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دةرضوونى يةكةمني ذمارةى طؤظارى زانســتى سةردةم لةتةمموزى ســاَلى 1999 دا خةونَيكى طةورةى رؤشنبريء 
زانســتخوازانى كورد بوو كة لةو كاتةدا زؤرَيك هةبوون لةو بِروايــةدا نةبوون زمانى كوردى بتوانَيت وةك زمانَيكى 
زانســتى ثاراو، وتارى زانستى ثآ بنوســرَيت، بةآلم نوسةرء زمانزانء زانستخواز مامؤستا ئةكرةم قةرةداخى شانى 
داية بةر ئةو ئةركء بةرثرسيارَيتيية قورسةء سور بوو لةسةر بةديهَينانى خةونةكةى كة دةركردنى طؤظارَيكى زانستى 

ئاست بةرز بوو بةزمانى كوردى.
دةرضوونى زانستى سةردةم لةو دةمء كاتةدا زيادةِرؤيى نيية ئةطةر بَلَيني شؤِرشَيكى رؤشنبريى زانستى بوو، ئةوانةى 
لةنزيكةوة ئاطادارى مامؤســتا بوون زؤر باش ئةو راســتية دةزانن كة ض ئةركء ماندووبونَيكى لةطةَلدا دةكَيشــاء 
دةرضوونى هةر ذمارةيةكى زانستى سةردةم ض خؤشىء شانازييةكى دةخستة دَلمانةوةء ض هاندةرَيك بوو بؤ هةوَلدانى 
زياترمان بؤ ذمارةى داهاتوو. جَيى باســكردنة مامؤســتا ئةكرةم قةرةداخى شانبةشانى دةركردنى طؤظارى زانستى 
سةردةم ئةركى دةركردنى فةرهةنطى زانستى بةزمانى كوردى، عةرةبى، ئينطليزى طرتة ئةستؤ كة نوسةرء خوَيندكارء 
مامؤستايان طةواهى ئةو راستية دةدةن ئةو فةرهةنطانة ض كةلَينَيكى طةورةيان لةكتَيبخانةى كورديدا ثِركردؤتةوة، 
بةم دواييةش دةركردنى زنجريةى كتَيبى زانستى يةكَيكى ديكة بوو لةخةونةكانى مامؤستاى كؤضكردوو كة بةوردى 

سةرثةرشتيدةكردنء بةخةمةوة بوو بؤ دةرضوونيان بةجوانرتين شَيوةء بةثَيزترين ناوةِرؤك.
بةآلم سةد مةخابن مةرط بوارى نةدا نوسةرء مامؤستاى بةتوانا لةوةندة زياتر لةخةرمانى داهَينانء بةخشندةييةكانى 
ثَيشكةش بةرؤشنبريانء زانستخوازانى كورد بكاتء بةمانطَيك بةر لةوةى طؤظارةكةمان ثَي بنَيتة ساَلى يانزةهةمى 
تةمةنييةوة دَلة طةورةء ثِر ميهرء خولياء خةونةكانى بؤ زاســتء ثةروةردةكردنى  رؤَلةكانى نةتةوةى كورد لةلَيدان 
كــةوتء ماَلئاوايى لَيكردين. لَيرةوة بةوثةِرى حوزنةوة، بةآلم بةطوِرء تينَيكى لةجاران زياترةوة ئَيمة وةك ســتافى 
طؤظارى زانستى سةردةم ســةرةتا بةَلَين بةمامؤستاى سةرنوسةرمانء ثاشان دةزطاكةمانء خوَينةرانء زانستخوازء 
هةوادارانى زانستى سةردةم دةدةين كة رَيطاكةى خوالَيخؤشبوو بةرؤشنى بهَيَلينةوةء رؤذ بةِرؤذ هةوَلى زياتر بدةين 
بؤ بةرةء ثَيشربدنى طؤظارةكةمان وةك وةفايةك بؤ طيانى ئةو  نوسةرة طةورةيةى كورد كة زانستى سةردةم هةميشة 
يةكَيك بوو لة خةونء ئةركة ســةرةكىء كارء بةرثرسيارَيتييةكانى كة بةشَيكى طةورةى ذيانء ماندووبوونء ئةركى 
خؤى بؤ تةرخان كردبوو، ثاشان وةك ئةركى سةرشانى خؤمان كة ساآلنَيكى دورء درَيذة لةطةأل مامؤستادا شةونخوونى 
دةكَيشــني بؤ دةرضوونى ئةم طؤظارة زانســتييةء بةردةوام بةرو ثَيشــضوونى. هاوكاريكردنى ئَيوةش دةســتَيكى ثِر 

لةدَلسوزيية بؤ بةردةوام بوونى ئَيمة.
هةزار سآلوء درود بؤ رؤحى مامؤستاى كؤضكردوو 
سةرنووسةرى طؤظارةكةمان مامؤستا ئةكرةم قةرةداخى

سكرتَيرى نوسني

دةرضوونى يةكةمني ذمارةى طؤظارى زانســتى سةردةم لةتةمموزى ســاَلى 1999 دا خةونَيكى طةورةى رؤشنبريء 
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شيزؤفرينيا نةخؤشيةكة 
لةسةرجةم نةخؤشييةكاني 
ديكة زياتر طفتوطؤ 
دةطرَيت و تائَيستا دةيةها 

َ
هةل

كتَيب لةمةِر ئةم نةخؤشية 
نوسراوة، زانايان زياتر 
لةبؤضونَيكيان لةسةر ئةم 
نةخؤشيية هةية.

مَيذووي ئةم نةخؤشية 
ثَيدةضَيت هَيندةي مَيذووي 
مرؤظايةتي كؤن بَيت، 
كؤنرتين نوسراو كةباس لةم 
نةخؤشيية دةكات نوسراوَيكي 
هيندية مَيذووةكةي 
 ثَيش زاين 

َ
بؤ 1400 سال

دةطةِرَيتةوة، بةآلم بةمشَيوةيةي 
كة ئَيستا هةية بؤ يةكةمجار 
ماني ئةميل 

َ
زاناي ئةل

ي 
َ
كرثلن لةسال

1986ز باس 
َيك 

َ
لةكؤمةل

نةخؤش 
دةكات كة 

ةتة وايةو 
َ
نيشانةكانيان وةك ئةم حال

ةفاندني 
َ
ةتةكة دةنَيـــت خةل

َ
نـــاوي حال

ي 1911ز يوطن 
َ
ثَيش وةخت،ثاشان لةسال

بلولةر ثزيشكي سويسري بؤ يةكةمجار 
زاراوةي شيزؤفرينيا بةكاردَينَيت.

لةنةخؤشية  يةكَيكة  شـــيزؤفرينيا 
نيشـــانةي  َيك 

َ
دةروونييةكان كة كؤمةل

هةيـــة،  نَيطةتيظـــي  و  ثؤزةتيـــف 
ثؤزةتيفـــةكان وةك وةهـــم و وِرَينـــة و 
نَيطةتيظةكان وةك قسةنةكردن و كةمي 

ضاالكي كؤمةآليةتي.
هؤكارةكاني تووشبوون بةشيزؤفرينيا

بؤماوة:

ـــي لـــةوة ناكرَيت كـــة بؤماوة 
َ
 نكول

دةروونييةكاندا هؤكارَيكي  لةنةخؤشية 
رَيـــذةي ئاســـايي  طرنـــط دادةنرَيـــت، 
توشـــبوون نزيكـــةي 1% دةبَيت، بةآلم 
طـــةر يةكَيك لةئةندامانـــي خَيزان ئةم 
ةتـــةي هةبَيت ئةطةري توشـــبووني 

َ
حال

بةآلم  زيـــاددةكات،  ديكـــة  ئةندامانـــي 
تووشبوون ئةستةم نيية، بؤ نمونة طةر 
ةتي شـــيزؤفرينياي 

َ
يةكَيك لةباوان حال

ةكاني 
َ
هةبَيت ئةطةري تووشبووني مندال

1-2
شيزؤفرينيا

شيزؤفرينيا نةخؤشيةكة 
لةسةرجةم نةخؤشييةكاني 
ديكة زياتر طفتوطؤ 
دةطرَيت و تائَيستا دةيةها 

َ
هةل

كتَيب لةمةِر ئةم نةخؤشية 
نوسراوة، زانايان زياتر 
لةبؤضونَيكيان لةسةر ئةم 
نةخؤشيية هةية.

مَيذووي ئةم نةخؤشية 
ثَيدةضَيت هَيندةي مَيذووي 
مرؤظايةتي كؤن بَيت، 
كؤنرتين نوسراو كةباس لةم 
نةخؤشيية دةكات نوسراوَيكي 
هيندية مَيذووةكةي 
 ثَيش زاين 

َ
بؤ 1400 سال

دةطةِرَيتةوة، بةآلم بةمشَيوةيةي 
كة ئَيستا هةية بؤ يةكةمجار 
ماني ئةميل 

َ
زاناي ئةل

ي 
َ
كرثلن لةسال

1986

*
د. ئةفرام  محةمةد حةسةن
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لةنَيـــوان 20%-17 دةبَيت طةر هةردوو 
بـــاوان هةيانبَيـــت ئةطةرةكة بؤ %30 - 
40% بةرزدةبَيتـــةوة، طةر خوشـــك يان 
بـــرا هةيبَيت ئةطةرةكة بـــؤ ئةنداماني 
ديكـــة نزيكةي 14% دةبَيت، بؤ دوانةي 
ةتةكةي 

َ
لَيكضـــوو طـــةر يةكَيكيـــان حال

دووةميان  تووشبووني  ئةطةري  هةبَيت 
لةنَيـــوان 40% ـــــ 60% دةبَيـــت، ئـــةم 
رَيذانةي سةرةوة رَيذةيةكي جَيطري نني 
و بةثَيي توَيذينةوةكان دةطؤرَين زياتر 
لةتوَيذينةوةيةك هةية برَيك زياتر يان 

كةمرت لةم رَيذانةيان بةديكردووة.
ةتـــةكان 

َ
حال زوربـــةي  تةمــةن: 

دةدةن، 
َ
لةتةمةني هةرزةكاريدا سةرهةل

بـــةآلم هةندَيك جـــؤري شـــيزؤفرينيا 

دةدات 
َ
هةية لةتةمةنَيكي دواتر سةرهةل

يدا نامؤ 
َ
و ئةطةري روودانيشـــي لةمندال

نيية لةنَيرينةدا ثَيش مَيينة روودةدات 
بةثَيضةوانةي تةنطذةكاني مةزاج، بؤية 
تَيبيني ئةوة كراوة ئةو نَيرينانةي ئةم 
نةخؤشيةيان هةية زؤربةيان نةضونةتة 
ثرؤسةي هاوسةرييةوة، بةآلم مَيينةكان 
برَيكـــي بةرضاويـــان لةو ثرؤســـةيةدا 
لَيرةشدا  بَيطومان  سةركةوتوو نةبوون، 
تاكة هؤكار بووني نةخؤشـــيةكة نيية، 
كو الوازي ئاستةي هؤشياري دةرووني 

َ
بةل

و لَيكتَينةطةيشـــتني تاكـــةكان هؤكاري 
كاريطةرترن.

كةسَيتي وثَيكهاتةي جةستةيي:
زياتر لةو كةســـَيتييانةدا روودةدات 

كـــة بـــةوة جيادةكرَينـــةوة ناوةكني و 
هةســـتةوةرن و لةروي كؤمةآليةتييةوة 
سستن، بةآلم ئةطةري رووداني لةهةموو 

جؤرةكاني كةسَيتيدا هةية.
جةســـتة  بةثَيكهاتـــةي  ســـةبارةت 
زياتـــر  باريكـــن  و  الوازن  ئةوانـــةي 
ةون، 

َ
تووشدةبن وةك لةوانةي خِرو قةل

بـــةآلم ئةمـــة مانـــاي روونةدانـــي ئةم 
ةتة نيية لةوانةي جةستةيان ثرة.

َ
حال

هؤكاري كيمياي ذياني:
طؤِرانـــكاري لةئاســـتي وةرطرةكاني 
طرنطرتيـــن  دةتوانـــني  مَيشـــك، 
ةدا 

َ
لـــةم ضةنـــد خال طؤِرانكارييـــةكان 

كؤبكةينةوة.
دؤثامــني:  ئاســتي  بةرزبونــةوةي   .1
داني 

َ
ســـةرهةل هـــؤي  دةبَيتـــة  كـــة 

نيشـــانةكاني وِرَينـــة و وةهـــم،  بؤيـــة 
يةكَيك لةرَيطة ضـــارةكان بةكارهَيناني 
دةرماني دذةسايكؤسسة كة دةبَيتة هؤي 

دابةزيني ئاستي ئةم وةرطرة.
ثشـــتي ئةم بـــؤ ضوونة 

َ
ئـــةوةي ثال

ثَيكهاتـــة  هةندَيـــك  ئةوةيـــة  دةكات 
هةيـــة وةك LSD كـــة دةبَيتـــة هؤي 
ضاالككردني دؤثامني يان لةكارخستني 
كاري دةرمانةكاني دذةسايكؤسس، بؤية 
داني وِرَينة، بةآلم 

َ
دةبَيتةهؤي ســـةرهةل

ئةم راســـتية ناتوانَيت راظةي سةرجةم 
نيشـــانةكاني شيزؤفرينيا بكات، ضونكة 
راظـــةي  دؤثامـــني  زؤرضاالكـــي  طـــةر 
هةندَيك نيشـــانة بكات ئـــةوا هةندَيك 
بةتايبةتـــي  هةيـــة  ديكـــة  نيشـــانةي 
نَيطةتيظـــةكان ناتوانرَيت بةم راســـتية 
راظةبكرَيـــن، ضونكة طـــةر زؤر ضاالكي 
دؤثامـــني نيشـــانة موجةبـــةكان بَيت 
كةواتة نيشـــانة نَيطةتيفـــةكان دةبَيت 
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واتـــة  راظةبكرَيـــن  ضاالكـــي  بةكـــةم 
لةكاتَيكدا دةرمانةكاني دذةسايكؤســـس 
ةكةي 

َ
دةدةين بةنةخؤش ثَيويســـتة حال

خراثرتبَيـــت – مةبةســـتمان نيشـــانة 
نَيطةتيفةكانة، بةآلم دةبينني هةندَيك 
دةرمانانـــة ضاكدةبنةوة،  بةو  نةخؤش 
ئةمةش ئةو راســـتية دةسةِّـَينَيت هيض 
راظةي ســـةرجةم  ناتوانَيـــت  تيؤرَيـــك 
نيشـــانةكاني شـــيزؤفرينيا بكات، بؤية 
ي وةرطرةكاني ديكة و تيؤرييةكاني 

َ
رؤل

ديكة طرنطي خـــؤي هةية، رةنطة ئةمة 
راســـتيةكي ديكـــة بخاتـــةِروو كة هيض 
ســـةرجةم  شـــيزؤفرينيا  نةخؤشـــَيكي 
دةرمانةكانـــي  و  نييـــة  نيشـــانةكاني 
نيشـــانةكان  ســـةرجةم  ضارةســـةريش 

ضارةسةرناكةن.
2. زيادبووني ضاالكي نؤرئةدرينالني.

3. ســريؤتؤنني: زيادبوونـــي ئاســـتي 
سريؤتؤنني لةشيزؤفرينياي درَيذخايةندا، 
ةتي 

َ
م دابةزيني ئاســـتةكةي لةحال

َ
بـــةال

ثارانؤيد و شـــيزؤفرينياي كورتخايةندا 
دادةبةزَيت.

4. طؤِرانــكاري لةئاســتي طاما – طاما 
ئةمينــؤ بيوتاريك ئةســيد: لةســـةرةتاي 

ثاشـــان  نـــزم  ئاســـتَيكي  ةتةكـــةدا 
َ
حال

بةرزبونةوةي ئاستةكةي.
5.  طؤِرانكاري لةئاستي 

و  ثــرؤتــني  ج  و  ثرؤستاطالندين 
ئةسيتايل كؤلني و فؤسفةتيديل كؤلني 
فؤسفةتيديل  و  سريين  فؤسفةتيديل  و 

ئيسانؤالمني.
رؤذي لةدايكبوون: 

ئةوانةي لةزستان و سةرةتاي بةهاردا 
لةدايكدةبـــن ئةطـــةري تووشـــبوونيان 
هةندَيك  بةهؤي  بةشيزؤفرينيا  زياترة 
هةوكردني ظايرةســـيةوة وةك ظايرةسي 
بـــار  ئيثشـــتيان  و  بةرطـــري  كةمـــي 

ظايرةس.
ئاستي بةرطري: تَيبينيكراوة ئاستي 
ئيميونؤطلوبينـــي – جي و ئَيم و ئةي- 

زياددةكات لةكةساني شيزؤفرينيادا.
ثَيكهاتةي مَيشك: 

هةندَيـــك توَيذينةوة ئامـــاذة بةوة 
نَيطةتيظـــةكان  نيشـــانة  كـــة  دةدةن 
ثةيوةنديـــان بةثوكانـــةوةي هةندَيـــك 
بةشي مَيشكةوة هةية بةتايبةتي بةشي 

ثَيشةوةو سةرةوةي مَيشك.
لةســـةر  توَيذينةوانةي  ئةو  بةثَيي 
مَيشكي ئةوانةكراوة كة شيزؤفرينيايان 
هةية ثـــاش مردنيـــان دةركةوتووة كة 
قةبارةي مَيشـــكيان بضوكرتةو قةبارةي 
بؤشاييةكاني مَيشك زيادبووة هةروةها 
مَيشـــكيان  لةخانةكانـــي  هةندَيـــك 

لةدةستداوة.
ثةيوةندي خَيزاني:

كاريطـــةري  خَيزانـــي  ثةيوةنـــدي 
دان و 

َ
ئاشـــكراي هةية لةسةر ســـةرهةل

ئاينـــدةي شـــيزؤفرينيا و تَيبينيكراوة 
بةرزيان  ئاســـتَيكي  ئـــةو خَيزانانـــةي 
زؤر  هةيـــة،  ســـؤزدا  لةدةربِرينـــي 
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رةخنةطرتن و زؤربايةخدان بةنةخؤش 
و رَيطةنةدان بةهيض ئازاديةك، ئةطةري 
دانةوةي شـــيزؤفرينيا ضـــوار 

َ
ســـةرهةل

هَينـــدةي ئـــةو خَيزانانـــة دةبَيـــت كة 
لةدةربريني  نزميان هةيـــة  ئاســـتَيكي 

سؤزدا.
ئاستي ئابووري:  

 لةوآلتـــة يةكطرتوةكاني ئةمةريكا 
شـــيزؤفرينيايان  ئةوانةي  تَيبينيكراوة 
ئابـــووري  لةئاســـتَيكي  زياتـــر  هةيـــة 
نزمدان، ِرةنطة هؤكاري ئةمةش بؤ ئةوة 
ةتةيان 

َ
ئـــةم حال بطةِرَيتـــةوة ئةوانةي 

هةيـــة بةهـــؤي كارنةكـــردن و دابِراني 
ئابوريـــان  ئاســـتي  كؤمةآليةتييـــةوة 
دادةبةزَيت نةك هةر لةسةرةتاوة ئاستي 
ئابووريان نزم بَيت، بةآلم لةهيندستان 
بةرزةكانـــدا  لةئاســـتة  تَيبنيكـــراوة 
لةنَيـــوان  وةك  زياتـــرة  شـــيزؤفرينيا 

هةذاراندا.
ثؤلَينكردني شيزؤفرينيا:

سيســـتمي  هـــةردوو  لةنَيـــوان 
ئةمةريكـــي و ئةوروثي بِرَيك جياوازي 
هةيـــة لةثؤلينكردنـــدا بةثشتبةســـتن 
شـــيزؤفرينيا  ئةمريكـــي  بةسيســـتمي 

دةكرَيت بةم جؤرانةوة:
بـــةدوو  دةكرَيـــت  كةتةتؤنيــا:   .1

جؤرةوة:
كةتةتؤنياي  بةتةختةبوون:

 ئةم جؤرة زياتر بةوةجيادةكرَيتةوة 
ةدا هةيةو 

َ
كـــة تاك طرفتي لةبواري جول

لَيدَيـــت،  تةختـــةي  وةك  جةســـتةي 
دةتوانَيت بؤ ماوةيةكي درَيذ لةيةكباردا 
بمَينَيتةوة هةندَيكجار ئةو بارة بارَيكي 
زؤر نائاســـايية يان ثَيويســـتناكات بةو 
جـــؤرة بَيت، بؤنمونة طـــةر داوا لةهةر 
كةسَيك بكةيت بِرَيك دةستي بةرزكاتةوة 
ي بطريت ثاش ئةوةي 

َ
بؤئةوةي لَيداني دل

كارةكةت تةواوكرد بَيئةوةي بةكةسةكة 
َييتةوة دةستي دادةطرَيت و دةيخاتةوة 

َ
بل

باري ثَيشـــووي، بةآلم طةر كةسَيك ئةم 

بارةي هةبَيت ثاش تةواوبووني كارةكة 
دةشَيت بؤ ماوةيةكي درَيذ هةندَيكجار 
ضةنـــد ســـةعاتَيك لةو بارةدا دةســـتي 
بهَيلَيتةوة، يان بَيئةوةي ثَيويســـتبكات 
ماوةيةكي زؤر لةسةرثَي رادةوةستي جا 
شـــوَينةكة طونجاوبَيت يـــان نةطونجاو، 
َين بةمؤمبوون، ضونكة 

َ
ئةمبارة ثَييدةل

كةسةكة وةك مؤمي لَيدَيت و دةتوانيت 
لةو بارةي ئـــارةزوو دةكةيت ثةلةكاني 
بةرةنطاريـــت  بَيئـــةوةي  بوةســـتَينيت 

بكات.
بــَي   – ماخــؤالن  كةتةتؤنيــاي 
   catatonic excitement-ئؤقرةيي
لةمبارةدا نةخـــؤش ئؤقرة ناطرَيت 
لةهاتوضؤي بةردةوامداية بةبَيمةبةست، 
دا بَيت يان لةدةرةوة هةســـت 

َ
جـــا لةمال

بةماندوَيتي ناكات.
 paranoid :2. ثارانؤيا

لةمبارةدا نةخؤش زياتر نيشـــانةي 
وةهمـــي هةيـــة بؤنمونـــة وادةزانَيـــت 
كةســـَيك يان كةسانَيك هةن دةيانةوَيت 
ضاودَيريدةكةن،  يان  ثَيبطةيةنن  زياني 
دةشـــَيت ئةو كةســـة يان كةسانة كةسة 
نزيكةكاني خؤي بن، هةندَيكجار طومان 
ثةيدادةكات لةهاوسةرةكةي يان لةخوشك 
و دايكـــي و بـــةردةوام لةمشـــتومِرداية 
يان بةوةي داوَينثيسن و خيانةت 

َ
لةطةل

دةكةن، لةهةندَيك بـــاري ديكةدا خؤي 
بةكةسَيكي طةورة دةزانَيت هةندَيكجار 
بانطةشـــةي ثَيغةمبةرايةتي دةكات يان 
بوارةكاني  لةهةمـــوو  واخؤيدةردةخات 
ذياندا بةتواناية و خؤي بةمامؤســـتا و 
ثزيشـــك و ثارَيزةر و سياســـي.... هتد، 

دةزانَيت.
جؤرةكانـــي وةهـــم زؤرن دةشـــَيت 
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هةبَيت، زياتري يـــان جؤرَيك نةخؤش
بيســـتني وِرَينةي يـــدا

َ
لةطةل دةشـــَيت 

هةبَيت.
ناِرَيك: 3.جؤري

 disorganized type 

بـــة جيادةكرَيتـــةوة ئةمبـــارة
يان نةطونجاني و ئاخاوتن نةطونجاندني
وةآلمدانةوةي نةشياوي و رةفتار نةشياوي
روداوي باســـكردني لةكاتـــي رووداوةكان،
لةكاتي يان بَيت تةنط

َ
دل دةشَيت خؤشدا

زةردةخةنة دةشـــَيت روداوي ناخؤشـــدا
بيطرَيت.

ديارينةكراو:  .4

undifferentiated

نيشانةي ثَيويست بةشـــي نةخؤش
بةآلم شـــيزؤفرينيايةتي، تا بلَيني هةية
ناضَيت لةوانةي ســـةرةوة كام لةهيـــض
جَيي نابَيتةوة. لةهيض خانةيةكدا بؤية

ثاشماوة: – ماوة شيزؤفرينياي .5

 residual 
نـــة بةتةواوي نةخؤش  لةمجؤرةدا
ئةوة بةشي نةنيشانةكاني  ضاكبؤتةوة، 
هةية، شـــيزؤفرينياي دةكات بوترَيـــت
يان وةهم نيشـــانةي هةندَيك نةخؤش
بةنائاسايي هةست بةآلم هةية، وِرَينةي
و دةكات لةدةوروبةر دانابِرَيت ئةمبارة

بةسةربةرَيت. خؤي ذياني دةتوانَيت
نيشانةكاني شيزؤفرينيا:

لةنـــة نيشـــانةكاني شـــيزؤفرينيا
ديكـــة نةخؤشـــَيكي بـــؤ خؤشـــَيكةوة 
ســـةرةكي بةشـــَيوةيةكي دةطؤِرَيـــت
نيشـــانةيةك ة

َ
كؤمةل َيني

َ
بل دةتوانـــني
لةوانة: هةية

طروثـــة  هــزر: ئـــةم تةنطذةكانــي
طرنـــط زؤر نيشـــانةيةكي ـــة

َ
بةكؤمةل

شـــيزؤفينيا ناســـينةوةي بؤ دادةنرَيت
ئةويش:

نةخؤش لَيرةدا ئاَلؤزيبريكردنةوة: .1
و سةرةتايان وضِرن تَيكةآلو بريؤكةكاني
روون نيية كؤتاييةكانيان بـــةآلم هةية،
هيض واية لةثشـــتةوةي وةك دةرطايةك

نةبَيت.
لةنَيــوان ثةيوةنــدي نةبوونــي .2

لةثةيظةكاني  طوَيطر رســتةكاندا: لَيرةدا

بكةري رســـتةكاني و تَيناطات نةخؤش
هةية نيهادي يـــان فرمان هةية بةبـــَي
رستةكاني ثَيكهاتةي واتة طوزارة، بةبَي

نيني. تةواو رَيزمانةوة لةرووي
كاتَيك  زاراوةية ثةرتةوازةيي: ئةم .3
نةتوانَيت نةخؤش كة بةكاردةهَينرَيت
بريؤكةيـــةك ســـادةكاني ثةيوةندييـــة

ببةستَيتةوة. ثَيكةوة
لةمبارةدا ثَيضةوانة: يان نةطونجان .4
ناخؤش دةكات، باس لةرووداوَيكي تـــاك
يـــان ثَيدةكةنَيـــت يـــدا

َ
لةطةل بـــةآلم 

بةثَيضةوانةوة.
تـــاك  بــري: لةمبـــارةدا وةســتاني .5
بةردةوام ناتوانَيت و دةوةســـتَيت بريي
وةســـتانَيك ثاش و بَيـــت لةقســـةكاني
ئةمبارة دةدوَيـــت، نـــوَي لةبابةتَيكـــي
خؤي واتة تاك روونـــادات بةخواســـتي
هةرضةندة لةمبـــارة بةرثرســـيارنيية،
بـــؤ راظـــةي ـــدةدات

َ
هةول هةندَيجـــار 

بدؤزَيتةوة.
لةبريكردنـــةوةدا  تـــاك الدان:  .6
الدةدات، ســـةرةكي بريةكاني لةرَيرةوي

بَيوةستان. بةآلم
بريكردنــةوة: هــةذاري – الوازي .7
لةضةند بـــاس تةنيا تـــاك لةمبـــارةدا
و ضةندبارة دةكات بابةتَيكي دياريكراو

وكرضي
َ
كال دةكاتـــةوة، و ضةندبـــارةي

ديارة. بةناوةِرؤكةكانيانةوة
سةرةتايي: لةمبارةدا  بريكردنةوةي .8
بكات، ثةندةكان راظـــةي تاك ناتوانَيت
بابةتةكان روكةشـــةكاني لةمانا تةنيـــا
بلَيي: ثَيـــي طةر نمونـــة بؤ تَيدةطـــات
بَيت بةرد لةشوشـــة ةكةي

َ
مال ئـــةوةي

َيت:
َ
دةل لةوةآلمدا كي،

َ
خةل ي

َ
ناطرَيتة مال
تانةشكَيت.

ضيية مةبةســـتمان َيي
َ
دةل كاتَيـــك

يةك وةك دةســـت ثةنجةكاني لـــةوةي
طـــةورةو هةندَيكيـــان َيـــت:

َ
نييـــة، دةل

هةندَيكيان يـــان بضـــوك هةندَيكيـــان
باريكن. ديكة ئةواني ئةستور

ناوةِرؤكي – لةثَيكهاتةي طرفت
بريكردنةوةكاندا:

بةيةكَيكلةطرنطرتينجياكةرةوةكان
باوةِرةداية كةســـَيك لةو دادةنرَيت، تاك
دةكةن ضاودَيري هـــةن يان كةســـانَيك
يان ثَيبطةيةنن زيانـــي يان دةيانةوَيت
و خيانةت طومـــان وةهمـــي بيكـــوذن،
و خَيـــزان بةئةندامانـــي بةرامبـــةر 
كاتةكانـــدا لةزوربـــةي هاوســـةرةكةي،
ناطونجَين ثَيكةوة و بَيمانان وةهمةكان
وةهمةكان ةتدا

َ
حال لةهةندَيك دةشـــَيت

هاوســـؤزييةك و بـــدات طرَي ثَيكـــةوة
هةبَيت. وةهمةكاندا لةنَيوان

نةبووني مانـــاي وةهـــم نةبوونـــي
سيستمي وةهمي طةر نيية، شيزؤفرينيا
بَيبووني هةبـــوو واتة ثَيكةوةبةســـرتاو
بَيبووني و ديكـــة هيض نيششـــانةيةكي
ةتةكـــة

َ
حال تاكـــدا طرفـــت لةكةســـَيتي

كـــو
َ
بةل دانانرَيـــت، بةشـــيزؤفرينيا

وةهـــم دادةنرَيـــت، ةتـــي وةهـــم
َ
بةحال

كة ـــةي ضةقبةســـتووة
َ
هةل باوةِرَيكـــي
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كةســـاني واتة تاكة ذينطةي لةدةرةوةي
و نيية باوةِريـــان هةمان دةوروبـــةري
طةكةيدا

َ
كؤمةل

َ
لةطـــةل ئـــةو بـــاوةِرةي

ناطونجَيت.
درككردن: تةنطذةي

هزر، بـــؤ دةروازةيةكـــة درككـــردن
واتة وِرَينـــةي دةبَيت، تـــاك لةمبارةدا
لةرَيي دةكات شـــت دةرك بةهةندَيـــك
بؤ شتةكان، بَيبووني هةســـتةكانييةوة
بَيبووني دةبَيت دةنط طوَيبستي نمونة
بةشـــَيوةي دةنطةكان دةنـــط دةشـــَيت
بسةثَينن بةسةردا ئةركَيكي و بن فرمان
هةتـــا دةنطةكان باش، يان بَيت خـــراث
بَيت خؤشةويست و نزيك كةسَيكي هي
هةرضةندة زياترة، ي

َ
طوَيرايةل ئةطةري

مةترسي بؤية خراث بن، فرمانةكانيش
زيـــان بةخـــؤي يان تاك ئـــةوة هةيـــة

بطةيةنَيت. ضواردةوري
ديكةدا دةنطةكان بـــاري لةهةندَيك
َين:

َ
دةل ئةوةي وةك دةبن شوَينكةوتةيي

ثَيدةكةنَيت، ئةوةتـــا كاريكـــرد، فآلنة 
و ثَيدةكةن ناندةخوات،طالتةي خةريكة
دةسةنطَينن....

َ
نرخ هةل بةبَي كارةكاني

يـــان بينـــني وِرَينـــةي هتد.دةشـــَيت
بؤنكـــردن يان تامكردن يان بةركةوتن
كةمرت، بةشـــَيوةيةكي بـــةآلم روبـــدات،
باس زانستييةكاندا لةكتَيبة هةرضةندة
وِرَينةي رووداني ئةطةري دةكرَيت لةوة
كةمة، بةآلم زؤر بينني لةشيزؤفرينيادا
لةســـةر كردووة تَيبينيم ئـــةوةي مـــن
هةية شيزؤفرينيايان نةخؤشي ئةوانةي
زؤر نةبَيت، طـــةر وِرَينةية ئةم جـــؤرة

نيية. كةم
بريكردنةوةكان: موَلكداري طرفتي

ئةو باوةِرةدان كة لةو هةندَيك تاك

خؤيان هـــي هةيانـــة بريكردنةوانـــةي
و ديكةن كةســـاني هـــي كو

َ
نيـــني، بةل

باوةِرةدان لةو يان ضَينراون، لةمَيشكيدا
كةســـان لةاليـــةن بريوبؤضونةكانيـــان
و دزراون راطةياندنـــةوة و دةزطاكانـــي

ثةخشدةكرَين.
سؤزداري: طرفتي

لةرووي كة بةوةجيادةكرَيتةوة تاك
ي

َ
بةتَيكةل حةز سستةو كؤمةآليةتييةوة

ثةيوةندييةكي تةنانةت و ناكات
َ
كؤمةل

نةخؤشـــدا ثزيشـــك و ســـارد لةنَيـــوان
ديكة ةتةكاني

َ
حال بةثَيضةوانةي دةبَيت

وطوِر كة لةوانةيـــة ثةيوةنديةكي طةرم
دروستببَيت. لةنَيوانياندا

نةخؤش ةتةكـــةدا
َ
لةســـةرةتاي حال

ةتـــي
َ
حال وةســـفي ناتوانـــي  زؤرجـــار 

دةكات باس لةوة خؤي بكات ســـؤزداري
خؤشدةوَيت تاكي هةمان لةهةمانكاتدا

لَييةتي. رقيشي و
ناجَيطرييثةيوةنديبةدةوروبةرةوة
وطؤِرانكاري لةوثةيوةنديية بةئاِراستةي

ئاشكرا. هؤكارَيكي بَيبووني ثَيضةوانة
روخســـاري ســـيماكاني نةطونجاني
بؤ تَييداية كـــة ذينطةيةي  ئةو

َ
لةطـــةل

يان ثَيبكةنَيت لةثرسةدا دةشَيت نمونة
روون هؤكارَيكي بَيبووني بكات زةردةخة
ماتةميني شـــاديدا ثر يان لةكةشـــَيكي

دايطرَيت.
فرمان: و و جوَلة طرفتي ئريادة

هةر بةئةنجامطةياندني بؤ بَيطومان
بةبِريـــاردان هةية، كارَيك ثَيويســـتمان
شـــيزؤفرينيا لةنيشـــانةكاني يةكَيـــك 
ئـــةوةي وةك ئريادةيـــة، نةبوونـــي
لةتةمةني َيك

َ
ســـال خوَيندكارَيك ضةند

قؤناغي بؤئـــةوةي خـــؤي دةفةوتَينَيت

بةآلم بكات، تةواو ئامادةيي شةشـــةمي
بؤ ي

َ
خةيال خوَيندني وانةي خشتةيةكي

ثةيرةو بؤي جؤرَي بةهيض داناوة خؤي
زياتر زياتر و  برطةي

َ
بةسال

َ
ناكرَيت، سال

بةآلم زياددةكات، خوَيندنةكةي وانةي بؤ
دةردةكةوَيت بؤت لةكؤتاييدا تا بَيهودة

هةية. شيزؤفرينياي نةخؤشي
ئريادة لةنةمانـــي ديكـــة جؤرَيكـــي
نيشـــاندةدات تةواو ي

َ
طؤَيرايةل نةخؤش

بســـثَيرن، كةثَيي بؤ هـــةر فرمانَيـــك
يان سةيريش بن. بَيثاســـاو هةرضةندة
ثَيي كاردةكات فرمانـــةكان ثَيضةوانةي

نةطةتيظيزم. َين
َ
دةل

مؤمي جةســـتةي وةك هةندَيجـــار
بةئارةزوي دةتوانَيت ثشكنةر و لَيدَيت
راطرَيت. ثةلةكانـــي بوَيت خؤي ضـــؤن
ئةم هةندَيكجار ،Waxy flexibility
َين

َ
ثَييدةل دةطاتة ئاســـتَيك رةقبوونـــة

لةهؤشخؤضوون.
بيســـرتاو وشـــةي  هةندَيكجـــار
هؤيةك هيض بةبَي دةكاتةوة ضةندبارة
يـــان   ،echolalia بَيماندووبـــوون
دةكاتةوة ضةندبـــارة بينراو رةفتـــاري
كةسَيكي بَيت يان رةفتاري ثزيشك ئيدي

.echopraxia ديكة

ســـؤزي نةخؤشـــخانةي بةِرَيوبـــةري  .*

لةسلَيماني دةرووني
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بريتيية لةسست سســـتَي هةناســـة
وطؤِرى

َ
ثةككةوتنـــى ئال بوونـــى ياخـــود

هَيشتنةوةى لةثَيناو سييةكان ناو هةواى
دوانؤكسيدى و ئاسايي ئوكسجني ئاستى
بة نـــاو خوَينبةرةكان، دةكرَيت كاربؤنى

جؤرةوة: دوو
(نزمة  كةمى ئؤكسجني يةكةم: جؤري

لةطةأل  خوَيندا) لة O2 ثةستانى نيمضة
CO2 لة  ـــى)

َ
(نؤرمال ئاســـتى ئاســـايي

خوَيندا.
لةطةأل  كةمى ئؤكسجني دووةم: جــؤرى

CO2 لـــة  بـــةرزة نيمضـــة ثةســـتانى
خوَيندا.

سستَي: هةناسة هؤكارةكانى
يةكةم: جؤرى .1
تيذةكان هؤكارة
رةبؤى ناكاو. .1
سي. ئاوسانى .2

شانة. هةوكردنى سيية .3
ثلة. سيية ثوكانةوةى .4

سي. ثؤشةرى ثةردة هةوايي فرة .5
سي. خوَينبةرى طريانى .6

ناكاو  طرفتى هةناسة 7. كؤنيشانةى
.ARDS

درَيذخايةنةكان: هؤكارة
ريشاأل بوونى سييةكان. .1

شـــَيرثةنجةي بآلوبوونـــةوةى   .2
ليمفييةكانةوة. لولة بةهؤى سييةكان

الى راســـتى خوَين لة 3. رؤيشـــتنى
ضةث. الى بؤ ةوة

َ
دل

مَيشك. قةدة طرَيى .4
نةخؤشى ئمفزيما .5

.Emphysema
دووةم: جؤرى

ناكاوةكان  هؤكارة
ناكاو. توندى رةبؤى .1

نةخؤشيية ناكاوى بوونى خراث .2
طرياوى درَيذخايةن. سيية

هةوا. بؤرى سةرة طريانى .3
ناكاو. ماسولكةيي ئيفليجى .4

و بةخش ئارام دةرمانة .5
خاوكةرةوةكان.

طؤِركَيى هةوا كةمى .6
دانؤضكةييسةرةتايي.

َ
سيكل

ثةراسووةكان. ناِرَيكى شكاوى فرة .7
درَيذخايةنةكان:   هؤكارة

درَيذ طـــرياوى ســـيية 1. نةخؤشـــي
خايةن.

سستآ هةناسة

محةمةد  هادى دكتؤر

Respiratory

 Failure::::

سَييةم بةشى
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بَي هةناسةيي خةوى. .2
ثشت كؤمى. .3

ماسولكةييةكان. ثشَيويية .4
بِربِرة. جومطةى هةوكردنى .5

كردن نيشان دةســـت ضارةســةركردن:

هـــؤكارى دروســـتى و ضارةســـةركردنى
بؤ ضارةنووســـازة بةرثرســـيار كارَيكـــى

سستَي. هةناسة ضارةسةركردنى
ثَيضةوانةكردنـــةوةى كةمجاريـــش
بةرثرســـيار دةبَيتة هؤكارى بـــة ثةلةى
ئاســـايي طاز طؤِركَيى هؤى طَيِرانـــةوةى
هةوا بـــؤرى كونكردنـــى بـــؤ نموونـــة:

كردنـــى  (دروســـت  Tracheostomy
دةرةوةو بـــؤرى لةنَيـــوان دةرضةيـــةك
ة سنطةكةل)

َ
ئاســـتى سةرة كؤل لة هةوادا

جَيطريكردنى قوِرقوِراطةدا طريانى لةكات
ناِرَيكى شـــكاوى فـــرة لـــة ثةراســـوةكان
ثَيضةوانةكردنـــةوةى ثةراســـوةكاندا،
و ئـــارام بةخش ماددة بوونى ذةهـــراوى
هَيوركةرةوةكان،بةكارهَينانىفراوانكةرة
كـــراوةكان ـــم

َ
بةهةل بؤرييـــة هةواييـــة

تونـــدى ناكاودا، دةركَيشـــانى لة رةبؤى
ثةردة خوازى فشار هةوايي فرة سؤندةيي
ناكاوى سســـتَيى ة

َ
دل ثؤشـــةرى ســـي. لة

طةورةى مةيـــوى ؤوة
َ
كل لـــة الى ضةثدا

ئازارى هؤكارى كاتَيكيش و ســـييةكاندا
مردنى لة بَيت بريتي سي ثؤشةرى ثةردة
ســـيية هةوكردنى ياخود ســـيية شـــانة
دروست تةواو ضارةسةرى كاتة ئةو شانة،
ئارام هَيوركةرةوة دةرمانة بةكارهَينانى
ئةم بـــةآلم  ،(Opiates) بةخشـــةكانة
كردارى دةبنة هؤى كثكردنى دةرمانانة
هةناسة نابَيت لة هةناسةدان، لةبةرئةوة
طرياوى سيية نةخؤشـــي (رةبؤو) توندى
لةو جطة بةكاربهَينرَين درَيذخايةنـــدا
بة كردارى ثَيويستى كاتانةى نةخؤشةكة

هةبَيت. دةستكرد طؤركَيى هةوا

بة ثَيويستيان نةخؤشـــةكان هةموو
ئؤكسجينى ئاســـايي ئاســـتى طَيرانةوةى
ضارةسةر بة لةبةرئةوة هةية ناو خوَين

زؤر  ئامَير بَي ياخود بَيت O2 بةئامَيـــر
طرنطة.

كةمى   دةرئةنجامةكانى ئؤكســـجني
بريتيية ضارةسةرنةكراوى توندى يةكى
ثةستانى بةرزة خوَين، ثةستانى نزمة لة
خِرؤكـــةى فـــرة ســـييةكان، خوَينـــى 
خوَين) ســـوور (زيـــاد بوونى خةســـتى
دأل، Polycythemia، خَيـــرا لَيدانـــى
تَيكضوونةفرمانىمَيشكىلةطَيذبوونةوة

تاوةكو بَي هؤشى.
ضارةسةرة ئةم بةئؤكسجني: ضارةسةر
كةمى ئؤكسجني بوونى باشـــرت يارمةتى
ثةســـتانى زيادبوونى دةدات لةرَيطـــةى
لةو دانؤضكةكانةوة

َ
ســـيكل ئؤكســـجينى

تَيداية. طؤركَيى هةوا سييانةداكة يةكة
بةرز ئؤكسجينى ئاســـاييدا، لةبارى
ضارةسةرى (%60 - – رؤيشـــتوو (%35 
نمونة دا (بؤ سستَي لة هةناسة طونجاوة
ئاوسانى توند، ى (رةبؤ) توندى هةناسة
شانة)، ســـيية هةوكردنى ســـي، ياخود
هةناســـةدان ثَيويســـتى ضونكة كردارى

بؤ  O2 هةية زياتـــرى بـــة قةبارةيةكى
نةخؤشـــانةى ئةو ئـــةوةى هانبدرَيـــت.
و درَيذخايةن طرياوى ســـيية نةخؤشـــي
هةية، يان سستَي هةناسة دووةمى جؤرى
ئؤكســـجني لة هةناســـةدانيان كـــردارى
بة روودةدات، واتة ثَيويســـتيان كةمييدا

 o2 (%28 - %24) كةمرتى خةستييةكى
بوونى خراثرت تووشـــى ئةوةى بؤ هةية

نةبَيت. هةناسة
ثشت  شانةكان O2 بؤ طواســتنةوةى

بة: دةبةستَيت
هةوا  وةرطـــرياو، هـــةواى   خةســـتى
كـــردارى دانؤضكةكان،

َ
ســـيكل طؤركَيـــى

و نَيوان سييةكان لة دابةشـــبوونى هةوا
ؤبنيوخةستىمادةكانى

َ
خوَيندا، هيمؤطل

دةنوسَيت كة كاربؤن يةكانؤكسيدى وةكو
نةخؤشـــى ؤبينةوة، هةندَيك

َ
بة هيمؤطل

بة ناتَيـــر بوو خوَينى تَيـــدا هةيـــة كة
بؤ بطةِرَيتةوة ئةوةى لةبرى ئؤكســـجني
وةردةطرَيت ديكة ئاِراستةيةكى سييةكان،
راستى لة الى كةلَينَيك نمونة بوونى (بؤ
ثلَيكى دأل، ياخود ضةثـــى الى بؤ ةوة

َ
دل

كاتةدا خةســـتى لةم بـــوو) تـــةواو رةق
ياخود كةم كاريطـــةرى وةرطرياو هةواى

ئؤكسجني. ثةستانى لةسةر نابَيت هةر
ئؤكســجني:  ذةهراوييةكانــى زيانــة
دةبَيتة (%100) بة خةســـتى ئؤكسجني
شـــانةكان تَيكدانى و هؤى ذةهراويبوون
ضةنـــد لـــة زياتـــر ئةطـــةر بؤمـــاوةى
ى

َ
ئةطةر مندال بمذرَيت،

َ
ســـةعاتَيك هةل

بةخةستى ئؤكســـجني نةبةكام ســـاواى
بوون كوَير دووضـــارى زؤر وةرطرَيـــت،
ذةهرايبوونى طةورةدا كةسي لة دةبَيت.
هؤى ســـييةكان (دةبَيتـــة ئؤكســـجينى
بةركةوتنى بةهؤى سييةكان ئاوسانى

َ
هةل

سييةكان بؤ ئازادةكانةوة ة
َ
راديكال تيشكة

روونادات بوون) هؤى بةريشـــاأل دةبَيتة
خةستييةكى زؤرى بة ئةطةر نةخؤشةكة

24 سةعات  ماوةى لة زياتر بؤ ئؤكسجني
نةكرابَيت. ضارةسةر

ضؤنيةتى وةرطرتنى ئؤكسجني:
(%60 - %40) وةكو بةرز: خةستى .1
بةتايبةتى تايبةتةوة، دةمامكى لةرَيطةى
جؤرى نـــاكاوى سســـتَيى لـــة هةناســـة
هةوكردنى لة وةكـــو كة

َ
بةكةل يةكةمدا

ئاوســـانى سييةكاندا رةبؤ، شانة، ســـيية
بة تايبةت ماســـكى كاتَيكيش روودةدات.
بةرز- رؤيشتوو بؤماوةىدرَيذ ئؤكسجينى
ئؤكســـجينةكة دةبَيت بةكاربهَينرَيـــت،
ئاوى بة بةتَيثةِراندنى بكرَيـــت شـــَيدار

طةرمدا.



38 سةردةم 13زانستى

نــزم: دةمامكـــى تايبةت خةســتى .2

 - %24) نـــزم – رؤيشـــتوو بة خةســـتى
شَيوازى هةستيارترين و وردترين (%28
كـــراوة

َ
كؤنرِتؤل (O2)ى  طواســـتنةوةى

دا. سســـتَي هةناســـة دووةمى لة جؤرى
بوو نةخؤشـــةكة جَيطري ئةطـــةر بـــارى
خةســـتى ئؤكســـجينى بة و ثَيويســـتى
لةضةند زياتر بؤ بةردةوامى بة كةمبوو

خولَيكـــدا  لـــة ليـــرت   1-2 ســـةعاتَيك،
دةطوازرَيتةوة، لوتةوة كانيؤالى لةرَيطةى
نان دةدات نةخؤشةكة يارمةتى ئةمةش
سروشتيش ئةنجام و ضارةسةرى بخوات
بـــدات، لةكاتـــى وةرطرتنى ئؤكســـجينى
راستةقينةى سةدى  رَيذةى بةردةوامدا، 
ديارى طـــران وةرطرتنةكـــة ئؤكســـجني
ئةميش فراوانة، و مةوداكـــةى دةكرَيت
طريانى طؤِركَي، هةوا بة: دةبةستَيت ثشت
نةخؤشـــةكة ئارةزووى و لووتةكان كونة
دةمةوة.لةكاتى لةرَيطةى هةناسةدان بؤ
ئؤكســـجينى دةمامكـــى  بةكارهَينانـــى
لووت، كونة كانيؤالى ياخود خةستى نزم
نيية، ثَيويست ئؤكســـجني شَيداركردنى
دةورو هةواى بةرزى رَيذةيةكى ضونكـــة

دةبَيت. ئؤكسجينةكة ى
َ
تَيكةل بةر

3. وةرطرتنــى درَيذخايةنى ئؤكســجني:

ةيي
َ
َيكى شـــَيوة كةمؤل

َ
بتل لـــة بريتيية

لةرَيطةى بةكاردةهَينرَيـــت، ـــةوة
َ
لة مال

كانيؤالى ياخود نزم خةســـتى دةمامكى
ئؤكســـجينى وةردةطريَيـــت. لوتـــةوة
هةندَي لـــة طرياو

َ
هةل طوَيـــزراوة ياخود

ئؤكسجني نةخؤشي كة نةخؤشانةى لةو
هةية، ســـييةكانيان درَيذخايةنى كةمى
زياد ضاالكيـــان بةرطةطرتنـــى توانـــاى

دةكات.
ئةطةر ضارةسةرةكة: ضاودَيريكردنى
ئؤكسجني، بة طونجاو ضارةســـةرى ثاش
بةردةوام شـــانةكان كةمى ئؤكســـجينى

كاربؤنى ناو دوانؤكســـيدى بـــوو، فـــرة
Hypercapnia لـــة  خوَينبةرةكانيـــش
50 ملم  لـــة (زياتر بـــوو زيـــاد بوونـــدا
فرة بوونـــى دروســـت جيـــوة) لةطـــةأل
ياخود هةناســـةيي ترش بوونى ناكاوى
هيـــالك بَيت، زؤر نةخؤشـــةكة كاتَيـــك
بدرَيت بِريـــار ثَيويســـتة لـــةم كاتـــةدا
ياخود تيوب كاتى هةواطؤِركَيـــى ياخود
(Tube) دانـــان بؤناو لوولةى (ســـوندة
ثَيويستة ميكانيكى هةواطؤِركَيى و هةوا
ثَيويســـتة هيالك زؤر نةخؤشـــي يان نا،
هةرلةسةرةتاداو يةكسةرى هةواطؤِركَيكى

بكرَيت. بؤدابني دةستكردى
هةناسةسستَيي دووةمى جؤرى
ناكاو: درَيذخايةنى و درَيذخايةن

دووةمى  جـــؤرى هؤكارى   باوترين
سية طرياوى نةخؤشـــي سستَي هةناســـة
كاتةدا، ”COPD“ لـــةم درَيذخايةنـــة

بةهؤى  Co2 لةخوَيندا بوونى ةكـــة
َ
كةل

ترش فرة و دةبَيت درَيذخايةنيةوة ئةم
فرةترش ئـــةم بـــوون دروســـت دةبَيت
بيكاربؤناتةوة لةرَيطةى خوَيـــن بوونةى
دةكرَيتةوة، رَيـــك طورضيلةوة لةاليـــةن
(PH) ترشـــي لةئةنجاميشـــدا هَيـــزى
دةمَينَيتةوة، (

َ
(نؤرمال بةئاسايي ثالزما

قةرةبووكردنةوةيية، شـــَيوازَيكى واتـــة
نةخؤشـــي لةهةندَيـــك شـــَيوازة ئـــةم 
ماسولكةيي - دةمار نةخؤشي كة ديكةدا
يان ياخودثشـــت كـــوِري درَيذخايةنيان
زياتر طرفتَيكى هةركاتَيك م

َ
بـــةال هةية،

لةناكاو وةكو بوو، دروســـت بؤ سييةكان
طرياوى ســـيية نةخؤشـــي خراثبوونـــى
روودانَيكى دةبَيتةهؤى كـــة درَيذخايةن
ناكاو، سستَيي درَيذخايةنى هةناسة نوَيي
واتة نةخؤشـــةكة خؤى نةخؤشـــيةكى
م
َ
بـــةال ثَيشـــرت، هةيـــة درَيذخايةنـــى

ناكاوتر نةخؤشـــييةكى روودانى بةهؤى

بوونى خراثـــرت دةبَيتةهؤى يـــدا
َ
لةطةل

شـــَيوازى درَيذخايةنةكـــةو نةخؤشـــية
بةمة تَيكدةضَيـــت، قةرةبوونةوةكـــةش
زيادبوونى نـــاكاو. درَيذخايةنى َيـــن

َ
دةل

CO2 ى  ثةستانى نيمضة ناكاوى زياترى
خوَين بوونى فرةش دةبَيتةهؤى خوَيـــن

CO2 ى خوَين و  فـــرة و خراثرتبوونى
ويي

َ
خةوال ببَيتةهؤى لةوانةيـــة ئةويش

هؤشي. بَي دواجاريش و هؤشي
ضارةســـةرى  ســـةرةكى ئامانجـــى  
درَيذخايةنـــى ناكاو هةناســـة سســـتَيي
لةبةدةستهَينانى بريتيية دووةم) (جؤرى

ســـةالمةتى   O2 ثةســـتانى نيمضـــة
جيـــوة) (52> ملـــم ناوخوَينبـــةركان
ثةســـتانى نيمضـــة بةبـــَي زيادبوونـــى

ترش  فرةش و CO2 ناوخوَينبـــةرةكان
ناســـينةوةو كاتيشـــدا هةمان بـــوون، لة
بةرثرسيار. عادةتةن ضارةسةرى هؤكارى
تونـــدى ئـــةم نةخؤشانةنةخؤشـــيةكى
تةنها هةية، ســـييةكانيان وةختى ثَيش
ببَيتةهؤى لةوانةية بضـــووك طرفتَيكى

توند. سستَييةكى هةناسة
دووةمـــى  كةجـــؤرى نةخؤشـــَيك  
ناكاوى درَيذخايةنى سســـتَيي هةناســـة
سيية طرياوى نةخؤشـــي بةهؤى هةبَيت
بووبَيـــت، دروســـت درَيذخايةنـــةوة
طةرضي دةرنةكةوَيت لةوانةية هيـــالك
و ئؤكسجينى بَيت و كةم زؤرنةخؤشيش

فرةش بوونَيكى تونديش  CO2 و فـــرة
رةبؤيةكـــى بةثَيضةوانـــةى هةبَيـــت.
هيالك زؤر نةخؤشةكة كة توند ناكاوى

دةردةكةوَيت.
هةَلسةنطاندن و ضارةسةركردن:

طرنطة  سةرةتادا، سةنطاندنى
َ
لةهةل  

نةخؤشـــةكةو توانـــاى ئاســـتى هؤشـــي
ثـــاش ئةويـــش كؤكينَيكـــى كاريطـــةرو
ئةم بسةنطَينني.

َ
هةل هةناسةدانى تواناى
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َيت
َ
دةل ثَيمان سةرةتايية سةنطاندنة

َ
هةل

بةرطةطرتنى تواناى نةخؤشـــةكة ئاخؤ
كـــردارى هةناســـةدانى ناكونكةر(واتـــة
ئةندامةكانىهةناسةدانةوة ناو نةضوونة
كردارى بؤ ئاسانكردنى كونةوة لةرَيطةى
ثَيويســـت واتة ناكونكـــةر هةناســـةدان:
هةيةو ضارةسةرى بةكونكردن ناكات)ى
ثاككردنةوةى بؤ هةية ســـودى سروشتى
دةردراوةكانـــى كؤئةندامى ماددة مـــاوة
سةرةتايي و ضارةســـةرى هةناســـةدانى

لة: بريتيية
نزمـــى خةســـتى ئؤكســـجينى  .1

(24% - 28% ئؤكســـجينى  كـــراو
َ
كؤنرتؤل

خوَين). طازةكانى ضاودَيريكردنى
سروشتى. ضارةسةرى .2

فراوانكةرةكان. هةوا بؤرى .3
فراوان. – زيندةيي كار دذة .4

ثَيكةرةكان. ميز .5
فرة بوونى خـــراث مةترســـيةكانى

و كةم ئؤكسجينييةكى  هؤشي بَي CO2 و
ضونكة بكرَينةوة، راســـت دةبَيت تونـــد
ناِرَيكـــة لَيدانة هـــؤى ببَيتة لةوانةيـــة
ماكة توندةكانى ياخود دأل كوشندةكانى
لةضارةســـةرى مةبةســـت مَيشـــك. 
نةخؤشـــانةدا ثَيويست لةم ئؤكســـجينى
نيمضة ئاســـايي نيية بؤئةوةى ئاســـتى

بكات.  دابـــني O2 ناوخوَين ثةســـتانى
(O2) كةمى زيادكردنَيكـــى تةنانـــةت
لةسةر طواستنةوةى زؤر باش ســـودَيكى

ئةطةر  دروســـتدةكات. O2 بؤ شانةكان
كـــراو

َ
كؤنرتؤل ئؤكســـجيني ضارةســـةرى

هؤى زياتر بوونى نيمضة ثةستانى بووة
CO2 و كةمبوونـــةوةى PH خوَيـــن، 
هةناسةدان بةكردارى ثَيويست لةوانةية
ياخود كونكـــةر كردة بـــكات لةرَيطـــةى

ناكونكةرةكانةوة.
هةناســـةدانى كـــردارى كاتَيكيـــش

ياخـــود نةبَيـــت ناكونكـــةر بةردةســـت
ياخود بةرطـــةى نةطـــرت نةخؤشـــةكة
ئةوا بـــؤوة، كةم توانـــاى هةناســـةدانى

 Doxapram دؤكســـاثرام دةرمانـــى
لةرَيطـــةى  خولـــةك) 4 – 1.5 ملطـــم /
ثَيويستة دةمارييةوة رؤيشـــتنى هَيواش
هاندةريي وةكـــو تةنها بةكاربهَينرَيـــت

هةناسةيي... كردارى
(هةواطؤِركَي)ي هةناسةدانى

يارمةتيدراو: ميكانيكى
كةهةرلةسةرةتادا ئةو نةخؤشـــانةى
دةبن توند هةناسةسســـتَيي دووضـــارى
دووةم) جـــؤرى ياخود (جؤرى يةكـــةم
لةضارةســـةرى ســـوود ياخـــود ئةوانةى
لةوانةيـــة نابينـــن، هةنـــاوى طونجـــاو
ميكانيكى بةهةناســـةدانى ثَيويســـتيان

هةبَيت.
هةناسة نةخؤشانةى ئةو لةزوربةى
لةرَيطةى هةناســـةدان هةية، سســـتَييان
ناوبةناوى ياخود هةناســـةدانى تيوبةوة
َ
لةطـــةل  (IPPV) ئةرَييـــي ثةســـتان
و بةخش ئـــارام دةرمانة بةكارهَينانـــى
دةركةوتووة هَيوركةرةوةكان ثَيويســـتة.
دياريكـــراودا، نةخؤشـــي  لةهةندَيـــك
زؤرى ســـودَيكى ناكونكةر هةناســـةدانى
سستَيدا هةناســـة هةية لةضارةســـةرى
ضارةسةرَيكى وةكو هةناسةدانة ئةمجؤرة
لةوهةناســـة بةتايبـــةت درَيـــذ مـــاوة 
شَيواوى كةبةهؤى كاريطةرة يانةدا سستيََ
ماسولكةيي – دةمار نةخؤشي ثةيكةرى،
وكةمهةواطؤِركَييناوةندىدروستبووة.
كاريطةريشـــةلةجؤرى دووةمى هةروةها
درَيذخايةنـــى ناكاو هةناســـة سســـتَيي
سيية نةخؤشـــي خراثبوونى كةبةهؤى
دروســـت بووة، درَيذخايةنةوة طـــرياوى
ثَيويست نةخؤشانةدا لةم ضارةسةر ئةم
تيوبةوةو رَيطةى لة هةناسةدان بة بوون

لةنةخؤشـــخانة نةخؤشـــةكة مانةوةى
نةخؤشانةشـــدا لـــةو كةمدةكاتـــةوة.
لةهةناســـةدانى كةوازيـــان بةكاردَيـــت

هَيناوة. ثةستان ئةرَييي ناوبةناوى
سي: ضاندنى

ضارةســـةرَيكى ضةسثيوى    ئَيســـتا
نةخؤشيسيثَيشكةوتوولةونةخؤشانةدا
ســـود دةستنيشـــانكراون و كـــة بةوردى
ضاندنى نةبينيوة هةناوى لةضارةسةرى
لةو لةوانةية يةك ســـي ضاندنى سيية.
ئيمفزيما كة بةكاربَيت ثريانةدا نةخؤشة
و ســـييةكان) هةوايـــي ئاوســـانى

َ
(هةل

ســـييةكانيان سنوردارةكةى نةخؤشـــية
وةكـــو   Restrictive lung disease
لةو نابَيت هةية، سييةكان بوونى

َ
بةريشال

نةخؤشانةدائةنجامبدرَيتكةهةوكردنى
ســـيةكانيان هةردووالى درَيذخايةنـــى

 Cysticكيسي بوونى
َ
بةريشال وةكو هةية

بؤرية  هةوكردنى و Fibrosis سييةكان
بارانةدا لـــةم بـــووةكان، هـــةوا فـــراوان
كارَيكى باشة. سييةكان ضاندنى هةردوو
بةيةكةوة

َ
و دل ســـي ضاندنى هـــةردوو

نةخؤشانةى ئةو بؤضارةسةرى ثَيويستة
ي زكماكى ثَيشـــكةوتوو

َ
دل كة نةخؤشـــي

ئةيزنمَينطةريـــان كؤنيشـــانةى وةكـــو 
نةخؤشانةشـــدا لةوانةية هةيـــةو لـــةو
سي فشارى سةرةتايي ئةنجامبدرَيت كة
ديكة ضارةسةرةكانى لة سوودى و هةية
ضارةســـةرة ئةم هةرضةندة نةبينيـــوة.
بةرطرى دةرمانة بةكارهَينانـــى

َ
لةطـــةل

م
َ
باشـــة، بةال داهاتووى نوَيكاندا، كثكةرة

ســـييةوة، بةخشـــةرى بةهـــؤى كةمـــى
بـــةم ســـنوردارة. دةســـتةبةركردنى
هاتؤتة زيندوو ثلى ضاندنى دواييانةش،

كاية.
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ئةمـــة طرفتَيكةو دووضـــارى هةموو 
ئةوانـــة بؤتةوة كـــة ســـمتيان طةورةية، 
هةرضةندَيكيش ثةيِرةوى بةرنامةيةكى 
خؤراكى بكةن و كَيشى هةموو شوَينَيكى 
لةشيان كةم بكات، كةضى بةشي سمتيان 
بة طةورةيـــي دةمَينَيتـــةوةو دةرئةنجام 
نيطةرانييةكى زؤر بؤ خاوةنةكةى دروست 

دةكات.
  سمتى طةورة دةبَيتة هؤى ضةندين 
نةخؤشى، وةك نةخؤشـــى جومطةكان و 
ثةيدابوونـــى ئازارَيكى زؤر لة بِربِرةكانى 
ثشـــتدا، ديارة لة ئةنجامى زؤر خواردنى 
و  شـــريينى  و  نيشاســـتةيي  مـــاددة 
ضةورييـــة تَيرةكانةوة دروســـت دةبَيت، 
ـــى و كةرةو 

َ
زؤر خواردنـــى رؤنـــى خؤمال

ســـوركردنةوةى خواردن بـــةم رؤنانة كة 

وا دةكةن بةشـــَيوةيةكى ديار ضةورى لةم 
شوَينانةى لةشدا كؤبَيتةوة، طرفتةكةش 
ةوة دةســـت ثَيـــدةكات، ضونكة 

َ
لـــةم خال

دةربازبوون لة ســـتمى طـــةورة هةروا بة 
ئاسايي نيية و دةبَيت بزانني خؤثاراستن 
لة ضارةسةركردن باشرتة، ضونكة كاتَيك 
ذمارةى خانة ضةورييـــةكان زياد دةكةن 
لة قةبارةى سروشـــتى خؤيـــان طةورةتر 
دةبن لةئةنجامـــى طةورةبوونى خانةكان 
خوَينةكانـــى  دةزوولـــة  الوازبوونـــى  و 
نَيويـــان، دواتـــر كةموكورٍِى لة ســـووِرى 
خوَيندا دروســـت دةكةن و شلةمةنى لةم 
دةزووالنـــةوة دزة دةكـــةن و دةرئةنجـــام 

دةئاوسَين.
َ
سمتةكات هةل

  طرَي و ريشاَلةكان:
لةكاتى زيادبوونى قةبـــارةو ذمارةى 

د. جةمال عةلي ئةحمةد 

ضؤن رزطاربني لةسمتى طةورة
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طـــرَي لةشـــَيوةى خانةضةورييـــةكان،
و طرَي َيك

َ
كؤمةل دةبنـــة كؤدةبنـــةوة، تا

لة نزمى و بـــةرزى ضـــةورى و ى
َ
ريشـــال

ى
َ
توَيكل هةروةك دروســـتدةكةن، ثَيستدا

و ثَيســـت دةشـــَيوَينن كةواتة ،
َ
ثرتةقـــال

بة َيني
َ
بل دةتوانـــني ناشـــرينى دةكـــةن

سمتةكان ئاوسانى
َ
هةل طشتى شـــَيوةيةكى

لةثياو وةك دةبنةوة ذن دووضارى زياتـــر
هؤرمؤنة بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكارةكةشـــي
كةس دةثرســـن زؤر م

َ
بـــةال مَيينـــةكان،

خانة ضةورييةكان ذمارةو قةبارةى بؤضي
الى هةندَيك كؤدةبنةوة ســـمتدا لة زياتر
َ
رؤل لةم طرفتةدا ئايا بؤماوةيي يان كةس؟
وةك َي،

َ
بةل َيني

َ
دةل مدا

َ
لةوةال دةطَيِرَيـــت؟

دةطَيِرن،
َ
رؤل مَيينةكان هؤرمؤنة وتمان

و شـــريين ماددةى زؤرخواردنى لة بَيجطة
ثاشان تَيرةكان، ضةوريية و نيشاســـتةيي
هؤرمؤنى كة دةطَيِرَيت،

َ
رؤل بؤماوةييش

طالنـــدى تَيكضوونـــى و (ئيســـرتؤجني)
هؤرمؤنةكةوة لةئةنجامى كةمى دةرةقي،
دةطرَيت

َ
هةل خانـــةكان لة زياتر ضةورى

كةسَيك كةهةموو ســـمتدا. لة بةتايبةتى
ثزيشك ثَيدةكات و هةســـتى بةئاســـانى
ضةورى رَيذةى هةربةبينينى دةتوانَيـــت
ديارى سروشتييةكة زيادبوونة رَيذةى و

بكات.
الوةكييةكانى زيادبوونى كاريطةريية

قةبارة:
و  تةندروســـتى طةورةى   طرفتَيكـــى
كاريطـــةرى الوةكيش هةيـــةو دةروونـــى
مةترسيدارة، طشتى تةندروســـتى لةسةر
ســـمت، طةورةبوونى تةنها نةك ضونكـــة
بةدةركةوتنى كَيـــش زيادبوونى كـــو

َ
بةل

دةخاتة مةترســـي زياتر يـــدا
َ
ورط لةطةل

كةسةكة. تةندروستى سةر
طرفتى ضةندين ـــةوى

َ
قةل دةزانـــني

وةك لَيدةكةوَيتـــةوة، تةندروســـتى

كؤلؤنى و قةبـــزى نةخؤشـــي شـــةكرة،
جومطةكان و ثشـــت ئازارةكانى و دةمارى
هةوكردنـــى زراوو بـــةردى جطـــةرو و 
و خوَين ثةســـتانى زراوو بةرزبوونةوةى
ى

َ
يسرتؤل

َ
كؤل بةرزبوونةوةى سةريةشـــةو

خوَينبـــةرةكان رةقبوونـــى  و خوَيـــن 
ى بةدوادَيت،

َ
دل تةى

َ
جةل كةسنطةكوذَي و

بَيجطةلةكاريطةرىدةروونىلةسةرمرؤظ
هةوكردنى و نيطةرانى و وةك خةمؤكـــى
مردنى دواتر الوازى زايةندى و ثَيســـت و

وةخت). (ثَيش زوو
الوةكييانة  كاريطةريية ئةم هةموو
كةكَيشـــيان بةديدةكرَيت لةو كةســـانةدا
ســـمتيان ئةوانـــةى بةتايبةتـــى زؤرةو 
كةســـانة ئةو لةوةى بَيجطـــة طةورةيـــة،
وبوون

َ
تَيكةال ئارةزووى و دةبن طؤشةطري

بوونـــى ناشـــرين ناكـــةن لةئةنجامـــى
ضةندين الوازى زايةنديش جةســـتةيان،

لَيدةكةوَيتةوة. هاوسةرى ذيانى كَيشةى
كاريطةريية الوةكييةكانىسمتىطةورة

كؤدةكةينةوة: خاَالنةدا لةم
جومطةى لة زؤر هةوكردنى ئازارو ¿

قاضدا.
بة كة ثشـــت بِربـــِرةى ¿ ئينزالقـــي

ناسراوة. (دسك)
ثشت. بةشي خوارةوةى ئازارى ¿

خؤثاراستن  َي،
َ
هةية؟ بةل ضارةسةر ئايا

هةمووان دةبَيت لة ضارةســـةر باشـــرتة،
ســـمتى ئـــةوة بزانـــني كةدةربازبوون لة
بةهَيزةو بةئريادةيةكى ثَيويســـتى طةورة
هةروةها ضارةسةرو لةســـةر سووربوونة

بوونى. بةردةوام
رَينماييضاودَيرييةكىسادة:

و  (ميزان) كَيشـــانة يةكــةم: كِرينـــى

بةاليةنى كةمةوة لةش كَيشـــي كَيشـــانى
هةفتةىجارَيك.

سمتةكان ثانى قةبارةو ثَيوانى دووةم:

بةراوردكردنـــى ضارةســـةردا
َ
و لةطـــةل
جياوازى.

لةطةرماوو  دووئاوَينة سَييةم: دانانى

ضاودَيريكردنى تةماشاكردنو
قةبارةكةى.

رَيطاىخؤثاراستن:
تاوزةيان خؤراكانـــةى ئةو خواردنى
خؤراكة لةخواردنى دووركةوتنةوة كةمة،
و شـــريينى ســـوركراوةو و قتووييـــةكان
بؤماوةى وةرزشـــكردن نيشاستةييةكان،
بةثَي رؤذانة هةفتةيةكـــدا، لة ســـَي جار
ســـةعات. بةخَيرايي و بؤيةك رؤيشـــتن
ئريادةيةكى بةهَيز بوونى كاتدا لةهةمان

طرنطة. طةورة سمتى لة دةربازبوون بؤ
هةنطاوىيةكةمىضارةسةر: بةيانيان 
يان نةخورَيت شريينى دواتر نانبخورَيت،
بدرَيت ضاوو

َ
ماددة نيشاستةييةكان،هةول

خواردنةوةى شةكربخورَيتةوة، بةبَي قاوة
ئاسايي. ضاى لةبرى سةوز ضاى

كةمكردنةوةى  دةرمانانةى بـــؤ  ئةو
دةبَيت بةكاردةهَينرَيـــن، كَيشـــي لـــةش
دةنا رَينمايي ثزيشكيدا بةكاربَيت لةذَير
نةخواردنى هةية. مةترســـي طاريطةرى
رؤنى ئةوة لةبرى تَيرضةورييةكان، رؤنة
بةكاربَيت، زةيتـــون) ةبةرؤذة،

َ
شـــل (طول

مريشك و ماســـي زؤرخواردنى هةروةها
زؤرخواردنى ميوةو ثَيســـتةكةى)، (بةبَي
شـــرييش ئاو، زؤرخواردنةوةى ســـةوزةو
رَينمايي دةبَيت تَيدانيية، ضةورى لةوةى

بكرَيت: تةندروستيانةش ة
َ
خال ئةم

بؤر نانى بةخواردنى بةستن ثشت ¿
سثي. نانى لةبرى

وادةكات ئةنسؤلني شـــةكر ¿ خوادنى
كةم خوَيندا لة شـــةكر كة بِرذَيت زياتر
زؤر مرؤظ هةست بةبرسَيتى دةكاتةوةو
بخوات، دةبَيت زياتـــر وا دةكات و دةكات
ضونكة تةواو بطؤِردرَيت، حةثي بؤ ئةوة
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هةســـتى و تَيربَيت ئةوكةســـة وادةكات
برسيةتى نةبَيت.

بؤ ميوةكان بةســـةوزةو ¿ بايةخدان
دةستطريكردنى خوَيو كانزاو ظيتامينةكان
ضونكة كةمىئةمكانزاوظيتامينانة مرؤظ

دةكةن. طَيذى سةريةشةو دووضارى
¿طرفتة دةروونيةكانىوةك خةمؤكى
ويستى مرؤظة ئةو وادةكةن نيطةرانى و

بَيت. زؤر خواردنى
خؤراكييةكان ذةمـــة ¿ رَيكخســـتنى

ئَيوارة. نيوةِرؤو و بةيانى لةنانى
ديكـــة لةكةســـانى طوَينةكرتـــن  ¿
نةضوونة كردن و بة (رَيجيم) ســـةبارةت

ديكةوة. كةسي ئةزموونى نَيو
قازو و

َ
ئـــاذةل طؤشـــتى ¿ نةخوادنى

تَيداية. ضونكة ضةورييان زؤر مراوى،
و ماسي بةخواردنى ¿ ثشت بةســـتن
سثَينةى و كةم ضةورى و شريى مريشـــك

هَيلكة.
ســـوركراوة خواردنى لة ¿ وازهَينـــان
ناوقتوو خواردنـــى هةمبةرطرو ثيتـــزاو

خواردنةوةطازييةكان.
تةماشـــاى خواردندا كِرينى ¿ لةكاتى

تا وزةكانيان بكرَيت. بِرى
ســـورةوكراو زؤرخراثة ¿ ثةتاتـــةى
وى

َ
بةكـــوال باشـــرتواية  بؤئةوكةســـانة،

بخورَيت.
(خةيار، ميوة سةوزةو زؤرخواردنى ¿
طَيـــزةر، بيبةرى كاهو،كةرةوز، تةماتـــة،

.(... سةوز
لة ئاودا تةنها ماكةرؤنـــى و ¿ برنـــج

كةم. رؤنَيكى زؤر َيت بة
َ
بكول

بةتايبةتى ئاو، زؤرى خواردنةوةى ¿
كاتىنانخواردن.

ضةورى. كةم ماستى خواردنى ¿
طؤشـــتة لـــة دووركةوتنـــةوة  ¿

ئامادةكراوةكان.

كةزؤر ئةو شـــالنةى ¿ نةخواردنـــى
(سوركراوةن). ضةورن

و قووت خـــواردن جووينى ¿ بـــاش
نةدانىبةخَيرايي.

و قاثي بضووك لة خـــواردن ¿ دانانى
بضووك. ثارضةى ثارضة

 ئةمةبةرنامةىخؤراكة،بةرنامةكةى 
وةرزشكردنة. ةو

َ
جوول ديكةش

ضارة: رَيطة باشرتين وةرزش،
لة بـــاش دةطَيِرَيت َيكـــى

َ
وةرزش رؤل

لةاليةك طـــةورة، لة ســـمتى دةربازبوون
خةمؤكـــى كـــةم دةكاتةوة، و نيطةرانـــى
كةم لةخوَينـــدا

َ
كؤليســـرتؤل لةاليـــةك

بة دووضاربووون مةترســـي و دةكاتـــةوة
رةقبوونىخوَينبةرةكانونةخؤشييةكانى
ضاالك خوَين ســـوِري دةكاتةوة،  كـــةم

َ
دل

دةرباز زيـــادة ئاوة لـــةو دةكات جةســـتة
كؤبؤتةوة،سووتانى دةبَيتكةلةخانةكاندا
وزة ئـــاوو بـــؤ دةطؤِرَيـــت ضةورييـــةكان
كةم لةش كَيشـــي كؤبوونةوةيان، لةبرى
كةم سمت ئاوسانى

َ
هةل لةوانةش و دةكات

دةبَيتةوة.
وةرزش سةردانى شـــوَينى ثَيويســـتة
سةرثةرشتى لةذَير ئةوةباشـــرتة بكرَيت؟

بكرَيت. راهَينةرَيكدا وةرزش
بؤمـــاوةى  بةثــَي: رؤذانـــة رؤيشــتن
رؤيشتن بةثَي بةخَيرايي يةك ســـةعات
خوَين ســـووِري ضاالكى بـــؤ زؤر طرنطـــة
تـــاوزةكان نيطةرانى، و كةمكردنـــةوةى
لةتةندروســـتى ثارَيزطارى و بةكاردَيـــن
دةكات، جومطـــةكان و

َ
دل خوَينبـــةرو

بةيانيان باشرتة، نانخواردن ثَيش رؤيشتن
كاتة. باشرتين زوو

بؤ ســـَي رؤذ لةهةفتةيةكدا دةكرَيت
تةرخان (يةك ســـةعات) بةثَي رؤيشـــتن
يان

َ
كةنةخؤشـــي دل ئةوانـــةى بكرَيـــت،

ثزيشـــك بةثَيي رَينمايي هةية دةبَيـــت

َينةوة.
َ
بجول

سةبارةت طرنط ئامؤذطارييةكى ضةند
وةرزشكردن:

سةرثةرشـــتى لةذَيـــر باشـــرتة  ¿
بكرَيت. راهَينةرَيكدا وةرزش

كةمكردنةوةى خستنةسةر سةرنج ¿
ســـك و ران و ســـمت قةبـــارةى

لةوةرزشكردندا.
¿ثلةبةثلة وةرزشبكرَيت، لةسووكةوة

بؤطران.
نةرم و فـــراوان جلي ¿ لةبةركردنى

لةكاتىوةرزشكردندا.
وةرزشـــكردن خؤشتن دواى و ¿ ثَيش

طرنطة.
سَي  يان زوو، بةيانيان وةرزشكردن ¿ 

نانخواردن. ثاش سةعات
هاتوضؤ ثليكانةدا بةسةر ثَيويستة ¿

ئةسانسؤر. نةك بكرَيت
كةم و بِرؤيـــت ¿ ثَيويســـتة بةثـــآ

(ئوتومبَيل)بةكاربهَينة.
وةرزشكردن لةئةنجامى هةركاتَيك ¿
تةنطى هةناسة و هيالكى بة هةستتكرد
دان، دةبَيـــت نـــج

َ
هَيل يـــان و طَيذبـــوون
رابوةستيتلةوةرزش.

نةشتةرطةرىدواضارةسةرة:
بةرنامةى وةك ضارةكانى رَيطة ئةطةر
نةبوو وةرزشـــكردن ســـووديان خؤراك و
تواناى و زؤر دةخـــؤن يان ئةوكةســـانةى
ئةوا نييـــة، خواردنيان كةمكردنـــةوةى
بكةن ثزيشـــك ســـةردانى دواجار دةبَيت
و نةشـــتةرطةرى  بةئةنجامدانـــى بـــؤ 
طةرضي زيـــادة، لةضةورى دةربازبـــوون
بةرنامةى دةبَيت نةشتةرطةرييةكة ثاش

رَيك بخرَيت. و وةرزش خؤراك

رؤشنا وةرطَيِراني:
  سةرضاوة: العربي 



زانستى سةردةم 38 زانستى سةردةم 1838 18

ثرؤسةو 
تةكنيكي تايبةت 

لةراديؤترياثيدا
سترييؤتةكتيك  :

SRT-Stereotactic 
Radiotherapy

د. ئةختةر نةجمةدين
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راديؤترياثي يان ضارةســـةر بةتيشك 
نةخؤشـــي  لةرَيطةضارةكانـــي  يةكَيكـــة 
شَيرثةنجة كة بةضةند تةكنيكَيكي جياواز 
بةكاردَيت و دةتوانرَيت ثؤلَينبكرَين بةسَي 
بةشي سةرةكييةوة: ضارةسةر بةتيشكي 
دةرةكي ضارةسةر بةتيشـــك لةنزيكةوة، 
ثزيشكي ناوكي وةك لةســـةرضاوةي(1) دا 
درَيذةيان ثَيدراوة. بَيطومان هةريةك لةم 
جؤرانة وردة جؤري ديكةي لَيدةبَيتةوة. 
هةندَيكجار تةكنيكي تايبةت بةكاردَيت بؤ 
لةشوَيني  تايبةت  هةندَيك شَيرثةنجةي 
ثَيويســـتدةكات  تايبةتـــي جةســـتةدا و 
كة ئامَيـــرو ئامـــِرازي بـــؤ بطؤِردرَيت و 
ثرؤسةي كؤنرتؤلي ضؤنايةتي تايبةتي بؤ 
دابِرَيذرَيت و وردةكاري و كؤششـــي زؤري 

فيزياوي شارةزاي ثَيويستة.
يةكَيك لـــةو تةكنيكة تايبةتيانة كة 
ئةمِرؤ زؤر بآلوة ثَييدةوترَيت راديؤترياثي 
ســـترييؤتةكتيك SRT كـــة لةناوةندي 
تايبةتمةند بةم بوارة جَيبةجَيدةكرَيت و 

بابةتي ئةم نوسراوةية.
سةرةتايةكي  مَيذوويي:

مَيذووي ئـــةم تةكنيكة بؤ ســـاآلني 
1950 دةطةرَيتةوة كة نةشـــتةرطةرَيكي 

ســـويدي بة ناوي لَيكســـل بؤيةكةم جار 
هـــةردوو تةكنيكـــي سترييؤتةكســـي* و 
نةشتةرطةري يةكخســـت و ئةم ثَيكهاتة 
نؤَييةي ناونا نةشـــتةرطةري بة تيشـــك 
بؤتيمةكـــةي   Radiation Surgery
رونكـــردةوةو و بـــة طورجـــي دةســـتي 
كـــرد بـــة بةكارهَيناني بؤ ضارةســـةري 
نةخؤشـــي. لة ســـةرةتادا تيشكي ئَيكسي 
kVp200 بةكاردةهَينا بؤ ثَيداني دؤزة 
تيشـــك زؤر بةرز تا Gy100 بةيةكجار 
بؤ شـــوَيني مةبةســـت كة لة ناو كاسةي 
سةردابوو. ئةم دؤزةتيشكةي دابةشدةكرد 
بةســـةر ذمارةيةكي زؤر طورزةتيشك كة 
هةريةكَيكيان بةشـــداردةبوو بة بةشَيكي 
كـــةم لةدؤزةتيشـــكي دياريكـــراودا بـــؤ 
لةناوبردني بةشةنةخؤشـــةكة. بَيطومان 
ئـــةم طورزةتيشـــكانة لةفـــرةالوة هـــةر 
هةموويان ئاِراســـتةي ناو ضةقي شوَيني 
مةبةست دةكرد بةجؤرَيك كة كؤي دؤزة 
تيشكةكة لةوَيداكؤدةبووةوة و دةوروبةرة 

ســـاغةكاني ناوضة نةخؤشـــةكة لةزياني 
بةرتيشكدان دةثارَيزران.

بةبةكارهَينانـــي  تةكنيكـــة  ئـــةم 
تيشـــكي ئَيكســـي كةم وزة و نةوةســـتا، 
كـــو بريؤكةي ضةقي ناو مَيشـــك بةر 

َ
بةل

تيشكدان طةشةي كرد بةرةو بةكارهَيناني 
تيشـــكي طونجاوتـــر وةك ثرؤتـــؤن كـــة 

لـــة ســـايكلؤترؤن،جؤريكة لةتـــاودةرةوة 
ت 

َ
بةرهةمدةهَينرا، بؤ تيشكي طاماي كؤبال

– 60 و هةتا تيشـــكي ئَيكســـي وزة بةرز   
ray -X megavoltage كة لةتاودةري 

ي inac ةوة بةرهةمدةهَينرَين.
َ
هَيل

تَيكِرا نةشـــتةرطةري سترييؤتةكتيك 
ي 

َ
بةرةو ثَيشـــكةوتن دةِرؤيشـــت تا لةسال

1984دا داِرشتن و بة كارهَيناني كلينيكي 
 multiple تةكنيكي كةواني فرةئاســـت
non- coplanarلةبةكارهَينانـــي 
ي، ئاشكراكرا لةاليةن تَيمَيكي 

َ
تاودةري هَيل

ةدا لةاليةن تيمي 
َ
ئيتاليةوة. هةر لةو سال

مانيشـــةوة ئـــةم تةكنيكة 
َ
ربطي ئةل

َ
هايدل

 
َ
خراية قؤناغي بةكارهَينانةوة. دووســـال

دواتر لةئةمريكا دةست بة بةكارهَيناني 
ســـترييؤتةكنيك كرا و زانكـــؤي هارظارد 
 converging تةكنيكي فرة كةواني ناكؤ
non -ي تايبةت بةخؤي داهَينا و زانكؤي 
ةي 

َ
ماك جيل لةمؤنرتيال تةكنيكي بةجول

Dynamic non- نةشتةرطةري بةتيشكي

coplanar radiosurgeryداهَينا. ئيرت 
بةتايبةتي  سترييؤتةكتيك  بةكارهَيناني 
مَيشـــكدا  شـــَيرثةنجةي  لةضارةســـةري 
لةناوةنـــدة تايبةتمةندةكانـــي جيهانـــي 
ثَيشكةوتوي ضارةسةري شَيرثةنجةي سةر 

و ملدا فراوانرت بوو. 

وَينةي 1 نةخشةي كاري ضةقؤي بةضوارضَيوة 

ي رؤبؤتء ريزةكامَيرا.
َ
وَينةي 2 ضةقؤي سايبةر و مَيزي نةخؤش و كؤليمةيتةري تاودةر بة قؤل
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تةكنيكيسترييؤتةكتيكضيية؟
بةكاردَيـــت ســـترييؤتةكتيك زاراوةي
ئاِراستةكردني لةتةكنيكي بؤ باســـكردن
فرةئاســـت بةشـــَيوةي تيشـــكي ئايؤنـــي
دؤزةتيشـــكي طةياندني بـــؤ لةفـــرةالوة

بؤ شـــوَيني  زؤر كـــة ثَيشـــرت دياريكراوة
بةســـترييؤتةكتيك كـــة نةخؤشـــيةكة
لةمَيشكدا. دياريكراوبَيت، بةتايبةتي كة
بؤ بةكارهَيناني بؤ دان

َ
هةول ئَيســـتا بَيت

لةثَيشكةوتنداية جةستة ديكةي ناوضةي
ثةنكرياس و ســـي و بـــؤ شـــَيرثةنجةي

شَيرثةنجةي  جؤر هةندَيك ثرؤستات(2) و
طوَيضكة يان قوِرط و لوت وةرةمي و مـــل
كـــة

َ
بةكةل ســـترييؤتةكتيك هةروةهـــا

نةخؤشـــي هةنديك لةضارةســـةركردني
ناتةواوي نةخؤشـــيةكاني وةك ديكـــةدا

لةمَيشكدا. خوَين بؤري
بؤ بةكاردَيت تةكنيكة ئةم بةطشـــتي
3- لة كة ثضوك وةرةم ضارةســـةركردني

مةبةست  نةبَيت. شوَيني 4 ســـم³ زياتر
ئؤرطانـــي ناســـك بةرامبةر زؤر نزيكـــي
دةماري بينني) (بؤنمونة بةكاري تيشك
شـــوَيني ضةقي بتوانرَيـــت نةبَيـــت و
كة دياريبكرَيت بةوردي زؤر مةبةســـت
زياد و كةم لةدياريكردنيدا ةكـــردن

َ
هةل

قةبارةي دةبَيت تَينةثةِرَيـــت(3) 1 ملـــم
هـــةر هةموو ناو مةبةســـت بكةوَيتـــة
ئاِراســـتةي كـــة طورزةتيشـــكةكانةوة 

دةكرَيت(4).
بةهاوكاري تةكنيكـــة ئةم طةرضـــي
ضاربةتيشك نةشـــتةرطةري تيمي تيمي
نةشتةرطةري بةآلم دةكرَيت، جَيبةجَي
نةخؤشـــةكة و بةكارنايـــةت تَيـــدا 
و هةوكردن لةمةترســـي خوَينبةربوون
نةشتةرطةري ديكةي و مةترســـيةكاني
ثَيويســـت ناكات هةتا و دةبَيت رزطاري
ثاش كو

َ
لةنةخؤشـــخانة بمَينَيتةوة بةل

دةِرواتة يةكسةر ثرؤسةكة تةواوبووني
ةوة.

َ
مال

كلينيكي و فيزيــاوي تايبةتمةندي
سترييؤتةكتيك:

 VT) مةبةســـت قةبارةي دةبَيـــت
زؤر شـــوَينةكةي  (volume target
دياريبكرَيت. بةسترييؤتةكتيك بةوردي
دةرةوةي وة لةناو دؤزةتيشك ذمَيرياري
(D3) دوري بةسَي مةبةســـت قةبارةي
بكرَيت.ثَيويستةذمَيرياريهيستؤطرامي

DVH بكرَيت  دؤزةتيشـــك قةبـــارةي
ئؤرطانة بؤ قةبارةي مةبةســـت بؤ نـــاو
قةبارةيةن ئةو لةدةرةوةي كة ناسكةكان
دابةشبووني ناطرن. تيشك بةرطةي كة
لةناو زؤرة كـــة بةجؤرَيكة دؤزةتيشـــك
بةخَيرايي زؤر بةآلم مةبةستدا، شوَيني
شـــوَيني لـــةدةرةوةي كةمدةبَيتـــةوة
ثَيست بةر دؤزةتيشكةي ئةو مةبةست.
هؤي بَيتة لةوةي كةمرتة زؤر دةكةوَيت
دؤزةي بِرة ئةو هةروةها رووتانةوة. قذ
كةمرتدةبَيت لةوةي دةكةوَيـــت بةرضاو
لةمانة جطـــة كةتةراكت. بَيتـــة هـــؤي
ئةوالدا الو بآلو بةم و دؤزي ثةرت بـــِرة
ئؤرطانة ناســـكةكاني زؤر كةمدةبَيت بؤ
دةركةوتني هـــؤي نةبَيتة جةســـتة تـــا
بةرتيشـــك بةهـــؤي دي نةخؤشـــي 
كة كةميش بَيت بةبِري كةوتنةوة طةر
ئةطةري درَيذ دوروة ثـــاش ماوةيةكـــي
ثرؤســـةي هةروةها هةيـــة. روودانـــي
ماوةيةكي مةبةست بةشـــوَيني دؤزدان
فريا نةخؤشـــةكة دةخايةنَيت كـــورت
لةجَيبةجَيكردني ببَيت بَيزار ناكةوَيت

ضارةسةركردنةكةي. ثرؤسةي
سترييؤتةكتيك: تةكنيكي ئامَيري

ئـــةم بـــؤ  بةكارهاتـــوو ئامَيـــري 
طاما ضةقؤي دةوترَيـــت ثَيي تةكنيكـــة
ثَيكدَيـــت كـــة  (Gammaknife)

 200 (دةوروبـــةري زؤر لةذمارةيةكـــي
سةرضاوةي  60 كة - لةكؤبالت سةرضاوة)
و دةبَيت ضوارضَيوةيةكي طاماية تيشكي

 Head frame بةســـةري تايبـــةت

لةديوي و دروســـتبكرَيت نةخؤشـــةكة
كة دةكرَيت قايم سةري كاسةي دةرةوةي
لةسةر ضوارضَيوةية ئةم دروســـتكردني
دةبَيت زانيارية ئةنةتؤميانة بنةمايئةو

وةردةطريَيت  IRM و Scan CT لة كة
 0.3 لة (كة بةوردي زؤر و بةتةواوي تا
نةخؤشةكة سةري بطريَيتة باشرتة) ملم
يةك بة بةرتيشـــكدانةكة و ثرؤســـةي
زياتر كاتدا لةيـــةك واتة جار دةكرَيت

ئاِراســـتةي  طاما 200 طورزةتيشـــكي لة
مةبةســـت دةكرَيـــت ضةقـــي شـــوَيني

طورزة  ضةند تةنيا 1 كة وَينةي (بِروانة
ئاستدا لةيةك كة دةردةخات تيشـــكَيكي
ســـةري لةمكاتـــةدا و ئاِراســـتةكراون)
كة ضةســـثَينراوة تـــةواو نةخؤشـــةكة
نابَيت جوآلني توانـــاي جؤرَيك بةهيض
كـــة دةوروبةري ثرؤســـةكة بةدرَيذايي
بةكارهَيناني دةخايةنَيت. 20خولةكَيك
ئَيستا تا بةمشـــَيوةية ئامَيرة ئةم جؤرة
زؤر ذمارةيةكي سةري شَيرثةنجةي بؤ
لةبةر ســـةركةوتووبووة، زؤر  نةخؤش
وةرةمةكة ضةقي دياريكردني بـــةوردي
شـــوَينةكة تواناي ســـةِّـاندني و لةبةر

ضركةيةكدا  لةهةموو 10 جار بةرَيذةي
هةموو  سةرجةم هاوبةشـــي (5) بةكاري

شوَيني ضةقي لةَيداني طورزةتيشكةكان
لةم طاما دؤزةتيشـــكي مةبةســـت. كؤي
كة بةجؤرَيـــك دةبَيـــت ضةقـــةدا زؤر
بَيئةوةي دةفةوتَينَيت وةرةمةكة ضةقي
َين

َ
دةل ثَيي بكرَيت، بؤية نةشتةرطةري

ضةقؤي طاما.
دةســـتكردن ثَيـــش بَيطومـــان
دةبَيـــت بةضارةســـةر بـــةم تةكنيكـــة
داِرَيذرابَيت تـــةواو ثالنـــي نةخشـــةو
هـــةروةك ئـــةم ضارةســـةركردنة بـــؤ 
كة راديؤترياثـــي هةمـــوو جؤرةكانـــي
ئةنةتؤمية زانياريـــة بنةماي لةســـةر

 Scan CT لة كة بةدةســـتكةوتووةكان
ثالنة  ئـــةم دَيـــن. MRI بةدةســـت وة
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دادةنرَيت تا بةوردي زؤر ســـَي دووريية
طرؤكةدا لةضةقي ثَيويست دؤزةتيشكي
بةر دؤزيش بِرة كةمرتين كؤبَيتـــةوة و
بثارَيزرَيت و بكةوَيت طرؤكـــة دةرةوةي
بةركةوتني تيشكي مةترســـي و لةزيان
شـــوَيني بـــةوردي زؤر ئايؤنـــي. واتـــة
ساغةكان شوَينة و دةثَيكَيت مةبةســـت
ســـترييؤتةكتيك بؤيـــة دةثارَيزَيـــت.
زؤر وةرةمـــي بَيوةيدا لـــة لةناوبردني

Benign tumor وةرةمـــي  كـــة
َ
بةكةل

بؤ هةتا و مَيشك و مَيتاســـتازي خراث
مَيشك ناو شَيرثةنجةي جؤري هةندَيك
راديؤترياثي ديكةي بةتةكنيكةكاني كة
لةكاري و بةرطـــري نافةوتني دةرةكـــي
راديؤترياثـــي ثـــاش و تيشـــك دةكـــةن
طةر تةكنيكة ئاســـاييةكاني دةمَيننةوة.

بةكارهاتبَيت. راديؤترياثي
تةنيا بةضوارضَيوة طامـــاي ضةقؤي
مل و ناومَيشك وةرةمي بؤ ضارةســـةري
بةشـــةكاني بؤ ناتوانرَيـــت و طونجـــاوة
بةكاربهَينرَيت. بؤية جةســـتة ديكـــةي
شـــَيرثةنجةي ضارةســـةركردني بـــؤ 
لةمَيشك جةســـتة جطة ديكةي شوَيني
ثَيي كة بةكاردَيـــت ئامَيرَيكـــي نوَيـــرت
بـــَي ســـايبةري ضةقـــؤي دةوترَيـــت 

 Frameless Cyberknife ضواضَيـــوة
بةشـــَيكي هةموو بطاتة كة دةتوانَيـــت
رؤبؤتةكةيةوة ـــة

َ
قؤل بةهؤي جةســـتة

ئامَيـــرة ئـــةم  (2 وَينـــةي (بِروانـــة
ئةليكرتؤني تاودةري ئَيكســـي تيشـــكي
كؤليمةيتةرةكـــةي كـــة بةكاردَينَيـــت
ئاساني بة نةخؤشـــدا بةهةموواليةكي 
وة ة رؤبؤتةكة

َ
قؤل هؤي دةسوِرَيتةوة بة

لةوشوَينانةدا تايبةت ثرؤطرامي بةثَيي
كـــة دياريكـــراوة بـــؤي دةوةســـتَيت 
لةكاتي بةبـــةردةوام وَينـــة طـــرياوةكان
نيشاني دةطريَين ئةنجامدانيثرؤسةكةدا
باريكي طورزةتيشـــكي لةوَيـــوة دةدات، 
شوَينة ضةقي دةكاتة ئاِراســـتة تةســـك

لةســـةرجةم ضةقة ئـــةم نةخؤشـــةكة.
دؤزةتيشكي طورزةتيشكةكانداية هةموو
تواناي كة كؤدةبَيتةوة تَيدا بةرزي زؤر
هةية بةشةنةخؤشـــةكةي لةناوبردني
دةوروبورةكـــةي. بـــؤ دؤز بةكةمرتيـــن
ضوارضَيوةيةدا بـــَي ئامَيرة ئةم

َ
لةطةل

كـــة بةكاردَيـــت رووثؤشـــي ثالســـتيك
ئامَيري و تاودةرةكة دةضةســـثَينرَيتة
(nacs CT ئامَيـــري (وةك وَينةطـــري
واتة ثرؤســـةكةية كـــة رَينيشـــاندةري
ســـايبةر بةضةقـــؤي ســـترييؤتةكتيك
وَينةطـــري ثرؤســـةي بةِرابةرايةتـــي

 Image Gided دةكرَيـــت جَيبةجي
(radiotherapy (IGRT

لةبةرئـــةوةي قةراغةكاني ثؤشـــاكة
دةنوســـَينرَيت بةئامَيري ثالســـتيكةكة
كة وَينةطري ئامَيرَيكي هةر يان سكانةر
دةضةســـثَينرَيت و بةكاردَيت ةدا

َ
لةو هؤل

لةتاودةرةكةيتيشكيضارةسةركردنةكةي
لةكاتي لَيـــوة دةدرَيـــت بةجؤرَيـــك كـــة
توانـــاي نةخؤشـــةكة بةرتيشـــكداندا
شـــوَيني لةضاو نابَيـــت جوآلندنـــةوةي
ـــة

َ
هةل بـــَي ثرؤســـةكة دياريكـــراوداو

بةسةردةضَيت.
ضةقؤي سايبةر تةكنيكَيكي طةرضي
طامادا ضةقـــؤي لةضاو ثَيشـــكةوتووترة
وةرةمي ضارةســـةركردني كة بؤ

َ
و بةكةل

جةســـتةدا شـــوَينَيكي ثضـــوك لةهـــةر
بؤ نيية بةضوارضَيوة و ثَيويســـتي بَيت
مةبةست شوَيني شوَينةواري دياريكردني
شوَيني ةي

َ
هةل راســـتكردنةوةي و تواناي

بةهؤي طـــةر هةيـــة ضةقـــي طرؤكـــةي
م

َ
بةال رووبدات، نةخؤشةكةوة ندني

َ
جوال

ةي
َ
هةل بواري بةضوارضَيوة طاماي ضةقؤي

دةرةوةي بةر دؤزةتيشكانةي ئةو كةمرتةو
واتة كةمرتة دةكةون قةبارةي مةبةســـت
طاما ضةقؤي لةتيشكةوة ثاراستن لةرووي

سايبةر. لةضةقؤي باشرتة
تةكنيكي ســـترييؤتةكتيك بةكورتي

نةخؤشـــي ضاركردني بؤ كـــة
َ
زؤر بةكةل

شَيرثةنجةياننةخؤشيديكةبةمةرجَيك
بَيت نةخؤشيةكةثضوك شوَيني قةبارةي
شارةزاوة طرنطة لةاليةن كةســـاني و زؤر
بةكاربَيتبةتايبةتي لةفيزيايثزيشكيداو
ئامَير و ثـــالن و ئامادةكردنـــي نةخؤش
تةكنيكي لةضاو زياتري ثَيويســـتة كاتي

راديؤترياثيدابةطشتي.
¿سترييؤتةكتيكشَيوازَيكيثشكنينة
كؤئةندامي ثزيشكي و لةنةشتةرطةري
دةستنيشانكردني بؤ  هةستةدةماردا
بةهؤي لةناومَيشكدا، 

َ
خــال شوَيني

ضــوارضــَيــوةيــةكــي ــي ــان ــن ــَي ــاره ــةك ب
ــة لــةســةر ك يـــةوة دور دةرةكـــــي ســـَي
كارتيزي رَيكخستني سستمي بنةماي

  Cartesian coordinate system
بةِرَيوةدةضَيت.
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ســـَيكس بةتةنيـــا ضَيـــذو خؤشـــي 
نابةخشـــَيت و يارمةتى كةمكردنةوةى 
كو خـــؤراك دةدات 

َ
ةذان نـــادات، بةل

َ
شـــل

 و ناخ و تَيريشيان دةكات، يارمةتى 
َ
بةدل

سارَيذبوونى زامة سؤزييةكانيش دةدات، 
هةروةهـــا ســـَيكس يارمةتـــى البردنى 
سنورةكانى نَيوان دووكةسةكةش دةدات 
نيابوون 

َ
بةشـــَيوةيةك كة هةســـت بةدل

و تايبةتمةنـــدى و هؤطـــرى بكـــةن بَي 
هةستكردن بةبارقورسي. سَيكس خؤى 
بِرياردةرَيكى بةهَيزيشـــة لةسةركةوتن 
يا ســـةرنةكةوتنى ثةيوةنديدا، ضونكة 
بوونى   

َ
لةطـــةل لةهاوســـةران  زؤرَيـــك 

كَيشـــةى هاوســـةرَيتيش لةنَيوانيانـــدا، 
ثَيكةوة دةمَيننـــةوة، لةبةرئةوةي ضَيذ 
لةذيانى سَيكسيان وةردةطرن، لةكاتَيكدا 
كةسانى ديكة هاوسةر يان يا هةر جؤرة 
ثةيوةندييةكـــى بةختياريـــان تَيـــك و 
ثَيك دةشـــكَينن بةهؤى كَيشةى سَيكسي 
نَيوانيـــان يا بةهـــؤى نةبوونى ئةمةك 

ثاكى ذيانى سَيكسييانةوة.

دكتؤر كةمال حةنش
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ضؤن دةبيتة عاشقَيكى نمونةيى
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ثةيوةنـــدى سَيكســـي ثَيطةيشـــتوو  
كاردانـــةوةى ذيانى كةســـة بةئـــارام و 
ثَيطةيشـــتووةكانةو  و  ثابةندبـــووةكان 
بةثةيوةندييةكةوةء  ثابةندن  ئةوانةى 
و  شـــةيدابوون  ســـاتةكانى  بةشـــدارى 
هةوةس بازى ثَيكـــةوة دةكةن لةرَيطاى 
دةســـتكةوتنى  ضَيذو  ثَيشكةشـــكردنى 
لةكةشَيكى ثِر لةهؤطرى و خؤشةويستى 
وطـــؤِردا. لةوانةشـــة ســـَيكس ببَيتة، 

َ
ئال

كاريطـــةرو  ببَيتـــة  ثَيويســـتة  كـــو 
َ
بةل

هانـــدةر، تةنانةت ثاش بةشـــداريكردن 
 هةمان 

َ
لةماوةيةكى دووردرَيذدا لةطةل

كةســـدا. ئةم وتارة هةندَيك رَينمايىء 
ئامؤذطارى ثَيشكةش دةكات بؤ ثاراستنى 
ثةيوةندي نَيوان ذنء ثياو بةشَيوةيةكى 
طةرمء طوِر يـــان طةِراندنةوةى بؤ طوِرء 

تينى ثَيشووى.
بنةِرةتة طشتييةكان و هةندَيك 

ئامؤذطارى تايبةتى:
يـــا ذن  هيـــض كةســـَيك ثياوبَيـــت 

بةشارةزاييةوة لةكاري سَيكسيدا لةدايك 
نابَيـــت و بؤئةوةى ئةو كةســـة وابَيت، 
ثَيويستى بةرؤشنبريكردن و شارةزايي و 
كارتَيكردن و هاندان و بِروابةخؤكردن 
و بايةخـــدان بةخود هةيـــةو بنةِرةتى 
 
َ
لةطـــةل ةكـــردن- 

َ
هةل ئةزموونـــى 

سةركةوتن و سةرنةكةوتندا - يارمةتى 
سَيكســـي   ”كةســـَيتى“  دروســـتكردنى 

تاكةكةو كارامةييةكانى  دةدةن.
كتَيبـــي  خوَيندنـــةوةى  هةروةهـــا 
رؤشـــنبريكردن، يا ســـةيركردنى فيلمى 
ك (نةك فيلمة سَيكسيية 

َ
ظيديؤيي بةكةل

ثووضةكان)بةسوودن.
   كةسي شارةزا لةسَيكسدا كةسَيكى 

خاوةن ئةزموون و هونةرســـازو ئازايةو 
بـــِرواي بةخؤي هةيـــةو بايةخ بةخؤي 
دةدات و رَيـــزو ضاودَيـــرى بةكةســـانى 
دى دةبةخشـــَيت و ئةندَيشـــةى هةيةو 
رؤشـــنةو  ناخـــي  و   

َ
دل راســـتطؤيةو 

وى نوكتة 
َ
قـــوال

َ
خاوةنى هةســـتَيكى هةل

ميهرةبانـــة،  و  دةســـتبازى  ئامَيـــزو 
هةروةهـــا دةزانَيت ضؤن رؤمانســـيةت 
و خاوبوونـــةوة ثَيكـــةوة كؤبكاتـــةوةو 
شـــارةزاية لةمةبةســـت و خؤسازدان و 
ضاوةِروانى سَيكســـي و ئةندَيشةســـازى 
ضوونـــى و 

َ
و ســـؤزدارى و هؤطـــرى هةل

كارامةيي سَيكســـي و خؤشةويســـتيدا، 
هةمـــوو ئةمانـــةش لةثَينـــاوي هَينانة 
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درةوشاوةدا سَيكســـي تابلؤيةكى كايةى
بتوانن ثَيكةوة و هاوبةشةكةى خؤى كة

ببينن. لَي ضَيذى
سَيكس: ئاشكراي ماناى

لةسَيكسدا هةندَيكلةوانةىبةشارةزا
سَيكسي“ لة“ئازادى بةرطرى ناودةبرَين
غةريزةو بةتَيركردنى كةثشـــت دةكةن
فســـيؤلؤذييةكانمان ثَيداويســـتيية 
ئةو كة ئةوانة وايدةبينن دةبةســـتَيت.
كردطار دروستى ثَيداويستيانة ئارةزوو 
شـــَيوازو ثَيويســـتة بةهةر كـــردوون و
تَيربكرَيـــن، تةنانةت بَيـــت رَيطايـــةك
كة بَيت ئـــةوةش ماناى ئةطـــةر ئةمـــة
ناِرةواو خؤثةرســـتانةو ئةو شـــَيوازانة
ثاســـاو بَيت هةروةها نابةرثرســـانةش
ثَيش هةرزان و ســـةرثَيى بؤ سَيكســـي
سةرةِراىداوَين هاوسةرطريىدةهَيننةوة،
هاوسةرى لةشفرؤشي و ناثاكى و ثيسي
سَيكســـيية شـــازةكان. و ثةيوةندييـــة
بةرامبةر خؤيان سةرســـوِرمانى ئةوانة
تواناى كة دةردةبـــِرن ذنانة ئـــةو ثياوو
سَيكســـييةكانيان بةشانازى دةستكةوتة
لةســـةر تةلةفزيـــؤن و بـــَي شـــةرمانة
هةروةهـــا دةردةخـــةن، و طؤظارةكانـــدا
يانةى

َ
ئاذةل بةرةفتارى سةرســـوِرمانيان

و ثيشـــاندةدةن لةمرؤظـــدا سَيكســـي 
دةدةن. كردنةوةيـــان الســـايي هانـــى 
جووتبـــوون بةندة م لةشفرؤشـــي

َ
بةال

دةســـتدرَيذى سَيكســـي و بةزةوتكردن
لـــةدو تونـــدو بةتاوانةكانـــى ديكـــةوة
زةوتكارةكان و ةتانةدا

َ
حال ئةم لةســـَيي

ذَير كةوتوونةتة بـــةزؤرى كة ئةوانةى
بةهؤى دةماخةوة شتنةوةى كاريطةرى
كـــة توندوتيذييـــةوة  ثيســـي داوَيـــن 
سةرةكى ى

َ
لةسةرى دةِرؤن، رؤل هةميشة

لةشفرؤشيداو ئةوةى دةبينن لةدراماى
سةركَيشـــي لةفةنتازياو نةزوةى ثَييانة

و رووخَينـــةردا نةكـــراوى
َ
كؤنرتؤل

هةموو بـــؤ توند سَيكســـي رازيبوونـــى
بَي بةكاردةهَينن، شاراوةكانيان غةريزة
هةموو بةســـةر و خودى هيـــض كؤتَيكى
ئةدةبيةكاندا و رةوشـــت و رةوا بةهـــا

ثَيدةدةن. بازى
بوونةوةرى مرؤيي بؤ م سَيكس

َ
بةال

هيض و نيية ي
َ
ئاذةل غةريزةيةكى تةنيا

يةكسةرى تَيركردنى ثاســـاوى شـــتَيك
وةك نـــادات، بَيت، شـــَيوازَيك و بةهةر
دى هي و زةوتكـــردن كوتانةســـةرو

َ
هةل

شكاندن، سؤز و ريسواكردن لةرَيطاكانى
جةستةيي راكَيشانَيكى ســـَيكس ضونكة
كة دووكةسدا لةنَيوان ة

َ
قوول سؤزدارى و

هيض ئازارَيك يةكرتى بـــَي دةكةن حةز
هاوبةشـــي وطؤِرَيكـــى

َ
ئال و تَيربكـــةن

هؤطرييةو ســـَيكس هةروةها ضَيذيشة،
و ضَيذ ثَيشكةشـــكردنى بـــؤ رَيطايةكة

وةرطرتنى.
لةبريبَيت: ئةمانةت

بكرَيت وا سةيرى سَيكس ثَيويستة ¿
بةخشة، خؤشي ئةزموونَيكى بةتام و كة
ســـَيكس ثَيويســـتة بَيت، نةك ئةركَيك
ئارةزوويةكـــى سَيكســـي و بةراكَيشـــان
ئةطةر ثَيبكات، دةســـت وطؤِر

َ
ئال بةهَيزو

ةتيدا
َ
حال لةباشـــرتين ئـــةوا وانةبَيـــت

دةســـتثةِردا
َ
لةطةل هيض جياوازييةكى

لةضريؤكَيكى لةخراثرتينيـــدا و نابَيت
دةضَيت. ثَيكةنيناوى

ســـةرةكيية ئةندامَيكـــى ¿ دةمـــاخ
ئةندامـــةكان لةهةمـــوو لةجةســـتةداو
لةوةوة (كة سانة

َ
هةل ئارةزوو جَيي زياتر

دروســـتدةبن) سَيكســـيةكان هةســـتة 
كارتَيكـــردن لةئةنجامـــى ئـــةوةش 
ورياكةرةوةى و ئةندَيشـــةكان

َ
لةطـــةل

هاندانـــى هَينانةبةرضـــاوو سَيكســـي و
هةروةهـــا خرؤشـــانييةوة. و ئـــارةزوو

سَيكسي ثَيكهاتووى طةورةترين ثَيســـت
بوونى

َ
لةطـــةل وةرطرة، ثَيشـــوازيكارو

مـــى
َ
وةال كـــة زؤر خرؤشـــانى  ـــى 

َ
خال

دةســـت و نيـــان و بةركةوتنـــى نـــةرم
ثياهَينان دةداتةوة.

بـــؤ هـــةن كارامةيـــي طةلَيـــك   ¿
بـــةرز هـــةرة ضَيـــذى بةدةســـتهَينانى
ئةزموونـــة قؤناغَيكـــى لةهةمـــوو
و طةمةبازى لةئـــارةزوو سَيكســـيةكةدا،
كة زَى يـــا لينجبوونى تةواو رةثبوونى
و تا دةطاتة سةرمةستى هاوشَيوةى ئةوة
دَين، بةدوايدا طةمةبازييانـــةى و ئـــةو
طرنطرتين ماضكـــردن رةنطة هةروةهـــا

بَيت. ذن خرؤشاندنى رَيطاى
ناوةوة خســـتنة ¿ طةمةبازى ثَيش
بةشـــي و مَيردان لـــةذن بـــؤ زؤرَيـــك
لةكارة خرؤشـــانة و هةرة هروذانـــدن
بةرَيطايةكـــى ئةطـــةر و سَيكســـيةكةدا
هـــةر ثَيكـــرد  دةســـتى رؤمانســـي 
بةجةســـتة تاكؤتايـــي لةدةماخـــةوة
خاوبوونةوةيةكى بـــةرةو دَيـــت، ئـــةوا
تةواو دةيانبات جةســـتةيي و دةروونى
ســـةركةوتنى كارة بؤ و زؤر ثَيويســـتة
و طةمةبـــازى لةوانةشـــة سَيكســـيةكة.
هؤى ذنـــدا ببَيتـــة ياريكـــردن لـــةزؤر
ذنانةى ئةو لةســـَيي دوو سةرمةســـتى،
دانيان كـــراوة دا

َ
لةطةل هةظثةيظينيـــان

ضَيذ لةطةمةبازى زؤرتر ناوة كة بةوةدا
خستنةناوةوةى زَيوة. دةبينن لةضاو

 4-9 تةنيـــا دةتوانَيـــت ثيـــاو   ¿
بةســـةر بةطةمةبازييـــةوة دةقيقـــة 
بؤ  رةثبوونى تـــةواودا

َ
لةطةل بةرَيـــت،

لةكاتَيكـــدا بةسةرمةســـتى طةيشـــتن 
لةذنـــدا تـــةواو ثةيداكردنـــى حـــةز 
يان خولةك بيســـت نزيكةى لةوانةيـــة
بةسةرمةســـتى طةيشـــتن زياتـــر ثَيش
سروشـــتيية ناكؤكية ئةم بخايةنَيـــت.



38 سةردةم 25زانستى

تَيكشـــكاندنى ببَيتةهـــؤى لةوانةيـــة
و هاوســـةرى خـــودى و خؤبةزلزانـــى
و بةتايبةتى ثةيوةنديية سَيكسييةكان
بةخَيرايي ضةندجارةو ثياو كة كاتَيـــك
دةرفةتـــى بَيئـــةوةى دةكات هاويشـــتن
بطاتة بؤئةوةى دابَيت بةهاوبةشـــةكةى
الى (ئؤرطـــازم). ئةوة ضَيذ ئةوثـــةِرى
بةشَيوةيةك ناخؤشة زؤر ذنان، زؤربةى
يـــا دةزانـــن، بةباشـــرت دةســـتثةِركردن
دووردةكةونةوة، لةســـَيكس بةتـــةواوى
ثةيوةندييةكى بـــةرةو يـــا بةخَيرايـــي
دةضن. بـــكات، قايليان زياتر ديكة كـــة
لةرَيطةى و ةتةدا

َ
لةمحال ثياوَيك هةموو

سةرةِراى هةتوانةوة و دةرمان هةندَيك
هاويشـــتن ي

َ
كؤنرتؤل دةتوانَيت راهَينان

بَيت بةس كة درَيذبكات بؤ ماوةيةكـــى
ضةند جارَيك هاوبةشـــةكةى بؤئةوةى

سَيكسي. لةرزى بطاتة
سةرمةستى سةيرى وا ¿ ثَيويســـتة
بؤ تَيركردنى رَيطاية كـــة تاكة نةكرَيت
بةلوتكـــةى ئـــةوةى

َ
ســـَيكس، لةطـــةل

كؤتايي يـــان سَيكســـي كؤتايـــي ضَيذى
ذنَيك و ثياو هةموو وةرطرتن الى ضَيذ
طةورة بايةخىهةرة لةوانةية دادةنرَيت،
لةسَيكســـدا نمونةيي وةرطرتنى لةضَيذ
كة بَيت مَيرد و لـــةذن تواناى هةريةك

بكات. هاوبةشةكةى هةست بةوة
كارى دوبارةكردنةوةى دةتوانرَيت ¿
ثةلة (بةبَي بكرَيت لةســـةرخؤ سَيكسي
ماوةيةكى كورت ثاش كردن) و خَيرا ثةل

طةمةبازى. دياريكردنى و لةثشودان
كارى بةباو ونةبووة نيية ¿ ئاســـان
جَيطاوة راستوخؤ ثَيش ضوونة سَيكسي
ئةركَيكى ئَيـــوارةدا، لةكؤتايي بكرَيـــت،
وةرطرتنى و و حةزكـــردن بوَيت زؤرى
و ثياوان زؤربةى بَيت. كةمرت ســـَيكس
كارةكةيان توانـــاى ذنانيـــش تةنانـــةت

و لةخةو ســـان
َ
هةل ثَيش لةبةيانيانـــدا

زؤرترة. رؤذانةوة بةذيانى ثِركاربوون
خاوةنى ثياوانةى ئـــةو ¿ هةروةها
بةتينن، دةتوانن نَيرةيي ماسولكةي ثِرو
راكَيشن، زؤرترسةرنجىذنبؤالى خؤيان
لَيـــي زيندةوةرَيـــك ـــةوى هةمـــوو

َ
قةل

ناخؤش بؤنى هةروةها دوردةكةوَيتةوة،
طةورةترين ثةكخســـتنى  دةبَيتةهـــؤى

سَيكسي. زيندووى هروذاندنى
يان بكرَيت ثَيويستة ئةوةى

نةكرَيت:
جيـــاواز بةرامَيكـــى و  بـــؤن   ¿
شـــَيوازة رَيطاو بدة، سَيكســـيت بةذياني
حةزة ئـــارةزوو بةثَيي سَيكســـيةكانت
و وطـــؤِر كراوةكانـــى نَيـــوان خـــؤت

َ
ئال

بكـــة، هةمةضةشـــن هاوســـةرةكةت، 
بضؤرة ضاالكى جياوازةكانيشـــدا لةكاتة
طرتـــن لـــةدةق خـــؤت و سَيكســـييةوة
بةدووربطرة، جؤرَيكةوة و كات و بةسات
و بةردةوام و بةكارمةهَينـــة، و رؤتـــني
سَيكسي مةكة، سروتى هةميشة هةمان
و فراوان خاوةن ئةندَيشـــةيةكى كو

َ
بةل

بةبؤ سةرســـامكةر كارو سةرســـوِرماوو
هاوبةشةكةت.

بةشـــَيوةيةكى ثيـــاو بؤئـــةوةى  ¿
هةبَيـــت، سَيكســـي ئايديالـــي توانـــاى
بـــؤ بريســـاَّـ و  ئارامـــى  ثَيويســـتة
دووربَيـــت و دةســـتةبةركرابَيت
دةروونييةوةو ثةســـتانى و لةخةمؤكى
و ئةزموون تةواو سَيكسي ورياكرنةوةى
لةهاوبةشـــة مَييةكةيةوة تةواوى رَيزى

طةيشتبَيت. ثَي
لةسةر جةخت زؤرتر ¿ ثَيويســـتة
لةئاوةز، بكرَيتةوة زياتـــر هةســـتةكان
وةرطرتن ضَيـــذ و  بايةخـــدان

َ
لةطـــةل

وطؤِر
َ
ئال خؤشـــكةرانةى

َ
دل لةو هةســـتة

هاوبةشةكةداو هةردوو لةنَيوان دةكرَين

ئـــةوةش بةخشـــن، بةيةكـــرتى دةيـــان
لةبارةى زياتردةدات فَيربوونى يارمةتى
هاوبةشـــةكةمانةوةو و جةســـتةمان
ئةو ببَيتةهؤى ”ثتةوكردنى“ لةوانةشة
و ذن الى تةواو جةســـتةي ســـؤزدارى و

مَيردةكة.
ثةرضةكـــردارة بـــدة رَيطـــة   ¿
بةشَيوةيةكى مةســـتيةكانت و هةستى
ي

َ
هةول بَيئةوةى َين“

َ
قول

َ
”هةل سروشتى

ئةوةبة فَيرى بدةيت، كردنيـــان
َ
كؤنرتؤل

سَيكســـيدا بةســـةر كردارى كة لةكاتى
بيت.

َ
زال هةناسةتدا

و نـــاخ سَيكســـي ئـــاوازى دواى   ¿
بَيئةوةى بكـــةوة ئـــارةزووت تايبةت و
هةندَيـــك ثابةنـــدى  بدةيـــت  

َ
هـــةول

رَيطـــا ضونكـــة رَيســـاى ضةســـثاوبيت،
بةكةسَيتى بةندة سَيكســـوالَيتى بةرةو
و هؤطرى ســـؤزو و مَيذوو و ئةزمـــوون
ثةيوةنديية و هةمةجؤرى و رؤمانســـي

سَيكسييةكةمانةوة. و هةستى
ناوضانة ئـــةو ¿ جةخـــت لةســـةر
سَيكســـي غةريـــزةى  كـــة بكـــةرةوة 
كـــة دةهروذَينـــن، لةجةســـتةى مَيـــدا
دةم، مةمكةكان، ضاوو و لةدةم بريتـــني
و ثَييةكان، زَي و لة ـــى ج

َ
خال و ميتكة،

و سَيطؤشةى رانةكان و ثةنجةكانى قاض،
ثَيشةوة بنكى دةكةوَيتة كة ميخائيليس
ثشتى بِربِرةى خوارووى بةشي لةنَيوان
بةشـــي هةردوو نَيوان ى

َ
ضال كةلةكـــةو

رانةكانةوة. دواوةى
كةستان شـــتَيك لةسةر ¿ كةســـتان
خؤشي

َ
ثارَيزطارى بةدل كو

َ
رامةهَينن، بةل

هروذاندنـــةوة لةذيانـــى و و شـــادمانى
لةبريةوةرييـــة و بكـــةن سَيكســـيتاندا
مـــةذى، رابردووتـــدا رؤمانســـييةكانى
بكة ديـــارى لةئَيســـتادا كـــو ئـــةوة

َ
بةل

ورياكردنةوةو زياتـــر  كـــة بةرَيطايةك
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تَيدابَيت. هروذاندنى
بخةنـــة يةكةميـــةكان شـــتة   ¿
هاودةمـــى بؤمـــاوةى ثَيشـــةوةو ثـــالن
ثارَيزطـــارى و دابنَيـــن ثَيكـــةوة
ثابةندبوونـــة و  كردنتـــان 

َ
كؤنرتؤل

بكةن ثيشـــةييةكانتان و يةتـــى
َ
كؤمةال

ماندوو و يا
َ
بال و ثةرش كة بةشَيوةيةك

ضَيذ نةتوانن كـــة نةبن بةشـــَيوةيةك
كاتةكانتان رَيطامةدةن ببينن، لةيةكرتى
بؤماوةى كة بكـــةن ســـةرف لةضاالكيدا
خشتةيةك جيابكاتةوة، لةيةكتان درَيذ
بؤ يا دابنَين تايبةتيةكانتان بؤ ئَيـــوارة
ئَيوارة دانيشـــتنةكانى بينني يا ك

َ
خةل

بؤ ثَيبدات رَيطاتـــان كـــة بةشـــَيوةيةك
طوِرى و طةرم دانيشـــتنَيكى شـــةوانةى
هةموو كةمـــةوة بةالى ثَيكةوة تـــةواو
طونجاوى كاتـــى بؤ ثـــالن هةفتةيةك،
با دابنَين، دانيشتن ثَيكةوة و هاودةمى
دةكةن هةســـت بَيت كة ئةوكاتة ئـــةوة

لةداطريسانداية. تياتاندا وزة
بكـــةن، بةيةكـــةوة ثةيوةنـــدى  ¿
بةئةوثةِرى بكةن بةيةكةوة ثةيوةندى
دةربـــارةى يةكـــدا

َ
لةطـــةل راشـــكاوى 

ضي لةسَيكســـدا بةباشـــرت هةريةكةتان
رَيطة دةربارةى دى و بؤئةوى دةزانيـــت
شَيوةو هةروةها تابؤكانيش و ثَينةدراو
هةمةجؤرى و سَيكسييةكان بذاردة

َ
هةل

سَيكسي. هروذاندنى مؤديلةكانى
دةربارةى بكة، بةرثرســـيار ¿ خؤت
يا كارلَيككردن دةستثَيكردنى سَيكسيةكة
ئةوةى

َ
لةطـــةل ئةرَييي بةشـــَيوةيةكى

دةســـت و دةكات ثَيشكةشـــي ذنةكـــة 
بخةرةنـــاو خـــؤت و ثَيشـــخةر بةثَيـــي
كة بكة ئـــةوة مةزاجيـــةوةو ضاوةِرَيي
شـــَيوةيةكى و دةزانَيت ئـــةو بةباشـــي
كـــة هؤيـــةك سَيكســـي وا بـــدؤزةرةوة
وريابوونةوة خاوبوونـــةوةو بَيـــت بـــؤ

خؤشةويستى جةخت لةســـةر ثَيكةوة،
وةكو خؤت بكة، رؤمانســـي و طةمةبازى
بكة سةير ميوزيكي تيثَيكى ســـةرؤكي
لةسةرخؤو سَيكسي سةمفؤنيايةكي كة
ثَيش دةكات ثَيشـــكةش َين

َ
جول هةست

ئؤرطازم. بة طةيشتن
بةِرَيـــزو و بةرةوشـــت ¿ راســـتطؤو
بةو رؤشـــنبريبة، كاريطـــةرو رَيزطـــرو
مَيينةكةت هاوبةشـــة ةى

َ
مامةل رَيطاية

خؤشـــة ثَيي بِروايةداى بكة كـــة لـــةو
و ئـــةوةش لةبةرضاو بكرَيت ة

َ
وامامةل

رازيدةكات دةداتـــَى و خؤشـــي بطرة كة
هؤطرييةكـــةى و لَيـــدةكات و حـــةزى 
َ
قوول رَيزى و زيـــاددةكات ثَي بةتوندى
ثَيش دةستكردن ضووى

َ
و ســـؤزدارى هةل

خؤشـــيدا بةكارة سَيكســـيةكةو لةكاتى
دةربخة. لةدوايشدا، بؤ

هةســـت ذنةكـــةت وابكـــة  ¿
بكات تاكَيتـــى و بةتايبةتمةندييةتـــى
كة بَيـــت لـــةوة و رَيطـــاى بـــدة طوَيـــي
ثَيش و هةيـــة بؤى ضةنـــد ئـــارةزووت
لةناويـــداو بةسَيكســـةكةو دةســـتكردن
جوانيةكةى دةربارةى قسةى لةدوايشدا
و جةســـتةيي لةشـــَيوةى و تةواوكارى
ضَيذ لةثَيدانـــى شـــارةزايي و لَيزانـــني
ضَيذ لةو بةتـــةواوى بكة و ثَيت قســـة
كة دةتداتَي ورياكةروة سَيكسيية ببينة
دا

َ
لةطةل بةخؤشةويستى خؤشةويستى و

بكة هةســـت خؤش بؤ رَيطاى بطؤِرةوة و
كة بكات طةورةية ضَيذة ئةو و تَيبينـــى
طةورةت رازيبوونى و دةبةخشَيت ثَيت

دةربخة. بؤ ئةوة دةربارةى
خاوَينيـــت و ثـــاك روخســـارو  ¿
وَيســـتَيكى ئةرَيي

َ
هةل و مةكة فةرامؤش

بةثَيـــي ئـــةوة وةربطـــرةو دةربـــارةى 
ثارَيزطارى بكـــة، ســـوكةوت

َ
ئةوةش هةل

بكةو راهَينانى دةمت بةخاوَينى و خؤت

لةجطةرةكَيشان بة، شياو بكةو وةرزشي
كَيشـــت ثارَيزطـــارى و  بوةســـتةرةوة

بكة. سةرنجِراكَيشةوة و بةدروستى
و خؤت ئـــارةزوو نةبـــوو ¿ ئةطةر
مةكة. ناضار هاودةمى بؤ هاوبةشةكةت
ثزيشكيت يا نةخؤشي ةتَيكى

َ
حال ¿

زيـــان طةياندن ببَيتةهؤى هةبوو كـــة
لةذَيرهةر ذنةكةت، يا بةهاوبةشـــةكةت

مةيشارةوة. بارودؤخَيكدابوو،
هةرة سَيكسي دةستكةوتنى بؤ

لةمانة تَيبطات: ثياو نمونةيي، ثَيويستة

رؤمانســـي ســـؤزدارى ¿ لةوانةيـــة
الى سَيكســـي ئـــارةزووى و بةئاســـانى
بةزيندةيي ئةوةش بكاتـــةوةو مَي وريا
دةردةكةوَيت سَيكســـيدا كارى لةكاتـــى
دةستكردن بةكارة ثَيش تةنانةت ئةطةر

نةبووبَيت. سَيكسييةكةش
وةهمةوة، هةندَيك بةثَيضةوانةى ¿
سَيكســـي بةئارةزووى ذنانيش هةســـت
مى سؤزداريية

َ
وةال و دةكةن ثياوان وةك

م
َ
بـــةال دةدةنـــةوة، ناخييةكانيـــان 

ئةوة لةدةرخستنى خؤيان ذن لةوانةية
دووربخةنـــةوة راشـــكاو بةشـــَيوةيةكى
لةرووشـــاندنى خؤدةربازكـــردن  بـــؤ 
وَينةيةكى طةياندنى يا هاوبةشةكانيان
سَيكســـي رةفتارى دةربـــارةى ناِراســـت
بةرفراوانى ئةزموونَيكـــى و ناشـــةرعي

لةرابردوودا. سَيكسي
بةطشتى لةذندا سَيكسي ئارةزووى ¿
خؤشةويستى و وشةى سؤزدارى بةهؤى
زؤرتر وريادةبَيتةوة، رؤمانســـييةوة و 
وَينـــةى يـــا جةســـتةى لةراكَيشـــانى
ئارةزووة مى

َ
وةال بةزؤريش رووتكارى و

دةداتةوة. هاوبةشةكةى تايبةتييةكانى
بةزؤرَيـــك ثَيويســـتيان ذنـــان   ¿
ئةندامة بازى يا طةمة لةدةستثياهَينان
هةيـــة نازثَيـــدان و سَيكســـييةكانيان
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هروذاندنى ثلةى ثـــةِري ئةو تادةطةنة
سَيكسي.

و بةخؤشةويستى هةست ذنةى ئةو ¿
لةهاوبةشةكةيةوة ئارةزووكردن رَيزطرتنء

بةوشة، ئةوة دةرخســـتنى لةرَيطاى دةكات

بهروذَينَيت، سَيكس بةئاســـانى لةوانةية
ثياوانـــة ئـــةو ســـةركةوتنى ئةمـــةش 
ضؤن طوزارشـــت كـــة دةزانن دةردةخات
و رؤمانســـي بةشـــَيوةيةكى لةخؤيـــان

بكةن. ذناندا لةناو سؤزدارى
ئةوثـــةِري هروذاندنى سَيكســـي  ¿
ناوزَيي بةورياكردنةوةى تةنيـــا لةذندا
ثَيويســـتة كـــو

َ
بةل نايـــةت، بةدةســـت 

جةســـتةى طةمةبازى تـــةواوى ئـــةوة 
ثلةى ئةوثةِري ئةوة ضونكة بطرَيتةوة،
و دةســـتةبةردةكات بؤ ضَيذوةرطرتنى
سَيكسيية ناوضة لةزؤربةى بةشـــدارى

دةكات. لةضَيذوةرطرتنةكاندا ثِر
كة ثياوانةى ئـــةو ¿ بةثَيضةوانةى
مى)

َ
وةال (بَي خةفةتبارى، بةماوةيةكى

بةئؤرطازم، ثاش طةيشـــتن يـــدا دةِرؤن
بةئارةزووى هةســـت لةبةرامبةردا ذنان
طةيشتن ثاش وروذاندن زياترو سَيكسي
حةزَيكى

َ
لةطـــةل دةكـــةن، بةئؤرطـــازم

بةرازيبوون زياتر هةستَيكى بؤ بةهَيز
(ئؤرطازمـــى يـــةك و لـــةرزى لـــةدواى
10%ى لة تةنيا م

َ
بـــةال دووبارةبوةوة)،

بطةنة فرة هةيـــة ذنـــان لةتوانايانـــدا
يةك. لةدواى يةك ئؤرطازمى

10%ى لةوانةية ئؤرطازمدا، لةكاتى ¿
بضووك قةبارةيةكى بةميـــزةرؤدا ذنان
دةيِرَيذَيت، ثيـــاو ئـــةوةى لةشـــلة وةك

دةربدةن.
كاتـــى كةباشـــرتين وة

َ
¿ وا خةمـــال

و ذن بةضَيذى سَيكســـي هةســـتكردنى
كة هَيلكةدانانداية لةكاتـــى رازيبـــوون
سةرخوَينى لةكةوتنة دووهةفتة لةثَيش

دواترداية.
ضَيذ بؤ ديكة سَيكسي ئامؤذطارى

لةسَيكس: وةرطرتن
لةهؤطربوون ثِر هةوايةكى و كةش ¿
دروستبكة، رؤمانســـيةت و خابوونةوةو
َ
لةطةل و ثاك و نيان وشةى نةرم

َ
لةطةل

و فِرَين
َ
دل ديمةنى و هَيمن ميوزيكَيكـــى

 دووركةوتنةوة
َ
لةطـــةل كز روناكييةكى

و
َ
بال ثةرش و مَيشك كة لةهةموو شتَيك

و تةلةفؤن دابخة لةوكاتـــةدا بكةنةوةو
دوور سَيكســـي وةتَيكـــي

َ
خـــؤت لةخةل

دووربخةرةوة. دةرةوةدا لةدنياى
ذنةكةت هةســـتدةكةيت ¿ كاتَيـــك
يا هَيوركةرةوة شـــةربةتَيكى ةذاوة،

َ
شـــل

شـــَيالندنى يا طةرم مةيلةو طةرماوَيكى
بؤئةوةى بـــةردةم بخـــةرة ثَييةكانـــى
هةروةها بدةيت، خاوبوونةوةى يارمةتى
خـــؤش بـــؤن رؤنَيكـــى بةكارهَينانـــي
كاريطةرييةكى لةوانةية بةجةســـتةوة،

ئةفسوناوى ببةخشَيت.
ئارةزووى ئارةزووىسَيكسيخؤتو ¿
كردنةوة)

َ
(خةيال بةفةنتازيـــا ذنةكةت

و بةشـــداريبكةن ثَيكةوة وريابكةرةوة،
كة تاقيبكةنةوة ئةوة ثَيكةوة بدؤزنةوة،

ئةمة ثةسةندة؟ الى هةردووكتان ئايا
ئامـــِرازى هةندَيـــك دةتوانيـــت  ¿
بةكاربهَينيـــت زيـــان بـــَي بازرطانـــى 
هاوبةشـــةكةت ورياكردنـــةوةى بـــؤ 
زؤرَيك تـــةواو و ئَيســـتا بةشـــَيوةيةكى
ئةوةتان كـــة هةية لةلةرةلةركـــةرةكان
زَى ميتكةو بؤ دةســـتةبةردةكات، كـــة
لةوانةية كاتـــدا وريادةكاتةوة و لةيةك
ورياكردنةوةيةكى ئةوثةِرى ببَيتةهؤى
لةوانةشـــة و هروذاندنـــى سَيكســـي و
كة سَيكســـي ئةزموونَيكى ببَيتةهـــؤى

لةبرينةضَيتةوة. هةرطيز
لةمانة تَيبطةن: ثَيويستة ذنان

كة ئةوةى تةنانةت ثياوَيك ¿ هيـــض
ئةوة لةخؤشةويستييةكةيدا ة

َ
قوول زؤر

ئارةزووى كـــة بؤ ذن دةســـتةبةرناكات
راســـتةوخؤ تا ناكات لَي حةزى يا لَيية

ثَيوةى. نةبَيت لةثةيوةنديدا
ضاالكى ئاســـانة بضنة ثياوان ¿ بـــؤ
سؤزدارى، بةشدارييةكى بَي سَيكسييةوة
بةثَيـــي دةطةِرَيتـــةوة- هـــؤى ئـــةوةش
دةيبينن- سايكؤلؤذى ثســـثؤِرانى ئةوةى
ئةندامَيكى راستييةى كة ضوك ئةو بؤ
بةثَيضةوانةى جةستة، لةسةر دةرةكيية
ناوةكيية، زَييـــان ئةندامى مَي-وة كـــة
ضووكى ثيـــاو بـــةوةى بةرَيطةثَيـــدان
دةربِرينى سؤزو

َ
لةطةل ييةوة

َ
قوال بخاتة

زؤرترين ذن ئةوكاتـــة خؤشةويســـتي،
دةكات. سؤزدارى بةشدارى

ثيـــاوان زؤربـــةى راســـتة  ¿
دةربـــارةى بةوشـــة لةطوزارشـــتكردن
بـــةرةو راكَيشـــانيان و خؤشةويســـتيان
لةو ئـــةوان م

َ
بةال ذنـــان، ســـةرناكةون.

لةوشة باشرتة كردةوة كارو كة بِروايةدان
وسؤزيان. لةهةست طوزارشتكردن بؤ

ـــة
َ
بةهةل ثيـــاوان زؤربـــةى  ¿

ئةوان وةك ذنـــان كـــة لةوبِروايـــةدان
بةورياكةرةوةى دةهروذَين بةخَيرايـــي
دووربارةبووةوة راســـتةوخؤو زاوزَيـــي
كة ئةوةبزانـــن لةبةرئـــةوة ثَيويســـتة
ثَيويســـتيان بةدةستبازى ذنان زؤربةى
جةستةيان ســـةرتاثاى بؤ و طةمةبازى
سَيكسييةكان، ئةندامة لةوانةشة هةية،
ضَيذوةرطرتـــن ثلـــةى  تابةرزتريـــن

بةدةستبهَينن.
بةدةســـت  ثيـــاوان زؤربـــةى  ¿  
لةكاتى هةســـت بةنائارامى و ةِراوكَي

َ
دل

ضونكـــة َينـــن،
َ
دةنال سَيكســـيدا، كارى 

بةدةســـتهَينانى توانـــاى دةترســـن 
يان و نةبَيـــت تةواويـــان رةثبوونَيكـــى
ثارَيزطارى بـــاش بؤماوةيةكى  نةتوانن
و خؤيان رازيبوونى بـــؤ كة ثَيوةبكـــةن
يا بَيت، بةس سَيكسييةكةيان هاوبةشة

دةكةنةوة.
َ
سل هاويشتن لةزوو
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رازيبوونىسَيكسي ثياوان بؤئةوةى ¿
بةدةستبهَينن، هاوبةشـــةكانيان تةواوى
و لةخؤشةويستيان طوزارشت  ثَيويستة

بكةن. ونَيرييان ثياوةتى نيشانةكانى
بةورياكةرةوةيةكى ثَيويستى ثياو ¿
راســـتةوخؤ بؤ ضوكى هةية تا هةســـت
تةواوبـــكات، رةثبوونـــى نيايـــي

َ
بةدل

توندبوونى زيادبكات.
ئـــةو زؤرترينـــى ¿ لؤضـــة ضـــوك،
سَيكســـي هروذاندنى كـــة ناوضانةيـــة
ئةو ئةوةش دةكـــةن، دروســـت لةثياودا
كة خوارةوة كةوتؤتة كة شانةيية لؤضة
دةطةيةنَيت. بةيةك ضوك تةنى ثؤثةو
سَيكســـيداو هروذاندنى ¿ لةكاتـــى
لةدةرضةى ثَيـــش رذانـــدن، لةوانةيـــة
كة بَيتةدةرةوة، شـــلة بِرَيك ضووكةوة،
لةرذَينةكانى كة ئاو لينجة َيـــن

َ
دةل ثَيي

يامةتـــى و دروســـتدةبَيت ميـــزةرؤوة
ميزَيك لةهةموو دةدات ثاككردنـــةوةى
بؤ خليســـكانى هةروةها كة مابَيتةوة و
بؤناو ذوورةوة ضوك تاضوونـــة ثؤثةى

بَيت. ئاسان زَى
ناوضانـــةى ئـــةو زؤرترينـــى  ¿
لةنَيـــردا تيـــادا هروذاندنـــى سَيكســـي
ســـك خوار ضووك و دةماخ و دةبَيـــت،
و و دةموضاو، ثرؤســـتات و و رانـــةكان
نَيوان ناوضةى و و طوَيـــكان مةمكةكان

كؤمة. طونةثةردةو بنكى
نمونةيي: عاشقي خةسَلةتةكانى
بةدرَيـــذى نمونةيـــي عاشـــقي  ¿
بةتوانـــاى يـــا ناناســـرَيت ضوكيـــةوة 
سَيكسي ثَيوانةيةكى هيض لةبةجَيهَينانى

ئةندَيشةكاريدا.
ثياوَيكـــى نمونةيـــي عاشـــقي  ¿
كؤنةكانـــى الثـــةِرة نةمونيانـــة
كؤنةكانى هاوبةشة نهَينى ناداتةوةو

َ
هةل

خؤى يـــا نـــاكات، لةسَيكســـدا ئاشـــكرا
و ناكَيشـــَيت

َ
هةل بةئةزموونةكانيـــةوة

قسةناكات. سَيكسيشي تواناى دةربارةى

نياية
َ
¿ هاوبةش(مَيرد)ىنمونةييدل

و توِرةيي ترس و ةِراوكَي
َ
كـــة دل لةوةى

يا ثيشةييةكانى ثِركاريية و و شكســـتى
لةبةردةم رَيطر نابنة يةتييةكانى

َ
كؤمةال

سَيكسيةكةيدا. كارة
بةرَيطايةكى نمونةيي خؤشةويستى
نةرمونيانى رَيزدارى و سؤزى و

َ
لةدل ثِر

لةتَيربوونى دةكات ذنةكـــةى ةى
َ
مامةل

بةشداريدةكات، ضونكة سَيكسي تةواودا
كارتَيك وانيية ئةوة وةك ئةو الى سَيكس
بؤئةوةى ثـــارةوةو ئامَيرى بخاتة نـــاو
بةو طةيشتن واتة دةســـتبكةوَيت ثارةى
هيض دَيـــت بَيئةوةى ضَيذةى بةدةســـت
بؤ رازيبوونى هاوبةشةكةى حيســـابَيك

بكات.             
وا دةزانَيت ضؤن عاشقي نمونةيي ¿
بةخاوبوونةوةو هةست بكات لةذنةكةى
و خؤشةويستى و سةرسوِرمان و ئارةزوو
كةى دةزانَيت هةروةها بكات، رَيزطرتن
دةريدةبِرَيت طونجـــاوةو ضؤن ثياداوتن
و خؤشةويســـتى ضـــؤن دةزانَيـــت و 
سؤزى

َ
دل سؤزدارييةكةى بةرَيطايةكى ثِر

دةطةيةنَيت. نةرمونيانى و
ضؤن دةزانَيت نمونةيي ¿ عاشـــقي
خؤشـــي

َ
دل ةتَيكى

َ
حال دةخاتة ذنةكـــةى

نـــازى و دةروونيـــةوة و جةســـتةيي
ضؤن دةزانَيـــت دةكَيشـــَيت، هةروةهـــا
بةضاوةِروانى حةزةكانى و دةكات ماضي
و ضاوبـــازى لةرَيطـــاى ئـــارةزووةوة و 
كارة بؤ رؤمانسيةتةوة ئامادةباشي ورد
ثـــةى

َ
كل و دادةطريســـَينَيت سَيكســـيةكة

كةشـــي بايةخى هةروةهـــا ثَيـــدةكات.
خؤشةويســـتى وشـــةكانى و رؤمانســـي
و ســـؤزدارى و ثةروةردةكارى لةرَيطاى

دةزانَيت. دةستبازييةوة
ثَيش طةمةبازى نمونةيي عاشقي ¿
جةختكردنةســـةر لةرَيطاى  تَيخســـتن
و تام و بينني و بؤنكردن هةســـتةكانى
هاوبةشةكةى الى و بةركةوتن طوَيطرتن

و ضؤن دةزانَيت ئـــةو و بةهَيـــزدةكات
بةرةو دةيبـــات كـــةى لةطةمةبازييةوة
دووبـــارة و خـــؤى سَيكســـيةكة  كارة 
بةهَيمنى وةك ميوزيك ضـــؤن دةزانَيت
ضَيذى يا كؤتايي بةرةو لوتكة طةرمى و

َيت.
َ
دةجول سَيكسي

ضؤن دةزانَيت نمونةيي ¿ عاشـــقي
دةكاتةوة خةست سَيكسييةكانى هةستة
بؤئةوةى دةكات رذاندن ى

َ
كؤنرتؤل ضؤن

تَيركردنى تـــةواو سَيكســـي رازيبوونى
تةنانةت ببةخشَيت، بةذنةكةى سَيكسي

زَييش. جوتبوونى بةبَي
ضؤن دةزانَيت نمونةيي ¿ عاشـــقي
هةورةكانةوة لةســـةرو هاوبةشـــةكةى
ضَيذ بةرزبكاتـــةوة بـــةرةو ئاســـؤكانى
سؤزدارى، و لةخؤشةويســـتى وةرطرتن
ضَيذ لةئةنديشة لةكاتَيكدا هةردووكيان
و بةئـــازادى تاكييـــةكان سَيكســـيية 

وةردةطرن. رَيزطرتنةوة
ضؤن نمونةيي دةزانَيت ¿ عاشـــقي
لةكاتى ثَيشةوةو دَيتة بَيت، نةرمونيان
خؤشةويســـتى وشـــةى دةســـتبازيدا
ثـــاش بةكاردةهَينَيـــت، ســـؤزى

َ
دل و 

رذانـــدن و و بةئؤرطـــازم طةيشـــتنيش
سؤزدارييةكةى و لةسوثاسكردن ئةوةش
ةكةيدا

َ
ضاودَيريية قول ورَيزةكةيـــي و

دةردةكةوَيت.
ثياوَيكى نمونةيي، ¿ خؤشةويســـتى
ثياوَيكـــى ئةطـــةر تايبةتـــة، تةنانـــةت
ئةو عاشقة تؤ لةوانةية ئاســـايش بَيت،

بيت. نمونيية

محةمةد سةهةند وةرطَيِران:

سةرضاوة:

الصحة الجنسية 

ط1 2007      للعلوم العربية الدار
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ب. سةرئَيشةي نيمضة تيذ
 Headache of subacute onset

ئةو سةرئَيشـــةيةية كة ســـةرةتا لة 
سةرئَيشـــةي تيـــذ خاوتـــرة و درةنطرت 
دةطاتة لوتكة، بةآلم  وةك  سةرئَيشـــةي 
درَيذخايـــةن نيية،كاريطةرييةكـــةي لة 
مـــاوةي ضةنـــد  هةفتةيـــةك بؤ ضةند 

مانطَيكدا دةردةكةوَيت.
ةتةدا ديواري خوَينبةرةكاني 

َ
لةم حال

ِرَيِرةوي خوَينبةري مـــل و خوَينبةري 
بِربِرة هةو دةكةنء ثَيى دةوترَيت

 giant cell(temporal)arteritis 

خوَينبـــةري  جـــار  زياتريـــن  كـــة 
temporal دةطرَيتـــةوة كـــة دووا لقي 
خوَينبةري ملة. ئةم نةخؤشـــيية زياتر 
تووشـــي رةطةزي مَي دةبَيت  لة سةروو 

ييةوة.             
َ
تةمةني 50 سال

بريتيية  هةوكردنةكـــة  ثِرؤســـةي 

د.بنار سةردار  (2-2)

سةرئَيشة
 جؤرةكانى  ضارةسةركردنى

َينن و  بةردةوام 
َ
  سةرئَيشـــة يةكَيكة لةو كَيشة باوانةي زؤر كةس ثَيوةى دةنال

ن كـــة لةو ئازارو 
َ
ســـةرداني ثزيشـــك دةكةن و بةشـــوَين ئـــةو دةرمانانةدا وَيل

ناِرةحةتيية رزطاريان بكات. بةثَيي ســـةرذمَيرييةكان حةوتةم هَوي سةرداني 
نةخؤشـــة بؤ الي ثزيشك، هؤكارةكاني  تووشبوون بةسةرئَيشة زؤرن هةروةها 
سةريةشة ضةندةها جؤري جياوازي هةية كة نزيكةي 60 جؤردةبَيت و  بةثَيي 

هؤكارةكاني هةريةكةو ضارةسةري خؤيان دةبَيت.
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خِرؤكةي خانةكانـــي لة كؤبوونـــةوةي
بة ئةوانـــةي تايبةتن ســـثيي  خوَيـــن
خانة ليمفةخانـــة و هةوكـــردن وةك:
ـــة

َ
(giant cell) و دةنكؤل مةزنـــةكان

(neurophil) لةســـةر دارة هاوتـــاكان
ئةســـتوور و خوَينبةرانة ديواري ئـــةم
(لة شوَينة ئازار بووني و دروست بووني
َ
لةطةل روودةدات) ئازار بؤ هةستيارةكان
و ئةستوور ثِرؤســـةكة بووني بةردةوام
خوَينبةرةكان تريةي ديـــوارةكان بووني
طريان رووبةِرووي و دةبنـــةوة ثضووكرت
ئةنجامـــدا ئةندامةكاني لة و دةبنـــةوة
مةترســـي رووبةِرووي يان

َ
كؤنرتؤل ذَير

ضاوة تؤِرةي طرنطرتينيان دةبنةوة كـــة
ضاوةوة تؤِرةي خوَينبةري ِرَيطةي لة كة
بةردةوام زياتر

َ
لةطةل دةدرَيت، خؤراك

نةخؤش بينني نةخؤشـــييةكة بوونـــي
لةدةستدةدات.

نيشانةكاني:

باو  ضةند نيشانةيةكي بة  ســـةرةتا
بة نيية تايبـــةت كة ثَيدةكات دةســـت
تا و هَيـــزي وةك بـــَي نةخَوشـــييةكة،
كةم خوَيني و لة ماســـولكةكان و ئـــازار
ثاشـــان خواردن. ئـــارةزووي و كةميي
بَيت تا كة ناوةندي مام سةرئَيشةيةكي
خوَينبةري ناوضـــةي لة و زيـــاددةكات
لـــة ئـــازار temporal…. دا دةبَيـــت،
خؤراك جوينـــي كاتي لـــة شـــةويلطةدا
ديـــاري نيشـــانةيةكي قســـةكردندا و 
لةكاتي نةخؤشييةكةية، هةروةها ئازار
سةرين. سةر خستنة سةر داهَينان و قذ
نةخؤشـــية ئـــةم شـــَيوازي كالســـيكي

و  ة
َ
50 سال ســـةروو مَييينةي مرؤظَيكي

ئةم نيشانانة دةبَيت. ي تا ئَيشة و سةر
ثَيويســـتة هةبوو يةكَيكدا ئةطةر لـــة
لةبةر نةخؤشـــييةمان لةبريبَيت ئـــةم

ئةنجامةكةي. ترسناكيي

تاقيطةيي: ثشكنيني

بوونـــي ئةو نيشـــانانةي   لةكاتـــي
ESR بَو  سةرةوةدا ثَيويستة ثشكنيني
نةخؤشةكة بكرَيت(ESR ئةوكاتةيةكة 
سوورةكان خِرؤكة نيشتني بؤ ثَيويستة
كة شـــلةيةكي رووني- تيوبَيك لة بنـــي
خوَينبةرةكة لة نموونة و ئاو-تَيدابَيت)
بينيني بـــؤ بثشـــكنرَيت و وةربطريَيت
نةدؤزرايةوة طـــةر م

َ
بةال هةوكردنةكة،

نةخؤشـــيية ئةم كة ناطةيةنَيت ئـــةوة
بة هةوكردنةكة ضونكة نييـــة، بووني
روودةدات لةسةر ثارضة شَيوةي ثارضة

 ESR بةهاي لةكاتَيكـــدا خوَينبةرةكة
ئـــةوا طومان لةبووني بَيت، طـــةر بةرز

دةبَيت. زياتر نةخؤشييةكة
ضارةسةر:

ثةلـــة بـــة ثَيويســـتة ضارةســـةر 
بؤ ثاراســـتني ســـةرةتاوة لة بَيت  هةر
خواردني بة تَيكشـــكان، لة ضاو تؤِرةي
ســـتريؤيدَيكي هةر (يان ثرَيدنيزؤلـــؤن

ماوةي 3 مانط  بـــؤ 60-40 ملطـــم دي)
كةمرت بِرَيكي بةردةوام بَيت بة ثاشان و

.
َ
سال 1-2 ماوةي بؤ

درَيذخايةن سةرئَيشةى ج.
:Chronic headache 

ضةند ماوةي كة ئَيشةيةية سةر ئةو
دةخايةنَيت. َيك

َ
سال

:migraine(شةقيقة) مايطرةين .1

هةندَيكجار نيوةي ســـةردا، لة ئازار
دةطرَيتةوة، ال هـــةردوو بـــة دةطمـــةن
دةبَيت طوذم شـــَيوةى سةرئَيشـــةكة بة

ي   3/4 بـــؤ   2/3 و (pulsatile)
رةطـــةزي مَيينـــةن، نةخؤشـــةكان لـــة
وةك ديكـــةي نيشـــانةي  هةروةهـــا 
دةنط رووناكي و لـــة ترس و رشـــانةوة
ثةيوةندي دةبَيت، دا

َ
لةطةل هَيزيي بَي و

لة دةبينَيت
َ

بـــاال دةورَيكي خزمايةتـــي

طواستنةوةي نةخؤشييةكة، هةنديكجار
دةبَيت.

َ
لةطةل ئؤراي

هؤيةكاني:
نةزانراوة، بة  باشـــي بة  تا ئَيســـتا
هؤيةك ضةند ضةند ريثؤرتَيـــك ثَيـــي

دةبينرَيت:
كـــة  لةوانـــةى زؤر  بؤمــاوة:  .1
ـــةت

َ
حال هةمـــان هةيـــة مايطرةينيـــان

خَيزانةكةيان ئةندامَيكـــي لـــة ضةنـــد
َيكي

َ
بؤهَيل هةرضةنـــدة دةكرَيت، بةدي

لَيثرسراو كة نةدؤزراوةتةوة دياريكراو
مايطرةين، زؤر بَيت لـــة دروســـتبووني
ثةيوةندي كة ئةوة دةســـةِّـَينن طـــة

َ
بةل

رَيـــذةي هةبَيـــت، دةوري بؤماوةيـــي
كة دووانةكان لة يةكَيك لة تووشـــبوون
دةطاتة هةبَيت مايطرةيني ديكيان ئةوى

.%28
زؤربةي  هؤرمــؤن: لةبةرئـــةوةي .2
لـــة مَييينـــةدا دةبينرَيت ةتـــةكان

َ
حال

ســـووِري مانطانةدا نزيكي لـــة و زياتر
ثَيدةضَيـــت دَيـــت، بـــؤ ئازارةكةيـــان
مَييينـــة هؤرمؤنةكانـــي كاريطةريـــي

دروستبوونيدا. لة هةبَيت دةوريان
و قاوة وةك خواردني 3. هةندَيـــك

ضيدر... ثةنريي و شوكوالتة
هةندَيكجار و دةرووني 4. فشـــاري

رَوذوو طرتندا) لةكاتي برسَيتي (وةك
و نايرتةيـــت وةك  دةرمانـــي  .5

 oral) ســـكثِري نةهَيشـــتني حةبـــي 
هةندَيك contraceptive pills) هةروةها

طلوتامةيت مؤنؤســـؤديؤم وةك ماددةي
monosodium glutamate

حاَلةتةكة: دروستبووني ضَونيةتي
نـــاو خوَينبةرةكانـــي طرذبوونـــي
خوَينبةرةكاني بوونـــي فراوان ســـةر و
بؤضوونةكاني لة يةكَيكة سةر دةرةوةي
بةدوواي ئؤرا و ذانةسةر بووني دروست
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بؤثشتطريي كردني بةهَيز ي
َ
خال يةكدا،

طرذكةر ئةم بؤضوونـــة بةكارهَينانـــي
و ذانةســـةر البردنـــي بـــؤ ئَيرطؤتـــة 
خوَينبةرةكان فراوانكةرى بةكارهَيناني

ئؤرادا. البردني لة ئةميل نايرتةيتة
هةســـتكردني لـــة بريتيـــة ئـــؤرا 
زياتر نةبَيـــت، بوونـــدا لة شـــتَيك كة
ةيةك

َ
ثةل يان ِرووناكي فالشـــي بةهؤي

ئةمةشبةهؤيكةمبووني دةردةكةوَيت،
لة بينيندا ناوضةي لة وةرطرتن خوَين
كاتي لة (visual cortex) سةر ثشتي
ثَيدةضَيت كة خوَينبةرةكاندا طرذبووني
رووبدات ناوضةيةدا لـــةو كات زوربةي
زؤري بة فراوانبوونةكـــةش هةروةهـــا
تةنيشتي سةرةوةي بةشـــي لة ناوضةي
لةو سةرئَيشـــةكةش كة دةبَيت ســـةردا
ســـريؤتؤنني ماددةي دةبَيت. ناوضةيةدا
رووداوانةدا ئةم بووني دروست لة ي

َ
رؤل

زؤرة.
نيشانةكاني:

مايطرةين هةية: جؤر دةربِريني دوو
و ئؤرا)

َ
كالسيكي(لةطةل مايطرةيني

ئؤرا) مايطرةيني باو (بة بَي
كالســيكي: بـــة ئـــؤرا  1. مايطرةينــي

بة ئؤرا جار زؤرترين و ثَيدةكات دةست
دةئةكةوَيت لةبةرضاو ةيةك

َ
ثةل شَيوةي

ثاشـــان دةبَيـــت، طـــةورة و وردة وردة
ضؤنيةتييةكةي سةرئَيشـــة(وةك ثَيشرت
ئةم ضةندَيتيي يةت، بةدووايدا باسكرا)
سةر ئَيشةية لة يةكَيكةوة بؤ يةكَيكي دي

نةخؤشـــةكان  50 % ي م
َ
بةال دةطؤِرَيت،

و دَيت بةســـةرياندا يةك جار هةفتةى
بؤ 1 رؤذدا  2 كاذَير لةنَيـــوان ماوةكةي

دةبَيت.
باو: بة ئؤرا دةســـت  مايطرةيني .2
هةردوواليةو لـــة هةندَيجار ثَي نـــاكات
شَيوةي بة دةبَيت ضاودا دةوروبةري لة

لة ئازار و طرذبـــوون
َ
لةطةل دان طـــوذم

مل دا، هةندَيكجار ماسولكةكاني سةر و
كؤتايـــي رشـــانةوةيةك ئازارةكـــة بـــة

ثَيدَيت.
ضارةسةر: 

هةنطاو بة هةنطاو ضارةســـةرةكةي
دةبَيت:

1.دووركةوتنةوة لةو كاريطةرييانةى
نةخواردني دةكةن(بؤنمونة دروســـتي

باسكران) كة دةرمانانةي ئةو
وةك ئاســـاييةكان، شـــكَينة 2. ئازار

ئةسثرين. و
َ
ثاراسيتامؤل

نةبوو: دةرمانةكاني سوودى 3. طةر
بةكاردةهَينرَيت: دذةمايطرةين

كاريطةريي رَيذةي - سؤماتريثتان: كة
فراوانبووني زياد دةكات و ســـريؤتؤنني

خوَينبةرةكان كةمدةكاتةوة.
ئةمِرؤدا  رؤذطاري ئَيرطؤتــةكان: لة -

نايةن بةكار زؤر
دووبارةبوونةوةي لة ثاراستن بؤ .4

حاَلةتةكان:
ئةميرتيثتيلـــني - ثِرؤثرانؤلـــؤل  -
دذة ثيزؤتيفـــني: - (دذةخةمؤكـــي)
َيت طرذبوونةكةي

َ
و ناهَيل ســـريؤتؤنينة
بَيت دروست سةرةتا

تةنيا مايطرةين ســـكثِريدا - لةكاتي
دةكرَيت ضارةســـةر بـــة ئؤثيةيـــدةكان
ميثَيريديـــن)و مؤرفـــني،  (بؤنمونـــة
لةبةر بةكارناهَينرَين دذةمايطرةنةكان

كؤرثةلة. سةر بؤ مةترسيدارييان
لةسةريةشــة هةية ديكة 2.جؤرَيكى
طرذبوونى سةرئَيشةى دةوترَيت ثَيى كة

 Tension headache:
جؤري باوتريـــن و بةناوبانطرتيـــن

 25 تةمةني دواي لـــة سةرئَيشـــةية كة
لة ســـةردا ديوي هةردوو لة ي، ذان

َ
ســـال

ئاستَيكي بة سةر ثشتي بؤ ناوضةوانةوة

رؤذانة بةردةوام شـــَيوةيةكي بة كةم و
بةردةوام هةســـت نةخؤش روودةدات و
و لة ســـةري بةســـرتاوة دةكات تةوقَيك
مل ثشـــتي دةطاتة هةندَيكجار ئازارةكة
و رشانةوةي تا وةك و نيشـــانةي ديكةي
نةزانراوة هؤيةكـــةي نييـــة، ـــدا

َ
لةطةل

زؤري كاريطـــةرى دةروونـــي و فشـــاري
ئةوةية لةسةر بؤضوونَيك ضةند هةية،
دةوري ماســـولكةكاني كـــة طرذبوونـــي
بَيت، هؤيةكاني لـــة دي ســـةر يةكَيكي
نيشـــانةيةكي هيض ثشـــكنيندا لة كاتي
زةحمةتة، ضارةســـةري نيية، ناتةواوي
بة شكَينةكان ئازار ســـةرضاوة هةندَيك
لة دادةنَين ضارةســـةرةكان يةكَيك لـــة
وةك جار ئازارشـــكَيني زؤربةي كاتَيكدا
ســـةر  هيـــض كارَيك ناكاتة

َ
ثاراســـيتؤل

وةككةمكردنةوةيكاريطةريي ئازارةكة.
كردنةوة هَيمن و ثشوودان سةرئَيشةكة
دذةخةمؤكي دةرمانـــي و هةندَيكجـــار

ةتةكان 
َ
حال ذمارةي  antidepressant

دةكةنةوة. كةم
هَيشوويي 3.سةرئَيشةى

:Cluster headache 
ذانةســـةرة لـــة يةكَيكـــي ديكةيـــة
رةطةزي نَيرينةدا لة كـــة زياتر باوةكان

دةست  ييةوة
َ
25 سال تةمةني دوواي لة

بـــة ثَيضةوانةي مايطرةينةوة ثَيدةكات،
كاتَيـــك لة هةمـــوو ئـــةم سةرئَيشـــةوة
ضةند لة بريتيية روودةدات، ال يـــةك
كة كـــورت لةرؤذَيكدا ســـاتة ئازارَيكـــي
ضةند بـــؤ خولةكَيكـــةوة لـــة ضةنـــد
شةودا زياتر لة و كاذَيرَيك دةخايةنَيت
نةخؤشـــةكة دةتووانَيـــت و روودةدات
رؤذَيكدا لـــة و خةبةر كاتةوة لة خـــةو
دووبارة ال هةمان لةسةر جارَيك ضةند
هةفتةيةك ةتة ضةند

َ
ئةم حال دةبَيتةوة،

و دووابة دةخايةنَيت ضةند مانطَيك بؤ
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نةخؤشةكة َيك
َ
سال ضةند تا ئةوة دوواي

نةخؤشييةكة م
َ
بةال دةبَيت، سةربةست

نابَيت. بنةبِر
ســـووتانةوة  شـــَيوةي بة  ئازارةكة
وةك و لـــووت  اليةكـــي لـــة  دةبَيـــت 
َ
لةطةل ضـــاو ثشـــتي ثةســـتان لةســـةر
و لـــووت بـــة ئـــاو هاتنةخـــوارةوةي

و تَيداية ئازارةكـــةي اليةي لةو ضـــاودا
ثاشان (ptosis) ضاو ووي

َ
ثَيل داكةوتني

ئازارةكان هةندَيكجار طريان. ساتة لووت
ياخـــود كحـــول خواردنـــةوةي دوواي 
خوَينةكان بؤرييـــة ئـــةو دةرمانانـــةي

وةكو (vasodilators) دةكةن فراوان
دةبن. دروست نايرتةيت

ضارةسةر:
ثَيويســـتة  ئازارةكـــةدا لةكاتـــي  
و ئازارةكة بـــؤ البردنـــي ضارةســـةرةكة
ثاراستنينةخَوشةكةلةدووبارةبوونةوةي
ثَيويســـتة ئازاردا لةكاتي بَيت. ةتةكة

َ
حال

100% ئؤكســـجني  لةســـةر نةخؤشـــةكة
دذةمايطرةين دةرمانةكانـــي دابنرَيـــت.
ئةم بـــؤ ســـووديان وةك ســـؤماتريثتان

هةية. سةرئَيشةيةش
دووبارةبوونةوةي: لة ثاراستن بؤ

 Prednisolone ثرَيدنيزؤلــؤن  -
هةفتة. ماوةي 1 بؤ 40 مطم/رؤذ

ئاطاييةوة  بة ثَيويستة م
َ
بةال ليثيوم: -

بوونـــي دروســـت بدرَيـــت لةبـــةر زوو
ثَيويســـتة و ذةهراوييةكاني كاريطـــةرة
لةذَير ضاودَيري نةخؤشـــَيك بة كة درا

بَيت دا
:Verapamil ظَيراثاميل -

هةندَيكجار بةكاردَيت.
سةرئَيشةي ديكةي جؤرةكاني

درَيذخايةن:
نةخؤشـــيي بةهـــؤي سةرئَيشـــة  -
لَيكرتازان جار ملـــةوة: زؤر بِربِرةكاني
بِربِرةكاني مل ئَيسكةكاني يان داخوراني
و نَيوانيان دةمارةكاني سةر دةكةنة كار
بةكار بة دةكةن. دروست سةردا لة ئازار

ماوةيةك  collar بؤ مل تةوقي هَيناني
دةكرَيت. ضار

هةواييةكاني طريفانة - هةوكردنـــي
(sinusitis)لوت دةوري

ددان. نةخؤشييةكاني -
نةخؤشييانةيتووشي ئةو

كاسةدةمارةكاندةبن:
Diseases of the cranial nerves

دةمـــار   12 لـــة كاســـةدةمارةكان
لة ســـةردا، لةناو كاســـةي ثَيكهاتـــوون
و دةبن دروســـت دةماخةوة ناوضةكاني
دةدةن. ئةنجام خؤيان كاري و هةريةكة
طرنطرتيـــن فرماني كورتي بـــة لَيـــرةدا

دةخةينةِروو: هةريةكةيان
دةمارانة  ئةم خودي   لةبةرئـــةوةى
ئةندامةكاني لة و سةردان كاسةي لةناو
هةر نةخؤشـــييةكيان تـــرةوة نزيكـــن،
ئةندامَيكـــي ضةنـــد ببَيـــت تـــووش 
لَيرةدا جا دةبَيت. ثَيـــوة دةوروبةرياني
بـــاس نةخؤشـــييانة طرنطرتيـــن ئـــةو
دةبن: دةمارانة ئةم تووشي كة دةكةين

فرمانيناوةكةيكاسةدةمار طرنطرتين

كاسةدةمار بؤنكردنOlfactory nerveيةكةم

كاسةدةمار بيننيOptic nerveدووةم

و و ضوارةم  سَيهةم
 شةشةم

بة ضاو ندني
َ
 جوال

ئاِراستةكاندا

وTrigeminal nerveثَينجةم ِروو  هةستياريي
شةويلطة ندني

َ
جوال

 حةوتةم(دةماري
(ِروو

Facial nerveندني
َ
 جوال

ِروو ماسولكةكاني

 Vestibulocochlearهةشتةم
nerve

هاوسةنطي و بيستن

 Glossopharyngealنؤيةم
nerve

طةروو فرمانةكاني

دةماريVagus nerveدةيةم  كؤئةندامي
نابةسؤز لة هةناودا

وAccessory nerveيانزةهةم تةكاندن
َ
هةل  شان

ئاوِردانةوة

زمانHypoglossal nerveدووانزةهةم ندني
َ
جوال
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ثَينجةم  دةماري كاسة 1.ئازاري
(Trigeminal neuralgia tic douloureux)
لة يةكَيكة دةمـــار كاســـة ثَينجـــةم
لة و ســـةرضاوةكةي دةمـــارة طرنطةكان
....(pons)ة، سةرةوةي. بةشي ناوضةي
ةي

َ
جوول و هةستكردن فرمانَيكي ضةند

و دةم نزيـــك لة دةمـــارة هةيـــة، ئـــةم
ضاو  لقي 3 لقـــةوة: بة دةبَيـــت ضـــاودا
(maxillary)و ـــم

َ
(ophthalmic)و كول

هةريةكةو ،(mandibular)شـــةويلطة
ئةستؤ: فرمانَيك دةطرنة ضةند

دةوروبةري هةســـتياري ضاو: لقي -
بةشـــي و كؤرنية و ضـــاو و ناوضـــةوان

تةوقةسةر. ثَيشةوةي
ناوضةي هةســـتياري كوَلــم: لقــي -

م
َ
كول

هةســـتياريي شــةويلطة:  لقــي -
و جوين فرماني و روومـــةت ناوضـــةي
هةستياريي داخســـتن و دةم كردنةوةو
ئازار. بؤ زمان ثَيشةوةي ي بةشي2/3

نةخؤشـــييةك كاتَيك جـــا كةواتـــة
ئةم ناوضـــةي لة ياخـــود بارســـتةيةك
سةري بكاتة كار سةردا كاسة لة دةمارة
كة لةوناوضانةي ئازار هؤي دةبَيتة ئةوا

كرد. باسمان
ثَينجـــةم كاســـةدةماري ئـــازاري 
م
َ
نةزانراوة،بـــةال بةباشـــي هؤيةكـــةي

بَيـــت: هؤيـــةك ضةنـــد ثَيدةضَيـــت 
دةمارةكـــة ســـةر 1.ثةســـتان كةوتنـــة
ثؤنســـدا لة هاتنةدةرةوةي لةناوضـــةي
لةو كـــة خوَينبةرانـــةي بةهـــؤي ئـــةو

ناوضةيةدان.
ثِرؤســـةي لـــة بةشـــَيك وةك   .2

ثريبوون
 Multiple نةخؤشـــيي 3. لةكاتي

بةشـــَيك  دةمـــارة sclerosis دا ئـــةم
ئـــةم بةركةوتووةكانـــي لـــة دةبَيـــت 
كة نةخؤشييةك هةر يان نةخؤشـــيية
مؤخَينيي بةرطي داخوراني هؤي ببَيتة

دةمارة ئةم
دةطمةندا ةتي

َ
حال هةندَيـــك 4. لة

وةرةمَيكي رَيطةي لة ثةستاوتني بةهؤي
دةبَيت سةر ناو
نيشانةكاني:

كارةبا تيذي وةك تةزووي ئازارَيكي
ماوةيةكي بؤ دةِروات ضـــاودا و بـــة دةم
هؤكارانةي ئـــةو كـــورت، لةبةرئـــةوةي
و دووةم نزيـــك ناوضةي لـــة باســـكران
روودةدات دةمارةكـــةدا لقـــي ســـَيهةم 
ناوضةي لة كةسدا زوربةي لة ئازارةكة
شـــةويلطةدا دةبَيـــت و ضةند ـــم و

َ
كول

ئـــةم ئازارة دةخايةنَيت، ضركةيـــةك
بدرَيت كة دةست دروست دةبَيت كاتَيك
جوين كاتي يان دةمارةكة ناوضةكاني لة
ئارايشت و تاشني ريش و دةردةخةنة و
شـــتن دان جاريش كـــردن و هةندَيـــك
بةســـةرضووني

َ
لةطةل و قســـة كـــردن،

بة شَيوةيةكي ئازارةكة نةخؤشـــييةكة 
هؤي دةبَيتة و دةبَيتةوة دووبارة زياتر
ضةند بةزَوري نةخؤشةكةو بَيزاربووني
ئةم زياتر ضةند مانطَيك يان بؤ رؤذَيك
دةبَيتةوة. هةندَيك دووبارة ةتةي لَي

َ
حال

سةر بة طرتني وَينة بة جار ثَيويستمان
بينيني شوَيني  MRI دةبَيت بَو ئامَيري
وةرةم وةك هؤي زؤربةي ناتةواوييةكة،

multiple sclerosis و هةندَيـــك  و
دةتووانرَيت و دةبينرَين دي بارســـتةي
كات  زؤربةي

َ
بةهةرحـــال ضار بكرَيت،

وةك لة نابينرَيت هيـــض ناتةواوييـــةك
ثةســـتاوتني بةهـــَوي بؤريية ةتـــي

َ
حال

خوَينَيكةوة.
ضارةسةر:
دةرمان: .1

 Carbamazepine  كاربامازيثني

زؤر بؤ و كـــة حةبَيكـــي دذةطةشـــكةية
هةندَيك بةكاردَيت، ئازاريش ةتـــي

َ
حال

خاوكـــةرةوةكان ماســـولكة
َ
جار لةطةل

باشـــرتي كاريطةريـــي باكلؤفـــني  وةك 
48-24 ســـةعاتدا  لةماوةي طةر دةبَيت،
رَيطةي دي ئةوا نةبوو هيض كاريطةريي

بةر: دةطريَيتة
دي: رَيطةكاني .2

ئةو  بؤ دةرزييةك رَيطةي كحول: لة
بؤ دةبَيت، تَيـــدا ئازارةكـــةي شـــوَينةي
كـــث دةكات، زؤر ئازارةكة ماوةيةكـــي
بة ثَيويســـتي و نيية هةتا م هةتا

َ
بـــةال

 3-6 دوواي دةبَيـــت كردنةوة دووبـــارة
دي. مانطي

نةشتةرطةري:
دةمارةكة ثةستاوتني - نةهَيشـــتني
رَيطةي لة بؤرييةخوَينةكانةوة، بةهؤي

 microvascular نةشـــتةرطةريي(
بؤريية decompression)،  ئةطـــةر
تةنيا ئـــةوا بوو خوَينبـــةر خوَينةكـــة
لةنَيواندا ثادَيكيـــان و جيادةكرَيتـــةوة
ئةوا بوو خوَينهَينةر ئةطةر دادةنرَيت،

الدةبرَيت. راستةوخؤ
طليسِرؤَل:   -

 percutaneous رَيطـــةي  بـــة   
دةرزييةك  glycerol rhizotomy بة
كـــة ضـــاوةوة و دةم كـــة لـــة رَيطـــةي
دةمارةكة دابةشبووني ناوضةي دةطاتة

طرَيـــي طاســـةردا  3 لقةكـــةي  لـــة بـــؤ
(Gasserian ganglion) هةندَيـــك
هؤي دةبَيتة كة تَيدةكرَيت ي

َ
طليســـِرؤل
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هةســـتةوةرةكاني ة
َ
ريشـــال لةناوبردني

4-3 كاذَير  ئازار، كاريطةرييةكةى دوواي
دووايماوةيةك

َ
دةردةكةوَيت،بةهةرحال

دةداتةوة.
َ
سةرهةل هةندَيكدا لة

percutaneous باَلؤن: داناني -
 balloon compression 

رَيطـــةي لـــة شـــَيوة  بةهةمـــان 
بـــة طةيشـــتن دةرزييةكـــةوة، لةكاتـــي
بة ثِرهـــةوا بضووكي طرَيـــي كيســـَيكي
ماوةيةك بؤ لةســـةري ثةستان شَيوةي

دةبات. لةناو ئازار فايبةرةكاني
م
َ
بةال ثَيشـــوو،  شـــَيوةي - هةمـــان

لةبري كارةبـــا بةكارهَينانـــي تـــةزووي
ون

َ
بال

ئةطةري هةريـــةك لـــةو رَيطايانـــة
دةمارةي ئـــةم فرمانةكاني تَيكضوونـــي
هؤي دةبَيتـــة هةندَيكجـــار دةبَيـــت و
شـــَيوةيةكي بة ضـــاو و دةم ســـِربووني

هةميشةيي.
ةتي

َ
حال هةندَيك لـــة - هةندَيكجار

دةمارةكـــة لـــة بةشـــَيك دةطمةنـــدا  
 100% ئةميـــان كـــة دةردةهَينرَيـــت 

دةكات. ضاو دروست دةم و سِربووني
ضاو و دةم ئيفليجي .2

:facial palsy 

تَيكضووني بةهؤي ئةم نةخؤشـــيية
دةبَيت، كاســـةدةمار حةوتةم فرمانـــي
ماسولكةكاني تيايدا باوة، نةخؤشييةكي
هؤي دةبَيتـــة و دةكـــةون ضـــاو لـــةكار
ضاودا دةم و ضةثي و لة راســـت ناِرَيكي
وةك ةيةكي

َ
جوول ضةنـــد و نةتوانينـــي

و... تروكاندن ضاو و ثَيكةنني
(دةماري ِروو) كاســـةدةمار حةوتةم
دةبَيـــت ..(pons)دا دروســـت لةنـــاو.
ناوضةي بـــة دةرةوةيـــدا و لـــة هاتنـــة

ثؤنســـدا مَيشـــكؤلة و طؤشـــةي نَيـــوان
 ce rebe l lopont ine ت( ا و ِر ة د
دةرضةي بة دةكات خـــؤي angle) جا

 internal acaustic)ناوةوة بيســـتني
ـــي

َ
كةنال بـــة meatus)و دوواي ئـــةوة

كـــة خؤيـــدا(facial canal)دةِروات
و ســـةردا كاســـةي بناغةى لة كونَيكـــة
بؤ لقي لَيدةبَيتةوة يةكَيكيان دوو ثاشان
(stapedius) ستاثيديةس ماسولكةي
شةثؤلة لة دةثارَيزَيت طوَي ثةردةي كة
ثَيي ديكةيان ئـــةوي دةنط، بةرزةكاني
(chorda tympani)و دةووترَيـــت
لة تامكـــردن هةســـتي لة لَيثرســـراوة

ثَيشةوةي زمان.خؤيشي  2/3 ي بةشـــي
دةربِرين بؤ روو ماســـولكةكاني فرماني
(muscles of facial expression)
رذانـــدن دةطرَيتة ليـــك و و فرمَيســـك
لـــةم ناتةواوييـــةك ئةســـتؤ.جا هـــةر
اليةكدا هـــةر دةمـــارةدا ِرووبـــدات لـــة
فرمانةكان لـــة ناتةواوي هؤي دةبَيتـــة

لةواليةدا.
نيشانةكاني:

نةخـــؤش  تةماشـــاكردنى بـــة   
نةمانـــي دةبينـــني: نيشـــانانة  ئـــةم 
ناوضـــةوان، لؤضييةكانـــي و  ضـــرض 
لَيو و لـــوت نَيوان نةمانـــي لؤضةكانـــي
ضـــاو (nasolabial folds)، لةكاتـــي
ئيفليج دةمارةكةي اليةي لةو تروكاندا
لةكاتي دابخات، ضـــاوي ناتوانَيت بـــووة
ناِرَيكييةك ثِركردندا طوث و زةردةخةنة
و ضةثيدا دةبينني، دةم و ِراست الي لة
كة ئيفليج دةِروات اليـــة ئةو بؤ ضاوي
بة دةتوانني بكةين نةخؤشيية ئةم نيية.

ناتةواويةكةي  شوَيني بةثَيي 2 جؤرةوة
جيايان دةتوانـــني و بـــة تةماشـــاكردن

هةندَيجار ئـــةوةش بةثَيي بكةينـــةوة،
بدؤزينةوة: هؤيةكةي دةتوانني

ســـةروو لة ناتةواوييةكة 1. ئةطةر
دةمارة لةو واتة بَيت، خانةكةوة ناوكي

 upper) دَين مَيشكةوة لة كة نةي
َ
ريشاال

لَيـــرةدا  (motor neuron lesion
خـــوارةوةي بةشـــي تةنيا بة دةبينـــني
و ناوضةوان دةبَيت تـــووش ضاو دةم و
هؤيةكاني ناطرَيتـــةوة، ضـــاو و دةوري

 multiple،خورثةي مَيشك بريتني لة:
.sclerosis

لةخوار ناتةواوييةكـــة  ئةطـــةر  .2
(ناتةواويي بوو دةمارةكةدا سةرضاوةي

 lower motor خـــؤي دةمارةكـــة
دةبينـــني لَيـــرةدا  (neuron lesion
راســـت خوارةوةى ئيفليجييةكة ســـةرو
ضـــاوي طرتؤتـــةوة و دةم يـــان ضةثـــي
فرمَيســـك نةماني هةندَيكجار

َ
لةطـــةل

دةمارةكة هؤيةكـــةي: و ليك رذانـــدن،
لة و دةبَيـــت ئةســـتوور و هـــةودةكات
طريدةبَيت َيكدا

َ
كةنال بة رؤيشـــتني كاتي

ئةم تَيكدةضَيت،هؤيةكانـــي و فرمانـــي
هةوكردنة:

هؤيةكـــةي ةتـــةكان
َ
حال -80%ي 

بة نةخؤشـــييةكة لَيـــرةدا نةزانـــراوة،
دةبرَيت. ناو Bell’s palsy

ظايرؤســـي بةهـــؤي -  هةندَيكجـــار
(ئـــةو   Herpes virus هَيرثـــس
دروستةكات) دةبَيت: ظايرؤسةي تامسك

 Ramsayهةنت (رامســـةي بة لَيرةدا 
ناودةبرَيـــت،  (hunt syndrome
بيســـتن نةخؤشـــانة ئةم هةندَيكجـــار

لةدةست دةدةن.
وةك: ديكـــةي نةخؤشـــييةكاني   -
لـــة Sarcoidosis،  وةرةم ســـاركؤيد
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دةمارةكةدا،... رَيِرةوي
شـــةكرة نةخؤشـــيي و - ســـك ثـــِر

زياد دةكةن. ئةطةري توشبوون
شـــوَيني هةندَيكجـــار دةتوانـــني
ضةند بةهؤي دةمارةكة ئيفليجبوونـــي

بكةين: نيشانةيةكةوة دياري
الي ســـةرضاوةكةي ثؤنسدا - لةناو
كاســـةدةمارةوةية شةشةم ســـةرضاوةي
دةرةوة، بؤ ضـــاوة ني

َ
جوال كـــة فرماني

ئيفليجييةكةدا
َ
لةطةل نةخؤشةكة طةر

ئةوا دابوو ةيةشـــي لةدةســـت
َ
ئةم جوول

ثؤنسداية. لة لة ناتةواويةكة
مَيشـــكؤلة ســـةرةكيي فرمانـــي  -
طـــةر رؤيشـــتنة، رَيـــك هاوســـةنطي و
هاوسةنطييةي ئةم يدا

َ
لةطةل نةخؤشةكة

بؤ هؤيةكة زياتر لةدةســـتدابَيت، ئـــةوا
طؤشـــةي لة وةرةمَيك كة دةضَيت ئةوة
كة ئةم ثؤنس و مَيشـــكؤلةدا هةبَيـــت
لة دةرةوةيدا هاتنة لةكاتي كاسةدةمارة

دةِروات. ثيايدا ثؤنس
حةوتةم دةمـــاري كاســـة - كاتَيـــك
نـــاوةوةدا بيســـتني دةرضـــةى بـــة 
 دةماري هةشـــتةمداية

َ
لةطـــةل دةِروات

طـــةر كـــة فرمانـــي بيســـتنة، كةواتـــة
لةدةستدابَيت بيستنيشـــي نةخؤشةكة
لة (زياتر لةوَيداية ناتةواوييةكـــة ئةوا

روودةدات). هةنتدا رامسةي ةتي
َ
حال

ديكةي ناتةواوييةكي هيـــض - طـــةر
بةهـــؤي هـــةر ئـــةوا ـــدا نةبـــوو

َ
لةطةل

خؤيدا ي
َ
كةنال لـــة ئةســـتووربوونةكةي

 bell’s بةهؤي زياتـــر لَيرةدا طريبووة،
باوترينيانة. كة palsyةوةية

ضارةسةر:
لـــة ســـتريؤيد - بـــة بةكارهَينانـــي
هؤي دةبَيتة ةتـــيBell’s palsyدا

َ
حال

و ئاوســـانةكة و هةوكردن كةمكردنـــي
ئاسايي. بؤ باري طةِرانةوة

هةنتـــدا رامســـاي ةتـــي
َ
لـــة حال  -

بدرَيت دا
َ
لةطةل acyclovirى ثَيويستة

هَيرثس ظايرؤسي دذي
لةكاتـــي دي كارَيكـــي ضةنـــد   -

نةخؤشييةكةدا:
لةكاتـــي نةخؤشـــةكةناتوانَيت،
دةســـتكردانة دابخات ضاوي نوســـتندا
هةندَيكجار ياخود دابثؤشرَيت بؤ ضاوي
دةدرَيت، ئةنجـــام بـــؤ نةشـــتةرطةريي
هؤي دةبَيتة فرمَيسك نةماني هةروةها
برينداربووني ضـــاو و وشـــكبوونةوةي
كَيشـــةية ثَيويســـتة لةم و بؤ بةرطرتن
تَيبكرَيت(فرمَيســـكي قةترةى زوو زوو

دةستكرد)
دةمار  كاسة سَيهةم ئيفليجيي .3

:oculomotor palsy
ديكةية يةكَيكي كاســـةدةمار سَيهةم
لةكاركةوتني بة طرنطانةىكة دةمارة لةو
دةمارة لة ئةم دةوةســـتَيت، زؤر فرمان

midbrain سةرضاوة  سةرةوةي. بةشي
هاتنةدةرةوةيدا بةذَير لـــة و دةطرَيـــت
مَيشك دوواوةوةي ثةيوةندي خوَينبةري

 posterior communicating)دا
و ـــس دةِروات

َ
ويل artery) لـــة ســـوِري

خوَينهَينةري طريفانـــة ثاشـــان بةنـــاو
 cavernus venous) كلؤريـــدا
بؤشـــايي ناو بؤ ئةوةش sinun)و ثاش

دةكات: فرمانةكان بة دةست و ضاو
ضـــاو بيلبيلـــةي طرذكردنـــي   .1
ة
َ
ريشـــال رَيطـــةي  لـــة   (meiosis)

لة زياتر لة كة ثاراسيمثاثاوييةكانيةوة
روودةدات. رووناكييةوة تيشكي مي

َ
وةال

لة زؤر ذمارةيةكي 2. خؤراكدانـــي

ضاو. دةوري ماسولكةكاني
بريتني ضــاو دةوري ماســولكةكاني

رَيكةماســـولكة   4 ماســولكة:  لــة6 
و نـــاوةوة) و (ســـةروو،خواروو،دةرةوة

خواروو)،  و (ســـةروو 2 الرة ماســـولكة
دةرةوة كة ماســـولكةي جطة لة رَيكـــة
خؤراك دةدرَيت بة شةشـــةم كاسةدةمار
ضوارةم بة كة سةروو و الرةماســـولكةى
خؤراكداني دةدرَيت، خؤراك كاسةدةمار
رَيطةي لة هةمووي ديكة ماســـولكةكاني

دةمارةوةية. ئةم
ماســـولكةي بـــة خؤراكـــدان  .3

 levator) ضاو ووي
َ
ثَيل بةرزكـــةرةوةي

لةِرَيطـــةى  (palpebri superioris
لة كة ثاراسيمثاثاوييةكانييةوة ة

َ
ريشال

بةكارهَيناني هيض بةبَي كاتي بةئاطاييدا
لةكاردا دةبَيت. ماسولكةية هَيزَيك ئةم
دةمارة ئةم بووني ئيفليج بة كةواتة

دةردةكةون: نيشانةيةك ضةند
ضـــاو ـــووي

َ
ثَيل داكةوتنـــي   .1

كارنةكردنـــي هـــؤي (ptosis)بـــة 
ـــووي

َ
ثَيل بةرزكـــةرةوةي ماســـولكةي

داثؤشيني زياتر لة بريتيية ضاوةوة كة
سةرةوة. بةشي لة بيلبيلة ي 1/6 لة

ةي ماســـولكةكاني
َ
جول 2. نةمانـــي

باري لـــة تي دةمارةكـــة،
َ
ذَيـــر دةســـةال

و خوارةوة بؤ نةخؤشـــة ضاوي ثشوودا
دةطرَيت. ئاِراستة دةرةوة

تيشـــكي كردني ئاِراســـتة 3.لةكاتي
بة نادرَيتةوة م

َ
وةال بيلبيلة بؤ رووناكي

طرذبوون.
دةدرَيتة كة كاتَيك رووناكي تيشكي -
هةســـتةوةرةكاني لة ضاو بةر بيلبيلةي
دةبَيت دةمـــارةوة كاســـة رَيطةي دووةم
لة طرذبـــوون بـــة م دانةوةكـــةي

َ
و وةال
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لةكاتي دةبَيت،جا ســـَيهةمةوة رَيطـــةى
هةست مرؤظةكة دةمارة ئةم طرذبووني
م
َ
وةال م

َ
بـــةال دةكات، رووناكييةكة بـــة

فرمانة ئةم لةبةرئةوةي نابَيت دانةوةكة
فرمانةكاني لة بةشَيكة ثاراسيمثاثاويية

كؤئةندامي دةماري خؤنةويست.
دةمارة: ئةم ئيفليجبووني هؤيةكاني

هةية: هؤكار جؤر دوو
نةخؤشـــييةكي لةِرَيطـــةي  .1
ناو خوَينةكاني بؤرييـــة هةناوييـــةوة
دةمارةكـــة(vasa nervorum)خوَين
خؤراكي دةمارةكـــة و باش ناطةيةنـــن
هؤكاري طرنطرتين دةبَيت، الواز و نابَيت
بةرزيي و شـــةكرة هةناوي نةخؤشـــيي

ثةستاني خوَينة.
كاســـةي ناو كاريطةرييةكي 2. لـــة
ئـــةم دةمارةدا لة رَيِرةوي كة ســـةرةوة
وةرةم، سةرى، وةك ثةستان دةخاتة بَيت

خوَينبةرَيك...هتد فراوانبووني
هؤكارةكـــة بزانـــني دةتوانـــني  -
لةكاســـةي ثةســـتاوتنة يان هةناوييـــة

سةردا!؟
ضؤنيةتـــي زانينـــي ـــَي، بـــة

َ
- بةل

نةي
َ
ريشـــاال ئةو دةمارةكة، ثَيكهاتـــةي

بيلبيلـــة طرذبوونـــي لـــة لَيثرســـراون
دةمارةكـــةدان و دةرةوةي لـــة بةشـــي
فرمانةكانـــي نـــاوةوةش ةكاني

َ
ِريشـــال

كة ةتَيكدا
َ
حال لـــة جا هةية، ديكةيـــان

ةكاني
َ
ريشـــال بَيت هةنـــاوي هؤيةكـــةي

لَيرةدا و بةرناكةون سةرةتاوة لة دةرةوة
  ptosis بووني دروست

َ
لةطةل دةبينني

بيلبيلة فرماني ديكةدا و نيشـــانةكاني
كاريطةرييةكي م لة كاتي

َ
بةال ثارَيزراوة،

بةردةكةون كة
َ
ريشـــال يةكةم دةرةوةدا
بيلبيلةية. ةكاني

َ
ريشال

ثةستاوتنةكة شوَيني دةتوانني ئايا -
بكةين؟ دياري

زانيني بـــة شـــَيوة - بـــة هةمـــان
هةندَي دةمارةكة رَيـــِرةوي ضؤنييةتي
وتمان هـــةروةك جار ديـــاري دةكرَيت،
سةردان كاسةي لةناو كاسةدةمارانة ئةم
ئةندامي و زؤر كة بؤشـــاييةكي بضوكة
بة جـــا تةنيشـــتةوةية، ديكةيـــان بـــة
سةر ديكةي نيشـــانةي بووني دروســـت
ديكةي ئةندامَيكي بة نةخؤشـــييةكاني
دةتوانني بزانني كة ســـةر ناو كاســـةي

ثَيكراوة. كوَيدا لة دةمارةكة
لـــة دةمـــارة  ئـــةم ســـةرضاوةي 

لةكاتينةخؤشييةكدا  midbrain داية،
شـــوَيني لة ناســـراوة كة بة بةنةديكت

 red)سوورةوة ناوكي لةالي ناوكؤكةيدا
نيشانةكاني لةناودةضَيت، لة (nucleus
دةمارةكةية ئيفليجي ئةم نةخؤشـــيية
لةرزينـــة قـــاض لةاليـــةك و دةســـت و

دي. لةاليةكي
midbrainدا بوو،  لةناو طةر هـــةر
و لـــة ناوكةكـــةي م لـــة دةرةوةي

َ
بـــةال

ةكاني
َ
ريشال ثَيشـــةوةيدا بوو كة بةشي

لةشـــي اليةكي ةي
َ
جول لـــة لَيثرســـراو

هـــؤي ئيفليجي دةبَيتة ئـــةوا تَيدايـــة،
اليةكي لة دةمارةكـــة لةاليةك و لـــةش
بة نةخؤشـــيي ةتة

َ
ئـــةم حال ديكـــةوة،

تيايدا (weber)دةناســـرَيت كة وَيبةر
ئةم بؤ رؤيشـــتن كـــةم بةهـــؤي خوَين

لةناودةضن. ةكان
َ
ريشال ناوضةية

لـــة دةرةوةيـــدا  هاتنـــة لةكاتـــي 
خوَينبـــةري  ذَيـــر بـــة   midbrain
مَيشكدا دةِروات، ثةيوةنديي دوواوةوةي
بةردةكةوَيت خؤي تةنيا ةتةدا

َ
حال لةم

هؤي بة كـــة ةتيانة
َ
كـــة باوتريـــن حال

لةم خوَينبةرة ئةم فراوانبووني ناتةواو
خستنةسةر ثةستان دواجار و شوَينةدا
ئةم ئـــةوة دوواي دةبَيـــت، دةمارةكـــة
خوَينهَينةريي طريفانـــة بةنـــاو دةمارة
(cavernus venous sinus) كلؤريدا
و شةشـــةم و ضوارةم لَيرةدا و دةِروات
ثَينجةمي كاســـةدةماري لقـــي يةكةمي
لة ناتةواويمان طةر كةواتة دايـــة،

َ
لةطةل

دي ديكةيشـــدا دةمارانةي فرماني ئةو
ئةوا سَيهةم دةماري ئيفليجيي ثَيبةثَيي
طريفانة لـــةو خوَين مةيينـــي طومانـــي

دةكةين. خوَينهَينةرييةدا
ضاوةوة بؤشـــايي ناو دةِرواتة كاتَيك
دةبَيت كةواتة دةمارةوة نزيك دووةم لة
ضاودةرثؤقي دابوو

َ
لةطةل نةبينيني طةر

ثَيكانةكة ن(exophthalmus) ئـــةوا
ناتةواوي

َ
هةرحال ناوضةيةداية.بة لةو

طريفاني خوَينهَينةري و ضاو بؤشايي لة
و جياناكرَينـــةوة جـــار زؤر كلؤريـــدا

 CT بةر دةبرَيتة ثةنـــا جار هةنـــدَي
جياكردنةوةيان. بؤ MRI scanو
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بـــة  ئاســـتَيك  تـــا  ســـايكؤلؤذى    
زانســـتَيكى نوَي دادةنرَيـــت،  هةندَيك 
ثَييـــان واية مَيذووى ئةم زانســـتة لةو 
سايكؤلؤذى  كة  دةستيثَيكردووة  كاتةوة 
بؤتة زانســـتَيكى ئةزموونـــى كاتَيك لة 
دةيةكانـــى كؤتايـــي ســـةدةى نـــؤزدةدا 
تاقيطـــةى  تاقيكردنـــةوةو  ضةندةهـــا 
دةروونى بةخـــؤوة بينى و بةهؤيانةوة 
كـــة  ســـةِّـَينرا  زانســـتى  بةرَيطـــاى 
وةك  دةروونييةكانى  فرمانـــة  زؤربةى 
بريكردنـــةوةو فَيربوون و يادكردنةوةو 
دةكرَيـــت  ضـــوون 

َ
هةل لةبريضونـــةوةو 

ينةوةيان 
َ
بةشـــَيوةيةكى بابةتيانة لَيكؤل

لةسةر بكرَيت، بةآلم دانانى سايكؤلؤذى 
بة زانســـتَيكي نـــوَي ئـــةوة ناطةيةنَيت 
كة رةط و ريشـــةيةكى دَيرينى نةبووة، 
كـــو بةشـــَيك بـــووة لة زاســـتةكانى 

َ
بةل

ديكـــة ياخود لـــة زانســـتةكانى ديكةدا 
ينةوةكانـــى 

َ
لَيكؤل ثَيـــدراوةو  ئامـــاذةى 

كـــة تايبةت بوون بةو لـــة ضوارضَيوةى 
زانستةكانى ديكةدا بوون، هةروةها زاناو 
فةيلةســـوفةكانى ســـةردةمة كؤنـــةكان 
هةريةكةيان بةشَيوازى خؤيي و بةثَيى 
هـــزر و بريكردنةوةى خـــؤى بايةخيان 
بـــة دةروونـــى مـــرؤظ داوة، نمونـــةى 
ســـوكرات و هيبوكـــرات و ئةفالتـــؤن و 
ئةرستؤ و ديكارت و ســـثينؤزاو ..هتد. 
بةواتايةكى ديكـــة دةكرَيت بوترَيت كة 
سايكؤلؤذى بةشـــَيك بووة لة فةلسةفة، 
بةآلم لَيى جيا بؤتةوةو و بؤتة خاوةنى 
رَيطـــاو ميتؤدى خـــؤى، نوَيطةرى و فرة 
ميتؤدى ســـايكؤلؤذى و بوارة زؤر و فرة 
لقةكانـــى ســـايكؤلؤذى و ئاِراســـتةكانى 
هةر لة سةرةتاى ســـةربةخؤبوونييةوة 
وايانكـــردووة ضةندةهـــا قوتابخانـــةى 

قوتابخانةكانى دةروونناسى  

سؤزان جةمال
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دابمةزرَيـــت جيـــاواز ســـايكؤلؤذى
يةكديـــش بـــة ثشـــتيان ئةطةرضـــى 
لة دةشَيت قوتابخانانة ئةم كة بةستبَيت
بايةخيان زؤربةيان ئَيســـتادا سةردةمى
تَيدا نيية طومانى بةآلم بووبَيـــت، الواز
بةشـــَيوةيةك قوتابخانانة لةو هةريةكة
لة طرنطيان هةبووة لةشَيوةكان بايةخء
نوَي داِرشـــتنى بنةماكانى ســـايكؤلؤذى
لة جَيبةجَيكردنى و بوارةكانـــى و لـــق

تاكدا. لة ذيانى طةو
َ
كؤمةل

ديـــدة و  جيـــاواز بارودؤخـــة
الى وَينـــا كردنى جياوازى جياوازةكان،
ئةو دةربـــارةى كـــرد زاناكان دروســـت
ثةيوةندييان راســـتةوخؤ مةســـةالنةى
لَيرةوة هةيـــة، مرؤظةوة بة دةروونـــى
جياواز ســـايكؤلؤذى تيؤرى سروشتيية
بدات

َ
ســـةرهةل بةيةك دذ و جؤر و فرة

ذينطةيي جياوازى و جؤرى فرة بةثَيى
نموونة بـــؤ و دذبةيةكيان، و كلتـــورى
لة فةِرةنســـييةكان زانـــا ســـايكؤلؤذيية
لـــة سؤســـيؤلؤذييةوة باكطراوندَيكـــى
ييـــةوةو

َ
دةكؤل دةروونيـــان كَيشـــةكانى

دامةزراوةو ى
َ
رؤل بة زؤريان بايةخَيكى

لـــة دةدا كؤمةآليةتيـــةكان دةزطـــا 
و دروســـت كةســـَيتى فؤرمةلةبوونـــى

. يةك وةك نةخؤش كةسَيتى
كة قوتابخانانـــةش لـــةو هةندَيـــك
لة بةشـــَيوةيةك دةركةوتن مانيا

َ
لة ئةل

جةوهةرَيكى كـــة دةِروانى دةروونيـــان
لة دياردة جياوازة كة تايبةتى ناوازةية
سروشتيةكانىديكة. لةبةرئةوةهةميشة
ميكانيزمةكانى دةكرد لةوة جةختيـــان
لةطـــةأل دةروون ياســـاكانى و ضاالكـــى
ديـــاردة ـــةى

َ
جول ميكانيزمةكانـــى 

ياســـاكانيان، ديكةداو سروشـــتييةكانى
نيية. لةنَيوانياندا هاوبةشييةك هيض

ئةمريكييةكان قوتابخانـــة بـــةآلم
ينةوةى

َ
لَيكؤل لةســـةر جةخت بةردةوام

بريكردنـــةوة لـــة رةفتـــار و ثَيويســـتى
دةكةن. ثةرةســـةندنى و هةمواركردنى
زانايانـــى لـــة هةريةكـــة ئاِراســـتةى 
بةرَيكةوت وآلتانـــة، ئـــةم ســـايكؤلؤذى
دةرئةنجامى كـــو

َ
بةل نةبووة، فؤرمةلـــة

فيكرية ئاِراستة ئةو كَيشـــكردنى هَيزى
بووة. سةردةمةدا زاأل كة لةو باوةية

زانا فةِرةنســـييةكان بايةخثَيدانـــى
طـــة

َ
كؤمةل و ثةيوةنـــدى نَيـــوان تـــاك

بوونى
َ
زال بـــؤ تايبةتـــى بةشـــَيوةيةكى

تايبةتية و ئةو ثَيطة كؤنت فةلسةفةى
كؤمةآليةتييةكان دياردة كة دةطةِرايةوة
هةرضـــى كردبـــوو. تيايـــدا داطرييـــان
مانيةكانيـــش بـــوو

َ
ئةل روانطـــةى زانـــا

كاردانـــةوةى دةروون بـــة بةرامبـــةر
هوسرل برنتانو و و فةلســـةفةى هيطل
سايكؤلؤذيستة بوونى

َ
سةرقال بةآلم بوو.

ئاشـــنابوون ى
َ
هةول بة ئةمريكييـــةكان

طةشةكردنى و رةفتار كة ياسايانةى بةو
وةآلمدانةوةى دةكةن، فؤرمةلـــة رةفتار
ثراطماتى، فةلســـةفةى بنةماكانـــى بؤ 

دةنواند.
مانييةكانلةبوارىسايكؤلؤذى 

َ
 زانائةل

دةستثَيشخةر بة دةكرَيت ئةزموونطةرى
لة تةنيـــا نـــةك و ثَيشـــةنط دابنرَيـــن
لة سةرتاسةرى جيهاندا، كو

َ
مانيا بةل

َ
ئةل

زانا  1879 دا ى
َ
لةسال كاتَيك بةتايبةتى

 Wilhelm Wunat) وليـــةم فؤنـــت
تاقيطةى 1920 – 1832) يةكةمـــني
اليبـــزط كردةوة زانكؤى لـــة دةروونى
دةروونى ئةزموونـــى كـــة تاقيطةيةكى
تيايدا ثَيويســـتي ئامِرازى بوو،ئامَير و
تاقيكردنةوة لةسةر بؤ ئةنجامدانى بوو
لةرَيطةى ئةويش جياوازةكان، هةســـتة

بةستن ثشت بة و هةست ثَيوانةكردنى
هةســـت ثَيكهاتةكانى بةشـــيكردنةوةى
تاقيكردنةوة ئةنجامدانـــى و هةروةهـــا
فَيربوون يادكردنةوةو ضؤنيةتى لةسةر
خَيرايي ثَيوانةكردنى و بريكردنـــةوةو
لةكاتـــى هةناســـةدان و  دأل لَيدانـــى

ضووندا.
َ
هةل

وةك ســـايكؤلؤذى هةر لـــةو كاتةوة
فةلسةفة لة جيا سةربةخؤ و زانستَيكى
هاتة ديكـــة زانســـتةكانى شانبةشـــانى

مةيدان.
طرنطرتين بة ئاماذة بةكورتى لَيرةدا
ســـايكؤلؤذى بـــوارى  قوتابخانةكانـــى
لة ئةو ثؤلينـــةى كة دةكةيـــن بةثَيـــى
ســـايكؤلؤذييةكاندا زؤربةى ســـةرضاوة

هاتووة:
ثةيوةستدار قوتابخانةى .1

Associationalionalism:
ئـــةم قوتابخانةية تيؤرى بناغـــةى
ئةو ينةوةى

َ
لَيكؤل بة ثشت دةبةســـتَيت

و وروذَينةر لةنَيوان كة ثةيوةســـتيةى
كاريطةرى هةروةها هةية، وةآلمدانةوةدا
ئةم بةهَيزكردنى لةسةر سزا و ثاداشت
و راهَينـــان كاريطـــةرى ثةيوةســـتتيةو
فسيؤلؤذييةكانى ةتة

َ
ثةيوةندىبةخةسل

تاكةوة.
ئـــةم دانى 

َ
ســـةرهةل ســـةرةتاى

هةظـــدة ســـةدةى بـــؤ قوتابخانةيـــة
(هوبز دةســـتى لةســـةر دةطةِرَيتـــةوة 
ميلر) و هاركلـــي و براون و و بريكلـــي
نـــؤزدةدا (هربارت ســـةدةى ثاشـــان لة
روخســـارةكانى بـــةآلم و ئينجهـــاوس).
لةسةر بة ئاشـــكرايي ئةم قوتابخانةية
دةركـــةوت دا  – ســـورندايك  دةســـتى 
فَيربوون لةســـةر ينةوةى

َ
لَيكؤل كاتَيـــك

رَيطةى لة ئةنجامـــدةدا و يادكردنـــةوة
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دوبارةكردنةوةو ياساى بة بةستن ثشت
فَيربوون. ثرؤسةى ســـةر بؤ كاريطةرى
تاقيكردنةوةكانى ينةوةو

َ
لَيكؤل هةروةها

لةطةأل مةيدانـــةدا لـــةم يش ثاظلـــؤظ-
ئةم لةسةر طةورةيان كاريطةرى سكنةر،

هةبوو. قوتابخانةية
بةوة بِروايان زانايانة ئةم سةرجةم
ثرؤسة ئةو بؤ دةروون بنضينةى هةية
يان كة بةجيا دةطةِرَيتـــةوة ييانـــة

َ
ئةقل

رةفتارى دواجار و يةكدةطـــرن ثَيكةوة
دةبَيت. فؤرمةلة تاك

ثَيكهاتةيي قوتابخانةى .2
Structuralism:

بـــة يةكةمني ســـةرضاوة هةندَيك
لة دادةنَين، ســـايكؤلؤذى قوتابخانـــةى
ديكةوة اليةكى لة فةلسةفةو لة اليةكةوة
بؤ دامةزراندنى ثَيكهات. لة فســـيؤلؤذى
دةطةِرَيتةوة فؤنـــت، زاناى ســـايكؤلؤذى
ئةقأل تَيبطات ثَيكهاتةى لة كة ويســـتى
ئـــةم تَيطةيشـــتنة و لةســـةر بناغـــةى
دابنَيت. سايكؤلؤذى بؤ ورد سســـتمَيكى
تشـــنر رادفورد و ئَيدوارد زؤرَيك بةآلم
ئـــةم (1927-1867) بـــة ثَيشـــةنطى
واية ثَييـــان و قوتابخانةيـــة دادةنَيـــن

ثةرةيسةندووة. ئةمدا دةستى لةسةر
ثشـــتى ثَيكهاتةيـــي قوتابخانـــةى
بة دةبةســـت بة ميتـــؤدى ئاشـــنابوون
قسةكردن رَيطةى لة مرؤظ كَيشـــةكانى
ثاشـــان و خـــؤي كةســـة لةطـــةأل ئـــةو
هزرو بة دواى ئـــةوةى لة دةرووننـــاس
نةخـــؤش كَيشـــةكانى بريكردنـــةوةو
كَيشـــةكانى دةدات

َ
هةول دةبَيت ئاشـــنا

لة ديدى بريكردنةوةو و ضارةسةربكات
كةسة ئةو ئةطةر بكاتةوة راســـت ذياندا
يان ضواردةورى لةطةأل هةبوو كَيشـــةى
ســـةر بؤ هةبوو زيانيـــان بريوِراكانـــى

خؤى. ذيانى
ى

َ
ئةقل بةثَيـــى ئـــةم قوتابخانةيـــة

ســـةرةتايي ةتَيكى
َ
حال لةضةند مـــرؤظ

وَينة، هةســـت، وةك ـــى ثَيكدَيـــت
َ
ئةقل

يـــان ثشـــكنني  لةرَيطـــةى  ويـــذدان. 
ثشـــت دةروون كرؤكـــى ضوونـــة نـــاو
بـــؤ دةبةســـرتَيت بـــةم قوتابخانةيـــة
شارةزاييةكانى ناوةِرؤكى شيكردنةوةى
ةتة

َ
حال تَيبينيكردنـــى لةرَيطـــةى تاك 

وةك ســـةرةتاييةكانى دةروونييـــة
ثاشـــان ئاطايي بة و خةيـــاأل هةســـت و
لؤذيكيانة. بةشَيوةيةكى شيكردنةوةيان
ثشـــكنينى ئةم رَيطةية لة هةندَيكجـــار
فؤنتى ســـايكؤلؤذى بة تـــاك دةروونـــى

نـــاو   Wundtian psychology
ينةوةى

َ
لَيكؤل ئامانجـــى كـــة دةبرَيـــت

بةشَيوةيةكى هةســـتييةكانة شارةزايية
. زانستيانة بةرَيطةيةكى و راستةوخؤ

قوتابخانةية ئـــةم شـــوَينكةوتوانى
دةروونييـــة يةكـــة وايـــة ثَييـــان 
َيك

َ
كؤمةل ثَيكهاتةى تاك تَيروتةواوةكانى

دةروونناسيش سةرةكى ئةركى رةطةزن،
شـــَيوازانةية و رةطةز ئةو دؤزينـــةوةى
ثَيكهَيناوة، دةروونييةيان يةكة ئةو كة
و هةســـت ســـةرةكيةكانيش رةطـــةزة 
شـــارةزايية لة لَيكضووةكانيةتى وَينـــة
رةطةزي تشـــنر و هةســـتيةكانى تاكدا

كرد. ئةمانة زياد ويذدانيشى بؤ
سســـتمَيكى وةك ئـــةم قوتابخانةية
تةســـكةو بوارَيكى طشـــتى ســـايكؤلؤذى
لةخؤ مرؤظ ضاالكييةكانـــى ســـةرجةم
ينةوة

َ
لَيكؤل تةنيـــا ضونكـــة ناطرَيـــت،

هةســـت دةكات بةرةو رَيطايةكى لةسةر
لة ويســـتمان ئةطةر دةبات داخراومـــان
بةو و تةنيا ثشـــتمان رةفتـــار بطةيـــن
ثشت سةردةمةدا لةم لةبةرئةوة بةست.

بة قوتابخانةى ثَيكهاتةيي نابةســـرتَيت
لةو  1910 دا ى

َ
ســـال دةوروبةرى كة لة

ئةوةشـــدا لةطةأل بوو، ثةِرى شـــكؤييدا
بة كة قوتابخانةية بـــةم ئاشـــنا بـــوون
دةروونناسى قوتابخانةكانى دَيرينرتين
بـــة بـــوون ئاشـــنا  بـــؤ دادةنرَيـــت و 
لةمةوة ثَيويســـتة ديكة قوتابخانةكانى
لة طةورةى ى

َ
رؤل وَيراى دةستثَيبكرَيت.

ميتافيزيك، لة ســـايكؤلؤذى ئازادكردنى
كؤكردنةوةى رَيطةى وردى بؤ هةروةها
رووبةِرووى هةرضةندة داهَينا، داتاكان
بةآلم بـــؤوة، رةخنة تونـــدى هَيرشـــى
وننةكردووة، خـــؤى مَيذووى بايةخـــى
ئةزمونطةرى و زانســـتى رؤحى ضونكة

كرد. سايكؤلؤذى بوارى بة ثَيشكةش
قوتابخانةى فرمانى (وةزيفى)
Functionalism:

طةِران  مةبةستى يان طةِران  ئةركى
كة ســـايكؤلؤذيدا لةبوارى و توَيذينةوة
ثرسيارانةدا لةم شوَينكةوتووانى و فؤنت
بة ثَيكهاتةكانـــى كردبـــوو: ديارييـــان
قوتابخانةية ئةم بةثَيـــى ضني؟ ئاطايي
مرؤظ ئاطايي بة دةربارةى توَيذينـــةوة
ســـةرةكييةكة ئامانجـــة يـــان دةروون
بؤ هةنطاوَيكة تةنيا ئةمة كو

َ
بةل نييـــة،

و ضاالكييةكانى دةروون بة ئاشـــنابوون
لة رةخنةيان ئامانجةكانى.وةزيفييةكان
وابوو ثَييان و طرت فؤنت قوتابخانةكةى
توَيذينةوةى لـــة ئةوان ئةو ميتـــؤدةى
ميتؤدَيكى ثَيدةســـتن مرؤظـــدا ثشـــتى
ناكرَيت بةســـةر خؤييـــةو و تايبةتـــى
بكرَيت، جَيبةجـــَي هةمـــوو كةســـَيكدا
دةبةستَيت ثشت شـــَيوازة ئةو هةروةها
دةروونـــى ةتـــى

َ
بـــة راو روانطـــةو حال

ى – جيمس ويلـــةم بؤية توَيذةرةكـــة،
بِرواى قوتابخانةية ئـــةم دامةزرَينةرى
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وةزيفةكانى دةماخ بة بة ثشـــت بةستن
خؤى كة و دابةشـــكردنةكانى هةبـــوو
و هةســـت بريكردنةوةو دةبينيـــةوة لة

. ضوونةكاندا
َ
هةل

وةزيفى يـــان قوتابخانـــةى فرمانى
وليةم سةردةســـتى لـــة لـــة ئةمريـــكا
لةزانكؤى (1910 – 1842) جيمـــس
ئةمريكى يةكةم كة دةركـــةوت هارفارد
ثَيكهاتةيي ســـتى شـــَيوازى

َ
بوو بةرهةل

 1900 ي
َ
ســـال لةدةوروبـــةرى كـــرد، 

(واتة لةثَيكهاتةييـــةكان وةزيفيـــةكان
ثَيكهاتةيي سةربةقوتابخانةى ئةوانةى
بة بِروايان ضونكة جيابوونةوة، بوون)
نةبوو ييةكان

َ
ئةقل رةطةزة ينةوةى

َ
لَيكؤل

كرؤكى ناو رَيطةى ثشكنني يان ضوونة لة
قوتابخانةية ئةم هةروةها و دةروونةوة
ئةواندا فســـيؤلؤذييةكانى بناغة

َ
لةطةل

ئـــةم شـــوَينكةوتوانى نةدةطونجـــا. 
ينةوة

َ
لَيكؤل دةيانويست نوَيية قوتابخانة

لة بكةن
َ
ئةقل شارةزايي بةهاى لةســـةر

ذينطةكةيدا
َ
لةطـــةل تـــاك طونجاندنـــى

شـــارةزايي بة بايةخيـــان واتـــة ضـــؤن
رةفتاريش بـــة بايةخيان دةدا هةســـتى
رَيطةى بةبةكارهَينانى دةستيانكرد داو
ثرؤســـةى ينةوةى

َ
لَيكؤل بـــؤ بابةتيانة

هـــؤكارة لةو يةكَيكـــة فَيربـــوون كـــة
َ
لةطـــةل تـــاك طرنطانـــةى بةهؤيـــةوة 
هةر ئةمانيش دةطونجَيت، ذينطةكةيدا
خؤيان ثَيش ثَيكهاتةييةكانى بةوَينةى
دةكرد مرؤظيان تةماشـــاى بةشَيوةيةك
م
َ
بةال يةكة، َيك

َ
كؤمةل لة ثَيكهاتووة كـــة

تةنيا ثَيكهاتةييةكان الى يةكانـــة ئـــةم
ييةكان،

َ
ئةقل ةتـــة

َ
حال لـــة بريتـــى بوو

ييةكان
َ
ئةقل ةتة

َ
ئةمان حال الى لةكاتَيكدا

ئاطاداركردنـــةوةو كردارةكانـــى و 
بايةخى كة دةطرتةوة مدانةوةشـــي

َ
وةال

َ
لةطةل تاك طونجاندنى لة هةية خؤيان

دةوروبةريدا. ذينطةى
وةزيفي قوتابخانةى ودورس

دةكات: ثَيناسة بةمشَيوةية
دةدات

َ
هةول كة ئةوســـايكؤلؤذييةية

ئـــةو وردى و مَيكـــى سســـتماتيك
َ
وةال

و دةكةن ضي ك
َ
خةل بداتةوة، ثرســـيارة

قوتابخانةية ئةم واتة وادةكةن؟ ضي بؤ
ئامانجةكانى ينةوةى

َ
بةلَيكؤل دا بايةخي

طونجاندنى و تاك فرمانةكانى رةفتارو
طونجاندنى فرمانةكانى و يةتـــى

َ
كؤمةال

بايةخدان ذينطةكةيدا لةجياتى
َ
لةطةل

ى.
َ
ئةقل بونيادى بة

بـــةم تةرحكـــردن  مةســـةلةى
وةزيفييـــةكان، الى ضؤنيةتييـــة
لةنَيوان بوو ثةيوةندى دروســـتكردنى
تاك دةرةوةى ذينطةى ناوةوةو ذينطةى
رةفتار ثةرةسةندنى ثرةنسيثي بةثَيي
ذينطةييةكان مةرجة كاريطـــةرى لةذَير
َ
لةطـــةل طونجانـــدن  ثرؤســـةى وةك 
هؤكارَيـــك وةك لَيرةشـــةوة ذينطـــةداو

. بؤمانةوة
ئةم ثَيشةنطةكانى ديارترين

دوو بة دةكرَين قوتابخانةية
طرووثةوة:

شيكاطؤ: وةزيفةييةكانى يةكةم:

جؤن :(1952 – 1859) ديوى جــؤن .1
بريدةكةينةوة“ى ”ضـــؤن كاتَيك ديوى
لـــة طـــةورةى َيكـــى

َ
رؤل وكـــردةوة

َ
بال

كردارى بريكردنةوةى سايكؤلؤذيدا بينى،
بةرامبةر بةخؤطونجاندن كرد وةســـف
هةروةها بوو فؤرمةلة تازة وَيستَيكى

َ
هةل

روودةدات كاتَيك بريكردنةوة وابوو ثَيي
ئاســـتةنطى دووضارى بوونـــةوةر كـــة 

دةبَيت. دةرةكى
ئةنجــل (1869 – 1949): 2. جيمــس

بةمشَيوةية وةزيفي قوتابخانةى ئةنجل
لَيكدةداتـــةوة، ثةيوةندى ســـةراثاطريى
َ
لةطـــةل زينـــدوو نَيـــوان بوونـــةوةرى
ســـةرجةم دةذى تيايدا ئـــةو ذينطةيةى
لةخؤ جةســـتةييةكان و ي

َ
ئةقل فرمانة

لةسةر دةكات جةخت هةروةها دةطرَيت،
لة بايؤلؤذييـــةكان كـــردارة كاريطـــةرى
دةوروبةردا.

َ
لةطةل طونجاندن و طؤِران

 :(1954  –  1873) كار  هــارَّـ .3

ســـايكؤلؤذى بابةتـــى َيـــت:
َ
هـــارَّـ دةل

ضاالكى و ـــى
َ
ئةقل لة ضاالكى بريتييـــة

خـــؤى خـــؤى بةسروشـــتى يـــش 
َ
ئةقل

دةستكةوتنى لةثَيناوى و دةطونجَينَيت
بةسةر تى

َ
دةســـةال دياريكراودا ئامانجى
دةطرَيت. تاكدا شارةزاييةكانى

كؤلؤمبيا: وةزيفةييةكانى دووةم:

 :(1949  –  1878) ســؤرندايك   .1

ي
َ
هةول لةئةنجامى واية ثَيي سؤرندايك

روودةدات، فَيربوون ـــةدا
َ
هةل كوَيرانةو

نوَيـــدا وَيســـتَيكى
َ
هةل رةفتـــار لةهـــةر

رةفتارى و ثَيدةكات دةست بةهةِرةمةكى
دةرئةنجامةكانيشـــي و هةِرةمةكـــى
بةســـتنَيكى ثَيكـــةوة دةبنةهـــؤى
ئاطاداركـــةرةوةو لةنَيـــوان ميكانيكـــى
فَيربوون لَيـــرةوة مدانةوةكانـــداو

َ
وةال

روودةدات.
2. ودورس (1869 – 1962): ودورس 

ميكانيكى بةديـــدى ثشـــتى دةبةســـت
لةســـةر دةكرد جةختـــى بؤ رةفتـــارو
رةفتارو بؤســـةر نـــةرةكان

َ
ثال بايةخى 

تةنيا ثَيويستة ســـايكؤلؤذى وابوو ثَيي
بوونةوةرى بةرةفتارى نةبةستَيت ثشت
ينةوة

َ
ثَيويســـتة لَيكؤل كـــو

َ
زينـــدوو بةل

لةسةر ديناميكى رةفتاريش بكات.
قوتابخانةية ئـــةم شـــايةنى باســـة
رؤشنى طةورةى بينى لةبةرضاو َيكى

َ
رؤل
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فَيركردنى بةبايةخى بةرامبةر طة
َ
كؤمةل

شياو بةشـــَيوةيةكى ئةوةى ن بؤ
َ
منداال

و بطونجَينن خؤيـــان طةدا
َ
لةنـــاو كؤمةل

داهَينا. فَيربوون بؤ نوَيشي رَيطةى
رةفتارى: قوتابخانةى .4

واتسؤنى بيست سةدةى لةسةرةتاى
دامةزراند قوتابخانةيةى ئةم ئةمريكى
بونةوةرى تةماشـــاى كة بةشـــَيوةيةك
تةماشـــاى ئةوةى وةك دةكات زينـــدوو
كة بكات ـــؤز

َ
ئال ميكانيكـــى ئامَيرَيكـــى

َينن،
َ
نايجول ئامانجَيك بةرةو نةرةكان

َ
ثال

كوكارتَيكةرةفيزيكييةكاندةبنةهؤى
َ
بةل

مدانةوةى ماسولكةيي
َ
وةال دروستكردنى

جةستةييةكان. رذَينةجياوازة و
ى 1913 

َ
لةسال كة قوتابخانةية ئةم  

 1878-) جؤن واتسؤن لةسةر دةستى دا
بةسةر بوو 1958) دامةزرا شؤِرشـــَيك
(ثَيكهاتةيي ديكةدا دووقوتابخانةكـــةى
بةتوندى رةفتارييـــةكان وةزيفـــي)، و 
و طرت قوتابخانةية دوو لةو رةخنةيان
زانستَيكى سايكؤلؤذى ئةطةر دةيانووت
و دروســـت زانســـتَيكى ســـةربةخؤية
ينةوة

َ
نابَيـــت لَيكؤل ئةوا تَيرو تـــةواوة،

نابينرَيت بـــكات كـــة لةســـةر شـــتَيك
و

َ
ئةقـــل وةك نييـــة  بةرجةســـتة و 

بريكردنةوة، و زيرةكى وةك بابةتةكانى
بينينيان و ئةمانة طريمانـــةن ضونكـــة
وابوو ثَيي لةبةرئةوة واتسؤن ئةستةمة،
لةسةر ينةوة

َ
لَيكؤل سايكؤلؤذى ثَيويستة

كـــة ديارو بةرجةســـتةو رةفتاربـــكات
بينراوة.

بوو ئةنجل خوَيندكاري كة واتسؤن
تاقيكردنةوة ى

َ
سةرقال شيكاطؤ زانكؤى لة

ثاظلؤظ كارةكانى و مشـــك بوو لةســـةر
وةآلمدانةوة و كارلَيكـــردن دةربـــارةى

هةربؤية بوون بة تَيكردبـــوو زؤر كارى
نوَيية. قوتابخانة ئةم بناغةى بةردى

لةســـةر جةخت ئـــةم قوتابخانةية
دةكات ثـــةروةردة ذينطـــةو كاريطـــةرى
دةثؤشَيت ضاو تاك و طةشـــةى لةســـةر
لـــة واتســـؤن بؤمـــاوة، لـــة كاريطـــةرى
ى

َ
مندال دة َيـــت:

َ
وتـــة طرنطةكةيـــدا دةل

بَينـــن دةتوانم بؤ ســـاغم تةندروســـت
يـــان هونةرمةند ثزيشـــك بة بيانكةم
... دز يـــان بازرطـــان يـــان زانـــا يـــان
ئـــارةزوو توانا لة ضاوثؤشـــني هتد بة
ناسرابوو بةوة واتسون سروشـــتييةكان.
ذينطة بِروايةكـــى سةرســـةختانةى بة
دياريكردنى لـــة وابـــوو هةبـــوو ثَيـــى
طرنطـــرتة. بؤمـــاوة لـــة رةفتـــاردا زؤر
و توِّـان هول لة هةريةكة شايةنى باسة
بةم سةر هةر ســـكنةريش و كاســـري و

بوون. قوتابخانةية
 Gestalt 5. قوتابخانــةى طشــتالتى 

َين
َ
طشـــتالت دةل زاناكانى :Psychology

دةكةين ضوارطؤشةيةك سةيرى كاتَيك
طؤشـــة بَيت لَيدةكات ضوار واى ئةوةى
نةك بةيةكةوة بةشـــةكانييةتي هةموو
لَيرةوةقوتابخانةى بةشبةشوجياجيا،
بيستدا سةدةى سةرةتاكانى لة طشتالت
بؤ وةآلمدانةوةيـــةك وةك دا

َ
ســـةريهةل

بة ثشـــتى كة ثَيكهاتةيي قوتابخانـــةى
بؤ هةستى و دةبةست دةروون ثشكنينى
باسة شايةنى شيدةكردةوة. رةطةزةكانى
يةكَيك لة ثَيشـــةنطةكانى ثاظلؤظ بـــة
بةهؤى دادةنرَيت. رةفتارى قوتابخانةى
طرنطةكـــةى تاقيطةييـــة تاقيكرنـــةوة
تيؤرى دانانى دواجار كة ســـةط لةسةر

لَيكةوتةوة. مةرجدارى فَيربوونى
طشـــتالت بة  وشـــةى     لةبناغةدا،

تَيرو تةواو يـــان طشـــتى واتة مانـــى
َ
ئةل

دياردة واية ثَيى قوتابخانةية ئةم تةواو،
سستماتيكن طشتى يةكةى دةروونيةكان
و رةطةز َيـــك

َ
كؤمةل لـــة و بريتـــى نني

زؤربةى يةك، لةسةر ةكةبوو
َ
كةل بةشى

وَيستَيكى
َ
هةل لة مرؤظيش رةفتارةكانى

وَيستة
َ
ئةوهةل دةدةنو

َ
تةواوةوةسةرهةل

ديكةش ئةوانى و خؤيي بريكردنـــةوةى
قوتابخانةى لةبةرئةوة دةطرَيت، لةخؤ
ثَيويستى سةر دةكاتة جةخت طشـــتالت
وةك وَيستةكان

َ
لةســـةر هةل ينةوة

َ
لَيكؤل

لَيكدانةوةيةك هيـــض لةوةى طشـــت بةر
بةشةكان رةفتارى طشت ضونكة بكرَيت،
طشـــت بـــة درك ئَيمـــة و دياريـــدةكات

جيا. بة بةشةكان نةك دةكةين
طرنطرتين  كة طشتاليتى قوتابخانةى
فرتمر و كؤهلةر كؤفكاو ثَيشةنطةكانى
فةلســـةفة بة زؤر ئاســـتَيكى بـــوو، تـــا
جةختيان طشـــتالتييةكان بوو، كاريطةر
كارايي ييةكان و

َ
ئةقل بايةخى كردارة لة

ثَيشينة، لة بؤ ياساي بوونيان ملكةض و
دةكرد.

قوتابخانةية  كة ئةم كار طرنطرتين
بوارى بوو لة ئةنجاميدا توَيذينةوةكانى
بواري ياساكانى دياريكردنى و درككردن

درككردن.
دةروونشيكارى:  قوتابخانةى .6

ثزيشكى نةمساوى سيطموند فرؤيد
(1939-1856) بـــة دامةزرَينةرى ئةم
هةريـــةك و دادةنرَيـــت قوتابخانةيـــة
بةهةمان ســـةر و يؤنطيش لـــة ئادلـــةر
ةى

َ
كؤمةل بة بوون كـــة ةية

َ
ئـــةو كؤمةل

قوتابخانةى ناودةبران. دةروونشيكارى
بـــؤ شـــَيوازَيك وةك دةروونشـــيكارى
ثشَيويية و تَيكضوون ضارةســـةركردنى
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جياوازةكانى و وَينـــة ضوونيـــةكان
َ
هةل

هاتة ثشـــَيوييانة، طوزارشـــتكردن لـــةم
مةيدان.

جةختـــى فرؤيـــد ســـةرةتادا لـــة 
زووى ئةزموونةكانى  كاريطةرى لةسةر 
منداأل ثةيوةندى بةتايبةتى و ـــى

َ
مندال

كرد و كةســـَيتى، لةســـةر بـــة باوانةوة
و ملمالنَي بةسةرضاوةى نةستى اليةنى

دانا. دةروونييةكان ثشَيويية
دةدات بايـــةخ دةرونشـــيكارى
نةرةكانـــى

َ
ثال و فاكتـــةر بةكاريطـــةرى

و تـــاك رةفتـــارى لةســـةر نةســـت 
سَيكسوال غةريزةى ينةوة لةســـةر

َ
لَيكؤل

و دةروونييةوة لةرووى ثةرةسةندنى و
هةروةها سةر كةسَيتى، بؤ كاريطةريشى
بةستووة ثشتى دةروونشيكارى ميتؤدى
نةخؤش و بريؤكةكانى بة لَيكدانـــةوةى
شـــيكردنةوةى خةونةكانى، شانبةشانى
طرَي دروستبوونى لةسةر جةختكردنى
يدا.

َ
مندال قؤناغـــى لة دةروونييـــةكان

دةروونشيكارى قوتابخانةى بةوشَيوةية
ئامِرازَيك هاتة مةيدان وةك بةمشَيوةية
ثشَيوييةكانى هؤكارى ئاشكراكردنى بؤ
دةروونييةكانى ثشـــَيويية و كةســـَيتى
نوَي جةخت ســـايكؤلؤذى بةآلم ديكـــة،
فاكتـــةرة كاريطـــةرى  لةســـةر دةكات 

اليةنة. ئةم سةر بؤ شارستانيةكان
كـــة فرؤيـــد  باســـة شـــايةنى 
قوتابخانةيةيـــة ئـــةم دامةزرَينـــةرى
نةســـتى بوو ســـايكؤلؤذى يةكةم زاناى
كرد و ئاشـــكرا مرؤظـــدا لـــة كةســـَيتى
نةســـت بوونى بؤ هـــؤكارى َيـــك

َ
كؤمةل

لةبريضونةوة، خةون، وةك طة
َ
بةل كردة

رؤيشـــتن بةدةم ةم،
َ
قةل و زمان ةى

َ
هةل

كَيشـــة ضارةســـةركردنى خـــةوةوة،

خةوتنى دواى خةودا،ئيماكانى لةكاتـــى
و نيورؤسس نةخؤشـــى و موطناتيســـى
رووخســـارةكانى لة سايكؤســـس.يةكَيك
دةروونشـــيكارى قوتابخانـــةى
ضارةســـةركردنى ثراكتيزةكردنـــى
دةروونييةكانة، ثشـــَيويية و نةخؤشي
تةنيا فرؤيد الى ضارةســـةركردنة ئةم
بةنةخـــؤش ناوةســـتَيت بةوةنـــدةوة
يـــان تَيكضـــوون  ةتـــى

َ
حال بوترَيـــت 

ثَيويســـتة كو
َ
بةل ضيية، ثشـــَيوييةكةى

بؤ نةســـتيةكان هاندةرة دةروونشـــيكار
بةشَيكة ئةمةش و بكات ئاشكرا نةخؤشى
ضارةســـةرى بةآلم لة ضارةســـةركردن،
نيية، ضونكة كرؤكى ضارةســـةر تةواو
ثَيى كة ئةوةية دةروونشـــيكارى بةثَيى

Transference كة  طؤِرَين دةوترَيت
دةروونى (ئةو كةســـةى نةخؤش تيايدا
بـــة دةســـتدةكات بـــؤ شـــيدةكرَيتةوة)
ملمالنَي ئةو يان طواســـتنةوةى طؤِرينى
َينَيت

َ
دةنال بةدةستيانةوة دةروونيانةى

شيدةكاتةوة دةروونى كة كةسةى ئةو بؤ
بؤ نةستى، بةشَيوةيةكى (دةروونشيكار)
باوكيدا لةطةأل كَيشـــةى ئةطةر نموونة
بة ة

َ
رؤل ئـــةم لةوانةيـــة هةبـــوو ئـــةوا

ساتةى ئةو تا ببةخشَيت دةروونشـــيكار
دَيتة دةروونيية ثشـــَيويية لـــةو بـــارة

دةرةوة.
:Purposive 7. قوتابخانةى مةرامدار 

 1871) ماكدوجل ئينطليزى بريمةندى
ئـــةم دامةزرَينـــةرى بـــة   (1938 –
لة جةخت قوتابخانانـــة دادةنرَيـــت كة
ســـةرةكى فاكتةرى وةك دةكات غةريزة
راكردن وةك مرؤظدا، نمونة لة هانـــدان
و رةفتارى باوكايةتى و دةســـتدرَيذى و
ضوونةكانى

َ
هةل و خوود ضاودَيريكردنى

ترس.
ئةم ئامانجى بريؤكـــةو طرنطرتيـــن
ينـــةوةى رةفتـــارى

َ
لَيكؤل قوتابخانةيـــة

ئـــةم مةبةســـتدارة، و ئامانجـــدار
و مةبةســـت واية ثَيـــى قوتابخانةيـــة
هةية طرنطيـــان َيكـــى

َ
رؤل ئامانجـــةكان

مـــرؤظ و لـــة دياريكردنـــى رةفتـــارى
هةمـــوو ضونكـــة ئاِراســـتةكردنيدا،
هةوأل مةبةستَيكةو ئامانجى رةفتارَيك

دةدات. ئامانجَيك بؤ

سةرضاوةكان:

َّـ النفـــس 1. عامـــود، بدرالديـــن، علـــم

العرب، الكتاب اتحاد – دمشـــق قرن العشـــرين،

.2001

علم َّـ اِّـدخل محمود، محمد الجبوري، .2

.1984 – ، موصل النفس

ت: ، الفرويـــدي الحريـــم 3. روزن، بـــول،

.2007 دمشق، ثائرديب

الحديثـــة، والنظريـــات 4. علـــم النفـــس

مرتي، فارس فرويد واخـــرون، ت: ســـيجموند

بريوت، دار القلم.

َّـ اِّـدخل جاسم، هاشم 5. د. الســـامرائي،

.1988 بغداد، النفس، علم

النفس، بريوت، دار علم عاقل، فاخر، د. .6

.1972 للماليني، العلم
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رؤذانةو سةختى  كاروبارى  راســـتة 
ى كردويـــن و ناتوانـــني 

َ
ذيـــان ســـةرقال

شـــةوانة ماوةيةكى باش و بةرَيكوثَيكى 
بخةويـــن، بـــةآلم دةبَيت بـــاش بزانني 
كةخـــةو طةلَيك ثَيويســـتة بـــؤ مرؤظ 
هةروةك هةموو ثَيداويستييةكى طرنطى 

ديكةى ذيانمان.
رةنطة خؤت سةرنجى ئةوةت دابَيت 
طةر شـــةوَيك باشـــرت خةوتبيـــت ئةوا 

بةيانيةكةي تةندروست و ضاالكرتيت و 
كارةكانت طورج و طؤآلنةتر رادةثةِرَينيت 
و لةهةمـــان كاتدا روويةكى خؤشـــرتت 

ةكانتدا.
َ
 هاوةل

َ
دةبَيت لةطةل

تةندروست  بةشَيوةيةكى  شةوانة  ضؤن 
بخةوين؟

تةندروســـت  لةخـــةوى  مةبةســـت 
ئةوةيـــة كةماوةيةكـــى بـــاش بخةوين 
و زؤر خةومـــان لَيبكةوَيت و تووشـــي 

د. دةريا سةعيد عةبدوللةتيف
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لةثَيناو خةوَيكى ئارامدا
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و نةبـــني ةكـــني
َ
راضل بَيداربوونـــةوةو

ئارامى بةئاســـوودةو شـــةو بةدرَيذايي
بخةوين.

باش ماوةيةكى َيني
َ
كةدةل بَيطومـــان

كةلةراددةى ئةوةنيية مانـــاى بخةويت
بخةويـــت، ضونكـــة دياريكـــراو زياتـــر
بوو كة زياد لةثَيويست شـــتَيك هةموو
بةهةمانشـــَيوة، خةويـــش بـــاش نيية،
بخةوين لةهةشت سةعات زياتر شةوانة
دةروونيمان بةتةندروستى و بارى زيان

دةطةيةنَيت.
دذوارى بةدةست كة كةسَيكيت طةر
خةولَيكةوتنـــةوة درةنـــط و نوســـتن 
ئـــةم بةئةنجامدانـــى َينيـــت،

َ
دةنال

باشرت بةرةو خةوتنت هةنطاوانةشَيوازى
دةِروات:

بدة بةرنامةيةكى رَيكوثَيك
َ
هةول .1

بؤت تاكو واتة دابنَييـــت بؤ نووســـتنت
و لةهةمانكاتدابخةوة رؤذانـــة دةكرَيت
واتة هةستة، لةخةو سةعاتدا لةهةمان
هةستانى و بؤخةوتن دياريكراو كاتَيكى

دابنَي. رؤذَيكت هةموو
لـــةالت راهاتنَيـــك بةمجـــؤرة
نزيـــك شـــةوانة و دروســـتدةبَيت 
دةكةيت بةوة هةســـت هةمان ســـةعات
خـــةوت زووتـــر و كةخةوتدَيـــت

لَيدةكةوَيت.
خةوتن ثَيش شـــةوانة بدة

َ
2. هةول

ئـــارام ميوزيكَيكـــى لةثارضـــة  طـــوَي 
ديكة ضاالكييةكـــى  هـــةر يا بطريـــت،
بريكردنةوةو بكاتةوةو هَيمن كةمَيشكت

تَيدانةبَيت. زؤرى وردبوونةوةى
هةمان شـــةوَيك هةموو واباشـــرتة
لةضوونت بـــةر ئةنجامبدةيت ضاالكى
خوَيندنةوةى بؤنمونـــة بـــؤ نوســـتن،
ئـــارام بةخـــش، و ضريؤكَيكـــى خـــؤش
ضاالكى هةمان بةئةنجامدانى بةمجؤرة

خةوت زووتـــر ئاســـانرتو دى شـــةوانى
لَيدةكةوَيت.

ماددةى خواردنى كةمكردنةوةى .3
نيكؤتني و كافايـــني وةك ورياكـــةرةوة
بةتايبةتى جطةرةدا هـــةن كةلةقـــاوةو
رؤذدا، كؤتايي لةســـَي يةكى لةئَيواراندا،
لةخوَيندا بؤ ماوةيةكى زؤر ماددانة ئةم

زِراندن. خةو دةبنةهؤى دةمَيننةوةو
لةخواردنةوةى دووركةوتنـــةوة  .4
كة واتلَيدةكات كهـــول راســـتة ئةلكهول،
ئارةزووى و دةربكةويت وو

َ
خةوال بَيهَيزو

زياتـــر لةجَيطـــادا كـــة ئـــةوة بكةيـــت
تَيكدانى دةبَيتةهؤى بةآلم بمَينيتـــةوة،
َيت

َ
ناهَيل كهول ئارام، ئاســـوودةو خةوى

بـــارى خةوى لـــةش و مَيشـــك بضَيتـــة
زوو زوو دةبَيتةهؤى ئةمةش ةوةو

َ
قوول

لةخةودا. راثةِرين بَيداربوونةوةو
دروستبكة ثةيوةندييةكى ثتةو .5
واتة جَيطـــاى خةوتنت، لةنَيوان خةوو
و خـــواردن وةك  كـــة ضاالكييةكانـــى
تةماشـــاكردنى تةلةفزيؤن خواردنةوةو
ديكـــة لةشـــوَينَيكى دى و هةركارَيكـــى
خةوتنةكةت، لةجَيطاى نةك ئةنجامبدة
خةو بؤ تةنيا خةوتنت جَيطاى واباشرتة

تةرخانبكةيت.
خةوتنـــت شـــوَينى  ثَيويســـتة  .6
خةو، بؤ لةباربَيت طونجاوو ذينطةيةكى
دووربَيت بَيت و بَيدةنـــط تاريك واتـــة
راثةِرين هؤى ببَيتة كة هؤكارَيك لةهةر

لةخةو.
20-15 دةقيقة  زانيـــت 7. ئةطـــةر
خـــةوت هـــةر و زياتـــرة لةجَيطادايـــت
جَيطاكـــة وايـــة باشـــرت لَيناكةوَيـــت،
ديكةوة بةشـــتَيكى خؤت و يـــت

َ
جَيبهَيل

دةتطرَيتةوةو تاخـــةو بكةيت، خةريك
جَيطـــاى نـــاو بضيتـــةوة  ئينجـــا 

نوستنةكةت.

رَيكوثَيك وةرزشَيكى ئةنجامدانى .8
ماندووبوونةى ئـــةو بـــؤ رةوينـــةوةى
رؤذانةوة كاروبارى بةهؤى كة مَيشكمان
بةدووربـــة بـــةآلم بـــووة، تووشـــمان 
خةوتن، كاتـــى نزيك لةوةرزشـــكردنى
ورياكةرةوةيةك وةك وةرزش ضونكـــة
درةنط دةبَيتة هؤى ئـــةوةى واية كـــة
خةوةكـــةت و لَيبكةوَيـــت خـــةوت 
باوةرزشـــةكةت لةبةرئةوة تَيكبضَيـــت.

لةنوستن  بةر 3 سةعات كةمةوة بةالى
بَيت.

لةكاتى لةخةوتن دووركةوةرةوة .9
تةماشـــاكردنى لةكاتى  يـــان  ئَيواراندا،
خوَيندنةوةدا، لةكاتـــى و تةلةفزيـــؤن
طةر لَيبكةوَيت خةوت جارجارة ة

َ
مةهَيل

خةوى تاكاتى كةميش بَيت ماوةيةكي بؤ
هةمووى ئةمانة ضونكة خؤت نةيـــةت،
ئاســـايي خةوى تَيكضوونى بؤ هـــؤكارن
خـــةوت لَيدةكةوَيت، شـــةو و درةنطـــرت
بةيانيةكةى ئةوةى دةبَيتةهؤى ئةمةش
بةمجـــؤرة بةئاطابَييتـــةوة، درةنطـــرت

لَيتَيكدةضَيت. خةوت بةرنامةى
لةخةوتنـــت بـــةر بـــدة

َ
هةول  .10

كةمبكةرةوة طةرنا خواردنةوة خواردن و
دةبَيتةهؤى ثـــِرةوة بةطةدةى خةوتـــن
بةمـــةش طـــةدةو ئـــازارى ةكـــزَي و

َ
دل

خةوت درةنطـــرت و دةبيـــت ناِرةحـــةت
لَيتَيكدةضَيت خةوةكةت و لَيدةكةوَيت
خواردنـــةوةى زؤر  لةهةمانكاتـــدا  و 
لةخةوتـــن دةبَيتةهؤى بةر شـــلةمةنى

بةئاطاهاتنةوةت.
سةرضاوة:

   www.emedicine.com
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زيندةوةرةيـــة  ئـــةو  ثشـــيلة 
كةبةبةردةوامى لة ذينطةى مرؤظدا دةذى 
و رؤذانة ضةندةها ثشـــيلة لة حةوشةى 
ةكاندا دةبينرَيت و هةندَيك كةسيش 

َ
مال

ةكانيانـــدا بةخَيوى دةكةن، لة 
َ
هةن لةمال

رووى تةندورستييةوة ثةيوةندى لةنَيوان 
َيك 

َ
ثشـــيلةو مرؤظدا هةية بةوةى كؤمةل

هؤكارى نةخؤشي ترســـناك لة ثشيلةوة 
دةطوَيزرَيتـــةوة 

بـــؤ مـــرؤظ 

و  بةتةندروســـتى  زيـــان  لةئةنجامـــدا 
ئابورييان دةطةيةنَيت.

دةردة ثشـــيلة لةو نةخؤشيانةية كة 
هؤكارةكةى مشـــةخؤرَيكة لة ثشـــيلةوة 
دةطوَيزرَيتـــةوة بؤ مـــرؤظ و بةتايبةتى 
زؤر لةخانمان بةدةست ئةم نةخؤشييةوة 
َينن بةوةى دةبَيتة هؤى لةبارضوونى  

َ
دةنال

منداأل لةذنى سكثِردا و زيان طةياندن بة 

كؤرثةلةكةى.
شـــيية  خؤ نة نطى طر ر بة لة ر هة
 
َ
هاوبةشـــةكانى نَيـــوان مـــرؤظ و ئاذةل

بـــة ثَيويســـتى دةزانـــني لةرَيطـــةى ئةم 
ذمارةيةى طؤظارى زانســـتى ســـةردةمةوة 
داوا لةبةرثرســـانى حكومةتـــى هةرَيمى 
وةزارةتـــى  و  بةتايبةتـــى  كوردســـتان 
تةندورســـتى بكةيـــن كـــة ســـَينتةرَيك 
بكرَيتةوة بةناوى ســـَينتةرى نةخؤشية 
 كة 

َ
هاوبةشـــةكانى نَيوان مرؤظ و ئاذةل

    د. فةريدون عةبدولستار 

نةخؤشي دةردة ثشيلة
 Toxoplasmosis
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دةطوَيزرَيتـــةوة دةطوَيزرَيتـــةوة 
بـــؤ مـــرؤظ 

بةثَيي سةرضاوةكانى رَيكخراوى تةندروستى جيهانى ”WHO“ ذمارةى ئةو نةخؤشيانةى 
ةوة بؤ ئادةميزاد دةطوَيزرَيتةوة طةيشتؤتة ”850“ 

َ
بةشَيوةيةكى راستةوخؤ يان ناراستةوخؤ لة ئاذةل

نةخؤشي، ئةمةش مةترسييةك طةورة بؤ سةر تةندروستى مرؤظ. 
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َيك لة ثزيشكانى ظَيتَيرينةرى 
َ
تيايدا كؤمةل

كاربكةن بةمةبةستى زانيارى كؤكردنةوةو 
توَيذينةوة لة سةر ذمارةى ئةو نةخؤشية 

هاوبةشانةى كةلةكوردستانداهةن.
دةردة ثشيلة ضي دةطةيةنَيت:

كـــوردةوارى  طـــةى 
َ
كؤمةل لـــة 

بةنةخؤشـــيةكة دةوترَيت دةردة ثشيلة، 
ئةمـــةش هةرلةبةرئـــةوةى كةهـــؤكارى 
نةخؤشيةكة لة ثشيلةدا هةيةو لةويشةوة 
ةكانـــى ديكةو 

َ
دةطوَيزرَيتـــةوة بـــؤ ئاذةل

َين“: 
َ
مرؤظ. لةســـةرضاوةكاندا ثَيـــي دةل

.” Toxoplasmosis”
تانى جيهاندا 

َ
دةردة ثشيلة لةطشت وال

ة شريدةرةكان 
َ
وةو تووشي زؤربةى ئاذةل

َ
بال

ندةو مرؤظ دةبَيت.
َ
و بال

زؤر هـــؤكار هـــةن كـــة كاريطةرييان 
وبوونةوةى نةخؤشيةكة هةية 

َ
لةسةر بال

لةوانـــةش رَيـــذةى باران باريـــن و ثلةى 
يةتى 

َ
طةرمى دةوروبةرو و هؤكارى كؤمةال

و ئابووريش.
ثزيشـــكى  ســـةرضاوةكانى  بةثَيـــي 
وبوونـــةوةى 

َ
بال رَيـــذةى  ظَيتَيرينـــةرى 

نةخؤشيةكة زياد دةكات كاتَيك ثلةى طةرمى 
دةوروبـــةرو رادةى شـــَي بةرزدةبَيتةوةو 

رَيذةكةى كـــةم دةكات 

كاتَيـــك ثلـــةى طةرمـــى دةوروبـــةر نزم 
دةبَيتةوة.

 “Oocysts” هَيلكؤكةى مشة خؤرةكة
ستى زؤر لة هؤكارة ذينطةييةكان 

َ
بةرهةل

دةكات بةتايبةتى لةكاتى بةرزبوونةوةى 
رادةى شَي و بةشَيوةيةك كةبةزيندوويي 
و ضاالكى دةمَينَيتةوة بؤ ضةند مانطَيك 
ستى ثلةى 

َ
َيك هةروةها بةرهةل

َ
تا ضةندسال

بةستن و شـــك كردنةوة دةكات بؤ ضةند 
مانطَيك.

 بةثَيى توَيذينةوةى ماســـتةر نامةى 
(د. شـــادان حســـن عبداهللا) مامؤســـتا لة 
كؤلَيذى ثزيشكى ظَيتَيرينةرى لة زانكؤى 
وبوونةوةى نةخؤشي 

َ
سلَيمانى رَيذةى بال

دةردةثشيلة لةنَيو مةِرو بزندا لةناوضةى 
ثشـــيلة   ،%50 طةيشـــتؤتة  ســـلَيمانى 
بةسةرضاوةيةكى ســـةرةكى دادةنرَيت لة 

طواستنةوةى نةخؤشيةكة بؤ مرؤظ.
هؤكارى نةخؤشييةكة:

هـــؤكارى نةخؤشـــي دةردة ثشـــيلة 
دةطةِرَيتةوة بؤ مشـــةخؤرَيكى سةرةتايي 
كةثَيـــي   “Protozoan parasite”
دةوترَيـت تؤكسؤثالزما كة لةناو خانةكاندا 
جَيطـــري دةبَيت و نـــاوة زانســـتييةكةى 
 Toxoplasma gondii : بريتيـــة لـــة
وشةى تؤكسؤ ثالزما لة وشةيةكى يؤنانى 

وةرطرياوةو لة دوو بِرطة ثَيكهاتووة:
Toxon = واتـــة كةوانةيـــي (لة 

مانطى يةك شةوة دةضَيت).
  Plasma = واتة شَيوة.

 مشـــةخؤرةكة لة مانطى يةك 
شةوة دةضَيت بةوةى كة شَيوةكةى 
كةوانةيية، هةربؤية عةرةبيش 
َين داء اِّـقوسات واتة ” 

َ
ثَيى دةل

دةردةكةوانةييةكان“ .
جـــار  يةكـــةم  بـــؤ 
ى 

َ
سال لة  نةخؤشييةكة 

اليـــةن  لـــة  ز   1900
  “Laverna” زانـــا 

دؤزراوةتةوة.
نةخؤشى دةردة ثشيلة لة مرؤظدا لة 
 “Janku ” ى 1923 لة اليةن زانـــا

َ
ســـال

ى 
َ
دةســـت نيشـــان كراو لة ســـةطدا لة سال

1910 لـــة اليةن Mello و لة ثشـــيلةدا 
ى 1942. لة عرياقـــدا بؤ يةكةم 

َ
لة ســـال

ى 1939 
َ
جـــار نةخؤشـــييةكة لـــة ســـال

دةستنيشانكرا.
ى بة خانة خوَيى 

َ
ثشيلةى كَيوى و مال

هةميشـــةيي مشـــةخؤرةكة دادةنرَين و 
ناوةنـــدة خانـــة خوَيى مشـــةخؤرةكةش 
ة 

َ
نـــدةو ئاذةل

َ
بريتـــني لـــة مـــرؤظ و بال

شريدةرةكانى ديكة.
ســوِرى ذيانى تؤكســؤ ثالزما لة دوو 

بةش ثَيكهاتووة:
 Sexual ” يةكــةم: توخمـــة ســـوِر
لةنـــاو لةشـــى ثشـــيلةدا  كـــة   “cycle

روودةدات.
 Asexual” دووةم: ناتوخمـــة ســـوِر
cycle“ كة لة لةشـــى ثشـــيلةو ناوةندة 
ندةو 

َ
خانة خوَييةكانى وةكو مرؤظ و بال

ةكاندا روودةدات.
َ
ئاذةل

   مشـــةخؤرى تؤكســـؤثالزما بة سَي 
قؤناغـــدا تَيدةثةِرَيت كة لـــة رَيطايانةوة 
 Infectious” تووشـــكردنى  توانـــاى 

stages“ هةية ئةوانيش :
Tachyzoites .1 تاكى زؤتيسن: ئةم 
قؤناغةيان زؤر بةخَيرايي دابةش دةبَيت 
و زؤر دةبَيـــت لةكاتـــى شـــَيوةى توندى 

نةخؤشييةكة لة ناوةندة خانة خوَيكان.
Brady zoites .2 بــرادى زؤيتــس: 
 Tissue” ئةم قؤناغة لة كيسى شانةكاندا

cysts“ دا هةن.
لـــة  هَيلكؤكـــةكان   Oocysts  .3
ثاشةِرؤى ثشيلةدا هةن و سثؤرؤزؤيتيان ” 
Sporozoites“ تَيداية. هَيلكؤكةكان بة 
قؤناغَيكى سةرةكى تووشكردن دادةنرَين 
كة بة ذمارةيةكى زؤر لة ثاشةِرؤى ثشيلةدا 
بوونيان هةيةو دةبَيتة هؤى سةرضاوةى 

دةوروبـــةرو رادةى شـــَي بةرزدةبَيتةوةو 
رَيذةكةى كـــةم دةكات 

جَيطـــري دةبَيت و نـــاوة زانســـتييةكةى 
Toxoplasma gondii : بريتيـــة لـــةToxoplasma gondii : بريتيـــة لـــةToxoplasma gondii

وشةى تؤكسؤ ثالزما لة وشةيةكى يؤنانى 
وةرطرياوةو لة دوو بِرطة ثَيكهاتووة:

Toxon = واتـــة كةوانةيـــي (لة 
مانطى يةك شةوة دةضَيت).

Plasma  Plasma  Plasma
 مشـــةخؤرةكة لة مانطى يةك 
شةوة دةضَيت بةوةى كة شَيوةكةى 
كةوانةيية، هةربؤية عةرةبيش 
َين داء اِّـقوسات واتة ” 

َ
ثَيى دةل

دةردةكةوانةييةكان“ .
جـــار  يةكـــةم  بـــؤ 
ى 

َ
سال لة  نةخؤشييةكة 

1900
” زانـــا 
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ة 
َ
بآلوبوونةوةى نةخؤشـــييةكة لة ئاذةل

طيا خـــؤرةكان (ناوةندة خانـــة خوَيكان) 
دواى ئةوة هَيلكؤكةكان لة لةشـــدا هَيرش 
دةكةنة سةر شانة جؤر بةجؤرةكانى لةش 
و دةبَيتـــة هؤى دروســـت بوونى قؤناغى 
 Tissue” بة كيس بوون لة شـــانةكاندا
cysts“ كـــة ئةمـــةش دةبَيتـــة هـــؤى 
تَيكشـــكاندن و لةناوضوونى كؤئةندامى 
دةمار و ماســـولكةكانى دأل و سييةكان و 
هةروةهـــا ويآلش لة مرؤظـــدا و ثزدان لة 

دا.
َ
ئاذةل

طواستنةوةى نةخؤشي يةكة:
ســةرضاوةى تووشــبوون بة دةردة ثشيلة 

دةطةِرَيتةوة بؤ: 
 Cat ثشـــيلة:  ثاشـــةِرؤى  يةكــةم: 

Feces بوونى هَيلكؤكةى مشـــةخؤرةكة 
ـــى و كَيويدا 

َ
لة ثاشـــةِرؤى ثشـــيلةى مال

بـــة رَيطةيةكى ســـةرةكى طواســـتنةوةى 
طةكان و 

َ
نةخؤشـــييةكة دادةنرَيت لة كَيل

ييةكان لة مـــةِرو بزن و 
َ
ناوضة كشـــتوكال

مانطاو ئةسث دا، ثشيلةش تووش دةبَيت لة 
ئةنجامى بةكارهَينانى شانة تووشبووةكانى 
ناوةنـــدة خانة خوَييةكان وةكو مشـــكي 
نـــدةى تووشـــبوو، كة 

َ
تووشـــبوو يان بال

لـــةدواى نزيكـــةى دوو هةفتة ثشـــيلةى 
مشـــةخؤرةكة  هَيلكؤكةكانى  تووشـــبوو 
لةرَيطةى ثاشةِرؤكاني وةدةردةداتة دةرةوة 
بـــة ذمارةيةكى زؤر و بـــة بةردةوامى كة 
ئةمـــةش بَيطومـــان دةبَيتة هـــؤى ثيس 

بوونى ذينطة.
بةثَيى ســـةرضاوةكان ثةنجا طرام لة 
ثاشةِرؤى ثشـــيلةى تووشبوو نزيكةى دة 

مليؤن هَيلكؤكةى مشةخؤرةكةى تَيداية.
 Dead :دووةم: مشـــكى مردارةوةبـــوو
بـــؤ  ديكةيـــة  هؤكارَيكـــى   Rodents
ى 

َ
طواســـتنةوةى دةردة ثشـــيلة بـــؤ ئاذةل

ديكةى وةكو بةراز .
ســَييةم: مَيـــش و مةطـــةز و لولثَيض و 

كرمى زةوى وةكـــو هؤكارَيكى ميكانيكى 

يان هةية بؤ طواستنةوةى هَيلكؤكةى 
َ
رؤل

مشةخؤرةكة و هةروةها سةطيش هةروةك 
طوَيزةرةوةيةكـــى ميكانيكى دةبَيتة هؤى 

طواستنةوةى نةخؤشييةكة.
ســـةرضاوةكان  ثَيـــى  بـــة  ضــوارةم: 

 (Semen) نةخؤشييةكة لة رَيطةى تؤوةوة
لة بةرانى تووشبووةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ 

ى ساغ .
َ
ئاذةل

نيشانةكان:
 نيشـــانةكانى نةخؤشى دةردة ثشيلة 
َيكى ديكة دةطؤِرَيت، 

َ
َيكةوة بؤ ئاذةل

َ
لة ئاذةل

بةآلم بةشـــَيوةيةكى طشـــتى نيشانةكان 
لةســـةر مانطاو مـــةِر و بزنى تووشـــبوو 
ئةوةيـــة كة هـــؤكارى نةخؤشـــي دةردة 
ثشيلة بةشـــَيوةيةكى ســـةرةكى دةبَيتة 
ـــى ئاوس 

َ
هـــؤى بةراويتـــة بوونـــى ئاذةل

”Abortion“ بةتايبةتـــى لـــة هةفتةى 
ضوارةمى ئاوسيداو هةروةها دةبَيتة هؤى 
روودانى تَيكضوونى بؤماوةيي، كة بَيطومان 
بة نيشانةيةكى ســـةرةكى نةخؤشييةكة 

دادةنرَيت.
  هةندَيكجار نةخؤشييةكة دةبَيتة هؤى 
 Mummified” روودانى بؤمؤميابوون
ـــى تـــازة لةدايـــك بوو زؤر 

َ
fetus“ ئاذةل

بـــَي هَيز و الواز دةردةكةوَيت و تووشـــى 
هةناســـة بِركَي و كؤكة دةبَيت و لةشـــى 
دةلةرزَيت بةرة بةرة دواى 6-2 رؤذ مردار 

دةبَيتةوة.
 Human  دةردة ثشــيلة لة مرؤظــدا

:Toxoplasmosis
 دةردة ثشـــيلة يةكَيكة لة نةخؤشية 
هاوبةشةكانى نَيوان مرؤظ و ئاذةأل و زيانى 
طةورة بة تةندروستى مرؤظ دةطةيةنَيت 
و بةثَيى توَيذينةوةى ماستةر نامةى (د. 
شادان حسن عبداللة) مامؤستا لة كؤليذى 
ثزيشكى ظَيتَيرينةرى لة زانكؤى سلَيمانى 
رَيذةى تووشـــبوون بة دةردة ثشـــيلة لة 
مرؤظدا لة ناوضةى ســـلَيمانى طةيشتؤتة 
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دةردة ثشيلة زؤرتر لةو مرؤظانةدا بآلو 
دةبَيتةوة كة ئاستى بةرطرى لةشيان زؤر 
   “Immunocompromised” نزمـــة 
كة بةهؤى ئةو نةخؤشـــيانةى كة دةبنة 
هؤى نزم بوونةوةى ئاستى بةرطرى لةش 

.AIDS وةكو نةخؤشي ئةيدز
 نةخؤشى دةردة ثشيلة دةبَيتة هؤى 
هةوكردنى طـــرَي ليمفاوييةكانى لةش ” 
Lymphadenitis“ بةشَيوةيةكى طشتى 
و ئارةق كردنةوة لة لةشداو هةست كردن 
بة ئَيشـــَيكى زؤر لة ماسولكةكانى لةش و 

بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمى لةش.
 دةردة ثشيلة تووشى ذني سكثِر دةبَيت 
و لةرَيطةى ويآلشـــةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ 
كؤرثةلةكـــةى و دةبَيتة هؤى تَيكضوونى 
ئةندامةكانى لةشـــى وةكو كوَيربوون يان 
 “Hydro cephaly ” طةورةبوونى سةر
.“Abortion” و هةروةها لةبـــار ضوون
مرؤظ تووشى دةردة ثشيلة دةبَيت بةهؤى:

يةكـــةم: خـــواردن و بةكارهَينانـــى 
طؤشتى نةكوآلوى تووشبوو بة مشةخؤرى 

نةخؤشييةكة.
بةكارهَينانـــى  خواردنـــةوةو  دووةم: 
ئاوى ثيسبوو بة هَيلكؤكةى مشةخؤرةكة 

بةهؤى ثاشةِرؤى ثشيلةوة.
ســَييةم: بةهـــؤى خواردنـــى طةس و 
هةمبةرطةرى تووشـــبوو بة مشـــةخؤرى 

نةخؤشييةكة.
ضوارةم: بةهؤى طواســـتنةوةى خوَين 
و ضاندنى ئةندامةكانى لةش لة يةكَيكى 

تووشبووةوة بؤ يةكَيكى ساغ.
ثَينجــةم: بةهـــؤى دةســـت لَيدانـــى 
ى 

َ
قةســـابةكان و هاوآلتيان لة الشةى ئاذةل

تووشـــبوو و دةركةوتـــووة كـــة هؤكارى 
نةخؤشييةكة لة رَيطةى ثَيستى بريندار 

بووةوة دةضَيتة لةشةوة .
خؤثاراستن و ضارةسةركردن:

ضارةســـةركردنى  مةبةســـتى  بـــة 
نةخؤشـــى دةردة ثشـــيلة لـــة قؤناغـــى 
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توندى نةخؤشـــييةكة بـــة بةكارهَينانى 
 Sulphadiazine : هـــةردوو دةرمانـــى
و Pyrimethamine  ســـوودى دةبَيت 
بةآلم هةميشـــة خؤثاراســـتن باشرتة لة 

ضارةسةركردن:
هؤشـــيارى  بآلوكردنـــةوى  يةكــةم: 

تةندروســـتى لةنَيو هاوآلتيانـــى طوند و 
شارةكاندا لة رَيطةى راطةياندنةكانةوة 

دووةم: قةآلضؤكردنـــى 

لـــة  بـــةِرةآل  ثشـــيلةى 
ةكانداو ثاككردنةوةى 

َ
مال

ـــةكان لـــة 
َ
حةوشـــةى مال
ثاشةِرؤكانيان.

نةكـــوآلو  طؤشـــتى  ســَييةم: 

خاو نةدرَيتة ئةو ثشـــيالنةى كة لة 
ةكاندا بةخَيو دةكرَين و ثاككردنةوةى 

َ
مال

شوَينةكانيان بة بةردةوامى.
بـــةردةوام  بةدواداضوونـــى  ضــوارةم: 
لة اليـــةن تيمةكانى تةندروســـتيةوة بؤ 
ئـــةو دوكانانةى كة طـــةس و هةمبةرطر 

دةفرؤشن.
ثَينجــةم: كوآلندنى طؤشـــتى ئاذةأل و 

ندة بةشَيوةيةكى رَيكوثَيك بة مةبةستى 
َ
بال

لةناوبردنى مشةخؤرةكة.
شةشــةم: ذنى سكثِر بةهيض شَيوةيةك 

نزيكى ثشيلة نةبَيتةوة و ثَيويستة دةست 
كَيش بة بةردةوامى بةكاربهَينَيت.

حةوتةم: ثاككردنةوةى ســـةوزةو ميوة 

بةشَيوةيةكى زانســـتيانةو بة بةردةوامى 
ثَيش بةكارهَينانى.

لــَي  ســوديان  ســةرضاوانةى  ئــةو 
وةرطرياوة:

1. كؤبونـــةوةى ســـةنديكانى ثزيشـــكانى 
ظَيتَيرينةرى بة ئامادةبوونى بةرَيز د. تالب مراد 

(ثسثؤِر لة رَيكخراوى FAO لة قاهرية).
2. ماســـتةر نامةى د. شادان حسن عبداللة 

بة ناونيشانى: 

  

Seroprevalence and Isolation of 
Toxoplasma gondii in Sulaimani 
Provin Ce 2008 
3.  Radostits,O.M.,Gay,C.
WG.,Blood , D.C.,and Hinchcliff,K.
W.2000 , Veterinary Medicine 9th 
edition.
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a. ســووان  (Attrition): بريتيـــة لة 
داخورانـــى رووى ددان بةهـــؤى خـــؤراك 
جووينةوة يان بةيةككةوتنى و لَيكخستنى 
ددانةكانـــى هةردوو شـــةويلطة بةرامبةر 

بةيةك. 
هؤكارة سةرةكيةكانى ددان سووان:

1. ددانة جرِيَي
:Clinching) (Bruxism  

ددانـــة  جوتبوونـــى  نةمانـــى   .2
هاِرةِرةكان. 

3. ثَيكهاتةى ليـــك و ليك دةردان لة 
زاردا.

4.ثَيكهاتةى ددانةكان. 
ئةو هؤكارانة كــة وا لة مرؤظ دةكةن 

ددانة جرِييي هةبَيت:
.Psychogenic  بارى دةروونى •
.Genetic  (بؤماوةيي) زطماكى •

.Local هؤكارى جَيطةيي •
(طشـــتى)   كؤئةندامـــى  هـــؤكارى   •

.Systemic
 :(Abration) (روشــاندن) كِراندن .b
بريتيـــة لـــة داخورانـــى رووى ددان بـــة 
هؤكارى ميكانيكى بةدةر لة هؤكاري ددان 

  

د.سةعيد عةبدوللةتيف
كؤليذى ثزيشكى ددان 

داخورانى ددان 

Tooth Wear
  داخورانى ددان ئاماذة بة لةدةستدانى 
بِرَيك لة رووى ددان دةكات كة بةهؤى كلؤر 
بوونةوة يان بةهؤى كاريطةرى بةكرتياوة 
 Non-Carious ,Non) نةبَيـــت واتـــة

 .(–bacterial tooth surface loss
هؤكارى داخورانى ددان: 

  كةواتـــة داخورانـــى ددان بةهـــؤى 
كاريطةرى كلؤربوون يان بةكرتياوة نةبَيت 
ئاماذة بة يةكَي لةم ســـَي جؤرة داخورانة 

دةكات:
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بةريةككةوتن.
هؤكارةكانى:

1. ناهةمـــوارى لـــة ثةيِرةوكردنـــى 
 Aggressive)  خاوَينـــى دةم و ددانـــدا
oral hygiene techniques) ئةمةش 
ضة كردنـــدا – جؤرى 

ََ
وةك لـــة كاتـــى فل

ضةكةو شَيوازى بةكارهَينانى، هةويرى 
َ
فل

ددانةكة يان لة شَيوازى خاوَينكردنةوةى 
نَيوان ددانةكاندا.

 Habitual)  2. خوى دزَيوى طةستن
chewing) وةك طازطرتـــن لة ثَينووس، 
ثةنجة (نينؤك قرتاندن) شكاندنى طوَيز 

و قةزوان. ..
3. خوى دزَيوى طةســـتنى ثيشـــةيي 
وةك   (Occupational chewing)

قرتاندنـــى تـــةُّـ وايـــةرى كارةبايي يان 
قرتاندنـــى دةزوو كـــة بـــةرط دروةكان 
خوويةكـــى  وةك  دةكـــةن  ثةيـــِرةوى 

هةميشةيي.
:(Erosion) داماَلران يان داخوران .c

بريتيية لةدةست دانى شانةكانى ددان بة 
ثرؤسةيةكى كيميايي بةدةر لة كاريطةرى 

بةكرتيا.
هؤكارةكانى:

1. ترشــة خــؤراك وةك: خواردنةوةى 
كاربؤنى، شةربةتى ميوة، ميوةى سركةيي، 
(Pickled foods)، (citrus)، تَيوةردةر

.(Mouthwashes)ةكان
ؤكى طةدة بؤناو 

َ
2. طةِرانةوةى ترشةل

كةلـــةم   (Acid regurgitation) دةم 

ةتـــى 
َ
حال وةك:  روودةدات  ةتانـــةدا 

َ
حال

توِرةبوون و دةمارطريى كَيشةكانى طةدةو 
ـــة، خواردنـــةوةى ئةلكهولي درَيذ 

َ
ريخؤل

 (Chronic alcoholism) خايـــةن 
ةتى نةخؤشي كة ثةيوةندة 

َ
هةندَيك حال

سانى بةيانيان.
َ
بة لةخةو هةل

وةك:  ثيشةســازييةكان  ثرؤســة   .3
جؤراوجـــؤر  ئامـــِرازى  دروســـتكردنى 
ئـــةو   (Armament production)
كرَيكارانـــةى لـــة ثيشةســـازى باتريـــدا 

 .(Battery Workers) كاردةكةن
4. كَيشة ثزيشكييةكان وةك: بةناضارى 
خواردنى هةندَيك خؤراك يان دةرمان يان 

هَيشتنةوةى لةناو زاردا.
5. ضاالكيةكانى جؤراوجؤرى كاتى بَي 

.(Swimming) ئيشي وةك مةلةكردن
6. ثَيكهاتةى ددان.

7. ثَيكهاتةكانى ليك و ليك دةردان.
 ئـــةوةى شـــايةنى باســـة كـــة 30% 
ةتةكان نةتوانراوة هؤكارى بةرضاوى 

َ
حال

تةواو دةستنيشانبكرَيت لةمةِر داخورانى 
دداندا.

ددان داخوران ثارَيزيي  
:Prevention of tooth wear

  هةتاكـــو بةرَيكوثَيكـــى ثارَيزطارى 
بكةين لة كَيشةى داخورانى ددان زؤرطرنطة 
كةبةدرَيذيـــي هةمـــوو زانيارييـــةك لة 
نةخؤشةكة وةربطريَيت تاكو هؤكارةكانى 

ددان داخوران دةستنيشان بكرَيت.
اليةنة ثراكتيكييةكانى 

ثارَيزطاريكردن لة داخورانى ددان
 Practical aspects of tooth  

wear prevention
1. رَينمايي خؤراكى 

:(Dietary advice)
¿ ثَيويســـتة نةخؤشـــةكة رَينمايـــي 
بكرَيـــت تاكـــو بـــةدوور بَيـــت لةهةموو 

خواردنةوة كاربؤنييةكان (غازييةكان).
¿ بةدووربـــة لةخواردنـــى ميـــوةى 
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ترشةمةنى، شـــةربةتى ميوةى خةستى 
ترش.

¿ بـــةدوور بـــة لةخؤراكـــة زبرةكان 
(روشَينةرةكان).

¿ هةميشة بريت بَيت نةك تةنيا زؤر 
وةرطرتنـــى ئةو جـــؤرة خؤراكانة طرنطة 
كو شـــَيوازى وةرطرتنةكةشـــي طرنطة 

َ
بةل

بؤنمونـــة ئايا قاثَيك شـــةراب بةخَيرايي 
دةخواتةوة يـــان وردة وردة دةيخواتةوة و 
نزيكةى يةك كاذَيرى ثَيدةضَيت يان ثرت 

لةوكاتة.
:(Fluoride) 2. فلؤرايد

  بةكارهَينانـــى فلؤرايـــد رؤذانـــةو 
دةمـــدا  تَيـــوةردةرى  لةنـــاو  بـــةردةوام 
هاندةرَيكـــى باشـــة بـــؤ دروســـتبوونى 
(ئةثةتايتى فلؤر) (Fluorapatite) كة 
بةهَيزكةرى مينـــاى ددانةو بةرطريي لة 

داخورانى ددانةكة دةكات.
3. ضارةسةر بةطري كةرة

:(Splint Therapy) 
ئـــةم ضارةســـةرة زؤر بةســـوودة    
كةداخورانةكة هؤكارة سةرةكييةكةى ددان 
ســـووان بَيـــت (Attrition). طريكةرةكة 
لةوانةيـــة لةماددةيةكى رةق يـــان نةرم 
دروســـت بكرَيت، بؤ كةوانـــةى دانةكانى 

شةويلطةى سةروو يان خواروو.
ةتى ددانة جَيرَيدا مةرج نيية 

َ
  لة حال

ئةم طريكةرةيـــة (Splint) رَيطر بَيت لة 
م هيض نةبَيت 

َ
خـــوى ددان جريَيكة، بـــةال

نةخؤشةكة كةبةكارى دةهَينَيت سنورَيك 
بؤ داِرمانى ددانةكان دادةنَيت.

  ئةم طريكةرانة لةوانةية ثَيويســـت 
بكات شةوانة (Night time) يان رؤذانة 
(day – time) يـــان هةمـــوو كاتَيـــك 
(full – time) يـــان تةنها لةكاتى رؤذدا 
كاتَيـــك كة دانة جريَيكـــة ثَيدةزانرَيت و 
هةستى ثَيدةكرَيت. (طةلَيك جار كارَيكى 
ةِراوكـــَي 

َ
دل ةتـــى 

َ
بةحال ثةيوةنديـــدارة 

 Stress – anxiety (مَيشك طوشينةوة

.related
ضارةسةر بة خةوتن 

:(Hypnotherapy)
 هةندَيكجار مـــاددة خةو لَيخةرةكان 
بةكاردةهَينرَيـــت بؤ نةهَيشـــتنى ددانة 

جريَي.
دةرمانى دذة خةمؤكى جؤرى: 

(Tricyclic Anti – depressants) 

  طةلَيك جار بةسوودة، كة كاريطةرة 
الوةكييةكانـــى ســـةبارةت بة ماســـولكة 
خاوكردنةوة، لة رَيطرتن لة ددانةجريَيى 
ثرت، كة دووبارة ســـوودمةندة بةكاركردن 
لةئـــةو كَيشـــة دةروونيانةى لـــةم جؤرة 

نةخؤشانةدا بةديدةكرَيت.
ضاودَيرى داخورانى ددان:

Monitoring Tooth wear
 ضاودَيري كردنى ئةو نةخؤشـــانةى 
كـــة دووضـــارى داخورانـــى ددان هاتوون 
طرنطييةكـــى زؤرى هةية تابزانني ئةطةر 
داخورانةكة بةردةوامـــة و لةبرةو داناية 
(Progressive) و بؤ دةستنيشانكردنى 
كاتـــى شـــياو بـــؤ دةســـت ثَيكـــردن بة 
ضارةسةرى كَيشةكة. ئةوةى شايةنى باسة 
بةتةنها ضاودَيريكردنـــى ددان دةركردن 
ناو بةنـــاو ناتوانَيت ئةو بِرة طؤِرانكاريية 
كةمانة دةستنيشان بكات. برةودانى ئةو 
بســـةنطَينرَيت 

َ
هةل دةتوانرَيت  داخورانة 

بطرتنى ددانةكانى 
َ
بة زنجريةيةك لـــة قال

هـــةردوو شـــةويلطة هةروةهـــا بةضةند 
وَينةيةكى كلينيكى.

 ضارةسةركردنى داخورانى ددان:  
Management of tooth wear

ضةنديـــن اليةنـــى جؤراو جـــؤر بؤ 
ضارةســـةرى طونجاوى داخورانـــى ددان. 
بةطشـــتى ئةم بنةمايانةى خـــوارةوة بؤ 

ضارةسةركردن بةكاردَيت:
كردنى هؤكارةكان.

َ
1. كؤنرتؤل

كردنـــى ئـــازار و ددانـــة 
َ
2. كؤنرتؤل

كلؤرةكان.

داخورانةكـــة  ضاودَيريكردنـــى   .3
ناوبةناو تاكو بزانرَيت لةبرةوداية يان نا.

4. ثَيشبينى ناوةندياريي 
.(Provisional intervention)

خرَينـــة  ضارةســـةركردنى   ¿
كَيشراوةكان ئةويش بة دروستكردنى 

َ
هةل

ثارضة تاقمى شياوو لةبار.
ى 

َ
بةرزكردنةوةى ماوةى شاقول  ¿

ددان جوتبوون ئةويش بةدروســـتكردنى 
 .(Over dentures) ســـةرةتاقمى ددان
يـــان دروســـتكردنى طريكـــةرةى لةبـــار 

.(Splint)
ضارةسةركردنى ئةو بؤشاييانةى   ¿
لة شةويلطةدا لةبةشـــي ثَيشةوةدا ئةطةر 
كَيشانى ضةند ددانَيكى 

َ
هةبَيت بةهؤى هةل

ثَيشةوة، ئةويش بةدروستكردنى ئامِرازى 
 Bite) ثَيشـــةوة  روتةختـــى  طةســـتنى 
 Dahl) يـــان ئامـــِرازى داهـــل (Plane

.(Appliuace
حاَلةتَيكــى  هــةر  راهَينانــةوةى   .5

دةستنيشانكراوىثَيويست 
:(Definitive rehatilitation)

¿ دروســـتكردنى (تاج) كةللةى ددانى 
ثَيويست.

ددانـــى  تاقمـــى  دروســـتكردنى   ¿
ثَيويست.

ثشــكنينى  بةردةوامــى  دووبــارةو   .6
:(Review) نةخؤشةكة

دوا وتة – طةلَيك جار بةبةرزكردنةوةى 
 Verticas) ي طةســـتن

َ
مـــاوةى شـــاقول

dimension) ثَيويستة ئةنجام بدرَيت 
ةتةكةدا كة هةستى 

َ
و هةرلةسةرةتاى حال

ثَيكرا و طةلَيك جار ئةنجامَيكى باشي لَي 
دةستةبةر دةكرَيت.

سةرضاوة:
 Churchill’s Pocket book of

 Clinical Dentistry ivor G.Chestntt

John Gibson 2nd Edition 2002
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دياريكراو  بةبِرَيكى  ثَيويستى  لةش 
هةيـــة لـــة طةرمـــى، بـــةآلم زؤر يـــان 
كةمبوونى ئةم بِرة طةرميية دةبَيتةهؤى 
نةخؤشـــى، ضونكة ثَيســـت ئؤرطانَيكى 
كراوةية بؤ ذينطة، ئةوةش دةبَيتةهؤى 
ئةوةى كة ثَيســـت يةكـــةم ئةندامة بؤ 
بةرةنطاربوونةوةى ئةم طؤِرانة لة ثلةى 

طةرما و يةكةم قوربانيية لةم بوارةدا.
 I. زةبرةكانى زَيدةطةرمى

:Heat injuries 
 :thermal burns 1. سووتان

طؤِرانكارييةكان كة بةسةر ثَيستدا دَين 
لة ئةنجامى سووتان بة ئاطر يان ئاوو 

شلةى كوآلو ضوار ثلةن:
1. ثلةى يةكى سووتان

 First degree burn: نموونةكةى 
دةمـــارة   ،sunburn هةتاوبردنـــة 
خوَينة رووكارييةكانى ثَيســـت ئاوساوو 
ثِرخوَين دةبن، لةطةأل ســـووربوونةوةو 
 ،desqunmation دواتريش كاذكردن
لـــةم ثلةيةدا ئازارو ثَيســـت طةرمبوون 
لةوانةية زؤر بَيت و ئةطةر رووبةرَيكى 
زؤرى لة ثَيســـت طرتبَيتـــةوة ئةوة تاو 

دا دةبَيت.
َ
لةرزيشى لةطةل

نةخؤشييةكانى ثَيست
دةرئةنجامى فاكتةرة سروشتييةكان (فيزياوييةكان)

Dematoses resulting from physical factors
د.مةحمود فةقَي رةسول
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2. ثلةى دووى سووتان
:second degree burn 

 دوو جؤرة:
:superficial ثلةى دووى رووكارى .a

لـــة   serum خوَيـــن  زةرداوى 
دةزوولـــة خوَينـــةكان دةردةضَيـــت بؤ 
ثةيدابوونـــى  لةطـــةأل  ثَيســـت،  ســـةر 
ق، 

َ
بل ئاوســـان oedoma وقنضكةو 

َ
هةل

ئةم جؤرة ساِرَيذدةبَيت بَي جَيهَيشتنى 
شوَينةوار.(وَينةي13)
b.ثلةى دووى قووأل

 Deep second degree: ثَيست كاأل 
plaeء ســـِرة، ضونكة بن توَيذى تؤِرى 
بـــؤرى خوَينةكانء  طرتؤتةوةو دةمارو 
ثاشـــكؤكان لـــة ناوضـــوون، دواى يةك 

 scar مانط ضاكدةبَيتةوةء شوَين برين
َيت.

َ
بةجَيدةهَيل

3. ثلةى سَيى سووتان
 Third degree burn: ئةم جؤرة 
ثَيســـتء هةندَيك  هةمـــوو ضينةكانى 
لة ذَير ثَيســـتيش دةطرَيتةوةو ســـاِرَيذ 

دةبَيت بة بةجَيهَيشتنى شوَين برين.
4.ثلةى ضوارى سووتان

 Fourth degree burn: هةموو 
ثَيســـتء ذَير ثَيستء ثةتكي ماسوولكة 
tendons دةطرَيتةوة. ثلةى سآء ضوار 
 grafting ثَيويســـتيان بـــة موتوربـــة
لةرزوتـــاو  جـــؤرة  دوو  ئـــةم  هةيـــة. 
زؤرو  ئازارَيكى  ةثةســـتؤو 

َ
ثال دابةزينى 

ونبوونـــى ئـــاوى لةشء درم بـــوون بة 
 toxemia بةكرتياو ثيسبوونى خوَينء
وةكو  نـــاوةوة   organs ئةندامةكانـــى
هةوى ثةردةى مَيشكء سىء طورضيلةو 
ئاكامـــى  لـــةشء  خوَيـــى  تَيكضوونـــى 
ديكةيشـــي لَيدةكةوَيتةوة، بة مةرجَيك 

روويةكى زؤرى ثَيستى طرتبَيتةوة.
كةواتة ســآ فاكتةر دةور دةبينن لة 

سووكىء قورسى سووتان:
ى.

َ
قوول  .1

رووبةرى ثَيستى سووتاو.  .2
شوَينى سووتان (شوَينَيك بؤرى   .3

خوَينـــى زؤر بَيت، ئـــةوة ئةنجامةكةى 
خراثرتة)

:treatment ضارةسةركردن
قةكانـــى ثلةى دوو نابآ 

َ
قنضكةو بل

البربَين، ضونكـــة ثارَيزطارى ضينةكةى 
ثَيستى ذَير خؤيان دةكةن لة بةكرتيا – 
ئةطةر ئازارى زؤريان ثةيداكرد، ئةوة بة 
دةرزيةكى ثاك كون دةكرَينء ئاوةكةى 
ناويـــان بـــة لةســـةرخؤيى دةردةدرآء 
قةكان ثاندةكرَينةوة بؤ ســـةر 

َ
ديوارى بل

ثَيستى ذَيريان.. 
¿ هةتوانـــى (مةرهةمـــى) ســـلظةر 
 silver sulfadiazine سةلفادايازين 
كردنى درمبوون 

َ
بةكاردَيت بـــؤ كؤنرتؤل

.Bacterial infection بة بةكرتيا
¿ شلةمةنى (طرياوة) solutionى 

 silver nitrate سيلظةر نايرتةيت
 silver يان ثَيضةرى خوساو بة زيو

 impregnated dressings
بةكاردةهَينرَين.

¿ ســـةلفامايلؤن sulfamylon زؤر 
collagen-) وةكـــو  بةكاردةهَينرَيـــت، 

 synthetic bilaminate membrances

بيالمينةيتـــى  كؤآلجـــنيء  ثـــةردةى 
دةستكرد).

¿ جَيطرى «ثَيســـت»ى دروســـتكراو 
.synthetic skin substitutes

¿ دةرمانى كةمكردنةوةى ئازار.
دذةبةكرتيـــا  بةكارهَينانـــى   ¿

antibiotics و كةِروو.
ضارةســـةرى   ¿

ئاووخوَيـــى 
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لةش (كة دةرضووة لة لةش).
¿ ثاككردنةوةى شـــانة ثَيسبووةكان 

.debr-idment
ظيتامينةكانى  باشء  ¿ خواردنَيكى 

ئةدرَيتآ.
¿  ثَيست روواندنةوة – متوربةكردن، 
كة رَيذةى رووبةرى ثَيســـتى ســـووتاو 
زياتربـــوو لـــة %15، ئـــةوة دةبَيت لة 
نةخؤشخانةى تايبةت ضارةسةربكرَيت.

 
2. سووتان بة 

كارةبا  تةزووى 

 Electrical
:burns

بة دوو شَيوة روودةدات 
(وَينةي9):

بـــة   :contact لَيككةوتــن   .1
بةركةوتنـــى راســـتةوخؤى شـــوَينَيكى 
لةش بة ســـةرضاوةى تـــةزووى كارةبا، 
ئةم جـــؤرة ســـووتانة بضووكـــة، بةآلم 
ةتى 

َ
ة، باش ســـارَيذ دةبَيت لة حال

َ
قوول

تيةى 
َ
بـــةآلم ظؤل تييـــةى نزمـــدا... 

َ
ظؤل

بـــةرز، دةبَيتةهـــؤى زيانَيكـــى زؤر لة 
هةرضةنـــدة  نـــاوةوة  ئةندامةكانـــى 
ســـووتانة رووكةشـــييةكة كةمء ســـادة 

دةردةكةوَيت.
2. سووتان بة كَلثةى كارةبايى

 flash burns: رووبةرَيكى زؤرى 

ثَيســـت دةطرَيتةوة، وةكو ســـووتان بة 
ثةى 

َ
ئاطرو طـــرياوةى كـــوآلو، بـــةآلم كل

كارةبايى راســـتةوخؤش بـــة لَيككةوتن 
لةطةأل ثَيســـتدا هةيـــةو، لَيرةدا ضوونة 
ذوورةوةو دةرةوةى ســـووتانةكة ديارةو 
 وةســـتان يان 

َ
لةوانةية ببَيت بةهؤى دل

ئةنجامى خراث.
b. طةرمةذنــة Miliaria: بريتييـــة لة 

هَيشـــتنةوةى retension ئارةق لة ناو 
ثَيســـتدا لـــة ئةنجامـــى داخرانى كونى 

ئارةقى درشتة ئارةقة طالند.

جؤرةكانى:
 miliaria بلــوري  طةرمةذنــةى   .1
ســـاواى  ـــى 

َ
منال لـــة   :crystallina

ثَيضـــراودا، ثريى ثةككةوتة لـــة جَيدا، 
يان لة ئةنجامى تادا fever، روودةدات. 
رووكارى  روونء  بضووكـــى  قنضكـــةى 
ثَيســـتةكة  ئـــةوةى  بـــآ  دةردةضـــن 
سووربووبَيتةوة،  ئازارو خورانى نيية، 

ضارةسةرى ناوَيت.(وَينةي10)
 miliaria ســوور  طةرمةذنــةى   .2
rubra: لـــة ئةنجامـــى داخرانى كونى 
درشـــتة ئارةقة طالند، بؤرى طالندةكة 
دةثضِرَيت لة ضينـــى دِركةييداو ئارةق 
دةضَيتـــة دةرةوةى بؤرييةكـــة بـــؤ ناو 
ثةيدابوونـــى  هـــؤى  دةبَيتـــة  توَيـــذو 
ثؤرطء قنضكةى سوور لةطةأل خورانء 
كزانـــةوة. ئةم طةرمةذنةية لة شـــوَينة 
طةرمةكانـــدا روو دةدات كة مرؤظـ زؤر 
شـــوَينة طةرمةكانى  دةكاتـــةوة،  ئارةق 
لـــةش دةطرَيتـــةوة وةكو بن بـــاأل، ذَير 
مةمك، ناوِران، ثشت ئانيشكء ئةذنؤ... 

هتد(وَينةي11). 
 miliaria كَيمــى  طةرمةذنــةى   .3
pustulosa: ئةم جؤرة لةو شوَينانةى 
كة زووتر نةخؤشـــييان تيابووةو بؤتة 

سووتان بة . سووتان بة . سووتان بة  2
كارةبا  تةزووى 

Electrical
:burns
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هؤى داخرانـــى كونى ئارةقة طالندةكان 
روودةدات. وةكو نةخؤشى بريؤ، ناوطةأل 
ســـووتانةوة، هةوكردنـــى ثَيســـت لـــة 
ئةنجامـــى فرةســـتيارى، .... هتد، دواى 
ضاكبوونةوةى ئةم نةخؤشيانة لةوانةية 
ئةم جؤرة طةرمةذنةية رووبدات، وةكو 
ثيزؤكـــة كة كَيمى تيايـــة، خورانى زؤر 

دروست دةكات.
 miliaria طةرمةذنــةى قــووأل  .4

profunda: لة شـــوَينة طةرمةكاندا 
روودةدات، دوابـــةدواى طةرمةذنـــةى 
سوور، كة بووة بةهؤى برينداربوونى 
لَيرةدا  ئيشكةوتنيان.  لة  طالندةكانء 
ثؤرطى papuler ســـثى قـــووأل يان 
رةنطى ثَيســـت، بآ خوران روودةدةن، 
ة 

َ
ضونكة تَيكشـــكانى بؤرييةكان قوول

(لة بن توَيذ).
كــة  هةيــة  ديكــة  حاَلةتــى   3

ثةيوةندييان بة طةرمةذنةوة هةية:
ئارةقِرشــتن  كةمبوونــةوةى   .1
 post milarial طةرمةذنــة  دواى 

لـــة  روودةدات   :hypohidrosis
ئةنجامـــى داخرانـــى كـــونء بـــؤرى 

درشـــتة ئارةقـــة طالنـــدةكان، لةوانةية 
وابـــكات مرؤظةكـــة تواناى ئيشـــكردنى 
نةمَينَيـــت لة شـــوَينى طةرمدا، ضونكة 
كةمبوونةوةى ئارةقِرشـــتن دةبَيتةهؤى 
تواناى كاركةمبوونةوة، زوو تووِرةبوون، 
وويى، 

َ
نةمانى ئارةزووى خواردن، خةوال

طَيذبـــوونء سةرئَيشـــة، لةوانةية ســـآ 
هةفتة بخايةنَيت.

ئــارةق  ئةنجامــى  لــة  سســتى   .2

 tropical نةكردنةوة لة شوَينة طةرمةكان

دةطمةنـــة،   :anhidrotic asthenia
داخرانـــى  ئةنجامـــى  لـــة  روودةدات 
ئارةقة طالندةكانء  درَيذخايةنى كونى 
دةبَيتة هؤى ئارةق نةكردنةوةو سستىء 

الوازى.
 occlusion 3. طةرمةذنةى داخستن

miliaria: روودادات كـــة رووبةرَيكـــى 
ثَيســـت دابخرَيـــت بـــؤ 48 كاذمَير يان 

زياتر بةهؤى نايلؤن، .... هتد.
:Treatment :ضارةسةر

بؤ  1. نةخؤشـــةكة بطوَيزرَيتـــةوة 
شوَينَيكى فَينكء سارد.

َينـــةر 
َ
هةواجوول بةكارهَينانـــى   .2

(ثانكة) بؤ فَينك كردنةوةى ثَيست.
 ،lanolin 3. مةرهةمـــى النؤلـــني
ظازيلني، بةكاردَيت بؤ كردنةوةى كونى 

طالندةكان.
4. خؤشؤردن بة ئاوى فَينك.

5. ثاودةرى سســـتارض (نيشاســـتة) 
 baby و    powder - cornstarch
تالك) هةندَيكجار  (ثاودةرى   powder

كة.
َ
بةكةل

c. سووربوونةوةى دوور لة ئاطر 

(سووربوونةوةى خؤطةرمكردنةوة) 

Erythema Ab Igne بريتييـــة 
لة ســـووربوونةوةيةكى بـــةردةوام و لة 
دواييدا رةنط طؤِرانَيكى تؤِرى (ثةمةيى 

– ســـوورى تؤخ – قاوةيىء رةش – بة 
تَيكـــةآلوى) بةتايبةتـــى لةســـةر قاضء 
هةوندَيكجـــار رانء قؤأل، لـــة ئةنجامى 
خؤطةرمكردنـــةوةى درَيذخايةن نزيك 
زؤثـــاو هيتـــةرو ســـةرضاوةى ديكـــةى 
خؤطةرمكردنـــةوة (بة دانيشـــتنى زؤر 
نزيـــك لـــةم ســـةرضاوانة) لـــة وةرزى 

سةرمادا(وَينةي12).
ضارةسةركرن:

خـــووة  ئـــةم  وازلَيهَينانـــى   .1
ســـةرضاوةى  لـــة  دانيشـــتن  (نزيـــك 

خؤطةرمكردنةوة).
2. مةرهةمى ئةلفا هايدرؤكسى 

ئةسيدةكان hydroxy acids �، يان 
كرَيمى كؤرتيزؤنى (وةكو فلوسينؤلؤن) 
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+ هايدروكينؤن + تريتينؤين.
 Heat تــاى طةرمىء لَيدانــى طةرمى .d
 :hyperpyrexia and heat stroke
بةهؤى تَيشـــكانى failure رَيكخستنى 
 thermoregulatory ثلـــةى طةرمـــا
هـــؤى  دةبَيتـــة  روودةدات،   failure
نةمانى ئارةق دةردان لة هةموو لةشدا، 
بةرزبوونـــةوةى ثلـــةى طةرمـــاى لةش 
(ثلـــةى طةرمـــاى كؤم زياتـــر لة 40.5 
 .C.N.S ثلةى ســـةدى) و تَيكضوونـــى
(سيســـتةمى دةمـــارى ضةقـــى)، (وةكو 
 ،mental confusion سةرلَيشـــَيوان 
بوورانةوة يان فآ)، ثَيست وشكء طةرم 
دةبَيت. لة دواييدا خوَينبةربوون (نزف) 
بؤ ناو مَيشـــكء رذَينى ئةدرينالء زيان 
هَينانـــى طورضيلةو جطـــةر روودةدات، 
هةروةها خةثلةخوَينةكان كةمدةبنةوة 

لةطةأل فايربينؤجني.

ضارةسةر:
بة  لـــةش  ســـاردكردنةوةى  خَيـــرا 
هةرضـــى رَيطايةك لةبةردةســـتدا بَيت، 
وةكوو خســـتنى نةخؤش بـــؤ ناو بةفر 
(ئاوكـــؤى بةفر) يان ئاوى زؤر ســـارد تا 
ثلةى طةرماى كـــؤم دادةبةزَيت بؤ ذَير 

39 ثلةى سةدى:
كلؤرثِرؤمازيـــن  بةكارهَينانـــى   .1

.Chlorpromazine
ســـتريؤيد  بةكارهَيناننـــى   .2

steroids بة دةم يان بة خوَين.
ئيشـــةكانى  ئاطاداريكردنـــى   .3

طورضيلةء جطةر.
ئةطةر ضارةســـةر نةكرَيـــت، خَيرا، 
بـــة  دةمـــرن،  نةخؤشـــةكان  هةمـــوو 

ضارةسةركردنى 35% هةر دةمرن.

 Cold زةبرةكانى ساردى II
:injuries

a. كاردانــةوةى فســيؤلؤجى بــؤ ســاردى 

ثشـــت  كاردانةوةيـــة  ئـــةم  (ســةرما):  

دةبةستَيت بة ضةند فاكتةرَيك:
1.ثلـــةى طةرماكـــة (نزمـــى ثلةى 

طةرماكة).
2. تَيكِراى ســـاردبوونةوةكة (خَيرا 

.rate of chilling (يان لةسةرخؤ
 rate 3. تَيكـــِراى طةرمبوونةوةكة

.of rewarming
¿ نزمى ثلةى طةرماكة بةس بَيت بؤ 
بةستنى freezing شانةكان، خانةكان 
ى 

َ
كاولدةكات، هةروةها بلورةى ســـةهؤل

ورد دروســـتدةبَيت لة ناوةوةو دةرةوةى 
خانةكاندا.

¿ بةآلم كة ثلةى طةرما نزم بؤوة بؤ 
رادةيةك نةبَيتة هؤى بةستنى شانةكان، 
كاولكارييةكـــى  هـــةر  ئـــةوة 
دروســـتدةكات،  كةمـــرت 
ئةنزيـــمء  هةمـــوو 
طرنطةكان  ثرؤســـة 

دادةبةزن.
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كاولكارييةكـــى  هـــةر  ئـــةوة 
دروســـتدةكات،  كةمـــرت 
ئةنزيـــمء  هةمـــوو 
طرنطةكان  ثرؤســـة 

دادةبةزن.
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كةوتنة بةر سةرما:
تةســـك  خوَينـــةكان  دةمـــارة   .1

دةكاتةوة.
1. راستةوخؤ و بةهؤى:

2. زيادبوونـــى تؤنـــى ســـيمثاثاوى 
sympathetic tone بةهؤى وةرطرة 

ساردييةكانى ثَيست.
3. كـــة ثلـــةى طةرماى نـــاو خوَين 
دابةزي، ضةقى رَيكخستنى ثلةى طةرما 
heat regulating center لـــة ذَيـــر 
ئةميـــش   hypothalamus النكـــة 
دةمـــارى خوَينةكان تةســـك دةكاتةوة. 
 vasoconstriction تةسك بوونةوةى
خوَيـــن هَينةرةكان arteries زياترة لة 
هيى خوَين بةرةكان veins، لة دابةزينى 
ثلةى طةرمادا، بةآلم لة طةرمكردنةوة تا 
بة ثَيضةوانةية، بؤية دواى طةرمكرنةوة 
ئةم بةشةى بةر سةرما كةوتووة، سوور 

دةبَيتةوةو دةئاوسَيت....
2. كارَيكـــى ديكـــةى نزمبوونةوةى 
لينجـــى  كـــة  ثلـــةى طةرمـــا ئةوةيـــة 

viscosity خوَين زياد دةكات.
3. هةروةها طؤِرانى ثَيوة نوســـانى 

خوَينة خةثلةكان.
4. تةزووى طةيةنـــةرى دةمارةكان 

كةم دةبَيتةوة.
5. هةروةها كةمبوونةوةى طؤِرينى 

ؤبني.
َ
ؤبني بؤ هيمؤطل

َ
ئؤكسى هيمؤطل

هةندَيك فاكتةرى ديكة رؤأل دةبينَيت 
لة زيانى ساردى:

1. خَيرايى با، زيان زياد دةكات.
2. شـــَيى هةوا، ئةمـــةش زيان زياد 

دةكات.
3. بةرزى (وةكو لوتكةى شاخةكان) 
ئةمـــةش هـــةر زيانـــى ســـةرما زياتر 

دةكات.

دوو جؤر نةخؤشــى دروســت دةبن بة 
سةرما (ساردى):

:frost bite 1. طةستنى سةرما
 freezing بريتييـــة لة بةســـتنى
شانةكان بة خَيرايى بة فرةنزمى ثلةى 
طةرما، ضةند ضركةيةك لةم ســـةرماية 
ةتة 

َ
لةوانةية دروســـتى بكات. ئـــةم حال

روودةدا بةهـــؤى هةواى ســـارد، كانزاى 
ســـارد metal يـــان شـــلةمةنى ســـارد 
liquids... طةستنى سةرما دةبَيتةهؤى 
مردنى شانةكان، خانة تؤخةكان زووتر 
دةمرن، هةروةها رةشثَيســـتةكان زياتر 
زيـــان ثَيطةيشـــتوودةبن، دةمارةكانيش 

زوو لةناودةضن.
بؤري خوَينء ليمفـــةكانء ضةورى 

ذَير ثَيست تَيكدةضن.
ثلــةى  ســآ  ســةرما  طةســتنى 

هةية(وَينةي14):
1. ثلـــةى يـــةك frost nip: تةنها 
ثَيســـت دةطرَيتـــةوة، نةخؤش هةســـت 
بـــة ســـاردييةكى زؤر دةكات، ئةمجـــار 
ســـِربوون، ئةمجار ئازار، سووربوونةوة 
روودةدات لة روومةت، طوَيضكة، لووتء 
هةرضـــوار ثةلةكان limbs. ئاوســـانء 
ق روونادةن، بآ زيانى دواتر نةخؤش 

َ
بل

ضاكدةبَيتةوة.
2. ثلةى دوو، طةســـتنى ســـةرماى 
 ،superficial frost bite رووكارى 
ئةمـــة ثَيســـتء تؤزَيكيش ذَير ثَيســـت 
دةطرَيتةوة... نيشـــانةكانى ثلةى يةكى 
تياية، بـــةآلم ئازار بة هةســـتكردن بة 
طةرمـــا دةطؤِرَيت، ئةمة نيشـــانةيةكى 
خراثـــة، ثَيســـت وةكـــو مؤمـــى لَيدَيت 
ذَيـــرةوة  شـــانةكانى  بـــةآلم   ،waxy
قـــى روون دروســـتدةبَيت، 

َ
ئاســـايني. بل

ســـووربوونةوة  ئاوســـانء 
َ
هةل لةطـــةأل 

لـــة مـــاوةى 36-24 كاتذمَيـــردا، دواى 

.thawing تووانةوة
3. ثلةى ســـآ – طةســـتنى سةرماى 
قـــووأل deep frost bite: لةم ثلةيةدا 
ثَيستء هةموو ذَير ثَيست دةيبةستَيت، 
ثَيســـتة بةســـتووةكة ســـثى يان ســـثى 
شينية blue white، لةطةأل سِربوون، 
نةبوونى ئـــازار، ناِرةحةتى بة ســـةرما 
نامَينَيـــت. شـــانةكان بة تةواوى ســـِرو 
و   indurated ضةســـثاوة   numb
جومطـــةكانء ثةلـــةكان limbs تواناى 
ماســـوولكةكان  نامَينَيـــت،  ةيـــان 

َ
جوول

ئيفليـــج دةبـــن. دةمـــارةكانء دةمـــارة 
خوَينةكانء هةندَيكجار ئَيسكةكان كاول 
قى طةورة دروســـت دةبَيت، 

َ
دةبـــن... بل

دواى يـــةك دوو رؤذ لـــة طةرمبوونةوة 
ةتـــى ســـووتان (بؤ ضوار 

َ
وة وةكـــو حال

ثلة) دابـــةش دةبَيت... لة ماوةى 5-10 
دةمذرَيت 

َ
قـــةكان هةل

َ
رؤذدا ئاوى ناو بل

ئةمجار طانطرينى رةشء رةق دروســـت 
ى 

َ
دةبَيت، دواى ضةنـــد هةفتةيةك هَيل

جياكةرةوةى شانة بة طانطرين بووةكةو 
شانة ئاساييةكة دةردةكةوَيت، هةروةها 
شـــانة بة طانطرين بووةكة لَيدةبَيتةوة 
بؤ خـــؤى auto amputation.. دواى 
فرةســـتيارى  ســـِرىء  ســـاِرَيذبوونيش 
بة ســـةرماو كةم خـــؤراك بؤضوون بؤ 

شانةكان لةوانةية بمَينَيت.
كانةدا 

َ
طةســتنى ســةرما:  لـــةو خةل

روودةدات كة لة شـــوَينى زؤر ســـاردبن، 
ســـةرماو  وةرزى  لـــة  ضيـــاكان  وةكـــو 
بةفرباريـــن، وةكـــو رَيبـــوارو ياريكةرو 
سةفةركةر، .... هتد... لة كاتى جةنطدا 

لة سةربازةكاندا زؤر روودةدات.
ـــةكان لـــة ناو 

َ
ئارةقخـــؤرو بـــآ مال

دا زياتر تووشيان دةبَيت.
َ
كؤمةل

ضارةسةركردن:
1. خَيـــرا طةرمكردنـــةوة بة ئاوى 
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بؤ  ســـةدى 40-42 ثلةى طةرماى ثلةى
دةقيقة. 20 ماوةى

ئازار. دذة دةرمانى .2
طةردى دَيكســـرتانى + 3. هيثاريـــن

 low molecular weight بضـــووك
.dextran

+ فراوانكةرى دةمارة خوَينةكان .4
توَينةرةوةكان  vasodilators مةيـــني

.thrombolytic agents
خواردنى ،bed rest 5. ثشـــوودان
(وةكو برينـــةكان بة باش، طرنطيـــدان

سووتان). ةتى
َ
حال

.antibiotics بةكرتيا دذة .6
بةرزكردنةوةىثةلةبةسرتاوةكةو .7

ضةماندنةوةى.
دذى   vaccin ظاكســـينى  .8

.tetanus دةردةكؤثان
شانة نةشـــتةرطةرى) 9. بِرينى (بة
ضةند هةفتةيةك بووةكـــة بةطانطرين

دةكرَيت. دواتر مانطَيك يان
 trench (بوو (نقووم كةندِر قاضى .2

:(immersion) foot
يان مانةوة ئةنجامى لـــة روو دةدات
كةشوهةوايةكى لة دوورودرَيذ وةستانى
سةرووى طةرما (ثلةى شـــَيدار ســـاردو
بـــا، بوونـــى بَيت)(لةطـــةأل بةســـتن 
سِربوونى ئاوسانء

َ
هةل ســـووربوونةوةو

بؤريـــة هةندَيكجـــار دةدات، قـــاض روو
لةوانةيـــة دةبـــنء كاول خوَينـــةكان

(وَينة15). بَيت دروست طانطرين
طةســـتنى  وةكـــو ضارةســةركردن: 

سةرما.
زستان ثَيستى وشكة .3

ـــك
َ
خةل زؤر  :winter xerosis  

وشـــك ثَيســـتيان ســـاردا لة زســـتانانى
بةآلم تايبةتى قاضـــةكان، بـــة دةبَيـــت

قةديش لَيوو روومةتء باسكء دةستء
وشـــك خوران، بطرَيتـــةوة، لةوانةيـــة
روو درزبـــردن كاذكردنء طـــةِران،

َ
هةل

 emolients ضةوركةر كرَيمى دةدات،
خؤثاراستن لةطةأل ضارةســـةرةكةيةتى

طةرموطوِر. شَيوةيةكى بة
بـــة هةميشـــةيى ســـووربوونةوةى
ئةنجامى لةوانةية دةمءضـــاو تايبةتـــى

بَيت. سةرماية دووبارةبوونةوةى ئةم
ناسروشتى كاردانةوةى نةخؤشييةكانى .b

 Dieseases of abnormal ساردى بؤ

:senstitivity to cod
ئـــةم نةخؤشـــييانة دةطرَيتةوة كة
كةس هةندَيك ئاســـايى بـــؤ ســـةرماى
لـــة زيـــاد ناسروشـــتييان كاردانـــةوةى
ئةنجامدا لة دةدةنةوةو، ئاسايى سنوورى

وةكو: دةبَيت. دروست نةخؤشى
:chilblains ســاردى ثؤرطــى .1
بةخورووى ســـوورى ثؤرطى لة بريتيية
ةبرينء

َ
ضال لةوانةيـــة كـــة بـــة ئـــازار،

ثةنجةكانى لـــة دابَيت،
َ
لةطةل قيشـــى

َ
بل

دةستء بةآلم تايبةتى، بة دةستء قاض
سمتيش لةوانةية لوتء طوَيضكةو قاضء

بطرَيتةوة.
هةيـــةو ئـــازارى دةســـتلَيدان بـــة 
جار زؤر دةورووبةرريـــش ثَيســـتةكةى

سووربؤتةوة. شنيء
بة تايبةتى ثايزو زستاندا هةية لة

طةنجدا. منداألء لة
فاكتةرى نةخؤشى ديكة يان بوونى
دروســـت نةخؤشـــيية ئةم ديكة، زياتر
رت،

َ
مندال تةمةنى بؤماوةيى، وةكو دةكات،

خوَينةكان، نةخؤشى بؤرية بةساآلضوو،
تَيكضوونـــى خؤراكـــى، خـــراث يـــان 
،dyproteinaemias خوَين ثرؤتينى

(وَينةي-16 خواردن بؤ بآ ئارةزوويـــى
وَينةي17).

لـــة ســـةرما، ثاراســـتن ضارةســةر:
خورى خـــورىء طـــؤرةوى دةستكَيشـــى
خؤطةرمداثؤشـــني، لةطةأل ئةســـتوور،
طةرمنةكرنةوةىئةندامةنةخؤشبووةكة

هيتةر. سؤثاو نزيك راستةوخؤ
(نيفيديثني)  nifedipine دةرمانى
و ديكـــة دةمارفراوانكةرةكانـــى يـــان 
،3 × diltiazem، 20 ملطم ديلتيازيم

 nicotinic acid نيكؤتينيك ئةســـيد
دايثرييدامؤأل × 3، يـــان 500 ملطـــم

.3 × Dipyridamole 25 ملطم
 Raynaud’s راينــؤد  ديــاردةى  .2

بريتيية لة ناوبةناو :phenomenon
ئةمجار طـــةِران

َ
دروســـتبوونى زةردهةل

ئةمجار  ، cyanosisطـــةِران
َ
هةل شـــني

redness ثةنجةكان  طةِرانى
َ
ســـوورهةل

لة ثةنجةيةك) ضةنـــد يان (يان يـــةك
 cold ســـاردى بؤ ئاكامـــى كاردانـــةوة
ســـؤزى كارتَيكردنى بؤ و هةندَيكجـــار

جـــؤرى  دوو  ،emotional effect
هةية:

دياردةى راينؤدى سةرةتايى .1
:primary raynauds phen

نيية  بةشـــَيك نيية، و ديار  هؤكةى
بؤ دروستكةر ديكةى لة نةخؤشـــييةكى
نةخؤشـــةكان زؤربةى ئـــةم دياردةية..
هةردووك ثةنجةكانى ئافرتن، و طةنجن
وةرزى لـــة تياية دياردةكةيان دةســـت
لة نةخؤشـــييةكة و ئاكامـــى ســـةرما..
باش 20%ى لة نةخؤشدا باشةو 80%ى

نيية.
 Raynaud’s راينــؤد 2. نةخؤشــى 

بةهؤى روودةدات جؤرة ئةم :disease
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يـــان تةمـــةن ديكـــة،  نةخؤشـــييةكى
ضونكة طرنط نيية، (نَيرو مآ) رةطـــةز
رؤأل ديكة ســـةرةتاييةكةى نةخؤشيية
يةك جـــؤرة لةوانةية ئةم دةبينَيـــتء
ثةنجةكانى يان ثةنجةيةك يان ضةنـــد
زؤربـــةى بطرَيتـــةوةو دةســـت يـــةك 
وةكو هةيـــة، خراثى ـــةت ئاكامـــى

َ
حال

بةســـاأل، ســـاأل خراثرتبوون طانطريـــن،
نةخؤشيية نيشـــانةكانى لة جطة ئةمة

سةرةتاييةكةش.
نةخؤشيية سةرةتاييةكة هةندَيك

خوارةوةن: لةوانةى
 trauma لةرينــةوة يــان  زةبــر  .1

وةكـــو لةرينـــةوة  :or vibration
كؤنكرَيـــت ئامَيـــرى ميوزيكـــذةن،

شكَينةر.
بةستةرةشانةكانء نةخؤشييةكانى .2

 connective خوَيــن  بــؤرى هــةوى

،tissue diseases and vasculitis
،S.L.E سوورة طوركة نةخؤشـــى وةكو

.seleroderma ثَيست رةقبوونى
داخرانـــى 3.نةخؤشـــييةكانى

 obstructive arterial خوَينبةرةكان
.diseases

دةمارةكان. نةخؤشى .4
خوَين. نةخؤشى .5

 toxins ذةهـــر دةرمـــانء  .6
ئينديِراأل، ئَيرطـــؤت، وةكـــو دةرمانـــى

 heavy قورسةكان كانزا بليومايســـني،
.metals

ديكةيش. هى .7
ضارةسةركردن:

نةخؤشـــيية راينؤد، لة نةخؤشـــى
لة دةكرَيت، ضارةســـةر ســـةرةتاييةكة

سةرةتايي: راينؤدى دياردةى

جلءبةرطـــى لةبةركردنـــى   .1
خورى، دةستكَيشـــى طةرم، ئةســـتوورو
بؤ لةبار، ثَيـــآلوى ئةســـتوورو طؤرةوى

سةرما. وةرزى
نيفيديثـــني دةرمانـــى  .2

ملطـــم/رؤذ،   nifedipine 10-80
 diltiazem 60-120 ديلتيازيـــم
بـــؤرى فراوانكـــةرى  ،3 × ملطـــم
%1- كرَيم وةكـــو شـــَيوةى خوَيـــن بـــة

 Hyxyl نيكؤتينةيـــت  هَيكزايـــل  2
طليســـريل يـــان   ،nicotinate %1-2

 Glyceryl trinitrate تراينايرتةيـــت
prazocin 1 ملطـــم  2%.  ثرازؤســـني
،amlodipine 3 – ئةملؤديثـــني ×

 istradipine ئيزتراديثـــني
ثَينتؤكسى ،sildefenil ســـيلديفينيل

هتد. ... ،pentoxyfylline ني
َ
فيل

سيمثاســـاوى دةمـــارى بِرينـــى  .3
.sympathectomy

ســووربوونةوة دةمــارى ئــازارى  .3

:Erythromelalgia

بؤرى تيايدا كة دةطمةنة رةوشَيكى
فـــراوان دةبن، ناوبةنـــاو خوَينـــى ثـــآ
دةبَيت. ثآ بـــة ئـــازارو ســـووربووةوة
هةندَيكجار دةكزَيتـــةوة،  طةرمدادَيتء
لة بـــارة دةســـتيش دةطرَيتـــةوة، ئـــةم
رؤذَيك ضةنـــد ضةنـــد خولةكَيك بـــؤ

دةخايةنَيت.
يـــان   condition رةوشـــة ئـــةم 
ضةند (بآ هؤ) يان ئةنجامى سةرةتايية
نةخؤشييةكىديكةية،وةكو:خوَينزؤرى
،polycythemia rubra ســـةرةتايى

 thrombo زؤربـــوون خةثلة خوَيـــن 
طورطةســـوورة دةردى  ،cythemia

نةخؤشى  جومطة، S.L.E ريؤماتيزمى

ةثةســـتؤى
َ
ثال بةرزبوونةوةى شـــةكرة،

خوَين.
ضارةسةركردن:

سةرةتاييةكة هؤ .1
هةبوو. ئةطةر ضارةسةردةكرَيت،

 NSADS يـــان ئةســـثرين  .2
بةربةســـتكةرةوةى ئايبؤبرؤفني، وةكـــو

فايلـــني  ثينتؤكســـى  (blockers)

جايـــد مَيسيســـَير  pentoxyphylline

.Iloprost ئيلؤثرؤست ،mythysergide

«هةردووك سارد ئاوى ناو خستنة .3
ثَيكان».

تؤِرى شينبوونةوةى 4.سوورو

:livedo reticularis

ثَيســـت طؤِرانى رةنط لة بريتييـــة
ثةمةيى ةثةآلوى

َ
ثةل تؤِرى بةشَيوةيةكى

تايبةتى لة بة ســـوورو شني تَيكةأل، يان
ئةم ســـاردى بةركةوتنى قاض. ثَيســـتى
ةت

َ
حال زؤربـــةى دةكات. ديـــاردة زيـــاد

ئازارو بـــةآلم هةندَيكجار نيية، ئازارى
هةية. قاض ساردى بة هةست سِربوونء

جؤرة: سَي
تـــؤِرى شـــينبوونةوةى 1. ســـوورو
لة :.physiological L.R فسيؤلؤذي
ذناندا طةورةترو ى

َ
مندال ساواداو ى

َ
منال

هةية(وَينةي18).
بآ تؤِرى 2. سووروشـــينبوونةوةى

هؤ.
تـــؤِرى شـــينبوونةوةى 3. ســـوورو

 secondary lived (دووةمى) الوةكى
جؤرةى relicularil،  هؤكانـــى ئـــةم

ئةمانةن: سَيهةم
بؤرى ديـــوارى 1. نةخؤشـــييةكانى
وةكو ،vessel wall disease خوَين

 ،atherosclerosisرةقبوونىبؤرىخوَين
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بةستةرةشـــانةكان نةخؤشـــييةكانى
سفلس. سيل، ،connective tissue ds

خوَيـــن خةســـتى زيادبوونـــى  .2
.hyperviscosity

 cryopathies ســـةرما 3. دةردى
ســـارد ؤبيولينـــى

َ
طل بوونـــى وةكـــو 

خوَيندا. لة cryoglobulinemia
خؤيى دذى بةرطرى .4

.autoimmnity
سكماكى. .5
نةزانراو. .6

ضارةسةر:
سةرما. لة خؤثاراستن .1

هؤكةى. ضارةسةرى .2
دةست شينهةَلطةِرانى .5

:Acrocyanosis  

طةِرانى
َ
سوورهةل شنيء لة بريتيية

بةشَيوةى دةموضاو دةستء هةميشةيى
دةستء لة ةيى، لةوانةية جطة

َ
ةثةل

َ
ثةل

لووت بطرَيتةوة. ثآء طوَيضكةو دةموضاو
بةرى ،familial خَيزانييـــة زؤر جار

.clammy شَيدارة ساردو دةست
خوَينبةرؤكـــةكان رةوشـــةدا لـــةم 
،constriction يـــةك ضوونةتـــةوة
طؤى ناو خوَينهَينةرةكانى تـــؤِرى بةآلم
بوون، فراوان ثَيضةوانةوة بـــة بن توَيذ
لة خوَيـــن زياترة خةســـتى هةندَيكجار

(وَينةي19). ئاسايى
ضارةسةر:

لة دووركةوتنةوة طةرم، جلوبةرطى
سةرما.

سووربوونةوة شنيء .6

:Erythrocyanosis

سووربوونةوةى شـــنيء لة بريتيية
كة ثَيســـتدا لة بةردةوام ةيـــى

َ
ةثةل

َ
ثةل

تيابَيت، زؤرى ضـــةورى ضينَيكى ذَيرى
لة ةودا،

َ
طةنجى قةل لة ذني تايبةتى بـــة

ســـمت. قؤألء لة هةندَيكجار قاض، رانء
بة هةســـت دةكاتء ســـةرما دروســـتى

دةكرَيت(وَينةي20). سووتانةوة
ضارةسةر:

طةرم. جلوبةرطى .1
وةرزشكردن. .2

دابةزاندن. كَيش .3
الستيكى. ؤنى)

َ
(كؤل طؤرةوى .4

 cold ســاردى بــة لريدةركــردن  .7

:urticaria

هؤى دةبَيتة ســـةرما بةركةوتنـــى
لة ئاوسان

َ
هةل لريدةركردنء ثةيدابوونى

تايبةتى دةستء بة بةرةآليةكان، شوَينة
رةوشـــة دةرناكةوَيت ئـــةم دةموضـــاو،
كـــو

َ
بةل بةرســـةرماكةوتنةكة، كاتـــى 

هةية  3 جؤرمان طةرمكردنـــةوة. دواى
(وَينةي21):

لريةكان :familial خَيزانى جؤرى .1

 24-48 ناخورَين، بـــةآلم دةكزَينـــةوة،
لريةكان لةطـــةأل دةمَيننةوة، كاتذمَيـــر
لةرزينء سةرئَيشـــةو

َ
تا-و هةل لةوانةية

ماســـؤلكةكانء جومطـــةكانء ئـــازارى 
خوَين سثى خِرؤكةى رووبدات، سكئَيشة

.Leukocytosis زياددةكات
 stanozololستانؤزؤلؤأل ضارةسةر:

بكات. ضارةسةرى لةوانةية
 :primary ســةرةتايى  جــؤرى  .2

بةر شـــوَينة دةردةكـــةون لة لـــريةكان
هةندَيكجار بةآلم ســـةرماكةوتووةكان، 
ةثةستؤى خوَين

َ
ثال هةناسة توندبوونء

ناو دابةزيـــن روودةدات و مةلةكردن لة
كوشـــندةبَيت، لةوانةية ئـــاوى ســـارددا
دواى .shock بوورانـــةوة بةهـــؤى

دةدات. روو قبوون
َ
بل

ضارةسةر:
doxepin 25 ملطم  دؤكسيثني .1
و  بةيانى 50 ملطـــم و خةوتـــن كاتـــى

ئَيوارة.
سيثِرؤهيثتادين .2

.3× ملطم cyproheptadine 4
 acrivastine ئةكريظاســـتني  .3

.cetirizine سيتايرازين يان
زافريلؤكاســـت  + ســـيتايرازين  .4

.zafirlukast
نةستياركردن .5

 desensitization بة خشـــتةكى 
تايبةت. بةرنامةيةكى بةثَيى ى،

َ
سةهؤل

(دووةمى) الوةكى جؤرى .3
نةخؤشـــى بةهؤى  :secondary  
ؤبيوليينى

َ
طل وةكو: روودةدات، ديكـــةوة

،cryoglobulinemia خوَين ناو ساردى
خوَينـــدا لـــة ســـارد  فايربينؤجينـــى
سفلســـي  ،ciyofibrinogenemia
هتـــد... .... جطـــةر، دووةمـــى، ســـؤى
تووشى لريدةركردنةكة لةطةأل نةخؤش
ةثةســـتؤى

َ
ثال دابةزينـــى سةرئَيشـــةو،

بوورانةوة قوِرطء ئاوساوى
َ
هةل خوَينء،

دةبَيت.
 cold ســةرما بــة 8. هــةوى ضــةورى

:panniculatis
مردنى (لـــة ئةنجامى ثتةو طرَيـــى
ـــدا

َ
مـــةى مندال

َ
كول ضـــةورى) لةســـةر

ســـةرما، بةركةوتنى دواى دةردةكةوَيت
دةبَيتةوة(وَينةي22). ضاك ثاشماوة بآ
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دروستبوونى ثةِرةكانى خوَين:

 ثةِرةكانـــى خوَيـــن راســـتةوخؤ لة 
طـــةورةكان  ناوك  ســـايتؤثالزمى خانة 
مؤخـــى  (MEGAKARYOCYTE)ى 
ئَيسكةوة دروست دةبن بةشَيوةى ثارضة 
لَي بوونةوة، لةبةرئةوة ئةو ثةِرانة بَي 
ناوكـــن. ذمارةى ئـــةم ثةِرانة لةخوَيندا 
لةنَيـــوان 400-130 هـــةزارة لـــة يةك 
مليمةتر ســـَيجادا. و تةمةنيان لةنَيوان 
دا 

َ
9-5 رؤذانةيـــة ثَيش ئةوةى لة ســـثل

وةشـــَين. و 
َ
ثارضـــة ثارضة بـــنب و هةل

هةندَيك جاريش ذمارةيان زياتر و كةمرت 
دةبَيت بةثَيى بارى فسيؤلؤذى كةسةكة. 
و وةك خِرؤكة سثيةكانى خوَين تواناى 
خؤطؤِرينيان بؤ شَيوةى ئةميبى هةيةو 
َيكـــى زؤر طةورة لة كردارى مةيينى 

َ
رؤل

خوَيندا دةبينن و بةشى هةرة سةرةكى 
بارســـتة مةييوةكة دروســـت دةكةن و 
بوونـــى ضةورى فؤســـفؤرى لة ثةردةى 
َيكى طةورةى هةية لة 

َ
ثالزماكةيـــدا رؤل

ةكانى مةييوةكةدا 
َ
دروست كردنى ريشال

ماددةى  ثةِرةكانـــى خوَيـــن  هةروةهـــا 
سريؤتؤنني (SEROTONIN) يش لةكاتى 
برينداربوون يـــا زامداربووندا دةرَيذن 
بـــؤ تةســـك كردنـــةوةى موولوولةكانى 
خوَين، ئةم ثةِرانة شـــَيوةيان خةثلةيي 
يا هَيلكةيية و هةندَيكجاريش ضيلكةيي 
2- لةنَيـــوان  تريةيـــان  و  دةردةكـــةون 

4 مايكرؤنـــدا دةبَيـــت، لةكاتـــى خوَين 
ضركـــةدا   2-3 لةمـــاوةى  بةربوونـــدا 
دةطةنة شـــوَينى زامةكةو لةثَيشـــدا بة 
ديوارة ثضِراوةكانى لوولة خوَينةكانةوة 
دةنوسَين، لة ثاشرتدا خؤيان بةيةكرتيةوة 
دةنوســـَينن و وردة وردة تؤثةأل تؤثةأل 
كؤدةبنةوة لةم كاتةشـــدا ريشالؤكةكانى 
ياندا يةك دةطرن بةرة 

َ
ناو خوَين لة طةل

بةرة مةييو CLOT دروست دةكةن. 
جطةر لة لةشـــى مرؤظدا ماددةيةك 
دةوترَيـــت  ثَيـــى  دةكات  دروســـت 
ثرؤســـرؤمبني ئةم ماددةية لة خوَيندا 

   
ئةكرةم قةرةداخى 

تَيكضوونة فسيؤلؤذييةكانى 
ثةِرةكانى خوَين
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خوَين ثةِرةكانى كة كاتَيك دةسوِرَيتةوة،
دةنوسَين بةيةكرتيةوة لةشوَينى زامةكة
و دةتةقَيـــت ثالزماكانيـــان ثـــةردةى
ثَيى دةرةوة ماددةيةكيـــان لـــَي دَيتـــة
ئةم ماددةية سرؤمبؤبالســـتني، َين،

َ
دةل

ثرؤســـرؤمبينةكة طؤِرينى هؤى دةبَيتة
سةر كة ئةويش كاردةكاتة سرؤمبني، بؤ
خوَين ثالزماى ناو تؤواوةكانى ة

َ
ريشـــال

 FIBRONOGEN فايربؤنؤجـــني واتـــة
،FIBRIN ريشـــالني بـــؤ و دةيانطؤِرَيـــت
خوَينـــة ثـــةِرة كـــة ئةويـــش لةطـــةأل
يةكدةطرَيـــت، وةشـــاوةكاندا 

َ
هةل

ســـثية و ســـور خِرؤكة لةطةأل هةروةها
دةمـــى وردة وردة و شكاوةكانيشـــدا
ة
َ
دةنكؤل دةطرن، لةكاتَيكدا ئةو زامةكة

دةكةونة كـــة  (GRANULE) وردانـــةى
خوَينةوة، ثةِرةكانى ســـايتؤثالزمى ناو
دةمى و دةِرَيـــذن ســـريؤتؤنني ماددةى
و بةوانة دةكةنةوة تةسك زامةكةى ثَي
قةتماغة دروســـت يا وردة مةييو وردة
دةرةوةى لةشـــى لة و خوَينةكة دةبَيت
و ئيـــرت خوَين نايةتة دةرةوة دةمةيةت

: خوارةوة هاوكَيشةيةى سَي ئةم وةك
سرؤمبؤبالستني

سرؤمبني ← ثرؤسرؤمبني
             سرؤمبني 

فايربيـــن  ← فايربؤنؤجـــني
(ريشالني)

بةيةكـــةوة خةثلـــة + ريشـــالني
مةييو شـــكاوةكان = خرؤكة و لكاوةكان

(قةتاماغة).
خوَين: ثةِرةكانى ثَيكهاتةى

خوَين  لة كة خوَين ثةِرانـــةى  ئةو
ميكرؤســـكؤبي لةذَير و دةردةهَينرَيـــن
دةِروانرَيـــت، لَييـــان ئةلكرتؤنيـــدا
هةية دياريـــان ثالزمـــاى ثةردةيةكـــى
ثرؤتينـــى شـــةكرى  كؤمةلَيـــك كـــة 

تايبةتمةنديان (GP) (طاليكؤثرؤتينى)
كارلَيك لةطةأل بةهؤيانةوة لةســـةرة كة
مةيـــني خوَيـــن ديكـــةى هؤكارةكانـــى
لوولـــة ســـةرةِراى دةكات و رَيطـــرةكان
لةمانة جطـــة يةكـــرتى. و خوَينـــةكان
ثالزما بِرَيكى بـــاش ضةورى ثـــةردةى
لة طةلَيك كة بةشدارى فؤسفؤرى تَيداية

دةكات. ثةِرةكاندا ضاالكيةكانى لة
ثةِرةكانيشـــدا لةناو ســـايتؤثالزمى
بة ســـَينتةرى كة مايتؤكؤندريـــا هةية

فؤسفؤرى  سَي ئةدينؤسينى ATP واتة
ثةِرةكة بؤ وزةيةكى بـــاش دادةنرَيـــت.
ثةيدادةكةن بؤئةنجامدانى ضاالكيةكانى
ة
َ
دةنكؤل ســـةرةكى جؤرى دوو هةروةها

جؤرى دةبينرَيت، سايتؤثالزمةكةيدا لة
دةنكؤلـــةى    بـــة  كـــة  يةكـــةم 
دةبرَيت  - GRANULES α نـــاو  ئةلفـــا
ةى

َ
دةنكؤل بـــة و جـــؤرى دووةميشـــيان

لةبةرئةوةى   DENSE GRANULE ضـــِر
ضـــِر ئةلكرتؤنيـــدا لـــة ميكرؤســـكؤبى
َيكى

َ
رؤل نـــة

َ
دةنكؤال دةردةكةوَيـــت ئةم

و ضاالكيةكانى كـــردار لـــة طةورةيـــان
يةكطرتن لة تايبةتى بة هةية ثةِرةكاندا
مةيينى كردارةكانى و نوسان ثَيكةوة و
دةنكؤآلنة ئةو ئةمانة سةرةِراى خوَيندا،
شـــيكردنةوةى كردارةكانى بةشـــدارى
رذاندنـــى ســـةرةِراى و شـــةكر دةكـــةن
كة لةوةثَيـــش ئاماذةمان ســـَيرؤتؤنني

 5 – توتيامني هايدرؤكسي ماددةى ثَيدا،
لة طةورةى َيكى

َ
رؤل ئةويش كة دةِرَيذن

موولوولة خوَينانةدا تةسكردنةوةى ئةو
بؤ زامةكـــةوة لـــة هةيـــة كـــة نزيكـــن
خوَين دةرةوةى هاتنـــة كردارى ئةوةى

بوةستَينن.
 ANTI هيثاريـــن دذة  هةروةهـــا

هيستامني. ماددةى و HEPARIN

كارةكانـــى كـــة ئاماذةيـــة جَيـــى 
ئـــةو بةرهةمهَينانـــى رَيكخســـتنى
هؤرمؤنَيكـــةوة دةبَيت بةهؤى ثةِرانـــة
ســـرؤمبؤثةيتني َيـــن

َ
دةل ثَيـــى كـــة 

.THROMBOPAIETIN

خوَين: ثةِرةكانى فسيؤلؤذى
َيك

َ
كؤمةل بةطشتى خوَين ثةِرةكانى

دةتوانني كة ســـةرةكييان هةية فرمانى
دةستنيشـــانيان كورتى بة لة خـــوارةوة

بكةين:
بةربوون    خوَيــن 1. وةســتاندنةوةى

:HAEMOSTASIS

بوونيانبريندابوونى لةكاتىزامدار
كاتَيك لةشـــدا، دةرةوةى هةر بةشـــَيكى
ثةِرةكانى دةرةوة دَيتة زامةوة لةو خوَين
دةورى لة ضركةيةكدا لةضةنـــد خوَين
لةبةرئةوةى كؤدةبنـــةوة، ئـــةو زامـــة
ئـــةوة لينجـــة، دةرةوةيـــان ديـــوارى 
بةخَيرايي زؤر كـــة دةدات يارمةتيـــان
لكاندنيان ســـةرةِراى بلكَين، بةيةكةوة
يا تةقيون مولوالنـــةى ئةو بـــة ديوارى
دةدات يارمةتيان ئةمةش برينداربوون،
هاتنـــة دةرةوةى قةدةغةى بؤ ئـــةوةى
بكةن بريندارةدا ناوضة خوَينةكة لـــةو
سريؤتؤنني ماددةى كاتيشدا لةهةمان و
لةو خوَينةكان لوولـــة دةمـــى دةِرذن و
دةكةنةوةو خوَينةكة ناوضةيةدا تةسك

دةوةستَينن.
مةياندن: كردارى خَيراكردنى .2

ثَيشـــرتةوة ئاماذةمان ثَيدا وةك لـــة
لة طرنـــط زؤر ماددةيةكـــى ثـــةِرةكان
دةرَيـــذن مةياندنـــدا كـــردارى خوَيـــن
سرؤمبؤبالســـتني لـــة بريتيـــة كـــة 

بـــؤ  دةطؤِرَيـــت  THROMBOBLASTIN

بةيارمةتـــى   THROMBIN ســـرؤمبني
خوَيندا، لة كالسيؤم ئايؤنةكانى بوونى
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ة
َ
ريشـــال واتة فايربؤنؤجني ئةويش كة

بؤ دةطؤِرَيـــت خوَينـــدا تـــواوةكان لـــة
هؤى  دةبَيتة ئةوةش ، FIBRIN ني

َ
ريشال

برينةكة. دةمى تةنينى
كرذبوونى يارمةتيدانى .3

مةييوةكة:
مـــاددة دروســـتبوونى لةكاتـــى 
،CLOT RETRACTION مةييوةكـــةدا
ديكة ماددةيةكـــى خوَيـــن ثةِرةكانـــى
ريرتاتؤزايم دةوترَيت ثَيـــى كة دةِرَيذن

ماددةيـــة  RETRATOZYME كـــة ئـــةم

و ةكان
َ
ريشـــال كرذكردنى هؤى دةبَيتـــة

ضِر زؤرتر مةيوةكـــة بـــةوةش مـــاددة
باشـــرت يةك و دةضَيتـــةوة دةبَيتـــةوةو

دةطرَيت. برينةكة دةمى
:PHAGOCYTOSIS ماشينةوة .4

ئةم ةتةكانى
َ
خةســـل لة يةكَيكى دى

سثيةكان خِرؤكة وةك كة ئةوةية ثةِرانة
ميكرؤبةكانيـــان توانـــاى ماشـــينةوةى
ظايـــرؤسء كةِروو تايبةتـــى هةيـــة بة
و هاتنة ميكرؤبانةدا ئةم لةكاتى بوونى
كردارى بة خوَيـــن، ناو بؤ ذورةوةيـــان
يان

َ
تؤثةل و ثةالماريان دةدةن قةثطرتن

جةســـتة بة زيـــان ـــن
َ
دةكـــةن و ناهَيل

بطةيةنن.
خوَيــن بةربوونــى 5. لــة كــردارى

بؤماوةييدا
:(HEMOPHILIA (هيمؤفيليا

لة بؤماوةييـــة كـــة نةخؤشـــييةكى
نةوةكان بـــؤ  دةطوَيزرَيتةوة باوانـــةوة
و بةربوونـــى خوَيـــن هـــؤى دةبَيتـــة 
درَيذ بؤماوةيةكـــى نةطريســـاندنةوةى
كريوتني مـــاددةى ئةم ثةِرانة خايـــةن.
هيمؤفيليايـــةو دذى كـــة دةِرَيـــذن
خوَينةكة و دادةبةزَينـــن  كاريطةرييان

دةطريسَيننةوة.

خوَين: ثةِرةكانى تَيكضوونى
دةتوانـــني طشـــتى  بةشـــَيوةيةكى
بة خوَين بكةين تَيكضوونـــى ثةِرةكانى

بةشةوة: دوو
ذمارةيي. تَيكضوونةكانى يةكةم:
فرمانى. تَيكضوونةكانى دووةم:

ذمارةيي: تَيكضوونةكانى يةكةم:
كةم بوونى يان زيادبوون مةبةست لة

خوَينة: ثةِرةكانى ذمارةى
ثــةِرةكان ذمــارةى  كةمبونــى  .A

:THROMBOCYTOPENIA

ةتة 
َ
حال ئةم هةرةزؤرى بةشـــى     

كة  دةطرَيتةوة 85% منـــداأل دةطاتة كة
و يةوةيةوة،

َ
سال هةشت لةذَير تةمةنيان

خوَين بةشَيوةى هةوكردن و لةئةنجامى
ثـــةردةى ناوةوةى لة كـــةم بةربوونـــى
و دةردةكةوَيت ةدا

َ
ريخؤل دةم و طـــةدةو

و دةطرَيتةوة، دةماخيـــش هةندَيكجـــار
دادةبةزَيت زؤر نةخؤشةكة طشتى بارى
دةبَيتةوة، كةم زؤر ثـــةِرةكان و ذمارةى
لةدةماخدا خوَين بةربـــوون و ئةطـــةر
بوو زؤر بةربوونةكة خوَيـــن يا روويدا
ئةطةرى و مردن هؤى ببَيتـــة لةوانةية
هةفتةدا دوو ضاكبوونةوةش لةمـــاوةى
يا تيذ بةشـــَيوةى ةتة

َ
حال زؤرةو ئـــةم
ناودةبرَيت. توند

كة ديكـــةدا ةتى
َ
حال لـــة هةندَيـــك

و وةردةطرَيـــت شـــَيوةى درَيذخايـــةن
دةبينني دةردةكةوَيت ذناندا لة بةزؤرى
ثةردةكاندا ثَيست و بةربوون لة خوَين
خوَين كةسةكة لةوانةشـــة و روودةدات
لةكاتى يـــا بهَينَيتـــةوة

َ
هةل لةدةمـــةوة

مانطانةدا ســـوِرى كةوتنة ســـةرخوَينى
لةطةأل ميزدا يا بةرببَيـــت زؤر خوَينى

دةرةوة. بَيتة خوَين

كلينيكى: بارى
كـــةم زؤر ثـــةِرةكان ذمـــارةى  .1

دةبَيتةوة.
رؤيشتن درَيذة لَي ماوةى خوَين .2

دةكَيشَيت.
طةورةكان نـــاوك خانة 3. ذمـــارةى

مؤخى ئَيسكدا  MEGAKARYOCYTE لة

ناتوانن زؤربةيـــان بةآلم دةكات، زيـــاد
بهَينن. بةرهةم ثةِرةكان

ثةِرةكانى كةمبوونــةوةى هؤكانــى
خوَين:

ثـــةِرةكان بةرهةمهَينانى كـــةم  .1
كةمى  B12 و كةمى ظيتامـــني بةهؤى
خوَين سثيبونةوةكانى و فؤليك ترشـــي
مؤخـــى لـــة بةشـــَيك و لةناوضوونـــى
ماددة دةرمان و يا بةكارهَينانى ئَيســـك

ذةهرةمةنيةكان.
وبوونـــةوة

َ
بال ثشـــَيويةكانى  .2

دا.
َ
سثل ئاوسانى

َ
هةل لةكاتى بةتايبةتى

ذيانـــى مـــاوةى 3. كةمبوونـــةوةى
ثةِرةكانبةتايبةتى بةهؤىهةوكردنةكان
يا خوَيندا، لوولةكانى لة وةرةم بوونى و
و خوَينى كةم جؤرةكانـــى لة هةندَيـــك
ماددةو هةندَيك بةرامبةر هةستدارَيتى

دةرمان.
فرمانى: تَيكضوونى دوةم:

فرمانى تَيكضوونةكانـــى دةتوانـــني
بةشـــى دوو خوَين بكةين بة ثةِرةكانى

سةرةكيةوة:
بؤماوةييةكان: تَيكضوونة يةكةم:

دةطرَيتـــةوة كة ئـــةو تَيكضوونانـــة
جينةكان طواســـتنةوةى لـــة ئةنجامـــى
نةوةكان. بؤ دةطوَيزرَينةوة لةباوانـــةوة

: هةندَيكيانن ئةمانةش
بؤماوةييةكانـــى تَيكضوونـــة  .A
لةنةخؤشييةكى بريتيية كة يؤرسموت
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دةبَيـــت منـــداآلن بؤماوةيـــي تووشـــى
سروشـــتى ثـــةِرةكان فرمانى و تيايـــدا
سةرةكى هؤى دةدةن، لةدةســـت خؤيان
كةمى ةتـــة دةطةِرَيتةوة بـــؤ

َ
ئـــةم حال

فؤسفاتى  سَي ئةدنؤســـينى ATP واتة
ثَيكةوة بؤ طرنطة زؤر كة ماددةيةكـــى
بةيةكةوة، خوَين ثةِرةكانى نوســـاندنى
و جطـــةر نةخؤشـــيةكانى هةروةهـــا
لةدةستدان طورضيلةو نةخؤشـــيةكانى
هؤكارى ئَيســـك، مؤخى ناوضونى يا لة

بؤى. بنةِرةتني
طالنزمـــان  تَيكضوونةكانـــى  .B
ثَيـــى كـــة  (GLANZMANN)
خوَينـــى ثةِرةكانـــى الوازى َيـــن

َ
دةل

بؤماوةيـــي بةربوونـــى  خوَيـــن 
 HEREDITARY HEMORRHAGIC

تَيكضونةش  ئةم  THROMBOSTHEINIA

دةبَيت منداأل تووشى ثَيشوو ئةوةى وةك
باوانةوة لـــة بؤمـــاوةوة ولـــة ئةنجامى
كاردةكاتة ديســـانةوة و منداأل، دةطاتـــة

ئةوةش  ATP كة كةمى يا نةبوون سةر
ثةِرةكانى ثَيكةوةنةلكاندنى هؤى دةبَيتة
و ثشـــَيوى هةروةها خوَين بةيةكـــةوة
هةية. ثةِرةكاندا ديوارى لة ناِرَيكيةك

سةرةكيةكانى: نيشانة
بةربوونـــى خوَيـــن بريتييـــة لـــة
خوَينى كةم نيشانةكانى و ناوثؤشةكان
جياوازةكانـــى بةربوونـــة خوَيـــن و 
و و ئةندامـــةكان لـــةش نـــاو هةنـــاوى
ثَيست. ناوضةى هةندَيك شيبوونةوةى

برنارد بؤماوةييةكانى C. تَيكضوونة
بةزؤري   BERNARD-SOULIER سولَي
منـــداآلن تووشـــى ئـــةم تَيكضوونـــةش
سةرةكيةكانى فرمانة ثةِرةكان و دةبَيت
هؤكارةكةش دةدةن. لةدةســـت خؤيـــان
دةطوَيزرَيتةوة لةباوانـــةوة بؤماوةييةو

قةبارةى لةئةنجامدا و ـــةكان.
َ
بؤ مندال

ثرؤتينة و خوَين طةورة دةبن ثةِرةكانى
ديوارى لة (طاليكؤثرؤتني) شةكريةكان
ثةِرةكان ئيرت كةم دةبن زؤر ثةِرةكانـــدا

بكةن. جَيبةجَي خؤيان كارى ناتوانن
وةرطرياوةكان: تَيكضوونة دووةم:

دةطرَيتةوة كة  تَيكضوونانة     ئـــةو
ثةيدا دةرةكيـــةوة كارى لـــة ئةنجامـــى
ئةمانةى بؤماوةيني وةك نـــا واتة دةبن

خوارةوة:
بةهؤى ثــةِرةكان A. كةمبوونةوةى

بةهؤى  بـــةزؤرى بوونــةوة:  ذةهــراوى
دةبَيت ثةيدا دةرمانـــةوة بةكارهَينانى
دابةش دةرمانانةى كة بةتايبةتى ئـــةو
بةنزول وةك رادةطرن خانـــةكان بوونى
لةناوبةرةكانـــى مَيـــروو و و بةنزيـــن
هتد.. يا لة ئةنجامى خؤدانة ئةنيلني و

ئايؤنى. بةرتيشكى
نيشــانةييةكانى كةمبوونــة  .B

ثةِرةكان:
بــةزؤرى  ئــةم حاَلةتــة  هؤكانــى

دةطرَيتةوة: ئةمانة
مةالريـــا- وةك: نةخؤشــيةكان .1
- رةقبوونى لوكيميا - طرانةتا، ســـورَيذة
كرؤكى وةرةمةكانى – ئَيســـك كرؤكـــى
دأل. ثـــةردةى هةوكردنةكانى - ئَيســـك

هتد.
خِرؤكــةكان ذمــارةى زيادبوونــى 

:THROMBOCYTEMIA

ذمـــارةى لةزيادبوونـــى بريتيـــة 
كرؤكى و خوَيـــن لة ثةِرةكانـــى خوَين
ضةنـــد جؤرَيكن ئةمانةش و ئَيســـكدا،

لةوانة:
زيادبوونة نيشــانةييةكانى يةكةم:

ثةِرةكان:
 SYMPTOMATIC 

THROMBOCYTEMIA 
بةهـــؤى ةتـــة

َ
حال ئـــةم بـــةزؤرى 

نةخؤشى هةندَيك يا ثوكانةوةى ســـثأل
مةييوى يا بوونى سثأل سيلى وةك سثأل

دةبَيت. دا دروست
َ
سثل لة زؤر

هاوبةشــةكانى زيادبوونــة دووةم:
ثةِرةكان:

كة  دةطرَيتةوة ةتانة
َ
حال ئةو  بةزؤرى

بةهؤى بوونى خوَين ذمارةى ثةِرةكانى
زياد لةشـــدا نةخؤشـــيةوة لة هةندَيك
نةخؤشـــيةكةدا نةمانى لةطةأل دةكـــةن
دؤخى دةطةِرَيتةوة وردة وردة ةتةكة

َ
حال

خِرؤكةى زيادبوونةكانى وةك جارانـــى
ســـثي خِرؤكةى زيادبوونةكانى ســـور،

ئَيسك. و رةقبوونى مؤخى (لوكيميا)

سةرضاوةكان:

1. A.VICTOR HEFFLORAND, 
LEWIS,TUDDENHAM;’ 
POSTGRADUATE HEAMATOLOGY’

4TH ED. NEW YORK 2001
PP 581- 596
2. WILIAM BOYDI 

PATHOLOGY 
LONDON PP; 1097 -1157 
3- STUART IRA FOX 
HUMAN PHYSIOLOGY 
7TH ED.
NEW YORK 2002
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كلؤربوونى ددان و نةخؤشـــييةكانى 
ثشـــتةكانى 

َ
ثـــوك و هةوكردنـــى شانةثال

وة لةكوردستان و 
َ
ددان، نةخؤشـــيةكى بال

م لةم 
َ
ثَيويســـتى بةكارى جدى هةية، بةال

تانى دونيا بةهؤي 
َ
نةى دواييدا لةوال

َ
ســـاال

باشـــكردنى سســـتمى خـــواردن و بوونى 
فلؤرايد لةئاوى خواردنةوةدا و باشرتبوونى 
تةندروســـتى دةم و ددان و ئاطاداربـــوون 
 
َ
لَيي كلؤربوونى ددان كةمبؤتةوة. لةطةل

ئةم طؤِرانانةشدا تائَيستا كلؤربوونى ددان 
ثشـــتةكانى ددان 

َ
و ثوكانةوةى شـــانة ثال

وةكانى دنيان.
َ
لةنةخؤشية بال

ندا 
َ
كلؤربوونى ددان لةساواكان و منداال

ثَيـــي دةوترَيت كلؤرى مةمكة شووشـــة، 
هؤكارى ئةم كلؤربوونى ددانة دةطةِرَيتةوة 
 ،

َ
بؤئةوةى بـــاوان و بةخَيوكةرانى مندال

ةكـــة بةمةمكةشوشـــةى ثِرئـــاوى 
َ
مندال

ميوة (شـــةربةت) يان شـــريةوة دةنوَينن 
يان مةمكةمذةيةكى شريينى دةدةنَى كة 

كَيشراوة.
َ
لةهةنطوين يان شةكراو هةل

ن  د يكـــر ر طا َيز ر ثا ة و ئة ر بة لة
لةتةندروســـتي ددان هةر قؤناغي زووي 
تةمةنةوة دةســـتثَيدةكات و ئاطاداربوون 
و  طرنطـــة  ددان  و  دةم  لةنؤشـــدارى 
دوركةوتنـــةوة لـــة كلؤربوونـــى ددان و 
طةشـــةو ثَيطةشتنَيكى سروشـــتى دةم و 
ددان،ددانـــى بةهَيـــزو دةمَيكى نؤشـــدار، 
خواردن كاريطةرتـــرو بةضَيذتر دةكات. 
تةندرةســـتى دةم بةندة لةســـةر جؤرى 
خواردن و نؤشدارى ددانةكان، لةبةرئةوة 
زؤر طرنطة رؤذانة خؤراكى هةمةضةشن 
بخؤيـــت و خؤراكت لةســـةر شـــَيوةى ” 
هةِرةمى خواردنى تةندروست“ دابِرَيذيت 
و ثاش نان خواردن دةم و ددانت بشؤيت.

ثـــاش خـــواردن لةنزيكرتين بـــواردا 
ددانةكانت ثاكبكـــةرةوة، بةتايبةت ثاش 
شـــةكرييةكانى  خواردةمةنية  خواردنى 
وةك كَيك، ثسكيت، شريينى و مرةبا.طةر 
لةنَيوان ذةمةكاندا شتَيكت خوارد، ميو يان 
ســـةوزة بخؤ بؤ زيادكردنى دةردانى ليك 
و شوشـــتنةوةى دةم و ددان لةثاشـــماوةى 
خـــؤراك، ثةنري ”هاوِرَيي ددانة“ و ميناى 
ددانةكان بةهَيز دةكات، لةنَيوان ذةمةكان 
لةخواردنى ئةو شريينيانة دوركةوةرةوة 

كة بةددانةوة دةنوســـَين هةروةها ضثسي 
ثةتاتـــةو ثســـكيت و مَيوذيـــش مةخؤ. 
هاوكات بةردةوام ضاودَيرى ددان و ثوكت 
بكةو ســـةردانى نؤشـــدةرى ددان بكة بؤ 

ثشكنينيان.. 
كَى لةبةر مةترسيداية؟

كاربؤهيدراتـــة  ئـــةو  ئةوانـــةى   ¿
بةكاردةهَينـــن كة لةبارن بؤ ترشـــاندن 
و لةنَيـــوان ذةمةكانـــدا ئةو شـــريينيانة 
دةخؤن كة بةدانةوة دةنوسَين و بةردةوام 
بةرهةمةكانى سثيايي (شريو بةرهةمةكانى 

وةك ثةنريو ماست) ناخؤن.
¿ ئةو كةسانةى هةويرى ددانى فلؤراوى 
بةكارناهَينـــن و بةردةوام بةشـــَيوةيةكى 
زانستى ددان ناشؤن و سةردانى نؤشدةرى 
ددان ناكـــةن بؤ ثشـــكنني و ئاطاداربوون 

لةددانيان.
 

خؤراك و كلؤربوونى ددان
ح*

َ
طورد سال

َ
د. هةل
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ندا 
َ
كلؤربوونى ددان لةساواكان و منداال

ثَيـــي دةوترَيت كلؤرى مةمكة شووشـــة، 
هؤكارى ئةم كلؤربوونى ددانة دةطةِرَيتةوة 
 ،

َ
بؤئةوةى بـــاوان و بةخَيوكةرانى مندال

هؤكارى ئةم كلؤربوونى ددانة دةطةِرَيتةوة 
 ،

َ
بؤئةوةى بـــاوان و بةخَيوكةرانى مندال

هؤكارى ئةم كلؤربوونى ددانة دةطةِرَيتةوة 

ةكـــة بةمةمكةشوشـــةى ثِرئـــاوى 
َ
مندال

ميوة (شـــةربةت) يان شـــريةوة دةنوَينن 
يان مةمكةمذةيةكى شريينى دةدةنَى كة 

كَيشراوة.
َ
لةهةنطوين يان شةكراو هةل

شـــةكرييةكانى  خواردةمةنية  خواردنى 
وةك كَيك، ثسكيت، شريينى و مرةبا.طةر 
لةنَيوان ذةمةكاندا شتَيكت خوارد، ميو يان 
ســـةوزة بخؤ بؤ زيادكردنى دةردانى ليك 
و شوشـــتنةوةى دةم و ددان لةثاشـــماوةى 
خـــؤراك، ثةنري ”هاوِرَيي ددانة“ و ميناى 
ددانةكان بةهَيز دةكات، لةنَيوان ذةمةكان 
لةخواردنى ئةو شريينيانة دوركةوةرةوة 
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ى، 
َ
11 سال تاتةمةنى لةسكى دايك ن

َ
منداال

دةكرَيت نةبَيت، دروســـت طةر خؤراكيان
ثَيكهاتةى و دروســـتبوون كاربكاتةســـةر
كون دةبَيتةهؤى ئةمـــةش ددان، مينـــاى
ناوضةيةكى ضةنـــد زبربوونى و بـــوون
لـــةم كلؤربـــوون ئةطـــةرى ددانـــةكان و

زياددةكات. ناوضانةدا
نةى دةخرَينة

َ
منداال ئةو و ساواكان ¿

جَيطـــاى نوســـتنةوةو مةمكةمذةيةكـــى
يان لةدةميانداية، لةشريينى كَيشراو

َ
هةل

تَيداية ثِر شـــلةيان مةمكة شوشـــةيةكى
لةئاو. جطة

خواردنيان كةسانةى ثشـــَيوي ¿ ئةو
(نةمانى ئارةزووى وةك ئةنؤرَيكسيا هةية،
واتةخؤِرشـــاندنةوة بوليميا و خـــواردن)
دةم نـــاو ترشـــبوونى كـــة دةبَيتةهـــؤى
بـــؤ لةبـــار و دروســـتكردنى كةشـــَيكى

كلؤربوون.
بةتةمةنةكان لةكةســـة ¿ هةندَيـــك
درَيذخايةنـــةكان نةخؤشـــية بةهـــؤى 
(ئةوانـــةى دةرمـــان بةكارهَينانـــى و 
بةشَيوةيةكىئاسايي ثزيشكدةيانوسَيت).
تةندروستى نةكردنى ضاودَيرى هةروةها
هةمةضةشـــنى نةبوونـــى و دةم و ددان
هؤى ئةمانـــة دةبنة هةموو لةخؤراكـــدا،

داهَيزرانىتةندروستىددانةكان.
شـــةكرةيان هةية ¿ ئةو كةســـانةى
يةكَيك زياتـــردان، لةبةر مةترســـيةكى
لةبةرزبوونةوةى بريتييـــة لةهؤكارةكان
ئةو كةســـانةى رَيـــذةى شـــةكر لةليكى
نةكراوة،

َ
نةخؤشيةكةيانبةباشيكؤنرتؤل
و دةمةوشكَي. كةمدةردانى ليك

دةذين ناوضانةدا لةو كةسانةى ئةو ¿
فلؤر نيية، فلؤراوى خواردنةوةى ئاوى كة
كةمدةكاتةوة بةهؤى كلؤربـــوون رَيذةى
لةســـةر رووى ددانةكان-فلؤر كاريطـــةرى
دةكاتةوة ثَيضةوانة لَيرِبان كانزا ثرؤسةى
لةثالكةوة دةردراو ترشـــي كـــة بةهـــؤى

روودةدات.

دةرئةنجامـــى ددان  كلؤربوونـــى
كة ؤزة

َ
ئال كارلَيكى ضةند بةيةكداضوونى

ســـوكةوت،
َ
لةخؤراك، بؤماوة، هةل بريتني

ثالك، تةمةنى كةسةكة، بةكرتياى رةطةز،
ليك و ذينطة. دةردان و ثَيكهاتةى

يةك لةطرنطرتين دةركةوتووة خؤراك
كةســـة كة ئةو ذينطةيـــة ثَيكهاتةكانـــى
دةبَيتة هةروةها مةترسيةوة، دةخاتةبةر
كلؤرى روودانى كلؤربوون، دةبينني هؤى
ئوستوراليا، رةســـةنةكانى لةدانيشـــتووة
نيوزلةنـــدة، مـــاوى بانتـــوى ئةفريـــكا،
كةمبـــووة ثَيش زؤر لنوتـــى طرينالنـــد،
مؤدَيرنـــةكان، خؤراكـــة بةكارهَينانـــى
باكورى بةكلتورى بوون

َ
تَيكةل ثاش م

َ
بةال

هةروةها بةرزبؤتةوة. ئةوروثا و ئةمريكا
دونيا دورةدةستةكانى طة

َ
كؤمةل نى

َ
منداال

ةسي
َ
باشورى ئةتل كونها و لةتريســـتان دا

تَيبينيكراو بةشَيوةيةكى ى1937دا
َ
لةسال

كاتَيك نةبوون ددان كلؤربووني تووشـــي
بريتى سةرةكى بةشـــَيوةيةكى خؤراكيان
دةرياييةكان دارة

َ
بال ماسي، لةثةتاتة، بوو

مةِرو طؤشتى و طا طؤشتى هَيلكةكانيان، و
شَيوة و خؤراك كة فَيرى م

َ
بةال سَيوو توو،

بةدةســـت بوون ئةوانيش مؤدَيرن ذيانى
نـــدن. لةســـةر

َ
ناال كةوتنـــة كلؤرييـــةوة

بةكارهَينانى لةكاتَيكدا جيهانيش ئاست
شـــةكر و ثوختةكراوةكان كاربؤهيدراتة
كةمبؤوة، دووةمـــدا جيهانى لةجةنطـــى
و كلؤريش ذةمـــةكان نَيـــوان خواردنـــى
كاتَيك ثـــاش جةنـــط م

َ
بةال كةمبـــؤوة،

بةرزبؤوة كلؤربووني بةكاربردنى شةكر
جياوازييـــة ددانيـــش زياديكـــرد، ئـــةم
ذاثؤن و نةرويج لةئينطلتةرةو ثَيوانةيية،

تَيبينىكرا. ئاشكرا
خؤراك: ددانةكان و

كـــة نائاســـايني لـــةوةدا ددانـــةكان 
لةكاتى تةنيا لةسةريان خؤراك كاريطةرى
و لةئَيســـك جيـــاواز دروســـتبوونداية،
طؤِرانى خؤراكدا

َ
لةطةل شانةكانى كةخَيرا

َينيجؤرى
َ
لَيرةدامةبةستمانةبل دةطؤِرَين،

طرنطة دداندا دروستبووني لةكاتي خؤراك
لةوانةية بةدخؤراكيةوة بةهؤى نمونة بؤ
رووبدات دداندا لةدروستبووني ناتةواوي
لةتةمةنةكانى خـــؤراك كـــة باشـــبوونى
هةروةها ضـــاك ناكاتةوة. ددانةكة دوايدا
يانزة لةسكى دايك تاتةمةنى بةدخؤراكى
دروستبوونى كاربكاتةسةر لةوانةية ى

َ
سال

زبربوونى، كونبوون و ببَيتة هؤى ميناو
زياددةكات، كلؤربوونى ئةطـــةرى ئةمةش
وةك هةية نةخؤشيش ةتى

َ
حال هةندَيك

هةية ئةوةى تواناى دى، ظيتامـــني كةمى
و ددان ميناى ثَيكهَينانى بةد هؤى ببَيتة

زياتردةكات. كلؤرى ئةطةرى ئةمةش
ليك دةرةوة، هاتة لةثوك ددان هةركة
دةبَيت، دداندا طرنط دةم و لةنؤشـــدارى
لةليكدا دةخورَيت ئةو فلـــؤرةى بؤنمونة
طرنطى َيكى ثارَيـــزةرى

َ
رؤل و دةردرَيـــت

بةركةوتنى راســـتةوخؤ بةهؤى دةبَيـــت
دانةوة. رووى

خواردنانةى ئـــةو طةر بةكارهَينانى
ذةمةكاندا لةكاتى تةنيا تَيداية شةكريان
ةمةنـــد

َ
دةول خؤراكـــى هـــاوكات بَيـــت 

ذةمةكانـــدا لةكاتـــى بةكاليســـيؤميش
تواناي بةكانزابووني ئةوا ددان بخورَيت،
بةردةوام م

َ
لةنَيوان ذةمةكاندا، بةال دةبَيت

شـــةكراوييةكان، خواردنة بةكارهَينانى
دةبَيتةهؤى ذةمةكاندا لةنَيوان بةتايبةت
رَيدةطرَيت ترشـــي لةثالكـــدا و بةردةوام

لةبةكانزابوون.
كةرةكان: كلؤ خؤراكة

دةبنةهؤى ترشةكان و شريين خؤراكة
ثســـكيتة شريينةكان، كَيك، وةك كلؤرى،
شـــرينةكان، ة

َ
دانةوَيل ضكلَيت، شـــريينى،

واتة لةخؤشاودا نوقمكراو ميوةى مرةبا،
مرةبا، ميوة بةشـــَيوةي يان لةناو شـــيلة
و ضاى ليمـــؤ، قـــؤخ و وةك ترشـــةكانى 
و هةنطوين بةشـــةكرةوة.هةروةها قـــاوة
بخورَين، زؤر نابَيـــت ميوة وشـــكراوةكان
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تَينةكراوة، شةكريان ئةمانة هةرضةندة
بؤتةوةو خةست ناويان شةكرةكةى م

َ
بةال

زؤر وماوةيةكى بةددانةكانةوةو دةنوسَين
خواردنةوة هةرضي دةمَيننةوة. ثَييانةوة
خواردنـــةوةى

َ
لةطـــةل طازيةكانيشـــة

بةتايبـــةت ئـــاوى ميـــوة وزة بةخـــش و
ذةمةكاندا لةنَيوان ئةطةر دةســـتكردةكان
ســـةرضاوةيةكى دةكرَيـــت بخورَينـــةوة
و كلـــؤرى بةهؤى ترشـــي بؤ طةورةبـــن

شريينيانةوة.
دةبَيت؟ كلؤر ددانَيك ضؤن

لةبـــارةكان خؤراكـــة بةكارهَينانـــى
ددان، كلـــؤرى دةبَيتةهؤى بؤ ترشـــاندن
طرنطرتة بةكارهَينان زؤرى هةرضةنـــدة
ددان كلـــؤرى بةكارهَينـــان، لةبـــِري 
كاتَيـــك لَيرِبانـــة، كانـــزا نةخؤشـــيةكى
دةوترَيت ثَيي كـــة رةنط َيكى بَي

َ
توَيذال

ددانةكان دروست رووى لةســـةر ميوسني
ميوســـني رووى لةســـةر بةكرتيا دةبَيت،
ئةم ثَيكدَينَيـــت، ثـــالك كؤدةبَيتـــةوةو
بةخؤراكة، ثَيويســـتيان بةكرتيايانـــةش
وةردةطرن، لةخـــواردن خؤراكى خؤيـــان
لةبارن كاربؤهيداتانةى ئـــةو بةتايبـــةت
لةنَيوان روو و كة لةســـةر بؤ ترشـــاندن،
خؤراكيان هةركة كؤدبنـــةوة. ددانةكاندا
دروســـتدةكةن كـــة وةرطـــرت ترشـــَيك
ئةمةش مينا، لَيرِباني كانـــزا دةبَيتةهؤى
كلؤربووونى واتة كونبـــوون دةبَيتةهؤى

ددان.
جَييئاماذةيةضةندماوةىبةركةوتنى
ئةوةندةش زياتربَيـــت ددان بةشـــريينى
بةرهةمهاتنىترشةكانزياتردةبَيتوزيان
بؤنمونة زياددةكات، بةددانةكان طةياندن
سَي دةقيقة بؤماوةى شريينيةك خواردنى
قوِراندنى

َ
لةهةل دةبَيت زيانبةخش كةمرت

يان دةقيقة خواردنةوةيةكىطازىبةثانزة
نةستةلةيةك يان لكاو ميوةيةكى جوينى
بؤ دةنوســـَين ددانةكانةوة كـــة بةنَيوانى

ماوةيةكى درَيذتر.

رؤَلى فلؤر:
فلـــؤر يارديـــدةدةرة لةهَيشـــتنةوةى
كـــة لةئـــاو، ددانـــةكان و رةقـــي ئَيســـك
دةريايـــي خواردةمةنـــى  ، رووةكـــةكان
بـــؤ هةيـــة. ييةكانـــدا

َ
و خواردنـــة ئاذةل

و ن
َ
لةمنداال لةكلـــؤرى ددان خؤثاراســـتن

ثَيطةيشتوواندا فلؤركردنى هةرزةكاران و
هةروةها طرنطـــة زؤر ئـــاوى دانيشـــتوان
و فلؤراوى ددانى هةويـــرى بةكارهَينانى
خواردندا بةكارَيكي و لةئـــاو فلؤر بوونى
بةرَيذةيةكى فلـــؤر دادةنرَيت. ثَيويســـت
بؤتـــةوة، هةموو و

َ
لةذينطةدا بال فـــراوان

بةرَيذةى فلؤريـــان ئـــاوة سروشـــتيةكان
ئاوى لةفلؤركردنى ئامانج تَيداية، جياواز
فلؤرة رَيذةى رَيككردنةوةى دانيشـــتوان
ئاســـت خواردنةوةدا بؤ باشـــرتين لةئاوى

لةثَيناويثاراستنىددانةكاندا.
ثَيكهاتـــةى لةدروســـتبوونى فلـــؤر 
طرنطى بةشـــدارةو ندا

َ
ددانةكان لةمنداال

ذيـــان لةبةكانزاكردنى بةدرَيذايي فلـــؤر
ددانةكاندا بةردةوامة:

بةرامبةر كلؤرى كة رووة كونةكان ¿
ضاكدةبنةوة واتة دةبـــن بةكانـــزا الوازن،
بةردةوامى بةركةوتنـــى بةهؤى ئةويش
زؤر بؤماوةيةكى لةفلـــؤر كةم رَيذةيةكى
لةناودةمدا،ئةمثرؤسةهَيواشةبةردةوامة
ثِركردنةوانةدا ئـــةو لةدةورى بةتايبةت
رووىددانةكانهةية. لةسةر روودةدةنكة
ثَيكهاتةى لةدروســـتبوونى فلؤر هةروةها
لَيدةكات بةشـــدارة، واى رةطى ددانيشـــدا
بةهَيزتربَيتلةبةرةنطاروونةوةىكلؤريدا،
رةطى ددانبةرووىدةرةوةدا دةركةوت طةر
لةئةنجامىرؤضوونىثوكدا.سودَيكىديكة
لةفلؤركردنىئاوىدانيشتوانبؤخؤثاراستن
كةثَيويستى لةوةى بريتية لةنةخؤشـــي
تاكةكان هةستيارانةى سوكةوتَيكى

َ
بةهةل

كو سودةكة
َ
بةل ببينني، لَي سودى تا نيية

ئاوى خواردنـــةوةى لةرَيـــي بةســـادةيي
وةردةطريَيت. فلؤراويوة

رؤَليكايسيؤم:
تةندروســـتى بؤ خؤراك طرنطرتيـــن
سةرضاوةش باشـــرتين كاليسيؤمة، ددان
وةك بةرهةمةكانيةتى شريو كالسيؤم بؤ
كة كاليســـيؤمةي ئـــةو ثةنريو ماســـت،
ئةويش دةمذرَيت لةشـــريداية بةباشـــي
فؤســـفؤر بؤ كاليســـيؤم بةهـــؤى رَيذةى
ســـةرضاوةيةكى دةدات. مذينى كة هانى
ماسيانةن ئةو كاليســـيؤم ديكةى باشـــي
ماسي وةك دةخورَيت كة ئَيســـكةكانيان

نراو. لةقووتوو سةِّـونى و ساردين
ثَيويســـتى كاليســـيؤم بِري رؤذانةى
وةك بةنـــدة لةســـةر ضةنـــد هؤكارَيـــك
طةشـــةى كاليســـيؤم لةماوةى ثَيويســـتى
بؤ ثَيويســـتي ماوةيةدا لـــةم كة خَيـــرادا
ضؤن زياتر دةبَيت هـــةروةك كاليســـيؤم
ديكةي جـــؤري هةندَيك بـــؤ ثَيويســـتى
داواكارى دةبَيت، لةبةرئةوة زؤرتر خؤراك
هـــةرزةكارى، لةماوةكانـــى كاليســـيؤم
زؤرة. يـــدا

َ
مندال و ســـاوايي دووطيانـــى،

بريوباوةِري و هةندَيكبؤضوون بةداخةوة
يةكَيك هةية، كاليســـيؤم دةربارةي ة

َ
هةل

كاليسيؤم ئةوةيةكة نة
َ
هةال لةوبريوباوةِرة

ددانةكان وةستانى طةشةى ئَيسك و ثاش
بةدرَيذايي كالسيؤم لةكاتَيكدا نيية طرنط
دةستبةرداري ناتوانني و ثَيويســـتة ذيان

ببني.
بةكالســـيؤم لةشـــمان ثَيويســـتى
رؤذانة بةهؤى بكرَيتةوة دةتوانرَيت ثـــِر
بؤ لةخـــؤراك، جياواز جـــؤرى خواردنى
ئاسانكاريثةيِرةوكردنيشَيوازَيكيدروست
دةتوانيتسوود كاليسيؤم دةستكةوتني بؤ

وةربطريت: خؤراكيية سستمة لةم
تا هةرزةكارييةوة نيمضة لةتةمةنى
ثَيويستمان رؤذانة ثَيطةيشـــتن، تةمةنى

800 ملطم  يان ، شـــريةمةنى ذةم بةســـَي
لةذةمَيكدا نمونـــة بـــؤ هةية، كالســـيؤم

 250 يان كوثَيك خواردنةوةي لةرَيطـــةي
 200 تيوبي شـــريويةك ليرت) (ميللي مل
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طرام (نزيكةى ضارةكة كيلؤيةك) ماســـت 
و40  طرام ثةنري بِرَيكي باشت لةكاليسيؤم 

دةستدةكةوَيت.
ةمةندترين 

َ
شريو بةرهةمةكاني دةول

ســـةرضاوةى كالســـيؤمن، رؤذانـــة تةنيا 
خواردنى ســـَي ذةم شـــريةمةنى نزيكةى 
70%ى كالســـيؤمى ثَيويست بؤ بةهَيزى 
و طةشـــةى ددان و ئَيسكةكان دابيندةكةن 
كة ياريدةدةرة لةبةرنطاربوونةوةى كلؤرى 
دداندا،هةروةها نزيكةى ثَينج يةكى (يةك 
لةسةر ثَينج) ى ثرؤتني، ظيتامني بي دوو 

و ظيتامني ئةى  رؤذانة دابيندةكةن.
زؤر شـــَيواز هةية كة بةهؤيةوة شريو 
بةرهةمةكانـــي وةك ثةنري تةندروســـتى 
ددان دةثارَيزَيـــت وةك هاندانـــى زيـــاد 
دةردانى ليك، لةم رَييةوة ئةمفؤتريى ثالك 
بةرزدةبَيتةوة (بؤنمونة تفتى زياتر، ترشي 
كةمرت) كـــة  رَيدةطرَيـــت لةكانزالَيرِبانى 
ميناو يارمةتـــى ثاككردنةوةى دةم دةدات 
لةو كاربؤهيدراتانةى لةبارن بؤ ترشاندن، 
ئةو ثَيهاتانةش كة لةثةنريو شريدا هةية 
وةك ثرؤتني، ضةورى، كالسيؤم، فؤسفؤر، 

مةطنيسيؤم، ظيتامني دى كاريطةرى 

بةســـووديان دةبَيت بؤ تةندروســـتى 
ي بضووكدا هاني 

َ
ددان. ئةم خؤراكانة لةمندال

طةشةى ددان و ثووك دةدات بةشَيوةيةكي 
دروســـت كـــة دةكرَيـــت ياريدةدةربَيـــت 
لةثاراستن دذى كلؤربوونى ددان. هةروةها 
ي هةبَيت لةثاراستن 

َ
دةكرَيت كالسيؤم رؤل

ثشتةكانى دان 
َ
دذى نةخؤشيةكانى شانة ثال

(ثووك) و كةمى كالسيؤم ثوكانةوةى شانة 
ثشـــتةكانى ددان زياددةكات بؤ نمونة 

َ
ثال

ثشـــتى 
َ
طؤِرانة هةوييةكان لةئَيســـكى ثال

دداندا.
دواجـــار زؤرى كالســـيؤم و فؤســـفؤر 
لةثةنريو شـــريدا كاريطةرييةكي طةورةي 
َيت 

َ
هةية دذي كلؤربوونى ددان واتة ناهَيل

ددان كلؤر ببَيت، هةروةها دةكرَيت ثةنري 
بةثارَيزةرَيكي باشي ددان دابنرَيت ئةويش 
لةرَيطةي بةرزكردنةوةى ضِري كالسيؤم و 
فؤســـفؤر لةثالكى ددانداو ئةم ضِرييةش 

هانى بةكانزابوون دةدات.
خؤراكي كؤرثة:

كؤرثـــةكان جطـــة لةشـــريى دايـــك 
نييـــة،  ديكـــة  بةهيضـــي  ثَيويســـتيان 

هةرضةندة ئـــاوو ئاوي ميوةى روونكراوة 
ـــي كؤرثة 

َ
دةتوانرَيـــت بدرَيـــت بةمندال

كاتَيـــك ئاووهةوا طـــةرم دةبَيت يان دواى 
م ثَيويســـتة 

َ
تةمةنى شـــةش مانطى، بةال

دايكان بةئاطابن لةوةي نابَيت ئاوى ميوة 
 
َ
بكرَيتة مةمكة شووشةوة و نابَيت مندال

بخرَيتة ناو جَيطاو مةمكة شوشـــةيةكى 
ثِر شـــري يان ئاوي ميـــوة لةدةميدا بَيت 
و خةريكـــى مذينـــى بَيـــت. ضونكة ئةم 
ددانـــةكان  بةردةوامـــةى  نوقمكردنـــة 
لةشلةيةكى شريين يان ترشدا دةبَيتةهؤى 
كلؤربوونـــى ددانةكان، كـــة دةرئةنجامى 
ئةوةش لةوانةية ببَيتةمايةي لةدةستدانى 
ددانـــةكان كة ئةمـــةش كاردةكاتةســـةر 
طةشةى ددانة هةميشةييةكان، واباشة ئاوى 
ميوة جارَيك يـــان دوان روونبكرَيتةوةو 
ةكةو 

َ
نـــدا بدرَيت بةمندال

َ
لة كوثي منداال

نابَيت خواردةمةنية شـــةكراويةكان وةك 
هةنطويـــن، بكرَيتة خواردنـــى كؤرثةوة. 
 توانى بةتةنيا دابنيشـــَيت 

َ
كاتَيك مندال

ةى شـــةويلطة ئةنجامبدات 
َ
و جوينة جول

ئـــةوا كاتى هاندانى جويـــن و طازطرتنة، 
ةكة هيض ددانَيكيشي 

َ
تةنانةت ئةطةر مندال

يارمةتـــى  كارة  ئـــةم  دةرنةهاتبـــوو، 
دةرضوونـــى ددانةكان و قسةكردنيشـــي 
م ثَيويســـتة لةثَيداني جؤري 

َ
دةدات. بةال

 بةئاطابني، ضونكة ئةو 
َ
خؤراك بةمنـــدال

خواردنانةى شةكريان زؤر تَيداية تواناى 
كلؤكردنى ددانيان هةيةو هةرطيز نابَيت 
شريينى وةك ثاداشـــت بةكاربَيت لةباتى 
ئـــةوة دةتوانيـــت لةئامَيزطرتن و طرنطى 
ثَيـــدان ثةيِرةوبكةيـــت يـــان دةتوانيت 

نةي  ثَيبدةيت.
َ
يارييةكى منداال

قؤناغي منداَلي و تةندروست ددان:
ئـــةم  قؤناغـــة كاتَيكـــى طرنطـــة بؤ 
ددانثارَيزى،  خووةكانـــى  دروســـتكردنى 
 رابهَينرَيـــت لةســـةر 

َ
ثَيويســـتة منـــدال

بةكارهَيناني هةويرَيكى ددانى فلؤراوى و 
ضةيةكى ددانـــى نةرم بؤ ثاككردنةوةى 

َ
فل
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ددانةكانـــي و رؤذانة دووجـــار ددانةكان 
ثاكبكاتـــةوة ثـــاش نانى بةيانـــى (ثَيش 
رؤيشتن بؤ قوتابخانة) ثاش نانى ئَيوارة 
(ثَيش رؤيشـــتنة ناو جَيطةى نوســـتن)، 
ددانـــى  ضـــةى 

َ
فل لةســـةرةتادا  واباشـــة 

ن و هةويـــرى ددانـــى كـــةم فلؤر 
َ
منـــداال

ى 
َ
بةكاربهَينرَيـــت. تا تةمةنى ثَينج ســـال

 ثَيويســـتى بةيارمةتـــى طةورةكان 
َ
مندال

هةية بؤ ددان شوشتن، دواى ئةو تةمةنة 
دةتوانَيت بةتةنيا ددانةكانى بشـــوات. بؤ 
ثَيشكةشكردني ئةو يارمةتيةش ثَيويستة 

دةســـتةكانت بةئاوو ســـابون بشـــؤيت و 
بؤ  دةتوانيـــت دةســـتكَيش بةكابهَينيت 
رَيطرتن لةطواستنةوةى نةخؤشي بؤ ئةو 
بدة فَيرى بكةيت 

َ
ة، وردةوردة هةول

َ
مندال

ضـــؤن ددان بشـــوات، لةجياتـــي ئـــةوةي 
خؤت بؤي بشؤيت. ثَيوستة بةرَيكوثَيكى 
 بكرَيت، 

َ
سةردانى نؤشدةرى ددان بةمندال

فَيري بكة بؤ خواردنـــى نَيوان ذةمةكان، 
ميوة، سةوزة يان ثةنري بخوات و لةنَيوان 
ذةمةكاندا با لةخواردنى شـــتى شةكراوى 
دووربكةوَيتـــةوةو لةقوتابخانـــةش ثاش 
خواردنى هةر شتَيك و دواى نانى نيوةِرؤ 

ئاو لةناو دةمي رابدات.
هةرزةكارى و تةندروستي ددان:

لةذةمـــةكان  جطـــة  هـــةرزةكارةكان 
لةنَيوان ذةمةكانيشدا شـــت دةخؤن، زؤر 
خواردنـــى بةردةوامى ئـــةو خواردنانةى 
شةكريان زؤر تَيداية، خؤراك بؤ بةكرتياى 
ثـــالك دابينـــدةكات و بِري ئةو ترشـــة 
زياددةكات كة بةرهةمدَيت و دةبَيتةهؤى 
كلؤربوونـــى ددان. مـــاوةى 40 خولـــةك 
ثَيويستة بؤ طةِراندنةوةى ترشي ثالك بؤ 
ئاستى نؤشـــدار، لةبةرئةوة واباشرتة ئةو 

خواردنةى لةنَيوان ذةمةكاندا دةخورَيت 
بريتى بَيت لةميوة، ســـةوزة يان ثةنريو 
شريو ئاو. هةروةها ســـةردانى رَيكوثَيكى 
ثزيشكى ددان و دةزووكردن و بةكارهَينانى 
هةويرى ددانى فلؤراوى يارمةتى طةنجةكان 
دةدات بؤ ثاراستنى ددانَيكى تةندروست تا 

تةمةنى ثَيطةيشتن.
زةردةخةنةيةكى طةورةو هةناسةيةكى 
دةبَيـــت  ياريـــدةدةر  بؤنخؤشـــيش 
لةدروستكردنى كةسَيتيةكى متمانة بةخؤو 
نةشـــونماثَيكردنى  دةبَيتةهؤى  ئةمةش 

جةستةيي دروست و سةرنجِراكَيش!

ثَيطةيشتووةكان:
ن و 

َ
نةى بـــؤ منداال

َ
هةمـــوو ئةو خاال

هةرزةكاران ئاماذةيان ثَيدرا بؤ كةســـاني 
ثَيطةيشتووش طرنطن. ثةنري خواردنَيكى 
زؤر طرنطـــة بـــؤ خؤثاراســـتن لةكلؤرى، 
دةركةوتووة ثةنري تواناى كةمكردنةوةى 
مةترســـي كلؤربوونى رةطى ددانى هةية 
ثَيطةيشتووان دةتوانن ثشتي ثَيببةستن. 
 
َ
لةاليةكـــي ديكـــةوة بؤضةنديـــن ســـال

وادةزانراســـودى فلـــؤر بـــؤ ددان لةئـــاوو 
 و 

َ
هةويـــرى ددانـــدا تةنيـــا بـــؤ منـــدال

بةشـــداريكردنى  بةهؤى  هةرزةكارانـــة، 
فلؤر لةدروستبوونى ثَيكهاتةى ددانةكان، 
م سوودى بؤ ثَيطةيشتووةكانيش هةية 

َ
بةال

بةهؤي بوونى فلؤر لةمينادا كة ددانةكان 
بـــؤ بةرطرتن لةو ترشـــةى كة بةشـــَيكة 

لةثرؤسةى كلؤربوونى ددان، رادةهَينَيت.

* بةكالؤريؤس لة نؤشدارى و 
نةشتةرطةرى دةم و ددان

Dr.Halgurd@yahoo.com
سةرضاوة:

www.nutritionaustralia.org
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ثةركةم ضيية؟
ــذةى  رَي بــةرزبــونــةوةى  لــة  بريتية 
سكثِريدا  لةكاتى  خوَيندا  لــة  طلوكؤز 
بةرزبونةوةية  ئــةم  ــدا.  ذن هةندَيك  لة 
هؤِرمؤنةكانى  دةردانــــى  ئةنجامى  لــة 
لة  شةكر  ــذةى  رَي كة  دةبَيت  ويآلشةوة 
بةمةبةستى  دةكاتةوة  بةرز  دايكةكةدا 
خؤراك دان بة كؤرثةلةكةو طةشة كردنى. 
لة  ئينسؤلني  كاريطةرى  هؤِرمؤنانة  ئةم 
لةطةأل  و  دةوةستَينن  دايكةكةدا  خوَينى 
ئةم هؤِرمؤنانة  رَيذةى  هاتة خــوارةوةى 
ثاش لةدايك بوون شةكرةى سكثِريةكة لة 

دايكةكةدا دةوةستَيت.
فسيؤلؤذى نةخؤشى ثةركةم:

مليؤن  هـــةزار  نزيكةى  لــة  مَيشك 
دةمارة خانة ثَيكهاتووة هةر خانةيةكيش 
ديكةوة  خانةى  هــةزار   50 نزيكةى  بة 
بةندة  مَيشكيش  ـــارى  ك  . بـــةســـرتاوة 
ؤزة لة طةيةنةرةكان، 

َ
لةسةر ئةم تؤِرة ئال

طوَيزةرةوة  دةردانــى  رَيطاى  لة  طةياندن 
دةمارييةكانةوة دةبَيت، كة دةبَيتة هؤى 
ضــاالكــى كــارةبــايــى لــة دةمــاخــدا كــة لة 
كارى كارةبايي دةماخدا دةردةكةوَيت.

َ
هَيل

 لةكاتى روودانى ثشَيوى لة دةردانى 
زيادبونى  لة  دةمارييةكاندا  طوَيزةرةوة 
ئةوانةى  كةمبونى  لة  يا  طوَيزةرةوةكان 
دةوورووبــةر، ئةمة دةبَيتة هؤى ثشَيوى 
لة بارطة كارةباييةكاندا، ضاالكيةكى زيادة 
لةوانةية سنوردار بَيت يان طشتى بَيت، 
ئةم بارطة زيادانة دةبنة هؤى دةركةوتنى 
بةثَيى  ثةركةم  جــؤرى  هةمة  نيشانةى 

شوَينى رودانةكةى لة دةماخدا.
بَي هؤش  حالَةتةكانى  هةموو  ئايا  ث: 

بوون يان جولَة خؤنةويستةكان ثةركةمة؟
¿ بــة ثــَيــضــةوانــةوة، زؤربــــةى ئةم 
نةخؤشي  بةرئةنجامى  لــة  ةتانة 

َ
حال

ئــةو  زؤرن  و  دةبــــن،  ــدا  ــةي ث ديــكــةوة 
لة  وةك  دةضن  ثةركةم  لة  نةخؤشانةى 
هؤش خؤ ضوون كة بريتيية لةسةر طَيذ 
خواردنَيك لةئةنجامى بينينى ديمةنَيكى 
ناخؤش يا هةستكردن بة ئازاراوة ثةيدا 
دةبَيت، هةروةك لةكاتى راكَيشانى خوَين 
دأل.  ثشَيوى  يا  نةخؤشةوة  هةندَيك  لة 
هةروةها السةريةشة بةتايبةتى لةوانةي 
تةمةنيان كةمة لةوانةية لةطةأل ثةركةمى 

طةورةكاندا تَيكةأل بكرَيت.
نــةخــؤشــيــةكــانــىخــوَيــنــبــةرةكــانــى 
كاتى،  بؤ ضونى  خوَين  كةمى  و  دةمــاخ 
ة 

َ
و هةندَيك نةخؤشي نوستن وةك جول

يا  كتوثِر  نوستنى  يان  خؤنةويستةكان 
نةخؤشية دةرونيةكان بة تايبةتى نؤبة 
ةييةكان كة لة هةندَيك نةخؤشدا 

َ
ناجول

ــدا  ــي دةرون تــونــدى  ضونى 
َ
هةل لــةكــاتــى 

روودةدات هةموو ئةمانة لةطةأل ثةركةمدا 
ئةوةشمان  ثَيويستة  و   ، دةضــن  لةيةك 
و  شةكر  دابةزينى  كة  نةضَيت  لةبري 
و  خوَين  ناو  خوييةكانى  ثشَيوييةكانى 
هةندَيك دةرمان و ماددة ئةلكهوليةكان و 
ماددة هؤشبةرةكان دةبنة هؤى نيشانةدا، 

كة لةثةركةم دةضن.
ث: تا ضةند ثةركةم لة كؤمةلَدا بآلوة؟

ثةركةم  تووشى  ئةوانةى  ــذةى  رَي  ¿
بوون لة ئةندامانى كؤمةأل لةنَيوان 0,5 
وآلتة  لة   %3 ثَيشكةوتوةكاندا  وآلتة  لة 
ــارةى  ذم و  طةشةسةندوةكانداية  ــازة  ت
تووشبووانيش لة جيهاندا لةنَيوان 45 تا 

50 مليؤن كةسدا دةبَيت.

:::

د. ئةحمةد ئيرباهيم:

ثةركةم::
Epilepsy

وةكان 
َ
نةخؤشى ثةركةم بة يةكَيك لة هةرة نةخؤشية دةماريية بال

دادةنرَيت، و ثةركةم لة كؤنةوة زانراوةو لة نوسينة بابليةكانى سةدةى 
حةوتى ثَيش زاينيدا وةسف كراوة.. هةروةها ئةبو كرات كة بة باوكى 

450ثزيشكى دادةنرَيت 450ثزيشكى دادةنرَيت 450 ساأل ثَيش زاين باسى كردوة.
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هؤيةكانىثةركةم:
و زؤربةىنةخؤشةكانكةسانىساغن،
ثشكننيولَينؤِرينةكانهيضتَيكضونَيكلة
ضةند بةآلم دةرناخةن، دةماخدا كارى

َ
هَيل

نةخؤشيةكدةبنةهؤىنؤبةكانىثةركةم
ثةردةكانى. و دةماخ بةركةوتنةكانى وةك

دةماخ. زكماكى خةوشى
تةكانىدةماخ، 

َ
خوَينبةربوونو جةل  

نةطةيشتنى كةمى دةماخ، وةرةمةكانى و
دةماخ. بؤ  زؤر  ماوةيةكى بؤ  ئؤكسجني 
و سيل وةك ةدارةكان

َ
دةنكؤل هةوكردنة

دةماخدا. شريتى كرمى
َيكى 

َ
رؤل بؤماوةييةكانيش هؤكارة  

كةسدا كةمَيك  لــة  دةبينن ســةرةكــى
تَيثةِر  %  9 لة كة سنوردا بةرَيذةيةكى

. ناكات
ثؤلينىنؤبةثةركةميةكان:

طشتيةكان: نؤبة .1

لةهؤش خؤ ضوونروودةدات، يدا
َ
لةطةل

لة ئةنجامى لة  بضوكن نؤبةى  يا كة
ثةيوةندى و هةستكردن دةســتــدانــى
ثةيدا دةرةكيةكانةوة هؤكارة بة نةمان
ضاوةكانى وةآلم ناداتةوة. نةخؤش دةبَيت.
لةوانةشة بكات قسة ناتوانَيت كــراوةن.
وةك بكات هةِرةمةكى ةى

َ
جول هةندَيك

لة دةستدان يان سةر ندنى
َ
جوال قوتدان،

لة كة ماوةيةك بؤ دةورةبةرةوة ، شتةكانى
بَيدار ثاشدا لة نيية. زياتر خولةك يةك
لةبريى رويداوة لةوانةى هيض و دةبَيتةوة

نابَيت.
لة  بَيتو نؤبةكةطةورة يانلةوانةية  
ضاو و دةم و دةبَيت رةق لةش ئةنجاميدا
لةرزَيكى ئةوة لةدواى دةطةِرَيت

َ
هةل سور

يةك لـــةدواى ـــوووةوةى يــةك دووبـــارة ب
لةوانةشة دةتةنَيت جةستةى سةرتاثاى
نةخؤشةكةوة دةمــى لة كةف  يدا

َ
لةطةل

لةكاتى لةوانةية هةندَيك و دةرةوة بَيتة

تا سَي بؤ كة بطةزَيت زمانى نؤبةكةدا
لةوانةشة و دةخايةنَيت،  خولةك  ثَينج
لةوانةية و . نةكرَيت ثَي ميزى ى

َ
كؤنرِتؤل

بةزؤرى و بطات ئازارى كةوتنيشدا لةكاتى
ةتى

َ
حال دةكةوَيتة نةخؤش نؤبةكة دواى

ةوة
َ
نوستنَيكىقول

بةش): (بةش ئةندةكى نؤبةى .2

بــةهــؤشــةو ــةخــؤش لـــةو كـــاتـــةدا ن
بة زؤر ةتةكةى

َ
حال وةسفى دةتوانَيت

نؤبةى هةندَيك لةوانةشة بكات، وردى
يا بضوك نؤبةى ةتى

َ
حال بة ئةندةكى
طةورة كؤتاي بَيت.

لةوانة: هةية جؤرَيكيان ضةند
1.طرذبونىجوَلةيى: لةثةنجةطةورةوة 

بؤ دةطوَيزرَيتةوة ثاشدا دةستثَيدةكاتلة
شَيوةية. بةو و قؤأل ئةوسا دةست

لة سِربونَيك هةستى: طرذبونى .2

وةك ثَيدةكات دةست ثةلةكاندا لة يةكَيك
دا.

َ
لة قؤل ة

َ
مَيرولة جول

هةستَيكى دةرونيةكان: حاَلةتة .3

بريكردنةوة. وةستاندنى  بةترس،  ناخى
هةستكردن كؤن، يادةوةرى بريكةوتنةوةى

نامؤيي. تةنهايي يا بة
بيستن يا بينني ئةندَيشةكارى  .4
يا رةنطةكان بينينى وةك كردن بؤن يا
دةنطةكان يا طوَي زرنطانةوةى يا كةسةكان
يا بةنج بؤنى وةك بؤنةكان بؤنكردنى يا

الستيكىسوتاو.
لة هةَلوَيستَيكى نؤبانةي ئةو

دياريكراو روودةدةن:
ثلةى  لةطةأل بةرزبونةوةى ثةركةم
 3 تةمةن منداآلنى لة بةزؤرى طةرميداو
نؤبةطرذيةكان  روودةدات. دا

َ
مانطتا6 سال

دياريكراودا كاركردنَيكى هةستى لةكاتى
سةيركردنى بينني: وةك روودةدات
لةرينةوةى ظيديؤ. يــارى و تةلةفزيؤن

. دةنطةكان

ضونة  مؤسيقى:  هةستى بيستن:
بَيت تَيدا طةرمى  ئاوى بانويةك كة ناو

(حةمامى توركى).
دياريكردنىثةركةم:

دياريكردنىراستثشتدةبةستَيت .1
ئازارى كة ةتةكةوة

َ
حال وردى وةسفى بة

وةسفةكة ثَيشدا لة داوة، نةخؤشةكة بة
دوايى وردةطريَيت. خؤى نةخؤشةكة لة
بينيويانة نؤبةكةدا لةكاتى كةسانةى لةو
ــةتــةكــةى

َ
ــي حــال الســاي ــةر تــوانــرا ــةط ئ

بةزؤرىثزيشكلةم باشرتة، بكرَيتةوة زؤر
نةخؤشةكةو لة ثرسيارى زؤر ةتةدا

َ
حال

ثرسيارةكان لةوانةشة و دةكات كةسوكارى
بؤ بكاتةوة داهاتوشدا لةسةردانةكانى
نيا

َ
دل نةخؤشيةكة وردى وةسفى لة ئةوةى

بنيئةوساثزيشكخؤى لَينؤِرينَيكىوردى
سةر دةخاتة و جةخت دةكات نةخؤشةكة

كؤئةندامىدةمار.
ةتةكاى 

َ
65% حال لة دةماخ: هَيَلكارى .2

دةردةخـــات نةخؤشةكاندا لــة ثشَيوى
كاتةكانى و سةعات زيادبوونى لةطةأل

85% بةرز  بؤ رَيذةية كاريةكةدا، ئةم
َ
هَيل

ماوةى بؤ ثزيشك لةوانةشة دةبَيتةوة،
بة نةخؤشةكةوة رؤذَيك ئامَيرةكة ضةند
لة دةبَيت نيا

َ
دل بةتةواوى تا َيتةوة

َ
بهَيل

ةتىنةخؤشيةكةى.
َ
حال

ضينى بة دةمــاخ طرتنى وَينة   .3
موطناتيسى. زرنطانةوةى يا تةوةرةيي

شةكرةو بؤ لَينؤِرينةكانى خوَين .4
خؤى.

دأل. هَيلكارى .5

ئةكرةم وةرطَيِرانى:
الطبية الصحة مجلة سةرضاوة:
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طةنامةكاني لوتكةي خؤراك 
َ
بةل

هؤشـــياريدا  َيـــك 
َ
كؤمةل لةرؤمـــا 

ســـةبارةت بةكاريطةرة خراثةكاني 
لةجيهانـــداو  خـــؤراك  قةيرانـــي 
بةتايبةتـــي  دةرهاويشـــتةكاني، 
هؤشياريدا سةبارةت بة طؤِرانكاري 
لة ئاوو هـــةواداو بةرفراوانبووني 
بةرهةمهَيناني سووتةمةني زيندةيي 
كة لةوانةية ببَيتةهؤي زيادبووني 
تونـــدي ملمالنَي لةســـةر زةويية 
ييةكان و ئةو ملمالنَييةش 

َ
كشتوكال

دروســـتكردني  مايـــةي  ببَيتـــة 
هةِرةشةيةكي طةورة بؤ سةرذياني 
ســـةدةها مليؤن جوتيارو شـــوان و 
راوضي ماسي لةئاســـياو ئةفريقاو 

ئةمريكاي التيني.

ييةكان
َ

بةرهةمة  كشتوكال
خؤراك بؤ مرؤظ يان سوتةمةني بزوَينةرةكان؟

د. ئةحمةد شةربيني
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كةندني 
َ
طؤِرانكاري ئاووهةوا بةهةل

لةرةط  طوندنشـــينييةكان  طة 
َ
كؤمةل

دةكات،  هةِرةشـــة  ريشـــةوة،  و 

ئاســـتي  بةرزبوونةوةي  ضونكـــة 
ئؤقيانووســـةكان  رووبـــارو  ئاوي 
طـــةكان 

َ
ذمارةيةكـــي زؤري كؤمةل

كة ئَيســـتا لةناوضة كةنارييةكان 
دةذيـــن  رووبـــارةكان  دةلتـــاي  و 
تـــازة طةشـــةكردووةكان،  لةوآلتة 
ناضاردةكات بـــؤ ناوضةكاني ديكة 
كةبةرزتـــرن، هةروةها طؤِرانكاري 
رووداني  دةبَيتةهـــؤي  ئاووهـــةوا 
بؤوة  ي دووبارة 

َ
شةثؤلي وشكةسال

 
َ
كشـــاو واتة سال

َ
بةشَيوةيةكي هةل

 خراثـــرتو ئةمـــةش هيض 
َ
بةســـال

بذاردنَيك لةبةردةم جوتياراندا 
َ
هةل

ي 
َ
َيـــت كةبؤ كشـــتوكال

َ
جـــَي ناهَيل

بةرووبومةكانيـــان و بةخَيوكرني 
ةكانيان تةنيا ثشتيان بةباران 

َ
ئاذةل

باريـــن بةســـتووة، بةآلم ئَيســـتا 
ناضار دةبـــن زةوييةكانيان بةجَي 
ن. ئةمةش دةشـــَيت ضةندةها 

َ
بَيل

ملمالنَيـــي نـــوَي دروســـت بكات 
لةنَيـــوان دانيشـــتواني بنةِرةتـــي 
زةويية سنوردارةكان و ئةوانةي لة 
زةويية وشـــكةكانةوة كؤض دةكةن، 
مةترســـيدارتر  رةطـــةزي  بـــةآلم 
لةقةيرانـــي خـــؤراك لةجيهانـــدا 
بةرفرانبوونـــي  طةرمـــرتدةكات، 
ئـــةو  ضاندنـــي  و   

َ
كشـــتوكال

بةروبوومانةية كةبؤدةستكةوتني 
ســـوتةمةني زيندةيـــي بةكاردَين 
بَيطومان ئةمةش لةسةر حيسابي 
ئةو بةرووبوومانةية كةبؤ خؤراك 
تايبـــةت كـــراون، هـــؤكاري ئـــةم 
بةرووبوومي  بـــؤ  ثةنابردنـــةش 
بـــؤ  دةطةِرَيتـــةوة  ي 

َ
كشـــتوكال

بةرزبوونـــةوةي نرخـــي نةوت و 
ةتان 

َ
ئـــارةزووي هةندَيـــك لةدةول

بـــؤ كةمكردنةوةي رَيـــذةي وزةي 
لةســـةرضاوةكاني  بةكارهاتـــوو 

ديكةدا.
بـــؤ  ثةنايـــان  ـــةت 

َ
دةول ضةندةهـــا 

بةرفراوانكردنـــي بةرهةمهَيناني ئةمجؤرة 

لةرَيطـــةي  بـــردووة  ســـوتةمةنيية 
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ييانةي
َ
كشتوكال زةويية ئةو بةكارهَيناني

جوتيارة بضووكةكان و لةئَيستادا جوتيارة
تيـــادا دةكـــةن ي

َ
كةنـــارةكان كشـــتوكال

ئةو بةكِرينـــي ئةويـــش بةرهةمدَيـــت،
هَيناني ثسثؤِري و زةوييانة لةجوتياران
زةوييانةي ئـــةم بياني، وةبةرهَينـــةري
بؤ ئابورييةكان ثالنداِرَيـــذة راي بةثَيي
بةآلم نني، ي باش

َ
بةرهةمهَيناني كشتوكال

ئـــةو زةوييانةوة شـــواني و بؤ جوتيـــار
سامانة.  و

َ
بةنرخرتين مال

بةرفراوانبووني ناوضةدا، لةهةندَيك
زيندةيـــي ســـوتةمةني بةرهةمهَينانـــي
دةستكةوتني سيستمي طؤِراني بؤتةهؤي
نرخيان، بةرزبوونةوةي و ئةم زةوييانـــة
تةنانةتجوتيارةهةذارةكانناتواننكرَيي
تا بؤئةو زةوييانة ثةيدابكةن ثَيويســـت
بةمةش توانايان و ي لةسةربكةن

َ
كشتوكال

دةســـتبكةوَيت زةوييانةيان نابَيت ئـــةو
كةسةرضاوةيبذَيويذيانيانة.

زيندةيي ذينطةييـــةوة،وزةي لةرووي
سةرضاوةكاني باشرتي بةئةلتةرناتيظَيكي
ثيســـدةكةن، ذينطة كة دادةنرَيت ديكـــة
طةورة لةمةترسي ئةلتةرناتيظة ئةم بةآلم
ئاسايشـــي ســـةر بواري بؤ بـــةدةر نيية
مةترســـيية ئةم خؤراك كةســـةرةتاكاني
لةجيهاندا خـــؤراك ئَيســـتاي لةقةيراني
زةوييانة ئـــةم لةكاتَيكدا دةركةوتـــووة،
ي

َ
كشـــتوكال كةرتي ببنة بوو لةتواناياندا

ثشتَيك
َ
ثال بووبوونايةتة هةروةها زيندوو،

طوندنشينةكان و ناوضة بؤ طةشةثَيداني
هةذاريية لةو طوندنشـــينةكاني ئةمةش
دةتوانرا هةنطاوانـــة ئـــةم رزطاردةكـــرد،
رَيطةيةكةوة، ضةند طرتنةبـــةري بةهؤي
هةموويانةوة لةثَيـــش ئةنجامبدراناية، 
دانيشتواني الدَيكانبةسةرضاوة طةيشتني
بةثَيويســـت وزة،  هةميشـــةييةكاني 
بةشـــَيوةيةكي ئةطةر بـــةآلم دادةنرَيت،
لَيبةرهـــةم بةرهةمـــي درَيذخايـــةن
مةترسيدار ئةوا بةشـــَيوةيةكي نةهَينرا

دةشَيت هةِرةشة بؤسةر ئاسايشي خؤراك
ببَيتةهـــؤي ئةمـــةش و دروســـتبكات
لةبـــةردةم بةربةســـت دروســـتكردني
دانيشتوانة لةاليةن دةستكةوتني خؤراك

هةذارةكانةوة.
ذينطة: و ئايندةي زيندةيي وزةي

ئةوةدةكات بانطةشةي زيندةيي وزةي
لةكةمكردنـــةوةي بَيـــت يارمةتيـــدةر
هةوادا، و كاريطةرييةكانـــي طؤِراني كةش
كارة بكات ئةم ناتوانَيت وزةية بةآلم ئةم
لةثَيناوي لةناوبران دارســـتانةكان ئةطةر
ييانةي

َ
كشتوكال بةرووبومة ئةو ضاندني

بةكاردةهَينرَين. وزة، دروستكردني بؤ
زيندةيـــي ســـوتةمةني دةكرَيـــت
دارستانةكان و

َ
كشـــتوكال لةثاشماوةكاني

ئةلتةرناتيظَيك وةك  بةرهةمبهَينرَيـــت 
ثَيويســـت تةكنؤلؤذي بةآلم بوارةدا، لـــةم
تائَيســـتا بةرهةمهَينانة بـــؤ ئةمجـــؤرة
واتـــة نييـــة جَيبةجَيكـــردن بـــواري 
لةبةرئةوة بازرطانيدا. لةضوارضَيوةيةكي
دوضـــاري سياســـةتةكان داِرَيذةرانـــي
خؤي كة بـــوون رووبةِرووبوونةوةيـــةك
بة شَيوازةي ئةو طرتنةبةري لة دةنوَينَيت
هؤيةوةفرسةتةكانقؤرغبكرَينلةثَيناوي
شانبةشاني وزةي زيندةيي بةرهةمهَيناني
بؤ بةردةوام دانيشتوان زامنكردني تواناي
بةدةســـتهَيناني بؤ كشـــتوكاأل بـــوون لة

كِريني. يان ثَيويست خؤراكي
يةكان و

َ
كشتوكال طة

َ
كؤمةل لة واقيعدا

ساأل هةزارةها لة بةر هةذارةكان خَيزانة
لةشـــَيوةي بةكارهَيناوة زيندةييان وزةي
ئَيســـتا دار و ثاشـــماوة ئةنداميةكاندا، تا
تةقليديية نزيكةي زيندةييـــة ئـــةم وزة

وآلتاني  لة وزة ثَيداويستييةكاني ي %95
4,2 مليار  نزيكةي بؤ طةشةكردوودا تازة

دابيندةكات. مرؤظ،
طوندةكان دانيشتواني هةذاريي زؤربةي
دةبةستن كالسيكي زيندةيي بةوزةي ثشـــت
لةوزة. ثَيداويســـتيةكانيان بـــؤ دابينكردني

بـــؤ كالســـيكي هةرضةنـــدة بةشـــَيوةيةكي
بةكاردَين، ضَيشتلَينان خؤطةرمكردنةوةو
هةروةها بـــاش نيية، زؤر توانايان بـــةآلم
دةبنة و ةكاندا، هةوا ثيسدةكةن

َ
مال لةناو

و دارستانةكان داري كةمكردنةوةي هؤي
. لةبةرئةوة سةوزةكان داِرووتاني زةويية
دةنوَينَيـــت روبةِرووبوونةوةكـــة خـــؤي
سســـتمةكاني نوَيكردنةوةي لة ضؤنَيتي
ك

َ
خةل بؤ كار فرسةتي وزة بةشـــَيوةيةك

تووشـــي دانيشـــتوان و بِرةخســـَينَيت 
نةبَيتة نةبن يان شوَيني و بَي ئاوارةبوون
خؤراكيدا، ئاسايشي لةبةردةم بةربةســـت
ببَيتةهؤيباشرتكردني طةيشتن هةروةها
بةكارهَينانيـــان وزةو  بةســـةرضاوةكاني
توانستيشيان بةشَيوةيةكي ثاكوخاوَينرتو

ناوخؤ. ئاستي لةسةر بَيت زياتر
شـــَيوة بةنوَيكردنـــةوةي بايةخـــدان
سوتةمةني وزةي زيندةيي وةك تازةكاني
ســـةدةي لةحةفتاكانـــي زيندةيـــي شـــل
دالةطةألشؤِرشييةكةم

َ
رابردووداسةريهةل

ئارةزووكردني نةوتدا، بةآلم لةنرخةكاني
دابينكردنيوزةيفرةجؤرتروهؤكارةكاني
ئاوو و نائارامي دةربارةي طؤِراني ةِراوكَي

َ
دل

نةوتي خاو نرخةكاني هةوا بةرزبونةوةي
ئَيستادا، لةكاتي ثَيوانةيي بةشـــَيوةيةكي
طةشةكردني بوونةهؤيهاندانبؤ ئةمانة

بةشَيوةيةكيزياتر.
لةتوانايدايـــة  زيندةيـــي وزةي   
لةكةمكردنـــةوةي بَيـــت يارمةتيـــدةر
بةآلم هةوا، ئاوو طؤِراني كاريطةرييةكاني
بةرووبوومة جيـــاوازي بةثَيي تواناكاني
شـــَيوازي و شـــوَين بةكارهَينـــراوةكان و
دةطؤِرَيت لةبةرهةمهَينانيدا، كراو ثةيِرةو

دةبَيت. جياواز و
وزةي بةرهةمهَينانـــي هةروةهـــا
هةبَيت ســـوودي لةتوانايداية زيبندةيي
و طوندةكاندا طةشـــةكردني لةثرؤســـةي
لةرَيطةي كةمبكاتـــةوة رَيذةي هـــةذاري
رةخساندني دةرفةتي ئيشكردن ودةرفةتي
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ســـةرضاوةكاني هةروةها نوَي لةبـــازاِردا،
كة دادةنرَين بةسةرضاوةيةك نوَي وزةي
خاوَينرتنو توانستيزياترةبؤ دانيشتواني

ناوضةطوندنشينةكان.
سوتةمةني  دواييدا، سةردةمةي  لةم
وةك ســـووتةمةنييةك شـــل و زيندةيي
طةشـــةي طواســـتنةوة، بـــؤ هؤيةكانـــي
هةروةهـــا بينـــي. بةخـــؤوة طـــةورةي 
دةكةونة كة طةشةكردوو تازة ةتاني

َ
دةول

خاوةنـــي كةمةرةييةكانـــةوة ناوضـــة 
ي

َ
كشتوكال لةبواري رَيذةيني ةتَيكي

َ
خةسل

ةوعةلةَّـثَيويست
َ
بةروبوومةكانيدانةوَيل

زيندةيي، ســـوتةمةني بؤ بةرهةمهَيناني
سوتةمةنيية داواكردني زياتري ئةم بةآلم
زياتري داواكردني ثيشةسازيدا، لةوآلتاني
لةسةرة.لةئَيستاسودلةماددةعةلةفيةكان
وةردةطريَيتبؤبةرهةمهَينانيسوتةمةني
و شـــةكر قاميشـــي وةك طةنمةشـــامي و
شـــَيلم، تؤوي زةيتي و زةيتـــي خورمـــا
ئةمةشكاريطةرينَيطةتيظلةسةرتواناي
بِري بـــة بةرهةمانة ئـــةم دابينكردنـــي
هةروةها دروستدةكات، لةبازاِردا، ثَيويست
دةكاتلةسةر سوتةمةنيزيندةييكَيرِبكَي
ئاو و زةوي وةك سروشتيةكاني سةرضاوة
ئةمةشطؤِران لةشَيوازي بةرهةمهَيناني و
لةتوندي دةكرَيـــت دةكات. زةوييـــةكان،
لةرَيطةي كةمبكرَيتـــةوة كَيرِبكَيية ئـــةم
لـــةو تةكنؤلؤذيايانةي كردن ضاكســـازي
دةكرَين، و ثةيـــِرةو كـــة بةكاردةهَينرَين
وزةو ســـيليلؤز بؤ طؤِريني بؤ نمونة وةك
بةمةبةســـتي نوَي بةروبوومي ضاندنـــي
بؤ كة زةويانةدا لـــةو وزة دةســـتكةوتني

دةستنادةن. بةرهةمهَينانيخؤراكي،
لةواقيعدا بةرهةمهَيناني سوتةمةني
بـــةوة وةبةرهَينانـــي و زيندةيـــي شـــل
بةوردةكاري ثَيويستي كة جيادةكرَيتةوة

 90 هةيـــة، نزيكـــةي زؤر، و ضاودَيـــري
يةكطرتووةكاني لةوآلتـــة % ي ئيســـانؤل
ئةمريكاوبةرازيل،بةرهةمدَين،لةكاتَيكدا

مانياو
َ
لةئةل زيندةيـــي زؤربـــةي ديزلـــي

بةرهةمدةهَينرَيـــت. هةروةها فةِرةنســـا
بةشَيوةيةكي زيندةيي سوتةمةني بازاِري
و ئابوري رَيكخراوي ةتاني

َ
لةدةول تايبةتي

دةبةستَيت بةهةندَيك طةشةثَيدان ثشت
يارمةتي و سوود رَيذةكاني وةك رَيوشوَين
ئةمانة رســـومات، و باج و هاندةرةكانـــي
بةبةرهةمهَيناني ئةفزةلييـــةت وادةكةن
لةبةردةم ئاســـتةنط و لؤكالـــي بدرَيـــت

دروستبكات. ةتيدا،
َ
بازرطانينَيودةول

خؤراك: نرخي بةرزبوونةوةي
رووبـــةِرووي مةترســـيانةي  ئـــةو 
بةهؤي دةبَيتـــةوة خؤراكـــي ئاسايشـــي
دةبَيت زياتر نرخـــةوة، بةرزبوونـــةوةي
كاتَيكوزةيزيندةييثشتبةبةرووبوومة
زةويو يانئةو يةكاندةبةستَيت،

َ
كشتوكال

بةرهةمهَيناني بؤ كة بةكاردةهَينَيت ئاوة
كَيرِبكَيكة بةكارهاتووة. هةروةها خؤراكي
بةرهةمهَيناني كاتَيـــك دةبَيت توندتـــر
طةرمكردنةوةو مةبةســـتي بؤ ئةم وزةية

دروستكردني كارةبا، بةكاردَيت.
ئَيستاكة،  بةتةكنؤلؤذي  ثشتبةستن
لةبةرهةمهَينانـــي خَيـــرا فراوانبوونـــي
بةشَيوةيةكي شلدا، زيندةيي سوتةمةني
دةبَيـــت يارمةتيـــدةر بةرفـــراوان
خؤراكدا، نرخةكانـــي لةبةرزكردنةوةي
جوتيـــارة طوندنشـــينةكان ئةمـــةش بؤ
ضونكة ســـوودي دةبَيـــت، ســـوودي زؤر
بةرهةمةكانيان لةفرؤشـــتني زياتريـــان

دةستدةكةوَيت.
و لةشـــار بةبةكارهَينةران بةآلم زيان
هةذارةكانيناوطوندةكان،دةطةيةنَيتكةوا
ثَيويستدةكاتخؤراكبكِرن.بةآلمدةكرَيت
كةمبكرَينةوة فشـــارانة ئـــةم لةتونـــدي
كة ســـوود تةكنؤلؤذيانةوة لةرَيطةي ئةو
وةربطرَيت ثةراوَيزخـــراوةكان لةزةويية
داِرووتان تووشي خاكةكةيان ئةوانةي يان
لةرَيطـــةي ضِركردنةوةي هةروةها بوون
و بةردةوام بةشـــَيوةيةكي بةرهةمهَينان

لةنَيوان تةواوكارييـــةك بةدةســـتهَيناني
وزة، خؤراكو بةرهةمهَيناني سستمةكاني
ي

َ
وَيِرايجَيبةجَيكردنيثرؤسةيكشتوكال

طونجاو.
ئاسايشـــي خؤراكي دةكرَيت هةروةها
باشـــرتبكرَيت، ناوخـــؤ لةســـةر ئاســـتي
عةلةفيةكان مـــاددة ئةطـــةر داواكردنـــي
بووة زيندةيي وزةي بؤ بةرهةمهَينانـــي
و دا

َ
لةكشتوكال وةبةرهَينان هانداني هؤي

بازاِري ئيشكردن و فرســـةتي قاندني
َ
خول

و بضوكـــةكان بةرهةمهَينةرة نـــوَي بـــؤ
بةئابوري نوَي زيندوَيتيةكي بةخشـــيني
خَيزانةكان توانـــاي ئاســـتي طونـــدةكان.
ئابوورية نوَيية لـــةم وةرطرتن بؤ ســـوود
بةثَيـــي ســـةرذمَيري جيـــاواز دةبَيـــت
تةمةن ثَيطـــةو بذَيـــوي و و دانيشـــتوان
بةثَيي هةروةها كؤمةآليةتـــي، و جـــؤري
طةورةكان طة

َ
كَيل بةرهةمهَيناني سستمي

كةسيشـــةوة. تاكة بضوكةكاني طـــة
َ
و كَيل

فرسةتي دةتوانن طةورةكان طة
َ
كَيل ضونكة

دروســـتبكةن، كرَيـــكار كاري نـــوَي بـــؤ
بَيكاربووني هؤي ببَيتة دةشَيت لةكاتَيكدا
بـــةآلم بضوكـــةكان. طـــة

َ
جوتيـــاري كَيل

ثرؤذة ثشتيثَيويستبؤ
َ
بةدابينكردنيثال

و جوتياران هةرةوةزييةكاني و سةربةخؤ
زيندةيي جَيبةجَيكردني سياسةتي وزةي
بكات، لةهةذاران ثشـــتيواني بةشَيوةيةك
زةويية خاوةنداريتي ثاراستني لةوانةية
زامن جوتيـــاران، بؤ ثةراوَيزخـــراوةكان
لةكةمكردنةوةي بَيت يارمةتيدةر و بكات
كاريطةرييةنَيطةتيظةكانيسوودوةرطرتن
بةرهةمهَيناني مةبةستي بؤ زةوييانة لةو

وزة.
بكةين؟ ضي

بؤ نةتةوة يةكطرتووةكان رَيكخراوي
ي

َ
لةرؤل باس ”فـــاو“ كشـــتوكاأل خؤراك و

سياســـةتةكان، دارَيذةرانـــي طـــةورةي 
ثةرةثَيداني زامنكردني لةثَيناوي دةكات
بةردةوام وزةي زيندةيـــي بةشـــَيوةيةكي
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هةروةها ثاراســـتني ئاسايشي خؤراكي و 
زامنكردني طةيشـــتني ســـود و قازانج بؤ 
هةذاران و كةساني ثةراوَيزخراو. لةبواري 
سياسةتةكاني هانداني بازاِر و تةكنؤلؤذي 
و ثرؤســـةكاني هةرةوةزي و ثاراســـتني 

كؤمةآليةتي، ئةمانة لةخؤ دةطرَيت:
تؤِرةكانـــي ئاسايشـــي كؤمةآليةتـــي: 
بـــؤ ئـــةوةي كاريطـــةري بةرزبوونةوةي 
نرخةكاني خؤراك، كةمبكرَيتةوة، هةذاران 
و دانيشـــتوان ئةوانةي بةدةست نةبووني 
َينن، ثَيويستيان 

َ
ئاسايشي خؤراكةوة دةنال

ثشتي دةبَيت لةرَيطةي ثَيشكةشكردني 
َ
بةثال

ثِركردنـــةوةي  و  خـــؤراك  ئابونـــةي 
ثَيداويستية خؤراكيةكانيانةوة.

ســـرتاتيذي ثةيِرةو كراو: ثَيويســـتة 
بـــرةودان و بازاِرطةرمكـــردن بـــؤ وزةي 
داواكاري  بةئاِراســـتةي  شـــل  زيندةيـــي 
بَيـــت لةبازاِردا، واتة بـــِري زيادة بةرهةم 
نةهَينرَيـــت تـــا ئاســـتةنط لةبـــةردةم 
ةتة 

َ
ةتي بـــةرووي دةول

َ
بازرطاني نَيودةول

تازة طةشـــةكردووةكاندا دروست نةبَيت. 
وزةي  ســـرتاتيذي  ثَيويســـتة  هةروةهـــا 
زيندةيي هانـــي بةردةوامبـــوون بدات و 
فرســـةتي بازاِر بؤ خاوةندارة بضوكةكاني 
زةوي و طروثـــة ثةراوَيزخراوةكاني ديكة 

لةبازاِردا، زياتر بكات .
نرخــةكان: ئةطةر جوتيـــاران نرخي 
زياتريـــان بةرامبـــةر بةبةرهةمةكانيان 

ـــدةدةن بؤ 
َ
وةرطـــرت، ئـــةوا زياتـــر هةول

ئةمـــةش  بةرهـــةم.  بةرفراوانكردنـــي 
بةرهةمانـــة  ئـــةم  دةكات  واثَيويســـت 
لةدامـــةزراوة بازاِرييـــةكان و ثرؤذةكاني 
بونيادي سةرةكيدا، سةرف بكرَين و رَيطة 

لةكؤت و بةندي هةناردةيي، بطريَيت.
كارة كشــتوكاَلييةكان بةشــَيوةيةكي 
باشــرت: وا ثَيويســـتدةكات ئةو ثرؤسانة 
جَيبةجَي بكرَين كة لةتوانايداية بةرهةم 
زيادبكةن و كاريطةريية نَيطةتيظةكانيش 
يـــان  كةمبكةنـــةوة،  ذينطـــة  بؤســـةر 
تةواوكارييةكي باشرت بةدي بكرَيت لةنَيوان 
بةرهةمهَيناني خؤراك و بةرهةمهَيناني 
وزةدا، ئةمـــةش ثَيويســـتي بةداهَينان و 
دابينبوونـــي ثَيداويســـتي و تةكنؤلؤذي 

طونجاو، هةية.
تةكنؤلؤذييةكان: 

وا ثَيويســـتدةكات تةكنؤلؤذي باشرت 
دابهَينرَيـــت و هانـــي باشـــةكان بدرَيت 
لةثَينـــاوي كةمكردنـــةوةي تونـــدي ئةو 
كَيرِبكَييةي لةنَيوان خؤراك و ســـةرضاوة 

سروشتييةكاندا، هةية.
بةشداريكردني ئةوانةي دةيانطرَيتةوة:

 بةشداريثَيكردني جوتيارة بضوك و 
لةدروستكردني  طوندنشـــينةكان  طروثة 
ئـــةو بِريارانـــةي ثةيوةندييـــان هةيـــة 
بةثةرةثَيداني وزةي زيندةيي، دةبَيتةهؤي 
بةهَيزكردني ســـوود وةرطرتـــن لةبواري 

طةشةثَيداني طوندةكاندا.
خزمةتطـــوزاري رَينمايي: ثَيويســـتة 
ئاســـتي خزمةتطوزارييةكاني رَينمايي و 
دامةزراوةكانـــي، بةرزبكرَينةوةو طرنطي 

زياتريان ثَيبدرَيت.
نرخي سوتةمةني زيندةيي: 

¿ ســـوتةمةني زيندةيـــي شـــل 2%ي 
لةطواستنةوةدا،  بةكارهَينراو  سوتةمةني 
دابيندةكات، بةآلم خةمآلندنةكان ئاماذة 
دةدةن بةبةرزبوونـــةوةي ئةم رَيذةية بؤ 

ي 2030 دا.
َ
5% لة سال

زيندةيـــي  ســـوتةمةني  كةرتـــي   ¿
ي 2001 دا نزيكةي يةك 

َ
لةبةرازيل لة سال

مليؤن فرســـةتي كاركردني دابينكردووة، 
كـــة زؤربةيان بؤ كرَيكارة ناشـــارةزاكاني 

ناوضة طوندنشيةكان بوو.
َينراوي بةرهةمهَيناني 

َ
¿ طةشةي خةمل

ي 2030 
َ
ســـوتةمةني زيندةيـــي تا ســـال

ثَيويســـتي بة 35 مليؤن هكتار لة زةوي 
دةبَيت ئـــةم رووبـــةرة بةرامبـــةر كؤي 

كةوة. رووبةِري فةِرةنساو ئيسثانياية ثيََ
¿ نزيكةي 90%ي ئيســـانؤأل لةوآلتة 
بةرازيـــل  ئةمريـــكاو  يةكطرتووةكانـــي 
بةرهةمدةهَينرَيـــت و زؤربـــةي ديزلـــي 

مانياو بةرازيل. 
َ
زيندةييش لةئةل

و: سؤزان
سةرضاوة:

www.scribd.com
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ئةوةي  ســـةرةِراي  لةكاتي سكثِريدا 
ثَيويســـتة كة ســـةرداني ثزيشكي ددان 
بكةيـــت بـــؤ ثشـــكنني و ثاككردنةوةي 
ددانةكانت هةروةك لةكاتة ئاساييةكاندا، 
لةطةأل ئةمةشدا ثَيويستة رؤذانة اليةني 
كةم 3-2 جار ددانةكانت بةشـــَيوةيةكي 
زانستيانة بشؤيت لةطةأل ثاككردنةوةي 
ثزيشـــكي  بةدةزووي  ددانـــةكان  نَيوان 
تايبةت Dental floss دواي سةرجةم 
ذةمـــةكان، ئةمة وةك كارَيكـــي رؤذانة 
ثَيويســـتة بـــةردةوام دووبـــارة بَيتةوة 
ئيـــدي طرنط نيية تؤ لـــة ض قؤناغَيكي 
سكثِريدايت. سةرةِراي هةموو ئةمانةش 
طرنطة لةكاتي بووني هةر طريوطرفتَيك 
دةســـتبةجَي  دانةكانتـــدا،  و  دةم  لـــة 

سةرداني ثزيشكي ددانةكةت بكةيت.
سكثِري ضؤن كاريطةري دةبَيت لةسةر 

تةندروستي ددانةكانت؟
لةكاتي ســـكثِريدا خَيرايـــي خوَين 
رؤيشتن بةلوولةكاني خوَيندا بةرَيذةي 
50%-30 زيـــاددةكات ئةمـــةش دةبَيتة 
هؤي طؤِراني رةنطي ثووك و شـــانةكاني 
ناو دةم بؤ ســـورَيكي تـــؤخ بةهؤي زؤر 
رؤيشـــتني خوَيـــن بؤيـــان كـــة دةبَيتة 
هؤي دابينكردنـــي بِرَيكي باش خؤراك 
و ئؤكســـجني بـــؤ ئـــةو بةكرتيايانـــةي 
كـــة لةســـةر رووي ثووكـــي ددانـــةكان 
دةذيـــن، ئةمةش هؤكارَيكـــي طرنطة بؤ 
طةشةكردن و زؤربوونيان و لةكؤتاييدا 
ئاوســـان و خوَين بةربووني ثووكي 

َ
هةل

دةوري ددانةكان و دةركةوتني نيشانةي 
هةوكردني ثوكي دةوري ددانانةكان، هةر 
بؤية شـــتني ددانةكان لةكاتي سكثِريدا 
دةبَيتـــة هـــؤي خوَينبةربوونـــي ثوك، 

سكثِري و تةندروستي 
دةم و ددان

د. زانا حسني عةزيز*
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بةرزبوونةوةي رَيذةي هةروةها بةهؤي
ثرؤجسرتؤن، و ئيســـرتؤجني هؤِرمؤني
دةوري ثوكي و هةســـتياري هةوكـــردن

%50 ي  نزيكةي كة زياددةكات ددانةكان
لةقؤناغي سَي و دةطرَيتةوة ذناي سكثِر
روودةدات، ســـكثِريدا ناوةِراستي مانطي
سكثِريةكةي ثَيش ذنة ئةو ئةطةر بؤية
ئةوا بَيت هةبـــوو هةوكردنـــي ثووكي
دةبَيت، زياد هةوكردنةكـــة لـــةم كاتةدا
بِرَيكي ثَيويســـتة ســـكثِر ذني هةربؤية

C ، B12 وةربطرَيت  لةظيتامـــني باش
ناو شـــانةكاني و ثووك بؤ بةهَيزكردني

دةم.
ــانةكاني ش ــي ثوك و ــا هةوكردن ئاي
هةية كؤرثة ــةر لةس ــةري كاريط ــاودةم ن

دايكدا؟ لةسكي
دةريانخســـتووة تازةكان توَيذينةوة
لةراســـتيدا ثـــووك هةوكردنـــي كـــة 
كؤرثة بةتةندروســـتي زياندةطةيةنَيت
لةتوَيذينةوةكان يةكَيك دايكدا، لةسكي
سكثِرانةي ذنة ئةو بةوةي ئاماذةدةدات
دةوري ثوكي زؤري كـــة هةوكردنَيكـــي
زياتر جـــار حةوت هةية ددانةكانيـــان
ةكانيان

َ
مندال كـــة تَيدايـــة ئامادةييـــان

 32 ثَيش بَيـــت لةدايك ثَيـــش وةخـــت
ســـكثِرانةي ذنة بةو بةبةروارد هةفتة
ثووك بةتةندروســـتي كة طرنطي تةواو

دةدةن. ددانةكانيان و
لةدايكبووني  وةخت ثَيش   لةطـــةأل
ســـكثِرانةي ذنة ئـــةو ةكانيانـــدا

َ
مندال

هةية ثوكيان زؤري كـــة هةوكردنَيكـــي
بةبةراورد كةمرتة ةكانيان

َ
مندال كَيشـــي

هةروةهـــا ئاســـايي، لةطـــةأل كةســـاني
كة دةريخســـتووة نوَي توَيذينةوةيةكي
ددانةكان دةوري ثوكي زؤري هةوكردني

ئةوةي لةذنـــي ســـكثِردا دةبَيتة هـــؤي
ةكانيان

َ
مندال جـــار ســـَي كـــة بةرَيذةي

كةم و كَيشـــيان لةدايك بَيت بةناكامـــي
بَيت.

ــي ثوك زؤري ــي  هةوكردن ــؤن  ض
ثَيش لةدايكبووني هؤي دةبَيتة ددانةكان

وةخت؟
ئةوةية  بـــارةدا لةم  روونكردنـــةوة
هةوكردنَيكي ســـكثِرةكة كاتَيـــك ذنـــة
شـــانةكاني روثؤشـــة و ثـــووك زؤري 
جؤري زؤر ذمارةيةكي هةيـــة ناودةمي
رووي لةســـةر زيانبةخشـــةكان بةكرتيا
دةبَيت دروســـت زؤر بةبِرَيكي ثـــووك
نـــاو خوَينةوة لةوَيشـــةوة و دةضَيتـــة
خوَيني دةضَيتـــة ويآلشـــةوة لةرَيطةي
ةكة

َ
مندال دايكيدا، لةســـكي كؤرثةكةوة

دةكات دروســـت ئةمة بةرطرييـــةك بؤ
ماددةيةكي كردنـــي دروســـت لةرَيطةي
ثرؤســـتاطالندين بةنـــاوي كيميـــاوي
ئـــةم Prostaglandins، زؤر بوونـــي
لةناو خوَيندا نيشـــانةيةكة ماددةيةش
بـــوون بـــة منـــداأل بـــؤ دةســـتثَيكردن
ذنة داني

َ
مندال طرذبوني بةهؤي ئةويش

سكثِرةكة.
بة ــت ثَيويس ــكثِريدا س ــا لةكاتي ئاي

دةكات؟ ددان ثزيشكي سةرداني
ضةو 

َ
ددانةكان بةفل  سةرةِراي شتني

2- كةم اليةني رؤذانـــة ددان دةرمانـــي
نَيوان  ثاككردنـــةوةي 3 جـــار لةطـــةأل
تايبةت ثزيشـــكي بـــةدةزوي ددانةكان
خواردنَيـــك، ذةمـــة هةمـــوو دواي 
ددانةكان ثاككردنـــةوةي بة ثَيويســـت
جاريش بؤ ماوةي يـــةك ئةطةر هةيـــة
ئـــةوةش نةك ســـكثِريدا، بَيـــت لةكاتي
كو

َ
بةل ددانـــةكان، شـــكردني

َ
تةنيا بةثؤل

كلســـةي دروســـتبووة ئةو بةالبردنـــي
ثوكي رووي لةذَير هةروةها لةســـةري،
كؤبونةوةو بؤتـــة كانطـــةي ددانـــةكان
بةكرتيـــا- زؤر ذمارةيةكـــي زؤربوونـــي
دةمدا بةكرتيـــا لةناو جؤري زؤرتريـــن
بةخراثرتين شوَيني لةش بؤية و هةية
طةشـــةكردني كؤبونةوةو بؤ دادةنرَيت
بةكرتيـــاي زؤر يةكجـــار ذمارةيةكـــي
هؤي دةبَيتـــة زيانبةخـــش-، ئةمـــةش
دةوري ثووكي طريفانـــي دروســـتبووني
هؤي دةبَيتـــة ديســـان ددانـــةكان كـــة
ذمارةيةكي طةشـــةكردني كؤبونـــةوةو
ديكـــةي بةكرتيـــاي زؤر  ئَيجطـــار

زيانبةخش.
سَيمانطيناوةِراستيسكثِريباشرتين 
و ضارةســـةركردني ثشـــكنني كاتـــة بؤ
بكرَيت هةتا ددانةكان. و دةم طريوطرفتي
نةشـــتةرطةري ضارةســـةر و ثَيويســـتة
ددانـــةكان نةكرَيت و دةم طـــةورة بـــؤ
سَي مانطي بةتايبةتي ســـكثِريدا لةكاتي
قؤناغي طرنطرتين كة ثِري يةكةمي سك
دايكدا لةسكي كؤرثةلةية دروستبووني
ددانةكان ئاســـايي جطة لةثاككردنةوةي
ثَيبدرَيت. طرنطي تةواوي ثَيويستة كة

  هةروةهـــا قؤناغـــي ســـَي مانطـــي 
نةطونجاوة رادةيةك تا ســـكثِري كؤتايي
ئةمةش بؤ ضارةســـةركردني ددانةكان
ذنة ســـكثِرةكة زؤركات بةهـــؤي ئةوةي
زياتر ناتوانَيـــت لةضةنـــد دةقيقةيةك
ددانةكـــة ثزيشـــكي  لةســـةر كورســـي
درَيذخايةني ضارةسةري بؤ بمَينَيتةوة
ددانةكانهةربؤيةلةقؤناغةكؤتاييةكاني
ئةطةر ثَيويستة ضارةسةرةكة سكثِريدا
بةآلم بَيت، كورتخايةن بكات ثَيويســـت
ةتَيكـــي ناكاو

َ
حال لةكاتـــي بووني هـــةر
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دةستبةجَي ثَيويستة ســـكثِريدا لةكاتي
بَيطوَيدانة قؤناغي بكرَيـــت ضارةســـةر
لةطةأل بةراوَيذ ئةمـــةش ســـكثِرييةكة
بون

َ
مندال و ذنـــان ثزيشـــكي ثســـثؤِري

يان بةبةنج لةكاتـــي ثَيويســـت كـــردن
ثَيويست. دةرماني نوسيني

تيشـــك  ثَيويســـتة   هةتـــا بكرَيت
جطة لةوكاتانةي بؤ ددانةكان نةطريَيت
شكاني وةك كتوثِرة، كة ضارةســـةرةكة
لةكاتي شةويلطة,بؤية ئَيسكي و ددانةكان
جلوبةرطي ثَيويستة تيشكةكةدا طرتني
بؤ بةكارهَينرَيت تايبـــةت قورقوشـــمي
ئةو طالندي سايرؤيدي و سك داثؤشيني
سةر ملي دةكةوَيتة تيشكةكة كةسة كة

لةتيشكةكة. ثارَيزطاريكردني بؤ
كلؤربووني  ــذةي ــكثِري رَي س ــا  ئاي

زياددةكات؟ ددانةكان
هةية ة

َ
هةل بـــاو و زؤر بؤضونَيكـــي

ددانَيك ســـكثِرييةكدا هةر كة لةكاتـــي
ةية،

َ
زؤر هةل ئةمة دةكةوَيت، لةراستيدا

بةهؤي ددانةكان كلؤربوونـــي و خوران
ترشـــةلؤكةكانةوةية بةكارهَيناني زؤر 
بةهـــؤي نـــةك ســـكثِريدا لةكاتـــي 
ضةند لَيرةدا سكثِري، دووبارةبوونةوةي
هؤي دةبَيتة كة دةخةينةِروو هؤكارَيك
لةكاتي ددانـــةكان كلـــؤري زيادبوونـــي

سكثِريدا:
ثووكي ئازاري و 1. خوَينبةربـــوون
هؤي دةبَيتة ئةمةش ددانةكان: دةوري
ددانةكان نةشـــتني و طرنطـــي نـــةدان
ثاشـــماوةي كؤبونةوةي  و بةرَيكوثَيكي 

دانةكان. كلؤري زيادبوني و خؤراك
لةكاتـــي رشـــانةوة  زؤربوونـــي  .2
بةيانياندا بةتايبةتي لةكاتي ســـكثِريدا
ناو ؤكي

َ
ترشةل طةِرانةوةي هؤي دةبَيتة

لةوَيشةوة بؤ ناو و بؤ ســـورَينضك طةدة
لَيِرؤيشتني خوران و دةبَيتة هؤي كة دةم
بؤ هةســـتياربوونيان زياتر و ددانةكان

كلؤربوون.
لةقؤناغة 3. بضوكبوونـــةوةي طةدة
ثةستان بةهؤي ســـكثِريدا كؤتاييةكاني
دايكة داني

َ
منال لةاليةن خستنةســـةري

سكثِرةكة كة ذنة وا دةكات سكثِرةكةوة
هةميشـــةخؤر، بةكةمخـــؤري ببَيـــت 
زياتـــر خـــؤراك هةربؤيـــة ثاشـــماوةي
ددانـــةكان لةســـةر رووي كؤدةبَيتـــةوة
هؤي دةبَيتة بَيت كةميـــش هةرضةندة
بؤ ددانـــةكان، كلـــؤري خَيراتربوونـــي
رَيطةطرتن لةهةموو ئةمانةش ثَيويستة
كة بةكاربهَينرَيـــت توخمـــي فلؤرايـــد
كلؤربوون دذي ددانةكانة بةهَيزكـــةري
لةئاوي بةكارهَيناني بةشَيوةي ئةويش
دةرمانـــي بةكارهَينانـــي خواردنـــةوة،
طرياوةي يان بةفلؤركـــراو، ددان شـــتني

بةفلؤركراو.
هةية كاريطةري ــؤراك خ جؤري ــا ئاي
دايكيدا؟ لةسكي كؤرثة تةندروستي لةسةر
كة خؤراكةي ئـــةو   جـــؤرو بـــِري
كاريطةري ســـكثِريدا لةكاتي دةخورَيت
تةندروستي لةسةر هةية راســـتةوخؤي
دا، لةســـكي دايك كؤرثةلة ددانةكانـــي
دةســـت كؤرثة ددانةكاني لةبةرئةوةي
طةشـــةكردن بوون دروســـت دةكةن بة

ســـكثِريدا،  مانطـــي  3-6 لةنَيـــوان
باش جؤري و بـــِر ثَيويســـتة هةربؤية
اليةن لـــة بةكاربهَينرَيـــت لةخـــؤراك
لة بَيت دايكـــة ســـكثِرةكةوة كة ثـــِري

و   D-C-A جـــؤري ظيتامينةكانـــي
و ئةســـيد ثرؤتني و كالســـيؤم، فؤليك
باشي تةندروستيةكي هةربؤ فؤسفؤرة،

رَينماييانة ئةم ثَيويستة ددانةكان و دةم
بطريَيتةبةر:

شـــَيوةيةكي خـــؤراك 1. ثَيويســـتة
هةمـــوو كـــة بَيـــت هاوســـةنطي تَيـــدا
ضةوريية و ظيتامـــني و ثرؤتني و كانزا

بطرَيتةوة. بَيت سودبةخشةكان
خؤراكةي ئـــةو 2. كةمكردنـــةوةي
بةســـةر زؤر ماوةيةك و لينجن كة زؤر

دةمَيننةوة. ددانةكانةوة رووي
نةرم شريين، خواردنَيكي كاتَيك .3
لةكاتي باشـــرتة وا دةخؤيـــت، و لينـــج
لةنَيـــوان نـــةك ذةمةكانـــدا بخورَيـــت،
دةرداني رَيذةي لةبةرئةوةي ذةمةكاندا
دةبَيت زيـــاد ليـــك لةكاتـــي ذةمةكاندا
ثاككردنةوةو هؤي باشـــرت كة دةبَيتـــة

خؤراك. ثاشماوةي يني
َ
رامال

راســـتةوخؤ ددانـــةكان شـــتني   .4
بةتايبةتي ئةو خواردنَيك دواي هةموو
و دةنوَســـني ددانةوة بة كة خؤراكانةي

لَينابنةوة. بةئاساني
بَي شـــةكر بنَيشـــتي 5. جووينـــي
جؤري شةكري كة بنَيشـــتانةي يان ئةو
ذةمة دواي راستةوخؤ تياداية زايليتؤلي
ددانةكان نةتوانرا ئةطـــةر خواردنةكان

بشؤرَيت.

 drzana78@yahoo.com
*ماستةرلةراستكردنةوةوجوانكاري

ددان

mailto:drzana78@yahoo.com
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   زؤرجار طوَيم لةم قسةيةية (دكتؤر 
ةكةم نان ناخوات و 

َ
يارمةتيـــم بدة، مندال

ئارةزووى خواردنى الوازة) لةو دايكانةوة 
دةبَيـــت كة دَين بـــؤ لَينؤِرينطةكةم ثاش 
ئـــةوةى هيضيـــان بةدةســـتةوة نةماوةو 
كـــو هةندَيكجار داوام 

َ
بَي ئارام بوون، بةل

لَيدةكةن دةرمانَيكى كردنةوةى ئارةزووى 
ةكانيان بنوسم.

َ
خواردةمةنى بؤ مندال

   بةداخةوة هةندَيك لةو ثزيشكانة ئةم 
ى دايكةكة جَيبةجَي 

َ
داواكاريية لةبةر دل

 ئةوةشـــدا كةزؤربةى ئةم 
َ
دةكةن، لةطةل

دةرمانى كردنةوةى ئارةزووى خواردنانة 
متمانـــة  دةزطاتةندروســـتية  لةاليـــةن 
 
َ
ثَيكراوةكانـــةوة دانيان ثَينةنراوة، لةطةل

ئةمةشـــدا ئةم دةرمانانـــة ئةنزيمةكانى 
ةتَينن و هةســـتَيكى 

َ
دةخةل

َ
ناو دةماخ هةل

كو هةندَيكجار 
َ
ى دةدةن، بةل

َ
درؤينةى خةيال

زيادةِرؤيـــي لةخواردنـــدا روودةدات و وا 
ةكة دةكات تووشـــي زؤر خؤرى و 

َ
لةمندال

ةوييةكى زؤر بَيت لةبةرئةوةى 
َ
ثاشان قةل

طةدةى لةســـةر بِرَيكى زؤر خواردةمةنى 
راهاتووة، لةبةرئةوة من هةرطيز ئامؤذطارى 
ةى 

َ
بةهيـــض دةمارنَيـــك ناكةم كـــة جول

سروشتى ئةنزيمةكانى لةش و سروشتيان 
بطؤِرن كةخودا دروســـتى كـــردووة، بةم 
شَيوةية دةرمانةكانى كردنةوةى ئارةزووى 

بذاردنَيكى زؤر خراثة.
َ
خواردةمةنى هةل

ةى طةورة لةوةداية كاتَيك دايكةكة 
َ
هةل

ةكةى 
َ
 لـــةالوازى ئـــارةزووى مندال

َ
ســـكاال

بـــؤ خـــواردن دةكات بـــةوةى كـــة كوِرى 
ةكةيةتى 

َ
خوشكةكةى كة هاوتةمةنى مندال

هةميشـــة نان دةخـــوات و ئـــارةزووى بؤ 
خواردن كراوةية.

  ئـــةم بةراوردكردنة بةبَي ضاودَيري 
ةييةكان 

َ
جياوازيةتاكى و جةستةيي و جول

و هةروةها بةبـــَي ضاودَيريية جياوازية 
ة 

َ
دةرونييةكانـــى نَيـــوان ئـــةو دوومندال

ةِراوكَيوة.
َ
دايكةكة دةخاتة دل

   هةندَيك لةدايكان بةسروشتى خؤيان 
ةِراوكَييـــان هةية، بؤيـــة زؤربةى كات 

َ
دل

ةكةيانة، دةيانةوَيت 
َ
ضاويان لةسةر مندال

ةو بن تاكو بتوانن بةرطرى 
َ
لةش ساغ و قةل

نةخؤشـــيةكان بكةن، و بتوانن طةزو بةز 
دروســـت بكةن تالةســـةرماى زســـتان و 
خةمؤكى هاوين ثارَيزراوبن، بريى دةضَيت 
كةطرنط لةش ساغى و تةندروستى باشة 
ةوى  و بـــةزو ضةورى، ضونكة 

َ
نـــةك قةل

ةوى ، 
َ
تةندروســـتى بةزؤرى كَيـــش و قةل

ناثَيورَيت.
ئايا الوازى ئارةزووى خواردنى 

مندالَةكةت هؤكةى نةخؤشيةكى جةستةييةو 
تؤنازانيت؟

تووشـــي  ةكـــةت 
َ
مندال لةوانةيـــة 

قةبزييةكى درَيذخايةن بووبَيت، يان كةم 
خوَين بَيت بةهؤى كةمى ئاســـن و ضةند 
ظيتامينَيكةوة، يـــان لةوانةية هةوكردنى 
و يـــان تةنطة نةفةســـي يان 

َ
جـــووت ئال

نةخؤشيية درَيذخايةنةكانى هةبَيت، ئايا 

ةكةم ئارةزووى خواردن ناكات
َ

مندال
  َ

 د. ئةنوار عةبدوال
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نيايت لةساغ 
َ
ثشـــكنينت بؤ كردووة، و دل

و ســـةالمةتى؟ ئةطةر واية كةواتة، ئَيستا 
ى بارى دةروونى دَيت.

َ
رؤل

 بارى دةروونيدا بَي 
َ
  هةرطيـــز لةطةل

ةكةتدا بدوَى و 
َ
 مندال

َ
خةم مةبة، لةطـــةل

هةموو شـــتَيكى لَيوة بزانة، بزانة لةضي 
ةِراوكَى 

َ
دةترسَيت، و لةضييةوة تووشي دل

بووة، ، و بزانة ضـــي دةوَيت، و دةيةوَيت 
ضي بـــكات، و بزانة كَيي خـــؤش دةوَيت 
و رقـــي لـــة كَييـــة، ئةطةر ئـــةوةت زانى 
كةئةمةش جؤرَيكة لةهونةر ئةوا نيوةى 

رَيطةت بِريوة.
 طرنط بة دووتوخمى كات و شـــوَين 
بدة رَيكيـــان بخةيت، توخمى 

َ
بدةو هةول

ناِراســـتةوخؤ   خؤشـــكردن و هاندةرى 
َ
دل

بَينة ئاراوةو بةشدارى ذةمى خواردن بكة 
 
َ
يدا بةبةكارهَينانى كةوضك و ضةتال

َ
لةطةل

ةكةت.
َ
و قاثَيكى تايبةت بةمندال

توخمـــى  بةكارهَينانـــى  هةروةهـــا 
ناِراســـتةوخؤ،  هانـــدةرى  خؤشـــكةرو 

َ
دل

بةشـــداريكردنى ئـــةو ذةمـــة خواردنـــة 
 و قاثَيكى 

َ
يـــداو كةضك و ضةتـــال

َ
لةطةل

ةكة بةكاربَينة، هةروةها 
َ
تايبةت بةمندال

بايةخ بةهةردوو توخمـــى بِرو جؤر بدة 
شتَيكى تايبةتى بةسةردا مةسةثَينة تاكو 
كاردانةوةى كةللةرةقي تيادا دةرنةكةوَيت. 
هةروةهـــا دووتوخمـــى ضاودَيريكردن و 
فةرامؤشكردن لةدوورةوة زؤر طونجاوة بؤ 
 بؤ 

َ
َيك كةتةمةنى لةنَيوان دووســـال

َ
مندال

دا بَيت، لةبةرئةوةى ئةم قؤناغى 
َ
ضوار سال

دانى 
َ
ةكةو هةول

َ
تةمةنة كةســـَيتى مندال

ســـةربةخؤبوونى تيادادةردةكـــةون كـــة 
لةوانةية ببَيتة كةسَيكى كةللةرةقي رةوشت 
خراث يان لةوانةية ضاوةِرَيي ئةوةبكات كة 
فرمـــان لةدايك و باوكيةوة وةربطرَيت بؤ 
ئةوةى بةتةواوى بةثَيضةوانةى ئةوانةوة 
بدة كـــةواى لَيبكةيت 

َ
رةفتاربـــكات. هةول

بـــارى دةروونى ئـــارام بَيـــت كةنةتوِرةو 
ـــوو بَيت. ئاطات لةوة بَيت كةلةو 

َ
نةخةوال

بارودؤخة دوورى نةخةيتةوة كةبؤخؤى 

دروســـت كردووة، وةك ئةوةى بةهةموو 
ي يارى كردن بَيت 

َ
هةستةكانيةوة سةرقال

 بووكة شووشـــةكانيدا 
َ
يان قســـة لةطـــةل

بكات يان سةيرى فليمَيكى كارتؤنى بكات 
ياضريؤكَيـــك بخوَينَيتةوة ضونكة ئةطةر 
وات كرد  ئةوا هةست دةكات كة تؤبَيبةشت 
كردووة لةسةربةستييةكةى بؤية لةوانةية 
بةدواى رَيطايةكدا بطةِرَيت كة سزاى تؤى 

ثَي بدات . وةك ئةوةى كةنان نةخوات.
 دووتوخمى ديكـــة هةية كة كؤتايي 
بةباسةكة بيةنني ئةويش توخمى ثاداشت 

و سزاية.
 ئـــةم دووتوخمة هةرطيز لةم بوارةدا 
كـــو لةوانةية خراثي 

َ
ك نايةت. بةل

َ
بةكةل

بكةن، ئةطةر ثاداشتَيك دابنَييت بؤئةوةى 
ةكـــة نان بخـــوات يان ســـزاى 

َ
كـــة مندال

بدةيـــت ئةطةر نان نةخـــوات بةمةش تؤ 
بنضينةكانى هاوكَيشةكة تَيكدةدةيت.

 
َ
وةرطَيِرانى : تارا عةبدوال
سةرضاوة: صحيفة الرياض
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كة طةيشـــتؤتة ئةوةي ئايا مـــرؤظ
و ذياني بطؤِرَيت بَيت لةوةي لةشي نزيك
بةمانـــاي ئةلكرتؤنـــي، بـــؤ بايؤلؤذيـــي
ئامَيرةكاني و دةستكرد زيرةكي ضاندني
؟ ئؤرطاني بةشـــَيوةيةكي لةناو لةشـــيدا
َيك

َ
كؤمةل كة هاتوة لةوةوة ثرسيارة ئةو

دوواييانةدا لـــةم ئةمةريكا  لةزانايانـــي
توَييةكي توانيويانـــة كـــة رايانطةيانـــد
كةســـَيكي دةماخي لةنـــاو ئةلكرتؤنـــي
بضَينن، ضوارينة بةئيفليجي تووشـــبوو
ئةلكرتؤنية كة ثارضةيةكي توَييـــة ئةو
ســـيفةتة و دةكات بةكؤمثيوتـــةر كار 
كةسة ئةو ثَيدةبةخشَيت. زيرةكيةكاني
دةســـتة توَييةوة ئـــةو توانـــي بةهـــؤي
يان

َ
و كؤنرِتؤل َينَيت

َ
دةستكردةكاني بجول

ي
َ
زمانحال كـــة ســـاينس بكات،طؤظـــاري

ثَيشـــكةوتني بؤ ئةمةريكيية ةي
َ
كؤمةل

طرنطة دةستكةوتة لةو باسي زانستةكان
Brain Chip واتة  بةنـــاوي كـــردووة
ضوونة مةبةســـتي لةوةش دةماخ، توَيي
دةماخي ناو بؤ كؤمثيوتةر بوو ذوورةوةي
يدا تا وةك

َ
لةطةل طونجاندن و خؤ مرؤظ 
لَيدَيت. دةماخةي لةو بةشَيك

كـــة دؤنؤهيـــؤ ثرؤفيســـؤر جـــؤن
ئـــةو تيمـــي زانســـتي سةرثةرشـــتياري

بووة لةزانكؤي زانســـتيية دةســـتكةوتة
دؤزينةوةكة كـــة براون روونيكـــردةوة 
دةدات بةطـــوَي نوَي طزنطَيكي مـــذدةي
تةكنؤلؤذيـــاي بةزانســـتي ســـةبارةت
ئـــةو ئةنجامةكانـــي دةمـــارةكان، 
تيمةكةي و دؤنؤهيـــؤ ينةوةيـــةي

َ
لَيكؤل

زانســـتيدا نايتشـــةري لةطؤظـــاري
بآلوكراوةتةوة.

بةنـــاوي ئةلكرتؤنييةكـــة تـــوَي 
 brain gate دةماخةوةيـــة دةروازةي
ناطل  ماتيؤ ة،

َ
25 ســـال نةخؤشـــي تواني

ةي
َ
جول ئيشوكار و هةندَيك والَيبكات كة

وةك جوآلندني ئةنجامـــدات بنةِرةتـــي
ة
َ
كةنال طؤِرينـــي و كؤمثيوتةر ماوســـي

تواني ئـــةو هةتـــا و تةلةفزيؤنييـــةكان
دةســـتكردةكةي دةســـتة  ثةنجةكانـــي
بؤ بذَيردرا

َ
هةل ئةويش بؤية َينَيت،

َ
بجول

ضونكة ثَيشكةوتووة، نةشتةرطةريية ئةو
تووشي لةمةوبةرةوة

َ
5سال لةثَيش ئةو

بةهؤي بووة مؤخيدا لةدِركة ثضِرانَيـــك
لَيدانةوة. ضةقؤ

ئةو ِروونكردةوة كة دؤنؤهيؤ ئةوةي
باشـــة زؤر هةنطاوَيكي نوَيية داهَينانـــة
ِرَيطايضارةسةريتووشبوونةكاني لةسةر
ضاندني هةروةك كة دةمار، كؤئةندامي

مرؤظدا دةماخي لةناو توَيي ئةلكرتؤني

هَيمن  و:
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كة ناوةوة لةطوَيي ئةلكرتؤنيية ئامَيـــري
ئةو كةسة، بؤ دةطَيِرَيتةوة تواناي بيستن
ئامَيرانةيةكةبةكاردَين يانهةروةكئةو
لةضارةسةريئيفليجيلةرزؤكيثاركنسن،
وامان ئامَيري َيت:

َ
دةل دؤنؤهيؤ هةروةها

بؤ بنَيرَيت نيشانة لةتوانايداية كة هةية
بؤ دةبَيت يارمةتيدةر ئـــةوة دةماخ، كة
ضارةسةريزؤر لةتووشبووة دةمارييةكان
ةيان

َ
جول تواناي كة بكات لةنةخؤش وا و

ئَيمة بطةِرَيتـــةوة، بةآلم ســـةرلةنوي بؤ
نيشـــانة بتوانَيت كة نيية وامان ئامَيري
دةماخ، دةرةوةي ناوضةكاني بؤ بنَيررَيت
تووشـــبووني لةوةداية لَيرةدا طرانييةكة
كة خانانةي لـــةو كؤئةندامـــي دةمـــار

Neurons دةناسرَين  بةدةمارؤضكةكان
ضاكببنةوة ســـارَيذ ببنةوة يان ناتوانن
خانةكاني يـــان وةك ماســـولكةخانةكان
ئاماذةي بةوة هةروةها ئَيسقان، ثَيست و
تازةطةرييةك توانيويانة تيمةكةي كة دا
لةو نوَييان ئاسؤيةكي ئةوان بؤية بَينن،
ينةوانة

َ
بوارةداكردةوة، ئامانجيئةو لَيكؤل

سؤكتي بتوانرَيت دووردا لةماوةيةكي كة
و لةنَيـــوان كؤمثيوتةر بةيةكطةيانـــدن
ثَيي ئةوةي يان دروســـتبكرَيت دةماخدا
ئينتةرفاس، كؤمثيوتةر براين دةوترَيت

 Brain Computer Interfac واتـــة
و دةماخي كؤمثيوتةر كاري ئةوةية كـــة
وا ،ئةوةش دةبةستَيت ثَيكةوة مرؤظةكة
دةكات تووشـــبوو بةئيفليجي لةكةساني
َينن،بؤية

َ
بجول ضوارثةليـــان كـــة بتوانن

ئـــةوةي ئومَيـــدي ينةوةيـــة
َ
ئـــةو لَيكؤل

ئةوانةي بَيـــت رؤذَيك كـــة لَيدةكرَيـــت
طرفتَيـــك يـــان تووشـــي نةخؤشـــييةك
هيواي كة هاتـــوون مؤخياندا لةدِركـــة

لَيبكرَيت. ضاكبوونةوةيان

ئةندامة تةكنيكي ئةلكرتؤني
جَيطرةوةكان:

كة ئةندازيارانـــةي لـــةو هةندَيـــك
و ثةرةســـةندن بـــةدواِرؤذي طرنطـــي 
وايدةبينن دةدةن زانياري ثَيشـــكةوتني
كة لةوةي دووردةسرتة تةكنيكة كة ئةو
ثَيشـــكةوتني

َ
لةطةل بَيت، ضاوةِروانكراو

زانســـت لةوانةيـــة نانؤتةكنؤلؤذيـــدا
زؤر ئةلكرتؤني توَيـــي كة ئةوةي بطاتـــة
لةنَيو بتوانرَيت دابهَينَيت كة وا ثضووكي
بضَينرَيت، مرؤظدا دةمـــاري كؤئةندامي
ثةرةسةندني لةوانةية شَيوةية بةو هةر
هؤي دةست بةسةرداطرتن ببَيتة زانستي
يان نابينايةك بـــؤ بينني طَيِراندنةوةي
يانكةمئةندامَيك نابيسايةكو بيستنبؤ
بةآلم بِروات، خؤي ثَيي لةسةر بتوانَيت
ئةلكرتؤنيية ئةندامة ناوي دةكرَيت ئاخؤ
ئةلكرتؤنييانة تـــوَي لـــةو جَيطرةوةكان

بنرَيت؟
 كةمكردنـــةوةي

َ
لةطـــةل لةوانةيـــة

نةخؤشةكان لةسةر نةخؤشي ئاسةواري
لةشســـاغيش بؤ ســـوودي ئةو تةكنيكة
ثةرةبدرَيـــت ئـــةوةي وةك هةبَيـــت 
يان مـــرؤظ زيرةكـــي بةهةســـتةكان و

ثريبوون. ئاسةوارةكاني كةمكردنةوةي
ئةو روونكردةوة كة دؤنؤهيؤ ئةوةي
جؤرةثَيشكةوتنةبةس بَيتووتي:دةبَيت
نيشـــانة دةماخييةكان ئـــةو ناوةنـــدةي
كة بضَينرَيت لةشـــدا دةنَيرَيـــت لةنـــاو
دةبَيت بةنةشتةرطةري ثَيويستي ئةوةش
ئةو كة واينابينم من لةبةرامبةريشدا و
طونجاو شَيوازَيكي نةشتةرطةريية جؤرة
ثَييواية ثَيشكةوتني بةآلم دؤنؤهيؤ بَيت.
لةتوانايداية كة زانيارييـــةكان تةكنيكي
نيشـــانة دةمارييةكاندا

َ
لةطـــةل ة

َ
مامةل

نانؤتةكنؤلؤذييـــةوة لةرَيطـــاي بـــكات 
ديكةشدا نوذدارييةكاني لةبوارة دةكرَيت

دةبَيت رَيطاخؤشـــكةر كة بةكاربهَينرَين
ئاطاداري بـــةردةوام مـــرؤظ بؤ ئـــةوةي
ئةو بَيـــت لةرَيطاي خؤي تةندروســـتي
لةشياندا لةناو كة ئةلكرتؤنييانةي توَي
و دةبَيت بةردةوام دؤنؤهيؤ دةضَينرَيت،
هؤيةك كة وابزانَيت كةســـَيك با َيت:

َ
دةل

شـــتةكاني لةتوانايداية كة هةموو هةية
و وةك خوَيـــن ـــةوة

َ
بةدل ثةيوةنديـــدار

بةمانايةكي واتة شيدةكاتةوة، ئؤكسجني
بضووك تاقيطةي طـــري

َ
دي دةبينـــة هةل

خؤي بؤ ئـــةوةش ئا لةنَيـــو لةشـــماندا
نوذداريدا، لةدونياي طةورةية شؤِرشَيكي
بواري لةبريمةنداني ذمارةيـــةك بـــةآلم
كـــة وايدةبينـــن زانســـتي داهاتـــوي 
بةهـــؤي زانســـتي دةستبةســـةرداطرتن
مرؤظ لةشـــي ناو ضَيندراوةكاني تـــوَي
بةئةندازةي بآلودةبَيتةوة بةرادةيةكي وا
جوانكاري بآلوبوونةوةي نةشـــتةرطةري
ضاندنـــي و هاوَينةلـــكاوةكان و دانانـــي
ثِرؤفيسؤر هةروةها لةئَيستادا، ددانةكان
دةست لةزانستي ثســـثؤر وارويك كفني
ريدينـــط لةزانكـــؤي بةســـةرداطرتن
كة بةخَيرايي بـــازاِرةكان وادةخوازَيـــت
جؤرة ئـــةو كة ببينن ئـــةو رووناكييـــة
نوَي لةدؤزينةوةي زنجريةيـــةك بازاِرانة
لةبواري زانســـتي ببينـــن بةخؤيانـــةوة
شـــَيوةي لةســـةر دةستبةســـةرداطرتن
بةســـةر زؤرَيك دةســـت ميمـــؤري، كـــة
بواري وةك بطريَيت ذيانـــدا لةبوارةكاني
ئةلكرتؤنيانةوة. توَي ئةو بةهؤي خؤراك
كؤمثانياي خاوةنـــي  طةيتســـي

َ
بيل

بةهيـــض ئةمةريكيـــش مايكرؤســـؤفتي
كـــة توَيي بةوةنـــاكات جؤرَيـــك حـــةز
بضَيندرَيت، دةماخيدا لةنَيو ئةلكرتؤني
كة هـــةن ديكـــة هةرضةنـــدة كةســـاني
كة هةية تةكنيكة جـــؤرة حةزيـــان لةو

تاقيبكرَيتةوة. لةشيان لةسةر
سةرضاوة:

www.hazemsakeek.com
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كؤنيشـــانةى هـــةوة هةناســـةى تيذ 
بريتية لة نةخؤشـــييةكى ظايرؤسى درم 
تووشـــى كؤئةندامي هةناســـة دةبَيت لة 
مانطـــى تشـــرينى دووةمـــى 2002 دا لة 
هةرَيمـــى طواندونـــط لة باشـــورى ضني 
دةركةوت لة ثاشدا طواسرتايةوة بؤ هؤنط 
كؤنط و بةشـــَيوةيةكى درمى بةربآلوى 
ـــةت لـــة اليـــةن 

َ
ترســـناك بـــؤ 25 دةول

طةشـــتكارانةوة طوَيزرايةوة لةبةرئةوةى 
زؤر بةئاســـانى لة كةسَيكةوة بؤ كةسَيكى 
دى دةطوَيزرَيتـــةوة. ئـــةم بآلوبوونـــةوة 
خَيراية بة بآلوبونةوةيةكى درمى ترسناك 
دادةنرَيـــت كة هةموو ســـةرتاثاى جيهان 
لَيي دةترســـَيت . رَيذةى مـــردن لةنَيوان 
ةتةكاندا 5% و تا ئَيســـتا هيض 

َ
هةموو حال

ضارةسةرَيكى كاريطةريشى نيية.
   بةم دواييانة هةندَيك تاقيكردنةوةى 
دياريكردنـــى بؤ كراوة، وا بـــِروا دةكرَيت 
كـــة طونجـــاو بَيـــت بـــؤ دؤزينـــةوة و 
دةرخســـتنى ظايرؤســـةكةو تا ئَيســـتاش 
لةذَيـــر توَيذينةوةدايـــة بؤ دةرخســـتنى 

بةرئةنجامةكانى بة وردى .
نيشانةكانى :

     بةشَيوةيةكى طشتى هةوة هةناسةى 
تيذ (سارس)  بةتا (بةرزبوونةوةى ثلةى 
طةرمى) دةســـت ثَيـــدةكات (زياتر لة 38 
ثلة) لةوانةية نيشانةكانى دى بريتى بن لة 
سةريةشة، هةستكردن بةناِرةحةتى طشتى، 
ئازارى جةســـتة، هةندَيك لة تووشبوون 

هةندَيك نيشانةى ساكارى هةناسةدانيان 
تَيـــدا دةردةكةوَيـــت، ثـــاش 2 تـــا 7 رؤذ 
بةدةركةوتنى  ثةرةدةســـَينن  نيشانةكان 
غةم) و طرانى 

َ
كؤكةيةكى وشـــك، (بَي بةل

باوةشـــطرى  مـــاوةى  لةهةناســـةداندا، 
ظايرؤســـةكة (واتـــة لةهاتنـــةذوورةوةى 
ظايرؤسةكة تا دةركةوتنى نةخؤشييةكة) 
نيشـــانةكانى  لةثاشـــدا  رؤذة   7-10

نةخؤشيةكة دةردةكةون.
رَيطاى بَالوبوونةوة:

ســـةرةكى  رَيطـــاى  دةضَيـــت  لـــةوة 
بةريةككةوتن  بةهـــؤى  وبوونـــةوةى 

َ
بال

 
َ
يـــا ثةبوةندى راســـتةخؤى نزيك لةطةل

تووشبووةكاندا بَيت، زؤربةى هةرة زؤرى 
ةتةكانى تووشبوون بة ظايرؤسي سارس 

َ
حال

ئةو كةســـانة دةطرَيتةوة كـــة ضاودَيرى 
كةســـَيكي نةخؤشـــي ســـارس دةكةن يا 
يدا دةذين يا ثةيوةندي راستةوخؤيان 

َ
لةطةل

بة ماددة ثيســـبووةكانى ظايرؤســـةكةوة 
هةيـــة (وةك دةردراوةكانـــى كؤئةندامى 

هةرس)لةكةسة توشبووةكةوة.
ووبونةوةى 

َ
رَيطاى ضاوةِروانكراوى بال

بريتيية لةدةســـتدان لة ثَيســـتى كةسة 
تووشـــبووةكةوة يـــا ئةو شـــتانةي كةبة 
سةرنةخؤشـــييةكة  درمـــى  ثـــرذةى 
ياربةركةوتنى ضاويةوة دةبَيت. هةروةها 
كاتةيـــة  ئـــةو  ئـــةوةش  دةم،  و  لـــووت 
كةنةخؤشةكة دةثذمَيت يان دةكؤكَيت و 
ودةبَيتةوة، 

َ
ثرذةكةى لةسةر جةستةى بال

لةوانةية بةشَيوةيةكى طشتيش ظايرؤسي 
ســـارس بةهؤى هةوا يـــان رَيطاى ديكةوة 

بطوَيزرَيتةوة.
ث:  ئايا من لةوانةية لةمةترسيدابم؟

ةتانةى تا ئَيستا دؤزراونةتةوة 
َ
¿ ئةوحال

بةطشتى لةرَيطاى بةركةوتن يا ثةيوةندى 
راســـتةوخؤية لةنزيكةوة بةتوشبوةكةوة 
كةســـة   

َ
لةطـــةل كةســـانةى  ئـــةو  وةك 

نةخؤشةكةدا دةذين و هةمان كةلوثةلةكانى 
بةكاردةهَينن، يا ثســـثؤِرةكانى ضاودَيرى 

كؤنيشانةى هةوة 
هةناسةى تيذ (سارس)    

(Sever Acute Respiratory Syndrome (SARS
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دروســـتى كة ئامادةباشـــيان بؤ كارةكةو 
كردنى درمييةكةى الى خؤيانةوة 

َ
كؤنرتؤل

نةكردووة لةكاتى كارةكانيان و بايةخدان 
بة نةخؤشانى سارس.

ث: هؤكارى كؤنيشانةى سارس ضيية؟
ظايرؤســـَيكى نةناسراويان  زاناكان   ¿
دؤزييةوة كةلـــةوةو ثَيش نةدؤزرابووةوة 
 Corona ثَيي دةوترَيت كورونا ظايرؤس
virus ى نـــوَي كةبةهـــؤكارى يةكةمـــى 

كؤنيشانةى سارس دادةنرَيت.
م ظايرؤســـةكانى دى تا ئَيســـتا 

َ
   بةال

ينةوةدان.
َ
لةذَير لَيكؤل

راسثاردة بؤ خؤثاراستن و 
كؤنرتؤَلكردن:

   بؤئةو كةســانةى دةيانةوَيت طةشت 
بؤ ناوضة تووشبووةكان بكةن:

ئامؤذطـــارى ئـــةو كةســـانة دةكرَيت 
كةدةيانةوَيـــت بضـــن بؤئةوناضانةى ئةم 
ظايرؤســـةيان هةية وةك ضـــني و هؤنط 
كؤنط و ســـةنطافورةو هانـــوي و ظَيتنام 

هةموو ئامادةباشييةكى تةواو وةربطرن.
   بؤئةو كةســـانةى لـــةو بِروايةدان 

تووشي ظايرؤسي سارس بوون:
َينن بةدةست ئةو 

َ
  ئةو كةسانةى دةنال

نيشانانةى وةك نيشـــانةكانى سارس وان 
يدا كؤكةو 

َ
(تا بةرزتر لـــة 38 ثلةو لةطةل

توندى و طرانى هةناســـةدان) ثَيويســـتة 
سةردانى ثزيشك بكةن بؤئةوةى ثزيشك 
بةتةواوى بضَيتةناو بابةتةكةوة ثَيويستة 
ئةوةى ثَي بوترَيت كةئةو كةسة سةفةرى 

كردووة بؤ ئةو ناوضانة يان نا؟
  بؤئةندامانى ئةو خَيزانةى ضاودَيرى 

كةسَيكي تووشبوو بةسارس دةكةن:
راســـثاردةكانى  دواى  ثَيويســـتة     
ى دةردة درمةكان 

َ
خؤثاراســـتن و كؤنرتؤل

بكةون بؤئةو نةخؤشانةى لةخَيزانةكةدا 
تووشي سارس بوون.

  ئةم ئامادةباشيانةثَيويستة تا دة رؤذ 
دواى ضاكبوونةوةى نةخؤشيةكةش هةر 

جَيبةجَي بكرَيت.
بـــؤ خؤثاراســـتن و  ئامادةباشـــي    
كردنى تووشبوون بةنةخؤشيةكة:

َ
كؤنرتؤل

   ئةطـــةر هةســـتت كرد خـــؤت يان 
كةسَيك لةخَيزانةكةت ظايرؤسي سارسي 

هةية:
¿ بةخَيرايي ســـةردانى ثزيشك 

بكة.
¿ لةكاتى كؤكـــةو ثذميندا دةم 

و لووتت بةدةسةســـِر بطـــرة ئةطةر 
دةمامكى ثزيشـــكيت هةية لةكاتى 
كةوة بي بةســـتة 

َ
ضوونة نـــاو خةل

لةوانةية ئـــةو دةمامكة ذمارةى ئةو 
ودةبنةوة كةم 

َ
ؤثانةى لةهةوادا بال

َ
دل

بكاتةوة.
لـــةدةرةوةى  ¿ ضاالكييةكانـــت 
ةوة ديارى بكة بؤماوةى 10 رؤذ 

َ
مال

بؤنمونة مةضؤ بؤكار، بؤ خوَيندنطة 
يـــا شـــوَينة طشـــتىيةكان لةكاتـــى 
نةبوونى تا يا نيشانةكانى هةناسةدان 
ثَيويست ناكات ئةندامانى خَيزانةكة 
ةوة كةم 

َ
لـــةدةرةوةى مال ضاالكييان 

بكةنةوة.

بشـــؤ  بـــاش  زؤرو  دةســـتت   ¿
بةتايبةتي ثاككردنةوةى لوتيش.

¿ ئةطـــةر توانيـــت دةمامكـــى 
ثزيشـــكى خؤت و خَيزانةكةت بيان 

بةستن.
¿ ملثَيض و دةسةسِرو سةرجَيطا 
 هيض كةسَيكدا بةكارمةهَينة 

َ
لةطةل

تابةئاوى طةرم و سابون نةشؤرَيت.
ثاكـــةكان  رووة  ثَيويســـتة   ¿

ثاكذبكرَيـــن وةك كةوانتـــةر، مَيز، 
دةســـكى دةرطـــا، ثَيداويســـتيةكانى 
كةلةوانةيـــة  تةوالَيت...هتـــد، 
م، 

َ
بةشـــلةكانى وةك ئارةق، ليك، ضل

رشانةوة، ميز ثيس بووبن.
¿ ئةو دةسكَيشانة لةدةست بكة 
كةتةنها بؤيةكجار بةكاريةن، لةثاش 
كارةكـــة دةسكَيشـــةكة فـــِرَي بدةو 

جارَيكى دى لةدةستيان نةكةيتةوة.
¿ بؤمـــاوةى 10 رؤذيـــش دواى 
نةمانى نيشـــانةكان ئةم راسثاردانة 

بةكاربهَينة.
وةرطَيِراني: دانا 

www.sehha.comسةرضاوة:



زانستى سةردةم 38 زانستى سةردةم 8638 86

  لـــة طفتوطؤكانـــى كؤبوونـــةوةى 
و   

َ
دل ثزيشـــكانى  نَيـــوان  هاوبةشـــي 

ســـنط كةبـــةم دواييـــة لةنوســـينطةى 
لةسةر  بةسرتا، جةخت  ئةسكةندةريية 
ئةوة كراوةتةوة كةوةستانى هةناسةدان 
لةكاتى نوســـتندا يةكَيكـــة لةطرنطرتين 
و  ثةســـتان  بةرزبوونـــةوةى  هـــؤكارى 
سســـتى خوَينبةرى تاجى و لةرينةوةى 

ة.
َ
طوَيضكةلةو سكؤل

  هـــؤكارى ئـــةوة لةئاكامـــى ئـــةو 
هةناســـةدا  كةلةرَيِرةى  تَيكضوونانـــةى 
ئـــةم  نوســـتنداية،  لةكاتـــى  روودةدات 
هةيـــة  ئةوةيـــان  ئةطـــةرى  كةســـانة 
دووضـــارى ضةنـــد كَيشـــةيةك ببنةوة 
لةسوِرى خوَين و بةرزبوونةوةى ثةستان 
 لةكاتـــى 

َ
و تَيكضوونـــى لَيدانةكانـــى دل

نوستندا .. هةورةها بةتَيثةِربوونى كات 
 و 

َ
ئاوســـانى ماسولكةى دل

َ
دووضارى هةل

د. مونا سابت

وةستانى هةناسة لةكاتى نوستندا 
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 و كةمى ئؤكســـجني 
َ
خاوبوونـــةوةى دل

كةدةضَيتـــة نـــاو ســـييةكانةوة دةبن و 
دةبَيتةهؤى زيادبوون يان كةمبوونةوةى 
.كةلةئاكامدا وةســـتانى 

َ
لَيدانةكانـــى دل

ي لَيدةكةوَيتةوة...
َ
يةكجارةكى دل

ثرخة ثرخ لةكاتى نوستندا:
 تَيكضوونى هةناسة لةكاتى نوستندا 
زيادبوونـــى  هؤكـــةى  نةخؤشـــيةكة 
ضةورييـــة  ةكةبوونـــى 

َ
كةل و  كَيـــش 

شـــوودا كةدةبَيتةهـــؤى دياردةى 
َ
لةمةال

ثرخة لةكاتى نوســـتنداو وةستانى يةك 
لةدواى يةكى هةناســـة كةئةنجامةكةى 
دةبَيتة تَيكضوونى سيســـتمى نوستن و 
خةوى ثضِرثضِرو لةدةســـتدانى ضوونة 
ـــةوة لةئاكامـــدا 

َ
نـــاو خةونَيكـــى قوول

هاوســـةنطى خـــؤى لةدةســـت دةدات و 
هؤكارةكانـــى  بةطرنطرتيـــن  ئةمـــةش 
دةذمَيردرَيـــت   

َ
ئوتومبيـــل رووداوى 

ضارةســـةركردنى  لةرَيطاخَيراكانـــدا... 
ةتة جطـــة لةثَيدانـــى دةرمان 

َ
ئـــةم حال

كةيارمةتـــى فراوانبوونـــى خوَينبةرى 
 بةهَيز 

َ
تاجـــى دةدات كةماســـولكةى دل

دةكات، ئةمةش بةبةكارهَينانى ئامَيرى 
هةناســـةدانى دةســـتكرد كة بؤرييةكى 
ؤزو طةورةية 

َ
قورط ئاساو ئامَيرَيكى ئال

زؤرى  تَيضوونَيكـــى  دواييـــةدا  لـــةم  و 
دةوَيت، هةروةها ئامَيرى هةناســـةدانى 
دةســـتكردى وابةكاردَيت كة راستةوخؤ 
بةضارةســـةركردنى  نـــني  تايبـــةت 
ةتانـــةوة. كـــة ئةوانيش 

َ
ئةمجـــؤرة حال

طةِرؤكـــن  بةهـــاى  هـــةرزان  ئامَيـــرى 
لةرَيطاى لـــووت و دةمـــةوة بةكاردَيت. 
بؤ هةواطؤِركَيي سييةكان و زيادكردنى 
ئؤكســـجني و نةهَيشـــتنى قةتيســـماني 
 بؤســـةرلةنوَي 

َ
خوَين و يارمةتيدانى دل

طةِرانةوةى كارو ضاالكييةكانى خؤى.
كَيش دابةزَينة:

ينةوة زانســـتية 
َ
ئامـــاذة بـــةو لَيكؤل

نوَييانة كة دةريانخســـتووة، وةســـتانى 
هةناســـةدان لةكاتى نوســـتندا يةكَيكة 
لةهؤكارة سةرةكييةكانى بةرزبوونةوةى 
ثةستانى خوَين كة بريتيية لةثةستانى 
 
َ
خوَينـــى ناوةنـــدو بةئاســـانى كؤنرتؤل

ناكرَيت هةتا نةخؤشيةكة لةبنةِرةتةوة 
ضارةســـةر نةكرَيت ، هةروةها وةستانى 
هةناسةدان لةكاتى نوستندا دةبَيتةهؤى 
زيادبوونى ســـنطة كـــوذَي بةرَيذةى لة 
%3 كة يةكَيكة لة هؤكارةسةرةكيةكانى 
  %60 نزيكـــةى  و  مَيشـــك  تـــةى 

َ
جةل

بةبـــةراورد  كةســـانةدا  لـــةم  زياتـــرة 
 ئةوانـــةدا كةلةكاتـــى خةوتندا 

َ
لةطـــةل

هةناسةيان ناوةستَيت.. ضارةسةركردنى 
هةنطاو  يةكـــةم  ةتانـــة 

َ
حال ئةمجـــؤرة 

بريتييـــة لةدوركةوتنـــةوة لةجطـــةرة 
 
َ
كَيشـــان و كةمكردنـــةوةى كَيش لةطةل

ضاودَيريكردنى نوســـتن تابزانرَيت تاض 
رادةيةك تَير ئؤكســـجني دةبَيت لةكاتى 
نوســـتندا... شـــايانى باســـة بةدةســـت 
كَيشـــةى وةســـتانى هةناســـةوة لةكاتى 
نوســـتندا طريؤدةدةبَيت ، ئةو كةسةية 
كةهةناســـةى بؤ زياتر لـــة 10 جار لة 
كاتذمَيرَيكـــدا رادةوةســـتَيت، هةمـــوو 
وةســـتانَيكيش ماوةكةى تةنيا دةضركة 

بَيت.
ورياى جطةرةكَيشانى نطةتيظ* بة:

كاريطـــةرى خراثي جطةرة كَيشـــان 
 و مولولة خوَينةكان ئاكامةكةى 

َ
بؤسةر دل

رَيـــذةى توشـــبوون بةنةخؤشـــيةكانى 
خوَينبـــةرى تاجـــى بةرَيـــذةى 25% و 
خوَينبةرةكانى مَيشك بةرَيذةى 30% و 

بةرزبوونةوةى ثةستانى خوَين بةهؤى 
بةرَيذةى  رةقبوونـــى خوَينبةرةكانةوة 

(20%)ة.
ثاراســـتنى ئةو كةسانةى كةجطةرة 
ناكَيشـــن لـــة كاريطةرييةكانـــى جطةرة 
زؤر طرنطرتة لةضارةســـةركردنى خودى 
ئةو كةســـةى كة جطةرة كَيشة، ضونكة 
لـــةرووى زانســـتييةوة ســـةِّـَينراو كـــة 
جطةرةكَيشـــانى نطةتيـــظ بؤهةر تةنها 
جطةرةيةك (25%)ة.  هةر ئةم هؤيةشة 
كـــةرَي لة جطـــةرة كَيشـــان دةطرَيت لة 
شـــوَينةداخراوو شـــوَينة طشـــتيةكاندا، 
وةكو  تانـــى 

َ
لةوال هةربؤيـــة هةندَيـــك 

دا 
َ
لةناومال جطةرةكَيشـــانى  بةريتانيـــا 

 
َ
قةدةغةكردووة بةتايبةتى ئةطةر مندال

و ذنى دووطيانى تَيدابَيت....
*جطةرة كَيشانى نةرَينى

ى جطةرةى 
َ
مذينى دوكةل

َ
   واتة هةل

كةسانى جطةرة كَيش.

وةرطَيِراني: نةرمني
  سةرضاوة:
www.almostshar.com



زانستى سةردةم 38 88

خؤثةرســـتى  كردةيةكة  نازكـــردن 
ـــدا دةِروَينَيـــت، بؤيـــة 

َ
لةناخـــى مندال

ثَيويســـت دةكات دايـــك ئةو هةموو 
خؤشةويســـتييةى بؤ 
ةكـــةى 

َ
ل مندا

ةكـــة  
َ
هةيةتـــى، بيشـــارَيتةوة،  تامندال

وةك ئامِرازَيـــك بـــؤ ئةنجامدانى كارى 
ناثةســـةند بـــةكارى نةهَينَيت و ببَيتة 

َيكى كةللة رةق و توندو تيذ.
َ
مندال

دايـــك  زؤربةئاطايـــي  زؤرجـــار،    
بوارتةســـكى  دةبَيتةهؤى  ةكةى 

َ
لةمندال

طةربضنـــة  تةنانـــةت  ةكـــة، 
َ
بؤمندال

َيـــت لَيي 
َ
طةشـــتَيكيش ناهَيل

َ
نازثَيدانى مندال
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ثَيويســـت دةكات دايـــك ئةو هةموو 
خؤشةويســـتييةى بؤ 
ةكـــةى 

َ
ل مندا

وةك ئامِرازَيـــك بـــؤ ئةنجامدانى كارى 
ناثةســـةند بـــةكارى نةهَينَيت و ببَيتة 

َيكى كةللة رةق و توندو تيذ.
َ
مندال

دايـــك  زؤربةئاطايـــي  زؤرجـــار،    
بوارتةســـكى  دةبَيتةهؤى  ةكةى 

َ
لةمندال

طةربضنـــة  تةنانـــةت  ةكـــة، 
َ
بؤمندال

َيـــت لَيي 
َ
طةشـــتَيكيش ناهَيل

تاظطة قةرةداخي



38 سةردةم 89زانستى

خؤيدا لةتةنيشتى هةر دوربكةوَيتةوةو
ةكة

َ
مندال لَيدَيـــت  تـــاواى دايدةنَيـــت،

بةقينةوة و بكات بَيزار دةوروبةرةكةى
ذاوةذاوو لـــة هـــةردةم و يـــارى دةكات
ى

َ
مندال سوكةوتى

َ
هةل دةبَيت. نوكةنوكدا

ســـةروبةرى بةبـــَي بةنـــاز ثـــةروةردة
كةدةبَيتـــة ديـــارة،  ياريكردنيـــدا و 
كةدةطاتة كةســـانى دى. بَيزارى مايةى
ئةم زؤربةى ن،

َ
يا(3) ســـاال (2) تةمةنى

دةبَيت: تَيدا خوارةوةى خاسيةتانةى
ذيرمةندى رَيسايةكى هيض لةسةر ¿
رَينماييةك هيـــض ي

َ
طوَيِرايةل و نـــاِروات

نابَيت.
هةمـــوو لةســـةر ناِرةزايـــي  ¿
لة دةردةبِرَيت و ســـووردةبَيت شـــتَيك

خؤيدا. جَيبةجَيكردنى راكانى
لةنَيـــوان نـــاكات جيـــاوازى  ¿

و ئارةزووةكانيدا. ثَيويستيةكانى
يان نابةجَي هةردةم داواكارى زؤر، ¿

دةكات. لةدةورروبةرى
دى كانـــى

ََ
خةل ¿ رَيـــز لةمافةكانـــى

خؤى راى دةيةوَيـــت هـــةر و ناطرَيـــت
بسةثَينَيت. بةسةرياندا

فشارَيك لةكاتَيكدا رووبةرووى هةر ¿
ببَيتةوة كةم سةبرو بَي تواناية.

بـــووةوة ¿ بةشـــَيوةيةكى دووبـــارة
دةبَيتةوة. توِرةبوون يان طريان تووشي

دةردةبِرَيت. بَيزارى بةردةوام ¿
هؤكارةكان:

 
َ
مندال نالةبارى سةرةكى هؤكارى  
باوانةو ئاسانكارى نازثَيدانةوة، بةهؤى
ــةكــانــيــانــةو

َ
ــنــةكــردنــى مــنــدال

َ
كــؤنــرتؤل

توِرةيي بةرامبةر دانيانة، خؤبةدةستةوة
نازانن جياكارى و ةكانيان

َ
طريانى مندال و

راستيةكانى ثَيداويستيية لةنَيوان بكةن

خواردن داواى (ئةوةى  وةك  ةكة
َ
مندال

هةية، ئارةزوويةكى  تةنيا يان دةكات) 
بكات) طةمة دةيــةوَيــت ــةوةى  (ئ وةك 
لةبرينداركردنى دةترسن هةردةم باوان
لةطريانةكةى ــةكــةو

َ
مــنــدال هةستى 

خَيراترين بــؤ لــةبــةرئــةوة دةتــرســن، 
كةباشرتينيان ئةوةية دةضن، ضارةسةر
ن

َ
نةهَيل ــا ت بــكــةن، شتَيك هــةرضــي 

بطرى. ةكة
َ
مندال

هؤكارى ناكـــةن كةئةمة درك بةوة
بؤماوةيةكى زياترو ةكـــة

َ
مندال ئةوةية

سةربةستى زياتر تاباوان بطرى. زؤرتر
ئةوا ،

َ
مندال بدةنة دةســـت ت

َ
و دةســـةال

بؤنمونة دةبَيـــت. زياتـــر خؤثةرســـت
فشـــارة ـــدةن

َ
هةول بـــاوك و  تادايـــك 

ةكةيان
َ
مندال لةسةر ذيان ئاســـاييةكانى

ضاوةِروانـــى (وةك بكةنـــةوة كـــةم 
يان لةريزَيكـــدا، ســـةرةطرتن كردنـــى 
كةسانى

َ
لةطةل شـــتَيك بةشداريكردنى

هةندَيكجـــار دادةى ديـــدا). هـــةروةك
ةكة

َ
مندال باوكـــى و كةدايك ةكـــة

َ
مندال

ناز هَيندة كاربكـــةن دا
َ
مال لـــةدةرةوةى

داواكارييةكانـــى ةكـــةو
َ
مندال دةداتـــة 

دةكات، جَيبةجـــَي بـــؤ بةبةردةوامـــى
ئةوا ناثةســـةنديش بَيت، طةر تةنانةت

ةكة.
َ
مندال خراثبوونى دةبَيتةهؤى

ئةمة  ثةروةردة، بوارى  ثسثؤرَيكى
قسةنةكةرى َيكى

َ
كةمندال دةطَيِرَيتةوة،

بةنازيان نةكـــردووة) (واتـــة، قســـةى
بكات. لةدوايدا تاضارةســـةرى بؤهَيناوة
ســـاغة، ةكة

َ
مندال كة بؤى روونبؤتةوة

نةخؤشـــية ئةم تووشـــي م كاتَيك
َ
بـــةال

ةكة داواى
َ
مندال ئةوةى هاتووة كةثَيش

ةكةى
َ
دايكىضاوىمندال شتَيكىكردبَيت،

كةضـــى زانيويةتـــى خوَيندؤتـــةوةو

ةكة
َ
مندال بةمةش كردووة. بؤى دةوَيت،

نةكردووة، بَيزار بةقسةكردنةوة خؤى
كردؤتةوةو جيايـــان كةلةدايكى م

َ
بـــةال

هَيندة نـــاوةو دايان ديكـــة َيكـــى
َ
لةمال

كةوتووةتة ئيـــرت نةداوة، ثَي طرنطيـــان
يةكطرتوةكانـــى تة

َ
قســـةكردن!...لةوال

نازثَيدانى ثةتاى تاِرادةيةك ئةمريـــكادا
ئةو ئةوةى بةهؤى ئةويش باوة

َ
منـــدال

لـــةدةرةوةى كاريان باوكانةى و دايـــك
هةســـت ةوة

َ
مال دَينةوة ـــة، كاتَيـــك

َ
مال

كةكاتَيكـــى دةكـــةن، بةتاوانَيـــك
بةسةر ةكانيان

َ
مندال

َ
لةطةل ثَيويستيان

كةمة ماوة ئةو لةبةرئةوة، نةبـــردووة،
َ
لةطـــةل هةيانـــة، ييـــةى

َ
دةســـت بةتال

هةموو ســـةرو دةيبةنة ةكانياندا
َ
مندال

سنوور ةكانيان بةبَي
َ
ئارةزووةكانى مندال

دةكةن. جَيبةجَي
و

َ
بةمندال طوَيدان هةن، زؤركةسان

دةكةن،
َ
تَيكةل لةنازثَيداندا زيادةِرةوى

َ
مندال طوَيدانة طشـــتى، بةشـــَيوةيةكى
طةشةيةكى ثَيويستةبؤ و باش شـــتَيكى
زياد طـــةر م

َ
بـــةال  ،

َ
سروشـــتى منـــدال

شـــياودا بوو يـــان لةكاتى لةثَيويســـت
طةورةدةطةيةنَيت، زيانَيكى ئةوا نةبوو،
يةكانطري طوَيثَيدانت ئـــةوةى هـــةروةك
فَيرببَيت ضؤن ئةوةى

َ
لةطةل نةبَيتةوة

ضؤن يان بكات، بؤخؤى هةندَيك شـــت
بكات. ذياندا فشـــارةكانى

َ
لةطةل ة

َ
مامةل

يتدا
َ
ســـةرقال لةكاتى ئةطـــةر هةروةهـــا

َ
مندال داواكارى بؤ خؤت بةدةســـتةوةدا
دةكات ةيـــةك

َ
هةل ئـــةوةى دواى يـــان 

طوَيثَينةدانة. سزادانى، كةمايةى
مةزةندةكراو: رَيطةى

كاتَيك  ثـــةروةردة، بةناز ـــى
َ
  مندال

قوتابخانة، ضوونـــة دةطاتـــة تةمةنـــى
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طرانى و طةلَيـــك طرفـــت رووبـــةرووى
شـــَيوازى ئـــةوةى بـــَي  دةبَيتـــةوة،

طؤِرابَيت. ثةروةردةكردنى
لةقوتابخانـــةدا  كات زؤربـــةى  
نـــني، خؤشةويســـت نـــة

َ
منداال ئـــةم 

هةروةك َيتيان.
َ
زال و لةبةرخؤثةرســـتى

طةورةكانيشـــدا لةنَيـــوان دةشـــَيت 
باوانيان الى يـــان نةبن، خؤشةويســـت
لةئةنجامـــى شـــَيوةبن بةهةمـــان
ئـــةم لةدواييـــدا ســـوكةوتيانةوة.

َ
هةل

وايـــان و  بةختةوةرنابـــن نـــة
َ
منداال

ئةركةكانى كةمـــرت ثةرؤشـــي لَيدَيـــت
قوتابخانةبن.

كردنى
َ
لةكؤنرتؤل الوازن بةوثَييـــةى

تووشي دةشـــَيت بؤية خودى خؤياندا،
بنب، هؤشبةرةكان بةماددة ئالودةبوون
لةنازثَيدانى زيـــادةِرةوى لةوةى بَيجطة
لةدنياى واقيعدا لَيـــدةكات واى دا

َ
مندال

نابَيت. بةرةنطارى بوونةوةى تواناى
منداَل ــى ــان لةنازثَيدان ــؤن خؤم ض

دةطرين؟ بةدوور
رَيساكانى دياريكردنى يةكةم:

منداَل: بؤتةمةنى شياو ذيرمةندى

باوانـــة  ئةركـــى كةئةمـــةش   
تايبةت ذيرمةندى شـــياوى كةرَيســـاى
ذيرمةنـــدى دابنَيـــن، ةكةيـــان

َ
بةمندال

دةستَيدةكات. يدا
َ
سال لةيةك يش

َ
مندال

دةكات، لةهةندَيك  ئةوكاتةى درك  
َ
مندال داوايةكى رةتكردنـــةوةى كاتـــدا

دةبَيت. سودمةند (نة) بةوشةى
بةكاريطةرييةكى  ثَيويستى

َ
مندال  

ـــي
َ
كؤنرتؤل كـــة هةيـــة دةرةكـــى 

ضـــؤن ببَيـــت ئـــةوة بـــكات،  تافَيـــرى
و دةكات خـــؤى خـــودى ـــي

َ
كؤنرتؤل

َ
مندال ذيرانةدةبَيت. ســـوكةوتيدا

َ
لةهةل

ئةوةى ثاش الخؤشةويســـتة هةر تـــؤى
جَيبةجَينةكةيـــت. داخوازييةكةشـــي
ئةوة ماناى  بؤت،

َ
مندال خؤشةويســـتى

يان باش باوكَيكـــى ناطةيةنَيـــت كةتـــؤ
باشيت لةثةروةردةدا. دايكَيكى

كةطوَيِرايةَلي لةمنداَل زؤركردن دووةم:

كةبؤى بَيت باش هةَلســوكةوتى رَيساكانى

دانراوة:

زؤر بةماوةيةكى
َ
مندال طرنطة زؤر

شـــياو بةشـــَيوةيةكى ثَيـــش قوتابخانة
لةرَينمايي رةزامةندبوون رابَيتةســـةر
دانيشـــتنى رَينماييانةش: بـــاوان. لـــةو
نى

َ
منداال لَينةدانى ئوتؤمبَيلـــدا، لةنـــاو

لةهةركاتَيكي هةبَيـــت ئامادةطـــى دى، 
يان دةرةوة بضَيتة

َ
لةمـــال بةيانيدابَيت

ئةم نوســـتنةكةى.... بضَيتـــة جَيطـــةى
َ
مندال بؤ دايدةنَيت كةطةورة ياسايانةى
ئةوة ضونكة نيية،  لةسةر وتن جَيطةى

ناطرَيت.
َ
هةل

شـــت  هةندَيـــك هةرضةنـــدة   
تَيدا ي

َ
مندال راى كةدةتوانرَيـــت هةيـــة

خـــواردن كام لةوانـــة: وةربطريَيـــت،
دةخوَينَيتـــةوة، كتَيـــب كام دةخـــوات،
دةيةوَيت يارييةك بـــكات، ض دةيةوَيت
بكة ةكةت

َ
والةمندال ضي لةبةربـــكات...

شـــتانةى ئةو لةنَيوان بـــكات جياوازى
رَيساي ئةو لةنَيوان سةرثشكةو كةتَييدا
بوارى بؤى دياريكراوةو سوكةوتانةى

َ
هةل

تَيدانيية. بذاردنى 
َ
هةل

ثَيداويستى نَيوان جياكردنةوةى سَييةم:

ئارةزووةكانى: و منداَل

كردن     لةهةســـت
َ
   دةشـــَيت مندال

بطرى، ترسدا يان برســـَيتى يان بةئازار
مى

َ
وةال دةستبةجَي دةبَيت بارانةدا لةم

بةهؤكارى طريانـــى م
َ
بـــةال بدرَيتـــةوة،

ثـــَي ناطةيةنَيـــت، دى هيـــض زيانَيكـــى
ثةيوةندة

َ
مندال طريانـــى جار زؤربةى

بارَيكى طريـــان بـــة ئارةزووةكانيـــةوة،
يـــان طـــؤِران سروشـــتيية لةئةنجامـــى
بةشكســـتى

َ
منـــدال هةســـتكردنى

بَيت بةشَيك طريان دةشـــَيت روودةدات.
ثَيويســـتة ةكةو

َ
مندال لةزؤرتوِرةبوونى

تةنيا مةدة، سزاى و بخرَيت طوَي ثشت
طرينؤكةو َي كةئـــةو

َ
ثـــَي بل ئةوةندةى

بَيتةوة. ذير دةبَيت
هةســـتةكانى  نابَيـــت  هةرضةنـــدة
ناشبَيت م

َ
بةال بخرَيت، طوَي ثشت

َ
مندال

طريانةكةيةوة، كاريطةرى بكةويتةذَيـــر
ثشـــتطوَي ئـــةو بؤقةرةبووكردنـــةوةى
كةناطـــرى لةوكاتانـــةدا خســـتنةش،
باوةشـــَيكى دةتوانيـــت توِرةنييـــة، و 
ضَيذبةخشةكانى ضاالكيية و ثَيدابكةيت

بكةيت. فةراهةم بؤ
دةكات  واثَيويست هةية  زؤركاتيش
ةكةت

َ
بةمندال طرنطى كاتى بةشَيوةيةكى

نةكةيـــت، ـــدا
َ
لةطةل نةدةيـــت و يـــارى

بيت يارمةتيدةرى بؤئـــةوةى ئةمـــةش
ببَيت (هةروةك طرنط فَيرى شتَيكى تا
طوارةكـــةت لةراكَيشـــانى واز ئـــةوةى 

بَينَيت).
بكةويتة مــةدة بةخؤت رَيطة ضــوارةم:

منداَلةكةتةوة: توِرةبوونى ذَيركاريطةرى

ضوون 
َ
هةل تووشـــي زؤرجار

َ
 مندال

دةبَيتـــةوة، تونـــد توِرةبوونَيكـــى و 
يان رابكَيشَيت تؤ سةرنجى هةربؤئةوةى
خؤت راى و بةرامبةرى ثاشـــطةزبيتةوة
دةيةوَيت دةســـتى ئـــةوةى و بطؤِريـــت

بكةوَيت.
توِرةبوونانةشـــي  و ضوون

َ
هةل  ئـــةم

يـــا دةبَيـــت، لةضةندشـــَيوةيةكدا
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و رق يـــان دةســـت دةكاتـــة نوزانـــةوة،
يان طريانة يـــان دةردةبِرَيـــت بَيـــزارى
ســـدانة، يان خؤى دةخاتةســـةر

َ
خومةال

شـــوَيندا لةيـــةك كةمـــادةم  زةوى،  
شـــثرزة دةمَينَيتـــةوةو تاِرادةيةكى زؤر
خؤى نيية ئازارى بارَيكـــدا لة و نابَيت
ثشـــت ةتانةدا

َ
لةم حال ئةوا بطةيةنَيت،

خؤت هةرضيـــةك ببَيت طوَيـــي بخـــة.
بةدةســـتةوة توِرةبونةكةيدا لةئاســـتى

مةدة.
و خؤشــي تةنانةت لةكاتى ثَينجــةم:

منداَلةكةت لةذيرمةندى شادييةكانيشــدا

غافَلطريمةبة:

هةردووكيـــان  بـــاوك و  طةردايـــك
ئـــارةزووى كاربكـــةن، ئةوا لـــةدةرةوة
لةتةك كةبةشَيك لةئَيوارةدا ئةوةدةكةن
ئةوكاتةيش بةسةربةرن، ةكانيان

َ
مندال

م ئةمة
َ
بةال بَيت، خؤشـــبةخت مةرجة

كةرَيســـاكانى ناطةيةنَيت ئـــةوة ماناى 
طةر بكرَيـــت، فةرامـــؤش ذيرمةنـــدى
ناثةســـةندى رةوشـــتَيكى ةكـــة

َ
مندال

يادبخرَيتةوة ئةوســـنورةى كرد دةبَيت
بَيت. ثابةند كةثَيويستةثَيوةى

لةدواى تةمةن ضوارساَالنةوة شةشــةم:

بكة: راوَيذبةمنداَلةكةت

نة،
َ
(2) ســـاال ةكـــةت

َ
مندال  كاتَيـــك

ســـوكةوت
َ
هةل رَيســـاكانى دةربـــارةى

ضونكة مـــةدوَى، يدا
َ
لةطةل زؤر كـــردن

ثابةندى هةندة تةمةنـــةدا لةم
َ
منـــدال

4-) لة م
َ
نابَيـــت، بـــةال ئـــةو رَيســـايانة

ئـــةو راظـــةى دةتوانيـــت ندا
َ
5) ســـاال

كةثةيوةندة دابكةيت
َ
لةطةل بابةتانـــةى

ســـوكةوتيةوةو
َ
هةل بةذيرمةنـــدى

بدةيت
َ
هةول و بطةيةنيت تَيي ثَيويستة

بةتايبةتى بكةيـــت، ثةيدا ثَي بـــاوةِرى

كاتَيك م
َ
بةال قوتابخانةى، ضوونة ثَيش

هةرزةيي تةمةنى دةطاتـــة ةكةت
َ
مندال

ثرســـيار دةتوانيت ي
َ
(16-14) ســـال لة

هةريةك بكةيـــت، دةربارةى ئةو لةراى
سزاكانيش. لةورَيسايانةو

ســةر زاَلبوونة ضؤنَيتــى حةوتــةم:
بكة: منداَلةكةت فَيرى بَيزاى

كاتذمَيرَيك  ضةند رؤذانة تؤ طةر  
و قســـةدةكةيت ةكةتـــدا

َ
 مندال

َ
لةطـــةل

نيية مةرج ئةوا دةكةيت. دا
َ
لةطةل يارى

لةياريكردنيدا بةشدارى بةهةميشـــةيي
هاوِرَييةكـــى بـــةردةوام بكةيـــت، يـــان
َ
لةطةل تاطةمةى بهَينيـــت بؤ لةدةرةوة
دةبيت،

َ
ســـةرقال تـــؤ بـــكات. كاتَيـــك

خؤي ةكةت
َ
مندال بكـــة مةزندةى ئةوة

يةك ـــي
َ
مندال بـــكات. بةتةنيـــا يـــارى

(15) بؤ ماوةى خؤى نة دةتوانَيت
َ
ســـاال

م
َ
بةال بكات خةريك بةردةوام دةقيقةى

دةتوانن ن
َ
منداال زؤربةى ندا

َ
سَي ساال لة

نيوةى كاتةكان طريةوة بكةن. خؤيان
طةمةكردن  بـــؤ ةكةت

َ
مندال   طـــةر

شـــتَيكى ئـــةوا
َ
مـــال ببةيتـــة دةرةوةى

طةمة ضونكة كـــردووة، دا
َ
لةطةل باشـــت

و باش بريكردنـــةوةى و داهَينـــةرةكان
هؤكارى هةموويـــان خةونةكان زينـــدة

و بَيتاقةتني. لةناوضوونى بَيزاري
رابَينيت  خـــؤت   طـــةر ناتوانيـــت
يةتـــى

َ
كؤمةال رَينمايندةطييةكـــى وةك 

ةكةت
َ
ثَيويســـتة مندال ئةوا ةكةت،

َ
مندال

بنَيريتة باخضةى ساوايان.
ضؤنَيتى فَيــرى منداَلةكةت هةشــتةم:

بكة: ضاوةِروانيكردن

فَيردةكات 
َ
مندال  ضاوةِروانيكردن،

َ
لةطةل ة

َ
باشرت مامةل بةشَيوةيةكى ضؤن

هةموو بـــكات. بَيتاقةتيةكاندا فشـــارو

لة بةشـــَيك طةورةكان دنياى كارةكانـــى
بؤيـــة دواكةوتن داية،

َ
لةطةل بَيتاقةتـــى

َ
مندال خواســـتةكانى لةجَيبةجَيكردنى
وةريدةطرَيت. ثلـــة ثلـــة خاســـيةتَيكة
ةكةت

َ
مندال طةر مةكة، بةتاوان هةســـت

ضركةيـــةك ضاوةِروانى جارجارةضةند
ةكةت

َ
(بؤنمونة، نابَيترَيطة بةمندال كرد

كةســـَيكي ديدا
َ
لةطةل تؤ كاتَيك بدةيت

ئةو برِبَيت) ثَي قســـةت ئةو دةدوَييت،
ناطةيةنَيت ضاوةِروانيكردنـــة زيانى ثَي
بَيزاركردنى ئةو، نابَيتةهـــؤكارى مادةم
و دان

َ
لةهةول هانيـــدةدات هةرئـــةوةش
بةهَيزتربَيت. سؤزيدا هاوسةنطى

وةال مةنَي منداَلةكةت نؤيةم:

ذيانى كَيرِبكَيى لةبةرةنطاربوونةوةى

ئاساييدا:

ئةوةى  وةك طؤِرانةكان،   روودانـــى
بـــةرةو ذيانى دةرةوةو  بضَيتـــة

َ
لةمـــال

يةكَيكة كةئةمـــة بـــِروات، قوتابخانـــة
ئـــةم ذيـــان،  ئاســـاييةكانى لةفشـــارة 
دةكات خؤى

َ
والةمنـــدال هةالنة جـــؤرة

هةردةم ضارةبـــكات، خؤى كَيشـــةكانى
يارمةتى ثَيويســـتيدا ئامادةبة لةكاتـــى
لةتواناى طةر م

َ
بةال بدةيت، ةكةت

َ
مندال

بةتةنيا بكات، ئةوا خؤيدا هةبوو شتَيك
بةطشـــتى واثَيويســـت مةدة، يارمةتى
بكةيت ةكةت

َ
مندال لةذيانى كةوا دةكات

ئةندازةيةى بةو بَيت ئاسايي و رياليستى
لةبـــرى يدةطرَيـــت، 

َ
هةل تةمةنةكـــةى

كةزؤرترين ماندووبكةيت خؤت ئةوةى
بكةيت. بؤفةراهةم خؤشي بوارى

و  بةخؤى
َ
مندال باوةِربوونى  ضونكة

ضاالك خؤطونجاندن، بؤ خؤى تواناكانى
ئةزموونانةدا، بـــةو تَيثةِرين و دةبَيت

دةبَيت. سوودمةند بؤى
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زيــاد لةثَيويســت بةمنداَلدا  دةيــةم: 

هةَلمةدة:

 بةسروشتى خؤى ثَيويستى 
َ
  مندال

م دةشَيت باوان لةمةدا 
َ
دانة، بةال

َ
بةثياهةل

ةكةت 
َ
زيـــادةِرةوى بكةن، كاتَيـــك مندال

خوداوةنـــدو  ـــي 
َ
بةطوَيِرايةل ثابةنـــدة 

ســـوكةوتى باشة 
َ
دايك و باوكييةوةو هةل

بـــدة،  هةروةها هانيدة 
َ
ئـــةوا ثَييدا هةل

كـــةكارى ضاك بـــكات و ئةركـــى طران 
م رايبهَينةســـةر 

َ
لةئةســـتؤ بطرَيت، بةال

ئةوةى كةخـــؤى هةندَيك كار جَيبةجَي 
بكات بةو شـــَيوةى كةخؤى ثَيي باشـــة، 
ضونكة باوةِربةخؤبوون و هةســـتكردن 
لةبةرئةنجامـــى  بةئةنجامـــدان، 
شـــانازى   

َ
كةمنـــدال ئةوكارانةوةدَيـــت 

م 
َ
بـــةال تَييـــدا.  دةكات  بةخؤيـــةوة 

 لةكاتى كاركردنيدا 
َ
دانى مندال

َ
ثَيداهةل

دةشَيت وايلَيبكات كةلةهةر قؤناغَيكداو 

لةثِر ثاشةكشـــَي بكات يان بوةســـتَيت، 
ضونكـــة ئارةزوومةنـــدى ئةوةدةبَيـــت 
بؤبطوترَيـــت  زياتـــرى  دانـــى 

َ
كةثياهةل

تابةردةوام ببَيتةوة.
يانزةيــةم: منداَلةكــةت فَيربكــة رَيز 

لةمافى باوانى بطرَيت:

  بةثلـــةى يةكـــةم ثَيويســـتيةكانى 
ةكـــةت دَيت،  لةخؤشةويســـتى و 

َ
مندال

خؤراك و ثؤشـــاك و ئاسايش و ئارامى، 
لةثلةى  تـــؤ  ثَيويســـتىيةكانى  ثاشـــان 
 
َ
م ئارةزووةكانى مندال

َ
دووةمدا دَيت، بةال

(وةك ياريكـــردن) و حةزةكانـــى (وةك 
ئةوةى جلى نوســـتنى زياتـــرى لَيدَيت) 
ئةمةيـــان بةثلةى ســـَييةم دَيت، بةثَيي 
ئـــةو كاتةى بـــؤت دةطونجَيت. ئةمةش 
طرنطييةكةى زياترة بؤ باوانى كاركةر، 
 
َ
ضونكـــة ئـــةوان بؤياريكـــردن لةطـــةل

دياريكراوة،  كاتةكةيـــان  ةكةياندا 
َ
مندال

ئةوةى لَيـــرةدا طرنطة كاريطةرى ماوةى 
ةكةتدا 

َ
 مندال

َ
ئـــةو كاتةيـــة كةلةطـــةل

بةثَيزة،  ئةوكاتةى  دةبةيت.  بةســـةرى 
ئاوَيتةى  بةشـــَيوةيةكى ضَيذ بةخـــش 
 رؤذانة 

َ
ةكةتدا، مندال

َ
 مندال

َ
ببة لةطةل

 باوانيدا ثَيويســـتى بةم ضةشنة 
َ
لةطةل

م، بةبةردةوامى كاتى 
َ
كاتانة هةية بـــةال

ثشـــووةكان  و  ييةكانـــت 
َ
بةتال دةســـت 

ةكةتدا بةريتةســـةر ئةوا 
َ
 مندال

َ
لةطـــةل

نةلةهـــى  تؤدايـــةو  نةلةبةرذةوةنـــدى 
دةكات  واثَيويســـت  ةكةدايـــة، 

َ
مندال

كةبتوانـــى  هةبَيـــت  هاوســـةنطييةك 
ثارَيزطـــارى لةيةكـــِرةوى دةروونـــى و 
هـــزرى بكةيـــت بةجؤرَيـــك كةتواناى 
زياترت بداتَي لةوةى كة بةخشـــندةتر 
 فَيرى 

َ
بيـــت، ئةوةش بزانة طـــةر مندال

رَيزطرتنى ماَّـ باوانى نةبَيت ئةوا رَيزى 
كانى دى ناطرَيت.

َ
ماَّـ خةل

 

                                                    

سوِرى كارةبايى لة 
ماددةى ثالستيك 

 رؤذى 5 شةمة 16/10/2008 زانا 
ذاثؤنيـــةكان ثةرةياندا بـــة ماددةيةكى 
ثالســـتيكى طةيةنـــةر بؤ كارةبـــا ،ئةو 
ســـوِرة  كـــة  وادةكات  دؤزينةوةيـــةش 
كارةباييـــةكان  بطةيةنرَيتـــة زؤر لـــةو 
كارةبايـــان  تـــةزووى  كـــة  شـــوَينانةى 
ثَينةدةطةيشت وةك رووة ضةماوةكان و 
ةن وةك 

َ
ئةو ثارضانةى كة شـــياوى جول

ثارضـــة رؤبؤتيةكان ، زانـــا ذاثؤنيةكان 
ئةو ماددةيـــةى ثةرةيان ثَيداوة بريتية 

لة بةكارهَينانى بؤرى كاربؤنى زؤر وورد 
كة ئةويش بريتية لة زنجريةيةكى درَيذ 
لة طةردى كاربؤنى كة دةتوانن تةزووى 
كارةبـــا بطةيةنـــن تيمـــى كاركار ئـــةو 
 ئاوَيتةيةكى 

َ
كرد لةطةل

َ
ماددةيان تَيكةل

ماددةى  دروســـتكردنى  بؤ  ثالســـتيكى 
بنةِرةتـــى ،ئينجا ئةو زانايانـــة تؤِرَيك 
لـــةو طةيةنـــةرة ووردانةيـــان هَينـــاوة 
و خســـتويانةتة ذَيـــر تاقيكردنـــةوة و 
ئـــةو طةيةنةرانةيان درَيـــذ كردوة و تا 
طةيوةتة دوو ئةوةندةى درَيذى خؤيان 
بة بَى ئةوةى لة سيفةتة كارةباييةكانى 
بطؤِرَيـــت ئينجـــا درَيذيةكانيـــان وةك 
خؤيـــان لَيكردؤتـــةوة بـــة بـــَى ئةوةى 

سيفةتة كارةباييةكانى بطؤِرَيت.
زاناى ذاثؤني (سيؤشـــى سيكيناني) 

لـــة  ذاثؤنـــي  تؤكيـــؤى  زانكـــؤى  لـــة 
طؤظـــارى خــــــــــــــــوُّـ ( زانســـت ) دا 
نووســـيوةيةتى : دةكرَيت ئةو ماددةية 
و  الرةكان  رووة  لـــة  بةكاربهَينرَيـــت 
وةكاندا ،ضونكة ئةو ماددة 

َ
بةشـــة جوال

طةيةنةرة بؤ خؤى ثالستيكية و دةكرَيت 
كة بنوشـــرتَينرَيتةوة لةو ناوضانةى كة 
ثَيوستة بنوشرتَينرَينةوة يان لةو ثارضة 

ون.
َ
ئامَيرانةى كة شياوى جوال

 هاوكار جةمال 

هةوال
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ة
َ
هؤل نـــاو دَيتـــة مامؤســـتا جـــاك

ثِر ضاوَيكي ئَيســـتطةكةوة رازاوةكـــةي
ســـةعاتةكة ســـةر دةخاتة ةِراوكـــَي

َ
دل

ئَيوارة و نيوي حـــةوت بؤ كـــة ئاماذةي
دةكرد.

جاك ئَيوارةدا لةســـةعات هةشـــتي
مايكرؤفؤندا لةبـــةردةم بـــؤ يةكةمجار
ديكة. ســـةعاتي نيو واتة قســـةدةكات،
ئةو الي كات دياريكـــراوةي ئـــةم مـــاوة
ئةم هةبوو، مـــاددي رةقـــي ضةمكَيكي
تةنيا ناوَيـــت ديكةي هيضـــي ةتـــة

َ
حال

لَيي. رزطاربوون بؤ نةبَيت راكردن
كات  بةشـــةي بةو  ئةوة هةســـتَيكة
كةمدةبَيتـــةوةو خـــؤي وردة كـــة وردة
كارة ســـةرةتاي تا خـــؤي دادةكرؤذَيـــت
سواري ئةسانسؤرةكة ترسناكةكة... جاك
جَيطاي ضاوةِروانيدا ـــي

َ
لةهؤل و دةبَيت

دادةنيشـــَيت. لةوَي و خـــؤي دةطرَيـــت
و و ســـي ســـةعاتةكة ئاماذة بؤ حةوت
ســـةري ثَينـــج دةقيقـــة دةكات.. جاك
كرد دةستي دةخورَينَيت... ثةنجةكاني
و ترس ترســـة... ئةوة ! ئارةقكردنةوة
ضوني

َ
هةل و بةئازار و لةرز هةســـتكردن

توندوتيذةو شـــةرمَيكي ئةوة ناخؤش..
دةبَيتة و دةكات ئيفليجبـــوون هةســـت
كارةكانيدا. سةركةوتني لةبةردةم رَيطر
ضل و حةوت بؤ ئاماذة ســـةعاتةكة
زةبةالحةكةي سةعاتة و دةكات دةقيقة
ناســـازي ضركةكاني دةنطي ئَيســـتطةكة
لةجاكـــدا دةبيســـرتَيت. بـــَي وةســـتان
دةرووني تةنطةذةي و ناكؤك ةتَيكي

َ
حال

تَيثةِر بةِرَيوبةرةكان و دةردةكةوَيـــت..
لةبارةي و لَيدةكـــةن ســـآلوي دةبـــن و
دا

َ
لةطةل قســـةي بابةتة طشـــتيةكانةوة

طوَي بيانيةك وةك جاك بـــةآلم دةكةن،
و دةطرَيت: كةِر خؤي لةدةنطي تايبةتي
دةرضوبَيت.. لةتةمومذ هةروةكو ةذاو

َ
شل

خؤي كاتَيـــك روودةدات كةواتـــة ضـــي
دةبينَيتةوة؟ مايكرؤفؤنـــدا لةبـــةردةم
بواري ترس و دادةنيشَيتةوة سةرلةنوَي

دةضنَيت.
َ
ثَيهةل

دةقيقةدا ثةنجا و حةوت لةسةعات
هةســـتاو كورســـيةكةي جـــاك لةســـةر
دةســـتة دانيشـــتةوة زياتـــر  جـــار  دة 
دةســـت خةريكن كة ســـِري تةِرةكانـــي
كار دةماخـــي دةكـــةن بةلةرزانـــدن و

وندةكات لَي رَيطةمان شةرم

بيريداكؤ
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دةبَيت كارةي ئـــةم ئاطـــاداري دةكات، و
هةرطيز دةضَيذَيت و بةهؤيـــةوة ئـــازار
بوو.. نـــةدي مايكرؤفؤنـــي لةذيانيـــدا
ئةو دةكةن، ضاوةِرَيي هةزاران طوَيطـــر
ة
َ
هةل بةكةمرتين كة طَيالنة دةيانبينَيت

بضوكرتين دةزانَيت كة رادةبوَيرن. ئةو
خَيراي زؤر هةناســـةدانَيكي يان رَيطـــر
يةكســـةر لةاليةن هةزاران شـــةرمنَيك
و لةســـةر ئةو . دةبيســـرتَيت. طوَيـــوة
لةو هةســـتدةكات ئةمانـــةوة هةمـــوو 
شـــةرمكردنيدا زؤر ناِرةحةتييةي بارة
بؤ َيت

َ
بل لةخؤوة شتَيك بتوانَيت طرانة

تةنطذييةكةي. شاردنةوةي
حةوت بةسةعات ئاماذة سةعاتةكة
يةكَيك ثَينج دةقيقة دةكات، و ثةنجـــاو
هةست جاك دَيتة ثَيشةوة، لةبَيذةرةكان
لةبةشـــي ي و

َ
بةطرذبونَيكي كتوثِر لةدل
دةكات. طةدةيدا سةرةوةي

نزيك  كارةكة دةزرنطايـــةوة،  طوَيي
و بةراســـتي روويدا ـــَي

َ
بةل دةبَيتـــةوة

هةستدةكات تةواو كةوتة داوةكةوة.
دةكةويت؟  دوام زةحمةت بَي  بةِرَيز
سةرتاثاي كة ثةنهانةي سرتةيية بَي لةم
ةتَيكي

َ
حال داطرتووة جاكي جةســـتةي،

ئةو و دةدات
َ
ســـةرهةل ضوونـــي نوَي

َ
هةل

دةكرد، ضاوةِروانـــي بَيـــذةرةي كـــوِرة 
هةســـت لةبةردةميدا جاك ذن،! دةبَيتة
لةطةأل ئةطةر دةكات زؤر ةذانَيكي

َ
بةشـــل

و ئةم بةراوردكرا.. ئاســـاييةكاندا كاتة
ماوةي بةدرَيذايي لةبةرامبةريداو ذنـــة
بةنيطاكاني دةمَينَيتةوةو ثرؤطرامةكـــة
بابةتي دةبَيتة جـــاك ضاودَيريـــدةكات،
كة نايةت ئةوةي بةبريدا ســـةيركردن و
سةرسوِرماني شـــوَيني ببَيتة  لةوانةية
بابةتةي لةبةرجوانيدةنطي يا لةبةرئةو
جوانيةكةي لةبـــةر يـــا بـــاس دةكرَيت
هةية. ئةمانة هةمـــوو خـــؤي (ضونكة

ضونكـــة دةدات، ..) بةناضـــاري بازَيـــك
لةســـةر بةردةمي، هاتـــة ثليكانةيـــةك
ئايا دايدةطرَيـــت.. تـــرس ثليكانـــةكان
رؤذَيك لةرؤذان ئةوة بـــِروات!؟ راكات!؟
ئَيوارة نانـــي لةكاتـــي بانطهَيشـــتيدا بؤ
شـــةرمكردنةكةي و كاتَيـــك روويـــدا 
بةسةر خواردنةكة رشـــتني هؤي بووة
بـــةآلم تـــرس ضةرضـــةَّـ مَيزةكـــةدا..
. دةوةســـتَينَيت. راي تةجـــاِري

َ
لةطال

ضونكة حةتمي، لةسةرنةكةوتني ترس
كة نةدةهات بةبـــريدا ئـــةوةي هةرطيز
قســـةبكات.. مايكرؤفؤنـــدا لةبـــةردةم
ئةوةي جةســـارةتي هةرطيز هةروةهـــا
ئاهةنطَيكي طةورةي بضَيتة نةكردوة كة

ئَيوارةوة.
و جاك هةستدةكات دةِروات ئَيســـتا
نةبوو كاتةدا هيض لةو ئةو دةدانيشَيت و
قورميش كة نةبَيت جطة لةرؤبؤتَيـــك
ماوة دةقيقةي يـــةك تةنيا و كرابَيـــت
ماددةيةي ئـــةو قســـة بكات، بؤ ئةوةي
ثَي هيضي كردبوو بةجواني ئةزبـــةري
بوو ةوة

َ
كال لةتارماييةكي جطة نةمابوو

بكشَيتةوة نةبوو لةتواناشـــيدا نةبَيت.
مؤســـيقيةكة ثَيشـــةكية دواوة، ضونكة
كـــز وردةش وردة دةســـتي ثَيكردبـــوو،
ئةوة لةثـــاش نامَينَيـــت.. دةبَيـــت تـــا
ثَيدةكات، دةست راســـتةوخؤ ئةو ي

َ
رؤل

هةروةها َيـــت..
َ
بجول نييـــة لةتوانايـــدا

راطرتني بؤ ثَي سةر هةستَيتة ناتوانَيت
جاك كة . جةهةنةمية. ةذانة

َ
ئـــةم شـــل

لةبةردةم مَيزي مايكرؤفؤنةكةدا ئَيستا
ةذانَيكي

َ
شل هةست بةترس و دانيشتووة

دةكات. زؤر
ئَيســـتا خؤشةويســـتةكان ”طوَيطرة
خؤي جـــاك وايدةزاني لـــة...“ طوَيتان
وتـــي كاتَيـــك و ئـــاوةوة... دةداتـــة

َ
هةل

قامضي وةك طوَيطرة” باش ”ئَيوارةتـــان

بةسةرياندا. كةوت
لةدةنطـــدا ثةلةقاذييـــةي ئـــةم 
بوو كتوثِر“ ةيةكـــي

َ
”جول لةراســـتيدا

ةذانةكةي
َ
بؤئةوةي بةشَيك لةشل دةرضوو

ون قســـةكاني ســـةرةتاي البةرَيـــت. .
لـــةدةرةوةي َيي

َ
بل هـــةروةك بووبـــوون

قســـةكاني ماوةي جاك بَيت. بةئاطاييدا
دياريدةكرد ناِرةحةتيةوة و بةزةحمةت
بةم و َيـــت

َ
دةل ضي بزانَيـــت بَيئـــةوةي

بةردةمي تَيكستةكةي تاريكةوة هؤشـــة
دةخوَيندةوة.

ـــي
َ
قول ثةرضةكـــرداري لَيـــرةدا

دةوري دةضـــوو لةكؤتَيك شـــةرمةكةي
ةتَيكي

َ
حال بـــةردةوام دابـــوو، دةماخي 

جوآلنـــدن.. بؤدةهـــات.. ترســـناكي
ناضاركردنـــي ضـــاوةكان.. جوآلندنـــي
ئةنجامداني ســـةيركردن.. بـــؤ خـــود 

ةيةك!.
َ
جول

ضركةيةكدا لةبةشـــَيكي جاك لةثِر
بَيئةوةي دةكاتـــةوة بـــةرز ضاوةكانـــي
ئةوةي بؤ بةسة بةآلم َينَيت..

َ
بجول سةري

بَي كة بـــكات بَيذةرةكة كضة ســـةيري
زةردةخةنة لـــةو دةِروانَيت و ةيةو

َ
جول

زةردةخةنةية ئةم جاك يةكسةر دةكات.
دي كؤتَيكي دادةنَيـــت. تةجـــاِري

َ
بةطال

كة تيايدا توندترة.. زؤر طةمارؤي دةدات،
كةسَيك كة تاكة دةبَيتة كضة بَيذةرةكة
هةية الثةِرة دوو هَيشتا شـــةرمة! جَيي
ئةوةتا بةآلم بيانخوَينَيتةوة.. دةبَيت كة
دةلةرزن زؤر بةهَيزتر جاك دةستةكاني
َيي

َ
بل هةروةك لَيدَيت واي و دةنطيشـــي

هـــةردوو لةثـــِر هةناســـةبِركَييةتي..
ئاطاداركردنةوةيةكي هيـــض بَي ثةِرةكة
رســـتةي تةنيا و الدةبات ثَيش.. لةوةو
دةخوَينَيتةوة لةدةفتةرةكـــةدا كؤتايي
طوَيطرة ئـــةي ” تـــا يةكـــرتي بينينةوة

خؤشةويستةكان“.
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و بـــوو..
َ
زال ترســـةكة كةواتـــة 

و ثةنهان هَيواشـــي خاوبوونةوةيةكـــي
خةمبار لةجاكدا دةردةكةوَيت.. و هيالك
ئةو هـــات.. كؤتايـــي هةمـــوو شـــتَيك
دةرةوة دةضَيتة كة لةكاتَيكدا دةزانَيـــت
ناخاتة قاضةكاني دي جارَيكي هةرطيز

ستؤديؤيةوة. ئةم ناو
ضيية؟ لةشةرم مةبةست

ئاســـتةمة بتوانرَيت تـــا رادةيـــةك
ضونكـــة بكرَيـــت، شـــةرم ثَيناســـةي 
توخمَيكي زؤر ـــة

َ
لةكؤمةل شـــةرم ثـــِرة

ةتةكانـــي
َ
حال لةبةرئـــةوةي ـــؤز،

َ
ئال

هةية.. شـــةرمنةكان بةذمارةي شـــةرم
جياوازي طشتي دةتوانني بةشـــَيوةيةكي
ضةمكي بةثَيي شـــةرمنةكاندا لةنَيوان
و الوةكي شـــةرمني طشتي شـــةرمني و
ئةوانةي هةروةها بكةين، تةواو شةرمني
كةسَيتياني ســـةرتاثاي شةرمنيةكةيان
بووة،

َ
كارةكانياندا زال و بةسةر داثؤشيوة

طةلَيك ســـةرةوة ئةوانـــةي ســـةرةِراي
شـــةرمني يارمةتي كة هـــةن بارودؤخ
شـــةرمدةكات كةســـةي ئةو دةدةن. ئايا
يا دةكات ديكـــة شـــةرم لةتوخمةكـــةي
هؤكاري دةسةآلت ئةطةر لةدةســـةآلت؟
ئايا فؤرمَيكداية؟ لةض بَيت شـــةرمةكة
يا هونةريية؟ كؤمةآليةتـــي يان ئاينية
بةدةســـت ماوة ئايا ئةو كةســـة مـــاوة
يان َينَيت؟

َ
شـــةرمةوة دةنال تةنطذةكاني

و لةكةسَيتي طشتي َيكي
َ
هَيل بؤتة شةرم

مؤركيدا؟
دةكةيـــن تَيبينـــي  بةمشـــَيوةية
بـــؤ دةروونـــي تاقيكردنـــةوةي كـــة 
شـــةرمني، ةتي

َ
حال دةستنيشـــانكردني

تَيروتةواوبَيت قـــوأل و زؤر ثَيويســـتة
هؤيةكاني بـــةدواي طةِران و ثَيويســـتة
دانبةخؤداطرتـــن بةوثـــةِري شـــةرمدا 
ئةم ئايا ئةنجامبدرَيـــت. و وردةيـــةوة

كؤمةآليةتـــني؟ خَيزانـــني؟ هؤكارانـــة
ئايا جةستةيني؟ يا سَيكســـني؟ ئاينني؟
لةبةرئةوةي كةسةشـــةرمدةكات ئـــةو 
تـــةواوي بـــة زوو كاريتَيدةكرَيـــت يـــا
ماندا

َ
هةول ئةطةر ئةمةية؟ ثَيضةوانةي

ثَيشـــكةش شـــةرمني بؤ ثَيناســـةيةك
بؤ طشـــتي ةتَيكي

َ
خةســـل بكةين ئـــةوا

بةدةستةوة، دةدةين شةرمنةكان هةموو
ضووني

َ
هةل يا ويذداني ئامادةباشييةكي

و شـــةرمن نَيوان كةســـاني هةيـــة لـــة
كَيشـــةي هةروةهـــا كةســـاني ديكـــةدا،
كاتي لةوانةية كة هةية نةطونجاندنيان

بَيت. هةميشةيي يان
روخسارة هاوبةشةكاني ئايا

كامانةن؟ شةرمنةكان
روخسارة فسيؤلؤذييةكان: يةكةم:

كردنةوة (ئارةق دةردان ثشَيويةكاني
تف بوون، تف و لةثةلةكان تايبةتي بة

زؤر). قوتداني يةك لةدواي يةك و
خوَينةكاني لوولـــة ¿ فراوانبوونـــي
ســـور هـــؤي  دةبَيتـــة كـــة دةرةوة، 
كة دةموضـــاو (ئـــةوةي طةِراندنـــي

َ
هةل

َينَيت).
َ
دةستية دةنال بة شةرمن

خوَينةكانـــي لوولـــة كرذبونـــي  ¿
طةِراني

َ
زةردهةل هؤي دةبَيتة كة دةرةوة،

دةموضاو.
¿ثشَيويلةقسةكردنوهةناسةداندا:
لةدةنطة ةذان

َ
شـــل و كرذبـــون لةســـنط

كة دةبَيتةهـــؤي ثضِراندني ذَييةكانـــدا
و هةناســـةدان نةماني قســـةكردنةكةو
طؤِران و هةناسةبِركَي و منجةمنجكردن
دةنط هةندَيك هةندَيكجار و لةدةنطـــدا
ئاســـان لَيبوونيان طوَي كـــة دةردةكةن

نيية.
ثشَيوييةكي ماسولكةيي: رةقبوني ¿
ي

َ
دوودل و خؤنةويستةكان ة

َ
لةجول زؤر

و شـــت شـــكاندني و ســـاتمةكردن  و 

لةدةستداني هاوسةنطي.
ثةنجةكان. لةرزيني ¿

ـــدا:
َ
دل لةناوضـــةي كرذبـــون  ¿

و دةوةســـتَيت بةوةي دأل هةســـتكردن
دا.

َ
لةدل زؤر كرذبوونَيكي

هيالكي شةرمةكة: تةنطذةي ثاش ¿
بَي و نةرَيتي و ماتي و ئارةقكردنـــةوةو

بةردةوام. هَيزي
دةرونييةكان: روخسارة دووةم:

لةبةرئةوة زياترة، ذمارةيان بَيطومان
هاوبةشةكان ةتة

َ
بةخةســـل ئاماذة تةنيا

دةدةين.
لةبواري ئاشـــكرا ¿ كةمبوونـــةوةي
بةشـــَيوةيةكي طشتي هؤشـــدا، بينني و
دةكاتة كار هةية كـــة شـــت تةنيا يةك
بارودؤخـــي ئةويـــش شـــةرمن ســـةر 
لـــةدةرةوةي و شـــةرمكردنةكةيةتي 
و نازانَيت شـــتَيك هيض ئـــةم بارودؤخة
ناكات. هيضيـــش تَيبيني و نايبينَيـــت
بةشـــداري كةســـةي بـــؤ نمونـــة ئـــةو
تةواوبووني لةثاش دةكات كؤنطرةيةك
هةندَيك بةشـــي دةزانَيـــت كؤنطرةكـــة
بـــواري لةيادضـــووة. لةتَيكســـتةكةي 
لَيدَيت واي تةسكدةبَيتةوة بةئاطاييشي
ثةرضةكردارَيكي بتوانَيـــت زؤر طـــران
كةســـي بـــدات، يةكســـةري بةدةســـتة
دةكات هةســـت بةتـــةواوي  شـــةرمن 
دةستدةكات زيرةكيي ئاســـتي ئيفليجة،
بةشـــَيوةيةك يـــان بةكةمبوونـــةوةو
(ئةوة هةندَيكجار لةطَيلييةتي كاردةكات
زيرةك زؤر شـــةرمنَيكي كـــة روودةدات

ناودةبرَيت). بةطَيل
تَيبيني بةتةواوةتي لةبةرامبةردا ¿
و شـــةرمكردنةكةي دةكات بارودؤخـــي
دةماخي شـــةرمندا هةمـــوو شـــتَيك لة
زؤر وردةكاري تةنانـــةت تؤماردةبَيت
كراون، قســـانةي ئةو ورد و بضوكرتيـــن
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كة دَيت ئـــاوةزي كـــة بةدوايدا كاوَيذي
دةخولَيتةوة. ئاش وةك

تةنطـــةذةي زؤري ¿ ترس لةطـــةأل
بةخنـــكان.. هةســـتكردن و ناوةكـــي 
يان دَيت راكـــردن بةدوايدا ئةم ترســـة
راكـــردن لةوانةيـــة بةدوايـــدا نايـــةت،
(وةك بَيت يان هةآلتنةكـــة ئةندةكـــي
وتاربَيذة تيايـــدا ئةو كؤنطرةيـــةي كة
كورتدةكاتةوة) تَيكستةكةي شةرمنةكة
و دؤش دامان ئةمةدا لةوانةيـــة بةدواي
سســـت بوون بَيت، راكردن و حةثةسان
رووبدات، دةطمةنة طشـــتيةكةي بةمانا
دةبَيتة زياتـــر بـــةآلم هةســـتي راكردن

بةترس. هةستكردن هؤي
رووبةِرووبوونةوة رةتكردنةوةي ¿
دةزانَيت شةرمن لةثَيشةوة كة ةتَيكة

َ
حال

(رةتكردنةوةي شـــةرمني دةبَيتةهـــؤي
ذووانَيك يا لةكؤبونةوةيةكدا بةشداري
ةتَيكي

َ
حال دؤزينةوةي و لةطازينؤيةكدا

ضووني ثاش كة بةشَيوةيةك دياريكراو
لةترسي بطاتة شوَينةكة دووةم كةســـي
.. بؤيةكةدا بكات. لةطةأل ئةوةي قســـة

هتد).
بةزؤري ضاوةِرَيكـــراوة ئةم ترســـة
نةخؤشـــي روودانـــي هـــؤي دةبَيتـــة 
درؤزنانة هةآلمةتَيكـــي  و جةســـتةيي
خوَينةكان لوولة فراوانبوونـــي بةهؤي
بةشـــي كرذبونةكانـــي لةئةنجامـــي  و 
لةطـــةدةدا ئـــازار  طـــةدة ســـةرةوةي 
كرذبوونةكاني بةهؤي يان دروسدةبَيت
دا

َ
لةدل داوة دةوريـــان ئـــةو ناوضانـــةي

شـــةرمني دةكرَيـــت، هةســـت بةئـــازار
لةســـةر زؤري لقي لةوانةية كة قةدَيكة
كردن بةهةست بةزؤريش و بضةسثَيت
الداني سَيكسي و خود سزاي و بةطوناه
دةنوَينَيت خؤي راستةقينة) (درؤزنةو

دةيانبينني. لةدواتردا كة

ثؤَل: حاَلةتي
باريك زؤر باآلبةرزة، كةسَيكي ثؤل
بةردةوام شـــةرمنة ئةوةندة و و الوازة
قوتدةداتةوةو تـــف دةكرَيـــت تَيبينـــي
لةكاتـــي و دةكات هةســـت بةريســـوايي
دةردةخات ئةوة يةكةمدا ضاوثَيكةوتني
سةرةِراي دةخوات كينطأل بةضييةوة كة
باوكة بةدايك و شـــةرمةكةي بةرامبةر
َ
دةكات،ثؤل بةطوناه هةست مردووةكةي
و حةوت و بيســـت تةمةني طةيشـــتؤتة

خَيزاني دروستنةكردووة. هَيشتا
بةسةرتا بةطوناه هةستكردن كةي -

زاأل بوو؟
دايكمدا ماوةيةك مردنـــي - لةكاتي

لةمةوبةر.
كردوويت؟ بةخَيوي دايكت ئايا -

ضؤن ئةوةت زاني؟ -
باوكـــت تةمةنَيكـــدا ض  لـــة   -

لةدةستدا؟
بووم. ساأل حةوت كاتَيك -
... يا. برايةك هيض ئايا -

خوشـــكَيك ـــَي ! تةنيا
َ
بةل ـــَي،

َ
- بةل

 بةشـــَيوةيةكي سةرســـوِرهَينةر
َ
(ثـــؤل

ضاالكدةبَيتةوة).
(دةسةسِرَيك َيم

َ
دةل ثَيت ئَيستا هةتا

دةســـِريت) ثَي ئارةقي و دةردةهَينيـــت
دةكةم. بووردن لَي داواي

ضي؟ لةسةر .. بةآلم. -
و دةكات (زةردةخةنـــة ئـــؤ  -
تيـــادا طيالنـــةي زةردةخةنةيةكـــي
كردارةكانـــي بـــةآلم دةردةكةوَيـــت

دةردةخات). زؤر زيرةكيةكي
طةورةتر لةخؤت خوشكةكةت ئايا -

بوو؟
ساأل َي شةش

َ
بةل -

بوو؟ ضؤن دايكت ئةي -
دةبَيت كة بةردةوام بينينة يةكرتي

نمونة ئاشكرادةبَيت، بؤ هةندَيك شت و
بة دايكةكة باوكةكـــةدا لةكاتي مردني

كضةكةي وتووة:
تؤ .. طةورةتـــري. لةبراكةت - تـــؤ
ي،

َ
تةمةنـــي دوانزة ســـال طةيشـــتوويتة

ثَيويســـتة طـــةورة بوويـــت بةشـــتَيكي
براكةتـــدا بةردةوامـــي لةضاودَيـــري
َيكـــي

َ
مندال ثـــؤل يارمةتيـــم بدةيـــت،

ئازيزة...
ـــة ئازيزة لةراســـتيدا 

َ
 (ئـــةم مندال

بوو) ئازا ثتةو لةش و كةش سةر كوِرَيكي
خوشكةكةي كة باسكرد ئةوةي هةروةها

بؤضي؟ خؤشينةويستووة.. ئةوةندة
كارم دةكردة مـــن زياتـــر - ضونكة
بوو ئاواتـــي ئـــةوة ســـةر دايكـــم كـــة
ببَيت...خوشـــكةكةمي كوِري َيكي

َ
مندال

جياوازييةكـــة بـــةآلم خؤشدةويســـت،
بوو. طةورة

كوِرَيكي مـــن ئـــةوةش - ســـةرةِراي
بووم. نازدار رتي

َ
مندال

كو
َ
” بةل نـــازدار نةيدةوت - دايكـــم

تةجاريةوة
َ
طال بة

َ
(ثؤل بضوك“. دةيوت

لةســـةر و دةكات زةردةخةنةيـــةك
دروست توِرةبوونَيك هةواي روخســـاري
طوَيم جار ضةند ”بضوك“. . دةبَيـــت).
ئـــةو رادةيةي ! تا ئـــاخ ئاخ لةمـــة بوو

دةكَيشا. بةديوارةكةدا بؤكسم
دةيثاراستي“ ئةيخوشكةكةت كة ” -

لَيكرديتةوة؟ ةي
َ
تؤل

دةثاراستم،  نةي وانةبوو، - بةراستي
مَيشـــَيكي تةنيـــا لةراســـتيدا كـــو 

َ
بةل

بوو. ويزةويزكةر
بةمشـــَيوةية  ثؤل ذياني  ضريؤكـــي
كَيية؟

َ
ثؤل دايكي سةرةتا بابزانني بوو:

بوو، هةســـتداري روومؤن ي
َ
زال ذنَيكـــي

كوِرةكةي ثةرةســـتن رادةي بـــةآلم تـــا
شـــتَيكي هةمـــوو و خؤشدةويســـت
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خؤي لةبةردةمي و دةكـــرد لةثَيناويدا
تةنانـــةت و هةمووانـــدا و لةبـــةردةم
بـــةردةوام خوشكةكةشـــيدا لة بةردةم

دةردةبِري. بؤ خؤي سةرسوِرماني
رؤذان لة رؤذَيـــك كة خوشـــكةكةي
ئةو ةي

َ
تؤل كردبوو بةريسوايي هةستي

بةردةوام كة هةميشةييةي بَيبةشبوونة
لةبراكـــةي دةبـــووةوة رووبـــةِرووي

كردةوة.
بةوةكرد هةســـتي وردة وردة

َ
ثـــؤل

بَيبةشـــة، لةثياوةتي زياتر و كـــة زياتر
شـــتَيك لةهةموو ضونكة خوشـــكةكةي
هةموو بةرطةي دايكيشي و دةيثاراســـت
لؤذيكي دةطرت، لةبةرئةوة كردارةكاني

بكات. بةناِرةحةتي هةست
َ
ثؤل بوو

نةبـــوو لةتوانامـــدا  طـــةورةم،  -
ئةطةر بكةم. ئازادي بة كار ســـاكارترين
دايكم دةورةكة ئةوا نةبواية خوشكةكةم
و ثوضي و بةهيض دةيبيني... هةســـتم
تواناي لةبةرئةوةي دةكـــرد تةجاِري

َ
طال

بكةم... لـــةوة طوزارشـــت ئةوةم نةبوو
بةتوندي توِرة زؤر رؤذان لـــة رؤذَيـــك
لةخوشكةكةم زلةيةك بووم. ناضار بووم

بدةم.
دواتر؟ ئةي -

ئيرت بةطريان، كرد دةستي دايكم -
لةثَيناوي ئةو روويدا طةورةكة كارةساتة
لةكاردا دةكـــرد و شـــتَيكي مندا هةموو
بوو ثـــِر دةكـــرد. خـــؤي زؤر شـــةكةت
ئاوا من و ثةذارة، بةآلم لةهةستي خةم
مانطَيكي نزيكةي ئةوة دايةوة! ثاداشتم
و لةطلةيـــي تـــةواو خايانـــد مانطَيكـــي
نيطةراني و هةســـتي بَيـــزاري طازاندةو
ماضت ناكةم! نةخَير، خؤت دةزاني: (تؤ

( .هتد نابورم. لَيت نةخَير
بِروا ئايا ســـةركةوت، - خوشكةكةم
ثَيكردةوة، سةرلةنوَي دةستي دةكةيت!

زؤر كة دةكرد بةوة هةســـتم من بةآلم
.. طَيلرتم. لةوة

نةكردووة؟ رات هةرطيز -
هةســـتة لـــةو  بـــةآلم نةخَيـــر،  -
دةكـــرد هةســـت وام بةدوورنةبـــووم...
بةتةنيا ناتوانـــم كـــة من شـــريةخؤرةم
كـــة ببمـــةوة ةتَيـــك

َ
حال رووبـــةِرووي

هةرطيز طةورةبوو... شـــتَيكي من لةالي
بةترســـنؤكي خؤم زؤرجار و نةجوآلم..

دةكرد. تاوانبار سةرشؤِركردن و
تةنانـــةت بـــووم ”بضـــوك“ مـــن 
ضـــؤن وةك هةندَيكجـــار خوشـــكةكةم
دةكردم بانط بكات ئاوا بانطي مريشكَيك

طضكةكةم.. طضكةكةم... طضكةكةم!
كوشتنيم ئارةزووي و دةرؤيشتم من
خؤم هةســـتةكاني من بةآلم بؤ دةهات..
بووم.. شـــةرمن زؤر مـــن دةضةثانـــد..
ســـةيري و رِبم

َ
ســـةرهةل نةمدةتوانـــي

مَيزةكة و لةســـةر بكةم هيض كةســـَيك
بةجؤرَيـــك دايكـــم و خوشـــكةكةم
دةدام دةورةيـــان بةضاودَيريكـــردن
طؤشتةكةيان لَيدةهات وايان بةشَيوةيةك
شـــةربةتيان و دةبـــِري مـــن لةبـــِري 
بكردناية لَي داوام و ضةنـــد ثَيـــدةدام..

نةدةنواند.. ناِرزاييةكيان هيض
لةســـةر ئةوة كةســـَيك - ئةي هيض

نةكرديتةوة؟ ئاطاداري
ضي دةتوانرَيت بِروايةداي؟ لةو تؤ -
هةموو دةِرذاو لَي باشَيتي ئةو بوترَيت؟
منـــدا دةكـــرد تائةو شـــتَيكي لةثَينـــاو
مندا لةثَينـــاوي جلةكاني ثلةيةي كـــة
هيض نةدةبوو ئـــةوةم ماَّـ دةفرؤشـــت!

طةورةم! َيم!
َ
بل دذي لة وشةيةك

َي ئةوة دةبينم.
َ
بةل -

دةهات، غةريب كةســـَيكي - كاتَيـــك
بةديدة دايكم ذوورةوة، مـــن دةهاتمـــة
”بةرامبـــةر سةرســـوِرماوييةكةي

هةموويان دايدةثؤشـــيم،  بضوكةكةي“
دةطمةنـــة بوونـــةوةرة ســـةيري ئـــةم
دايكم دةكرد، زيرةكةيان و هةرةجـــوان
بةخؤي بيةوَيـــت وا دةردةكـــةوت كـــة
كردووة..“ كارةم ئـــةو كة ”من َيـــت:

َ
بل

نةيدةوت كـــة اليةنةي ئـــةو مـــن بووم
باش ئَيوارةت و طةورةم باش ”بةيانيت
لةسةر جؤرةبووم كة لةو خانمةكةم“ من
كةساني و لةبةرضاوي نانخواردن مَيزي
دانيشـــتنةكةت ” دةوت: ثَيي دي دايكي
لَيهاتووييةوة بةشـــياوي و ضاك بكـــةو
خـــواردووة؟ تَيرت ئايـــا رةفتاربكـــة...
دةزانن وةك شةرمنةو هةروةك دةبينني
سةر دةخاتة ثةستان

َ
(ثؤل و ”بضوكة“

بةئازارة.. ضةند ئةمة خواية مةضةكي)
بَيت!. باش نييةتةكةي هةرضؤنَيك

لةوكاتـــةدا مـــن  لةبةرئـــةوةي
تَينةدةطةيشتم!

دةضووم!
َ
كاتدا هةل لةزؤر

دايكـــم دذي بوونَيـــك هةرياخـــي
ضونكـــة دةكرايـــةوة،

َ
يةكســـةر ثوضةل

شـــتَيكي هةموو من برَيتي دايكـــم لـــة
دةضووم

َ
هةل لةناخمـــدا كاتَيك دةكـــرد!

ضونكة طةورةبوو، شـــتَيكي من بؤ ئةوة
زياتر و دةهَيشـــتم بةراثةِريوي بةجَيي

ثَي شؤِر دةكردم.. سةري
بةهةمـــوو بةوشـــَيوةية ئـــا 
دةبينن... ضريؤكةكـــة ئاشـــكراييةكةوة
ةتي

َ
حال جَيطريبووةو زؤر شةرمَيكي كة

ئـــةم روويـــداوةء ضـــوون
َ
تونـــدي هةل

بووة. بةردةوام وةستان بَي ةتانة
َ
حال

يا دةوَيت؟ خـــؤش دايكي
َ
ثؤل ئايـــا

لـــةوةدا نيية كة طومان بوو؟ رقـــي لَيي
بةشَيوةيةكي هةستي ةتةكة

َ
هةردوو حال

بةشَيوةيةكي دةردةكةوتن يان نةســـتي
دةكـــردو يةكيـــان وطـــؤِر دذايةتـــي

َ
ئال

و هيالكي و دةرووني تةنطذةي ئةمةش
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دةكرد. بةرثا بةثةشيماني هةستكردن
ضاوةِروانكراوةكة كردنةوة

َ
خؤبةتال ئايا

لةرقلَيبوونـــةوة  بـــوو بريتـــي 

لةبةرئةوةي بؤضي؟ لةخوشـــةكةكةي..
لةدةســـتلَيداني رَيطة دايكةكـــة كاتَيك 
دةطرَيت... رةوشتييةكان ياسا و تابؤكان
َ
نـــاكات، ثـــؤل كارة خوشـــكةكةي ئـــةو
لةم ســـوود دةيتواني كة هةبوو بةختي
دةروازةيةك ئةمة وةربطرَيـــت، ةتة

َ
حال

بـــؤ كرابـــؤوة ـــدا
ََ
بـــوو لةبـــةردةم ثؤل

ضوونةكانـــي
َ
هةل بةرةنطاربوونـــةوةي

شـــةوَيك هةموو دايكـــي... بةرامبـــةر
هةموو شـــةوَيكيش دةبيني و خةونـــي
دايكيدا و توند لةنَيوان خؤي زؤرانبازي
لَيدةكرد طلةيي بةردةوام دةبوو، دروست
ئةو ئـــةوةش خؤثاراســـتنَيك، بَي هيض
دوايي رؤذي بةيانـــي بـــؤ كة كارةبـــوو
ةتةي

َ
حال ئةم دةهةذاند! تيادا شـــةرمي

ـــدا
َ
لةطةل ي

َ
ســـال تـــا تةمةنـــي بيســـت

ةذاو
َ
شـــل شـــةرمن و زؤر بوو، بةردةوام

نوَيدا ةتَيكي
َ
هـــةر حال لةبةردةم بوو و

بةضاوي تا دةذيا (بضوكةكـــة) دةلةرزا.
لةئةنجامي و دايكـــي دي خـــؤي مردني
لةكرانةوةو

َ
تَيكـــةل ئةمةدا هةســـتَيكي

ئةوةش كارَيكي ثةشيماني دايدةطرت كة
نةويستة. طة

َ
بةل

بؤ  دةطةِرايـــةوة  ئـــةم كرانةوةيـــة
ثَي ئازادييةكي كـــة دايكـــي ونبوونـــي
هةســـتي لةوةثَيش بةخشـــي هةرطيـــز
َيكي

َ
رؤل شةرمةكةشـــي ثـــَي نةكردبوو،

نةتوانَيت ضَيذي كـــة هةبوو طـــةورةي
بةكارهَيناني تواناي ضونكة لَيوةطرَيت،

نةبوو!
شةرمةكةشـــة هةســـتي هةرضـــي 
”وةحشَيكي خؤي بة بوو كة لةبةرئةوة
هةســـتي كة كاتَيك دادةنـــا قَيـــزةون“
نوَيية ئةم كارةســـاتة دةكرد بةكرانةوة

ســـةرةِراي بوو
َ
زال دا

َ
ثؤل باري بةســـةر

خوشكةكةي لةثِر كة دي كارةســـاتَيكي
كرد. شووي ثاش ئةوةي هَيشت بةجَيي
لةخوشـــكةكةي رقي

َ
ثؤل ئةوةي

َ
لةطةل

ئةوةي لةســـةر راهاتبـــوو بوو، بـــةآلم
ئةوة ببةستَيت. ثَي ثشتي بةبةردةوامي
تةمةني و تةنياية و ة تـــاك

َ
ثؤل ئَيســـتا

يارمةتي نيية كةسَيك هيض ة
َ
سال بيست

دروســـتكةري لَي رةخنـــةي بـــدات يـــا
تةنيايي و الوازي لةشةرم و بطرَيت. ئةو
هَيشتا بةوةي توندا و هةســـتكردنَيكي
شـــتَيك هيض بؤ بضووكـــةو َيكـــي

َ
مندال

جدي كاري تواناي طَيلةو نييةو سوودي
نييةو غةرق بووة.

بوون
َ
زال ثةشـــيماني  شةثؤلةكاني

لةبةرئةوةش دةدا، ئازاريان بةسةريداو
بؤية هةبـــوو كـــة ثارةيةكـــي كةمـــي
خوَيندن كـــردة رووي بةثةرؤشـــييةوة
ديكة: دووهؤي وَيِراي ريكالمدا لةبواري
ســـةربةخؤ ثيشـــةيةكي دةســـتكةوتني
لةتوانايدابَيـــت ضةنـــدة بؤئـــةوةي
دييةوة بةكةســـاني لةثةيوةنديكـــردن
بريتيية دووةميـــش هـــؤي دووربَيـــت.
لةبريبضوونـــةوةي بـــؤ دانـــي

َ
لةهةول

مردني دايكي كـــة دةرووني كارةســـاتي
دةكرد. بةشةرم هةستي ئازاردةداو

دووبارة  بـــةردةوام ئـــةوة  ئةوةتـــا
دزَيوو خةمبارنييم، من ” من دةكاتةوة
هةندَيك ئةمانة ســـةرةِراي بَيزراوم...“
مرؤظَيكي ناياب ”دايكـــت دةوت ثَييـــان
خاوةنيت كة ئةوشـــتانةي هةموو بوو!
ئةوةش كارَيكة بةخشـــيويت! ئةو ثَيي
بينني.. تؤ نـــاي زؤر رؤذانةماندا لـــةم

هةية!“. بةختت بةِراستي
دووبارةي 

َ
هةمووئةمانةداثؤل

َ
 لةطةل

من بَيزراوم، كةسَيكي من ” دةكردةوة:
تَيثةِر دةبَيت... َيك

َ
سال و ضةند ةم“

َ
سثل

دةســـت و وةردةطرَيت  بِروانامـــة
َ
ثـــؤل

ثَيويستة بة دةرطا لَيدان... بةآلم دةكات
هَيشـــتا لةبرينةضَيت كة ئةوةمان ئَيمة
ماوة. خةماوييةكةي شـــةرمة هةر

َ
ثؤل

زؤر دةمار طرذبووةو واي لَيهاتـــووة زؤر
طةدةشـــةوة بريني بةدةســـت الوازبووة
ضوســـتي لةبةرخراثـــي َينَيـــت.

َ
دةنال

دةردةكرَيت. لةسةربازي جةستةيي
هةبوو لةتوانايـــدا ئةو بةتـــةواوي
زيرةكي بهَينَيت و ثرؤذةكاني بةدةست
تةنيا بسةِّـَينَيت، نامةوة لةرَيطاي خؤي
رووبةِرووي

َ
لةطةل هـــةر بةآلم بةنامة،

شـــتَيك هةموو دةبووةوة دي كةســـَيكي
ئيفليجي تووشـــي دةشـــكاو تَيك و ثَيك
شةرمي نيشانةكاني هةموو دةبوو، ناخ
دةســـتي دةردةكةوتن، تةواو لةســـةري
هةمووكارةكان بةلةدةســـتداني دةكـــرد
كارَيكي هةر

َ
لةطةل و يةك لةدواي يةك

 هةر
َ
ثـــؤل نـــوَي و ضاوةِروانكراويشـــدا

ئةوةش و دةردةضوو لَيي لةســـةرةتاوة
بوو. ئاسايي كارَيكي ئةو الي

 
 

كردووة بةرضظةي سةرهةند
النفســـي، التحليل انتصارات ســةرضاوة:

بيري داكو

اِّـتحدة، 2004 دار اسعد، وجية ت:
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مرؤظة سيفةتةكانى لة تيذى توندو
دةكرَيتةوة. ى ثَي جيـــا

َ
كؤمةل و و تـــاك

تواناى ئةقـــأل روودةدات كـــة لةوكاتـــةدا
لةطـــةأل نامَينَيـــت قةناعةتثَيكردنـــى
بةوى كة ثَيويســـتى هةســـتكردن بةوةى
بؤية مرؤظ بؤجةختكردنةوة نيية، ديكة
دةباتة بـــةر توندوتيذى لةخـــؤى ثةنـــا
لةرَيطةى بةكارهَينانىفشارَيكى جةستةيي
تاكانةيي مؤركَيكـــى كة يان مةعنـــةوى
بة مةبةســـتى مرؤظ ى هةيةو

َ
يان كؤمةل

دةدات. ئةنجامى وَيرانكارى يان دةسةآلت
توندوتيذىثَيناسةدةكرَيت هةروةها
دذى َيبوونةوة

َ
هَيز يان رقل ئةنجامدانى بة

بة كةســـَيكى ديكة دذى يان خؤى مرؤظ
دةبَيتة تيذى توندو بةزؤرى مةبةســـت.
ثَيطةياندن ئـــازار هـــؤى وَيرانـــكارى يان
يان خؤى مـــرؤظ بة مـــاددى يـــان زيانى
توندوتيذيش رةفتارى ديكة. بةكةسانى

دادةنرَيت. تاوان بةناوكى
هةرزةكاريدا لة توندوتيذى دياردةى
ناوةندى بابةتانـــةى لـــةو بؤتـــة يةكَيك
وايلَيهاتووة سةردةمةدا، لةم بايةخثَيدانة
تيايدا تَيدةثةِرَيتكة ماوةيةك بةدةطمةن
يان تاكةوة اليةن لة تيذى توندو رووداوى

ئةنجامنةدرابَيت. طروثَيكةوة،

كوِرة رووداوى لةوانةيـــة بؤ نمونة
لةيـــاد ئةمريكيةكةتـــان  هـــةرزةكارة

نةنك  21/3/2005 دا لـــة بَيـــت كـــة
هاوِرَيكانى هةندَيـــك لـــة و و باثـــريى
كوشت. خؤشـــى دواتر و خؤى كوشـــت
دياردةية ئـــةم لةبـــةر بآلوبوونـــةوةى
لةنَيو بوون دابـــةش بايةخثَيدانةكانى
ثزيشـــكة دةروونيةكان و ضارةسةرساز
ئاينى ثياوانى و ناســـي

َ
كؤمةل و زانايانى

فةزائييةكان. و راطةياندن دةزطاكانى و
هةموومـــان دةطرَيتةوة، ئـــةم دياردةية
طةيةو

َ
كؤمةل كـــوِرى هةرزةكار ضونكـــة

طـــة.
َ
كؤمةل ئاينـــدةى لـــة وَينةيةكـــة 

قؤناغى لـــة هـــةرزةكار لةبةرئـــةوةى
َيك

َ
كؤمةل ئةوا كةســـَيتيداية، دارشتنى

لةخـــؤى دةكات، طرنطرتينيان، ثرســـيار
هةبَيت؟ كةسَيتييةكى ض ثَيويستة وةك:
ناسنامةى تا الساييضنمونةيةكبكاتةوة
بةدةســـتبَينَيت؟ خـــؤى نيشـــتمانى
لةطةأل تا بَيـــت وآلتَيك ثَيويســـتة لةض
بطونجَيت؟ كؤمةآليةتييةكانيدا ثَيوةرة
ناســـنامةيةكى ض  الســـايي  ثَيويســـتة
وَينةى بكاتـــةوة تا بضَيـــت سَيكســـوال
توخمةكـــةي لةطـــةأل  ئايـــا ئـــةوةوة، 

خـــؤى توخمةكـــةى خؤيـــدا يـــان لـــة
ئامادةنةبوونى لـــة دوردةكةوَيتـــةوة؟
كـــة وةآلمـــى ثَيشـــةنطدا ” برايةكـــى
هةرزةكارة ئةو بداتةوة ثرســـيارةكانى
نيطايةك طؤشـــة هيـــض خـــؤى خاوةنى
و توندوتيذى بةر دةباتة ثةنا و نابَيت
خَيراى ضارةسةرَيكى وةك ئالوودةبوون

دذى. تيايدا ةتةى
َ
حال ئةو

هؤكارةكانى رةفتارى توندوتيذى:
رةفتارى هؤى دةبنة كة هؤكارةكانى
بؤ هةرزةكاراندا مندأل و لة توندوتيذى
بةمشَيوةية: دةبن، دابةش طروث شةش
توندوتيذى a. هؤكارةكانــى رةفتــارى

ئةويش دةطةِرَيتةوةو تــاك كةســَيتى كة بؤ

دةطرَيتةوة: ئةمانة

شكســـت بـــة 1. هةســـتكردني زؤر
هَينان.

خؤ. بة كردن متمانة الوازى .2
و رةسيوبوون قؤناغى سروشتى .3

هةرزةكارى.
كة كةسَيتييةوة بة شانازييكردن .4
ديكةو كةسانى حيسابي لةسةر لةوانةية
توندوتيذى رةفتـــارى ئارةزووكردنـــى

بَيت.

تيذىهةرزةكار توندو
لةرووىسايكؤلؤذييةوة

ئةيمةن محةمةد د.
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دةروونـــى ضوونـــى
َ
هةل 5. ثشـــَيوى

بةهـــاو ثَيوةرة بؤ كاردانـــةوة و الوازى
طة.

َ
كؤمةل ناو كؤمةآليةتييةكانى

سروشتى لة هةرزةكار ياخيبوونى .6
خوَيندنطة. لة و خَيزان لةناو ذيانى

ثةيوةنديكردن ئارةزووكردنـــى  .7
لقييةكانةوة. ة

َ
كؤمةل و طرووث بة

8.نةبوونىتواناىرووبةِرووبوونةوة
راشكاوانة. بةشَيوةيةكى

ثَيداويســـتيية تَيرنةبوونـــى  .9
خوَيندكاران. راستةقينةكانى

توندوتيذى b. هؤكارةكانــى رةفتــارى

ئةمانة ئةويش و دةطةِرَينةوة خَيزان بؤ كــة

دةطرَيتةوة:

ثةرتةوازةبوونـــى و لَيكـــرتازان  .1
خَيزان.

باوك. و نازثَيدانى زؤرى دايك .2
ةكردنى

َ
مامةل توندى و بةرةقى .3

و باوك. زيادى دايك
ضاودَيرينةكردنى و ئاطايـــي 4. بَي

خَيزانةوة. لة اليةن منداأل
ئابوورييةكان. فشارة .5

توندوتيذى c. هؤكارةكانــى رةفتــارى

هاوِرَي دةطةِرَيتةوة: بؤ كة

خراث. هاوِرَيى .1
بةسةر دةســـةآلت 2. ئارةزووكردنى

ديكةدا. كةسانى
لة شكســـتهَينان بة 3. هةســـتكردن
هاوِرَييةتى. ثةيوةندى بةردةوامبوونى

لـــة بـــؤوة دووبـــارة 4.  راكردنـــى
قوتابخانة.

بة مامؤستا. الوازى متمانة .5
لة بةردةوام لؤمةكردنى شَيوازى .6

مامؤستايانةوة. اليةن
بؤ كة رةفتارى توندوتيذى هؤكارى .d

دةطةِرَيتةوة: قوتابخانة كؤمةَلطةى

قوتابخانة. ليستةكانى الوازى .1

ضاالكييةكانى الوازى .2
قوتابخانة.

و ثرؤطـــرام ضـــِرى 3. زيادبوونـــى
خوَيندن. وةرزةكانى

توندوتيذى e. هؤكارةكانــى رةفتــارى

دةطةِرَينةوة: كؤمةَلطة سروشتى بؤ كة

رةفتارةكانـــى بآلوبوونـــةوةى  .1
فةرامؤشكارى.

ى
َ
دةستبةتال زؤرى كاتَيكى بوونى .2

بةشَيوةيةكى لَيي وةرنةطرتن و ســـوود
ثؤزةتيظانة.

كؤمةآليةتى. ديسثلةينى الوازى .3
كؤمةآليةتيةكان. ياسا الوازى .4

توندو فيلمةكانى 5. بآلوبونـــةوةى
تيذى.

كةســَيتى داِرشــتنى  هؤكارةكانــى
تيذ: توندو

ضؤنَيتى دةربارةى ينـــةوةكان
َ
لَيكؤل

تيذ تونـــدو كةســـَيتى فؤرمةلةبوونـــى
فاكتةرانـــة ئـــةو ـــدراوة

َ
و هةول زؤرن 

تاوانكارى كةسَيتية لة كة بكرَيت ديارى
دووبارة زياتـــر تيذةكاندا يـــان تونـــدو
دةرئةنجامـــى طرنطرتيـــن دةبنـــةوة،
ئاماذة ينةوانة

َ
لَيكؤل لةم دةستكةوتووش

دةشَيت كارى كةسةى ئةو دةدات بةوةى
كارلَيكردنى بكات كَيشـــةى تيذى توندو
كارامةيية هاوتاكانيـــداو هةية لةطـــةأل
جـــار زؤر و الوازن كؤمةآليةتييةكانـــى
واقيع لـــة دووركةوتنـــةوة ئـــارةزووى
زؤرةو ثـــةى

َ
هةل و ضـــوون

َ
هةل دةكات و

بة كةمى هةست هةميشة كةللة رةقةو
بة هةســـت دةكات، بؤية بةهاى خـــؤى
نةبوونى تواناى ثةشـــؤكان و و بَيزران
دةكات، فشارةكاندا، لةطةأل ةكردن

َ
مامةل

طؤيي زيرةكى ئاســـتى دابةزينى وَيِراى
هةستكردن و خوَيندن و كؤمةآليةتى و
ضةوساندنةوة، و نةوايي

َ
دل نةبوونى بة

لة هةية تَيكضوونَيك هةميشـــة ضونكة
لة رَيطر و نةر

َ
نَيوان ثال هاوسةنطكردنى

لة بريؤكة هةندَيك بؤية تايةتيدا، ذياني
دان ئازار كردنةوة، ة

َ
تؤل دةبن، زياد الى

كـــة حةزى لة ئازاردانة، ئةوةى بةهؤى
كةموكـــوِرى بـــة غـــرية، هةســـتكردن
لةخؤبايي دةروونـــى، يان جةســـتةيي
يان توخمَيك بـــوون، دةمارطـــريى بـــؤ

..... مةزهةبَيك يان جؤرَيك
رةفتارى لـــةو تيؤرانـــةى هةندَيك
لَيكدةدةنةوة، توندوتيذى يان تاوانكارى
يان تاوانـــكارى رةفتـــارى ثَييـــان واية
ئةم بؤ دروســـتبوونيدا لة توندوتيـــذى

دةطةِرَيتةوة: فاكتةرانة
دةنوَينَيت خؤى كة كةسي الدانى .1
خؤطونجاندن لـــة لة شكســـتهَينانى تاك
شَيوة جياوازةكانى بةهاو ثَيوةرى لةطةأل
دةرضوون دةبَيتة هؤي شياو كة رةفتارى

ئاشكرا. الدانَيكى لَييان بةشَيوةى
رَيطةى لة كة بةهايي 2. ملمالنَيـــى
بةيةكةكان دذ نَيوان بةهـــا ملمالنَيـــى
دةربارةى دةدات

َ
ســـةرهةل طةدا

َ
لة كؤمةل

الدان رةفتـــارى اليةنـــى هةندَيـــك
بةرى لةرَيطـــةى طرتنة دةردةكةوَيـــت
يان خؤثارَيـــزى رَيوشـــوَينى هةندَيـــك
ئةو بةرامبةر ســـزايي يان ضارةســـةرى

رةفتارانة.
كـــة كؤمةآليةتـــى لَيكرتازانـــى  .3
بةرزبوونةوةى لـــة خـــؤى دةنوَينَيـــت
كؤمةآليةتـــى، طؤِرانـــى رَيذةكانـــى
دانى

َ
سةرهةل بؤ راستةوخؤية هؤكارَيكى

. بآلوبوونةوةى و تـــاوان و توندوتيذى
طـــةدا ثابةند

َ
كؤمةل لة طؤِران خَيرايـــي

دابونةريتةوة بةهـــاو بـــة بوونـــى تاك
هؤى دةبَيتة ئةمـــةش و كةمدةكاتـــةوة
لَيكـــرتازان و وةشـــان

َ
لَيكهةل روودانـــى

مؤدَيلةكانى طـــةو
َ
كؤمةل بونيـــادى لـــة 
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وَيســـتى
َ
هةل تيايـــدا. بـــاو ثةيوةنـــدى 

دةبَيتـــة هؤى كـــة نـــوَي دةردةكةوَيـــت
كؤمةآليةتى ديســـثلةينى لةكاركةوتنى
بريوباوةِرَيكى رووةو كلتـــورى و طؤِرانى
هةنطاو خؤثةرستانة رةطةزثةرســـتانةو
ســـةرةتادا) لة (خؤم بة بِرواى و دةنَيت
ســـةر دةكةنة كار ئةمانة دةبَيت، زياتر
دةبَيت يارمةتيـــدةر و تاكةكان ئاســـتى
تيذى و توندو رَيذةكانى لة زيادبوونـــى

. طةدا
َ
كؤمةل لة تاوان

خَيزانييـــةكان، ثةيوةندييـــة  .4
باوانةوة اليةن لة فةرامؤش كردنى منداأل
كةم يان لةنَيوانياندا كردن جياوازى يان
لة ثةيِرةو خَيـــزان هةندَيك ئةزموونى
لةوانةية سزا، و ثاداشت شَيوازى كردنى
هؤى نواندنى رةفتارى توندوتيذى ببَيتة
لَيرةدا كةواتـــة كَيشـــةكة و تاوانـــكارى.
كو

َ
نييةبةل باوكةوة لةدةستدانى بةهؤى

لة بةهاكانةوةية شكســـتهَينانى بةهؤى
و كار دةرئةنجامى و ن

َ
منداال فَيركردنى

كارةكانيانةوةية. دةرهاويشتةى
زيرةكى و بايؤلـــؤذى 5. ثَيكهاتـــةى
و ثةرؤشـــى ئاســـتى و و توخمـــى تـــاك
لةو ثَيكهاتـــةى جةستةســـيي، شـــَيوازى
لة دةبن يارمةتيـــدةر كـــة فاكتةرانـــةن
توندوتيـــذى، رةفتـــارى دةركةوتنـــى
تاكةوة تواناى ثةيوةندييان بـــة ضونكة
ياســـاكانى لـــة هةيـــة بـــؤ تَيطةيشـــتن
كارةكانيان دةرئةنجامـــى لة طـــةو

َ
كؤمةل

واتة ثةيان
َ
هةل و دةكات ضاوةِرَييان ضـــى

تَيركردنى دواخســـتنى بَي تواناييان لة
كردن بةراورد بة ثَيداويســـتييةكانياندا

كدا.
َ
خةل زؤربةى لةطةأل

بؤئةنجامدانى هاندةرةكان فاكتةرة
توندو تيذى:

ـــة
َ
هةل كؤمةآليةتـــى راهَينانـــى   ¿

طايانةدا
َ
كؤمةل لـــةو يـــان كةموكـــورت،

ئامانجـــة بةهـــاو  كـــة  دةردةكةوَيـــت
كةموكورت طشـــتييةكان ثةروةردةييـــة
بةشـــَيوةيةكى خَيزانةكان و و ناتةواون

تَيبينيكراو لَيكرتازاون.
نيسبةت بة سزاو ثاداشتةكانالوازن ¿
دةبَيتة ئةمةش الدانةوة، يان ى

َ
طوَيِرايةل

ناتؤكمةو ةتَيكى
َ
حال قاندنـــى

َ
هـــؤى خول

الوازى هةروةها تاكةكان، الى بِروايي بَي
هةيـــة، خـــؤى كاريطـــةرى ضاودَيـــرى ،
تونـــد بَيت ســـزاكة ضونكـــة لةوانةيـــة
ئةنجامى وردى بة جَيبةجَيكةرى بةآلم

نةدات.
ثاساودان، هَينانةوةو ئاسانىبةهانة ¿
َيـــك

َ
كؤمةل كاتَيـــك  روودةدات ئةمـــة 

دةســـتدرَيذى تونـــدى لـــة دةيانةوَيـــت
، ياســـايةك يان ثَيوةرَيك كردنـــة ســـةر
بةشـــَيوةيةكى ئةمـــةش كةمبكةنـــةوة،
هةندَيك اليةن لة روودةدات خؤويستانة
بة مةبةســـتى طةوة

َ
لـــة تاكةكانى كؤمةل

كؤمةآليةتى. تَيكدانى
دةبَيتة هؤى ثَيوةرةكان نا ئاشكرايي ¿
تايبةتى رَيبازةكان بة و سةرلَيشواوى هزر
يان تاك دوو الى ثَيـــوةرةكان لة كاتَيكدا

دةبةخشَيت. جياواز ماناى زياتر
اليةنةكانـــى هةندَيـــك ¿ لةوانةيـــة
دوضـــارى كؤمةآليةتـــى ديســـثلةينى
ياســـاكان لَيرةوة ببنـــةوةو دذ بةيةكـــى
طؤِرانـــى و  نامَينَيـــت كاريطةرييـــان
بةِرَيوةناضَيت رؤشنبريى و يةتى

َ
كؤمةال

شانبةشانى ياساكاندا
َ
لةطةل شَيوةيةك بة

بِرؤن. يةكدى
لة طروثـــة الدةرةكان لة ¿ هةندَيك
ئةوةنـــدة بةهَيزن كلتورَيكى طةدا

َ
كؤمةل

الدانةى ئةو و دادةنَين خؤيان بة تايبةت
دةِرازَيننةوةو بةهؤيـــةوة كةدةينوَينـــن
تاكانة ئـــةو الى هةســـتى ثابةندبـــوون

طروثةكةيان. كةدَينة ناو دةضَينن

هؤيةكانى لة توندوتيــذى دياردةى
راطةياندندا:

رووبـــةِرووى ســـةردةمةدا لـــةم 
شـــةرعى راطةياندنـــى مةتَيكـــى

َ
هةل

و جةماوةرى هؤية بووينةتةوة لةاليةن
تايبةتى، بةشَيوةيةكى تةلةفزيؤنيةكان
ئَيســـتادا لـــة ضونكـــة راطةياندنـــةكان
توندوتيذى و ديمةنى تؤقـــني ثِرن لـــة
كـــة شـــةِرانطَيزى، و و تـــاوان و ســـادى
ديمةنانة ئةم داكشانى ئومَيدى لةئاسؤدا
نواندنى ديمةنةكانـــى بةدى نةكةيـــن.
ئازار طةياندن، توندوتيذى جةستةيي و
مرؤظ لة وا لةوانةية كات بةتَيثةِربوونى
كاردانةوةيـــي هؤكارَيكـــى بكـــةن وةك
ببةن بـــؤ ثةنـــاى و بةشـــياوى بزانـــن
هةندَيك رووبةِرووبوونـــةوةى لةكاتـــى
رةفتارى نواندنى يا ملمالنَي يا وَيست

َ
هةل

توندوتيذى.
منداَل: لةسةر توندوتيذى كاريطةرى
ةكردنـــى

َ
لـــة مامةل ¿ بـــَي توانايـــي

و طـــةدا
َ
كؤمةل

َ
لةطـــةل ثؤزةتيظانـــة

تايبةتـــى وزة نمونةيـــي وةبةرهَينانـــى
بؤ كةوتووةكانـــى دةســـت و ذينطةييـــة

بةرهةم. باشرتين دةستكةوتنى
و بةِرةزامةندى نةكردن ¿ هةســـت
ذيانى خَيزانى لة نةوايي

َ
دل تَيربـــوون و

ثةيوةندييـــة كارو و خوَيندنطةيـــي و 
يةتيةكان.

َ
كؤمةال

دروســـت رَيبازى ¿ تـــاك ناتوانَيـــت
بكات

َ
قبول خؤى بةشَيوةيةك بطرَيتةبةر

بَيت. رازى خؤى لة و
رووبةِرووبونةوةى لة توانايـــي ¿ بَي
ثؤزةتيظانة. بة رَيطةى فشارةكان و طرذى
لة ضارةســـةركردنى ¿ بـــَي توانايـــي
ي

َ
بَي دوودل دةبن تاك كَيشةكان كةتووشي

خةمؤكى. يا
كاروبارةكانى بةِرَيوةبردنى لـــة - تاك
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ذيانىسةربةخؤييبةديناهَينَيت.
شَيوةكانىرةفتارىتوندوتيذى:

شَيوةكانىرةفتارىتوندوتيذىوةك ¿
َ
لةطةل هاوكات دةبَيت سادة كة ضوونى

َ
هةل

و بردن هَيرش ةتةكانى
َ
حال بؤ توِرةبوون

ديكة. كةسانى ثةالماردانى
بة هاوارو بةرزى هـــاوكات ¿ دةنطـــى

ذاوةذاو. دروستكردنى
وشـــةو دةســـتةواذةى ¿ بةكارهَينانى

جنَيو. تةشةرو تانةو وةك ناشرينى
ئاماذةدانبةبةكارهَينانى ¿

توندوتيذى.
و شكاندنى شتومةك ¿

ثَيداويستيةكان.
شكاندنى و ســـوتان ¿ ئاطركردنةوةو

كةلوثةلةكان.
ِرَيطـــةى لـــة طةيانـــدن ئـــازار   ¿
يان تيذ ئامِرازى بة ثَيست برينداركردنى

قذراكَيشان.
سةر يان بةســـةردا كَيشان ¿ دةســـت

بةخش. زيان ئامِرازى بة كَيشان
يان جطـــةرة بة ثَيســـت ¿ ســـوتانى

بةئاطر.
ديكة ¿ زيـــان طةياندنـــى كةســـانى
ثَيوةنانيـــان يان ثياكَيشـــانيان و

َ
بـــة ثال

ئازاردانيان.
طةياندن ئازار ئاستى تا هَيرشبردن ¿

يانكوشتنيان.
ثزيشكىدةروونىحاَلةتةكانى

دةكات: بةم شَيوةية، ثؤلَين توندوتيذى
دابةش راشــكاوانة كــة a. توندوتيــذى

بؤ: دةبَيت

تيذى جةستةيي (ثياكَيشان، توندو ¿
هتد). ... شكاندن، برينداركردن،

مةعنـــةوى (لةرَيطةى ¿ توندتيـــذى
هتد) و جنَيوةوة .... قسةكردن

لة  تةثَيكردنى هاوكات
َ
رةفتارى طال ¿ 

ثَيطةياندن. زيان
َ
طةل

بةخش زيان نَيطةتيظى وَيستى
َ
هةل ¿

قسةكردن). يان خواردن (رةتكردنةوةى
داثؤشــراو توندوتيذى b. حاَلةتةكانى

بؤ: دةبَيت دابةش

لةرَيطةى داثؤشـــراو ¿ توندوتيـــذى
رق و تةثَيكـــردن

َ
طال بـــؤ ـــدان

َ
هةول

لَيبوونةوة.
ةكانى ثاراستنةوة.

َ
رَيطةى هةول لة ¿

ثَيشبينى ئةستةمة توندوتيذييةك ¿
دةردةكةوَيت. لةناكاو و بكرَيت

شَيوازةكانى لة هةندَيك
بناغةكانى لة توندوتيذى و خؤثاراستن

ضارةسةركردنى:
شَيوازىبةطذداضوونةوةىتوندوتيذى

دةست سةرةكييةوة، لةدوورةهةندى
ثَيدةكات:

خؤثاراستن. رةهةندى يةكةم:
ضارةسةركردن. رةهةندى دووةم:

يةكةميانئةمانةدةطرَيتةوة:
¿ثرؤسةكانىنةشونماكردنى

فَيربوون. يةتى و
َ
كؤمةال

هؤشـــيارى ثرؤســـةى ¿ ثةرةثَيدانى
و توندوتيـــذى مةترســـي  بةرامبـــةر 

لَيي. ئاطاداركردنةوة
دةرخستنى بايةخى خؤشةويستى ¿
َ
ةكردن لةطةل

َ
لة مامةل و رَيزطرتن سؤز و

كدا.
َ
خةل

ياساىدذبةتوندوتيذى دانانىرَيساو ¿
تاوان. و

و دةروونى ضةمكة ئةو بيناكردنى ¿
جؤرةكانى يةتيانةى دذ بة هةموو

َ
كؤمةال

هةموو بنرِبكردنـــى بـــؤ توندوتيذيـــن
م.

َ
شَيوةكانىزول

رَيطة ضةمكانةى ئةو ضاالككردنى ¿
دةطرنلةتوندوتيذى وةكضارةسةركردنى
لة بةدةر ديكةى بةشَيوازى ناكؤكييةكان

توندوتيذى.
¿هؤشياركردنةوةىتاكةكانبةرامبةر
و دةروونى تةندوســـتى و زةرةرو زيانـــة
توندوتيذييةوة بةهؤى يةتيةكانى

َ
كؤمةال

ثةيدا دةبن.
رةهةندىضارةسةركردن:

شَيوةكانى هةموو دانانى .1
ئازادى بةتاوان و زامنكردنى توندوتيذى

بةهادانان بؤى. و رَيزطرتن مرؤظ و
كارى شـــَيوازةكانى 2. بةكارخستنى
وردبوونةوةو بؤ يةتى

َ
كؤمةال و دةروونى

هؤكارةكانى بةدواداضوونى ينةوةو
َ
لَيكؤل

بةشَيوةيةكى رووداوةكانى و توندوتيذى
يةك بؤ ضارةسةر دؤزينةوةى و بةردةوام

بةيةكةيان.
و دةروونى ضارةسةرى زامنكردنى .3
قوربانيانى بؤ يةتى

َ
كؤمةال و جةستةيي

توندوتيذى.
يـــان دامـــةزراوة زامنكردنـــى  .4
ةتانةدا

َ
حال لـــةو جَيطرةوةكان سيســـتمة

دةكات ثَيويست وا كة بؤضارةســـةركردن
جيابكرَيتةوةو خَيزانةكةى لـــة قوربانى
ئةم بةياســـاكردنى بـــؤ دانانـــى سســـتم

شوَينانة.
ناوةندةكانى زامنكردنى .5

ضارةسةركردن.
َ
لةطـــةل ئاســـانكارييةك هيـــض   .6
ئةنجامدةرانى و نةكرَيـــت تاوانبارانـــدا
و و هؤكارةكانى ســـزا بدرَين توندوتيذى

وبكرَينةوة.
َ
دةرئةنجامةكانيشيبال

      
سؤزان وةرطَيِراني:

سةرضاوة:
almostshar
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ــة ل ــت ــَيوةيةكى ورد مةبةس ث: بةش
كنؤضكةبوونىئَيسك ضيية؟ دةتواننيبةرامبةر
ئةمنةخؤشيةضىبكةينوبةرئةنجامةكانيش

ضني؟
نةخؤشيةكة ئَيسك كنؤضكةبوونى ¿
دةناسرَيت ئَيسك بارستةى بةلةدةستدانى
هَيزى ســـوككردنى هـــؤي كـــة دةبَيتـــة
روودانى مةترسي زيادكردنى ئَيسكةكةو
كنؤضكةبوونى لةبةرئـــةوةى و شـــكاندن
بةرة بةرة و هَيواش ئَيسك بةشَيوةيةكى
بؤيةثَيىدةوترَيتنةخؤشية طةشةدةكات

Silent disease و ثَيشـــى  دةنطةكة بَي
بةزؤرى ئَيســـك. بوونى

َ
فشـــةل دةوترَيت

تووشبوون نازانن دةبن تووشـــى ئةوانةى
شكاندن روودةدات. تا

رَيطر بةتةنيا هةر بوونى ئَيسك
َ
فشةل

هؤي و دةبَيتة ئَيشـــة و ئازار كو
َ
بةل نيية،

ضاكبوونةوةى ئـــةوةى لةطةأل تَيكضوون،
بةآلم نييـــة، نةخؤشـــية تـــةواوى ئـــةم
لةرَيطاى بكرَيت، دةتوانرَيتخؤثارَيزىلَي
كالسيؤم، لة ثِرن خؤراكانةى ئةو خواردنى
خؤراكى بةسستمَيكى ثارَيزطاريكردن بؤ
وةزشيشةوة راهَينانى لةرَيى و هاوسةنط
دةتوانرَيتبيناىئَيسكَيكىبةهَيزبكرَيت
داطرتنى و طرتن

َ
هةل بةرطةى بتوانَيت كة

هةموو جةستة بكات.
ــك و ئَيس لةنَيوان ضيية ــدى ث: ثةيوةن

كالسيؤمدا؟
دةستبكةن ثَيويستة كضان ¿ لةســـةر
بةهَيزى و ئَيســـكيان بارســـتةى بةبيناى

يا بوون
َ
فشـــةل تووشـــى بكـــةن بؤئةوةى

كنؤضكةبوونىئَيسكنةبنوئَيسكةكانيان
ثَيكهاتةى زؤربةى لةبةرئةوةى نةشكَيت.
لةنَيوان ئَيسكلةجةستةداوخةستيةكةى

دياريدةكرَيت،  يدا
َ
30 بؤ 35 سال تةمةنى

يةكةمـــى ةكانى
َ
لةســـال ئـــةوا كالســـيؤم

ئَيسك  بارستةى 90% ى رادةى تا تةمةندا
هةرزةكاريدا لةتةمةنـــى كة داطريدةكات
سســـتمَيكى ثَيويســـتة  دروســـتدةبَيت.
ييةوة

َ
لةمندال هةر لةكالسيؤم ثِر خؤراكى
بةتةمةندا ضوون رةضاوبكرَيت. تا
كامةية؟ باش كالسيؤمى برى ث:

راسثاردة مَي بؤ كالسيؤمةى بِرة ئةو ¿
بريتيية  ى

َ
11 تا 23 سال لةتةمةنى كراوة

رؤذانة  تـــا 1500 ملطم 1200 ملطم لة
بةبِرى رؤذانة دؤزى ثَينـــج تا يـــان ضوار

كة  ماســـت و شـــريو ثةنري 300 ملطـــم
كالسيؤمن، هةروةها باشى سةرضاوةي زؤر
خؤراكانة بكرَيتةوة لـــةو بري دةتوانرَيت
شةربةتى وةك تَيكراوة كة كالســـيؤميان

هةروةها   Cereal دانةوَيلـــة و ثرتةقاأل
و بادةم وةك ميـــوةى ســـةوزةو هةندَيك

بةرووبوومةكانيدةريا.
خؤراكيةكاندا  لةذةمة 1200 ملطم ث:

يةكسانةبةضى؟
بة يةكسانة كة لةشـــري كوث ¿ ضوار

ســـةرضاوةى  1200 ملطـــم لةكالســـيؤم،
لةميـــوة، بريتيـــة كالســـيؤم ديكـــةى 
لةميوة ماســـتةى ئةو يـــا ماســـت، ثةنري

Fruit fougurt كة 314  دروستدةكرَيت

كنؤضكةبوونىئَيسك ملةسةر
َ
وةال و ثرسيار
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ملطمكالسيؤمىتَيداية.
كالســيؤم شــري ضةنــدى ث: كوثــَي

تَيداية؟
نزيكة  مللرتى 250 شـــري ¿ كوثَيكى

تَيداية. كالسيؤمى ملطم 302
- شري شةكرى نةمتوانى من ئةطةر ث:

ئةو  دةتوانم ضؤن Lactose بخؤم ــؤز الكت
وةربطرم؟ داواكراوة كالسيؤمةى بِرة

شةكرى ناتوانن كة كةســـانةى ¿ ئةو
ئةو (لةبةر نةبوونى شري (الكتؤز) بخؤن
ئةنزيمةىكةشةكرلةشريدا هةرسدةكات)
ثةنريى (وةك ثةنـــري ئـــةوا دةتوانرَيـــت
بخورَيت كة و ماست (Cheddar ضيدار
كالسيؤمن. باشةكانى هةرة لةســـةرضاوة
ئاســـايي شـــريى ناتوانن ك

َ
لةخةل زؤرَيك

بةدواى دةطةِرَيـــن بخؤنـــةوةو بةردةوام
ى (الكتؤز) شـــري شـــةكرى كة شـــريَيكدا
ؤثَيك

َ
دل ضةند دةتوانرَيت يا نةبَيت تَيدا

خواردنةوةى  Lactase ثَيش لةالكتةيز
شكاندنى بؤ شـــريةكةوة بكرَيتة شريةكة
بةرهةمةكانى تيايدايـــة، ئةو شـــةكرةى
هةروةها هةية، لةدةرمانخانةكان الكتةيز
كالســـيؤمى شـــريى ســـؤيا كة دةتوانرَيت
تَيكراوة يا شةربةتىثرتةقاألكةكالسيؤمى

تَيكراوة بخورَيت.
بِرى ئايا وةرزشدةكةن كضانةى ئةو ث:
كة زياترة كضانة لةو ثَيويستيان ــيؤمى كالس

ضةندة؟ طونجاويش بِرى و وةرزشناكةن
وةرزشـــدةكةن  كة  ¿ ئـــةو كضانـــةى
كالســـيؤم زياترى بةبـــِرى ثَيويســـتيان
ناكةن. وةرزش نييـــة لةضـــاو ئةوانـــةى
تةواويان بـــِرى ئةوانة بـــةآلم لةوانةيـــة

وةرنةطرتبَيت.
وان ثرؤتينةكان وةك هؤكارانةى ئةو ث:

كالسيؤمداية كامانةية؟ رؤلَيان لةمذينى و
بِرَيكى سســـتمة خؤراكيةى كة ¿ ئةو
تَيداية و ثرؤتـــني لةســـؤديؤم طـــةورةى
دةيمذَيت، جةستة كالسيؤمةى ئةو بِرى
كافاينيدةتوانَيتبِرى هةروةها دةكوذَيت،

كةمبكاتةوة، لةاليةكى كالســـيؤمى مذراو
لةطةألخؤراكدا  ئةطةر Dظيتامني ديكةوة
يا لةرَيطاىظيتامينىتَيكراوةوة يا وةرطريا،
مذينى خؤر بةرتيشكى خؤدانة لةرَيطاى
كالسيؤمةكة ثارَيزطاريكردنى و كالسيؤم

. باشدةكات
ديكة خؤراكَيكى هيض ــتة ث: ئايا ثَيويس
بؤئةوةى بخورَيت كالسيؤمدا خؤراكى لةطةأل

مذينىزيادبكات؟
بوو،  لةخؤراكدا ¿ ظيتامـــنيD ئةطةر
يا ظيتامينةكانةوة، حةثـــى يا لةرَيطـــاى
مذينى خؤر، بةرتيشكى خؤدانة لةرَيطاى

و ثارَيزطاريكردنى باشدةكات. كالسيؤم
ناهَيَلَيت ــر ــيؤم ضي ت لةكالس ث: جطة
ــك ئَيس ــى كنؤضكةبوون ــان ي ــةلَبوون فش

رووبدات؟
سســـتمَيكى و وةرزشـــى ¿ راهَينانى
يارمةتى دةتوانـــن خؤراكـــى هاوســـةنط
بكةن. بوونى ئَيسك

َ
لة فشةل خؤثاراستن

ئاســـتةكانى ثارَيزطارى دوبارة واباشـــرتة
(esterogen) ئيســـرتؤجني هؤرمؤنـــى
بة بةكارهَينانى ضارةســـةرة يش بكرَيت
ســـةرةِراى ئيســـرتؤجني.  جَيطرةوةكانى
وةك: هةن ديكةى ماددةى طةلَيك ئةمانة

هـــؤكارة  يـــا   Bisphosponate
 non hormonal ناهؤِرمؤنيـــةكان
يارمةتـــى  كـــة oyents  دةركةوتـــووة
كة شـــكاندنانةى لـــةو دةدةن ثاراســـتنى
بوونيانكنؤضكةبوونةوة

َ
لةئةنجامىفشةل

ثةيدادةبن.
رَيطاىخؤثاراستن تاكة كة راستة ئايا ث:
لةوةرزشكردن لةكنؤضكةبوونىئَيسكبريتيية

ذيان؟ بةدرَيذايي
بـــؤ رَيطـــا باشـــرتين نةخَيـــر،  ¿
تووشـــبوون مةترســـي كةمكردنـــةوةى
بريتييـــة ئَيســـك بةكنؤضكةبوونـــى
ئةم ئَيســـك. بارســـتةى لةثتةوكردنـــى
ســـاغ ئَيســـكَيكى بـــةرةو هةنطاوانـــة 
بةشَيوةيةكىسةرةكىبريتيةلةخؤراكَيكى

 D ظيتامـــني و (بةكالســـيؤم هاوســـةنط
وةكرؤيشتن وةرزشكردنَيكى رَيكوثَيك) و
و ئَيسك خةستى ثارَيزطاريكردنى بةثَي،
هةروةها كنؤضكةبـــوون لة خؤثاراســـتن
و ئةلكهول لةخواردنةوةى دوركةوتنـــةوة
بدةن ذنانة دةتوانن يارمةتى ئةو كافايني
تَيداية. بؤ نةخؤشيةكة ئامادةباشيان كة

ث:ئاياكنؤضكةبوونى ئَيسكبةتةنياضةند
دةطرَيتةوة؟ لةمرؤظ دياريكراو جؤريَكى

كنؤضكةبوونى تووشى ئةوانةى 80-%ى
ئامادةباشـــيةكى ذنـــن، ذنان دةبن ئَيســـك
هةية، ضونكة نةخؤشـــية بؤ ئةم زؤريان

10% تا %25  بارستةى ئَيسكيان نزيكةى
كةمرتة. ثياوان ئَيسكى لةبارستةى

ئاســـياوى ئـــةوةى ذنـــة ســـةرةِراى 
ذنـــة ئةوةنـــدةي دوو قؤقازيـــةكان و 
ئةم تووشـــبوونى هؤكارى ئةفريقيةكان
ئةم ئةطةرضـــى نةخؤشـــيةيان تَيدايـــة
تةواوى بةرئةنجامى هَيشتا توَيذينةوةية

ماوة.
ــى بةكنؤضكةبوون ــبون تووش ــا ث: ئاي
خَيزانة ئةو مَيذووى ئةطةر دةبَيت زياتر ئَيسك

بوو؟ تَيدا تووشبونى
بةهؤكارَيكـــى خَيزانـــى ¿ مَيـــذووى
بةتايبةتى دادةنرَيـــت، طرنط ترســـناكى

َيكى 
َ
Genetic كةرةنطة رؤل لةبةربؤماوة

بِروا وةك نةخؤشيةدا ببينَيت، لةم طةورة
خزمة يان دايكيان ذنانةى ئةو كة هةيـــة
نزيكةكانيانلةذنان تووشىئةمنةخؤشية
زياترة. تووشـــبونيان رَيذةي ئةوا بـــوون
طةىسةِّـَينراولةم بارةيةوةهةية

َ
ئَيستابةل

جينى ذنانةى لةوانةية ئـــةو َيت
َ
كـــة دةل

تَيدا  نةخؤشيةيان ئةو طرى
َ
هةل gene ى

دةردةكةوَيت لةو جينانة وا يةكَيك بَيت
 D ظيتامني بةكارهَينانى سةر دةكاتة كار
كةلةشثَيويستيةتى بؤمذينىكالسيؤمى

ئَيسك. دروستكردنى بؤ ثَيويست

ئةكرةم وةرطَيِراني:
تشاَّـ موقع سةرضاوة:
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كةباس لةوزةى خـــؤر دةكرَيت زؤر 
كةس ئةو تَيِروانينةى ال دروست دةبَيت 
بريقـــةدارى  ـــي 

َ
ثانَيل كةســـةربانةكان 

لةســـةرة لةراســـتيدا تيشـــكى ناضاالك 
ســـةرضاوةيةكى طرنطـــى وزةيـــة لـــة 

بونيادى ئةم سةردةمةدا.

سوود وةرطرتن
 لةوزةى خؤر

فازل مةال رةحيم
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خؤرةتـــاوى هاوينـــى لةرؤذَيكـــى
بة هَيزى هةست دةرةوة طةرمدا بضؤرة
لةمِرؤدا دةكةيت. خؤر طةرمى و تيشك
لةم سوود كة دةكرَيت دروست بينا زؤر
وةردةطرَيت سروشـــتييةوة ســـةرضاوة
و طةرمكـــردن لةرَيطـــاى بةكارهَينانـــى
ناضاالكةوة. وزةى بةهؤى روناكردنةوة
زؤرترين هةميشـــة الى باشـــوورى بينا
لةئةمريـــكا. بةردةكةوَيـــت خـــؤرى 
ئاِراستةيةكىجياواز. لةشوَينانىديكةبة
بيناكان كةبـــؤ طةرمكردن لةبةرئـــةوة
دروستكراون، بةزؤرى ناضاالك بةتيشكى
هةية. باشوور بةرةو طةورةى بةنجةرةى
دةمذن خؤر كةطةرمـــى ئةو ماددانةى
يان ســـةربان دةكرَيـــت دةطـــرن،

َ
و هةل

ناو ئيديى بكرَيت. ثَيدروست ديواريان
و دةبن طةرم بةرؤذ ديوارةكان و فةرش
دةدةنةوة، طةرمييةكة لةشةودا بةخاوى
ئةم ثَيويســـتة لةوكاتةدا كةطةرمى زؤر
ناضاالك ثَيي تيشكى نةخشةيةى شَيوة
دةوطوترَيت (دةستكةوتنى راستةوخؤ).
نةخشةكانى ديكةىطةرمكردن شَيوة
لة ديوارى بريتـــني ناضاالك بةتيشـــكى
بؤشايي هةتاو. بؤشـــايي بةندو شووشة
دةضَيت شووشـــة ذوورى لة زؤر هةتـــاو
دروســـت بيناكةوة باشـــورى و لـــةالى
دةدات لةشووشةكة هةوا كاتَيك دةكرَيت
بةهةوا دةبَيت طـــةرم هةواكة بؤشـــايي
طةرمييةلةناو ئةو رَيكوثَيك طؤِركَييةكى
ديكةوة لةاليةكى دةســـوِرَيت. بيناكةدا
ئةســـتوورةو زؤر ديوارى شووشـــةبةند
بؤيـــةى لةباشـــوورةو رووى ديوارةكـــة
كراوة دروست لةماددةيةك كراوةو رةش
تةبةقَيك دةمذَيت. زؤر كةطةرمييةكى
كةلةدورى ضةند ثالستيك يان شووشة

ديوارةكـــة لةبةردةمـــى ئينجَيكـــةوة
طل بةســـرتابَيت، طةرماكة و دانرابَيـــت
ديوارةكة خـــؤ لةســـةر بةرؤذ دةداتةوة
لةشةودا بةرة كاتَيك بةرة دةبَيت طةرم
خؤى طةرماكة سارددةبَيتةوة، ديوارةكة

بيناكة. بةناو دةدات
طةرمكـــردن زؤرلةشَيوةنةخشـــةكان
روونـــاك بـــةرؤذ ناضـــاالك بةتيشـــكى 

ثَيدةبةخشن. كردنةوةمان
لـــة رؤذ بريتييـــة روناككردنـــةوةى
بـــؤ سروشـــتى بةكارهَينانـــى هةتـــاوى
بـــؤ بينـــا، نـــاوةوةى رؤشـــنكرنةوةى
نهؤمـــي ذوورو روناككردنـــةوةى ئـــةو
لةباكـــوورة (خـــؤرى رووى بينايانـــةى
لة ثةنجةرةيةك ريزة زؤرجار لَينادات)
بةكاردةهَينرَيت بيناكة سةرةوةى نزيك
بةجؤرَيك  ناوفةرشـــَيكى كـــراوة

َ
لةطةل

هةموو بطاتة رووناكيةكـــة بدات رَيطـــة
بيناكة.

بَيطومان لةمانطةطةرمةكانى هاويندا
رووناككردنـــةوة و طةرمكـــردن زؤرى 
دةكات. دروست كَيشة ناضاالك بةتيشكي
نةخشـــة شـــَيوةى زؤر خؤشـــبةختانة
فَينك لةهاويندا بينايانة كةئـــةو هةية
واســـينةكان

َ
ثَيداهةل بؤنمونة دةكاتةوة.

بـــؤ ســـَيبةر دابنرَيـــت وا دةتوانرَيـــت
بةرزة كاتَيـــك خؤر بكات ثةنجةرةكان
دةتوانرَيت هةتـــاو بؤشـــايي لةهاويندا.
رووى بـــة و بةريبطريَيـــت دابخرَيـــت
بيناكـــة. هةروةها ديكـــةى بةشـــةكانى
دروست بكرَيت بةجؤرَيك دةكرَيت بينا
لة بضَيت و ثاكـــى تَيدابَيـــت كةهةواى

هاويندا.
وةك ناضاالكـــى  تيشـــكى مـــرؤظ 
بةكارهَيناوة طةرمكـــردن ســـةرضاوةى

كةبينايةكى ئةمجارة ةوة.
َ
سال لةهةزاران

بطةِرَي مَيذوييـــت بةرضاو كةوت كؤنى
ناضـــاالك تيشـــكي ةتةكانـــى

َ
روال بـــؤ 

ئةطـــةر دةردةكـــةون كةدةســـتبةجَي
بؤى بطةِرَييت. بزانيت

بةتيشكى طةرمكردن سيســتمى خؤت
بكة: دروست خؤر

جيهـــان حةفتاكانـــدا لةكؤتايـــي
ئةو بـــوو. نةوت قةيرانـــى دووضـــارى
بةوة ثشـــت بةنةوت دةبةستن تانةى

َ
وال

سرتاتيذَيكى دايةوة كة ضةند ميان
َ
وةال

وةبةرهَينـــاوة بوةوةيـــان نـــوَي وزةى 
شـــوَينةوارى كةمكردنةوةى بةهيـــواى
كؤتايي دواى ئةمريكا ئايندة. كَيشةكانى
سرتاتيذة لةم دةستى قةيرانةكة هاتنى
بةردةوام تان

َ
لةوال زؤر م

َ
بـــةال طرت،

َ
هةل

بِرَيكى مانيا
َ
ئةل بؤنمونة لةسةرى. بوون

خـــؤر كارةبـــاى زؤر لةثَيويســـتيةكانى
خؤرةوة و هَيزى تيشـــكى (با) لةرَيطاى
هةمـــوو نةرويـــج دَينَيـــت. بةرهـــةم 
هَيزى لةرَيطاى خؤى ثَيويســـتييةكانى

دَينَيت. بةرهةم ئاوةوة
نرخـــى بةرزبوونـــةوةى  

َ
لةطـــةل

دةديـــن ئـــةوة باجـــى نةوتـــدا، ئَيمـــة
بةكارهَينانى لةســـةر نني كةبـــةردةوام
زؤربةى خؤشبةختانة بوةوة. نوَي وزةى
ديكةدا تـــى

َ
لةوال تةكنؤلؤذيايةى ئـــةو

دةســـت لةئةمريكا ئَيســـتا  داهَينراوان 
لةبةردةستداية. و دةكةوَيت

خؤت طةرمكردنةى ئـــةو سســـتمى
ئاسانة ئةركَيكى زؤر دةكةيت دروســـتى
دروســـتكردنةكةت زانيـــارى ئةطـــةر 
طةرمكردن جياواز دووجـــؤرى هةبَيت.
وةك يةكَيكيان تةنها دةبَيت م

َ
بةال هةية،

دةكةيت دروســـتى كةخؤت ثرؤذةيةك
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بةكاربهَينرَيت.
طةرمكردن لة بريتيية يةكةم جؤرى
خؤر تيشكى كةثانَيلي ضاالك بةتيشكى
كارةبا بؤ دروستكردنى بةكاردةهَينرَيت
ئاو. طةرمكردنى بؤ طةرمكردنةوةيـــان
ئةو بهَينيت شارةزايةك دةبَيت بةطشتى

دامةزرَينَيت. بؤ سيستمانةت
وزةى خؤر لةســـةكؤى دووةم جؤرى
سةكؤية ئةمجؤرة ناســـراوة. بةناضاالك
ثرؤذةيةكى بؤية نيية لةسةر باجي هيض
دةكةيت. ضاكى لَي دروست طةرمكردنى
ماناى ناضـــاالك بـــةوزةى طةرمكـــردن
بةشـــَيوةيةك طونجاندن خانوو و

َ
مـــال

وةربطرَيـــت لةخؤرةتـــاو ســـودى زؤر
بريؤكةكة لَييدةدات. رؤذَيـــك كةهةموو
ةكةتةوة

َ
مال باشـــوورى لة خؤر ئةوةية

بةردو وةك بدات لَيـــي ئةو ماددانـــةى
دروســـت ثَي خشـــت كـــة ديوارةكانـــى
طةرميةكة و ثاشـــان بكات طةرم كراوة،
لة ئةمة بســـوِرَيتةوة. ةكةتدا

َ
مال بةناو

ســـةركةوتوة. و دةكات كار زستانيشـــدا
خؤت ئةنجامى كة ئةم جـــؤرة ثرؤذانة
زانيارييةكى بـــة ثَيويســـتى  دةدةيـــت 
ئةزموونى لةوةى بَيجطة نييـــة تايبةت
خانووت كردنى ضاكرتكردنى دروســـت
خانووةكة كة لةوةداية ةكة

َ
فيل هةبَيت.

ثةنجـــةرةكان و  بَيـــت  خـــؤر رووةو 
هةروةها و دابنرَيت ئاِراســـتة بةهةمان
لة كة ماددانـــةى ئـــةو رةضـــاو كردنى
بةكاردَيت. خانوةكةدا، كردنى دروست

خؤر: تيشكى ئاو بة طةرمكردنى
ســـةرضاوة لة يةكَيكة وزةى خـــؤر
لـــةم نوَيبـــوةوة وزةى طةورةكانـــى
لةطـــةأل بةرهةمهَينانـــى ســـةردةمةدا.
بة ئاو كردنـــى وزةى كارةبـــادا طـــةرم

بايةخـــدارة. بوارَيكـــى تيشـــكى خـــؤر
خؤر وزةى بة ئاو طةرمكردنى دةكرَيت
بؤ تَيبضَيت ثـــارةى كة بَيت رَيطةيـــةك
بؤ دا.

َ
مال لة طةرم ئاوى بةرهةمهَينانـــى

طةرمكردندا ئاو لـــة خؤر بةكارهَينانى
بيت طةرمكةرةكان ئاو شارةزاى دةبَيت
ة
َ
هةوال كاردةكـــةن. خؤر كة بةتيشـــكى

لة دةتوانيت خؤشـــةكة لةوةدايـــة كـــة
بهَينيت بةكاري كةشَيكدا جؤرة هةموو
بَي و ســـوتةمةنى خؤريـــش بَيطومـــان

خؤِرايية. بة ثارةيةو
بة تيشكى ئاو سيستمى طةرمكردنى
و طرتن

َ
ئاو هةل تانكى بريتيية لة خـــؤر

سيستمى جؤر تيشـــك. دوو كؤكةرةوةى
هةية: خـــؤر وزةى بة ئاو طةرمكـــردن
ســـوِرانةوةى ئاو ترومثـــاى ضـــاالك كة
سيســـتمى ةكانى،

َ
كؤنرِتؤل لةطةأل تَيداية

نيية. شتانةى ئةو كة ناضاالك
ئـــاو بةخؤر زؤربـــةى طةرمكـــةرى
هةية بـــاش تانكيةكى بـــة ثَيويســـتى
هاتنة دةرةوةو لَيضوونـــة ئةو تانكيانة
وزةكة كؤكةرةوةى لة كة هةية ناوةوةى
تانكى) (دوو سيســـتمى دةبةسرتَيت لة
دةكات طـــةرم ئاوةكة دا طةرمكةرةكـــة
طةرمكةرة ئاو بضَيتـــة ناو ئةوةى ثَيش
تانكى) يةك ) سيستمى لة ئاساييةكةوة.
لةطـــةأل ياريدةدةرةكـــة دا طةرمكـــةرة

تانكيةكةدا ثَيكةوة دةبةسرتَين.
طةرمكردنى ئاو  كؤكةرةوةى  سَي جؤر
شــوَينةكانى لة بةكاردةهَينرَيت بةخؤر

نيشتةجَيبووندا:
دوو كة تةخت ثلَيتى كؤكةرةوةى ¿
تةختى ثلَيتى كؤكةرةوةكانـــى جـــؤرة.
و ئةو (عـــزل) لـــووس جيادةكرَينـــةوة
تاريكى ثلَيتى دذةكةشن كة سندوقانةى

يان يةك ذَير مذيني طةرمى لة بؤ تَيداية
ثالستَيكدا يان شووشة ثةردةيةكى زياتر
تةختـــة كؤكةرةوةكانـــى دادةنرَيـــت.
بؤ طةرمكردنى زبـــر لةبنةِرةتدا ثلَيتى
ثلَيتة و بةكاردَيت مةلةكـــردن حةوزى
دروست ثؤليمةر يان لةكانزا تاريكةكةى

سةرداثؤشني. بةبَي دةكرَيت
طشـــتى عةمبارى * سيســـتمةكانى

ئةمانة  ناسراون. دةستة ICS يان كةبة
هةية رةشـــيان تانكى زياتر يـــةك يـــان
سندوقَيكى كةلةناو هةية بؤريان ياخود
يةكةمينجـــار ســـارد لوســـداية. ئـــاوى
نـــاو كؤكةرةوةكة كةثَيشـــرت دةضَيتـــة
ثاشـــان ئاوةكة طةرمكردووة. ئاوةكـــةى
ياريدةدةرةكةو طةرمكةرة بؤناو دةِروات
دةدات. دةبَيت طةرم ئـــاوى باش بِرَيكى
ئاســـاييدا هةوايةكى لةئـــاوو ئةمانـــة 
بَيت مامناوةنـــد بةســـتنى واتةثلـــةى
لةوانةية بؤرييةكانـــى دةرةوة ضونكـــة

بيبةستَيت. زؤرساردا لةئاووهةواوى
َ
بةتـــال بـــؤرى كؤكةرةوةكانـــى  ¿
بؤرى ريزَيك ضةنـــد لـــة كـــة بريتيية
بؤرييـــةى هـــةر تةريـــب شووشـــةى 
َ
لةطةل هةية دةرةكى ديكةى بؤرييةكى
مـــذةرى كانزايي طةرمـــى بؤرييةكـــى
بةرطى بةثةِرةكةيةكةوة. كةبةســـرتاوة
دةمذَيت،

َ
هةل خؤر  وزةى ثةِرثةِرةكةية 

لةدةســـتدانى لـــة رَيدةطرَيـــت  م 
َ
بـــةال

كؤكةرةوانة زؤرتر ئةمجـــؤرة طةرمـــى.
بازرطانيةكاندا كارة جَيبةجَيكردنى لة

بةكاردَيت.
ســـوِراندنةوةى سيســـتمةكانى  ¿
بؤ بةكاردَينن ترومثـــا كة راســـتةوخؤ
رَيطاى لة

َ
مـــال ناو ئاوى ســـوِراندنةوةى

ئةمجؤرة ةكة.
َ
مال بؤناو كؤكةرةوةكانةوة
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بؤئـــةو ئاووهةواية ضاكة كةزؤر كةم لة 
زستاندا دةيبةستَيت.

ســـوِراندنةوةى  سيســـتمةكانى   ¿
ناراســـتةوخؤ كـــة ترومثـــا بةكاردَينن 
نايبةستَيت  بؤئةو جؤرة شلةمةنيانةى 
بةنـــاو  دةطوَيزَيتـــةوة  طةرمـــى  و 
وطؤِركةرى 

َ
ئال  

َ
لةطـــةل كؤكةرةوةكانـــدا 

طةرمـــى. ئةمة ئاوةكة طـــةرم دةكات و 
ةكةوة. ئةمجؤرة 

َ
ثاشان دةضَيتة ناو مال

زؤر ثةســـةندة لـــةو ئاووهةوايانةدا كة 
زوو زوو دةيبةستَيت.

ئـــاو  طةرمكردنـــى  سيســـتمةكانى 
بةشـــَيوةى ناضاالك ضاكرت ثارةى كةمرت 
تَيدةضَيت، وةك لة سيستمة ضاالكةكان، 
هةرضةندة وةك ئـــةوان كاريطةر نيية. 
 ئةوةشدا زياتر جَيي متمانةيةو 

َ
لةطةل

زؤرتريش بةرطة دةطرَيت.
دووجؤر سيستمى ناضاالكى سةرةكى 

هةية:
سيستمةكانى عةمبارى كؤكةرةوةى 
طشتى ناضاالك لةو شـــوَينانة كاردةكات 
كةثلـــةى طةرمـــى بةدةطمـــةن دةضَيتة 
نةدا ضاك 

َ
ذَيرسفرةوة. هةروةها لةو ماال

زؤر  رؤذةكـــةدا  كةلةمـــاوةى  كاردةكات 
ثَيويستى ئاوى طةرميان هةية.

طةرمـــى  ســـيفؤنى  سيســـتمةكانى 
بةبريؤكةيةكى طشتى طةرمى كاردةكات. 
ئاو بةناو سيســـتمةكةدا هاتوضؤ دةكات 
كاتَيك ئاوى طةرم سةردةكةوَيت و ئاوي 
ســـارد ذَيـــر دةكةوَيت. دةبَيـــت طةرمى 
تانكييةكـــةوة  لةخـــوار  كؤكةرةوةكـــة 
ئـــاوى طةرم  دابمةزرَينرَيـــت بؤئةوةى 
سةركةوَيت بؤناو تانكييةكة. ئةمجؤرة 
م 

َ
سيســـتمة زؤر جَيـــي متمانةيـــة، بةال

ثتةودابنرَيت،  لةســـةربانَيكى  دةبَيـــت 

ضونكـــة تانكييةكة قورســـة. ئةمجؤرة 
ثـــارةى زياتـــر تَيدةضَيت لة سيســـتمى 

عةمبارى كؤكةرةوةى طشتى ناضاالك.
بؤئـــةو رؤذانـــةى هـــةور دةبَيـــت، 
سيســـتمى طةرمكردنـــى ئاو بةتيشـــكى 
خؤر ثَيويستى بةسيستمَيكى ياريدةدةر 
هةية، ياخود ئـــةو رؤذانةى ئاوى طةرم 
زؤر بةكاردَيـــت. تانكى ئاو طةرمكردنى 
ياريدةدةرى  بةئاسايي  (بؤيلةر)  ئاسايي 
دةوَيت و دةكرَيت ببَيتة بةشـــَيكى ئةم 
ثـــرؤذةى سيســـتمى خـــؤرة. هةروةها 
دةكرَيت ئةو سيستمى ياريدةدةرةبةشَيك 
بَيت لة كؤكـــةرةوةى طةرمى خؤر وةك 
تانكى ســـةربان كةسيســـتمى ســـيفؤنى 
لةبةرئـــةوةى  دابَيـــت. 

َ
لةطةل طةرمـــى 

سيســـتمى عةمبارى كؤكةرةوةى طشتى 
 
َ
دةطرَيت لةطةل

َ
خؤى ئـــاوى طـــةرم هةل

طةرمى خـــؤردا، دةكرَيت ئامادة بكرَيت 
 ئاوطةرمكةرَيكى يةدةك بؤ كاتى 

َ
لةطةل

ثَيويست.
دامةزراندنى رَيكوثَيك بةندة لةسةر 
ضةند فاكتةرَيك، لةوانةش سةرضاوةى 
خـــؤر، ئاووهةوا، ثَيويســـتيةكانى بيناو 
لةبةرئـــةوة  ســـةالمةتى،  مةســـةلةى 
ضاكرت واية وةستايةكى شارةزا لةبوارى 

سيستمى طةرميدا دايبمةزرَينَيت.
ثارَيزطاريكردنى  دامةزراندن،  ثاش 
كاركردنى  دةبَيتةهـــؤى  سيســـتمةكةت 
هةرضةنـــدة  ئاســـايي،  بةشـــَيوةيةكى 
هَينـــدةش ثَيويســـتى بةئاطاداريكـــردن 
لووســـةكة  رووثؤشـــة  رةنطـــة  نييـــة، 
ثَيويســـتى بةثاككردنـــةوة هةبَيـــت لة 
كةش و هةواى وشـــكدا، ضونكة بةباران 
بارين ثاك نابَيتةوة. سيســـتمة سادةكان 
 ثَيويستى باضاكسازى 

َ
بة 3 يان 5 ســـال

دةبَيت و ئـــةو سيســـتمانةش ثارضةى 
 جارَيك ئةو 

َ
كارةبايي تَيداية بة10  سال

ثارضة كارلَيكةوتووانة دةطؤِردرَين.
خـــؤر  وزةى  لـــة  بـــري  ـــك 

َ
كةخةل

دةكاتةوة، زؤرتر سةرنج ضِر دةكةنةوة 
لةسةر بةرهةمهَينانى كارةبا لةراستيدا 
طةرمكردنى ئاو بةوزةى خؤر بةشـــَيكى 
كـــة  خـــؤرة  وزةى  كةرتـــى  طـــةورةى 

لةطةشةكردنَيكى خَيراداية.
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دةستكةوتى طةرمى خؤر:
تـــؤ بِرياردةدةيـــت، بؤضاكرتكردنى 
ةكـــةت وزةى خـــؤر بةكاربهَينيـــت، 

َ
مال

م زؤر حةز لـــة بريؤكـــةى دانانى 
َ
بـــةال

 (لةوح) ناكةيت لةســـةربانةكةت 
َ
ثانَيل

بَيت. هيض مةراقي ناوَيت، تؤ ئةوةندةت 
ثَيويســـتة ضةمكى دةستكةوتى طةرمى 

خؤر تَيبطةيت.
   دةستكةوتى طةرمى خؤر ئاماذةية 

بةوةى ضـــؤن طةرمـــى بةرهةمدَينيت 
ةكـــةت بة بَي ثانَيلـــي خؤر بةو 

َ
بـــؤ مال

شـــَيوةية بريى لَيبكةرةوة كةتؤ طةرمى 
بةدةست دَينيت لة رَيطاى بةكارهَينانى 

وزةى خؤرةوة.
هةيـــة:  دةســـتكةوتى  جـــؤر  ســـَي 

راستةوخؤ، ناِراستةوخؤ و دوور.
دةســـتكةوتى راســـتةوخؤ ئاماذةية 
ةكةت بةشـــَيوازَيك 

َ
بةضاكرتكردنـــى مال

ذورةوةو  بَيتـــة  خـــؤر  بـــدات  رَيطـــة 
طةرمى بداتـــَي. بؤنموونـــة، ئةطةر تؤ 
ثةنجـــةرةى طـــةورة دابنَييـــت بـــةرةو 
خؤر (باشـــوور) و دارو ديوارى طةرمى 
طـــر بةكاربهَينيت (خشـــت و بةردو 

َ
هةل

...هتد) ئةوة دةستكةوتى راستةوخؤية. 
ةكة 

َ
خؤر لةرَيطـــاى ثةنجةرةكانةوة مال

ئـــاوا  كةخـــؤر  بـــةرؤذ.  طةرمـــدةكات 
ةكة طةرمييةكة 

َ
دةبَيت ناو فةرشـــي مال
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كةئةم لةوةداية باشـــيةكةى دةداتةوة. 
جَيبةجَيدةكرَيت. بةئاســـانى رَيطةيـــة
بةرؤذ كةتةنها ئةوةية خراثيةكةشـــي
دواتـــر ســـةعاتَيك ضةنـــد كاردةكات و
ماددةيةك ةكـــةت

َ
مال ئةطةرناوفةرشـــي

بطرَيت.
َ
هةل طةرمى بَيت

كةمَيك ناِراســـتةوخؤ دةســـتكةوتى
بةبريؤكةى ئاماذةيـــة ئـــةوة ؤزترة.

َ
ئال

ديوى لةنَيوان بونيادَيـــك بةكارهَينانى
طرتنى

َ
هةل بؤ خانوةكة ناوةوةى دةرةوةو
لَيدانةوة. خؤر رَيطاى لة طةرمي

لة بريتيية بنضينةييةكـــة بريؤكة 
بؤ طةرمـــى بةرهةمـــى دةســـتكةوتنى
دةستكةوتى لةبنةِرةتدا زياتر. ماوةيةكى
دةكرَيت جَيبةجَي ناِراســـتةوخؤ بـــةوة
بةرد خشـــت يان لة طةرمى ديوارَيكـــى
رووى لةباشـــوور دروســـت بكرَيـــت كة
دادةثؤشرَيت. شووشة بة ثاشـــان و بَيت
خـــؤر وزةى ديوارةكـــة ماددةكانـــى
ثاشـــان يدةطرَيت.

َ
هةل و دةمذَيـــت

َ
هةل

ثَيويســـت) دةداتةوة (كاتى طةرمييةكة
دةروازةيةكى كردنةوةى ضةند لةرَيطةى
باشيةكةشـــي لةوةدايـــة ناوديوارةكـــة.
كراوى

َ
طةرمـــى كؤترؤل زياترو مـــاددةى

خراثيةكةشي دةســـتدةكةوَيت. زياترت
زؤر نامؤو ديوارةكة ديمةنى ئةوةية كة

باشوورةوة! لة دةبَيت سةير
زؤر ضةمكَيكـــي دوور دةســـتكةوتى
بةند ى) شوشة

َ
(هؤل وةك خانوى سادةية

تةنها جياوازييةكةى
َ
طول بؤ ســـةوزةو

نةك دةدةيت بةخؤت طةرمى تؤ ئةوةية
بةرووةك.

شووشـــة  بونيادَيكى  لـــة بنضينةدا
باشـــوورى لة ديوى دةكةيت دروســـت
طةرمدةبَيـــت بونيادةكـــة ةكـــةت.

َ
مال

بةرز. زؤر بةرؤذ بؤثلةى لةبةرخؤرةكة
ثَيويســـت بـــوو تةنها كاتَيـــك طةرميت
كةطةرميةكة دةكةيتـــةوة ثانكةيـــةك
دةباتة لوولةكانـــدا و بةنـــاو (دةكـــت)

ناوخانوةكةوة.
سيســـتمانة  لةم هةريةك  جوانـــى
بؤ ئاســـانن زؤر بريؤكةكانى كة ئةوةية

تَيطةيشتن.
ئاو بة طةرمكردنـــى خـــؤت ثانَيلى

دروستبكة خؤر وزةى
ماددةكان:  كةرةسةو

(ثانَيلى  تةخت طةرمى  كؤكةرةوةى
و دةكرَيت دروســـت ئاســـانى خؤر) بة
هةية ئاسايي مرؤظى بؤ كةمى كَيشـــةى
سينك بتوانيت ئةطةر كة شـــارةزابَيت.
و دابمةزرَينَيت شـــؤر جل و دابنَييـــت
ئةوا بكةيـــت دروســـت دؤآلبـــى كتَيب
نابَيت قـــورس ئةوةندة ئةو ثرؤذةيـــة
تايبةتى ثانَيلةكة ئامَيـــرى بةالتـــةوة.
تايبةت ماددةى و كردن دروست بؤ ناوَيت
مشـــارى نهَينى تَيدا نيية. و ثرؤســـةى
ضةكوش، درَيل، تةختة، مشـــارى ئاسن،
ضةى

َ
فل برغـــو، و بزمـــار دةرنةفيـــس،

ئةمانة فووتةيـــةك، و بِربةنط بؤيـــة،
ثَيويســـتن زؤرتر كة ئةو كةرةســـانةن
مس بؤرى ثَيويســـتة: ماددانةش . ئةم

ثةِرة ئةلةمنيؤمى 16 (طَيض)،  10 ملم،
ضَيوة، ضوار كردنى دروســـت بؤ تةختة
(فايبةر طـــالس) تةختةى ئةسبةســـت

بة  بابةتانة ئةم 4 ملم. شوشـــةى ثان و
قةبارةى دةكِردرَيت. بازاِردا لة ئاســـانى
دواتر باسى ةتةكان

َ
خةسل جؤرو تةواو و

دةكرَيت. لَيوة
كاريطةرى:

ةت دروســـت
َ
خةســـل ثانَيل بؤ ســـَي

كاريطةريةكةيةتـــى. يةكـــةم كـــراوة 
نيية، جؤر كاريطةرتريـــن هةرضةنـــدة
ثانَيلى هةية. ضاكى زؤر ئةنجامى بةآلم

دةبَيت  40 % و 60 % خـــؤر بةرَيـــذةى
جؤرة ئةم دةبَيت شـــوَيندا. لة هةندَيك

كة  بداتةوة وزةية ئةو %50 ى نزيكةى
ثانَيلة لةطةأل بـــةوةش دةكاتةوةو كؤى

دةبَيت. هاوتا بازرطانيةكان
تَيضوون:

تؤ تَيضوونة مةســـةلةى شت دووةم
بكةيت دروســـت ثانَيلة ئةم دةتوانيـــت

كرَيـــي  1/3 ى نرخـــى بـــة تَيضوونـــى
تةنانـــةت كةمرتيش و بـــازاِر ثانَيلـــى
طرياو

َ
هةل و دةســـت ئةطةر مـــاددةى بة

ثارةيةو خـــؤر بَي وزةى بكةيت. ثةيدا
كةمرت دةبَيت. مةسرةفت

بةرطةطرتن:
وزةى ثانَيلة ئةو زياتر ماوةى تاوةكو
ئةو بـــكات، دةســـتةبةر ســـوودبةخش
سةرنجِراكَيشرت ئاوطةرمكردنة سيستمى
بكرَيت دروست وردى بة ئةطةر و دةبَيت
و رةنطة بةرطةبطرَيت ساأل بيست دةبَيت
زوو بةكاردَيت ماددانةى ئةو زياتريش

ناوَيت. طؤِرينيان و نابن خراث
هيـــض ئاطاداريكردن و      هةروةهـــا
ناوَيـــت. ئةوتـــؤى ثارَيزطاريكردنَيكـــى
كـــة دةركةوتـــووة بةتاقيكردنـــةوة
لة رَيطة شوشـــةكة ســـةر  و تؤزى

َ
خؤل

ناطرَيت. طةرمـــى خـــؤر كؤكردنـــةوةى
بكة شوشةكة بةرطة جاروبار ســـةيرى
(ليـــك) و تـــَي بووبَيـــت ئةطـــةر درزى
نةبووبَيت لة سيســـتمةكةدا، دروســـت

ناوَيت. ديكةى هيضي ئةوا
و بةســتنى بؤرييةكان: ئامادةكردن
بةكاردَيت مـــس بـــؤرى ة

َ
بؤئـــةم ثانَيل



38 سةردةم 111زانستى

ناو بـــؤ ةكة
َ
مال ئـــاوى بـــؤ طةياندنـــى

زؤر مـــس طةرميةكـــة. كؤكـــةرةوةى
ضونكة ئاو، دابةشـــكردنى بؤ ثةسةندة
خاســـيةتى داخوران نابَيت و تووشـــي
طةرمى زؤرةو طةياندنيشـــي وةرطرتنى
َ
لةطةل نييـــة، هةرزان مس كاريطـــةرة.

بـــةزؤرى  ملـــم  10 بـــؤرى ئةوةشـــدا
 20 تؤثـــي بـــة بةرهةمدةهَينرَيـــت و
لةبـــازاِردا هةية.  25 مةترى و مةترى
بوَيت شـــَيوةيةكت هـــةر زؤر نةرمـــةو

بكةيت. دروست لَيي دةتوانيت
مذ: طةرمى ثلَيتى

بة دةبةســـرتَيت بؤريـــة مســـةكان
طةرمى ثلَيتةكة ثلَيتـــةوة. ئةم ثشـــتى
بؤريية دةيطةيةنَيتة و كؤدةكاتةوة خؤر
ثلَيتة ئةو دةبَيت لةئاو. ثِرن كة مسةكان
يا مس دروســـتبكرَيت لـــة ئةلةمنيـــؤم
هةبَيت. ئةنجامـــى ضاكرتين بؤئـــةوةى
هةميشة مس و لة هةرزانرتة ئةلةمنيؤم
لة زؤر (16) طَيضـــي دةســـتدةكةوَيت.
رةنطة ئةطةر تةنكرت بَيت بـــارة، ضونكة
ببَيت. طةرمدا ضرض بارودؤخى زؤر لـــة
رةش بةبؤيةى طةرمـــى مذة ئةم ثلَيتة
دادةثؤشرَيت. بؤريية مسةكاندا 

َ
لةطةل

داخوران تووشي و نابَيت خراث بةوةش
نابَيت.

راخةرَيكـــى دةخرَيتةســـةر ثلَيتةكـــة

لةضوارضَيوةيةك و رةق) (لةدارَيكى تةختة

ئةوراخةرةدةبَيتبةماددةيةكى دةنرَيت.

دابثؤشرَيت. شَي دذة
(شةفاف): روون بةرطى

روون بةبةرطَيكى ةكة
َ
ثانَيل دةبَيـــت

طرتن لةلةدةستدانى بؤ رَيطة دابثؤشرَيت
زؤر شوشة لةئاووهةواى سارددا. طةرمى
لةبةردةســـتدايةو ضونكـــة ثةســـةندة،
بةم دةطةيةنَيـــت، بةضاكـــى رووناكـــى
و دةبَيـــت طـــري شوشـــةية طةرميةكـــة

كاريطةرى ثانَيلةكة دةرناضَيت. بةوةش
4 ملم  شوشـــةى دةبَيت دةكات. ضاكـــرت
بةرطة ئـــةم دةبَيــــت بةكاربهَينرَيـــت
شوشـــةية بةضاكى قايم بكرَيت لةسةر
جةوى، وةك بةماددةيةكـــى تةختةكـــة

سليكؤن، زةمق، ...هتد.
بَيت كةثَيويســـت كةلوثةلـــي ديكة
خورى طـــالس – (فايبةر لـــة بريتيية
ئةلةمنيؤم، ثةِرةيةك ضةند ئةسبةست)
بزمار، تةختـــة، رةش، برغوى بؤيـــةى
دةبَيت ثَيوانةكان هتد. (تةل) ... وايةر

ثةيِرةوى بكرَين. و ورد بن زؤر
دروستكردن: وردةكاريي

نـــى كا يية َينما ر نى د كر و ة يِر ثة بة

ثانَيلَيكـــى دةتوانيـــت دروســـتكردن

دروســـت (900ملـــم) (1500ملـــم) بـــة

بؤ  (13500 ملـــم2) بدات كـــة بكةيـــت
دووان لةوانـــة طةرمـــى. كؤكردنـــةوةى

و  بن 5-4 كةس كـــة َيك
َ
مال بةســـة بـــؤ

ؤن 
َ
30 بؤ 35 طال تانكييةكـــةش تواناى

ثانَيلةكـــة دةبَيـــت دةكات. ئـــاو طـــةرم
لة هةبَيت ئـــاوى توانـــاى ضؤِراندنـــى
بؤريية بؤئـــةوةى ســـارددا ئاووهةواى
دةبَيت بؤئةمةشة نةيبةستَيت. مسةكان
هاتوضؤى بؤ ناِراســـتةوخؤ سيستمَيكى
ى فرَيز) (ئةنتـــى و ئاوةكـــة دابنرَيـــت
َ
مال ئاوى وى

َ
تَيكةال تَيبكرَيت بةجؤرَيك

نةبَيت.
سةرةكى بةشي ثَينج بيناكردنةكةلة

ثَيكدَيت:
َ
لةطـــةل ثانَيلةكـــة تةختـــى  .1

ضوارضَيوة.
مذ. طةرمى ثلَيتى .2

مس. بؤرى .3
(عازل). نةطةيةنةر .4

(شوشة). رؤثؤشكردن .5
بووةوة  وشـــك بؤيةكـــة    كاتَيـــك

رووة ســـةر بخـــةرة بؤرييـــة مســـةكان
بةجؤرَيك مذ طةرمى ثلَيتى رةشةكةي
لةســـةر بةتـــةل و كةمَيـــك بةرزبَيـــت
كون (ثلَيتةكة بكـــة قايميان ثلَيتةكـــة

بكة).
(عــزل نةطةيةنــةر بةكارهَينانــى

جياكردنةوة): –
مذ طةرمى ثلَيتـــى ثَيـــش ئـــةوةى
عزل ثانَيلةكة تةختى دةبَيت دابنرَيت
دابثؤشرَيت، طالس بة فايبةر و بكرَيت
بخرَيتة ئةلةمنيؤم توَيذَيـــك دةكرَيـــت
ثلَيتةكةبةجؤرَيك بةينىفايبةرطالسو
ثلَيتةكة بؤســـةر بريقةدارةكةى ديـــوة
لةلةدةســـتدانى رَيطـــة بـــةوةش بَيت. 
لةتةنيشتةكانى ثاشان دةطريَيت. طةرمى
بؤ بكرَيت دروســـت كـــون ثانَيلةكـــةوة
دواتر ثرذةيةك درةضوونى بؤرييةكان.
ناو هةموو بةسةر دةكرَيت رةش بؤيةى

ضوارضَيوةكةدا.
بةشووشة: رووثؤشكردن

بـــؤ  لةبـــارة 4 ملـــم زؤر شوشـــةى
10 ثـــَي دووجابَيت نةك  كة ثانَيلَيـــك
شووشةكة بةرطة دوورى دةبَيت زياتر.

دوربَيت النى  بؤرييةكانةوة ملم لة 15
دةبَيت شووشـــةكة دانانـــى كـــةم. دواى
زةمقَيكى بـــة بكرَيـــت بةباشـــي قايـــم

شَي. دورخستنةوةى بؤ بةهَيز
بة ئاوى  ثانَيلةكة بؤ بةستنةوةى  
طةِرانةوةى ثاشـــان و

َ
مال ناو ســـةرةكى

 دةتوانيت
َ
مال بؤيلةرى طةرم بؤناو ئاوى
وةربطريت. لةنةخشةكة سوود

 
سةرضاوة:

WWW.bigginhill.co.uklsolar.

htm
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جيـــاكارى خانةكانـــى كؤرثةلـــة بؤ 
دةرخستنى توخمى كؤرثةلة لة سكى دايكدا 
لةهةفتةى نؤيةمةوة دةست ثَيدةكات واتة 
لةسةرةتاى مانطى سَييةمى سكةكةوةو ئةم 
كردارة تاهةفتةى سيانزةهةم دةخايةنَيت 
واتـــة ســـةرةتاى ثَينج مانطـــى تةمةنى 

كؤرثةلةكة.
   دياريكردنى توخـــم لة كؤرثةلةدا 
بةندة بةو كرؤمؤســـؤمةى هَيلكؤكةكةى 
ثيتاوة، واتة ئةطةر كرؤمؤســـؤمى X بوو 
ئةوا كض دةردةضَيت و ئةطةر كرؤمؤسؤمى 

Y بوو ئةوا كوِر دةردةضَيت.
   دةركةوتنى ئةندامة سَيكسيةكانيش 
لةهةفتةى نؤيةمةوة دةبَيت كة وردة وردة 
ئةندامةكة جيادةبَيتةوة بؤ ئةندامى نَير 
يا ئةندامى مَي، و لةسةرةتادا تا هةفتةى 
هةشتةميش هةروةك يةك وان و نازانرَيت 
م لـــةدواى ئةوة وردة 

َ
نَيـــرة يا مَيية، بةال

وردة ئةو دةرضةيـــةى كةلةدةرةوة هةية 
ثِر دةبَيتةوةو ضوك دةردةكةوَيت و كونى 
ميز دةكةوَيتة لوتكةى ثَيشةوةى ضوكةوة 
م لة مَيـــدا دةرضةكة وةك 

َ
لـــة نَيردا، بةال

خؤى دةمَينَيتةوة.
   هؤرمؤنى تَيستؤستريؤن كةلةثاشرتدا 
خانة سَيكســـييةكانى نَيـــر دةرى دةدات 
لة طوندا سيفةتةسَيكســـيةكانى نَيرةكة 
ثَيكيـــان  و  دةضةســـثَينَيت  بةتـــةواوى 
دةهَينَيت و تورةكةى طون هةردوو طونةكة 

لةدةرةوةى لةش دادةثؤشَيت.
   لةمَيـــدا واتـــة لةبوونـــى هةردوو 
هةمـــوو   (XX) دا   X كرؤمؤســـؤمى 
ةتة نَيرييةكان لـــة كؤرثةلةكةدا 

َ
خةســـل

وردة وردة لـــةدواى هةشـــتةمني هةفتة 
لةبريتـــى  نامَينـــن  دةثوكَيتـــةوةو 
ئةوانـــة بؤرييةكانـــى مولرييـــان كةبـــة 
دان دةناســـرَيت دروســـت 

َ
بؤريةكانى منال

تَيكضوونةكانى ثَيكهاتةى سَيكسي
 لة مرؤظدا

ئةكرةم قةرةداخى
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ـــدان، و 
َ
دةبـــن و لةثاشـــرتدا دةبنـــة منال

دةكةونةتةنيشتةكانى  هَيلكةدانةكانيش 
دانةوة لة بؤشايي سكدا.

َ
منال

   لةتةمةنـــى دواى دوانزةو ســـيانزة 
لةهةردوو توخمةكةدا طةلَيط طؤِرانكارى 
طـــةورة روودةدةن لةوانـــة لةنَيردا دةنط 
 
َ
طـــِري و دةركةوتنـــى ريـــش و ســـمَيل

بةرامبـــةر  توخمـــى  ئارةزووكردنـــى  و 
ثوكانةوةى مةمك، بةهؤى رذاندنى 

(تَيستؤســـتريؤن)  نَيـــر  هؤرمؤنـــى 
لةنَيـــوان خانةكانى اليدكةوة كةدةكةونة 

ناو طونةكانةوة.
ـ شـــة بةهؤى رذاندنى     هةرضي مَيـ 
هؤرمؤنى ئيسرتؤجينةوة كةراستةوخؤ لة 
دانةوة دةِرذَيت سيفةتة 

َ
هَيلكةدانة ضيكل

دووةميةكانـــى مَي دةردةكةون كةبريتني 
لـــة طةورةبوونـــى مةمكـــةكان و دةنـــط 
ناسكى و موو هاتن لةناوضةكانى زاوزَي و 

ئارةزووكردنى توخمى بةرامبةر.
   هةرتَيكضوونَيـــك لـــة ثَيكهاتـــةى 
رووبـــدات  كرؤمؤســـؤمةكاندا  توخمـــة 
و  طؤِرانـــكارى  بةشـــَيوةى  لةثاشـــرتدا 
تَيكضوون لة ثَيكهاتةى سَيكسي كةسةكةدا 
روودةدات، ســـةرةِراى نةبوونـــى يةكَيك 
لة كرؤمؤســـؤمة سَيكســـيةكان بؤنمونة 
بوونى تةنهـــا يةك كرؤمؤســـؤمى X لة 
مَيـــدا دةبَيتـــة تَيكضـــوون لةدةركةوتنى 
سيفةتةكانى مَيدا، لةبةردروست نةبوونى 
ق 

َ
تةواوى هَيلكةدانةكان كةلةثاشـــرتدا بال

بوون و رةســـيوى لة مَييةكةدا روونادات. 
يـــا نةبوونـــى كرؤمؤســـؤمى Y يا هةر 
تَيكضوونَيك لةو كرؤمؤسؤمةدا و تَيكضوون 
ثشـــَيوى لة سَيكســـي نَيرةكةدا دروســـت 
ةتانة بةدياردةى 

َ
دةكات و زؤربةى ئةم حال

نَيرةموكى دةشكَينةوة.
نَيرة موكى:

ةتَيكى نَيرةموكى 
َ
  دةتوانني ضةند حال

زؤر بةكورتى لَيرةدا دةستنيشـــان بكةين 
لةوانة:

1. طةندة نَيرةموكى مَي:

 لةم نةخؤشييةدا يا لةم تَيكضوونةدا 
ثَيكهاتة سةرةكييةكانى كؤئةندامى زاوزَيي 
مَي  تـــةواون لةوانة هةردوو هَيلكةدان و 
رةحةتيةكانى جؤطةى فالوب و مولرييان، 
دان و بةشَيك لة 

َ
كةلةثاشـــرتدا دةبنة منال

جؤطةى زَى.
ةتةدا هةردوو كرؤمؤســـؤمى 

َ
 لةم حال

(XX) لةكةســـةكةدا هةن و سروشتني، 
م تَيكضوون و ثشـــَيوى لـــة رذاندنى 

َ
بةال

هؤرمؤنة سَيكسييةكاندا هةن، بةزؤرى لةم 
ةتـــةدا لةبرَيتى رذاندنى بِرى تةواوى 

َ
حال

هؤرمؤنى ئيسرتؤجني لة مَيكةدا هؤرمؤنى 
تَيستؤســـتريؤنى نَير دةِرذَيـــت. و ئةطةر 
لةســـةرةتاى زووى تةمةنى كؤرثةلةكةدا 
رووى دابَيـــت طؤِرانكارييةكـــى طةورة لة 
كؤرثةلةكةدا دروســـت دةكات، و ئةندامة 
زاوزَييةكانى مَييةكـــة زياتر لةئةندامى 
نَير دةضن، بةتايبةتى لةبةرئةوة ميتكة 
زؤر طـــةورة دةبَيت وبةتةواوى لة ضووك 
م هيض تورةكةيةك بؤ طوون 

َ
دةضَيت، بةال

دروست نابَيت.
ةتانةدا كةســـوكار 

َ
لةزؤربةى ئةم حال

كـــةوا  واوة  ثشـــَيوييةكى  دةكةونـــة 
م طونةكانى 

َ
دةزانـــن كوِريـــان بووة، بـــةال

شـــؤِرنةبوونةتةوة بـــؤ دةرةوةى لـــةش، 
ةتة 

َ
لةراســـتيدا هؤكارى سةرةكى ئةم حال

دةطةِرَيتـــةوة بـــؤ طةورةبوونـــى هةردوو 
سةرة طورضيلة رذَين و دةردانى هؤرمؤنة 
ئةندرؤجينـــةكان واتـــة هؤرمؤنةكانـــى 
ةتـــة 

َ
نَيـــر بةبِرَيكـــى زؤر كةئـــةو حال

دروســـت دةكةن. خراثيةكة تةنها لةمةدا 
كو دةشـــبَيتة تَيكدانى 

َ
ناوةســـتَيتةوة بةل

بِري خوَييـــةكان لةخوَينـــدا بةتايبةتى 
كةمكردنةوةى بِري سؤديؤم و زيادكردنى 

ةتةكاندا 
َ
بِري ثؤتاسيؤم كة لةزؤربةى حال

نج دان و رشانةوةو 
َ
ئةمة دةبَيتةهؤى هَيل

تنى ثَيســـت بةهؤى زؤربوونى 
َ
وشـــكهةال

ســـكضوونةوة، كـــة رةنطـــة ئةطـــةر زوو 
ةتى 

َ
فرياى ســـاواكة نةكةون تووشـــي حال

تنى تةواو ببَيت و بمرَيت.
َ
وشكهةال

ةتة 
َ
ضارةســـةرى بنةِرةتى بؤ ئةم حال

يةوة 
َ
م ئةطةر هةر لةمندال

َ
كارَيكى طرانة، بةال

ةتةكةى زانرا 
َ
بةتـــةواوى دياريكـــراو حال

دةتوانرَيـــت لةرَيطاى نةشـــتةرطةرييةوة 
هةموو نيشانةكانى نَيريةتى لَي البربَيت 
و شـــَيوةى تـــةواوى مَيي ثـــَي بدرَيت و 
هؤرمؤنةكانى كؤرتيزؤن بةدرَيذايي ذيانى 
ةتةكاندا 

َ
حال كةلةزوربـــةى  وةربطرَيـــت 

يشيان 
َ
ئةمانة دةتوانن شووبكةن و مندال

م رَيذةى مةترسي تووشبوونى 
َ
ببَيت. بةال

ةكانياندا دةطاتة 
َ
ةتةكةيان لـــة مندال

َ
حال

ةتى ضارةســـةر 
َ
م لةحال

َ
يةك لةضوار، بةال

نةكردندا كؤئةندامى زاوزَييان بةتةواوى 
نَيرانـــة دةبَيت و دوورنيية بةشـــةكانى 
دان و جؤطةكانى 

َ
ناوةوة (هَيلكةدان و منال

فالوب) نةثوكَينةوة و لةثاشـــرتدا ناتوانن 
وةك مَيي تةواو شـــووبكةن و لة زؤربةى 
يان 

َ
ةتةكاندا نةزؤك دةردةضن و مندال

َ
حال

نابَيت.
2. طةندة نَيرةموكى نَير:

ئةطةر ضي ثَيكهاتةى كرؤمؤســـؤمى 
م 

َ
ئةمانـــة تـــةواوة واتـــة (XY)ة، بـــةال

ثشـــَيوى وتَيكضوونَيكى زؤر لة هؤرمؤنة 
لةبرَيتى ئةوةى  توخميةكاندا روويداوة، 
ةكـــة نَير بنوَينَيت مـــَي دةنوَينَيت 

َ
مندال

ضونكة ضووك تيايدا زؤر بضووك دةبَيت 
و دةرضـــةى ميـــز دةكةوَيتة نَيـــوان دوو 
لضـــي بضووكةوة هةروةك مَي، و طونةكان 
لةناوضةى خوارووى سكدا  بةشـــاراوةيي 
دةمَيننةوةو دانابةزنة خوارةوة، هةروةها 
تورةكةى طونيشي نيية، و لةزؤرجاريشدا 
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طونةكان  بةتـــةواوى 
ميز  دةرضةى  دةثوكَينـــةوة، 

راستةوخؤ دةكةوَيتة ذَير ضووكةوة.
 لةدواى رةسيوى واتة لةتةمةنى -12

يدا هةموو سيفةتةكان بةتةواوى 
َ
13 سال

لـــة مـــَي  دةضـــن  وةك  دةنـــط و موو، 
شَيوةى ســـنط و مةمك و نةرمى ثَيست 
و كؤبوونـــةوةى ضةورى لةذَير ثَيســـتدا، 
شَيوةى ســـمت و ران و روخسارةكانى دى 
َيتةوة بؤ مَييةتى 

َ
كةهيض طومانَيك ناهَيل

م ناكةوَيتةســـةر خوَين و 
َ
كةســـةكة، بةال

سوِرى مانطانةى نابَيت ئةمةش كةسوكار 
ةِراوكَيوة، كةلةثاشرتدا لَينؤِرينى 

َ
دةخاتة دل

كرؤمؤســـؤمة توخميةكانى بـــؤ دةكرَيت 
ســـةيردةكرَيت (XY)ى هةية واتة نَيرة 
م بةنَيرةموكييةكى طةندةيي ئَيســـتا 

َ
بةال

لةرَيطـــاى نةشـــتةرطةرييةوة دةتوانرَيت 
بةتـــةواوى كةســـةكة بكرَيـــت بةمـــَي و 
دةرضةى زاوزَي ي طةورة بكرَيت و ضوكى 
بةتةواوى البربَيت و بتوانَيت شـــووبكات، 

ى نابَيت.
َ
م نةزؤك دةبَيت و مندال

َ
بةال

هـــؤكارى ســـةرةكى ئـــةم تَيكضوونة 
تَيكضوونَيكـــى  بـــؤ  دةطةِرَيتـــةوة 

لة  بؤماوةيـــي 
ا  جينَيكد

ر  سة لة

مى  ســـؤ مؤ ؤ كر
كةبةراســـتةوخؤي   ،X
ئـــةوةى توخمةخانـــةكان  دةبَيتةهـــؤى 
نةتوانن هؤرمؤنى نَير (تَيستؤســـتريؤن) 

وةربطرن. 
هةرئةمةشـــة كةواى كردوةوة توندى 
ةتى نَيرى 

َ
ةتةكة لةمَيي تةواوة تاحال

َ
حال

نـــةزؤك دةردةكةوَيـــت بةثَيـــي توندى 
رةتكردنـــةوةى وةرطرتنى هؤرمؤنى نَير 

لةاليةن ئةو خانانةوة.
ةتـــة 

َ
هؤكارَيكـــى ديكـــةى ئـــةم حال

دةطةِرَيتـــةوة بؤبوونـــى تَيكضوونَيك لة 
ثَيكهاتـــةى هؤرمؤنـــى تَيستؤســـتريؤندا 
لةئةنجامى كةمى يا نةبوونى ئةنزيمَيكدا 
كةبةرثرسة لة ميتابؤليزمى هؤرمؤنةكةدا 
ةتةش دةبَيتةهؤى دةرنةكةوتنى 

َ
و ئةم حال

تةواوى سيفةتة نَيرييةكان و دةركةوتنى 
سيفةتةكانى مَي وةك ئاماذةمان ثَيدا، بَي 
ئةوةى هيض ثةيوةندييةكى راستةوخؤى 
بةبوونى جينَيكى تَيكضووةوة هةبَيت لة 

كرؤمؤسؤمى (x)دا.
3. نَيرةموكى راستةقينة:

ئةمانـــة  زؤرى  هـــةرة  بةشـــي 
واتـــة  (XX)ة  كرؤمؤســـؤمةكانيان 
مَييانةية، و هةندَيكى كةميشيان (XY)ة 

واتة نَيرانةية.
لةم كةســـانةدا توخمـــة رذَينةكانيان 
شانةكانى هَيلكةدان و شانةكانى طونيشيان 
ةتةكاندا 

َ
ثَيكةوة تَيداية، و لةزؤرَيك لةحال

اليةكى جةســـتة شـــانةى طونى تَيدايةو 
الكةى ديكة شانةى هَيلكةدان و لةهةندَيك 
جاريشدا تةنها يةك تاكة طوون بؤخوارةوة 
شـــؤِر دةبَيتـــةوةو تورةكـــةى طونيـــش 
لةزؤرَيـــك  لةبةرئـــةوةي  دةدات،  دةورى 
قبووندا 

َ
دان هةية لةكاتى بال

َ
لةمانةدا منال

روودةدات  كةوتنةســـةرخوَينيش 
لةثاش  لةوكةسانةشدا كةضوكيان هةية، 
 ميزدا 

َ
ي، لةطـــةل

َ
تةمةنـــى 13-12 ســـال

مانطانة خوَيـــن دةردةثةِرَينـــن هؤكارى 
ئةمـــةش دةطةِرَيتـــةوة بؤ بوونى شـــانة 
مَيينةكان لةتوخمة رذَينةكانداو مانطانة 
دةكةونة ســـووِري كةوتنةسةر خوَينةوة 

لةرَيطاى ضووكةوة دةرى دةدةنة دةرةوة.
ةتةدا 

َ
   زؤربـــةى ئةوانةى لـــةم حال

ضوكيان هةية بةشـــَيكى زؤرى ســـيفةتة 
دووةميةكانـــى مَييان تَيدايـــةو نةزؤكن. 
هةروةها ئـــةو مَييانةى ضوكيان نيية و 
يان 

َ
ئةنداميان مَيية، نةزؤكن و مندال

نابَيت.
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لةرَيطـــاى نةشـــتةرطةرييةوة دةتوانرَيت 
بةتـــةواوى كةســـةكة بكرَيـــت بةمـــَي و 
دةرضةى زاوزَي ي طةورة بكرَيت و ضوكى 
بةتةواوى البربَيت و بتوانَيت شـــووبكات، 

ى نابَيت.
َ
م نةزؤك دةبَيت و مندال

َ
بةال

هـــؤكارى ســـةرةكى ئـــةم تَيكضوونة 
تَيكضوونَيكـــى  بـــؤ  دةطةِرَيتـــةوة 

لة  بؤماوةيـــي 
ا  جينَيكد

ر  سة لة

ةتةش دةبَيتةهؤى دةرنةكةوتنى 
َ
و ئةم حال

تةواوى سيفةتة نَيرييةكان و دةركةوتنى 
سيفةتةكانى مَي وةك ئاماذةمان ثَيدا، بَي 
ئةوةى هيض ثةيوةندييةكى راستةوخؤى 
بةبوونى جينَيكى تَيكضووةوة هةبَيت لة 

 ميزدا 
َ
ي، لةطـــةل

َ
تةمةنـــى 13-12 ســـال

مانطانة خوَيـــن دةردةثةِرَينـــن هؤكارى 
ئةمـــةش دةطةِرَيتـــةوة بؤ بوونى شـــانة 
مَيينةكان لةتوخمة رذَينةكانداو مانطانة 
دةكةونة ســـووِري كةوتنةسةر خوَينةوة 

لةرَيطاى ضووكةوة دةرى دةدةنة دةرةوة.
ةتةدا 

َ
   زؤربـــةى ئةوانةى لـــةم حال

ضوكيان هةية بةشـــَيكى زؤرى ســـيفةتة 
دووةميةكانـــى مَييان تَيدايـــةو نةزؤكن. 
هةروةها ئـــةو مَييانةى ضوكيان نيية و 
يان 

َ
ئةنداميان مَيية، نةزؤكن و مندال

نابَيت.
  

طونةكان  بةتـــةواوى 
ميز  دةرضةى  دةثوكَينـــةوة، 

راستةوخؤ دةكةوَيتة ذَير ضووكةوة.
-12 لةدواى رةسيوى واتة لةتةمةنى -12 لةدواى رةسيوى واتة لةتةمةنى -12

يدا هةموو سيفةتةكان بةتةواوى 
َ
13 سال

مى  ســـؤ مؤ ؤ كر
كةبةراســـتةوخؤي   ،X
ئـــةوةى توخمةخانـــةكان  دةبَيتةهـــؤى 

كرؤمؤسؤمى (x)دا.
3. نَيرةموكى راستةقينة:

ئةمانـــة  زؤرى  هـــةرة  بةشـــي 
واتـــة  (XX)ة  كرؤمؤســـؤمةكانيان 
مَييانةية، و هةندَيكى كةميشيان (XY)ة 
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ســـةقامطريبووني  ثـــاش  ســةرةتا: 
سيســـتمي بـــورذوازي، ئادام ســـميت و 
دةيظيد ريـــكاردؤ، ضييةتي و كارامةيي 
 
َ
ئةم سيســـتمةيان راظة كرد، ثاشان كارل

ماركس هؤكاري ناشـــياوي و ناكارامةيي 
ئةم سيســـتمةي دةرخســـت، ســـةرةِراي 
تي بورذوازي 

َ
ئةمةش هةذموني و دةسةال

طةشةي كردوو ثةرةيسةند و سةرتاسةري 
ثَيشـــبينييةكاني  تةنييـــةوة.  دنيـــاي 
طةي 

َ
ثَيكهاتنـــي كؤمةل لةمـــةِر  ماركس 

دةرنةضـــوون،  راســـت  سؤسياليســـتي 
هـــةروا  ســـةرمايةداري  تي 

َ
دةســـةال

درَيذةي كَيشـــا و، لةثـــاش بريمةنداني 
قوتابخانـــةي فرانكفـــؤرت ئيـــرت دنيـــا 
كةمرت بريمةندَيكي بريتيذي بةخؤيةوة 
ي شروظة 

َ
بيني تا دؤخي سةردةم بةقوول

بكات. هةموو بريمةنداني ثؤستمودَيرن 
ضوونة نَيو دةقةكان و خؤيان لة قةرةي 
يةتييةكان نةدا، 

َ
كَيشة سياسي و كؤمةال

لةم نَيوةشـــدا مناســـباتي سةرمايةداري 
بة ئاراســـتةيةكي جياوازدا و بةئامَيري 
 و تـــؤِري 

َ
ئةلكرتؤنيـــك و بـــة رايـــةل

ئينتَيرنَيـــت و ســـةتةاليتةكان ئَيجطار 
زؤر  ثَيكهاتةيةكـــي  و  طـــرت  ثـــةرةي 
ـــؤزي ثَيكهَينـــا. هةتـــا دةركةوتنـــي 

َ
ئال

ز، 
َ
كتَيبة بةناوبانطةكةي مانوَيل كاستَيل

ضاخي زانيـــاري(1999)، بريمةندان و 
بةشَيوةي  تازةيان  ناســـان دؤخي 

َ
كؤمةل

كؤنكرَيت شرؤظة نةكردبوو. 
ةكاني سةدةي بيستةمدا 

َ
لة دوا ســـال

ناس 
َ
ز، بريمةند، كؤمةل

َ
مانوَيل كاســـتَيل

و مامؤســـتاي زانكؤ لة كتَيبي بةنرخي 
تؤذينةوةيةكـــي  دا  زانيـــاري  ضاخـــي 
 و بةرين لةمةِر مناسباتي 

َ
ئَيجطار قوول

طةي ئةمِرؤ ئةنجام دةدا و 
َ
تازةي كؤمةل

ز 
َ
بؤشـــايي ناوبراو ثِردةكاتةوة.  كاستَيل

ســـةرةِراي ئةوة كة بـــة ديدَيكي نوَيوة 
طةي بورذوازي لة 

َ
ثَيوةندييةكاني كؤمةل

 و تؤِرةكاني ثَيوةندي و 
َ
سةردةمي رايةل

زانياري دا راظة دةكا و ضةندين ئاراستة 
و ئاســـؤي تازةمان بـــةِروودا دةكاتةوة، 
ثَيوةندي كار و ســـةرماية و كرَيكاران و 
ســـةرمايةداران لة سةردةمي مؤدَيرن و 
لة نَيو تؤِرةكان دا ســـةرلةنوَي شـــرؤظة 

ضاخي زانياري: 
طة،كولتور

َ
ئابووري، كؤمةل
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َ
مانوَيل كاستَيل

انى: هادي محةمةدي وةرطَيرِِ

ضاخي زانياري: 
طة،كولتور

َ
ئابووري، كؤمةل
ضاخي زانياري: 

طة،كولتور
َ

ئابووري، كؤمةل
ضاخي زانياري: 
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داني ضةندين
َ
ســـةرهةل دؤخي و دةكات

نوَي ســـوذة و بكةري و رةوت و بـــزاظ
وةك كـــة دةكات ثَيناســـة و شـــرؤظة 
داهاتوو دؤخ و جظاتـــي ثَيكهَينةرانـــي
دةكات ز فَيرمان

َ
كاســـتَيل دةطَيِرن.

َ
رؤل

ت
َ

دةسةال شةِري دا زانياري ضاخي لة كة
ضةك و، بة لةشكري تؤكمة بة ســـوثا و
زياتر كوو

َ
بةل ناكرَيت، قـــورس ي

َ
و ضؤل

بة هَيزي و، دا زانياري لةنَيو تؤِرةكاني
و هَيماكان رةمز ئامَيري و بة ناســـنامة
كة بتوانَيت طرووثَيك هـــةر دةكرَيتت؛
لة هَيماكانـــي خؤي و رةمـــز ثةيـــام و
دةتوانَيت بِروَينَيت، جةماوةردا مَيشكي

بطات. ت
َ

دةسةال بة
ئةندَيشةدا  بواري لة كة ز

َ
 كاســـتَيل

دةبَيتنَيتةوة، دا ضـــةث بةرةي خؤي لة
ي

َ
قوول شيكاري ســـةرةِراي لةم كتَيبةدا

زؤر يةتي،
َ

و كؤمةال سياســـي ئابـــووري،
و كولتـــور ضةمكـــي طرنطـــي بـــة دوو
لة ز

َ
كاســـتَيل راي بـــة دةدات، ناســـنامة

كولتور سةرضاوةيةكي زانياري دا ضاخي
و رةوت و ثَيكدَينَيت ت

َ
دةســـةال طرنطي

هاوكَيشي و نس
َ

باال ناسنامةخواز بزاظي
داهاتوو يةتـــي دنيـــاي

َ
سياســـي كؤمةال

دةكةن. دياري
بة ئاماذة ز لـــةم كتَيبـــةدا

َ
كاســـتَيل

و ناســـنامةخوازي بزاظـــي نةتةوةيـــي
دةنوســـَيت: و دةكا  كوردســـتانيش
يستي

َ
بزاظي ناسيؤنال نةتةوة و «ضةندين

ةتي
َ
دةول بة نةيانتوانيوة هَيشتا كة هةن

سكاتلةند، (وةك بطةن مؤدَيرن نةتةوي
فَيلَيســـتني)، كوردســـتان، كَيبَيـــك،
فةرهةنطي م خـــاوةن ناســـنامةي

َ
بـــةال

ئةوة هةندَيكيان و، بةهَيزن هةرَيمي –
ناسنامةيةكيان وةها ســـةدةية ضةندين
ةتَيكي

َ
خةســـل وةك و دة رخســـتووة

نةتةويي بةياني دةكةن.

بة كورد ئَيمـــةي كة دا لـــة كاتَيـــك
كارامةيي و باسي طرنطي تامةزرؤييةوة
بِروانـــن ـــي مةدةنـــي دةكةيـــن

َ
كؤمةل

و بةســـةرضوون باســـي ضؤن ز
َ
كاســـتَيل

تاني
َ

وال ئةم ضةمكة لـــة ثووكانـــةوةي
«رَيكخراوةكانـــي دةكات: مؤدَيرنـــدا
ةتاني

َ
دةول بةثَيي مةدةني كـــة ي

َ
كؤمةل

يةتي
َ

كؤمةال كونرتاكتي ديموكراتيـــك و
كةم ثَيكهاتبوون، كار و ســـةرماية نَيوان
بؤشيان لَيهاتووة َيكي

َ
وةك توَيكل زؤر تا

و بةهاكان
َ
لةطةل طرتن ثَيوةندي و بـــؤ

تادَي جظاتان، زؤربـــةي كي
َ
خةل ذيانـــي

و
َ
تةنزَيكـــي تال ئةمة دةبـــن. الوازتـــر

كاتَيكدا كة زؤربةي لة تراذيكة كة راست
رَيطةي ســـةرئةنجام جيهـــان تانـــي

َ
وال

هةموار ديموكراسييان
َ
ليربال طةيشتن بة

من بناغةي هةموو بة راي كردووة (كة
ئةم ديموكراسي ثَيكدَينَيت)، جؤرةكاني
و لة ثَيكهاتة بةضةشـــنَيك رَيكخراوانة
(دنياي ســـةرةكييةكاني طرنط و رةوتة
ك

َ
خةل زؤربـــةي بؤ كة نوَي) دابـــِراون

لةسةر تةوساوي شَيوازَيكي ضةند وةك
دةردةكةون. مَيـــذوو تازةي روخســـاري
و شـــاذن، شـــا هةزارةدا، ئةم لة كؤتايي
ي مةدةني، هةر

َ
كؤمةل ـــةت و

َ
دةول ياني

ةكانيان
َ
مندال و تةختـــن و تاج دوو بَي

هةتيوخانةكان ئاوارةي –شارؤمةندان-
بوون.

رةوت  دةنوســَيت: «هةموو كاستَيلز
لة هةر سةنعةتي، ضاخي رَيكخراوةكاني
ةتي

َ
دةول بةثَيي ديموكراتيك ليربالَيزمي

كرَيكاري، سؤســـياليزمي تا نةتةوةيـــي
مانايةكي نوَيدا يةتي

َ
كؤمةال لة دؤخـــي

طرنطي ياني نادؤزنةوة، خؤيان بؤ شياو
تَيكؤشان بة و، دةدةن دةســـت لة خؤيان
جيا جيا شَيوازي ضةندين بة مانةوة، بؤ
دؤخي نوَي

َ
لةطـــةل دةطؤِرن تا خؤيـــان

ي
َ

ئاال لة ســـةرئةنجام بخةن، خؤ رَيـــك
دةضن كراوةكان لةبـــري جةنطة تؤزاوي
ثاشكؤ ي

َ
رؤل نوَي، طةي

َ
كؤمةل لةئاست كة

لة ضاو كاتَيك ثَيشـــةنط.» نة دةطَيِرن
مَيذوويي حيزبي دوو ئَيســـتاي دؤخي
لة دةكةين زياتر ت

َ
رؤذهةال كوردستاني

تَيدةطةين؛ كاســـتَيلز وتانةي ئةم ماناي
كة ة

َ
كؤمةل رابـــردوودا ي

َ
ســـال لة ضةند

وَيستي
َ
هةل بوو، لَينينيســـتي حيزبَيكي

بريي بـــةرةو و طـــؤِري خؤي ثَيشـــووي
لة بةدةر كارة (ئةم طةِرايةوة نةتةوايةتي
باشة) كارَيكي ئؤثؤرتؤنيستي مةبةستي
لة ديموكرات حيزبي دواييانةشدا لةم و
داوةتةوة باي ديموكراتيك سؤسياليزمي
كوردستاني ئيسالمي يةكَيتي زاناياني و
ســـةرةِراي كارة (ئـــةم دامةزرانـــدوو
دزَيو كارَيكي ئؤثؤرتؤنيستي مةبةستي

دواكةوتوانةية). و
تي

َ
رؤذهةال دواكةوتووي طةالني ئَيمة

و ضةمك بـــؤ هانا ناوةراســـت كاتَيـــك
يةتييةكان

َ
كؤمةال مَيذوويي فؤرماسيؤنة

دةمَيك مؤدَيـــرن كـــة طةالني دةبةيـــن
سةرئةنجام و كردووة ئةزموونيان ة

َ
سال

لةم ئَيمة بةســـةرهاتي داوة. تووِريـــان
دةردةكةوَيت: زياتـــر وتانةي ماركســـدا
َ
لةطـــةل هـــاوكات مـــان

َ
ئال «نةتـــةوةي 

ئازادي قؤناغةكاني مؤدَيـــِرن، طةالنـــي
ضؤن كةوابوو نةكرد... تَيثةِر سياســـي
ثِرمةترسي ةمبازَيكي

َ
قةل بة دةتوانَيت

كوو
َ
خـــؤي بةل لةمثةرةكاني نة تةنيـــا

مودَيـــرن طةالنـــي ئاســـتةنطةكاني
تَيثةِرَينَيت؟

شؤِرشَيكي خةوني مان
َ
ئال نةتةوةي

لة بةشـــَيك دةبينَيت... ثةتي سياســـي
ئةم شؤِرشة زةمينةي ي مةدةني

َ
كؤمةل

خؤي بـــة ئازادكردني تكة ثَيكدَينَيـــت
دةطرَيت... بةدةستةوة طشتي تي

َ
دةسةال



38 سةردةم 117زانستى

مةدةني ـــي
َ
كؤمةل لـــة هيـــض ضينَيـــك

مةطةر بطَيِرَيت، َيك
َ
رؤل ناتوانَيت وةهـــا

جةماوةردا لة خؤي و بزاظَيك لة كة ئةوة
َ
لةطةل خؤي دؤخي مةطةر ثَيكبَينَيت...
نوَينةري وةك يةكســـان بكا و طة

َ
كؤمةل

ببينَيت... دةو ر
َ
كؤمةل هةموو

مان
َ
ئال ضينةكاني لة هيضـــكام م

َ
بةال

كة نيية بةرينيـــان وةهـــا ديدطايةكـــي
رؤحي بة ســـاتَيك بؤ تةنانةت بكرَيـــت
نةتةوةيي ناســـنامةي و بةها و نةتةوة
وةها خـــاوةن بزانـــني، هيـــض ضينَيـــك
بتوانَيتهَيزيمادي كة وشيارييةكنيية
ثَيكَيت...

َ
لَيكهةل سياسي تي

َ
دةسةال

َ
لةطةل

نني مانيا
َ
ئال ثاشـــاكاني تةنيا كةوابـــوو،

دةطةن، و تةخت تـــاج بة كـــة ناوةخت
ي مةدةني

َ
كؤمةل بةشَيك لة كوو هةر

َ
بةل

سةركةوتني خؤي جةذني ثَيش ئةوةي
دةضَيذَيـــت، شكســـت تامـــي بطَيِرَيـــت،
ثةرة ببةزَينَيت، ئاستةنطةكان بةرلةوةي
بةرلةوةي دةدات و، كَيشةكاني خؤي بة
خؤي بةخشندةي طةوهةري بتوانَيت كة
ضاوضنؤكي طةوهـــةري بدات، ثيشـــان
تةنانةت ســـةرئةنجام خؤي دةردةخات.
ثَيش طرنط، ـــي

َ
رؤل طَيِراني دةرفةتـــي

لةدةســـت بَيت، هةمـــوار ئـــةوةي كـــة
دذي كة لة هةر ضينَيك دةضَيت. هـــةر
خةبات بة دةست خؤي دةستي

َ
باال ضيني

بندةستي  خةباتي ضيني
َ
لةطةل دةكات،

هةر ئةمةية كة خؤي ضنطـــاوذ دةبَيت.
َ
لةطةل  شا، بروكراسي

َ
لةطةل شازادةكان

َ
لةطـــةل بـــورذوازي و ئاريستوكراســـي
كاتَيك لة ئةمة داية. شةِر لة هةموويان
ئَيســـتاوة لة هةر ثرؤليتاريا دايـــة كـــة
دةســـت بـــورذوازي دذي خةباتـــي لـــة
ناوةِراســـت ضيني هَيشـــتا ثَيكـــردووة.
لة رزطاري خـــؤي بكاتةوة بري ناوَيـــرَي
يةتي و

َ
كؤمةال بارودؤخـــي كة طةشـــةي

برية ئةو سياســـي، تيؤري ثَيشـــضووني
دةكاتةوة...»

َ
بةتال

رؤذنامـــةي و نووســـةر ضةنديـــن 
باســـي جيهـــان بةمجؤرة بةناوبانطـــي

دةكةن: ز
َ
كاستَيل كتَيبةكةي
هاَل: ثيتَير

بةرهةمَيكـــي  ز
َ
كاســـتَيل  «مانوَيـــل

بةِراســـتي كة قاندووة
َ
خول مةزني هَيند

دةدات. ماركس سةرمايةي شاني لة شان
ســـةرمايةدا كتَيبي لة ماركس وةكضؤن
يةتييةكانـــي

َ
كؤمةال كَيشـــة و كاركـــرد

راظة سةنعةتي سةردةمي سةرمايةداري
ضاخي كتَيبي زيش لـــة

َ
دةكات، كاســـتَيل

ســـةرمايةداري سيســـتمي دا زانيـــاري
جيهانطريي و ئينفؤرمةيشن ســـةردةمي
ؤزترين

َ
كاســـتَيلز ئال ياني دةكات، راظـــة

و بـــذاردووة
َ
هةل ســـةردةمي ثرســـي 

كردووة.» شرؤظةي سةركةوتوانة
طيدَينز: ئانتؤني

لة  ســـةردمَيك لة ئةمـــِرؤ  «ئَيمـــة
سةرســـوِرهَينةردا و خَيـــرا وطـــؤِري

َ
ئال

تَيثةِراندني نيشـــانةي رةنطة كة دةذين
كوان ئةي ســـةنعةتي بَيت، ســـةردةمي
كة سؤسيؤلؤذيك تؤذينةوةي و شيكاري
بكةن؟ سةردةمي وةرضةرخانة راظة ئةم
ز
َ
كاستَيل ئةم بةرهةمةي بَيطومان م

َ
بةال

يةتي
َ

كؤمةال ئابـــووري بزاظةكانـــي كة 
ني

َ
ســـاال لة دةكات، راظة زانياري ضاخي

َ
رؤل طرنطرتين سةرضاوة وةك داهاتوودا

دةطَيِرَيت».
سميت: ئانتؤني

راظـــة  ثارادوكســـَيك ز 
َ
«كاســـتَيل  

َ
لةطـــةل هـــاوكات لـــةودا كـــة  دةكات 
رةوت نةتةوةيي، ةتـــي

َ
دةول الوازبووني

و دةكات طةشة يســـتي
َ
ناسيؤنال و بزاظي

ض بابةتةوة لةم ئةو ثةرةدةســـتَينَيت...
شـــيكردنةوةي و ض لة تيؤريك لة بواري

هةيـــة بةرينـــي توانـــاي دا رووداوةكان
،
َ
ثرؤفيشـــنال ناســـَيكي

َ
كؤمةل وةك  و 

شرؤظة بةوردي ئَيمة سةردةمي دؤخي
دةكات.»

سوسَير: ئايدا
طةي

َ
كؤمةل بارودؤخـــي  ز

َ
«كاســـتَيل

طرووثانة و هَيز ئةو و زانياري ضاخـــي
كـــة خةريكـــن ثَيكهاتةي راظـــة دةكات
و ئايديؤلـــؤذي ـــةت، نةتـــةوةكان،

َ
دةول

دةطؤِرن. جيهاندا سةرتاسةري لة رةطةز
و بةهَيـــز روانطةيةكـــي ئـــةم كتَيبـــة
مؤدَيرني ئاشـــوبي لةمةِر ثِرنـــاوةِرؤك
كةس كة هةندَيك ئةو شتةي و جيهاني
ثؤســـت مؤدَيرن“ نامؤي بـــة ”ئاســـؤي
دةكات. ئاراســـتة دةكـــةن، ثَيناســـةي
و بةرين و

َ
قـــوول ديدَيكي بة نووســـةر

دةكات شرؤظة وطؤِرانة
َ
ئال ئةو رةســـةن

طرتووة.»  ئَيمةي بةرؤكي كة
ذورناَل: سرتيت ظال

مناســـباتي  ز
َ
كاســـتَيل «مانوَيـــل  

زانياري ضاخـــي يةتي
َ

كؤمةال ئابـــووري
دةكات». راظة

ظايرد:
خوَيندنةوةي كتَيبَيكة كـــة «ئةمة

ثَيويستة». ئَيجطار
لؤمؤند:

سةردةم  كتَيبَيكي زانياري  «ضاخي
سازة».

تايمز:
َ
فاينَينشال

دةدات  يارمةتيمان زؤر كتَيبة  «ئةم
سةردةمة ئةم زانياري ضاخي ئابووري تا
خؤمان لةودا شوَيني و جَيطة بناسني و

بكةين». دياري
ز
َ
كاستَيل مانوَيل بوترَيت ثَيويســـتة

بووة. لةدايك 1942لة ئيســـثانيا ي
َ
سال

مامؤستايي
َ
ســـال ثاش دوازدة ز

َ
كاستَيل

مامؤســـتاي ئَيســـتا ثاريس، لة زانكؤي
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ناســـي و ثالن دانانـــة لة زانكؤي 
َ
كؤمةل

بَيركلي لـــة كاليفؤرنيا. ئـــةو هةروةها 
لة زانكؤكاني مادريد، شـــيلي، مونرتال، 
كامثيانـــس، كاراكاس، مكزيكـــو، ذنَيظ، 
ئامســـرتدام،  بؤســـتؤن،  كوثنهـــاط، 
سنطاثوور، تايوان، هؤنط كؤنط، مؤسكؤ 
و بارســـوالنا مامؤســـتا بـــووة و كار و 

تؤذينةوةي كردووة».
ز تا ئَيســـتا 20 كتَيبي ضاث 

َ
كاستَيل

كردووة كة شاري زانياري (1989) يةكَي 
لةم كتَيبا نةية. كتَيبي ضاخي زانياري تا 
ئَيســـتا (2001) بؤ زياير لة 10 زمان 
وةرطَيردراوة. ئةم بابةتة ئةنجامي سَي 
زة كة خؤي 

َ
بةرطـــي كتَيبةكةي كاســـتَيل

كورتي كردؤتةوة.    
 وةرطَيِر

1. كؤمةَلطةي تؤِري  
(The network society)

يةتيية 
َ

تؤذينـــةوةي ثَيكهاتة كؤمةال
تازةكان، لـــة بواري جؤراجـــؤري كار و 
بةرئةنجامَيكي  ئينســـانيدا،  ئةزمووني 
بةرفراوانمـــان بـــةِروودا دةكاتـــةوة: لة 
ضاخـــي زانيـــاري دا كاركرد و ثرؤســـة 
مَيذوويـــي،  رةوتَيكـــي  وةك  ـــةكان، 

َ
زال

تادَيـــت زياتـــر لـــة بازنـــةي تؤِرةكاندا 
ثَيكهاتـــةي  تـــؤِرةكان  رَيكدةخرَيـــن. 
طـــةي 

َ
كؤمةل مؤدَيرنـــي  يةتـــي 

َ
كؤمةال

ئَيمة دروســـت دةكةن و، طةشةي ياساي 
تـــؤِري لـــة بـــواري كار و تَيكؤشـــان و 
ثرؤســـةي بةرهةمهَينـــان و لة هةرَيمي 
طؤِرانَيكـــي  تدا 

َ
دةســـةال و  فةرهةنـــط 

بةرفـــراوان ثَيكدَينَيـــت. لـــة كاتَيكـــدا 
يةتي 

َ
فؤرمـــي تؤِري رَيكخـــراوي كؤمةال

لة شـــوَين و ســـةردةمةكاني ثَيشوشـــدا 
زانياري،  تَيكنؤلـــؤذي  مؤدَيلي  هةبووة، 
بنةمـــاي مـــاددي طةشـــةي بةرفراواني 
طةي تؤِري لـــة تَيكِراي ثَيكهاتةي 

َ
كؤمةل

يةتيدا هةموار دةكات. سةرةِراي 
َ

كؤمةال
ئةمةش، بةِراي من ئةم ياســـاي تؤِريية 
يةتـــي ثَيكدَينَيـــت 

َ
ئريادةيةكـــي كؤمةال

كة ئاســـتي شـــةثؤلةكاني، بةرذةوةندي 
يةتي تايبةت كـــة لؤذيكي تؤِري 

َ
كؤمةال

تي 
َ

بةياني كردووة، دةبةزَينَيت: دةسةال
تةكان 

َ
دةســـةال ِرةوتي  لـــة  رةوتـــةكان، 

ســـةرتر دةضَيت. هةبوون يان نةبوون 
لةنَيـــو تؤِرةكانـــدا و، ضاالكـــي تؤِرَيك 
لةئاســـت تؤِرةكانـــي دى، ســـةرضاوةي 
طةي 

َ
وطؤِر لة كؤمةل

َ
ت و ئال

َ
طرنطي دةسةال

طة كة 
َ
ئَيمـــةدا ثَيكدَينَيت: ئـــةم كؤمةل

طةي تؤِري 
َ
بة دروستي دةكرَيت بة كؤمةل

«The network society» ثَيناسةي 
بكةيـــن، تايبةتمةنـــدي لـــةوة داية كة 
يةتـــي لـــة ثراتيكي 

َ
ثَيكهاتـــةي كؤمةال

يةتي سةرترة.
َ

كؤمةال
 لَيـــرةدا بـــؤ روونكردنـــةوةي ئةم 
بابةتة، ســـةرةتا ضةمكي «تؤِر» ثَيناسة 
دةكةين، ضونكة تؤِرةكان لة ِراظةكردني 

طـــةي ضاخي زانيـــاري دا دةوري 
َ
كؤمةل

َيـــك 
َ
بنةِرةتـــي دةطَيـــِرن. تـــؤِر، كؤمةل

ضةنديـــن  يـــان  ثَيوةنـــدي،  شـــوَيني 
طرَيي لَيكبةســـرتاوة. شـــوَيني طرَي يان 
ي 

َ
لَيكبةسرتان، شـــوَينَيكة كة لةودا هَيل

كةوانةيةك بةسةر خؤيدا تَيدةثةِرَيت. 
ضييةتي شـــوَيني لَيكبةسرتان ثَيوةندي 
بةجـــؤري تؤِرةكانةوة هةية. (بؤ وَينة) 
ي جيهاني لة ضةندين 

َ
تـــؤِري رةوتي مال

شـــوَيني ثَيوةنـــدي بازاِرةكاني بورس و 
ناوةندي خزمةت طـــوزاري دةوروبةري 
 
َ
زال سياســـي  تـــؤِري  لـــة  ثَيكهاتـــووة. 

بةسةر يةكَيتي ئةوروثادا، ئةنجومةني 
كارطَيِرانـــي  و  وةزيـــران  نةتةوةيـــي 
ثَيوةندي  ئةوروثـــي، ضةقي  ثلةبةرزي 
يـــان شـــوَيني لَيكبةســـرتان ثَيكدَينـــن. 
طةكانـــي كوكا و 

َ
شـــوَيني ثَيوةنـــدي كَيل

تليـــاك، تاقيطة شـــاراوةكان، نيشـــتنطة 
شـــاراوةكاني فِرؤكةوانـــي، طرووثي نَيو 
ئؤرطانةكاني شـــؤردني  شـــةقامةكان و 
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ـــي ثيس ضةند طرووثَيكن كة تؤِرة 
َ
ثوول

قاضاخةكاني مـــادةي ئفيؤني ثَيكدَينن 
ةتاني 

َ
كة لة ئابـــووري جظاتـــان و دةول

سةرتاسةري جيهاندا ثةرةيان سةندووة. 
تةلةفيزيؤنـــي،  سيســـتمي  ضةنديـــن 
ستوديوكاني بةرهةمهَينان سةرطةرمي، 
كامثيوتـــري،  طرافَيكـــي  ناوةندةكانـــي 
 و دةزطاكاني ناردن 

َ
طرووثةكاني هةوال

ةكان، 
َ
و وةرطرتنـــي شـــةثؤل و ســـيطنال

شـــوَيني لَيكبةســـرتاني تـــؤِري جيهاني 
ميدياكانن كة ناوةندي فةرهةنطي و راي 
طشتي لة ضاخي زانياريدا ثَيكدَينن. ئةو 
تؤثؤلؤذيية كة تؤِرةكان ثَيناسةي دةكةن 
ة رؤشن دةكاتةوة كة ئةطةر دوو 

َ
ئةم خال

شوَيني لَيكبةســـرتان لةسةر تؤِرَيك بن، 
لةم كاتـــةدا مةوداي لَيكبةســـرتان (يان 
خَيرايي و بةريني دانوستان)ي نَيوان ئةو 
دوو شوَينة، كورت ماوةتر، (يان فراوانرت 
و خَيراتـــر) لـــةو كاتةية كـــة ئةم دوو 
شوَينة لةسةر ئةو تؤِرة نةبن. لةاليةكي 

ديكةوة، لةنَيو تؤِرَيكي تايبةتدا مةوداي 
نَيوان رةوتةكان دةفةوتَيت، يان هةموو 
مـــةوداكان يةكســـان دةبـــن. بةمثَيية، 
يةتـــي، 

َ
كؤمةال (فيزيكـــي،  مـــةوداي 

ئابووري، سياسي،  فةرهةنطي) شوَينَيك 
لة ســـفرةوة (بو هةر كام لـــة طرَيكاني 
تؤِر) (تا هةر شـــوَينَيكي دةرةوةي تؤِر) 
لة طؤِراني بَي ســـنور داية. هةبوون يان 
نةبوون لةنَيو تؤِرةكانـــدا و ثَيكهَيناني 
ثَيوةنـــدي نَيـــوان تـــؤِرةكان، كـــة بـــة 
ئامَيـــري تَيكنؤلؤذي زانياري بةخَيرايي 
تيشـــك ئةنجام دةدرَيت، ثةيكةربةندي 
لةســـةر   

َ
زال كاركـــردي  و  ثرؤســـةكان 
طةي ئَيمة دياري دةكات.

َ
كؤمةل

  تـــؤِرةكان ضةنـــد ثَيكهاتةيةكـــي 
كراوةن كـــة دةتوانن بةبَي هيض لةمثةر 
و ئاستةنطَيك بةرين ببنةوة و ضةندين 
شـــوَيني تازة و طرنـــط بطرنةوة ئةطةر 
شـــوَينة تازةكان توانـــاي ثَيوةندي نَيو 
 تؤِرةكان 

َ
تؤِرةكانيان هةبَيت ياني لةطةل

خاوةن كؤد (بةها و ئامانجي هاوبةش) 
يةتي تؤِري، 

َ
بن. ثَيكهاتةيةكي كؤمةال

ئةكتيـــظ و  ئَيجطـــار  سيســـتميَيكي 
كراوةية، كـــة بَي ئةوةي هاوكَيشـــي 
ئةو تووشي مةترســـي ببَيت تواناي 
داهَينانـــي. بؤ ئابووري بورذوازي كة 
و  تازةطةري  بةثَيـــي جيهانيبـــوون، 
 ثَيكهاتووة؛ 

َ
ضةقبةستني ناســـةنرتال

بؤ كار، كرَيكاران و ئةو كؤمثانيانة كة 
سووِر و بطؤِر و خؤِرَيكخةرن؛ 

َ
زؤر هةل

بـــؤ كولتورَيك كـــة ثَيكهاتـــةي كؤن 
ثَيكهاتةيةكـــي  و  تَيكدةشـــكَينَيت 
بـــَي ثايانـــي نـــوَي ثَيكدَينَيـــت؛ بؤ 
حكومةتَيك كة بةخَيرايي بةهاكان و 
دؤخي طشـــتي نوَي راظة دةكا و خؤي 
رَيك دةخات؛ هةر وةها بؤ رَيخراوَيكي 
يةتـــي كـــة دةيةوَيت شـــوَين 

َ
كؤمةال

وةشـــَينَيتةوة و مـــةوداي زةمةنـــي 
َ
هةل

بســـِرَيتةوة، تؤِرةكان ضةنـــد ئامَيرَيكي 
شياون كة دةرفةتي تَيكؤشاني فرةضةشن 
ئاناتؤمـــي  هةرةوةهـــا،  دةِرةخســـَينن. 
تؤِرةكان، ســـةرضاوةي رَيكخســـتنةوةي 
تة. ئةو 

َ
بنةِرةتي ثَيوةندييةكاني دةسةال

كليالنة كة تـــؤِرةكان ثَيكـــةوة ثَيوةند 
ييانة 

َ
دةدةن (بـــؤ وَينة ئةو رةوتـــة مال

 
َ
كـــة ئةمثراتؤرياي ميديـــاكان كؤنرتؤل

دةكةن و لةســـةر ثرؤســـة سياسييةكان 
كاريطةرييـــان هةية) ضةنـــد ئامَيرَيكي 
تداران 

َ
تن. بةمثَيية دةسةال

َ
شازي دةسةال

 
َ
كؤنـــرتؤل كليلـــةكان  كـــة  كةســـانَيكن 

دةكةن. بؤوةي كـــة تؤِرةكان فرةجؤرن، 
رةمزةكانيـــان، يـــان ئـــةو كليالنةي كة 
لةنَيوان تؤِرةكانـــدا دةور دةطَيِرن، وةك 
سةرضاوةي فؤرم ثَيدان و ئاراستةكردن 
طة دةور دةبينن. 

َ
و ضةواشةكردني كؤمةل

يةتـــي و 
َ

هاوئاهةنطـــي طةشـــةي كؤمةال
تَيكنؤلؤذي زانياري، لة تَيكِراي ثَيكهاتةي 
يةتيـــدا بنةمايةكي مادي تازةي 

َ
كؤمةال

بـــؤ بةِرَيوةبردنـــي كارةكان ثَيكهَيناوة. 
ئـــةم بنةما ماديية، كـــة لةنَيو تؤِرةكان 
يةتييةكان دياري 

َ
داية، ثرؤســـة كؤمةال

يةتي 
َ

دةكا و بةمجؤرة ثَيكهاتةي كؤمةال
ثَيكدَينَيت.

 كةوابوو واديارة شـــرؤظةكاني ئَيمة 
ثيشـــان دةدةن كة ئابووري مؤدَيرن لة 
ســـةرماية،  تؤِرة جيهانييةكاني  دةوري 
بةِرَيوةبـــةري و زانيـــاري دا رَيخـــراوة 
و بةكارهَينانـــي زانســـت تَيكنؤلؤذيك، 
هَيـــزي  و  سةمةربةخشـــي  بنةمـــاي 
كؤمثانياكاني  ثَيكدَينَيـــت.  ركةبـــةري 
بازرطانـــي و، تادَيـــت دام و دةزطـــاكان، 
لةنَيـــو تـــؤِرة بطؤِرةكانـــدا خؤيان رَيك 
ئاوَيتةبوونيـــان جياوازي  كـــة  دةخةن 
كؤنـــي نَيـــوان كؤمثانيـــاكان و بنكـــة 
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دةســـِرَيتةوة، بضووكةكان بازرطانييـــة
لة و، دةكا تَيثـــةِر بةشـــة جيـــاوازةكان
ئابورييةكاندا جوطرافياييية سيســـتمي
كار ثرؤســـةي بةمثَيية، ثةرةدةطرَيت.
كار هَيـــزي و دةبَيتةوة تادَيـــت تاكـــي
و دةبَيت

َ
بال و ثرذ كاركـــردةوة لةِرووي

ِرَيطةي لـــة كارةوة، ئاكامي و لـــةِرووي
لة كة لَيكبةســـرتاو ئةركـــي َيـــك

َ
كؤمةل

دةدرَين، ئةنجام جياواز شوَيني ضةندين
دةبَيتـــةوة. يةكثارضـــة ســـةرلةنوَي
ســـةرلةنوَي كار هَيـــزي ئـــةم هـــؤكارة
رَيكخستني لةجياتي كة دابةشـــدةكات،
تواناي و ةت

َ
خةســـل ئةركةكاني، بةثَيي

ثَيكدَيت. كرَيكار تاكي
بةرةو رؤيشتن ئةمةش، ســـةرةِراي
و بةِرَيوةبةرايةتـــي تـــؤِري فؤرمـــي 
ثووكانةوةي مانـــاي بة بةرهةمهَينـــان،
طةي

َ
كؤمةل هةنووكة، نييـــة. بورذوازي

فرةضةشنةوة، شَيوازي و
َ
شكل بة تؤِري

لةمةش، جطة َيكـــي بورذواييـــة.
َ
كؤمةل

شـــَيوةي مَيذوودا، لـــة جار بـــؤ يةكةم
ثَيوةندي بـــورذوازي، بةرهةمهَينانـــي
طـــؤي سةرتاســـةري لـــة يةتـــي

َ
كؤمةال

جؤرة ئةم م
َ

دياريدةكات. بـــةال زةويـــدا
ثَيكهاتـــةي  

َ
لةطـــةل ســـةرمايةداريية

ضةندين خـــؤي، ثَيشـــووي مَيذوويـــي
مؤدَيرن ســـةرمايةداري هةية. جياوازي
هةية: بنةمايي و شاز تايبةتمةندي دوو
دةوري لة دووهةم و، جيهانييـــة يةكةم
رَيكخراوة. ييةكاندا

َ
مال رةوتة لة تؤِرَيك

وةك جيهاندا سةرتاسةري لة ســـةرماية
كار كؤنكرَيتدا زةمةنَيكي لة يةكةيـــةك
ســـوِراندا،

َ
هةل دةرظةري لة زياتر دةكاو؛

ثَيكهاتوو، ـــي
َ
مال ســـةرمايةي ياني وةك

دةكرَيت. ثاشةكةوت و سةرمايةطوزاري
ي

َ
مال سةرمايةي ثَيشوودا] [لة ئةطةرضي

لة بةشـــة سةرةكيةكاني بةشَيك زياتر

دياردةيةكي ئَيستا م
َ

بةال بووة، سةرماية
سةرماية ثاشـــةكةوتي دةبينني: جياواز
لة روو بةشَيوةي سةرماية بةهاسازي و،
ييةكاني جيهاندا

َ
مال بازاِرة زيادبوون لة

لة زانياري تؤِرةكاني و دةطات ئةنجام بة
ييةكاني

َ
رةوتة مال بَي زةمةندا فةزايةكي

تؤِرانةدا، رَيبةري دةكةن. لةم سةرماية
هةموو لة دا جيهاني ئاستي لة سةرماية
بةشَيكيكاروتَيكؤشانداسةرمايةطوزاري
دةكرَيتت: ثيشةسازي زانياري، بازرطاني
ثَيشكةوتوو، خزمةتطوزاري راطةياندن،
تةندروستي، ،

َ
كشـــتوكال بةرهةمهَيناني

بةرهةمهَيناني تَيكنؤلـــؤذي، ثةروةردة،
مؤدَيرن، راطوازتن، طةشـــتياري، كؤن و
ذينطـــة، بةِرَيوةبـــةري فةرهةنـــط،
خوازي، ئاشتي و ئاذاوةطَيِري ة،

َ
دانةوَيل

ثرؤســـةي وةرزش. رابـــواردن، ديـــن، 
و نســـكؤي بـــازاِر و ئابـــووري طةشـــة
بةشي ضةندين لة جيهاني كة ثَيشرِبكَيي
هؤي دةبَيتة بةِرَيوةدةضَيت جياجيـــادا
ديكة هةندَيكي لة كار هةندَيك كة ئةوة
هةر ئةمةش، سةرةِراي بَيت. بةقازانجرت
سود (لة بةرهةمهَينةران، وةك كة شتَيك
و سروشـــت تَيكنؤلؤذي، بةكارهَينةران،
دةكرَيتت، دةســـتةبةر دةزطاكان) دام و
تؤِري  - بان نَيـــو دةخرَيتةوة دووبـــارة
ديموكراسي ودا لة كة ييةكان

َ
مال رةوتة

ســـةرمايةكان هةموو ســـودي يـــي،
َ

كاال
قومارخانـــة لـــةم  دةكات. يةكســـان 
ضةندين جيهانييـــةدا، ئةلكرتؤنيكيية
يان دةثشـــكوَين تايبـــةت ســـةرمايةي
كؤمثانياكان، ضارةنوسي و، دةضن لةنَيو
دراوي ـــةكان،

َ
بنةمال ثاشـــةكةوتي 

دياري ناوضةيي ئابووريي و نةتةوةيـــي
سفرة: ياريية ئةم ئاكامي دوا دةكرَيت.
دةدةن. سةركةوتوان خةرجي دؤِراوةكان
هةر ســـةركةوتوان و دؤِراوةكان م

َ
بـــةال

هةر و دةقيقة هـــةر هةر مانط، ،
َ
ســـال

دنياي لةســـةر دةطؤِرَين و ضركةيـــةك
يات

َ
مال و موضة ثيشةكان، كؤمثانياكان،

دادةنَين. شوَين طشتي خزمةتطوزاري و
بة جار هةنـــدَي ئةمـــة دنيايةكة كـــة
و دةكرَيت ناودَيـــر واقعي» «ئابـــووري
ناواقعي» «ئابـــووري بة مـــن دةمةوَيت
ضاخي لـــة ناودَيـــري بكـــةم، ضونكـــة
بنةِرةتي، فاكتـــي تؤِريـــدا، بـــورذوازي
دةخولقَيت كوَي لة ثـــارة كة ياني ئةوة
كوَي لة يان دةضَيـــت، لةنَيو كوَي و لـــة
بة ثَيوةندي دةكرَيت، ســـةرمايةطوزاري
ييةكانةوة هةية..ســـةرةِراي

َ
مال ثرســـة

و بـــؤ كار ي
َ
مال ئةمـــةش، ســـةرمايةي

زانست بة ثَيويســـتي خؤي ثَيشـــرِبكَيي
تَيكنؤلؤذي هةيـــة كـــة و زانيارييـــةك
ثَيدةدات. طةشةي و ثَيكيدَينَيت زانياري
مانـــاي ثَيوةندي واقعي نَيوان بة ئةمة
بـــورذوازي بةرهةمهَينانـــي شـــَيوةي 
زانيـــاري طةشـــةكردووة... و  شـــَيوةي
دانوســـتاني ثرؤســـةي ثاشـــةكةوت، لة
كؤمثانيا لـــة نَيـــوان ســـةرمايةطوزاري
سودي بةكارهَيناني و سودهَينةرةكاندا
بةدةستهَينانيسودي بؤ ثاشةكةوتكراو
داية. جيهانييةكان يية

َ
مال تؤِرة لة زياتر

بة ثَيويســـتي ثرؤســـةية ئةم كةوابوو،
زانياري و ثَيشـــرِبكَي تواناي بةهرةدان،
و ثالن ســـةرمايةطوزاري لةمةِر شـــياو
بةشـــةكاندا لة هةموو درَيذماوة داناني

هةية.
خـــاوةن كـــة كؤمثانيانـــة ئـــةو 
بؤ درَيذةدان ثَيشـــكةوتوون تَيكنؤلؤذي
داهَينان، بـــةرةو بَيثايـــان بـــة ِرةوتـــي
بة ثَيويســـتيان ثَيشـــرِبكَي، بةهرةدان و
ســـةرضاوةي هةية. ـــي

َ
مال ســـةرضاوةي

دةزطا دام و بةهؤي كة راستةوخؤ ي
َ
مال

بةهؤي ناِراســـتةوخؤ يـــان ييةكان،
َ
مال
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ضارةنوســـي ثَيكدَيت، بازاِرةكان ضاالكي
دياريدةكات. ثَيشـــكةوتوو تَيكنؤلـــؤذي
و زانياري تَيكنؤلؤذي لةاليةكي ديكةوة،
بةدةستهَيناني بةرهةمهَيناني سود و لة
دياريكةرن. ئامَيري بازاِرةكانـــدا كليلي
و ثَيشكةوتوو ي

َ
مال سةرمايةي بةمثَيية،

تَيكنؤلؤذي خاوةن سةنعةتي سةرمايةي
هةركاميان ئةطةر تةنانةت ثَيشكةوتوو،
رؤذ دواي رؤذ لة جياواز بطَيـــِرن، ي

َ
رؤل

هةية. يةكرت بة زياتريان ثَيويستي
جيهانيية،  يان ســـةرماية  كةوابوو،
ثاشةكةوت ثرؤسةي نَيو ضوونة بؤ يان
دةبَيت تؤِريدا ئةلكرتؤنَيكي ئابووري لة
كؤمثانياكان كةوابوو بَيتـــةوة. جيهاني
لةِرووي لةِروويدةروونيهةم تادَيتهةم
تؤِرةكاندا لةنَيو دةرةكييـــةوة ثَيوةندي
رةوتةكانـــي بةمجـــؤرة رَيكدةخرَيـــن.
بةرهةمهَينان تَيكؤشـــاني و، ســـةرماية
لة بةخشـــكردنةوة، و و بةِرَيوةبـــةري
ثةرةيان لَيكبةســـرتاودا تؤِري ضةندين
بطؤِرن. ثَيكهاتةيةكي خاوةن كة طرتووة
ئؤرطاني و تَيكنؤلؤذيك، لة بارودؤخـــي
كَين؟ سةرمايةداران دا مؤدَيرن ئابووري
خاوةناني ســـةرمايةداران نياييةوة

َ
بةدل

نني بةرهةمهَينان ئامَيرةكاني ياســـايي
تؤ و و من خانةنشيني كة لة ســـندوقي
وةرطرن. رَيبواريسنطاثووريسوود ن

َ
فال

دةخةن دةري تؤذينـــةوةكان هةر وةك
تا  بةمالوة 1930 دةيةي لة ثرسة ئةم
سةرةِراي طةيشتووه. بةئةنجام رادةيةك
تؤذينةوةكان ثيشان وةك ئةمةش، هةر
كؤمثانياكانيش بةِرَيوةبةرانـــي دةدةن،
نني. ضونكة بةِرَيوةبةران، سةرمايةدار
ضةند و تايبةت كؤمثانيايةكـــي ضةند
ئابـــووري جيهاني تايبةتـــي بةشـــَيكي
سيستماتيك بزاظي م

َ
دةبةن، بةال بةِرَيوة

رةوتة تـــؤِري لة ســـةرماية و ثراتيكي

تؤِرةكاني لة زانست بزاظي و، ييةكاندا
َ
مال

ثَيكهاتةي لة بةرنامـــةكان و، زانياريدا
َ
كؤنرتؤل فرةِرةهةنديدا، سيستمي تؤِري
بووني لـــة ئاطايان تةنانـــةت ناكـــةن و
راســـتيدا هةندَيك لة نييـــة. تـــؤِرةكان
وةها كة لة ســـةرةوةي لـــةو ئةكتةرانة
دان، جيهاني سةرمايةداري سيستمَيكي
بةِرَيوةبةراني وانـــة  لة  بةِرَيوةبةرانن.
هةندَيكي م

َ
بةال كؤمثانيـــا ذاثؤنييةكان.

وةك كؤنن بورذوازي طرووثي ديكةيـــان
دةرةوةي ضينـــي بازرطانـــي تؤِرةكانـــي
فةرهةنطني ثَيوةندي خـــاوةن كة ضني
و تاكـــي ثَيوةنـــدي لـــة جـــار  زؤر  و 
ثَيوةندي هاوبةش و ةيي، بةهاي

َ
بنةمال

ئةمريكا لـــة دةبـــةن. سياســـي بةهرة
مَيذوويي توَيذي ضةندين لة َيك

َ
تَيكةل

نوَي، بورسداراني كالســـيك، بانكداراني
ةمةنداني

َ
دةول بةئةزمـــوون، ئليتانـــي

كؤمثانيـــا بةِرَيوةبةرانـــي و جيهانـــي 
ســـةرمايةدار ضيني ةتيـــةكان

َ
نَيودةول

لة فةرانســـا، (كاثيتاليســـت) ثَيكدَينن.
(كؤمثانياي ةتييـــةكان

َ
دةول كؤمثانيـــا

ئةلكرتؤنيكي كؤمثانيـــاي و بانكـــداري
ســـةرمايةدار طرووثـــي فةرانســـا)
ئليتاني ثاشماوةي روســـيا، لة ثَيكدَينن.
كؤمؤنيســـت بؤ بةدةستهَيناني حيزبي
ةت،

َ
دةول ســـامان و دارايي ســـةرلةنوَيي

ثارَيزطـــاي نوَيرتيـــن ثَيكهَينانـــي بـــؤ 
ســـةرمايةداراني

َ
لةطةل يســـت،

َ
كاثيتال

سةرتاســـةري لة دةكةن. الو ثَيشـــرِبكَي
بازرطاني بةهؤي كة ثارةية ئةو جيهان،
بةدةســـت فريوكارانـــة و ســـةوداطةري
لة شـــؤري،

َ
ثوول مكانيزمي ثاش دَيـــت

هةموو دايكي كة جيهانيدا ـــي
َ
مال تؤِري

وةطةِردةكةوَيت. سةرمايةكانة
كة  طرووثانة ئةم هةموو  كةوابـــوو
ِرَيبةري ك

َ
خةل ذياني و تان

َ
وال ئابووري

ئايـــا م
َ

بـــةال ســـةرمايةدارن.  دةكـــةن، 
ضيني ســـةرمايةدار ئةمانة بة دةكرَيت
و ئابـــوري لـــةِرووي ثَيناســـة بكةيـــن؟
ضيني ناوي سؤســـيؤلؤذيكةوة شتَيك بة
نيية. بوونـــي جيهانـــي ســـةرمايةداري
جيهاني و يةكثارضـــة م تؤِرَيكـــي

َ
بـــةال

و بزاظةكاني كـــة داية لةئارا ســـةرماية
ضارةنووسي سةرئةنجام بطؤِري، لؤذيكي
كةوابوو دياريـــدةكات. تان

َ
وال ئابووري

مرؤظـــةكان و جيـــاوازي لة ســـةرةوةي
ناســـنامةيةك ســـةرمايةدار، طرووثاني
بـــَي كؤيـــي بةنـــاوي «ســـةرمايةداري
لةدووئةستوني دايةكة لةئارا ناونيشان»
ئةلكرتؤنييةكان تؤِرة و ييةكان

َ
مال رةوتة

رةنطدانةوةي ناسنامةية ئةم ثَيكهاتووة.
نيية، بـــازاِر ئابســـرتاكتي ثةتي ياســـاي
ياســـاي لة كة ئةوة ضونكـــة لةجياتـــي
بكات، ثَيـــِرةوي و داخوازي دةرخســـتن
رووداوي ضةندين كَيشمةكَيش و مي

َ
وال

مةزندةنةكـــراو و نةكـــراو ثَيشـــبيني
ئةودا دروســـتبووني لة كـــة دةداتةوة،
بةِرادةي ناســـي،

َ
و كؤمةل دةروونناســـي

ئةم هةية. يـــان
َ
رؤل ئابووري، ثرؤســـةي

ســـةرماية، ناوةندة تؤِرةكاني شاتؤِرةي
ســـةرماية ثاشـــةكةوتي  تايبةتةكانـــي
دةكا يان

َ
كؤنرتؤل و دةدا ثَيوةند ثَيكةوة

دةظةري لة ســـةرمايةداران و رةفتـــاري
جيهانيدا ســـاز تؤِري لةســـةر زانيـــاري
بةرنامةكانـــي ســـةرمايةداران دةكات. 
لة هاوئاهةنطـــي خؤيـــان و ثَيشـــرِبكَي
جيهانيةوة تؤِرة ئةم ةكاني

َ
رايةل رَيطةي

ســـةرئةنجام بةمجؤرة و دةضةســـثَينن
بـــورذوازي لؤذيكـــي بـــة ثَيويســـتيان
لَيكدانـــةوةي بةرَيكةوتي و نائينســـاني
لةِراستيدا هةية. ئةلكرتونيكي زانياري
كة ســـةرمايةداريية لة فؤرمَيك ئةمـــة
ثارة بةهـــؤي ثـــارة ـــي بَيوضاني

َ
هةول
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بة و
َ

كاال بةرهةمهَينانـــي رَيطةي و لـــة
كانةوة

َ
كاال ثةتـــي رةنطدانـــةوةي هؤي 

بؤ بة دزةكردن ثـــارة م
َ

بةال ثَيكهاتووة.
دانوســـتاني ســـةرةوةي نَيـــو تؤِرةكاني
بةِرَيوةبةرانيـــش كـــة ئةلكرتؤنيكـــي
لة بةتةواوي ثَينةكـــردووة، هةســـتيان
لة بةرهةمهَيناني – لةوانة بةرهةمهَينان
لة بووة. ســـةربةخؤ - خزمةتطـــوزاري
بة درَيذة بـــؤرذوازي هَيشـــتا كاتَيكـــدا
خؤي دةدات، سةرمايةداران تي

َ
دةســـةال

ضينـــة و، دةدةن
َ
ســـةرهةل بةِرَيكـــةوت

هةرَيمَيكي ضةند لة ســـةرمايةدارةكان
دةبنةوة بةرتةســـك دنيـــادا تايبةتـــي
و ثاشـــةِرؤكي ثاشـــكؤ وةك و لةوَيـــدا
ئاسايش بة ئابووري بةهَيزي تؤفانَيكي
هَيزي تؤفانة دةطـــةن؛ ئةم و كامةراني
جيـــاوازي مةزةندةكردني بـــة خـــؤي 
بةكارهَينـــان نرخـــي بةرهةمهَينـــان و
لةســـةر كـــة داهاتـــوو، ةكانـــي

َ
و مامةل

سةرتاسةري لة كؤمثيوترةكان مانيتؤري
دةدات. ثيشان دةردةكةوَيت، جيهان

و مؤدَيرنـــةي جـــوان  دنيـــا لـــةم 
هَيزي جيهانيدا و زانياري سةرمايةداري
بةرهةمهَينان يةتي

َ
كؤمةال دؤخي و كار

ئةم لةنَيو كرَيكاران ضي بةســـةردَيت؟
نزم هَيشـــتا كاري و نابن طوم رةوتانةدا
لةِراســـتيدا، دةبَيت. ثةيدا بـــة فراواني
ثِركارةســـاتي ثَيشـــطؤيي بةثَيضةوانةي
ساويلكانة، شيكاري و تؤذينةوة هةندَي
تةمةنـــي و  ثيشـــةكان  و كار رَيـــذةي 
هةموو لة زانياريدا ضاخي لة كاركردن
سةرةكي هؤكاري زياترة. تر سةردةمَيكي
ذنانة بةرفراواني ئةم ثرســـة، هاتنـــي
جظاتاني هةموو لـــة كرَيطرتة بؤ كاري
جار زؤر كار بـــازاِري دايـــة، ســـةنعةتي
وةرطرتووة. هَيزانـــةي ئةم بة ســـانايي
بةرينبوونةوةي ئةطةرضـــي كةوابـــوو

و شـــوَيني تَيكنؤلـــؤذي زانياري جَيطة
و كار هةندَيـــك و طؤِريـــوة كرَيكارانـــي
هؤي نةبووةتة م

َ
بةال سِريوةتةوة، ثيشةي

لةوةش و بةرين بَيـــكاري ثةيدابوونـــي
وةها نزيكدا داهاتوويةكـــي لة ناضَيـــت
ئةطةرضي لَيبكةوَيتـــةوة. ئةنجامَيكـــي
بَيكاري ئةوروثايي تـــي

َ
لة هةندَيك وال

دياردةية ثَيوةندي ئةم م
َ

بةال بووة، زؤر
بةرهةمهَينانةوة تـــازةي بة سيســـتمي
رَيكخراوة بـــة ثَيوةندي زياتر و نييـــة
هةية. [ئةوروثا]وة يةتيةكانـــي

َ
كؤمةال

ضيني و، كرَيـــكاران كار، م ئةطـــةر
َ

بةال
و طؤشـــة لة تةنانةت و هةبَيت كرَيكار
ثَيوةندي بستَينَيت، ثةرة دنيادا كةناري
ســـةرمايةش و كار هَيزي يةتـــي

َ
كؤمةال

لـــة دةبَيـــت.
َ
روول تووشـــي طؤِرانـــي

هَيزي و جيهانيية ســـةرماية راســـتيدا
خوازي زانياري رةوتـــي كار ناوضةيية.
خؤيةوة، مَيذوويـــي دؤخـــي لـــةِرووي
تؤِرةكان تي

َ
بةكارهَيناني دةسةال بةهؤي

هؤكاري دةســـِرينةوة، كة سةنتةرةكان
ضةقبةستن وجيهانيبوونةوةي سةرماية
كاركردوة لةِرووي كار هَيزي ثَيكدَينَيت.
ثارضة رَيخستنةوة لةِرووي وة،

َ
و بال ثرذ

و لـــةِرووي وجود لَيكرتازاوة، و ثارضـــة
لةِرووي و، فرةضةشـــنة ئانتؤلؤذييةوة
و دابـــِران تووشـــي كؤييةوة ثراتيكـــي
هاتـــووة. تـــؤِرةكان ضةنـــد دةســـتةيي
يةكدةطرن ســـةرمايةدا لةنَيو شـــاتؤِري
ئاستي لة سةرمايةداران بةرذةوةندي و
دةكةن: ناوضةيي دا يةكثارضة و جيهاني
و ناكؤكي لـــة ثرؤســـةية ئةم بـــةت

َ
ئةل

م ئةم
َ

بةال نيية، بةدةر و كَيشـــة شـــةِر
بةرينةدا ياسا لةنَيو ئةو هةر كَيشـــانة
ناســـنامةي كار هَيـــزي ِروودةدةات.
هَيز لةِرووي و، خؤي دةدؤِرَينـــَي كؤيي
و بةرذةوةنـــدي دؤخـــي كار و و توانـــا

تاكي رؤذ دواي لـــة رؤذ ثرؤذةكانـــةوة
بةرهةمهَيناندا سيســـتمي لة دةبَيتةوة.
بةثَيي و، ثَيكهاتةيةكي بطؤِري هةية كة
دابينكردني تؤِرســـازي، طرووثي، كاري
بريـــكاري و، دةرةكـــي بةرذةوةنـــدي
و ضيةتي ناســـنامة راوةستاوة، الوةكي
و بةِرَيوةبةر بةرهةمهَينـــةر، خـــاوةن،
ئالؤز رؤذ لـــةدواي رؤذ خزمةتطـــوزار،
دةكرَيـــت ئايـــا دةبَيتـــةوة. ؤزتـــر

َ
و ئال

بةهـــاكان، بةرهةمهَينةرانـــي َيـــني
َ
بل

كة طةمذةيةكـــي كؤمثيوترين ضةنـــد
وةها كة دادةهَينن نوَي ي

َ
مال ئامَيرَيكي

نـــي كؤمثانياكان
َ

ال
َ

دةال بـــؤ دةرفةتَيـــك
بَيكار كار لـــة ئةوان كة دةِرةخســـَينَيت
ئةلكرتؤنيكيدا تَيكنؤلؤذيكي لـــة بكةن؟
كةســـانَيك لة ثَيكهَيناني زَيدةباييدا ض
ســـي ئاي داهَينةراني هةيـــة: دةوريان
ئةو ســـيليكني، يان ي

َ
دؤل (IC) يةكاني

مونتاذي لة بةشـــي كـــة ذنـــة طةنجةي
كارخانةيةكيباشووريئاسياداكاردةكات؟
لةم اليةنة دوو الم كام هـــةر بَيطومـــان
رَيذةي ئةطةرضي هةية، يـــان

َ
رؤل كارةدا

جياوازة. زؤر كةســـانة ئةم بةشـــداري
اليةنة ثَيكةوة دوو ئـــةم ئايا كةوابـــوو،
دروســـتدةكةن؟ مؤدَيرن كاري هَيـــزي
كومثيوتري راوَيذكارَيكي ي

َ
رؤل بؤ ئةي

ثالنداناني بريكاري هَيندســـتان كة لة
سي ئاي فرؤشتني بازرطاني و بةرنامةي
يان نةطرين؟ لةبةر ضاو يةكانةكة (IC)
لةنَيوان كة فِرؤكةواني بةِرَيوةبةرَيكـــي
دةكات سةفةر ســـنطاثوردا و كاليفؤِرنيا
بةكارهَينانـــي و و كاري بةرهةمهَينـــان
دا ئةلكرتؤنيك بـــازاِري لة (IC) يةكان
ؤز

َ
ئال تؤِرة سةرتاسةري لة دةخات؟ رَيك

ثرؤسةي دا، دانوستان جيهانييةكاني و
كاتدا هةمـــان لة م

َ
بـــةال كار يةكســـانة.

و، كرَيكاران دابةشـــبوني كار، جياوازي



38 سةردةم 123زانستى

جيهاني ئاستي لة كار هَيزي وي
َ

بال و ثرذ
كاتَيكدا لة بةمجـــؤرة هةية. دا بوونـــي
بةرهةمهَيناني مناســـباتي كـــة هَيشـــتا
هةية، سةرماية درَيذةي بورذوازي هَيشتا
لة تا زؤريان هةية كار مةيلي و هَيـــزي
دةربخةن. خؤ جياوازدا زةمةني و شوَين
سةرماية ثَيكةوة كار و بةمجؤرة، هَيزي
نيية، ثَيوةندييان ثَيكةوة م

َ
بـــةال دةذين

ئيرت ســـةرمايةي جيهاني ذياني ضونكة
كاري هَيـــزي بـــة ئةوةنـــدة ثَيويســـتي
طشتي كاري بةهؤي تادَي نيية، تايبةت
كة دةكرَيت، دابني كراو و ثاشـــةكةوت
لة كة مَيشكةكان لة بضووك تراســـتَيكي
جيهانيةكاندا تـــؤِرة مةجازي كؤشـــكي
ســـةرةوةي دةذي، بةرَيـــوةي دةبات. لة
هَيشـــتا بنةِرةتييةدا، ئـــةم دواليزمـــة
بةرين يةتـــي

َ
كؤمةال فرةضةشـــنيةكي

سةرمايةداران، دةستووري لة كة دةبينني
تواناي ئينساني، تَيكؤشـــاني كرَيكاران،
دةركردني وةرطرتـــن و مرؤظ، رةنجي
دابةزاندني و بةرزكردنةوة كرَيـــكاران،
باس و كَيشـــة و شـــةِر ثلـــة و ثايةكان،
هاوثةيماني و ركةبةرايةتـــي و راوَيـــذ،
درَيذةي ثَيكهاتـــووة: ذياني كار هـــةروا
ئاستَيكي لة ئةمةش، ســـةرةِراي هةية.
يةتي

َ
كؤمةال مؤدَيرني دؤخـــي رتي

َ
قوول

بةرهةمهَينان يةتي
َ

مناسباتي كؤمةال دا،
لَيكثضـــِران هاتووة. تووشـــي بةكردةوة
دةيةوَيت خؤيدا فةزاي بان لة سةرماية
ئةمة و، واز بَينَيـــت ثةتي لة طةِرانـــي
دنياي كار لة هَيزي كـــة لة كاتَيك داية
تايبةتمةنـــدي فرةضةشـــني بَيثايانـــي
كؤيي دةتوَيتةوة و ناســـنامةي تاكيـــدا
بارودؤخي بةهـــؤي دةدؤِرَينَيت. خؤي 
لـــة ســـةرماية تـــؤِري، طـــةي 

َ
كؤمةل

دةبَيت جيهاندا هاوئاهةنط سةرتاسةري
خةبات دةبَيتـــةوة. تاكي كار و هَيـــزي

و و
َ

بال ثـــرذو ســـةرمايةداراني لةنَيوان
دذايةتي بي

َ
قال لة كرَيكاراني لَيكـــرتازاو

رووتي رةوتةكاني بنةماييـــرتي لؤذيكي
فةرهةنطـــي بةهاكانـــي و ســـةرماية

دةبَيت. درَيذي ئينسانيدا ئةزمووني
يةتي 

َ
كؤمةال وطؤِري

َ
ئال ثرؤسةكاني

طةي تؤِري ئايديالدا كورت
َ
لة كؤمةل كة

ثَيوةنـــدي دةظـــةري لـــة كراونةتـــةوة،
بةرهةمهَينان يةتي

َ
كؤمةال و تَيكنيكـــي

ثرؤسانة ئةم كاريطةري دةضن. سةرتر
تيش

َ
دةســـةال و فةرهةنط ـــي

َ
بـــة قوول

لة فةرهةنط جيلوةكانـــي  دةطرَيتةوة.
جوطرافيايـــي مَيذوويـــي و بةســـتيني
بةهؤي تؤِرةكاني زياتر جيادةبنـــةوة و
بـــة (كـــة ئةلكرتؤنيكـــي ثَيوةنـــدي 
بةهاكان كؤد و فرةضةشـــني َيكي

َ
كؤمةل

دةطرن) ثَيوةنـــدي بةردةنطان
َ
لةطـــةل

لـــة ســـةرئةنجام و دةطوَيزرَينـــةوة
َ
ديجيتال ديداري - بيســـتياري شـــادةقي
زانياري و كـــة بؤوةي دا وةردةطريَيـــن.
سيستمَيكي بةهؤي زياتر ثَيوةندييةكان
طشتطريةوة م

َ
بةال ثةراكةندة، راطةياندني

سياســـي كاري دةكرَيتنـــةوة، و 
َ

بـــال
فةزاي لةنَيو زيادبوون لة روو بةشَيوةي
دةدرَيت. رَيبةري دا ئةنجـــام ميدياكان
و، ضةقدةبةســـتَيت كةســـةكاندا لـــة 
دةبينَيت. دةور ت

َ
دةسةال وةك بريسازي

دةكرَيتت ماناية نيية كـــة ئةمة بـــةو
دةظةري لـــة سياســـي هةموو كاروباري
بكةينةوة، يان كورت ميدياكانـــدا كاري
لةسةر سياسي كاروباري ئاكامي كة ئةوة
نيية. بةهـــاكان دةوري و بةرذةوةنـــدي
بن كةس هةر ياريطةراني سياسي م

َ
بةال

لةنَيو هةبَي، سياســـييان بريَيكي و هةر
رَيطةي لـــة تَيك دان كة

َ
يـــاري دةســـةال

ئةم دةدرَيـــت. ئةنجـــام ميدياكانـــةوة
ت لة تَيكِراي سيستمي

َ
دةســـةال يارييةي

فرةضةشـــنرت تادَيت كـــة راطةياندنـــدا
كامثيوتري ثَيوةندي تؤِرةكاني و دةبَيت
ئـــةم دةبَيـــت. درَيـــذةي دةطرَيتـــةوة،
بي

َ
قال لة دةبَيت سياســـةت كة راســـتية

دا ئةلكرتؤنيكـــي زمانـــي راطةياندنـــي
بةرئةنجامي ســـةيري بطونجَيـــت، زؤر
رَيخـــراوةكان، تايبةتمةندييةكان، بـــؤ 
سياســـييةكان، ثرؤســـة ئامانجـــي 
سياسي سياسةتمةداران و دام و دةزطاي
كة هَيزانةي ئـــةو هةية. ســـةرئةنجام،
لةئاســـت دان، راطةياندن لـــة تؤِرةكاني
زمان لة كـــة رةوتانةي ئةو تي

َ
دةســـةال

دةكةن، ديـــاري ميدياكان و ثَيكهاتـــةي
ئاســـتَيكي هةية.لة دوويان ثلة طرنطـــي
طة،

َ
مادييةكاني كؤمةل بناغـــة رتدا،

َ
قوول

طؤِران دان ي
َ
حال لة زةمةن و ياني شوَين

زةمةني و رةوتةكان فةزاي دةوري لة و
لة ســـةرةوةي بَي زةمةندا رَيكدةخرَين.
متافؤريكـــي ئةم دةركةوتنانةدا، بةهاي
ئـــاراوة: دَيتـــة تيؤرييةكـــي ســـةرةكي
تؤِرانةدا رَيكدةخرَيت  لةو

َ
زال كاركردي

جيهاندا سةرتاســـةري كة رةوتةكان لة
هةمـــان ثَيكـــةوة ثَيوةنـــد دةدةن. لـــة
ئةو كاركـــردةكان و تؤِرانة كاتدا، ئـــةم
كة طرنطي خؤيان دؤِراندووة، كانةي

َ
خةل

لَيك لة فةزاي فرةضةشـــني شوَينةكاندا
ضةندين لة كة فةزايةك جيادةكةنةوة،
لة دَيت تـــا كة بـــووة ناوضة دروســـت
بَي زةمةني واديارة دةبنةوة. جيا يةكرت
زةمةن، رةتكردنـــةوةي ئاكامي زةمـــةن
تؤِرةكاني داهاتوو، لة نَيـــو و رابـــردوو
سةعاتي رةوتةكان داية. زةمةني فةزاي
بةثَيي ثرؤســـةيةك، هـــةر هاوكات كة
بةشـــَيوةيةكي تؤِرةكاندا، لةنَيو طرنطي
تايبةتمةنـــدي جيـــاواز دةنرخَينَيـــت،
تايبةتةكانيـــش كاركـــردة و شـــوَين 
لة كة مَيـــذوو، كؤتايـــي دياريـــدةكات.
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يان كامثيؤترييكان يية
َ
مال رةوتة بزاظي

دةدات، روو جةنطة زراظةكان دا ثَيويستي
بايؤلؤذيكي هةذاري زةمةنـــي لةئا ســـت
ســـةنعةتي، كاري مكانيكي يان زةمةني
يةتـــي

َ
كؤمةال ثَيكهاتـــةي  دةبَيـــت.

َ
زال

شـــوَين مؤدَيرن، ي
َ
زال فؤرمي ضةندين

ثَيكدَينَيـــت شـــاتؤِري زةمةنَيكـــي و 
ناثَيويســـت، طرووثـــي كـــة كاركـــردي
بايةخ بَي تاني

َ
الوةكي و وال يةتي

َ
كؤمةال

مةودايةكـــي بةمجـــؤرة، دةســـِرَيتةوة.
ئةم لةنَيـــوان بَيكؤتايـــي يةتـــي

َ
كؤمةال

ضاالكييةكان تاكةكان، زؤربةي و شاتؤِرة
دا جيهان سةرتاسةري لة و شـــوَينةكان
كة نيية بةو مانايـــة ثَيكدَيـــت. ئةمـــة
ضاالكييةكان يـــان شـــوَينةكان، ك،

َ
خةل

بنةِرةتي مانـــاي كوو
َ
دةضن. بةل لةنَيـــو

نادياري شـــاتؤِردا لةنَيو لؤذيكي ئـــةوان
بةرهةمهَينانـــي بةهاكان، كـــة شـــوَيني
بِريارة و كولتورييةكان بنةما ثَيكهَيناني
سياسييةكانة،دةفةوتَي.نةزميمؤدَيرني
تؤِري، طـــةي

َ
كؤمةل ياني يةتـــي،

َ
كؤمةال

نةزمييةكي بَي ـــك
َ
زؤربةي خةل بةِراي

بَي لة مةبةســـت يةتييـــة.
َ

بـــان كؤمةال
بةردةوامي يةتي،

َ
كؤمةال بـــان – نةزمي

رووداوةكانة بةِرَيكةوتي و ئؤتؤماتيـــك
بازاِرةكان، هةوسارثضِراوي ياساي لة كة
سياسي، نةزمي جوغرافياي تَيكنؤلؤذي،
ســـةرضاوة بايؤلؤذيكي يـــان جةبـــري

دةطرَيت.
بةرينرتدا،  مَيذوويي ئاسؤيةكي لة
لة رَيذةيي طؤِرانَيكي تـــؤِري طةي

َ
كؤمةل

دةدات. ثيشـــان ئينســـانيدا ئةزمووني
دَيريني نةريتي بـــؤ بطةِرَينةوة ئةطةر
دةكرَيتت بةوثَييـــة كـــة ناســـي،

َ
كؤمةل

بنةِرةتيرتين يةتي لـــة
َ

كؤمةال كـــرداري
ثَيوةندي بطـــؤِري مؤدَيلي بة ئاســـتدا،
بزانـــني، دةبَيت فةرهةنط و سروشـــت

نـــوَي ســـةردةمَيكي بَيذيـــن كـــة بـــة
طةيشتوين.

تايبةتمةندييةكةم مؤدَيليثَيوةندي
تي

َ
دةسةال كولتوري مرؤظ، و سروشـــت

بةسةر بوو سروشـــت ةي
َ
ســـال هةزاران

ديمؤطراَّـ كة ئةوجـــؤرة دا. فةرهةنط
يةتييةكان

َ
كؤمةال ياســـا ثشـــكنيني بة 

ناســـنامةي بايؤلؤذيكي تا ســـةرضاوةي
رَيكخراوي ياساكاني دةريدةخةن، ئَيمة
راســـتةوخؤي جيلـــوةي يةتـــي

َ
كؤمةال

بة درَيذةدان بووة بـــؤ خةباتـــي مرؤظ
سروشت. توندوتَيذي لةئاست ذيان

كة ثَيوةندي مؤدَيلـــي دووهةمـــني
و ثَيكهات مؤدَيرن ســـةردةمي سةرةتاي
سةركةوتني شؤرشي سةنعةتي و

َ
لةطةل

فةرهةنط هةبـــوو، ثَيوةنـــدي  
َ
ئةقـــل

بةثَيي و دةبَيت
َ
زال دا سروشت بةسةر

دةخات؛ رَيـــك طة
َ
كار كؤمةل ثرؤســـةي

هَيزة كؤيلةتي لة مرؤظ كة ثرؤسةيةك
زةلكاوي و لة دةكا سروشتييةكان رزطار
يةخســـريي ـــم و ســـتةمي خويـــدا

َ
زول

دةكات.
قؤناغَيكي  ســـةرةتاي لـــة    ئَيســـتا
لةودا ســـةرضاوةي كـــة داين مؤدَيـــرن
كـــة فةرهةنطـــة خـــودي فةرهةنـــط 
َ
زال بةســـةر سروشـــتدا بـــة رادةيـــةك
بةشـــَيوةي سروشـــت دةتوانَي بووة كة
فةرهةنطـــي فؤرمَيكـــي دةســـكرد وةك
بزاظي ماناي لةِراستيدا بكات: ئاراســـتة
وةك سروشت دةيةوَيت ذينطة ثاراستني
سةرلةنوَي

َ
ئايديال فةرهةنطي فؤرمَيكي

طةشـــةي لَيكبةســـرتاوي بذَينَيتـــةوة.
تَيكنؤلؤذيـــك، وطـــؤِري

َ
ئال و مَيذوويـــي

ثةتي فةرهةنطي مؤدَيلَيكي بـــة ئَيمةي
رَيكخستني يةتي و

َ
كؤمةال دانوستاني لة

بةمهؤيـــة طةيانـــدووة.  يةتـــي
َ

كؤمةال
رَيكخراوي توخمي ســـةرةكي زانيـــاري

بةمهؤية و ثَيكدَينَيت ئَيمة يةتي
َ

كؤمةال
لةنَيوان ديمةنةكان و ثةيامةكان رةوتي
ثشـــتي ثَيكهاتةي بِربـــِرةي تؤِرةكانـــدا
ئةمة ثَيكدَينـــن. يةتـــي ئَيمـــة

َ
كؤمةال

ئاشـــتي لة مَيذوو كة نيية بـــةو ماناية
خؤيدا

َ
لةطـــةل مرؤظ بةختةوةرانـــةي

تةواو لةِراستيدا بة كؤتايي طةيشـــتووة.
دةســـتي ميـــذوو تازة بةثَيضةوانةيـــة:
مَيذوو، لة مةبةستمان ئةطةر ثَيكردووة،
هةزاران خةباتي ثاش كة بَيت ســـاتَيك
سروشـــت،

َ
لةطةل مَيذوو ثَيش ةي

َ
ســـال

بوون
َ
بؤ زال و ثاشان بؤ مانةوة ســـةرةتا

ئاستَيك بة مرؤظ سروشـــت، لةئاســـت
يةتي

َ
كؤمةال رَيكخـــراوي و لـــة زانســـت

دةرفةتَيكي ثَيدةدن وةها طةيشتووة كة
دا يةتي

َ
تـــةواو كؤمةال تا لـــة دنيايةكي

ئةزموونَيكي ســـةرةتاي بـــذي؛ ئةمـــة
نوَيية، ســـةردةمَيكي تازة و ســـةرةتاي
ئةم تايبةتمةندي زانياري،  ســـةردةمي
فةرهةنطـــة ســـةربةخؤيي ســـةردةمة
ئةمة م

َ
بةال مادييةكان. بنةما لةئاســـت

بؤوةي ئَيستا نيية. شـــةوق ثِر ساتَيكي
تةنيا خؤماندا دنياي لة كة سةرئةنجام
دؤخي ئاوَينةي ناضارين لة كةوتووين،
رةنطة و، بِروانني خؤمان لة مَيذووييدا

نةبَيت.
َ
لة ئاوَينةدا بةدل وَينةكةمان

سةرضاوة:
شـــبكةاي، مانول  جامعةي اطالعات، عصر

صص ،1380 تهران نو، طرح نشـــر كاســـتلز،

.553 543-
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كة ةتانةي
َ
خةســـل ئـــةو طرنطرتيـــن

بونةوةرانـــي ديكة توخمـــي مرؤيي لـــة
بينني لةتواناي بريتيية ثَيجيادةكرَيتةوة
بةشـــَيوةيةك لةئاينـــدة و بريكردنـــةوة
ئةنرتؤثؤلـــؤذي لةزانايانـــي هةندَيـــك
ثَيشكةوتني لةطةأل تواناية ثَييانواية ئةم
ثةرةدةسَينَيت، دةبَيتو زياتر شارستانيدا
تةنيا ناوةســـتَيت لةوَيدا ئـــةم توانايةش
ئايندة ثَيشـــبيني طشتي بةشـــَيوةيةكي
درَيذ ديكة اليةني زؤر بـــؤ كو

َ
بةل بـــكات،

ثؤزةتيظيان رةهةنـــدي كـــة دةبَيتـــةوة
و روخساري جؤر وةك دياريكردني هةية
بةو بؤ دروســـتكردني ئايندةو كاركردن
طةدا

َ
كؤمةل ئارةزووةكاني لةطةأل شَيوةيةي

لة ئاســـتي ثؤشـــني بةضاو دةطونجَيـــت
توانينيبةديهَينانيئةوئارةزووانةلةسةر

زةمينةيواقيع.
زانايئةنرتؤثؤلؤذيبةناوبانط ئةطةر
جوردونضايلدلةكتَيبةبةناوبانطةكةيدا»

 Man دةكات دروســـت مـــرؤظ خـــؤي
لـــةو مرؤظة  Makeshimself ” بـــاس
ئةوا دروســـتدةكات، خـــؤي بـــكات كـــة
كة دةكرَيت مرؤظـــة باس لةو لةئَيســـتادا
يان دروســـتدةكات خؤي خؤي ئاينـــدةي
بةر لةهةر دادةهَينَيت، ضونكـــة ئاينـــدة
و مرؤيية ثيشةسازييةكي ئايندة شتَيك
داهَينانةوة بةم بوون

َ
سةرقال و ئيشكردن

و رووبةِرووبوونةوة ئةنطَيزةي هةندَيك
ئَيســـتا دؤخةي بةم بةرامبةر ياخيبوون

ئارةزووكردن هةروةها حةشارداوة، خؤي
ئازادبوونلةبريؤكةيمرؤظيضةسثاو و بؤ
راشكاوكةهيضدةروازةيةكيبؤدةربازبوون
ئارةزوويرزطاربوونلةضةمكي واتة نيية،
بةضارةنووســـي تةســـليمبوون قةدةر و
ئةو لةثَيش دانراو، ثَيشـــرت كة نوســـراوو

ثيشةسازييةوةية.
ئاشـــكراية و ئـــةوةي دةردةكةوَيـــت
ديكة ســـةردةمَيكي لةهيض مرؤظايةتـــي
نةبووة بؤ بةتوانـــا ســـةردةمة وةك ئةم
بةهؤي ئةويـــش ئاينـــدة دروســـتكردني
ثَيشكةوتنيزانستيوتةكنؤلؤذييبَيشومار
مةعريفةو ئاســـؤكاني و بةرفراوانبووني
تةواويهةسارةيزةوي ثةيوةنديكردنكة
بةرووي ئاشنابوون هةروةها دةطرَيتةوة،
و كلتور و طةالن نَيطةتيظـــي و ثؤزةتيظ

ثَيداويستيجيهانلةئايندةدا.
رووبةِرووي لةئَيســـتادا مرؤظايةتـــي
و رووبةِرووبوونـــةوة طةورةتريـــن
كة مةترسيدارترين طؤِرانكاري دةبَيتةوة
ملكةضي و درَيذدا لةمَيذووي دوور جيهان
بةدوايةكداهاتووةكان طؤِرانكاريية بووة،
ئةوتـــؤ سةرســـوِرمانَيكي ضيـــدي 
تووشي ئةوةي مرؤظ كو

َ
دروستناكةن، بةل

بؤضوونانةية ئةو دةكات سةرســـوِرماوي
طةورةتـــر و طؤِرانـــكاري كـــة ثَيشـــبيني
ئَيستادا لةكاتي ئةقأل لةوةي رتدةكةن

َ
قول

ئةم بـــةآلم هةبَيت، وَيناكردنـــي توانـــاي
مرؤيـــي بريكردنـــةوةي ثَيشـــبينيانة 

دروستكردنيئايندة
زةيد ئةحمةد ئةبو د.
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خؤي حةشارداوة، ئةفرَينرانة لةثشتيةوة
نوســـينةكانيان لةئَيســـتادا برييـــاران
طؤِرانكارييانةي ئةو بـــةوةي ئاماذةدةدات
طةي

َ
كؤمةل بةسةر دواييدا دةيةي دوو لةم

ئـــةو لةســـةرجةم  هاتـــوون مرؤييـــدا 
بةدرَيذايي طؤِرانكارييانة تَيدةثةِرَيت كة
هةميشـــة رويانـــداوة، هةروةها مَيذوو،
سرتاتيذي لةروانطةيةكي نوســـينةكانيان
دةخستةِروو، بةئايندة بةرامبةر ئاشكراوة
ئةنرتؤثؤلؤذيةكانـــدا ئـــةوةي لةكتَيبـــة
كة ئةوةية ذيـــر» دةناســـرا، بة»مرؤظـــي
ئةو ئةمة ضونكة دةدات، بةئايندة بايةخ
كة مرؤظايةتي لةئةزمونـــي رووبةرةيـــة
بكات. دةوَيت تيايدا مرؤظ ضي دةكرَيت

شكســـتة واقيع مـــرؤظ بةحوكمـــي
رابووردوودا، هةروةها طؤِرينـــي لةبةردةم
رةوطةي تا نامَينَيتـــةوة ئةوةندة ئَيســـتا
دةكرَيت تةنيا بةآلم وندةبَيـــت، دةطرين،
يئايندة بكةينو ثالنيبؤدابنَيني،

َ
كؤنرِتؤل

هةية ئايندةي داهَينانـــي تواناي مـــرؤظ
دياريكراويشدا سنوري لة ئةطةر تةنانةت
طةي

َ
كؤمةل ئـــةو توانايةشـــة بَيـــت، هةر

ئَيســـتا كة ئةم دؤخةي هَيناوةتة مرؤيي
لةطةأل دةكرَيت تَيبيني تَييداية. ئـــةوةي
لةبواري مرؤظ ثَيشكةوتنةي هةموو ئةو
داهَينانيتةكنؤلؤذيداثَييطةيشتووة،بةآلم
كةم بَيئاطاو زؤر كؤمةآليةتيـــدا لةبواري
دةكرد ثَيويســـتي وا لةكاتَيكدا ذير بووة
ببةخشـــَيت، بةم بوارة رةها ئةولةويةتي
كتَيبَيكدا لة جابور كة كَيشةيةية ئةو ئةم
ئةو حـــاأل دةكات، بةهةر زياتـــر باســـي
باشرتين َيت:

َ
دةل كة وتةيةية ئةو خاوةني

ئةوةية ئايندة ثَيشبينيكردني بؤ هؤكار
قَينني.

َ
خؤمانبيخول

زؤر ئاينـــدة داهَينانـــي بريؤكـــةي
نوســـةري بؤ را هةندَيك لةمة كؤنـــرتةو
سباســـتيان لوي فةِرةنســـي شـــانؤطةريي

لةســـةدةي كة دةطةِرَيننةوة مرســـييةي
1771 دا  ي

َ
ســـال لـــة هـــةذدةدا ذيـــاوةو

“LAn 2440” بةناونيشـــاني كتَيبَيكي
كة بناغةي خؤيرؤمانَيكة، بآلوكردؤتةوة
خةون بةخؤيةوة رؤمانـــة ئةو ةواني

َ
ثال

فةيلةسوفيدا هاوِرَييةكي لةطةأل دةبينَيت
خراثي بارودؤخي دةربارةي قســـةدةكات
لـــةدواي ثاشـــان لةوكاتـــةدا،  فةِرةنســـا 
و دةخةوَيـــت دةضَيـــت ئـــةو لَيدوانـــة

2440 دا  ي
َ
لةسال ثاريس لةخةونةكةيدا

كة دةبينَيت زؤرانة طؤِرانكارييـــة و ئةو
ذياني ثاريسدا هاتووة، بةشَيوةيةك بةسةر
ثاريســـي لةطةأل ريشـــةيي جياوازييةكي

ئةو  1771 هةبووة، ي
َ
ســـال واتة ئةو كاتة

طؤِرانكاريانةشزؤرَيكلةبوارواليةنةكاني
وةك سةرلةنوَي نةخشةداناني طرتؤتةوة
و دادوةري سيستمي و طشتييةكان شوَينة
نةمانيدةسةآلتيثياوانيئاينيوونبووني
كة سوثايانةي ئةو كةر و

َ
ســـوال و بَيكاريي

ثَيويستييةك يان راستةقينة كارَيكي هيض
كؤيلةو نةماني هةروةها نيية، بوونيان بؤ
باجي ضةوســـاندنةوة و زينداني و طرتن
ديمةني زؤر و قاوةخانـــةكان و زؤرَيـــك
لةبـــةردةم ديكـــة كة ئاســـتةنط بـــوون
كـــدا،

َ
خةل حةوانـــةوةي و بةختيـــاري

و كؤششي
َ
هةول بةهؤي سةرجةم ئةمانة

ئيمانيان كةسانةوة هاتوونةتةدي كة ئةو
توانايطؤِرانكاري بةثَيويستيطؤِرانكاريو
دةخواست ئةوةي هيواي مرسيية هةية.
و بَيـــت جيهان لةناخؤشـــي رؤذطارَيـــك
ببَيـــت، رزطـــاري هـــةذاري و مةينةتـــي
ئةو بةثالنداِرَيذةري بوو خؤي لةبةرئةوة
ســـةد حةوت لةدواي ئايندةيية طة

َ
كؤمةل

لةرؤمانةكةي دةســـتثَيكردن ي
َ
خال ساأل.

 Leibnitz اليبنتس وتةيةكي مرســـيية
ثِرة ”ئَيســـتا َيت

َ
دةل ي فةيلةســـوفة كـــة

لةئايندة“.

دروستكةري مرســـيية راي بة مرؤظ
ضارةنووســـي خؤيةتي و قةدةر ئايندةو
لةرَيطةيبةكارهَينانينموونةييهَيزةكاني
توانســـتةكاني و ي

َ
ئةقل توانا و مَيشـــكي

ئةستةمي زاأل بوون بةســـةر بؤ داهَيناني
باآلبوون و ثَيشـــكةوتن ئاســـتةنطةكاني
بؤ بناغةية مرؤيـــي فاكتةري ، ضونكـــة
بآلوكردنةوةيبريؤكةي ئايندةو داهَيناني
داهَيناني لةدواي بةتايبةتي ثَيشـــكةوتن
بةخشندةيةك بة دةكات وةسفي كة ضاث
لةيادناكرَين، كة بليمةتةكانةوة لةاليةن
لة ئازادي ي

َ
شةمال ئةمة شانبةشاني بةآلم

نوَي دةستي جيهاني خؤرهةآلتي كةناري
بةشنةكردوبؤكةناريخؤرئاوايجيهاني
بؤئةوةي دةبوةوة درَيذ ئةوروثـــا- – نوَي
بةهيض و دروستبكات ريشةيي طؤِرانَيكي

كؤن. دؤخي نةطةِرَيتةوة شَيوةيةك
بآلوبوونةوةي لةبةردةم شتَيك هيض
مرؤظ يارمةتي كـــة ناوةســـتَيت ئازاديدا
و ئايندةي ذيان بؤ فؤرمةلةكردني دةدات
ئازاد كةسَيكي وةك خؤي بذاردني

َ
بةهةل

طةيةك
َ
كؤمةل لةهةر بةند. و كـــؤت و بَي

ضةوســـاندنةوةو بناغـــةي كةلةســـةر
فةرمانة بؤ ملكةضبوون و كردن

َ
كؤنرِتؤل

طؤِرانكاري تؤوي بيناكرابَيت، توندةكان،
هةستكردن بةهؤي ئةويش بةديدةكرَيت
ئـــةو لةئةنجامـــي بةطـــرذي و شكســـتي
كة لةنَيـــوان ئـــةوةدا كـــة جياوازييـــةي
هةبَيت، ثَيويســـتة ئةوةي لةطةأل بووني
شكســـتيية و طرذي ئةم زؤرجار هةيـــة.
طة

َ
كؤمةل تـــا دةطاتـــة ئاســـتي تةقينةوة

رزطاربكات كؤيلةييةتيـــة ةتةي
َ
لـــةو حال

ســـةثاندوويةتي كة خؤي بةســـةرخؤيدا
َيســـةي

َ
كل ســـتةمكار و كاتَيك بةحوكمي

ثَيويستة بووة، لةبةرئةوة رازي كاسؤليكي
الهوتييةكان لةئةفســـانة سياسي و خؤي
و خةياأل جَيطةي

َ
ئةقـــل بكات و رزطاري
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بةرةو ئاِراســـتةية ئةم بطرَيتةوة، وةهـــم
مةســـةالنةي لةو ئةقـــأل حوكمكردنـــي
ســـةرةتاكاني لةطةأل بةئايندة تايبةتـــن
هةروةها لوتكة، طةيشتة بيستدا سةدةي
كة ديار ذمارةيةك نوســـةري دةركةوتني
هةموويان لة ئايندة دةدات بة بايةخيان
بةناوبانط طرنطرت نوســـةري ئينطليـــزي

H.G.Wells كةكتَيبةكةي»دؤزينةوةي 
ي 

َ
Discovery of future لةسال ئايندة

بةرهةمانة  ئـــةو 1902 دا بةثَيشـــةنطي
بريؤكةي بةبناغةي ثشتيان كة دادةنرَيت
لةبنةغةدا كتَيبة ئةو بةســـتووة، ئايندة
ئةنجومةني ويلز لةبةردةم كة وتارَيكبوو

ثَيشكةشيكرد. ثادشاييلةئينطلتةرا،
ئةمريكاش يةكطرتووةكاني لةوآلتـــة
ناســـي

َ
كؤمةل زانايانـــي سروشـــتي بـــوو

راوتوَيذينةوةكانياندةربارةي بةتايبةتي،
يان ئايندة لةدروســـتكردني مرؤظ ي

َ
رؤل

وليةم لةوانةية ثَيشكةشبكةن، داهَينانيدا،
William Ogburn ثَيشةنطي  ئوطربن
ئاماري و ناسي

َ
كة كؤمةل بَيت زانايانة ئةو

رَيبـــازة يـــدا
َ
هةول ثَيكـــةوة كؤكـــردةوةو

ئةمريكي طـــةي
َ
ســـةرةكييةكان لةكؤمةل

ئاشـــكرابكات لةذمارةيةك لةســـييةكاندا
كؤمةآليةتي و و ئابـــوري بواري سياســـي
بؤ بوو ثشتَيك

َ
ئةمةش ثال تةكنؤلؤذي، و

ماوةي نوَي. ئايندةيي فيكري بيناكردني
رابردوو سةدةي و ســـييةكاني ضل نَيوان
توَيذينةوةكاني ميتؤدييةكانـــي بناغـــة
بةشـــَيوازَيكي بةخؤوةبينـــي ئاينـــدةي
لةدةيةكانـــي هةروةهـــا ورد، ئةكاديمـــي
و زؤر لةنوسةر داهاتووشـــدا ذمارةيةكي
لةميتؤد كة دةركةوتن ئايندةيي بريياري
شـــَيوازةكاني توَيذينـــةوةو رَيطـــةي و 
لةوكاتةدا لَيكضوونةبوون، بريكردنـــةوةدا
ســـةنطي كة دةركةوتـــن هةندَيـــك نـــاو
و ئاســـيموف ئايزاك وةك خؤيان هةبوو
سةردةمانة ئةو نةوةكاني كالرك، ئارسةر
بةتةماشـــاكردني ئاينـــدة دةســـتيانكرد

سةراثاطري بريكردنةوةي لةطؤشـــةنيطاي
لـــةدواي بةتايبةتي شـــتَيك، لةهةمـــوو
دؤزينـــةوة و طـــةردوون ئاشـــكراكردني
جيني بؤمـــاوةي لةبـــواري زانســـتيةكان
ضوارضَيـــوةي لةطـــةأل بةرفراوانبوونـــي
نوَي بواري ذمارةيةك تا ئايندة روانطـــةي
وةكبواري ذينطةوهةندَيكلةو بطرَيتةوة
بوارانةيكةثشتدةبةستنبةبريكردنةوةي
ثَيشكةوتني خَيراي ئةزموونو ئةقآلني و

تةكنؤلؤذي.
شؤكي تؤفلر بةناوبانطةكةي ”كتَيبة
مرؤظ زياتري ئارةزووكردنـــي ئاينـــدة“
ي

َ
لةســـال كتَيبة لةئايندة، ئةم بؤ تَيِرامان

مذدةيئةوةيبةمرؤظ  دةرضوو 1970 دا
ييانتةنيا

َ
دةبةخشي،ئةوةيئَيستابةخةيال

وكؤششـــي
َ
هةول لةرَيطةي دةزانرَيت وةهم

لةبةرئةوة لةئايندةدا دَيتةدي. مرؤييةوة
دانرا بؤ بةبانطةشـــةيةك ئـــةم كتَيبـــة
رابردوو لةبارقورســـاييةكاني رزطاربوون
ئَيســـتا، ئةمةش بؤ لةطةأل كؤيلةبـــوون
بةبةرضاورؤشـــنية سةبارةت ثَيويســـتي
ذيان جياوازةكاني شَيوازة بذاردني

َ
بةهةل

 Diversity of لَينـــاوة ناوي يان ئةوةي
لةهةمانكاتدا  هةرضةندة ، Life styles
لةوة طومانيان كة هةبوون بؤضونانة ئةو
هةبَيت بةئايندة تايبةت زانستَيك هةبوو
كة تَيِروانينةي بةو ثشتبةستن ئةمةش
شتةكان لةئارادا نييةو هَيشتا خؤي ئايندة

هةن. لةئَيستادا تةنيا
نوسةرةكاني لةطةألهةمووئةمانةشدا
بريؤكةكاني دةنووســـن زانســـتي ي

َ
خةيال

و كؤمةآليةتي ثَيشـــكةوتنة لةو خؤيـــان
هةموو كة وةردةطرن تةكنؤلؤذييانـــةوة
ســـةرةو مرؤظيان ذياني بابةتَيكي و بوار
دةردةكةوَيت وا بةشـــَيوةيةك ذَير كـــرد
فراوان و بةهةنطاويخَيرا ئةوةندة ئايندة
ةتي

َ
دَيتزؤرجارمرؤظلةحال بةرةوئَيستا

َيـــت
َ
بةجَيدَيل ونبوونـــدا و شـــثرزةيي

بوونةهؤي خَيرايانـــة ئـــةم طؤِرانكاريـــة

 The ئايندةييةكان طروثـــي دةركةوتني
يةكطرتوةكانـــي  لةوآلتـــة  Futurists
و بآلوكراوةو بةضاالكـــي كـــة ئةمريـــكا
طؤظارةزانستييةكانيانناويياندةركردبوو
توانيان بـــاآلدا كة لةئاســـتَيكي زانســـتي
زؤرَيكلةكَيشةكانيئايندةوبريكردنةوةي
لـــةم هةندَيـــك ئايندةيـــي بخةنـــةِروو،
كة دةِرؤن شـــوَينة ئـــةو تا ئايندةييانـــة
ئايندة ئةطةر بكرَيت ثَيشبيني ثَييانواية
طؤِرانكاريي قابيلـــي ئايندة واتة بكرَيـــت
ئَيمـــة بةدرَيذايي كات نيية لةكاتَيكـــدا
هؤكارانةي بةشوَين ئةو رَيطةو ني

َ
سةرقال

يان داِرشتن و دروســـتبوون كة يارمةتي
دةدةن. داهَيناني

ئايندة تةســـليمي بةتةواوةتي مرؤظ
قَينَيت

َ
كودايدةِرَيذَيتودةيخول

َ
نابَيت،بةل

ئاماذةمـــان ثَيشـــرت دروســـتيدةكات، و 
داهَيناني زاراوةي جابـــور دنيس بـــةوةدا
مةبةســـتة بةكارهَيناوة، ئةم بؤ ئايندةي
بريؤكةية رةتدةكةنةوة ئةو ئايندةييةكان
دياريكـــراو لةثَيشـــينة ئايندةييةكـــي
ئايندةية ئـــةو دواجار ضونكة هةبَيـــت،
دةبَيت مرؤظ بذاردنةكاني

َ
هةل ملكةضي

لةرَيطةي لةتوانايداية مرؤيـــي و توخمي
بذاردنة زؤرانةي لةبةردةميداية،

َ
هةل ئةو

بريمةند هةرضةنـــدة بكات. فؤرمةلـــةي
و نوَيكاري دذي ييةكان

َ
ئســـول و نوســـةرة

ثَيشكةوتنةكان بةآلم دةوةستن، مؤدَيرنة
بدةن خؤيـــان دةكات دواجـــار ناضاريـــان

واقيعةوة. ئةو بةدةست
َيك 

َ
The Futurist كؤمةل طؤظـــاري

بؤ ثَيويســـتة كة بآلوكـــردةوة ئةطـــةري
بطريَيت لةبةرضـــاو ئاينـــدة داهَينانـــي
دواييدا دوو دةيـــةي لـــةم كـــة دةشـــَيت
زؤر تا ئاستَيكي ئةم ئةطةرانة بةديبَيت،
واقيع بةخوَيندنةوةي ثشتدةبةســـتَيت
بةســـةريدا كـــة و ئـــةو طؤِرانكاريانـــةي
ثَيشـــكةوتنةكان كة دؤخةش ئةو و دَين
هةية ئةطةرَيك نمونة بؤ دروستيدةكةن.
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ونبوونيداية لَيواري لةسةر زةوي طؤي كة
سةدة لةناوضووني يةك و بيست سةدةي و
بايؤلؤذي جـــؤري جؤر لةفرة بؤ هـــةزار
هةسارةية، ئةم رووي لةسةر ذيان ناوازةي
دةبَيتـــة ئةمـــةش بةخـــؤوة دةبينَيـــت،
لةناوضوون و ونبوون ةتي

َ
حال طةورةترين

ئةمانة مرؤظايةتييةوة. لةسةرةتاي هةر
مةترســـيداري زيادبوونـــي شانبةشـــاني
سروشـــتيي ســـةرضاوةكاني بةكاربردني
كةوا ذينطةيي سيســـتمي و تَيكضوونـــي
هةبـــن كارا هـــؤكاري ثَيويســـتدةكات
بارودؤخـــة ئـــةو كردنـــي

َ
كؤنرتؤل بـــؤ 

ئةوةية اليةنَيكي طةورة مةترســـيدارانة.
بةوة ثشـــت روودةدات، ضي لةئاينـــدةدا
دةبةستَيتمرؤظخؤيانضرَيطةورةوتَيك
دةطرنةبـــةر ضونكة بةر لةهةر شـــتَيك
لةجيهانَيكي مرؤيية، بِريارَيكـــي ئايندة
واثَيويســـتدةكات طؤِراويشـــدا خَيـــرا 
بةوردي بةآلم بةخَيرايي بِرياربدرَيـــت،
ثَيويستة ئةمانةشدا

َ
لةطةل لَيكدرابَيتةوة،

بةهةندوةربطريَين باو ئاِراستةي هةندَيك
ئاو كةمبوونةوةي كَيشةي وةك بؤنمونة
جيهان رووبةِرووي دةبَيتةوة، هةروةها كة
دانيشتوان، ضاوةِرواننةكراوي زيادبووني

بةتايبةتيلةجيهانيسَيدا.
داهَيناني  نيية تيادا طوماني  ئـــةوةي
مرؤظايةتي بةبوونـــي ئايندة مانايـــةك
هةســـتدةكات مـــرؤظ دةبةخشـــَيت،
دةربوو يارمةتـــي يـــان ـــي هةبـــووة

َ
رؤل

دا ســـبةي جيهانـــي لةدروســـتكردني
سروشتي

َ
بةشَيوةيةكيثؤزةتيظكةلةطةل

هةستدةكات هةروةها بطونجَيت، مرؤييدا
جيهانَيكي باشـــرت بةكردةوة لةتوانايداية
خؤي و قَينَيت

َ
بخول ئَيستا جيهانةي لةو

ســـبةي لةئاِراســـتةكردني بةرثرســـيارة
تووشي كة مرؤظ ئاسؤي وروذَينةر رووةو
هةروةها داهَيناني سةرســـوِرمان دةكات.
و كؤشـــش و بةكات ئاينـــدة ثَيويســـتي
فراوانبووني و رؤشـــنبريي بريكردنةوةو

داهَينان كردنةوةو
َ
خةيال تواناكاني ئاسؤو

هةية،هةروةهاثَيويستيبةلةبةرضاوطرتني
ضؤنيةتي و جيهـــان بارودؤخي تـــةواوي
درككردن و رَي رؤيشـــتني مةســـةلةكان
َ
لةطةل هةية. بةداواكارييةكاني ئاينـــدة،
لةنوســـةران زؤرَيك هةموو ئةمانةشـــدا
بةئاطـــاي مرؤظـــي وايدةبينـــن ئـــةوةي
لةماوةيةكي دةتوانَيت داهَينةر و درككار
بةدةســـتي بَينَيت - بةرَيذةيي – كورتدا
تَيثةِرَيت. بؤنمونة

َ
لةخةيـــال لةوانةيـــة

توانـــرا دا
َ
ســـال ضـــوار لةمـــاوةي تةنيـــا

و بدرَيت
َ
هةل ئةتـــؤم هَيزي ثاشـــبةندي

تواني مـــرؤظ دا
َ
لةماوةي هةشـــت ســـال

بةباشي بةهؤي ئةمانة مانط، سةر بطاتة
ورد نةخشةداناني و

َ
هةول و ثالندارَيذي

ئامانج و بةرضاورؤشني و سةركةوتن بؤ
هةروةها هاتوونةتـــةدي، دياريكردنـــةوة
شانبةشـــاني ئةنجاميداوة بيـــل طيتـــس
بةثَيي بريكردنةوةيةو تَيِرامانة، ئةمةش
ئةنجومةني لةبآلوكراوةكانـــي يةكَيـــك
ئامانجةكاني بيـــل كة جيهـــان ئايندةي
هيض ئةمانةش راظةدةكات. ئةنجومةنةكة
كاتَيكرةتكردنةوةيرابردووناطةيةننكة
بةئاِراستكارَيكيطرنط بؤئايندةدادةنرَيت،
لةدياريكردني ضـــؤن  زانيمـــان ئةطـــةر 
ثَيشكةوتنسوودي رووةو هةنطاوةكانماندا
لةو تاكَيك هةر لةواقيعـــدا لَيوةربطرين.
هةسارةية ئةم لةســـةر شـــةش بليؤنةي
لةشـــَيوةكان بةشـــَيوةيةك نيشتةجَيية
ئايندةدا لةفؤرمةلةكردني بةشداريدةكات
كارةكانيةوة تةنانةت رةفتـــارو لةرَيطةي
و الوةكـــي كارةكان و ضاالكـــي ئةطـــةر
ئايندةييةكان لةبةرئـــةوة كةميش بـــن.
بةقةدةر تةســـليمبوون ئةطةر ثَييانواية
تيادابَيت لةحةوانةوةي دةرووني جؤرَيك
ثَيوةدةنرَيت.

َ
ثال نَيطةتيظـــي بةرةو ئةوا

زهةنطاوَيكلةمةشدوورتررؤيشتووة
َ
ويل

كات ئامَيري لةداهَينانـــي كاتَيـــك بـــاس
رَيطة  The Time Machine كة دةكات
َ
خةيال ئاســـتي لةســـةر بةمرؤظ دةدات

بذي. تيايدا ئايندةو كاتي بؤناو بِروات
رَيطةطرتن نةبوونةهؤي ئةمانة بةآلم
بةرامبةر بةنائاســـوودةيي لةهةستكردن
داهَيناني ئايندة بريؤكةي توانايمرؤظبؤ
ثَييانواية ثَيشـــبينيكردني، نةك تةنيـــا
لةســـنورةكاني هةنطـــاوة مـــرؤظ بـــةم
ئةمةش لةوانةية و خـــؤي تَيدةثةِرَيـــت
بةجَيبهَيلَيت نَيطةتيـــظ دةرئةنجامـــي
ثَيشـــكةوتني لةســـةر بريؤكةي تةنانةت
لةكتَيبةكةيدا ميدي هايت خؤشةويستي.

 Once Again in Chicago- بةنـــاوي
دةكات،  هةســـتةي لةم 1933 طوزارشـــت
بةحةوانةوة هةســـت َيـــت:“

َ
كاتَيـــك دةل

كؤنةكة سيســـتمة دةبينم كاتَيك ناكـــةم
لةبةرامبةردا ـــز

َ
ويل بـــةآلم دةطؤِرَيـــت“.

َيت:“رابردووتةنيادةسثَيكيسةرةتاية،
َ
دةل

و هةن كةلةئَيستادا هةموو ئةو شـــتانةي
هاتني

َ
مذدةي هةل لةثَيشرتدا هةبوونتةنيا

ئةمانةي ـــز
َ
ويل نوَيـــن“، بةرةبةيانَيكـــي

 The Outline بةنـــاوي لةكتَيبةكةيدا
لةكاتَيكـــدا  باســـكردووة،  دا   History
 The لةكتَيبةكةيـــدا جيمس ئؤســـمةر
هةيةو  ي

َ
دل َيت: زانســـت

َ
Furturist دةل

ئةوةية طرنط هةية، ويذداني ثَيشكةوتن
كة بكات ثَيشكةوتنة ئةو تةماشاي مرؤظ
بكات بةوة درك بةدةستيهَيناوةو تائَيستا
طرنطي و ئةم ثَيشـــكةوتنة تائَيستا بايةخ
كةهةست ئةو كةســـانةي الي ثَيدةدرَيت
بةرامبـــةر دةكـــةن بةبةرثرســـيارَيتي 

نةوةكاني داهاتوو.
وةريطَيِراوة سؤزان

سةرضاوة:
www.kalema.net
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كونى كرمى فيزياويـــةوة لـــةرووى
بةسةر بؤ طةشت رَيِرةوَيكى طريمانةيية
كورتةوة زؤر لةرَيطايةكى ئةوةش كاتدا
تةواويش ،تيؤرى شوَينكات لةميانةى و
و ســـثى كونى و رةش لةكونى بريتيـــة
ئاســـؤكانى كة كات دوو و دوو طةردوون
يـــا تونَيلَيكـــى بةهـــؤى هةردووكيـــان

دةبةسرتَينةوة.  تونَيليةوة كونَيكى
دانراوة بؤيـــة لةكونـــى كرميـــدا وا
دةرضةى كةمـــةوة دوو كـــة بةاليةنـــى
ثَيكةوة رَيِرةوة يةك بةهؤى كة هةبَيت
كرمى كونـــى ئةطةر خـــؤ بةســـرتاون،
ماددة ئةوا طةشـــت بؤ بَيت ئامادةكراو
بؤ دةتوانَيت لةدةرضةيةكيانةوة بضَيت
تا رَيِرةوةدا، بةنَيو ئةو ديكةيـــان ئةوى
زانســـتى كردارى طةيةكى

َ
بةل ئَيســـتاش

بةنَيو كاتدا بةسةر طةشت لةسةر نيية
ئةوةى كرميـــدا و كونى يـــان رَيـــِرةوى
فيزيايية طريمانةيةكى تةنيـــا دانراوة
تَيؤرى لةشـــيكارةكانى وةك شـــيكارَيك

ئاينشتاين. رَيذةيى
كة دةكرَيت لـــةرووى ثرانســـيثةوة

نةطؤِر بةجَيطري و دابنرَيت كرمى كونى
نَيوةوةى ضوونـــة كاتـــى بـــؤ ماوةيةك
ناديارةوة ماددةيةكـــى بةهؤى كونةكة
ناديار دةناسرَيت، يا بةماددةى نامؤ كة
ناديارةكة ماددة جَيطريدا كرمى لةكونى
وةك دروستدةكات سووك طؤيى قَيكى

َ
بل

. بةشَيوةى بازنةيةك لةوَينةكةدا ديارة
لةماددةيةكى ثَيكدَيـــت قـــة

َ
ئةو بل

بارســـتاييةكى ســـالب كة نامؤ ناديار و
ئةو هةية، موجةبى رووةثةستانَيكى و
لةدةرةوةى هةميشـــة سالبة بارستايية
طةشتيار بؤية دةبَيت كونةكةدا ئاســـؤى
لةكاتَيكـــدا ئـــةوة بيرِبَيـــت دةتوانَيـــت
َيـــت

َ
ناهَيل موجةبةكـــة رووةثةســـتانة

داِرمَيت! كونةكة
سالب بارسايى بريؤكةى راشـــكاوانة
ئةو م

َ
نامؤيـــة!! بةال زؤر بريؤكةيةكـــى

كونَيكى لةدةوروثشـــتى طؤِرانكاريانةى
نامؤن، و ســـةير زؤر روودةدةن رةشـــدا
ئابةو ماددةيةكـــى بووني لةبةرئـــةوة 
و ســـةير زؤر ناضَيـــت لـــةوة جـــؤرة 

نامؤبَيت.

كرميةكان كونة
Wormholes    

     
جةمال محةمةد ئةمني
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ئاينشـــتاين رَيذةيى تيؤرى بةثَيـــى
\ض 300000كـــم روونـــاك خَيرايـــى
ناكرَيت و طةردوونيةكانـــة لةجَيطـــرية
لةطةشـــتكردنَيكدا م 

َ
بةال ببةزَينرَيـــت،

ثَيدةضَيت كاتَيكى كرميدا كونَيكى بةنَيو
بؤ دةيةوَيت رووناكى كاتةى لةو كةمرت

ضؤن؟ ئةو طةشتة ئةو
مانوةرطرتو لةرَيطاى

َ
ئةطةردوو خال

ئةوا طةياندن ثَيكمان كرميةوة كونَيكى
كةمرتة مةبةستة ئةو بؤ ثَيويست كاتى
ئةو بؤ ثَيويستيةتى رووناكى لةوكاتةى
كرميةكةدا! كونة لةدةرةوةى مةبةستة
كاتة كةمبوونـــةوةى ئةوة لةراســـتيدا
بَيـــت! بؤ خَيرايـــى نـــةك زيادبوونـــى
كاتى َيـــني

َ
دةل ئـــةوة روونكردنـــةوةى

بةسةرشـــاخَيكدا بؤئـــةوةى ثَيويســـت
طـــةورة بةخَيراييةكـــى ســـةربكةوَيت
خـــوارةوة دابةزيتةوة و لـــةو ديـــوةوة
كاتةى لةو زياترة طةورة بةخَيراييةكى
لةميانةى برِبيت رَيِرةوة دةتةوَيـــت ئةو
و بكرَيت لةشـــاخةكة كة تونَيلةكـــةوة
زؤر بةخَيراييةكى دةتوانيت لةمبارةدا
لةمبارةدا ضونكة َييت،

َ
بجول كةمرتيـــش

كةمرتة. رَيرةوةكة درَيذى
طةردوون نَيو يةك كرمى لة كونَيكى
لةنَيـــو طةردوونــدا: ئـــةو كونـــة و دوو
لةشـــوَينَيكةوة بؤ و يةك طةردوونداية
طةردووندا لةهةمان ديكةية شـــوَينَيكى
دى)، كاتَيكى هةر يان ئَيستا (لةمكاتةى
كـــة طةياندنة ئةوةية كونة ى ئـــةو

َ
رؤل

كورتةوة لةرَيطاى دوورةكان بؤ شـــوَينة
رَيطـــادةدات و شـــوَيكاتةوة لةميانـــةى
لةماوةى كـــة بةطةشـــت لةماوةيةكـــدا
لةطةردوونـــدا رووناكـــى تَيثةِربوونـــى
ئةوا طـــةردوون دوو بؤ م

َ
كةمـــرتة. بةال

تةريب بةشَيوةيةكى طةردوونة دوو ئةو
ثَيكةوة كرميـــةوة كونـــة بةهـــؤى ئةو
دةوترَيت بةوة و بةزؤرى دةبةســـرتَين

  .Schwarzschild wormhole

:بريؤكةيةكى كاتدا طةشت بةســـةر
ديكةىكونىكرمىئةوةيةطةشتبةسةر
بريتى بارةدا كونةكة بكرَيت، لةو كاتدا
طواستنةوة بؤ لةرَيطايةكى كورت دةبَيت
دياريكراوةوة لةشوَيكاتَيكى َيكةوة

َ
لةخال

دى، لةشـــوَيكاتَيكى دى َيكـــى
َ
خال بـــؤ 

لةالكانى  بةتاودانـــى يةكَيـــك ئـــةوةش

زؤر خَيراييةكى بـــؤ كونةكـــة دةبَيـــت
ثاش ئينجا و ديكةيان ئةوى بةطوَيرةى
دةطةِرَيتةوة الية ئـــةو دى كاتَيكى هةر
فراوانبوو رَيذةيى كاتـــى جارانى، بارى
سةرى دةرضةى لةو كات  سةر كاردةكاتة
تَيدا روويداوة كـــة تاودانةكةى كونةكة
دةِروات لةضاو تَييدا بةهَيواشرت كات كة
ضاودَيرَيـــك وةك ديكةيـــدا ســـةرةكةى
واتة دةيبينَيت رووداوةكـــة لةدةرةوةى
لةناو دةبَيت جياواز كات بةشـــَيوةيةكى
دةرةوةيدا،

َ
لةطةل بةبةراوورد كونةكةدا

دةبـــن هـــاوكات ســـةعاتةكاني بؤيـــة 
دةمَيننةوة هةرواش و سةردا لةهةردوو
بة طةشت دةكات كة بةطوَيرةى كةسَيك
اليةكدا ة لةهةر

َ
جول ئيرت كونةكةدا نَيو

دةطةيةنَيت ئـــةوة ئةمةش ضؤن بَيت.
كونةكةوة نَيـــو كة هةر شـــتَيك بضَيتة
جَيطريةكةى ال ئةوا تاودراوةكةيةوة لةال
لةكاتَيكدا و َيكدا

َ
لةخال َيـــت

َ
بةجَيدةهَيل

كونةكة! ناوةوةى ضوونة ثَيش
ســـةعاتةكان ئةطـــةر نمونـــة بـــؤ 
ى

َ
ســـال بؤ ئاماذة كونةكة لةهةردووالى

تاودان  كـــردارى 2000 دةكـــةن ثَيـــش
طةشـــتةكة ثاش لةالكانيدا، لةيةكَيـــك
لةيةكَيك ِرَيذةيى و خَيراكردنى كاتـــى
تاودراوةكـــة ال كونةكـــة لةالكانـــي
وةك خؤى بارى هةمان بؤ دةطةِرَيتةوة
ال تاودراوةكة ســـةعاتى ديكةى الكـــةى

م 
َ
بـــةال 2005 دةدا، ى

َ
بةســـال ئامـــاذةى

 2010 ى
َ
بةسال ئاماذةوى ديكةى الكةى

طةشـــتيارةى ئةو لةوكاتـــةدا دةدات ئـــا
لةو هةر تاودراوةكـــة ال نَيـــو دةضَيتـــة

كة َيت
َ
جَيطريةكة بةجَيدةهَيل ال ساتةدا

 2005 ى
َ
سال ئاماذة بؤ سةعاتةكةى هةر

 
َ
5 سال م

َ
بةال شـــوَيندا، هةمان لة دةكات

كرمى كونى بةهةمانشَيوة لةرابوردوودا،
رَيِرةوَيكى تـــا بةطةردةكان دةدات رَيطا
كة كاتدا

َ
لةطـــةل داخراو دروســـتبكةن

ناسراوة. كات بةضةماوةى
كرمى جــؤر دوو كة ئاماذةية جَيــى

كونى هةن:
 Lorentzian لؤرتزيةكان  كونة
ئيقليديةكان  wormholes   و كونـــة
.Euclidean wormholes واتـــة
بةشـــَيوةيةكى يةكةميـــان ئـــةوةى 
طشتى رَيذةيى

َ
لةطةل ة

َ
مامةل ســـةرةكى

م
َ
بةال دةكات، كالســـيكى و كَيشـــكردنى

فيزياى
َ
ة لةطةل

َ
دووةميان مامةل ئةوةى

دةكات. طةردةكان
كونَيكى بةنَيو ثةِرينةوة لةراستيدا
بةطةردوونَيكـــى طةيشـــتن كرميـــدا و
وامان ئةطـــةر ديكـــة كارَيكى ســـتةمة،
كونَيك تةنيا توانـــى دانا طةشـــتيارَيك
ئةو ثَيويستة ئاراســـتة بةيةك برِبَيت و
كونةكان هـــةردوو تـــا ضاوةِروانـــكات
يةك ئاســـؤكانيان دةبنة و يةكدةطـــرن
كون نَيو يةك بضَيتة كةســـَيك لةوانةية
دةرنةضَيت لَيـــوةى ئيرت و يـــا ئاســـؤوة
لةنَيو يـــان ئـــةو كونة و و يـــان لةنَيو
و بمرَيت دةرنةضَيت كونةكـــةى ديكةدا
كونـــة لةداِرمانـــى كـــة لةناكؤتاييـــدا
ئةو م

َ
بةال دروســـتدةبَيت، كرميةكـــةوة

ســـووك و هَيـــواش دةتوانَيـــت هَيمـــاى
ئةو و ببينَيت ديكةوة لةطةردوونةكةى
جؤرَيك ناتوانَيت طةردوونةكةى بةهيض
كونة نةكةوَيتة تا ببينَيت بةتةواوى دى
جؤرَيك بةهيض ئيـــرت و تاريكةكةيـــةوة
طةردوونةش بةو طةيشـــتن ناطةِرَيتةوة
دةستثَيدةكات! طةشتيارةكةوة لةمردنى

 alnomrosi.net     سةرضاوة
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ــدوو ــةن ــةرةس ث ــابــوريــيــةكــى ¿ ئ
بؤ ـــاركـــردن ك ــَي ــةب ب دانـــامـــةزرَيـــت

فَيركارى. ثةرةسةندنى سيستمى 
ثيشةســـازيية لة كاركردن ¿ بـــوارى
هَيزبـــوون) (كةهَيمـــاى طةورةكانـــةوة
بة ثشت بةرووبوومانةى ئةو بؤ دةطؤِرَيت

تةكنؤلؤذياىزانيارييةكاندةبةستَيت.
تة

َ
¿طرفتو كةموكوِرىفَيركارى لةوال

بريكارى خوَيندنى لةوةداية يكطرتووةكان
نزمداية لةئاســـتَيكى الى فَيرخوازانـــى

ديكةدا. تانى
َ
وال لةضاو

تـــة
َ
لةوال خوَينـــدن مةســـةلةى

بؤ ثالنَيك ئامانج و عةرةبيةكاندا لةسةر
َيي

َ
وةك بل جياكراوةتةوة ئَيستاو داهاتوو

ةكانمان
َ
فَيربـــوون مندال بؤ ئَيمة تةنهـــا

فَيركارى دواتر ثرؤســـةى و دةكةين فَير
بةئامانجى و بِروات كةخؤى ـــن

َ
جَيدةهَيل

بِروات. روكةشي و جوانكارى
ئةم مةسةلةيةية لةزؤربةى هةرضي
دةطرَيت

َ
هةل زؤر مشتومِري طاكاندا

َ
كؤمةل

طرَيي بةدةرئةنجامى كردةيي ئةوتؤوة و
و تاك ثاشـــةِرؤذي بة دةدةن كةتايبةتـــة
لةسةر لةبةرئةمة ميللةتةوة، طةو

َ
كؤمةل

و لةو دايدةنَيـــن رووى مةســـةلةكانةوة
ئَيمة كـــةالى دةِروانن لَيـــي طؤشـــانةوة
و كردةيني طؤشـــانة ئةو طةرضي نامؤن،
رةنطدانةوةى مةترسيداريان هةيةالىتاك

يةكرتى. وةك طاكان
َ
كؤمةل و

تةنطذةيةكى يةكطرتـــووةكان تـــة
َ
وال

طرتـــووة يةخـــةى طـــةورة  ئابـــوورى 
و يةتـــى

َ
كؤمةال لةشـــانةى كةهةِرةشـــة

ئابوورى هَيزة و نةتةوةكةيي يةكطرتويي
هؤكارى دةكات، جيهانـــدا و ثَيطةكةى لة
ئاســـتى هاتنةخوارةوةى ئـــةم تةنطذةية
بةتايبةتى لةخوَيندنطةكاندا  فَيركاريية 

قؤناغىسةرةتايي!
ســـةير بةمانةوة قســـةية رةنطة ئةم
لـــةراى (ســـادة) بَيـــت كةضاالكييةكـــى
(ســـرتاتيذيية) بةمةســـةلة زؤربةماندا
كةتايبةتة ببةسرتَيت مةترسيدارةكانةوة
جيهاندا، لـــة جةمســـةر بة بةهَيزترين
هَيزى يان ســـةربازى هَيزى نسي

َ
ض لةباال

تة
َ
دةســـةال ئةو لةبوارى ياخود ئابـــوورى

و زةوى هةسارةى ئاستى بةسةر فراوانةى
هةيةتى! ديكةش هةسارةكانى بطرة

ثَيمانقووتناضَيت  راستييةكة  ئةمة
بكةين، ضونكة لَي ي

َ
نكؤل ناتوانني م

َ
بـــةال

لةفَيرطةكاندا فَيـــركارى ضـــؤن دةكرَيت
ئةو بـــكات؟ كـــَي بوونة هةِرةشـــة لـــةم

قسةيةش دةكات؟
ئةمريـــكا سياســـةتى قســـةكار دذى
وَينةكةى كة نييـــة نيية، دوذمنَيكيشـــي
هزرمةندة يةكَيكة لة كو

َ
بشَيوَينَيت، بةل

تايبةت ثَيطةى بوارى لـــة ئةمريكييةكان
واتة ئةمريكييـــةكان، ثَيطـــةى بةهَيـــزو
جرنيسبان)ى داراييدا، ئةو (ئاالن لةبوارى

بةِرَيوةبةرايةتى ئةنجومةنى ســـةرؤكى
كة ئةمريكيية ـــي

َ
فيدِرال يةدةطى بانكى

لةماوةى ثؤســـتةدايةو لةو ة
َ
بيست ســـال

لة ســـيانيان ئةمريكيدا ضوار ســـةرؤكى
جيزبي لة يةكَيكيان و كؤمـــارى حيزبي
كلنتؤن باوك و و بؤشي ديموكراتى (رَيطان
دووتيمى باوةِرثَيكراوى واتة كوِر) بؤشي و
تة

َ
وال لة دةست

َ
باال رَيككةوتووى سياســـي

هؤكارى دةربـــِرى يةكطرتـــووةكان، ئـــةو
ئابوورى سياســـي و زةينى لة هاوبةشـــة
رؤذنامةنووســـي ســـةيرنيية ئةمريكادا،
ودوارد“ ”بـــوب ئةمريكـــى بةناوبانطـــى
كةذمارةى بنوســـَيت لةبارةيةوة كتَيبَيك
كتَيبةكانى هةموو لةســـةرو فرؤشـــتنى
”مايسرتؤ“ ناونيشانى لةذَير ديكةوةبووة،
لة ثياوة دةكات ئةو بةثَيطـــةى كة ئاماذة
ئةمريكيدا، بةِرَيوةبردنى  ”ئؤركسرتا“ى 
ى

َ
ئةقل لة بزوَينةر دارايي َيكـــى

َ
وةك ئةقل

بانكى واتا ئةمريكيدا، ئابووري سســـتمى
يةكطرتووةكان. تـــة

َ
وال ي

َ
فيدرال يةدةكى

ئةم بينينى دواى بةهةنطـــاو باهةنطـــاو
بِرؤين. ية ”مايسرتؤ“

ثيشةسازييةلةناوضووةكانو
بةنَيويةكداضوونةجياوازةكان:

لة وتوَيذى كتَيبةداو جرنيسبان لةو
”سةردةمى بةناونيشانى رابردوو مانطى
ةذان“ باس لةدروستبوونى ئةو بؤشايية

َ
شل

ئاستى دةكات كةدةكةوَيتة نَيوان ترسناكة

ثةيوةندييةكى داهات: فَيربوونو
لةبريضؤوة!    

سلَيمانئيرباهيمئةلعةسكةرى
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داهاتىكرَيكارانلةضاالكييةكانىئابوورى
رابوردوودا ي

َ
”لةدةسال َيت:

َ
دةل ئةمريكيدا،

لة مووضةكان ضاودَيرىكرَييمامناوةندو
كاتذمَيرَيكدامدةكردبةاليةنضوارلةسةر
ييةكانكة

َ
ناكشتوكال ثَينجىهَيزةكرَيكارة

كرَيكارىبةرهةمهَيننيانسةرثةرشتيارى
كرَيكارى لةوانةى كة ثَينج بةرامبةر  نني
”سةرثةرشتيارين“لةوانةشكاربةدةست
لةبةهـــارى“2007“دا بةِرَيوةبةرةكان و 
كرَيـــكارة هَيـــزى موضـــةى 
(95) دؤالر بـــوو سةرثةرشـــتيارييةكان
دؤالرى (71) بةرامبةر كاتذمَيردا لةيةك
ئةوة ماناى ناسةرثةرشتيارةكان، كرَيكارة
ثَينجةكان ذمارةى طشتى كؤى كة ئةوةية
(64%)ى ئةمريكييـــةكان لةفةرمانبةرة
(1997) ى

َ
لةسال مووضةكانة، طشتى كؤى

زيادبوونةش ئةم بوو، (%14) رَيذةكة دا
موضةى بةردةوام بوو،

َ
درَيذايي دةسال بة

كرَيكارة بؤ لةكاتذمَيرَيكدا مامناوةنديش
م
َ
بةال نة،

َ
بوو ساال بةرهةمهَينةكان(%4.3)

سةرثةرشـــتيارييةكان كرَيكارة موضةى
زيادى كردووة. (%6.5) بةرَيذةى

مووضةدا و كـــرَي ئـــةم بؤشـــايية لة
نيطةرانى ”مايسرتؤ“ كرد واى بوو، فراوان
بةدواى و رابطةيةنَيت خؤى بةرامبـــةرى
بوارى دةبينَيت بطةِرَيـــت، هؤكارةكانيدا
لة ثيشةســـازييةكانى كةجاران كاركردن
ئؤتؤمبَيل وقوماش وكيمياييةكاندا و

َ
ثؤال

ثشـــَيوي هَيـــزى زؤربـــوو – كةهَيمـــاى
شـــَيوةية نةمـــاوة بـــةو - ئةمريكاييـــة
و بيســـت ســـةدةى ضونكة بةكاربةرانى
نني، بةروبوومانة ئـــةو يةك خـــوازةرى
دابةزى كاركردن لةو بوارانةدا بةوثَييةش
شةســـتةكانى كةلةثةنجـــاو بةتايبةتـــي
رابردوولةلوتكةدابوو،ئةوبوارانةطؤِرانبؤ
كؤمثيوتةرو وةك ئامَيرى نوَييةكانى بارة
زانيارييةكان تةكنؤلـــؤذى و ثةيوةنـــدى
بذَيوى ئاســـتةكانى بؤ كةزيادكردنَيكـــة
بةكاربةرانى ضونكـــة ئةمريكى، كةســـي

لةســـةر داواكارييـــان تادَيـــت  جيهـــان 
وةك دةبَيت، ئـــةو بةرووبومانـــة زياتـــر
بة ثَيويستيان دةضَيت بؤى جرنيســـبان
لةاليةكى ماتؤِرى لَيخوِرين، نةك مؤبايلة
لَيهاتووة واى جيهانـــى بازرطانى ديكةوة
باشي َيكى

َ
كؤمةل بطةنة كةئةمريكييةكان

داوابكات كةس ئةوةى بةبَي بةربوومةكان
مةبةستى ديارة بكرَيت، دروست لةناوخؤ
بووة ناثاكذةكان و زبر لة ثيشةســـازيية
دةكرَيت، ئامادة جيهانى ســـَييةمدا كة لة
يان دةكـــةن، ثيس ذينطـــة ض ئةوانـــةى
قازانجيان هةرزانـــرتةو بةرهةمهَينانيان

كرَيكارةوة. كةمى كرَيي بة زياترة
بةرةو  ئةمريكى كارى بازاِرى  كةواتة
ئةوانةى ثيشةسازيية ثةرةسةندووةكان و
كةمرتة، ثيسبوونى ذينطةييان و مةترسي
كة هةية نـــوَي ئابوورييةكانى دةضَيـــت،
ئةم دامةزراوة، باآل تةكنؤلؤذياى لةســـةر
كارى ثَيشـــرِبكَيى بـــازاِردا لة ئابووريـــة
ئاستى لة نوَي ئامرازى لةســـةر كة هةية
زياتر و َيت

َ
دةجوول تةكنؤلؤذيـــادا بةرزى

ئابورى كَيكى لةبةرئةوةى بةرهةمهَينة،
بةخشـــينى بـــووة، قةبـــارةى طةورةتـــر
كة ثَييةش زياتر بووة، بةو ســـةرمايةى
كرَيـــي كرَيكارة بةخشـــينى جيهانطريى
دةبينني كـــردووة، زياتر لَيهاتووةكانـــى
لة هةِرةشـــة تةكنؤلـــؤذى نوَيبونـــةوةى
ئةمريكا دةكات، لَيهاتووةكان كةمرت هَيزة
كةموكوِرييةكى لةخواست وخستنةِرووى
و بينى بةخؤوة لَيهاتووانة ئةو كرَيـــكارة
دَيت تا ئةمريكييةكان بةِرَيوبةرة سكاآلى
لةسةركةمىكرَيكارةلَيهاتووةكانبةردةوام
بكةن زياد كرَي ناضارن لةبةرئةوة دةبَيت،
لَيهاتوانة، كرَيكارة ئةو بؤ دةســـتكةوتنى
مووضةكان و ئةوجا بؤشـــايي كرَيـــكاران
جطة لة طرفتةكانى لَيرةوة فراوانرت دةبن،
بةرهةمىئابوورى دروستدةبنبةرامبةر
ئةمطرفتة ، تةكنيك –تةكنيكباآل“ ”زؤر
كرَيـــكارة لَيهاتووةكان ناضارى كـــردوون

خةرجى و بكـــةن بانطهَيشـــت لة دةرةوة
و و كؤمةآليةتى اليةنـــة ئابوورى هةموو

بكةن. دابني سياسييةكانيان بؤ
تةنطذةية: هؤكارةكانىئةو

ئةمريكا بةهؤى جرنيســـبان، بة راى
و ســـةرةتايي فَيـــركارى لة كةموكـــوِرى
تةنطذةيةوة، ئةم كةوتة ئامادةييةكاندا،
ضونكةتوَيذينةوةيةككةكؤليذى(لنش)
ى (1995)

َ
لة بؤســـتن ســـال ى فَيركارى

فَيركارة ئةوةى ســـةرةِراى كة دةريخست
ثلةى ضـــواردا قؤناغى لة ئةمريكيـــةكان
لةضاو وآلتة وةردةطرن سةروو مامناوةند
ماددةكانى لة هةريـــةك لة جيهانييةكان
ى

َ
لة ســـال بةآلم زانســـتةكاندا، و بريكارى

لةضاو ئامادةيـــي قؤناغى لـــة دواييانـــدا
مامناوةند، ثلةى خواروو دَينـــة وآلت زؤر
(سةنطافور، كةلةثَيشةوةن تانةش

َ
وال ئةو

ةنـــدا)، ئةو
َ
هؤل هؤنط كؤنـــط، ســـويد،

نى
َ
توَيذينةوانة بةدواداضوونيان لةســـاال

دةكةن بـــةوة (1991 – 2003) ئامـــاذة
كةباشرتبوونَيكىكةملةرَيذةىئةمريكيدا
تانةدا جرنيسبان

َ
بةديدةكةنلةضاوئةو وال

َيت”ئةمكارةساتة فَيركارييةناكرَيتبؤ
َ
دةل

ضونكة بطةِرَيتةوة ةكانمان
َ
مندال ضونَيتى

نؤ لةتةمةنى مامناوةندبوون لة ئاســـتى
حةوت بؤ ضي بكةين م

َ
بةال يدا،

َ
دةسال يان

بةجؤرَيك كة دواتريان، ي
َ
سال يان هةشت

بةبةراورد خراثـــرتة تاقيكردنةوةكانيان
ثرؤســـةى ديكة؟ تانـــى

َ
وال نـــى

َ
بةمنداال

كةوا دةكات ضي بةئةوان تايبةت فَيركارى
كرَيكارة بذاردنـــى

َ
بكات لةهةل ثَيويســـت

لَيهاتووةكانذمارةيةكىزؤر”ثَيشكةوتووة
مامناوةند وةزيفةى – فَيركارةكانـــةوة“
وشةيةكى ناتوانن وةربطرن؟لةبةرئةوةى
يان بةســـرتاو ثَيكةوة دَيِرَيكى طونجـــاو،
ذمـــارةكان ســـتونَيك لـــة كؤكردنـــةوةى

بينوسن؟ يان كؤبكةنةوة، بةوردى
ئةمةدا  كةلةئةنجامـــى  ســـةيرنيية
دةرضوونياندا لةكاتى فَيركارانمان ئاستى
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كرَيـــكارى وادةكات كـــة دَيتةخـــوارةوة،
بةشَيوةيةكى بَين بةرهةم زياتر نالَيهاتوو

ئاشكرا“.
رَيســـاى لةســـةر تةنطذةيـــة ئـــةم 
و ســـةرةتايي فَيـــركارى خراثبوونـــى
ناوةســـتَيت ســـنوورةدا ئامادةيـــي لـــةو
بَيت كةم ئةمريكى لَيهاتووى كةكرَيكارى
تةكنيكة كةبةرَيـــِرةوى لةئابوورييةكدا
كةئةمـــة – م

َ
بـــةال ، كان ملدةنَيـــت

َ
بـــاال

– دةبَيتةهؤى جَيي سةرسوِرمانة سةيرةو
بؤ لَيهاتووةكان فَيـــركارة كةمكردنةوةى
كة ئةمريكييـــةكان زانكؤ لـــة خوَينـــدن
كةى

َ
باال جيهانيية ئاســـتة لة ثارَيزطارى

دةرطار ناضـــارن زانكؤيانـــة دةكات، ئـــةم
بكةنةوة بَيطانةكاندا فَيـــركارة بـــةرووى
كةشايانىخوَيندنن لةو زانكؤيانة،ضونكة
ئامادةييةكاندا باشلةقؤناغةسةرةتاييو

ئامادةبوون.
وةَالمةكةى: مةرج و ثرسيارى

بةِراى”مايسرتؤ“ثَيويستةضارةسةرى 
كةموكوِري لَيهاتووييبةضاكسازى فَيركارى
ى

َ
ســـال ضةندين ئةمة ئةطةرضي بكرَيت،

َيت
َ
دةوَيتلةم جيهانةداكةزؤرخَيرا دةجول

و بةســـتنة سياسي ثشـــت و بةرطةى ئةو
ثَيشنياز ناطرَيت، لةبةرئةمة بريوقراتية
دةرطاكانى يةكطرتـــووةكان تـــة

َ
دةكات وال

لَيهاتووةكاندا كرَيـــكارة هةموو بـــةرووى
بـــؤ زامنكردنى جيهانـــدا بكاتـــةوة لـــة
طرياو

َ
هةل سةرمايةى ئةمريكى ثاراستنى

ثَيشرِبكَيدا، هةرضةندة جيهانى ئابورى لة
كؤضكـــردن دةرطاكانـــى كردنـــةوةى
قورســـرت مةســـةلةيةكى رووبـــةِرووى
كى

َ
خةل بةخواســـتنى كةبةندة دةبَيتةوة

كة كلتورييةكةيان بنةِرةتة لةثاراســـتنى
وطؤِرى

َ
ئال بةستؤتةوةو ثَيكةوة طةى

َ
كؤمةل

ئايا طرَيداوة، جا ةتة هاوبةشةكانى
َ
خةسل

هةية؟ مةســـةلةية ئةم بؤ ضارةســـةرَيك
مى

َ
وةال َيي

َ
بل (وةك َيـــت:

َ
دةل جرنيســـبان

دةداتةوة): ”ئةطةر ثرســـيارى مةرجدار

جيهاندا ثَيشـــرِبكَيي لة بكات ثَيويســـت
باش ئاســـتى بذَيويمان و بني بـــةردةوام
سةرةتايي فَيركارى دةبَيت يان ئةوا كةين،
باشـــرت بكةين بةشَيوةيةكى و ئامادةيمان
بكةينةوة كةم كةموكوِرييانة لةو يان ديار
هةن كؤضكردووةكانـــدا كـــة لةرَيطـــةى
(لَيهاتووةكان) لةراستيدا جَيبةجَيكردنى
هةريةكَيكلةمانةسوودىئابوورىطرنطى
طشتى سياســـةتى ضونكة لَيدةكةوَيتةوة،
دةتوانني بذاردنةكانة،

َ
هةل لـــة َيك

َ
كؤمةل

يةكطرتووةكاندا تة
َ
بـــةدةورى وال ثةرذين

هاتنة لة بطرين رَيطة و بكةين دروســـت
ئةو و خزمةتطوزارى و ناوةوةى شـــمةك
كةسانةشكة ثَيشرِبكَييبةرهةموكرَيكارة
ناوخؤييةكانماندةكةن،ئةنجامىئةمةش
ئابووييةكى ثَيشـــرِبكَييةو طيانى نةمانى
دةكةوَيتةوة، لَي ثةككةوتووى وةســـتاوى
بذَيوى نـــزم دةبَيتةوةو بةوةش ئاســـتى

دةِرؤن. زياتر بةرةو كَيشةكان
ناو  ضوونة ئةمـــة بـــؤ    جَيطـــرةوة
تةكنةلؤذياى جيهانى لة ثَيشـــرِبكَييةوة
دةبَيت، زياتر كةتادَيت ثَيشـــرِبكَي دا

َ
بـــاال

سيســـتمى ضارةســـةركردنى هةروةهـــا
خوَيندنىناخؤييمانلةدابينكردنىئاستى
كةتوانـــاى نوَييان لَيهاتووةكان كرَيـــكارة
وداهاتةكانجياوازدةبن، دةستطريكردووة
بةشَيوةيةكى سنورةكةمان وةكردنةوةى
زؤرتر ذمارةيةكى هاتنةناوةوةى بؤ باشرت

لةكرَيكارةلَيهاتووةكانىجيهانةوة.
كوَيداين؟ لة ئَيمة نَيوةندةدا لةم

مةســـةلةية ئةم باســـي حـــةزم كرد
بخةمةِروو ئابورييةوة ثياوَيكـــى لةديدى
لَيكدةداتةوةو تةكةى

َ
وال كةبةرذةوةنـــدى

كرَي نَيـــوان خةمى بؤشـــايي جيـــاوازى
”ناخؤشةكاني“نَيوكرَيكارةئةمريكييةكان
دابةزينى بؤ بؤشـــايية ئةو ئةم دةخوات
(ســـةرةتايي ئةمريكى فَيركارى ئاســـتى
ئامادةيي) دةطةِرَينَيتةوة، لةسةروشةوة –
ثةرةســـندووى ئابورييةكى رووكردنـــة

داواى دةبينني ضاوةِرَيية بةرز تةكنيكى
لـــة داوا و دةكات فَيـــركارى ضارةســـةرى
لَيهاتووةكاندا رووى بة دةرطـــا كردنةوةى

ئةمريكا. لةدةرةوةى دةكات
ـــى

َ
حال لـــة ئاوِرَيـــك ئةمـــة وادةكات

كةتةواو بدةينةوة خؤمان قوتابخانةكانى
فَيركارى ضونكة دةكولَينَيتةوة، برينمان
كةوا هةية هَيندة كةموكـــوِرى عةرةبـــي
تاريكى تونَيلَيكى بةرةو دةكةين هةســـت
هةرلَيهاتوو نةك ضونكـــة دةِرؤين، درَيذ
دواكةوتوييمان بطـــرة ناهَينن، بةرهـــةم
خـــاوةن نةبينـــة هةرطيـــز وادةكات 
تةنانةت ،

َ
بـــاال تةكنيكى ئابوورييةكـــى

لَيهاتـــوو بنَيرينة كرَيكارى ناشـــتوانني
ئابورىجيهانةوة.

فَيركارى سياسةتى كة دةزانن هةموو
عةرةبيبةند نييةبةناوةِرؤكى ثَيداويستى
ئابوريمانـــةوةو لةجَيـــي ثةرةســـةندنى
بَيكار َيـــك

َ
كؤمةل و خؤمـــان وةســـتاوين

لةدةرةوة، ض لةناوةوة يان دَينن بةرهـــةم
بدةينةوةو ة

َ
خال لـــةم ئاوِر دةكرَيت ئايـــا

بةرةو دةربازبكةين و عةرةبـــي فَيركارى
لةئةمريكا ئةطـــةر بةريـــن؟ ثَيشـــةوةى
تةنطذةية ئةم ضاوةِرَيي ناتوانن وابزانـــن
مضاوةِروانىلةراستيداالىئَيمة

َ
بكةن،بةال

خَيرا دةكرَيت دَيت، خؤكوشـــتن بةماناى
فَيركارى و خؤمان رزطاركردنى بة دةست
دةستاودةســـت و بكةيـــن تةكةمـــان

َ
وال

لةدةســـتةهَيزو بكةين بـــة ميتـــؤدةكان
ئَيستا بؤنةوةكانى رابردووةوة الوازةكانى
ئةمِرؤو نةوةى بؤ باش داهاتوويةكى هةتا

بكةين؟ دروست داهاتوو
 

ئةحمةد رؤشنا و:
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ماددةى شاشةكةى، كؤمثيوتةرو تؤزى
بؤ كةهؤكارن تَيداية ترســـناكى كيميايي
دةمار. و زاوزَى تَيكضوونةكانىكؤئةندامى
توَيذةرةوةكانى دةرئةنجامة لةاليةن ئةم
ذينطةييةكانةوة دامـــةزراوة رَيكخـــراوو

كرا. ئاشكرا
لةم  طرنطانةى توَيذينةوة لةو  يةكَيك
بِرى دؤزينةوةى ، دراون ئةنجـــام بوارةدا
طِرطرتنن كةدذى كيمياييانةية ماددة، ئةم
ئامَيرة و

َ
ناومال كارةباييةكانى ئامَيرة و

، دادةثؤشـــرَين ثـــَي تةكنؤلؤذييةكانـــى
طِرطرتن لة ثاراستنيان لةثَيناوى ئةويش

ثةسةندن.
َ
كل و

ســـةدةى حةفتـــاى ةكانى
َ
لةســـال

كؤمثانياكانـــى زؤربـــةى رابـــردوودا،
ماددةى ئةلكرتؤنيةكان وةبةرهةمهَينانى

كـــة   Polybrominated diphenyl
P B D E s دةناســـرَيت  كورتكـــراوةى
مانـــةوةى ئامَيرة بؤ دةهَينا، بةكاريـــان
بةرطَيكـــى لةنـــاو كارةباييةكانيـــان 

PBDE ى  ماددةية ئةم كةم ثالستيكيدا
ةرةوةكانئةوةيان

َ
لَيكؤل تَيدايةهةرضةندة

بضوكةكانى طـــةردة روونكردؤتـــةوة، كة
ناوهـــةواوة دةكاتـــة دزة ئـــةم ماددةيـــة
طةردةكانـــى تـــؤزةوة نَيـــوان ، دةِرواتـــة
كؤمثيوتةر لةســـةر ئامَيرى ينةوة

َ
لَيكؤل

، و كراوة ئةمريـــكا وياليةتى لة هةشـــت
ماددةيةكى جؤرة كرد كة ئاشكرا ئةوةيان
كة واية ماناى ئةمةش تَيداية، ترسناكى

زؤرترين هؤكارى كارةباييـــةكان ئامَيرة
ئامَيرى بةتايبةتى ذينطةن، بوونى ثيس
ئةمةش تةخت، شاشة نوَيي كؤمثيوتةرى
رَيذةى كؤنـــةكان ئامَيرة واية كة مانـــاى
نوَييةكان ئامَيرة لة ثيسبوونيان كةمرتة
كؤمثانياكانى بنضينةيـــة لةســـةر ئـــةم
لـــة دووجـــؤر ئامَيـــرة ئةلكرتؤنيـــةكان

ثرؤمينايـــد  PBDEs  ثؤلـــي مـــاددةى
لة ئؤكتـــا و ثَينتـــا ديفيـــل لـــة جـــؤرى
ثَيكهاتةىئامَيرةكانيانكَيشايةوة،ئةويش

ذينطةييةكان. لةسةرداواىرَيكخراوة
كـــراوة ينةوةيـــةك

َ
لَيكؤل و ضةنـــد 

ئةم لةســـةر طيانـــةوةران و كاريطـــةرى
زاناكان  لةســـةريان،  PBDEsماددةيـــة
رووبةِرووى كاتَيـــك بذارد،

َ
هةل جرجيان

كرايةوة (PBDEs)واتـــة ئـــةم مـــاددة
و تَيكضوون دةبَيتةهـــؤى كـــرا، تَيبينـــى
دةمـــاردا، ضونكة لة كؤئةندامى ثشـــَيوى
ماددةيةكى بة  دةبَيت

َ
تَيكةل ماددةية، ئةم

كةئةويـــش دةبةســـرتَيتةوة ديكـــةوة
 Poly Chlrinated biphenyls
pCBs و كاريطـــةرى  كـــة كورتكـــراوةى
و كؤرثةلـــة دةماخـــى لةســـةر هةيـــة 
ئةم بةتايبةتى ، شيبوونةوةى دةبَيتةهؤى
كو

َ
ناضن بةل لةنـــاو لةناوهةوادا طةردانة

هيض زاناكان ئةوةشدا
َ
لةطةل دةمَيننةوة،

ثةيوةندى نـــةداوة رونكردنةوةيةكيـــان
ةتة 

َ
حال PBDE و راستةوخؤى لةنَيوان

تَيكضونييةكانىزطماكيداهةبَيت.

تؤزىكؤمثيوتةر
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وةهدان  وةهدان
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بـــَي  PBDEs مادةيةكـــى مـــاددةى
مةيلةو وهةندَيجار ، دةســـتكردة رةنطى
ثالستيكدا

َ
لةطةل ماددةية ئةم ســـثيية

و قةثاغى ثاكـــةت كة دةكرَيت،
َ
تَيكـــةل

كارةباييةكانى و ئةلكرتؤنيـــةكان ئامَيرة
بةمةبةستى ئةويش دةكرَيت، دروست لَي
كارةباييةكان ئامَيرة طِرطرتنى لة رَيطرتن

بةتايبةتىئامَيرىكؤمثيوتةر.
تووشـــي رَيطةيةك بةضةند مـــرؤظ

لةوانـــة:  دةبَيـــت  PBDEs مـــاددةى
هةندَيجار يان مذينى هةوا و

َ
هةل لةكاتى

و ماســـي وبؤنموونة لةكاتـــى خـــواردن
يان بوو، ثيـــس ئاوى يان خواردنـــةوةى
كـــة لةرَيطةى ، بةركةوتـــن لـــة رَيطـــةى
دةِرواتـــة ثَيســـتةوة ســـةر كونيلةكانـــى
كة هةية دى هؤكارى هةرضةندة لةشةوة،
ماوةي ئةويش ، ثَيويســـتة رةضاوبكرَيت
ئةم ماددةية بِري رَيطةكةو بةركةوتـــن و

مرؤظ. لةسةر
تايبةتيةكانى هـــؤكارة هةرضةنـــدة
توخمـــى وةك ديكـــةش رةضاودةكرَيـــت
جـــؤرى ذيان، تةندروســـتى مـــرؤظ ، و
سيســـتةمى خؤراك، ئةم و مرؤظ طشتى
ضةوريةكانةوة لـــة بةتايبةتى ماددةيـــة

وةردةطريَيت.
ئةمماددةية خاكلةكاتى دروستكردنى
و كةل ئامَيرو بةكارهَينانـــى يان لةكاتى
بضَيتة ناو هةية بؤي ثةلـــة كارةباييةكان
زؤربـــةى جار طةردةكانى يان ئاو. هةواو
بؤناو دَينةخوارَى لةهةوادا ئةم ماددةيـــة
باران بةفرو لةرَيطةى ئةويش خاك، و ئاو

بارينةوة.
رَيذةى كةتيشكىخؤر ئةوةشدا

َ
لةطةل

كةمدةكاتـــةوة، ماددةيةلةهـــةوادا ئـــةم 
ماوةى ثَيوانةى ناتوانرَيـــت لةبةرئةوةى

لةهةوادا بكرَيت. ماددةية مانةوةى ئةم
بـــة لةبةرئـــةوةى ماددةيـــة ئـــةم 
شـــوَينى خؤى دةطرَيت زؤر خةستيةكى
ئاودا لةناو رووبارةكاندا دةريـــاو لة بنكى

ناتوَيتةوة.
و ضني كةهةموو واية ثَييان زانـــاكان
ئةم رووبةرووى مرؤظايةتـــى توَيذةكانى
بةِرَيذةى جياواز. م

َ
دةبنةوة، بةال ماددةية

روون ئةوةيـــان توَيـــذةرةروةكان
لةرَيطةى مادةيـــة ئـــةم كردؤتـــةوة كـــة
لة يان خوَيـــن، دةطاتة طةدة ســـيةكان و
بؤ و خوَيـــن دةطاتة رَيطـــةى ثَيســـتةوة
شـــريدانةوة ش و

َ
وَيال رَيطـــةى كؤرثةلـــة

دةطوازرَيتةوة.
ئةطـــةرى كـــة كةســـانةى ئـــةو 
ئةوانةن تووشبوونيانبةم ماددةية زياترة
لةلةشـــدا، هةية طرياويان

َ
هةل كة ضةورى

كـــردارى لةئةنجامـــى وئـــةم ماددةيـــة
بةشـــَيكى كردن

َ
زيندةثال ميتاثؤليزمـــدا

دةطؤِرَيت، ئةنداميةكان ماددة بؤ لةلةشدا
ن

َ
بةجَيدةهَيل مرؤظ لةشـــي ئةم ماددانة

بةشـــَيكى ميزو ثيســـاييةوة، لـــة رَيطةى
لةلةشـــي َيك

َ
ســـال ديكةى بؤماوةى ضةند

بةشَيوةيةكى تائَيستا مرؤظدةمَينَيتةوة.
لةسةر ماددةية ئةم كاريطةرى ثراكتيكى
ضةندةها م

َ
نةزانراوة.بةال مرؤظ لةشـــي

لةتاقيطةكاندا توَيذينـــةوة ينةوةو
َ
لَيكؤل

ماددةية كةئةم ئةنجامدراون جرج لةسةر
رذَينى طرفت لة دةبَيتةهؤى ثةيدابوونى
لة طؤِرانكارى ســـةرةِراى جطةر دةرةقي و

كؤئةندامىدةماردا.
بؤسةر  بةطومانن لةكاريطةرى  زاناكان
مـــرؤظ، هةرضةندة زاوزَيي كؤئةندامى
تَيكضوونـــة ببَيتةهـــؤى دةرنةكةوتـــووة

مرؤظدا. كؤرثةلةى لة زطماكييةكان
ئةم ئايا نازانرَيت هةروةها ئـــةوةش
دةبَيتةهؤىنةخؤشيشَيرثةنجة ماددةية

مرؤظدا. لة
م لـــة تاقيكردنةوةكان لةســـةر

َ
بـــةال

 Deca مـــاددةى رووبـــةِرووى جـــرج 
جؤرَيكة  كة  Bromodiphney ether
PBDE كراوةتةوة، دةتوانرَيت  مادةى لة
شـــَيرثةنجة دةبنة ماددةكانى لة ريـــزى

باســـة شـــايةنى ئةوةى ثؤلَيـــن بكرَيت،
ئةوةيان تاقيطةييةكانـــدا لة ثشـــكنينة
ثَيكهاتةى لة ماددةية كةئةم دةرخستووة
لة هةروةها هةية دايكدا شـــريى خوَين و
و بةدىدةكرَيت، ضينةكانىضةورىلةشدا
ناتوانرَيترَيذةى ئةم ماددةيةوجؤرةكةى
، بكرَيت ديارى مةترســـييةكةى و ماوةى
هيضكام ينةوانةدا

َ
لَيكؤل ئةمهةموو

َ
لةطةل

نةكردووة ئةوةيان داواى لة ثســـثؤِرةكان
تيادا بكرَيت طؤِرانيان ئامَيرى كؤمثيوتةر
لةكاتى بةكارهَيناندا دةســـتكَيش ، يـــان

بكرَيتةدةست.
يان جؤرة قوماشـــَيك هةروةها هيض
ماددةيةكيشنةدؤزراوةتةوةكةكاريطةرى

ماددةية كةمبكاتةوة. ئةم
مبةالىزؤربةىزاناكانةوةرَيطةى 

َ
بةال

ماددةية، لـــةم خؤثاراســـتن بؤ نمونةيي
كةمكردنـــةوةى يـــان بةكارنةهَينانـــى
هةنطاوة ئةو ئةمـــةش بةكارهَينانيةتى،
كؤمثانياكانى لـــة بـــوو كـــة هةندَيـــك
دةستيان ثَيكرد ئةلكرتؤنيةكان بةرهةمة
فرؤشـــتنى ئةوروثيةكان تة

َ
وال كة كاتَيك

ماددةى كة قةدةغةكرد ئامَيرانةيان ئةو
كاتَيكدا  لة بةتايبةتى تَيداية، PBDE ى
هةمان بـــاوةِرةدان لـــةو ـــةرةوةكان

َ
لَيكؤل

لةكاتى دةكةوَيت دةســـت بةرئةنجاميان
و ئامَيرى تةلةفزيؤن ينةوة لةسةر

َ
لَيكؤل

بؤية دةبَيت دى ئةلكرتؤنيةكانى ئامَيـــرة
رووبةِرووبوونةوةى كـــة ئـــةوة بزانـــني
ئامَيرةكانمانبؤسوتانزؤرئاسانرتةلةوةى
بةهؤى مةترسييةوة بكةوَيتة ذيانمان كة

سوتانن. دذى ترسناكانةى ماددة ئةو

وةريطَيِراوة مةنؤضةر ئرياد
سةرضاوة:

www.an-nour.com
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  Global positioning system
بؤ يةكةمجار لة اليةن وةزارةتى بةرطرى 
ئةمريـــكا بةكارهـــات. جي ثـــي ئَيس لة 
نَيوان ئةو 23 تا 24 مانطة دةستكردانةدا 
كاردةكات كـــة بةهـــؤى ئـــةو شـــةثؤلة 
دةردةضَيـــت  لَيـــوةى  مايكرؤوةيظانـــةى 
دةتوانَيـــت شـــوَينى خؤى لةســـةر زةوى 
دياريبـــكات. هةروةهـــا كات و بةرزى يان 

ة دياريدةكات.
َ
بةبَي هةل

ئَيستا جي ثي ئَيس بؤ كارى مةدةنى 
ى  1983 فِرؤكةى 

َ
بةكاردَيت، كاتَيك لةسال

ى ئاسمانى كؤرى طةشتى ذمارة 007 
َ
هيل

ئاســـمانى قةدةغةكراوى  ى لةناوضـــةى 
ئةمريـــكا خراية خـــوارةوةو ديـــار نةما، 
 D.fanelli   فيزيـــازان دكتؤر فانيللـــي
داواى لة ســـةرؤكى ئةمريـــكاى ئةوكاتة 
ـــد ريطـــن كـــرد كة جي ثـــي ئَيس 

َ
رؤنال

بةكاربَينَيـــت بـــؤ كارى مةدةنى، ئةويش 
داواكةى ثةســـةند كرد، هةر لةو رؤذةوة 
جي ثي ئَيس بةشَيوةيةكى فراوان لةبوارة 

جياجياكاندا بةكارهات.
مَيذووى جي ثي ئَيس بؤ يةكةمجار 
ى 1960 دا لةاليةن هَيزى دةرياوانى 

َ
لة سال

  سيستمى دةستنيشانكردنى شوَين

GPS
الزؤ ئةكرةم قةرةداخي
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تَيســـتى بةســـةركةوتوويي ئةمريـــكاوة
شـــةثؤلةكان بةبةكارهَينانى ئةنجامـــدا،

دةستكرددا. مانطى ثَينج لةنَيوان
ثي جي كاركردنى بريؤكةى لةراستيدا
دؤبلةر دياردةى بنةماى لةسةر هةر ئَيس
لةرةلةركةرةوة لةدووتةنى دروستكراوة.
هاوكَيشـــةيةكةوة بةهـــؤى دةتوانرَيـــت
بكرَيت، ديارى نَيوانيان خَيرايي و دوورى
دووتةنة ئةو دا ئَيـــس- لةجي ثي م

َ
بـــةال

دةبَيتةهؤى كة دى شَيوةيةكى بؤ طؤِراوة
لةنَيوان شةثؤالنةى كة ئةو ثَيوانةكردنى
و دةمانطاتـــَى مانطـــة دةســـتكردةكانةوة
دةبَيتةهؤى دوورىجياوازياندةثَيورَيتو
ئَيس ثي جي شوَين-ى دةستنيشانكردنى
و كات و دياريكردنى زةوى رووى لةســـةر

دةرياوة. لةئاستى رووى بةرزى
دةزطاية ئـــةم بةشـــَيوةيةكى وردتر
دةكات ديـــارى ئةو شـــةثؤالنة خَيرايـــي
ثَيمان كـــة لةمانطـــة دةســـتكردةكانةوة
ئةو وةرطرتنى و ثَيوانةى كاتـــى دةطـــةن
هاوكَيشةيةكى بةبةشي دةكات شةثؤالنة
تةوةرةى سء ئاسؤيي ى

َ
هَيل كؤمثيوتةرى

و دةردةخات زةويمان بـــؤ ص ســـةر طؤى
كاتى و بةئاسانى دةتوانَيت شوَين بةمةش
ديارى زةوى لةســـةر رووى ئَيس جي ثي

بكةين.
جيثيئَيس بةكارهَينانى لةئةمِرؤدا
طرنطةكانى شـــتة لةهةرة يةكَيك بؤتـــة
تانى

َ
وال و بةطشتى كى

َ
خةل رؤذانةى ذيانى

لةهةندَيك بةتايبةتى، ئَيستاش خؤرئاوا
بؤ كارئاســـانى مؤبايلـــدا لةجؤرةكانـــى
خزمةتطوزارييـــة ئـــةم بةكارهَينانـــى

دانراوة.
بةكارهَينانى هةية: زؤر ثي ئَيس جي
بـــؤ بةكاردَيـــت لةبـــوارى جةنطـــدا
و دوذمـــن شـــوَينى دةستنيشـــانكردنى 
ثَيكانيان، بـــؤ رؤكَيـــت ئاِراســـتةكردنى
دؤزينـــةوةو بـــؤ هةروةهـــا بةكاردَيـــت
ةكانـــدا

َ
ضؤل لةشـــوَينة كات ئاِراســـتةى

يان دةبَيـــت ون لةكاتَيكـــدا ســـةربازَيك
شوَينَيك. بؤ بِروات دةيةوَيت

دةكرَيـــت ديـــارى (أ) ـــى
َ
كاتَيـــك خال

ئةوا (ب) ـــى
َ
و ســـةربازةكة دةطاتـــة خال

بةئاسانىجيثيئَيس-ةكةقيبلةنمايةكى
طةِرانةوةى ئاِراســـتةى كة بؤ دياريدةكات
بريؤكة هةمان هةروةها بؤ دياريـــدةكات.
بةكاردَيتلةفِرؤكةجةنطييةكانوكةشتى

دةرياكاندا. ناو
هةيـــة بـــوارى مةدةنـــى هةرضـــي 
دواييـــدا نةى

َ
ســـاال لـــةم هةرضةنـــدة 

جي لةخوَيندنـــةوةى ـــة
َ
هةل هةندَيـــك

بؤ بؤئةوةى خراوةتة نـــاو ثـــي ئَيـــس-دا
م
َ
بةال بةكارنةيـــةت، كارى تَيرؤريســـتى

و كى
َ
بةخةل خزمةتى زؤر بةكارهَينانـــى

مرؤظايةتىكردووة،بؤنمونة:كؤمثانياكان
لةناو بةهـــؤى ئـــةو خزمةتطوزارييـــةى
دةتوانن شوَينى تياندا هةية

َ
هاوال مؤبايلى

و بدةن بةكِريارةكانيان بةئاسانى خؤيان
كؤمثانياكانى هةروةها بكةن. ئاشـــكرايي
سات دةتوانن ئَيستا كةلوثةل طواستنةوةى
بكةن ئاطادارى كِريارةكانيان سات بةدواى
ئةطةر هةندَيجار كانيـــان،

َ
بةشـــوَينى كاال

بةهؤى دةتوانَيت بَيت شارَيك نةشارةزايي
شـــوَينةكانى هةموو طرنطةوة ئةم دةزطا
نةخؤشخانةو لةفِرؤكةخانةو بدؤزَيتةوة

ضَيشتخانةو....
ســـايتةكانى لةوَيب هةندَيك ئَيســـتا
و
َ
بال بوارة شـــوَين تايبةت بةم و زانيارى

هةندَيكيشـــيان دةفرؤشـــن، و دةكةنةوة
دةكةنةوة. و

َ
بال خزمةتطوزارى ضةندين

زياتر سةردانى زانيارى دةتوانيت بؤ
(google) بكةيـــت، هةروةها ثـــةِري

َ
مال

وةربطرين بـــؤ عَيراق زانيارى دةتوانيت
WWW.global_map. ثـــةِري

َ
لةمال
.net

دا،
َ
ثرؤفيشـــنةل بـــوارى لة هةروةهـــا

رَيكخراو ثةيمانطـــاو ضةنديـــن زانكـــؤو
توَيذينةوةى زانستني كة خةريكى هةية

جوطرافيادا لةبوارى ئةوانةى بةتايبةتى
بؤ كردووة زؤرى ئاسانكارى كة كاردةكةن
ة
َ
هةل بَي تةواوى زانيارى بةدةسيتهَينانى

شارو دؤزينةوةى و نةخشةكَيشان لةبوارى
ضياو هتد... رووبار و

كة ســـلَيمانى شـــارى وَينةى بنـــواِرة
ى 

َ
لةسال JHIC كراوة رَيكخراوى لةاليةن

دى يةكَيكي َيني
َ
بل ماوةتـــةوة (2002)دا.

و ماســـي راوة بوارى لةبةكارهَينانةكانى
بةهؤيةوة راوضييـــةكان كة دةرياوانيية
دةتواننشوَينىئةوناوضانةدياريبكةنكة
هةروةها بووة تَيدا جؤرةكانى زؤرو ماسي

دياريبكةن. طةيشتن كاتى و خَيرايي
بةتايبةتـــى مانانيش

َ
لةموســـول زؤر 

دةذين و بياباندا و دةشت
َ
ضؤل لةشوَينى

قيبلة ئاِراســـتةى دةتوانـــن بةهؤيـــةوة
و ت

َ
نوَيذو خؤرهةال و و كات دياريبكـــةن

خؤرئاوابوونبزانن.
بؤ بةكاردَيت فِرؤكةوانيشدا لةبوارى
شـــوَينى فِرؤكةخانةو شـــارو دؤزينةوةى
ئاوو رؤذانةى نيشـــتنةوة بةئاســـانى لةو
كةمة. زؤر ماوةى بينني هةوا نائاسايية و

بةناوبانطرتين طرنطرتينو
دةكةن ئَيس دروست ثي كؤمثانياكانى جي

لة: بريتني
   طةرمـــن Garmin و ماجاليـــن 
و   Furano فرويـــؤ  و   Magellan
 Icom و ئايكـــؤم Tomtom تؤمتـــؤم
رةى مارين  Lowrance و و لوِرانـــس 
و  Dlorme و دلؤرمـــي Raymarine

هتد. و Northstar ستار نؤرس
لة جؤر ضةندين ئةمانة هةموويـــان
دروست (Accessories) ئَيس ثي جي
و

َ
جانتاو كةيبل و وةك ثاترى دةكـــةن

سؤفتوَيرومانويليبةكارهَينانوقاعيدةى
هتد. و... شاحينةى ثاترى و بةستن

هةندَيك نةخشةى ثَيدراو، ئاماذة نةخشةى
رَيكخراوى كةلةاليةن كوردستانة الدَيكانى لةشارو

ثَيوراوة. لةسلَيمانى JHIC

http://WWW.global_map.net
http://WWW.global_map.net
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ث: هؤكارةكانى تووشبوون بة هؤمؤيةتى 
ضيية؟

 طةلَيـــك هـــؤكار كاريطةرييـــان لةســـةر 
هؤمؤيةتى هةيـــة كة لةوانةية يةكَيك يا 

هةندَيكيان لة كةسَيكدا ببينرَين:
ة 

َ
1. بارى كؤمةآليةتى: بةتايبةتى لة كؤمةل

داخراوةكاندا كة تَيكـــةأل بوونى هةردوو 
توخم بةربةســـتى زؤرى لة بةردةمداية، 
بةآلم هاوِرَي طرتن لة هةمان توخمى خؤ 
 مَي، نَير لةطةأل نَير) ئاسانةو 

َ
(مَي لةطةل

دةتوانن بة ئاســـانى هامشؤى يةك بكةن 
زؤر لةيةك نزيكبكةونةوة.

2. هؤرمؤنةكان: لة جةستةى نَير و مَيدا 
هةردوو هؤرمؤنى نَير (تيستؤســـتريؤن) 
و مَي (ئيســـرتؤجني) هةيـــة كة لة اليةن 
رذَينةكانـــى طـــون لة نَيـــردا و هَيلكةدان 
لة مَيـــدا دةِرذَين و رَيـــذةى نَيرى تةواو 
 %10 بةرامبـــةر  تيستؤســـتريؤنة   %90
ئيسرتؤجني و بةثَيضةوانةشةوة لة مَيدا 
90% ئيسرتؤجني و 10% تيستؤستريؤن، 
هةندَيكجار ئةم رَيذةية كةم و زياد دةكات 
بـــؤ نمونة لـــةو كوِرانةى كـــة هؤرمؤنى 
مَييان زياتر دةبَيت ســـيفةت و رةفتارى 
ى 

َ
مـــَي وةردةطـــرن زؤر جار ئةمانـــة رؤل

مـــَي دةبينن لـــة كردارى سَيكســـيداو بة 
ثَيضةانةشـــةوة ئةو مَييانـــةى هؤرمؤنى 

ى نَير دةبينن 
َ
تيستؤستريؤنيان زياترة رؤل

و بةدواى مَيدا دةطةِرَين.
3. الســـايي كردنـــةوةى بـــاوك و دايـــك 
بةتايبةتـــى لـــةو ماآلنـــةى كة بـــاوك و 
دايك ئةوةندة طـــوَي نادةنة بة ئاطاداريى 

ةكانيان لةكاتى كردارى سَيكسيدا.
َ
مندال

4. ئـــةو نَيرانةى ترســـيان لة ثةيوةندى 
سروشـــتى هةية لةطةأل مَيدا، يا ســـأل لة 
كارى سَيكسي لةطةأل توخمى بةرامبةردا 
دةكةنةوةو دةترسن سةرنةكةون تيايدا، يا 
يةوة 

َ
ئةو هةموو كؤت و ثَيوةندةى لة مندال

نَيـــر و مَيى ثَيوة بةند دةكرَيت لة نزيك 
ةِراوكَي و 

َ
بوونةوة لةيةك و شـــكاندنى دل

ى بةرامبةر بة ثةيوةندى سروشتى.
َ
دوودل

5. ثةروةردةكردنـــى منداآلن لة ذينطةى 
تايبةتدا وةك ئةو كوِرانةى لة ذينطةيةكى 
ثِر لة مَيدا طةورة دةبن لة ثاشـــدا رةفتار 
دةطرن و الســـاييان 

َ
و طفتـــارى ئةوان هةل

دةكةنـــةوة، لة ثاشـــدا ثةيوةندى لةطةأل 
نَيـــرى لةخؤيـــان طةورةتر يـــا نَيرتردا 
دةبةســـتن و خؤيـــان بةمـــَي دَيتة ثَيش 
ضاو بةثَيضةوانةشةوة ئةو مَييانةى لةناو 
يةوة 

َ
ذينطةى ثِر لة نَيردا هـــةر لة مندال

ى السايي كردنةوةيان 
َ
طةورة دةبن و هةول

ى نَير 
َ
دةدةن لةبةر ئةوة حةز دةكةن رؤل

ببينن و تةنانةت زؤربةيان بة كردارى لة 

م
َ
ثرسيار و وةال

 لةسةر سَيكس    

د . سةمةد 
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نةســـتدا خؤيان بةنَير دةزانن و بةدواى 
ثةيوةندى طرتن لةطةأل مَيدا دةطةِرَين.

ـــةكان و 
َ
6. شـــوَينة ســـيخناخ و جةنجال

دوركةوتنـــةوةى زؤرة ملَي لة توخمى دى 
وةك زيندان، ســـةربازى، بةشى ناوخؤيي 
خوَينـــكاران. ئارةزووكردنـــى ســـَيكس و 
دةست نةكةوتنى بةشَيوةيةكى سروشتى و 
طةِران بةدوا تَيركردنيدا بةهةر شَيوازَيك 

بَيت.
7. هةندَيك جار لة ئةنجامى خؤطرى بة 
مادة كهوليةكانةوة يا مادة هؤشبةرةكانةوة 

ةتة زؤر دةبَيت.
َ
ئةو حال

ثشـــَيوى  و  تَيكضـــوون  لةوانةشـــة   .8
ةتة هســـرتى يا 

َ
ـــى بةتايبةتـــى حال

َ
ئةقل

شيزؤفرينيةكان دروستى بكات.
ئةقـــل  لةدةســـتدانى  ةتةكانـــى 

َ
حال  .9

والوازى كةسَيتى و هةندَيك لة بارودؤخة 
يان هةية وةك بَي 

َ
خراثةكانى ذيانيش رؤل

كةسي و بَي دةرامةتى و شكستى كةسايةتى 
و الوازى دةروونى .

10. خؤدزينـــةوة لة دةســـتثةِر و طةِران 
تةرناتيظَيكـــى ديكـــةدا، كة 

َ
بـــةدواى ئةل

زؤرجـــار ئةوة بـــة توخمةكـــةى خؤيدا 
دةشكَيتةوة.

ــتنةوةى بووك بة  ــى مانطى طواس ث: بؤض
مانطى هةنطوينى ناو دةبرَيت؟

يةكةم: لةبةر ئةوةى ئةو دوو كةســـة لة 
خؤشرتين و شريينرتين كاتياندا دةذين كة 
وةك هةنطوينةو هةنطوينيش بةرهةمَيكى 

سروشتى شريينة.
دووةم: كـــة هؤكارى يةكةمـــة لة ناونانة 
ئةويش ئةوةية كة ئةوروثيةكان لة سةدة 
كؤنةكاندا مانطَيكى تةواو ثَيش طواستنةوى 
بوكةكـــة، هةنطوينيان دةخـــوارد لةبةر 
ئةوةى هةنطويـــن ضاالككةرَيكى طةورةى 
سَيكسية و ثِرة لة ظيتامينةكان بةتايبةتى 
ظيتامني B  كة ئاسان دةمذرَيت و تواناى 
سَيكسي ثياو زياد دةكات هةروةها طةلَيك 
لة توخمة كانزايةكانيشـــى تَيداية و لةو 

َيكى طةورة دةبينَيت لةبةر 
َ
بارةيـــةوة رؤل

ئةوة بة مانطى هةنطوينى ناو براوة.
ــووك ثاش رةثبوون  ث: زوو خاوبونةوةى ض

بةهؤى ضيةوةية؟
هـــؤكار بـــؤ ئةمـــة زؤرة وةك هـــؤكارة 
دةروونـــى و كؤمةآليةتـــى و ذينطةيي و 

فسيؤلؤذييةكان. 
هؤكارة فسيؤلؤذييةكان وةك:

نةخؤشـــيةكانى دأل، كؤئةندامـــى دةمار، 
جطـــةر،  نةخؤشـــيةكانى  رذَينـــةكان، 
هةوةكانـــى  و  ثرؤســـتات  هةوكردنـــى 

كؤئةندامى زاوزَي بة طشتى.
هؤكارى دةروونيش وةك:

ةِراوكَي، ترس، بَي ئةزمونى، خةمؤكى، 
َ
دل

زؤر دةســـتثةِركردن، زؤر ســـةيركردنى 
فيلمة سَيكسيةكان.

هؤكارة ذينطةيي و كؤمةآليةتيةكان:
كارة  شـــوَينةى  ئـــةو 

تَيدا  سَيكسيةكةى 
 ، دةكرَيـــت 

ســـي  تر

دةركةوتن، 
منداأل  بوونـــى 

ترسى  شوَينةكةدا،  لة 
هاتن بةسةردا لة اليةن كةسانى 

ديكةوة.. هتد.
نةبوونـــى  هاوســـةرطةرى،  بارودؤخـــى 
خؤشةويســـتى، زؤرة ملَي لة هاوســـةريدا 
، بؤنـــى ناخـــؤش، راهاتن لةســـةر مادة 
هؤشـــبةرةكان، يا ئةلكهوليـــةكان يا زؤر 

حطةرة كَيشـــان، يا بةكارهَينانى دةرمان  
..هتد .

ث: ئايا بةكارهَينانى كؤندؤم لةكاتى كردارى 
ــودى ضي يةو ئايا دةبَيتة هؤى  سَيكسيدا س
ــةواو نةكردنى كارة  خاوبونةوةى ضوك و ت

سَيكسيةكة:
بةشـــَيوةيةكى طشـــتى كؤندؤم لـــة دوو 

كة:
َ
ةتدا زؤر بة كةل

َ
حال

بون، 
َ
 يةكــةم: نةهَيشـــتنى ترســـى مندال

ضونكة تؤوةكان و شـــلةى تؤواو دةِرذَينة 
ناوى ناضَيتة ناو  زَي -وة.

دووةم: ترســـي بوونى ميكـــرؤب كة ئةم 
ةتة بؤ ذن و مَيرد ثَيويست ناكات.

َ
حال

كةسانَيكى زؤر هةن كة دةتوانن بة باشى 
ســـَيكس بـــة كؤندؤمةوة بكـــةن و هيض 
كَيشةيةكيان لةو بارةيةوة نية، بةآلم زؤرن 
نـــةش  ئةوا

كة بة 
كؤندؤمةوة هةســـت بة 
هروذاندنـــى تةواو ناكـــةن و ثاش ضةند 
خولةكَيكى كةم وردة وردة هةست دةكةن 
ضوكيـــان خاو دةبَيتةوةو دةنيشـــَيتةوةو 
ناتوانن كارة سَيكســـيةكة تـــةواو بكةن، 
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وةك يةكـــةم ثلـــةى بة هـــؤكارى ئةمـــة
ئاماذةمانثَيداكةمىطةياندنىهروذاندنة
َيـــت

َ
نايةل كؤندؤمةكـــة لةبـــةر ئـــةوةى

ئةندامـــى زاوزَي لَيوارةكانى ضوك بـــةر
بة ثارَيزطارى و بكةوَيـــت ى مـــَي يةكـــة
كؤندؤم دووةميش بكات هروذاندنةكةوة
و ئةســـتورن هةندَيكيان و زؤرة جـــؤرى
كةم زؤر زؤر هروذاندنـــة ئـــةم كـــردارى
ثياو دةروونى بـــارى .ســـَييةم: دةكةنةوة
ثَيش كـــة هةر لة دةبينَيت َيكـــى زؤر

َ
رؤل

دةروونى سَيكسيةكةوة كارة ئةنجامدانى
ناخؤشةو ثَيى و دةكاتةوة كؤندؤم رةفزى
لةبةرئةوة نابينَيت لَي ضَيذَيكـــى و هيض
خاوبونةوةو بـــة هةســـت زؤر بـــةزووى
ناتوانَيت و دةكات رةثبونةكـــة ناتوانايي

كارةسَيكسيةكةبةئةنجامبطةيةنَيت.
ث:لةكاتيكردارةسَيكسيةكةداهاوسةرةكةم
هؤى تكاية دةبَيت، دا زَي- لة زؤرى ئازارَيكى

ضيية؟ ئةمة
ئـــازار لةكاتى بوونى يةكـــةم بة ثلـــةى
هةوكردن بوونى بؤ دةطةِرَيتةوة سَيكسدا
بةهةر بةتايبةتى زَي ئةندامى مَيينةدا لة
برين و زام بوونـــى بَيـــت، يا هؤيةكةوة
ثزيشكى ثسثؤِر الى ثَيويســـتة كة ئةمة

ضارةسةر بكرَيت.
لةبةر كة ذن هةندَيك دووةميش ثلةى بة
هةرهؤيةكبَيترقيانلةكارةسَيكسيةكة
يةكرتى نةبوونى دةبَيتةوة لةئةنجامـــى
بة ياهةستكردن – خؤشةويستى و ويستن
خةمباريةكى و كارةسات روودانى يا طوناه
ثَيى دةبن ةتَيك

َ
حال ..تووشـــى زؤر هتـــد

زَي، تةسكبونةوةى كؤنيشانةى دةوترَيت
لة رادةيةكى زَي ماســـولكةكانى كة تيايدا
ضوونة لـــة رَيطـــة و زؤردا كـــرذ دةبـــن
لةئةنجامى دةطـــرن و ضـــووك ذورةوةى
ثةســـتناوتنى ثياودا بؤ ناوةوة ئازارَيكى
ةتى

َ
حال واتة دةبَيت دروست ذنةكة بؤ زؤر

ثَيويســـتة و دةروونية ةتَيكى
َ
حال دووةم

بكرَيت، ضارةسةر دةروونى ثزيشكى الى

كارة باش ثَيش يا ثياوةكـــة بةماوةيةكى
لة نائارامـــى و سَيكســـيةكة ناِرةحةتـــى
تةواو باشى ئامادة بِرةوَينَيتةوةو ذنةكةدا
بكات. دروست تيايدا سَيكسيةكة كارة بؤ

لةناو ئةطةر هةية سكثِربوون ئةطةرى ئايا ث:
كرا؟ سَيكس بانيؤدا

تؤواوى وة و ئةطةرضوك ضووبووة ناو زَي-
ئةطةرى بةتةواوى َي،

َ
بةل ناويةوة رذانـــدة

هيض ةتةدا
َ
لـــةو حال و هةية ســـكثِربوون

ئاوةكةى و ثةيوةندييةك نييـــة بة بانيؤ
تؤوةكاني ثياوةكة ئةطةر م

َ
بـــةال ناويةوة،

سكثِربوون ئةطةر ئةوا ئاوةكةوة ناو كردة
ضةند مـــاوةي ثيـــاو بؤ نابَيـــت، تـــؤوى
دةمَينَيتةوةو ضركةيةكلةئاوىشلةتَيندا
لةئاوى طةرمدا بةآلم دةمرَيت، لةثاشـــدا
ئاو ئةوةى سةرةِراى دةمرَيت راســـتةوخؤ
دةضَيتة ندن (ئؤزمؤزى)

َ
دةال بة كـــردارى

و ئاوســـان
َ
تووشـــى هةل و ناو تؤوةكانةوة

لةبةر ئةوة بكات. تةقاندنيشـــيان رةنطة
دةطمةنة. زؤر دوايي ئةطةرةى ئةو

ثَيكهاتووة و لةضى و ــة ضيي ثياو ث: تؤواوى
ضيية؟ كاريطةرى لةسةر ذن

ماددة َيـــك
َ
كؤمةل لـــة تـــؤواو بة طشـــتى

تؤاوة شـــلةى لة كـــة بريتني ثَيكهاتـــووة
شـــلةى و ثرؤســـتات شـــلةى دانة و

َ
ضيكل

كة و تؤوةكان ميزةِرؤ كؤرثةو شـــلةى ناو
دروستدةبنهةريةكلةمشالنة لةوةتةدا
َيكى

َ
رؤل و ئاســـتى دياريكـــراون بةرَيذةو

هاوسةنطى ثةيداكردنى لة دةبينن طةورة
سةرةِراى تؤوةكان، بؤ (ئؤزمؤزى) دةآلندن

دةكةن. تياياندا مةلةى كة ئةوةى
جاردا لة يـــةك رشـــتنى تؤواو قةبـــارةى

و  ســـَيجاية، 4 تا 6 ســـانتيمةتر نزيكةى
دةطؤِرَيت، كاتةكةى بارى بةثَيى ئةمةش
ثشـــوودان لة مرؤظ كاتانةى لةو بةزؤرى
نةكـــردووة قورســـي دايـــة و ئةطـــةرى
لةدواى كـــة كاتانةى ئةو زياترة لةضـــاو
هةروةها دةرةوة، دَينة زؤر ماندووبونَيكى
دةطؤِرَيت ديش كةسَيكى بؤ كةسَيكةوة لة

خؤراك جؤرى و بؤماوةيي بـــارى بة ثَيى
َسكســـيةكةدا، لةكارة تةواوى و ئارةزووى

 300 – 250 و لةهـــةر جارَيكدا نزيكةى
تةواوى كَيشـــى كة مليؤن تـــؤوى تَيداية

 2,5 نزيكةى جارَيكدا دةكاتـــة لة تـــؤواو
بة  ثرؤتني بوونى ســـةرةراى 3 طـــرام. –
تـــؤواو مادةكانى دياريكراو، رَيذةيةكـــى
تؤتياى و و سثَيرمني ليستني و فؤسفؤر
هاتنة لةدواى تؤواو بؤنى هةروةها تَيداية،
دى كةسَيكى بؤ كةســـَيكةوة لة دةرةوةى
ثياوى تؤواوى بؤنـــى بة ثياو دةطؤِرَيـــت.
تَيكدةضَيت، ثَيى و دةبَيت تَيكةأل ى

َ
دل دى

بؤنى تؤواوى ثياو لة ذنـــان زؤرَيك بةآلم
و دةكةن حةزى لـــَي دةيانهروذَينَيـــت و
دةيخؤنةوةو ســـانايي زؤر بة هةندَيكيان
بؤنى ذناندا لة زؤرَيـــك لة دةدةن، قوتـــى
و ميتاثؤليزم كردارةكانـــى ثياو تـــؤواوى
و دةم طةشاندنةوةى و جةستة ثَيكهَينانى

دةكةن. زياد ضاو،
كـــة دةريانخســـتووة تاقيكردنـــةوةكان
كار بةتةواوى هَيلكةدانيـــان ئةو ذنانةى
مَي هؤِرمؤنى بةباشـــى و ناتوانن ناكـــةن
لة رقيـــان زؤر بِرَيـــذن، (ئيســـرتؤجني)
تؤواوَيكى هةموو و مَيردةكانيان تؤواوى
بة دةضَيت، تَيك ى ثَي يان

َ
دل دةبَيتةوة دى

ثَيضةوانةوةي ئةوذنانةىكة تةندروستيان
خؤيانةوة مَييةتى بة ثارَيزطارييان باشةو
رذاندنـــى بـــة باشـــى كـــردووة بةهـــؤى

باشى. بة تياياندا ئيسرتؤجني
لةطةأل  ذنانةى ئةو ئةمانـــة     ســـةرةِراى
ضارةيان بة حةز يا ناكؤكن مَيردةكانياندا
لـــة تـــؤواوى قَيزيـــان زؤر ناكـــةن، زؤر
بيبينن هةركة دةبَيتةوةو مَيردةكانيـــان

دةِرشَينةوة. و دةضَيت تَيك يان
َ
دل

بةنيو ذندا زَيى لـــة ثاش رذاندنى تـــؤواو
بةشـــى هةرة زَي ســـةعات ديوارةكانـــى
دةضَيتة راســـتةوخؤ و دةمذن

َ
هةل زؤرى

هةر َيت،
َ
دةجول خوَينـــدا لة خؤَينـــةوةو

سَيكسي ثاش كردارى كة ذن لةبةرئةوةية
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تؤواوى بؤنى دوو سةعات يا سةعاتَيك بة
دَيتـــة دةرةوة، هةناســـةيدا لة ثياوةكةى
ميزةوة دةكاتةوة وبةشـــَيكيش لةرَيطاى
لةخوَينىذندا بوونىتؤواوى ثياو دةرةوة.
و دةكات ضاالك ذن سَيكسي بارى هةميشة
دةكات زياد كردارةكة بؤ ئارةزووى و حةز
دةذَينَيتةوةو بـــةردةوام و مَييةتيكـــةى
، ناكات وةرســـبوونى و تووشـــى سســـتى
زؤربةى كة ســـةرةكية هؤيةكى ئـــةوةش
راستةوخؤ دةكةن تؤواوى ثياو حةز ذنان
بةكارهَينانى زَييانـــةوة و دذى برذَيتـــة

طرتنى ديكةن. رَيطة هةر كؤندؤم يا
ئةمانة نـــاوةوةى  هةمـــوو     ســـةرةراى
كردارة كاتى لـــة ذن زاوزَيى كؤئةندامـــى
كرذبون كزانةوةو تووشـــى سَيكسيةكةدا
تؤواو رذاندنـــى لةطـــةأل بةآلم دةبَيــــت،
كرذبوونة كزانـــةوةو ئـــةم بةســـةرياندا
ناِرةحةتـــى هـــةر و زيادةيـــة نامَينَيـــت
دةِرةوَيتةوة، تَيـــدا بَيـــت و وةِرســـيةكى
هةرلةبةرئةوةشةئةوذنانةىمَيردةكانيان
ئؤرطازم ثَيش بةكاردةهَينن يـــا كؤنـــدؤم
رادةكَيشنةوة ضوكيان تؤواو هاتنةوةى و
ذنةكانيان دةيِرَيذن دةرةوة لـــة و دةرةوة
ناِرةحةتى تةنطذةو بة هةســـت هةميشة
هؤكار و و بةكةمرتين دةكـــةن دةروونـــى
جار زؤربةى و بَي ئارامـــن و دةضـــن

َ
هةل

رةنطة ســـاكار دةطرين لةبـــةر هـــؤى زؤر
كة ئةم ذنانة لةوةدابَيت هؤكارى ثلة يةك
ماددة ة

َ
كؤمةل ئةو مذينى

َ
هةل لة بةشن بَي

كة ثياوةكةيانداية تؤواوى لة كيمياويةى
ة
َ
كؤمةل لة راســـتةوخؤى كاريطةرييةكى

ســـايكؤلؤذى و جةســـتةيي كارلَيكَيكـــى
بةشـــة، لَييان بَي ئـــةو هةيةو ذنةكـــةدا
كة تـــؤواوةكان بةرامى و بؤن ســـةرةِراى
دةســـورَينةوةو ســـييةكاندا و لـــة خوَين
ذيان بؤ تَيِروانيان دةكاتةوةو دةروونيـــان
لة بةشن بَي ئةو ذنانة كة دةكات خؤشرت
كيمياويانة ماددة و بـــؤن ئةم وةرطرتنى
وئارةزوى حةز ثليتةى ئةوةى شـــا لةطةأل

داطريســـاوة، تياياندا بةتةواوى سَيكســـي
و تينوَيتى هةســـت بـــة بةآلم هةميشـــة

.. دةكةن تَيرنةبوون
لة ثياودا ــة ــؤن رةثبوون ل ض ــا وةك ث: ئاي
لة روودةدات،ئايا ئةنجامىئارةزوىسَيكسيدا

هةية؟ رةثبون ذنيش
ئارةزوى بةرزبوونـــةوةى َي لةكاتـــى

َ
بةل

بازى طةمة لةكاتى بةتايبةتى سَيكســـيدا
طةلَيك مَيـــردةوة، اليـــةن لة سَيكســـيدا
رةث جةســـتةى بةرز دةبنةوةو ناوضةى

دةبنبةتايبةتى:
بؤ هروذمـــى خوَينةوة بةهـــؤى ميتكــة:
دةكشـــَيت، دةكات و قةبارةكةى زياد ناوى
دةبَيتة قةبارةكةى ميتكةكةشي لوتكةى
و دةبَيت و رةث خـــؤي ئةوةندةى ضةند
طةورةكةدا لضة هةردوو لةنَيوان دةرةوة بؤ

دةردةثةِرَيت.
دةمارة تـــؤِرة ئةو بةهؤى طؤى مةمـــك:
رةث طؤكة مةمكةكانداية، طؤى لة زؤرةى
كة لَيدَيت واى دةئاوســـَيت

َ
هةل دةبَيـــت و

هةستيار زؤر بازى طةمة و بةركةوتن بؤ
دةبَيت.

دةبن ثِر طـــةورة لضة هـــةردوو لضةكان:
لضة لةناويشـــةوة دةكرَينةوة، و لة خوَين
دةطةِرَين

َ
هةل بةتةواوى ســـور بضوكةكان

زياد جـــارةى خؤيان ضةند و قةبارةيـــان
بةركةوتن بؤ دةبن هةستيار زؤر و دةكةن

.
دةبَيتةوةو ثِر  نةرم وردة وردة زَي: ناو زَي
ثارسؤُّـ رذَينةكانى كة لينجاو لة دةبَيت
سَيكسي كارى بؤ دةبن ئامادة و دةيِرَيذن
لة شوَينى خؤي ،G ى

َ
خال و لةناويشـــةوة

و زؤر دةبَيت رةث كةمَيك بةرز دةبَيتةوةو
سَيكسيةكةدا كارة دةبَيتلةكاتى هةستدار
ذنان زؤربةى بةردةكةوَيـــت، كة ضوكـــى
سَيكســـي هروذاندنَيكـــى بـــة هةســـت 

ثَيى. لةرادةبةدةر دةكةن
مناَلدان:

بةسةر كاريطةريشى سَيكسي هروذاندنى

ئةو لـــةدواى ضونكة هةية، دانـــةوة
َ
منال

دان
َ
مندال ملـــى و ـــدان

َ
منال هروذاندنـــة

بؤشـــايي لةناو دواوةو بـــؤ دةطةِرَينـــةوة
يارمةتى ئةمةش دوردةكةونةوة، ضوكةوة
ذورةوةى دةداتبؤضوونة فراوانبوونىزَي
طةورة لضة هـــةردوو دواتـــردا ضـــوك، لة

دةلكَين. بةيةكةوة و يةك دَينةوة
سَيكســـي بازى طةمـــة ث: هةنطاوةكانـــى
وبم ســـةركةتو بتوانم ضـــؤن ضييـــة؟ و

تيايدا؟
زؤر جياوازيةكى كـــة لةوةدانيية طومان
شـــارةزايي كة ثياوةى ئةو لةنَيوان هةية
ثياوةى ئـــةو و هةية لةكارى سَيكســـيدا
مانايةى بةو ية ســـثى دةســـت كة تيايدا
ذن سَيكسي كةمن.كارى زانياريةكانى كة
كارَيكى شـــتَيكدا هةموو لةثَيش و مَيرد
مرؤظ نةستى و هةست هةموو رؤحيةو
كارَيكى ئةوةى سةرةِراى بةشدارن، تيايدا
تـــةواوى كـــة فســـيؤلؤذى جةســـتةيية
لة بينـــني، لـــة ئةندامةكانـــى جةســـتة
ةى

َ
دةطاتة جول تا لة طوَيطرتـــن بؤنكردن

تةواوىهةمووماسولكةكانوطواستنةوةى
لة كؤئةندامى دةمارييـــةكان راطةياندنة

دةبن. هاوبةش دةماردا
ئةوةندة نيية  تةنها بة سَيكسي  واتة كارى
ضةند لةثاش و لةزَيدا بَيـــت كة ضـــوك
هَيشـــتا ثياو لَي بَيتةوة كةم خولةكَيكى

دابَيت. كارةكة سةرةتاى لة ذنةكةى
طةياندنى  و ذن ئارةزووةكانى  تَيركردنى
طةورةية سَيكسي هونةرَيكى قايلبونى بة
تةواوى هةنطاوى ثياوَيك هةموو ثَيويستة

بنَيت. بؤ
لة طةورةية وزةيةكى بنةِرةتدا لة سَيكس
َيتوسَينتةرى سةرةكى

َ
دةقول

َ
جةستةوة هةل

ئةوانةش مَيشـــكداية، لةناو ئةم وزةيةش
ضاو، لة بريتني دةدةن هان وزةية ئةم كة
ئةندامةكانى لةش، ثَيســـتى دةســـتةكان،
ئةم هروذاندنى لةكاتى ولَيوةكان، زاوزَي،
بؤنكردن، بينني، رَيطـــاى ئةندامانةدا لة
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طوَيطرتن لة قسةى خؤش، و دةستلَيدان و 
طةمة كردن بةئةندامةكان بةهؤى دةست 
و ثةنجةكانـــةوة هةســـتى هروذاندنةكة 
لة رَيطاى دةمارة هةســـتيةكانةوة دةضن 
بؤ ســـَينتةرى هروذاندن لة مَيشكدا ئةو 
مـــى مَيشـــك ناردنـــى خَيراى 

َ
كاتـــة وةال

خوَينة بؤ هةموو ئةندامةكان بؤ ئةوةى 
ئؤكسجينى تةواويان بطاتَي و كؤئةندامى 
دةمار بارطـــاوى دةبَيـــت و كار دةكات لة 
مدانةوةو كاردانةوة سَيكسيةكةدا ئةو 

َ
وةال

كاتة جةستةى ثياو ثِر دةبَيت لة ئارةق و 
زؤر جـــار دةم و ضاوى ثياو ثِر دةبَيت لة 
ؤثَيك 

َ
دةطةِرَيت و ضةند دل

َ
خوَين و سور هةل

لة ئاوى ثياو لة ضوكةوة دَيتة دةرةوة كة 
بَي تؤوة، و لة ذنيشدا رذَينةكانى ثارسؤُّـ 
دةســـت دةكةن بة رذاندنى لينجة ماددة 
كة تةواوى نـــاو زَي لينج دةكةنةوة و ناو 
دةم ثِر دةبَيت لة ليك و زؤر جار ليكةكة 
بة دةمدا دَيتة خوارةوة. ثَيويســـتة ثياو 
تا دةتوانَيت ئةم وزة بـــةرزة زوو بةفرِيؤ 
نةدات و هـــةوأل بدات بؤ ماوةيةكى درَيذ 

َيتةوة.
َ
خايةن بيهَيل

َيكى زؤر طةورة لة هروذاندنى 
َ
    ماض رؤل

سَيكســـيدا دةبينَيت لَيوةكان و زمان ثِرن 
لـــة كؤتايي تؤِرى دةمـــارةكان، لة كاتَيكدا 
لَيوةكان بةريةك دةكةون، ثَيويستة ثياو 
زمان بهَينَيت بة لَيوةكانى ئةوى ديكةدا، 
َيت لةيةك بارى 

َ
تا دةتوانَيت لَيوةكان بجول

تةوةو خَيرا خَيرا زمان 
َ
وةستاودا نةيانهَيل

لةناو دةميدا بطوَيزَيتـــةوةو بةر هةموو 
ةية 

َ
ناوضةكانى دةمى بكةوَيت و ئةم جول

بـــة بةردةوامى هانى هةســـتة خانةكان 
دةدات كة لةناو زمان و لَيوةكاندان هةست 
بة سةرطةرمى بكةن و زياتر وزةكة بةرز 
ةى 

َ
بكةنةوة و بةردةوامبوون لةسةر جول

ئةم لَيوانة و ماضى بةردةوام لةكاتى كارة 
سَيكسيةكةشدا وزةكة زياتر دةكات، ضَيذ 
ى رؤحيش بة سَيكسةكة 

َ
و هةستَيكى قول

دةبةخشَيت.
   هةروةها ياريكردن بة طؤي مةمكةكان 
بة دةســـت و جار جار لَيوكان بة هَيواشى 
ثلةى هةستدارَيتى و هروذاندن لة ذنةكةدا 
دةطةيةنَيتة ئةوثةِرى، هةروةها ياريكردن 
بـــة ميتكـــةو ثةنجـــةدان لة لضـــةكان و 
ى G، ئامادةباشييةكى 

َ
طةياندنيان بؤ خال

ثلـــة يةك لـــة ذنةكةدا دروســـت دةكةن. 
ئـــةو كاتـــة كارة سَيكســـيةكة وردة وردة 
دةســـت ثَيبكات و ثةستانى لةش بخرَيتة 
ســـةر بةشى سةرةوةى كؤئةندامةكة واتة 
ناوضةى ميتكة، بةشداربوونى هةموو ئةم 
بةشانةى لةش ثَيكةوة رَيطة خؤشكةرَيكى 
نمونةيـــني لة طةياندنـــى ذن بة لوتكةى 
ضَيـــذ و ئؤرطازم، كـــة هةندَيكجار ئةطةر 
كارةكة بةردةوام بوو ثياو توانى لةســـةر 
نـــةى بةردةوام بَيت و بؤ ضةند 

َ
ئةم جوال

جارَيكى يـــةك لةدواى يـــةك ذن دةطاتة 
ئؤرطازم، لة ثاشدا رذاندنى تؤو لةناو زَيدا، 
هَيز و وزةيةكى ديكةى زياد دةبةخشَيت 
بـــة ذن و زؤرجار لةطةأل دةرثةِرينى هةر 
بةشـــَيكى تؤواودا ذن تووشى لةرزى يةك 
لةدواى يـــةك دةكات، ثياو لةثاش راهاتن 
لةو كاتةى هةست دةكات كة وزةى لةشى 
طةيشـــتؤتة ئةو ثـــةِرى خةريكـــة تؤواو 
ـــةى كارة 

َ
برَيذَيـــت، دةتوانَيـــت لـــة جول

سَيكســـيةكة بكةوَيـــت و ضةنـــد جارَيك 
مذَيت و بيداتةوة 

َ
هةناســـة بةتوندى هةل

و لةهةمـــان كاتـــدا لة طةمـــةى طؤكان و 
ثةنجةى نةكةوتبَيت ئةمة بؤ ئةوةية كة 

كةمَيك رذاندن دوابخات.
   هةروةها ثياو ثَيويستة ئةوة بزانَيت كة 
دواى طةيشتنى بة لوتكةى ضَيذ (ئؤرطازم) 
و رذاندنـــى تـــؤواو ثةلـــة نـــةكات، و لة 
ة 

َ
جةستةى ذنةكة نةبَيتةوةو لةسةر جول

بةردةوامةكانـــى خـــؤى و طةمةبازى واز 
نةهَينَيت و بـــؤ ماوةيةكى باش بةردةوام 
بَيت، بةتايبةتـــى ياريكردن بة ميتكة، و 
لضةكان و تا بةتةواوى هةســـت بة لةرزة 

يةك لةدواى يةكةكانى ذن دةكات.
  هةندَيك لة ثياوان كارَيكى باش دةكةن كة 
لةكاتى كارة سَيكسيةكةشدا بة ثةنجةيان 
هةر يارى و طةمة بازى بة ميتكة دةكةن 
ئةمـــة دةبَيتة هؤى ئـــةوةى هروذاندن و 
دةرثةِراندنى وزة لة ذندا بطاتة ئةو ثةِرى 
و بةتـــةواوى بيطةيةنَيتـــة لوتكةى ضَيذ 

(ئؤرطازم) و سةرطةرمى.  
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ئةطـــةر  باســـةدا  لـــةم  لَيـــرةداو 
ناسييانةي ئةم 

َ
بةورديي باسَيكي كؤمةل

مةســـةلةية بكةيـــن و كاريطةرييةكاني 
لةسةر تاك و رةفتارةكاني و دةرةنجامة 
طـــةدا 

َ
كؤمةل لةنَيـــو  نَيطةتيظةكانـــي 

شيبكةينةوةة، دةطةينة ئةو ئةنجامةي 
كةماددة بَيهؤشكةرةكان بةبةآليةكي يان 
دياردةيةكي كؤمةآليةتي نَيطةتيظ دَيتة 
طة 

َ
ئةذمار كـــة بة رؤكي تـــاك و كؤمةل

دةطرَيـــت و لَييـــةوة ضةنـــدان طرفتي 
دةروونـــي و كؤمةآليةتـــي و ئابووري و 

تةندروستي لَيدةكةوَيتةوة.
ناســـان و توَيـــذةران طةلَيـــك 

َ
كؤمةل

لةســـةر  شـــرؤظةيان  ينـــةوةو 
َ
لَيكؤل

طـــةدا 
َ
مـــاددة بَيهؤشـــكةرةكان لةكؤمةل

خســـتووةتةِروو كةتَييدا سةرجةم ئةو 
دةرئةنجامـــة خراثانةي كـــة لةِرَيطةي 
ئالوودةبـــوون بةم ماددانةوة تووشـــيان 
 هةموو ئةمانةشدا 

َ
دةبَيت، بةآلم لةطةل

نةتوانراوة تائَيســـتا هؤكاري سةرةكي و 
ريشـــةيي بؤ ئةم ماددةية بدؤزرَيتةوة 

ماددة  بَيهؤشكةرةكان
رةوتي مَيذوويي و كاريطةرييةكاني لةسةر كؤمةَلطة

لةتيف حسَين* 
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كةمكردنةوةي ـــي
َ
هةول هيـــض نةبَيـــت

بدرَيت.
هؤكارةكاني لةترســـناكرتين يةكَيك
لةنَيـــو ماددةيـــة ئـــةم  زيادبوونـــي 
كةبازرطاني باندانةية ئـــةو طةدا

َ
كؤمةل

ئةطةرضـــي دةكـــةن بـــةم ماددانـــةوة
مرؤييةكاندا طة

َ
كؤمةل ســـةرجةم لةنَيو

لةِرَيككةوتنة تةنانةت  نةكراوةو  ياساغ
رَيســـاي ياســـاو ةتييةكانيشـــدا

َ
نَيودةول

بةمةبةســـتي دانـــراوة بـــؤ تايبةتـــي 
بَيهؤشكةرانةي ماددة بةو بازرطانيكردن
ياســـاغييةوة، ضوارضَيوةي كةضوونةتة
رؤذبةِرؤذ ئةمانـــةدا  هةمـــوو

َ
لةطـــةل

ماددةية ئةم بةرهةمهَيناني و ضانـــدن
طرتن بةِرؤذيش رؤذ لةزيادبووندايـــةو
و بَيهؤشكةرةكان ماددة و ســـووتاندني
بازرطانيكةرةكان باندة دةستطريكردني

لةزيادبووندان. ماددانةوة بةم
ثشـــت لةهؤكارةكانـــي يةكَيـــك 
ياســـاغ كراوة، بازرطانييـــة ئةمجـــؤرة
كة ماددييـــةي داهاتـــة بريتييـــة لـــةو
دةســـتي فرؤشـــتنييةوة  لةِرَيطـــةي
كةبازرطاني دةكةوَيـــت ئـــةو كةســـانة
بةبَيئـــةوةي دةكـــةن بـــةم ماددانـــةوة
يةكَيكي بووَيت، زؤري ماندووبوونَيكي
ياساو ئةو سةرجةمي لةهؤكارةكان ديكة
رَيطةيانةوة لـــة رةنطة كة رَيســـايانةية
طونجاوتر ميكانيزمَيكـــي نةتوانرَيـــت
ئةم ياســـاغ و قةدةغةكردني دابنَين بؤ
ياساكاني ناكرَيت ئةوةية ماناي ماددانة،
بَيهؤشـــكةرةكان بةمـــاددة تايبـــةت 
غةرامةكردنـــي و  بةدةســـتطريكردن
بَيت، مةلةفة بةو كؤتايي بازرطانـــةكان
كارةيان طةورةترين هةِرةشـــةية كةئةم
طـــةو

َ
كؤمةل كؤمةآليةتـــي ذيانـــي بـــؤ 

و دةرووني طرفتي ضةنـــدة لةِرَييانةوة
َ
كؤمةل و خَيزان كؤمةآليةتي بةرؤكـــي
دةطرَيـــت، مرؤظايةتـــي طـــةي

َ
و كؤمةل

طونجاوتر رَيطةضارةي دةبَيت هةربؤية
ئـــةو غةرامةكردنـــي لةبةندكـــردن و
ئةمشَيوةية ضونكة بطريَيتةبةر، كةسانة
كةســـانة ئةم بؤ ثةيِرةوبكرَيت لةياســـا
تةشةنةســـةندني بةربـــة  ناتوانرَيـــت
و كوردستان بةوةي كةئَيســـتا بطريَيت،
هةِرةشةيةي ئةم خؤشمان هةرَيمةكةي
ضارةســـةري ئةطةر رةنطـــة لةســـةرةو
هةِرةشـــةو نةدؤزرَيتةوة بـــؤ طونجاوي
بةرضـــاو رَيذةيةكـــي مةترســـييةكةي
كلتوورو و كـــوردي طةي

َ
بةكؤمةل زيـــان

بطةيةنَيت. دابونةريتةكةي
بَيهؤشكةرةكان: ماددة مَيذووي

بةمَيـــذووي ضاوَيـــك ئةطـــةر 
ســـةرنج بخشـــَينينةوةو مرؤظايةتيـــدا
دةطةينة جيهان طةكانـــي

َ
كؤمةل بدةينة

ماددة داني
َ
كةســـةرهةل ئةو راســـتييةي

مَيذوويةكي ترياك، – بَيهؤشـــكةرةكان
هـــةرةزؤري زؤربةي هةيـــةو دَيرينـــي
كوشـــندة ثةتـــا لـــةم طـــةكان

َ
كؤمةل

و نةبـــوون بَيبـــةش  كؤمةآليةتييـــة
كَيشةو ضةندان رووبةِرووي لةِرَيطةيةو
بونيادي ســـةرجةمي بوونةتةوة طرفت
طةيان خستووةتة مةترسييةوة.

َ
كؤمةل

تلياك بؤ هَيوركردنةوةي لةكؤنةوة
بةكارهَينـــراوةو ئـــازارو دةرمانكـــردن
و ضَيذوةرطرتـــن بـــؤ هؤيـــةك بـــووة

و ثةذارة. خةم دةرضوون لةم
دةرماني نةبوونـــي واتـــة بةهـــؤي
ســـةردةمةدا لـــةم وةك ئازارشـــكَين
بةناضـــاري مـــرؤظ بوونيـــان هةيـــة،
بةكارهَيناني بـــةر ثةناي بردووتـــةوة

كةمَيك بةهؤيـــةوة تـــا ئـــةم ماددةيـــة
كةمبكاتةوة، ناِرةحةتييةكاني لةئازارو
لةوبواري ماددةيـــة واتة لةكؤنـــدا ئةم
بةخراث نةك بةكارهَينراوة، ثزيشكيدا
ئامادةيي لةئَيســـتادا بةكارهَيناني وةك
بؤ مرؤظ ئـــةوكات لةمة هةية، جطـــة
بةكاري خؤي دةرووني بواري و رابواردن
ئارامي ماددانة ئةم مانايةي بةو هَيناوة،

بةخشيوة. بةمرؤظةكان دةرووني
و بؤضوون هةندَيك وةك لةمة جطة
سوقراتي دةكةن بؤ ئاماذةي ســـةرضاوة
ترياكي يؤناني فةيلةســـووف-حةكيمي
ســـك ئازاري بةمةبةســـتي نةهَيشـــتن

سكضوون بةكارهَيناوة. ئَيسةو
لةدايكبووني  بةر

َ
600 سال نزيكةي

باسيان يؤنانييةكان مةسيح، بريمةندة
ثزيشكيدا ترياك لةبواري لةكاريطةريي
بةيةكَيك خةشخاشـــيان ي

َ
طول كردووةو

ناوبردووة، خةشخاش ة جوانةكان
َ
لةطول

ناودةبرَيت، بَيهؤشـــكةرةكان بة مـــاددة
ئةفيونييةكان ماددة ديكة بةمانايةكـــي
دروســـتدةكرَيت خةشـــخاش لةطيـــاي 

ترياكة. كةديارترينيان
مَيذووييةكان سةرضاوة لةمة جطة
كةمحةمـــةد دةكـــةن بـــةوة ئامـــاذة 
ئَيراني زاناو ثزيشـــكي رازي زةكةريـــا
ترياك ضوارةميش و ســـَييةم ســـةدةي
دةرمان وةك و شـــادانةي و خةشـــخاش
نةخؤشـــةكان ضارةســـةركردني بـــؤ 

بةكارهَيناوة.
نيشـــانة يةكـــةم هةروةهـــا
لةضينـــدا كؤلؤنياليـــزم  ناســـراوةكاني
لةِرَيي بةترياكـــةوة بةبازرطانيكـــردن
لةمة جطة دةستيثَيكرد، ئينطليزةكانةوة
بةبناغةدانةرو لةئَيرانيشـــدا، ئينطليزةكان
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تريـــاك مـــاددةي تةشةنةســـةندني 

لةسةردةمي ئَيراندا دةناسرَيت لةوآلتي
سةفةوييةكاندا.

وةك ئةمانـــة هةمـــوو ســـةرباري
لةســـةرضاوة زؤر و باســـدةكرَيت
بةمـــاددة تايبـــةت مَيذووييةكانـــي
لَيوةدةكرَيـــت باســـي بَيهؤشـــكةرةكان
مـــاددة كـــة راســـتيية دةطةينـــة ئـــةو
دوورو مَيذوويةكـــي بَيهؤشـــكةرةكان
هةزاران هةيـــة دةطةِرَيتةوة بؤ درَيذي
ئةم ماددانةي مرؤظ ثَيش ئَيستاو

َ
سال

بةكارهَيناوة، جؤراوجؤر بةمةبةســـتي
كةكؤنرتين ئاماذة بةو بكةين دةتوانني
كردبَيت لةم ماددانة باســـي ســـةرضاوة
ســـؤمةرييةكانة، مَيذووي ســـةرضاوةي
لةهةشت كة ئؤديسةدا لةئةلياسةو جطة
ترياك نووسراوة زايني ثَيش

َ
سةدســـال

مرؤظ بَيهؤشـــكةرةو ماددةي كؤنرتيـــن
كتَيبـي لةنَيو هةروةها هَينـــاوة بةكاري
بة(ئاظَيســـتا) كـــة ئايينـــي زةردةشـــت
لةماددةي باسي جارَيك ضةند ناســـراوة
ماددةيـــةش ئـــةم (بةنط)كـــردووة،
دوو مةبةســـت بؤ مـــرؤظ لـــةو كاتةدا

بةكاريهَيناوة:
ثزيشكي. كاري بةمةبةستي .1

و رابـــواردن كاري 2. بةمةبةســـتي
لةهؤشضوون.

مَيذووي كورتةباســـةي لةم ئةوةي
دةردةكةوَيت بَيهؤشـــكةرةكانةوة ماددة
بةر

َ
ســـال هةزاران ئةوةيـــة كةمـــرؤظ

ماددانـــة بـــةم لةئَيســـتا ئاشـــنايةتيي
بـــةآلم بةكاريهَينـــاون، هةبـــووةو
ئـــةم بآلوبوونـــةوةي و بةكارهَينـــان
نةبووةو ئَيســـتا بةمشـــَيوةيةي ماددانة
ئةم وةك دةرئةنجامةكةشـــي هةروةها 

جطة نةبـــووة، ئَيســـتا دةرئةنجامانةي
لةبواري ماددانة ئـــةوكات ئةو لةمانـــة
ئَيســـتا وةك نةك بةكارهاتووة تايبةتدا
طرفت كيشـــةمةو دةيان كةبةهؤيانةوة
لةدةســـتداني طيان و مردن وتةنانـــةت

لَيدةكةوَيتةوة. مرؤظةكانيشي
بَيهؤشكةرةكان: ماددة ناسراوترين

ئةفيونييةكان ماددة .1

لةطياي كة دةوترَين دةرمانانة بةو
خانةي دةضنة و دروستدةكرَين خشخاش
ناسراوترينيان ئةفيونييةكانةو دةرمانة

مؤرفني  و opium لةتريـــاك بريتـــني
و   heroine هريؤيـــن  و   morphin

كؤكاين. و codein كؤدؤين
كانايس: ماددةي .2

طيـــاي بةبةرهةمةكانـــي كانابســـن
طراس  و gallow  دةوترَيـــت شـــادانة
دةرماني  دوو جوانا ماري GHERAS و

طروثةن. سةرجةم بَيهؤشكةري
سةرخؤشكةرةكان: دةرمانة .3

سةرخؤشـــكةرةكان يـــان دةرمانـــة
دةرمانيية بةرهةمة بةو ســـايكؤتروث
دةوترَيـــن ثيشةســـازييانة و كيميايـــي
ناوةندي سيســـتمي ســـةر كةكاردةكةنة
3بةشـــي بةســـةر و لةش دةمارةكانـــي
نةشـــةكةر- سةرخؤشـــكةر، مـــاددةي 
هانـــدةرو مـــاددة هالوســـنيوزيةكان،
ماددة و ئافتامينييةكان - بةهَيزكةرةكان
باربيتورتييةكان - سِركةرةكان هَيوركةر

دابةشدةبن. بزؤديازثينةكاندا و
بَيهؤشكةرةكان ماددة هاتنةناوةوةي

كوردي: كؤمةَلطةي بؤ
مَيذووييةي بوونـــة  ئـــةو

َ
لةطـــةل

بـــةردةوام بَيهؤشـــكةرةكاندا مـــاددة 
ةتةكانيش هةرضييةك

َ
طـــةو دةول

َ
كؤمةل

دذايةتي يانـــداوة
َ
هةول ثَييان كرابَيـــت

مـــاددة ثةرةســـةندني بآلوبوونـــةوةو 
داناني لةِرَيطةي بكرَيت، بَيهؤشكةرةكان
لةِرَيطةي يان تايبةتةوة رَيســـاي ياســـاو
ةتييةكانةوة

َ
نَيودةول ثةيماننامة ياســـاو

و بةضانـــدن رَيطـــة بتوانـــن بَيـــت، 
بَيهؤشكةرانة ماددة ئةم بآلوبوونةوةي
ئاشكراية ضونكة طة،

َ
كؤمةل لةنَيو بطرن

ماددانـــة خراثـــي ئـــةم بةكارهَينانـــي
بؤتةهـــؤي ئَيســـتاي  بةمشـــَيوةيةي
و كؤمةآليةتـــي ثةتـــا بآلوبوونـــةوةي
تةندروســـتييةكانيش و دةروونـــي
ئاسايشـــي بـــاري وادةكات  لةمـــةوة 
مةترســـييةوةو بكةوَيتة كؤمةآليةتـــي
الدانة و ترســـي بآلوبوونـــةوةي تـــاوان

لَيبكةوَيتةوة. كؤمةآليةتييةكاني
طةيةكي

َ
كؤمةل وةك كــوردســتــان

دابونةريت كلتوورو خاوةن موحافيزكارو

ئةمانة بــةهــةمــوو ــني، ــاي ئ ــي  ــاوةن خ و 

ثــَيــوةرة بــةهــاو ــة ــةت ــوون ــةب ــت ك ــَي ب
دةبَيت طة

َ
كؤمةل كؤمةآليةتييةكاني 

بآلوبوونةوةيان ماددانةو ئةم بووني
نةك بَيت ياساغ شَيوةيةك بةهةموو
كو

َ
بةل يــاســايــيــةوة، لـــــةِرووي تــةنــهــا 

كؤمةآليةتييةكانيشةوة، ياسا لةِرَيطةي
ئةم لةناو كةسَيك ئةطةر نموونة بؤ
يان بةبازرطانييكردن طةيةدا

َ
كؤمةل

بطريَيت ماددانةوة ئةم بةبةكارهَيناني
ــن، ــزادةدرَي س يــاســاوة نــةك لــةِرَيــطــةي
كؤمةآليةتييةكان ياسا لةِرَيطةي كو

َ
بةل

ئايينةوة ــطــةو
َ
كــؤمــةل نــةريــتــةكــانــي

و كةمدةكات كؤمةآليةتي  لةثلةوثايةي
ئةو لةدةست بةئاساني نةتوانَيت رةنطة
سةيري ئةطةر ببَيت.  رزطــاري  سزاية
ئةفغانستانيش بكةين، و وآلتاني ئَيران
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طةيةكي 
َ
كؤمةل بةهةمانشَيوة  كةئةمانيش

و ــني ــاي لـــــةوَي ئ و ــارن ــزك ــي ــوحــاف م
كاري كؤمةآليةتييةكان دابونةريتة
 ئةمانةشدا

َ
خؤيان دةكةن، لةطةل جددي

دةستبةراطرتني رَيــــذةي  ــن ــري زؤرت
ئامارة بةثَيي بَيهؤشكةرةكان مـــاددة
دةركــــةوتــــووة ــان ــةك ــي ــي ــةت

َ
ــودةول ــَي ن

لةطةورةترين هــةروةهــا لةئَيرانداية،
بَيهؤشكةرةكان ماددة ضاندني طةكاني

َ
كَيل

لَيرةدا ــت دةمــةوَي لةئةفغانستانداية
نة و نةئايني رةنطة بدةم بةوة ئاماذة
يان

َ
رؤل كؤمةآليةتييةكان بةهاوثَيوةرة

هةبَيت ــةدا ــاددان م ئــةم لةنةهَيشتني
هةرضةندة ضونكة طةدا،

َ
كؤمةل لةنَيو

و ياساغ وآلتانةشدا لةو ماددانة ئةم
بةكارهَينةران كةضي قةدةغةكراون
زياترة ماددانةوة بةم ئالودةبوواني و
لَيرةوة طة،

َ
كؤمةل و وآلت لةهةندَيك

كةبةكارهَينان راستييةي ئةو دةطةينة
زياترة مــادانــةوة بــةم ئــالــودةبــوون و 
لَيرةوة طة،

َ
كؤمةل و وآلت لةهةندَيك

كةبةكارهَينان راستييةي ئةو دةطةينة
هؤكارو مــاددانــةوة بةم ئالودةبوون و 
كةثَيويستة فاكتةريديكةيلةثشتةوةية
و كؤمةآليةتي توَيذةراني ةتةدا

َ
حال لةم

يان
َ
رؤل دةرووني ثةروةردكاراني ثسثؤِرو

كةِرةنطة لةدةستنيشانكردنيدا، هةبَيت
و نةكرَيت بةئاساني هــةروا كارة ئةم
دامةزراندني و جددي بةكاري ثَيويستي
هَيوركردنةوةو بؤ هةية تايبةت دةزطاي
كــةمــكــردنــةوةي ـــةوةو ـــردن ـــريب ـــةب ل
كَيشاني لةسةر راهاتن و ئالوودةبوون

بَيهؤشكةرانة. ماددة ئةم
و بةكوردســـتان ئةوةي ثةيوةنديي
ماددةي هةية كوردييـــةوة طـــةي

َ
كؤمةل

ئالوودةبووني و بةكارهَينان بَيهؤشكةرو
بَيهؤشـــكةرةكان بةماددة تاكي كـــوردي
نيية، كؤني و دَيرين زؤر مَيذوويةكـــي
هاتنة و بةكارهَينـــان رةنطة مَيـــذووي
كوردســـتان بؤ ماددانة ئـــةم نـــاوةوةي
لةضـــاو وآلتاني نةبَيـــت زؤر ئةوةنـــدة
لةهؤكارةكانـــي يةكَيـــك  دةوروبـــةر،
ماددانة بآلوبوونةوةو هاتنةناوةوةي ئةم
كوردســـتاندا بَيشـــومارةي ئةو كرانةوة
و و ئةو ثَيشـــكةوتن جيهـــان بـــةِرووي
ئابوورييانةية و كؤمةآليةتـــي طؤِرانـــة
ي رابردوودا

َ
لةضةندســـال كةكوردســـتان

بةتايبةتـــي لةِرووي بيني بةخؤيـــةوة
دةوروبةريـــدا، و دراوســـَي وآلتانـــي
وآلتانةي ئـــةو وايكرد هةمـــوو ئةمانة
مةنبةعـــي كةبةرهةمهَينـــةرو
كوردستان ماددانةن ئةم داني

َ
ســـةرهةل

بِرَيكي ســـاغكردنةوةي بؤ بازاِر بكةنة
تاكي ئالودةبووني ماددانـــةو زؤر لـــةم
بةشَيوةيةكي بةآلم ماددانة، بةم كوردي
وآلتدا لةزؤر كة لـــةوةي تر نهَيني زؤر
ئاماذةم هـــةروةك ضونكة بةكاردَيـــت،
لـــةم بؤكـــرد ســـزا كؤمةآليةتييـــةكان
رَيذةي لةدابةزيني ترسان طةيةداو

َ
كؤمةل

وايكردووة كؤمةآليةتييةكان ثلةوثايـــة
ترســـناكةكاني خانة بضنة ئـــةم كارانة
ئةستةمة كة ضونكة شـــتة تابؤكانةوة،
الري باري بطريَيت كارانوة بةو كةسَيك
طةدا

َ
كؤمةل لةنَيـــو خـــؤي  كؤمةآليةتي

بةبؤضووني هةربؤية بكاتةوة، راســـت
بةرطرتن لةهؤكارةكانـــي مـــن يةكَيـــك
بةكارهَيناني زياتري بةبآلوبوونـــةوةي

ئةمةية. ماددانة ئةم
كوردستانيشدا لةهةرَيمي ماوةيةكة
ئـــةو لةِرَيطـــةي لةميدياكانـــةوةو

راطةيانـــدن كةدةســـت زانيارييانـــةي
ثَييان ئاشنايةتيمان ئَيمةش و دةكةوَيت
رؤذانة و دةبيســـتني و دةبينني هةيـــة
كةســـي ضةند ضةنديـــن كيلؤطـــرام و
بَيهؤشـــكةرةكانةوة بةمـــاددة بازرطـــان
هَيناني كةزؤربةيان دةســـتطريدةكرَين،
خؤيان وتـــةي بةثَيـــي ئـــةو ماددانـــة
دةكرَيت ئةمـــان رادةســـتي لةئَيرانةوة
كةســـانةي ئـــةو هةندَيكجاريـــش  و 
ئةمانةش ئَيرانـــني، دةســـتطريدةكرَين
مةترسيدارة زةنطَيكي تَيدانيية طوماني
كوردي طةي

َ
كؤمةل ئاطاداركردنةوةي بؤ

كؤمةآليةتيية ثةتـــا ئةم لةدزةكردنـــي
طةنجي كـــوردي و كةتاكي كوشـــندةية
ثَيويســـتة بؤية دةبَيت، كورد تووشـــي
ميكانيزمـــي وردو  ينـــةوةي 

َ
لَيكؤل

رَيطةطرتـــن بـــؤ طونجـــاو بطريَيتةبـــةر
ئةم بآلوبوونةوةي و لةتةشةنةسةندن

طةيةدا.
َ
لةناو ئةم كؤمةل ماددانة

دةســـتكةوتني و كِرين ئةطةرضـــي
لةاليةن (تريـــاك) بَيهؤشـــكةر ماددةي
كـــوردي طةنجـــي يـــان تاكـــي كـــوردي
بةهؤي ئةويـــش زةحمةتـــة، كارَيكـــي
هةروةهـــا قةدةغةبوونةيـــةوة، ئـــةو 
بةهؤي كـــورد طةنجي بةهؤي ئـــةوةي
و سياســـي نالةبـــارة ئـــةو بارودؤخـــة
ئابوورييةي و دةرووني و كؤمةآليةتـــي
يـــان نةتوانَيـــت رةنطـــة تَييكةوتـــووة
رَيطـــةي نـــةدات ئةو بـــاري  ئابـــووري
بؤية زؤرجار بةدةســـتبخات، ماددةيـــة
ثةنادةباتةبةر خواردنةوةو بةكارهَيناني

سةرخؤشكةرةكان. ماددة و شروب
مــاددة بــةم بةرطرتــن رَيطةكانــي

بَيهؤشكةرةكان:
فـــرة و زؤرن ميكانيـــزم رَيطـــةو 



38 سةردةم 147زانستى

بتوانرَيت ئةوةي بؤ جياوازن رةهةندو
كوشندةية بطريَيت. بةم ثةتا بةر

لةكوردســـتاندا ئَيســـتا هةرضةندة
ئاسايشـــةوة دامودةزطاكاني لةِرَيطـــةي
تايبةت هؤبـــةي كـــراوةو كار بؤئةمـــة
بـــةآلم دروســـتبووة، بـــةم مةســـةلةية
و كةبةكارهَينان نةكـــردووة واي ئةمة
ماددانة كةمبكاتةوة، هاتنةناوةوةي ئةم
باســـم ضونكة لةبنةِرةتدا وةك ثَيشـــرت
و ســـوتاندن و بةندكـــردن لَيوةكـــرد 
و بَيهؤشـــكةرةكان مـــاددة لةناوبردني
و ماددة بةترياك كةســـاني بازرطانيكةر
رَيطرو نابنـــة ترةوة بَيهؤشـــكةرةكاني
ريشـــةيي، رَيطةضـــارةي و بةربةســـت
جارَيكي ئازادبوون ثاش رةنطـــة ضونكة
بةهؤي كار بطةِرَينةوة سةر هةمان ديكة
لةِرَيطةي كة قةبةيةوة ضةورو ثارة ئةو
دةستيدةكةوَيت، بازرطانيكردنةوة ئةم
كةســـي ناتوانرَيت كارة بـــةم هةروةها
بةكارهَيناني و لةكَيشان واز ئالوودةبوو
دةبَيـــت بهَينَيـــت، ماددةيـــة ئـــةم 
تايبـــةت دةزطايةكـــي لةكوردســـتاندا
لةكوردســـتاندا هةبَيت نةك هؤبةيةك
كةســـي ثســـثؤِر ضةندين و دابمةزرَيت
دةرووني بواري بةتايبةتي لةو بـــوارةدا
ئيشيان هَيوركردنةوةو كاربكةن و تَييدا
كؤمةآليةتي فةراغة ئـــةو ثِركردنةوةي
ثةلكَيشـــي كةطةنج بَيت و دةروونييانة
هةروةهـــا دةبـــات ئـــةم ئالوودةبوونـــة
بَيهؤشكةر ماددةي هاتنةناوةوةي دةبَيت
بنرِببكرَيت، هاتنةناوةوة لةسةرضاوةي
كوردســـتان كةهاتة ناتوانيت تؤ ضونكة
بةهةموو بطريت بةر بةبةكارهَينانـــي
ضونكـــة بةيةكجـــاري، و شـــَيوةيةك
بازرطان هةموو لةيةككاتدا نيية مـــةرج

و ئاشـــكرابكةيت ئالوودةبـــووان و 
رَيطةطرتن لةبةرئةوة بكةيت، بةنديان
بـــؤ ئـــةم دياردةيـــة لةبآلوبوونـــةوةي
ثَيشكةوتووي تازةثَيطةيشـــتوو هةرَيمي
كارَيكي كوردستان وةك ئةزمووني كةم
ئـــةوة ئةمـــةش يةكجـــار زةحمةتـــة،
طةو

َ
و كؤمةل كةحكومـــةت ناطةيةنَيـــت

لةئاست بوةستن دةستةوستان ميدياكان
وآلتَيكي مةسةلةيةدا، ضونكة ئةوةتا ئةم
ئيسالميشـــةو كةكؤمارَيكي ئَيران وةك
بنةماكاني ثَيضةوانةي تةواو ماددانة ئةو
و ماددةكان رَيذةي زؤرترين ئيســـالمة
وآلتَيكي هةروةها تَيداية، ئالودةبوواني
ضاندني طـــةي

َ
كةكَيل وةك ئةفغانســـتان

لةســـةردةمي تَيداية ماددانـــةي ئـــةو 
بةر نةتوانراوة يبانيشـــدا

َ
حكومةتي تال

بَيهؤشـــكةرانة مـــاددة ئةو بةضاندنـــي
ثرسيارَيكي لةوةآلمي هةروةك بطريَيت،

كةثرســـيارَيك  دا   CNN نَيـــري
َ
هةوال

بَيهؤشكةرةكان ماددة ضاندني لةســـةر
دةرةوةي ئةوكاتي وةزيـــري ئاراســـتةي
َيت

َ
دةل دةكات و حكومةتةكـــةي تاليبان

ئةفغـــان بةهؤي ئابووري باري ئَيســـتا
ةتييةكانةوة

َ
نَيودةول سزا ناوخؤو شةِري

بؤ بةديلَيـــك هةتـــا تَيكضـــووة، بؤيـــة
بةر ناتوانني نةدؤزينـــةوة جوتيـــاران
ئةو ئةمةش بطرين، ناياسايية كارة بةو
بةديل كةثَيويستة دةسةِّـَينَيت راستيية
بدؤزرَيتةوةو جؤراوجؤر ميكانيزمي و
بوارةكاني لةنَيـــو بكرَيت كار بؤ ئـــةوة
درَيتةوة

َ
دةهَيل ئـــةوة بـــؤ ذيانـــدا بوار

خؤي طةية
َ
تاكي ئةم كؤمةل يان كةطةنج

بَيهؤشكةرةكانةوة ماددة بةبةكارهَيناني
فةراغة دةبَيت ئةو بكات، واتة خةريك
و دةروونيية ثِربكرَيتةوة كؤمةآليةتيي

بةماددة كةتـــاك بـــةرةو ئالوودةبـــوون
دةكات، ثةلكَيـــش بَيهؤشـــكةرةكانةوة
دةبَيت نيية زؤرتر لةئَيســـتادا ثَيمواية
رةنطة لةدوا ضونكة بكرَيت، بؤ ئةوة كار
بارودؤخة ئةو لةبارةي نزيكدا رؤذَيكي
كوردي تَييكةوتووة كة تاكي نالةبـــارةي
زياتر زؤر طةنـــج تؤَيـــذي بةتايبةتـــي
مـــاددةي ئالـــوودةي ئَيســـتا لةمـــةي 
دةبَيـــت، بَيهؤشـــكةر سةرخؤشـــكةرو
طةي

َ
ئةوكاتةشريازةيكؤمةآليةتيكؤمةل

طؤشـــةيةكي دَيرو
َ
هةل كـــوردي بـــةرةو

لةئاســـت ناكرَيت بؤية دةبات، نادياري
مةرط كةدةرةنجام كَيشـــةيةكدا وةهـــا
كؤمةآليةتييةكان تاوانة و و كارةســـات
كار َيم

َ
دةهَينَيـــت نال بـــةدواي خؤيـــدا

نةطرياوة، مةســـةلةي بةربةم نةكراوةو
هةِرةشةكاني و مةترسي هَيندةي بةآلم
و و بةكارهَينـــان ثشـــت ئالوودةبـــوون
نيية، ماددانةوةية ئةم بازرطانيكردنـــي
كاردانةوةي لةئاســـتي كارةكانمان بؤية
بَيهؤشـــكةر مـــاددةي  نَيطةتيظةكانـــي
جددي بةكاري ثَيويســـتي كةموكورتةو

هةية. كؤمةآليةتي و دةرووني

دوو لةم ســوودم بابةتة بؤ نووســيني ئةم

وةرطرتووة: سةرضاوةية

بآلوبوونةوةي و بَيهؤشكةرةكان ماددة .1

مةهدي كوردســـتاندا. رؤذهةآلتي لةئَيـــران و

بةدري

مـــاددة نَيونةتةوةيـــي قاضاغـــي  .2   

عةلي نَيونةتةوةيي. ياســـاي و بَيهؤشكةرةكان

ماني. . و مورتةزةوي.

كؤمةآليةتي *توَيذةري
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و
َ
لةمنـــدال ةِراوكـــَي

َ
دل فؤبيـــاو 

ناِرةحةتة نةخؤشـــيةكي هةرزةكاراندا
كةســـانةي و ـــك

َ
خةل و زؤرَيـــك لـــةو

هةرزةكارةكةن يـــا ةكة
َ
مندال لـــةدةوري

نةخؤشـــيية ئةوة كة ئاطادارنني لـــةوة
لةوانةية دةروونييـــة. يا ثشـــَيوييةكي
كـــة بَيـــت بةبرييانـــدا وا كةســـوكار 
طةشـــة لةقؤناغةكاني ئـــةوة جؤرَيكـــة

هةرزةكارةكةدا. لة يا ةكة
َ
لةمندال

كةســـوكار لةوانةيـــة هةروةهـــا
َ
مندال  ئةو

َ
لةطـــةل ة

َ
هةل ةيةكـــي

َ
مامةل

بةدةســـت كة بكـــةن يـــا هـــةرزةكارةدا
و َينَيـــت،

َ
دةنال ةِراوكَيـــوة

َ
دل فؤبيـــاو 

دةرووني لةطرَيـــي بةمـــةش هةندَيـــك
و بِرواكردني بةخؤي دةنيشـــَيت تيايدا
ثشَيويانة و ئةم طرَي و لةدةســـتدةدات
دةِرؤن يدا

َ
لةطةل ثَيطةيشتنيش تاقؤناغي

و خوَيندن ثاشةِرؤذي سةر كاردةكةنة و
كؤمةآليةتيشي. و هاوسةري باري كارو

و
َ
لةمنـــدال ةِراوكـــَي

َ
دل فؤبيـــاو 

ثشـــَيويية زؤرترينـــي هـــةرزةكاردا
ثَيكدةهَينن، بةربـــآلوةكان دةروونييـــة

ناطةنة ضارةسةرناكرَين و داخة كة جَيي
ثســـثؤِرن لةضارةسةري ئةو كةســـانةي

ةتانةدا.
َ
حال جؤرة ئةم

ضيية؟ و فؤبيا سروشتي ضيية ترسي
سروشتي: ترسي

لةئةنجامي  ناِرةحةتـــة  هةســـتَيكي
بةمةترســـييةكةوة دَيـــت هةســـتكردن
دةكات والةكةســـةكة ئـــةم هةســـتة و 
خؤياني و دوربكةوَيتةوة لةمةترسييةكان

سروشتيية هةســـتةش ئةم بؤ ئامادةبكات،

ئةو يا مةترســـييةكة َ
لةطةل كـــة كاتَيك

بطونجَيـــت، دةترســـَيت لَيـــي شـــتةي 
لةشـــتة

َ
منـــدال ترســـي بؤنمونـــة: 

تـــرس و اليـــان نامـــؤو نائاســـاييةكان
ترس يا زوودا لةتةمةنَيكـــي لةتاريكـــي
طةورةكانيشة بؤ هةرضي لةطيانةوةران.
وةك دِرندةكاني لةطيانةوةرة ترس وةك
سروشتيية، شتَيكي ئةوة نط،

َ
ثل يا شَير

لةرووداوةكاني ترس هةســـتي هةروةها
لَيخوِرين بةخَيرايي ئؤتؤمؤبَيل لةكاتي
لةكةســـةكة وا ترســـناكانة ئـــةم شـــتة
ئةم بةرةنطاربوونةوةي بؤ خؤي دةكةن

ةِراوكَي
َ
فؤبياودل

هةرزةكاراندا و
َ
لةمندال
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بكات. ئامادة ترسناكانة شتة
كة كؤكني هةمـــوو لةســـةر ئـــةوة
لةوانةشة بةراستيئةوانةشتي ترسناكن،
ئةو هةروةك هةبَيت سوودي ترسة ئةو
دايدةطرَيت كةسةيترسلةتاقيكردنةوة
يا بؤئامـــادةدةكات، لةبةرئـــةوة خـــؤي
ئةو كةســـةي لةدوذمنةكةي دةترسَيت
ئةو بةرةنطاربوونةوةي بـــؤ لةبةرئةوة
ئةم ثةيدادةكات، ئامادةباشـــي دوذمنة
ثَييدةوترَيت ئينطليزيدا لةزماني ترسة

.fear
:phobia فؤبيا

ناِرةحةتي لةهةســـتَيكي بريتييـــة
َ
لةطةل كة لةوشتانةي يا وَيستَيك

َ
لةهةل

ترسةكةدا و ةذان
ََ
شل و ةِراوكَي

َ
دل قةبارةي
ناطونجَيت.

ترســـناك، لةشـــتَيكي ئـــةم ترســـة
شرؤظةيةك ناتوانَيت خؤشـــي كةسةكة
هةروةها بكات، ةذانةي

َ
شل و ترس ئةم بؤ

ترسة بؤ ئةم بِرواثَيكراو ناتوانَيت هؤي
ترســـناكانة يا شـــتة لةو بَي ثاســـاوةي
بةدةستةوة، بدات ترساوانة وَيســـتة

َ
هةل

ي
ََ
كؤنرتؤل ناتوانَيت كةســـةكة هةروةها

ةِراوكَي
َ
دل هةستةكاني يا بكات ترسة ئةم

كاتَيك ةذانةي تووشي دةبَيت،
َ
شل ئةو و

لَييدةترســـَيت شـــتةي ئةو رووبةِرووي
كةســـاني الي  لةكاتَيكـــدا دةبَيتـــةوة،
ترس و هةســـتة ئةم دي سروشـــتيية،
وا لةكةســـةكة نةخؤشـــيانة ةِراوكَيي

َ
دل

ترســـناكة شـــتة دةكـــةن خـــؤي لـــةو
كةســـاني كة دوربخاتةوة سروشـــتيانة
زؤربةي و ناكةن ةِراوكَي

َ
دل تووشي ديكة

سروشتني. شتي بةاليانةوة ك
َ
خةل

منداآلن الي ئةمـــة لةســـةر نمونة
ـــةوة، يا

َ
مال تـــرس لـــة بةجَيهَيشـــتني

و باوك، لةدايك جيابوونـــةوة ترس لة

و هةرضي رووناكـــي، يا لةئاو يا تـــرس
لةسةفةركردن ترس وةك طةورةكانيشة
قسةكردن يا لةتاريكي ترس يا فِرؤكة بة
ترس يا كةســـدا، َيك

َ
كؤمةل لةبـــةردةم

بةتةنيايي، ـــةوة
َ
لةمال لةضوونةدةرةوة

ترس لةلَيخوِريني ئؤتؤمؤبَيل هةروةها
ًندةي

َ
بال طيانةوةرو لة ترس يا بةتةنيا،

لة ترس يا مريشـــك، و كؤتر وةك ي
َ
مال

ترس يا ثردا بةسةر ثةِرينةوة يا تونَيل
ترســـي لة نمونةن ئةمانة لةبةرزايـــي.

نةخؤشي.
لةجيابوونةوة ترس

:Separation Anxiety disorder 

زووةوة لةتةمةنَيكـــي ئـــةم ترســـة
بةتايبةتي بآلودةبَيتـــةوة،  ـــدا

َ
لةمندال

ييةوة،
َ
سال ســـيانزة تا حةوت لةتةمةني

وردة نةخؤشـــية وردة بـــةزؤري ئـــةم
ةِراوكَي

َ
ةكة بةدل

َ
دةدات، مندال

َ
هةل ســـةر

دايكي دةســـتثَيدةكات لةكاتَيكـــدا كـــة
دةدات

َ
هةول بةآلم دوردةكةوَيتةوة، لَيي

نةستي بةشَيوةيةكي بضةثَينَيت، ئةمة
كةسةي ئةو يا دايكيةوة بة خؤي زؤرتر
لة دةنوســـَينَيت، بايةخدارة، لةذيانيدا
ثةرةدةســـَينَيت، ثاشـــدا نةخؤشـــيةكة
لة ةكـــة ناتوانَيت

َ
مندال تـــاواي لَيدَيـــت

بايةخدارةكة جيابَيتةوة، يا كةسة دايكي
ئـــةم دياريكردنـــي بـــؤ و لةذيانيـــدا 
سَي كةمةوة بةالي ثَيويستة ثشـــَيويية،

هةبَيت: نيشانانةي لةم
ةذانَيكي

َ
شـــل و ةِراوكَي

َ
دل و 1. ترس

تـــرس و ةذان
َ
بةشـــل زؤر. هةســـتكردن

دةردةكةوَيت ةكـــةدا
َ
مندال كاتَيـــك لـــة

جيابَيتةوة بَيـــت يـــا كـــة ضـــاوةِروان
تةنانةت ذيانـــي، طرنطةكةي لةكةســـة
بَيت. كورتيش زؤر بؤماوةيةكي ئةطةر
كرد ةكة هةســـتي

َ
هةروةها ئةطةر مندال

هةر يـــا َيـــت،
َ
بةجَيدةهَيل خوَيندنطـــة

دووربَيت، لةدايكييةوة كة دي شوَينَيكي
ديدةني يا خوَيندنطة، بـــؤ وةك ضوون
رةت ئةوة ةكة

َ
مندال بةزؤري ناسياوَيك،

بضَيتة دةرةوة، دايكـــي بةبَي دةكاتـــةوة
بضَيت دةكاتةوة رةت ئـــةوةش هةروةها
بؤ هةر شـــوَينَيك بةبَي ئـــةوةي دايكي
هؤي دةبَيتـــة ئةمـــةش دابَيـــت،

َ
لةطةل

دةبَيت كاتَيك بةتايبةتي زؤر كَيشـــةي
بةزؤري كـــة ، خوَيندنطة بضَيـــت بـــؤ
لة رَيطةي بةزةيي ثَيداهاتن كةســـوكار
دةكةن، بةقســـةي بؤي نواندن و ســـؤز
زيادكردني دةبَيتةهـــؤي كـــة ئةمـــةش
لَيدَيـــت واي دةكات زيـــاد ترســـةكةو
ئةطةر درَيذخايةن بة دةبَيت يدا

َ
لةطةل

نةكرا. ضارةسةر
بةردةوام نيشانةية ئةم ثَيويستة .2
كـــة هةمووجارَيـــك دووبـــارة بَيتـــةوة
بـــةوةي دةكات  هةســـت ةكـــة

َ
مندال

روودةدات. جيابوونةوةكة
ترســـَيكي و ةِراوكَييةكـــي زؤر

َ
3. دل

ةكة
َ
مندال كةسةي ئةو بةوةي بةردةوام

شـــتَيكي بةندة-دايك-لةوانةية ثَيـــوةي
يا بمرَيت ئـــةوةي وةك بةســـةر بَيـــت،
ناضاربَيـــت لَيي يـــا نةخـــؤش كةوَيـــت

جيابَيتةوة.
زؤر ةذانَيكي

َ
شـــل و ةِراوكـــَي

َ
دل  .4

لةوانةية رووبدات كة رووداوَيك بةوةي
ةكة

َ
مندال جيابوونـــةوةي ببَيتةهؤي و 

دواتـــر و بةنـــدة لةوكةســـةي ثَيـــوةي
بضَيت رةتدةكاتـــةوة ئـــةوة ةكـــة

َ
مندال

ئـــةوة رةتدةكاتةوة و بـــؤ خوَيندنطـــة
كةســـةكةي بَيئةوةي بَيت، كة بةتةنيا

بَيت. دا
َ
لةطةل

دةكاتةوة رةت ئـــةوة ةكـــة
َ
5. مندال

كةســـةي ثَيـــوةي بةندة، لةو كـــة دوور
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بنوَيت.
ناِرةحـــةت خةونـــي 6. مؤتةكـــةو

لةكةسةكة. جيابوونةوة دةربارةي
هةندَيـــك نيشـــانةي ةكـــة

َ
7. مندال

ئازار وةك دةردةكةوَيت تَيـــدا ئةندامي
هةر سكاآليةكي يا يا سةريةشة لةسكدا
كة ضاوةِرواندةكات وا كاتَيك جةستةيي
بؤماوةيةكي بةندة ثَيوةي كةسةي ئةو

جيادةبَيتةوة. لَيي دياريكراو
بةالي نيشـــانانة ئةم 8. ثَيويســـتة
بةردةوام هةفتة ضوار بؤماوةي كةمةوة

 
َ
18 ســـال لةتةمةني ةكـــة

َ
بـــن، ومندال

ةِراوكَي
َ
دل و رَيذةي ثشـــَيوي بَيت كةمرت

نزيكةي دةطاتـــة ةِراوكـــَي
َ
دل و فؤبيـــاي

رَيذةكةي  ضوارجار كضانـــدا 13% و لة
زياترة. كوِراندا لةضاو

دة تةمةني كــة منداَلَيك حاَلةتــي
ساَلة:

تةمةني َيكـــة
َ
مندال ةتي

َ
حال ئةمـــة

وردة وردة ثيشـــَيوييةكةي ة،
َ
ســـال دة 

ذيانَيكي لةثَيشدا ضونكة داوة،
َ
سةريهةل

ئةندامانـــي
َ
لةطـــةل سروشـــتي زؤر 

بوون بريتي كـــة دةذيا خَيزانةكةيـــدا
بـــرا و خوشـــك دايكـــي لـــة باوكـــي و
َيكي هَيمن

َ
بضوكةكانـــي، مندال طـــةورةو

لةثِر هةموان الي بـــوو و خؤشةويســـت
ةكة

َ
مندال كرد كة تَيبيني ئةوةي دايكي

ثةيداكردني بووة هـــؤي ئةوة طؤِراوةو
ةكة

َ
مندال دةيبيني ضونكـــة  ةِراوكَي،

َ
دل

دةثرسَيت دةربارةدةكات، ثرسياري زؤر
خوَيندنطة لـــة كاتَيك ضـــوو؟ بـــؤ كوَي
و رادةكات بةراكـــردن دةطةِرَيتـــةوة
واي لةســـةرةتادا دةطةِرَيت، بةدوايـــدا
ئةمة كارَيكي سروشـــتيية، كة بؤضـــوو
ســـةيري كرد ياري ماوةيةك ثاش بةآلم
ناكات، خزمةكاني براو و خوشك

َ
لةطةل

دَيتةوةو خوَيندنطة لة راستةوخؤ كو
َ
بةل

و ثَيـــوةي دةلكَيت دايكي، الي دةضيتـــة
بووة هؤي كة بةشَيوةيةك لَيي نابَيتةوة
تَيبيني ضونكة دايكةكة، سةرسوِرماني
دايكي تا َيت،

َ
ناجول ةكة

َ
مندال كة دةكـــرا

هةموو دةِروات بؤ يدا
َ
لةطةل َيت و

َ
نةجول

بؤ دةضَيـــت كـــة شـــوَينَيك، تةنانـــةت
الي دةرطاكةوة لةدةرةوة ئةو تةوالَيتيش
ئةطةر و دةكات ضاوةِرَيي و دةوةســـتَيت
دةستدةكات تَيثةِربوو خولةكَيك ضةند
روويداوة، ضي دةثرسَيت لَيدان بةدةرطا
سوِرما، رةفتارة لةم ســـةري زؤر ذنةكة
لَيبـــكات ئـــةوةي يـــدا ثرســـياري

َ
هةول

يا بووة كَيشـــةيةك هيـــض ئايا تووشـــي
كردووةتةسةر، دةستدرَيذي هاوِرَييةكي
نةخَير كة ئةوةبوو ئةو وةآلمـــي بةآلم
نةبووة، لةوانـــة شـــتَيك تووشـــي هيض
كة ـــؤزكا كاتَيـــك

َ
ئال كَيشـــةكة زياتـــر

دةرةوة دةضـــووة وايلَيهات، ةكـــة
َ
مندال

نةبوواية، ياري ـــدا
َ
لةطةل دايكي ئةطـــةر

ئةطةر دايكي  هاوِرَيكاني دةكرد
َ
لةطـــةل

بواية. لةبةرضاوي بوةستايةو لةوناوة
ئةويش ئةوا جوآل، ئةطـــةر دايكةكة
بؤ بزانَيت دةضوو و دةبِري يارييةكةي
بؤ شـــوَيني كوي ضووة!! نةدةطةِرايةوة
يارييةكةي لةشوَيني دايكي تا يارييةكة
كاتَيك بوو خراث زؤر بارةكة نةبوايـــة.
بضَيت رةتكردةوة كة ةكة ئـــةوةي

َ
مندال

يدةدا
َ
دايكيشـــي هةول و بـــؤ خوَيندطـــة

ســـةركةوَيت، كَيشـــةيةدا بةســـةر ئةم
يدا

َ
لةطةل كـــة ئةوةي خســـتةبةردةمي

يشـــيدا
َ
لةطةل و خوَيندنطةكة دَيت بـــؤ

كاتيـــك ـــةوة،
َ
مال بـــؤ دةيهَينَيتـــةوة

ةكـــة
َ
مندال خوَيندنطةكـــة دةطةيشـــتة

بووني سكاآلي بةطريان، دةســـتي دةكرد
هةروةك سكيةشـــة، وةك دةكرد ئازاري

سكاآلي و دانيشـــَيت لةتةوالَيت بيةوَيت
لةوكاتةدا ئيـــرت دةكـــرد، سةريةشـــةي
دةهاتـــةوةو ثيـــادا دايكةكـــة بةزةيـــي
كـــة هـــةر ـــةوة،

َ
مال دةيطةِرانـــةوة بـــؤ

بةرةو ثَيضي دةكـــردةوة ئؤتؤمبَيلةكـــة
نيشـــانة ئةندامييةكان هةموو ـــةوة

َ
مال

بةياريكردن. دةكرد دةســـتي و نةدةمان
ةكةت

َ
مندال نةيدةزاني دايكةكة لَيـــرةدا

تووشي ضي بووة؟
بـــوو كاتَيك ؤز

َ
ئال زؤرتر كَيشـــةكة

دةربـــارةي باوكـــي ةكـــة ترســـي
َ
مندال

تـــا دةكـــرد ضاوةِروانـــي ثةيداكـــرد، 
و خَيراخَيرا دةطةِرايـــةوة لةكار باوكي
نيا

َ
دل بؤئةوةي ثَيوةدةكـــرد ثةيوةندي

ئةوةي
َ
دةربارةي كارةكةي، لةطةل بَيت

نةيدةتواني كـــة وابوو كاري باوكةكـــة
يةكةكاني لةدواي يةك تةلةفؤنة وةآلمي
ئةم سووربوونة ثَيش كة لةوة بداتةوة
نةديبو، لَيي يدا

َ
لةطةل لةسةرقســـةكردن

زؤربـــةي تةلةفؤنةكان كة بةتايبةتـــي
و بوون باوكةكة تةندروستي دةربارةي
يان نا؟ باشة ئايا كة نةبوون لةوة زياتر
سةرضاوةي دووبارة بووة هؤي ئةمةش
بـــؤ باوكةكة كة ثرســـياري ةِراوكـــَي

َ
دل

كوِرةكـــةي كَيشـــةي لةدايكةكـــة كـــرد
ضيية؟

بؤ كَيشـــةكةي هةموو دايكةكـــةش
كة باوكةكـــة داوي كرد ئيرت باســـكرد،
كةسَيكي يا ثزيشكَيك ثيشاني ةكة

َ
مندال

ئايا كة بؤ زانيني ئةوةي بدات ثســـثؤِر
واية ضؤن ئةطـــةر و ئةمة نةخؤشـــيية

ضارةسةر بكرَيت؟
 
َ
لةطةل دةيويست هةميشة  ديسانةوة
بنوَيت، ذوورةكةياندا لة دايكيدا و باوك
ثَييانوت و رةتكـــردةوةو ئةوةيان بةآلم
بضوكرتن لةخؤي كة خوشـــكةكاني براو
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بةآلم بوو، رازي دةنوون، خؤيان لةذوري
دةضوون هةمووان كاتَيك شةوَيك هةموو
دايك ذووري بؤ دةرؤيشـــت بؤ نووستن
داخراوةكةي دةرطا دةيويســـت و باوكي،
دةدا لةدةرطاكةي بكاتةوة، ذوورةكةيان
ئةطـــةر دايكةكة دةكـــردةوة، تـــا بؤيان
ثَيدا باوةشـــي بكردايةتةوة دةرطاكـــةي
ئةوســـا باشـــة؟ ئايا دةكردو دةيثرســـي
بؤالي باوكي ئةطةر نوســـتبوو دةضـــوو
و باوكييـــةوة بةســـنطي طوَيـــي دةنـــا
دةكرد بؤئةوةي ضاودَيري هةناسةكةي
شَيوةية تابةم باشة، باوكي كة نيابَيت

َ
دل

و داواي دةِرؤيشـــت هةمـــووو شـــةوَيك
دةنوون دايكـــي دةكرد كاتَيك و لةباوك
كارَيكي ئةمـــةش دامةخةن، دةرطاكـــة

مَيرد. و ذن نوستني لةذووري طرانة
هَينايـــة ةكةيـــان

َ
مندال كاتَيـــك 

تايبةتي ةِراوكَييةكي
َ
دل لَينؤِرينطةكـــة،

كـــة دةزانـــي ئـــةوةي ثَيـــوة دياربـــوو،
تايبةتـــي لةشـــوَيني لَيدةكـــةن  داواي 
كة هةر و بـــكات ضـــاوةِرَي ضاوةِرَيـــدا،
بضَيتـــة ئـــةو دايكةكـــة داوايلَيدةكـــرد
نةضووة و كرد ـــي

َ
زؤر دوودل شـــوَينةوة

لةدةرطاي كـــو
َ
بةل ذووري ضاوةِروانـــي،

ضةند ثـــاش مايـــةوة، لَينؤرينطةكـــةدا
كـــردةوة بؤئةوةي دةرطاي خولةكَيـــك
لَيكردبوو داواي كـــة نيابَيت

َ
دل لةدايكي

ضاودَيرةكةدا
َ
لةطةل كو

َ
بةل شتيوانةكات،

بةآلم ضاوةِروانـــي، ذووري بـــؤ بـــِروات
ضةند خولةكَيك ثاش نةيتواني، ضونكة
دايكي كاتَيك دةطةِرايةوة، ديكة جارَيكي
ثَيرِبين، قســـةكةي كـــة لَيـــي توِرةبوو
خولةكَيك هةرضةنـــد بةمؤبايلةكـــةي 
دةكرد، دايكيدا

َ
لةطـــةل جارَيك قســـةي

هةر ئيرت نةدايةوة، وةآلمـــي بةآلم ئةو
دةهات نةدرايةتـــةوة  وةآلمـــي جارَيك

ديت دايكةكـــة ثَييوتم بـــؤالي، ئةوســـا
َينني؟

َ
دةنال بةدةســـتييةوة ئَيمة ضـــؤن

فؤبياي بؤ ثشـــَيوي ئةمـــة وَينةيةكـــة
جيابوونةوة ةِراوكَيي

َ
دل يا جيابوونةوة

دا.
َ
لةمندال

لةمنداَلدا طشتي دَلةِراوكَيي ثشَيوي
 Generalited Anxiety Disorder:

زوودا لةتةمةنَيكي ةِراوكَيية
َ
دل ئةم

جيابونةوة ةِراوكَيي
َ
دل فؤبياو هةروةك

دا
َ
لةمندال رَيذةكةي بةآلم دةبَيت، ثةيدا

ةِراوكَييةكي
َ
دل

َ
منـــدال تَييـــدا زؤرترة،

ةكـــة
َ
مَيشـــكي مندال تونـــدي دةبَيـــت،

دةبَيت،
َ
جةنجـــال زؤرةوة بةكاروبـــاري

دةبَيت، كز تَيِراماني و دةبَيت ةِراوكَيي
َ
دل

دةبَيت ئةوةدا هةميشة لةبريكردنةوةي
خـــراث بؤيةكَيك لةئةنداماني كة كاري
لةبةرئـــةوة روودةدات، خَيزانةكـــة
ئةندامانـــي ضاودَيـــري بـــةردةوام
هةر دةكات و دةربـــارةي خَيزانةكـــةي
و داواي دةثرسَيت نةبَيت كةسَيك لةوي
كـــردن ثَيوةي ثةيوةندي و قســـةكردن
باشة..! كة نيابَيت

َ
دل ئةوةي بؤ دةكات

ةِراوكَي
َ
دل نيشـــانانةي ئةم بةزؤري

نيشـــانةي َيك
َ
كؤمةل

َ
لةطـــةل هاوِرَييـــة

ضةشنةكاني هةمة ئازارة وةك ئةنداميدا
ئازاري يةشـــة، سك لةجةســـتةدا، وةك
ناتوانَيت كة  جةســـتة، هةمةضةشنةي
هةندَيكجار دةستنيشانيانبكاتهةروةها
لةلوتكةي كاتَيك دةبَيت نؤبةي تووشي

بابةتَيك. بؤ دةبَيت ةِراوكَييةكدا
َ
دل

نيشـــانانة بؤماوةي ئةم ثَيويســـتة
بةردةوام ةكـــةدا

َ
مندال لة شـــةش مانط

و خوَيندن ذياني كاربكاتةســـةر و بَيت
خزمان كةســـوكارو بؤ و كؤمةآليةتـــي
بةدةست ة

َ
ئةم مندال ئاشكرابَيت كة ئةوة

َينَيت.
َ
دةنال كَيشةيةكةوة

فؤبيا: نةخؤشاني
بةشـــَيوةيةكي كؤمةآليةتي فؤبياي
جَيي بةآلم بآلوة، ناوضةيةدا لةم بةربآلو
توَيذينةوةيةكـــي روثَيوي داخة هيـــض
كاريطةرييةكي كة ثشَيويية بؤئةم نيية
و هةية

َ
منـــدال ذيانـــي زؤري لةســـةر

زؤرجار لَيـــي و بَيئاطان كةســـوكاريش
شـــةرمكردن بةرةفتاري رةفتـــارة ئةم 
هةندَيكجار بةســـةر دادةنَين، تةنانةت
وايدادةنَين دةدةن

َ
هةل شةرمةكةشـــيدا

خؤشةويستة دا
َ
كؤمةل لة رةفتارة ئةم كة

َ
كؤمةل بةوةش كضانـــدا، لة بةتايبةتي
طةشـــة ةدةدات كة

َ
ئةو مندال يارمةتـــي

بكةن ئازاراوييانةيان بـــةم ثَيشـــَيويية
دةبَيت بةردةوام ةكةدا

َ
مندال

َ
لةطةل كـــة

كشـــاويش
َ
هةل تةمةنَيكـــي تـــا دةطاتـــة

فؤبيـــاي كؤمةآليةتي بوون، ـــق
َ
دواي بال

بارةكاني لةهةموو تاك كاردةكاتةســـةر
كارو كؤمةآليةتي، خوَيندنـــي، ذيانيدا،
كاريطةري هةروةهـــا ئيـــش، خَيزانـــي،
كةسانةي زؤرَيك لةو لةسةر تاك، ئابوري
كؤمةآليةتييةوة فؤبيـــاي كة بةدةســـت
لةهاوســـةرطةري دوادةكةون َينـــن

َ
دةنال

لةبةرئـــةوةي دروســـتناكةن و خَيـــزان
توخمي

َ
لةطـــةل كارلَيككـــردن ناتوانـــن

بكةن. بةرامبةردا
خؤرئاواييةكان، توَيذينةوة – بةثَيي
ئةمريكييةكان لةتوَيذينـــةوة يةكَيـــك
ثيشانيداوةكة78%يمنداآلن لةتةمةني
ئةم بةدةست َينن

َ
دةنال يدا

َ
ســـال سيانزة

كة بةوةي ئاماذةيةكة ئةمة ثشَيوييةوة!
بةربآلوي بة زؤر كؤمةآليةتي ثشـــَيوي
بةنَيطةتيظي منداآلنـــدا بآلوةو لةنَيوان
خوَيندنيان لةســـةر توانـــاي كاريطةري
حةزناكات هةرزةكار يا

َ
مندال كردووة،

بَيـــت، هاوِرَيكانـــي شـــوَيني ســـةرنجي
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دوردةكةوَيتـــةوة هةميشـــة شـــةرمنةو
خوَيندكارةكاني هاوِرَي لةكؤبوونةوةي
َيكي

َ
مندال ئـــةو كـــة و واهةســـتدةكات

هاوِرَيكانييةوة، لةاليـــةن نةويســـرتاوة
بةســـةردةبات، بةتةنيايي كاتي زؤربةي
َ
لةطةل هاوِرَييةتـــي ناتوانَيـــت ضونكة 
دروســـتبكات، هاوتةمةنيدا منداآلنـــي
تانةو تةشةرة شـــوَيني دةبَيتة هةروةها
كة شـــةرمةكةي لةالي هاوِرَيكاني لَيدان
بةبَي و رةنطة هةســـت بةكاردةهَينـــن
بةرطري و لةثارَيزطاري بكةن توانايشي
بارةيةكةوة لةهةموو لةبةرئةوة لةخـــؤ
بيخةنـــة لةوانةشـــة بةكاريدةهَينـــن و
بةتايبةتي سَيكسيش بةر دةســـتدرَيذي
طةورةتر، لةخـــؤي منداآلني لةاليـــةن
شـــةرمنةكةي سروشـــتة بـــةآلم لةبةر
ســـكاآلي ناوَيرَيت و طؤشـــةطريييةكةي
و مامؤســـتاكاني بطةيةنَيتـــة خـــؤي 
ـــةوة!...

َ
لةمال كةسوكاريشـــي تةنانـــةت

يةكةمي كضم دي كة لةثؤلي َيكي
َ
مندال

وازلَيهَينابوو خوَيندنطةي بوو ناوةندي
وةآلمـــي نةيدةتوانـــي لةبةرئـــةوةي
بداتةوة...كاتَيك كة هيـــض ثرســـيارَيك
بوةستَيت بةثَيوة داوايلَيدةكرد مامؤستا
بداتةوة ثرســـيارَيك وةآلمي بؤئـــةوةي
لة كة لةبةرئـــةوة خوَيندنـــي وازلَيهَينا
َ
دوانزة ســـال تةمةني بـــوو ثؤلـــي يةك
بةقســـةيان بوو .. بةداخةوة كةســـوكار
هَيشـــتيانةوة بـــَي ـــةوة

َ
كـــردو لـــة مال

يا دةرووني ثزيشكَيكي ثيشـــاني ئةوةي
رابةرَيك يا بدةن سايكؤلؤذي ثسثؤِرَيكي
باسبكات، دا

َ
لةطةل كَيشـــةكةي بؤئةوةي

و ثَيدةطـــات زؤري بَيطومـــان زيانَيكـــي
زؤر دةمَينَيتةوةو بةنةزانـــي هةميشـــة
دةضَيت كة لةكيس ذياندا لة شتي باشي
بِروانامةية، دةســـتكةوتني كةمرتينيان

هاوِرَيكاني بـــة بوونة
َ
تَيكةل هةروةهـــا

بةدةرمان ئةطةر ضونكة لةخوَيندنطة،
زانياري رةفتاري دةرووني ضارةسةري و
كة نةبوو لةوةدا طومان ئةوا بكراية، بؤ
دةيتواني كة بةِرادةيـــةك دةبوو ضاكرت
ئاستي لةبةرئةوةي بكات، تةواو خوَيندن
لة كَيشةيةكي هيض بوو باش خوَيندني

نةبوو. فَيربووندا
كة زؤر مةترسيدار ئةوةية كَيشةي
لةماوةي كؤمةآليةتي ئةطـــةر فؤبيـــاي
نةكرا ضارةسةر هةرزةكاريدا و ي

َ
مندال

تـــا دةِروات كةســـةكةدا
َ
ئـــةوا لةطـــةل

قبوون
َ
بال قؤناغي نةرزةبـــوون- دةطاتة

سةر كاردةكاتة باســـمانكرد و هةروةك
كةســـةكة، ذياني هةمـــوو اليةنةكانـــي
دةربارةي كراون كة توَيذينةوانةي لةو
زؤرَيك دةركةوتووة فؤبياي كؤمةآليةتي
لةســـةرجةمي زؤر طرانييةكي لةوانـــة
دةبينـــن، كؤمةآليةتيـــدا ذيانـــي 
زؤرَيك و َينن

َ
دةنال لةكاردا لةبةرئةوةي

 ئةوةي
َ
لةطةل كاربكةن ناتوانـــن لةوانة

هةروةها هةية، زانكؤشـــيان بِروانامةي
ناتوانن بةآلم كةوتووة، دةســـت كاريان
لةبةرئةوةي ناتوانن تيايدا بةردةوام بن
تةنانةت ببنةوة جةماوةر رووبـــةِرووي
هاوِرَيكانيشـــيان

َ
لةطةل كارلَيك ناتوانن

لةوانةي هةندَيك ضونكة بكةن. لةكاردا
كؤمةآليةتيـــةوة فؤبيـــاي بةدةســـت
رةت لةكارياندا بةرزبوونةوة َينـــن

َ
دةنال

رووبةِرووي دةبَيت ضونكـــة دةكةنةوة،
كةسانَيك رووبةرووي ببنةوةيا جةماوةر
ئةوكةســـانة ببنةوة، بةرزةكاندا لة ثلة
رووناكييةوة دووربن لـــة حةزدةكـــةن
بكةونةبةر كة نةبن شـــوَينانةدا يا لةو

ديكة! كةساني سةنطاندني
َ
هةل

لـــة هـــةر هةبـــوو نةخؤشـــَيكم 

فؤبيـــاي بةدةســـت زؤر ييـــةوة
َ
مندال

لةبةرئةوة دةيناآلند، كؤمةآليةتييـــةوة
دةذيا، طؤشةطريي ييةوة بة

َ
لة مندال هةر

باشـــرتين كردبووة كتَيبي لةبةرئـــةوة
و زؤري خوَينـــدةوةو خـــؤي هاوِرَيـــي
ســـةركةوتووبوو خوَيندنيشـــدا لـــة 
زانكـــؤي خوَيندنـــي ئـــةوةي ثـــاش 
حكومةت كرد تةواو بةســـةركةوتوويي
خوَيندني بـــؤ ئةمةريـــكا نـــاردي بـــؤ
ماستةري و بةراستيش دكتؤرا، ماستةرو
كة راطةيةنرا ثَيـــي كاتَيك كرد، تـــةواو
دةبَيت لة دكتـــؤرا ثـــاش تةواوكردنـــي
ئةم َيتةوة،

َ
وانةبل وآلتةكـــةي زانكؤكاني

دكتؤراكةي خوَيندني وايلَيكرد ـــة
َ
هةوال

زؤر كة بذارد
َ
هةل كارَيكي و وازلَيبهَينَيت

ك..
َ
خةل رووبةِرووبوونةوةي لة دوربَيت

 سروشتي
َ
تاكةكةســـي كةلةطةل كارَيكي

دةيتواني طونجابـــوو، كةســـَيتييةكةي 
ك

َ
خةل بةرةنطـــاري كاربـــكات بةتةنيـــا

ئةو نةبَيتةوة... هاورَيكانيشي تةنانةت
ثشـــتي بوو كارَيـــك يبـــذارد

َ
كارةي هةل

َ
لةطةل واتـــة بةســـتبوو بةتاكـــي تةواو
تةنيـــا و بةتةنيـــا كؤمثيوتةرَيكـــدا و
ديكةي كةســـي نةبَيت بةِرَيوةبةرةكةي

نةدةدي.

ئةكرةم و:
سةرضاوة:

www.montdytna.com
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بَيطومان ئَيمة بةشَيوةيةكي بةربآلو 
و بةرضـــاو ثاتـــري بةكاردةهَينني و رؤذ 
بةرؤذيش  تا تةكنؤلؤذيا بةرةو ثَيشرت بضَيت 
زياتر و زياتر ثَيويســـتيمان ثياندةبَيت. 
ساآلني ثَيشوو ثاتريمان بؤ ئيشثَيكردني 
ئامَيري ذمَيرياري و ياري منداآلن و ئامَيري 
راديـــؤ بةكاردةهَينـــا، هـــةروةك دةزانني 
ئـــةم ثاتريانة بةثاتري وشـــك ناودةبران 
كة لةضةند شـــَيوةيةكدا خؤيان دةنواند. 
بةآلم لةطـــةل بةرةوثَيشـــضووني ئامَيرة 
تةكنؤلؤذياييةكانـــي وةك كؤمثيوتـــةري 
ئاسايي و الثتؤث و ئامَيرةكاني مؤبايل و 
 ،MP3 ئامَيرةكاني ئيشثَيكردني ميوزيكي
وايلَيهـــات زياتـــر ثشـــت بةبةكارهَيناني 
ثاتري ببةســـتني بةتايبةتيش ئةوانةي 
كـــة دةتوانرَيـــت ضةندان جـــار بارطاوي 
بكرَينةوة. خؤ ئةطةر بهاتةية ئةم جؤرة 
ثاترية بةردةست نةبووناية كة دةتوانرَيت 
بةئاســـاني  ئـــةوا  بكرَينـــةوة  بارطـــاوي 
نةماندةتواني ئـــةو جؤرة ئامَيرانة ئيش 
ثَيبكةيـــن، بؤ نموونة طـــةر كامَيرايةكي 
ديجتالـــت هةبَيـــت و ثاتري ئاســـايي بؤ 
بةكارثَيكردني بةكاربهَيني، ئةوا دةبينيت 
بـــةردةوام خةريكي طؤِرينـــي ئةوجؤرة 
ثاترية دةبيت و هةندَي جؤريشـــيان كة 
ةكةي زؤر بَيـــت ئةوا ثاتري 

َ
مَيطا ثَيكســـل

وشك تواناي كارثَيكردني نابَيت.
سةبارةت بةمؤبايل و كؤمثيوتةريش 

ـــةت روودةدات، ئـــةوة بَينة 
َ
هةمـــان حال

ثَيـــش ضاوي خؤت كة بـــةردةوام دةبَيت 
جانتايةكـــت ثَيبَيـــت و ثِربَيت لةثاتري 
يـــةدةك، هةموو ئةو داهَينان و دؤزينةوة 
كـــة  بةســـتووة  بةثاتريـــةك  ثشـــتيان 
دةتوانرَيـــت بـــؤ ضةندان جـــار بارطاوي 
بكرَينـــةوة بَيئةوةي توانايـــان الوازبَيت 
ياخـــود ثةكيان بكةوَيـــت، ئةم ثاتريةش 
 Lithium-ion ثاتري ليســـيؤم ئايؤنـــة
Battery كة لةشـــَيوةي ثاتري وشـــكي 
ئاســـايي و شـــَيوةي ديكةدان بةثَيي ئةو 
ئامَيرة هاوضةرخانةي كة دروستدةكرَين 
وةك ثاتـــري مؤبايل و ثاتري كؤمثيوتةر 
 ديزان و 

َ
كة بةشـــَيوازَيكي وابَيت لةطـــةل

شَيوةي ئامَيرةكةدا بطونجَيت. 
ثاتري ليسيؤم ئايؤن بةكارهَينانَيكي 
ئـــةو  لةزؤربـــةي  و  بةربـــآلوي هةيـــة 
ئامَيرانةي كة رؤذانـــة بةكارياندةهَينني 
بووني هةية. رةنطة ئةوةشـــتان بةرطوَي 
كةوتبَيـــت كـــة هةندَيـــك لةالثتؤثةكان 
طةراندراونةتةوة بؤ كؤمثانياكان ئةويش 
بةهـــؤي ئـــةو خةوشـــةي كـــة لةثاتري 
ليســـيؤم ئايؤنةكةدا بووة و بووةتة هؤي 
سوتاني ئامَيري كؤمثيوتةرةكة، ئةمةش 
بووةتة هؤي زياني ضةندان مليؤن دؤالر 
بؤ ئةو كؤمثانيـــاي بةكاربةر لةئةنجامي 
طؤِرينـــي كؤمثيوتـــةرةكان و هةروةهـــا 
كؤمثانياي بةرهةمهَينيش تووشـــي زيان 
بووة لةئةنجامي طؤِريـــن و بذاردني ئةو 

كؤمثيوتةرانة. 
ئةو ثرسيارةي كة بةمَيشكماندا دَيت 
ئةوةيـــة كة دةبَيت ضي وا لةو ثاترية ثِر 
وزة و بةتوانايانـــة بكات كـــة بةو جؤرة 
مانداوة 

َ
بتةقَينةوة و بسوتَين. بؤية هةول

باسي ضؤنيةتي ئيشكردني ئةو ثاتريانة 
و سةر لةنوَي بارطاويكردنةوةيان بكةين و 
ضؤن ضؤنيش بتوانني ثارَيزطاريان لَيبكةين 

ثاتري ليسيؤم ئايؤن

ح فةرةج دوكاني
َ
ئةندازيار محةمةد سال
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دروست و راست بةشَيوةيةكي بتوانني تا
زؤر بةكاريانبهَينني. ماوةيةكي بؤ

خاسيةتة باشةكانيثاتري ليسيؤم
ئايؤن:

كة ثاتريانةي  ئةو
َ
لةطةل بةبةراوورد

ثاتري بةتايبةتيش دةكرَينةوة بارطـــاوي
ليســـيؤم دةبينني ئةم ثاتري ئؤتؤمبيـــل
ئةلكرتؤدةكةي كةمـــة كَيشـــيان ئايؤنانة
كاربؤن و ليســـيؤم ناويشـــي لةمـــاددةي

ثَيكهاتووة.
بةتوخمَيكـــي ضـــاالك ليســـيؤميش
طةرديلةكاني كة مانايةي بةو دادةنرَيـــت
وزةيةكي نَيوانياندا لةبةندةكاني ليسيؤم
وايان ئةمةش دةكةن، ثاشـــةكةوت طةورة
وزةي ضـــِري ثاتريانة ئةم كـــة لَيدةكات
نموونة بةرز بَيـــت. بؤ كارةباييـــان زؤر
بارستاييةكةي ئايؤنكة ثاتريةكيليسيؤم

بري  لةتوانايداية و طرامة 1 كيلؤ نزيكةي
ثاشـــكةوت ســـةعاتَيك 150وات بؤ هةر
NiMH كة ثاتـــري بـــكات، لةكاتَيكـــدا
دةتوانرَيـــت ثاتريانةيـــة جـــؤرة لـــةو 
تَيدا نيكلي و كانزاي بكرَيتـــةوة بارطاوي
بارستايي هةمان بؤ دةبينني بةكارهاتووة

70 وات بؤ هةر  خةزنكردني تواناي تةنيا
ئؤكســـيدي ثاتري هةية. وزة ســـةعاتَيك
وزةي ثاشـــكةوتكردني قوِرقوشم تواناي

بؤ  ســـةعاتَيك هةر 25 وات بـــؤ دةطاتـــة
دةبينني  1 كيلؤطـــرام، بؤيـــة بارســـتايي
ثرتيان وزةيةكي تا ئؤتؤمبَيلةكان ثاتـــري
طةورةتر بارســـتاييةكةيان بوَيـــت ئـــةوا

 100 بةدةستهَيناني بؤ نموونة بؤ دةبَيت
ئؤكسيدي لةثاتري سةعاتَيك هةر بؤ وات
كة بةثاتريةكة ثَيويســـتمان قوِرقوشمي

ٍبَيت. كيلؤطرام بارستاييةكةي6
دةتوانَيت ئايـــؤن ليســـيؤم 1. ثاتري
زياتر ديكةي ثاترييةكـــي لةهةر جـــؤرة
بؤ بكات، لةبارطاويبوونةكةي ثارَيزطاري

ئايؤن لةمانطَيكدا ثاتري ليسيؤم نموونة
لةدةســـت  بوونةكةي 5% بارطاوي تةنيـــا
ثاتريةكي نيكل

َ
لةطةل دةدات بةبةراوورد

بارطاوي بوونةكةي 20%ي لةمانطَيكدا كة
لةدةستدةدات.

كة كاتَيكـــدا لةهـــةر 2. دةتوانرَيـــت
نةك بكرَيتةوة بارطـــاوي ثَيويســـت بَيت
تةواو دةبَيت كـــة ثاتري وةك هةندَيـــك
دةتوانرَيت ئةوكاتة ئينجا بكرَيتةوة ي

َ
خال

بارطاويبكرَيتةوة.
ثاتريةكة 3. دةتوانرَيت ثَيشـــئةوةي
بارطاوي جـــار بةســـةدان ثةكي بكةوَيت

بكرَيتةوة.
ئايؤن: ليسيؤم خراثيةكانيثاتري

و بـــاش خاســـيةتة ســـةرةراي ئـــةو
دةبينني ئايؤن ليسيؤم ثاتري نايةبانةي
خراثي و بضـــووك ضةنـــد خةوشـــَيكي
خـــوارةوةدا خؤي خاآلنةي لةم كة هةية

دةبينَيتةوة:
ماوةي تةمةني ئةم ثاترية لةرؤذي .1

تَيثةِرناكاتجا 
َ
بةرهةمهَينانيةوةلة3 سال
بةكاربَيتيانبةكارنةيةت.

َ
لةطـــةل 2. هةســـتةوةرييةكي زؤري
خؤ هةية، ثلةي طةرمادا بةرزبوونـــةوةي
بةرزدا زؤر طةرمي لةثلةي و بَيت ئةطةر
كورتر زؤر تةمةني ئـــةوا بةكاربهَينرَيت
سروشتيدا ةتَيكي

َ
لةحال كة لةوةي دةبَيت

بةكاربهَينرَيت.
خراثبوون و تووشـــي بَيت 3. طـــةر
زةحمةتة و زيانثَيطةيانـــدن بَيت، ئـــةوا

لَيوةرطريَيتةوة. كي
َ
كةل جارَيكيديكة

جؤرة ثاتريةكاني
َ
4.بةبةراورد لةطةل

ديكةدا نرخي بةرزة.
ثَيكهاتةيثاتريليسيؤم-ئايؤن:

بةضةندان ثاتـــري ليســـيؤم ئايـــؤن
جياواز و قةبـــارة شـــَيوةي جؤراوجـــؤر
ســـةبارةت بـــةآلم دروســـتدةكرَيت، 

دةضن، لةيةكدي هةموويان بةثَيكهاتةيان
الثتؤث ثاترييةكي بَيت و طةر نموونة بؤ
هةرطيز ئةوة هةرضةندة بوةشَينني،

َ
هةل

ضونكـــة ئةطةري نييـــة، باش كارَيكـــي
و وايةرةكان هةية رووداني بةريةكةوتني
كارةباييةكةي داخراني سوِرة هؤي دةبَيتة
ناوةِرؤكي دةبينني سووتاني ثاتريةكة، و
خـــوارةوة بةشـــانةي  ثاتريةكـــة  لـــةم
ئايـــؤن، ليســـيؤم خانـــةي ثَيكهاتـــووة:
اليةنةكاني ظؤلتية، رَيكخســـتني ســـوِري
ثةيوةســـتدةكرَيت، كة بةكؤمثيوتةرةوة
لةهةمـــوو ظؤلتيـــة ضاوةدَيريكـــةري
ةتيثاتريةكة.

َ
دياريكةريحال خانةيةكدا،

ئايؤن: ليسيؤم ثَيكهاتةيثاتري
ثاتريةك ضـــؤن هةمـــوو هةروةكـــو
ثاتري ئـــةوا هةية دةرةوةيي بةرطَيكـــي
كانزايي بةبةرطَيكـــي ئايؤنيش ليســـيؤم
زؤر كانزاييةش بةرطة ئـــةم دراوة. دةورة
ثَيكهاتـــةي ثاتريةكة ضونكة ثَيويســـتة،
لةثلةي كاردةكةنكة لةثلةيةكيثةستاندا
بةرطةكة هةروةها بةرزترة، ثةستانيهةوا
كاتَيك تَيداية تايبةتي ثارَيزطاريكةرَيكي
كة ثلةيطةرميثاتريةكةبةرزدةبَيتةوة و
خؤي دياريكراوي لةئاستي ثةستانةكةشي
بضكؤالنة زمانةيةكي ئـــةوا دةردةضَيت،
لَيوة زيادةكةي ثةســـتانة تا دةكرَيتـــةوة
حالةتةشـــدا لةو بَيطومان دةرةوة، بِرواتة

نامَينَيت. كي كاركردن
َ
بةكةل ثاترية ئةو

لةنـــاوةوةدا كانزاييةش ئةم بةرطـــة
كة  ثَيكهاتووة لوولكـــراو لـــة3 تةنكؤلةي
طرتووة، بةخـــؤوة لوولثَيضييان شـــَيوةي
جةمســـةري ئةمانةن: تةنكؤآلنةش ئةو
جةمســـةري و موجـــةب ئةلكـــرتؤدي،

و نةطةيةنةر. ئةلكرتؤدي- سالب
طرياوةيةكدا  لةنَيـــو 3 ضينةش ئـــةم
شـــيكةرةوةي وةك  كـــة  نقوومكـــراون

لةزؤر  و كارةباييelectrolyte كاردةكةن
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ئةسري طرياوةية لةماددةي ئةم ةتيشدا
َ
حال

نةطةيةنةرةكة  ثَيكهاتووة، بةآلم Ether
ثالستيكي تةنكي زؤر لةثارضةيةكي ئةوا
ئةلكـــرتؤدة دابِرانـــي كـــة ثَيكهاتـــووة
و ئةنجامدةدات لةســـالبةكة موجةبةكة
دةدات بةئايؤنةكان رَيطة لةهةمانكاتيشدا
ئةلكرتؤدة موجةبةكة تَيثةِرن. كةلَييةوة

 LiCoO ليســـيؤم ت
َ
كؤبال لةئؤكســـيدي

ئةلكـــرتؤدة ســـالبةكةش و دروســـتكراوة
ثاتريةكة كاتَيك دروســـتكراوة، لةكاربؤن
بارطاوي دةكرَيتةوة ئةوا ئايؤنةكاني ليسيؤم
تَيدةثةِرن ئةســـريةكةدا طـــرياوةي بةنَيو
ئةلكرتؤدي بؤ موجةبـــةوة لةئةلكرتؤدي
لةكاتي دةنووسَين، بةكاربؤنةكةوة سالبو
ئايؤنةكاني ثاتريةكةشـــدا بةكارهَيناني
ثَيضةوانـــةوة ليســـيؤم بةئاراســـتةيةكي
َينلةئةلكرتؤدةسالبةكةوةوبةسةر

َ
دةجول

موجةب. ئةلكرتؤدي بؤ كاربؤنةكةدا
ليســـيؤم ئايؤنةكاني ةيةي

َ
ئـــةم جول

طةورة - ظؤلتية – ثةستاني جياوازييةكي
ئةنؤدا و كاســـؤد دروســـتدةكةن لةنَيوان

3,7 ظؤلت  خانةيـــةك بـــري و هةمـــوو
 1,5 لةو زؤر ئةمةش بةرهةمدةهَينَيت.
وشـــكة كة لةثاترية ظؤلتـــة طةورةتـــرة
هةر بةرهةمدَيت، ديكةوة ئاســـاييةكاني
ليســـيؤم ثاتري كة ئةمةش وايكـــردووة
داواكراو –ظؤلتية- ثةستاني جياوازييةكي
كة بضكؤالنـــة بةقةبارةيةكـــي بـــدات و
دةتوانرَيتلةمؤبايلوئامَيرةطةِرؤكةكاني
و كامَيـــرا و كؤمثيوتـــةر ديكـــةي وةك

بةكاربهَينرَيت. ضةندانيديكةدا
ئايؤن ــيؤم ليس لةثاتري وا بتوانني ضؤن
بطرَيت؟ زياتر ماوةيةكي بةرطةي كة بكةين
ئايؤنـــةي كة ئـــةو ثاتـــري ليســـيؤم
ديكـــةدا ئامَيرةكانـــي و  لةكؤمثيوتـــةر
بةهاية، طران و خةرجي ثِر بةكاردةبرَيت
راست بةشـــَيوةيةكي كة بؤية واباشـــرتة
بؤ بتوانَيت تا بةكاريبهَينني و دروســـت
و بةرطة بطرَيت، ماوةيةكي زياتر بِربكات

ئامؤذطاريانةي بؤيةثَيويستةرةضاويئةم
بكةين: خوارةوة الي

ئايـــؤن واضاكرتة ليســـيؤم بؤ ثاتري
بةشَيكيبارطاويبكرَيتةوةلةهةموويواتة
تا ثاتريةكة وا بةكارنةهَينرَيت باشرتواية
دةطةِرَيتةوة ئةمةش ببَيتةوة ي

َ
خال تةواو

ئيشـــي كة كيمياييةي طـــرياوة بـــؤ ئـــةو
وزةي كارةبامان بةهؤيـــةوة و ثَيـــدةكات

دةداتَي.
لة3  ئايؤن ليســـيؤم ثاتري  تةمةني
بةكاريش طةر تةنانةت ناكات تَيثةر

َ
سال

ثاتريةكة بةو شـــَيوةية بؤية نةهَينرَيت،
 
َ
5 ســـال تا تةمةني دامةنـــي وابزانيـــت
ســـوودي درَيذدةبَيتـــةوة بةداخةوة ئةوة
ثاتري تازة كة كاتَيك بؤيةشة نيية، هةر
لةوادةي نيابة

َ
دل و بكةوة جةخت دةكرَيت

بةرهةمهَينانودروستكردني.
ضونكة بخـــةرةوة، دووري لةطةرمـــا
و كورتدةكاتةوة ثاتريةكة تةمةني طةرما
و كةرةستة هيض بؤية هةر دةبات لةناوي
تَيداية ئايؤني ليسيؤم ثاتري كة ئامَيرَيك

خؤردا. لةذَير تيشكي دامةني
ثاتري ــني كةوادةكةن ض هؤكارانة ئةو

بطرَيت؟ طِر و بتةقَيتةوة ئايؤن ليسيؤم
ثاتري ضؤنـــي كةضؤن فَير بوويـــن
و وايلَيبكةين بثارَيزيـــن ئايؤن ليســـيؤم
بَيت، لةكاركردندا درَيـــذ كة تاماوةيةكي
كة دةدةن وانيشان راثؤرت هةندَيك بةآلم
ئايؤنيبةكارهاتوو ثاتريليسيؤم ضةندان
و تةقيونةتةوة الثتؤثدا لةكؤمثيوتةري

سووتاوة.
طةرهاتووثلةي طةرمي ثاتريةكةبةرز
طرياوة طِرطرتني دةبَيتةهؤي ئةوا بَيتةوة
دةتوانني و - ئةســـريةكة – كارةباييةكـــة
ئينتةرنَيت لةسةر ببينني وَينة ضةندان
ســـووتاني ةتـــي تةقينةوة و

َ
لةســـةر حال

طِرطرتني ئامَيرةكاندا، لةنَيو ثاترييةكان
لةدةرئةنجامـــي ثاتريةكـــة ثَيكهاتـــةي
َ
بةريةككةوتني ئةلكرتؤديموجةبلةطةل

ئةو ماددة ســـةرةراي روودةدات ســـالبدا
لةوانةشةضةند ثالستيكييةنةطةيةنةرة،
نةطةيةنةرةكة ة

َ
توَيذال بووبَيتـــة كونَيك

ئةمـــةش دةبَيتةهـــؤي بةريةككةوتنـــي
زؤر طةرمايةكي و هةردوو ئةلكرتؤدةكـــة

ثةيدادةبَيت.
دةتواننيلَيكضوواندني بؤ ةتة

َ
حال ئةم

ثاتريةكي9 ظؤلتدا، طةربَيت 
َ
لةطةل بكةين

وايةرَيكـــةوة لةرَيـــي و جةمســـةرةكاني
ثارةيةكـــي بةهـــؤي ياخـــود تةنانـــةت
ئةوا بطةيةنرَيـــن، بةيةكـــدي ئاســـنةوة
بةرضاو بةشَيوةيةكي طةرميةكةي ثلةي
بةرزدةبَيتةوة لةدةرئةنجامي تَيثةِربووني
بةثارة تةزووة كارةباية طةورةيةي كة ئةو
ئاسنةكةداتَيدةثةرَيت.ئةمةشبةتةواوةتي
كاتَيكروودةداتكةناتةواويةككةوتبَيتة
لةدةرئةنجامي نةطةيةنةرةكـــةوة ماددة
ثلةي بةآلم ئةلكرتؤدةكان، بةريةككةوتني
ئةم ضونكة بةرزة، زؤر لَيرةدا طةرميةكة
كارةبايي زؤر وزةيةكـــي ثاتريية جـــؤرة

دةطرن 
َ
هةل لةثاتريية9 ظؤلتييةكان زياتر

ثريشـــكةي ئـــةو ثاشـــةكةوتدةكةن. و 
طرياوةي ئةســـريةكة وادةكات ثةيدادةبَيت
كلثةكةي و طِربطرَيت ثاتريةكـــةدا لةناو
ليســـيؤم خانةكاني ديكـــةي بةشـــةكاني
ثاتريةكةدا، بتةنَيتـــةوة لةنَيو ئايؤنةكة
ةتي

َ
بةآلمدةبَيتئةوةشبزاننيكةئةمحال

بةآلم دةدةن. روو كةم و دةطمةنن سووتانة
ببَيتة باس رةنطة سووتان ةتَيكي

َ
تاقة حال

طؤظارةكان. و رؤذنامة وةرزَيكي خواسي و
 

سةرضاوةكان:
Lithium-ion polymer battery - 

Wikipedia, the free encyclopedia.

A lithium-ion battery in use 

typically lasts between 2-3 years.

How Stuff Works “How 

Lithium-ion Batteries Work”
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كؤض يةكَيكة لةدياردة شـــاراوةكاني 
 ،Animal ecology ذينطةي طيانداران
 Salmon كاتَيك لةكؤضي ماسي ساِّـون
رادةمَينـــني، كة هـــةزاران ميل دةبِرَيت 
تادةطةِرَيتـــةوة بؤشـــوَيني طةرادانانـــي 
سةرســـام   Spawning Ground
كـــة   Cranes نـــدةي 

َ
بال دةبني،يـــان 

وادةي كؤضيدَيـــت ثانتايةكـــي زؤرلـــة 
بيابان وئاسماني باكور تةيدةكات، ئةي 
Caribou دةيان رووبـــار دةثةِرَيتةوة 

تادةطاتة ئةوَي! 
مرؤظـــي  الي  كـــؤض  سةراســـيماي 
َيك 

َ
سةدةكاني كؤنيشـــدا هةبووة، كؤمةل

لَيكدانـــةوةي ئةفســـانةييان هةبووة بؤ 
ذمارةيةكي  ديارنةماني  دةركةوتنيـــان، 
زؤر لةطيانداران، بؤ نموونة مرؤظةكان، 
ندة 

َ
يةكةمجار باوةِريانوابوو كة ئةو بال

 -Swallows ثَييانـــدةوت  بضوكـــة 
واتـــة ثةِرةســـَيلكةي خؤمـــان لةقوِري 
بـــؤ  خؤيدةشـــارَيتةوة  زؤنطاوةكانـــدا 
بةســـةربردني زســـتان، بةآلم زانســـت 
ندةيـــة هةزاران 

َ
دةريخســـت كة ئةم بال

ميل دةفِرَيت لةئاســـماني ئةوروثاوة بؤ 
 دةطةِرَيتةوة. 

َ
ئةفريقا دواييةك سال

كؤضكردن ضيية؟ ئةي ضؤن دةكرَيت؟
لةذينطةيةكدا  بةطشتي  زيندةوةران 

كؤضي زيندةوةران
Migration

آل
َ
كارزان عةبدول
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دةذين، رةنطة ســـةخت بَيـــت بتوانن تا 
 دةطةِرَيتـــةوة ذيان لةشـــوَيبَيكدا 

َ
ســـال

كةشـــوهةوا  رةنطـــة  بةســـةربةرن، 
َيكي ئةو 

َ
ماوةيةك يان وةرزَيك يان ســـال

ذينطةيـــان لَيتَيكبدات و لـــةو ماوةيةدا 
بَيت، ئةي 

َ
ذيـــان لةوذينطةيـــةدا مةحال

ضارضييـــة؟ مـــردن يـــان جَيهَيشـــتن، 
جَيهَيشـــتن بـــؤ كـــوي؟ لةخـــؤوة يـــان 
زيندةوةر دةضنة  بةبةرنامة؟ هةندَيك 
ذيانـــي متبونـــةوة، بـــةآلم ســـرتاتيجي 
هةندَيك طياندار بةشَيوةيةكي ديكةية، 
كـــؤض بـــةرةو شـــوَينَيكي دوور يان زؤر 
جَيهَيشـــتني  ذيانـــدا،  بـــةدواي  دوور، 
 يان 

َ
شـــوَينَيك بؤماوةي بةشـــَيكي سال

بةســـةربردني بةشـــَيكي ذيـــان لةوَي، 
رؤشـــتن بـــؤ جَيطايةك كة ذيـــان لةوَي 

خؤشرتو ئاسانرت دةستدةكةوَيت.
كؤضـــي  هـــؤكاري  بآلوتريـــن 
زيندةوةران، طةِرانة بةدواي دةستكةوتني 
خواردن و شـــوَيني ثارَيـــزراو ئاودا كة 
ئةم زيندةوةرانة شـــَيوازي هةرسكردني 
خؤراكيـــان دةطؤِرَيـــت بةثَيـــي طؤِراني 
وةرز يـــان طؤِرانـــي قؤناغَيكـــي ذيـــان، 
بوونـــي خؤراكَيكي باش و ئاوي طونجاو 
 رةنطة ئةســـتةمبَيت، 

ََ
بةدرَيـــذاي ســـال

كاريطـــةري ذينطةو طؤِراني كةشـــوهةوا 
َيت، بؤ 

َ
ئةو بوونة الوازدةكات يان نايهَيل

نموونة نةماني مَيرووةكان يان وةريني 
طةآلي دار لةزستاندا ماناي كةمبونةوة 
يـــان نةماني خـــواردن دَيـــت، هةندَيك 
ذينطـــة زؤر باراناويـــن يـــان هةندَيكي 
ني، ئةمانة زؤر جياوازن، 

َ
ديكة وشكةسال

طؤِراني ثلةي طةرمي لةنَيوان وةرزةكاندا، 
هةندَيـــك وةرز زؤر طةرمـــن يـــان زؤر 
 دةبَيت بؤ 

َ
ســـاردن كة ذيانَيكي مةحـــال

هةندَيك جـــؤري زيندةوةر، هةندَيكجار 
كو 

َ
كؤض تةنيـــا بؤخـــواردن نييـــة، بةل

بؤ دةســـتكةوتني ذيانَيكي ســـةالمةتة، 
باريني بةفري زؤر وا لةزيندةوةر دةكات 

نةتوانَيـــت بةئاســـاني لةدوذمنةكـــةي 
دةربازبَيـــت و زوودةبَيـــت بةنَيضري،يان 
هةندَيك طياندار بةمةبةستي ثاراستني 
بةضكةكانيان تةنيا لةشوَينَيكي تايبةت 

زاوزَي دةكةن يان طةرا دادةنَين.
جؤرةكاني كؤضكردن:

Types of migration 
جؤرو ذمـــارةي جياواز لةكؤضكردن 
ةت و 

َ
هةن، هةرجؤرة ثَيناســـةو خةســـل

هؤكارَيكي تايبةتييان هةية: وةك كاتي 
رؤيشـــتن، وةرزي كؤضكردن، مةبةستي 
كؤضكردن، ضةند جؤري ئةو زيندةوةرة 
لةزيندةوةرَيكةوة  ئةمانة  دةكةن؟  كؤض 

بؤيةكَيكي ديكة زؤرجياوازن. 
 لةناسراوترين جؤرةكاني 

كؤضكردن:
 Seasonal وةرزانـــة  *كؤضـــي 

:migration
هاوكاتـــة  كؤضكردنـــة  ئةمجـــؤرة 
 طؤِرينـــي وةرزدا، زؤر جـــؤري 

َ
لةطـــةل

كؤضكردنةكاني زيندةوةر دةكةونة ئةم 
 طؤِرينـــي وةرزدا 

َ
ةيـــةوة، لةطةل

َ
كؤمةل

ذينطـــةي ئةو زينـــدةوةرةش دةطؤِرَيت، 
بؤيـــة ثةنادةباتة بةر جَيهَيشـــتني ئةو 

ناوضةية تا طةِرانةوةي باري ئاسايي. 
كؤضكردني هَيَلي ثاني 

:Latitudinal migration
ـــةي 

َ
ئـــةم جـــؤرة كؤضكردنـــة جول

زيندةوةرانـــة لةباكـــورةوة بؤ باشـــور، 
جوانرتين نمونة بؤ ئـــةم جؤرة كؤضي 
ئةمـــةش  باشـــور،  بـــةرةو  قازةكانـــة 
لةكاتي طؤِرانَيكي تةواوي كةشـــوهةوادا 
دةبَيت، لةكاتَيكدا كة باكور زســـتانَيكي 
ســـارد دةبَيـــت، قازةكان دةفـــِرن بةرةو 
باشـــور، ضونكـــة كةشـــتَيكي طةرمرتة، 
بـــةآلم لةهاوينـــدا دةطةِرَينةوة، ضونكة 
باكـــور خواردنـــي ضاكـــي  لةهاوينـــدا 
تَيدادةســـتدةكةوَيت بةتايبةتي باكوري 
دوور كة هاوينةكـــةي زؤركورتة، بةآلم 

رؤذي درَيذة.
كؤضي ستوني

:Altitude migration 
ةي زيندةوةرة بةرةو سةرةوةيان 

َ
جول

ةتي زةويةكة،وةك 
َ
خوارةوة بةثَيي خةسل

شاخةكان، بؤنمونة لةهاويندا لةلوتكةي 
شـــاخةكاندا خؤراك و سةوزايي زؤرترة 
زؤرتردةبَيـــت  بؤئـــةوَي  كؤضيـــش 
بةثَيضةواني زســـتانةوة كة زؤرســـاردو 
بةفراويـــن لوتكةكان زيندةوةران بةرةو 

بناري ضياكان رةودةكةن.
كؤضي زاوزَييي

:Reproduction migration 
كؤضـــي زيندةوةرانة بةمةبةســـتي 
داناني هَيلكة يان زاوزَيكردن،لةاليةكةوة 
دةكـــةن  بـــؤ  ئـــةو شـــوَينةي كؤضـــي 
لـــةرووي طةرمـــي و طيانـــداري درندةو 
دوذمنةكانيانةوة ثارَيزراوترة، لةاليةكي 
ديكةوة ئةو شوَينانة طونجاوترن،ضونكة 
لةســـةرةتاي  كـــة  كاتَيـــك  طيانـــداران 
ذياندان ثَيويســـتيان بةضةند جؤرَيكي 
جياوازي شوَينة وةك لةوكاتةي دةضنة 

تةمةنةوة.
كؤضي طةِرؤك

:Nomadic migration 
ئةم جؤرةيان كؤضَيك نيية لةنَيوان 
َيك 

َ
كو كؤمةل

َ
دوو شـــوَيني جياوازدا، بةل

طيانـــداري طياخـــؤرن كةهةرشـــوَينَيك 
لةوةِرطـــاي بـــاش و ســـةوزايي لَيبَيـــت 

روويتَيدةكةن.
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يةكجاري كؤضي
:Removal migration 

كاتَيك كؤضكردنـــةدا لـــةم جـــؤرة
ناطةِرَينةوة ئيرت كؤضدةكةن طيانداران
شوَينةي لَيوةي كؤضيانكردووة، ئةو بؤ
ئـــةو كـــة روودةدات ئةمـــةش كاتَيـــك
لةسةري طياندارانة ئةم كة سةرضاوانةي
لةناودةضن خـــؤراك ئاو و وةك دةذيـــن
نالةبـــاري طؤِرانـــي بةهـــؤي ئةويـــش 
ئةو فةوتاني بةهؤي يان كةشـــوهةواوة
كاولكاري يـــان ســـوتان لةكاتي ناوضةية
ئـــةو نةمانـــي يـــان بةهـــؤي الفـــاوةوة
مرؤظةوة دةســـتي بةهؤي لةوةِرطايانـــة
هؤي ببَيتة كة ديكة هؤكارَيكي هةر يان
تَييدا كة شوَينَيك بؤ ئاذةآلنة ئةو كؤضي
بَيت. ثارَيزراوتر ذيانيان و زؤر خواردن

تةواوةتي كؤضي
:Complete migration 

ئةندامةكاني هةموو كؤضةياندا لةم
روو طيانـــداران دياريكـــراوي جؤرَيكـــي
كـــة دةكـــةن دياريكـــراو لةشـــوَينَيكي
هةندَيك تَيدابَيت، طونجـــاوي خواردني
بةتةواوي ئةمريـــكا باكـــوري نـــدةي

َ
بال

نةماون. لةوناوضةية كردووةو كؤضيان
:Partial migrate بةشي كؤضي

لةنَيوان كؤضكردنة جؤري بآلوترين
بةشَيك بريتية لةكؤضكردني طيانداراندا
وةرزي لةكاتي نةك هةمـــوو طيانـــداران
لةرووي لةبارتر شوَينَيكي بؤ بَيخؤراكيدا

وئاوةوة. خؤراك
لةناكاو كؤضي

:Irruptive migration 
وةرزانةية نة نـــة ئـــةم كؤضكردنة
ثَيي بؤيـــة ئاِراســـتةكراوة، جيؤطـــراَّـ
َيككؤضدةكةن،

َ
واتةسال دةوترَيتلةناكاو،

َيكيديكةئةمكؤضكردنة
َ
رةنطةضةندسال

بؤ ضؤن وةك هةروةها دووبارةنةبَيتةوة،
شَيوة بةهةمان ئاِراســـتةنةكراوة شوَين
كؤضي نمونة جياوازة بـــؤ ذمارةشـــيان

دووردةبَيت و شـــوَينَيكي بـــؤ وا هةيـــة
دةطةِرَينةوة، لةتاكةكان زؤر ذمارةيةكي
لةشـــوَينَيكي روو هةية وا بةآلم جـــاري
كةم لةجؤرةكان دةكةن ذمارةيةكي نزيك

دةطةِرَينةوة.
كؤضكردن: لةسةر نمونةيةك ضةند

humpback whales: جؤرَيكـــة
دَيت وةرزي زاوزَي كـــة لةنةهةنط هةر
لةباكوريئؤقيانوسي ئارامةوةكؤضدةكات
بةمةبةستي ثاني ي

َ
هَيل ئاوةكاني بةرةو

بَيضوةكاني ذياني لـــةوَي ضونكة زاوزي،
درةنطدا لةهاوينَيكي بةآلم ثارَيزراوترة،
Alaskaدةِروات ســـاردةكاني ئاوة بةرةو

تَيداية. خواردنَيكي زؤري كة
كؤضكردني ماسي ســـاِّـون: ديســـان
زاوزي بةكؤضـــي ماســـيية ئةم جـــؤرة
ئةمماسيانةسةرةتايذيانيان بةناوبانطة،
بةســـةردةبةن، ســـازطاردا لةنَيو ئـــاوي
بؤ كؤضدةكةن ثَيطةيشـــتندا، لةقؤناغي
دةطةِرَينةوة دواتريش و ئؤقيانوســـةكان
داناني بـــؤ لةدايكبوونيان بـــؤ شـــوَيني

و زؤربوون. هَيلكة
دؤلdall sheep: لةنزيـــك مـــةِري
دةبةنةســـةر، ذيان لوتكةي شـــاخةكاندا
ســـةرماو بةفرو باريني بـــةآلم بةهـــؤي
و دةبَيـــت ةوة ذيانيـــان ســـةخت

َ
ســـؤل

كة بةرةو بناري شـــاخةكان كؤضدةكةن
دةستدةكةوَيت، ئاســـانرت خواردن لةوي

ستوني. كؤضي دةوترَيت بةمةش
 arcticباكــور جةمســةري باَلنــدةي
ذيانـــي هةمـــوو راهاتـــووة وا   :terns
ئةويش ببات، هاويندا بةســـةر لةوةرزي
باكورو هـــةردوو لةنَيوان بةكؤضكـــردن

زةويدا. طؤي باشوري
:Golden eaglesتونـــي

َ
ئال ـــي

َ
دال

بةســـةردةبات، باكوردا لةهاويني ذياني
و باش ئَيجطار خواردنَيكي لةوي ضونكة
خواردن كة تَيداية، لةزستانيشـــدا زؤري
دةكات ســـاردتر دنيـــا كةمدةبَيتـــةوة

بـــةآلم كة باشـــور، بةرةو كؤض دةكـــةن
ســـفر ذَير بؤ دادةبةزَيت طةرمي ثلـــةي
ماوةي ذيانيان لةشـــوَينَيكي بةيةكجاري

بةسةردةبةن. ديكة
لةقوآلي :sea turtle-ئاوي كيســةَلي
كةنارة بـــؤ دَينـــةوة ئؤقيانوســـةكانةوة
دانانـــي بـــؤ ئؤقيانـــووس ِّـاوييةكانـــي
تروكان، هَيلكانة ئةم ئةوةي ثاش هَيلكة
ئةمةش ئؤقيانوسةكان، ناو بؤ دةِرؤنةوة

زاوزَيية. كؤضي ديكةي نموونةيةكي
هةستكردن بةوادةي كؤضكردن:

كؤض كةي ــن دةزان ضؤن ــداران طيان
دياريدةكةن؟ كؤضيان كاتي ضؤن بكةن؟

كؤضكردن، بةجؤرةكاني ثشتبةستن
طؤِراني كؤضكردندا، جـــؤري لةهةندَيك
بـــؤ هانـــدةدةن طيانـــداران وةرزةكان، 
ئةوشوَينة، بةجَيهَيشتني و رةوكردنيان
رؤذ ئيرت دَيت كؤتايي هاويـــن كاتَيك كة
بؤ ئاماذةيةكة ئةمـــةش كورتدةبَيتةوة
وةك وةرزةكان ذينطـــةي كؤضكـــردن،
كؤضي طرنطي نيشانةكي خؤراك نةماني
ئةوانةي بةتايبةت و طياندارانة هةندَيك
ي ناوةِراست

َ
هَيل بةرةو ستوني يان كؤضي

ئةوطياندارانةي نموونة بـــؤ كؤضدةكةن
هةر دةذين شـــاخةبةرزةكان لةلوتكـــةي
هةســـتكردني و زســـتاندا لةســـةرةتاي
كةمبونةوة روةو لةوةِرطا كِرَيوة سةرماو
دادةثؤشـــرَيت بةبةفـــر و دةِروات
رووةو طياندارانـــة ئـــةو لةبةرئـــةوة
بةدةســـهَيناني بؤ ملدةنَيـــن ـــةكان

َ
دؤل

بةفر كاتَيك لةهاوينـــدا خـــواردن، بةآلم
شاخةكان لوتكةي سةرلةنوَي دةتوَيتةوة
ديكة جارَيكي طياندارةكان سةوزدةبنةوة

دةكشَين.
َ
لوتكةي شاخةكان هةل رووةو

زؤنطاوةكاندا لةدةوروبةري ئةوانةي
وةرزيداو طؤِرانَيكي لةكاتي هـــةر دةذين
َ
بةكؤمةل زؤنطاوانـــة ئـــةو وشـــكبوني
و ئاو بةشـــوَين دةطةِرَين و كؤضدةكـــةن
ئينجا بارانـــاوي وةرزَيكي تـــا خؤراكـــدا
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دةطةِرَينةوة.
كؤضكردن ديكةدا جؤري لةهةندَيك
لةنَيوان طياندارةكانة كَيرِبكَيـــي بةهَوي
كةم خواردن رَيذةيةكـــي واتة خؤيانـــدا
زؤر ذمارةيةكي بةآلم لةو ناوضةداهةية،
تةكاني

َ
لةخةسل تَيداية،يةكَيك طيانداري

واتة نةوةدا، لةنَيوان كَيرِبكَيية طيانداران
داطريكردني و لةســـةرخواردن ركابةري
ئةم كَيربكَييةدا لةوةِرطاكان، لةئةنجامي
روو دةِرَون الوازةكان لةطياندارة هةندَيك
كةم كة كَيربكَيي تَيدا دةكةن لةشوَينَيك
ثَيويســـت خواردني رَيذةيةكي يان بَيت

دةستبكةوَيت. تَيدا
:Navigation رَينيشاندان

دةزانن ئةو شـــوَينة ضؤن طيانداران
ئاِراســـتةكةي يان دةكةن؟ بؤ كة كؤضي
ثشتدةبةستَيت ئةمة ؟ دياريدةكةن ضؤن
دةِروات، بةطياندارةكةو ئةوشوَينةي بؤي
يةكةم بةثلـــةي كة رايانوايـــة زانايـــان
لةرةفتاري دةبينَيت كارا َيكي

َ
رؤل بؤماوة

جؤري لةيةك كؤضكردني طياندارانـــدا،
كؤضكردن شـــَيوازي رةفتارو طيانداراندا،
طرياوة،

َ
ةكان هةل

َ
وةكزانياري لةسةربؤهَيل

بؤ لةنةوةيةكـــةوة  زانيارييـــةش ئـــةم 
ئةمة دةطوَيزرَيتةوة، نةوةيةكـــي ديكـــة

زاناية. هةندَيك راي
و زانيـــاري ضةندةهـــا طيانـــداران
وةك بةكاردةهَينن جيـــاواز ميكانيزمي
ئاِراســـتةي دؤزينةوةي بؤ رَينيشـــاندةر

مةبةست. بؤشوَيني كؤضكردنيان
نزيـــك شـــوَيني بـــؤ ئةوانـــةي 
و بةميكانيزم ثَيويســـتيان كؤضدةكـــةن
تةنيا كو

َ
بةل نابَيت، ؤز

َ
ئال رَينيشـــاندةري

و دةكةون ئاو خؤراك يان شـــوَيني دواي
لةزستاندا يان دةِرؤن نزيك جَيطايةكي تا
ةكان

َ
دؤل ناو بؤ شـــاخةكانةوة لةلوتكةي

دَينةخوارةوةو لةهاويندا دةطةِرَينةوة.
ـــةي

َ
جول لةســـةر ينـــةوةكان

َ
لَيكؤل

ئةوةيان كؤضدةكـــةن كاتَيك طيانـــداران

ؤز
َ
َيكميكانيزميئال

َ
دةرخستووةكةكؤمةل

بؤ دةيطرنةبةر طياندارانة ئةم كة هةية
هةندَيك مةبةستيان شوَيني دؤزينةوةي
بؤ خـــؤر دياريدةكةن ةي

َ
جول طيانـــدار

جؤرَيك رؤشتنيان، ئاِراستةي دؤزينةوةي
 MALLARD َين

َ
ثَييدةل كة لةمراوي

باكـــور  دؤزينـــةوةي بـــؤ   DUCK
لةشةوي ئةســـتَيرةكان ثةنادةبةنة بةر
ديكةيان هةندَيكـــي  ضاودا ئةنطوســـتة
ساِّـون، ندةو سةلةمةندةرو ماسي

َ
بال وةك

بؤ بةكاردةهَينن زةوي موطناتيسي بواري
دؤزينةوةيئاِراستةكانيان،توَيذينةوةكان
بةضكةيةي ئةو كة دةرخستووة ئةوةيان
دةرةوة بةهؤي دَيتة ِّـدا لةذَير كة

َ
كيسةل

موطناتيســـييةوة بةبواري هةســـتكردن
و بطرَيتةبةر ئاِراســـتةي دةريا دةتوانَيت

دايكةكةياندا. بةشوَين بِرؤنةوة
جرجي توَيكاري لةئةنجامي زانايان

ئةنجامةي  ئةو ZAMBIAN طةيشتنة
خانةكانيان دةمـــارة كـــة كؤبونـــةوةي
بواري بةكارهَيناني لةمَيشـــكدا توانـــاي
دؤزينةوةي بؤ هةية زةويان موطناتيسي
بةهؤي دؤلفـــني رؤيشـــتن، ئاِراســـتةي
ييتايبةتةوةدةتوانَيت

َ
نةخشةيةكيئةقل

بدؤزَيتةوة. ئاِراستةية ئةو
بؤ بةهَيزة ئامَيرَيكي بؤن، هةروةها
لةرَيطةي طياندار، هةندَيك رَينيشاندةري
ئاِراســـتةي بؤنةوة دةتوانَيت نةخشـــةي
هـــةر ســـاِّـون وةك خـــؤي بدؤزَيتـــةوة
دةتوانَيت بةهَيزةوة ئامرازة ئةم بةهؤي
بدؤزَيتةوة دةرياضةية ئةو راســـتةوخؤ

بووة. لةدايك تَييدا كة
ماسييةكانتةوذميدةريا هةندَيكجار
ئاِراســـتةي دؤزينةوةي بؤ بةكاردةهَينن
بةئاِراســـتةي نمونة بؤ كؤضكردنيـــان،

دةِرؤن. ثَيضةوانة تةوذميان
خؤطونجان بؤ كؤضكردن:

شوَينيدوور كؤضدةكةن طيانداران بؤ
خؤسازدانَيك بةجؤرة ثَيويستي ئةمةش

بةهؤي بؤنموونة رَيطاية، ئـــةو بؤ هةية
سوكيجةستةوناوبؤشيئَيسكةكانيانةوة
دةتوانن كةمي كَيشـــيان هؤي كة دةبَيتة
و ماوةيةكي بفِرن بؤ شـــوَينة دوورةكان
فِريني بمَيننةوة. لةهةوادا دةتوانن زؤر

7 بؤ  ثيتي شَيوةي لةســـةر نط
َ
قول قازو

لةســـةر هةواية تةوذمي كةمكردنةوةي
هةردووالوة. لة ندةكان

َ
بال ثؤلة

زؤر رَيذةيةكـــي ئةمانـــة ســـةرةِراي
ندةكانـــدا

َ
بال لةجةســـتةي ضـــةوري 

كة درَيـــذةي ئةو مـــاوة تـــا طـــرياوة
َ
هةل

باشور بؤ لةباكورةوة كؤضن سةرطةرمي
ضونكة بكات، وزةي ثَيويســـتيان بةشي
بخؤن، هيض ناتوانن كؤضكردندا لةماوةي
رَيذةيةكي نةهةنطيش، بةهةمانشـــَيوة
لةكاتي تا كؤدةكاتـــةوة، بـــاش لةخؤراك
بةكاريبهَينَيـــت، ضونكـــة كؤضكردنـــدا
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 دياردةيةكى 
َ
دياردةى ســـةطى بةرةال

زؤركؤنـــة، لةســـةرةتاى دروســـتبوونى 
مـــرؤظ وســـةط بةيةكةوة  مرؤظـــةوة 
ذيـــاون و مـــرؤظ توانيويةتى ســـودى 
زؤر وةربطرَيت لةبةخَيوكردنى ســـةط 
لةثارَيزطاريكـــردن  وةك بةكارهَينانـــى 
ثاراســـتنى  بؤ  هةروةها  ةكانيان 

َ
لةئاذةل

دِرندة  ـــى 
َ
لةئاذةل ةكانيان 

َ
ومال خؤيـــان 

و كةســـانى بَيطانة يـــان دوذمنةكانيان 
هةروةها ســـةط بةرامبـــةر بةو هةموو 
تةنيا  كردويةتى  بةمـــرؤظ  خزمةتةى 
خؤراك وشـــوَينى حةوانةوةي ويستووة 
بؤئةوةى بذَيت. ئةطةر ســـةط خاوةنى 

مةترسى توشبوون بةنةخؤشى 
تورةكةى ئاوى

Hydatidosis
د.مةريوان موسا*

َيكى تووشبوو بةتورةكةى ئاوى
َ
َيكى تووشبوو بةتورةكةى ئاوى                                              سييةكانى ئاذةل

َ
  جطةرى ئاذةل

كرمى ئيكاينؤكؤكةس طرانيولؤسةس
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َ
نةبوو ئةوا بةشـــَيوةى ئازاد يان بةرةال

َيك 
َ
دةذي و ناضاردةبَيـــت هةمـــوو هةول

بخاتةطـــةِر  بـــؤ ثةيداكردنـــى خؤراكى 
خؤى.

َيك ديكة تووشى 
َ
سةط وةك هةر ئاذةل

ضةندين نةخؤشى جؤراوجؤر دةبَيت وةك 

نةخؤشيية بةكرتييةكان، مشةخؤرييةكان، 

كةروويي و ظايرؤســـييةكان و دةبَيتة هؤى 

وكردنـــةوةى ضةندين 
َ
طواســـتنةوةو بال

ةكانى دي.
َ
نةخؤشى بؤ مرؤظ و ئاذةل

ئـــاوى   تورةكـــةى  نةخؤشـــي  
كـــة  نةخؤشـــييانةى  لـــةو  يةكَيكـــة 
لةســـةطةوة دةطوازرَيتـــةوة بـــؤ مرؤظ 

(نةخؤشـــيية ئاذمرؤييةكان) تورةكةى 
مشـــةخؤريية   نةخؤشـــييةكى  ئـــاوى  
بريتيـــة لةبوونـــى قؤناغـــى كرمؤكةى 
تورةكةيى (شـــَيوةى قؤناغـــى كرمؤكة 
لةئاو)  ثِرييةتـــي  و  لةتورةكةدةضَيـــت 
بضوكرتين جؤري كرمى شريتي  كرمى 
ة باريكةى سةطة كة لة 

َ
شريتيي  ريخؤل

ناو ناوةندة خانةخؤَيى سروشتى دةذي 
ة طياخؤرةكان 

َ
كة بةشَيوةى طشتى ئاذةل

خ، 
َ
دةطرَيتةوة وةك مةِر، بزن، رةشةووال

بةراز، طوَيدرَيذ، ئةسث، هةروةها مرؤظ 

بةم مشـــةخؤرة تووشدةبَيت (كة كرمى 
ة باريكةى ســـةطداية و 

َ
هةراش لةريخؤل

قؤناغى كرمؤكةى تورةكةيى (تورةكةى 
 و مرؤظى 

َ
ئاوى) لةئةندامةكانـــى ئاذةل

تووشبووداية).
بَيبـــةش نةبـــووة لةم  كوردســـتان 
ضونكـــة  مةترســـيدارة،  نةخؤشـــيية 
وبةكاردَيـــت  بةكارهاتـــووة  ســـةط 
ت 

َ
بـــؤ ثارَيزطاريكـــردن لةمـــةِرو مـــاال

م ئَيستا لةبةرئةوةى 
َ
لةطوندةكاندا، بةال

ـــك لةطوندةكانةوة بةرةو لةشـــارو 
َ
خةل

شـــارؤضكان دَيـــن، خـــاوةن ســـةطةكان 
 بكةن 

َ
ناضـــار دةبن ســـةطةكان بـــةرةال

زؤربـــوون  و  زاوزَيكـــردن  ثـــاش  يـــان 
خاوةنةكانيان ناضاردةبن بةضكةكانيان 
بكةنة ناو ئؤتؤمؤبيلةكانيان و لةشـــارو 
يان بكةن،  يان لةبةر 

َ
شارؤضكةكان بةِرةال

كةمـــى خؤراك لةطوندةكان  ســـةطةكان 
ن 

َ
ناضار دةبـــن طوندةكانيان بةجَى بهَيل

و رووبكةنـــة ئةو شـــوَينانةى خوراكى  
لـــَي دةســـتدةكةوَيت، ئـــةم هؤكارانـــة 
 
َ
وايانكردووة كة دياريدةى سةطى بةرةال

روو لةزؤربوون بكات هةرضةندة اليةنة 
بةِرَيوةبةرَيتييةكانـــى  بةرثرســـةكانى 

ـــدةدةن بنـــرِبى 
َ
ظَيتَيرنـــةري زؤر هةول

م ذمارةيـــان لةماوةيةكةوة 
َ
بكةن، بـــةال

بؤماوةيةكـــى دي كةمـــدةكات وثاشـــان 
لةوةرزى زاوزَيدا زؤر دةبنةوة. 

ثؤلَينكردنى كرمةكة: 
(Animalia) ةكان

َ
جيهان: ئاذةل

لق: كرمة ثانةكان 

(Platyhelminthes)
(Cestoda) ثؤل: كرمة شريتيةكان

ثلة: سايكلؤفليديا 

(Cyclophyllidea)

(Taeniidae) خَيزان: تينيدى

جنس: ئيكاينؤكؤكةس 

(Echinococcus)

جؤر:  ئيكاينؤكؤكةس طرانيولؤسةس 

(Echinococcus granulosus)

شَيوةى كرمةكة:
ئـــةم مشـــةخؤرة يةكَيكـــة لةكرمة 
ة باريكةى سةط، 

َ
شـــريتييةكانى ريخؤل

كرمـــى هةراش لةنَيوان 7-2 ملم دريذة 
و ثَيكهاتووة لة ســـةرى كرمةكةو تةنها 
ســـَى ثارضة،ثارضـــةى يةكـــةم تـــةواو 
طةشـــةى نةكـــردووة، ثارضـــةى دووةم 
تةواو طةشةى كردووة و ثارضةى سَييةم 
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ثارضةى ثر لةهَيلكةية. تورةكةى ئاوى 
تريةكةى ضةند ســـةنتيمةترَيك دةبَيت 
و هةندَيجار بةقـــةد تؤثَيكى ثَي طةورة 
دةبَيت ئةمةش شـــوَينة تووشـــبووةكة 
دياريـــدةكات  بـــؤ  نمونـــة لةســـي و 
ئَيســـك و مَيشـــكدا قةبارةيان بضوكرتة 
لةجطةر، بةدوو بةرطى ســـةرةكى دةور 

دراوة، بةرطـــى دةرةوة كـــة ثارَيزطارى 
لة توورةكةكـــة دةكات و بةرطى ناوةوة 
لةريزَيك لةخانةى دروستكةر ثَيكهاتووة 
و لَييةوة  سةرى  كرمةكان دروستدةبن، 
زؤرى  ذمارةيةكى  توورةكةكـــة  شـــلةى 

سةرة كرمى تَيداية.  

سوِرى ذيان:                       
ثارضةى كؤتايى كرمى هةراش ثرة 
لةهَيلكة،ثاشان لةكرمة كة جيادةبَيتةوة 
و فِرَيدةدريتةدةرةوة لةرَيطةى ثاشةِرَووة 
(هةر ثارضةيـــةك نزيكةى -500 800 
هَيلكـــةى تَيداية) هَيلكـــةكان دةكةونة 
سةر لةوةِرطةو ســـةوزةو سةرضاوةكانى 

ئـــاوو دةبَيتـــة هـــؤى ثيســـبوونيان و 
و  مـــرؤظ  لةاليـــةن  بةكارهَينانيـــان 
ـــةوة دةبَيتة هَوى تووشـــبوونيان، 

َ
ئاذةل

 
َ
يـــان بةدةســـتدان و ياريكـــردن لةطةل

سةطى تووشبوو (ضونكة زؤرجار سةطى 
طرى هَيلكةى كرمةكةية 

َ
تووشـــبوو هةل

لةسةر تووكةكةى) مرؤظ تووشدةبَيت. 

ثـــاش خواردنى هَيلكـــةكان، كؤرثةلةى 
لةرَيطـــةى  و  دَينـــةدةرةوة  هَيلكـــةكان 
ـــةوة دةضنة ناوســـوِرى 

َ
ديـــوارى ريخؤل

خوَينةوة و ثاشـــان جَيطـــري دةبن لةناو 
هـــةر ئةندامَيكى لةش كـــة ثَيى دةطات 
(ســـييةكان، جطةر، مَيشـــك ، ئَيســـك، 
ماسولكةكان وكؤئةندامى زاوزَى) ثاشان 

طةشة دةكات بؤ تورةكةى ئاوى. لةكاتى 
خواردنـــى تورةكـــةى ئـــاوى ئةندامـــة 
تووشبووةكان لةاليةن سةطةوة دووبارة 
ة باريكة و 

َ
سةرةكرمةكان دةطةنة ريخؤل

دةبنـــةوة كرمى تةواو لةماوةى 35-50 
رؤذ دا. 
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هَيلكــةى طواســتنةوةى رَيطاكانــى
كرمةكة بؤ مرؤظ:

1.باو تؤز.
وثيســـبوونى باريـــن  بـــاران  .2

ئاو. سةرضاوةكانى
بوو ثيس ســـةوزةى 3. خواردنـــى

كرمةكة. بةهَيلكةى
ندة.

َ
بال .4

و مَيشولة. مَيش .5
ئاو. سةرضاوةى ثيسبوونى .6

تووش سةطى لةتوكى دةستلَيدان .7
بوو.

تاقيطةدا. لة .8
شري. بةرهةمةكانى .9

نيشانةكان:
نيشانةيةكى هيض تووشـــبوو سةطى
دةرناكةوَيـــت لةســـةر نةخؤشـــيةكةى
كرميشـــى هةزارَيـــك  ئةطـــةر ضةنـــد
 ومرؤظدا نيشانةكانى

َ
تَيدابَيت. لةئاذةل

ماوةيكى بؤ دةرناكةوَيت ئاوى تورةكةى
َيكببات.

َ
سال لةوانةية ضةند درَيذخايةن

دةبةستَيت ثشت نيشانةكان دةركةوتنى
بةطةورةيى قةبارةو شوَينى تورةكةكة
مَيشـــك هةرضةندة لةناو بـــؤ نموونـــة
دي، لةشـــوَينةكانى بضوكرتة قةبـــارةى
نةخؤشييةكةى زووتر نيشـــانةى م

َ
بةال

دةمارييةكان نيشانة وةك دةردةكةوَيت
(توِرةيى، كوَير مَيشكدابَيت كاتَيك لةناو
ثةتك دِركة طةر ئفليجبوون يـــان بوون

تووشببَيت).    
شـــكانى شوَينى و ئازار لةئَيســكدا:
بةركةوتنى لةكاتـــى تورةكةكة بوونـــى

ثةستان.
و ســـينط : ئـــازار لة لةســـييةكاندا

نةفةسى. تةنطة
سك، طةورةبونى لةجطةردا:

ثةستان لةكاتَيكدا هةرس تَيكضوونى

بؤريضكةى زراو. بخاتة سةر
ئاوييةكة  تورةكة  مردن:  هةندَيجار
كتوثر مردنى هَوى دةبَيتة و دةتةقَيت
هةســـتيارى كاردانـــةوةى لةئةنجامـــى
ســـوِرى و تَيكضوونـــى بةرطـــرى لـــةش

خوَين.
دةستنيشانكردن:

زةرداوى ثشـــكنينى َيطةى بةرِِ .1
دذةتةنةكانى دؤزينـــةوةى خوَيـــن بـــؤ
.(ELISA) تورةكةى ئاوي تايبةت بة
سؤنار، ئَيكس، تيشكى بةرَيطةى .2

تى سكان. سى
ضارةسةركردن:

تورةكة و البردنى نةشتةرطةرى .1
ئاوييةكة.

دةرمان. بةكارهَينانى .2
PAIR   .3

لة رَيطرتن و بةســةراطرتن دةســت
نةخؤشييةكة:

.
َ
بةرةال لةناوبردنى سةطى .1

ن.
َ
ماال سةطى ضارةسةركردنى .2

ـــى
َ
ئاذةل ئةندامـــى لةناوبردنـــى .3

بةخستنةذَير  بةتورةكةى ئاوى تووشبوو

سوتاندنى. يان خاك
بدرَيت تووشبوو ئةندامى نابَيت .4

.
َ
بةرةال سةطى يان ن

َ
بةسةطى ماال

ثَيش طؤشـــتى خـــاو ندنى
َ
5.  كوال

سةط. بؤ خؤراك وةك بةكارهَينانى
و سابوون بةئاو 6.  دةســـت شؤردن

لةسةط. دان دةست ثاش
لةنزيك ســـةط 7. دورخســـتنةوةى
طشتييةكان. شوَينة و ن

َ
لةماال بوونةوة

لةطؤشتارطاكاندا
َ
سةربِرينىئاذةل .8

ظَيتَيرنةري ثزيشكة لةاليةن ثشكنينى و
تووشبوو. ئةندامى يةكانةوة،سوتاندنى
سوتاندنى يان خاك 9. خســـتنةذَير

مردارةوةبوو. ى
َ
ئاذةل

سةوزة رواندنى شوَينى دةبَيت .10
ســـةط درَيت

َ
نةهَيل و بكرَيت بةند تَيل

بكةوَيتةوة. نزيكى شَيوةيةك بةهيض
كة ســـةوزةيةك 11. بةكارهَينانـــى
شؤردنةوةى و ثاك بَيت ئاوى سةرضاوةى

بةكارهَينانى. ثَيش بةثاكى
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لـــة  سةرنجِراكَيشـــة  ئـــةوةى  
ضارةســـةركردنى رؤذنامة و راطةياندنى 
جيهانى عةرةبيدا، سةبارةت بة بريؤكةى 
ثاشـــةِرؤذى خوَيندنةوة لةبةر تيشـــكى 
طةشـــةكردنى كتَيبخانـــة ذمارةييةكان و 
داهَينانى ئامِرازة نوَييةكان وةك نوسينى 
ة دَيتة 

َ
ئةلكرتؤنى، ثرســـيارَيكة لـــةو خال

ثَيشـــَي كةهةموو نوَييةك كـــؤن دةخاتة 
الوة، ثرسيارةكة وادَيت كةئايا دةركةوتنى 
دياردةى نوسينى ئةلكرتؤنى دةبَيتةهؤى 
كؤتايـــي هَينان بةســـةردةمى نوســـينى 

ضاثكراو؟
مى 

َ
َيت: بؤئةوةى وةال

َ
 رَيساى طشتى دةل

باشت دةســـت بكةوَيت، دةبَيت ثرسيارى 
باش بخةيتةِروو، رَيطةى دةرخستنى ئةم 
ةى 

َ
ثرسيارةش واى كردووة ئةنجامى هةل

ضنط بكةوَيت.
داهاتـــووى  دةربـــارةى  ثرســـيار 
خوَيندنـــةوةى ذمارةيـــي لـــة جيهانـــى 
عةرةبيـــدا لـــة بنةِرةتدا ثرســـيارَيكة لة 
هاتـــووةو  دروســـتبوةوة  بؤضوونَيكـــى 
لةسةرئةوة راهاتووة كةهةموو مةسةلةكان 
 و حةرام، 

َ
ل

َ
تةنها دوو روويان هةية، حةال

ـــة ... تـــاد، 
َ
رةش و ســـثي، راســـت و هةل

طةرضي هةرهاوشـــَيوةى ئةم ثرسيارة وا 
ناخرَيتةِروو، لـــة خؤرئاوا كةكةلتورَيكى 
ي نةرمى هةية، ثَيـــي واية دةكرَيت 

َ
ئةقل

لة ضةندين روو و ئاِراستةى جياوازةوة لة 
دياردةو مةسةلةكان بِروانرَيت.

خوَيندنةوةى ئةدةب لةرَيى ئينتةرنَيتةوة

د. ئيرباهيم فةرغةُّـ 
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بؤنمونة كاتَيك لة خؤرئاوا ثرســـيار 
ئةلكرتؤنـــى  خوَيندنـــةوةى  دةربـــارةى 
ةوة نةبوو كةتةكنيكى 

َ
خرايةِروو، لةو خال

كو 
َ
ذمارةى نوَي كؤنـــةكان بخاتةالوة، بةل

بةمجؤرة ثرسيارةكة خرايةِروو: 
”ضؤن دةكرَيت ســـوود لـــة نَيوةندة 
ذمارةيية نوَييةكان وةربطريَيت بؤئةوةى 
رَيـــذةى خوَيندنـــةوة زياتـــر بكرَيت؟“ 
طايانة كَيشـــةى 

َ
ئـــةو كؤمةل لةكاتَيكـــدا 

كةمى ذمـــارةى خوَينةرانيان نيية، بطرة 
ضةوانةوة. بةثيََ

 كةواتة ثرســـيارةكة لة ضوارضَيوةى 
ضؤنيةتى يةكسانبوونى ئامِرازة نوَييةكانى 
ئامـــِرازة ذمارةيية   

َ
لةطـــةل خوَيندنةوة 

كؤنةكاندا خرايةِروو. بابزانني ئةنجامةكة 
ضي بوو؟

رَيـــذةى  بةرزبوونـــةوةى  ئةنجـــام 
خوَيندنةوةو كِرينى كتَيبةكان بوو بةثَيي 
ئامـــارةكان، بؤنمونة  ئامـــاذةو  ضةندين 
كؤمثانياى ئةمازؤن بةرزبوونةوةى رَيذةى 
فرؤشـــتنى كتَيبةكانى بةخؤوة بينى لة 
رَيطةى بةشـــدارة ئةلكرتؤنيةكانيةوة لة 
ي (2006) دا رَيذةكـــة لة (15% بؤ 

َ
ســـال

23%) بةرزبـــؤوة، هةروةهـــا لةهةمـــان 
دا رَيذةى (5% بؤ 9%) فرؤشـــتن بة 

َ
ســـال

) تؤماركرا.
َ
كؤمثانياى (بارنز ئاندر نؤبل

ئةوكاتـــةى كؤمثانيـــا ئةلرتؤنيةكان 
دةستيان كرد بة بةرهةمهَينانى ئامِرازةكانى 
خوَيندنـــةوةى نـــوَي لـــة رَيي شاشـــةو 
طرتنى 

َ
دةرخســـتنى قةبارةى كتَيب و هةل

ذمارةيةكـــى زؤر لة كتَيبـــةكان، دةبينني 
وكردنةوة 

َ
كؤمثانيـــا جيهانييةكانـــى بال

دةســـتيان كـــرد بةدروســـتكردنى جَيطة 
ئةلكرتؤنيةكان بؤزياتر راكَيشانى سةرنجى 
خوَينةران، طرنطرتيـــن ئةو جَيطايانةش: 
جَيطةى ئةمـــازؤن و جَيطةى بارنز ئاندر 
، بَيجطة لـــة هةندَيك جَيطةى ديكة 

َ
نؤبل

وةك (ebay) و ... تـــاد كةلةبنةِرةتـــدا 
جَيطةى فرؤشتنى بةرهةمةكانة لة وانةش 

كتَيب و كارة هونةرييةكان.
ئَيســـتا مليؤنةها خوَينـــةر هةن كة 
رؤذنامةكان لةســـةر شاشةى ئينتةرنَيت 
دةخوَيننـــةوة، مليؤنةها كةســـيش روو 
لـــة خوَيندنـــةوةى كتَيبـــة نوَييـــةكان 
دةكـــةنء لةرَيي نَيوةندة ذمارةييةكانةوة 
كتَيبـــي  طرتنـــى 

َ
لةهةل دةخوَيننـــةوةو 

الثةِرةيـــي و قةبـــارة طةورةكانيـــان ثَي 
باشـــرتةلةهةمان كاتيشدا مليؤنةها كةس 
هَيشـــتا خوَيندنةوةى كتَيبـــة الثةِرةيي 
ضاثكراوةكانيـــان ثَي باشـــرتة، ئةطةرضي 

تـــى ئةوروثـــي نيطةرانـــن 
َ
ضةنديـــن وال

ســـةبارةت بةخةمى رَيذةي خوَينةرانى 
نةوةى نوَي بةبةراورد بةنةوة كؤنةكان.

لـــةو بِروايـــةدام كةلتـــورى عةرةبي 
بةشـــَيوةيةك لـــة شـــَيوةكان ئاطـــادارى 
مةسةلةكة بووة، ض لة دروستكردنى جَيطة 
ئةلكرتؤنيةكانى فرؤشتنى كتَيبةوة وةك 
(نيل و فورات و كتَيبة عةرةبيةكان) يان 
لة رَيطةى دروستكردنى ضةندين دةزطاى 
لةهةمان  ئةلكرتؤنييةوة،  وكردنةوةى 

َ
بال

كاتدا لةرَيطةى هاندانـــى خوَيندنةوة لة 
جيهانى عةرةبيدا ثَيويســـتى بةضةندين 

ثةرجوو هةية.
كيكا:

 www.kikah.com – جَيطةى كيكا
يةكَيكـــة لة ضاالكرتين ثَيطـــةى عةرةبي 
وكردنةوى دةقي نوسةرة 

َ
هاوضةرخ بؤ بال

توانيويةتى  عـــةرةب،  هاوضةرخةكانـــى 
ســـةرنجى ذمارةيةكى زؤر لة خوَينةرانى 
نةوةى نوَي و نوسةرانيش راكَيش بكات، 
دانـــةوةى الثةِرةكانى 

َ
لةبةرنةرمى و هةل

بةئاســـانى و ئةو بـــوارة زؤرانةى لةخؤى 
طرتووة.

ثَيطةى رؤذنانةى ئةلكرتؤنى ئةدةبي 
ســـةربةخؤ“ كـــة نووســـةرى عَيراقـــى 
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بؤنمونة كاتَيك لة خؤرئاوا ثرســـيار 
ئةلكرتؤنـــى  خوَيندنـــةوةى  دةربـــارةى 
ةوة نةبوو كةتةكنيكى 

َ
خرايةِروو، لةو خال

كو 
َ
ذمارةى نوَي كؤنـــةكان بخاتةالوة، بةل

ةوة نةبوو كةتةكنيكى 
َ
خرايةِروو، لةو خال

كو 
َ
ذمارةى نوَي كؤنـــةكان بخاتةالوة، بةل

ةوة نةبوو كةتةكنيكى 
َ
خرايةِروو، لةو خال

بةمجؤرة ثرسيارةكة خرايةِروو: 
”ضؤن دةكرَيت ســـوود لـــة نَيوةندة 
ذمارةيية نوَييةكان وةربطريَيت بؤئةوةى 
رَيـــذةى خوَيندنـــةوة زياتـــر بكرَيت؟“ 
طايانة كَيشـــةى 

َ
ئـــةو كؤمةل لةكاتَيكـــدا 

كةمى ذمـــارةى خوَينةرانيان نيية، بطرة 
ضةوانةوة. بةثيََ

 كةواتة ثرســـيارةكة لة ضوارضَيوةى 
ضؤنيةتى يةكسانبوونى ئامِرازة نوَييةكانى 
ئامـــِرازة ذمارةيية   

َ
لةطـــةل خوَيندنةوة 

ضؤنيةتى يةكسانبوونى ئامِرازة نوَييةكانى 
ئامـــِرازة ذمارةيية   

َ
لةطـــةل خوَيندنةوة 

ضؤنيةتى يةكسانبوونى ئامِرازة نوَييةكانى 

كؤنةكاندا خرايةِروو. بابزانني ئةنجامةكة 
ضي بوو؟

رَيـــذةى  بةرزبوونـــةوةى  ئةنجـــام 
خوَيندنةوةو كِرينى كتَيبةكان بوو بةثَيي 
ئامـــارةكان، بؤنمونة  ئامـــاذةو  ضةندين 
كؤمثانياى ئةمازؤن بةرزبوونةوةى رَيذةى 
فرؤشـــتنى كتَيبةكانى بةخؤوة بينى لة 
رَيطةى بةشـــدارة ئةلكرتؤنيةكانيةوة لة 
ي (2006) دا رَيذةكـــة لة (15% بؤ 

َ
ســـال

23%) بةرزبـــؤوة، هةروةهـــا لةهةمـــان 
9% بؤ 9% بؤ 9%) فرؤشـــتن بة  دا رَيذةى (%5

َ
ســـال

) تؤماركرا.
َ
كؤمثانياى (بارنز ئاندر نؤبل

ئةوكاتـــةى كؤمثانيـــا ئةلرتؤنيةكان 
دةستيان كرد بة بةرهةمهَينانى ئامِرازةكانى 
خوَيندنـــةوةى نـــوَي لـــة رَيي شاشـــةو 
طرتنى 

َ
دةرخســـتنى قةبارةى كتَيب و هةل

ذمارةيةكـــى زؤر لة كتَيبـــةكان، دةبينني 
وكردنةوة 

َ
كؤمثانيـــا جيهانييةكانـــى بال

دةســـتيان كـــرد بةدروســـتكردنى جَيطة 
ئةلكرتؤنيةكان بؤزياتر راكَيشانى سةرنجى 
خوَينةران، طرنطرتيـــن ئةو جَيطايانةش: 
جَيطةى ئةمـــازؤن و جَيطةى بارنز ئاندر 
، بَيجطة لـــة هةندَيك جَيطةى ديكة 

َ
نؤبل

وةك (ebay) و ... تـــاد كةلةبنةِرةتـــدا 
جَيطةى فرؤشتنى بةرهةمةكانة لة وانةش 

كتَيب و كارة هونةرييةكان.
ئَيســـتا مليؤنةها خوَينـــةر هةن كة 
رؤذنامةكان لةســـةر شاشةى ئينتةرنَيت 
دةخوَيننـــةوة، مليؤنةها كةســـيش روو 
لـــة خوَيندنـــةوةى كتَيبـــة نوَييـــةكان 
دةكـــةنء لةرَيي نَيوةندة ذمارةييةكانةوة 
كتَيبـــي  طرتنـــى 

َ
لةهةل دةخوَيننـــةوةو 

الثةِرةيـــي و قةبـــارة طةورةكانيـــان ثَي 
باشـــرتةلةهةمان كاتيشدا مليؤنةها كةس 
هَيشـــتا خوَيندنةوةى كتَيبـــة الثةِرةيي 
ضاثكراوةكانيـــان ثَي باشـــرتة، ئةطةرضي 

تـــى ئةوروثـــي نيطةرانـــن 
َ
ضةنديـــن وال

ســـةبارةت بةخةمى رَيذةي خوَينةرانى 
نةوةى نوَي بةبةراورد بةنةوة كؤنةكان.

لـــةو بِروايـــةدام كةلتـــورى عةرةبي 
بةشـــَيوةيةك لـــة شـــَيوةكان ئاطـــادارى 
مةسةلةكة بووة، ض لة دروستكردنى جَيطة 
ئةلكرتؤنيةكانى فرؤشتنى كتَيبةوة وةك 
(نيل و فورات و كتَيبة عةرةبيةكان) يان 
لة رَيطةى دروستكردنى ضةندين دةزطاى 
لةهةمان  ئةلكرتؤنييةوة،  وكردنةوةى 

َ
بال

كاتدا لةرَيطةى هاندانـــى خوَيندنةوة لة 
جيهانى عةرةبيدا ثَيويســـتى بةضةندين 

ثةرجوو هةية.
كيكا:

www.kikah.com – جَيطةى كيكا
يةكَيكـــة لة ضاالكرتين ثَيطـــةى عةرةبي 
وكردنةوى دةقي نوسةرة 

َ
هاوضةرخ بؤ بال

توانيويةتى  عـــةرةب،  هاوضةرخةكانـــى 
ســـةرنجى ذمارةيةكى زؤر لة خوَينةرانى 
نةوةى نوَي و نوسةرانيش راكَيش بكات، 
دانـــةوةى الثةِرةكانى 

َ
لةبةرنةرمى و هةل

بةئاســـانى و ئةو بـــوارة زؤرانةى لةخؤى 
طرتووة.

ثَيطةى رؤذنانةى ئةلكرتؤنى ئةدةبي 
ســـةربةخؤ“ كـــة نووســـةرى عَيراقـــى 
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(سامؤئيل شـــةمعون)  لة مارسي 2003 
دايمةزرانـــدوة، باشـــرتين هانـــدةر بـــؤ 
بآلوكردنةوةى ئةدةبـــى نوَي لة جيهانى 
عةرةبيدا، لة هةمـــان كاتدا بايةخ دةدات 
بة وةرطَيِرانى دةقة جيهانيةكان بؤ زمانى 
عةرةبي، رؤذنامةى كيكا هيض ئامانجَيكى 
سياســـي نييـــة و بةرطـــرى لـــة هةموو 
بريؤكةكان دةكات بة هةموو شَيوة ئايني 

و سياسي و رةطةزييةكانةوة.
سةبارةت بة ناونانى جَيطةكة:

َيت : ”لة 
َ
شةمعون سةبارةت كيكا دةل

َيكى 
َ
سةرةتاي ســـةدةى رابردوودا ، مندال

كةِر و الأل لة دايك بوو، بة هةتيوى و لةنَيو 
ةكان لة 

َ
جةنط و ثَيكدادانةكانى نَيو خَيل

شاخ و دةشتيةكانى باكورى عَيراق طةورة 
ة طةورة بوو رؤذيك بووة 

َ
بوو، ئـــةو مندال

كى ثَييـــان دةوت ( كيكا) 
َ
باوكى من، خةل

كاتَيك دايكم ثرســـي ئةو نـــاوة لة كوَيوة 
هاتـــووة، زؤر بة توندى وتـــى : ” لةبةر 
ة“ حةزم كرد ناوى ئةم 

َ
ئةوةى كـــةِر و الل

رؤذنامةيـــة بة ناوى ئةو مرؤظة هةتيو و 
بَي زمانة ناو بنَيم، لة جوطرافيايةكدا، كة 
هةر ماوةيةو شَيوةيةكى جياوازى هةية، 
نيام كـــة لة كؤتاييدا 

َ
لةبةرئـــةوةى كة دل

تةنيا اليةنى بةها مرؤييةكان دةطرَيت”.
كتَيبة عةرةبييةكان ... جَيطةى لةبةر 

طرياوة ذمارةييةكان:
www.) ئةلكرتؤنيـــة  ثَيطـــة  ئـــةم 

 زياترة 
َ
kotobarabia.com) ضـــوار ســـال

دامةزراوة، بة ئامانجى سةرنجِراكَيشـــانى 
كى بـــؤ لةبةرطرياوة ئةلكرتؤنيةكانى 

َ
خةل

َيك بؤ 
َ
كتَيبـــة الثةِرةييـــةكان، وةك هةول

زاألبوون بةســـةر الوازى بـــازاِرى كتَيبي 
الثةِرةيي عةرةبى، نةك تةنيا لة جيهاندا، 
كو بةشَيوةيةكى بنةِرةتى لة هةموو 

َ
بةل

تـــة عةرةبييةكاندا، ئـــةم ثَيطةية 
َ
وال

ضةنديـــن كتَيبى نووســـةرة عةرةبة 
جياوازةكانى لةخؤ طرتووة.

 بةِرَيوبةرايَيتـــى ئـــةو كتَيبخانة 

ذمارةيية روونى كردةوة كة ”بةو ثَييةى 
ئـــةم بـــوارة نوَيية الى ئَيمة ، ثَيويســـت 
دةكات وَينةكـــة باشـــرت روون بكةينةوة، 
بة بةراورد بـــة وآلتة ثَيشـــكةوتووةكان 
كـــة لة ئةوروثـــاو وآلتـــة يةكطرتووةكان 
جياكارى ياســـايي جَيطري بـــووة لةنَيوان 
مافةكانـــى خاوةندارَيتـــى بريؤكةكان بؤ 
هةمـــوو لةبةرطـــرياوة ضاثكـــراوةكان لة 
كتَيب و نووسةران و هةموو لةبةرطرياوة 
 (CD) ئةلكرتؤنيةكان لةسةر شـــريت و
كان، هةموو ئةم شـــَيوانة سةربةخؤييان 

وةرطرتووة“.
 ئةم ثَيطةية ضةندين لةبةرطرياوةى 
هةزارةها كتَيبى لةخـــؤ طرتووة لة بوارة 
جياوازةكان، ثؤلني كراون بةثَيى بابةت و 

نووسةر و بوارةكانى.
نيل و فورات .... سةرةنجِراكَيشــانى 

ئةلكرتؤنى نووسةران:
و  باشـــرتين  ثَيطةيـــة  دوو  ئـــةم   
طرنطرتيـــن ثَيطـــةى سةرنجِراكَيشـــن لة 
لـــة  وآلتـــة عةرةبييةكانـــدا، دةكرَيـــت 
رَيطةيانةوة كتَيب بكِريت و بةشـــدار بوو 
لةرَيطةى ثؤســـتةوة ثةيوةنـــدى دةكات، 
هةروةك بةشـــدابووانى ئةمازؤن و ثَيطة 
خؤرئاواييةكانى ديكة بؤ سةرنجِراكَيشانى 
خوَينةران بؤ كتَيب، (ســـةالح شـــبار) كة 
َيت: ” ئامانجى ئةم 

َ
بةرثرسي ثَيطةية دةل

وكردنةوةي زانست و زانياريية 
َ
ثرؤذةية بال

بؤ مرؤظـــى عةرةبي بـــؤ بةرزكردنةوةى 
ئاســـتى هؤشـــيارييان و ثاراستنى بةهاو 
طة 

َ
كلتورةكةمـــان كـــة باآلية لـــة كؤمةل

خؤرهةآلتيةكاندا.
لةرَيطـــةى  فرؤشـــتن  داهاتـــووى 
ئينتةرنَيتةوة ئاسؤى بَي سنوور دةكةنةوة، 

هيوامان ئةوةية ثَيطةكةمان ببَيتة ثَيشةوا 
بؤ فرؤشتنى مليؤنةها بةرووبووم“ .

ئـــةم ثَيطةية لـــة (16/12/1998) 
لة بةيروت، لة ئؤفيســـَيكى بضووكةوة لة 
دةزطاى (الـــدار العربية للعلوم) دةســـتى 
ثَيكرد، سةرةتا نزيكةى (50000) كتَيبيان 
طرت و بة ضةند بةياننامةيةكى سادةو 

َ
هةل

بةكورتى خرانةِروو،دواتر كار بؤ خستنة 
ناوةوةى كتَيبةكان و كردنةوةى بنكةى نوَي 
كرا بؤ ثةرةثَيدانى ثَيطةكة، ئَيستا نزيكةى 
َيكى فراوان 

َ
(300000) كتَيـــب و كؤمةل

لةبةرنامةو ئةلبوم و فيلمةكان (ســـورى، 
لوبنانى، ئةردةنى، ميسرى) لةخؤدةطرَيت، 
www.) :ئةمةش ناونيشانى ثَيطةكةية

.(neelwafurat.com
نةجيب مةحفوز.... لةرَيى 

ئةلكرتؤنةوة:
   دةزطـــاى (شـــروق) هةرلةوكاتةوة 
كةبِرياريدا ســـةرجةم كارةكانى (نةجيب 
ثَيطةيةكـــى  بـــكات  ضـــاث  مةحفـــوز) 
ئةلكرتؤنيشـــي دامةزرانـــدووة كةهةموو 
طرتـــووة،  لةخـــؤ  كارةكانـــى  و  ذيـــان 
ثؤلَينـــكارى بـــؤ هةمـــوو كتَيبةكانـــى و 
نوسني لةبارةيانةوة كردووة، بريؤكةيةكى 
باش ســـةبارةت بة كتَيبةكانى نوســـةرى 
ـــى عةرةبي دةخاتةِروو، ئاســـانكارى 

َ
نؤبل

بذاردنى نوسينةكانيشـــدا كردووة، 
َ
لةهةل

بَيجطة لةكارةكانى نوسةر، سةرجةم ئةو 
طفتوطؤو ضاوثَيكةوتنانةشي لةخؤ طرتووة 
 نوســـةردا بةئةنجـــام دراون، 

َ
كةلةطـــةل

هةروةهـــا ذمارةيةكى زؤر لـــة وَينةكانى 
نوسةر، ناونيشانى ثَيطةكةش بريتيية لة:   

وةرطَيِراني: عةلي ئةحمةد 
سةرضاوة:

www.shorouk.com/   
naguibmahfouz
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ةوى 
َ
قةل تَيكِرايـــي  بةرزبوونـــةوةى 

نـــدا، هيض طومانـــى تيادا 
َ
لةنـــاو منداال

نيية ئـــةوة دةطةيةنَيـــت كةخواردن بة 
رَيذةيةكـــى زيـــاد لة ثَيويســـت دةخؤن، 
م كَيشـــةكة لةوةدايـــة كةخواردنى 

َ
بـــةال

ناتةندروست دةخؤن كة طةرمؤكة وزةى 
بةرزةو ظيتامينةكانـــى كةمة، هةروةها 
ينـــةوةكان لةم 

َ
بةثَيـــي نوَيرتيـــن لَيكؤل

ن لةم سةردةمةدا بةدةست 
َ
بوارةدا، منداال

كةمى جـــؤرة بنةِرةتييةكانى ظيتامني و 
َينن.

َ
كانزاكانةوة، دةنال

ةوى و كَيشةكانى كةمى 
َ
 ئةم وتارة قةل

ظيتامـــني و كانـــزاكان دةخاتةبةرباس و 
ينةوة، هةروةهـــا هةلي دؤزينةوةى 

َ
لَيكؤل

جؤرةكانـــى ظيتامـــني ثَيشـــنيار دةكات 
ثَيويســـت  وةك  كـــة  ةكـــةت 

َ
مندال بـــؤ 

بةدةستى نةهَيناون و باشرتين رَيطاكانى 
قةرةبووكردنةوةى ئةم كةم و كورتييةش، 

دةخاتةِروو.
كالسيؤم:

 ثَيويستى بةكالسيؤم هةية بؤ 
َ
مندال

بنياتنانـــى ئَيســـكةكانى، بةتايبةتى 
بةشـــَيكى زؤرى كردارى بنياتنانى ئَيسك 
ـــي و 

َ
نى تةمةنـــى مندال

َ
لةمـــاوةى ســـاال

م نوَيرتين 
َ
هةرزةكاريدا تةواو دةبَيت، بةال

بة  ثةيوةســـت  ئامارةكانى 
 
َ
ئاســـتى كالســـيؤم لةالى مندال

نةى 
َ
َيت: سَي يةكى ئةو منداال

َ
دةل

كةتةمةنيان لة نَيوان (4-8)
ئَيســـكةكانى،  بنياتنانـــى 
زؤرى  بةشـــَيكى  بةتايبةتـــى 
ئَيســـك  بنياتنانـــى  كـــردارى 
ي 

َ
نى تةمةنى مندال

َ
لةماوةى ساال

تـــةواو دةبَيت،  و هةرزةكاريدا 
ئامارةكانـــى  نوَيرتيـــن  م 

َ
بـــةال

يةكةميان كاليسيؤم
 دواهةمينيان ئاسن

تةهانى عةبدولعةزيز
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ثةيوةســـت بة ئاســـتى كالســـيؤم لةالى 
نةى 

َ
َيت: ســـَي يةكى ئةو منداال

َ
 دةل

َ
مندال

يداية بِري 
َ
كةتةمةنيان لة نَيوان (8-4) سال

كاليســـيؤمى ثَيويستيان دةست ناكةوَيت، 
لةطـــةأل ئةوةشـــدا ثزيشـــكةكان بِروايان 
واية بةشـــَيكى زؤرى ئـــةم كةموكورتيية 
كةشـــةربةت  بؤئـــةوةى  دةطةِرَيتـــةوة 
بةِرَيذةيةكى زؤر دةخؤنةوةو لةبةرامبةردا 
بِرَيكى كةم شـــري دةخؤنةوة، ثَيشـــرتيش 
ينةوةكان هؤشداريان دابوو كةكةمى 

َ
لَيكؤل

كاليسيؤم دةبَيتة هؤى دواكةوتنى طةشةى 
لةش، هةروةها مةترسي سستى و الوازى 
ئَيســـكةكان لةتةمةنى طةورةييـــدا زياد 
دةكات، بةتايبةتـــى الى كضان، لةبةرئةوة 
ثَيويســـتة كةدايك و بـــاوك طرنطى بدةن 
ةكانيان هةر لةتةمةنى 

َ
بة راهَينانى مندال

ييـــةوة تاكو ئـــةو خؤراكانة بخؤن 
َ
مندال

لةكاتَيكدا  ةمةندن، 
َ
دةول كةبةكاليســـيؤم 

ينةوةكان طةيشتنة ئةو ئةنجامةى 
َ
لَيكؤل

كةلةهـــةر (10) كضـــي هـــةرزةكار (9) 
كضيان بِرى كاليسيؤمى ثَيويستيان دةست 
ناكةوَيت، كةئةمةش ديسانةوة ماناى واية 
ظيتامني (D) لة كيـــس دةضَيت ضونكة 

ةمةند بة 
َ
زؤربةى ئةو خواردنانةى كةدةول

كايسيؤم لةهةمان كاتدا ئةمجؤرة طرنطةى 
ظيتامينى تَيداية، كة يارمةتى ثاراستنى 
تووشـــبوون بةنةخؤشي شـــةكرة دةدات 
بةثلةى يةكةم، سةربارى نةخؤشييةكانى 
ديكة كة مةترســـي لةســـةر تةندروستى 
دروســـت دةكةن. هةروةها بةشَيوةيةكى 
طشتى كالســـيؤم لةشـــريو بةرهةمةكانى 
ماســـتدا هةيـــة، لةهةندَيك جـــؤرى ئةو 
خواردنانةشـــدا هةيةكة ظيتامينيان زؤر 
تَيداية وةك قارضك، جؤرةكانى شةربةت، 

هةروةها لةشريى سؤيادا هةية.
ئامؤذطاريية كاريطةرةكان:

ئامؤذطـــارى  ¿ ثســـثؤِرانى خـــؤراك 
دايكان دةكةن كةدةســـت بةجَي نائومَيد 
ةكانيان شـــريى مانطا 

َ
نةبـــن كاتَيك مندال

رةت دةكةنـــةوة لـــةدواى تةمةنـــى يةك 
ى زؤربةى جار كاتَيكى 

َ
ى يا دووســـال

َ
ســـال

زؤري ثَيدةضَيت تاكو لةباتى شريى دايك 
 ئةوةشدا 

َ
شـــريى مانطابةكاربهَينن، لةطةل

 
َ
دةتوانرَيت هةندَيك بؤن و بةرامى تَيكةل

بكرَيت.
¿ هةروةها دةتوانرَيت لةجياتى شري، 

شـــريى مةيوو يـــان ماســـتيان ثَيبدةيت، 
ضونكة ئةويش بِرَيكى زؤر لة كاليسيؤميان 

تيادا هةية.
ثؤتاسيؤم:

ن كةمرت 
َ
بةشـــَيوةيةكى طشتى، منداال

60% لـــةو بِرة دياركراوةى ثؤتاســـيؤمى 
دةست دةكةوَيت، ئةمةش زؤرجار كاتَيك 
ن حةزيان لةخواردنى 

َ
روودةدات كة منداال

ميوة و سةوزة نيية، كةوا دةكات بةيةكَيك 
لـــة كانـــزا بنضينةييـــةكان هةذاربن كة 
َيكى بـــةرذاو دةطَيِرَيت لة ثاراســـتنى 

َ
رؤل

هاوسةنطى شلةمةنييةكان لةلةشدا.
ثؤتاســـيؤم لة مؤز، ثرتةقاأل، ثةتاتة، 
ةكى زةرد، هةنطوين، قةيسى 

َ
فرؤ، شري، كال

وشك ، تةماتة ماسيدا هةية.
¿ هةروةهـــا فســـتقى حةلةبـــى بـــة 
باشـــرتين جؤرى ئةو خؤراكانة دادةنرَيت 
كة ثؤتاســـيؤمى تَيداية لةبةرئةوة وا بة 
بـــاش دةزانرَيت كة بة (بَي خوَي) لةطةأل 
قةيســـى وشـــكراوة وةكو ذةمَيكى سوك و 
ئاسايي بدرَيت بة منداأل لة تةمةنى ضوار 

ى بةرةو ذوور.
َ
سال

¿ بؤ دةســـتكةوتنى بِرَيكـــى باش لة 
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َ
ناوبةناوكؤكتَيلَيكىمؤزلةطةل ثؤتاسيؤم،
كة ةكةت

َ
بةمندال بدة زةرد ةكى

َ
كال شريو

كرابَيت.
َ
هةنطويندا تَيكةل

َ
لةطةل

ئاسن:
ئاشكرا ئةوةيان نوَييةكان ينةوة

َ
لَيكؤل

نةى
َ
منداال (20%)ى ئـــةو كـــة كـــردووة

بِري يداية
َ
(3-1) ســـال لـــة كةتةمةنيـــان

ئاسنىثَيويستياندةستناكةوَيتهةروةها
لةناو تايبةتى شَيوةيةكى بة ئاسن كةمى
ةوى

َ
قةل كةدووضارى وة

َ
بال نةدا

َ
منداال ئةو

خِرؤكة سوورةكانى ئاسن يارمةتى بوون،
بؤ ئؤكسجني طواستنةوةى لة دةدات خوَين
َيكى

َ
رؤل هةروةها لةش، ديكةى خانةكانى

دةطَيِرَيت، مؤخدا، لةطةشةكردنى طرنط
دةبَيتةهؤى ئاسن كةمى ئةوةشدا

َ
لةطةل

رةفتار و فَيربوون دروستبوونى كَيشـــةى
ةكة.

َ
مندال الى

ئاسنلةرؤبيان،طؤشتىمانطا،فاسؤليا،
ثاقلةى تةماتة، نؤك، دؤشـــاوى نيســـك،
كة نيسك شؤرباي طةنم، نانى مَيوذ، سؤيا،

تياداهةية. كانزاكانى و ظيتامني
ي

َ
مندال ئاسنةى كةلةلةشي بِرة ئةو ¿

طةيشتنى دواى كؤبؤتةوة خؤرةدا شـــرية
نامَينَيـــت، مانطـــى بةتةمةنـــى شـــةش
ثَيويستيان ئاسنى بِرى دةبَيت لةبةرئةوة
تةمةنى هةرلةسةرةتاى بكرَيت، دابني بؤ
بريوباوةِري بةثَيضةوانةى ييةوة،

َ
سال يةك

بؤ هؤكارَيك نيية هيض ك،
َ
نـــاو خةل باوى

َ
لةطةل

َ
ثَيدانى طؤشت بةمندال دواخستنى

رةق. خواردنى ثَيدانى بة دةستكردن
بةرهةمة لةناو ئاسن ناتوانَيت لةش ¿
ئةوةى بةقـــةد رووةكيةكانـــدا بمذَيـــت
ييةكانةوة

َ
ئاذةل لةبةرهةمـــة دةتوانَيـــت

رَينمايي بةثَيـــي لةبةرئـــةوة بيمذَيـــت،
َ
ثزيشكىدةبَيتبِرَيكظيتامني(C)لةطةل
رووةكيةكاندابخورَيت، ســـةرضاوة ئاسنى
مذينى لة دةدات لـــةش يارمةتى ضونكة

ئاسندا

ينةوانةى 
َ
ظيتامنيE: بةثَييئةولَيكؤل

جةختى ن)
َ
لينكؤل – (نرباسكا كةزانكؤى

نـــى
َ
منداال  (%80) دةكةنـــةوة لةســـةر

ثَيويســـتى ى
َ
هةشـــت ســـال خوارتةمةنى

(E) دةســـت ظيتامـــني لـــة رؤذانةيـــان
ثؤلَين  ئةو ماددانةدا

َ
كةلةطـــةل ناكةوَيت

و تةندروستى ئؤكســـيدن دذة كة دةكرَين
خانةكاندةثارَيزَيت، لةمتايبةتمةنديةوة،
دةدةن هؤشـــدارى خـــؤراك شـــارةزايانى
تَيدانيية ضةورييان خواردنانةى كةئـــةو
تَيداية (E) يـــان ظيتامني كـــةم بِرَيكـــى
كةثشت دةكةن ك

َ
خةل رَينمايي هةروةها

خؤراكييانةببةســـتن كة بـــةو بةرهةمة
ضونكة فرؤ، شريو وةكو تَيداية ضةورييان

تَيداية. يان (E)بِرَيكى طونجاو ظيتامني
هةروةهاظيتامني(E)لةبةرهةمةكانى
سةرتوَيذىثاقلةىسودانى، بادةم، هةرمَي،
رووةكى، ساسي ةبةرؤذة، رؤنى

َ
ناوكى طول

هةية. سثَيناغدا ةطةنمو
َ
تةماتة،طول

ذةمىبةيانيان:
بذاردنى

َ
لةهةل ئاطاداربيت ثَيويستة ¿

كةبؤ رووةكيةى جؤرى ئـــةو بةرهةمـــة
ضونكة دةكةيت، ئامادةى بةيانيان ذةمى
ظيتامني هةيانة هةية، جـــؤرى ضةندين
هةية م ضةندين جؤرى

َ
بةال تياداية، (E)

كةلةذَيرناوى”بةرهةمةسروشتييةكاندا“
ظيتامينيان جؤرَيك هيض م

َ
دادةنرَين، بةال

تيادا نيية.
بةكاربهَينة  ســـودانى ثاقلةى  كةرةى
هةســـتيارنةبوو، ثَيي ةكة

َ
مندال ئةطـــةر

ظيتامني باشي بةسةرضاوةيةكى ضونكة
ةكة

َ
مندال ئةطةر م

َ
بـــةال (E) دةذمَيرَيت،

دةتوانيـــت ئـــةوا هةســـتياربوو، ثَيـــي 
ةبـــةرؤذة

َ
طول رؤنـــى بةبةرهةمةكانـــى

ثَيويســـتى بيطؤِريـــت، ضونكـــة نيـــوةى
دةستةبةر دةكات. ظيتامينة رؤذانةى لةم
بةكارهَينانىرؤنةرووةكيةكانكةظيتامني
ضةوركردنى يان لَينان بؤ تَيداية يان (E)
و زةيتوون رؤنى وةكو خؤراكييةكان ذةمة

شامى. طةنمة رؤنى
ريشاَلةكان:

هةرس مـــاددة طةلَيكـــن ةكان
َ
ريشـــال

ن،
َ
منداال بـــؤ م

َ
بةال ناشـــمذرَين، نابـــن و

هةرس كؤئةندامى بةســـوودن، ضونكـــة
دةرهاويشـــتن كردارى و ضاالك دةكـــةن
رَيكدةخـــةن، سروشـــتى بةشـــَيوةيةكى
بةتَيربوون هةســـت ةكة

َ
مندال وادةكـــةن

لةسةر سةربارى ئةمانةش، راهاتن بكات.
ىتيادابَيت

َ
بةرنامةيةكىخؤراكىكةريشال

ثَيدةبةخشَيتلةدذى توانستىبةرطرييان
نةخؤشيية جؤرى بةضةندين تووشبوون
ديكةى لةقؤناغةكانى درَيذخايةنـــةكان
َيكتةمةنىطةيشتبَيتة

َ
ذيانياندا،هةرمندال

بةبِري (9) ثَيويســـتى رؤذانة
َ
(4) ســـال

دووثارضة كةبةقـــةد هةية
َ
طرام ريشـــال

ضةند شليك، كوث نيو دةبَيت، طةنم نانى
كةوضكَيكىضَيشتبرنج.

هةرمَى لة توو، تووة رةشة، ةكان
َ
ريشال

بةيةكَيك سَيو هةروةها هةية، دا
َ
ثرتةقال و

دادةنرَيت،
َ
لةباشرتينسةرضاوةكانىريشال

و بةيانيان شـــؤرباى نيسكى لة هةروةها
و طةنم نانى و نؤك و نيســـك فاســـؤلياو
بادةم و برذاو طةنمةشامى و مةعكةرؤنى
هةية. بةزاليادا، ثةتاتةو و كةتان تؤوى و
ئةوبةرهةمة رووةكيانةى كةبؤذةمى
بةيانيانئامادةدةكرَينوةكشؤرباىنيسك
دَيت خؤراكانة ئـــةو ثَيشـــةوةى لة ريزى
،
َ
مندال بة دةدةن

َ
زؤر ريشـــال كة بِرَيكى

بوارى خؤراك شارةزايانى بةثَيي رَينمايي
 5) كة بذَيرن

َ
هةل جؤرانةى ئةو ثَيويستة

هةبَيت. بةشَيكدا لةهةر
َ
ريشال طرام)

ن
َ
منـــداال ثَيويســـتة دواجـــار

ةكان
َ
ريشـــال لة جؤرَيك لةســـةرخواردنى

و سةرةكى خواردنَيكى ذةمة هةر
َ
لةطةل

رابهَينرَين. هةرذةمَيكيسووكدا،
كةريم وةرطَيِراني: ثشتيوان مبارةك

  سةرضاوة:
 (400) ذمارة طؤظارى (اِّـرأة اليوم)
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تازةيـــةو زانســـتَيكى ئـــةم زانســـتة
حةفتـــاكان ســـاآلنى  بـــؤ ســـةرةتاكةى
زاناى دوو دةستى لةسةر كة دةطةِرَيتةوة
زانا ئةوانيـــش: دا

َ
ســـةريهةل ئةمريكـــى

بوارى زمانةوانى زاناى جون طرينـــدر كة
زاناى كة زانـــا ريضارد باندلر لةطةأل بوو،
لة و رةفتارى و دةرووناســـى ماتماتيك و
بةرنامةداِرَيذةرىكؤمثيوتةر هةمانكاتدا

بوو.
لةســـةر  جةخـــت زانســـتة ئـــةم   
هةست بريو هزر و ئاشكراكردنى ياساكانى
كـــة ئةوانـــةى دةكات و رةفتارةكانمـــان
سوكةوتوو

َ
ن بةسةر هةل

َ
بةرثرسنياخود زال

بة هةموو كى
َ
خةل كاردانـــةوةى و رةفتار
شَيوازةجؤربةجؤرةكانيةوة.

زانستةية  NLP ئةو َيني
َ
دةكرَيت بل

بؤ مرؤظمـــان ناخـــى كـــة جيهانى نـــاو
شـــاراوةكانمان وزة و ئاشـــكرادةكات
بةئامِراز دةمانطةيةنَيـــت و، دةردةخـــات
بةهؤيانةوة كة شـــاراوة و و تواناطةلَيكي
مرؤظ لةســـةر زؤر زانيـــارى دةتوانـــني
بـــةو ئاشـــنامان دةكات بةدةســـتبَينني،
بةربةستانةىكةرَيطرنلةبةردةمداهَينان
زاأل بتوانني بةسةرياندا تا سةركةوتندا و
كة بةرَيطاطةلَيك دةمانطةيةنَيـــت ببني،
ثؤزةتيظ دةتوانني طؤِرانكارى بةهؤيانةوة
مرؤظةكاندا رةفتارى و هةســـت و لةهزر
و بةئامانج طةيشتنمان لةثَيناوي بكةين

دروستكردنيطؤِرانكارىلةتواناكانماندا.
زانســـتة زؤربـــةى ئـــةم لةئَيســـتادا
ثةيوةســـتن كة طرتؤتـــةوة اليةنةكانـــى
بةضاالكىمرؤظةوة وةك بوارىثةروةردةو
و دةروونـــى تةندروســـتي فَيربـــوون،
بوارى كار، و بازرطانى جةستةيي،اليةنى
هةست بوارى خَيزانى، راطةياندن، اليةنى
ذيان، ديكةى زؤرَيكلةاليةنةكانى سؤز و و

هونةريش. و وةرزش بوارى تةنانةت
زانستة، ئةم بةثَيناســةى سةبارةت

نمونة بؤ زؤرن، راكان
 NLP َيت:

َ
دةل فةقـــَي ئيرباهيم ¿ د.

مرؤظ تَيطةيشـــتنى بريتية لةكـــردارى
و ديكـــة كةســـانى و لةخـــودى و خـــؤى
بريتية َيـــت:

َ
ديكـــةدا، دةل لةشـــوَينَيكى

باآلى بةثلةى مرؤظ طةيشتنى لةهونةرى
دةتوانَيت بطات مرؤيي كـــة بةهؤيـــةوة

بةئامانجةكانى.
َيت:

َ
دةل روبنـــز ئةنتؤنـــى ¿ بـــةآلم

مرؤظة. سةركةوتنى ئةندازةى
ئـــةو َيـــت:

َ
دةل ¿ رؤبـــةرت ديلتـــس

لَيهاتووية باآلكانى لةتواناو زانستةية كة
َيتةوة.

َ
مرؤظدةكؤل

َيت:
َ
دةل تةكريتيـــش ¿ د. محةمـــةد

لةبنةماى شـــارةزايي ئةو زانســـتةية كة
مـــرؤظ خودييةكانـــى لَيهاتووييـــة و 

َيتةوة.
َ
دةكؤل

بةرنامةرَيذىزمانةوانىدةماريي

عةلي سؤز
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طةشــةكردنى و ســةرهةَلدان مَيذووى
زانستة: ئةم

ثَيـــدرا، وةك لةســـةرةتادا ئامـــاذةى
سةدةى حةفتاكانى لةســـاآلنى زاستة ئةم
دوو دةستى لةسةر دا

َ
ســـةريهةل رابردوودا

جون و ريضـــارد باندلر ئةمريكى زانـــاى
لةثرســـيارَيكةوة زاناية دوو ئةم طريندر
دةكرَيت كةسَيك ضؤن دةســـتيان ثَيكرد
كة بَيت و شارازاييةك لَيهاتوويى خاوةنى
لةهةمان لةكاتَيكدا نيانة ديكة كةســـانى
ئةم دةذيـــن؟ ذينطةييشـــدا بارودؤخـــي
زياتر ضؤن بةوشةى دةدا طرنطيان زانايانة
لةطرنطيدانبةوشةىبؤضىئةمدووزاناية
ى

َ
لةسال و كاركردن داية دةستيان ثَيكةوة

بةش  لةدوو كة دانا كتَيبَيكيان 1975 دا
بةيةكةمكتَيبكةلةبوارىئةم ثَيكهاتبوو،

دادةنرَيت. نوسرابَيت، زانستةدا
زانســـتة ئةم دانى

َ
ضريؤكى ســـةرهةل

ريضارد كـــة دةطةِرَيتـــةوة بـــؤ ئةوكاتـــة
خةريكى بوو، زانكؤ خوَينـــدكارى باندلر
و دةرووناســـى فةلســـةفةو خوَيندنـــى 
بةتايبةت كاتَيك بوو بريكارى كؤمثيوتةر
زانياريةكى فَيرى دةروونناسيدا لةوانةى
بة سةبارةت لةمامؤســـتايةكةوة بوو نوَي
رووخســـارو دةربِرينةكانى خوَيندنةوةى
ثاشانئاشنايةتى زؤرىبةمبوارةدا، طرنطي
كة ثرؤفيســـؤرَيكدا لةطةأل بوو بؤ ثةيدا
كة لةكؤليذى جون طريندر بوو ئةويـــش
بةسةرثةرشـــتيارى بـــوو كرســـيج بوو،
توَيذينةوةيةك ئةنجامدانـــى بؤ باندلر
رةفتـــارى مرؤيي. بةطؤِرينى ســـةبارةت
دةركةوت و بةيةكطةيشـــتنةوة لةم ديدار
نزيك دووانة دوو كةس بـــوون كة ئـــةم
شـــارةزايي بةثَيى باندلر لةيةكدى، بوون
لةرةفتاردا، لَيهاتوويـــى نمونةي لةبوارى
زمانةوانيدا لةبوارى بوو شـــارةزا طريندر
بةحوكمىتايبةتمةندىخوَيندنىخؤىو
زمانةوانى تيؤرى دةربارةى ينةوةى

َ
لَيكؤل

نعومضومسكى.

رةفتارى ســـةرنجى دةيتوانى باندلر
وةكو ئةو ثاشان و بدات كةســـي بةرامبةر
بـــكات بؤئةوةى ســـوكةوت

َ
هةل رةفتار و

هةربؤية يـــدا،
َ
لةطةل خـــؤى بطونجَينَيت

طريندر-يـــش بةئيســـفةنج. ناودةبـــرا
لةنمونةى بوو زؤر شارةزاييةكى خاوةنى
لةهةموو دةيتواني بةشَيوةيةك رةفتاريدا
خؤى رةفتارى شـــَيوازى بارودؤخةكانـــدا
بؤية خؤى بةبَي طؤِرانى خودى بطؤِرَيـــت
زيندةوةرَيكة جؤرة كة بةحةربا ناودةبرا
بضَيتةهةرذينطةيةكةوةرةنطىدةطؤِرَيت.
ئةوةى بةثَيى باندلـــر ريضارد هةروةهـــا
ســـوودى بةرنامةدانةرى كؤمثيوتةر بوو
لةطةألطريندر ثيشةيةىخؤى بينى و لةم

كرد: كاريان بنةما دوو لةسةر
مَيشـــكى  بؤ يةكــةم: بةرنامةِرَيـــذى
مرؤظوةكضونبةرنامةِرَيذىكؤمثيوتةر

دةكرَيت.
لةنمونةى وةرطرتـــن ســـوود دووةم:
ضؤن كة ســـةركةوتوو لَيهاتوو كةســـانى
طةيشتوون، بؤ لةســـةركةوتن بةو ئاستة
سَي كةسي لةسةر ئةمةش توَيذينةوةيان
خؤيان ئةو كاتةى سةردةمى بةناوبانطى
كرد كـــة هةريةكةيان لةبوارةكةي خؤيدا
بريلز فريتز ئةوانيش: ســـةركةوتووبوون
كةلقَيكىزانستى لةطشتاليتيدا بووشارةزا
كة ساتري فريجينا

َ
لةطةل دةروونناسيية

كَيشة ضارةسةرى لةبوارى سةركةوتووبوو
بوو ئةريكســـؤن تؤن

َ
مَيل خَيزانيةكانداو

نةخؤشى ضارةسةركردنى لةبوارى شارةزا
ئيحاوة. لةرَيطةى كَيشةكان و

ينةوةلةسةرهؤكارى
َ
لةئةنجامىلَيكؤل

دةتوانرَيت سةركةوتنىهةريةكةيانوئايا
بطوازرَيتةوة بؤ ئـــةوان ئـــةو توانايـــةي
بتوانن ديكةش كةسانى تا ديكة كةسانى
ثيشةى خؤياندا، لةكارو ســـةركةوتوو بن
لةمانة يةكَيك هـــةر كة دةركةوت بؤيان
هةست لةرةفتارو دياريكراويان شَيوازَيكى
ئةو ئةمـــةش هةيـــة، و بريكردنةوةيـــدا

ثَيدةدات  NLP طرنطيان كـــة بابةتانةن
بةمانايةكىديكةمرؤظضؤنبريدةكاتةوة،
سَي هةست دةكات؟ ضى دةكات؟ ئةم ضؤن
بةمشَيوةية سةركةوتنن. بنةماى فاكتةرة
و بةهَيز توانيان بطةنة ئةنجامَيكى باش
سَي ئةم لةئةزمونى وةرطرتن سود بةهؤى
هةرسَيكيان ئةزمونى سةركةوتووة كةسة
نوَييان شـــَيوازَيكى و كـــرد كَيش

َ
تَيكهةل

.NLP لَينا ناويان و كرد لَيدروست
ضؤنَيتىبةرنامةِرَيذكردنىمرؤظ:

ئةوة كردووة؟ بةرنامةِرَيذ مرؤظى كَي
NLP طرنطى  زانستى كة ثرسيارةية ئةو
خؤى مرؤظ كـــة وايدادةنَيت ثَيـــدةدات
نةخشةىمَيشكوبريكردنةوةو تَيِروانيني
ضةند لةرَيطةى دةوروبةرى شتةكانى بؤ

كارتَيكةرَيكةوةبةرنامةرَيِذكردووة.
دةركةوتووة توَيذينـــةوةكان بةثَيـــى

ى 
َ
7 سال مرؤظ كاتَيك دةطاتة تةمةنى كة

نزيكةى90%ىمَيشكىبةرنامةِرَيذكراوةو
بةرنامةِرَيـــذ بةتـــةواوى  يدا

َ
لة18ســـال

تَيِروانينى بـــريو لـــةرووى واتة دةبَيـــت
ئةمة ئايا بـــةآلم دةروروبةر، بؤ ذيـــان و
نةســـتى مرؤظ بةتـــةواوى مانـــاى واية
طؤِرانى ناتوانَيـــت كـــراوةو بةرنامةِرَيذ
ثرســـيارة ئةم وةآلمى بؤ بكرَيت؟ تَيـــدا
ثَيويستمانبةتَيطةيشتنةلةسةرضاوةكانى
و دايك وةك مـــرؤظ بةرنامةِرَيذكردنـــى
هؤيةكانى و و هاورَي قوتابخانـــة و باوك
بؤ بةرنامةِرَيـــذى مـــرؤظ راطةيانـــدن و

 NLP زانســـتى رَيطةى لة خؤى. خودى
دووبارة دةتوانَيـــت خـــؤى يـــةوة مرؤظ
بةرنامةِرَيذىبؤخؤىبكاتةوةوشوَينةوار
وكاريطةريية نَيطةتيظةكانى سةرضاوةكانى
ئةمةش َيت،

َ
نةيهَيل بسِرَيتةوةو ثَيشووتر

بةناسينىخودى ولةرَيطةى ثةيِرةوكردني
باشن كة رةفتارانةى و ســـوكةوت

َ
ئةو هةل

لةخـــووة دووركةوتنـــةوة و بةســـوودن
نوَي. رةفتارى وةرطرتنى و خراثةكان
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بةرنامةِرَيذى ســةرةكييةكانى بنةما
خودى:

خـــودى بـــؤ بةرنامةِرَيذكردنـــةوى
ثةيام ئاِراســـتةى ناخى خؤمان دةبَيـــت
بؤ بةرنامة ضؤن وةك بكةينةوة خؤمـــان
شـــَيوة بةهةمان دادةنَيني كؤمثيوتةرَيك
ثَيويستة بةرنامةبؤ ناخىخؤمان دابنَيني
بيانضةسثَينني، نةســـتدا و و لةمَيشـــك
ئاشـــكراو و روون ثةيامةكـــة ثَيويســـتة
ئاماذة بَيت، ثؤزةتيـــظ بَيت، دياريكـــراو
هاوكات ثَيويستة بدات و ئَيســـتا بةكاتى
بةهَيزت هةســـتَيكى ثةيامةكةدا لةطةأل

وةريبطرَيت. نةست هةتا هةبَيت
NLP زانستَيكي  زانســـتي ئاشكراية
تيؤري كـــة ثراكتيكيـــة زياتـــر لـــةوةي
ناطةيةنَيت ئـــةوة ئةمةش م

َ
بَيت، بـــةال

تيؤر بنةمـــاي تيؤري نييـــة، كة ئيـــدي
سســـتمَيك بؤضي كة رووندةكاتةوة ئةوة
دةكات، كار شـــَيوةية بةو ئامَيرَيك ياخود
ئةو كاركردني ضؤنَيتـــي ثراكتيك م

َ
بةال

رووندةكاتةوة، ئامَيرة ئةو ياخود سستمة
زانستَيكي و سســـتم هةموو هةربؤيةش
ضةمكي َيـــك

َ
كؤمةل بةهـــؤي ثراكتيكـــي

دةكرَيت كاردةكات، تيؤريوطريمانةييةوة
بةمشـــَيوةية زانســـتة بنةماكانـــي ئـــةم

كورتبكةينةوة:
واتـــة دةوَيــت؟»: «ضيمــان 1.ئامانــج
ئامانجةكةمان،ئـــةم دةستنيشـــانكردني
دةدات بـــؤ مـــرؤظ زانســـتة يارمةتـــي
دياريكردنيئامانجةكةيبةرَيطةيطونجاو
جائةوئامانجةثةيوةستبَيتبةبابةتَيكي
بَيت تايبةت بابةتَيكي ياخود طشـــتيةوة
بةثةيِرةوكردني بَيـــت يـــان ثةيوةســـت
لةم ضونكة ،NLP لةياساكاني ياسايةك
كة يارمةتي هةن ياسا زانستةدا ضةندةها
و دةوَيت ضي بزانَيت كـــة دةدةن مـــرؤظ
بةو بؤ طةيشـــتن رَيطة كامةية نزيكرتين
بؤ دةدات يارمةتـــي دةيةوَيت كة شـــتةي
رَيطرانةي ئةو هةموو بةرةنطاربوونةوةي

طةيشتنبةئامانجةكانيوةك بةردةم دَينة
ملمالنَيي دةرووني، و ـــي

َ
دل دوو و تـــرس

هةروةهاهةستَيكيجَيطريلةناخي مرؤظدا
هةســـت كة لَيدةكةن واي دروســـتدةكةن
باوةِري بكات بؤ ئـــةوةي بةئامانجةكةي
بةدةســـتهَيناني بؤ هةبَيت بةتواناكانـــي

ئامانجةكةي.
كاركردن و هةستةكان هاوتاكاني .2
دواي ئامانجــدا: بةديهَيناني لة ثَينــاو
كاركردن ي

َ
دةستنيشانكردني ئامانج، رؤل

كاركـــردن ثَيويســـتي و دَيتـــة كايـــةوة
ثشتي هةستةكاندةبَيت، بةمةبةستي

َ
بةثال

ئةو هةموو بةئامانج، ضونكة طةيشـــتن
ثَيدةبات ياخود ثةييان شـــتانةي مرؤظ
فَيرياندةبَيتلةرَيطةيهةستةوةرةكانةوة
زانســـتة دةبن. هةربؤية ئةم جَيبةجـــَي
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واتـــة «مرونـــةت»: 3.ئيالســـتيكي
لةكاتي خؤِراطـــري و توانـــاي خؤطـــؤِري
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كاتَيك ضؤن وةك الستيك باروودؤخَيكدا
و ناضَيت تَيك خؤي شَيوةي رادةكَيشرَيت
دةطةِرَيتةوةباروودؤخيئاساييخؤيدواي
دياريكردني دواي كارتَيكةرةكة. نةمانـــي
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َ
هةل ئامانجو
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لةكاتي هةيـــة خؤِراطـــري لةســـةرخؤيي
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َ
هةل هةر رووبةِرووبوونةوةي

بةكاربهَيننيبؤئةوةي هؤكاريجؤراوجؤر
طةيشتن بؤ دةستكةوَيت زياترمان هةلي

بةسةركةوتن.

لَيي مةبةســـت -4دةســـتبةكاربوون:
دواي كـــرداري بةشـــَيوازي هةنطاونانـــة
زانيمان ئامانجةكةمان دياريكردء ئةوةي
طةيشـــتن رَيطـــةي و  ضيمـــان دةوَيـــت
راهَينا خؤمان و زاني بةئامانجةكةشمان
ئيـــدي خؤِراطـــري و لةســـةر مرونـــةت
ضونكـــة بةكاربـــني، ثَيويســـتة دةســـت
بؤية و ئاشـــكرابووة روون ئامانجةكةمان
ئةو بةجَيبةجَيكردني دةســـت ثَيويستة
طةيةننة دةمـــان كة بكةين هةنطاوانـــة
بنوَينني سســـتي نابَيت و ئامانجةكةمان
هةبَيت بةتواناكانمان باوةِرمان ثَيويستة
ميل هـــةزاران رَيطةي بزانـــني و ئـــةوة

بةهةنطاوَيكدةستثَيدةكات.
زانستة ئةم كاريطةري ســوودو دواجار
بَلَيني دةتوانــني بةطشــتي بــةَالم زؤرن،

ئةمانةن:
درككـــردن خـــوودي: ســـوودي  .1

بةتواناكان. ثةرةدان بةخوودو
ثالندانان و ئامانجةكان داِرشتني .2

بؤبةدةستهَينانيان.
دروستكردني ثةيوةندي سةركةوتوو .3
خوودي

َ
لةطةل و  كةساني دةووروبةر

َ
لةطةل

خؤماندا.
تايبةتي بةرنامة ئاشـــكراكردني  .4
و تايبةتيـــةكان خـــووة و كةســـيي و 
بؤ تيايانـــدا طؤِرانـــكاري دروســـتكردني

باشرتكردنيان.
بةدةستهَينانيهاوسةنطيدةرووني .5
ثةيوةســـتن كة بوارانةدا ئـــةو لةهةموو

مرؤظةوة. جؤراوجؤرةكاني ة
َ
بةرؤل

راهَيناني و لةياساكان 6. تَيطةيشـــتن
ضارةسةركردندا. لةبواري كرداري

سةرضاوةكان:    
www.NLPnote.com
www.ibtesama.com
www.NLPArabia.com
www.Shababonline.com
www.NLPflower.htm.com
www.fesal.net
www.omaniyat.htm
www.Elhiwar.com
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زانســـتي كتَيبخانةكان بريتيية لةو 
زانســـتةي كة طرنطـــي بةكتَيبخانةكان 
و  هونـــةري  رووي  لةهـــةردوو  دةدات، 
كارطَيِرييـــةوة ،بة ئامانجي ثا راســـتني 
ســـةرضاوةكاني كةلتـــووري مرؤظايةتي 
و رَيكخســـتنيان بةثَيي يةكَيك لة ياسا 
جيهانييـــةكان كة بة هؤيـــةوة خوَينةر 
لة هةر شـــوَينيك و ئاستَيكي خوَيندندا 

بَيت بتوانَيت بطاتة ئةو سةرضاوانة.
مَيذووي كتَيبخانةكان بؤ 3000ساأل 
ثَيـــش زايـــني دةطةِرَيتـــةوة، ئةمـــةش 
لةئةنجامـــي تاوتوَيكردني شـــوَينةوارة 
بةتايبةتي  دةركةوتـــووة،  دَيرينـــةكان 

ي نيل .
َ
لةميزؤ ثؤتامياو دؤل

classification  ثؤلَين
ثؤلَيـــن بريتييـــة لةجياكردنةوةي 
و  بابةتـــةكان  بةثَيـــي  ســـةرضاوةكان 
سةرلةنوآ رَيكخستنةوةي ئةم بابةتانة 
بةثَيـــي لَيكضـــوون و لَيكنزيكبوونيـــان 
لةبابةتةكانـــدا، بةمةرجَيـــك لةبابةتي 
و  تايبةتـــرت  بابةتـــي  بـــؤ  طشـــتييةوة 
لةهةمـــان ثؤلَينـــدا، مةبةســـتيش لةم 
خوَينةرانـــة  طةيشـــتني  ثؤلَينكردنـــة 

بةئاسانرتين شَيوةو كةمرتين ماوة ، بةو 
سةرضاوانةي كة لةكتَيبخانةدا هةية. 

مـــرؤظ هـــةر لةكؤنـــةوة طرنطـــي 
زؤري بةثؤلَينكـــردن داوة، بةثَيـــي ئةو 
سةرضاوانةي كة بةدةستمان طةيشتوون، 
مَيـــذووي ثؤلَينكردن بؤ 2700 ســـاأل 
ثَيـــش زايـــني دةطةِرَيتةوة كة لةســـةر 
تاتة قوِر ئةنجاميانـــداوة لةكتَيبخانةي 

نيبوور لةميزؤثؤتاميا.
سيستمةكاني ثؤلَينكردن – كؤن و 

نوآ:
ي 1876 

َ
 1. ثؤلَيني ملظل ديوي لةسال

لةاليةن ملظل ديوي دؤزراوةتةوةو ذمارة 
بةكاردَينَيت .

 2. ثؤلَيني دةيـــي جيهاني لةاليةن 
ي 

َ
ئؤتَيـــال و هينـــري الظؤتـــني لةســـال

1905دؤزراوةتةوة كة ذمارةو هةندَيك 
نيشانةي ديكة بةكاردَيت. 

3. ثؤلَيني كؤنطريســـي ئةمةريكي، 
ي 1902 ةوة 

َ
ثيـــت بةكاردَينَيت لةســـال

ئةم سيستمة بةكاردَيت.
4. ثؤلَيني رانطاناسان، لةاليةن زاناي 
ي 

َ
ماتماتيكي هندي رانطاناســـان لةســـال

ضؤنييةتي ثؤلَينكردني
 سةرضاوةكاني كتَيبخانة،

لة كتَيبخانةكاني كوردستان
شـَيرزاد سةعيد محةمةد* 
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َ
ي 1876. ثؤلَيني ملظل ديوي لةسال
َ
1876. ثؤلَيني ملظل ديوي لةسال 1
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بةكاردَينَيت .
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و ثيت ذمارةو كـــة 1933دؤزراوةتةوة
شارحة بةكاردَيت. داش،

براوون جيمس بابةتي 5. ثؤلَينـــي
بةكاردَيت.  ثيت 1906 تةنيا ي

َ
لةسال

فراوان كةتةر - ثؤلَيني 6. ثؤلَينـــي
داناني بةكارهَينراوة، 1891ةوة ي

َ
لةسال

بيانييةكان نووســـةرة نـــاوي هَيمـــا بؤ
بةكاردَيت.

كَيية؟ ديوي ملظل
لةشـــاري ديوي، ك. لويس 1. ملظل

كانووني  لـــة10 ي لةنييؤرك ئةدةميز
لةدايكبووة. 1851 ي

َ
دووةمي سال

ناوةندي خوَيندني ئةوةي دواي .2
لةكؤلَيذي تـــةواودةكات، دواناوةندي و 
ي1874بةشيماتماتيك

َ
ئةمهرستلةسال

تةواودةكات. ئةلفريد لةزانكؤي
ثؤلَينـــة   1873 ي

َ
ســـال لـــة  .3

دادةنَيت. بةناوبانطةكةي
لةكؤلَيـــذي   1874 ي

َ
لةســـال  .4

كتَيبخانة ياريدةدةري وةك ئةمهرســـت
دامةزراوة.

1876 بةشداريكردووة  ي
َ
5. لةســـال

كتَيبخانةكاني ةي
َ
كؤمةل لةدامةزراندني

.A.L.A ئةمةريكا
1876 تواني  ي

َ
لةسال .6

    LIBRARY GORNALطؤظاري

بةسةرنووسةري ببَيت و دةربكات

طؤظارةكة.

يةكةمي  1876 ضاثي ي
َ
7. لةســـال

بآلوكردةوة. بةناوبانطةكةي ثؤلَينة
1876 بةشداريكردووة  ي

َ
8. لةســـال

كتَيبخانةكاني ةي
َ
كؤمةل لةدامةزراندني

بةريتانيا.
لَيثرسراوي  1873 وةك ي

َ
لةسال .9

كتَيبخانةي كؤلؤمبيا دامةزراوة.
يةكـــةم   1887 ي

َ
لةســـال  .10

زانســـتي فَيربوونـــي  قوتابخانـــةي

دامةزراندووة. كتَيبخانةي
ي1889 وةكبةِرَيوةبةري 

َ
لةسال .11

كتَيبخانةي نييؤرك دامةزراوة.
1895 يةكةم يانةي  ي

َ
12. لةســـال

ليك بةناوي كتَيبخانـــةي بةناوبانطـــي
دامةزراندووة. بالسيد،

وةك   1905 ي
َ
لةســـال  .13

نييؤرك كتَيبخانةي طشتي بةِرَيوةبةري
دامةزراوة.

ثةيمانطـــاي   1906 ي
َ
لةســـال  .14

كتَيبخانـــةي زانســـتي ئةمةريكـــي بـــؤ
دامةزراندووة.

يةكةمـــي  كانوونـــي  26 لـــة  .15
كؤضي  بةناوبانطة زانا ي1931 ئةو

َ
سال

كردووة. دوايي
ديوي  لةثؤلَيني 22 ضـــاث تائَيســـتا
زياتر ســـةر وةرطَيِردراوةتة دةرضـــووة،

وآلت  زياتر لـــة134 لـــة128 زمـــان و
بةكاردةهَينن، سيســـتمة ئةم لةجيهاندا

لَيدةرضووة ئةلكرتؤنيشي دووضاثي
.1999–1996 ي

َ
لةسال .O.C.L.C

الثـــةِرة،   42 ي1876،
َ
ســـال ض1 

ض3  الثـــةِرة، ي1885،314 
َ
ســـال ض2 

ي 1891،
َ
ض4 سال ي1888،416 الثةِرة،

َ
سال

الثةِرة،  ي1894،467
َ
سال ض5 466 الثةِرة،

ي
َ
ض7ســـال 511 الثةِرة، ي1899،

َ
ض6 ســـال

ي1913،850 
َ
سال ض8 1911،892 الثةِرة،

856 الثـــةِرة،  ي1915،
َ
ض9 ســـال الثـــةِرة،

ي 
َ
ض11 سال 940 الثةِرة، ي1919،

َ
سال ض10

ي1927،
َ
ض12 ســـال 988 الثـــةِرة، ،1922

ي1932،
َ
ســـال ض13  الثـــةِرة،    1243

 1927 ي1924،
َ
ض14 ســـال 1647 الثةِرة،

الثةِرة،  716 ي1951،
َ
ض15 ســـال الثـــةِرة،

ضاثـــي  ي1952،927 الثـــةِرة-
َ
ض15 ســـال

 2439 ي1958،
َ
ســـال ض16  دووبـــارة،

الثةِرة،  2480 ي1965،
َ
ض17 ســـال الثةِرة،

ض19  2685 الثـــةِرة، ي1971،
َ
ض18 ســـال

ي 
َ
ض20 ســـال 2695 الثةِرة، ي1979،

َ
ســـال

ي1996،
َ
ض21 ســـال 3282 الثةِرة، ،1989

 3982 ي2003،
َ
ض22 ســـال 4037 الثةِرة،

الثةِرة.

سيفةتةكاني هَيما لةثؤلَيني
ديويدا:

ئاسانة. هَيماكان نوسيني .1
كورتن. هَيماكان .2

هةية. فراوانبوونيان تواناي .3
ديكـــةي هَيمـــاي دةتوانرَيـــت   .4

لَيدروستبكرَيت.
ذمـــارةي بةكارهاتـــوو هَيمـــاي  .5

عةرةبيية.
كةدةطريَيتةبةر بؤ هةنطاوانةي ئةو
سةرضاوةكةو بابةتي دةستنيشانكردني

ثَيداني ذمارةي ثؤلَين:
ناونيشـــاني خوَيندنـــةوةي   .1
بةرامبـــةر، ســـةرةكي، ســـةرضاوةكة،

ياريدةدةر.
سةرضاوةكة. ناوةِرؤكي ليستي .2

بةشـــةكاني ناونيشـــاني  .3
سةرضاوةكة.

ثَيشةكي. .4
كةشاف. .5

كورتكراوةكان. .6
نووسينةكة. دةقي خوَيندنةوةي .7
وةرطرتنيبريورايتايبةتمةنداني .8

كان. جياجيا بوارة
لةســـةرضاوةي ســـوودوةرطرتن  .9
ياداشـــت، بيبيلؤطرافيا، وةك دةرةكـــي
ئةدةب...هتد. مَيذوو، ئينسايكلؤثيديا،

لةثؤلَيني ثؤلَينكــردن بنةماكانــي
ديويدا

ثؤلَينـــكار لةســـةر ثَيويســـتة  .1
و دووةمي ثؤلَيني ديوي خشتةي يةكةم
لةبةكارهَيناني شارةزايي و ئةزبةربَيت

هةبَيت. ديكةدا خشتةكاني
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لةخشـــتةكاني ثَيويســـتة  .2
ثؤلَينبكات راســـتةوخؤ ثؤلَينكردنـــةوة
بةكارهَينانـــي بـــةر  ثةنانةباتـــة و 
نةبَيت نيابـــوون

َ
دل بـــؤ كشـــاف، تةنيا

لةاليةن بذَيردراو
َ
هةل ثؤلَيني لةذمارةي

دةتوانيت بـــةآلم ثؤلَينكار ثؤلَينكارةوة.
خشـــتة ثَيويســـت بكاتن لةهةر كاتَيكدا

بةكاربهَينَيت. ياريدةدةرةكان
لةسةر تةواوي زانياري ثَيويستة .3
ثؤلَين هةبَيت، ذمارةكانـــي ريزبةنـــدي
ئةوةبزانرَيتكةهةرذمارةيةك هةروةها
بؤ خـــؤي، ثَيش لقَيكـــة لةذمارةكـــةي

لةذمارة  629،132 لقَيكة ذمارة نموونة:
لةذمارة 629،1 لقَيكة  629،13 لقَيكة

لةذمارة629،620،600.
بةو بدرَيت زؤر طرنطي ثَيويستة .4
لةالي ذمارةي كة و ثَيناســـانةي تَيبيني
لةخشتةكاني نووسراون، ثؤلَينةكانةوة

وةربطريَيت. بةهةند ثؤلَيندا
بكرَيت باش ثشكنيني ثَيويستة .5
ذمارةي كة بةرلةوةي بؤ ســـةرضاوةكان

بدرَيتآ. ثؤلَيني
لةبةرضاو دةبَيت طشتي سوودي .6
ذمارة ئةو سةرضاوةكة ثَيوَيستة بطريَيت،
خوَينةري زؤرترين كة بدرَيتآ ثؤلَينةي

كتَيبخانةكة سوودي لَيدةبينن.
ديويدا: لةثؤلَيني هَيما ئةركةكاني
بؤ رَيكخستني دةبَيتة هاوكارَيك .1

كتَيبخانة.
دةتوانرَيـــت بةهؤيـــةوة  .2
و كتَيبخانةبخوازرَيـــت ســـةرضاوةكاني
كار بَيئةوةي خؤي شـــوَيني بطةِرَيتةوة

بكات. كتَيبخانةكان لةرَيكخستني
رَينيشـــانداني بـــؤ هؤكارَيكـــة  .3
لةناو كة ســـةرضاوانةي ئةو بؤ خوَينةر

هةن. كتَيبخانةدا
لةكاتـــي هاوكارَيـــك دةبَيتـــة  .4

ئاماركردندا.
ثَيويستة كة ثَيداويستييانةي ئةو
هةبن: ثؤلَينكردندا و ثَيرست لةبةشي

و مَيذوويي، جوطراَّـ سةرضاوةي .1
و كوردي بةزمانـــي نةخشـــة، هةروةها

ئينطليزي. و عةرةبي
- كوردي بةزمانـــي 2. فةرهةنـــط:
زمانةكاني هةروةها ئيطليزي، - عةرةبي

ديكةيش.
كؤضـــي، كـــوردي، رؤذذمَيـــر:  .3

زاييني.
ياداشت: طرنطةكاني 4. ســـةرضاوة

ئينطليزي. عةرةبي، كوردي، بةزماني،
ثؤلَيني و فراوان ثؤلَيني

بةرتةسك:
فراوان ثؤلَيني

broad classification 
ذمارة تةنيا ثؤلَينكردنةدا جؤرة لةم
بةبابةتةكان، دةدرَيـــت ســـةرةكييةكان
وردةكارييةكانةوة، نـــاو واتة ناضينـــة
بةكاردةهَينرَيت ثؤلَينكردنة جؤرة ئةم

بضووكةكاندا. لةكتَيبخانة
دوور مةودا تةسك ثؤلَيني

clause classification 
ناو دةضينة ثؤلَينـــةدا لةم جـــؤرة
دوورتريـــن و بابةتةكانـــةوة وردةكاري
ســـةرضاوةكة، بةبابةتي دةدةين ذمارة
و طشـــتيي لةكتَيبخانـــةي ئةمـــةش 

بةكاردَيت. تايبةتمةندةكاندا
كؤمثيوتةري ئةندازياري نموونة بؤ
دةدةينـــآ  621،3819 ذمـــارةي
هةر بـــةآلم تايبةتـــدا،  لةكتَيبخانـــةي
بضووكدا لةكتَيبخانةيةكي بابةت هةمان
دةدةينآ. 621 ياخود 621،3 ذمارةي

لةسةر طرنط تيبنيةكي ضةند
لةثؤلَيني ثؤلَينكردن ياساكاني

ديويدا:

ثؤلَين شوَينةدا لةو سةرضاوةكة .1
ســـوودي خوَينةر بكـــة كـــة زؤرتريـــن
ســـةرضاوةيةك بؤنموونة لَيدةبينَيـــت،
لةسياســـةتدا ئايا الدكتاتوريون، بةناوي

لةياداشت. ياخود دادةنرَيت
ســـةرضاوةكة هةنطـــاو 2. يةكـــةم
بةشَيواز دواتر بكة، ثؤلَين بةبابةتةكة
يةكةم فيزيـــا، طؤظارَيكي بؤ نموونـــة:
بة دواتر بكـــة ثؤلَين هةنطـــاو بةفيزيا

.530،5 واتة بةمشيوةية طؤظار
ثؤلَين شوَينةدا لةو سةرضاوةكة .3
بطرَيتةخؤ بابةتةكة كةراستةوخؤ بكة
بؤنموونة خـــؤي، نزيك نةك بابةتـــي
دةكات ثآ لةتؤثي باس ســـةرضاوةيةك
ثآ تؤثي ديكةي لةطةأل ســـةرضاوةكاني
تؤث، ياخود يارييةكانـــي نةك دةبَيـــت

بةطشتي. ياري
دوو هةبوو سةرضاوةيةك ئةطةر .4
ثَيويســـتة ئةوا خؤ، بابةتـــي طرتبـــووة
بؤ بذَيرَيت،

َ
هةل اليةنَيكيـــان ثؤلَينـــكار

لةسةرضاوةكةدا كة اليةنةي ئةو نموونة
باسي لَيوةدةكات. بةزؤري

ســـةرضاوةيةكمان ئةطـــةر  .5
بابةت لةدوو بوو باســـي لةبةردةســـتدا
لةذَير يةك دوو بابةتةكـــة بةآلم كـــرد،
دةتوانني ئـــةوا دةكرانةوة، كؤ بابةتـــدا
بؤ بدةينآ، كؤكراوةكةي بابةتة ذمارةي
و لةكيسةأل باس سةرضاوةيةك نموونة:
لةذَير ذمارةي دةكات دةتوانني تيمساح،

بكةيـــن كـــة بريتيية  598،1 ثؤلَينـــي
لةخشؤكةكان.

باســـي هةبوو بابةتَيكمان 6. ئةطةر
لةســـةر دةكرد بابةتة ئةو لةكاريطةري
ئةو بةذمارةي ديكة، ئـــةوا بابةتَيكـــي
كاري كـــة بابةتـــة ثؤلَينـــي دةكةيـــن
لةسةر عةرةب كاريطةري وةك تَيكراوة،
لةئةوروثـــا، شارســـتاني ثَيشـــكةوتني



38 سةردةم زانستى 176

بريتيية  940 كة دةبَيت: بةمشـــَيوةية
ئةوروثا. لةمَيذووي

ســـةرضاوةيةكمان ئةطـــةر  .7
بابةت باســـي لةسآ بوو لةبةردةســـتدا
ثؤلَيني بابةتةدا ئةو لةذَير ئةوا دةكرد،
بطرَيتةخؤ بابةتةكة هةرسآ كة دةكةين
باس لةئيسالم، نموونة سةرضاوةيةك بؤ
لةذَير ئةوا دةكات، جوولةكـــة هندؤس،

بريتيية  كة دةكرَيت 290 ثؤلَين ذمارة
ديكة. لةئايينةكاني

ئةدةبيانـــةي ســـةرضاوة ئـــةو   .8
بةزمانـــة ئـــةوا وةرطَيـــِردراون، كـــة 

دةكرَيت. ثؤلَين خؤي بنةِرةتييةكةي
بـــاس ســـةرضاوةيةك  ئةطـــةر  .9
ئـــةوا بـــكات لةذيانـــي فةيلةســـوفَيك
دةكةين، ثؤلَيني فةيلةسوفدا لةياداشتي
بؤضووني لةبـــريوو باس بةآلم ئةطـــةر
فةيلةسوفةكان بكات ئةوا لةفةلسةفةدا
فةيلةسووَّـ ذياني وةك دةكةين. ثؤلَيني

 921،93 ذمـــارةي هيطـــأل، انـــي
َ
ئةِّـ

دةدةينآ.920 ياداشت، 193 فةلسةفةي 
فةيلةســـوف   921،93 نـــوآ، انـــي 

َ
ئةِّـ

هَيطأل.
واباشرتة فةلسةفةي ئايينةكان .10
بةآلم بكرَين، ثؤلَيـــن ئاينةكان لةطـــةأل
كة واباشة دياريكراو ئاينَيكي فةلسةفةي
نموونة: بكرَيت، بؤ لةفةلسةفةدا ثؤلَين

لـــة210  ئاينـــي ئيســـالم فةلســـةفةي
فةلسةفةي ئيســـالم و بكة، ئايني ثؤلَين

بكة. ثؤلَين لة180 خؤرهةآلتي
لةناو مةزهةبَيكدا لةهةر 11. فقـــة

بكة. ثؤلَين ئاينةدا جؤرة ئةو
ثياواني ذياننامةي كة واباشرتة .12
بكرَيت. ثؤلَين ئاينةكةدا لةطةأل ئايني

لةبابةتَيكـــدا دةروونزانـــي  .13
نموونة: بؤ ثؤلَين بكـــة، لةبابةتةكـــةدا

لة371،15  ثةروةردةيي، دةروونزانـــي

بكة. ثؤلَين
لةطـــةأل بابةتَيـــك ئامـــاري  .14
ئاماري وةك ، بكـــة بابةتةكـــةدا ثؤلَين

بكة.  لة370،26 ثؤلَين ثةروةردةيي
لةطةأل بابةتَيك هةر ثالنداناني .15

بكة. ثؤلَين بابةتةكةدا
طةأل لة بابةتيك هةر 16. ياســـايي

بكة. ثؤلَين بابةتةكةدا
وةك طشـــتييةكان بابةتـــة  .17
و فةرهةنـــط و  بيبيلؤطرافيـــا
زمانانةي ئينســـايكلؤثيديا ....هتد، بةو

بكة. ثؤلَين بآلوكراونةتةوة كة
لةطةأل ئةدةبييـــةكان 18. بابةتـــة
ثؤلَين ئةدةبـــةدا ئةو بنةِرةتي زمانـــي
ثَيبدة، ئةدةبييةكةي شَيوازة دواتر بكة،
قةيسةري يؤليؤس شـــانؤي بؤ نموونة:

ضونكة  بكة، 822 ثؤلَيـــن لة شكســـثري،
،2 هَيماي ئةديبَيكي ئينطليزة شكســـبري

شانؤ. بؤ هَيماية
بةبابةتي يةكةمجار بابةتةكة .19
بؤ بةشوَين، بكة، دواتر ثؤلَين سةرةكي

 330،942 لة بةريتانيا ئابوري نموونة:
بكة. ثؤلَين

ســـةرضاوةيةك بابةتة 20. ئةطـــةر
بـــةآلم بـــوو، تايبـــةت ســـةرةكييةكةي
ذمارةي ئـــةوا ئامـــاذةي بةشـــوَينَيكدا،
بَيئةوةي دةدةينآ سةرةكييةكةي بابةتة
نموونة: بؤ بدةين، بةشـــوَينةكة ئاماذة

 330،1 لة لةهيند ئابـــووري بريؤكـــةي
بكة. ثؤلَين

دياريكراودا، لةناوضةيةكي شةِر .21
لةنَيوان شةِر بكة، ثؤلَين ناوضةيةدا لةو
ثؤلَيـــن ضةنـــد وآلتيكـــدا لةكشـــوةردا
نوَيدا لةمَيذووي جيهاني شـــةري بكة،
لةو شـــوَينَيك رزطاركردني بكة، ثؤلَين
لةوآلتَيكدا شؤِرش بكة، ثؤلَين شوَينةدا

بكة. ثؤلَين وآلتةدا ئةو لةمَيذووي

لةوآلتـــدا وآلتيـــك 22. شارســـتاني
مةدةنييةت و شارســـتاني بكة، ثؤلَيـــن

بكة. ثؤلَين طشتيدا لةميذووي
ناوي نازنـــاو، 23. نـــاوي كةســـي،

بكة. ثؤلَين لةياداشت خَيزان،
لةجوطرافياي مَيذوويي ةسي

َ
ئةتل .24

بكة. ثؤلَين مَيذوويدا

ةسيجوطراَّـلةجوطرافيادا
َ
ئةتل .25
بكة. ثؤلَين

ثؤلَين شـــوَينةدا 26. دورطةكان لةو
كة لَيوةي نزيكن. بكة

وآلتَيكدا بةضةنـــد ئةطةر 27. ئـــاو
بكة. ثؤلَيني لةكيشوةردا ئةوا تَيثةِري،

لةوشوَينةدا ئمثراتؤرييةتةكان .28
وةك ذيـــاون، كةتَييـــدا بكـــة  ثؤلَيـــن 
لةمَيذووي ئمثراتؤرييةتـــي بةريتانـــي

بكة. بةريتانيادا ثؤلَين
و مَيذووي لةطةشتة .29

طرنط كةسةكة ئةطةر جوطرافييةكاندا
لةياداشتدا ئةوا لةشوَينةكة، بوو تر

ثؤلَيني دةكةين.
ثؤلَين لةوَينةدا، ئاذةأل .30

دةكةين.
بآلوكراوةيةك بةناوي 31. ئةطـــةر
مَيذوو نوسَيك، ياســـاناس، ســـةركردة،
بريؤكةي ثَيويســـتة وة، بووة بآلو كـــرا
تايبةت ئةطـــةر بزانـــني، ســـةرضاوةكة
ثؤلَيني لةمَيذوودا ئةوا بوو بةمَيـــذوو،
بةذياني بـــوو تايبةت ئةطةر دةكةيـــن،
ثؤلَيني لةياداشتدا ئةوا كةســـايةتيةكة

دةكةين.

كتَيبخانةو لةبواري *ثسثؤر

زانيارييةكاندا
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ئةو رةفتارانةى دةبنة هؤى ئةوةى كة 
ن لة دةستدانة هةر كارَيكى نةناسراو 

َ
منداال

ةمَيننةوة يا ئةوةى كة لةبنةِرةتةوة 
َ
بســـل

دذايةتى  هةر طؤِرانـــكارى يةك بكةن، يا 
ريشةيةكى دةروونى هةية ياخود وا هةست 
دةكـــةن كة بة زيانى ئةوانـــة، لةدرَيذةى 

َيك دةكرَيت  
َ
باسةكةدا ئاماذة بة ضةند خال

كة بريكردنةوة و رةفتارى نَيطةتيظانة بة 
ةكانى خوارةوة 

َ
هَيز دةكات، لةبةر ئةوة خال

َيك 
َ
بـــة وردى بخوَينةرةوة  و بزانة ض خال

 بريءراكانى تؤدا تةباية:
َ
لةطةل

1. تؤ ذيـــان  ثِر مةترســـى وجيهان 
بة شوَينَيكى مةترســـيدار و نيطةرانكةر 

دةبينيت:                  

نَيك 
َ
ئةطةر ســـةربةخؤنةبيت، منداال

ثةروةردة دةكةيت كة ثاشكةوتة و شةرمن 
و بةتةواوى ئاتاجى تؤن، تؤ وةك كةسَيكى 
ةكانى خؤت 

َ
م ثاشـــكةوتة، مندال

َ
غ، بةال

َ
بال

وةك خؤت بار دةهَينيت، بؤ تؤ ئاسانرتة كة 
ةكانت لة ئةزموونى نوَى برتسَينيت، 

َ
مندال

ضونكة  ئةمة تةواوى ئةومةســـةلةيةية 
كـــة دةيزانيـــت و وا هةســـت دةكةيـــت 
ةكةتان ثشت بة 

َ
كارَيكى طرنطة كة مندال

تؤ ببةستَيت، لةكاتَيكدا كة دةبَيت فَيرى 
بكةيت خؤى ذيان ئةزموون بكات.  

2. ناتةوَيـــت رةفتارَيكى واي هةبَيت كة 
ةى تؤ لةطةأل 

َ
جياواز بَيت لةطةأل شَيوة مامةل

ةوة،    
َ
ذياندا بؤ تؤ هاو ئاهةنطىء سازطارى لةمال

قوتابخانة  ياخود لةرةوتى          

نب
سك

ري
ى 

هل
ئة

م 
كان

ة
َ دال

من
ت 

وَي
مة

دة

(2-2)
       

ةبجةيي
َ
ذياندا ثةســـةندترة، لةبـــةر ئةوة بؤ جةمال  هةل

ةكةشـــت  فَيرى 
َ
تؤ ئاســـانرتة كـــة مندال

ســـازطاربوون ببَيت، بوكةلةيةك يا خؤد 
ةوةتان 

َ
روبؤتَيكـــى ئاســـن رةنطـــة لةمال
بةهةمان شَيوة رةفتار بكات.      

  3. واى بـــة باش دةزانيـــت لةبرى 
 هَيزى بريى  خؤتدا بذيت، 

َ
ئةوةى لةطةل

 خووةكانى خؤتدا بذيـــت،  ئةو 
َ
لةطـــةل

نـــةى كة لـــة طؤِرانكارى دةترســـن 
َ
منداال

بةزؤرى هاندةدرَين كارَيك بكةن كة داوايان 
لَيدةكرَيت، راســـت و دروست هةمان ئةو 
كارةى كة دايك و باوكيان ئةنجاميان داوة، 
ئةمة ئاســـانرتين وكةم مةترسيدارترين 
شَيوةى ذيانة، بؤ دايك وباوك شَيوةيةكة 
ى، ضونكة بـــؤ كارى داهَينان و 

َ
لةتةمبةل

نوَى وزةيةك بةخةرج نادةن.   



38 سةردةم زانستى 178

لةشـــوَينكةوتةى خؤت  4. ضونكـــة
ئارامى بة هةســـت دةبينيتةوة زؤرينةدا
كارطةلَيك ئةنجام ئاســـودةترين دةكةيت،
ئةنجامى ديكـــةش كةســـانى دةدةيت كة
هاوِرةنطيـــت و هةماهةنـــط  و دةدةن 
لةاليةن دةدةيت

َ
هةول زؤرينـــةدا،

َ
لةطةل

و رةخنة بةر نةكةويتة ديكةوة كةسانى
هاوِرةنطبوونى هةبَيت، ئارامـــت ذيانَيكى
طؤِرانكارى زؤرينةيةك كة لـــة زؤرينـــة،
ترس كـــة لة ذيانَيك جـــؤرة دةترســـن،
جةكســـؤن“ ”ئاندرؤ دروســـت دةبَيـــت
هةبَيت بوَيرى  و

َ
دل ”كةسَيك كة َيت:

َ
دةل

راستييةكةى م
َ
بةال دروستدةكات“، زؤرينة

ســـادةترين بريكردنـــةوة، وةك زؤرينـــة
كة ذيانة شَيوةى مةترســـيدارترين وكةم

ةكانىبكةيت
َ
مندال دةتوانيتفَيرى

رَيطةيةكى بة دةدةيت
َ
هةول زؤرتر .5 

بطريت
َ
هةل هةنطـــاو راســـت و دروســـتدا

مرؤظةخؤشـــبةختةكان، نـــةك رَيطـــةى
دةكةيت تةنها فَيـــر ـــةكان

َ
كاتَيـــك مندال

بكةن طـــوزةر ناســـراودا بـــة رَيطةيةكى
تةيكردنى و طؤِرانـــكارى لـــة و خؤيـــان
راستيدا لة ببوَيرن، نةناســـراوةكان رَيطة
تةندروســـتى هةســـتى دةكةيت فَيريان
بتوانرَيت دذوارة هةبَيـــت، و ئاسايشـــيان
تيايدا هةرطيـــز كـــة لةزةمينةطةلَيكـــدا
بخةينةِروو، ســـةنطاندنَيك

َ
هةل نةبووين،

جَيطة لة كة هاندةدةين ن
َ
منـــداال ضونكة

ــ بة كـــة بمَيننـــةوة وهةلومةرجَيكـــدا
و ساغ دةزانني، ــ طونجاوى و تةندروست
كة لةو زةمينانةى بوون تةنيا تةندروست
ئةوة رَيطرى ئاشنان، هاندةدرَين و لةبةر

دةكرَيت   نوَى لة هةر كارَيكى
خؤدوورخستنةوة مةبةستى بة .6  
دةبوَيريت خؤت وشكســـت، لة مةترســـى
طؤِرانكارييـــةك، ئةطةر لة هـــةر جـــؤرة
شكست شتَيكى خراثة، باوةِرت وابَيت كة

هةر لة ببوَيريـــت خـــؤت دةدةيـــت
َ
هةول

لةو شكســـت، مايةى ببَيتـــة شـــتَيك كة
ئَيمةدا فةرهةنطى لة

َ
ئةسل روانطةيةوةكة

زؤر شكست ئيدى سةركةوتن، لة بريتيية
تةواوى لةبةرئةوة دادةنرَيت، ناشريين بة
تاوةكو دةخةين بةطةِر خؤمان كؤششـــى
بةهايةك هةر بة واتايةى بةو بني براوة
ريســـكَيك و جؤرة هةر لة خؤ دةبوَيرين
ئةم هةر تاوةكو هاندةدةين نيـــش

َ
منداال

كارة بكةن.          
ئاســـتةنط دروســـتكردنى بـــة   .7 
دةكةن كة حةز نَيكدا

َ
منداال لةبةرامبـــةر

خةون و ئـــارةزوو خوازى بكـــةن رةنطة
رَيطة دةتوانيـــت كـــة هةســـت بكةيـــت
بطريت ةكان

َ
مندال لةرووبةِرووبونـــةوةى

دةكةيت ناضاريان تؤ ذيانيان لة لةشكست
سنوردار خؤيان بينينى ئاســـؤى تاوةكو
طوزةر ئاشناكاندا و ناسراو رَيطة بة بكةن،
ناكامى لة هةروةها و لةمةترســـى بكةن،
باوك و دايك ئَيمةى بؤ بكةونةوة، دوور
ةكانى خؤمان

َ
مندال ناكامى دذوارة بينةرى

كة ئامؤذطارييان دةكةين لةبةر ئةوة بني،
ئةم بكةن، خؤيان سنوردار ديدى ئاسؤى
باوةِر بةوة كة ئةوةى هؤى كارةش دةبَيتة
خؤشبةختن، و رةزامةند ئةوان كة بَينني
م
َ
بةال بن، رةزامةند ئةوان رةنطة بةتة

َ
هةل

بؤ نني، ســـةركةوتوو بة توانـــا هةرطيز
سةرنةكةوتنى دايكوباوكتاوانى ئَيمةى
بةناوى ئـــةوة لةبةر قورســـة، ئةوان زؤر
نائومَيدى، لة شكســـت و دووركةوتنةوة
طةورةيى خةونـــى لـــة دةبينـــة رَيطـــر
زؤرتـــر بةتـــة

َ
”هةل ثَيشـــكةوتنيان، و 

لَيياندةترسني، كة نائومَيدىوشكستَيك 
نةك خودى خؤمانـــةوة بـــة ثةيوةســـتة

ةكانمانةوة“.
َ
مندال

كـــة ”ئةطةر بيانـــووةى  8.   بـــةم
بؤ هةلومـــةرج  بـــؤ مـــن بـــاش بَيـــت،

ةكانيشمهةرباشدةبَيت“لَيناطةِرَييت
َ
مندال

نوَى زةمينةطةلَيكى بِرؤنـــة ـــةكان
َ
مندال

تَيِروانينة جـــؤرة ئـــةم و نةناســـراوةوة،
َيت

َ
ناهَيل ضونكة ثَيدةبةخشَيت، ئاراميت

هةروةها بكةيت، ئةزموون نـــوَى كارَيكى
دةكات رةهات ةكةيشدا

َ
مندال بةرامبةر لة

بةرثرســـيارَيتييةك، هةر لـــة وةرطرتنى
بةجؤرَيك كارةكان ئةنجامدانى ئاشكراية
رؤذَيك دووبارةت كردوونةتةوة، كة هـــةر
ئةطةر ئاسايشرتةو و ئاســـانرت رَيطةيةكى
و ثَيشـــكةوتن نةطؤِريت رةوشـــى خـــؤت

هةرطيزبةدةستنايةت. بةرزبوونةووة
نةكةيت فَيـــر ةكانـــت

َ
ئةطـــةر مندال

و حةتمـــى  شـــتَيكى طؤِرانـــكارى كـــة 
نةدةيت هانيان وئةطةر خؤلَينةبوَيردراوة
نةوة

َ
نةناسراوةكاندا بكؤل لةدنياى شتة تا

دةرةنجامَيكـــى بكـــةن، و بةدواداضـــوون
ةكانى

َ
خال بؤ طرنطرتين ئاماذة كة دةبَيت

ضةندَيك ئةم تـــا كـــرا، ئةطةر بزانيـــت
خؤت زيانى بـــة تَيِروانينانـــة رةفتـــار و
تَيدةطةيت كؤتايى دَيـــت، ةكانـــت

َ
ومندال

بة نةوة نةوة كؤنانة تَيِروانينة ئةطةر ئةم
ةكانتانناتواننببنة

َ
مندال ببنةوة دووبارة

ةتةدا
َ
حال لةم و كارا، توانـــا بة مرؤظَيكى

بريكردنةوة نوَيى شَيوةطةلَيكى دووى لة
ةكانتان،

َ
 مندال

َ
لةطةل ةكردندا بن

َ
مامةل و

نوَى شَيوةطةلَيكى بابةتطةلَيكدَينةئاراوة،
تا ن،

َ
منداال هاندانى بؤ ِراكَيشة سةرنج و

لةو ثَيشـــوازى لةطؤِرانكارى، ترس لةبرى
بكةن راكَيشانة سةرنج و نوَى شَيوةطةلة
لة ســـود هةميشـــة ئةوةى كة و لةبـــرى
ثَيبنَينة وةربطرن، ذيان كؤنةكانى سكَيضة
بَيت لة بريتان نوَيوة، نَيو زةمينة طةلَيكى
نوَيكارى دووى لـــة ئةفرَينةر كة مرؤظى
بابةتطةلَيكى نوَيدايـــة، حةزى بة و كارى
ديدطايةكى حةزدةكات و ئامَيـــزة نهَينى
هةبَيت، طؤِرانكارى بة ســـةبارةت باشرتى
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ةكانت
َ
مندال كة ئةطةر هةن شـــَيوةطةلَيك

ثةنجةى بةشَيوةيةكى رَيكوثَيكدةست و
رووبةِرووى هةميشة بكةن، نةرم دا

َ
طةل لة

دةبَيتةوة. نةناسراوةكان شتة
هانــى  كــة ِرَينماييــةك  ضةنــد 
ترســان لةشــتة برى لة دةدات منــداَالن

نةناسراوةكان،ثَيشوازييانلَيبكةن:
شَيوةطةلَيكى لة وةرطرتن 1. بةســـود
و،خستنةِرووى بؤ كراو وئةذمار طونجاو
و بريى نوَى ثَيشكةشـــكردنى و ثرسيار
هانى نـــوَى، زةمينةطةلَيكى ديتنـــةوةى 
دةبَيت لةونَيوةندةشـــدا بـــدة، ن

َ
منـــداال

كة بزانن رووداوَيـــك بة ذيـــان ن
َ
منداال

كة بة نيية و رَيطةيـــةك ثـــِر كارةســـاتة
بة كةسَيك وشوَينكةوتنى ثةيِرةولَيكردن
ثَيويستة ئةمِرؤدا دنياى لة بطات، ئةنجام
مةترســـيية لـــةو خؤتـــان ةكانـــى

َ
مندال

بكةنةوة، ئاطـــادار هةن كة واقيعييانـــةى
َ
ةكردنلةطةل

َ
مامةل

َ
بةشَيوةيةككةلةطةل

بةآلم َينةوة،
َ
تةواوهؤشياربجول كَيشةكاندا

و شوم و ئاشووب بة دنياش هةموو ئةطةر
رةنطةزيادلةثَيويست مةترسيداربزانَيت،

بدات. بةخةرج وريايى و ئيحتيات
مةترســـى  طةيةكدا

َ
كؤمةل  لة هـــةر

واقيعى ورووداوطةلَيكىجؤراوجؤر بوونى
شـــتة دنياى لة كة َيك

َ
مندال م

َ
بةال هةية،

ناتوانَيت برتسَيتهةرطيز نةناسراوةكاندا
َ
لةطةل ةكردن

َ
مامةل بؤ ثَيويست لَيهاتووى

تواناى و بهَينَيت بةدةســـت مةترســـيدا
مةترسيدار هةلومةرجى جياكردنةوةى
وةدةست وسةرنجِراكَيش نوَى لةرووداوى
غةريبـــةكان نامـــؤ و ناهَينَيت،هةمـــوو
كاتَيك هيض ئَيمـــة و ئةطةر خراث نـــني
بَيطومان نةدوَيني، نامؤدا كةسَيكى

َ
لةطةل

كةسانى بة بني ئاشـــنا ناتوانني هةرطيز
كةسَيكى هةميشة دةبَيت ئاشكراية نوَى،
وردةكان زؤر ة

َ
مندال ضاودَيرى بةرثرس

منداآلنة ئـــةم كة كةم كةم م
َ
بـــةال بَيت،

تا بدةينة هانيـــان دةبَيت دةبن، طـــةورة
مةترسيدارى خؤيان بتوانن هةلومةرجى
هةر ناتوانن ضونكـــة دةستنيشـــانبكةن،
و لة هةمان ضاودَيريدابن ساتَيك لة ذَير
بدةن، كاتـــدا درَيذة بـــة ذيانى خؤيـــان
كة بهَينينةوة ةكان

َ
مندال ئةطةر وةبـــريى

بدةن بـــة خةرج هؤشـــيارى دةبَيت هةم
ببةستن، خؤيان بةتواناكانى ثشت هةم و
بابةتَيك بة سةبارةت كة كاتَيك تةنانةت
نوَييةكة بابةتة كـــة هانبدرَين ـــن،

َ
دوودل

دةتوانرَيتئومَيدةواربني ئةزموونبكةن،
ئةفرَينةر مرؤظطةلَيكى ةكانمان

َ
مندال كة

ةتةدا ترسنؤك
َ
رابَين، لةدةرةوةى ئةم حال

ةتى ئاسايى
َ
حال جياكردنةوةى كة بؤ دةبن

بة ثشت ناتوانن هةرطيز و مةترســـيدار
خؤيانببةستن.

خواردنى تا بدة ةكان
َ
مندال 2. هانـــى

تا بـــدة 
َ
هةول و بكـــةن نـــوَى ئةزمـــوون

بكةن ئامادة جؤراوجـــؤر خؤراكطةلَيكى
بؤ ض حـــةزت لَيى نيية، خؤت كة خودى
تةنيا ةكانىئَيوة رقيانلة كةلةرمة؟؟

َ
مندال

سةليقةى و ئةوةى كةبة زةوق بيانوى بة
كة تـــا ئةوكاتةى نييـــة؟! ئَيوة ســـازطار
جؤر ضةندين زؤر بضوكـــن، ـــةكان

َ
مندال

بة بكة لَيبنَى و ئاشـــنايان بؤ خؤراكيـــان
بذاردنى

َ
هةل جؤراوجؤر تا لـــة خؤراكـــى

جؤراوجؤريان بذاردةى ضةندين خؤراكدا
هةموو لة كةس بَيت، زؤر بةردةستدا لة
ضةندخؤراكَيكى لة ســـود تةنها ذيانياندا
كة كاتَيك ضونكـــة تايبـــةت وةردةطرن،
خؤراكانةيان تةنيا ئـــةو  بـــوون

َ
مندال

خواردووة،مرؤظةداهَينةرةكانكةسانَيكن
بذاردنيان هةية،

َ
تواناى هةل لة ذياندا كة

دةتوانن كردةوة بة كة كةســـانةى بؤ ئةو
ئارةزوومةندن و بخـــؤن هةموو شـــتَيك
هةرطيز ثَيشرت كة بكةن كارَيك ئةزموون

ضَيذ ذيـــان زؤر نةكـــردووة، ئةزمونيان
بةخشرتة.

دةكرَيت ـــةكان تا
َ
بدة مندال

َ
3. هةول

ن
َ
ببينـــن، منداال جؤراوجؤر ثةرســـتطاى

طةورةكانـــى برييـــارة ئايينى بة هـــزرة
هةموو مَيذوو يةكانى تةواوى جيهان و
ئاشنابكة،هيضكةسَيكنابَيتسنوردارَيتى
َيتة،

َ
خؤيدابهَيل دةستى لة مةزهةبى بريى

مةسيحى  دةستوراتى لة كردن ثةيِرةوى  
كة ئةوةى

َ
لةطـــةل يةكى نيية دذايةتـــى

ــ موســـا و موحةمةد وانةكانى مرؤظَيك
مةسيحيةت وبودا وكؤنفؤســـيؤس ـ د.خـ 
بة ئاشنابن دةبَيت ن

َ
منداال بخوَينَيتةوة،

وثاشـــان ئايينييةكان بريوباوةِرة هةموو
تةنانةت بذَيرن،

َ
هةل باشرتينيان خؤيان

بريوباوةِرَيكى لةســـةر بيانةوَيت ئةطـــةر
هةر ديســـان بمَيننةوة ئةوا تايبةتيـــش
ئاشـــنابن كة نييـــة  كَيشـــةيةكى تَيـــدا
بة مرؤظة ديكة، كةســـانى بةبريو باوةِرى
ثابةند تةنيا كة ئـــةوةى لةبرى تواناكان
خَيزانةكانى لة كـــة ديدطايانةى بن بةو
خؤيان ديدطاى بيستويانة، ئةوا خؤياندا
ن

َ
منداال ئَيمـــة دةمانةوَيت دةبذَيرن،

َ
هةل

سوكةوتيان
َ
هةل و بكةنةوة بري خؤيان بؤ

بناغةى سةر لة ديكةدا كةســـانى
َ
لةطةل

زنجريةيةكبنةماىئةخالقىبَيت،هانيان
رؤبؤتَيك وةك  ئـــةوةى بـــدة و لةبـــرى
دةبَيت كة بةوةى بزانن ملزةم بة خؤيان
بريوباوةِرة لة ثةيِرةوى نةوة دواى نةوة
فكرى ئاسؤى خؤيان بكةن، يةكان ئايينى

بكةن.  دةستنيشان خؤيان ئةخالقى ــ
تةنيا بة طرتن ببوَيرةلةخوو خؤ .4
ةكةت،

َ
رَيبازَيكيسياسيةوةبؤخؤتومندال

تاوةكو ئاشنا ةكانت
َ
مندال دةرفةت بدةرة

باوةِرةكانى بريو و جياوازةكان بةديدطا بن
بنةماىهؤشيارىبسازَينَيت، خؤىلةسةر
ن طروث

َ
فال اليةنطرى ئَيمة َين

َ
نةل ثَييان



زانستى سةردةم 38 زانستى سةردةم 18038 180

ياخـــود حيزبـــني، لَيطةِرَى تـــا جياوازى 
طروث و حيزبةكان بناســـن،  هانيان بدة 
تاوةكو دةنط بةحيزبَيكى تايبةت نةدةن، 
كة دةنط بة كةسَيك ياخود كةسانَيكى 

َ
بةل

تايبةت بدةن كـــة بةبريكردنةوةى ئةوان 
ة تاكَيك 

َ
ئاشـــنان، حيزب بةدةر لةكؤمةل

شـــتَيكى ديكة نيية كة بـــة هؤى ديدطاى 
تايبةتةوة لـــة دةورى يةك كؤبوونةتةوة، 
بذاردنى حيزبةوة 

َ
كةسَيك كة بة هؤى هةل

دةنطدةدات، خاوةن بريى خؤى نيية و 

ة  كة 
َ
مرؤظَيكـــى ئاســـنى  بـــَى ئةقل

لَيدةطةِرَيت كةســـانى ديكة لةبرى ئةوان 
بِريار بـــدةن، ئـــةم جـــؤرة دةنطدانة بؤ 
كانديدانَيك كة شـــوَينكةوتةى طروثَيكى 
تايبةتن، وةك طروثى يةكطرتوويى، طروثى 
ئابـــوورى، طروثى نةذادى و هتد، راســـت 
ةكان بدة تاوةكو 

َ
دةردةضَيت، يارمةتى مندال

بؤ خؤيان بري بكةنةوة و رابةرَيكيان نيشان 
بدةكـــة بةو جـــؤرة كاردةكات، يارمةتيان 

بدة تـــا كارَيكيـــان نةبَيت 
بةناونيشانةكانةوة 

لةبِرياردانـــدا  
بـــة  ثشـــت 

ن  يـــا خؤ

ببةستن، ”سورن كركطارد“  زاناى ئايينى 
َيت: ”كاتَيـــك ناوناتؤرةم 

َ
دانيماركـــى دةل

لَيدةنَييت ئةوة خودى من نةفى دةكةيت،” 
ةكانتان تةنها 

َ
ئَيوةش حةز ناكـــةن مندال

َيشـــةيى و دوور لـــة 
َ
ناونيشـــانطةلَيكى كل

بريوباوةِر ياخود دةربِرينى بريوبؤضونى 
نياترين رَيطة بؤ ئةوةى كة 

َ
كةسى بن، دل

ئةم هةلومةرجة روونـــةدات ئةمةية كة 
ةكان هانبدةيت ثَيشـــةوابن 

َ
هةموو مندال

نةك ثةيِرةوكار. 
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ةكانـــت بـــدة هـــةر 
َ
5. هانـــى مندال

ينةوة 
َ
َيتييةوة  ئةهلى لَيكؤل

َ
لةسةرتاى مندال

َيك كة بؤ هةر 
َ
و بةدواداضوون بن،  مندال

كارَيك ثشتطريى لَيبكرَيت، زؤرخَيرا ئةم 
ثةيامة وةردةطرَيت ”كةســـَيكى طةورتر 
ئةمكارةم بؤ ئةنجامدةدات، كةواتة بؤضى 
دةدات 

َ
َيك هةول

َ
بدةم؟“ كاتَيك   مندال

َ
هةول

خؤى خواردن بخوات، 
ة 

َ
م بة هةل

َ
بةال

و  لـــوت  بـــة  دةكَيشـــَيت  كةوضكةكـــة 
ناوضاوى  خؤيدا، ضةندساتَيك بري بكةرةوة  
دةبينيـــت كة كةم كـــةم فَيردةبَيت  ضى 

بكات، ثاشان هانى بدة، كاتَيك سةركةوت  
لـــةوةى كة خواردنة كـــة بخاتةدةميةوة، 
هةســـتت دةربـــرِبة و ثَيبكةنـــة، ئةطةر 
ةكان دةيانةوَيت خؤيان جل و بةرط 

َ
مندال

بثؤشـــن، دةرفةتى بدةرَى تا   ئةوكارةية 
بكات، تةنانـــةت ئةطةر جار جارةش جل 
و بةرطـــةكان ثاشـــو ثَيش لةبـــةر بكةن، 
ةكان بـــؤ خؤيان هةندَيك 

َ
لَيطـــةِرَى مندال

لةكارةكان ئةنجام بدةن، وةك كؤكردنةوةى 
ثَيداويســـتييةكانى خؤى لة ســـةرزةوى، 
زووتـــر فَيـــرى دامـــةزراوى ثايةدارييان 

بكة، هةروةها خَيراتريش ثاداشتى 
ثةيوةســـتييان بدةرةوة، هةموو 

نى دنيا ئةم رســـتةية 
َ
منداال

كـــة ”من بؤ  َينـــةوة 
َ
دةل

خؤم دةتوانم 

ئةنجامـــى بـــدةم“  مةطةربـــة تـــةواوى 
ى ئةوان 

َ
ت  كة ئةقل باوةِريان بةوة هَينابيَََ

ثَيـــِرا ناطات  و تةنيا  بابـــة ياخود داية  
دةتوانن  بؤيان ئةنجام بدةن، ضةندين جار  
طوزارشتطةلَيكى  لةم ضةشنةمان  لة دايك  
- باوك  بيســـتووة  كة ”هةر ئَيستا ئةمة 
ـ نازانى كة من دةزانم تؤ برســـيت“  بخؤـ 
ياخـــود ”دةتةوَيت بِرؤيتـــة دةرةوة ئةم 
ـ نازانى كة من دةزانم  ضاكةتة لةبةر بكةـ 
ييةوة تةنانةت 

َ
سةرماتة ؟“ هةر لةو مندال

بـــةر لةوةى كة فَيرى بة رَيوة رؤيشـــتن  
بنب، فَيريان بكة كة 
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كةســـَيكى دةســـتَيوةردانى لـــة  دوور 
دنياى ثانتايى دةتوانـــن طةورةتريـــش  

بضوكى ذيانى خؤيان بناسن.   
هاندان بة و نمونة نيشاندانى بة .6
ببَيتة مرؤظ نابَيت كة فَير بكة ن

َ
منداال

بـــاوةكان، ئةطةر شـــتة و كؤيلـــةى مؤدة
مؤدى هةندَيك لـــة ضى ســـودوةرطرتن
هةمان لة م

َ
بـــةال نيية، نوَى كَيشـــةيةك

نابَيت كة بنب فَير ن
َ
كاتـــدا دةبَيت منداال

بكةنةوة بري وا و مؤدة بة ثةيوةســـت بن
كاتى شـــتة ئةم نةدةنة كة ئةطـــةر طوَى
دواكةوتـــوو ”بـــة طؤزةرييانـــة  زوو  و 
ندا

َ
 منداال

َ
لةطةل بـــارةوة لةم دادةنرَين”

وبةرط جل بذاردنى
َ
هةل طرنطى كة بدوَى

وثَيويستى نياز بنةِرةتى لةســـةر دةبَيت
كة ئةمةى بنةِرةتـــى لةســـةر بَيت نةك
دةثؤشَيت، وبةرطة ئةوجل ديكة كةسَيكى
كة بيانوةوةية بةم شوَينكةوتن ثَيويستى
زؤرينةى لة ثةيِرةويكردن بؤ كةرةستةية
هؤى دةبَيتة ئةمة ئةوة لةبةر و طة

َ
كؤمةل

بري ديكة كةســـانى تؤش وةك كة ئةوةى
و وجل بكةيت وكةوت س

َ
هةل بكةيتةوة،

نبةجؤرَيك
َ
بثؤشيت،ئةطةرمنداال بةرط

وةك تةواوةتى بـــة كة بكةيت ثةروةردة
خؤيان ضييان خودى كةســـانى ديكةبن،
كاتَيك ِروو؟ وخســـتنة دةربِرين بؤ ثَيية
كةسَيكى كة دةوَيت شـــتةيان ئةو ئةوان
ثرسياريان راستةوخؤ دةيثؤشـــَيت، ديكة
وةك تةواوى بـــة دةتةوَيت لَيبكـــة: ”ئايا
بةِراستى كة ئةوةى يا بيت؟ ديكة كةسانى
لَيدَيت بةرطة جل و دةكةيتةوة ئةم بري وا
هَينانةوة نمونة رَيى لة شايستةتة؟؟؟“ و
بةوةى نةبَيت بةند و كـــؤت بكة فَيريان
بة هةمووانة، نياز ثةســـةندى كة جَيطة
هةماهةنطى بؤ ميكانيزمَيكة وَيكضوون
وةك دةكات ناضـــارت  زؤرينـــةدا

َ
لةطـــةل

كةوت س و
َ
هةل بكةيتةوة، بري هةمووان

بثؤشـــيت، ئةطةر بةرط و جل و بكةيت
ديكة رابهَينيت، كةسانى ةكانت وةك

َ
مندال

كاتَيك ثَييـــان، خؤتان ضيتانداوة ئيـــدى
كة هةمووان دةكةن بةرطَيك جل و داواى
واية ”ثَيت بثرسة: لَييان دةكةن لةبةرى
ئةوةى كة يا لَيدَيت؟؟ بةرطةت و ئةم جل
لَيبَيت؟؟“ ديكةت كةسانى وةك دةتةوَيت
دةويست ئةوةيان راستى بة ئةطةر دواتر
بؤ بنَيرة ئةوا بوون تةمةنَيكدا لة هـــةر

بةرطة. و جل ئةو كِرينى
َ
ةكان شـــةِريان لةطةل

َ
مندال 7. ئةطةر

لة كة بزانـــن كرد، لَيطـــةِرَى يةكديـــدا
و دةزانيـــت ئاطاداريـــت مةســـةلةكةيان

ئةســـثينؤزا  دةبَيت، دوواليةنة كة شـــةِر
ناســـك ”طرنط نيية ضةندَيك َيت؟:

َ
دةل

هةميشـــة كة ئةمةية طرنط دةيرِبيـــت،
لة مةســـةلةيةت ئةم هةية“ دوواليـــةن
ةكان

َ
مندال بة ثاشـــان  و بَيت ضاو ثَيـــش

بؤ طوَى لةياســـاكان بكةن، ثةيِرةوى َى
َ
بل

هةميشـــة ياخود بطرن ئامؤذكارييـــةكان
رَيز دةبَيت هةميشة و مامؤستاية بة هةق
لة ناكةيت حةز بطـــرن، تؤ لة طةورةكان
هةبَيت َيكت

َ
مندال توانا بة َيكى

َ
مندال برى

بن، كةســـة
َ
طوَيرايةل كـــة كوَير كوَيرانة

لة خؤيان ةتـــدا 
َ
لـــة زؤرحال بةتوانـــاكان

بةتواناكاندا مرؤظة ثَيضةوانةى ئاِراستةى
شَيوةن. بةهةمان نيش

َ
منداال دةبيننةوة،

كة لةهؤكانبثرسن ةكان بدةن
َ
هانىمندال

بثرســـيارةوة بةهؤى و (بؤضى؟؟) َين
َ
و بل

بة هيـــض كاتَيك مةكةن سةرزةنشـــتيان
كةسانى كة نةدةن ئةنجام كارَيك هؤيةوة

ديكة  ئةنجاميدةدةن.  
هؤى بوونةتة كة طؤِراكاريانةى ئةو
ئةمةوة هـــؤى بة جيهـــان ثَيشـــكةوتنى
شـــَيوة خاوةنى دةســـتةيةك نةبووةكـــة
بوون، خـــؤش

َ
دل وثَيى بـــوون فكرةيـــةك

كةســـانَيكةوة لة طؤِرانكارييةكان كو
َ
بةل

ئاداب
َ
لةطـــةل كة طرتووة ســـةرضاوةيان

كةوتوونةتـــةوة بـــاودا و رَيورةســـمَيكى
جةوهةرى خؤيان كة و هةرايةوة جةنط
لةمَيشكى بريؤكةية ئةم لة دةســـتداوة،
ئةوةى مةطةر دةرةوة، بكةرة ةكةت

َ
مندال

كةســـَيكى طةورةبوو كاتَيـــك بتةوَيـــت
ةكانت

َ
مندال بَيت، كار ثةيـــِرةو و نـــاِرازى

لة نيية  يةك جياوازى هيض كة فَير بكة
و ثةيِرةوكارن تةنيا كة كةســـانَيك نَيوان
نةيارى دةذةنن، سازى تةنيا كةسانَيك كة
ثةيِرةكاريية نةيـــارى كة ئةو كةســـةى
نةياريدابَيت، لةبةرةى دةيةوَيـــت وتةنيا
رةفتارىكةسانى  حةز و

َ
دةتوانرَيتلةطةل

ئةمجؤرةنةياريكردنة رابهَينرَيت، ديكةدا
كـــة ئةنـــدازة هةمـــان ناواقيعييـــة بـــة
بةهؤى بوو ناواقيعى لَيكردن ثةيِرةوى
فَيربكة ةكانت

َ
مندال سةرةوة، طةكانى

َ
بةل

بطةِرَين خؤيان دةروونى راستطؤيانة تا
خؤيان ديتـــةوة كَيشـــةيةكيان و ئةطةر

ضاكبكةن.
خوَيندكارَيكـــة (لـــورى) كاتَيـــك 
لةوانـــةى بـــوو ة

َ
ســـال تةمـــةن ثانـــزة

بـــوو كَيشـــةيةك دوضـــارى بريكاريـــدا 
ئةم لةئاكامى و مامؤســـتاكةيدا

َ
لةطـــةل

دةرةوة، كراية لةثؤل ِرووبةِروبوونـــةوةدا
كارةكةى لةدةرةنجامى بـــري لَيكرد داوام
كؤششَيك بةهؤى ثَيم وت بكاتةوة، خؤى
كةبؤضاككردنىبريوباوةِرىمامؤستاكةى
دةطةيةنَيت خـــؤى بـــة زيان هةيةتـــى 
بةئارامى واية باشـــرت و ثَيشـــنيارم كرد
وئةو بـــريكارى بـــكات وانةى ثةيطـــريى
َ
لةطةل كة فةرامؤش بكات ناكؤكييـــةش
روانطةوةى لةو هةيبوو، كةيدا مامؤســـتا
فةرامؤش رقونةفرةتةى  ئـــةو  كة ئةو
بةمامؤستاكةى هةيبوو كة بةرامبةر كرد
بةبريكردنـــةوةى لةكَيشـــة توانـــى دوور
خـــؤى بةخوَيندنـــى ـــةوة  درَيـــذة

َ
قوول
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ئةو ئامانجى كـــة ئةوةية بدات، طرنـــط
تَيثةِرَينَيت بريكارى وانةى كة بوو ئةمة
م
َ
بةال بةردةوامبَيـــت، ولةخؤَيندنةكـــةى

لةبارةى دواتر كاتَيـــك ضةنـــد مانطَيـــك
بةشَيوةيةكى نادادانة بابةتَيكى ديكةوة
ثشـــتطرييم بوو داكـــرا

َ
لةطةل ـــةى

َ
مامةل

ضاودَيرى و راوَيذكار لة ويستم لَيكردوو
بوو، ئةوسةرسام بكةم، شـــكات قوتابخانة
ناو ضووبووة ئةو بريكارى بة ســـةبارةت
كة ئَيستاش م

َ
بةال نةشياوةوة، جةنطَيكى

بوو، كرا بةرامبةر نادادى كة بارةوة لةو
فَيربكة ةكانت

َ
مندال لة هةرتةمةنَيكـــدا

طرنطى زؤر (بؤضى؟) كة ثرســـياركردنى
كارَيكى نادادى دذى شةِر و خةبات هةية
كة ســـود بَى جةنطَيكى م

َ
بةال نةية،

َ
ئاقال

كؤتايى ئةوان بوونى قووربانى بة دواجار
بةفرِيؤدانى كات. بريتييةلة دَيت،

بتوانيـــت جارجـــار 8. بـــؤ ئـــةوةى
بَيدةنطبكةيترةطةزطةلَيكى ةكان

َ
مندال

شـــةولةبان خوو خو ودرنج  دَيو وةك 
هؤشـــياندا دروســـت لةبـــريو و..هتـــد   
ترســـنؤكةكان كاتَيك ة

َ
مندال نةكةيـــت،

نةناسراوةكان مةســـةلة لة دةةبن طةورة
َيكى

َ
مندال ئـــةوة وَيِراى زياتر دةترســـن،

درنج دةترسَيت و دَيو خَيوو ة لة
َ
سال دوو

خؤت خودى كة ئةندازةيـــةك بة هةمان
يى دارستاندا،

َ
قوال لة شـــةودا لة لةتاريكى

دةترســـيت، لةدةنـــط طةلَيكـــى ناســـاز
خؤتيت، دَيوو درنج خـــودى الى ئـــةوان
دةبَيتة ترسناك و نيطةران رةوشطةلَيكى
شـــَوكي وَيناكردنَيكى ئاراى هؤى هَينانة
الى بةدطومانى سروشـــتى و ذيان و  بـــؤ
بةهؤى كـــة نـــةى

َ
منداال ئـــةو ن،

َ
منـــداال

ئةوان ثاكى لة تؤ وةرطرتنى سوود خراث
نةناســـراوةكان“ دنياى لة ”نيشـــاندانى
تةمةنيان هةموو بؤ دةترســـن، لةتاريكى

ترسنؤك دةبن.

و طؤِرانكارى جوانييـــة دنيا شـــوَينى
ئةم دةذمَيردرَيت، جوان ئةزموونَيكى بة
هةميشة تا َى

َ
بل ةكانت

َ
بةمندال مةسةلةية

ئومَيدةوار و بري بكةنـــةوة ثؤزةتيظانـــة
ئةوترســـانةى كة كةنارخســـتنى بن، بؤ 
كةســـانَيكى ياخود تـــؤ ةى

َ
بةهـــؤى هةل

سوود بوون دةتوانيت دروست  ديكةوة
”دَيو وةربطريت، خوارةوة طوزارشتةي لةم
هيض كةسَيك ، نيية درنج هةقيقةتى و
طةورةبوويت، تـــؤ نيية، كارى بةتـــؤوةوة
وســـةيربكةين بِرؤيـــن ثَيكـــةوة وةرة 
هةندَيكجار نييـــة“ كـــة هيـــض شـــتَيك
براى ياخـــود تـــرس لةاليـــةن خوشـــك
فيلمة لةاليةن هةندَيكجار طةورةتـــرةوة،
بةهؤى سينةماييةكانةوة،ياخودتةنانةت
زؤر دةبَيت، دروست ندا

َ
لةمنداال ةوة

َ
هةوال

كة بهَينيتةوة وةبرييـــان خَيـــرا دةبَيـــت
نةبَيت، نةشياويان ترسَيكى و نةوة

َ
لَيبكؤل

لةم رةوشة سود تةمةنيان تاوةكو هةموو
يةدةطي كـــة نيشـــانيان بدة وةربطـــرن،
م
َ
بةال دةدةيـــت، خـــةرج ثَيويســـت بـــة

هاوضةشـــنةكانى و درنج و دَيو دةربارةى
نادوَييت.

باسلةئارةزوو  ن
َ
9. كاتَيككة منداال

هانيان خؤيـــان دةكـــةن، و خةونةكانـــى
تةنانةت ئةطةرضى ئةوخةونانةش بدة،
كة كوِرة كاتَيك نيش بن،

َ
و نائةقال نةشياو

ببمة دةمةوَيت َيت
َ
دةل طةنجةكةت ثَيـــت

كارتةكةيدا لة نمرةكانـــى م
َ
بةال دكتؤر،

رةسمى كة وتارَيكى ثَيويست ناكات الوازة،
نمرانةوة بكةيت كة ئةم بـــةم بةرثـــا
بة كـــو

َ
بةل نةبَيـــت، خةونـــى طـــةورةى

”بة َى:
َ
و بل ثَيضةوانةوة ثشتطريى لَيبكة

هيض نا؟ برييابة، بؤضى لة نيياييـــةوة،
َ
دل

”من نيية“، درةنط كارَيك هيض بؤ كاتَيك
كارَيكت هةر بدةيت،

َ
هةول ئةطـــةر نيام

َ
دل

بدةيـــت” ئةنجامـــى بوَيـــت دةتوانيـــت

مةطرن ن
َ
رَيطة لة منـــداال هيض كاتَيـــك

خةونةطـــةورةكان، و ئامانـــج لةبوونى
كاتَيك ئةمةية  مومكني خراثرتين شتى
كَيشـــةيةك رووبـــةِرووى ن

َ
كـــة منـــداال

بةئامانجةكانـــى ســـةرلةنوَى دةبنـــةوة،
بضنةوة. خؤياندا

ثَيويستة تؤ ةكانى
َ
مندال كة شـــتَيك

باسةكانىتؤدا بيزاننئةمةيةكة لةقسة و
بزانن و نيية بوونى ”نامومكني“ وشةى
دةكةيت، لةخةونةكانيان ثَيشوازى تؤ كة
خةونانةش ئـــةو ئةطةرضـــى تةنانـــةت
وَيناكة بَيت، نامومكـــني تؤ بةبؤضوونى
و و  ئورويـــل  بةدايـــك كاتَيـــك ويلـــرب
بفِرن، دةيانةوَيت كة وت: خؤيان باوكى
ياخود هةســـتَيكيان هةبـــوو؟؟، ئةوان ض
وباوكى دايـــك بة ئةديســـؤن كاتَيك كة
هةموو ئاطر بةبـــَى دةيةوَيت خـــؤى وت:
ض ئـــةوان بكاتـــةوة، شـــوَينَيك روونـــاك
هةنرى كة كاتَيك هةبوو؟؟، هةستَيكيان
لةبرى كة دةيةوَيـــت فـــؤرد رايطةيانـــد
لةماتؤِر سود لةئؤتؤمبيلةكاندا ئةســـث
هةســـتَيكيان ض باوكى و دايك وةربطرَيت،

هةبوو؟؟
خةونى خاوةن ن

َ
منـــداال تا لَيطةِرَين

خةونى خـــاوةن بن، هانيانبدةن خؤيان
مةطرن،

َ
ُّـ ةيان

َ
جوول بن، رَيطـــةى طةورة

كة َين
َ
وبل بدوَين تانا

َ
طةل لة زياتر لَيطةِرَين

ينةوة
َ
دةوَيت و تةنانةت ض لَيكؤل ضييان

وا تؤ راستى بة بدةن، ئةنجام ثشكنينَيك
كَى بؤ دةبَيت كة دواجار  بري دةكةيتةوة
هةندَيكنةخؤشى و نةخؤشىشَيرثةنجة
ضارةسةر و داوو و دةرمان بَى ضارةســـةر،

دةكات. ثةيدا
تةمةنَيكدا هـــةر لة ةكان

َ
10. مندال

سةخرتين هةميشة كة هانيانبدة هةن كة
ةكانت

َ
مندال لَيطـــةِرَى رَيطة بطرنةبـــةر،

بدةنبؤضارةسةركردنى
َ
بزاننئةطةرهةول
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كَيشـــةيةك و دةرةنجامَيكى خوازراويان 
بة دةســـت نةهَينا، تـــؤ  نائومَيد نابيت، 
بزانن ئةطةر مامؤستايةكى خوَينةواريان 
هةبَيـــت  وخراث نمرة دةبةخشـــَيت، تؤ 
ناِرةحةت نابيت، وةبرييان بهَينةوة ئةطةر 

دةيانةوَيت لةسةر بةرزاييةكى بةرزةوة   
بـــاز بدةن، وردى وهؤشـــيارى ثَيويســـت 
بة خـــةرج بدةن هانيان بـــدةن كة كارى 
دذوار و ثِر لةئاســـتةنط ئةنجـــام بدةن، 
وةك وانةيةكـــى بـــريكارى ثَيشـــكةوتوو، 
ســـةخت،  خشـــتةيةكى  ثِركردنـــةوةى 
مةلةكردن لةبنى حةوزَيكدا بة درَيذايى 
حةوزةكـــة، ســـةركةوتن بةســـةر كَيودا، 
ئةطةر راستةوخؤ  نيشـــانيان بدةيت كة 
ةو هةميشة رَيطةيةكى 

َ
شكستت ثَى قةبوول

ئاشنا و ناســـراو ناطريتةبةر، لة راستيدا 
ة 

َ
نمونةى كةسَيكت نيشـــانداوة كة مامةل

 دنياى شتة نةناسراوةكاندا دةكات. 
َ
لةطةل

11. لةبةرامبـــةرى كةســـانى ديكةدا 

ئاطـــادارى  داوةريكردنـــى ثَيش وةخت و 
دةمارطريى  خؤت بة، ئَيمة دةربارةى شتَيك  
داوةرى ثَيش وةخت دةكةين كة لَيى ئاطادار 
نني، ضونكة داوةريكردنى ثَيشوةخت  واتة 
قةزاوةتَيكى دوور لةئةزموون و هؤشيارى، 
ئةم جؤرة بريكردنةية دةبَيتة هؤى ئةوةى 
بَين لةو شـــتةى كة تؤ 

َ
ن هةل

َ
كـــة منـــداال

لةبارةيةوة ثَيش وةخت داوةريت كردووة  
و لَيـــى دوور بكةونـــةوة، دةرةنجام زؤر  
تَيناثةرَيت كة دووضارى الوازى و سنوردار 
ياندا 

َ
بوونَيـــك  دةبن كة تةمةنَيك لة طةل

دةبَيـــت، مرؤظة بةتواناكان ثَيش  وةخت 
دةربارةى هيض كةســـَيك ثَيـــش  داوةرى 
ةن 

َ
ناكةن، لة راســـتيدا ئةم كةسانة ئةسل

بةرامبةر هيض كةســـَيك قةزاوةت ناكةن 
و شـــَيوةى بريكردنةوةى ئةمـــان ئةوةية 
ة كة بة 

َ
كة ئةو كةســـانةيان ثـــَى قةبوول

جؤرَيكى ديكة بري دةكةنةوة، هةرضةندَيك 
كردنـــى كةســـانى ديكة و 

َ
ئةهلـــى قةبول

ينةوةبني وِرَيز لة 
َ
ئةهلى وردةكارى ولَيكؤل

لة كةســـانَيك بطريت كة لة تؤ جياوازن، 
ةكانت 

َ
ئةوا يارمةتى طةشـــةثَيدانى مندال

داوة، وَيِراى ئةمة كارَيكت كردووة تاوةكو 
كى 

َ
ئةو  ئاستةنطانة لةنَيوبةريت كة خةل

لةيةك جياكردوةتةوة. 
ن  فريبكةيـــت  تـــا  

َ
 ئةطـــةر منـــداال

كةســـانى ديكةيـــان خـــؤش بووَيـــت و  
يانـــدا 

َ
بـــة هَيمنـــى و خؤِراطـــرى  لةطةل

ةبكةن، و بؤ خؤشتان ئةهلى كار و 
َ
مامةل

كردةوة  بن، ئةوا ئةو دةرةنجامة نالةبارة  
كؤتايـــى ثَيدَيـــت  كة بووةتـــة هؤى ئةم 
هةمووة نةفرةت وِرةنجاندنة  لةجيهاندا، 
م تةنها رَيطةيةك بؤ طؤِرينى كةسانى 

َ
بةال

ديكـــة ئةمةية كة ســـةرةتا  لـــة خؤت و 
ةكانتةوة دةست ثَيبكةيت، 

َ
ثاشان لة مندال

ثؤرت كة دةربارةى دةمارطريى 
َ
طردوون ئال

َيت: 
َ
بَي ضةندوضـــوون نوســـيويةتى دةل

ةكانيان دةمارطرين، 
َ
”دايكانَيك كـــة مندال

ةكانيان 
َ
زؤرتر لـــةو دايكانةى كـــة مندال

ى 
َ
دةمارطري نني، باوةِريان واية كة طوَيِرايةل
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كَيشـــةيةك و دةرةنجامَيكى خوازراويان 
بة دةســـت نةهَينا، تـــؤ  نائومَيد نابيت، 
بزانن ئةطةر مامؤستايةكى خوَينةواريان 
هةبَيـــت  وخراث نمرة دةبةخشـــَيت، تؤ 
ناِرةحةت نابيت، وةبرييان بهَينةوة ئةطةر 

دةيانةوَيت لةسةر بةرزاييةكى بةرزةوة   
بـــاز بدةن، وردى وهؤشـــيارى ثَيويســـت 
بة خـــةرج بدةن هانيان بـــدةن كة كارى 
دذوار و ثِر لةئاســـتةنط ئةنجـــام بدةن، 
وةك وانةيةكـــى بـــريكارى ثَيشـــكةوتوو، 
ســـةخت،  خشـــتةيةكى  ثِركردنـــةوةى 
مةلةكردن لةبنى حةوزَيكدا بة درَيذايى 
حةوزةكـــة، ســـةركةوتن بةســـةر كَيودا، 
ئةطةر راستةوخؤ  نيشـــانيان بدةيت كة 
ةو هةميشة رَيطةيةكى 

َ
شكستت ثَى قةبوول

ئاشنا و ناســـراو ناطريتةبةر، لة راستيدا 
ة 

َ
نمونةى كةسَيكت نيشـــانداوة كة مامةل

 دنياى شتة نةناسراوةكاندا دةكات. 
َ
لةطةل

11. لةبةرامبـــةرى كةســـانى ديكةدا 

ئاطـــادارى  داوةريكردنـــى ثَيش وةخت و 
دةمارطريى  خؤت بة، ئَيمة دةربارةى شتَيك  
داوةرى ثَيش وةخت دةكةين كة لَيى ئاطادار 
نني، ضونكة داوةريكردنى ثَيشوةخت  واتة 
قةزاوةتَيكى دوور لةئةزموون و هؤشيارى، 
ئةم جؤرة بريكردنةية دةبَيتة هؤى ئةوةى 
بَين لةو شـــتةى كة تؤ 

َ
ن هةل

َ
كـــة منـــداال

لةبارةيةوة ثَيش وةخت داوةريت كردووة  
و لَيـــى دوور بكةونـــةوة، دةرةنجام زؤر  
تَيناثةرَيت كة دووضارى الوازى و سنوردار 
ياندا 

َ
بوونَيـــك  دةبن كة تةمةنَيك لة طةل

دةبَيـــت، مرؤظة بةتواناكان ثَيش  وةخت 
دةربارةى هيض كةســـَيك ثَيـــش  داوةرى 
ةن 

َ
ناكةن، لة راســـتيدا ئةم كةسانة ئةسل

بةرامبةر هيض كةســـَيك قةزاوةت ناكةن 
و شـــَيوةى بريكردنةوةى ئةمـــان ئةوةية 
ة كة بة 

َ
كة ئةو كةســـانةيان ثـــَى قةبوول

جؤرَيكى ديكة بري دةكةنةوة، هةرضةندَيك 
كردنـــى كةســـانى ديكة و 

َ
ئةهلـــى قةبول

ينةوةبني وِرَيز لة 
َ
ئةهلى وردةكارى ولَيكؤل

لة كةســـانَيك بطريت كة لة تؤ جياوازن، 
ةكانت 

َ
ئةوا يارمةتى طةشـــةثَيدانى مندال

داوة، وَيِراى ئةمة كارَيكت كردووة تاوةكو 
كى 

َ
ئةو  ئاستةنطانة لةنَيوبةريت كة خةل

داوة، وَيِراى ئةمة كارَيكت كردووة تاوةكو 
كى 

َ
ئةو  ئاستةنطانة لةنَيوبةريت كة خةل

داوة، وَيِراى ئةمة كارَيكت كردووة تاوةكو 

لةيةك جياكردوةتةوة. 
ن  فريبكةيـــت  تـــا  

َ
 ئةطـــةر منـــداال

كةســـانى ديكةيـــان خـــؤش بووَيـــت و  
يانـــدا 

َ
بـــة هَيمنـــى و خؤِراطـــرى  لةطةل

ةبكةن، و بؤ خؤشتان ئةهلى كار و 
َ
مامةل

يانـــدا 
َ
بـــة هَيمنـــى و خؤِراطـــرى  لةطةل

ةبكةن، و بؤ خؤشتان ئةهلى كار و 
َ
مامةل

يانـــدا 
َ
بـــة هَيمنـــى و خؤِراطـــرى  لةطةل

كردةوة  بن، ئةوا ئةو دةرةنجامة نالةبارة  
كؤتايـــى ثَيدَيـــت  كة بووةتـــة هؤى ئةم 
هةمووة نةفرةت وِرةنجاندنة  لةجيهاندا، 
م تةنها رَيطةيةك بؤ طؤِرينى كةسانى 

َ
بةال

هةمووة نةفرةت وِرةنجاندنة  لةجيهاندا، 
م تةنها رَيطةيةك بؤ طؤِرينى كةسانى 

َ
بةال

هةمووة نةفرةت وِرةنجاندنة  لةجيهاندا، 

ديكـــة ئةمةية كة ســـةرةتا  لـــة خؤت و 
ةكانتةوة دةست ثَيبكةيت، 

َ
ثاشان لة مندال

ثؤرت كة دةربارةى دةمارطريى 
َ
طردوون ئال

َيت: 
َ
بَي ضةندوضـــوون نوســـيويةتى دةل

ةكانيان دةمارطرين، 
َ
”دايكانَيك كـــة مندال

ةكانيان 
َ
زؤرتر لـــةو دايكانةى كـــة مندال

ى 
َ
دةمارطري نني، باوةِريان واية كة طوَيِرايةل
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ن 
َ
و ملكةضى طرنطرتين شتَيكة كة منداال

دةبَيت فَير بن“ مةسةلةكة روونة، لةبرى 
ةكان فَيرى ”بةســـةر ضاو 

َ
ئـــةوةى مندال

دايكة“ ياخود ”بةسةر ضاو باوكة“ بكةيت، 
َين ”بؤضى ؟“  طةرنا فَيرى 

َ
فَيريان بكة بل

دةمارطرييانى خؤتى دةكةيت!
12. لـــة بريتـــان بَيت ئةركـــى دايك 
ن فَيرى ئةوة 

َ
وباوك  ئةمةية كة منـــداال

بكةن كـــة خؤيان ضاودَيـــرى خؤيان بن، 
ةكان فَير 

َ
كى طرنطة كة مندال يََ

َ
ئةمـــة خال

بكةين ســـةربةخؤ  را بَين و فَير بنب كة 
بدة 

َ
لةبريى خؤياندابن، بؤ ئةم كارة هةول

َيتيدا ئةوةندة ضاودَيرييان 
َ
لةقؤناغى مندال

نةكةيت   كة بؤ  ئةنجامدانى هةر كارَيك 
و هةر بريَيك ِروخســـةت لةتؤ وةربطرن، 
ةكان لة 

َ
َيكى طرنطة كـــة مندال

َ
ئةمـــة خال

هـــةر تةمةنَيكـــدا كة هـــةن، لةهةندَيك 
بةتة 

َ
زةمينةداروخســـةت وةربطرن و هةل

ئةم مةســـةلةية ثةيوةســـتة بةبؤضونى 
تـــؤوة لةبـــارةى ئامادةكردنـــى هةر يةك 

كردنى  
َ
ةكان سةبارةت بة قةبوول

َ
لةمندال

ندا 
َ
بةرثرسيارَيتى، ئةم ئامادةيية لة منداال

م ئةمة طرنطة كة يارمةتيان 
َ
جياوازة، بةال

بدةيت  تاوةكو لة رَينمايى كردندا ثشـــت 
بةخؤ ببةســـتن و لـــة قةزاوةتى خؤيان 
طـــة نةويســـتة كة 

َ
نةترســـن، ئةمـــة بةل

ة ناضار بَيت بؤ 
َ
َيكى تةمةن دة ســـال

َ
مندال

ى هاوِرَيكةى 
َ
ئةوةى  كة بةشَيكى شةو لةمال

بمَينَيتةوة و ِروخسةت لة دايك وباوكى وةر 
ة 

َ
م ئةمةى كة هةر ئةم مندال

َ
بطرَيت، بةال

بؤ ئةوةى ســـوارى ثاســـكيلى هاوِرَيكةى 
ببَيت  يا تةنانـــةت كِرينى دؤندرمةيةك 
بِريار بَيت روخســـةت لة تؤ وةربطرَيت، 
باشرتواية بةرثرسيارَيتى ئةم جؤرةكارانة 
بةخودى خؤى بســـثَيريت  تاوةكو ئاشنا 
بَيت  بةدنياى شتة نةناسراوةكان  كة بة 

”سةربةخؤيى هزرى“ ناودةبرَيت. 
وا بري نةكةيتةوة كـــة ئةوان ناتوانن 
بةتة لة 

َ
بةرثرســـيارَيتى  وةربطـــرن، هةل

بةجَيهَينانـــى هةندَيك بةرثرســـيارَيتى 
كةســـيدا  كورتيان  نواند ئةوا دةتوانيت 
 
َ
ئةم مةســـةلةية هاوثَيـــض بكةيت لةطةل

وةرطرتنـــى روخســـةتدا، تةنانـــةت  لة 
ســـنورَيكى  لـــة  ســـةرةتاييدا،  نى 

َ
ســـاال

ماقولدا دةرفةتيان  بـــدةرَى تا خاوةنى  
بةرثرسيارَيتى  بريكردنةوة   و كاركردنى 
خؤيان بن، ثَيويســـت نـــاكات هةر كاتَيك 
ة كة دةيةوَيت يارى 

َ
َيكى  دوو ســـال

َ
مندال

ةكـــةى خؤى بـــكات  ياخود 
َ
بـــة بووكةل

خـــواردن بخوات، روخســـةت وةربطرَيت، 
ن بؤ هةندَيك 

َ
َيكى تةمةن ثَينج ساال

َ
مندال

لـــةكارةكان دةتوانَيت ثشـــت بةقةزاوةتى 
خؤى ببةستَيت، بؤ نمونة لةكاتى خؤيدا 
كورتة خةوَيـــك بكات، بؤ خـــؤى هاوِرَى 
َيت 

َ
بذَيرَيـــت، ياخود وةك مرؤظَيك بل

َ
هةل

ن 
َ
َيكى تةمةن دة ساال

َ
حةزى لة ضيية، مندال

بة شَيوةيةكى ئاســـايى ئامادةيى تةواوى 
هةية نانى بةيانـــى بؤ خؤى ئامادةبكات، 
جل و بةرطى خؤى بشـــؤرَيت، ذوورةكةى 
خؤى ثاك بكاتةوة، كةل و ثةُّـ ياريكردن 

بذَيرَيت، و ضةند بِريارَيكى  
َ
بؤ خؤى هةل

ديكةش بدات،    تازةثَيطةيشتوان دةتوانن 
بةتة ئةطةر 

َ
ذيانى خؤيان ئيدارةبكةن، هةل

بةهرةمةنـــد بـــن لـــة رَينمايكردنى  تؤ 
وبزانن كة ئةطةر هاتوو سوود لةدةرفةتى 
باش وةرنةطـــرن، ئةوا لَيى بَيبةش دةبن، 
روخســـةت وةرطرتن  بؤ هـــةر كارَيك لة 
َيتى 

َ
تايبةتمةندييةكانـــى  قؤناغى مندال

يـــة و ئةطـــةر ضـــى دةبَيـــت لةتةمةنة 
م 

َ
جياوازةكاندا  روخسةت وةربطرن، بةال

ـــةش طرنطة كـــة دةبَيت خؤت 
َ
ئـــةم خال

ببوَيريت لة  ضاودَيريكردنـــى بةردةوام 
و  بريكردنـــةوة  لـــة برى ئـــةوان، طةرنا 

رةنطة بةهؤى دةســـتَيوةردانى بةردةوام   
لة ذيانيـــان برِتةنجَينن، ياخود بطؤِردرَين 
بـــؤ مرؤظطةلَيكـــى بضوك كـــة نةتوانن 

بريبكةنةوة، بؤ هةر كارَيك ثَيويستيان بة   
راوَيذى تؤ  هةية  وياخود دةست نادةنة 

َييت كة ضى  
َ
هيض كارَيك  مةطةر  ثَييان بل

بكةن. 
ن بدةيت تا خاوةنى  

َ
 ئةطةر هانى منداال

سةربةخؤييةكى ماقول و هؤشيارانةبن، 
دةبينيـــت كةخوو دةطرن بـــة طؤِرانكارى 
و دنياى شـــتة نةناســـراوةكانةوة، بؤضى 
روخسةتى نةنوسراو نةوتراوت ثَيبةخشني 
تا دةربـــارةى ذيانـــى خؤيـــان قةزاوةتى 
خؤيان ئةزموون  بكـــةن، بؤ مانطةكانى 

رؤذةكانـــى  بةرنامةِرَيـــذى   و  هاويـــن 
مةكة وروخســـةتيان بـــدةرَى خؤيان بؤ 
خؤيان  بةرنامةرَيـــذى بكةن، بؤ خؤتان 
زنجريةيـــةك ســـةرطةرمى بةئةكتيظ و 
زيندووتـــان هةبَيت و هةمـــوو كاتةكانى 
ةكانتانا بةخةرج مةدةن، 

َ
خؤتان لة مندال

روخســـةتيان بدةنَى دةربارةى ئةوةى كة 
حةزيان لَيية بِريار بـــدةن وضَيذ ببةن، 
هةندَيكجار لةبرى ئةوةى كة مامؤستايةكى 
تـــةواو شـــارةزا بيـــت، قوتابى يـــةك بة، 
ك كة هةموو رؤذةكانى بؤ بةرنامة  يََ

َ
مندال

رَيذى كراوة لةداهاتوودا ئامادةيى ئةوةى 
ةى دنياى  شتة  

َ
تَيدا نيية بتوانَيت مامةل

نةناسراوةكان بكات ياخود بة شَيوةيةكى 
طونجاو ئيـــدارةى طؤِرانكارييةكان بكات، 

من بيســـتومة كة هةندَيك دايك وباوك  
”دةتوانيـــت  َيـــن: 

َ
دةل ةكانيـــان  

َ
بةمندال

م 
َ
سةعات نؤ سوارى ثاســـكيل ببيت، بةال

دةبَيـــت ســـةعات دة و نيو لَيـــرةدا بيت، 
ضونكـــة ميوانمان هةيـــة، دواتر لةكاتى 
نيـــوةِرؤدا ثَيكةوة نانى نَيوةِرؤ  دةخؤين، 
دواتـــر  ســـةعات دووى ثـــاش نيـــوةِرؤ 
لَيرةدا بـــة  دةمانةوَيت بِرؤين  بؤ ثارك، 

  
َ
ســـةعات  ضوار ونيو  دةتوانيت  لةطةل
باوكت  بدوَييت  وسةرى سةعاتى شةش 

نانى ئَيوارة دةخؤيـــن، دواى نانى ئَيوارة  
دةِرؤيـــن  بؤ  ســـينةما و دةبَيت ســـةرى 
سةعاتى نؤ بخةويت، ضونكة بةيانى زوو 
تدةستَينم   تا ئامادة بيت بؤ رؤذَيكى 

َ
هةل

سةرنجراكَيشى ديكة“.
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ذيانى  جؤرة بةرنامةرَيذيية بؤ  ئةم
فَير ئةوةى تازةالوَيـــك ياخود َيـــك

َ
مندال

ـــى نيية
َ
ئةقل ةن

َ
ئةســـل دةكات كـــة ئـــةو

ضَيذ ضؤنضؤنى بزانَيت دةيةوَيت وئةطةر
لة ثرســـيار دةبَيت ببات خؤى لـــة ذيانى
ناتوانَيت  لة ضونكة بكات، دايك و باوكى
ضةشنانةدا لةم طرنطى طةلَيكى مةسةلة
بةتة

َ
هةل بـــدات، بِريـــار خؤى بـــؤ خؤى

ةكان
َ
مندال كة نيية ئةمة من مةبةســـتى

كو
َ
بةل بكةيت، لةبرييـــان و بكةيت رةها

كـــة طونجاندن ئةمةية من ئامؤذطـــارى
يارمةتيان بكةيت، رةضاو وهاوســـةنطى
بكةنةوة، لةخؤيـــان بري تاوةكو بدةيـــت
خؤشبةختى و ئاسودةيى بة بدةن طرنطى
بكةن، دةرك خؤيـــان خؤيـــان وثَيطـــةى
خؤياندا لةذيانى دةبَيت كة بكة فَيريان
هةبَيـــت بةرثرســـيارَيتيان هةندَيـــك
دةســـت لة باشـــرت واية دوور كة وبزانن
ديكة، كةسانى بةرثرسيارَيتى و تَيوةردان

بكةن. خؤيان ذيانى بةرنامةِرَيذى
خـــؤت هاوِرَى  ذيانى بدة

َ
13. هةول

لة ضَيذ و  ســـةركةوتندا
َ
لةطةل بكةيـــت

هةربطريت، ةكانـــت
َ
مندال ســـةركةوتنى

ذيانـــى وةرمـــةدةرة دةســـت هَينـــدة 
ببَيتة بوونت كة جؤرَيك بة ةكانت

َ
مندال

لةهةمانكاتدا ذيانيـــان، لةســـةر بارَيك  
ثَيشـــكةوتنى و ســـةركةوتن لة كة ضَيذ
بؤ ئةوان هاوِرَييةتى و ةكانتـــان

َ
مندال

وةرزشـــى وةك جياوازةكانى ضاالكييـــة
ئةمـــةش طرنطـــى قوتابخانة دةبةيـــت،
بؤ كة ثَيبدةيت روخســـةتيان كة هةيـــة
بكةن يانة ئةم ضاالكى ثةيطريى خؤيان
بةهؤىدةرةنجامَيككةجَيطةىسةرنجى
شـــةوق و بينةرَيكـــى بةزةوق ئةوانـــة،
ئةوان ئةزمونةكانى بـــة نيا

َ
دل م

َ
بةال بـــة،

و ئةزمونى خودى خؤيان ثةيوةســـتة بة
خؤتةوة، بة بةخودى تؤش ثةيوةســـتة
هةروةك كة تؤش ةكانت نيشانبدة

َ
مندال

بة ئةطةر ثةيوةســـتيت هةيـــة،
َ
ئةوان دل

ئةوان ـــةوة،
َ
لةمال تـــؤ ضوونـــة دةرةوةى

ماقول ئةوا بة رةوشـــَيكى دةبن ناِرةحةت
بؤيانرونبكةرةوة  هاوكاتيةكالكةرةوة و
يارى دةكةيت ئـــةوان حةز وةك كة تؤش
كة بابةتطةلَيـــك هـــةن بكةيـــت، تـــؤش
و حةزدةكةيت حةز وئارةزووتن جَيطةى
تةنيا خؤتـــدا دؤســـتةكانى

َ
كـــة لةطةل

بدةيت! ئةنجام كارَيكيش ثاشـــان بيت،
سةركةوتن رةزامةندى بة هةست ئةطةر
كة بةوةى بكةيت هةست ئةطةر بكةيت،
باشرت وباوكَيكى دايك ثَيدةدةن، طرنطيت
دةبيتوتةنانةتمرؤظيكىباشرتدةبيت،
طرفتارى خواست و ةوة

َ
مال لة تا ئةوةى كة

بيت، خؤت ةكانى
َ
مندال ضاوةِروانييةكانى

و بةرهةم بـــةرداردا ئةطةر لةذيانَيكى
بيت و طرنط مرؤظَيكـــى طةدا

َ
لة كؤمةل

ئةوا باشرتين ببةيت، خؤت لة ذيانى ضَيذ
بؤ زيندوودةبيـــت ثَيشـــةنطى نمونـــة و

ةكانت.
َ
مندال

ةكانت
َ
مندال بـــؤ رؤذانةدا لة ذيانـــى

لة ضى ئةطـــةر تةنانةت بة، ثَيشـــةنط
خؤت بـــريى تؤ تا دةجةنطـــن يشـــت

َ
طةل

ئةوان خواســـتةكانى ديلـــى و بطؤِريـــت
هةية بةِرابةرَيك نيازيـــان ن

َ
منداال بيت،

نةك خؤسازة، و خؤشبةخت مرؤظَيكى لة
دةذي وضةند ةكان

َ
مندال وةك كةسَيك كة

و ثةرَيشـــانى دووضارى ســـاتَيك دواتـــر
نيطةرانىدةبَيت.

ةكانت 
َ
مندال ئامؤذطارى  14. هةرطيز

ســـنوردار تةمةنيان هةموو كة نةكةيت
َين

َ
نَيككةهةميشةثَيىدةل

َ
منداال بكةيت،

ئةم وَيناية وةرزشـــكار نيية بةخَيرايى 
لةمَيشكيدا دروستدةبَيتو دةضةسثَيت،
وةرزشى هةموو ضاالكييةكى لة سةرةنجام
بةم خؤى دةكةوَيتةوة و رةفتارى دوور
ةن

َ
ئةســـل ”من ئاراســـتةدةكات: وَينانة

نةبووم وهةرطيزيـــش نيـــم وةرزشـــكار
رَيطةضارةيةكم ئاوةهاية، من جةوهةرى
ذياندا تا لة بدة ـــةكان

َ
هانى مندال نيية“

لةو ئةزمـــون بكـــةن، هةمـــوو   شـــتَيك
الوازن دةكـــةن كةهةســـت زةمينانـــةدا
بؤ كة تَيِروانينانةى وئةو بكةن مةشـــق
دةم لةبةر خؤيان هةيانـــةو ئاســـتةنطة
كةنارةوة بيخةنة ذيان لة بردنيـــان ضَيذ
لة ئةوان كة ضاوةروانى َين

َ
نةل و  شـــتَيك

لة كةســـَيك دةكات،   هةر خؤيـــان الواز
تاوةكو تواناييةى تَيدايـــة خؤيدا ئـــةو
كاروبارانَيكدا لة زةمينةيةكدا هـــةر لة  
وَينة ثةيوةســـتة، بـــَى كة بة مرؤظةوة
خؤى ئةطةر بةتـــة

َ
هةل بَيت، و دةطمـــةن

رَيطة ســـاتانَيكيش بؤ هةرطيز بيةوَيت،
بة كة وا بري بكةنةوة بة خؤتان نـــةدةن
رزيوةوة كة و هؤى وَيناكردنَيكى كـــؤن
بَيت ثَيتان وا هةتانة، خؤتان بةرامبةر بة
بدةن، ئةنجام ناتوانن كارَيـــك كـــة ئةوان
توانام ”من َين: 

َ
دةل بيســـتت كة هةركات

باش نيم”يا ”من ”من جـــوان يا نيية“
بري وا خؤت ”تـــؤ بدةرةوة: م

َ
وةال نيـــم“

“ حةز دةكةيت بريت بطؤِرة؟ دةكةيتةوة،
بزاننئةطةرضىئةوانمتمانةيان لَيطةِرَى
دةزانيت. تؤ باشرت م

َ
بةال نيية، خؤيان بة

”ئةوثةِرى َييت:
َ
بل لةبرىئةوةى .15 

كارة َى ”ئةم
َ
بل تةنيا بـــدة“ خؤت ى

َ
هةول

ى
َ
هةول ”ئةوثةِرى طورازشتي بدة“ ئةنجام

خؤتبدة“وةهم ووَينايةكى ثوضة،ضونكة
نازانَيت مرؤظهيضكاتَيك لةذيانى خؤيدا
ضييـــة، وَيِراى ئـــةو ـــى

َ
ئةوثـــةِرى هةول

هةموو لة مـــرؤظ ئةوة ثَيويســـت ناكات
ثةيوةســـتة بةوةوة كة زةمينانةى ئةو 
لـــة ضَيذوةرطرتـــن ســـةركةوتوو بَيـــت،
كـــة كاركردى لةمة طرنطرتة زؤر ذيـــان
نابَيت ةكان

َ
مندال بكرَيت، ثلةبةندى تـــؤ

بةهاى ئةوان كة واوة ثَيطةيةكى بكةونة 
ئةوانةوة، شَيوةى كاركردى بة ثةيوةستة
ةتَيكى

َ
كة ضةند حال زؤر باشة  ئةطةرضى

نيرت
َ
زؤر ئةقال م

َ
بةال بن، سنورداردا ناياب

جؤراوجؤرةكاندا زةمينـــة لة و باشـــرتة
ثةيطريى ئةوزةمينانة و بكـــةن كؤشـــش
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لةهةموو بن ناضار كة ئةمةى نةك بكةن،
و ســـةركةوتوو يةكـــةم ئةوزةمينانـــةدا
دةكةن كة نةى وا وَينـــا

َ
منداال بـــن، ئـــةو

ئةوةى بن، لةبرى هةميشة ناياب دةبَيت
ببنةوة، شكســـت ئةطـــةرى رووبـــةِرووى
لةو و بكةونةوة دوور دةدةن لَيـــى

َ
هةول

هةميشةيى ى
َ
هةول رةنطة نَيوةندةشـــدا

بـــن، دووضارى باشـــرتين كة بو ئـــةوةى
بن. نيطةرانى و ثةرَيشانى

كاروبـــاردا لة ئةطـــةر  ثَيشـــكةوتن
بزانني، ســـةركةوتن ديارى بةنيشـــانةى
سةنطاندنىخؤماندا سودمان

َ
لة هةل ئةوا

كاتَيكدا لة بردووة، نرخ بَى لةكةرةستةى
خاترى و وةرطرتن لة ئاسودة كة ســـوود
ثَيودانطة برى لة ت

َ
بةدةستهَينانى دةسةال

نيشانةطةلَيكى ثَيشكةوتن، دةرةكيةكانى
ةكةت

َ
مندال ئةطـــةر هةروةهـــا باشـــرتن،

بة ئاســـودةييةوة 
َ
فَيـــر بَيت بةخةيـــال

هةنطاو خؤيدا ئارةزووةكانى ئاراســـتةى
كةسانى ثَيناسةى كارَيكى بة و طرَيت

َ
هةل

دةيكةن، سةركةوتن بؤ كة نةبَيت ديكةوة
هةموو لـــة زاهـــريى ســـةركةوتنطةلَيكى
بةشـــى ذيانـــدا دةبَيتـــة قؤناغةكانـــى
ســـةركةوتنيش هـــةروةك ةكـــةت،

َ
مندال

ةتَيكـــى
َ
حال خؤشـــبةختى  و  ئةشـــق 

ئةوةى لةبرى دةروونييـــة، لةبةر ئـــةوة
بةدةستى ضاالكييةكانت بة بدةيت

َ
هةول

بكةرة ســـةركةوتن خؤت خودى بَينيت،
ةكانت

َ
مندال ضاالكييةكانت، ثشكى و بةش

و وةربطرن لة ذيان تاوةكو ضَيذ بكة فَير
دةدةن ئةنجامى كارَيكـــدا كة لة هةموو
تاوةكو بكـــةن، هةســـت بة ئاســـودةيى
من لَيردا كة ثَيناسةيةى سةركةوتن بةو
هاوِرَييان ذياندا هةموو لـــة دةيخةمةروو
راســـتيدا لة (و ديكة بَيـــت، رَيطةيةكـــى
ةكانت

َ
مندال كة ئةمةيـــة ة)

َ
هةل طةى ريََ

دووى ثَيشـــكةوتنى كة لة بكةيت ناضـــار
هةموو لة وسةرةنجام بن زياتردا و زياتر
بن نةخؤشـــى يةك دووضارى تةمةنـــدا

هةميشةش و ”ثَيشكةوتنةوة” ناوى بة
بَيت.

َ
هةل دةستيان لة سةركةوتن

ذَير مةخةرة ةكان
َ
مندال هَيندة .16

لة كة بكةيـــت ناضاريان تـــا فشـــارةوة
كو

َ
بةل بن، ســـةركةوتوو هةموو شـــتَيكدا

هةمـــوو كارَيـــك ئةنجام فَيريـــان بكـــة
كـــة زةرةر نةكةنـــةوة بـــدةن و  وابـــري
كـــة نمرةى كاتدا هةمـــان لة دةكـــةن، 
زؤر زانست م

َ
بةال ناياب شـــتَيكى باشـــة،

كة كاتدا هةمان لة وثريؤزترة، بةرز لةوة
كارَيكى مةداليا و ت

َ
خةال بةدةستهَينانى

ثَيشرِبكَيى لة بةشداريكردن م
َ
بةال جوانة،

زؤر ذيان، خرؤشـــى و وجؤش ةوانـــى
َ
ثال

كة ِرادةبةدةرةى فشارة لةو بةســـودترة
بةخـــةرج و بردنـــةوة بـــؤ ســـةركةوتن
ياخود لةطروث بوون ئامادة بؤ دةدرَيت،
زؤر فشـــارَيكى مةداليا، بةدةســـتهَينانى
زؤرى بـــة كة ن

َ
منـــداال دةخرَيتة ســـةر

ئةم هةروةها ئةوان بـــةدةرة، لة توانـــاى
ةتي،

َ
روال كةثاداشـــتى دةكات فَيريان كارة

هيض ســـةركةوتنة،  رةطةزى ســـةرةكى
باشرتنيية، هةبوونى راستطؤيى لة شتَيك
بوون، ئةمةى ئامانجدار ئارامـــى دةروون،
لة وضَيذ ثَيبكةنَيت بتوانَيت كة مـــرؤظ
كة ئةوطؤِرانكارييانةى هةمـــوو ذيانببات
ثَيـــدان تايبةتمةنديية ثَيشـــرت ئامـــاذةم
وهيض تواناية بة مرؤظَيكى راستييةكانى
لةســـةرضاوةى تايبةتمةندييانة كام لةم

ناطرن. سةرضاوة دةرةكييةوة
و نـــرخ نيشـــانةى  بـــدة

َ
17. هةول

دوور ةكةت
َ
مندال لةذيانى بةهاثةرســـتى

ثارة فَيـــرى كة نَيـــك
َ
منداال بخةيتـــةوة،

لةشوَينئةوشتانةدان ثةرستىدةبنتةنيا
ئةمةش و بكِردرَين بةثارة دةتوانرَيت كة
ن

َ
منداال لةذياندا، سنوردارة طةيةكىزؤر ريََ

فَيرى بةها  مةعريفييةكان  بكةو جةخت
ضَيذ كة سةرةنجام ى بكة 

َ
خةيال سةر لة

كةسانَيك دَيت، ذيان بةدةســـت لة بردن
بكةنةوة

َ
ثول و ثارة لة بوون بري فَير كة

ذيان ئةندازةى ثـــارة بناغةى  ولةســـةر
شتَيكى دةطمةنبريلة بة دةسةنطَينن،

َ
هةل

شـــتَيكى هةمانكاتدا لة دةكةنةوة، ديكة
م
َ
بةال بزانن، ثارة نرخى ن

َ
منداال كة باشة

بكةين فَيريان كـــة ةش طرنطة
َ
ئـــةم خال

ناكرَيت، ديارى
َ
ثول و بةثارة نرخ و بةها

ئةندازةى بة ثةيوةستة نرخ و بةها كو
َ
بةل

ئامانج ياخـــود كار لة كة ئةو ضَيـــذةى
دةيبةين

كـــراوة كةشـــَيكى  بـــدة
َ
هةول  .18

بكةيـــت، فةراهـــةم خَيزانـــدا لةنـــاو 
فةراهـــةم بهَينة بةجؤرَيـــك رةوشـــةكة
شتَيكبدوَييت، هةر دةربارةى تابتوانن
خؤت نَيـــوان َيكى

َ
ئاســـتةنط هـــةر جؤرة

ئاطـــادارى ببـــة، لةنَيـــو ةكانـــت
َ
و مندال

بة كـــة ثةيوةنـــدى نة بـــة
َ
ئةومةســـةال

ةكانت
َ
مندال هانى هةية، نةوجةوانانةوة

و ببةن خؤيان الوَيتى لة ضَيذ تاوةكو بدة
دةدات ئازاريان شتَيك كة هةر دةربارةى
با خةندةيان لَيطةِرَى ثرسيارتان لَيبكةن،
لةبرى بهَيننةوة، وةبري خـــؤت َيتى

َ
مندال

ئةوةىكةشَيكىداخراو،نيطةرانىبةخش،
و كةشَيكى كراوة ئاراوة، ناديار بهَينيتة و
هةر لة دوور بكة، فةراهةم راســـتطؤيانة
ثةيوةندى كـــة رةنطة قةزاوةتَيك جـــؤرة
بشَيوَينَيت، باوك و دايك و ن

َ
منداال نَيوان

دةربارةى و بن بتوانن ئازاد ةكان
َ
مندال تا

خوانى لةكةنـــار بكـــةن، ذيان ثرســـيار
ديكةدا دياريكراوى لةكاتَيكى يا شـــةوَيدا،
وقسةباس طفتوطؤ بؤ دانيشتن ضةندين
هيض جؤرة كة بدة نيشان ئةوة بةرثا بكةو
كة بدة و نيشانى يةكت نيية دةمارطريى
ئةوان كة ديدطايانةى ئةو سوك ناِروانيتة
راستيدا دةطرَيت، لة الوييةوة سةرضاوة لة
بةم ثَيدانَيكـــت هةبَيت ئةطةر طرنطـــى
زياترت دةبَيت دةرفةتَيكى ئـــةوا بابةتة،
ثَيشوةخت و دةمارطريى كةمكردنةوةى بؤ
رةنطة ثَيية بةم و خؤت داوةريكردنةكانى
بة ثةيوةستة كة دةربارةىشتطةلَيكىنوَى
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كةمرتت  هةستيارييةكى  ةكانتةوة، 
َ
مندال

هةبَيت و بـــؤ طوَى طرتن لةقســـةكانيان 
ئامادةتر بيت. 

ةكانت 
َ
َيـــن بـــدة  بـــة مندال

َ
19. بةل

لـــة كاتـــى ئامادةيـــى كةســـانى ديكـــةدا 
بـــاس لة عةيبة و كـــةم وكورتييةكانيان 
نةكةيت  و لةبةرامبةر ئَيوةش هةر ئةوة 
لـــةوان ضـــاوةِروان بكةن، هيض كةســـَيك 
ديكةدا  لةبةرامبةركةســـانى  حةزناكات  
نةى 

َ
باســـى عةيبةكانى بكةن، ئةو منداال

كدا  يََ
َ
كـــة هةميشـــة لةئامادةيـــى كؤمةل

ةكانيان دةكرَيت  كةم كةم 
َ
باس   لة  هةل

دا 
َ
لةقســـةكردن دةترســـن  لة ناو كؤمةل

و دةترســـن كة ثَييانثَيبكةنن، ئةم ترسة 
ن 

َ
كاتَيك خؤى نيشـــاندةدات  كـــة منداال

خؤيـــان دةبوَيـــرن لـــة ئةنجامدانى كارة 
نوَييـــةكان وخؤيان دةبوَيـــرن لة دواندن 
دةربـــارةى خؤيان، باوك يـــان دايكَيك كة 
ـــةى  زارةكـــى ونازارةكى 

َ
هةميشـــة هةل

وةبريدةهَينَيتـــةوة  خـــؤى  ةكـــةى 
َ
مندال

ياخـــود لةبةرامبةر كةســـانى  بَيطانةدا 
ةكانـــى ئةودووبـــارة دةكاتةوة، جؤرة 

َ
هةل

ةكاندا دروست دةكات 
َ
خواســـتة لة مندال

 
َ
كى لةطةل

َ
تـــا  دوورةثةرَيز بَيـــت لةخةل

ئةوةشـــدا ناِرةحةت و تووِرةشيان دةكات، 
ئةطـــةر وا هةســـت دةكةيت  ئـــةم كارة 
ةكةدا 

َ
لةثَيناو بةرذةوةنـــدى خودى مندال

ئةنجـــام  دةدةيت، كةواتة لـــة كاتَيكداكة 
ةكةى بـــةوة طوَيدابدة، 

َ
ئـــةو تةنهاية هةل

َيك كة  هةميشة لةذَير ضاودَيريداية  
َ
مندال

و بزانَيت كة سةرزةنشتَيك لةسةر رَيطةية، 
ت  و دواجار  رَيزى كةسى بةرامبةر ناطريََ
دةدات ثةيوةندى بثضِرَينَيت. واتة لة 

َ
هةول

بريتان بَيت هيض كةسَيك ثَيى خؤش نيية 
ةكةى 

َ
دا باس لة هةل

َ
لة بةرامبةرى كؤمةل

ةتان هةميشـــة لة ياد بَيت 
َ
بكةن، ئةم خال

و بةوهؤيةوةكـــة بـــري دةكةنةوة باشـــى 

ةكانتان دةوَيت، دووبارةى مةكةرةوة، 
َ
مندال

ةكةت وةك براو 
َ
لة برى ئةوةدا بـــؤ مندال

دؤست بة ئةطةر دةتةوَيت بة ضاككردنى 
ةكانيـــان يارمةتيان بدةيت، النى كةم 

َ
هةل

رةضاوى ئةدةب بكة و ئةو كارة بة شَيوازى 
تايبةت ئةنجام بدة. 

ســـوكةوتة ثؤزةتيظـــةكان 
َ
 20.  هةل

ـــس وكةوتـــة 
َ
بةهَيـــز بكـــة  نـــةك هةل

نَيطةتيظةكان، كاتَيك كة كارانَيكى دروست 
ئةنجـــام دةدةن  ئةوا طرنطيـــان ثَيبدة و 
لةهةمـــان كاتـــدا كاتَيك كـــة كارةكانيان 
بةبؤضوونى تؤ نادروســـتة، ئةوا ناديدةى 
بطرة، هانـــدان  دةبَيتة هـــؤى ئةوةى كة 
 بكةن و لَيدان 

َ
ن طؤِرانكارى قةبوول

َ
منداال

ئةوةيـــان فَيـــر دةكات كـــة لةطؤِرانكارى 
 وترسنؤك  كة 

َ
نى دوودل

َ
برتســـن، منداال

دةزانن ضاوةِروانى ئةوةيان لَيدةكرَيت بة 
ةكار ئةنجام بدةن، بؤ ماوةيةكى دوور 

َ
هةل

و درَيـــذ نائومَيدت ناكـــةن و كارطةلَيكى 
وا ئةنجامدةدةن كة ســـةرنجت رابكَيشن 
و  لةو كارانة بَيت كـــة جَيطةى هاندانى 
بـــدة لةِريزى ئةو 

َ
تـــؤن، لةبةر ئةوة هةول

ن كارَيكى 
َ
كانةدا نةبيت كاتَيك منداال

َ
خةل

ةكان 
َ
ة ئةنجام دةدةن، مةضةكى مندال

َ
هةل

دةطرن. 
بطَيـــِرةوة،  بـــؤ  بةســـةرهاتء   .21 
ةوانةكـــة رووبةِرووى 

َ
َيك كـــة ثال

َ
تـــا خال

مةترســـييةك  دةبَيتةوة، ثاشـــان داوايان 
لَيبكـــة كة ضريؤكةكة تةواو بكةن ودواتر 
دةربارةى شَيوةى كارى ئةو بدوَى، دةرفةت 
ـــةكان بدة تاوةكو  لـــةو داهَينةر 

َ
بةمندال

وسازَينةرانةى كة تؤ دةيطَيِريتةوة، خودى 
 بطَيِرن  رةوشـــطةلَيكى نوَى 

َ
ئـــةوان رؤل

دروست بكةن، شَيوةى طَيِرانةوةى ئةفسانة 
ن بةهَيزبكات 

َ
دةتوانَيت هـــزرى منـــداال

ـــة بضكؤلـــةكان حةزدةكـــةن كة 
َ
و مندال

ئةفسانةى تازة و نوَى ببيستن، كارطةلَيكى 

ـــدا ئةنجـــام بـــدةن، وةك 
َ
نوَييـــان لةطةل

”طةمةى من هاوِرَيي نوَيى تؤم، ثرسيارم 
لَيبكـــة  تا بزانى من كَيـــم  و حةز لة ض 

كارَيك  دةكةيت ئةنجامى بدةم“. 
 
َ
 ئـــةوةى كـــة ثَيـــت واية بـــؤ مندال

طونجاوة، ئةنجامى بـــدة، بَيطومان  حةز 
نةر بن، دةربارةى  دةكةيت هؤشيار و داهِيَ
ينةوة بكةن، 

َ
ســـةرزةمينانَيكى نوَى لَيكؤل

دةربـــارةى جيهان بخوَيننـــةوة و هةموو 
رؤذَيـــك فَير بـــة  موعجيزةيةك  بزانن، 
ضاوةِروانييـــان  لَيدةكةيـــت لة بةرامبةر 
طؤِرانكارييـــدا ئاســـوودة  بن وثَيشـــوازى 
نيـــام دةتوانيت 

َ
لَيبكـــةن، بة تـــةواوى دل

ضةنـــد بابةتَيكى ديكـــةى بةنرخ بؤ ئةم 
ئامؤذطارييانـــة زيـــاد  بكةيـــت  كة لةم 
بةشةدا خستمةِروو، كةبة ئةندازةى ئةم 
ئامؤذطارييانة بةسوود بَيت،  ثوختةيةكى 
ســـةرنجِراكَيش لة بابةتةكانى ئةم بةشة 
ةكانت دةدات ثَيشـــوازى 

َ
يارمةتـــى مندال

لـــة طؤِرانـــكارى بكـــةن  و دووى شـــتة 
َيت: ”ئةطةر 

َ
نةناســـراوةكان بكـــةون، دةل

 
َ
ـــة بكةيت لةطةل

َ
بة هةمان شـــَيوة مامةل

كيدا كة هةن، ئةوا ئةوان بة هةمان  
َ
خةل

شـــَيوة دةمَيننةوة، ئةطةر بة شـــَيوةيةك 
ةيان بكةيت وةك ئةوةى ئةوان ئةوة 

َ
مامةل

بن كة دةتوانن، هةن، ئةوا يارمةتيتداون 
تا ئةوة بن كة توانايان هةية“.

ة 
َ
نـــدا بةجؤرَيك مامةل

َ
 منداال

َ
لةطةل

بكة وةك ئةوةى كة هةر ئَيستا بة طةورةيى 
و شكؤيى خؤيان طةيشتوون، وةك ئةوةى 

كة مرؤظطةلَيكى بةتوانان  كة ثَيشوازى  
لة طؤِرانكارى دةكةن و لةنةناســـراوةكان 
ناترســـن، بة ئةندازةى ثَيويست ئةم كارة 
دووبارة بكةرةوة  و ئةوان بة كردة دةبنة 

ئةوةى كة لة خةونةكانياندا هةن. 
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تةمةني مـــروظ لةبواري طةشـــتي 
 لةمةوبةر 

َ
ئاسمانيدا بَو زياتر لة40 سال

دةطةِرَيتـــةوة لةوكاتـــةوةي كـــة يَوري 
طاطارين-ي روســـي لةبواري  كَيشكردني 
خولطةيةكـــي  و  دةرةوة  ضـــووة  زةوي 
بـــذارد، هةرضةندة 

َ
لةدةوري زةوي هةل

لةوكاتـــةوة مرَوظ خواســـتي ئةوة بوو 
شـــوَينَيكي ديكة بَيجطة لة ئةســـتَيرةي 
بذَيرَيت، 

َ
زةوي بؤ نيشـــتةجَيبوون هةل

بـــةآلم تةنها وَيســـتطةي ئاســـماني نَيو 
ةتـــي هةية  كة هةميشـــة كَومةلة 

َ
دةول

كةشتيةواني جيا جيا لة خَو دةطرَيت 

و بـــَو ماوةي ضةنـــد مانطَيك تيايدا 
دةمَيننـــةوة ئةويـــش ئةطـــةر هاتـــوو 
مانةوةي نـــاو ئةو كةشـــتيانة بةجَورة 
ةم بدةين. هةر 

َ
نيشتةجَيبوونَيك لةقةل

لةكَونـــةوة ئادةميـــزاد بةهيـــواي ئةوة 
بووة لةئةســـتَيرةكةي خَوي دةرضَيت و 

ئةستَيرةكاني ديكة داطريبكات.
ثةيوةنـــدي  مةســـةلةيةش  ئـــةو 
بةنةمانـــي رووبةري نيشـــتةجَيبووني 
سةر رووي زةوييةوة نيية لةئايندةيةكي 
داطريكردني  ديـــارة  نزيكـــدا، ضونكـــة 
بيابانـــة وشـــكة دوور لةئاوةدانييةكان 

داطريكردني مةريخ
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د. ميشيل حنا
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ديكـــة زؤر لةضوونـــة ئةســـتَيرةيةكي
مةســـةلةكة ثةيوةندي كو

َ
بةل ئاسانرتة،

هةية كة بـــةو رووبةِرووبوونةوةيـــةوة
زةوي ئةســـتَيرةي لةســـةر ئادةميـــزاد
طةورةي  تةقينةوةي

َ
لةطةل تووشيبووة،

بةدواي طةِران ثَيويســـتي و دانيشـــتوان
ئةوانة ســـةرةِراي نوَيـــدا، ســـةرضاوةي
ذمارةي دووردا لةئايندةيةكي نيية دوور
رادةيةك بطاتة زةوي ســـةر مروظةكاني
مةسةلةي و نةطرَيت بةرطةي زةوي كة
ةتَيكي

َ
حال ببَيتـــة لَيي دةرةوة ضوونـــة

ثَيويست. زَور
لةداطريكردني ئةطةر بـــري بَيطومان
يةكةم بكةينةوة ديكة ئةســـتَيرةيةكي
بَيـــت مانـــدا 

َ
بةخةيال كـــة  ئةســـتَيرة 

تائَيســـتا ضونكة مةريخة، ئةســـتَيرةي
لةكاتَيكـــي ثَييانوايـــة لةزانايـــان زَور 
مةريخ لةســـةر ئاو و لةمةوبةردا ذيان
بووني وَينةنوَييةكانيـــش هةبووبَيـــت.
ئةستَيرةية ئةو لةجةمسةرةكاني شتَيك
دةضَيتء لةبةفر زَور كة نيشـــاندةدةن
كة ئةوةي لةســـةر ســـوورن لةئَيســـتادا
ئـــاو زوودا زؤر ـــي لةســـةردةمَيكي

َ
بةل

هةبووبَيـــت. مةريـــخ رووي لةســـةر 
ثَيكهاتةكاني بووني ئةمـــة بؤ طةش

َ
بةل

لةناو تةنيا كة جوايتايتة و هيماتايـــت
دةردةكةون. ئاودا

مةريخ؟ تةنيا بؤ بةآلم بابثرسني
زؤرجار ئةســـتَيرةية ئـــةو ديـــارة 
نووسةراني مَيشـــكي زانســـتي ي

َ
خةيال

ضريؤكـــي لةســـةدان وروذاندبَيـــت، 
مةريخ وةسفي دانيشتواني هونةريانةدا
شارســـتانييةتةكةيان ةتةكاني

َ
خةسل و 

سةردةمي بةتايبةتي لةرؤذاني كردوون،
ئةمـــِرؤش كؤميكـــس-دا، زَيِرينـــي
ئةوة بؤ زاناكاني ي

َ
خةيال ئةســـتَيرةكة

ـــي داطريكردني
َ
كـــة هةول وروذانـــدووة

هةميشـــة زوهرة بـــدةن، هةرضةنـــدة
ناودةبرَيت، زةوي خوشـــكي بةدةســـتة
َ
ثلةيطةرميةكةيلةطةل بارودؤخء بةآلم
ثَيداويستيةكانيذيانيةكناطرنةوة،بؤية
دةكرَيت، بةهؤي لةمةريخ هةردةم روو
لةهةردوو طـــةورةي بووني ئاو ئةطةري
خاكةكةيـــدا. ذَيـــر و جةمســـةرةكةي
بةدووانؤكسيدي ةمةنديي

َ
دةول هةروةها

زؤر لَيكضوونَيكي نايرتؤجنيء و كاربؤن
ئَيستاي كةشـــوهةواي لةنَيوان طةورةش
ئةســـتَيرةي زةوي بارودؤخي و مةريخ
لةمةوثَيـــش

َ
ســـال ضةنديـــن مليـــؤن

هةواي زةوي بةرطة ئةوكاتة هةيـــة. كة
لةطازةكاني تةنيا بةبَيبووني ئؤكسجني
و نايرتؤجـــني كاربـــؤن دووانؤكســـيدي
هـــةواي ئَيســـتاي بةرطـــة ثَيكهاتـــووة.
دووانؤكسيدي -%95،3ي رَيذةي مةريخ
1،6%- و نايرتؤجني -%2،7ي و كاربـــؤن

ئوكسجينة.  -%0,2 ي تةنيا ئارطؤن و ي
هةواي ئَيســـتا لةبةرطة رَيذةكان بةآلم
-%8,20ي و %78,1ي نايرتوجينة زةوي
-%0,9 ي ئارطَون و -%0,1ي و ئوكسجني
ئةوةي بَو ية بَو كاربؤنة، دووانؤكسيدي
مةريخ ئادةميـــزاد بيةوَيت ســـةرداني
ئوكســـجني زَور بِرَيكي بـــكات دةبَيـــت
تابتوانَيت لةوَي ببـــات  خَويـــدا

َ
لةطةل

نيية بَو ضارةسةر ئةوة ديارة بةآلم بذي،
لةبةر مةريخ. ئةســـتَيرةي داطريكردني
كةشـــوهةواي مةريخـــي لةيةكضوونـــي
زةوي سةردةمة كةشـــوهةواي و ئَيستا
هةية بةوة باوةِريان زانـــاكان كَونةكان،
طَوِريني رَيطاي بةهةمان دةكرَيـــت كةوا
مةريخ كةشوهةواي زةوي، كةشوهةواي
ثِرة لةدووانؤكسيدي بطَوِردرَيتكة ئَيستا
كي

َ
بةكةل ثاشـــان بةو ئومَيدةي كاربَون،

بَيت. هةناسةدان
ئةطةري ئةوا روويدا ئةمةش ئةطةر

لةسةر شووشـــةي ســـَوبةي بةرثابووني
ثلةكاني كة ئاراوة دَيتة ئةستَيرةية ئةو
بةرزدةكاتةوة ئةستَيرةكة سةر طةرماي
بةثلةي ذيان بَيت. سةبارةت كي

َ
تابةكةل

بةبـــةراورد ئةســـتَيرةكةش طةرمـــاي 
ةي

َ
كَومةل ديكةي ئةســـتَيرةكاني

َ
لةطةل

ضونكة دانانرَيت، بةنائاسايي زَور خَور
ذَير لةســـةداني تَيياندا طةرما ثلةكاني
ســـةرةوةي سةد سةداني و ثلةي ســـفر

سيليزين. ثلةي
ثلةي طةرمايي ئةوكاتـــةي نَيوةندي

4/14 ثلةي  دةطاتـــة زةوي ســـةر رووي
و لةثلةكاني زةوي جيا لةهةواي سيليزي
لةيةكضوو ي

َ
خال ضةنديـــن ئةوة طةرما

مةريخء ئةســـتَيرةي هةردوو لةنَيـــوان
دانيشـــتواني لةبةرئةوة زةويدا هةيـــة
دووةميان ـــي

َ
مال دةضنة زةوي كاتَيـــك

رَوذي ضونكة ناكةن، بةنامَويي هةســـت
و 37 دةقيقةية،  24 سةعات مةريخ سةر
 روذي

َ
لةطةل زَوري ئةمةش جياوازيةكي

تةوةري الربوونةوةي نيية. زةويدا سةر
واتة  24 ثلةية، ئةستَيرةكة سوِرانةوةي
 الربوونةوةي

َ
لةطةل جياوازييةكي زَوري

 23,5 كـــة تةنيا نيية زةويدا تـــةوةري
دووري مةريخ ثلـــةي هةروةها ثلةيـــة،
كَيشكردني ســـَييةكي بةبةراورد لةخَور

دةبَيت. زةوي
ئةوانـــةي ديكـــةش ئةســـتَيرةكاني
بة نيية،

َ
مةحال تياياندا ذيان ئةطةري

كة زوهرة ئةستَيرةي دوورخســـتنةوةي
مرَوظ و بةرزة زَور طةرمييةكةي ثلةي
هةية يوروبا ناطرَيت، مانطـــي بةرطةي
موشـــتةريدا ئةســـتَيرةي كة بةدةوري
تيتان مانطي هةروةهـــا دةســـوورَيتةوة،
زوحةل ئةســـتَيرةي بةدةوري كة هةية
زَور هةردووكيان بـــةآلم دةســـوِرَيتةوة،
مانطي لةخَورةوة دوورن، هةروةها زَور
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هـــةواي بةرطـــة بـــةآلم زةوي هةيـــة،
لةبار ذينطةيةكـــي لةبةرئـــةوة نييـــة 
لةبةرئةوة مـــرَوظ، ذيانـــي نييـــة بـــَو
مرَوظ كـــة ئةســـتَيرةية مةريـــخ تاكة
بريي دووةم وةك وآلتَيكـــي بةكردةيـــي
بَو زانايان كاركردني ثالني ليبكاتـــةوة.
ثالنَيكي مةريخ  كةشـــوهةواي طَوِريني
مـــاوةي لةوانةيـــة كـــة زَور طةورةيـــة
دةيةبخايةنَيت ضةندين جَيبةجَيكردني
ديكة تابتوانن ي

َ
ســـال سةدان يان بطاتة

ذينطةيةكي بَو وشكوساردة ئةستَيرة ئةو
و طيانلةبةر و ذياني مـــرَوظ لةبار بـــَو
ســـيناريَو بَوية ضةندين بطؤِرن، رووةك
ئةو ســـةركةوتني بَو هةية الي زاناكان
كةشـــوهةواي طَوِريني طةورةيةء ثالنة
زيندةوةراني ذياني بؤ تا ئةستَيرةية ئةو

وةك: بشَيت، زةوي سةر
ئةم  ئاوَينـــةكان: دانانـــي  يةكــةم: 
لةدانانـــي ضةندين بريتييـــة رَيطةيـــة
تا لةدةوري طةورة زَور ئاوَينةي قةبارة
خَور ثرشنطي بســـووِرَينةوةء مةريخدا
ئةو ثشكَيتةوة، ئةستَيرةية ئةو بَوسةر

200 كيلَومةتر  لـــةدووري ئاوَينانـــةش
كة دادةنرَيـــن لـــةرووي ئةســـتَيرةكةدا
بةشَيوةيةكي طةرما ثلةكاني بةهَويةوة
بةرزبوونةوةي بةنددةبن، راســـتةوخَو
طَوِريني طةرماش دةبَيتة هَوي ثلةكاني
سةر بةستووي كاربَوني دووانؤكســـيدي
طازي. ةتي

َ
حال بـــَو رووي ئةســـتَيرةكة

يا شوشةيي ســـؤبةي دياردةي بةمجَورة
دةردةكةوَيت، طةرمي ثةنطخواردنةوةي
طةرماي دةرةوةي لةضوونـــة كة رَيطـــا
ثلةي بةمـــةش دةطرَيت، ئةســـتَيرةكة
داناني دةبَيتـــةوة. بـــةرز طةرما زياتر
هـــةردوو بةئاِراســـتةي ئاوَينةكانيـــش
زؤر رَيطاية ئةو كاريطةري جةمسةرةكة

زياتردةكات.

بةرطـــة  دروســـتكردني دووةم: 
زاناكان هـــةوا: ســـيناريؤي دووةم كـــة
ئةســـتَيرةكة كةشـــوهةواي بؤ طؤِريني
بةكارهَينانـــي لَيدةكةنـــةوة، بـــريي 
يـــا ســـةرضاوةيةك وةك ئةمؤنيايـــة 
ديـــاردة طةرمييةي ئـــةو دروســـتكةري
ناســـراوة، شووشـــةيي كـــة بةســـؤبةي
رةقية بةشـــَيوة ئامؤنيا دةكرَيت بؤيـــة
طؤِرينـــي و لةرَيطـــاي بةســـتووييةكةي
ثِر لةهةســـارؤكة يةكَيـــك ئاِراســـتةي
ئةنجامبدرَيت بةستووةكان لةئامؤنيية
زؤرة، ةي خؤردا

َ
نموونةيان لةكؤمةل كة

بةريةككةون، مةريخ
َ
لةطـــةل بؤئةوةي

كة مووشـــةكَيك بةبةكارهَيناني ياخود
دةكرَيت يـــان كاربكات ناوكي بـــةوزةي
كة بةكاربهَينرَيت ئامؤنياية لةو بةشَيك
هةسارؤكةكةوةكسووتةمةنيطةشتةكة
لةبةرئةوةي لَيوةردةطرَيـــت، ســـوودي
ئةوة لةنايرتؤجـــني، ثـــِرة ئةمؤنيـــاش
رَيذةكةي بةرزبوونةوةي هـــؤي دةبَيتة
بةمةش ئةستَيرةكةدا، هةواي لةبةرطة
نايرتؤجينـــي لةرَيـــذةي رَيذةكـــةي
نزيكدةبَيتةوة. زةوي هـــةواي بةرطـــة
ضةندينجـــار ثرؤســـةكة دةكرَيـــت
نايرتوجني رَيذةي تا دووبارةبكرَيتةوة
بةرطـــة هـــةواي ضـــِري زياتربَيـــت و
طةرمييةكةي بةرزتر ثلـــةي و مةريـــخ
بةرزبوونةوةي لةهةمانكاتدا ببَيتـــةوة.
مةريخ هـــةواي بةرطة طازةكاني ضـــِري
ضونكة هةيـــة، ديكةيشـــي ســـوودَيكي
دانيشتوانةكةي ثاشةِرؤذي ئةستَيرةكة و
خؤر زيانبةخشةكاني لةهةموو تيشـــكة
دةطةن، لةبةرئةوةي ثَيي دةثارَيزَيت كة
ئَيســـتاي بةرطة هـــةواي مةريـــخ بـــة
تَيدانيية ضيني ماجنيســـتؤ ســـيظر-ي
زيانبةخشـــةكاني لةتيشـــكة كـــة زةوي
ئةوانةي بةتايبةتي دةثارَيزَيـــت، خؤر 

خؤرييةكانةوة رةشـــةبا
َ
كة لة لةطـــةل

ثـــاش دووةميشـــدا لةقؤناغـــي دَيـــن. 
ثلةي طةرمي بةرزكردنـــةوةي قؤناغي
ماوةيي ئةندازةي زاناكاني ي

َ
رؤل زةوي،

ورديلـــةي زؤر بوونـــةوةري دَيـــت، تـــا
بؤ بؤماوةييةوة لةرووي ضارةسةركراو
خؤراكي دروستكردني تواناي كة بنَيرن
كةشوهةواي ئَيستاي و بةرطةي هةبَيت
هةبَيت ئةوةي تواناي و بطرَيت مةريخ
كاربؤن لةدووانؤكســـيدي بةشـــَيك كة 
بداتةوة. و ئؤكسجني ســـةرفبكات لةوَي
زيندةطيةكانـــي ضاالكيـــة بةمـــةش 
و ئؤكســـجني زيادبوونـــي دةبنةهـــؤي
لةســـةر طازةكان رَيذةي هةمواركردني
طازةكانـــي لةرَيـــذةي تـــا ئةســـتَيرةكة
ئةو زةوي نزيك ببَيتةوة، كةشـــوهةواي
و بةكرتيا جؤرة ضةندين بونةوةرانةش
و زؤربوون كة تواناي دةطرنةوة قةوزة
مةسةلةكة بؤية هةية، تةشةنةكردنيان
تَيناضَيت زؤري دووردا لةمةودايةكـــي
نيية،

َ
مةحال ئةنجامدانـــي و ئةطـــةري

دواي ثالنانة ئـــةو بةكورتـــي لةوانةية
يان دةية ضةنديـــن جَيبةجَيكردنيـــان
طؤِرانةكاني بـــةآلم ســـةدة بخايةنَيـــت،
ئةستَيرةكة لةوثةِري كةشوهةواي سةر
دةخايةنَيت،

َ
ســـال مليؤنان خَيراييـــدا

لـــةو زَيدةِرؤييكـــردن هةرضةنـــدة
نزيكن، ـــةوة

َ
لةخةيال زياتر ثالنانـــةش

دةردةكةون ثَيويست و طرنط زؤر بةآلم
ئةوةيرةطةزيمرؤظايةتيجَيطايةكي بؤ
حةشـــارداني تَيدا خؤ و راكردن ديكةي
رؤذَيك لة رؤذان نيية هةبَيـــت كة دوور

بَيت!! ثَيي ثَيويستي

عوسمان تاهري وةرطَيِراني:
44 - ك 2/2009 العربي العلمي العدد



زانستى سةردةم 38 زانستى سةردةم 19238 192

منداآلنى تازةبوو بةهؤى هةلومةرجى طؤِرانى ذينطةوة دةشَيت دوضارى 
تَيكضوونــى بارى تةندروســتى بنب يان بةهؤى طواســتنةوةى ميكرؤبةوة 
تووشى هةندَيك نةخؤشى بنب كة دور نيية ذيانيان بخاتة مةترسييةوة، 
بؤية وا ثَيويســت دةكات دايكان زياتر بة ئاطا بن لةتةندروستى منداَلة 
تازةبووةكانيانء ئاشــنايى تةواويان دةربارةى ئةو نةخؤشــيانة هةبَيت 

ــي هةالَمةت دةبَيت؟  منداَل كةى تووش
ضي بكةين لةوكاتةدا؟

مـــةت دةبَيت 
َ
 تووشـــي هةال

َ
منـــدال

كاتَيك ســـةرماى دةبَيت يان ميكرؤبي بؤ 
دةطوازرَيتـــةوة، طرنطرتين نيشـــانةكانى 
هةســـتكردن بةســـةرماو سةريةشةيةكى 
 
َ
كـــةم و ثذمةى دوبـــارة بؤوةيـــة لةطةل

بةرزبوونةوةيةكى كةمـــى ثلةى طةرمى 
لـــةش، لينجة ثـــةردةى ناوثؤشـــي لووت 

 
َ
دةســـوتَينَيتةوةو هـــةو دةكات، منـــدال

لووتى دةطريَيـــت و لةرَيطـــةى لووتيةوة 
هةناســـةدةدات و لووتـــى ئـــاوى ثيـــادا 

دَيتةخوارةوةو ضاويشي ئاو دةكات.
مـــةت 

َ
هةال ضارةســـةرى  تةنيـــا     

حةوانةوةيـــة لـــة جَيطـــاداو ســـةردانى 
ثزيشكة.

   لةهةموو بارةكاندا ثَيويســـتة دايك 
ةكةى دةبينَيت 

َ
نيطةران نةبَيت كاتَيك مندال

بةباشـــي شـــري ناخوات لـــةو رؤذانةدا كة 
مةت بووة، ضونكة لةدواييدا 

َ
تووشي هةال

بؤ بارى سروشتى خؤى دةطةِرَيتةوة.
ــة كامانةن كة  ــيية درمان ــةو نةخؤش  ئ

دةشَيت مندالَةكانمان تووشيان بنب؟
1. ســيل: ميكرؤبي ســـيل لةرَيطةى 
مذينـــى هةواى ثيس بـــوو بة ثرذةى 

َ
هةل

دةم و لووتى نةخؤش يان خواردنى شريى 

نى تازة بوو
َ
نةخؤشييةكانى منداال
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نةخؤشـــييةكة، ميكرؤبي ثيســـبوو بـــة
هةست ةكة

َ
مندال لةوكاتةدا دةطوازرَيتةوة،

دةكؤكَيت و دةكات زؤر بة بَيهَيزييةكـــى
و دةبَيــــت و كؤكةكـــةى خوَينـــى ثَيـــوة
ســـييةكان، خوَينبةربوونى بؤ لةوانةية
رذَينة هةوكردنى وَيِراى بســـَينَيت ثةرة

ِّـفاوييةكان.
ســـورَيذة  ســورَيذة:  نةخؤشــي  .2
و دةطوَيزرَيتـــةوة زوو نةخؤشـــييةكة
ثرذةى لةرَيطةى ظايرؤسَيكة هؤكارةكةى
ثذمينى يان كؤكة بةهؤى كة ناوهـــةواوة
دةطوازرَيتةوة. ديكـــةوة دَيت و َيكى

َ
مندال

دواى نةخؤشـــييةكة نيشـــانةكانى
بة تووشـــبوون بة ميكرؤبي دووهةفتـــة
تَيبينى دايك دةردةكةون، نةخؤشييةكة
لةشـــي طةرمى ثلةى ةكـــةى

َ
دةكات مندال

دةخورَيت جةستةى دةبَيتةوةو بةرز زؤر
زؤر بةبِرَيكى لووتى ضاوو و دةثذمَيت و
ةتة

َ
حال دَيتةخـــوارةوة. ئةم ثيادا ئاويان

دواتر دةخايةنَيـــت، رؤذ مـــاوةى ضـــوار
كة زيثكةى زيثكة لـــة تايبةت جؤرَيكـــى
و دةم وضاووثشتىطوَي سورَيذةيةبةسةر
ودةبَيتةوة،

َ
بال دا،

َ
ثةلةكانىمندال قةدو ناو

ئةطةر مةترسيدارترينماكةكانىسورَيذة
لةوةرزى هةوكردنىسييةكانة فرامؤشكرا
ةكانةلةوةرزى

َ
زستانداوهةوكردنىريخؤل

هةوكردنى ديكةشي لةماكةكانى هاويندا،
ضاووطوَييةكانة.

ظايرؤسةى  ئةَلمانى: ئةو سورَيذةى .3
ســـورَيذةى بة تووشـــبوون هؤى دةبَيتة
لةو ظايرؤســـةى جيـــاوازة زؤر مانـــي

َ
ئةل

ســـورَيذةى بة تووشـــبوون دةبَيتة هؤى
هةر بةهؤى ثرذةوة بةآلم ئةويش ئاسايي،
لـــةدواى نيشـــانةكانى دةطوازرَيتـــةوةو
تووشـــبوون بة روودانى لة دوو هةفتـــة
بةبةرزبوونةوةى ظايرؤسةكةىروودةدات،
ثاشـــان و ثَيدةكات دةســـت ثلةى طةرمى
تةواوةتى بـــة دةردةكةون كة زيثكـــةكان
دةضن، ئاســـايي ســـورَيذةى لـــة زيثكةى

خَيرايةو زؤر بآلوبونةوةيان ئةمان بةآلم
جةســـتة هةموو رؤذدا يـــةك لةمـــاوةى
رذَينة ئاوسانى

َ
هةل لةوانةشة دةطرنةوةو

دا،
َ
لةطةل طوَييـــان ثشـــتى ليمفاوييةكانى

رووبدات.
طواســـتنةوةى ملةخِرَي: – نيكاف .4
مذينى

َ
هةل نيكاف لةرَيطـــةى ميكرؤبـــي

لووتى و بة ثـــرذةى دةم هةواى ثيســـبوو
نيشـــانةكانى روودةدات. نةخؤشـــةوة،
تووشبوون لة هةفتة دوو لةدواى بةزؤرى
بـــة و دةردةكـــةون ميكرؤبةكـــة بـــة 
ثاشان و طةرمى لةش بةرزبوونةوةى ثلةى
دةوروبةرى رذَينةكانى ليكة ئاوسانى

َ
هةل

ذَير ليكةرذَينى هةندَيجـــار و شـــةويالك
دةستثَيدةكةن. زمان، ذَير يان شةويالط

بة  هؤى دةبَيتـــة  ئـــةم نةخؤشـــيية
طونةكان هةوكردنى و قوتدان ئةستةمى
كوتان كضاندا، لة هَيلكةدانةكان و كوِر لة

لَيي. رَيطةية بؤ خؤثاراستن باشرتين
لةرَيطةى  رةشة: طواستنةوةى كؤكة .5
دةم ثرذةى بة ثيسبوو هةواى مذينى

َ
هةل

بةهؤى يان روودةدات نةخـــؤش و لووتى
تازة كةلوثـــةُّـ و ئامـــِراز بةكارهَينانـــى
نةخؤش. ئةطةر دةردراوةكانى ثيسبوو بة
هةوكردنى ئةوا نةدرابَيت ئةنجام كوتان
دا

َ
لةطةل فتقى، و نج

َ
كؤل و سييةكان و طوَي

روودةدات.
بوون: لةدايك كاتى كؤثانى دةردة .6
بةهؤىبِرينىناوكةثةتكبةئامِرازىثيس

كوتان  ئةطةر روودةدات، و خاوَيننةكراوة
ئةنجام نةدرَيت نةخؤشـــيية دذى  ئـــةم
بة ئةســـتةمى تووشـــبوون هؤى دةبَيتة
ماسولكةكانى طرذبوونى و شـــريخواردن
و طشتى وشكبونةوةى و مل و ضاو و دةم

نجىثشت.
َ
كؤل

7.ئيفليجىمنداآلن:ئيفليجىمنداآلن 
لـــة مةترســـيدارترين نةخؤشـــييةكانة
تةمةنى دةبَيـــت، منـــداآلن كة تووشـــى
شةش لةنَيوان ئاســـايي بة تووشـــبووان

ة.
َ
سال سَي يا دوو بؤ مانط

خواردن  لةرَيى خواردنى  تووشـــبون
ظايرؤســـى يان خواردنةوةى ثيســـبوو بة
لة نيشانةكان روودةدات، نةخؤشـــييةكة
تووشبوون لة بؤحةوت يا دة رؤذ دواىسَي

دةردةكةون..
دةبَيتةوةو لةش بـــةزر طةرمى ثلةى
جةستةى هةموو دةكات هةست نةخؤش

دةيةشَيت.
رؤذ  ســـَي لـــةدواى نزيكـــى بـــة   
ئيفليجييةكىنةرملةثةلةكانىخوارةوةو
هةناســـةدان، و قوتـــدان ماســـولكةكانى
ذيانى هةِرةشة لة ئةمانةش روودةدات، و

منداأل دةكةن.
لةرَيطةى  نةخؤشيية دفترييا: ئةم .8
ثرذةى بـــة هةواى ثيســـبوو مذينى

َ
هةل

نةخـــؤش و بةكارهَينانـــى دةم و لوتـــى
دةردراوةكانـــى بـــة ئامـــِرازى ثيســـبوو
بـــةم تووشـــبوون نةخـــؤش، روودةدات.
ئةســـتةمى بة هؤى دةبَيتة نةخؤشـــيية
بخنكَيت نةخؤش لةوانةية و هةناسةدان
وَيِراى هةناسةدانةوة، نةتوانينى بةهؤى

و ئيفليجى. دأل ماسولكةى هةوكردنى
:B جــؤرى جطــةرى 9. هةوكردنــى
نةخؤشيية ئةم ميكرؤبى طواســـتنةوةى
كاتَيك بؤ منـــداأل دةبَيـــت و لةدايكـــةوة
دةضَيتة ظايِرؤســـة بةم بوو ثيس خوَينى
رَيطةى يـــان لة ةوة

َ
ناو جةســـتةى مندال

دةردراوىجةستةوة كة بةمميكرؤبةثيس
دةبَيتة نةخؤشيية بةم تووشبوون بووة.
هةوكردنى درَيذخايةنى هؤىزةردوويي و
جطةر شَيرثةنجةى ثةرةسةندنى و جطةر

تووشبوون. كة خؤيان كةسانةدا لةو

دايكى ذاليا
سةرضاوة:

دوت كوم تشاَّـ  موقع
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بنةِرةتى 
ضارةنووسى 

طةردوون 
ستيظن هؤكينط
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بـــة  ئةنيشـــتاين  رَيذةيـــي  يـــؤرى 
سروشتةكةى خؤى ثَيشبينى كرد كة (كات 
– شـــوَين) لةكاتى تاكبوونـــى تةقينةوة 
يـــان  دةســـتيثَيكردووة،  مةزنةكـــةوة 
لةتاكبوونـــى لةناوضوونى مةزن (ئةطةر 
دووبارة طةردوونى طشتى  هةرةسي هَينا) 
يان لةتاكبوونى ناو كونة رةشةكان (ئةطةر 
رووبةرَيكـــى ناوخؤيي هةرةســـى هَينا) 
بؤنموونـــة لةناوضوونى ئةســـتَيرةيةك 
كؤتايـــي دَيـــت، هةرماددةيـــةك ئةطةر 
لةناوكونةكةشدا بَيت و بكةوَيتةخوارةوة 
ئةوا لةكاتـــى بةتاكبووندا لةناودةضَيت، 
و ئةو تاكةشـــتةى كةلَيـــي دةمَينَيتةوة 
كاريطةرى كَيشكردنى بارستاييةكةيةتى 
كةلـــةدةرةوة هةســـتى ثَيدةكةين، ئةمة 
لةاليةكـــةوة، و لةاليةكى ديكةوة ئةطةر 
بَيت و لةكاريطةرييةكانى بِر وردبينةوة 

بؤمان دةردةكةوَيت كةبارستايي ماددةكة 
يان وزةكةى لـــة كؤتاييدا دةطةِرَيتةوةبؤ 
بةشـــةكانى ديكةى طـــةردوون، و كونى 
 ئةو تاكبوونةى لةناويداية 

َ
رةش لةطـــةل

م و لةكؤتاييدا لةناو دةضَيت 
َ
دةبَيتةهةل

م ئايا ميكانيكى كوانتةم 
َ
و نامَينَيت. بةال

دةتوانَيت كاريطةرييةكى زؤر بكاتةسةر 
تاكبوونى تةقينةوةى مةزن و لةناوضوونى 
مةزن؟ و لةراســـتيدا ضي لة سروشـــتى 
رةوطة ثَيشـــكةوتوو يان دواكةوتووةكةى 
كـــة  كاتَيـــك  روودةدات،  طةردوونـــدا 
كاريطةرييةكانـــى كَيش كردن لةهَيزةوة 
كاريطةريةكانـــى  نةتوانرَيـــت  و  بَيـــت 
كوانتةم ثشتطوَي بخرَيت؟ ئايا طةردوون 
ســـةرةتا يا كؤتاييةكى زانـــراوى هةية؟ 
ئةطةر وابَيت، ئةى ســـةرةتا ضؤن بووةو 
كؤتايش ضـــؤن دةبَيت؟ لـــة هةفتاكاندا 
بايةخى طةورةم بـــة توَيذينةوةى كونة 
ى 1981 

َ
رةشـــةكان دةدا، بةآلم لة ســـال

دا بايةخـــم بة ثرســـياركردن دةربارةى 
بنةِرةتى طةردوون و ضارةنوســـةكةيدا، 

ثاش ئةوةى ئامـــادةى كؤنطرةيةك بووم 
دةربارةى طةردوون كة قةشةكانى ظاتيكان 
َيسةي 

َ
رَيكيان خســـتبوو، لةوةو ثَيش كل

ةيةكى طةورةيان بةرامبةر 
َ
كاسؤليكى هةل

طاليلـــؤ كردبـــوو كاتَيك كة ياســـاييةكى 
بـــؤ بابةتَيكى زانســـتى دانابـــوو، تيايدا 
رايطةياندبوو، كة خؤر بة دةورى زةويدا 
دةســـوِرَيتةوة، ئَيســـتا ثاش تَيثةِربوونى 
َيســـة بِريـــارى دا 

َ
ضةنـــد ســـةدةيةك كل

ذمارةيةك لة شارةزايان بانطَيش بكات بؤ 
وةرطرتنى بريوِرايان دةربارةى طةردوون، 
لة كؤتايي كؤنطرةكةدا بةشـــدارى بووان 
ضاويـــان بة (بابـــا) كـــةوت و ثَيي وتن 
ينةوةى ثةرةسةندنى 

َ
َيســـة دذى لَيكؤل

َ
كل

طةردوون ناوةســـتَيتةوة ثاش تةقينةوة 
م نابَيـــت توَيذينةوةكة 

َ
مةزنةكة، بـــةال

بطرَيتةوة ضونكة  تةقينةوة مةزنةكـــة 
ئةوة ســـاتى دروســـتبوون دةنوَينَيت كة 

ئةويش كارَيكة لةكارةكانى خودا.
 بووم 

َ
   لةوكاتـــةدا مـــن خؤشـــحال

ضونكة كةس بةو بابةتةى نةزانى كةمن 
لة كؤنطرةكةدا باسم كردبووكة ئةويش 
ئةطةريـــي (كات – شـــوَين ئةزةلي نيية، 
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نةبووة سةرةتاى واتة سنورة)، بَي م
َ
بةال

نةبووة ئةويش دروســـتبوونى و ســـاتى
منيش ضارةنوسي نامةوَيت لةبةرئةوةى
دةكةم هةســـت كةوا بَيت، وةك طاليلـــؤ
هةية، نَيوانمانـــدا لة زؤر لَيكضونَيكـــى
كةبةرَيكةوت لةبةرئةوةبَيـــت لةوانةية

 (
َ
(300 ســـال تَيثةِربوونـــى مـــن ثـــاش

دايك بووم.بؤئةوةى مردنيدا لة بةســـةر
كةلةالى من روون ببنةوة بريؤكانة ئـــةو
بووة دةربارةى دروست هةندَيك كةس و
كوانتةم ميكانيكي كاريطـــةرى ضؤنَيتى
ضارةنوسةكةيدا، و طةردوون لةبنةِرةتى
مَيذووى كةلةثَيشدا دةزانم بةثَيويستى
يان بزانني كةثَيي ئاشناين ئةو طةردوونة
تةقينةوةى (نمونةى دةوترَيـــت كةثَيي
دادةنَيت نمونةيةواى ئةم طةرم) مةزنى
بةهـــؤى بةكارهَينانـــى كـــة طـــةردوون
وةسف دةكرَيت ةوة (فريدمان) نمونةكةى
تةقينةوة بؤ طةِرانةوة دوبارة و ثاشـــان

مةزنةكة.
دةبينَيت مرؤظ نمونانةدا لةمجؤرة
دةبَيـــت فـــراوان كاتَيـــك كةطـــةردوون
هةرماددةيةكيانتيشكدانةوةيةكتيايدا
قةبارةى (كاتَيك الدةدات، سارديدا بةالى
ثلةى دووئةوةنـــدة، دةبَيتة طـــةردوون
ثلةيةى ئةو دةبَيتةنيوةى طةرميةكـــةى
لةبةرئةوةىكةثلةىطةرمى كةهةيةتى).
يان تةنؤلكةكان وزةى ناوةندة بؤ ثَيوةرة
بةالى طةردوون الدانةى ئةو خَيراييـــان.
لةسةر طةورةى كاريطةرييةكى ســـارديدا
طةرمية ثلة لة ماددانةىناوىدةبَيت. ئةو
بةخَيراييةكى تةنؤلكـــةكان بةرزةكاندا
كةدةردةضن بةثلةيةك َيـــن.

َ
زؤر دةجول

بةهؤى نَيوانيان لةهةركَيشكردنَيكى يان
هَيزةئةتؤمىيانكارؤموطناتيسييةكانةوة
كةســـارد كاتَيك م

َ
دةبَيت، بةال رزطاريان

ئـــةوة دةكات ثَيشـــبينى دةبَيـــت مرؤظ

يةكرتى الى كةبـــةرةو تةنؤلكانةى ئـــةو
لكان ثَيكةوة بة بكةن دةست دةبن كَيش
ئةو لـــةوةش بَيجطة يةكـــرتدا.

َ
لةطـــةل

كةلةطةردووندا ثشت جؤرة تةنؤلكانةى
ثلةى طةرما دةبةستن، لةثلة طةرمية بة
تةواوةكانداتةنؤلكةكانوزةيةكىبةرزيان
خؤياندا لةنَيـــوان كة هةيةبةجؤرَيـــك
جووتة لة بةريةكدةكـــةون ذمارةيـــةك
بةرهةم دذةكانيـــان يـــان تةنؤلكـــةكان
لةم كةهةندَيك ئةوةشـــدا

َ
لةطةل دَينن،

بة بةركةوتنيـــان لةكاتـــى تةنؤلكانـــة 
بةرهةم م

َ
بـــةال دذةكانيـــان لةناودةضن،

خَيراترة لةلةناو زيادبوونيـــان و هَينان
م
َ
بةال يةكَيكيان بؤئةوى ديكةيان، بردنى

كاتَيك واتة نزمةكاندا طةرمييـــة لة ثلة
كةمرتيان وزةيةكـــى كـــة تةنؤلكـــةكان
دذةكانيان جووتة تةنؤلكةكان / دةبَيـــت
دةكـــةن، كةمـــرت زيـــاد بةخَيراييةكـــى
بؤئةوى يةكَيكيـــان واتـــة لةناوبردنـــى
لةزيادبوونيان دةبَيت خَيراتـــر ديكةيان
وابوو بِروا مةزنةكة خؤيدا لةتةقينةوة
ثلةى ســـفرةو طـــةردوون كة قةبـــارةى
كاتَيك م

َ
بـــةال ناكؤتايـــة، طةرميةكـــةى

ثلةى بةكشان كرد دةســـتى كةطةردوون
ثاش و تيشـــكدانةوة كةمبوةوة، طةرمى
ثلةى مةزنةكة تةقينةوة لة ضركةيةك
مليـــؤن دةهـــةزار طةرمـــى بةتَيكِرايـــي
جار هةزار نزيكـــةى واتة ثلة دابـــةزى،
ثلة ئةم و خؤر، ضةقـــي طةرمى لةثلةى
لة تةنها بةم نرخـــة بةرزانة طةرميانة
هايدرؤجينيةكاندا بؤمبة تةقينةوةكانى
بةزؤرى طـــةردوون هةن، و لـــةم كاتةدا
ئةلةكرتؤن و نيوترؤنةكان لةخؤ و فؤتؤن
زؤر تةنؤلكة دةطرَيـــت ئةوانيش (ئـــةو
كَيش الوازو بةهَيزى كةتةنها بضوكانةن
هةندَيك و بةدذةكانيان هةروةها و كردن
كاريطةردةبن، ثرؤتـــؤن و لة نيوتـــرؤن

دةبَيت بةردةوام طةردوون كة لةكاتَيكدا
طةرميش ثلـــةى و بـــوون لـــة فـــراوان
هَينانى بةرهةم تَيكِرايـــي لةدابةزيندا،
بةهؤى دذةكانيـــان يـــان ئةلكرتؤنةكان 
بؤكةمرت بةركةوتنةكانيانةوة دادةبةزَيت
لةناوبردنى كةبةهـــؤى لـــةو رَيذةيـــةى
دةبَيت، ثةيدا ديكةيان بؤئةوى يةكَيكيان
و ئةلكرتؤنـــةكان زؤربـــةى لةبةرئـــةوة
بؤ لةنادةضن يةكرتدا

َ
لةطـــةل دذةكانيان

كةمَيك و زياتر، فؤتؤنى بةرهةمهَينانى
م
َ
بـــةال بةجَيدةمَينَيـــت، لةئةلةكـــرتؤن

يةكرتدا
َ
لةطةل دذةكانيان و نيوترؤنةكان

تةنها ضونكة ئةم تةنؤلكانة لةناوناضن،
َ
لةطةل و دةكةن كارلَيك خؤياندا

َ
لةطـــةل

الواز زؤر ديكـــةدا كارلَيكى تةنؤلكةكانى
ئةمرؤمان رؤذى هةتا لةبةرئةوة دةكةن،
ئةوا بكةين، تَيبينـــى هةر هةن- ئةطةر
بؤماندةردةكةوَيتكةتاقيكردنةوةيةكى
يةكةمينى قؤناغى وَينةى دةربارةى باش

دةكةن. ثَيشكةش طةرم زؤر طةردوونى
ئَيســـتادا لةكاتى م بةداخـــةوة

َ
بـــةال

راستةوخؤ كةناتوانني نزمة زؤر وزةكةى
دةركـــةوت م

َ
بـــةال بكةيـــن، تَيبينـــى 

كو
َ
بةل نني بارستايي بَي كةنيوترؤنةكان

هةية، بضوكى تايبةت بةخؤيان بارستايي
لةتاقيكردنـــةوة لةيةكَيـــك وةك ضـــؤن
ى

َ
كةلةسال سؤظَيتيية نةسةِّـَينمراوةكانى

ئاماذةى ثَيدراوةو  1981 دا ئةنجـــام درا
ناِراســـتةوخؤ بةشـــَيوةيةكى ، دةتوانني
ماددةيةكى كةلةشـــَيوةى  بيدؤزينـــةوة
تةواوى بةنديةكى كَيش و دةبَيت رةشدا
طةردوون كشـــانى بؤوةستاندنى دةبَيت
جارَيكى هـــةرةس هَينانى و بوونةهؤى

ديكة.
لةتةقينةوة ضركة سةد نزيكةى ثاش
مليؤن هةزار بؤ طةرمى ثلةى مةزنةكة،
طةرميةية ئـــةو ئةويش ثلـــة دابةزيوة،



38 سةردةم 197زانستى

لةم هةية، ئةستَيرةدا طةرمرتين كةلةناو
نيوترؤنةكان طةرميانةدا ثرؤتؤن و ثلة
دةربازبوون بـــؤ نابَيت وزةى تةواويـــان
دةست و بةهَيز. ئةتؤمى لة كَيشـــكردنى
يةكرتدابؤ

َ
لةطةل طرتنيان بةيةك دةكةن

ديرتيؤم طةردةكانى ناوكى بةرهةمهَينانى
كةيةك قـــورس) (هايدرؤجينـــى  يـــان 
تَيداية، ثاشان نيوترؤنى يةك ثرؤتؤن و
ذمارةيةكى

َ
لةطـــةل ديرتيؤم ناوكةكانـــى

نيوترؤنـــةكان و ثرؤتـــؤن لـــة ديكـــة 
ناوكةكانى ثَيكهَينانـــى بـــؤ يةكدةطـــرن
دوونيوترؤن و دووثرؤتـــؤن كة هيليؤم
لةدووتوخمى قورســـي و هةروةها بِرَيك
مرؤظ تَيداية، بريليؤمى و ليسيؤم وةك
بَينَيت خؤيـــدا ـــى

َ
بةخةيال دةتوانَيـــت

نيوتـــرؤن و ضارةكَيكـــى كـــة نزيكـــةى
مةزنة تةقينةوة لةنمونةى ثرؤتؤنةكان
ناوكةكانى بـــؤ دةطؤِرَيـــن طةرمةكـــةدا
هايدرؤجينى  كةمَيك لة

َ
لةطةل هيليؤم،

ديكة. توخمةكانى و قورس
نيوترؤنانـــةى كةئـــةو لةكاتَيكـــدا
بـــة بـــوون و ماونةتـــةوة لةناوضـــوون
ناوكةكانـــى ئةويـــش و ثرؤتؤنـــةكان

دةنوَينن. ئاسايي هايدرؤجينى
وَينةيـــةى كةئـــةم يةكـــةم كـــةس
طةرمى طةردونى قؤناغةكانى دةربارةى
(جؤرج زانا ثَيشـــوةختى ثَيشـــنياركرد
لة توَيذينةويةكى بةناوبانطدا بوو طامؤ)
بوونى بةشدارى بة 1984دا ى

َ
كةلةســـال

نووســـي، ئالفر). (رالف خوَيندكارةكةى
لةنوكتةو حةزى بوو باش ثياوَيكى طامؤ
ئةتؤمى زاناى توانى – بوو خؤش قسةى
كةناوى بةوةى بـــكات رازى (هانزبيس)
ليســـتى و بكات زياد بـــؤ توَيذينةوةكة
(ئالفر، شـــَيوةية بَيت بةم نوســـةرةكان
ثيتة سَي شـــَيوازى لةسةر طامؤ)، بيس،
ئةطريكيةكةدا يةكةمينييـــة ئةبجةدية

بةشـــَيوةيةكى طاما) بؤية بَيتا، (ئةلفـــا،
توَيذينةوةى بـــؤ تايبـــةت طونجاوبـــوو
لةم زانايانة ئةو دروستبوونى، طةردوونو
ثَيشبينييةكى طةيشتنة توَيذينةوةيةدا
بةشَيوازى ئةو (تيشكدان باش، ئةويش:
طةرمةكانى زووة كةلةقؤناغة فؤتؤنانةى
تاكاتى ئَيســـتا طةردوونـــةوة دةرضوون
بؤ طةرميةكةيان ثلـــةى م

َ
مـــاون، بـــةال

-) ثةتى سفرى لةســـةروو ضةندثلةيةك
ئةمةش  دابةزيووة، ســـةدى) 273 ثلةى
و بينزياس كـــة هةمـــان تيشـــكدان بوو

كاتَيك  دؤزيةوة. 1965 دا ى
َ
لةسال لسون

ئةم توَيذينةوةيان و طامؤ ئالفروبيس كة
كارلَيكـــة دةربـــارةى هيـــض نووســـي، 
و نيوترؤنةكان ئةتؤمييةكانـــى ثرؤتؤن

نةبَيت. كةم شتَيكى تةنها نةزانرابوو
ثَيشـــبينيانةى ئـــةو لةبةرئـــةوة
جياوازةكانى توخمة رَيذةى كةدةربارةى
تارادةيـــةك كرابـــوو زوو طةردوونـــى
ذمَيرياريانة ئـــةم م

َ
بـــةال وردنةبـــوون،

و زانســـت رؤشـــنايي لةبةر ثاش ئةوةى
َ
لةطةل دووبارةبوونةوة نوَيكان زانياريية
ئَيستادا كةلةكاتى دةبن كؤك ئةوشتانةدا

دةيانبينني.
ناتوانـــني لـــةوةش، بَيجطـــة
لَيكدانةويةكىديكةدةربارةىهؤىبوونى
لةطةردووندا لةهيليؤم طةورةية بِرة ئةم
ئَيمة لةمةشـــةوة بكةيـــن. ثَيشـــكةش
بؤضوونَيكى كة تةواومان هةية باوةِرَيكى
بؤيـــةك كةمـــةوة راســـتمان بةاليةنـــى
هةية. مةزنةكة تةقينةوة ثاش ضركةى

توخمةكانى  و هيليؤم  بةرهةمهَينانى
كاتذمَيرَيك ضةند لةماوةى تةنهـــا ديكة
ئةوة، وةستا، ثاش لةتةقينةوة مةزنةكة
َ
مليؤنةها ســـال واتة ثـــاش تَيثةِربوونى
بَي كشـــان، بـــةردةوام بوو لة طـــةردوون
طرنطى ديكة ثةرةســـةندنَيكى ئـــةوةى

طةرما ثلـــةى لةكؤتاييـــدا و رووبـــدات،
دابـــةزى و ثلةيةك هـــةزار بـــؤ ضةنـــد
وزةيةكى تةواويان ناوكةكان ئةلةكرتؤن و
كارؤ كَيشكردنى بةسةر بوون

َ
زال بؤ نةما

ثَيكةوة بؤية لةنَيوانياندا، موطناتيســـي
ثَيكهَينانى طةردةكان، بـــؤ بةيةك بوون
بةردةوام هةموو طةردوون بةم شـــَيوةية
م
َ
بةال ساردبوونةوة، و لةفراوانبوون بوو

بوو كة لةوناوضانةدا ئةم فراوانبوونـــة
و بوو زياتر لةتَيكِرا كةمَيك ضِرييةكةى
بةهؤى كَيشـــكردنى هَيواش بوو كةمَيك

زيادةوة. بةندى كَيش
هـــؤى بـــووة لةكؤتايـــدا  ئةمـــةش 
بـــوون فـــراوان كـــردارى وةســـتاندنى 
بووة هةروةها و ناوضـــةدا لةهةندَيـــك
ديكة، جارَيكى هؤى هـــةرةس هَينانـــى
هةرةس لةبارى ناوضانة كةئةو لةكاتَيكدا
كَيش راكَيشـــانى هَيزى بـــوون هَينانـــدا
ئةوناوضانةدا لـــةدةرةوةى ماددة بةندى
كةمى ئةو ســـوِرانةوةيةكى بووة هـــؤى
هةرةس ضةنـــد ئةوناوضة ،و ناوضانـــة
خَيرايـــي بَيتـــةوة بضـــوك هَينراوانـــة
ئـــةو وةك زيـــاددةكات، نةوةيـــان

َ
جوال

خليســـكَينة
َ
ســـةهؤل لةسةر كةســـةى 

دةخولَيتةوة، خؤيدا بـــةدةورى و دةكات
هةر زياددةكات خوالنةوةكـــةى خَيرايي
كاتَيك و بنوشـــتَينَيتةوة ةكانـــى

َ
كةقول

تاِرادةيةك بضووك ناوضةيةكـــى دةطاتة
ئاستَيك خَيرايي خوالنةوةىزياددةكاتتا
هاوســـةنط بةنديدا كَيـــش

َ
كةلةطـــةل

كة ديكة ئةوناوضانـــةى م
َ
بـــةال دةبَيت،

شَيوةيةكى رووينةداوة تيايدا خوالنةوة
ناونران لَيـــرةوة وةردةطرن، ثَيضاوثَيـــض
لةم هَيلكةييـــةكان. شـــَيوة طاالكســـية
هةرةس لة ناوضةكة خؤياندا طاالكسيانة
كةبةشة ئةوةى بةهؤى وةستايةوة هَينان
بـــةردةوام طاالكســـيةكة جياجياكانـــى
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بـــوو ثَيويســـتيان بةطةرمييةكى زياتر 
 كَيـــش بةنديية 

َ
بـــوو بؤئـــةوةى لةطةل

زؤر بةهَيزةكانـــدا هاوســـةنط بن، وا لة 
بةردةوام بوونى كارلَيكةكانى يةكبوونى 

كةبةخَيراييةكـــى  بـــكات  ئةتؤمـــى 
طةورةتر بةِرَيوة بضن بةثلةيةك كةئةو 
هايدرؤجينةى لةناويانداية لةماوةيةكى 
 
َ
كورتـــدا كةبةنزيكـــةى مليؤنَيك ســـال

َينرَيت بةكاربهَينن ثاشان دةست 
َ
دةخةمل

بكةن بةكةمَيـــك طرذبوونةوة، و كاتَيك 
ثلةى طةرمييةكةيان زياددةكات دةســـت 
دةكـــةن بةطؤِرينى هيليـــؤم بؤ توخمى 

وةك  يـــان قورســـرت  كاربـــؤن 
م ئةمة وزةيةكى طةورةى 

َ
ئؤكسجني، بةال

لَي دةرناضَيت كةئةمةش ئاستةنطييةك 
دروست دةكات.

م ثاش ئـــةوة ضـــي روودةدات 
َ
بـــةال

بةتةواوةتى روون و ئاشكرا نيية لةوانةية 
ناوضةكانى ضةقي ئةســـتَيرةكة هةرةس 
بَينـــن و ببنـــة بارَيكـــى زؤر ضـــِر وةك 
ئةســـتَيرةى نيوترؤنى يان كونى رةش، 
م ناوضةكانى دةرةوةى ئةســـتَيرةكة 

َ
بةال

بتةقنـــةوةو  هةندَيكجـــار  لةوانةيـــة 
تةقينةوةيةكى مةزن دروست بكةن ثَيي 
َين رووناكى لةِرادةبةدةر (سوثةر نوظا) 

َ
دةل

كة درةوشانةوةكةى لةدرةوشانةوةى ئةو 
ئةســـتَيرانة زياترة كةلةهةسارةكةماندا 
هـــةن.و هةندَيـــك لةوتوخمانـــةى كـــة 
قورســـرتن و لةنزيكبوونـــةوةى كؤتايي 
هاتنى ذيانى ئةستَيرةيةكةوة ثةيدابوون 
دةطؤِرَين بؤ طاز لةهةســـارةكةداو دةبنة 
ماددةيةكى سةرةتايي بؤنةوةى داهاتوو 

لةئةستَيرةكان.
خؤرةكةمان  (2%) لةو 
توخمة قورسانةى تَيداية 
ضونكة ئةستَيرةيةكة 
لةنةوةى دووةم يان 
كةنزيكةى  سَييةم 
ثَينج هةزار مليؤن 
 لةمةوبـــةر 

َ
ســـال

هةورانةوة  لـــةو 
بـــووة  دروســـت 
لةطـــازة  كـــة 
ة  و نـــة كا ة و ال خو
ثةيدابوون و ثاشماوةى 
طاالكســـييةكانى رووناكى 

لةرادةبةدةريان تَيداية.
 بةشَيكى طةورةى ئةوطازة لةو 
هةورانةدا طؤِران بؤئةوةى خؤر ثَيكبهَينن 
لةناوضووبن،  تةقيبنةوةو  لةوانةية  يان 
م هةندَيك توخمى بضووك و قورس 

َ
بةال

ثَيكـــةوة يةكيـــان طرت بؤئـــةوةى ببنة 
ئةو تةنانةى كةئَيســـتا بةدةورى خؤردا 
دةسوِرَينةوة كةئةوانيش هةسارةكانن و 

لةوانةش زةوى.
زةوى لةسةرةتادا زؤر طةرم بوو بةرطى 
هةوايي نةبوو، ثاشان بةتَيثةِربوونى كات 
بةالى ســـارديدا اليداو بةرطَيكى هةوايي 
لةو طازانـــةوة ثةيداكـــرد كةلةبةردةوة 
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دةردةضن.
م ئـــةم بةرطـــى هةواييةكـــة 

َ
 بـــةال

يةكةمـــى نييـــة ئةوةنةبوو كة ئَيســـتا 
ئَيمـــةى تيـــادا دةذين (كة ئؤكســـجينى 
كو طـــازى ديكةى تَيدابوو 

َ
تَيدانةبوو بةل

كة بـــؤ ئَيمـــة ذةهراوين وةك ســـلفاتي 
طازةيـــة  ئـــةو  هايدرؤجني(ئةويـــش 

كةبؤنَيكى ناخؤش دةداتة هَيلكة).
   شَيوةســـةرةتاييةكانى ديكةى ذيان 
هةبوون توانيان لةوجؤرة بارودؤخانةدا 

طةشة بكةن.
بـــِروا واية كةلةزةرياكاندا طةشـــةى 
ســـةندبَيت يان لةئةنجامى بة رَيكةوت 
كؤبوونةوةى ئةو طةردانةوةو طؤِرانيان بؤ 
َين طةرديلة 

َ
ئاوَيتة طةورةكان كة ثَييان دةل

طةورةكان  - كةتوانيان زؤر طةردى ديكة 
لةزةريـــاوة كؤبكةنـــةوةو بيانطـــؤِرن بؤ 
ئاوَيتة لَيكضووةكان بةمشَيوةية زؤربوون 
و ذمارةيـــان زيادى كـــرد، و لةهةندَيك 
ة 

َ
ةتدا لةم كـــردارى زؤربوونةدا هةل

َ
حال

نة بةهؤى 
َ
روويـــدا، و زؤربةى ئـــةم هةال

نةتوانايـــي طةرديلـــة طةورةكانةوةبـــوو 
هـــؤى  كةبـــووة  زؤربوونـــدا  لةخـــؤوة 
نة 

َ
م هةندَيك لةم هةال

َ
لةناوضوونيان، بةال

توانيان طةرديلة طةورة نوَيكان دروســـت 
بكـــةن و لةناوخؤيانـــدا بةشـــَيوةيةكى 
باشـــرت زياد بكةن ئةمةش بةسيفةتَيكى 
بـــاش دادةنرَيـــت ضونكـــة قةرةبـــووى 
طةرديلة طـــةورة بنةِرةتيةكانى كردةوة.

لةسةر ئةمشَيوازة كردارى طةشةسةندن 
دةستيثَيكردووبووة هؤى طةشةسةندنى 
كةتواناى  ؤزتر 

َ
ئال زينـــدووى  بونةوةرى 

زؤربوون و طةشةسةندنى خؤييان زياتر 
بـــوو. ئةم شـــَيوازانةى ذيانى يةكةمينى 
ضةند ماددةيةكى جياوازيان بةكارهَينا، 
لةوانةش سلفاتى هايدرؤجني و ماددةى 
ديكـــةى وةك ئؤكســـجني دةردةثةِرَينرا، 

و ئةم كـــردارة بةرةبةرة بةرطى هةوايي 
طـــؤِري تـــاوةك ئـــةو شـــَيوةيةى لَيهات 
كةئةمِرؤ دةيبينني و ضةند شَيوةيةكى 
ثلةبةرزى لةذيان ثَيكهَينا وةك ماســـي و 
خشؤك و شريدةرةكان و رةطةزى مرؤيي -  
ئةم وَينةيةى طةردوون كةبةسةرةتايةكى 
زؤر طةرم دةستى ثَيكردو ساردييةكةشي 
زيادى كـــرد كاتَيـــك طـــةردوون فراوان 
طانةدا 

َ
 هةمـــوو ئـــةو بةل

َ
بـــوو، لةطـــةل

كؤكةكة تَيبينى كراون و لةكاتى ئَيستادا 
 ئةوةشـــدا 

َ
م لةطةل

َ
لةالمـــان هةن، بـــةال

مى 
َ
ذمارةيةك ثرســـيارى طرنطى بَي وةال

بةجَيهَيشتووة:
ــةرةتادا زؤر  ــي طةردوون لةس 1. بؤض

طةرم بووة؟
2. بؤضي طةردوون بةشَيوازَيكى طةورة 
رَيكوثَيكة؟ و بؤضي ثلةى طةرمى تيشكدانى 
ثاشةوةى شةثؤلة وردةكان بةنزيكةيي وةك 
خؤيان دةمَيننةوة كاتَيك كةسةيرى ئاِراستة 

جياوازةكان دةكةين؟
   لةوانةية لة ثَيشنياركردنى ئةمجؤرة 
ثرسيارانةدا وةك ئةوة وابني كةثرسيار 
مى 

َ
ة خوَيندكارَيك بكةين و وةال

َ
لة كؤمةل

ثرسيارةكانى تاقيكردنةوةيةك بدةنةوة. 
ميان دايةوة 

َ
ئةطةر هةموويان هةمان وةال

َيـــني لةوانةية 
َ
لةوكاتـــةدا دةتوانـــني بل

م 
َ
ثةيوةندييـــان بةيةكةوة كردبَيت، بةال

لةونمونةيةدا كةباســـمان كرد رووناكى 
كاتى تةواوى نةبـــووة لةكاتى تةقينةوة 
مةزنةكةدا تالةشوَينَيكى دوورةوة بطاتة 
شوَينَيكى ديكة ئةطةر بَيتو ئةو ناوضانة 
لَيكـــةوة نزيكيش بووبَيتن لةســـةرةتاى 
دروستبوونى طةردوونةوة، بةثَيي تيؤرى 
رَيذةيـــي  ئةطةر رووناكـــى نةتوانَيت لة 
شـــوَينَيكةوة بؤ شـــوَينَيكى ديكة بِروات 
زانيارييةكانيـــش ناتوانن بطوَيزرَينةوة، 
و هيض رَيطةيةكى ديكة نابَيت بؤئةوةى 

بكرَيـــت  جيـــاوازةكان  لةناوضـــة  وا 
كةلةســـةرةتاى طةردووندا هةمان ثلةى 
طةرميان هةبَيت ئةطةر بَيت و بةهةمان 
ثلةى طةرمى دةســـتيان ثـــَي نةكردبَيت 
بةهؤى ضةند هؤيةكةوة كةبةالى ئَيمةوة 

نةناسراوة.
3. بؤضي طةردوون بةم تَيكِرايية شلؤقةى 
كشان دروست بووة ثاش ئةوةى ئةو نمونانة 
دووبارة لةناوبران كةبةردةوام بوون لةسةر 
ــةر بةجؤرَيك كةهةندَيكيان هةر  كشان تاس
لةهةزار مليؤن سالَةوة تائَيستاو بةنزيكةيي 
ئةطةر  ــاندان؟  لةكش تَيكِرايي  ــان  بةهةم
بَيت و تَيكِرايي كشـــان ثاش يةك ضركة 
لةتةقينـــةوة مةزنةكـــةوة رَيذةى يةك 
بةش بؤهةر سةد هةزار مليؤن مليؤنَيك 
بضوكـــرت بواية، ئةوا طـــةردوون جارَيكى 
ديكة هةرةسي دةهَينا ثَيش ئةوةى بطاتة 

قةبارةكةى ئَيستاى.
ــةردوون  كةط ــدا  ئةوةش ــةَل  لةط  .4
طونجاوةو لةئاستَيكى فراواندا رَيكوثَيكة، زؤر 
حالَةتى نارَيكوثَيكى تَيداية وةك ئةستَيرةو 
ــتَيرةو  ــة كةئةم ئةس ــارةكان، بِرواواي هةس
لةضِري  ــةبةنط  لةجياوازى ش طاالكسييانة 
ــةوة  ــةوة لةناوضةيةك ــى يةكةميي طةردوون
ــت بووبَيتن. ئةى  ــؤ يةكَيكى ديكة دروس ب

بنةِرةتى ئةم طؤِرانانة لة ضِريدا ضيية؟
تَيؤرى رَيذةيي طشـــتى بةسروشـــتى 
خؤى ناتوانَيت ئةم دياردةو خاســـيةتانة 
مى ئةو ثرســـيارانة 

َ
لَيكبداتةوة يان وةال

بداتةوة هـــؤى ئةمـــةش ئةوةية كةئةو 
تيـــؤرة ثَيشـــبينى كـــردوة كةطـــةردون 
لةضِريةكى ناكؤتا لةكاتـــى بةتاكبوونى 
تةقينةوة مةزنةكةوة دروست بووة، لةم 
بةتاكوونةدا رَيذةيي طشتى تَيكدةشكَيت 
و طشت ياسا فيزياييةكان هةرةس دَينن، 
ثَيشبينى  ناتوانَيت  بةجؤرَيك كةمرؤظ 
بكات كةلةدوايدا ضـــي روودةدات و ئةو 
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ئةمةش لَيدةكةوَيتةوة؟، ضي بةتاكبوونة
ماناىوايةكةمرؤظدةشتوانَيتتةقينةوة
هـــةر رووداوَيكى ثَيشـــووتر مةزنةكـــةو
جيابكاتةوةلةبةرنةبوونـــى لةتيؤرةكـــة
هةريةكةيـــان، بـــؤ هيـــض شـــوَينةوارَيك
دةبَيـــت ســـنورَيكى و (كات – شـــوَين)
تةقينةوة لةكاتى – كةدروســـتبوونيةتى

مةزنةكةدا.
ةياسايةكى 

َ
 لةوةدةضَيتزانست كؤمةل

رابطةيةنَيت بؤئةوةى ثَيمان دؤزيبَيتةوة
ضؤن طومانكردندا ضةمكى كةلةســـنورى
دةسَينَيت، طةشـــة بةثَيي كات طةردوون
لةهةركاتَيكـــدا بَيتـــو ئةطـــةر ئةمـــة 
ياســـايانة ئةم و زانيبَيت. ةتةكةيمان

َ
حال

خـــودا داينابَيت، بنةِرةتدا لـــة لةوانةية
هَيناوة لةطةردوون وازى لةوكاتةوة م

َ
بةال

بَي بةثَيي ئةم ياســـايانة طةشةبســـةنَيت
م خودا

َ
بـــةال تَيبخـــات، ئـــةوةى دةســـتى

يان طـــةردوون يةكةمينى ةتى
َ
ضؤن حال

و بذاردووة؟
َ
هةل يةكةمينيةكةى شـــَيوة

لةسةرةتاى طةردوون) ضؤن بووة (سنورى
زةمةندا؟

هةيـــة ئةطـــةرى مـــى 
َ
وةال يـــةك 

بة شـــَيوةى طةردوونى كةخودا ئةويـــش
بذاردبَيـــت

َ
هةل وَينـــة يةكةمينيةكـــةى

لةبةرضةندهؤيةككةئَيمةنازاننيضيية؟
ضوارضَيوةى دةكةوَيتة بَيطومان ئةمةش
خودا ئةطةر م

َ
بـــةال خوداييةوة؟ توانـــاى

دروست كردبَيت بةمشـــَيوةية طةردوونى
بِرياريدا بؤضي ئـــةى تَيناطةين؟ كةلَيي
طةشة ياسايانة ئةو بةثَيي لَيبَينَيت وازى
تَيدةطةين؟مَيـــذوى كةلَييـــان بســـةنَيت
كة بةثلةية ثلة ضةمكَيكي سةرةثا زانست
رووداوةكان تيايدابةشَيوةيةكى هةِرةمةكى
سيستمَيكى لةبوونى جةخت و روونادةن،
ثةيامَيكى كةلةوانةية دةكات دياريكـــراو

نا. يان بَيت ثريؤز

ئةم  دابنَيني كةواى سروشتيية بؤية
سيستةمةتةنيابةسةر ياساكانداجَيبةجَي
ةتانةشـــدا

َ
بةســـةر ئةوحال كو

َ
نابَيت بةل

ضوارضَيوةى كةدةكةونة دةبَيت جَيبةجَي
يةكةمينى ةتى

َ
ةوة كة حال شوَين) – (كات

نمونةيةك ضةند دةكةن، ديارى طةردوون
جياوازةكانيان سةرةتايية ةتة

َ
كةحال هةن

دةكةن. ياســـايانة ئةو هةيةو ثةيـــِرةوى
هةبَيت دياريكـــراو دةبَيـــت ضةمكَيكـــى
و بذَيرَيت

َ
هةل سةرةتايي ةتى

َ
حال كةيةك

بؤنواندنى بذَيرَيت
َ
هةل نمونة يةك ثاشان

طةردوونة. ئةم
ضةند ئةطةرييانـــةدا ئـــةم لةنَيوان
ةتةكانى

َ
حال َين

َ
دةل ثَييان هةية ةتَيك

َ
حال

طةردوونى ةتـــى
َ
ئاســـتى شـــَيواو (كةحال

ئةم بوونـــى). دروســـت ـــة ثَيـــش
َ
تَيكةل

دةطرن: لةخؤ ةت
َ
دووحال ئةطةرييانة

هةية ناكؤتايي شـــوَينى كة طةردوون
لةذماردن هةن جيهانَيكى ديكة ضةند يان
شَيواو، ئاستى ةتةكانى

َ
حال بةثَيي نايةن.

شـــوَينَيكى دؤزينـــةوةى هةر ئةطةريـــي
بَيت شَيوةيةك بةهةر لةفةزادا دياريكراو
هةمان مةزنةكة تةقينةوة ثاش راستةخؤ
واتة ديكةدا: شَيوةيةكى لةهةر ئةطةريية
ةتىيةكةمينىطةردوونبةشَيوةيةكى

َ
حال

بذَيردراوة.
َ
تةواو هةل هةِرةمةكى

طةردوونى  وايـــة مانـــاى   ئةمـــةش
شـــَيواوى لةوثةِري لةوانةية يةكةمينـــى
بوونى بةهـــؤى و تَيكضوونـــدا بووبَيـــت
و شـــَيواوو ةتـــة

َ
لةحال ذمارةيـــةك 

ةتةرَيكوثَيكةكان
َ
ناِرَيكوثَيكةكانكةلة حال

زياترن.
بوونـــى هـــةر   (ئةطـــةر ئةطةريـــي
ئةوا يةكسان بن شـــَيوانة شـــَيوةيةك لةو
نارَيكيدا و شلؤقي ةتَيكى

َ
لةحال طةردوون

زؤر بوونى ئةمةش هؤى بووة، دروســـت
بةالمانةوة ئـــةوةى ةتانةيـــة).

َ
لـــةو حال

كةئةم تَيبطةيـــن طرانـــة ئةوةية ضـــؤن
وناِرَيكوثَيكانة شـــَيواو بـــارة ـــةت و

َ
حال

طةردوونـــدا دروســـتبوونى لةســـةرةتاى
بةم رَيكوثَيكةى طونجاوو طةردوونة ئةم
ئةمِرؤ كـــة كردووة دروســـت فراوانييـــة
دةتوانَيت مـــرؤظ هةروةها دةيبينـــني.
لةم ضِري ضؤن جياوازى بكات ثَيشبينى
زؤرتر دروستبوونى هؤى بووة نمونانةدا
كةلةبةرزترين كونةرةشةبنةِرةتيةكان لة
طاماوة تيشـــكى لةرَيطةى و رادة زياتـــرن

بينينياندياريكراوة.
بَيت  راســـت قســـةية  ئةطـــةر ئـــةم
يان شـــوَيندا ناكؤتايـــة  لة كةطـــةردوون
ذمارةيةكىناكؤتالةطةردوونوجيهانةكان
هةن،لةوانةيةئةمئةطةرييةبمانطةيةنَيتة
لةناوضـــة هةندَيـــك َيـــني

َ
ئـــةوةى كةبل

و رَيك تاِرادةيةك بةشَيوةيةكى طةورةكان
بوون. دروست طونجاو و ثَيك

مةيمونَيك  ـــة
َ
كؤمةل  ئةمـــةش لـــة

ضاثكةر ئامَيرَيكـــى دةضَيت كةلةســـةر
كة زؤربةى ئةوقســـانةى – ضاث بكـــةن
بَي و ثِروثوض دةينوســـن ةية

َ
ئـــةم كؤمةل

دةكات كةئةم م رَيكـــةوت
َ
بـــةال – ماناية

هؤنراوةكانى لة هؤنراوةيةك مةيمونانة
شـــَيواز، بةهةمان بكةن. ضاث شكســـثري
دةبينينةوة خؤمان طةردووندا ةتى

َ
لةحال

رَيكةوت دةذيـــن تةنيا كةلةناوضةيةكدا
لةيةكةم و طونجاوى كـــردووة، رَيكوثَيك
ناكرَيت، هةرطيز ئةطةرييـــة ئةم نيطاوة
زؤر ناوضة رَيكوثَيكةكان ذمارةى ضونكة
نارَيكوثَيكةكان. شَيواوو لةناوضة كةمرتن
لةناوضـــة دانـــا  وامـــان ئةطـــةر 
ِرَيكوثَيكةكانداكةطاالكسيوئةستَيرةكانى
بؤ شياوبووة بارودؤخ و بوون دروست تَيدا
ؤزةكان

َ
ئال بونةوةرة زيندووة دروستبوونى

رةطةزى وةك دةبـــن زؤر كةلةخؤيانـــةوة
بكةين: ثرســـيارة ئةم دةتوانني مرؤيي،
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سيســـتمة شـــَيوة بةم بؤضي طـــةردوون
نمونةيةكى فةرميية قســـةية ئةم بوو؟
كـــة دةتوانني (ئةنرتؤثي) بـــؤ ضةمكـــى
بكةينةوة:»ئَيمـــة روونـــى بةمشـــَيوةية
كةهةيةتى، دةبينني بةوشَيوازة طةردوون

هةين». ئَيمة ضونكة
هةية، ئةنرتؤثي ضةمكى ةتى

َ
دووحال

الواز ئةنرتؤثي ضةمكـــى بةهَيـــز، الوازو
لةطةردوونى فراوان َيـــت:

َ
دةل دةقةكـــةى

يان شـــوَين يان لةكات ناكؤتا و بةرينـــى
نيية ثَيويســـت بارودؤخى هةردووكيان،
تةنها بـــاش بؤدروســـتبوونى ذيانَيكـــى
كات دياريكـــراوى ناوضةيةكى لةضةنـــد
لةبةرئةوة بونةوةرة – شـــوَيندا نةبَيت،
ناوضانـــةدا دةذين نابَيت كةلةم ذيرةكان
دةركةوت بؤيان ئةطةر بن سةرســـوِرمان
ثةيِرةوى لةطةردووندا كةشـــوَينةكةيان
دةكات كـــة ثَيويســـتة ئـــةو بارودؤخـــة
ةتى

َ
لةحال ةتةش

َ
حال ئـــةم بؤمانةوةيان،

كةنزيك دةضَيت ةمةنـــد
َ
دةول ثياوَيكـــى

هيض و دةذي ةمةندةكانةوة
َ
دةول لةدراوسَي

نابينَيت نةبوونى و هـــةذارى ةتَيكى
َ
روال

خؤى. لةدةورى
ضةمكى لةســـةر ديكـــة لةنمونـــةى
هؤى روودانى لَيكدانةوةى الواز ئةنرتؤثي
نزيكةى ثَيـــش مةزنةكةيـــة تةقينـــةوة
هةمان ئةمةش كة

َ
ســـال مليؤن دةهةزار

ذيرةكان بونـــةوةرة كـــة ئـــةو ماوةيةية
وةك بؤطةشـــةكردن، خاياندوويانـــة
نةوةى دةبوايـــة باســـمانكرد لةثَيشـــةوة
ببونايةو دروست ئةســـتَيرةكان يةكةمى
هيليؤمـــى و لةهايدرؤجـــني هةندَيـــك
بؤتوخمةكانى بطؤِراية تياياندا بنةِرةتى
ئؤكســـجني و كاربـــؤن وةك ديكـــةى 
لَي مرؤظيان كة ئةودوومادةيةن ئةمانةش
ئةستَيرةكان ئةوةش ثاش بووة. دروســـت
لةرادةبةدةر رووناكى بوونـــة تةقينةوةو

ئةستَيرةكان لةثاشماوةى نؤظا)، (ســـوثةر
دروست ديكة هةسارةى ئةستَيرةو ضةند
كةتةمةنى خؤر هةسارةى لةوانةش بوون
دةبَيت،

َ
ســـال مليؤن هةزار ثَينج نزيكةي

يان يةكـــةم ي
َ
ســـال مليؤن ثَينج هـــةزار

بـــووة زؤرزؤر زةوى دووةمـــى تةمةنـــى
نةداوة بةدروستبوونى كة رَيي بةِرادةيةك
م
َ
بةال تيايدا، بةرزةكان ئاســـت بونةوةرة

كردارَيكى ي دوايدا
َ
مليؤن سال هةزار لةسَي

هَيواشيطةشةكردنىبايؤلؤجيبةخؤيةوة
دروســـتبوونى ئةو هـــؤى بينـــى كةبووة
جياوازبوون ؤزيدا

َ
كةلةئال بوونةوةرانةى

بوونةوةرانةى بؤئـــةو هةر لة ســـاكارةوة
هةبووة كاتيان ثَيوانةكردنـــى كةتوانـــاى
مةزنةكـــةدا. تةقينـــةوة لةســـةرةتاى
لةسةر بن ناِرةزا كةس هةندَيك لةوانةية
لةسوودةكةى، يان ضةمكىئةنرتؤثيالواز
برؤن دوورتر لةوة ديكـــةش و هةندَيكى
بةهَيزبكةن، ئةنرتؤثي بوونـــى ئةطةريي
بةثَييئةمتيؤرةتةنهاجيهانةجياوازةكان
طةردووندا لةيةك جياوازةكان ناوضة يان
هةنكةهةريةكةيانشَيوةيةكىيةكةمينى
ياســـايةكى ة

َ
كؤمةل يـــان تايبـــةت بةخؤ

هةيـــة. بةخؤيـــان زانســـتى ثةيوةســـت
بارودؤخ جيهانانـــةدا ئةم كةلةزوربـــةى
بؤ دروســـتبوونى بوونةوةرة شياونابَيت
ؤزةكانو طةشةكردنيان. بَيجطة

َ
زيندووة ئال

جيهانانة لةضةندجيهانَيك نةبَيت كةلةو
ذيرةكان كةبوونةوةرة دةذين تيايدا دةضن
و طةشـــة بكةن بنب و دةتوانن دروســـت
بةم طةردوون بؤضي بكةن ئةم ثرســـيارة
مى

َ
وةال دةيبينني؟، شَيوةيةية كةئَيســـتا

طةردوون زؤر ئاسانة (ئةطةر ثرسيارة ئةم
لةبنةِرةتدا ئـــةوا نةبوايـــة بةمشـــَيوةية

نةدةذياين).
زانســـت  ياســـاكانى   وةك دةزانـــني
بنةِرةتيـــةكان لةذمـــارة زؤر لةمـــِرؤدا

كارةبايـــي بارطـــةى وةك لةخؤدةطـــرن
ثرؤتؤن بارستايي رَيذةكانى و ئةلةكرتؤن
ساتةدا لةم  ئةوةشدا

َ
لةطةل ئةلةكرتؤن، و

ذمارانةى ئةو بؤنرخى ثَيشبينى ناتوانني
تيؤرةكةبكةين.

ثَيويستةلةسةرمانئةمنرخانة ئَيستا
هةســـتييةوةبدؤزينةوة، بينيى لةرَيطةى
بَيت رؤذَيـــك لةوانةيـــة كـــَي دةزانَيـــت
ثَيشبينى بدؤزينةوة يةكطرتوو تيؤرَيكى
َ
لةطـــةل بـــكات هةمـــوو ئـــةم نرخانـــة
هةموويان يان هةندَيكيان كة ئةوةشـــدا
ديكة طةردوونَيكى بـــؤ لةطةردوونَيكةوة
جياوازبن، طةردووندا هةمـــان يان لةناو
ســـةرنج راســـتيية ســـثيية م ئةو

َ
بـــةال

وا ذمارانة ئةم كةنرخى ئةوةية راكَيشةرة
رَيكوثَيكيان ريزبوونَيكى كة دةردةكةون
كردووة لةذيان كةوايان بةجؤرَيك هةبَيت
ثةرةسةندنى كارلَيكى طةشةكردنى ذيانو
بارطة ئةو ئةطةر بؤنموونة بَيت، تونادا لة
لةوةى كةمَيـــك ئةلكـــرتؤن كارةباييـــةى
ئةستَيرةكان ئةوا جياوازبوواية، ئَيستاى
هيليـــؤم هايدرؤجـــني و نةياندةتوانـــى 
هؤى دةبـــووة و لةكؤتايشـــدا بســـوتَينن
ضةند َيني

َ
بل سروشتيية ئةطةر تةقينةوة،

شَيوةيةكى ديكةىذيانىذيرانة هةبووةكة
نوسةرى كو

َ
بةل كةسدانةهاتووة ى

َ
بةخةيال

ىزانستيش،ئةوشَيوانة
َ
رؤمانةكانىخةيال

بؤنمونة ئةستَيرة بةرووناكى ثَيويستيان
قورســـانة كيميايية توخمة خؤرو ئـــةو
دةبن دروست كةلةئةستَيرةكاندا نةبووة
ئةوةى ثـــاش و فـــِرَي دةدرَينـــة فـــةزاوة
ئةوةشدا

َ
لةطةل دةتةقنةوة ئةستَيرةكان

ئاســـتَيكى ضةند رَيذةيي بةشـــَيوةيةكى
هةن ذمارانة ئـــةو لةنرخـــى دياريكـــراو
كةرَيطةبةطةشةسةندنىهةرشَيوةيةكلة
زؤربةى دةدةن، و ذيرانة شَيوةكانى ذيانى
ئةو بةدةركةوتنى رَيطةيان ئةم نرخانـــة
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م
َ
بةال جوان بن، جيهانانـــةدا كةباوةِرواية

جوانيةيان لـــةو ســـود كـــةس نةيتوانى
بكات دةتوانَيت ئةمة وةربطرَيـــت، مرؤظ
طةيةكبؤمةبةستىثريؤزلةدروست

َ
بةبةل

زانستييةكان يان ياسا بذاردنى
َ
هةل بوون و

بةهَيز. ئةنرتؤثي ضةمكى ثتةوكردنى بؤ
مـــرؤظ هـــةن نارةزامةنـــدى  زؤر 
ئةنرتؤثي ضةمكى بةرامبـــةر دةتوانَيت
لَيكدانةوةى وةك وروذَينَيت بيان بةهَيز
يةكةميان: بينـــراو، طةردوونى ةتـــى

َ
حال

هةموو بونةوةرةكان َيني
َ
بل دةتوانني ضؤن

جياوازةكانيانـــةوة جـــؤرة بةطشـــت 
لةيةكرتى بةراستى ئايا و هةن؟ بةراستى
ديكةدا لةطةردوونَيكـــى جيان؟ ئـــةوةى
و روون كاريطةرييةكـــى روودةدات
نابَيت. ئَيمةدا لةطةردوونةكةى ئاشكراى
ثةنابةرينة لةســـةرمان بؤية ثَيويســـتة
لةتيؤرةكةدا ئابـــورى يـــان بةرضةمكـــى
ضةند ئةطـــةر تةنها م

َ
بةال بيســـِرينةوة،

بن طةردوون يةك جيـــاوازى ناوضةيةكى
لةهةموو زانســـت ياســـاكانى ئةوا دةبَيت
مرؤظ ئةطينا بن شـــت يةك ناوضةيةكدا
لةشـــوَينَيكةوة بةبةردةوامى ناتوانَيـــت
ةتةدا

َ
حال َيـــت، لةم

َ
بجول ديكة بؤيةكَيكى

تةنها ناوضةكاندا لةنَيوان جياوازى تةنها
ئةمةش دةبَيت يةكةمينيةكةيدا لةشَيوة
و دةكات الواز بةهَيز ئةنرتؤثـــي ضةمكى

وابَيت. ضةمكى الواز لَيدةكات وةك واى
ضةمكى لةســـةر دووةم ناِرةزامةندى
بةثَيضةوانةى ئةوةيةكة ئةنرتؤثيبةهَيز
دةِروات. زانست مَيذووى هةموو رَيِرةوى
لةطةردوونةكانـــى ئَيمـــة لةبةرئـــةوةى
بةتليمؤس بووين دورست زةويدا ضةقي
خؤرى بةطةردوونى ثاشان بنةضةكانى، و
ضِريكوبةرنيكؤسوطاليلؤداتَيثةِربووين
كة ئَيستاى شـــَيوةيةى ئةم و طةيشـــتنة
قةبارة هةسارةيةكى شَيوةي لةسةر زةوى

بـــةدةورى و دةردةكةوَيـــت مامناوةنـــدا
لةفـــةزاى مامناوةنـــد ئةســـتَيرةيةكى
ئاساييدا ثَيضاوثَيضي طاالكسيةكى دةرةكى
كةخؤى طاالكسييةى ئةو دةســـوِرَيتةوة،
طاالكسيانةى لةمليؤن مليؤن لةو يةكَيكة

هةية. بينراودا لةطةردوونى
باس لةوة بةهَيز ئةنرتؤثي ضةمكـــى
بؤئَيمة تةنها ثَيكهاتة مةزنة دةكاتكةئةم
ثَينةكراوة، بِروا كارةش ئةم بووة، دروست
شـــتَيكى خؤرمـــان ضونكـــة سيســـتمى
مرؤظدةتوانَيت ئَيمة، بوونى بؤ ثَيويستة
هةســـارةكةماندا هةمـــوو ئةمة بةســـةر
نةوةى

َ
بؤئـــةوةى لةطةل بكات جَيبةجَي

بَيت كؤك ئـــةو ئةســـتَيرانةدا داهاتووى
كردووة، دروست قورسةكانيان كةتوخمى
بةهةسارةكانى ثَيويستمان دةضَيت لةوة
شياوو بؤئةوةى طةردوون نةك بَيت ديكة
ئاِراستةيةكداو لةهةر لَيكضووبن و طونجاو

بةثَيوةرَيكىطةورةش.
هةســـت مـــرؤظ  لةوانةيـــة
دةربارةى بـــكات زؤر بةحةســـانةوةيةكى
بةاليةنى الواز ئةطةر ئةنرتؤثي ضةمكى
لةشـــَيوة ذمارةيةك كة لوا بؤى كةمـــةوة
يةكةمينـــى طةردوونـــى جياوازةكانـــى
بؤئةوةى دروســـت بـــوون ببينَيـــت كـــة
دروست وةك ئةو طةردوونة طةردوونَيكى
ئةوا ئةو كةدةيبينني، ئةطةر وابَيت بكةن
طةردوونةىلةضةندشَيوةيةكىهةِرةمةكى
ذمارةيةك دةبَيت بووة دروست يةكةمينى
تَيدابَيت طونجاوةكانى رَيكوثَيكة لةناوضة
كىطةشةسةندنىذيانَيكىذيرانة

َ
كةبةكةل

ديكةوة لةاليةكى لةاليةكةوة بَيت. ئةمة
بةزؤر يةكةمينـــى ئةطـــةر طةردوونـــى
بووبَيتةهؤى كة بذَيردرابَيـــت

َ
هةل وردى

لةدةوروبةرمان ئةوانةى بوونى دروســـت
طةردوون دوورة بؤ زؤر دةيانبينني، ئةوا
تيا ذيانى كة تَيدابَيت واى كةناوضةيةكى

بَيت. بةردةوام
مةزنـــة  تةقينـــةوة  لـــة نموونـــةي
كرد، باســـمان كةلةثَيشـــةوة طةرمةكةوة
لةطةردوونى تـــةواوى نةبوو كاتى طةرما
يةكَيكـــى بـــؤ زوودا كةلةناوضةيةكـــةوة
ةتى

َ
حال واية ماناى ئةمةش بضَيت ديكـــة

طةردوونىيةكةمينى هةمانثلةىطةرمى
طةردووندا، لةهةموو شـــوَينَيكى هةبووة
َيت

َ
لَيكدةداتةوةكةدةل ئةمةشئةوراستية

ثلةى هةمان ورديلةكان شةثؤلة ثاشةوةى
ئاِراســـتةيةكدا بةهةر هةيـــة طةرميـــان
خَيرايي لةوةش بَيجطة ، بِروانني كةلَيي
بةشَيوةيةكى دةبواية يةكةمينى كشـــانى
ئةوةى بةهـــؤى بذَيردرايـــة

َ
هةل زؤر ورد

بَيت نزيـــك دةبَيت كشـــان كةخَيرايـــي
بؤئةوةى ثَيويســـت مؤلةقةى لةخَيرايي
هَينـــان روونةداتةوة، هـــةرةس دووبارة
يةكةمينى ةتى

َ
حال وايـــة ماناى ئةمةش

بذَيردراوة.
َ
هةل بـــةوردى زؤر طـــةردوون

طةرمةكة مةزنة نمونةىتةقينةوة ئةطةر
بواية، راست زةمةنةوة هةر لةســـةرةتاى
بؤ ضؤنيةتى زؤرطرانة كةلَيكدانةوةيةك
شـــَيوةية بةم طـــةردوون دروســـتبوونى
َيني

َ
بل نةبَيت كة ئةوة بدؤزينـــةوة، تةنيا

ويستويةتى كة لةكارةكانى خودا كارَيكة
دروست بكات. ئَيمة مرؤظى وةك

َ
عةبدوال نيا

َ
دل وةرطَيِرانى:

سةرضاوة:
باســـل ت: االرض، تاريـــخ  موجـــز 

1990 بغداد - اِّـامون دار محمدالحديثي،
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مةبةســـتى بـــة لـــةو دانيشـــتنانةي
دةروونى رَينماييكردنى و ضارةسةركردن
يان تةنيا بة ـــدا

َ
كؤمةل تاكةكانى لةطـــةأل

كؤمةأل،ئةنجامدةدرَيت،ثةيوةندىخراثى
ئةم دةكةن، باوان ئاشـــكرا و نَيوان منداأل
لة يةكَيكـــة نادروســـتةش ثةيوةندييـــة
خؤش رَيطة كة فاكتةرانةى ئةو طرنطرتين
ثشَيوى دةروونى دانى

َ
بؤ سةرهةل دةكةن

ال. هةردوو الى
بَي ثةيوةنديية ئـــةم زؤربةى جـــار
و دايك ضونكـــة تَيكدةضَيت، مةبةســـت
بةختةورةى خؤِرسك بةشَيوةيةكى باوك
ةكانيـــان دةوَيـــت،

َ
مندال و ســـةركةوتنى

مةبةستيان هةندَيكجار بَي ئةوةى بةآلم
رَيطةى بذاردنى

َ
لة هةل دةكةن ة

َ
هةل بَيت

ةكانيان،
َ
دروستبؤثشتيوانيكردنلةمندال

و دةكـــةن زيادةِرؤيـــي لةبةرئـــةوة
ة دوضارىثشَيوى

َ
دةرئةجاميشئةو مندال

خؤيان كردؤتة ذيانى كة دةروونى دةبَيت
ئةو. بةختةوةرى قوربانى

دةكات ئةســـتةمرت ئةوةى كَيشـــةكة
ثشـــَيوى خؤرهةآلتى ئَيمةدا لةذينطـــةى
بةدرَيذايي منداأل و باوان نَيوان ثةيوةندى
داثؤشـــراوى و بةشـــاراوةيي كات هـــةر
لة تةنيا نابَيـــت ئاشـــكرا و دةمَينَيتةوة
نةبَيتوةك هةندَيكبارودؤخىتايبةتيدا
تاكةكةسيان لةكاتىضارةسةريدةروونى
بةدةر خَيزان، هةموو يان طروث بةشَيوةى
طةورةش كـــة منداآلن بارودؤخانة لـــةم

نزيك هةستيارة ناوضة لةم بةزؤرى دةبن
هؤشـــيارى لةبارَيكى لةكاتَيكدا نابنـــةوة
لـــةو باوانيشـــة هةرضـــى ئاسايشـــدان،
ثةروةردة و خزمةت باشـــرتين بِروايةدان
كردووة، ةكانيان

َ
مندال بة يان ثَيشـــكةش

و لَييان بوون ةكانيـــان ياخى
َ
بةآلم مندال

كردووةو فةرمانةكانيان لة ســـةرثَيضيان
ةتى

َ
حال ئةو دروستبونى هؤى بؤتة ئةمة
دةذين. تيايدا ال هةردوو كة ثشَيويةى

دةروونى: تةندروستى ضةمكى
بةسوود زانيارى دواييدا ساآلنةى لةم
بة طةيشتن هؤيةكانى باشرتين دةربارةى
و ضارةسةرى دةروونى منداأل تةندروستى
ةكةبوون،

َ
كةل دةروونييةكانى، ثشـــَيويية

مانداوة
َ
هةول توانـــا بةثَيى لـــةم وتـــارةدا

بذَيرَيكلةوزانيارييانةبخةينةِرووكة
َ
طول

دةطونجَين طاكةماندا
َ
لةطةألكلتورىكؤمةل

ةكانمـــان
َ
مندال لـــة ثةروةردةكردنـــى و 

ســـووديان دروســـت،  بةشـــَيوةيةكى
لَيوةردةطرين.

نيية بِروايـــةدا لـــةو هيض كةســـَيك
ئاسان ثةروةردة ثرؤسةيةكى ثِرؤســـةى
هةوأل بة كو بةردةوام ثَيويســـتى

َ
بةل بَيت

كَيشةو رووبةِرووبوونةوةى و و كؤشـــش
دةدةين هـــةوأل لَيرةدا طريوطرفتةكانـــة،
دروســـت، بةشـــَيوةيةكى ئـــةو كؤششـــة

بخةينةِروو.
تيـــؤرة نامةنةوَيـــت لـــةم وتـــارةدا
ئةوانةى ثةروةردةييةكان نمايش بكةين

تةندروستىدةروونىمنداأل  
مةهدى محةمةد د.
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خوَينةرماندوودةكةن ولةذيانىرؤذانةشدا
كو

َ
بةل ثَيناطةيةنَيت، ئةوتؤيان سوودَيكى

ثراكتيكى قســـة بةشـــَيوةيةكى لَيـــرةدا
ثةيامانةوة نامةو ئةو لةرَيطةى دةكةيـــن
دةروونيية دانيشـــتنة لةكاتى كة رؤذانة
و تاك طةورةو و منداأل لةطةأل ةكانـــدا

َ
قول

لةمباريةوة دةطةن. بةدةســـتمان طروثدا،
طرنط دةبينةوة، رووبةِرووى ثرسيارَيكى
مرؤظ ضيية؟ ضؤن تةندروستى دةروونى
دةبَيت؟ تةندروست دةروونييةوة لةرووى
يانبةواتايةكىديكة ضؤندةبَيتةخاوةنى

دروست؟ دروونَيكى
و  بَيت ئاســـان  لةوانةيـــة وةآلمةكة
نةخؤشـــيية لة بةدةر مرؤظى بوترَيـــت
دةروونيةكانمرؤظىدروستبَيتلةرووى
بؤ ثَيناســـةية ئةم بةآلم دةروونييـــةوة،
بضوكـــةو زؤر دةروونـــى تةندروســـتى
بـــة ثَيويســـت مةبةســـتي ســـنوردارة و
كةس بةدةست ضونكة ، دةســـتةوة نادات
َينن،

َ
هيضنةخؤشييةكىدةروونييةوةنانال

كةمرتة لةذيانـــدا ضاالكيـــان كارو بـــةآلم
ضونكة لَيدةكرَيت، ضاوةِرَييـــان لـــةوةى
طونجاندنى و لة ذياندا ضاالكييان ةو

َ
جول

لةوة زؤر داهَينانةكانيان و كؤمةآليةتـــى
ضـــاوةِرَي دةكرَيت. لَييـــان كةمرتة كـــة
َيني

َ
بل كةســـَيك بة لةبةرئـــةوة ناتوانني

لةبةرئةوةى تةندروســـتة تةنيا دةروونى
دةروونـــى نةخؤشـــييةكى هيـــض  كـــة 
كلينيكيةكةى، بةمانـــا نيية نةخؤشـــى
و طةورةتر دةبَيت ثَيناســـةيةكى كةواتة
تةندروستى بةرفراوانرت بؤ و سةراثاطريتر

دةروونى هةبَيت.
بوونى  هةوأل و مانـــدوو     لـــةدواى
دةرئةنجامةى ئةو طةيشـــتنة زؤر زاناكان
لة بريتيية دةروونـــى كة تةندروســـتى
تيايدا كة ئاست فرة ثؤزةتيظي ضةمكَيكى
ثاشان و جةســـتةيي تاك لةســـةر ئاستى
ئاستى و دواتر لةســـةر دةروونى ئاســـتى
ضةمكى كةسَيكى دروستة، كةواتة رؤحى،

تةندروستىدةروونىضةندئاستَيكىهةية
دروست هاوسةنط دؤخَيكى و ثَيويســـتة
ئاســـتانةو ئةم تَيركردنى لةنَيوان ببَيت
ضاالككردنياندا،ضونكةئةطةراليةنَيكبؤ
حيسابى لةسةر جةستةيي اليةنى نمونة
كرا تَير زياتر رؤحى يان دةروونى اليةنى
و هاوســـةنطى نَيوانيان تَيكدةضَيت ئةوا

دروست نابَيت: كةسة دةروونى ئةو
دةروونــى تةندروســتى رَيســاكانى

منداأل:
بؤ  طشتةوة لة باســـةكةمان    ئةطةر
وةآلمى ماندا

َ
طواســـتةوةو هةول تايبةتـــى

ثرسيارىدايكَيكيانباوكَيكبدةينةوةكة
ةلةطةألكوِرةكةمدا

َ
دةثرسَيت:ضؤنمامةل

دةروونييةوة لـــةرووى ئـــةوةى بكةم بؤ
تةندروستبَيت؟

طرنطة  ثرســيارة ئةم وةآلمدانةوةى   
رَيســايانةى ئةم ثةيِرةوكردنى خؤى لــة

دةنوَينَيت: خوارةوةدا،
و ثةرةســةندن نَيــوان 1. هاوســةنطى
طرنط ثةروةدةيى رَيســـايةكى خؤطونجان:
رَيســـاى بة بوارةدا لـــةم هةيـــة دةكرَيت
منداأل ئةوةية دابنرَيت، ئةويش تونى،

َ
ئال

هةموو طةشـــةكردنداية، لة بونةوةرَيكة
لة جةســـتةو لة دةكات، رؤذَيـــك طةشـــة
لة و درككردنيدا وزةو لة لة بريكردنةوةو
لةبةرئةوة دةكات، طةشة شتَيكدا، هةموو
بةسات ســـات طةشـــةكردووة ة

َ
ئةم مندال

لةهةمان دةطؤِرَيـــت، رؤذ و رؤذ لـــةدواى
ئةم بةردةوامةو طؤِرانة ئةم لةطةأل كاتدا
ةتى

َ
حال لة ثَيويستىبةوةية زؤرةدا، طةشة

بَيت ديسثلةين و ئاسوودةييدا و طونجان
دةوروبةرى، طـــةى

َ
كؤمةل ذينطةو لةطةأل

منداأل ئـــةوةى بـــؤ َيـــن
َ
دةل لةبةرئـــةوة

بنيلَيى، نيا
َ
دةروونىتةندروست بَيتو دل

لةنَيوان هاوسةنطيية بوونى بة ثَيويستى
طةشـــةو ثةرةســـةندنى داواكارييةكانـــى
لةطةأل داواكارييةكانىطونجاندنيدا لةطةأل

طةوذياندا.
َ
كؤمةل

بةشَيوةيةكى  ضةمكة ئةم ئةوةى  بؤ
دوو كة دةكةين طريمانة وا ببينن، ئاشكرا
ى ثةرةسةندن (تا) هةية، يةكةميان (تا)
ئةوةى بؤ طونجاندن، ى (تا) و دووةميـــان
ثَيويستة منداألدةروونىتةندروستبَيت،
هةبَيت (تا)يةدا ئةم لةنَيوان هاوســـةنطى
لة ى ثةرةســـةندن دانا (تا) وامان ئةطةر
ى (تا) ئةوا قورســـرتة، طونجاندن (تا) ى
و ثَيدةدرَيت زياتـــرى يةكـــةم بايةخـــى
لة بةخَيرايي و دةســـَينَيت منـــداأل ثةرة
بريكردنةوةو هةموو و زيرةكى جةستةو
لةبةرامبةردا بةآلم طةشة دةكات، شتَيكدا
ئةو

َ
لةطةل ئةوتؤى ثةيوةندييةكى هيض

و دةذى نابَيت كةتيايـــدا طةيـــةدا
َ
كؤمةل

ناهَينَيت، بةدةســـت طونجاندن يدا
َ
لةطةل

ثةرةسةندنَيكى ةتى
َ
حال دةكةوَيتة

َ
مندال

بةمشَيوةية ئةطةر بةند، و كؤت بَي رةهاى
و دةبَيت خؤثةرســـت ئةوا لَيهَينرا وازى
دةبَيت توند نَيرطزييةكى ةتى

َ
حال تووشي

ثةرةسةندنى، طةشةو و خؤيي لة بةدةر و
دواجار ناكاتـــةوة، ديكـــة بري لـــة هيضي
دةوروبةرى بؤ وَيرانكةر كةسَيكى دةبَيتة
ةتـــى

َ
حال دةكةوَيتـــة و و بـــؤ خؤيشـــي

ئةو
َ
لةطةل هةميشـــةيي ملمالنَيييةكـــى

هةرضةندة دةذى، كةتيايـــدا ذينطةيـــةى
ثةرةســـةندوو داهَينةرو خؤى كةســـَيكى

طةشةكردووشة.
َيكى

َ
مندال ئةطةر بةثَيضةوانةشـــةوة

و ثةرةبســـَينَيت ئةوةى بَي هةبوو ديكة
زؤر طونجاندبوو واتة طةشـــةبكات، خؤى
 بوو، زؤرهَيمن بوو، هيضشتَيكى

َ
طوَيِرايةل

ئةنجامنةداو دايك و باوكى فةرمانى بةبَي
بِرياردان بؤ بوو كةســـَيك بة ثَيويســـتى
ئةو ئةوا كارَيـــك ، هةموو و وةســـتاندنى
ة
َ
طوَيِرايةل َيكى

َ
مندال بةتةواوةتى ة

َ
مندال

رَينماييانةى و فةرمـــان ئةو بؤ هةمـــوو
بةســـةريدا يـــان كةدةخرَيتةبةردةمـــى
ةيةكى

َ
جول هيـــض خؤى و دةســـةثَينرَيت

يان بريكردنةوةيان يان طةشة ثةرةسةندن
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نيية. شتَيكى ديكةى، يان هيض داهَينان
و دايك بةثَيي ثَيـــوةرى ة

َ
ئـــةم مندال

بةباشي ضونكة زؤر باشة، َيكى
َ
مندال باوك

ئةمةش ة،
َ
لةقسةدةطرَيتوطوَيِرايةل طوَي

م
َ
بةال باوكَيكة، دايـــك و هةموو ئامانجى

درك باوك و دايك طةورة دةبَيـــت كاتَيك
قورساييةكى بار ة

َ
مندال ئةم دةكةن بةوة

ضونكة شـــانيانةوة، بةســـةر طةورةيـــة
دةسثَيشـــخةرييةك نييةو هيض خاوةنى
بةتةنيا ناتوانَيت نييةو توانايةكى هيـــض
ثشت كةســـَيتييةكى و بكات هيض كارَيك

بَيزاركةرىهةية. بةستووىنَيطةتيظى
تةندروســـتى ئـــةوةى كةواتـــة بـــؤ
ثَيويستة ةكانمانبةديبَين،

َ
دةروونىمندال

و ثةرةدةســـَينن تـــا بدةين يارمةتيـــان
دةبَيت كاتـــدا لةهةمان و طةشـــةدةكةن
ئةو ذينطةيةى

َ
لةطةل تا يارمةتيان بدةين

ئةم بطونجَينن، دةذين،خؤيـــان كةتيايدا
بـــَي هاوســـةنطييةكى هاوســـةنطييةش
(تا) بةشـــَيوةيةك نيية ةو وةســـتاو

َ
جول

كةم و (تـــا) يةكيان بكةين زياد يةكيـــان
بَيت، ثَي كؤتايي ئةركةكةمان بكةينةوةو
ثةرةسةندن طةشةو ةى

َ
جول ضةندة كو

َ
بةل

بوو، ثَيويستة خَيراولة طؤِرانىبةردةوامدا
يدا

َ
لةطةل طونجاندندا ةى

َ
جوول لـــة طؤِران

لَيرةدا هاوســـةنطى ضونكة بَيت، هاوكات
مانايةى هاوسةنطييةكى ديناميكيية بةو
مرونةت لـــة زؤر بةبِرَيكـــى ثَيويســـتى
يةكيان (تا) ضةندة هةية، (ئيالســـتيكى)
ديكةشيان ئةوى زياتربوو، ديكةيان لةوى

بةمشَيوةية.... و زيادبكات راستةوخؤ
بةرفراوانةكان: تةندروستى  بازنة .2
تةندروستى – دايك تةندروستى –

َ
مندال

طة. تةنيا
َ
كؤمةل تةندروســـتى – خَيـــزان

ثَيويســـتى كة نيية
َ
مندال تةندروســـتى

بازنةيةكى ضةند كو
َ
بةل بةهاوسةنطيية،

ثَيويستيان ديكةهةيةكةبةندنثَيوةييو
بة نابَيـــت ضونكـــة بـــة هاوســـةنطيية،
بِرواننيكةبونةوةرَيكى

َ
شَيوةيةكلةمندال

بةو دةكةين تةماشـــاى كو
َ
بةل تةنيايـــة،

بازنةى َيك
َ
كؤمةل بازنةيةكـــةو ثَيوةرةى

و خَيزان بازنةى دايك و لةبازنـــةى ديكة
طرتووة، ضواردةوريان طـــة

َ
كؤمةل بازنةى

ةتَيكى هاوسةنطى
َ
لةبةرئةوة ثَيويستةحال

يةك و وةك هةبَيت بازنانةدا لةنَيوان ئةم
و خَيزان دايك و  و

َ
لةتةندروســـتى مندال

ضونكةدايك نزيكرتين طة بِروانني،
َ
كؤمةل

ناتوانـــني وَيناى و
َ
منـــدال ئامَيـــزة بـــؤ

َيكبكةين دةروونى تةندروستبَيت،
َ
مندال

يان دةروونى هةبَيت، دايكى ثشَيوى م
َ
بةال

م
َ
بةال تةندروســـت بَيت، دةروونى دايـــك

هةريةكة بَيت، تيادا ثشـــَيوى خَيزانةكة
لة طة

َ
كؤمةل خَيـــزان دايك و و

َ
لةمنـــدال

طةورةكةية بازنة كـــة دةطرَيت ئامَيزيان
ئةمانة لـــةو بِروايةدا نـــني لةبةرئـــةوة
لةكاتَيكدا تةندروســـتيان باش بَيت بارى

بذى. ثشَيويدا لةبارى طة
َ
كؤمةل

ةتى 
َ
حال وةك ضارةســـةركار  كاتَيـــك

دةســـةنطَينني
َ
هةل َيـــك

َ
مندال دةروونـــى

و شوَينى دةكةين بازنانة تةماشـــاى ئةم
دةكةين، هةندَيكجار تَيكضوونةكة ديارى
دةبيننيتووشيثشَيوييةكىتايبةتى

َ
مندال

كاتَيكثشكنينىبؤدةكةيندةبينني بووة،
يان بازنانةدا لةم لةيةكَيـــك تَيكضوونَيك
لةبةرئةوة روويداوة، زياتر بازنةيةك لة
ثَيويستةبريلةضاككردنىئةوتَيكضوونانة
لةبازنةى تةنيا روويانداوةو كة بكةينةوة
نوَينةرى

َ
ضونكةمندال دا ناوةستني،

َ
مندال

ئةمثشَيوييةدةكات و راستطؤيةوشةفافرتة
دا

َ
ثشـــَيوي لةمندال هةربؤية لةطةورةكان،

ئةطةر تةنانةت دةردةكةوَيت ئاشكرايي بة
نةبَيت، ثشـــَيوييةكة بنضينةى خؤيشي
كودايكىبَيتبؤنمونةدايكىخةمؤكى

َ
بةل

يان شـــةكةت بَيت و هيالك هةبَيت يان
بنضينةى لةوانةشـــة بووبَيت، ئالـــوودة
، بَيت طة

َ
كؤمةل يان خَيزان ثشـــَيوييةكة

ثَيويستة ضارةســـةركردندا لةكاتى بؤية
رةضاوبكةين،

َ
منـــدال ثشـــَيوى بنضينةى

دايك ضارةسةرى راستةوخؤ هةندَيكجار
بةشوَين دةكةين، يان دةطةِرَين خَيزان يان
تايبةتى يةتى

َ
كؤمةال تَيكضوونَيكى هةر

روويداو ئـــةم راســـتكردنةوةية و ئةطةر
ديكة ضارةسةر ثشـــَيوييةكانى توانيمان
دةكةوَيتة

َ
منـــدال دةبينني ئةوا بكةيـــن،

باشرت. دةروونى بارَيكى
3.تةندروستىدةروونىلةنَيوانرةهاو

تةندروستى  ضةمكى واقيعدا رَيذةييدا: لة
– – دايك

َ
منـــدال لة هةريةك دةروونـــى

رَيذةييةو ضةمكَيكى طة
َ
كؤمةل – خَيزان

ذينطةيةكةوة لة بةومانايةى نييـــة، رةها
طةيةكةوة

َ
كؤمةل لة و ديكة ذينطةيةكى بؤ

ديكـــة دةطؤِرَيـــت و طةيةكـــى
َ
بـــؤ كؤمةل

ديكة خَيزانَيكـــى بـــؤ لـــة خَيزانَيكةوة
بةتةندروست شوَينَيك لة ئةوةى جياوازة،
بة ديكة شوَينَيكى لة لةوانةية دةزانرَيت،

ثشَيوىدابنرَيت.
ضريؤكى بؤنزيككردنةوةى بريؤكةكة
بةنمونة دةكةيـــن ـــة

َ
خَيل ئةو ســـةرؤك

بةنهَينى رؤذَيك بوو، خؤثةرســـت كةزؤر
ًةكة

َ
خَيل هةموو بريةى ئةو ئاوى دةزانَيت

بةهؤى دةبَيت، ذةهراوى دةخؤنـــةوة لَيي
كةس هيـــض الى خؤيـــةوة، خؤثةرســـتى
باش و بِرَيكى نادركَينَيـــت ئةم نهَينيية
كاتَيك بؤئةوةى دةطرَيت

َ
هةل ئاوبؤخـــؤى

ثَي زيانى ئـــةم دةبَيت ذةهراوى بريةكـــة
بريةكة كاتَيـــك بةراســـتيش نةكةوَيـــت،
خـــواردةوة لَييان ك

َ
خةل بـــوو ذةهـــراوى

لةدةستدا يان
َ
بوون و ئةقل شَيت هةموويان

نةبَيت تةنيا كةسي ةكة
َ
تةنيا سةرؤك خَيل

كةســـي يةك بَيطومان لةناوياندا، ذيربوو
ناطونجَيت، شَيتةدا هةموو ئةم لةنَيو ذير
سوكةوتىثياوةكة

َ
كةكةلةهةل

َ
ضونكةخةل

بةطةريـــان بؤيـــة ســـةريان ســـوِرمابوو،
هةرضةندة كوشـــتيان. دواجار و نةطرت
م
َ
بةال لةناويانـــدا، بوو ذير تةنيا كةســـي

هؤى بووة ديكةدا ئةوانى
َ
لةطةل جياوازى

جؤرَيك لةنَيوانيانداو كَيشة دروستكردنى
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ئةو بريكردنةوة لةنَيوان لةنةطونجاندنى
روويدا. كةكةدا

َ
خةل ثياوةو

فاكتـــةرة  ئـــةم   كةواتـــة ثَيويســـتة
و شوَين كات رةضاوى و بةهةند وةربطرين
تةندروستى لةكاتَيكدا بكةين بارودؤخ و
دةسةنطَينني.

َ
َيكهةل

َ
مندال دةروونىهةر

ئـــةم   بـــؤ روونكردنـــةوةى زياتـــر
َيـــك

َ
مندال دةكةيـــن: نمونةيـــةش بـــاس

لةدةست ئةوةى ى
َ
ســـكاال دايكى هةميشة

بةسةر بزَيوةو و َيت
َ
دةجول كةزؤر دةكات

بةزو
َ
ةكةياندا هةل

َ
بةلةكؤنةو ثةنجةرةىمال

شـــتَيك هةموو و كورســـي و دابةز دةكات
شوَينى نيشتةجَيبوونيشيان دةشكَينَيت،
م
َ
بةال َيكة،

َ
هؤل و دووذوورى شـــوقةيةكى

شـــوقة لةم ئةم خَيزانة دانا وامان ئةطةر
طواســـرتايةوة طةورة َيكى

َ
بؤمال بضووكةوة

طؤِرةثانَيكى طةورةي لةبةردةمدابوو، كة
لَيبوو، زؤريشـــي دارودرةختي باخضـــةو
تازةيةدا شـــوَينة لةم ة

َ
مندال ئةم كاتَيـــك

تةنيا ئةوةى لةجياتـــى دةذي  بَيطومـــان
بمَينَيتةوة ةكةياندا

َ
مال ذوورةكانى لةناو

طةورةو ئـــةو طؤِرةثانة دَيتةناو و رابكات
و دةدات بـــاز و دةكات يـــارى ســـةوزةوة
كاتةدا لةم َيتةوة،

َ
دةجول خؤى بةئارةزووى

بزَيوةو يان ةكةى
َ
مندال ناكات دايك هةست

شوَينى ةكة
َ
مندال ضونكة َيت،

َ
دةجول زؤر

لـــة كؤتايي ةو
َ
جوول و يـــارى هةيـــة بـــؤ

دَيتةوةولةدواىسةرفكردنىئةو رؤذةكةدا
دايكيش دةِرواتةوةو بةهيالكى زؤرة وزة
ئاســـوودةية، ةكةش

َ
مندال لَيي رازييـــةو

بارودؤخ و شوَين فاكتةرى لَيرةدا دةبينني
طرنطة. ضةندة

دذ لةبةرامبةر جةمسةرطرى نَيوان دوو .4
لة  خَيزان ذيان: هةندَيك ثَيكةوة طفتوطــؤو
دوو لةنَيوان ةتـــى جةمســـةرطريدان

َ
حال

رووانني تاك خَيزانةكة بةومانايـــةى دذا،
شـــتةكان هةموو بريكردنةوةيةو و تـــاك
و ســـثي دةبينَيت، رةنط تةنيـــا بـــةدوو
رةنطةكان ديكةى ثلةكانى ناتوانَيت رةش،

ثَييان ببينَيت، دوورةنطةدا ئـــةم لةنَيوان
راســـتييةكى دةيكةن ئةوان ئةوةى وايـــة
ديكة شتَيكى لةوة هةموو بةدةر رةهايةو
ةيةوبةهيض شَيوةيةك ثياداضوونةوةو

َ
هةل

َ
مندال ناكات،

َ
قبول طفتوطؤ بريكردنةوةو

نةشونما بةشـــَيوةيةك لةم بارودؤخانةدا
يـــةك تةنيـــا بةتونـــدى دةكات كـــةزؤر
بريكردنةوة تـــاك دةطرَيـــت، جةمســـةر
يةك تةنيا شـــتَيكدا لةهةموو و دةبَيـــت
يةك تةنيا رةنطةكاندا لةهةموو ئةطـــةرو

رةنطدةبينَيت.
بةرةو تةنيا

َ
منـــدال كاتَيك لَيـــرةوة

هةر دةطرَيـــت، ئاراســـتةيةك جةمســـةر
ئاِراستةكةىديكةدا

َ
لةطةل دةبَيت ملمالنَي

ة
َ
مندال ئةم رووبدات، دذةكةيدا

َ
لةطةل يان

ذيان ثَيكةوة طفتوطؤو تواناى بةمشَيوةية
لةدةســـت دةدات ديكةدا  كةســـانى

َ
لةطةل

َ
مندال بةمشـــَيوةية كة جيـــاوازة لَييان،
دراوسَيكانى و هاوِرَيكانى

َ
لةطةل بةردةوام

كاتَيك ملمالنَيوة، دةكةوَيتة طةدا
َ
كؤمةل و

َ
دةبَيتبابةتىجةمسةرطرىلةطةل طةورة
ـــدةدات، ضونكة

َ
هةل ســـةر باوك و دايكدا

هةقيقةت يةك لةسةر تةنيا ئةو هةميشة
بةيةك دنيا هةموو وافَيربووة راهاتـــووة،
دةضَيتة و دةبَيت كةطةورة ببينَيت، رةنط
و باوك

َ
لةطـــةل هةرزةكارييةوة قؤناغى

دةبَيت، بةرطةى ناكؤكى تووشـــي دايكيدا
دةســـتدةكات و ناطرَيت ئـــةم ناكؤكيـــة
دايك بةرامبةر شـــةِرانطَيزى بةنواندنى
َ
جياوازى لةطةل لةســـةر ضونكة و باوك،
نةهَينـــاوةو فَيرى رايان كةســـانى ديكـــة
نةكردووة، ذيانيـــان ثَيكـــةوة طفتوطؤ و
ئةم نرخى و بـــاوك بةمشـــَيوةية دايـــك
ةكةيان

َ
بةمندال دةدةن كة طريية جةمسةر

خَيزانى بارودؤخَيكى لةرَيطةى بةخشيوة
بةبريؤكةى جةمسةرطرى بةســـتوو ثشت

دامةزراوة. بريكردنةوة تاك يان
تَيربــوون لةنَيــوان 5. ثَيويســتيةكان
مـــرؤظ ذمارةيةكى زؤر و بَيبةشــبووندا:

دةروونناســـي زاناى هةية، ثَيداويســـتى
هةرةمى ماســـلؤ ئةبراهـــام بةناوبانـــط
مرؤظ َيت

َ
دةل داناوةو ثَيداويســـتييةكانى

هةية بايؤلؤذى جةســـتةيي ثَيداويســـتى
خواردنةوةو و خـــواردن لـــة كةبريتيية
دواى ثؤشاك، و نيشـــتةجَيبوون شـــوَينى
ئينتيما ئينتيمادَيت، بؤ ئةو ثَيويســـتى
دواى مرؤظايةتى، و ت

َ
وال و بـــؤ خَيـــزان

ئةويشثَيداويستى بؤ خؤشةويستىدَيت،
كةســـَيك ك وةك

َ
بكات خةل واتة هةســـت

دةطرن لةكارةكانى رَيز و لَيدةطرن رَيزى
ماســـلؤ لةكؤتايي يـــدا،

َ
لةطةل شـــادن

َ
و دل

ئاماذةىداوةبةثَيويستىتاك هةرةمةكةدا
لةم خؤى مرؤظ واتة خود، بةديهَينانى بؤ
وةستاوة، ةدا

َ
بةديبهَينَيتولةمخال ذيانةدا

مرؤظايةتى ســـةربةقوتابخانةى ضونكة
هةموو كؤتايي مـــرؤظ واية بـــوو كةثَيي
ثَيويستييةكى لَيرةدا ئَيمة م

َ
بةال شتَيكة،

دةكةين كةبريتيية زيـــاد طرنط ديكةى
مرؤظ ضونكة رؤحى، لةثةيوةنديكردنى

ثَيويستىبةثةيوةنديكردنىرؤحيية.
ثَيويســـتة ثَيداويســـتيانة ئـــةم 
بةومانايةى تَيربكرَيـــن، بةهاوســـةنطى
سةرةكييةكان ثَيداويســـتيية بة سةرةتا
خواردنةوةو و خؤراك لة دةســـتثَيبكةين
ثؤشاك، ثاشان و نيشـــتةجَيبوون شوَينى
... و خؤشةويستى ئينتيما، ئاســـوودةيي،
ثَيداويستيانة لةم هةريةك بةمشـــَيوةية
و خؤيـــان وةردةطرن و ماَّـ تَيردةكرَيـــن
َ
زال ديكةياندا ئةوى بةسةر كامَيكيان هيض
هاوسةنطييةك ثَيويستة هةروةها نةبَيت،
بَيبةشـــبووندا و تَيربوون ثلةى لةنَيوان
ثَيويستى بةوةية مرؤظ هةبَيت، ضونكة
بةوةيـــة ثَيويســـتى تَيربَيـــت هـــاوكات
... بَيبةش بَيت ثَيداويســـتى لةهةندَيك
نةرةكان

َ
ثال بَيبةشـــبوون ضونكة بؤضي؟

دةكةن لةمـــرؤظ وا ضاالك دةكةنـــةوةو
بـــؤ و هةبَيـــت  ئومَيـــدى  و َيـــت 

َ
بجول

مرؤظ ئةطـــةر بدات،
َ
هـــةول ئامانجَيـــك
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تَيربوون، ئةوا هةموو ثَيداويستييةكانى
داهَينان بريكردنةوةو ةو

َ
جول  و

َ
هةول لـــة

شتانة دةوةستَيت. كةواتة هةر دةبَيت ئةو
دةبَيت، ثَييان ثَيويستى كةمرؤظ بمَينن
َ
هةول و بَيت ئةو شـــتانة لَييان بَيبـــةش
ثَيوة خةونيان و بةديهَينانيـــان بؤ بدات

ببينَيت.
و تَيربوون لةنَيوان هاوسةنطى كةواتة
هةموو

َ
مندال ئةطةر هةية، بَيبةشووندا

كةسَيكى دابينكرا بؤ ثَيداويســـتييةكانى
لةهةموو ئةطـــةر دروســـت دةرناضَيـــت،
زؤر يان بوو بَيبةش ثَيداويستييةكانيشي
و كينةو بة رك هةست بَيبةش بوو، ئةوا
بَيبةشي دةكات بةرامبةر هةموو كةسانى
دةكات هةســـت ضونكـــة ضـــواردةورى،
ناكةوَيت. دةســـتى بةضييـــة ثَيويســـتى
زانايانىدةروونناسيهاوكَيشةيةكيانداناوة
هةقيقةتَيكى و بكرَيت ئةزموون دةكرَيت
واية ثَييان دةطرَيت، لةخؤ بةســـووديش
َ
مندال ثَيداويستييةكانى 70%ى ثَيويستة
100%ى ئةطـــةر تةنانةت دابينبكرَيـــت،
و بوون لؤذيكـــى ثَيداويستييةكانيشـــي
م
َ
بةال بـــوو، ثَييان ثَيويســـتى بةراســـتى

100%ى ثَيداويســـتييةكان ثِركردنةوةي
ضونكة ،

َ
منـــدال ســـةالمةتى نابَيتةهؤى

بمَينَيتةوة كةنةيبَيت دةبَيت شتَيك هةر
ثَيوة ببينَيت خةونى و بدات ى بؤ

َ
هةول و

ئايندةدا دةســـتى لة و ئومَيـــدى هةبَيت
بؤئةوةى بدةين هانى دةبَيت و بكةوَيـــت
دةســـتكةوتنى ـــي

َ
هةول و كارى بؤبـــكات

بدات.
طةشةدا قؤناغةكانى لةطةَل رؤيشتن .6
ةكانى

َ
كةمندال َيـــت

َ
دةل زؤرجـــار دايـــك

بضووكبوونخؤشيان ويستووةوهةستيان
يدا

َ
لةطةل و زؤر لَييـــان كردووة بةشـــَيكة

طةورةبوون، كاتَيك م
َ
بـــةال طوونجاوبوون،

يانـــدا،
َ
لةطةل دةكات هةســـت بةنامؤيـــي

و نني ـــي
َ
مندال ئَيســـتا َيـــي

َ
هـــةروةك بل

ضونكة ناطونجَين، يدا
َ
لةطةل هةستدةكات

بةهةمان لَييان لةتَيطةيشـــتن شكســـتة
خؤيشي و لةم تَيناطةن ئةوانيش شـــَيوة
ةية

َ
هةل خؤى ئايـــا نازانَيت بةتةواوةتـــى

َيت
َ
دةل دايكـــة ئةم ةكانـــى...

َ
يـــان مندال

قؤناغةكانى ذيانى لـــة قؤناغَيك ئـــةو لة
و بووة ياندا كـــؤك

َ
ةكانيـــدا لةطةل

َ
مندال

ةكانىطةورةبوون
َ
ممندال

َ
رَيككةوتووة،بةال

ئارةزوو و نةريت و داب و بريكردنـــةوةو
وئةم بةداخةوة روانينيان ثةرةيسةندووة
بِروات، قؤناغانةدا ئةم

َ
لةطةل نةيتوانيوة

ماوةتةوةو دياركراو قؤناغَيكـــى لة تةنيا
ةكانىلةطةشةو

َ
جَيطريبووة،لةكاتَيكدامندال

ئةو لَيرةوة بةردةوام بوون، ثةرةســـةندن
دروستبووة، نامؤيي بؤشايية لةنَيوانياندا
داوة،

َ
سةريهةل نَيوانيان زمانى جياوازى و

و ذيان و ئةوان لةدنياى دايكةكة ضونكـــة
سةردةمةى لةو طةية

َ
كؤمةل ئةو سروشتى

نازانَيت و تَيناطات تيادا دةذيـــن، ئةوانى
بكات... دا

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل ضؤن

باوك  و دايك  لةبةرئـــةوة ثَيويســـتة
دا برؤن،

َ
مندال طةشةى  قؤناغةكانى

َ
لةطةل

ياندا
َ
لةطةل قؤناغ بة قؤنـــاغ بةومانايةى

زؤر رؤيشـــتنة ـــدا
َ
لةطةل ئـــةم بذيـــن. 

كو
َ
ن، بةل

َ
منداال بؤ تةنيا نةك بةســـوودة

ئةوانيش باوكيش، ضونكـــة و بؤ دايـــك
ئـــةو ســـةرلةنوَي بةوةيـــة ثَيويســـتيان
بطَيِرنةوة، بؤنمونة بؤخؤيـــان قؤناغانة
بةباشـــي ى

َ
مندال قؤناغى باوكَيك ئةطةر

نةذيابَيتوقؤناغىهةرزةكاريشيبةباشي
بَيت، هؤيةك لةبةرهةر بةرَينةكردبَيـــت
َ
لةطةل ديكة جارَيكى ئةزموونانة ئةو ئةوا
هةروةك دةكاتةوة دووبارة ةكانيـــدا

َ
مندال

دةذَيتةوة كةلةدةستى لةو قؤناغةدا َيى
َ
بل

طوناهَيكى هيض ئـــةوةى ئةو بَي يان داوة
جا بةهؤى دةرضـــووة هةبَيت لةدةســـتى
لةرووى ئةمة بَيـــت، هةربارودؤخَيكةوة
ضونكة هةية، ســـوودى زؤر دةروونيةوة
نةيتوانيوة خؤيدا كةلةكاتى ئةوشتانةى
دةذَيتةوةو تياياندا جارَيكىديكة بيانكات،

تةواودةبَيتيان كةموكوِريية بةمةشئةو
ئازار كةمايةى دةبن ســـاِرَيذ ئةوبرينانة
بوونبؤىلةقؤناغَيكى دياريكراوىذيانيدا.
لةهةمانكاتيشدابةمشَيوةيةدةضَيتةسةر
بةمةش و ةكانى

َ
مندال شـــةثؤلي هةمـــان

و دةكةوَيت دةست دوواليةنة ســـوودَيكى
و طةنجَيتى دايك هةرزةكارى و ى و

َ
مندال

تةواو تَيرو كةسَيتيان دةبنةوة نوَي باوك
ةكردنيان

َ
دةبَيتكةكاردانةوةلةسةرمامةل

َيت.
َ
ةكانياندابةجَيدَيل

َ
مندال

َ
لةطةل

:
َ
ئـــريادةى منـــدال لة 7. رَيزطرتـــن
باوةِرةدان لـــةو باوكان و لةدايك زؤرَيـــك
كاتَيك يان نيية هيـــض ئريادةيةكى

َ
مندال

طةورة دةبَيت كـــة دةكات طةشـــة ئريادةى
م
َ
بةال طةورة، ثياوَيكى يـــان و دةبَيتة ذن

ئريادةى زووةوة هـــةر لةكاتَيكـــى
َ
مندال

تَيبينى ئةمة بكات هةية، دايك دةتوانَيت
دةكاتةوةو رةت شتَيك ةكةى

َ
مندال كاتَيك

دةطرَيت. بةدةستيةوة توند ديكة شتَيكى
بةثَيي تةنيـــا ئريادةنييةو بـــَي

َ
منـــدال

ى
َ
بةكؤنرتؤل بـــاوك و و دايك ئـــارةزووى

كاتَيك دايك تةنانةت َيتـــةوة.
َ
بجول ئةوان

ئريادةيةشـــدا بةبوونى ئةم دان و بـــاوك
لةو رةتيبكةنـــةوة، دةنَيـــن دةيانةوَيـــت
زياتريان ئةزموونـــى ئـــةوان بـــاوةِرةدان
لةشارةزايي لةذياندا شـــارةزاييان هةيةو
بؤيـــة ثَيويســـتة ئةوان  زياتـــرة

َ
منـــدال

بذَيرن
َ
هةل بؤ ذيانى بريكردنةوةو رَيطةى

شتَيكى شـــَيوازو هةموو و و ئامانجةكانى
لةبـــاوك و زؤرَيـــك بـــؤ ديـــاري بكـــةن.
دةدةن

َ
هةول ئاســـتةى ئةو دةطةنة دايكان

خؤيان ةكانيـــان وَينةيةكى تةواوى
َ
مندال

ئةوان لةوبـــاوةِرةدان يـــا بَيـــت، وادةزانن
يان شياون مرؤظايةتى وَينةى باشـــرتين
 كاتَيك

َ
مندال شـــياون، مؤدَيلي باشـــرتين

رةتدةكرَيتةوة ئـــريادةى دةكات هةســـت
رةقي كةللـــة نواندنى بـــة دةســـتدةكات
طةورةية ئةمةش كَيشةيةكى ياندا،

َ
لةطةل

بةدةســـتيةوة باوكان و لةدايك كةزؤرَيك
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كضةكةمان َينكوِرةكةمان يا
َ
َيننو دةل

َ
دةنال

ضارةســـةرى دةدةن
َ
هةول كةللة رةقـــةو

دةروونى بؤالى ثزيشـــكى دةيبةن بكةن،
بطرَيت و قســـةيان لة طوَي بكات تا فَيرى
بكات، جَيبةجَيي دةيانةوَيت ئةوان ئةوةى
كارة ئةم بَيطومان ثراكتيكييةوة لةرووى
يش خاوةنىئريادةى

َ
ناكرَيت،ضونكة مندال

بدةين
َ
هةول بؤضي خؤيةتى سةربةخؤى

ئةمةش لَيبطرين، رَيطـــةى يان بيطؤِرين
خاوةنى لةبةرئـــةوةى ناطةيةنَيت ئـــةوة
ئريادةى سةربةخؤىخؤيةتىئيدى رَيطةى

بيكات. ويست هةرضييةكى بدةين
كةجؤرَيكة  ديـــارى شـــَيوازى  زاناكان
دووبةش بؤ لةثةرةوةردةو ئاِراستةكردن و
يةكةم جؤرى دابةشدةكةن، دووجؤر يان
«ديارى دووةم ثَيِراطةياندنـــة» «ديـــارى
َين

َ
 دةل

َ
بةمندال يةكةمجار كردارة»، واتة

ثَيويســـتة ةية،
َ
هةل ئةوة و ئةوة  راســـتة

و ذيـــان
َ
لةطـــةل تـــا ياســـايةك هةبَيـــت

بطونجَيت، طةردوونـــدا ذينطةو هةمـــوو
ياساية ئةو باوك دايك و ثَيويســـتة بؤية
منابَيتضاوةِرَيي

َ
بةال رابطةيةنن،

َ
بةمندال

ياسايةوة بةو
َ
لةمندال تةواو ثابةندبوونى

ضونكة َين،
َ
بل ثَيي ئةوةندة تةنيا ناكرَيت

كاتَيك ديارى كردارة، هةية كة ديكة ديارى
دةبَيت ثةيامانة بؤئةو كاردانةوةى

َ
مندال

بؤهةموويان كاردانةوةى ناطةيةنَيت ئةوة
بؤ كاردانةوةى دةشـــَيت ضونكة هةبووة،
هةندَيكهةبَيتوهةندَيكيانرةتبكاتةوةو
بكات، هةمواريان و بطؤِرَيت هةندَيكيـــان
و هزرى روانـــني خؤى ئـــريادةو ضونكـــة
بووة، كةبضووكيش كاتَيك تةنانةت هةية
نيابني

َ
دل لـــةوة ثَيويســـتة لةبةرئةمانة

دوايي و دةكات بذاردن
َ
هةل كةلةسةرةتادا

تاقيياندةكاتةوة.
لـــةدواى كةخؤيـــان دايـــك و بـــاوك
ئةزموونى و قؤناغ ضةندةهـــا تَيثةِرينى
فَيربـــوون و ثَيطةيشـــتن ـــة

َ
هةل زؤرو 

كةئَيســـتا دؤخـــةى ئـــةو طةيشـــتونةتة

لةو ةكةيان
َ
مندال دةيانةوَيـــت تيايـــدان،

ئةوان شَيوازى هةمان تةمةنيدا قؤناغةى
ثةيِرةوبـــكات، بؤنمونـــة و وةربطرَيـــت

دةيانةوَيت  ن
َ
40 يـــان 50 ســـال خؤيـــان

هةمان  ةكةيان
َ
يان 10 سال

َ
5 سال ة

َ
مندال

ئةمةش هةبَيت. ئةوانـــى راو ئاِراســـتةى
دذى مرؤظـــةو خؤِرســـكى دذى دؤخـــى
و بذادن

َ
هةل ئـــريادةو و مرؤظ سروشـــتى

بةرثرسيارَيتييةكانني،ئةطةردايكوباوك
سوور بوون ةية

َ
مامةل شَيوازة لةسةر ئةو

بةردةوام و دةبَيت دروست كَيشة دةبينني
كة دةكةن ةكةيان

َ
مندال  لةدةســـتى

َ
سكاال

ناكات، لةكاتَيكدا رةقةو بةقسةيان كةللة
نةبَيت ئةوةندة ناوَيت لَي هيضيان ئةوان
ئةوة لةراستيدا لةقسةكانيانبطرَيت، طوَي
ةكةىدروستكردووة

َ
وَيستةىمندال

َ
ئةوهةل

ضوونةتة كة خؤيانة  و باوك دايك تةنيا
ناتوانن و خؤيان رابردووى لوولثَيضي ناو
لةوسةردةمةدا

َ
مندال ثَيداويستييةكانى

جياوازة تةواو تيايـــدا دةذى و كة ببينني
ئةوان، ى

َ
مندال ســـةردةمى لة بارودؤخى

جياواز تـــةواو لةدنيايةكى ضونكة ئـــةو
دةذى. ئةوان لةدنياى

تيان
َ
دةسةال باوك و دايك لةبةرئةوةى

ى بكةن، واى
َ
كؤنرتؤل دةدةن

َ
هـــةول هةية

بِروات نة
َ
هَيال ئةو لةسةر تةنيا لَيدةكةن

يةكَيك دةرئةنجام داناوة، بؤيان خؤيان كة
ذَير لة

َ
منـــدال يان ، دووانة دةبَيت لـــةم

تةسليم ئةواندا ستةمى فشارو كاريطةرى
نَيطةتيظى َيكى

َ
مندال دةبَيتـــة و دةبَيـــت

كةهيض بـــاوك بةدايـــك و ثشتبةســـتوو
دةستثَيشـــخةرى بـــذاردن و

َ
هةل ئريادةو

ضونكـــة نةبَيـــت، خؤبةخؤييةكـــى و 
و دايك تةســـليمى خـــؤى بةتةواوةتـــى
جؤرَيك تووشـــي هاوكات كردووة، باوكى
لةوانةية دةبَيت، نَيطةتيظ شةِرانطَيزى لة
لةرووى و بَينَيـــت شكســـت لة خوَيندندا
ييةوة ســـةركةوتوو

َ
و مؤِرال يةتى

َ
كؤمةال

ة كةخؤىتةسليمىدايك
َ
ئةومندال نةبَيت،

ئةوانيش هةر دةيةوَيت كـــردووة و باوك
ســـةرنةكةوتنى و شكســـتى دةرئةنجامى
وَينةيةك كةويســـتويانة بطرنة ئةســـتؤ
ةو

َ
ى هةموو جؤل

َ
كؤنرتؤل و خؤيان لة بَيت

كردارَيكيانكردووة.
هةموو  و ببَيت ياخى

َ
 لةوانةشةمندال

شـــةِرانطَيزبَيت، و شـــتَيك رةتبكاتـــةوة
دذى بةثَيضةوانـــةوةو هةمـــوو شـــتَيك
توندوتيذ َين،

َ
دةل كةثَيي بـــكات ئةوانةوة

دةبينيت ئةم دةســـتةواذانةى و دةبَيـــت
بخوَينم، دةيانةوَيـــت » لَيدةبيســـرتَيت:
بم، سةركةوتوو دةيانةوَيت » ، ناخوَينم»
رةوشتم «دةيانةوَيت نابم»، سةركةوتوو
دةبم كدا

َ
خةل خراثرتين

َ
لةطةل بَيت، باش

لَي رقيان كةئـــةوان دةكةم كارانة و ئـــةو
ئريادةكان ملمالنَيي لةبةرئـــةوةى يةتى»
ئةوان، يا دةيبةمةوة مـــن يا ئةوا ، هةية
و دةيكةم شـــتَيك بكـــةم، ضةندة بتوانم
ئةم دةيباتةوة. لةدواييـــدا كـــَي دةبينني
و ئازاراوى بؤهةردووال ملمالنَيية طةشتى
هةستى نَيطةتيظ و بةخش دةبَيت زيان
ةكة

َ
كةل باوك و دايك بةرامبةر

َ
مندال الى

و دايك الى شـــَيوة بةهةمـــان و دةبَيـــت
بةمشَيوةية و

َ
بةمندال بةرامبةر باوكيش

هةموواندةكةونةقةيرانةوةوناتواننلَيي
اليةنى بةهاتنةناوةوةى تةنيا بَينةدةرةوة
بكاتةوةو طرَييانة كةئةم نةبَيت يةم سَي
بِرةوَينَيتةوة نَيطةتيظانـــة ئةو هةســـتة
بـــووة ةكـــة

َ
كةل هةردووكيـــان كـــةالى 

لةسةر هةردووال سووربوونى لةئةنجامى
بةرامبةر. ئةوى ئريادةى رةتكردنةوةى

         
سؤزان وةرطَيِراني:

سةرضاوة:
Htt://forum.islamtory.com/

showthread
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وَيستطةي 750 مَيطاواتي ضةمضةماَل لةسةرةتاي 
ساَلي2007 وة دةستكراوة بةكاركردن تَييدا و تواناي ئةو 
وَيسطةية 750 ميطاوات كارةباية بةتةواوكردنيشي طرفتي 
كارةبا تاِرادةيةكي باش ضارةسةردةكات، ئةم وَيستطةية 

كاركردن تَيدا بةردةوامة سةرباري ئةو كَيشانةي كة 
لةدةوَلةتة دراوسَيكانةوة بؤي دروستكرا.

شاد محةمةد شوكر وتةبَيذي وةزارةتي كارةباي هةرَيم 
َ
دل

سةبارةت بةوَيستطةكة روونيكردةوة بةثَيي ئةو طرَيبةستةي 
وةزارةتي كارةباي هةرَيمي كوردستان ئةنجاميدا لةطةأل كؤمثانياي 

جَيبةجَيكاردا بِرياربوو وَيستطةي كارةبايي 750 مَيطاواتي 
لةكؤتايي 2008دا تةواوي كارةكاني بةئةنجامبطةيةنَيت، بةآلم 
بةهؤي دروستبووني ضةند كَيشةيةكةوة كارةكاني دواكةوت 
لةوانة دةستبةسةرداطرتني 37 ثارضةي وَيستطةكة لةتوركيا 
بؤماوةي ضوارمانط و دروستبوني كَيشةيةكي دارايي لةنَيوان 
كؤمثانيايي سةرةكي بؤ دامةزراندني وَيستطةكة لةطةأل 

َ
وَيستطةي 750 ميطاواتي ضةمضةمال

هةردي ئةبوبةكر
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كؤمثانيايي ناوةندي، ئةويش هؤكارَيك 
بوو بؤ دواكةوتني ثرؤذةكة، بةآلم ئَيستا 
هيض كَيشةيةك لة ئارادانيية و كارةكان 

بةباشي بةِرَيوةدةضَيت.
وتةبَيذي وةزارةتي كارةبا وتيشي: 
 -dhil ئـــةو ثرؤذةية لةاليةن كؤمثانيايي
ي هينديةوة لةطةأل كؤمثانيايي ماكســـي 
جيهاني بةهاوكاري ضةند كؤمثانيايةكي 
ي كارةكانيـــان دةكةن  و ضةندين 

َ
خؤمال

ثســـثؤِري بـــواري كارةبايـــش لةوآلتـــي 
كارةكة  بةريتانياوة هَيناوة سةرثةرشتي 
بةباشـــي  زؤر  كاركردنيشـــيان  دةكـــةن 
بةِرَيوةدةضَيـــت و دوو يةكةيان كاركردن 

تَييدا لةكؤتايداية.
باسي لةوةكرد كة لةقؤناغي يةكةمدا 
كاركردن زؤرطران بـــوو، بةهؤي هَيناني 
بؤري طـــازي سروشـــتي بؤ وَيســـتطةكة 
لةطوندي كؤرومؤر- ي ناوضةي قادركةرةم، 
بؤية قؤناغي يةكةم قورســـرتين كاربوو 
ئَيســـتاش لة%90ي كارةكاني تةواو بووة، 
وتيشي بةثَيي ئةو طرَيبةستةي كةكراوة 
ثرؤذةكة بةســـَي قوناغ تةواودةبَيت هةر 
قوناغـــةي دوويةكةيان تـــةواو دةكرَيت 
ثرؤذةكـــةش لـــة 6 يةكـــة ثَيكهاتـــووة 
هةريةكةيةكيشيان لةتوانايدا هةية 125 
مَيطاوات كارةبا بدات، واتا هةر 6 يةكةكة 

750 مَيطاوات كارةبا دةدات.
وَيســـتطةي 750 مَيطاواتي سلَيماني 
دواي  وةبةرهَينـــةرة  ثرؤذةيةكـــي 
وةزارةتـــي  لةاليـــةن  تةواوكردنيشـــي 
كارةبايي هةرَيمـــةوة كارةباي لَيدةكِرَيت، 
وةزارةت  وتةبَيـــذي  محةمـــةد  شـــاد 

َ
دل

ســـةبارةت بةضؤنيةتي ئةو طرَيبةســـتة 
وتي: طرَيبةســـتةكة لةجـــؤري doo ية 
وةبةرهَينةر خاوةنـــي ثرؤذةكةية، دواي 
تةواوكردني  وةزارةتي كارةبا بةثَيي ئةو 
طرَيبةستة كارةبا لةكؤمثانياكة دةكِرَيت 
بـــؤ هةر كيلـــؤ واتَيك بِري 2,9 ســـةنت 
دةدات بةكؤمثانياكـــة، حكومةتيش بؤي 

هةيةى دواي 15 ســـاأل ئةو طرَيبةســـتة 
وةشَينَيتةوة و كارةبا لةو كؤمثانياية 

َ
هةل

نةكِرَيـــت، وتةبَيـــذي وةزارةتـــي كارةبا 
ئةوةشـــي روونكردةوة كة ئـــةو ثرؤذةية 
بـــِري 510 مليـــؤن دؤالري تَيدةضَيـــت، 
وةزارةتي كارةبـــاش وةك هاوكارييةك بؤ 
وةبةرهَينةرةكان 90 مليؤن دؤالري داوة 
بةكؤمثانياكة دواي 2 ساأل لةتةواوكردني 

ثرؤذةكة لَيي وةردةطَيرَيتةوة.
وَيســـتطةي كارةبايي 750 مَيطاواتي 
دواي تةواوبوني هـــةر 6 يةكةكة ِرؤذانة 
ثَيويســـتي بـــة 180000 مليـــؤن ثَيي 
ضوارطؤشـــة طازي سروشـــتي هةية، ئةو 
طـــازةش لةطوندي كؤرو مـــؤري ناوضةي 
قادركةرةمةوة دابيندةكرَيت تةواوي ئةو 
بؤِريانةيش كة ِراكَيشراوة لةتوانايدا هةية 
 
َ
طاز بؤ وَيســـتطةي كارةبايي ضةمضةمال

و 500ميطاواتـــي هةولَيريش دابينبكات، 
شاد محةمةد شوكر وتي: ئَيستا ثرؤذةي 

َ
دل

طازي سروشتي كؤرومؤر تةنيا دةتوانَيت 
طازي سروشتي بؤ3 يةكة دابينبكات طةر 
يةكةكاني ديكةي وَيستطةكة بكةوَيتةكار 
ئةوا بةطازي شـــل كاري ثَيدةكةين، بةآلم 
بِريـــارة لةمانطي ئابـــدا ثرؤذةيةي كؤرو 
مؤر طازي سروشتي بؤ هةردوو وَيستطةكة 
بةرهةمبهَينَيت، جطـــة لةعةمباركردني 
طازي سروشتي لةوَيستطةكة كة عةمباري 

تةواوي  بؤدادةنرَيت.
 
َ
وَيستطةي 750 مَيطاواتي ضةمضةمال

تاكة وَيستطةية لة عَيراقدا، بؤية دةكرَيت 
بة ثرؤذةيةكي سرتاتيذي وةسفبكرَيت، ئةو 
كةلوثةالنةي كةلة ثرؤذةكةدا بةكاردَيت 

تةواوي لةوآلتاني دةرةوة طةيشتوون.
ـــي 

َ
كؤمثانيـــايdhil  ئَيســـتا لةهةول

بةئةندازيارانـــي  ِراهَينـــان  ئةوةدايـــة 
كوردستان بكات بؤئةوةي دواي تةواوبوني 
ثرؤذةكـــة دةســـتي كار لةوآلتاني ديكةوة 
شاد محةمةد 

َ
نةهَينَيت بؤ كوردســـتان، دل

وتـــي: ئـــةم ثرؤذانـــة ضةند ســـودَيكي 

هةية يةكةميـــان فراوانبووني كاركردن 
ِراهَينانـــي  و  كوردســـتاندا  لةهةرَيمـــي 
ئةندازياران لةســـةر ئةو كارة زةبةآلحانة 
و هةروةهـــا ســـودوةرطرتن لةوزةكـــةي، 
ضونكـــة لةئَيســـتادا  %50ي هاووآلتيانى 
كوردستان ســـودمةنددةبن لةو ثرؤذةية 
ةكانـــي 

َ
هةول كارةبـــاش  وةزارةتـــي  و 

بةردةوامة بؤ ئةنجامداني ثرؤذةي ديكة 
ثـــرؤذةي 400  لةوانـــة  لةكوردســـتاندا 
مَيطاواتـــي و 100مَيطاواتـــي دهـــؤك و 
51مَيطاواتي تاســـلوجةو 300 مَيطاواتي 
خةبـــات و ثرؤذةيةكي ديكـــةي كارةباش 
لةبَيخاأل لةاليةن كؤرييةكانةوة بةمزوانة 
دةكةوَيتة كاركردن، تةواوي ئةم ثرؤذانة 
وادةكات كَيشـــةي بَيكارةبايي تاِرادةيةكي 
بـــاش ضارةســـةربكرَيت، ثـــرؤذةي 750 
 لةكؤتايي 2009دا 

َ
مَيطاواتي ضةمضةمال

بةيةكجاري تةواودةبَيت.
ي 

َ
بةثَيي ئةو زانيارييانةي كة لةكؤنرتؤل

مةركـــةزي هةرَيمـــةوة دةســـتكةوتوون 
هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةي 24سةعات 
كارةبا هةبَيت، ثَيويستي بة 1750ميطاوات 
كارةبـــا هةيـــة، بـــةآلم لةئَيســـتا بةبـــَي 
وَيستطةي 750 ميطاواتي هةرَيم، تواناي 
بةرهةمهَينانـــي 580 ميطـــاوات كارةبـــا 
هةية، ئةويش 450ميطاواتي وَيســـتطةي 
500ميطاواتـــي هةولَيـــرو 20ميطاواتي 
بةنـــداوي دوكان و دةربةنديخان و  -25

ســـةقةر  لةوَيســـتطةكاني  40ميطـــاوات 
و  ســـلَيماني  ثارَيزطـــاي  لةســـنووري 
30ميطاوات لةوَيســـتطةي ســـةقةرةكاني 
هةولَيرو دهـــؤك بةرهةمدَيـــت، لةطةأل 
ئـــةوةي 125 ميطاوات كارةبـــا لةتوركيا 
بـــؤ دهـــؤك و 10 ميطاوات لةئـــريان بؤ 
ثَينجوَين و دةوروبةري دةكِردرَيت، لةطةأل 
90 ميطـــاوات كة لة كارةباي نيشـــتماني 
عرياقةوة دةطاتـــة هةرَيم، بةمةش تَيكِرا 
نزيكةي 805ميطاوات كارةبا لةهةرَيمدا 

سةرفدةكرَيت.
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طرنطرتيـــن  بـــة   MP3 تةكنيكـــى 
تةكنيكى ثةرةثَيدانـــى فايلة دةنطيةكان 
دادةنرَيت بة تايبةتـــى كاتَيك كاريطةرى 
لةســـةر كارة ميوزيكيـــةكان دةركـــةوت 
وبونـــةوةى كاســـَيتة 

َ
،وةك دةزانـــني بال

موطناتيســـيةكان كة دةنطةكانى لةســـةر 
تؤمار دةكران و ئامَيرة ئيشثَيكارةكانيان 
جـــؤرا و جؤر و قةبارة جياواز بوون هةتا 
طرياوبوون ،ثاشـــان 

َ
ثضوكرتينيـــان كة هةل

ديســـكة لةيزةرية ثةســـتَيوراوةكان (سى 
دى )هاتنة كايةوة كة بة ِروونى و ســـافى 
دةنطةكانيـــان جيادةكرَينـــةوة و ئامَيرة 

ئيشثَيكارةكانيانيشيان ثةرةيان سةند . 

      MP3 خوُّـ كاركردنى
وبونةوةى بةكارهَينانى 

َ
 بال

َ
لةطةل

تؤِرةى ئينتةرنَيت و ثَيويستى بوونى  
بـــة دةنـــط و ِرةنط و ظيديـــؤ تةكنيكى 
ـــى دةنـــط بة شـــَيوةى 

َ
تؤمـــارى ديجيتال

فايلى دةنطى بةناوى  MP3 ثةرةيسةند 
وبوةوة بؤ 

َ
و بـــة شـــَيوةيةكى فـــراوان بال

هةوادارانـــى ميوزيك ،ئةو فايلة دةنطيانة 
بةوة جياكرَينةوة كة دةنطةكان زؤر روون 
و ســـافن و جَيطاى كةم دةطرن لة يادطاى 

كؤمثيوتةرةكاندا.
:MP3  فايلةكانى

خةزنكردنـــى زانياريـــةكان لةســـةر 
MP3 لة ِرَيى تيشكى لةيزةرةوة دةبَيت 
بةهةمان شـــَيوةى ديســـكة لةيزةريةكان 
ى  

َ
و تؤماركردنـــى دةنطةكانيش  ديجيتال

دةبَيت و ئةو زانياريانةى لةسةر ديسكةكان 
تؤمار دةكرَيـــن زانيارى ناثةســـتَيوراون 
و جـــؤر ضاكـــن، با نمونـــةى ثارضةيةك 
ميوزيك وةرطرين كة ضـــؤن تؤماركراوة 
لةسةر ديسكَيك، زانياريةكان بة ش بةش 
دةكرَيـــن و دةكرَين بة شـــَيوةى ذمارةيى 
ى) بة تَيكِرايى (44100) جار بؤ 

َ
(ديجيتال

 Sample هةر ضركةيةك كة ئةوةش بة
Rate  دةناســـرَيت و هةر نمونةيةكيش 
Sample جَيـــى دوو بايـــت (16 بـــت) 
دةطرَيـــت، هةر نمونةيةكيـــش دوو جار 
تؤمـــار دةكرَيـــت جارَيك بؤ بيســـتؤكى 
الى ضـــةث و جارَيكيـــش بؤ بيســـتؤكى 
الى ِراســـت لة سيستمى ســـترييؤدا و بة 

كردارَيكى ذمَيرةيى سادة دةتوانني  ماوةى 
تؤماركردنى يةك ضركة بزانني لة دةنط 
لةسةر سى دى ضةند ِرووبةر داطري دةكات 

لةسةر سى ديةكة:
samples/second * 16 bits/ 44,100 

 sample * 2 channels = 1,411,200
ـــدا بكرَيت لة 

َ
ـــةى لةطةل

َ
bits per مامةل

ئينتةرنَيتةوة و زياد لة دوو سةعات دةوَيت 
بؤ دابةزاندنى لةســـةر كؤمثيوتةرةكةت 

بةهؤى ئامَيرَيكى مؤديمةوة!
  :MP3 رؤَلي

ى MP3 كة 
َ
ئينجا  دَيينة ســـةر ِرؤل

بريتيـــة لـــة تةكنيكـــى second واتة 
ثَيوستمان بة ِرووبةرَيك دةبَيت كة بكاتة 
(4 ر1 مليؤن بت) لـــة يةك ضركةدا يان 
(176000) بايـــت لـــة يـــةك ضركـــةدا 
.خؤ ئةطةر وامـــان دانا كة ناوةندى كاتى 
خايةنراوى طؤرانيـــةك دةطاتة 3دةقيقة 
ئةوا ئةو طؤرانية لةسةر ديسكَيكى لةيزةرى 
سةربةخؤ تؤمار دةكرَيت كة قةوارةكةى 
32MB دةبَيت كة ئةوةش قةوارةيةكى 
زؤر طةورةية كة زةحمةتة ثةســـتاوتنى 
دؤســـية دةنطيةكان كـــة يارمةتيدةرة بؤ 
كةمكردنـــةوةى ِرووبـــةرى داطريكراو لة 
يادطاكاندا بة بَى ئةوةى ئةوة كاربكاتة سةر 
سافى و ِروونى دةنطةكان، واتة مةبةست لة 
سيستمى MP3 ئةوةية كة دؤسية دةنطية 
ية خةزنكراوةكان بثةستَيورَين بؤ 

َ
ديجيتال

14 جـــار بَيئةوةى ئةوة كاربكاتة ســـةر 
 32MB ســـافى دةنطةكان، بؤية دةكرَيت

 
   جوان محةمةد

MP3 ضؤنيةتى ئيشكردنى
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لـــة تؤمـــارى ســـةر ديســـكَيكى لةيزةرى 
بطؤِررَيت بؤ 3MB بة شَيوةى MP3 و 
بة هةمـــان ضاكَيتى ئيرت لَيرةوة دةكرَيت 
دؤســـيةيةكى 3MBى دةنطى لة ماوةى 
ضةند دةقَيقةيةكدا دابةزَينرَيت لة جياتى 

ضةند سةعاتَيك.
ثَيـــش ئـــةوةى بـــاس لـــة بريؤكةى 
ثةســـتاوتنى دؤســـية دةنطيـــةكان واتة 
طؤِرينى فايلى (دؤســـية)دةنطى لة ســـى 
ديةوة بؤ MP3 بكةين با هةندَيك نمونة 
لة سةر ثةستاوتنى فايلى وؤرد بينني بؤ 
كةمكردنةوةى قةوارةكانيان بة شـــَيوةى 
فايلى rar يان zip ويان ثةستاوتنى وَينةى 

 GIF فؤتؤطرافـــى بة شـــَيوةى

 JPG يـــان
هةمـــوو  ،ئةوانـــة 

بةرنامـــةى ثةســـتاوتنى فايلةكانـــن بة 
هةمـــوو جؤرةكانيانـــةوة بة مةبةســـتى 
كةمكردنةوةى قةوارةكانيان بة بَيئةوةى 

كاربكاتة سةر ضاكَيتى ئةو فايالنة.
بريؤكةى ثةستاوتنى فايلة دةنطيةكان 
ثشت بةو بنةمايانة دةبةستَيت كة رةضاوى 
سيفةتةكانى طوَيى مرؤظـ دةكات كة خؤى 

لةم خاَالنةدا دةبينَيتةوة:
1. دةنطى وا هةن كة طوَيى مرؤظــــــــ 

نايانبيستَيت.
2. دةنطى وا هـــةن كة طوَيى مرؤظــــ 

باشرت دةيانبيستَيت لة دةنطةكانى ديكة.
دوو  ســـاتدا  يـــةك  لـــة  ئةطـــةر   .3
دةنطـــى  ســـةرضاوةى 
ئةوا  هةبوون 
نيـــا  تة

نطة  ة د

بةرزةكةيـــان 
دةبيسرتَيت.

بـــة رةضاوكردنـــى ئةو راســـتيانةى 
ثَيشةوة بةشى زؤر لةو ثارضة ميؤزيكةى 

مةبةســـتة بطؤررَيت بؤ  MP3 دةبِررَين 
بة بَيئـــةوةى طوَيطر هةســـت بـــكات بة 
جياوازى لة نَيوان دةنطةكان ثَيش و ثاش 
طؤِرينيان بـــؤ MP3، ضونكة لة ميانةى 
كـــردارى ثةســـتاوتنةكة ئـــةو لةرةلةرة 
نةبيســـرتاوانة الدةبرَين كة طوَيى مرؤظـــ 
نايانبيستَيت بةوةش قةوارةى ئةو فايالنة 
كةمدةبَيتـــةوة كـــة بتوانرَيت لة ســـةر 

دا بكرَيت.
َ
ةيان لةطةل

َ
ئينتةرنَيت مامةل

MP3 لة ضييةوة هاتووة؟
بـــؤ زانينى ئـــةوة با ســـةرنجى ئةم 
كـــة   MPEG بدةيـــن  كورتكراوةيـــة 
 Moving Picture Experts كورتكـــراوةى
ةى شارةزايانى وَينةى 

َ
Group  واتة كؤمةل

ةيـــة ثةرةيان بة 
َ
وة كـــة ئةو كؤمةل

َ
جوال

سيستمى ثةستاوتنى فايلى ظيديؤييان دا 
 DVD بؤ نمونـــة دةتوانن كة فايلةكانى
يان HDTV  ويان فايلة تؤماركراوةكانى 
ـــة فةزاييـــةكان DSS و طؤِرينيان 

َ
كةنال

بؤ فايلـــى     MPEG  ئةنجامبدةن بؤ 
م 

َ
ئةوةى قةوارةى فايلةكة كةمبَيتةوة، بةال

ئةو فايلة وَينةييانة فايلى دةنطيشـــيان 
 ثةستاوتنى فايلة 

َ
داية بؤية لةطةل

َ
لةطةل

يـــدا 
َ
ظيدؤييـــةكان بـــؤ MPEG لةطةل

دةنطةكانيش دةثةســـتَيورَين بة شَيوةى 
MPEG ضينى ســـَييةم بؤ دةنط واتة  
MPEG audio layer 3 كة بة كورتى 

MP3  ناسراوة.
لةطــةَل بَالوبوونــةوةى MP3 فايلى 

دةنطى ديجيتاَلى ديكة هةن وةك:
WMA - Windows Media Audio

 WAV - Waveform Audio

 MIDI - Music Instrument Digital

 .Interface

 AAC - Advanced Audio Coding

 ((AAC

 Ogg Vorbis - A free, open, and

 un-patented music format

 ADPCM - Adaptive Differential
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طؤِرينى فايلى (دؤســـية)دةنطى لة ســـى 
MP3ديةوة بؤ MP3ديةوة بؤ MP3 بكةين با هةندَيك نمونة 
لة سةر ثةستاوتنى فايلى وؤرد بينني بؤ 
كةمكردنةوةى قةوارةكانيان بة شـــَيوةى 
zip يان zip يان zip ويان ثةستاوتنى وَينةى  rar فايلىrar فايلىrar

GIF فؤتؤطرافـــى بة شـــَيوةى

JPG يـــان
هةمـــوو  ،ئةوانـــة 

. دةنطى وا هةن كة طوَيى مرؤظــــــــ 
نايانبيستَيت.

2. دةنطى وا هـــةن كة طوَيى مرؤظــــ 
باشرت دةيانبيستَيت لة دةنطةكانى ديكة.

دوو  ســـاتدا  يـــةك  لـــة  ئةطـــةر   .3
دةنطـــى  ســـةرضاوةى 
ئةوا  هةبوون 
نيـــا  تة

نطة  ة د

بةرزةكةيـــان 
دةبيسرتَيت.

بـــة رةضاوكردنـــى ئةو راســـتيانةى 
ثَيشةوة بةشى زؤر لةو ثارضة ميؤزيكةى 

دا بكرَيت.
َ
ةيان لةطةل

َ
ئينتةرنَيت مامةل

MP3 لة ضييةوة هاتووة؟
بـــؤ زانينى ئـــةوة با ســـةرنجى ئةم 
كـــة   MPEG بدةيـــن  كورتكراوةيـــة 
Moving Picture Experts كورتكـــراوةىMoving Picture Experts كورتكـــراوةىMoving Picture Experts

ةى شارةزايانى وَينةى 
َ
كؤمةل واتة  واتة  واتة Group

ةيـــة ثةرةيان بة 
َ
ئةو كؤمةل وة كـــة

َ
جوال

سيستمى ثةستاوتنى فايلى ظيديؤييان دا 
DVD بؤ نمونـــة دةتوانن كة فايلةكانىDVD بؤ نمونـــة دةتوانن كة فايلةكانىDVD

HDTVيان HDTVيان HDTV  ويان فايلة تؤماركراوةكانى 
ـــة فةزاييـــةكان DSS و طؤِرينيان 

َ
كةنال

MPEGبؤ فايلـــى     MPEGبؤ فايلـــى     MPEG  ئةنجامبدةن بؤ 
م 

َ
ئةوةى قةوارةى فايلةكة كةمبَيتةوة، بةال

ئةو فايلة وَينةييانة فايلى دةنطيشـــيان 
 ثةستاوتنى فايلة 

َ
داية بؤية لةطةل

َ
لةطةل

يـــدا 
َ
MPEGظيدؤييـــةكان بـــؤ MPEGظيدؤييـــةكان بـــؤ MPEG لةطةل

دةنطةكانيش دةثةســـتَيورَين بة شَيوةى 
MPEG ضينى ســـَييةم بؤ دةنط واتة  
MPEG audio layer 3 كة بة كورتى 

MP3  ناسراوة.
لةطــةَل بَالوبوونــةوةى MP3 فايلى 

دةنطى ديجيتاَلى ديكة هةن وةك:
WMA - Windows Media Audio

WAV - Waveform Audio

MIDI - Music Instrument Digital

 .Interface

AAC - Advanced Audio Coding

 ((AAC

Ogg Vorbis - A free, open, and

un-patented music format

ADPCM - Adaptive Differential
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 Pulse Code Modulation

 ASF - Advanced Streaming

 Format

 VQF - Vector Quantization

                                              Format

:MP3 بةكارهَينانى شَيوازى              
 MP3 زؤربةمان فايلـــة دةنطيةكانى
بةكاردةهَينني بـــؤ طوَيطرتن لة ميؤزيك 
ثاش داطرتنى لة ئينتةرنَيتةوة، دةتوانني 
 فايلة دةنطيةكانى 

َ
ة بكةين لةطةل

َ
زؤر مامةل

MP3 وةك  ئةوةى جارَيكى دى بيطؤِرينةوة 
بؤ سةر سى دى يان بة ثَيضةوانةوة بةهؤى 
بةرنامةى تايبةتيـــةوة و ئةو دةنطانة لة 
 PC كؤمثيوتـــةرة تايبةتيةكانى خؤمان
لَيبدةينةوة، هةروةها دةتوانني فايلةكانى 
MP3 بةكاربَينني بؤ كردارةكانى مؤنتاذ 
و زيادكردنى دةنطدانةوة و طةورةكردنى 
كردنى 

َ
دةنط و البردنـــى ذاوةذاو و تَيكةل

دوو ثارضـــة ميؤزيك و زؤرى ديكة ....  . 
ئةوانة و بوونى ئيشـــثَيكارى تايبةتى بؤ 

 .MP3 كارثَيكردنى فايلةكانى
ئيشــكردنى فايلةكان MP3: ثَيشرت 

 MP3 بؤ ئيشـــثَيكردنى فايلةكانى
ثَيويســـتمان بة بةرنامةيةكى 

تايبةت بوو كة دادةطرياية 
سةر كؤمثيوتةرةكانمان 

بـــؤ طوَيطرتـــن لةو 
دةنطيانة،  فايلة 

لـــة 

بةناوبانطرتينى ئةو بةرنامانةش بةرهةمى 
م ئَيستا زؤربةى 

َ
كؤمثانياى winamp بةال

كارثَيـــكارة دةنطيةكانـــى وةك بةرنامةى  
 Media بةرنامـــةى  و   Real player
player كة دوو بةرنامةى بةناوبانطن كار 
 
َ
بة فايلةكانى  MP3 دةكةن هاوِرَى لةطةل

م ئةطةر كةسَيك 
َ
بةرنامةى ديكةدا... بةال

كؤمثيوتةرى نةبوو ئـــةوا كؤمثانياكانى 
وةك سؤنى و كرياتيف و سامسؤنط ئامَيرى 
تايبةت بة ئيشـــكردنى ئـــةو فايالنةيان 
دروســـتكردووة كة لة كؤمثيوتةرةوة ئةو 
فايالنة دةطوَيزرَيتةوة بؤ سةر ئامَيرةكة و 
ئيشى ثَيدةكرَيت و زؤر لةو ئامَيرانةش لة 
ئوتومبَيلةكاندا دادةنرَين. لة ئَيستادا ئةم 
تةكنيكة نوَيية زيادكراوة بؤ ريكؤردةرى 
ئوتومبيلةكان و زؤر لة كؤمثانياكانى وةك 
سؤنى و كرياتيف و سامسؤنط ئيشثَيكارى 
فايلـــى MP3 يان ثـــةرة ثَيـــداوة كة لة 
كؤمثيوتةرةوة دادةطريرَين و بؤ سةر ئةو 
ئامَيرانة دةطوَيزرَينةوة و دةشخرَينة سةر 

سى ديةكان .  

ئيشــثَيكارى 
MP3:  هـــةر لـــةو 
كاتةى كة ئيشـــثَيكارى 

دا  ى 1998 
َ
ســـال لـــة  داهَينـــرا   MP3

و تـــا ئَيســـتا دادةنرَين بـــة طةورةترين 
دةســـتكةوتى بـــوارى ئامَيـــرة دةنطـــى و 
ميوزيكييةكان ،ئةوةش لةبةر بوونى زؤر 
سيفةتى باش كة لةو ئيشثَيكارانةدا هةن 
كة دةتوانرَيت بة هةزاران ثارضة ميؤزيك 
لَيبدرَيت بةهؤى ئةو ئامَيرة ثضووكانةوة 
بـــة جؤرَيك ئةو ثارضة ميؤزيكيانة رَيك 
و ريز دةكرَين ،ئةو ئيشثَيكارانةش زؤر و 

هةمةضةشنةن.        
سةربوردَيكى مَيذوويى:

ئةديســـؤن  دا  ى 1877 
َ
ســـال لـــة   ¿

فؤنؤطرافى داهَينا.
ى 1880 نيكؤال تيســـيال 

َ
¿ لـــة ســـال
راديؤى داهَينا.

ى 1887 دا ئيميل بَيرلينةر 
َ
¿ لة سال

كارتـــى داهَينـــان تؤمـــار دةكات لةســـةر 
داهَينانى بؤ ديســـكى تةختى توتيايى بؤ 

طرامافؤن.
يةكـــةم  دا   1906 ى 

َ
ســـال لـــة   ¿

بةرنامـــةى دةنطـــى ميؤزيـــك بةهـــؤى 
شةثؤُّـ كارؤموطناتيسيةوة بة بةردةوامى 
ثةخشـــكرا لة (براند رؤك)ى كاث كؤدى 

ماساشوستسى  ئةمةريكيةوة.
ى 1929 دا ئيســـتطةى 

َ
لـــة ســـال  ¿

بةشةثؤلكردنى لةرةلةر FM داهَينرا.
ى 1934 (جؤزيف بيطن) 

َ
¿ لـــة ســـال

يةكةم ســـةرى (تـــاث) tape ريكؤردةرى 
دروستكرد.

ى 1948 دا (كولومبيـــا 
َ
¿ لـــة ســـال

ريكؤردس) خلؤكةى طةورةى طرامافؤنى 
داهَينا كة (3,33) خول لة يةك خولةكدا 

 .(RPM) دةخواليةوة
ى 1949 دا RCA دةقيقةدا 

َ
¿ لة سال

طرامافؤنى RPM 45 ى داهَينا.
ى 1965 دا (track-8) تاثى 

َ
 لة ســـال

موطناتيسى داهَينرا. 
ئينتةرنَيـــت   1969 ى 

َ
ســـال لـــة   ¿

داهَينرا.

 فايلة دةنطيةكانى 
َ
ة بكةين لةطةل

َ
زؤر مامةل

MP3 وةك  ئةوةى جارَيكى دى بيطؤِرينةوة 
بؤ سةر سى دى يان بة ثَيضةوانةوة بةهؤى 
بةرنامةى تايبةتيـــةوة و ئةو دةنطانة لة 
PC كؤمثيوتـــةرة تايبةتيةكانى خؤمان

لَيبدةينةوة، هةروةها دةتوانني فايلةكانى 
MP3 بةكاربَينني بؤ كردارةكانى مؤنتاذ 
و زيادكردنى دةنطدانةوة و طةورةكردنى 
كردنى 

َ
دةنط و البردنـــى ذاوةذاو و تَيكةل

دوو ثارضـــة ميؤزيك و زؤرى ديكة ....  . 
ئةوانة و بوونى ئيشـــثَيكارى تايبةتى بؤ 

 .MP3 كارثَيكردنى فايلةكانىMP3 كارثَيكردنى فايلةكانىMP3
ثَيشرت  :MP3 ئيشــكردنى فايلةكان

MP3 بؤ ئيشـــثَيكردنى فايلةكانى
ثَيويســـتمان بة بةرنامةيةكى 

تايبةت بوو كة دادةطرياية 
سةر كؤمثيوتةرةكانمان 

بـــؤ طوَيطرتـــن لةو 
دةنطيانة،  فايلة 

لـــة 

وةك سؤنى و كرياتيف و سامسؤنط ئامَيرى 
تايبةت بة ئيشـــكردنى ئـــةو فايالنةيان 
دروســـتكردووة كة لة كؤمثيوتةرةوة ئةو 
فايالنة دةطوَيزرَيتةوة بؤ سةر ئامَيرةكة و 
ئيشى ثَيدةكرَيت و زؤر لةو ئامَيرانةش لة 
ئوتومبَيلةكاندا دادةنرَين. لة ئَيستادا ئةم 
تةكنيكة نوَيية زيادكراوة بؤ ريكؤردةرى 
ئوتومبيلةكان و زؤر لة كؤمثانياكانى وةك 
سؤنى و كرياتيف و سامسؤنط ئيشثَيكارى 
فايلـــى MP3 يان ثـــةرة ثَيـــداوة كة لة 
كؤمثيوتةرةوة دادةطريرَين و بؤ سةر ئةو 
ئامَيرانة دةطوَيزرَينةوة و دةشخرَينة سةر 

سى ديةكان .  

ئيشــثَيكارى 
هـــةر لـــةو   :MP3
كاتةى كة ئيشـــثَيكارى 

و ريز دةكرَين ،ئةو ئيشثَيكارانةش زؤر و 
هةمةضةشنةن.        

فؤنؤطرافى داهَينا.

راديؤى داهَينا.

كارتـــى داهَينـــان تؤمـــار دةكات لةســـةر 
داهَينانى بؤ ديســـكى تةختى توتيايى بؤ 

طرامافؤن.

بةرنامـــةى دةنطـــى ميؤزيـــك بةهـــؤى 
شةثؤُّـ كارؤموطناتيسيةوة بة بةردةوامى 
ثةخشـــكرا لة (براند رؤك)ى كاث كؤدى 

ماساشوستسى  ئةمةريكيةوة.

بةشةثؤلكردنى لةرةلةر 

يةكةم ســـةرى (تـــاث) 
دروستكرد.

ريكؤردس) خلؤكةى طةورةى طرامافؤنى 
داهَينا كة (

دةخواليةوة (

طرامافؤنى 

موطناتيسى داهَينرا. 

داهَينرا.
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ى 1979 ريكؤردةرى كاسَيتى 
َ
¿ لة سال

كمانةوة داهَينرا.
َ
لةاليةن سؤنى وال

ى 1983 دا دوو كؤمثانياى 
َ
¿ لة ســـال

ســـؤنى و فيليثـــس تةكنيكـــى ديســـكى 
ثةستَيوراويــــــــان (سى دى )داهَينا.

ى 1986 كؤمثانياى سؤنى 
َ
¿ bلة سال

ثةرةيدا بة تةكنيكى minidisk شـــةش 
 ثَيش ئةوةى بة شَيوةى بازرطانيانة 

َ
ســـال

ى 1992.
َ
بيخاتة بازاِرةكانةوة لة سال

ى 1989 دا ثةيمانطـــاى 
َ
¿ لـــة ســـال

مانـــى كارتـــى داهَينان 
َ
فِرانهوظـــةرى ئةل

.MP3 تؤماردةكات بؤ داهَينانى
ى 1992 كؤمثانياى فيليثس 

َ
¿ لة سال

 DCC ى
َ
كاسَيتى ثةســـتَيوراوى ديجيتال

داهَينـــا هـــةردوو كؤمثانيـــا ســـؤنى بة 
minidiscةوة و فيليثس بة DCC يةوة 
بة نيازبوون كة دةست بةسةر بازاِرةكاندا 
بطرن ثاش ئةوةى كة بةكارهَينانى كاسَيتى 

بةرةو كةمبوون دةضوو.
ى  1998 دا يةكةم ئيشثَيكارى 

َ
¿ لة سال

MP3 داهَينرا.
:MP3 تةكنيكى ئيشثَيكارى

 ئيشـــثَيكارةكانى MP3 بـــةوة لـــة 
ئيشـــثَيكارى ســـى دى وكاســـَيتةكان جيا 
دةكرَينةوة كة ئةمان ثارضةى ميكانيكى 
و  مؤتـــؤِر  وةك  تَيدانييـــة  ويـــان 

َ
جوال

كو ئيشـــثَيكارى MP3 فايلة 
َ
خلؤكة، بةل

ئةلكرتؤنيةكان ئيش ثَيدةكات بة هةمان 
بريؤكةى ئيشثَيكردنى فايلةكانى ديكةى 
كؤمثيوتـــةر كة ئـــةوةش بـــة بازدانَيكى 
جـــؤرى دادةنرَيت لة بوارى ئيشـــكردنى 

ئامَيرة دةنطيةكاندا.
قؤناغةكانى ئيشــكردنى فايلةكانى 

MP3 ئةمانةى الى خوارةوةن: 
1. داواكردنى فايلى  MP3ى 

مةبةست لة ميمؤريةوة.
2. كردنةوةى كؤدى فايلةكة.          

 3. طةورةكردنى نيشـــانة دةنطيةكان 
تـــا بيســـتلؤكةكان بتوانـــن دةنطـــةكان 

دةربكـــةن. بـــؤ جَيبةجَيكردنـــى ئـــةو 
ســـَى قؤناغـــة ئيشـــثَيكارى MP3 ئةم 
ثارضانـــةى لة خـــؤ طرتـــووة: ئينثؤتَيك 
بؤ زانياريـــةكان، يادطايـــةك (ميمؤرى)، 
مايكرؤثرؤسيســـةرَيك، ضارةسةركارَيكى 
 Digital   واتة (DSP) ى

َ
نيشانةى ديجيتال

Signal Processor، شاشةيةك ،دوطمةكانى 

ئاوتَيكى دةنط، طـــةورةكارى   ،
َ
كؤنـــرِتؤل

 MP3 دةنط، يةكةى وزةى كارةبا. ئامَيرى
 Firwier يان USB لة رَيطاى ســـؤكتى
و دةبةســـرتَيت بـــة كؤمثيوتةرةكةوة بؤ 

وطؤِرى زانياريةكان. 
َ
ئال

هؤيةكانـــى خةزنكردنـــى دةنطةكان 
لـــة ئامَيـــرى MP3 دا جـــؤراو جـــؤرن  
فـــالش،  كارت  فـــالش،  ميمـــؤرى  وةك 
تيميدياكارت، تـــوَى ميمؤرى ئةمانةو 

َ
مال

دى  ســـى  بَيـــت  ثَيويســـتيش  ئةطـــةر 
بةكاردةهَينرَيت.

 Microprocessor مايكرؤثرؤسيسةر 
دادةنرَيـــت بـــة رةطـــةزى بنةِرةتـــى لة 
ى 

َ
ئيشـــثَيكردنى ئامَيرةكة و ئةو كؤنرِتؤل

هةمـــوو داواكاريةكانـــى بةكارهَينـــةرى 
دةكات و زانياريـــةكان لـــة ســـةر شاشـــة 

وةدةردةخات.
يش 

َ
ديجيتال نيشانةى  ضارةسةركارى 

لـــة جَيبةجَيكردنـــى  DSP بريتييـــة 
بةرنامةِرَيذكراوى ثَيشـــرت بؤ كاريطةرى 
دةنطى و داِرشتنى بة شَيوةى دةنطى ئاسايى 
كردنـــى دابةشـــكردنى توندى 

َ
و كؤنرِتؤل

دةنطةكان بـــة لةرةلةرَيكى دياريكراو كة 
بةوةش دةوترَيت طرافيك ئةكوااليزةر.

طةورةكارةكانيشـــة  دةنـــط  هةرضى 
نيشـــانة دةنطيـــةكان طـــةورة دةكـــةن و 
دةيانَيرن بؤ بيستؤكةكان تا ببيسرتَينةوة 
.ســـةرضاوةى وزةى كارةباى ئيشـــثَيكارى 
MP3 بريتية لة ثيلى ئاسايى كة ماوةى 
ئيشكردنيان لة (1 تا 12) سةعات دةبَيت، 
 MP3 و ثارضـــةى ســـةرةكى ئامَيـــرى
بريتيية لـــة ميمؤريةك كة فراوانيةكةى 

لة نرخى ئامَيرةكة دياريدةكةن، ئةوانيش 
ضةند جؤرَيكيان هةية لةوانة:

فالش ميمـــؤرى كة قةوارةيـــان زؤر 
ةيـــان نييـــة 

َ
ثضووكـــة و ســـووكن و جول

م 
َ
واتة ثارضـــةى ميكانيكيان نييـــة، بةال

فراوانيةكانيان تا رادةيةك سنوردارة بؤية 
ثاتريةكةى ماوةيةكى زؤرتر كاردةكات.

جؤرى دووةمى ميمؤرى ئةوانةن كة 
 Hard Driver ثشـــت بة ديســـكى رةق
وةك ئةوانةى ناو كؤمثيوتةر دةبةســـتن 
م تواناى 

َ
كة قورســـرتن لةوةى ثَيشوو، بةال

خةزنكردنى زؤر زياتـــرة كة دةطاتة 70 
م 

َ
ســـةعات لة كاركردن و دةنطـــدان، بةال

ئةوةى تَيداية كـــة ئةو جؤرة ميمؤريانة 
ـــة دةكـــةن لةكاتى كاركردنـــدا واتة 

َ
جول

ثارضةى ميكانيكيـــان تَيداية كة ئةوةش 
ةيةك لـــة ئامَيرةكةدا 

َ
وادةكات هـــةر جول

ببَيت دةنطـــةكان دةثضِرَين و زوو قابيلى 
تَيكضوون دةبن هةروةها ثاتريةكةش بة 
خَيرايى ســـةرف دةكةن بؤيـــة بة زؤرى 
ئةو جؤرةيان ترانسفؤرمةرى كارةباييان 

داية.
َ
لةطةل

جؤرى سَييةم لة ميمؤريةكان بريتني 
لة سى دي كة دةتوانرَيت فايلة دةنطيةكانى 
لَيوة كؤثى دةكرَيتة سةر كؤمثيوتةرةكان 
و فراوانيشيان زؤرة و نرخيشيان لة ضاو 

جؤرى فالش ميمؤريةكان هةرزانرتة.
لةم دواييانةشدا كؤمثانياى سؤنى جؤرة 
 Minidisc ميمؤريةكى دروستكرد كة بة
دةناسرَيت و دةتوانرَيت بةكاربهَينرَيت بؤ  
ئيشثَيكردنى هةموو جؤرة فايلة دةنطية 
يةكان و فراوانى خةزنكردنيشيان 

َ
ديجيتال

دةطاتة 1GB يان  45 سةعات لة دةنط و 
دةتوانَيت ضةند جؤرَيك لة فايلى دةنطى 
وةك MP3  و WAV و WAM لةسةر 
خةزنبكرَيـــت هةروةها فايلةكانى وؤرد و 
ئةكسل و يان ئةوانةى بة فايلة زانياريةكان 

دةناسرَين.
سةرضاوة:

www.tartoos.com
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ثاش ئةوةي لةوتاري ثَيشومدا  باسم لة 
ثَيكهاتةو بنةضةي ثيرتؤل كرد و بةكورتي 
و بةِرووني وةآلمي ئةوثرسيارةمان دايةوة 
كـــة ضؤن ئـــةم ســـةرضاوة سروشـــتيية 
دروســـتدةبَيت (1)، بةباشـــمزاني كة لةم 
وتـــارةدا تيشـــكبخةمة ســـةر ضؤنَيتـــي 
ـــي بةرهةمهاتـــوو و 

َ
كؤبونـــةوةي ثيرتؤل

لةكوَيدا كؤدةبَيتـــةوة. بةمانايةكي ديكة 
روونـــي بكةينةوة ئـــةو هؤكارانة ضيني  

كة وادةكةن  ثَيرتؤل بِروات و ثاشـــان  لة 
شـــوَينَيكي تايبةتدا  كؤطـــا نةوتييةكان، 
كؤببنةوة، كاتَيك بارودؤخي زةويناســـي 
بةنمونةيةكـــي  ثاشـــان  طونجاوبَيـــت. 
كوردســـتان تايبـــةت بةيةكَيـــك لةكؤطا 
نةوتيية طرنطةكان باسةكة روونكةينةوة.

كاتَيـــك مـــرؤظ بـــةدواي ثيرتؤلـــدا 
دةطةِرَيت ثَيويستة شوَيني ئةم كؤطايانة 
بدؤزَيتـــةوة و دةســـت نيشـــاني بكات و 
بِرةكـــةي ديـــاري بكات، كـــة ئةمة خؤي 
لةثرؤســـةيةكي ثشـــكنني و رووثَيـــوي 
ورد و طرنطـــدا بةئةنجـــام دةطةيةنرَيت، 
كةندنـــي بري بؤ 

َ
ئةوســـا دةكةوَيتـــة هةل

بةرهةمهَيناني ئةم ســـةرضاوة طرنطة جا 
ئيرت نةوت بَيت يان طاز. 

:Migration كؤضكردن
ثيـــرتؤل  كؤضكردنـــي  كـــرداري 
بةشـــَيوةيةكي طشـــتي دةكرَيـــت بةدوو 
بةشةوة: يةكةميان كؤضكردني سةرةتايي 
يان ســـةرةكي ودووةميشيان كؤضكردني 
الوةكـــي يـــان ناســـةرةكي. كؤضكردنـــي 
ةيةي نةوت و 

َ
سةرةتايي ثيرتؤل بةو جول

طاز دةوترَيت كة لةكةظرةسةرضاوةييةكاندا 
Source Rocks روودةدات بةرةو كةظرة 
كؤطةييةكان Reservoir Rocks، بةآلم 

د.ئيرباهيم محةمةد جةزا* 

ثيرتؤل ضؤن و لةكوَيدا كؤدةبَيتةوة؟
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كؤضكردني الوةكـــي كاتَيك روودةدات كة 
ـــةدةكات لةناو كةظرة 

َ
ـــة جول

َ
ئةو ثيرتؤل

كؤطةييةكانـــدا ئيرت لةناو يةكجؤردا بَيت 
يان لةجؤرَيكةوة بـــؤ جؤرَيكي ديكة، كة 
ئةمةش دةبَيتة هؤي كؤبوونةوةي ثيرتؤل 

- شَيوةي ذمارة 1 -.
ينـــةوة  نوَيـــكان 

َ
 لةراســـتيدا لَيكؤل

ثيشـــانيدةدةن كة كـــرداري كؤبوونةوةي 
ؤزترة كة بةو 

َ
نـــةوت و طاز زؤر لـــةوة ئال

شَيوة ساكارة ئاماذةي ثَيدةكرَيت. زؤركات 
ـــةي ئـــةم مةوادانة لةرَيطـــةي ئةو 

َ
جول

لَيكرتازان و شكاندنانةوة كة لةكةظرةكاندا 
هةية ئاســـانكاري بـــؤ دةكرَيت و طرنطي 
ي ســـةرةكيان هةية 

َ
طةورةيان هةية و رؤل

ـــدا، دةتوانرَيـــت 
َ
لةكؤبوونـــةوةي ثيرتؤل

كـــة كؤضكردنـــي  بةكورتـــي بوترَيـــت 
ةيةيـــة كة لةكةظرة 

َ
ســـةرةتايي ئةو جول

ـــة وردةكاني كةظرة ســـةرضاوةيي
َ
دةنكؤل

هةر  روودةدات،بةآلم  ةثَيطةشـــتووةكاندا 
ةيةكـــي ديكةي ثيرتؤل لـــةدةرةوةي 

َ
جول

بةكؤضكردنـــي  كةظرةســـةرضاوةييةكان 
الوةكي ناوبربَيت.

كؤضكردني سةرةتايي نةوت لةكةظرة 

ســـةرضاوةييةكاندا كة رَيـــذةي كاربؤني 
لـــة%2   تيايانـــدا طةورةتـــرة  ئةندامـــي 
بةشَيوةيةكي سةرةكي بةشَيوةي بيتيومينة 
دةئاوسَيت و دةضَيتة 

َ
كة ئاودةمذَيت و هةل

كونةوردةكانـــي كةظـــرةكان و ئةو نَيوانة 
رووانةي ضينةكان ثَيكيدةهَينن،ئةمةش 
تؤِرَيـــك  دروســـتبووني  دةبَيتةهـــؤي 
لةبيتيوميني بةئاوتَير. كاتَيك بيتيومني(2) 
 
َ
دةوةشَيت بؤ نةوت، ئةو نةوتةلةطةل

َ
هةل

 CH4   طـــاز  بةشـــَيوةيةكي ســـةرةكي
ةيةك دروســـتدةكةن جيا 

َ
CO2، دا تَيكةل

ةية بةشـــَيوةي 
َ
لةكريؤجـــني و ئةم تَيكةل

نةوت-طاز دةكشَين. ئةمةلةوانةية بةيةك 
قؤنـــاغ يان بةجيا بِرؤن لةســـةر بنةماي 
ةثةستؤ و ثلةي طةرمي، ئةم 

َ
بارودؤخي ثال

بةرهةمهَينانة دةبَيتةهؤي كؤضكردن.
 
َ
ثيـــرتؤل زؤرينـــةي  هةرضةنـــدة 

 ئةوةشـــدا 
َ
بةجيا لةئاو دةكشـــَين،لةطةل

ئـــاو هؤكارَيكي ســـةرةكيية لةئاِراســـتةو 
ئةودوورييةي كـــة نةوتةكة ثَيي دةِروات 
يان دةكشـــَيت، بَيطومان بآلوي شـــكان و 
َيكي 

َ
لَيكرتازانةكانـــي ناو كةظـــرةكان رؤل

طرنطيان هةية لةدياريكردني ئاراســـتةي  

ئةو كؤضكردنة يان كشانة.
كؤطا نةوتييةكان:

ثيرتؤليـــةكان  كؤطـــا  دةتوانـــني 
بريتـــني  كـــة  بةوةثَيناســـةبكةين 
خـــاوةن  كـــة  لةوكةظرةنيشـــتوانةي 
كونيلةن  Porosity  و ئةم كونيالنةش 
ثَيكةوة بةســـرتاون كة سيفةتي دةآلندن 
Permeability  دةدات بـــةو كةظـــرة، 
ئـــةم كونيالنـــة ثـــِرن لةنـــةوت و طاز. 
ثَيويســـتة ئةم ضينانة بةضيني نيشتوي 
ديكة دةورةدرابن كةِرَيطة بةدةربازبووني 
ئةم شـــلةمةنييانة نةدات، بؤ نمونة وةك 
ضينَيكـــي طةضي يان قوِري يـــان خوَيي، 
ثَيويســـتة ئـــةوة لةيادنةكةيـــن كة ئةم 
طؤمة ثيرتؤليانة نابَيت والَييتَيبطةين كة 
بةشَيوةي طؤمي سةر ِرووي زةويية،ضونكة 
ئةو شـــلةمةنيانة نةوت و طاز و ئاو لةناو 
كونيلةكاندا بآلوبوونةتةوة كة دةكةونة 
ةي خاوةكاني كةظرةكة نةك 

َ
نَيوان دةنكؤل

بةشَيوةي تةنكي ئاو بَيت. 
 بةطشـــتي لةو 

َ
كؤبوونـــةوةي ثيرتؤل

ةي 
َ
ضينانـــةدا دةبَيت كة خـــاوةن دةنكؤل

طـــةورةو كونيلـــةن و توانـــاي دةآلندني 
لةهةمانكاتـــدا  و  هةيـــة  شـــلةمةنييان 
بِرَيكي كةم لةماددةي ئةندامي نةتواوةي 
تَيدابَيت. ناتوانني بَيطومان بني لةوةي كة 
 هةرخؤي لةناوئةم 

َ
ئةوبِرة زؤرةي ثيرتؤل

كو  راسترت 
َ
جؤرة بةردانةدا دروستبووة، بةل

ة لةشوَينَيكي ديكةوة  
َ
ئةوةية كة ئةو ثيرتؤل

كؤضي كردبَيت و لةمانةدا كؤبووبَيتةوة - 
شَيوةي ذمارة 1.

 وةك لةوتاري ثَيشـــوومدا ئاماذةم بؤ 
كرد، لةِرَيطةي بةرزبوونةوةي ثلةي طةرمي 
ـــة وردانةي كة 

َ
ئـــةو ضينة كةظرة دةنكؤل

ةمةندن بةماددةي ئةندامي هةر ئةو 
َ
دةول

ضينانة ثَيدةطةن و تواناي بةرهةمهَيناني 
يان دةبَيت.

َ
ثيرتؤل

كَيشي جؤري طاز و نةوت كة بؤ ئةمةي 
 ،0.7-0.9gm/cm3 دةطاتـــة  دواييـــان 

شَيوةي ذمارة 1.  بةرهةمهَينان وكؤضكردني ثيرتؤل لةكةظرة سةرضاوةييةكاندا و ثاشان كؤبوونةوةي   

لةكةظرة كؤطاييةكاندا و دروست بووني طؤمي ثيرتؤل.
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بةطشتي كةمرتن وةك لةكَيشي جؤري ئةو 
ئاوة سوَيرةي ناو كونيلةكاني كةظرةكان. 
ئةمة وادةكات كة زؤربةي كات طؤمةكاني 
نةوت وطاز لةبةشي سةرةوةي ثَيكهاتووة 
بةرزةكاندا بن و لةســـةروو ئةمةشـــةوة 
بةضينَيكي طةضي يان قوِري دةورةدرابن. 
ـــة دةكةوَيتة 

َ
كاتَيـــك ئةو كؤطـــاي ثيرتؤل

بةشي سةرةوةي ضينةضةماوة كووِرةكان 
Anticlines ئةوا ئةو كؤطاية بةطؤمَيكي 
 Structuralثَيكهاتـــووي يؤمـــي 

َ
ثيرتؤل

دةناســـرَيت،   Petroleum Trap
بَيطومـــان زؤر جؤري ديكةي ئةو طؤمانة 
لةسروشـــتدا هةن وةك ئةو ضينة بةردة 
ِّـيانةي شَيوةي هاوَينةيي هةية، يان وةك 
طة Reef  يان 

َ
ضينة نيشـــتووةكاني مؤل

ة طةورةكان 
َ
باريكبوونةوةي ضينة دةنكؤل

كة ئةمانة ثَيكةوة دةتوانرَيت بةطؤمَيكي 
 Stratigraphic ثيرتؤليؤمـــي ضينيـــي
Petroleum Trap ناوبربَين، دةتوانني 
كؤضكردني سةرةتايي و الوةكي و هةندَيك 

لةشـــَيوةي   
َ
ثيـــرتؤل جـــؤري طؤمةكاني 

ذمارةيةكدا ثيشانبدةين- شَيوةي ذمارة-1.
كَيَلطةي نةوتي كةركوك:

لَيرةدا دةتوانني بةنموونة باســـَيكي 
طة طرنط و 

َ
كورت لةســـةر يةكَيـــك لةكَيل

ناودارةكاني كوردســـتان و جيهان بكةين 
وةك نمونةيةك بؤ شـــَيوةي كؤبوونةوةي 
ةي بةرهةمهاتووة كة ئةويش 

َ
ئةو ثيرتؤل

طةي نةوتي كةركوكة- شـــَيوةي ذمارة 
َ
كَيل

-2. ئةطـــةر خوَينـــةر حـــةز بةزانياري 
زياتر بكات لةســـةر مَيذووي دؤزينةوةي 
نةوت لةبـــريةكان و ناوةكانيان دةتوانَيت 
طة نةوتييةكاني 

َ
بطةِرَيتةوة بؤ وتاري كَيل

كوردســـتان كة لةليستي ســـةرضاوةكاندا 
ئاماذةي بؤ كراوة.

وةك لةشـــَيوةي ذمـــارة2دا ديارة ئةم 
طةية بريتييـــة لةضينَيكي ضةماوةي 

َ
كَيل

كـــووِر كة درَيذييةكـــةي دةطاتة نزيكةي 
100كـــم و بةهـــؤي دوو بةرزاييةوة كة 
لةشـــَيوةي زينـــي ئةســـثدا دةردةكـــةون 

ئةم ثَيكهاتووةي دابةشـــكردووة بؤ ســـي 
ة، 

َ
بِرطة بةناوةكاني بابا وئاظانا و خورمال

وةك دةبينرَيـــت ئةم ناوانـــة كوردين كة 
كوردســـتاني ئةم ناوضانة دةســـةِّـَينَيت. 
ئةطةر لةشَيوةي ذمارة3 وردبينةوة ضينة 
يةكلةدواييةكةكاني بةشَيوةيةكي ستوني 
ئةم ثَيكهاتووةمان بـــؤ رووندةبَيتةوة كة 
طرتووة 

َ
ـــي هةل

َ
ضؤن ئةو بةشـــةي ثيرتؤل

بةضينَيكـــي طةضي داثؤشـــراوة كـــةِرَي 
ةكة دةطرَيت و 

َ
لةهاتنـــة دةرةوةي ثيرتؤل

ثاراستويةتي لةفةوتان.
ي 

َ
طةي نةوتي كةركوك تةنيا لةسال

َ
 كَيل

1954 دا 7.23  مليـــؤن تـــؤن نةوتـــي 
بةرهةمهَيناوة و ئةوكاتـــة بِري يةدةكي 
َينراوة، 

َ
بةيةك هةزار مليؤن تـــؤن خةمل

بَيطومان ئَيستا بِرَيكي يةكجار زؤرتر لةو 
بـــِرة نةوت  دؤزراوةتةوة  و بةردةواميش 

طة طرنطة.
َ
 دةردةهَينرَيت لةم كَيل

َ
ثيرتؤل

 ئةوضينانـــةي كةنموونـــةي كؤطةي 
ن و دةناسرَين بة بةردةكلسييةكان، 

َ
ثيرتؤل

بريتني لةضةند ضينَيكي بةردي كلســـي 
كةتةمةنيـــان بةطشـــتي دةطةِرَيتةوة بؤ 
سةردةمي ئؤليطؤســـني  33.7 بؤ 23. 8  
 ثَيش ئَيستا، وةك دةبينرَيت 

َ
مليؤن ســـال

ئةم ضينة كلســـييانة بةضينَيكي طةضي 
دةناسرَين و بةثَيكهاتووي فارس داثؤشراون 
ن نةوت و 

َ
ي سةرقاث دةبينن و ناهَيل

َ
و رؤل

ينةوة 
َ
طاز بةفرِيؤ بـــِروات. هةروةك لَيكؤل

نةوتـــي  كؤمثانيـــاي  زةويناســـييةكاني 
كةركـــوك و توَيذينةوةكانـــي زانكؤكاني 
كوردســـتان دةريانخستووة كة ئةم ضينة 
بـــةردة كلســـييانة  توانـــاي طلدانـــةوةي 
ئـــةو نةوتةيـــان هةية كـــة لةضينةكاني 
ســـةرضاوةي ذَيرةوة بةرهةمهاتوون، ئةم 
ضيني ســـةرضاوانة دةكةونـــة ذَيرةوة و 
هةروةها لةئاراســـتةي باشـــور و باشوري 
طة نةوتييةكةوةن.  بؤ زياتر 

َ
خؤرئاواي كَيل

زانيـــاري خوَينةر دةتوانَيـــت بطةِرَيتةوة 
بؤ ليســـتي ســـةرضاوةكان كةلةخوارةوة 

طةي نةوتي كةركوك، ئةم وة وةرطرياوة. بةشي سةرةوة 
َ
شَيوةي ذمارة 2. نةخشة و درَيذة بِرطةيةكي كَيل

هةر سي طومةزةكة و بةشي ذَيرةوة جؤر و دابةشبووني ضينة بةرديية جياوازةكان ثيشان دةدات.
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ريزكراون.
بةكورتي هةندَيك زانياري ســةبارةت  
بــةم 3 طومــةزة  Dome  دةتوانرَيــت 

باسبكرَيت:
¿ طومــةزي بابــا: بَيطومان ئـــةم ناوة 
واتة بابـــا، كورتةي بابةطوِرطـــوِرة، بةآلم 
لةناوكؤمثانياكانـــي نةوتدا هـــةر بةبابا 
دةناســـرَيت، درَيذي 50كم و ثاني 4 كم 
و ئةستوري ساَّـ ئةو ضينانةي كة نةوت 
جـــؤري  و  Net Pay =747م  دةدةن 
 API  ° نةوتةكـــةي لةســـةر بنةمـــاي
لةنَيوان 29 بؤ 38 دا دةبَيت  كة ئةمةش 
لةجؤرَيكي باشـــة، ِرَيذةي طؤطرد دةطاتة 

.%2.05
¿ طومةزي ئاظانا: درَيذي 27 كم وثاني 
4 كم و ئةســـتوري ســـاَّـ ئةو ضينانةي 
كـــة نـــةوت دةدةن Net Pay=472م و 
 API  °جؤري نةوتةكةي لةسةر بنةماي
لةنَيوان 33 بؤ 36 دا دةبَيت كة ئةمةش 
لةجؤرَيكي باشـــة، رَيذةي طؤطرد دةطاتة 

.%1.95
¿ طومــةزي خورماَلــة: درَيذي 24كم و 
ثاني 5كم و ئةستوري ساَّـ ئةو ضينانةي 
و  Net Pay=300م  دةدةن  كةنـــةوت 
 API  °جؤري نةوتةكةي لةسةر بنةماي
لةنَيوان 29 بؤ 38 دا دةبَيت كة ئةمةش 
لةجؤرَيكي باشـــة، رَيذةي طؤطرد دةطاتة 

.%1.95
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 ذنان لـــة جيهانى 
خؤرئاوا و لـــة رابردوودا 
و لةزؤربـــةى وآلتـــة تـــازة 
طةشـــةكردووةكانى ئَيســـتادا 
كـــة  بةوةدانـــاوة  دانيـــان 
لةكارى  ســـةرةكيان  بةشـــدارى 
رازيكردنـــي  بـــؤ  سَيكســـيدا 
بـــووة،  نَيرةكانيـــان  هاوبةشـــة 
بَيئـــةوةى هيـــض بايةخثَيدانَيكى 
بـــة رازيكردنيـــان بدرَيت،   جدى 
مليؤنةها  ئةمةدا،  لةبةرئةنجامى 
ـــى طوَيِرايةأل لة سَيكســـدا 

َ
ذن رؤل

دةبينـــن، بـــةآلم ئةمِرؤ شؤِرشـــى 
ذنان لـــة جيهانى دةرةوةوة هاتؤتة 
ناو ذوورى نوستنةوة و ذنان سورن 
لةسةر مافى يةكسانيان بةثَيى ديديان 
لةدةستثَيكردن و ضَيذوةرطرتنى تةواو 

لةسَيكس.
و  ذنـــان  لـــة  زؤرَيـــك  بـــةالى   
وَيســـت و رةفتارة 

َ
هاوبةشـــةكانيان هةل

بوارَيكـــى  هاوضةرخـــةكان  سَيكســـية 
بة هةندَيك  ثَيويستى  نوَييةوزانستَيكة 
كات هةية بؤ بةدةســـتهَينانى، و واى لَي 
هاتووة شارةزايانى ثزيشكى سَيكسي لة 

كؤتاييدا دان بة زَيدى الوازياندا دةنَين، 
لةكاتَيكـــدا كة لـــة رابـــردوودا هةموو 
كؤششـــيان بـــؤ اليةنـــة جياوازةكانـــى 
تَيكضونى تواناى بةجَيهَينانى سَيكســـي 
بـــوو لـــة نَيـــردا و بةتـــةواوى كَيشـــة 
سَيكسيةكانى ذنانيان فةرامؤش كردبوو 

زؤرَيك لة كؤنطرة 
ةتية نوَييةكان و طفتؤطؤية 

َ
نَيودةول

بةرفراوانةكان جةخت لةسةر اليةنَيكى 
ثـــِر بايـــةخ و فـــراوان دةكةنـــةوة كة 
ئةويش تَيكضونى بةجَيهَينانى سَيكسية 
لةذنـــدا (FSD)، هةروةهـــا ســـامانَيك 
لـــة زانيـــارى نـــوَي لـــة توَيذينـــةوةو 
ثَيداضونةوة بآلوكراوةكان هاتؤتة طؤِرَي 
بـــؤ رزطاركردنـــى مليؤنةهـــا ذن لةذَير 
ضنطى ئـــازار و مةينةتياندا لةئةنجامى 

ثشَيويية سَيكسيةكانياندا.
ئـــةم بةندة بـــة كورتـــى دةربارةى 
وةآلمـــى سَيكســـي مَي دةدوَيـــت، و ئةو 
هؤيانةش كـــورت دةكاتـــةوة كة دةبنة 
هـــؤى تَيكضونـــى توانـــاى بةجَيهَينانى 
سَيكسي مَييانةو نيشانةو دياريكردن و 

ضارةسةريان.

مدانةوةى سَيكسي لة مَيدا
َ
وةال

    

 ذنان لـــة جيهانى 
خؤرئاوا و لـــة رابردوودا 
و لةزؤربـــةى وآلتـــة تـــازة 
طةشـــةكردووةكانى ئَيســـتادا 
كـــة  بةوةدانـــاوة  دانيـــان 
لةكارى  ســـةرةكيان  بةشـــدارى 
رازيكردنـــي  بـــؤ  سَيكســـيدا 
بـــووة،  نَيرةكانيـــان  هاوبةشـــة 
بَيئـــةوةى هيـــض بايةخثَيدانَيكى 
بـــة رازيكردنيـــان بدرَيت،   جدى 
مليؤنةها  ئةمةدا،  لةبةرئةنجامى 
ـــى طوَيِرايةأل لة سَيكســـدا 

َ
ذن رؤل

دةبينـــن، بـــةآلم ئةمِرؤ شؤِرشـــى 
ذنان لـــة جيهانى دةرةوةوة هاتؤتة 
ناو ذوورى نوستنةوة و ذنان سورن 
لةسةر مافى يةكسانيان بةثَيى ديديان 
لةدةستثَيكردن و ضَيذوةرطرتنى تةواو 

لةسَيكس.
و  ذنـــان  لـــة  زؤرَيـــك  بـــةالى   
وَيســـت و رةفتارة 

َ
هاوبةشـــةكانيان هةل

بوارَيكـــى  هاوضةرخـــةكان  سَيكســـية 
بة هةندَيك  ثَيويستى  نوَييةوزانستَيكة 
كات هةية بؤ بةدةســـتهَينانى، و واى لَي 
هاتووة شارةزايانى ثزيشكى سَيكسي لة 

    

د. كةمال حةنش
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وةآلمة سَيكسية مَيينةكان:
ضاالكى سَيكســـي لة ذندا لة راستيدا 
هةمـــة هـــؤكارة، هـــؤكارى بايؤلؤذى، و 
دةروونـــى و كؤمةآليةتـــى، دةطرَيتةوة. 
وةآلمدانـــةوةى  لةنَيـــردا  هةروةكـــو 
سَيكســـي مَيينةيـــي دياردةيةكى هةمة 
كؤئةندامةء بةتةواوى ثشت دةبةستَيت 
بـــة ســـاغلةمى كؤئةندامـــى لوولةكانى 
خوَينء دةمـــارو هؤرمؤنةكانء دةمارى 

كؤ  و  مى ماســـولكةيي،  ئةندا

ثَيكهاتـــووة  هةروةهـــا  بةرطرييـــةوة، 
بيناييةكانـــى هةمة ضةشـــنة شـــانةش 
دةطرَيتـــةوة، كة بةهـــؤكارة دةروونى و 
كارتَيكراو  ثةيوةندييـــةوة  هؤكارةكانى 
دةبن،ئاسانكراو، لة هةرة ريزى ثَيشةوةدا 
لة اليـــةن ماســـرتز و جونســـؤنةوة بؤ 
وةآلمدانةوةى سَيكســـي مَيينةيان كرد.  
لـــة  دا   (1997) ى 

َ
لةســـال و  لةثاشـــدا 

اليـــةن (كابالن) ةوة دةركـــةوت، و بةم 
ةتة 

َ
دواييانـــةش روونكرنةوةى خةســـل

نوَييةكانى ئـــةم وآلمدانةوةية لة اليةن 
ى (2005) 

َ
باسون و هاوِرَيكانيةوة لة سال

دا خراية بةردةست، لةتوانادا هةية كة 
ئارةزووى سَيكسي بةهؤى هروذاندنى 
سَيكسيةوة لة ذندا هانبدرَيت، لةطةأل 
ئـــةوةى زؤربـــةى جـــار هروذاندنى 
ثَيكـــةوة  ئـــارةزوو  و  سَيكســـي  
روودةدةن. و هةريةكةشـــيان ئـــةوى 
دى بةهَيـــز دةكات. بةآلم هروذاندنى 
سَيكســـي لةوانةية ئارةزوى سَيكسيش 
بهروذَينَيـــت لةطةأل كاريطةرييةكى كةم 
لـــة وةآلمدانـــةوةى جةســـتةييدا وةك 
طةِرانى 

َ
خوَين تَيزان و سورهةل

زاوزَي،  ئةندامةكانـــى 
بوونى  بـــة  ضونكـــة 
ى  ة و ة ر كـــة يا ر و
يا تةنانةت  سَيكسي 
ة  و ة ر كـــة يا ر و
ناسَيكســـيةكانيش، 
هةســـتةكانى  وةك 
و  توانـــا  و  تـــني 
هؤطرى ســـؤزدارى يا 
رازيكردنى  ئارةزووى 
لةوانةية  هاوبةشةكة، 
وا لة ذنةكة بكةن ئامادة 
بَيت بؤ ئـــةوةى بضَيتة 
جوتبونةكـــةوةو  نـــاو 

هةســـت بـــة ئـــارةزووى سَيكســـي رةط 
داكوتاو بكات، تةنانةت لة كاتَيكيشدا كة 
ئةم ئارةزووة لة سةرةتادا نةشبووبَيت، 
ئةويـــش بةهـــؤى كارى ورياكردنةوةى 
سةمثةســـاويةوة  دةمارى  كؤئةندامـــى 
بـــؤ هروذاندنى سَيكســـي، كة لةثاشـــدا 
طةِرانى ئةندامةكانى زاوزَي و 

َ
ســـورهةل

لينجبوونى زَييان بةدوادادَيت.
مَيينـــة  سَيكســـي  وةآلمدانـــةوةى 
جيـــاوازةكان  قؤناغة  بةيةكداضوونـــى 
دةطرَيتـــةوة، لةطةأل ئةطـــةرى نةبوونى 
ســـةرةتايي بـــؤ ئـــارةزوة سَيكســـيةكة، 
هروذاندنى كةســـي ثشـــت بة هاندةرى 
ضونانةوة 

َ
سَيكســـي بنةِرةتى و ئةو هةل

ئـــةو  و  يـــدان 
َ
لةطةل كـــة  دةبةســـتَيت 

هروذاندنةكةوة  لة  كة  بةخشـــينانةش 
ثةيدا دةبن.

درَيذكراوةكاندا،  ثةيوةندييـــة  لـــة 
ذنان بة ســـَيكس رازى دةبن لةبةر هؤى 
هةمـــة ضةشـــنة كـــة ثةيوةندييان بة 
ئارةزووى سَيكسيةوة نيية، لةوانةية مَي 
بضَيتة كارى سَيكســـيةوة بؤ زيادكردنى 
نزيكى ســـؤزدارى لة هاوبةشـــةكةيةوة 
هةروةهـــا زيادكردنى هةســـتى ئةو بة 
بونيةتيةكةيـــدا. و تـــا هةســـتبكات كة 
زؤرتر راكَيشانى بؤ هاوبةشةكةى هةية، 
و بؤ ئةوةى خؤشي قايل بكات و رةنطة 
بؤ ئةوةش بَيت كة هةندَيكجار خؤشـــي 
رازى بـــكات بةوةى كة هةســـتى ئارةزو 
يا ثَيداويســـتى سَيكســـي هةية (بامون 
2005) و هروذاندني سَيكســـي كةســـي 
لة ئةنجامى ورياكردنةوةى سَيكســـيةوة 
دةبَيـــت لةطةأل زيادكردنى ثةرضدانةوة 
ًطةِراندنى 

َ
لة خوَين تَيزان و ســـوور هةل

و  زاوزَييةكانـــدا  ئةندامـــة  لوولةيـــي 
لةوانةيـــة زؤرَيك لة هـــؤكارة بايؤلؤذى 
يا ســـايكؤلؤذييةكان ببنة هؤى هةموار 
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ى (
َ
باسون و هاوِرَيكانيةوة لة سال

دا خراية بةردةست، لةتوانادا هةية كة 
ئارةزووى سَيكسي بةهؤى هروذاندنى 
سَيكسيةوة لة ذندا هانبدرَيت، لةطةأل 
ئـــةوةى زؤربـــةى جـــار هروذاندنى 
ثَيكـــةوة  ئـــارةزوو  و  سَيكســـي  
روودةدةن. و هةريةكةشـــيان ئـــةوى 
دى بةهَيـــز دةكات. بةآلم هروذاندنى 
سَيكســـي لةوانةية ئارةزوى سَيكسيش 
بهروذَينَيـــت لةطةأل كاريطةرييةكى كةم 
لـــة وةآلمدانـــةوةى جةســـتةييدا وةك 
طةِرانى 

َ
خوَين تَيزان و سورهةل

زاوزَي،  ئةندامةكانـــى 

رازيكردنى  ئارةزووى 
لةوانةية  هاوبةشةكة، 
وا لة ذنةكة بكةن ئامادة 
بَيت بؤ ئـــةوةى بضَيتة 
جوتبونةكـــةوةو  نـــاو 

وةآلمة سَيكسية مَيينةكان:
ضاالكى سَيكســـي لة ذندا لة راستيدا 
هةمـــة هـــؤكارة، هـــؤكارى بايؤلؤذى، و 
دةروونـــى و كؤمةآليةتـــى، دةطرَيتةوة. 
وةآلمدانـــةوةى  لةنَيـــردا  هةروةكـــو 
سَيكســـي مَيينةيـــي دياردةيةكى هةمة 
كؤئةندامةء بةتةواوى ثشت دةبةستَيت 
بـــة ســـاغلةمى كؤئةندامـــى لوولةكانى 
خوَينء دةمـــارو هؤرمؤنةكانء دةمارى 

كؤ  و  مى ماســـولكةيي،  ئةندا
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كردنى ضارةسةرى زانياريية سَيكسيةكان 
لةبريو هؤشدا هةروةها كةمى رَيتَيضون 
لـــة هروذاندنى سَيكســـيدا، لةوانةشـــة 
ئـــارةزوو خـــؤى لةخؤيـــدا بهروذَيـــت، 
تةنانةت ئةطةر لةسةرةتاشـــدا نةبَيت، 

بة هروذاندنى سَيكسي لة ذنةكةدا.
ئـــارةزوو  و  هروذاندنـــى سَيكســـي 
كـــة  تـــةواو دةكـــةن،  يـــةك يةكـــرتى 
ـــى رازيكردنـــى سَيكســـي 

َ
ذنةكـــة هةول

و طةيشـــتن بـــة لوتكةى ضَيـــذ دةدات 
هةروةهـــا هةســـتكردن بـــةوةى نزيكة 
لة هاوبةشـــةكةيةوة. ئـــةم هروذاندنى 
سَيكســـية كـــة دةتوانرَيـــت زياتـــر بة 
ســـؤزدارى و بريؤكةكان هةموار بكرَيت، 
دةبَيتة هؤى هاندانى وةآلمدانةوةيةكى 
ضوونى كـــة لةوانةيـــة ببَيتة هؤى 

َ
هةل

رازيبوونى سَيكسي و طةيشتنة لوتكةى 
ضَيذ. بةثَيضةوانةى سوِرى وةآلمدانةوة 
لة ثياودا، لةوانةية رازيبونى سَيكســـي 
لـــة مَيدا بَي طةيشـــتنة لوتكـــةى ضَيذ 
رووبـــدات، لةوانةشـــة لوتكـــةى ضَيـــذ 
وةرطرتن ثَيش هروذاندنَيكى سَيكســـي 
تةواو رووبـــدات، و لوتكة ضَيذييةكانى 
ديكة كـــة لةدوايدا دَين بةبَي ئةوةى بة 
وضانةكانى تينوَيتيدا بِروات، يا بةدواى 
هروذاندنَيكـــى تةواودا دَيـــت يا لةكاتى 
طرتن دا دةبَيت، لةبةرئةوة 

َ
دةســـت هةل

ســـةرطةرمى و مةســـتى و هروذاندنى 
سَيكســـي لةذنـــدا دوو هةبوونى جوودا 

نني (باسون و هاوِرَيكانى 2005).
ميكانيزمى هروذاندنى سَيكسي:

ئةو خانانـــةى كةوتوونةتة ضةقى 
ثردةكةوة (بةشى دةماخى كة كةوتؤتة 
ةوة) هةروةهـــا قـــةدى 

َ
ســـةر مَيشـــكؤل

دةماخ و هايثؤسةلةمةســـةوة بةشدارى 
لـــة وةآلمدانـــةوةى سَيكســـيدا دةكةن، 
هةرضـــى ضَيوةيشـــة، ئـــةو كؤئةندامى 

سةمثةســـاوييةى لة دِركة ثةتكى ســـَي 
بةندةوة ثةيـــدا دةبَيت. بةرثرســـة لة 
هروذاندنى زووى ئةندامةكانى زاوزَي و 
خوَين تَيزانـــى لضةكان و ميتكةو زَي و 
لينجبوونى زَي وة، لـــة اليةكى ديكةوة 
لة  بةشدارى  كؤئةندامى سةمثةســـاوى 
هروذاندنةكةدا  كؤتايـــي  قؤناغةكانـــى 
خَيرايي  زيادكردنـــى  لةرَيطـــاى  دةكات 
ةوة، هةروةها ثةستانى خوَين 

َ
لَيدانى دل

و طةيشـــتن بة سةرمةســـتى و لوتكةى 
ضَيذ وةرطرتن. و لةم كاتةدا و لة اليةنى 
دووبارة  ئيسرتؤجينةكان  هؤِرمؤنيةوة، 
طةشـــةو ضاالكى دةمـــاري هاندةدةن، و 
ئةنزيمةكان و وةرطرةكان و طوَيزةرةوة 
دةماريةكان بةهَيز دةكةن كة ئةوانيش 
رةفتارى جووتبوون و فسيؤلؤذى زاوزَي 
دشـــتاين و هاوِرَيكانى 

َ
هانـــدةدةن (طؤل

.(2006
 ميكانيزمـــى هروذاندنى سَيكســـي 
فســـيؤلؤذييةوة  لةبـــارةى  مَيينةيـــي 
يةكســـانة بة رةثبوونى ضوك لة نَيردا، 
ضونكـــة لةمـــاوةي ضةنـــد ضركةيةك 
لة هاندانى سَيكســـيدا، خوَيـــن تَيزانى 
زيادبوونـــى  (واتـــة  زاوزَيـــي  لولةيـــي 
رؤيشـــتن و ثِربوون لة خوَيـــن) لةذَير 
روودةدات  نيرتيكـــدا  ئؤكســـيدى  كارى 
كة بةهؤى دةمارة سةمثةســـاويةكانةوة 
ماددةيةكـــى  هةروةهـــا  دةردةضَيـــت، 
فراوانكـــةرى لوولةكانيـــش دةرذَيت كة 
ةيي كة 

َ
ثَيى دةوترَيـــت ثيثتيدى ريخؤل

لة لولةكاندا ضاالكة (VIP). ئؤكسيدى 
ةي ضاالك لة 

َ
نيرتيك و ثَيثتيدى ريخؤل

لوولةكانـــدا دادةنرَين بـــة بةهَيزترين 
طوَيزةرةوةكانـــى دةماري لة شـــانةكانى 
زَي و شـــانةى ئةشكةوتى ميتكةييدا. و 
لةطةأل روودانى خاوبوونةوة لة لووســـة 
خوَينبةر  فراوانبوونى  و  ماسولكةكاندا 

لة زَييدا، شلةيةك لة ناوثؤشةوة بةرةوة 
بؤشـــايي زَي دةضؤِرَيت كة دةبَيتة هؤى 
لينجكردنـــى، هةروةهـــا دةبَيتـــة هؤى 
زيادكردنـــى تـــريةى زَي و درَيذييةكةى 
لةذَيـــر كارى ئـــةو هؤرمؤنانـــةش كـــة 
لـــة هايثؤسةلةمةســـةوة دةرذَيـــن، ذَير 
هانـــدةرى  هؤرمؤنـــى  مَيشـــكةرذَين 
دانـــة (FSH) و هؤرمؤنى ملوتن 

َ
ضيكل

(LH) دةرَيذَيـــت كـــة ثَيكـــةوة هانى 
دانةكان دةدةن، 

َ
طةشةى هَيلكةدانة ضيكل

بـــؤ بةرهةمهَينانى ئيســـرتؤجينةكان و 
هؤرمؤنة نَيرييةكان (ئةندرؤجينةكان) 
ســـةرةِراى  هَيلكةدانةوة  هـــةردوو  لـــة 
ـــى ســـةرة 

َ
هؤِرمؤنـــى هانـــدةرى توَيكل

طورضيلة رذَيـــن (AcTH) كة ئةويش 
دةبَيتة هؤى هاندانى رذاندنى هؤِرمؤنة 
(ئةندرؤجينـــةكان)  نَيرينةيـــةكان 
ئةلدرؤســـتريؤن)  (دايهايدرؤئيثـــى 
و  ئةندرؤســـتينيديون  (DHEA)و 
تَيستؤســـتريؤن) لـــة هـــةردوو ســـةرة 

طورضيلة رذَينةوة.
لـــة  ئيســـرتؤجني  كاريطـــةرى 
ـــؤزة، بةآلم 

َ
هروذاندنـــى سَيكســـيدا ئال

زانـــراوة كة ثَيويســـتة بـــؤ لينجبوونى 
زَي و خاوبونةوةى لووســـة ماسولكةكان 
سَيكســـيدا،  هروذاندنـــى  لةكاتـــى 
َيكى سةرةكى 

َ
لةوانةشةوة ديسانةوة رؤل

هةبَيت لـــة خوَين تَيزانى لوولةى زَيدا. 
و دابةزينى ئاستى ئيسرتؤجني  دةبَيتة 
هـــؤى ثوكانـــةوةى زَي (ضونةوةيةكـــى 
ديوارةكانى زَي و نةرمبوونى) و ئةمةش 
40 % ى ذنـــان لة تةمةنـــى نائومَيديدا 
دةطرَيتةوةو لةوانةية بةخراثى كاربكاتة 
سةر فرمانى سَيكســـيش، هةروةها ئةم 
هؤرمؤنة ثارَيزطارى سةالمةتى ناوثؤشى 
زَي و رؤيشـــتنى خوَيـــن و تةِروبرى و 
دروستكردنى ئةنزيمى سنسازئوكسيدى 
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نرتيـــك (NOS) و دةدات و كة دةبَيتة 
هؤى دروست كردنى ئؤكسيدى نرتيك.

ن  كا جينـــة ؤ ر ند ئة ها ة و ر هة
(هؤرمؤنةكانـــى نَيـــر) بةشـــدارن لـــة 
ثارَيزطـــارى ئارةزووى سَيكســـي مَيدا، و 
بايةخدانى سَيكســـيش  وريادةكةنةوة، 
لةوانةشة كةمى ئةندرؤجينة مَيينةكان 
لةئةنجامـــى ئةو نةخؤشـــيانةوة ثةيدا 
بنب كة تووشـــى هايثؤسةلةمةس دةبن، 
يـــا تووشـــى ذَير مَيشـــكة رذَيـــن دةبن 
ســـةرةطورضيلة  يا  هَيلكةدانـــةكان  يـــا 
رذَينـــةكان يـــا لةوانةيـــة لةئةنجامـــى 
بـــنب  ثةيـــدا  جيـــاوازةوة  هـــؤكارى 
دشتاين 2006) هةروةها لةوانةية 

َ
(طول

كةمى هؤرمؤنة مَيينةكان و نَيرينةكان 
لة ذنـــدا بةهؤى ضوونـــة تةمةنةوة يا 
لةئةنجامـــى دةرهَينانى نةشـــتةركارى 
هـــؤى جؤرى  ببنة  هَيلكةدانةكانـــةوة، 
بةجَيهَينانـــى  توانـــاى  تَيكضونةكانـــى 

سَيكسي لة مَيدا.
 هةروةكـــو ضـــؤن تَيكضـــوون لـــة 
بةجَيهَينانى سَيكســـي نَيردا روودةدات، 
تَيكضوونةكانـــى بةجَيهَينانى سَيكســـي 
ة 

َ
كؤمةل بوونـــى 

َ
تَيكةل بةهـــؤى  لةمَيدا 

هؤكارَيكـــى بايؤلؤذى، ثةرةســـةندويي، 
و ميـــذوي، و كوَيرة رذَيـــن و دةروونى 
بـــةآلم بة  كؤمةآليةتيـــةوة روودةدةن، 
بـــةراورد لةطةأل كَيشـــة سَيكســـيةكانى 
ثيـــاودا، كَيشـــة سَيكســـيةكان لةذناندا 
ؤزتـــر و طرانـــرتن لة 

َ
زؤر بآلوتـــر و ئال

و  ضارةسةركردنيشـــدا  و  دياريكـــردن 
بةزؤريـــش بةرئةنجامَيكـــى خراثيـــان 

هةية.
تَيكضوونةكانى بةجَيهَينانى 

سَيكسي لة مَيدا دةكرَين بة ثَينج جؤرى 
طشتيةوة:

1. لةدةستدانى بايةخ بة سَيكسدان.

2. نةمـــان يـــا كةمـــى ئـــارةزووى 
سَيكسي.

3. ثشَيويةكانى هروذاندنى سَيكسي.
4. طرانـــى بـــةردةوام لة طةيشـــتن 

بةسةرمةستى و لوتكةى ضَيذ.
5. ئـــازارى زَيى يـــا زاوزَيي لةكاتى 

كارةكةدا.
هةروةها ثشَيويةكانى هروذاندنى 

سَيكسي دةكرَيت بةضةند جؤرَيكى 
ديكةوة لةوانة:

a. لةدةســـتدانى هروذاندنى كةسي. 
كـــة بةنةمان يا كةمى هةســـتكردن بة 
هروذاندن دةناســـرَيت، بةهةر جؤرَيك 
لة جؤرةكانـــى ورياكردنةوة يا هاندانى 
سَيكســـي، لةطـــةأل يا بةبـــَي تَيكضوونى 
وةآلمدانةوةى زاوزَيـــي وةك لينجبونى 
(ئةندامـــى  دوآلن  ئاوســـانى 

َ
هةل و  زَي 

مَي).
b. لةدةستدانى هروذاندنى زاوزَيى، 
بـــةآلم لةطـــةأل ثاراســـتنى هروذاندنى 
ورياكـــةرةوةى  بـــة  كةســـي  سَيكســـي 

ناسَيكسي (باسون 2006).
 بـــةآلم دابةشـــكردنى لقـــى- جَيى 
داخة- زؤر ســـاكارة، بؤ نمونة: لةوانةية 
لةطةأل  طرانيةكانى هروذاندنى سَيكسي 
سَيكســـيةكاندا  ورياكـــةرةوة  هةمـــوو 
بَيت، يـــا لةطةأل ورياكـــةرةوةى زاوزَيى 
بةتةنهـــا دابَيت ســـةرةِراى ئةمانة، ئةم 
ثؤلينة بة راشـــكاوى ســـكاآلكانى ديكة 
ثشـــتطوَي دةخـــات، وةك لةدةســـتدانى 
رازى بوونوءضَيـــذى سَيكســـيء كةمى 
ثلـــةى تَيربوونى سَيكســـي و نةبوونى 
هؤطـــرى يـــا ســـؤزدارى، هـــةذارى بـــؤ 
راكَيشانى جةستةيي و الوازى ثةيوةندى 
هاوسةرى كة دةتوانرَيت ئةو ثشَيويانة 
طةِراندنـــةوةى ســـةرنجدراو تؤماركراو 
بةئاشـــكرايي لة بايةخدانى سَيكســـيدا 

دةردةكةون، هةروةها لةســـةر مةستى و 
لوتكةى ضَيذ و شـــلةذانى و تَيكضوويي 
و  تةمـــةن  لةناوةِراســـتى  ذنانـــدا  لـــة 
دةوروبةريـــدا و زياتر ئةمـــة لة ذناندا 
روون دةبَيتةوة وةك لة ثياودا لةهةمان 

دةستةى تةمةندا.
بآلوبوونةوةو هؤكارةكانى مةترسي:

ثَيداضوونـــةوةى ئةدةبي ثزيشـــكى 
دةربـــارةى اليةنة جوداكانـــى تَيكضونى 
لةمَيـــدا  سَيكســـي  بةجَيهَينانـــى 
دةنطدانةوةيةكى جيهانى بؤ دياردةيةك 
يـــا زياتر هةبوو، بة تَيكراى 25 63%-و 
تَيبينـــى ئـــةوة كـــراوة كة ذنـــان ثاش 
ناِرةزايـــي زياتر  نائومَيـــدى  تةمةنـــى 
دةردةبـــِرن لـــةو ذنانـــةى كـــة لةثَيش 
بةريـــذةى  نائومَيديـــةوةن،  تةمةنـــى 
نزيكـــةى 33%  بةرامبةر 17%. ئةمةى 
خـــوارةوة نمونةيةكة لـــة هةندَيك لة 

ئامارةكان:
¿ كةمـــى بايةخدانـــى سَيكســـي لة 
ذناندا لة وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا 
و سويد (33%) يةو لة بةريتانيا (%17) 

ية.
وبوونـــةوةي كةمـــى 

َ
¿ تَيكـــِراى بال

ئارةزووى سَيكسي ئاشـــكرا لة فةِرةنسا 
(8%)ة و ( 35%)ة لة فنلةندا و لة %55  
ذنانى فةِرةنســـا كةميةكى ساكاريان لة 
تَيكراى  ئارةزووى سَيكيدا دةرخستووة، 
بآلوبونـــةوةى ئةم كةمية لـــة جيهاندا 
(باســـون   %51  10- بـــة  دادةنرَيـــت 

.(2006
¿ لـــة ئايزلةندا كةمـــى هروذاندنى 
سَيكســـي لـــة 16% تؤمـــار كـــراوة لةو 
ذنانةى كة تةمةنيان لةنَيوان 35 – 57 

يداية.
َ
سال

¿ جؤرَيك لة جؤرةكانى تَيكضوونى 
توانـــاى بةجَيهَينانـــى سَيكســـي لة ذنة 
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ئةمريكيةكاندا كـــة تةمةنيان لةنَيوان 
يداية بة 43% تؤمار كراوة 

َ
18 – 59 سال

كة 22% يان بةدةست كةمى ئارةزووةوة 
بةدةســـت  شـــيان   %14 و  َينـــن 

َ
دةنال

طرانيةكانـــى هروذاندنـــى سَيكســـيةوة 
(لؤمان و هاوِرَيكانى 1999).

لة توَيذينةوةيةكدا كة 9000 ذنى 
طرتـــةوة كـــة تةمةنيان لةنَيـــوان 40 -

يدا بوو بـــة هةِرةمةكى لة 29 
َ
80 ســـال

بذَيرابـــوون بةالى كةمةوة 
َ
وآلتةوة هةل

َيكدا يةك جار كارى سَيكســـيان 
َ
لة ســـال

ســـةنطاندنَيكى 
َ
هةل لـــة  و  كـــردووة. 

وَيســـت و رةفتار و 
َ
دوورودرَيذدا بؤ هةل

كارةكان و ئـــةو بريوِرايانـــةى بوونةتة 
هؤى دةركةوتنى كَيشـــة سَيكســـيةكان. 
تَيبينى جياوازييةكى ئاشكراي جوطرافى 
كَيشـــة سَيكسيةكانى  لة بآلوبوونةوةى 
مَيدا كـــراوة، دةركةوتووة كة بةرزترين 
وبوونةوة كةوتؤتة باشورى 

َ
تَيكِرايى بال

خؤرهةآلتى ئاسياوة.
دةربارةى ذنـــان لةهةموو جيهاندا، 
زؤرترينى ثشـــَيوية سَيكســـية باوةكان 
بريتـــني لة لةدةســـتدانى بايةخدان بة 
سَيكســـي لـــة 26 – 43%ى ذنانـــدا، و 
بةسةرمةستى  طةيشـــتن  لة  ثةككةوتن 
لوتكـــةى ضَيـــذ لـــة 18 –  41% دا. و 
دةركةوتـــووة كـــة هـــؤكارة دةروونى و  
كؤمةآليةتيـــة جؤربةجؤرةكان ئةطةرى 
كةمى ئارةزووى سَيكسي كةمدةكةنةوة، 
مَيـــذووى ثزيشـــكى و كارى سَيكســـي 
ئةرَيى لةوة ثَيش، و ثةيوةندى دروستى 
هاوســـةرى، تةندروســـتى جةستةيي و 
دةروونى باش، راكَيشـــانى جةســـتةيى 
وَيستى ئةرَيى لة سَيكس، و 

َ
طونجاو و هةل

ثايةى كؤمةآليةتى و خؤ رؤشنبريكردنى 
بةرز.

(دينري شتاين و هاوِرَيكانى 205).

جيهانـــى  توَيذينةوةيةكـــى  لـــة 
ديكـــةدا (لؤمـــان و هاوِرَيكانى 2005) 
داضوون كارى نةكردؤتـــة ســـةر 

َ
بةســـال

ذنان بةثَيضةوانةى كارى لةسةر ثياوان- 
تةنيـــا لـــة كـــردارى لينجبوونـــى زَيدا 
نةبَيـــت لةكاتى هروذاندنـــدا. هةروةها 
ســـاغلةمى دةروونـــى و خةمؤكـــى زؤر 

بـــةالى ئةوةدا دةضن كـــة لةطةأل كةمى 
لينجبوونـــى زَيـــدا بن بَيئـــةوةى هيض 
كارَيكى ســـةرةكى بكةنة ســـةر نيشانة 
سَيكســـيةكانى ديكة سةرةراى ئةمةش. 
دةركةوتـــووة كة هـــؤكارة كؤمةآليةتى 
و ئابورييـــةكان بةندن بـــة دةركةوتنى 
كَيشـــة سَيكســـيةكانةوة لة هةريةك لة 
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كوِران و كضانيشدا.
  لة توَيذينةوةيةكى نوَيدا (بوهولزر 
و هاوِرَيكانـــى 2005) لـــة طروثَيكـــى 
جةستة ســـاغى ذنانى نةمساويدا كراوة 
كةتةمةنيـــان لةنَيوان 20 – 80 ســـاأل 
دةبوو، هةندَيك زانيارى سةرنجِراكَيش 
لـــة هةندَيك اليةنى رةفتارى سَيكســـي 
و ثشَيوة سَيكســـيةكانةوة، دةركةوتووة 
كـــة  22%ى ذنان (7.3 ذن) كَيشـــةيان 
لة ئارةزووى سَيكســـيدا هةبووةو %35  
يان ثشـــَيوييان لة هروذاندندا هةبووةو 
نزيكـــةى 13% يـــان ئازاريـــان لة كاتى 
كاري سَيكسيدا بووة، 39% يان ثشَيويان 

لة طةيشـــتن بة ســـةرطةرمى و لوتكةى 
ضَيذدابووة، و ئةم كَيشـــانة هةموويان 
لةطـــةأل كةوتنـــة تةمةنـــةوة زياديـــان 
 ئةوةشـــدا 50%ى ذنان 

َ
كردووة، لةطةل

يدا 
َ
كة تةمةنيان لةنَيوان 60 75- ســـال

هةندَيكجـــار ئـــارةزوى سَيكســـيان تَيدا 
دةردةكةوَيـــت. و 30% يان لة مانطَيكدا 
دوو جار كارى سَيكسي دةكةن و 50%يان 
وتويانة كة ذيانى سَيكسي دروست اليان 
طرنطـــة. لةهؤكارةكانـــى مةترســـي لة 
ئةنجامدانى  لـــة  تَيكضوون  دةركةوتنى 
سَيكســـي لـــة ذنـــدا، هـــؤى ئةوةبـــووة 
كـــة ذنةكة وةرزشـــةوانة يا بةشـــدارى 

لةطـــةأل  دةكات  وةرزشـــيةكان  يارييـــة 
كةمبوونـــةوةى ئارةزوو ثشـــَيوييةكانى 
هروذاندنـــدا لـــة كاتَيكـــدا خةمؤكـــى 
طةيشتنة  ثشَيويةكانى  لةطةأل  دةروونى 

ئؤرطازمدان.
ة كةمـــةى دوايدا 

َ
 لـــةم ضةند ســـال

ثَيشـــكةوتنَيكى طـــةورة لةدةرخســـتنى 
ئةوةدا بةدةســـت هاتووة كـــة تةمةنى 
(نـــةك  لةخؤيـــدا  خـــؤى  نائومَيـــدى 
تةنيـــا بةتةمةنـــدا ضوون) بةرثرســـة 
لةو ثشـــَيويية سَيكســـيانةى كـــة ذنان 
ثـــاش تةمةنى نائومَيدى بةدةســـتيةوة 

َينن. 
َ
دةنال

يةكَيـــك لةهـــةرة ئـــةو توَيذينةوة 
ى  ة ر با ر ة د ى نة ا طري ثا ا ر ســـة
نائومَيدى  تةمةنـــى  كاريطةرييةكانـــى 
كراون، كة بريتيية لة ثرؤذةى دروستى 
الى ذنـــان لـــة تةمةنـــى نائومَيديدا لة 
ملبـــؤرن 2001 ذنـــى ئوســـتوراُّـ، كة 
بذَيراون، 

َ
بةشـــَيوةيةكى هةِرةمةكى هةل

و بؤماوةى نؤ ساأل توَيذينةوةيان لةسةر 
كـــراوة، بةرئةنجامةكانى توَيذينةوةكة 
طةِراندنةوةيةكـــى  كـــة  دةريخســـتووة 
بةرةبةرةيـــي لـــة ضاالكـــى سَيكســـي و 
هاندةر و وةآلمدانةوةدا هةبووة لةطةأل 
بةئـــازار  سَيكســـي  كارى  زيادبوونـــى 
لةنَيوان تةمةنى نائومَيدى زوو و دوايي 
لةثاش تةمةنى نائومَيدى (دينريشتاين 

و هاوِرَيكانى 1994).
 هةروةهـــا دوو توَيذينـــةوةى ديكة 
ى 2003 ثَيشكةش بة كؤنطرةى 

َ
كة سال

يةكةمى تَيكضوونى فرمانى سَيكسي لة 
ئةمريكاى التينى كرا، هةندَيك زانيارى 
هاوشَيوة كة سةرنجراكَيشن، دةرخست، 
لةســـةر  ئةرجةنتينى  روثَيوييةكى  كة 
384 ذن كة تةمةنيان لةنَيوان 18-75 
يدا بوو، دةركةوت 63 % يان بةدةست 

َ
سال

كوِران و كضانيشدا.
  لة توَيذينةوةيةكى نوَيدا (بوهولزر 
و هاوِرَيكانـــى 2005) لـــة طروثَيكـــى 
جةستة ســـاغى ذنانى نةمساويدا كراوة 
كةتةمةنيـــان لةنَيوان 20 – 80 ســـاأل 
دةبوو، هةندَيك زانيارى سةرنجِراكَيش 
لـــة هةندَيك اليةنى رةفتارى سَيكســـي 
و ثشَيوة سَيكســـيةكانةوة، دةركةوتووة 
كـــة  22%ى ذنان (7.3 ذن) كَيشـــةيان 
لة ئارةزووى سَيكســـيدا هةبووةو %35

يان ثشـــَيوييان لة هروذاندندا هةبووةو 
نزيكـــةى 13% يـــان ئازاريـــان لة كاتى 
كاري سَيكسيدا بووة، 39% يان ثشَيويان 

لة طةيشـــتن بة ســـةرطةرمى و لوتكةى لة طةيشـــتن بة ســـةرطةرمى و لوتكةى 
ضَيذدابووة، و ئةم كَيشـــانة هةموويان ضَيذدابووة، و ئةم كَيشـــانة هةموويان 
لةطـــةأل كةوتنـــة تةمةنـــةوة زياديـــان لةطـــةأل كةوتنـــة تةمةنـــةوة زياديـــان 

 ئةوةشـــدا %50%50
َ
كردووة، لةطةل

يدا 
َ
يدا  ســـال
َ
75- ســـال كة تةمةنيان لةنَيوان 60

هةندَيكجـــار ئـــارةزوى سَيكســـيان تَيدا هةندَيكجـــار ئـــارةزوى سَيكســـيان تَيدا 
دةردةكةوَيـــت. و 30% يان لة مانطَيكدا  يان لة مانطَيكدا 

50%دوو جار كارى سَيكسي دةكةن و 50%دوو جار كارى سَيكسي دةكةن و %50%50
وتويانة كة ذيانى سَيكسي دروست اليان وتويانة كة ذيانى سَيكسي دروست اليان 
طرنطـــة. لةهؤكارةكانـــى مةترســـي لة طرنطـــة. لةهؤكارةكانـــى مةترســـي لة 
ئةنجامدانى  لـــة  تَيكضوون  ئةنجامدانى دةركةوتنى  لـــة  تَيكضوون  دةركةوتنى 
سَيكســـي لـــة ذنـــدا، هـــؤى ئةوةبـــووة سَيكســـي لـــة ذنـــدا، هـــؤى ئةوةبـــووة 
كـــة ذنةكة وةرزشـــةوانة يا بةشـــدارى كـــة ذنةكة وةرزشـــةوانة يا بةشـــدارى 



38 سةردةم 225زانستى

َينن
َ
دةنال سَيكســـيةوة ئارةزووى كةمـــى

طرانيةكانـــى  بةدةســـت يـــان   %30 و
بةدةســـت  يـــان  %30 و هروذانـــدن
لة بةرازيليش، بة ئازارةوة، جوتبوونى
كـــة تةمةنيان ذنانـــةى بةهـــؤى ئـــةو

كة  دةركةوتوة يةوةية
َ
40 سال لةسةروو

سَيكسيدا  ئارةزووى لة كةميان 58% يان
طةيشتن  لة تَيكضوونيان 20% يان هةية
لة  طرانى يان  %9 ضَيـــذ و بـــة لوتكةى

هةبووة. هروذاندا
هؤيةكان:

فرمانـــى تَيكضوونـــى هؤيةكانـــى
و هةمة جؤر لة ذندا سَيكســـي بةزؤرى
يا هؤرمؤنى، لةوانةية ضونكة ـــن،

َ
تَيكةل

يا ثَيكهاتةى، يا ، دةروونـــى يا دةمارى،
يا دةرمانى لولةيـــي، يا ذنى، يا ميـــزى،
يا هةموو لة بَيت ثَيكهاتةيـــةك يا بَيت
هؤيةكان هةموو و لة لةوانة، هةندَيـــك
حةزى يـــا ئارةزوو كةمـــى بآلوتـــر بؤ
ةِراوكَي،

َ
دل خةمؤكى، ذندا، لة سَيكســـي

تيذةكان نةخؤشـــية ثةيوةندى، الوازى
هؤرمؤنى كةمى و يا درَيذخايةنـــةكان
دةرمانن هةندَيك و مَيينةكان يا نَيرينة

.(2006 دشتاين
َ
(طؤل

بؤ  زؤرتر بـــاون كـــة  لـــةو هؤيانة
باس مَيـــدا تَيكضوونـــى سَيكســـي لـــة
ثاش دةكةين ئيســـرتؤجني لـــة كةمـــى
هةروةكو ضونكة نائومَيـــدى، تةمةنـــى
ئـــةم كةمية لةوانةيـــة باســـمان كـــرد،
توَيكارى لـــة طؤِرانـــكارى ببَيتة هـــؤى
سَيكســـيدا، وةآلمدانـــةوةى و زاوزَي
بةشـــَيوةيةكى ديار و لضـــة طـــةورةكان
دةبَيتة هؤى ئـــةوةش دةبنةوة، تةنـــك
كةمبونةوةى ميتكةو فرة دةركةوتنـــى
ناوثؤشى هةروةها هةســـتداريةتيةكةى
دةبَيتةوة. وشك و دادةكةوَيت زؤرتر زَي
لينجـــى لةكاتـــى كةمـــى و لةمةشـــةوة

دةبَيت. ثةيدا سَيكسيدا هروذاندنى
َيكى

َ
سرتؤيدةكانيش رؤل هؤرمؤنة و

شانةى فرمانى رَيكخســـتنى لة بنةِرةتى
لةوانة دةبينن، مؤرفؤلؤذيةكةيدا و زَي
تَيكضوونى دووبارة ببَيتة هؤى كةميان
مَيدا. لة سَيكســـي بةجَيهَينانى توانـــاى
ثَيى هؤرمؤنى ديكـــة هةية ةتَيكـــى

َ
حال

لة ثرؤالكتني بوونـــى فـــرة دةوترَيـــت
ثرؤالكتينى هؤرمؤنى ئاستى كة خوَيندا،
خوَيندا لـــة زةرداوى رذَين ذَيرمَيشـــكة
” َين

َ
دةل كى ثَيى

َ
و خةل بةرزدةبَيتـــةوة

ةتة
َ
حال شـــري“ لةوانةية ئةم هؤرمؤنى

اليةنةكانـــى هةمـــوو كاربكاتـــة ســـةر
لـــة ســـةرةتا وةآلمدانـــةوةى سَيكســـي،
دةطاتـــة تـــا ئـــارةزوو و هروذاندنـــةوة
تَيربوون، و ضَيذ لوتكةى بة طةيشـــتن
جوتبوونَيكى لـــة ئـــةوةش بةشـــدارى

88 % ى  نزيكةى لـــة دةكات بةئـــازاردا
فـــرة ثرؤالكتينى تووشـــى ئةو ذنانةى

خوَين بوون.
هةندَيك ثشَيوى هةروةها لةوانةية
لةثشتةوة ديكةيان هؤكارى زاوزَي و ميز
دان،

َ
مندال ناوثؤشـــى فِرَيدانى وةك بَيت

يةكانى
َ
ريشـــال وةرةمة حةوز، داكةوتنى

هةوى دان،
َ
ميزةل هةوكردنـــى دان،

َ
منال

بةتايبةتـــى دؤآلن ئـــازارى زَي، دؤآلن و
بةئازاردا. جوتبوونى لةكاتى

ديكة ضاوةِروانكراوةكانــى هــؤكارة
دةطرنةوة: ئةمانة

يا هى دى لة دةردةكانى ¿ شـــةكرة
رذَينةكان. كوَيرة تَيكضوونى

جومطةكان. هةوى ¿
بة ئةلكهولةوة. خووطرى ¿

(وةك حـــةوزى نةشـــتةرطةرى  ¿
روشـــاندنى يـــا ـــدان)

َ
منال دةرهَينانـــى

حةوز.
نةخؤشيةكانى يان تووشبوونةكان ¿

ثةتك. دةمارة
سةريةشة. ¿

(وةك دةمارييـــةكان ¿ نةخؤشـــية
ضةشنة). هةمة رةقبوونى

يةكان.
َ
دل زمانة نةخؤشى ¿

خوَين. ثةستانى بةرزة ¿
جطةرةكَيشـــان لةوانةشـــة هةروةها
خوَين زةرداوى ى

َ
كؤليســـرتؤل و بـــةرزى

ثايســـكل درَيذ خايةنى و ســـواربوونى
بارةيةوة لةو يـــان

َ
رؤل و دوبارةبووةوة،

لة دةرمان جؤرَيك لةوانةشـــة هةبَيت.
توانـــاى ثشـــَيوى ببنةهـــؤى دوبـــارة 
ذناندا، لة سروشتى سَيكسي بةجَيهَينانى
ثةســـتانى بـــةرزة هةندَيـــك دذةكانـــى
ســـكثِرييةكان، دذةكانى دذة و خوَيـــن.
رَيطرةكانـــى (بةتايبةتـــى خةمؤكـــى 
ضارةسةرى دةرمانةكانى و سريؤتؤنني)
و هةندَيك وِرَينة، دذةكانـــى و كيميـــاي
برينى ضارةســـةرى بؤ لةو دةرمانانةى

بةكاردَين. طرَي دوانزة طةدةو
يا رةثبـــوون تَيكضونـــى لةوانةيـــة
لةو نَيرةكـــة هاوبةشـــة زوو رذاندنـــى
كة باســـنةكراوانةبن و هـــؤكارة طرنط
تواناى هـــؤى تَيكضونى دةبنة بـــةزؤرى
ضونكة لةمَيـــدا بةجَيهَينانى سَيكســـي
تووشـــى ثياوانةى ئةو هاوبةشـــةكانى
كةمرت رةثبووندا لـــة ثةككةوتـــن بوون
دةدةن، هةســـت جوتبـــوون بايـــةخ بة
كة دةكةن كةمرت بةتَيربوونى سَيكســـي
رةثبوندا لة ثةككةوتنةكة ثلةى لةطةأل

هاوِرَيكانى). و (رؤزن بكةوَيت رَيك
بةرزبوونةوةى  سةرنجى هةروةها  
ئةنجامدانى سَيكسي روودانى تَيكضوونى
ثياوَيكن ذنـــى كة دراوة لـــةو ذنانـــةدا
رةثبونةوة، كَيشةى بةدةست َينَيت،

َ
دةنال

لةطةأل  %70 رادةى بطاتة ئةوة لةوانةية
لوتكةى و بةسةرمةستى طةيشتن طرانى
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سَيكسي خؤى لة وةرطرتن ضَيذ ضَيذ يا
.(2005 (سوتوماير

مةســـةلةيةدا، ئةم لة توَيذينةوةى
تَيكضوونى بةرةو ضاكبوونـــى تَيبينـــى
بةشـــَيوةيةكى سَيكســـي بةئةنجامدانى
ثاش ضارةسةرى كراوة لة مَيدا ئاشـــكرا
لـــة ثةككةوتنةكـــة ســـةركةوتووى
الى رةثبوونـــدا بةدةســـتهَينانى
رَيطرةكانى بةهـــؤى نَيرةكة، هاوبةشـــة

5 (كايان  دةستةى لة فوسفودايسرتاز وة
.(2004 هاوِرَيكانى و

و سَيكســي بةجَيهَينانى تَيكضوونــى
ميتابؤليزمى: كؤنيشانةى

كة هةيـــة توَيذينةوةيةكـــى نـــوَي
نَيـــوان ثةيوةنـــدى جـــارة بؤيةكـــةم 
ةتَيكى

َ
حال و لة مَيدا سَيكسي تَيكضوونى

َين
َ
دةل ثَيى كة روودةدات ناســـاغلةميدا

(ئةسبوسيتو ميتابوليزمى كؤنيشانةى
.(2005 هاوِرَيكانى و

بةمانة كؤنيشانةيةش ئةم
دةناسريتةوة:

و ســـك لة ضةورى ةكةبوونى
َ
¿ كةل

102 ســـم  لة دةوروبةرى ناو قةد زياتر
ذندا. لة سم 88 لة ثياودا و

ثرؤتينى ى
َ
¿ دابةزينى كؤليســـرتؤل

 HDL بـــةرز خةســـتى ضـــةورى 
40 ملطم  لة كةمرت باش) ى

َ
(كؤليســـرتؤل

ثياودا. 50 ملطم/  لة ليرت 100 ملـــى /
ذندا. ليرت لة ملي

سيانى طليسريدى بةرزبوونةوةى ¿
ملي ليرت. ملطم/100 150 لة زياتر

خوَين ثةســـتانى ¿ بةرزبونـــةوةى
جيوة. ملم 130/85 لة زياتر

لةطةأل ئينسؤلني لة بةرطريكردن ¿
بةناشتا خوَيندا لة شةكر بةرزبوونةوةى

ملى ليرت  100 / 120 ملطـــم لة زياتـــر
ميتابوليزمـــى كؤنيشـــانةى لةوانةيـــة

ئاســـتى دابةزينى هؤى ببَيتة لةثيـــاودا
خوَينـــدا زةرداوى لـــة تَيستؤســـتريؤن
لةوانةيـــة ذنانيشـــداية، هةرضـــى لـــة
بـــة طؤِرانكاريية بَيت بةند ديســـانةوة
ئةم بةآلم ســـةِّـاندنى هؤِرمؤنيةكانةوة،
توَيذينةوةى بـــة ثَيويســـتى بريدؤزةش

زؤرترة.
هؤكارةدةروونيةكانوئةوهؤكارانةى

ثةيوةندييةكانةوة: بة بةندن
و  كةســـي خةمؤكـــى  لةوانةيـــة   
هيالكى و ةِراوكَي

َ
دل ثيشةييء هاوسةرى

ريســـواكردنى سَيكســـيء و و خةمؤكى،
بَيهؤشـــكةرةكانةوة بةماددة خووطـــرى
كَيشـــةكانى و بةخودان بايةخ و كةمـــى
و كةســـَيتى ثشـــَيوييةكانى و ثَيناســـة
ببنة جةســـتة وَينةكانـــى كَيشـــةكانى
بةشـــَيوةيةك ذن تووشـــبوونى هـــؤى 
بةجَيهَينانى تَيكضوونـــى لةشـــَيوةكانى
رَيطرى رَيطـــاى لة سَيكســـي لةوانةيـــة
كؤئةندامى لـــة ضاالككردنى ثَيويســـتى
هةروةهـــا سةمثةســـاويةوة، دةمـــاري 
و كةسي سَيكســـي هروذاندنى لةوانةية
لةئةنجامى هةندَيك ئارةزووى سَيكسي
ديكة كؤمةآليةتى و دةروونـــى هؤكارى

..وةك: كةمبَيتةوة و دابةزَيت
لةكاتـــى ئاطايـــي ثةرشـــبوونى
نةكردنى ئـــارةزوو يـــا جووتبوونـــدا،
دى، ســـةرنةكةوتنَيكى دوباربوونةوةى
سَيكســـي يـــا ئةزمونَيكى رووشـــَينةري
لة يا ســـةر)، كوتانـــة

َ
هةل ثَيشـــو (وةك

(وةك ناسَيكســـي ثاداشـــتى دةســـتدانى
يا جةســـتةيي) يا هؤطـــرى ســـؤزدارى
بةختياركردنى بايةخ بة لةدةســـتدانى
بةكارهَينان بة هةستكردن يا هاوبةش،
لة بوون هيوا بـــَي يا يا ضةوســـاندنةوة
وةآلمدانةوةى لةدةســـتدانى ئةنجامـــى

سَيكسيةوة.

بةرةنطارى نـــوَي توَيذينةوةيةكـــى
َيت:

َ
كـــة دةل دةكاتـــةوة ئـــةو ضةمكـــة

تةمةنى ثاش سَيكســـي ئارةزووى كةمى
لة ســـةرةكى نائومَيدى بةشـــَيوةيةكى
هؤرمؤنة ئاستةكانى دابةزينى ئةنجامى
ضونكة دةبَيـــت، مَيينةكانـــةوة ثةيـــدا
ثَيشنيازى ينةوية 

َ
لَيكؤل ئةم توَيذةرانى 

لةوانةية سةرةكى هؤى كة كرد ئةوةيان
جةســـتةيان بة بَيت ذنان نارازيبوونى
جةســـتةييانةى طؤِرانكارية ثاش ئـــةو
هاتوون، نائومَيديةكةدا تةمةنى لةطةأل
وَينةى كة ئةنجامةى ئةو طةيشتونةتة و
سةرةكى هؤكارَيكى جةســـتة نَيطةتيظى
لة سَيكســـي ئـــارةزووى بـــووة لةكةمى

تةمةنانةى  بة ذنة ئةو ى % 21 نزيكةى
لةناويدان يا نائومَيدى تةمةنى لة نزيكن
لةوانةشة . (2006 هاوِرَيكانى و (باسؤن
شـــَيوةى لـــة هةســـتكردن بةتةنطـــاوى
ثِر كاريطةرييةكى ديمةنةكةى جةستةو
و سَيكسيدا ئارةزووى لة هةبَيت بايةخى
ضاالكييةكى بؤ كردنى هةر دان

َ
هةول لة

سَيكســـي، تةنانةت لة نةبوونى ثشَيوى
ئةنداميشدا.

ديكةية دياردةيةكى ميزةضؤركـــَي
ئـــةو هـــؤكارة لةنَيـــوان بـــؤ كارلَيـــك
كة لةناويدا جةســـتةييانةى و دةروونى
تَيـــدا هةندَيـــك ذنـــان ئامادةباشـــيان
دان

َ
ميزةل طؤِرانكارييةكانى بـــؤ دةبَيت

بةهؤى حـــةوز ماســـولكةكانى و الوازى
يا زؤر دوبارةبوونةوةى داضوون

َ
بةســـال

ميزةضؤركَي، لةوانةشـــة بـــوون،
َ
مندال

جوتبوونـــدا، لةكاتـــى بةتايبةتـــى
ذن هةندَيك لة تَيكدةرى كاريطةرييةكى
ئةوةش كة هةبَيت و هاوبةشـــةكانياندا
بايةخدان كةمى هؤى دةبَيتة لةثاشـــدا

لَيى. ئارةزووكردن و بةسَيكس
كراوة ئـــةوة طريمانـــةى هةروةهـــا
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لة نيشـــانةكانى تَيكضوونى كة هةندَيك
كة لةمَيدا، بةجَيهَينانى سَيكسي تواناى
بؤ كَيشـــةى ثَيش دةطةِرَينرايةوة لةوةو
لةئةنجامى بةراســـتى نةخؤشـــيةكان،
جوتبوونةوة ثةيدا شـــَيوازةكانى رَيطةو
زانيارى كةمرتين لةثياوان زؤرَيـــك بنب
مَي زاوزَيى توَيكارى لةســـةر بنةِرةتيان
لة سَيكسي حةزى نةى

َ
خاال ئةو يا نيية،

هروذاندن يا رَيطاكانى دةهروذينن، مَيدا
بةســـةر طةيشـــتن بؤ و يارمةتيدانـــى
لة زؤرَيك و ضَيـــذ، لوتكةى و مةســـتى
نازانـــن تةنثا ســـَيكس لة ثيـــاوان هيض
بةبَي طةمة نةبَيـــت. زَيوة ناو خســـتنة

يارى ثَيش جوتبوونةكة. و بازى
بةئازار: جوتبونى

جوتبونىبةئازاريانطرانجوتبوونى
بةتايبةتى دادةنرَيت، باو يةكى

َ
سكاال بة

سَيكســـدا لة ذنـــة الوانةى لةنـــاو ئـــةو
روودانيان لةنَيوان تَيكـــِراي و ضاالكن،

هؤكارانـــةش  ئـــةو 2 – 15% دايـــة، و
لة بريتني روودانيـــدا لة كة بةشـــدارن
جيابوونـــةوة، خةمؤكـــى، ةِراوكـــَي،

َ
دل

بوونـــى و كةســـَيتى  ثشـــَيويةكانى
ريســـواكردنى لة رابوردوو ضريؤكَيكـــى
لة لةوانةية دوبارة هةروةها سَيكســـي.
وشـــكهةآلتنى وةك جةســـتةيي هؤكارى
ئةندامة تووشـــبوونى ثوكانةوةو و زَي،
ديار ديـــارةكان يا ئةوانـــةى سَيكســـية
دةبَيت، ثةيدا هةوكردنيانـــةوة نـــني يا
لضة هةردوو طةورةبوونى فرة سةرةِراى
دةردة ئةو و تيشكى ضارةسةرى بضوكء
ضَيوة تووشـــبوونى لـــة دةمارييانـــةى
كؤنيشـــانةى ثةيدابوونء دةمارةكانةوة
كرذبونى حةوزو درَيذخايةنـــى ئازارى
لة طةورة ضوكى بوونـــى حةوزو بنكـــى
(1998 هاوِرَيكانى هاوبةشةكةدا(ميناو
ديكة. ئةنداميةكانى هـــؤكارة هةروةها

و دةرثةِراندنـــى كةمـــى ئيســـرتؤجني
يةكانى

َ
ريشال وةرةمة و دان

َ
منال ناوثؤشى

و هَيلكـــةدان وةرةمةكانـــى ـــدان و
َ
منال

و كيميايـــي هروذاندنـــى مايةســـريى و
دةطرَيتةوة. ميكانيكى

هؤكارانةى ئـــةو زؤرترين لةنَيوان
هةوى باون، جوتبووندا لةكاتى ئازار بؤ
ئازارَيكى بة ةتة

َ
حال ئةم دؤآلنة راِرةوى

ئازارَيكى دةطاتة تا دادةنرَيت مامناوةند
زَي ناو بؤ ذوورةوة ضوونة زؤر لةكاتـــى
(كةندةكَيكة راِرةوةكة كةندةكى بةناو و
لضةكـــةو هـــةردوو دةكةوَيتـــة نَيـــوان
بةركةوتنى تةنانـــةت زَيوة) دةروازةى
ناوضةكة، طةِراندنى

َ
سورهةل و هَيواشيش

نزيكةى نـــى لـــة
َ
دؤال هـــةورى راِرةوى

نةخؤشـــيةكانى 15%ى نةخؤشـــةكانى
دوو بؤ لةوانةشـــة ذنانـــدا دةبينرَيـــت،
دياريكردنى ثَيش بَيت بةردةوام ســـاأل

.(2005 هاوِرَيكانى و (سكولتز
لةوانةية كـــة هةية دى ةتَيكـــى

َ
حال

يا مامناوةند ئازارَيكـــى ببَيتـــة هـــؤى
جوتبوونـــدا، لةكاتـــي زؤر ئازارَيكـــى
ئةوةش لةطةأل زَي كرذبوونى بريتية لة
بةآلم دةبَيت، نـــدا

َ
دؤال راِرةوى هـــةوى

لةنَيوان دياريكردن جياوازى ثَيويســـتة
بؤ ضارةســـةرى هةردووكيانـــدا بكرَيت

راست.
ثَيناســـة بـــةوة زَي كرذبوونـــى
كرذبوونَيكى بريتيية لـــة كة دةكرَيـــت
لة خؤويســـتى نا ناويةكـــى ضوونـــةوة
و ثَيداكردندا لةكاتى زَيدا ماسولكةكانى
َيت

َ
نةهيل كة زؤربَيت ئةوةندة لةوانةية

هؤكارى طةلَيك رووبدات. جووتبوونةكة
دةروونى و ضةشـــن هةمة جةســـتةيي
ببنة لةوانةية تايبـــةت بةشـــَيوةيةكى
ناِرةحةتـــة، لةنَيو ةتـــة

َ
حال هؤى ئـــةم

ةتى
َ
حال باون كة هؤيانةدا ئةو زؤرترين

يا لـــة رابـــوردوودا ســـةر كوتانـــة
َ
هةل

شارةزاي كةمى و سَيكسي، دةستدرَيذى
سَيكس، بةرامبةر وةهمةكان و سَيكسي
ثَيداكردنى لة قوأل ةراوكَيى

َ
دل و ترس و

بؤ بنكى دةســـتيةكان زَيـــى. ثشـــكنينة
بؤ بةســـودن و كرذبونةكان زؤر حةوز

زَيى. كرذبونى دياريكردنى سةِّـاندنى
دياريكردن: هةَلسةنطاندن و

هةمة  بوونى ؤزى و
َ
تيشكى ئال  لةذَير

كة ثَيكداضوةكانـــدا ضةشـــنةى هؤيـــة
بةجَيهَينانى تَيكضوونى لةطةأل هاوِرَين
ئـــةو باشـــة وا مَيـــدا، لـــة  سَيكســـي 
دةيطرَيتة دياريكـــردن بؤ كاروبارانةى
بطرَيتةوة، ثســـثؤِرةكان لة بـــةر تيمَيك
بؤريةكانى ثزيشكى ئةوانةشـــدا لةوناو
و ذن نةخؤشـــيةكانى ميـــزو ثزيشـــكى
كوَيرةذَينةكان نةخؤشيةكانى ثسثؤِرى
ثســـثؤِرى و دةروونـــى ثزيشـــكى و 
ثســـثؤرى ضارةســـةرى و ســـايكؤلؤذى،
لةكاروبارةكانى ئامؤذطاريكار و سَيكسي

بَيت. تَيدا هاوسةرطريى
ضريؤكـــى ثزيشـــكى دةســـتكةوتنى
يةتـــى

َ
كؤمةال و دةروونـــى و وسَيكســـي

بناغـــة بـــةردى بـــة بةدورودرَيـــذى
و ثَيويستة دياريكردندندا، دادةنرَيت لة
جؤرى ثرسيارى َيك

َ
كؤمةل ضريؤكة ئةم

بة بـــن ثةيوةنـــد كـــة لةخؤطرتبَيـــت
ةكةى

َ
كؤل و ماوةكةى كَيشةكةو سروشتى

تونديةكـــةى، و دوبارةبوونـــةوةى  و 
ذنةكةو لةســـةر كاريطـــةرى ســـةرةِراى

هاوبةشةكةى.
ضريؤكـــة لةطـــةأل ـــى

َ
ئاوةل بـــة 

كةسَيتية ضاوثَيكةوتنى ثزيشكيةكةدا،
بَيت) دا

َ
لةطةل مَيردةكةشى (واباشرتة كة

دياريكردنى بؤ باش رَيطةيةكى دةبَيتة
سَيكسي بةجَيهَينانى تَيكضوونى طرنطى
بةند ضاوثَيكةوتنةش ئةم و ذنةكةدا لة
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كة سَيكســـيانةى ناِرةحةتية دةبَيت بةو
هةروةها ، هةن ذنةكـــةدا لة لةوكاتةدا
ئةزمونـــة و ســـؤزدارةكان مةســـةلة 
ثشـــَيويةكانى ثَيشـــو و سَيكســـيةكانى
كلتـــور كاريطةريةكانـــى و ثةيوةنـــدى
بة بةرامبـــةر وَيســـتةكان

َ
هةل و ئايـــن و

سَيكسي كة سكاآليةكى ســـَيكس، طرنطة
نةبوونى يا ئارةزوو، وةككةمى دياريكراو،
ضَيذ، لوتكةى و سةرمةستى يا هروذاندن،
جؤرى ثرســـيارى َيك

َ
كؤمةل زَي، يا ئازارى

طرنطى و ئةمةش بكرَيـــت لةبارةيانـــةوة
ثشـــَيوية روودانى ةتى

َ
لةحال خؤى هةية

ســـودى رةنطة ئةوة لـــة ثَيكداضـــووةكان
دياريكراو راثرسي بة ثشت كة بَيت، زؤر
ببةسرتَيت،وةك ضؤنيةتى فرمانىسَيكسي

ذنةكة. خةمؤكى بارى ذنةكةدا لة
جةســـتةيي لَينؤِرينـــى لةوانيـــة
بة كاتَيك ثشـــت دياريكـــراو، بةتايبةتى
جؤرى وةك دةبةســـَيت، جؤرى ســـكاآلى
و هيالكى زؤر، و ئازارةكـــة، بة جوتبونة
نيشانة و نارَيكوثَيك، خوَينى كةوتنةسةر
لة كة درَيذ خايةن و ئازارى دةماريـــةكان
طرنط نيشانةى ئةمانة ةتدا

َ
حال هةندَيك

جةخت ثَيويســـتة هةروةها دادةنرَيـــن.
بكرَيتةوة، ميتةكـــة لةســـةر قةبـــارةى
و ميزةِرؤ رَيذةى شـــؤِربونةوةى هةروةها
دان

َ
منال و راِرةو و زَي و لضـــةكان هةردوو

حةوز. و
ســـانطاندنى

َ
هةل ثَيويســـتة هةروةها

هؤِرمؤنى ثَيكهاتـــةى لةســـةر تاقيطةيي
و (بةرةآل تيستؤســـتريؤنى و ئيسرتاديؤل
هةبوونىبةزيندةيي)ودوانةهايدرؤئيثى

DHEA و هؤرمؤنـــى  ئةندرؤســـتريؤن
و ملوتن هؤرمؤنى و دانة

َ
ضيكل هاندةرى

دةرةقى هاندةرى هؤِرمؤنى و ثرؤالكتني
بكرَيت. ثالزمادا، لة

ناشتا  بة خوَين شـــةكرى  ثشكنينى

فرمانى و خوَين زةرداوى ى
َ
و كؤليســـرتؤل

تاقيكردنةوةكانىديكة طورضيلةوجطةرو
بةثَيويستدادةنرَيت.

ئامـــاذةى َيـــك
َ
كؤمةل لةوانةيـــة

ةتةكة
َ
دياريكردنى حال بـــؤ ديكة طرنطى

زايةلةى كارى
َ
هَيل بةهؤى دةســـتبكةوَيت

ثَيوانى ميتكـــة، لةطـــةأل دؤبلـــةرى بـــؤ
ةتى

َ
حال هـــةردوو لـــة خوَين رؤيشـــتنى

دا.
َ
دل خاوبونةوةى ماســـولكةي و كرذبون

لة لةرينةوة هةســـتى ثَيوانى ســـةرةِراى
ميتكةدا لةطةأل بـــةراورد ثةنجةكاندا بة

دشتاين2006)
َ
(طول

دةروونى ســـةنطاندنى 
َ
هةل ثَيويستة

دةروونى ثزشـــكَيكى اليةن لة سَيكســـي
شـــارةزاى ثســـثؤِرَيكى  يـــا شـــارةزاوة 
ثَيويستة سايكؤلؤذييةوةبكرَيت.هةروةها
لةســـةر جةخت تايبةتى بةشـــَيوةيةكى
الى جةســـتة وَينةي و بايةخ بةخـــؤدان
ســـةرةِراى كَيشـــةكانى ذنةكـــة بكرَيت،
ثَيويســـتة هةروةها مَيـــرد، و نَيـــوان ذن
روشاندنى يا ريســـواكردن وةآلمدانةوةكة
بطرَيتةوة، ئةطةر ثَيشيش سَيكســـي لةوة
يةك لةطةأل تةنثا يا بوو طشتى ثشَيويةكة
هةروةها رؤيدابوو، دياريكراو هاوبةشـــى
ثَيشوش ســـايكؤلؤذيةكانى كَيشة لةسةر
لةبةجَيهَينانى كـــة تَيكضوونَيك و هـــةر
و لةسةر هةبوو هاوبةشـــةكةدا سَيكســـي
ثشـــَيوية و جةســـتةى دوركةوتنـــةوةى

دى. كؤمةآليةتيةكانى و سايكؤلؤذى
ضارةسةر:

دان راشـــكاوى بة لَيـــرةدا ثَيويســـتة
بذاردة

َ
هةل ئـــةو هةموو كة دابنَين بةوة

تَيكضوونى ضارةسةرى بؤ ضارةسةريانةى
تا دةكرَين مَي الى سَيكســـي بةجَيهَينانى
بة ثشـــت و ئةزمونني هَيشـــتا رادةيةك
ضريؤكى لة (واتة طَيِرانةوة ينةوةى

َ
لَيكؤل

نا هةِرةمةكى، يا كةسةكانةوة) دةبةستَيت

رَيـــك نةخـــراوة. طرنط يا بـــة نموونة
تَيكضوونى ؤزى

َ
ئال لةذَير تيشـــكى ئةوةية

بةجَيهَينانىسَيكسيلةمَيداونمونةهةمة
بَيت، تاكى ضارةســـةرةكة ضةشـــنةكانى،
سروشتى تَيكضوونىبةجَيهَينانةكة بكاتة
لة كاريطةرى و توندى هةروةها مةبةست،
حةثَيكى هيض بةداخةوة ذيان. جؤريةتى
هةموو بتوانَيت نيية كة وا ئةفسوناوى“
كة بكاتـــةوة، وئةوةى ضاك ةتـــةكان

َ
حال

طةِراندنةوةى بـــؤ دةدات ثيـــاو يارمةتى
ذناندا بةســـةر بةزؤرى تواناى سَيكســـي

جَيبةجَي نابَيت.
ضارةســـةريانةى   ئـــةو رَيوشـــوَينة
تَيكضوونى ضارةســـةرى لة دةطريَيتةبةر
هَيلى ســـَي ذندا بةجَيهَينانـــى سَيكســـي
دةســـتثَيكردن دةطرَيتـــةوة، ضارةســـازى
ثارَيزطارةو هةموويـــان لـــة كة بةوةيـــان
زياتر هةموويـــان لـــة بةوةى كؤتاييـــان
ضارةســـةرية كـــة كاتَيـــك كراوةيـــة. 
(باسون نابن ســـةركةوتوو ثارَيزطارةكان
و دشـــتاين

َ
طؤل  ،2004 هاوِرَيكانـــى و 

هاوِرَيكانى2006).
رووبةِرووبونـــةوةى  .1
ضارةســـةرى ثَيضةوانةكانـــى هـــؤكارة 
لةجؤرى طؤِرانكارى سَيكسيءشـــَيوةكانى
طؤِرينى و دةروونيةكان ضارةسةرة و ذيان
بةكاريان لةوةثَيـــش ئـــةو دةرمانانـــةى
و ضارةســـةرى ثزيشـــكى و دةهَينَيـــت،
تووشـــبوونة ضارةســـةرى و جةســـتةيي
هَيوركردنةوةى و زاوزَي ميكرؤبيةكانـــى

ئازار.
و راطرةكانى ضارةسةرى هؤِرمؤنى .2
لوولةكانى فراوانكةرةكانـــى و دوثامـــني
كردنـــةوةى

َ
بةتال دةزطـــاى خوَيـــن،و

ميتكةيي.
هةوكردنى (لةكاتى نةشتةرطةرى .3
دةروازةدا لـــة ديكة دةردةكانى راِرةو يـــا
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لة يا لضةكة هـــةردوو لـــة يا يا لـــة زَيدا
ميزةِرؤدا).

يا نةبوونى ئارةزوو    بـــةزؤرى كةمى
بايةخـــدان كةمـــى لةطـــةأل لـــة ذنانـــدا
هروذاندندا ثشـــَيويةكانى و بةســـَيكس
وةآلمى ذنانةى ضونكة ئةو ثَيكدادةضـــن،
هروذاندنَيكى نيية يـــا ئارةزووكردنيـــان
هـــؤكارة بةهـــؤى هةيـــة ســـاكاريان  
يا ســـايكؤلؤذيةكان يـــا بايؤلؤذييـــةكان
و هةمةضةشـــنةكانةوة، يةتيـــة

َ
كؤمةال

ةتانة
َ
حال ئةو ضارةســـةرةكةى بؤ ئةوةى

مَي ديكـــةى يا ثشـــَيوية سَيكســـيةكانى
شـــَيوازَيكى ثَيويســـتة ســـةركةوَيت
بطرَيتةوة، ثَيكداضوو دةروونى ثزيشـــكى
رؤشـــنبريكردنى هةروةها ثةيرةوبكرَيت
دةبَيـــت ذنةكـــة سَيكســـي، ثَيويســـتةو
هةبَيت كارة ئةم بؤ طـــةورةى نةرَيكى

َ
ثال

ئةركى بةسةبر و شـــارةزا و ثســـثورَيكى
ئةستو. بطرَيتة كردنى ضارةسةر

و رةفتارى ضارةسةرى و رؤشنبرييكردن
ضارةسةرىسايكؤلؤذى:

و ذنةكة تـــةواوى رؤشـــنبرييكردنى
ئةوةش ثَيويستة، كارَيكى هاوبةشـــةكةى
كؤئةندامـــى بةتوَيـــكارى بةنـــدة كـــة 
ئـــةو و فســـيؤلؤذييةكةى و ذن زاوزَي ى
لةثاش كة جةســـتةييانةى طؤِرانكاريـــة
ســـةرةِراى روودةدةن، نائومَيدى تةمةنى
ؤطؤِركراوةكانـــى لةنَيوان

َ
ئال كاريطةريـــة

دةروونيةكاندا لةسةر هؤكارة جةستةييو
تَيكضوون لةروودانى ثةيوةندى ئاســـتى
بوارة مَيـــداو سَيكســـي لةبةجَيهَينانـــى
لة سَيكســـي تةندروســـتى جياوازةكانى
و طرنط هةنطاوى بة ئةمانة هةموو ذندا
تةواوكاردادةنرَينبةئاِراستةىضارةسةرى

سةركةوتوو.
ثسثؤِرى اليةن لة هةروةها ضارةسةر
دةروونى ثزيشكَيكى يا شارةزا سايكؤلؤذى

بايةخدان كةمى ضارةسةرى بنةِرةتى بة
كَيشةكانى و ذندا لة سَيكسي ئارةزووى يا
لـــةو بةتايبةتـــى هروذاندنـــى كةســـي،
يا رووشـــاندن، ضريؤكَيكى كة ةتانةى

َ
حال

ديمةنى الوازى يا سَيكســـي دةستدرَيذى
خةمؤكى يا مةزاج جةستة، يا ناجَيطريى

تَيداية. طةورةى
ضارةسةرى دةرمانى:

سةركةوتوانةى بةكارهَينانى ئَيســـتا
 5 دةستةى فؤسفؤدايسرتاز لة رَيطرةكانى
ثتةو هؤى بووة ليظرتا) (ظياطراو سيلس و
ئةم ضاالكى جؤر و طةِران بةدواى كردنى
ذندا. زاوزَييةكانى ئةندامة لة دةرمانانة
جياى ئةنزيمةكانى شـــَيوةى جيا بوونى
لضة و زَي ميتكـــةو لـــة فؤسفؤدايســـرتاز
لة كار كة نا زانايانةوة بةو ى

َ
ثال بضوكـــدا

خوَينة لوولة فراوانكردنى دةرمانةكانـــى
دةكةن بـــؤ بةكارهَينانى دةروونيةكانـــدا
قةيي

َ
ئةل ســـَييةم فؤســـفات طوانوزينـــى

(cGMP) و َســـيةم فؤسفاتى ئةدينينى
رَيكخســـتنى (cAMP) بـــؤ ئةلقةيـــى
ئةندامةكانى بةنـــاو خوَيـــن رؤيشـــتنى
ماسولكةكان لووسة ضاالكى مَيداو زاوزَيى

زييةكاندا. طريفانة و خوَينبةر لة
روويدا  خوَين  زيادكردنى رؤيشـــتنى
ســـلدينافيل لة دؤزَيك تاكة بة ثَيدانـــى
لةثَيش تةمةنيان كة ذنانة بةو (ظياطرا)
جؤرى تووشـــى و نائومَيدييةوة تةمةنى
.(2006 (كاروسو بوون شةكرة يةكةمى

دةســـتكةوتنى ئاماذة بة راثؤرتةكان
لةطـــةأل دةكـــةن ئةنجامـــى ئيجابـــى
و هروذانـــدن لـــة طرنـــط ضاكبونَيكـــى
رةزامةنـــدى و ضَيـــذ  و سةرمةســـتى
تةمةنى لةثَيش ذنانةى كة لةو سَيكســـي
ســـوِرى كة ئةوانةش و نائومَيديـــةوةن.
خةســـتى ســـتريؤيدةكانيان و هَيلكةدان
بة ضارةســـةركردنيان ثاش سروشـــتية

(كاروسو2006). سلدينافيل
تةمةنيان  كة ذنانةشن ئةو  هةرضى
تووشـــى نائومَيديـــة و دواى تةمةنـــى
بوون سَيكسي هروذاندنى ثشـــَيويةكانى
سَيكســـيةكانيان ســـتريؤيدة ئاســـتى و 
سلدينافيل جَيبةجَيكردنى سروشـــتية،
هةستى زيادكردنى هؤى بووة بةسةرياندا
يـــا ورياكردنةوةى هاندان لةكاتى زاوزَي
بووة هةروةها جووتبووندا. يا سَيكســـي
جوتبوون لة طـــةورة هؤى رازيكردنَيكى
كةمييان لـــةو ذنانةى كـــة و طةمةبـــازى
(بريمان و نةبوو سَيكســـيدا لة ئارةزووى

هاوِرَيكانى2003).
توَيذينـــةوةى ديكة هةندَيك بـــةآلم
داوة بنةبِرنةكةريان ديكةو بةرئةنجامى
بةدةستةوة(ماير2005)،طةلَيكئاوَيتةى
بؤ ئةزمونى بةشَيوةيةكى ديكة دةرمانى
ضارةسةرىثشَيويةكانىئارةزووهروذاندن
ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل لة بةكارهاتوون، مَيدا لة

ساآلنةى كؤنطرةى بة ثَيشكةش كة نوَيدا
ئةمريكى بؤ نةشـــتةركارانى ـــةى

َ
كؤمةل

 2005 ى
َ
سال لة زاوزَييةكان و ميز رَيرةوة

راطةياند ئةوةيان هاوِرَيكانى لياو ، كرا دا
هروذاندنى لة وةآلمدانةوةيةكىطةورة كة
بؤ شـــوَينى سَيكســـي بةجَيبةجَيكردنى
بةرامبةربالسبو (PGEi)ئةلربوستاديل

هاتووة. بةدةست
دذة خةمؤكى (بوبروبيون)   هةروةها
كةمى ضارةسةرى لة باشى كاريطةريةكى
كردووة ئـــارةزووةدا ئـــةو و هروذانـــدن
سةرمةســـتى نةبوونى و كة بةخةمؤكى
نةبـــوون، بةنـــد و ضَيـــذ وةرطرتنـــةوة
ثشـــَيوية ئةو ةتةكانى

َ
حال لة بةتايبةتى

سَيكسيةىلةبةكارهَينانىدذةكانىديكةى
يةكَيك لـــة بوون ثةيـــدا خةمؤكيـــةوة
ئةو و كـــراون كة لـــةو توَيذينةوانـــةش
ثَيش تةمةنيان كـــة طرتؤتةوة ذنانـــةى
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خةمؤكى تووشـــى نائومَيديةو تةمةنـــى
بؤتة (بوبروبيـــون) نةبـــوون دةرمانـــى
طةورة سَيكســـي وةآلمدانةوةيةكى هـــؤى
دياريكراو رؤيشتنَيكى باشرت بةرةو لةطةأل
و سةرمةســـتى سَيكســـي لة هروذاندنى
و (ســـيكريفز سَيكســـيدا و تَيربوونـــى
هاوِرَيكانى2004)هةروةهابةهَيزكارَيكى
كابرطولني لة بريتيية كة دؤثامني ديكةى
ئارةزووى كةمى ضارةسةرى بؤ ديسانةوة
و ضَيـــذ سةرمةســـتى الوازى و سَيكســـي
و دشـــتاين

َ
(طؤل بةكارهاتووة وةرطرتـــن

هاوِرَيكانى2006).
هةندَيـــك بةكارهَينانـــى لةوانةيـــة
و بوهمبـــني وةك: ديكـــةوى ئاوَيتـــةى
خوَين تَيزانى زياد هؤى ئيفيدريـــن ببنة
لةبةرئةوة هروذاندنى سَيكسي، نةك زَي،
بؤ بكرَيت زياتر توَيذينةوةى ثَيويســـتة
ئةم هةموو ســـةالمةتي سةنطاندن و

َ
هةل

لةماوةيةكى دةرمانيانة ضارةسةرية رَيطا
درَيذدا. دوورو

ضارةسةرىهؤِرمؤنى:
و ئةندرؤجينـــةكان ديســـانةوة
هاوبةش ئيسرتؤجينةكانبةشَيوةىتاكيا
بةجَيهَينانى تَيكضوونى بؤ ضارةســـةرى

بةكارهاتوون. سَيكسيلةمَيدا
لــةو كلينيكيــةكان و بةرئةنجامــة
نائومَيديةوةن تةمةنى لةثَيش كة ذنانةى

بووة: خوارةوة جؤرةى بةم
لةســـةر ئةو توَيذينةوةيةكدا ¿ لـــة
كةمى بةدةســـت و بةثيتن ذنانـــةى كـــة
لةطةأل ـــن،

َ
سَيكســـيةوة دةنال ئـــارةزووى

تيستؤســـتريؤنى ئاســـتةكانى دابةزينى
ضارةســـةريان وةآلمى ذنانة ئةو خوَيـــن،
كة تيستؤســـتريؤن جةالتينى يا كرَيم بؤ
و (باســـون هةبوو بةكاردةهات بةجَيطةى

هاوِرَيكانى2005).
كلينيكـــى لةتاقيكردنـــةوةى  ¿

تووشى ئةو ذنانةي بةســـةر كراو
َ
كؤنرِتؤل

كةمى بةدةست كةمى ئةندرؤجني بوون و
َينن،

َ
بايةخدانبةسَيكسوئارةزووةوةدةنال

كاريطةرىزؤر ثَيدانىئةندرؤجنيبةمانة
كاريطةريةكى هيض ئةوةى بَي هةبوو باشى
هاوِرَيكانى و (برونشتاين بَيت ثةيدا لَيوة

.(2005
ذنانةى ئةو لةســـةر ¿ توَيذينةوةكان
ئيسرتؤجني كةخةستيةكى سروشتيان بؤ
و تَيستؤســـتريؤن ثَيدانـــى هةبـــووة، 
هـــؤى بـــووة بةيةكـــةوة ئيســـرتؤجني 
سَيكسي رةزامةنى ئارةزوو و ضاكرتكردنى

.(2006 (باسون تياياندا
ذنانةى ئــةو كلينيكى بؤ ضارةســةرى
نائومَيديــةوة تةمةنــى كــة خراونةتــة
هةردوو و مناَلــدان (دةرهَينانى بةهــؤى

هَيلكةدانيان):
دياريكراوةكانى جؤرة بةكارهَينانى ¿
و تَيستؤســـتريؤن لةرَيطاى ئيســـرتؤجني
هؤى ثَيســـتيةوة بووة لكاوةى يا دةمةوة
ضاالكى و زيادكردنى ئارةزووى سَيكســـي
و وةرطرتن ضَيذ هروذاندن و و سَيكســـي
بايةخدان و رةزامةندى كردنةوةو

َ
خةيال

و (ئةلكساندةر تَيربوون و و وةآلمدانةوة
هاوِرَيكانى2004).

هؤِرمؤنى ضارةسةري بةكارهَينانى ¿
مةســـيلى لةطةأل (HRT) كة جَيطـــرةوة
دةستكةوتنى هؤى بووة تَيستؤســـتريؤن
ئـــارةزووى لةبارةى بـــاش بةرئةنجامـــى
ثاش ذنانـــةدا لةو تَيربـــوون سَيكســـي و

تةمةنىنائومَيدى.
تَيستؤستســـريؤنى كةمى ¿ لةوانةية
كؤنيشـــانةى كةمى هؤى خوَين ببَيتـــة
كةمى كـــة دةبَيتة هـــؤى ئةندرؤجـــني
و بةردةوام، هيالكى و سَيكســـي، ئارةزوى
و ذيان، جؤرى و باشى، بة هةســـت كةمى
و دان

َ
موســـةل مووى كةمى هاندةر، كةمى

بارستةىماسولكةى،ثَيدانىتَيستؤستريؤن
بوون ةتة

َ
حال تووشـــى ئـــةم بةو ذنانةى

و سَيكسي ئارةزووى ضاككردنى هؤى بووة
هةستةسَيكسيةكانو هروذاندنوطةيشتن
تَيربوون. و رةزامةندى و ضَيذ لوتكةى بة
بايةخ هـــؤى زيادكردنى بـــووة هةروةها
شَيوةى جةستة، ضاكرتكردنى و بةخؤدان
لة ديار كةمكردنةوةيةكى و بووة هـــؤى
سلبيةكان، بةتايبةتى تةنطذةييو هةستة
ئةندرؤجينةكة لةطةأل كاتَيك ضارةسةرة

دةهات. بةكار مَييةكاندا هؤِرمؤنة
ثَيويستة بةبايةخةوة ديكة كة رَيطاى

سةيربكرَين:
ئةمريكى دةرمانى و خؤراك ئيدارةى
ئامَيـــرى بةكارهينانـــى رَيطـــةى دا بـــة
كة (CTD) ئريؤس ميتكةيي ضارةسةرى
دةكات دروســـتى مرتيك يورو كؤمثانياى
بةجَيهَينانى تَيكضوونى بؤ ضارةســـةرى
كةخوَين بةباشـــى لةو ذنانةى سَيكســـي

هاتوضؤناكات. لةناوضةىزاوزَيياندا
كار ثاترى بـــة كة ئامَيـــرة بضوكةكة
دةكاتدةخرَيتةسةرميتكةبؤزيادكردنى
زيادبوونى خوَين لةناويـــداو هاتوضـــؤى
هؤى بووة بةكارهَينانى و تَيزانى خوَيـــن
سةرةتايي ئيجابي هةندَيك بةرئةنجامى
لينجكردن و و سَيكسي كة هةستداريةتى
لة رةزامةندى و ضَيذ لوتكةى بة طةيشتن

كرد. ضاك ةتدا
َ
حال هةندَيك

دواليةنة، سةرةتايي توَيذينةوةيةكى
لـــة طرنـــط بـــووة هـــؤى ضاكبونَيكـــى
ضَيذ، و ئـــارةزوو، سَيكســـي هروذاندنى
زاوزَي و توانـــاى هةســـتى و و تَيربـــوون
لة ضَيذ لوتكةى بةسةرمةستى و طةيشتن
رؤنى بة كرا بؤ ضةوركردنيان كة ذندا دة
ن

َ
دؤال ناو بؤ روةكَيكثَيى دةوترَيتزيسرتا

دة بة بةرامبةر زَي دةرةوةى و ميتكةو و
و بالسبو (فريطوسون رؤنى كة ديكة ذنى
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هاوِرَيكانى2003)دةركةوت كة كاريطةرى
الوةكىتةنيا هةستكردنبوو بةهةستَيكى

لةناوضةى زاوزَيدا. سوتَينةرى كةم
كة دى ضارةسةريةكانى رَيطا

هةندَيك لة يا هاندةر بةرئةنجامى
نةبوونى يا هروذاندن كةمى حاَلةتى

داوة وةرطرتندا ضَيذ سةرمةستى
ئةمانةن: بةدةستةوة

كورتكردنـــةوةى راهَينانةكانـــى  ¿
(راهَينانةكانـــى حـــةوز ماســـولكةكانى
ماســـولكةكانى بةهَيزكردنى بؤ كيجل)

زَي.
خاوكردنـــةوةى راهَينانةكانـــى   ¿

حةوز. ماسولكةكانى
و خؤراكى سيستمى ¿ ضاكرتكردنى

كَيش. ى
َ
كؤنرِتؤل

راهَينانة هةواييةكان. ¿
كَيشان. وةستاندنةوة لة جطةرة ¿

خواردنةوةيةكى لة وةستاندنةوة ¿
ئةلكهول. زؤرى

لةركةر. لةرة بةكارهَينانى ¿
ضارةسةرى جوتبوونى بةئازار:

جوتبوونى سةركةتووى ضارةسةرى
نمونةيـــة، هةمةضةشـــنة بةئـــازار
بؤ هـــةر تاكَيك ضونكـــة بةتايبةتيـــش
تايبةتى ضارةســـةرَيكى بةتةنيا خؤى و
بةدياريكردنَيكى بةندة ئةوةش دةوَيت،
ةتةكانـــى

َ
حال لـــة ضونكـــة وردةوة، 

ثشـــت لة دةروونيـــةى ئـــةو ثشـــَيوية
سَيكســـيةوة، بةجَيهَينانى تَيكضوونـــى
باشـــرتين دةروونـــى ضارةســـةرى
كاروبارة و بذاردةيـــة

َ
هةل ضارةســـةرى

جوتبوونى ديكـــةى ضارةســـازييةكانى
لةبةهَيزكردنـــى بريتيـــة بةئـــازار
خاوبوونةوةو راهَينانةكانى و حـــةوزى
ئامؤذطـــارى داواى  و  سَيكســـواليتى
ضارةســـةرى ثةيوةنديةكةو دةربـــارةى
سَيكســـي و ضارةســـةرى دةرمانـــى بـــة
ســـَي خةمؤكى دذةكانى بةكارهَينانـــى

ئةميرتبتيلني. وةك قةيي
َ
ئةل

ثاكذيش  طرياوةكانـــى رَيوشـــوَينة  
هةوةكانى يـــا جوتبووندا لة لة طـــران
بةكارنةهَينانى لـــة بريتيية رَيـــرةودا
و بةرطةى جل ئةو و و رةشاش ســـابون
كة و ئةو ناوثؤشـــانةى ناوةوة، نايلؤنى

دروستكراون. لةبانى
زؤر شـــلة ثَيويســـتة هةروةهـــا
و طةرم ســـمتى طةرماوى بخورَيتةوة و
زَي لة خســـتنة ناوةوةى دووركةوتنةوة

.(2005 هاوِرَيكانى و (شؤلتس
مَيرد رؤَلــى فيزيايــي: ضارةســةرى

(هاوبةش):
ذنةكـــة مَيـــردى  طرنطـــة زؤر 
فســـيؤلؤذي توَيكارى وردةكارييةكانـــى
بزانَيـــت، ذن زاوزَيـــى ئةندامةكانـــى
رَيطاكانـــى ورياكردنةوةكـــة هةروةهـــا
سةرمةستى و سَيكسي هروذاندنى هانى
ثَيويســـتة هةروةهـــا  دةدةن. ذنةكـــة 
ئةطةر ثَيويســـتى ئةوة بزانَيت ثياوةكة

بؤ  هةبوو بةتةنيـــا 10-4 دةقيقة بـــة
رةثبونى لةطـــةأل سَيكســـي هروذاندنى
ضَيّذ، لوتكةى ثَيش طةيشـــتن بة تةواو
بة هاوبةشـــة مَييةكةى ثَيويستى ئةوا
سَيكسي هروذاندنى لة 10–20دةقيقة
بطاتـــة ئؤرطازم. ئـــةوةى هةيـــة ثَيش
دووبارة لةســـةرى ثَيويســـتة هةروةها
خانـــةى ئـــةو لةزؤربـــةى شـــارةزايي 
هؤى دةبنة كة بكات ثةيدا جةســـتةيدا
ميتكةو وةك تيايدا سَيكسي هروذاندنى

.(G) ى
َ
خال

ثَيكهاتوويةكى لـــة بريتية ميتكـــة
ثولةكةيةك، قةبارةى دةنكة بة رةثبوى
لة ميزةِرؤوة دةرضةى ســـةرو كةوتؤتة
بةتةواويش لضةكـــةداو هةردوو نَيـــوان
ئَيســـكى خـــوارةوةى  رووى لةســـةر 
طؤثكةية بةم . هةســـتكردن دان

َ
موسةل

ةتةكانى
َ
حال لة تةنيا طرانة هةندَيكجار

لةو ضونكة ميتكة هروذاندندا نةبَيت.

ثِر و دةبَيت طةورةتر طـــةورةو كاتانةدا
زؤر ثياداكَيشـــانَيكى خوَين. لة دةبَيـــت
يا ثةنجة، بة ياريثَيكردنى يا خؤ لةسةر
هروذاندنَيكى هؤى دةبَيتة ضوك يا زمان
شارةزايانى زؤربةى و مَييةدا. لة تةواو
سةرمةســـتى كة دةبينن واى سَيكســـى
لـــة ميتكةيـــى  وةرطرتنـــى ضَيـــذ  و 
و بةهَيزتـــرة دى هةمـــوو جؤرةكانـــى
مايةى زياتـــر دةبَيتـــة لةهةمووشـــيان

ذنةكة. رةزامةندى
كة هةية ديكة طرنطى ناوضةيةكـــى
هروذَينةرى حةزى زؤرتر تةمومذاوية،
،(G) ى

َ
لة خال بريتية سَيكسية ئةويش

دةوترَيـــت ضونكـــة يةكةمني واى ثـــَي
بوو بريتي كـــرد وةســـفى كةســـَيك كة
ة
َ
خال ئـــةم طرافينبـــريط. لـــة دكتـــؤر

زةحمةتة ذناندا لةزؤربةى و نابينرَيت
ديوارى و دةكةوَيتة بةردةم بدؤزرَيتةوة،
ســـةروو داوة يا دةورى ميزةِرؤى زَي كة

12 (واتة  ســـةعات شـــوَينى ئـــةوة لـــة
ثانةوة لةوانةية و ســـةرةوة) ناوةراست
و قاش قاشـــة، يا بَيت يا نةرم بووبَيت،
دة قةبارةى بة وريانةكرابَيتةوة كاتَيك
ثارة)، (ثارضةيةك دةبَيت، ســـةنتييةك
لةوانةية ورياكردنةوةيدا لةكاتى بةآلم
بكات، طةشـــة طةورةتر بة قةبارةيةكى
يا ثةنجـــة ـــى (G) بـــة

َ
خال و لَيدانـــى

ناو زَيوة بؤ خرابنةتة كـــة دوو ثةنجة
هروذاندنَيكى هـــؤى ســـةرةوة دةبَيتـــة
و بةهَيز هروذاندنَيكى و زؤر، سَيكســـي

ضَيذ. لوتكةى ثَيدانى

ئةكرةم وةرطَيِراني:
الجنسية“ الصحة ”
للعلوم العربية الدار

   2007 بريوت / ط
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كؤمةلَيـــك كؤمثيوتةر بة نَيتـــؤرك
بةيةكةوةوة بةســـرتاون كة دةووترَيـــت

وةرطرن. يةكرتى لة سوود دةتوانرَيت
تؤرnetwork طةلَيك   ســـوودةكانى
و ى

َ
طةندةل هَيشـــتنى زؤرة هـــةر لةنـــة

ثَيوةى تةكةمـــان
َ
وال ئَيســـتا رؤتـــني كة

بةرضاو ثارةيةكى طةِرانةوةى و َيت
َ
دةنال

تان
َ
بـــؤ هاووال ئاســـانكارى و ةت

َ
بؤ دةول

فةرمانطةكاندا نَيـــوان لة دروســـتدةكات
شارؤضكةكان و نيوان شـــار و ثةيوةندى
هةية ســـةرةكى دةورَيكى بة هَيزدةكات
بوارى طةلَيك بؤ تيان

َ
هاووال ئاسايشى بؤ

بؤنموونةشارةوانىدةربةنديخان دي….
نامة يان فايل ناردنى بؤ ناكات ثَيوســـت
ســـلِيمانى ثارَيزطاى ئةنجومةنى يةك بؤ
بؤ كةســـيكى يان بينرَيـــت بة ثؤســـت
ســـلَيمانى بكات رةوانةى ديـــارى بـــكات
ضةند لة كةمدا ماوةيةكى زؤر لة كو

َ
بةل

شـــوَينى دةطاتة نامةكـــة ضركةيةكـــدا
زؤرة ئةوةندة مةبةســـت. ســـوودةكانى
دةبَيت ئاســـانرت فروانرت و بـــةرؤذ و رؤذ
بةم ثَيوســـتى تةكةمان زؤر

َ
وال و ئيســـتا

تا بةداخةوة  كـــة هةية جـــؤرة تؤِرانـــة
سوود ثَيويســـت وةك نةتوانراوة ئَيســـتا

زؤر كارَيكى كة وةربطريت زانســـتة لةو
كة.

َ
و بة كةل ئاسان

كارتى تؤِر ضيية؟
لةســـةرslotى كارتةى لةو بريتيية

دةبةســـرتَيت     motherboard
هةمـــوو بـــة ثةيوةنديكـــردن   بـــؤ 
ئةم كارى و كؤمثيوتةرةكانـــى ديكـــةوة

خوارةوةية: ئةمانةى كارتة
ثةخشكردنى  بؤ داتا 1. ئامادةكردنى

بؤناو تؤِر.
داتا. ناردنى .2

لةنَيـــوان داتـــا  رَيكخســـتنى  .3
كؤمثيوتةردا.

تؤِر وايةرى رَيطـــاى لة 4. وةرطريان
و بة  تَيدةطات bit كة كؤمثيوتةرةكة بؤ
داتا دةيطؤريت ناردن لةكاتى ثَيضةوانةوة

ناردنى لة  بؤ كارةبايي bit بؤ هَيمايي بؤ
تؤِرةكةوة. رَيطاى

تؤِر جؤرةكانى .5
ناوخؤ: تؤِرى .1

 LAN  Local area Network 
تـــؤِر دروســـتبوونى لةســـةرةتادا
نَيوان تةنيا لـــة دياريكـــراو بـــوو واتـــة
لة ذمارةكةى بوو كؤمثيوتةرَيكدا ضةند

تؤِر دروستكردنى ضؤنَيتى
network 
تؤفيق ئةبوبةكر محةمةد
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جؤرة 10كؤمثيوتـــةر تَينةدةثةِرى ئةم
تائَيستاش كة ناخؤ تؤِرى دةوترَيت. ثَيي
لةناو تؤِرة جـــؤرة بةكاردةهَينرَيت ئةم
بةكار لةناو يةكفةرمانطا يان يةكخانوو
ضةنـــد تايبةتمةندييةكى دةهَينرَيـــت،
زؤر كةم خَيرايى  طةياندنء وةك هةية 

روودةدات. تَيدا ةى
َ
هةل

 MAN ناوشار تؤِرى .2

  Metropolitan area Network
تؤِرى جؤر هةمـــان تؤِرة ئةم جؤرة
زياتر خَيراييةكى بة م

َ
بةال ناخؤي هةية،

 Optical روناكي ي
َ
ريشال بةكارهَينانى و

لة  ثةيوةنـــدى Fiber وةك هؤكارَيكـــي
رووبةرةيةكى نَيوان ولة ئامَيرةكان نَيوان

جؤرةش  ئـــةم 100-20 كـــم و نَيـــوان
جؤرة ئةم هةية تايبةتمةنديةكى ضةند
جؤرى لة فروانرت ناوضةيةكى ســـنوورى
كؤمةلَيك كـــة لةشـــارَيك يةكـــةم  وةك

دةدات  (LAN ) بةيةكـــةوة طرَى تؤِرى
و هةية  ةى كةمـــرت

َ
هةل ئـــةم جـــؤرةش

هةية خَيرايةكى زؤرى
تؤِرى فروان

WAN Wide Area Network 
فروانرتة لة زؤر تـــؤِرة ئـــةم جـــؤرة
تؤِرةكانـــى ثَيشـــرت ضونكـــة تؤِرةكانـــى
كؤمثانيا ثَيداويستيةكانى ناتوانن ثَيشرت
لةبةرئةوة بكةن دةســـتةبةر طةورةكان

 WANناوى بة دي دروست كرا تؤِرَيكى
زةوى رووى  ســـنوورى  جـــؤرة ئـــةم  و 
تايبةتمةنديةكى ضةند و دادةثؤشـــيت
ثَيشرت جؤرةكانى لة ؤزترة

َ
ئال زؤر و هةية

تَيدةضَيت  زؤرى تيضوونةوة بارةى و لـــة
هةردوو و دةوَيـــت  ثارةى زياترى واتـــة
((MANوة LAN) واتة دي جؤرةكةى

بةيةكةوة طرَيدةدات
جؤرة تؤِرة دووجؤرن:   ئةم

 Enterprise  Network .1
بةســـتنى هؤى دةبَيتة ئـــةم جـــؤرة

LAN كـــة ســـةر  تؤِرةكانـــى ناوخـــؤ
ضةند ئاســـتى لةســـةر بـــة كؤمثانياى

ةتَيك.
َ
دةول

Global Network .2
و تؤِرى  دةزطا ضةندين ئةم جؤرة  و
بةيةكةوة جيهان لةسةرتاسةرى جياواز
ئينتةرنيت. وةك نموونة بؤ دةبةستَيت

ثابةندبوون: جؤرةكانى
بةشان شان تؤِرى .1

 peer to peer 
لـــة ثَيكهاتـــووة
ناخؤ تـــؤِرى َيك

َ
كؤمةل

هةمـــان  كـــة   LAN
و ئةركيان هةية مـــاف
ئامَيريك هةمـــوو واتة
خزمةت وةك كاردةكات
و (Server) كار
واتة (Client)عةميل

لةم كارمةندن خؤشيان ســـريظةر خؤيان
هةروةها زانيارييةكان شاراوةنني جؤرةدا
لة تَيدةضَيت تَيضوون كةمـــى لـــة بارةى

ذمارةى  و الوازة زؤر Security بـــارةى
لة دة دةبةسرَيت كة ئةو كؤمثيوتةرانةى

تَيناثةِرَيت. كؤمثيوتةر
تؤِرى خزمةتكارو عةميل: .2

 Client-Server Network
ئامَيرى جؤرةيان ثَيويستيان بة ئةم
ثَيي كـــة هةية تايبـــةت كؤمثيوتـــةرى

كؤمثيوتةرة  ئةو Server واتة دةوترَيت
طوزارييةكان خزمـــةت كـــة ســـةرةكية
بةردةســـت ئةو كؤمثيوتةرانةى دةخاتة

ئةو  Server كـــةوة. بة كة بةســـرتاون
ســـريظةر ثَيي دةوترَيت كة كومثيوتةرة
CPUيةكةى يان طةورة رامَيكى ثَيوستة
زؤرى خَيرايةكـــى واتـــة بةهَيزبَيـــت
بةتايبةتى كؤمثانياكان لة زؤر و هةبَيت
بؤ دةكةن دروست تايبةت كؤمثيوتةرى
دةتوانن جؤرانـــة ئةم ئةم مةبةســـتة و

و  بـــكات  Uses هةزارةهـــا هـــاوكارى
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Security بة هَيزى هةية كة  هةروةها
بةرَيوبةرى لةرَيطـــاى هةمووى ئةمانة

كة ئةو   Network Administrator تؤِر
كة زانياريةى ئةو دةتوانَيت بةرَيوبـــةرة
بة بيدات نيية مةبةستى يان مةبةستى

تؤِرةكة. ناو بةكارهَينةرةكانى
نَيوان لة تؤِر دروســتكردنى ضؤنيتى

كؤمثيوتةر: دوو
بةستنى لة باس باشـــة ثَيم ســـةرةتا
ةوة

َ
لةمال كةس بكةم زؤر كؤمثيوتةر دوو

كؤمثيوتةرى دوو كارةكةى شوينى لة يان
تةنيا دووكؤمثيوتةر بةســـتنى بؤ هةية.
ى

َ
كَيبل ضةندمةتريـــك بـــة ثَيويســـتمان

تؤِر ى
َ
كَيبل دةوترَيت ثَيي كة هةية تايبةت

لةبازاِردا هةرزان نرخَيكى بة كة ئَيســـتا
بة ئَيستا كَيبالنة ئةم دةســـتدةكةوَيتء
ئامادةكراوى هةيةبة بازاِردا لة بةسرتواى
5م يان 3م هةن جؤريان ضةند ئةمةش و
ويستت ئةطةر و كارةكة ثَيويستى ثَيى بة
خؤتبيبةستيت،ئةوا بةمشَيوةىخوارةوة
ىيةكةم

َ
سةرىكَيبل دةتوانيتبيبةستيت،

لةراستةوة دةكةين ريز رةنطانة جؤرة بةم
 (A)يةكةم واتة ى

َ
كَيبل بؤضةث سةرى

سثى قاوةى .2 قاوةى .1
شني .5 سثى شني .4 سةوز .3

نارنج .7 سثى سةوز .6
سثى نارنجى .8

دووةمى كَيبَلةكة بةمشَيوةيةى ى سةر
ريز دةكةين: خوارةوة رةنطةكان

نارنج .3 سثى قاوةى .2 قاوةى .1
شني .5 سثى شني .4

نارنج .6
سةوز .7

سثى سةوز .8
setup لة  بة دةســـتدةكةين ثاشـــان

هةردوو كؤمثيوتةرة كة دةمانةوَيت تؤرِِ
لة نَيوانياندا بةمشـــَيوةى دروســـتبكةين

خوارةوة:
 Start دةكةين لةسةر ســـةرةتا كليك
 control دواتـــر   Settings ثاشـــان

 panel
بؤكسَيكماننيشاندةداتبةمشَيوةيةى
لةســـةر دةكةين كليك دةبـــل خـــوارةوة

Network connections بؤكسَيكىدي 
Right Click لةسةر  ثاشان نيشاندةدات
Local Area connections دةكةيت 
 properties لةســـةر كليـــك دةكةيـــت
دةكةيت بؤكســـَيكى ديكة نيشـــان دةدات

General دةكةين  لةسةر دةكةين كليك
Internet protocolTCP/) سةلَيكتى لَيرة

وةك  نيشاندةدات ديكةمان بؤكسَيكى  (IP
كراوة. ديارى سةرةوةدا وَينةى لة

لةســـةر دةكةيـــن كليـــك ثاشـــان 
ديكةمـــان  بؤكســـَيكى  properties
دةكةين كليـــك لَيرة بـــؤ دةردةكةوَيـــت

 Use the following IPلةســـةر
بؤشايةكةى  ثاشان لة address دةكةين

IP address ئةم  بةرامبـــةر خـــوارةوة
دةنووسنيبةمشَيوةية ذمارانة

¿ 192.168.0.1  IP address
¿ 255.255.255.0  Subnet mask 

ثَيشـــوو رَيطةى هةمـــان ئَيســـتا بة
 setup بـــؤ كـــة ئةوكارانةكـــة واتـــة 
هةمان بة دي كردمان كؤمثيوتةرةكـــةى
جياوازى دووبارةى بكةرةوة تةنيا شـــَيوة

ئةمةية لةنَيوانياندا
¿ 192.168.0.2  IP address

ذمارةيةكى بة ذمارةىيةكبطؤرة واتة

ذمارة هةردووكيان يةك م نابَيت
َ
بةال دي،

بةستنى بؤ باسمانكردن لَيرةدا ئةوةى بن
دووكؤمثيوتةرةوخؤتدةتوانيتلة تةنيا
ئةنجام بدةيت ئةم كارة شوَينى كارةكةت
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ئـــةو ةكةبوونـــى
َ
كةل لةطـــةأل 

بـــةرؤذ رؤذ كـــة  ثَيشـــكةوتنانةى
رووةو ئينتةرنَيـــت لةزيادبوونـــدان،
و بآلوبوونةوة و رةطداكوتان ثَيطةيشتن
تؤِرَيك كة لةهةموو بة دةِروات، تا دةبَيت
لةهةموو هةيـــة، و بوونـــى شـــوَينَيكدا
هةموو و بؤ كةســـَيك كاتَيكـــداو هةموو

دةكرَيت. ثةيوةندى ثَيوة شتَيك
سنوردارة مرؤظ ذمارةى لةبةرئةوةى
مليارَيكـــة“ لةبةرامبةر ”تةنيا ضةنـــد
و ئامَيرةكان ئامِراز و زؤرى شت ذمارةى
َينرَين،

َ
دةخةمل مليـــار هةزارةها كة بـــة

دةبَيتة ئايندة ئينتةرنَيتـــى لةبةرئةوة
طيانة بَي شـــتة و ئامِراز و ئامَير تـــؤِرى
بةكارهَينةر تؤِرى لةوةى زياتر ناذيرةكان

ذير. مرؤظى لة بَيت كارثَيكةرانى و
بـــة بةرامبـــةر روانطةيـــة ئـــةم 
قســـةيان زؤرَيك ئاينـــدة ئينتةرنَيتـــى
تيمَيك لةثَيشـــيانةوة ، كردووة لةســـةر
تؤِرةكانى ئينتةرنَيـــت و لةشـــارةزايانى
ةتـــى بـــؤ

َ
نَيودةول ســـةر بـــة يةكَيتـــى

راثؤرتَيكيان لةمبارةيةوة ثةيوةنديكردن
دةركرد ذمارةييـــةوة“، ”ذيانى بةنـــاوى

كة خستةِروو خؤيان روانطةى تيايدا كة
بة كو

َ
بةل نةبووة، دروست لةبؤشـــاييةوة

لةســـةر كة زؤر دةناســـرَيت ؤزييةكى
َ
ئال

جَيبةجَيكردنيش. بريؤكةو ئاستى
ئةم تيـــؤرى بناغةى ســـةبارةت بة

 Ubiqutousدةبينني زاراوةى بريؤكةية
يؤنانـــى وشـــةى بـــؤ بةكاردَيـــت كـــة

لةهةموو  واتة Ubique  دةطةِرَيتـــةوة 
ثةيوةنديكردن شؤِرشى كاتَيك شوَينَيك،
ئةم لةماوةى زانيارييةكان تةكنؤلؤذى و
بآلوبووونةوةى دواييـــدا ةى

َ
ضةند ســـال

كرد، تؤمـــار خؤى و ضـــِرى بةرفـــراوان
قســـةكردن بة دةســـتيانكرد هةندَيـــك
هةر دةطاتـــة كـــة لةســـةر ئةو تـــؤِرةى
و لةهةركاتَيكدا هةر كةسَيك و شوَينَيك
ثاشـــان . بةكاريدةهَينَيت بكات، ئارةزوو
توَيذةرةوةى و ثةرةيســـةند مةسةلةكة
لةهةر كردو لةسةر زياتريان قسةى ديكة
هةموو بؤ طؤِرا كةسَيك هةر و شـــوَينَيك
هةموو كةســـَيك و هةمـــوو و شـــوَينَيك

 Ubiquitous زاراوةى لَيـــرةوة كاتَيك،
ماناى وشـــةية ئةم ضونكة يان وةرطرت،
بةكاريان و لةخؤدةطرَيت طشـــتى بوونى

مرؤظ    نةك ئايندة بؤ شتة ئينتةرنَيتى

محةمةد جةمال د.
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كة ةتةى
َ
حال ئةو وةســـفكردنى بؤ هَينا

زانيـــارى و ثةيوةنديكـــردن تؤِرةكانـــى
دةبن. تيايدا لةئايندةدا،

ئةم زياتـــرى بـــؤ روونكردنـــةوةى
لةكاتَيكى ئينتةرنَيت َيـــم

َ
دةل بريؤكةية

لةرَيطةى  1960 دا ى
َ
لةســـال و درةنطـــدا

لة و ثةيوةنـــدى نَيـــوان دوو كؤمثيوتةر
زانكؤ، لة دوو دوو ناوةنـــدى كؤمثيوتةر
هةشـــتاكاندا حةفتاو لة دةســـتيثَيكرد،
طؤِرينـــةوةى و ئةلكرتؤنـــى نامـــةى 
ذمـــارةى بـــوون،  بـــاو مةلةفـــةكان،
بـــة ســـةردةمةدا لـــةو بةكارهَينـــةران
لةنةوةدةكاندا َيندرَيت،

َ
دةخةمل هةزارةها

ثةِرةكانباو بوو،
َ
طةِران وتةماشاكردنىمال

ســـةدةها بؤ ذمارةى بةكارهَينةرانيشـــى
ئةم ئةنجامدانى بؤ – بةرزبـــؤوة مليؤن
لةبةردةم دةكرد ثَيويســـتى وا كارانةش
لةرَيطـــةى و دابنيشـــيت كؤمثيوتـــةردا
بَي بةهـــؤى تةلةفؤنى و ئينتةرنَيتةوة
لةئَيستادا بةآلم ذمارةوة، لةرَيطةى تةلةوة
تؤِرى بةكارهَينـــةرى لةمليارَيك زياتـــر
زياتر ئةوةى وَيـــِراى هةية، ئينتةرنَيت
مؤبايل هةية بةكارهَينةر مليـــار لةدوو
ئينتةرنَيتةوة بـــة بؤ ثةيوةنديكـــردن
لةطـــةأل بةتايبةتـــى بةكاردةهَينـــن،
توِرةكانى و نةوةى ســـَييةم دةركةوتنى
ئةم هةنطاوة ديكة، ئةوانى ماكس و واى
لةسروشـــتى طةورةى جؤرى طؤِرانَيكـــى
دروستكرد كة ئةو خزمةتطوزارييانةدا،
لَيهات واى دةكات. دابينييان ئينتةرنَيت
ثَيطةو لةهةموو بتوانـــن بةكارهَينةران
هةركاتَيـــك و بةكاريبهَينـــن شـــوَينَيك
ئةويش بكـــةن ثةيوةنـــدى بيانةوَيـــت
هةميشـــةييةوة ثةيوةنـــدى لةرَيطـــةى
ناوضة ة

َ
هَيل تـــةل و بَي بةهؤى تـــةل و

DSL ى تـــةُّـ و  وةك بةرفراوانةكانـــى
تةل. بَي

ئينتةرنَيت: تؤِرى لةدةرةوةى
ئةلكرتؤنـــى شؤِرشـــى لةطـــةأل
و نوســـاو بةيةكـــةوة ثرؤطرامـــى و 
جيهانى سةرســـوِرهَينةرى ثَيشكةوتنى 
ئةلةكرتؤنييـــة توَيـــذة و هةســـتةوةر
ئامِراز ئامَيـــر و مليؤنةهـــا وردةكانـــدا،
لة كة وا خاوةنى زيرةكييةكـــى بوونـــة
يان ديكة ئامَيرى لةطةأل بَيت توانايانـــدا
و زانيارى تؤِرةكانى لةرَيطةى و مرؤظـــدا
ثاشـــان بكةن، ثةيوةندى ئينتةرنَيتةوة،
بؤ واآل بَيت كة دةردةكةوت وا رَيطة كـــة
تؤِرى ئامِرازانة بة و ئةم ئامَيـــر ئةوةى
بةو بنب و بنب ثةيوةست ئينتةرنَيتةوة
بةكارهَينةرانةىدةشَيتثةيوةندىبكةن

يةكديدا. لةطةأل
ئَيســـتا تا ثراكتيكيـــةوة لـــة رووى
شكستن بةدةستهَينراون ئةوانةى هةموو
بوونى كة تؤِرَيك دةستكةوتنى لةبةردةم
شـــتانةى ئةو بَيت، ضونكة  ســـةراثاطري
تا بةكاريـــان دةهَينن رؤذ بة درَيذايـــي
ثةيوةســـت و تؤِرن ئَيســـتا لـــةدةرةوةى
زؤرى زؤربـــةى بؤنمونة: نني ثَيـــوةى،
ناتوانن لةبازاِرةكاندان بةفرطرانةى ئةو
ســـةوزة ميوةو دوكانى بـــة ثةيوةنـــدى
مةكينةكانـــى بكـــةن، فرؤشـــةكانةوة
بةو بكةن ثةيوةنـــدى ناتوانن جلشـــتن
بشؤن، جلةكانيان دةيانةوَيت كةســـانةى
ناتوانن ثَيستدا لةذَير ضَينراوةكان توَيذة
ثزيشـــكيةكانةوة ئامَيرة بة ثةيوةنـــدى
و لةنةخؤشـــخانةكاندان كـــة بكـــةن 
ثةيوةندى ناتوانن طواستنةوة هؤيةكانى
يةدةطييان ثارضةى دوكانانةى بةو بكةن

هتد. ... لَيية
هةندَيـــك ضوارضَيوةيـــةدا لـــةم 
تةنيا ئةطةر وايـــة، ثَييان لةتوَيـــذةران
واتة بةكاربَينَيت ئينتةرنَيـــت مـــرؤظ
بمَينَيتةوة وا ضؤنة ئَيستا وةك دؤخةكة

بةكارهَينةرانـــى ذمـــارةى ئـــةوا كـــؤى
و هَينـــدة ببَيت دوو يةكجار لةوانةيـــة
بةكارهَينةرى مليـــار دوو لـــة لةوانةية
بوارةكة ئةطةر م

َ
بةال تَينةثةِرَيت، ضاالك

و ئامـــِرازةكان ئامَيـــرو و ثَيشـــكةوت 
بة ئةندامى ضاالكى بنب توانيان شتةكان
ذمارةى ئةوا لةجياتى مرؤظ، ئينتةرنَيت
لةوانةيـــة بازدانَيكـــى بةكارهَينةرانـــى
بةدةيةهاو رووبـــدات و طـــةورةى تيـــادا
بةراستيش و بكرَين ثَيوانة مليار سةدةها
خؤى ئامادةبوونى و بـــوون ئينتةرنَيت
كاتَيكدا، و لةهةموو شـــوَينَيك لةهةموو
مانايانةى ئةو بةهةموو بةديدةهَينَيـــت

دةيطةيةنَيت. وشةكة كة
ســـةراثاطريى لةبريؤكةى باس كاتَيك
ئةوانةى دةكرَيـــت، ئينتةرنَيت بوونـــى
ثشـــتيان بريؤكةيةيـــة بـــةم  بِروايـــان 

وةك: بةستووة، فاكتةر َيك
َ
بةكؤمةل

رَيذةىبةرفراوان وتةشةنةسةندووى .1
ثةيوةندى ديكةى و تؤِرةكانـــى ئينتةرنَيت

ئينتةرنَيـــت  بةكارهَينةرانـــى كـــردن، 

لةمليارَيـــك ذمارةيـــان لةئَيســـتادا
ئةم دةكرَيت ضـــاوةِروان وا تَيثةِريـــوةو
هَيند دوو كورتدا لةماوةيةكـــى ذمارةية
لةوانةية لةثَينج ماوةيـــة ئةو كة ببَيت
بة شـــتيش هةمان  تَيثةِرنـــةكات،

َ
ســـال

ذمارةى كة روويداوة مؤبايلةوة نيسبةت
زيادى مليـــار دوو بـــؤ بةكارهَينةرانـــى

كردووة.
بةيةكةوةبةســـتنى و 2. ثةيوةندي
تؤِرةكانى و ئينتةرنَيت نَيـــوان بةهَيزى
تةلةفؤنى جَيطري تؤِرةكانـــى و مؤبايـــل
تؤِرى هةزارةها (تةلةفؤنـــى ئاســـايي) و
هاتنىئةم دووانة تةل. تؤِرىبَي زانيارى و
زؤرَيك طواستنةوةى

َ
لةطةل بوو هاوكات

ميكانيكانةى و ضةمك و تةكنؤلؤذى لةو
بؤ بـــة ئينتةرنَيت كة تايبـــةت بـــوون
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لةســـةر تؤِرانةداو ئةم لةنـــاو كاركردن
بةهؤى ئاســـتى جيـــاواز، ئةمةش بـــوو
واى ةكردن

َ
مامةل يةكطرتووى بنكةيةكى

بةتؤِرى بةراستى ئينتةرنَيت ببَيت لَيهات
تؤِرةكان.

طةورةيـــةى ثَيشـــكةوتنة ئـــةو   .3
ثةِرلةكردنـــى سيســـتمى كةبةســـةر
دياريكردنى ثةِرةكانـــداو

َ
مال ناونيشـــانى

تؤِرى بـــة ثةيوةنديطـــةران ناســـنامةى
ئينتةرنَيت كاتَيك هات، ئينتةرنَيتـــةوة،
دةركـــةوت رابـــردوودا، لةســـةدةى
(هَيماكردن)ى ثةِرلةكردن لةسيســـتمى
بـــةو دةبةســـت بةكاردةهَينـــاو ثشـــتى

ثَيكهاتبوون  بَيتا كةلة32  ناونيشانانةى
ناســـنامةى بةدياريكردنى دةدا و رَيطةى
جياكراوة رةطةزى مليـــار ضوار نزيكةى
نى رابردوودا

َ
ســـاال لةماوةى لةتؤِرةكـــة.

ثةرةيســـةندو ثةِرلةكـــردن سيســـتمى 
كـــة دةركـــةوت شةشـــةم تادةرضوونـــى
لة بةكارهَينا ثةِرلةكردنى سيســـتمَيكى

هةندَيك  لةرَيطةى ثَيكدَيـــت، 128 بَيتا
سيستمة رَيطة ئةم حيســـابي تيؤرييةوة
تريليؤنَيـــك بةبةرهةمهَينانـــى دةدات 
تريليؤنَيك بؤمـــاوةى دةكرَيت كة هَيما
بِرياريان و دياريبكرَيـــت  رؤذانـــة

َ
ســـال

دةكاتةوة دةروازة ئةمةش بدرَيت، لةسةر
ناونيشـــانى تايبةتمةندكردنى لةبةردةم
كة ئينتةرنَيت لةسةر سةربةخؤ ذمارةيي
ئامِرازو هةموو ناسنامةى لةتوانايانداية
مرؤظ ثشتى لةدةورو شـــتةكانى ئامَيرو

دياريبكةن. ئَيستادا، لة هةن
زنجريةيـــةك دةركةوتنـــى  .4
بناغةى بةبةردى دةكرَيت كة تةكنؤلؤذى
دابنرَين لةبوونـــدا، ســـةراثاطري تؤِرَيكى
ئةويش كاركردنيـــش، و بـــؤ دةركةوتن
ينةوة

َ
لَيكؤل نانؤ تةكنؤلؤذى و لة بريتيية

بَيتةلي شـــةثؤلي بةهـــؤى لةناســـنامة

بة زيرةكةكان هةســـتةوةرة و راديؤيـــي
جؤرةكانيانةوة. جياوازى

لــةم  يةكَيــك باســي لَيــرةدا   
بةمةبةســتى دةكةيــن  ثَيشــكةوتنانة

زياتر: روونكردنةوةى
زيرةكةكان: هةستةوةرة

هةستةوةرئةوئامِرازةئةلكرتؤنييةية
طؤِرانكارى ثَيوانى يان ثشكنني كارى كة
وةك يـــان كارتَيكةرى فيزيايي شـــتةكان
ثةستان، ئةنجامدةدات طةرمى و ةو

َ
جول

دةبَيت، كاردانةوةى دياريكراو بةرَيطةى و
هاوتايي شـــَيوةى ثاشـــان هَيمـــاكان بـــؤ
لةبةرئـــةوة دةطؤِرَيـــت، يـــان ذمارةيـــي
ئـــةو دةربـــارةى زانيارييـــة خامـــةكان
بطريَيت رةوطةيان داواكراون ثَيوةرانةى
بةهؤى بؤ بكرَيت دةكرَيت ثشكنينيان و
بخوَينرَينةوة. مرؤظـــةوة، ئامَيـــر يـــان
طشـــتى هةســـتةوةرةكان بةشـــَيوةيةكى
ثَيوانةى دةكات ثَيوةرانـــةى ئةو بةثَيي
ثَيوةرانـــة ئـــةو جـــا ثؤلَيـــن دةكرَيـــن،
ثةستان هَيزو وةك شوَين و بن ميكانيكى
وةك ئةو طؤِرانكارييانةى بن طةرمى يان
ئاووهةوادا روودةدةن لةثلةى طةرمى كة
بةندن بة ئةوانةى يان بن ئةلكرتؤنى يان
تيشكييةكان يان موطناتيســـيةكان بوارة
طازةكان و شـــَي وةك يان كيمياييـــةكان
ذةهراوى رَيـــذةى وةك يان بايؤلـــؤءذى
بونةوةرة بوونـــى بـــوون و رَيذةكانـــى

بايؤلؤذييةكان.
شـــَيوةيةن بـــةم هةســـتةوةرةكانى
كو

َ
بةل نني، ئةم ســـةردةمة لةدايكبووى

لـــة و هـــةن  دورودرَيـــذة ماوةيةكـــى 
ســـةربازى بةرفراوانى ضوارضَيوةيةكى
ثيشةســـازى و بازرطانـــى و و ئةمنـــى
ئةمانـــةش، بةكارهاتـــوون، و غةيـــرى
زيرةكييةيان لـــةو ثَيوةرانة م ئـــةو

َ
بةال

دةكةين، لةرووى باســـي ئَيمة كة كةمـــة

بةضاودةبينرَيت طةورةيـــةو قةبـــارةوة
بطريَيت، بةدةســـت دةكرَيت و تةنانـــةت
كةهةموو لةشـــوَينَيك ئـــةوةى وَيـــِراى
ثَيويســـتة بؤكرابَيت وردى حيســـابَيكى
بواســـرَيت

َ
هةل بةديواردا جَيطريبكرَيت،

بلةوةِرَيت طة
َ
كَيل لة كة دا

َ
ئاذةل بةملي يان

تةنيا فرمانةوة لةرووى ، بضةقَينرَيـــت،
ضاالكيية كارتَيكةر يان طؤِرانو هةستبة
بايؤلؤذييةكانى كيميايـــي و و فيزيايـــي
بؤ ثاشـــان و دةكات ذينطةى دةوروبةرى
دةطؤِرَيت يان ذمارةيي كةهرةبي هَيماى
ثةيوةســـتكراو ثةخشـــي يةكـــةى و 
كارةكة بةمـــة ثَيـــوةى دةيطوازَيتـــةوة،
ثةخشـــكارى يةكةى و ثَيدَيت كؤتايـــي
دةكات جَيبةجَي هَيماكان طواســـتنةوةى
بَيت يـــا بَيتةلـــةوة جـــا لةرَيطةى تةل
هَيمايانةو وةرطرتنى ئـــةم بؤناوةنـــدى
طؤِرينيـــان و لةســـةريان ئيشـــكردنيان
يان مـــرؤظ كة زانيارييانةى بـــؤ ئـــةو
و تَيدةطةن لَييان ئامَيرةكان كؤمثيوتةرو

بةكاردةهَينرَين. بِريارداندا لة
وكراوةو 

َ
بال ةوة 1988 ى

َ
لة سال هةر

و ثشانطا بازرطانييةوكان زانستى كؤنطرة
ئةوانةى تايبةتمةندو رؤذنامةى دواتر و
طشتيدان، راى جةماوةرو لةبةردةســـتى
دةربارةى شـــَيوةيةك ةكانيـــان بة

َ
هةول

جيهانى ثَيشكةوتنة دوابةدوايةكةكان لة
كـــة ودةكـــردةوة

َ
بال هةســـتةوةرةكاندا

هةبوو ثَيكةوة هاوكاتيان رةوتَيكى ضةند
كة بكرَيت دروست ئةوة توانرا كةدواجار
رةوتةكانى زيرةك، تؤزي دةوترَيت ثَيي
زيرةكةكان هةســـتةوةرة  ثَيشـــكةوتنى

هاتن: يةكدا بةدواى بةمشَيوةية
زؤر بضوكردنـــةوةى رةوتـــى   .1
تيـــادا و  هةســـتةوةرةكان لةقةبـــارةى
بةضِريثشتبةتةكنؤلؤذىبضوكرنةوةى
بةمةش بةسرتاوة، ”نانؤتةكنؤلؤذى“ زؤر
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و لةطرام كَيشـــةكانيان قةبارةو دوورى و
سانتيمةترةوة هاتةخوارةوة بؤمليمةترو
وكَيشـــةوة، رووبةِروو لـــةرووى مليطرام
هةستةوةر ئةوة دةكرَيت باسي تةنانةت
َ
لةطةل ئاسايي نابينرَيت، بةضاوى هةية
بضوكبوونةوةى قةبارةدا كَيـــش و كةمى
لَيهات وايان راســـتى بة هةســـتةوةرةكان
سوكرتيش بضوكرتو لةوانةية بضن لةتؤز
وةرطرتنى تواناى لةهةمانكاتيشدا لةتؤز،
كة هةية نوَييـــان زؤرَيـــك لةثَيكهاتةى

نةبوون. ديكةدا لةجؤرةكانى ثَيشرت
و ضاكسازى رةوتى هةمواركردن .2
لَيـــرةوة لةبةجَيهَينانـــى كرداريـــدا، 
زؤر ـــى تةكنؤلؤذيية

َ
هَيل ضوونـــة نـــاو

ة
َ
توَيذال لةثيشةسازى ثَيشـــكةوتووةكانى

كؤمثيوتـــةرو و  ئةلكرتؤنييـــةكان 
سستمةكان و ثرؤطرام نوسانى بةيةكةوة
بضووكةكانـــدا، زؤر ـــة

َ
توَيذال لةنـــاو 

لةبـــةردةم دةروازة بةكاردةهَينرَيـــن،
بؤ نوَيدا بنةمـــاى و َيـــك فرمـــان

َ
كؤمةل

وةكئةوةىبوون بوو،
َ
واال هةستةوةرةكان،

ئةلةكرتؤنى يادةوةرييةكـــى بةخاوةنـــى
دةســـتكةوتنى بؤ ســـةربةخؤ و هؤكارى
كـــة ورد وزةو وةرطرتنـــى ثرؤطرامـــى
يان ثَيدةدات خؤبةخؤ بِرياربدات رَيطةى
فةرمانانةى ئةو بؤ هةبَيت كاردانـــةوةى
تواناى دَيت، هةروةهـــا بـــؤى لةدورةوة
وَينةو دةنـــطء و وةرطرتنى طوَيطرتـــن

طواستنةوةيان.
ضاكســـازى لةتواناكانـــى 3. رةوتـــى
ناردنلةهةستةوةرةكاندا ثةيوةنديكرنو
ثَيكةوة بؤ هةبَيت تواناى بةشـــَيوةيةك
هةستةوةردا لةهةمان وةرطرتن و ناردن
ثاشـــكؤ بةشـــَيكى فرمانة نـــةك ئـــةو
ئةم بدات، بةهةســـتةوةرةكة ئةنجامـــى
بةهةستةوةرةكان توانايانةى ئةو رةوتة
ثةيوةنديكردنى لة ثَيشرت كة بةخشيووة

توانـــاى هةروةهـــا بَيتةلـــدا نةبـــووةو
َ
لةطـــةل ثةيوةنديكردنـــى بـــة ئاســـانى
ضوارضَيوةى لة ديكةدا هةستةوةرةكانى
بةخشـــييوة، ثَي بةرفراوانرتدا تؤِرَيكـــى
ئةمةشئةوةدةطةيةنَيتتواناىبةشدارى
و كارلَيكردنى زانيـــارى و طؤِرينـــةوةى
لةرَيطةى ئةندامانى ديكةدا دةبَيت

َ
لةطةل

ثةيوةنديكردنةوة. تؤِرى
لـــةم رةوتانـــةوة دةســـتكةوتةكانى
تا طرت بةدةســـتهَينران، ثَيكةوة يةكيان
زيرةكةى هةســـتةوةرة ئةو لةكؤتاييـــدا
لَيكضووة كَيشدا لةقةبارةو كة دروستكرد
هةية تواناى دا،

َ
خؤل طةردةكانـــى لةطةأل

ئةو و طرتـــن رةوطة و بـــؤ هةســـتكردن
ثةيوةندى كة وةردةطرَيـــت زانيارييانة
ضاالكيية يان هةية كارتَيكةرانةوة بـــةو
بايؤلؤذييةكانى كيميايـــي و و فيزيايـــي
لةذينطـــةى ئامانجـــةكان و شـــتةكان 
وَينة و دةنط وةردةطرَيت، دةوروبةريدا
تؤماردةكاتوخاوةنىيادةوةرىوسستمى
ثةيوةنديكردنـــى توانـــاى ئيشـــكردنةو
هةروةها هةيـــة ثَيشـــكةوتووى بَيتـــةُّـ
رَيطةى نوســـاوةكانى ثَيكةوة ثرؤطرامة
يان نوَي فةرمانى وةرطرتنى بؤ ثَيدةدةن

خؤى. كارةكانى ليستى هةمواركردنى
تؤِرةى  ضةمكى 2002 دا ى

َ
لـــة ســـال

بة داو
َ
بَيتةكان ســـةريهةل هةســـتةوةرة

لةدوورطةكانـــدا لةهةندَيـــك كـــردارى 
ةى

َ
جَيبةجَيكرانبؤضاودَيريكردنىجول

جَيبةجَيكردنى لةهةندَيك و ندةكان
َ
بال

تاقيكرانةوة. ديكةشدا، كارى و ى
َ
كشتوكال

ئةلةكرتؤنى  َيكى
َ
توَيذال دا 2005 ى

َ
لةسال

هةســـتةوةرةكان تيايدا كة ثةرةيثَيـــدرا
زانيارييةكان ثةخشى ئامَيرةكانى لةطةأل
ســـيليكؤنى ى

َ
توَيذال يةك تةنيا لةســـةر

مليمةتر ثَينج تةنيا تريةكةى كة دانران
ثرؤذةيةك  لةسةر قسةكردن دواجار بوو.
ئةمريكـــى” فةزايـــي لةنـــاو ئاذانســـى
كة ئامانجةكةى دةســـتي ثَيكرد ناســـا“

تـــؤزة ئامادةكردنـــةوةى ســـةرلةنوَي
تةكنؤلؤذى ئةوةى بة بوو بؤ زيرةكةكان
لةرَيطـــةى بةكارهَينـــراو ى ويـــب  – 
رَيطة ئةمةش ئينتةرنَيتةوة، كاربكات و
بةرفراوانـــى بةشـــداربوونَيكى دةدات 
كة بةهؤى هةبَيت زانيارييانـــة بـــؤ ئةو
و دةســـتدةكةون تـــؤزة زيرةكةكانـــةوة

. كؤدةكرَينةوة
شتةكان: ئينتةرنَيتى

ضةندين رووبةِرووبونةوة تا ئَيســـتا
طؤِرينـــى بـــة ســـةبارةت  لةئـــارادان 
بوونَيكى كة مةيدانَيك بـــؤ ئينتةرنَيت
شـــتة ناذيرةكان و هةية ســـةراثاطريى
لةثَيشةوةى دةطرن، بةســـةردا دةسةآلتى
دةركةوتنى ئـــةم رووبةِرووبوونةوانـــة،
بةشـــَيوةيةكى تواناية ئةم تةكنؤلـــؤذى
دةرناكةوَيت، كـــردارى بـــة خؤبةخـــؤ،
دةردةكةون تةكنؤلؤذيايانة ئـــةم ضونكة
جيـــا بةشـــَيوةيةكى و و ثَيشـــدةكةون
تا ئةو طؤِرانة دةخرَينة ناو بازاِرةكانةوةو
دروســـتبكةن. لةئينتةرنَيتدا طةورةيـــة
تا تؤِرانة جؤرة ئةم داواكردنى هةروةها
و ثَيطةيشتن ئاستى نةطةيشتؤتة ئَيستا
كؤمثانياكانى بؤ بة هاندةرَيـــك نةبووة
بةرهةمدةهَينن. ئامـــِرازةكان، و ئامَيـــر
بريؤكةية ئـــةم بـــةآلم هةمـــوو ئةمانة
لةمشـــَيوةية تؤِرَيكى كة رةت ناكةنـــةوة
بةكارهَينانـــدا و لةبـــوون ســـةراثاطري
لةبـــةردةم حةتمـــى  ملمالنَييةكـــى
و ثةيوةنديكردن تؤِرةكانـــى ذَيرخانـــى
هةروةها دةنوَينَيت، ئَيستاكة، زانياري
كاركردن بؤ دةنوَينَيت نوَي نمونةيةكى
لةفرســـةتى زؤرَيـــك بةشـــَيوةيةك
طةشةو و دةســـتكةوت و بةرفراوانبوون

دةستةبةر بكات. ئاسؤى نوَي،

سؤزان     و:
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تَيضوون زؤرترين و طةورةترين
لةجيهاندا، كتَيبخانة ثارَيزراوترين و
تؤماس بيناى تؤكى لةسةر دَيِرة ئةم
ةخانةى

َ
بال كة نووسراوة، جيفةرسؤن

سةرةكىكتَيبخانةىكؤنطرَيسةوديارترين
رووبةرةكةى لةواشنتؤن، جَيطةية

 856 قاتةكانيشى  بةرزى دؤنمةو  39
130 مليؤن  كتَيبخانةية ئةم كيلؤمةترة،
29 مليؤن  دةطرَيت جياواز لةخؤ بابةتى
 460 بة ضاثكراوةكان بابةتة و كتَيب
بة  طةنامة،

َ
بةل 58 مليؤن لة زياتر و زمان

ياساييةكان طةورةترينسةرضاوةى بابةتة
ميؤزيكيةكان بابةتة و فيلم نةخشةو و

دادةنرَيت.
 1800 ى

َ
سال كتَيبخانةية ئةم

ئةندامانى خزمةتى بؤ دامةزراوة
بِرى كاتة ئةو ئةمريكى، كؤنطرَيسى
بريؤكةى بوو، تَيضوو هةزار دؤالرى ثَينج
تؤماس سةرؤك بؤ دامةزراندنيشى
وآلتة سةرؤكى سَييةم جيفرسؤن
كة دةطةِرَيتةوة ئةمريكا يةكطرتووةكانى
نووسةر، بوو: بةهرة ضةندين خاوةن
بؤ كة ياسا ناس، ئةندازيار، سياسةتمةدار،
دووةم و دةطمةنة شتَيكى سياسةتمةدار
جؤن ئادمز يةكطرتووةكان تة

َ
وال سةرؤكى

جَيطرى كردبووية  بوو،  بوو سةرسامى 
دةركرد ياساى يةكةم جيفرسون خؤى،
طشتييةى شَيوة بةو كتَيبخانة ى

َ
بةرؤل كة

بةشةكانىكتَيبخانة:
ى 1815 داكتَيبخانةىكؤنطرَيس 

َ
 لةسال

كة ئاطركةوتنةوة بوو و دووضارى سوتان
35000 كتَيب  سوتانى زيانى دةرئةنجام
لَيكةوت،  كتَيبى 55000 هـــةزار لةكؤى
لةئةنجامىكةموكوِرىطةرمكةرةوةكانةوة،
بونيادنانى نةخشـــةى تؤمـــاس والتـــةر
خستة بةردةم كتَيبخانةى بةشَيكى نوَيى
ناســـووتَين، كة ماددانةى بةو كؤنطرَيس

كرايـــةو  1853 كتَيبخانةكـــة ى
َ
لةســـال

(طةورةترين ناونا بةشةيان ئةم راطةياندن
ى

َ
لةسال لةجيهاندا)، كتَيبخانةكة بةشـــى

ســـثفورد  -  رانـــد 1865 دا ئةنســـروت
Answorth Rand Spofford  بةِرَيوةبةرى 

كؤنطريس رةزامةندى توانى كتَيبخانةكة
ديكة بةشى دوو زيادكردنى بؤ وةربطرَيت
ضاكةيةش بـــؤ كتَيبخانةكة، ديارة ئـــةو
ياســـاى لةدةركردنى دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو
دةثارَيزَيت ماَّـ نووسةر بآلوكردنةوة كة
بوو بةوة ثَيويســـتى (1870)، كة ى

َ
ســـال

كتَيب ببةخشـــرَيتة كتَيبَيك دوو لةهةر
لةوآلتـــة ئـــةم كتَيبخانـــة نيشـــتمانية
ذمارةى زؤرى ئةمريـــكا، يةكطرتووةكانى
كة كرد ناضار ى (سثفورد) كتَيبةكانيش
بؤ كتَيبخانةكة بكات كؤنطرَيـــس لة داوا
ئةمةش ، بطوازرَيتةوة نوَي ةخانةيةكى

َ
بال

ئةنجامدرا. بة
باَلةخانةىجيفرسؤن:

دةربارةى بوو مشتومِر ئاسايي شتَيكى

ى
َ
لةســـال كة بكرَيت نوَييةكة ةخانـــة

َ
بال

لةســـةر  درا لةســـةر 1886 دا بِريـــارى
رَينسانسى نوَييةكانى سةردةمى شـــَيوازة
سمســـريو جون كارى

َ
هَيل بةثَيى ـــى

َ
ئيتال

 Smithmeyer and Paul بول بليـــز-
بةناوى  بوو تةواو ى 1897 دا

َ
سال plez لة

كتَيبخانةى يـــان كؤنطرَيس كتَيبخانةى
دواتربةناوىكتَيبخانةى تا سةرةكىناسرا
13/4/ لـــة ناســـرا تؤماس جيفرســـون

لةيادى  و طـــةورة 1976 لـــة ئاهةنطَيكى
بةئامادةبوونى جيفرسوندا لةدايكبوونى
كردنةوةيدا لةكاتى فورد، د

َ
جريال سةرؤك

شَيوةى و نوَي ئةمريكى رؤحى نوَينةرى
وآلتى نةتةوةيي شـــوَينةوارَيكى هَيمـــاو
(50) نزيكةى ضونكة دةنواند، ئةمريكى
ئةمريكى و ثةيكةرســـازى هونةرمةنـــد
بةراستى ةخانةية

َ
بال ئةم كرد، تَيدا كاريان

سؤزىبؤكلتوورىكالسيكىدادةنرَيت،
َ
بةدل

كة ديمةنانةى ئةو هةموو لةثَيشـــةوةى
ثَيوة شـــانازى ئةوروثا لةكتَيبخانةكانـــى

دةكةن.
باَلةخانةىئادمز:

بةثَيىداواكارييةكى  ى1928 دا
َ
لةسال

كتَيبخانـــةى كؤنطرَيـــس بةِرَيوةبـــةرى
بـــوو رازى كؤنطرَيـــس هربـــرت تيمـــان
دةكةوتنة زةويانةى ئةو كِرينى لةســـةر
ببنة تـــا كتَيبخانةكـــةوة خؤرهةآلتـــى

ى1930 بوودجة 
َ
بةشَيك لةكتَيبخانة، سال

كردنى تونَيلَيك بؤ دروســـت كرا تةرخان

عةزةب خاليد . د

كتَيبخانةى كؤنطرَيس.. طةورةترين

كتَيبخانة لة جيهاندا  
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و ةخانةى ســـةرةكيدا
َ
و بال ئةم لةنَيـــوان

لةخؤرهةآلتيدا بةشـــَيك بـــؤ زيادكردنى
دةطمةنـــةكان تايبةت كرا، كتَيبة كـــة بؤ
Pierson Swilson بةهاوكارى كؤمثانياى
بول ئةلكســـةندةر راوَيذكار ئةندازيـــارى
دروست سادة كالسيكى لةسةر شَيوازَيكى

ثَيهات  كؤتايي  2/12/1938 لـــة كـــرا و
دةرطاكانى  كرايةوة، 3/1/1939 دا و لـــة
كةســـايةتى ضةندين بة ةخانةية

َ
ئةم بال

لةاليةن كة دةكرَينـــةوة جيا مَيذوويـــي
Lee Lawre لة  لوير لي ثةيكةرســـاز
ةخانةكة 

َ
بال 1980 بةئةنجامدراو ى

َ
ســـال

وآلتة سةرؤكى دووةم ئادمزى جون ناوى
طرتووة. يةكطرتووةكانىئةمريكاىلةخؤ

باَلةخانةىماديسون:
كؤنطرَيـــس  كتَيبخانـــةى هَيشـــتا  
 Mumfordممفورد ، لةطةشةكرندنداية
بخاتةِروو توَيذينةوة ضةندين بوو ناضار
ى

َ
سال ةخانة

َ
بال ســـَييةم بؤ دروستكردنى

رةزامةندى  ى 1965 دا
َ
ســـال 1957 ، لـــة

بةردىبناغةىلة1974  يةكةم وةرطرتو
20/11/1981 دا كرايةوة بة  لة دانرا و

ريطان. د
َ
سةرؤك رؤنال ئامادةيي

جيمس بةنـــاوى ئـــةم باآلخانةيـــة
وآلتـــة ســـةرؤكى  ضـــوارةم ماديســـون، 
كةبةباوكىشةرعى يةكطرتووةكانناونرا،
دادةنرَيت. شةرعييةكان مافة و دةستوور
– كـــوك والرتهـــان ســـاز ثةيكـــةر 

بـــؤ  Walter Hancock ثةيكةرَيكـــى
ديوارةكانى لةسةر و دروستكرد ماديسؤن
طوتةى هةشـــت دةوروثشـــتى ثةيكةرى
ماديســـونى لةطوتةكانـــى و وةرطـــريا
فَيربوون سةبارةت بة ئازادىو كةندوة

َ
هةل

زانني. و
تةكنيكةكانىكؤنطرَيس:

كؤنطرَيـــس كتَيبخانـــةى بةكورتـــى
دادةنرَيـــت كتَيبخانـــة بةطةورةتريـــن
زؤربةى بؤ ضاوطةية يةكةم و لةجيهاندا

130 مليؤن ماددة  نزيكةى ، سةرضاوةكان

و ماددة  29 مليؤن كتَيب دةطرَيت، لةخؤ
و 58  جياواز بة460 زماني ضاثكراوةكان
و كارة فيلم نةخشةو طةنامةو

َ
مليؤن بةل

اليةكى لةهةموو ميـــوان ميؤزيكيـــةكان،
كة دةريخستووة و تَيدةكةن رووى دنياوة
رؤشنبريى فيكرى و بةخشةرَيكى طةورةى
تا لةزووةوة مرؤظايةتييـــة، و و هونةرى

ئَيستا.
يةكةم جيفرســـون تؤماس ســـةرؤك
ى

َ
ســـال لة هةبوو وةرطَيردراوى قورئانـــى

ديمنشـــى ســـةرؤكى  1765 دا و مـــارك
َيت:

َ
دةل كتَيبخانة لة نوســـراوةكان بةشى

قورئانـــى كِرى، ”ســـةرؤك جيفرســـون
بةزؤرى ياساييةكانى توَيذينةوة ضونكة
وةك كـــردووة قورئـــان ئاماذةيـــان بـــؤ
ئيســـالمى“بة شـــةريعةتي ضاوطةيةكى
داهَينةر ثياوَيكى ”جيفرسون ئةو بِرواى
يـــدةدا بؤ رؤشـــنكردنةوةى

َ
بـــوو و هةول

ئاكارى فةلسةفةى زانينى بةدواى جيهان
بطةِرَيت ”. ديكةدا لة ئاينةكانى

وةرطَيـــردارةوةى قورئانـــة ئـــةو 
سيل جورج كةوتبوو دةستى جيفرســـؤن
وةريطَيرابووكةيةكةموةرطَيرانىقورئانة
ثَيش ضونكة ئينطليزى، بؤ لةعةرةبييةوة
وةردةطَيردران، فةِرةنســـي زمانى ئةو بؤ
بةناوى كتَيبخانةكة نَيـــو ئةو قورئانةى

قورئانىجيفرسوندةناسرَيت.
ناوةِراست و و خؤرهةآلت لة بةشـــى
ئةفريقيا لةسةردةرطاكانىناوى طرنطرتين

 300 نزيكةى نوســـراون، عةرةبى وآلتى
ديكةى زمانةكانى و عةرةبي كتَيبي هةزار
لةخؤطرتووة، ناوةِراســـتى خؤرهةآلتـــى
تؤماس ةخانةى

َ
بال دةكةوَيتة ئةم بةشـــة

ى
َ
هؤل ئاســـياو ى

َ
هؤل كة جيفرســـونةوة،

ذاثؤنى طةنامةيي
َ
بةل بنكـــةى ئةوروثـــاو

تايبةتة ديكةش َيكى
َ
هؤل طرتـــووة، لةخؤ

ةخانةى
َ
لةبال ســـةرةكى بة خوَيندنةوةى

مرؤييةكان، و كؤمةآليةتى زانستة بةشى
ـــى

َ
هؤل و ميكرؤفيلـــم ـــى

َ
هةروةهـــا هؤل

تايبةتةكان، ـــة
َ
و كؤمةل دةطمةن كتَيبـــة

ئةفريقياو دةربـــارةى خوَيندنةوة ى
َ
هؤل

طةِرؤك فيلمة سينةماي نةخشـــةو ياساى
ىطؤظارورؤذنامةكان

َ
تةلةفزيؤنيةكان،هؤل

ىهونةرةجَيبةجَيكارييةكانوضاث
َ
وهؤل

ديمةنةكان. و
ســـةرضاوة ئادمز جؤن ةخانـــةى

َ
بال

و تةكنؤلؤذييةكان و زانســـت و بازرطانى
كؤنطريس كتَيبخانـــةى دةطرَيت، لةخـــؤ
لةجيهاندا، سةرضاوةى ياساية طةورةترين

لةخؤطرتووة،  كتَيبي 4,2 مليؤن نزيكةى
بةمجـــؤرة ويســـتيان ئةمريكييـــةكان
بوونياد زانستى رَيساى لةسةر وآلتةكةيان
بَيجطة ميللةتةكةيان، لةخزمةتـــى بنَين
جيهانى نةخشـــةكانى طةورةترين لةوةى
يةكةمجار كـــة لةوانـــةى لةخؤطرتـــووة،
لةوانةش طةيةنراون، بةضـــاث لةئةوروثا
ن

َ
منـــداال دةطمةنةكـــةى ســـةد كتَيبـــة

كتَيب بضوكرتين هةروةهـــا لةجيهانـــدا،
/25 ئينج  1 كـــة قةبارةكةى لةجيهاندا،
بـــة دةرزييكى بضووك دةبَيت و دةبَيـــت
طةورةترين بدرَيتـــةوة،

َ
هةل الثةِرةكانـــى

وَينةو كتَيبى لةخؤطرتووة كـــة كتَيبـــى
سروشـــتى قةبارةى بة كة ديمةنةكانـــة،

ندةئةمريكييةكانة.
َ
قةبارةىبال

شـــريتى  5,2 مليـــؤن كتَيبخانةكـــة
ئـــةم لةخؤطرتـــووة، دةنطـــى تؤمـــارى 
دةبَيت بـــةرؤذ فراوانرت رؤذ كتَيبخانةية
لةسةرووى هةموو كتَييبخانةكانى تاوةكو
لةبةر ئةزموونة ئايا ئةم بَيت، جيهانةوة
وآلتة بكةوينة ثَيشـــرِبكَيى و بطرين ضاو
طةورةكان لةبوارىبةكارخستنى مةعريفة
عةرةبيةكان، بةرذةوةنديية خزمةتى بؤ
بةبَي كتبَيبةكان كردنى بؤريز تةنيا نةك

ئةوةىبيانخوَينينةوة!
 
 

رؤشنا
سةرضاوة: العربي
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ئةو هؤكارانة ضني كة دةبنة هؤى سكى 
دووانة؟

طرنطرتين ئةو هؤكارانة كة يارمةتيدةر 
دةبن لةسكى دووانة بةكارهَينانى دةرمان 
و حةثـــى ضاالككـــةرى هَيلكةدانةكانة، 
بةتايبةتـــى لةبوارى نةزؤكيـــدا كة ئةم 
دةرمانانـــة بةكاردةهَينرَين بؤ هاندانى 
هَيلكةدانةكان بـــؤ بةرهةمهَينانى زياتر 
لةهَيلكؤكةيةك لةيةك ســـوِردا، هةروةها 
ـــى خؤى هةية، 

َ
هـــؤكارى بؤماوة-ش رؤل

دةركةوتـــووة كضان تواناى خســـتنةوةى 
ى دووانـــة لةدايكيانةوة وةردةطرن 

َ
مندال

ى 
َ
و دةبينني لةهةندَيـــك خَيزاندا مندال

دووانـــة زؤرن، هةروةها تةمةنى ذنيش 
ى خؤى هةية، ئةو ذنانةى تةمةنيان 

َ
رؤل

داية دةشَيت زياتر 
َ
لةنَيوان 35 – 39 سال

ى دووانةيان ببَيت.
َ
مندال

د. داود ئيرباهيم 

ى دووانة    
َ

مندال
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سكى دووانة دةبَيتةمايةى خؤشى  بؤ دايكء باوكء هةموو ئةندامانى خَيزان، بةآلم نابَيت ئةو راستية فةرامؤش 
بوونء دواتر بةخَيوكردنى ئةو 

َ
بكرَيت كة سكى دووانة هةر لةسةرةتاى دووطيانييةوةء قؤناغةكانى دووطيانىء مندال

َيك 
َ
منداآلنة ثَيويستى بةضاودَيرىء بايةخَيكى تايبةتى هةية كة جياوازة لةبايةخدان بةو دايكةى كة بةتةنيا مندال

ةمةندءطونجاو 
َ
دةول خؤراكى  سيستمَيكى  ثةيِرةوكردنى  كورثةلةء  دايكء  تةندروستى  كردنى  ضاودَيرى  طيانة،  دوو 

بةطرنطرتين هؤكار دادةنرَين بؤ ئةوةى ئةو منداآلنة بةتةندروستييةكى باشةوة لةدايك بنبء دوضارى هيض كَيشةيةكى 
تةندروستىء جةستةيى نةبنةوة لةئايندةدا.
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جؤرةكانى دووانة كامانةن؟
ـــى دووانـــة، دوو جؤرى هةية، 

َ
مندال

جؤرَيكيان دوو هَيلكؤكةى جياواز لةيةك 
دوو  و  دةثيتَينرَيـــن  خوَينـــدا  ســـوِرى 
ى جياواز لةجينة بؤماوةييةكاندا، 

َ
مندال

دروستدةبن كة لةوانةية يةك توخميان 
هةبَيت يان توخمةكةيان جياواز بَيت (بؤ 
نمونـــة كوِر و كض). بـــةآلم جؤرى دووةم 
لةئةنجامى ثيتاندنى يـــةك هَيلكؤكةوة 
دروســـتدةبَيت كة بـــؤ دوو بةش دابةش 
دةبَيـــت بؤئةوةى ببَيت بـــةدوو منداأل، 
ة يان دوو كـــوِر يان دوو 

َ
ئـــةم دوو مندال

كض دةبن و هةمان ســـيفةتى بؤماوةييان 
دةبَيت.

ئةو كَيشة تةندروستيانة ضني كة بةندن 
بةسكى دووانةوة؟

ئةو كَيشة تةندروستيانةى تايبةتن 

ةتى سكى دووانةدا، 
َ
بةدايك و كؤرثة لةحال

زياترن لةوانةى كة دايكَيك كة ســـكَيكى 
َيك هةية، بؤ نمونة دايكى 

َ
ئاسايي بةمندال

دووانة لةوانةية تووشى دةواُّـ و ئاوسانى 
ثَيى و مايةســـريى ببَيت زياتر لةدايكى 
ةتةكانى رشـــانةوة 

َ
ديكـــة، هةروةها حال

دووطيانيـــدا،  ســـةرةتاى  لةمانطةكانـــى 
زياترة بةشـــَيوةيةك وا ثَيويست دةكات 
دايك بةردةوام ســـةردانى ثزيشك بكات، 
ضونكة بةهؤى رشـــانةوةوة بِرَيكى زؤر 
لةشلةى لةشى كةمدةبَيتةوةو ثَيويستى 
واســـينى ئاو (موغةزى) دةبَيت بؤ 

َ
بةهةل

قةرةبووكردنةوةى ئـــةو كةموكوِرييةى 
لةماددة ســـةرةكييةكانى لةشيدا بةهؤى 
رشـــانةوةوة، تووشـــيبووة، كةمخوَينـــى 
كَيشـــة  لةطرنطرتيـــن  ئةنيميـــا  يـــان 
تةندروســـتييةكانى دايكى دووانةية كة 

لةئةنجامى كةموكوِرى ئاســـن لةلةشيدا 
تووشـــيدةبَيت، لةبةرئـــةوة خواردنـــى 
حةثةكانى ئاسن و ظيتامينةكان لةو كارة 
ثَيويستيانةن كة ثَيويستة ذنى دوو طيان 

بةدووانة، فةرامؤشى نةكات.
ــان  ــة دةستنيش ــكى دووان ــؤن س ض

دةكرَيت؟
لةساآلنى رابردوودا دةستنيشانكردنى 
دووانة لةكارة قورسةكان بوو بؤ ثزيشك، 
لةبةرئـــةوة زؤرَيك لةذنان تةنيا لةكاتى 
ســـكةكةيان  دةيانزانـــى  بوونـــدا 

َ
مندال

دووانةيـــة يـــان زياترة، ضونكـــة كاتَيك 
ى يةكـــةم لةدايك دةبوو، ئاشـــكرا 

َ
مندال

َيكـــى ديكـــة 
َ
دةبـــوو كـــة هَيشـــتا مندال

لةم ســـةردةمةداو  ندايـــة، بةآلم 
َ
لةمناال

لةطةأل ثَيشكةوتنى زانست و دةركةوتنى 
دةستنيشـــانكردنى  ســـؤنار،  ئامَيـــرى 
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دووانـــة بؤتة يةكَيك لةكارة ئاســـانةكان 
بووندا، 

َ
لةبوارى ثزيشـــكى ذنـــان و مندال

دان 
َ
هةروةهـــا طةورةبوونى قةبارةى منال

و زؤرى رشانةوة لةمانطةكانى سةرةتاى 
دووطيانيدا لةو نيشانة سةرةتاييانةن كة 

ئاماذة دةدةن بةسكى دووانة.
ــتيانة كامانةن كة  ــة تةندروس ئةو كَيش

كؤرثةلة لةسكى دووانةدا، تووشيدةبَيت؟
دايكيدا دةشـــَيت  لةســـكى  كؤرثةلة 
تووشـــى هةندَيك كَيشـــةى تةندروستى 
ببَيت، لةســـكى دووانةدا دةشَيت يةكَيك 
لـــةو دوو كؤرثةلةيـــة تووشـــيببَيت و 
يـــان هةردووكيـــان و ببَيتة هـــؤى طيان 
لةدةستدانى يةكَيكيان يان هةردووكيان، 
ســـةرةتاى  لةمانطةكانـــى  لةبارضـــوون 
دوو طيانـــى و ناوةِراســـتدا زؤر زياتـــر 
لةســـكي دووانةدا روودةدات وةك ســـكى 

ـــى، هةروةهـــا تَيكضوونـــة 
َ
يـــةك مندال

زطماكييةكانيـــش دةشـــَيت لةدووانـــةدا 
ى، رووبدات، ثاشـــان 

َ
زياتر لةيةك مندال

خوَينبةربوونى زَيي ديســـانةوة لةدايكى 
دووانةدا زياترة وةك لةســـكى ئاساييدا، 
بوونى ثَيـــش وةخت واتة 

َ
دواجـــار مندال

ثَيش نؤ مانطى لة %44 ى ســـكى دووانة 
روودةدات بةبةراورد لةطةأل ســـكى تةنيا 
كة تةنيا لة %6 دا روودةدات و زؤرترين 

رَيذةى مردنـــى منداآلنى دووانة بؤ ئةم 
ةكان 

َ
هـــؤكارة دةطةِرَيتـــةوة واتـــة مندال

ثَيشـــئةوةى  دةبـــن  لةدايـــك  زووتـــر 
ســـييةكانيان بؤ هةناســـةدانى سروشتى 
َيكى ديكة كة 

َ
ئامادةبَيت وةك هةر مندال

لةمانطى نؤيةميدا لةدايكدةبَيت.
 بةداخـــةوة حةوانـــةوةى تـــةواو و 
ـــةى زيادة لةاليةن 

َ
ئةنجامنةدانى جوول

دةرمانةكانى  بةكارهَينانـــى  دايكـــةوةو 
فِرَيدانى كؤرثةلة دةوةســـتَينن هيضيان 
دةرئةنجامـــى ثؤزةتيـــظ لةرَيطةطرتـــن 
بوونـــى ثَيشـــوةخت، نـــادةن بة 

َ
لةمندال

ةتى دووانةدا 
َ
دةســـتةوة، لة هةندَيك حال

كة كؤرثةلةكان لةيةك هَيلكة دروستبوون 
ن واتة 

َ
لوولـــةكان لةناوكةثةتكـــدا تَيكةل

ئـــةوة روودةدات كـــة ثَيـــى دةوترَيـــت 
طواســـتنةوةى خوَين لةيةكَيكيانةوة بؤ 
ةتـــةدا دةبينني 

َ
ئـــةوى ديكةيان، لةمحال

يةكَيك لةكؤرثةلةكان لةقةبارةدا طةورة 
دةبَيت و دةئاوســـَيت و شـــلة لةلةشـــيدا 
كؤدةبَيتـــةوة، ضونكـــة خوَينـــى زؤرى 
لةكؤرثةلةكةى ديكةوة بؤ دةطوَيزرَيتةوة، 
لةكاتَيكدا دةبينـــني كؤرثةلةكةى ديكة 
كَيشى كةمدةبَيت و خوَينى طةيشتوو بؤ 
ةتةدا كؤرثةلةى 

َ
لةشى كةمدةبَيت، لةمحال

يةكـــةم تووشـــى شكســـتى و كةموكوِرى 
يـــدا بةهؤى ئةو 

َ
دةبَيـــت لةكاركردنى دل

خوَينة زؤرةى بؤ لةشـــى دَيـــت و لةناو 
ســـكى دايكيدا هةِرةشـــة بؤســـةر ذيانى 
دروستدةبَيت. هاوكات كؤرثةلةى دووةم 
بةهؤى زؤر لَيرؤيشـــتنى خوَين تووشى 
كةمخوَينييةكى زؤر دةبَيت و ديسانةوة 
هةِرةشة لةســـةر ذيانى دروست دةبَيت. 
بةآلم ثزيشكةكان هةميشـــة ئامؤذطارى 
ذنان دةكةن بةتايبةتى ئةوانةى ســـكيان 
دووانةيـــة هةموو دوو هةفتـــة جارَيك 
دووطيانيـــدا  ســـةرةتاى  لةمانطةكانـــى 
سةردانى ثزيشك بكةن بؤ ضاودَيريكردنى 
تةندروستى خؤيان و كؤرثةلةكانيشيان 
و بـــؤ دووركةوتنـــةوة لةروودانـــى ئةم 

طريوطرفتة تةندروستيانة.
مندالَى دووانة ضؤن لة دايك دةبَيت؟

ثَيويســـتة  دووانـــة  بوونـــى 
َ
مندال

هةميشـــة لةنةخؤشخانةيةك لةدايكبنب 
كة سةرجةم ئامَير و ئامِرازى ثَيويستى 
تيادابَيت كـــة لةتواناياندابَيـــت دايك و 
ةتَيكى 

َ
كؤرثةلـــةكان لةروودانى هةر حال

كتوثـــِرى تةندروســـتيدا رزطـــار بكةن، 
ـــى دووانـــة، يةكـــةم منداأل 

َ
70%  مندال

بةســـمت دَيـــن و 40%  يان لةســـةرةوة 
ةتدا وا 

َ
دَين. لةبةرئـــةوة لةهةندَيك حال

ثَيويستدةكات نةشـــتةرطةرى قةيسةرى 
بؤ دايـــك ئةنجامبدرَيت ئةويش بةهؤى 
كةوتنـــى منـــداأل لةبـــارى ثانـــى يان 

َ
ثال

بةهـــؤى بوونـــى ناوكةثةتك لةبةشـــى 
دان يـــان بةهؤى بوونى 

َ
خـــوارةوةى منال

زياتر لةكؤرثةلةيةك (3 يان زياتر) يان 
بةهؤى هؤكارى ديكـــةوة كة كار دةكاتة 
ســـةر بةئاســـانى لةدايكبوونى كؤرثةلة 

بةشَيوةيةكى سروشتى .
وةرطَيِراني: نيطار طةرميانى

سةرضاوة:
Htt://women.bo7.net     
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ئَيمـــة لـــةم جيهانة جياكـــراوة نني، 
ئـــةوةى لةئاينـــدةدا ثَيويســـتمان ثَيـــي 
دةبَيـــت، هةردةبَيت ثَيمان بطـــات ، زؤر 
كات ثالندارَيذيمان بؤ ســـبةى نييةو رؤذ 
بةرؤذ ذيان ضؤنة هةروا بةسةرى دةبةين، 
لةبـــةر ئةوة طؤِرانةكانى جيهان تووشـــى 
سةرسوِرمانمان دةكةن و ئَيمة خؤمان بؤ 
ئامادة نةكردووة، هةر بةمشَيوةية قةيرانى 
بةرزبوونةوةى نرخى خؤراك لة جيهانداو 
طؤِرانةكانـــى ئاو و هةواش بةســـةرماندا 
تَيدةثـــةِرن. ئةطةر لـــةم دوو نمونةيةدا 
نةتوانني بانطةشةى ئةوة بكةين خؤمان 
بريبكةينةوةو كاروبارى خؤمان بسازَينني 
بةهؤى رةهةنـــدة جيهانييةكانةوة، ئةوا 
قةيرانَيكـــى ديكة بةِرَيوةيـــة كة بريمان 
لـــَي نةكردؤتـــةوة، قةيرانَيكـــة بةنـــدة 
بةدؤخى رَيذةى دانيشتوانةوة لة ئايندةدا، 
لةبةرئـــةوةى ئَيمة خؤمان لـــةم بوارةدا 
خاوةنى داتاى روون و ئاشـــكرا نني، ئةوا 
لةبةر تيشـــكى داتاكانـــى ئةوانى ديكةدا 
ى 

َ
كة لةم ســـاتةدا دةذين و ئايندة سةرقال

كـــردوون، ئـــةم مةلةفة مةترســـيدارةى 
ئايندة دةكةينةوة.

¿ بةثَيـــى ثَيشـــبينيةكانى نةتـــةوة 
يةكطرتـــووةكان  ئـــةو كةســـانةى كـــة 
تةمةنييـــان 65 ســـاأل و بـــةرةو ذوورة، 

د. سلَيمان ئيرباهيم عةسكةرى 

كاتَيك جيهان خانةنشني دةبَيت  
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ى 2030 دا 
َ
رَيذةيان دةطاتة 23% لة ســـال
لة كاتَيكدا لة ئَيستادا 16% ية.

تةشةنةســـةندووى  دؤخـــى   ¿
ديموطـــراَّـ تةنيـــا طؤِرانَيكى ســـةرثَييي 
كو كودةتايةكى راســـتةقينةية  

َ
نيية، بةل

لة توَيكانيدا نةك تةنيا مةترســـيةكانى 
تـــةواوى كودةتاكانى ذيانـــى مرؤظايةتى 
كو سةرجةم ذيان لةسةر 

َ
لةخؤطرتووة، بةل
هةسارةى زةوى.

َيـــك 
َ
¿ هةرضةنـــدة ئةمريـــكا كؤمةل

كَيشـــةى  بـــؤ  رةشـــبينانةى  حيســـابي 
دةرئةنجامـــى  و  جيهـــان  خانةنشـــينى 
ئايندةييةكانى، داناوة، بةآلم بؤ ماوةى 75 
ى داهاتوو حيســـابى خؤيان كردووةو 

َ
سال

هةر لة ئَيســـتاوة بري لة ضارةســـةركردن، 
دةكةنةوة.

¿ دواكةوتنـــى تةمةنى هاوســـةرَيتى 
و  قةيرةيـــي  رَيذةيـــي  زيادبوونـــى  و 
كةمكردنـــةوةى ذمـــارةى منـــداأل لةطةأل 
زيادبوونـــى رَيذةى ئةوانـــةى لةناوةندى 
تةمةندان و ســـنوردارَيتى ثَيشـــكةوتنى 
ئابـــورى، ئةمانـــة هةموويـــان وادةكةن 
ئةطـــةرى بةركةوتنمان لةطةأل كَيشـــةى 

خانةنشينى بةهَيزتر بَيت .
”ئاالن طرينسبان“ ثياوَيكة ماوةيةكى 
دوور و درَيذة ، هةر لةو كاتةوة كة لةسةر 
شاشةى تةلةفزيؤن بينرا، وةك كةسَيكى 
بةتةمةن دةردةكةوَيـــت، ناوهَينانى ئةم 
ةكانـــى دراوةوة لة 

َ
ثيـــاوة بةندة بة هةوال

كو بة ســـةنتةرى دراوةوة لة 
َ
جيهاندا، بةل

جيهاندا، ســـةرؤكى ئةنجومةنى ئيدارةى 
ى ئةمريكى بوو بؤ 

َ
بانكى يةدةطى فيدرال

ى 
َ
ماوةى بيســـت ساأل، ثَيش ئةوةى لة سال

2006 دا خانةنشني ببَيت. 
لةدواى ئةوةى خانةنشـــني بوو وةك 
زؤربةى بةرثرسان و خاوةن شارةزايي لة 
جيهاندا - كتَيبَيكى دةركرد تيايدا باســـى 
ةكانى ئةم 

َ
ئةزموونى خـــؤى دةكات، رايةل

ئةزموونةى درَيذدةكاتةوة تا تَيِرامان لة 

ئاينـــدة بكات، رَيِرةوى ئـــةو ئةزموونةى 
تيايدا ذيابوو لةطةأل تَيِرامانى لة ئايندة- 
هةردووكيان وةك يةك – تايبةت بوون بة 
ئابورى و دراو، ئةم باسانة الى رؤشنبريان 
بةطشتى ئَيسك ســـووك نني يان روونرتة 
َيني ئاشـــكراو ئاســـان نـــني، تةنانةت 

َ
بل

كةســـانَيك ثســـثؤِر نةبن لَيي تَيناطةن ، 
ى 1926 

َ
بـــةآلم ئةم ثيـــاوة ثرية لة ســـال

لة واشـــنتؤن هايتس لة نيويورك لةدايك 
بووة، بةيارمةتى ميكانيزمةكانى نوسني 
و بآلوكردنـــةوةو ضاثكردنى مؤدَيرن كة 
تيمَيكى تةواو لة توَيـــذةرةوةو هاوكار و 
سةرضاوة لة دةورى نووسةر بوون، توانى 
ئةم كتَيبة لة بابةتَيكى زؤر وشـــكى وةك 
ئابورى بطؤِرَيت بة ضريؤكَيكى ثؤليســـى 

لةرَيطةى ئةو ذمارةو شيكارانةى دةربارةى 
ضريؤكـــى ذيانـــى و طؤِرانةكانى بةســـةر 
جيهانـــدا هاتوون بخاتـــةِروو، لةو ماوةى 
كة ئةوى تيادا ذيـــاوة، ئةم كتَيبة قةبارة 
طةورةيةى بةناوى ” جيهان لة ثشَيويداية“ 
لة دوو توَيي 621 الثةِرة ضاثكرد و تيايدا 
وةسفى ئةو ماوةية دةكات كةتيايدا ذياوةو 
ئةو ماوةيةش كة تيايدا ضاو لة ئاسؤكانى 

ئايندة دةبِرَيت.
طرينســـبان لة كتَيبةكةيـــدا تةواوى 
ئـــةم جيهانـــة ثَيشـــكةوتووة كةوتؤتـــة 
نَيكـــى ديموطرافى وا كة 

َ
لَيـــوارى كةندةال

ة زؤرة 
َ
لةثَيشـــرت رووينةداوة، ئةو كؤمةل

لـــة كرَيكاران كة لةمـــاوةى دواى جةنطى 
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دووةمـــى جيهانييـــةوة لةدايكبـــوون، لة 
كاركـــردن و بةرهةمهَينانةوة وا خةريكة 
ذمـــارةى  دةِرؤن.  خانةنشـــينى  بـــةرةو 
ئـــةو كرَيكارانةش كة تةمةنيـــان لةوان 
بضوكرتةو قةرةبووى شـــوَين و كارةكانى 
ئةمان دةكةنةوة، كةمرتن، ضونكة لةطةأل 
ئةوةشـــدا كة رَيذةى بَيئيشى لةنَيوياندا 
بةرزة، كةموكوِرييةكى زؤريش لة ذمارةى 
كرَيكارانى كارامةدا لةبةرزبوونةوةداية . 
مانى دامةزراندن لة 28 

َ
بةرثرســـَيكى ئةل

ى 2006 دا بـــؤ رؤذنامةى 
َ
ى دووى ســـال

َيت :“ بةراستى 
َ
” فاينشـــال تايمز“ ، دةل

شةِر لةســـةر كرَيكار دةســـتى ثَيكردووة 
و لةســـايةى ئاِراســـتة ديموطرافييـــةكان 
مانياو ضةند بةشـــَيك لة باشـــوور 

َ
لة ئةل

تـــى ئةوروثا، بـــةرةو خراثرت 
َ
و خورهةال

ةى ضينة 
َ
دةضَيت“. ئةم طؤِرانة كة لة جول

زةمينيـــةكان دةضَيت كـــة دةبَيتة هؤى 
روودانى بوومةلةرزة، بةراســـتى يةكَيكة 
لة طريوطرفتةكانى سةدةى بيست و يةك 
. خانةنشـــينى بةشـــَيوةيةكى رَيذةيي تا 
ئاســـتَيك دياردةيةكى نوَيية لة مَيذووى 
مرؤييـــدا، ضونكـــة ناوةنـــدى تةمةن لة 
ســـةدةيةك لةومةر لة بةشَيكى طةورةى 
جيهانى ثَيشكةوتوودا تةنيا ضل و شةش 
ســـاأل بوو، بةرَيذةيي، ذمارةيةكى كةم لة 
ك تةمةنيان ئةوةندة درَيذ دةبوو تا 

َ
خةل

لة ماوةى قؤناغى خانةنشينيدا بذين.
 رَيذةى بة ســـاآلضووان لة دانيشتوان 
بةرامبـــةر ئةوانـــةى كـــة لـــة تةمةنى 
كاركردندان لة جيهانى ثيشةســـازيدا بة 
درَيذايي 150 ســـاأل بة اليةنى كةمةوة، 
لة زيادبوونداية، لةطـــةأل لةدايك بوونى 
ئـــةو نةوةيةى كـــة  دواى ماوةى جةنطى 
دووةمى جيهانى لةدايكبووة، بةشَيوةيةكى 
تَيبينى كراو خَيرايي ئةو زيادبوونة كةمى 
نيايي بةخَيوكردنى 

َ
كردووة . بةآلم بة دل

بةساآلضووان بة خَيراييةكى طةورة زياد 
دةكات كاتَيك ئةو نةوةية دةطةنة تةمةنى 

خانةنشينى. ئةم زيادبوونة بةشَيوةيةكى 
تايبةتـــى لة ذاثؤن و ئةوروثا ، روودةدات. 
ضونكة لة ذاثـــؤن ئةو توَيذةى تةمةنيان 
لة سةروو شةست و ثَينجةوةية، رَيذةيان 
بةاليةنى كةمةوة لة دةيةى رابردوودا لة 
نَيوان  13% بـــؤ 21% بوو، ديمؤطرافياى 
نةتةوة يةكطرتووةكان ثَيشبينى دةكات بة 
ى 2030 ئةم رَيذةية بؤ %31  

َ
هاتنى ســـال
بةرزبَيتةوة.

هةروةها وا ضاوةِروان دةكرَيت ذمارةى 
دانيشتوان لة ئةوروثا ئةوانةى لةتةمةنى 
كاركردنـــدان، كةمببَيتـــةوة هةرضةندة 
بةرَيذةيةكى كةمرتيش بَيت بةبةراوورد 

لةطةأل ذاثؤن.
طؤِرانكارييـــة ضاوةِروانكـــراوةكان لة 
وآلتـــة يةكطرتووةكانـــى ئةمريـــكا بةو 
توندوتيذييـــة، نيية لةطـــةأل بوونى ئةو 
هةموو رووبةِرووبوونةوة مةترسيدارانة،  
ضونكة لةماوةى ضارةكة سةدةى داهاتوودا 
واضاوةِروان دةكرَيت تَيكِرايي زيادبوونى 
ســـاآلنة لة ذمارةى دانيشتوان ئةوانةى لة 
تةمةنى كاركردندان لة ئةمريكا لة 1% ى 
ى 2030 بؤ 

َ
كاتى ئَيســـتاوة بة هاتنى سال

0,3%  كةم ببَيتةوة. لة هةمان كاتيشـــدا 
رَيذةى دانيشـــتوان ئةوانةى تةمةنيان لة 
سةروو شةست و ثَينجةوةية بةشَيوةيةكى 
تَيبينى كـــراو، بةرزببَيتـــةوة، ثريبوونى 
هَيزى ئيشكةر بة ثريبوونى ئةو نةوةيةى 
كة لةماوةى دواى جةنطى دووةمى جيهانى 
لةدايكبوون، دةســـتيثَيكرد. هةر كة ئةم 
بةساآلضووانة خانةنشـــني بوون كَيشةو 
طرفتى خانةنشـــينى دةســـتثَيدةكات كة 

كاريطةرييةكانى فرة اليةن دةبَيت .
باوةِرةداية ئةمريكا  لةو  طرينســـبان 
لـــة رَيطةداية بؤ بةركةوتـــن لةطةأل ئةو 
لةدايكبووانـــى  طةورةتريـــن  واقيعـــةدا، 
مـــاوةى دواى جةنطـــى دووةمى جيهانى 
ى 2008 ةوة 

َ
مافـــى خؤيانة هةر لة ســـال

بيمـــةى كؤمةآليةتى وةربطـــرن، بةثَيى 

ثَيشـــبينيةكانى نةتـــةوة يةكطرتووةكان 
ئةو كةسانةى تةمةنيان شةست و ثَينج و 
ى 2030 ، 23 

َ
بةرةو ذوورة بةهاتنى ســـال

% ى دانيشتوان لة تةمةنى ثَيطةيشتووان، 
ثَيكدَينن لة كاتَيكدا ئَيستا تةنيا 16 % ى 

دانيشتوان ثَيكدَينن.
ئةم ذمارانـــة طةورةن و بةردةواميش 
طـــةورة دةبـــن، ئةمـــةش ئامـــاذة دةدات 
بةوةى خراثرت بوونى دؤخى ديموطرافى 
كو 

َ
تةنيـــا طؤِرانَيكى  ســـةرثَيي نيية، بةل

كودةتايةكى راســـتةقينةية لة توَيكانيدا 
سةرجةم كودةتاكانى لةذيانى مرؤظايةتيدا، 
كو هةموو ذيانى سةر ئةم 

َ
لة خؤطرتووة، بةل

هةسارةية كة مرؤظ لةسةرى نيشتةجَيية، 
كودةتايةك كة مةترسييةكانى لةمةترسي 
طؤِرانكارييةكانى ئاووهةواو كةمبوونةوةو  
وزة  وشـــكبوونى  مـــاددةو  داخورانـــى 
كةمـــرت نييـــة، ضونكـــة ئـــةم كودةتاية 
وَيِراى ثةيوةســـتبوونى بةسةرجةم ئةم 
مةترســـيانةوة، كاريطـــةرى نَيطةتيظـــى 
زياتر لةســـةر بوارى  ئابـــورى ثَيكهاتةى 
كؤمةآليةتـــى و ثةيوةنديية مرؤييةكان، 
َيت، جؤرةها مةترسي وا كة هَيشتا 

َ
بةجَيدَيل

ى مرؤظدا نةهاتووة، ثَيشرت!
َ
بةخةيال

 روودانى كودةتا:
ضووان زياتر دةبَيت، 

َ
 ذمارةى بةســـاال

تانى ثَيشكةوتوو، 
َ
ضووانة لة وال

َ
ئةم بةساال

تةندروستيشيان خراث نييةو زؤريشيان 
نَيكى دروودرَيذييان 

َ
بةوة دةناسرَين ساال

هةيـــةو  ئةزمـــوون،  و  شـــارةزايي  لـــة 
ئةمـــةش وادةكات ئةطـــةرى مانةوةيـــان 
نَيكى ديكة 

َ
لةكارةكانيانـــدا بؤضةندســـاال

م دةشَيت لةبةرامبةردا 
َ
بةردةوام بَيت، بةال

هَيزى ئيشـــكةرى طةشـــةكردوو ئةوانةى 
كـــة  تةمةنيـــان بضووكـــة، رَيذةيان زؤر 
كـــةم بَيـــت و شارةزايشـــيان هـــةر كةم 
بَيت و لةرووى طةشـــةو زؤربوونيشـــةوة 
سســـت بن بةهؤى كشـــانةوةى رَيذةى بة 
 لة 

َ
ثيتى وكةمبوونـــةوةى ذمارةى مندال
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خَيزانـــة تازةكاندا، ئةم راســـتيانة ئاماذة 
دةدةن بةئةطـــةرى درَيذبوونةوةى ماوةى 
ضوونداو 

َ
خانةنشينى لة زؤرَيك لة بةساال

كةمبوونـــةوةى فرســـةتى كاركـــردن لة 
بةردةم كرَيكارة نوَيكاندا، ئةمةش رَيذةى 
بَيئيشي زياتر دةكات كة خؤى لة بنةِرةتدا 
َيـــك هؤكارى 

َ
رَيذةكـــةى بةهـــؤى كؤمةل

ديكةوة، هةربةرزة. ئةم طؤشةية جؤرَيك 
يةتى لةنَيو نةوةكاندا، 

َ
لة ملمالنَيي كؤمةال

 و داب و 
َ
قَينَيت كة زؤرَيك لة مؤرال

َ
دةخول

َيت.
َ
نةريتةكان، رادةمال

 ئةمانـــة تةنيـــا اليةنـــى مةعنةوى 
ئةو مةترســـيانةن، هةندَيك مةترســـي 
بةرجةســـتةى ديكة هةن كة طرينســـبان 
لـــة كتَيبةكةيـــدا لةذَير نـــاوى ” ئابورى 

خانةنشينى“ دا، باسيان دةكات.
هةقيقةتة ئةستةمةكانى ديمؤطرافيا 
كاريطةرى بةهَيز لةسةر تةرازووى هَيزة 
ن. ئةو 

َ
ئابوريية جيهانيـــةكان، بةجَيدَيل

ةتة ثَيشكةوتووةكان لة 
َ
شَيوازةى كة دةول

طؤِرانكارييةدا  ئـــةم  رووبةِرووبوونةوةى 
ديطرنةبـــةر، دةشـــَيت هةنطـــاوى طةورة 
برِبَيـــت يان بةئاِراســـتةى كةمكردنةوةى 
كاريطةرى ئةم طؤِرانانة بؤسةر تةرازووى 
هَيزى ئابوورى جيهانى، يان بة ئاراستةى 
ضِركردنةوةيـــان. ئـــةوةى طرنطـــة ئايـــا 
ئةوانـــةى  ثَيشـــكةوتووةكان  ةتـــة 

َ
دةول

رووبةِرووى لةدةســـتدانى هَيزو هةيبةت 
دةبنـــةوة ئايـــا خـــؤى بةدووردةطرَيت و 
 
َ
بةربةست لةبةردةم بازرطانيكردن لةطةل

جيهانى تازة طةشـــةكردوو، دادةنَيت يان 
ة ئةو شـــَيوازةى 

َ
نا؟ ئةطـــةرى ئـــةوة زال

كـــة حكومةتـــةكان دةيطرنةبـــةر  بـــؤ 
طواستنةوةى سةرضاوة راستةقينةكان لة 
ضينى كرذبووى دانيشتوانةوة كة هَيزى 
بةرهةمهَينـــةر دةنوَينن بؤ ذمارةيةك لة 
دانيشتوانى خانةنشينكراو، مةسةلةيةكى 
سنوردار بَيت بؤ ماوةى ضارةكة سةدةيةك  
طة 

َ
لة داهاتـــوودا. ســـةبارةت بـــة كؤمةل

ديموكراســـييةكان، تـــا ئاســـتَيكى دوور، 
سياسةتى ثةيِرةوكراو مةترسيدار دةبَيت، 
دةبذَيرَيت 

َ
ضونكة ئةو ضينةى زياتر هةل

لةو خانة نشـــينانة دةبَيت كة يارمةتى و 
ضاودَيرى وةردةطرن.

ئابوورى خانةنشني ئاشكراو راشكاوة، 
ضونكـــة ثَيويســـتة بةدرَيذايـــي تةمةن 
بطريَيـــت بؤئـــةوةى لةماوةى 

َ
مـــاددة هةل

ى طرنط 
َ
خانةنشينيدا بةكاربربَيتةوة. خال

لةسةركةوتنى سيستمةكانى خانةنشينى 
بريتييـــة لـــة دابينبوونـــى ســـةرضاوة 
راســـتةقينةكان لةكاتـــى خانةنشـــيندا، 
هةروةها ئاسانكارى رَيوشوَينة داراييةكانة 
كة بةندة بةخانةنشـــينييةوة. كَيشةكة 
داواى  طةيـــةى 

َ
كؤمةل ئـــةو  لةوةدايـــة 

لَيدةكرَيت وةفـــاى بؤ ئةم ثابةندبوونانة 
ذَيركاريطـــةرى  دةكةوَيتـــة   هةبَيـــت  
رَيذةيةكـــى طـــةورة لـــةو دانيشـــتوانةى 
لـــةدةرةوةى هَيزى بةرهةمهَينةرى كارن، 
لةكاتَيكدا دؤخـــى هَيزى بةرهةمهَينةرى 
كار بـــةرةو خراثـــي دةضَيـــت ئةويـــش 

طرتنى بار قورســـايي خؤى و 
َ
بةهؤى هةل

بار قورســـايي ئةم كودةتاية ديموطرافية 
كةثَيشرت لة ئةزموونةكانى مرؤظايةتيدا، 
رووينةداوة. نمونةش لةسةر ئةم كَيشةية، 
داواكارى و ثَيداويســـتييةكانى ضاودَيرى 
ئـــةوةي  خانةنشـــينانة،  تةندروســـتى 
دا 

َ
َينراوة تةنيا لةماوةى ثانزة ســـال

َ
خةمل

بةثَيي ئةو ثَيداويستيانةى لة ئَيستادا بؤ 
ضاودَيريكردنى تةندروستى خانة نشينان، 
بِريارى لةسةر دراوة، واتة دةبَيت بة 25%ى 
يدا ، واتة 

َ
سودى باج لةدةستكةوتنى فيدِرال

زياتـــر لة ســـَي ئةوةندةى بار قورســـايي 
ى 2005 داو دواى كةمرت لة 

َ
دارايي لة سال

ى ديكة يةكسان دةبَيت بة 40% ى 
َ
دةســـال

يدا.
َ
سوودى باج لةدةستكةوتى فيدِرال

ئـــةم وَينانـــة دةبنـــة مايةى شـــؤك 
تةنانةت بؤ ئةوانةش كةلةبوارى ئابوريدا 
ثسثؤِرنني، هةروةها بؤتة مايةى شؤك و بؤ 
ثياوَيكى وةك طرينسبان – يش كة ثسثؤِرة 
لةبوارى ئابـــورى و دراودا كةلةمبارةيةوة 
َيت: بةثَيي ديمؤطرافياكةمان و ئةطةرى 

َ
دةل
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زيادبوونى  ســـنوردارى  بةرزبوونـــةوةى 
بةرهةمهَينـــان، دةترســـم ئـــةو ئةطةرة 
بَيتةدى كة ئاستى ثَيداويستى تةندروستى 
بـــؤ خانةنشـــينةكانى كةلةمـــاوةى دواى 
جةنطى دووةمى جيهانى لةدايكبوون لةوة 
زياتر بَيت كةحكومةت تواناى دابينكردنى 

هةبَيت.
ئـــةو  ئاينـــدةى  وَينةيـــةى  ئـــةم 
طايانـــةي كة ذمارةى خانةنشـــينى 

َ
كؤمةل

زؤرة، ثِرة لة شكستى و طوزارشت لةتةنيا 
بةشـــَيكى بضوكى كَيشـــةى خانةنشـــني، 
دةكات كةئةويـــش دابينكردنى ضاودَيرى 
تةندروســـتيية ، بؤيان. ئةم وَينةية باس 
لةئةمريكا دةكات، خاوةنـــى طةورةترين 
ئابوورى لة جيهانداو خاوةنى طةورةترين 
ى تةواو 

َ
سةرماية كةبةدرَيذايي بيست سال

ئةم ئابورييـــةى دابينكـــردووة.  كةواتة 
طةهـــةذارو تـــازة 

َ
ـــى كؤمةل

َ
دةبَيـــت خال

طةشةكردووةكان ضؤن بَيت؟
ئايا هيض رَيطةيةك هةية بؤدةرضوون لةم 

دؤخة كةخؤمان بؤ ئامادةنةكردووة؟
ئامادةباشييةكان:

تة 
َ
 ئةو حيسابة رةشبينانةى وال

َ
لةطةل

يةكطرتووةكانى ئةمريكا كة سةبارةت بة 
كَيشةى خانةنشـــينى و دةرئةنجامةكانى 
م بؤ 

َ
لةئاينـــدةدا، باســـمان كـــردن، بـــةال

ماوةيةكـــى دوورودرَيذ حيســـابي خؤيان 
كـــردووة، ضونكـــة ئـــةوان بـــة درَيذايي 
 لة ئاينـــدة دةِروانن، 

َ
حةفتاو ثَينج ســـال

ئةمـــةش ئـــةو مةودايةية كةسيســـتمى 
ئةمريكـــى  يةتـــى 

َ
كؤمةال هـــاوكارى 

بةشـــوَينيدا دةطةِرَيت، كاتَيك بةشـــوَين 
 ئةو 

َ
دةروازةى جياوازدا دةطةِرَيني لةطةل

شكســـتيةش كةدةيبينني، طريمانةى ئةو 
ذمارانة دةكةن كـــة دايدةنَين نةك ذمارة 
راســـتةقينةكان، ئةم كارةش ثَيويســـتى 
بة زيادكردنى راســـتةوخؤ هةيةلةباجى 
دةســـتكةوتى كار لـــةو رَيذةيةى ئَيســـتا 
زياتر كةبِرةكـــةى 12.4% بؤ 14.4% يان 

واثَيويست دةكات دابةزينَيكي طشتطري بؤ 
يارمةتييةكان بةرَيذةى 13% ئةنجامبدةن، 
يان هةردوو كارةكة ئةنجامبدةن بؤئةوةى 
ثَيداويســـتييةكانى داهاتـــوو بةدرَيذايي 

 ثِربكةنةوة.
َ
حةفتاوثَينج سال

كةواتـــة ئةوانـــة بؤ مـــةوداى نزيك 
لةســـةدةيةك كَيشـــةكة دةبينن و بةثَيي 
لَيكدانةوةى ئايندة حيســـابي بؤ دةكةن-

 بوونـــى ئـــةو هةمـــوو روانطـــة 
َ
لةطـــةل

كَيشةية-كةواتة  ئةم  رةشبينانةدةربارةى 
ئَيمة لة كوَيداين؟

َيت 
َ
لةوانةيـــة هةندَيـــك را هةبَيت بل

طةكانى ئَيمة لةم كَيشةو قةيرانانة 
َ
كؤمةل

دورة بةهؤى بـــةرزى رَيذةى لةدايكبوون 
 خَيزانةكانـــى 

َ
بةبةراوردكـــردن لةطـــةل

طةى طةنجني و 
َ
خؤرئاوا، ثاشان ئَيمة كؤمةل

هَيشتا كَيشةى خانةنشني بارى شانى قورس 
م ئةم طريمانانة ثشتيان 

َ
نةكردووين. بةال

بةئامارى كؤن بةستووةو زؤرجاريش ئةو 
ئامارانة ورد نني و وَينةى راســـتةقينةى 
طةكةمان لةئايندةدا، بؤ 

َ
ديموطراَّـ كؤمةل

ناخةنةِروو.
ى ئةو 

َ
ة ئَيمةلةسةر هَيل

َ
ئةو ئةطةرة زال

طايانة بِرؤين كةواى دادةنَيني ئةوان 
َ
كؤمةل

لةكَيشـــةدان و ئَيمـــة دةربازبووين لَيي. 
يةتيةكان 

َ
ضونكة فشارة ئابوورى و كؤمةال

كةلةزيادبووندان و بةهاكان كة لةرَيطةى 
دةطوَيزرَينةوةو  راطةياندنةوة  هؤيةكانى 
سستمةكانى فَيربوون، ئةمانة هةموويان 
جيـــاوازى  بةروودانـــى  ئامـــاذةدةدةن 
يةتى 

َ
لةدابونةريتـــى خَيزانـــى و كؤمةال

ة 
َ
لةرابـــردوو ئَيســـتادا. ئةو ئةطـــةرة زال

طةكةمان 
َ
هاوســـةنطى ديمؤطـــراَّـ كؤمةل

نةطرياودايـــة.  رةوطـــة  لةتَيكضوونَيكـــى 
لةئَيستادا هةســـت بةدةركةوتنى كَيشةى 
خانةنشـــني دةكةيـــن تةنانـــةت ئةطةر 
م 

َ
بةشـــَيوةيةكى بةرضاويش نةبَيت، بةال

لةســـايةى ئـــارةزووى خَيزانـــةكان بـــؤ 
 و دواكةوتنى 

َ
سنورداركردنى ذمارةى مندال

تةمةنـــى هاوســـةرَيتى و بةرزبوونةوةى 
رَيذةي قةيرةيي، ناتوانني ثَيشبينى بكةين 
 
َ
لةئايندةدا ضـــي روودةدات. ئةطةر لةطةل

هةموو ئةوانةى ئاماذةمان ثَيدان ئاسؤى 
ســـنوردارى ئابوريشمان بؤزيادكرد، ئةوا 
ئَيمة رووبةِرووى كَيشـــةى خانةنشينى 
دةبينةوةو واثَيويســـت دةكات لةسةرمان 
ثـــارةى رةضةتةكـــةى بدةيـــن، ئةويش 
طةكةمان كة بؤ 

َ
يان بةئاِراســـتةى كؤمةل

شـــَيوازَيك لـــةم خانة نشـــينةى ئايندة، 
طة 

َ
كؤمةل بةئاِراستةى  يان  كانديدكراوة، 

كَيشـــةكانى  كـــة  ثَيشـــكةوتووةكاندا 
لةرَيطةى  ضارةســـةردةكةن  خانةنشينى 
رووةو  ئابورييةكانيـــان  ثَيوةنانـــى 

َ
ثال

ثَيشـــكةوتنى تةكنينكى بَيشـــوومار كة 
قةرةبووى داخورانى هَيزى ئيشكةرييان 
بؤ دةكاتةوةو دوذمنايةتيشيان بةرامبةر 
زيـــاددةكات،  ئَيمـــة  بةســـةرضاوةكانى 
و ديـــوارى خؤثارَيزييان 

َ
لةكاتَيكـــدا قةال

ماندا، بةرزتر 
َ
دذى كارتَيكردنيـــان لةطةل

ئاســـتى  لةســـةر  ئةويـــش  دةبَيتـــةوة، 
مةعريفةو تةكنيك بَيـــت يان تةنانةت 
لةســـةر ئاســـتى هاوردةكردنى هةندَيك 

لةطةنجَيتى هَيزى ئيشكةرمان بَيت.
ئةم سةرمايةدارة ثريةى جيهان ئاالن 
طرينســـبان دةيةوَيـــت ئةزموونى خؤى 
بطَيِرَيتـــةوةو ثَيشـــبينيةكانى لةرَيطةى 
ئةمريكـــى   ئةزموونـــى  و  شـــارةزايي 
م كَي 

َ
جيهانى خؤيـــةوة، بخاتـــةِروو، بةال

هةيـــة ئةو راســـتيية نةزانَيـــت زةنطَيك 
لةواشـــنتؤن لَيدراوة بؤئـــةوةى لةهةموو 
دةنطبداتـــةوة،  لَيدانةكـــةى  شـــوَينَيك، 
كةواتـــة ئَيمة طوَيمان لـــةم زرنطانةوةية 
َي ... 

َ
دةبَيت و بريلةئايندة بكةينةوة، بةل

ئايندةمان، يان بةشَيك لةوةى لةئايندةدا 
ضاوةِرَيمانة؟

وةرطَيِراني: سؤزان 
سةرضاوة:

www.maktoobblog.com
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رابردوودا،  ى
َ
هةشـــت ســـال  لة ماوةى

كردةوة، رةت ئةوةى ئةمريكا، حكومةتى
نوَيية توَيذينةوةية ئـــةو بؤ كـــة بودجة
لةتةكنيكة كـــة يةكَيك بوو بكات، دابني
كةضاوةِرَيـــي جيهـــان، ثزيشـــكييةكانى
ئـــةو لَيدةكـــرا، طرنطـــى ئايندةيةكـــى
قةدةخانة بةكارهَينانى توَيذينةوةيةش
كؤرثةلةييةكانى مرؤظبوو بؤجَيطرتنةوة
لةلةشدا كة شانانةى ئةو نوَيكردنةوةى و
بةهؤى يـــان بةهؤى نةخؤشـــييةكانةوة

زيانيانثَيكةوتووة. كارةساتةوة
تايبةتمةندن كؤرثةلةييةكان، قةدةخانة
زانســـتى هؤى هؤ، يةكَيكيان لةبـــةر دوو
يان ئيتيكية ديكةيـــان هـــؤى و ئـــةوةى

ئةخالقى.
ئةوةية، كة لةبةر هؤى زانستييةكةى
بؤهةر قةدةخانانة، دةتوانن بطؤِرَين ئةم
كة لةجؤرةكانى لةشـــةخانةكان جؤرَيك،

ناكرَيت. هةذمار
ئةوةية، كة لةبـــةر ئةخالقيش هؤى
كوشتنىكؤرثةلةكانىمرؤظةوضارةنووسى
ضونكة ثرسياردان، لةذَير كؤرثةالنة ئةم

جار زؤربةى كة نيية، ئايندةيةكيان هيض
ى

َ
(مندال لةش دةرةوةى لة لةرَيطةى ثيتني
دةهَينرَين . بةرهةم ، (IVF شوشة ناو

ذيانى تَيكدانى شَيواندن و ئةمةش كة
مرؤظايةتييةكةجؤرجبؤشواليةنطرانى

بوون. نيطةران ثَيى زؤر
ئةوةى َينى

َ
بةل ئؤبامـــا، باراك بـــةآلم

قةدةغةكردنة بَيت ئـــةم داوة، كـــة دذى
رووبدات ثزيشكيية تةكنيكة ئةم كاتَيك
ئةكاديميةكانى ناكات ثَيويست ئيرت ئةوا
نزيكةكانيان هاوِرَي بة ئريةيي ئةمريكا،
ئيسرائيل، بةريتانيا، ئوسرتاليا، لة ببةن
لةم كة باشـــوور، كؤريـــاى ســـةنطافورةو
بةآلم ناوة، طةورةيان هةنطاوى تةكنيكةدا
ضوارضَيوة ئَيســـتا تا لةطـــةأل ئةوةشـــدا،
و بةِرَيوةبردن دةســـتيان بة ياساييةكان
جار نةكردووة.بؤية زؤر ضاودَيري كردن

دةيطؤِرَيت. مةزاج
طؤِرانة ئـــةم ئاماذةكانى يةكَيك لـــة

دووةمى  23 ى كانونـــى ئةوةيـــة كة لـــة
بةِرَيوبةرَيتـــى  ،(2009) ســـاأل ئـــةم 
ةتى

َ
مؤل لةئةمريـــكا، دةرمان و خـــؤراك

كؤرثةلةييةكان    قةدة خانة
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كة بةخشى، ثزيشكى ئةزموونى بةيةكةم
خانة قةدة لةســـةر كاركردنى بنضينةى
ئةويش كـــة مرؤظـــة، كؤرثةلةييةكانـــى
بنكةكةى كـــة ة – جـــريؤن كؤمثانيـــاى

لةميالنؤثارة لةكاليفؤرنيا.
بكات، ـــةت

َ
مؤل داواى جريؤن توانـــى

بةخشـــى،  ثَي FDA يش روخســـةتى و
ســـوودَيك هيض قةدةغةكردنى ضونكـــة
وا و ناكات ثَيشـــكةش بـــة توَيذينةوةكة،
دةردةكةوَيتكة ئةمريكا، لةثشتكاركردن

خانةكان. قةدة لةسةر بَيت
ئةزموونىجريؤن، بؤضارةسةركردنى

كـــة   Paralysis يـــة – ئيفليجـــى
زيان لَيكةوتنى هؤكارةكةشى لةئةنجامى

دةبَيت. ثةيدا دِركةثةتكةوة
نةخـــؤش دة تـــا لةنَيـــوان هةشـــت
برينداربوونى تووشـــى كة بةخةســـتى
لةئايندةدا، هةية، بؤى بووبن دِركةثةتك
ثةتكَيكى دِركة ئةزموونـــة، بةثَيى ئـــةم

نوَيببَيتةوة. نةخؤشة سَي لةم يةكَيك
ئةم يـــان ئةزموونـــة ئةطـــةر ئـــةم
ئـــةوا ســـةركةوتووبَيت، توَيذينةوةيـــة
كة دةكرَيت، ثيادة طةورةتر ئةزموونَيكى

دةكرَيتةوة. دووبارة ئاِراستة بةهةمان
توَيذينةوةكانى دةرئةنجامـــةى  ئةو 
قةدة خانة طؤِرينى جـــريؤن دةيخةنةروو
كة خانانةى ئـــةو بـــؤ كؤرثةلةييةكانـــة
.Oligo dendrocytes َيـــن

َ
دةل ثَييان

ثَيكهاتةيةك دواييـــدا لـــة ئةم خانانـــة
مؤخَين كَيفى َين

َ
دةل ثَيى دروســـتدةكةن

.Mylin sheath
مةترســـيةكانى  لـــة يةكَيـــك   
لةاليةن رةتكردنةوةيةتى قةدةخانةكان،
لةشـــةوة، ضونكة سيســـتمى بةرطـــرى
وةك تةنَيكـــى لةلةشـــدا قةدةخانـــةكان
كةهاوشـــَيوةى دةناســـرَين، بَيطانـــة
لةبـــةر لةلةشـــدا، ضاندنـــى ئةندامـــة
بةرطرى سســـتةمى وةرطرةكانى ئـــةوة
ئةم تَيكشاندنى هؤى دةبنة و دةوروذَين

هةندَيك هةرضةنـــدة بَيطانةية. تةنـــة
 بن

َ
زال وابريدةوكةنةوة كةدةتوانن كةس

م ثَيويستة
َ
بةال ئةستةمييةدا، ئةم بةسةر

دذة دةرمانةكانـــى دوومانـــط بؤمـــاوةى
وةريطرن. Anti-rejection رةتكردنةوة
ةتى قةدةخانة

َ
دةول نَيـــو كؤمثانياى

واى  كاليفؤرنيا لـــة Isco لة ئوسينســـد
كارامة كارَيكـــى كةدةتوانَيـــت دادةنَيـــت
بةشـــَيوةيةكى كاتيشـــدا بكات، لةهةمان
ئيتيكيلةكانى  كَيشة

َ
لةطةل ة

َ
مامةل شياو

بكات. تَيكدانىكؤرثةلةدا
دؤزيوةتـــةوة،  ِرَيطةيةكـــى  ISCO
وةك كؤرثةلةيـــةك بـــؤ بةرهةمهَينانـــى
نةثيرتاو لةهَيكةيةكـــى قةدةخانـــةكان 
Unfertilised egg، ئةويـــش ئةوةية
كيميايي كـــة هَيلكةكـــة بةشـــَيوةيةكى
َيكخانة،

َ
قاندنىكؤمةل

َ
هاندةدرَيتبؤخول

(نةثيرتاوة). ناضاالكة كؤرثةلةيةكى كة
بةِرَيوةبـــةرى دةتَيـــض، 

َ
ئةل كينـــس 

روونكردؤتةوة،  كؤمثانياىISCO ئةوةى
ناتوانرَيـــت لةناو كة ئـــةم كؤرثةلةيـــة،
بةرهةم

َ
بضَينرَيتومندال دانىذندا

َ
مندال

سيفةتى نةبَيت ئةوةندة تةنها بهَينرَيت،
كؤرثةلةييةكان لةقةدةخانة خانانة ئةم

دةضَيت.
سوودَيكىئةخالقي كةلةم هةر

َ
لةطةل

كاتدا بةدواداضوونةدا لةوانةية لةهةمان
ضونكة ئةو هةبَيت، ثزيشكيشـــي سودى
(واتةرَيطةى رَيطةية كةبةم قةدةخانانةى
يـــةك تةنهـــا قَينـــراون،

َ
خول  (ISCO

بةرطرييةوة هةيـــة، لـــةِرووى باوانيـــان
ســـادةترن  زؤر  Immnnologically
بةمانايةكى كؤرثةلةييةكان، لةقةدةخانة
هةمةجؤرَيتى لة ثرؤتينةكانياندا ديكـــة
هؤكارى ئةمـــةش بضووكـــة، زؤر ســـادةو

رةتكردنةوةكةمدةكاتةوة.
نةبوونى َيت:

َ
دةل تيـــض در

َ
ئةل دكتؤر

ئةنجامدانـــى كارَيكى ماناى جؤرايةتـــى
دروســـتكردنى بؤ دةطةيةنَيت ثراكتيكى

كةبؤى قةدةخانةكان، لةريزةكانى بانكَيك
بةرطرييةكى هةمةجـــؤرة

َ
هةيةلةطـــةل

ضؤن هـــةروةك طونجاوبَيـــت، مرؤظـــدا،
بانكىخوَينهةية، كة طروثةجياوازةكانى
....هتد) -O-B-A)لة طرتووة

َ
هةل خوَينى

لةوانةية قةدةخانةكان، ئالؤطؤِركردنى و
ِرَيكبخرَيـــت كـــة ثَيويســـت بةوةبـــكات

لةِرةفةدا.
تةنها دِركةثةتـــك نةخؤشـــييةكانى
لةِرَيطةىقةدةخانةكانةوة ةتنييةكة

َ
حال

ضونكـــة بؤدةدؤزرَيتـــةوة، ضارةســـةرى
تةكنيكى  ثَيشكةوتنى ISCO و هةردوو
ىئةوةدان،

َ
خانةلةلؤسئةنجلؤس،لةهةول

قةدةخانةكانةوة قاندنـــى
َ
خول لةِرَيطةى

ثَيـــي كـــة بوةســـتَينن ئـــةو ثرؤســـةية
 Macularماكولـــةر تَيكضوونى َيـــن

َ
دةل

كةدةبَيتةهـــؤى  ،degeneration
ئةزموونة  ئةم نابينايي.ISCO ثَييواية،
دةستىثَيبكرَيتولةسةرمرؤظ دا

َ
لةمسال

جَيبةجَيبكرَيت.
ــــان ــــةك ــــةدةخــــان ــــــا ق ــــــةروةه ه
بؤ رَيطةيةك وةك كة  واثَيشنياركراوة، 
جومطةكان هةوكردنى ضارةسةركردنى
ثاركينسؤن، نةخؤشي  و ــَي 

َ
نــؤرةدل و 

سةرةِراى ئةوةى وةربطريَيت، لَي سوديان
بؤنةخؤشييةكانى ضــارةســةريــشــة كــة 
لةكؤى بةمةش نابينايي، و دِركةثةتك
ضارةسةرَيك وةك دةتوانرَيت ةتةكاندا

َ
حال

بؤهةموونةخؤشييةكاندابنرَيت.
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