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زانست ناني ئايندةية
طؤِرانةكاني زانست و تةكنؤلؤذي ئةم سةردةمة خَيرا و سةرسوِرهَينةر و سةراثاطرين، دووربِري مةوداي شؤِرشة زانيارييةكان 
ةتةكاني ئةم سةردةمةن، ثَيشبينيكردني ئايندةي ذياني مرؤظ و تواناكاني لةسةر ِرووي زةوي ناديارة و 

َ
لةديارترين خةسل

دةشَيت شؤِرشي زانستيي ديكةش بةِرَيوة بَيت بن كة بةتةواوةتي ذياني مرؤظ و تةنانةت ثةيوةندييةكانيشي لةنَيو مرؤظةكان 
خؤيان و بةطةردوونيشةوة بطؤِرَيت.

بؤئةوةي لةم طؤِرانة خَيراو تيذِرةوةدا دواكةوتن و دوورة ثةرَيزي نةبَيتة ثشكمان، وا ثَيويست دةكات لةِرَيي بةئاطابوون 
ئيرباهيم  ئيسماعيل  د.  بكةن،  ِرَي  يدا 

َ
لةطةل طة هاوهةنطاو 

َ
ناو كؤمةل زانستييةكاني  ِراطةياندنة  زانستييةوة  بةدواداضووني  و 

طةيش لةم 
َ
ة، كؤمةل

َ
َيت: زانست ناني ئايندةية، بةو واتايةي ضؤن ذيان بَي نان مةحال

َ
لةكتَيبي ِرؤذنامةنووسي ثسثؤِردا دةل

ي لَيناكرَيت.
َ
سةردةمةدا بَي زانست دروست نيية، ضونكة طرنطي و كاريطةرييةكةي بؤ سةر ذياني مرؤظ نكول

وةكاني وةربطرن، وا ثَيويست 
َ
ك سوودي زياتر لةبوارة فرة لق و بةربال

َ
بؤئةوةي زانست بَيتة ناو ذياني طشتييةوة و خةل

دةكات لةسةر فَيربوون و بةئاطابوون و ئاشنابوون ِرابَين و زانستيش سادة بكرَيتةوة،  ئةوةي ئةم ئةركةش دةبينَيت ِراطةياندنة 
ةكاني خوَيندن و تاقيطةو سيمينارة ئةكاديمييةكان فَيري 

َ
 بةطشتي تةنيا لةناو هؤل

َ
ة تاكةكاني كؤمةل

َ
بةطشتي، ضونكة مةحال

 
َ

وبكةنةوة، هةوأل بدةن ميتؤدي زانستي لةبريى تاكدا زال
َ
زانست بنب، ئةركي ضاثكراوة زانستييةكانة ِرؤشنبرييي زانستيي بال

سةروةر بَيت.
ببنة  كاركردنيانةوة  ِرةوتي  و  ميتؤد  و  ناونيشان  بةجياوازي  ِرؤذنامةكان  و  طؤظار  هةموو  نيية  مةرج  ديكة  بةواتايةكي 
باسي  زانستي  طؤظارَيكي  ناشَيت  ضؤن  وةك  تايبةتمةندية،  و   ثسثؤرى  دنياي  ئةمِرؤ  دنياي  ضونكة  زانستي،  وكراوةي 

َ
بال

بذاردن بكات بةهةمان شَيوة ِرؤذنامةيةكي سياسيش ناشَيت باسي 
َ
مانيا دواي هةل

َ
ثَيشبينييةكاني ضاودَيرَيكي سياسي بؤ ئةل

نةخشةي جيني مَيشوولة و ميكانيكي كوانتةم بكات.
 ناكات، هاوكات هةندَيك لةلقةكانى وةك ثزيشكي و 

َ
ة قبوول

َ
ِراطةياندني زانستي بوارَيكي فرة هةستيار و تايبةتييةو هةل

َيكي تةندروستي 
َ
تةندروستي بةطشتي ثةيوةندييةكي ِراستةوخؤن بةذياني مرؤظةوة هةية، دةشَيت لةشارةكةي خؤتدا هةوال

َيكي زانستي لةسايتَيكةوة وةرطريَيت 
َ
م ناشَيت هةوال

َ
ببَيتة بابةتَيكي ِرؤذنامةوانى تةنانةت ئةطةر ِرؤذنامةكة سياسيش بَيت، بةال

ة 
َ
طةش دةشكَيتةوة يان بةهةل

َ
دا بكات كة ئةمة زؤرجار بةزيان بؤ كؤمةل

َ
و ئةو ِرؤذنامةية بةبريي سياسي خؤي ِرةفتاري لةطةل

كو دةبَيتة بةشَيك لةكلتوري 
َ
ةيةش نةك تةنيا زيان بةزانست دةطةيةنَيت بةل

َ
ة دةطوَيزرَيتةوة، طواستنةوةي ئةم هةل

َ
ئةو هةوال

كيش كة دوور نيية نةوة بةدواي نةوةدا بطوَيزرَيتةوة. كاتَيك بةهاونيشتمانييةكي خؤت 
َ
باوي قسةكردن و ِرةفتاركردني خةل

 باشة ثَيويستة ئاطات لةوة بَيت لةِرووي زانستييةوة بؤضي باشة و تا ضةند و ضؤن باشة، ضونكة 
َ

َييت  سري بخؤ بؤ دل
َ
دةل

دوور نيية لةبري باشبوون زيان بطةيةنَيت كاتَيك زيادةِرؤيي تيادا دةكرَيت، بؤية مةرج نيية هةموو ِراطةياندنَيك لةتوانايدا 
وبكاتةوة و دةستكاري و داِرشتنةوةي بؤ بكات، تةنيا لةو بارةدا نةبَيت ئةطةر 

َ
ي زانستي و ِرَينمايي تةندروستي بال

َ
بَيت هةوال

كةسي زانستي سةرثةرشتي ئةو بابةتة زانستييانة بكات.       

         سكرتَيري نووسني

سةروتار
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ةكةم بةرزة، 
َ

كؤليسرتؤل
ضى بخؤم؟

د. ياسني محَيدين
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خوَين  ى 
َ
كؤليسرتؤل بةرزبوونةوةى 

لةو كَيشـــة تةندروستييانةى  يةكَيكة 
لةئَيستادا ذمارةيةكى زؤر بةدةستييةوة 
َينن، ِرؤذانة دةبينني و دةبيستني 

َ
دةنال

نيشـــانةيةكى  وةك  بةرزبوونـــةوةى 
ترسناك بؤ سةر تةندروستى جةستة، 
بةتايبةتـــى دأل باســـدةكرَيت و بؤتة 
دوذمنى سةرةكى دأل و لةكاتى ِروودانى 
و  ســـنطةكوذَي  وةك  ةتةكانـــى 

َ
حال

تةى دأل ِراستةوخؤ ثةنجةى تاوان 
َ
جةل

بؤ كؤليسرتؤأل ِرادةكَيشرَيت.
كؤليسرتؤأل ضيية؟

زةردة  ِرةنط  مؤمـــى  ماددةيةكى 
لةطةأل ئةوةشدا كة وةك ثَيكهاتةيةكى 
وبؤتةوة، بةآلم زؤر طرنطة 

َ
بةدناو ناوى بال

بؤ ذيان و يةكَيكة لةثَيكهاتةكانى هةر 
خانةيةك لةخانةكانى جةستةو فرمانى 
زؤر بةجَيدَينَيـــت، دةضَيتة ثَيكهاتةى 
ثةردةخانةوة و كاردةكات بؤ ثاراستنى 

سةرةتايية  ماددةى  خانة،  سةالمةتى 
لةدروســـتكردنى زؤرَيك لةهؤِرمؤنةكان 
بةتايبةتى هؤِرمؤنة نَيرينةو مَيينةكان، 
ى هةية لةهةرســـكردن و 

َ
هةروةها ِرؤل

مذينـــى ضةورييةكانداو لةثَيســـتدا بؤ 
ظيتامـــني دى دةطؤِرَيت. لةطةأل بوونى 
خؤراكانةى  لةو  لةهةندَيك  يسرتؤأل 

َ
كؤل

نزيكةى 85%ى  كة دةيانخؤين، بةآلم 
ى لةش لةناوةوة لةجطةردا 

َ
كؤليسرتؤل

دروســـت دةبَيت و بةبِرَيكى كةمرتيش 
ة باريكةدا.

َ
لةِريخؤل

بةدنـــاوى كؤليســـرتؤأل لـــةوةوة 
هاتـــووة كـــة زيادبوونـــى لةخوَيندا 
هاوكاتـــة لةطةأل ِروودانـــى ِرةقبوونى 
دةبَيتةهـــؤى  كـــة  خوَينبةرةكانـــدا 
دأل  بةنةخؤشـــييةكانى  تووشـــبوون 
ةتانـــةى دةرئةنجامى ئةو 

َ
و ئـــةو حال

نةخؤشييانة ِروودةدةن.
كؤليســـرتؤأل دوو جـــؤرى هةيـــة 

ى 
َ
كؤليسرتؤل دةوترَيت  ثَيى  يةكةميان 

خـــراث LDL كة ثِرؤتينـــى ضةورى 
ى 

َ
ضِرى كةمة، دووةميان كؤليســـرتؤل

بـــاش HDL كة ثِرؤتينـــى ضةورى 
ى 

َ
ضـــِرى بـــةرزة، كاتَيك كؤليســـرتؤل

لةخوَيندا  ِرَيذةكـــةى   LDL خـــراث
بـــةرز دةبَيتةوة يارمةتيـــدةر دةبَيت 
لةدروســـت بوونى ضينَيـــك لةضةورى 
بةتايبةتى لةســـةر ديوارى لوولةكانى 
خوَيـــن و خوَينبةرةكان، لةطةأل ضوون 
ةتـــة دةبَيتةهؤى 

َ
بةتةمةنـــدا ئةم حال

لَيـــرةوة  و  طريانـــى خوَينبـــةرةكان 
خوَين  ِرؤيشتنى  كةمبوونى  كَيشـــةى 
دةستثَيدةكات و ئةمةش دةبَيتةهؤى 
نةطةيشتنى بِري ثَيويست لةئؤكسجني 

دةى دأل.
َ
و ِروودانى جةل

ئةم كَيشانة و نةخؤشييةكانى دأل 
زياتر تةشةنةدةكةن لةكاتى تووشبوون 
تةندروســـتى  كَيشـــةى  بةهةندَيـــك 
ثةســـتانى  بةرزبوونةوةى  وةك  ديكة 
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ةوى 
َ
خوَين و نةخؤشى شـــةكرةو قةل

و خواردنـــى خؤراكى ناتةندروســـت، 
هةروةها ثسثؤران ئاماذة بةوةدةدةن 
ى 

َ
بةرزبوونـــةوةى ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

الوازكردنـــى  دةبَيتةهـــؤى  خوَيـــن 
ماسولكةكانى دأل و ئةطةر ضارةسةى 
ثَيويست ئةنجامنةدرا ئةوا دةبَيتةهؤى 
مردنـــى كةســـةكة، توَيذينةوةكانيش 
ئاماذة دةدةن 30%ى كَيشةكانى دأل 
ى خوَين 

َ
كةمدةبنةوة ئةطةر كؤليسرتؤل

كؤنـــرتؤأل كراو نةخؤش ضارةســـةرى 
ثَيويســـتى ثةيـــِرةو كـــرد، وَيـــِراى 
هةموو ئةمانـــة بةرزبوونةوةى ِرَيذةى 
ى خوَين مةترسي زيادبوونى 

َ
كؤليسرتؤل

كردارى ئؤكساندن لةلةشدا زياددةكات 
كة دةبَيتةهؤي تووشبوون بةضةندةها 

نةخؤشى ديكة.
هؤيةكانى بةرزبوونةوةى كؤليسرتؤأل 

ِرَيذةى  هؤيةكانى بةرزبوونـــةوةى 
ى خـــراث لةخوَيندا زؤرن 

َ
كؤليســـرتؤل

لَيـــرةدا طرنطةكانيـــان بةكورتى باس 
دةكةين:

۹ جؤرى خؤراك

جؤرى ئةو خواردنـــةى كة ِرؤذانة 
سةر  كاردةكةنة  بةطشـــتى  دةيخؤين 
سيستمى  واباشـــة  تةندروســـتيمان، 
ةمةنـــد و فرة جؤر بَيت 

َ
خؤراكى دةول

و زيادةِرؤيـــي لةهيـــض جؤرَيكيانـــدا 
نةكرَيـــت بةتايبةتى ئـــةو خؤراكانةى 
تَيرةكان،  بةضةوريية  ةمةندن 

َ
دةول كة 

ى خراث 
َ
ضونكة ِرَيـــذةى كؤليســـرتؤل

لةخوَيندا بةرزدةكةنةوة وةك طؤشتى 
ســـوور و شريى ضةورى تةواو و هَيلكة 
و كـــةرةو ثةنريى زةرد و بســـكويت 
و جثســـى ثةتاتةو خواردنـــة خَيراو 

ئامادةكراوةكان بةطشتى.
۹ زيادبوونى كَيش

زيادبوونـــى كَيـــش دةبَيتةهـــؤى 
ضةورييـــةكان  ِرَيـــذةى  زيادبوونـــى 
ى 

َ
كؤليســـرتؤل دابةزاندنى  لةلةشـــداو 

ى 
َ
باش HDL و بةمةش كؤليســـرتؤل

خراث LDL بةرزدةبَيتةوة كة دةرطا 
واآلدةكات بؤ تووشبوون بةنةخؤشى و 

كَيشةكانى دأل.
۹ ِراهَينانة وةرزشييةكان

ة و 
َ
دانيشـــتني زؤر و كةمـــى جول

وةرزشييةكان  ِراهَينانة  ئةنجامنةدانى 
ِرَيذةى  بةرزبوونـــةوةى  دةبنةهـــؤى 
ى خراث لةخوَيندا و دابةزينى 

َ
كؤليسرتؤل

ى باش كة بةكَيشةى 
َ
ِرَيذةى كؤليسرتؤل

ســـةردةم دادةنرَيت و ذمارةيةكى زؤر 
َينن، شَيوازى ذيان 

َ
بةدةستييةوة دةنال

لةم ســـةردةمةدا ِرَيطة خؤشكةرة بؤ 
ةتة.

َ
دروستبوونى ئةم حال
۹ توخم و تةمةن

ـــييةوة 
َ
ســـال بيســـت  لـــةدواى 

 
َ

كؤليســـرتؤل ِرَيـــذةى  بةسروشـــتى 
لةلةشدا بةرز دةبَيتةوة، بةآلم بةثلةى 
ةتى تةندروســـتى 

َ
يةكةم بةندة بةحال

كةسةكةوة بةطشـــتى و شَيوازى ذيان 
و سيســـتمى خؤراكـــى و ...هتد، بؤ 
نموونة تووشبوون بةهةندَيك نةخؤشى 
وةك شـــةكرةو كَيشـــةى تةندروستى 
لةِرذَينةكاندا مةترســـي بةرزبوونةوةى 

ى خوَين زياددةكات.
َ
كؤليسرتؤل

۹ فاكتةري بؤماوة
تووشـــبوونى كةســـَيك يان زياتر 
لةئةندامانى خَيـــزان بةبةرزبوونةوةى 
ى خوَين مةترسي توشبوون 

َ
كؤليسرتؤل

الى ئةوانـــى ديكـــةش بةرزدةكاتةوة 

ةتانةى كة 
َ
بةضـــاو ثؤشـــني لـــةو حال

بةكةسةكة  ثةيوةندى  بةرزبوونةوةكة 
خؤيةوة هةية بؤ نمونة بةسيســـتمى 
كردنى 

َ
خؤراكييـــةوة، ئةطةر بةكؤنرتؤل

ضارةســـةركردنى  و  خواردنةكـــةى 
ِرَيذةكةى دابةزى ئةوا فاكتةرى بؤماوة 

بةدوور دةطريَيت.
۹ جطةرةكَيشان

دةبَيتــةهـــؤى  جطـــةرةكَيشـــان 
ى باش 

َ
دابةزاندنى ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

خراثةكةش  جؤرة  ِرَيذةى  لةلةشـــداو 
بـــةرز دةكاتةوة، بةمةش مةترســـي 
طريانى خوَينبةرةكان و لَيرةوة ئةطةرى 

 بةهَيز دةبَيت.
َ

تةي دل
َ
ِروودانى جةل

نيشانةكانى بةرزبوونةوةى كؤليسرتؤأل

ِرَيذةى  بةرزبوونةوةى  لةسةرةتاى 
ى خوَين 

َ
بةرزبوونـــةوةى كؤليســـرتؤل

هةســـت بةهيـــض نيشـــانةيةكى ديار 
ناكرَيت، بـــةآلم بةزيادبوونى ِرَيذةكةى 
ئةو كةسة ناِرةحةت دةبَيت و هةست 
دةكات  ثةســـتانَيك  و  بةقورســـايي 
لةسةر سنطى، لةوانةية ئةو ئازارة بؤ 
شـــوو طةردن و ثةلةكانى 

َ
ناوضةى مةال

وببَيتةوة، هةروةها هةست 
َ
سةرةوة بال

تـــن و تةنطةنةفةســـي و 
َ
تَيكهةال

َ
بةدل

ئارةقكردنـــةوةو طَيـــذى دةكات و دأل 
بةتوندى و خَيرايي لَيدةدات.

بةجؤرَيـــك  هةســـت  هةروةهـــا 
لةمَيروولةكردنى لةناكاو لةدةم و ضاو 
و قـــؤأل و قاضدا دةكرَيـــت بةتايبةتى 
لةاليةكى لـــةش وَيِراى بةئةســـتةمى 
قسةكردن و ِروودانى كَيشة لةوةرطرتنى 
زانيارى و بينني و ناهاوسةنطى جةستةو 
بةرزبوونةوةى ثلـــةى طةرمى لةش و 
هةندَيجار بَيهؤشى، بؤ بةدبةختى ئةم 
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ِروودانى  بـــؤ  ئاماذةن  نيشـــانانة 
تةى دأل. وةك ثَيشرت باسمان كرد 

َ
جةل

لةســـةرةتاى بةرزبوونـــةوةى ِرَيذةى 
 هةست بةم نيشانانة ناكرَيت، 

َ
كؤليسرتؤل

م كاتَيك ئةم نيشانانة دةردةكةون 
َ
بةال

ئةوا ئامـــاذةن بؤ بةرزبوونةوةى زؤرى 
 لةخوَينداو نةخؤش 

َ
ِرَيذةى كؤليسرتؤل

ثَيويستة ِراســـتةوخؤ بؤالى ثزيشكى 
ثسثؤِر بربَيت و ثشكنينى ثَيويستى بؤ 

ئةنجامبدرَيت.
دةستنيشانكردن

بةهةريةك  هةســـتكردن  لةكاتـــى 
ئاماذةيان ثَيدرا زؤر  نيشـــانانةى  لةو 
ثَيويستة ئةو كةسة ثشتطوَييان نةخات 
و ثشكنينى تاقيطةيي ئةنجامبدات بؤ 
ى خراث 

َ
كؤليســـرتؤل ِرَيـــذةى  زانينى 

ي 
َ
لةخوَينداو هاوكات ِرَيذةى كؤليسرتؤل

 ِرَيـــذةى ضةوريية 
َ

باشـــيش لةطـــةل
 .Triglycerides ســـيانييــةكــان 
واباشـــة دوانـــزة ســـةعات ثَيش ئةو 
جؤرة ثشكنينة هيض جؤرة خواردنَيك 
نةخورَيت و بةبيست وضوار سةعاتيش 
ثَيـــش هةمان ثشـــكنني هيـــض جؤرة 
وةرزشَيكى توند نةكرابَيت تا ئةنجامى 

ثشكنينةكان ورد دةربضن.
ئـــةو  ئامؤذطـــارى  ثزيشـــكةكان 
كةســـانة دةكةن كة لةدواى ثشكنني 
ى 

َ
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى  دةردةكةوَيـــت 

خوَينيـــان بةرزة، هةر شـــةش مانط 
جارَيك هةمان ئةو ثشكنينانة دووبارة 
بكةنةوة بؤئةوةى لةبارى تةندروستيان 
ثَيويســـتيان  بزانـــن  و  ئاطاداربـــن 
بةطرتنةبةري ض ِرَيوشـــوَينَيكى زيادة 

هةية بؤ ضارةسةركردن.
هةروةها ثزيشـــكان ثَييان باشـــة 
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هةموو كةســـَيك ضةندة تةندروســـتى 
باش بَيت و هةست بةهيض نيشانةيةكى 
ِرَيذةى  نائاســـايي يان بةرزبوونةوةى 
تةمةنى  لةدواى  نةكات  يش 

َ
كؤليسرتؤل

ييةوة ثشـــكنني بؤ ِرَيذةى 
َ
بيست سال

ئةطـــةر  ئةنجامبـــدات   
َ

كؤليســـرتؤل
 

َ
ئةوا ســـال بوون  بـــاش  ئةنجامةكان 

 جارَيـــك دووبارةيان 
َ

يان بةدوو ســـال
بكاتـــةوة بؤئةوةى لةكاتـــى ِروودانى 
هةر بةرزبوونةوة يان كَيشةيةكدا هةر 
لةســـةرةتاوة فرياى خؤى بكةوَيت و 
ضارةسةرى ثَيويست وةربطرَيت. بؤ ئةو 
 و هةرزةكارانةش كة دوو كةس 

َ
مندال

يان زياتـــر لةخَيزانةكةياندا دووضارى 
ي خوَين 

َ
بةرزبوونـــةوةى كؤليســـرتؤل

بوون واباشة ثشكنينى ثَيويستيان بؤ 
نيابـــوون لةوةى فاكتةرى 

َ
بكرَيت بؤدل

بؤمـــاوة نةبؤتةهؤى تووشـــبوون بةو 
بةرزبوونةوةيـــةو ضارةســـةركردنيان 
و ئاطالَيبوونيـــان لةوبـــارةدا ئةطـــةر 
كَيشـــةكة ثةيوةنـــدى بةبؤمـــاوةوة 
 و هةرزةكار 

َ
هةبوو، بةتايبةتـــى مندال

زؤربـــةى كات ئـــارةزووى خواردنـــى 
خؤراكة خَيـــراكان دةكـــةن و بةثَيي 
يةكَيكة  ـــةوى 

َ
قةل توَيذينةوةكانيـــش 

لةوكَيشة تةندروستيانةى ئةم تةمةنانة 
َينن.

َ
بةدةستييةوة دةنال

ضي بخؤم؟

دووضـــارى  كـــةســـــــةى  ئـــةو 
 

َ
ِرَيذةى كؤليســـرتؤل بةرزبوونـــةوةى 

سيستمَيكى  ثةيِرةوى  ثَيويستة  بووة 
بةشـــَيوةيةك  بكات  تايبةتى  خؤراكى 
ئةو خؤراكانة بخـــوات كة يارمةتيدةر 
ي 

َ
دةبن لةدابةزاندنى ِرَيذةى كؤليسرتؤل

ئـــةو  هـــاوكات  لةخوَينـــداو  خـــراث 
كةيارمةتيدةرن  بخـــوات  خؤراكانةش 
ي 

َ
كؤليسرتؤل ِرَيذةى  لةبةرزكردنةوةى 

بـــاش لةخوَينـــدا، ضونكـــة ئةمـــةى 
دواييـــان يارمةتـــى بةطذداضوونةوةى 
طريانـــى  و   

َ
دل نةخؤشـــييةكانى 

ى 
َ
كؤليسرتؤل و  دةدات  خوَينبةرةكانى 

خراثيـــش لةخوَينـــةوة بـــؤ جطـــةر 
توَيذينةوةكان  دةطوازَيتةوة، هةروةها 
ئامـــاذةدةدةن بةثةيِرةوكردنى جؤرة 
سيســـتمَيكى خؤراكى وا كارايي زياتر 
دةبَيت وةك لةخواردنى ئةو دةرمانانةى 
ى 

َ
تايبةتـــن بةدابةزاندنى كؤليســـرتؤل

خـــراث لةخوَيندا بـــَي طؤِرينى نةريتة 
خراثةكانى نانخـــواردن، لَيرةدا ئاماذة 
بةذمارةيـــةك لةو خؤراكانـــة دةدةين 

كة كاريطـــةرى دياريان هةية 
لةســـةر ضارةسةركردنى 
بةرزبوونةوةى  كَيشـــةى 

ى خوَين.
َ
كؤليسرتؤل
۹ سري

ئامـــاذةدةدةن  ينـــةوةكان 
َ
لَيكؤل

بـــةوةي ِرؤذانة خواردنى ســـَي ثارضة 
ســـري يارمةتـــى دابةزاندنـــى ِرَيذةى 
 دةدةن لةخوَيندا 

َ
بةرزى كؤليســـرتؤل

بةِرَيـــذةى 10% بـــؤ15%دا، زؤرَيـــك 
كردووة  ئاشـــكرايان  لةتوَيذينةوةكان 
ى 

َ
كة سري نةك تةنيا ِرَيذةى كؤليسرتؤل

ِرَيذةى  كو 
َ
بةل كةمدةكاتـــةوة،  خوَين 

لةخوَينـــدا  باشـــيش  ي 
َ
كؤليســـرتؤل

بةرزدةكاتةوة بةِرَيذةى 23% شايةنى 
وى 

َ
بةكوال واتة  بةلَينراويش  باسة سري 

 خواردنى 
َ

يان ســـورةوكراوى لةطـــةل
ي 

َ
ديكةدا هةمان كاريطةرى ســـريى كال

ى خراثدا، 
َ
هةية لةدابةزاندنى كؤليسرتؤل

ضونكة سري زياتر لةشـــةش ماددةى 
تيادايـــة كة ئةو 
ييـــة  ر يطة ر كا
دروست دةكةن، 
ئـــةم  وَيـــِراى 
ييـــة  ر يطة ر كا
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بؤمـــاوة نةبؤتةهؤى تووشـــبوون بةو 
بةرزبوونةوةيـــةو ضارةســـةركردنيان 
و ئاطالَيبوونيـــان لةوبـــارةدا ئةطـــةر 
كَيشـــةكة ثةيوةنـــدى بةبؤمـــاوةوة 
 و هةرزةكار 

َ
هةبوو، بةتايبةتـــى مندال

زؤربـــةى كات ئـــارةزووى خواردنـــى 
خؤراكة خَيـــراكان دةكـــةن و بةثَيي 
يةكَيكة  ـــةوى 

َ
قةل توَيذينةوةكانيـــش 

لةوكَيشة تةندروستيانةى ئةم تةمةنانة 
َينن.

َ
بةدةستييةوة دةنال

ئامـــاذةدةدةن بةثةيِرةوكردنى جؤرة 
سيســـتمَيكى خؤراكى وا كارايي زياتر 
دةبَيت وةك لةخواردنى ئةو دةرمانانةى 
ى 

َ
تايبةتـــن بةدابةزاندنى كؤليســـرتؤل

خـــراث لةخوَيندا بـــَي طؤِرينى نةريتة 
خراثةكانى نانخـــواردن، لَيرةدا ئاماذة 
بةذمارةيـــةك لةو خؤراكانـــة دةدةين 

كة كاريطـــةرى دياريان هةية 
لةســـةر ضارةسةركردنى 
بةرزبوونةوةى  كَيشـــةى 

تيادايـــة كة ئةو 
ييـــة  ر يطة ر كا
دروست دةكةن، 
ئـــةم  وَيـــِراى 
ييـــة  ر يطة ر كا
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طرنطة سري كاردةكاتةسةر دابةزاندنى 
ثةســـتانى خوَين و نةخؤشـــييةكانى 
خوَينبـــةر كـــة بةهـــؤى ثريبوونةوة 
ِروودةدةن و ســـوِري خوَيـــن ضـــاالك 

دةبَيت.
۹ ثياز

جؤرةكانـــى  بةباشـــرتين  ثيـــاز 
ضارةســـةر دادةنرَيت ِرؤذانة خواردنى 
ي باش 

َ
نيو سةلك ثياز ِرَيذةى كؤليسرتؤل

لةخوَيندا بةرزدةكاتةوة بةِرَيذةى %30 
بةتايبةتى لةو كةســـانةدا كة تووشي 
 و خوَينبةرةكان بوون 

َ
نةخؤشييةكانى دل

و ئةو كةســـانةش كة بةدةست بةرزى 
َينن، 

َ
ى خراث لةخوَيندا دةنال

َ
كؤليسرتؤل

ثَيويســـتة  لةكاتـــى خواردنيدا  م 
َ
بةال

ِرةضاوى ئـــةوة بكرَيـــت، هةرضةندة 
مـــاوةى لَينانى زيادبكرَيـــت ئةوةندة 
كاريطةرييةكانـــى كةمدةبَيتةوة، ثياز 
بةلَينراوى كاردةكاتةســـةر لةناوبردنى 
يارمةتى  م 

َ
بةال  ،

َ
دل نةخؤشـــييةكانى 

ى 
َ
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى  بةرزكردنةوةى 

باش نادات.
۹ بيبةرى سوور

ةكةبوونـــى 
َ
بيبـــةرى ســـوور كةل

خوَينبةرةكاندا  لةناوثؤشـــي  ضةورى 
لةِرَيـــي  ئةويـــش  كةمدةكاتـــةوة 
ضاالككردنى ئةنزيمَيكى جطةر، هةروةها 
ى خراث لةخوَينداو 

َ
ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

ضةوريية ســـيانييةكان كةمدةكاتةوة. 
دةكةن  ئاشـــكراى  ينةوةكان 

َ
لـــَيكؤل

تةى شاز 
َ
بيبةرى ســـوور ِروودانى جةل

تةيةى كة 
َ
واتة ئةو جةل كةمدةكاتةوة 

بةهؤى لةكاروةستانى بةرهةمهَينــانى 
هةروةها  ِروودةدات،  سرومبوكينةكان 
خـــراث  ي 

َ
كؤليســـرتؤل لةتوانايدايـــة 

كةمبكاتـــةوة لةِرَيـــي كةمكردنةوةى 
و  ـــةوة 

َ
ِريخؤل لةاليـــةن  مذينييـــةوة 

زيادكردنى فِرَيدانييةوة لةِرَيي زراوةوة 
ة.

َ
بؤ ِريخؤل

ةكان
َ
۹ دانةوَيل

ئامـــاذةدةدةن  ينـــةوةكان 
َ
لَيكؤل

ةو 
َ
بةوةي ِرؤذانة خواردنى كوثَيك دانةوَيل

وةكان يارمةتـــى 
َ
ثاقلةمةنييـــة كـــوال

خراث  ى 
َ
كؤليسرتؤل ِرَيذةى  دابةزاندنى 

دةدات بةرَيـــذةى 20% و ئةنجامةكان 
لـــةدواى ســـَي هةفتـــة لةخواردنـــى 
ة دةردةكةون، هةروةها ِرؤذانة 

َ
دانةوَيل

بةرزكردنةوةى  يارمةتـــى  خواردنيان 
ى بـــاش دةدات 

َ
ِرَيـــذةى كؤليســـرتؤل

لـــةدواى ماوةيةكى  بةِرَيذةى 90% و 
دوورودرَيذ لةبةكارهَينانيان.

شايـــةنى باسة زؤربةى جؤرةكانى 
ةو ثاقلةمةنى وشـــك سووديان 

َ
دانةوَيل

ي 
َ
دةبَيت لةدابةزاندنى ِرَيذةى كؤليسرتؤل

يا و نيسك و ثاقلة 
َ
خراث بؤنمونة فاسؤل

بةهةموو جؤرةكانييةوة، شـــؤظان كة 
ـــة كؤنانةى بةر 

َ
يةكَيكة لـــةو دانةوَيل

لةسَي سةدة دؤزراوةتةوة ئةطةر ِرؤذانة 
نزيكةى يةك كـــوث بخورَيت يارمةتى 
خراث  ى 

َ
كؤليسرتؤل ِرَيذةى  دابةزاندنى 

دةدات لةخوَينـــدا، زانـــاكان ئةوةيان 
ئاشـــكراكردووة كة كةثةكى شـــؤظان 
كاريطةرى خَيراترى لةشـــؤظان هةيةو 
ئةطةر شؤظان بةكارهات ئةوا ثَيويستة 
بِري زياتر بخورَيت و ِرؤذى دووجار بَيت 

 كةثةكةكةيدا.
َ

بةبةراورد لةطةل
ينةوةكان 

َ
لةلَيكؤل زؤر  ذمارةيةكى 

ئاماذة دةدةن ِرؤذانة خواردنى كوثَيك 
لةشـــؤظان لةماوةى دوومانطدا ِرَيذةى 
 بةبِري 15% كةمدةكاتةوة، 

َ
كؤليسرتؤل

كاريطةرى شؤظان دةطةِرَيتةوة بؤ بوونى 
ماددةيةك ثَيـــي دةوترَيت بيتاطلؤكان 
 و 

َ
كة جؤرَيكـــة لةجؤرةكانى ِريشـــال

 
َ

كاردةكاتة ســـةر مذينى كؤليســـرتؤل
و بةرهةمةكانى لةجطـــةردا، هةروةها 
لةِراكَيشـــانى  دةبَيـــت  يارمةتيـــدةر 
ى خـــراث لةخوَينـــةوةو 

َ
كؤليســـرتؤل

طةِرانـــةوةى بؤ جطةرو بةمشـــَيوةية 
يارمةتيدةر  خواردنى كةثةكى شؤظان 
دةبَيت لةثاراستنى مرؤظ لةتووشبوون 
 و خوَينبةرةكان، 

َ
بةنةخؤشييةكانى دل

م نابَيت ئـــةوة لةيادبكرَيت ئةم 
َ
بـــةال

كاريطةريية لةكةسَيكةوة بؤ كةسَيكى 
ديكة بةجيـــاوازى تةمةن و توخميش 
بؤسةر  كاريطةرى  بؤنموونة  دةطؤِرَيت 
ذنانـــى بةتةمةن باشـــرتة بةتايبةتى 
نائومَيدييـــةوةو  تةمةنـــى  لـــةدواى 
كاريطةرييةكـــى كةمى هةية بؤســـةر 

كضان و ذنان كة لةناوةندى تةمةندان.
۹ زةيتى زةيتوون

ئامـــاذةدةدةن  توَيذينـــةوةكان 
خواردنـــى زةيتى زةيتـــون نةك تةنيا 
ى 

َ
يارمةتـــى دابةزاندنـــى كؤليســـرتؤل

كو ِرَيذةى 
َ
خراث دةدات لةخوَيندا، بةل

بةرزدةكاتةوة  باشـــيش  ى 
َ
كؤليسرتؤل

ئةمةش دةبَيتة مايةى دروســـتكردنى 
دذى  بـــاش  ســـتييـــةكى 

َ
بةرهـــةل

نةخؤشيةكانى دأل.
زةيتَيكى  هَينـــدة  زةيتون  زةيتى 
بةشـــلة  دَيريندا  لةيؤنانى  بةبةهايـــة 
تونيةكة ناويان هَينـــاوة كة وَيِراى 

َ
ئال

بـــؤ ســـةر كةمكردنةوةى  كاريطةرى 
ى خراث ذمارةيةك 

َ
ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

مـــاددةى طرنطى تيادايـــة كة فرمانى 
طرنط بةجَيدَينـــن وةك فالفؤنيدةكان 
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كة ماددةى ِرووةكى دذة ئؤكســـاندن، 
ـــةكان كـــة ئةوانيـــش دذة 

َ
فرةفينؤل

ئؤكساندنن و ثةيوةندييان بةكؤئةندامى 
ةكان، 

َ
توكوفريؤل هةيـــة،  بةرطرييةوة 

ســـةر  و  ئؤكســـاندنن  دذة  ئةمـــان 
ةى ظيتامني E ين و سكوالني 

َ
بةكؤمةل

بةرطرى  لةكؤئةندامى  ثشـــتيوانى  كة 
دةكات.

دةكرَيـــت زةيتـــى زةيتـــون جيا 
ضةورييانـــة  و  ِرؤن  ئـــةو  لةهةمـــوو 
بةكاربَيت كة دةضنة سيستمى خؤراكى 
لةطةأل  نمونـــة دةكرَيت  بؤ  ِرؤذانةوة، 
زؤربةى جؤرةكانـــى زةآلتةدا بخورَيت 
و لةئامادةكردنـــى ئيشـــى هةويـــردا 
بةكاربَيت و لةضَيشـــت لَينانيشدا بةو 
مةرجةى ثلةى طةرمى زؤر بةرز نةبَيت، 
زةيتى زةيتونى طوشـــراو بةساردى وا 
باشرتة بكرَيت بةسةر خواردنى كوآلودا 
يان لـــةدواى داطرتنى لةســـةر ئاطر و 
لةزةآلتةدا بةكاربَيت، بةآلم بؤ قرضاندن 
يان بؤ ســـووركرنةوةى خواردن باش 
نييةو كاردةكاتة ســـةر ثَيكهاتةكةى، 
واباشة لةكاتى كِرينى زةيتى زةيتوندا 
تةماشاى سةر شوشة يان قوتوةكةى 
extra- بكةيت، ئةطةر نووســـرا بوو

virgin واتـــة زؤر ثوخت يان زؤر بَي 
 virgin خةوش ئةطةر تةنيا نوسرابوو
واتة ثوخت يان بَي خةوش لةِراستيدا 
ئةم دةستةواذانة ئاماذةن بؤ بِرى ئةو 
ترشيةى كة ياساى ضاودَيريكردنى باشى 
بةرهةمةكان دياريـــدةكات، كة جؤرى 
يةكةميـــان بةتامرتةو بـــِرى تَيضوونى 
زياترةو ِرَيذةى ترشى تيايدا تةنيا %1 
و لةبةرى زةيتونةكة بةِرَيطةى طوشينى 
سارد ئامادة كراوةو بةباشرتين جؤرى 
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دادةنرَيت.
هةرضـــى جـــؤرى دووةميانة بِرى 
ترشـــى تيايدا دةطاتة 3% ئةميشيان 
هـــةر خراث نيية، بـــةآلم ئةو جؤرةى 
 Non virgin كة لةسةر نوســـراوة
توَينةرةوة  نةكراو هةندَيك  واتةثوختة 
هانت  بةكارهاتووة  ئامادةكردنـــى  بؤ 
نادةيـــن بؤ كِرينـــى، هةروةها بةثَيي 
جياوازى جؤرى زةيتون ئةو زةيتةش 
كة لَييان ئامادةدةكرَيت جياواز دةبَيت 
لةِرووى باشـــى و لةِرووى تاميشةوة، 
َيـــن لةطـــةأل ئةوةشـــدا 

َ
دواجـــار دةل

كـــة زةيتـــى زةيتون لةزةيتـــة هةرة 
لةبةرئةوةى  ناكرَيت  بةآلم  ضاكةكانة، 
كة زةيتـــةو لةبةرئةوةى دةوترَيت زؤر 
باشـــة، ئيدى بَي خةم بةكاريبَينني بَي 
طوَيدانة بِرةكةى، ضونكة هةر كةوضكَيك 

لةزةيتـــى زةيتـــون نزيكةى 120 
تاوزةى تياداية واتة لةكةرة زياتر 
بةكةمى  ثَيويســـتة  لةبةرئةوة 
يان بةشـــَيوةيةكى طونجاو بَي 

زيادةِرؤيي بةكاريبهَينني.
۹ زةيتةكانى ديكة

جطـــة لةزيتـــى زةيتون 
ذمارةيـــةك زةيتـــى ديكـــة 
هـــةن كـــة بةكارهَينـــان و 
وبوونةوةيـــان هَيندة باو 

َ
بال

الى  كةمةوة  بةاليةنى  نيية 
خؤمـــان وةك زةيتى تؤوى 
ئاشكرايان  زاناكان  ترَي كة 
كـــردووة ِرؤذانـــة خواردنى 

دوو كةوضكـــى بضـــووك لةم 
ثةيِرةوكردنى  لةطـــةأل  زةيتة 
كةم  خؤراكـــى  سيســـتمَيكى 
ى 

َ
ضـــةورى ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

بـــاش لةخوَيندا بةِرَيـــذةى 14% بةرز 
كونجى  زةيتى  هةروةهـــا  دةكاتةوة، 
كة تامَيكى خؤشـــى هةيةو زةيتَيكى 
تةندروســـتةو دةكرَيت بةزؤر شـــَيوة 
بةكاربَيـــت، هةروةها زةيتـــى طوَيز و 
زةيتى تـــؤوى كةتان-يـــش هةية كة 
هةريةكةيان كاريطةرى ديارى بؤ سةر 

تةندروستى بةطشتى هةية.
۹ بادةم و طوَيز

لةطةأل ئةوةشـــدا كة بادةم و طوَيز 
بِرَيكى باش لةضةورييان تياداية، بةآلم 
ى 

َ
كاريطةريان بؤ سةر كؤليسرتؤأل نكؤل

لَي ناكرَيت، ضونكة ئةو ضةورييانةيان 
ضـــةورى ناتَيـــرن و كاردةكـــةن بـــؤ 
ى 

َ
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى  كةمكردنةوةى 

خراث لةخوَيندا.

ذمارةيةك  ئةنجامدانـــى  لـــةدواى 
لةتوَيذينـــةوة لةم بـــوارةدا دةركةوت 
ِرؤذانة خواردنى 100 طرام لةبادةم بؤ 
مـــاوةى 3 بؤ 9 هةفتة بةِرَيذةى %10 
ى خراث 

َ
ِرَيذةى كؤليســـرتؤل بؤ %15 

دادةبةزَينَيت، زاناكان ئةوةشـــيان بؤ 
دةركةوتووة بـــادةم دةتوانَيت هةمان 
كاريطـــةرى زةيتى زةيتونـــى هةبَيت 
ى خراث 

َ
لةدابةزاندنى ِرَيذةى كؤليسرتؤل

لةخوَيندا، ئةو توَيذينةوانةش كة لةسةر 
طوَيز كراون ئاشـــكراى دةكةن ِرؤذانة 
خواردنى 60 طـــرام لةطوَيز بؤ ماوةى 
ى 

َ
يةك مانط بةِرَيذةى 18% كؤليسرتؤل

خـــراث لةخوَينـــدا دادةبةزَيت، بةآلم 
بةثةيِرةوكردنى سيستمى خؤراكى كةم 
ى خراث 

َ
ضةورى تةنيا 6%ى كؤليسرتؤل

دَيتة خوارةوة.
لَيرةدا  بري خســـتنةوةية  شايةنى 
لةكاتـــى خواردنى بـــادةم و طوَيزدا 
نابَيت زيادةِرؤيي بكرَيت و لةنزيكةى 
ضنطَيكـــى بضوك نابَيـــت تَيثةِرَيت، 
دةبَيتةهؤى  زياتـــر  لـــةوة  ضونكة 
زيادبوونـــى كَيـــش، هةروةهـــا 
ثَيويســـتة ِرةضـــاوى ئـــةوة 
بةخواردنى  تةنيـــا  بكةيت 
ى 

َ
بادةم و طوَيز كؤليسرتؤل

كو 
َ
بةل دانابةزَيت،  خراث 

ِرةضـــاوى  ثَيويســـتة 
نـــى  د كر و ة يِر ثة
سيســـتمى خؤراكيش 
بةهةمـــوو  بكةيـــت 

بةشةكانييةوة.
۹ ميـــوةكان هةموو 
ئةو ميوانةى كة بةثكتني 
كاريطةرى  ةمةندن 

َ
دةول
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كة لَييان ئامادةدةكرَيت جياواز دةبَيت 
لةِرووى باشـــى و لةِرووى تاميشةوة، 
َيـــن لةطـــةأل ئةوةشـــدا 

َ
دواجـــار دةل

كـــة زةيتـــى زةيتون لةزةيتـــة هةرة 
لةبةرئةوةى  ناكرَيت  بةآلم  ضاكةكانة، 
كة زةيتـــةو لةبةرئةوةى دةوترَيت زؤر 
باشـــة، ئيدى بَي خةم بةكاريبَينني بَي 
طوَيدانة بِرةكةى، ضونكة هةر كةوضكَيك 

120لةزةيتـــى زةيتـــون نزيكةى 120لةزةيتـــى زةيتـــون نزيكةى 120
تاوزةى تياداية واتة لةكةرة زياتر 
بةكةمى  ثَيويســـتة  لةبةرئةوة 
يان بةشـــَيوةيةكى طونجاو بَي 

زيادةِرؤيي بةكاريبهَينني.
۹ زةيتةكانى ديكة

جطـــة لةزيتـــى زةيتون 
ذمارةيـــةك زةيتـــى ديكـــة 
هـــةن كـــة بةكارهَينـــان و 
وبوونةوةيـــان هَيندة باو 

َ
بال

الى  كةمةوة  بةاليةنى  نيية 
خؤمـــان وةك زةيتى تؤوى 
ئاشكرايان  زاناكان  ترَي كة 
كـــردووة ِرؤذانـــة خواردنى 

دوو كةوضكـــى بضـــووك لةم 
ثةيِرةوكردنى  لةطـــةأل  زةيتة 
كةم  خؤراكـــى  سيســـتمَيكى 
ى 

َ
ضـــةورى ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

لةطةأل ئةوةشـــدا كة بادةم و طوَيز 
بِرَيكى باش لةضةورييان تياداية، بةآلم 
ى 

َ
كاريطةريان بؤ سةر كؤليسرتؤأل نكؤل

لَي ناكرَيت، ضونكة ئةو ضةورييانةيان 
ضـــةورى ناتَيـــرن و كاردةكـــةن بـــؤ 
ى 

َ
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى  كةمكردنةوةى 

خراث لةخوَيندا.

لةخوَيندا، ئةو توَيذينةوانةش كة لةسةر 
طوَيز كراون ئاشـــكراى دةكةن ِرؤذانة 
خواردنى 60 طـــرام لةطوَيز بؤ ماوةى 
ى 

َ
يةك مانط بةِرَيذةى 18% كؤليسرتؤل

خـــراث لةخوَينـــدا دادةبةزَيت، بةآلم 
بةثةيِرةوكردنى سيستمى خؤراكى كةم 
ى خراث 

َ
ضةورى تةنيا 6%ى كؤليسرتؤل

دَيتة خوارةوة.
لَيرةدا  بري خســـتنةوةية  شايةنى 
لةكاتـــى خواردنى بـــادةم و طوَيزدا 
نابَيت زيادةِرؤيي بكرَيت و لةنزيكةى 
ضنطَيكـــى بضوك نابَيـــت تَيثةِرَيت، 
دةبَيتةهؤى  زياتـــر  لـــةوة  ضونكة 
زيادبوونـــى كَيـــش، هةروةهـــا 
ثَيويســـتة ِرةضـــاوى ئـــةوة 
بةخواردنى  تةنيـــا  بكةيت 
ى 

َ
بادةم و طوَيز كؤليسرتؤل

كو 
َ
بةل دانابةزَيت،  خراث 

ِرةضـــاوى  ثَيويســـتة 
نـــى  د كر و ة يِر ثة
سيســـتمى خؤراكيش 
بةهةمـــوو  بكةيـــت 

بةشةكانييةوة.
ميـــوةكان هةموو  ۹

ئةو ميوانةى كة بةثكتني 
كاريطةرى  ةمةندن 

َ
دةول
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زؤريـــان هةيـــة لةســـةر دابةزينـــى 
سَيو  لةخوَيندا،   

َ
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى 

بةشـــَيوةيةكى  ميوانةى  لةو  يةكَيكة 
ى هةية لـــةم دابةزاندنةدا، 

َ
بـــاش ِرؤل

ينةوةيةكـــى طـــةورة 
َ
لـــةدواى لَيكؤل

لةســـةر ذمارةيةكـــى زؤر لةثياوان و 
ذنـــان كـــة تةمةنيان لةنَيـــوان -30

ســـَيويان  ِرؤذانة 3  يدابوو 
َ
ســـال  40

دةخوارد بةشـــَيوةيةكى ديار ِرَيذةى 
ى خراث لةخوَينياندا دابةزى 

َ
كؤليسرتؤل

ي باش بةرزبؤوة، زاناكان 
َ
و كؤليسرتؤل

ثَييانواية ئةم كاريطةريية بؤسةر ذنان 
بةشَيوةيةكى  سَيو  خواردنى  زياترةو 
ِرؤذانـــة بةِرَيـــذةى نزيكـــةى 30%ى 

 دادةبةزَينَيت.
َ

ِرَيذةى كؤليسرتؤل
دَيـــت  طَيـــزةر  دووةم  بةثلـــةى 
بؤ ئةو كةســـانة زؤر بةســـوودة كة 
يان بةشَيوةيةكى 

َ
ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

مامناوةند بةرزة، ِرؤذانة خوادنى دوو 
طَيزةر بةِرَيـــذةى 10% بؤ 20% نزم 
بوونى  بةهؤى  هةروةهـــا  دةبَيتةوة، 
ي 

َ
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى  بَيتاكارؤتـــني 

باشيش بةرزدةكاتةوة بـــةضاوثؤشني 
ـــي 

َ
لةشـــَيوازى خواردنةكـــةى بةكال

بَيت يان لَينراوى يان بةســـاردى يان 
لةقووتوونراوى، شانبةشانى خواردنى 
ميوة دةكرَيت ثشـــت بةســـةوزةش 
ثَيويستى  ثِركردنةوةى  بؤ  ببةسرتَيت 
لةش بةظيتامينةكان بةتايبةتى ظيتامني 
ى كاريطةرييان 

َ
C و ظيتامني E كة ِرؤل

ى خراث 
َ
هةية لةلةناوبردنى كؤليسرتؤل

ي باشـــدا، 
َ
و ثاراســـتنى كؤليســـرتؤل

خوَين  لوولةكانى  خوَينبـــةرو  ضونكة 
لةماددة زيانبةخشةكان كةمدةكةنةوة 
و ِرَيطةدةطـــرن لةدروســـتبوونى ئةو 

ة كؤليسرتؤآلنةى كة دةبنةهؤى 
َ
تؤثةل

داخستن و طريانى خوَينبةرةكان.
توَيذينةوةكان ئاماذة دةدةن ئةو 
كةسانةى ِرؤذانة 180 ملطم لةظيتامني 
C بةكاردةهَينن كة بةرامبةر يةك شليك 
و يةك كـــوث ثرؤكولي – ية بةِرَيذةى 
زياترة  باشةكةيان  ة 

َ
كؤليسرتؤل  %11

لةو كةســـانةى بِري كةمرت لةظيتامني 
C بةكاردةهَينن.

هَيلكة بخؤم؟

بـــوارى  شـــارةزايانى  زانـــاو 
َين ئةو كةســـانةى كة 

َ
خؤراكزانى دةل

ى خوَينيان بةرزة دةتوانن 
َ
كةليسرتؤل

دياريكراو،  بةبـــِرى  بخـــؤن  هَيلكـــة 
نزيكةى 213  هَيلكةيةك  هةر  ضونكة 
ى تَيداية و بِرى 

َ
ملطـــم لةكؤليســـرتؤل

كةسَيكى  بؤ  ثَيويســـت  ى 
َ
كؤليسرتؤل

ئاسايي لةِرؤذَيكدا نزيكةى 300 ملطم 
لةبةرئةوة ثَيويستة لةكاتى خواردنى 
بةرز  ةكةت 

َ
كؤليسرتؤل ئةطةر  هَيلكةدا 

بوو ئاطادارى ئـــةوة بيت لةِرؤذةكةدا 
خواردنـــى ديكة ئةوةنـــدة نةخؤيت 
ةمةند 

َ
دةول تَيـــرةكان  بةضةوريية  كة 

بَيت وةك طؤشـــت و ثَيستى مريشك و 
مايؤنيز و زةيتةكان بةمانايةكى ديكة 
ئةطةر بةيانيـــان هَيلكةت خوارد ئةوا 
ةمةند 

َ
نيـــوةِروان واز لةخواردنى دةول

تَيرةكان وةك طؤشـــت  بةضةورييـــة 
بهَينةو لةجياتى ئةوانة ماســـي برذاو 
ة يان خؤراكة 

َ
يان جؤرةكانـــى دانةوَيل

ةمةندةكان بةريشاأل بخؤ.
َ
دةول

كردووة  ئاشكرايان  زاناكان  قاوة: 
مـــاددةى كافايـــني كـــة لةقـــاوةدا 
نيية  ثةيوةندييةكـــى  هيـــض  هةيـــة 
ى 

َ
كؤليسرتؤل ِرَيذةى  بةبةرزكردنةوةى 

خوَين، بةآلم ئةو ماددانةى ديكةى ناو 
لةبةرزكردنةوةيدا  يارمةتيدةرن  قاوة 
ةية ثةنا بؤ قاوةى بَي 

َ
لةبةرئةوة هةل

كافايني بةرين و بةبِرى زؤر بيخؤينةوة، 
ضونكة قاوةى ئاسايي يان بَي كافايني 
مةترسي تووشبوون بةنةخؤشييةكانى 
دأل و خوَينبةرةكان زياددةكةن وَيِراى 
بةرزبوونةوةى  ســـةر  بؤ  كاريطةريان 
ثةســـتانى خوَين، بـــةآلم ئةطةر لةو 
كةســـانةى كة حـــةز بةخواردنةوةى 
دةكةن يان ِراهاتوون لةســـةرى ئةوا 
وتةكـــراو وةك قـــاوةى 

َ
قـــاوةى ثاال

ئةمةريكى بخـــؤرةوة، ضونكة بةهيض 
شَيوةيةك نابَيتة هؤى بةرزكردنةوةى 

ى خوَين.
َ
ِرَيذةى كؤليسرتؤل

ضاى ســـةوز: ضاى سةوز يةكَيكة 
لةئَيســـتادا  خواردنةوانـــةى  لـــةو 
وبؤتـــةوة 

َ
بال ديـــار  بةشـــَيوةيةكى 

ئاســـايي  ضاى  جَيطةى  هةرضةنـــدة 
توَيـــذةرةوةكان  نةطـــرتـــؤتـــةوة، 
ئةو  ئاشـــكرايان كردووة ضاى سةوز 
ثَيكهاتانةى تَيدايـــة كة بةبةهَيزترين 
فرة  دادةنرَيـــن وةك  ئؤكســـان  دذة 
ةكان و يةكَيك لةســـوودةكانيان 

َ
فينؤل

 دةطرن 
َ

ِرَيطة لةئؤكساندني كؤليسرتؤل
باشـــى  كاريطةرييةكى  خواردنةوةى 
بؤ ســـةر تةندروستى بةطشتى هةيةو 
تةنانـــةت يةكَيك لـــةو توَيذينةوانةى 
ى 1992 دا لةسةر كاريطةرى 

َ
لةســـال

ضـــاى ســـةوز ئةنجامدرا ئاشـــكراى 
ســـةوز  ضاى  خواردنـــةوةى  دةكات 
نهَينى تةمةن درَيذى ذنة ذاثؤنييةكانة. 
لةلَيكؤلينةوةيةكـــى ديكةشـــدا كـــة 
لةسةر 1371 ثياو لةذاثؤن ئةنجامدرا 
زؤر  بِرَيكى  خواردنـــةوةى  دةركةوت 
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ى 
َ
لةضاى ســـةوز ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

ى 
َ
بةطشـــتى دابةزاندووة و كؤليسرتؤل

ثســـثؤِرانى  بةرزكردؤتةوة،  باشـــى 
خواراكزانى ئامؤذطارى ئةو كةســـانة 
تووشـــى نةخؤشييةكانى  دةكةن كة 
دأل و لوولةكانى خوَيـــن بوون ِرؤذانة 
نزيكةى ســـَي كوث يـــان زياتر ضاى 

سةوز بخؤنةوة.
ئةى شوكوالتة؟

بةبـــِرى  شـــوكوالتة  خواردنـــى 
بةرز  خوَين  ى 

َ
كؤليســـرتؤل مامناوةند 

ناكاتةوة، ضونكـــة نزيكةى لة60%ى 
ئةو ضةورييانةى لةشـــوكوالتةدا هةن 
هةرضةندة تَيرن، بةآلم سةرضاوةكةيان 
كـــةرةى كاكاوة كـــة زؤربةى ســـةر 
بةترشي سرتيكن و ِرَيذةى كؤليسرتؤأل 
دايدةبةزَينن.  نـــة  بةرزدةكةنةوة  نة 
لةطةأل ئةوةشـــدا خواردنى شوكوالتة 
بةبِرى زؤر دةبَيتة هؤى بةرزكردنةوةى 
ِرَيـــذةى كؤليســـرتؤأل و زيادبوونـــى 

كَيش.
ضى نةخؤم؟

لةخواردنى  شـــَيوةيةك  بةهةموو 
طؤشتى بةسورةوكراوى دووربكةرةوة، 
تا دةتوانيت طؤشـــتي سوور بةطشتى 
بةبِرى كةم بخؤ طؤشتى مريشك بةبَي 
ثَيستةكةى و بةتايبةتى طؤشتى سنط 
بةبرذاوى  بةكارهَينانيـــان  ماســـي  و 
يـــان كوآلوى ســـةالمةتة، بةطشـــتى 
طؤشـــتى ســـوور و ثةنـــريى زةرد و 
لةو خواردنانةن  تةواو  شريى ضةورى 
كـــة يارمةتيـــدةرن لةبةرزكردنةوةى 
ى خراث وا باشـــة 

َ
ِرَيذةى كؤليســـرتؤل

بةبـــِرى مامناوةند بخورَيـــن، بؤ ئةو 
ى خوَينيان 

َ
كةســـانةش كة كؤليسرتؤل

بةرزة، بةبِرى كةم بخورَين شـــايةنى 
ئاماذةيـــة دةكرَيت لةِرَيـــى خواردنى 
ماســـيةوة  هةندَيك جؤرى  طؤشـــتى 
وةك سةلةموون و ســـةردين و توناو 
ى 

َ
ماسى بةطشـــتى ِرَيذةى كؤليسرتؤل

بـــاش لةخوَيندا بـــةرز بكرَيتةوة كة 
ةمةندن بةو مةرجةى 

َ
بةئؤميطا 3 دةول

بةســـورةوكراوى نةخورَيـــن، ضونكة 
كاريطةرييةكةيـــان  زؤرى  بةشـــَيكى 

لةدةست دةدةن.
دابةزينى كؤليسرتؤأل

لةطةأل ئةوةشدا هةميشة ثَيويستة 
بةئاطابـــني لةبةرزبوونـــةوةى ِرَيذةى 
ى خراث لةخوَيندا، بةآلم 

َ
كؤليســـرتؤل

َين 
َ
زاناو ثزيشـــكة ثســـثؤِرةكان دةل

دابةزينى ِرَيذةى كؤليسرتؤأل لةخوَيندا 
بؤ كةمـــرت لة 160 و مانـــةوةى لةو 
ِرَيذةيةدا بؤ ماوةيةكى دوور و درَيذ يان 
زؤربةى كات مانـــةوةى لةو ِرَيذةيةدا 

مةترسي هةية بؤ سةر تةندروستى.
بوارةدا  لةو  ينةوانـــةى 

َ
لَيكؤل ئةو 

ئةنجامـــدران ئاشـــكراى دةكةن ئةو 
كةســـانة لةطـــةأل ضـــوون بةتةمةندا 
دووضارى زؤر كَيشـــةى تةندروســـتى 
دةبنـــةوة بةتايبةتى ئةو كَيشـــانةى 
هةيـــة  ـــةوة 

َ
بةدل ثةيوةنـــدييـــان 

بةِرَيذةيةكى زياتر لةو كةســـانةى كة 
يان بةرزة، هةروةها 

َ
ِرَيذةى كؤليسرتؤل

ئةو كةسانة دةشَيت دووضارى خوَين 
بةربوون يان كَيشـــةى تةندروســـتى 
زؤريشيان  ببنةوة،  لةســـييةكانياندا 
ـــى خؤ كوشـــتن دةدةن بةهؤى 

َ
هةول

بةخةمؤكى  و  تووشـــبوونيـــانـــةوة 
ســـريؤتؤنني  ماددةى  كةمبوونةوةى 
ـــى تايبةتى هةية 

َ
لةدةماخـــدا كة ِرؤل

فشارى  خةمؤكى  لةبةطذداضوونةوةى 
دةروونى وَيِراى ئةطةرى تووشبوونيان 
دةماخ  خوَينبةربوونى  بةشَيرثةنجةو 
تةى دةماخى، هؤكارى ئةمةش 

َ
و جةل

بؤ الوازى ثـــةردةى خانةكانى دةماخ 
بةبِرَيكى  ثَيويستيان  كة  دةطةِرَيتةوة 
بـــاش لةكؤليســـرتؤأل هةيـــة تانوَي 
مةترشي  هةروةها  بن  بةهَيز  ببنةوةو 
ؤن 

َ
تووشبوونيان بةشـــَيرثةنجةى كؤل

بـــةرزة، لةبـــةر هةموو ئـــةم هؤيانة 
مةترســـي مردن لةم كةسانةدا زياترة 
كة  كةســـانةى  ئةو  لةطةأل  بةبةراورد 

ى خوَينيان بةرزة.
َ
كؤليسرتؤل

شـــايةنى ئاماذةيـــة ئـــةوة باس 
خؤراكانةى  ئـــةو  نةخواردنى  بكرَيت 
ةمةندن كارَيكى 

َ
كة بةكؤليسرتؤأل دةول

دةبَيتةهؤى  نيية، ضونكة  تةندروست 
ِروودانى كةموكوِرى لةبِرى كولني ـ دا 
كة جطةر زيانـــى ثَيدةكةوَيت، كولني 
ئاوَيتةكان  ظيتامينة  لةطروثى  يةكَيكة 
باش  بةبـــِرى  كـــة   B-Complex
لةهَيلكةو جطةرى بةرخدا هةية، كةمى 
بِرى كؤلني دةبَيتةهؤى زيان ثَيكةوتنى 
يادةوةرى و كةمبوونةوةى بريضِرى و 

مةترسي تووشبوون بةئةلزايمةر.

سةرضاوةكان:
1. دليلـــك اُّـ ما تقدمـــه الطبيعة لتخفيض 
كوليسرتول الدم، ترجمة واعداد د. سيد الحديدي، 

سورية 2006.

2. مجلـــة الغـــذاء الصحي عدد 94 ســـنة 

.2008

3. دليلـــك اُّـ الدهـــون الضـــارة و الدهون 

اِّـفيدة، ترجمة واعداد د. سيد الحديدي ، سورية 

 .2006



15زانستى سةردةم 40

و   Competition ِركابـــةري 
كارلةيةككـــردن interaction لـــةو 
ةتة ديارانةن كة طياندارانيان ثآ 

َ
خةسل

جيا دةكرَينةوة، بةهةمان شَيوة ئةم دوو 
ةتة لةناو ِرووةكةكاندا ثانتاييةكي 

َ
خةسل

با  لَيـــرةوة  تةواويـــان داطريكردووة، 
ِرووةك لـــةو ضوارضَيـــوة دةركةين كة 
بَيدةنطة، ئةمة  نةبزَيوو  زيندةوةرَيكي 
جطة لةوةي هةندَيك جؤري ِرووةكةكان 
خاوةني ميكانيزمَيكي سةرسورهَينةرن 
بـــؤ ِراوكردني مَيـــرووةكان، هةندَيكي 
ِرووةكي  لةسةر  بةتةواوي  ديكةيشيان 
ديكة مشـــةخؤرن، ِرووةكـــي واهةية 
بةردةوام لةكَيربكَييةكي بَي ســـنووردا 
لةناوضةيةكـــي  بــــؤئـــةوةي  دةذي  

بكات.
َ
دياريكراودا خؤي زال

لةنَيـــوان  كـــة  شـــةِرةي  ئـــةو 
ِرووةكةكانـــدا هةية هةرطيـــز لةنَيوان 
مـــرؤظ و طياندارانـــدا ِرووينـــةداوة و 
ِروونادات، ِرووةكةكان ضةكي كيميايي 
دذ بةيةكـــرت بةكاردةهَينـــن، ئةطـــةر 

جارَيـــك يـــان لةشـــةِرَيكدا مرؤظةكان 
بةكاريبهَينن، مَيـــذوو وةك ِرووداوَيكي 
طـــةورة دةيطَيِرَيتـــةوة و بةكارَيكـــي 
دِرندانة وةسفي دةكات، بَيئاطا لةوةي 
كـــة ِرووةكـــةكان ِرؤذانـــة بةدةيةها 
تـــؤن ماددةي كيميـــاوي دذي يةكدي 
بةكاردةهَينـــن و بةهـــةزاران ِرووةكي 

طةورةو بضوك دةبنة قورباني.
ئامانج لةدةرداني ئةم ماددانة ضيية؟ 
ضؤن و كةي، بةض ميكانيزمَيك دةريان 
كاردةكةنة  ئةوفاكتةرانـــةي  دةدةن؟ 
كاركردني  شـــَيوازي  و  سةرثِرؤسةكة 
ئةم ماددانة لةسةر ِرووةكةكاني ديكة 

ضؤنة؟
ؤزي ئةو شةِرة طةورةيةي 

َ
 لةبةر ئال

كـــة لةنَيوان ِرووةكةكانـــدا ِروودةدات 
ئيكؤلؤذي  لةزاناياني  هةندَيك  تائَيستا 
ئةليلؤثاســـي  لـــةزاراوةي  ـــي 

َ
نكول

زاناي  لةوانة  دةكةن   Allelopathy
ناســـراوي فســـيؤلؤذي ذينطة ميضيل 
بيطؤن كة ذمارةيةك كتَيبي بةناوبانطي 

دةربـــارةي ذينطـــة هةيةو تائَيســـتا 
داننانَيت بةو شـــةِرة كيمياوييةي كة 
ِروودةدةن،  ِرووةكةكانـــدا  لةنَيـــوان 
كو باوةِري واية ئةم ثِرؤسةية تةنيا 

َ
بةل

ِرووةكةكان  نَيوان  لةِركابةري  جؤرَيكة 
لةثَيناوي دةستكةوتني سةرضاوةكاني 
ذياندا بؤ نموونـــة خؤراكة ماددةكان، 
 ئةمةشـــدا هةندَيك لةثسثؤِراني 

َ
لةطةل

بوارةكة هةردوو ثِرؤســـةي ِركابةري و 
ئةليلؤثاسي بةدوو دياردةي زؤر جياواز 
ناودةبةن كة زؤرجار كاردةكةنة سةر 

يةكدي.
 Allelopathy ئةليلؤثاســـي 
يؤنانـــي  وشـــةيةكي   كـــدا 

َ
لةِرةضةل

لَيكدراوة و لـــة allelon واتة ئةواني 
بةخشـــني  ئـــازار   pathosديكـــة
داتاشراوة واتة زيانطةياندني ِرووةكَيك 
بةِرووةكة دراوسَيكاني بةهؤي دةرداني 
ضةنـــد ثَيكهاتةيةكـــي كمياييةوة بؤ 

دةوروبةرةكةي.
ي1937 دا 

َ
هانس مؤليش لةســـال

ِرووةكةكان شةِردةكةن

كارزان عةبدوَلَال*
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بؤ يةكةمجـــار زاراوةي ئةليلؤثاســـي 
بةكارهَينا كة بةمشَيوازة ناساندي: هةر 
كاريطةرييةكي باش يان خراثي ِرووةك 
يـــان وردة زينـــدةوةرةكانة لـــةِرَيي 
كيمياييةكانةوة  ثَيكهـــــاتة  دةرداني 
ِرايس كة  ئيلـــِرؤي  بـــؤ دةوروبـــةر، 
بةبةناوبانطرتيـــن زانـــاي ئـــةم بوارة 
دادةنرَيت بةجؤرَيك بةباوكي ئةليلؤباسي 
َيت: 

َ
ناوي دةركردووة، لةمبارةيةوة دةل

كاريطةري ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤي 
ِرووةكَيكة بؤ ِرووةكةكاني دةوروبةري 
بةهـــؤي دةرداني ضةنـــد ماددةيةكي 
كيمياييـــةوة كـــة كاردةكةنة ســـةر 
ثةرةسةندني  طةشةو  و  ضةكةرةكردن 
كـــاريطــــةريية  ئـــةم   ِرووةكةكـــة، 
بةئاقارَيكي باشـــدا بـــِروات واتة هاني 
ِرووةكةكةبدات  ثَيشـــكةوتني  طةشةو 
يان  بةثَيضةانةوة ثةكخستني طةشةو 

ثةرةسةندني ِرووةكي لَيبكةوَيتةوة.
بـــةدوو جؤر  بـــاوةِري  دريـــض 

َ
ئةل

جؤري   
َ

لةطـــةل هةية،  ئةليلؤثاســـي 
مـــاددة  لةمجؤرةيانـــدا  ِراســـتةقينة 
كيمياوييـــةكان لةسةرشـــَيوةي ذةهر 
دةدرَينـــة دةرةوةو كار لةدةوروبـــةر 
 جؤري كارا لَيرةدا ئةو 

َ
دةكةن، لةطةل

ماددةيـــةي كةدةردةدرَيتـــة دةرةوة 
نيية، ثاشان بؤ  ماددةيةكي ذةهراوي 

ذةهر لةخاكدا دةطؤِرَيت.
ئةليلؤباسي هةرضةندة وةك زاراوة 
 و دَيريني 

َ
م واتايةكي قول

َ
نوَيية، بـــةال

لةمَيذوودا هةية، لةكؤنةوة فةيلةسوفة 
بةم دياردةية  يؤنانييةكان دةركيـــان 
كردووة، ديمؤكريتس باوةِري وابوو كة 
ـــي طذوطيا بةهؤي 

َ
دةتوانرَيت كؤنرِتؤل

دةردراوة سروشـــتييةكانةوة بكرَيت، 
 ثَيش زايني 

َ
ثيوفراستةس300 ســـال

كاريطةري خراثـــي ِرووةكي كةلةرمي 
تَيبينـــي   Vine ِرووةكـــي لةســـةر 
كـــردووة باوةِريشـــي  وابـــووة ئةم 
كاريطةريية بةهؤي بؤنةكةيةوة بووة، 
ي  1932دا بريدؤزي 

َ
ديكاندؤال لةســـال

كارلةيةككردنـــي لةنَيوان ِرووةكةكاندا 
ثةرة ثَيدا.

لةهةموو ســـةردةم و شـــوَينَيكدا 
هةســـتي ثَيكراوة، ِرةفتاري دِرندانةي 
زانايانةوة  لةاليـــةن  ِرووةك  هةندَيـــك 
م وةك زاراوة 

َ
ضاودَيـــري كراوة، بـــةال

بؤ يةكةمني جار لةاليةن مؤليشـــةوة 
م ئَيســـتا 

َ
دانرا وةك باســـمانكرد، بةال

ـــدا 
َ
لةطةل ـــةي 

َ
مامةل زانســـتَيك  وةك 

دةكرَيـــت تةنانةت هةندَيـــك لةزانايان 
بةزانستَيكي فرةلقي دادةنَين، ضونكة 
ينةوة لةسةر 

َ
لةكاتي ئةنجامداني لَيكؤل

شـــارةزايت  ثَيويستة  ئةليلؤباســـيدا 
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ِرووةك،  ثاســـؤلؤذي  لةزانســـتةكاني 
 ،

َ
ناوخؤل وردةزيندةوةرةكاني  مَيروو، 

بايؤكيميا... هتد دا هةبَيت.
ئةليلؤباســـي ثاشـــان بؤجارَيكي 
ةرةوانـــي 

َ
ديكـــة و ســـةرلةنوَي لَيكؤل

ينةوةيـــان 
َ
لَيكؤل و  كردووة 

َ
ســـةرقال

لةســـةر ئةنجامدا و ثاشـــان  ضةندين 
ئةنجامي سةرسوِرهَينةريان بةرهةمهَينا 
ي 

َ
ئَيستا لةئوســـتوراليا زانايان سةرقال

بةِرَيوةبردنـــي ثَينجةمني كؤنفراســـي 
ضاوةِرآ  كة  بةئةليلؤباســـني  تايبةت 
دةكرَيت ئةنجامي باش ئاشكرابكرَيت، 
دةربـــارةي بةكارهَينـــان و باشـــي و 
خراثي ضؤنيةتي ســـوودلَيوةرطرتني، 
يةكَيك لةوبوارانـــةي كة زياترجةختي 
جَيطـــرةوةي  دةكرَيتـــةوة  لةســـةر 
جَيطرتنةوةيانـــة  و  مَيرووكوذةكانـــة 
 natural سروشتييةكان  بةلةناوبةرة 

product  ئةويش بةســـوودوةرطرتن 
ِرووةكـــةكان  دةردراوي  لةهةندَيـــك 
كةبةتةواوي مَيرووة زيانبةخشـــةكاني 
ئةطةر  ئةمة  لةناودةبةن،   

َ
كشـــتوكال

بةبواري  بَيت  خزمةتكردن  لةاليةكةوة 
 ئـــةوا لةاليةكـــي ديكةوة 

َ
كشـــتوكال

هةنطاوَيكة بؤ ثاراستني ذينطة لةزياني 
ي  لةناوبـــةرة كيمياوييـــةكان كةبةثَيَ
نة 5 مليؤن كةس 

َ
تازةترين ئامار ساال

لةجيهانـــدا ذةهراوي دةبـــن، بةهؤي 
بةكارهَيناني ئةم ماددة كيمياويانةوة، 
سروشـــتييةكان  لةناوبـــةرة  م 

َ
بـــةال

كاريطةري خراث لةسةرذينطة دروست 
ناكةن، ضونكة ئةو ماددانة سروشـــت 
دةريدةداتة ذينطةوة خؤي ميكانيزمي 

تايبةتي هةية بؤ لةناوبردني.
ئةليلؤثاسي وةك دياردة

لـــــةنَيـــوان  شـــةِروثَيـــكــدادان 
لةسيســـتمي  ض  ِرووةكــــــــةكانـــدا 
 Manipulated ذينطـــةي دةســـتكرد
سيســـتمي  يـــان   Ecosystem
 Natural ســروشـــتي  ذينـــطةيـــي 
Ecosystem  زؤر بةِرووني هةستي 
 وةك نموونةي 

َ
ثَيدةكرَيت، كشـــتوكال

سيستمي ذينطةي دةستكرد، بةزةقي 
تيايدا ِرووةكةكان دةكةونة شـــةِريكي 
 يةكرت و دةرداني 

َ
بَيســـنورةوة لةطةل

ضةندين جؤر مـــاددةي كيمياوي دذي 
طـــة Crops دذي 

َ
يةكرت ِرووةكي كَيل

بذارWeeds، جـــؤBarley ماددةي 
ذةهراوي دذي ضةنـــد جؤرَيك طذوطيا 
يـــت طةشـــةبكةن 

َ
ناهَيل و  دةردةدات 

يدا، بؤية لةكاتي ضاندني طةنم يان 
َ
لةطةل

ةدا جوتيارةكان 
َ
ضةند جؤرَيـــك دانةوَيل

ئةمةش  دةكرد 
َ
تَيكةل جؤيـــان  كةمَيك 

بؤ كةمكردنةوةي بذارة (كذوطياي ناو 

طـــة)، ضونكة جؤ بةتـــةواوي دذي 
َ
كَيل

ِرَيطة  و  طيايـــةك دةجةنطَيـــت  ضةند 
بةتةشةنةكردنيان نادات. بةثَيضةوانةوة 
طة 

َ
زؤرجار طذوطيـــا دذي  ِرووةكي كَيل

دةجةنطن -جةنطي كيميايي سةرةِراي 
ماددةخؤراكيـــةكان-،  ِركـــابـــةري 
طةييـــةكان دذي يةكرت، 

َ
ِرووةكـــة كَيل

ودا 
َ
تَيكةال طـــةي 

َ
لةكَيل ئةمجؤرةيـــان 

وةك  ِروودةدات  Mixed cultureدا 
طانـــةي تةماتة وبيبةر و ثياز و 

َ
ئةوكَيل

طةنمةشامي ...هتد بَيكةوة دةضَينرَيت، 
لةزانكؤي  تؤيذينةوةيةكدا  لةئةنجامي 
دهؤك كراوة بةتـــةواوي ئةم ِرووةكانة 
ســـةريةكرت  دةكةنة  خراث  كاريطةري 
بةِرَيذةي 10% بؤ 80% بةثَيي جَوري 
ِرووةك و مـــاددة كيمياويةكة هةروةها 
ئةم دياردةية لةدارســـتاني دةستكرد 
ييةكان 

َ
كشـــتوكال دارســـتانة  يـــان 

ئـــةو  واتـــة   -  Agroforestery
طانـــةي كةلةذَيـــر ســـَيبةري دارة 

َ
كَيل

ثَيويســـتة  بؤية  طةورةكاندا دةكرَين، 
دارستانةكاندا  دروســـتكردني  لةكاتي 
ينةوةي تةواوي ئةليلؤثاسي ئةو 

َ
لَيكؤل

ِرووةكانة بكرَيت ئةو ماددةي كيمياوي 
 Allelopathic plant دةردةدةن 
بـــةزؤري ئةو ِرووةكانـــة بضَينرَيت كة 
دةتوانن بةدرَيذاي ذيانيان ثَيكةوة بذين، 
ئةليلؤثاسي لةدارستاني سروشتيدا زؤر 
ِروونرت هةستي ثَيدةكرَيت، ئةطةر ِرؤذَيك 
شـــاخاوييةكاني  ناوضة  ِرَيتكةوتبَيتة 
كوردســـتان دةبينـــني شـــاخَيك يان 
ناوضةيـــةك بةتـــةواوي بةيـــةك جؤر 
درةخت داثؤشراون يان جؤرَيك درةخت 
 كردووة 

َ
بةتةواوي شـــاخَيكي كؤنرتؤل

بةدةطمةن جؤرَيكي ديكة لةوناوضةيةدا 
بةديدةكرَيـــت؟ ئةمـــة بؤضي؟ بووني 



40 سةردةم زانستى 18

هةبووني بـــؤ دةطةرَيتةوة ئةمجـــؤرة
كردن

َ
زال بؤخؤ طونجـــاو ميكانيزميكي

ديكـــةدا جؤرةكانـــي بةســـةرتةواوي
كيمياوييةوة شـــةِري بةهؤي ئةويش
لةناوباخَيكدا ئةطةر ياندا،

َ
لةطةل دةبَيت

هةندَيك ذَيرســـَيبةري بدةينة سةرنج
وونـــي بةِرِ دياريدةيـــة زؤر دار ئـــةم
لةذَيرســـيبةري ثَيدةكرَيت هةســـتي
تةنك ِرووةكَيكي ـــة

َ
كؤمةل طوَيزَيكـــدا

م
َ
بـــةال دةبينرَيـــت، الواز و زةرد و 

ِرووةكةكان التر لـــةم هةنطاوَيك ضةند
ئةمانةوضةندين جيـــاوازن. بةتةواوي
ِرووةكةكاندا. لةدونياي ديكـــة ديمةني
نَيو خزاندةوة زاناياني ديكـــة جارَيكي
ئةم ِراســـتي تابةدواي و تاقيطـــةكان
تةقةاليةكي باش بطةِريـــن بينراوانةدا
ضوارضَيـــوةي بخرَيتـــة توانـــرا زؤر 

و   Hypothesis طرييمـــانـــةوة
بةمجؤرة بوو بةهةقيقـــةت دواتريـــش
هةر ســـَي ديكة زانســـتَيكي وةك هةر
تَيثةِراند بةزانســـتبووني قؤناغةكةي

سةربةخؤ. زانستَيكي تابووة
ئةم زانايان ضاوةِرواني ئَيســـتاش
بايؤلؤذيي دةريا، زانستةن لةبوارةكاني
خؤراك و ثيشةسازي و بايؤتةكنؤلؤذي
وةك ببينَيت خؤي ـــي

َ
ِرؤل و ذينطة كة

لةهةردوو ديكـــة هةموو زانســـتةكاني
ثَيشكةوتندا. و خزمةتكردن بواري
كيمياوييةكان دةردراوة سةرضاوةي

دةرداني ماددة توانســـتي و ِرَيذة
لةِرووةكَيكةوة هةر نةك كيمياوييةكان
كو

َ
بةل جياوازن، ديكـــة بؤ ِرووةكَيكي

هةمان ديكةي بةشَيكي بؤ لةبةشَيكةوة
ِرووةكي لةهةندَيك دةطؤِرِرَيت، ِرووةك
لةدةرداني زؤرضاالكن ِرةطـــةكان دا

َ
باال

ئةوة ئةمةش ماددةكيمياوييـــةكان،

مـــاددة كيمياوييةكان كة دةطةيةنَيت
ةكةبوون،

َ
كةل لةِرةطةكانـــدا بـــةزؤري

و
َ
لةطةال ديكـــةدا ِرووةكي لةهةندَيـــك

بةزؤريدةردةدرَين،بةهؤي طؤثكةكاندا
رَينة

َ
ِرادةمال شـــةونمةوة و باران كاري

لةبةرو واهةية ِرووةكي زةوي، ســـةر
كاردةكاتة كؤياندةكاتةوة، تؤوةكةيدا
ضةكةرةكردنـــي تؤوةكـــةو ســـةر 
تؤو ئةطةر لةبةرئةمةية دةوةستَينَيت،
ضانسي تَيثةِرنةبَيت بةسةردا َيكي

َ
تاسال

ضونكة نابَيت، بـــاش ضةكةرةكردني
ةداماددةكيمياوييةكان

َ
لةماوةيئةوسال

نامَينَيت كاريطةريان تؤوةكان لةسةر
ضارةسةربكرَين. ثَيويستة ئةطةرنا

ئةم دةرداني ِرَيطـــةي هةروةهـــا 
ئةندامَيكي بؤ لةئةندامَيكةوة ماددانة
ِرَيطايةكي ديكةيِرووةكجياوازة،ضةند

ئةمانةن: هةية لةِرووةكدا كة دةردان
:Root exudatesِرةطة دةردان-
كة دةريانخســـتوة، ينـــةوةكان

َ
لَيكؤل

لةتواناياندايـــة لةِرَيطةي ِرووةكـــةكان
لةماددة زؤر ئيجطار ِرَيذةيةكي ِرةطةوة
دةربدةنـــةدةرةوة ئةندامييةكـــــان
وردة لةسةر ِراســـتةوخؤ وكاريطةري
ووةكة ِرِ ِرةطي خاك و زيندةوةرةكاني

ن.
َ
هاوسَيكانيانبةجَيبهَيل

:Volatilization بةهةواداضوون -
قةدو وةك هةواييةكاني ِرووةك بةشـــة
زؤر ِرَيذةيةكي لةتواناياندايـــة

َ
طـــةال

ناذةهرةكان ذةهرو لةماددةكيمياويية
ماددةي شَيوةي لةسةر هةواوة، بخةنة
كاريطةري بةهؤي بةهةواداضوو ئةندامي
لةذَير ِرووةكانةي ئـــةو ئةم ماددانةوة
طةشةيان دةذين دارانةدا ئةم سَيبةري

تةواونابَيت.
زؤرترين :Leachates ني

َ
ِرامال -

ِرَيطاية ماددة كيمياوييةكان بةم ِرَيذةي
دةكرَين، ئاِراســـتة ِرووةكةوة لةاليةن
ِرووةكةوة بةشـــةكاني لةاليةن كاتَيك
بةهؤي ،

َ
طةال وةك نمونة بؤ دةردةدرَين

لةســـةر و شـــةونمةوة كة كاري باران
رَينةسةر

َ
ِرادةمال دةمَيننةوة،

َ
ِروويطةال

و ِرووةك لةسةر خؤيان كاري و زةوي
هةن لةنزيكةوة كة ديكة زيندةوةراني

دةكةن.
ئةندامةكانـــي شـــيبوونةوةي ـ 
:Litter Decomposition ِرووةك
كيمياوييةكان مـــاددة باردا لةهةندَيك
بَيـــت كـــةم  ثةيتيـــان هةرضةنـــدة 
م

َ
بةال زؤريـــان هةية، كاريطةرييةكـــي

دةرنادرَينة دةمَيننةوة خانةكاندا لةناو
هةية وا جاري بةثَيضةوانةوة دةرةوة،
كاريطةرييان م

َ
بـــةال زؤرة، ثةيتيـــان

زانايان دةرةوة  كـــة دةدرَيتة كةمرتة
ِرزيـــوةكان بةشـــة باوةِريـــان وايـــة

لةســـةر  ِرووةك  ي   Decay parts
ماددة طرنطي بةسةرضاوةيةكي زةوي
دادةنَيرَيـــت ِرووةك كيمياييةكانـــي
لةسةر دةبَيت خراثيان زؤر كاريطةري
soil propertyو خاك ةتةكاني

َ
خةسل

وكرمةكان مَيروو و زيندةوةرةكان وردة
نزيكةكانيـــش ِرووةكـــة و هةروةهـــا
كيمياويانة ئةم ماددة دةردانـــي تةنيا
بةس بةخشـــةرةوة ِرووةكي لةاليةن 
لةســـةر كاريطةرييان بؤئةوةي نييـــة
لةسةر نيشـــانةكاني و وةرطر ِرووةكي
لةاليةن كاتَيك كـــو

َ
بةل دةردةكةوَيت،

ناو دةردةدرَيت يةكةمـــةوة ِرووةكي 
ِرووبةِرووي كيمياوييانة ماددة ئةم

َ
خؤل

وةك كيمياوييانة كارلَيكـــي دةيةهـــا
و  Oxidation ئــــؤكســـانــــدن

و   Reduction لَيـــــكـــردنـــةوة
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و   Complexity ــــؤزبـــوون 
َ
ئال

و   Hydrolysis ئاوةشـــيبوونةوة 
بةكانزابـــوون Mineralization  و 
ضةنديـــن كارلَيكي ديكـــةي يةكطرتن 
دةبنـــةوة،  ديكـــة  جيابونـــةوةي  و 
سةرةِراي ضةندين  فاكتةري ذينطةيي 
كـــة كاردةكةنـــة ســـةريان لةئاكامدا 
دةشَيت هةندَيك ماددة كة دةردةدرَين 
وةرطرةكـــة  ِرووةكـــة  تادةطةنـــة 
كاريطـــةري ذةهرةكةيان نةمَيـــنــَيت 
ئـــةم  بةهـــؤي   Detoxification
بةثَيضةوانةوة  كارتَيكةرانةوة،  هةموو 
دةشَيت هةندَيك ماددة كة دةردةدرَين 
م دةطؤِردرَين بؤ 

َ
بَي ذةهر بـــن، بـــةال

ماددةي ذةهراوي، ماددة كيمياوييةكان 
لةخاكدا ِرووبةِرووي ســـَي ثِرؤســـةي 
طةورة دةبنةوة كة بةهةردوو ئاِراستةدا 

كاريان تَيدةكرَيت لةوانة:   
 ،Retention ثـــةككـــــةوتـــن 
هةندَيـــك ماددةي كيميـــاوي  ثةكيان 
دةكةوَيـــت لةذينطـــةدا، بةهـــؤي ئةو 

كارلَيكانةي لةسةرةوة باسكران تواناي 
طواستنةوةيان نامَينَيت بؤ زيندةوةرة 

وةرطرةكة. 
 ،Transformation شَيوة طؤِران
جاري وا هةية ئـــةم ماددة كيمياويانة 
ض بةهؤي كاريطةري ذينطة و يان وردة 
بَيت  ـــةوة 

َ
خؤل ناو  زيندةوةرةكانـــي 

دةطؤِرَين بؤ شَيوةيةكي ديكة، دةشَيت 
بةهؤي ئةمكارانةوة زياتر ذةهراوي بَيت 

يان ذةهراوي بوون لةدةستبدات. 
 ،Transportation طواستنةوة 
ِرَيطاكاني طةيشـــتن بةِرووةكي وةرطر 
زؤرن كاريطةري مـــاددة كيمياويةكان 
ِرَيطايةكي  بـــؤ  لةِرَيطايةكـــةوة  كـــة 
بةهةواداضـــوون  دةطؤِرَيـــن،  ديكـــة 
Volatilization، باشـــرتين ِرَيطاية 
كـــة ِراســـتةوخؤ كاردةكاتـــة ســـةر 
ماددة  هةندَيجـــار  وةرطـــر،  ِرووةكي 
وبوونةوة 

َ
كيمياويةكـــة  بةِرَيطـــاي بال

دةطوَيزرَيتـــةوة،  ةوة   Diffusion
يـــان هةروةك ضـــؤن خؤراكة ماددة و 

ئاو دةمذَيت بةهةمان ميكانيزم لةاليةن 
ِرووةكي هاوسَيوة وةردةطريَيت، ئةمة 
فاكتةرانة  ئـــةو  هةمان  طةكاندا. 

َ
لةكَيل

كاتَيك  ثرؤســـةكة  ســـةر  كاردةكةنة 
لةتاقيطـــةدا تاقيدةكرَيتـــةوة ئةويش 
لةكاتي جياكردنةوةي و دياريكردنيدا، 
لةبةرئةوة ئيشكردن لةسةر ئةليلؤثاسي 
ي  وردو  ورياييةكي 

َ
سيستمَيكي كؤنرتؤل

تةواوي طةرةكة.
خؤذةهراويكردن لةِرووةكةكاندا

ِرووةكةكانيش  مرؤظةكان  هةروةك 
لةذَير فشارَيكي تونددا خؤيان دةكوذن! 
 Autotoxicity خؤذةهراويكـــردن 
دياردةيةكـــة زانايانـــي دةسةوســـان 
زانستييةوة  لةِرووي  تائَيستا  كردووة، 
مــاوةتـــةوة،  ثـــةســـَيردراوي 

َ
بةهةل

هةندَيكيان باوةِريان واية خؤذاراويكردن 
هيـــض واتايةكـــي لةذينطةزانيـــدا نيية 
 

َ
و وتةيةكـــي بَيمانايـــة دةدرَيتةثـــال

ئةطةر  َيت: 
َ
دةل ســـيمس  ِرووةكةكان، 

سةرنجَيكي  زانســـتييانةو  بةضاوَيكي 
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بِروانني ِرووةكةكان لةئـــاكاري ةوة
َ
قول

دةبينرَيت، بةزةقي زؤر دياردةية ئةم
ِرووةكةكان باري تايبةتـــدا لةهةندَيك
زانايان دةكةنـــةوة، كيمياِرَيذ خؤيان
بؤضوونيان دياردةيةوةدوو لةبابةتئةم

هةية:
ِرووةك طريؤدةبوونـــي لةكاتـــي
بةهـــؤي ض بةنةخؤشـــييةكــــانةوة
مَيرووة يان بَيت وردةزيندةوةرةكانةوة
كيمياييانة ماددة ئةم زيانبةخشةكان
بةرطريكار هَيزَيكـــي وةك دةردةدةن

  Pathogensنةخؤشـــخةرةكان دذي
خؤطةنجاندنيان بةهايةكـــي  هيـــض و 
ســـيمس م

َ
بةال ِرووةكةكة، بـــؤ  نيية 

ئـــةم بؤضوونة ثَيضةوانةي بةتـــةواوي
بةثَيي ِرووةك َيت:

َ
دةل و دةكات قســـة

ئةم تايبةت ميكانيزمَيكـــي بةرنامةو
بةهايةكي دةردةدات كيمياويانة ماددة
هةية لةيةكَيك لةقؤناغةكاني طةورةيان
ي

َ
نكول لةهةمانكاتدا ِرووةكـــدا، ذياني

ِرووةك هةندَيك جار ناكات كة لةوةش
ماددة ئةم طـــةردي لةهةندَيك ســـوود
وةك وةردةطــرَيـــت كيمياوييانـــة
هؤكارةكاني دذي لةخؤي بةرطريكردن

نةخؤشي.
زيندة لةئةنجامـــي ئةليلؤثاســـي
دروســـت دووةمييةكانةوة ضاالكييـــة
خانة لةناو ثَيكهاتةيةك كاتَيك دةبَيت
الدةدات ســـةرةكي خؤي لةئاِراستةي
ماددةيةكي دةِروات الوةكيدا بةِرَيِرةوي
زؤربةيان كـــة دةبَيت نوَي دروســـت
هةركاتَيك لةش، دةرةوةي دةردةدرَينة
ســـودَيكيان هةر يان زيان ئةم ماددانة
ضوارضَيـــوةي دةكةونـــة  هةبَيـــت 
ثرســـيارةي ئةو ئةليلؤثاســـييةوة،
لةهةموو ئايـــا  بكرَيـــت،  ثَيويســـتة

كيمياويانة ماددة ئةم ِرووةك كاتَيكدا
ِرَيذةيةكي ئاساييدا لةباري ذَيت؟ دةِرَيَ
دةِرَيذرَين، ماددانة لـــةم كةم ئَيطجار
بةزيادبووني زياددةكات ِرَيذةيةش ئةم
كاتَيك ِرووةكةكة، بؤسةر هةرفشارَيك
ثلةي كة يان زياددةكات كة ِرووناكـــي
هةربارَيكي يان بةرزدةبَيتةوة طةرمـــي
ِرووةك ِرووبـــةِرووي كـــة نائاســـايي
ِرَيذةي ثةرضةكردارَيك وةك دةبَيتةوة
زياددةكات، كيمياويـــةكان دةردراوة
كةمي وةك ديكةي هةرفاكتةرَيكي يان
بةكارهَيناني يـــان خؤراكةمـــاددةكان
لـــةم كيمياوييـــةكان، لةناوبـــةرة
لةباري َييني

َ
بل دةتوانني ســـؤنطةيةوة

دةِرَيذن، كيمياوي كةمرتين ئاســـاييدا
لةكاتـــي زيـــاددةكات ئـــةم ِرَيذةيـــة
بةهةر ِرووةكةكة ِرووبةِرووبوونـــةوةي

ؤز.
َ
بارَيكي نائاسايي ئال

هةريةكةيان كيمياوييةكان ماددة
ِرووةكةكان سةر كاردةكاتة بةجؤرَيك
طةشـــةيان يان دةبـــةن و لةناويـــان
كاريطةريانةشلةسةر ئةم دةوةستَينن،

دةبَيت: ئاستَيك ضةند
ئةمجؤرة خانة، ئاســـتي - لةسةر
كاري جياوازن و دابةشـــبوون، ماددانة

دةوةستَينن. خانةكان
فســـيؤلؤذي لةســــةرئاســـتي  -
لةثِرؤســـة طرنطةكاني كار هةندَيكيان
وةك هةنـــاســـةدان ِرووةك دةكـــةن

Respiration و ِرؤشـــنةثَيكهــــاتن 
كاري هةروةها ،Photosynthesis

ئةنزيمةكان تَيكدةدةن.
ذياني ئاســـتي كيمياي - لةســـةر
لةسةر وةك وةســـتَينةرَيك كاردةكةن،
و ثرؤتني لةدروســـتكردني هةريةكـــة

خانة. ثَيكهاتة طرنطةكاني و ضةوري

مـــاددة و ئـــاو ثةيوةنـــدي  -
بـــــةِرووةكـــةوة خــــؤراكييـــةكان

تَيكدةدةن.
و ِرووةك لةثةيوةندي نَيوان كار -
ثرؤسةي و دةكةن وردةزيندةوةرةكان

دةكةن. الواز نايرتؤجني ضةسثاندني
ةتةكاني

َ
خةســـل بةتـــةواوي  -

ناِراســـتةوخؤ ئةمةش دةطؤِرن، خاك 
ِرووةك لةســـةر خـــؤكـــاركردنـــة 

خراثدا. يان باش بةئاِراستةيةكي
كار طـــةردي، ئاســـتي - لةســـةر

دةكةن. ِرووةك ماددةكاني لةبؤماوة
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ثَيناســـةيةكي  بةثَيـــي  تـــرس، 
ةتة ِرووني 

َ
ســـادة دةتوانني بةو حال

ضوونة ناوزةندي 
َ
بكةينةوة ء بةو هةل

بكةين كة لةهةستء سؤزي مرؤظةوة 
كؤدةمارةكانـــي  دةبَيـــتء  ثةيـــدا 
جةســـتة ومَيشـــك كاردانةوةكـــةي 
ئةنجامـــدةدةن، ســـووِري خوَيـــنء 
هةستياري بينني ء بيستن ء هةروةها 
بريكردنـــةوة تَيكـــدةداتء طرذييةك 
دةكات،  دروســـت  مرؤظدا  لةطةدةي 
تؤقني  ترسء  ةتي 

َ
حال ِرةنطدانةوةي 

لةطةورةوة بؤ بضووك جياوازي هةية، 
طايةكي 

َ
طايةكةوة بـــؤ كؤمةل

َ
لةكؤمةل

دَيت،  بةســـةردا  طؤِرانـــكاري  ديكة 
و  دةوروبـــةر  ذينطـــةو  بارودؤخـــي 
ئاســـتي  كلتوورو 

رؤشـــنبريييء كاريطةري دابونةريتء 
طايةك 

َ
كؤمةل هةر  يةتي 

َ
كؤمةال نؤرمي 

قاندنء ضاندني تؤوي 
َ
ثَيوةرن بؤ خول

ترس لةمرؤظ ء تاكةكاني ئةو شوَينء 
تيادا  ذياني  طوزةرانء  كة  جَيطةيةدا 

بةئةنجـــام    دةدرَيـــت.
زؤر لةزانايانـــي دةروونناســـي ء 
ثزيشـــكان ثَييانواية كة بووني ترس 
لةبريكردنـــةوةو ِرةفتـــاري مرؤظـــي 
زؤر  بطرة   ئاســـاييدا سروشـــتييةو 
م بة ِرَيذةيةكي دياريكراو 

َ
ثَيويستة، بةال

، ئةطةر ترس نةبوواية، ئَيمة 
َ

وماقوول
لةنهؤمي  بةالمانةوة  بوو  ئاسايي  زؤر 
ئةثارتمانَيكي  بيســـتةمي  دةيـــةمء 
فِرَيدةدايـــة  خؤمـــان  بـــةرزةوة 
نةبوايةء  ئةطةر ترس  يان  خوارةوة، 
مَيشك بريكردنةوةمان ئةو فةرمانةي 
دةرنةكردايـــة، رةنـــط بـــوو ِرؤذي 
هةزاران كةس خؤي بخســـتايةتة 
بةر ئؤتؤمبَيلي طةورةو ثاسء 
يان  شـــةمةندؤفَيرةوة 
فِرَيدايةتة  خؤيـــان 
نــــــاو دةريـــاو 

ء بَي بنةوة. كةواتة 
َ

ِرووباري زؤر قوول
ء 

َ
لةدل ئاسايية و سروشـــتيية ترس 

نةطاتة  م 
َ
بـــةال هةبَيت،  دةروونماندا 

لةِرادةبةدةر كة  نائاســـاييء  ِرَيذةي 
دةستةثاضةمان  ترسنؤكء  مرؤظَيكي 

لَيدروســـت  بكات. 
دانء 

َ
ســـةبــــارةت بــةســـةرهةل

لةمرؤظـــداء  تـــرس  ثةيدابـــوونـــي 
يدا، 

َ
مندال بةقؤناغي  دةســـتثَيكردني 

زؤر لةدةرونناســـانء زانايـــان تيؤر 
جياوازيـــان  جيـــاواز  ِرَيبـــازي  ء 
هَيناوةتـــة ئـــاراوةء بؤضووني جودا 
يووة، هةندَيك 

َ
وكؤك و ناكـــؤك خةمل

لةتيـــؤرةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن 
 هـــةر بةغةريزة ترســـي 

َ
كـــة مندال

دةبَيت،  لةدايـــك  وةها  دايـــةو 
َ
لةطةل

هةندَيكـــي ديكـــةش ســـةرةتاكاني 
ي كؤرثةدا 

َ
لةمندال داني ترس 

َ
سةرهةل

دةطةرَيننـــةوة بؤ دةنطـــي بةرزء بؤ 
ي كؤرثة 

َ
كةوتن ء بةربوونةوةي مندال

تاريكي  ياخود  بةرزةوة،  لةشـــوَيني 
ةتي 

َ
ء تةنيايـــي هؤكاري ديكةنء حال
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قَينـــن.
َ
دةخول

َ
ترس  لةاليمنـــدال

كاتَيك  هيض ن
َ
لةمنـــداال  هةندَيـــك

م
َ
بـــةال تَيناطـــةن، لةمانـــاي تـــرس

تةمةنيان بةدرَيذايـــي و زؤربةيـــان
لةئةزموونـــي َيـــك

َ
كؤمةل  

َ
لةطـــةل

ترس ترسناكدا، ِرووبةِرووي ناخؤشي
لةكةســـاني نموونة بؤ بوونةتـــةوة،
ني

َ
لةئاذةال لةتاريكـــي، يان نةنـــاس

دةترســـن كة وثشـــيلة وةك ســـةط
لةمندالَييةوة هةر باوان لةِراســـتيدا
دةيانرتســـَيننء ثشـــيلة بةســـةطء
ئةو ثةنا بؤ نةكةن بؤئةوةي كارَيـــك
يان ثشـــيلة طواية كة دةبةن َدرؤية
مندال ئيدي دةتانخؤن، دَينء سةط
ةتة

َ
حال ئةو هؤطري ييةوة

َ
لةمندال هةر

طيانلةبةر  ء
َ

بةئـــاذةل دذ كة دةبَيت
خراثةو كةلتوورَيكي ئةمةشء بَيتء
وكةسايةتييةكةيدا لةمرؤظ ِرق ترسء
هةروةهـــا دةكــــــات، مووتووربـــة
ء بـــةدةرزي

َ
منـــدال ترســـاندني 

ترس بةنةخؤشـــخانة، بةثزيشـــك و
تـــرس لةدزو لةبـــا و طةردةلـــوول،
ء ئؤتؤمبَيل لةســـواربووني لةشةوةو
لةقوناغَيكي ديكة ةتي

َ
حال ضةندةهـــا

وةك توندتردةبنء بةذيانـــدا تايبةت
تةمةن ي

َ
بـــةرز مندال دةنطي َين،

َ
دةل

دةطاتة دةترســـَينَيتء نة 
َ
دووســـاال

ئةوثـــةِري تؤقانـــدن.
تةمةنيدا لةســـةرةتاكاني

َ
مندال

وةك طةورةي شـــتي و نوَي لةشـــتي
شـــةمةندؤفَير، ئؤتؤمبَيل ء ء

َ
ئاذةل

كارةباييء طســـكي وةك لةدةنطـــي
تةلةفزيؤن ِراديؤو بـــةرزي لةدةنطي
ســـةردةمي هةرضةندة دةترســـَيت،
لةشـــادي ثِرة ن

َ
منـــداال ذيـــان بـــؤ

ســـةردةمَيكيش م
َ
بةال وبةختةوةري،

خؤي بووني ترس يـــدا
َ
لةذياني مندال

زانيارييةكانيان تيايـــدا كـــة هةيةو 
دونيا لةم كات شـــوَينء دةربـــارةي
لـــةم دةبَيـــت، طةورةيـــةدا زياتـــر
لةطةورةترين يةكَيك تةمةندا ماوةيةي
نةوةك كة ئةوةية دا

َ
لةمندال ترسةكان

ـــن.
َ
َدايـــك وباوكـــيبةجَييبَيل

منـــدال كاتَيـــك ئةزموونةكانـــي
ذياني جَيطـــةي شـــوَينء دةربارةي
لةناو ِرَيذةيةك لةوترســـةي زياددةبن
ترس ديكةي جؤرَيكي م

َ
بةال دةضَيت،

دةطرَيتةوة ثَيشوو ترسةكاني جَيطاي
ن، 

َ
ساال 3 تا 4 تةمةن ي

َ
مندال هةندَيك

و بةرز لةدةنطي بةتايبةت لةوانةيـــة
 5 ي تةمةن

َ
مندال م

َ
برتسن، بةال تاريكي

زياترة، ئةوان ئةزموونيان ن كة
َ
ساال

و فِرؤكة و شـــةمةندؤفَير دةربارةي
كة طيانلةبةران ء

َ
ئاذةل و ئؤتؤمبَيل

دةستكةوتووة دةربارةيان زانيارييان
دةترسن، شتانة لةو كةمرت لةبةرئةوة
كة نةوةك لةوة برتســـن زياتر ِرةنطة
ن،

َ
بهَيل بةتةنيا بةجَييان بـــاوك دايكء

وةك باوانيانن هؤطـــري زياتر ئةوان
لةشـــتوومةكيدةوروبةر.

كة  طاربةر د. بؤضوونـــي  بةثَيي
زؤربةي نـــة

َ
منداال بواري ثســـثؤري

ئةو  ن كة
َ
6 ســـاال تةمةن نـــي

َ
منداال

ترســـةكان داني
َ
ســـةرهةل بةتةمةني

بةرزو لةدةنطي دةكات، ناوةزنـــدي
دةترســـن. طـــةورة  لةطيانـــةوةري
بؤضوونـــة ئـــةو بَيطومـــان ِرةنطـــة
م

َ
بـــةال بَيـــت،  ِراســـت لةخؤرئـــاوا

بؤ لةبضووكةوة كورديدا طاي
َ
لةكؤمةل

لةتةنيايي ء وتاريكي
َ

لةئاذةل طةورة
و لةئاو و بـــةرز ء بطرة لةشـــوَيني
جرجيش مشكء لةقالؤنضةو تةنانةت

ِراســـتةوخؤ ئةمانة كـــة دةترســـن،
ء بةئاســـتي ِرؤشنبريي ثةيوةندييان
باوانةوة و ثـــةروةردةكار ئازايةتي
لةمشـــك دايكَيـــك ئةطـــةر هةيـــة، 
ةكانيشـــي

َ
بَيطومان مندال برتســـَيت،

و ثـــةروةردة ضةشـــنة هـــةر بـــةو
كةسء تاكة ئةزمووني طؤشـــدةكات.
يةتي

َ
كلتـــووري كؤمةال ء دابونةريت

هؤكارة ثَيـــوةرء دةوروبةر ذينطةو
تؤوي ضاندني ء بـــؤ دروســـتكردني
دا.

َ
مندال دةروونـــي ء

َ
تـــرس لـــةدل

ء فَيربوون ئاســـتي و بريكردنـــةوة
باوك، ء دايك ِرةفتاري ء ييـــةت

َ
ئةقل

ِرةنطدةداتةوة كردةوةدا لةقسةو كة
كاريطـــةرن طرنطرتيـــن ء باشـــرتين
يان ئازا ي

َ
مندال لةثةروةردةكردنـــي

يترســـنؤكدا.
َ
مندال

شـــةش تةمةن ني
َ
زؤرَيك لةمنداال

داني
َ
ســـةرهةل كةتةمةنـــي ن،

َ
ســـاال

دووبارة ِرةنطة ء نيية دوور ترســـة
بةرز لةدةنطي

َ
سال يةك ي

َ
مندال وةك

لةتاريكي ء لةشتي نامؤ ترس برتسن،
بةتةنيا ء قيذاندن ء لةتووِرةبوون ء
لةِريـــزي يةكةمي ئةمانة نووســـتن،
لةئاطر ن

َ
منداال زؤربةي ترسةكاندان،

لةطيانلةبةري يـــان  لةبةرزايي يـــان 
ئازان هةندَيكيان دةترســـن، طةورة
بةئـــازاري بةرامبـــةر ء بةغريةتـــن
برين ء لةِرووشان م

َ
بةال جةستةيان،

ء خوَيندةترســـن.
بةرةو ييةوة

َ
سال حةوت لةتةمةني

و مَي الي ِرةطةزي بةتايبـــةت ذوورء
لَيكدانةوةي كورديـــدا طةي

َ
لةكؤمةل

ترس بؤ ـــة 
َ
جوول ديمةنء هةندَيـــك 

ِروودةداتء طةلَيـــك زؤر ئاســـاييةء
دةبَيتةوة، بـــارة ضةند دووبـــارةء
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ةي 
َ
بؤ نموونـــة ســـَيبةرةكان ء جول

دارودرةخت بةشـــَيوةي دَيو و درنج 
ء دةعبـــا ء ياخـــود بةبوونـــةوةري 
ةوة وةك خَيو ء جنؤكة 

َ
ترسناك لةمال

ن  
َ
لَيكدةدةنةوة، بؤية زؤرَيك لةمنداال

بطرة الوةكانيش بؤ ضوونة حةوشةو 
تةوالَيـــت يان طةرما و لةشـــةوانةدا 
زؤر دةترســـن ء ثَيويستة طةورةيةك 
بؤئةوةي  بكات  ثاسةواني  ء  ياوةري 

ترســـةكةي   بِرةوَيتةوة.
ي بةدواوة 

َ
لةتةمةني حةوت ســـال

ن لةوة دةترســـن 
َ
زؤربـــةي منـــداال

كة الي بـــاوان خؤشةويســـت نةبن، 
درةنـــط بطةنة قوتابخانـــة يان دايك 
هةرطيـــز نةطةرَيتةوة اليـــان و لَييان 
م لةتةمةنـــي 8-9 

َ
ون ببَيـــت. بـــةال

يدا بةشـــَيوةيةكي طشتي ِرَيذةي 
َ
سال

دةبَيتةوة  كةمـــرت  ـــدا 
َ
لةمندال ترس 

خـــؤي  ديكـــةدا  لةشـــَيوازَيكي  ء 
لةوة دةترسن كةساني  دةبينَيتةوة، 
تةيان ثَيبكةن، يان كةسانَيك 

َ
ديكة طال

دا بكةن ء 
َ
لةو بةهَيزتر شـــةِري لةطةل

كةســـايةتييةكةي  واتة:  بدةن،  لَيي 
الواز بَيـــت.

 متمانةي 
َ

ي مندال
َ
لةدواي دة سال

زياتر بةخؤي دةبَيتء هةندَيك جؤري 
م 

َ
ترســـي لةال كةمرت دةبَيتةوة، بةال

ترســـةكان  تةمةن  بةطةورةبوونـــي 
 يان طةورة 

َ
كؤتاييان نايـــةت، مندال

هةريةكةيان بةجيا ترســـي تايبةتء 
ى 

َ
ي مندال

َ
جوودا بةخؤيـــان هةية، مال

سةردةمَيكي  ي 
َ
لةمندال ســـةردةمَيك 

ي 
َ
ديكة جيـــاوازة، بؤ نموونـــة مندال

ئةم ســـةردةمة لةفيلمي ترسناك كة 

ء  ســـةرخؤش  ئؤتؤمبَيل  ثَيكداداني 
م 

َ
لةبةرزايي ء لةدز دةترســـَيت، بةال

ئةوةيان  خؤرئـــاوا  ينةوةكاني 
َ
لَيكؤل

ثَيشـــوو  وةضةي  كة  ســـةِّـاندووة 
كةدايك ء باوكي ئَيســـتان لةبةرزايي 
م الي 

َ
ء لةدزي شةوانة ترساون، بةال

ن لةِرابردوودا 
َ
خؤمان زؤربـــةي منداال

هةروةها  دةترســـان،  لةقوتابخانـــة 
دةترســـان  شـــةقاوةيةك  ة 

َ
لةكؤمةل

ن ء شةقاميان 
َ
كةسةر ســـيلةي كؤال

نيان دةداء ضةقؤ 
َ
دةطـــرت و لةمنداال

ء بؤكس خةنجةريـــان بةكاردةهَينا، 
لةناو  هةبـــوو  ترســـمان  هةروةهـــا 
َيك ثياودا قسة بكةين، ضونكة 

َ
كؤمةل

دوايـــي دةم كوت دةكراين ء بريازَيك 
لةلَيدانمان   دةضةشـــت.

ضؤنيةتي  طشـــتي  بةشَيوةيةكي 
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خَيزاندا لةناو
َ

مندال ثةروةردةكردني
 دةِرَيذَيت، لةبونياتناني

َ
هَيل و ِرةنط

ي
َ
ِرؤل طةورةترين مرؤظدا كةســـايةتي

دةتوانَيت خَيـــزان دةطَيِرَيت، خؤي 
و لةناخ تـــرس تؤوي لـــةم بارةيةوة
مرؤظي ـــدا بضَينَيتء

َ
مندال دةروونـــي

هةر بكات، لَيدةســـتةبةر ترسنؤكي 
بةتايبةت دةتوانَيت خَيزانـــةش ئةو 
بنضينةيةكي لةســـةر

َ
مندال دايـــكان

مرؤظَيكي بكةنء طـــؤش ثتةو توندء
دروســـت بكةن لي ئازاء نةبـــةردي
بةئاســـتي ثةيوةندييان كـــة ئةمانة
باري ثتـــةوي ء

َ
ئةقل ِرؤشـــنبرييء

دايكانةوة كةســـايةتي دةروونـــيء
هةية.   

بةسةر نَيطةتيظ كاريطةري ترس،
كة َيـــت

َ
جَيدَيل مرؤظـــةوة كةســـَيتي

ئيشـــوكاريدا بريكردنةوةء لةِرةفتارو
كةســـةي ئـــةو ِرةنطدةداتـــةوة،
كةسايةتييةكي ترســـاوة يدا

َ
لةمندال

وي
َ
بال ء لةرزؤكء الواز ثشَيوء ثةرش

ء بةكةمي هةميشـــة هةست دةبَيت،
خؤي بَيهَيزي ء الواز بةكةســـايةتي
ء خةمؤكـــي ء ةِراوكـــَي

َ
دل دةكات، 

ةتة
َ
لةخةسل ثةرَيشـــاني ء نيطةراني

طرنطةكانيئةمكةســـايةتييةن.
كاردانةوةيـــة، كـــــارو تـــرس، 
لةنَيو جةســـتةء كارلَيكةري كيميايي
و ِروودةدات لةشـــدا ئةندامةكانـــي
ثَيضةوانة فةرمانَيكي مرؤظ دةماخي
خوَين طؤِراني ســـووِري و دةردةكات
زياددةكات

َ
دل ترثةي دَيت، بةسةردا

ســـةرتاثاي ئــــارةقكــــردنـــةوة و 
و داطـــريدةكات مـــرؤظ جةســـتةي
بينني هةستياري  و دةلةرزَيت ئةذنؤ 
بةهؤي ئةوانـــةش كة دةشـــَيوَيت،

ئةطةر ء ئةنزايمَيكةوةية دةردانـــي
ء خورثة ء تـــرس ةتانةي

َ
ئـــةم حال

ببنةوة، ضةندبارة ء دووبارة تؤقني
شةكرةي نةخؤشي تووشي نيية دوور
ةكؤتَي

َ
دل خورثـــةء ـــة

َ
دل نـــةكات، 

نةخؤشـــييانةء لةو ديكةية يةكَيكي
ئـــةو لةِرةوشـــتي لةبريكردنـــةوةء
ئةوكةسةي ِرةنطدةداتةوة كةســـةدا
كةمرت بةســـةريدا بـــووة

َ
زال تـــرس 

داهَينان ثَيدةكرَيت، ئيشـــي ةو
َ
جوول

وردة دةســـِردرَيتةوة لةمَيشـــكيدا
خؤي خؤي دةبَيتء ثةراوَيـــز وردة

طؤشةطريدةكات.
تةشـــةنةكردني ء طةورةبـــوون
ضوونة ء طةورةبـــوون

َ
تـــرس لةطةل

مرؤظـــي كةســـَيتي تةمةنةوةيـــة
كة خؤشـــرت زةمينـــةي ترســـنؤك
دةرونييةكان نةخؤشـــيية َدووضاري
لةئاذةل ترس وَينـــة هةربؤ ببَيتةوة
سةط ء وةك ثشـــيلة ء طيانةوةري
طـــةي كورديدا

َ
لةكؤمةل كة ء مشـــك

فراوانـــة، و ء
َ

بةربـــال زؤربةيـــان
خراثـــي نَيطةتيـــظء كاردانـــةوةي
ِرق ترس ء لةدروســـتكردني دةبَيت
بةطشتي ن

َ
لةئاذةال ةكردنةوةدا

َ
تؤل ء

لةِرةوشـــتدا ء خراثة زؤر ء ئةمةش
ِرةنطدةداتـــةوة.

لةتةنيا ء لةتاريكي ترس هةروةها
ئاو.. لةئاطرء ء لةبةرزايي ء نووستن
كةسايةتي الواز خراثن ء  هتد، زؤر
نةبووني بةرهةم، دَينَيتة ء شكســـت
ء متمانةبةخؤبوون ويســـت ء ئريادة
نةخؤشي كةدةبَيتة دةدةن

َ
ســـةرهةل

كةســـايةتي ء دةبن ِرووخَينةر ء زؤر
دةطـــؤِرن مـــرؤظ لةسروشـــتييةوة
ء ئازا ئازاد مرؤظي سروشـــت، بؤ نا

ء ترســـنؤك ء بَيدةرةتان كؤيلـــة ء
ترس هَيدي لَيدةكات، هَيدي لةرزؤك
لةش ئةندامةكاني طةمارؤي هةمـــوو
ء ء ِرؤح

َ
ئةقـــل دةدات ء جةســـتة

هةســـت ء بريكردنـــةوة ء دةروون
دةشـــَيوَينَيت، مـــرؤظ ِرةفتاري ء 
لَيزةوت بةختـــةوةري ئاســـوودةيي
ء ةِراوكـــي

َ
دل ء  نيطةرانـــي دةكات 

ِرَيذةي دةطرنةوة، جَيطةي ثةرَيشاني
بةدةوروبةر ء بةخؤ باوةِر ء متمانـــة
ء ي

َ
دوودل ء طومان كةمرتدةكاتـــةوة

شـــتَيك زياددةكات، تـــرس لةهةموو
ناميَينَيت توانايةكـــي ء هيـــض هَيـــز
ي

َ
دوودل بةبي ء بةِراشكاوي بؤئةوةي

بةرةنطاربوونةوة تواناي بدات، بِريار
نامَينَيت، تيا لةخؤكردني بةرطري ء
تَيك

َ
دةســـةال هةِرةشـــةو لةهةمـــوو

كةض بؤ هةموو شتَيك ء مل دةترسَيت
تَيبكؤشَيت ناتوانَيت هةرطيز دةكات،
دةســـتةءيةخةي ء كؤشـــت بـــكات
كام هيض ء دةبَيت و ِرؤذطـــار قةدةر
ئةمدا ـــي

َ
بةحال بةزةيـــي لةوانـــةش

ناتوانَيت ئازادانة ضونكـــة نايةتةوة،
بةوثةِري ء بـــدات بِريار ء ئازايانـــة
شايســـتة ذيانَيكي بةرزييةوة ئريادة
ترس بنيات بنَيت. هةروةها خؤي بؤ
ضةثاندني هةية لةخةفةكردن ء ي

َ
ِرؤل

لةئةنجامي ئـــارةزووةكان، حـــةز ء
نهَينييةك و ئاشـــكرا هةموو ترســـدا
دةشـــاردرَيتةوة، خةفةدةكرَيـــتء
دةترسن كةســـانةي ئةو  هةميشـــة
دةكةن بةتاوانَيك  هةســـت هةميشة
دَيتة خـــراث خؤيـــان بةتاوانبـــار و
طرفت ناتوانن هيض ضاو، ئيدي ثَيـــش
ء ضارةســـةر بكـــةن ء كَيشـــةيةك
بةكةمي هةســـت ء كةمة ثَي خؤيان
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بةبةرثرسيارَيتيء هةســـت دةكةن،
كَيشة ضارةسةركردني شيكاركردنء
طرنطـــن لةذياندا، زؤر و طرفتـــةكان
كة كةســـانةي ئةو بةثَيضةوانـــةوة
زةليـــلء دامـــاون، دةترســـن زؤر
كةساني داخوازي فةرمانء هةميشة

دةكةن.
َ

قبوول بةهَيز تدارء
َ
دةســـةال

طرنطة زؤر لةم باســـةدا ئـــةوةي
طرنطي بوونـــةوة ء

َ
قوول ء شـــاياني

بةرطريكردن شـــَيوازةكاني ثَيدانـــة،
بةهَيز بةرامبةر دانانة  بةربةســـت ء 
دةرووني ء

َ
تـــرس لـــةدل ء زةبري

ةتةكاني
َ
حال ضارةسةركردني مرؤظدا،

طرنطةء زؤر ترسنؤك كةساني ء ترس
بةتَيروتةســـةلي ديكةدا لةباســـَيكي
ذَير دةيانخةينة طـــةورةدا  ء

َ
لةمندال

ينـــةوة.
َ
لَيكؤل ء بـــاس

و تـــرس  كةمكردنـــةوةي بـــؤ 
ئةم و بنرِبكردني كـــردن ضارةســـةر
بةكورتـــي دةدةيـــن

َ
هةول ةتـــة

َ
حال

طرنط و طشتي ِرَينمايي يان ِرَيطةضارة
كة و بةرضاو بخةينة بؤ ئةو ترســـانة
بؤئةوةي و مرؤظدان دةرووني و

َ
لةدل

تةشـــةنةبكةن زياتر نةدةين ِرَيطـــة
شـــتَيك هةموو ثَيش و بةهَيـــز بنب،
باوكان و دايكان يدا،

َ
مندال لةقؤناغي

بةهيض كة ئةوةبن ئاطاداري ثَيويستة
ترس بةهةموو بووني شَيوةيةك نابَيت
ثشـــتطوي جؤرةكانييةوة و شـــَيوة
ناتوانَيت

َ
ئيـــدي منـــدال بخةيـــن كة

هاتوضؤ بةسروشـــتي و بةئاســـاني
كارةكاني ِراثةِراندني تواناي و بكات
ثَيويســـتة دةبَيتةوة، خؤي كةمـــرت
و دةست هاريكاري كة لةســـةر باوان
بؤ هةبَيت، هاوكارييـــان تَيوةرداني
لةتاريكي ن

َ
لةمنـــداال وَينـــة زؤرَيـــك

 3 تةمةن ي
َ
مندال بةتايبةت دةترسن،

 
َ

بؤئةوةي مندال ي، كةواتة
َ
6 سال بؤ

كةمخةويي و بخةوَيت  بةئاسوودةيي 
لةش ســـةر بؤ نةبَيـــت كاريطـــةري
ثَيويســـتة بريكردنةوةي، و ســـاغي
بةرامبـــةر باوانيشـــي كاردانـــةوةي
ِرادةبةدةر ترس بةمةترســـييةكاني
ئامؤذطاري بَيـــت، ئاســـايي نةبَيت و
زؤر بَيت!- لةخؤتـــان وةك -ئاطاتان
بةو دةتوانَيت

َ
منـــدال و ثَيويســـتة

بةرطري ثشـــتطرييية، و هاوكاريـــي
شـــتي نامـــؤ و بةرامبـــةر بةتـــرس

ثةيدابكات.
دوور و بةهَيمنـــي ثَيويســـتة زؤر
و ِرةخنة و تةثَيكردن

َ
طال و لةتووِرةيي

ةكة تةريق
َ
مندال كة توانجي نةطونجاو

ئامؤذطاريي ثَيي بشـــكَيت، و بَيتةوة
بؤئةوةي بكرَيت

َ
و ِرَينمايـــي منـــدال

بدرَيت
َ
نيطةرانيةكةي بِرةوَيتةوة، هةول

بؤ نةوةك بريبضَيتـــةوة، ترســـةكةي
بةآلم بشاردرَيتةوة، كورت ماوةيةكي
بةتووِرةييةوة بةثَيضةوانةوة ئةطـــةر
لةناخ ئةوا ترسةكةيلةالكةمبكةينةوة
و زياتر دةبَيت ةكةدا

َ
دةرووني مندال َو

لةطةل دادةكوتَيت، ِرةط وردة وردة
ئاسايي و ثشـــتطريي ِرَينمايي هَيمن
ماضكردني و نـــةك لةباوةشـــطرتني
ثةيِرةوكردني ِرةفتاري ةكة واتة

َ
مندال

بةشـــَيوةي و لةترس دوور و ئازايانة
بدرَيت

َ
هةول و ئةنجامبدرَيت كـــرداري

ثشكنني لةِرَيي ترسةكة َسةرضاوةي
مندال الي واقعيـــةوة هةنطـــاوي  و 
لةقسة ئةمانة ضونكة بِرةوَينرَيتةوة،

باشرتن. درَيذدادِري و
بضَيتة هانبدرَيت

َ
مندال ثَيويستة

ياريبكات، ئاذةآلندا
َ

لةطةل و تاريكي

كةواتة لَييـــان، نةوةك برتســـَينرَيت
دياريكردنـــي و دةستنيشـــانكردن
ترس ســـةرضاوةكاني و هؤكارةكان
بدرَيت

َ
زؤر ثَيويســـتن بؤئةوةي هةول

ئاشـــناتر نامؤكان و ناديار بةشـــتة
سةرضاوةي ثَيويســـتة بةآلم  ببَيت،
كـــة جؤريـــان بةثَيـــي ترســـةكان 
هةندَيكي و سوودبةخشن َهةندَيكيان
لةمنـــدال زيانبةخشـــن، ديكةيـــان
ئةويشبةِرَينماييكردني جيابكرَينةوة،
لةزيانبةخشـــةكان َبةدووركةوتنةوة
منـــدال كةواتـــة دوورخســـتنةوةي
دووثشك و و مار

َ
ئاوي قوول و لةئاطر

زؤر بةآلم باشـــة، كارَيكي ... هتـــد،
و ثَيويستة هؤطري ديكة هةن شـــتي

داثةيدابكات.
َ
ئاشـــنايةتيلةطةل

دايـــك  ِرةفتـــاري بدرَيـــت
َ
 هةول

ةكيو
َ
ِراضل يـــان ترســـاو باوكَيكي و 

دا
َ
مندال لةبـــةردةم نامؤ لةشـــتَيكي

نموونةن باوان ضونكة نةدرَيت، ئةنجام
طةورة السايكردنةوةي و منداآلن بؤ
زيادةِرؤيي بَي شـــياوة، زؤر شتَيكي
بكرَيت ترســـاوة ة

َ
لةو مندال بةرطري

ئةو ســـاتةي و ثشـــتطريي بكرَيت تا
هةروةها دةِرةوَينرَيتةوة، ترسةكةي
ترساو ي

َ
مندال لةنَيوان حةساســـيةت

و درَيت
َ
نةهَيل براكانيـــدا و خوشـــك

َ
سل و هةســـتي نامؤ و بةريةككةوتن
زؤر نَيوانيان كردنـــةوةي لةيةكـــرت 
ثَيويستةضارةســـةربكرَيت. و خراثة

ثةيوةندييةكـــي دروســـتكردني
َيكدا

َ
مندال

َ
لةطـــةل هاوِرَييانة و طةرم

بةتايبةتي زؤر طرنكـــة كة ترســـاوة
بوو بـــةرز ترســـةكة ئةطـــةر ِرَيذةي
خةوي ســـةر كردبووة و كاريطـــةري
و خةوزِراندن تووشـــي و ةكـــة

َ
مندال
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زؤري بيكردنـــةوةي و كةمخـــؤري
ثَيويستة لةمبارةدا هةروةها كردبوو،
و دةرووننـــاس ثيشـــاني نـــؤذداري
زانياري بدرَيت

َ
هةول بدرَيت، ثســـثؤِر

بةئاطر ســـةبارةت زيادبكرَيت
َ

مندال
بؤئـــةوةي ئـــاذةآلن، و و تاريكـــي
و كاردانةوةي خـــراث بريكردنةوةي
و ناخؤش لةمَيشـــكيدا خراث ي

َ
خةيال

نةكات، دروست شتانة بةو سةبارةت
كاريطةر و تيذ

َ
مندال ي

َ
خةيال َضونكة

لةطـــةل بَيســـنوورة.  و فـــراوان و 
كارَيكي ِرَينماييدا و زانيـــاري ثَيداني
كةســـاني ئازايةتي ضريؤكي باشـــة
بطَيِرينةوة بؤ نةبةردي و ضاونةترس
هةندَيك و كة تاريكي بكةن نياي

َ
دل و

نييـــة، ئةويش مةترســـييان  
َ

ئاذةل
ترسدا بةسةر  

َ
مندال مةبةستةي  بةو

بؤ و بةهَيزترببَيت، دةكرَيت ببَيت
َ
زال

هاتوضؤي و مةشـــق هةندَيك نموونة
تاريكيـــدا ثَيبكةن لةنَيو ثراكتيكـــي
ضةنـــد دةقيقةيةك و بـــؤ مـــاوةي
لةئاكامـــي هةروةهـــا ـــن،

َ
جَييانبهَيل

ثاداشـــتي كارةدا ئةو ئةنجامدانـــي
بؤ بردنيان وةك ثَيبدةن، مةعنةوييان
سينةما... بؤ و باخضة بؤ و دةرةوة

هتد!
و  ثســـثؤِر بةيارمةتي بدةن

َ
 هةول

لةئاراميي حةز ةكانتان
َ
مندال ثزيشك،

ئازايةتي و بةهَيزي و لةهةمانكاتـــدا
فَيري

َ
منـــدال باشـــة بكةن، كارَيكي

و متمانةي بةقســـة بكرَيت كة ئةوة
بةمةرجَيك هةبَيت باوانـــي ِرةفتاري
و تـــووِرة و ترســـنؤك دايـــك و باوك
يش

َ
مندال نةبن بؤئـــةوةي ةشـــة

َ
هةل

ويستي و بةئريادة و بةخؤي ثشـــت
و هَيمني فَيـــري ببةســـتَيت، خؤي 

َ
هةناســـةداني  قـــوول و ئاراميـــي
تاريكي

َ
لةطـــةل بكـــةن، و درَيـــذي

شـــوَيني بةرزدا و بـــةرز و دةنطـــي
خراثة و بدةني ئامؤذطاري ِرايبَينـــن،
شيبكةنةوة، بؤ ترســـي و باشةكاني
لةشوَيني نموونة بؤ باشـــرتة ضونكة
نةداتة

َ
هةل خـــؤي تا بةرز برتســـَيت

فِرَينةداتة خـــؤي يـــان خـــوارةوة
لةكاتَيكدا دةريـــاوة و  ِرووبـــار نَيو 
نةبووة. مةلةكـــردن فَيري هَيشـــتا
ثَيويســـتن، ثؤزةتيظانة ئةو ترســـة
ترسة ئةو فَيري

َ
مندال ئةطةر ئةطينا

بةســـةدان ِرؤذانة دةشـــَيت نةكرَيت
و دَير

َ
هةل و لةضيـــا خؤيان كـــي

َ
خةل

زةوي سةر فِرَيبدايةتة ئاثارتمانةوة
توندوتيذ ئاوةوة. زؤر طرنطة ناو يان
كة منداِالنـــةدا ئـــةو

َ
لةطـــةل نةبن 

بةثَيضةوانةوة كو
َ
بةل هةية، ترســـيان

هاوِرَييانةي ثةيوةندييةكي بدةن
َ
هةول

بتوانن و دروســـتبكةن متمانةثَيكراو
ِراستيةكانيان و نةكةن دا

َ
لةطةل درؤيان

بةشاراوةيي شـــتَيك هيض و َين
َ
ثَي بل

ئةو ِراســـتي و وةآلمي نـــةوة
َ
مةهَيل

بدةنةوة. ثرسيارانةيان
كةسَيك  بةهيض درؤ ثةيماني و  طفت
و يان نةشـــكَيت

َ
مةدةن بؤئةوةي دل

ذيان دةربارةي نةِرةنجَينـــن، لَييان
بكةن، باس هةموو شـــتَيك و مردن،

طونجاو. تةمةني بةثَيي بةآلم
لةبري طريان ئةوةي بةمةبةســـتي
بيانخةوَينن يان بةرنةوة ةكانتان

َ
َمندال

مندال ناكات ثَيويست  مةيانرتسَينن، 
ئةوةي و باسة شايةني برتسَينرَيت،
دةبَيتةوة، دووبارة زؤر و كة ديـــارة
و ثزيشك بةدةرزي منداآلن ئةوةية كة
كـــة دةترســـَينرَيت و نةخؤشـــخانة

زؤرخراثة، ِرةفتارَيكي و كار ئةمةش
و لةدةرزي لةئَيمـــة ضونكـــة زؤرَيك
ثزيشـــكان كلينيكي بؤ لةضوونمـــان
كةم و دةترســـني و نةشـــتةرطةريي
و طةورةشن كة كةســـانةي ئةو نيني

لةدةرزي لَيدان دةترسن.
و  ضارةســـةركردن بؤ  كةواتـــة
جؤرة نةخؤشـــييدا، ئةو ةتـــي

َ
لةحال

بؤ بضن ناوَيرن و دةترسن كةســـانة
دةرزي يان بؤ جَيطةي الي ثزيشـــك
و ئةمـــكارةش ماك ديارة و لَيـــدان
َيت لةجةستة

َ
جَيدَيل ثاشماوةي خراث

مرؤظ لةشي ئةندامةكاني و لةســـةر
هةندَيك ئاخاوتن بة طشـــتي، كةواتة
لةباوانةوة هةن ة

َ
مامةل و و كـــردةوة

نوَي نةوةي بؤ دةطوَيزرَينةوة ة
َ
بةهةل

نةوة دواي َيك
َ
مةشخةل و وةك ثةيام و

تؤخرتي و كؤثي دةكاتـــةوة نـــةوة
و ةن

َ
هةل لةِراســـتيدا  كة  دةكاتةوة.

نوَي نةوةي و
َ

مندال َبةضةواشـــةيي
لةطةل دةبـــن طؤش و فَيردةكرَيـــن
كة تـــرس وةك ةتـــدا

َ
حال هةندَيـــك

لَييان بةرطريكردن و ضارةسةركردني
بةتايبةت دةبَيت، دذوار و ئةســـتةم
ئَيمةدا دواكةوتووةي طـــة

َ
لةم كؤمةل

ثَيبدرَيت طرنطي شتَيك دواهةمني كة
دواهةمني وَيستطةش دةروون و مرؤظة
و بريكردنـــةوةي مرؤظي و هةســـت
كاريطةرييةكانيشـــي و ترس كوردة،
و دذوار مرؤظةوة بةســـةر كةســـَيتي
ثةروةردة ضونكة دةبَيت، كوشـــندة
ثِرؤســـةيةكي

َ
مندال و طؤشـــكردني

بةهةستكردن ثَيويستي و هةستيارة
هةية. بةلَيثرسراوَيتي
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طةلَيك جار دةبينني كة كلؤربووني 
 

َ
دةكوتَيتة سةر دداني مندال

َ
ددان هةل

و بةشـــَيوازَيكي كتوثِر و وردة وردة 
ضةنديـــن ددان دةطرَيتةوة، ئةمةش 
ددان  ثزيشكي  ســـةرداني  وادةكات 
ن 

َ
م منداال

َ
كارَيكي ثَيويست بَيت، بةال

بةزؤري لةســـةرداني ثزيشكي ددان 
 دةكةنةوة. دايـــك و باوك لةم 

َ
ســـل

ةتةدا نيطةران دةبن و تووشـــي 
َ
حال

بةرامبةر ضؤنَيتي  دةبـــن  ةِراوكَي 
َ
دل

كلؤربووني  كَيشةي  ضارةسةركردني 
ةكانيان كةواتة ئةو ِرَيطاو 

َ
دداني مندال

شـــَيوازانة ضني كة دايكان ثَيويستة 
ن دداني 

َ
ثةيِرةوي بكةن سةرةتا نةيةل

كلؤربوون  دووضـــاري  ةكانيان 
َ
مندال

ي ثزيشكي ددان 
َ
بَيت ثاشان ئايا ِرؤل

ةكة بكات قايل 
َ
ضيية كـــة وا لةمندال

ببَيت بةدانيشـــتن لةســـةر كورسي 
ددان و ثزيشكةكة بةئاساني بتوانَيت 

ضارةسةري دداني بكات.
بؤضي دداني منداَل كلؤر دةبَيت؟

لةبار  بةخواردني  طرنطينـــةدان 

ترس 
لةثزيشكي 

ددان  
د. سةعيد عةبدوللةتيف* 
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و شـــياو لةاليةن ذنـــي دووطيانةوة 
دووطيانيدا،  لةسةرةتاي  بةتايبةتي 
بةهؤكارَيكـــي طرنـــط دادةنرَيت بؤ 
 لةداهاتوودا 

َ
كلؤربووني دداني مندال

كة  شـــري،  خواردنةوةي  بةتايبةتي 
ثشـــت 

َ
طرنطييةكـــي زؤري هةية ثال

بـــؤ  ظيتامينـــةكان  بةوةرطرتنـــي 
كؤرثةلةو  ئَيسكي  لةباري  ثَيكهاتني 
دروستبوون و ثَيكهاتةي ددانةكاني، 
دووطيـــان  ذنـــي  كـــة  كارة  ئـــةم 
بةثاســـاوي بَيـــــزوكردن و هيالكي 
بةهؤي دووطيانيةوة ثةيِرةوي ناكات 
 دةطةيةنَيت. 

َ
زيانَيكي زؤر بةمنـــدال

ضونكة شـــري و ظيتامني طرنكيةكي 
زؤريان هةية بـــؤ ثَيكهاتةي لةباري 
ددانة شـــريييةكان كة لةتةمةني-6

دةســـت  كؤرثةلـــةوة  7هةفتـــةي 
ثَيدةكات لةناو منداآلندا.

وَيستةي 
َ
ة زؤر طرنطة كة هةل

َ
ئةم خال

لةسةر بكةين، كة ثَيويستة دايكان و 
بـــاوكان ئةوة باش بزانـــن وةرطرتني 
شـــري واتة خواردنةوةي شري لةاليةن 
ةكة كؤرثةلةيةو 

َ
دايكانةوة كاتَيك مندال

بؤ  طرنطـــة  زؤر  منداآلندايـــة  لةنـــاو 
ثَيكهاتةي دروستي ددانة شريييةكان، 
ضونكة ثَيكهاتن و دروستبووني ددانة 
كؤرثةلةييةوة  لةتةمةني  شريييةكان 
ةكـــة لةناو ســـكي 

َ
واتـــة كـــة مندال

دايكيايةتـــي دةســـتثَيدةكات، جـــا 
ئـــةو خؤراكةي ذنـــي دووطيان  بؤية 
ةمةند 

َ
وةريدةطرَيـــت ثَيويســـتة دةول

بَيت بةكالســـيؤم و ثِرؤتني و فوسفؤر 
كة زؤر ثَيوستن بؤ ثَيكهاتةي لةباري 
ةية 

َ
ددانـــةكان، واتة ئةو بؤضوونة هةل

كـــة تةنيـــا طرنطي بدةيت بةشـــريو 
ةكة كة لةدواي ئةوةي 

َ
خؤراكـــي مندال

لةدايك دةبَيت.
 هؤكارَيكـــي ديكـــةي طرنـــط بؤ 
ي 

َ
دروســـتبووني كلـــؤري دداني مندال

شـــرية خـــؤرة ثةيِرةوكردنـــي ئةم 
ةيـــة و نةريتَيكي 

َ
شـــَيوازةية كة هةل

ويشـــة، ئةويـــش ذيركردنـــةوةي 
َ
بال

ة بةتايبةتي كة شـــةوان دةطري 
َ
مندال

بةثَيداني شـــري بةمةمكةشوشـــة يان 
بةمةمكـــي دايكةكـــة، بةمةبةســـتي 
بةشـــةو  شـــرية  ئةو  ذيركردنةوةي، 
لةسةر ددانةكان دةمَينَيتةوة و دةبَيتة 
هؤي كلؤربووني ثَيش وةخت، بةهؤي 
ئةوةي كة مانةوةي ئةو شرية، شةو 
تا بةياني كـــة ماوةيةكي دوورودرَيذة 
دةبَيتةهـــؤي دروســـتبووني ماددةي 
ناودةم  بةكرتياي  بةيارمةتي  ترشـــي 
كة ميناي ددانـــةكان دةتوَينَيتةوة و 
ئةوةي تَيبيني دةكرَيت ثاش ماوةيةك 
زؤربةي ددانـــةكان بةِريز كلؤربوون و 
تةمةني  لةسةرةتاي  ةكة 

َ
مندال هَيشتا 

يدايـــةو ئـــةو ددانانـــة كة زؤر 
َ
مندال

ثَيويســـتة لةدةســـت نةضن، ضونكة 
بةطشتي ددانةكاني ثَيشةوة ثَيويستة 
بمَيننةوة تا تةمةني8-6ساآلن تا ددانة 
هةميشـــةييةكاني ثَيشـــةوة دروست 
دةبـــن جَيطـــةي ددانة شـــريييةكان 
دةطرنةوة، هةروةها خرَي شريييةكان 
زؤر ثَيويســـتة بمَيننـــةوة لةدةمداو 
لةدةســـت نةضن تا تةمةني 10-13 
ساآلن كة ددانة هةميشةييةكان ئامادة 
و جَيطرتنةوةي  دان 

َ
بؤ سةرهةل دةبن 
خرَي شريييةكان.

بةمةبةســـتي  ثَيويســـتة  كةواتة 
، بةشـــةو شوشة 

َ
ذيركردنةوةي مندال

شـــريةكةي نةدرَيتـــَي دواي تةمةني 
6-4 مانـــط، ضونكة لـــةم تةمةنةدا 

ددانة شريييةكان دةست بةدةركةوتن 
دةكةن لةناو دةمدا، دايكان دةتوانن 
ةكةيان لةخةو هةستا، بؤ 

َ
ئةطةر مندال

ذيركردنةوةيان بةشةو، لةجياتي شري 
تةنيا ئاويان بدةنَي.

لةكةيةوة ضاودَيري ددان بكةين؟

بـــاري  ضـــاودَيـــري  ثَيويســـتة 
ةكة بكرَيت 

َ
ثاكوخاوَيني دةمـــي مندال

هـــةر لةوكاتةوة كة شـــري دةخوات، 
دايك دةتوانَيت بةبةكارهَيناني ثارضة 
شاشـــَيكي نةرم و تةِركراو بةئاوَيكي 
ة شريةخؤرةكة 

َ
ثاكذ ثوك و زماني مندال

بسِرَيت بةشـــَينةيي، هةروةها كاتَيك 
كة دداني شـــريي دةركةوت، دايكةكة 
ضـــةي ددانـــي نـــةرم 

َ
دةتوانَيـــت فل

بةكاربهَينَيـــت بةبـــَي مةعجوني ددان 
ةكة 

َ
ِرؤذي دوو جار، تا وردة وردة مندال

لةطةأل طةورةبووندا كة تةمةني دةطاتة 
ي شتني ددان و بةكارهَيناني 

َ
دوو سال

ضةي الدةبَيتة ِرةفتارَيكي ئاســـايي 
َ
فل

ةكة دةكات فَيري 
َ
ئةمـــةش وا لةمندال

ضةي ددان ببَيت هةر 
َ
بةكارهَينانـــي فل

ئةطةر  ضونكة  ييةوة، 
َ
مندال لةتةمةني 

ضـــة بةكارهَينانة دوابخرَيت بؤ 
َ
ئةم فل

ي و بـــةرةو ذوور، 
َ
تةمةني دوو ســـال

ةكـــة زؤر بةطرانـــي ثةيـــِرةوي 
َ
مندال

دةكات و لةوانةية بةقسةت نةكات  و 
سةرثَيضي بكات.

طرنطي جؤري خؤراك ضيية؟

 
َ

ثَيداني خؤراكي سوودمةند بةمندال
و دووركةوتنةوة لةثَيداني خواردنةوة 
طازييةكان و ثَيداني خؤراكي بةسوود 
لةجَيي شريةمةني و ساردةمةنييةكان 
بكرَيت،  ثةيـــِرةو  طرنطـــة  كارَيكـــي 
لةهةمانكاتـــدا طرنطيـــدان بةشـــتني 
دوابـــةدواي  بةتايبةتـــي  ددانـــةكان 
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شرييني. خواردني
كة نيية ئاسان زؤر باسة شايةني
لةخواردني بكرَيـــت لةمنداأل ِرَيطـــري
ئةوة فَيري ثَيويستة بةآلم شـــرييني،
خاوَين ددانةكانيان بـــةردةوام بكرَيت
جؤري تةنيـــا هةروةهـــا ِرابطـــرن،
ذمارةي كو

َ
بةل نيية، طرنط خؤراكةكة

خؤي طرنطي خؤراكيـــش وةرطرتنـــي
ئةو لةبريضووني بـــؤ هؤكارة هةيـــة،
دووبارةبوونةوةي شتني هةموو جارةو
ضة كة ثَيويســـتييةكي

َ
بةفل ددانةكان

لةدروســـتبووني ِرَيطرتن بـــؤ طرنطة 
ددانةكان. كلؤري

دةكرَيت وا لةمنداأل شَيوازَيك بةض
ددان بشكَيت لةثزيشـــكي كة ترسي
خؤشةويست ال دداني و ضارةســـةري
منداآلنمان كةسوكاري زؤربةي بَيت؟
ةكانيان

َ
مندال كـــة  هةيـــة ترســـيان 

بـــدةن ددان ثزيشـــكي  ثيشـــاني 
كلؤربوون دووضـــاري ددانيان كاتَيك
ةكةيـــان

َ
مندال نةوةكـــو دةبَيتـــةوة،

كارةكة بةرثةرضي و نةكات بةطوَييان
طرنطة ئـــةوةي هةرضةندة بداتةوة،
ئةوةية بكرَيت ثةيِرةوي لةم بـــوارةدا
الي ثزيشكي بؤ وردة بربَيت وردة كة
و حةز لَيبكرَيت واي و دداني ثســـثؤِر
ثزيشـــكي و ثَيبدرَيت برةو ئارةزووي
خؤش بوَيت دداني و ضارةسةري ددان
دةرووني فاكتةري بكات، ثةسةندي و
ثةسةندكردن بؤ طرنطة زؤر ةكة

َ
مندال

ئارةزووي ضارةسةركردنةكة خؤشي و
لةثزيشكةكةو ترس بةثَيضةوانةوة يان

ضارةسةركردنةكة.
ئةوةية ديكـــة طرنطي َيكـــي

َ
خال

ةكـــةي
َ
مندال ثَيويســـتة دايكةكـــة

بكةيت وا ئةطةر كة بةوةي نةترسَينَيت

دةتبةم ددانت يان لَيدةدةم دةرزيت 
ؤز

َ
ئال دةرووني بارَيكي بةمة دةكَيشم،

و دةبَيت ال دروست دةرووني و طرَيي
دةبَيت. ؤز

َ
ئال كارةكة ثرت

بةدةركةوتن دةســت تةمةنَيكدا لــةض

دةكةن؟

دةســـت شـــريييةكان ددانـــة 
لةدةمـــدا دةكـــةن دان

َ
بةســـةرهةل

مانطييةوة نزيك شـــةش لةتةمةنـــي
ددانة بيســـت ذمارةي هةموو و هـــةر
و دةردةكةون لةدةمدا شـــريييةكان
بؤ نيو لةتةمةنـــي دوو جَيطـــري دةبن
ئاسايي ثرؤسةيةكي وةك ساآلندا، سَي
خـــوارةوة شـــةويلطةي ددانةكانـــي
ثَيش مانط دوو بؤ بةمانطَيك نزيكةي
لةدةمدا سةروو شةويلطةي ددانةكاني
مانطي هةذدة لةتةمةني دةردةكةون،
12دداني شرييي نيودا و ســـاأل واتة
شـــةش واتة  دةردةكةون لةدةمـــدا 
سةروو شةويلطةي ثَيشـــةوةي دداني
شةويلطةي ثَيشةوةي دداني شةش و
نزيكةي ســـَي لةتةمةنـــي خـــواروو،
لةناو شريييةكان ددانة هةموو يدا

َ
سال

كة جَيطريبوون و دةركةوتوون دةمدا
20ددانة. ذمارةيان

سةرضاوةكان:
1. Manual of Community 

Dentistry SK Vivekananda 2004      
JAPEE Brothers Medical 

Publishers New Delhi.
 (The Dentist  االسنان (طبيب طؤظاري .2

االســـنان-بغداد- اطباء نقابة مجلة ملحق
العراق

 2002 ايار الخامس، العدد:
ددان-زانكؤي ثزيشكي كؤليذي *مامؤستاي

سلَيماني

ثياوان بؤ تةنيا
جياواز وَينةي و بةشـــَيواز ثياوان
وَيســـتانة

َ
هةل لةو لةذنان طوزارشـــت

شكســـتهَينان دووضاري كة دةكـــةن
خؤشياندا ثياوان لةنَيو و تيايدا دةبن
دةروونييانة بارة لةو طوزارشـــتكردن
لَييان ِرزطاركـــردن خـــؤ و ضؤنَيتـــي
و دةبن توِرة هةندَيكيـــان جياوازة،
زياتر لةوة هةندَيكيان دةكةن، هاوار
دةشكَينن و دةدةن و شت شت فِرَي
و توندوتيذ دةبن كاتانةدا تةنانةت لةو
هاوسةر بةرامبةر توندوتيذي لةوانةية
ئةمانة ةكانيـــان بنوَينن وَيِراي

َ
و مندال

يان بةتةنيا ـــن
َ
جَيدَيل

َ
مال زؤربةيـــان

دةخؤنةوة و دادةنيشـــن لةشوَينَيك
دةِرؤن كاركردنيان شوَيني بةرةو َيان
ســـةرقال بةئيشـــكردنةوة و خؤيان
كة لةثياوانيش هةندَيـــك  دةكـــةن، 
ئاســـتَيك تا دةروونيان ثَيكهاتـــةي
شكســـتةكاندا وَيســـتة

َ
لةهةل الوازة 

خواردنـــةوةي زؤر دةبةنةبةر ثةنـــا
ماددة لةِرَيـــي خؤيان و ســـِركردني
خواردني يـــان بَيهؤشـــكةرةكانةوة

هَيوركةرةوةكان. حةثة
ينةوةيـــةك

َ
لَيكؤل ئةنجامةكانـــي

وكراوةيةوة
َ
بال بةريتانيدا لةطاردياني

توَيذةرةوةكان بةوةي دةدات ئاماذة
دوورودرَيذ زنجريةكارَيكـــي لـــةدواي
طرنطرتين دياريكردني طةيشـــتوونةتة
مرؤظ لةســـةر كة نيشـــانانةي ئةو 
لةكاتي ئاماذةيةك وةك دةردةكـــةون
بةشكســـتيدا ئةوانيش هةســـتكردن
دةركةوتني و لةهةســـتكردن بريتني
هةستكردن ضوون و

َ
هةل زوو ةِراوكَي و

َ
دل

وناِرازيبوون تي
َ
بَيدةسةال و بةتةنيايي

ئةم دةركةوتني  لةكاتَيكـــدا لةخـــؤ
ذناندا و ثيـــاوان لةنَيـــو نيشـــانانة
لةو هةر و نني و جيـــاوازن يةك وةك
ثياوان كة هاتـــووة ينةوةيةدا

َ
لَيكؤل

كرني
َ
كؤنرِتؤل توانـــاي كةمرت لةذنان

دَيظيد د. م
َ
بةال هةية، تووِرةبوونيـــان

و ســـايكؤلؤذي ِراوَيذكاري كة بالدوين
ـ ساوســـامبتون لةزانكؤي وانةبَيذة
لةذنان ثياوان واية ي بةريتاني ثَيـــي
هةســـتكردن زياتـــر لةتواناياندايـــة
كةس ن

َ
نةيةل و بشارنةوة بةشكستيان

بكات. تَيبيني
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ي 2036 
َ
ِرؤذي 13ي ئةثريلي سال

لةوانةية ســـةرةتاي كؤتايـــي بَيت بؤ 
كارةســـاتَيك كة بةســـةر طؤي زةويدا 
دَيت، ثَيدةضَيـــت ِرؤذي قيامةت بَيت، 
ضونكة نةيزةكي ناســـراو بةئةثؤفيس  
Apophis كة ِرَيِرةوةكةي دةكةوَيتة 
ســـةر ِرَيـــِرةوي طؤي زةويـــةوة، لةو 
ِرؤذةدا خـــؤي دةكَيشـــَيت بةزةويدا، 
هـــةر بؤية لةئَيســـتادا كارَيكي فراوان 
لةئاراداية بةمةبةستي ضاوخشاندنةوة 
بةو هةوآلنةي كة دةدرَين بةمةبةستي 
كارةســـاتة  ئـــةو  دوورخســـتنةوةي 
ضاوةِروانكراوة لةطؤي زةوي و طؤِريني 

ِرَيِروي ئةو نةيزةكة.
ئةثريلـــي  13ي  هةينـــي  ِرؤذي 

ي 2029 ِرؤذَيكي يةكالكةرةوةو 
َ
ســـال

خؤئامادةكةر دةبَيت بؤ ئةو مَيذووةى 
ثَيدرا، ضونكة  ئاماذةى  لةســـةرةتادا 
لـــةو ِرؤذةدا دانيشـــتواني طؤي زةوي 
ضاويان دةضَيتة ســـةر ضاودَيريكردني 
ةي ئـــةو نةيزةكة كـــة بةخَيرايي 

َ
جول

20 هـــةزار كيلؤمةتر لةســـةعاتَيكدا 
بةتةنيشـــت زةويدا تَيثةِردةبَيت، ئةو 
نةيزةكةي كة تريةكةي 250 مةترةو 
كَيشةكةشي دةطات 20 مليؤن تؤن و 
زؤر بةئاسانيش لةسةر طؤي زةوييةوة 

دةتوانرَيت بةضاو ببينرَيت.
يية لةو ِرؤذي 

َ
ئةوةي جَيي خؤشحال

ي 2029دا ئةو نةيزةكة 
َ
هةينييةي سال

تَيثةِردةبَيت  بةتةنيشت زةويدا  كاتَيك 

ناكةوَيتة سةر ِرَيِرةوي طؤي زةوييةوة، 
بـــةآلم ئةمة ماناي ئةوة نابةخشـــَيت 
كة نةيزةكةكة مةترســـي لةسةر طؤي 
زةوي نيية، ضونكـــة طرفت لةوةداية 
ئةطـــةر نةيزةكي ئةثؤفيـــس لةنزيك 
زةوييةوة تَيثةِرببَيت لةســـنووري 30 
هـــةزار كيلؤمةتـــرةوة ئةوكاتة هَيزي 
دةبَيت  كاريطةريي  زةوي  ِراكَيشـــاني 
بؤ ســـةر ئةو نةيزةكـــةو رَيِرةوةكةي 
دةطؤِرَيت بةشَيوةيةك لةجاري دووةمدا 
 ِروودةدات 

َ
كة لـــةدواي حةوت ســـال

لةبينيني، ئةوكاتـــة رووبةِرووي زةوي 
دةبَيتةوة.

ناوي ئةو نةيزةكة لةداســـتانَيكي 
ميسرييةوة هاتووة كة ئةو ناوة لزةوي 

د. ئةسعد مزوري

2036 قيامةت ِروودةدات؟
د. ئةسعةد مزوري



40 سةردةم زانستى 32

ئةثؤفيس هةِرةشةي بةآلم تَيكدةدات،
ئاستةدا لةو خؤشبةختانة ِراستةقينة
باسي ميســـرييةكة داســـتانة نيية كة

لَيوةدةكات.
قةبارةية بـــةو نةيزةكَيك بوونـــي

سةرتاسةريي  كارةســـاتَيكي بةماناي
ئةوةشـــدا ئةوةي 

َ
لةطةل بةآلم نيية،

و ِروودةدات بةريةككةوتنـــةدا لـــةو 
دةكةوَيتة لَيـــي ئـــةو دةرةنجامانةي

ترسناكن.
خؤيدا  1908 نةيزةكَيـــك ي

َ
ســـال

2000 كيلؤمةتر  نزيكةي و بةِروسيادا
ئةو لةدارســـتانةكاني ضوارطؤشـــةي
تريةكةي هةرضةندة وَيرانكرد، وآلتةي

60 مةتر، هةمان شـــت  دةطةيشـــتة
ثَيش ِروويدا ئةمريـــكا لةئةريزؤنـــاي

َيكي 
َ
ضال  لةمةوبةر و

َ
ســـال 50 هةزار

مةتر و تريةي 1200  170 ـــي
َ
بةقوول

تريةي ئةو لةكاتَيكدا دروستكرد، مةتر
نةدةكرد. تَيثةِري مةتر لة40 نةيزةكة

خؤي ئةثؤفيس نةيزةكـــي ئةطةر
كارة دةبَيتة ئةو بكَيشـــَيت بةزةويدا،
لـــةزةوي طةورة زيانَيكـــي مايـــةي 

واية880 مليؤن  بةشَيوةيةك وةك ئةوة
TNT ياخـــود 60 هةزار بؤمبي  تؤن
بؤمبةكةي ئةتؤمي لةســـةر ئاســـتي
بةزةويدا، خؤي بكَيشـــَيت هَيرؤشيما
ثارضةيةكي بؤئةوةي بةسة وزةية ئةو
ئةطةر لةناوبةرَيت، زةوي لةطؤي طةورة
دةرياوة، نـــاو كةوتة نةيزةكةكـــةش
ئةوكاتة ضاوةِروانكراوترة  ئةمةش  كة

َيكدروستدةكاتبةقووآليي2500 
َ
ضال

ئةو  8 كيلؤمةتر، نيوةتريةي كة مةتر
دروســـتكردني مايةي دةبَيتة كارةش
كة وَيرانكـــةر نوَيـــي تســـونامييةكي
دةريا لةكةنار كيلؤمةتر هةزار بةدةيان

تَيدانامَينَيت. ذياني نزيكةكاندا
لةبـــواري كـــة ئـــةو زانايانـــةي
يةكةمجار بؤ كاردةكةن طةردوونناسيدا
لةمةوبةرئةونةيزةكةيان

َ
ثَيشسَيسال

ئةوةي دواي ئاشكرايانكرد، دؤزييةوةو
نةيزةكة كة ئةو ِرَيطةية حيسابكرا ئةو
24ي ِرؤذي دةيرِبَيـــت،  زةوي ِرووةو

2004 ناســـا  ي
َ
ديســـةمبةري ســـال

ئةو بةريةككةوتني مةترسي ِرايطةياند:
 1:233 طؤي زةويدا

َ
لةطـــةل نةيزةكة

ثلةبةندي يةكةمجارة بؤ ئةمةش هةية،
ةي

َ
لةكؤمةل بكرَيت نةيزةكَيك مةترسيي

تورينو، ثَيـــوةري بةثَيـــي دووةمـــدا
تةنة مةترســـيي بةثلةي كةئامـــاذة 
دةكةونة كة دةكات طةردوونييـــةكان
سةرِرَيِرةويزةوي، بةثَييئةنجامةكاني
مةترسيي ئاماذة بةوةدةكات كة ناسا
بةزةوي لةخؤكَيشانيدا كة نةيزةكة ئةو

2036 دةطاتة 1:45000  ي
َ
لةســـال

ثَيشوو. ثَيوةري هةمان بةثَيي
تةنيا مةترسي نةيزةكي ئةثؤفيس
هةِرةشة كة ئاسماندا لةبؤشـــايي نيية
29ي ضونكة ِرؤذي لـــةزةوي دةكات،
نزيك  نةيزةكَيك لةزةوي

َ
ئةمسال ئابي
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كة ،85275 كـــة ذمارةكةي بووةوة
و كيلؤمةترَيك ضةنـــد نيوةتريةكـــةي

بوو  كيلؤمةتر 40 هةزار خَيراييةكةشي
يية

َ
خؤشحال جَيي ئةوةي لةسةعاتَيكدا،

ثارَيزراوةوة لةدوورييةكي نةيزةكة ئةو
مليؤن  لة12  كـــة تَيثةِربوو، لةزةوي
ئةم تَيثةِربوو، لةزةوييـــةوة كيلؤمةتر

دووري  30 ئةوةنـــدةي دوورييـــةش
لةزةوييةوة. مانطة

مةترســـيةكي هيض نزيكانة بـــةم 
ســـةرةِراي لةئارادا نيية، ِراســـتةوخؤ
نةيزةكـــةكان ِرؤذانـــة ئـــةوةي كـــة
ئةوةي زةوي، ِرووي ســـةر دةكةونـــة
بضووكن، زؤر ئةوان ية

َ
خؤشحال مايةي

زةوي بةرطةهةواي بـــةر
َ

لةطةل كاتَيك
بةشـــَيوةي و دةســـووتَين دةكةوَيت
ثَييان ثَيشرت دةردةكةون، كة شيهاب
و زةوين ثارَيـــزةري وابـــووة ئةوانـــة
هةندَيك دةكةن، جنؤكةكان ِراوةدووي
ســـووتانيان لةدواي  نةيزةكانـــة  لةو 
زةوي، سةر دةطةنة ثاشـــماوةكانيان
مةترســـييةكي ئةوتـــؤ بـــةآلم هيـــض

دروستناكةن.
ِرووبةِرووي كة ِراستةقينة مةترسي
قةبارة نةيزةكة لةاليةن دةبنةوة زةوي
نةيزةك يةكةمـــني طةورةكانةوةيـــة،
لَينرا ناوي دؤزرايةوةو 1801دا ي

َ
لةسال

ئاماري 200  تائَيستا Ceres ئةمِرؤش
ضةقةكانيان كة كـــراوة نةيزةك هةزار

لةنَيوانياندا  دةبن، لة100 مةتر زياتر
هةن  نةيزةك 1000 هـــةزار نزيكـــةي
ضةند دةطاتة نيوةتريةكةيـــان كـــة 
كارةساتَيكي دةشتوانن و كيلؤمةترَيك
خؤثَيداكَيشـــاني قَينن،

َ
بخول جيهانيي

هؤكاربوون بةزةويـــدا نةيزةكانة  ئةو 
ثَيش دةيناســـؤرةكان بؤ لةناوضووني

هةروةها  لةمةوبةر،
َ

ســـال 65 مليؤن

بوونةوةرةكاني 85%ي لةناوضونـــي
خوارةوةي كةوتنة هؤكارةكةي دةريا

بووة. نةيزةكانة ئةو
كارةســـاتي يةكةم لةوكاتـــةوةي
لةســـةر ذيـــان جيهانـــي ِروويـــداوة
كـــردوةو طةشـــةي زةمـــني ِرووي 
لةضاوةِروانـــي بةرةوثَيشـــةوةضووةو
جؤرةداية، لةو ديكةي كارةســـاتَيكي
مرؤظ هةرضةنـــدة ســـةركةوتنةكاني
لةو بؤئةوةي بةزةوي دةدات ضانسَيك
يةكةم ِرزطاربكات، خؤي كارةســـاتة
لةاليةن نرابَيت لةوبارةيةوة كة هةنطاو
ئاذانســـي ناساوة بوو كاتَيك نةخشةي
مةترسييةكي نةيزةكانةي كَيشا كة ئةو
داهاتووي بؤ هةيـــة ضاوةِروانكراويان
لةنةوةدةكانـــي زةوي، ِرووي ســـةر 
ناوةندَيكي ثَيشوودا ناســـا ســـةدةي

 Spaceguars Survey بةنـــاوي
Program ثَيكهَيناكةئةركيبريتيبوو 
نةيزةكةكان دووريي وَينةي لةكَيشاني
لةكيلؤمةترَيك كـــة نيوةتريةكانيـــان
بةو ناســـا ئاذانســـي زياترة، ئَيســـتا

700 نةيزةك  لةسةر زانياري قةبارانة
4 هةزار  لةسةر زانياري هةروةها هةية،
بضووكة، قةبارةكانيان كة هةية نةيزةك
2020يش ي

َ
ســـال كؤتاييهاتني ثَيش

كة هيـــوادارن زانا طةردوونناســـةكان
خاوةن نةيزةكة 90%ي وَينةي دووري

لة140  كة بكَيشن طةورةكان نيوةترية
طةورةترن. مةتر

ئامادةكردنـــي دووةم هةنطـــاوي
كاتَيك ئـــةوةي لةبارةي ِراثؤرتَيكـــة
دةبَيتةوةو نزيـــك لةزةوي نةيزةكَيك
دروســـت دةكات ضـــؤن مةترســـيي

ببنةوة؟ ئةو نةيزةكة ِرووبةِرووي
دةبينني هؤليـــوددا لةفيلمةكاني
طواية كة ئةوةدةكةن كة ثَيشـــنيازي

نةيزةكانةدا بـــةو ئةتؤميي بؤمبَيكي
مةترسيي كة دةبنة مايةي بتةقَيننةوة
زانايان بؤسةرزةوي،لةواقيعيزانستيدا
مووشـــةكَيكي داني

َ
هةل كة ثَييانوايـــة

و ئاســـمان بؤشـــايي طةورةو قورس
ضارةســـةرَيكي نةيزةكةكةوة لةنزيك
دةكات، هةروةها ةتة

َ
حال تةواوةتي ئةو

لـــــةدوورييةكـــي ثــــارَيــــزطـــاري
دياريكراودةكاتلةتةنيشتنةيزةكةوة،
مووشةكة بةسة ئةو ِراكَيشـــاني هَيزي
نةيزةكةكة لةسةر كاريطةريي بؤئةوةي
بخاتةوة دووري بؤئـــةوةي  هةبَيـــت

زةوي. لةِرَيِرةوي
سةركةوتووبَيت ثالنة ئةو بؤئةوةي

مووشةكة  2027 ئةو ي
َ
سال ثَيويستة

بكرَيت، ئاســـمان بؤشايي ئاِراستةي
 300 نزيكةي مووشةكةش ئةو نرخي
ئةم لةِراســـتيدا دةبَيت، دؤالر مليؤن

دؤالري كةمرتة  150 مليـــؤن نرخـــة
كة لةيةك ِرؤذدا لةتَيضووني مووشةكَيك
بؤشـــايي ئاسمان دةكرَيت، ئاِراستةي
تَيضوونيئةوثِرؤذةيةلةئةستؤ بةآلمكَي
ثِرؤذةكة كَي لَيثرســـراوَيتي دةطرَيت؟
كَي هةروةها خؤي؟ ئةستؤي دةطرَيتة
دةطرَيت؟ لةئةستؤ ثرؤذةكة شكستي
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ي 
َ
تي نؤبل

َ
سَي زاناي ئةمةريكي خةال

ي 2009 يان لةبواري نؤذداريدا 
َ
ســـال

بؤ  لةبةرامبةر كارةكانياندا  ثَيبةخشرا 
دؤزينةوةي تيلؤمرييـــز كة ئةنزيمَيكة 
سةرة بضووكةكاني كرؤمؤسؤمةكان نوَي 
 
َ
دةكاتةوة  و ئةمةش ئاسؤيةكي نوَي واال

بوون بةسةر ثريي 
َ
دةكات لةبةردةم زال

و ضارةسةركردني نةخؤشي شَيرثةنجة.
دامةزراوةي كارولينسكاي سويدي 
بةهةريةك  بةخشـــي  ي 

َ
نؤبل تـــي 

َ
خةال

لةزانكؤي  بـــورن  بالك  لةئيليزابيـــس 
كاليفؤرنيا و كارول طريدر لةزانكؤي جؤن 
هوبكينز و جـــاك زوزتاك لةثةيمانطاي 
 لةزانكؤي 

َ
هـــاواردي ثزيشـــكي بـــاال

كارولينســـكا  دامةزراوةي  هارفـــارد. 
كـــة يةكَيكة لةو اليةنانةي بةرثرســـة 
 هاوشـــان 

َ
تي نؤبل

َ
لةبةخشـــيني خةال

 ئةكاديمياي شاهانةي سويدي، 
ََ

لةطةل
َيـــت ئةو ســـَي زانايـــة توانيويانة 

َ
دةل

كرؤمؤسؤمةكان  كؤثيكردني  ضؤنَيتي 
بدؤزنةوة  لةشيبوونةوة  ثاراستنيان  و 
لةهةرةكَيشـــة  دووان  بةمـــةش  و 
طةورةكانـــي مـــرؤظ كـــة ثريبوون و 
نةخؤشـــيي شـــَيرثةنجةية ضارةسةر 
ِرةهةندي  ئـــةم دؤزينةوانـــة  دةبن و 
نوَييان بةتَيطةيشتن لةخانة بةخشي و 
ميكانيزمةكاني  سةر  تيشكيان خستة 
هانيـــدان  و  شـــَيرثةنجة  نةخؤشـــي 

نوَي. ضارةســـةري  ثةرةثَيداني  بـــؤ 
ئيليزابَيس بالك بورن كة بةبنةضة 
تسمانيية يةكَيكة لةو سةد كةسايةتيية 
طرنطـــة لةجيهاندا كة طؤظـــاري تايم 
وكردوونةتةوة كارول طريدر-

َ
نـــاوي بال

يش سةرؤكي بةشـــي مايكرؤبايؤلؤذي 
و توَيذينـــةوة جينييةكانـــة لةزانكؤي 
هوبكينـــزي ئةمةريكي كة يةكَيكة لةو 
ســـَي براوةية ِرايطةياند تا ئَيستا بِرَيك 
لةئةنزيمي تيلومرييز لةجةستةي مرؤظدا 
دؤزراوةتةوة لـــةو خانانةدا كة خؤيان 
نوَي دةبنةوة وةك خانةكاني ثَيست و 
لينجة ثةردة و خانة شَيرثةنجةييةكان  
ي طةورة 

َ
و لَيـــرةوة ئةو ئةنزيمـــة ِرؤل

دةبينَيـــت لةهاندانـــي طةشـــةكردني 
ئةمةش  شـــَيرثةنجةييةكان،  وةرةمة 
لـــةو  هةيـــة  طـــةورةي  بايةخَيكـــي 
توَيذينةوانـــةي ئامانجيان ثةرةثَيداني 
حـــةثــــةكانـــي دذة شـــَيرثةنجةية.

ي 
َ
تي نؤبل

َ
لةبواري فيزياشـــدا خةال

ي 2009 بةخشـــرا بةزانايـــان 
َ
ســـال

ضارلزكاو ويالرد بؤيل و جؤرج سميس. 
كاو  ِرايطةياند  ناوبـــراو  ئةكاديميـــاي 
لةبةرامبةر  تةية 

َ
شايســـتةي ئةو خةال

لةبواري  بَيشوومارةكاني  دةستكةوتة 
لةِرَيـــي  ِرووناكيـــدا  طواســـتنةوةي 
ةكانةوة بؤ مةبةستي ثةيوةنديية 

َ
ِريشال

بيناييةكان، لةكاتَيكدا هةريةك لةبؤيل 

يان ثَيبةخشرا 
َ
تي نؤبل

َ
و ســـميس خةال

لةبةرامبةر داهَيناني تةكنيكي طؤِريني 
جؤرةكانـــي ِرووناكـــي بـــؤ زانياريية 
ذمارةييةكان  و ئةمةش ئةو بناغةيةية 
وَينةطرتني  لةتةكنيكةكاني  زؤرَيك  كة 
نـــراوة وةك كامَيراي  لةســـةر بنيات 
ظيديـــؤي ذمارةيـــي و ضاودَيري كردن  
بةمانطة دةستكردةكان شايةني باسة 
كاو لةشـــةنطاي 1933 لةدايك بووة 
و خاوةنـــي ِرةطةزنامـــةي بةريتاني و 
تةكةي 

َ
نيـــوةي خةال ئةمةريكييـــة و 

بِرةكـــةي دة مليؤن  ثَيبةخشـــرا كة 
م 

َ
كرؤنـــة (1.4 مليـــؤن دؤالر)، بـــةال

بؤيل لةدايكبـــووي 1924 و خاوةني 
و  و كةنةديية  ئةمةريكي  ِرةطةزنامةي 
طري 

َ
سميس لةدايكبووي 1930 يةو  هةل

ِرةطةزنامـــةي ئةمةريكييـــة كة بوونة 
تةكة.

َ
خاوةنـــي نيوةكةي ديكةي خةال

ـــي كيميـــاش بـــؤ 
َ
تـــي نؤبل

َ
خةال

ي 2009 بةخشـــرا بةذنة زاناي 
َ
ســـال

و   (
َ

يوناس (70سال ئادا  ئيســـرائيلي 
هةردوو زانـــاي ئةمةريكي فنكاترامان 
) و تؤماس 

َ
راماكريشـــنان (57ســـال

لةبةرامبـــةر   (
َ

(69ســـال ســـتايتز 
ِرايبؤسؤمةكان  دةربارةي  كارةكانيان 
 دةكات لةبةردةم 

َ
كة بوارَيكي نوَي واال

بةرهةمهَينانـــي ئةنتيبايؤتيكي نوَيدا.

ى 2009
َ

ي سال
َ

تةكاني نؤبل
َ
خةال

 كاو                        ئادا                         سميس                   تؤماس                    بؤيل                       فنكاترامان
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ييةوة دةستثَيدةكات
َ

سَيكس لةضل سال
د. فةوزية دريع
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فةيلةســـوَّـ بةريتاني برناردشـــؤ 
ييةوة 

َ
َيت: ذيان لةشةســـت ســـال

َ
دةل

دةســـت ثَيدةكات، بـــةِراي من ئةمة 
ِراســـت نييـــة، ثيـــاو و ذن ذيانـــي 
ييةوة 

َ
ســـال لةشةست  فةلســـةفييان 

دةســـت ثَيدةكات  لـــةدواي ئةوةي 
ثِر دةبن لةدانايي بةهؤي شـــارةزايي 
و ئةزموونـــي ذيانيانـــةوة كةلةثةنجا 
 تَيثةِربووة، ذن و ثياو لةتةمةني 

َ
سال

يدا ئةطةر لةذياندا مابن 
َ
شةست ســـال

و بِرَيك تةندروســـتيان باش بَيت ئةوا 
لةســـةر ئةو يادةوةرييانة دةذين كة 
تَيثةِريـــوة و ئـــةو بارودؤخانةي كة 
لةســـةري  دوورودرَيذة  ِرؤذطارَيكـــي 

ِراهاتوون.
و  ســـايــــكؤلـــــــؤذيي  بـــةِراي 
بايؤلؤذييةكان زؤربةي ثياوان و ذنان 
يدا تووشي 

َ
لةتةمةني شةســـت ســـال

ئةو  وادةكات  كـــة  دةبن  الوازييـــةك 
شـــَيوةكانييةوة  بةهةموو  سةرةتاية 
ئةســـتةم بَيت ئةطةر ذيان لةشةست 
ييةوة دةســـت ثَيبكات، تةنانةت 

َ
سال

بةثَيي  ئةطةر ســـةرةتايةك هةبَيـــت 
مرؤظي  تةمةنـــي  ناوةندي  لؤذيكـــي 
خؤرهةآلتـــي كة تةمةني دةطاتة نزيك 
ي، ئةوا ئةو سةرةتاية 

َ
60 بؤ 65 سال

َيني 
َ
بل زؤر كورتـــة. ئةوةندة بةســـة 

ئةو كةســـةي ئةو وتةيةي سةرةوةي 
َيت ذيان لةشةست 

َ
وتووة واتة كة دةل

مرؤظَيكي  دةســـتثَيدةكات  ييةوة 
َ
سال

خؤرئاوايية لةوانةشة تائاستَيك ِراست 
بكات، ضونكة ناوةندي تةمةني مرؤظ 
ة 

َ
لةخؤرئاوادا، لةنَيوان 75 بؤ 80 سال

ئةمةش وادةكات ئةو ئةطةرة هةبَيت 
ييةوة دةســـت 

َ
كة ذيان لة 60 ســـال

ثَيبكات.

ي 
َ
بـــةِراي مـــن تةمةني ضل ســـال

ســـةرةتا  بؤ  دروســـتة  تةمةنَيكـــي 
يـــان بؤئةوةي  ِريشـــةوة،  لةِرةط و 
سةرةتاي نوَي بهَيننة ناو ئةو ذيانةي 
 تيايدا دةذين. 

َ
كـــة ئَيمةي ضل ســـال

بةجؤرَيك  و  بةزيرةكييـــةوة  ئةطـــةر 
 قؤناغي ضل 

َ
لةمَيشك سافييةوة لةطةل

ةمان كرد ئةوا خؤمان 
َ
يدا مامةل

َ
ســـال

نـــاوازةدا  َيكـــي 
َ
لةخال دةبينينـــةوة 

وةســـتاوين كـــة جيـــاوازة لةهةموو 
قؤناغةكانـــي تةمةنمـــان. هيض لةوة 
جوانـــرت نيية لةناوةِراســـتي تةمةندا 
وةســـتابيت و ئةمالت ئةو بةشـــةي 
ذيانت بَيت كة ِرؤيشـــتووة و بةسةرت 
بردووة و ئةو الت ئةو بةشـــةي ذيانت 
بَيـــت كةبةِرَيوةيـــة. ئةطـــةر كةمَيك 
مَيشكمان ساف بَيت، دةتوانني نيوةي 
يةكةم لةذيانمان واتة نيوةي ِرؤيشتوو 
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فةيلةســـوَّـ بةريتاني برناردشـــؤ 
ييةوة 

َ
َيت: ذيان لةشةســـت ســـال

َ
دةل

دةســـت ثَيدةكات، بـــةِراي من ئةمة 
ِراســـت نييـــة، ثيـــاو و ذن ذيانـــي 
ييةوة 

َ
ســـال لةشةست  فةلســـةفييان 

دةســـت ثَيدةكات  لـــةدواي ئةوةي 
ثِر دةبن لةدانايي بةهؤي شـــارةزايي 
و ئةزموونـــي ذيانيانـــةوة كةلةثةنجا 
 تَيثةِربووة، ذن و ثياو لةتةمةني 

َ
سال

يدا ئةطةر لةذياندا مابن 
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شةست ســـال

و بِرَيك تةندروســـتيان باش بَيت ئةوا 
لةســـةر ئةو يادةوةرييانة دةذين كة 
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و  ســـايــــكؤلـــــــؤذيي  بـــةِراي 
بايؤلؤذييةكان زؤربةي ثياوان و ذنان 
يدا تووشي 

َ
لةتةمةني شةســـت ســـال

ئةو  وادةكات  كـــة  دةبن  الوازييـــةك 
شـــَيوةكانييةوة  بةهةموو  سةرةتاية 
ئةســـتةم بَيت ئةطةر ذيان لةشةست 
ييةوة دةســـت ثَيبكات، تةنانةت 

َ
سال

بةثَيي  ئةطةر ســـةرةتايةك هةبَيـــت 
مرؤظي  تةمةنـــي  ناوةندي  لؤذيكـــي 
خؤرهةآلتـــي كة تةمةني دةطاتة نزيك 
ي، ئةوا ئةو سةرةتاية 

َ
60 بؤ 65 سال

َيني 
َ
بل زؤر كورتـــة. ئةوةندة بةســـة 

ئةو كةســـةي ئةو وتةيةي سةرةوةي 
َيت ذيان لةشةست 

َ
وتووة واتة كة دةل

مرؤظَيكي  دةســـتثَيدةكات  ييةوة 
َ
سال

خؤرئاوايية لةوانةشة تائاستَيك ِراست 
بكات، ضونكة ناوةندي تةمةني مرؤظ 
ة 

َ
لةخؤرئاوادا، لةنَيوان 75 بؤ 80 سال

ئةمةش وادةكات ئةو ئةطةرة هةبَيت 
ييةوة دةســـت 

َ
كة ذيان لة 60 ســـال

ثَيبكات.

ي 
َ
بـــةِراي مـــن تةمةني ضل ســـال

ســـةرةتا  بؤ  دروســـتة  تةمةنَيكـــي 
يـــان بؤئةوةي  ِريشـــةوة،  لةِرةط و 
سةرةتاي نوَي بهَيننة ناو ئةو ذيانةي 
 تيايدا دةذين. 

َ
كـــة ئَيمةي ضل ســـال

بةجؤرَيك  و  بةزيرةكييـــةوة  ئةطـــةر 
 قؤناغي ضل 

َ
لةمَيشك سافييةوة لةطةل

ةمان كرد ئةوا خؤمان 
َ
يدا مامةل

َ
ســـال

نـــاوازةدا  َيكـــي 
َ
لةخال دةبينينـــةوة 

وةســـتاوين كـــة جيـــاوازة لةهةموو 
قؤناغةكانـــي تةمةنمـــان. هيض لةوة 
جوانـــرت نيية لةناوةِراســـتي تةمةندا 
وةســـتابيت و ئةمالت ئةو بةشـــةي 
ذيانت بَيت كة ِرؤيشـــتووة و بةسةرت 
بردووة و ئةو الت ئةو بةشـــةي ذيانت 
بَيـــت كةبةِرَيوةيـــة. ئةطـــةر كةمَيك 
مَيشكمان ساف بَيت، دةتوانني نيوةي 
يةكةم لةذيانمان واتة نيوةي ِرؤيشتوو 
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بســـةنطَينني، 
َ
يان ِرابردوو لةذيان هةل

ســـةنطاندنةوة، 
َ
لةســـؤنطةي ئةو هةل

دةتوانني نيوةي دووةمي ذيانمان واتة 
ئةوةي بةِرَيوةيـــة وَينابكةين، ئةطةر 
تَيِرامان لةســـةرةتاي ذيانمان بكةين 
هةناســـةمان  ِرامانكردووة،  دةبينيت 
سوار بووةو دووضاري كؤست و كَيشة 
قؤناغي  بوويـــن، ضونكة سروشـــتي 
ي و ســـةربازيي و طةنجَيتي بةو 

َ
مندال

ة بكةيت 
َ
شـــَيوةيةية كة دةبَيـــت هةل

و تووشـــي طريوطرفت ببيت و هيالك 
ببيت. 

يدا 
َ
وةســـتان لةتةمةني ضل ســـال

هاوســـةنطرتةو شـــارةزايي و ذيري و 
زياترة ئةطةر فرسةتمان  سةقامطريي 
بةئةقأل بةخشـــي هاوســـةنطي بكات 
نَيطةتيظانةي  بابةتـــة  ئـــةو  لةنَيوان 
ِرؤيشتوون و ئةو بابةتة ثؤزةتيظانةي 
ـــي ئةقأل و 

َ
دةمانةوَيـــت ببَيـــت، خال

بناغةي  هاوسةنطي  ِراطرتني  ئريادةي 
دياريكردني ضريؤكي ثشَيوي تةمةني 

بوونة.
َ
كامل

تَيثةِريـــن يان ســـةرةتاي ضوونة 
بؤ  لةكةســـَيكةوة  ئةم تةمةنةوة  ناو 
كةســـَيكي ديكة جيـــاوازة، لةوانةية 
َيـــن: ئَيمة دووضـــاري ئةو 

َ
زؤرَيـــك بل

ثشـــَيوييانة نةبووين يان هاوبةشـــي 
بِرَيكي ســـادةي  ذيانمـــان دووضاري 
ئةو ثشـــَيوييانة بووة، لةوانةية ِراي 
َيـــت: بةهةموو ئةو 

َ
بل ديكة هةبَيـــت 

ثشَيوييانةدا ِرؤيشتووم، كةواتة بؤضي 
لةمةدا جياوازين و هةمووشمان لةيةك 

تةمةنداين؟
بـــؤ وةآلمدانـــةي ئةم ثرســـيارة 
َيك فاكتةر هةن لةســـةر 

َ
َيني كؤمةل

َ
دةل

بناغـــةي ئةوانـــة جـــؤر و قةبارةي 

دياري  ِروودةدةن  ثشـــَيوييانةي  ئةو 
دةكرَيـــت و بةِراي ئَيمة ئةو فاكتةرانة 

ئةمانةن:
يـــان  ئامادةباشـــي كةســـي   .1
خؤِرســـكي كةثَيوةي لةدايك دةبني و 
وادةكات هةندَيكمان ئامادةباشـــيمان 
زياتـــر بَيـــت بةرامبةر ئـــةو بارودؤخ 
و قؤناغانـــةي قةيراناويـــن لةذياندا، 
هةروةها بةهةمان شَيوة وةآلمدانةوةي 
نَيطةتيـــظ يان ثؤزةتيظمـــان لةطةأل 
يـــان  بوونمانـــدا 

َ
كامل قؤناغةكانـــي 

دةرخستني بِرَيكي كةم لةثشَيوي لةو 
ئةمانة هةموويان  قؤناغةي تةمةنـــدا 
ثةيوةندييـــان بةو ئامادةباشـــييةوة 

هةية.
2. ئـــةو بارودؤخةي كـــة تيايدا 
َيكي ســـةرةكي دةبينَيت 

َ
دةذيـــن ِرؤل

بةثشـــَيوي  هةندَيكمان  كـــة  لةوةي 
بوونـــدا تَيثةِرين يان نا، 

َ
قؤناغي كامل

ئةطةر بارودؤخةكان خراث و نَيطةتيظ 
بـــوون ئـــةوا ئةطـــةري تَيثةِرين بةو 
ثشـــَيوييانةدا زياترةو ئةطةر بارودؤخ 
باش بوو ئةوا بةئاسوودةيي قؤناغةكة 

دةبِرين.
قؤناغةكاني  شـــارةزاييةكاني   .3
ِرابردوو لةذياندا، ئةطةر شارةزاييةكان 
ةمةند و باش بوون و مرؤظ سوودي 

َ
دةول

تَيثةِربووني  لةطـــةأل  ئةوا  لَيوةرطرتن 
كاتدا ئريادة ثةرةدةسَينَيت و دةبَيتة 
ئامِرازَيكي بـــاش بؤ بةِرَيكردني ذياني 
ـــةوي بابةت و 

َ
داهاتـــوو طرتنـــي جل

بارودؤخـــةكان لةقؤناغة طؤِراوةكاني 
تةمةندا.

بووندا 
َ
ي سَييةم لةقؤناغي كامل

َ
خال

ئَيمة  طرنطـــرتة، ضونكة  لةهةموويان 
بةرامبـــةر ئةو سروشـــتةي كة تيايدا 

دةســـةآلتَيكمان  هيض  لةدايكبوويـــن 
نيية، وةآلمدانةوةمان لةطةأل زانياريية 
وةآلمدانةوةيةكـــي  خؤِرســـكةكاندا 
خؤبةخؤييـــة، لةوانةيـــة نةتوانني بؤ 
ي 

َ
ماوةيةكـــي دوور و درَيـــذ كؤنرتؤل

هةندَيـــك بارودؤخي كتوثِر لةذيانماندا 
بووندا 

َ
بكةين، بةآلم لةطةأل تةمةني كامل

شارةزايي زؤرمان دةست كةوتووة و 
كاتي ئةوة دَيـــت لةناخماندا ئريادةي 
قَينني 

َ
كردنـــي بـــارودؤخ بخول

َ
كؤنرتؤل

ي سروشـــتمان بكةين، ئةم 
َ
و كؤنرِتؤل

هَيزي ئريادةيـــة وا لةزؤرمان دةكات 
يدا بةوثةِري 

َ
لةتةمةنـــي ضـــل ســـال

تواناوة بوةســـتني و بِريار دةربارةي 
بةهةموو  داهاتوومان  ئَيســـتاو  ذياني 

طؤشةكانييةوة بدةين.
لةوانةيـــة هةندَيك ثَييـــان وابَيت 
مةسةلةكة ئةســـتةمةو بةو ئاسانيية 
نيية كة ِرَيطةكاني يان شـــَيوازةكاني 
لةسةر كاغةز تؤمار دةكرَيت، لةِرووي 
ئـــةو  خســـتنةِرووي  ثرةنســـيثةوة 
ئةستةميية ضارةسةرَيكي ئاسانةو هيض 
هيالكي و ماندووبوونَيكي ناوَيت. ئريادة 
هيالككردنة،  و خؤ  بةئةرك  ثَيويستي 
كاتَيكيش وةك تـــؤث خؤت دةدةيتة 
َينَيت 

َ
بتجول دةوروبـــةر  هـــةواي  بةر 

ئةوة ثَيويســـتي بةهيض ماندووبوونَيك 
لةسةر  لةسووربوون  ماندووبون  نيية، 
بِريارةوة دَيت، ذيان هاوكَيشـــةيةكي 
ةوي بابةت 

َ
ئاسانة ئةطةر توانيمان جل

و بارودؤخ و مةســـةلةكان بةدةستي 
خؤمانةوة بطرين، ئَيمة ضل ساأل يان 
ئةوانـــةي كة لةضلةكانـــي تةمةنداين 
توانـــاي ئةمةمـــان هةية. ســـةرةتا 
ئارةزوومـــان هةية خاوةن ئريادة بني 
ثاشان لةسةر بةهَيزكردني ئريادةمان 
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ِراهَينان دةكةين بةو شـــَيوةيةي كة 
بضَيت،  بةِرَيوة  ذيانمـــان  دةمانةوَيت 
دةبَيت  ي دةرضوون ضؤن 

َ
خال كةواتة 

و لةكوَيوة دةست ثَيدةكات؟
دةرضوون ثَيويستة لةسادةكردني 
ذيانمانـــةوة بَيت، لةو تةوةرانةوة كة 
ئَيمةي ذنـــان و ثيـــاوان دةروونمان 
بدةين 

َ
هةول دةسوِرَيتةوة  بةدةورياندا 

دةربارةي ئةو مةسةالنةي كةبوونمان 
بينا دةكات، بِريار بدةين.
1. شَيوةو ِرووخسار

ئةطةر ذنيت يـــان ثياويت، طرنط 
نيية واقيعي بة، ئةمة ئَيســـتا شَيوة 
و ِرووخســـاري تؤية زؤر بابةت هةية 
بةتَيثةِربوونـــي ِرؤذطـــار دةطؤِرَيت و 
يـــان بكةيت، 

َ
تـــؤ ناتوانيـــت كؤنرِتؤل

هةندَيك مةســـةلة يان اليةني ديكةش 
ي بكةيت، 

َ
هةية تؤ دةتوانيت كؤنرِتؤل

 
َ

بؤضي بةرامبةر ئةو طؤِرانانةي لةطةل
ِروودةدةن  ِرؤذطـــاردا  تَيثةِربوونـــي 
تةنط دةبيت، لةكاتَيكدا 

َ
نيطةران و دل

هةموو ئةو كةســـانةي لةدةوروبةرتن 
تَيدةثـــةِرن،  طؤِرانـــدا  بةهةمـــان 
ذيانـــي هاوضةرخ لةئَيســـتادا هةندَيك 
ثَي بةخشيوويت  زيادةي  ضارةسةري 
ئامادةكراوةكانـــي جوانكاري و  وةك 
ِرَيطةكاني بايةخدان بةشَيوةت، ئةطةر 
ويســـتت زيادةِرؤيش بكةيت هةستت 
بـــةوة دةروونـــت دةحةوَيتةوة  كرد 
جوانكاري  نةشـــتةرطةري  دةتوانيت 
ئةنجامبدةيـــت، ئـــةو بِريـــارة تةنيا 
ثةيوةندي  و  دةطةِرَيتـــةوة  بؤ خؤت 

بةكةساني ديكةوة نيية.
زؤر كـــةس دةناســـم دةروونيان 
بةرةو باشـــرت طؤِرانكاري بةســـةردا 
نةشتةرطةري  ئةوةي  لةدواي  هاتووة 

ئةنجامداوة،  ثَيســـتيان  ِراكَيشـــاني 
بةآلم ذنَيكيش دةناســـم ناســـنامةي 
دةرووني خـــؤي لةدةســـتدا لةدواي 
ئةوةي نةشتةرطةري جوانكاري كرد، 
بِريار بِرياري تؤيـــة، بةآلم دةربارةي 
شـــَيوة و ِرووخسارمان با واقعي بني، 
ئايا تؤ بةِراستي جوانيت لةدةستداوة 
َيني 

َ
يان جوانيةكةت طؤِراوة، بؤضي نال

َين 
َ
دةل زؤربةمـــان  بؤضي  طؤِراويـــن! 

بووة؟  ثَيستمان ضرض  و  طةورةبووين 
ترسان لةضرض و لؤضي وا لةزؤربةمان 
دةكات ماَّـ طؤِران بةخؤمان نةدةين، 
وَينةي خؤت لةئَيستادا لةطةأل وَينةكةت 
لةطةنجَيتيدا بةراورد بكة، زؤرَيك هةن 
لةئَيستا خؤيان ثَي جوانرتة، بةاليةني 
كةمةوة لةِرابردوودا تؤ لةجلوبةرط و 
ئارايشـــت و جوانكردني ِرووخسارتدا 
ضوونةكاني ِرووخســـارتدا 

َ
تةنانةت هةل

الســـاييت دةكردةوة، بةآلم ئَيســـتا 
بِرياري خؤتيت و ِرووخسارو  خاوةني 
ضوونةكانت تـــام و ضَيذَيكي خؤي 

َ
هةل

هةية. 
لةضلةكانـــدا  زؤربةمـــان  ـــَي 

َ
بةل

لةبيســـتـــةكاني  وةك  جوانتــريـــن 
تةمةنماندا، هةندَيك مةسةلةي شَيوةو 
ِرووخســـار هةية ناتوانني بةرامبةريان 
ةكاني 

َ
هيض بكةيـــن وةك هَيلـــة قوول

ذَير ضـــاوت يـــان ناوضةوانـــت، ئةو 
نة دةبنة بةشَيك لةتؤ لةبةرئةوة 

َ
هَيال

ياندا بذي و وةريانبطرة، ضونكة 
َ
لةطةل

ياندا دةذيت تةنانةت ئةطةر 
َ
تـــؤ لةطةل

بوونيان ناِرةحةت و ثشَيويشت بكةن، 
تؤ دةطؤِرَييت و ئةو ضرض و لؤضيانةو 
نـــة بةجَيطريي دةمَيننةوة و 

َ
ئةو هيال

بارودؤخي دةرووني تؤ نايانطؤِرَيت.
هةندَيك بابةت لةجةســـتةدا هةن 

بكةيت  بةرامبةريان  شتَيك  دةتوانيت 
و دةتوانيـــت بيانطؤِريت، تةماشـــاي 
جةستةت بكة، بزانة ضؤن ئةو هةموو 
ساآلنة ئازارت داوةو ضةوساندوةتةوة، 
ضـــؤن  ضـــةوري  بكـــة  تةماشـــاي 
ئَيستا  داكةوتووة،  و ضؤن  كؤبؤتةوة 
بةرثرســـيارَيتي جةستةت لةئةستؤي 
تؤدايـــة، دةتوانيـــت وةرزش بكةيت 
و ِرابكةيـــت و خواردنـــي دروســـت و 
هاوسةنط بخؤيت تا جوانرتي بكةيت.

طة نةويست هةية 
َ
هةقيقةتَيكي بةل

ك بةرامبةرت، 
َ
دةربارةي تَيِروانيني خةل

ِرؤحي تؤ و كةسايةتيت زياتر لةشَيوة 
و ِرووخسارت كاردةكةنة سةر كةساني 
ديكة، كاتَيك تؤ لةطةأل خؤتدا حةواوة 
بيت و لةخؤت ِرازي بيت ئةوا كةساني 
ديكة ئـــةو حةوانةوةيةي تـــؤ زياتر 
دةبينـــن وةك لةضـــرض و لؤضةكاني 

ِرووخسارت.
2. ذياني سَيكسي و سؤزداري

و  ذيـــان  ي 
َ
ســـةرقال ئةطـــةر   

و  دووري   ،
َ

منـــدال بةرثرســـياريتي 
ماوةيةكي لةنَيوان تؤ و هاوسةرةكةتدا 
ةكانتان 

َ
قاندبَيت، ئةوا ئَيستا مندال

َ
خول

طةورةبـــوون و كاتي ئـــةوة هاتووة 
جارَيكي ديكة لةيةكدي نزيك ببنةوة، 
لةيادتدابَيت  طرنـــط  مةســـةلةيةكي 
ِراستةقينةي  لةثايزي  ئةوةية  ئةويش 
تةمةندا تؤ بؤ ئةو ماويتةتةوةو ئةويش 
هاوســـةرةكةت  بزانة  ئـــةوة  تؤ،  بؤ 
بايةخـــي  بؤئـــةوةي  لةثَيشـــرتة 
باش  َيكي 

َ
هةول ثَيويســـتة  ثَيبدةيت، 

بدةن، بؤئةوةي خؤشةويستي و سؤز 
بطةِرَيتةوة نَيوانتـــان تةنانةت ئةطةر 

بةِراهَينانيش بووة.
ئةو قسانةي دةتةوَيت لةهاوبةشي 
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لَييـــان ببَيـــت داواي  ذيانـــت طوَيت 
ـــَي، يارييةكي 

َ
لَيبكةو خؤشـــت بةو بل

ئـــةوة  دةســـتثَيبكة،  دادوةرانـــة 
َي، 

َ
ـــَي كـــة دةتةوَيت ئةو ثَيـــت بل

َ
بل

ةي قســـةكاني خؤت 
َ
دةرئةنجام زايةل

بةدةنطـــي ئةو دةبيســـتيت، ضونكة 
خؤشةويستي ثَيويستي بةئازايةتييةو 
ثَيبكةن،  دةســـت  يةكَيكيان  دةبَيت 
زؤرَيك شـــةرم دةكةن لةوتني قسةي 
خؤشةويســـتي، زؤرَيـــك نازانن ضؤن 
َين، شـــتَيك هةية نـــاوي ِراهَينانة 

َ
بيل

خـــؤت ِرابهَينة لةســـةر وتني هةموو 
وشـــةيةكي خؤش و جوان، تةنانةت 
َييت، داواي 

َ
ئةطةر لةبةر ئاوَينةشدا بيل

قســـةي خؤش بكة، فرسةت بةخؤت 
ِرؤذي لةدايكبوونيدا ئةو 

َ
بـــدة لةســـال

هةستة لةِرَيي بينيني فيلمي سؤزداري 
و بةبةركةوتن و لةئامَيزطرتني يةكدي 
و طةشـــتكردن ثَيكةوة يان تةنانةت 

ثياسةكردنَيك بةتةنيا، دةربرِبة.
زؤر كةس دةناســـم لةتةمةني ضل 
يدا لةطةأل هاوبةشةكانياندا لةِرَيي 

َ
سال

ئةم دةروازة ســـادانةوة ضوونةتة ناو 
خؤشةويستييان  و  خؤشةويستييةوة 

كردووة.
  هةندَيجـــار مـــرؤظ دةطاتة ئةو 
ـــي قةناعةتةي ئـــةو مرؤظةي كة 

َ
خال

يدا دةذي ئةو كةســـة 
َ
تةمةنَيكة لةطةل

نيية كة لةِرووي ســـؤزدارييةوة تَيري 
ســـتادا مرؤظَيكي ديكةي  دةكات، لةئَيَ
بينيوةتةوة و قةناعةتي بةوة كردووة 
ئةو طونجاوتـــرة و ئةو تَيري دةكات، 
بةقةناعةت  هةستكردن  تةمةنةدا  لةم 
دةرئةنجامـــي  و  دةبَيـــت  دروســـت 
لةوانةية كةســـَيك  نةزوةيـــةك نيية، 
َي: 

َ
لـــةو تةمةنةدا هـــاوار بـــكات و بل

ـــَي ماَّـ خؤتة 
َ
ماَّـ خؤمـــة بذيم، بةل

َي 
َ
بةل كورتـــن،  ذيان  خؤشـــييةكاني 

لةوانةيـــة مـــرؤظ لةطةأل كةســـَيكي 
ِراســـتةقينة  خؤشةويســـتي  ديكةدا 
بدؤزَيتـــةوة، بةآلم ثَيويســـت ناكات 
لةِرَيـــي ِرزطاركردنـــي ثةيوةندييةكي 
خؤشةويستييةوة خؤمان ِرزطار بكةين 
م لةمَيذووييةكي تةواوي ذيانمان 

َ
و زول

م لةمرؤظَيك يان لةمرؤظانَيك 
َ
بكةين، زول

بكةين بةاليةني كةمةوة مافيان هةية 
لةم مَيـــذووةداو ئَيمةش مافمان هةية 

ةكانتن.
َ
ياندا ئةوانيش مندال

َ
لةطةل

ـــي 
َ
مال بةجَيهَيشـــتني  ئةطـــةر 

ئةوا  بَيـــت  ثَيويســـت  هاوســـةرَيتي 
دادوةرييـــة بةكةمرتيـــن زةرةروزيان 
ِرووبـــدات. هيـــض لةوة باشـــرت نيية 
بةئاشكراو ِراشكاوانة دةربارةي هةموو 
لَيي بثرسة بؤضي  شتَيك قسةبكرَيت، 
ِرؤيشـــت و لةثَينـــاوي ض تَيربوونَيكدا 
تةســـليمي  كـــةس  زؤر  دةِروات؟ 
ئةو هةســـتة دةبن و بةئاســـاني ئةو 
قةناعةتـــة اليـــان دروســـت دةبَيت 
بزانـــن ضييان  بدةن 

َ
بَيئـــةوةي هةول

ذياني  هاوســـةرَيتي،  لةذياني  دةوَيت 
هاوسةرَيتي مَيذووةكةي ضةندة كورت 
يان درَيـــذ بَيت وا ثَيويســـت دةكات 
لةســـةر ئةو كةســـةي كة دةيةوَيت 
بـــِروات و جارَيـــك و دووجار و دةجار 
بـــدات ثَيش ئةوةي بِرياري ئةوة 

َ
هةول

بدات بِروات بؤ الي كةســـَيكي ديكةو 
ذيانَيكي هاوســـةرَيتي نـــوَي ثَيكةوة 
بنَيت، لةوانةية ئةو كةســـي سَييةمة 
كاريطةري لكَينةرَيك ببينَيت و جارَيكي 
ديكة ئـــةو ذن و ثياوة لةجاران زياتر 
ثَيكةوة بنوسَينَيت، ئةوةي دةمانةوَيت 
ـــدان و دووبارةبوونةوةي 

َ
َيني هةول

َ
بيل

بِرياري  ئةطـــةر  بـــةآلم  ثَيويســـتن، 
ِرؤيشـــتن كؤتايي بوو هةروةها ئةطةر 
ِرؤيشـــتيت ئةوا هيض ثَيويست ناكات 
ضةند ِرؤحَيكي بريندار بةدواي خؤتدا 
يت، ِراشـــكاوي و ئاسودةيي و 

َ
جَيبهَيل

ئاشكراكردني كاغةزةكاني ناودةستت 
يارييةكي زيرةكانةية بؤئةوةي ِرووةو 
ئةو سؤزة بِرؤيت كة لةو باوةِرةدايت 
لةم تةمةنـــداو لةســـاآلني داهاتوودا 

سةرضاوةي تَيربوونتة.
لةم  سَيكسيت  بةذياني  سةبارةت 
تةمةنةدا وا ثَيويســـت دةكات باشرت 
بَيت، سةبارةت بةذن سَيكس طريمانة 
دةكرَيت باشـــرت بَيت لةدواي نةماني 
ســـوِري مانطانة، ضونكة سَيكس لةم 
تةمةنةدا ترسي سكثِربووني نييةو ذن 
لةكاريطةريية خراثةكاني ِرَيطرييةكاني 
دووطياني ِرزطاري دةبَيت، ِرايةك هةية 
سوِري  نةماني  لةقؤناغةكاني  ثَييواية 
مانطانة يان لةدواي ثضِراني تةواوةتي، 
شةهوةتي سَيكســـي ذن كةمدةكات، 
َيني هيض 

َ
بةآلم لةِرووي زانستييةوة دةل

ثةيوةندييةك نيية لةنَيوان ئةو طؤِرانة 
بووندا 

َ
لةقؤناغي كامل فســـيؤلؤذييةي 

ِروودةدات لةطـــةأل هاتنة خوارةوةي 
ئاستي شـــةهوةتي سَيكسي، ئةوةي 
طوماني تَيدا نييـــة نةماني ئارةزووي 
سَيكســـي لةم تةمةنـــةدا بؤ هؤكاري 
دةرووني ديكة دةطةِرَيتةوة بةتايبةتي 
بةهاوســـةرةكةيةوة،  ذن  ثةيوةندي 
لةِرووي اليةني فسيؤلؤذي ثياويشةوة 
هةندَيك طؤِران كة بةســـةر ِرةثبووني 
ئةندامـــي ثياودا دَيت هيض ثَيويســـت 
ناكات نـــةذن نةثياو هيضيان نيطةران 
ئةطةر  بةثَيضةوانـــةوة  كـــو 

َ
بةل بنب، 

ِرةثبوونـــي  تةماشـــاي بةهَيواشـــي 
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ئـــةو ئةندامـــةو ِروونةدانيمـــان كرد 
دةبينَيت  ثؤزةتيظ  َيكي 

َ
ِرؤل دةبينني 

سَيكسي  ثةيوةندي  لةباشـــرتكردني 
ذن و ثيـــاو، وةك زانـــراوة ثياو لةذن 
زياتر بةشَيوةيةكي ميكانيكي سَيكس 
دةكات لةِرووي ِرةثبوون و سووربووني 
لةسةر هاويشـــتني تؤو، لةوانةية لةم 
بارانةدا ذن كاتي ثَيويست و ماَّـ خؤي 
ثَينةدرَيـــت لةطةمةبازي و طةيشـــتن 
بةو نةشـــوةيةي كة دةيةوَيت، زؤرَيك 
لةثياوان تووشـــي خةمبـــاري دةبن، 
ضونكـــة بارودؤخةكـــة لـــةدواي ئةم 
تةمةنـــةوة دةطؤِرَيت، ئـــةو نازانَيت 
لةســـةردةمي طةنجَيتيـــدا لةشـــتَيك 
بَيبةش بووة كة لةســـَيكس خؤشرت و 
بةضَيذترة، بَيبةش بووة لةدةستلَيدان 
و بةركةوتن و طةمةبازي درَيذ خايةن و 

لةئامَيزطرتن، لةطةنجَيتيدا لةطةمةبازي 
درَيذخايةن بَيبةش بووة كة مرؤظايةتي 
ييةكـــةي 

َ
ئاذةل لـــةِرووة  ســـَيكس 

جيادةكاتةوة، ثياو تواناي سَيكســـي 
ِراست  بةِرةثبوون دةثَيوَيت، ئةمةش 
نيية، ضونكة تواناي سَيكسي بريتيية 
لَيكتَيطةيشتني  بؤ  طشـــتي  لةتواناي 
سَيكســـي لةطةأل هاوبةشـــي ذيانتدا، 
ي 

َ
ئةطـــةر ئـــةوةي ضةندةهـــا ســـال

ضووني 
َ
هةل بةزؤري  ِروودةدات  تةمةنة 

لةوانةية  ئـــةوا  بووبَيت  فســـيؤلؤذي 
ئَيســـتاكة قؤناغَيكي زياتـــر مرؤظانة 
بَيتة ئاراوة بؤئةوةي ضَيذ لةســـَيكس 

وةربطريت.
هةندَيك لةكةســـاني ضل ساأل يان 
ئةوانةي لةضلةكاني تةمةندان، تووشي 
خةمؤكـــي دةبـــن، ضونكـــة ذمارةي 

سَيكسكردنيان لةطةأل هاوبةشةكانيان 
كةمبؤتـــةوةو وةك ِرابـــردوو نييـــة، 
لةِراســـتيدا ئةم مةســـةلةية شايةني 
ةِراوكـــَي و نيطةرانـــي نييـــة تةنيا 

َ
دل

لةبةرئةوةي ئَيمـــة طؤِراوين و كةمرت 
ناِرةحةت  ئيـــدي  دةكةين  ســـَيكس 
ببـــني و تووشـــي خةمؤكـــي ببني، 
نةري 

َ
هةندَيك كـــةس لةم تةمةنةدا ثال

سَيكســـي بةهَيز دةبينَيت و هةندَيكي 
ديكـــة كةمدةبَيتـــةوة، مةســـةلةكة 
تةنيا ثةيوةندي بةجياوازي تاكانةيي 
ك بؤ 

َ
و جيـــاوازي بايةخثَيدانـــي خةل

مةسةلةكة، هةية.
ثَييواية   kensy كينســـي  زانـــا 
ي يةكةمي 

َ
سَيكســـكردن لةدوو ســـال

هاوســـةرَيتيدا لةلوتكةداية، ثاش ئةو 
وردة وردة كةمرت دةبَيتةوة، لةكاتَيكدا 
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زانا هايـــد Hyde لـــةو باوةِرةداية 
نابَيت مةسةلةكة بةذمارةي جارةكاني 
ســـَيكس كردنةوة، ثَيوانـــة بكرَيت، 
تَيربووني  بةقةبارةي  ثَيويستة  كو 

َ
بةل

 .(Hyde1979) سَيكســـي بثَيورَيت
ئةوانـــةي  وايدةبينَيـــت  هةروةهـــا 
لةضلةكاني تةمةندان لةساآلني دواييدا 
زياتر سَيكس دةكةن و زياتر لةِرابردوو، 
واتة لةســـةردةمةكاني ثَيشـــوو ضَيذ 
ينةوانةي 

َ
لةسَيكس دةبينن، لةو لَيكؤل

كـــة ئةنجامـــدراون دةركةوتووة ئةو 
ة 

َ
تةمةنييـــان 55 ســـال كةســـانةي 

ئةطةر لةِرووي دةروونييةوة حةواوةو 
ئاســـوودة بن ئةوا بةاليةني كةمةوة 
هةفتةي جارَيك سَيكس دةكةن، بةآلم 

بةضَيذ وةرطرتنةوة دةيكةن.
كةســـاني  ثَييواية  كينســـي  زانا 

بووي ئةم سةدةية زياتر طؤِرانكاري 
َ
كامل

و فرةشَيوازي دةكةن لةبارودؤخةكاني 
دوانزة  بةتَيكِرايـــي  و  سَيكســـكردن 
دةقيقة طةمةبازي سَيكســـي دةكةن، 
هةروةها ثَييوايـــة60%ي ئةو ذنانةي 
هاوســـةرَيتيان كردووة لةتةمةني ضل 
يدا ضَيذ لةســـَيكس وةردةطرن 

َ
ســـال

ي 
َ
و ذنانـــي تةمةن 35 بؤ 40 ســـال

وةرطرتندان  ضَيذ  ئةوثةِري  لةقؤناغي 
لةسَيكس.

لةضلةكاني  كـــة  كةســـانةي  ئةو 
تةمةنيانـــدان ضاالكـــي سَيكســـيان 
زياددةكات، دةشـــَيت ئةم زيادبوونة 
بؤ هـــؤكاري دةروونـــي بطةِرَيتةوة، 
ثةككةوتني  تووشي  دةترسن  ضونكة 
سَيكسي بنب و ئةمةش كاردانةوةيةكي 
ثَيضةوانة لةســـةريان دروست دةكات 
و زياتـــر لةجاران ســـَيكس دةكةن، 
زؤر كةســـيش ضاالكـــي سَيكســـيان 
زياددةكات، ضونكة سوِرَيكي ضاالكي 
بايؤلؤذي طشـــتي هةية لةزؤر كةسدا 
يدا ِروودةدات، 

َ
لةتةمةني ضـــل ســـال

هةندَيكيـــش لةضلةكانـــي تةمةنياندا 
بايةخَيكي طشـــتي بةتةندروســـتي و 
خواردنـــي خؤراكي دروســـت دةدةن 
و بةمةش جةســـتة ضاالكرت دةبَيت و 
اليةني سَيكسيش باشرت دةبَيت، الي 
و  زؤر كةسيش حةوانةوةي دةرووني 
هةستكردن بةئاســـوودةيي دةرووني 
ي هةية لةدروستبووني 

َ
لةم تةمةندا ِرؤل

وزةي سَيكسي، بَيئةوةي تووشي هيض 
شكستييةك بنب.

لةضلةكانـــي تةمةنـــدا لةوانةيـــة 
هةندَيك كةس ثةرة بةهةندَيك شَيوازي 
ِرةفتاري لةسَيكسدا بدةن كة ببَيتةهؤي 
لةهاوبةشـــي  قةيرانَيـــك  ِروودانـــي 

ذيانيانـــدا، بؤ نموونـــة لةوانةية ثياو 
سةرلةنوَي بطةِرَيتةوة بؤ دةستلَيداني 
ئةندامةكـــةي  كة زانســـتييانة ثَيي 

َين ماستةربةيشن.
َ
دةل

ئةم طلةييـــةم لةزؤرَيـــك لةذناندا 
ضوونـــةوة 

َ
بيســـتووة، نابَيـــت بةهةل

ة لةطةأل ئةو نيشانةيةدا بكرَيت، 
َ
مامةل

ِراســـتة هةندَيك كةس تووشي جؤرَيك 
لةطةِرانـــةوة دةبن و بؤ ئـــةو ضَيذة 
لةقؤناغي  كة  دةطةِرَينةوة  سَيكسيية 
هةرزةكاريـــدا هةســـتيان ثَيكردووة، 
هةندَيك كةسي ديكةش لةوانةية جؤرَيك 
لةضَيذ ئاشكرابكةن كة ثَيشرت هةستيان 
ثَينةكردووة، زؤرَيك ثرسيار دةربارةي 
ةتانة دةكةن، 

َ
ضارةسةركردني ئةو حال

تةنيا بةخشيني سؤز و خؤشةويستي 
يارمةتيـــدةر  قةرةبووكردنـــةوةي  و 
دةبَيـــت، بؤضي دةكرَيت بةشـــداري 
بكةيت لةدةســـتلَيدان و بةخشـــيني 
خؤشـــي دةكات، 

َ
ئةو ضَيذة ثَيي كة دل

هةندَيك لةذنان ئةمة بةكارَيكي ئةستةم 
دةزانـــن، بةآلم ِرةفتارَيكي دروســـتة 
لةنَيو هاوســـةرةكاندا بةتايبةتي لةم 
قؤناغةدا. هةندَيـــك لةثياوان نمونةي 
ِرةفتـــاري نَيطةتيظانة ثةرةثَيدةدةن 
كردنـــةوة لةكضاني تةمةن 

َ
وةك خةيال

منـــداأل يان ئةو ذنانـــةي نامةحرةمن 
ثَيـــي.. هتـــد. هةندَيكي ديكةشـــيان 
جؤرَيك لةئارةزووي سَيكســـي لةاليان 
قَيـــت ناتوانن بةِراشـــكاوانة و 

َ
دةخول

ةتةكة 
َ
ئاشكرا باسي بكةن، ئةطةر حال

طةيشـــتة ئاســـتي قةيران و كَيشـــة 
ثَيويســـتة ِراوَيذ بةثزيشكي دةرووني 

بكرَيت.
ســـَيكس  ثةيوةندي  دةربـــارةي 
بةتَيثةِربووني تةمةنةوة مةسةلةيةكي 
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مرؤظ  ضةنـــدة  نةويســـتة،  طـــة 
َ
بةل

بةتةمةندا بضَيت ئةوةندة تواناي زياتر 
دةبَيت بـــؤ تازةكردنـــةوةي ئةوةي 
حةزي لَيـــدةكات و ضَيذ لةثةيوةندي 
سَيكســـي وةردةطرَيـــت بةبـــةراورد 
لةطـــةأل ئةو كاتةي كـــة طةنج بوون، 
بةو مةرجةي تةندروســـتي باش بَيت 
و لةبارَيكـــي دةرووني حةواوةدابَيت.  
 Cleveland 1976, and Byers)

. (1983 and Turner 1985
لةناخياندا  ســـَيكس  كـــةس  زؤر 
مةسةلةيةكي سروشتيية، بةآلم ديلي 
ئةو كؤت و بةندة كؤنانةن كة ثةيوةندي 
بةتةمةنةوة هةية و دةوترَيت سَيكس 
بؤ كةســـاني طةنجة، هةر ئةم خاوةن 
ييةتانة كة بةشةرمةوة لةسَيكس 

َ
ئةقل

بووندا دةِروانن كاتَيك 
َ
لةتةمةنـــي كامل

كةســـَيكي ثـــري دةبينن ئايســـكرَيم 
ثَييان  ضونكة  ثَيدةكةنـــن،  دةخوات 
وايـــة ئايســـكرَيم تةنيـــا بـــؤ منداأل 
خؤتدا  ئارةزووةكاني  لةطةأل  دةبَيت، 
ئازا بة، ئايســـكرَيم بخؤ و ســـَيكس 
بكة، لةطةأل هةســـتة سَيكسييةكاندا 
ة بكة كة 

َ
بةهةمان ئةو ِرؤحةوة مامةل

لةطةأل ئايسكرَيم خواردندا دةيكةيت، 
ئايســـكرَيم  لةخواردني  واز مةهَينـــة 
ئةطةر  نةبَيت،  ةتـــدا 

َ
لةدوو حال تةنيا 

ئايسكرَيمت دةست نةكةوت يان ئةطةر 
زياني بةتةندروستيت طةياند.

3. خَيزان 
َيـــك 

َ
 ئةطـــةر لةِرابـــردوودا كؤمةل

و  ةكانت 
َ
بةمندال بةرامبـــةر  ـــةت 

َ
هةل

نيابة 
َ
ةكـــةت كـــردووة، بـــةآلم دل

َ
مال

ِرابردوو ناطةِرَيتةوة، ئَيســـتاكة تةنيا 
ضارةسةرت لةبةردةمداية كة دةكرَيت 
لةِرَيي ثينةكردن و قةرةبووكردنةوةوة 

ئةنجاميان بدةيت، ئةطةر تؤ لةو جؤرة 
تووشـــي  لةوانةية  كةســـايةتيانةيت 
تداوةو 

َ
شكســـت بووبيت بةوةي هةول

نةتتوانيـــووة هيضيـــان بـــؤ بكةيت، 
بةدةستةوةية  ئةوةت  بةهانةي  بةآلم 
كردووة،  و كؤششـــت  تداوة 

َ
هةول كة 

تداوة بارودؤخَيكي ماددي باشرت 
َ
هةول

قَينيت، شـــانازي 
َ
بؤ خَيزانةكةت بخول

تداوة 
َ
ئةوةنـــدةت بةســـة كـــة هةول

و كؤششـــت كردووة، بةو كةســـانة 
َيـــني ئَيســـتاكة هَيشـــتا كاتـــي 

َ
دةل

ةكانت 
َ
ئةوةت بةدةستةوة ماوة مندال

لةدةوروثشـــتي خؤت كؤبكةيتةوة و 
سؤز و خؤشةويستيان ثَي ببةخشيت، 
تةنانةت ئةطةر درةنطيش بووبَيت بؤ 
ئةمكارة، بـــةآلم قةناعةت بةوة بكة 
بةآلم  لةبةردةســـتداية.  ئَيستاكة  كة 
ةكانت طةورةبوون و بوون 

َ
ئةطةر مندال

بةخاوةني ذياني ســـةربةخؤي خؤيان 
ئةوا ئَيســـتاكة ماَّـ خؤتة بةروبوومي 
زيانَيكيش  هيض  و  بضنيتةوة  هيالكيت 
بةِرؤحَيكي  ئةطـــةر  ناطـــات  بةكةس 
هَيمنانـــة داواي ئـــةم مافـــةي خؤت 
بكةيت. هةندَيك خةمبار دةبن لةوةي 
بةرثرســـيارَيتيان كؤتايي ثَيهاتووة و 
ةكانيان ثَيويستييان بةوان 

َ
ضيدي مندال

نيية، دايك و باوك بةرثرســـيارَيتييان 
كؤتايـــي  ةكانيـــان 

َ
مندال بةرامبـــةر 

ئةوان  بارقورســـايي  كو 
َ
بةل ثَينايةت، 

دةطرن، 
َ
ةكانيشيان هةل

َ
ي مندال

َ
و مندال

َيكي طرنطيش هةية ئةويش 
َ
لَيرةدا خال

ةكانمان 
َ
ئةوةية ثَيويستة ئازادي مندال

قبوأل بكةين، ئةوان طةورة بوون و ماَّـ 
خؤيانة ذياني خؤيـــان بذين و خؤيان 
بةِرَيوةبـــةرن بَيئةوةي بـــؤالي ئَيمة 
ةش 

َ
هةل ئةطةر  تةنانـــةت  بطةِرَينةوة 

بوون، بـــةآلم ئةمة هةموو ذيان نيية، 
ثةيامَيك هةية كة بةشـــَيكي طةورةي 
ذيانت بؤ ئةو ثةيامة تةرخان كردووة، 
ئَيستاكة ئةو بةشـــةي ديكةي ذيانت 
كة ماوة بؤ خؤتة و بؤ خوودي تؤية، 
اليةنة  طرنطرتيـــن  ذيانت  هاوبةشـــي 
ســـةنطاندني بارودؤخي خَيزاني 

َ
لةهةل

تؤ لةئَيستادا، ســـاآلنَيكي دوورودرَيذ 
لةملمالنَي و جيابوونةوة و هةستكرن 
بةتةنيايـــي تَيثةِريـــووة، ئَيســـتاكة 
كاتـــي طةِرانةوةية بـــؤ الي يةكدي و 
نزيكبوونةوة و ثَيكةوة ذيانة لةوانةية 
ئةمـــة فرســـةتَيك بَيت بـــؤ ذيانَيكي 
دوورخستنةوةي  لةثَيناوي  ئاسوودة 
دان 

َ
زؤرَيك لةناكؤكيةكاني ِرابردوو هةول

طؤشـــةنيطاكان  نزيككردنةوةي  بـــؤ 
لةيةكدي.

خؤشةويســـتي  لةئةفســـانةي  با 
ِرؤمانسي و سووتان بةهؤي عيشقةوة 
تةمةنـــدا  لـــةم  دووربكةوينـــةوة، 
ثةيوةندي هاوســـةرَيتي بةو شـــَيوة 
نموونةيية ِرؤمانسيية نيية و لةبناغةدا 
ثةيوةندي نموونةيي هةر بووني نيية.

ثةيوةندييةك لةواقعدا بووني هةية 
كة كؤششـــي تيادا كراوة و هةردووال 
ي بـــؤ دةدةن، بؤضي ثةيوةندي 

َ
هةول

هاوسةرَيتيت وةك مةسةلةيةكي جدي 
ســـاف  َيكي 

َ
بةدل بؤضي  وةرناطرَيت؟ 

دانةنيشني  ئاســـودةوة  مَيشكَيكي  و 
تا باســـي ئـــةو بابةتانـــة بكةين كة 
نيطةرانمان دةكةن لةطةأل يةكديدا هةر 
لةو مةسةالنةوة كة دةربارةي سامان 
و داراييـــةو ناكؤكيمان هةيـــة لةِرادا 
دةربارةيان تا دةطاتة مةسةلةي ئةو 
بارودؤخة سَيكســـييانةي كة حةزيان 
لَيدةكةيـــن، لةضلةكاني تةمةندا ئَيمة 
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مرؤظ  ضةنـــدة  نةويســـتة،  طـــة 
َ
بةل

بةتةمةندا بضَيت ئةوةندة تواناي زياتر 
دةبَيت بـــؤ تازةكردنـــةوةي ئةوةي 
حةزي لَيـــدةكات و ضَيذ لةثةيوةندي 
سَيكســـي وةردةطرَيـــت بةبـــةراورد 
لةطـــةأل ئةو كاتةي كـــة طةنج بوون، 
بةو مةرجةي تةندروســـتي باش بَيت 
و لةبارَيكـــي دةرووني حةواوةدابَيت.  
Cleveland 1976, and Byers)

. (1983 and Turner 1985
لةناخياندا  ســـَيكس  كـــةس  زؤر 
مةسةلةيةكي سروشتيية، بةآلم ديلي 
ئةو كؤت و بةندة كؤنانةن كة ثةيوةندي 
بةتةمةنةوة هةية و دةوترَيت سَيكس 
بؤ كةســـاني طةنجة، هةر ئةم خاوةن 
ييةتانة كة بةشةرمةوة لةسَيكس 

َ
ئةقل

بووندا دةِروانن كاتَيك 
َ
لةتةمةنـــي كامل

كةســـَيكي ثـــري دةبينن ئايســـكرَيم 
ثَييان  ضونكة  ثَيدةكةنـــن،  دةخوات 
وايـــة ئايســـكرَيم تةنيـــا بـــؤ منداأل 
خؤتدا  ئارةزووةكاني  لةطةأل  دةبَيت، 
ئازا بة، ئايســـكرَيم بخؤ و ســـَيكس 
بكة، لةطةأل هةســـتة سَيكسييةكاندا 
ة بكة كة 

َ
بةهةمان ئةو ِرؤحةوة مامةل

لةطةأل ئايسكرَيم خواردندا دةيكةيت، 
ئايســـكرَيم  لةخواردني  واز مةهَينـــة 
ئةطةر  نةبَيت،  ةتـــدا 

َ
لةدوو حال تةنيا 

ئايسكرَيمت دةست نةكةوت يان ئةطةر 
زياني بةتةندروستيت طةياند.

3. خَيزان 
َيـــك 

َ
 ئةطـــةر لةِرابـــردوودا كؤمةل

و  ةكانت 
َ
بةمندال بةرامبـــةر  ـــةت 

َ
هةل

نيابة 
َ
ةكـــةت كـــردووة، بـــةآلم دل

َ
مال

ِرابردوو ناطةِرَيتةوة، ئَيســـتاكة تةنيا 
ضارةسةرت لةبةردةمداية كة دةكرَيت 
لةِرَيي ثينةكردن و قةرةبووكردنةوةوة 

ئةنجاميان بدةيت، ئةطةر تؤ لةو جؤرة 
تووشـــي  لةوانةية  كةســـايةتيانةيت 
تداوةو 

َ
شكســـت بووبيت بةوةي هةول

نةتتوانيـــووة هيضيـــان بـــؤ بكةيت، 
بةدةستةوةية  ئةوةت  بةهانةي  بةآلم 
كردووة،  و كؤششـــت  تداوة 

َ
هةول كة 

تداوة بارودؤخَيكي ماددي باشرت 
َ
هةول

قَينيت، شـــانازي 
َ
بؤ خَيزانةكةت بخول

تداوة 
َ
ئةوةنـــدةت بةســـة كـــة هةول

و كؤششـــت كردووة، بةو كةســـانة 
َيـــني ئَيســـتاكة هَيشـــتا كاتـــي 

َ
دةل

ةكانت 
َ
ئةوةت بةدةستةوة ماوة مندال

لةدةوروثشـــتي خؤت كؤبكةيتةوة و 
سؤز و خؤشةويستيان ثَي ببةخشيت، 
تةنانةت ئةطةر درةنطيش بووبَيت بؤ 
ئةمكارة، بـــةآلم قةناعةت بةوة بكة 
بةآلم  لةبةردةســـتداية.  ئَيستاكة  كة 
ةكانت طةورةبوون و بوون 

َ
ئةطةر مندال

بةخاوةني ذياني ســـةربةخؤي خؤيان 
ئةوا ئَيســـتاكة ماَّـ خؤتة بةروبوومي 
زيانَيكيش  هيض  و  بضنيتةوة  هيالكيت 
بةِرؤحَيكي  ئةطـــةر  ناطـــات  بةكةس 
هَيمنانـــة داواي ئـــةم مافـــةي خؤت 
بكةيت. هةندَيك خةمبار دةبن لةوةي 
بةرثرســـيارَيتيان كؤتايي ثَيهاتووة و 
ةكانيان ثَيويستييان بةوان 

َ
ضيدي مندال

نيية، دايك و باوك بةرثرســـيارَيتييان 
كؤتايـــي  ةكانيـــان 

َ
مندال بةرامبـــةر 

ئةوان  بارقورســـايي  كو 
َ
بةل ثَينايةت، 

دةطرن، 
َ
ةكانيشيان هةل

َ
ي مندال

َ
و مندال

َيكي طرنطيش هةية ئةويش 
َ
لَيرةدا خال

ةكانمان 
َ
ئةوةية ثَيويستة ئازادي مندال

قبوأل بكةين، ئةوان طةورة بوون و ماَّـ 
خؤيانة ذياني خؤيـــان بذين و خؤيان 
بةِرَيوةبـــةرن بَيئةوةي بـــؤالي ئَيمة 
ةش 

َ
هةل ئةطةر  تةنانـــةت  بطةِرَينةوة 

بوون، بـــةآلم ئةمة هةموو ذيان نيية، 
ثةيامَيك هةية كة بةشـــَيكي طةورةي 
ذيانت بؤ ئةو ثةيامة تةرخان كردووة، 
ئَيستاكة ئةو بةشـــةي ديكةي ذيانت 
كة ماوة بؤ خؤتة و بؤ خوودي تؤية، 
اليةنة  طرنطرتيـــن  ذيانت  هاوبةشـــي 
ســـةنطاندني بارودؤخي خَيزاني 

َ
لةهةل

تؤ لةئَيستادا، ســـاآلنَيكي دوورودرَيذ 
لةملمالنَي و جيابوونةوة و هةستكرن 
بةتةنيايـــي تَيثةِريـــووة، ئَيســـتاكة 
كاتـــي طةِرانةوةية بـــؤ الي يةكدي و 
نزيكبوونةوة و ثَيكةوة ذيانة لةوانةية 
ئةمـــة فرســـةتَيك بَيت بـــؤ ذيانَيكي 
دوورخستنةوةي  لةثَيناوي  ئاسوودة 
دان 

َ
زؤرَيك لةناكؤكيةكاني ِرابردوو هةول

طؤشـــةنيطاكان  نزيككردنةوةي  بـــؤ 
لةيةكدي.

خؤشةويســـتي  لةئةفســـانةي  با 
ِرؤمانسي و سووتان بةهؤي عيشقةوة 
تةمةنـــدا  لـــةم  دووربكةوينـــةوة، 
ثةيوةندي هاوســـةرَيتي بةو شـــَيوة 
نموونةيية ِرؤمانسيية نيية و لةبناغةدا 
ثةيوةندي نموونةيي هةر بووني نيية.

ثةيوةندييةك لةواقعدا بووني هةية 
كة كؤششـــي تيادا كراوة و هةردووال 
ي بـــؤ دةدةن، بؤضي ثةيوةندي 

َ
هةول

هاوسةرَيتيت وةك مةسةلةيةكي جدي 
ســـاف  َيكي 

َ
بةدل بؤضي  وةرناطرَيت؟ 

دانةنيشني  ئاســـودةوة  مَيشكَيكي  و 
تا باســـي ئـــةو بابةتانـــة بكةين كة 
نيطةرانمان دةكةن لةطةأل يةكديدا هةر 
لةو مةسةالنةوة كة دةربارةي سامان 
و داراييـــةو ناكؤكيمان هةيـــة لةِرادا 
دةربارةيان تا دةطاتة مةسةلةي ئةو 
بارودؤخة سَيكســـييانةي كة حةزيان 
لَيدةكةيـــن، لةضلةكاني تةمةندا ئَيمة 
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زياتـــر ثَيكةوةين، زياتـــر بؤيةكدين، 
زؤرترين  بطةينة  طرنطيدانة  شـــايةني 
وطؤِركراو واتة 

َ
بـــِر لةحةوانـــةوةي ئال

و  لةحةوانةوة  بةشـــَيك  هةريةكةمان 
ئاســـوودةيي بةوي ديكة ببةخشَيت، 
ي فرسةتَيكي 

َ
َي تةمةني ضل ســـال

َ
بةل

ئـــةو كةســـانةي  بـــؤ  زيرةكانةيـــة 
فرســـةتي  هةيـــة،  هاوســـةنطييان 
ة 

َ
ثَيكةوة دانيشـــتني دوو كةسي كامل

تـــا دواي ئـــةو هةمـــوو تةمةنة ئةو 
لةيةكديدا  َين كة 

َ
بل بةيةكدي  شـــتانة 

بةاليانةوة باشـــةو سةرسامن ثَيي و 
باســـي ئةوانةش بكةن كة لةيةكديدا 
بةئامانجي  نـــةك  نييـــة،  ييـــان 

َ
بةدل

قاندني 
َ
شـــةِرة قســـة و ِرةخنةو خول

لةثَيناوي  كو 
َ
ِرابردوو، بةل ئاذاوة وةك 

طؤشـــةنيطاكان،  نزيككــردنـــةوةي 
لةثَيناوي دةســـتكةوتني نةخشـــةي 
ئاشتي و ئاســـودةيي و ثَيكةوةذيان 
هةتا هةتاية. ســـةرجةم ئةو بابةتانة 
لةذيانتاندا هةبوون و  بخةرةِروو كـــة 
ي ناكؤكـــي نَيوانتان دةنوَينن، بؤ 

َ
خال

نموونـــة وةك: سروشـــتي ثةيوةندي 
ثةيوةندي  سروشـــتي  مرؤظايةتـــي، 
سَيكســـي، ِراي ئةو بةرامبةرةت وةك 
دايك و باوك، بريكردنةوةي لةئابوري، 
نووســـتن،  خؤطؤِريـــن،  شـــَيوازي 
ئـــةو بابةتانـــةي كـــة ثةيوةندييان 
ثاكوخاوَيني  و  طشتي  بةثاكوخاوَيني 
بابةتانةي  ئةو  هةية،  جةســـتةييةوة 
كة غريةت بةرامبةر هاوبةشـــي ذيانت 
دةوروذَينن وةك سةركةوتني، تواناي 
ة كردني شَيوةي ... 

َ
ئاخاوتن و مامةل

هتد.
هةن  بضـــوك  بابةتـــي  هةندَيـــك 
ثةيوةندييان  و  بةيةكداضـــوون  كـــة 

بةيةكدييةوة هةية كة ئامادةنةبوونيان 
يان ئامادةبوونيـــان بةدرَيذايي ذياني 
هاوســـةرَيتي نيطةران و وةِرســـييان 
كردوويـــت، هةروةهـــا زؤر بابةتـــي 
ديكةش كة بؤ باسكردن و دركاندنيان 
ئَيستاو  كو 

َ
بةل نيية،  هَيشـــتا درةنط 

لةو تةمةنةدا طونجاوترين كاتة، زؤرَيك 
فةرهةنطَيكن  ضةنـــد  خاوةنـــي  هةن 
دةربـــارةي اليةنـــة نَيطةتيظةكانـــي 
هاوبةشـــي ذيانيـــان، بةو كةســـانة 
َيني هاوبةشـــي ذيانت بخةرة سةر 

َ
دةل

تةرازووييةك بؤت دةردةكةوَيت اليةنة 
طةش بؤ 

َ
ثؤزةتيظةكانـــي زياتـــرة بةل

يدا ذياويت 
َ
ئةمة تؤ ساآلنَيكي زؤر لةطةل

ئةطةر وانةبَيت كةواتة ضؤن توانيوتة 
يدا بةردةوام بيت؟

َ
لةطةل

ة بؤأل بهَينني 
َ
با واز لةطلةيي و بؤل

بدةين اليةنة باشةكاني ببينني 
َ
و هةول

و ضَيذيان لَيوةربطرين، ضونكة ِرؤذطار 
دوورودرَيـــذة. جيـــاوازي تـــؤ لةطةأل 
هاوبةشـــةكةت ئةوةيـــة ئـــةو زياتر 
بدة 

َ
هةول كةواتـــة  ثابةنـــدة  بةتؤوة 

ئةو بابةتانـــة ِرَيكبخةرةوة و ضاكيان 
دواخراون،  ِرؤذطارَيكـــة  كة  بكةرةوة 
ـــَي ئـــةو ناطؤِرَيت، ئَيمـــة كاتَيك 

َ
مةل

حةواوة و ئاسوودة دةبني دةطؤِرَيني 
و لةثَينـــاوي ضاوي ئةو كةســـةي كة 
خؤشمان دةوَيت دةطؤِرَيني، ئةو كاتة 
طونجاوة هاتؤتة ثَيش تا بِرياري ذيانت 
يـــدا يان ذيان بـــَي ئةو بدةيت، 

َ
لةطةل

يدا ذيان بةريتة 
َ
ئةطةر بِريارتـــدا لةطةل

سةر ئةوا ثَيويســـتة هةوأل و كؤشش 
بدةيت.

َيك هةية حةز دةكةم ئاماذةي 
َ
خال

ثَيبدةم كة بايةخي طةورةي هةية نةك 
تةنيا ســـةبارةت بةثةيوةندي لةطةأل 

كو طرنطي هةية بؤ 
َ
هاوبةشي ذيان بةل

قؤناغي ضلةكاني تةمةن ئةويش ترسة 
لةطؤِران.

زؤرَيك بةويستي خؤيان ئةو طؤِرانة 
ِرةتدةكةنةوة كـــة ِروويداوة، جا ئةو 
بةثةيوةندييان  بَيـــت  تايبةت  طؤِرانة 
لةطةأل هاوبةشي ذيانيان يان طؤِرانكاري 
بَيت لةشـــَيوازي كارلَيكردنيان لةطةأل 
ةكانيـــان كة طـــةورة بوون يان 

َ
مندال

كاركردن  لةشـــوَيني  طؤِران  تةنانةت 
يان لةِرووخساردا، ترس لةطؤِرانكاري 
بؤ ضةندةهـــا هـــؤكار دةطةِرَيتةوة، 
طرنطرتينيـــان ئةوةيـــة طؤِرانـــكاري 
ةكردن لةطـــةأل بابةتَيكي 

َ
واتـــة مامةل

نادياردا، بؤ نموونة زؤرَيك بةاليانةوة 
باشـــرتة لـــةو دؤخـــةدا بمَيننـــةوة 
بةســـةريــاندا  كةهاوبةشـــةكانيـــان 
تةيـــان ثَيدةكات 

َ
هـــاواردةكات و طال

دان بؤ طؤِريني ئةو 
َ
دةترســـن لةهةول

دؤخة، ضونكـــة نازانن ضي ِروودةدات 
ِرؤمانســـييانةيان  ئاخاوتني  ئةطـــةر 
لةطةأل هاوسةرةكانياندا تاقيكردةوة.

دةترســـن،  لةطـــؤِران  هةندَيـــك 
ضونكـــة ئازايةتـــي دةســـتثَيكردني 
يةكـــةم هةنطاويـــان نييـــة، هةندَيك 
لةطؤِران دةترســـن، ضونكة نائومَيد و 
دةرئةنجامي  ثَيشـــبيني  و  ِرةشبينن 
هةية  هةندَيكيش  ناكـــةن،  ثؤزةتيظ 
تةسليمي  و  شـــؤِركردووة  ســـةريان 
َين 

َ
ئـــةو دؤخةي خؤيان بـــوون و دةل

طؤِران لةم تةمةنةدا ِروونادات، ئةطةر 
تةنيـــا نيطانمايةكي يان هةســـتَيكي 
سادةشـــت هةية بةوةي كـــة طؤِران 
َيكـــي ثؤزةتيظـــة ئـــةوا ئازايانة 

َ
خال

ةكردنت لةطةأل 
َ
بطؤِرَي، شَيوازي مامةل

خَيزانةكةتدا بطؤِرة، شـــَيوةي خؤت 
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زياتـــر ثَيكةوةين، زياتـــر بؤيةكدين، 
زؤرترين  بطةينة  طرنطيدانة  شـــايةني 
وطؤِركراو واتة 

َ
بـــِر لةحةوانـــةوةي ئال

و  لةحةوانةوة  بةشـــَيك  هةريةكةمان 
ئاســـوودةيي بةوي ديكة ببةخشَيت، 
ي فرسةتَيكي 

َ
َي تةمةني ضل ســـال

َ
بةل

ئـــةو كةســـانةي  بـــؤ  زيرةكانةيـــة 
فرســـةتي  هةيـــة،  هاوســـةنطييان 
ة 

َ
ثَيكةوة دانيشـــتني دوو كةسي كامل

تـــا دواي ئـــةو هةمـــوو تةمةنة ئةو 
لةيةكديدا  َين كة 

َ
بل بةيةكدي  شـــتانة 

بةاليانةوة باشـــةو سةرسامن ثَيي و 
باســـي ئةوانةش بكةن كة لةيةكديدا 
بةئامانجي  نـــةك  نييـــة،  ييـــان 

َ
بةدل

قاندني 
َ
شـــةِرة قســـة و ِرةخنةو خول

لةثَيناوي  كو 
َ
ِرابردوو، بةل ئاذاوة وةك 

طؤشـــةنيطاكان،  نزيككــردنـــةوةي 
لةثَيناوي دةســـتكةوتني نةخشـــةي 
ئاشتي و ئاســـودةيي و ثَيكةوةذيان 
هةتا هةتاية. ســـةرجةم ئةو بابةتانة 
لةذيانتاندا هةبوون و  بخةرةِروو كـــة 
ي ناكؤكـــي نَيوانتان دةنوَينن، بؤ 

َ
خال

نموونـــة وةك: سروشـــتي ثةيوةندي 
ثةيوةندي  سروشـــتي  مرؤظايةتـــي، 
سَيكســـي، ِراي ئةو بةرامبةرةت وةك 
دايك و باوك، بريكردنةوةي لةئابوري، 
نووســـتن،  خؤطؤِريـــن،  شـــَيوازي 
ئـــةو بابةتانـــةي كـــة ثةيوةندييان 
ثاكوخاوَيني  و  طشتي  بةثاكوخاوَيني 
بابةتانةي  ئةو  هةية،  جةســـتةييةوة 
كة غريةت بةرامبةر هاوبةشـــي ذيانت 
دةوروذَينن وةك سةركةوتني، تواناي 
ة كردني شَيوةي ... 

َ
ئاخاوتن و مامةل

هتد.
هةن  بضـــوك  بابةتـــي  هةندَيـــك 
ثةيوةندييان  و  بةيةكداضـــوون  كـــة 

بةيةكدييةوة هةية كة ئامادةنةبوونيان 
يان ئامادةبوونيـــان بةدرَيذايي ذياني 
هاوســـةرَيتي نيطةران و وةِرســـييان 
كردوويـــت، هةروةهـــا زؤر بابةتـــي 
ديكةش كة بؤ باسكردن و دركاندنيان 
ئَيستاو  كو 

َ
بةل نيية،  هَيشـــتا درةنط 

لةو تةمةنةدا طونجاوترين كاتة، زؤرَيك 
فةرهةنطَيكن  ضةنـــد  خاوةنـــي  هةن 
دةربـــارةي اليةنـــة نَيطةتيظةكانـــي 
هاوبةشـــي ذيانيـــان، بةو كةســـانة 
َيني هاوبةشـــي ذيانت بخةرة سةر 

َ
دةل

تةرازووييةك بؤت دةردةكةوَيت اليةنة 
طةش بؤ 

َ
ثؤزةتيظةكانـــي زياتـــرة بةل

يدا ذياويت 
َ
ئةمة تؤ ساآلنَيكي زؤر لةطةل

ئةطةر وانةبَيت كةواتة ضؤن توانيوتة 
يدا بةردةوام بيت؟

َ
لةطةل

ة بؤأل بهَينني 
َ
با واز لةطلةيي و بؤل

بدةين اليةنة باشةكاني ببينني 
َ
و هةول

و ضَيذيان لَيوةربطرين، ضونكة ِرؤذطار 
دوورودرَيـــذة. جيـــاوازي تـــؤ لةطةأل 
هاوبةشـــةكةت ئةوةيـــة ئـــةو زياتر 
بدة 

َ
هةول كةواتـــة  ثابةنـــدة  بةتؤوة 

ئةو بابةتانـــة ِرَيكبخةرةوة و ضاكيان 
دواخراون،  ِرؤذطارَيكـــة  كة  بكةرةوة 
ـــَي ئـــةو ناطؤِرَيت، ئَيمـــة كاتَيك 

َ
مةل

حةواوة و ئاسوودة دةبني دةطؤِرَيني 
و لةثَينـــاوي ضاوي ئةو كةســـةي كة 
خؤشمان دةوَيت دةطؤِرَيني، ئةو كاتة 
طونجاوة هاتؤتة ثَيش تا بِرياري ذيانت 
يـــدا يان ذيان بـــَي ئةو بدةيت، 

َ
لةطةل

يدا ذيان بةريتة 
َ
ئةطةر بِريارتـــدا لةطةل

سةر ئةوا ثَيويســـتة هةوأل و كؤشش 
بدةيت.

َيك هةية حةز دةكةم ئاماذةي 
َ
خال

ثَيبدةم كة بايةخي طةورةي هةية نةك 
تةنيا ســـةبارةت بةثةيوةندي لةطةأل 

كو طرنطي هةية بؤ 
َ
هاوبةشي ذيان بةل

قؤناغي ضلةكاني تةمةن ئةويش ترسة 
لةطؤِران.

زؤرَيك بةويستي خؤيان ئةو طؤِرانة 
ِرةتدةكةنةوة كـــة ِروويداوة، جا ئةو 
بةثةيوةندييان  بَيـــت  تايبةت  طؤِرانة 
لةطةأل هاوبةشي ذيانيان يان طؤِرانكاري 
بَيت لةشـــَيوازي كارلَيكردنيان لةطةأل 
ةكانيـــان كة طـــةورة بوون يان 

َ
مندال

كاركردن  لةشـــوَيني  طؤِران  تةنانةت 
يان لةِرووخساردا، ترس لةطؤِرانكاري 
بؤ ضةندةهـــا هـــؤكار دةطةِرَيتةوة، 
طرنطرتينيـــان ئةوةيـــة طؤِرانـــكاري 
ةكردن لةطـــةأل بابةتَيكي 

َ
واتـــة مامةل

نادياردا، بؤ نموونة زؤرَيك بةاليانةوة 
باشـــرتة لـــةو دؤخـــةدا بمَيننـــةوة 
بةســـةريــاندا  كةهاوبةشـــةكانيـــان 
تةيـــان ثَيدةكات 

َ
هـــاواردةكات و طال

دان بؤ طؤِريني ئةو 
َ
دةترســـن لةهةول

دؤخة، ضونكـــة نازانن ضي ِروودةدات 
ِرؤمانســـييانةيان  ئاخاوتني  ئةطـــةر 
لةطةأل هاوسةرةكانياندا تاقيكردةوة.

دةترســـن،  لةطـــؤِران  هةندَيـــك 
ضونكـــة ئازايةتـــي دةســـتثَيكردني 
يةكـــةم هةنطاويـــان نييـــة، هةندَيك 
لةطؤِران دةترســـن، ضونكة نائومَيد و 
دةرئةنجامي  ثَيشـــبيني  و  ِرةشبينن 
هةية  هةندَيكيش  ناكـــةن،  ثؤزةتيظ 
تةسليمي  و  شـــؤِركردووة  ســـةريان 
َين 

َ
ئـــةو دؤخةي خؤيان بـــوون و دةل

طؤِران لةم تةمةنةدا ِروونادات، ئةطةر 
تةنيـــا نيطانمايةكي يان هةســـتَيكي 
سادةشـــت هةية بةوةي كـــة طؤِران 
َيكـــي ثؤزةتيظـــة ئـــةوا ئازايانة 

َ
خال

ةكردنت لةطةأل 
َ
بطؤِرَي، شَيوازي مامةل

خَيزانةكةتدا بطؤِرة، شـــَيوةي خؤت 
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يان ثيشةكةت بطؤِرة، ضونكة طؤِران 
بةزؤري بةرة و باشرتت دةبات.

4. بارودؤخي ماددي و ثيشةيي
كةم  كةســـانَيكي  يان  بةدةطمةن 
هـــةن كة لةتواناياندايـــة لةم قؤناغي 
ِريشـــةيي  طؤِرانكارييةكي  تةمةنـــدا 
لةبارودؤخـــي ماددي و ثيشـــةيياندا 
قَينن، ئةطـــةر دةتوانيت ئازايانة 

َ
بخول

ئةنجامي بدة، لةسةركَيشـــي طؤِراني 
هةروةهـــا  مةترســـة،  ثيشـــةكةت 
مادديـــت  دؤخـــي  لةثةرةثَيدانـــي 
مةترســـة، تةنانةت ئةطةر سةركَيشي 
بةلةدةستداني بةشَيك لةدةستكةوتي 
ئةطةر  بـــةآلم  بكةيـــت،  مادديشـــت 
نةتتواني ئةوا قةناعـــةت بةوة بهَينة 

كةثَيي طةيشتوويت.
ئةو تةمةنةي كة ماوة لةذيانت واتة 
ييةوة ثَيويستة بةتةنيا 

َ
لةدواي ضل سال

دةســـتكةوتني  و  ماددة  بةكاربردني 
نةبَيت هَيندةي ئةوةي ضَيذوةرطرتنَيك 
بَيت لةذيان، ئَيستاكة كاروبارت زياتر 
ِرَيكخراوة، ئةطـــةر فةرمانبةريت ئةوا 
ثَيويستة  بةخانةنشـــينيت  سةبارةت 
ة بكةيت بؤئةوةي ثالن 

َ
زيرةكانة مامةل

بؤ ساآلني داهاتووي تةمةنت دابِرَيذيت. 
زؤرَيك لةم ماوةيةي تةمةندا طؤضانةكة 
لةناوةِراستدا دةطرن سةرَيكي موضةي 
خانةنشيني ثيشـــةيةكة كة ساآلنَيكة 
بَيزاربوون لَيي، ســـةرةكةي ديكةشي 
حةزيان  خؤيان  بضوكـــة  ثِرؤذةيةكي 
ي 

َ
لَييةتي و هةستدةكةن باشرت كؤنرِتؤل

دةكةن، زؤرَيك دةطةنة ئةو قةناعةتةي 
كـــة مةســـةلةكة ثةيوةنـــدي بةبِري 
ئةو ماددةيةوة نيية كة دةســـتييان 
ِراكة  مةســـةلةي  هةروةها  دةكةوَيت 
بةدواي  نيية  هةميشـــةيي  ِراكةيةكي 

ثةيداكردنـــي ثـــارةوة، ضونكة ذيان 
ضَيذي زؤري تَيدايـــة. ئةمة ثلةيةكي 
بوونة ئةطةر ذن يان ثياو 

َ
طةورةي كامل

توانيان لةم تةمةندا ثَيي بطةن.
5. تةندروستي طشتي

َين ئةو 
َ
ئةنجامي توَيذينةوةكان دةل

كةسانةي بةتةمةندا ضوون لةكةساني 
كامأل و بةتةمةن بةثلةي يةكةم بايةخ 
 Norwi)  بةتةندروســـتيان دةدةن

.(1992
كارَيكـــي  بايةخثَيدانـــةش  ئـــةم 
لؤذيكييـــة، ضونكـــة لـــةم تةمةنةدا 
بنةِرةتيـــت  زةخريةيةكـــي 
كـــةوا دةكات ضَيذ  لةبةردةســـتداية 
لةهةموو شتَيك وةربطريت يان لةهيض، 

ئةو زةخريةيةش تةندروستيتة.
زؤر مةســـةلةي تةندروستي هةن 
زيان  ببَيتةهؤي  لةئَيســـتادا  لةوانةية 
ثَيطةيانـــدن، وةك ثةســـتاني خوَين، 

شةكرة، دأل، ...هتد.
هاوسةنطِراطرتني ذيرانة ئةوةية ئةو 
مةسةالنةي كة تايبةتن بةتةندروستي 
يتةوة 

َ
بةجَيطـــريي و ئارامـــي بيانهَيل

يان ئازايةتيية ئةطةر تؤ بةدةســـتي 
خؤت بةرةو باشـــرتيان بةريت. زؤرَيك 
لةئَيمـــة بؤ مـــاوةي ســـاآلنَيكي زؤر 
بةثةيِرةوكردنـــي جؤرَيك لةشـــَيوازي 
ةيـــان لةطـــةأل 

َ
ضةوســـاندنةوة مامةل

جةســـتةو تةندروســـتييان كردووة و 
هةندَيك دوذمني وةك خواردن و خةم 
و خةفـــةت ئةم جةســـتةيةيان وَيران 
هةقيقةتَيكي  لةبةرئـــةوة  كـــردووة، 
بايؤلؤذي و فسيؤلؤذي هةية ثَيويستة 
ببينةوة  ِرووبـــةِرووي  بةقةناعةتةوة 
ئةويش ئةوةية بةرطري جةســـتةمان 
لةئَيســـتادا بةبةراوورد لةطةأل ِرابردوو 

ئةوةيـــة  الوازتـــرة، ضارةســـةريش 
لةِرَيطةي هؤشياريي و بةئاطاييمانةوة 
خؤمـــان  الوازييـــةدا  ئـــةو  لةطـــةأل 
َين ناتوانني 

َ
بطونجَينني، هةندَيـــك دةل

ي توِرةبوون و مَيشكي خؤمان 
َ
كؤنرتؤل

بكةين ئةوة سروشـــتي منةو بةمةش 
ثةســـتاني خوَينةكةم هـــةر بةبةرزي 
حةزم  َين 

َ
دةل هةندَيـــك  دةمَينَيتةوة، 

لةخواردنـــة بـــا شـــةكرة بمكوذَيت، 
تةمةن هةر يةكَيكة مةســـةلةكة تةنيا 
ثةيوةندي بةبِريارَيكي تايبةت بةتؤوة 
دةمَينَيتةوة، تةنيـــا تؤ و بةئريادةي 
كورت  تةمةني خؤت  دةتوانيت  خؤت 
تَيكداني  خَيراكردني  لةِرَيي  بكةيتةوة 
نةخؤشييةكةوة  بةهؤي  تةندروستيت 
كة وادةكات ضَيذي ذيان هةر نةمَينَيت 
يان دةتوانَيت تةمةنت درَيذ بكةيت و 
ذيانت درَيذ بكةيتـــةوة لةِرَيي ِراهاتن 
لةســـةر بايةخدان بةتةدروســـتيت و 
ِراهاتن لةسةر ئةو بارة تةندروستييةي 

كة جياوازة لةِرابردوو.
بِريار بِرياري تؤية، ئةمةش نيشانةي 
جياكةرةوةي ئةم تةمةنةية، بِريارةكة 
بةتةندروســـتييةوة  ثةيوةندي  تةنيا 
بةســـةرجةم  ثةيوةندي  كو 

َ
بةل نيية، 

بِريارَيك  هةيـــةو  ذيانتةوة  بوارةكاني 
لةبةردةمتداية ثَيويستة بيدةيت.

سةرضاوة: 
الحب َّـ األربعني ط 1 2008 
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ة
َ

ةكةت الي ِرؤبؤت جَيبهَيل
َ

        مندال
كريستني كاريل
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لةســـةر كار زانـــا ذاثؤنييـــةكان
كة دةكةن ئاســـا مرؤظ ِرؤبؤتَيكـــي
و طـــةرم بتوانَيـــت ثةيوةندييةكـــي

ببةســـتَيت. مرؤظدا
َ

سؤزداريلةطةل
 3 كضَيكـــي نـــوري هريؤهاطيتـــا

َ
لةذوورَيكدا لةطةل دايكـــي و نة

َ
ســـاال

ســـةعات دوو بؤماوةي ِرؤبؤتَيكـــدا
كضةكة سةرةتا جَييهَيشـــت، بةتةنيا
بابةتي َيك

َ
كؤمةل لةبارةي ِرؤبؤتةكة و

قســـةيانكرد ثَيكةوة جؤراوجؤرةوة
كة رؤبؤتةكة كاتَيك كـــرد، و يارييان
كة كـــرد بضوكةكـــة داواي لةكضـــة
بكات، ماضَيكي ثَيبدات ِرووخســـةتي
ييةوة

َ
بةخؤشـــحال بضكؤلةكـــة كضة 

كة كاتَيكيش كـــرد،
َ
قبوول داواكـــةي

وتن بؤ نةما قسةيةكيان هةردووكيان
لَيكةوت. خةوي كضةكة

تا كرد ضاوةِروانـــي ِرؤبؤتةكـــة
كضة ضيـــدي لـــةوةي كة نيابـــوو

َ
دل

لةقســـةكردن ئارةزووي ثضكؤلةكـــة
دايكي الي بؤ ضوو ِرؤبؤتةكة نةماوة،
قسةكردن. كةوتة يدا

َ
لةطةل و كضةكة

لةزؤربةي ئةندازياران كة لةكاتَيكدا
ِرؤبؤتَيك كة ئةوةدان ي

َ
لةهةول تاندا

َ
وال

لةهةلومةرجَيكـــي دروســـت بكـــةن
ثيس لةذينطةيةكي يـــان نائاســـايي
و سةخت كاروبارَيكي و ناســـازطاردا
ِرؤبؤتةكاني وةك بدات، ئةنجام تايبةت
طةكاني

َ
كَيل بةثاككردنـــةوةي تايبةت

يان زةويدا يي
َ
لةقوال طـــةِران يان مني

لةبةرامبةردا دةرياكانـــدا، يي
َ
لةقوال

بةباوةِربةخؤبوونَيكي ذاثؤنييـــةكان
ي

َ
لةهــةول ســةرنجـــــــِراكَيـــشةوة

كـــة ِرؤبؤتَيكـــدان دروســـتكردني
طري

َ
هةل زياتر دةكرَيت هةرضةندَيـــك

بَيـــت، تايبةتمةندييةكانـــي مـــرؤظ
لةماوةي تةكةيان

َ
وال ذاثؤنيةكان كـــة

ةي
َ
ســـةرقافل ِرابردوودا دوو دةيـــةي

ئةوةتا بووة، ِرؤبؤت دروســـتكردني
نوَي نةوةيةكي لةسةر كار هةنووكة
ِرؤبؤتةكان دةكـــةن لةِرؤبـــؤت كـــة
هاودةمي هـــةم و يـــار بتوانـــن هةم
و ي

َ
مال ي

َ
ئاذةل ـــي

َ
يان ِرؤل بن مـــرؤظ

بوونةوةرَيكي وةك يان ببينن ِراهَينراو
و ن

َ
منـــداال ضاودَيري مـــرؤظ ئاســـا

ئامانجي بكـــةن، بةتةمةن كةســـاني
ِرؤبؤتَيكي دروستكردني  ذاثؤنييةكان 
َ

لةطةل ةكردن
َ
مامةل بؤ هؤشيارة و ذير

يارمةتيداني و هـــاوكاري  و مـــرؤظ
ِرؤذانةيدا. لةكاروباري مرؤظة

لةبةردةمياندا سةرةكي ئاستةنطي
ضونكة ِرؤبؤتة، درككردني مةسةلةي
ِرؤبؤتَيك ضـــؤن ئةوةية ئامانجيـــان
بةمرؤظ درك بتوانَيت كة دروستبكةن
ببةستَيت. دا

َ
لةطةل ثةيوةندي و بكات

بةِرؤبؤتَيكي دةسرِتاطةيشتن كليلي
لةكةنارخستني بريتيية لةم ضةشـــنة
و تةكنيكي لةمثةِري و كَيشة هةزاران
لةقسة تَيطةيشتن وةك  بابةتطةلَيكي
دروســـتكردني دةطاتة تا و ئامـــاذة
مرؤظ

َ
لةطـــةل ديدةني  ثةيوةنـــدي 

ثَيطةي تايبةتي و شـــوَين و ناسيني
ِرؤبؤتةكانةوة. لةاليةن مرؤظ

لةهؤشـــياري بري ذاثؤنييـــةكان
و بةشـــداري يةتي ِرؤبؤتةكان

َ
كؤمةال

و لةذيـــان دةكةنـــةوة ثَيكردنيـــان
نموونةي يةكةمني  مرؤظدا. ئةزمووني
مرؤظ ِرؤبؤتـــة  نـــوَي-ي نـــةوةي 
نَيونةتةوةيي لةثَيشـــانطاي ئاساكان
ثَيشانطةيةدا لةم نمايشكرا. ئائيضيدا

مرؤظ ِرؤبؤتَيكي لةاليةن ميوانـــةكان
ذنَيك ميوانـــدار، خانمَيكي ئاســـاوة،

زمان  بةضـــوار 30 هةزار ِرســـتة كة
بةوتني و و دةريدةبِرَيـــت دةزانَيـــت

بةخَيربَينثَيشـــوازيكران.
دةكرد ميوانداري كة ِرؤبؤتة ئةم
َ

لةطةل ضؤني كـــة دةزانَيت ئـــةوةش
ناسازطاري و ناخؤش ِرةفتاري هةندَيك
كضةجوانةكانيشـــدا لةكوِرو هةندَيك

بكات. ة
َ
و مامةل َيتةوة

َ
بجول

طروثَيك ثَيشانطةيةدا لةم هةروةها
ميوزيكيش ئؤركســـرتاي ِرؤبؤتـــي
ئامَيرَيكي بةضةند ئاوازَيكيـــان ضةند
بةســـوودوةرطرتن و جياواز ميوزيكي
ذةني دروستكراو و شوشـــةي لةلَيو
بةالي زؤري كةسانَيكي كة ســـةرنجي

ِراكَيشا. خؤيدا
بةِرؤبؤتة بةبةراورد ِرؤبؤتانة ئةم
قورسةكاني سةنطني و و طةورة قةبارة
و بةدةستكةوت ِرابردوو، ي

َ
سال ضةند

ئةو دادةنرَيت. طةورة سةركةوتنَيكي
لةتاقيطةكاندا كاردةكةن زانايانةي كة
طروثَيكي ئامادةكردنـــي ي

َ
ســـةرقال

هةستيار م
َ
بةال ِرؤبؤتانة، نوَيرتن لةم

كاراتر. و
زياتر ِرؤبؤتةكـــة كـــة بؤئةوةي
هةســـتي دةبَيت لةمـــرؤظ بضَيـــت،
هاطيتـــا فَيربكرَيـــت، دةســـتلَيداني
لةئةنســـتيتؤي هــــاوكارةكانـــي و 
ثةيوةندييـــةكان، نَيونةتةوةيـــي
ِرؤبؤتَيكي كار لةسةر كيوتؤ، لةشاري
ثَيســـتَيكي خـــاوةن ئةزموونـــي
كة دةكةن جَيطةسةرنج هةســـتياري
ناسكي و ورد هةســـتةوةري هةزاران
كة دةست كاتَيك تَيدا جَيكراوةتةوة،
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دةكةوَيت، ِرؤبؤتةكـــة بـــةر ثشـــتي
لةو و

َ
ســـال و دةكاتةوة ال ِرؤبؤتةكة

لةثشتي كة دةستي دةكات كةســـة
داوة.

بـــؤ ِرؤبؤتـــةكان فَيركـــردنـــي
مـــرؤظ، قســـةكردني تَيطةيشـــتني
جياكردنـــةوةي كارة، ســـةخرتين
لةزةمينـــة وشـــةكان لةدةنطـــةكان
و شـــرؤظةكردن و ئةزمـــوون و 
-ناو، وشة بةشةكاني جياكردنةوةي
ِرَيذةي دةربِرينـــي كردار- ثيشـــة و
و وشة

َ
وشـــةيةك لةطةل ِرَيزماني هةر

ســـةِّـَينراوة ئةوة ديكة، زاراوةكاني
دذوارة. زؤر كارَيكي كة

الي زمان فَيركردني ئاسانكردني بؤ
ئةوةدان ي

َ
لةهةول زاناكان ِرؤبؤتةكان

و لةكةرةســـتة ســـوود زمان وَيِراي
يارمةتي وةربطرن ديكةش هؤكارَيكي
بدات. مرؤظ قســـةي تَيطةيشـــتني
ئومَيدبةخشـــيان هونةرَيكي  زاناكان

يارمةتي دةتوانَيت كـــة دؤزيوةتةوة
ِرؤبؤتةكان و دركثَيكردني  تَيطةيشتن
لةتَيطةيشـــتني و بـــدات لةمـــرؤظ

مرؤيي. ثةيوةندي
هــــــاوكـــارةكانـــي و هاطيتـــا
كردووة وابةرنامةِرَيذي ِرؤبؤتةكانيان
َ

لةطةل هةندَيـــك ضـــؤن دةزانن كة 
بـــؤ ماوةيةكي دوورودرَيذ مرؤظةكان
هاوِرَييةتي و بةدؤســـتايةتي ثَيكةوة
دةكةن هاوكاري ثَيكةوة و دةمَيننةوة

دةكةن. هاوسةرطرييش تةنانةت و
هةموو درككردني و تَيطةيشـــتن
و ئةو هَيمـــاكان ئاماذةكان، جـــؤرة
تةواوكردني بؤ مـــرؤظ كة ئاماذانةي
زارةكييـــةكاني ثــــةيــــوةندييـــة
ِرؤبؤتة يارمةتي بةكارياندةهَينَيـــت،
مرؤظ كة دةدةن ئاســـاكان مـــرؤظ
زاناكان بكات. دركي و بناسَيت باشرت
كة داناوة لةِرؤبؤتةكاندا َيكيان

َ
توَيذال

بةهؤيانةوة و ئيعازَيكة ضةند طري
َ
هةل

لةخةنـــدة دةتوانـــن ِرؤبؤتـــةكان
مؤنكردن و شـــاديية  نيشـــانةي كة 
لةمرؤظ ناخؤشـــيية نيشـــانةي  كة 

تَيبطةن.
ِرَيطةكاني لةكاريطةرترين يةكَيـــك
ئاســـتةنطةكاني بةسةر ســـةركةوتن
مرؤظدا

َ
لةطةل ِرؤبؤتةكان ثةيوةنـــدي

بؤ ِرؤبؤتةكان لةيارمةتيداني بريتيية
يةكدي،

َ
لةطةل قســـةكردن فَيربووني

لةِرَيي مـــرؤظ ئاســـا دوو ِرؤبؤتـــي
دةتوانن هاوبةشةوة بةرنامةي بووني
بةخواسةتةكاني ثةيوةنديدار زانياري
وطؤِر

َ
ئال خؤيان هاودةمةكاني مرؤظـــة

بةتايبةتمةندَيتي ثةي  زياتر تا بكةن
ببةن مرؤظ سوكةوتي

َ
هةل و ِرةفتار و

هاودةمةكانييان كـــة لةوةبطـــةن و 
دةوَيت. ضيان

دةتوانن ئاســـاكان مرؤظ ِرؤبؤتة
ثِر كاســـَيتي و ئينتةرنَيـــت لةِرَيـــي
تةلـــةفزيــؤنـــةوة يـــان لةزانيـــاري
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وةربطرن.
زانيـــاري و نـــاســـني كــارتـــي
ســـةرضــــاوةيةكي ئةلةكرتؤنيـــش،
زانياري، لةثَيشـــانطايةكي بؤ ديكةية
دةتوانَيـــت ِرؤبؤتَيـــك بازرطانيـــدا،
زانياري لةكارتي وةرطرتن بةســـوود
زانياري بينةر، ئةلةكرتؤني كةســـي
كارو ثَيشةي، و كةسة دةربارةي ئةو
شَيوانة لةم  زانيارييةكي ناســـنامةو 
مرؤظ ِرؤبؤتة بهَينَيـــت. بةدةســـت
زياتر زانيـــاري  دةتوانن ئاســـاكان
ديكةوة، ســـةرضاوةي زانياري لةِرَيي
كةسي لةطوَيطر و لةِرَيي ثرسياركردن
بؤ و بهَينَيت بةدةســـت بةرامبـــةر،
كة لةكوَيية حةزي ميوانةكة نموونـــة
ضي لةضيية، حةزي بخوات، تَيدا ناني
كؤبوونةوة لةض دةيةوَيت يان ثَيخؤشة

بكات. بةشداري كؤنفرانسَيكدا و
هاطيتا، ـــةري

َ
لَيكؤل هاوكارانـــي

سةرةتايي لةقوتابخانةيةكي ثَيشـــرت
ئاشـــناييان و  زانيـــاري  كارتـــي 
سةرنجي جَيطةي و تاقيكردووةتةوة

بووة. خوَيندكارةكان
ِرؤبؤتـــة ئةزمــــونـــةدا لـــةو 
بةناوبانطـــي ئةو مـــرؤظ ئاســـاكان
كارتي كة كـــردووة خوَينداكارانةيان
بـــؤ ئامادة ئاشـــناييان و زانيـــاري

كردبوون.
كـــة خةندة هاطيتـــا لةكاتَيكـــدا
لةديدارَيكدا بـــوو  لَيوانـــي لةســـةر 
ثؤلي دوايني خوَيندكارةكانـــي وتي:
بؤ ئةوةيان دَيتةوة بري ســـةرةتاييم
ِرؤبؤتةكة هاوِرَيكانيان دةطَيِرايةوة كة
بانطكردووة، خؤيـــةوة بةناوي ئةوي
خةفةتي لةخوَيندكارةكان هةندَيكيش

بؤضي قسةيان ئةوةيان دةخوارد كة
هاطيتا نةكردووة، رؤبؤتةكـــة

َ
لةطةل

ئةمة قســـةكانيدا وتي: لةدرَيـــذةي
بةرثاكردني تايبةتمةندَيتي بؤ خـــؤي
مرؤظدا، ئَيمةي لةنَيوان ثةيوةندييـــة
ِرؤبؤتَيك ئةوةدايـــن ي

َ
لةهةول ئَيمـــة

هةرضةندَيك كـــة  بكةيـــن دروســـت 
و مـــرؤظ هاوشـــَيوةي دةكرَيـــت

بَيت. مرؤظ تايبةتمةندييةكاني
لةســـةر ذاثؤنييةكان ثَيداطـــري
و هاودةمـــي وةك كاروبارَيكـــي
ذاثؤنييةكان ضاوةِرَيي يارمةتيدان كة
ئةنجامي بدةن ِرؤبؤتـــةكان دةكةن
ي

َ
قول ضاو كة خواستَيكي ثَيش وادَيتة

كة خواستَيك و حةز بَيت، ذاثؤنييةكان
طشـــتي ذاثؤنييةكانةوة لةفةرهةنطي

دةطرَيت. سةرضاوة
دةوَيت ِرؤبؤتَيكيان ذاثؤنييةكان
بَيت فيلمكارتؤنانـــة كـــة وةك ئـــةو
دورامون- لَيية -ثشـــيلةي حةزيـــان
ئةســـتَيرةناس- ورديلةي يا -كـــوِرة
بَيت، ِرةفتار ســـودمةند و ضاكةخواز
هةبَيت، دؤســـتانةي سوكةوتي

َ
و هةل

ِرؤبؤتـــي لةيةكةمـــني بريكردنـــةوة
بـــَي مةترســـي و طيانـــداري  بـــَي
دةطةِرَيتةوة سةرضاوةكةي هةِرةشة
شينتؤي طيانبةخشـــي بؤ فةرهةنطي
شـــتة فةرهةنطةدا لـــةو كة ذاثؤني 
شمشَيري تا لةقؤرييةوة  بَيطيانةكان 
تَيبكةوَيت طيانيان دةتوانن سامرايي،
حةزو بةتة

َ
هةل و ِرؤح خـــاوةن ببنـــة

طياندار ِرؤبؤتَيكي ئةوان بـــؤ هؤطري
و ميهرةبان ثَيداويستييةكي ِرؤذانةي 

طةي ذاثؤنيية.
َ
كؤمةل

تةمةنـــي ديكـــةوة لةاليةكـــي

بةرزتر ذاثؤنييةكان ثَيشـــبينيكراوي
ئةوان ِروانطةوة لةو هـــةر دةبَيتةوة،
بتوانَيت كـــة ن دةطةِرَيِ لةِرؤبؤتَيـــك
بةتةمةنةكان زؤري ذمارةي ضاودَيري
قةرةبووي و بيانثارَيزَيـــت و بـــكات

بكاتةوة. كار هَيزي
ذاثؤني َيت: حكومةتي

َ
دةل هاطيتا

كارة كة ئامادةكردووة ثرؤذةيةكـــي
و ثةرستياري وةك يةتييةكاني

َ
كؤمةال

ئامانجي كة ةكان
َ
مندال ضاودَيريكردني

ثَيكدةهَينَيت، ذاثؤنييةكان سةرةكي
ذاثؤن هانـــي خواســـتانة هـــةر ئةم
باشرتكردني و طةشةثَيدان بؤ دةدات
كة بَيت بِريـــار ئةطةر ِرؤبؤتـــةكان. 
يةتييةكان

َ
كؤمةال كاروبارة ِرؤبؤتةكان

زؤرتر دةبَيـــت ئـــةوا ئةنجامبـــدةن
كة ئةو شـــوَينةي و تا لةمرؤظ بضَيت
مرؤظي تايبةتمةنديةكاني دةكرَيـــت
بضَيت لةمرؤظَيك زؤرتر و طرتبَيـــت

َ
هةل

هةية. كي
َ
خةل يارمةتيداني نيازي كة

بةو درَيذة هاوكارةكاني و هاطيتا
طرتويانةتةبةر، كـــة دةدةن ِرَيطةية
كة لةوةي خَيراتر ئةوان نياييةوة

َ
بةدل

بةئامانجةكان دةكات وَيناي جيهان
دةطةن.

ســةرضاوة:
علمي اطالعات

و سَييةم ي بيست
َ
سال 6- ذمارة

ةبجةيي
َ
هةل محةمةد جةمال وةرطَيِراني:
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داية من لةكوَيوة هاتووم؟  
كالسري ِرةينةر
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لةطفتوطؤيةكمـــدا لةطةأل ثياوَيكي 
بةتةمام  باســـكرد كة  بؤم  بةتةمةندا 
كتَيبَيـــك بنووســـم لةســـةر ضؤنَيتي 
ِروونكردنـــةوةي زانياري ثةروةردةي 
ن لةاليةن دايك و 

َ
سَيكســـي بؤ منداال

َيي 
َ
باوكةوة، قاقايةكي لَيداو وتي: دةل

ضي؟ كةس زانياري سَيكســـي فَيري 
ئَيمة نةكرد، سةري خؤت مةيةشَينة، 
ضونكة  نابَيت بةئاشـــكرا لةسةر ئةم 
بابةتة بدوَييت، هةموومان بةخؤشـــي 
مان 

َ
ذنمان هَينا و هـــةروةك يةك مندال

كي 
َ
خســـتةوة، ثَيويســـت ناكات خةل

فَيري كارَيكي سروشتي بكةيت.
باشـــة با دةمةتةقَييـــةك لةطةأل 
ئـــةم ثريةمَيـــردةدا بكةيـــن لةطةأل 
بؤضوونيان  هةمـــان  كة  ئةوانةشـــدا 
هةيـــة و بابةتةكة لةضةند ِروويةكةوة 
نيام 

َ
َيم دل

َ
وةرطرين، لةســـةرةتادا دةل

كة ذياني هاوسةرَيتي لةئَيستا خؤشرت 
نةبووة لةِرابردوو كاتَيك كة نةدةبواية 
بكرَيـــت، ضونكـــة  بـــاس  ســـَيكس 
شتَيكي نهَيني و شـــةرمةزاري بووة، 
هةرضةنـــدة لةودةمةشـــدا ضةندةها 
هاوســـةر هةبوون كـــة بةختياربوون 
هةروةك ضؤن ضةندةها هاوســـةر لةم 
ســـةردةمةدا هةن كـــة بةختيار نني، 
لةبةرئـــةوة مـــن باوةِرَيكـــي بةهَيزم 
هةيـــة، ئـــةو ذن و ثياوانةي ئَيســـتا 
دةبينن  سَيكســـيان  لةذياني  خؤشي 
ثياواني  و  لةذنـــان  زؤرترة  ذمارةيان 
بةختةوةر لةســـةردةمي دايك و باوك 
نياييةوة 

َ
و نةنك و باثريةكانيان، بةدل

هاوسةرَيتيدا  لةذياني  لةئَيســـتا  ذنان 
وةردةطرن  لةســـَيكس  زياتر  خؤشي 
بةبةراوردكردنيـــان لةطةأل نةنكيان و 

نةنكي نةنكيان.

لةطفتوطؤيةكمـــدا لةطةأل ثياوَيكي 
بةتةمام  باســـكرد كة  بؤم  بةتةمةندا 
كتَيبَيـــك بنووســـم لةســـةر ضؤنَيتي 
ِروونكردنـــةوةي زانياري ثةروةردةي 
ن لةاليةن دايك و 

َ
سَيكســـي بؤ منداال

َيي 
َ
باوكةوة، قاقايةكي لَيداو وتي: دةل

ضي؟ كةس زانياري سَيكســـي فَيري 
ئَيمة نةكرد، سةري خؤت مةيةشَينة، 
ضونكة  نابَيت بةئاشـــكرا لةسةر ئةم 
بابةتة بدوَييت، هةموومان بةخؤشـــي 
مان 

َ
ذنمان هَينا و هـــةروةك يةك مندال

كي 
َ
خســـتةوة، ثَيويســـت ناكات خةل

فَيري كارَيكي سروشتي بكةيت.
باشـــة با دةمةتةقَييـــةك لةطةأل 
ئـــةم ثريةمَيـــردةدا بكةيـــن لةطةأل 
بؤضوونيان  هةمـــان  كة  ئةوانةشـــدا 
هةيـــة و بابةتةكة لةضةند ِروويةكةوة 
نيام 

َ
َيم دل

َ
وةرطرين، لةســـةرةتادا دةل

كة ذياني هاوسةرَيتي لةئَيستا خؤشرت 
نةبووة لةِرابردوو كاتَيك كة نةدةبواية 
بكرَيـــت، ضونكـــة  بـــاس  ســـَيكس 
شتَيكي نهَيني و شـــةرمةزاري بووة، 
هةرضةنـــدة لةودةمةشـــدا ضةندةها 
هاوســـةر هةبوون كـــة بةختياربوون 
هةروةك ضؤن ضةندةها هاوســـةر لةم 
ســـةردةمةدا هةن كـــة بةختيار نني، 
لةبةرئـــةوة مـــن باوةِرَيكـــي بةهَيزم 
هةيـــة، ئـــةو ذن و ثياوانةي ئَيســـتا 
دةبينن  سَيكســـيان  لةذياني  خؤشي 
ثياواني  و  لةذنـــان  زؤرترة  ذمارةيان 
بةختةوةر لةســـةردةمي دايك و باوك 
نياييةوة 

َ
و نةنك و باثريةكانيان، بةدل

هاوسةرَيتيدا  لةذياني  لةئَيســـتا  ذنان 
وةردةطرن  لةســـَيكس  زياتر  خؤشي 
بةبةراوردكردنيـــان لةطةأل نةنكيان و 

نةنكي نةنكيان.
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لةو باوةِرةدانيم ثَيويســـت نةكات 
كي بؤ كاري سروشتي فَيربكرَيت، 

َ
خةل

ضونكة لةِراســـتيدا ئَيمـــة ئةم كارانة 
ئةنجامدةدةيـــن، ئايـــا ئَيمـــة منداأل 
بِروات، خؤراك  بةثَي  فَيرناكةين ضؤن 
بخوات، ضؤن لةشـــي بةكاربهَينَيت و 
لةسروشتدا  تةنانةت  بكات.  ي 

َ
كؤنرِتؤل

بَيضووةكاني  نـــدة 
َ
بال ِراســـتة،  ئةمة 

ـــَي 
َ
ـــة فـــِرَي دةكات. بةل

َ
فَيـــري بال

ســـَيكس و زاوزَي كاري سروشـــتني، 
بةآلم ئةمة ئـــةوة ناطةيةنَيت كة هةر 
كةسَيك لةدايك دةبَيت زانياري خؤيي 
هةية كـــة ضؤن جةســـتةي كارةكان 
ئةنجام دةدات، ضؤن يارمةتي بدرَيت 
و  ئةنجامبدات  كارةكانـــي  بةباشـــي 
لةسةروو هةمووشيانةوة ضؤن خؤشي 

لَيوةرطرَيت.
ديســـان مـــن لـــةو بـــاوةِرةدام 
ن فَيـــري زانياري 

َ
دةتوانرَيـــت منداال

يدا 
َ
لةطةل بةئاشكرا  و  بكرَيت  سَيكسي 

كةسَيتي  ســـنوري  بَيئةوةي  بدوَييت 
دةتوانن  ذنان  بشـــكَينيت،  ةكة 

َ
مندال

باســـي ضَيشـــتلَينان بكةن بَيئةوةي 
بةدرَيذي باســـي ئةو خؤراكانة بكةن 
كة لـــةو ِرؤذةدا خواردوويانة، كةواتة 
كي دةتوانن باس لةسَيكس بكةن 

َ
خةل

بَيئـــةوةي بضنة ناو ذياني سَيكســـي 
هاوسةرَيتييان.

يةكَيك  ثَيشكةوتووةكاندا  تة 
َ
لةوال

دةتوانيت  ئةوةية  باشـــةكان  لةشتة 
لةطريوطرفتةكاني  بـــاس  بةئاشـــكرا 
سَيكس بكةيت، لةكؤندا دةبواية كةس 
باســـي سَيكســـي نةكرداية هةروةك 
لَيدةكرَيـــت، ئةطةر  ئَيســـتا باســـي 
باسيش بكراية دةبواية بةشَيوةيةكي 
نهَيني و كورت بواية، ئةم شـــَيوةية 

دا 
َ
لةهةموو ضينـــة جياجياكاني كؤمةل

باوبـــوو، جاران لةزؤربـــةي وآلتان بؤ 
كانةي بَي دةرامةت و كةمَيك 

َ
ئةو خةل

خوَيندةوار بوون و تينووي ســـَيكس 
بوون، ئـــةم تينوَيتيةيان دةشـــكاند 
ميوزيكي  َيكـــي 

َ
هؤل بـــؤ  بةضوونيان 

ناِرةســـةن كة تايبةت بوو بةسَيكس 
و طَيِرانـــةوةي ضريؤك و ســـوعبةتي 
َيكي 

َ
مندال ئةطةر  ناشرين كة  سَيكسي 

دة ساآلن بضواية زؤر شةرمةزار دةبوو 
و قَيزي لةخؤي دةكـــردةوة، كةضي 
كانةي كة ضاوكراوةو 

َ
لةنَيوان ئةو خةل

خوَيندةوار و ِرؤشنبري بوون لةهةمان 
باســـكردني سَيكس  ئةو سةردةمةدا 

ئاسايي بووة.
كاتَيك  ثَيشـــكةوتووةكان  لةوآلتة 
لةشوَينَيك ئاهةنطي نانخواردن دةطَيِرا، 
ثاش نان خواردن بؤماوةي سةعاتَيك 
دةهَينا  لةثيـــاوةكان  وازيان  ذنةكان 
تةو طةثي 

َ
بـــؤ ئةوةي بةتةنيا بن و طال

بَيمانا بكةن و زياتر بخؤنةوة.
كي 

َ
لةخةل هةندَيـــك  لةِرابـــردوودا 

لةِرؤذاني ثشوودا سَيكسيان لةمَيشكي 
خؤيان دةركردبوو، بةآلم هةر هةندَيك 
هةبـــوون كة خؤشـــييان لةســـَيكس 
كةمرت  ذنـــان  ئةوكاتة  وةردةطـــرت، 
ئةو خؤشـــييةيان دةبيني و بةزؤري 
تةنيا لةبةر خاتري هاوســـةرةكانيان 
ِرازي دةبوون ئةمـــةش هؤكارَيك بوو 
بؤئـــةوةي هةندَيك لـــةو ثياوانة ثةنا 
بؤ ســـَيكس لةدةرةوةي خَيزان بةرن 
و ئةمةش زؤر شـــةرمي تيا نةبووة بؤ 
ثياو، بةآلم ئةطةر ذن بيكرداية سزاي 

طةورة دةدرا لةسةري.
لةم ســـةردةمةدا ثيـــاوان كةمرت 
ئةو جؤرة ثةيوةندييانة دةبةســـتن، 

لةجاران  هاوســـةرةكانيان  ضونكـــة 
زياتر خؤشي لةسَيكس وةردةطرن كة 
ي 

َ
ئةمةش دةبَيتة هـــؤي ئةوةي بةدل

هاوسةرةكانيان بن و ثياويش ئةوةي 
ثَيخؤشـــة و زياتر ئارةزووي سَيكسي 
دةكات. دةبَيـــت بزانني ئةم خؤشـــي 
و ســـؤزةي ذن و ثيـــاو وةريدةطرن 
هـــةروا  سَيكســـيدا  لةثةيوةنـــدي 
كو 

َ
لةخؤيـــةوة ثةيـــدا نةبـــووة، بةل

طةِراوة  ِرَيطايانةدا  ئةو  بةدواي  مرؤظ 
كة بةختياري ذياني لَيوة دةســـتةبةر 
بكات كة ئةويـــش لةِرَيي ثةروةردةو 

فَيركردنةوة دةستيكةوتووة.
لةم ســـاآلنةي ِرابردوودا تادةهات 
ذمارةي ئةو كةسانة لةزيادبووندا بوو 
كة بؤيان دةركةوت كة يةكةم هةنطاو 
بـــؤ بةختياري ذياني هاوســـةرَيتي و 
خؤشةويســـتي لةنَيوانيانـــدا ئةوةية 
جةســـتة  كاركردنـــي  لةضؤنيةتـــي 
هةروةهـــا  بطـــةن،  دةروونييـــان  و 
بؤيـــان دةركةوتووة كـــة زؤر طرنطة 
منـــداأل لـــةم ضؤنيةتييـــة تَيبطـــات 
كاتَيـــك كة هـــةرزةكارة. لةزانســـت 
نموونـــة  بـــؤ  ينةوةكانـــدا 

َ
لَيكؤل و 

ِروونكراوةتةوة  فرؤيددا،  لةكارةكاني 
دا هةية، 

َ
هةســـتي سَيكســـي لةمندال

ثَيداويســـتيية  ئةو  خاوةنـــي  كؤرثة 
لةبنةِرةتـــدا  كـــة  هةســـتييانةية 
سَيكسني. ئةطةر باوةِرناكةيت، بِروانة 
كؤرثةيةك كاتَيك شريي مةمكي دايكي 
دةمذَيـــت، دةبينَيت ئةو تةنيا شـــري 
كو ئةو كؤرثةية هةســـت 

َ
ناخوات، بةل

بةخؤشـــي دةكات كاتَيـــك دةمي بةر 
هةروةها  دةكةوَيـــت،  دايكي  مةمكي 
دايكةكةش هةســـت بةهةمان خؤشي 
دةكات كـــة دةبَيتةهـــؤي زيادبووني 
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لةو باوةِرةدانيم ثَيويســـت نةكات 
كي بؤ كاري سروشتي فَيربكرَيت، 

َ
خةل

ضونكة لةِراســـتيدا ئَيمـــة ئةم كارانة 
ئةنجامدةدةيـــن، ئايـــا ئَيمـــة منداأل 
بِروات، خؤراك  بةثَي  فَيرناكةين ضؤن 
بخوات، ضؤن لةشـــي بةكاربهَينَيت و 
لةسروشتدا  تةنانةت  بكات.  ي 

َ
كؤنرِتؤل

بَيضووةكاني  نـــدة 
َ
بال ِراســـتة،  ئةمة 

ـــَي 
َ
ـــة فـــِرَي دةكات. بةل

َ
فَيـــري بال

ســـَيكس و زاوزَي كاري سروشـــتني، 
بةآلم ئةمة ئـــةوة ناطةيةنَيت كة هةر 
كةسَيك لةدايك دةبَيت زانياري خؤيي 
هةية كـــة ضؤن جةســـتةي كارةكان 
ئةنجام دةدات، ضؤن يارمةتي بدرَيت 
و  ئةنجامبدات  كارةكانـــي  بةباشـــي 
لةسةروو هةمووشيانةوة ضؤن خؤشي 

لَيوةرطرَيت.
ديســـان مـــن لـــةو بـــاوةِرةدام 
ن فَيـــري زانياري 

َ
دةتوانرَيـــت منداال

يدا 
َ
لةطةل بةئاشكرا  و  بكرَيت  سَيكسي 

كةسَيتي  ســـنوري  بَيئةوةي  بدوَييت 
دةتوانن  ذنان  بشـــكَينيت،  ةكة 

َ
مندال

باســـي ضَيشـــتلَينان بكةن بَيئةوةي 
بةدرَيذي باســـي ئةو خؤراكانة بكةن 
كة لـــةو ِرؤذةدا خواردوويانة، كةواتة 
كي دةتوانن باس لةسَيكس بكةن 

َ
خةل

بَيئـــةوةي بضنة ناو ذياني سَيكســـي 
هاوسةرَيتييان.

يةكَيك  ثَيشكةوتووةكاندا  تة 
َ
لةوال

دةتوانيت  ئةوةية  باشـــةكان  لةشتة 
لةطريوطرفتةكاني  بـــاس  بةئاشـــكرا 
سَيكس بكةيت، لةكؤندا دةبواية كةس 
باســـي سَيكســـي نةكرداية هةروةك 
لَيدةكرَيـــت، ئةطةر  ئَيســـتا باســـي 
باسيش بكراية دةبواية بةشَيوةيةكي 
نهَيني و كورت بواية، ئةم شـــَيوةية 

دا 
َ
لةهةموو ضينـــة جياجياكاني كؤمةل

باوبـــوو، جاران لةزؤربـــةي وآلتان بؤ 
كانةي بَي دةرامةت و كةمَيك 

َ
ئةو خةل

خوَيندةوار بوون و تينووي ســـَيكس 
بوون، ئـــةم تينوَيتيةيان دةشـــكاند 
ميوزيكي  َيكـــي 

َ
هؤل بـــؤ  بةضوونيان 

ناِرةســـةن كة تايبةت بوو بةسَيكس 
و طَيِرانـــةوةي ضريؤك و ســـوعبةتي 
َيكي 

َ
مندال ئةطةر  ناشرين كة  سَيكسي 

دة ساآلن بضواية زؤر شةرمةزار دةبوو 
و قَيزي لةخؤي دةكـــردةوة، كةضي 
كانةي كة ضاوكراوةو 

َ
لةنَيوان ئةو خةل

خوَيندةوار و ِرؤشنبري بوون لةهةمان 
باســـكردني سَيكس  ئةو سةردةمةدا 

ئاسايي بووة.
كاتَيك  ثَيشـــكةوتووةكان  لةوآلتة 
لةشوَينَيك ئاهةنطي نانخواردن دةطَيِرا، 
ثاش نان خواردن بؤماوةي سةعاتَيك 
دةهَينا  لةثيـــاوةكان  وازيان  ذنةكان 
تةو طةثي 

َ
بـــؤ ئةوةي بةتةنيا بن و طال

بَيمانا بكةن و زياتر بخؤنةوة.
كي 

َ
لةخةل هةندَيـــك  لةِرابـــردوودا 

لةِرؤذاني ثشوودا سَيكسيان لةمَيشكي 
خؤيان دةركردبوو، بةآلم هةر هةندَيك 
هةبـــوون كة خؤشـــييان لةســـَيكس 
كةمرت  ذنـــان  ئةوكاتة  وةردةطـــرت، 
ئةو خؤشـــييةيان دةبيني و بةزؤري 
تةنيا لةبةر خاتري هاوســـةرةكانيان 
ِرازي دةبوون ئةمـــةش هؤكارَيك بوو 
بؤئـــةوةي هةندَيك لـــةو ثياوانة ثةنا 
بؤ ســـَيكس لةدةرةوةي خَيزان بةرن 
و ئةمةش زؤر شـــةرمي تيا نةبووة بؤ 
ثياو، بةآلم ئةطةر ذن بيكرداية سزاي 

طةورة دةدرا لةسةري.
لةم ســـةردةمةدا ثيـــاوان كةمرت 
ئةو جؤرة ثةيوةندييانة دةبةســـتن، 

لةجاران  هاوســـةرةكانيان  ضونكـــة 
زياتر خؤشي لةسَيكس وةردةطرن كة 
ي 

َ
ئةمةش دةبَيتة هـــؤي ئةوةي بةدل

هاوسةرةكانيان بن و ثياويش ئةوةي 
ثَيخؤشـــة و زياتر ئارةزووي سَيكسي 
دةكات. دةبَيـــت بزانني ئةم خؤشـــي 
و ســـؤزةي ذن و ثيـــاو وةريدةطرن 
هـــةروا  سَيكســـيدا  لةثةيوةنـــدي 
كو 

َ
لةخؤيـــةوة ثةيـــدا نةبـــووة، بةل

طةِراوة  ِرَيطايانةدا  ئةو  بةدواي  مرؤظ 
كة بةختياري ذياني لَيوة دةســـتةبةر 
بكات كة ئةويـــش لةِرَيي ثةروةردةو 

فَيركردنةوة دةستيكةوتووة.
لةم ســـاآلنةي ِرابردوودا تادةهات 
ذمارةي ئةو كةسانة لةزيادبووندا بوو 
كة بؤيان دةركةوت كة يةكةم هةنطاو 
بـــؤ بةختياري ذياني هاوســـةرَيتي و 
خؤشةويســـتي لةنَيوانيانـــدا ئةوةية 
جةســـتة  كاركردنـــي  لةضؤنيةتـــي 
هةروةهـــا  بطـــةن،  دةروونييـــان  و 
بؤيـــان دةركةوتووة كـــة زؤر طرنطة 
منـــداأل لـــةم ضؤنيةتييـــة تَيبطـــات 
كاتَيـــك كة هـــةرزةكارة. لةزانســـت 
نموونـــة  بـــؤ  ينةوةكانـــدا 

َ
لَيكؤل و 

ِروونكراوةتةوة  فرؤيددا،  لةكارةكاني 
دا هةية، 

َ
هةســـتي سَيكســـي لةمندال

ثَيداويســـتيية  ئةو  خاوةنـــي  كؤرثة 
لةبنةِرةتـــدا  كـــة  هةســـتييانةية 
سَيكسني. ئةطةر باوةِرناكةيت، بِروانة 
كؤرثةيةك كاتَيك شريي مةمكي دايكي 
دةمذَيـــت، دةبينَيت ئةو تةنيا شـــري 
كو ئةو كؤرثةية هةســـت 

َ
ناخوات، بةل

بةخؤشـــي دةكات كاتَيـــك دةمي بةر 
هةروةها  دةكةوَيـــت،  دايكي  مةمكي 
دايكةكةش هةســـت بةهةمان خؤشي 
دةكات كـــة دةبَيتةهـــؤي زيادبووني 
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نَيوانيان  ســـؤزي  هاوكات  شريةكةي 
طةورةبووني  لةطـــةأل  دةبَيت،  بةهَيز 
 ئةم سَيكسةش زياد دةبَيت كة 

َ
مندال

لةقؤناغةكاني داهاتووي ذياني خَيزانيدا 
لةضةنـــد شـــَيوةيةكدا دةردةكةوَيت 
بـــؤ  وةك: ثَيشـــرِبكَي، ثَيويســـتيي 
دان بؤ طةورةبوون 

َ
خؤشةويستي، هةول

سوكةوتكردن وةك دايك و باوك.
َ
و هةل

ئةمـــة ئـــةوة دةطةيةنَيـــت كـــة 
لةِراســـتيدا منـــداأل هـــةر لةتةمةني 
بضوكيدا ثرســـيار لةســـةر سَيكس و 
زؤربـــوون دةكات و تواناي وةرطرتني 
هةندَيكيان  هةيـــة،  وةآلمةكةيشـــي 
دةيانةوَيت  ســـاآلندا   3-4 لةتةمةني 
سةبارةت بةلةدايكبووني كؤرثة بزانن 
َيـــن: داية من لةكوَيوة هاتووم؟ 

َ
و دةل

بزانـــن  زؤر حةزدةكـــةن  هةروةهـــا 
جةســـتةي دايك و باوكي خؤي ضني و 

ضؤن دروست بوون.
َيني ثرسياري 

َ
بل ة 

َ
نابَيت بةم مندال

ثَيـــش وةخت دةكات كاتَيك لةســـةر 
َيني خةريكة 

َ
ئةمانة دةثرســـَيت يان بل

بةهؤي ئةم بابةتانةوة ِرةفتاري خراث 
ثرسيارةكةي  ئةطةر  تةنانةت  دةبَيت 

هةرضؤنَيك بَيت.
بـــاوةِرةدان  لةو  كـــةس  هةندَيك 
ئةطةر منداأل ثرســـيار بكات و وةآلمي 
بةهيض شَيوةيةك  ئةطةر  و  نةدرَيتةوة 
لةاليـــان نةكرَيت،  باســـي ســـَيكس 
ئةوا تا طةورةتـــر دةبن لةبةرضاويان 
دةكةوَيت و لةبرييان دةضَيتةوة، ئةمة 
ي زؤر 

َ
ةية، ضونكة مندال

َ
باوةِرَيكي هةل

بضوكيش بةزوويي فَيري ئةوة دةبَيت 
كة لةبةرضاوي دايك و باوكي باســـي 
ئةو بابةتانة نـــةكات كة ئةوان ثَييان 
ناخؤشة و ئةطةر باسيشكرا  بَيدةنطي 

لَيبكات، بـــةآلم بابةتةكة لةدةروونيدا 
هةردَيـــت و دةضَيت، لةِراســـتيدا لةم 
ي دةســـتكةوتني 

َ
بـــارةدا زياتر هةول

زانياري لةسةر سَيكس دةدات.
ئةو بابةتـــةي بةنهَيني دادةنرَيت 
الي طـــةورة، الي منـــداأل لةجيهاني 
خؤيدا بابةتَيكي ئاسايية كة لةسةري 
بدوَيت هةروةك ضؤن باســـي خواردن 
يان ضـــوون بـــؤ تةوالَيـــت دةكات، 
تةمةنةدا  لـــةو  كاتَيـــك  لةبةرئـــةوة 
تَييدةطةيةنيت كة باسكردني سَيكس 
نيية،  كارَيكي خواسرتاو يان ثةسةند 
ئةمة واي لَيدةكات وةها بةبرييدابَيت 
كة باسكردن لةسَيكس كارَيكي تاوان 

و شةرمةزاريية.
ِرةنطة ئةمة ببَيتة بريَيكي ترسناك 
ةكـــةدا كة هةرطيز 

َ
لةدةروونـــي مندال

نةتوانرَيت لةمَيشـــكي بكرَيتةدةرةوة 
لةتةمةندا،  ببَيـــت  هةرضةندة طةورة 
ضونكة خؤشي هةرطيز تواناي ئةوةي 
نابَيت ِرزطاري بَيت لةترس و شـــةرم 
ئةندامةكانـــي  بـــةكاري  ســـةبارةت 

نةرة سَيكسيةكاني.
َ
جةستةو، ثال

ئةمجـــؤرة  لةســـةر  ثياوَيـــك 
بريكردنةوانة طـــةورة بووبَيت هةرطيز 
بةختيار نابَيت، هةرنةبَيت طريوطرفتي 
هاوسةرَيتي دةبَيت يان تووشي الوازي 

سَيكسي دةبَيت.
جـــاران دةمانبيني ثياوَيك حةزي 
لةلةبةركردنـــي جلوبةرطي ذنان هةية 
دةدات  خَيزانةكـــةي  ئـــازاري  يـــان 
ـــدا دةكات 

َ
كاتَيـــك سَيكســـي لةطةل

ثياوة هةستي  ئةو  لةهةردووبارةكةدا 
دةكرد،  ســـَيكس  خؤشـــي  بةضَيذي 
ي 

َ
ئةمجؤرة ثياوانة كاتي خؤي بةمندال

هيض زانيارييةكي سَيكسي فَيرنةكراون 

ة فَيركـــراون، هةمان ئةم 
َ
يـــان بةهةل

بارانة بةســـةر ذنيشـــدا ِراســـتة كة 
ي هةمان جـــؤري باري ذياني 

َ
بةمندال

هةبووبَيت.
كةواتة لةبةر ئةم هؤيانة كوِر يان 
كض ثَيويســـتة فَيري زانياري سَيكسي 
بكرَيت، فَيركردني زانســـتي سَيكسي 
طرنطة بؤ مرؤظ، ضونكة دةروازةيةكة 
هاوبةشـــي   

َ
لةطةل ثةيوةنديكردن  بؤ 

ذياندا لةداهاتوودا و ِرَيطةخؤشـــكةرة 
بؤ ذيانَيكي بةختيار و ســـةركةوتوو، 
ثَييانوايـــة  ثســـثؤِران  هةروةهـــا 
لةِرَيي ضارةســـةركردني كَيشـــةكاني 
ذمـــارةي  دةكرَيـــت  سَيكســـةوة 
جيابوونةوةي هاوســـةران لةيةكدي و 
تاوانةكان و ذمـــارةي زيندانياني ناو 

بةندينخانةكانيش كةمبكرَينةوة.
 ئةم نوسراوة يارمةتي دايك و باوك 
دةدات بؤ فَيركـــردن و وةآلمدانةوةي 
ة طةورةكانيان كاتَيك ثرسياريان 

َ
مندال

دةربارةي ســـَيكس لَيدةكةن، با هيض 
دةست  كاتَيك  لَينةنيشـــَيت  ترســـت 
ةكانت، 

َ
دةكةيت بةم فَيركردنة بةمندال

ضونكة لةِراستيدا ئةطةر بةشَيوةيةكي 
زانستي فَيربوونةكة ئةنجام بدةيت هيض 
لةخؤكردنَيكي  زؤر  يان  شـــةرمةزاري 
ثَيوة ديـــار نابَيت، بةثَيضةوانةوة ِرؤذ 
لةدواي ِرؤذ ئةم فَيربوونة بةشَيوةيةكي 
سروشتي بةِرَيوة دةضَيت و هةردووال 

بةختيار دةبن ثَيي.
بةر لةثَيدانـــي زانياري دةربارةي 
 ثَيويستة دايك و باوك 

َ
سَيكس بةمندال

تةواويان  زانياري دروســـت و  خؤيان 
هةبَيـــت و بريوبؤضوونـــي سَيكســـي 
الي خؤيـــان ِروون بَيـــت، اليةنَيكـــي 
ي 

َ
ِرؤل ثةروةردةيـــةدا  لـــةم  ديكةش 
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ة 
َ
مندال نزيكي  ئةويش  خؤي دةبينَيت 

نةي 
َ
لةدايـــك و باوكةوة، ئـــةو منداال

دايك و باوكيان خـــؤش دةوَيت لَييان 
تَيدةطةن، دايك و باوكةكةش دةتوانن 

باش فَيريان بكةن.
كةوابوو لةِراستيدا ِروونكردنةوةي 
زانياري سَيكســـي بؤ منـــداآلن لةدوو 
اليةنةوة سودي هةية، يةكةم بؤ ئةو 
كةســـةي فَيركةرة، دووةم بؤ ئةوةي 

ة.
َ
طوَيِرايةل

لةمرؤظدا ضاالكي سَيكســـي ضَيذو 
بؤية  بةمرؤظ دةبةخشَيت،  خؤشـــي 
لةطةأل ئةوةي بةهؤيةوة نةوةي نوَيش 
دروســـت دةبَيت، هةروةها كاريطةري 
جةســـتةيي و دةروونـــي هةية، بةو 
واتايةي دةروون و هةستمان كاريطةري 
بةهَيزي هةية لةسةر ئةو ضؤنيةتييةي 

جةستةمان ثَيوةي دةِروات بةِرَيوة.
ترس لةسَيكس و شةرم كاريطةري 
و  لةســـةر جةســـتة  هةية  بةهَيزيان 

بؤية  ئةنجامداني ضاالكي سَيكســـي، 
بؤ  طةورةترين هؤكار  ببنة  دةشـــَيت 
ِرووداني كَيشةي وةك الوازي سَيكسي 
لةثياودا و ساردي سَيكسي لةذندا، واتة 
كاتَيك دةمانةوَيت زانياري سَيكســـيي 
نابَيت  بكةيـــن  ةكانمان 

َ
مندال فَيـــري 

تةنيا هةر زانياريية ســـةرةكيةكانيان 
َين ئةو زانيارييانة طرنط 

َ
فَيركةين، نال

ةكانمان 
َ
مندال ئةطـــةر  هةروةها  نني، 

تةنيا فَيري زانياريية جةســـتةييةكان 
كرد بَيئةوةي تَييـــان بطةيةنني ضؤن 
ئةمانة ثةيوةندييـــان لةطةأل دةروون 
 دووضاري 

َ
و ســـؤزدا هةية، ئةوا مندال

يبـــوون دةبَيت لةمةســـةلةي 
َ
بةدحال

خؤشةويســـتي  و  ســـؤز  بوونـــي 
لةسَيكسدا، ثَيويستة فَيريان بكةين كة 
دا 

َ
سَيكس دةبَيت خؤشةويستي لةطةل

ة 
َ
بَيت، ئةطينا بةثَيضةوانةوة ئةو مندال

بةرةو الساري دةِروات.
نابَيـــت زانياري دةربارةي ســـؤز 

جةســـتة  لةزانياريةكاني  دةروون،  و 
جيابكةينـــةوة. بةواتايةكـــي ديكـــة 
ي ئةوة بدةين 

َ
ئةطةر هات و ئَيمة هةول

زانياري سَيكسي بةدوو بةشي جياواز 
ةكانمان بؤ نموونة ئةم 

َ
بدةين بةمندال

هةفتةية زانياري جةســـتة و هةفتةي 
داهاتـــوو زانياري ثةيوةندي ســـؤز و 
دةروون، ئـــةوا فَيركردنةكةمان تةواو 

نابَيت و كةم و كوِري دةبَيت.
ئةو ِراستية دةروونييانة ضني؟

طرنطرتينيان  و  ِراســـتي  يةكـــةم 
ئةوةية كة ســـَيكس و خؤشةويستي 
يةك شـــتن يان دةبَيت يةك شت بن، 
ضاالكـــي سَيكســـي بةوتةيةك مرؤظ 
لةزاوزَيـــي ئاذةأل جيـــا دةكاتةوة كة 
ئةويش خؤشةويســـتيية لةنَيوان دوو 
كةســـدا، ئةطةر لةمرؤظدا جووتبووني 
ـــدا 

َ
لةطةل خؤشةويســـتي  سَيكســـي 

نةبواية ئةوا تةنيا ئةوكاتة جووتبوون 
ِروويدةدا كة ثَيويست بوو مَيي مرؤظ 
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ســـك بكات، ئَيمة دةزانني كةوا نيية، 
لةنَيوانياندا  ضونكـــة ذن و مَيردَيـــك 
خؤشةويســـتي هةبَيـــت، بةضةندةها 
ِروودةدات  جووتبـــوون  ثَيكةوة  جار 
بَيئةوةي ئامانجةكة سكثِر بوون بَيت.

لةو  وةرنةطـــرن  خؤشـــي  ئةطةر 
لةنَيوانياندايـــة  خؤشةويســـتييةي 
نَيوانيان  بةختيـــاري  هةســـتي  ئةوا 
لةجياتي  نامَينَيـــت  كةمدةبَيتـــةوةو 
ئةوةي ِرؤذ لةدواي ِرؤذ طةشـــةبكات 
و زياتر بَيت، ثاشـــان يةكةم شت كة 
ثَيويستة منداآلن سةبارةت بةسَيكس 
تَييبطةن ئةوةية كة ببينن خؤشةويستي 
َيم 

َ
لةنَيـــوان دايك و باوكياندا هةية، نال

و  دايك  منداآلن جووتبووني  ثَيويستة 
باوكيان بةضـــاو ببينن، ضونكة ئةوان 
بةكارَيكي ترســـناكي تَيدةطةن كاتَيك 
لةنـــاو جَيطـــةدا ِروودةدات، هةربؤية 
نابَيت منداآلن لةذووري نوستني دايك 
و باوكيان بنوَينرَين، ضونكة ثَيويست 
دةكات كة دايك و باوكةكة تةنيا خؤيان 
بن كاتَيك لةو شـــوَينةدا جووت دةبن، 
ةكةيان 

َ
ي مال

َ
ئةطةر ئـــةم كارة لةهؤل

يان طةرماو يان ضَيشتخانة ِروويدا ئةوا 
نيا بن كة لةو ماوةيةدا 

َ
طرنطة لةوة دل

كةسيان بةسةردا نةيةت. ئةم شَيوةية 
ةكة باشـــرتة، بؤ 

َ
نـــةك تةنيا بؤ مندال

دايك و باوكةكةش باشـــرتة، ضونكة 
َيكي نووستووش لةو 

َ
هةتا بووني مندال

شوَينةدا كة دايك و باوكةكة جووت دةبن 
ي ئةو 

َ
تيايدا دةبَيتةهؤي تَيكداني قول

بةمشَيوة  يةكطرتنة،  و  خؤشةويستي 
ةكان بؤيان دةردةكةوَيت 

َ
كارانة مندال

كة دايك و باوكيان بةختياري يةكرتيان 
المةبةستة، ئةطةر باوكةكة كاتَيك كة 
ةوة يان كة دةضَيتة 

َ
دةطةِرَيتـــةوة مال

دةرةوة ئةم الو ئةو الي هاوسةرةكةي 
مـــاض بـــكات و منداآلن ئةمـــة ببينن 
كة  تَيدةطةن  طةورةبوونيـــان  لةطةأل 
دةســـتكردنة مل و ماضكردني نَيوان 
دايك و باوكيان كارَيكي سروشـــتيية 
ذيان  ديكةي  مةســـةلةكاني  هةروةك 
وةك خؤراك خواردن و بةثَي ِرؤيشتن 

و ِراكردن.
ســـةبارةت  ديكـــة  بابةتَيكـــي 
بةدةربِرينـــي خؤشةويســـتي ئةوةية 
كة منـــداآلن ثَيويســـتييةكي زؤريان 
بةالواندنـــةوةو ماضكردنيـــان لةطةأل 
طةشـــةكردنياندا هةيـــة، لةِرابردوودا 
ماوةيةك بؤضوون وابوو كة باش نيية 
ئةمجؤرة خؤشةويســـتية  منداآلن  بؤ 
بةكاربَيت،  دا 

َ
لةطةل جةســـتةييانةيان 

بـــةآلم دةركـــةوت ئـــةم بؤضوونـــة 
َيك 

َ
ةية، ضونكة ئةطةر بَيت و مندال

َ
هةل

بةدةطمةن لةاليـــةن دايك و باوكيةوة 
يان هةر كةسَيكي ديكةوة ماض كرابَيت 
يان خرابَيتة بـــاوةش كة طةورة بوو 
و جووتبوونَيكي  هةر خؤشةويستيةك 
دادةنَيت  ترسناك  بةشتَيكي  سَيكسي 
لةبةرئـــةوةي لةذيانـــي هاوســـةريدا 
جووتبوون و ماضكردن و كردنةباوةشي 
تَيدايـــة، ئةطـــةر هيـــض ئةزموونَيكي 
ِرابردووي نةبَيت لةماضكردن و الوانةوة 
و كردنةباوةش، ئةوا هةر جووتبوونَيك 
هةتا لةذَير سَيبةري هاوسةريشدا بَيت 

ترسناك دةبَيت بؤي.
ِراستييةكي ديكةي هةست و سؤز 
دةربارةي خؤشةويســـتي سَيكســـي 
نمونةيـــي ئةوةية دةبَيـــت بةتةواوي 
بَي طرذي و شـــةرم ئةم كارة ئةنجام 

بدرَيت.
ئةو هاوســـةرانةي بةختيارن ئةم 

ِراســـتيية دةزانن، بةواتـــاي ئةوةي 
توانـــاي ئةوةيان هةيـــة لةبةرضاوي 
يةكـــدي بَي تـــرس و شـــةرم خؤيان 
هيض  نا، ضونكة  بؤضي  ِرووتبكةنةوة، 
ثَيويست ناكات شةرم بكةن لةبينيني 

هةر ئةندامَيكي يةكدي.
نيش ئةمة تَيبطةن 

َ
ثَيويستة منداال

نةك بةئاخاوتن، بةآلم وةك ِراستييةك 
لةسةرةتاي  هةر  دةردةكةوَيت  بؤيان 
بِرةخســـَينرَيت  بؤ  هةليان  ياندا 

َ
مندال

بؤ بينيني دايـــك و باوكيان كةوا هيض 
شةرم ناكةن لةيةكدي بؤ بينيني هةر 

ئةندامَيكي يةكدي.
هةمـــوو ئةمانة ئـــةوة دةطةيةنن 
كةوا بةهيض جؤرَيك ثَيويســـت ناكات 
ئةنداماني  بـــاوك هةرطيـــز  و  دايـــك 
ةكانيان 

َ
لةمندال بشارنةوة  جةستةيان 

كاتَيـــك كـــة وردن بةتايبةتي لةكاتي 
جل طؤِرين يان خؤشتن و ئةطةر هاتن 
بةســـةردا نابَيت زوو بيشاريتةوة يان 
خؤيان داثؤشـــن، ضونكة ئةطةر ئةو 
دةدةيت  ثيشانيان  ئةوا  بكةيت  كارة 
كةوا هةندَيك ئةندامي جةستةت خراثة 
ببينرَيت و بةمة فَيري ترسيان دةكةيت 

لةم ئةندامانة.
ئةم  طةورةكاني  لةسوودة  يةكَيك 
بَيطرذيية لةِروانطةي بينيني ئةنداماني 
جةســـتة بـــؤ منـــداآلن ئةوةيـــة كة 
جةستةيان لةطةأل هي دايك و باوكيان 
بةراوورد دةكةن كة لةداهاتوودا وةك 

ئةوانيان لَيدَيت.
دايكـــي  ورد  كضَيكـــي  كاتَيـــك 
دةبينَيت مةمكي هةية هةندَيك بةشي 
لةشـــي مووي ثَيوةيةو بةخؤشييةوة 
دةِروانَيتـــة داهاتوو كـــة ئةويش ئةو 
ئةندامانـــةي بـــؤ دروســـت دةبَيت و 
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بةآلم  دةنوَينَيـــت،  دايكـــي  هةروةك 
ئةطةر ئةم كضة بضوكة بةردةوام دايكي 
ببينَيـــت كة ئةندامةكاني جةســـتةي 
دةشـــارَيتةوة دةطاتة ئةو ئةنجامةي 
كـــة وا بريبكاتـــةوة طةورةبـــوون بؤ 
قؤناغي ئةوةي كة ببَيت بةذن كارَيكي 
ناخـــؤش و ترســـناكة. ئةنجامي ئةم 
ترسةش ئةوةية ِرَيطةيةكي باش نابَيت 
بؤ فَيركردنـــي كة ســـَيكس لةذياندا 
شتَيكي باش و خؤشة لةذَير سَيبةري 

هاوسةرَيتيدا.
هةمان ئةم بؤضوونانة ثَيويســـتة 
ةكة 

َ
ثةيِرةوي بكرَيـــن كاتَيك كة مندال

 
َ

كوِرَيكي بضوكة و ثَيويستة خؤي لةطةل
دايكي بـــةراوورد بـــكات بةواتايةكي 
ي كوِر دةبَيت بزانَيت لةش 

َ
ِروونرت مندال

يش 
َ
و الري دايكي ضؤنة و كيذي مندال

دةبَيـــت بزانَيت لـــةش و الري باوكي 
ضؤنة، بؤئـــةوةي ترســـي نةزانييان 
نةمَينَيـــت، زؤر ِروويـــداوة كة كيذَيك 
كاتَيك شووي كردووة و يةكةم شةوي 
بةهَيزبووة،  سةرســـاميةكي  تووشي 
ضونكة لةوةو ثَيش نةيديوة ثياوَيكي 
ِرووت ضـــؤن دةنوَينَيـــت، ثياويـــش 
هةبـــووة هةمـــان ِرووداو بةســـةريدا 
هاتووة كاتَيك لةش و الري بووكةكةي 

ديوة.
لَيرةدا ثرسيارَيك وةآلمي دةوَيت، 
لةض كاتَيكدا ئيدي دايك و باوك لةش و 
ةكانيان 

َ
الريان بةِرووتي ثيشاني مندال

نةدةن؟
لةِراســـتيدا كاتَيك دَيـــت لةذياني 
ـــدا ئيدي خؤش نيية لةبةرضاوي 

َ
مندال

ئةودا دايـــك و باوك جلوبةرط بطؤِرن، 
كةواتة وةآلمدانةوةي ئةم ثرســـيارة 
َيك 

َ
ئةوةندة طران نييـــة، هةموو مندال

بـــةزؤري كاتـــي هةرزةكاري شـــةرم 
لـــةالي دروســـت دةبَيـــت بةرامبةر 

بةطؤِران لةئةندامةكاني جةســـتةياندا 
كة دةيانةوَيت هةر بيشارنةوة، ئةمة 
قؤناغَيكـــي ئاســـايية، ضونكة لةطةأل 
ئةم  بةتةواوي  ةكة 

َ
مندال طةورةبووني 

شـــةرمة نامَينَيت تيايـــدا بةتايبةتي 
كاتي هاوسةرَيتي.

بةشَيوةيةكي طشتي كاتَيك منداأل 
لةئةندامةكاني جةستةي  بكات  شةرم 
دةبَيتةوة  تةريقيـــش  ئـــةوا  خـــؤي 
جةســـتةي  ئةندامةكاني  لةبينينـــي 
دايك و باوكي، لةبةرئـــةوة كاتَيك بؤ 
ذووري نووستني دايك وباوكي دةضَيت 
لةدةرطاي ذوورةكةيان دةدات لةباتي 
ئةوةي يةكسةر خؤي بكات بةذووردا، 
يان كاتَيك خؤي دةشـــوات لةطةرماو 
دةكات  قةثـــات  دةرطاكة  دةســـكي 
بؤئةوةي كةس بةســـةريدا نةضَيت و 
بيبينَيـــت، ئةمانة ئةوة دةطةيةنن كة 
كاتي ئةوة هاتـــووة بةضاوَيكي ديكة 
سوكةوتانةي 

َ
سةيربكرَيت و ِرَيز لةوهةل

بطريَيت.
هةندَيك منـــداأل لةذيانياندا زووتر 
سوكةوتانة دةست ثَيدةكات، 

َ
ئةم هةل

هةندَيكي ديكـــة درةنطرت، بةآلم هةر 
كاتَيك دةستي كرد دةبَيت ئامادة بيت 

سوكةوتانة.
َ
بؤ ئةم هةل

دوا زانيـــاري و كـــة لةهةموويان 
طرنطرتة كة ثَيويســـتة دايك و باوكي 
ِرؤشـــنبري دركـــي ثَيبكـــةن ئةوةية 
ثَيويســـتة خؤيـــان بريكردنةوةيـــان 
بةرامبةر بةســـَيكس دروســـت بَيت و 
هةست بةضَيذ و خؤشي سَيكس بكةن، 
ضونكة  لةخؤشرتين شوَين لةجيهاندا 
ئةطةر بةنهَيني لةبريي خؤيدا وابَيت كة 
ســـَيكس ترسناك و ناشرينة و خؤشي 
لَيوةرناطريَيت، ئـــةوا هةمان بؤضوون 
دةدات بةكضةكانـــي، هةروةهـــا ئةو 
باوكةي وا بريدةكاتةوة كة جووتبووني 

ييةو 
َ
سَيكسي تةنيا خؤشييةكي ئاذةل

لةطـــةأل هـــةر كيذَيكدا بَيـــت ئةنجام 
دةدرَيت ئةوا ئةميش هةمان بؤضوون 
دةدات بةكوِرةكانـــي ئـــةم دوو جؤر 
ةيةو دةبَيت ذن 

َ
بريكردنةوةية زؤر هةل

ثياو هةردووكيان خؤشي وةربطرن  و 
ئةطةر  لةذياني سَيكســـياندا، ضونكة 
طريوطرفتـــي سَيكســـيان هةبَيت نةك 
تةنيا خؤشي و ضَيذ و بةختياري ذياني 
كو 

َ
سَيكســـي لةدةســـت دةدةن، بةل

ةكانيان 
َ
تواناي ئةوةيـــان نابَيت مندال

بةشَيوةيةك طةورة بكةن كة بةختيار 
و كامةران بن كاتَيـــك طةورة بوون و 

ضوونة ذياني هاوسةرَيتييةوة.
نوســـراوةدا  لـــةم  بةِراشـــكاوي 
ناتوانني باسي جؤرةكاني طريوطرفتي 
سَيكســـي هاوســـةرَيتي بكةيـــن كة 
ثةيوةندي  تَيكضوونـــي  دةبنةهـــؤي 
ةكانيان 

َ
هاوسةرَيتي و دةرئةنجام مندال

لةســـَيكس تَيناطةن و بؤضوونةكانيان 
دةربارةي ئةو ثةيوةنديية دةشَيوَيت. 
لةمبارةيـــةوة دةتوانرَيت زؤر بوترَيت 
و  زؤربةي طريوطرفتةكاني سَيكسيش 
ضارةســـةريان هةية و هيض ثَيويست 
ناكات بؤ هيض كَيشـــةيةكي سَيكسي 
نيطةران و ثةســـت بني يـــان ئةطةر 
َيني 

َ
كَيشةيةك هةبَيت بيشارينةوة و بل

بكةين.  لَيوة  باسي  زؤر شةرمةزاريية 
واباشـــرتة هاوســـةرةكان ئةطةر هةر 
كَيشـــةيةكيان هةبـــوو لةئةنجامداني 
سَيكســـدا ئـــةوا لةطـــةأل ثزيشـــكي 
خَيزانةكةيانـــدا بدوَيـــن تـــا بؤيـــان 

ضارةسةر بكات.
بةآلم ئةطةر كَيشةكة زؤر قوأل بوو 
ئةوا ثَيويســـتة بضن بؤ الي ثسثؤِري 
كَيشةكاني هاوسةري بؤئةوةي ِرَيطاي 
تةواويان بؤ دانَيت و زاأل بنب بةســـةر 
طريوطرفتة سَيكسيةكانياندا بؤئةوةي 
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لةذياني سَيكسياندا بةختياربن و ضَيذ 
و خؤشي لَيوةرطرن.

كي طرنطي 
َ
لةم ساآلنةي دواييدا خةل

ِراســـت و دروســـتةكاني  بةزانياريية 
سَيكســـي بؤ دةركةوتوةو و زؤر دايك 
َينن 

َ
و باوكي طةنـــج هةية كـــة دةنال

ة فَيربوونيان دةربارةي 
َ
بةدةست هةل

ياندا. كةواتة 
َ
ئةم زانستة لةكاتي مندال

ئةطـــةر هةر دايـــك و باوكَيك بةتةنط 
ةكانيانةوة بن دةبَيت ضارةسةري 

َ
مندال

خؤيان  سَيكســـيةكاني  طريوطرفتـــة 
بكةن بؤئـــةوةي هةمـــان طريوطرفت 
بةوثَيية  ةكانيان، 

َ
مندال ِرَيطاي  نةيةتة 

خؤيان  كَيشـــةكاني  ضارةسةركردني 
بةشـــَيكة لةئةركةكاني سةرشـــانيان 
وةك دايك و بـــاوك لةثةروةردةكردني 

ةكانيان.
َ
مندال

بةكورتـــي ئـــةو ِراســـتيانةي كة 
ثَيويســـتة دايـــك و باوكـــي فَيركةر 
بةشـــَيكي  ئةوةية  لَيـــي  بةئاطابـــن 
سَيكســـي  ســـوكةوتي 

َ
هةل زؤري 

خؤشةويستيية، نابَيت هيض شةرمَيكي 
تيادا بَيـــت، هيض ترســـَيك و كارَيكي 
ثيس نيية. ثةيوةندييةكي سَيكســـي 
بةختيـــار لةنَيـــوان دوو هاوســـةردا 
بؤ  يارمةتيـــدةرة  و  ِرَيطةخؤشـــكةر 
ةكانيان لةسةر هةمان 

َ
فَيركردني مندال

شـــَيوازي ثةيوةنـــدي لةداهاتـــووي 
بةتةواوي  هاوسةرانةي  ئةو  ذيانياندا، 
لةم ِراستيانة تَيطةيشتنب و مَيشكيان 
كراوةو بؤضوونيان بةرامبةر بةسَيكس 
نموونةيـــي بَيـــت ِرؤذَيـــك لـــةِرؤذان 
ناِرةحةت و شـــةرمندة نابـــن كاتَيك 
بابةتة  بةم  ســـةبارةت  ةكانيان 

َ
مندال

ثرســـياريان لَيدةكةن، ضونكة تواناي 
ئةوةيان دةبَيت بةئاســـاني وةآلميان 
ةكانيان 

َ
بدةنةوة بةشَيوةيةك كة مندال

دةطةنة ئةو ئةنجامة كة خؤشةويستي 

سَيكســـي كارَيكـــي خـــؤش و جوانة 
لةذياندا.

ســـةبارةت  هـــةرزةكار  كاتَيـــك 
ثَيويستة  بةسَيكس ثرســـيار دةكات 
و  ِراســـت  و  ِروون  وةآلمدانـــةوةي 
ئاشكرا بَيت و بةبَي شةرم بابةتةكاني 
بؤي  بةثرســـيارةكةيةوة  ثةيوةستن 
ئـــةو  ِروون بكرَيتـــةوة، ســـةرةِراي 
وريايية دةروونيانة كة باسمان كردن 
كة ثَيويســـتة زانيـــاري ئةندامةكاني 
بزانَيت  كاريـــان  ضؤنَيتي  جةســـتةو 
دروســـت  منداأل  ضونَيتي  هةروةهـــا 
بـــوون و ســـكثِري و لةدايـــك بوون. 
دةبَيت لةيادمان نةضَيت ئةم نوسراوة 
بؤ منـــداآلن نةنوســـراوة هةرضةندة 
دةشـــكرَيت بؤ ئةوانةي طـــةورةن و 
بةتـــةواوي لَيي تَيدةطـــةن ضاوي ثيا 
بخشَينن. كةوابوو بؤ تؤ نوسراوة ئةي 
تواناي وةآلمتان  بؤئةوةي  طةورةكان 
ثرسياري  ةكانتان 

َ
مندال كاتَيك  هةبَيت 

لةِراســـتيدا  لَيدةكةن.  سَيكســـيتان 
زؤر باشـــرتة كـــة بةئاخاوتن وةآلمي 
ةكةت بدةيتةوة وةك 

َ
ثرســـياري مندال

َيي بضـــؤ لةثةِرتووك 
َ
لةوةي ثَيـــي بل

بيخوَينةوة.
دواجار دةطةينة ئةو دةرئةنجامةي 
باشـــرتين ِرَيطة بؤئةوةي منداأل فَيري 
زانياري سَيكســـي ببَيت ئةوةية دايك 
و بـــاوك ِرووبةِروو بؤي ِروون بكةنةوة 
و بةئاشـــكرايي وةآلمي ثرسيارةكاني 

بدةنةوة.
وةرطَيِرانــي: د. عةدنان عةبدوَال 

كاكي
شارةزا لةنةخؤشيةكاني سَيكسدا 
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َ
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ةكانيانةوة بن دةبَيت ضارةسةري 
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مندال
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َ
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وةك دايك و بـــاوك لةثةروةردةكردني 

ةكانيان.
َ
مندال

بةكورتـــي ئـــةو ِراســـتيانةي كة 
ثَيويســـتة دايـــك و باوكـــي فَيركةر 
بةشـــَيكي  ئةوةية  لَيـــي  بةئاطابـــن 
سَيكســـي  ســـوكةوتي 

َ
هةل زؤري 

خؤشةويستيية، نابَيت هيض شةرمَيكي 
تيادا بَيـــت، هيض ترســـَيك و كارَيكي 
ثيس نيية. ثةيوةندييةكي سَيكســـي 
بةختيـــار لةنَيـــوان دوو هاوســـةردا 
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ةكانيان لةسةر هةمان 

َ
فَيركردني مندال

بؤ  يارمةتيـــدةرة  و  ِرَيطةخؤشـــكةر 
ةكانيان لةسةر هةمان 

َ
فَيركردني مندال

بؤ  يارمةتيـــدةرة  و  ِرَيطةخؤشـــكةر 

شـــَيوازي ثةيوةنـــدي لةداهاتـــووي 
بةتةواوي  هاوسةرانةي  ئةو  ذيانياندا، 
لةم ِراستيانة تَيطةيشتنب و مَيشكيان 
كراوةو بؤضوونيان بةرامبةر بةسَيكس 
نموونةيـــي بَيـــت ِرؤذَيـــك لـــةِرؤذان 
ناِرةحةت و شـــةرمندة نابـــن كاتَيك 
بابةتة  بةم  ســـةبارةت  ةكانيان 

َ
مندال

ناِرةحةت و شـــةرمندة نابـــن كاتَيك 
بابةتة  بةم  ســـةبارةت  ةكانيان 

َ
مندال

ناِرةحةت و شـــةرمندة نابـــن كاتَيك 

ثرســـياريان لَيدةكةن، ضونكة تواناي 
ئةوةيان دةبَيت بةئاســـاني وةآلميان 
ةكانيان 

َ
بدةنةوة بةشَيوةيةك كة مندال

دةطةنة ئةو ئةنجامة كة خؤشةويستي 

سَيكســـي كارَيكـــي خـــؤش و جوانة 
لةذياندا.

ســـةبارةت  هـــةرزةكار  كاتَيـــك 
ثَيويستة  بةسَيكس ثرســـيار دةكات 
و  ِراســـت  و  ِروون  وةآلمدانـــةوةي 
ئاشكرا بَيت و بةبَي شةرم بابةتةكاني 
بؤي  بةثرســـيارةكةيةوة  ثةيوةستن 
ئـــةو  ِروون بكرَيتـــةوة، ســـةرةِراي 
وريايية دةروونيانة كة باسمان كردن 
كة ثَيويســـتة زانيـــاري ئةندامةكاني 
بزانَيت  كاريـــان  ضؤنَيتي  جةســـتةو 
دروســـت  منداأل  ضونَيتي  هةروةهـــا 
بـــوون و ســـكثِري و لةدايـــك بوون. 
دةبَيت لةيادمان نةضَيت ئةم نوسراوة 
بؤ منـــداآلن نةنوســـراوة هةرضةندة 
دةشـــكرَيت بؤ ئةوانةي طـــةورةن و 
بةتـــةواوي لَيي تَيدةطـــةن ضاوي ثيا 
بخشَينن. كةوابوو بؤ تؤ نوسراوة ئةي 
تواناي وةآلمتان  بؤئةوةي  طةورةكان 
ثرسياري  ةكانتان 

َ
مندال كاتَيك  هةبَيت 

لةِراســـتيدا  لَيدةكةن.  سَيكســـيتان 
زؤر باشـــرتة كـــة بةئاخاوتن وةآلمي 
ةكةت بدةيتةوة وةك 

َ
ثرســـياري مندال

َيي بضـــؤ لةثةِرتووك 
َ
لةوةي ثَيـــي بل

بيخوَينةوة.
دواجار دةطةينة ئةو دةرئةنجامةي 
باشـــرتين ِرَيطة بؤئةوةي منداأل فَيري 
زانياري سَيكســـي ببَيت ئةوةية دايك 
و بـــاوك ِرووبةِروو بؤي ِروون بكةنةوة 
و بةئاشـــكرايي وةآلمي ثرسيارةكاني 

بدةنةوة.
وةرطَيِرانــي: د. عةدنان عةبدوَال 

كاكي
شارةزا لةنةخؤشيةكاني سَيكسدا 

سةرضاوة: 
A Parents Guide to Sex

Education Mini Book

By ; Clasire Rayner

نةورةسةكان يةكجار
 هاوسةرَيتي دةكةن 

زانســـتي  ينـــةوةيـــةكـــي 
َ
لَيكؤل

ندةكانـــي نةورةس 
َ
ئاشـــكرايكرد بال

كاتَيك  ِرةشـــةكان  قـــاض  لةجـــؤري 
ئيدي  جووتدةبن  ثَيكةوة  نَيرومَييةك 
 ئةو 

َ
نةورةســـةمَييةكة تةنيـــا لةطةل

جووتدةبَيت   خؤيدا  نَيرةي  نةورةسة 
نَيرةكانيـــش  شـــَيوة  بةهةمـــان  و 
ندةي نةورةس 

َ
بةواتايةكي ديكـــة بال

بةتاك هاوسةردادةنرَيت  و كاتَيك دوو 
 

َ
نةورةس ثَيكةوة دةبـــن. هةرلةطةل

نةورةســـة  واتة  دةمَيننةوة  يةكـــدا 
مَييةكةداو  بـــةالي  ناضَيت  نَيرةكـــة 
نةورةسَيكي  هيض  َيت 

َ
نايةل مَييةكةش 

نَيري ديكة بةاليدابَيت، ئةم دياردةية 
ديكةشـــدا  زيندةوةراني  لةهةندَيـــك 
ندة كَيوي  و 

َ
ثَيشرت بينراوة وةك لةبال

م 
َ
بةال لةخشؤكةكان،  مشك  و هةندَيك 

ينةوةية لةســـةر 
َ
ئةمة يةكةمني لَيكؤل

نـــةورةس كةجةخـــت لةبووني يةك 
هاوســـةري دةكاتةوة. شايةني باسة 
ينةوةية لةاليـــةن ِريضارد 

َ
ئـــةم لَيكؤل

وافنار لةثةيمانطـــاي كونارد لؤرانزي 
كـــراوةو  نةمســـاوي سةرثةرشـــتي 
لةطؤظـــاري بـــي ئَيم ســـي بايؤلؤذي 
ئةم  وكراوةتـــةوة، 

َ
بال ثةرةســـةندن 

توَيـــذةرة بةهـــاوكاري هاوِرَيكانـــي 
بةدوادا ضوونيان كرد بؤ دة ئاماذةي 
نـــدة لةقؤناغي جووتبوندا، 

َ
جيني بال

ندةكان 
َ
بال كة  دةركةوت  ئةنجامةكان 

ندانة جووت 
َ
 ئةو بال

َ
زؤربةي كات لةطةل

طـــري هةمان ئاماذةيان 
َ
نابَيت كةهةل

ِرَيذةكةمةي  ئـــةو  زانيـــاري جينني، 
كة لـــةِرووي جنينَييـــةوة لةيةكةوة 
نزيكن  و هاوسةرَيتي دةكةن ئةطةري 
كةمرتة  هَيلكةكانيـــان  تروكاندنـــي 
ئةوا طةشـــةي  و ئةطةر بشـــرتوكَين 

زةِرنةقووتةكانيان الواز دةبَيت.
ينةوةي ديكة هةية 

َ
هةروةها لَيكؤل

ندةي ديكـــة كةثةيِرةوي 
َ
لةســـةر بال

نادةنَي،  فرةهاوسةري دةكةن وطوَي 
م ديـــاردةي تـــاك هاوســـةري 

َ
بـــةال

لةنةورةسدا يةكةمجارة ئاشكراوة. 
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وةسواسي ِريتمي ذيان تَيكدةدات
سؤزان جةمال
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ئةطةر سةدةي هةذدةم بةسةدةي 
دانرابَيت  نييةت 

َ
ئةقال يان  ِرؤشنطةري 

ئةوا سةدةي بيست و يةك بةسةدةي 
دةكرَيت، ضونكة  وةســـف  ةِراوكَي 

َ
دل

ئـــةم  ِرووخســـارةكاني  ديارتريـــن 
لـــةوةي خؤي  ســـةدةيةية كة جطة 
دذوارة  دةروونـــي  نةخؤشـــييةكي 
زؤرينـــةي  ديـــاري  نيشـــانةيةكي 
نةخؤشـــيية دةروونييةكانة، هاوكات 

هؤكارة بؤ دروستبوونيان.
وةسواسي يةكَيكة لةو نةخؤشيية 
ةِراوكَيدا 

َ
دةروونييانةي لةســـةدةي دل

مرؤظـــي هاوضـــةرخ بةدةســـتييةوة 
 ذمارةيةك نةخؤشي 

َ
َينَيت لةطةل

َ
دةنال

دةروونـــي ديكـــةدا وةك خةمؤكي و 
فؤبيا و ثشـــَيويية نيورؤسسييةكان و 
ثشَيوييةكاني كةسَيتي و سايكؤسسي 

و ... هتد.
ســـةدةكاني  مرؤظي  لةكاتَيكـــدا 
ِرابـــردوو بــــةدةســـت نةخؤشـــيية 
كوشندةكاني وةك تاعوون و سيلةوة 

نـــد، لةم ســـةردةمةدا مرؤظ 
َ
دةيناال

ةتة 
َ
طريؤدةي ئـــةو نةخؤشـــي و حال

دةروونيانةيـــة كـــة ئاســـوودةيي و 
كاريان  و  زةوتكردووة  لَي  نةواييان 

َ
دل

كردؤتةســـةر تةواوي ذياني ِرؤذانةيي 
و ذيانـــي ثيشـــةيي و ثةيوةندييـــة 
ســـةدةي  مرؤظي  يةتييةكاني، 

َ
كؤمةال

بيســـت و يةك بـــةردةوام لةملمالنَيدا 
و  بةئارامـــي  طةيشـــتن  بـــؤ  دةذي 
هةستكردن بةبةختةوةري و بةردةوام 
طةيةكي فرة ِرَيطاو 

َ
ناضارة بةنـــاو وَيل

لقدا بـــِروات و ثَيدةضَيـــت دةروازةي 
بـــةو  لةطةيشـــتن  نزيكبوونـــةوةش 
هةستانة ئاسان نةبَيت، ضونكة كاتَيك 
دياريكراو  ِرَيطايةكـــي  لةســـةر  بِريار 
ثَيضاوثَيض  دةيةها  ِرووبةِرووي  دةدات 

دةبَيتةوة.
وةسواسي ضيية؟

 و نةشياو 
َ

جؤرَيكة لةبريؤكةي زال
و بَيسوود كة لةشـــَيوةي بريؤكة يان 
 

َ
نةري هةستيدان و بةسةر تاكدا زال

َ
ثال

دةبن و بةردةوام بةشـــَيك لةبةئاطايي 
داطريدةكـــةن،  مـــرؤظ  هةســـتي  و 
دةبنةوة  ضةندبـــارة  بريؤكانـــة  ئةم 
و نةخؤش درك بـــةوة دةكات ئةوانة 
شـــتي ثِروثوضن و ِرَيطـــرن لةبةردةم 
 

َ
لةطـــةل بريكردنةوةيـــدا  زنجـــريةي 

ئةوةشـــدا ناتوانَيت وازيان ليَبينَيت، 
هةندَيكيـــان بَي زيانن وةك بيســـتني 
ديكةيان  ميوزيـــك، هةندَيكي  دةنطي 
بووني 

َ
نةخؤش ماندوو دةكةن وةك زال

ئامؤذطـــاري مامؤســـتايةكي قؤناغي 
ســـةرةتايي يان هةِرةشةيةكي باوك، 
ســـةر  كاردةكةنة  ديكةيان  هةندَيكي 
تةندروستي جةستةيي وةك لةكردارة 
نموونةي  ِروودةدات،  ناضارييةكانـــدا 
كَيشاني 

َ
زؤر شوشتني دةســـت و هةل

ة قذ.
َ
تال

نزيكةي  نةخؤشـــيية  ئةم  ِرَيذةي 
2% واتة لةئَيستادا لةهةر 50 كةسَيك 
يةك كةس طريؤدةي ئةم نةخؤشييةية 
و لةوانةية دووهَيندةي ئةم ذمارةيةش 

ئةطةر سةدةي هةذدةم بةسةدةي 
دانرابَيت  نييةت 

َ
ئةقال يان  ِرؤشنطةري 

ئةوا سةدةي بيست و يةك بةسةدةي 
دةكرَيت، ضونكة  وةســـف  ةِراوكَي 

َ
دل

ئـــةم  ِرووخســـارةكاني  ديارتريـــن 
لـــةوةي خؤي  ســـةدةيةية كة جطة 
دذوارة  دةروونـــي  نةخؤشـــييةكي 
زؤرينـــةي  ديـــاري  نيشـــانةيةكي 
نةخؤشـــيية دةروونييةكانة، هاوكات 

هؤكارة بؤ دروستبوونيان.
وةسواسي يةكَيكة لةو نةخؤشيية 
ةِراوكَيدا 

َ
دةروونييانةي لةســـةدةي دل

مرؤظـــي هاوضـــةرخ بةدةســـتييةوة 
 ذمارةيةك نةخؤشي 

َ
َينَيت لةطةل

َ
دةنال

دةروونـــي ديكـــةدا وةك خةمؤكي و 
فؤبيا و ثشـــَيويية نيورؤسسييةكان و 
ثشَيوييةكاني كةسَيتي و سايكؤسسي 

و ... هتد.
ســـةدةكاني  مرؤظي  لةكاتَيكـــدا 
ِرابـــردوو بــــةدةســـت نةخؤشـــيية 
كوشندةكاني وةك تاعوون و سيلةوة 

نـــد، لةم ســـةردةمةدا مرؤظ 
َ
دةيناال

ةتة 
َ
طريؤدةي ئـــةو نةخؤشـــي و حال

دةروونيانةيـــة كـــة ئاســـوودةيي و 
كاريان  و  زةوتكردووة  لَي  نةواييان 

َ
دل

كردؤتةســـةر تةواوي ذياني ِرؤذانةيي 
و ذيانـــي ثيشـــةيي و ثةيوةندييـــة 
ســـةدةي  مرؤظي  يةتييةكاني، 

َ
كؤمةال

بيســـت و يةك بـــةردةوام لةملمالنَيدا 
و  بةئارامـــي  طةيشـــتن  بـــؤ  دةذي 
هةستكردن بةبةختةوةري و بةردةوام 
طةيةكي فرة ِرَيطاو 

َ
ناضارة بةنـــاو وَيل

لقدا بـــِروات و ثَيدةضَيـــت دةروازةي 
بـــةو  لةطةيشـــتن  نزيكبوونـــةوةش 
هةستانة ئاسان نةبَيت، ضونكة كاتَيك 
دياريكراو  ِرَيطايةكـــي  لةســـةر  بِريار 
ثَيضاوثَيض  دةيةها  ِرووبةِرووي  دةدات 

دةبَيتةوة.
وةسواسي ضيية؟

 و نةشياو 
َ

جؤرَيكة لةبريؤكةي زال
و بَيسوود كة لةشـــَيوةي بريؤكة يان 
 

َ
نةري هةستيدان و بةسةر تاكدا زال

َ
ثال

دةبن و بةردةوام بةشـــَيك لةبةئاطايي 
داطريدةكـــةن،  مـــرؤظ  هةســـتي  و 
دةبنةوة  ضةندبـــارة  بريؤكانـــة  ئةم 
و نةخؤش درك بـــةوة دةكات ئةوانة 
شـــتي ثِروثوضن و ِرَيطـــرن لةبةردةم 
 

َ
لةطـــةل بريكردنةوةيـــدا  زنجـــريةي 

ئةوةشـــدا ناتوانَيت وازيان ليَبينَيت، 
هةندَيكيـــان بَي زيانن وةك بيســـتني 
ديكةيان  ميوزيـــك، هةندَيكي  دةنطي 
بووني 

َ
نةخؤش ماندوو دةكةن وةك زال

ئامؤذطـــاري مامؤســـتايةكي قؤناغي 
ســـةرةتايي يان هةِرةشةيةكي باوك، 
ســـةر  كاردةكةنة  ديكةيان  هةندَيكي 
تةندروستي جةستةيي وةك لةكردارة 
نموونةي  ِروودةدات،  ناضارييةكانـــدا 
كَيشاني 

َ
زؤر شوشتني دةســـت و هةل

ة قذ.
َ
تال

نزيكةي  نةخؤشـــيية  ئةم  ِرَيذةي 
2% واتة لةئَيستادا لةهةر 50 كةسَيك 
يةك كةس طريؤدةي ئةم نةخؤشييةية 
و لةوانةية دووهَيندةي ئةم ذمارةيةش 
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لةيةكَيك لةقؤناغةكاني ذياندا تووشي 
وةسواسي بووبن و خؤيان لةدةستي 
ِرزطار كردبَيت وَيِراي ديارنةماني لةزؤر 

كةسدا.
وةسواسي وةك زاراوة بؤ يةكةمجار 
ي 1866 هَيناية ناو 

َ
ج. فاكر لةســـال

ثزيشكي دةروونييةوة بؤ وةسفكردني 
َيك بريؤكة كة هةســـتي مرؤظ 

َ
كؤمةل

طةمـــارؤ دةدةن و ثَيداطـــري دةكةن  
لةســـةر نةخؤش، ِرةطةزي مشةخؤر 
ةتة 

َ
واتـــة ئةو ِرةطـــةزةي كـــة لةحال

دةشـــَيت  ـــة، 
َ
زال وةسواســـييةكةدا 

بريؤكةيةكـــي دياريكراو يـــان طومان 
يان هاجســـَيك بَيت وةك لةوةسواسي 
ِرةطةزة  يـــان  يـــان فكريـــدا  ي 

َ
ئةقل

مشـــةخؤرةكة لةشـــَيوةي ئارةزووي 
ئةنجامدانـــي كردارَيكـــي ناضاري يان 
شةِرانطَيزي  يان  ثَيكةنيناوي  كارَيكي 
يـــان قَيزةوندا يان لةشـــَيوةي ترس 
لةئةنجامدانـــي كارَيك يان شـــتَيك كة 
لةِراســـتيدا ئةو ترسة هيض ثاساوَيكي 

ماددي بؤ بووني نيية.
ةِراوكَي و طومان و 

َ
دل هةستةكاني 

بووني 
َ
بريكردنةوةي ِرةشـــبينانة و زال

ئةنجامدانـــي  و  بريؤكـــة  هةندَيـــك 
لةوانةية  هةندَيك كـــرداري بَيســـوود 
لةذياني زؤربةمانـــدا يان لةقؤناغَيكي 
لةذيانماندا  تايبةتـــي  ماوةيةكي  يان 
م كاتَيك ئةم بريؤكة 

َ
ِرووياندابَيت، بةال

لةسروشـــتي  كـــردار بريكردنةوانة  و 
تَيدةثةِرن بؤ نموونة كةســـَيك ِرؤذي 
زياد لةســـةدجار دةســـتي دةشوات 
يان ضةند ســـةعاتَيك لةطةرماودا هةر 
خؤي دةشوات و هةستدةكات خاوَين 
يـــان دةســـتةواذةيةكي  نةبؤتـــةوة 
دياريكـــراو بؤنموونة -تؤ طوناهباري- 

لةمَيشـــكيدا ضةندبـــارة  بـــةردةوام 
ثارة  ِرؤذي ســـةدجار  يان  دةبَيتةوة 
هتد،  دةذمَيرَيـــت...  كؤكراوةكانـــي 
ةتة بةنةخؤشـــي 

َ
ئةوكاتـــة ئـــةو حال

 وةسف 
َ

وةسواســـي ناضاري يان زال
 

َ
ئةقل دةردةكةوَيت  كـــةوا  دةكرَيت، 

يان  نةر 
َ
ثال يان  طريؤدةي بريكردنةوة 

كردارَيكـــي دياريكراو بووة و نايةوَيت 
دةستبةرداري ببَيت.

نيشانةكاني وةسواسي

ديارترين نيشـــانةكاني وةسواسي 
ـــدا دةبينَيتةوة، 

َ
خـــؤي لـــةدوو خال

يان  بوونـــي بريؤكـــة 
َ
زال يةكةميـــان 

دياريكراوة  كردارَيكي  يان  نةرَيكي 
َ
ثال

بةســـةر مَيشكي نةخؤشـــدا و ناضار 
كردنـــي نةخؤش بؤئـــةوةي كة بريي 
ئةنجاميبـــدات،  يـــان  لَيبكاتـــةوة 
دووةميان ضةنـــد بارة بوونةوةي ئةو 

بريؤكة يان كردارة ناضاريية.
بة  تــووشــــبــــــووان  زؤربـــةي 
وةسواســـي درك بـــةوة دةكـــةن كة 
ييانـــةوة 

َ
لةئةقل وةسواســـييةكانيان 

لةدايكبـــووي بريكردنةوةي  دَيـــت و 
ةِراوكَي 

َ
دل ةتَيكـــي 

َ
حال نـــةك  خؤيانة 

بَيت بةرامبةر كَيشـــة ِراستةقينةكاني 
ذيانـــي ِرؤذانة و دةزانـــن ئةو كردارة 
ناضارييانـــةي ئةنجاميدةدةن كرداري 
ن، 

َ
زيادة و بَيسوود و زؤرجار ناماقوول

 هةموو ئةمانةشدا ئةطةر 
َ

م لةطةل
َ
بةال

ياندا خؤيان  لةو بريؤكة و كردارة 
َ
هةول

ديســـانةوة  دووربخةنةوة  ناضارييانة 
دةردةكةونـــةوة و ثَيداطري دةكةن، 
يـــدا بةزؤر يان 

َ
ئةطـــةر نةخؤش هةول

بةتوونـــدي خؤي لَييـــان ِرزطار بكات 
لَيكضوو  بةنؤرةيةكـــي  هةســـت  ئةوا 
ةِراوكـــَي 

َ
دل توونـــدي  بةنؤرةيةكـــي 

دةكات.
هةســـتدةكةن  كةســـانة  ئـــةم 
وا ثَيويســـتة ئـــةو كارة ناضارييـــة 
ئةنجامبدةن و جاري وا هةية ثاســـاو 
دةدؤزنةوة بـــؤ ئةنجامداني وةك ئةو 
دانةوة باســـي خؤي 

َ
ذنـــةي بةثياهةل

دةكرد و دةيووت: بةدةست خؤم نيية 
زؤر حةزم لةثاك و خاوَينيية و ناتوانم 
يان  قومـــاش  ثارضةيةك  تةماشـــاي 
جلَيك يان ثَيخةفَيك بكةم كة ميوانَيك 
بةكاريهَينـــاوة، ئةطـــةر ِراســـتةوخؤ 
لةدواي ِرؤيشـــتني ميوانةكة نةيشؤم 
ـــم ناحةوَيتةوة، تةنانـــةت ناتوانم 

َ
دل

سةيري ســـةوزة و ميوةي نةشؤراوة 
بكةم، بِرواي تةواويشم هةية كة شتني 
يان جلوبةرط و شتنةوةي  هةرشتَيك 
ســـةوزة و ميوة و طؤشـــت و ... هتد 
بةتةنيـــا جارَيك خاوَين نابَيتةوة، ئةم 
كارةي منيش دةيكةم تةواو ثَيويستة 

بؤ تةندروستي خؤم و خَيزانةكةشم.
نةخؤشَيكي ديكة خؤي بةباوكَيكي 
َيت: 

َ
نموونةيي وةســـف دةكات و دةل

كارةســـاتَيكي  دةترســـم  هةميشـــة 
ناخـــؤش بةســـةر دوو كوِرةكةمـــدا 
بَيت، لةدواي ئـــةوةي خؤم دةيانبةم 
بـــؤ قوتابخانة تا ئةوكاتـــةي نيوةِرؤ 
بةشـــوَينياندا دةضمةوة ضةند جارَيك 
مامؤســـتاكانياندا   

َ
لةطـــةل تةلةفؤن 

نيا بم لةســـةالمةتييان، 
َ
دةكةم تا دل

ي باوك هةر واية.
َ
ضي بكةم دل

قؤناغي  ئةزموونةكانـــي  ئةطـــةر 
ـــي بَينينةوة يادمـــان دةبينني 

َ
مندال

زؤرجار طوَيمـــان لةئاوازَيكي تايبةتي 
بووة يان دةستةواذةيةك يان ِرستةيةك 
هاتووضؤي  لةمَيشـــكماندا  بةردةوام 
كردووة يان كردارَيكمان بةناضاري بَي 
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ويســـتي خؤمان ضةندبارة كردؤتةوة 
وةك دةســـتلَيدان لةعةموودي كارةبا 
و تةلةفـــؤن يان ِرؤيشـــتن بةقةراغي 
شؤستةكاندا و لةسنوري يةك كاشيدا 
كة يان لم 

َ
يان ِرؤيشتن بةســـةر تةثؤل

يان ضةوي كؤبؤوة كة دايكمان داواي 
يان  نةِرؤين  بةوشـــوَينةدا  لَيكردووين 
هـــةر دةبَيت  ثرســـيوين بؤضي  لَيي 
ةدا بِرؤين، 

َ
كة خؤل

َ
بةســـةر ئةو تةثؤل

بدةينةوة،  مـــي 
َ
وةال نةمانتوانيـــوة 

ضونكة خؤشـــمان نةمانزانيوة بؤضي 
وا دةكةيـــن، ئةمانـــة نموونةي باو و 
يدا 

َ
ئاسايني بةتايبةتي لةقؤناغي مندال

 ِرَيكخســـتني ِرةوتي ذياني 
َ

كة لةطةل
تاكـــدا نامَينـــن و لةبـــري دةضنةوة، 
ةتةكان  

َ
م لةهةندَيك لةكةســـدا حال

َ
بةال

بتوانَيت  تـــاك  كاريطةرتـــرن  لـــةوة 
ضونكة  ببَيـــت،  دةســـتةبةردارييان 
هةرضةندة ئةو كةســـة دةيةوَيت ئةو 
َيت ئةو بريؤكةية 

َ
كارة نةكات يان نةيةل

بةمَيشكيدا بَيت ئةو بريؤكة و كردار و 
ستي 

َ
نةرانة ئةوةندةي ديكة بةرهةل

َ
ثال

لةمانةوةيان دةكةن و ثَيداطري دةكةن 
تةســـليمبوونيش  و  شـــلكردن  طوَي 
ثَييان ديســـانةوة كاردةكةنة ســـةر 
ذياني و باري دةرووني تاك و ئاســـتي 
بةرهةمهَينانـــي لةكارةكةيدا، لةِرووي 
زيانـــةوة ئةمانة بةثَيي جؤري بريؤكة 
نـــةرةكان جياوازن هةندَيكيان 

َ
يان ثال

مةترسييةكي ئةوتؤ يان زيانَيكي وايان 
نييـــة و تةنيا كاتي نةخؤش بةهةدةر 
دةبةن و هةندَيجاريش هيالكي دةكةن، 
وةك  مةترســـيدارن  هةندَيكيان  م 

َ
بةال

لةدواييدا بةتةواوةتي باسيان دةكةين 
بةتايبةتي ئةو بريؤكانةي لةمَيشـــكي 

نةخؤشدا دةضةسثَين.
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لَيكدانةوةي وةسواسي

وةسواسييةكان  بريؤكة  لةكاتَيكدا 
م كردارة 

َ
كةمـــرت دةردةكةون، بـــةال

ِرةفتاري  لةشـــَيوةي  ناضارييـــةكان 
لةنةخؤشـــدا  ئاشـــكراتر  جيـــاوازدا 
ئةم  مةيداني  لةوانةيـــة  دةبينرَيـــن، 
بريؤكـــة و كردارانة بةرتةســـك بن و 
لةوانةية بةرفراوان بـــن كةواتة ضؤن 
لةميكانيزمي ِروودانييان يان ضؤنَيتي 
دان 

َ
ئيشكردنيان تَيبطةين؟ بةر لةهةول

لةشَيوةي  وةسواسي  لَيكدانةوةي  بؤ 
 يان كـــرداري ناضاريدا 

َ
بريؤكـــةي زال

واباشـــة ســـةرنج لةهةندَيك نموونةي 
وةسواسي بدةين.

 نةخؤشَيكي تووشبوو بةوةسواسي 
باســـي ِرةفتارَيكي خـــؤي دةكات كة 
م 

َ
هةرضةندة ناِرةحةت بووة ثَيي، بةال

َيت: 
َ
ناتوانَيت دةستبةرداري ببَيت، دةل

هةميشةو لةهةر شوَينَيك كونَيك ببينم 
لةسةر ديوار يان تةختة يان لةقوماشدا 
بَيـــت دةبَيـــت بوةســـتم و ثةنجةم 
بخةمة ناوييةوة و بةبازنةيي ســـوِرَيك 
نةخؤشة  ئةم  تيايدا.  بدةم  بةثةنجةم 
ي 

َ
دان بةوةدا دةنَيت كة شةوَيك لةمال

بـــووة، كونَيكي  هاوِرَييةكـــي ميوان 
لةبنميضي ذووري نووستنةكةدا بينيوة 
نةيتوانيوة خةوي لَيبكةوَيت، هةرضي 
كةلوثةلي ذوورةكةية لةمَيز و كورسي 
خستوونيةتة سةر يةك تا دةستي بةو 
كونة بطات و هةمان كرداري ِرابردووي 
دووبـــارة كردؤتـــةوة ئينجـــا خةوي 

لَيكةوتووة.
بةوةسواسي  تووشـــبوو  كضَيكي 
َيـــت: وا هةســـتدةكةم كارطةيةك 

َ
دةل

َيم 
َ
بل بـــا  يان  لةمَيشـــكمدا  بةردةوام 

دةكات  كار  مَيشـــكمةوة  لةدراوسَيي 

ئةو كارطةيـــة كرَيكارةكاني هيالك و 
م بؤ يةك 

َ
بَيزارانـــة كار دةكةن، بـــةال

ضركـــةش ناوةســـتن، هةندَيجـــار وا 
ضةكووشةكانيان  بةئةنقةست  دةزانم 
تووندتـــر دةكَيشـــن بـــةو ئامَيـــرة 
ئاســـنانةي دةنطي طةورة دروســـت 
م كـــة بةتةواوةتي طوَي 

َ
دةكةن، بةال

دةخـــةم و زةينييـــان دةدةمَي، 
َ
هةل

نةخَير ئـــةوان بةثَيي ئاوازَيكي ِرَيك و 
نةطؤِر كاردةكةن و بؤ يةك ســـاتيش 
بةرزونزمي ئـــةو دةنطانة كةم و زياد 
ن بةدةنطي زنجريَيكي 

َ
ناكـــةن و تَيكةل

ئةستوور كة ضةند خةثلةيةكي ئاسن 
بةناويـــدا هاتوضؤ دةكةن و دةنطَيكي 

ناساز دروست دةكةن.
ذنَيكي تووشـــبوو بةوةسواســـي 
خاوَيني يان ثـــاك نةبوونةوة هةرضي 
ةكانـــي هةبوون 

َ
جلي خؤيـــي و مندال

لةماوةيةكـــي كةمدا كـــؤن دةبوون و 
دةشتن،  ئةوةندةي  ضونكة  دةِرزين، 
بـــةردةوام دةســـت و قاضـــي خؤيي 
يشـــابوون و ســـوور 

َ
ةكاني قل

َ
و مندال

بووبوونـــةوة و جـــاري وابوو ســـةر 
تووشي  لَيدةهات  دةســـتيان خوَيني 
جؤرةها هةستيارَيتي ثَيست بووبوون، 
بؤ  ئةوانيشـــي  بـــةردةوام  ضونكـــة 
ضةندبارة كردنةوةي شوشتني دةست 
و قاضيان ناضار دةكـــرد، بةِرَيكةوت 
ي خزمَيكيان لةطةرماودا دةشوات 

َ
مندال

ةكة دةست 
َ
ئةوةندةي دةشوات مندال

دةكات بةطريان و هـــاوار دةكات كة 
ةكة 

َ
مندال دةكةوَيت  بةفريـــاي  دايكي 

ئةو  ضونكة  دةبوورَيتـــةوة،  خةريكة 
ذنة وةسواســـي هةستكردن بةثيسي 
لةثَيناوي خاوَين  هةبوو كرداري شتن 
 بوو، 

َ
بوونةوةدا بةردةوام بةسةريدا زال

شوشتني نةك دةست وجل و جةستةي 
كو 

َ
لةِرؤذَيكـــدا لةذماردن نةدةهات بةل

 و بةردةرطاي 
َ

هةموو شـــتي ناومـــال
ي دوو تا سَي جار 

َ
 و تةنانةت سال

َ
مال

لؤكةي ناو ثَيخةَّـ نووستني دةهَيناية 
دةرةوة و دةيشـــتن، ئةم نةخؤشـــة 
 

َ
ة لةطةل

َ
زياد لةبيســـت و ثَينج ســـال

لةئَيســـتادا  و  ةتـــةدا دةذي 
َ
ئةم حال

تةنيا باري خراثي تةندروستي ِرَيطرة 
ةيدا.

َ
لةبةردةم ئةو ِرةفتارة زال

تووشـــبوو  ديكةي  نةخؤشـــَيكي 
ســـي  تةمةن  كضَيكي  بةوةسواســـي 
َيت: دةنطي زةنطي مؤبايلَيك 

َ
ة دةل

َ
سال

بؤ  هةندَيجار  بةدوامةوةية،  بةردةوام 
دةنطي ميوزيكَيك دةطؤِرَيت هةرضةندة 
م ئةوندة وةِرســـيش 

َ
خؤش نيية، بةال

نابم ثَيي.
لةوانةية تَيبيني هةندَيك كةســـت 
 

َ
كردبَيـــت لةدواي خواردنـــي ثرتةقال

ةكةي ثارضة ثارضة ورد دةكةن 
َ
توَيكل

ي 
َ
يـــان لةكاتـــي ثياســـةكردندا طةال

ثةرذينـــي باخضـــةكان لَيدةكةنةوة و 
فِرَيـــي دةدةن يان لةكاتي دانيشـــتن 
لةنـــاو باخ يـــان هةر ســـةوزاييةكدا 
ضيمةني ئـــةو باخة يان ئةو طذوطياية 

دةِرنن و فِرَيي دةدةن.
نموونانةي سةرةوة  ئةو  بَيطومان 
لةنَيـــوان دوو ئاســـتدان، هةندَيكيان 
بـــَي زيانن يان نةخـــؤش هةر وةِرس 
ناكةن، هةندَيكيشيان زيان بةدةروون 
و جةســـتةي نةخؤش دةطةيةنن، بؤ 
ثَيويستة  وةسواســـي  شيكردنةوةي 
ســـةرنج لةبريؤكـــةي وةسواســـي و 
ِرةفتاري ناضارانـــةش بدةين، لَيرةدا 
دةكةوينة بةردةم دوو بوار يةكةميان، 
َيك 

َ
ِرةفتارَيك كـــة دةرئةنجامي كؤمةل
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فاكتةري ضةثَينراوة وَيِراي كاريطةري 
بووني  واتة  نةخؤشـــييةكة  ئةنداميي 
ئـــةو تَيكضوونـــةي كـــة لةطةياندني 
ِروويداوة،  بةمَيشـــك  زانيارييـــةكان 
دووةميان، كاريطةري ئةو فَيربوونةي 
بوونـــةوةوة  دووبـــارة  بةهـــؤي  كة 
ِرووةوة  لـــةو  ئةطةر  بووة  دروســـت 
لَيكدانـــةوة بـــؤ بريؤكـــة و ِرةفتاري 
ناضارانـــةي نةخؤشـــي وةسواســـي 
َيك 

َ
كؤمةل دةرئةنجامـــي  كـــة  بكةيت 

فاكتـــةري ضةثَينراوة ئةوا دةشـــَيت 
وةسواسي شوشـــتني زيادةِرؤييانةي 
هةســـتكردن  دةرئةنجامي  دةســـت 
ةتي ثيســـي بَيت كاتَيك كةسَيك 

َ
بةحال

بَيطومان  ثيسة  دةستي  هةستدةكات 
ئةم هةستة واي لَيدةكات ِرقي لةخؤي 
بَيت، ضونكة هةســـتةكة هةســـتَيكي 
واثَيويســـت  لةبةرئةوة  نَيطةتيظـــة، 
دةكات ئةو هةســـتة بضةثَينَيت دَيت 
و لةِرَيي ضةندبارة كردنةوةي دةست 
شـــتنةوة بِروا بةخـــؤي دةهَينَيت كة 
دةستي ئةو خاوَينة، ئةو كةسة لةِرَيي 
ضةندبارة كردنـــةوةي ئةم كردارةوة 
دةبينَيت سوودَيكي دةستكةوتووة كة 
نةوايي يان 

َ
بريتيية لةهةستكردن بةدل

ةِراوكَيي هةســـتكردن 
َ
ِرزطاربوون لةدل

بةثيســـي ئةمةش بؤتةهـــؤي ئةوةي 
ثابةندبَيـــت ثَييانـــةوة و دووبارةيان 
بكاتـــةوة، هـــةر لةبةرئةوةشـــة ئةو 
كةسةي كة تووشي وةسواسي ناضاري 
 يان كرداري ناضاري 

َ
يان بريؤكةي زال

بووة كاتَيك دةيةوَيت واز لةو بريؤكة يان 
ي 

َ
كردارانة بَينَيت و كة بةردةوام هةول

ستيكردني  
َ
وازهَينان دةدات بؤ بةرهةل

دةركةوتـــن و طةِرانةوةيان دووضاري 
ةِراوكَيي تووند دةبَيت كةواتة 

َ
نؤرةي دل

دةكةوينة  وةسواســـيدا  ةتـــي 
َ
لةحال

ةتَيكـــي ضةثَينـــراو كة 
َ
بـــةردةم حال

دةركةوتنةوةي لةهةستدا مةترسي بؤ 
ســـةر خود هةية و ئـــةو تاكة ناضارة 
ةي ناضاري و بريؤكةي 

َ
َيك جوول

َ
كؤمةل

 بكاتة ميكانيزمـــي بةرطري دذي 
َ

زال
ئةو بريؤكة و هةستانةي كة لةنةستدا 
ئةوةي  بـــؤ  بةكورتي  ضةثَينـــراون، 
ئةوانـــة نةطةِرَينةوة ناو هةســـت تاك 
 يان كردارة 

َ
ثةنا بؤ ئةو بريؤكـــة زال

ناضارييانة دةبات.
 و ناضارييـــةكان 

َ
وةسواســـة زال

ِرةطييـــان  بةهَيـــز  نةريتَيكـــي  وةك 
لةتاكـــدا داكوتـــاوة و ثةرضةكرداري 
نةري نةســـتي و بةهَيزن 

َ
َيك ثال

َ
كؤمةل

كـــة خؤيـــان طؤِريوة و خـــود وةك 
ِرةفتارَيكـــي بةرطريكاري ثَييان ِرازي 
بـــووة. بريؤكة و كـــردارة ناضارةكان 
وزةي ضةثَينراو لةشـــَيوةي وزةيةكي 
ناوةكـــي يـــان دةرةكيـــدا ســـةرف 
نةريتَيكي  شـــَيوةي  كـــة  دةكةنةوة 
شَيوازيي ِرةمزي لَيدَيت و لةو بريؤكة و 
كردارة ناضارييانةدا ئاشكرا دةبن كة 
بةشـــَيوةيةكي ِرَيذةيي زيانمةند نني، 
واتة ئةو بريؤكـــة و كردارانة جؤرَيكن 
لةشـــَيوازي قةرةبووكردنةوة، ئةطةر 
ئةو  ئةنجامداني  ستي 

َ
بةرهةل نةخؤش 

قةرةبووكردنةوةيةي كرد يان جَيبةجَي 
قةرةبووكردنةوةيـــة  ئـــةو  كردنـــي 
ئةســـتةم بوو بؤ تاك (بؤ نموونة وةك 
ي دزي 

َ
ئـــةو كةســـةي بريؤكـــةي زال

كردني هةيـــة) ئةوا ئةو كارة يان ئةو 
بريؤكةية هةِرةشة لةتاك دةكات ئةطةر 
و جَيبةجَييان  نةضَيـــت  بةرةوثرييان 
نةكات ئةوا بةهاي بةرطريكاري خؤيان 
لةدةســـت دةدةن و لَيرةوة نةخؤش 

ةِراوكَييةكي تووند دةكات 
َ
هةست بةدل

ستي هاتني ئةو بريؤكانة 
َ
ئةطةر بةرهةل

يان ئةنجامداني ئـــةو كردارانة بكات، 
لةبةرئةمانـــة دةكرَيـــت بوترَيت ئةم 
كرداري قةرةبووكردنةوةية لةشَيوةي 
بريؤكةي وةسواسي و كرداري ناضاريدا 
كة  بَيت  دةروازةيـــةك  دؤزينـــةوةي 
يارمةتي تاك دةدات بؤ ثشتيوانيكردن 
نـــةرة 

َ
ثال ضةثاندنـــي  لةكـــرداري 
ضةثَينراوةكة و بةهَيز كردني. 

هةندَيجـــار كـــردارة ناضارييةكان 
لةشَيوةي  فرة وردبينيدا دةردةكةون 
واتـــة وردبيني لةِرَيكخســـتني هةموو 
ناو  يـــان   

َ
مـــال نـــاو  كةلوثةلَيكـــي 

ذووري تايبةتي يان ناو نوســـينطةي 
بـــؤ  كاركـــردن ئةمـــةش دةشـــَيت 
كردن  هةســـت  قةرةبووكردنـــةوةي 
وييةي نـــاوةوةي 

َ
بـــةو ثـــةرش و بال

مرؤظ خؤي بَيت كـــة دةيضةثَينَيت، 
ةتدا وةك 

َ
بؤنموونة ذنَيك هةبوو لةِروال

م 
َ
كةســـَيكي ئاييني دةردةكةوت، بةال

كة قســـةي دةكـــرد لةو ثرةنســـيبة 
ئايينيانـــة دوور دةكةوتةوة بةكورتي 
خؤيشـــي بؤ يةكاليي نةدةبؤوة ضؤن 
بري دةكاتةوة ئةم ذنة بؤ داثؤشـــيني 
ويية فيكرييةي هةستي 

َ
ئةو ثةرشوبال

ثَيدةكرد بَيئةوةي خؤي هةســـت بةو 
قةرةبووكردنةوةيـــة بـــكات ثةنـــاي 
دةبرد بؤ ِرَيكخســـتني هةموو شتَيكي 
ةكةي بةشـــَيوةيةكي زؤر ورد، 

َ
ناو مال

دةكات:  خؤي  باســـي  بةمشـــَيوةية 
 بم لةسةر كارةكةم و 

َ
ضةندة سةرقال

ةوة 
َ
ئيشم زؤر بَيت كة ضوومةوة بؤ مال

دةبَيت هةموو شتَيك بخةمةوة جَيطةي 
تايبةتي خؤي تةنانةت ئةطةر كةمَيك 
وي 

َ
 بَيتن، بؤ نموونة نابَيت ثَيال

َ
جووال
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ةكانم هةروا دانرابَيت ثَيويســـتة 
َ
مندال

 يةكدا بن ئةمة 
َ

جـــووت بكرَين و لةثال
مةســـةلةيةكة الي من سازشـــي نيية 
دةبَيت شـــتةكان هةموويان لةشوَيني 
خؤياندا بن بةوثةِري وردي و ِرَيكييةوة، 
بةهيض شَيوةيةك ِرازي نابم يةك ثارضة 
جـــل بةناِرَيكي لةكةنتـــؤردا بَيت يان 

نةواسرابَيت.
َ
لةشوَيني خؤي هةل

هةندَيجار ئةم ِرَيكخستنة دةرةكيية 
وي 

َ
بؤ شـــاردنةوةي فةوزا و ثةرشوبال

دةطةِرَيتةوة  ناوةوة  ناسةقامطريي  و 
يان كةسي تووشـــبوو دةيةَيت بةِرَيك 
ناِرَيكي  لةدةرةوة  كردني شـــتةكاني 
وي هزر و ناخي 

َ
ناوةوة و ثةرشـــوبال

خؤي بشارَيتةوة يان قةرةبؤ بكاتةوة 
ةتـــة زؤرجـــار لةتةمةنـــي 

َ
ئـــةم حال

ِرووبـــدات  دةشـــَيت  هةرزةكاريـــدا 
بةدةســـت  لةناوةوة  هـــةرزةكار  كة 
فةوزاو ثشـــَيوي ضةمك و ماناو بةهاي 
َينَيت، 

َ
بابةت و مةســـةلةكانةوة دةنال

لـــةدةرةوة هةموو شـــتةكاني  م 
َ
بةال

ِرَيكدةخات  زؤرةوة  بةوردبينييةكـــي 
و ناتوانَيـــت واز لةشـــتَيك بَينَيت كة 
لةجَيطـــةي خؤيـــدا نةبَيـــت، ئةمـــة 
هؤكارَيكـــي بةرطريية بؤ ثاراســـتني 
ؤزي و نادياري 

َ
خؤي لةمةترسي ئةو ئال

لةو  بؤئةوةي خؤي  وييةو 
َ
و ثةرشوبال

ثرسيارانة بةدوور بطرَيت كة دةربارةي 
نادياري و تةمومذي ناخي ِرووبةِرووي 
و  ثَيطةيشتن   

َ
لةطةل ئةطةر  دةبنةوة، 

و  بةرضاوِرؤشني  تةمةندا  تَيثةِربووني 
ئاشكرايي دةربارةي ضةمك و بةهاكان 
بؤ هاتة دي و ِرَيكخســـتني ناوةوةي 
ثَيشوتري  فةوزاي  و  ثشَيوي  جَيطةي 
طرتةوة ئةوة ثةرؤشي بؤ ِرَيكخستني 
دةرةوة وردة وردة كـــةم دةبَيتةوة 

و فَيـــر دةبَيـــت بةرامبـــةر فـــةوزاو 
وي شـــتةكاني دةوروثشتي 

َ
ثةرشوبال

و دةرةوة لَيبووردةبَيت و هَيندة بةو 
وردييةي جـــاران طرنطي بةوردةكاري 
شـــوَيني شـــتةكان نـــةدات لةهةموو 
كاتَيكدا، ئةم ِرةفتارة باوو ئاسايية و 
بةسةر ذمارةيةكي زؤر لةهةرزةكاراندا 
ِرةفتار  م دةشـــَيت هةمان 

َ
بةال دَيت، 

لةهةرزةكاردا ثةرةبســـَينَيت و ببَيتة 
ةتَيكـــي وةسواســـي لةشـــَيوةي 

َ
حال

و  ناضـــاردا  كـــرداري  ئةنجامدانـــي 
هةِرةشـــةي تَيكداني ذياني ئاسايي و 
ِرؤذانةو ذياني ثيشةيي و حةوانةوةي 

دةرووني و جةستةيي لةتاك بكات.
هةيـــة  ديكةمـــان  نموونةيةكـــي 
ثياوَيكـــة تةمةني لةنَيوان 50 بؤ 55 
يداية و بـــةدان ثيادانناني خؤي 

َ
ســـال

 ئةم 
َ

 زياترة لةطةل
َ

نزيكةي بيست سال
ةتانةدا دةذي و بةرامبةر زؤربةيان 

َ
حال

هةســـت بةهيض بارَيكي ناسروشـــتي 
نـــاكات، شـــةوان تـــا دةمةوبةيـــان 
بةبَيـــداري دةمَينَيتةوة،  هةرجارة و 
ي شتَيكةوة لةذووري 

َ
بةطومان و خةيال

نوستن دَيتة دةرةوة، جارَيك لةترسي 
نيايي 

َ
ة طازةكان كة بؤ دل

َ
سةري بووتل

دايناون،  ضَيشـــتخانةكة  لةدةرةوةي 
جارَيك طوماني هةية ســـؤندةي ئاوي 
ســـةر باخةكـــة نةطريابَيتـــةوة ئةمة 
ـــي 

َ
لةهاوينـــدا، لةزستانانيشـــدا حال

لةمة باشـــرت نيية جارَيك لةجَيطةكةي 
نيابـــوون 

َ
دل بـــؤ  دةســـتَيت 

َ
هةل

لةكوذانةوةي هةموو زؤثاكان و نةماني 
نيا 

َ
هيـــض طِرَيكي كةميان، جارَيك بؤ دل

بوون لةســـةعاتي كارةباكةو ترســـي 
ِرووداني هـــةر شـــؤرتَيكي كارةبايي 
تيايدا، شةوي ضةند جارَيك سةر لةيةك 

ةكاني دةدات بؤ 
َ
بةيةكي ذووري مندال

نيابوون لةوةي خؤيان داثؤشـــيوة 
َ
دل

يان  تةلةفزيؤنيـــان كوذاندؤتةوة  يان 
زؤثاكانيان خامؤشة، ضةند جارَيكيش 
ياندا 

َ
ســـةر لةدايكي دةدات كة لةطةل

دةذي بزانَيت بَيدار نيية هيض ئازارَيكي 
كتوثِري سةر سنطي بؤ نةهاتووة  يان 
ثةســـتاني خوَيني بةرز نةبؤتةوة يان 

حةثةكاني خواردووة لةكاتي خؤيدا.
ةِراوكَيى ئـــةم ثياوة بؤ هةموو 

َ
دل

شـــتَيك و ئةو وةسواسييةى تووشى 
بووبوو كاردانةوةيةكى خراثى لةسةر 
بـــارى تةندروســـتى جةســـتةيى  و 
دةروونى دروســـتكردبوو، ئةم ثياوة 
بةناضارى هةوو شةوَيك دةبوو هةمان 
ئـــةو كردارانة ضةنـــد جارَيك دووبارة 
ةِراوكَيى نةدةماو 

َ
بكاتةوة ئةو كاتة دل

بةئيسراحةت خةوى لَيدةكةوت.
شـــيكردنةوةى دةروونـــى ئـــةم 
ئـــةم  دةكات  ئاشـــكراى  نةخؤشـــة 
هةستيارة  ويذدانَيكى  خاوةنى  ثياوة 
لةطومان  جؤرَيـــك  تووشـــى  هاوكات 
ى 

َ
بووة بةرامبةر شَيوازى ذيانى مندال

و هةرزةكارى و ِرووداوةكانى دواترى 
هاوســـةرَيتى  بةِرَيكـــةوت  و  ذيانـــى 
 كضَيكدا، ئةم ثياوة 

َ
بةســـتنى لةطةل

لةخَيزانَيكى ئايينيدا ثةروةردة بووة و 
لةذَير دةستى ضةند مةاليةكدا قؤناغى 
بةسةربردووة،  هةرزةكارى  و  ى 

َ
مندال

بؤ هةموو شتَيك ثَيي وتراوة طوناهة، 
نةكةيت، بري لةشـــتي وا نةكةيتةوة، 
ثَيويستة هةميشـــة لةشت ثاك بَيت، 
هةميشة خؤت لةبري بكةيت، لةثَيناوي 
بةرذةوةندي و شـــةرةف و ناوي نةك 
كو هةمووكضاني 

َ
هةر خوشكةكانت بةل

طـــةِرةك خـــؤت بةكوشـــت بدةيت، 
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ئامؤذطاري  هةمـــان  كاريطةري  لةذَير 
و فةرمانـــدا كضة كوردَيك لةِرَيي الدان  
لةنـــاو بةعســـييةكاندا ِرزطار دةكات 
و دةيكاتـــة خَيزانـــي خـــؤي، دواي 
بةثةشيماني  هةســـت  زؤر  نَيكي 

َ
ساال

دةكات، بةهؤي ئةو ويذدانة هةستيارة 
و ئةو شَيوازة ثةروةردة توندوتيذةي 
ِرةطي لةمؤرك و كةسَيتيدا داكووتابوو 
لةاليةك ثةشـــيمان بوو لةاليةك خؤي 
ملَيكراو دةزاني، هةندَيجار خؤي 

َ
بةزول

وةك كةســـَيكي بةدبةخت دةبيني كة 
ثَيويستي بةكؤمةك و هاوكاري كةسَيكي 
هةســـتكردن  لةنَيوان  هةية  ســـؤز 

َ
دل

هةســـتكردن  و  بةضةوســـاندنةوة 
هزري  تةمومذَيكي  تووشي  بةطوناهدا 
قةدةر  دةكـــرد  هةســـتي  بووبـــوو، 
و ذيـــان و تةنانـــةت خَيزانةكةشـــي 
هةســـتي  هاوكات  لَيكردووة  ميان 

َ
زول

مـــي لةخؤي كردووة 
َ
دةكرد خؤي زول

بةهؤي ئةو بِريارة نادروســـتانةي كة 
داوييةتي، بؤية ثَيي وابوو دةبَيت سزا 
بةشـــَيكي طةورةي  بَيطومان  بدرَيت، 
ضةثَينراون  لةنةســـتدا  هةستانة  ئةم 
بؤ زامن كردني نةطةِرانةوةيان ثةناي 
بـــردووة بؤ ئـــةو كـــردارة ناضاري و 
نَيكي زؤر بوو 

َ
وةسواســـييةي كة ساال

يـــدا ِراهاتبـــوو، ئـــةم كردارانة 
َ
لةطةل

بوون  ميكانيزمـــي بةرطري طونجـــاو 
بؤ ئةو كة شـــةوانة وةك ســـروتَيكي 
جَيطري دووبارةي دةكردنةوة و ئةطةر 
ةِراوكَييةكي تووند 

َ
واينةكرداية ئةوا دل
هةراساني دةكرد.

 
َ

ةتانةدا وةسواســـي زال
َ
لـــةم حال

طوزارشـــت  ناضارييةكان  كـــردارة  و 
لةهةست كردن بةطوناهَيكي ضةثَينراو 
نةري شةِرانطَيزييةكي تووندي 

َ
يان ثال

ضةثَينـــراو دةكـــةن، دةشـــَيت ئةم 
ميكانيزمانـــة هةِرةشـــة لةتاك بكةن 

نةرة ضةثَينراوةكان 
َ
بةوةي هةست و ثال

دةرةوة  بَيننة  نةست  لةضوارضَيوةي 
و جارَيكـــي ديكة لةواقيعي هةســـتدا 
بةرجةســـتة ببنةوة ئةطةر ئةو كةسة 
يدا ِرَيطري بـــكات لةبةردةم ئةو 

َ
هةول

وةسواسي و كردارة ناضارييانةدا.
نيشانةكاني كةسَيتي وةسواسي

َيـــك 
َ
كؤمةل وةسواســـى  كةســـى 

ةتى لة كةسَيتيدا هةية كة ديارن 
َ
خةسل

دةورووبةريان  كةســـانى  زؤرجـــار  و 
هةســـتيان  يان  دةكةنةوة  جيايـــان 
ثَيدةكةن، كةسى وةسواسى كةسَيكى 
نةوايى ناكات 

َ
نائارامة و هةســـت بةدل

يةتييةكانى ِرازى 
َ
لةثةيوةنديية كؤمةال

ثةيوةندييةكانى  هةستدةكات  و  نيية 
لةئاســـتى ثَيويســـتدا نني يان تَيرى 
ناكةن لةِرووى سؤزدارييةوة، كةسَيكة 
بـــةردةوام ِرابـــردووى دةجوَيتةوة و 
بةوردةكارييـــةكان  زؤر  بايةخَيكـــى 
بذاردندا 

َ
َيك هةل

َ
دةدات، لةنَيـــو كؤمةل

بِريـــارى بـــؤ نادرَيـــت و ناتوانَيـــت 
كارةكانى خـــؤى يةكاليى بكاتةوة و 
ئةطةر  دوادةخات  ثالنةكانى  هةميشة 
ناضاربوو بؤ دةستثَيكردن يان كؤتايى 
هَينان يان بِرياردان لةسةر بابةت يان 
كَيشـــةيةك ئةوا بةشـــَيوةيةكى سةر 
سوكةوت دةكات و ناتوانَيت 

َ
ثَيييانة هةل

هةنطاوى دروست بنَيت. ئةطةر لةسةر 
دياريكراو  شَيوازَيكى  يان  بةرنامةيةك 
ِراهات ئةوا دةســـتبةردارى نابَيت بؤ 
نموونة ئةطةر شَيوازَيكى سةركةوتووى  
ئةوا هؤطرى  لةكارةكةيدا دؤزييـــةوة 
دةبَيت و هةرطيز نايطؤِرَيت. كةسَيكى 
بةئاطاو بةثةرؤشـــة بؤ ثةيِرةوكردنى 
ياســـا و ِرَينماييةكان و بةشَيوةيةكى 
زيادةِرؤييانة ثةيِرةوى وردةكارييةكان 
ثَيويستيشـــى  بةكارَيكـــى  و  دةكات 
ئةمـــة دةبَيتة  دةزانَيـــت، هةندَيجار 

هؤى وةِرســـكردنى ئةو كةسانةى كة 
دا دةكات و ئةمةش 

َ
ةيـــان لةطةل

َ
مامةل

كةسى وةسواســـى تووشى نيطةرانى 
مةبةســـتة  بةاليةوة  ضونكة  دةكات، 
و  بةطشـــتى  دةوروبـــةر  كةســـانى 

هاوِرَيكانى بةتايبةتى لَيى ِرازي بن.
تووشـــبوو بة وةسواســـى خؤى 
كةسَيكة ئازار دةضَيذَيت، كاتَيك درك 
هةستدةكات  دةكات  خؤى  ةتى 

َ
بةحال

ثَيكةنيناوييـــة،  يـــان  طوناهبـــارة 
ثَي  تةى 

َ
طال ديكة  كةسانى  دةترسَيت 

بكةن يان بةضـــاوى بَي ِرَيزييةوة لَيى 
ى خؤى 

َ
بِروانن، دةترســـَيت باسى حال

بكات، ضونكـــة ثَييواية ئةطةر وايكرد 
ئةوا لةوانةية وةك كةسَيكى قَيزةوةن 
لةوة   

َ
هةميشـــة سل بكرَيت،  وةسف 

دةكاتةوة كارَيكى خراث بكات ئةمةش 
بؤضى  ئاشـــكرادةكات  ئةوة  هؤكارى 
لةوردبينى  دةكات  زيادةِرَويي  هَيندة 
و طومان و ترســـة زؤرةكانى. هةندَيك 
 و فرة جؤر بةمَيشـــكيدا 

َ
بريؤكةى زال

 ئارةزووييةكى 
َ

دَيت كة زؤرجار لةطةل
ـــةو بريؤكةى 

َ
شـــةِرةنطَيزييانة تَيكةل

شـــةِرانطَيزى بةرامبةر هةندَيك كةس 
بةمَيشكيدا دَيت بؤ نموونة ئارةزووى 
مردنى كةسَيك دةخوازَيت يان ئارةزوو 
ئةو  زؤرجار  بيكوذَيـــت  دةكات خؤى 
يدا دَيت بريؤكةو 

َ
بريؤكانةى كة بةخةيال

نـــني، هةندَيجار  ضاالكى خواســـرتاو 
مؤركَيكـــى سَيكســـيان هةية، هزرى 
 ناكات و ِرةتيدةكاتةوة، 

َ
خؤى  قبول

بةمَيشـــكيدا دَيت  ئةو بريؤكانةى كة 
نامؤ و سةيرن و دواتر دةمامك دةكرَين 
و تَيكدةضن، يةكَيك لةو نةخؤشـــانة 
َيت: هةرضةندة طؤشت لةت دةكةم 

َ
دةل

يدا 
َ
لةطةل ثةنجةيةكى خؤم  دةترســـم 

مدا دةستَيكم 
َ
بقرتَينم يان دَيت بةخةيال

نةخؤشـــَيكى  برِبم،  لةمةضةكمـــةوة 
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ئامؤذطاري  هةمـــان  كاريطةري  لةذَير 
و فةرمانـــدا كضة كوردَيك لةِرَيي الدان  
لةنـــاو بةعســـييةكاندا ِرزطار دةكات 
و دةيكاتـــة خَيزانـــي خـــؤي، دواي 
بةثةشيماني  هةســـت  زؤر  نَيكي 

َ
ساال

دةكات، بةهؤي ئةو ويذدانة هةستيارة 
و ئةو شَيوازة ثةروةردة توندوتيذةي 
ِرةطي لةمؤرك و كةسَيتيدا داكووتابوو 
لةاليةك ثةشـــيمان بوو لةاليةك خؤي 
ملَيكراو دةزاني، هةندَيجار خؤي 

َ
بةزول

وةك كةســـَيكي بةدبةخت دةبيني كة 
ثَيويستي بةكؤمةك و هاوكاري كةسَيكي 
هةســـتكردن  لةنَيوان  هةية  ســـؤز 

َ
دل

هةســـتكردن  و  بةضةوســـاندنةوة 
هزري  تةمومذَيكي  تووشي  بةطوناهدا 
قةدةر  دةكـــرد  هةســـتي  بووبـــوو، 
و ذيـــان و تةنانـــةت خَيزانةكةشـــي 
هةســـتي  هاوكات  لَيكردووة  ميان 

َ
زول

مـــي لةخؤي كردووة 
َ
دةكرد خؤي زول

بةهؤي ئةو بِريارة نادروســـتانةي كة 
داوييةتي، بؤية ثَيي وابوو دةبَيت سزا 
بةشـــَيكي طةورةي  بَيطومان  بدرَيت، 
ضةثَينراون  لةنةســـتدا  هةستانة  ئةم 
بؤ زامن كردني نةطةِرانةوةيان ثةناي 
بـــردووة بؤ ئـــةو كـــردارة ناضاري و 
نَيكي زؤر بوو 

َ
وةسواســـييةي كة ساال

يـــدا ِراهاتبـــوو، ئـــةم كردارانة 
َ
لةطةل

بوون  ميكانيزمـــي بةرطري طونجـــاو 
بؤ ئةو كة شـــةوانة وةك ســـروتَيكي 
جَيطري دووبارةي دةكردنةوة و ئةطةر 
ةِراوكَييةكي تووند 

َ
واينةكرداية ئةوا دل
هةراساني دةكرد.

 
َ

ةتانةدا وةسواســـي زال
َ
لـــةم حال

طوزارشـــت  ناضارييةكان  كـــردارة  و 
لةهةست كردن بةطوناهَيكي ضةثَينراو 
نةري شةِرانطَيزييةكي تووندي 

َ
يان ثال

ضةثَينـــراو دةكـــةن، دةشـــَيت ئةم 
ميكانيزمانـــة هةِرةشـــة لةتاك بكةن 

نةرة ضةثَينراوةكان 
َ
بةوةي هةست و ثال

دةرةوة  بَيننة  نةست  لةضوارضَيوةي 
و جارَيكـــي ديكة لةواقيعي هةســـتدا 
بةرجةســـتة ببنةوة ئةطةر ئةو كةسة 
يدا ِرَيطري بـــكات لةبةردةم ئةو 

َ
هةول

وةسواسي و كردارة ناضارييانةدا.
نيشانةكاني كةسَيتي وةسواسي

َيـــك 
َ
كؤمةل وةسواســـى  كةســـى 

ةتى لة كةسَيتيدا هةية كة ديارن 
َ
خةسل

دةورووبةريان  كةســـانى  زؤرجـــار  و 
هةســـتيان  يان  دةكةنةوة  جيايـــان 
ثَيدةكةن، كةسى وةسواسى كةسَيكى 
نةوايى ناكات 

َ
نائارامة و هةســـت بةدل

يةتييةكانى ِرازى 
َ
لةثةيوةنديية كؤمةال

ثةيوةندييةكانى  هةستدةكات  و  نيية 
لةئاســـتى ثَيويســـتدا نني يان تَيرى 
ناكةن لةِرووى سؤزدارييةوة، كةسَيكة 
بـــةردةوام ِرابـــردووى دةجوَيتةوة و 
بةوردةكارييـــةكان  زؤر  بايةخَيكـــى 
بذاردندا 

َ
َيك هةل

َ
دةدات، لةنَيـــو كؤمةل

بِريـــارى بـــؤ نادرَيـــت و ناتوانَيـــت 
كارةكانى خـــؤى يةكاليى بكاتةوة و 
ئةطةر  دوادةخات  ثالنةكانى  هةميشة 
ناضاربوو بؤ دةستثَيكردن يان كؤتايى 
هَينان يان بِرياردان لةسةر بابةت يان 
كَيشـــةيةك ئةوا بةشـــَيوةيةكى سةر 
سوكةوت دةكات و ناتوانَيت 

َ
ثَيييانة هةل

هةنطاوى دروست بنَيت. ئةطةر لةسةر 
دياريكراو  شَيوازَيكى  يان  بةرنامةيةك 
ِراهات ئةوا دةســـتبةردارى نابَيت بؤ 
نموونة ئةطةر شَيوازَيكى سةركةوتووى  
ئةوا هؤطرى  لةكارةكةيدا دؤزييـــةوة 
دةبَيت و هةرطيز نايطؤِرَيت. كةسَيكى 
بةئاطاو بةثةرؤشـــة بؤ ثةيِرةوكردنى 
ياســـا و ِرَينماييةكان و بةشَيوةيةكى 
زيادةِرؤييانة ثةيِرةوى وردةكارييةكان 
ثَيويستيشـــى  بةكارَيكـــى  و  دةكات 
ئةمـــة دةبَيتة  دةزانَيـــت، هةندَيجار 

هؤى وةِرســـكردنى ئةو كةسانةى كة 
دا دةكات و ئةمةش 

َ
ةيـــان لةطةل

َ
مامةل

هؤى وةِرســـكردنى ئةو كةسانةى كة 
دا دةكات و ئةمةش 

َ
ةيـــان لةطةل

َ
مامةل

هؤى وةِرســـكردنى ئةو كةسانةى كة 

كةسى وةسواســـى تووشى نيطةرانى 
مةبةســـتة  بةاليةوة  ضونكة  دةكات، 
و  بةطشـــتى  دةوروبـــةر  كةســـانى 

هاوِرَيكانى بةتايبةتى لَيى ِرازي بن.
تووشـــبوو بة وةسواســـى خؤى 
كةسَيكة ئازار دةضَيذَيت، كاتَيك درك 
هةستدةكات  دةكات  خؤى  ةتى 

َ
بةحال

ثَيكةنيناوييـــة،  يـــان  طوناهبـــارة 
ثَي  تةى 

َ
طال ديكة  كةسانى  دةترسَيت 

بكةن يان بةضـــاوى بَي ِرَيزييةوة لَيى 
ى خؤى 

َ
بِروانن، دةترســـَيت باسى حال

بكةن يان بةضـــاوى بَي ِرَيزييةوة لَيى 
ى خؤى 

َ
بِروانن، دةترســـَيت باسى حال

بكةن يان بةضـــاوى بَي ِرَيزييةوة لَيى 

بكات، ضونكـــة ثَييواية ئةطةر وايكرد 
ئةوا لةوانةية وةك كةسَيكى قَيزةوةن 
لةوة   

َ
هةميشـــة سل بكرَيت،  وةسف 

دةكاتةوة كارَيكى خراث بكات ئةمةش 
بؤضى  ئاشـــكرادةكات  ئةوة  هؤكارى 
لةوردبينى  دةكات  زيادةِرَويي  هَيندة 
و طومان و ترســـة زؤرةكانى. هةندَيك 
 و فرة جؤر بةمَيشـــكيدا 

َ
بريؤكةى زال

 ئارةزووييةكى 
َ

دَيت كة زؤرجار لةطةل
ـــةو بريؤكةى 

َ
شـــةِرةنطَيزييانة تَيكةل

شـــةِرانطَيزى بةرامبةر هةندَيك كةس 
بةمَيشكيدا دَيت بؤ نموونة ئارةزووى 
مردنى كةسَيك دةخوازَيت يان ئارةزوو 
ئةو  زؤرجار  بيكوذَيـــت  دةكات خؤى 
يدا دَيت بريؤكةو 

َ
بريؤكانةى كة بةخةيال

نـــني، هةندَيجار  ضاالكى خواســـرتاو 
مؤركَيكـــى سَيكســـيان هةية، هزرى 
 ناكات و ِرةتيدةكاتةوة، 

َ
خؤى  قبول

بةمَيشـــكيدا دَيت  ئةو بريؤكانةى كة 
نامؤ و سةيرن و دواتر دةمامك دةكرَين 
و تَيكدةضن، يةكَيك لةو نةخؤشـــانة 
َيت: هةرضةندة طؤشت لةت دةكةم 

َ
دةل

يدا 
َ
لةطةل ثةنجةيةكى خؤم  دةترســـم 

مدا دةستَيكم 
َ
بقرتَينم يان دَيت بةخةيال

نةخؤشـــَيكى  برِبم،  لةمةضةكمـــةوة 
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ديكـــة هةرضةندة ضةقـــؤى طةورةى 
يدا 

َ
ئـــةو بريؤكةيـــة بةخةيال دةبينى 

دةهات شةو بةدةم خةوةوة هةستَيت 
ةكانى بكوذَيت ... يان بري لةوة 

َ
و مندال

دةكاتةوة  لةكاتـــى كؤبوونةوةيةكدا 
شـــانؤطةريدا  نمايشـــى  ى 

َ
لةهؤل يان 

بقيذَينَيت، نةخؤش دةشَيت بريؤكةى 
يدا بَيت كضَيك ئيغتيساب 

َ
ئةوة بةخةيال

دةكات يان بةزؤر ئيغتيساب دةكرَيت 
يان قـــذى دايكى خؤى ِرادةكَيشـــَيت 
و بـــة زةويـــدا كَيشـــى دةكات يان 
لةمزطـــةوت نوَيـــذ دةكات ولةنـــاكاو 
جنَيـــو دةدات،...هتـــد. زؤرجار ئةم 
ســـيفةتانة نةخؤش بَيـــزار دةكةن و 
دةكةن  دةروونى  فشـــارى  تووشـــى 
بةتايبةتـــى لةكاركردنـــدا، هةندَيجار 
نةخـــؤش بةشـــَيوةيةكى تَيبينيكراو 
ســـوكةوت 

َ
هةل نموونةيـــى  بـــة  زؤر 

زؤر  ســـؤزَيكى  بؤنموونـــة  دةكات 
بةرامبةر كةســـانى ديكة دةردةبِرَيت 
ى بةرامبةر 

َ
و هةستَيكى ويذداني قوول

ـــةو طوناهةكانيان دةبَيت و 
َ
كارو هةل

م ئةم 
َ
خةفةتيـــان بؤ دةخـــوات، بةال

كةســـة نموونيية بةرامبـــةر خَيزان و 
دةنوَينَيت،  كةموكـــوِرى  ةكانى 

َ
مندال

يـــان ئـــةو كةســـة نةخؤشـــةى بةو 
ناســـراوة كة زؤر ِرَيكوثَيـــك و وردة 
َيك شتى 

َ
لةرَيكخستندا دةبينرَيت كؤمةل

ويى لةشوَينَيكدا هةية وةك 
َ
بةثةرشوبال

 ئةوةدا كة زؤر ورد 
َ

ئةو ثياوةى لةطةل
بوو لة ِرَيكخستنى هةموو كةلوثةلَيكى 
م 

َ
ـــةوة و لةنوســـينطةكةى، بةال

َ
لةمال

ضةكمةجةكانـــى مَيزةكانى  ثِر بوون 
وى، يان بةوة ناسراوة كة 

َ
لةثةرشوبال

زؤر ثاك وخاوَينـــة و تةنانةت لةكاتى 
ئةوثـــةِرى كاركردنيـــدا ضةند جارَيك 
بؤ دةست شتن دةســـت لةكارةكةى 
م دةبينيت يةك جانتا 

َ
دةطرَيت، بةال

َ
هةل

ثةِرؤى ثيسى لة تاكَيكى كةنتؤرةكةيدا 
طرتوة و هةموو  مانطَيكيش ثارضة 

َ
هةل

ثةِرؤى ديكة دةخاتة سةريان، دةشَيت 
هةندَيك لةو ِروخسارانة بة كةمى يان 

بةسووكى لةسةر كةسَيتى و رِةفتارى 
هةندَيك كـــةس دةربكةون  بةتايبةتى 
لةكاتى هيالكى و شةكةتيدا يان تَيثةِر 
و  ناخؤش  بارودؤخى  بةهةندَيك  بوون 
فشـــارى دةروونيدا، هةندَيك كةسيش 
هةن وةسواسى بؤتة بةشَيك لةمؤركى 
يدا ِراهاتوون و بةو 

َ
كةسَيتيان و لةطةل

ثةرةينةسةندووة  مةترسيةش  شَيوة 
كة زيان بةِرةفتار و كةســـَيتى و كارو 

ذيانيان بطةيةنَيت .
بوارةكانى وةسواسى 

بةثَيى  وةسواســـى  بوارةكانـــى 
جؤرى وةسواســـيةكة دةطؤِرَيت واتة 
لةشَيوةى  تةنيا  وةسواســـيةكة  ئايا 
داية يان كردارى ناضاريداية، 

َ
بريؤكةى زال

دةشـــَيت بريؤكـــةى وةسواســـى بَي 
ئةنجامدانى كردارى ناضارى بَيت واتة 
م كردارة 

َ
تةنيا بريؤكةكة هةبَيت، بةال

وةسواسيةكان بَي بريؤكةى وةسواسى 
نابـــن و لةبناغةى هةردووكيشـــياندا 

ةِراوكَي هةية.
َ
دل
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هةندَيك وةسواسى هةن بوارةكةيان 
جةســـتةية بـــؤ نموونة زؤر شـــتنى 
بةشـــَيكى جةســـتة وةك دةست يان 
هةموو جةســـتة، هةندَيك نةخؤشيش 
هـــةن زؤر لةجةســـتةيان دةترســـن 
كـــة تووشـــى ميكرؤب و نةخؤشـــي 
ببَيـــت يان وةهمى نةخؤشـــى هةية، 
وةسواسييةكى ديكة هةية بوارةكةى 
بةتايبةتـــى يـــةك ئةندامى جةســـتة 
دةطرَيتةوة وةك وةسواسى كريانو كة 
مةدارةكةى لووتة، نةخؤشى بةردةوام 
ة، بريى لَيدةكاتةوة و 

َ
ثَيوةى سةرقال

بةلووتيانةوةية  ك 
َ
خةل بةهاى  ثَييواية 

 لووتى 
َ

و بةردةوام لووتى خؤى لةطةل
كةســـانى ديكةدا بـــةراوورد دةكات، 
نةخؤش لـــةم جؤرة وةسواســـييةدا 
جةســـتةيةوة  ئةندامةى  ئةو  بةهؤى 

هةست بةدوونييةت دةكات. 
وةسواسى ديكة هةية ئةو شوَينة 
يـــان ئةو ناوةنـــدة دةطرَيتـــةوة كة 
نةخـــؤش تيايـــدا دةذى لةشـــَيوةى 
بـــؤ  زيادةِرؤييانـــة  ثةرؤشـــييةكى 
بة  ِراطـــرتنـــى  و  خاوَينكردنـــةوةى 
ِرَيكخســـتنى ذوورةكةى  يان  خاوَينى 
ناحةوَيتـــةوة  و  ورد  بةشـــَيوةيةكى 
ئةطةر هةر شـــتَيك لةجَيطةى تايبةتى 
هةية  وةسواســـيش  نةبَيت.  خؤيـــدا 
و  دةطرَيتةوة  نةخؤش  كةلوثةلةكانى 
هةموو شـــتَيك دةذمَيرَيت و ئةم كارة 
ضةند بـــارة دةكاتـــةوة و بَيئةوةى 
ـــةى كرد يان 

َ
بَيزاربَيـــت، ئةطةر هةل

ةى كردووة 
َ
تةنيا طومانـــى هةبوو هةل
سةرلةنوَي دةيذمَيرَيتةوة.

كة  هةيـــة  يـــش 
َ
زال وةسواســـى 

بوارةكةى لةهزرى نةخؤش تَيناثةِرَيت 
دةرينابِرَيـــت  نةخـــؤش  زؤرجـــار  و 
لةوانةية تةنيا كةسة نزيكةكانى بزانن 
بةئاطابـــن، هةندَيك جاريش  لَيى  يان 

لةشَيوةى وتنةوةى قسةيةكدا و ضةند 
بارةكردنةوةى بوارى زمان و قسةكردن 
لةدواى  نةخـــؤش  كة  داطـــريدةكات 
دةربِرينى يان وتنى ئةو قسةية يان ئةو 
ِرستةية هةست بةجؤرَيك لةحةوانةوة 
ةِراوكَي و هةســـتكردن 

َ
دةكات و لةدل

بةطونـــاه ِرزطارى دةبَيـــت يان وتنى 
دةســـتةواذةيةك لةوانةيـــة دةروونى 
بحةوَينَيتـــةوة، ضونكـــة ثَييواية بةو 
ِرســـتةية لةكارةسات و شتى ناخؤش 
م هةركة لةوتنى 

َ
بةدور دةبَيت، بـــةال

تةواو بوو لةماوةيةكى كةمدا هةســـت 
ةِراوكَي و ترس دةكاتةوة و ناضار 

َ
بةدل

ثَيبكاتةوة  دةبَيت سةرلةنوَي دةست 
ئةمةش ِرةوتى ذيانى ئاسايي نةخؤش 
دةوروبةريشى  سةرنجى  و  تَيكدةدات 

ِرادةكَيشَيت.
هةندَيجـــار بريؤكةى وةسواســـى 
ةكانـــى نةخؤش دةطرَيتةوة 

َ
 مندال

َ
زال

و نةخـــؤش بـــةردةوام دةترســـَيت 
لـــةوةى ِرووداوَيكى ناخؤش بةســـةر 
ةكانـــى يـــان خَيزانةكةيدا بَيت 

َ
مندال

ةكانى 
َ
وةك ئـــةو ذنةى هةركـــة مندال

ةكةيان دةِرؤيشـــتنة 
َ
لة دةرطـــاى مال

دةرةوة تـــا لةقوتابخانة دةطةِرانةوة 
ةِراوكَيى ئةوةدا دةذيا نةك تووشى 

َ
لةدل

بةتايبةتى  بنب  ناخؤش  كارةساتَيكى 
لةدوو شت زؤر دةترســـا، بنب بةذَير 
ةمى 

َ
َيك قةل

َ
ئوتومبَيلـــةوة يـــان مندال

تيذ بكات بةضاويانـــدا، يان وةك ئةو 
وةسواسييةكةى  بوارى  نةخؤشـــةى 
دايكى طرتبؤوة و شةوانة ضةند جارَيك 
هةناسة  دايكى  تابزانَيت  دةســـتا 

َ
هةل

دةدات، هةندَيك لةدايكانى تووشـــبوو 
ةتة وةسواســـى خنكاندنى 

َ
بـــةم حال

دةترســـن  واتة  هةية  ةكانيـــان 
َ
مندال

يان  بخنكَينن  كانيـــان 
َ
مندال خؤيـــان 

ةكانيان ذةهر 
َ
دةترسن هاوسةر و مندال

خواردوو بكةن. 
سةرهةَلدانى وةسواسى 

دياريكردنى كاتى يان ســـةرةتاى 
دانى وةسواسى كارَيكى ئاسان 

َ
سةرهةل

نيية و دةكةوينة بةردةم مةسةلةيةكي 
ؤزةوة، ضونكة زؤرجار 

َ
فرة اليةن و ئال

وةسواسي بةئاساني دركي ثَيناكرَيت 
و شـــَيوة و وَينةي ديكة وةردةطرَيت 
يان دةبَيتـــة بةشـــَيك لةِرةفتار يان 
سوكةوتى يان وةك هةر 

َ
شـــَيوازي هةل

لةتاكدا دادةنرَيت  سيفةتَيكى ئاسايى 
ئةوة  ثاســـاوى  نةخؤش  هةندَيجار  و 
دةهَينَيتـــةوة كة ئـــةو كردارانة يان 
ثاراســـتنى  لةثَيناوى  ِرفتارانـــة  ئةو 
يان  تةندروستى و ســـةالمةتى خؤى 
نةخؤشَيك  نموونة  بؤ  خَيزانةكةيداية، 
هةميشة لةوة دةترسا ئؤتؤمبَيلةكةى 
بـــةرةو نشـــَيوَيك خلبكاتـــةوة بؤية 
بةتوندى دةســـتى بةبرَيكةوة دةطرت 
بةئاطابـــوو،  زؤر  شـــؤفَيريدا  لـــة  و 
نةخؤشـــَيكي ديكة هةرضةندة ِريشي 
دةتاشي دةترسا خؤي بةطوَيزانةكةي 
بكوذَيت، بؤيـــة بةوثةِري بةئاطاييةوة 
ئـــةو كارةي دةكـــرد، ذنَيكـــي ديكة 
هةميشـــة كة قاوةي دةخـــواردةوة 
لةناو  دةمبووس  دةرزييةكي  دةترسا 
بةهَيواشـــي  بؤية  بَيت،  فنجانةكةيدا 
قاوةكةي دةخواردةوة و دواي تةواو 
بوونيشـــي ضةند جارَيك ســـةيري ناو 
ديكة  ثياوَيكي  دةكـــرد،  فنجانةكةي 
ثَييوابوو ئةوةي ئةو شةوانة دةيكات 
ثَيويســـتة،  زؤر  ئةمني  اليةني  لةبةر 
هةموو شـــةوَيك ثَيش خةوتن دةبوو 
ضةند كارَيك بكات، دةرطاي ذوورةكةي 
بةكليـــل دادةخســـت و كليلةكـــةي 
كورســـي  َيـــك 

َ
كؤمةل دةشـــاردةوة، 

ةكةي دادةنا 
َ
لةدةوروثشـــتي قةرةوَيل

و دةزووي بةضـــواردةوري جَيطاكةيدا 



67زانستى سةردةم 40 67زانستى سةردةم 40

م دواتر شيكردنةوةي 
َ
 دةكرد، بةال

َ
ِرايةل

دةرووني ئةم نةخؤشة ئاشكرايكرد كة 
ئةم ثياوة لةوة ترســـاوة شةو بةدةم 
ةكاني يان 

َ
خةوةوة هةســـتَيت و مندال

ذنةكةي ئازار بدات.
هةندَيك  وةك  وةسواسي  بةطشتي 
ةتي ئاســـايي و بَي زيان دةشَيت 

َ
حال

لةقؤناغي بـــةر لةضوونة قوتابخانةوة 
 

َ
دةربكةوَيـــت و لةهةرزةكاريدا لةطةل

سةقامطري بووني بةهاو بريوباوةِرةكان 
الي تاك و ِرَيكخستني ذياندا نةمَينَيت، 
م هةندَيجار ثةرة دةســـَينَيت و تا 

َ
بةال

دواي هةرزةكاريـــش هـــةر دةمَينَيت 
يش دةشـــَيت 

َ
و تا تةمةني ضل ســـال

مرؤظ هةر تووشـــي ببَيت، زؤرَيك لةو 
كةســـانةي كة تووشـــيى وةسواسي 
ييةوة 

َ
مندال لةقؤناغي  ثَييانواية  بوون 

ةتةكةيان كردووة، لوين 
َ
دركيان بةحال

َيـــت: دةروونشـــيكاري 
َ
Lewin دةل

كردارة  تووشـــي  نةخؤشـــانةي  ئةو 
ناضارييةكان بوون ئاشكرايدةكات كة 
ئةوان نةيانتوانيوة بةسةر هؤطربووني 
 بنب هةروةها 

َ
ييان بةباوانةوة زال

َ
مندال

 Alexander 1930 ئةلكســـةندةر
جةخت لةبووني طوناهَيك لةنةستي ئةو 
كةسانةدا دةكات كة وا هةست دةكةن 
ثَيويستة سزا وةربطرن ئةمةش وَيِراي 
فاكتةرانةي  لـــةو  كاريطـــةري زؤرَيك 
بةِرووخسارةكاني ذياني  ثةيوةندييان 
ي و شـــَيوازي ضاودَيري باوان بؤ 

َ
مندال

، هةية لةِرووي ثاك وخاوَيني و 
َ

مندال
ثَيداويستييةكانيانةوة.

داني 
َ
ثرؤسةي ســـةرةتاي سةرهةل

وةسواســـي و كارة ناضارييـــةكان بؤ 
نـــةر دةطةِرَينةوة كة 

َ
َيـــك  ثال

َ
كؤمةل

نةرانـــة ِرازي نابَيت يان 
َ
تاك بـــةو ثال

نةري ئاســـايي وةريانناطرَيت 
َ
وةك ثال

تا ِرَيطة بدات يان ِرَيطة خؤشبكات بؤ 

كو 
َ
تَيربوونييـــان و بةديهَينانيان، بةل

ثةنـــا بـــؤ ضةثاندنيان دةبـــات وةك 
هؤكارَيكي بةرطري، ثاشـــان ضةندين 
شَيوازي ثةرضةكرداري بةكاردةهَينَيت 
بؤ ثشـــتيوانيكردن لـــةو ضةثاندنةو 
لةبةرامبـــةر  لةســـةري،  مانـــةوةي 
مةترســـي الوازبووني ئـــةو ضةثاندنة 
نةري 

َ
تاك ثةنـــا دةباتة بةر داناني ثال

نةخواســـرتاو لةشـــَيوةي بريؤكـــةي 
هةســـتي يان كاري ِرةمـــزي و خؤي 
فَيربووني  دةكات،   

َ
سةرقال ثَييانةوة 

نةواييةوة بةهَيز 
َ
ئةو شَيوازةش لةو دل

دةبَيت كة تاك هةستي ثَيدةكات كاتَيك 
كة ئةو كردارة جَيبةجَي دةكات.

وةسواسي بؤماوةيية؟
ئامادةباشـــييةكي  كةس  هةندَيك 
بؤماوةييان بؤ نةخؤشـــي وةسواسي 
م ئةم ئامادةباشيية هةميشة 

َ
هةية، بةال

خؤي دةرنابِرَيت واتة مةرج نيية ئةم 
كاتَيك  م 

َ
بةال دةربكةوَيت،  نةخؤشيية 

ِرووداني  بَيـــت وةك  طونجاو  بارودؤخ 
كارةســـاتَيك يان طرذييةكي دةرووني 
تووند نيشانةكاني وةسواسي دةشَيت 
خزماني  بةطشتي 10%ي  دةربكةون. 
بةدةست  نةخؤشـــيية  بةم  تووشبوو 
نةخؤشـــييةوة  هةمان  نيشـــانةكاني 
نةخؤشـــييةكةش  ئةطةر  َينـــن 

َ
دةنال

5- دةرنةكةوَيـــت،  بةتةواوةتـــي 
10%ى خزماني تووشـــبوو نيشانةي 
تيـــادا  نةخؤشـــييةكةيان  ســـووكي 
دةردةكةوَيت، مةترســـي تووشبووني 
يان  ناضاري  بةوةسواســـي  يش 

َ
مندال

 ثشـــت دةبةســـتَيت بةوةي ئايا 
َ

زال
يةكَيك لةباوان تووشـــي وةسواســـي 
يـــان هةردووكيـــان، ضونكة  بـــووة 
ئةطةر هةردووكيان تووشـــبووبن ئةوا 
مةترســـييةكة دوو هَينـــد دةبَيـــت، 
هةروةها ِرَيذةي مةترسي تووشبوونةكة 

يدا 
َ
جياواز دةبَيت ئةطةر باوان لةمندال

تووشبوو بَيت يان لةطةورةييدا.
ضارةسةركردني وةسواسي

ضارةســـةركردني  كات  زؤربـــةي 
وةسواسي ثِرؤســـةيةكي سةركةوتوو 
نابَيت بةهؤي زؤر هـــؤكارةوة يةكَيك 
نيشانكردني  دةســـت  درةنط  لةوانة 
زؤربةي  كـــة  نةخؤشـــييــــةكةيـــة 
نَيكي زؤر 

َ
تووشـــبووان ماوةي ســـاال

هاتووضؤي ثزيشـــك دةكةن بَيئةوةي 
نةخؤشـــييةكةيان ديـــاري بكرَيـــت، 
هؤكارَيكـــي بـــؤ ئـــةوة دةطةِرَيتةوة 
بوون  تووشي  ئةو كةسانةي  لةوانةية 
يان خؤيان  ةتةكةيان بشـــارنةوة 

َ
حال

بةرضاوِرؤشـــنييان بةرامبةري نةبَيت، 
هؤكارَيكي  لةبةرئـــةوةي  هةروةهـــا 
دياريكـــراو نييـــة بـــؤ تووشـــبوون 
بةوةسواسي ئةوا ضارةسةر كردنيشي 
م 

َ
بةال نابَيـــت،  شـــَيوازَيك  بةتةنيـــا 

ســـايكؤلؤذي  طشتي  بةشـــَيوةيةكي 
نوَي بةثَيضةوانـــةي ِرابردووةوة ئةوة 
جؤرَيكة  وةسواسي  كة  دةسةِّـَينَيت 
ةتَيكي دةرووني وةك خةمؤكي 

َ
يان حال

يان  بةبةختةوةري  هةســـتنةكردن  و 
ناِرةحةتيية و ئةو كةســـةي تووشي 
دةبَيـــت ناضارة ثةنا بؤ هةر شـــتَيك 
ببات تا حةوانةوةي ثَي ببةخشَيت و 
هةست بةئارامي بكات واتة ثَيويستي 
بةدةرضـــوون و ســـةرفكردني وزةي 
نَيطةتيظي ناوةوةيةتي تةنانةت ئةطةر 
بؤ شـــتي ثِروثوض و نةشياويش بَيت، 
ضارةســـةركردني ئةم ناِرةحةتييةش 
لةِرَيي ئةنجامداني ئةو كارةوة دةبَيت 
كة تـــاك خؤي حةزي لَييةتي و ضَيذي 
مَيشك  ماوةيةك  ثاش  لَيوةردةطرَيت، 
ِرادَيت و نةســـتي  ئةو كةسةش درك 
كردنةوةي وزةي 

َ
بةوة دةكات كة بةتال

نَيطةتيظي لةو شتانةدا كة خؤي حةزي 
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لَييانة زؤر باشـــرتة لةوةي مَيشـــكي 
 

َ
ســـةرقال بريؤكةوة  بةهةندَيك  خؤي 

بـــكات و بةمـــةش وردة وردة لـــةو 
وةسواســـيية ِرزطاري دةبَيت، ضونكة 
لةو بـــارة خةمؤكييـــة دَيتة دةرةوة 
ـــي ثَيوةنـــاوة ثةنـــا بؤ ئةو 

َ
كة ثال

دةرمانانةش  ئةو  بةرَيت  وةسواسيية 
كة لةضارةســـةركردني وةسواســـيدا 
ثزيشك بؤ نةخؤشـــي دةست نيشان 
دةكات كاريطةرييـــان هةية بؤ ســـةر 
ســـريؤتؤنني  مـــاددةي  زيادكردنـــي 
بةمـــةش  و  مَيشـــكدا  لةخانةكانـــي 
ةتـــي دةروونـــي نةخـــؤش باش 

َ
حال

نيشانةكاني  لةكةمكردنةوةي  دةبَيت 
ةِراوكَييةي كة 

َ
وةسواســـي و ئـــةو دل

يـــدا و واضـــاوةِروان 
َ
هاوكاتـــة لةطةل

بؤ90%لةِرَيي  بةِرَيذةي%40  دةكرَيت 
ضارةســـةركردن بةدةرمان لةتووندي 
نيشـــانةكانة كةمبكرَيتةوة و بةزؤري 
دوانزة  بؤ  شـــةش  ضارةســـةركردن 

هةفتة دةخايةنَيت.
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ؤكـــةي ذةهراوي دةكرَيت 
َ
جال

َ
زانـــاكان بؤيان دةركةوت ذةهـــري هةندَيك جال

لةضارةسةركردني ثةككةوتني سَيكسي لةثياواندا بةكاربَيت.
تة يةطرتووةكاني ئةمةريكاو بةرازيل دةستيان كرد بةتوَيذينةوة 

َ
زاناكان لةوال

ؤكة يان طةستني 
َ
جال

َ
لةسةر ئةم ذةهرة لةدواي ئةوةي تَيبينيان كرد ثَيوةداني جال

ؤكةي بةِرازيلي phoneutyia nigyiventerدةبَيتةهؤي 
َ
جال

َ
مرؤظ لةاليةن جال

ِروودانـــي ِرةثوونَيكـــي ئـــازاراوي كةضةند ســـةعاتَيك دةخايةنَيـــت. ئةمجؤرة 
ؤكانة لةئةمةريكاي باشـــوور و ناوةِراست زؤرن و بةمةترسيدارترين جؤري 

َ
جال

َ
جال

ؤكة ذةهراوييةكان لةجيهاندا دادةنريت  و ذمارةيةكي ديارينةكراو بةهؤيةوة 
َ
جال

َ
جال

طيان لةدةست دةدةن. شـــارةزايان ئةو ماددة ذةهراوييةيان جياكردةوة كةئةو 
ؤكانة دةريدةدةن  و لةِرَيي تيشـــكةوة كاريان لةســـةر كرد تا جؤرَيكي بَي 

َ
جال

َ
جال

خةوشييان لةو ذةهرة ئامادةكرد ثاشان لةسةر مشكي تاقيطة تاقيان كردةوة كة 
ئةو مشكانة ثةســـتاني خوَينيان بةرز بوو هةروةها تووشي ثةككةوتني سَيكسي 
بوو بـــوون، زاناكان ِرَيذةي بووني ئةو مـــاددة ذةهراوييةيان لةئةندامي نَيرينةي 
مشـــكةكان ثَيوانةكرد و تَيبيني كاريطةريان بؤســـةر طرذ بوون  و خاوبوونةوةي 
ئةندامةكةكردو دةرئةنجام ِرَيذةي ئؤكســـيدةكاني نرتيك و ِرةثوونيش باشبووني 
بةرضاويـــان ثَيوة ديابوو. ذنة شـــارةزاي بةبنةضة بةرازيلي كينابيدروســـانالس 
لةزانكؤي جؤرجيا كةسةرثةرشتي توَيذينةوةكةي كرد، وتي: دياردةي ثَيوةداني 
ؤكـــة لةبةرازيل باوة، بؤية ئَيمة زانياريمـــان دةربارةي ذةهري ئةمجؤرة 

َ
جال

َ
جال

م بؤ دةســـتكةوتني 
َ
ؤكةيـــة هةيـــةو هاني ِرةثوون لةنَيـــردا دةدات، بةال

َ
جال

َ
جال

دةرئةنجامي يةكالكةرةوة ثَيويســـتيمان بةتوَيذينةوةي زياترة و دةشَيت ِرؤذَيك 
نياييةوة ئةو نةخؤشانة بتوانن لةجياتى ظياطرا بةكاريبَينن. 

َ
بَيت بةوثةِري دل

شـــايةني باســـة كَيشـــةي ثةككةوتني سَيكســـي  و ِرةثنةبوون يةكَيكة لةو 
كَيشـــانةي بة هؤي زؤر هؤكاري دةرووني يان جةستةييةوة ِروودةدةن بةتايبةتي 
لةنَيو كةساني بةتةمةندا يان تووشـــبووان بةنةخؤشي شةكرة يان ئةوكةسانةي 
هةندَيك جؤري دياريكراو لةدةرمان بةكاردةهَينن. دؤزينةوةي ظياطراش لةكؤتايي 
نةوةدةكاندا شؤِرشـــَيك بوو لةضارةسةركردني كَيشةكاني ثةككةوتني سَيكسي  و 

بةدوايدا جؤرةها ضارةسةري ديكة ثةيدا بوون وةك لينفرتاو سياليس.

ذةهري جالَجالَؤكة جَيي ظياطراي طرتةوة 
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  كاتَيـــك مرؤظ بةتةمةندا دةضَيت 
كؤئةندامـــي بةرطري بَيهَيـــز دةبَيت و 
نةخؤشي دةبَيت،  َيك 

َ
تووشـــي كؤمةل

بةهؤي شـــكاندني ضةنـــد ثرؤتينَيكي 
لةش كة تواناي تازةكردنةوةيان نيية، 
ِروودةدات،  ثرؤســـة  هةمان  لةهةنطدا 
بةآلم دةتوانَيت بؤ ضةند جارَيك خؤي 
بةرطري  كؤئةندامي  بكاتـــةوةو  طةنج 

بةهَيز بكاتةوة.
ئـــةوا بـــؤ دوو ســـاأل دةضَيـــت 
ِراســـتييةيان  ئـــةو  توَيـــذةرةوةكان 
ئـــةم  ـــدةدةن 

َ
هةول دؤزيوةتـــةوةو 

تايبةتمةنديية بؤ مـــرؤظ بطوَيزنةوة، 
هةندَيك  تووشـــي  ئةوانةي  بةتايبةتي 
نةخؤشي وةك ئةلزايمةر و ثاركينسؤن 

بوون و بةتةمةنن.
هةنطـــة ئيشـــكةرةكان دواي -3

4 هةفتـــة ثـــري دةبـــن، ئةطـــةر لةو 
ماوةيةدا لةشـــانةكاندا بمَيننةوة ئةوا 
هةنطوينةكةيان بةرةو خراثي دةِروات، 
ي شاهةنط و الرظةكان 

َ
كاتَيك كة سةرقال

دةبـــن، هةســـت بـــةالوازي دةكةن، 
لةبةرئةوةيـــة كة دةضنـــة دةرةوةي 
مذيني 

َ
شانةكان و دةست دةكةن بةهةل

ةكان بةو طؤِرانة كؤئةندامي 
َ
ةي طول

َ
هةآلل

بةرطرييان بةهَيـــز دةبَيتةوةو خؤيان 
طةنج دةكةنةوة، ئةطةر وا نةبَيت ئةوا 
دواي ئةو ماوةية بَيهَيز دةبن و تووشي 
و  نةخؤشيية مشـــةخؤرييةكان دةبن 
مَيشكيان زياني ثَيدةكةوَيت و كؤتايي 

بةذيانيان دَيت.
ئةمـــة مــاوةيـــةكـــي زؤر كـــةم 
دةخايةنَيت، ضونكة خَيرا خؤي طورج 
دةكاتةوةو تا بؤ 10مانطي ديكة بةرطة 

بطرَيت.
ئةم زانيارييـــة لةاليةن طرؤ ئامدام 

هةنط زوو زوو طةنج دةبَيتةوة 
د. ثرشنط عةبدول محةمةد 
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GRO-Amdam لـــــةزانــــكـــؤي 
 environment andئؤسلؤ بةشـــي
كةوتـــووة  دةســـت   Bioscience
بزانن ضـــؤن تةمةن  كـــة دةيانةوَيت 
لةاليةن هةنطةوة وا ِرَيكخراوة، ئامدام 
هةموو هةنطة ئيشكةرةكاني دةركردة 
دةرةوةي شانةكان تا هةنطة نَيرةكان 
بؤئةوةي  بمَيننةوة  ئيشـــةكان-  -بَي 
ئيشي شـــاهةنط و ئيشي ناو شانةكة 
بكـــةن دةســـتيكرد بةضاودَيريكردني 
هَيـــزي كؤئةندامـــي بةرطـــري و بؤي 
هةنطةكان  كـــة  كاتَيـــك  دةركـــةوت 
كؤئةندامـــي بةرطريـــان بَيهَيز دةبَيت 
 vitollogenine لةشيان ظيتؤلؤجينني

دةردةدات بؤ بةهَيزبوون.
لةجؤرَيك  بريتييـــة  ظيتؤلؤجينني 
طرتووة و 

َ
ثرؤتني كة ماددةي زنكي هةل

دةتوانَيت بةسةر ماددةي هيمؤسايتني 
ئةويـــش  بَيـــت 

َ
زال Hemocytenدا 

بةهؤي ضةنـــد ميكانيزمَيكةوة لةطةأل 
كؤئةندامـــي بةرطريدا ئةنجامي دةدات 
َيت هةنط بةرةو تةمةن بِروات، 

َ
و ناهَيل

هةروةهـــا يارمةتـــي هةنـــط دةدات 
لةكةمكردنةوةي كاريطةري ئةو ماددة 
لةدرةختةكانةوة  كـــة  ذةهراوييانةي 
دةردةضَيت وةك مـــاددةي ثاراكووات 
خانةكاني  دةضَيتـــة  كة   paraquat
مَيشكةوة و هةمان ماددةشة كة مرؤظ 
تووشي نةخؤشي ثاركينسؤن دةكات، 
ئةم ماددة ذةهراويية لةطةأل ئؤكسجيندا 
يةكدةطرَيـــت و يةكســـةر كاردةكاتة 
ســـةر ثِرؤتينةكان و DNA و ديواري 
خانةكاني لةش و زيانيان ثَيدةطةيةنَيت 
و مرؤظ تووشـــي ثرييةتـــي و بَيهَيزي 
كؤئةندامي بةرطري دةكات، لةبةرئةوة 
ثَيويستمان بةماددةي ئةنتيئؤكسيدانت 
antioxidant هةيـــة بؤئةوةي دذي 

ئةم كردارة كاربكات. بؤيان دةركةوت 
ئةطةر ماددةي ئةنتيئؤكســـيدانت زؤر 
بَيت، ئةوا ثرؤتيني ظيتؤلؤجينني بةهَيز 
دةبَيت، لةمكاتةدا تَيكضووني خانةكاني 
لةش و مَيشكي مرؤظ كةمدةبَيتةوة و 

كةمرت زيانمةند دةبَيت.
هؤِرمؤني  دةركـــةوت  بؤي  ئامدام 
جيوظينـــال Juvenile كة هؤِرمؤني 
طةنجَيتيية لةهةنطدا كاردةكاتة ســـةر 

طةنجكردنةوةي.
بطؤِرَيت زوو  تا هةنط كارةكـــةي 
زوو ثِرؤسةي طةنج بوونةوةي دووبارة 
دةبَيتةوة، ئةو طؤِريني ئيشة كاردةكاتة 
سةر ِرَيذةي دةرداني ئةو هؤِرمؤنانةي 

تايبةتن بةطةنجبوونةوة.
هةية  هؤِرمؤنَيـــك  لةزينـــدةوةردا 
ثَيشـــكةوتني  و  ســـوكةوت 

َ
هةل بـــؤ 

ئـــةو زينـــدةوةرة، بـــةآلم لةهةنطدا 
ة دةبينَيت، ئةطةر 

َ
ظيتؤلؤجينني ئةم رؤل

ئةم ماددةية لةهةنطدا كةمبَيتةوة ئةوا 
مذينـــي نامَينَيت و 

َ
هةنـــط تواناي هةل

تواناي نييـــة زماني دةرهَينَيت و بَيتة 
مذيني شةكراو.

َ
دةرةوة بؤ هةل

هةروةهـــا ئامدام بةهـــؤي جني و 
تةكنؤلؤذياي نوَيوة وةك داناني شاشةي 
كؤمثيوتةر بؤ ثيشانداني هةنطةكان كة 
ي 

َ
مذن، سةرقال

َ
ضؤن ئاوي شةكراو هةل

دةســـتكةوتني زانياري زياترة لةسةر 
ئةو جؤرة هؤِرمؤنانة.

هةنطة مةستةكان
يةكَيـــك لـــةو دياردة ســـةيرانةى 
ســـةرخؤش  دياردةى  لةهةنطداية  كة 
بوون يان مةســـت بوونة، ئةو هةنطةى 
تووشـــى ئةم بارة دةبَيت هؤكارةكةى 
دةطةِرَيتـــةوة بؤ ليســـتنةوة ماددةى 
ئيســـتانؤأل كة ماددةية كـــة لةدواى 
ترشـــانى بةرى ثَيطةيشتووى هةندَيك 

لةسروشـــتدا دروست دةبَيت،  رووةك 
ئةو هةنطة كاتَيك بةزمانى بةشَيك لةو 
ماددةية دةلَيســـَيتةوة بةتةواوى وةك 
بؤ  مرؤظ مةســـت دةبَيتء، دةشَيت 
ماوةى ضلء هةشت سةعات كاريطةرى 
بمَينَيتةوة،  ئةو ماددةية لةجةستةيدا 
ئةو هةنطةى تووشى ئةم سةرثَيضيية 
دةبَيت دةبَيتة هةنطَيكى شـــةِرانطَيزء 
زةرةرمةند، ضونكة ئةطةر ِرَيى ثَيبدرَيت 
بؤ ناو شـــانةكةيان بطةِرَيتـــةوة ئةوا 
هةنطوينى ناو شانةكة تَيكدةداتء ئةو 
ماددة ئيســـانؤلةى كة  خواردوويةتى 
دةكاتةوةء 

َ
لةناو هةنطوينةكـــةدا بةتال

بةمةش هةنطوينةكة ذةهراوى دةبَيت، 
زاناكان بةدرَيذايى 30 ساأل سةرسامى 
ِروودانـــى ئةم دياردةية بـــوون، دواى 
ضاودَيريكردنى وردء درَيذخايةن بؤيان 
هةنطدا  شـــانةيةكى  لةهةر  دةركةوت 
ذمارةيةك هةنط وان وةك ئامَيرى رادار 
كار دةكةن هةر كة هةنطَيكى مةســـت 
لةشانةى هةنطوينةكةيان نزيك بَيتةوة 
دةيكوذن  دةكةنء  بؤنى  ِراســـتةوخؤ 
يـــان لةشـــانةكةى دوور دةخةنـــةوة 
ِرَيطرتن لةذةهراوى بوونيى  ئةويش بؤ 
هةنطوينةكةيان. ئةو هةنطةى مةســـت 
دةبَيت دةبَيتة هةنطَيكى بةدناو لةنَيو 
طروثةكةيدا بؤية ِرآ نادةن لةشانةكة 
نزيك بَيتةوة تا ئةو كاتةى دَيتةوة هؤش 
نيا دةبن 

َ
خؤىء هةنطة ثاسةوانةكان دل

لةنةمانـــى كاريطةرى ئـــةو ماددةيةى 
بؤتة هؤى مةســـت بوونـــىء ئةو كاتة 
ِرَي دةدةن بَيتة ذوورةوة، بةآلم ئةطةر 
ضةند جارَيك ئـــةو ِرةفتارةى دووبارة 
كـــردةوة، ئـــةوا قاضى دةشـــكَيننء 
بةيةكجارةكى ِرَيى هاتنة ناو شانةكةى 

لَيدةطرن.
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خؤر سةرضاوةي تيشكي ئاساييء 
بةشَيوةيةكي  وةنةوشـــةيية،  سةروو 
سةرةكي، شةبةنطي ئةلكرتوماطنَيتيكي 
 electromagnetic spectrum
بةثَيـــي درَيذي شـــةثؤلةكانيان ئةم 
بةشـــانةي خـــوارةوة دةطرَيتـــةوة: 
 ،cosmic rays تيشكي طَيتييةكان
تيشكي طاما Gama rays، تيشكي 
ســـةرووي  تيشـــكي   ،X X-rays
وةنةوشةيي UVR، تيشكي ئاسايي 
visible rays، تيشـــكي ذَير سوور 
ِرادار،  تيشـــكي   ،infra red rays

تةلةفزيؤن، ِراديؤ.
درَيـــذي شـــةثؤلةكانيان لةنَيوان 
-10 16  تا 6+10 مةترداية، هةرضي 
تيشـــكي ئيليكرتوماطنَيتيـــك بريتيية 
لةجؤرَيك لةوزة و تيشـــكي ئاسايي ء 
لةم  بةشَيكن  و  وةنةوشةيي  سةرووي 
شةبةنطة، درَيذي شـــةثؤلةكاني ئةم 
شةبةنطة لةبةشَيك لةنانؤميرت 10-9 

مةتر دةِروات، تا هةزارةها مةتر.
شـــةثؤلي كورتء وزةبةرز بريتني 
لةتيشكي X و طاما كة بةكاردةهَينرَين 
بـــؤ لةناوبردني شـــَيرثةنجة، ضونكة 

ئـــةم شـــةثؤلة كورتانـــة ئايؤنبوون 
بةطـــةردةكان دةكـــةن Ionize، و 

ئةليكرتؤنةكان الدةبةن.
شـــةثؤلي درَيذتـــرو وزة كةمـــرت 
بريتـــني لةتيشـــكي ذَير ســـوور، كة 
طةرما  وةكـــو  ثَيدةكرَيت،  هةســـتي 
دروست  نةخؤشـــي  هةندَيك  و   heat
َين 

َ
دةكةن، وةك لريدةركردني وزة كؤل

.cholinergic urticaria
ســـةروو  ئاســـاييء  تيشـــكي 
وةنةوشـــةيي دةكةونة نَيوان تيشكي 
X و طاما لةاليةكةوة و تيشـــكي ذَير 

دووركةوتنةوة لةبةركةوتني خؤر
د. مةحمود فةقَي رةسوَل
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ديكةوة. لةاليةكةي سوور
لةسةر طرنطن تيشكانة جؤرة ئةم
ضونكة زؤرَيك لةنةخؤشـــي ثَيســـت،
خراثرت تيشكانةوة ئةو بةهؤي ثَيست
كي

َ
كةل بةثَيضةوانةوة هةروةها دةبن،

ضارةســـةركردن بؤ لَيوةردةطريَيـــت
سةروو ضارةسةركردن بةتيشكي وةك

 ،BUVB جـــؤري وةنةوشـــةيي
شـــيني  PUVA يان تيشـــكي يـــا
يان   ALA ئةسيد ئةماينؤليظؤلينيك
 pulsed dye لةيزةري وةك لةيزةر
laser,Q-Switched-Ruby-

.Lazer
وةنةوشةيي ســةرووي تيشكي جؤر سَي

هةية:
درَيذي  UVC C كة .1
290-200 نم،  شةثؤلةكةي

9-10مةترة دةكاتة نانؤميرتَيك
درَيذي  UVB B كة .2
نم. 290-320 شةثؤلةكةي
درَيذي  UVA A كة .3
نم. 320-400 شةثؤلةكةي

زةوي،  ســـةر ناطاتـــة  UVC  
لةسرتاتؤســـفري ئؤزؤن ضيني ضونكة
ســـةر كةبطاتة بةآلم َيوَيـــت، 

َ
دةيثال

بـــؤ زيانبةخشـــة زؤر زةوي، ئـــةوة
طةيشـــتة كة طياندارةكان، درةختء
زيندووةكاني خانة ئةوة ثَيست سةر
لةناودةبات، ضونكة ثَيســـت توَيـــذي
،DNA، RNA لةاليةن تيشكة ئةم
ثَيســـت، كاذي ضينـــي و ثرؤتـــني 

دةمذرَيت.
َ
هةل

كـــوذةكان ميكـــرؤب طلؤثـــة 
تيشكة  germicidal  lamps ئةم
شـــةثؤلةكةي درَيذي بةرهةمدَينـــن،

نم. 254
لةسرتاتؤســـفريدا ئؤزؤن هةروةها

دةبَيـــتء دروســـت  بةبةردةوامـــي
كة هالؤكاربؤنـــةكان شـــيدةبَيتةوة،
لةِرَيي تَيدايـــة كلـــؤرو برؤمايديـــان
دروست ثيشةســـازييةكانةوة كارطة
دا

َ
ناومال لةطةأل ســـووتةمةني و دةبن

دةكةنء دروســـت ئةم هالؤكاربؤنانة
سرتاتؤســـفري ضيني بؤ بةرزدةبنةوة

catalysts و  بةهانـــدةري و دةبـــن
بةمجؤرة ئـــؤزؤن، ضيني لةناوبردني
كة وةنةوشةيي سةروو تيشكي زياني
دةبَيتة و دةبَيت زياد زةوي سةر دَيتة
شـــَيرثةنجة، رَيذةي هؤي زيادبووني
لةش بةرطري سيســـتمي دابةزينـــي
-جؤري4. immunosuppresion
يةكةميـــان UVA: دوو جـــؤرة
شـــةثؤلةكةي لةنَيوان كـــة درَيـــذي
درَيذي كة دووةميان 400-340نـــم،

 320-340 لةنَيـــوان شـــةثؤلةكةي
سةروو ئاساييء تيشـــكي نم، كاتَيك
ثَيست، ســـةر كةوتة وةنةوشـــةيي
دةدرَينةوة تيشـــكانة  لـــةو هةندَيك
ديكة هةندَيكـــي ودةبَيتـــةوة،

َ
و  بال

ثَيســـت، ناو دةضنة لـــةو تيشـــكانة
ضيني ناو لـــة لةم بةشـــة تَيثةِربووة
دةدرَينةوة ديكةيان هةندَيكي توَيذدا
ديكةيشـــيان هةندَيكي بـــؤ دةرةوةو
توَيذدا لةبن توَيـــذةوة، بن دةضَيتـــة
هةندَيكي و دةمذرَيـــت

َ
هةل هةندَيكـــي

توَيذ بـــن توَيذو بؤ ناو بآلودةبَيتةوة
دةدرَيتةوة ديكةشـــي هةندَيكـــي و 
ناو بؤ توَيذدا بةرَيطـــاي بؤ ســـةرةوة

ذينطة.
ســـةروو تيشـــكي 5%ي  ِرَيذةي
ســـةر كةدةكةوَيتـــة وةنةوشـــةيي
ديكةي ئةوةي دةدرَيتةوة، ثَيســـت

دةمذرَيت 
َ
هةل نـــاوةوة 95% دةضَيتة

تَيدةثةِرَيت يـــان ودةبَيتةوة
َ
بال يـــان

توَيذ. بن بؤ بةرةوخواتر
درَيذي كة شةثؤل كورتة تيشكي

لةناو  زؤربةي 300 نم، شـــةثؤلةكةي
يؤرؤكانيك بةهؤي الدةبرَيـــت، توَيذدا

 urocanic acid، DNA، ئةسيد
و تايرؤســـني تريثتؤفـــان،  ،RNA

300 نم  سةرووي شـــةثؤلي ميالنني،
بن توَيذ. ناو زؤربةي دةضَيتة

سةرووي و ئاسايي تيشكي كاتَيك
وةك ثَيست، ناو ضووة وةنةوشـــةيي
لةاليةن دةمذَيت،

َ
هةل هةندَيكي وتمان

لةهةنطاوي ثَيســـتةوة طةردةكانـــي
بؤ نموونة مذ

َ
هةل تيشك يةكةمدا طةردي

دةبَيت ئةســـيد يؤرؤكانيك  ،DNA
ئةم خـــوم، طري 

َ
هةل بةكرؤمؤفـــؤِر- 

لةدةرةوةي لةوانةية خومـــة طري
َ
هةل

بؤ ثَيســـت. ضووبَيتة ناو ثَيســـتةوة
بؤ ترتاســـايكلني دةرمانـــي نموونـــة
دواي بةكارهَينرابَيـــت، نةخؤشـــي
طري

َ
هةل تيشـــكةكة، وزةي مذيني

َ
هةل

تةنيا ةتي ورووذان
َ
دةكةوَيتة حال خوم

لةضركةيةك لةكاتَيكي كةمدا بؤ كةمرت
ئةم طةردة ئةم طؤِرانكارييةدا  لةطةأل 

ديكة. بةطةردَيكي دةبَيت
تيشك ثةيدابووي  ماددةي بووني 
ةي

َ
تَيكةل وةك نموونة بؤ خانةدا لةناو

وةرطرتني  دواي  ثســـورالني   DNA
ضارةســـةري بؤ حةبـــي ثســـورالني
زيندةيي كاردانـــةوةي نةخؤشـــي،
دةكات دروست لةخانةكةدا كيمياوي
ِرووداني طؤِران هؤي ئةمةش دةبَيتة و
تيذي كاردانةوةي ثاشان لةخانةكةدا،
دروستكردني و ئاوسان

َ
هةل وةك ثَيست

و ثَيســـت خـــوم و ئةســـتووربووني
كات بةتَيثةِربووني و ســـووربوونةوة
كاردانةوانة ئةم و دووبارةبوونـــةوةي
وةكثةيدابووني طؤِرانكاريِروودةدات،
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ضرضبووني و ثَيســـت شـــَيرثةنجةي
ة.

َ
ثةل نيشانةو خاألء ثَيست و

تيشك ثَيستء ِرةنطي
5% تيشـــك  نزيكةي وةك وتمـــان
ضيني بةهـــؤي ثَيســـتةوة لـــةِرووي
ئةم ذينطة، ناو بؤ دةدرَيتةوة كاذةوة
ئةطةر ةتيثَيستة،

َ
ِروال دانةوةيتيشكة

لووس يان تةِر يان ضةوربَيت. ثَيست
بؤ بةكاردةهَينني ثَيســـت كة كرَيمي
وادةكات تيشـــكدانةوة زبر،  ثَيستي
دةركةوَيت. جوانرت لووسء ثَيستمان

50% تيشكي  رَيذةي سثي ثَيستي
بةرةو ودةكاتـــةوة 

َ
بال توَيـــذ بن ناو 

هةية، ميالنني كة لةتوَيذدا سةرةوة.
توَيذ وبـــووةوةي بن

َ
بال ئةم تيشـــكة

ثَيدةدات كةمرت ِرَيـــي دةمذَيـــتء
َ
هةل

ثَيســـت ء ثَيســـت بةرةو دةرةوةي
ئةسمةر دةكات.

بن خوَينةكاني بؤرية خوَيني نـــاو
دةمذَيت

َ
زياتر هةل شـــني ِرةنطي توَيذ

بؤية توَيذ، بن ناو دراوةكةي لةتيشكة
دةنوَينَيت. سوورتر ثَيستةكة ِرةنطي

لةتيشك خؤثاراستن
لةبةركةوتني ۹دووركةوتنـــةوة   
خؤر كة كاتَيـــك ِراســـتةوخؤي خؤر
ِرؤذ ناوةِراســـتي  وةك بَيـــت، بةتني 
يان دا

َ
ســـامال يان لةكاتي ئاســـماني

يان ئيستوائي-كةمةرةيي  ي
َ
هَيل نزيك 

شاخةكان لوتكةي وةك  بةرز شوَيني
85% خؤر  ضونكة يان بووني بةفـــر،
يان بةفريندا لةشـــوَيني دةدرَيتـــةوة

25% تيشك  ضونكة زةوي ِّـني، بووني
ئاوي يان دةدرَيتةوة ِّـينـــدا لةزةوي
لةسةري تيشك 5%ي كة شـــةثؤلدار
90%-20ي هةور بةآلم دةدرَيتـــةوة،
و كةمدةكاتةوة تيشـــك تَيثةِربووني
مةترَيك ½ هةر بؤ مةلةكردندا لةكاتي

تيشـــك  60% تَيثةِربووني لةذَير ئاودا
كةمدةكاتةوة.

سةرتاسةري ء فراوان  ۹جلوبةرطي
تيشك داثؤشـــَيتء لةش كة  زؤربةي
بؤ ثان كاســـكَيتي لةطةأل نةيرِبَيـــت،

سةر.
دذةخـــؤر  بــــةكارهَينــانـــي  ۹
رَيكوثَيك بـــةردةوامء بةشـــَيوةيةكي
كة ئةويش بةرخؤركةوتـــن بـــؤ كاتي
دذةخـــؤري هةيـــة: جـــؤري ســـَي 
خؤرانة دذة ئةمجؤرة  ثةرضدةرةوة، 

بـــةآلم  ثةرضدةدةنـــةوة،  UVA
هةر UVBيـــش خراثرتدةبـــن دذي

 ZnO ئؤكسايد زنك وةكو ئيشدةكةن،
 titanium دايؤكســـايد و تيتانؤيؤم
و مذةر

َ
هةل diaoxide، دذةخـــؤري

و   cinnamates ســـينامةيت وةك 
...،oxybenzone بينزؤن ئؤكسي
دةمذَيت.

َ
UVBهةل ئةمانـــة هتـــد،

و يةكةم جؤري ةي
َ
تَيكةل دذةخـــؤري

باشرتة. لةهةمووي دووةم
بةذمارةية دذةخــــؤر ثَيــــوةري
دةوترَيـت سةد كة ثَيي بؤ لةيةكةوة

 sun ثارَيــــزةري خـــؤر فاكتـــةري
  protection factor SPF

ثَيويســـتة طرنطء خؤر تشـــكي
مرؤظــــ، تةندروســـتي ذيـــان، بـــؤ 
بةهؤي بةســـةربردن ذيان ِرووناكيء 
طةرمي بؤ و ِرووةك دروستكراوةكاني
و ظيتامنيDلةثَيستدا دروستكردني و

خوَين. بةرطري سيستةمي طؤِريني
تيشكي سروشتييةكاني كارتَيكردنة

وةنةوشةيي سةروو
زووةكان كارتَيكردنـــة يةكـــةم:
و ثَيســـت كـــة هةريـــةك لةهةوكردن
ئةســـتوركردن ثَيســـت و تؤخكردن
و بةرطــــري  طؤِرانكارييـةكانـــي و  

دةطرَيتةوة. دروستكردني ظيتامني
كتوثِر ثَيستي تؤخبووني .1
:immediate tanning

سةروو تيشـــكي بةركةوتني دواي
تا دةقيقة يـــةك بـــؤ وةنةوشـــةيي 
لةمرؤظي بةتايبةتي ســـةعاتَيك ضةند
تؤخبووني دةبَيتةهؤي تؤخدا ثَيست
ةمَيشـــيية،

َ
خؤل زياتر بةآلم ثَيســـت،

هةندَيك UVAو تؤخبوونة ئةمجؤرة
ئاســـايي نزيكي شـــةثؤلي تيشـــكي
دوو دواي و UVAدروســـتيدةكةن 

نامَينَيت. سَيبةردا لةبةر سةعات
دروســـت زيادة ميالنيني لَيرةدا
تيشـــكي ئؤكســـاندني كو

َ
بةل نابَيت،

ديكة جارَيكي ميالنينـــي هةبـــووة و
بؤ ناوك لةنزيك ميالنني دابةشـــبووني
ثارَيزةر تؤخبوونة ئةم خانة، ضَيوةي

نيية.
دواكةوتوو  ثَيستي 2. تؤخبووني

:Delayed tanning
سةرو بةركةوتني تيشـــكي دواي
ضةند سةعاتَيك ماوةي وةنةوشةيي بؤ
دةبَيت كة ثَيســـت تـــؤخ يان ِرؤذَيك
يان مانطَيك هةفتةيةك لةوانةية ضةند
تـــر يا Uز V B ا د ة لَير ، ة و بمَينَيتة
زياتر UVAكة بـــةآلم هةية، ي

َ
ِرؤل

دةكات، دروســـت كتوثِر تؤخبووني
دروســـت تؤخبوونـــةش ئةمجـــؤرة

 UVBلةتيشكي زووتر دةكات، بةآلم
هةرضةنـــدة لةضةنـــد ســـةعاتَيكدا،

الدةضَيت. درةنط ئةميش
زياتر تؤخبوونـــةدا ميالنيني لةم
خانـــة ضونكـــة دروســـت دةبَيـــت،
دابةشدةبنء تؤخةكان-ميالنؤسايت-
خانة زياتر زيـــاددةكاتء لقةكانيـــان
تؤخبوونة ئةم تؤخدةكةن، كاذةكان
ســـووتان تواناي بةرطري ثَيســـت بؤ
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بةخؤر 4-2 ئةوةندة زياد دةكات.
هةرضي ثَيســـت ئةســـتووربوونة 
ضـــــةنـــد  دواي   Hyperplasia
ســـةعاتَيك تا ضةنـــد رؤذَيـــك دواي 
 UVC UVBيـــان  بةركةوتنـــي  
نـــةكUVA  ِروودةدات، كة لةوانةية 
ضةند ِرؤذ تا ضةند مانطَيك بمَينَيتةوة، 
ضونكة خانة دابةشبوون زياد دةكات 
زياتـــر  ثرؤتـــني   RNA -DNAو 
دروســـت دةكـــةن- توَيذو بـــن توَيذ 
دةطرَيتـــةوة بةتايبةتي ضيني كاذ كة 
ئةســـتوورتردةبَيتء  كـــةِرةت   2-4
ئةمةش ثَيست دةثارَيزَيت لة تيشكي 

سةروو وةنةوشةيي.
بـــةآلم طؤِرانكارييـةكاني بةرطـري 
 :immunological changes
تيشــــكي UVB، UVCو  بةهؤي 
كةمـــرتUVA ةوة دةبَيتـــة هـــؤي 
كةمكردنةوةي  و  بةرطـــري  دابةزيني 
ضونكة  بةرلَيككةوتن،  فرةهةستياري 
خانةي النطةرهانسء خانة لقدارةكاني 
بن توَيـــذو ليمفؤســـايتيTهةموويان 
بةهؤي ئةم تيشـــكانة سســـت ئيش 

دةكةن.

هةرضي دروستكردني ظيتامنيDية: 
وةنةوشـــةيي  ســـةروو  تيشـــكي 
دةبَيتةهـــؤي طؤِرينـــي خَيرايـــي-7 
يستريؤأل بؤ ثَيش ظيتامني 

َ
ديهايدرؤكؤل

D3، ثاشان دةضَيتة ناو خوَين.
دووةم: كارتَيكردنـــة دواييةكان :

Late effectsئـــةو كارتَيكردنانـــة 
دةطرَيتةوة كة لةكؤتايدا دةردةكةون، 

ئةوانيش:
 photo 1. ثريبـــوون بةتيشـــك
aging: بريتييـــة لةهَيـــدي هَيـــدي 
ء  ثَيســـت  ثَيكهاتةكاني  داكةوتنـــي 
كارةكـاني ثَيسـت، دواي بةركةوتنـي 
ســـةروو  تيشـــكي  دوورودرَيــــذي 
وةنةوشـــةيي و خـؤر بةثَيســــت يان 
تيشـكي سةروو وةنةوشةيي  دةستكرد 
artificial UVP، ئـــةم ثريبووني 
ثَيش وةختةي ثَيست، بريتيية لةثَيست 
وشكبوونةوة و ضرضي دروستبوون و 
نةماني جرِيي وةك ضـــةرم لَيهاتوو و 
 telangiectasias دةزوولةيي  فرة 
ناِرَيكوثَيك  تؤخبوونـــي  ناوبةنـــاو  و 
ي دروســـتبوون و شـــلبووني 

َ
و شـــل

زيثكة  سةرة  دروســـتبووني  ثَيستء 

comedones، ئةمانـــة هةمـــووي 
ثَيي دةوترَيت بةخؤرضووني ثَيســـت 
بــــِروانـــة   ،dermatoheliosis

وَينةي1.
دةرئةنجامي  طؤِرانكارييانـــة  ئةم 
طؤِرانـــكاري توَيذو بـــن توَيذن، وةك 
كؤبوونةوةي ماددةي جرِيي ناسروشتي 
ثِرؤتيؤطاليكانـــي  و  -بةجرِيبـــوون، 
ة 

َ
ِريشـــال تَيكضوونـــي  ناسروشـــتي، 

ئةم  زياتر   UVB ،كؤالجينييـــةكان
طؤِرانكارييانة دروست دةكات. 

شـــَيرثةنجة  دروســـتبووني   .2
بةهؤي UVBةوة  زياتر  بةتيشـــك: 
دروستدةبَيت، بةآلم جؤرةكاني ديكةي 
يان هةية لةدروستبووني 

َ
تيشك هةر ِرؤل

دةبنةهؤي  تيشكانة  ئةم  شَيرثةنجةو 
بازدانـــي   ،DNA برينداربوونـــي 
ثِرؤتيني mutuations P53و خانة 
هةر  ثةيدابووني:  دواتر  برينداربوونء 
 Actinic يةك لة قؤضةكاذي تيشكي
keratosis، كـــة دواتـــر لةوانةيـــة 
ببَيت بةشـــَيرثةنجة و شـــَيرثةنجةي 
 basal cell بنكةيـــي  خانـــةي 
وَينـــةي-2  بِروانـــة   ،carcinoma

وَينةى ذمارةى 1 وَينةى ذمارةى 9وَينةى ذمارةى 6
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ثولةكةيي  خانـــةي  شـــَيرثةنجةي  و 
 ،squamous cell carcinoma
بِروانة وَينةي3 و شَيرثةنجةي خانةي 
تـــؤخ melanoma -كةمرت لةوانةي 

سةرةوة.
سووتان بةخؤر:

دواي خؤِرووتكردنةوة بؤ مةلةكردن 
و وةرزشـــكردن،... هتـــد ِروودةدات، 
و  طةرمةكان  لةشـــوَينة  بةتايبةتـــي 
لةناوةِراســـتي ِرؤذدا -ســـةعات 9ي 
بةيانـــي تـــا 3ي دواي نيـــوةِرؤ كة 
لةبةيانيء  زياترة  UVB، 2-4 جار 
ئَيـــواران- ســـووتاني خـــؤر هؤكةي  
UVBية، ضونكة ئةم تيشكة 1000 
جـــار لةUVA زياتر ســـووربوونةوة 

دروستدةكات، بِروانة وَينةي.
ثَيـوةري  ســــووربوونـةوةي  بِري 
 SED-standard erythema-
تيشـــكي  لةبـــِري  بريتييـــة   dose
ســـةروو وةنةوشةيي بؤ دروستكردني 
ســـووربوونةوةي ثَيســـت كـــة بِري 
100 جوول/ مةتر دووجاي ثَيســـتة، 
زؤرترين سووربوونةوة شةثؤلي درَيذة 
شـــةثؤلي 308 نم دروستي دةكات.

ســـووتاني خؤر بةثَيي جؤري ثَيست 
ِروودةدات، ضونكة شةش جؤر ثَيست 
هةية، جؤري يةكةم ســـثي ثَيســـتي 
تةواو، كة هةميشة دةسووتَيت ء قةت 
ئةسمةر نابَيت بةخؤر، جؤري دووةم 
سثي ثَيســـتة، كة هةميشـــة بةخؤر 
دةسووتَيت، زؤر كةم ئةسمةر دةبَيت 
بةخؤر، جؤري سَييةم، سثي ثَيست، 
دةســـووتَيت،  بةخؤر  بةمامناوةندي 
وردة ورردة بةخؤر ئةســـمةر دةبَيت، 
جؤري ضوارةم، ثَيســـت زةيتوونييان 
ثَيدةوترَيت، زؤر كةم دةســـووتَين ء 
بةخؤر باش ئةســـمةر دةبن، هةرضي 
جـــؤري ثَينجةمة ثَيســـتي قاوةيي، 
بةدةطمةن دةســـووتَيت، بةخؤر تؤخ 
دةبَيـــت، دواهةمـــني جؤر، ثَيســـتي 
قاوةيي تؤخ، قةت بةخؤر ناسووتَيت 

و بةخؤر ِرةشَيكي تؤخ دةبَيت.
بوو  زياتر  ئةطةر SED ضوارجار 
لةئاستي ئاساييي، ئةوة سووتاني خؤر 
ِروودةدات  سووربوونةوة  ِروودةدات، 
دواي 6 ســـةعات لةبةركةوتني خؤر 
و دةطاتة لوتكةي ســـووربوونةوة لة 
24-12 سةعاتدا، لةوانةية زووتريش 

ِرووبـــدات كة كاتـــي بةركةوتني خؤر 
ســـووربوونةوة  دواي  درَيذتربَيـــت، 
دةبَيت،  ئازاري  بةدةستلَيدان  ثَيست 
قةكان 

َ
ق دروســـت بَيت و بل

َ
لةوانةية بل

يةكبطرن و ئَيش و ئـــازار زياد بكات 
و ثةلـــةكان و دةموضاو دةئاوســـَين، 
 لَيدانـــي ثةلة 

َ
تـــا و هةللةرزيـــنء دل

هاتـــنء لةوانةيـــة دابةزيني 
َ
تَيكةل

َ
ء دل

لةوانةية  بَينةكايـــةوة،  ةثةســـتؤ 
َ
ثال

ةتي تونددا يةك هةفتة بخايةنَيت 
َ
لةحال

و دواي يةك هةفتة كاذ فِرَيداني ثَيست 
ِرووبدات.

ةتة ئةوةية 
َ
ضارةســـةري ئةم حال

كة ثشووبدةيت و دةرماني ئازار، وةك 
ئةسثرين يا NSAIDS وةكو برؤفني 
بخؤيـــت و هةندَيجار ســـتريؤيد وةكو 

بيتاميسازؤن-كرَيم بةكاربهَينيت.
لة هةمووي باشرت خؤثاراستنة 

بةمشَيوةية:
 دووركةوتنةوة لةخؤِرووتكردنةوة 
لةناوةِراســـتي ِرؤذدا و شوَيني سَيبةر 
داثؤشـــةرو  بدؤزةرةوة و جلوبةرطي 

فَينكء فراوان و دذةخؤر بةكاربهَينة.
شـــــأل 

وَينةى ذمارةى 5وَينةى ذمارةى 8وَينةى ذمارةى 4



زانستى سةردةم 40 76

:freckles &lentigenes
ةي 

َ
بريتييـــة لةدروســـتبووني ثةل

 بضووكرت لة0.5 
َ

قاوةيـــي بةكؤمـــةل
سم لةو شوَينانةي ثَيست كة بةرخؤر 
كةوتوون، وةك دةموضاو و مل و شان 
ةتة لةهاويندا 

َ
و ثشتي دةست، ئةم حال

رت و كةمرت 
َ
زياتر دةردةكةون و  زؤر كال

دةبنةوة بةزستان، بِروانة وَينةي 4.
ضاوكاأل ء قذ زةردو ثَيســـت سثي 
ييان تيادةردةكةوَيت-ثَيستي 

َ
زياتر شل

جـــؤري يةكـــةم و دووةم، هةندَيجار 
ي 

َ
بؤماوةيية و زياتر دواي 5-4 ســـال

تةمةن دةردةكةون.
دوو جـــؤري ديكـــة شـــأل هةية، 
ي سادة، كة لةهةموو 

َ
جؤرَيكيان شـــل

تةمةنَيكـــدا لةوانةية دروســـت ببَيت 
لةهةرضي شوَينَيكي ثَيستدا و  بةخؤر 
ديكةيان  جؤرَيكي  ناطؤِرَيـــت  ِرةنطي 
لةدوا تةمةندا دروستدةبَيت كة خؤريان 

زؤر بةركةوتووة، بِروانة وَينةي5.
هةندَيكيان لةجؤري يةكةم لةدواي 
نامَينن و  يدا خؤيـــان 

َ
20-15 ســـال

ئـــةوةي مايةوة لةطـــةأل جؤري دووم 
بة  يـــان ضارةســـةري  ء ســـَييةمدا 
يان   cryotherapy كردن 

َ
ســـةهؤل

كرَيمـــي تريتينؤيـــن يـــان بةلةيزةر 
الدةبرَين.

ــي بـــأل
َ
خال

:colloid milium 
 papule لةثؤرطـــي  بريتييـــة 
بضووكي 5-1 ملـــم تؤزَيك زةردباوي 
ِروون لةدةموضـــاو و دةســـتء ملء 
دَيـــت. جؤرَيكيان  طوَيضكـــةدا  قؤألء 
ـــداو جؤرَيكيـــان لةطـــةورةدا 

َ
لةمندال

دروستدةبَيت، بةرخؤركةوتن هؤيةكة، 
بةآلم هؤي ديكة هةية، وةك بؤماوةيي 
و بةركةوتن بةماددةي  ثةترؤكيمياوي 
ة 

َ
ة- ثةل

َ
و بةكارهَيناني كرَيمي دذي مال

و هيدرؤكينؤن.
 بةتاشيني 

َ
ي بل

َ
ضارةســـةري خال

ثَيست، بةئامَيري تايبةت يان بةلةيزةر 
دةبَيت.

 تَيبيني: زؤربةي نةخؤشـــي الي 
لـــة هاويندا  ِرةطـــةزي مَين،  خؤمان 
درمـــةكان دةردةكـــةونء زياددةبن، 

بةآلم لةزستاندا  باش دةبن.
بةدذة  ضارةســـةركردن  هةروةها 
خؤر بةكارهَينـــان و كرَيمي رَيتينؤيد 
يان  HA  ترشي هايدرؤكسي ئةلفا، 

وةك طاليكؤليك ئةسيد.

فرةهةستياري تيشكي
:photosensitivity 

فرةســتياري تيشــكي، ضةنــد جؤرَيك 
دةطرَيتةوة:

تيشـــكي  فرةهةســـتياري   .1
كيميــاوي-مـــاددة  بةثَيكهـــاتـــةي 
ئةمجؤرة  نيشانةكاني  كيمياوييةكان: 
ســـووتاني  هةروةك  ثَيســـت  لةسةر 

خؤرة.
ثَيكهاتة كيمياوييةكان يان بةهؤي 
دةرةكييةوةيـــة  ســـةرضاوةيـــةكي 
دروستدةبَيت وةك دةرمان لةِرَيي دةم 
و دةمار و ســـمت، وةك ترتاسايكلني 
و دؤكسيســـايكلني يان بةبةركةوتني 
ثَيكهاتـــة كيميـاوييـةكة، وةك كرَيمي 
دذةخؤر يـــان كرَيم بؤ ضارةســـةري 

نةخؤشي ثَيست.
يـــان ســـةرضاوةي نـــاو لةشـــي 
مرؤظة، بـــؤ نموونـــة هةندَيك جؤري 
بةبووني   ،porphyrias ثؤرفرييـــا 
تيشـــك ئـــةم ماددانـــةي ســـةرةوة 
لةو  دةكةن،  دروســـت  نةخؤشييةكة 
بةآلم  بةرخؤركةوتوون،  شـــوَينانةي 
هةندَيك لـــةو ماددانةي كاركردنةكةي 
ذةهري  َيـــن 

َ
دةل ثَيي  ِراســـتةوخؤية 
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ضونكـــة   ،phototoxic تيشـــكي 
ي تيـــا نابينَيت ء 

َ
بةرطري لـــةش ِرؤل

تةنيا بووني شةثؤلي تيشكي ثَيويست 
لةطةأل ماددة كيميايية تايبةتمةندةكة 

نةخؤشييةكة دروست دةكات.
2. نةخؤشـــييةكاني دةرئةنجامي 
تَيكضووني DNA: وةك كؤنيشانةي 
يان   blooms syndrome بلـــوم 
نةخؤشـــي تؤخبووني وشكةثَيســـت 

.xeroderma pigmentosum
توندتـــر  نةخؤشـــييةكاني   .3
وةنةوشـــةيي  ســـةروو  بةتيشـــكي 
 Dermatoses exacerbated
by UVP: وةك ثؤرفرييا و تاميسك 
داِريـــةر  و   .L.E طورطةســـوورة  و 
dariers ds و سةدةف و نةخؤشي 

.pellogra طةنمةشامي
4.  نةخؤشيية ثَيستة تيشكييةكاني 
 idiopathic كة هؤكةي نةزانـــراوة
ئةمانـــةي   ،photodermatoses

خوارةوةن:
۹ زيبكـــةي ِرووناكي فرةشـــَيوة 
 ،polymorphic light eruption
لةهةموو جـــؤرةكان باوترة، لةوانةية 
تيشـــك ثَيكهاتةيةكي سروشتي لةش 

 allergenبطؤِرَيت بؤ فرةهةستياريي
و ببَيتة هؤي نةخؤشـــييةكة، ِرَيذةي 
ك تووشي ئةم نةخؤشيية 

َ
20%-5 خةل

ي يةكةمـــي 
َ
دةبَيـــت، لـــة 30 ســـال

تةمةنداو زياتر لةمَيـــدا 1:2 هةية و 
ثَيســـتةكة ســـووردةبَيتةوةو ثؤرطي 
دةردةكةوَيـــت  لةســـةر   papules
يان قنضكـــة و خـــوران ء كزانةوةي 
بريؤي  وةك  هةندَيجـــار  دايـــة، 

َ
لةطةل

لَيدَيت eczematous يان كاذي سثي 
فِرَيدةدات، ئةم نةخؤشيية دواي 24 
ســـةعات يان 5-4 ِرؤذ لةبةركةوتني 
تيشكي سةروو ءةنةوشةيي يان خؤر 

دةردةوكةوَيت. بِروانة وَينةي 6.
ئـــةو شـــوَينانة دةطرَيتـــةوة كة 
بةرخؤر دةكةون وةك دةموضاو و ملء 
دةست ... هتد، هةموو وةرزي بةهارَيك 
لةهاوينيشدا  هةندَيجار  دةداتةوةو 

َ
هةل

و لةزســـتاندا نامَينَيت. ضارةســـةري 
زيبكـــةي ِرووناكي فرةشـــَيوة يةكةم 
بةكارهَيناني  و  لةخؤر  خؤثاراســـتنة 
هايدرؤكســـي   و  ســـتريؤيد  كرَيمـــي 

كلورؤكوين.
- خـــؤري  وةخورووهاتنـــي   ۹

 actinic -ثؤرطةخـــورووي خـــؤري

ن، 
َ
مندال زؤريـــان  ِرَيذةي   :prurigo

بـــةآلم طـــةورةش تووشـــي دةبَيت، 
ناســـاغييةكة بةثؤرطء يان ثؤرط ء 
قنضكة دةســـت ثَيدةكات، كة دوايي 
قةتماغةي لةســـةر دروســـت دةبَيت 
و وةك نةخؤشـــي ئاطـــرةي لَيدَيت -

ةي لَيدةتكَيت، لةطةأل خوراني 
َ
زل

َ
ئاووزل

بةهَيزدا بةخوراندن دةِرووشَينرَيت.
ِروومةت ء لووت ء طوَيضكة و لَيوي 
خوارةوة و ثـــةردةي ضاوو هةندَيجار 
قؤأل ء دةســـت و قـــاض دةطرَيتةوة و 
لةوانةية شـــوَينة داثؤشـــراوةكانيش 
تووشنب، وةك ســـمت. بةهارو هاوين 
زياترة و لةزســـتاندا كةمرتة، بِروانة 

وَينةي7.
يةكـــةم  جـــؤري  ضارةســـةري 
ئـــةوة  نةبـــوو  كؤنـــرتؤأل  ئةطـــةر 
يـــان   thalidomide ثاليدؤمايـــد 
 a-cyclosporineسايكلؤسثؤرين

A بةكاردةهَينرَيت.
 solar خـــؤري  لريكردنـــي   ۹
articaria: زياتر لةتةمةني 20-41 
ي لةمَيينةدا دروستدةبَيت، لةماوةي 

َ
سال

ضةند ضركةيةك يان دةقيقةيةك دواي 
وةبةرخؤركةوتن لري دروست دةبَيتء 
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ةتي 
َ
لةحال نامَينَيت، سةعاتدا لة1-2 

هةناسةسواريء بوورانةوةو توندا، زؤر
ِروودةدات. دابةزيـــن ةثةســـتؤ

َ
ثال

ضونكة ةتـــة،
َ
حال ئةم ضارةســـةري

ئاســـايي دروستي UVAو تيشـــكي
دذةخؤر كرَيمـــي دةكات لةبةرئـــةوة
هيســـتامني دذة بؤية كةمة، كي

َ
كةل

ســـيترييزين،  لؤراتادين، Anti وةك
بةكارهَينانيPUVAوسايكلؤسثؤرين

ةتي 
َ
لةحال ؤبيولني،

َ
ئيميونؤطل و ئةي a

ثالزمـــا بةكارهَينانـــي زؤر قورســـدا
فَيرَيسيس.

درَيذخايـــةن ۹ ثَيســـتة هـــةوي
:chromic actinic dermatitis

يدا 
َ
40 سال ســـةروو لةثياواني زياتر

UVA و UVBو دةردةكةوَيـــت،
هةموويـــان ئاســـايي ِرووناكـــي
جؤشـــدةدةنء نةخؤشـــيية ئـــةم 
بريؤي زؤرو خورانَيكي سووربوونةوةو
لةدةوموضاو دةبَيت دروست ئةستوور
شـــوَيني دةســـتء و ملء هةندَيجار
بةدرَيذايي دةطرَيتةوةو داثؤشراويش
هاوينء لةوةرزي بةآلم هةية، ســـاأل
تووشي نةخؤش زياددةكات، بةهاردا
ثشَيويدةروونيءهةندَيجار شكستيو
طلؤثي لةوانةية دةكات، خؤكؤشـــتن
جؤشـــبدات. نيؤنيش نةخؤشـــييةكة
لةسةروو نةخؤشيية  ئةم ضارةسةري 
لةخؤر بةتـــةواوي هةموو شـــتَيكةوة
ســـتريؤيدو و كرَيمـــي بةطةِربخرَيـــت
بةكاربهَينرَيت. ستريؤيد دةرزي حةبء
و ئيميوران بةكارهَينانـــي هةروةهـــا
مايكؤفينؤلةيت ئةي و سايكلؤسثؤرين

موفيتيل.
ميكانيكييةكان زةبرة ســـَييةم:

:Mechanical innjuries
وةك ميكانيكي لةفاكتةري بريتني

ناوةوةي ضوونة و لَيكخشاندن و فشار
وةك: بَيطانة بؤ ناوثَيست، ماددةي

:callus 1. رةقبـــووي ثَيســـت
قوضـــةكاذ لةزيـــادة كـــة بريتييـــة
بِرينَيك هيض بآ :hyperkeratosis
دةبَيت، دروســـت بـــؤ نـــاو ثَيســـت
لةو دروستدةبَيت، فشـــارةوة بةهؤي
لةسةر فشار كة ِروودةدات شوَينانةدا
يان بةردةوام بَيت بةشةي ثَيستة ئةو
وي

َ
ثَيال فشاري وةك دووبارةبَيتةوة،

ضةناطةي و ثآ ثةنجةتووتةي بؤ تةسك
و نوَيذكةر ئةذنـــؤي  و كةمانضةنذةن
تَينس، ثَيي ياريكةري ثةنجةي سةرة

وَينةي8. بِروانة هتد، ...
ةتـــة

َ
حال ئـــةم ضارةســـةري

ئةو لةسةر فشـــار دورخســـتةنةوةي
فراوانء وي

َ
ثَيال شـــوَينةو لةثَيكردني

ترشـــي كرَيمي بةكارهَيناني و نـــةرم
40% و 1% و  ساليســـاليك ئةســـيد

الكتةيتي ئةمؤنيؤم%12.
بريتييـــة  :corn مَيخةكـــة  .2
ســـنوورداري لةئةســـتووربوونَيـــكي
سةرةوةي بةشي كة قوضةكي، كاذي
مَيخةك دوو جؤر وة،

َ
بال ذَيري تةسكء

مَيخةكـــةي ِرةق يةكةميان: هةيـــة،
ثةنجةي لةذَير ثآء كة ،hard corns
مَيخةكةي دووةميان: ِروودةدات. ثَيدا

soft corns كـــة لةنَيـــوان  نـــةرم
بةهؤي ِروودةدةن ـــدا  ثَيَ ثةنجةكاني 

9 وَينةي ئارةقكردنةوةوة، بِروانة
دروســـت دةكات، ئازار مَيخةكـــة
سةر دةخاتة فشار ناوكةكةي ضونكة
ثرنضكة زؤرجار دةمارةكان، كؤتايي

بةرةآلبووي لةذَيرداية. ئَيسقانَيكي
بالووكةي مَيخةكة لةطةأل جياوازي
جيادةكرَيتةوة كة بـــةوة بني ثَيـــدا
بِرنني، ســـةرةوةيان بةشـــي تؤزَيـــك

دةركةوت ئةوة خوَينني َيكي
َ
خال ئةطةر

مَيخةكة ناوكي ئةطةر بةآلم بالووكةية،
مَيخةكةية. ئةوة دةركةوت،

بةالبردني ةتة
َ
حال ئةم ضارةسةري

ترشـــي بةكارهَيناني و و
َ
ثَيال فشـــار

تاشـــيني  دواي  %40 ساليســـيليك
بةثالستةري داثؤشـــيني و مَيخةكةكة

الدةبرَيتء  دواتر و سةعات 48 S.A.بؤ
دادةنرَيتةوة، ثاشان و ثاكدةكرَيتةوة
دوبارة دةكرَيتةوة ضةندين جار ئةمـــة
الدةضَيت، مَيخةكةكـــة تا بةتـــةواوي
ترشـــي ساليســـيليك ةي

َ
يـــان تَيكةل

بةكاردةهَينرَيت، الكتيك ترشي لةطةأل
5 دةقيقة  بؤ قاض باشـــرتواية ثَيشـــرت
كارةبكرَيت. ئةم ئةوسا بخووسَينرَيت،

 pressure سةرجآ بريني ة
َ
ضال .3

ةبرينةي
َ
ضال لـــةو بريتييـــة  :sores

شوَينَيكي هةر لةسةر فشارةوة بةهؤي
ذَيرةكةي لـــةش دروســـتببَيت، كـــة
و تَيدابَيـــت ئَيســـقاني بةرزبـــووةي
كانةدا

َ
خةل لةو بَيت، بةردةوام فشارةكة

ةبكةن،
َ
ناتوانـــن جوول كـــة ِروودةدات

ئَيسقاني شكاني ثريي، ئيفليجي، وةكو
لةطةأل دةرووني. تَيكضووني ســـمت،
َيت

َ
ناهَيل فشـــارةدا ئةم بةردةوامبووي

بضَيت ةبرينةكة
َ
ضال شـــوَيني بؤ خوَين

دةبن لةخؤراكء و شـــانةكان بَيبةش
خانةكان مردني تووشـــي و ئؤكسجني

دةبن.
هةية،  قؤناغي ضوار ةتـــة

َ
حال  ئةم

ســـووربوونةوةي يةكـــةم قؤناغـــي 
ســـةر بخةينة فشـــار كة بـــةردةوام،
ســـووربوونةوةكة بةثةنجة ثَيستةكة
ة برينَيكي

َ
ضال دووةم الناضَيت، قؤناغي

بن كةتوَيذو دةبَيت دروســـت ِرووكةش
قؤناغي هةرضي طرتؤتـــةوة، توَيـــذي
كة رت،

َ
قوول برينـــي ـــة

َ
ضال ســـَييةمة
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طرتؤتةوة. ذَير ثَيستي ضةوري ثَيستء
قووأل برينةكـــة زؤر ة

َ
ضال دوا قؤنـــاغ

ماسولكةذآ ئَيسكء ماسولكةو بووةو
طرتؤتةوة. جومطةكانيشي  ي 

َ
توَيكل ء

بؤطةني بةئـــازارةو ةبرينة
َ
ئـــةم ضال

دروســـت تَيدا كَيمي و ئـــاو لَيدَيتء
ميكرؤب درمـــي دةكاتء دةبَيـــت.
خؤرةزانةخوَين تووشـــي  لةوانةيـــة

ضارةسةر  كة بَيت،  bacteraemia
نةكرَيتدةبَيتةهؤيمردنينةخؤشةكة.
زياتر دةبَيت، تووشي شوَينانةي ئةو

coccyx و ســـمت و  كلك بِربِرةي لة
ةي سينط،

َ
كؤل و ثشتةسةر قولةثآ و

شـــةكرةو نةخؤشـــي بووني ... هتد،
ئَيسك و ةثةســـتؤ

َ
ثال بةرزبوونةوةي

تةســـكبوونةوةي ئيفليجيء شكانء
زياتر ديكةيش هؤي خوَينهَينةرةكان،

دةكات. بارودؤخة دروست ئةم
ةثَيكردني

َ
جوول زؤر خؤثاراستن بؤ

جَيطا ســـةر  كةوتـــووي نةخؤشـــي 
2 ســـةعات  لة نابَيـــت و ثَيويســـتة
بكةوَيت

َ
ثال شوَينانة ئةم لةسةر زياتر

شـــوَيني لةســـةر و البردني فشـــار
طؤِرينـــي زوو زوو و ةبرينةكـــة

َ
ضال

لةطةأل نةخـــؤش، كةوتني
َ
ثال بـــاري

ةبرينةكة
َ
ضال بؤ ضِروثِر طرنطيثَيدانـــي

ثاكبكرَيتةوة ســـةالين بةنؤرمـــاأل و 
شـــانة ء كَيـــم و البردنـــي ثيســـيء
ةبرينةكة

َ
ضال خوارةوةي مردووةكان،

دةورووبةرةكةشي تةِربَيتء هةميشة
بةكارهَيناني هةروةهـــا وشـــكبَيت،

كرَيمي  antibiotics و بةكرتيا دذة
بؤ   metronidazole ميرتؤنيدازؤأل
بةهؤي كة برينةكة بؤطةنـــي البردني

 anaerobic ناهةوايـــي بةكرتيـــاي
دةرماني ثَيداني دواتر دةبَيت. دروست

ئازارالبردن.

بةكارهَينانـــي جَيطةي هةروةهـــا
كة تايبةت ـــةي

َ
-قةرةوَيل تايبةتـــي

شـــلةية، بؤ ثِر يان ثـــِر هةواو ئـــاوة
و نةخؤشةكة بارطؤِريني ئاســـانكاري
بدرَيتآ. ثِر ثرؤتيني باشء خواردني

 friction لَيخشـــاندن قـــي
َ
4. بل

لةدروســـتبووني بريتيية  :blisters
و فشـــار لةئةنجامي كة ق

َ
بل قنضكة ء

طةرماو دةبَيت، دروســـت  لَيخشاندن
دةدات... دروستبووني يارمةتي شـــآ
ياريكةر و ســـةربازي وةك ِراهَينانـــي
هتد. ... ة،

َ
ثاضةكؤل و زؤر بةِراكردنـــي

قةكان
َ
بل ةتة

َ
حال ئةم بؤ ضارةســـةري

نـــاوةوةي ئـــاوي دةكرَيتء كـــون 
دذة دةيثَيضـــنيء دةردةدرَيـــتء

بةكاردَينني. بةكرتياش
كــــاردانــــةوةكانـــي ضـــوارةم:

 foreign body بَيطانـــة تةنـــي
:reactions

بريتييـــة  :tatoo كوتـــان
َ
۹ خال

 insoluble نةتـــواوة لةخومـــي
بردنة ناو ثَيست. pigments

هةيـــة كوتـــان
َ
ســـآ جـــؤر خال

-زةبر بِرين دةرئةنجامـــي ئةوانيش:
دةرزي بةكارهَيناني وةك :trauma
بةكارهَيناني بـــؤ بةئاطر طةرمكـــراو
تؤزَيكي و بَيهؤشـــكةرةكان مـــاددة
دةرزييةكـــةوة بةســـةري كاربؤنـــي
بؤ ثَيست ناو دةخرَيتة دةنووسَينرَيتء
خاأل، دةبَيتة تا خوَينهَينةرةكان بؤري
برين بةماددةي بةهؤي ثيسبووني يان
يان ئؤتؤمبَيلدا لـــةِرووداوي كاربؤني 

بةتةقةكردن. باروود
كوتـــانـــي

َ
خـــال جـــؤري دووةم 

دةخرَينة خومةكة كـــة جوانكاريية،
 carmine ئاأل ثَيست كة خومي ناو
جيوة-  كربيتؤزي و indigo نيلي و

مةرةكةبي vermilionو ئاأل سوورو
سةوز  كرؤمي indian ink و هيندي
مةنطةنيز-  chromene green و و
بندقيـــة ســـووري و ئةرخةوانـــي

و  ئةلةمنيـــؤم  و   venetian red
و كاربؤناتي زنك ء ئوكسيدي تيتانيؤم

مس  lead carbonate و قوِرقوشم
سةلفايدي و شني تي

َ
و كؤبال و ئاســـن

كادميؤمي سلفايدي و -ســـوور جيوة
وَينـــةي10. يـــان بِروانـــة زةرد-ن،
بةكارهَينانـــي بةهـــؤي كوتـــان

َ
خال

بؤ ئاسن كلؤريدي يا سلفاتي ئاســـن
لةوانةية ثَيست هةوي ضارةسةركردني

لَيبكةوَيتةوة. سووري قاوةيي ي
َ
خال

لةوانة هةية زؤري زياني كوتان
َ
خال

دةبَيتةهؤي كة ثَيست ناو ضوونة درم
جطةر هةوي و سيل و سفلس نةخؤشي
زيانَيكي بالووكة. هةروةها و و طولـــي
خومةكة بؤ فرةهةســـتياري ديكـــةي
خورانء و ئاوسان سووربوونةوةو كة
دواي ضةند كوتانةكة لةشـــوَيني ئازار

َيك.
َ
هةفتةيةك يان مانطَيك يان سال

ةكةي
َ
خال كةســـةي ئةو زؤرجـــار

دةيةوَيت ثةشيماندةبَيتةوةو كوتاوة
نةخؤشييانةي ئةم لةبةر يان اليبات،
باســـمانكرد. دةيةوَيت كة ســـةرةوة
بةنةشتةرطةري ةكة

َ
خال بؤية اليبةرَيت،

يان دروونـــةوةي و ئةوســـا دةبِرَيت
بةثَيست، شـــوَينةكةي متوربةكردني
،salabrasion بةخوآ كِراندن يان

 Q-Switched of بةلةيـــزةر يان 
lazer، ruby lazer، الدةبرَيـــت،
بةئامَير شـــوَينةكة كِراندني هةروةها

نةشـــتةرطةري  و   dermabrasion
كيمياوي.
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ني
َ
كـــةشكــــارى و ِرامـــــال

 Weathering and Erosion  
دوو كردارى زةويناسي طرنطن و ِرؤذانة 
و  ِروودةدةن  خؤمانـــةوة  بةبةرضاوي 
 مرؤظدا 

َ
ثةيوةندييةكى ناكؤتاى لةطةل

هةية، لةِرَيى ناساندن و ِروونكردنةوةى 
ئـــةو ضةمكـــة زةويناســـيية طرنطانة 
ئادةميزاد  و  تَيدةطةين كة سروشـــت 
ثةيوةندييةكى ثتةو لةنَيوانياندا هةية و 
هةميشةش لةنوَيبوونةوةداية و هةزاران 

ة بَيماندووبوون بةردةوامة.
َ
سال

لةثَيناو ئـــةوةى كةزياتر لةكردارة 
زةويناســـييةكان تَيبطةين ثَيويســـتة 

لةبارةى  هةبَيت  ِروونييةكمان  بةرضاو 
ني، 

َ
هةردووكردارى كةشـــكارى و ِرامال

ئةم دووكردارة تا ِرادةيةك جياوازن و 
بؤية باشرت واية ثَيناسةى هةردووكيان 

بكةين.
كةشاندن يان كةشكارى ئةو كردارانة 
كةظرةكان  بةهؤيانةوة  كة  دةطرَيتةوة 
دةوةشَين يان 

َ
لةِرووى كيمياييةوة هةل

لةِرووى فيزياييةوة ثارضةثارضة دةبن 
ئةويش بةهؤى كاريطةرى بةرطةهةواو و 
ثلةى طةرمى و ثةستانةوة كة لةنزيك 
 نةبوون 

َ
ِرووى زةوى ِروودةدةن، لةطةل

يان زؤر بةكةمى بوونى طواســـتنةوةى 
م 

َ
مـــاددة بةرهـــةم هاتـــووةكان، بةال

بريتييـــة  ـــني 
َ
دامال يـــان  ـــني 

َ
ِرامال

 و بةرد لةســـةر ِرووى 
َ

ينى خؤل
َ
لةِرامال

زةوى، ســـةرجةم ئةوكردارانةيـــة كة 
دةبَيتةهؤى وردبوون و شـــيبوونةوةى 
كةظرةكان وطواســـتنةوةيان لةشوَينى 
خؤيانـــةوة بؤ شـــوَينَيكى ديكة، واتة 
ِرووتبوونةوة  و  كةشاندن  كردارةكانى 
و طواستنةوة دةطرَيتةوة، هؤكارةكانى 
 و با 

َ
ـــني بريتني لةئاو و ســـةهؤل

َ
ِرامال

و كَيشـــكردنى زةوى، ئةنجامةكانـــى 

ني
َ

كةشكارى و ِرامال

د.ئيرباهيم محةمةد جةزا*
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كردارةكانى كةشـــكارى لةضواردةورى 
مرؤظ بةئاسانى دةبينرَيت كة الكانى 
طـــرد و شـــاخةكان بةثارضةى كةظرة 

وردبووةكان دةورةدراون.
كردارى كةشـــكارى بةشَيوةيةكى 
ســـاكار دةكرَيت بةدوو بةشـــةوة: 1. 
كةشـــكارى ميكانيكـــي - فيزيايـــى، 
-2 كةشـــكارى كيميايي. كةشـــكارى 
ميكانيكى دةبَيتةهؤى ثارضةثارضةبوون 
و وردبوونى كةظرةكان، واتة كردارَيكى 
فيزيايية و شـــيبوونةوة يان كارلَيكى 
هةرضـــى  بةشـــدارنابَيت،  كيميايـــى 
كةشـــكارى كيمياييـــة دةبَيتةهـــؤى 
وةشاندنى كةظرةكان 

َ
شيبوونةوة و هةل

لةِرووى ثَيكهاتةى كيمياييةوة ئةوةش 
 

َ
لةطةل كةظـــرةكان  بةكارلَيككردنـــى 

لةزةويناســـةكان  زؤر  بةرطةهـــةوادا. 
واية كة كةشـــكارى كيميايي  بِروايان 
طرنطرتة لةكةشكارى ميكانيكى لةِرووى 
وةشـــاندنى 

َ
بـــِرى كارلَيككردن و هةل

لةِراســـتيدا هةردوو  م 
َ
بةال كةظرةكان، 

ى خؤيان هةية و هةريةك 
َ
كردارةكة ِرؤل

كارئاســـانى بؤئةوى ديكـــة دةكات و 
لةكؤتايدا بةرهةمى كةشكارى لةهةردوو 

كردارةكةوة دَيت.
۹ كةشكارى ميكانيكى

وةك ئامـــاذةى ثَيدرا كةشـــكارى 
ميكانيكـــى دةبَيتةهـــؤى وردبوون و 
ثارضةثارضةبوونى بةردةكان بؤ ثارضةى 
ورد لةِرَيى كردارة ميكانيكييــــةكانةوة 
بَيئةوةى كة كارلَيكى كيميايى ِرووبدات، 
لةكةشكارى ميكانيكيدا هيض توخمَيك 
نةزيـــاد دةكات و نةكةميـــش دةكات. 
طرنطرتيـــن كردارةكانـــى كةشـــكارى 
بةالضوونى  دةتوانرَيـــت  ميكانيكـــى 
ثةستان و شـــكان و بةستن و كِراندن 
و ضاالكـــى زينـــدةوةران و كشـــان و 

ضوونةوةيةك بةطةرميدا ببينرَيت.

1. الضوونى ثةستان و شكان
زؤربةى كةظرة ئاطرين و طؤِراوةكان 
ِرووى  لةذَيـــر  زؤردا  ييةكـــى 

َ
لةقووال

زةوييةوة دروست دةبن، ئةمةش ماناى 
بوونـــى ثةســـتانَيكى زؤرة بؤنموونة 
كةظرَيكى وةك طرانايت كة لةطِرتاوةوة 
يى 15كم دا ئةوا 

َ
ِرةق دةبَيـــت لةقووال

ئةوثةســـتانةى كةلةسةريةتى 5000 
جار زؤرترة وةك لةثةســـتان لةســـةر 

ِرووى زةوى.
ئةم كةظرة لةوانةية ثاش مليؤنةها 
ةكانـــى تةكتؤنى و 

َ
 بةِرَيى جوول

َ
ســـال

بَيتةسةر  شـــاخةكان  دروســـتبوونى 
كاتَيـــك  دةركةوَيـــت.  و  زةوى  ِرووى 
دَيتةسةرةوة و بةردةكانى سةرةوةى 
ني دةبن 

َ
تووشـــى كةشـــكارى و ِرامال

نةمانى  كةمـــدةكات،  ثةســـتان  ئةوا 
ئةوثةستانة زؤرة دةبَيتةهؤى كشانى 
كةظـــرةكان و لةئةنجامدا شـــكانيان. 
ئةم كردارة بةشـــكانى ثاش الضوونى  
 Pressure-release ثــةســـتــــان 
Fracturing  نـــاودةبرَيـــت، ئـــةم 
دياردةية لـــةزؤر لةو كةظـــرة ئاطرين 
وطؤِراوانةدا دةبينرَيت كةئَيستا لةسةر 
وةك  دةركـــةوتـــوون   زةوى  ِرووى 
كةظرى طرانايتى سريانيظادا لةئةمريكا 
كة تووشـــى الضوونى ثةستان بووة و 

ثاشان كشاوة و شكاوة.
2. بةستن

لةوانةيـــة كردارى شـــكانى ثاش 
الضوونـــى ثةســـتان تةنيا كـــردارى 
كةشـــكارى بَيت كـــة لةضوارضَيوةى 
بةرطـــى كةظرييـــدا ِرووبـــدات ئةطينا 
لةئةنجامى  ديكة  كردارةكانى  طشـــت 
كةظريى  بةرطى  نَيـــوان  كارلَيككردنى 
و بةرطةهةوا و زيندةبـــةرط و بةرطى 

ئاوييةوة ِروودةدةن.
هةمـــوو دةزانـــني كاتَيـــك ئـــاو 

 
َ

بةسةهؤل دةبَيت  واتة  دةيبةســـتَيت 
بةنزيكـــى 7 بؤ 8% دةكشـــَيت، ئةم 
ة ناودةبرَيت بةثوازى 

َ
كشانى ســـةهؤل

بةستن Ice wedging. لةبةهاران و 
ثايزاندا و لةناوضة  ئاو و هةوا مامناوةند

ييةكاندا(نةساردونةطةرم)، ئاو لةشةودا 
دةيبةســـتَيت و لـــةِرؤذدا دةيكاتةوة. 
ئاشـــكراية لةكاتى بةســـتندا قةبارة 
زياددةكات و ثةســـتان دروستدةكات 
و دةبَيتةهـــؤي لةتبوونـــى كةظرةكان 
ةكة دةتوَيتةوة 

َ
و ثاشان كة ســـةهؤل

لةيةكرتجيادةبنةوة  ثارضـــةكان  ئةوا 
لةشـــَيوةى ثوازَيكـــدا واتـــة درزةكة 
لةســـةرةوة ثان و لةبنةوة تةسكة -

بِروانة وَينةي ذمـــارة1. زؤر لةوثارضة 
ةكةبووانـــةى لةبـــن يـــان دامانى 

َ
كةل

شاخَيكدا كؤبوونةتةوة لةئةنجامى ئةم 
كردارةوة دروست بوون.

وشكى  كةشَيكى  كة  لةوناوضانةى 
ةكانى خوَى 

َ
هةية، طةشةكردنى كريستال

لةناوكونيلـــةكان و درزةكاندا لةوانةية 
ةكان 

َ
ببَيتةهؤي لةتبوونى كةظر، كريستال

مبوونةوة دروستدةبن 
َ
لةئةنجامى بةهةل

وطةشـــةدةكةن لةو درز و كونانةدا و 
ثارضةثارضةبوون  دةبنـــة  لةئةنجامدا 

وكةرتبوونى كةظرةكان. 
3. كِراندن

 كِرانـــدن Abrasion  بريتييـــة 
لة جؤرَيك لةكةشـــاندنى ميكانيكى كة 
بةهؤى لَيكخشـــاندن و بةســـةريةكدا 
كةوتـــن و ِرووشـــاندن و هاِرينـــةوة 
ِروودةدات، ئةو بارةى كة ِرووبارَيك يان 
يطرتـــووة ثَيكهاتووة لةثارضةى 

َ
با هةل

ةكانـــى لـــم وضةو و 
َ
بـــةرد و دةنكؤل

قـــوِر و هتـــد، لةكاتى طواســـتنةوةدا 
نة بةريـــةك دةكةون و 

َ
ئـــةم دةنكؤال

لَيكدةخشَين و ئةم كردارة دةبَيتةهؤى 
ةكان و 

َ
كِرانـــدن و داخورانـــى دةنكؤل
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نةمانى التيذةكانيان ولووســـكردنيان. 
دةبَيت ئةوةبزانني كـــة ئاوةكة خؤى 
كـــو بةيةكدادانى 

َ
كِراندن نـــاكات، بةل

ـــةكان ئةوكارةدةكـــةن، با و 
َ
دةنكؤل

ني) 
َ
ســـةهؤل بةفراوةرةكان(ِرووبـــارى 

هةمان كردار تياياندا ِروودةدات.
4. ضاالكى زيندةوةران

لةســـةر  زينـــدةوةران  ضاالكـــى 
كةظـــرةكان وئةنجامدانى كةشـــكارى 
لةضةنـــد  دةتوانرَيـــت  ميكانيكـــى 
شـــَيوةيةكدا ببينرَيـــت، لةوانة كاتَيك 
ِرةطـــى درةختةكان طةشـــةدةكةن و 
ودةبنةوة بةناو درزةكاندا وردة وردة 

َ
بال

دةبنةهـــؤكارى طةورةبوون وثانبوونى 
ئةو درزانة و لةئةنجامـــدا كةرتبوونى 
كةظرةكـــة، طـــةِران و هاتوضؤكردنى 
وردبـــوون  دةبَيتةهـــؤى  كرمـــةكان 
وةشانى كةظرةكان، هةروةها 

َ
لةيةكهةل

 بةكاردَينن وةك 
َ

ئةوكرمانة خاك و خؤل
خواردن و ثاشان دةيكةنةوة ناو زةوى 
كةئةمـــة دةبَيتةهؤكارى كةشـــكارى 

فيزيايى و كيميايى لةهةمانكاتدا.
لةئــــةنجــــامـــى دةركــــردنـــى 
دووانؤكســـيدى كاربـــؤن لةكـــردارى 
هةناسةداندا و هةندَيك ماددةي ترشى 
ئةندامى  لةكاتى ذياندا دةبَيتةهؤكارَيك 

بؤ ِروودانى كةشكارى.  
5. كشان وضوونةوةيةك بةطةرمى

زةوى  ِرووى  ســـةر  كةظرةكانـــى 

بةبةرضاوى طشـــت اليةكـــةوة ِرؤذانة 
طةرمبـــوون  ســـووِرَيكى  تووشـــى 
لةئةنجامى  دةبـــن،  وســـاردبوونةوة 
جيـــاوازى ثلةكانى طةرمى لةشـــةو و 
ِرؤذدا و لةوةرزَيكةوة بؤ وةرزَيكى ديكة 
دةبنةهؤي ئةوةى كة بةطةرما بكشَين 
و بةســـةرما بَينةوةيةك، بَيطومان ئةم 
كةظرةكة  ِرووى  لةســـةر  كـــردارةش 
خَيراتـــر ِروودةدات وةك لةنـــاوةوةى 
ئةمةش دةبَيتةهؤى شكان و درزبردنى 

كةظرةكان.
لةهةندَيك ناوضةكانى جيهاندا وةك 
بيابانـــةكان و ناوضة شـــاخاوييةكاندا 
جيـــاوازى ثلـــةى طةرمـــى لةِرؤذَيكى 
بةهاريدا لةوانةيـــة لةنَيوان 5- و25+ 
ثلةى سيليزيدا بَيت، لةِراستيدا تائَيستا 
ئاخؤ  كة  ِراســـتنةبؤتةوة  سةدلةسةد 
جياوازى 30 ثلةى ســـيليزي دةبَيتة 

كةرتبوونى كةظرةكان.
لةتاقيطةكانـــدا كةظرَيكى طرانايت 
ضةندةهاجار بـــؤ جياوازى 100ثلةى 
ســـيليزي طةرم و ســـاردكراوةتةوة، 
م درزى تَينةكةوتووة! ئةمة ئةوة 

َ
بـــةال

ناطةيةنَيت كةجيـــاوازى ثلةى طةرمى 
كارناكات، ضونكـــة بارودؤخى تاقيطة 
لةتاقيطةدا  لةسروشـــت،  زؤرجياوازة 
ئيش لةسةر ثارضةيةك بةرد دةكرَيت، 
م لةسروشـــتدا كاريطةرى  لةسةر 

َ
بةال

قةبارةى شـــاخةكان هةن و هةروةها 

ئةوكاريطةرييـــةش بـــؤ هةزارةهـــا و 
 بةردةوام دةبَيت. 

َ
بطرة مليؤنةها سال

و  لةدارســـتانةكاندا  ئاطر  كةوتنةوةى 
ســـووتانى دارةكان هؤكارَيكى ديكةية 
بؤ خَيراكردن و ضاالككردنى كةشكارى 

ميكانيكى.
۹ كةشكارى كيميايى

ئةوكةظرانةى كة بؤماوةى هةزاران 
 لةبـــةردةم هةوا و 

َ
و مليؤنةها ســـال

ئـــاودان بَيطومان كارلَيكـــى كيميايى 
لةنَيوان خاوةكانى ناو كةظرةكة و ئةو 
هؤكارانةدا ِروودةدات و دةبَيتة ِروودانى 
 Chemical كيميايـــى  كةشـــكارى 
weathering، لـــةو كردارة طرنط و 
ضاالكانة كة دةبنة ِروودانى كةشكارى 
و   ئاوانـــدن  و  توانـــةوة  كيميايـــى، 

ئؤكسان.
1. توانةوة

هةمـــوو  و  ئاشـــكراية  ئـــةوةى 
دةزانني هةندَيك لةخاوةكان بةئاسانى 
هةندَيكـــى  و  دةتوَينـــةوة  لةئـــاودا 
ديكةيان ناتوَينـــةوة، كةواتة توانةوة 
Dissolution بريتييـــة لةكـــردارى 
توانةوةى ماددةكان، بؤنموونة ئةطةر 
ثارضةيةك لةخاوى هااليت بخةيتة ناو 
كةمَيك ئاوةوة ئةوا يةكسةر دةتوَيتةوة 
دةكات،  دروســـت  تواوةيـــةك  و 
َيكى كوارتز 

َ
لةهةمانكاتدا ئةطةر كريستال

بخةيتة ناو ئاوةكةوة ئةوا زؤر بةكةمى 
هةست بةتوانةوةى دةكةيت و بةنزيكى 

ةكة وةك خؤى دةمَينَيتةوة.
َ
كريستال

ئةطةر بمانةوَيت بةساكارى كردارى 
توانـــةوة ِروونبكةينةوة ئةوا دةتوانني 
يت وةربطرين، 

َ
نموونةى توانةوةى هاال

ةكة ثَيكدَيت لةئةتؤمةكان ئةم 
َ
كريستال

ئةتؤمانة بةهَيزَيك ثَيكةوةبةســـرتاون 
ئةويش بؤندةكانة، لةهةمانكاتدا هَيزى 
ئةتؤمةكان  لةضـــواردةورى  كارةباش 

وَينةى ذمارةى 1
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ئةتؤمةكان  جياكردنـــةوةى  ـــى 
َ
هةول

دةدةن. ئةطةر بؤندةكانى نَيوان ئةتؤم 
لةهَيزى  بوو  بةهَيزتر  ةكة 

َ
و كريســـتال

دةرةوةى  بؤ  ئةتؤمةكة  كَيشـــكردنى 
ةكة 

َ
كريســـتال ئـــةوا  ةكة، 

َ
كريســـتال

ئةطةر  خؤ  دةمَينَيتـــةوة،  بةجَيطريى 
هَيزى كَيشكردنةكة بةهَيزتر بوو، ئةوا 
ةكة ِرادةكَيشَيت 

َ
ئةتؤمةكان لةكريستال

 H2Oو كردارى توانةوة ِروودةدات، ئاو
ئؤكسجني  دووجةمســـةرة،  طةردَيكى 
حةزى زؤرى بةوةرطرتنى ئةليكرتؤنة كة 
لةهايدرؤجينةوة دةردةضَيت و لةدةورى 
ئؤكســـجني كؤدةبنـــةوة، كةواتة دوو 
هايدرؤجينةكـــة بةبارطةيةكى موجةب 
ئةليكرتؤنةكان  ضونكـــة  دةمَيننةوة، 

ضوون بؤ الى ئؤكسجني.
يت 

َ
َيكى خاوى هاال

َ
كاتَيك كريســـتال

دةخرَيتة نـــاو ثةرداخَيك ئاوةوة، ئةو 
ئةتؤمة ئؤكسجينة بارطة سالبانة لةناو 
ئايؤنى ســـؤديؤمى موجةب  ئاوةكةدا 
و جياى  يتةكةوة 

َ
لةهاال ِرادةكَيشـــَيت 

دةكاتـــةوة، لةهةمانكاتـــدا ئةتؤمـــة 
هايدرؤجينة موجةبـــةكان ئايؤنةكانى 
كلؤراينى ســـالب ِرادةكَيشَيت -بِروانة 

شَيوةى ذمارة 2.
بَيطومـــان توانةوة لةئـــاودا زياتر 
دةبَيت كاتَيـــك ئاوةكة ترش يان تفت 
بَيـــت، تواوةيةكـــى تـــرش ئايؤناتى 
هايدرؤجينـــى H+  بـــةزؤرى تيايـــة، 
م تـــواوة تفتـــةكان بِرَيكى زؤر 

َ
بـــةال

  +OH هايدرؤكســـيلى  لةئايؤناتـــى 
تياداية، ئاوةتفتةكان يان ترشـــةكان 
توانـــاى توانةوةيان زياتـــرة، ضونكة 
لةئايؤنةكانى  زؤرتـــر  بِرَيكى  دةتوانن 
هايدرؤجني و هايدرؤكسيل ئامادةبكةن 
لةثَينـــاو جياكردنـــةوةى ئةتؤمةكان 
ةكان، بؤنموونة بةردى كلس 

َ
لةكريستال

.CaCO3 ثَيكدَيت لةخاوى كالسايت

م 
َ
 كالسايت لةئاودا دةتوَيتةوة، بةال

لةترشدا زؤر خَيراتر دةتوَيتةوة، ئةطةر 
ؤثَيك لةترش بخةيتةســـةر بةردَيكى 

َ
دل

كلس ئـــةوا يةكســـةر كارلَيكدةكات و 
دةيتوَينَيتةوة -بِروانة وَينةى ذمارة3.

ئـــةو ئـــاوةى كـــة لةسروشـــتدا 
كاتَيك  نييـــة،  هةية هةرطيـــز خاوَين 
لةبةرطةهةواوة  كاربؤن  دووانؤكسيدى 
دةتوَيتةوة لةئاوى باراندا ئةوا ترشَيكى 
بَيهَيز كة ناودةبرَيت بةترشى كاربؤنيك 
دروســـت دةبَيت، ثيسبوونى ذينطة و  

بةهةمان شَيوة كةظرةكان دةتوَينَيتةوة 
و ئةشـــكةوتةكان دروست دةكات. بؤ 
ئاسانكارى ئةم دوو هاوكَيشة كيمياييةى 
نيشان  كردارةكة  بةساكارى  خوارةوة 

دةدات: 

  Co2 + H2O  H2CO3

 H
+ + HCO3

-

كاربؤن،: ئؤكسيدي  دوانة   :CO2

ترشـــي   :H2CO3 H2Oئـــاو، 
كاربؤنيـــك،H+: ئايؤنـــي هايدرؤجني، 

HCO3 : ئايؤني بيكاربؤنايت
  CaCO3 + H+  Ca+2+

 HCO3
-

 :+H كالســـايت،   :CaCO3

 :Ca+2 هـــايـــدرؤجـــني،  ئــايؤنـــي 
–HCO:ئايؤني 

كاليســـيؤم،3 ئايؤني 
بيكاربؤنايت

2. ئاواندن
  Hydrolysis  ئاوَين يان ئاواندن
بريتيية لةئاوةشيبوونةوة، كارلَيكَيكى 
كيميايية كاتَيك ئايؤنةكانى هايدرؤجني 
شـــوَينى ئايؤنةكانـــى ديكـــةى نـــاو 
دةبَيتة  بةطشـــتى  خاودةطرَيتـــةوة. 
وةك  خاوةئاوييةكانى  دروســـتبوونى 
توانـــةوةى  يـــان  خاوةقوِرييـــةكان 
لةكردارى  كةواتة  كالســـايت.  تةواوى 
 يةكَيك لةخاوةكانى 

َ
ئاوَيندا، ئاو لةطةل

وخاوَيكى  كارلَيكدةكات  ناوكةظرةكةدا 
نوَى ثَيكدةهَينَيت كة لةثَيكهاتةكةيدا 
ئاوى تياداية.زؤربـــةى خاوة باوةكان 
ئــــاوةشـــيبـــوونةوةوة  لةِرَيطـــةى 
دةوةشَين. بؤنموونة خاوى فيلدسثاِر 

َ
هةل

ى زةويدا، 
َ
وترين خـــاوة لةتوَيكل

َ
كة بال

لةم ِرَيطةيةوة تووشى كةشاندن دةبَيت 
وخاوةقوِرييـــةكان دروســـت دةكات، 
ئةم هاوكَيشـــة كيمياييـــةى خوارةوة 

كردارةكة بةساكارى نيشان دةدات:
 2KAlSi3O8 +  2H+ +    
 H2O   Al2Si2O5(OH)4

   + 2K+ + 4SiO2

ئؤرســـؤكلَيس   :2KAlSi3O8
(فيلدسثاِر)،+ 2H: ئايؤنى هايدرؤجني، 
 :Al

2
Si

2
O

5
(OH)

4
ئـــاو،   :H2O

:+2K ، (خاوَيكى قوِريية) كائؤلينايت
ئايؤني ثؤتاسيؤم، 4SiO2: سليكا 

خـــاوى كوارتـــز  تةنيـــا خاوَيكى 
سليكاتى كةظر دروستكةرة كة نابَيت 
بةخاوةقوِرييةكان. خـــاوى كوارتز بؤ 
كةشكارى كيميايى زؤر خؤِراطرة و زؤر 
بةكةمـــى دةتوَيتةوة، كاتَيك بةردَيكى 
طرانايت تووشى كةشكارى دَيت، ئةوا 
فيلدســـثاِر و خاوةكانى ديكةى خاوة 
م 

َ
قوِرييةكان دروســـت دةكـــةن، بةال

بةسةربةســـتى  كوارتز  ةكانى 
َ
دةنكؤل

دةمَيننـــةوة لةكةظرةكة جيادةبنةوة. 
هةرئةوبةهَيزى و بةرطرى لةكةشكارييةية 
كة وادةكات خاوى كوارتز يةكَيك بَيت 
لةثَيكهاتة سةرةكييةكانى لم و  بةردى 

 .Sandstone  ِّـني
3. ئؤكسان

ئؤكســـان Oxidation  بريتيية 
 

َ
لةيةكطرتنى كيميايى ئؤكسجني لةطةل

ماددةيةكـــى ديكةدا و دروســـتكردنى 
ئؤكسيدى ماددةكة. زؤربةى توخمةكان 
 ئؤكسجينى بةرطةهةوادا كارلَيك 

َ
لةطةل
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دةكةن. نموونةيةكى ســـاكار ئاســـن 
 

َ
تووشـــى ذةنط دةبَيت كاتَيك لةطةل

ئاو يان هةوادا بةر يةكدةكةون. ذةنط 
وترين كردارى ئؤكســـانة كة 

َ
كردن بال

بةِروونـــى لةضـــواردةوردا دةبينرَيت. 
وة لةزؤربةى خاوةكاندا 

َ
ئاسن  زؤر بال

و كاتَيك تووشى ئؤكسان دةبَيت، ئةوا 
دةوةشَيت و شيدةبَيتةوة. 

َ
خاوةكة هةل

زؤر لةتوخمة بةنرخةكان وةك ئاســـن 
ومس وقوِرقوشـــم و زينك وةك خاوة 
  Sulfide minerals طؤطرديدةكان 
لةناو نيشتووة خامةكاندا هةن. كاتَيك 
تووشى ئؤكسان دةبن لةِرَيطةى كردارى 
كارلَيك  طؤطردةكة  ئةوا  كةشكارييةوة 
دةكات و ترشى طؤطرديك (سةلفةريك) 
دروســـت دةكات كة ترشَيكى بةهَيزة. 
ئةم ترشـــة بةناو ئاوى ِرووبارةكان و 
ودةبَيتةوة، كة ئةمة 

َ
ئاوى ذَيرزةويدا بال

لةوانةية زيان لةزينـــدةوةران بدات و 
ئازاريان بدات.

كاريطةرى كةشكارى لةسةر كةظرةكان
وةك ئامـــاذةم ثَيـــدا كردارةكانى 
كةشـــكارى بةهـــةردوو جؤرةكةيةوة 
زؤركات ثَيكـــةوة كاريطةرييان دةبَيت 
م جؤرى 

َ
بـــةال لةســـةر كةظـــرةكان، 

بةردةكان و سيفاتةكانيان وةك بوونى 
كونيلـــة و ثَيكهاتة و تنراو و هتد... بؤ 
ى هةية لةكاراكردن يان الوازى 

َ
خؤى ِرؤل

هةندَيك  بؤنموونـــة  ئةوكردارانـــةدا، 
وةكان بةكورتى باس 

َ
لةكةظـــرة بـــال

دةكةم:
طرانايت: كةظرَيطى ئاطرينى ثتةوى 
ة زبـــرة ثَيكدَيت لةخاوةكانى 

َ
دةنكؤل

 
َ

فيلدســـثاِر و كوارتـــز و مايكا لةطةل
ناســـةرةكييةكان،  لةخـــاوة  كةمَيك 
ييةكى زؤر و لةثلةى 

َ
بَيطومان لةقووال

طةرمى بـــةرز و ثةســـتانى طةورةدا 
دروست دةبَيت، كةواتة كاتَيك دَيتةسةر 
ِرووى زةوى ئةوا بارودؤخ زؤرجياوازة 
وةك لةوةى كة تيايدا دروســـت بووة. 
هةربؤية وةك بينرا لةسةر ِرووى زةوى 
بوون وةك 

َ
تووشى كةرتبوون و بةتوَيكل

فيلدسثاِرةكانة  هةرضى  دةبَيت،  ثياز 
بةخَيرايى تووشـــى كةشكارى دَين و 
كةمَيك  مايكا  خاوى  دةوةشـــَين، 

َ
هةل

بةبـــةراورد  شـــيدةبَيتةوة  خاوتـــر 
ئةويش  م 

َ
بـــةال فيلدســـثاِردا،   

َ
لةطةل

ئاســـانكارى  كةرتبوونةكانـــى  ِرووى 
طةورةدةكات بؤ ضوونة ناوةوةى ئاو 
وةشـــاندنى و ِروودانى ئؤكسانى 

َ
و هةل

ئاســـنةكةى، ثَيضةوانةى ئةم خاوانة 
خاوى كوارتز بةخؤِراطرى دةمَينَيتةوة 
جؤرةكـــةى  هـــةردوو  بةرامبـــةر 
كةشكارى وةك ثاشماوةيةكى نةطؤِراو 
دةمَينَيتةوة، هةرئةمةش وادةكات كة 
بِرى ثاشـــماوةى كةشكارى  زؤرترين 

طرانايت بريتيية لةكوارتز.
ة 

َ
ت: كةظرَيكى ئاطرينى دةنكؤل

َ
بازل

ســـةرةكى  بةشـــَيوةيةكى  كة  وردة 
ثَيكهاتـــووة لةخاوةكانى فيلدســـثاِر 
كةظرى  ِرووى  وثايرؤكسني،  وئؤليظني 
ت بةطشـــتى كون كونة و شَيوةى 

َ
بازل

دةرةوةشى وةك ستوونةكة بةدرز  يان 
نَيوانـــةِروو دةورةدراوة، هةرئةمةش 
وادةكات كـــة ِرادةى كةشـــكارى زؤر 

كاريطةر بَيت لةسةرى.
ئؤليظني وثايرؤكســـني و فيلدسثاِر 
لةوخاوانـــةن كة بةخَيرايى تووشـــى 
كةشكارى دةبن و بةتايبةتى كةشكارى 
كيميايـــى، كوارتـــز نييـــة لةكةظرى 
تدا، هةر بؤيـــة زؤربةى خاوةكان 

َ
بازل

بةخـــاوة قوِرييةكان  لةكؤتايدا دةبن 
و ئؤكســـايدةكانى ئاســـن، بةرهةمى 
ت بةشَيوةيةكى 

َ
كةشكارى كةظرى بازل

َيكى سوور يان 
َ
ســـةرةكى خاك وخؤل

قاوةيية.
بةشـــَيوةيةكى  ِّــــني:  بـــةردى 
ةكانى 

َ
لةدةنكؤل ثَيكهاتووة  سةرةكى 

خـــاوى كوارتـــز و بِرَيكـــى جيـــاواز 
بـــةردةكان و فيلدســـثاِر  لةثارضةى 
باســـكرا  وةك  خاوةقوِرييـــةكان،  و 
خـــاوى كوارتـــز خؤِراطـــرة بةرامبةر 
جؤرةكانـــى كةشـــكارى و هةرضـــى 
ماددة ســـمنتييةكةى (لكَينةرةكةى) 
تووشـــى كةشكارى  ئةوا  كةظرةكةية 
دةوةشـــَيت و بَيهَيزى 

َ
دةبَيـــت و هةل

وتريـــن جـــؤرى ماددةى 
َ
دةكات، بال

لكَينةر بريتيية لةكالسايت و ئؤكسيدى 
ئاسن و كوارتز.

بةشـــَيوةيةكى  كلـــس:  بـــةردى 
ثَيكدَيت،  كالسايت  لةخاوى  سةرةكى 
ؤمايت 

َ
هةرضةندة خاوةقوِرييةكان و دؤل

بةكةمى  ديكـــة  و هةندَيـــك خـــاوى 
دةبينرَين، بَيطومان بةردةكلسييةكان  وَينةى ذمارةى 2
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زؤرترين توانةوةيـــان تووش دةبَيت، 
تةنيا لةوناوضانةدا نةبَيت كة كةش و 

هةوايةكى يةكجار وشكى هةية، 
توانةوة،  ناوضةكانـــدا  لةزؤربةى 
دةبَيتةهؤى  و  دةكات  ثانرت  درزةكان 
ئةشـــكةوتةكان،  بوونـــى  دروســـت 
ثَيكهاتووةكلســـييةكان  لةوناوضانةدا 
ةكان دروســـت دةكـــةن. لةناوضة 

َ
دؤل

وشكانييةكاندا لةبةر كةمى كاريطةرى  
شاخةكان  بةردةكلسييةكان  توانةوة 

دروست دةكةن. 
بـــةردى قوِريى ثةِرةيـــى: لةبةر 
الوازى ونةرمـــى كةظرةكة زؤرخَيراتر 
لةكةظرةكانى ديكة تووشى كةشكارى 
دةبَيـــت. لةبةرئـــةوةى بِرَيكـــى زؤر 
لةخاوة قوِرييةكانى تياداية كةتواناى 
لةئةنجامدا  و  هةيـــة  ئاويـــان  مذينى 

دةئاوسَين و دةشكَين ورد دةبن.
َ
هةل

كةشـــكارى  قســـةكان  ثوختةي 
وردبـــوون  لةكـــردارى  بريتييـــة 
ِرووى  كةظرةكانـــى  وشـــيبوونةوةى 

كارلَيككردنـــى  بةِرَيطةكانـــى  زةوى 
 بةرطةهةوا 

َ
فيزيايى و كيميايى لةطةل

و بةرطى ئاويدا. 
ني 

َ
ـــني يـــان دامال

َ
هةرضـــى  ِرامال

 و بةرد لةسةر 
َ

ينى خؤل
َ
بريتيية لةِرامال

ِرووى زةوى.  كةشـــكارى ميكانيكى 
يـــان فيزيايـــى بريتييـــة لةشـــكان 
وثارضةثارضةبوونـــى كةظـــرةكان بؤ 
شـــيبوونةوةى  بةبَي  ورد  ةى 

َ
دةنكؤل

ثةســـتان  الضوونى  وةك  كيميايـــى، 
وشـــكان بةســـتن و كِراندن و ضاالكى 

زيندةوةران و كشـــان و ضوونةوةيةك 
بةطةرمى.

دةبَيتةهؤى  كيميايي  كةشـــكارى 
وةشاندنى كةظرةكان 

َ
شيبوونةوة و هةل

كيمياييـــةوة  ثَيكهاتـــةى  لـــةِرووى 
خاوةكانى  بةكارلَيككردنـــى  ئةوةش 
بةرطةهةوادا.   

َ
لةطـــةل كةظرةكان  ناو 

كةشـــكارى  بؤكردارةكانى  نموونةش 
كيميايى، توانةوة و ئاوَين و  ئؤكسانة، 
كردارةكانـــى  كؤتايـــى  بةرهةمـــى 
كةشـــكارى بـــةزؤرى بريتيية لةخاك 
دا بةكاردَيت، 

َ
 كة لةكشـــتوكال

َ
وخـــؤل

وَينةى ذمارةى 3
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بَيطومان جؤروثَيكهاتةى كةظرةكان و 
ى 

َ
كةش وهـــةواى باو لةناوضةكةدا ِرؤل

ســـةرةكييان هةية لةكاراكردن و بِرى 
ِروودانى كردارةكانى كةشكاريدا.
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ثَيكوتةي ئةنفلؤنزا دةبَيتةهؤي شَيرثةنجة؟ 
مدانةوةي ئةو مةترسيانةي بةرامبةر 

َ
ِريكخراوي تةندروستي جيهاني لةوةال

ماددةي ســـكوالني لةثَيكوتةي ئةنفلؤنزادا لةئارادابـــوون و طواية دةبَيتةهؤي 
تووشبوون بةشـــَيرثةنجة، ِرايطةياند ماددةي سكوالني بةشَيوةيةكي سروشتي 
  و مرؤظيشـــدا هةيةو لةمرؤظدا لةناو جطةردا 

َ
بةرهـــةم دَيت  و لةِرووةك  و ئاذةل

دروســـت دةبَيت  و لةســـوِري خوَيندا دةســـوِرَيتةوة.
َيك خـــؤراك و ئامادةكراوي جوانكاري  و هةنديك دةرمان 

َ
 هةروةها لةكؤمةل

 و ثاشـــكؤ خؤراكيةكاندا هةية كة لةدةرمانخانةكانـــدا تةنانةت بَي ِرةضةتةي 
م لةِرووي دروســـت كردنييةوة لةزةيتي ماسي 

َ
ثزيشكيش دةفرؤشـــريت، بةال

دةردةهَينريـــت بةتايبةتـــي زةيتي جطةري قـــرش وةك ماددةيةكي طرنطيش 
لةدؤخـــة بَيخةوشـــةكةيدا لةدروســـكردني زؤرَيك لةئامادةكراوة ثزيشـــكي  و 

دةرمانســـازي  و ثَيكوتةكاندا، بةكاردةهَينرَيت. 
ةتيان داوة 

َ
ي 1997 ةوة مؤل

َ
تة تةندروســـتيةكان هةر لةســـال

َ
دةســـةال

بةبةكار  هيناني بِري 10 مليطرام لةيةك دؤزي ثَيكوتةي ئةنفلؤزادا لةذمارةيةك 
تانـــي ئةوروثيـــدا، هـــؤكاري بةكارهَينانيشـــي لةثَيكوتةكانـــدا بؤئةوة 

َ
لةوال

دةطةِرَيتـــةوة هانـــي زياتر بةرطريكردنـــي لةش دةدات دذي نةخؤشـــيةكان 
هةروةهـــا بؤ زياد كردني توانســـتي ئةو ثَيكوتانة بةكاردَيت كةهَيشـــتا لةذَير 
ي 

َ
تاقيكردنةوةدان وةك ئانفلؤزا درمةكان  و ثَيكوتةكاني دذة مةالريا كةلةهةول

ثةرةســـةندنيدان. 
ِراثؤرتةكـــةي ِرَيكخـــراوي تةندروســـتي جيهاني ئةوةشـــي لةخؤطرتبوو 
ماددةي ســـكوالني بةثَيكهاتةيةكي طرنط دادةنرَيت لةهةندَيك لةو ضارةسةرة 
مداوةي 

َ
 ثَيكوتةكاندا بؤ بةهَيز كردني وةال

َ
 دةكرَيت لةطةل

َ
تةواوكةرانةي تَيكةل

ي 1997 يشـــةوة بيست  و دوومليوَين دؤز لةثَيكوتةي 
َ
بةرطري لةش، هةرسال

نيايـــةوة بةكارهاتووة و ئةم ثَيكوتةية بؤهةر 
َ
شـــريؤن بؤ ئةنفلؤزا بةوثةِري دل

ينةوة كلينيكيانةش 
َ
دؤزَيك دة مليطرام لةماددةي سكواليني تَيداية، ئةو لَيكؤل

كةلةسةر ئةم ثَيكوتةية ئةنجامدراون تائَيســـتا هيض كاريطةريةكي ترسناكيان 
ني شـــريةخؤرةش بةكارهاتووة. 

َ
نياييةوة بؤمنداال

َ
ئاشـــكرا نةكردووة و بةدل

ســـةبارةت بـــةو بؤضوونةش كةمـــاددةي ســـكواليني نـــاو ثَيكوتةكان 
مةترســـيدارة لةوةوة هاتووة هةندَيك لةتوَيذةران كَيشـــة تةندروســـتيةكاني 
ســـةربازة كؤنةكاني كةنداو لةشةِري كةنداودا بةســـتؤتةوة بةئةطةري بووني 
كاريطـــةري خراثي بووني ماددةي ســـكوالني لةو ثَيكوتانةي ئةو ســـةربازانة 

لةكاتي شـــةِردا وةريانطرتووة.
وكراوانة ثَيشـــنياري ئـــةوة دةكات كةهةندَيك لةو 

َ
 يةكَيك لةو ِراثؤرتة بال

ة ثيسســـةيان وةرطرتووة دذة تةنييان 
َ
ســـةربازانة كةثَيكوتةي دذة ئةسكةل

بةرامبـــةر بةماددةي ســـكوالني هةبووبَيت و ئـــةو دذةتةنانـــة بووبَيتةهؤي 
م لةئيســـتادا ئةوة ئاشكرابووة 

َ
توشـــبوونيان بةثةكةوتني جةســـتةيي، بةال

كةماددةي سكوالني نةكراوةتة ناو ئةو ثَيكوتانةوة كةلةو كاتةدا بةو سةربازانة 
جياوازيش جةخت لةســـةالمةتي ماددةي ســـكوالني دةكةن لةثَيكوتةكاندا و 

َيكي زؤر لةكةســـاني بةتةمةنيش بةكارهاتوون. 
َ
تةنانةت بةكؤمةل
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لـــةم طةردوونةدا  هةموو شـــتَيك 
لةطةرديلة ثَيكهاتووة كة ثَيي دةوترَيت 
ئةتـــؤم، لةضةقي هةمـــوو ئةتؤمَيكدا 
ناوك هةية كة ثَيكهاتووة لةثِرؤتؤن و 
زؤر  بؤشي  ناوكدا  بةدةوري  نيوترؤن، 
هةية كة ورديلـــةي بضووكيان تَيدايةو 
لةِرةوطـــةي خؤيانـــدا دةخولَينةوة و 
لةكاتَيكدا  ئةلكرتؤن.  دةوترَيت  ثَييان 
بارطةيةكيان  جـــؤرة  هيـــض  نيوترؤن 
نةطرتووة، ِثرؤتؤن بارطةي موجةبي  

َ
هةل

طرتـــووة و  ئةلكرتؤنيش بارطةي 
َ
هةل

بارطة موجةب و سالبةكانيش  سالب، 
يةكرتيي ِرادةكَيشن. 

كةواتـــة وزةي كارةبـــا بريتييـــة 
ئةلكـــرتؤن  لَيشـــاوي  لةِرؤيشـــتني 
بةطةيةنةرَيكدا و ئةمةش ثَيي دةوترَيت 
تةزووي كارةبا.  ئةمةش سةرضاوةي 

دروست بووني كايةي موطناتيسية كة 
بووة بريؤكةي لةدايكبووني داينةمؤي 
كارةبا، بةدرَيذايي سةدةكاني ِرابردوو 
سةرســـوِرمان  جَيطةي  ببووة  كارةبا 
 زاناياندا، تا 

َ
و بةربةرةكانـــي لةطـــةل

دواتـــر دؤزييانةوة و طةيشـــتنة ئةو 
دةرئةنجامةي كة ضؤن ضؤني بةرهةمي 

بهَينن.
ي 600 ث.ز 

َ
لةدةوورووبةري ســـال

لَيكخشـــاندني  دياردةي  يؤنانييةكان 
بارطـــةي كارةبايان دؤزييـــةوة، ئةم 
ماوةي  بؤ  سةرسوِرهَينةرةش  دياردة 

 بةشاراوةيي مايةوة.
َ

2000 سال
ي 1600 

َ
تـــا لةدةوروبةري ســـال

ز-دا زانـــاي ئينطليزي وليةم طيلبَيرت 
تؤذينةوةي لةســـةر كاريطةري تةزوو 
وموطناتيس كرد و بؤ يةكةمجار وشةي 

ئةلكرتؤني لةســـةر تيؤري موطناتيس 
ي 1660 ز-دا زانا 

َ
تؤماركرد. لةســـال

ئؤتؤ فؤن طؤركي كارةباي ســـتاتيكي 
-نةطؤِري- دؤزييةوة.

بةناوي  ئةوروثي  ديكةي  زانايةكي 
ي 1675 ي ز-دا 

َ
ي لةســـال

َ
ِرؤبَيرت بؤل

دووركةوتنةوة و نزيكبوونةوةي بارطة 
دؤزييةوة،  لةبؤشاييدا  كارةباييةكاني 
ي 

َ
زاناي ئينطليزي ستيفن طراي لةسال

1729ز دا ليستَيكي لةماددة طةيةنةر 
ي 

َ
َين كرد، لةسال

َ
و نةطةيةنةرةكان ثؤل

1733 ز يشدا زاناي فةِرةنسي شارل 
دوفاي دوو جؤر لةكارةباي وةسفكرد 
كة ثاشان بةكارةباي سالب و موجةب، 
ناوبرا. ثاشان زاناي ئةمريكي بنيامني 
فرانكلني دواي ضةند تاقيكردنةوةيةك 
طةيشتة ئةو دةرئةنجامةي كة هةورة 

سةرضاوةكاني وزةي كارةبا 
ئةندازيار محةمةد ساَلح دوكاني*
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هةية. كارةبايي سروشتَيكي بروسكة
دؤزينةوةي و تاقيكردنـــةوة زؤر 
دوابةدواي و خَيرا بةشَيوةيةكي ديكة
ئةوة بوارةدا، بـــةم  يةك طوِروتينيان
تا

َ
ظؤل ئةلكســـةندةر ي

َ
ئيتال بوو زاناي

1800 ز- دا  ي
َ
ســـال لةدةوورووبةري

دروستكرد. كيميايي ثاتري يةكةم
زانايةكي  1820 ز-يش ي

َ
لةســـال

كة دانيماركـــي ئـــةوةي خســـتةِروو
لةنَيوان هةيـــة ثتةو ثةيوةنديةكـــي
لةاليةن ئةمةش موطناتيسدا، و كارةبا
جةختي ئةمثَيـــرةوة ماري ئةندريـــة
كة بوو هةر ئةميش كرايةوة و لةسةر
دؤزيةوةو كارةباي تـــةزووي ثَيوانةي

ئةمثَير. نا ناوي
زانـــا  ز-دا  1826 ي

َ
لةســـال

بةرطري يـــش ئؤم- جؤرج ســـيمؤن 
ئؤم، نا دؤزييةوة و نـــاوي كارةبـــاي

 
َ

ماكسويل زانا دا 1864 ز- ي
َ
لةســـال

ثَيكهاتة هةموو بؤ طشتي ثَيناسةيةكي
تا دؤزييةوة، كارةباييةكان -هاوكَيشة-
ئةديسؤن ئةمريكي زاناي لةثاشانيشدا
تواني ديكةي دؤزينةوةكاني سةرةِراي
كارةبا ؤثي

َ
طل ثراكتيكي بةشَيوةيةكي

ِرووناك بؤ و جيهانمـــان ئاراوة بخاتة
بكاتةوة.

وزة بةرهةمهَيناني سةرضاوةكاني
كة ســـةرضاوانةي يةكـــةم: ئـــةو
هةية نوَيبوونةوةيان تواناي وزةكانيان

نوَيوةبوو. وزةي دةووترَيت ثَييان و
كة ســـةرضاوانةي ئـــةو دووةم: 
نوَيبوونةوةيان توانـــاي وزةكانيـــان
وزةي دةووترَيـــت ثَييـــان و  نييـــة 

نوَيوةنةبووةوة.
وزةي  ســـةرضاوةكاني  يةكـــةم:

 RENEWABLE نوَيوةبوو

 Hydro ئةلكرتيك ثاوةر  ۹هايدرؤ
Electric Power

وشةيةكي   Hydroهايدرؤ وشةي
دةطةيةنَيت، ئـــاو ماناي  و يؤنانيـــة
لـــة بريتييـــة ئةمجـــؤرة وزةيـــةش
ةي

َ
جوول بةهؤي كارةبا بةرهةمهَيناني

وَيســـتطانة ئةمجؤرة بؤية ئـــاوةوة،
شـــاخاوية ناوضةي نزيـــك دةكةونـــة
ِرَيِرةوي لةوَيـــدا كة تةنطةبـــةرةكان
لـــةم هةيـــة، ئاوةكـــة طووِروتينـــي
بارين بةفر و باران بِري ناوضانةشـــدا
بووني دروســـت دةبنةهـــؤي زؤرةو 

و ِرووبار. جؤطةلة
وزةي ة

َ
جوول ثاوةر هايدرؤئةلكرتيك

كارةبايي، وزةي ئـــاو دةطؤِرَيت بـــؤ
بةردةوام تؤِربينةكان ندنـــي

َ
بؤ جووال

و هةية ئاو بةِرَيِرؤيشتني ثَيويســـتمان
بةنداوَيك ثَيويستة مةبةستةش ئةم بؤ
عةمبار تيـــادا ئاوةكةي هةبَيـــت تـــا
ثةنطخواردووةكة ئاوة ثاشان بكرَيت،
كة بؤِرييةكةوة جـــؤرة ضةند لةِرَيـــي
دةكةن تيا دروســـت ـــةووزةي

َ
جوول

بؤ دةطوازرَيتـــةوة لةبةنداوةكـــةوة
و دةيانخولَينَيتـــةوة و تؤِربينـــةكان
دروســـت تيادا ميكانيكيان وزةيةكي
بةتةوةرةي ئةوانيش ئةطـــةر دةكات،
وزةي ئةوا بةســـرتا بن داينامؤيةكةوة

بةرهةمدَيت. كارةبا
كة كارةبايـــةي وزة بـــِري ئـــةو
دَيت بةرهةم وَيســـتطانةدا لةمجـــؤرة
ةووزةي

َ
جوول ِرَيذةي دةوةستَيتةسةر

ئاوةكة جياوازي بـــةرزي و ئاوةكـــة
بؤ ذَيرةوةي لةسةرةوةي بةنداوةكةوة
َين

َ
دةل ثَيي ئةمةش كة تؤِربينةكان الي

.HEAD
 1880 ي

َ
لةســـال يةكةمجـــار  بؤ 

ئةمةريكا مَيشـــينطان-ي ز لةشـــاري
بةرهةمهَيناني وَيستطةية بؤ ئةمجؤرة
يةكـــةم بةكارهـــات، وزةي كارةبـــا
لة30ي هايدرؤئةلكرتيك وَيســـتطةي

1882 لةسةر  ي
َ
ســـال ســـَيثتةمبةري

ِرووباريفؤكسلةويسكؤنسنيبنياتنرا،
باســـة هايدرؤثاوةر ئةوةي شـــاياني
لة بيني مَيذوويـــي َيكـــي طرنطـــي

َ
ِرؤل

ئةويش طادا،
َ
كؤمةل بةثيشةسازيكردني

بؤ ي
َ
كشـــتوكال طاي

َ
كؤمةل بةطؤِريني

ثيشةســـازيي خاوةن طايةكـــي
َ
كؤمةل

بةتوانا.
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هايدرؤئةلكرتيك ثاوةر وزةي ئةمِرؤ
بةرهةمهَينانـــي وزةي 20%ي كـــؤي
كيشـــوةري فةراهةمدةكات، كارةبـــا
طةشةسةندني ناوضةي خَيراترين ئاسيا
طةورةترين لةضيندا و هايدرؤية وزةي

بنياتنراوة. هايدرؤ وَيستطةي
ثاوةر هايدرؤئةلكرتيك كارةبـــاي
ذينطة لةسةر هيضكاريطةرييةكيخراث
بةرهةمهَيناني تَيضووني بِري و دانانَيت
كةمرتة ويســـتطانةدا وزة لةمجـــؤرة

مي.
َ
هةل ويستطةي

َ
لةطةل بةبةراوورد

تةمـــةن ويســـتطانة ئةمجـــؤرة

بؤ بةنداوةكةيانةوة بةهـــؤي درَيذن و
ئاودَيري و ئاو عةمباركردني مةبةستي
بةكاردَين. ِراوةماسي و طةشتوطوزار و
ِرووبدات، هـــةر طؤِرانَيك لةلـــؤددا
وَيستطةكة ســـاتَيكدا ضةند لةماوةي
ئيش، دةخرَيتةوة و دةوةســـتَينرَيت
ديكةي لةوَيســـتطةي ئةمة لةكاتَيكدا
طةرمي، و فؤسيل وةك ســـووتةمةني
و لةوَيستطةي سةعاتي دةوَيت هةشت
دةخايةنَيت، ِرؤذَيك ضةند ئةتؤميشدا
ِرووداني لةكاتي بةنداوةكـــة هةروةها
خـــؤي ـــي

َ
الفـــاو لةناوضةكـــةدا ِرؤل

دةبينَيت.
زؤرجار خراثةكاني، كاريطةرة بةآلم
بةنداوةكةوة ثِرؤذةي طةورةيي بةهؤي
و ي

َ
كشـــتوكال بةرفراواني ناوضةيةكي

نيشتةجَييدةبنبةذَيرئاوةوة،هةروةك
كة لةضني جؤرج سي بةنداوي ثرؤذةي
مليؤن كةس يةك ِراطوَيزاني بووة هؤي
سروشتي سةر كاردةكاتة ثرؤذةكة و
طياندار ئةو كةمبوونةوةي و ذينطةيي
دةذين ناوضةيةدا لةو كة ِرووةكانةي و
بةنداوةكة بنياتناني تَيضووني و بـــِري

طرانة.
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ثَيويستيان وَيســـتطانة ئةمجؤرة
هةر وبةفر، لةباران هةية تةواو بةبِري
كاريطةري ِرَيذةيةدا، لـــةو كةمبوونَيك
وزةي بةرهةمي ســـةر دةكاتة خراث

ويستطةكة.
  Wind Energyبا ۹وزةي

وزةي لةبةرهةمهَينانـــي بريتييـــة
وزةيةش ئةم بـــا-وة، بةهؤي كارةبا
خؤرةوة تيشـــكي زؤرجـــار بةهـــؤي
تيشكي كاتَيك دةكةوَيت، دةســـتمان
هةوايـــةي ئـــةو زةوي و خـــؤر ِرووي
هـــةوا دةكات، طـــةرم لةســـةريةتي
و بووةكة تاِرادةيةك ســـووكة طـــةرم
ضِر هةواي ســـاردي بةرزدةبَيتةوة و
وزةيةش ة

َ
جوول ئـــةم دَيتة شـــوَيني،
دةكات. دروست با لةهةوادا

زةوي شـــَيوةي ديكةش هؤيةكي
با خؤيدا لةتـــةوةرةي و خوالنةوةي
داينةمؤي دةبَيـــت دةكات، دروســـت
كة با- بكرَيت جَيطري لةشـــوَينَيكدا با
هةبَيت، ســـةقامطريي و بةهَيز يةكي
لةسةعاتَيكدا خَيراييةكةي تَيكِراي كة

نةبَيت. كةمرت كيلؤمةتر لة25
ضةنـــد بةهـــؤي وزةي بـــا كـــة
تؤِربينـــــةكـــة ثةروانةيـــةكـــةوة
ةي

َ
جوول ئةمـــةش و دةخولَيننـــةوة

داينةمؤكةدا لةتـــةوةرةي ميكانيكي
تةوةرةيةش ئـــةم دةكات، دروســـت
و تةرنةيتةرَيكـــةوة

َ
بةئةل بةســـرتاوة

دةكات. دروست تيا كارةباي
 لةمةوبةر

َ
ســـال هةزار بـــةر لةدوو

ئاشي بةكارهاتووةو ئاش بؤ با وزةي
لةئَيران يةكةمجار بؤ وتراوة ثي با-ي
و دانيمارك و مانيا

َ
ئةل بةكارهاتـــووة،

ئيسثانيا52% يوزةي كارةبا  و ةندا
َ
هؤل

دةســـتةبةر وزةيةوة ئةم لةِرَيطةري

22%ي باكوور لةئةمةريكاي دةكةن،
دةستةبةردةكةن. كارةبا وزةي

تريةي كة با تؤِربيني طةورةترين
بِري1650  66مةتـــرةو ِرؤتةرةكةي
دةهَينَيت بةرهةم كيلؤواتوزةيكارةبا
ي

َ
500-400مال تَيكِراي ثَيويستي كة

وزةي كارةبا دابني دةكات. ئوسرتالي
وزةي ذينطة، لةســـةر كاريطةري 
دةتوانرَيت -

َ
-مال هاوبـــةش ضةندةها

با- ثةروانةي يان تؤِربينة ئةم لةِرَيـــي
دةتوانَيت بةرهةم بهَينرَيت، كة يانةوة
نة

َ
3000 تؤن لة CO2ســـاال بـــِري

بكات. ثاشةكةوت
دةتوانرَيت با-يـــةكان تؤِربينـــة
ببةسرتَين، كارةبا لةتؤِري  ِراستةوخؤ
ةكاندا

َ
تاقـــة مال و دوور يـــان لةناوضة

و جووتيار كارةبا سةرضاوةيةكي وةك
لَيوةرطرن. سوودي دابِراوةكان ة

َ
مال

بةبا-يةكي ثَيويستيان با تؤِربيني
لةسةر طردؤلكة دةبَيت بةهَيزة، بؤية
با تؤِربيني دابنرَيت، بةرز و شـــوَيني
واية بةرزيان بن، جاري ثَيويستة درَيذ

تريةكةشيان  و مةتر 50 بؤ 80 دةطاتة
دةبَيت. مةتر 80

دةوَيت كةميان كاتي بـــا تؤِربيني
و دامةزراندنيان، كـــردن بؤ دروســـت
بؤ تَيضوونيان كةمة با بـــِري تؤِربيني

مليؤن  تةنيا1بـــؤ3  يةكةكيـــان هةر
دةوَيت. دؤالري

 Solar Energy ۹ وزةي خؤر
وزةي  لةبةرهةمهَيناني بريتييـــة  
دوو ئةويش خؤرةوة، بةهـــؤي كارةبا
بريتني كـــة هةية جـــؤري ســـةرةكي
َ

فؤتؤسَيل يان  تايك
َ
فؤتؤ ظؤل لةخانةي

خؤر. طةي طةرمي
َ
كَيل و

ِراســـتةوخؤ تايك
َ
ظؤل فؤتؤ خانةي

 electromagnetic خـــؤر وزةي
وزةي  بـــؤ دةطؤِرَيـــت  radiation
بةكارنايةت. تؤِربني تيايـــدا كارةباكة
ي

َ
لةسال زاناي فةِرةنسي يةكةمجار بؤ

1839ز-دا تَيبيني ئةم خانانةي كرد
نةطةيةنةرَيكيان و بَيت ئةطةر بيني و
تيةيان

َ
ظؤل ئـــةوا دابنرَيت  لةنَيوانـــدا

ئةمةش دةبَيـــت، ثةيدا لةســـةريان
1950 ز-دا  ي

َ
لةســـال تا مايةوة هةروا

لةاليةن تايك
َ
ظؤل فؤتـــؤ  تةكنؤلؤذياي

ئةم ثَيدرا. ثةرةيان ةوة
َ
بَيل تاقيطةكاني

سليكؤني ثارضة لةدوو فؤتؤسَيالنةش
لةيةكرتيي كة دةكرَيت دروســـت تةنك
بةم خؤر كراون، كاتَيك تيشكي دابِراو
خؤرةكة وزةي دةِروات ئةوا ثارضانةدا

ت 
َ
بِري0.6 ظؤل هةريةكةي و دةمذن

َ
هةل

دةهَينن. بةرهةم كارةبا وزةي
لةم ضةنـــد ثارضةيةك كاتَيكيـــش
دواييةك بةشـــَيوةي بةيةكةوة خانانة

تييةي 
َ
ظؤل دةكرَين ثةيوةست  series

زياددةكات. هاتوو بةرهةم
طةرمي طةي

َ
كَيل دووةميان جؤري

لةوةي بريتيية ئةويش كة خؤر، وزةي
بةبةكارهَيناني دةبةستَيت ثشت كة
كردني شلةيةكي طةرم خؤر بؤ وزةي
لةشـــَيوةي طازَيـــك وةك ئـــاو كـــة
و تؤِربينةكة دروســـت دةكات ـــم

َ
هةل

بةرهةم وزةي كارةبا دةخولَينَيتةوة و
دَيت.

خـــؤر سيســـتمي طةرمـــي وزةي
زؤر ذمارةيةكـــي بةبةكارهَينانـــي

كـــة    Reflector يـــان ئاوَينـــةي
سةر دةشـــكَيننةوة تيشـــكةكانيان
طـــةورةي (بؤيلةرَيـــك)ي تانكيـــةك
طةرم تانكيةكة نـــاو ئاوي كاتَيك ئاو،
و دروســـت دةكات ـــم

َ
دةبَيـــت و هةل
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تؤِربينةكة دةخولَينَينَيتةوة. ئةمجؤرة 
وَيستطانةش بؤ شـــوَينة دابِراو دوورة 

دةستةكان بةسوودة.
باشـــةكــــــــــاني  كاريطةرييـــة 
هةردووجؤرةكةي ئةم وزةية ثاشةِرؤي 
ن، خانةي 

َ
خـــراث بؤ ذينطـــة جَيناهَيل

فؤتؤســـَيل ثارضةكانـــي زؤر نييـــةو 
ضاكسازي بةردةوامي ناوَيت.

نة دةتوانرَيت 
َ
ئةم خانةي فؤتؤسَيال

لةزؤر شـــوَيني وةك سةرباني ناوةندة 
بؤ   دابنرَيت و  ن 

َ
بازرطانييةكان ومـــاال

شـــوَينة دابِرا و دوورة دةستةكان زؤر 
لةبارن.

كاريطةريية خراثيةكاني ئةم وزةية 
ئةوةية كة بِري تَيضووني بةرهةمهَيناني 
وزة لةمجـــؤرة وَيســـتطانةدا طرانـــرت 
 

َ
لةطـــةل بةبـــةراوورد  دةوةســـتَيت 

 ،
َ

ويســـتطةي ســـووتةمةني فؤتؤسَيل
لةمجؤرة  كارةبا  وزةي  بةرهةمهَيناني 
  Reliable متمانة  جَيي  وَيستطانةدا 
نيية، ضونكـــة بووني هـــةور و باش 
طةيشتني تيشـــكي ِراستةوخؤي خؤر 
ةكان كاردةكةنة 

َ
طةي  فؤتؤ سَيل

َ
بةكَيل

ســـةر وزةي بةرهةم هاتوو، هةروةها 
هةندَيجار دةبَيت ئةم وزةية لةِرَيطةي 
طريَيت بؤ مةبةســـتي 

َ
ثاترييـــةوة هةل

بةكارهَيناني لةشةودا.
زيندةيـــي  بارســـتة  وزةي   ۹

 Biomass Energy
بريتيية  زيندةيي  بارســـتة  وزةي 
لةو وزةيةي كة لةثاشماوةي طذوطيا و 
 و ثاشةِرؤي 

َ
درةخت و ثاشةِرؤي ئاذةل

بوونةوةري ئؤرطاني ديكة ثةيدا دةبَيت 
كة هةندَيك وزة لةخانةكانياندا جَيماوة، 
ذَير  ئةم ثاشـــماوانة دةخرَينة  كاتَيك 
لةاليةن  يان  تَيكدةشـــكَين  زةوييةوة 

بةكرتياكانـــةوة شـــيدةكرَينةوة و 
طازي ميسانيان لَي دروست دةبَيت 
كـــة وةك ســـووتةمةني ســـوودي 

لَيوةردةطريَيت.
طةكانـــدا 

َ
ئـــةم طـــازةش لةكَيل

 
َ

 هةوادا تَيكةل
َ

كؤدةكرَيتةوة و لةطةل
دةكرَيت و دةسووتَينرَيت وطازَيكي 
دروست  ثةســـتان  خاوةن  طةرمي 
دةكات كـــة ثـــةِرةي تؤِربينةكان 
دةخــــوولَينَيتـــةوة و ئـــةويـــش 
ثةيوةســـتة  شـــةفتَيكةوة  لةِرَيي 
دةبَيتة  كة  بةئةلتَيرنةيتةرَيكـــةوة 
هؤي بةرهةمهَيناني وزةي كارةبا. 

بارستة وزة بِري 14%ي وزةي 
كارةبـــاي جيهان دابـــني دةكات، 
لةئوســـرتاليادا بِري ئةو كارةبايةي 
طةي بارســـتة وزةكاندا 

َ
كـــة لةكَيل

بةرهةم دَيت دةطاتة 100مَيطاوات 
طةي وزةوة بةرهةم 

َ
كة لـــة 30 كَيل

طةش كة 13 
َ
دَيت، طةورةترين كَيل

لةثَيرس  دةدات  كارةبـــا  مَيطاوات 
دةكةوَيتـــة خؤرئـــاواي  كـــة  ة  ـ 

ئوسرتالياوة.
سووتةمةنييةكي ديكةي بارستة 
وزة Bagasseـ يـــة كـــة بريتيية 
كارةبـــا  وزةي  لةبةرهةمهَينانـــي 
قاميشي  ثاشماوةي  بةسووتاندني 
وردوخاشـــكردني،  دواي  شـــةكر 
طةي كةنبَيـــرة كة دةكةوَيتة 

َ
لةكَيل

طةكان بةكاردَيت 
َ
بَيلكؤنَين طازي كَيل

بؤ وزةي كارةبا كة بِري 2مَيطاوات 
بةرهةم دَينَيـــت و وا دادةنرَيت بؤ 

 كاربكات.
َ

ماوةي15سال
وزةي  باشييةكاني  كاريطةريية 
بارستة ئةندام وزةيةكي نوَيوةبووة 
و دةتوانرَيـــت بطؤِردرَيت بؤ ضةند 
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ئةندام بارســـتة و لةوزة شـــَيوةيةك
دةكةوَيت دةست لةخؤرةوة وزةكةي

ثَيكهاتن. ِرؤشنة كرداري لةِرَيي
ئةندام بارستة وزةي خراثيةكاني
كة دَيت لةِرووةكةوة وزةكةي زؤربةي
ِرووةك بةدروَينةي ثَيويســـتي ئةمةش
ئةمجؤرة بؤ ِرووةكانةي ئـــةو و هةية
كة دةوَيت زةوييان ثَيويســـتن وزةية
بةكاربَيت،  

َ
كشـــتوكال بـــؤ لةوانةية

بِرَيكي ِرووةكةكان سووتاني هةروةها
ثةيدا لـــَي دانؤكســـايديان زؤر طازي

سةر ذينطة. كاردةكاتة دةبَيت كة
طةرمـــي  جيـــؤ  وزةي   ۹

Geothermal
بريتـــني طةرمـــي جيـــؤ وزةي 
لةناخي كـــة لـــةوزةي ئـــةو طازانةي
ناو طةرمةكاني لةتاوَيـــرة و زةويـــدا
ئةو دَينةدةرَي، زةوييةوة ضينةكاني
لةتاوَيرةكانةوة كـــة  طةرمةي مة

َ
هةل

بـــةرز و لةزةوييـــةوة دةردةضَيـــت
ئابلؤقة لةشوَينَيكدا ئةطةر دةبَيتةوة،
بةرهةمهَيناني تؤِربينةكاني ئةوا بدرَيت
يان ئةو دةخولَينَيتةوة، وزةي كارةبا

طةرمكردني  بؤ تاوَيرةRocks طةورانة
بةو ئةوســـا و بةكاربهَينرَيـــت ئـــاو 
تؤِربينةكان دةبَيت دروســـت مةي

َ
هةل

بةرهةم كارةبا وزةي و دةخولَينـــةوة
دَيت.

ثَيي كة وَيســـتطانةش ئةمجـــؤرة
 Hotطةرم وشـــكي تاوَيري دةوترَيت
وزةي  بةرهةمهَيناني Dry Rock بؤ
و

َ
ئةو ضال دةكرَيتة ئاو كارةبا، سةرةتا

هةن طةرمةكاندا لةتاوَيرة كة كونانةي
بووني طةرم ثاش دةكرَين، دروست و
بؤ لَيوةردةطريَيت ســـوودي ئاوةكـــة

 ISO Butane شلةيةك كردني طةرم

تؤِربيني طـــازو دةبَيتة ئةويـــش كة 
و دةخولَينَيتةوة تةرنةيتةرةكـــة

َ
ئةل

دَيت. بةرهةم كارةبا وزةي
لةو طةرمـــي جيـــؤ وَيســـتطةي
ناوضةي دةنرَيت كة تانةدا بنيـــات

َ
وال

هةية ضاالكيان و جيؤلؤجي ضوســـت
و ذاثؤن و فليثـــني وةك ئةمةريـــكا و
مةكسيكؤ و وكؤستاريكا  ئةندونوسيا 
كة وَيســـتطةي طةورةي جيؤطةرميان
وزةي دةســـتةبةركردني بؤ تيادايـــة

كارةبا.
وَيســـتطانةوة لةم كة ئةو وزانةي
سةرةتايي تَيضووني بِري دَيت بةرهةم

بةردةوامة  24 ســـةعات ِرؤذانة نيية،
تيشكي ئاووهةواو طةر لةئيشـــكردن
نةكات، دروســـت خـــؤر كَيشـــةي بؤ
دةتوانرَيت وَيســـتطانة ئـــةم جـــؤرة
سةرضاوةي وزةكة لةشوَيني يةكسةر 
وَيســـتطةي هةروةها دامةزرَينرَيـــت.
زؤر بةزوويي دةتوانرَيـــت َجيؤطةرمي
لةطـــةل بةبـــةراوورد دامةزرَينرَيـــت 

شل. ستوومةني وَيستطةي
و جيؤ طةرمي وَيســـتطةي وزةي
ضاكســـازي بؤِري، وةك ئامِرازةكاني
ئاوة دةوَيـــت، ضونكة بةردةواميـــان
واي مـــاددةي زةوي ذَير طةرمةكـــةي
و خكردن

َ
بةل هـــؤي دةبنة تياية كـــة

بووني ماددة و بؤرييـــةكان طريانـــي
 Acidic ترشـــةلؤكييـــةكــانيــــش
هةروةها دةكةن، دروســـت داخوران
طازي زةوي، ذَيـــر طةرمةكةي ئـــاوة
و دايؤكســـايد كاربؤن وةك تـــواوةي
لةكاتي كة تياية سولفةيتي هايدرؤجني
لةســـةريان ثةســـتان كةمبوونةوةي
هةواي ناو بةشـــَيكيان دزة دةكةنـــة
ذينطـــةي دةوروبـــةر و دةوورووبـــةر

دةكةن. ذةهراوي
طةرمةي ئـــاوة ئةو دةرهَينانـــي 
ي

َ
ضؤل و

َ
ضال زةوي دةبَيتةهـــؤي ذَير

و ناوضةيـــة ئـــةو زةوي و كةنـــدِري
لةو جيؤطةرمـــي وزةي دةرهَينانـــي
بؤية دةكاتـــةوة، ســـارديان تاوَيرانة
طةرميان ثلـــةي دةبَيـــت ضاودَيـــري

بكرَيت.
داضوونـــي  و ضـــوون

َ
۹ وزةي هةل
دةرياكان ئاوي

وزةي لةبةرهةمهَينانـــي بريتييـــة
داضووني و ضـــوون

َ
هةل بةهؤي كارةبا

دةرياكانةوة، و ئؤقيانـــووس ئـــاوي
بةهؤي هَيزي كَيشـــكردني كةئةمةش
كاتَيك دروســـتدةبَيت، خؤر ومانطةوة
مانطلةزةوينزيكدةبَيتةوةكاريطةري
ضوونوداضووني

َ
طةورةدةكاتةسةرهةل

طؤي ضونكة71%ي دةريـــاكان، ئاوي
دايثؤشـــيووة، ئةمجؤرة ئـــاو زةوي 
ِرَيذةي لةنزيك ثَيويستة وَيستطانةش
بن كةنارةكانيان و دةريـــاكان ئـــاوي
طةورةية. داضوونيان و ضـــوون

َ
كة هةل

دروست كةنارةكان بةدرَيذايي ديوارَيك
بةرز دةرياكة ئاوي كاتَيك و دةكرَيـــت
تيثةِردةبَيت تؤِربينةدا بةو و دةبَيتةوة
ديوارةكةدايـــةو وزةي لـــة نـــاو كة 
لةخوارةوةش دَينَيت، بةرهةم كارةبا
ئاوةكة كة هةيـــة كراوة دةرطايةكـــي
داضوونـــي لةكاتـــي و دةطَيِرَيتـــةوة
بةتؤِربينةكةدا دووبـــارة ئاوةكـــةدا
تؤِربينةش دةبَيـــت، بةو جؤرة تَيثةِر
كة ِرَيطةيي دوو تؤِربينـــي دةوترَيـــت
هاتن لةكاتي كارةبا وزةي دةتوانَيت
بكات، طةِرانةوةي ئاوةكةدا دروست و

 320 بِري كة هةيانة ئةم وَيســـتطانة
دَينَيت. بةرهةم كارةبا وزةي مَيطاوات
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وزةي باشـــةكاني كاريطةرييـــة
طازيذةهراوي ِرَيطةية بةم بةرهةمهاتوو
شل ستوومةني وزةي جَيطةي و نيية
هةية، Co2ي طـــازي كة دةطرَيتةوة
ئيشثَيكردن تَيضووني بِري لةوةي جطة

كةمة. ضاكسازي و
ئةمجؤرة خراثيةكانـــي هةرضـــي
ناوضةكة ذينطةي سرووشتي وَيستطةية
دةرياضةكة ئاوي كةمَيك و دةطؤِرَيـــت

دةكات. ثيس
كارةبا وزةي بـــؤ بةرهةمهَينانـــي

داضووني  و ضوون
َ
هةل ثَيويستة15 مةتر

تَيك
َ
وال هةموو لة ئةمـــةش هةبَيت ئاو

ناوضةيةك بـــؤ هةموو واتة ِروونادات،
نيية. طونجاو

وزةي شةثؤل ۹
 Wave Energy 

وزةي لةبةرهةمهَينانـــي بريتييـــة
دةرياكانةوة، شةثؤلي بةهؤي كارةبا
كي

َ
تونَيل كردني دروست لةِرَيي ئةويش

ذَيرةوةي بةشي كة كؤنكريتي طةورةي
لةبةشي و كراوةتةوة دةرياكةدا لةبني
دانراوة، كاتَيك ســـةرةوةي تؤِربينَيك
بةرزدةبَيتـــةوة دةريـــا شـــةثؤلي 
كة دةدات ئـــاوة لـــةو و بةتـــةووذم
و دةكاتةوة بةرزي و ةكةدايـــة

َ
لةتونَيل

خواردووي ثةنط بةهةواي
َ

ثال ئةويش
تؤربينةكة و دةنَيـــت ةكة

َ
نـــاو تونَيل

شةثؤلةكانيش كاتَيك دةخولَينَيتةوة،
ةكة

َ
تونَيل ديكة  دةبنةوة جارَيكي نزم

دووبارة تؤِربينةكة و دةمذَيت
َ
هةل هةوا

تؤِربينةش بةمجؤرة دةخولَينَيتةوة.
كة لةهةردوو دووِرَيطةيـــي دةوترَيت
دروســـت كارةبـــا وزةي بارةكـــةدا

دةبَيت.
لةمجـــؤرة   يةكـــةم ويســـتطةي

وزةي دابينكردني بؤ دامةزرا لةذاثؤن
كةشـــتيةواني، بؤ كارةبايي ِرووناكي
هةية شةثؤلي ويستطةيةكي لةنةرويج
كارةباييةكةي دةطاتة بـــِري وزة كة 

كيلؤوات. 500
ِرَيطةية بةم كارةباييةي وزة ئـــةو
ثاشةِرؤي طازو هيض ثاكةو دَيت بةرهةم
خراثييةكاني بـــةآلم نيية، ذةهـــراوي
سروشتي ثَيشبيني نةبووني كة ئةوةية
هَيزةكةي كة شةثؤلَيك بووني و دةريا
ئاسايي شةثؤلي ئةوةندةي دة دةبَيت
و وَيستطانةية ئةمجؤرة كَيشةي بَيت
وَيستطانة جؤرة ئةم كارةبايي وزةي
شةثؤلةكان وزةي ضونكة نيية، جَيطري
دةطؤ ديكة كاتَيكي بـــؤ لةكاتَيكةوة

ِرَيت.               
وزةي ســـةرضاوةكاني دووةم:

 RENEWABLE  -نوَيوةنةبـــوو
NON

ناوةكي ۹ وزةي
  Nuclear Energy 

وزةي لةبةرهةمهَينانـــي بريتييـــة
بةهـــؤي وزةي ناوةكييةوة، كارةبـــا
ناوةكي وزةي بةرهةمهَيناني وَيستطةي
وَيســـتطةي لةجؤرةكانـــي يةكَيكـــة
ضونكة بةرهةمهَينةري وزةي طةرمي،
دةكات ئيش بنضينة هةمان لةســـةر
مة

َ
هةل بةرهةمهَينانـــي كـــة ئةويـــش

مةش ئةو
َ
هةل ئةم بةهؤي طةرمييةوة،

كة بةِرؤتؤري تؤِربينانة دةخولَينَيتةوة
كارةبا وزةي و بةندن داينةمؤكانةوة
لةوةداية جياوازييةكة بةرهةمدَيـــت،
سووتةمةنيية كة كوورانةي ئةو لةبري
لَيرةدا دةســـووتَيت تيادا شلةكانيان

 Nuclear ئةتؤمـــي كـــوورةي
كة طةرمي دروســـت  Reactor  هةية

كةرتبوونـــي لةئةنجامـــي دةكـــةن  
طةرديلةييؤرانيؤم بةهؤيبةركةوتنيان
كةرةكان

َ
ةجول

َ
جول ئةلكرتؤنـــة

َ
لةطةل

ئةم طةرديلةكان، دةرةوةي لةســـةر
ئاوي بؤيلةرةكان طةرميية زؤرةش وزة
مَيكي

َ
دةيانكات بةهةل َينَيـــت و

َ
دةكول

خاوةن ثةستاني بةرز.
لةكوورةيةك ناوةكي وَيســـتطةي
ئةســـتووري ديوارَيكي لة ثَيكهاتووة
لةمـــاددة ثارَيـــزراو نةطةيـــةنـــةرو
لةضينَيك و هةيـــة تيشـــكدةرةكاني 
ضينَيك و ئاو ضينَيك و ئاطري خشـــتي
ضينَيك هةروةهـــا و ئاســـني بةهَيـــز

دةبَيت  2 مةتر ئةستووري كة ضيمةنتؤ
و كرَيكارةكان ثاراســـتني ئةمةش بؤ
تيشكاوةرة لةماددة دةوروبةر ذينطة

ذةهراوييةكان.
ناوةكي وزةي وَيســـتطةي يةكةم

سؤظيةت  لةيةكَيتي 1954 زدا ي
َ
لةسال

5مَيطاوات. بةتواناي دامةزرا
كرداري  بـــؤ  fuel سووتةمةني
كةرتبوونيناوةكيبريتييةلةيؤرانيؤمي

ثلؤتؤنيؤمي 239. 235 يان
ئـــةم باشـــيةكاني كاريطةرييـــة 
كةمي بِرَيكي ئةوةية كـــة وَيســـتطانة
سووتةمةنيبةكاردَيتبؤبةرهةمهَيناني
ثيس تةنيا لةوزةي كارةبا، زؤر بِرَيكي
ضونكة ذينطةوة، دةخاتة كةم بوونَيكي
نيية كاربؤني دووانؤكســـيدي طـــازي
ناوةكي بةرهةمهَينةري و وَيســـتطةي
ِرؤذانةو بةكاتـــي ثشـــت نابةســـتَيت

وةرزةكان. طؤِراني و ئاووهةوا
ســـتوومةنييةكةي هةروةهـــا
وَيستطةكانيبةرهةمهَينان بةئاسانيبؤ

دةطوازرَيتةوة.
وَيستطةي وزةي بةآلم خراثيةكاني
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دةوَيت ِرؤذَيكي ضةند ئةوةية ناوةكي
طؤِراني

َ
لةطـــةل و بؤ بةطةِرخســـتني

لؤدا بةزوويي نايةتةدةست. كتوثِري
كوورة ئةطـــةر ئيـــش ثَيكردنـــي
واتة لةدةســـت دةرضن ئةتؤمييةكان
ئةوا كارةســـات يان نةمَينَيت

َ
كؤنرتؤل

دةكات. دروست لةذينطةدا
ســـووتــةمــةنييةكةي هةروةهـــا
تيشـــكاوةرة ثاش بةكارهَيناني، زؤر
هةية زيندةوةر ســـةر و مةترســـي بؤ
بؤية دةخايةنَيت،

َ
ســـال كة هةزاران

ســـندووقي ناو بخرَينـــة ثَيويســـتة
لةشـــوينَيكي ئةســـتوورو كؤنكريتي
سروشـــتي وةك لةكارةســـاتي دوور 

بشاردرَينةوة. بوومةلةرزة
بةبةردبوو  ســـووتةمةني ۹ وزةي

 Fossile Fuel
وزةي لةبةرهةمهَينانـــي بريتييـــة
فؤسيلةوة، سووتةمةني بةهؤي كارةبا
وزي

َ
لةخةل فؤســـيليش ســـتوومةني

سرووشـــتي و نةوتي طازي و بةردين
ثَيكهاتووة. ِرةش

لةثاشـــماوةي بةردينش وزي
َ
َخةل

سال مليؤنةها بووة كة دروست ِرووةك
زةوييةوة، ذَير كةوتونةتـــة لةمةوبةر
كة بةردينة ـــوزة

َ
خةل بلؤكـــي ئـــةم

هةية زةويدا ذَيـــرةوةي لةضينةكاني
ـــةوة

َ
تونَيل كةندنـــي

َ
هةل لةِرَيطـــةي

طازي و ِرةش نةوتي دةردةهَينرَيـــت،
ئؤرطانييةكان لةماددة سروشـــتيش
و دةذين لةدةريـــادا كة دروســـتبوون
لةبني مردارةوةبوويـــان ثاشـــماوةي
لةذَير ماونةتةوةو  كؤنةكاندا دةرياضة 
ثلةيةكي بـــةزي طةرميدا و ثةســـتان
طازي و خـــاو نةوتي بـــؤ دةطؤِرَيـــن
لةئةنجامي كارةباش وزةي سرووشتي،

بةرهةم ستوومةنييانة ئةم سووتاندني
لةوَيستطةي يان لةبؤيلةرةكاندا دَيت.
طةرمييةي مدا، ئةو

َ
بةرهةمهَيناني هةل

ســـووتــــةمةنيية لةســـووتـــاندني
دةبَيـــت دروســـت فؤســـيلةكانةوة
و تؤِربينةكان م

َ
دةكات بةهةل ئاوةكـــة

دةخولَينَيتةوة.
باشـــةكاني ئةمجؤرة كاريطـــةرة
بةكارهَيناني ئةوةية كـــة وَيســـتطانة
بةرهةمهَيناني بؤ ئةم ســـووتةمةنيية
ِرَيطةيـــة هةرزانرتيـــن وزةي كارةبـــا
زؤرجار وَيستطانة ئةم و لةئةمِرؤماندا
ئاوي و ستوومةنييةكة سةرضاوةي الي
ئةمةش كة دادةمةزرَين ساردكردنةوة
تَيضوون بِري طواســـتنةوةو كَيشـــةي

كةمدةكاتةوة.
بةرهةمهَينان لةمجؤرة وَيستطانةدا
وةرزي كـــةش و طؤِراني كاريطـــةري
نيية.هةرضي بةســـةرةوة نةي

َ
ســـاال

لةســـةر خراثةكانيةتي كاريطةرييـــة
ســـووتةمةني كة لةوةي بريتني ذينطة
و نيية نوَيوةبـــوو فؤســـيل وزةيةكي

كة ذينطة  Co2 ثةيـــدا دةبَيت طازي
ترشـــةلؤكيش باراني ثيـــس دةكات.
تَيكدةدات دارستان كة دةكات دروست
و دةكات ثيس دةرياضةكان ِرووبارو و
35%ي و تةنيا ضووستي تةواوي نيية
دةطؤِرَيت بؤ دةضَيت تَيي ئةو وزةيةي

كارةبا. وزةي

سةرضاوةكان:
 1-ActewAGL/Education Site

 /Electricity

2-Energy Kids Page

بةكرةجؤ كارةباي لَيثرسراوي

Muhamad.dokani@gmail.com

ئةطةر موبايلةكةت دزرا
بةردةوامي ثَيشـــكةوتني بةهـــؤي
دةضَيت لـــةوة تةكنؤلـــؤذي زانســـت  و
ئاوابوون بةرةو مؤبايل دزةكاني بةختي
ةتانةي

َ
خةســـل ئـــةو بضَيـــت، ضونكـــة

 iphone 3gs تةلةفونـــي كةلةســـةر
دةبةســـتَيت بةسيستمي هةيةو ثشـــت

خؤي  gps كارايي شـــوَين دياريكردنـــي
بةو كةســـانة بـــواري و ســـةِّـاندووة
يان كة مؤبايلةكانيان ونبوون بةخشيووة
ئينتةرنَيتةوة لةِرَيي بةئاســـاني دزراون
دزةكانيش و بدؤزنـــةوة مؤبايلةكانيان

بكرَين. دةستطري
بةرنامةي ةتةكاني

َ
خةســـل ديارترين

ماوةي 
َ

find my iphone كـــة ئبـــل
ئةوةيـــة ضةنـــد مانطَيكـــة دايهَينـــاوة
ونبوويان مؤبايلـــة بةئاســـاني دةكرَيت
ةتةش

َ
خةسل ئةم بدؤزرَيتةوة دزراوةكان

بةرهةمة لةسةر ثةرةيسةندووة ئةوةندة
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 com.ثَيطـــةي َيكـــي
َ
هةوال بةثَيـــي

بةهـــؤي ئـــةم Post-gzatteثياوَيـــك
ئةو تووانيوَيتي مؤبايلة ثَيشـــكةوتووانة
كارتي مؤبايـــلو كة بدؤزَيتـــةوة دزانة 
توانيوَيتي لَيســـةندووة و ئئتيمانةكةيان
بةناوبانط ي وِّـارت- لةسؤثةرماركَيتي
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َ
سةرقال كاتَيك بكات دةستطريييان

شايةني باسة ئةو. بةثارةكاني كِرين بوو
بةشداري ثَيويســـتة ئةم خزمةتطوزارية
دووضاري ئةوة ئةوةي ثَيش تيادا بكرَيت
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َ
بةال بدةيت، بةرنامةية ئةو

َين
َ
دةل كة بكةيـــن لةياد ئةو ثســـثؤِرانة

ســـوودي ئةم خزمةتطوزاريية  ئةوةندة
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دَينَيت. شكست
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بـــؤ يةكةمـــني جار  ئاينشـــتاين 
تايبةتيةكـــةي  ِرَيذةييـــة  تيؤرييـــة 
تةنـــة  ئةلكرتؤدايناميكـــي  بةنـــاوي 
وكـــردةوة، كـــة 

َ
وةكانـــةوة  بال

َ
جوال
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توندكرا لةاليةن فيزياويية كالسيكيي 
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كؤل وةك 
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و دةريخست كة ثَيوةرة شوَينييةكان 
م ِرةهايي 

َ
ِرَيذةيني و نةطـــؤِر نني، بةال

كات هـــةروا مايةوة و كـــةس نةيوَيرا 
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ة 

َ
هةمان ئةو ياسايانةن لةهةموو كؤمةل

وةكان بةخَيراييةكي 
َ
تةوةريـــة جـــوال

نةطؤِر بةطوَيرةي يةكرت، يان ئاينشتاين 
ةيةكي 

َ
ـــةي كؤمةل

َ
َيـــت: بارة جول

َ
دةل

و بةخَيراييةكي نةطؤِر 
َ
تةوةرةيي جوال

ةيةكي دي كار ناكاتة 
َ
بةطوَيرةي كؤمةل

فيزياييانةي  ياسا  ئةو  سةر سروشتي 
كة بةكاردةهَينرَين.

و  نةطـــؤِري  دةربارةي  هةرضـــي 
ِرةهايي و خَيرايي ِرووناكيية ئاينشتاين 
دةريخســـت كـــة خَيرايـــي ِرووناكي 

ناطؤِرَيـــت بةطوَيـــرةي  لةبؤشـــاييدا 
ةيان 

َ
هةموو ضاودَيرةكان كة بارة جول

بةطوَيرةي سةرضاوة  بَيت  هةرضؤنَيك 
ِرووناكييةكـــة، بةو ثَييـــةش خَيرايي 
ِرووناكي ِرةهاية و ناطؤِرَيت و ثةيوةندي 
ةي بينـــةر و ضاودَيرةوة نيية، 

َ
بةجول

 x 2,99 خريايـــي ِرووناكيش دةكاتة
8 10 مةتر/ضركة ية و ئةو خَيراييةش 

ئاِراستةكاندا هةر  بةهةموو  و  نةطؤِرة 
ناكرَيت  بؤية  بةنةطؤِري دةمَينَيتةوة، 

بؤ خَيرايي ِرووناكي بنوسرَيت:
 u كـــة u= c-v يـــان   u=c +v
بةرئةنجامـــي خَيراييـــة و v خَيرايي 

بينةرة و c خَيرايي ِرووناكيية.
بةخؤ دوورخستنةوة لةهاوكَيشةي 
ـــؤز و بـــريكاري و ماتماتيكي بةرز 

َ
ئال

تيـــؤري ِرَيذةيي تايبةتي ثَينج ياســـا 
دةدةين زؤر 

َ
لةخؤدةطرَيـــت كـــة هةول

بةكورتي و بةئاساني تيشك بخةينة سةر 
ياســـاي يةكةميان كة كورتبوونةوةي 
درَيذية لةخَيرايية زؤرةكاندا و ياساي 

تيؤري ئاينشتاين و كورتبونةوةي درَيذي     
جةمال محةمةد ئةمني
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ثَينجةم كة ثةيوةندي نَيوان ماددة و 
وزةية:

ضوونةوةيةكي درَيذي
  :Length contraction 

ئةوة زانـــراوة كة بؤ ثَيوانةكردني 
درَيذي هةر تةنَيكي وةســـتاو هؤكاني 
ِراســـتةو  ثَيوانةكردنـــي درَيذي وةك 
م ئةطةر 

َ
مةتـــر بةكاردةهَينني، بـــةال

و بوو ئـــةوا ئةو جؤرة 
َ
تةنةكة جـــوال

نابَيت،  واي  ثَيوانةكردنة ســـوودَيكي 
ضونكـــة بةردةوام شـــوَين و ثؤوتاني 
ئةو تةنة ســـات بةســـات دةطؤِرَيت، 
ثَيوانةكردنةكـــةش  ئةطـــةر  بؤيـــة 
ئةنجامـــدرا ئـــةوا زؤر ورد نابَيـــت و 
نزيكةيي دةبَيت، و بةهةر ِرَيطايةكيش 
ئةوا  ئةنجامبدةين  ثَيوانةكردنـــة  ئةو 
ئةنجامةكان نزيكةي دةبن و تا تةنةكة 
ثضووكرت و خَيراييةكةشـــي زياتر بَيت 

دةبَيت  دوورتر  ثَيوانةكردنةكـــة  ئةوا 
ة تيايدا 

َ
لةِراســـتييةوة و ِرَيـــذةي هةل

زياتر دةبَيت.
ئةوةي لَيرةدا طرنطة باسي بكةين 
ئةوةية كة ميكانيكي كالســـيكي هيض 
طرنطي بةوة نةداوة كة ثَيوانةي درَيذي 
وي 

َ
تةنَيك بكات بةوةستاوي يان بةجوال

و ئةو وادادةنَيت كة هيض جياوازييةك 
ثَيوانةكردنة،  دوو  ئةو  لةنَيوان  نابَيت 
م بةثَيـــي تيؤري ِرَيذةيي تايبةتي 

َ
بةال

جيـــاوازي دةبَيت لةنَيـــوان ئةو دوو 
ثَيوانةكردنة و لةوةش خؤشرت ئةوةية 
طةورةكاني  خَيرايية  لةســـنووري  كة 
نزيك بةخَيرايـــي ِرووناكي درَيذي ئةو 
تةنـــة كةم دةكات، واتـــة دةضَيتةوة 
يـــةك كة ئـــةوةش يةكَيكـــة لةكارة 
ِرَيذةيي  تيؤري  سةرسوِرهَينةرةكاني 
طشتي! دةتوانني درَيذي تةنَيك بزانني، 

l كاتَيك ئةو تةنة بةخَيراييةكي طةورة 
َيت v ئةطةر درَيذي تةنةكة بة 

َ
دةجول

وةستاوي l0 بَيت وخَيرايي ِرووناكيش  
c بَيت بةهـــؤي ئةم ثةيوةنديةي الي 

خوارةوة:
 l= l0 √ 1-v2 /c2

ئـــةوةش ياســـاي ضوونةوةيةكي 
درَيذيةكانـــة بةثَيي تيـــؤري ِرَيذةيي 
تايبةتـــي، بةمةرجَيك خَيرايي تةنةكة 
ةي 

َ
زؤر طةورة بَيت و ئاِراســـتةي جول

تةنةكةش بةئاراستةي خَيراييةكةيةوة 
ِراســـتةيةكي يةك  بَيت، خـــؤ ئةطةر 
 0,7 بةخَيرايي  بةوةســـتاوي  مةتري 
 بةئاراستةي 

َ
ي خَيرايي ِرووناكي جوال

ئـــةو  درَيـــذي  ئـــةوا  درَيذييةكـــةي 
م 

َ
ِراســـتةية دةبَيتة 71,4 ســـم، بةال

ئةطةر ئةو ِراســـتة مةتريية بةخَيراي 
(ئةوةش ســـتةمة) ئةوا 

َ
ِرووناكي جوال
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درَيذييةكةي دةبَيتة سفر!!!
ثةيوةندي نَيوان بارستايي و وزة:

ئاينشـــتاين هةر بةوةوة نةوةستا 
كة بيســـةِّـَينَيت بارستايي ِرَيذةيية، 
كو زؤر لةوة زياتريشـــي دؤزييةوة 

َ
بةل

دةربارةي بارستايي، ئاينشتاين وتي: 
و 

َ
لةبةرئةوةي بارستايي تةنَيكي جوال

زياد دةكات بةزيادبووني خَيراييةكةي 
ة 

َ
ةكـــةي و لةبةرئةوةي جول

َ
واتة جول

ة وزة) 
َ
جؤرَيكة لةجؤرةكاني وزة (جول

بؤيـــة زيادبووني بارســـتايي تةنَيكي 
زيادبوونـــي وزةكةي  واتـــة  و 

َ
جـــوال

بةمانايةكي دي وزة واتة بارســـتايي 
و بارســـتايي واتـــة وزة يـــان وزة و 

بارستايي دوو ِرووي يةك دراون! 
دادةنَيت  بارســـتايي  ئاينشتاين   
وزةو  لـــةبــــارةكانـــي  بةبـــارَيـــك 
بةثَيضةوانةشةوة، ئةمةش بةثَيي ئةم 
ياساية E=mc2 كة E وزةية بةجول 
و m بارســـتايية بةكطم و c خَيرايي 

ِرووناكيية.
ســـةرةوة  هاوكَيشـــةيةي  ئـــةو 
بةركـــةوت  ثشـــكي  طــــةورةتريـــن 
لةدروستكردني بؤمبي ناوكيدا، ضةمكي 
ئةو هاوكَيشةية ئةوةية كة ئةو وزةيةي 
لةبارســـتاييةكي دياريكـــراوي هـــةر 
تةنَيكداية دةكاتة بارســـتايي تةنةكة 
لَيكداني دووجاي خَيرايي ِرووناكي، بؤ 
ِروونكردنةوةي ئةو هاوكَيشةية،  زياتر 
وز طؤِررا بؤ وزة ئةوا 

َ
ئةطةر1كطم لةخةل

 x 10 9 بـــِري وزةي ثةيدابوو دةطاتة
16   جـــول، كة ئةو وزةيةش دةتوانَيت 

تَيكي وةك ئةمةريكا 
َ
وزةي كارةباي وال

بدات بؤ نزيكةي دوو مانط بَي بِرران!
جطـــة لةوة ئـــةو هاوكَيشـــةيةي 
ثةيوةندي نَيوان بارستايي يان ماددة 
فيزيـــاي  لةنهَينيةكانـــي  زؤر  وزة  و 
ناووكـــي دةردةخـــات ثَيـــش تيؤري 

ِرَيذةيـــي بةبؤضووني زاناكان طةردوون 
لةدوو ِرةطـــةزي بنةِرةتي ثَيكدَيت كة 
بريتييـــة لةمـــاددة و وزة، يةكةميان 
ةية و بارســـتايي لةســـيفةتة 

َ
بَي جول

بنةِرةتييةكانييةتي و دووةميشيان كة 
وزةية، ضاالكة و نةبينراوة و بارستايي 
م ئاينشتاين هات و ِرايطةياند 

َ
نيية. بةال

كة ماددة و وزة هاوتاي يةكن و ماددة 
وزةيةكـــي ضِربووةوةية و وزةش هةر 
ماددةية و هةر يةكةيان لةبار و دؤخَيكي 
دياريكراودا بةو جؤرة دةبَيت كة هةية، 
هـــةر لةو هاوكَيشـــةيةي ثَيشـــوةوة 
فَيردةبني كة ضؤن خؤر و ئةستَيرةكان 

ة!
َ
وزة دةبةخشن بؤ مليارةها سال

هةرضي وزةي ســـةر زةوي هةية 
ناتوانن ئةو وزة زؤرة لةخؤردا بةرهةم 
بهَينن كة بؤ ئةو ماوة زؤرةي تةمةني 
خـــؤر بـــةردةوام بَيت، بؤيـــة دةبَيت 
بطةِرَيني بةدواي سةرضاوةي بنةِرةتي 
ئةو وزة زؤرةي خؤر هةيةتي،  بةشَيك 
لةزانـــاكان وا دادةنَين كة لةناو خؤردا 
سةرضاوةيةكي تيشـــكدةري بَي وَينة 
هةيـــة كة ئـــةو وزة زؤرة دةردةكات، 
بةشَيكي ديكةيان وا دادةنَين كة لةناو 
خؤردا مـــاددة هةية كـــة لةذَير كاري 
طةرمي زؤردا لةناو دةضَيت و لةئةنجامدا 
ئةو وزة بَيشومارة دةردةثةِرَيت، ئةم 
بؤضوونةي دوايي زياتر بِرواثَيكراو بووة 
لةناوةنـــدة زانســـتيةكاندا هةتا ثَيش 

دؤزينةوةي بؤمباي هايدرؤجينيش.
لةِراستيدا دوو كرداري ناووكي هةية 
كة لةئةنجاميانةوة وزة دةردةثةِرَيت: 
يةكةميـــان كةرتبوونـــي ناووكيية كة 
ناووكـــي توخمـــة قورســـةكاني وةك 
يوِرانيؤم لةِرَيطاي كارلَيكي ناووكييةوة 
دةوةشـــَينرَيت و لة ئةنجامدا وزة 

َ
هةل

دةردةثةِرَيت. دووةميشيان يةكبووني 
ناووكيية كة يةكطرتني ضةند ناووكَيكي 

سووكة بؤ ثَيكهَيناني ناووكي قورسرت 
 وزةيةكـــي هَيجطار 

َ
هـــاوِري لةطـــةل

بَيشوماردا كة وَينةي نيية لةكردارةكاني 
ديكةي دةرثةِراندني وزةدا، بؤ نموونة 
ئةطةر ضـــوار طةرديلـــةي هايدرؤجني 
لةذَير كاري ثةســـتان و طةرمي زؤردا 
يةكيان طرت ئةوا طةرديلةيةكي هيليؤم 
و وزةيةكـــي زؤر دةردةثةِرَيـــت، خؤ 
طةرديلةيةكي هيليؤم  لةضوار طةرديلةي 
كو زؤر 

َ
هايدرؤجـــني ثَيكنةهاتووة، بةل

ئـــةو جياوازيية  لةوة كةمرتة كةواتة 
هةمووي  بَيطومـــان  لَيهاتـــووة؟  ضي 
بووة بةوزةيةكـــي زؤر كة دةكرَيت بؤ 
مةبةســـتي ئاشـــتي و خؤشطوزةراني 
يان وَيرانـــكاري بةكاربهَينرَيت. هةمان 
ئةو كـــردارة لةخؤر و ئةســـتَيرةكاندا 
ِروودةدات كة 35%ي بارســـتايي خؤر 

هايدرؤجينة. 
ئيرت هةر بةهؤي ئـــةو ثةيوةندية 
و  ماددة  نَيـــوان  سةرســـوِرهَينةرةي 
وزةوة توانرا بةئاســـاني لةســـيفةتي 
دوو ِروويـــي  ِروونـــاكي و شـــةثؤلة 
كارؤموطناتيســـيةكان و تةنؤلكةيي و 
شةثؤليي ئةلكرتؤن و فؤتؤن تَيبطةين 
و بـــؤ يةكةمجاريش مـــرؤظ لة 16 ي 
ي 1945 دا تواني بِرَيك 

َ
تةموزي ســـال

لةماددة بطؤِرَيت بؤ طةرمي و ِرووناكي و 
ة كة وزةن!                          

َ
جول

سةرضاوةكان: 
1. كتَيبـــي (انشـــتني والنظرية النســـبية) 

د.عبدالرحمن مرحبا.

2.كتَيبـــي (الف باء النســـبية )ي بريتراند 

راسل.

3.اِّـدخل الي النظرية النســـبية - د.محمد 

باسل جاسم الطائي.

4. الكون االحدب -د.عبدالرحيم البدر.
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ثيسي 
َ

دل
ثاسةواني 

خؤشةويستيية

د. فةهمي حسني كاكةمةند
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ثيسي 
َ

دل
ثاسةواني 

خؤشةويستيية

لةتــــوَيذةرةوانـــي  هـــــةندَيـــك 
ثيسي 

َ
بواري خؤشةويستي ثَييانواية دل

نيــشـــانةي    morbid jealousy
طرنطيدانة بةهاوسةر و لةضِربوونةوةي 
خؤشةويستييةوة سةرضاوةي طرتووة 
ن فيشـــةر بةثاســـةواني 

َ
هةروةك هَيل

خؤشةويستي ناوي دةبات، ئةمة شَيوة 
تةندروستةكةي غريةية كة نابَيتةهؤي 
ئازاردان و كَيشـــة دروســـت ناكات و 
بةوة دةناســـرَيتةوة كة ئةو كةســـة 
تةنيا غرية لةهاوسةري خؤي دةكات 
و هةمان هةستي نيية بةرامبةر بةدايك 
و خوشـــك و و كض و كةسة نزيكةكاني 
ثيسي 

َ
ديكةي و جياية لةنةخؤشـــي دل

ســـايكؤلؤجييةكانةوة  لةاليـــةن  كة 
ئاماذةي  لةسةرضاوةكاندا  و  ناسراوة 
ةتي تايبةتي 

َ
ثَيكراوة و نيشانةو خةسل

خؤي هةية.
لةبـــواري  ثســـثؤِر  ثزيشـــكَيكي 
نةخؤشـــيية دةروونييةكانـــدا بـــؤي 
طَيِرامةوة كة لةكؤتاي شةســـتةكاندا 
ةمةند هةبووة، 

َ
لةبةغداد ثياوَيكي دةول

كاربةدةستَيكي ثاية بةرزي ئةو دةمةي 
حكومةتـــي عَيراق بـــووة، لةوكاتةدا 
يدا بـــوو لةِرووي 

َ
لةتةمةني 47 ســـال

كةسَيكي  جةستةييشةوة  و  دةرووني 
لةهةمانكاتدا  دياربووة،  تةندروســـت 
ناوبةناو خَيزانةكةي تؤراوةو كضةكاني 
هةبووني  و  كردن  خيانةت  بةبيانووي 
ضةند   

َ
لةطـــةل سَيكســـي  ثةيوةندي 

كةســـَيكي نةناســـراودا لةخوَينـــدن 
دةرهَينـــاوة، ئةطةرضي ئـــةم ثياوة 
كةســـوكارييةوة  لةاليةن  بـــةردةوام 
و  كضـــةكان  كـــراوةو  سةرزةنشـــت 
ذنةكةشي شاهيدي ثاكيان بؤ دراوة، 
م ئةو هةر لةسةر بريوباوةِري خؤي 

َ
بةال

ســـوور بووة، زؤر بةتووندي ِرةفتاري 
ي خؤيدا كردووة، 

َ
 و مندال

َ
 مـــال

َ
لةطةل

ذيانيان  بةمشـــَيوةية  َيك 
َ
ســـال ضةند 

وبؤوة 
َ
 بال

َ
بةسةربردووة تا ِرؤذَيك هةوال

كة ثياوةكة ذنةكة و ســـَي كضةكةي 
خؤي كوشتووة، دواي دةستطريكردن 
ِرةوانةي دادطا كرا و ثاشـــان لةسةر 
داواي دادوةر ليذنـــةي ثزيشـــكي بؤ 
ينةوةيةكـــي 

َ
ثَيكهَينـــرا و دواي لَيكؤل

ثيسي 
َ
دل بةنةخؤشي  ةتةكةي 

َ
حال زؤر 

دةست نيشانكرا.
نـــــةخـــــؤشـــيـــية  زؤربـــةي 
 D e l u s i o n a l ن كا همييـــة ة و
disorders  لةِرةطـــةزي مَيدا زياتر 
ثيسي 

َ
م نةخؤشـــي دل

َ
ِروودةدةن، بةال

-بةدةطمةن  دةردةكةوَيـــت  لةثياودا 
لةذندا، ِرَيذةي باوَيتي ئةم نةخؤشيية 
بةداتايةكي زانستي تائَيستا نةزانراوة، 
بةبِرواي خؤيان  تووشـــبووان  ضونكة 
هيض كَيشـــةيةكي دةروونييان نيية و 
ِروو لةنةخؤشخانة ناكةن، لةوانةية ئةم 
 نةخؤشيية 

َ
نةخؤشيية هاوكات لةطةل

دةروونييةكانـــي ديـــكـــةدا ِرووبدات 
  major depressive disorder
يان نةخؤشي شيزؤفرينيا، لةمبارانةشدا 
تةندروستي نةخؤشـــةكة زؤر خراثرت 
دةبَيت، سةرةتاي تووشبوون بةزؤري 
يدا دةردةكةوَيت، 

َ
لةتةمةني ضل ســـال

تةمةنَيكدا  لةهةر  دةشطونجَيت  م 
َ
بةال

ِرووبدات، زؤرَيك لةنةخؤشةكان ذنيان 
ي ئيـــش و كاري 

َ
هَينـــاوة و ســـةرقال

ِرؤذانةي خؤيانن.
هؤكارةكاني تووشبوون بةدَلثيسي

نـــــةخــــؤشـــيية  زؤربةي  وةك 
دةروونييةكانـــي ديكـــة هؤكارةكاني 
م 

َ
بةال نةزانراوة،  بةِرووني  تووشبوون 

ضةند  توَيذينةوةكان  ئةنجامي  بةثَيي 
لَيكدانةوةيةكي بؤكراوة لةوانة:

يةكةم: بؤماوة
دةركةوتووة بؤماوة طرنطي تةواوي 
هةية، ضونكة لةخَيزانَيكدا زياتر لةيةك 
كةس تووشي ئةم نةخؤشيية دةبَيت، 

وةك دوو برا، باوك و كوِر...
دووةم: هؤكاري بايؤلؤذي

دةمـــارة  كـــــاري  تَيكضوونـــي 
خانةكان لةدوو بةشـــي مَيشـــكدا كة 
 Limbic system,ثَيي دةوترَيـــت
لـــةو  بينـــراوة    Basal gangia
كةسانةدا كة تووشي ئةم نةخؤشيية 

بوون.
سَييةم: هؤكاري دةرووني

دةرووني  بـــواري  ثســـثؤِرةكاني 
بِروايانوايـــة كـــة ئـــةم نةخؤشـــيية 
بةزؤري تووشـــي ئةو كةسانة دةبَيت 
كة بةسروشت هةســـتيارن، لةِرةفتار 
زؤر  ِرؤذانةيانـــدا  ســـوكةوتي 

َ
هةل و 

يةتييان 
َ
كةللةِرةقن و ثةيوةندي كؤمةال

ك دةبن.
َ
ي خةل

َ
الوازة و كةمرت تَيكةل

نيشـــانكردني  دةســـت  ضؤنَيتي 
نةخؤشييةكة

بووترَيت  بةكةســـَيك  بؤئـــةوةي 
ثيســـي هةية ثَيويستة 

َ
نةخؤشـــي دل

نةي خـــوارةوةي تَيدا بةدي 
َ
ئةم خاال
بكرَيت.

ة 
َ
يةكـــةم: باوةِرَيكي جَيطريي هةل

كة نةخـــؤش ثَييوايـــة ذنةكةي يان 
كضةكـــةي يان هةر كةســـَيكي نزيكي 
 

َ
لةطةل سَيكسي  ثةيوةندييةكي  خؤي 

كةسَيك يان ضةند كةسَيكدا هةية يان 
دةيانةوَيت ئةو ثةيوةنديية دروســـت 
بكةن، بؤ ســـةِّـاندني ئةم بؤضوونة 
طةيةكي بةدةســـتةوة نيية و 

َ
هيض بةل
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لةتــــوَيذةرةوانـــي  هـــــةندَيـــك 
ثيسي 

َ
بواري خؤشةويستي ثَييانواية دل

نيــشـــانةي    morbid jealousy
طرنطيدانة بةهاوسةر و لةضِربوونةوةي 
خؤشةويستييةوة سةرضاوةي طرتووة 
ن فيشـــةر بةثاســـةواني 

َ
هةروةك هَيل

خؤشةويستي ناوي دةبات، ئةمة شَيوة 
تةندروستةكةي غريةية كة نابَيتةهؤي 
ئازاردان و كَيشـــة دروســـت ناكات و 
بةوة دةناســـرَيتةوة كة ئةو كةســـة 
تةنيا غرية لةهاوسةري خؤي دةكات 
و هةمان هةستي نيية بةرامبةر بةدايك 
و خوشـــك و و كض و كةسة نزيكةكاني 
ثيسي 

َ
ديكةي و جياية لةنةخؤشـــي دل

ســـايكؤلؤجييةكانةوة  لةاليـــةن  كة 
ئاماذةي  لةسةرضاوةكاندا  و  ناسراوة 
ةتي تايبةتي 

َ
ثَيكراوة و نيشانةو خةسل

خؤي هةية.
لةبـــواري  ثســـثؤِر  ثزيشـــكَيكي 
نةخؤشـــيية دةروونييةكانـــدا بـــؤي 
طَيِرامةوة كة لةكؤتاي شةســـتةكاندا 
ةمةند هةبووة، 

َ
لةبةغداد ثياوَيكي دةول

كاربةدةستَيكي ثاية بةرزي ئةو دةمةي 
حكومةتـــي عَيراق بـــووة، لةوكاتةدا 
يدا بـــوو لةِرووي 

َ
لةتةمةني 47 ســـال

كةسَيكي  جةستةييشةوة  و  دةرووني 
لةهةمانكاتدا  دياربووة،  تةندروســـت 
ناوبةناو خَيزانةكةي تؤراوةو كضةكاني 
هةبووني  و  كردن  خيانةت  بةبيانووي 
ضةند   

َ
لةطـــةل سَيكســـي  ثةيوةندي 

كةســـَيكي نةناســـراودا لةخوَينـــدن 
دةرهَينـــاوة، ئةطةرضي ئـــةم ثياوة 
كةســـوكارييةوة  لةاليةن  بـــةردةوام 
و  كضـــةكان  كـــراوةو  سةرزةنشـــت 
ذنةكةشي شاهيدي ثاكيان بؤ دراوة، 
م ئةو هةر لةسةر بريوباوةِري خؤي 

َ
بةال

ســـوور بووة، زؤر بةتووندي ِرةفتاري 
ي خؤيدا كردووة، 

َ
 و مندال

َ
 مـــال

َ
لةطةل

ذيانيان  بةمشـــَيوةية  َيك 
َ
ســـال ضةند 

وبؤوة 
َ
 بال

َ
بةسةربردووة تا ِرؤذَيك هةوال

كة ثياوةكة ذنةكة و ســـَي كضةكةي 
خؤي كوشتووة، دواي دةستطريكردن 
ِرةوانةي دادطا كرا و ثاشـــان لةسةر 
داواي دادوةر ليذنـــةي ثزيشـــكي بؤ 
ينةوةيةكـــي 

َ
ثَيكهَينـــرا و دواي لَيكؤل

ثيسي 
َ
دل بةنةخؤشي  ةتةكةي 

َ
حال زؤر 

دةست نيشانكرا.
نـــــةخـــــؤشـــيـــية  زؤربـــةي 
D e l u s i o n a l ن كا همييـــة ة و

disorders  لةِرةطـــةزي مَيدا زياتر 
ثيسي 

َ
م نةخؤشـــي دل

َ
ِروودةدةن، بةال

-بةدةطمةن  دةردةكةوَيـــت  لةثياودا 
لةذندا، ِرَيذةي باوَيتي ئةم نةخؤشيية 
بةداتايةكي زانستي تائَيستا نةزانراوة، 
بةبِرواي خؤيان  تووشـــبووان  ضونكة 
هيض كَيشـــةيةكي دةروونييان نيية و 
ِروو لةنةخؤشخانة ناكةن، لةوانةية ئةم 
 نةخؤشيية 

َ
نةخؤشيية هاوكات لةطةل

دةروونييةكانـــي ديـــكـــةدا ِرووبدات 
major depressive disorder

يان نةخؤشي شيزؤفرينيا، لةمبارانةشدا 
تةندروستي نةخؤشـــةكة زؤر خراثرت 
دةبَيت، سةرةتاي تووشبوون بةزؤري 
يدا دةردةكةوَيت، 

َ
لةتةمةني ضل ســـال

تةمةنَيكدا  لةهةر  دةشطونجَيت  م 
َ
بةال

ِرووبدات، زؤرَيك لةنةخؤشةكان ذنيان 
ي ئيـــش و كاري 

َ
هَينـــاوة و ســـةرقال

ِرؤذانةي خؤيانن.
هؤكارةكاني تووشبوون بةدَلثيسي

نـــــةخــــؤشـــيية  زؤربةي  وةك 
دةروونييةكانـــي ديكـــة هؤكارةكاني 
م 

َ
بةال نةزانراوة،  بةِرووني  تووشبوون 

ضةند  توَيذينةوةكان  ئةنجامي  بةثَيي 
لَيكدانةوةيةكي بؤكراوة لةوانة:

يةكةم: بؤماوة
دةركةوتووة بؤماوة طرنطي تةواوي 
هةية، ضونكة لةخَيزانَيكدا زياتر لةيةك 
كةس تووشي ئةم نةخؤشيية دةبَيت، 

وةك دوو برا، باوك و كوِر...
دووةم: هؤكاري بايؤلؤذي

دةمـــارة  كـــــاري  تَيكضوونـــي 
خانةكان لةدوو بةشـــي مَيشـــكدا كة 
Limbic system,ثَيي دةوترَيـــت

لـــةو  بينـــراوة    Basal gangia
كةسانةدا كة تووشي ئةم نةخؤشيية 

بوون.
سَييةم: هؤكاري دةرووني

دةرووني  بـــواري  ثســـثؤِرةكاني 
بِروايانوايـــة كـــة ئـــةم نةخؤشـــيية 
بةزؤري تووشـــي ئةو كةسانة دةبَيت 
كة بةسروشت هةســـتيارن، لةِرةفتار 
زؤر  ِرؤذانةيانـــدا  ســـوكةوتي 

َ
هةل و 

يةتييان 
َ
كةللةِرةقن و ثةيوةندي كؤمةال

ك دةبن.
َ
ي خةل

َ
الوازة و كةمرت تَيكةل

نيشـــانكردني  دةســـت  ضؤنَيتي 
نةخؤشييةكة

بووترَيت  بةكةســـَيك  بؤئـــةوةي 
ثيســـي هةية ثَيويستة 

َ
نةخؤشـــي دل

نةي خـــوارةوةي تَيدا بةدي 
َ
ئةم خاال
بكرَيت.

ة 
َ
يةكـــةم: باوةِرَيكي جَيطريي هةل

كة نةخـــؤش ثَييوايـــة ذنةكةي يان 
كضةكـــةي يان هةر كةســـَيكي نزيكي 
 

َ
لةطةل سَيكسي  ثةيوةندييةكي  خؤي 

كةسَيك يان ضةند كةسَيكدا هةية يان 
دةيانةوَيت ئةو ثةيوةنديية دروســـت 
بكةن، بؤ ســـةِّـاندني ئةم بؤضوونة 
طةيةكي بةدةســـتةوة نيية و 

َ
هيض بةل
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هَينانـــةوة  طـــة 
َ
بةل و  بةقســـةكردن 

لةباوةِري خؤي ثاشطةز نابَيتةوة.
ي 

َ
لةخال باســـكرا  ئةوةي  دووةم: 

يةكةمدا ثَيويســـتة بؤ ماوةي ســـَي 
(لةهةندَيك  بخايةنَيت  زياتر  يان  مانط 

سةرضاوةدا يةك مانط دانراوة).
ســـَييةم: ثَيويســـتة نيشانةكاني 
نةخؤشـــي و شـــيزؤفرينياي تيـــادا 
نةبَيت، ضونكة لةوكاتةدا بةناوي ئةم 

نةخؤشييانةوة ناودةبرَيت.
ضـــوارةم: جطـــة لةهةبووني ئةم 
ةية نةخـــؤش بةتةواوي 

َ
بـــاوةِرة هةل

لـــةِرووي دةرووني و جةســـتةييةوة 
تةندروســـتةو لةئيشءكاري ِرؤذانة و 
كدا وا دةرناكةوَيت 

َ
 خةل

َ
ِرةفتاري لةطةل

كة كةســـَيكي نةخؤش بَيت و ئةطةر 
تةنيا  بَيت  تَيكضوون  ميزاج  تووشـــي 

ماوةيةكي كورت دةخايةنَيت.
ةتةكة 

َ
حال ثَيويســـتة  ثَينجـــةم: 

و  بةكارهَيناني دةرمان  بةهؤي خراث 
نةخؤشيية ئةندامييةكانةوة نةبَيت.

ضؤنييةتي ضارةسةر
ثَيويســـتة خَيزانـــي نةخؤش بَي 
ي 

َ
ِراوَيذكاري ثزيشـــكي ثســـثؤِر هةول

ضارةسةركردن نةدةن، ضونكة زؤربةي 

نةخؤشـــيية  دذي  دةرمانانةي  ئـــةو 
دةروونييـةكــــان بةكـــاردةهَينرَيـــن 
مةترسيدارن ئةطةر جؤر و بِر و ماوةي 
بةكارهَينان لةاليةن ثزيشكةوة دياري 
نةكرَيت و دةرئةنجامةكانيش بةوردي 
ثَيويست  لةوانةية  نةكرَيت.  ضاودَيري 
بةمانـــةوة لةنةخؤشـــخانة بكات لةو 
كاتانـــةدا كـــة ثزيشـــك بـــؤي ِروون 
نةبؤتـــةوة كة نةخؤش هؤطري ماددة 
هؤشبةرةكان و خواردنةوة كهوليةكان 
نيية، يان طوماني هةبووني نةخؤشي 
جةستةيي يان كاتَيك ذياني ئةنداماني 
ِرَيطا  دوو  لةمةترســـيداية.  خَيزانةكة 

دةطريَيتةبةر بؤ ضارةسةركردن:
1. ضارةسةري دةرووني

 psychotherapy
لَيرةدا ثزيشك بةشَيوازي تايبةتي 
ـــدةدات 

َ
هةول ِرةفتاركـــردن  قســـةو 

 نةخؤشدا 
َ

 لةطةل
َ

ثةيوةنديي توندوتؤل
كاريطةري  بةشَيوةيةك  بكات  دروست 

ثؤزةتيظي هةبَيت.
2. بةكارهَينانـــي ئةو دةرمانانةي 

دذي نةخؤشيية دةروونييةكانن 
 و ِرَيسثرييدؤن 

َ
لةوانة هالؤثَيريدؤل

لةماوةي شـــةش هةفتـــةدا نةخؤش 

م 
َ
تاِرادةيةك ئاســـايي دةبَيتةوة، بةال

تَيبيني  باشـــبوونَيك  هيـــض  ئةطـــةر 
َيـــك دةرماني ديكة 

َ
ئةوا كؤمةل نةكرا 

دذي  دةرماني  لةوانة  بةكاردةهَينرَيت 
خةمؤكي، ليسيؤم، كاربامازيثني.
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بةشـــَيكى سَيكســـي ثةيوةندى
دةكات، مرؤظـــدا داطري لةذيانى طرنط
و ذن لةنَيوان ثةيوةندييـــة ئةو م

َ
بةال

دةشـــَيت كات بةتَيثةِربوونى ثيـــاودا
بَيزارى تووشي و بَيت بةسةردا طؤِراني
زؤرى هـــؤكارى بَيزاريية ئةم بنب كـــة
كَيشةى دةشَيتجؤرةها لةثشتةوةيةو
تووشي ذيانمان لَيبكةوَيتةوةو ديكةى
بكات، لَيرةدا نائومَيـــدي و نيطةراني
دةخةينةِروو م

َ
وةال ثرســـيارو هةندَيك

خؤتى ثرسيارةكانى مى
َ
وةال لةوانةية

بكةيت. بةدى تيادا
تَيرنةبوونى  بؤ ضيية ضارةسةر باشرتين

ثياو؟ و ذن نَيوان سَيكسي

ناكؤكى مَيذووى َيم
َ
دةل لةسةرةتادا

سَيكســـي شكســـتهَينانى و كَيشـــةو
كؤن لةثةيوةندى هاوسةرَيتيدا ضةندة
ضاكسازيكردن بؤ فرسةت هةميشة بَيت

و بةطشتى هاوســـةرَيتيدا لةثةيوةندي
لةئاراداية طفتوطؤ، دةرطاى كردنةوةى
ئةويشلةثَيناوىسةرلةنوَيطةِرانةوةى
بـــؤ دؤخـــى ثةيوةنـــدى سَيكســـي

باشرت... قؤناغَيكى و طةرموطوِري
ثوخـــت بةشـــَيوةيةكى لَيـــرةدا
دةخةينةِروو دياريكراو ـــى

َ
خال هةندَيك

كة لةكاتَيكدا ِرةضاوبكرَيت ثَيويســـتة
سَيكسي كَيشةيةكى دةكرَيت هةست

هةية: لةثةيوةنديدا
لـــةذوورى  سَيكســـي شـــةى ۹ كَيَ
ى

َ
هؤل بؤ طفتوطؤ مةكةو باس نوستندا

كةنارى ئوتومبَيـــل، ناو دانيشـــتن،
ضونكة بطوَيـــزةرةوة، دةريا...هتـــد
باشرتة لةذوورىنوستن شوَينَيك هةموو

كَيشانة. جؤرة ئةو باسكردنى بؤ
نَيوان  لةكَيشةى كةســـَيك  ۹ هيض
ئاطادار مةكة هاوبةشـــةكةت و خؤت 

نيايت
َ
ئةطةر دل نةبَيت لةو كاتةدا تةنيا

خؤيةوة لةِرَيي ئةزموونى ئةو كةســـة
دةدؤزَيتةوة. بؤ ضارةسةرت

ئةو  لةسةر ۹ لةكاتى قســـةكردن
«من بةدةستةواذةى هةميشة كَيشانة
لةجياتى دةست ثَيبكة هةستدةكةم»
تؤ َييت

َ
بل بةهاوبةشـــةكةت ئـــةوةى

بؤ منة ِراى ئةوة َي
َ
بل ثاشان وادةكةيت.

ضيية؟ ِرات تؤ كَيشةكة، ضارةسةرى
ثةيوةندييةكاندا لةزؤربةى ئةوةى
ِرؤحـــي ثَييةتـــى  ثَيويســـتيت
ســـؤزدارييةكى و خؤشةويســـتى
بَيئةوةى ئـــاذاوةو ِراســـتةقينةية بَي
كةمَيك هةروةها بكةن، يةكدى لؤمةى
و خؤماندووكردنة لةثَيناوى ـــدان

َ
هةول

كاتَيكيش كَيشةكةدا، ضارةسةركردنى
بةســـةر ماوةيةك دةكةن درك بـــةوة
وةك تَيثةِريوةو نَيوانتانـــدا كَيشـــةى
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ئةوة واية بةناو بازنةيةكدا بسوِرَينةوة 
بَيئةوةى دةروازةيةك بؤضوونةدةرةوة 
بةدي بكةن، لَيرةدا ثَيويستة بةشوَين 
ثســـثؤِرى ضارةســـةركرندا بطةِرَيـــن 

تاِرَينمايي ثَيويستتان ثَي بدات.
 ضــؤن ِرازى بكةم بضني بؤالى ثســثؤِري 

ضارةسةركردنى كَيشة سَيكسييةكان؟

تدا ضوون بؤالى 
َ
تائَيستا لةخؤرهةال

ثسثؤِري دةروونى باوو ئاسايي نيية، 
هةرضي ثسثؤِري كَيشة سَيكسييةكانة 
ؤزة بةتايبةتى لةكاتَيكدا 

َ
ئةوا زياتر ئال

ثسثؤِري شارةزاو ِراستةقينة لةسَيكسدا 
دةطمةنن.

هةندَيجـــار كردنةوةى ئةو باســـة 
م ئةوة بزانة تةنيا 

َ
ئاســـان نيية، بةال

دان بؤ 
َ
كردنـــةوةى ئةو بابةتـــةو هةول

باسكردنيشـــي ثَيويســـتى بةزيرةكى 
و ذيـــرى و كاتى طونجـــاو هةية، ئةوة 
زيرةكى نيية لةبةردةم هاوسةرةكةتدا 
لـــةدواى  ِراســـتةوخؤ  و  بوةســـتيت 
ثَيي  ِرةثبوون  لةتواناى  شكستهَينانى 
َييت «ثَيمواية ثَيويستة سةردانَيكى 

َ
بل

كو 
َ
بةل ثســـثؤِري ســـَيكس بكةيت»، 

ضاوةِرَي بكة كَيشةكة هةرضؤنَيك بوو 
هةر ضاوةِرَي بكـــة، دواى تَيثةِربوونى 
ماوةيةك لةكات، دوور لةذوورى نوستن 
دانيشـــتن و كاتَيك  ي 

َ
لةهؤل بؤنموونة 

حةوانةوةدا  ةتَيكى 
َ
لةحال هةردووكتان 

َي كة تؤ زؤرت خؤشدةوَيت 
َ
دةبن ثَيي بل

و سَيكس مةسةلةيةكى الوةكيية ئةطةر 
 ئةو ثَيكةوةذيان 

َ
ثَيوانةى بكةيت لةطةل

م 
َ
و خؤشةويستييةى لةنَيوانتانداية، بةال

لةثَينـــاوى بةختةوةرييةكـــى زياتردا 
بةالتةوة باشة داواى يارمةتى لةاليةنى 
سَييةم بكةن، زؤرباشة ئةطةر توانيت 
وشـــةى ئَيمة يان ثَيكةوة لةجياتى تؤ 
هاوبةشـــةكةت  بؤئةوةى  بةكاربَينيت 
هةســـت بكات كَيشـــةكة هاوبةشـــة 
لةنَيوانتانداو تؤ ثةنجةى تؤمةتباركردن 
بؤ ئةو ِراناكَيشـــيت. ئـــةوةش بزانن 
ةتة ئةوروثييةكانيشدا 

َ
تةنانةت لةدةول

مةســـةلةى ضـــوون بؤالى ثســـثؤِري 
دةروونى سَيكسي ئاسان نيية.

لةبةرئـــةوةى بـــوارى دةروونـــى 
ِريكـــالمـــي  طـــةورةى  ِرووبةرَيكـــى 
داطريكـــردووة، واباشـــرتة بـــةوردى 
بذَيريت 

َ
ثزيشـــكى ضارةســـةركار هةل

لةمبارةيةوة  دةتوانيـــت  بؤنموونـــة 
خَيزانةكـــةت  لةثزيشـــكى  ثرســـيار 
بكةيت، لةوانةية ئةو شـــارةزاتر بَيت 
بذاردانى ثزيشكَيكي باشدا كاتَيك 

َ
لةهةل

ثَيويستة  كة دةضن بؤالى ثزيشكيش 
بةيةكةوة بن، ضونكة كَيشةكة كَيشةى 
هةردووكتانة تةنيـــا لةو بارةدا نةبَيت 
ئةطةر يةكَيكتان ويستى بةتةنيا بضَيت 

لةبةر هؤكارَيك كة تايبةتة بةخؤى.

 ضي بكــةم لةهاوســةرةكةم كة حةزى 

لةسَيكس نيية، حةز لةسَيكس بكات؟

دةشـــَيت بَيزارى لةبةر زؤر هؤكار 
ديكةدا  لةثرســـيارَيكى  وةك  ِرووبدات 
باســـي دةكةيـــن... ذن دةتوانَيت بؤ 
يارمةتى ثياو  كةمكردنةوةى كَيشةكة 
بدات و ئةويش دةتوانَيت يارمةتى خؤى 

بدات، ئةمةش هةندَيك ثَيشنيارة:
ةت و 

َ
ةتَيـــك وةربطـــرة، مؤل

َ
۹ مؤل

ك .... 
َ
شـــوَين و كـــةش و هـــةواو خةل

هةموويان ئةو فاكتةرانةن كة كاريطةرى 
ئةفســـوناوييان بؤســـةر ثةيوةنـــدى 
ئةطةر  لةبةرئـــةوة  هةية،  سَيكســـي 
بَيزارى ســـةردانى ذيانى سَيكسيتانى 
كرد ئةوا ثَيويســـتة خَيرا كاربكةن بؤ 

دانانى نةخشةى طةشتَيك.
نـــازى  زياتـــر  ذن  ثَيويســـتة   ۹
بؤنموونة  بكَيشـــَيت  هاوســـةرةكةى 
هةفتةى دووجار مةســـاج (شَيالن) بؤ 

هاوسةرةكةى بكات.
بوةستة  بةطةمةبازييةوة  تةنيا   ۹
يدا تةنانةت ئةطةر ماوةكةشـــي 

َ
لةطةل

درَيذةى كَيشـــا بؤمـــاوةي دوومانط، 
دواى ئةوة باسي ثةيوةندى سَيكسي 

دا بكة.
َ
تةواوةتى لةطةل

ِرؤمانســـي  هـــةواى  و  كـــةش   ۹
ةمةند بكة بةداطريساندنى مؤم و 

َ
دةول

بخوردو بةكارهَينانى بؤن و عةتر.



زانستى سةردةم 40 104

۹ ســـَيكس ئةطةر ِروويـــدا درَيذى 
سَيكسَيكى  ضةند  لةوانةية  مةكةرةوة 
ثضـــِر ثضـــِر باشـــرتبَيت لةكردارَيكى 

سَيكسي دوورودرَيذ.
۹ ئةوةى ئةو زياتر حةزى لَيدةكات 
ثَيي ببةخشـــة زياتر لـــةوةى كة حةز 
دةكةيت دةســـتت بكةوَيت، هةروةها 
يادةوةريـــت بـــؤ ِرؤذانى ســـةرةتاى 
هاوسةرَيتى بطةِرَينةوةو ئةو كارانة بكة 

كة ثَيكةوة دةتان كرد.
 كةســَيك ضووكــى بضــووك بَيــت ضي 

بكات؟

زؤرَيك لةو ثياوانةى بةختيان واية كة 
ضوكيان بضوكة كَيشة دةروونييةكانيان 
زياترة لةوةى كـــة قةبارةى ضوكيان 
كلريطةري هةبَيت لةمةسةلةى وةرطرتن 
يان بةخشـــينى تَيربوونى سَيكسيدا، 
بةداخـــةوة زؤر ناِرةحـــةت دةبـــن و 
بةنهَينى ئازار دةضَيـــذن كاتَيك ناضار 
دةبن لةبةردةم ثزيشكدا ِرووت ببنةوة 
يان تووشـــي ئازارو شةرمندةيي دةبن 
لـــةو بارودؤخانةدا كـــة ئةندامةكةيان 
دةردةكةوَيت يان بةبَيدةنطى خةفةت 
دةخـــوات كاتَيك طوَيي لـــةو نوكتةو 
توانجانة دةبَيت كة لةسةر ئةو كةسانة 

دةكرَيت كة ئةندامةكةيان بضووكة.
ِراســـتةقينةى  قةيرانـــى  م 

َ
بـــةال

ئةمجؤرة ثياوانة مةسةلةى هاوسةرَيتى 

 ذيانى 
َ

و ِرووبةِرووبوونةوةيـــة لةطـــةل
فؤبياى  يةكةم  فؤبياى  سَيكســـيدا... 
سةنطاندنى ذنةكةيةتى بؤ قةبارةى 

َ
هةل

ئةو ئةندامةو ترسان لةوةى نةتوانَيت 
ضَيذى ثَي ببةخشَيت.

قةبـــارةى ضـــووك كَيشـــة نيية، 
ةى ئةو ثياوانةية 

َ
هةرثياوَيكيش لةكؤمةل

كة ضووكيـــان ثضووكة دةتوانَيت ضَيذ 
لةذيانَيكى سَيكسي ئاسايي وةربطرَيت 

لةِرَيي ئةمانةوة:
ثةيوةندييةكـــى  قاندنـــى 

َ
خول  ۹

 
َ

ســـؤزدارى مرؤظايةتى طـــةرم لةطةل
هاوسةرةكةت بةشَيوةيةك كة سَيكس 
بناغةى ثةيوةندى نَيوانتان نةبَيت، ئةو 
ذنةى بةسؤزو خؤشةويستى و ِرَيز تَير 
دةبَيت بةوة ِرازى دةبَيت سَيكس ثلةى 
دوو تةنانةت ثلةى ضـــوار وةربطرَيت 

 ثياو.
َ

لةذيانيدا لةطةل
بدة خستنةناوةوة بناغةى 

َ
۹ هةول

كـــو طةمةبازى 
َ
ســـَيكس نةبَيـــت، بةل

بناغةكةى بَيت، ذن بةخؤِرسك طةمةبازى 
لةخستنةناوةوة بةالوة باشرتة ئةطةر 

درَيذ  بؤماوةيةكـــى 
طةمةبازى 

دا 
َ
لةطةل

بكةيت و تَيري بكةيت خستنةناوةوةى 
زؤربةى  كو 

َ
بةل نابَيـــت،  طرنط  بةالوة 

ذنـــان بةطةمةبازى دةطةنـــة ئؤرطازم 
لةبةرئةوة  ناوةوة،  لةخســـتنة  زياتر 
ثَيويستة طةمةبازى بناغةى ثةيوةندى 

سَيكسي نَيوانتان بَيت.
 هاوسةرةكةتدا ئةو دؤخة 

َ
۹ لةطةل

بذَيرن كة ئامادةباشي 
َ
سَيكســـيية هةل

 
َ

سازدةكات بؤ خستنةناوةوةيةكى قوول
و ئةو دؤخـــةى كة زَى داخراو دةبَيت، 
باشرتين دؤخى جووتبوون ئةوةية ذن 
لةثَيشـــةوة بَيت و ثياو لةدواوة، يان 
ذن لةسةرةوة بَيت و سةرينَيك بخاتة 
ذَير ســـمتى تا بةرزبَيتـــةوة ئةوكاتة 
رت 

َ
ناوةوة قول هةستكردن بةخســـتنة 

دةبَيت.
۹ ئةو ثياوةى بةدةســـت ضووكى 
َينَيـــت ثَيويســـتى 

َ
بضووكـــةوة دةنال

بةتةكانَيكى بةهَيز هةية بؤ بةخشينى 
هةستكردن بةتَيخستن، بَيطومان لَيرةدا 
دةدات و 

َ
كَيشـــةى زوو ِرذاندن سةرهةل

ضارةسةرةكةشي بةوة دةكرَيت ضةند 
بتوانرَيت سَيكس دووبارة بكرَيتةوة.

ذنـــدا   
َ

لةطـــةل يبـــوون 
َ
لَيكحال  ۹

ى خؤى ببينَيت ئةويش 
َ
دةشـــَيت ِرؤل

لةِرَيـــى ِراهَينانةكانى كيجال-ةوة كة 
ذن ئامـــادةدةكات بـــؤ بةهَيزكردنى 
ماسولكةكانى زَى بؤ طوشينى ضووك، 
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دةردةكةوَيت يان بةبَيدةنطى خةفةت 
دةخـــوات كاتَيك طوَيي لـــةو نوكتةو 
توانجانة دةبَيت كة لةسةر ئةو كةسانة 

دةكرَيت كة ئةندامةكةيان بضووكة.
ِراســـتةقينةى  قةيرانـــى  م 

َ
بـــةال

ئةمجؤرة ثياوانة مةسةلةى هاوسةرَيتى 

درَيذ  بؤماوةيةكـــى 
طةمةبازى 

دا 
َ
لةطةل

بتوانرَيت سَيكس دووبارة بكرَيتةوة.
ذنـــدا   

َ
لةطـــةل يبـــوون 

َ
لَيكحال  ۹

ى خؤى ببينَيت ئةويش 
َ
دةشـــَيت ِرؤل

لةِرَيـــى ِراهَينانةكانى كيجال-ةوة كة 
ذن ئامـــادةدةكات بـــؤ بةهَيزكردنى 
ماسولكةكانى زَى بؤ طوشينى ضووك، 
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هةســـتكردن بؤ هةردووكيان ئةمةش
ئامادةدةكات. بةضَيذ

تيادا  تؤوى ثياو كة ضةندة كاتة  ئةو

هاويشــتنى زوو كَيشــةى و دةَلَيني دةِرَيذَيت

هةية؟

كَيشةيةكى هاويشتن  زوو  كَيشةى
ثياوانـــداو لةنَيـــو طشـــتى و بـــاوة
مةســـةلةيةكى كات  دياريكردنـــى
لةسةرةتاى طةنج بةتايبةتى ئةستةمة،
بتوانَيت ئةســـتةمة ِرةســـيوبوونيدا
بكات، خـــؤى ِرذاندنـــى ـــي

َ
كؤنرتؤل

كردارةكة دةكرَيت وردة وردة ثاشان
بكرَيتةوةو ثيـــاوان درَيذ الى زؤربةى
هةندَيكي بكرَيت، هاويشـــتن كؤنرتؤأل
بمَيننةوةو هةروا دةشـــَيت ديكةشيان
بةطشتى هاويشتن ِرووبدات، بةخَيرايي
لةوة دوايية جةخت ئـــةم ئامارةكانى
كَيشةى ثياوان 38%ى نزيكةى دةكةن
مةســـةلةية ئةم هةية، زوو رذاندنيان
لةدوو يةكَيك ئةطةر دادةنرَيت بةكَيشة
ئةوةيان هةردووكيان يان هاوبةشةكة
هاويشتنةوة زوو بةهؤى كة ئاشكراكرد

تَيرنابن.
ثَييانواية بةِراســـتى ئةو ثياوانةى
هةيـــة هاويشـــتنيان زوو كَيشـــةى 
بةئامارَيكىطشتىلةئةوروثاوئةمريكادا
خَيرايي ثياوَيك، دة لةهةر ثياون ضوار
هةندَيكيان لةاليان جياوازة هاويشتن
تؤو سنط طرتنى يان كردن بةماض تةنيا
دةِرَيذنوهةندَيكيانهةرخستنةناوةوة

ِروويدا......هتد.
كامانةن  ثراكتيكيانــة هةنطاوة  ئــةو

بؤ ثيــاو دةدات يارمةتــى ذن كــة تيايــدا

هاويشتن؟ ضارةسةركردنى كَيشةى زوو

ِرذاندنـــى  زوو ثيـــاو ئةطـــةر   ۹
ذن ئارةزووى واباشـــرتة ئةوا تةواوبوو

يان دةســـت لةِرَيي ذن بةطةمةبـــازى
ديكة بةِرَيي يان بةمةساج يان دةمةوة

تةواو بكات.
و  طــــةمةبـــازى لةكـــــاتـــى  ۹
بةجَيطريى بدة

َ
هةول خســـتنةناوةوةدا

ضونكة بمَينيتةوة، خؤتدا لةشـــوَينى
ثياو بةخَيرايي زؤر وادةكات كة ةى

َ
جول

بِرذَيت. تؤوى
لةجارَيـــك  بـــدة يارمـــةتـــى  ۹
ضونكـــة بـــكات، زياتـــر كردارةكـــة
ماوةيةك دواى زؤر دووبارةبوونةوةى
زوو ضارةســـةركردنى دةبَيتةهـــؤى

ِرذاندن.
بكات  ضؤن هةَلسوكةوت ثَيويســتة  ذن

لةحاَلةتى دَينَيــت شكســت كاتَيــك ثيــاو

ِرةثبووندا؟

ئةمجـــؤرة لةِرووبةرووبوونـــةوةى
َيكى

َ
خال ضةند هةســـتيارانةدا ةتة

َ
حال

زؤرَيك لةوانةية لةِراستيدا هةيةو طرنط
هةموو ذنَيك ببنةوة، لةذنان ِرووبةِرووى
كردنى خؤئامادة بةهةندَيك ثَيويستى

وةك: هةية، نواندن و دةروونى
تايبةتى  شتَيكى وةك ۹ مةسةلةكة
لةذنان زؤرَيك وةرمةطـــرة: و كةســـي
رةثبوونى ئةطةر ثياو تواناى ثَييانواية
كة ئةوان دةطةيةنَيـــت نةبَيت ئـــةوة
جوان نني، جةستةيان سةرنجِراكَيشةر
هةية يان كَيشـــةيان لةبؤندا يان نيية
بري يان ناوَيـــن خؤشـــي ثياوةكةيان
ئةم هةموو دةكةنةوة. ديكة لةذنَيكى
نني، دروســـت كات زؤربةى طريمانانة
كات مَيشـــكى ضونكة ثيـــاو زؤربةى
لةبةر يان هيالكة، ة، جةستةى

َ
جةنجال

هةرهؤكارَيكىديكةيةتةنانةتكَيشةكة
لةوانةية و ناطرَيت لةخـــؤى لَيكدانةوة
هؤكارةكةى م

َ
بةال ِروونةدات، ِرةثبوون

هاوسةرةكةت. نة بيت تؤ نة
مةســـةلةكة  نابَيت ئاطاداربـــة  ۹
ثياوةكةتدا

َ
لةطةل و بكةيت فةرامؤش

ئـــةو ضونكـــة نةكةيـــت، باســـي 
ثياو الى مةســـةلةكة فةرامؤشكاريية
بةثَيضةوانةوة كو

َ
بةل دةكات، قورسرت

َي
َ
بل ثَيي بكةو باسى يدا

َ
لةطةل بةهَيمنى

ذنانيش تةنانةت ئاســـاييةو زؤر ئةوة
ناتوانن كة وادةبـــن ةتى

َ
حال تووشـــي

كارلَيكردنىسَيكسييانهةبَيتتةنانةت
كرد. سَيكسيشيان ئارةزووى ئةطةر

ئارةزوو بزانـــة لَيبكة ثرســـياري
يان بيوروذَينيت، بدةيـــت

َ
هةول دةكات

بحةوَيتةوة كةمَيك باشـــرتة بةاليةوة
بكات هةســـت بدة

َ
هةول لةئَيســـتادا،

هةية دةروونيـــى ئامادةباشـــييةكى
نوكتةيةك بؤ كَيشـــةكة تؤ دةتوانيت
تة بؤنموونة

َ
بةطال بيكةيـــت و َبطؤِريت

لةطـــةل تـــةوة قســـة
َ
بةنوكتـــةو طال

تةنيا ئةمانة هةموو بكة ئةندامةكةيدا
دؤخةكة. هَيوركردنةوةى بؤ

يارمةتى  كرد ئـــارةزووى ۹ ئةطةر
بةشَيوازَيكي وروذاندنى ئةوا بؤ بدةيت
بؤ بكة  بةدةســـتت بـــاش مةســـاج
بؤسةرةوة لةخوارةوة ئةندامةكةىهةر
لةماوةى ئةطةر بةدةميش، هةروةهـــا
رووينةدا، هيـــض دةقيقةيةكدا ضةنـــد
ماضي بهَينةو شـــوَينة لـــةو ئةوا واز
هةروةك بكة دا

َ
لةطةل طةمةبـــازى بكةو

كردبَيت دةستتان ســـاتة ئةو ئةوةى
بةكردارةكة.

بةثَيكةنينـــةوة  مةســـةلةكة  ۹
بةمشَيوةية َي: بةختى منة

َ
بل وةربطرةو

وةردةطرم، زياتـــر لةطةمةبازى ضَيـــذ
ثَيويستة و دةتوانَيت ضةند بدة هانى
سوثاســـي و بكات دا

َ
لةطةل طةمةبازيت
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خؤتى بؤ دةربرِبة بؤئةوةى هةســـت 
سوودى  ِرةثبوونيش  ِروونةدانى  بكات 

خؤى هةية.
بدة خستنةناوةوة ِرووبدات 

َ
۹ هةول

تةنانةت ئةطةر بةيارمةتى دةستيشت 
بَيت، ضونكة زؤربـــةى ثياوان لةدواى 
ِرةق  ئةندامةكةيان  خستنةناوةوةيان 

دةبَيت.
 ئايــا ِراســتة ضووكى طةورة مةترســي 

هةية بؤسةر كؤئةندامى زاوزَيي ذن؟

 ئامارةكان ئاشكراى دةكةن ئةوةى 
بةضوكى طةورة ناودةبرَيت درَيذييةكةى 
بَيطومان  داية،  18-13ســـم  لةنَيوان 
ةتى شـــاز هةية لةدرَيذيدا 

َ
هةندَيك حال

ئةوانـــة بةدياردة حيســـاب ناكرَين و 
ةتى تايبةتى تةماشا 

َ
ثَيويستة وةك حال

دا بكرَيت.
َ
ةيان لةطةل

َ
بكرَين و مامةل

ذن  بةختـــى  بـــؤ  لةســـةرةتادا 
ي زَى تواناى كشـــانى لةدرَيذى و 

َ
كةنال

بـــؤ هةر ضووكَيك،  فراوانبووندا هةية 
م بـــؤ ئيحتيات و بؤئـــةوةى هيض 

َ
بةال

ئازارَيك بؤ ذن دروست نةبَيت ثَيويستة 
ِرةضاوى ئةمانة بكرَيت:

 ۹ طةمةبازى تةواو بةذن ببةخشرَيت 

ي 
َ
بؤئةوةى جةستةى بةطشتى و كةنال

زَيي بةتايبةتى بؤكشان و ئامادةبوون 
بؤ خستنةناوةوة بكرَيتةوة.

۹ بةكارهَينانـــى هةندَيـــك كرَيمى 
نةرمكةرةوة وةك k.y كةلةشـــَيوةى 

داية بؤ ئاسانكارى.
َ
جَيل

۹ ئةو دؤخة سَيكســـيانة ثةيِرةو 
بكـــةن كـــة ِرَيطـــة نـــادات بةضوونة 
ذوورةوةى هةموو ضووك و وردة وردة 
كارةكة بكرَيت و ثرسيار لةذن بكرَيت 

ضةندة لةبارَيكى حةواوة داية.
سَيكســي  ئــارةزووى  ثيــاو  بؤضــي   
لةدةســتدةدات بَيئــةوةى هيــض هؤكارَيكى 

ئةندامى هةبَيت؟

لةوانةية كَيشة ِراستةقينةكة ئةمة 
بَيـــت، لةوانةية ثياو هةندَيك كات حةز 
لةسَيكس نةكات، سةيرة ئَيمةى ذنان 
َيني ثَيويســـتة ثياو لةوة 

َ
بةثياوان دةل

تَيبطات هةندَيـــك كات هةية حةزمان 
لةســـَيكس نيية، ئايا ئةوة ِراست نيية 

هةمان ماف بةوانيش ببةخشني.
ثياويـــش وةك ئَيمةية، فشـــارى 
دةروونى ذيانى رؤذانةى زؤر لةســـةرة 
ةِراوكَيـــي 

َ
دل كار،  فشـــارةكانى  وةك 

ةِراوكَيي ماددى و ....
َ
تةندروســـتى، دل

هتـــد، هةروةها ثياوانيـــش وةك ذنان 

نةرى سَيكسي بةهَيزيان 
َ
هةندَيكيان ثال

نةرى 
َ
ثال ئـــارةزوو  هةندَيكيان  هةيةو 

سَيكسييان كةمرتة.
هةندَيك لةثياوان هةست بةبَيزارى 
سَيكس،  لةزؤركردنى  بَيزارى  دةكةن، 
بَيـــزارى لةذيـــان بةطشـــتى، ئةمةش 
سَيكس  ئةنجامدانى  كردارى  لةســـةر 
هيالكى  هةروةهـــا  ِرةنطدةداتـــةوة، 
دةكات  لةمـــرؤظ  وا  جةســـتةيي 
نةتوانَيت سَيكس بكات يان لةسَيكس 
دووربكةوَيتـــةوة، هـــؤكارى زؤر هةن 
بؤئـــةوةى كـــة ثياو حةز لةســـَيكس 

نةكات.
 ئــةو ذنــةى زَيي طــةورة بــووة بةهؤى 

منداَلبوونى زؤرةوة ضي بكات؟

هةندَيـــك لةذنان هـــةر بةزطماكى 
م 

َ
ماسولكةكانى زَييان شل و خاوة، بةال

بوون تووشي 
َ
زؤربةى ذنان لةدواى مندال

ةتةدةبـــن، ذن خؤى درك بةم 
َ
ئةو حال

كَيشـــةية دةكات لةكاتـــى كـــردارى 
سَيكسيدا و الوازى تواناى زَى بؤ طوشني 
و طرتنى ضـــووك، بةمشـــَيوةية ضَيذ 

بؤخؤى و بؤ ثياوةكةش كةمدةبَيت.
دةكرَيت ئةم كَيشـــةية بةهةندَيك 

لةم ِراهَينانانة ضارةسةر بكرَيت:
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كة كيجال ِراهَينانى ئةنجامدانـــى
لةثةنجاكاندا كيجـــال د

َ
ئارنؤل دكتـــؤر

َيكلةراهَينان
َ
بريتنيلةكؤمةل كة دايهَينا،

ماسولكةكانى بةبةهَيزكردنى تايبةتن
ئاســـانرتين حـــةوز، دةوروثشـــتى
لةدانانـــى بريتييـــة ِراهَينانةكانـــى
بَيت) خاوَين (ثاكذكـــراوو ثةنجةيـــةك
دان

َ
هةول زَى و لـــةدرزى لةثةنجةكانت

ضةند بؤماوةى فشارخستنةسةرى بؤ
دووبارةكردنةوةى. و ضركةيةك

ميزكردندا، كةمَيك هةروةها لةكاتى
بوةســـتة ثاشان ِرَيطة ئينجا ميز بكة
بنَيت بةميزةوة

َ
ثـــال بةميزةآلن بدة

و بخةرةوة سةرى فشـــار و ثاشـــان
بةزؤر كاتَيك ثةســـتانة ئةم بوةستة،
وةك ماســـولكانة ئةو دةخرَيتةســـةر
ئةو ماســـولكةيةو وايـــة بؤ ِراهَينـــان
هاوشَيوةىِراهَينانىهةرماسولكةيةكى

 24 ِراهَينانَيك هةر جةستةية، ديكةى
دووجار، ِرؤذى دةكرَيت، بةتوندى جار

48 جار  دةكاتة هةمـــووى كؤى واتة
ِرؤذدا. لةيةك

و بطاتة25جار دةتوانَيت ذن كاتَيك
بيكات بدات

َ
هةول ثَيويستة بةخَيرايي،

توانى ئةطةر بة50جـــار لةِرؤذَيكـــدا،
ئةوة بةســـةركةوتوويي ئةوة بـــكات
تا3بذمَيرَيتوثاشان لةهةركرذكردنَيكدا
دوا ماسولكةكانى خاوبكاتةوة، لةدواى
ماســـولكةكانى دةكات تَيبينى هةفتة

ناوضانة ضؤن بةهَيزبوون. ئةو
دواى بـــؤ كيجال ِراهَينانةكانـــى
هةر نةخؤشـــييةك و دواى بوون

َ
مندال

طرنطن، زؤر لةمانةش كام هيـــض و بَي
بةهَيزدةكةن ن

َ
ميـــزةال حةوزو ضونكة

ؤث
َ
دل ـــؤث

َ
دل لةوةى و ِرَيطةدةطـــرن

لةميز هةروةها بةخـــؤداو ميز بكرَيت

ضوون لةكاتى نةويستانة بةخؤداكردنى
ذن دةثارَيزَيت. بةتةمةندا

هةندَيك دةركةوتـــووة هةروةهـــا
كة هةيـــة وادةكات دؤخى سَيكســـي
مةســـةلةكةش و تةســـكرتبَيت زَى 
دانانى هةروةها دةزانرَيت، بةئةزموون
لةكاتى ذندا سمتى لةذَير دوو ســـةرين
ماسولكةكانى كة وادةكات ثةيوةنديدا

دؤخةوة. ئةو بةهؤى بةهَيزبنب زَى
هةندَيك دوايشـــدا نةى

َ
لةم ســـاال

جوانـــكارى كـــردارى نةشـــتةرطةرى
ئةنجانمـــدةدران و بؤ ئةم مةبةســـتة
كةسةوة هةية بةو ئةمةش ثةيوةندى
دةبذَيرَيت يان نا،

َ
هةل ئـــةو ِرَيطةية ئايا

و بَيت بةس ِراهَينان ثَيمواية من م
َ
بةال

بَيت. سةالمةترتيش
لةِرةثبوون دةروونيية  شكست هَينان  ئايا

جةستةيي؟ يان

بةشكســـتهَينانى بِروام من خـــؤم
تةنانةت هةية، دةروونى-جةســـتةيي
جةستةييش بَيت ئةطةر هةستكردنةكة
قَينَيت

َ
ةتَيكى دةروونى دةخول

َ
حال هةر

ئةو كاريطةرى تةنانـــةت كة لةوانةية
كة بكاتـــةوة

َ
بةتـــال دةرمانانـــةش

مةبةســـتة، ئةو بؤ بةكاردةهَينرَيـــن
بةثَيضةوانةشةوة.

ثَيويســـتة ثَيموايـــة لةبةرئـــةوة
وةك لةثياودا ِرةثبـــوون كَيشـــةكانى
ة

َ
مامةل سايكؤســـؤماتى نيشانةيةكى

دةروونى- ةتَيكـــى
َ
حال وةك بكةيـــن

ئاطادارى هةردوو يةك وةك جةستةيي و
ضارةسةرى خواسرتاو تا بني اليةنةكة

بةدةستدةهَينني.
بايؤلــؤذى  بــةوزةى ضارةســةركردن  

ضيية؟

بايؤلؤذى بةوزةى ضارةسةركردن

سَيكسيةكان لةضارةســـةرة يةكَيكة
دةرونشـــيكارى تيؤرى كة لةبةرامبةر
زياتر طرنطـــى كة فرؤيـــد دةركـــةوت
و ـــي

َ
مندال بةئةزموونةكانـــى دةدات 

دةروونييةكان لةكاتى بوونـــة ةكة
َ
كةل

و سَيكسييةكان كَيشـــة شيكاركردنى
يان تيؤرة ئةم ضارةســـةركردنييان،
بايؤلؤذى بـــةوزةى ضارةســـةركردن
لةســـنوربةندي هةندَيـــك ثَييوايـــة
هةن ثَيكةوة كةســـَيتيدا لةماسولكةو
مرؤظ وزةى كـــة كةس الى هةندَيـــك
لةِرَيي ئازادبَيت، ن

َ
نايةل و دةبةستنةوة

تايبةتييةوة شَيوازى و تةكنيك هةندَيك
و ئازادبكرَيت وزةية ئةو ئةطةر توانـــرا
مرؤظ ئةوا دةربضَيت و بدات لَيشـــاو
لةكَيشـــة سَيكســـييةكاني لةزؤرَيـــك

ِرزطاري دةبَيت.
و جةســـتةيي ِرَيطـــةي هةندَيـــك
ثَيي شـــَيوازةدا لةم هةية دةروونـــى
لَيشـــاوطرتن، و ئازادبوون دةوترَيـــت
ثَيويســـتى من بةِراى مةســـةلةكةش
تةنيا نةك كاركردنة تيمَيكي بةهاوكارى
تيمةدا لةو كة دةروونى، ضارةســـةرى
و فسيؤلؤذى ضارةسةركارى ثَيويستة
لةوانةية ... هتد هةبَيت، يؤطاو ثسثؤِري
كارايي تا بخوازَيت نَيك

َ
ساال مةسةلةكة

دةهَينرَيت. بةدةست خواسرتاو
بةضَيذي  ئةقَلي طرذبوونى  ثةيوةنــدى

ضيية؟ سَيكسييةوة

ســـَيكس تةواوى هةية، ثةيوةندى
لةبناغـــةدا سَيكســـي ئـــارةزووى و 
طرذبوو ي

َ
ئةقل ني،

َ
ئةقل ثرؤســـةيةكى

لةسةر خؤى كَيشةوة وزةى و بةخةم
ئةوةى لةجياتى كاردةكات كَيشانة ئةو
سَيكسي خؤشـــي بةضَيذو بايةخبدات
بةهؤى طرذبوو مَيشـــكى دةركةوتوو،
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جةستة ئةندامةكانى هةموو كَيشةوة
ضَيذوةرطرتنيان تواناى و دةكات طرذ
طرذبوو ي

َ
ئةقل ضونكـــة لةكاردةخات،

بؤ كؤئةندامى طرذبـــوون ثةيامةكانى
سييةكان دةنَيرَيت ماسولكةيي، هةناو،
لةوخانانـــةدا خانةيـــةك و لةهةمـــوو
حةوانةوةى دروست دةكات تا طرذييةك
وةرطرتنى بؤ دةستدةكةوَيت ثَيويستى
خؤشـــي بةضَيذو تةواو هةســـتكردنى

سَيكس.
ذيان  دةزانني ئةوة ئَيمة بَيطومان
كة نيية بـــةدةر لةكَيشـــةكانى رؤذانة
سةرةكى ذةمَيكى وةك لَيدةكات وامان
لةم بةتايبةتى وةربطرين طرذى ِرؤذانة

ؤزةدا.
َ
ئال سةردةمة

لةالوازى ةتَيك
َ
حال طرذبـــوو ي

َ
ئةقل

بةئومَيدو بةهةســـتكردن بةرامبـــةر
مرؤظ و دةكات دروســـت بةختةوةرى
دةســـتدةكات بةحوكمدانى نَيطةتيظ
خَيرا و بَيهيوايي شـــتةكاندا بةســـةر
دةبن

َ
جةنجال بريؤكةكان و ِروودةدات

دةبن ةكة
َ
كةل و دةكةون بةسةريةكدا و

دةردةكةون. تةمومذاوى و
دا،

َ
سَيكسثِرؤسةيةكىمةزنةلةئةقل

حوكمى لةخؤبةخؤيي طـــةورة بِرَيكى
هةية بريكردنـــةوة ةتـــى

َ
حال َدةكات،

لةطةل كة هةنطاوانةى لـــةو نةك تةنيا
مرؤظ كو

َ
هاوبةشةكةتدا دةيكةيت، بةل

ثَيشوازيكردن لةضؤنَيتى بريدةكاتةوة
خؤشـــيانةى كة ضَيذو لـــةو ثةيامـــى
ضي لـــةوةى ئاطابـــوون ِروودةدةن،
هاوبةشـــةكةتدا ناخى خؤتداو لةناخى
بةمَيشكَيكي مرؤظةى ئةو ِروودةدات،
هةست دةكات سَيكس ثةشـــؤكاوةوة
لةناخيداو دروســـت نـــاكات بةضَيذى
لةثَيويســـتى تةنيـــا مةســـةلةكةش

وةك تَيثةِرنـــاكات كرنةوةيـــةك
َ
بةتال

لةوة زؤر سَيكس لةكاتَيكدا ميزكردن،
بؤ ثَيويستيةك وةك تةنيا كة مةزنرتة
ئةو هةروةها دابنرَيت، كردنـــةوة

َ
بةتال

يدا دةذى
َ
ئةقل لةطرذييةكى كةسةى كة

ناتوَيتةوةو هاوبةشـــةكةيدا
َ

لةطـــةل
دةوَيت، ضي نازانَيت و ثَيناكات هةستى

دةكةن. ؤز
َ
ئال ثةيوةندى ئةمانةش

بةدةست كةســـَيك هةر لةبةرئةوة
َينَيـــت

َ
دةنال ييـــةوة

َ
ئةقل طرذبوونـــى

بكات كَيشةكةى ضارةسةرى ثَيويستة
لةثَيناوىسَيكسَيكىدروستدا نةكتةنيا

زياترة. لةوة مةسةلةكة كو
َ
بةل

بةثلةيـــةك طةيشـــتن لةثَينـــاوى
ِراهَينانةت ئـــةم ي

َ
ئةقل لةحةوانةوةى

ثَيش دةكةين كة ثَيمواية ثَيشـــكةش
بةضارةكة سَيكسي كارى ئةنجامدانى
ئةنجاميبدةيـــت تةنانةت ســـةعاتَيك
لةســـةرةتاى  هاوبةشـــةكةتدا

َ
لةطةل

طةمةبازيدا. سووكة
ثشت  لةسةر جَيطةكةت ۹ لةسةر
حةواوةت ثؤشـــاكَيكي بــا بكةوة،

َ
ثال

هَيمن لةميوزيكَيكي طوَي و لةبةردابَيت
باكزبَيت، ذووةكة ؤثي

َ
طل تيشكى بطرةو

مَيشكت كة ى خؤتةوة
َ
خةيال وابيهَينة

بةدةمتةوة بةسرتاو َيكى 
َ
كةنال

َ
لةطةل

هةر هةناســـة
َ

لةطـــةل كراوةتـــةوةو
بِرَيك لةمةسةلة و دانةوةكدا وةرطرتن
دةكةيتة لةمَيشكتدا بووةكان ةكة

َ
َكةل

جار يان لةطةل جـــار لةدواى دةرةوة،
طةورة َيكى

َ
كؤمةل هةر هةناســـةيةكدا

دةرةوة. دةكةيتة كَيشانة لةو
ى

َ
خةيال وابيهَينيتـــة  دةتوانيـــت

لةذَير دةفرَيـــك يان خؤتةوة كيســـة
طريوطرفتانةى ئـــةو دانراوةو  دةمتدا
دةكةونة دةردةضـــن لةتـــؤوة كـــة 

بريكردنـــةوةت
َ

بةئةقـــل ناويانـــةوة،
ى

َ
خةيال هةستت ضِربكةرةوةو وا لةسةر

دةستكرابَيت ذوورَيك وةك لَيبكةرةوة
بةمشـــَيوةية بةخاوَينكردنـــةوةى،

دةحةوَييتةوة.
ذوورة  ئـــةو رةنطـــى  ئَيســـتا  ۹
كراوة، بةشـــينَيكى بكة خاوَينكراوة
بكة خؤت وَينا مَيشـــكى بةمشَيوةية
شـــني بةِرةنطى خاوَينةو كة ذوورَيكى
ويســـتت ئةطةر دةتوانيت بؤيةكراوة،
بؤ دةريايةكيشـــي يـــان باخضةيـــةك

بكةيت. دروست
طرذبوونى دةتوانيت ۹ هةروةهـــا

َيك
َ
بةخةيال كةمبكةيتـــةوة مَيشـــكت

مةلةفةكانى كـــة شـــتَيك  دةربارةى
بةمشـــَيوةية، ئةويش بطرَيت

َ
تـــؤ هةل

طرنطرتيـــن كَيشـــةو بـــريت لةســـةر
لةذياندا ثةســـتَيراوةكانت

َ
هةل بريؤكة

هةر بكةرةوة
َ

واخةيـــال ضِربكةرةوة،
الثةِرةيةك يان مةلةفَيكة كَيشـــةيةك
مةلةف يان الثـــةِرة كاغةزة، الثةِرة
دةربهَينةو لةمَيشكتى مةلةف لةدواى
كة ئـــةو ضةكمةجةيةى بيكةرة نـــاو
تا خةوتنةكةتة جَيطـــةى لةقةراغـــي
دةكةيت ســـةرت هةســـت ئةوكاتةى
مةلةفانة يـــان ئـــةو الثةِرة لةهةموو
ئَيســـتا بووةو

َ
بةتال يان زؤربةيـــان

بةيانى... تا لةضةكمةجةكةدان ئةوانة
ئامادةية حةوايةوةو ت

َ
ئةقل ئَيستاش

يةكطرتن و لةسَيكس وةرطرتن ضَيذ بؤ
جَيطاكةتدا. هاوبةشي

َ
لةطةل

سةرضاوة:
  2006 الجنس فى سؤال مليون
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خةوَيكي باش و دروست و رَيكوثَيكي 
شةوان طةلَيك ثَيويســـتة بؤ ذيانمان، 
هةســـتكردن  دةبَيتةهؤي  هةروةهـــا 
بةحةوانـــةوةو ضاالكبوونةوةي لةش و 
مَيشـــك. بةآلم زؤر خةوتن واتة خةوتن 
ثرت لةرادةي ثَيويســـت زةرةرمةندة و 
ثةيوةندي بةثةيدابووني طةلَيك كَيشةي 
بةهةندَيك  تووشـــبوون  و  تةندروستي 
نةخؤشـــي وةك نةخؤشـــي شةكرةو 

ةوة هةية.
َ
نةخؤشي دل

شـــةوانة ضةند ســـةعات بخةوين 
باشة؟ يان ضةند سةعات بخةوين بةزؤر 
خةوي ناودةبرَيت؟ ئةو ماوةي خةوتنة 
لةكةسَيكةوة  ثَيويستمانة  شةوانة  كة 
بؤ كةســـَيكي ديكة جياوازة، كةواتة 
طةلَيك هؤكاري وةك تةمةن، خوو يان 
هؤطريي و ضاالكي و باري تةندروستي 
ـــي تَيـــدا دةبينَيت، 

َ
ئةو كةســـة رؤل

بؤنموونة لةكاتي نةخؤشيدا يان لةكاتي 
ماندووبووني زؤري مَيشـــك و لةشـــدا 
مـــرؤظ ثَيويســـتيةكي زياتري بةخةو 

دةبَيت. بةآلم لةطةأل ئةو جياوازيانةشدا 
ثسثؤِران دةريانخستووة كة مرؤظَيكي 
ثَيطةيشتوو ثَيويستة شةوانة بؤماوةي 

9-7 سةعات بخةوَيت.
بؤضي مرؤظ زؤر دةخةوَيت؟

تَيكضووني  وةك  نةخؤشي  هةندَيك 
خةو ثةيوةندي بةداخســـتني رَيِرةوي 
هةناســـةدانةوة هةية ئةو نةخؤشيةي 
دةبَيتةهؤي داخستني رَيِرةي هةناسةو 
وةستاني هةناسة بؤ ماوةيةكي كاتي 
كة لةكاتي خةودا روودةدات، ئةمةش 
دةبَيتة هـــؤي ثضِرثضِربووني خةوةكة 
و دةبَيتةهـــؤي مانـــةوةي كةســـةكة 
لةجَيطـــةداو ثَيويســـتي بةخةوَيكـــي 
زياتردةبَيت، ضونكة درةنطرت تَير خةو 
دةبَيت. هـــاوكاري ئةمةش ئةوةية كة 
سوِري ئاسايي خةوتن تَيكدةدات، لةم 
بارانةدا واثَيويست دةكات كة شةوانة 

سةعاتَيك زياتر بخةوَيت.
بَيطومان هةموو ئةوانةي كة شةوانة 
زؤ دةخـــةون بةهـــؤي خراثـــي باري 

هةندَيك  كو 
َ
بةل نيية،  تةندروستيانةوة 

هـــؤكاري دي هةية بؤ زؤر خةوي هةن 
وةك بةكارهَينانـــي هةندَيـــك ماددةي 
وةك ئةلكهول و هةندَيك دةرمان كة بؤ 
مةبةستي ضارةســـةركردني نةخؤشي 

ديكة بةكاردةهَينرَين.
ةتي ديكة دةبَيتةهؤي 

َ
هةندَيك حال

زؤر خـــةوي وةك خةمؤكي هةرضةندة 
مـــرؤظ خؤي  لـــة  زؤر  ذمارةيةكـــي 
ئارةزوويةكي زؤري بؤ زؤر خةوتن هةية 
بةبَي هيض هؤكارَيك زؤرخةوتني كردووة 

بةخوو.
ئةو كَيشة تةندروستيانة ضني كة بةهؤي 

زؤر خةوييةوة تووشيان دةبيت؟   

1. نةخؤشي شـــةكرة: بةثَيي ئةو 
توَيذينةوانةي ئةنجامدراون ئةو كةسةي 
كة شةوانة لة 9 سةعات زياتر دةخةوَيت 
بةنةخؤشـــي  تووشـــبووني  رَيـــذةي 
شـــةكرة50% زياترة لةو كةســـانةي 
كة شةوانة 7 ســـةعات دةخةون. ئةم 
زيادبووني رَيذةية لةوانةشدا بينراوة كة 

زؤر مةخةوة  
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شةوانة لة 5 سةعات كةمرت دةخةون.
روونيان  توَيـــذةرةوان  هةرضةندة 
زؤر  ثةيوةنـــدي  كـــة  نةكردؤتـــةوة 
خةوتن بةنةخؤشـــي شةكرةوة ضيية، 
م دةشـــَيت زؤر خةوي ببَيتة هؤي 

َ
بةال

ثةيدابووني ئةو كَيشة تةندروستيانةي 
كـــة دةبنةهؤي زيادكردنـــي ئةطةري 

تووشبوون بةنةخؤشي شةكرة.
ةوي: زؤرخةوتن دةبَيتةهؤي 

َ
2. قةل

ينةوةي نوَي 
َ
زيادبووني كَيـــش، لَيكؤل

دةريخســـتووة كـــة ئةو كةســـانةي 
شـــةوانة 9 يان 10 سةعات دةخةون 
ةوييان 

َ
ئةطةري زيادبووني كَيش يان قةل

بةرَيذةي %21  دا 
َ
لةماوةي شةش سال

دا زياترة لةو كةســـانةي لةنَيوان 7-9 
سةعات دةخةون.

 3. سةرئَيشـــة: هةندَيك كةس كة 
زياتـــر دةخةوَيت  ئاســـايي  لةماوةي 
ثشـــوودا،  رؤذاني  لةماوةي  بؤنموونة 
لةوانةية تووشـــي سةرئَيشـــة ببَيت. 
توَيـــذةرةوةكان بِروايان واية كة ئةمة 
بةهـــؤي كاريطـــةري زؤر خةوييةوةية 
لةســـةر طوَيزةرةوة دةمارييةكان كة 
لةوانة،  ماددةي ســـريؤتؤنني يةكَيكة 
هةروةهـــا ئةو كةســـانةي كة لةكاتي 
رؤذدا زؤر دةخـــةون بةهؤي ئةوةي كة 
خةوي ئاسايي شةويان لَي تَيكدةضَيت 

لةوانةية تووشي سةرئَيشة بنب.
ني ثَيشوودا 

َ
4. ثشت ئَيشة: لةساال

ثزيشكان ئامؤذطارييان بؤ ئةو كةسانةي 
كة ثشت ئَيشةيان هةبواية ئةوةبوو كة 
م بَيطومان 

َ
لةجَيطـــادا بحةوَيتةوة، بةال

زؤر مانـــةوة لةجَيطـــادا بـــاش نييةو 
نابَيت ئةمة درَيذة بكَيشَيت، ثَيويستة 
ةو ضاالكي 

َ
لةكاتي ثشت ئَيشةدا لةجوول

ةو 
َ
رؤذانة دانةبِرَيـــني، ضونكة ئةم جول

وةرزشـــانة ســـووديان بؤ ثشت ئَيشة 
هةية، ثزيشكان ئَيستا دذي زؤر خةوي 
و زؤر مانةوةن لةنَيـــو جَيطادا ئةطةر 

كةسةكة بتوانَيت.
5. خةمؤكي: هةرضةندة كةم خةوي 
زؤرتر ثةيوةندي بةخةمؤكييةوة هةية 
م لة 15%ي ئةو 

َ
وةك لةزؤر خةوتن، بةال

كةسانةي دووضاري خةمؤكي هاتوون زؤر 
دةخةون، ئةمةش بؤخؤي دةبَيتةهؤي 
ثةرةسةندني رادةي خةمؤكي و بةرةو 
ســـةخرتي دةبات، ضونكـــة خةوَيكي 
ئاســـايي و رَيكوثَيك زؤربةسوودة بؤ 
كاري  نوَيكردنةوةي  ضاالككردنـــةوةو 
مَيشك، لةبةرئةوة كةمكردنةوةي كاتي 
خةوتن ضارةسةرَيكي كاريطةري هةية 
بؤ ئةو كةسانةي بةدةست خةمؤكييةوة 

َينن.
َ
دةنال

ينـــةوة 
َ
لَيكؤل  :

َ
دل نةخؤشـــي   .6

نيشـــانيداوة ئةو كةسانةي كة شةوانة 
11-9 ســـةعات دةخـــةون، رَيـــذةي 
وةك  بةنةخؤشـــي  تووشـــبوونيان 
سنطةكوذَي بةرَيذةي 38% زياترة لةو 
كةسانةي شةوانة 8 سةعات دةخةون.

ينـــةوة 
َ
7. مـــردن: طةلَيـــك لَيكؤل

نيشـــانيداوة كة ئةو كةسانةي شةوانة 
9 ســـةعات يان زياتر دةخةون رَيذةي 
مردنيان بةشـــَيوةيةكي ديـــار زياترة 

لةوانةي كة 8-7 سةعات دةخةون.

وةرطَيِراني: د.دةريا سةعيد 
عةبدوللةتيف 

سةرضاوة:
www.einedicine.com 
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لةناو بةكرتيا كـــة ئةنتيبايؤتيـــك
كةم بةكرتيا طةشـــةي دةبـــات يـــان
دذة ـــةي

َ
بةكؤمةل ســـةر دةكاتـــةوة

ةيةكـــي
َ
كؤمةل كـــة ميكرؤبةكانـــة

لةدذةظايرؤس ثَيكهاتوون و طةورةترن
كـــةِرووةكان دذة Anti-viralو 
مشةخؤرةكان دذة Anti-fungalو

.Anti-parasitics
كيميايي لةماددةي ئةنتيبايؤتيك
لةمايكرؤ لةبنةِرتةوة كـــة ثَيكهاتووة

 micro organismئؤرطانيزمـــةوة
ميكرؤب بؤنموونـــة وةردةطريَيـــت 
بؤيةكةمجار كـــةِروو، وةك بةكرتيـــاو

ئةليكساندةر  لةاليةن 1928 ي
َ
لةسال

دؤزرايـــــةوةو فيـــليـــمينـــط-ةوة
كتوثـــِر و بةثَيشـــكةوتنَيكي طرنـــط
و زانســـتدا لةجيهانـــي دادةنرَيـــت
يةكَيكة ئةنتيبايؤتيـــك تائَيســـتاش
بةكارهاتووةكان دةرمانة لةزؤرتريـــن
دةكات دةستنيشـــاني ثزيشـــك كة 
ضارةسةركردني بؤ ِرؤذانةدا، لةذياني
تووشـــبوون و هةوكردنةكان زؤربةي

بةكاردَيت، بةكرتيايـــي بةهةوكردني
بةكرتيا برينداركردني يان كوشـــتني

ئةنجامدةدات.
كة سادةية زيندةوةرَيكي بةكرتيا
بةمليؤنةها ثَيكهاتووةو خانـــة لةيةك
بؤنموونـــة دةذي،  لةدةروثشـــتمان 
و جَيطاكانمان لةسةر ةكانمانداو

َ
لةمال

و ِرووةك ِرووي لةســـةر لةسةر زةوي
هةن. طةورةكان طيانلةبةرة

طرنطي و ثَيويست بةشَيكي بةكرتيا
نةخؤشـــييان هةندَيجار  م 

َ
بةال ذيانة،

جَيي دةكةونة كاتَيك لَيدةكةوَيتـــةوة
ناســـكةوة لةلةشـــدا يان نةثارَيزراو
زيـــاددةكات، ذمارةيان و بةزوويـــي
ســـي، قوِرط، طوَي، ضاو، بؤنموونـــة
و ئَيسك ةكان،

َ
ِريخؤل طةدة، ثشـــت،

ئةندامي زاوزَي.
َين

َ
دةل ثَييان ئةنتيبايؤتيك هةندَيك

 Bacteria cidal
َ

ســـايدال بةكرتيا
هةندَيكي م

َ
بـــةال كوذة،  بةكرتيا واتة

 Bacteriaستاتيك بةكرتياي ديكةيان
لةطةشـــةكردن  بةكرتيا واتة  static

كةمدةكةنةوة. يان دةوةستَينن
تايبةتـــي جــــؤرَيكـــي هـــةر 
بةجؤرَيكي زيـــان لةئةنتيبايؤتيـــك،
دةطةيةنَيـــت، لةبةكرتيـــا تايبـــةت
لةئةنتيبايؤتيك جؤرَيـــك  بؤنموونـــة
لةلةشـــدا شـــرييني بةكرتيا َيت

َ
ناهَيل

َيـــت
َ
ناهَيل يـــان وزة، بطؤِرَيـــت بـــؤ

دروست بةِرَيكي خانةكةي ديوارةكاني
بةكرتياكـــة بـــكات، بةمشـــَيوةيةش
طةشـــةكردن و زيادبـــوون لةجَيـــي 

لةناودةضَيت. و دةمرَيت
بؤ ئةنتيبايؤتيك جـــؤري هةندَيك
نةهَيشتني بةكرتياو زؤر بةشَيكي ضةند
بةكاردَيت، نةخؤشـــي  جؤرَيك ضةند
ضةند لةناوبردني بؤ هةندَيكيان م

َ
بةال

و بةكاردَيت كةم لةبةكرتيا بةشـــَيكي
 Narrow سثيكرتؤم نارؤ َين

َ
دةل ثَيي

.Spectrum
طرنطييةطـــي ئةنتيبــايؤتيـــك
زانســـتدا، لةجيهانـــي هةيـــة زؤري 
تواناي بةكرتيـــا بةداخـــةوة م

َ
بـــةال

لةدذيان، هةية بةرطري دروستكردني
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كة بةكرتيايانةن جؤرة ئةو ئةمانةش
تواناي ناســـراوةكان ئةنتيبايؤتيكة
هةمان كاتَيكيش نيية، لةناوبردنياني
بةكاردةهَينرَيت بؤ جؤر ئةنتيبايؤتيك
لةدذي بةكرتياية ئةو هةمان نةخؤش،
ثةيدا بةرطري ئـــةو ئةنتي بايؤتيكـــة
و طةشـــةكردن تواناي ئيرت و دةكات

دةبَيتةوة. ئاسايي زيادبووني
ِرَيطايةك  ضةند مةبةستةش ئةم  بؤ
جؤرة لةو بةرطري بؤ بةكاردَين كة هةية
هةندَيجار ئةنتيبايؤتيكـــة بؤنموونـــة
ئةندازةيي لةشـــَيوةي طؤِرانكارييةك 
كةوايان ِروودةدات درووســـتبوونياندا
كاريان ئةنتيبايؤتيكةكـــة لَيـــدةكات
ِرَيطايـــةك هةندَيجاريـــش لَينـــةكات،
شَيوازي لةكارخستني بؤ دةدؤزنةوة

ئةنتيبايؤتيكةكة. كاركردني
كؤدي بةكرتيا دةتوانَيت هةروةها
دروســـتبووني شـــانة تايبةتةكانـــي
بؤ بطوَيزَيتةوة بةكرتياكـــة ِرةطـــةزي
وايلَيبَيت و لةوَيشـــةوة ئةنتيبايؤتيك
بكات دروســـت بةرطري كـــة بتوانَيت
لةئةنتيبايؤتيك نوَي جؤرَيكي لـــةدذي
ئةمةش بووة، نامؤ ثَيي كة ثَيشـــرت
ئةنتيبايؤتيك كة كرد تةشةنةي كاتَيك
بؤ مةبةستَيكي ةو

َ
بةشـــَيوةيةكي هةل

ئةنتيبايؤتيك نموونة بؤ بةكارهات ة
َ
هةل

ظايرؤســـييةكان هةوكردني لـــةدذي
ئةو بؤ ئةطةر نييةو هيض ســـوودَيكي
بةرطري لةش بةكارهات مةبةســـتةش

دةكات. دروست لةدذي
لةدذي بةرطـــري دروســـتبووني
كارَيكـــي ســـامناكةو ئةنتيبايؤتيـــك
لةبةرئةوةي طةورةية، كَيشـــةيةكي
كـــة هـــةن نةخـــؤش  هةندَيـــك 
ئةو و زةحمةتـــة ضارةســـةركردنيان

دروســـت بةرطري كـــة بةكرتيايـــةي
بةهيض ئةنتيبايؤتيك، لـــةدذي دةكات
دةبَيـــت و بـــةردةوام لةناوناضَيـــت
لةناوبردنيان بؤ ِرَيطا تةنيا و لةكاركردن
نوَيي جؤري بةكارهَيناني دؤزينةوةو
ئةوانيش هةندَيجار كة ئةنتيبايؤتيكة،
و سةريان بكةنة تةواو كاري زةحمةتة

بكةن. بنرِبيان بةتةواوي
ئةنتيبايؤتيك ثؤلَينكردني

بؤ ثؤلَينكـــردن ضةنـــد جؤرَيـــك
هةية، ئةنتيبايؤتيـــك ناســـينةوةي 
بةكرتياكة شَيوةي بةطوَيرةي بؤنموونة

  Narrow و نـــارؤو Broad بـــرؤد
بةض  Spectrum واتـــة ســـثيكرتؤم
لةناوبردني كاردةكةنةسةر شَيوةيةك

بةكرتياكان.
بةشـــَيوةي ثؤلَينكـــردن يـــان 
دةمةوة لةِرَيي يان دةرزي وةرطرتني
وةك يان بؤشـــوَيني تايبةتي لةلةشدا
يان ضاو، هةتوانةوة، لةِرَيي ثَيســـت 
جؤري بةهؤي ثؤلَينكـــردن هةروةها
كوذةن بةكرتيا ئايا تايبةتمةندَيتييان
دةوةستَينن، بةكرتيا طةشةي  ياخود
ثؤلَينكردن شـــَيوةي باشرتين  م

َ
بةال

كيمياييةكانـــي ثَيكهاتـــة لةِرَيطـــاي
ئةنتيبـــايـــؤتيكـــةوةيـــة، جـــؤري
ئةنتيبايؤتيكانـــةي ئـــةو بؤنموونـــة
نزيكن لَيك كيمياييةكانيان ثَيكهاتـــة
دةكةن، كارلَيـــك يـــةك زياتـــر وةك
يان لةش، لةبـــارةي ذةهراويكردنـــي
لةشةوة. لةاليةن بةرثةرضدانةوةيان

بةكارهاتووةكانـــي زؤر جـــؤرة
هةريةكةيان كة ئةمانةن ئةنتيبايؤتيك
جياواز دةرمانَيكي لةضةند ثؤالنة لةم
دةرمانَيكيـــش هـــةر و ثَيكهاتـــوون

تايبةتمةندة. خؤيدا لةبةكارهَيناني

ئةمينؤطاليكؤسايدس .1 
ئةمجؤرة ،Aminoglycosides 
جؤرة بـــؤ لةناوبردني ئةنتيبايؤتيكة
َين

َ
دةل ثَيـــي بةكاردَيت بةكرتيايـــةك

 Gram نَيطةتَيظ طـــرام بةكرتيـــاي
ةتـــدا 

َ
حال لةهةندَيـــك  و   negative

ثةنسلني يان سيفالؤسثؤرينس
َ

لةطةل
بؤئـــةوةي بةكاردَيـــت بةيةكـــةوة
هةبَيت كارلَيكيـــان توانـــاي جـــووت
هةرضةنـــدة بةكرتياكـــة لةســـةر 
بـــاش زؤر ئةمينؤطاليكؤســـايد
بةكرتيا هةندَيجار م

َ
بـــةال كاردةكات، 

هةية بةرطري دروســـتكردني تواناي
لةدذي.

ئةمينؤطاليكؤســـايد لةبةرئةوةي
شيدةبَيتةوة -طةدة- لةلةشدا بةزوويي
دةمةوة لةِرَيـــي وةرطرتني توانـــاي
وةرطرتني بةهؤي ِرَيي تةنيا نابَيت و

دةبَيت. دةرزييةوة
و كاردةكات ئةم ئةنتيبايؤتيكـــة
تواناو دةبَيتةهـــؤي كةمكردنـــةوةي
بةكرتياكة َيت

َ
ناهَيل و بةكرتيـــا وزةي

بةوشَيوةيةش بكات، دروست ثِرؤتني
بةكرتياكة. لةناوبردني دةبَيتةهؤي
بــــةرهـــــةمة زؤرترين لــــة

بةكــارهــاتـووةكــــاني
هةريةك طاليكؤسايدةكان ئةمينؤ 

 Amikacin لـــةئةميــكـــــاســـني
 Gentamicin جينتــــامـــايسني و
 Kanamycin كـــانةمــــايســـني و 
و   Neomycin نيومـــايســـني و 
STREptomucin و  سرتيتؤمايسني

.Tobramycin مايسني تؤثرا
Penicellins ثةنسليني .2

ةكاني
َ
كؤمةل لةكؤنرتين ثةنســـلني

ثَيكهـــــاتـــة ئةنتيبــــايؤتيــــكـــة،
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نزيكة لةطروثةكاني كيمياييةكاني زؤر
 Cephalosporinsسيفالؤسثؤرنس
كوشتني بةهؤي كاركردنيان شَيوةي
لةِرَيي بةكرتياوةية لةناوبردنـــي يان
ديواري لةدروســـتكردني ِرَيطرتنيـــان

خانة.
بةطشتيثةنسلنيبؤهةوكردنةكاني
سنط و بؤري و طوَي و ثَيست و ددان
لةنَيرينةدا طـــون هةوكردني ميـــز و

بةكاردَيت.
ثَيكدَيت ثؤل لةضوار

 Natural سروشتي  - ثةنسليني
لةثَيكهاتة  Penicillens ئةمجـــؤرة
كـــة ثةنســـلينة ســـةرةكييةكاني

 structure Gبنةمـــاي لةســـةر
ميكرؤبي دروســـت دةبـــن، لـــةدذي

 Gram-positiveثؤزةتيـــظ طرام
Streptoســـرتيثتؤكؤكاي لةجؤري
ســـتافيلؤكؤكاي cocciو هةروةهـــا
هةندَيـــك بـــؤ Staphylococciو 
بـــؤ نيطةتيـــظ طـــرام لةبةكرتيـــاي
مينينطؤكؤكـــؤس جـــؤري نموونـــة 

بةكاردَيت. Meningococcus
دذة ثةنسليني -

 Penicillinase ثةنيسيالنيس
 -resistant-Pencillins

بةكاردَيت لةوكاتةدا زياتر ئةمجؤرة
دةكات دروســـت بةرطري كة بةكرتيا
لةطرنطرتين سروشتي ثةنسليني دذي
ميسايسلني بةكرتيايانة ئةم نموونةي

ئؤكساســـلني  و   Methicillins
.Oxacillin

ئومينؤثةنسلني  -
نموونة  Aminopenicillins بـــؤ

 Ampecillins ئـــةمــثســـلــيــن
 Amoxicillins و ئةمؤكسيســـلني

كاتَيك كة توانايةكـــي فراوانيان هةية
ثةنســـليني

َ
لةطةل بةراورددةكرَيـــن

زؤر َيكي
َ
بـــؤ كؤمةل سروشـــتي، بؤية

بةكاردةهَينرَيت. لةبةكرتيا
ثةنسلني نةويستةكاني ئةنجامة

كة دةرمانانةن لةوجؤرة ثةنسلني
هةية، نةويســـتيان ئةنجامي كةمرتين
نةويســـتةكاني ئةنجامة وتريـــن

َ
لةبال

هاتن،
َ
تَيكةل

َ
دل و ِرةوانـــي ثةنســـلني

م
َ
بةال طـــةدة، ئـــازاري ِرشـــانةوة،

دةبَيتةهؤي ِرذاندني كاتـــدا لةهةندَيك
ضةند داني

َ
سةرهةل و هةستيار ماددةي

ثَيست خوروي بؤنموونة نةخؤشييةك
بورانةوةو لةهؤشـــخؤضوون، و و تـــا
لةدواييدا يان دةســـتبةجَي جا ئةمانة

دةردةكةون.
هَيشتا ثةنسلني  ئةمانةشدا،

َ
لةطةل

بةكارهاتووةكانـــة لةئةنتيبايؤتيكـــة
سكثِريدا. لةكاتي

فلورؤكوانيؤلونيس .3
،Floroquinolones

 فلورؤكوانيولونيستازةترينجؤري 
لةثَيكهاتةي زؤرجار ئةنتيبايؤتيكـــة،
فلوكسةســـني وشـــةي  ناوةكـــةي

بةديدةكرَيت. Floxacin
جؤرَيكي ئةنتيبايؤتيكة ئةمجؤرة
لــةبةرهةمهَينـــراوي دةســـتكــردةو
بؤيـــة ســـةربة نييـــة، بةكرتيايـــي 
كوانيؤلؤنس َين 

َ
دةل ثَيي ةيةكة 

َ
كؤمةل

.Quinolones
بةتةنيا جـــاران كوانيؤلؤنس، كة
و دان

َ
ميزةل هةوكردني بؤمةبةســـتي

ســـوودَيكي بةكاردةهَينرا، ميز بؤري
شـــيدةبووةوة، زوو و نةبوو ئةوتؤي
دروســـتكرا تازةية  ئةمجـــؤرة  بؤية 
و فلـــؤرؤكوانيـــؤلؤنـــس بةنـــاوي

 Broad برؤد-ســـثيكرتؤم لةجؤري
زؤر بؤ واتـــة Spectrum-ةكانـــة،
وةك بةكاردَيـــت لةهةوكردنـــةكان
بؤري و ثَيست و ميز بؤري و دان

َ
ميزةل

قورط بةكاردَيت. و و لوت سي هةواي
ضاكةكاني لةسيفةتة ديكة يةكَيكي
لةِرَيـــي بةتةنيـــا ئةوةيـــة كةنـــةك
حةب وةك بةدةم كو

َ
بةل دةرزييةوة،

وةردةطريَيت. شروبيش يان
ئةمجؤرة كاركردنـــي ضؤنيةتـــي
كةمكردنةوةي لةِرَيي ئةنتيبايؤتيكة،
توانـــاي بةكرتياوةية يان وةســـتاني
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دروســـت   DNA َيـــت
َ
ناهَيل كـــة 

لةطةشـــةكردن بكات و بةمشـــَيوةية
دةوةستَيت.

بــــــةرهــــةمـــة لـــــةزؤرتريـــن
فلوروكوانيولونس، بةكارهاتووةكاني
Ciprofloxacinسثريؤفلؤكسةسني

 Levofloxacin و ليظؤفلؤكسةسني
 Lome Floxacinولؤميفلؤكسةسني
Nor floxacin و  نؤرفلؤكسةسني و
Sparfloxacin و  فلؤكسةسني سثار
 Clina floxacin كلينافلؤكسةسني
 Gatifloxacin فلؤكسةسني طاتي و

و   Ofloxacin ئؤفلؤكسةســـني و 
.Trova floxacin ترؤظافلؤكسةسني

بةطشـــتي فلورؤكوانيؤلونـــس
م

َ
بةال نيية، زيانبةخـــش وةرطرتنيان

و هاتـــن
َ
تَيكةل

َ
دل بةهـــؤي هةندَيجـــار

ذانةســـكةوة و ِرةواني و ِرشـــانةوة
لةوانةية كةمـــدا لةضةند كةســـانَيكي
كة مَيشك دةمارةكاني كاربكاتةســـةر
و سةرلَيشَيوان ذانةسةر، دةبَيتةهؤي

طَيذي.
فؤتؤتؤكسيســـتي هةندَيجاريـــش

ةتَيكـــي 
َ
Phototoxicity كـــة حال

كة دةكات مرؤظ هةســـت نةشـــازةو
ئازاري زؤر ِرووناكي يان خؤر تيشكي
ئةمجؤرة دةكات، ناِرةحةتي و دةدات
لةوجـــؤرة بةتايبةتـــي نةخؤشـــيية
لؤميفلؤكسةسني كة بينراوة كةسانةدا

 Sparfloxacin يانسثارفلؤكسةسني
جؤرةكاني هةموو م

َ
بةكاردَينن، بـــةال

كردني دروست تواناي ةية
َ
كؤمةل ئةم

لةمرؤظدا هةيـــة ِرةقةيان ماســـولكة
ســـكثِريدا لةكاتي لةبةرئةوةشـــة و 

بةكارنايةن.
سيفــالــــؤسثؤريـــنس .4
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،Cephalosporins  
لةميكانيزمـــي سيفالؤســـثؤرينس
ثةنسلني كاردةكةن، وةك كاركردنيدا
كيمياييةكةياندا لةثَيكهاتـــة م

َ
بـــةال

كاري كة هةيـــة جياوازيان هةندَيـــك
كاركردنيان شـــَيوةي كردؤتةســـةر
سيفالؤســـثؤرينس بةكرتيـــا، دذي 
بيتاالكتام بازنةي لةدروســـتبوونياندا
و دةكات كارلَيـــك كة ـ يان تيايـــة،
دروستبووني نةهَيشتني دةبَيتةهؤي
ضةند بؤ لةبةكرتيـــادا، خانة ديواري
لةوانـــة بةكاردَيـــت نةخؤشـــييةك
هةوكردنـــي و ســـيل طرنطرتينيـــان
طوَيي و هةناســـة بؤري و ووةكان

َ
ئال

هةوكردنةكاني زؤربةي و ناوةِراســـت
كة ســـوزةنةك نةخؤشي  و ثَيســـت
ئةندامي تووشي لةنةخؤشـــي جؤرَيك

دةبَيت. نَيرينة زاووزَيي
زؤرجـــار سيفالؤســـثؤرينـــس
بةكاردَيت، نةشـــتةرطةري لـــةدواي
بريني تاشـــوَيني بـــؤ بةرطريكـــردن
هةوكردن تووشي نةشـــتةرطةرييةكة 
بؤهةوكردني هةندَيجار نةبَيت،هةروةها

بةكاردَيت. ئَيسكيش
يــــةكَيكة سيفــالؤســـثؤرينس
زؤر كـــة ئةنتيبايؤتيكانـــةي لـــةو 
كاتـــي بةثَيـــي هةمةضةشـــنةن، 
كاركردنيان ضؤنيةتي و دروستكردنيان
ةكـــراون،

َ
كؤمةل بةكرتيـــا لـــةدذي 

ضؤنيةتي تازةتربَيت، ةكةيان
َ
تاكؤمةل

بةكرتيا دةطؤِرَيت. لةدذي كاركردنيان
دروســـتبووني يةكةم: ةي

َ
كؤمةل

ةيةبةطشتيكاري
َ
سةرةتايي،ئةمكؤمةل

بةكرتياي دةكةنةســـةر زؤربةي تةواو

،Grampositiveثؤزةتيـــظ طرام
لةبةكرتياي كار  كةمـــرت لةكاتَيكـــدا

دةكةن. نَيطةتيظ طرام جؤري
ثَيكهاتـــوون ةيـــة

َ
كؤمةل ئـــةم 

و ســـيفازؤلني  و  لةسيفالؤســـني 
و سيفالكسني و سيفرادين و يفاثرين

. سيفادروكسيل
دروســـتبووني دووةم: ـــةي

َ
كؤمةل

وةك ةيـــةش
َ
كؤمةل ئـــةم ناوةنـــدي،

تـــةواو كاري يةكـــةم  ـــةي
َ
كؤمةل

باشـــرت ثؤزةتيظ و لةبةكرتياي طرام
كار لةبةكرتياي يةكـــةم ـــةي

َ
لةكؤمةل

ئةمـــة و طـــرام نَيطةتيـــظ دةكـــةن
بةردةوامةوة تاقيكردنـــةوةي بةهؤي
لةتواناي نيابوونةوة

َ
دل بؤ سةِّـَينراوة

و بةكرتياية ئةمجؤرة دذي كاركردنيان
Cephaclorو لةسيفاكلؤر ثَيكهاتوون
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Cephamadoleو
َ

ســـيفامةدؤل
Cو e p h o n i c i d e نســـيد سيفؤ

Cephoranideو  ســـيفؤرةنايد
.Cephuroximeسيفوروكسايم

سَييةم كؤمةَلةي

طشتي بةشَيوةيةكي ةية
َ
كؤمةل ئةم

طرام بةكرتياي جؤرةكاني كارلةزؤربةي
نَيطةتيظGramNegative دةكةن، 
تي

َ
دةسةال تواناي جؤريان هةندَيك م

َ
بةال

تةواويان نيية بةسةر جؤري بةكرتياي
ثؤزةتيظGrampositiveدا. طرام

كة ئةوةية يةكَيك لةباشـــةكانيان
وةرطرتنـــي ئةمجؤرة كاتي ِراطرتنـــي
دةتوانرَيت ئاســـانةو ئةنتيبايؤتيكـــة
م

َ
بـــةال كبخرَيـــت، بةثَيـــي توانـــا ِرَيَ

لةئةنتيبايؤتيكة يةكَيكـــة ئةمجـــؤرة
ثَيكهاتـــوون و طرانبةهـــاكان

و   Cefacapene لةســـيفاكاثني
 CEfdaloxime سيفدالؤكســـيم
  Cefditoren ســـيفديتورين و 
سيفيتاميتCefitamet وسيفيكسيم 
سيــفمينـــوكســـيم  و   Cefixime
Cefmenoxime وسيــــفـــؤديــزيم 
Cefodizime و ســـيفــؤثيـــرازؤن 
سيفؤتاكســـيم  و   Cefoperazone
ســـيفثــيميـــزؤل  و   Cefotaxime
Cefpimizoleَ و سيفثؤدؤكســـيــم 
بيوتيــم  سيــفتي Cefpodoxime و
سيفرتيــــاكســـؤن  Ceftibuten و 

.Ceftriaxone
ةية

َ
كؤمةل ئةم ضـــوارةم: ةي

َ
كؤمةل

ســـَييةم ـــةي
َ
لةكؤمةل ســـووديان

بةكارهَينان بـــؤ لَيوةرطرياوة  زياتـــر
ثؤزةتيـــظ طـــرام بةكرتيـــاي دذي 
دذي هةروةهـــا  ،Grampositive
كةثَييان بةكرتيـــان ديكةي جؤرَيكي

 Betaبيتا-الكتةمايـــس َيـــن
َ
دةل

لةبةرئـــةوةي  و   Lactamases
ةية

َ
كؤمةل طرياوةكاني ئـــةم زؤربـــةي

بؤ خوَينةوة تواناي تَيثةِربووني لةِرَيي
لةبةرئةوة هةية، مَيشك خانةكاني ناو
لَيوةربطريَيت ســـوودي دةتوانرَيـــت
هةوكردني كوشندةي نةخؤشي لةدذي
بِربِرةي مؤخـــي ثـــةردةي مَيشـــك و

ثشت.
ثَيكهاتـــوون ـــة

َ
كؤمةل ئـــةم 

و   Cefclidineلةســـيفكاليدين
سيفلؤثرينام Cefepimeو ســـيفيثيم
ســـيـــفـــوزوثران Cefluprenamو 
ســـيــــفثـــيـــرؤم Cefozopranو 
ســـيــــفكــؤنيـــؤم Cefpiromeو 

.Cefquinome
سيفالؤســـثؤرينةكان بةكارهَيناني
و ِرةوانـــي دةبنةهـــؤي بةطشـــتي 
ةكزَي

َ
دل يان ذانةســـك و  هاتن

َ
تَيكةل

َ
دل

ماددةي دةرداني كةســـدا و لةهةندَيك
خوروي داني

َ
ســـةرهةل و هةســـتياري

ماسولكة. ِرةقبووني و ثَيست
ثَينةدراوة كة ِرَيي هةرلةبةرئةوةشة
نةخؤشانة ئةو سيفالؤسثؤرينةكان بؤ
ثةنسلينيان بةطشتي كة بةكاربهَينرَيت
ثَيويستة زياتر ضاودَيري و ثَيناكةوَيت

بةكارهَينانيدا. لةكاتي سكثِر ذني بؤ
،Macrolides ماكرؤاليدس .5
لةسةرةتاوة ئةنتيبايؤتيكة ئةمجؤرة
ستــــريثتـــؤمايســـس لةبةكرتيـــاي

دروســـتكـــراوةو   Streptomyces
هةموويان كة هاتووة لةمةوة ناوةكةي
لةوردة كيمياييةكةيان ثَيكهاتة بناغةي

 Macro cyclic الكتـــؤن بازنـــةي
شـــَيوةي  دروســـتبووة،  lactone
يةكطرتنيـــان بةهـــؤي كاركردنيـــان

بةكرتيـــاو ِرايبؤســـؤمي
َ

لةطـــةل
لةاليةن ثرؤتني ِرَيكخستني نةهَيشتني

بةكرتياكةوةية.
 Erythromئرياسريؤمايســـني
كـــة كؤنرتيـــن جـــؤري ئةم  ،ycin
ئةنتيبايؤتيكةبةهةمانشَيوةيثةنسلني
ئةزسريؤمايســـني م

َ
بـــةال كاردةكات،

Azethromycinوكالريسرؤمايسني 
Clarithromycin كـــة جؤرَيكـــي 
و بةتايبةتيش ةيةن

َ
ئةم كؤمةل نوَيرتي

ضارةســـةركردني بـــؤ بةكاردَيـــن
تواناي ضونكة ســـي، هةوكردنةكاني
باش بةشـــَيوةيةكي ســـي كاركردني
هةوا لةثيســـي و بؤرييةكاني ِرادةطرن

ثاكدةكةنةوة.
ئةندامي ةكان و

َ
بؤ ِريخؤل هةروةها

زاوزيوهةوكردنةكانيثَيستبةكاردَيت
Erythrلةئرياسريؤمايسني ثَيكهاتووة
Clarithوكالرسريؤمايسنيomycin
Azethئةزسريؤمايسني romycinو
Dirithrوديرسريؤمايسنيromycin
Roxiرؤكسيسرؤمايسني omycinو
Trolترؤليندؤمايسني thromycinو

.eandomycin
ئةمانيش هةروةكطروثةكانيديكة،
هاتن

َ
تَيكةل

َ
دل دةبنةهـــؤي هةندَيجـــار

بةكةمي ِرةوانـــي، زؤر و ِرشـــانةوةو
تووشي كةم بؤماوةيةكي كةس هةندَيك

دةبن. بيستن هةستي لةدةستداني
Azeئةزسريؤمايسني بةكارهَيناني

دةبَيتةهؤي  هةندَيجار  thromycin
وةك هةستيارييةكان، بةرثةرضدانةوة
Angioedamaو

َ
دل بؤري ئاوساني

ثَيست. خورووي و ماسولكة ِرةقبووني
Erythئرييسريؤمايسني وةرطرتني
لةوانةية حةب بةشَيوةي ،romycin
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م
َ
بـــكات، بةال دروســـت طةدة ئازاري

لةوانةية دةرزي بةشَيوةي وةرطرتني
خوَين. دةماري ئاوساني ببَيتةهؤي

ماكرؤاليســـني جؤرةكاني هةموو
ورددا زؤر ضاودَيرييةكي لةذَير ثَيويستة
كةسانةيكةنةخؤشييةكاني بدرَيتبةو
سســـتة، جطةريان يان هةية جطةريان
بةتايبةتي ســـكثِر، ذنـــي هةروةهـــا

  Azethromycin ئةزسريؤمايسني
.Erythromycinئرياسريؤماين و

Tetracyclin تَيرتاسايكلني .6
ناوةكةيـــان تَيرتاســـايكلينةكان
ثَيكهاتة كـــة بناغةي هاتووة لةوةوة
دروســـت لةضواربازنة كيمياييةكةيان
جؤري لةبةكرتياي بازنانةي ئةم بووة و

 Streptomyces سرتيثتؤمايسيس
وةرطرياون.

بةشَيوةيةكي تَيرتاسايكليينةكان
بةكرتياكان لةزؤربـــةي كار و

َ
بةربـــال

بةهؤي نةهَيشتني ِرَيكخستني دةكةن
لةو يةكَيك بةكرتياوة، لةاليةن ثرؤتني
تواناي تَيرتاسايكلينةكان بةكرتيايانةي
بةكرتياي جـــؤري هةية لةناوبردنيان

ئةمينيية.
بـــؤ ئةنتيبـــايـــؤتيكـــة ئـــةم 
سنط هةوكردنةكاني ضارةسةركردني
بؤري و ناوةِراســـت و طوَيي و لـــووت
ـــة بةكاردَيت.

َ
ِريخؤل و ميز و ثَيســـت

ئةندامي هةوكردنـــي بـــؤ هةروةهـــا
Typhusيةو طرانةتا و نَيرينة زاوزَيي
ضارةســـةري لةتازةتريـــن يةكَيكـــة
هةرزةكار دةموضـــاوي زيثكةي دذي 
ثَيكهاتـــوون ـــة

َ
Acne. ئـــةم كؤمةل

لةتيرتاســـايكلنيTetracyclineو
Doxacyclineو دوكساســـايكلني
Minocyclineو مينؤســـايكلني

Oxitetracycتَيرتاسايكلني ئؤكسي
.line

كاتـــدا، تَيثةِربوونـــي  
َ

لةطـــةل
تَيرتاســـايكليينةكان جـــؤري طروثي 
كاتَيك ذةهـــراوي ماددةيةكي دةبنـــة
يان تَيكداني دةبنةهؤي و بةسةردةضن

لةكارخستنيطورضيلةكان.
نةويســـرتاوة لةئةنجامـــة م

َ
بـــةال

كزانةوةو تيرتاسايكلني سةرةكييةكاني
زمان و دةم و ِرةوانـــي طةدةو ئازاري
لةذَير ثَيست ناسكبوونةوةي و برذانةوة
بةو و بوونةوة لةِرووناكي ِرق و ِرووناكيدا
بةسووتانةوةي تووشبوون هؤيةشةوة

خؤردا. ِرووناكي لةذَير ثَيست
تاني

َ
لةوال ِروو كةســـانةي ئةو بؤية

دةكةن ثَيويستة تَيرتاسايكلني دةرةوة
مةالريـــاو دةبَيت لـــةدذي وةربطـــرن
ئةو ئةطةر و بَيت ةتة

َ
حال ئاطايان لـــةو

زؤر خؤيان بوو، هةتاويي و طةرم تة
َ
وال

خؤر. بةرتيشكي نةدةنة
بةدةطمـــةن، زؤر  هةندَيجـــار
ذانةسةري دةبَيتةهؤي تَيرتاســـايكلني
و بوون نابينايي لةئةنجامدا و زؤربةتني

مَيشك. ناو ثةستاني بةرزبوونةوةي
ئةنتيبايؤتيكـــة نابَيت َئةمجـــؤرة
سال هةشـــت تةمةن ثَيش ني

َ
لةمنداال

لةكاتـــي بةتايبةتـــي بةكاربهَينرَيـــت
و دةرهَيناني ددانةكاندا. دروستبوون

سكثِريدا لةكاتي بةكارهَينانيشـــي
كاردةكاتةســـةر ضونكة باش نييـــة،
تَيكـــدانـــي ئَيســـكي كؤرثــــةلـــةو

طةشةكردني.
ناميق ئــاوات كوردة وةرطَيِرانــي:

ئاغا
سةرضاوة:

Http://www.emedexpert.com/

ساِرَيذ دةكات ثةتاتة برين
لةذمارةيةك تويذينـــةوة تيمَيكي
كيمياي لةبـــواري ثســـثؤِر زانـــاي 
كيمياييةكان و سروشـــتي ثَيكهاتـــة
لةميســـر توَيذينةوةكان لةناوةنـــدي
بؤيـــان نوَيـــدا ينةوةيةكـــي

َ
لةلَيكؤل

بةدذة ثةتاتة لةبةرئةوةي دةركةوت
مةطنيسؤمو ئاسنو وسيلنيؤم ئؤكسان
لةش بةرطري ةمةندة

َ
دةول ثؤتاســـؤم

لةتاقيكردنةوةكانياندا و دةكات بةهَيز
كرد تَيبينيان تاقيطة مشـــكي لةسةر
زيـــاد دةكات مشـــكانة بةرطري ئةو
هةروةها و بوون بةلهارزيا كةتووشي
هويـــدا د. دةثارَيزَيـــت جطةريـــش 
ناوبراو لةناوةندي  توَيـــذةر ئيرباهيم
يارمةتي ثةتاتة ثـــاودةري ِرايطةياند
ِرَيطر و دةدات زام برينو ساِرَيذكردني
ي

َ
كؤنرِتؤل و لةخوَينبةربـــوون دةبَيت

الوةكيانـــةدةكات ةتـــة
َ
حال ئـــةو 

يان نةشتةرطةري لةكاتي  كةدةشَيت
هةروةها ِرووبدةن نةشتةرطةري دواي
بةهَيزيان ضاالكيةكي كاني ثةتاتة

َ
طةال

بنرِبكردني و لةكارخســـتن بؤ هةيـــة
ؤن

َ
و كؤل طـــةدة وةرةمـــي هةندَيـــك

شةكر ئاســـتي خراث ي
َ
 و كؤلســـرتؤل

دادةبةزَينَيت. لةخوَيندا
ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل لةاليةكيديكةوة

ئاستي ثةتاتة كرد. ئاشكراي تايواني
لةو و بةرزدةكاتةوة  لـــةش بةرطري
هةفتة دوو كةماوةي وةرزشكارانةي
ثةتاتةيان ي

َ
طـــةال ِراهَيناندا لةكاتي

كاريطةريطةريـــة ئـــةم خـــواردووة
بينراوة. بةِرووني

ثةتاتة خواردني ثَييواية هويدا د.
زياتر ســـوودي وي

َ
كوال يان ـــي

َ
بةكال

طةرمي ثلةي ضونكة وةك لةبـــرذاوي،
خؤراكي لةبةهاي ِراســـتةوخؤ و بةرز

دةكةنةوة. كةم
هةروةهاثةتاتةلةبوارىجوانكاريدا
ثَيستء سثيكردنةوةى بؤ بةكاردَيت
سود مةبةستةش ئةم بؤ نةرمكردنى

وةردةطريَيت. ثةتاتةكة لةئاوى

Http://www.emedexpert.com/classes/antibiotics-shtml.
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   ثَينجةم كارةسات، 
داينةسؤرةكاني لةناوبردووة

ئةليكساندةر ئارسةر
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ى
َ
سال مليؤن ثينج سةد  لةماوةى

زةوى ئـــةو قؤناغةي دواييـــدا، واتة
ناسراوة، بوونةوةرةكان  بةفرةجؤري 
زةوى ِرووبةِرووى لةو قؤناغـــةدا طؤى
كة بؤتةوة بَيوَينة كارةســـاتى ثَينج
ِريذةيةكى لةناوضوونى هؤى بوونةتة
و زينـــدووةكان بوونـــةوةرة زؤرى 
كة داينةســـؤرةكانن ناســـراوترينيان
خؤىناسراون،

َ
بةلةناوضوونىبةكؤمةل

بوون ضى كارةساتانة ئةو هؤكارةكانى
ِروودةدةنةوة؟! سةرلةنوَى ئايا و

بةســـةر كة يةكـــةم كارةســـات
بةر هاتووة زيندووةكاندا بوونةوةرة
و 60%ى ِروويداوة

َ
سال لة443 مليؤن

لةناوبردووة، دةرياييةكانى بوونةوةرة
بِروايةدان لـــةو لةتوَيذةران هةندَيـــك
دةطةِرَيتةوة كارةســـاتة ئةو هؤكارى
لةسةر كارةســـاتبارةكان طؤِرانة بؤ 
لةكاتَيكدا دةريـــاكان، ئاوى ئاســـتى
بؤ هؤكارةكةى ديكةيـــان هةندَيكـــى
دةطةِرَيننةوة نؤظا سوثةر تةقينةوةى
ئَيمةوة خؤرى ـــةى

َ
كؤمةل كة لةنزيك

ِروويداوة.
لة373  بـــةر دووةم كارةســـاتى
هؤى بؤتة و ِروويـــداوة

َ
مليؤن ســـال

زيندووةكان،  بوونةوةرة نةمانى%55 
بؤدةضـــن واى لةزانايـــان هةندَيـــك
ئةوة هـــؤكارى نةيزةكَيك كةوتنـــى
لةو ديكةشـــيان هةندَيكى بووبَيـــت،
تيؤرى ئـــةوةى بةثَيـــى بِروايـــةدان
لةبـــارةى ثَييطةيشـــتووة نـــوَى 
و شووشةيى ى

َ
مال طةرمى كاريطةريى

طؤطرد ترشـــى ِريذةى بةرزبوونةوةى
ئةو كارةساتة لةدةريادا بةرثرسيارى

بووة.
لة251  كارةســـات بةر ســـَييةم
لةقؤناغى بووة، لةمةوبةر

َ
سال مليؤن

ي ـ بـــريم لةضاخـــى ثةِرينـــةوة 

ترياس بـــةرةو ضاخى جيؤلؤجييةوة
90%ى لةناوضوونى هـــؤى و بؤتـــة
70%ى و ئاوييـــةكان بوونـــةوةرة
زؤرينةى وشـــكانييةكان، بوونةوةرة
كة ئـــةوة كؤكن لةســـةر ثســـثؤِران
طؤطرد و ترشى ى شووشة

َ
مال طةرمى

كارةساتة. لةو بةرثرسن
ثَيش200  ضـــوارةم كارةســـاتى
بؤتةهؤى ِروويـــداوة و

َ
مليؤن ســـال

بوونـــةوةرة 55%ى  لةناوضوونـــى
ترياســـى لةضـــاخـــى ئاوييـــةكان
بؤ ِروونكردنةوة باشرتين جيؤلؤجيدا،
ضاالكى كارةســـاتة ئةو َفاكتةرةكانى
بووة لةطةل زةبةالح و طةورة طِركانى
ثلةى لةبةرزبوونةوةى ئاكامةكانـــى
زؤرينةى و ترشى طؤطرد زةويدا طةرمى
لةناوبردووة. ئاوييةكاني زيندةوةرة

مليؤن  لة65  بةر كارةســـات دوا
بوونةوةرة و65%ى ِروويداوة

َ
ســـال

بوونـــةوةرة و18ى  ئاوييـــةكان
و وشـــكانى بِربِرةدارةكانـــى ســـةر
زؤربةى نةهَيشتووة، داينةسؤرةكانى
كةوتنى بِروايـــةدان لـــةو توَيـــذةران
طِركانة م

َ
بةال بَيت، هؤكارَيك نةيزةكَيك

هؤكارَيكـــى ثَيدةضَيـــت طـــةورةكان
بووبَيت. ئةوة ديكةى

دةرياكان يةكةم لةكارةساتى بةر
و زيندوو ئاويى لةبوونةوةرى ثِربوون
لةبنى تةنكاوةكان و ِرؤخ بةدريذايـــى
بوونةوةرانة ئـــةو ذيـــاون، دةريـــادا
بةشـــة ئاوةكانةوة فلتةرى لةميانى
نزيكةى كةوتـــووة، ضنط خؤراكيان
هةتايى هةتا بـــؤ جؤرانة ئةو هةموو
لةسةر وشكانيشزؤرينةى لةناوضوون،
و دارةكان

َ
توَيكل طيانلةبـــةرة و

َ
قرذال

زةمينيان قؤِريلةكان كة ســـةر بؤق و
ئةمةش سةربارى لةناوضوون، تةنيووة
لةناوضوون مَيرووةكانيش ســـَييةكى

هةبووة، بوونيـــان لةو دةمـــةدا كة 
بوونةوةرانةى ئاماذةيان لةكاتَيكدا ئةم
ســـتييةكى

َ
بةرهةل تواناى ثَيـــدراوة

ذينطةييدا لةطؤِرانى هةيـــة بَيوَينةيان
توانيويانة هةموو ِرادةيـــةى تا ئـــةو
ثَيشينةكانيش ذينطةيية طؤِرانكاريية

ئاستةنطَيك. هيض بةبَى تيثةِرين
ثسثؤِرانى

َ
سال دةيان  بةدريذايى

هةمةضةشـــن تايبةتمةندي خـــاوةن
هؤكارانةى ئـــةو بطةنة يانـــداوة

َ
هةول

و جؤر ئـــةو لةناوضوونـــى بوونةتـــة
شيكارى طونجاويشيان ةكانة و

َ
ِرةضةل

طؤِرانى ذينطةيى و بؤ كـــردووة، وةك
و طةردوونييةكان تةقينةوة و نةيزةك
دةرياكان.. ئاستى طؤِرانى و طِركانةكان

طةيشتوونةتة ضى؟! ئايا لةدواجاردا
سيبرييا طِركانةكانى تةقينةوةى

ِرابردوودا سةدةى لةنةوةدةكانى
بريدؤزى هةوادارانـــى نَيـــو تةبايـــي
بةزةويـــدا نةيـــزةك  ثَيداكَيشـــانى
لةبةرذةوةندى تَيكةوت كة طرذييةكى
طِركانةكاندا تةقينـــةوةى بـــريدؤزى
دةركةوتنى بةهؤي ئةويش كةوتةوة،
كوشندةى ميكانيزمى كة مؤدَيلَيكةوة
ئةم كـــردةوة، طِركانـــةكان ِروونـــي
ئةو هةموو بؤ ئاماذةدةكات بـــريدؤزة
زنجرية لةميانى كـــة لةناوضوونانةي
سيبريياوة بووةكانى دووبارة طِركانة
ثاشماوةى توانييان ئاراوة، هاتوونة
و درز لةدةرةوةى تواوة و شـــل طِرى
كة بدؤزنةوة زةوى ذَيـــر كةلَينةكاني
هاوِرَيكةوة دووبـــارةى لةزةمةنَيكى

 
َ

بـــؤ500 ســـال كـــة هةريةكةيـــان
ِرَيـــك ةكةبـــوون،

َ
درَيذدةبنـــةوة كةل

دوورطةى لةذَير ئةمِرؤ ئةوةى هةروةك
تةقينةوةى ِروودةدات، ئايســـلةندة
دةرثةِراندنى دةبَيتةهـــؤى طـــِركان
كة طؤطرد لةطـــازى زؤر ِرَيذةيةكـــى
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دانةوةى تيشـــكى خؤر ئةنجامدةدات 
زةوي،  ســـاردكردنةوةى  لَيرةشةوة 
ئةمانة وَيِراي ئةوةي طِركانةكان طازى 
دةردةثةِرَينن  كاربؤن  دووانؤكسيدى 
كـــة كاريطةريـــى طةرمكردنى زةوي 

ى شووشة).
َ
هةية(كاريطةريى مال

كاربـــؤن  طـــازى  كاريطةريـــى 
لةئةتمؤسفريدا ماوةيةكى زؤر درَيذتر 
 

َ
لةطةل دةمَينَيتةوةكة  طؤطرد  لةطازى 

باران باريندا دةِرةوَيتةوة، لةبةرئةوة 
دةبنةهـــؤى  طـــةورةكان  طِركانـــة 
زةوى  طةرمى  ثلـــةى  بةرزكردنةوةى 
تـــا ئاســـتَيك دةطاتة شـــةش ثلةى 

سيليزي.
شووشـــةيى  ـــى 

َ
مال ديـــاردةى 

ثلةى  بةرزبوونـــةوةى  دةبيتةهـــؤى 
طةرمى ئاوى دةرياكان، ئاوى دةرياى 
ئؤكسجني  كةمى  ِريذةيةكى  طةرميش 
دةتوَينَيتةوة بةبةراورد بةئاوى سارد، 
ثَيش بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمى ئاو 
لةضاخة كؤنةكاندا و ســـنوورى نَيوان 
ضينة ئاويية ثِر لةئؤكســـجني و ضينى 
ى لةئؤكســـجني 

َ
ئاوى ذَيـــرةوةى خال

دا بووة، ضينةكانى 
َ
لةئاســـتَيكى قوول

ذَيرةوةى دةرياكان ثِربوون لةترشـــى 
طؤطرد كوشـــندة كة بةكرتيا دروستي 
نزمبوونةوةى  بةمشـــَيوةية  كردوون، 
توانةوةى ئؤكســـجني لةئاودا بةهؤى 
بةرزبوونـــةوةى طةرمى ثلةدار، وردة 
وردة ئاستى ضينى ترشى طؤطرد بةرةو 
بةرزدةبَيتةوة.لةدواجاردا  ســـةرةوة 
ئاستى ضينى ترشى طؤطرد طةيشتؤتة 
ســـةر ِرووى دةريا كة لةوَيدا زؤرينةى 
بوونةوةرة ئاوييـــةكان تَييدا دةذين، 
تـــا بؤتةهـــؤي ذةهراويبوونى هةموو 
بوونةوةرة زيندووةكان كة لةو ضينةدا 
كاتيشـــدا  تَيثةِرينى   

َ
لةطـــةل ذياون، 

دةريا لَيوان لَيو بووة لةترشى طؤطرد 
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تا ِرادةى دةرثةِراندنى طازيش بؤ ناو 
بَيبةزةييانة  بةمشَيوةية  ئةتمؤسفري، 
ذيانـــي  هةواشـــدا  و  لةوشـــكايى 
لةناوبردووة، لةئاكاميشـــدا ئةو طازة 
طةيشـــتؤتة ضينة بةرزةكانى ئاسمان 
و ضينـــى ئؤزؤنـــى نةهَيشـــتووة كة 
طةردوونييةكان  لةتيشكدانةوة  زةوى 
دةثارَيزَيت، ئةمةش وايكردووة تيشكة 
طةردوونييةكان بةبةربةستى بةرطريدا 
تَيثـــةِر بنب و بةشـــَيكى طةورةى ئةو 
بوونةوةرانـــةش لةنـــاو بةرَيـــت كة 
ماونةتةوة و توانيويانة بةســـةر طازى 

بنب.
َ
طؤطرديدي خنكَينةردا زال

ئيدى  زانســـتييةكاندا  لةنَيوةندة 
ئةم تيـــؤرة بـــوو بةبـــاو و ئةمةش 
لةهةمان ئـــةو كاتةدا طرفتى طةورةي 
طةردوونييةكان  نةيزةكـــة  تيؤرى  بؤ 
ِرووبةِرووي كَيشـــةي طـــةورة بؤوة، 

بوونةوةرةكان  لةناوضوونى  بريؤكةى 
بةهؤى ثَيداكَيشانى نةيزةك بةزةويدا 
لةو تؤذينةوةيةوة هاتـــة مةيدان كة 
َيتةوة 

َ
دةكؤل لةناوضـــوون  لةهؤكارى 

ى دوايى 
َ
كاتَيك بةر لة65 مليؤن ســـال

ِروويداوة. 
لةهةشتاكانى ســـةدةى ِرابردوودا 
و  لويس  ئةلظاريـــز  تؤيـــذةر  هةردوو 
تةر لةســـةر ماددةى ئرييديؤمييان 

َ
وال

لةقـــةوزةى  بـــةرز  بةثةيتييةكـــي 
دةريـــادا دؤزييـــةوة كـــة لةكؤتايى 
ضاخى داينةسؤرةكاندا زيندوو بوون، 
بـــةو ثَييةش كـــة نةيزةكـــةكان زؤر 
لـــةم ماددةيةيان تَيدايـــة بةبةراورد 
ـــى زةوى، زانايان وايدةبينن 

َ
بةتوَيكل

 نةيزةكَيكدا 
َ

ئةو ِرَيذة ئرييديؤمة لةطةل
طةيشـــتؤتة ئَيمـــة كـــة تريةكـــةى 
وةختةشةوة  لةو  بووة،  10كيلؤمةتر 

ثَيداكَيشانة  ئةو  زياتري  ثاشـــماوةى 
دؤزراوةتةوة كة لةدوا ضاخى كريتاي 
بةشـــَيوةيةكى  ِروويداوة،  جيؤلؤجى 
سةرةكى توَيذةرةكان توانييان دةمى 
بةزةويدا  نةيزةكةكـــة  ثَيداكَيشـــانى 
ديارى بكةن لةدةرةوةى ئةو ناوضةيةى 
يؤكاتان  دوورطةى  نيمضة  َين 

َ
دةل ثَيى 

كة ســـةر بة مةكسيكة، تؤذينةوةكان 
ثَيدةدةن  ئاماذةى  ئةو ضاخة  لةسةر 
كة بوونـــةوةران بةخَيراييةكى ئةوتؤ 
 ئاكامى 

َ
مـــردوون كة ئةمةش لةطـــةل

ثَيداكَيشانى نةيزةكدا يةكدةطرَيتةوة.
لةســـةر ئةم باكطراونـــدة زانايان 
لَيكدانةوةى  بـــؤ  ِروونكردنةوةيـــةك 
كة  دةخةنةِروو  طـــةورة  لةناوضوونى 
 ِروويداوة، 

َ
بةر لة 251 مليؤن ســـال

ســـةرلةنوَى  طريمانةيـــةش  ئـــةم 
ى2001دا 

َ
ثةرةى ثَيدرايةوة، لةســـال
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جيؤلؤجييـــة ئةمريكى و ذاثؤنييةكان 
هاوتايةكي زةمينةيى ماددةى هيليؤم 
و ئةرطؤنيـــان دؤزييـــةوة لةيةكَيـــك 
تى ضني كة لةضركةساتى 

َ
لةضياكانى وال

كارةساتةكةدا دروست ببوو، سةربارى 
ئةمةش طـــازى ثةنطخواردوو لةذوورة 
كاربؤنييـــة داخـــراوةكان بةهؤى ئةو 
تةقينةوةيـــةوة هاتبـــووة ئـــاراوة، 
لةهةمانكاتـــدا ثســـثؤِران مـــاددةى 
ئرييديـــؤم و كفارتزى تَيكشـــكاويان 
دؤزييةوة كة بؤ ئةو ضاخة دةطةِرَينةوة 
لةناوضةكانـــى ئؤســـرتاليا و تةوةرى 
باشووردا، هةروةها دؤزينةوةى دةمى 
ثَيداكَيشانَيكى لةو جؤرةش لةباكوورى 

خؤرئاواى كةنارةكانى ئؤسرتاليادا.
طةية 

َ
هةنووكة ســـةبارةت بةو بةل

دِردؤنطى و طومان هةية، ضونكة زانايان 
لةســـةِّـاندنةكةيان  ســـةرنةكةوتن 
كة طازةكة هاتبَيتـــة بةرهةم بةهؤي 
ضِريى  هةروةهـــا  بةركةوتنةكـــةوة، 
مـــاددةى ئرييديؤميـــش كةمرت بووة 
 ئةو ثَيداكَيشـــانة 

َ
بةبـــةراورد لةطةل

 
َ

تـــةواوةدا كة ثَيش 65 مليؤن ســـال
ِروويـــداوة، ئةمـــة ئاماذةيـــة بؤ ئةو 
نةيزةكـــةى كة بـــةر زةوى كةوتووة 
طةلَيـــك بضووكـــرت بـــووة لةبةرئةوة 
ئـــةوةى  هـــؤي  ببَيتـــة  ئةســـتةمة 
هةموو  بةســـةر  دةســـت  بتوانَيـــت 
بطرَيت،  زيندووةكانـــدا  بوونـــةوةرة 
سةبارةت  ناكؤكى  ئةمةشـــدا   

َ
لةطةل

ئاراوة  هاتة  ثَيداكَيشانةكةش  بةكاتي 
كـــة ثَيدةضَيت دروســـتبوونةكةى بؤ 

هؤكارطةلَيكى ديكة بطةِرَيتةوة.
خَلتة نيشتووةكان 

دووبارةبوونـــةوةى تةقينـــةوةى 
بَيشـــومارى طِركانةكانـــى ســـيبرييا 
بـــريم-ي  ضــــاخـــى  لةكؤتــايـــى 
بةهةموو  كارةساتةكة  جيؤلؤجييةوة 

دةخــاتـــةِروو،  ِرةهةندةكانييـــةوة 
تةقينةوانـــة  ئـــةو  ثاشـــماوةى 
لةسيبرييادا هةروةك شلبوونةوةيةكى 
بةستوو خؤى دةنوَينَيت كة ِرووبةرى 
ضوار مليؤن كيلؤمةترى ضوارطؤشـــة 

داطريدةكات.
تـــوانييـــان  جيؤلؤجييةكــــــان 
ـــى 

َ
ثاشـــماوةى مـــةرطـــى بةكؤمةل

كة  بدؤزنةوة  زيندووةكان  بوونةوةرة 
و  طةورةية  لةناوضوونيـــان  قةبارةي 
وردة وردة بةرز دةبَيتةوة تا دةطاتة 
طةكان  

َ
ئاستَيكي ترسناك، يةكَيك لةبةل

ئـــةو  وبوونـــةوةى 
َ
بال فراوانبوونـــى 

بوونةوةرانةيـــة كة كرداري ِرؤشـــنة 
و  ثالنكتؤس  وةك  دةكـــةن  ثَيكهاتن 
قـــةوزةى نيو دةريـــا و ِرووةكةكانى 

سةر وشكانى.
وبوونةوةى ئةو ِرووةكانة دةكرَيت 

َ
بال

ديـــارى بكرَين لةميانـــى دياريكردنى 
هاوتا(ئيســـتؤث)ي  نَيوان  ثةيوةندى 
كاربؤن 12و كاربؤنى 13 لةنيشتةي 
هةردووكيان  بةبةردبووةكاندا،  قةوزة 
بةرهةمهَينةرى طازى دووانؤكســـيدى 
ِرووةكةكان  كـــة  لةهـــةوادا  كاربؤنن 
ِرؤشـــنةثَيكهاتندا  كـــردارى  لةميانى 
دةيانطؤِرنـــة بؤ مـــاددةي ئةندامى، 
ِرووةكـــةكان طةرديلـــةى كاربؤن بؤ 
دروســـتكردنى خانة و بةدةستهَينانى 
ِرووةك  م 

َ
بـــةال بةكاردةهَينـــن،  وزة 

ثَيداويســـتى ديكةشـــى هةيـــة: ئةو 
كاربؤنـــةى  دووانؤكســـيدى  طـــازى 
ثَى باشـــة كـــة هاوتايةكي ســـووكى 
تـــةى ِرووةكةكانى ضاخى 

َ
هةية، لةخل

كارةســـاتةكةدا دةبينني ِرووةكةكان 
دووانؤكســـيدى  طازى  طرى 

َ
هةل زياتر 

كاربؤنى هاوتـــاي 13 بةهؤى بوونى 
بةبِري زؤر لةئةتمؤســـفريدا، لةميانى 
ئةذماركردنى ثةيوةندى نَيوان هةردوو 

طازةكة لةماوةي بةر لةكارةســـات و 
ييةكة دةتوانريت 

َ
ثاش مةرطـــة كؤمةل

لةمـــةِر  دابِريذرَيـــت  نةخشـــةيةك 
كاريطةريـــى كارةســـاتةكة لةســـةر 
لة65  بةر  ِرؤشـــنةثَيكهاتن،  كرداري 
 ِريذةى طازى دووانؤكسيدى 

َ
مليؤن سال

 ثَيداكَيشانى 
َ

كاربؤنى هاوتا 13 لةطةل
نةيزةكةكةدا بةخَيرايي نزمبووةتةوة، 
م تةنيا بـــؤ ماوةيةكـــى كورت 

َ
بـــةال

وا بـــووة ئةمـــةش بـــةو مانايةية كة 
مردنـــى ئةو ِرووةكانةى كة ِرؤيشـــنة 
ثَيكهاتن دةكـــةن بةخَيرايي ِروويداوة 
تا بةدوايـــدا لةماوةيةكى كورتخايةندا 
ةمةندةكانى ديكة 

َ
ذيانى ِرووةكة دةول

بدةنةوة.
َ
سةرهةل

بارودؤخةكة لةو كارةســـاتةدا كة 
 ِروويداوة 

َ
بةر لـــة251 مليؤن ســـال

ةتـــةدا 
َ
تـــةواو جيـــاوازة، لـــةو حال

هاوتـــاكان ئامـــاذة دةدةن كة ذيانى 
ِرووةكيـــى ضةند جارَيك خاثوور بووة 
تةندروستى  جارَيكيشـــدا  لةهةموو  و 
لةئاكامدا  هَيناوةتةوة كة  بةدةســـت 
طشـــتطري  بةهَيزى  طورزَيكى  ئيـــدى 

دايطرتؤتةوة.
َيك ئةو تيؤرةى 

َ
ثَيش ضةند ســـال

مـــاوةى  بةدرَيذخايةنـــى  بانطةشـــة 
كارةســـاتةكة دةكــــات ثشـــتطريي 
زياتـــرى بةدةســـتهَينا، ثيتةر واردى 
زانـــا لةزانكؤى واشـــنتؤن وتارةكةى 
نمونةى   126 دؤزينةوةى  دةربارةي 
وكردةوة 

َ
بال ثوولةكةييةكان  طياندارة 

كة لةباشـــوورى ئةفريقاوة هاتبوون، 
دؤزينـــةوةكان ئامـــاذة دةكـــةن كة 
ذيانـــى طيانلةبةران وردة وردة ِرووةو 
بريم- لةضاخى  ضـــووة  ثووكانـــةوة 

دا، 
َ
جيؤلؤجيدا و لةميانى هةزاران سال

طيانلةبةرانيش  زؤرينـــةى  لةكاتَيكدا 
دا لةناوضوون، 

َ
لةميانى هةزاران ســـال
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ســـيناريؤى   
َ

لةطةل ســـووِرةش  ئةم 
ناطرَيتةوة  ثَيداكَيشانى نةيزةكدا يةك 
كة مـــةرط دةســـتبةجَى ِروودةدات، 
لةسةر بناغةي ئةم  زانيارييانة زاناي 
داِرشت،   خؤى  لَيكدانةوةكةي  ناوبراو 
َيت زنجرية تةقينةوةى طِركانة 

َ
كة دةل

طِؤِرانكاريية  بناغةي  دووبارةبووةكان 
كيمياييـــةكان بوون لةئةتمؤســـفريي 
زةوىدا كة دواجار بووة هؤي ِرووداني 

كارةساتيكى تةواو.
بةكرتيا ثَيمان دةَلَيت

ئةمِرؤ ئؤكســـجينى تواوةى سةر 
ييةكان دةبينني، 

َ
و قووال ِرووي دةريا 

زياتر  دَيرينةكان  ئؤقيانووســـة  م 
َ
بةال

ييةكةي 
َ
لةدةرياى ِرةش ضوون كة قووال

و  بةدةرة  لةئؤكســـجني  بةتةواوةتي 
ئةو بةكرتيايانة دايثؤشيوة كة  ئاوى 
كارلَيكى  لةميانى  بةرهةمدَينن  طؤطرد 

كيميايدا.
دةرثةِراندنـــى  بةهـــؤى  كاتَيـــك 
ثلةى  طِركانةكانةوة  كاربؤنـــى  طازى 
طةرمـــى بةرزبـــؤوة، ثلـــةى طةرمى 
ئـــاوى دةرياكانيش بةرزبؤوة بةمةش 
تواندنـــةوةى  توانـــاى  دةريـــاكان 
بةمـــةش  كةمبـــووة  ئؤكســـجينيان 
ِريذةى ئاوي طؤطردات  بةرزبوونةوةى 
بؤ سةر ِرووي ســـةرةوة بةرزبؤتةوة 
بوونـــةوةرة  ذيانـــى  زؤرينـــةى  و 
ئاوييةكان لةناوضوون. بةشـــَيكى لةو 
بمَيننةوة  توانييان  وردانة  بوونةوةرة 
و بذين، بةتايبةتـــى ئةوانةى كردارى 
و  ئةنجامـــداوة  ِرؤشـــنةثَيكهاتنيان 
سؤلفاتيان بةكاربردووة و طؤطرداتيان 
طؤِريـــووة بةطؤطرد، هةرضةندة وردة 
ثاشماوةيةكيشـــيان  زيندةوةرةكان 
جَينةهَيشـــتبَيت كة ئاماذة بةبوونيان 

بكات، دةكرَيت بوونيان لةثاشـــماوة 
ضةورييــــةكــانـــي ثـــةردةخانـــةدا 
بدؤزرَيتةوة كة ئةستةمة شيببَيتةوة، 
َيك بِرى 

َ
لةبةرئةوة بؤ ضةند مليؤن سال

كـــردووة، لةضاخى جيؤلؤجى مةرطى 
دةرياييةكاندا  ضينة  لةنَيو  دا 

َ
بةكؤمةل

ئـــةو  بايؤلؤذييةكانـــى  ثَيكهاتـــة 
بةكرتياية دؤزراوةتةوة كة ســـؤلفاتي 
دةيسةِّـَينَيت  ئةمةش  بةكاربردووة، 
كة تَيكِراي ئؤقيانووسةكان بةطؤطردات 

ذةهراوى بوون.
بَلقة طازى ذةهراوي

ثَيوةرى زانايانى وةك ُّـ كةمث و 
ثةنسلظانيا  لةزانكؤى  ئارسةر  ميشيل 
دةريخســـتووة كة ثةيتـــي طؤطردات 
طةيشـــتؤتة ثلةيـــةك بؤتـــة هـــؤى 
قى طازى كوشـــندة 

َ
دروســـتكردنى بل

لةهـــةواى زةويدا و مردنـــى ِرووةك و 
ثاظلؤظ  ئةليكســـاندةر  طيانلةبةران، 
ئةوة  طةيشـــتة  ئةريزؤنا  لةزانكـــؤى 
هةمـــوو  طؤطـــردات  دةرئةنجامـــةي 
ئةتمؤســـفريي زةوى تةنيووة و بؤتة 
هؤى نةمانى ضينى ئؤزؤن، كة بووةتة 
تيشـــكى  ذوورةوةى  هاتنة  بةهـــؤي 
سةروو وةنةوشةيى بؤ زةوى و مردنى 
زؤرينـــةى ئةو زيندووانـــةى لةيةكةم 

شةثؤُّـ مةرط ِرزطاريان بووة.
هةندَيك  كةميش  لةماوةيةكى  بةر 
لةتوَيذةران ئةو ئاماذانةيان دةستكةوت 
بةرزبوونةوةى ثلـــةى طةرمي بةهؤى 
طِركانةكانـــةوة بةدوايدا ثيســـبوونى 
ذينطـــةش بةثَيكهاتـــة طؤطردييةكان 
دَيت كـــة ثَيدةضَيت بةرثرســـى ئةو 
بَيت  يية 

َ
كؤمةل مةرطـــة  كارةســـاتى 

كـــة زيندةوةراني ســـةر ِرووى زةوى 
دوضارى بوون، يةكَيكيان بةر لة374 

 و ئةوى ديكةشيان بةر 
َ

مليؤن ســـال
ةتة واى 

َ
. ئةم حال

َ
لة200 مليؤن سال

لةزانايان كردووة بثرســـن: دةشـــَيت 
ئةمة ديسانةوة ِرووبداتةوة؟!

لةو كارةســـاتةدا كة ثَيش 251 
 ِروويداوة ثةيتي طؤطرد 

َ
مليؤن ســـال

لةئةتمؤســـفريي زةويدا طةيشـــتؤتة 
نزيكةى 3000 مليؤن بةش لةقةبارةى 
هـــةوا ppmv، لةكاتَيكـــدا ثةيتـــي 
طؤطرد لةكارةســـاتة ثضوكةكةيان كة 
 ِروويداوة و 

َ
بـــةر لة 54 مليؤن ســـال

طةيشتؤتة 1000 مليؤن بةش، ئةمِرؤ 
دةطاتة  طؤطردييةكان  ثَيكهاتة  ضِريى 
385 مليـــؤن بـــةش، ئَيمة هَيشـــتا 
م 

َ
لةبارَيكى ئاســـايى و لةبارداين، بةال

ئةطةر مرؤظ بةهةمان ِريذة بةردةوام 
بَيـــت لةدةرثةِراندنى طـــازى كاربؤن 
ئةوا ثَيكهاتةى طؤطرد لةئةتمؤسفريدا 
ى 2200دا، 

َ
دةطاتة 900 بةش ســـال

ئةمةش بةسة بؤ دةستثَيكى ثرؤسةى 
يـــى 

َ
لةقووال طؤطـــرد  دروســـتبوونى 

دةرياكاندا و دةستثَيكى ئامادةكاريش 
مةرطى  كارةساتَيكى  ِرةخساندنى  بؤ 

ى تازةدا.
َ
بةكؤمةل

 
وةرطَيِرانى: تةها ئةحمةد  

سةرضاوةكانى نوسةر:
1-Did An Asteroid kill off the 

Dinosaurs?

2- The Call of Catastrophes

3- Group Cycling

4- Great Dying linked to 

climate changes 

سةرضاوة:  
http//:tassoust.keuf.net/

montada-f41/topic-t313.htm
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ئَيمة فَيركراوينكةماددةسَي دؤخي
طازي، شـــلي، رةقى، ئةوانيش هةية
ِرؤذانةشـــماندا لةذياني ضؤن هةروةك
كة ئـــاوةي ئةو دةكةيـــن. تَيبينـــي
م

َ
بةال شليداية، لةشَيوةي دةيخؤينةوة

ساردةوة زؤر ثلةيةكي ذَير خراية ئةطةر
ِرةقيةتي، دؤخي ئةوةش دةبَيتةبةفر
جارَيكي ديكة توايةوة ثاشـــان ئةطةر
و خؤي شـــلةي ةتي

َ
حال دةطةِرَيتةوة

طةرمايي ثلةيةكي بـــؤ بةطةرمكردني 
ةتي

َ
حال ئـــةوةش م،

َ
هةل دةبَيتة بةرز

ديكة جارَيكي م
َ
بـــةال طازيةكةيةتـــي،

ِروويةكي ِرووبةِرووي مةكـــة
َ
هةل ئةطةر

دةبَيتةوةو لةشَيوةي بؤوة ضِر ســـارد
ةتي

َ
حال دةطةِرَيتةوة ؤثةيةك

َ
دل ضةند

شلى.
ماددةيةك هةموو بؤ ئةو ســـووِرة

ساردي ثلةكاني بةجياوازي َِروودةدات،
لةطةل مبوونـــي،

َ
بةهةل ضـــوون و

َ
و هةل

ضوارةمي دؤخي زانستدا ثَيشكةوتني
م

َ
ثالزماية، بةال كة دةركةوت ماددةش

ضيية؟ plasma ثالزما بابزانني

لةشَيوةكاني شـــَيوةيةكة ثالزما
بارطاوي لةكؤمةلَيك تةنؤلكةى ماددة،
كارةباييثَيكهاتووة،خؤروئةستَيرةكان
بؤشايي ئاسمان، زؤربةي تةنةكاني و
بروســـكةو ناو بارطةكاني هةروةهـــا
ثالزمان. لةدؤخي وئاطر تريشقة هةورة
ثالزما لةتواناماندايـــة لةهةمانكاتـــدا
بةطةرمكردني ئةويش دروســـتبكةين،
تةزووي كارةبا تَيثةِركردنـــي طاز يان
طةرمايية ئةو ضونكة طازةكةدا، بةناو
تةزووة ئةو تَيثةِركردني يان بةهَيزة،
ئةتؤمةكة. توانـــةوةي  دةبَيتةهـــؤي

ئةليكرتؤنةكانيشـــدا لةجياكردنةوةي
ثلةي ،IONئايؤن دةبَيتة ئةتؤمةكة
ذمارةي زيادبكات ضةنـــد طةرماكةش
زياتردةبَيت، لةثالزما تواوةكان ئةتؤمة
و فيزياويـــي ةتة 

َ
خةســـل بةمـــةش 

بؤ دةطؤِرَين، توخمة ئةو كارةباييةكاني
ؤثَيكي

َ
بةناو طل ئةو كارةبايةي نموونة

ثالزما دةكاتة ِرةتدةبَيتغازةكة نَيؤندا
ِرووناكي خؤيـــةوة لةالي كـــة ئةويش
كةوانةي لةحيمكردني دةكات. ثةيـــدا
ثالزما ةتةكاني

َ
لةحال يةكَيكة كارةبايي

ئةوة م ئايا
َ
بةال ئاطرةكةدا، َيسةى

َ
لةبل

تةنيا زانست و ثَيشكةوتنةكةية هةموو
ماددة وةستا؟ لةدؤخي ضوارةمي

تيؤري  1900 سةرةتاكاني ي
َ
لةسال

 QUANTUM كؤانتةم ميكانيكاي
لةسةردةســـتي   MECHANICS

كامةية؟ ثَينجةمي ماددة دؤخي
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مانـــي 
َ
ماكـــس بالنـــك-ي زانـــاي ئةل

دةركـــةوت كة وةســـفي تيشـــكَيكي 
ِرووناكـــي دةرضووي نـــاو ماددةيةكي 
طةرمي دةكرد، ثاشـــان ئـــةم تيؤرة 
ثةرةي ثَيدرا بؤئةوةى وةسفي جيهاني 
بةطةشةكردني  بكات.  ئةتؤم  ناوةوةي 
ئةو تيؤرةش زاناكان طةيشـــتنة ضةند 
ِرَيسايةكي تازة دةربارةي ئةم جيهانة 
بَي كؤتايية لةبضووكيـــدا، يةكَيك لةو 
ِرَيسايانة ئةوةبوو كة ِرووناكي لةئاستي 
ةتي 

َ
ئةتؤمـــةدا لةيةككاتتـــدا دوو حال

هةية، واتـــة ِرووناكيى بؤي هةية وةك 
طةرد و لةهةمان كاتدا وةك شةثؤليش 
ســـوكةوت بكات. ئةم دووانة سرية 

َ
هةل

هاوكَيشةي شـــرؤدينطةر وةسفي كرد 
ثاشـــان ياســـاي نةبووني يةقني ـ ي 
هيزينربيط ثةيدا بوو كة ســـةِّـاندي 

هيض شـــتَيك لةجيهاني ئةتؤمدا مايةي 
كو هةموو شتَيك لةوَي 

َ
نيايي نيية، بةل

َ
دل

لةسةر ئةطةرةكان دةِروات.
بةمجؤرة ئَيمـــة دوو جيهانمان بؤ 
ثةيدا بوو ئةو جيهانةي كة دةيبينني و 
ةدا 

َ
ياساكاني نيوتن و ئةنيشتاين لةجول

 جيهاني 
َ

لةطـــةل ـــي دةكةن. 
َ
كؤنرتؤل

ئةتؤمي كـــة لةســـةر نةبووني يةقني 
بونيات نراوة.

ي 
َ
لةهةول لةزاناكانيـــش  هةندَيـــك 

دروست  نوَي  ماددةيةكي  ئةوةدابوون 
بةريةككةوتني  ي 

َ
هَيل لةسةر  بكةن كة 

نَيوان هةردوو جيهاندا بوةستَيت واتة 
ماددةيةك بةثَيي ميكانيكي كؤانتةم كار 
بـــكات، لةهةمانكاتدا لةكاركردندا دزة 
بكاتة نَيو ياساكاني جيهاني بينراو، ئةو 
بةدؤخي  و   BECs ناونرا ماددةيةش 

م بابزانني 
َ
ثَينجةمي ماددة داندرا، بةال

BECs ضيية؟
ي 1920 دا زانـــاي طةورة 

َ
لةســـال

ئةلبَيرت ئةنيشـــتاين و هةروةها زاناي 
هيندي ساتيندرا ناس بؤس هةريةكةو 
بةجيا برييـــان لةماددةيةك دةكردةوة 
كة ئةطةري ئةوة هةية لةنَيوان هةردوو 
جيهانـــي فيزيـــاي بينـــراوو جيهاني 
ميكانيكـــي كؤانتةمـــدا بووني هةبَيت 
(ئةو باســـة ئةوكاتة بوو كة ميكانيكي 
كؤانتةم لةسةرةتاي دةركةوتنيدا بوو)، 
سوِرمانةوة  بةســـةر  ئةنيشتاين  بؤية 
دةثرسَيت ئةو ماددةية ئةطةر هةبَيت 

ئةوة زؤر سةير دةردةضَيت؟!!!
 دواي ئةو كاتة 

َ
بةِراستيش 75 سال

دروستكراو  لةتاقيطةكان  ماددةية  ئةو 
 BOSE-EINSTEIN ناونـــرا 
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ئاماذةيةك  CODENSTATES وةك
 BECs بؤ ثاشـــان زانا بؤ هـــةردوو

كرايةوة. كورت
فيزيايي  زاناي 1995 يشدا ي

َ
لةسال

لةئةنيســـتيتؤى كيرتلي وؤلفجانـــط
تواني تةكنؤلؤذي تشوستســـي ماسا
ئةويـــش بـــكات. BECsدروســـت 
ئةتؤمةكاني طازي بةســـاردكردنةوةي
ثلةيةكي مليـــؤن ضةند بؤ ســـؤديؤم
بةِرادةيةك ِرةها.  ســـفرى  ســـةرووي
نَيوان لةبؤشـــايي كة بةمليـــؤن جار
لةثلةيةكي بَيت، ساردتر ئةستَيرةكان
وةك زياتر ئةتؤمةكان وا سارديشـــدا
نةك دةكرد، ســـوكةوتيان

َ
هةل

َ
شةثؤل

طةرد. وةك
لةيـــزةرو ضةند بةهؤي تيشـــكي
ضةندين موطناتيسييةوة بةربةستَيكي
و بةريةككةوتن ئةتؤمانـــة مليؤن لةو
قةبارةيةكي تاكة توانيان هةندَيكيـــان
لةو ئةتؤمييةكان) (بةثَيوانة طةورة زؤر
ميلليمةترَيك لةدةوري شةثؤليية ماددة
دروست لةم شـــَيوةية يا قةبارةيةكي
بارةيةوة لـــةم كيرتلي بكةن، بؤيـــة

BECs دةتوانن  وَينةكانـــي َيـــت
َ
دةل

بكةن شةثؤلة ئةو لةئةركي طوزارشت
شـــرؤدنطةردا كـــة لةهاوكَيشـــةكاني
كةس تاكة كيرتلـــي ديـــارة هاتبوو،
ماددةيةي دروســـت كة ئةم نةبـــووة
داو

َ
ســـال لةهةمان ضونكة كردبَيـــت،

لةئرييك هةريـــةك جيا بةشـــَيوةيةكي
نيشتيماني لةئةنيســـتيتؤي كورنيل
فايمان و كارل و تةكنيك ثَيـــوةرةكان
ئةمجارة توانيـــان كلؤرادؤ لةزانكؤي
ريبيديؤمـــي BECsلةئةتؤمةكانـــي
هةر ثاشان بكةن. دروســـت زؤر سارد
و فايمان و كورنيل كيرتلي ســـَيكيان

داهَينانة ئـــةو لةبةرامبةر بةيةكـــةوة
 2001 ي

َ
سال لة فيزيايان ي

َ
نؤبل تي

َ
خةال

بةدةست هَينا.
ةتةكاني

َ
بةخــــةســـل ســـةبارةت

BECsمان دوو ئةطةر BECsيـــش،
دامان نانهةرطيز و بةيةكةو دروستكرد
نابن.

َ
تَيكةل ئاســـايي طازي وةك دوو

سوكةوت
َ
دوو بةشي ِرةق هةل وةك َيان

تَيكةل وةك شـــةثؤل كو
َ
بةل ناكـــةن،

ييةكةش
َ
دةبن، شَيوة تَيكةل بةيةكرتي

بؤية ةكان دةكات،
َ
لةسةر شةثؤل متمانة

شـــةثؤلةكان لوتكةي هةردوو ئةطةر
ئاوَيتةبوونَيكي بـــن، يةكرتي

َ
تَيكـــةل

لةنَيواندا هاوســـةنطيان بونياتنـــةرو
لوتكةيةك ئةطةر م

َ
بةال دةبَيت، َدروست

تَيكةل بةرامبةرةكةي ذَيرةوةى
َ

لةطةل
وَيرانكةرة. ئاوَيتةبوونَيكي ئةوا بوو

تـــةواو ــــــــةتـــةش
َ
حال ئـــةو 

دووبةرد شةثؤلةكاني لةبةيةكداضووني
ناو طؤمة فِرَيدرابنة كة كاتَيـــك دةكات
بةيةكداضووني لةكاتـــي ئاوَيكـــةوة،
تَيكناشكَين، ئةتؤمةكان وَيرانكةرانةدا
دةرنةكةوَيت لَيـــرةدا ئةوةى ضونكة
نمـــــوونـــة ديكـــةي لةشـــوَينَيــكي
بؤية دةردةكةوَيت، ثَيكهاتووةكـــةدا
ثارَيزراو ئةتؤمةكان طشـــتي ذمارةي
دةمَيننـــةوة، خؤيـــان دةبـــن و وةك
ئةتؤمَيك هةموو مةرج نييـــة هةروةها
BECsدروســـت هةبَيت لةتوانايـــدا
دةتوانن تةنيا ئةوانـــة كو

َ
بةل بـــكات،

لةنيؤترؤن دووانةيان كة ذمارةيةكـــي
بؤية ثرؤتـــؤن هةية. و و ئةليكـــرتؤن
بةتايبةتي سؤديؤمي ئةتؤمي كيرتلي

ضونكة  نيشان كرد، BECs دةست بؤ
كؤينيوترؤن و ئةلكرتؤنوثرؤتؤنةكاني

ماددانةي  ئةو بةمانايةكي دي 34 بوو.

تاكن هاوشـــَيوةكانيان كة خؤيـــان و
نابَيت،  لَيدروست BECs يان هةرطيز
م

َ
بةال سةيرة، زؤر دياردةيةكي ئةوةش

  BECs ديكـــةدا لةاليةكي واقيعيـــة.
لةتوانادا طةورةية ئةوةنـــدة بةقةبارة
ئةطةرةبوو ببينرَيت. ئةوةش ئةو هةية
ئَيســـتاش دةكرا، ضاوةِروان كـــة لَيي
لةســـةر كيرتلـــي تاقيكردنةوةكانـــي

بةردةوامة. لَيزةر ترثةي ئةتؤمي
شايانيئاماذةثَيكردنةطازيئاسايي
بةهةموو و هةِرةمةكـــني ئةتؤمـــةكان
لة م

َ
بةال دةســـوِرَينةوة، ئاِراستةيةكدا

تةنيا بةيةك  BECs هةموو ئةتؤمةكان
بؤ ودةبنةوة،

َ
بال و دةِرؤن ئاِراســـتةدا

ئةتؤمةكاني لةنَيوان بةراوردكردنيـــش
نَيوان  و  BECs لةجـــؤري لةيـــزةر
كة دةردةكةوَيت لةيزةري ِرووناكيةكي
هةية، بؤية بارستايى تيشـــكي لةيزةر
زةوييةوة كَيشـــكردني هَيزي بةهؤي
بةخَيرايي زؤر هةروةها دةضةمَيتةوة.
لةيزةر ئةتؤمةكاني م

َ
بةال دةبِرَيت. هةوا

لةسةرةتاوة هةواوة طةردةكاني بةهؤي
كيرتلي كـــة دادةبِرَيـــن، لةيةكـــدي
َيـــت ئةتؤمةكاني

َ
دةل لةمبارةيـــةوة

هةية بةبؤشايي ثَيويســـتيان لةيزةر
خؤيـــان ةتةكاني

َ
خةســـل بؤئـــةوةى

ئةتؤمي لةيزةرةي ترثةى بثارَيزن، ئةو
دروست زانادا كيرتلي لةكارطةكاني كة
كة لَيكـــراوة ئةوةى تَيبينـــي كراوة 
هَيزي كاريطـــةرى ذَيـــر دةكةوَيتـــة

كَيشكردنةوة.

تاهــري ئةندازيــار وةرطَيِرانــي:
عوسمان

سةرضاوة:
48 ي 2009  طؤظارى العربي العلمي ذمارة
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ئةخالقي  ناوةِرؤكي  ثرسيارة  ئةم 
و ئايديالـــي و كردةيـــي ســـوودطةر 
لةوناوةِرؤكانة  هةندَيك  لةخؤدةطرَيت، 
مانايةكي ئةخالقيي بةواتا باشـــةكةي 
دةطرَيـــت، هةندَيكيشـــيان بةواتا 

َ
هةل

م ثرســـيارَيكةو خؤي 
َ
خراثةكةي، بةال

دةخاتةِروو بةو ثَييةي ثَيويستة.

ئـــاكاري  لةديـــدي  رايـــةك    
ئايديالييةوة دةردةضَيت كة ثَيي واية 
ئةو زانســـتةي دةبَيتـــة مايةي زانني 
وادةكات  زاناكانـــةوة،  ي 

َ
هةول بةهؤي 

مرؤظ بـــةرةو ذيانَيكي هاوســـةنطرتو 
دادوةرانةتر بةرَيت، هةموو ئامَيرةكاني 
حةوانةوةيـــان بـــؤ دابـــني دةكات و 

بةروبوومة  بةســـةر  بونيان 
َ
زال تواناي 

بةطذداضوونةوةي  و  سروشـــتييةكان 
طرفتةكان ثَيدةبةخشَيت، لَيرةدا زانست 
مرؤظ رَينمايي دةكات بؤ دادوةريي و 
طة 

َ
كؤمةل لةبونيادي  زياتر  نيابووني 

َ
دل

م 
َ
مرؤييةكان و بؤ ذيانَيكي باشرت، بةال

ئةم ديدة ئاكاريية ئايدياليية ئاطاداري 

ئايا زانست شمةكة؟
د. قاسم عةبدة
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لةسةر ســـوورة كة زؤر راســـتي نيية
شمةكَيك بكرَيتة زانست نابَيت ئةوةي
خواســـتن و خســـتنةِروودا، لةبازاِري
مرؤظايةتيية، هةموو ماَّـ لةبةرئةوةي
زانســـت ئةوانةي ئةوةي ســـةرةِراي
كةمن ذمارةيةكي دةهَينـــن،  بةرهةم
ماَّـ كة بزانـــن لةزانـــاكان، دةبَيـــت

 بةرهةمةكةيان
َ

وا لةطةل نييـــة خؤيان
ماَّـ شـــمةكَيكةو كة بكـــةن ـــة

َ
مامةل

ياســـاكاني بةثَيي بةرهةمهَينةرانيةتي
بيفرؤشن. خستنةروو و خواست

ديدة ئايدياليية  ئـــةم   ثَيدةضَيت
ناكرَيـــت ديدَيكـــةو كـــة ئاكارييـــة -
دابمةزرَيت مرؤيـــي ذياني بةبَي ئـــةو

ثَييةي فَيربوون بةو كـــة - وايكردووة
جةوهةريية و ســـةرةتايي ئامِرازَيكي
يةكَيكة زانســـت، وكردنةوةي

َ
بـــؤ بال

جيهانة نوَييةدا، لةم لةمافةكاني مرؤظ
ئةطةرفَيركارييةكَيكبَيتلةئاماذةكاني
هةموو ئةوا ثَيشكةوتن، و مةدةنيبوون
ئةوةية ئاطاداري ثَيشةكةوتوو تَيكي

َ
وال

فَيركاري كةســـَيك، هةموو كـــة بطاتة
ة

َ
مامةل زانستدا راستييانةي ئةو

َ
لةطةل

مانايةي بةو بـــووة، كةجَيطري دةكات
زانســـتدا بةرهةمةكاني

َ
لةطةل ة

َ
مامةل

زانســـت خودي
َ

لةطةل دةكات، نـــةك
بنكةكاني ةكردنـــي

َ
مامةل بـــواري كة 

بةمةبةستي ينةوةن
َ
لَيكؤل توَيذينةوةو

لةطةردوون ناديارةكان دؤزينةوةيشتة
يةكةمني فَيـــركاري كةواتة و ذيانـــدا،
هةموو دةســـت ثَيويســـتة راهَينانةو
بَيت رَيطةيةك بةهةر بكةوَيت، مرؤظَيك
لةضوارضَيوةي فَيركاري دةبَيت ثاشان
دةربهَينـــني ثَيشـــوو ثرســـيارةكةي
زانســـت داناني ئةطةري دةربـــارةي
شمةكَيكةو بةرهةمةكاني- نةك - خؤي

فرؤشتنة. و كِرين شاياني
زانست؟ دةداتة ثارة كي

ئايديالة ئاكاريية ئـــةم ديدة ديارة
لةراســـتيية بابةتييةكان زؤر ئاطاداري
نةبَيت، شـــمةك زانســـت نيية، ئةطةر
و بةتَيضوون ثَيويســـتي بةرهةمهَيناني
هةية،سروشتيئةمةشبةتةواوي

َ
هةول

بةبَي ثارة دةتوانن زاناكان ضؤنة؟ ئايا
ثارة كَي بدةن؟ ئةنجام خؤيـــان كاري
ينةوانةي

َ
لَيكؤل ئةو توَيذينةوةو دةداتة

لةبةرذةوةندي بةرهةمدَينن؟ زانســـت
يا راستةوخؤ بةرهةمهَيني كَيشـــداية!
كَي ناِراســـتةوخؤكةي؟ بةرهةمهَينـــة
يان و تةكنؤلؤذيي لةجَيبةجَيكردنـــة
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سوودمةندة؟ زانست تاقيكردنةوةكاني
دةرفةتي زاناكان اليةنانـــةي ئةو ئايا
لةشوَيني- توَيذينةوةكانيان بؤ دةدةن
زاناكان ي

َ
هةول كِريـــاري نني؟ كِريار-

ي شـــمةكةكة- واتا و بةرهةمةكانيان،
بةرهةميدةهَينن؟

توَيذينـــةوةي بَيـــت هةرضؤنَيـــك
و بةتَيضـــوون ثَيويســـتي  زانســـتي 
ثرؤســـةي هةروةهـــا ضاودَيرييـــة،
توَيذينةوةي ئاكامةكاني وكردنةوةي

َ
بال

زانكؤكان و قوتابخانة لةرَيطةي زانستي
وكردنةوةو

َ
بال ديكـــةي و ئامِرازةكاني

بةثارةية، ثَيويستي راطةياندنةكانةوة
كة نةما زانايانة ئةو سةردةمي ئَيستا
تةرخان خؤيان وةتي زانســـتدا

َ
لةخةل

تايبةتي بةساماني ثشـــتيان دةكردوو
حاكمَيك بوو زؤركةم دةبةست، خؤيان

بكات. كارة ئةم ةمةندَيك
َ
دةول يان

ثرؤســـةكاني ديكةوة لةاليةكـــي
توَيذينـــةوة و فَيـــركاري ثارةدانـــي
لةمَيذووي بـــوو ئةوقافةوة لةرَيطـــاي
بةو ئيسالميدا، عةرةبي شارستانيةتي
خؤيان تؤَيذةرةوةكان زاناو شَيوةيةي
ئةوانةيئةم يداهَيناندةبوون،

َ
سةرقال

بةرهةمهَينا، زانســـتييةيان كةلةثورة
بةهؤي رةنطة ئةمـــةش؟ ســـةرةِراي
ئامادة ثرسيارةكة بَيت، ئةمةشـــةوة

شمةكة؟ زانست ئايا دةمَينَيتةوة:
باسكران، ثَيشـــرت ئةوانةي بةثَيي
زانســـت لةوةي طةيـــةك نني

َ
ئايـــا بةل

زاناكان واتا بةرهةمهَين شـــمةكَيكةو
م

َ
بةال دةيانةوَيت؟ بةوانةي دةيفرؤشن

فرؤشتني و لةكِرين جياواز بةشَيوازَيكي
بةرهةمةكاني ئاســـاييةكان، شـــمةكة
و تةكنؤلؤذي لةجَيبةجَيكردنة زانست
يةك مةدةنييةكاندا وةك ســـةربازيي و

زؤريان قازانجَيكي كـــة دةردةكةوَيت،
لةثشتةوةية.

بـــةردةوام كة ئـــةم بةرهةمانـــة
ئةو وةردةطـــرن، شـــَيوةي شـــمةك
ناِراســـتةوخؤ زاناكان كة كةلوثةالنةن
ناِراستةوخؤ بةشَيوةيةكي دةيفرؤشن
جارَيكي ئةمةش بةكاربردندا، لةبازاِري
ثراطماتيةكةي كردةيية اليةنة بؤ ديكة
كة لةوةدا دةمانباتةوة، ثرســـيارةكة
لةسايةي ئَيســـتاو - لةخؤيدا زانست
هاوضةرخدا ذيانـــي ؤزكارييةكانـــي

َ
ئال

ض ثارةدانة، و بةتَيضوون - ثَيويســـتي
يا لةقؤناغي توَيذينـــةوةدا لة قؤناغي
بةرهةمـــةي ئـــةو جَيبةجَيكردنـــي
ثَيطةيشتووة، زانســـتيةكة توَيذينةوة
شمةكَيكي دةكاتة زانست هةرئةمةش
لةكارو بةرهةمةكاني واتة ناِراستةوخؤ،
كة تةكنؤلؤذييةكانداية جَيبةجَيكردنة
شـــمةكَيكة، بةوثَييةي دةفرؤشـــرَيت
لةثارةداني طرنطة بةشَيكي نرخةكةشي
بطرة زانستي، بةتوَيذينةوةي ثَيويست
بريؤكةي دؤزينةوةو كة كتَيبانةش ئةو
زاناكانيتَيداية،دةفرؤشرَين،بةوثَييةي

تايبةت. لةجؤرَيكي شمةك شمةكن،
شمةكة؟ ئايا

دةربارةي وتمان ئةوةي سةرةِراي
لةشـــَيوةي ض زانســـت، بةرهةمةكاني
يان تةكنؤلؤذييةكان جَيبةجَيكردنـــة
كي

َ
خةل ئامَيرانـــةي ئةو لةشـــَيوةي

رؤذانةيـــدا بةكارياندةهَينن، لةذيانـــي
ضةكانةيدةدرَينة لةشَيوةيئةو ياخود
لةجةنطةكانيانـــدا و ســـةربازةكان
شمةك وةك دةكرَيت بةكارياندةهَينن،
بةثلة جياوازةكانداو لةئاستة دابنرَيت
ناِراستةوخؤ يان جياوازةكانراستةوخؤ
بةزانست و ثرســـيارةكة ســـةبارةت

دةمَينَيتةوةو سادةكةي و رووت بةمانا
ئايا مـــة،

َ
وةال ضاوةِروانـــي تائَيســـتا

بَيت شمةكَيك زانست خودي دةكرَيت
بكرَيت؟ ثَيوة فرؤشتني و كِرَين كة

ســـادةو ثرســـيارةكة ضةنـــدة 
دةبينـــني هَينـــدةش راســـتةوخؤية،
لةكاتي ةية،

َ
تَيكةل و سةخت مةكةي

َ
وةال

يةكةم ثرســـيارةكةدا، خســـتنةِرووي
تَيدةثةِرَيت، كةبةمَيشـــكماندا شـــت 
كة زانايانةية ئـــةو شـــَيوةو وَينـــةي
كؤضيان خؤيانةوة هةذارةكةي تة

َ
لةوال

بةزةحمةت زؤر تـــةي
َ
وال ئةو كردوة،

تة
َ
لةوال خوَيندني و فَيربـــوون خةرجي

ئةوانيـــش داوة، ةمةنـــدةكان
َ
دةول

بةرامبةر وةردةطـــرن زانســـتةكةيان
ئايا دةبةخشن، ثَييان ئةو شـــتانةي
ئةوةي نني زانست فرؤشـــياري ئةوان
نيية شمةك يدةطرن

َ
هةل لةمَيشـــكياندا

ةمةندَيتي
َ
دةول جيهانـــي كـــة دةرطاي

دةكاتةوة؟
خاوةني زانســـت كـــة وا وتـــراوة
ئةوةي م

َ
خؤي نيية، بةال نيشـــتماني

لةداطريكردنـــي روودةدات  ئَيســـتا
ةمةندو

َ
دةول تـــة

َ
وال لةاليةن زانســـت

شـــاردنةوةي ثَيشـــكةوتووةكانةوة
جيهاني تاني

َ
وال يان هةذارةكان تة

َ
لةوال

هةموو تازة ثَيطةيشـــتووةكان، سَي،
قســـةية بةدرؤ دةخاتةوة، ئةو ئةمانة
فرؤشـــراوةكة زانســـتة واقيع ئةوةية
كةسةي بةو فرؤشـــتني يا بةم رَيطةية
شوَينَيك لةهةر ئيدي دةدات ثارةكةي
شـــمةك بةهةموو مانا دةبَيتة بَيـــت،
ئاطاداري دةبَيت بازرطانيةكانييـــةوة،
زانســـت لةلقةكاني باس ئَيمة ئةوةبني
بةرهةمي تةنيا دةكرَيـــت كة دةكةين

هةبَيت. تةكنؤلؤذي
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تة 
َ
ي سيليكؤن لةوال

َ
   ئةزمووني دؤل

زؤر  كة  ئةمريـــكا،  يةكطرتووةكانـــي 
ة زانستييةكان 

َ
راشـــكاوانة هةموو ئةقل

رادةكَيشَيت بؤ كاركردن لةم ناوضةيةدا 
لةبةرذةوةنـــدي هَيـــزة مةزنةكانـــي 
طةيةكي 

َ
جيهانـــي ئةمـــِرؤ، ئـــةوة بةل

طة نيية- 
َ
طةورةية -ئةطةرضي تاكة بةل

زانست  بةشـــمةكبووني  كة  بؤئةوةي 
لةبةرذةوةندي هةموو مرؤظايةتيدا نيية 
ئةمة لةاليةك و ثةيامي ثريؤزو ثَيويستي 
زانستيش ناطةيةنَيت لةاليةكي ديكةوة، 
لَيرةدا دةبينني كة ثَيويستيةكاني بازاِر 
 لقةكاني زانستدا دةكات 

َ
ة لةطةل

َ
مامةل

و جَيبةجَيكردنةكانـــي بـــؤ شـــمةكي 
راســـتةقينةي دةطؤِرَيت، دةكِررَيت و 
دةفرؤشـــرَيت و قازانجي زؤري ماددي 

كؤمثانياكان  تي 
َ
دةسةال لةثشتةوةيةو 

بةســـةر بـــازاِردا زياتر دةكـــةن، ئةو 
كؤمثانيايانةي كيشـــوةرو نةتةوةكان 
 دةدات 

َ
تَيدةثةِرَينـــن، ئةمةش هـــةول

ة كةسانَيك 
َ
جيهان بكاتة ناوضةي كؤمةل

ةكاني شـــمةك يان 
َ
كـــة هةمـــوو ئةقل

طرتووة بةرةو الي خؤي كَيش بكات، 
َ
هةل

كةدةســـتةكارة  ديكةش  ناوضةيةكي 
هةرزانةكاني لةخؤطرتووةو كارطةكانيان 
تَيـــدا دادةمةزرَيـــت تالةبازاِرةكانـــي 
ئاشـــتييانةوة  و  مةدةني  بةكاربردني 
نزيك بَيت، يـــان لةو ناوضانةي جةنطة 
بضووكةكانيان تَيـــدا بةرثا دةبَيت بؤ 
كارطة  ئةوانةي  هةموو  دابةشـــكردني 
دةهَينن،  بةرهةمـــي  ســـةربازييةكان 
ةتةكةدا بةرهةمي ئاشتي 

َ
لةهةردوو حال

نةوةية 
َ
و ســـةربازي بةهؤي ئةو ئةقال

كة شمةك- ي ثَيويســـتيان لةزانست 
طرتووة.

َ
هةل

قؤرخكردني زانني

جيهـــانطـــريي  بانطهَيشـــتكاراني 
ئةوانةي لةبةرذةوةندةي سةرمايةدارين 
كة مذدة هَينةري جيهانَيكي بَي رةط و 
َين 

َ
ريشة يان كةلتور يان ناسنامةن، دةل

كلتور يان ناسنامة يةكجار داهَينراون، 
لةبةرئةوة بؤضي ضةندين جاري ديكةش 
هةروةها  نةكرَيتـــةوة،  بؤ  داهَينانيان 
ـــي هةيةو 

َ
َيـــن مـــرؤظ رةط و بال

َ
دةل

نيشتمانَيكي  بؤ  ةكاني 
َ
بةبال دةتوانَيت 

نوَي بفِرَيت كةلةوَي رةطي نوَيي هةية، 
ئةم مةسةلةية-لةقسةكةياندا- دةكرَيت 
ضةندين جار دووبـــارة بكرَيتةوة، ئةم 
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طومـــان زؤر وادةكات بانطهَيشـــتانة
نيشتماني زانســـت بكةين: لةم طوتة
بؤ زانســـت قؤرخكردني ضونكة نيية،
طة

َ
كؤمةل و مـــةزن هَيزة بةرذةوةندي

وتةية ئةم وادةكات ةمةنـــدةكان
َ
دةول

لةبةرطَيكي بَيت وةك دِرندةيةكي لـــَي
ئايا حةشـــاردابَيت، خؤي رؤمانسيدا
نيية شمةكَيك  ةتةدا

َ
حال لةم زانســـت 

لةاليةن هةبَيت داطريكردني تواناي كة
مةزنةكانةوة؟ هَيزة

لةوَيناكردنـــي دةتوانـــني ئايـــا 
زانســـت بةشـــمةكبووني دِرندةيةتي
بارودؤخة بَيئـــةوةي بـــني  بةردةوام
نوَي جيهاني بابةتيةكاني و مَيذوويـــي
لةضِري ئَيمـــة كة نةطرين لةبةرضـــاو
دةتوانني ئايا دةذين ثَيداويستييةكانيدا
وَينـــة بـــةو بـــةردةوام لةباوةِرمـــان
خةريكة زانست كة بَيت رؤمانســـيية
دةبَيتةوة، نزيك تـــةواو لةثريؤزكردني
بةوثَييةيئامِرازَيكةبؤنؤذةنكردنةوةي
و دةربازبوونيمرؤظ لةنةزاني طةردوون

سروشت؟ ضةوساندنةوةي و
بةندبَيت  ثرســـيارةكةمان    ئةطةر
دةكرَين ئةوانةي زانستةوة، بةلقةكاني
وكةلوثةل شـــمةك بؤ بةرهةمةكانـــي
بكرَيت ةي

َ
مامةل لةبازاِردا و بطؤِردرَيت

بةلقةكاني ســـةبارةت َيني
َ
بل ضي ئةي

بةتوَيذينةوةو كة تيؤرييةوة زانســـتي
طةييةكانةوة

َ
ينةوةمرؤيي و كؤمةل

َ
لَيكؤل

ناوزةد كراون؟
لةوةي  زةق هةيـــة   راســـتيةكي
ماددي بةرهةمي زانســـت ئةم لقانةي
وةك ناهَينـــن بةرهـــةم ِراســـتةوخؤ
و كيميايي و فيزيايي زانستي لقةكاني
م لة ذينطةيةكيزانستي

َ
بةال ماتماتيكي،

طةشةناكات، نةبَيت ثَيشكةوتوشـــدا

و لقة مرؤيي ئةم ناكرَيت لةاليةكي ديكة
تيؤرةكاني طةييانة فةلسةفة يان

َ
كؤمةل

بؤ طةيةكةوة
َ
لةكؤمةل هاوردة بكرَيـــن

بوارة ئةم راستة زاناياني يةكَيكيديكة،
هةذارةكانةوة طة

َ
لةكؤمةل دةكةن كؤض

بةثَيي م
َ
بـــةال ةمةنـــدةكان،

َ
بـــؤ دةول

كاردةكةن طانة
َ
كؤمةل ئةو ثَيويســـتي

دةيانةوَيـــت، ةمةنـــدةكان
َ
كـــة دةول

توَيذينةوةي ئامِرازةكانـــي ميتـــؤدو
بةكاردةهَينـــن، طانـــة

َ
كؤمةل ئـــةو 

ي
َ
ئةقل نَيو شـــمةكي ئةوان هةرضةندة

لقةكاني بةمجؤرة دةفرؤشـــن، خؤيان
بؤتة يةتيش

َ
وكؤمةال مرؤيي زانســـتي

بةشَيوةيةكي بةكارهَينراو، شمةكَيكي
لقةكاني لةضاو ناديارتر ناِراستةوخؤو

ديكة. زانستةكاني
زيان حيسابي قازانج و

زانســـت  ئةوةي وتنـــي   رةنطـــة
دةبَيت م

َ
بةال بَيت، شؤكَيك وةك َشمةكة

لةطةل ة
َ
مامةل بةجؤرَيك و ئاشكرابَيت

و واقيعي زانســـت بكرَيت كةبنةمـــاي
شمةك زانست ئةطةر هةبَيت، كردةيي
ئةوا وايـــة- مندا لةبـــِرواي بَيـــت -كة
خةرجي تَيضوون و ثَيويستة حيسابي
زيانةكةشي و قازانج ئاستي و داهات و
تاكة ثرؤذةي زانســـت ئَيستا بكرَيت،
ييةو

َ
كؤمةل ثرؤذةي كو

َ
بةل نيية، كةس

لةثشـــتييةوة  دةدات 
َ

هةول طة
َ
كؤمةل

مةعنةوي ذيانـــي و مـــاددي قازانجي
طةيةي

َ
كؤمةل ئـــةو بكةوَيت، دةســـت

ســـوود دةبَيت فَيردةكات، ةكاني
َ
رؤل

نةدات رَيطة وةربطرَيت، يان لةزانستةكة
داطري و بـــكات كؤض ديكة تاني

َ
وال بـــؤ

بةشمةكبوني لؤذيكي ثاشـــان بكرَيت،
جيهاني بةســـةر كةخـــؤي زانســـت 
لؤذيكي دةســـةثَينَيت، هاوضةرخـــدا

طةكاندا
َ
كؤمةل بةسةر بازاِر ثَيشرِبكَيي

هةموو دةبَيـــت واتة دةســـةثَينَيت،
شـــمةكَيك خاوةني مرؤيي َيكي

َ
كؤمةل

طؤِرةثاني بضَيتة بةهؤيـــةوة كة بَيت
بواري لة هيند بدة سةرنج ثَيشرِبكَيوة،
ي

َ
هةول ضي كرد؟ يـــان كؤمثيوتـــةردا

لةهةندَيك رَيطرتـــن ضةندة بؤ تـــان
َ
وال

ثَيشرِبكَيي طؤِرةثاني كةدةضنة ت
َ
وال

ئةتؤمييةوة!. زانيني
لَيدانَيكي  وةك  وتنيزانستشمةكة
ديدي و رؤمانســـيةت كـــوذةرة بـــؤ
بةكةلتورماندا وادةكات م

َ
بةال ئاكاريي،

لةثَيناو زانست لةراســـتيدا بضينةوة،
لةمَيذووي بةهيض شـــَيوةيةك زانستدا
ئامانجَيك كو

َ
بةل نةمـــاوة، مرؤظايةتيدا

بةدويدا زانســـت كةبةردةوام  هةبووة
هةرطيز ديكةشـــةوة لةاليةكي ضووة،
طة

َ
كؤمةل لةمَيذووي بةخؤِرايي زانستي

نةبووة. مرؤييةكاندا
زانســـت بؤ خؤي ئـــةو زانايـــةي
بةضاودَيري ثَيويستي تةرخانكردووة،
دؤزينةوة ثاشـــان هةبووة، كةســـَيك
خؤي و داهاتي زانســـتييةكان بةرهةم
بةهةرشَيوةيةك بةبةردةوامي هةبووة
ناراستةوخؤ، نوسراوي راستةوخؤ يان
كو

َ
توَيذينةوةكانيشـــيان، بةل و زانايان

داهَينانـــي و مَيذووناســـان كتَيبـــي 
حاكم بؤ دياري كراونةتة شـــاعريانيش
ةمةندةكان،

َ
دةول ئيمثراتؤرو ثادشاو و

ئةو زانست لَيبطةِرَيني ئايا دةثرسني:
جيهانطرييدا لةبازاِري كة بَيت شمةكة

هةبَيت؟ قؤرخكردني ئةطةري

ئةحمةد  ِرؤشنا وةرطَيِراني:
العربي سةرضاوة:
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دةريانخســـتووة،  توَيذينةوةكان 
يكردني مةِرو بزن يةكَيكة لةقؤناغة 

َ
مال

طرنطةكاني مَيذووي ذيان و بةردةوامي 
مانةوةي مرؤظ لةسةرطؤي زةوي. 

ئةم ِروواداوانة بوونةتة هؤي ئةوةي 
بةخَيوكردني  بؤ  كة  شـــوَينانةي  ئةو 
ي 

َ
 و بةرهةمهَيناني كشـــتوكال

َ
ئـــاذةل

لةبارو شـــياون بايةخيـــان ثَيبدرَيت 
كيـــان تيادا نيشـــتةجَي ببَيت، 

َ
و خةل

 لةاليةن 
َ

يكردني ئاذةل
َ
توَيذةرةوان مال

مرؤظـــةوة بؤ نزيكةي شـــةش هةزار 
 لةمةوبةر دةطَيِرنةوة، كة هةر 

َ
ســـال

لةخواردنةوةي  ك 
َ
كةل ساتةشةوة  لةو 

شـــري بةِرَيذةيةكي بةرضـــاو بينراوة، 
بةيةكةم خؤراكي  ثَييةش شـــري  بةم 

بةدةســـتهاتوو لةئاذةآلنةوة دةدرَيتة 
ـــةم كـــة هاتووةتة ناو ليســـتي 

َ
قةل

خواردنةوةكاني مروظةوة.
ي ساوا 

َ
شـــري تةنيا خؤراكي مندال

و بَيضـــووي ئاذةآلني شـــريدةر نيية، 
 

َ
كـــو ثَيكهاتةكانـــي شـــري لةطةل

َ
بةل

تايبةتمةنـــدي هةمـــوو طياندارَيكـــي 
طونجاوة.  شـــياوو  جؤراوجؤريشـــدا 
شريي دروستبوو لةحةوت تا دة ِرؤذي 
 

َ
شريدان ثَيكهاتةيةكي جياوازي لةطةل

ئةم  ديكةدا هةية.  كاتةكاني  شـــريي 
ثارَيزةرةكان و  لةثَيكهاتة  ثِرة  شرية 
بَيضووة ساواكان لةسةرةتاي ذيانياندا 
كاتَيك كة هَيشـــتا سيستمي بةرطري 
نةخؤشييةكاندا  لةبةرامبةر  لةشـــيان 

نةكةوتؤتـــةكار، بةهَيـــزي دةكات و 
دةيثارَيزَيت.

ئاذةآلندا، شريي مانطا  لةشـــريي 
لةشـــريي  ثَيكهاتنييـــةوة  لـــةِرووي 
مرؤظةوة نزيكرتة، بةو ثَييةش سوودي 
لةهةموو شـــريةكاني ديكـــة زياترة، 
ة شريدةرةكاندا 

َ
ئاذةل لةطواني  شـــري 

دروســـتدةبَيت و بـــؤ دروســـتبووني 
ليرتَيك شـــري ثَيويستة نزيكةي 800 
تا 900 ليرت خوَين لةطواندا هاتووضؤ 
بكات. ثَيكهاتة طشـــتييةكاني شـــري 
نزيكن،  خوَينةوة  لةثَيكهاتةكاني  زؤر 
ســـةرةتاييةكاني  مـــاددة  ضونكـــة 
دروستبووني شري لةجةستةدا خوَينة.

لةوانةشـــة بةهؤي ئةمـــةوة بَيت 

شري ِرةتمةكةرةوة
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كة شـــري لةنَيوان كلتورو خوو نةريتي 
نةتـــةوة جياوازةكانـــدا ثَيطةيةكـــي 

تايبةتي بؤ خؤي داطريكردبَيت.
هيندييـــةكان  لةهيندســـتاندا، 
َيكي ثـــريؤز دةزانن و 

َ
مانطـــا بةئاذةل

بةثريؤز  شريةكةشـــيان  ثَييةش  بةم 
دةزانـــن و هةموو هيندييـــةك ِرؤذانة 
ثةرداخَيك شـــري دةخؤنةوة، هةر بةم 
بةطةورةترين  هيندســـتان  هؤيةشةو 
بةرهةمهَينةري شريي مانطا دادةنرَيت، 
يكدا 

َ
كة هةشتا مليؤن تؤن شري لةسال

لةهةمانكاتـــدا  و  بةرهةمدَينَيـــت 
شرييشـــة.  بةكارهَينةري  طةورةترين 
تايبةتي  لةئريانيشدا شري طرنطييةكي 
خؤي هةبووةو لةكاتي ثَيشكةشكردني 
ةتانـــي جـــؤراو جؤر بؤ 

َ
ديـــاري دةول

ثاشاكاني ساساني، لةثَيشدا ثةرداخَيك 
شرييان وةك ِرةمز و نيشانةي ثاكَيتي 
و ســـةالمةتي ثَيشكةشدةكرد، ئةمِرؤ 
كة بةهؤي طرنطيي و بةكارهَيناني شري 

لةاليةن هةموو كةســـَيكةوة -
ئةو بِرة شـــريةي كة 

هةموو كةسَيك 

َيكدا بةكاريدَينَيـــت- لةوآلتانة 
َ
لةســـال

جياوازةكانـــى دنيادا جـــؤراو جؤري 
ذياندا وةك ثَيوةري طةشةي ئةو وآلتة 

دادةنرَيت.
ثَيكهَينةرة ســـةرةكييةكاني شري 
بريتني لةئاو و ضةوري و ثرؤتني و الكتوز 
- واتة شةكري شري و ظيتاميني و ماددة 
كانزاييةكان- كةواتة شري ثَيكهاتةيةكي 
خؤراكيي و تةواو بةثَيزة، شـــري وةك 
دةرمانَيـــك لةزؤربةي نوســـينة كؤنة 
ثزيشكي  لةزانســـتي  مَيذووييةكانداو 
كؤندا وةك دةرماني هةندَيك نةخؤشي 
دةست نيشـــان كراوة، ئةمِرؤش ئةو 
باوةِرة لةئاراداية كةشـــري بةضاكرتين 
خؤراك بؤ نةخؤش دةزانرَيت، بةهؤي 
زؤربةي  هةرســـبوونييةوةو  ئاســـان 
نةخؤشدا  خؤراكي  لةسيســـتمي  جار 

دادةنرَيت.
كالســـيؤم 

بةيةكَيـــك لةطرنطرتين و ثِربايةخرتين 
ماددةي كانزايي خؤراكي دةزانرَيت و 
بضَيتة  خواردنةوة  لةِرَيطةي  ثَيويستة 
ناو جةســـتةي مروظةوة، كالســـيؤم 
َيكـــي بنةِرةتـــي لةبةهَيزكردنـــي 

َ
رؤل

ئَيســـقان و تةندروســـتي ددانةكاندا 
هةية.

لةســـودةكاني ديكةي كالســـيؤم 
ي ئةم كانزاية 

َ
دةتوانرَيت ئاماذة بةرؤل

و  ماســـولكةكان  لةخاوبوونـــةوةي 
وةآلمدانةوةي  و  خوَين  ثاآلوتةكردني 

ثةيامة دةمارييةكان بكرَيت. 
هـــةر ثةرداخَيك شـــري واتة 250 
مليليرت 35 مليليرت كالسيؤمي تَيداية 
ِرؤذانةي  لـــة30% كالســـيؤمي  كـــة 
ثَيويســـتي جةســـتة دابينـــدةكات، 
بةمثَييـــة خواردنةوةي ســـَي ثةرداخ 
لةِرؤذَيكدا دةتوانَيت كاليسيؤمي  شري 
جةســـتة  ِرؤذةي  ئـــةو  ثَيويســـتي 
بةتةواويـــي دابينبـــكات و ِرَيذةكةي 
بةرزبكاتةوة،  لةجةستةدا 
مذينـــي 

َ
هــــــةل

م  لسيؤ كا

كة شـــري لةنَيوان كلتورو خوو نةريتي 
نةتـــةوة جياوازةكانـــدا ثَيطةيةكـــي 

تايبةتي بؤ خؤي داطريكردبَيت.
هيندييـــةكان  لةهيندســـتاندا، 
َيكي ثـــريؤز دةزانن و 

َ
مانطـــا بةئاذةل

بةثريؤز  شريةكةشـــيان  ثَييةش  بةم 
دةزانـــن و هةموو هيندييـــةك ِرؤذانة 
ثةرداخَيك شـــري دةخؤنةوة، هةر بةم 
بةطةورةترين  هيندســـتان  هؤيةشةو 
بةرهةمهَينةري شريي مانطا دادةنرَيت، 
يكدا 

َ
كة هةشتا مليؤن تؤن شري لةسال

لةهةمانكاتـــدا  و  بةرهةمدَينَيـــت 
شرييشـــة.  بةكارهَينةري  طةورةترين 
تايبةتي  لةئريانيشدا شري طرنطييةكي 
خؤي هةبووةو لةكاتي ثَيشكةشكردني 

َيكدا بةكاريدَينَيـــت- لةوآلتانة 
َ
لةســـال

جياوازةكانـــى دنيادا جـــؤراو جؤري 
ذياندا وةك ثَيوةري طةشةي ئةو وآلتة 

دادةنرَيت.
ثَيكهَينةرة ســـةرةكييةكاني شري 
بريتني لةئاو و ضةوري و ثرؤتني و الكتوز 
- واتة شةكري شري و ظيتاميني و ماددة 
كانزاييةكان- كةواتة شري ثَيكهاتةيةكي 
خؤراكيي و تةواو بةثَيزة، شـــري وةك 
دةرمانَيـــك لةزؤربةي نوســـينة كؤنة 
ثزيشكي  لةزانســـتي  مَيذووييةكانداو 
كؤندا وةك دةرماني هةندَيك نةخؤشي 
دةست نيشـــان كراوة، ئةمِرؤش ئةو 
باوةِرة لةئاراداية كةشـــري بةضاكرتين 
خؤراك بؤ نةخؤش دةزانرَيت، بةهؤي 

بةيةكَيـــك لةطرنطرتين و ثِربايةخرتين 
ماددةي كانزايي خؤراكي دةزانرَيت و 
بضَيتة  خواردنةوة  لةِرَيطةي  ثَيويستة 
ناو جةســـتةي مروظةوة، كالســـيؤم 
َيكـــي بنةِرةتـــي لةبةهَيزكردنـــي 

َ
رؤل

ئَيســـقان و تةندروســـتي ددانةكاندا 
هةية.

لةســـودةكاني ديكةي كالســـيؤم 
ي ئةم كانزاية 

َ
دةتوانرَيت ئاماذة بةرؤل

و  ماســـولكةكان  لةخاوبوونـــةوةي 
وةآلمدانةوةي  و  خوَين  ثاآلوتةكردني 

ثةيامة دةمارييةكان بكرَيت. 
250هـــةر ثةرداخَيك شـــري واتة 250هـــةر ثةرداخَيك شـــري واتة 250

مليليرت 35 مليليرت كالسيؤمي تَيداية 
ِرؤذانةي  لـــة30% كالســـيؤمي  كـــة 
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خؤي هةبووةو لةكاتي ثَيشكةشكردني 
ةتانـــي جـــؤراو جؤر بؤ 

َ
ديـــاري دةول

ثاشاكاني ساساني، لةثَيشدا ثةرداخَيك 
شرييان وةك ِرةمز و نيشانةي ثاكَيتي 
و ســـةالمةتي ثَيشكةشدةكرد، ئةمِرؤ 
كة بةهؤي طرنطيي و بةكارهَيناني شري 

لةاليةن هةموو كةســـَيكةوة -
ئةو بِرة شـــريةي كة 

هةموو كةسَيك 

خؤراك بؤ نةخؤش دةزانرَيت، بةهؤي 
زؤربةي  هةرســـبوونييةوةو  ئاســـان 
نةخؤشدا  خؤراكي  لةسيســـتمي  جار 

دادةنرَيت.
كالســـيؤم 

ِرؤذانةي  لـــة30% كالســـيؤمي  كـــة 
ثَيويســـتي جةســـتة دابينـــدةكات، 
بةمثَييـــة خواردنةوةي ســـَي ثةرداخ 
لةِرؤذَيكدا دةتوانَيت كاليسيؤمي  شري 
جةســـتة  ِرؤذةي  ئـــةو  ثَيويســـتي 
بةتةواويـــي دابينبـــكات و ِرَيذةكةي 
بةرزبكاتةوة،  لةجةستةدا 
مذينـــي 

َ
هــــــةل

م  لسيؤ كا
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لةاليةن جةســـتةوة بةطةلَيك هؤكاري 
تايبةتةوة ثةيوةندي هةية، بؤ نموونة 
 

َ
هاوســـةنطبووني كالســـيؤم لةطـــةل

فسفؤردا طرنطي و بايةخَيكي ئةوتؤي 
بةهؤي  مذيني كالسيؤمدا هةية، 

َ
لةهةل

ئةمةشـــةوةية كة بةكارهَيناني حةبي 
كالسيؤمي  هةبووني  بةهؤي  كالسيؤم 
ئةوتؤي  توانايةكي  نابايؤلؤذييـــةوة، 
مذيني كالسيؤميان نيية، لةكاتَيكدا 

َ
هةل

كالســـيؤم بةشَيوةيةكي  لةشريدا  كة 
بووني  زينـــدوو-  -واتـــة  بايؤلـــؤذي 
 بوونـــي طةلَيك هؤكاري 

َ
هةيـــة لةطةل

مذينـــي ظيتامني Dدا 
َ
ديكـــةدا، لةهةل

كاريطةرة. منداآلن و ذناني شـــريدةر 
زياتـــر  بةكالســـيؤمي  ثَيويســـتيان 
بةدةست  بةساآلضوان  زؤربةي  هةية، 
َينن، 

َ
دةنال ئَيســـكةكانيانةوة  الوازي 

طؤِرانكاريي  بةهؤي  لةبةســـاآلضووندا 
فسيؤلؤذيي هؤرمؤنةكاني جةستةوة، 
و  كالســـيؤم توشي طرفت  مذيني 

َ
هةل

توَيذةرةوةكان  دةبَيت.  ضوون 
َ
تَيكهةل

دةريانخســـتووة ئةمجؤرة كةســـانة 
 و ذنـــي شـــريدةر- باشـــرت 

َ
-منـــدال

كي 
َ
دةمذن و كةل

َ
كالسيؤمي شـــري هةل

لَيوةردةطرن.
َيك 

َ
ضةوري شري بةشـــَيوةي توَيذال

هةية،  بوونـــي  جياجيا  بةقةبـــارةي 
لةضةشـــني  شـــري  بةِرَيـــذةي %60 

بةسرتاوة مةييوة.
ئـــةم ِرَيذةيـــة بةثَيـــي طؤِرانـــي 
وةرزةكان و طؤِرانكاري بةسةر خؤراكي 
ةكاندا دةطؤِرَيت، ضةوري شـــري 

َ
ئاذةل

بووني  بةهؤي  وزةداري،  ســـةرةِراي 
وةك  بووةكانييةوة 

َ
تَيكةل ظيتامينـــة 

خؤراكي  ســـوودَيكي   ،DوAظيتامني
بةرزي هةية. 

لـــةتــــوَيذينـــةوةكان  هةندَيـــك 
دةريانخســـتووة كـــة بةكارهَينانـــي 
ثَيكهاتـــة تةواوةكاني شـــري، نابَيتة 
دروســـتبووني  ســـةرضاوةي  هـــؤي 
ضةوري  زيادبووني  نةخؤشـــييةكاني 
كو ئةوان نةخؤشـــي 

َ
لةخوَينـــدا، بةل

بةرزبونةوةي ضةوري خوَينيان بةهؤي 
بةكارهَينانـــي جؤرةكانـــي ديكـــةي 
هايدرؤجينيية  ضةوريية  وةك  ضةوري 
ئـــةم  كارلَيككردنـــي  و  طياييـــةكان 
لةخواردنـــدا  ضةورييةيانـــة  جـــؤرة 

لَيكداوةتةوة.
بؤ  ثرؤتيينةكاني شري  دةتوانرَيت 

دوو ضةشن دابةشبكرَين:
دووةم:  و  كازائـــني  يةكـــةم: 
ثرؤتينةكانـــي ئاوي ثةنـــري، هةردوو 
ضةشني ئةم ثرؤتينانة لةكاتي سووتان 
و كارلَيـــك لةناو جةســـتةدا، ترشـــة 
ئةمينيية ثَيويستةكان دروستدةكةن، 
كة بؤ ثَيكهَيناني ثرؤتينة ثَيويستةكاني 
لَيوةردةطريَيت،  كيـــان 

َ
جةســـتة كةل

ترشـــة ئةمينيية ثَيويستييةكان، ئةو 
ترشـــة ئةمينييانةن كة دةبَيت لةِرَيي 
خؤراكـــةوة بضنـــة ناو جةســـتةوة، 
ةدا 

َ
 دانةوَيل

َ
ئةطةر بَيتو شـــري لةطـــةل

بةكاربهَينرَيت، ثرؤتيني زياتر دةبَيت.
بةشـــةكري نـــاو شـــري دةوترَيت 
الكتؤز، ئةم ماددةيـــة بةهؤي زؤرَيك 
لةكؤئةندامي  تايبةتـــةوة  ئةنزيمـــي 
شةكري  بؤ  جيادةبَيتةوةو  هةرســـدا 
سادةو ســـاكارتر دةطؤِرَيت، ئةنزيمي 
لةســـةرةتاي  الكتؤز  جياكـــةرةوةي 
يش 

َ
لةدايكبـــوون و تا تةمةنـــي مندال

مرؤظـــدا  هةرســـي  لةكؤئةندامـــي 
كي 

َ
خةل لةهةندَيك  بةآلم  َيورَيت، 

َ
دةثال

هـــؤكاري  بةثَيـــي هةندَيك  ديكـــةدا 

نةناســـراو و نةزانـــراو، ِرَيـــذةي ئةم 
لةطةنـــج و بةتةمةندا بةرةو  ئةنزيمة 
كةمـــي و الوازي دةضَيت، ياخود هةر 

دروستنابَيت.
ةتـــةدا جةســـتةي ئةو 

َ
لـــةم حال

كةسانة تواناي شيكردنةوةي شةكري 
شـــرييان نيية، ئةطةر شـــريبخؤنةوة 
وزبووني 

َ
ئةوا تووشـــي تَيكضوون و ئال

كوئةندامي هةرس دةبن.
ئةم دؤخةش بةنةخؤشي نةتوانيني 
طرتني الكتؤز ناودةبرَيت، زؤربةي 

َ
هةل

ئـــةو كةســـانةش واز لةخواردنةوةي 
شري دةهَينن. 

ئةم نةخؤشيية بةشَيوةيةكي زؤر 
كانَيكي دياريكراوي 

َ
ســـنووردار لةخةل

كةمدا دةبينرَيت و زؤربةي ئةوانةي كة 
تووشـــي ئةم نةخؤشيية بوون بةثلةو 
ِرَيذةيةكي جؤراوجؤر و جياواز بةرطةي 
ئةم تَيكضوونة دةطرن، ضونكة شـــري 
كي خؤراكي 

َ
ثَيكهاتةيةكـــي زؤر بةكةل

و وزةبةخشـــةو نابَيت ئةو كةسانةي 
كة ثَيي تَيكدةضن واز لةخواردنةوةي 

بهَينن و لَيي دووربكةونةوة. 
بـــؤ  شـــَيوازَيكة  ضةنـــد  ئةمـــة 
ك وةرطرتن لَيي 

َ
بةكارهَيناني شريو كةل

بؤ ئةو كةســـانةي كة بةخواردنةوةي 
شري بةهؤي الكتؤزييةوة تَيكدةضن و 

تواناي هةرسكردنيان نيية: 
بةســـاردي و فَينكـــي شـــريةكة 
بخؤنةوة، شـــريَيكي كـــةم بخؤنةوةو 
بةضةند جارَيك بِرَيك شـــري بخؤنةوة، 
ك لةو شرية بَي شةكرانة وةرطرن، 

َ
كةل

ـــك 
َ
ئةطـــةر لةبةردةســـتدابوون، كةل

لةبةرهةمة شريييةكاني وةك ماست و 
ثةنريو كةرةو ...هتد. وةرطرن، ضونكة 
شةكري شـــري لةناو ئةم بةرهةمانةدا 
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لةاليةن جةســـتةوة بةطةلَيك هؤكاري 
تايبةتةوة ثةيوةندي هةية، بؤ نموونة 
 

َ
هاوســـةنطبووني كالســـيؤم لةطـــةل

فسفؤردا طرنطي و بايةخَيكي ئةوتؤي 
بةهؤي  مذيني كالسيؤمدا هةية، 

َ
لةهةل

ئةمةشـــةوةية كة بةكارهَيناني حةبي 
كالسيؤمي  هةبووني  بةهؤي  كالسيؤم 
ئةوتؤي  توانايةكي  نابايؤلؤذييـــةوة، 
مذيني كالسيؤميان نيية، لةكاتَيكدا 

َ
هةل

كالســـيؤم بةشَيوةيةكي  لةشريدا  كة 
بووني  زينـــدوو-  -واتـــة  بايؤلـــؤذي 
 بوونـــي طةلَيك هؤكاري 

َ
هةيـــة لةطةل

مذينـــي ظيتامني Dدا 
َ
ديكـــةدا، لةهةل

كاريطةرة. منداآلن و ذناني شـــريدةر 
زياتـــر  بةكالســـيؤمي  ثَيويســـتيان 
بةدةست  بةساآلضوان  زؤربةي  هةية، 
َينن، 

َ
دةنال ئَيســـكةكانيانةوة  الوازي 

طؤِرانكاريي  بةهؤي  لةبةســـاآلضووندا 
فسيؤلؤذيي هؤرمؤنةكاني جةستةوة، 
و  كالســـيؤم توشي طرفت  مذيني 

َ
هةل

توَيذةرةوةكان  دةبَيت.  ضوون 
َ
تَيكهةل

دةريانخســـتووة ئةمجؤرة كةســـانة 
 و ذنـــي شـــريدةر- باشـــرت 

َ
-منـــدال

كي 
َ
دةمذن و كةل

َ
كالسيؤمي شـــري هةل

لَيوةردةطرن.
َيك 

َ
ضةوري شري بةشـــَيوةي توَيذال

هةية،  بوونـــي  جياجيا  بةقةبـــارةي 
لةضةشـــني  شـــري  بةِرَيـــذةي %60 

بةسرتاوة مةييوة.
ئـــةم ِرَيذةيـــة بةثَيـــي طؤِرانـــي 
وةرزةكان و طؤِرانكاري بةسةر خؤراكي 
ةكاندا دةطؤِرَيت، ضةوري شـــري 

َ
ئاذةل

بووني  بةهؤي  وزةداري،  ســـةرةِراي 
وةك  بووةكانييةوة 

َ
تَيكةل ظيتامينـــة 

خؤراكي  ســـوودَيكي   ،DوDوD Aظيتامني
بةرزي هةية. 

لـــةتــــوَيذينـــةوةكان  هةندَيـــك 
دةريانخســـتووة كـــة بةكارهَينانـــي 
ثَيكهاتـــة تةواوةكاني شـــري، نابَيتة 
دروســـتبووني  ســـةرضاوةي  هـــؤي 
ضةوري  زيادبووني  نةخؤشـــييةكاني 
كو ئةوان نةخؤشـــي 

َ
لةخوَينـــدا، بةل

بةرزبونةوةي ضةوري خوَينيان بةهؤي 
بةكارهَينانـــي جؤرةكانـــي ديكـــةي 
هايدرؤجينيية  ضةوريية  وةك  ضةوري 
ئـــةم  كارلَيككردنـــي  و  طياييـــةكان 
لةخواردنـــدا  ضةورييةيانـــة  جـــؤرة 

لَيكداوةتةوة.
بؤ  ثرؤتيينةكاني شري  دةتوانرَيت 

دوو ضةشن دابةشبكرَين:
دووةم:  و  كازائـــني  يةكـــةم: 
ثرؤتينةكانـــي ئاوي ثةنـــري، هةردوو 
ضةشني ئةم ثرؤتينانة لةكاتي سووتان 
و كارلَيـــك لةناو جةســـتةدا، ترشـــة 
ئةمينيية ثَيويستةكان دروستدةكةن، 
كة بؤ ثَيكهَيناني ثرؤتينة ثَيويستةكاني 
لَيوةردةطريَيت،  كيـــان 

َ
جةســـتة كةل

ترشـــة ئةمينيية ثَيويستييةكان، ئةو 
ترشـــة ئةمينييانةن كة دةبَيت لةِرَيي 
خؤراكـــةوة بضنـــة ناو جةســـتةوة، 
ةدا 

َ
 دانةوَيل

َ
ئةطةر بَيتو شـــري لةطـــةل

بةكاربهَينرَيت، ثرؤتيني زياتر دةبَيت.
بةشـــةكري نـــاو شـــري دةوترَيت 
الكتؤز، ئةم ماددةيـــة بةهؤي زؤرَيك 
لةكؤئةندامي  تايبةتـــةوة  ئةنزيمـــي 
شةكري  بؤ  جيادةبَيتةوةو  هةرســـدا 
سادةو ســـاكارتر دةطؤِرَيت، ئةنزيمي 
لةســـةرةتاي  الكتؤز  جياكـــةرةوةي 
يش 

َ
لةدايكبـــوون و تا تةمةنـــي مندال

مرؤظـــدا  هةرســـي  لةكؤئةندامـــي 
كي 

َ
خةل لةهةندَيك  بةآلم  َيورَيت، 

َ
دةثال

هـــؤكاري  بةثَيـــي هةندَيك  ديكـــةدا 

نةناســـراو و نةزانـــراو، ِرَيـــذةي ئةم 
لةطةنـــج و بةتةمةندا بةرةو  ئةنزيمة 
كةمـــي و الوازي دةضَيت، ياخود هةر 

دروستنابَيت.
ةتـــةدا جةســـتةي ئةو 

َ
لـــةم حال

كةسانة تواناي شيكردنةوةي شةكري 
شـــرييان نيية، ئةطةر شـــريبخؤنةوة 
وزبووني 

َ
ئةوا تووشـــي تَيكضوون و ئال

كوئةندامي هةرس دةبن.
ئةم دؤخةش بةنةخؤشي نةتوانيني 
طرتني الكتؤز ناودةبرَيت، زؤربةي 

َ
هةل

ئـــةو كةســـانةش واز لةخواردنةوةي 
شري دةهَينن. 

ئةم نةخؤشيية بةشَيوةيةكي زؤر 
كانَيكي دياريكراوي 

َ
ســـنووردار لةخةل

كةمدا دةبينرَيت و زؤربةي ئةوانةي كة 
تووشـــي ئةم نةخؤشيية بوون بةثلةو 
ِرَيذةيةكي جؤراوجؤر و جياواز بةرطةي 
ئةم تَيكضوونة دةطرن، ضونكة شـــري 
كي خؤراكي 

َ
ثَيكهاتةيةكـــي زؤر بةكةل

و وزةبةخشـــةو نابَيت ئةو كةسانةي 
كة ثَيي تَيكدةضن واز لةخواردنةوةي 

بهَينن و لَيي دووربكةونةوة. 
بـــؤ  شـــَيوازَيكة  ضةنـــد  ئةمـــة 
ك وةرطرتن لَيي 

َ
بةكارهَيناني شريو كةل

بؤ ئةو كةســـانةي كة بةخواردنةوةي 
شري بةهؤي الكتؤزييةوة تَيكدةضن و 

تواناي هةرسكردنيان نيية: 
بةســـاردي و فَينكـــي شـــريةكة 
بخؤنةوة، شـــريَيكي كـــةم بخؤنةوةو 
بةضةند جارَيك بِرَيك شـــري بخؤنةوة، 
ك لةو شرية بَي شةكرانة وةرطرن، 

َ
كةل

ـــك 
َ
ئةطـــةر لةبةردةســـتدابوون، كةل

لةبةرهةمة شريييةكاني وةك ماست و 
ثةنريو كةرةو ...هتد. وةرطرن، ضونكة 
شةكري شـــري لةناو ئةم بةرهةمانةدا 
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لةكاتي دروســـتكردنياندا بةتةواوةتي 
دةبن و دةبن بةشةكري سادة.

َ
شيتةل

ظيتامينَيكـــي  ضةنـــد  لةشـــريدا 
لةظيتامني  بريتني  جؤراوجؤر هةن كة 
A، D،B12. جَيي وةبريهَينانةوةية 
كاريطةرييةكي  شـــري  كوآلندنـــي  كة 
خراث بةسةر ظيتاميينةكاني ناو شري 
َيـــت، لةبةرئةوة واضاكرتة 

َ
بةجَيدةهَيل

ثاآلوتةو  لةشـــريي  ك 
َ
كةل بدرَيت 

َ
هةول

ثاكذكراو وةربطريَيت، لةثيشةســـازي 
شـــري ثاكذكردندا شـــري تا 75 ثلةي 
ماوةي15دةقيقـــة  بـــؤ  ســـيليزي 
ثلةيةو  ئـــةم  دةخةنةبـــةر طةرمـــا، 
طةرمـــكردنـــةش كــــاريطةرييةكـــي 
خؤراكيية  مـــاددة  لةســـةر  ئةوتؤي 
زيان  نييةو  شـــري  وزةبةخشـــةكاني 

بةثَيكهاتةكاني ناطةيةنَيت.
جيـــاواز  ِرَيذةيةكـــي  لةشـــريدا 
لةفؤســـفات، مةنطةنيز، ثؤتاســـيؤم 
هةر  بةرضاودةكـــةون،  كالســـيؤم  و 
بةو ضةشـــنةي رِوونيشـــمان كردةوة 
وتريـــن و زؤرترين خوَيي شـــري 

َ
بةربال

كالســـيؤمة، ئـــةم ماددةيـــة لةضاو 
مـــاددة خؤراكييةكاني ديكةدا تواناي 

مذيني لةواني ديكة زياترة. 
َ
هةل

لةزؤربـــةي ذةهراويي بوونةكاندا، 
شـــري وةك كةمكةرةوةي كاريطةري و 
كي 

َ
دةرئةنجامةكاني ذةهراويبوون كةل

لَيوةردةطريَيت، ئةمِرؤش ثيســـبوون 
بةهؤي ماددة طازيي و دوانؤكسيدةوة 
يةكَيكة لةمةترسيدارترين تووشبوون، 
غة 

َ
قةرةبال طةورةو  شـــارة  كي 

َ
لةخةل

بةكارهَينـــان  لةكارطةكانـــدا،  ثـــِر 
شـــري  ثةرداخَيـــك  خواردنـــةوةي  و 
بةئةندازةيةكي  دةتوانَيت  لةِرؤذَيكدا، 
مرؤظ  جةستةي  ثَيداويستي  زؤرباش 

ثِربكاتةوةو طةشـــةكردني كاريطةري 
ذةهراويبوون كةمبكاتةوة.

َيكي ثِر بايةخ 
َ
هةروةها شـــري رؤل

و لةســـاغ و ســـةآلمةتي لةثَيســـتدا 
ناو شري،  ظيتامينةكاني  بووني  هةية، 
دةكةن.  بةهَيز  ثَيســـت  ســـةالمةتي 
ئةو  دةريخســـتووة  توَيذينةوةيـــةك 
خَيزانانةي كة ِرؤذانة ثةرداخَيك شـــري 
ى ضاالك و 

َ
دةخؤنةوة، زؤربةيان مندال

زيرةك و وريايان هةية. 
دواجار سةبارةت بةبةكارهَينان و 
سوودوةرطرتن لةشري واباشة ِرةضاوي 
كة  بكةين  تةندروستي  َيكي 

َ
خال ضةند 

لةخوارةوة ئاماذةيان ثَيدةكةين:
ثاكذكراو  لةشرية  ك 

َ
كةل -هةميشة 

و ثاآلوتةكان وةرطرن.
 - شـــرية ثاكذكـــراوةكان لةناو 

بطرن.
َ
بةفرطرةدا هةل

- دووربكةونـــةوة لةخواردنةوةي 
ئةو شريةي كة تام و ضَيذو تام و بؤني 

طؤِراوة.
- وازهَينان لـــةزؤر تاوتوَيكردن و 
وطؤِر ثَيكردني شـــري لةدةفرَيكةوة 

َ
ئال

بؤ دةفرَيكي ديكة.
ِرؤذانـــة ثةرداخَيك  - اليةني كةم 

شري بخؤرةوة.

 وةرطَيِراني: عومةر زةَلمي و ِرياز 
مةحموود

سةرضاوة:
 ئاهةنطي زيندةطي، ذمارة 115، ل 82 
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ددان شتن 
دةماخ بةهَيز دةكات 

تَيبينيان  ثزيشـــكةكان  ثسثؤِرو 
كردووة زؤر كةس بةردةوام شـــتيان 
لةبري دةضَيتةوة هةر لةبري ضوونةوةي 
شتي ســـادةوة وةك لةبريضوونةوةي 
شوَيني كليلةكانيان تادةطاتة بابةتي 
ؤزتر كةثةيوةندي بةئيش  

َ
طرنط  و ئال

و كاريانةوة هةية، ثســـثؤِراني بواري 
 

َ
يادةوةري  و دةماخ ثَييان واية ئةقل

وةك هةرئةندامَيكي جةستة ثَيويستي 
َيك ضاالكي 

َ
كؤمةل لةِرَيـــي  بةِراهَينانة 

لةثَيناوي ضارةسةركردني  ييةوة 
َ
ئةقل

كَيشةي لةبريضوونةوة كةبؤتة مايةي 
ةِراوكَي بؤ زؤر كةس.

َ
دل

ثزيـــشـــكةكان  لةســـةرةتـــادا 
ئامؤذطاريمان دةكةن باشـــرتين ِرَيطة 
 بةطؤِريني شـــَيوازي 

َ
بؤِراهَيناني ئةقل

ذيـــان دةبَيت، ضونكـــة طؤِريني ئةو 
ِرةوتي  ِراهاتووين  لةسةري  شَيوازةي 
 دةطؤِرَيت  و بةمةش 

َ
كاركردنـــي ئةقل

م لةو 
َ
يادةوةري بة هَيـــز دةبَيت، بةال

بابةتـــة ســـةيرانةي كةثزيشـــكَيكي 
 ِرويزن 

َ
ئةمةريكـــي بةنـــاوي مايـــكل

تَيبيني كرد ئةوةبوو كة نةشتني ددان 
ي 

َ
ئةقل سةرتةندروســـتي  كاردةكاتة 

 و ئةو بالكـــةي كةبةنَيو ددانةكانةوة 
دةنووســـَيت لةوانةيـــة ببَيتةهـــؤي 
ثــــةرضةكردارَيكـــي  دروســـتكردني 
لةســـةر  كاريطةرَيتـــي  بةرطـــري  و 
َيت  و ِرَيطر 

َ
  بةجَيبَيل

َ
خوَينبةرةكاني دل

بَيت لةطةيشتني خؤراكي ثَيويست بؤ 
دةماخ، واتة شوشتني ددان بةكارَيكي 
ثَيويســـت دادةنرَيت بؤ بةهَيزكردني 

يادةوةري. 
بةثَيويســـتي  ِرؤيزن  د.  هةروةها 
دادةنَيت ضةند ضاالكييةك لةيةك كاتدا 
خوَيندنةوةي  بؤنموونة  ئةنجامبدرَيت 
وةرزشـــي  ِراهَيناني  لةكاتـــي  كتَيب 
لةســـةر ئامَيرةكاني دابةزاندني كَيش 
فَيربووني  لةوانةكاني  يان طوَيطرتـــن 
يادةوةري دةبوذَيتةوة  زمان بةمةش 
بةهَيـــز دةبَيـــت  و دةمـــاخ لةســـةر 
لةئةنجامدانـــي ضةنـــد كارَيك لةيةك 

كاتدا ِرادةهَينَيت. 
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بةختةوةري هاوسةرَيتي
د. حةسان مالح 
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هؤكارة بـــةدواي بمانةوَيت ئةطةر
بةختـــةوةري ِراســـتةقينــــةكانـــي
هاوسةرَيتيدابطةِرَينيدةبيننيكةوشةي
و زؤر ماناي لةخؤطرتووة بةختةوةري
اليةني هةردوو زؤرجار نايةن، لةذماردن
بةختةوةرن هاوســـةرَيتي ثةيوةندي
ناوي هاوســـةر ناتوانـــني لةكاتَيكـــدا
لَيبنَيني. يان هاوســـةريي نمونةييـــان
كة هةن لةذنـــان زؤر بؤ نموونـــة
يان سي بيست دةكةن شوو بةثياوَيك
لةطةأل بةآلم طةورةترن، لةخؤيان ساأل
و بةِراشكاوي زؤر بةختةوةرن ئةوةشدا
ثةيوةنديية دةردةبِرن، زؤر لةم ئةوة
كة كاتَيك سةركةوتوون هاوســـةرييانة
بَيت بةدواي تةنيا طةِران ئامانجي ذنةكة
بَيطومان و بذَيويدا، نيايي

َ
دل و ئارامـــي

هاوســـةرَيتيية جؤرة ئةم ئةو كضانةي
هاوسةرَيتيان كة ئةوانةن دةبذَيرن

َ
هةل

باوكَيكـــي بـــةدواي كـــو
َ
ناوَيـــت، بةل

دا دةطةِرَيـــن كة يارمةتي نيشـــانةيي
دةســـتدةكةوَيت لَيوة و هاوكارييـــان
هاوســـةرَيتيية جؤرة ئةم و دةتوانني
دةستةبةركردن هاوسةرَيتي ناوبنَيني
دةســـتةبةري مَيردةكـــة كـــة ذن و

هاوبةشـــانةي شـــتة لةو يةك دةكةن
ثَيويســـتي ذنةكة كـــة لةنَيوانيانداية،
مةعنةوييـــة باوكَيكـــي و نيايـــي

َ
بةدل

مَيردةكة ثةرؤشـــي كـــة لةكاتَيكـــدا
الوَيتي. و و هَيز بؤ ِرابردوو طةِرانةوةية
هاوســـةرييةي كة ئةو ثةيوةنديية
ثةيوةندييةكي ئـــاذاوة ثِرة لةشـــةِرو
هؤكارةكاني بةختياري سروشتييةو و
و لةنَيوان ذن كـــة تَيدا بةرجةســـتةية
دروست ثَيطةيشتودا و تةواو ثياوَيكي
هةريةكَيكيان بـــة ِرَيطـــة دةبَيـــت و
يان لةســـةقامطريي بِرَيك دةدات كـــة
لةنَيوانيانـــدا كةســـَيتي  تَيربوونـــي
بكةن. فةراهـــةم هةريةكةيـــان بـــؤ 
هؤكارانة لةو زؤر َيـــني

َ
بل دةتوانني

لةفةراهةمكردني بةشـــداري كة هةن 
دةكـــةن، هاوســـةرَيتيدا ثةيوةنـــدي
كةســـَيتيانةي هؤكارة ئةو لةوانـــةش
و بةبـــارة ويذدانييةكان ثةيوةســـتن
نَيوان وطؤِركراوةكاني

َ
ئال ثةيوةندييـــة

خَيزانةكة ئةنداماني يان ثياوةكة و ذن
بـــاري و ئابووريـــن و هةندَيكيشـــيان
بةِرَيوةبردني بـــاش و خَيزان بذَيـــوي
لةخؤدةطرَيت خَيزان دارايي سيستمي

ثةيوةســـتن ديكةيـــان و هةندَيكـــي
لةنَيوان ذن باوانةي كـــة بريؤكة بـــةو
بةها و ِرةوشـــت وةك و ثيـــاودا هةن
ِرةوشـــتييةكان، و ئاييني نرخ بةرزة
كؤمـــةآليةتييةكانيـــش هؤكــــــارة
دةرةكي بةثةيوةندييـــة ثةيوةســـتن
و مَيـــرد و ذن و كؤمةآليةتييةكانـــي
ِرابواردن. شَيوازةكانيخؤشطوزةرانيو
ثـــةروةردةو كـــة بَيطومـــان
كاريطةريةكي يي

َ
مندال شارةزاييةكاني

مَيردةكةو و لةكةســـَيتي ذن ضـــاالك
شارةزايية هةروةها و ةكردنيان

َ
مامةل

بةتايبةتي هةية ذيانياندا جياوازةكاني
ئاســـؤي لةفراوانكردني كاري ئةطـــةر
هةبَيـــت. ســـةليقةيياندا و ذيانيـــان
بةختـــةوةري بةرجةســـتةكردني 
بَيتو ئةطـــةر نايةتةدي هاوســـةرَيتي
يةكطرتوو ثَيشوو هؤكارةكاني طشـــت
و ثياو ذن هةروةها دةبَيـــت نةبـــن،
و هةبَيت ذيانيان بةِرَيوةبردني تواناي
نَيوانيان ثةيوةندي كردنةوةي نوَي بؤ
بـــدةن، بؤئةوةي

َ
هـــةول بـــةردةوام

نـــوَي بونةوةرَيكـــي هةريةكةيـــان
هةميشـــة بونةوةرةي ئةو ثَيكبهَينن،
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بةخؤشةويستييةكةيةوة، ثةيوةستة
لةطةأل ِرؤذطار بةتَيثةِربووني ئةمـــةش
تةواو خؤشنودي و بةردةوامي و سؤز
زياددةكات اســـتطؤييدا ِرِ و سؤزي

َ
و دل

خووِرةوشـــتَيكي هةميشةيي تا ببَيتة
دوذمن كة هيض و شـــانةيةكي هاوبةش
بؤ دزةي نةتوانَيـــت و كَيرِبكَيكةرَيـــك
بؤ تةواو ســـؤزييةكي

َ
بكات، لةطةأل دل

بةسيستمَيكي داناني  و  هاوســـةرَيتي
هةميشـــةيي شـــَيوازَيكي و ثـــريؤز 
بةختـــةوةري. بةديهَينانـــي ذيـــان و
بةختةوةري َيني

َ
بل دةتوانني كةواتة

ِرَيذةييـــة ضةمكَيكـــي هاوســـةرَيتي
ئاسان طشـــتطريكردني و ثَيوانةكردن
و ثياوة ذن قايلبوونـــي ماناي و نيية
بةثلةيةكي و طشـــتي بةشـــَيوةيةكي
هةوســـةرَيتييان. لةذيانـــي بـــةرز 
ثةيــــوةندييـــة خـــةمآلندنـــي
بةختةوةرن كة بةوةي هاوسةرييةكان
كاتي بةقؤناغَيكي ثةيوةســـتة يان نا،
ثَيدا ثةيوةندييةي ئـــةو دياريكراو كة
هةندَيكلةثةيوةندييةكان تَيثةِردةبَيت،
لةلووتكةي دياريكـــراودا  لةماوةيةكي
بارودؤخ ثاشـــان دةبن، بةختياريـــدا
خؤش زؤر ضةند ساتَيكي و دةطؤِرَيت
يان هةفتة يان ِرؤذان يان سةعات يان
ساآلنَيكيانهةمووتةمةنهةنوبَيطومان
باشرتة. بَيت درَيذتر خؤشي ماوةي تا
هــــــاوســـةرَيتي بــةختـــةوةري
ثةيوةندي بةســـةركةوتني ثةيوةستة
فةرمانةكانيدا لـــةكار و هاوســـةرَيتي
دةبينرَيـــت: بوارانـــةدا لـــةم كـــة 
و ذيانَيكـــي هاوبةش زامنكردنـــي
دابينكردني و خؤشةويستي و طوزةراني
و ســـؤزياري و ئـــارةزووة دةروونـــي
بوون

َ
و مندال هةردووال بؤ سَيكسييةكان

دابينكردنـــي و ثةروةردةكردنيـــي و

بذَيوي و ناومـــاأل ثَيداويســـتييةكاني
ة

َ
ِرؤل و ثَيداويســـتي و فةراهةمكردني

كؤمةآليةتييةجؤراوجؤرةكان،و....هتد.
سةركةوتنيانشكستهَينانيذياني
هاوسةرَيتي ودةستكةوتني بةختةوةري
لةبةديهَيناني و ِرَيذةيية مةسةلةيةكي
يان ذن بؤ فةرمانانةي ِرابردوو كارو ئةو
بةشَيوةيةكي هةردووكيان يان ثياوةكة
هةندَيك و دةبَيـــت كاريطةر قايلكـــةر
لةجَيبةجَيكردني لةثةيوةندييـــةكان
هاوســـةرييةكاندا فةرمانة و زؤر لةكار
بـــةآلم دةبـــن، ســـةركــــةوتـــوو
شكســـتدَينن. ديكةياندا لةهةندَيكـــي
ثةيوةنـــدي َيـــني

َ
بل دةتوانـــني

و درَيذة دوور هاوســـةيي ثرؤذةيةكي
و بةخؤئامادةكـــردن ثَيويســـتي
جؤراو بةرثرســـيارَيتي كؤششكردنةو
ئةركي و كة ضةند فةرمان تَيداية جؤري
ئةوةندة بكةيت، جَيبةجَي دياريكـــراو
دةدةن

َ
ســـةرهةل ديكة فةرماني كارو

بهَينرَيـــت. بةجـــَي ثَيويســـتة كـــة 
هاوســـةيي كاريطةرة بةختةوةري
وةك ذيانييةوة كَيشـــةيةكي بةضةند
لةالي سَيكســـي و الوازي نةبوون

َ
مندال

كة لةالي ذن ســـاردي سَيكس و ثياو
دروستكردني ئةمانة ببنة هؤي لةوانةية
شَيواو. خةمناكي هاوســـةري ذيانَيكي
ئةطةريةكَيك لةذن و ثياو بةوشَيوةبن
يان خؤثةرست كةسَيتييةكي خاوةني
ئةو يان ثشَيو شةِرانطَيز يان كةسَيتي
الوازة، كارامةيي كة بوون كةســـَيتيية
هاوســـةرَيتييان ذياني لةوانةية ئـــةوا
كَيشـــانةش ئةو و بطؤِرَيت بؤ دؤزةخ
نايةت. كؤتاييـــان كة بدةن

َ
ســـةرهةل

يـــان هاوســـةريي  بَيـــزاري
َيكـــي

َ
ِرؤل هاوســـةرَيتي ساردوســـِري

هاوسةرَيتيدا لةنائاســـوودةيي خراث

زؤرن، هةندَيك هؤكارةكاني دةبينَيت و
بةكؤمةأل ثةيوةســـتن هؤكارانة لـــةو
هةروةهـــا و و ِرؤشـــةنبريييةكةيةوة
بةكةسَيتيذنومَيردوِرؤشنبرييوكَيشة
خَيزانةوة. مَيـــذووي و دةروونييةكان
هاوســـةريدا نيطةراني لةبارةكاني
و تؤران زياددةكةن كَيشةو طرفتةكان
ئـــاذاوة زياتر دةبَيت و هاوار و قيذةو
ئامانجـــي و لةضاالكـــي و هـــةردووال
هةندَيك ِرؤذانةيـــان دووردةكةونةوة و
بةكار كردن

َ
خؤسةرقال بةر دةبةنة ثةنا

تايبةت بةضاالكييةكي يان ئارةزوو يان
خؤي بسةِّـَينَيت بةهؤيةوة بووني كة
كةمبكاتـــةوة لةشكســـتييةكاني و 
و و خؤشي لةهاوســـةنطي و شـــتَيك
بدات. خـــؤي بةخودي نوَيبوونـــةوة
بةمة فشاري زياتر دةكةوَيتة بةآلم
و هاوســـةرييةكةي ثةيوةنديية سةر 
لةوانةشة دةبَيت، ؤزتر

َ
ئال بارودؤخةكة

تووشـــي ثياوةكة و يةكَيـــك لـــةذن
ثةيوةندييةكي سؤزداري ناسةركةوتوو
بةمةش و بنب كتوثِر يان ســـاختة يان
بنةِرةتيية ثةيوةندييـــة كَيشـــةكاني
بطاتة لةوانةية ببَيتو زياتر تَيكضووةكة
قؤناغينةطةِرانةوةوثاشانجيابوونةوة.
بَيزاريي جاريش هةندَيك بَيطومـــان
و ضاكسازي هؤي دةبَيتة هاوســـةريي
نوَيكردنةوةيئةوثةيوةندييةلةقؤناغي
بَيزابوون لةوانةشة هاوسةريدا، بَيزاري
بؤ نةرَيك

َ
ثال ببنـــة وشـــكي و و ِرؤتني

ثةيوةندييــــةكـــةو نوَيكردنـــةوةي
لةيةكدي مَيردةكة و ذن نزيكردنةوةي
لةوة جةخت ثَيويســـتة و لةكؤتاييدا
هاوســـةريي بةختةوةري كة بكةينةوة
هاوســـةريي سةركةوتوو و ثةيوةندي
و كار بةضةند كليلةكاني ثةيوةســـتن
لةوانةش: ِرةوشـــتَيكةوة، و خاسيةت
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و كارلَيككـــردن و بةرثرســـيارَيتي
هاوِرَييةتي و طفتوطؤ و بةشـــداريكردن
هةســـتيارَيتي و خؤشةويســـتي و 
هةروةهـــا و ديكـــة بـــؤ اليةنةكـــةي
و ِرَيككةوتن و طونجانـــدن و ِرازيبوون
نياني و واقيعيةت. و تةواوكاري و نةرم
هــــاوســـةريي ثةيــــوةنـــدي
و دةبَيت فـــراوان دةســـتثَيدةكات و
دةمرَيت، و ثري دةبَيـــت و ثَيدةطـــات
قؤناغـــة ثَيويســـتة ئاطـــاداري ئـــةم
بةبةردةواميضاودَيري سروشتيية بنيو
و ِراســـتبكرَينةوة ةكاني

َ
هةل و بكرَيت

زامني و كَيشةكاني ضارةســـةربكرَين
بكرَيت. درَيذ ســـاآلني دوور و بؤ ذياني
ثَيويستي هاوســـةرَيتي ثةيوةندي
لةبةديهَيناني بؤئـــةوةي بةيارمةتيية
بةســـتهَيناني و ئامـــانجــــةكانـــي
ســـةرةتا بَيت بةردةوام بةختةوةريدا
ثاشـــان خؤيانةوة ثياو و ذن لةاليةن
هاوِرَييانةوة و كةســـوكار و لةاليـــةن
تايبةتييةكان خزمةتطوزاريية ثَيويستة
خَيزان بةِرَيوةبردني و ضاودَيريكردن بؤ
و و يارمةتي و هاوســـةريي دابينبكرَين
كَيشة لةباري ضارةســـةر ئامؤذطاري و
خَيزانييةكاندا ثَيشكةش هاوسةريي و
باش هةميشة وشةي بكرَين، هةروةها
و وتووَيذكردن و هةيـــة ي خـــؤي

َ
ِرؤل

نةهَيشتنيضةوساندنةوةو و تَيطةيشتن
هةريةكةيانـــدا، لةمـــاَّـ يةكســـاني
هيـــواو هاوســـةري بةختةوةرَيتـــي 
دةدةين. بؤ ي

َ
هةول هةموومان ئاواتَيكة

عةبدوَلآل تارا وةرطَيِراني:
سةرضاوة: 

 almostshar
 

دياريدةكرَيت بوون لةدايك بةر مةنطؤلي
ئةو ذنانةي الي مؤتةكة بؤتـــة زطماكييانةي ةتة

َ
حال لةو يةكَيكة مةنطؤلـــي

لةبةرئةوة بوونن دووطيان بةنيازي و ثَينجةوةية و سي لةســـةروو كة تةمةنييان
بةرةوذوور تةمةنة و لةو ذنَيك هةموو ثَيويستة ئايا دةكرَيت ئةو ثرسيارة بةردةوام
ناو كؤرثةلةكةي لةوةي بوون نيا

َ
دل بؤ بكات ئةمينؤسَينتس شلةي بؤ ثشـــكنني

نةبووة؟ مةنطؤلي تووشي سكي
نةيان

َ
منداال لَيدةكرَيت ئةو ئةوةيـــان ئةطةري كة زياتر تةمةنة ذناني ئـــةم

سي تةمةني ثَيدةنَيتة ذنةي ئةو م
َ
بةال بنب، باوة زطماكيية ئةو كة تووشي ببَيت

لةياد ئةوةش نابَيت و ناطؤِرَيت شتَيك هيض ِراستةوخؤ و كتوثِر ييةوة
َ
سال ثَينج و

مةنطؤلي ببَيت. ي
َ
يشدا مندال

َ
ذنَيك لةتةمةني بيست سال دةشَيت بكرَيت كة

ةتة،
َ
حال ئةو بؤ دياريكردني دادةنرَيت بةِرَيطايةكي كاريطةر ئةم ثشـــكنينة

ببَيتةهؤي دةشـــَيت هةندَيجار ضونكة ناكةن، ئـــارةزووي بةطشـــتي م ذنان
َ
بةال

ةكة.
َ
لةبارضووني مندال

سةرثةرشتي  كة لةسان فرانسيسكؤ لةزانكؤي كاليفؤرنيا ســـميس  د. ربيكا
بريؤكة لةو ثشتطريي كرد ثشكنينة ئةمجؤرة لةسةر بةرفراواني ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل

ئةوةي ِراستةوخؤ ثَيش دايك بكرَيت بؤ ثشكنيني خوَين سةرةتا كرد كة تازةية
يان ِرازيبوون ضونكة كؤرثةلة، ئةمينوسينتسي شلةي ثشـــكنيني بؤ ثةنابربَيت
بؤ بةتايبةتي دايك بؤ دذوارة بِريارَيكي ثشـــكنينة ئةم بةئةنجامداني ناضاربوون
دةخةن، دوا تةمةن ضلةكاني بؤ ســـييةكان و دووطياني مةســـةلةي ئةو ذنانةي
نايانةوَيت ئةو دايكانةي زؤر ثَيويستة بؤ ثَيش لةدايك بوون نيشانكردني دةست
تووشبوو ي

َ
مندال بوو، ضونكة ئةطةر مةنطؤليش لةباربةرن تةنانةت ةكةيان

َ
مندال

و ضاودَيري تايبةتي شوَيني و بةِرَي ثَيويستي بووندا لةدايك بةمةنطؤلي لةكاتي
هةية. تايبةتي

ذياني بؤسةر ثشـــكنينةش ئةو ئةنجامداني بةمةترســـيةكاني ســـةبارةت
ئةو  دةرزي بؤ ِراكَيشاني دةكةن كة تيايدا بة1% مةزةندةي ثزيشـــكان كؤرثةلة
 CHRONIC VILLUS SAMPLING ثشكنيني يان بةكاردَيت شلةية
لةو دةكةنةوة

َ
ســـل ذنان كةمة زؤربةي ئةو ئةطةرة لةبةرئةوة و ثةيِرةو دةكرَيت

مةترسييةوة. ساغ بخاتة لةش َيكي
َ
مندال دةشَيت ذياني كة ثشكنينة

بؤضوونة لةو جةختي لةشيكاطؤ ثزيشكي ي ـ راش لةزانكؤي بومبار كزافية د.
خوار تةمةني طواية ذناني دةكرَيتةوة دووبارة كةس الي زؤربةي كرد كة ةية

َ
هةل

ضونكة لَيناكرَيت، مةنطؤليان ي
َ
بووني مندال لةدايك ئةطةري ي

َ
ســـال ثَينج سي و

هةية. هةر تةمةنةش دايكاني ئةو بؤ ئةطةرة ئةو
لةتةمةني  نموونة بؤ زياتر دةبَيت، يكدا

َ
ســـال هةر تَيثةِربووني

َ
لةطةل م

َ
 بةال

م 
َ
بةال َيك،

َ
مندال 1200 ة لةهةر

َ
مندال يةك ِروودان ئةطةري يدا

َ
سال و ثَينج بيســـت

ئةو  َيك، نابَيت
َ
300 مندال لةهـــةر ة

َ
مندال يةك يدا

َ
ســـال ثَينج و لةتةمةني ســـي

لةخوار دايكةكانيان مةنطؤلني نةي
َ
منداال ئةو زؤربةي بكرَيت لةياد ِراســـتييةش

ِرَيطة دةدةن زياتر ئةوان بةسروشتي ضونكة ييةوةن،
َ
سال ثَينج و ســـي تةمةني

يان ببَيت. 
َ
مندال
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نةخؤشيية بؤماوةييةكان 
ضارةسةرييان بؤ دؤزرايةوة
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ميتؤ و تراكيةر دوو مةيمووني 
دوانةن  لةجؤري ِريسي كة 
قَينران لةِرَيي تةكنيكي ضاندني 

َ
خول

-DNAيةوة، ئةمةش هيواو 
ئاسؤيةكي ِرووناكة  بؤ ئةطةري 
ِرَيطرتن لةنةخؤشيية دةطمةنة 
بؤماوةييةكاني مرؤظ.

زاناكان تَيبيني ئةوةيان 
 DNAكردووة، ئةطةر بازدان لة
مايتؤكؤندرياي خانةدا ِرووبدات (واتة 
ئةو ئةندامؤضكةيي ناو سايتؤثالزمي 
خانة كة وزة بةرهةم دةهَينَيت) 
ئةوا دةبَيتة هؤي تووش بوون بةو 
نةخؤشييانةي كة ضارةسةرييان  نيية 
كة تيايدا ماسولكةكان الواز دةبن و 
ييان لةدةست 

َ
دةثوكَينةوة و كؤنرتؤل

دةدةن، هؤكاري طواستنةوةي ئةم 
 DNA نةخؤشييانةش بازداني
ية لةمايتوكؤندريادا كة لةِرَيي 
سايتؤثالزمي هَيلكة خانةي دايكةوة 
دةطوازرَيتةوة بؤ كؤرثةلة.

ي 
َ
توَيذةرةوة و زانايان لةهةول

بةردةوامدان  بؤ دؤزينةوةي 
 

َ
رَيطةضارةيةكي نوَي بؤ كؤنرتؤل

كردني ئةم نةخؤشيية، كَيشةكة 
لةوةداية DNA ي مايتؤكؤندريا 
لةناو سايتؤثالزمي خانةدا بةئاساني 
ديار نيية تا بتوانرَيت جَي طؤِركَيي ثَي 
بكرَيت.

زانا شؤكاهرت ميتالي ثؤظاند و 
هاوِرَيياني لةنةخؤشخانةي ئؤريطان 
و زانكؤي زانست لةبيةظريتؤن زؤر 
بةذيرانة برييان لةوة كردةوة، ئةو 
ذنانةي كة تووشي بازداني DNAي 
مايتؤكوندريا بوون دةتوانرَيت 
ي تةندروستيان ببَيت، ئةطةر  

َ
مندال

كرؤمؤسومةكانيان لةناو هَيلكة 
خانةكانياندا بطوازرَيتةوة بؤ هَيلكة 
خانة بةخشةرةكان كة مايتؤكؤندرياي 
بَيت 

َ
سروشتي تيادابَيت و بةتال

لةكرؤمؤسؤمةكان، ئةم تةكنيكة ثَيي 
َين ضاندني كرؤمؤسؤم.

َ
دةل

ئـــةم  باســـة  ئـــةوةي شـــاياني 
ِريســـي  مةيمووني  لةســـةر  تةكنيكة 
ميتو وتراكيةر  تاقـــي كرايةوة،  دوو 
قَينران، 

َ
مةيموونـــي تةندروســـت خول

كـــة لةاليـــةن زانـــا ميتالـــي ثؤظاند 
هاوِرَيياني ئةنجام درا. تيايدا تةكنيكي 
و  بةوردي   micromanipulation
ثَيشكةوتوو  كة  بةكارهَينرا،  كارامةيي 
ونكردن 

َ
تربوو لةكاري ثَيشوويان كة كل

بـــوو بةمةبةســـتي ضارةســـةركردن.
لـــةم تةكنيكـــةدا ئـــةو هَيلكـــة 
كرؤمؤســـؤميان  ضاندني  كة  خانانةي 
بةِرَيـــي  ئةنجــامـــدابـــوون  بـــؤ 
ئاســـاييIVF ثيتَيـــن لـــةدةرةوةي 
ثيتانـــد.  هَيلكةكـــانيـــان  لـــةش 
زانا ميتالي ثؤظاند لةو بِروايةدابوو 
كة هةمان تةكنيك دةتوانرَيت لةســـةر 
هةروةها  بكرَيتـــةوة،  دووبارة  مرؤظ 
ئاماذةي بةوةكرد كة زؤرَيك لةكلينيكة 
 

َ
لةطةل ئةزموونيـــان  ثزيشـــكييةكان 

 micromanipulation تةكنيكي  
طشـــتي  بةشـــَيوةيةكي  هةيـــة، 
بةكاريدةهَينن بـــؤ ضوونة ذوورةوةي 
لَيدانةوة بؤ  ســـثَيرم لةِرَيـــي دةرزي 
نـــاو  هَيلكة خانـــة، لـــةو ثياوانةي 
هةيـــة. ثيتاندنيـــان  طرفتـــي  كـــة 

 تائَيستا ِرَيطةكةي ميتالي ثؤظاند  
وادةردةكةوَيت كة مةترسي تةندروستي 
لةبةرئةوةي  م 

َ
بـــةال نةبَيـــت،  تَيـــدا 

كـــة داهَيناني طؤِرانـــكاري بؤماوةيي 
لةِرَيكخراوةكان  زؤرَيـــك  تَيدادةكرَيت، 
نيطةرانن  لةمةِر طواستنةوةي بؤماوةيي 
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ـــدةدةن كة ئةم 
َ
بؤ وةضـــةكان، هةول

ئةزموونة لة سةر مرؤظ تاقي نةكرَيتةوة.
ئـــةو ِرَيكخراوةي  كة ئاســـتةنطي 
كارةدا  ئـــةم  لةبـــةردةم  ســـةرةكي 
  FDAدرووســـت كـــردووة ِرَيكخراوي
ئةمةريكييـــة، كة جةخـــت دةكاتةوة 
لةسةرئةوةي كة ئةم تةكنيكة دةبَيت 
لةِرووى كلينيكييةوة ثةسةند بكرَيت، 
ضونكـــة كار لةســـةر طواســـتنةوةي 
بؤماوة مـــاددةي مرؤظايةتي دةكرَيت.

 زؤرَيك لةثســـثؤراني بـــواري ئةم 
تةكنيكة ئامـــاذة بؤ ئـــةوة دةكةن، 
 FDA كـــة ئةطـــةري ئـــةوة هةيـــة
بةنيازبَيـــت بؤ ماوةيةكـــي دوورودرَيذ 
بةدواداضـــوون و ضاودَيـــري  بـــكات 
لةســـةر ئـــةو طيانةوةرانـــةي كة بةم 
تةكنيكة هاتوونةتة بةرهةم و ئايا ئةم 
طيانةوةرانة طرفتي تةندروستيان نيية، 
ثاشـــان برةو بةو تةكنيكـــة بدرَيت و 

بةرةو ثَيشةوة بِروات. سةرةِراي ئةوةي 
كة FDA بؤ ماوةيةكي دياري نةكراو، 
كاري ئةو كلينيكة ثزيشكييانةي ِراطرت 
بةتةكنيكي  بـــوو  برةودان  كة كاريان 
ضاالككردني هَيلكة و ئةم ِرَيطةية بةكار 
دةهات بـــؤ ئةو ذنانةي كـــة نةزؤكن، 
هَيلكةكانيان ضاالك دةكرا لةِرَيي دةرزي 
هَيلكة  ئةو  بةســـايتؤثالزمي  لَيدانيان 
خانانةي كـــة بةخشـــرابوون لةاليةن 
تةكنيكة  ئةم  ثَيطةيشـــتووةكان.  ذنة 
ةكاني 1990 لةاليةن 

َ
لةكؤتايي ســـال

لةســـةنتةري  كؤهيؤف  جاكويس  زانا 
تةندروستي ساينيت باراناباس ليفينط 
ستون، نيو جَيرســـي كة كاردةكرا بؤ 
زيادكردنـــي دؤســـي مايتؤكؤندريايي 
خانـــةكان. هَيلكـــة  بـــؤ  ضـــاالك 

م لة مانطي ئاياري 2001 ئةوة 
َ
بةال

نةي 
َ
ِراطةيةنـــرا كة 2 لـــةو 17 منداال

ِرَيطةيـــة هَيناويانةتة بةرهةم  كة بةم 

يان  تَيرنةر  كؤنيشـــانةي  نةخؤشـــي 
هةيـــة، كة تيايـــدا كرؤمؤســـؤمَيكي 
X يان تـــةواو نيية يان هـــةر نييانة.

نةبـــوون  نيـــاش 
َ
دل هةروةهـــا 

لةوةي كة ئايا كوتانـــي هَيلكةكةكان 
خانةيةكي  هَيلكـــة  بةســـايتؤثالزمي 
بةرثرســـيارَيتي  بةخشـــةر  ديكـــةي 
وسةرزةنشـــت كردني تياداية يان نا.

 FDA ِرَيكخراوي ِرووةشةوة  لةم 
ثةيامَيكي ئاطاداركردنةوةي ئاِراستةي 
ئـــةو كلينيكـــة ثزيشـــكييةكانة كرد 
كـــة ئـــةم تةكنيكـــة بةكاردةهَينن، 
ئـــةوةي دووثـــات كردؤتـــةوة كـــة 
بـــؤ ضارةســـةركردني  ِرَيطةية  ئـــةم 
نةخؤشـــيية جينييةكانـــة،  ئةمةش  
مانـــاي وايـــة ثَيويســـتي  بـــةِرازي  
ةتـــي تايبةتـــي هةيـــة.  

َ
بـــوون و مؤل

م ســـوود و مةترســـيةكاني 
َ
  بةال

ِرَيطةكـــةي ميتالي ثؤظانـــد جياوازة، 
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دةكات ئةوة لةســـةر جةخت ئةمةش
لةنةخؤشي ِرَيطرتنة بؤ شَيوازةكةي كة
بؤ كة لـــةوةي زياتر بؤماوةييـــةكان
لةكاتَيكدا بَيت، نةزؤكي ضارةســـةري
دةرئةنجامةكةي كؤهيـــؤف ِرَيطةكةي
كؤرثةلةيةك قاندني

َ
خول دةبووةهـــؤي

  DNAجيـــاواز لة جـــؤري كـــة دوو
تيادابَيت، mtDNAي مايتؤكؤندريا
ثؤظانـــد ميتالـــي م ِرَيطةكـــةي

َ
بـــةال

 mtDNA لة جؤر يـــةك تةنيا تواني
و تراكيةر ميتؤ مةيموونـــي لةهةردوو
ئةمـــةش بـــكات. دةســـت نيشـــان
يةكةميـــان دووهـــؤ: طرنطـــة لةبـــةر

تةكنيكةDNA ية  لةبةرئةوةي ئـــةم
كاتَيك جيادةكاتةوة بازثَيـــدراوةكان
نةخؤشيية بنةبِركردني بؤ دةرَيت

َ
هةول

دووةميـــان مايتؤكؤندرياييـــةكان.
كؤرثةلةيةكي كؤهيـــؤف ِرَيطةكـــةي
لةجؤرةكاني ةيـــةك

َ
تَيكةل قاند

َ
دةخول

داني 
َ
ئةطةري سةرهةل كة ، mtDNA

DNA دةبَيت و ئةطةري  نةطونجاندني
ئةو بؤ هةية كَيشـــةش داني

َ
ســـةرهةل

لةسووتاندني بةرثرسن كة ئةنزايمانةي
وزة. هَينانـــي  بةرهـــةم و شـــةكر 
ثؤظاند ميتالي  ِرَيطةكةي هةروةها 
كردنداية، ثةسةند  بةرزي لةئاستَيكي 
ثةرةي تةكنيكةي كة هاوشَيوةي ئةو
دؤغ ضينرايند بلرتيك ثَيدرا لةزانكـــؤي
ئةوةي لةبري نيوكاسل، بيولنت تورن
بكرَيت خانـــةكان هَيلكة كار لةســـةر
كرؤمؤســـؤمةكان يـــدا

َ
تيمةكـــة هةول

زؤر مـــرؤظ لةماوةيةكي لةكؤرثةلةي
كورتيدوايثيتاندنبطوَيزَيتةوة،ثاشان
طرفتةكةيان م

َ
بكرَيت، بةال بؤ ضاندني

مةيلي مايتؤكوندرياكان كـــة ئةوةبوو
ناوكةي ئةو ثَيكةوةنووساني هةبووة بؤ
طرتووة.

َ
هةل كرؤمؤســـؤمةكاني كـــة 

ضاندنـــي تةكنيكـــي هةرضةنـــدة

زؤري كاريطـــةري كرؤمؤســـؤمةكان
لةو طؤِرانكاري بؤ هيوايةكة و دةبَيـــت
نةخؤشيانةيان جؤرة ئةم كة كةسانةي
م هةندَيك لةزانايان

َ
بـــةال طرتووة،

َ
هةل

ضةند كردني ضاودَيري بةبَي نيطةرانن
ئةم تةكنيكة وةضةيةكي مةيموونةكان،
نموونة بـــؤ ثيادةبكرَيت، لةمرؤظـــدا
كار كة بةكاردةهَينن بَيك بايؤتةكنيكي
دةكرَيت قةدةخانة كةمرتين لةســـةر
نةخؤشييةكان، كردني بؤضارةســـةر
هةية كـــة هةمـــان تةكنيك ئةطـــةري
مةترسي لةسةر كردن ضاودَيري بةبَي
ئاينـــدةدا لـــة دةرئةنجامةكانـــي و 
بةكاربهَينرَيت، ديكة تانـــي

َ
وال لةضةند

َينن
َ
دةنال ن

َ
منـــداال ةتةشـــدا

َ
لـــةو حال

نةكراو ضاوةِروان دؤخَيكي بةدةســـت
هةرضةندة باوانيانة كة هؤكارةكـــةي
تةندروستي كؤرثةلةي هةميشة باوان
كة دةضنة كؤرثةلةكانيشـــن و دةوَيت
خؤيان م

َ
بةال مةترسييةكةي، باري ذَير

وةضةكاني كـــو
َ
بةل نادةن باجةكـــةي

دةدةن، بـــاج ترين ئايندة ســـةخت
بؤيان ئةو كرؤمؤسؤمانةيان كة ضونكة
ثَيكةوتووة. زيانيـــان طوازراوةتـــةو
زؤرَيـــــك ئـــةوةي ســـةِرةِراي
بؤدةضن، واي زانايان و لةثســـثؤران

mtDNA ي طـــؤِراو بتوانَيت  ئةطةر
بؤماوةيية نةخؤشـــيية ضارةســـةري
ئةوا بـــكات، دةطمةنةكانـــي مـــرؤظ
ئةطةر دةبَيت دوواليةنـــة ةتة

َ
حال ئةم

بَيت ضارةســـةركردن بـــؤ اليةنَيكي
لة100% ئةطةري  دي ئةوا اليةنةكةي
هةية. ترسناك نةخؤشي داني

َ
سةرهةل

ئرياد وةرطَيِراني:
سةرضاوة: 

New Science 
 

مةالريا ديسانةوة
دةكات  هةِرةشة

لةمةالريــــا نــــوَي جؤرَيكــــي   
كنلوزي5-  بالسمودَيوم كةمشةخؤري
توَيذةران و دةكات لةمرؤظ هةِرةشة
ذياني سةر بؤ طةورة بةمةترســــيةكي

دةكةن. وةسفي مرؤظ
مةالرياية ئةمجؤرة باسة شايةني
م

َ
بةال دةبَيت، مةيموون تووشي خؤي

و و
َ
بال بةر بةشــــَيوةيةكي لةئَيســــتا

بةثَيي وبونةتةوة،
َ

بال ترسناك لةماليزيا
ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل زانياريانــــةي ئــــةو 

كــــردووة ئاشــــكراي  نوَي زانســــتي 
بةخَيرايي ئةطةر مةالريايــــة ئةمجؤرة
دةبَيتة ئــــةوا نةكرَيــــت ضارةســــةر 
و ذيانــــي كوشــــندة نةخؤشــــييةكي
دةكةوَيتة ناوضةيــــة ئــــةو كاني 

َ
خةل

بةثَيي و طةورةوة مةترسيةكي بةردةم
مةالرياية ئةمجؤرة توَيذينةوة هةمان

لةماليزيا  تووشــــبووان لــــة3 بةشــــي
كراوة. نيشان دةست و بينراوة

زوربةي ِرايطةياند توَيذةرةوة م
َ
بةال

بارةشدا لةو دذوارنةبوون ةتةكان
َ
حال

بؤ ثَيويست ضارةسةري  كةبةخَيرايي 
بةكارهَيناني لةِرَيي  دةكرَيت  نةخؤش
ضارةسةري كةبؤ بريماكوين كلورينو
ئةوا ثَيدةبةســــرَيت، مةالريا ثشــــتي

ناو دةبرَيت. ةتي ئاسان
َ
بةحال

ينةوةكة
َ
ديكــــةوة لَيكؤل لةاليةكي

كــــةس   10 كــــردووة ئاشــــكراي
بؤ نوَيية مةالريا بةم لةتووشــــبووان
طورضيلة كَيشــــةكاني نةفةسو تةنطة
و تائَيســــتاضةند ثةرةيان ســــةندووة
تؤمار بةهؤيةوة ةتَيكي مردنيــــش

َ
حال

كراوة.
بةهؤي مردن ِرَيــــذةي هةرضةندة
تائَيســــتا مةالرياوة نوَييةي ئةمجؤرة

بةجؤرَيكي  هةر م
َ
بةال تَينةثةِريووة، %2

هاوشــــَيوةي دادةنرَيــــت كوشــــندة 
بةبالســــمؤدَيوم ناســــراو مةالريــــاي
َين

َ
دةل توَيذةرةكانيش فالســــيباروم.

ِراستي ِرَيذةي نةتووانراوة تائَيســــتا
مةالريايــــةوة ئــــةم مــــردن بةهــــؤي
ئاماري ضونكة بكرَيت، دةسنيشــــان

نيية. لةبةردةستدا دروست
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ماددة كيمياييةكان هةِرةشةن
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مانةوةي مرؤظ  و سةرجةم ِرووةك و 
زيندةوةراني سةر هةسارةكةمان ثشت 
دةبةستن  بةو ماددة كيمياييةنةي كة 
لةنـــاو ئاوو ئةو مـــاددة خؤراكييانةدا 
لةخواردنةكانمانـــدان،  كـــة  هـــةن 
هةروةهـــا بـــةو ئؤكســـجينةي كة لة 
هةوادايـــةو دوانؤكســـيدي كاربؤنـــي 
ئؤكســـجني و  ِرووةكةكانيـــش.  نـــاو 
دوانؤكســـيدي كاربؤن  و ئاو ماددةي 
م 

َ
كيميايـــي نائةندامي ســـادةن، بةال

مـــاددة خؤراكييـــة ســـةرةكييةكان 
وةك ثِرؤتـــني و نيشاســـتةو ضةوري و 
ئةندامـــي  مـــاددةي  ظيتامينـــةكان 
لةكانزا  هةندَيـــك  هةروةها  ـــؤزن، 

َ
ئال

نائةندامييةكان وةك كالسيؤم و تؤتياو 
ئاســـن ومس و ضةندةهـــاي ديكة بؤ 
ذيان ثَيويســـتن. دةكرَيت بوونةوةرة 
نـــة 

َ
كؤمةال ئـــةو  وةك  زينـــدووةكان 

سيســـتمَيكي  خاوةني  كة  وَينابكةين 
كيمياييانةن  ماددة  ئةو  بةرزي  ئاست 
دةمذن و 

َ
كة ماددةي كيميايي ديكة هةل

بةشـــَيوةيةك  دةكـــةن  ئامادةشـــي 
وزةي ثَيويســـت دروســـت دةكةن  و 
يدةطـــرن بؤ مانـــةوةي تاك و جؤر 

َ
هةل

ئةويش ســـةرةتا لةِرَيي دروستكردني 
بةندة كيمياييةكانةوة كة شـــكَينراون 
ؤزييةكي 

َ
 و ئةمـــةش ثِرؤســـةيةكة ئال

سةرسوِر هَينةرو جواني ثَيوة ديارة، 
كردارةكاني  لةِرَيـــي  كـــردارة  ئـــةم 
بةو  ثةرةســـةندنةوة  دروســـتبوون و 
ثةِري وردكارييةوة ئةو ثشتبةســـتنة 
توانةبةرزة ِروون دةكاتةوة كة لةنَيوان 
بوونةوةرة زينـــدووةكان و ذينطةكاني 
كة لَيوةي هاتوون هةية واتة هةريةك 
زيندووانة  بوونـــةوةرة  ذينطـــةو  لةو 
ثشت بةيةكدي دةبةســـتن. مرؤظ  و 

واثَيويست  ذيان  ديكةي  شـــَيوةكاني 
دةكات مـــاددة كيميايية جياوازةكان 
م 

َ
يبمذن، بةال

َ
بضنة ناو جةستةيان و هةل

لةســـنوري دياريكراودا كة كاريطةري 
بؤسةر تةندروســـتيان نةبَيت، ئةطةر 
ئـــةو بِرانةي كة دةضنة لةشـــمانةوة 
كةمرت بوون لةئاســـتي دياريكراو ئةوا 
يان  بةدخؤراكي  تووشـــي  لةوانةيـــة 
كةمي  دةرئةنجامةكانـــي  بةدةســـت 
ئةطةر  م 

َ
بةال َينن، 

َ
بنال ئؤكســـجينةوة 

بِري زياد لة ثَيويست هاتة لةشمانةوة 
ةوي بني يان 

َ
دةشـــَيت تووشـــي قةل

شَيرثةنجةو  وةك  نةخؤشـــي  هةندَيك 
 و ...هتد هةروةها 

َ
نةخؤشـــييةكاني دل

دةشـــَيت خؤمان تووشـــي ذةهراوي 
بـــوون بكةين ئةطةر بـــِري طةورةمان 
كانـــزاكان  ســـةرةكي و  لةظيتامينـــة 
بةكاربـــرد. بوونـــةوةرة زيندووةكان 
دةتوانن بةرطةي بِري تا ئاســـتَيك زؤر 
لةو ماددة كيميايية سةرةكيانة بطرن 
م سنور 

َ
كة دةضنة جةستةيانةوة، بةال

هةية بؤ هةموو بوونةوةران ئةطةر لةوة 
سنورة تَيثةِري ئةوا مةترسي دروست 

دةكةن. 
ي 

َ
ســـةرقال زانـــاكان  تائَيســـتا 

ئةو  لةماهييةتي  زؤرَيك  ئاشكراكردني 
سنورانةن، كاتَيك زانيارييةكانمان لةم 
بوارةدا بةرفراوان دةبن ئةوا دةتوانني 
سووديان لَيوةبطرين تا لةمةترسيةكاني 
زؤرَيك لةو نةخؤشييانة كةمبكةينةوة 
و تةندروستي سةرجةم بوونةوةرانيش 

بةهَيزتر بكةين. 
كاتَيك ثةرداخَيك ئاو دةخؤينةوة، 
تةنيـــا طةردةكانـــي h2o وةرناطرين 
كـــو مـــاددةي كييمايـــي ديكةش 

َ
بةل

بةســـتن  بةثشـــت  وةردةطريـــن و 

بةِراســـتي  ئاوة  ئةو  بةســـةرضاوةي 
ذمارةيةك لةكانزاي ديكة كة هةندَيكيان 
بنةِرةتني بؤ ذيان دَينة ناو بؤشـــايي 
َيكي 

َ
ِرؤل زؤريـــان  م 

َ
بةال طةدةمانةوة، 

تةندروستيماندا  لةثاراستني  ديارييان 
نييـــة. هةروةها هةندَيك لـــةو ماددة 
كيميايية ئةندامييانة بةكاردةبةين كة 
بةشـــَيوةيةكي سروشتي لةِرووةكةوة 
م لـــةزؤر ناوضةدا ئاوي 

َ
هاتـــوون، بةال

خواردنـــةوة هةندَيك لـــةو كانزايانةي 
تياداية كة ثةيتييةكان بةثَيي ئاســـتة 
سروشـــتيةكان بةرزة ئةويش بةهؤي 
هةندَيـــك لةضاالكييـــة مرؤييةكانـــي 
 و بووني 

َ
وةك ثيشةســـازي و كشتوكال

هةندَيك لةو مـــاددة كيمياييةنةي كة 
ذينطة  بؤناو  لةشَيوةكان  بةشَيوةيةك 
دزةيان كردووة. هةروةها بةئةنقةست 
كيميايي  ماددةي  هةندَيك  خؤشـــمان 
بةمةبةســـتي  ئاوةوة  نـــاو  دةكةينة 

خاوَينكردنةوةو ثاكذ كردنةوةي. 
ئـــةم دؤخة بؤ ئـــةو هةوايةش كة 
يدةمذين و هةناسةي ثَيدةدةين هةر 

َ
هةل

م 
َ

ِراستة، ثَيويستمان بةئؤكسجينة، بةال
ناتوانني خؤمان لةئازؤت و دوانؤكسيدي 
طازانةي ديكة  لـــةو  كاربؤن و هةندَيك 
بـــةدوور بطرَيـــن كة بةشـــَيوةيةكي 
 

َ
سروشتي لةو هةوايةدا هةن كة لةطةل

يدةمذين واتة 
َ
هةر هةناســـةيةكدا هةل

ذمارةيةك  هةناســـةيةكدا  هةر   
َ

لةطةل
سروشـــتي و  كيميايـــي  مـــاددةي 
ةتي 

َ
ثيشةسازي وةردةطرَين كة لةحال

ةتي شـــلة فِريوةكاندا 
َ
طازي يان لةحال

بةشـــَيوةيةك كة دةتوانني بؤ دؤخي 
كيميايية  مـــاددة  بطؤِريـــن،  طـــازي 
ثشـــت  بِرةكانيان  دياريكـــراوةكان و 
دةبةستن  بةشوَيني وةستانمان كاتَيك 
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كة هةناسة دةدةين.
نةي كة وةك 

َ
ئاذةال ِرووةك و  ئـــةو 

بةهةزارةها  دةطريـــن  وةريان  خؤراك 
تياداية كة هيض  كيمياييـــان  ماددةي 
َيكـــي خؤراكـــي ئةوتؤيـــان نيية، 

َ
ِرؤل

كاتَيك ماددة كيميايية سةرةكييةكان 
وةردةطرين بةشَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي 
ِرووبةِرووي ئةو كؤطا كيميايية طةورةية 

دةبينةوة كة زؤربةيان ئةندامني. 
يـــداوة 

َ
هةول بـــةردةوام  مـــرؤظ 

ـــي خؤراكةكان بـــكات لةِرَيي 
َ
كؤنرتؤل

ثاراستن و خؤشكردنيانةوة، لةبةرئةوة 
هةندَيك لةكردارةكاني ثاراستني خؤراك 
بةهؤي لَينـــان و ئامـــادة كردنيانةوة 
بةِرَيطـــة كؤنةكانـــي وةك ترشـــاندن 
نـــان و خواردنةوة  بؤ دروســـتكردني 
كهوليةكان و ثةنريو خؤراكةكاني ديكة 
ِروودانـــي هةندَيك طؤِراني  دةبنةهؤي 
ؤز و دواجار بةرهةمهَيناني 

َ
كيميايي ئال

ثَيكهاتانةي  لةو  هاوتا  بَي  ذمارةيةكي 
ية خاوةكاندا 

َ
كة لةبةرهةمة كشـــتوكال

بوونيان نيية.
سةدة  ضةندةها  بةدريذايي  مرؤظ 
يداوة ضاكسازي لةِرووةك  و بةرهةمة 

َ
هةول

يةكانـــدا بكات كـــة وةك خؤراك 
َ
ئاذةل

بةكاريـــربدووة ئةويش بةمةبةســـتي 
بةرهةمهَينانـــي جـــؤري سروشـــتي و 
ةتي 

َ
طري خةسل

َ
دووِرةطي نوَي كة هةل

بةخَيوكةراني  زؤرجـــار  ضاككـــراون، 
زؤريان  زانيـــاري   و جوتياران 

َ
ئـــاذةل

دةربـــارةي ئةم مةســـةالنة نةبووة، 
ضونكة ثَيشـــرت لةبواري بؤماوةزاني و 
توَيذينةوةكاني دياريكردني وةضةشدا 
زانياري ئةوتؤ لةبةردةســـتدا نةبوون، 
م ئَيســـتا دةزانني كاتَيك جؤرَيكي 

َ
بةال

دوو ِرةطكراو لةتةماتة بةرهةمدةهَينن 
َيك 

َ
ئةوة دةطةيةنَيت كة ثَيويستة كؤمةل

طؤِرانـــكاري لةثَيكهاتةي كيميايي ئةم 

لةاليةكي ديكةوة  بكةيـــن،  ِرووةكةدا 
تَيبيني دةكةين تةماتةي طؤِراوة و وةك 
تةماتةي جاران نيية، ئةو كةســـانةي 
 تةماتةيان خواردووة 

َ
بةر لةثةنجا سال

هةمان ئةو ثَيكهاتةي كيمياية نةضؤتة 
نـــاو جةســـتةيانةوة كة لـــةو جؤرة 
دةضَيتة  هةيةو  ئَيســـتادا  تةماتةيةي 
جةستةي ئَيمةوة. داودةرماني ضَيشت و 
طذوطيـــا ثزيشـــكيةكان هيـــض جؤرة 
ةتَيكي خؤراكي ســـةرةكييان 

َ
خةســـل

نيايي بةسةدةها 
َ
م بةدل

َ
تيادا نيية، بةال

ثَيكهاتـــةي ئةنداميـــان تيادايـــة كة 
تـــام و بؤني خؤش و ِرةنـــط بةخؤراك 
ك 

َ
دةبةخشـــن، لَيـــرةدا دةبينني خةل

ةتي 
َ
بةئةنقةست  خؤيان دووضاري حال

تَيركردني خوَين بةماددة كيمياييةكان 
دةكةن لةِرَيي ئةو مـــاددة كييميايية 
تةنيا  بةكارهَينراوانةي سةرةكي نني و 
بؤ مةبةســـتي تام و ضَيـــذو جوانكاري 
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لةناو خؤراكةكانياندا بةكاردة هَينن.
وةك  خؤراكةكانيشمان  دةشـــَيت 
ئاووهـــةوا تووشـــي ثيســـبوون بنب ، 
ماددة  كاريطةري  بةهؤي  ثيســـبوون 
كـــة  ِروودةدات  كيمياييةكانـــةوة 
دةستكردي دةســـتي مرؤظ خؤيني و 
خواســـرتاو  ماددانةش  لـــةو  هةندَيك 
نني و بةشـــَيوةيةكي سروشتيش هةن 
هةروةهـــا  ئةفالتوكســـينةكان  وةك 
هةندَيك  ســـةدة  ضةندةها  بةدرَيذايي 
مـــاددةي كييميايـــي كراونةتـــة ناو 
دةستكةوتني  بةمةبةستي  خؤراكةوة 
ئةو جؤرانةي كة خواسرتاون. هةروةها 
جةســـتةمان بةهةمـــوو ِرةنطـــةكان 
بةكاردةهَينني  بـــؤن   دةكةين و  ِرةنط 
لةثَيســـتمان  جوانكاري  مـــاددةي   و 
ذينطةكةشـــمان  خؤمان و  دةدةيـــن. 
بةمـــاددة كيمياييـــةكان دةشـــؤين، 
ئةو دةرمانانـــة دةخؤين كة ضةندةها 
تياداية،  ؤزييـــان 

َ
ئال ئةندامي  طةردي 

ئةو ماددة كيميايانة بةكاردةهَينن كة 
خؤمان و خؤراكةكانمان لةثةتاو دةردو 
نةخؤشـــي دةثارَيزيزن. جةســـتةمان 
كيميايانةي  مـــاددة  لـــةو  هةندَيـــك 
بةردةكةوَيت كـــة بؤ خاوَينكردنةوةي 
ِرةنطكردنيـــان  يـــان  جلةكانمـــان 
لةكاتي  زوربةمان  دةهَينني،  بةكاريان 
ئيشـــةكانمانداو  كارو  ئةنجامدانـــي 
لةكاتي خؤشتندا ِرووبةِرووي ضةندةها 
ماددةي كيميـــاي دةبينةوة، ئةوةي 
كَيشـــةكة كارةســـاتاويرت دةكات ئةو 
مـــاددة بـــةكار هَينراوانـــةن كة وةك 
سووتةمةني بةكاردَين و ئةو بةرهةمانةن 
كـــة لةدةرئةنجامـــي ســـووتاني ئةو 
نـــاو ذينطةوة هةروةها  دَينة  ماددانة 
ئةو ماددانةش كة لةدروســـتكردنياندا 

كاريطةرييان  هةمان  دةهَينرَيت  بةكار 
تة 

َ
هةيـــة. نزيكةي3مليؤن مرؤظ لةوال

يةطرتووةكانـــي ئةمةريـــكا جطـــةرة 
دةكَيشن كة ناتوانن خؤيان لةزةرةرو 
زياني ئـــةو هةزارةها ماددة كيميايية 
 هـــةر مذَيكي 

َ
ِرزطـــار بكةن كة لةطةل

جطةرةكانيدا وةريدةطرين. 
خـــؤراك و هـــةواو ئـــاو و مـــاددة 
بةكاربةرةكان و ماددةكاني جوانكاري 
و مَيرووكوذةكان و دةرمان و ماددةكاني 
بيناسازي و خاوَينكردنةوةي جلوبةرط و 
ســـووتةمةني و بةرهةمةكاني تووتن و 
ئةو ماددانةي كـــة لةكاتي ئانجامداني 
دووضارييان  ئيشـــةكانماندا  كـــــارو 
دةبـــني و هةموو ئةو ماددة ثيســـانة 
لةئةنجامـــي ئةوانةوة دروســـت دةبن 
كـــة ئاماذةمان ثَيدان، ســـةرضاوةي 
سةدةها  تةنانةت  هةزارةها  سةرةكي 
هـــةزار ئـــةو مـــاددة كيميايانةن كة 
ناســـراون يان نةناسراون و سروشتني 
يان ناسروشتني ودةستكردي مرؤظن و 
مذينيان 

َ
دةضنة جةستةيةوة لةِرَيي هةل

بةهؤي هةواوة يان لةِرَيي ثَيستةوة يان 
خواردن و وةرطرتني دةرمانةوة، لَيرةدا 
ةتي 

َ
خةسل هةندَيك  دةكات  واثَيويست 

نائاسايي و باوي دووضاربوون بةماددة 
كيميايـــةكان بخةينةِروو. ذةهري مارو 
و دووثشك و ماددةكاني ديكةش هةن 
كة هةندَيك زينـــدةوةران دةريدةدةن 
و دةضنـــة ناو جةســـتةمانةوة كاتَيك 
طازمان لَيدةطرن يان ثَيمانةوة دةدةن 
يان ئةو ماددانةي كـــة لةِرووةكدان و 
تووشـــي  ياندا 

َ
لةطةل بةركةوتن  لةِرَيي 

كيمياييةكاني  ماددة  هةروةها  دةبني 
نـــاو خـــاك  و طةردةكانـــي تـــؤز كة 
بةئاطـــاداري خؤمان يان بَي ويســـتي 

يان دةمذين. 
َ
 هةوادا هةل

َ
خؤمان لةطةل

ئـــةم ماددة كييمياييانـــة بةبِري كةم 
بـــؤ تةندروســـتيمان ثَيــويســـتـــن، 
سةرجةم ئةم ماددة كيمياييانة بواري 
خؤيان هةيـــة كة ئَيمـــة بةهؤيانةوة 
دووضاري دةبني  و دةشـــَيت لةِرووي 
تةندروستيشيةوة ســـووديان نةبَيت، 
كاريطةري  هةمووشيان  دةشَيت  م 

َ
بةال

حةتميان نةبَيت جا ئةوانة دةستكردني 
مرؤظ بن يان سةرضاوةكةيان سروشتي 
 ئةوةشـــدا هةندَيك بواري 

َ
بَيت و لةطةل

زؤر  كـــة  بوونـــةوة هةن  ِرووبـــةِروو 
مةترسيدارن بؤســـةر تةندروستيمان. 
ئـــةم ِراســـتيية يةكَيك لـــةو ضةمكة 
طشـــتيانة كة لةزانســـتي ذةهرةكاندا 
هـــةن دةخاتـــةِروو ئةويـــش ئةوةية 
ســـةرجةم ماددة كييمياييةكان لةذَير 
هةندَيك هةلومةرجي ِرووبةِرووبونةوةدا 
ذةهراوين. ئـــةوةي زاناياني ئةمبوارة 
ثةرؤشـــن بؤ زانيني ئاشـــنابوون بةو 
هةلومةرجانة، ضونكـــة كاتَيك ئةمانة 
دةست نيشـــان دةكرَين دةكرَيت ئةو 
ِرَيوشـــوَينانة بطريَينةبةر كة ِرووبةِروو 
بوونةوةكانـــي مـــرؤظ بـــةو ذةهرانة 

ت.
َ
كاريطةري ترسناك جَينةهَيل

ناوةندة ذينطةييةكان 

لةِرَيـــي  كيمياييـــةكان  مـــاددة 
ناوةنـــدي جيـــاوازةوة ثَيمان دةطات 
ثَيكهاتانةن  ئةو  لةناوةند  مةبةستيش 
طرتووة 

َ
كة ماددة كيمياييةكانييان هةل

و دةيطةيةنـــن بةلةش، بةمشـــَيوةية 
 و طةردي 

َ
خؤراك و هةواو ئـــاو و خؤل

تؤز ئـــةو ناوةنـــدة ذينطةييانةن كة 
مـــاددة  ِرووبـــةِرووي  بةهؤيانـــةوة 
كيميايـــةكان دةبينـــةوة. دةشـــَيت 
 ماددة 

َ
بةركةوتني ِراستةوخؤش لةطةل
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ةتي 
َ
لةحال وةك  ِرووبدات  كيمياييةكان 

بةكارهَينانـــي ماددةكاني جوانكاريدا 
كة لةســـةر ِرووي ثَيست دةدرَين يان 
دا 

َ
مال لةناو  بةرهةمة كيمياييانةي  ئةو 

بؤ مةبةســـتي جياواز بةكاردةهَينرَين 
و بةِرَيكـــةوت ثرذةيـــان دةضَيتة ناو 
ضاوةوة، لةمبارةدا ماددةي جوانكاري 
يان ئةو ثاكذكةرةوةية دةبَيتة ناوةند 
بؤ هاتنة ناوةوةي ماددةي كيميايي بؤ 

ناو جةستةمان.
ِرَيِرةوةكاني تووشبوون 

طرنطة لةو ِرَيِرةوة تَيبطةين 
كة ماددةي كيميايي بةناويدا 
تَيثةِر دةبَيت تا دةطاتة ئةو 

ناوةندةي دواجار دةبَيتة ناوةندي 
ِرووبةِرووبوونةوة بةماددة 

كيمياييةكان، ئةمةش لةبناغةدا 
شَيوةي وةسفَيك وةردةطرَيت  بؤ 
ةي ماددة كيمياييةكة لةِرَيي 

َ
جوول

ناوةندي ذينطةيي جياوازةوة. 
هةندَيك لةو ِرَيِرةوانة 

كورت و سادةن 
بؤ نموونة 

ئةفالتوكسني 

خؤراكةكاني بةرضايي ثيس دةكات 
ئـــةو خؤراكانة  ئَيمة  كـــة  لةكاتَيكدا 
بةكاردةبةين، لَيرةدا تةنيا يةك ناوةند 
ئةفالتؤكســـينةكة  خؤراكة)  هةية(كة 
َيت تا دةطاتة جةستةي 

َ
لةِرَييةوة دةجول

م زؤربةي ِرَيِرةوةكاني ديكة 
َ
ئَيمة، بةال
ؤزترن.

َ
ئال

ئةو قوِرقوشمةي كة دةكرَيتة 
بةنزينةوة بةنزينةكة ِرَيِرةوي يةكةمة 
كاتَيك دةسووتَيت بةهةوادا دةِروات 
هةواكة دةبَيتة ِرَيِرةوي دووةم، 
بةشَيك لةو قوِرقوشمة لةخاكدا 
دةنيشَيت خاك دةبَيتة ِرَيِرةوي 
سَييةم و بةشَيك لةو قوِرقوشمةي 
ناو خاك لةئاودا دةتوَيتةوة ئاوةكة 
دةبَيتة ِرَيِرةوي ضوارةم، لةِرَيي 
ِرةطي ِرووةكةكةوة وةك طةنمةشامي 
لةئاوةكةوة بؤ ِرةط دةِروات و 
َيت بؤ ناو بةرةكةي 

َ
لةِرةطةوة دةجول

بةرةكةي دةبَيتة ِرَيِرةوي 
ثَينجةم ثاشان ئةو 
طةنمة شاميية 
وةك ئاليك 
ت 

َ
بؤ مةِروماال

بةكاردَيت 
و بةشَيك لةو 
قوِرقوشمة

 

ةكةوة 
َ
دةضَيتة ثَيكهاتةي شريي ئاذةل

و شـــريةكة دةبَيتة ِرَيِرةوي شةشةم 
لةبةرئةوة شري دةبَيتة ئةو ناوةندةي 
كـــة دةبَيتةهؤي تووشـــبووني مرؤظ 

بةقوِرقوشم.
ـــَيوةية دةبينني قوِرقوشـــم 

َ
بةمش

بةشـــةش ناوةنـــددا تَيثةِريـــووة تا 
طةيشـــتؤتة مـــرؤظ. ئـــةوةي زياتر 
كَيشـــةكة خراثـــرت دةكات ئةوةيـــة 
دووضاري  ِرَيِرةوَيكةوة  لةضةند  مرؤظ 
ثيسبوون بةِرةساس ببَيت بؤ نموونة 
لةِرَيي هةناســـةوة  لةِرَيِرةوي هةواوة 
 خاكدا واتة 

َ
يان لةِرَيي بةركةوتن لةطةل

ِرَيِرةوي سَييةم.
كَيرظي دووضاربوون يان تووشبوون 
ئامـــاذة دةدات بـــةو ِرَيطةيـــةي كة 
مـــاددة كيمياييةكة دةيطرَيتةبةر هةر 
دةطاتة  تا  دووضاربوونةوة  لةناوةندي 
ناو جةســـتة. ســـةبارةت بةو ماددة 
ِرَيطة  لةذينطةدا هةن  كيمياييانةي كة 
ســـةرةكيةكاني ضوونة ناوةوة لةِرَيي 
مذين و بةركةوتني ثَيستةوة 

َ
دةم و هةل

لةِرَيي  دةرمانيش  هةروةهـــا  دةبَيت. 
ئةم سَي ِرَيطةيةوة و ضةند ِرَيطةيةكي 
ديكةوة وةك دةرزي ذَير ثَيســـت يان 
ِراســـتةوخؤ بؤ ناو ِرَيـــِرةوي خوَين و 

بةكارهَيناني ضاوةوة دةبَيت.
ةتةكاندا ناوةندي 

َ
لةزؤربـــةي حال

بةخشةر ثَيويستي بةتةنيا يةك 
ِرَيطا هةية بؤ تووشـــبوون، بؤ 
نموونـــة ئةطةر خواردن ئةو 
ناوةندة بـــوو ئةوا لةِرَيي 
ئةطةر  دةضَيت،  دةمةوة 
هـــةوا بـــوو ئـــةوا لةِرَيي 
وةرطرتنـــةوة  هةناســـة 
دَيتة  كيمياييةكـــة  مـــاددة 
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ناوةندةي دواجار دةبَيتة ناوةندي 
ِرووبةِرووبوونةوة بةماددة 

كيمياييةكان، ئةمةش لةبناغةدا 
شَيوةي وةسفَيك وةردةطرَيت  بؤ 
ةي ماددة كيمياييةكة لةِرَيي 

َ
جوول

ناوةندي ذينطةيي جياوازةوة. 
هةندَيك لةو ِرَيِرةوانة 

كورت و سادةن 
بؤ نموونة 

ئةفالتوكسني 

ناو خاك لةئاودا دةتوَيتةوة ئاوةكة 
دةبَيتة ِرَيِرةوي ضوارةم، لةِرَيي 
ِرةطي ِرووةكةكةوة وةك طةنمةشامي 
لةئاوةكةوة بؤ ِرةط دةِروات و 
َيت بؤ ناو بةرةكةي 

َ
لةِرةطةوة دةجول

بةرةكةي دةبَيتة ِرَيِرةوي 
ثَينجةم ثاشان ئةو 
طةنمة شاميية 
وةك ئاليك 
ت 

َ
بؤ مةِروماال

بةكاردَيت 
و بةشَيك لةو 
قوِرقوشمة

كَيرظي دووضاربوون يان تووشبوون 
ئامـــاذة دةدات بـــةو ِرَيطةيـــةي كة 
مـــاددة كيمياييةكة دةيطرَيتةبةر هةر 
دةطاتة  تا  دووضاربوونةوة  لةناوةندي 
ناو جةســـتة. ســـةبارةت بةو ماددة 
ِرَيطة  لةذينطةدا هةن  كيمياييانةي كة 
ســـةرةكيةكاني ضوونة ناوةوة لةِرَيي 
مذين و بةركةوتني ثَيستةوة 

َ
دةم و هةل

لةِرَيي  دةرمانيش  هةروةهـــا  دةبَيت. 
ئةم سَي ِرَيطةيةوة و ضةند ِرَيطةيةكي 
ديكةوة وةك دةرزي ذَير ثَيســـت يان 
ِراســـتةوخؤ بؤ ناو ِرَيـــِرةوي خوَين و 

بةكارهَيناني ضاوةوة دةبَيت.
ةتةكاندا ناوةندي 

َ
لةزؤربـــةي حال

بةخشةر ثَيويستي بةتةنيا يةك 
ِرَيطا هةية بؤ تووشـــبوون، بؤ 
نموونـــة ئةطةر خواردن ئةو 
ناوةندة بـــوو ئةوا لةِرَيي 
ئةطةر  دةضَيت،  دةمةوة 
هـــةوا بـــوو ئـــةوا لةِرَيي 
وةرطرتنـــةوة  هةناســـة 
دَيتة  كيمياييةكـــة  مـــاددة 
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م ِراستةوخؤ 
َ
ناو جةســـتةمانةوة، بةال

دةتوانيت بري لةوة بكةينةوة هةندَيك 
ِرَيطا هةن ئةم ِرَيســـاية بةســـةرياندا 
جَيبةجَي نابَيت، بؤ نموونة ئةو ماددة 
كيمياييـــةي  لةطـــةردي وردي تؤزدا 
لةنـــاو هـــةوادا هةية كاتَيـــك هةواكة 
دةمذين طةردةكاني تؤز كة ماددة 

َ
هةل

ِرَيِرةوي  بةناو  تياداية  كيمياييةكةيان 
م 

َ
بةال دَيت،  بؤناو سييةكانمان  هةوادا 

هةندَيك لةو طةردانة ثَيش طةيشتنيان 
بةســـييةكان طريدةخـــؤن و هةندَيك 
طةردي ديكةش بةهؤي هةندَيك كرداري 
فســـيؤلؤذييةوة دةضنـــةوة دةرةوة 
لةوانةشـــة ئةو طةردانـــة لةناو دةمدا 
كؤببنةوة و قووت بدرَين، بةمشَيوةية 
دةبينني يـــةك ناوةند كـــة هةية دوو 
ِرَيطـــة بةكاردةهَينَيت بـــؤ ضوونة ناو 
جةســـتةوة لةِرَيي هةناسة وةرطرتن و 

لةِرَيي دةمةوة.
بِرةكان

بؤئةوةي بِريار بدةين تا ض ئاستَيك 
مرؤظ بةهؤي بةركةوتني كيمياييةوة 
تووشـــي ذةهـــراوي بـــوون دةبَيت، 
ثَيويســـتة بزانني ئةو بـــِرة يان دؤزة 
كاريطةريية دروســـت  ئةو  ضةندة كة 

دةكات.
بةطشـــتي ماناي وشـــةي دؤز يان 
بِر بـــؤ بةكارهَيناني هةر دةرمانَيك كة 
بةكاردَيت دةطؤِرَيت، بؤ نموونة كارايي  
لةو  حةثَيكي ئةسثرين 325مليطرامة 
دةرمانة، كةسَيكي ثَيطةيشتوو ِرؤذانة 
لةِرَيي دةمةوة ضوار حةث وةردةطرَيت، 
بةمشَيوةية كؤي كَيشي ئةسثرين كة 
لةشـــةوة 1300  دةضَيتة  لةِرؤذَيكدا 
م 

َ
مليطرامـــة يـــان 1.3 طرامـــة، بةال

كَيش دؤز يان بـــِر ناطةيةنَيت، لةبةر 

هةندَيـــك هؤكار كـــة ثةيوةندي هةية 
بةضؤنَيتـــي كاريطةري ئةســـثرينةوة 
واتة  بايؤلؤذييةوة  لةِرووي  لةلةشـــدا 
ضـــؤن ئـــازار كـــةم دةكاتـــةوة ئةوا 
ثَيوانةي ورد بريتيية لةدابةشـــكردني 
ئةو بِرةي دةضَيتة لةشـــةوة لةســـةر 
كَيشي لةش بةكيلؤطرام، بةو ثَيية ئةو 
بِرة ئةسثرينةي كة كةسَيك دةيخوات 
كَيشـــةكةي 65 كيلؤطرامة بريتيية لة 
1300 مليطرام. هةروةها ئةو كاتةي 
كـــة دةرمانةكـــةي تيـــادا دةخورَيت 
ئةويش طرنطي خؤي هةية كاتَيك بِريار 

لةسةر كارايي دةرمانةكة دةدةيت.
ئةطـــةر  طرنـــط:  تَيبينييةكـــي 
َيك كَيشـــي 20 كيلؤطـــرام بوو 

َ
مندال

ِرؤذانة هةمان بِري لةئةســـثرين خوارد 
ئةوا ئةو بـــِرةي وةريدةطرَيت دةبَيتة 
ســـَي ئةوةندةي ئةو بِرةي كةسَيكي 
ِرؤذانة  واتة  وةريدةطرَيت  ثَيطةيشتوو 
1300 مليطـــرام ئةســـثرين بؤ هةر 
جةستةي  لةكَيشـــي  20كيلؤطرامَيك 
 يةكســـانة بـــة 65 مليطرام بؤ 

َ
مندال

كةسَيكي  لةكَيشـــي  كيلؤطرامَيك  هةر 
ثَيطةيشتوو، ســـةبارةت بةهةمان ئةو 
بِرانةي ئةسثرين كة دةضنة جةستةوة 
ئةو كةسةي كة كَيشي كةمرتة دؤزي 

زياتر وةردةطرَيت.
هةرضـــي حيســـاب كردنـــي بِري 
ئةوا  ذينطةييةكانة  كيمياييـــة  ماددة 
بـــا وايدابنَيـــني ئاوي  ؤزترنييـــة. 

َ
ئال

بةهـــؤي  شـــوَينَيك  خواردنـــةوةي 
كاريطةري ئـــةو ماددانةوة كة ضةوري 
لَيدةكةنةوة TCE ثيس بووة كاتَيك 
ثَيوانةي ئاســـتي ثيس بوون بةهؤي 
TCE ثَيورا زاناكان بؤيان دةركةوت 
ئاو دوو مايكرؤطرامي لة TCE تَيداية 

لةهةريةك ليرت ئاودا، ئةو كةسانةي لةو 
كةندبوو 

َ
شـــوَينةدا دةذيان برييان هةل

ئةطةر كةســـاني ثَيطةيشـــتوو ِرؤذي 
ن ِرؤذي يةك 

َ
دوو ليـــرت ئـــاو و منـــداال

ليرت بخؤنـــةوة ئةوا لَيـــرةدا هةندَيك 
حيســـاب دةكةيـــن بؤ زانينـــي بِري 
ماددةي TCE بةمليطرام، طةورةكان 
كة ِرؤذانـــة دوو ليرت ئاو بةكاردةهَينن 
بِري دوو ميكروطرام لة TCEي تيادا 
لةهةريةك ليرتَيكدا ئةمةش دةبَيتةهؤي 
ضوونة ذوورةوةي ضوار ميكروطرام لة 
TCE(ميكروطرام=1/100 مليطرام).

لةبةرئـــةوةي بـــِري TCE كـــة 
دةضَيتـــة لةشـــةوة ِرؤذانـــة دةكاتة 
ن كاتَيك 

َ
م منداال

َ
4/100 مليطرام. بةال

ِرؤذانـــة دوو ليرت ئـــاو دةخؤنةوة كة 
دوو ميكروطـــرام لـــةTCEي تياداية 
ليرتيش  يةك  ِرؤذانة  بةكارهَيناني  ئةوا 
لةهةمان ئةو ئاوة دةبَيتةهؤي ضوونة 

ذوورةوةي 2/100 مليطرام.
ئةطةر كَيشي كةسَيكي ثَيطةيشتوو 
 10 

َ
80 كيلؤطرام و كَيشـــي منـــدال

كيلؤطرام بوو ئةوا ِرؤذانة بِري وةرطرياو 
مليطرام  دةبَيت: 0.004  بةمشَيوةية 
لةكَيشـــي   كيلؤطرامَيك  هـــةر 80  بؤ 
لةشي يةكســـانة بةِرؤذانة 0.00005 
مليطرام بؤ هةر كيلؤطرامَيك لةكَيشـــي 
بةمشَيوةيةية:  نيشـــدا 

َ
لةمنداال لةش. 

ِرؤذانـــة 0.0020 مليطرام بؤ هةر 10 
بةمشَيوةية  لةش،  لةكَيشي  كيلؤطرام 
 بةبِري ضوار هَيند زياتر 

َ
دةبينني مندال

لةكةســـي ثَيطةيشـــتوو لةو ماددةية 
 

َ
لةطـــةل بةبـــةراورد  وةردةطريَيـــت 

كةســـَيكي طةورةدا كـــة لةهةمان ئاو 
بِرَيكي  بةكاردةهَينَيت تةنانةت ئةطةر 
بِري  بةكاربَينَيت هةر  لةئاو  كةمرتيش 
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زياتر لةو ماددة كيميايية دةضَيتة ناو 
لةشييةوة.

دواجار ثَيويستة ثرسيار بكةين ئايا 
دةشَيت مةترسييةكاني وةرطرتني ئةو 
ماددة كيمياييانة بةو شَيوةية بن كة 
بكةن،  مرؤظ  لةتةندروستي  هةِرةشة 
َيني ئةو فاكتةرةي ديكة 

َ
مدا دةل

َ
لةوةال

كة لةدياريكردني ئةم مةسةلةيةدا زؤر 
طرنطة دياريكردني ذمارةي ِرؤذةكانة كة 
تيايدا ئةم دؤزة يان بِرانة وةردةطريَين 
لةبةرئـــةوة بةردةوامبـــوون لةســـةر 
ِرووبةِرووبوونةوةي ئةو ماددانة وَيِراي 
بِري وةرطرياو وا ثَيويست دةكات ئةو 
دوو اليةنة بخرَينة ناو هاوكَيشةكةوة و 

حيسابيان بؤ بكرَيت.
نيا بوون لةو طوزارشـــتانةي 

َ
بؤ دل

لةم مةســـةلةيدا بةكاريـــان دةهَينني 
وةرطـــرياو  دؤزي  َيـــني 

َ
بل ثَيويســـتة 

بةردةوامـــي ئـــةو دوو فاكتةرةن كة 
بِريار لةســـةر ئةطةري ذةهراوي بوون 
ِرووبةِرووبوونةوةي  دةدةن، ضونكـــة 
ماددة كيمياييةكةية كة دؤزي ماددةكة 

دياري دةكات.
باســـمان كرد  لةو نموونةيةي كة 
ك دووضـــاري ماددةي 

َ
دةبينـــني خةل

TCE بؤتـــةوة لةِرَيي ناوةندي ئاوي 
خواردنةوةكةيـــان كـــة بـــرية و ئةو 
ماددةية لةِرَيـــي دةمةوة وةردةطرن، 
كاتَيك حيسابي دؤزي وةرطرياو دةكةين 
َيـــني دؤزي وةرطرياو 

َ
يان ِراســـرتة بل

دةسةنطَينني ئةوا ثَيويستة كَيشي 
َ
هةل

ئةو مـــاددة كيميايية بزانني كة لةِرَيي 
هةر ِرَيطايةكةوة دةضَيتة ناو دةمةوة 
وةك ئاماذةمان ثَيدا كَيشي ئةو ماددةية 
لةئاودا(مليطرام/  دياريكـــراو  لةبِرَيكي 
لةهةر ليرتَيكـــدا) دياريدةكرَيت بةثَيي 

بِري ئةو ئاوةي هةر كةســـَيك هةموو 
ِرؤذَيـــك دةيخواتةوة ئةطةر ئةو ماددة 
كيمياييـــةش لةهةوادا بـــوو لةجياتي 
ئاو ئةوا زانيارييـــة داواكراوةكان يان 
ثَيويستةكان بريتي دةبن لةكَيشي ئةو 
دياريكراو  لةبِرَيكـــي  كيميايية  ماددة 
لةهـــةوادا (بةزؤري مليطـــرام بؤ هةر 
مةتر سَيجايةك) قةبارةي ئةو هةوايةي 
كةســـَيك هةناســـةي ثَيدةدات لةهةر 
ِرووبةِرووبوونةوةيةكيـــدا بريتييـــة لة 
(مةتر سَيجا لةهةر ِرؤذَيكدا) باوايدابنَيني 
هةوا لةيةكَيك لةوَيستطةكاني بةنزيندا 
2 مليطرام لةيةكانؤئؤكسيدي كاربؤني 

تياية لةهةر مةتر سَيجايةكدا.
يةكَيـــك لةكارمةندةكاني لةماوةي 
هةشت ســـةعات كاركردني لةِرؤذَيكدا 
دةمذَيت ئةوا لةماوةي 

َ
ئةو هةواية هةل

هةشـــت ســـةعاتدا دةمةتر سَيجا لةو 
هةوايـــة دةضَيتة ناو ســـييةكانييةوة 
بةمشـــَيوةية 2مليطرام/م3×10م/3

8سةعات يةكسانة بة 20مليطرام لةهةر 
كاركردنيدا،  ماوةي  ســـةعات  هةشت 
ثاشـــماوةي  كةســـة  ئـــةو  ئةطـــةر 
سةعاتةكاني ديكة دوور لةو وَيستطةية 
بَيت و طازي يةكانؤئؤكسيدي كاربؤن 
نةمذَيـــت ئـــةوا ِرؤذانة بـــِري ئةو 

َ
هةل

ماددةيـــةي دةضَيتة ناو لةشـــييةوة 
لةِراستيدا  بة 20 مليطرام  يةكســـانة 
لةسةرضاوةي ديكةشةوة بِري ثضوكرت 
دةمذَيـــت و كؤي دؤزي 

َ
لـــةو طازة هةل

ِرؤذانة كة وةريدةطرَيت بةرزتر دةبَيت 
لةِرَيذةي مامناوةندي ِرؤذانة.

بِري ماددةي كيميايي وةرطرياويش 
لةِرَيـــي خواردنةوة بةهةمان شـــَيوة 
حيســـاب دةكرَيت و كَيشـــي ماددة 
كيميايةكة لةدواي دةست نيشان كردني 

لةبِرَيكي دياريكراو لةكَيشي خواردنةكة 
دابةش دةكرَيت بةســـةر كَيشـــي ئةو 
كةســـةي كة ئةو خؤراكة دةخوات و 
كيمياييانةي  مـــاددة  ئةو  ِرووبةِرووي 
سةنطاندني 

َ
م هةل

َ
ناوي دةبَيتةوة، بةال

بـــِري خؤراكـــي وةرطـــرياو  ئةوةندة 
ســـةنطاندني 

َ
نيية وةك هةل ِرَيك  وردو 

مـــذراو يان ئاوي 
َ
قةبارةي هةواي هةل

بةكارهَينراو بـــؤ خواردنةوة هةروةها 
ك دةيخوات 

َ
ئةو بِرة خؤراكةي كة خةل

بـــؤ  لةكةســـَيكةوة  جيـــاوازة  زؤر 
كةســـَيكي ديكة هةروةها نةريتةكاني 
كدا 

َ
بةكارهَينانـــي خؤراك لةنَيـــو خةل

بةثَيـــي كات دةطؤِرَيـــت، ضونكة زؤر 
كةس خواردنةكانيان لةضَيشتخانةكاني 
دةرةوة يـــان خواردنـــي ئامادةكراو 
 دةخـــؤن، لةبةرئةم 

َ
لةدةرةوةي مال

هـــؤيانـــة دةســـتكةوتني زانيـــاري 
ئـــةم  دةربـــارةي  باوةِرثَيكـــراو 
بابةتـــة ئةســـتةمة هـــةروةك زؤرَيك 
زانســـتي  لةِرووخســـارةكاني ديكةي 
ســـةنطاندني 

َ
ذةهرةكــــــان و هـــــةل

زانياريية  ضونكـــة  مةترســـييةكاني، 
ثَيويســـتةكان يان دةست ناكةون يان 
نيا نني لَييان، لةبةر ئةم هؤيانة ئةو 

َ
دل

زانايانةي لةمبوارةدا كاردةكةن لةذَير 
فشـــارَيكي زؤردان بؤ خســـتنةِرووي 
بَيئةوةي  يةكالييكـــةرةوة  مـــي 

َ
وةال

لةبةر  يةكالييكـــةرةوة  وردو  زانياري 
دةستياندا بَيت.

سةرضاوة:
اآلخطار اِّـحسوبة الســـمية و أخطار اِّـواد 

الكيميائية علي صحة البشـــر َّـ بيئتنا، جوزيف 

رودريكس، ت: خالد أسعد عيسى  
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 Bruxism and جـــرِيَي ددانـــة
لةطريكردنـــي  Clinching بريتييـــة
خواروو سةروو شةويلطةي ددانةكاني
شةويلطةي ةي

َ
 جوول

َ
لةطةل هاوكاتة كة

ئةوطريكردنةيددانةكانلةيةك خواروو،
دةبَيتةهؤي بةســـةريةكدا، و خزانيان

ئةم  Grinding ددانةكان، خورانـــي
نوســـتندا لةكاتي جار زؤربةي كردارة
ئاطاي مرؤظ كة كاتَيك يان ِروودةدات

دةِروات. ي
َ
خةيال نييةو لةخؤي

دةبَيتةهؤي نادروستة كردارة ئةم
جومطةي ِروو ئازاري شةويلطةئَيشـــةو
بةهؤي بةزؤري ئةمةش كة شـــةويلطة
كةســـةوة ئةو نائارامي و ةِراوكـــَي

َ
دل

دةبَيت. دروست
كردارة ئةم بةدووبارةبوونـــةوةي
لَيدَيت خوويةكي وةك جار زوربةي كة
ِرووي ددانةكان ســـوواني بؤ هـــؤكارة
بةســـةريةكدا و كة لةيةكيدةطريَينَيت
لةيةك ددانـــةكان و ميناي دةخزَيـــن

دةخؤن.
جرِيَي ددانة كاريطةرييةكاني

ضةنـــد دةشـــَيت ددانةجَيـــِرَي

دروســـت كورتخايةن كاريطةرييةكـــي
 headache سةرئَيشـــة وةك بـــكات
زياترة جار ســـَي بةِرَيذةي كة ئةطةري
كةســـاني

َ
لةطـــةل بةبةراوردكـــردن 

ئاساييدا.
ِروو شةويلطةو ماســـولكةي ئازاري
دروستدةكات، هةروةها ئازاري طوَي و
و بةئاســـايي ناتوانَيت ئـــةو كةســـة
تَيكضووني و بكاتـــةوة دةمي تةواوي
ددانةكان ةي

َ
جوول زيادبوونـــي خةو و

و ددانةكان لةقيني داني
َ
ســـةرهةل واتة

ثووك. داخوراني و هةوكردن
كـــــــاريطــــةرييـــة هــــةرضـــي
درَيذخايةنةكانييةتيبريتنيلةتَيكضوون

و  شـــةويلطة جومطةي و كَيشـــةكاني
و شكاندني ددانةكان. داخوران

نيشانةفسيؤلؤذييةكانيددانةجرِيَي
جومطةي ئازاري و لةسةرئَيشة بريتني
و ماسولكة بةطشتي و ئازاري شةويلطة
طوَي ئازاري و ِروو ماسولكةكاني ئازاري
شان ماسولكةكاني ِرةقبووني و ئازار و
دةمكردنةوة ِراددةي كةمبوونةوةي و

خةوة. تَيكضووني و

سوواني دةميش ناو نيشـــانةكاني
ددان و هةوكردن ددانةكان و شكاويي
ِراددةي و زؤربووني ثووك داخوراني و
ددانةكانة لةقيني كة ددانةكان ةي

َ
جول

ثَيش ددانةكان لةدةســـتداني
َ

لةطةل
وةخت.

ددانةجـــرِيَي باســـة شـــايةني
شانبةشـــاني جار طةلَيك لةمنداآلنـــدا
كَيشـــةي هةناسةداني و لووت طرياني
طةرووةوة هةوي بةهؤي كة نائاسايي
هةندَيجار يان بةديدةكرَيت، ِروودةدات
ِرادَيت وا تةنانةت طـــةورةش

َ
منـــدال

نةك هةناســـةبدات دةمـــةوة لةِرَيـــي
ثَيويســـتة مرؤظ لةكاتَيكدا لووتةوة
لووتةوة لةِرَيي ئاسايي بةشَيوةيةكي
ئةطةر بةثَيضةوانـــةوة هةناســـةبدات،
هةناسة دةمةوة لةِرَيي ناضاربوو مرؤظ
ئةوا بَيـــت هؤيةك هـــةر بـــدات لةبةر
دةبَيتةوة، كَيشة  ضةندين ِرووبةِرووي 
هةناســـةدان لةِراســـتيدا ضونكـــة 
ســـوودي ضةندين لووتـــةوة لةِرَيـــي
توَيذينةوةكان بةثَيضةوانـــةوة هةيةو
لةِرَيي هةناسةدان كة دةريانخســـتووة

عةبدوللةتيف سةعيد دةروون د.

جرِيَي ددانة
سةريةشة  دةبَيتةهؤي
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هةناسةداني خَيرا هةروةها دةمةوة و
دان

َ
سةرهةل و دروســـتبوون بؤ هؤكارة

كَيشـــةي ضةندين خراثرتبووني يـــان
تَيكضووني ِرةبـــؤ و وةك نؤشـــداريي
و

َ
دل نةخؤشييةكاني و خوَين فشاري

ديكة. نةخؤشييةكي ضةند
بؤئةوةيمرؤظذيانَيكيتةندروست
بةبةردةوامي ثَيويســـتة ببات بةسةر
لووتةوة لةِرَيي هةناسةداني ِرؤذ شةوو
لَيرةدا سوودةكاني  كة دةكرَيت بَيت،

بكةينةوة كورت
لووتةوة 1. هةناســـةدان لةِرَيـــي
و طةرمكردني وتـــن

َ
ثاال دةبَيتةهـــؤي

ِرَيِرةوي و لـــووت بةناو ئـــةو هةوايةي
دةطاتة تا دةبَيـــت تَيثةِر هةناســـةدا
ئةو دةمةوة لةِرَيي م

َ
بةال ســـييةكان،

َيورَيت.
َ
ناثال هةواية

بـــةلـــووت هـــةناســـةدان  .2
ئةو كة هةيـــة باشـــي كاريطةرييةكي
هةواكاندا لووت و بؤريية بةناو هةواية
بارانةدا لةو بةتايبةتـــي  تَيثةِردةبَيت
مةت

َ
هةال دووضـــاري مـــرؤظ كةمـــرت

دةبَيت.
تا ناو لووت شـــانةكاني ِرووثؤشة
ماددةيةكي بؤريية هـــةواكان دةطاتة
ميكرؤبـــةكان كـــة لينـــج دةردةدةن

دةبات. لةناويان و دةطرَيتةخؤي
ثشـــت  3. نوســـتــــن لةســـةر
دةردراوي كؤبوونةوةي بؤ يارمةتيدةرة
بةهؤي قـــووِرط و بـــةرة ناو لـــووت
كَيشـــكردني دةردراوةكانةوة هَيـــزي
طريفانةكاني لةنـــاو و كؤبوونـــةوةي
واتة لووتدا. ناو شةويلطةي ســـةروو،
و كَيشـــةي طرياني لووت نابَيتةهـــؤي
دروست لووت ِرَيِرةوي هةناســـةداني
كة لةسةر كةس ثَييواية ناكات. هةندَيك
ثرخةثرخ بـــؤ هؤكارة ثشـــت خةوتن
ةية.

َ
هةل م ئةم بؤضوونة

َ
بةال زيادبوون،

هةناســـةدانة زيانةكاني هةرضـــي
خوارةوةن ئةمانةي دةمةوة لةِرَيي

و زؤربـــوون دةبَيتةهـــؤي  .1
يـــان ونكـــردن شـــلة خَيرابوونـــي
ليـــك و تـــةِري شـــَي لةدةســـتداني
ئةطةري زيادبوونـــي و لةناو دةمـــدا

.dehydration وشكبوونةوة
بؤنكردن تَيكضووني هةســـتي  .2
هةســـتة ئةم بووني كة لووتةوة لةِرَيي
وةرطرتن ضَيذ و بؤ سةالمةتي طرنطة زؤر

ِرؤذانة. لةذياني
و تامكـــردن و تَيكضـــوون  .3
و ليك لةخـــواردن واتة ضَيذوةرطرتـــن
بؤ زؤر طرنطة لةناودةمـــدا ليك بووني
ئةويش طواستنةوةيهةستيتامكردن،
كة خؤراكانةي ئةو توانـــةوةي بةهؤي
وةرياندةطرَيت دةمةوة لةِرَيـــي مرؤظ
و شـــريين خؤراكةكة ئايا تامي و تامي
سةرةكي ئةركي تفتة وةك و

َ
تال و ترش

دةيطةيةنَيت ليك بةرثرسة، لَيي زمان
و زماندان لةسةر و لةناو شانانةي بةو

ثَيدةكات. هةستيان مرؤظ
و ثووك بؤهةوكردني 4. هـــؤكارة
لةقيني دةبَيتةهؤي طوَيخستني ثشت

لةدةستدانيان. و ددانةكان
وشـــكبوونةوةي 5. دةبَيتةهـــؤي
كة مانةوةيان هةناســـةش بؤرييةكاني
بةشَيدارييزؤر ثَيويستة، بةثَيضةوانةوة
بةشَيداريي ِرَيِرةوانة ئةو لةِرَييلووتةوة

دةمَيننةوة.
بةهؤي دةم ناو وشكبوونةوةي .6
بؤ ماوةيةكي هةناسةدان لةِرَييدةمةوة
ي

َ
ِرؤل نةكرَيت، ضارةســـةر زؤر ئةطةر

لةشـــؤردنةوةو نامَينَيت ليك لةدةمدا
بؤ هؤكارة ددانـــةكان، ثاكوخاوَينـــي
ددانةكان. كلؤربووني ِرَيذةي زؤربووني

جطةرة قةدةغةكردني
لةشوَينة طشتييةكاندا جةلَتةي

كةمكردؤتةوة
و ئةمةريكـــي ينةوةيةكـــي

َ
لَيكؤل

َيطرتن ِرِ كـــرد ئاشـــكرايان  ئةوروثي
لـــةشـــوَينة كَيشـــان لةجطـــةرة
باشة يارمةتيدةرَيكي طشـــتييةكاندا
ي

َ
دووكةل كاريطةري كةمكردنةوةي بؤ

ئةو تةندروســـتي ســـةر بؤ جطةرة 
ناكَيشن. جطةرة خؤيان كة كةسانةي
بةرفـــراوانـــدا ينةوةيةكـــي 

َ
لةلَيكؤل

تـــة
َ
دة ناوضـــةي وال كـــة نزيكـــةي

ئةوروثا و ئةمةريكا يةكطرتووةكاني
طرتةوة ئؤســـكؤتلةندا)ي و يا

َ
(ئيتال

لةطؤظارَيكـــي ئةنجامةكـــــةشـــي و 
وكرايـــةوة هاتـــووة

َ
بال َئةمةريكيـــدا

دل ماسولكةي هةوكردني مةترســـي
لةطةنجان  17% كةمدةكات  بةِرَيذةي
ناكَيشـــن جطةرة كـــة و ئةوانـــةش
لةشوَينة كَيشان جطةرة كة لةكاتَيكدا

دةكرَيت. قةدةغة طشتييةكاندا
ئةوةشي ِروونكردةوة ينةوة كة

َ
لَيكؤل

ديكة ـــي جطةرةى كةســـاني
َ
دووكةل

مةترسي بةرزكردنةوةي دةبَيتةهؤي
ماسولكةي بةهةوكردني تووشـــبوون
باسة شايةني .%30  بةِرَيذةي لة

َ
دل

ئةمةريكا يةكطرتووةكانـــي تـــة
َ
لةوال

قةدةغـــة  ياســـاكاني 32 وياليـــةت
لةشـــوَينة كَيشـــان كردنـــي جطةرة
و لةكاتي ئيشـــكردندا طشـــتييةكاندا
لةسويســـرا دواجار دةكةن. ثةيِرةو
بةقةدةغةكردنى سةبارةت لةدواهةواأل
لةشوَينةطشتييةكان جطةرةكَيشـــان
لةدواى دايةوة

َ
ســـةريهةل سةرلةنوآ

سآ مانط لةدواى رابردوو ى
َ
ئةوةى سال

قةدةغةكردنى بِريـــارى لةدةركردنى
طشتييةكاندا لةشوَينة جطةرةكَيشان

هَينا. شكستى
زانســـتى ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل هةروةها

لةطةأل كـــة كـــرد نـــوآ ئاشـــكراى
وآلتة 2008دا ى

َ
هاتنىســـال كؤتايى

توانيوويةتى يةكطرتووةكانىئةمةريكا
جطـــةرةكَيشـــان   %45 بةِرَيـــذةى
كـــةم نةخؤشـــخانةكاندا لةتـــةواوى

بكاتةوة.
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ســـييـــةطيـــراوي نــــةخؤشـــى

يةكَيكة   COPDناسراوبة درَيذخايةن
هةناسةو كؤئةندامى لةنةخؤشييةكاني
نةخؤشـــيزانى ثرؤســـةى ضةنديـــن 
وةك خـــؤى دةطرَيتـــة تَيكضـــِرذاو 
هةوا، بـــؤرى درَيذخايةنـــي هـــةوي 
هةواو بؤريضكة درَيذخايةنـــي هـــةوي
دانؤضكةكان

َ
ســـيكل فرةهةواييبوونــى

نةخؤشـــةكانيش زؤرينةى (ئمفزيما).
تياياندا طشـــتى جةستةيي نيشانةى
شَيوازى تَيكضوونى وةك دةردةكةوَيت
و دابةزين كَيش بةكاربردنى، و خواردن
ئةم ماسولكةكان. ثةيكةرة بةدفرمانى
طريان بوونى بةئةندازةى نةخؤشـــية
كة ثَيناسة دةكرَيت لةِرَيِرةوى هةوادا
تيايدا بةرضاو طؤِرانى مانط بةضةندين
لةناكاو نيية ِرةبؤ وةك واتة ِروونـــادات
و ببَيت ســـةخت طريانَيكى دووضارى
ثَيضةوانة بةضارةســـةر  سةد لةسةدا
هَيواش زؤر طؤِرانةكان كو

َ
بةل بكرَيتةوة،

ِروودةدةن. بَيدةنط و
ثاشزيادبوونىبةكارهَينانىتوتنو

ثَيشكةوتووةكاندا تازة لةوآلتة جطةرة
نةخؤشـــية بةم جيهانى طرنطييةكـــى
ئَيستاى بةمشـــَيوةيةى ئةطةر دراوة.
2020دا ى

َ
ئةوا لةسال بةردةوام بَيت،

و ثةككةوتن هؤكارى ثَينجةم بؤ دةبَيتة
لةسةرتاسةرى مردن سَييةمى هؤكارى

جيهاندا.
بةم تووشــبوون مةترســي هؤكارةكانى

جطةرةكَيشـــان  وةك:  زؤرن نةخؤشــيية

ثيشـــة:  دةطرَيتةوة، لة95% بارةكان
و ئةوانةى وزةكان

َ
خةل كانـــة كرَيكارى

هةية، كادميؤمدا لةطةأل ســـةروكاريان
بارى نزمى و خراثى هةوا، بوونى ثيس
كَيش كةمى و كؤمةآليةتى، ئابـــوورى
ببَيتةهؤى (دةشَيت بوون لةدايك كاتى
فرمانى نةتوانـــن ســـييةكان ئةوةى 
بةدةســـت بهَينن، خؤيان تةواوةتـــى
دةردةكةوَيت)، طةنجيـــدا لةتةمةنـــى
وةك زيانةكان ســـييةكان: طةشـــةى
َيتىياندايكى

َ
هةوكردنةكانىكاتىمندال

سةر كاربكاتة دةشـــَيت جطةرةكَيش
َيتيدا

َ
ســـييةكان لةكاتى مندال طةشةى

نةتوانن سييةكان ئةوةى ببَيتةهؤى و
لةتةمةنى خؤيـــان تةواوةتى فرمانى
بَينـــن، بةدةســـت ثَيطةيشـــتوويدا 
يان بةردةوام هةوكردنى هةوكردنةكان:

Adeno لةشانةى  ظايرؤسى مانةوةى
زيان ببَيتةهؤى دةشـــَيت سييةكاندا
ثةيوةندى ئايـــدز هةروةها طةياندن،
ماددة هةية، كَيشـــانى بةئمفزيمـــاوة
ةيان

َ
بَيهؤشكةرةكان(حةشيش)ئةمخال

مشتومِرة. جَيطةى هَيشتا
هؤكارةبؤماوةييةكانيشوةك:  كةمى
،(antiproteinase1α -) ئةنزيمى

هةوا. بؤرى هةستيارى فرة
ئـــةم  نةخؤشـــييةكة:  فســـيؤلؤذي

سييةكان سةر  كاردةكاتة نةخؤشيية 
جةســـتةيي طشـــتى بارى هةروةهـــا
طةورةبوونى نةخؤشةكةشدةطرَيتةوة.
و ماددةييةكان لينجة دةردةرة ِرذَينة
كوثةييةكان خانة ذمـــارةى زؤربوونى

هةواييةكاندا  goblet cells لةِرَيِرةوة
دةردانـــى زياتربوونـــى دةبنةهـــؤى
ئةمةش هـــةوا بؤرى لينجة مـــاددةى

هادى محةمةد د.

خوَيناوي غةمي
َ

بةل
مةترسيدارة    نيشانةيةكي
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بؤري درَيذخايةني هـــةوي خؤى وةك
شانةى نةمانى دةدات. نيشـــان هةوا
هةوايية بؤرى دةوروبةرى الســـتيكى
و هةوكردن ثاشـــانيش بضوكرتةكان،
هةواكان بؤرى ديوارى بوونى بةِريشاأل
بؤرى لةناو ماددة لينجة كؤبوونةوةى و
ِرؤيشتني هةوا ئةمانة هةوا، سةرجةم

سنورداردةكةن.
ثَيشـــوةختى داخســـتنى لَيرةوة
و ماددة لينجة (بةهؤى هةواكان بؤرى
قةتيس دةبَيتةهؤى هةوكردنةكانةوة)،
ئةمةش هةوايـــي فرة بوونـــى طـــاز و
تواناى بوونـــةوةى دةبَيتةهـــؤى كةم
سييةكان و هاوكارى طونجان ثَيكةوة
لةكاتى ســـنط. قةفةزةى و ديـــوارى
كردن)، خؤ هيالك كردندا (واتة وةرزش
هةناســـةدانةوة بؤ كاتـــى ثَيويســـت
وردة ئةميـــش كـــورت دةبَيتـــةوةو
فرة زيادبوونـــى  دةبَيتةهـــؤى وردة 
تةخت ســـييةكاندا. هةوايـــي لةنـــاو
و زياد ناوثةنضك بوونى ماسولكةكانى
ثةراسووة ئاسؤيي نَيوانة بارى بوونى
لةماســـولكةكانى وا ماســـولكةكان
هةناسةداندةكاتلةِرووىميكانيكيةوة
كارى لةبةرئةوة نةبَيت، ســـوودييان
زياد بةرضاو بةشَيوةيةكى هةناسةدان
لةكاتى جـــار يةكةم دةكات ئةمـــةش
كاتَيك بةآلم دةردةكةوَيت، هيالكبووندا
لةكاتى بةرةو ثَيشضوو، نةخؤشييةكة

ِروودةدات. ثشوودا
خوَينيةكانى موولوولـــة لةيةكـــة
ئةنزايمة كارى دانؤضكةكاندا،

َ
ســـيكل

ئؤكسَينةرةكان و شكَينةرةكان ثرؤتني
تَيكشـــكــاندنى هـــؤى دةبَيـــتـــة
دةركةوتنـــى و دانؤضكةكان 

َ
ســـيكل

دةبَيتةهـــؤى ئةمـــةش  ئمفزيمـــا.

هةناســـة هةواو وطؤِرى
َ
ئال خراثبوونى

.respiratory failure سستَي
ديدةنيةكانى نيشانة

لةسةروو40  تةمةنى نةخؤشَيك هةر
كؤكةو نيشانةكانى و بَيت ييةوة

َ
ســـال

يان و هةبَيت بةردةوامـــى غةمـــى
َ
بةل

ثَيويســـتة هةبَيت،  توندى  هةناســـة
درَيذخايةني ســـييةطرياوي طومانـــي

لَيبكرَيت.
بةنيشـــانةكان بةســـتن بةثشت 
لةِرةبؤ، طومان كاتدا لةهةمان دةبَيت
بووةكان فراوان هةوايية بؤرى ســـيل،

 Congestiveسســـتَيي تَيزاو ة
َ
و دل

ِرةبؤى cardiac failureبكرَيـــت. 
 COPDلة سةختة درَيذخايةن توندى

بكرَيتةوة. جيا
نيشانةية، يةكةمني كؤكة عادةتةن
بةدةطمةنوا لةنةخؤشةكةدةكات بةآلم
بةشَيوةيةكى بكات، ثزيشك سةردانى
كةم بِرَيكى كؤكةيـــة ئـــةم تايبةتـــى

بةدوادادَيت. خةستى غةمى
َ
بةل

بةوة هةوا بؤري درَيذخايةني هةوي
غةم

َ
بةل كؤكـــةو كة دةكرَيت ثَيناســـة

كةم النى بؤماوةى ِرؤذةكان بةدرَيذايي
بةدرَيذايي يةك لةدواى يةك مانطى سَي
دوابةدوايةكدا ى

َ
ســـال دوو النى كـــةم

دةشـــَيت خوَيناوى غةمى
َ
بةل دةبَيت.

بـــارى دةرئةنجامـــى خراثرتبوونـــى
بَيت. نةخؤشييةكة

توندى يةكةمني عادةتةن هةناسة
دةكات لةنةخؤشـــةكة وا نيشـــانةية
ثلةى هةناسة بكات. سةردانى ثزيشك
ئةويش بكرَيت ديارى دةبَيت توندييةكة

MRC طؤِراو  بةثَيوةرى

تونـــدى  هةناســـة ِرادةى ثلـــة: 
بةضاالكييةوة لةثةيوةند

زؤر ضاالكييةكى لةكاتى سفر تةنيا
سةختدا.

بةســـةر  ِرؤيشـــتن خَيرا 1 لةكاتى
بةسةر سةركةوتن يان تةختدا زةييةكى

كةمدا. هةورازَيكى
لـــة  ِرؤيشـــتن هَيواشـــرت   2
زةوييةكى لةسةر خؤى هاوتةمةنةكانى

يان دةبَيت توند (هةناسةى تةخت
دةِروات خؤى بةهةنطـــاوى كاتَيك

هةناسة دةدات. تا دةبَيت بوةستَيت
ثاش  هةناسةدان بؤ 3 وةســـتان
دةقيقةيةكى يانضةند ِرؤيشتنى100م

تةخت. زةوييةكى لةسةر كةم
ةوة 

َ
لةمال هاتنـــةدةرةوة تةنيا  4

كاتى يان دةكات توند زؤر هةناســـةى
خؤطؤِرين.

ثَيشـــكةوتووى قؤناغى لةكاتـــى
دةبَيت ئاوسان بوونى نةخؤشـــييةكة:
بؤ لةوانةشـــة لةبةرضـــاو بطريَيـــت،
خراثرتبوونةكاندا لةكاتى جار يةكةمني
بةيانيان سةرئَيشـــةى بكرَيت،  بةدى
كاربؤنة دوانؤكســـيدى فرة  نيشانةى

.Hypercapniaلةخوَيندا
ديدةنييةكان جةســـتةيية نيشانة
فرمانى لةطـــةأل واتـــة نني تايبـــةت
بوونى وةك ناطونجَين، زؤر سييةكاندا
سييةكان خِرةخِرى قاضةكان، ئاوسانى
ِرووبدات، ئةطةر هةوكردن دةشَيت ثاش
لةبؤري طومان دةبَيـــت بوو بةردةوام

بكةين. فراوان بووةكان هةوايية
دةستنيشانكراوة تايبةتى جؤرى دوو

بةشـــَيوةيةكى  :Pink Puffer
و توندن هةناســـة و باريك تايبةتـــى
دوا ثةستانىCO2ئاســـايية تا نيمضة

نةخؤشييةكة. قؤناغى
فرة نةخؤشةكة :Bluebloater
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هةية، خوَينى كاربؤنى دوانؤكســـيدى
لةوانةيـــة نةخؤشـــةكة لةســـةرةتادا
دووضارى ثاشـــان و بطرَيت بةرطـــةى
زؤرجار دةبن. خةستى خوَين و ئاوسان
ِروودةدةن ثَيكـــةوة جؤرة ئـــةم دوو

لةنةخؤشَيكدا.
لَينؤِرينةكان

سنط هةرضةندة وَينةى تيشكى .1
زؤر بةآلم نابةسرتَيت، ثشـــتى ثَي زؤر
نةخؤشيية ناسينةوةى بؤ بةســـوودة
ةسســـتَي،

َ
دل وةك لَيكضووةكانـــى

وةك جطةرةكَيشان ديكةى ماكةكانى
هةوايي. قى

َ
بل و سييةكان شَيرثةنجةى

خوَيـــن ثَيكهاتةكانـــى  ســـةرذمَيرى
بؤ دةرخستنى كةمخوَينى بةســـوودة
كةم لةنةخؤشة خةســـتى. يان خوَين
بنكةيي ئيمفزيماي كة تةمةنةكانيشدا
دةبَيت ســـي) هةبَيت، خوارى (بةشى
(antiproteinase1-α) ئةنزيمـــى

سةنطَينرَيت.
َ
هةل

لةيةك دراوة 2. قةبارةى هـــةواي
لة80%  كةمـــرتة  FEV1 ضركـــةدا
هةوا بؤرى ثَيدانى ثاش ثَيشبينيكراو

فراوانكةرةكان.
 FVC بـــؤ FEV1 3. ِرَيـــذةى
ثاش زؤرترين دراوة هـــةواى (زؤرترين
بَيت. لة%70 كةمرت مذراو)

َ
هةل هةواى

:CT scan تةنوورى تيشكى .4
نةخؤشيية ئةم ســـةنطاندنى

َ
بؤ لةهةل

دةدات يارمةتيمان ضونكة بةكاردَيت،
و  تايبةتمةندكـــردن لةدؤزينـــةوةو 

ئيمفزيما. ضؤنيةتى
طريانى توندَيتى ســـةنطاندنى

َ
هةل

 FEV1 بةطوَيرةى هةوا رؤيشتنى
                    FEV1 توندَيتى        

 Mild  %50-80 هَيواش
ثَيشبينيكراو

 Moderate  %30-49 ناوةند

ثَيشبينيكراو
 Severe>%30 توند           

ثَيشبينيكراو
ضارةسةركردن

COPDزؤرجار ضارةســـةرى
بةهانة بَي ِرةشـــبينييةكةى جَيطةى
هةناســـة عادةتـــةن بـــووة، بـــةآلم
دةضَيت، بوون ضاك بـــةرةو بِركَيكةى
خراثرتبوونةكان توندَيتـــى ذمـــارةو
و تةندروســـتى بارى و كةم دةكاتةوة
دةبَيت. باش نةخؤشييةكة داهاتووى

ضارةسةركردنةكة ثوختةى
لةجطةرةكَيشـــان: 1. وازهَينـــان
يارمةتى و هانبدرَيت نةخؤشةكة دةبَيت
لةجطةرةكَيشـــان، وازهَينان بؤ بدرَيت
هةيـــة بةرضـــاوى ـــى

َ
ِرؤل ضونكـــة 

بوونى و بةرةو خراثرت لةطةشـــةكردن
قورســـة، وازهَينانى نةخؤشـــييةكة،
لةهاتنة ِرَيطرتن بؤ ِرَيطاية تاكـــة بةآلم
دةبَيتنةخؤشةكة .FEV1خوارةوةى
وازهَينانةكة لـــةوةى بكرَيت ئاطـــادار
سنطى خراثرت نيشـــانةكانى دةشَيت
كاتيية. كة نيابكرَيتةوة

َ
دل بةآلم بكات،

و هةناسةبِركَي ضارةسةركردنى .2
هيالك بوون لةِرَيي: زوو

و هـــةوا بـــؤرى - بةكارهَينانـــى
كورت-كـارةكـــــــان فـــــراوانكـــةرة
دذة- يان  B2وةرطرى (هاندةرةكانى
.(anti cholinergic كؤلينَيرجيك
هةبَيت، نيشانةى هَيشتا ئةطةر -
وةرطرةىB2ى هاندةرةكانـــى ئـــةوا
كورت- كؤلينَيرجيكى دذة و كورت-كار

بةكاردَين. بةيةكةوة كار
نيشانةى هةبوو، هَيشـــتا - ئةطةر
درَيذ-كارةكان فراوانكةرة هـــةوا بؤرى

كؤلينَيرجيك)  دذة (هانـــدةرىB2 يان
بةكاردَيت.

تونددا:  يان لةCOPD مامناوةند

ى
َ
هةول نيشـــانةداربوو، هَيشتا ئةطةر

وةرطرةى هاندةرةكانى بةكارهَينانـــى
كؤرتيكؤســـتريؤيدى  و B2 درَيذ-كار
ضوار ثاش ئةطـــةر بدة، مكـــراو

َ
بةهةل

ضارةسةرة ئةم نةبوو، سوودى هةفتة
ِرابطرة.

نيشـــانةداربوو: هَيشـــتا - ئةطةر
Theophyllineسيؤفيلني دةرمانى 

زيادبكرَيت. دةشَيت
دةبَيت ســـييةكان فرمانى - بارى
نةخؤشـــةكان هةموو بؤ و ضاك بكرَيت
وا خؤيان كة بكرَيت دابني بةشَيوةيةك

دةكةن بَيتوانان. هةست
لـــة يةكَيكـــة نةشـــتةرطةرى  -
هةوايي قى

َ
بل ئةطةر ضارةســـةرةكان:

البربَيت،  دةبَيـــت Bullae هةبَيـــت
كةمكردنةوةى ضاندنى سي و هةروةها

ئمفزيماكة. شانةى قةبارةى
خراثرتبوونةكان .3

ئةنفلونزاو ســـاآلنةى ظاكيسنى  -
زنجيـــرةيـــي شـــَيوة بةكتـــريـــاى

.Pneumococealسييةكان
ضارةسةر فَيربكرَيت ضؤن خؤى -

بكات.
زياترى - بةكارهَينانـــى يةك يـــان
درَيذ-كارةكان فراوانكةرة هـــةوا بؤرى

دذة-كؤلينَيرجيك). (هاندةرىB2يان
كؤرتيكؤســـتريؤيدى - زيادكردنى

ئةطةرFEV1=%50و دوو  مكراو
َ
بةهةل

 12 لةماوةى هةبَيت خراثرتبوون زياتر
هةوا بؤرى ئةمانة عادةتـــةن مانطـــدا
دا

َ
لةطةل درَيذ–كارةكانيان فراوانكـــةرة

بةكاردَيت.
ضارةسةرى سســـتَي: 4. هةناسة
ةوة

َ
لةمال ئؤكســـجني درَيذخايةنيـــى 

باشـــرت ذيان ضؤنيةتى دةركةوتـــووة
ِرَيطة درَيـــذدةكات، تةمـــةن دةكات 
سي فشارى بةرزة ثَيشضوونى لةبةرةو



40 سةردةم 157زانستى

خوَين بوونى دروست ِرَيذةى و دةطرَيت
تةندروستى دةكاتةوةو كةم خةســـتى
باشرت نةخؤشـــةكة دةمارى–دةروونى

دةكات.
دةبَيت ِرؤذانة النيكةم15ســـةعات
لة20ســـةعات ئةطةر بةكاريبَينَيـــت،
زياتر سوودةكةى لةِرؤذَيكدا، بَيت زياتر

دةبَيت.
طةِرؤك ئؤكســـيجنى ضارةســـةرى
نةخؤشـــانةدا بةكاربَيت دةبَيت لـــةو

ِراهَيناندا  لةكاتى O2 يان كة ِرَيـــذةى
ضارةسةرة ئةم لةخوَيندا، دادةبةزَيت
باشرت تةنطي و هةناسة ِراهَينان تواناى

دةكات.
لةِرَيـــي الوازى:  و ـــةوى

َ
قةل  .5

ثةيِرةوكردني خؤراكى و ضارةســـةرى
طونجاوةوة. خؤراكي سستمَيكي

درَيـــذ خايةن: تةِرى 6. كؤكـــةى
ضارةسةرى لةِرَيي، ضارةســـةركردني
ئةطةر ،Mucolytic ثاككةرةوة سي
بةردةوام دةبَيت ئةوا داربوو نيشـــانة

ضارةسةرة. ئةم لةسةر بَيت
دةبَيت و خةمؤكى: ةِراوكـــَي

َ
8. دل

بةتايبةتى بني، نةخؤشانة ئاطادارىئةم
جةســـتةييةوة لـــةِرووى ئةوانـــةى
دةرمانى ضارةسةر كةوتووة، ثةكيان

طونجاوة.
:Corpulmonale ةتـــى

َ
9. حال

ئؤكســـجني، لةِرَيي ضارةســـةركردني
ميزثَيكةرةكان دةرمانة بةكارهَينانـــى

.Diuretics
نةخؤشييةكة داهاتووى

مَيذووةكـــةى ئـــةم نةخؤشـــيية
هةية، جـــؤرى جـــؤراو سروشـــتَيكى
ضةوانة ثَيَ تةمةندا

َ
لةطـــةل داهاتووى،

ِراستةوانة لةطةألFEV1شدا دةطؤِرَيت
هةوا بؤرى بةكارهَينانى ثاش دةطؤِرَيت
خراثةكانى ئامـــاذة فراوانكـــةرةكان.

بةرزة و دابةزين لةكَيش بريتـــني ديكة
سي. فشارى

ناكاوةكانى خراثبوونة
نةخـــؤش بـــاري  خراثبوونـــي
و خراثرتبوونى بةزيادبووني نيشانةكان
تةندروستى، و بارى سييةكان فرمانى
نةخؤشييةكة كاتَيك دةكرَيتةوة. جيا
خراثرتبوونةكان دةضَيت، ثَيش بةرةو
بةهؤى بةكرتياو دةشـــَيت و دةبن زؤر
هةواوة دؤخـــى طؤِرانـــى ظايـــرؤس و
لةوانةشةهةناسةسستَي دروستببَيت.
خؤيدا شلة لةلةشدا بةدواى مانةوةى و
مردن طرنطى هؤكارَيكـــى بهَينَيـــت و

بكات. بةرجةستة
دةكرَيت نةخؤشـــةكان زؤربـــةى
بـــة ـــةوة ضارةســـةر بكرَيـــن

َ
لةمال

فراوانكةرى هـــةوا بؤرى بةكارهَينانى
كورتـــى كؤرســـَيكى و زيادكـــراو
و دةمةوة لةِرَيـــى كؤرتيكؤســـتريؤيد

زيندةطى. طونجاش دذة ئةطةر
ئاوسانى بوونةوةو شني كاتَي بةآلم
لةئاستى قاضةكانى يان طؤِران و دةست
دةكرَيت، تَيبيني نةخؤشةكةدا هؤشى
نةخؤشخانة ِرةوانةى ثَيويســـتة ئةوا

بكرَيت.
ضارةسةر

ئؤكسجني .1
كـــراو

َ
كــــؤنتـــِرؤل ئؤكســـجينى

لةئاســـتى24% يـــان 28% دةبَيـــت 
ئؤكســـجني ِرادةى و بةكاربهَينرَيـــت

90% بمَينَيتةوة.  لةســـةرووى تَيرى
 O2 خةســـتى بةرزى بةكارهَينانـــى
كثكردنى هةناسةو لةوانةية ببَيتةهؤى

خوَين. فرة ترشبوونى خراثرتكردنى
فراوانكـــةرةكان هـــةوا بؤرى   .2
دةبَيتهاندةرةكانىكورت-كارىB2ى
دذة- دةرمانـــى مكـــراو لةطـــةأل

َ
هةل

كؤلينَيرجيكبةكاربهَينرَيت.

حةبـــى كؤرتيكؤســـتريؤيد:  .3
30 ملطم  دةومةوة، لةِرَيى ثردنيزؤلؤن
دةكاتةوةو كةم نيشانةكان 10ِرؤذ، بؤ
بةآلم دةكات، باشرت سييةكان فرمانى
باشرتة، بَيت كةمرت كؤرســـةكة ئةطةر
درَيذ ماوةيةكـــى بـــؤ ضونكـــة ئةطةر
ئَيســـكة دةبَيتةهؤى بةكاربهَينرَيـــت
دةكرَيت ،osteoporosisداخـــوران
بةكاربهَينرَيت بسفؤسفؤنةيت دةرمانى

الوةكيية. زيانة لةم ِرَيطرتن بؤ
باش ئةنتيبايؤتيك 4. ضارةســـةر
كة بةكاربَيت نةخؤشـــانةدا واية لـــةو
يان قةبارةكةى و غـــةم

َ
بةل خةســـتى

كردبَيت. زيادى تةنطييان هةناسة
 Non-نا- كونكةر هةوا طؤِركَيى .5

 invasive ventilation
ضارةســـةرةكانى ئةطـــةر ثـــاش
هةناسة هَيشتا  نةخؤشةكة سةرةوة، 
خوَينى هةبَيت ترشبوونى و فرة توندي
ضارةســـةرة ئـــةم  (PH < 7.35)

ثَيدةكرَيت. دةست
6. ضـــــارةســـةرى  زيــادكـــراو:
هةيـــة جةمـــاوةرى ثشـــتَيكى 

َ
ثال

ئةمينؤفلينـــى بةكارهَينانـــى  بـــؤ 
بةآلم  aminophylline  دةمـــارى،
لةوانةية و سنووردارة زؤر سوودةكةى

دأل. لَيدانى ناِرَيك ببَيتةهؤى
هةناسةييةكان هاندةرة هةروةها
سنووردار ماوةيةكى بؤ (دؤكســـاثرام)
ِرادةى كـــة نةخـــؤش لةهةندَيـــك
هةية دةشـــَيت هةناســـةدانى كةميان
ميزثَيكةرةكان دةبَيت بَيـــت. ك

َ
بةكةل

ئاوسانى كة بةكاربَيت نةخؤشانةدا لةو
هةية. قاضيان و دةست

نةخؤشـــةكة بارى هةركاتَيكيش
بةردةوام ضارةسةرى لةسةر بوو جَيطري

ةوة.
َ
مال دةنَيرَيتة ئةوا
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نانؤ  زانستي ي 1959 وة
َ
 لةســـال

ضةندين و لةسةركراوة ينةوةي
َ
لَيكؤل

ينةوةيـــان
َ
لَيكؤل زانـــا لةوبـــوارةدا

ئةم ناوَيـــك بةضةنـــد ئةنجامـــداوة و
تاســـةردةمي ناونراوة، زانســـتةيان
بةردةوامةو هةر ينةوة

َ
لَيكؤل ئَيستاش

ثَيشضووة. بةرةو زؤر زانستة ئةم
نانـــؤ ئينطليزيـــدا، لةزمانـــي
كة دةوترَيت بةتةنَيـــك تةكنؤلـــؤذي
هةبَيت، بضوكـــي زؤر قةبارةيةكـــي
ملياري لةســـةر يةك دةكاتة يةك نانؤ
هَيندةي بـــةدة يةكســـانة و مةترَيك
كة هايدرؤجني، زانراوة طةردي تريةي

بة  يةكسانة سةر مووي يك
َ
تال تريةي

نانؤمةتر. 80000
نانؤيي و تةكنيكي نانؤيي زانستي
سوكةوتكردن

َ
هةل لةزانسةكاني يةكَيكة

شانبةشاني زانستة ئةم مادةدا،
َ

لةطةل
و ميكانيك ئةندازياري فيزياو زانستي
ئةندازةي كيميايي و ئةندازةي ذياني
تةكنيكي ثَيكهَيناوة، جياوازي لقَيكي
نانؤمةتري بةثَيوةري ثشت نانؤمةتر

تاقةبارةي ئاشكراشـــة  دةبةستَيت،
سيفةتةكاني باشرت بَيت بضوكرت شتَيك

دةبَيت.
لةســـةر ئيش نانؤيي تةكنيكـــي
لةِرَيي دةكات شتةكان دروستكردني
طـــةردةكان لكانـــي كؤكردنـــةوةو
دةتوانـــني لةمةشـــةوة بةيةكـــةوة،
كة بكةين دروســـت مـــاددةي نـــوَي
تايبـــةت بةخؤي جياوازي ســـيفةتي
بةهؤي بوَيت هةرشـــتَيكمان هةبَيت،
لةرَيي دةتوانـــني ئـــةم تةكنيكـــةوة
طةردةكان بةيةكدالكاني كؤكردنةوةو
ضؤن هـــةروةك بكةيـــن. دروســـتي 
ئةمة ترانزســـتؤردا لةدروســـتكردني

ِروويدا.
زَيرَيكـــي ثارضـــة  باوادابنَيـــني

هةراليةكي1  ثَيية درَيذي خشتةكيمان
ثارضة ئـــةم ئةطـــةر ســـانتيمةترة،
ضةند بؤ كرد ضارضة ثارضة زَيِرةمان
هةر درَيذي ديكة خشـــتةكَيكي ثارضة

بؤ  وردتر بـــة1 مليمةتر ببَيت اليةكي
ثارضانة لةم كام هيـــض مايكرؤمةتر، 

كة لةدةســـتنادةن ســـيفةتي خؤيان
درةوشـــاوةيان زةردي  ِرةنطَيكـــي
وردبيني بةهؤي ئةطـــةر م

َ
بةال هةية،

كرد وردمان ئةليكرتؤنييـــةوة زياتـــر
ئةوا نانؤيـــي ثَيـــوةري تا ئاســـتي
كيمياييةوة سيفةتي و ِرةنط لةِرووي
هؤي دةطؤرَيت، ماددةكـــة بةتةواوي
طةردة بؤ دةطةِرَيتةوة طؤِرانةيش ئةم
تون،

َ
ئال مـــاددةي ثَيكهَينةرةكانـــي

ئةم كارلَيكة لةنَيوان طةردةكاني م
َ
بةال

طـــةورةدا لةقةبارةيةكـــي تونـــدا
َ
ئال

ِروونادات.
نانؤييـــةوة تةكنيكـــي لةِرَيـــي
ذَير شـــَيوة ئامَيرَيكـــي دةتوانرَيـــت
دروســـت طةرد بةقةبارةي دةريايـــي
لةشـــي لةناو دةتوانَيت بكرَيت كـــة
نةشتةرطةري كاري مةلةبكات مرؤظدا
بريندارييةك هيض بَيئةوةي ئةنجامبدات
ئةو بطةيةنَيتة دةرمـــان ِرووبـــدات،
بووة، نةخؤشي تووشي كة شوَينةي
ضاكدةكاتـــةوة خانـــةي تووشـــبوو
دةبَيتةوة، ظايرؤســـةكان بةرةنطاري

مَيشوولة بةقةبارةي فِرؤكة
دروستدةكرَيت
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ديكة بةخانةكاني زيـــان بَيئـــةوةي 
دةطةيةنَيتة دذةتةنةكان و بطةيةنَيت

ثَيويست. شوَيني
بةقةبارةي ئؤتؤمبَيل  دةتوانرَيت 
فِرؤكةش بكرَيـــت، مَيـــروو دروســـت
هةروةهـــا مَيشـــوولة. بةقةبـــارةي
نةبَيت، تَيثةِر ثيايدا ئاو كة جلوبةرط
ثيايدا لةش ئارةقي بةئاســـاني م

َ
بةال

ئةم لةِرَيي دةتوانرَيت تَيثةِردةبَيـــت.
تةكنيكـــةوة خانةي خوَين دروســـت

لةخانةي  بةهَيزتر 200 جـــار بكرَيت
خوَينة ئـــةم ئةطةر خوَيني ئاســـايي

 %10 لة مـــرؤظ كة بةمـــرؤظ بدرَيت
دةتوانَيت ثَيكبهَينَيت ي خوَينةكـــةي
هةناسةنةدات.  15 دةقيقة بؤماوةي
هانج لةزانكؤي ـــةرةوةكان

َ
لَيكؤل

توانييان ســـيئؤل يانـــج لةزانكـــؤي
تةنةكان  بـــةدذة

َ
تَيكةل نانؤي زيـــو

تواناي كة زيو ئةوةش زانراوة بكةن،
هةية  ميكرؤبي 650 جؤر لةناوبردني

بطةيةنَيت. بةلةش زيان بَيئةوةي
لةكؤمثانيـــاي ـــةرةوةكان 

َ
لَيكؤل

زانكؤي  و ؤمبيا
َ
كؤل زانكؤي و  IBM

طةرد دوو توانيـــان ئؤرليانـــز  نيـــو 
دروســـتكردني بؤ بةيةكةوةبلكَينـــن
ئةم كة دووري ســـَي بةللورةيةكـــي
بةيةكدانةدةلكان ثَيشـــرت دووطةردة
كة داهَينـــا بةمـــةش ماددةيةكيـــان

نيية. لةسروشتدا
بةرهةمهَينةري كة مةطنيســـيؤم
ئاسن ئؤكســـيدي لةنانؤي ِرووناكيية
بةقوِرقوشـــمي كـــة درووســـتكراوة
ئةم ماددةية داثؤشـــراوة ســـيلينياد
تواناي طةيةنـــةرة، طةرمـــي نيمضة 
هةيـــة. ِرووناكـــي بةرهةمهَينانـــي
لةطةرديلةي نوَي ماددةيةكي هةروةها

بة ناودةبرَيت دروستكراوة كة نانؤيي
وسرياميك   ثالستيك

َ
لةطةل Quasam

ئةم دةكرَيـــت،
َ

تَيكـــةل وكانـــزاكان
دةبن بةهَيز

َ
ثؤال ماددانة ئةوةنـــدةي

دةبَيت، كَيشيان ئَيسكَيك هَيندةي و
لةدروســـتكردني بةكاردةهَينرَين كة 
كة بةرطةي ةكةي،

َ
بال ثةيكةري فِرؤكةو

طةرمي زؤر و نزم زؤر طةرمـــاي ثلةي
دةطرن. سيليزي ثلةي 900 تا بةرز

كة   Kraft كارطـــةي هةروةهـــا
خواردةمةني بةدروستكردني تايبةتة
خةريكيدروستكردنيخواردنةوةيةكي
دةتوانيت نزيكانة بةم كراوة، ثرؤطرام
و تام هيض كة بكـــِري خواردنةوةيةك
تةنؤضكة لةثَيكهاتةيدا نيية، بؤنَيكي
لةناو كاتَيك هةية، بؤن و تام نانؤكاني
بةثَيي دادةنرَيت، مايكرؤوةيظ فِرني
دياري خـــؤت كة جياواز لةرةلـــةري
دةبَيتة لةرةلةرَيك لةســـةر دةكةيت،
لةرةلةرَيكي لةســـةر  ليمؤ شةربةتي
ضةند سَيوو شـــةربةتي دةبَيتة ديكة

ديكة. شةربةتَيكي
و لةبيست يةك و لةسةدةي بيست
ئامَيرةكان لةوانةية داهاتوودا ي

َ
ســـال

كة هةبَيت، قةبارةيـــان بضوكرتيـــن
ناطاتة درَيذيان ئامَيرانة لةم هةزارةها

يةك  تةنيشت لة ئةطةر 10 سانتيمةتر
تةكنيكي نانؤييةوة و بةهؤي دابنرَين
لةوانةيـــة كـــة دةكرَيـــن دروســـت 
لةثي لةناو ئامَيـــر زؤر ذمارةيةكـــي

بَيتةوة. جَيطةيان مرؤظدا دةستي
كؤمثانياي كردارييـــةوة لةِرووي

ي 1990 ثيتةكاني 
َ
لةسال IBM تواني

IBM بةهـــؤي 35 طةردي  وشـــةي
بةلورةي لةســـةر زينؤنةوة توخمـــي
وردبيني كردارةدا لةم بنوسن، نيكل

طةرديلةييان بةكارهَينا.
ضةنديـــن نانؤيـــي تةكنؤلـــؤذي
ســـوود كـــة هةيـــة بةكارهَينانـــي
لةهةموو دةطةيةنَيت بةمرؤظايةتـــي
سةدةي ِرابردوو ئةطةر بوارةكاني ذيان
سةدةي ئةوا بَيت، ترانزستؤر سةدةي
تةكنؤلؤذي نانؤيي ســـةدةي داهاتوو
طؤِرانكاري بةتةواوي جيهان و دةبَيت
شؤِرشـــي ضؤن وةك دَيت بةســـةردا
بةسةر جيهاندا ثيشةسازي طؤِرانكاري

هَينا.

حةمةِرةزا بةهجةت وةرطَيِراني:
سةرضاوة:

 www.wikipedya.com

طؤراني بؤ k3ميوزيك
بازرطانيية لةماركة يةكَيكة كة جنكس
تايبةتمةندةكان لةبواري بةرهةمهَيناني
تـــي

َ
لةخؤرهةال ذمارةيـــي  ئامَيـــري

ئةفةريقـــا باكـــوري و ناوةِراســـت
ثَيكةرَيكي ئيش دواييةدا لةم ِرايطةياند
MP3ي تايبـــةت بةطرتةي ظيديؤيي
K3 داهَينـــاوة. ميوزيـــك لةجـــؤري

K3 بةنوَيرتيـــن  ميوزيكـــي ئامَيـــري
كة دادةنرَيت جنكس ةي

َ
كؤمةل ئامَيري

ببينَيت لَي ضَيذي دةتوانَيت بةكارهَينةر
خَيرايي بةكارهَيناني، ئاساني و وَيِراي
يان بطريَيت لةميوزيك طوَي دةتوانرَيت
وَينة يان ظيديؤيي طرتةي تةماشـــاي
ي

َ
كريستال شاشةيةكي لةســـةر بكرَيت

بةديزاينَيكي  و 1.44 ئينج بةثَيوانةي
و دروســـتكــــراوة ســـةردةمييـــانة
و ةكةي بةكارهَيناني ئاســـانة

َ
كؤنرتؤل

بَيت باش ئامَيرَيكي وادةكات ئةمانةش
ضوويت هةر كوَييةك و بؤ طواستنةوة بؤ
 خؤتـــدا بيبةيت، بةئاســـاني

َ
لةطـــةل

و دةطوَيزرَينةوة لةسةري مةلةفةكان
و طونجاوة يادةوةرييةكةشـــي تواناي
بؤ ديكةشي يادةوةري كارتي دةكرَيت

زيادبكرَيت.
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لةماندووبوونَيكي بريتيية شةكةتي
وةك دةروونـــي يـــان جةســـتةيي
رووداني بةرامبـــةر ثةرضةكردارَيـــك
راســـتةقينة ضةنـــد طريوطرفتَيكـــي
زؤر لةذيانـــدا، ثَيشـــبينيكراو يـــان 
ضةند ِرووداني بةهـــؤي كي

َ
جـــار خةل

دووضاري لةذيانياندا طةورة رووداوَيكي
وةك دةبنةوة، طةورة شـــةكةتييةكي
خوشـــك، برا، باوك، مردنـــي دايـــك،
خؤشةويست، يان كةســـَيكي َيك

َ
مندال

لةدةستداني يان تةآلقدان بةهؤي يان
دةرفةتَيـــك لةدةســـتداني كار يـــان
داهاتووةوة بةذيانـــي  ثةيوةندي كة 
لةاليةن زؤرداريي بةهـــؤي يان هةية
كة نزيكةوة هاوِرَييةكي خزمَيك يـــان
وةك هةروةها دةكرَيت، كةســـة لةو 
طرفتةكاني كَيشـــةو بؤ كاردانةوةيةك
ئؤتؤمبَيـــل لَيخؤِرينـــي وةك ِرؤذانـــة
يـــان زؤردا غييةكـــي

َ
لةنـــاو قةرةبال

يان كةسَيكةوة لةاليةن هةراسانكردن
سوكةوتيثؤليسيهاتوضؤ،

َ
بةهؤيهةل

كةمة كارةكةيدا لةبواري ئةزموني كة

دةكرَيت طرذومؤنةو..هتد كةسَيكي يان
لةمانة جطة رووبدات، شـــةكةتبوون
شـــةكةتي دووضاري كي

َ
خةل دةكرَيت

رووبةِرووبوونةوةي لةكاتـــي ببنةوة
هةروةها سةر ذيانيان، بؤ هةِرةشةيةك
دووضاري مرؤظَيـــك هةموو دةكرَيـــت
هةست دةكات كاتَيك ببَيت شةكةتي 
ناتوانَيت بؤتةوةو كَيشةيةك دووضاري

دةربضَيت. لَيي
و دأل لَيداني شـــةكةتيدا لةكاتـــي
و خوَين ثةســـتاني بةرزبوونـــةوةي
سســـتي بريكردنةوة، و دةمارطـــريي
ةكردن

َ
هةل زؤربوونـــي و زيـــاددةكات

بةهؤي ئةويش كاركردنـــدا لةبـــواري
بري ضِركردنةوةي توانـــاي نةبوونـــي
زياددةكات شةكةتي كاركردن لةسةر
ببَيتةهؤي كةمخةوي لةوانةية شةكةتي
لةكاردانةوةكاني يةكَيك نيطةراني، و
لـــةدابِرانـــي بريتييـــة  شـــةكـــةتي
و هةستكردن بةبَيتوانايي يةتي

َ
كؤمةال

لةخؤطونجاندندا.
شةكةتي هؤكارةكاني

ثةســـتانَيكي بةهؤي شـــةكةتي

مرؤظ دروست لةشي دةرةكي بؤسةر
ئةو لةتواناي طةورةترة دةبَيت، كـــة
بايؤلؤذييةكان طؤِرانكاريية وةك كةسة
بارودؤخيذيان و بارودؤخيدةوروبةر و

هةستيارةكان. و ضاالكيية ِرةفتار و
بـــايؤلؤذييةكــــان طؤِرانكارييـــة
مرؤظ جةســـتةيي كار لةبارودؤخـــي
شـــةكةتي و نةخؤشـــي دةكةن، كة
بارودؤخي دةطرَيتـــةوة، جةســـتةيي
فشـــارانةي لةو بريتيية دةوروبةريش
وةك دَين، مرؤظةوة لةضواردةوري كة
و زؤر غـــي

َ
قةرةبال و هةراســـانكردن

سروشتييةكان، كارةساتة و هةذاري
رووداوة ذيانـــة بارودؤخي هةرضـــي
وةك لةخؤدةطرَيـــت طورضكـــرِبةكان
يان ذيان هاوِرَييةكي نزيـــك مردنـــي

نامؤدا. كةسانَيكي لةنَيو
كة ِرةفتارانةي بـــةو ســـةبارةت
جطةرةكَيشان شـــةكةتي دةبنةهؤي
ضاالكيية هةرضـــي و كةمخؤراكييـــة،
ئةنجامداني وةك هةستيارةكانيشـــة
ســـووربوون يـــان تاقيــــكردنـــةوة 

مةعدةنووس
شةكةتي   بؤ ضارةسةرة  باشرتين
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سةركةوتن بةدةســـتهَيناني لةســـةر
تَيدا ملمالنَيي كـــة لةثَيشـــرِبكَييةكدا

بَيت.
كارناكاتة شَيوة بةيةك شـــةكةتي
لةوانةيـــة مرؤظَيـــك، ســـةر هةمـــوو
كةســـَيك لةبارودؤخَيكـــي تايبةتـــدا
لةكاتَيكدا لةهةمان بةئارامي بمَينَيتةوة
نيشانةكاني ديكة كةسَيكي بارودؤخدا
دةبَيت. ديار ثَيوة بةِرووني شةكةتي
تةنيـــا جياوازييةكةيـــان لةوانةشـــة
هةست وا يةكةم كةسي كة لةوةدابَيت
بارودؤخةكةي ـــي

َ
كؤنرِتؤل كة دةكات

بةبةرةنطاربوونةوةيةكـــي كـــردووة
تيايدا دةبَيت باوةِري واية كة دةزانَيت
كةسي لةكاتَيكدا بَيت، ســـةركةوتوو
ي

َ
كة كؤنرِتؤل هةســـت دةكات دووةم

هةِرةشةيةكي دووضاري لةدةستداوةو
تةنيا دةيةوَيت و بؤتةوة مةترســـيدار

بَيت.
َ
هةل لةبةرةنطاربوونةوةكة

ثةيوةنديدارةكان نةخؤشيية

ـــةرةوةكان
َ
لَيكــؤل و ثزيشـــك

زؤر وايـــة كة شـــةكةتي باوةِريـــان
جؤري ضةنديـــن بـــؤوة و دووبـــارة
زؤركات لَيدةكةوَيتـــةوة، نةخؤشـــي
ةكان،

َ
ِريخؤل و هةناو نةخؤشـــييةكاني

طرَي دوانزة بريني وك بريني طـــةدةو
بةشـــةكةتي ـــؤن

َ
كؤل و هةوكردنـــي

دأل لَيدانـــي هةندَيجـــار دادةنرَيـــت،
تةي

َ
جةل زؤرجاريـــش و تَيكدةضَيـــت

زؤرةوة شـــةكةتييةكي دأل بةهـــؤي
دةبَيتةهـــؤي هةروةهـــا ِروودةدات.
لـــةش تـــوانـــاي كةمكــردنـــةوةي
نةخؤشييةكان، لةبةرةنطاربوونةوةي
ئةنفلؤنزا وةك نةخؤشييةكاني ضونكة
لةســـةر لَيـــوي نةخؤش و هربس كة
هةندَيـــك هةروةهـــا  دةردةكةوَيـــت

شـــَيرثةنجة نةخؤشـــي لةجؤرةكاني
لَيدةكات. كاريان شةكةتي

بةسةرفكردني ثَيويســـتي مرؤظ
شَيوازي باشكردني بؤ هةية وزة بِرَيك
زؤر شـــةكةتي م

َ
خؤي، بةال كاركردني

لَيدةكةوَيتةوة، نَيطةتيظانةي ئةنجامي
بةدواي لةذياندا كـــي 

َ
خةل لةبةرئةوة

بةرةنطاربوونـــةوةي بـــؤ ِرَيطايـــةك
كةس هةندَيك دةطةِرَيت، شـــةكةتيدا
لةثشـــوودان تايبةتـــي شـــَيوازَيكي
ناو ضوونـــة وةك دةكـــةن، ثةيـــِرةو

تَيِرامان. ةتي
َ
حال

ةتةكاني
َ
حال دةكرَيـــت هةروةهـــا

لةِرَيي ئةويش كةمبكرَيتةوة شةكةتي
بريكردنةوةلةوبابةتانةيكةدةبنةهؤي
جياواز. بةِرَيطةيةكي بةآلم شةكةتي، 
كي كاريطةري

َ
خةل بؤنموونة: دةكرَيت

ئةويـــش كةمبكةنـــةوة شـــةكةتي 
خؤي وةك رووداوةكان كردني

َ
بةقبول

حةز بةثَيضةوانةي ئةطـــةر لةكاتَيكدا
هةروةها بوو، ئةوانةوة و ئـــارةزووي
ضاك خواردني و وةرزش ئةنجامدانـــي

لةشةكةتي كةمدةكةنةوة. زؤر
هةندَيك بةخواردني ئاماذة لَيرةدا
هةندَيك خواردنةوةي و جؤر خـــؤراك
دةدةين طيا طذو و ميوة ئاوي جؤري
بؤ هةية باشـــيان كاريطةرييةكي كة 

بةشةكةتي. هةستكردن ِرةوينةوةي
ثياز

هةية خؤي تايبةتمةندَيتي ثيـــاز
لةنةخؤشي، زؤرَيك لةضاككردنةوةي
كاري َيـــت، 

َ
دةثال خوَيـــن ضونكـــة 

دةرداني و سووِري خوَين رَيكخستني
شـــةكةتي و ئارةق ميـــز و البردنـــي
دذ ثيـــاز هةروةهـــا ئةنجامـــدةدات.
بةذمارةيةكي دذ ـــةو 

َ
دل تـــةي

َ
بةجةل

بةسوودة بةكرتياية، جؤرةكاني زؤري
لةنةخؤشي زؤرَيك ضارةسةركردني بؤ
خواردني قرمـــزي، تاي و ســـييةكان
مامناوةند قةبـــارة ثيازَيكي تةنيـــا
يةكَيكي و بةيانيان خواردنـــي لةطةأل
نيوةِروان نانخواردنـــي لةطةأل ديكـــة
بةلةش زؤر ســـوودَيكي يـــان ئَيواران
بةرطري دروستكردني بؤ دةطةيةنَيت

هَيز. و
سَيو

تةندروســـتييةوة لةِرووي ســـَيو
ميـــوة جؤرةكانـــي بةباشـــرتين
كاتدا لةيةك ســـَيو ضونكة دادةنرَيت،
قةبزي سَيو ضارةسةريشـــة. و خؤراك
و الدةبات منداآلن لةالي ســـكضوون و
ئازارةكاني كةمكردنةوةي دةبَيتةهؤي
ضاالك جطةر ذنان، مانطانةي سووِري
دةرةوةو فِرَيدةداتة غةم

َ
بةل و دةكات

ئازارةكانـــي و دةكات ضـــاالك دأل 
ثارَيزطاري كةمدةكاتـــةوةو دةمـــار
هةســـتكردن و دةكات لةدةمارةكان
الدةبـــات. هيالكـــي و بةشـــةكةتي
بؤ ئازارةكاني زؤر بةسوودة هةروةها
ِرؤذانة دةردةشا، نةخؤشي و ِرؤماتيزم
تةنيا سَيوَيك كاريطةرييةكي خواردني
لةناوبردني لةكةمكردنةوةو هةية زؤري

شةكةتي.
هةنطوين ِرةشكة لةطةأل

ذمارةيةكي ضارةســـةري ِرةشكة
وَيِراي دةكــــات نـــةخؤشـــي زؤري 
شـــةكر ِرَيـــذةي كةمكردنـــةوةي 
و شـــري زؤركردني و لةنـــاو خوَينـــدا
زؤري ذمارةيةكي بةرةنطاربوونةوةي
بةشَيوةيةكي لةهةمانكاتدا نةخؤشي،
كةمدةكاتةوة، شـــةكةتي  بةرضـــاو
ِرةشـــكةدا لةطةأل كة هةنطوينةي ئةو
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تةواوتر ِرةشكة  ســـوودي دةخورَيت
ئامادةكردنةكةشي شَيوازي دةكات،
كيلؤ نيو نزيكي لةوةرطرتني بريتيية
و ثاككردنةوةي و ي

َ
خؤمال لةِرةشكةي

لةقووتوويةكدا داناني و هاِريني ثاشان
ثاشان بَيت، تؤخ ِرةنطي واية باشرت كة
مامناوةندي كةوضكَيكـــي قةبـــارةي
ضَيشـــتي كةوضكَيكي نـــاو دةكرَيتة
جوان ثاشـــان ثوختةو هةنطوينـــي 
هةرذةمَيك لةثـــاش و  تَيكدةدرَيـــت

دةخورَيت. خواردن
هةميشةبةهار

بةرزييةكةي كة لةطيايةك بريتيية
دةبَيـــت. نيوَيـــك نزيكـــةي مةتـــرو
دةضَيت، بابونج لةطيـــاي تاِرادةيةك
و كيميايـــي لةثَيكهاتـــةي م 

َ
بـــةال

هةية. جياوازييان كاريطةريياندا
طيـــاي ِراســـتةقينةي شـــوَيني 
م

َ
بةال ضينـــة، تي

َ
وال هةميشـــةبةهار

دةضَينرَيت. جيهاندا لةزؤربةي ئَيستا
بةكاردهَينرَيت كـــة َئةوبةشـــةي
طول كة سةرةوة بريتيية لةبةشي الي
هؤكارَيكي هةميشـــةبةهار دةطرَيت،
ثاككةرةوةيةو ئارةقكردنةوةو بؤ باشة
و خوَيـــن ثةســـتاني كةمكـــةرةوةي

تاية. دابةزَينةري ساردكةرةوةو
ذاثؤني تاقيكردنـــةوةي ضةندين
كـــة دةريانخســـتووة  ضينـــي  و 
زؤر باخضـــةكان هةميشـــةبةهاري
البردني و خوَين ثةستاني بؤ كاريطةرن
هاوشاني كة خةمؤكييانةي ئازارو ئةو
تاقيكردنةوةكان هةروةهـــا دةبـــن.
كـــة كـــردؤتـــةوة دووثـــاتيـــان
بةسوودة باخضةكان هةميشــةبةهاري

سنطةكوذَي. بؤضارةسةركردني
تي

َ
بةهاريباخضةكانلةوال هةميشة

ةوة
َ
ســـال هةزارةها ضينـــدا لةثَيـــش

خواردنةوةيـــةك وةك بةكارهاتـــووة
بةيةكَيك هةروةهـــا ضارةســـةر، بؤ 
بـــؤ باشـــةكان لةدةرمانـــة طياييـــة
دةذمَيردرَيت. شـــةكةتي ضارةسةري
بريتييـــة بةكارهَينانيشـــي ِرَيطـــاي
هةميشـــةبةهار ي

َ
طول كردني

َ
لةتَيكةل

بكرَيتةناو و ضَيشت بةكةوضكَيكي ثِر
بةباشـــي طةرمةوةو كوثَيـــك ئـــاوي
شةكري كةوضكَيك ثاشان و تَيكبدرَيت
هةنطوين تَيدةكرَيـــت، ئةطةرهاتـــوو
هةروةها باشـــرتة. ئةوا بةكارهَينـــرا
تَينةكرَيـــت شـــةكرةكةي دةكرَيـــت
شةكرةي نةخؤشي كةســـةكة ئةطةر
ِرؤذانة خواردنةوةيـــة هةبـــوو. ئـــةم
لةئَيواراندا لةبةيانيانداو جارَيك جارَيك

ضوارهةفتة. بؤماوةي دةخورَيتةوة
مةعدةنووس

مةعدةنووس ِراستةقينةي شوَيني
ســـثي دةرياي تي

َ
خؤرهةال ئةوروثاو

لةزؤربةي ئَيســـتا م
َ
ناوةِراســـتة، بةال

بـــةشـــة دةضَينرَيت. جيهاندا تاني
َ
وال

بريتييـــة بةكارهـــاتووةكــانــيشـــي
تؤوةكةي. و ِرةطةكةي و كان

َ
لةطـــةال

ثَيكهاتةكاني لة مةعدةنوسثَيكهاتووة
فالفونيدةكان و

َ
ئةبيول و مرييستيسن

و كومارينـــةكان و فتاليـــدةكان و 
A,C,E، هةروةهـــا ظيتامينةكانـــي
وةك كانزاكانـــي زؤري ِرَيذةيةكـــي
تؤوةكـــةي تَيدايـــة. ئاســـن-ي 
كاريطةرييةكي زؤري هةية بؤئاســـاني
بةكاربهَينرَيت دةكرَيـــت و ميزكـــردن
دةردةشا نةخؤشي بؤضارةسةركردني
ضونكة جومطـــةكان، هةوكردنـــي و 
فالفؤنيدةكاني ماددةي مةعدةنووس
ماددة بةباشـــرتين ئـــةوا تَيدايـــة،

هةوكردن دذايةتيكردني بؤ دادةنرَيت
ئةو هةروةهـــا و دذة ئؤكســـيدبوون،
باش بةماددةيةكي تيايداية كة ِرؤنةي
و ناوسك طازي بؤدةركردني دادةنرَيت
ةكان

َ
ِريخؤل بةتايبةتي ثَيضثياداهاتني،

سك. ئاوساني و
سةوز مةعدةنووســـي لةكاتَيكدا
بؤ دادةنرَيـــت مـــاددة بةباشـــرتين 
ضونكة دةسكَيك ِرَيطرتن لةشةكةتي،
شـــتنةوةو ثـــاش مةعدةنـــووس
ناو دةكرَيتة بةجواني ثاككردنـــةوةي
و نيوةِروان  ذةمي

َ
لةطـــةل تةوةو

َ
زةال

دةســـكَيك تاكة و دةخورَيت ئَيواراندا
ثَيويستة بةآلم دةكات، ِرؤذَيك بةشي
دووطيانةوة ذنـــي لةاليةن تؤوةكةي

بةكارنةهَينرَيت.
طذنيذ

دةطاتة بةرزييةكةي ِرووةكَيكـــة
50سم،شوَيني ِراستةقينةي دةكةوَيتة
خؤرئاواي ئاسيا، باشـــووري ئةورثاو
جيهاندا تاني

َ
وال لةزؤربةي ئَيستا م

َ
بةال

بةكارهاتووةكانيشي بةشة دةضَينرَيت.
كة ِرؤنةكةي، تـــؤو و

َ
لةطةال بريتيية

دةردةهَينرَيت. لةتؤوةكةي
بةرفراوان بةشـــَيوةيةكي طذنيـــذ
ئةفريقيـــاو باكـــووري لةئاســـياو

 
َ

2000 سال لة لةزياتر بةر ئةوروثادا
يةكَيك و وةك لةمةوبةرةوة بةكاردَيت
لةبةهاراتـــة بةناوبانطةكان بةكاردَيت
ثَيضكردني ســـك كة دذ بةئاوســـاني
ـــةكان

َ
ِريخؤل طـــرذي ةكانـــةو

َ
ِريخؤل

بؤنـــي هةروةهـــا كةمدةكاتـــةوة.
بةتايبةتي َيت

َ
ناهَيل ناودةم ناخؤشـــي

سري. خواردني لةثاش
بريتيية بةكارهَينانيشي شـــَيوةي
طذنيذ بةري نيوكيلـــؤ بِري لةهاِرَيني
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كة لةناو شوشـــةيةكدا، طرتني
َ
و هةل

ثاشان و بَيت ِرةنطاوِرةنط واية باشرت
بطريَيت. دةكرَيت

َ
هةل سارددا َلةشوَيني

لةطةل مامناوةندي بةكةوضكَيكي ثِر
دةكرَيت و بخورَيـــت ئَيواراندا ذةمي
ضونكة بيت، لةخواردنـــي بـــةردةوام

ناطةيةنَيت. زيان
بابونج

درَيذييةكةي طياييـــة ِرووةكَيكي
شـــوَيني  50 ســـم، نزيكةي دةطاتة
خورئاواي دةكةوَيتـــة ِراســـتةقينةي
لةزؤربةي ئَيســـتا م

َ
بـــةال ئةوروثـــا،

دةضَينرَيت. جيهاندا تاني
َ
وال

بابونجـــي هةيـــة دووجـــؤري
مانيي، بةشـــة

َ
ئةل و بابونجي رؤماني

و
َ

لةطول بريتيية بةكارهاتووةكةشـــي
ضارةســـةرَيك وةك بابونج ِرؤنةكةي،
بةكاردَيـــت، هـــةرس بؤكؤئةندامـــي
ِرشـــانةوةو و نجدان

َ
هَيل دذي ضونكة

طرفتي هةرســـكردن و لةدةســـتداني
دذي هةروةها خواردنـــة، ئارةزووي

ماسولكةكانة. طرذبووني
وي

َ
بةكـــوال خـــؤي وةك بابونـــج

كردني
َ
بةتَيكةل ئةويـــش بةكاردَيـــت،

ـــة
َ
طول طـــةورةي كـــةوضكَيــكـــي

ثِر ثةرداخَيكي
َ

لةطةل وشككراوةكةي
دةقيقة و بؤماوةي ثَينج طةرم لةئاوي
دةخورَيتةوة و ثاشان رَيت

َ
بةجَيدةهَيل

جـــؤرة هيـــض كردنـــي
َ
بةبـــَي تَيكةل

خواردنةوةشي شريينكةر. ماددةيةكي
و ذةمـــي بةيانيان ثـــاش يةكجـــارة
ناشـــبَيت ثَيش خةوتن و جارَيكيـــش
ثَيويســـتة هةروةها بَيت، لةوةزياتر
ِرَينمايي بةبَي بابونجي بؤنـــدار ِرؤني

بةكارنةهَينرَيت. شارةزا كةسَيكي
قةسعني

طرنطةكان لةِرووةكـــة يةكَيكـــة
ضارةسةرَيكي ثزيشكييةوةو لةِرووي

نـــاودةم هةوكردني  بـــؤ  زؤرضاكـــة
مانطانـــةو ســـووِري تَيكضوونـــي و 
خــةمؤكييـــة. و بـــةشـــةكةتي دذ 
لةناوبةري بؤنخؤشكةرو  ثاككةرةوةو 
و ئســـرتؤجني دروســـتكةري و طازات

ئارةقكردنةوة. كةمكةرةوةي
بريتيية بةكارهَينانيشي شـــَيوةي
طةورة كةوضكَيكـــي كردنـــي

َ
لةتَيكةل

نةهاِراوبَيت، م
َ
بةال قةسعني، ي

َ
لةطةال

طةرم، ثاشان ئاوي  ثةرداخَيك
َ

لةطةل
ثةرداخةكة و دةكرَيت و

َ
تَيكةال جوان

دادةثؤشرَيت  10-5 دةقيقة بؤماوةي
تةنيا ئاوةكةي دةخورَيتةوة، دواتر و
ذةمي ثاش بةكارهَينانةكةشي جارَيك
ديكةش جارَيكي بةيانيان و خواردني
ماوةي نابَيت دةبَيـــت، خةوتن ثَيش
هةفتة لةضـــوار بةكارنةهَينانةكـــةش
ِرةضاوكردني

َ
لةطةل تَيثةِربكات، زياتر

ذني دووطيانةوة، لةاليةن بةكارهَيناني
لةبارضووني ببَيتةهؤي لةوانةية ضونكة

ةكة لةمانطةكاني يةكةميدا.
َ
مندال

طوَلة ئازار
كةبةرزييةكةي ترَيداية لةشَيوةي

ســـَيفاقةو  كاني
َ
طةال 9 مةتر. دةطاتة

شوَيني نةخشدارن. و جوان ةكاني
َ
طول

دةكةوَيتة ِرووةكةكـــة ِراســـتةقينةي
يةكطرتووةكاني وياليةتة باشـــووري
و ناوةِراســـت ئةمريكاي ئةمريـــكاو
ئةمِرؤ م

َ
باشـــوور، بـــةال ئةمريـــكاي

لةكيشوةري بةرفراوان بةشَيوةيةكي
يادا

َ
ئيتال تي

َ
لةوال ئةوروثادا، بةتايبةتي

جطة ِرووةكةكة، بةشـــةكاني هةموو
ِرووةكة ئةم بةكاردَيت. لةِرةطةكةي،
و بةكاردَيـــت وةك ئارامكةرةوةيـــةك
ضارةســـةرَيكي و خةوتن دةبَيتةهؤي

بَيتاقةتي  و شةكةتي و ةذان
َ
شل بؤ باشة

كةمدةكاتةوة. دةرووني و لـــةدذواري
ةتَيكي

َ
حال بؤضةند بةكاردَيت هةروةها

بةرزبوونـــةوةي و ِرةبـــؤ تايبةتـــي
خوَين. ثةستاني

طرنطرتين كاريطةرييةكاني بريتيية
ةذان،

َ
شل و ثةشؤكي لةكةمكردنةوةي

دةكرَيتـــة مامناوةنـــد كةوضكَيكـــي
بؤماوةي طةرمةوةو ئـــاوي ثةرداخَيك

ثاشـــان  و رَيت
َ
بةجَيدةهَيل 5 دةقيقة

ذةمي لةكاتي رؤذانة و َيورَيـــت
َ
دةثال

جارَيكي دةخورَيتـــةوةو بةيانيانـــدا
دةخورَيتةوة. خةوتن ثَيش ديكةش

طةرمياني نيطار وةرطَيِراني:
سةرضاوة: 

www.health.aljayyash.
net.com

نةضَيتةوة شتت لةبري با بخؤ توو
نـــوَي زانســـتي ينةوةيةكـــي

َ
لَيكؤل

خواردنـــي تـــوو دةكات ئاشـــكراي
بةرز بـــؤ دةدات مـــرؤظ يارمةتـــي
ماوةيةكي بـــؤ بةئاطايي كردنـــةوةي
ي

َ
ئةقل تةندروستي ثاراستني و كاتي

ماوةيةكي درَيذخايةن. بؤ
خواردني كرد تَيبيني ينةوةكـــة

َ
لَيكؤل

تواناي طرام لةتـــوو بـــِري دووســـةد
 %20 ضِري بةِرَيذةي بري و بةئاطايـــي
زيـــاد دةكات. ِرؤذَيكـــدا لةمـــاوةي
لةزانكؤي كة ينةوةكة

َ
لَيكؤل هةروةها

ئةنجامـــدراوة لةبةريتانيـــا ريدنـــج 
بةردةوامي بةكارهَيناني ِروونيكردةوة
نـــوَي دةبَيتةهـــؤي ئـــةم ميوةيـــة
كة بةشـــةي مَيشـــك ئةو كردنةوةي

بةيادةوةرييةوة. بةندة
دةيلي ِرؤذنامةي ديكـــةوة لةاليةكي
توو كة ئاماذةيدا بةريتاني تيلطراف-ي
بـــة كةمـكردنةوةي هةية ثةيوةندي
تــووشـــبوون مـــةترســـييةكانـــي
شَيرثةنجة و

َ
دل بةنةخؤشـــييةكاني

كةمكردنةوةي بـــؤ توانـــاي وَيـــِراي
ستي

َ
بةرهةل و بوون نيشـــانةكاني ثري

دةركةوتنيان. زوو كردني
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مايكرؤييـــةكان شـــةثؤلة وزةي 
زيندةوةران بةشانةكاني زؤر زيانَيكي
لةشـــي بـــةر كاتَيـــك دةطةيةنَيـــت
شـــانةكاني دةكةوَيت، زينـــدةوةران
ئةو لةوزةي زؤر بةشَيكي زيندةوةران
كةمي بةشَيكي و دةمذن

َ
هةل شةثؤالنة

دةدةنةوة.
بؤ خانانةش ئـــةو تواناي مذيني
بةِرَيذةي َوزةي شـــةثؤلةكة بةنـــدة
و لةطةل شـــانة زيندووانـــةدا ئاو لةو
ئةطةر ديكـــةدا، هـــؤكاري يك

َ
كؤمةل

ئةوا زؤربَيت شـــانانةدا لةو ئاو ِرَيذةي
وزةي مذيني

َ
هةل زياتريان بؤ توانايةكي

شـــانةكاني واتة دةبَيت تيشـــكةكان
تواناي خوَين و ليمفةكان و ماسوولكة
زياترة، تيشـــكانةيان ئةم مذيني

َ
هةل

كةمرت ِرَيذةيةكي شـــانانةي ئةو م
َ
بةال

ئةم مذيني
َ
توانـــاي هةل تَيداية ئاويان

و ئَيسك وةك كةمرتة، تيشـــكانةيان
شانةكان. ضةوريية

خراثةكاني كاريطـــةرة زانايـــان
كردووة مايكرؤييةكانيـــان شـــةثؤلة

كاريطةرييـــة بةشـــةوة بـــةدوو 
ديكة كاريطةرييةكاني و طةرمييةكان

فسيؤلؤذييةكان. كاريطةريية واتة
كاريطةريية طةرمييةكان

شةثؤلة زؤر بِرَيكي كة مرؤظ لةشي
وةردةطرَيـــت كارؤموطناتيســـيةكان
ثلـــةي مايكرؤييـــةكان بةتايبةتـــي
ضونكة بةرزدةكاتةوة، لـــةش طةرمي
لةلةشي مذراوة

َ
هةل تيشكة ئةو وزةي

- شاراوة وزةيةكي بةشَيوةي مرؤظدا
لةشدا شانةي لةطةردةكاني ماتةوزة-
بةهؤي دةبَيت ئةمـــةش دةمَينَيتةوة
طةردةكاني بةريةككةوتني زيادبووني
ثلةي طةرميان بةمةش شانةكاني لةش

دةبَيتةوة. بةرز
دةردةكةوَيت بؤمان بةمشـــَيوةي

لةمـــاوةي   Xتيشـــكي وةرطرتنـــي 
لةشي بؤ زيانبةخشـــة ضةند  كورتدا
بةشةكاني وَينةطرتني لةكاتي مرؤظ،
ماوةيةكي بؤ كاريطةرييةكةي لةشـــدا

دةمَينَيتةوة. درَيذخايةن
ثلةي بةرزبوونـــةوةي  هةرضـــي

مذيني
َ
لةشي مرؤظة بةهؤي هةل طةرمي

تيشـــكة و كورتـــةكان شـــةثؤلة 
ئةم لةسةر كارؤموطناتيســـييةكانةوة

بةندة: خوارةوة هؤكارةي ثَينج
كورتةكة شـــةثؤلة لةرةلةري  .1
وزةي مةترسيدارترة بةرزتربَيت تا -
جَيطـــري ح: كاتَيـــك ل، تيشـــك = ح
تيشـــكةكةية لةرةلةري ل: بالنـــك،

(شةثؤلةكة).
مذيني

َ
هةل بؤ خايةنـــراو 2. كاتي

تا كاتَيكي زياتر شانةكان تيشكةكة، كة
و كاريطةريي مـــذن

َ
هةل ئةو تيشـــكة

بؤماوةيـــي زياتر و كاتي مةترســـي
دةبَيت.

وزةي ِرووبـــةرةي  ئـــةو  .3
بة(ملي بةردةكةوَيت زياتر تيشكةكةي

وات/سم2).
و زيندووةكة شـــانة 4. جـــؤري

سيفةتةكاني.
شـــانة زيندووةكـــة 5. توانـــاي
ئـــةو طةرمييةي ثَيكردني وة

َ
بؤ بـــال

بةهؤي بووة لةتيشـــكةوة دروســـت

مةعروف* محةمةد عةُّـ حةمة

مايكرؤييةكان شةثؤلة كاريطةري
زيندةوةران   ذياني لةسةر
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خوَينةوة. سوِري
بةرزبوونةوةي خراثي كاريطـــةري
تيشـــك بةهـــؤي طةرمـــي ثلـــةي 
هةست لةش كة لةوةداية وةرطرتنةوة
طةرمييةكة ثلـــةي بةبةرزبوونةوةي
زيندووةكاندا يي شانة

َ
لةقوال كة ناكات

زيندةوةران ضونكة لةشي ِروودةدات،
دةرةكي طةرمـــي هةســـت بةثلـــةي
م

َ
بـــةال ثَيســـتةوة، دةكات بةهـــؤي

شـــانة طةرمي ثلةي بةرزبوونـــةوةي
بةهؤي لةش نـــاوةوةي زيندووةكاني
و مايكرؤييةكان تيشـــكة وةرطرتني
ئةو لةوانةية كارؤموطناتيسييةكانةوة
بيسووتَينَيت و بةرَيت لةناو شـــانانة
زينـــدةوةرة ئـــةو ثَيـــش ئـــةوةي

بكات. بةوة هةست ِراستةوخؤ
ثَيشةوة دَيتة ثرســـيارَيك لَيرةدا
لةوانةش زيندةوةرةكان لةشـــي ئايا
ئةو طةرميية ضـــؤن دةتوانَيت مرؤظ
زياني و ثَيبكات وة

َ
بال دروســـت بووة

نةدات؟ شانانة لةو زؤر
ئةو خوَينـــةوة بةهـــؤي ســـوِري
طةرميية ثلـــة ئةو دةتوانن شـــانانة
تيشـــكةكةي بةشـــةي ئةو بةرزةي 
ئةو و خوَين بةركةوتووة كةمبكةنةوة
لةش بؤ شوَينةكاني ديكةي طةرميية
لةناوضووني ئةطةري بةمةش دةبات،
دةكاتةوة. كةم شوَينة ئةو شانةكاني
خوَين كة دةطةيةنَيت ئـــةوة ئةمةش
لةش وةرطرتنـــدا تيشـــك لةكاتـــي 
لةسنورَيكي بةمةرجَيك سارددةكاتةوة
طةرمي دياريكراودا بَيت، ضونكة بِري
زياتر ئةطةر شوَينةدا لةو بوو دروست
بةهؤي ساردبوونةوةي لةتواناي بَيت
طةرمي ثلةي ئةوا خوَينةوة ســـوِري
وةرطرتووة زؤر تيشكي شوَينةي ئةو

ثَيش شـــانةكان لةناودةضن لةوَيـــدا
ساردي بتوانَيت خوَين سوِري ئةوةي

بكاتةوة.
لَيدةكرَيت زؤر مةترسي شوَينانةي ئةو

تيشك بةركةوتني بؤ

ضاو يةكةم:
لةضاودا خوَين سوِري لةبةرئةوةي
ضاو كة هاوَينةي بةتايبةتي الوازة زؤر
ناطاتَي خوَيني موولوولةكاني بؤرييـــة
بؤ هةية توانايةكـــي زؤر الوازي بؤية
وة ثَيكردني ئةو طةرمييةي بةهؤي

َ
بال

بؤية بووة تيشكةوة دروست وةرطرتني
كة تيشكة مايكرؤييةكان مةترسيدارة
بةربكةوَيت، كارؤموطناتيسييةكانى و
طؤييةكـــةي بؤشـــايية هةروةهـــا
لةرينةوة ئةشـــكةوتَيكي ضـــاو وةك
مايكرؤيية شـــةثؤلة وزةي واية كـــة
ئةمةش و طةورةدةكات وةرطرياوةكة
زياد كوَيربوون و لةناوضوون ئةطةري
هاوَينةي ضاويش بووني

َ
لَيـــل دةكات.

طةرمييةكةوة كاريطةري بةهؤي تةنيا
تيشـــكةكة دةبَيتةهؤي كو

َ
بةل نييـــة

دروســـت لةكردارةكاني تَيكضوونَيـــك
خانةكاني نـــاو ثِرؤتؤثالزمي بوونـــي

ضاو.
بايؤكيميايي طؤِرانـــي لةوانةشـــة
وةك لةهاوَينـــةي ضـــاودا ِرووبـــدات
زيادبوونيِرَيذةيئاويانكةمبوونةوةي
ئةم لةئةنزيمةكان، هةندَيـــك ضاالكي
كة طؤِرانكارييـــة ضاوةِروان كراوانةش
بةهؤي ضـــاودا ِروودةدةن لةهاوَينةي
مايكرؤييةكانةوة شةثؤلة  بةركةوتني
لةسروشـــتي طؤِرانَيـــك لةوانةيـــة
دروســـتبكةن هاوَينةكةدا ِروونييةتي
مرؤظةدا، بةهؤي نابينايي لةو ببَيت و
لةهاوَينةي خراثانة ئةو كاريطةرييـــة

كةروَيشك وةك دا
َ
ئاذةل هةندَيك ضاوي

تووشي و تاقيكراوةتةوة مشـــكدا و 
هةميشـــةيي يان كاتـــي نابينايـــي

كردوون.
طوون شانةكاني دووةم:

لةزينـــدةوةران نَيـــري هةندَيـــك
لوولةكاني تاِرادةيةك مرؤظ لةوانةش
شـــانانة ئةو بؤيـــة خوَينـــي كةمـــة
وة

َ
بال هةيـــة بؤ توانايةكـــي كةميان

ساردكردنةوةي و طةرمييةكة ثَيكردني
لةوةداية ئةمةش مةترسي شانانة، ئةو
دروســـتكةرن و تؤو كة ئةم شـــانانة
تؤوانةوة بةهؤي ئـــةو نةوةي تـــازة
ئةو دووضاري كاتَيك دةبن، دروســـت
ضاالكي بةرهةم دةبن زؤرة طةرمييـــة
بازدان لةوانةية و نامَينَيـــت هَينانيان

ِرووبدات. لةنةوةكاندا
كاريطةريية نا طةرمييةكان

شـــةثؤلة ناطةرمـــي كاريطـــةري
زيندةوةران لةســـةر مايكرؤييـــةكان
نابَيتبةهؤيبةرزبوونةوةيةكيهةست
شوَينانةي ئةو طةرمي ثلةي ثَيكراوي
بِرواش واية و تيشـــكي بةردةكةوَيت
لةئةنجامي كاريطةرييانـــة كـــة ئـــةو
شةثؤلة وزةي ِراستةوخؤي كارلَيكي
شـــانةزيندووةكاني و مايكرؤييةكـــة

بنب. دروست لةشةوة
ينـــةوة

َ
لَيكـــؤل و توَيـــذينـــةوة

لةم كة كلينيكييةكاني و زانستييةكان
 ئةنجام

َ
سال دةيةها بوارةدا بةدرَيذةي

ئةم تيشكانة كة وا دةردةيخةن دراون
بؤماوةييان و فســـيؤلؤذي كاريطةري
سوكةوتي

َ
هةل كاردةكةنةســـةر هةيةو

طيانةوةران.
فسيؤلؤذييةكان كاريطةريية

تيشـــكة بةركةوتنـــي بةهـــؤي 
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تيشكانة وةرطرتني ئةم مايكرؤييةكان و
ضةندةها زيندةوةرانـــةوة لةاليـــةن
وةك فسيؤلؤذي تَيبينيكراوة كاريطةري
فراوانبووني و ضاو هاوَينةي بووني

َ
لَيل

خةستي زيادبووني يان و ضاو بيلبيلةي
سايرؤكســـني ِرذَيني ضاالكي و خوَين
ثلةي بةبةرزبوونةوةي و تووشـــبوون
لةناوضووني و سوتاندن و (تا) طةرمي

و...هتد. لةش زيندووةكاني شانة
لةتاقيكردنةوةكانـــي هةنــدَيـــك
شةثؤلة كة دةريانخستوون تاقيطةكان
كوشندةيان كاريطةري مايكرؤييةكان
ئةمة م

َ
بةال زيندةوةران، هةية لةذياني

شـــةثؤلةي ئةو بِري ســـةر دةكةوَيتة
وزة و بـــِري

َ
لةطةل كـــة وةريطرتووة

كاتةي ئـــةو و شـــةثؤلةكة لةرةلةري
ئةو بؤ لةبةركةوتني كة دةيخايةنَيـــت
مردني زيندةوةرةكة. لةشي شوَينةي
تيشـــكةكةي كة ئـــةو زينـــدةورةش
ئةوةي دةوستَيتةســـةر بةركةوتووة
ضةند لةثلةي تا لةش ثلةي طةرمي كة

دةبَيتةوة. بةرزتر سروشتي طةرمي
طةرمي ثلـــةي  باســـة شـــايةني 
سةط وةك زيندةوةراني سروشـــتيي
لةنَيوان (-41 كةروَيشـــك و و ثشيلة
زيندةوةرة م

َ
بةال سةديية، ثلةي (42

لةنَيوان مشك و جرج وةك بضووكةكاني
مرؤظ37  ســـةديية، (43-42) ثلةي
سةديية، لةوانةشة زيندةوةرةكة ثلةي
بضَيت لةناو ديكة بةكاريطةرييةكانـــي
و فســـيؤلؤذيي كاريطةرييـــة وةك 

دةروونييةكان. ضوونة
َ
هةل

لةســةر تيشــكانة  ئــةم كاريطــةري

هةَلسوكةوتي طيانلةبةران

دووةمدا جيهاني شـــةِري لةماوةي
ثَيداويستيية بؤ ِرادار بةكارهَيناني دواي

ئةوانةي كةشتييةواني و سةربازييةكان
دةكرد لةئَيســـتطةكاني ِرادار ئيشيان
هةواي لةبةردةم ئاسايي بةشَيوةيةكي
طوَيدان بـــَي دةوةســـتان ِرادارةكاندا
ئةو شـــةثؤلة خراثـــي بةكاريطـــةري
وةريدةطرت. لةشيان كة مايكرؤييانةي
ثزيشكييةكان ثشكنينة  بةهؤي  م

َ
بةال

كة دةركةوت تاقيطاكانةوة شيكاري و
ؤز

َ
ئال زؤر كةســـانة ئةو دةرووني باري

و دةبن ميزاجي دةبَيـــت و ضوو
َ
و هةل

دةبن زؤر كفت و َهةندَيجار دةبوورَينةوة
دةبن لةطةل نةخةوتن شةوان تووشي و
خواردنيان تواناي و بةوِرَينة تووشبوون
كاريطةريية ئةم هؤي دةبَيتةوة، كةم
نائاسايني كة دةروونييانة و ِرةفتاري
شـــةثؤلة طوورزة ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة
دةكةوَيت لةشـــيان مايكرؤييانةي بةر

ئَيستطانةدا. لةو
بؤماوةييةكان كاريطةريية

كاريطةريي بةترسناكرتين ئةمةش
لةسةر دادةنرَيت تيشكانة ئةو خراثي
بؤماوةيي بازدانـــي ضونكـــة مرؤظ، 
دةكات. دروســـت لــةوةضةكانـــدا
دةردةكةوَيـــت دووردا لةمةودايةكـــي
دةطمةن ضارةسةريشييان و لةسةريان
و توَيذينةوة ئةســـتةمة. و تاِرادةيـــك
بوارةدا لةم زانستييةكان  ينةوة 

َ
لَيكول

و كةمن بَيـــت، ـــدا
َ
ئَيستاشـــي لةطةل

هةرضةندة دذبةيةكن جاريش زؤربةي
و مَيـــرووةكان لةســـةر زؤربةشـــيان

كراون. بضووكةكان زيندةوةرة
كاريطةريية خراثانة كاتَيكيش ئةم
كة دةردةكةوَيت طيانةوةران لةســـةر
بةركةوَيت تيشكانةي ئةم ِراســـتةوخؤ
تيشـــكةدا ئةم ِرَيِرةوي لةبةردةم واتة
ِرادار وةك بةردةم هةواي بوةســـتَيت،

مايكرؤوةيظ سةرضاوةكاني و بةدالة و
طـــوورزةي لةتاقيطةكانـــدا، ضونكـــة
بةشَيوةيةكي مايكرؤييةكة شـــةثؤلة
هةوايي بـــةرةو ِراســـت ي

َ
ضِر و بةهَيل

دةكرَيت. ئاِراستة وةرطرةكان
هةوايي داناني ِرَينمايي

و مايكرؤوةيظ بةدالة، ثَيويســـتة
دابنرَين شـــارةكان لةدةرةوةي ِرادار
كة بـــةرز بورجَيكي لةســـةر ضةنـــد
لةو ديكة بينايةكي لةهـــةر بةرزتربَيت
دووربَيت مرؤظ ئةوةي بؤ شـــارانةدا
ئاِراســـتةى لَيوةي ضِرةي لةم طورزة
دانيشـــتوواني تا دةكرَيت وةرطرةكان
بةخشة تيشـــكة زيان بةم شـــارةكان
بةمةش ، نةبـــن ثيس بوون تووشـــي

دةبَيت. ثارَيزراو مرؤظةكان لةشي
لةفيزيك      * شارةزا

 
    

دادةهَينَيت نوَي ئامَيري دوو hp

دوو جيهانـــي hpي  كؤمثانيـــاي
لةجؤري دةفتـــةري كؤمثيوتـــةري 

دةناسرَين بةسووكي  Envy داهَينا كة
نرخةكةيان تةنيا و وردي لةديزايندا و

دوو  ئةم ئةمةريكيية، دؤالري 1700
كؤمثيوتةري بةخَيراترين كؤمثيوتةرة
ئَيســـتا تا كة دادةنرَين دةفتـــةري

 15 شاشـــةكةيان بـــن، دةركـــةوت
يةك تةنيا ئةســـتوورييان بؤئينجة و

2.4 كيلؤطرام  لة كَيشيان و بؤئينجة
ناكات. تَيثةِر

ئامَيرةكـــة يةكةي شـــايةني باســـة
 Intel نــاوةنـــدي ضـــارةســـةري
يادةوةري  بؤ شوَين ضوار corei7 و
تواناي ِرامةكةي تياداية و RAMي
خةثلةي و طَيطابايت شـــانزة دةطاتة

 SSD لةجؤري دووانـــي هةية ِرةقي
دةطاتة شاشـــةكةي ِرووني و ثلـــةي

بيكسل. 900×1600
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لةنَيـــوان ســـةير ثةيوةنديةكـــى
تةمةنى دياريكردنى و طـــوَي مَيـــوى
ســـةرضاوةكانى هةيـــة، نةهةنطـــدا
َين:

َ
دةل ئاوييـــةكان ة

َ
ئاذةل زانســـتى

لةو بةئاسانى ناتوانَيت نةهةنط طوَيى
لةسةريدا ببَيت كة مَيوانة ِرزطارى بِرة
هةمـــوو لةئاكامـــدا ةكةبـــوون، 

َ
كةل

و ةكةدةبن
َ
ضينَيك لةمَيو كةل َيك

َ
ســـال

تةمةنى زانينـــى بؤ توَيـــذةرةوةكان
لَيوةرطرتـــووة ســـوديان نةهةنـــط 
لةرَيـــى ذماردنـــى ئةو ضينـــة مَيوة
ضريؤكَيكي بـــةآلم ةكةبوانـــةوة،

َ
كةل

بةنةهةنطةوة ثةيوةندى نوَي ثزيشكي
ثتةوى ثةيوةندييةكى كـــو

َ
بةل نيية،

ثزيشـــكى ةكردنى
َ
مامةل بةتَيِروانينى

مَيوانةوة بـــِرة ئةو لةطةأل دروســـت
طوَيى ى ناوضةى

َ
لةناو كةنال كـــة هةية

و دةهَينرَيـــت دةرةكيـــدا بةرهـــةم
دةردةدرَيت.

ثزيشكيية ِرَينمايية يةكةمجار بؤ
بابةتـــة ئـــةم نوَيـــكان دةربـــارةى
طؤظارى دووةمى كانونـــى لةذمارةى

هيدئاندنـــك نجؤلؤجـــى ئــؤتـــؤالر
واتـــة وكرايـــةوة،

َ
دا بال ســـريجري-

طـــوَي نةخؤشـــييةكانى زانســـتى 
و مـــل نةشـــتةرطةرى و قـــوِرط و 
دوورودرَيذ بةشـــَيوةيةكى كة ســـةر،
زانستييةكانى لةضوارضَيوةى ضاالكيية
ئةكاديمياى ســـاآلنةى كؤبوونةوةى
طوَي نةخؤشـــييةكانى بؤ ئةمريكـــى
سةر و و قوِرط و نةشـــتةرطةرى مل
لةشيكاطؤ، ِرابردوودا ئةيلولي لةمانطى

باسكرا.
زؤر طوَي بابةتى مَيوى باسكردنى
وةك لَيكةوتةوة ديكةى طرنطى بابةتى
لةتوَيذينةوةكانى بـــاس ئةوةى كـــة
جؤرى مرؤييةكانى ِرةطةزة زانســـتى
دةكات وةك كيـــدا

َ
خةل لةطوَيى مَيـــو

ِرةطةز بنةِرةتى زانينـــى بؤ ِرَيطةيةك
مرؤييـــةكان كؤضكردنـــة ـــة

َ
هَيل و 

هةروةها ســـةدةكان، بةتَيثةِربوونى
بكات شةويلطة ةى

َ
جوول ى

َ
لةِرؤل باس

ئةو لةمَيوو طـــوَي لةثاككردنـــةوةى
طوَيى ى

َ
كةنال لةناو كة ثاشـــماوانةى

سودى بةمةش كؤدةبنةوة، دةرةكيدا
طوَي ثاككردنةوةى يان جوين بنَيشت

دةزانرَيت. بةهَيواشى، لةمَيو
ثزيشكييةكةى بةزاراوة طوَي مَيوى
ئةويش ســـريؤمني، دةوترَيت ثَيـــى
بةزؤرى زةردة مَيـــوى ماددةيةكـــى
زؤر و مرؤظ دةرةكى طوَيى ى

َ
لةكةنال

دةردةدرَيت، شريدةرةكاندا ة
َ
لةئاذةل

بـــةش طـــوَي لةســـَي وةك زانـــراوة
نَيوان دةكةوَيتة بةشةى ئةو ثَيكدَيت،
دةرةكى دةرضةى و طـــوَي ثةردةى
دةوترَيت ثَيـــى دةرةكييةوة طوَيـــى

ى طوَيى دةرةكى.
َ
كةنال

طرنطى لةوناوضةيةدا مَيـــو بوونى
تةِركردنيدا و طـــوَي لةثاككردنةوةى
لةهةموو لةثاراستنيشى بَيجطة هةية
هةروةهـــا و ميكـــرؤب جؤرةكانـــى
زياد كؤبوونةوةى بـــةآلم مَيرووةكان.
ثةردة يان سةر دةخاتة مَيو ثةستان
ةكةو

َ
كةنال بؤرى دةبَيتةهـــؤى طريانى

دةنطةكان بيســـتنى تواناى  ئةمةش
كةمدةكاتةوة.

موبارةك  عةبري د.

مَيوى لةالبردني بري
مةكةرةوة طوَي
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ى
َ
كةنال بةشى دةرةكى لةسَي مَيو

واتة دةردةدرَيت،  دةرةكيـــدا طوَيى
داثؤشـــراوة بةكِركِراطة ئةو بةشـــةى
ةكةدا

َ
بةشةى كةنال بةئَيسك، لةم نةك

فرمانيان كة هةن ضةورييةكان طالندة
خةستةكانة. و لينج ماددة دةردانى

طالندة بةشـــةدا لـــةم هةروةها
فرمانيان هـــةن كـــة ئارةقييـــةكان
شـــلرتن ئةو ماددانةن كة دةردانـــى
و مـــاددة لينج هـــةردوو و لةكـــؤى
لةمرؤظدا طـــوَي  مَيوى شـــلةكانةوة
ضةورييةكان طالندة دةبَيت. دروست
دةضن كة ضةورييانـــة لـــةو طالنـــدة
لةو بةتايبةتى بوونةتةوة

َ
بال لةلةشدا

تَيدا دةِروَيت. مووى ناوضانةدا كة
ئارةقييانةى طالنـــدة جؤرة ئةو
طالندة ئةو جؤرى هةمان هةن لةطوَيدا
بن لةناوضةى هةردوو ئارةقيانةن كة
هةن، زاوزَيدا كؤئةندامى دةورى و باأل
دةردةدرَين ماددانةى ئـــةو لةئاكامدا
ميوييةكانى ماددة و ثرؤتني و ضةورى

تَيداية. ديكةيان
لةبارةى سةرنجة جَيطةى ئةوةى
ِرَيطةى طوَيـــدا مَيوى دروســـتبوونى
بةرهةمهَينانى قؤناغةكانـــى كيميايي
لةو زؤر ِرادةيةكـــي مَيوى طوَي تـــا
جطةر كة دةضَيـــت كيميايية ِرَيطـــة
مَيوى ماددةيةكى لةبةرهةمهَينانـــى
بؤ طرنطة كة بـــةر ديكـــةدا دةيطرَيتة
و مةبةستيش ة

َ
كؤليسرتؤل ئةويش لةش

كيميايية ِرَيطـــة ئةم لةكارخســـتنى
ضارةســـةركردنى لةدةرمانةكانـــى

خوَيندا. ى
َ
كؤليسرتؤل بةرزبوونةوةى

ةى
َ
كؤمةل لةدةرمانةكانـــى واتـــة

لةنمونةشـــيان دةرمانى و ســـتاتني
و ليبتور و ئةوانى ديكةية. زوكور

جَيطةى كـــة شـــتَيكى ديكـــةش
كى

َ
خةل كة ئةوةية ِراكَيشـــانة سةرنج

جياوازن طوَيدا مَيوى لةجؤرى بةطشتى
ِرةطةزى هؤيةكى ضةند بةهؤى ئةويش
مَيوى دةردراوَيكى بؤماوةيي، ضةنـــد
ثةيِرةوى و تةِرة سروشتيان كة هةن
كاريطةر و باو بؤماوةيية كرؤمؤسؤمة
دةردراوَيكى دةكةن، ضةند بةهَيزةكان
ِرةقة وشك و سروشتيان هةن كة ديكة
ئةو كرؤمؤسؤمة بؤماوةييانة ثةيِرةوى
كاريطةرية خاســـيةتةو كـــة دةكةن 

هةية. الوازةكانيان
ثزيشـــكييةكان ئاماذة سةرضاوة
كةســـانةى ئةو كـــة بـــةوة دةكةن
يان و هندين و ئاســـيايي ةك

َ
بةِرةضةل

ئةمةريكاى كيشـــوةرى دانيشـــتووى
ئةوةيان ئةطةرى زؤرتريـــن بنةِرةتني
وشـــكى مَيوَيكى طوَيكانيان كة هةية
دةربدةن، كـــن

َ
كول ِرةنـــط خاكـــى

ـــةك
َ
بةِرةضةل ئةوانـــةى لةكاتَيكـــدا

ســـثني ئةطةرى قؤقازى يان ئةفريقى
ِرةنط ثاراوى و تةِر مَيوَيكى دةردانى
هةية، تؤخيان قاوةيي يان هةنطوينى
مرؤيي ةكى

َ
لةِرةضةل ئةم جياوازييـــة

مَيويدا لةاليةن ثَيكهاتةى لةِرةنـــط و
وةك مرؤييةكانةوة ِرةطـــةزة زانايانى
ِرَيطةكانى و بنةِرةت زانينى بؤ ِرَيطةيةك
بةدرَيذايي مرؤييـــةكان كؤضكردنـــة
بؤ بةكارهاتـــووة، هةزارةهـــا ســـاأل
طةُّـ ةكةكانى

َ
ِرةضةل بةهؤيةوة نموونة

ةكى
َ
بةستةل لةجةمســـةرى ئةسكيمؤ

باكووردا زانراوة.
طوَي مَيوى فةرمانةكانى

طوَيى لةناوضـــةى بوونـــى مَيـــو
ســـةرةكى فرمانى ســـَي دةرةكيـــدا
لةفرمانـــة طةورةتـــر و ذمارةيةكـــى
طرنط هةموويان هةية و الوةكيةكانى
كة لَيدةكةن وامـــان و و بةســـوودن
لةو طونجاو بِرَيكى بوونى بةثَيويستى

بني. خؤشنوود مَيوة

ثاكذكردنةوةية، يةكةمي فةرمانى
ضؤن بكةيـــن، ثرســـيار دةتوانـــني
مَيوانة بِرة ئةو سروشتى بةشَيوةيةكى
َينرَين؟

َ
دةجول طوَي دةرةوةى بةرةو

ثرسيارة ثَيويستة وةآلمي ئةم بؤ
بريبكةينةوة لةثَيشـــدا لةســـةرمان
ناوضة بةضينـــى دةرةوةى كة مَيـــو
طوَيى ـــى

َ
كةنال ناوخؤييةكانـــى نـــاو

بةئاسانى و دةنوســـَيت دةرةكييةوة
ئةطةر َينرَيـــت

َ
ناجول دةرةوة بـــةرةو

ناوثؤشـــى زيندووةكانى خانة ضينى
ضؤن وةك َينرَيـــت،

َ
نةجول ةكـــة

َ
كةنال

دةبَيتة شـــةويلطة جومطةى ةى
َ
جوول

ةيةكـــى
َ
دروســـتكردنى جوول هـــؤى 

لةخانةى ضينَيـــك كـــة زؤر هَيـــواش
بـــةرةو ةكـــة

َ
كةنال ِرووثؤشـــةكانى 

لةناوضةى الدةبات واتة دوور دةرةوة
طوَي. ثةردةى

خانةكانـــى دةرةوةى هاتنـــة
و ةكـــة

َ
كةنال ناوثؤشـــى ثَيســـتى 

دةرةكى دةرضـــةى بؤ طةيشـــتنيان
ضينة ةى

َ
لةجوول كاتـــدا لةطةأل طوَي

لةكاتى دةضَيت نينؤك ناوخؤييةكانى
بؤ دةرةوة، ةياندا

َ
جوول طةشةكردن و

بؤ خانةكان هَيواشى ةى
َ
جوول لةطةأل

دةرةوةو دَيتة مَيويي ضينى دةرةوة،
تةث ثيسى و ئةو هةموو لةطةأل خؤيدا
كة دةرةوة دَيتة ثاشـــماوانة و و تؤز

ثَيوةى لكاوة.
طوَي مَيـــوى دووةمى  فةرمانـــى
كة طرنطة زؤر و لوســـكردنَيتى، تـــةِر
ناوةوةى ناوثؤشى  ماددةيةك هةبَيت
تةِربكات، دةرةوة طوَيـــى ـــى

َ
كةنال

ثَيســـتى َيت
َ
نةهَيل بؤئةوةى ئةوةش

ببَيتةوة، وشـــك دةرةكـــى ـــى
َ
كةنال

كاريطةرييةكانى نةهَيشـــتنى واتـــة
و خـــواردن وةك وشـــكبوونةوة
خاســـيةتى بوونى هؤى ســـوتانةوة،
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لةمَيوى لووســـكردن و تةِر و ثـــاراو
و لةضةورى زؤرة بِرَيكى بوونى طوَيدا

طوَيدا. لةمَيوى كؤليسرتؤأل
طوَي، مَيوى ســـَييةمى فةرمانـــى
مَيرووةكانة. و لةميكرؤب ثاراستنَيتى
لةتوَيذينـــةوة زؤر ذمارةيةكـــي
لةئةنجامةكانيانـــدا ثزيشـــكييةكان
طوَي مَيوى كـــة كردةوة دووثاتيـــان
تَيداية ئـــةو ئاوَيتـــة كيمياييانةيـــان
ميكرؤبيان كوشـــتنى توانـــاى كـــة 
دةطاتة كـــة بةكاريطةرييةك هةيـــةو
جـــؤرة 99%ى  لةناوبردنـــي ِرادةى
هةروةها بةكرتياو زيانبةخشـــةكاني
جؤرة ئةو كةِروو، طرنطةكانى جـــؤرة
زانستى ينةوةي

َ
لَيكؤل كة ميكرؤبانةى

لةناويان طوَي دةتوانَيت مَيوى ثَييواية
ةتةكانى

َ
حال دةبنة كة ئةوانةن بةرَيت

طوَي بةميكرؤبةكان. هةوكردنى
توانايـــةش ئـــةو  ســـةرضاوةى
جؤرة طـــوَي ئةو مَيوى ئةوةية كـــة
تَيداية ماددانةيـــان و ضةورى ترشـــة
هةروةها دةوةشـــَينن،

َ
هةل كة ثِرؤتني

ترشـــَيتى طةرمـــى بةرزكردنـــةوةى
مَيوةكة.

نوَييةكان ِرَينمايية
بـــؤ ئةمةريكـــى ئةكاديميـــاى
و قـــوِرط و  طـــوَي نةخؤشـــيةكانى
ِراوبؤضوونى سةر و مل نةشتةرطةرى
منداأل و خَيزان لةثزيشكانى َيك

َ
كؤمةل

ثســـثؤِرانى لةزانستى و و ثةرســـتار
ثزيشـــكانى هةروةهـــا و بيســـتندا
دةربـــارةى وةرطـــرت فرياطـــوزارى
ضارةسةركردنى ِرَيطةكانى باشـــرتين
طوَي، كى

َ
ضل و ضـــةورى كؤبوونةوةى

ئةكاديميةكةدا لةناوةندةكانى ثاشان
دةركردنى تاطةيشـــتنة كرا تاوتـــوَي

نوَيكان. رَينمايية
لةِرَينمايية كـــة شـــت طرنطرتين

باسكرا ئةوةية ئةوئامؤذطاريية نوَيكاندا
َيت:

َ
دةل كة لَيبهَينني وازى باوة و كؤن

بةشَيوةيةكى ِرؤتينى ثَيويستة مرؤظ
طوَيدا لةناو كة الببات مَيـــوة بِرة ئةو

ةكة دةبَيت.
َ
كةل

بيتةر د. سةرةكيةكةيدا لةلَيدوانة
نةشتةرطةرى بةشى ســـةرؤكى ِرؤالند
ساوسنويسرتنى سةنتةرى لة مل و سةر
و تةكساس بةزانكؤى ســـةر ثزيشكى
ئةو ةى

َ
كؤمةل سةرؤكى توَيذةرةوةى

نوَيكانيان ِرَينمايية كة ثزيشـــكانةى
مَيوى لةطـــةأل ةكردن

َ
مامةل دانا بـــؤ

كةس زؤر بةداخـــةوة طوَيـــدا، وتى:
دةستى بةِرَيطةى دةبَيت كة وادةزانن
لةطوَيكانياندا كـــة البةرن مَيوة ئـــةو
بِرة لةبنةِرةتدا كـــة كؤدةبَيتـــةوة،
طوَي فةرمانى ثاراســـتنى مَيوَيكة بؤ

دةردةدرَيت.
بةكارهَينانى َيـــت:

َ
دةل هةروةهـــا

بؤ ديكة و ئامَيري ثاككـــةرةوة طوَي
بةو ثاأل لةوانةية طوَي مَيوى البردنى
ماوةيةكى بؤ بنَيـــت مَيوةوة ثارضة
دةرةكيدا طوَيى ـــى

َ
لةناو كةنال رت

َ
قول

بةثَيضةوانةى ئةمةش كـــة بمَينَيتةوة
طوَي كة سروشـــتيةوةية ئةو ِرَيطـــة
ِرزطاربوون بـــؤ خـــؤى دةيطرَيتةبةر
وردة واتة مَيـــو، لةو بـــِرة زيادانةى
ئةمةش دةرةوة بـــؤ وردة فِرَيدانـــى
ِرَيطةطرتنى دةبَيتةهـــؤى لةكؤتاييدا
و مَيودا فِرَيدانـــى زياتـــر لةبـــةردةم
ةكةبوونى

َ
كةل دةبَيتةهـــؤى هةروةها

طوَيدا. ضني لةناو لةسةر ضني
ئـــةوة نوَيكـــــان ِرَينمايـــيـــة
ماددة ثَيويســـتة كة لةخؤدةطرَيـــت
 agents طوَي مَيوى توَينةرةوةكانى
بةكاربهَينـــن،   wax-dissolving
بدرَيت دةرةكى ئاو ى طوَيى

َ
كةنال يان

  ear syrining طـــوَي يـــان دةرزى

ثَيويســـتى هةروةها بةكاربهَينرَيت،
دةســـتةوة لةِرَيطةى بةكارهَينانـــى
هةر يـــان البـــردن، بةئامِرازةكانـــى
دياريكرَيت تايبةت ديكةى ئامَيرَيكـــى
دةرةكى طوَيي ى

َ
كةنال بؤرى كة كاتَيك

هةبَيت كَيشـــةيةك يان بَيت تةســـك
يكردنةوة

َ
خال بؤرى ثَيـــش يان لةوةو

كرابَيت، ضةســـث طوَيدا لةثـــةردةى
لةاليةن ِرَيطةيـــة ئـــةم بةمةرجَيـــك
بةشَيوةيةكى ثسثؤِرةكانةوة ثزيشكة
بةشةكانى بدرَيت بؤئةوةى ئةنجام ورد
بؤئةوةى هةروةها و نةضن لةناو طوَي
طوَيي بةمَيوةوةو نةنرَيـــت ثاأل زياتر
بةِراشكاوى هةروةها ثِربكرَيتةوة. ثَي
ئامادةكراوةكانى بةكاريطةرى ئاماذة
طوَي مَيوى كة دراوة ئةو دةرمانانـــة
طة

َ
بةل ئةو بوونى بةآلم دةتوَيننـــةوة،

باشى كة نةخراوةتةِروو زانســـتيانةى
نيشان يةكَيكيان لةوى ديكةيان جؤرى

دةدات.
تايبةت بةشَيوةيةكى ِرَينماييةكان
ضيلكةكانى طوَي ك لةبةكارهَينانى

َ
خةل

ئاودان بةكارهَينانى يان ثاككةرةوة،
بؤ لةدةمةوة نان

َ
ثال لةِرَيطـــةى بةئاو

طوَي ئاطاداردةكاتةوة. ثاككردنةوةى
بـــة مَيـــو البردنـــى هةروةهـــا 

 Ear candlingبةكارهَينانىئامِرازى
ئامـــاذةى و ئاطادارماندةكاتـــةوة
كة ِرَيطةيةكى ناكاريطةرةو بةوةدراوة
لةاليةن و بَيت زيانبةخش لةوانةشـــة
دةرمانـــى و بةِرَيوبةرَيتـــى خـــؤراك
ضارةســـةركردنى بؤ ئةمريكييـــةوة
ناثةسةندة. طوَي، مَيوى كؤبونةوةى

لةســـةر جةخـــت ِرَينماييـــةكان
لةالى نيابوون لةكؤنةبوونةوةى مَيو

َ
دل

ئامَيرةكانى كة دةكةنةوة كةسانة ئةو
-ســـةماعة- بيســـتن بةهَيزكردنـــى
دادةنَيت، يةكَيك دةرةكيـــدا لةطوَيي
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كؤبونةوةى كة ئةوةية هؤيانةش لةو
دةنطةكان كةم بيســـتنى تواناى مَيو
دةزطا ئـــةو لةوانةشـــة دةكاتـــةوةو
لةو تَيكبـــدات، داواش هةســـتيارانة

 6 هةر دةبَيت دةكرَيت كة كةســـانة
طوَي ثزيشكى ســـةردانى جار بؤ يةك
طوَي. ئاسايي ثاككردنةوةى بؤ بكةن
بةناوبانطرتيـــن ِرؤنـــي زةيتـــون
البردنى بـــؤ سروشـــتييةكانة ِرَيطـــة
كة ئـــةوةدا لةطةأل مَيـــو لةطوَيـــدا،
كَيشـــةيةكة لةطوَيدا مَيو كؤبونةوةى
ثارَيزةرى بةضارةسةرَيكى ثَيويستى
ئةم نوَيكان ِرَينماييـــة كةضى هةية،
كـــو

َ
بةل يةكالنةكـــردةوة، كارةيـــان

كة زانســـتى نيية ِرَيطةيةكى َين:
َ
دةل

لةنةهَيشتنى بَيت ضةسثاو سوودةكةى
و كاريطةرييةكانيدا. مَيو كؤبوونةوةى
كةى ئةوةية ثرســـيار لةبةرئةوة
سةردانى دةكات كة مرؤظ ثَيويســـت
ضارةســـةركردنى بؤ بكات ثزيشـــك
د. ِرؤالند مَيو؟ كؤبونـــةوةى ةتى

َ
حال

مَيو زؤر بِرَيكى كـــة لةكاتَيكدا وتـــى:
كؤدةبَيتةوة طوَيـــدا ـــى

َ
لةنـــاو كةنال

كَيشـــةو ببَيتةهؤى  كـــة بةِرادةيةك
طوَي ئازارى وةك كةسة، ئةو بؤ طرفت
يـــان خوراندن زرنطانةوة يان طـــوَي
بيستن، تواناكانى كةمبوونةوةى يان
دةبَيت كة ئـــةوةن ئةوانة نيشـــانةى
بةآلم بكرَيـــت، ثزيشـــك ســـةردانى
لةمَيوي بِرَيـــك بوونى لةبةرئـــةوةى
بؤية ســـوودى تةندروستى هةية طوَي
بكرَيتةوة لةالبردنى بري يةكسةر نابَيت
هؤى نةبـــووة ئةطـــةر كؤبونـــةوةى
يان كةسة ئةو بؤ طرفت نيشـــانةكانى
هؤى كةمبوونةوةى تواناكانى نةبووة
هةوكردنة يـــان دةنطةكان بيســـتنى

لةطوَيدا. ميكرؤبييةكان
ئةكاديمييةكان سةرذمَيريية بةثَيى
نزيكةى %5  و منداآلن %10 نزيكـــةى
طةورةكاندووضارىكؤبوونةوةيمَيوي
بةســـاآلضووةكان لةالى  بوون، طوَي
كة دةبَيت و ئةو كةســـانة خراثـــرت
هةية، هؤشـــيان بريو تَيكضوونةكانى

30% بةرز  بؤ تووشبوونيان كةِرَيذةى
 12 نزيكةى لةمبارةيةوة دةبَيتةوة،
ثزيشكةكان ســـةردانى كةس مليؤن
دةردةبِرن نيطةرانـــي دةكـــةن كـــة
طوَي، ضةورى كؤبونـــةوةى بةرامبةر

تة 
َ
لةوال نة

َ
ساال مليؤنيان 8 لة زياد كة

ثاككردنةوةى كردارى يةكطرتووةكاندا
ئةنجامدةدةن. مَيو

جوين لةكاتى ةى مةآلشـــوو
َ
جوول

ِرَيطةى بةطرنطرتين قســـةكردندا يان
البردنى مَيوى دادةنرَيت بؤ سروشتى
كؤبوونةوةى، نةهَيشـــتنى و طـــوَي
بةكارهَينانـــى طوَي بـــةآلم ِرَيطـــةى
بةئةطةرى ثةيوةنـــدى  ثاككـــةرةوة
يـــان مَيوةكـــة بـــِرة ثَيوةنوســـانى
هةيـــة، بةلؤكةكةيـــةوة بةشـــَيكى
ثَيدانووســـانييةوة بةهَيزى هةروةها
لؤكةية ئـــةو ثارضة بةشـــَيوةيةك كة
ِرابكَيشـــَيت. مَيوة بِرة ئةو بتوانَيـــت
ن

َ
نايةل هةن فيزيايي هؤكارَيكى ضةند

طةورةى بِرَيكى لؤكةكة ةكانى
َ
ِرَيشـــال

ِرايكَيشن و بنوســـَيت ثَيوة مَيوةكةي
ضيلكةكانى زؤرجار دةرةوة. بـــةرةو
بةمَيوةكةوة ثاأل ثاككةرةرةوة  طوَي
مَيوةكة بةمةش نـــاوةوةو بؤ دةنَين
ى

َ
كةنال ناوثؤشـــى بةديـــوارى زياتر 

ئاساننةكردنى واتة دةنووسَيت، طوَيوة
لةدوايدا، مَيوةكـــة دةرةوةى  هاتنة
بردنة ديكةى لةزيانةكانى بَيجطة ئةمة

وةك طوَي، بؤ شـــتَيك ناوةوةى هةر
ناوثؤشى ثَيستى ِرووشاندنى و دِراندن
كة ِروودانى هةوكردنةكانى ةكة،

َ
كةنال

وةك دةكات، ئاســـان دةرةوة طوَيى
ثةردةى شـــانةكانى دِراندنى ئةطةرى

تَيبوونى. كون واتة طوَي،
البردنى ضارةسةركردنى ِرَيطةكانى
بةترازاندنى بِرة ثشـــت مَيوى طـــوَي
دةبةستَيت خاشكردنى وردو مَيوةكةو
طوَيكـــةوة بةديـــوارى كاتَيـــك كـــة
ضةند بةبةكارهَينانـــى دةنوســـَيت،
مَيو، توَينةرةوةكانى لةماددة ؤثَيك

َ
دل

مَيوةكة دةرةوةى هاتنة جـــار كةزؤر
دةكات، ئاسان سروشتى بةِرَيطةيةكى
طوَيكة ى

َ
كةنال بةشتنى يان ثَيويســـت

واتـــة دةكات، شـــلةتَين بةئاوَيكـــى
ئاودانى

لةِرؤنى كـــةم ؤثَيكـــى
َ
ضةنـــد دل

و بةبةناوبانطرتين لةطوَيـــدا زةيتـــون
مَيوى توَينةرةوةى مـــاددةى باوترين
لةئاوَيتة زؤر هةروةها دادةنرَيت، طوَي
مَيو توَينـــةرةوةى دةرمانييةكانـــى
ِرؤذانة دوو ثَيويستة زؤرجار هةن، كة
ؤثَيكى لَيبكرَيتة

َ
دل جار ضةند سَي يان

تا ثَينج رؤذ. سَي بؤ ماوةى طوَي وة

عةبدوَلآل دَلنيا وةرطَيِرانى:
سةرضاوة: 

www.aawsat.com/details.

asp?section=65&article
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طشـــت طشـــتي بةشـــَيوةيةكي
و طرنطـــن لـــةش  ئةندامةكانـــي
ذياني بةردةوامـــي بـــؤ ثَيويســـتن
يةكرت بةهاريـــكاري و زينـــدةوةران
ئةنجامبدةن ضاالكييـــةكان دةتوانن
لةئةندامَيـــك و هـــةر كةموكوِريـــةك
ســـةر لةش كاردةكاتة لةئةندامةكاني
لةش وادةكات ديكـــةو بةشـــةكاني
كارنةكات، فسيؤلؤذي بةشـــَيوةيةكي
زيندةوةران ضاالكي بَيطومان بةمةش
طةشةيان بةرة بةرة و كةمدةبَيتةوة
دَيتـــة بةرهةميـــان دوا دةكةوَيـــت و

خوارةوة.
بةشـــَيكي   Joints جومطـــةكان
هةر زيندةوةرانن و لةشـــي سةرةكي
بةشَيوةيةكي جومطةكانةوة لةِرَيطةي
ِرادةكةن َينـــةوةو

َ
دةجول سروشـــتي

ياري و دادةنيشـــن و دةســـتن
َ
و هةل

بـــؤ لــــةناوضةيةكـــةوة دةكـــةن و
هةر و دةكةن كؤض ديكة ناوضةيةكـــي
ببَيت جومطةكان تووشي كة كَيشةيةك
و ةيان

َ
جول ثةكخســـتني دةبَيتةهؤي

نةخؤشيش باوترين ضاالكييةكانيان،
يية

َ
باوةل دَين جومطةكان كةتووشـــي

بةدةســـتييةوة ةكان
َ
ئاذةل كة خاوةن

لةبةردةم ِرَيطرة كة بةوةي َينن
َ
دةنال

و لةكوردستان داري
َ
ئاذةل طةشةكردني

كاردةكاتةسةر نَيطةتيظانة لةئةنجامدا
ت.

َ
وال ئابووري

لةنَيوخـــاوةن و  لةكوردةواريـــدا
جومطةكان بةهةوكردني ةكانـــدا

َ
ئاذةل

ـــة جؤربةجؤرةكاندا دةوترَيت
َ
لةئاذةل

لةســـةرضاوةكاني ثزيشكي و ي
َ
باوةل

دةوتــــــرَيـــت ثَيـــي ظَيتَيرنـــةري
.Arthritis

يبريتيية
َ
باوةل لةِروويزانستييةوة

هةوكردني كة جومطةكان لةهةوكردني
 Synovial جومطـــةكان ثـــةردةي
جومطةييةكان ِرووة و  membrane

دةطرَيتةوة   Articular surfaces
هؤكارَيكـــي بـــةهـــؤي ئةمـــةش 

ِروودةدات. نةخؤشخةرةوة
طشتي بةشـــَيوةيةكي ةكان

َ
ئاذةل

بةثَيـــي و ـــي دةبـــن
َ
تووشـــي باوةل

بضوكةكان تةمةن ة
َ
ئاذةل سةرضاوةكان

زياتر طوَيرةكـــة و بـــةرخ و وةك كار
ي

َ
بةباوةل تووشبوون  بؤ هةستيارترن 

و شةلني وةك نيشـــانةكاني و ِروونرت
جومطةي طةورةبوونـــي و ئاوســـان

دةردةكةوَيت. لةسةر تووشبوونيان
 Septic جومطـــةكان هةوكردني
طةيشـــتني  بةهـــؤي  Arthritis
و ِروودةدات بةجومطـــةكان ميكرؤب
هةوكردن تووشـــبووني لةئةنجامـــدا
دةردةكةوَيت، تَيـــدا و نيشـــانةكاني
زؤرجـــار جؤربةجـــؤرةكان بةكرتيـــا
جومطةكان خوَينـــةوة دةطةنة لةِرَيي

 Traumatic زةبرَيكةوة بةهؤي يان
هـــؤي  دةبَيــتـــة كـــة   Arthritis
ضوونـــة جومطـــةو برينداربوونـــي 
لةئةنجامي يان بةكرتياكة ذوورةوةي
جومطـــةكان نةشـــتـــةرطــةريـــةوة

تووشدةبن.
لةدواي ســـةرضاوةكان بةثَيـــي
و بردن هةشـــت ســـةعات لةهَيـــرش

 Staphylo بةبةكرتياي تووشـــبوون

عةبدولستار* د.فةرةيدون

سارد شوَيني
ي

َ
باوةل بؤ ِرَيطةخؤشكةرة
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نيشـــانةكاني   coccus aureus
دةردةكةوَيت. ي

َ
باوةل

طشـــتي ئةســـث بةشـــَيوةيةكي
بؤ هةســـتيارترة ديكة ةكاني

َ
لةئاذةل

جومطةكان بةهةوكردني تووشـــبوون
بضوكةكان تةمـــةن ة

َ
ئاذةل هةروةهـــا

هةيـــة بؤيـــان زياتـــر لةطـــةورةكان
تووشبنب.

لةئةنجامي ي 
َ
باوةل نيشـــانةكاني 

جومطـــةكان ثـــةردةي هةوكردنـــي
شةليني دةبَيتةهؤي و دةردةكةوَيت

لةئةنجامي   Lameness ةكـــة
َ
ئاذةل

تووشبووي لةجومطةي  تيذ ئازارَيكي 
بةشـــَيوةيةك ِروودةدات ةكةدا

َ
ئاذةل

تووشـــبووة كة ثةلةي ئةو ناتوانَيت
لةكاتـــي و زةوي ســـةر بخاتـــة 
ثزيشـــكاني لةاليةن لَيداندا دةســـت
و بةئاوسان هةســـت ظَيتَيرنةرييةوة

دةكرَيت. طةرمي
و دةئاوسَيت هةوكردوو جومطةي
بةثَيي قةبارةكةي و دةبَيـــت طةورة
توندي نةخؤشييةكة دةطؤِرَيت. ثلةي
دةركةوتووة سةرضاوةكان بةثَيي
بةهةوكردنـــي لةكاتـــي تووشـــبوون
بِرةكةي جومطةكان شـــلةي جومطة
خِرؤكـــة ذمـــارةي و زيـــاددةكات
و طشتي بةشـــَيوةيةكي ســـثييةكان

 Neutrophils نيوتروفيل بةتايبةتي
زياددةكات.

ثلةي تووشبوو ي
َ
ئاذةل هةندَيجار

لةلةوةِر دةبَيتةوةو بةرز لةشي طةرمي
و دادةبةزَيت لةشي كَيشي و دةكةوَيت
تووشي و الواز دةبَيت لةِرو بةرة بةرة
ئةمجؤرة دةبَيت خوَين ذةهراويبووني
لةجومطةكانـــي زياتـــر هةوكردنـــة

Stifle Joint و  ئةســـث ثاشـــووي

Knee Joint و  ئةذنـــؤ جومطـــةي
. دةبَيت Hock Joint

ضارةســـةركردني بةمةبةســـتي
ةكانـــدا

َ
لةئاذةل ـــي

َ
باوةل نةخؤشـــي 

ِرةضاوي ةكان 
َ
ئاذةل خاوةن ثَيويستة 

بكةن: خوارةوة خاآلنةي ئةم
ئاذةآلنةي ئةو هَيشتنةوةي يةكةم:
لةشـــوَينةكانيانداو هةية يان

َ
كة باوةل

ثَيويست. ئاليكي ثَيداني
شـــوَيني  ثَيويســـتة دووةم:  
بةتايبةتي ـــةكان

َ
ئاذةل بةخَيوكردني

طونجاو و بضوكةكان لةبار بَيت تةمةن
ذَيريان زةوي و ذمارةيان لةطةأل بَيت
بةتايبةتـــي و نةبَيـــت ِرةق و ســـارد
ثَيويستة كو

َ
بةل زســـتاندا،  لةوةرزي

طةرمي ثلةي و داثؤشـــرَيت زةوييةكة
و ساردي ِرةقي ضونكة طونجاو بَيت،
بؤ خؤشـــكةرة ِرَيطة زةوي ذَيريـــان
بةتايبةتـــي ـــي

َ
بةباوةل تووشـــبوون

ة تةمةن بضوكةكان.
َ
لةئاذةل

ئةنتيبايؤتيك بةكارهَيناني سَييةم:
لـــةدواي  ثَيويســـتة  Antibiotics
 Sensitivity ثشكنينيهةستيارَيتي
دةستنيشـــانكردني  test بَيـــت بـــؤ
جؤريان كاريطةرترين و طونجاوتريـــن
نةخؤشـــخةرةكان هؤكارة كة لةدذي
بةمشـــَيوةية دةركةوتووة و كاربكات

لَيدةكةوَيتةوة. باشي ئةنجامي
طةرمي بةكارهَينانـــي ضـــوارةم:

 Local applications جَيطةيـــي
ضارةســـةرة  of heat  ئةمشـــَيوة
دادةنرَيت باو و ئاســـان بةِرَيطةيةكي
جومطةي ئاوي طةرم لةسةر بةداناني
جومطـــةي ئاوســـاوي و تووشـــبوو
شانبةشانى كةمدةكاتةوة تووشـــبوو

ئةنتيبايؤتيكةكان. بةكارهَيناني

زؤرجار ظَيتَيرنةري ثزيشكَيكي وةك
كردووة م

َ
خـــاوةن ئاذةل ئامؤذطـــاري

ئةمشَيوة بةمةبةستي جَيبةجَيكردني 
كاريطةرييةكـــي كـــة ضارةســـةرة
ضاكبوونةوةي لةسةر  هةية  بةرضاوي

نةخؤشةكة. ة
َ
ئاذةل

دةرمانة بةكارهَينانـــي  ثَينجةم:
 NSAIDةي

َ
ئازارشكَينةكانلةكؤمةل

Phenylbuta zone ئةنجامي  وةك
لةكةمكردنةوةي لَيكةوتؤتةوة باشي
ثلةي دابةزيني ةكةو

َ
ئاذةل شـــةليني

شـــلةي بِري كةمبوونةوةي و طةرمي
بِري دابةزينـــي جومطـــة، هةروةهـــا
لةشـــلةي ثرؤســـتاطالندين ماددةي

جومطةدا.

سةرضاوةكان:
1. Radostits,O.M,Gay,C.

C,Blood,D.C and Hinchcliff, 
K.W,(2000) .Veterinary Medicine 
A text book of the disease of 
Cattle, sheep, pigs, Goats and 
Horses.

ظَيترينةري ثزيشكي *كؤليذي

سلَيماني. زانكؤي
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باوكَيك لةجَيـــي كاتَيك خؤمـــان
يةكةمجار كؤرثةكةي بؤ دادةنَيني كة
و

َ
خةيال لةو و بري بـــاوةش دةطرَيتة

بروســـكة وةك دةكاتةوة كة ئاواتانة
كؤرثةكةي كة تَيثةِردةبن بةمَيشكيدا
بؤ نةخشـــة و دةبينَيت بةخةوتوويي
بةختةوةربووني و  داهاتـــووي  ذياني

دةكَيشَيت.
خؤيدا

َ
لةطةل باوكة ئةو دةبينيني

منة، كؤرثةي كـــة َيت...ِراســـتة
َ
دةل

ئةمكاتة ثاســـةوانَيكي تةنيا من م
َ
بةال

ئةوم. بَيهَيزةي
لةوانةية بَيـــت بةختةوةر ئةطةر
كو

َ
بةل بطؤِرَيت، ذيانم زؤر لةِرَيـــِرةوي

بيطؤِرَيت دةتوانَيـــت نييايـــةوة 
َ
بةدل

ببَيتة ئةو و لةوانةيـــة لةثاشـــةِرؤذدا
فَيري دةمتواني خؤزطة من، ثاسةواني
طرنطيدان ةت و

َ
خةســـل لةو هةندَيـــك

بةدرَيذايي كة ِرةفتارانةي بكةم و بةكار
بووم. ثابةنديان تةمةنم

دةمةوَيتوايلَيبكةمبةخؤشييةوة
كاتَيك هيض و بكات لةذيان ثَيشـــوازي

بةكةســـاني خراث نهَينييةكاني هَيزو
بةخؤي و بةمةش خؤشي نةبةخشَيت
هةرضةندة دةدات. دةوروثشتةكةي و
ِرؤذةوة لةيةكـــةم هةر دايك وبـــاوك
كؤرثةكةيان بةختةوةري بؤ نةخشـــة
باوك و دايك م زؤر كةم

َ
بةال دادةنَيـــن،

لةثةروةردةكردني توانيبَيتيان هةية
بةدةست ســـةركةوتن ةكانياندا

َ
مندال

بهَينن.
خَيزانةدا لةو هةموومـــان ئَيمةش
طرفت ضةندين كـــة دةبني ثةروةردة
و دايك نَيـــوان  جياوازي وســـيفةتي
هةرضةنـــدة باوكـــي لةخؤطرتـــووة،
هةميشة و ثاكة باوان ناخي و مةبةست
دةوَيت، ةكانيان

َ
مندال بةرذةوةنـــدي

دةبن ـــة
َ
هةل دووضـــاري م هةر

َ
بـــةال

ئةوةشـــدا
َ

لةطةل لةثةروةردةكردندا.
خَيزانَيكي لةنـــاو  كةســـانةي ئـــةو 
ثـــةروةردة خؤشـــدا

َ
دل و يةكطرتـــوو

بةختةوةر زياتر لةذياندا ئةوانة دةبن،
دةبن.

نـــاو بـــؤ لةخَيزانـــةوة  
َ

منـــدال

لةقؤناغة كةســـَيتي و دَيت طة
َ
كؤمةل

ييـــةوة
َ
منــــدال ســـةرةتـــاييةكاني

سيفةتة دادةِرَيذرَيت، لةكارلَيكي نَيوان
سيفةتة وةرطرياوةكان بؤماوةييةكان و
ِرةفتار و و سروشت مؤرك َلةذينطةوة
لةطةل ةكردنمـــان

َ
مامةل و ضؤنَيتـــي

فؤرمةلة دةوورووبةردا و ديكة كةساني
يان ؤز

َ
ئال كةسَيكي دةبَيت، دةشـــَيت

ةكردندا
َ
لةمامةل سادةيت بَيت، سادة

و دةوروثشـــتت كةســـاني  
َ

لةطـــةل
كة ئةوانـــةي

َ
لةطـــةل بةتايبةتيـــش

لَيبكات وايان نايانناســـَيت دةشـــَيت
بكةن خؤشيية لةو بةبةشـــَيك هةست

دةطةِرَين. بةشوَينيدا كة
لةسةرخؤ بايةخدار شتَيكي هةموو
جوانرتين لةوانةية و دةكات نةشونما
فَيربيت كـــة شـــت لةذياندا ئةوةبَيت
دةتةوَيت كةسة بناسيت كة ئةو ضؤن
و ثَيكبهَينيـــت ـــدا

َ
لةطةل خَيزانـــي

بؤئةوةي فَيربيت ِرَيطةشـــي ثَيبدةيت
و فَيربوون ئـــةو ضـــؤن بتناســـَيت؟
لةيةكرتطةيشـــتن بـــؤ دانـــةش

َ
هةول

رووناك عوسمان

ئاسوودةبووني
ئةستةمة؟ دةروون
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هةردوو بةختةوةربوونـــي  ئامانجـــي
لةوانةية هةرضةندة هاوبةشـــةكةية،
وةك لةبةرامبةرةكةت تَيطةيشـــتنت
دةستدا لةثي لةناو ماسي دةرضووني
و كةســـَيك ضونكة هيض دوو خَيرابَيت،
ناضن لةيةك بةتةواوي وَيستَيك

َ
هةل دوو

بريؤكةي ضةنديـــن ئةوةشـــدا
َ

لةطةل
بن هاوبةش دةشـــَيت هةن طشـــتي
كةس بةختةوةرتريـــن لةنَيوانمانـــدا.
يان ةمةندة

َ
كة دةول نيية ئةو كةســـة

خوايية، بةهرةيةكي خاوةني َيني
َ
بل با

بةو ثشت خؤش
َ
دل كةســـاني ضونكة

نابةستن خؤشانة و سةرنجِراكَيش شتة
كو

َ
بةل دةطات، ثَييـــان كة لةدةرةوة

بةزؤري كة دةبينن شـــتانة لةو ضَيذ
ثَييان ساكارةوة سادةو لةِرَيطةيةكي
كاتي بةختـــةوةر دةطات. كةســـاني
ساماني و

َ
لةمال بةبريكردنةوة خؤيان

ِرابردوو ِرؤذانـــي يان ديكة كةســـاني
كو

َ
نابةنةسةر، بةل تةنانةت داهاتووش

تَييدا كة وةردةطـــرن ضَيذ لةوســـاتة
و زيندوون كة بةوةي خؤشن

َ
دل دةذين.

شتَيكي هةموو و هاوِرَي و خَيزان و كار
دةوَيت. خؤش دةوورووبةريان جواني
بةختـــةوةر بمانةوَيـــت ئةطـــةر 
هةموو

َ
لةطـــةل ثَيويســـتة بـــني ئةوا

بةثَيي بطونجَينيني، خؤمـــان بارَيكدا
و بطؤِرَيني سةردةم َطؤِرانكارييةكاني
لةطةل بكةين بةطونجاندنَيك هةســـت
ئاسؤ بةرةو ضاومان هةميشة و دنيادا
بةختـــةوةرةكان ضونكة  بِروانَيـــت،
بةواقيع هةســـت ئةو كةســـانةن كة
توانايةكي و ســـؤز خاوةني و دةكةن
سةبارةت لةخؤشةويستيدا. طةورةن
طةورةي بةشـــَيكي بةباوةِريـــش كة
بةديـــــدةهَينَيـــت، بةخـــتـــةوةري

ذيانَيك ياساو بةبووني هةســـتكردنة
دةوروثشتماندا شـــتَيكي كة لةهةموو
ئـــةو لةِراستيشـــدا و بةديدةكرَيـــت
ذينطةيةكي دةذين تَييـــدا ذينطةيةي
شـــَيوازَيكي هةرضةنـــدة ِرؤحييـــة،

لةخؤدةطرَيت. مادديش
ضارةسةرة باشرتين ِرؤذطار ِراستة
و ذيان  ئةشـــكةنجةكاني ئـــازارو بؤ 
ســـاِرَيذ ِرؤذطاردا

َ
لةطةل برينةكانيش

شوَينةواريان بةرةو وردة و وردة دةبن
ِرووداوة هةر ِرؤذطارة دةِروات. نةمان
ِرؤذ دةداتةوةو

َ
هةل لةدوايةكةكان َيةك

لةطةل دووردةخاتةوة لَيمانـــي بةِرؤذ
ثلةي بطاتة ناتوانَيت مرؤظ ئةوةشدا
ئةمةش ســـةربةخؤيي دةروونـــي كة
كةسانَيكي مةبةستييةتي. طةورةترين
ِرؤذطار بةنـــدي و لةكؤت كةم هـــةن
ِرؤذطـــار بريمان ضونكة بـــن، دةرباز
ؤقة

َ
ئابل و داهاتوودا ِرابـــردوو لةنَيوان

لَي ئَيستامان ذياني بةمةش و دةدات
خؤ ئةو لةهةمانكاتـــدا دةكات،

َ
تـــال

بةســـةرمانيدا ذيان كة طونجاندنـــةي
خؤِراهَينانة لةِراســـتيدا دةسةثَينَيت
لةثَيناوييةكطرتني بريكردنةوة لةسةر
كاتَيك هةر مرؤظ. هةستةكاني هةموو
ئةو بـــوو خةرماني مَيشـــك بةهَيـــز
بةسةر كاتة ئةو دوورييةوة هَيزةشي
و سةردةكةوَيت ِرؤذطاردا كَيشـــةكاني
وةربطرَيت، لةئَيستاي ضَيذ دةتوانَيت
و ِرابردوو وةهمَيكـــي هيض بَيئـــةوةي
ذياني ِرَيطةي لةداهاتوو هيض ترســـَيك
بَيزاري هـــةن كةس زؤر ثَيبطرَيـــت.
ِرؤذطار لةبةرئةوةي تةنيا دةردةبـــِرن
تؤ م

َ
بـــةال ناســـوِرَيت،  ئةوان ي

َ
بةدل

دةكةن، بةخؤشي هةست كة لةوانةبة
هةية.

َ
طول دِركةوة لةســـةروو ضونكة

ِرؤذانةمان لةذياني ســـةرنجَيك ئةطةر
لةســـةر زؤربةمان دةبينـــني بدةين 
ِرؤذطارةكاني زؤربةي و دةذين ِرابردوو
دوور لةئاواتةكانمانةوة ذيانيشـــمان
بووة، ئةمةش بؤتةهؤي ئةوةي هةست
بكةين سةرنةكةوتنمان و بةنشوستي
كةم بريكردنةوةيةكي كة هةر تةنيـــا
نةرَيكي

َ
ثال دةبَيتة سةرنةكةوتنة لةم

و بةِرةشبيني هةســـتكردن بؤ بةهَيز
لةاليةنة بريكردنةوة و ضةشـــتن ئازار

ذيان. تاريكةكاني
ميل  كة طةشتي هةزاران  ئاشكراية
ثَيدةكات دةســـت هةنطاوةوة لةيةك
طةِرانماندا بةشـــوَين زؤرجاريـــش و 
شـــتَيكمان ِرَيكةوتووة وا بؤ شـــتَيك
نةطةِراوين. بةشوَينيدا دةستكةوتووة
ناخؤشيةكانماندا لةناوةندي با كةواتة
بهَينينـــةوة بةرضاو خؤشـــي ِرؤذاني
ثتةوكردنـــي بـــؤ بدةيـــن

َ
هةول و 

ِرووبةِرووبونةوةي بؤ هةنطاوةكانمان
بةذيانَيكـــي طةيشـــتن و ناخؤشـــي 
لةطريانةوة دةبا كامةران، ئاسوودةو

بني. ثَيكةنني فَيري
دةِروات و دَيت ِرؤذَيكة ضةند ذيان
تَيدا خؤتي ي

َ
ِرؤل مرؤظَيـــك تؤش وةك

ئةو مرؤظـــي ذير م
َ
بـــةال دةبينيـــت،

طةيشـــتووة ذيان لةنهَيني كةســـةية
هةرضةنـــدة ِروونبؤتـــةوة بـــؤي  و 
درَيذ يان كـــورت ذيانيشـــي ِرؤذطاري
جا كؤتاييية، هـــةر ئاكامةكةي بَيت
هةموو شـــتَيك ثَيويســـتة لةبةرئةوة
بدةين

َ
هةول و ثَيبدرَيـــت خؤي هةقي

بةخؤت لةوانةيـــة خؤت ثَيبكةنيـــت.
كي

َ
لةبةختيـــاري خةل بري من َييـــت

َ
بل

داواي هةية بؤم منيش و دةكةمـــةوة
بكةم. بةختياري
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زؤربةي بةختيارنةبوونت ِراســـتة
دَيت، دةوروثشـــتتةوة كات لةناثاكي
بَينيني، ضونكة اليةنة واز لةو با م

َ
بةال

زياتر بكةينـــةوة بري لةثاكي ئةطـــةر
و دوور دةزانيـــني خؤمـــان بةنامـــؤ
لةذياني و ئاسوودة لةذيانَيكي دةبني
كةسَيتي جؤرةها ِرَيكةوتي ِرؤذانةشدا
ذيانيان شـــَيوازي كة دةكةين جياواز
و بريوبـــاوةِر ثَيضةوانـــةي لةوانةيـــة
و دةبَيت بَيت لةذياندا شـــَيوازي ئَيمة
نموونةيي هيض كةسَيك بزانني ئةوةش
هةية ِرؤذانة سةرنجمان زؤر شت نيية.
بريكردنةوةمان بةرةو و ِرادةكَيشَيت
بةشتَيكي زؤربةيان لةوانةية دةبات،
بَيتـــة بةرضاومان، ســـادةو ســـاكار
تَيثةِربووني كات بؤمان ثـــاش  م

َ
بةال

طةورةمان ةيةكي
َ
هةل كة ِرووندةبَيتةوة

كردووة.
لةِرؤذطارَيكي لةئَيمـــة هةريةكَيك
دةبينَيتـــةوة ئةطةر خؤي ســـةختدا
بةوردي و نةبـــني خؤمان ئاطـــاداري
نةِرؤين طرفتةكانمـــان بـــؤ كَيشـــةو
دةبني ة

َ
هةل تووشـــي ـــة

َ
ئةوا مةحال

ئازارو مايةي دةبَيتـــة ئةمكارةش  و 
ضةند و خؤمان دةروونـــي كردني

َ
تال

ئةطةر دةوروبةرمـــان. كةســـانَيكي 
هةنطاوةكانمـــان و بـــِروا بةتـــةواوي
باش ئـــةوا تاِرادةيةكي بكةين دياري
هيض دةبني بةمةرجَيك بةدوور ة

َ
لةهةل

نةكردبَيتة كاري ديكـــة هؤكارَيكـــي
زؤربةي ضونكة  بِريارمان، دوا  ســـةر
توانايي كـــةم تي و

َ
دةســـةال كات بَي

دةمانخاتة هؤكارانـــة ئةو  لةطؤِريني
لَيدةكات وامان توِرةبوونةوةو بارَيكي
لةمبارةشدا دةربكةين، ة

َ
هةل بِريارَيكي

كو
َ
دةبني بةل ة

َ
هةل تووشـــي هةر نةك

لةبارةكة كةميش بةبريكردنةوةيةكي

ئازاري ويذدان ثةشـــيماني و دةبينني
دةبَيت.

َ
زال بةسةرتدا

بةواتاي ةش
َ
لةهةل مةبةست زؤرجار

هاتوو ئةطةر دَيت، هةلَيك لةدةستداني
ويســـتت يان بوو لةبةردةمدا كارَيكت
ثاشوردبوونةوة م

َ
بةال ئةنجاميبدةيت،

اليةنةكاني زؤربةي دةركةوت بؤت لَيي
ضةند هةرضةندة لةبةرذةوةنديتداية،
يدا،

َ
لةطةل هاوكاتة بضووكيش طرفتَيكي

اليةنة لةسةرت لةمبارةدا ثَيويســـتة
بخةيتة ســـةرةكييةكاني ِرةخســـاوء
ديكة نةكةيتة البةالكاني شتة بةرضاو و
نيابكةيت

َ
دل بؤئةوةي خـــؤت ِرَيطـــر،

دةتةوَيت ئةوةشدا
َ

لةطةل كة لةوةي
بؤ نا يان بدةيـــت ئةنجام كارةكـــةت
سةرةتا ثَيويستة مةبةســـتةش ئةم 
بةرضاووت بخةيتة ئةنجـــام خراثرتين
كارةكة لةئةنجامنةداني كة لةوانةيـــة
تا بزانة ثاشـــان بَيتةوة، ِرووبـــةِروت
ئةوكاتة لَيـــدةكات كارت ض ِرادةيةك
بِريار بـــِرواوة بةوثـــةِري دةتوانيت
بةر بدةيت، هةنطاوةت ئةو لةســـةر
لةيادبَيت ئةوةت شـــتَيكيش لةهةموو
م

َ
بةال هةل بةخَيرايي دَيت، هةرضةندة

ياخوود دةطةِرَيتـــةوة درةنط بـــؤت
نيية. طةِرانةوةي

ســـةرنج لةِرَيِرةوي دوبارة ئةطةر
دةردةكةوَيت بؤمـــان بدةين ذيانمان
زؤر خؤشـــيمان ِرؤذاني هةندَيكمـــان
بةشـــَيوةيةك بـــووة كـــةم و كورت
ئةطـــةر هةموو طرفـــت ناخؤشـــي و
بةســـةر ئةوا نةطرتبَيتةوة َذيانمانـــي
لةطةل بـــووة،

َ
زال ذيانماندا زؤربـــةي

لةئَيمـــة يةكَيـــك  كام ئةوةشـــدا
لةكةســـاني زؤر نةكردووة هةســـتي
ذياني بِريووةتة ضاويان  دةوروثشتي
بةذيانَيكي بؤ خواستووة و ئاواتيان و

ِراستة نةداوة. ةم
َ
لةقةل بةختةوةريان

و سةختة طشتي بةشـــَيوةيةكي ذيان
ئارامي لةئاسوودةو دوور و ماندووبوون
كة نةبِراوةيةتي سيمايةكي  دةرووني
هةية ِراستةوخؤمان كاريطةري ئَيمةش
بةوةي ئةمةش ئةنجامة ئةو لةســـةر
بَيت مةبةســـتمان بَيئةوةي زؤرجـــار
دةنَيني هةنطاو بكةين هةســـت ياخود
ذياني خؤمان و كردنـــي

َ
تال بـــؤ زياتر

دةوروثشتةكةمان.
ذيـــان ناخؤشـــيةكاني واديـــارة
بةهونةرمةند كـــردووة زؤربةمانـــي
خةريكي لةئَيمة هةريةكَيك بةشَيوةيةك
مرؤظي بةرامبةرةكةيدا.

َ
لةطةل نواندنة

ِراســـتةقينة ئةو ذيـــرو ِرؤشـــنبريي
بةثَيي توانا دةدات

َ
هةول كةســـةية كة

و كةمبكاتةوة ذيانـــي لةطرفتةكانـــي
م

َ
بةال كَيشةكاني، بِروانَيتة بةساكاري

هةن كةم داخة كةســـانَيكي جَيطةي
كارةكانيان بةرةوثريي  بةِرةوشتةوة

بضن.
لةكارةكانماندا هةنطاونان ثَيش با
ديهاملمان جؤرج بةناوبانطةكةي وتة
طياني ِرةوشـــت َيت:

َ
دةل لةيادبَيت كة

لةداهَينان ِرةوشـــت كو
َ
بةل داهَينانـــة

بةنرخرتين ِرةوشـــتيش و ثريؤزتـــرة
هةنطاوي ئـــةوةي  ثَيش بةهرةيـــة.
بةكَيشةيةكت بةرامبةر بنَييت بِرياردان
ِرؤمانيت شـــاعريي هؤراس وتةكـــةي
تووِرةبوون َيـــت:

َ
دةل كة برينةضَيـــت

لةبةرئةوة بوونَيكي كاتييـــة، شـــَيت
ئـــةو بةســـةر ثَيويســـتة لةســـةرت
ئةوةي ثَيـــش بيـــت،

َ
زال هةســـتةدا

بيت تةنط
َ
دل لةوانةية بَيت

َ
زال بةسةرتدا

ئةطةر نيابة
َ
دل م

َ
بةسةرنةكةوتنت، بةال

سةركةوتن سةرلةنوَي بؤ نةدةيت
َ
هةول

دةبيت. ِرةشبيني تووشي ئةوا
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ئةو ئينطليز، كيميايـــي زانايةكي
 RNA شاراوةيةي و نهَيني دةروازة
ذينطة ئةو باوةِرواية دؤزييةوة، كـــة
ذياني شـــَيوةكاني يةكةم كيماييـــة،
ِرووي لةســـةر و دةركةوتووة لَيـــوة

لةمةوبةر  ساأل بليؤن 3.8 ثَيش زةوي
زاناية داوة، بةمةش ئـــةم

َ
ســـةريهةل

دةكات كة ضارةســـةر ئةو كَيشـــةية
تؤَيذةرةوةكاني

َ
سال بيست بؤماوةي

دانيـــان بؤ
َ
لةهةول بـــَي ئةنجامكـــرد

بنةضةو سةرضاوةي تَيطةيشتن لةسةر
نيوكليؤتايدةكان ضؤن و ذيان يةكةمي

لةدؤخة  توانييـــان  Nucleotides
زةوي ِرووي ســـةر ســـةرةتاييةكاني

كؤبكةنةوة. خؤيان
ئةطةر ئـــةم دؤزينةوةية ِراســـت
بؤ توَيذةرةوةكان ثَيويستة ئةوا بَيت،
نهَينييةكاني و كَيشة ضارةسةركردني
ِرَيِرةوَيكي ذيان بنضينةي دةركةوتني

بطرنةبةر. ِراست
يـــةكةمجـــارة بـــؤ ئــــةمـــة
ثَيكـــراو بـــاوةِر ِروونكردنةوةيةكـــي

لةطةردَيكي بريتيية كـــة بخرَيتةِروو،
لةِرَيي و زانيـــاري طري

َ
هةل زيندةيـــي

كيماييةكاني ماددة سروشتي كارلَيكي
دةركةوتووة. زةوي سةرةتاي

كيميايي  سوســـريالند، زاناي  د.
دؤزةرةوةي كة مانجســـرت لةزانكؤي

RNA بـــوو  نهَينييةكـــةي دةروازة
لةيـــاري يةكرتبِريني زؤر كارةكـــةي
طةو

َ
بةل يةكةم كاتَيك دةضوو، وشةكان

ديكة دةست كةوَيت، ئةواني زانياري
ئَيمة َيت

َ
دةل هةروةها دةكات، ئاسان

ثرســـيارَيكي لةِرَيي دةكةين كارَيـــك
دةشـــَيت كة بةآلم نائارامني كـــراوة،

نةبَيت. ِراست و واقعي ئةمة
لـــةو زؤرَيـــك لةتؤَيـــذةرةوةكان
بةرلةذياندا لةكيمايـــي بـــاوةِرةدان
كة بووة فـــراوان هةنطاوَيكي ئةمـــة
سروشتيانةي كارلَيكة لةو ينةوة

َ
لَيكؤل

كةوتوون. زيندوو خانةي يةكةم ثَيش
سزوســـتاك جـــال  هةروةهـــا
ماسوشوستس طشتي لةنةخؤشخانةي
زؤر ئةمكارة َيـــت:

َ
دةل لةلَيدوانَيكـــدا

ئاِراســـتةو ضونكة طرنطة، و بةبايةخ
كة بؤ ِروون دةكاتةوة، ئاســـؤيةكمان
َيك

َ
ســـال ضةند بؤماوةي دةتوانرَيـــت

هةنطاوَيكي وةك ثَيببةسرتَيت، ثشتي
كيمياي بةرةوثَيشـــضووني بؤ فراوان
زؤريان طومانَيكي زاناكان و بةرلةذيان
يةكةم كة بـــةوةي هةبوو ســـةبارةت
زانيارييةكةي زينـــدة ذيان شـــَيوةي

 DNA لة RNA نةك لة طرياوبَيت
َ
هةل

ناسراوة  باشرت DNA لةبةرئةوة و دا
بؤماوةييةكاني زانيارييـــة كة بةوةي

 RNA لة وادةكات و طرياوة
َ
هةل تيايدا

ضةند جَيبةجَيكردنـــي كـــة توانـــاي
لةخانةي هةبَيت طرنطي  ثرؤسةيةكي

دةربكةوَيت  وا  RNA و زينـــدوودا
نوَينةري لةمةوبةر ساأل ضةندةها كة

و  زانياري طرتني
َ
لةهةل DNA بـــووة
.DNA بؤ داتاكان

ذيان شـــَيوةي  يةكـــةم ئةطـــةر 
بَيت،  RNA بوو لةسةر بنضينةكةي
ِروون ثَيويستة مةســـةلةية ئةم ئةوا
ضةنـــد لةطةردةكاني كة بكرَيتـــةوة

ثَيكردني دةست ي
َ
خال

لَيرةوةية ذيان
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ثَيكهَينراون. جار يةكةم RNA
ة

َ
ســـال لةبيســـت زياتر بؤماوةي

ئـــةم لةســـةر كار تؤَيـــذةرةوةكان
ثَيكهاتني يةكـــةي دةكـــةن، طرفتة 

بةنيوكليوتايدةكان،  ناسراوة  RNA
ثَيكهاتـــووة لةتفتَيكي هةريةكةيـــان
ثَيي شـــةكر كة كيميايـــي، طةردَيكي
فؤسفات. ةي

َ
كؤمةل يةك ِرايبؤزو َين

َ
دةل

ِرَيطا بةخَيرايي زؤر كيميايي زانايانـــي
باوةِرثَيكراوةكانيـــان سروشـــتيية
لةم بـــؤ هـــةر يةكَيك دؤزيوةتـــةوة،
لةماددة كة ثَيكاتوون نيوكليوتايدانة،
بـــةآلم سروشـــتييةكان، كيماييـــة
ِرَيطا سروشتييةي ئةو نةيانتواني بطةنة
ثَيكةوة نيوكليوتايدانة ئـــةم كة ضؤن

دةبةسرتَين.
لةخؤوة دياردةي داني

َ
ســـةرهةل

بةستنةوةيان و نيوكليؤتايدةكان بؤ
زةوي، لةســـةرةتاي بةيةكـــةوة
تؤَيـــذةرةوةي زانـــاي دوو لةاليـــةن
جـــريالد جؤيس ئةوانيش كـــة كارا،

Gerald Joyce و ليســـل ئؤرجيل 
 1999 ي 

َ
لةســـال  Lesle orgel

نيوكليوتايدانـــة ئـــةم بةســـتنةوةي
لةثةرجـــوو زؤر كـــة نووســـيوويانة

دةضَيت.
لةزانـــاكان ديكـــة ذمارةيةكـــي
كة وايـــان وابـــوو برٍِ و نائومَيدبـــوون
ديكـــة دةشـــَيت ضةنـــد طةردَيكـــي

زةوي  لةســـةرةتاي  RNA ثَيـــش
كـــرد بةطةِران دةســـتيان و هةبووبن
،RNA ثَيـــش بـــةدواي جيهانـــي
موعجيزةية يان ثةرجووة ئـــةم بةآلم
شـــيكردنةوةي ِروونكردنةوةو كـــة، 
دةردةكةوَيت، بةوشـــَيوةية بؤكراوة
هاوِرَيياني د.سوسريالند و لةلَيدوانَيكدا

ئاماذةيان بيرتايس جريالند و باونـــةر
كيمايية ماددة هةمان كة داوة، بةوة
وةرطرتووة، ســـةرةتاييــةكانيـــان
ثَيشـــووتر زانايانـــي كـــة لةاليـــةن
جياواز بةِرَيطةي م

َ
بةال بةكارهَينراون،

وايان لَيكردوون ثَيكهاتة جياوازةكان و
ثَيشـــووتر لةتاقيكردنةوةكاني زياتر

هةبَيت. كاردانةوةيان
لةماددة وابكةن ئةوةي لةجياتي
تفت و شةكر سةرةتاييةكان كيمايية
بةضةنـــد ِرَيطةيةكي بكةن، دروســـت
ماددة كـــردن،  يـــان

َ
تَيكةل جيـــاواز 

بةشَيوةيةكي سةرةتاييةكان كيميايية
سروشتيئاوَيتةييةكياندروستكرد،كة
تفت ديكةي نيوةكةي شةكرو نيوةي
شةكر ديكة نيوةكةي كة كاتَيك بوو،
بؤ زيادكرد تفتيان ديكة و نيوةكـــةي

 RNA نيوكليوتايدي ةكة،
َ
تَيكةل ناو

ِرايبؤساتيدين فؤسفات َين
َ
ثَيي دةل كة
دةركةوت.

سةروو تيشـــكي ئةطةر ثاشـــان
 Ultra Violet light بنةوشـــةيي
دووةم ئـــةوا  ةكـــة

َ
لةتَيكةل بدرَيـــت 

 RNA ديكـــةي نيوكليؤتايـــدي
قَيت.

َ
دةخول

ئةوةشـــي د.سوســـريالند بةآلم
ِرَيطـــا تائَيســـتا كـــة ِراطةيانـــد 
دوو بةرهةمهَيناني سروشـــتييةكاني
نيوكليوتايدةكاني ديكةي جؤرةكةي

و  نةدؤزراونةتـــةوة RNA هَيشـــتا
دوو ئـــةو دروســـتبووني ســـةرةتاي
د.سوسريالند بةِراي نيوكليوتايدانةش
دةســـتكةوتنيان بةســـةختي زؤر 

كراوةتةوة.
نيوكليوتايدةكاني ضوار هةر ئةطةر

RNA بةشَيوةيةكيسروشتي  طةردي

و ئـــةوا زؤر بةخَيرايـــي ثَيكهاتـــنب،
ثَيكهَيناني بؤ ئامادةدةبن بةئاســـاني

RNA لةطـــةأل زنجريةي  طةردَيكـــي
ةي

َ
كؤمةل و شةكرةكان يةكلةدواييةكي

فؤسفات.
َيت:ئَيمة

َ
هةروةهاد.سوسريالنددةل

بةرئةنجامَيكي وةك  هةسارةيةدا  لةم
ئةنداميدا، لةكيمياي وايـــن بنضينةيي
كة ئةو كارةي ثَيويســـتة لةبةرئةوة
ئةنجامـــي كيمياييانـــة دةمانةوَيـــت

بدةين.
لةاليةن كـــة كاردانةوانةي ئـــةو
خرايةِروو هةروةها زاناياني كيمياييةوة
زؤر كردبوو، وةســـفي د.سوسريالند

دةكرَيت. سةير بةقةناعةتةوة
ثســـثؤر د.جؤيـــس دواجـــار 
ذيان بؤ بنضينـــةي كيمياي لةبـــواري
سكريثس، توَيذينةوةي َلةثةيمانطاي
لةطةل َيت:

َ
دةل لةكاليفؤرنيا لةالجؤال

سادةية، كيميا زانستي كة ئةوةشـــدا
هةموو و بةهَيزة زؤر زانستَيكي بةآلم

باشن. بةرئةنجامةكانيشي

ئرياد لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني
مةنوضةر

سةرضاوة:
The new york times may 13 , 

2009
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هايك لةاليـــةن يةكةمجـــار بـــؤ 
ةندي 

َ
هؤل فيزيازاني ئونيـــس كارملنط

تَيرطةياندن  ي1911 دياردةي
َ
لةســـال

ئؤنيس زانا ئةوةش ثَيش دؤزرايةوة،
شلكردنةوةي ثرؤســـةي و هاوِرَيكاني
لةدواتردا كـــة دؤزييةوة هيليؤميـــان
ســـاردكردنةوةي بؤ هَينا بةكاريـــان
ثةتي 4.2ثلةي طةرمي ثلةي تا جيوة
طةرمييةدا ثلة لةو جيوة كة بينيان و

نامَينَيت. كارةبايي بةرطري
بـــؤ بنةِرةتيمـــان تَيطةيشـــتني
دةطةِرَيتةوة تَيرطةياندن ميكانيزمـــي
ليون و باردين بـــؤ تيؤرَيك كة جـــون
بةتيؤري كـــة روبرتشـــريفر و كوبـــر

ضؤنَيتي  ِراظةي و BCS  دةناســـرَيت
ئةلكرتؤنةكان جووت دروســـتبووني
دةناســـرَين كوبةر كة بةجووتةكاني
ئةو دةبن، تَيرطةيانـــدن كـــة بناغةي
ناوةندَيكةوة لةمياني جووتبوونانةش
لةرينةوة كة بة تؤِري دةبَيت دروست
بةفؤنؤن دياردةكـــةش دةناســـرَيت
نموونةيةكـــي وةك  دةناســـرَيت،
ثَيشوو كاتَيك ئةوةي وردبيني لةسةر

تؤِرَيكي دةِروات بةنَيـــو ئةلكرتؤنَيـــك
خؤي بؤ ئايؤنة موجةبةكان بةللوريدا،
موجةبة بارستة ئةوســـا كَيشدةكات
كَيشدةكات خؤي بؤ دووةم ئةلكرتؤني
دةبَيت. بةردةوام شَيوازة بةو هةر و

وةك   BCS تيؤرةكـــةي
طةرمـــي ثلـــةي لةهاوكَيشـــةي
ضةند دةردةكةوَيـــت تَيرطةيةنـــةردا

و نةطؤِرَيكي تَيداية: طؤِراو

Kβ.Tc=1.13 x ħ.ωD.e(-1/ V.N (Ef))

   ħتزمانة و
َ
بؤل Kβ  نةطـــؤِري كة

ثالنكـــة كة دابةشـــكراوة نةطـــؤِري
ثةســـتاني   ωD و    π*2 بةســـةر 
لةنَيوان  كَيشكردنة V هَيزي و ديباية
 N (Ef ) و فؤتؤنةكاندا و ئةلكـــرتؤن
ِرووي لةثةيوةندي ةتةكانة

َ
حال ضـــِري
فَيرميةوة.

لةثةستاني ثةستانيديبايبريتيية
تؤِرييةكان لةرينـــةوة جياكةرةوةي
نزيكبوونـــةوةي لةســـةر كار  كـــة 
دةكات لةيةكـــرتي ئةلكرتؤنـــةكان

V هَيـــزي  و تَيرطةياندنـــدا لةبـــاري

نزيكبوونةوةيـــة يـــان كَيشـــكردن
و فؤنؤنةكان و ئةلكـــرتؤن لةنَيـــوان

 Tc بؤ بـــةرز بةهايةكي دةتوانرَيـــت
نزيكبوونةوةي كة كاتَيك بكرَيت دابني
لةكاتَيكدا دةهَينرَيت بةدةســـت زؤر 
و لةجَيطريي بةردةوامـــة بةللورةكة
هَيزي كاتَيك م

َ
بـــةال تَيكنةضوونيـــدا،

و ئةلكرتؤن نَيـــوان نزيكبوونـــةوةي
بونيادي دةبَيـــت ئـــةوا فؤنـــؤن زؤر
دروست ئةوة و تَيكدةضَيت بةللورةكة
ضِربوونةوةي بةشـــةثؤلي كة دةبَيت
نزمةكاندا طةرمييـــة لةثلة بارطةكان
لةثَيناو م

َ
بـــةال دةكرَيـــت، ناوزةنـــد

بونيادي  V لةوانةية بؤ زؤر بةهايةكي
و تَيكبضَيت دياريكـــراو بةللورةيةكي
بطرَيتةوة. جَيطةي ديكة بةللورةيةكي

 BCS لةهاوكَيشـــةي ِرادة دوا 
لةضِري بريتيية N(Ef) كة لة بريتيـــة
و فَيرمي ِرووي لةســـةر ةتـــةكان

َ
حال

كة بوترَيت دةتوانرَيـــت بةئاســـاني
ذمارةي بـــؤ ثَيـــوةرة ئـــةو ِرادةية
دةكةن بةشـــداري كة ئةلكرتؤنةكان
و تَيرطةياندنـــدا لةبـــاري بنةِرةتـــي

رةئوف جوان

بؤريدي دووانة تَيرطةيةنةري
مةطنيسيؤم
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كة ئاوَيتانةي ئةو طشتي بةشَيوةيةكي
تَيداية، واتة طواسرتاوةكانيان توخمة

تةواو  d يان بةرطة كة توخمانةي ئةو
ةتةكانيانتَيدا زياترة

َ
َتَيرنني وضِريحال

لةطةل فَيرمي بةبةراوورد ِرووي لةسةر
زؤربةي بؤية ناطواسرتاوةكان، توخمة
زؤرترين بِروايةدان كة فيزياييةكان لةو
لةتَيرطةياندنـــدا ةتـــةكان

َ
ضـــِري حال

باشرتينن. طواسرتاوةييةكان توخمة
ئاوَيتةيةكي بتوانـــني بؤئـــةوةي
كـــة بةرطري وا بدؤزينةوة كانزايـــي
لةثلـــة طةرميية نةمَينَيت كارةبايـــي
ئاوَيتةيةكي ثَيويســـتة بةرزةكانـــدا
ســـووكي لةتوخمي كة وا بدؤزينةوة
و ثَيكهاتبَيـــت طواســـرتاوةيي

 phonon فؤنؤني نزيكبوونةوةيةكي
هةبَيت. طةورةي ي

بةدةستهَيناني بؤ نوَييةكان ة
َ
هةول

لةوةدا خؤي كانزايي تَيرطةيةنةرَيكي
بَيت ئاوَيتةيـــةك دةبينَيتـــةوة كـــة
بؤرؤن و مةطنيســـيؤم و لةتيتانيـــؤم
كة زانـــراوة ئـــةوةش ثَيكهاتبَيـــت،
بؤرؤن و طةرديلةكانـــي مةطنيســـيؤم
طةرديلةكاني م

َ
بةال سوكن، طةرديلةي

م
َ
بةال نني، ســـووك تيتانيؤم ئةوةندة

 d لةبةرطي زؤر ئةلكرتؤنـــي بوونـــي
مةرجَيكي طواسرتاوةييدا لةتوخمَيكي
بةباري بؤ طةيشـــتن زيندووة و طرنط
لةوَيشـــةوة طةيشـــتن و ضِري طةورة

بةرز. طةرمي بةثلةي
لةشـــاري كؤبونةوةيةك لةميانةي
تَيرطةيةنةرَيك بووني ي

َ
هةوال ســـنداي

لةئاوَيتةي كة بريتي بوو ِراطةيةنةنـــرا
مةطنيســـيؤم بؤريـــدي دووانـــةي

.MgB2
و كؤثـــةر و بارديـــن زانايـــان
ثلـــةي كـــة شـــريظةر دةريانخســـت
تَيرطةيةنةرَيك طواســـرتاوةي طةرمي

ثةستاني
َ

لةطةل دةطؤِرَيت ِراستةوانة
دةتوانرَيت و لةرينةوةكانـــدا تـــؤِرة
بؤ ســـادة نموونةيةكي كـــة بوترَيت
لةثلة تَيرطةياندن دةكرَيـــت تؤِرةكة
بكات دابـــني بةرزةكانـــدا طةرمييـــة
طةرديلةكانيان كـــة  ئاوَيتانـــةي لةو 
ئةو سيفةتة بةجَيهَيناني و بؤ سووكن
طؤِريني نةك كَيـــش لةكةمكردنةوةي
هاوتاي دةبَيت هةر توخمةكان جؤري

بةكاربهَينني. توخمةكان
ئاوَيتةي لةســـةر ينةوةكان

َ
لَيكؤل

لـــةدوو  ثَيكدَيـــت كـــة   MgB2
و11  10 بـــؤرؤن هاوتــــــــــــاي
ضِري ئاوَيتةية ئةو كة دةريانخســـتوة
ديباي ثةســـتاني و الوازة بارةكـــةي
فؤنؤنـــي نزيكبوونـــةوةي َبـــةرزة و
لةطةل هاوِري طةورةية زؤر ئةلكرتؤني
ئةو ديكـــة وةك: ســـيفةتي َيك

َ
كؤمةل

نامَينَيت كارةبايي بةرطـــري ئاوَيتةية
ئةو ثةتيدا، 40ي طةرمـــي لةثلـــةي

 Π و  Ιهةية جؤري دوو تَيرطةيةنةرة
بؤ دةطةِرَيتةوة نَيوانيشيان جياوازي
تَييدا تَيرطةيةنةرةكة كة ِرَيطايةي ئةو
سةري موطناتيسيةكةي بوارة مي

َ
وةال

دةداتةوة.
  Ι يةكةم جـــؤري تَيرطةيةنـــةري

لةو كارناكـــةن، وةك تَيرطةيةنةرَيـــك
كة نةبَيت موطناتيســـيانةدا بـــوارة
لةنرخي نةبَيت بةرزتر توندييةكانيان

ثلةيةوة  ئةو Hc و لةســـةروو ؤق
َ
شل

و تَيكدةضَيـــت تَيرطةياندنيةكـــةي 
جاراني، دؤخـــي بـــؤ دةطةِرَيتـــةوة
جـــؤري دووةم تَيرطةيةنةري م

َ
بـــةال

بةبآ  بةردةوامة Π تَيرطةيةنةرَيكـــي
موطناتيســـيية لةبوارة تـــا بةرطري 
دوو ِرووةوة لـــةو بةهَيزةكانيشـــدا، 
موطناتيســـي بواري بؤ هةية ثَيـــوةر

نزمرت  لةو كة Hc1نزم شلؤقي بواري

وةك ِرةفتاري  تَيرطةيةنةرةكـــة بَيت
لَيدَيت، يةكةمي جؤري تَيرطةيةنةري
بةرز شلؤقي بواري دووةميش ثَيوةري

تَيرطةيةنةرةكة  بةرزتر لةو Hc2 كة
ئةو و طةيةنـــةري ئاســـايي دةبَيتـــة
هةدوو دةكةونـــة نَيـــوان بوارانـــةي
تياياندا تَيرطةيةنةرةكان  ئاستةكةوة 
و كاردةكةن خؤيان وةك بةئاســـايي

 mixed دروســـتدةكةن
َ

تَيكةل باري
.state

لةسيفةتةكانيتَيرطةيةنةريجؤري
 Hc1شـــلؤقي بواري Πكة هـــةردوو
دةبةســـتَيت،  ثَيكـــةوة   Hc2 و
بواري  بَيت ئـــةوا Hc1 كةم ئةطـــةر
شـــلؤق و ضِري تةزووي ناثَيضةوانةيي

زياددةكات.
 MgB2 تَيرطةيةنةري ئاوَيتـــةي
هةية نزمي زؤر ئاســـايي بةرطريةكي
موطناتيسةكاني بؤ طرنطة زؤر ئةوةش
كة هةندَيجار خَيرا طواســـتنةوةي زؤر
ئاسايي طةيةنةري دةبنة بةكتوثِري و
يان بواري شـــلؤق لةتةزووي كاتَيـــك
كاتَيك ثَيضةوانةيـــي تَيثةِردةبَيت يان
لةبوارة تَيكضوونَيك بةركةوتنَيك يـــان
ِروودةدات موطناتيسةكةدا بةرزةكاني
كوذانةوة دةوترَيـــت بـــةوةش كـــة 
كوذانةوة ثِرؤســـةي   ،quenching
ناوضةي كة تَييدا هةندَيك ِراكردنة وةك
ئاسايية، طةرم طةيةنةري ثضووك كة
موطناتيسةكة زؤري بةشـــي و دةبَيت

دةبَيتة طةيةنةري ئاسايي.
بذَيراو

َ
درَيـــذي هةل توانرا ئةطـــةر

لةتَيرطةيةنةريMgB2 دروستبكرَيت 
دةبَيت ئـــةوا بةجَيهَينانـــي زؤريـــان
و و ثيشةسازي لةبوارةكاني ثزيشكي
لةدروستكردني هةروةها توذينةوةدا،
بةكاردَيت زةبةالحةكاندا موطناتيسة 
تؤذينةوةي بةكاردةهَينرَين لةبواري كة
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سةرةتاييةكاندا. تةنؤلكة
MgB2 ئةو  َيني

َ
دةل لةكؤتاييدا

ضاويان زانـــاكان كة تَيرطةيةنةرةية
طةرمي ثلةيةكي ضونكـــة تَيرِبيـــوة،
زؤر ئاســـايي بةرطري و هةية بةرزي
توخمانة لةو زؤر سووكة و خؤي و نزمة
دروستدةكرَيتكةبةزؤريلةسروشتدا
دةستدةكةون، بؤية و بةئاساني هةن
لةتةلي سةرةتايي نموونةي دةتوانرَيت

بكرَيت  MgB2 دروست تَيرطةيةنةري
بواري و شـــلؤق تـــةزووي كـــة ضِري

هةية. نايابيان زؤر ناثَيضةوانةيي
1987 دا  ي

َ
لةضةند مانطَيكي سال

لَيواري لةسةر جيهان كة وادةركةوت
طةورةدايـــة، زؤر  طؤِرانكارييةكـــي 
لةســـةر كة ئـــةو شـــةمةندؤفَيرانةي
و دةفِرين موطناتيســـي دؤشـــةكَيكي
وزةي و خَيراتربوون كؤمثيوتةرةكان
و دةِرؤيشـــت هةرزاني بةرةو كارةبا
بةهةموو ثزيشـــكييةكان ســـكانةرة

ديكة. زؤري و وبوونةوة
َ
بال اليةكدا

طةشـــبينيانةش هـــؤكاري ئـــةو
جؤرَيـــك دؤزينـــةوةي هةمـــووي 
لةاليةن بوو سةير زؤر لةتَيرطةيةنةري

 IBM كؤمثانيـــاي تؤذةرةوةكانـــي
تَيرطةيةنةرةش ئـــةو لةزويريـــخ، و 
بَيئةوةي دةطةياند كارةباي تةزووي
هةبَيت كارةبايي هيـــض بةرطرييةكـــي
ئاســـاييدا، طةرمـــي لةثلةيةكـــي
تَيرطةيةنةرةكاني هةمـــوو لةكاتَيكدا

دؤزرابوونةوة  1911 وة ي
َ
كة لةســـال

ثةتيدا سفري لةثلةي تَيرطةيةنةربوون
سيليزيدا. ثلةي -273.15 واتة

هؤي بـــووة دؤزينةوةيـــة ئـــةو 
لةتَيرطةيةنةري ذمارةيةك دؤزينةوةي
طةرمي بةرزتر لةثلةي ئؤكســـيدي كة
نايرتؤجيني شـــل طةرمـــي لةثلـــةي
لةثلةي شـــل كاردةكةن، نايرتؤجيني

بؤية َيت،
َ
دةكول ثةتيدا 77ي طةرمي

ئةو بةكارهَينانـــي و بةرهةمهَينـــان
ئاســـانرتة زؤر تَيرطةيةنةرانة جؤرة
تَيدا شـــلي هيليؤمي كـــة لةوانـــةي
ئةو دةيةيةك بةكاردةهَينرَيـــت. ثاش
طواستنةوةي بواري لةدوو دؤزينةوةية
بَيتةلييةكاندا طةياندنة و كارةبا وزةي

بةجَيهَينانةوة. نَيو خراية
لةبـــةردةم طـــةورة كؤســـثي 
بازرطانـــي ـــي

َ
كَيبل دروســـتكردني

طةرميية بةرزةكاندا تَيرطةيةنةر لةثلة
تَيرطةيةنةرانة لةماددةي ئةوةيةكة ئةو
كة دةكرَين دروست سرياميك خةزةف
بوونة، و خاش شـــياوي ورد ئةويش

كانزايي  شارةزاي 1987 دا ي
َ
لةســـال

ماساتشؤســـتس لةثةيمانطاي بؤريك
هةروةك كة بؤيدةركةوت بؤ تةكنيـــك
شـــياوي شووشـــة ضؤن دةتوانرَيت
دروستكردني بؤ ِرابكَيشرَيت شـــكانة
كة باريكي موويني شووشـــة ـــي

َ
تال

دةناســـرَيت، بيناييةكان ة
َ
بةِريشـــال

ئةو دةتوانرَيت بةهةمـــان شـــَيوةش
دروستبكرَين. تَيرطةيةنةرانة

خؤي بؤريك بنةِرةتـــي بريؤكةي 
ةي

َ
دةنكؤل كـــة دةبينَيتةوة لـــةوةدا

بؤري بخرَيتة ثضـــووك تَيرطةيةنةري
تريةكةي كة ثضووكـــةوة زؤر زيـــوي
تةنك زؤر كاغةزَيكـــي  لةئةســـتوري
نة

َ
دةنكؤال ئينجا ئـــةو كةمرت بَيـــت،

دةزوولةي بةشـــَيوةي ِرابكَيشرَين تا
يةك

َ
ثال بخرَينة و لَيبَيـــت باريكيـــان

و بخرَينة باريك بةشـــَيوةي طورزةي
زيوييةوة، ديكـــةي بؤرييةكي  نَيـــو
تَيرطةيةنةر تةلَيكي وةك ئةوة ئَيستا
تةلي وةك ناتوانرَيت م

َ
دةبَيت، بـــةال

بنوشتَيتةوة. مس
بؤش لةبؤريةكي ثَيكدَيت ةكة

َ
كَيبل

دةِروات شل نايرتؤجيني بةنَيويدا كة

ضني ضةنديـــن َو بـــةدةورو ثشـــتيدا
لةطةل هاوِرَي هةن تَيرطةيةنةر لةتةلي
دةخرَينة نةطةيةنةر و هةموو بةرطـــي
دوو شووشـــةيي  بؤرييةكـــي نَيـــو 
تريةي كة نةطةيةنةر طةرمي ديـــواري
10ســـم و نزيكةي دةطاتة هةموويان
هيض بَي دةِروات ثَيدا كارةباي تةزووي

كارةبايي. بةرطرييةكي
تَيرطةياندن دياردةي دؤزينةوةي
بؤ تَيرطةيةنـــةرةكان لةوَيشـــةوة و 
طةورةيـــة زؤر شؤِرشـــَيكي خـــؤي 
بةتايبةتي كارةبايدا وزةي لةبـــواري
بوارةكاني لةهةمـــوو بةطشـــتيش و 
وزة ئةمـــِرؤ ضونكـــة تةكنؤلؤذيـــدا،
بةتايبةتي و جؤرةكانييةوة بةهةموو
لةقةيرانة ذينطة ثاكِراطرتني و كارةبا
مرؤظايةتيية كة زؤر طةورةكانيبةردةم
تَيرطةيةنةرانةوة ئةو لةِرَيطاي لةوانةية
ضارةسةربكرَين قةيرانانة لةو بةشَيك
هاتة نوَيية تةكنيكـــة ئةو هةركاتَيك
بةكارهَينرا، فراوان بةشَيوةي و بةرهةم
هةر تةكنيكة ئَيستاش ئةو تا ضونكة
ســـةرةتاييداية ئةزمووني لةقؤناغي
و كةم لةضةند بةجَيهَينانَيكي زؤر جطة
زؤري بةهؤي ئةوةش نةبَيت سنوردار

بةرهةمهَيناني. طراني و تَيضووني
 

لةنَيو دياردةيةكـــة فؤنـــؤن: دياردةى  *
تايبةتة كـــة ِروودةدات بةللوريـــدا تؤِرةيةكـــى
لةكَيشكردنى بريتيية و تَيرطةياندن بةدياردةى
يية

َ
كريســـتال تؤِرة ئـــةو بارطـــة موجةبةكانى

كة ئةلكرتؤنةكانـــةوةو لةاليـــةن –بةللورييـــة-
ئةلكرتؤنةكان نَيوان كَيشكردنى هَيزى دةوترَيت
كَيشـــكردنى هَيـــزى مةبةســـت و فؤنؤنـــةكان

موجةبانة. بارطة ئةو بؤ ئةلكرتؤنةكانة

سةرضاوةكان:
الذرة ذمارة 82. عالم 1.طؤظاري
ي كوةيتي. طؤظاري العلوم- .2

www.phy4all.net سايتي .3
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بةكارطةيةكى وشرت  دةكةيت بِروا
بةرهةمهَينانى بؤ دادةنرَيت  زيندةيي
ضارةسةركردنى زيندةييةكانى بؤ دذة
بةكاردةهَينرَين نةخؤشـــي ضةندةها
لةنَيوانياندانةخؤشييةدرَيذخايةنةكانى

شَيرثةنجة! وةك
ذمارةيـــةك ئةنجامـــى  ئةمـــة 
تيمَيك لةاليةن كة نوَيية توَيذينةوةى
بروكســـلةوة زانكؤى لةتوَيذةرانـــى

ئةنجامدراون. لةبةلجيكا
وةك توَيذينةوانة ئةم ســـةرةتاى
لةهةشتاكانى كاتَيك وابوون، ِرَيكةوت
توَيذةرةوةى ِرابردوودا دوو ســـةدةى
هامرز لةِرايمونـــد داوايـــان ِراهَينـــةر
بةرطريدا، لةزانستى ثسثؤِر توَيذةرى
ثراكتيكيان خوَيندنى وةرزي كة كرد
و لَيي بَيزاربـــوون زؤر وةِرســـكةرةو
بتوانَيت ئةطـــةر  لَيكرد ثرســـياريان
بدؤزرَيتةوة بـــؤ ثراكتيكيان  كارَيكى
بؤ و لةخؤبطرَيت زياتـــر كة داهَينانى
بكةن. لةسةر كارى توَيذينةوةكةيان

كردةوة بريى هامرز لةوســـاتةدا

وشـــرتى لةخوَينى ليـــرت كـــة نيـــو
طرتـــووة،

َ
هةل لةنـــاو بةفرطرةكـــةدا

وشـــرتةى ئةو خوَينى ئةو هةرضةندة
طرتبوو

َ
هةل ديكة بؤ توَيذينةوةيةكـــى

كة فاكتةرانةوة بـــةو كـــة تايبةتبوو
خةوتنةوة بةكَيشةكانى ثةيوةندييان
بابزانني ثَيـــي وتـــن: هةية، بـــةآلم

 antibody دذةتـــةن دةتوانـــني
دةربَينني؟. وشرت لةخوَينى

كةوت دةســـتيان ئةنجامةى ئةو 
ئةنجامى ضونكة سةرســـوِرهَينةربوو،
زؤر ذمارةيةكـــى شـــيكردنةوةكان
وشـــرتدا لةخوَينـــى  لةدذةتةنـــى
دذةتةنة كة هةندَيكيان ئةو ئاشكراكرد
هةموو لةخوَينى كة نةبوون ناسراوانة

هةية. بِربِرةدارةكاندا
ِرةوتى ِرؤذَيكدا  ضةنـــد لةماوةى
طؤِرانـــى بةتةواوةتـــى كارةكةيـــان
وةك تةنيا ئـــةوةى بةســـةرداهات،
خوَيندكار دوو ثراكتيكـــى ثـــِرؤذةى
َيكى

َ
بةهَيل كـــرا، بـــوو كارى لةســـةر

و طرنط توَيذينةوةيةكـــى ســـةرةكى

لةتوَيذةران تيمَيك
َ

لةطةل خؤى هامرز
كرد. سةرثةرشتى

تيمـــى ســـةرةتايي  طريمانـــةى
دذةتةنة بةم سةبارةت  توَيذينةوةكة 
تةنيا ئةوةبوو ئةو دذةتةنانة نوَييانة
لةدذةتةنةكانـــى و وردن ثرؤتينـــى
هةمان دواجار و جيابوونةتةوة ديكة
دذةتةنةكانيان تةقليـــدى ثَيكهاتةى
خوَينى ى

َ
ســـةمثل ئةو بـــةآلم هةية. 

كة لةكينياوة هَينرابوون وشـــرتانةى
نوَييان هةمان دذةتةنى ئاشـــكرايكرد

تَيداية.
نةيانتوانى توَيذينةوةكـــة تيمـــى
دةست كةوتوانة بةم دةرئةنجامة بِروا
دوو مـــاوةى بؤ بـــةردةوام بهَينن و
توَيذينةوة بوون ى

َ
سةرقال ي ديكة

َ
سال

ئةو ضونكة بابـــةت، هةمان لةســـةر
زانستى بةدؤزينةوةيةكى دةرئةنجامة
تيمى دادةنرا. ضاوةِرواننةكراو و نوَي
بةرفراوان كارةكانيان توَيذينةوةكـــة
ذمارةيةك لةسةر توَيذينةوةيان كردو
ئةنجامدا، لةوشـــرت ديكـــة جـــؤرى 

فةرغةلي ئيرباهيم د.

بؤ ضارةسةرة وشرت خوَينى
شَيرثةنجة 
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ى
َ
بةئاذةل ســـةرجةميان دةركـــةوت

سةربةهةمان جؤرى كة شـــةوة المة-
هةية. خاسيةتيان هةمان وشرتة،

ثــةرةســـةنـــــــدنى
َ

لــــةطـــةل
ئةو طةيشـــتة هامرز توَيذينةوةكاندا
تايبةتمةندَيتى ئـــةوةى ئةنجامـــةى
خوَينى نـــاو بةرطرييةكانى بةتةنـــة
قةبارةكةيان بضوكـــى دةدات وشـــرت
تةنة

َ
لةطـــةل بةبةراوردكردن نييـــة

كـــو
َ
بةل تةقليديةكانـــدا، بةرطرييـــة

كة زيندةييةكةيةتى بةشة ثَيكهاتةى
بةهةمان بةسرتاوةو بةثِرؤتينةكانةوة
ئةوة ئةمـــةش كاردةكات. توانســـت
بةرهةمهَينانى دةكرَيـــت دةطةيةنَيت
باوةى ثِرؤتينة لةو بضوكـــرت ثرؤتينى
ببينن ـــة

َ
ِرؤل ئةو هةمـــان كـــة هةية،

تةنانةت دةيطَيِرن، كة دذةتةنـــةكان
ئةوان كة ببينن ِرؤآلنةش ئةو دةتوانن

ناتوانن.
توَيذينةوةكان دةية دوو بؤماوةى
توَيـــذةرةكان و  بـــوون بـــةردةوام
وةآلمدانةوةى بـــؤ  بوون داندا

َ
لةهةول

لةخوَينى بوونى ئـــةو تةنانة هؤكارى
دروســـتبوونيان. ضؤنيةتى وشرتداو
دةكرَيت ضـــاوةِروان لةئَيستاشـــدا وا
توَيذينةوانة ئةو كؤتايي  دةرئةنجامى
تيؤرَيكةوة لةِرَيطةى ئاشـــكرابكرَيت
ضارةسةركردن بةتيؤرى ناسراوة كة

بضووكةكانةوة. دذةتةنة َلةِرَيطةى
دذةتةنةكان لةطةل جياوازى نَيوان
بضووك، دذةتةنةكان يان دذةتةنى نانؤ
بطةنة دةتوانن نانؤدذةتةنةكان زؤرة،
تةنانةت جةســـتة هةموو بةشـــَيكى
تةنةكان دذة ئـــةو بةشـــانةش كـــة
دةشـــَيت لةبةرئةوة بيطةنَي. ناتوانن
طةرديلةكانةوة يان بةذةهر بةئاسانى

رةقرتن هةروةها بةهَيزترو بنوســـَين،
دةكرَيت لةبةرئةوة لةدذةتةنـــةكان،
نةخؤشـــيةكانى لةضارةســـةركردنى
بدرَيت قـــووت هةرســـدا كؤئةندامى
ببَيت. هةرسكردن تووشـــي بَيئةوةى
ثَيكهاتةكةيةوة وردى بةهؤى هةروةها
تَيضوونى بِرى ئاسانرتةو بةكارهَينانى
بكرَينةنـــاو دةتوانرَيـــت كةمـــرتةو
بؤ شـــامثؤ وةك بةرهةمى هةندَيـــك
هةروةها ضارةسةركردنى كِرَيشي قذ،
بؤماوةوة ئةندازةى لةِرَيـــى دةكرَيت
بؤنموونة لَيوةربطرَيت، سوودى ِرووةك
خانةكانـــى كارى بؤكاركردنةســـةر
كاركردنةسةر بؤ يان ِرووةك ناوةوةى

ميتاثؤليزم. ضاالكى
وردةيـــةوة ثَيكهاتـــة  بـــةم 
وةك وشـــرت ناوخوَينى  نانؤدذةتةنى 
واية ثَييـــان لةتوَيـــذةران هةندَيـــك
ببَيتة ئةوةبَيـــت كى

َ
بةكةل دةشـــَيت

داهَينانى بـــؤ نموونةيـــي ئامـــِرازى
مايكرؤيي تايبةت كيميايـــي تاقيطةى
كارلَيكةكانى لةســـةر بةتوَيذينـــةوة

وردةكان. زؤر طةرديلة
ثرؤتينةكانـــى زانـــراوة وةك 
هةنشَيوةى تةقليدييةكاندا لةدذةتةنة

بةشي  وةرطرتووة، ثَيكهاتةى Y يان
لةكاتَيكدا جَيطرية خوارةوة يان كلك
طؤِرانة زؤر قابيلى ســـةرةوة بةشـــي
بةدذةتةنى جياواز ِرَيطـــة بؤئـــةوةى
ئامانجى

َ
لةطةل ثَيكةوةنوسان بؤ بدات

ظايرؤسَيكى ئةطةر بؤنموونة جياوازدا.
هَينا، جةســـتةمان بؤ نوَي هَيرشـــي
دةستدةكات بةرطرى كؤئةندامى ئةوا
ئامادةكراو دذةتةنى بةدروستكردنى
ظايرؤسةدا ئةو

َ
لةطةل ثَيوةنوسان بؤ

و بنرِبكـــردن يارمةتـــى بؤئـــةوةى 

بدات. لةنابردنى
هةفتاكان نيوةى بـــؤ بةطةِرانةوة
دذةتةنيان يةكةمجار بؤ زاناكان كاتَيك
طةورة بةدؤزينةوةيةكى كرد، دروست
بةضارةسةرى لةوكاتةدا ضونكة دانرا،
دانرا، لةنةخؤشـــي ناكؤتا ذمارةيةكى
تا درمةكانةوة  لةنةخؤشـــيية  هـــةر 

شَيرثةنجة. نةخؤشييةكانى دةطاتة
ثَيشـــرت تةقليدييةكانى دةرمانة
نةخؤشيانة ئةو بؤ ضارةســـةركردنى
الوةكـــى كاريطـــةرى َبةكاردةهاتـــن
لةطةل بـــةآلم جَيدةهَيشـــت، زؤريان
دةركةوتنـــى دذةتةنةكاندا بايةخدان
ئةوةندة ذةهراويبـــوون بةبريؤكـــةى
خؤى جةســـتة ضونكة نةما، َطرنطى
لةطـــةل دةريـــدةدات. لةبناغـــةدا
ى

َ
خال هةندَيك دذةتةنةكان ئةوةشـــدا

طةورةيي وةك نَيطةتيظيـــان هةبـــوو
لةِرَيـــى بةشـــَيوةيةك قةبارةيـــان
هةرســـةوة مذينيان قورس جؤطـــةى
قوتدانيان لةجياتـــى لةبةرئةوة  بوو 

بةدةرزى لةجةستة دةدران.
ثَيويســـت دةيـــة نزيكـــةى دوو
ثـــةرة بةدروســـت بـــوو بؤئـــةوةى
كردنى دروســـت كردنى ثيشةســـازى
بةشـــَيوةيةك بدرَيـــت دذةتةنـــةكان
بَيت، زياتر توانســـتيان كة كارايي و
لـــةو ذمارةيةكـــى زؤر لةئَيستاشـــدا
بةكاردةهَينرَين هةيـــةو دةرمانانـــة
كة ديكة دةرمانى َيـــك

َ
كؤمةل وَيـــِراى

ئَيستا دروستدةكرَيت. لةكاتى
ثرؤسةى ئةوانةشدا هةموو

َ
لةطةل

نوَيكـــردنـــةوة و بــةردةوامبـــوون
كارَيكي دذةتةنةكاندا لةدروستكردنى
قورســـةو بِري تَيضوونى زؤرة بةهؤى
قةبارةكةى طةورةيـــي  لةاليةكـــةوة
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لةبةرئـــةوةى ديكـــةوة لةاليةكـــى
ثَيويســـتى بةردةوام دروســـتكردنى
بةشَيوةيةكى شريدةرةكانة بةخانةى
ئةم ضارةسةركردنى لَيرةوة طشـــتى.
بةئةطةرى دةبةستَيت ثشـــت كَيشانة
بضووك ثِرؤتينى بةرهةمهَينانى توانينى
هةمان و بَيت بضـــووك كة قةبارةيان
ببينن كـــة دذةتةنةكان ةش

َ
ئـــةو ِرؤل
دةيبينن.

بريؤكةية لـــةم بةرلةبريكردنةوة 
بؤضي بوو: بةمشـــَيوةية ثرسيارةكة
بكرَيت كة هةردوو دذةتةنى وا دروست
لةدروستكردنى و جياوازبن سةرةكةى
تاك ثَيكهاتةدا ســـووديان دذةتةنـــى

لَيوةربطريَيت.
لةتاقيطةى توَيـــذةر  وينرت جؤرج
لةبةريتانيا ثزيشكييةكان توَيذينةوة
لةســـةر لةتوَيذينةوة كـــة ثســـثؤِرة
لةكؤتايي لةكامـــربدج، طةرديلـــةكان
ئةم ِرابردوودا ســـةدةى  هةشتاكانى

خستةِروو. ثرسيارةى
ئةو وةآلمدانةوةى بؤ َيكدا

َ
لةهةول

طةيشتنة توَيذينةوةكان  ثرســـيارة، 
دةربـــارةى ســـةرةتايي بريؤكـــةى

دذةتةن. نانؤ دروستكردنى
هةوآلنة ئـــةم هةنطـــاوى يةكةم 
بةدةرزى دياريكراويان ظايرؤســـَيكى
لةدواى وشـــرت، لةجؤرى َيكدا

َ
لةئاذةل

لةخوَينى نموونةيةكيان ِرؤذَيـــك ضةند
شـــيكارييان و وةرطـــرت وشـــرتةكة
بؤ كـــرد بـــؤ خِرؤكـــة ســـثييةكانى
دذةتةنانةى ئةو دةستنيشـــانكردنى
هةروةهـــا و دروســـتبوون كـــة 

شيكردنةوةيان.
ئةو بةكارهَينانى ئةطةرى زانينى بؤ
واثَيويســـتى مرؤظ بؤ نانؤدذةتةنانة

تيادا دةســـتكارييان هةندَيك دةكرد
بةوشَيوةية جةستة بؤئةوةى بكرَيت
كـــة نـــةكات ـــدا

َ
لةطةل ةيـــان

َ
مامةل

بةرطرى كؤئةندامـــى نامؤن و تةنـــى
كردن بةبةرطرى دةســـتبكات مرؤظ
هةندة كَيشـــةكة بةآلم بةرامبةريان،
ئةم ثَيكهاتةى ضونكة نةبوو، َئةستةم
هاوشَيوةبوو لةطةل دذةتةنة بضووكانة
مرؤظدا. جةستةى لةناو دذةتةنةكان

ســـوودَيكى دةكرَيت واضاوةِروان
ئـــةم لةبةرهةمهَينانـــى طـــةورة 
بوارى لةزؤر وةربطريَيت نانؤدذةتةنانة
تةنيا نةك نةخؤشيدا، ضارةسةركردنى
مرؤظ تووشي كة نةخؤشييانةى ئةو
و هةوَين ئـــةو لةبوارى كو

َ
بةل دةبـــن

ئةندازةى لةِرَيطةى كة ِرووةكانةشـــدا
كراون. دةستكارى بؤماوةوة

ةتَيكى
َ
سوودانةشخةسل وَيِراىئةم

دورودرَيذ ماوةى بؤ كة هةية ديكةيان
ثرؤســـةى ئةمـــةش و دةطريَيـــن

َ
هةل

طواستنةوةيانئاساندةكاتبةبةراورد
تةقليدييةكاندا. دذةتةنة

َ
لةطةل

توَيذةرةوةكــــــان هــــةروةهـــا
ســـوود دةكـــةن واضـــاوةِروان 
وةربطيــرَيـــت لةنانؤدذةتةنـــةكان 
حةثدا ذمارةيـــةك لةبةرهةمهَينانـــى
لةو بـــؤ ضارةســـةركردنى هةندَيـــك
ناســـراون بـــةوة نةخؤشـــيانةى
بـــةرزة وةك زؤر بـــِري تَيضوونيـــان
نةخؤشـــييةكانى ضارةســـةركردنى
ةتة

َ
لةوحال يةكَيكة كة وشـــكبوونةوة

تازة لةوآلتة نةخؤشـــييانةى منداآلن
بةدةســـتييةوة طةشـــةكردووةكاندا 
تاقيكردنةوة بةثراكتيكيش َينن،

َ
دةنال

لةسةرمشكلةمبارةيةوةئةنجامدراوةو
ئةم كة ســـةِّـاندوويانة ئةنجامةكان

زؤريان كاراييةكى  نوَييانـــة دذةتةنة
هةية.

بةهَيز ئاِراستةيةكى لةئَيستاشـــدا
نانؤ بةكارهَينانـــى بـــؤ لةئارادايـــة
لــةضارةســـةركردنى دذةتةنةكـــــان
وةك درَيذخايةنى هةندَيك نةخؤشـــي
بتوانن ئةلزايمـــةر، ضونكـــة لةوانةية
دذةتةنة كـــة شـــوَينانةى بطةنة ئةو
وةك ثَيي بطةن ناتوانن تةقليدييةكان
لةســـةر درزانةى ئةو و ئةنزيمـــةكان
و ظايرؤس دةمارييةكانـــى وةرطـــرة

هةية. وةرةمةكان بةكرتياو
ئـــةم نانؤ بـــةآلم تةنيا كَيشـــةى
ســـووِري دذةتةنانـــة ئةوةيـــة كـــة
زؤر جةســـتةدا بةناو تَيثةِربوونيـــان
دذةتةنة

َ
لةطةل بةبةراوردكردن خَيراية

لةبوونيان ثارَيزطارى كة تةقليدييةكان
بؤماوةى خوَيندا لةناوسووِرى دةكةن

نزيكةى سَي هةفتة.
وةك كَيشةيةش ئةم ضارســـةرى
طةيشـــتوون ثَيـــي توَيـــذةرةوةكان
يةكـــة دوو لةتَيثةِركردنـــى بريتييـــة
بةيــةكـــةوة لةنـــانؤدذةتةنةكـــــان
بةبضوكى هةر قةبارةيان بةشَيوةيةك

دةبن. كارا زياتر بةآلم دةمَينَيتةو،
بةضارةســـةركردنى ســـةبارةت
بطاتة دةشَيت نانؤدذةتةن شَيرثةنجة
خانةكان ضاالكـــةى كة طةرديلة ئةو

ذةهرةكان. هةروةك دةكوذَيت
تيمَيكـــى  دا   2004 ى

َ
لةســـال

توانيـــان بةلجيكـــى  توَيذينـــةوةى
كة بةرهـــةم بهَينـــن نانؤدذةتةنَيـــك
لةثَيكهاتةى بةذمارةيةك لةتوانايدابَيت
ثاشـــان بنوســـَيت، وةرةمييـــةوة
كة دروســـتكرد لةبةكرتيايان جؤرَيك
يةك ئةنزيمَيكدا

َ
لةطـــةل لةتوانايداية



40 سةردةم زانستى 184

كاتَيك ناسراوةو بةالكتاماز بطرَيت كة
بةكرتياكةدا

َ
لةطـــةل نانؤدذةتةنةكة

ســـةرةتايي ثَيكهاتةى يةكدةطرَيـــت
بؤ دةطؤِرَيت ضارةسةركردن ناكاراى
ماددةيةكىكاراىكوشندةبؤخانةواتة
ِرَيطةية لةسةر ئةم خانةكة دةكوذَيت.
كاراييةكى تاقيكراوةتـــةوةو ئاذةآلن
ئةو توانيويةتى هةبـــووةو طـــةورةى
بةرَيت لةناو شَيرثةنجةييانة وةرةمة
وةرةمانةى ئةو

َ
لةطـــةل كة لَيكضووة
تووشي مرؤظ دةبن.

توانراوة ثراكتيكيش بةشَيوةيةكى
كة بكرَيت دروســـت حةث ذمارةيةك
حةثي وةك تياداية، نانؤدذةتةنيـــان
لةدواى خوَين كة تةى

َ
دذى جةل بةرطرى

توَيذينةوة لةدواى دوورودرَيذ ساآلنَيكى
دةركـــةوت لةســـةرى كاراييةكـــةى
كةمبـــوو. الوةكيشـــي و كاريطـــةرى

 ABLYNX كؤمثانياى لةئَيستاشدا
ئةو بةرهةمهَينانى بـــؤ دانداية

َ
لةهةول

هةندَيك ضارةسةركردنى بؤ حةثانةى
بةكاردةهَينرَين درَيذخايةن نةخؤشي

ئةلزايمةر. و ِروماتويد وةك
جةخت لةمبـــوارةدا ثســـثؤِران 
لةوةدةكةنئةم ِروانطانة لةئايندةيةكى
بـــازاِرةكان و  دَينـــةدى  نزيكـــدا 
لةم ثِردةبن ثَيوانةييدا لةماوةيةكـــى
ضاوةِروان ئةطةر كارايي ضارةسةرانة،

سةِّـَينرا. لَيكراويان

سةرضاوة: 
طؤظاري العربي-ملحق العلمي

    

خةمؤكي، ضارةسةري دةرماني
دةكات زياد خؤكوشتن ِرَيذةي

ئةمريكي دةرمانـــي و خـــواردن لةبةِرَيوةبةرايةتـــي ـــةرةوة ئةمريكيـــةكان
َ
لَيكؤل

خةمؤكي ضارةســـةري دةرماني بةكارهَيناني ئةنجامةي ئةو FDA، طةشـــتوونةتة
دةكات،  زياد تياياندا خؤكؤشتن ِرَيذةي ،

َ
25 سال لة كةمرت تةمةن لةنةخؤشـــةكاني

ينةوةكة
َ
لَيكؤل ئةنجامي دةكات، كـــةم تةمةندا  زيادبووني

َ
لةطةل ِرَيذةية م ئـــةم

َ
بةال

وكراوةتةوة.
َ

بال بةريتاني تةندروستي طؤظاري ئابي لةذمارةي
دةدةن  هؤشـــداريي 2003 ةوة ي

َ
لةســـال ئةوروثييةكان و ئةمريكي ـــةرةوة

َ
لَيكؤل

ثاش  ،
َ

18 ســـال لة رت
َ
مندال لةكةســـاني دةرمانانة ئةم الوةكييةكاني لةكاريطةريية

تةمةنانةدا لـــةو خؤكوذي مةترســـي كلينيكيدا توَيذينةوةيةكي ئـــةوةي لةضةنـــد
دةركةوت. دةرمانانة ئةو بةكاريطةريي

ِراطةياند  ثلةي بةرزترين بؤ ئاطاداريي FDA لةِراطةياندراوَيكدا، ،2005 شـــوباتي
ِرةوَينةكان خةم دةرمانة جؤرَيكي هةموو الوةكييةكاني لةكاريطةريية بةئاطابوون بؤ

لةالواني  كة لةوةي هؤشدارييدا ثاشان ،
َ

18 ســـال لة كةمرت هةرزةكاراني و ن
َ

لةمنداال
دةبَيت. مةترسييان هةمان يشدا

َ
سال 18-24

دةرماني و خواردن دةزطاي ِراطةياندراوةي لةم بوارة، ئةم ثزيشكاني و دةروونناسان
ضارةســـةري خةمؤكي لةدةرمانةكاني كي

َ
خةل ئةوان واية ثَييان و نيطةرانن ئةمريكي

نوَييةكان ئامارة خؤكوذييه، سةرةكيي هؤكاري خةمؤكي لةكاتَيكدا دووردةخةنةوة،
زيادي  الواندا لةناو خؤكوشتن %8 بةِرَيذةي ،2004 ي

َ
لةسال نيشـــانيانداوة تة

َ
وال لةو

بةرزترين بووة. دا
َ
سال لةثانزة ِرَيذةية ئةو كردووة و

ئاماذة ”ئةرشـــيفي دةروونزاني طشـــتي“ لةطؤظاري وكـــراوة
َ

بال ينةوةيةكـــي
َ
لَيكؤل

دةبَيت لةســـةر  FDA كاريطةري زؤري ِراطةيةنـــدراوةي ئـــةو كـــة بـــةوة دةدات
نةخؤشيية ضارةسةري و دياريكردن درةنط دةبَيتةهؤي و دةروونييةكان نةخؤشـــة
و خواردن لةبةِرَيوةبةرايةتي داواكارة و  ثَيطةيشتووةكانيشدا لةكةسة دةروونييةكان

بخشَينَيتةوة. سياسةتةكانيدا و بِريارة بةو ضاوَيك ئةمريكي دةرماني
ِراطةياندراوة ئةو ئوســـرتالي كووكي جةيمس لةزانكؤي دةروونزاني ثِرؤفيســـؤرَيكي
دةرمانةكاني لةنَيوان ثةيوةندي تةكةيدا

َ
لةوال ثَييواية و دةكات وةسف زوو بةكارَيكي

دةكرَيت ئةوةي كة
َ

لةطةل زاناية هاوِراية ئةطةرضي ئةو نيية، و تةمةندا دذةخةمؤكي
داواكارة كة بكةن، هةروةها كةمرت يان زياتر خؤكوشـــتن ضارةسةرانة ئةطةري ئةو

بكرَيت. لةو باسة ينةوةي وردتر
َ
لَيكؤل

بةستووة  ينةوةيةك
َ
بةلَيكؤل FDA ثشتي ِراطةياندراوةي ئةو باسة شـــايةني ئةوةي

كلينيكي  372 تاقيكاريـــي لة خةمؤكـــي دروســـتكةري دةرماني دذة كة هةشـــت
دةدات  بةوة و ئةنجامطريييةكـــةي ئاماذة تاقيكراوةتةوة لةســـةر100000 كةس
بؤ خةمِرةوَينةكان كاريطةري دةرمانـــة و لةنَيـــوان تةمةن هةية بةهَيز ثةيوةنـــدي

 25 لةخوار تةمةني دةرمانةكان كاريطةري دةركةوتووة، تيايدا هانداني خؤكووذي،
كاريطةرييةكة  تةمةن بةجياوازي ي

َ
65-25 سال لة و ثةِري مةترسييداية لةو يدا

َ
ســـال

مةترســـي كةمرتدان. هةروةك  لةبةردةم ن،
َ
65 ســـال و ئةوانةي لةســـةروو ناطؤِرَيت

دوو ضةكَيكي وةك دةرمانانة ئةم بةوةكراوة ئاماذة توَيذينةوةكـــةدا لةئةنجامطرييي
دةكةن. كار سةر

ساَلح و:
ABC science/Reuters سةرضاوة: 
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سامان و تةندروستي حةزدةكةيت
دةســـتبكةوَيت؟ بةختةوةريـــت و 
لةذيانت ضَيذ تائةوثةِري حةزدةكةيت
كةواتة دةتةوَيت. بَيطومان وةربطريت؟
و بةنةريت ناكةيت سةركةوتن بؤضي

لةذيانتدا؟ خوويةك
نهَيني تةنيـــا يـــةك ســـةركةوتن
ئةو هةميشـــة نةريتة، تياداية ئةويش
سةركةوتوو مرؤظي  كة سةركةوتنةي 
ديكةي لةكةساني بةدةستيدةهَينَيت

جيادةكاتةوة.
ثَيويســـتي مةرجـــي نةريـــت 
ئةطةر ســـةركةوتنة، ثَيشـــكةوتن و
جيهان ئةوا نةريتي باشن، نةريتةكانت
خراثيشن ئةطةر ثَييةكانتداية، لةذَير

لةذَير ثَييةكانيدايت. تؤ ئةوا
كــــةســـَيتيـــت نــــةريتـــةكان
نةريتَيكي هةمـــوو دروســـتدةكةن،
يـــا لةبةئاطايتـــدا نـــوَي لةهةســـتدا
بةهـــؤي دروســـتدةكات نةرَيـــك

َ
ثال

دةبزوَيت. ديناميكييـــةوة، هَيزَيكـــي
ثةندَيكي ِراستةقينةي ماناي ئةمةش
ضؤن َيت:

َ
دةل كـــة كؤنة بةناوبانطـــي

ئاوادةبن. بريدةكةنةوة،
واثَيويستدةكاتبةردةوام لَيرةوة
بةديار نةريتةكانمانةوة شـــةونخووني
فِرَيدةين كةزةبر نةريتانة و ئةو بكةين
و ســـةركةوتن ةكةكاني

َ
دةدةن لةكؤل

خؤماندا. بةسةر دةسةآلتمان
كةمرت يان مرؤظ زياتر لةِراستيدا
نييةلةبةهاي نةريتةكاني، نةريتةكانيش
كة دةســـتكةوتوون تةنيـــا توانـــاي
كةبؤمان زياددةكـــةن ئـــةو بةهايانة
سةركةوتن تةواوي نهَيني ماونةتةوة.
و خراثةكان نةريتة يني

َ
لةدامال خـــؤي

كؤبؤتةوة. باش، بةنةريتي طؤِرينيان
ك

َ
خةل كـــةزؤري ئةمـــة ِراســـتييةكة

تةنيا دةيانةوَيت دةبينيـــت نايزانن،
لةنةريتة ئـــريادةوة واز هَيزي لةِرَيي
َين:

َ
دةل بؤنموونة، بَينن، خراثةكانيان

ئةو ديكة جارَيكي دةدةم بةخؤم َين
َ
بةل

واناكةم، ديكة جارَيكي نةكـــةم، كارة
دةكةنةوة. دووبارةي بَيطومان بةآلم

يـــان نةخـــوازراوة كارة ئـــةو 
ضونكة دوبارةدةكةنةوة، ِرةتكراوانة
لةســـايكؤلؤذيدا يان ئةو ثرةنســـيثة

ناتوانيت َيـــت:
َ
دةل كة لةياددةضَيـــت

بةنةريتَيكي ئةطةر لةناوبةريت نةريتَيك
نةيطؤِريت. ديكة

ســـةركةوتن بناغـــةي  بـــةردي 
شـــتة ضؤن هةروةك ةداية،

َ
لـــةم خال

تابلؤي لةسةر بيسرتاوةكان بيننراوو
بةهةمانشَيوة تؤماردةبن، يادةوةري
تابلـــؤي لةســـةر نةريتةكانيـــش
ويســـتت ئةطةر تؤماردةبن. دةمـــاخ
ئةوةي ئـــةوا كؤبكةيتةوة، ســـامان
ئةوةية بدةيت، ئةنجامي ثَيويســـتة
بريبكةيتةوةو دارايي بةشـــَيوةيةكي
نةريتانـــة لـــةو كاربكةيـــت، خـــؤت
بةربةســـت دةبنـــة ِرزطاربكـــة كـــة
ســـامانداو كؤكردنةوةي لةبـــةردةم
بطرةبةر نةريتانة ئةو ئةوة لةجياتـــي
كؤكردنةوةي بؤ ثَيدةدةن ِرَيطةت كة
بةسةر هةمان ئةمةش ساماني زياتر.
جَيبةجَيدةبَيت كة ئـــةو نةريتانـــةدا
وةك تَيكـــدةدةن ذيانت كةســـَيتي و
كـــة دةتةوَيت لةذيانتدا هةر شـــتَيك
ي

َ
هةول ثَيويستة بةدةســـتيبهَينيت،

نةريتة دةســـتكةوتني بؤ زؤر بدةيت

شَيخاني سةمري د.

تَيرنابَيت لةسةركةوتن مرؤظ
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و
َ

بةهةول ثَيويستي ئةمةش باشةكان.
ئةو بةآلم هةية، راستطؤيانة كؤششي
دةبنةهاوثةيماني كة من كة شـــتانة
وةك مـــرؤظ بةنرخـــي هةميشـــةو
يةكَيتي نةريتةكان ضونكة نةريتةكان.
بؤ بةردةوامت داني

َ
هةول و كةسيَيتيت

نةريتةكان هةروةها دةستةبةردةكةن،
دةكةن، ئامـــادةت بـــؤ ســـةركةوتن
كاتت و دابيندةكةن بؤ كاتت نةريتةكان
درَيذدةكةن. ذيانت طلدةدةنةوةو َبؤ
هةول و كةســـَيتي نةريتةكان يةكَيتي
ضونكة ثَيدةبةخشن، تَيكؤشـــانت و 
و ةشةيي

َ
لةهةل نةريتةكانةوة بةهؤي

دةبَيت ِرزطارت فةوزا و بَيبةرنامةيـــي
كة دةطريتةبةر ِرَيطةيـــة ئةو و تةنيا
دةبات. خواســـرتاوت ئامانجي بةرةو
ضونكة ثَيدةبةخشَيت، ســـةركةوتنت
وةرطرياوةكانـــي نةريتـــة بةهـــؤي 
ضاالكي ـــدان و

َ
هةول و كؤششـــكردن

خـــؤت كةســـَيتي خؤهيالكـــردن و 
و زيرةكـــي دةكةيـــت، ةمةنـــد

َ
دةول

ســـةركةوتن وادةكـــةن هؤشـــياريت
و ذيان حةتمي و سروشتي دةرئةنجامي
كةسانةي خاوةني ئةو كارةكةت بَيت،
كارةكانياندا، و لةذيان باشن نةريتي
خؤياندا بليمةتـــي لةســـنووري ئةوا 

سةركةوتن بةدةست دةهَينن.
بؤ كاتت لةذيانـــدا نةريتـــي باش
ذيانـــت درَيذدةكات، و دابينـــدةكات
نةريتة خاوةني كة كةسةي ئةو ضونكة
رؤتني بةندي و لةكؤت خؤي باشةكانة
زياتر كاتَيكي دةتوانَيت ئازادكردووةو
زياتر كة بةو مةســـةالنة ببةخشـــَيت
لةم بةرهةميان زياترةو داهَينةرانةن و
دةســـتدةكةوَيت زياترت كاتي كارةدا
وةردةطريت لةذيـــان ضَيـــذ و زياتـــر

كةمرتدا. كؤششَيكي لةبةرامبةر
نةريت جؤرةكاني

جؤر نةريت هةية: سروشتي، ضوار
و ِرؤحي. كؤمةآليةتي ي،

َ
ئةقل

خراثةكان سيفةتة توانيت ئةطةر
البةريت نةريتـــةدا جؤرة لةم ضـــوار
ضةكـــي خاوةنـــي بويتةتـــة ئـــةوا 
بريكردنةوة بةرةنطاربوونةوةي هةموو
زيان كة نَيطةتيظ يـــان ِرةفتارَيكـــي
هةموو هةروةها بطةيةنَيت، بةذيانـــت
سةركةوتن كي تؤو

َ
دةبَيتة مول جيهان

هةروةك دَيت ســـةركةوتندا بـــةدواي
يةكدا. بةدواي ِرؤذ شةوو هاتني

خووطرتن و جطةرةكَيشان نةريتي
بةنةريتة ـــي

َ
تةمةل هةروةها ثَيـــوةي

مرؤظ و دادةنرَيـــت سروشـــتييةكان
ِرزطاربكات. لَييـــان خؤي دةتوانَيـــت
جواني ئارةزووكردني خوَيندنـــةوةو
ِرةوشـــتي ييةكانـــن،

َ
ئةقل لةنةريتـــة

لةنواندني خراثـــةكان نةريتة بـــةرزو
بةنةريتي و ِرةفتـــاردا ســـوكةوت

َ
هةل

دروست ذياني دادةنرَين، كؤمةآليةتي
ِرؤحـــي بةنةريتـــي بَيطةرديـــش و 

دادةنرَيت.
دةكرَيت نةريتانة ئةم ســـةرجةم
دةشـــتوانَيت و بطرَيت وةريان مرؤظ
ِرَيطةدان بةهـــؤي بةرَيـــت لةناويـــان
جَيطةيـــان دذةكانيـــان بةنةريتـــة
دذةكان نةريتة بطرَيتـــةوة، ضونكـــة
لةســـةر و الوازيـــان بكةن دةتوانـــن
بةهَيزبكةن. خؤيان ئةوانيش حيسابي
ســــروشـــتييةكانمــان بةهـــرة
بؤســـةر طةورةيان كاريطةرييةكـــي
ذيانمانهةية،سيفةتةبؤماوةكانيشمان
كارةكانمان ِرَيطـــةي كـــة ئةوانـــةن
طونجاوةي نةريتة ئةو ئاِراستةدةكةن،

دةتوانن ئارةزووةكانمـــان كةحـــةزو
ئاسانرت بةشـــَيوةيةكي َدايرِبذَينةوة
لةطةل لةوانةي وةك وةرياندةطريـــن
ناكؤكن. خؤماندا مؤركي و سروشـــت
فَيري بةالمانةوة ئاسانرتة بؤنموونة
وازي وةك لةوةي ببني جطةرةكَيشان

لَيبهَينني.
لةذيانيدا دةتوانَيت مرؤظَيك هةموو
هةبوو دةربارةي ئةطةر سةربكةوَيت
واقيعَيك بةئاطابوو، ئةوةي ِراســـتي و
ئةوةية بَيـــت، لةيـــادي ثَيويســـتة
دةســـتكةوتني بؤ

َ
هةول تةنيا نابَيت

بدات
َ
هةول ثَيويستة بدات ســـةركةوتن

كة بؤ دةســـتكةوتني ئةو نةريتانةي
دةســـتةبةردةكةن، بؤ سةركةوتني
نةريتانة ئـــةو تواني ئةطةر ثاشـــان
تةنيا مةســـةلةكة بةدةســـتبهَينَيت
وطؤِركردني

َ
ئال مةســـةلةي  دةبَيتـــة

شتَيكي طؤِرينةوةي دوو شـــت، نَيوان
باش. بةيةكَيكي خراث نةريتَيكي يان
و دان

َ
هةول بةنةريتـــي دةســـتبكة

ِرابَينة لةســـةر كؤششـــكردن، خؤت
ِرقـــت كارانـــةي ئـــةو ئةنجامدانـــي
شانازي دةرمةبِرة، ناِرةزايي  لَييانة،
و ثابةندبوونتةوة خـــؤت بةبةهَيـــزي
ئةم خؤتـــةوة بكـــة، وَيســـتي

َ
بةهةل

ـــدان
َ
هةول دروشـــمة بةرزبكـــةرةوة:

طةشةسةندنة، و ســـةركةوتن بناغةي
بةدةستةوة ةمَيك

َ
قةل دابنيشةو ثاشان

خؤت بةو نةريتةكاني بطرة سةرجةم
لةخؤتدا كـــة نةريتة خراثانةشـــةوة
تـــؤماربكـــة، ِرةتياندةكةيتـــةوة،
نةريتانةش ئةو ئةمانة شانبةشـــاني
سةركةوتنت دةبةن بةرةو بنووسة كة
خؤت كة كةســـةي بةو و دةتكـــةن
بةرنامةيةكت بةمشـــَيوةية دةتةوَيت.



40 سةردةم 187زانستى

لةمةش كو
َ
بةل دةبَيت، لةبةردةممـــدا

ورد نةخشيةكي خاوةني دةبيتة زياتر
نامَينَيتةوة هيـــض ذيانت، دةربارةي
ئةم نةخشـــةية لةســـةر ئةوة نةبَيت
يان مانطَيك هةموو بةمشَيوةية و بِرؤيت
مانط جارَيك سَي يان دوومانط جارَيك
بةوثةِري سووربوون ي جارَيك

َ
سال يان

خراث نةريتَيكي ِرةقييـــةوة و كةللة
دةطؤِريتةوة. باش بةنةريتَيكي

ســـةركةوتن دةربارةي دواجـــار
لةوانة يةكَيك وتـــران، زؤر ِراي وتـــةو
شاعريي طةورة ي ئةطةر- قةسيدةي
ئامؤذطاري كة كبلنطة رديارد ئينطليز
خةون توانيت ئةطة دةكات: كوِرةكةي
ببنة خةونةكانت يـــت

َ
و نةيةل ببينيت

ئةو توانيت ئةطةر تؤ، ســـةرطةورةي
شةســـت نرخةكةي كة دةقيقةيـــةي
نايةتةوة بةكةسدا و بةزةيي ضركةيةو
ثِربكةيتةوة، ِراكردن و بةنةوةســـتان
تياداية و هةرضييةكـــي زةوي ئـــةوا
دةبيت تؤ زياتر لةمةش دةبَيت، بؤتؤ
هتلةر ف

َ
ئادول بةآلم تةواو. بةمرؤظَيكي

حوكمي تةنيا ســـةركةوتن ثَييوايـــة
ناهةق هـــةق و ئةوة تةنيا دنياييـــةو

جيادةكاتةوة. لةيةك ة
َ
هةل و ِراست

ثَينجـــي ســـةدةي ثاشـــان بـــؤ
طريكييةكان بـــؤالي و ثَيـــش زايـــني
َيت:

َ
دةل ئاخيلوس كـــة دةطةِرَيينةوة

تَيرنابَيـــت، لةســـةركةوتن  مـــرؤظ 
رؤماني بريمةنـــدي طـــةورة دواجـــار
ةتَيكة

َ
حال سةركةوتن َيت:

َ
دةل سينيكا

نازانَيت!. حةوانةوة
سةرضاوة: 

اليومية حياتنا َّـ النفس علم

بريوت – الجديدة االفاق دار

.1981، 4 ط

دةكات هَيز بة ئَيسك سةوز ضاى
شكاندنى ئةطةرى سةوز ضاى كردووة زانســـتى نوآ ئاشـــكراى ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل

تيايةتى. كة تايبةتيانةوة ئةو مادة كيميايية بوونى بةهؤى كةمدةكاتةوة ئَيسك
طؤنك هؤنط بةزانكؤى ســـةر ضينى ثزيشـــكى ثةيمانطاى لة لونط بينط شـــونط
سةر بؤ ســـةوز ضاى كاريطةرى توَيذينةوةيةكيان لةســـةر لةطةأل هاوكارةكانيدا
ئَيسكيان دروســـتكةرى َيك خانة

َ
كؤمةل ِرؤذَيك درَيذايى ضةند بة ئةنجامدا، ئَيســـك

لة بريتيني سةوزدا هةن لةضاى كة كردةوة كيميايي ســـآ ثَيكهاتةى ِرووبةِرووى
طالوطاضني. و طالوكايضني و ئيبيطالوكاضني

ســـةركييةى ئةنزيمة ئةو ضاالكى ئيبىطالوطاضني بةناوى لـــةو ثَيكهاتانة يةكَيك
ئاماذةيةكى ئةمةش ٪٧٩ دةدات بةِرَيذةى ئَيسك طةشةكردنى هانى كرد كة بةهَيز
شكان لة دةكات و بةهَيز ئَيسك سةوز ضاى خواردنةوةى كة خؤشكةرة بؤئةوةى

َ
دل

دةيثارَيزَيت.
توَيذينةوةكان لةسةر لةدةمَيكةوة و زؤرن سةوز ضاى سوودةكانى شايةنى باسة
دةثارَيزَيت دأل خوَينبةرةكانى كة دةركةوتووة ثَيشرت كاريطةرييةكانى بةردةوامة
طؤِرانكارية بةرطةطرتنى بؤ توانايان وادةكات ئةمةش دةثارَيزَيت و ئيالســـتيكيان
هؤكارى ثَييانواية توَيذةرةوةكان بَيت، زياتر خوَيندا ثةستانى لة هةميشةييةكان
خوَينبةرةكان كردنى فراوان بؤ كاردةكات سةوز ضاى كة دةطةِرَيتةوة بؤئةوة ئةمة
خوَينبةرةكان كشـــانى بؤ ماددةى ثَيويســـت دةدات خانةكان يارمةتى و ئةمةش

بكات. هاتوضؤ بةلَيشاو خؤى بةئارةزووى و بدةن خوَين يارمةتى و دةربدةن
ذيان بةثاسةوانى كة شارةزايان سةوزة ضاى ئاماذة دةدةن ثزيشكيةكان ِراثؤرتة
ى خراث لةخوَيندا

َ
كؤليسرتؤل ئاســـتى لةتوانايداية بةوة دةناســـرَيت ناوى دةبةن

ثارَيزطارى دابةزَينَيت خوَيـــن ثةســـتانى بةرزى دةتوانَيت هةروةها دابةزَينَيـــت،
خؤثاراستن بؤ كاريطةرة هؤكارَيكى ســـةوز ضاى لَيرةوة دةكات، خوَين بةشـــلى

تة.
َ
لةجةل

لةهةوكردنى سةوز مرؤظ ضاى َيت
َ
دةل ضينيدا، طذوطيا ثسثؤِر لةبوارى دينط يويو

زيادةى كَيشى دابةزاندنى بؤ باشيشـــة هؤكارَيكى ِرؤماتيزم دةثارَيزَيت جومطةو
ثريبوون. زوو خراثةكان و نةخؤشية خؤثاراستن دذى لةش

كة ئوكســـان تَيداية دذة لةماددةكانى بـــةرزى ِرَيذةيةكى ســـةوز هةروةها ضاى
خؤراكزانى زانستى سةرضاوةكانى شَيرثةنجة، دذى دةدات لةش ثاراستنى يارمةتى
ئةم بناغةى و تةندروستى ســـةر بؤ ضا بةســـوودةكانى دةدةن ئاماذة كلينيكى
ثَيكهاتةى لةضوار هةزار ضـــا زياتر طةآلكانى كة دةطةِرَيتةوة بؤئةوة تَيبينيـــةش

تَيداية. كيمياييان
وةرةمةكانى ســـةر هةية بؤ كاريطةرى ضا دةكات ديكة ئاماذة ينةوةيةكـــى

َ
لَيكؤل

كرد تَيبينيان ئةنجةلوس لةلـــوس كاليفؤرنيا لةزانكؤي توَيذةرةوان شـــَيرثةنجة،
كاتَيك نموونةيةك هَيواشـــرتبووة ثرؤســـتات شـــَيرثةنجةييةكاني طةشةي خانة
يةك دوابةدواي ِرؤذي ثَينج بؤماوةي وةرطرياوة كة نةخؤشانة ثياوة ئةو لةخوَيني
ضاي ســـةوزييان كة كاتانةي ئةو

َ
لةطةل بةبةراورد ضاي ســـةوزييان خواردؤتةوة

نةخواردؤتةوة.
حكومةتي لةاليـــةن زانســـتي كة ينةوةيةكي

َ
هـــةر لـــةم ضوارضَيوةيـــةدا لَيكؤل

دةركةوتووة خاياندووة ي
َ
سال ضواردة ماوةي و لَيكراوة ثيشـــتيواني ذاثؤنييةوة

لةتووشـــبوون دةبَيت ِرَيطر لةضاي ســـةوز كوثَيك ضةنـــد ِرؤذانـــة خواردنةوةي
و تةشةنةكردني وبوونةوة

َ
لةبال بَيت ِرَيطر لةوانةشـــة و ثرؤستات بةشـــَيرثةنجةي

بوون. نةخؤشييةكة تووشي كة كةسانةدا لةو شَيرثةنجةييةكان خانة
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خةندةيةكـــي ئـــةوةي بـــؤ 
جوانـــت ددانَيكـــي  تةندروســـتء
ِرَينماييء َيـــك

َ
كؤمةل ئـــةوا هةبَيت،

لَيـــرةدا كـــة هـــةن ئامؤذطـــاري 
ئةم بةرضاو. دةخةيةنة هةندَيكيـــان
يارمةتي ئامؤذطاريانـــة ِرَينمايـــيء
لةو بِرَيك ئاطاداري دةدةن ئةوةمان
كة بني تةندروســـتيانة نا دابونةريتة
جَيبةجَييان ِرؤذانةمانـــدا لة ذيانـــي
بؤ خراثيان كاريطـــةري دةكةيـــنء
هةية. دةمءدانمان تةندورستي سةر

سودي سَيو

تةندروستييةكان نةريتة لة يةكَيك
ِرؤذانة بِرَيك خواردني ئةوةية، ذةمة
سةوزةء تَيدابَيت. ميوةي سةوزةء لة
باشيان ِرَيذةيةكي لةبةرئةوةي ميوة
زؤر بؤية تَيداية، كانزا لة ظيتامـــنيء
جةســـتة. تةندروســـتي طرنطـــة بؤ
بِرَيك ســـةوزةء ميـــوة جطـــة لةوة
ماددةيةكي كة تَيداية لةفلؤريديـــان
ددانةكان. بةهَيزكردنـــي بؤ باشـــة
لةدواي ســـَيوَيك  خواردني هةروةها

ذةمةكاندا، لةنَيوان ياخود نانخواردن
ِرووكاري ئـــةوة دةدات كة يارمةتي
ةكةبووي

َ
كةل لةثاشماوةي ددانةكان

لَيرةدا ثاكبكرَينـــةوة. خواردنةكان
كة بدةين بـــةوة ئاماذة ثَيويســـتة
تةندروستء دداني بؤ ِرةمزَيكة سَيو

بةهَيز.
ترشي شريينيء

لةخواردني حـــةز كـــَي لةئَيمـــة
زؤر بةآلم ناكات؟ شـــرييني ضكلَيتء
لةســـةر خراث كاريطةري خواردنـــي
َيتء

َ
جَيدةهَيل ددانةكان تةندروستي

ئةوةي كلؤربونييـــان. دةبَيتةهـــؤي
بةكرتيايـــةي ئـــةو ئاشـــكراية
كلؤربونـــي ددانةكان، دةبَيتةهـــؤي
شـــريينيية ئةو ثاشماوةي لةســـةر
ددانةكان ِرووي لةســـةر دةذي كـــة
مةســـةلةي طـــةر بةجَيدةمَينَيـــت.
بةثاكوخاوَينـــي ددانء شـــؤردني
ئـــةوا ثشـــتطوَيبخرَيت،  ِراطرتنـــي
كلؤربوون تووشي ددانةكان رِووكاري
زؤر كةسانةي ئةو لةبةرئةوة دةبن.

شـــريينيية، خواردني لـــة حةزيان
شرييني كة منداآلنةش ئةو هةروةها
لةســـةريان ثَيويســـتة زؤر دةخؤن،
مةعجوني ضةء

َ
فل بة ددانيان هةميشة

ثَيش بةتايبةتي باش بشـــؤن، ددان
شريينيانةش ئةو خواردني  نوستنء
ددانةوة رِووكاري بة كة كةمكةنةوة

دةنوسَين.
دةكةين ئـــةوة تَيبيني زؤرجـــار
هةندَيك لـــةالي خـــراث نةريتَيكـــي
خراثةش نةريتة ئـــةو كـــةس هةية،
بةرهةمة يان ليمـــؤ لةوةي بريتييـــة
ياخود ديكة دةمـــذن ترشـــييةكاني
خراثـــة دةيجـــوون. ئـــةم نةريتـــة
زيان زةرةء درَيذدا دوور لةماوةيةكي
ئةو خراثي دةطةيةنَيت. ددانةكان بة
ميناي ئةوةيـــة ضيني نةريتة جؤرة
ضينة كة بةهَيزترين دةخورَيت ددان
ئةو ددانـــدا، هةروةها لة ثَيكهاتةي
دةبَيتةهؤي ليمؤ خواردنةي شـــَيوة
خواردني ددانء درَيذي كورتبونةوةي
ثَيشـــةوةء ددانةكانـــي رِووكاري

حةبيب د. عةلي نوسيني:

خةندةيةكي لةثَيناوي
بيانثارَيزة  جواندا
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ِرووكاري خواردني هةروةها دواوة،
اليةي ئةو خرَيي بةتايبةتي خرَيكان،
ِروودةدات. تَيـــدا جووينةكةيزؤرتر

ئةو بؤ طرنـــط ئامؤذطارييةكـــي
هاونمونةكاني بيبســـيء كةســـانةي
ئـــةو ئاشـــكراية زؤر دةخؤنـــةوة،
زؤر ِرَيذةيةكي  خواردنةوانـــة جؤرة
زةرةر كة تَيداية ترشـــي لة شةكرء
باشرتة بؤية دةطةيةنن. بةددانةكان
بخورَينةوة قةســـةبةوة لةِرَيطـــةي
يان لةشوشةكةوة ِراســـتةوخؤ نةك 
ئةوةي بؤ ئةمةش لةقوتووةكـــةوة،
بـــةر زؤر بةِرَيذةيةكـــي ددانـــةكان

بيبســـييةكةنةكةون.
شريخؤر منداَلي

مةبةســـتمان بةتايبةتي لَيـــرةدا
لةِرَيي كـــة ســـاوايانةية ة

َ
ئةو مندال

لَيرةدا شريدةخؤن. شوشةوة مةمكة
رَيت

َ
بةجَينةهَيل ةكة

َ
مندال ثَيويســـتة

شـــريةكةي شوشـــة بخةوَيـــتء
ضونكة لةدةمدابَيت، شةو بةدرَيذايي
شريةكة مانةوةي دةبَيتةهؤي ئةوة
دةبَيتة ئةمةش ةكة،

َ
مندال لةناودةمي

ضينَيكي ضةنـــد ةكةبوني
َ
هـــؤي كةل

ددانـــةكان، ِرووكاري ِرةش لةســـةر
تَيثةِريني بـــة ِرةشـــانة ئـــةم ضينة
ددانةكان. كلؤربوني دةبنةهؤي كات
شـــةويالطي ددانةكانـــي بةزؤريـــش
ةتةية

َ
حال ئـــةم دةطرَيتةوة، ســـةرء

ثَييدةوترَيت كلؤربووني شـــريثَيدان.
ِرَيذةية ئـــةو بوونـــي بَيطومـــان
لةنـــاو ددانـــةكان لةكلؤربوونـــي
دةبَيتةهـــؤي ةكـــةدا،

َ
دةمـــي مندال

ســـةختي ئَيشءئازارء ثةيدابوونـــي
وادةكات ئةمة شـــريةكةدا، لةمذيني
ناضاربَيت ددان ثزيشـــكي هةندَيجار

زؤر ددانـــة ضارةســـةرَيك، وةك 
هةمو كَيشـــَيت.

َ
هةل كلؤربـــووةكان

لةسةر خراثيان كاريطةري ئةوانةش
دةبَيت ةكـــة

َ
مندال خؤراكي ئاســـتي

تةندروســـتيء بؤ كـــة زؤر طرنطـــة
طةشـــةكردني.

ئامؤذطـــاري لـــةم ِروانطةيـــةوة
شوشـــةي شـــري كة دةكةين دايكان
ةكةدا

َ
مندال لةدةمي شـــةو بةدرَيذايي

ناضاربوو دايكةكة طـــةر ن، 
َ
جَينةهَيل

لة ئـــةوا ثَيويســـتة ئـــةوة بـــكات،
بة ئاو بدات شـــريثَيداندا، دواهةمني
ثارضة قوماشـــَيكي يان بة ةكة

َ
مندال

بســـِرَيت، ةكة
َ
مندال دداني دةمء تةِر

دةمء شـــريةكة لةناو تا ثاشماوةي
لَيرةدا نةمَينَيـــت. بةددانةكانـــةوة
بكةين ثَيداني بةوة ثَيويستة ئاماذة
لةِرَيي كردني ،

َ
بةمنـــدال شـــةربةت

شوشـــةي ناو بـــؤ شـــةربةتةكةوة
وة،

َ
بةربـــال ةيةكـــي

َ
هةل شـــريةكة،

طـــرياوةء شـــةربةتة ئةو ضونكـــة 
شـــةكريان زؤر ِرَيذةيةكي ئامادانة،
ئةو شةربةتة لةباتي باشرتة تَيداية،
شـــةربةتي ئامادانـــة، طـــرياوةء
مانـــةوةي بدةنـــَي. سروشـــتيان
ةكـــةدا

َ
مندال لةدةمـــي شوشةشـــري

ئامادةء شـــةربةتة جؤرة ئةو
َ

لةطةل
هَيندة كَيشـــةكان دوو طرياوانـــةدا،

زياتردةكةن.
بةددان بايةخدان

باشـــرتة كاتدا، تَيثةِريني
َ

لةطةل
ئةنجامبدرَينء ددانةكان بؤ ثشكنني
كة بكرَيت طؤِرانكارييةك هةر تَيبيني
ددانةكةدا لةقةبـــارةي يان لةِرةنط
تةنيا تَيبينيكردنة ئـــةو ِروودةدات.
كة ثَيدةكرَيت  هةســـتي  كاتـــة ئةو 

زؤربـــاش بةشـــَيوةيةكي ددانةكـــة
لةبةردةم ددان مةعجونـــي ضةء

َ
بةفل

بووني هةروةها بشؤردرَيت. ئاوَينةدا
وادةكات تةندروســـت، ثوكَيكـــي
جوانرتبن، ثَيكةنينـــةكان خةنـــدةء
ثَيكةوة ثوك ددانء ثَيويســـتة بؤية
ضةي

َ
فل ثاكبكرَينةوة، لَيرةوة باشرتة

ثاكردنةوةي بؤ مامناوةندي يان نةرم
ضونكة بةكاربهَينرَيت، ثـــوك ددانء
وردة وردة زبر، ضةي

َ
فل بةكارهَيناني

ثوكء برينداربوني هـــؤي دةبَيتـــة
ثَيطةياندني. زةرةر

ددان، دةمء  ثاكِراطرتني نةريتي 
فَيريدةبيت، وةريدةطريتء نةريتَيكة
بةددانـــي بايةخـــدان لَيـــرةوة بـــؤ
باوك دايكء ثَيويستة ةكانمان،

َ
مندال

ةكانيانء
َ
مندال بؤ باآل نموونةي ببنة

دةمء فَيري ييةوة
َ
سال يةك لةتةمةني

بؤ ئةمةش بكةن، شـــؤردنيان ددان
لةطةورةيياندا ـــةكان

َ
مندال ئـــةوةي

ددانةكانيان بةثاكِراطرتنـــي بايـــةخ
بدةن.

ِرةهةند باوكي وةرطَيِراني:
ســةرضاوة:

www.aawsat.com 
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زانياريدا تةكنؤلـــؤذي لةبـــواري
طـــةورةي ثَيشـــكةوتنَيكي جيهـــان 

 IT تي بةئـــاي كة بةخـــؤوة بينيوة
ئةوةشـــدا

َ
لةطةل م

َ
بـــةال ناســـراوة،

كومثيوتةرةكانمان تائَيستا نةتوانراوة
لةسةرتاسةري و بثارَيزين لةهاككردن
و بةثاراســـتني فايل بايةخ جيهانـــدا
يان لةدزةكـــردن كؤمثيوتـــةرةكان
ناسراون كة دةدرَيت فايلةكان بردني

كؤمثيوتةر. بةضةتةي
ئَيســـتا دةيان بؤ ئةم مةبةســـتة
وانة وةك هةيـــة طرنـــط بةرنامـــةي
بةزانكؤكاني جيهـــان لةزانكؤكانـــي
دةخوَينرَيـــت كــوردستــانيشـــةوة

ضةند  كة  SECURITY بةنـــاوي
بؤ نهَيني وشةي داناني وةك جؤرَيكة
تةشـــفريكردني يان كؤمثيوتةرةكةت
طرنط، بةرنامةي داناني يان فايلةكةت
دروســـت لةضؤنيتي باس ئيمة لَيرةدا

 Password ثاسؤرد بؤكسي كردني
لة بيســـك فيذول بةزماني بؤ فـــؤرم

دةكةين. DataBase-Access
نهَينـــي وشـــةي دانانـــي بـــؤ 

كة  فؤرمَيك بؤ  password
كردووة دروســـتمان ثَيشرت
خـــوارةوة بةمشـــَيوةيةي 
جَيبةجـــَي هةنطـــاوةكان

دةكةين:
كليك

َ
دةبل سةرةتا .1

لةسةرشـــوَيني دةكةيـــن
نيشـــانةيةي كةئـــةو 
ا د كـــة َينة و لة

دةركةوتووةبؤكسَيكــمـــان
دةردةكةوَيـــت بـــؤ 

لةفؤرمةكةدا.
لةسةر كليك ثاشان .2

دةكةين. Event

تؤفيق ئةبوبةكر محةمةد

كردني دروست
بؤ فؤرم بؤكسي ثاسؤرد
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سثييةكة خانة لةتةنيشت كليك .3
 on load دةكةين

بـــؤ ديكةمـــان بوكســـَيكي  .4

 Codeلةســـةر كليك دةردةكةوَيت
Ok  ثاشان دةكةين   Builder

بنووسة خوارةوة كؤدةي ئةم .5
  c4kurd نهَينييةكة وشـــةي 

َ
لةطةل

بةئارةزووي ديكة وشةيةكي هةر يان
نووســـيني ثاش  بنووســـة،  خـــؤت 

بكة. دواتر فؤرمةكة خـــةزن كؤدةكة
داتا ئةو لةنـــاو بكـــةرةوة فؤرمةكة
كليك كردووة دروســـتت كة بيسكةي

بؤكســـَيكت دةكةيـــت لةفؤرمةكـــة
نهَيني وشـــةي داواي دةدات نيشـــان
بؤشايةي لةو نهَينييةكة وشة دةكات

 Ok ثاشـــان دةنووســـيت خوارةوة
دواتر دةركةوتووة وةك لةوَينةكـــةدا
ئَيمة ئةطةر دةكاتةوة، بؤ فؤرمةكةت

ئةويش دابنني مةرجَيك بوو واثَيويست
جار شـــةش بؤ هاتوو ئةطةر ئةوةية
ةبوو

َ
هةل دانـــاو نهَينييةكةت وشـــةي

كة بدةرةوة ممـــان
َ
وةال بة بؤكســـَيك

ةية
َ
هةل نهَينييةكةت وشةي نووسرابَيت

نووســـيت يان ة
َ
بةهةل جار ضوار واتة

جؤرة. لةو نووسراوَيك
بكةين دروستي دةتوانني بةمشَيوة

م
َ
بةال ثيشـــوو، ِرَيطةي بةهةمـــان

بةمشَيوةية كؤدةكة نووسيني لةكاتي
شـــةش ئةوةي ثـــاش دةنووســـني
نهَينييةكةت وشـــةي ـــة

َ
جـــار بةهةل

بؤكسَيك ئةوا نووسي  لةبؤشاييةكةدا 
وشـــة جـــار دةنووســـيت- شـــةش
ئةوةي - نووسي ة

َ
بةهةل نهَينييةكةت

كؤدةكةدا لةنووسيني جياوازة لَيرةدا
forمان ئامـــِرازي ئَيمة ئةوةية كـــة
نووســـيني ماوةي بؤئةوةي دانـــاوة
نموونة بؤ دياريبكات، نهَينييةكة وشة
واتة جار شـــةش دةمةوَيت من لَيرةدا
وشة م ئةطةر يةكةم جار

َ
بةال ،to 6 1

فؤرمةكة ئةوا ِراست بوو نهَينييةكةت
كؤتايـــي كؤدةكة بؤ بضؤ بكـــةرةوة

Exit sub واتة  دَيـــِري بؤ بضؤ واتة
دةربضؤ كة بةئامِرازي  loop ةكة لة
بوو  ة

َ
ئةطةر هةل م

َ
بةال نووسيومة. for

دةتوانيت جـــار شـــةش بؤ بةردةوام
و تاقيبكةيتـــةوة نهَينـــي وشـــةي 

َيكي   MsgBox جاردا لةشةشـــةم
نهَينييةكةت َيت وشـــةي

َ
دةل بؤ دَيت

لةدواهةمني وةك نووســـي ـــة
َ
بةهةل

ِروونكراوةتةوة. وَينةدا
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دداندا و دةم نؤشداريي لةزانستي
لَيكدانةوةي بـــؤ تيؤرييـــةك ضةنـــد 
م

َ
بةال كلؤربووني ددانةكان نوســـراوة،

بةرهةمهَين“ ”ترشة تيؤري تا ئَيســـتا
كراوة، ثةســـةند لةهةموويـــان زياتر
بةكرتيا، خـــؤراك، تيؤرة، ئةم بةثَيي
كة فاكتةرةن ضـــوار ئةو و كات ددان
كلؤركردني بـــؤ يةكبطرن  ثَيويســـتة
ضوار يةكطرتني ئةو ثـــاش ددانةكان،
دروســـت بةكرتيا َيكي

َ
توَيذال فاكتةرة

و ناودةبرَيت بة“ثـــالك“ كـــة دةبَيت
بةكرتيا دةردراوةكانـــي بةهؤيـــةوة
كاردةكةن ددانـــةكان ِرووي لةســـةر
و ددان شـــيدةكةنةوة و كانزاكانـــي
ئـــةوةي كلؤركردنـــي، دةبَيتةهـــؤي
بةكرتياية دةردراوةكاني توانابةخشي
ثَيكهَيني كانزاكاني بؤ شـــيكردنةوةي
ترشة، ئةمفؤترييان كة ددان، ئةوةية
دةمدا لةناو ترشـــي تا دي بةمانايةكي
بةكرتياكانـــي كلؤركردني بَيت زياتـــر

دةبن. بةهَيزتر ددان
ددان كلؤربووني و خؤراك

خؤراكانةي ئةو هةموو نيية مةرج

كلؤربووني ببنةهؤي دةيانخؤين ِرؤذانة
ســـةرضاوةيةكي لةضةند م

َ
بةال ددان،

بؤ ”كاربؤهيدراتـــي لةبار خؤراكيـــدا
ثسكيت، هةن، بؤ نمونة ترشـــاندن“
نـــان، بةرهةمةكاني ثةتاتة، جبســـي
لةو ترشـــييةكاني و شـــرييني طةنم، 
دةبنةهؤي كلؤركردني خواردنانةن كة

ددانةكان.
بةشـــَيوةيةكي ميوةكانة هةرضي
لةســـةر باشـــيان طشـــتي كاريطةري
ددانةكان كلؤربووني و هةية ددانةكان
ميـــوة بةتايبةتـــي كةمدةكةنـــةوة،
ترؤزي، خةيار، وةك دارةكاني

َ
ِريشـــال

ثِر كةلةرم. ميـــوة ســـَيو، كاهـــوو، 
طَيزةر ،

َ
ثِرتةقال وةك ظيتامينةكانـــي

بؤ هةية باشـــيان كاريطةريي و هةنار
خواردني ددانةكان، دروستبووني ثتةو
خانماني بـــؤ بةتايبةتي ئةم ميوانـــة
تةمةني لةخوار ن

َ
منـــداال و طيان دوو

بةهَيزترين و طرنطة زؤر ةوة
َ
سال دوانزة

ثَيكهاتني كاريطةريدةبَيت لةسةر ثتةو
ددانةكان.

قؤخ  ليمؤ، ترشـــةكاني وةك  ميوة

ســـةرضاوةي ئةطةرضـــي و ِرَيـــواس،
خؤراكي و بةهـــاي ضاكن ظيتامينيـــي
ثاش ئةطةر م

َ
بـــةال هةيـــة، طرنطيان

ئةوا ِرانةدرَيت، بةئاو دةم خواردنيـــان
دروســـت دةمدا لةناو ترش ناوةندَيكي
ددانةكان كلؤربووني ئةطةري و دةكةن

دةكات. زياد
ضؤن جؤربةجؤرةكان، خواردنةوة

كلؤربووني ددانةكان؟ كاردةكةنة سةر

هةرزانرتين و وتريـــن
َ
بال ئـــاو كـــة

كاريطـــةري جيهانـــة، خواردنـــةوةي
ددانةكان لةثاراستني هةية ثؤزةتيظي
ثاش لةكلؤربوونيانـــدا، و ِرَيطةطرتـــن
خواردنةوةي هةرشـــتَيك، خواردنـــي
يني

َ
ِرامال دةبَيتةهؤي ئـــاو، ثةرداخَيك

كاتي و لةناو دةم ثاشماوةكاني خواردن
كلؤركردني بةبةكرتيا بؤ نادات ثَيويست
َيكي

َ
ِرؤل ئاو ئةمةوة بةهؤي ددانةكان،

َيك
َ
كؤمةل دةبَيـــت، هةروةك ثارَيزةري

خواردنةوةدا لةئـــاوي طرنط كانـــزاي
بؤ طرنطرتينيانة فلـــؤر هةيـــة، كـــة
بةهَيزكردنيان دةبَيتةهؤي و ددانةكان

ساَلح د.هةَلطورد

ددان كلؤربووني
مردن دةبَيتةهؤي
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كلؤريي. بةرامبةر
ئاويميوةيسروشتي،لةبةرئةوةي
ي

َ
ِرؤل دي، ئةي، لةظيتامينةكاني ثـــِرة

ئةم ضونكة دةبَيـــت، ثارَيزةرةيـــان
لةسةر ثَيكهاتني ظيتامينانة كاردةكةن

ددانةكان بةثتةوي.
زؤر بِرَيكي طازييةكان خواردنـــةوة
ترشة، و ئةمفؤترييان تَيداية شةكريان
زياد ددانةكان كلؤربوونـــي لةبةرئةوة
زانســـتييةكان ينةوة

َ
لَيكؤل دةكـــةن،

هةرجارَيـــك دةدةن، ئامـــاذة بـــةوة
سَي طازيي، خواردنةوةي قوِراندني

َ
هةل

زياد ددانةكان كلؤربووني ئةطةري جار
دةكات.

كــــــهولييةكـــــان، خواردنـــةوة
هةية لةســـةر كاريطةريي ِروخَينةريان
لةش، بةهؤي كؤئةندامةكاني ئةندام و
ددانةكانيش بةشـــَيكي لةشن ئةوةي
بةدوورنيني، لةزيانةكانـــي ئةوانيـــش
كهولييةكان خواردنةوة ئةو زيانانـــةي
(وةك لةثَيكهاتةي ئَيسكةكاني دةدةن
دةشبنة الوازكردنيان) و شـــيكردنةوة
ضونكة ددانـــةكان، الوازكردني هـــؤي
ضةقيونةتة لةشةويلطةدا  ددانةكانيش 
ثَيكهاتةي لةوةش جطة ئَيســـكةوة،
ترشـــة، كهوليي خواردنةوةي هةندَيك
ئةم بةهـــؤي هـــةروةك مةســـتبوون
ثشتطوَي دةبَيتةهؤي خواردنةوانةوة
و ددان و دةم خســـتني نؤشـــداريي
خؤياندا، لةكاتي ددانةكان نةشوشتني
كلؤربوونـــي دةبَيتةهـــؤي ئةمـــةش 

ددانةكان.
شرييني؟ ئةي

كـــة طةنمةشـــامي شـــيلةي 
كاريطةري هةية طازيدا لةخواردنةوةي
قاميشـــي لةشـــةكري هةية خراثرتي

م
َ
بةال دةخورَيت، ةكاندا

َ
لةمال كة شةكر

ميوةي وةك سروشـــتييةكان شريينية
هةية كةمرتي وشـــكراوة كاريطـــةري
بةجؤرَيكي شةكرةكة، جؤري لةهةردوو
شـــةكري سروشتي كاريطةريي طشتي
ددانةكان كلؤركردني ســـةر بؤ خراثي

كةمة.
شـــرييني بةركةوتنـــي مـــاوةي 
هةية، كاريطـــةري خؤي بةددانـــةكان
بَيت، زياتر بةركةوتنة ئةو ماوةي ضةند
بةهَيزتر ددانةكان كلؤركردني ئةوةندة
قوِراندني

َ
هةل نموونـــة بـــؤ دةبَيـــت،

بةدة طازيي خواردنةوةي قووتوويـــةك
هةية خراثرتي كاريطةريـــي دةقيقة، 
لةخواردنيثاقالوةيةك ددانةكان لةسةر

دةقيقة. بةسَي
سثيايي بةرهةمةكاني

بةرهةمةكاني طشتي بةشَيوةيةكي
ثةنري و شري، ماســـت وةك ســـثيايي
لةســـةر هةية ثؤزةتيظيان كاريطةري
بةرامبـــةر ددانـــةكان بةهَيزكردنـــي
بةكانزاكاني بةرهةمانة ئةم كلؤربوون،
ثؤتاســـيؤم و فؤســـفات كالســـيؤم،
ددانن لةثَيكهاتةكاني كة ةمةندن

َ
دةول

لةلةشـــدا ددانـــةكان و زؤربوونيـــان
لةتةمةني بةتايبةتي دةكـــةن، بةهَيز
م

َ
بـــةال هةرزةكاريـــدا، ـــيء

َ
مندال

هةية، تةمةن كؤتايي تا كاريطةرييـــان
شـــري ثةرداخَيك خواردنةوةي ِرؤذانة
بؤ بةهَيزكردني لةتةمةنةكاني طةشةدا

ثَيويستة. زؤر ددانةكان
دةمدا لةنـــاو ثةنري لةبةرئـــةوةي
زياد دةبَيتةهؤي ئةمـــة دةجورَيـــت،
ئةم دةردانةش ناودةم ليـــك، دةرداني
لةثاشماوةيخواردةمةنيدةشواتةوة،
و ةمةندة

َ
دةول بةكانزاكان ليك هةروةك

و ددانةكان بةكانزاكردني دةبَيتةهؤي
كلؤريي. بةرامبةر بةهَيزكردنيان

شري، خواردنةوةي ثاش ثَيويستة
ِرابدرَيت، ئاو بة ناودةم كةمةوة بةالي
كاربؤهيدراتانةي ئةو شرييش ضونكة
لةكلؤركردني بةكرتيـــا كـــة تيدايـــة

بةكارياندةهَينَيت. ددانةكاندا
كلؤرة؟ ددانم بزانم ضؤن

ســـةرةتــايــدا لةقؤناغةكـــانـــي
ِرةنطة، ثاشـــان بَي كلؤربوونـــي ددان
قاوةيي ،

َ
بةســـثي، زةردي كال دةبَيت

ِرةش ِرةنطةكةي قؤناغيـــدا و لـــةدوا
دةبَيت.

بووني
َ
ضال و ددانةكة ِرةنطي طؤِراني

ددانن، كلؤربووني دياري نيشانةيةكي
بةهؤي ددان جطة لةوةش ثزيشـــكي
لةقوالث و تايبةتة ئامَيرَيكي كة ثرؤب،
بؤ دةثشـــكنَيت، ددانةكة دةضَيـــت،

نا. ِروانني لةوةي ئايا كلؤرة يان
بوارةدا لـــةم  داهَينانيش نوَيرتين
ئةنجامدراوة ئوســـرتاليا لةزانكؤكاني
سؤنةري وةك دروستكراوة ئامَيرَيك كة
سةرةتايدا قؤناغةكاني لة و واية ددان
ئامَيرةوة ددان بةهؤي ئةم كلؤربووني

دةكرَيت. دةستنيشان
ددان كلؤريي ئازاري

ســـةرةتـــايدا لةقؤناغةكـــانـــي
م

َ
بةال ئـــازارة، بَي كلؤربوونـــي ددان

كاتدا تَيثةِربووني
َ

لةطةل لةبةرئةوةي
َيت،

َ
دةكؤل

َ
هةل ددانةكـــة كلؤريية ئةم 

و ددان ضينةكاني داِرماني دةبَيتةهؤي
لةقؤناغة ددان، لةكرؤكي بوونةوة نزيك
بَيزاركةري هةستَيكي ناوةندييةكةيدا
بةئازاري دةطؤِرَيـــت ثاشـــان َدةبَيت،
لةطةل ئازارةكـــة دواي ئةوة كاتـــي،
لةقؤناغة دةبَيت، دروســـت وروذاندندا
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نةخؤشييةكةدا، ثَيشـــكةوتووةكاني
هيضوروذاندنَيكيددانةكةي بَي كةسةكة
بةهَيز ئةوةندة و دةكات بةئازار هةست
يان بكةوَيت، َيت خةوي لَي

َ
ناهَيل دةبَيت

ِرايدةثةِرَينَيت. لةخةو خةوتني ثاش
كةوتندا 

َ
ددان لةكاتي ثال  ئـــازاري

دةبَيتةهؤي كةوتن
َ
ثال ضونكة زياترة،

ملولة بؤ بضَيت خوَيني زياتـــر ئةوةي
فراوانبووني و مل ســـةروو خوَينةكاني
ددانيش لةبةرئةوةي خوَينةكان، ملولة
كشاني و تواناي ثَيكهاتوويةكي ِرةقة
ملولةخوَينةكان فراوانبوونـــي نييـــة،
سةر خســـتنة دةبَيتةهؤي ثةســـتان
يان دروستكردن و دةمارةكان هةستة
زيادكردنيئازاريددانكةبةشَيوةيةكي
ئازارشـــكَين حةثي دةكرَيت كاتيـــي
ثَيويســـتة م

َ
بةال ســـوودي هةبَيـــت،

ثزيشكي سةرداني بواردا لةنزيكرتيني
ئةطةر ضارةســـةر، بؤ ددان بكرَيـــت
ثزيشـــكي نةبَيت زؤر ددانةكة داِرماني
ددانبةثِركردنةوةيئاساييضارةسةري
ثَيشكةوتووةكانيشدا لةقؤناغة دةكات،
ددان ناوةكي بةضارةسةري ثَيويستي

دةبَيت. ضارةسةري ِرةطي ددان يان
كلؤربووني ضارةسةركردني ئةطةر
ِروو يان دةشـــَيت ددان دواخـــرا، ئةوا
ببَيت، ئاوســـان تووشـــي دةم و ضاو
كلؤربووني ددان لةبةرئـــةوةي ضونكة
جؤرَيكة ديكة نةخؤشييةكي هةر وةك
دةردراويان بةكرتيـــاكان لةهةوكردن،
ثَيشـــكةوتووةكاني لةقؤناغة هةيـــة،
بةكرتيا دةردراوةكاني نةخؤشييةكةدا
و كؤدةبنةوة ِروودا لةبؤشـــاييةكاني
ِروو، هةروةها ئاوســـاندني دةبنةهؤي
و ئةو بةرزدةبَيتةوة لةش ثلةي طةرمي

تاي لَيدَيت. كةسة

مردن ددان دبَيتةهؤي كلؤربووني
دةشَيت جوودا ِرَيطةيةكي بةضةند
كؤبونـــةوةي وةك ئةمـــة ِرووبـــدات،
لةبؤشاييةكاني بةكرتيا دةردراوةكاني
ذَيـــر و ذَيـــر زمـــان و ذَيـــر ضةناطـــة
لةكاتي ئةطةر خوارةوة،كة شةويلطةي
دةبَيتةهؤي نةكرَيت، ضارةسةر خؤيدا

و كوشتني نةخؤشةكة. خنكاندن
 

َ
تَيكةل هةوكردنانة ئةم  هةندَيجار
بةكترييي و هةوة خوَين دةبن بةسوِري
ئةم دةكرَيت دةكةن، دروســـت خوَين
طةر بكوذَيت مـــرؤظ نةخؤشـــييةش
بؤ خؤيدا لةكاتي ثَيويستي ضارةسةري
بؤ نةخؤشةكة هةندَيجاريش نةكرَيت.
دةخرَيتة ِروو ئاوسانةكاني ضارةسةري
لةبةر و طشـــتييةوة بَيهؤشكاريي ذَير
نؤشـــداريي طشتي لةش، باري خراثي
و دةرناضَيت طشتي بَيهؤشكاريي لةذَير

دةمرَيت.
خؤمان بثارَيزين؟ ضؤن

شوشتنيددانةكان،  جار دوو  ِرؤذانة
خاوَينكردنةوةيناوضةينَيوانددانةكان
بةكارهَيناني ثزيشـــكيي، بةدةزووي
ضاودَيري لةذَير دةم تَيوةردراوةكانـــي
بةردةوامي سةرداني و ددان ثزيشكي
كة ســـادانةن هةنطاوة ثزيشـــك، لةو
هةموو كةسدةتوانَيتثةيِرةويان بكات
ددانةكان، لةكلؤربووني خؤثارَيزي بؤ
فلؤركردني لةِرَيي دةكرَيت لةوةش جطة
خواردنةوةي يان خواردنـــةوةوة ئاوي
لةكلؤربووني خؤمـــان فلؤركراو ئاوي
وكردنةوةي

َ
بال هةروةها بثارَيزين، ددان

خووةكاني دةتوانرَيت زياتر هؤشياري
باشـــرت كدا

َ
خةل لةنـــاو ددان ثارَيـــزي

بكرَيت.
dr.halgurd@yahoo.com

كارةباي بَيتةل
دةطؤِرَيت جيهان

بَيتةل كارةباي  بةكارهَيناني دياردةي 
كردووة داطـــري تةكنؤلؤذي جيهانـــي
لةشـــارةزايان يةكَيـــك بةشـــَيوةيةك
بةكارهَينةرانى دةكةن ئةوة ثَيشبيني
واي طريفان كؤمثيوتـــةري و تةلةفؤن
َيكدا

َ
ســـال لةماوةي بةتةواوي لَيدَيـــت

بـــؤ تـــةل وازبَينـــن لةبةكارهَينانـــي
دةستكةوتنيكارةبا.

ثســـثؤِري طـــةورة  طيلـــةر ئرييـــك 
تريسيتي وي كؤمثانياي جَيبةجَيكاري
َيـــت كؤمثانياكةي

َ
دةل لةمبارةيـــةوة،

ِرووناك كارةباييةكان ؤثة
َ
طل لةتوانايداية

بَيتةلةوة كارةبـــاي لةِرَيي بكاتـــةوة
َينرَين

َ
ؤثانـــة بجول

َ
طل ئةم و دةكرَيـــت

لةســـويضي ثَييةك ضةند دووري و بـــؤ
بكةن. ثةخش ِرووناكـــي كارةباكةوة
هةروةها طيلةر ئةوةشي ِروون كردةوة
كارةباي بَيتةل دةشَيت ثثَيويستي كة
كؤتايي بةثاتـــري و ـــك بةتـــةل

َ
خةل

ثَينج لةماوةي ئةمـــكارةش ثَيبَينَيت،
و ئاسايي داهَينانَيكي دةبَيتة دا

َ
ســـال

لةو بَيتةل وزةي كاريطةري طةورةترين
كة دةيكاتة دةردةكةوَيـــت هَيرشـــةدا
لةو وزةيةي ئةو بةهةدةرضووني ســـةر
ك

َ
خةل كة دةســـتدةكةون ثاترييانةوة

بةئاســـاني دةتوانَيت و دةيانكِرَيـــت
ببَيت. بةردارييان دةست

ِرةواجي وادةكات داهَينانة ئةم هةروةها
ئةوئؤتؤمبَيالنةبةرزببنةوةكةبةكارةبا
دةتوانَيت بةئاساني ضونكة كاردةكةن،
وزةي كة زةمينَيكةوة ذَيـــر ناو بضَيتة
ثَيويست وزةي و دةكات ثةخش بَيتةل
كارةباي بةثَيضةوانـــةي وةربطرَيـــت
ئةو ئؤتؤمبَيالنة كة ئةطةر ئاســـاييةوة
بةئازادي ناتوانن ئةوا ثَيببةستن ثشتي
وزة دةســـتكةوتني بؤ بكةن ـــة

َ
جوول

تةلةوة بةهؤي بةكارةبا ثَيويســـتييان
دةبَيت.
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يان دةنط بيستني لةوةدةضَيت
َيت طوَي

َ
كةس ثَييدةل ئةوةي هةندَيك

كة وتربَيت
َ
بال لةوة زؤر زرنطاندنـــةوة

ثَييةتي. بِروايان سايكؤلؤذيستةكان
ماني

َ
ئةل ســـايكؤلؤذي طؤظاري

ثزيشـــكاني بـــةوةي ئامـــاذةدةدات
لةدةستنيشانكردني زؤرجار دةرووني
َين

َ
دةل كة ثةلةدةكةن ةتانةدا

َ
حال ئةو

و دةبَيت نامـــؤ لةدةنطـــي طوَيمـــان
دةستنيشـــانكردني لةكاتي زؤرجـــار
وِرَينانةي بةو ثشـــت شيزؤفريينيادا
طوَيم َيت

َ
دةل كة دةبةســـتن نةخؤش

كةســـة ئـــةو لةدةنطـــي جيـــاوازةو
يان لَيدةطَيِرن ثيالني  هةســـتدةكات

دةكةن. كَيشةيةكي تووشي
نةخؤشـــييةكي شـــيزؤفرينيا
ليســـتي دةضَيتةســـةر  ييـــةو

َ
ئةقل

كـــة سايكؤســـييةكان نةخؤشـــيية
بـــؤ لؤذيكـــي توانـــاي بةنةمانـــي 
بريكردنةوة و دةناســـرَيت بِريـــاردان
نةخـــؤش و دةوةشـــَيت

َ
لةبةريةكهةل

سةرضاوة بؤدَيت. ني
َ
بريؤكةي نائةقال

ئامـــاذةدةدةن تايبةتمةنـــدةكان
شـــيزؤفرينيا بآلوبوونةوةي بةِرَيذةي
دانيشـــتوان 1%ي  نزيكـــةي كـــة 
ئةوةشـــدا  

َ
لةطةل بةآلم دةطرَيتةوة،

ثَييانواية كة  كةســـانةي ئةو ِرَيذةي
تةنيا كة دةبَيت دةنطانة لةو طوَييان
بؤ ســـَي دةطاتة خؤيانداية، ي

َ
لةئةقل

ئةمةش رَيذةية. ئةو ئةوةندةي ثَينج
دةنط بيســـتني ئاماذةيـــة بؤئةوةي
ثَييدةوترَيت بةزانســـتي ئةوةي يان 
ئةمة نيية مـــةرج بيســـرتاو، وِرَينةي
كةسة ئةو بةتووشـــبووني ئاماذةبَيت
مةرج ديكة بةواتايةكي بةشيزؤفرينيا،
دةنطانةبوو لةو طوَيي هةركةسَيك نيية
بوون و خؤيـــدا كة تةنيا لةمَيشـــكي
ئيدي نةبيستن لةوكاتةدا ديكة كةسي
تووشي شيزؤفرينيا ئةو كةسة بوترَيت
ثَيويســـت لةبنةِرةتدا لةوانةية بووة،
جؤرة وِرَينانة بةوشـــَيوةية ئةو بَيت،
ئامـــاذةي كـــة نةســـةنطَينرَيت 

َ
هةل

بن. نةخؤشي
ثزيشـــكي رومـــي ماريـــوس 

لةماســـرتخت سايكؤسؤســـيؤلؤذي
دةكات ِروانينة جؤرة ئةم بانطةشةي
بةناويئاساييوةرطرتني لةكتَيبةكةيدا

 1997 ي
َ
لةسال كة دةنطةكان بيستني

رؤذنامـــةي  
َ

لةطـــةل بةهـــاوكاري دا 
باس نووسيوويةتي، ساندرائيسشـــري
ئةو

َ
لةطةل دورودرَيذةكاني لةئةزموونة

بيستني ةتي
َ
حال كة دةكات كةسانةدا

دةنطانة ئةو بَيئةوةي هةية، دةنطيان
هةبن. لةواقيعدا

كة تةلةفزيؤنيدا لةبةرنامةيةكي
بينةرانة لةو داواي وةيدةبرد بةِرَيَ رؤمي
هةية ةتةيان

َ
ئةم حال ئـــةوةي كرد كة

سةير بكةن، بةبةرنامةكةوة ثةيوةندي
تةلةفؤنيان  450 كـــةس بوو لةوةدا
هةبوو، ةتةيان

َ
حال ئةو زؤريشيان كردو

ســـَي كةس تواني بووي لةهةر بةآلم
ئاسايي بةشَيوةيةكي ئاســـتَيك كة تا

بذي. دةنطانةدا ئةو
َ

لةطةل
 

َ
لةطةل كةسانة ئةو ةكردني

َ
 مامةل

هةندَيكيان جياوازبوو، ةتةكانيان
َ
حال

بووبوون ناِرةحةتـــي ئازارو تووشـــي

جةميل سامر د.

نامؤ دةنطي بيستني
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دةنطانةوة، ئـــةو بيســـتني بةهؤي 
بةشـــَيوةيةكي ديكةيان هةندَيكـــي
كردبـــوو، ةيـــان

َ
مامةل ثؤزةتيظانـــة

ئةوان دةكـــرد هةســـتيان 72%يان 
كاريان كـــة بةهَيزترن لـــةو دةنطانة
دةكرد 38%يان هةســـتيان تَيبكات،
ثةرتكردني دةبنةهؤي ئةو دةنطانـــة
دايان دةرةوة لةجيهاني و بةئاطاييان
ةية

َ
كؤمةل لةو هةريةك بـــةآلم دةبِرن،

بةو بوون ناِرةحـــةت ئةوانةي -واتـــة
بةئيجابي وةريان ئةوانةش دةنطانة و
سرتاتيذي جياواز توانيبوويان طرتبوو-
ئةو بةســـةر بوون 

َ
زال بـــؤ  بذَيرن 

َ
هةل

ئةو ئةوانةي تووشي دةنطانةدا، ضونكة
ويستوويانة زؤرجار ةتانةبووبوون

َ
حال

بةآلم فةرامؤشـــبكةن، دةنطانة ئـــةو
سةرنةكةوتوون.

كة كةسانةشـــن هةرضي ئـــةو
ئةو بوونـــي نةكـــردووة، هةســـتيان
ثَيطةياندبوون، زياني هَيندة دةنطانة
قســـةو و دةنط ئـــةو يانـــداوة

َ
هةول

لةمَيشـــكياندا ِروودةدةن، لَيدوانانةي
لةوانة هةندَيك بكةن، فةرامؤشـــيان
طوَينةطرن بةئاساني بووة لةتواناياندا

دةنطانة. لةو
دةركـــــةوتـــووة هةروةهـــا
دةنطانة ئةو بؤ طوَييان ئةو كةســـانة
شتي ويستبَيتيان ئةطةر شـــلكردووة
كةسانةش لةو هةندَيك َين،

َ
بل ثؤزةتيظ

وةك دةنطانـــة زياتر ئةو ثَييانوايـــة
بؤ وان مرؤظ ناخي يارمةتيدةرَيكـــي
نةك بةهَيزكردني هةستكردن بةخود،

الوازكردني.
رومي ديكةدا ينةوةيةكي

َ
لةلَيكؤل

كرد، طروثدا دوو بةراوردي لةنَيـــوان
بيســـتبوو دةنطانةيان ئةو يةكةميان
ثزيشـــكي دةروونيان كة ســـةرداني
بةشيزؤفرينيا ةتةكانيان

َ
حال و كردبوو

دووةميش طروثي دةستنيشانكردبوو،
بيســـتني دةنطيان ةتي

َ
حال كة هةمان

الي نةضووبوونـــة بـــةآلم هةبـــوو،
َيك

َ
ســـال دواي ثزيشـــكي دةروونـــي،

بةراوردةكةيدا، لةئةنجامـــي  ِرومـــي
زياتر يةكةم طروثـــي بؤيدةركـــةوت،
هةستيان بةزياني ئةو دةنطانة كردووة

لةذياني ِرؤذانةياندا بيستويانة. كة
سةرســـوِرمانة جَيطةي ئةوةي
طروثَيكيان ةو

َ
كؤمةل ضةند كةسانة ئةم

ي
َ
لةسال دروستكردووة، لةناوخؤياندا

يةكةمـــني  لةماســـرتخت دا   1995
لةنَيوانياندا ئةورووثـــي كؤبوونةوةي
ي

َ
سال لةســـةرةتاي ثاشان بةســـرتاو

كـــةس   100 نزيكـــةي  دا   1997
لةزانكؤي دةبيســـتن دةنط  لةوانةي
َيك

َ
كؤمةل

َ
مانـــي لةطةل

َ
ئةل هامبورطي

كؤبوونةوة دةرووني لةضارةسةركاري
ئةزموونـــي و شـــارةزايي بؤئـــةوةي

ثَيبكةن. وطؤِر
َ
ئال لةنَيويةكدا خؤيان

شتَيكي هيض ِرومي لةِراســـتيدا
ديكةينوَيينةخستةسةرزانيارييةكاني
هةيبوون، شـــيزؤفرينيا كة دةربارةي
بلويلر ئويطن كة هةرلةوكاتةوة ضونكة
داهَينا، شيزؤنييةكاني طروثي زاراوةي
نيشانةي بيسرتاو وِرَينةي دةركةوتووة
نيية شيزؤفرينيا نةخؤشي ســـةرةكي
بنةِرةتي وَينـــةي ســـةر و ناضَيتةوة
بَي شـــيزؤفرينيا واتة نةخؤشـــيةكة،
بيســـرتاويش وِرَينـــةي دةركةوتنـــي
دةريشكةوت ئةطةر يان دةردةكةوَيت
دادةنرَيت. الوةكي بةنيشـــانةي ئةوا
لةشيزؤفرينيادا كَيشةيسةرةكي بةآلم
ثســـثؤِرة لةدنياي ئةوةية تائَيســـتا
طشتي ِرَيككةوتنَيكي زانســـتيةكاندا
نةخراوةتةِروو. شيزؤفرينيا دةربارةي
لةســـةري كة رومي ئةو شـــَيوازةي
زانيني بؤ دانيـــدا

َ
لةهةول ِرؤيشـــتووة

بيستني ةتي
َ
حال وبوونةوةي

َ
بال ئاستي

كـــداو بةتايبةتي
َ
خةل دةنـــط لةنـــاو

ئةم مةبةســـتة بؤ لةوكةســـانةدا كة
نةكـــردووة ثزيشـــكيان ســـةرداني
بةآلم بوارةدا، لةم نوَيية شـــَيوازَيكي
نيية كة بةدةر لةِرةخنة ئةم شَيوازة
دةرووني ثزيشكي ئاِراستةي زؤرجار
ثزيشـــكةكان ثَييانواية و دةكرَيـــت
لةهةندَيك كة سيفةت َيك

َ
كؤمةل لةِرَيي

دةكةنة نةخؤش كؤيدةكةنةوة، كةسدا
ةتةكةي

َ
حال تةســـكةوةو طؤشةيةكي

دةستنيشاندةكةن. بةنةخؤشييةك
ثزيشـــكييةوة كاتَيك لـــةِرووي
نيشـــانةو هةندَيك بةثَيي ةتةكـــة

َ
حال

بـــي
َ
قال دةخةنـــة بـــاو ثَيـــوةري 

ئةطـــةري
َ

لةطـــةل نةخؤشـــييةكةوة
ديكةي لةســـيفةتةكاني ضاوثؤشـــني
ئامـــاذة لةوانةيـــة كـــة نةخـــؤش 
بدةن، نةخؤشـــية ئةو بةثَيضةوانةي
ـــي

َ
حال لةوانةيـــة دواجـــار ئةمانـــة

كاتَيك بةرن خراثرت بةرةو نةخؤشةكة
ةتةكةي

َ
لةحال نةخؤشـــييةك نـــاوي

كةســـانةي ئةو لةكاتَيكـــدا دةنَيـــن.
ســـةرداني ثزيشـــك هؤكار لةبةر زؤر
ئةمجـــؤرة لةدةرئةنجامـــي ناكـــةن 
دةبن. بـــةدور دةستنيشـــانكردنانة
لةوة مةبةســـت لَيـــرةدا بَيطومـــان
ســـايكؤلؤذي ثزيشـــكي بواري نيية 
يـــان دةروونـــي يـــان ضارةســـةري
ةتة

َ
و دةستنيشانكردني حال ثشكنني

كو
َ
بةل بكرَين، فةرامؤش دةروونيةكان

ثشتبةستن بؤ بانطةشةية بؤضوونة ئةم
باري كـــة تةوةرة فـــرة بةديدَيكـــي
ِرؤشنبريي نةخؤشةكةو و كؤمةآليةتي
وةربطريَيت، بةهةند  نةخؤشييةكةش 
شوَينَيكدا باو لةهةر كلتووري ضونكة
ضي دياريـــدةكات تاك ةتةكانـــي

َ
حال

و دادةنرَيت نةخؤشي  بةدياردةيةكي 
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سروشتي و ةتي دروســـت
َ
بةحال ضي 

هةر دةدرَيت، لَيرةشـــةوة ـــةم
َ
لةقةل

نةخؤشيية ئةو ةتي
َ
حال باوة كلتوري

و دةذيـــن تيـــادا كـــة دياريـــدةكات
طوزارشـــتكردنيش ضؤنَيتي هةروةها

دةستنيشاندةكات. لةنةخؤشيةكة
نةخؤشـــي ـــةت و

َ
هةمـــوو حال

ِروانطـــةي بةثَيـــي دياردةيـــةك و 
نموونةكانيش جياوازن، كلتوورةكان،
لةيؤناني بؤنموونة زؤرن ئةمة لةسةر
بةشَيوةيةكي هؤمؤسَيكسوالي دَيريندا
يان دادةنـــرا،  لةخؤشةويســـتي  باآل 
كةســـةي ئةو كةســـَيتي لةوانةيـــة
ثيـــاوي ئايني دةوترَيت ثَيي لةهنـــد
ثَيي لةخؤرئاوا ســـوامي يان حةكيمي
يان تةختةيي بوترَيت شـــيزؤفرينياي

كةتاتؤني.
ثَييواية بؤضوون هةية هةندَيـــك
سروشتي ناسروشـــتي و ضةمكةكاني
دةدةن

َ
هةول طريمانةي تيؤرين كة تةنيا

شـــتانة دروســـتبكةن كة ناو بؤ ئةو
بريتي و دةكةين ـــدا

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل

لةدنياي كة ِراســـتةقينة نني لةشتي
كَيشـــةكةش هةبَيت. بوونيان واقعيدا
ناوَيك دؤزينةوةي

َ
لةطةل هةر لةوةداية

بريؤكةيةي ئةو يان ـــةي
َ
خةيال بؤ ئةو

دةدات
َ
ســـةرهةل كـــة لةمَيشـــكماندا

ـــدا
َ
لةطةل ةيـــان

َ
مامةل بةشـــَيوةيةك

هةقيقةتي َيـــي
َ
بل دةكةين هـــةروةك

بوونيان، لةدنياكةمانـــدا و مادديـــن
لةطفتوطؤيةكدا ئةنيشـــتاين هةيـــة،
لةم طوزارشـــت هايســـينبريط

َ
لةطةل

ئةوة تيؤر َيت:
َ
دةل و دةكات ةتـــة

َ
حال

ئةوةي دياريدةكاتكةتَيبينيدةكةين.
لَيبكةين دةمانةوَيت طوزارشتي لَيرةدا
سةيري بةهؤيةوة كة ضؤنَيتيةية ئةو
بةهؤيةوة و ثَيدةكةيـــن شـــتةكاني

ةكردنيـــش
َ
مامةل زؤرجـــار ضؤنَيتـــي

تةنانةت دياريدةكةيـــن يانـــدا 
َ
لةطةل

بةو شـــتانة ئةو ئةطـــةر هةقيقةتـــي
تيايدان كـــة  نةبـــوون شـــَيوةيةش
كةســـانةية لةو مةبةســـتمان لَيرةدا
دةبن دةنطانـــة ئـــةو طوَي بيســـتي
كاتَيك نيية، بوونيان  لةِراســـتيدا  كة 
ةتةكةيان

َ
حال و ثزيشـــك دةضنـــةالي

وةك دةكرَيت يان بةنةخؤشي وةسف
ئةوا دادةنرَيت، نةخؤشي دياردةيةكي
نائارامي ةِراوكـــَي و

َ
دل زياتر تووشـــي

ســـةرداني ئةوانةي لةكاتَيكدا دةبن.
لةِروانطةيةكي نةكردووةو ثزيشكيان
روانيووةو لةبابةتةكةيـــان َديكـــةوة
لةطةل ة

َ
مامةل شَيوةية بةو يانداوة

َ
هةول

ئةو ِرَيذةي ئةوا بكةن، نيشـــانةكاني
بةهؤي بيستني ئازاريان كةسانةي كة
زؤر ضةشـــتووة، َئـــةو دةنطانـــةوة
لةطةل بةساكاريي ضونكة نزمرتبووة،
نةداوة ذياون و ِرَيطةيان ةتةكـــةدا

َ
حال

 
َ

20 سال لة بةر ذيانيان. كاركاتةسةر
ئةمةريكي ســـايكؤلؤذي ثســـثؤِرَيكي
لةكتَيبَيكدا روزنمـــان ديظيد بةنـــاوي
لةئؤقيانوســـي لةشســـاغَيك بةناوي 
بريؤكة لةهةمان طوزارشتي نةخؤشدا
مةبةستي لةوةية لَيرةدا كردووة، كة
ثزيشـــكيية دامـــةزراوة هةندَيجـــار
سةرضاوةي لةِرَيي ســـايكؤلؤذييةكان
دةستنيشانكردني نةخؤشـــييةكةوةو
ئةو دياريكـــراودا لةضوارضَيوةيةكـــي
خؤيان كـــة دروســـتدةكةن ةتة

َ
حال

بكةن. ضارةسةري دةيانةوَيت
لةســـةر ديكـــةوةو لةاليةكـــي
ئةوةي دةماخ فســـيؤلؤذي ئاســـتي
زاناكانة بـــاوةِري نوَيية لةمبـــوارةدا
بريتيية دةنـــط بيســـتني بـــةوةي 
سةربةخؤو فسيؤلؤذي لةتَيكضوونَيكي

هـــاوكات نيية تةنيـــا نيشـــانةيةكي
ثشـــَيويية يان شـــيزؤفرينيا  

َ
لةطةل

هةروةهـــا ديكـــة، دةروونيةكانـــي
بةدياردةيةكي خؤي دةنط بيســـتني
بةآلم نةتوانني دانانرَيت، سايكؤسسي
دةنطانةدا ئةو

َ
لةطةل ةكـــردن

َ
لةمامةل

دياردةيةكي دروستكردني دةبَيتةهؤي
نةخؤشي. ةتَيكي

َ
حال يان

لةم جةخـــت توانـــرا  ئةطـــةر 
دةروازةيةكي ئةوا بكرَيت،  طريمانةية
بؤ تَيطةيشـــتنمان نـــوَي لةبـــةردةم
سايكؤسسيةكاني لةثشـــَيويية زؤرَيك
يان دةرووني كـــة ســـةرضاوةكةيان
شَيوازةكاني واآلدةكات جةســـتةيية،
ةتدا

َ
حال لةهةندَيك ضارةسةركردنيش

بايةخي ديكة لةهةندَيكي و ثَيويستي
بابةتة ئـــةم تائَيســـتا ئةوتؤي نيية،
ينةوةداية،

َ
لَيكؤل و  طةِران لةهةنطاوي

لةنةخؤشـــية وِرَينانةي ضونكة ئـــةو
لةِرووي دةردةكـــةون جياوازةكانـــدا
كة ئةزمونانةوة ئةو سروشـــتيانةوةو

جياوازن. يدا،
َ
لةطةل هاوكاتن

اليةني فةرامؤشـــكردني 
َ

لةطةل
ئةو وِرَينة بيســـرتاوانة ســـةربةخؤيي
ةتَيكي

َ
حال وةك نةخؤشـــييةكي يـــان

لَيرةدا ثرسيارانةي لةو يةكَيك تايبةتي
يان لةهةندَيك ئَيســـتا تا ئايا دةكرَيت:
ديكةمان ثشـــَيوييةكي ةتـــدا

َ
زؤر حال

دي بةواتايةكي كـــردووة، ضارةســـةر
ةتَيكي

َ
حــال وةك بيسرتاوةكــان وِرَينة

و تةماشـــاكراون ثشـــَيوي تايبةتـــي
ضي ئةي ثاشـــان ضارةســـةركراون؟
بيســـرتاوانةي وِرَينة ئـــةو دةربارةي
الوةكـــي بةشـــَيوةيةكي دةشـــَيت
ِراســـتةقينـــةدا لةشـــيزؤفرينيــــاي
ئَيمـــة لةبةردةم ئايـــا دةربكـــةون؟
لةوِرَينةدايـــن؟ جيـــاواز دوو جـــؤري
جياواز جـــؤري دوو لةبـــةردةم واتة 
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بةشـــَيوةيةكي كـــة  لةثشـــَيويداين
ميكانيزمَيكةوة لةئةنجامـــي هاوكات

روودةدةن؟
لةنهَينـــي ضةنـــد زانــاكـــــان
كاركردنيان ميكانيزمي و شـــيزؤفرين
ديكـــة ئةوةنـــدةي نزيـــك ببنـــةوة،
ضَيذي و دةبن تةمومذاويرت نهَينييةكان

لةمةداية. نهَينيش
بيستني لةمِرؤدا دةماخ زاناكاني
لَيكدةدةنةوة بةشَيوةيةك دةنطةكان
ناوةوةي طفتوطؤيةكي َيـــي

َ
بل هةروةك

لةو بيستن ناوةندي ثَييانواية مرؤظةو
شوَينةدا زياترلةناوةنديقسة ضاالكرتة.
تائَيستا ئاشكرا هؤكاري َيك

َ
كؤمةل لةبةر

شكســـتبَينَيت دةماخ وادةردةكةوَيت
طفتوطؤيـــةو ئـــةو لةناســـينةوةي
بةرهةمي كة طفتوطؤية ئةم دياريكردني
والَيكيدةداتةوة بةآلم خؤيةتي، دةماخ
دةرةوةية. لةجيهاني ئةو طفتوطؤيـــة
ِراست بةمشَيوةية طوزارشتةكة ئةطةر
لةو ئةطـــةر خوَينةريش بَيـــت. تـــؤي
لةدةنط دةبَيت طوَيت كةســـانةي كة
و لةواقيعـــدا نني و ئـــةو دةنطانـــةش
دا

َ
لةطةل ةت 

َ
مامةل بةكارايي  تائَيستاش 

دةنطانة ئـــةو ِرَيطةتنةداوة كـــردوون
بكةن، ت

َ
كؤنرِتؤل و لَيتَيكبدةن ذيانت 

جيهانةدا نيت لةم تؤ تةنيا بزانة ئةوة
نةدةيـــت و طرنـــط ئةوةيـــة ِرَيطـــة

بكةن. ت
َ
كؤنرِتؤل

سةرضاوة: 
www.almostshar. 
com/web/consult_Desc.
php?Consult

بةهَيزدةكات لةش بةرطري ِرةشكة
وة

َ
لةئاسيادا بال سةرةكي بةشَيوةيةكي و نةية

َ
ساال داري

َ
طول ِرووةكَيكي  ِرةشـــكة

هةية، شـــيني َيكي
َ
كة طول دةبَيت، لةمةترَيك كةمـــرت ئـــةم ِرووةكة درَيذييةكةي

هةيةو ِرةشي تؤوَيكي ِرةنط تؤوةكةي دةضَينرَيت، كة سةرةكي بؤ بةشَيوةيةكي
و كؤنةكان ميســـرية كؤنةوة الي لةزؤر هةر تايبةتي هةية، تؤوةكةش بؤنَيكـــي
مةبةســـتي بؤ هةبووة كة تايبةتي طرنطييةكي و ناســـراوة ديكةوة  نةتةوةكاني
لةكةثسولي ِرؤنةكةي شـــوَين لةهةندَيك ئَيستاش بةكارهاتووة، ضارةســـةركردن
كة ِرووةكانةي لةو يةكَيكة بةكاريدةهَينن، ضارةسةركردن بؤ دةفرؤشرَيت حةبدا

نزيكةي%21  كة ثَييانة، ثَيويستي لةش كة كيمياويانةي ماددة بةو ةمةندة
َ
دةول زؤر

لةشـــةكرو جياواز ِرَيذةي
َ

لةطةل و و38-35%ضةوري كاربؤهيدرات و%35 ثِرؤتني
لةتؤوي دةكةن دروست ثِرؤتني كة ئةميني هةروةها15ترشي ئةنداميةكان ترشة
بةثَيي ناتوانَيت لةش كة ئةمينيةي ترشة نؤ لةو هةشت تيايدا كة هةية رِةشكةدا
كارؤتيني هةروةها دةكةوَيت، دةست ِرةشكةدا لةتؤوي بكات دروستي ثَيويســـت
ِرةشـــكة تؤوي ظيتامنيAهةروةها بؤ دةطؤِرَيت جطـــةرةوة لةاليةن كة تَيدايـــة
طونجاو بةبِرَيكي كة ئاسن و سؤديؤم و ثؤتاسيؤم و كالســـيؤم بؤ سةرضاوةيةكة
ِرةشكةدا كة لةتؤوي كيمياييانةي ماددة ئةو طرنطي لةش، بةهؤي بؤ ثَيويســـتن
ضةندين ضارةسةركردني بؤ هةيةو تايبةتي طرنطييةكي ثزيشكيدا لةبواري هةية
نةخؤشييةكاني و هةناسة نةخؤشـــيةكاني كؤئةندامي بةكاردَيت وةك نةخؤشـــي
طرنطي َيكي

َ
ِرؤل هةروةها ســـوِران وكؤئةندامي جطةر فرمانةكاني ةو

َ
ريخؤل طةدةو

بةرطري لةش. سيستمي زيادكردني هةية لة
بؤيان ئةنجامدرا دانيماركـــدا تي

َ
وال ئؤدَيســـةي لةزانكؤي كة لةتوَيذينةوةيةكـــدا

كةمكردنةوةي دةبَيتةهؤي ِرةشكةدا لةِرؤني نيطلليون ماددةي بووني دةركةوت
ماددةي بةتايبةتي دةبـــن زؤر هةســـتياريدا لةكاتي كة ماددانةي ئةو ِرذاندنـــي
لةثَيستدا هةروةها سووربونةوة و خوران بووني دروست دةبَيتةهؤي هيستامني كة
نةخؤشيةكاني ضارةسةركردني بؤ بةكاردَيت وةرةمةوة دذة ماددةي بووني بةهؤي
ضارةسةركردني بؤ بةكاردةهَينرَيت هةروةها جطةر وةرةمي و سك و ضاو وةرةمي
نةخؤشية ئةم لةنيشانةكاني كة ئيكزيما نةخؤشي وةك ديكة نةخؤشـــي ضةندين
لةسةر سوور قي

َ
بل دروســـتبووني و خوران و ثَيست لةســـووربوونةوةي بريتيية

بؤ ضارةسةركردني مةت،
َ
هةال ضارةسةركردني بؤ بةكاردةهَينرَيت هةروةها ثَيست

بريتيية نةخؤشية ئةم لةنيشانةكاني باوة زؤر نةخؤشييةكي كة ِرةبؤو نةخؤشي
ثَيطةيشتووان َين5%ي

َ
دةل تازةكان خيزة،  سةرذمَيريية و كؤكة لةتةنطةنةفةسي،

بةتاقيكردنةوة  هةروةها هةية. نةخؤشـــييةيان ئةم لةجيهاندا ن
َ
10-5% منداال و 

شري لةزيادكردني دةرداني هةية بةهَيزي كاريطةرييةكي ِرةشكة ســـةِّـَينراوة كة
لةفيالدلفيادا ئةنجامدراوة كـــة نوَيدا لةتوَيذينةوةيةكي هةروةهـــا لةالي دايكان
بؤ دةردةهَينرَيت ِرةشـــكة ماددةيةكة لةِرؤني كـــة ســـايموكوينون دةركةوتووة

بةكاردةهَينرَيت. خانةكاني شَيرثةنجةو لةناوبردنيان لةطةشةكردني ِرَيطرتن
 يوسف تةها 
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هؤكاري هةية، زؤر خوراني ثَيست
يان ثَيســـت زيبكةي بةهؤي لةوانةية
لةوانةشة بَيت، ئةكزيماوة يان سةدةَّـ
ناوةوةي نةخؤشييةكي بؤ بَيت ئاماذة
نةخؤشييةكاني جطةر جةســـتة وةك

طورضيلةيي. شكستي يان
لةوانةية ثَيســـت زؤري خورانـــي
و ةِراوكَي

َ
دل و نةخةوتـــن ببَيتةهـــؤي

كةســـةي كة تووشي بؤ ئةو خةمؤكي
سةرةكيةكاني هؤكارة ضونكة دةبَيت،
كردارَيكي بةهةرحـــاأل نـــني، زانـــراو
ثَيســـت ناو دةمارةكانـــي ـــؤزةو

َ
ئال

ِرووداني كاردانةوة لةِرَيي دةطرَيتةوة 
تايبةتي كيميايي ماددةي هةندَيك بؤ
ئاماذانة ئةم دواتر و هيســـتامني وةك
دةشَيت شـــيدةكرَينةوة، لةمَيشكدا
نةخؤشييةكي نيشانةي ثَيست خوراني
بَيت ئاماذة يان بَيت ثَيســـت تايبةتي
لةهةندَيك هةناوي، بؤ نةخؤشـــييةكي
نيية ئاماذةيةك هيض كة ةتيشـــدا

َ
حال

يان ثَيست نةخؤشـــييةكي بؤ بووني
لةوانةية هةنـــاوي، نةخؤشـــييةكي

شيكردنةوةي دةرئةنجامي خورانةكة
بَيـــت دةمـــار ـــةي كؤئةندامـــي

َ
هةل

ضونكة بةخـــوران، هةســـتكردن بؤ 
يان بةشكستي هةســـتكردن لةوانةية
ناحةوانةوةييببنة هؤيئارةزووكردني

ثَيست. كةندني
َ
هةل و خوراندن خؤ

نيشانةكان:

لةناوضةي ثَيست خوراني دةشَيت
قاض يان دةست وةك ِرووبدةن بضووكدا
بطرَيتةوة. جةستة هةموو لةوانةية يان
بَي ِرووبدات ثَيســـت خوراني لةوانةية
تَيبينيكراو طؤِرانكارييةكي هيض ئةوةي
ئةم لةوانةية يان ِرووبدات، لةثَيستدا
وةك، بن، هاوكات دا

َ
لةطةل ةتانةي

َ
حال

زيبكة دةركةوتنـــي ســـووربوونةوة،
وشكبوونةوةو ثَيست، سةر قي

َ
بل يان

ثَيست. يشاني
َ
قل

بؤ ثَيســـت خورانـــي لةوانةيـــة
بمَينَيتةوةو دوورودرَيـــذ ماوةيةكـــي
كةســـة ئةو بؤ ناخـــؤش دؤخَيكـــي
زياتر نةخؤش ضةندة بكات، دروست
بِروشَينَيت ثَيستي و بخورَينَيت خؤي

بةخوران هةســـت زياتـــر ئةوةنـــدة
ئةم شـــكاندني لةبةرئـــةوة دةكات و
ئريادةيةكي ثَيويستي بةورةو قةية

َ
ئةل

بةهَيزة.
هةية نةخؤشـــي ثَيســـت هةندَيك
بةدةركةوتني بةنـــدة نيشـــانةكاني
دةركةوتني لـــريةوةو زيبكـــة يـــان
رووداني بؤ ئاشكران ئاماذةي ئةمانة
ـــةو

َ
ئاول لـــريي وةك نةخؤشـــييةكة

ةتي
َ
هةندَيـــك حال بـــةآلم ئةكزيمـــا،

دةخورَيت بَي ثَيســـت كة هةية ديكة
لريَيكي يان زيبكة جؤرة هيض ئةوةي
دةربكةوَيت. ثَيســـت  لةسةر ئاشكرا
كةساني وشك كة لةنَيو وةك ثَيســـتي
لةوانةيـــة بـــاوةو زؤر بةتةمةنـــدا
(بةتايبةتي ثَيست خوراني ببَيتةهؤي
جؤرة هيـــض و زســـتاندا) لـــةوةرزي
زؤرجار نابَيت، دروست زيبكةيةكيش
لةئةنجامي ثَيســـت وشـــكبوونةوةي
ِروودةدات، ذينطةييةكانةوة فاكتةرة
بةكارهَيناني يـــان هـــةوا و وةك ئاو
هؤكانـــي طةرمكةرةوة درَيذخايةنـــي

ناسر عةبدولعةزيز د.

كردوويت؟ وةِرةسي ثَيست خوراني
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هةروةها مةركـــةزي طةرمكردنةوةي
ثَيستيشةوة زؤري خؤشـــتني بةهؤي

ِروودةدات.
ديكة ةتي

َ
حال هةندَيـــك هةروةها

ببنةهؤي خوراني دةشـــَيت كة هةية
و ثَيســـت تَيكضوونـــي ثَيســـت وةك
جةستةو ناوةوةي نةخؤشـــييةكاني
جةستة كاردانةوةي يان هةستيارَيتي

دةرمان. هةندَيك بةرامبةر
هؤكارةكان  

خوراني هؤكارةكانـــي لةوانةيـــة
ضةندةهـــا بةهـــؤى وةك ثَيســـت، 

وةك: رووبدات هؤكارةوة
ثَيست، نةخؤشـــييةكاني يةكةم:

دةطرَيتةوة: ئةمانة كة
بةشَيوةي كة ثَيست ئةكزيماي .1
بةهؤي و دةردةكةوَيت جـــؤر جؤراو
و ِروودةدات جيـــاوازةوة هـــؤكاري
تووشبووةكة. ثَيستة سةر كاردةكاتة
2. ســـةدةَّـ: لةكاتي تووشبوون
ذياني بةنةخؤشـــي سةدةَّـ ســـوِري
و دةبن خَيراتـــر ثَيســـت خانةكاني 
بووني دروســـت دةبَيتةهؤي ئةمةش
خانانة ئـــةم مردوو، و خانـــةي زبـــر
دروست ِرةنط زيوي ئةستور ثولةكةي
ةي

َ
ثةل هةندَيك بووني لةطـــةأل دةكةن
بةئازارن. هةندَيجار كة وشك سوري

جياواز بةشَيوةي كةِرووةكان: .3
جياوازدا لةناوضةي و ثَيســـت لةسةر
خوراني دةبنةهـــؤي و دةردةكـــةون

ثَيست.
سوري لةزيبكةي بريتيية ليري: .4
بةقةبارةي ثَيست لةســـةر بةرزبؤوة
و دةخورَين و دةردةكـــةون جيـــاواز
دةبن، ثَيســـت ون لةســـةر لةدواييدا
هةســـتيارَيتييةوة بةهؤي لةوانةيـــة

جؤري هةندَيك بةرامبـــةر رووبـــدات
خواردن. يان دةرمان

و لةش تووشبووني 5. ئةســـثَي:
دةبَيتةهؤي بةئةســـثَي سةر ثَيستي
لةِرَيي بةئاســـاني و زؤر خورانَيكـــي
جةستةوة، ِراستةوخؤي تَيكةآلوبووني

ودةبنةوة.
َ
بال

خورانَيكي دةبَيتةهؤي طةِري: .6
نووســـتنداو لةكاتـــي زؤري ثَيســـت
ئةم نةخؤشـــيية درميةو بةئاســـاني
ِراســـتةوخؤوة، تَيكةآلوبووني لةِرَيي

دةطوَيزرَيتةوة.
ناوةوة: نةخؤشييةكاني دووةم:

شكستي و جطةر نةخؤشييةكاني
دروســـتبوو ئةنيمياي و طورضيلةيي
ئاســـنةوةو كَيشةكاني كةمي بةهؤي
شـــَيرثةنجة و دةرةقـــي ِرذَينـــي
و خوَين بةشـــَيرثةنجةي دةطرَيتةوة
لةم ليمفاوييةكانيشـــةوة، وةرةمـــة
ثَيســـت خوراني زؤرجار ةتانـــةدا

َ
حال

نةك جةستة تةواوي سةر كاردةكاتة
ســـنوردار، ناوضةيةكي ضةند تةنيـــا
لةو بةدةر ثَيستيش ديكةي بةشةكاني
ِرووشاون خورانةوة بةهؤي ناوضانةي

دةردةكةون. سروشتي
هةستيارَيتي كاردانةوةي سَييةم:

وروذَينةرةكان: و
خوري ثؤشـــاكي لةوانةية هةندَيك
ســـابوون و  كيمياوي مـــاددةي  يان 
ببنةهؤيوروذاندنيثَيستوخوراندني،
كاردانةوة ماددانـــة ئـــةم  هةندَيجار
ةتةكاني

َ
لةحال وةك دةكةن دروســـت

و جوانكاري ماددةكاني بةكارهَيناني
و خواردن جـــؤري هةندَيك خواردني
لةطةأل دةبَيت هـــاوكات كاردانةوةكة

خوراندني ثَيستدا.

ضوارةم: دةرمان:
دذة وةك دةرمان جؤري هةندَيـــك
كةِرووةكان زيندةيي دذة و زيندةكان
ئازار، هَيوركةرةوةكاني دةرمانة يان
ثَيســـت و زيبكةي ئـــازار لةوانةيـــة
سةرجةســـتة بةرفراواني لةناوضـــةي

دروست بكةن.
دووطياني: ثَينجةم:

دووطيانيدا لةكاتي لةذنان هةندَيك
جةستةيان ثَيستي بةخوراني هةست
و لةناوضةكاني سك دةكةن بةتايبةتي
هةروةها ةكانيدا 

َ
قؤل سنط و و سمت

ثَيســـت لةنةخؤشـــييةكاني هةندَيك
ِروودةدةن زياتر دووطيانيـــدا لةكاتي
خورانَيكي كة هةستيارَيتيةي ئةو وةك

دةكةن. دروست لةثَيستدا زؤر
ثزيشــك  ســةرداني  كــةي ثَيويســتة

دةخورَيت؟ ثَيستت كاتَيك بكةيت

بـــواري ثســـثؤِراني و ثزيشـــك 
ئامؤذطاريمان ثَيست نةخؤشييةكاني
ثَيستدا خوراني ةتانةي

َ
حال لةم دةكةن

بكةين: سةردانيان
زياتر ثَيست خوراندني ئةطةر .1
كةســـة و ئةو هةفتةي خاياند لةدوو
لةطةأل نةكرد بةباشـــبوون هةســـتي
و بةثاك بايةخثَيدان ِرةضاوي ئةوةشدا

ثؤشاكةكانيدا. جةستةيي و خاوَيني
زؤر ثَيســـت 2. ئةطةر خوراندني
نوستني ِرَيي و كردي وةِرســـي بوو،

لَيطرتيت.
و ضيية هؤكارةكةي 3. نةتزانـــي
هةموو سةر كاردةكاتة كرد هةســـتت

جةستةت.
لةطـــةأل هةندَيك بوو 4. هـــاوكات
هةســـتكردن وةك ديكةي نيشـــانةي
لةدةستداني و شـــةكةتي و بةهيالكي
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ذمارةي طؤِرانـــي و لـــةش كَيشـــي 
يان تـــا يان ميزكـــردن جارةكانـــي
بوو. دا

َ
لةطةل ثَيستي سووربوونةوةي

ثسثؤِر ثزيشـــكي ةتانةدا
َ
لةم حال

بؤ ثَيويستت ثزيشـــكي ثشـــكنيني
مَيذووي دةربارةي و دةدات ئةنجـــام
لَيدةكات ثرســـيارت نةخؤشـــييةكة
ضؤنةو دةستيثَيكردووةو كةي وةك:
دةكةن وا زياتر كة ضني فاكتةرانة ئةو
بكةيت يان ثَيستت هةست بةخوراني
و كةمدةبَيتةوة خورانةكـــةي بةضي

دةدةيت. بةثَيستت بايةخ ضؤنيش
ثشـــكنيني هةندَيـــك هةروةهـــا
وةك دةدات ئةنجـــام بؤ تاقيطةييـــت
ةتانةدا

َ
حال لةو ئةمةش خوَين، شيكاري

طوماني هةبوو ثزيشـــك ئةطةر دةبَيت
هؤكاري خورانةكة دةرئةنجامي لةوةي
بَيت جةستة ديكةي نةخؤشـــييةكاني
ئةنيميا و جطةر نةخؤشييةكاني وةك

دةرةقي. ِرذَيني تَيكضووني يان
ثَيست: خوراني ماكةكاني

ثَيســـت خورانـــي درَيذخايةنـــي
هةوكردني ِرووداني هؤي ببَيتة لةوانةية
دةوترَيت ثَيـــي و دةماري ثَيســـتي
ناوضـــةي و درَيذخايـــةن كِرَيشـــي
و ِرةنطي دةبَيت ئةســـتوور تووشبوو
تؤخرت دةوروثشتي ثَيستي  لةِرةنطي
بةردةوام لةوانةية هةروةهـــا دةبَيت.
ِرووداني ببَيتةهؤي خورانـــدن بووني
ِروودانـــي و بةكـــرتي تووشـــبووني
طؤِرانكاري يان هةميشـــةيي برينداري

لةِرةنطي ثَيستدا.
ضارةسةر:

قؤنـــاغــةكــانـــي طـــرنطرتيـــن
بريتيية خورانـــدن ضارةســـةركردني
خوراندن هـــؤكاري لةئاشـــكراكردني

جؤري دةستنيشـــانكردني ثاشان و 
بةمشَيوةية: طونجاو ضارةسةي

دذة ئةمـــةش دةرمـــان:  .1
لةِرَيي دةطرَيتـــةوة هيســـتامينةكان
ضارةسةركردني بةكاردَيت بؤ دةمةوة
دةكرَيت و ليـــري يان هةســـتيارَيتي
بةكاربهَينرَيـــن كة ئـــةو كرَيمانـــةش
كؤرتيزؤنيانتيادايةبؤضارةسةركردني

ثَيست. ئةكزيماي
ســـارغي يـــان برينثَيضـــي  .2

تةِركراو:
بةمشـــَيوةية     ئةم ضارةســـةرة
ثزيشـــكييةكة كرَيمة بةِرَيوةدةضَيت،
ثاشان لةناوضةي تووشبوو دةدرَيت و
لؤكةيي بةماددةيةكي ناوضةيـــة ئةو 
ئاو لةناو دواتر دادةثؤشرَيت و شَيدار
دةكرَيت نقووم ثزيشكيدا طرياوةي يان
ســـارغييةداية لـــةو و ئةو شـــَييةي
ثزيشكييةكة كرَيمة مذيني

َ
هةل يارمةتي

دةدات.
ئـــةو كردنـــي ضارةســـةر  .3
بوونةتةهـــؤي نةخـــؤشـــييــــانةي
خورانةكة ئةطةر هؤكاري ةتةكـــة:

َ
حال

وةك بـــوو نةخؤشـــييةكي نـــاوةوة
كةمي يـــان طورضيلـــة كَيشـــةكاني
دةرةقي ِرذَيني كَيشةكاني يان ئاسن
ئةو بةضارةســـةركردني  ئـــةوا بوو، 
كةمدةبَيتةوة. خورانةكة نةخؤشييانة
لةِرَيـــي ضارةســـةركردن  .4
ضارةســـةرة لةِرَيي ئةم تيشـــكةوة،
سةرووبنةوشةيي تيشكي بةكارهَيناني
درَيذييةوة لةِرووي جياواز بةشةثؤلي
ِرووبةِرووي ثَيست و دةدرَيت ئةنجام
جارَيك ضةند دةكرَيتةوةو تيشكة ئةم
دةكرَيتةوة دووبـــارة ئـــةم كـــردارة
دةست بةتةواوةتي تا ثَيويست بةثَيي

خواردنةكةدا. بةسةر دةطريَيت
جؤرةكاني زؤربـــةي هةرضةنـــدة
بؤ كاردانةوةيـــان خورانـــي ثَيســـت
بـــةآلم دةبَيـــت، ضارةســـةركردن 
نةخوراني بةحةوانةوةو هةســـتكردن
يةكسةري نةخؤشةوة لةاليةن ثَيست
جؤري نابَيـــت. هةندَيـــك و كتوثـــِر
هةن تايبةتيـــش هةتوانـــي كرَيـــم و
ضارةســـةركردني بـــؤ بةتايبةتـــي
ماددةيةكي كة دروســـتكراون خوران
وةك تياداية كورتخايةني بةنجكـــةري
هةتوان يان بنزوكـــني يان ئةلدكوين
و كامفور ميسونول و لؤشـــني جؤري
دةرمانانة هةرضةندة ئـــةم و كالمني
ِراســـتةوخؤ لةوانةية و دذة خورانـــن
بةآلم ثَيست كةم بكةنةوة، خوراندني
بةرثرس هـــؤكاري ضارةســـةركردني
و لةخوراندنةكة بةكارَيكي ســـةرةكي

دادةنرَيت. طرنط
بةجةستة: تايبةتي بايةخداني .5
خوراندنـــي بـــؤ كةمكردنـــةوةي
ئامؤذطاريانة ئةنجامداني ئةم جةستة،

بةسوودن:
لؤشـــينَيكي يان كرَيم 1. دانانـــي
ناوضـــةي لةســـةر خـــوران دذة 
هيدروكريتيـــزون وةك تووشـــبوو،
خوراندنةكة لةوانةية طونجاو بةبِرَيكي
بكاتةوة، هَيور كاتي بةشـــَيوةيةكي
هيستامني دذة بةكارهَيناني هةروةها

زؤردا. خوراندني ةتةكاني
َ
لةحال

دوور ثَيســـت لةخوراندنـــي  .2
دةتوانيـــت ضةنـــدة بكـــةوةرةوة
ناوضة داثؤشـــيني ئةويـــش لةِرَيـــي
نةتوانيت ئةطـــةر تووشـــبووةكةوة 
لةخوراندنديدا، بطريت لةخـــؤت ِرَيطة
لةشـــةودا بكةو نينؤكةكانت هةروةها
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لةدةستبكة. دةستكَيش
وسارد برينثَيضييانسارغيتةِر .3
و دةثارَيزرَيت ثَيستةكة كة بةكاربَينة

لةخوراندني. دةطرَيت ِرَيش
لةبةر نةرم لؤكةيي جلوبةرطي .4
لةوروذاندني دةطرَيـــت ِرَي بكة ئةمة

بةخوراندن. كردن هةست و ثَيست
بَي و بـــَي ِرةنط 5. ســـابوونَيكي
خؤشوشـــتن لةدواي بةكاربَينة بؤن،
بةخؤدا بـــاش ئـــاوي بةتةواوةتـــي
سابوون هيض ثاشـــماوةيةكي تا بكة 
يان كرَيم و نةمَينَيـــت بةجةســـتةوة

جةستةت بدة. لؤشن لةهةموو
و بشؤ خؤت ســـارد 6. بةئاوَيكي
يان ئاردي سؤدا ئاوةكة بيكاربؤناتي
دةبَيت ئةمة يارمةتيدةر شؤفانيتَيبكة

خوراندنةكة. لةهَيوركردنةوةي
بَي 7. ثاكذكـــةرةوةي جلوبةرطي
بةرط و جل شـــتني بؤ بؤن بةكاربَينة
ثشتي بةرطة و ســـةرضةف و و خاولي
وشكيان جارَيك ضةند شـــتن و دواي
لةثاشماوةي ثاكبوونةوة بؤ بكةرةوة

كيميايي. ماددةيةكي هةر
دووربكةرةوةوة ماددانـــة 8. لةو
يان ثَيســـت وروذاندني كة دةبنةهؤي
دروست هةستيارَيتي دذي كاردانةوة
كةلوثةلـــي خشـــأل و دةكـــةن وةك
بةرهةمةكاني و عةتـــر و ِرازاندنـــةوة
ئامادةكراوةكانـــي ثاكذكردنـــةوةو

جوانكاري.

سةرضاوة: 
الرياض    صحيفة

     

تَيكدةشكَينَيت ثياو تةالَق
بةهؤي لةذنـــان زياتر ثياوان نوَييةكان ســـةِّـاندوويانة زانســـتيية ينـــةوة

َ
لَيكؤل

بةرفراوان ينةوةيةكي
َ
لَيكؤل دةبـــن. دةرووني تَيكشـــكاندني دووضاري قـــةوة

َ
تةال

لةخؤطرتووة، ثيـــاوي دةهةزار كة ئةنجامـــدراوة ق
َ
تةال لةســـةر كاريطةرييةكاني

بةدةست جيابوونةتةوة لةذنةكانيان ثياوانةي ئةو كردووة تَيبينيان توَيذةرةوةكان
خؤكوشتن ِرَيذةي هةروةها َينن،

َ
دةنال دةروونييةوة و جةستةيي نيشانةي َيك

َ
كؤمةل

لةذياني و هَيناوة ذنييـــان كة ثياوانةية ئةو نيوي و ئةوةنـــدة دوو لـــةم ثياوانةدا
بةردةوامن. هاوسةرَيتيان

كة ِرايةي َيت: ئةو
َ
دةل سايكؤلؤذيدا لةبواري مامؤستا جةميل سوهري د. لةمبارةيةوة

ِرايةكي ِرادَيت، جيابوونةوةدا و ق
َ
تةال دواي ذياني

َ
لةطةل لةذن خَيراتر ثياو واية ثَيي

ئةو ِرووداوة ذن وةك ثياويش ضونكة نادروستة، كلتوورَيكي ثاشـــماوةي و ةية
َ
هةل

لةهةموويان طرنطرت هؤكارَيـــك ضةند بةثَيي تَيدةكات كاري ق
َ
واتة تـــةال ناخؤشـــة

لةذياني كة كَيشانةية و مةسةلة ئةو و ذياني شَيوازي و ثياوة ئةو تايبةتي مَيذووي
ديكةوة لةاليةكي ذينطةكةي. و كلتـــوور وَيِراي بؤتةوة ِرووبةِروويان هاوســـةرَيتيدا
ناسي

َ
كؤمةل توَيذةرةواني بةشي ذمارةيةك كة لةميســـر مةيداني ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل

زؤربةي دةكات ئاشكراي ئةنجاميانداوة لشـــةمس عةين ئادابي زانكؤي لةكؤلَيجي
هَيناوة شكستييان و ِرؤيشتوون هاوسةرَيتيدا بةئةزمووني ثَيشرت كة ثياوانةي ئةو
ثشَيويية تووشي هَينانةوة شكســـت ئةو بةهؤي لَيدةكرَيت ئةوةيان ئةطةري تيايدا
نةبووني بةدةســـت زؤرجار جيابؤتةوة لةذنةكةي ثياوةي ئةو بنب، دةروونييةكان
هةروةها ق،

َ
تةال لةدواي َينَيت

َ
دةنال يةتييةوة

َ
كؤمةال لـــةِرووي خؤ طونجاندن تواناي

ضونكة هاوسةرَيتي، ديكةي ئةزموونَيكي ناو لةضوونة دةبَيت ئةســـتةمي تووشـــي
لةوة جةخت دةروونييةكان ثزيشكة هةية. مةسةلةيةدا لةو شكســـتي ِرابردوويةكي
هاوســـةر وةك ي خؤيان

َ
ِرؤل كة ناطةِرَيتةوة ئةوة بؤ ثياو تةنيا ناِرةحةتي دةكـــةن

لةدةستداوة، باوكيش خؤيان وةك ي
َ
ِرؤل بةوةي ئةوان نيطةرانن كو

َ
بةل َلةدةستداوة

مندال بؤ باوكيش و دايـــك ي
َ
كات لةدواي جيابوونـــةوة دايك ِرؤل ضونكـــة زؤربةي
دةدات. لةدةست خؤيشي ي

َ
ِرؤل باوك م

َ
بةال دةبينَيت،

ق
َ
تةال بةرثرســـيارَيتي ِرووداني ئةوةية ثياو دةكةن ؤزتـــر

َ
ئال ئةوةي مةســـةلةكان

بِرياري كة كاتَيك سةرسامي دةبَيت تووشي خؤي، ثياو ئةستؤى دةخاتة هةمووي
كة دةنَيرَيت بؤ ئاماذةشي َيك

َ
كؤمةل ذن زؤرجار هةرضةندة دةكرَيت جَيبةجَي ق

َ
تةال

دةبَيت حةثةساوي تووشي ثياو دواجار م
َ
بةال ثَيهاتووة، كؤتايي نَيوانيان ثةيوةندي

هاوسةري و و باوكايةتي ي
َ
ِرؤل وةك ضووة لةدةســـت شـــتَيكي هةموو كة دةبينَيت

و سامانيشي.
َ

هةندَيجار مال
كَيشةي لةذن ثياو َيت:

َ
دةل ناوبراو لةزانكؤي ناسي

َ
مامؤستايكؤمةل خةليل محةمةد د.

ئةو ذيانة و نوَيية دؤخة ئةو
َ

لةطةل ذن زؤرجار و جيابوونةوة و ق
َ
دواي تةال زياتـــرة

شؤكي بةرطةطرتني هةية بؤ زياتريان تواناي ذنان ضونكة ق ِرادَيت،
َ
تةال دواي نوَييةي

كةســـاني بؤ نايدركَينن و دةضةثَينن خةفةتةكانيان و خةم بةزؤرى ثياوان ق،
َ
تةال

نةخؤشـــي ضةندةها ئةمةش دووضاري ذنان دةيكةن، زؤربةي ئةوةي وةك ديكـــة
ق

َ
تةال ئةمانةشدا هةندَيجار هةموو

َ
لةطةل دةكات، كَيشةي دةروونييان و جةستةيي

كردن هةست لةوانةية ضونكة َيت،
َ
بةجَيدَيل ثياو ذياني لةســـةر كاريطةري ثؤزةتيظ

بةسةر ئةوةي شؤِرشَيك بؤ بنَيت بةثياوةوة
َ

ثال لةذياني هاوسةرَيتيدا بةشكســـتي
خؤي و بكاتةوة كارةكةي ضِر لةسةر بايةخثَيدانةكاني بدات

َ
و هةول بكات بةرثا خؤيدا

ببَيت.
َ

زال ةكانيدا
َ
هةل شكستهاتوو ئةزموونة ذاني ئازارو بةسةر و بسةثَينَيت


