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هؤشياري تةندروستي

ي كوردي نةبؤتة ئةو فانتازيايةي كة جةستةيةكي تةندروست بؤ مرؤظي كورد بةرهةم 
َ
هَيشتا فانتازياي خواردن الي كؤمةل

كةمرتين  بؤ  كورتكردبَيتةوة  كوردةوارييةكانيان  خواردنة  فةنتازيايةدا  ئةو  لةنَيو  باثريانمان  ئةطةر  بةثَيضةوانةوة  بهَينَيت، 
خواردن و خؤيان بةرهةميان هَينابَيت، بةآلم لةِرووي جةستةييةوة ئةو خواردنانة بوونةتة ضارةسةري زؤر نةخؤشي و هةميشة 
بةتةندروستييانةوة شانازييان كردووة، كةواتة ئةو نهَينيية ضيية كة واي لةمرؤظي كورد كردووة لةسةردةمي جيهانبينيدا 

ي خؤي نةكات، هةرضييةكي دةست بكةوَيت بيخوات.
َ
كلتورَيكي نادروست جَيطةي خؤي بكاتةوةو بةناوي ئةوةي بَي دل

َيك لةمةوبةر بَي ئامِرازة وةرزشييةكان جةستةيةكي وةرزشي بوو ئةوا ئةمِرؤ بةناوي 
َ
يان ئةو جةستةيةي كة تا ضةند سال

ثَيشكةوتن و بةهانةي بَي كاتييةوة بؤ نزكرتين شوَين ئؤتؤمبَيلةكةي دةخاتة ئيش و لةكاتي نةخؤشي و ئازاريشدا هةركةسةو 
ثزيشكَيكة بؤ خؤي و بةئارةزووي خؤي دةرمان بةكاردةهَينَيت.

داطريكردووة،  ئَيمةدا  لةذياني  جَيطةيةكي  خؤراك  فةنتازياي  نة  و  ماوة  وةرزشي  جةستةيةكي  نة  كلتورةدا  لةم  كةواتة   
ثزيشكَيك ئاماذةيدا بةخَيزانَيك كة نةخؤشَيكي تووشبوويان بةشَيرثةنجةي طةدة هةبووة، لةدواي دةستثَيكردني ضارةسةر 
ةوة و ثاش دوو  مانط بةبارودؤخَيكي خراثرتةوة دةيهَيننةوة 

َ
كردني شَيرثةنجةكة، خَيزانةكة نةخؤشةكةيان دةبةنةوة بؤ مال

َيت، بؤضي نةخؤشةكةتان بردةوة و ئةم ماوةية ضؤن بَي ضارةسةر 
َ
بؤ الي ئةو ثزيشكة، كاتَيك ثزيشكةكة بةخَيزانةكة دةل

َين ضارةسةري سروشتيمان بؤ بةكارهَيناوة و ماوةي 47 ِرؤذ ميزي حوشرتمان ثَيداوة!
َ
بووة؟ دةل

دةكةنة  نةخؤشةكانيشيان  جةستةي  ناوةستَيت  بةخؤيةوة  طةية 
َ
كؤمةل ئةم  كي 

َ
خةل كة  ناسروشتييةية  دؤخة  ئةو  ئةمة 

الي  بردوويانةتة  و  بووة  ثةركةم  تووشي  كة  ن 
َ
ساال هةشت  َيكي 

َ
مندال ئةوةتا  دةرماني سروشتي،  جؤرةها  تاقيكردنةوةي 

ةكةي وتووة ئةم خةنةيةي دةتدةمَي هةفتةي يةكجار بيدة لةسةرت كضةكةت ضاك دةبَيتةوة!
َ
شَيخَيك بةدايكي مندال

تةنيا  دةخؤن  خواردن  باشةو  تةندروستييان  كة  لةكاتَيكدا  نة  ِرانةهاتوون  دروستدا  شَيوازي   
َ

لةطةل ك 
َ
خةل زؤري  بةشَيكي 

ئازارَيكدا بةدواي يةكدا سةرداني ضةند ثزيشكَيك  لةكاتي هةر  لةكاتَيكيشدا كة نةخؤش دةكةون،  بؤئةوةي ثَيي بذين، نة 
دةكةن.

جةستةييةوة  لةِرووي  تةندروست  كةسَيكي  ضونكة  ئابووري،  باري  كاردةكاتةسةر  تةندروستي  هؤشياري  نةبووني  كةواتة 
ثشوودار تر و لةِرووي دةروونييشةوة باشرت كاردةكات و بةرهةمي باشرتي دةبَيت و باشرتيش ضَيذ لةذيان دةبينَيت. بؤية 
دان بؤ جَيكردنةوةي بةرنامةيةكي هؤشياري تةندروستي ئةركي هةموو اليةكة هةر لةخَيزان و قوتابخانةوة تا دةطاتة 

َ
هةول

سةرجةم هؤيةكاني ِراطةياندن.

سةرنووسةر
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ئينتةرنَيت  لةسةر ئالوودةبوون
محةمةد  عوسمان نازةنني
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طةورةية شؤِرشـــَيكي ئينتةرنَيـــت
بةتازةتريـــن زانياريـــدا، لةجيهانـــي
زؤر كة ِراطةيانـــدن دادةنرَيت هـــؤكاري
وشةي سةند، طةشـــةي و وبؤوة

َ
بال زوو

بةواتاي  زمانةوانيةوة  لةِرووي   Internet
يان دَيت تـــؤِرةكان نَيـــوان ثةيوةندي
تؤِري تؤِرةكان، واتـــة ديكة بةواتايةكي
زؤر ئينتةرنَيـــت لةذمارةيةكي ضونكـــة
لةهةموو هاتووة ثَيك كؤمثيوتةري تؤِري
ئةم بةســـرتاونةتةوة، بةيةكةوة جيهاندا
كة كراوة

َ
كؤنرتؤل بةثرؤتؤكؤلَيك تؤِرانة

نامةناردني ثرؤتؤكؤلي دةووترَيـــت ثَيي
ئينطليزي بةثيتي كورتةكةي و ئينتةرنَيت
طرنطة زؤر تؤِرة ئةم .TCP/IPلة بريتيية
ضونكة مةترسيدارة، كاتيشدا لةهةمان و
شوَين كاتدا بةســـةر تَيثةِراندني تواناي
لةدواي بةكارهَينةراني ِرؤذ ئةندام و هةية،

لةجيهاندا(1). بوونداية لةزياد ِرؤذ
تؤِري طةياندنة جيهانييةكاندا لةنَيوان
تةكنيك دادةنرَيت ئينتةرنَيت بةديارترين
كةمي و كاتي تَيضـــوون كـــة بـــؤ مرؤظ
و دةســـتةوكةتي زؤرة دةوَيت، بـــةآلم
ِرادةكَيشـــَيت بةكارهَينةراني ســـةرنجي
جؤراو خزمةتطوزارية هةموو ئةو بةهؤي
وةك دةكات، ثَيشكةشـــي كة جؤرةوة

E-mail طواستنةوةي  ئةلكرتؤني ثؤستي
جالؤكةيـــي 

َ
جال FTP تـــؤِري فايلـــةكان

بازرطاني و هةواأل و تايبةت طروثي Webو
كردني تةلةفؤني ثةيوةندي ئةلكرتؤني و
بوارة لةهةموو ديكة خزمةتطوزاري زؤر و

مرؤظدا(2). ضاالكي جؤربةجؤرةكاني
ئينتةرنَيت بووني ئالوودة ضةمكي

لةذياني زؤرجار بوون ئالوودة وشةي
ئةوةي وةك دةهَينرَيت بةكار ِرؤذانةماندا
َيت

َ
دةل خؤي وةسف دةكات كة كةس زؤر

يان بووم ثؤليســـي فيلمي من ئالوودةي
يان تةلةفزيؤن ســـةيركردني ئالوودةي
ئةم لَيرةدا بووم، خواردن كَيك ئالوودةي
بةكاردةهَينرَيت تةوطةث

َ
طال بؤ وشـــةية

ضاالكي بةخوليايةكي بؤ ئاماذة كـــردن
م

َ
بةال بكرَيت، ثيادة زؤر كة كؤمةآليةتي

بوونَيك ئالوودة هةر ترسناكةي ناوةِرؤكة
طةِرانة بةدواي و ضَيـــذدا بةدواي طةِرانة
ثَيي كة لةذيانـــي واقعيدا باآلبوونَيكـــدا
ةِراوكَيية ئةوةية

َ
دل جَيي ناطةين، ئةوةي

كـــة ئالوودة ماددانةي ئـــةو كـــة بةبَي
كةســـةكة دروســـتكردووة بوونةكـــةي
بةشـــَيوةيةكي كارَيك هيـــض ناتوانَيـــت
جةستةي لَيدَيت واي بكات، سروشـــتي
دةبةستَيت ثشـــت ئالوودةبوو كةســـي
زؤري تيادا بَيتوانايي و بةجؤرة ئةزمونَيك
تووشي بةِراستي ئةوانةي دةردةكةوَيت،
بؤئةوة يـــان

َ
هةول دةبن ئالوودةبـــوون

يةك جار خؤشـــةكة نيية كـــة ئةزمونة
ثَيويســـتيةكي كو وةك

َ
بةل تاقيبكةنةوة،

تاقيبكةنةوة بـــةردةوام دةبَيت لَيدَيـــت
ئةو بَي ذياني دةكات كة كةســـة وا لةو
بَيت، بَي ِرةنـــط تـــام و بَي ماددةيـــة
ديكةي خؤشـــةكاني لةشـــتة ئيدي ضَيذ
لةذَير ذيانيان ضونكة وةرناطرَيـــت، ذيان
و تَيكدةضَيت ماددةيـــة ئةو كاريطـــةري

ضيية؟(3). تَيربوون نازانن
فَيركراو ِرةفتارَيكي بـــوون ئالوودة

لةئةنجامـــي   acquired وةرطـــرياوة و 
دةوروبةر، ذينطةي لةطـــةأل كارلَيككردن
و لةدوبارةبوونـــةوة بـــوون ئالـــوودة
هاتـــووة، ِرةفتـــارةوة بةردةوامـــي
بَيهؤشـــي، و لةسةرخؤشـــي جؤرَيكـــة

slavery بؤ  مرؤظة كؤياليةتيةكي جؤرة
بؤ يان دياريكراو ِرةفتارَيكي يان خوويةك
جؤرة ئةم ماددةيةك، جـــؤرة خواردني
دةبَيت(4). دروست ثلةبةثلة ِرةفتارةش
ئالوودةبوو كةســـي بريكردنةوةي واتة
بةوةرطرتنـــي تةنيـــا دةكات خةريـــك 
ي

َ
قبول و ناتوانَيـــت مـــاددةوة، هةمان 

ماددةية ئةو لةوةرطرتني دةست ناكات
لةو ماددةية ئةطةر جار بةربدات، زؤربةي
ثةرَيزي دوورة تووشي بكةوَيتةوة دوور

ئةو ي
َ
كؤنرتؤل ذَير دةضَيتة ذياني و دةبَيت

جؤرة ضاالكيةكي لةهةموو ماددةيةوة و
دةكةوَيتةوة(5). دوور ديكة

هؤكارَيكيتةكنؤلؤذياي ئينتةرنَيتكة
كة نيية ديكة كي هؤكارَيَ هيض وةك نوَيية
ضونكة بؤتة بينيبَيتمان، ثَيشـــرت لةوةو
جؤري و ئاســـت بووني هـــؤكاري زيـــاد
سةرنجِراكَيش، زؤر بةشَيوةيةكي زانياري
تـــاك لةســـةر بؤيـــة ئـــةو نيشـــانانة
بووني ئالوودة ناونراوة كة دةردةكةون
جار يةكةم بؤ زاراوةية ئةم ئينتةرنَيـــت.
جولد ئيفان ناوي كة وترا بةو ثزيشـــكة
لةســـةر ضات تةيةك

َ
طال وةك بريج بـــوو

لةِرَيـــي ئينتةرنَيتةوة طفتوطؤي كاتَيـــك
لةنَيوان بيني لةيةكضوونَيكـــي دةكـــرد،
بةماددة بةستن ثشـــت ئالوودةبوون و
ِرةفتـــاري لةطـــةأل و بَيهؤشـــكةرةكان
ناوي بةئينتةرنَيتةوة و ثةيوةست بوون

(ئالوودة بووني ئينتةرنَيت)(6). نا
وةك كـــة كـــةس يةكـــةم بـــةآلم 
ضةمكي لةسةر كاري زانستي ضةمكَيكي

 internet ئينتةرنَيـــت ئالوودةبوونـــي
دةروونناســـي  زاناي كـــرد  addiction
 Kimberly يونط كيمربلي د. ئةمريكـــي
ي 1994وة

َ
لةســـال بـــوو كـــة  Young

لةوآلتة دياردةية ئةم لةسةر توَيذينةوةي
ثَي ئةمريـــكا دةســـت يةكطرتوةكانـــي
ثَيناسةي ئةم بةمشـــَيوةية يؤنط كرد،
لةبةكارهَيناني بريتيية كردووة: ضةمكةي

ســـةعات  لـــة38  زياتـــر ئينتةرنَيـــت
ســـةنتةرَيكي هةروةها لةهةفتةيةكـــدا
تايبةت توَيذينةوةي و ضارةســـةركردن

دامةزراند. دياردةيةي بةم
واتـــاي نيشـــانكردني لةدةســـت 
ئينتةرنَيتـــدا لةبـــواري ئالوودةبـــوون
َين

َ
دةل لةزاناكان هةندَيك هةية، جياوازي

ماددانةي ئةو بؤ ئاماذةية ئالوودةبـــوون
ثاشـــان و دةطرَيت وةريان كة مـــرؤظ
بةآلم بهَينَيـــت، لـــَي وازيان ناتوانَيـــت
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بؤضوونةدا ئةم لةطةأل ديكةيان هةندَيكي
ئالوودةبـــوون كـــة نـــني واي دةبينـــن
لةشـــتَيك وازهَينان بؤ مرؤظة نةتوانيني
مادةية ثَيويستي بةو مةرجةي زياتر بةو
ديكة هةندَيكي  بةبةردةوامـــي، و ببَيت
ئةو ئينتةرنَيت بةكارهَيناني زؤري َين

َ
دةل

ناكرَيت(7). لَي بةرطري كة خوليايةية
دةست بوون ئالوودة جؤر دوو زاناكان
ئالوودةبووني يةكـــةم: نيشـــاندةكةن،
جةستةي خانةكاني تيايدا كة فسيؤلؤذي
ئةطةر دةوةســـتَيت لةكاركردن مـــرؤظ
وةرنةطرَيت، بَيهؤشـــكةرة ئةو مـــاددة
نيشـــانةي جؤرةها نةخؤش لةم بارةدا
دووةم: جؤري دةبَيت. توندي و بةئازارو
ئةمةش ســـايكؤلؤذية، ئالوودةبوونـــي
دةســـت كة بةهَيز لةخوويةكي بريتيية
بَي ئريادةي بةســـةر مرؤظدا و دةطرَيت
دةكات بَيدةســـةآلتي و الواز و  دةكات
لةبةردةمخوليايةكيتوندبؤتَيربوونيئةو
مةترسيةكاني بَيت. ِرَيطةيةك بةهةر خووة
كةمرت هيضي سايكؤلؤذي ئالوودةبووني
ئالوودةبووني لةمةترســـيةكاني نييـــة
مـــرؤظ لةهةردووكيانـــدا فســـيؤلؤذي،
خوويةك(8). بَيدةسةآلتي كؤيلةي دةبَيتة
بَيت ِراظـــة كردنانة ئةم بةثَيي كةواتـــة
جؤرَيكة ئينتةرنَيت بووني ئالـــوودة ئةوا

سايكؤلؤذي. بووني لةئالوودة
ئينتةرنَيت ثشت خراث بةكارهَيناني
بؤ ئينتةرنَيت دروست بةستني دةرووني
جؤرة وا لةتـــاك دةكات دةكات، ئـــةم
بَيت هةستَيك يان ِرةفتارَيك ئالوودةبووي
ببةخشَيت، ثَي كاتي كامةرايةنيةكي كة
ِرايدةكَيشـــَيت بؤ كاتية ئـــةم كامةرانية
بةردةوامبوونـــي، و دوبارةكردنـــةوة
ِرؤذانة ئاســـايي ضؤن ضاالكي هـــةروةك
دةبَيـــت بـــؤوة دوبـــارة زؤر  ئةطـــةر 
سةيركردني خواردن، زؤر وةك خوويةك،
ئالوودةبوون لةوانةية كةواتة تةلةفزيؤن،
ِرؤذانةش ثَيويستيةكاني ضاالكية لةسةر

ثشَيوي دةووترَيت ثَيي كة ببَيت، دروست
بوون(9). ئالوودة

ئةوة   Smith2001 ســـيمس بةِراي
وا كـــة نييـــة فاكتـــةرة دةرةكيـــةكان
بوون ئالوودة تووشي دةكات لةتاكةكان
هةية بوو ئالوودة كةســـَيتي كو

َ
بةل بنب،

كة  ئةوانةي  Addictive Personalities
كةســـانة ئةم ِرادةكةن، واقعي لةذياني
تووشبوون زووتر ئامانج  بؤ دةبنة زياتر

بةئالوودةبوون.
َيت

َ
Kelly 2004 دةل كيلـــي بـــةآلم

ئينتةرنَيـــت بةرنامةكانـــي ديزاينـــةري
ئةوةنـــدة ياريـــةكان ثرؤطرامـــي وةك 
دروست ســـةرنجِراكَيش بةشـــَيوةيةكي
هـــؤكاري دةبَيتـــة ئـــةوة دةكرَيـــن 
و تَيربووني وةهمي و خةيـــاأل وروذاندي
خود، بةدةســـتهَيناني و ضَيذوةرطرتـــن
هةســـت بـــةكاري دَينَيت ئةو كةســـةي
خؤي دةزانَيـــت وا و دةكات بةبةهَيـــزي
كردني سةركَيشي تواناي و دةكات شةِر
ثَيويستيةكاني بةثَيي كةسَيك هةر هةية،
و قةرةبووكردنةوةي نوشوســـتيةكاني،
لةِرَيي خؤي طرنطي و بةثلةوثاية هةست
ئةمةية دةكات، ثرؤطرامانةوة جؤرة ئةم
ببَيتة خؤي ئينتةرنَيت كـــردووة كة واي
ئةطـــةري ئالوودةبوني ئـــةو ماددةيةي

هةبَيت.
بؤضوونةي دوو ئـــةم لةســـؤنطةي
ئايا ثَيشةوة: دَيتة ثرســـيارَيك سةرةوة
كة خؤيةتي ئينتةرنَيت سروشـــتي ئةوة
ئَيمة يان دةكات؟ دروست بوون ئالوودة
ئالوودةبوو (كةســـَيتي تاكةكان خؤمان
بةكارهَيناني ئالوودةي بوو) بةئامانج يان

دةبني؟ ئينتةرنَيت
ئةنجامـــدراوة توَيذينـــةوة زؤر 
دووةميانـــةوة بؤضوونـــي لةِروانطـــةي
ثشـــَيوي بؤ بوو) بةئامانج (كةســـَيتي
ِراكـــردن و ئينتةرنَيـــت ئالوودةبوونـــي
و (موريسؤن توَيذينةوةي وةك لةواقعةكة

كردووة ئاماذةي كة (2010 دي ئةوانةي
خةمؤكي لةنَيوان هةية ثةيوةندي بةوةي
هةروةها ئينتةرنَيتدا، و ئالوودةبوونـــي
لةثةيمانطـــاي ديكـــة توَيذينةوةيةكـــي
ئالوودةبوون و شَيوازي ذيان توَيذينةوةي
ئةنجام ةنـــدة لةناوضةي ِرؤتـــردام

َ
لةهؤل

تةمةني لةنَيوان 512كةس لةسةر دراوة
بةم  توَيذينةوةية ئةم دا،

َ
15-14 ســـال

زؤرو بةكارهَيناني كة طةيشـــت ئةنجامة
نيشـــانةية ئينتةرنَيت بـــؤ بةناضـــاري
خةمؤكـــي. هةروةها بةرزي بؤ ئاســـتي

 Young ِرؤجةرز و توَيذينةوةي يونـــط
ئامانجي دؤزينةوةي Rojers1998 &كة
ئالوودةبووني نَيوان خةمؤكي و ثةيوةندي
هةستا ئةم توَيذينةوةية بوو، ئينتةرنَيت
259كةســـي ثرؤفايلي بةكؤكردنـــةوةي
بةنَيوةندي كة ئينتةرنَيت بووي ئالوودة
طةيشت ئةنجامة بةو ،

َ
32ســـال تةمةني

بةشـــَيوةيةكي كلينيكي كة خةمؤكـــي
بةزيادبووني بةنـــدة بؤكـــراو ئامـــاذة 
بؤ كةســـةكةوة ئاســـتي بةكارهَينانـــي

ئينتةرنَيت(10).
ئةنجـــام ديكةيـــش توَيذينـــةوةي
لةسروشـــتي جةخـــت كـــة دراوة 
ئالوودة بؤ دةكاتةوة خـــؤي ئينتةرنَيت
خؤي بؤ ئينتةرنَيـــت بـــوون، جيهانـــي
بةثَيي ضونكة ياريدةدةرة، فاكتةرَيكـــي
تواناكاري وةك تايبةتةكـــةي سروشـــتة
توَيذينـــةوةي وةك تةكنؤلـــؤذي(11). 

ئامانجـــي  كـــة   Berger2000 برطـــةر
ضؤن خوَيندكارة كة بـــووة ئةوة زانيني
ئامادةيي قؤناغـــي بةهرةمةندةكانـــي
و وةك هاندةر ئينتةرنَيتدا دةطةِرَين بةناو
ثَيشكةوتن بةدةستهَيناني  بؤ ثشتَيك 

َ
ثال

و زانستدا. بريكاري لةبابةتي
 Ritter ِريرت و لرينـــك توَيذينةوةي
الي  توَيذينةوةيـــة ئـــةم  & Lernk
ثرنســـيثي حةوت زانكؤ خوَيندكارانـــي
ئينتةرنَيتـــي بـــؤ بـــاش بةكارهَينانـــي
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ضؤنيةتـــي وةك ســـةنطاندووة، 
َ
هةل

بةزانكؤكانيانةوة، خوَيندكار  ثةيوةندي
خوَيندكاران نَيوان هاوكاري دروستكردني

...هتد(12). خؤيان
ثسثؤري نةخؤشية شابريكة ناسان د.
كة واية باوةِري لةئةمريكا دةروونييةكانة
بةبةردةوامي ئينتةرنَيت بةكارهَيناني زؤر
نةك كردنـــدا ثشـــَيويية لةخؤكؤنـــرِتؤأل
دزيكردن، خولياي هةروةك ئالوودةبوون
بةئالوودةبوون ثؤلَين بـــارة ئةم ةية

َ
هةل

نةخؤشي ثشَيوي وةك هَيشتا كة بكةين
خؤي بؤ نةناســـراوة، ئالوودةبوونيـــش
ةذانة

َ
شـــل لةنيشانةكاني نيشـــانةيةكة

د. ناســـان مةزاجيـــةكان، و دةروونـــي
ئةم كـــة كـــردووة شـــابري ثَيشـــنياري
يان ئةنتةرنتومانيا بارة نـــاو بنرَيـــت
ئينتةرنَيت هةوةســـي واتة نيتؤمانيـــا
بةوةش ئاماذةي ئالوودةبوون، لةجياتي
بارة ضارةســـةري ئةم كليلي كة كردووة
ديكةي ثشَيوي دياردةي طةِرانة بةدواي
ضارةســـةر و ـــي لةنةخؤشـــةكةدا

َ
ئةقل

ةتة
َ
حال ئةم لةكاتَيكدا بةتايبـــةت كردني

دياريكراوةوة ثشـــَيوييةكي لةئةنجامي
بؤ زياد و هاني دةدات تووشـــي دةبَيت

ئينتةرنَيت. بةكارهَيناني
ِراثؤرتةي بـــةو بةســـتن بةثشـــت 
ثَيشـــكةش بةكؤنطرةي كـــة د. يؤنـــط
ثزيشـــكي بـــؤ ئةمريكـــي  ـــةي 

َ
كؤمةل

1996دا ي
َ
لةســـال كـــردووة دةرووني

دةركةوتني بةنـــاوي لةتوَيذينةوةيةكدا
ئالوودةبووني يان نوَي كلينيكي ثشَيوي
لةِرَينمايي ناوبراو ةي 

َ
كؤمةل ئينتةرنَيت،

نيشانانةي ئةم نيشـــانكردندا دةســـت
ئينتةرنَيت ئالوودةبوني كورتكردؤتةوة،
سيان يان ئةطةر دةكرَيت دةست نيشان
لةكةسةكةدا هةبن نيشـــانانة لةم زياتر
كةمةوة: بةاليةني مانط يانزة بؤماوةي 
مانةوة بؤ زؤرتربَيت بةكاتَيكي ثَيويستي
بةحةوانةوة ئينتةرنَيت تا هةست لةسةر
خؤخةريك ئينتةرنَيت بةكارهَيناني بكات،
يكردنـــةوةي

َ
خؤخال بـــؤ كـــردن بَيـــت

بَيت خؤدورخســـتنةوة يـــان دةرووني

زياتر زؤر دوورةثةرَيزي، لةنيشـــانةكاني
ئينتةرنَيت بمَينَيتةوة لةســـةر لةو كاتة
بةهؤي بؤخـــؤي، كة كةســـةكة دايناوة
واز ئينتةرنَيتـــةوة بةكارهَينانـــي زؤر 
ضاالكي وةك ديكة خؤشةكاني لةضاالكية
بهَينَيت، طرنط كؤمةآليةتي يان ثيشةيي،
لةكاردا ثةيوةنديةكاني ثَيكةوتني زيان
ثيشـــةييدا لةبواري يان يان لةخوَيندندا
ئينتةرنَيتةوة بةكارهَيناني زؤر بةهـــؤي
زياتر لةنيشانةكاني دوو يان هةبووني و

  withdrawal symptomsدوورةثةرَيزي
دروســـت مانطَيكدا تا ِرؤذَيك كة لةماوةي

distress يان  غةمبـــاري وةك  بوو بَيت
كةسيي يان كؤمةآليةتي ثَيكةوتني زيان
و لةرزين و وروذان كـــة يـــان ثيشـــةيي
و، بةئينتةرنَيتةوة بينني خةون و وةهم
دروســـت لةثةنجةكاندا ناضاري ةي

َ
جول

كردبَيت(13).
 Fenichel 2004 فينخل ميخـــــائيل
بؤ كلينيكي ِرَيطـــةي َيت: باشـــرتين

َ
دةل

بةكارهَيناني زؤر كردني نيشـــان دةست
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بكةيت بةراوردي كة ئةوةية ئينتةرنَيـــت
لةو بوون، ديكةي ئالوودة بةنيشانةكاني
DSM-4 نوسراوة لةِرَينمايي نيشانانةي
نزيكة زؤر دةبينيت قومار بؤ نةخؤشـــي
لةســـةر بوون ئالوودة لةنيشـــانةكاني
بوون ئالـــوودة ئينتةرنَيت، ثَيناســـةي
لةثشَيوي بريتيية كة ئينتةرنَيت لةسةر
مةرج و نةرةكاندا

َ
ثال كردنـــي لةكؤنرِتؤأل

بوون ئالوودة تةنيا بـــوون ئالوودة نيية
بَيهؤشكةرةكان بَيت. لةسةر ماددة

كردنـــي نيشـــانةكاني بـــؤ ديـــاري
كة داِرَيذراوة ِراثرســـيةك ثشَيوي قومار
ئةم هةمان ثَيكهاتووة، ثرسيار لةهةشت
تياداكراوة طؤِرانكاري هةندَيك ثرسيارانة

DSM-4 هاتوون  لةِرَينمايي كة لةوانةي
بةكاربَيـــت هؤكارَيـــك وةك بؤئـــةوةي
زؤر كةســـانةي ئةو بؤ جياكردنـــةوةي
زؤر لةوانةي دةهَينن بـــةكار ئينتةرنَيت
ئةمانةي ثرسيارةكانيش بةكاريناهَينن،

خوارةوةن: الي
لةئينتةرنَيـــت بـــري زؤر ئايـــا  .1
كة لةوةي بريكردنةوة وةك دةكةيتةوة،
يان بةكارتهَيناوة، كاتَيك ضيت كـــردووة
دةبَيت جارة ئةم سةري بضيتةوة ئةطةر

بكةيت؟ ضي
واز كة داوة ت

َ
هةول زؤرجـــار 2. ئايا

بةآلم بَينيت، ئينتةرنَيت لةبةكارهَيناني
سةركةتوو نةبوويت.

ثَيويستت كة دةكةيت هةست ئايا .3
بةكارهَيناني بـــؤ هةية زؤرتر بةكاتَيكي
لَيي؟ بيت تَير و بيت ِرازي تا ئينتةرنَيت
ةذاني

َ
شل هةست بةنائارامي و ئايا .4

دةتةوَيت كاتَيك دةكةيت توِرةيي و مةزاج
ئينتةرنَيت؟ لةسةر بوةستيت

لةســـةر دةمَينيتةوة زياتر 5. ئايـــا
خؤتت بؤ لـــةو كاتةي كـــة ئينتةرنَيـــت

داناوة؟
طرنطةكانت ثةيوةنديـــة تؤ ئايا  .6
خةريكة خوَيندنةكةت يان كارةكةت يان

داوة يان لةدةســـتت بدةيت لةدةســـت
ئينتةرنَيتةوة؟ بةكارهَيناني بةهؤي

دايك لةطةأل دةكةيت درؤ تؤ ئايا .7
و ضارةســـازةكان

َ
لةطةل يان و باوكـــت

ئينتةرنَيت ماوةي دانيشـــتنت لةســـةر
دةشاريتةوة؟

بةكاردةهَينيت ئينتةرنَيـــت ئايا  .8
لةكَيشـــةكان ِراكردن بؤ وةك ِرَيطايـــةك
و توِرةيي هةستي كةمكردنةوةي بؤ يان

خةمؤكي؟ و تاوان و ةِراوكَي
َ
دل

ئةم ـــي
َ
خال ثَينـــج ئـــةو كةســـةي

ئةوا بداتةوة ـــَي وةآلم
َ
بةبةل ثرســـيارانة

ئينتةرنَيت بـــووي ئالوودة بةكةســـَيكي
دادةنرَيت(14).

ئةنجامانةي و بؤضـــوون ئةو بةثَيي
بووني ئالوودة دياردةي كة باســـكران،
دياردةكاني وةك زؤربـــةي ئينتةرنَيـــت
لةســـةر جياوازي بؤضووني زؤر ديكـــة
وةك كة ئةوةدان لةطةأل هةندَيـــك هةية،
نزيكة كة دابنرَيـــت جؤرة ثشـــَيوييةك
جؤرة هةر يـــان لةنةخؤشـــي قومارةوة
هةندَيكيش ديكـــة، بوونَيكي ئالـــوودة
بةئالـــوودة ناونانـــي ناِرازيـــن لةســـةر
توَيذةرةوةكان واتة ئينتةرنَيـــت، بووني
بارةيةوة لةم ِرَيكةوتنَيك نةطةيشتونةتة
كة بابةتَيك ببَيتة كة دةكات وا ئةمـــةش

بَيت. توَيذينةوة و ينةوة
َ
لَيكؤل شايةني

بؤضووني ئةم بابةتة نووسةري وةك
وةرطرت زانكؤم خوَينـــدكاري ذمارةيةك
دةبينن واي خوَيندكاران لةم بارةيـــةوة
ئةو بؤتة تؤِري ئينتةرنَيـــت سروشـــتي
بوونَيكي ثةيوةســـت كـــة هـــؤكارةي
كـــة بـــكات دروســـت لةِرادةبـــةردةر
لةبةردةميدا دورودرَيـــذ بؤماوةيةكـــي
هةســـت بةتَيثةِر بَيئةوةي دةمَيننـــةوة

بووني كات بكةن.
تيؤرةكان بةثَيي ِراظةكردن

بووة زؤر جـــؤري ئالـــوودة بـــوون
الي خـــؤي و لةواتـــا كالســـيكةيةكةي

ماددة بؤ ئالوودةبون تةنيـــا داوة كـــة
جؤرَيكي و بةس، بَيهؤشـــكةرةكان بَيت
بوونة ثةيوةست بوون ئةو ئالوودة نوَيي
كؤمثيوتةرةوة بةشاشـــةي كة زؤرةيـــة

1999 هةندَيك  فرييز و جنيفر دةبينرَيت،
ئـــةم دياردةية بؤ دةرووني ِراظـــةكاري
تيؤرةكان بةثَيـــي دةكةن ثَيشـــكةش

وةك:
سايكؤديناميك بؤضووني ا.

تـــــووشـــبوون ِروانطةيـــة ئـــةم 
دةطةِرَينَيتةوة ئينتةرنَيت بةئالوودةبوني
زوو، ي

َ
قؤناغـــي مندال بـــؤ ئةزمونةكاني

و ثةيوةســـت وةك هَيدمةي لةدايك بوون
و كةســـي ةتي

َ
خةســـل بوون بةهةندَيك

بؤماوةييةكاني حةزة خولياو و ةذان
َ
شل

الي لةوانةية ئةزمونانـــة ئـــةم تاكةوة،
بةئالوودة بوون تووش ئامادةباشي تاك
بكات، بةآلم دروســـت ئينتةرنَيت بووني
ئةطةر بارودؤخ تةنيا نابَيـــت تاك تووش
ِرووداوي وةك بدات

َ
ســـةرهةل بؤئـــةوة

تووشي دةكات وا كة لةذيانيدا فشاربةر
ببَيـــت، ئالـــوودة بوونـــي ئينتةرنَيـــت
كة زوو ي

َ
مندال هَيدمةي هؤكاري كةواتـــة

و، كةسَيتيةوة ةتي
َ
بةخةســـل َثةيوةندي

لةطةل هةية، لةذياندا فشاربةر ِرووداوي
ئةمانة بؤماوةيي، دةرووني ئامادةباشي
تـــووش بوون بةئالوودةبوون بؤ هؤكارن
بؤ بَيت يان بَيهؤشـــكةرةكان بةمـــاددة

ئينتةرنَيت.
ِرةفتاري بؤضووني ب.

بؤضووني ئةم بؤضوونة ثشـــت بةِراو
دةبةستَيت دةروونناســـي سكنةر زاناي
ـــة ِرةفتار و

َ
كؤمةل تـــاك َيـــت

َ
كـــة دةل

بةئامانجي دةدات ئةنجـــام ضاالكيـــةك
لةسةر ياسايةش ئةم ثاداشت، وةرطرتني
بَيهؤشـــكةرةكان ماددة بؤ ئالوودةبوون
ئةو دةبَيت، جَيبةجَي ئينتةرنَيت بؤ يان
تؤِري كة دةروونيةي ضَيذة و حةوانةوة
دةكات بةتاكي ثَيشـــكةش ئينتةرنَيـــت
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بوون بةردةوام بؤ ثاداشـــتة ئةو دةبَيتة
ئينتةرنَيت، بةكارهَيناني مانةوةي زؤر و
ئينتةرنَيت جيهانـــي كة ئةوةي لةطـــةأل
لةواقع، ِراكـــردن بؤ ئاســـانة ِرَيطةيةكي
لةثرؤســـةي ِرةفتار كةواتـــة هـــؤكاري
ثرؤسةيةي ئةو واتة شاراوةية فَيربووندا
وةآلم بؤ دةطؤِرَيت ثَي تاكي ِرةفتاري كة

ذينطةكةي. دانةوةي
Davis 2001 لةِرَيي  دافيـــز بةآلم
ئـــةم ِرةفتاري-مةعريفيـــةوة تيـــؤري 
ئةو واية ِراظـــة دةكات، ِراي دياردةيـــة
دةرووني كَيشةي و فشار تووشي تاكانةي
و بةتةنيايي (هةســـتكردن وةك بـــوون
هةية خراثيان درككردنَيكـــي خةمؤكي)
توانـــا كؤمةآليةتيةكاني و بؤ لَيهاتوويي
ئةو كة باشرتة ثَييان ئةمانة خؤيان، بؤية
ئةنجام ئينتةرنَيتةوة لةِرَيي ثةيوةنيدانة
هةِرةشـــةي و مةترســـي بدةن، ضونكة
خؤناســـينة ئةم لةئةنجامي كةمـــرتة،
ئينتةرنَيت بةكارهَينانـــي  زؤر خراثةوة
َيك

َ
كؤمةل يشـــيدا

َ
لةطةل دةبَيت،  دروست

وثيشةيي يةتي
َ
كؤمةال و كةسي كَيشةي

سةردةردةهَينن(15).
ِرؤشنبريي: و بؤضووني كؤمةآليةتي ت.
و تووخم لةِروانطةي ئةم بؤضوونـــة
ئابوريةوة و باري وآلت و ئايني و تةمةن
دةكات، ئةم دياردةية بؤ شـــيكردنةوة
لةسةدا كة دةرخستووة ئةوةي بؤنموونة
ئةوانةي هةشـــتاي  لةســـةدا بؤ حةفتا 
سثي لةثياواني بةكاردةهَينن ئينتةرنَيت
ئةوانةن زؤربةشيان ئةمريكني، ثَيســـتي

كردووة. هاوسةرطرييان كة
ثَييانواية بؤضوونة ئـــةم اليةنطراني
بؤئةوةي ِرةفتـــاري هةر ثشـــَيوييةكي
بطةِرَيتةوة بؤ ثَيويســـتة لـــَي تَيبطةيت
و ضينـــي و يةتـــي

َ
كؤمةال ضوارضَيـــوة

ِراســـتية ئةو ئةمانة ِرؤشـــنبرييةكةي،
زؤربةي ثشـــَيويية دةكةن كة ئاشـــكرا
ضيني و بةتةمةن ثةيوةستة دةروونيةكان
ِرؤشنبريييةوة، زةمينةي و كؤمةآليةتي

دةبَيت نائاسايي ِرةفتاري هؤكاري بؤية
بكرَيتنةك ِراظة كؤمةآليةتيةكان بةضةمكة
طا

َ
كؤمةل ضونكة دةروونيةكان، بةضةمكة

كة ئةوةي نائاسايية، ِرةفتاري هؤكاري
ناضار تاكةكاني باوة طةكاندا

َ
كؤمةل لةناو

بؤ و نامؤ ناوازة ِرةفتاري كـــة بؤ دةكات
ِرَيســـاكاني ثَيوةرو لةطةأل خؤطونجاندن
طةكان

َ
كؤمةل بةثَيـــي كـــة طةدا،

َ
كؤمةل

بؤيـــة دةبَيت دةطؤِرَيـــت، و جيـــاوازة
كؤمةآليةتيةكة ذينطـــة  ينـــةوةي

َ
لَيكؤل

نائاســـايي لةِرةفتاري ئةوةي بؤ بكرَيت
وةك (ئالوودةبووني ئينتةرنَيت) تَيبطةين
خستؤتةســـةر تةركيـــزي هةروةهـــا
كردنيان كارلَيـــك و خَيزان بيناكردنـــي

كؤمةآليةتي(16). ضيني و وفشار
مرؤظايةتيةكان: بؤضووني ج.

ثَيويستي َيك
َ
كؤمةل واية ِراي ماســـلؤ

ِرةفتارةكاني هةيـــة مرؤظ خؤِرســـكي
دةكات، ئاِراســـتةي و دةوروذَينَيـــت
خؤيـــان غةريزةيـــني، ثَيويســـتييةكان
بؤمـــان دةمَينَيتةوة، بوونةوة لةدايـــك
ثَيويستييةكاني كة ِرةفتارانةي ئةو بةآلم
و ئـــةوة فَيركـــراوة ثَي تَيـــر دةكةين
ماسلؤدا لةهةِرةمةكةي نيية، خؤِرســـك
خواردن وةك فسيؤلؤذيةكان ثَيويستيية
و ئيســـراحةت و خةو و و خواردنـــةوة
زياتريان ســـَيكس...هتد، قةبارةيةكـــي
هةِرةمةكةدا لةخـــوارووي داطريكردووة
ئةوانة ثَيش هةموو شـــتَيك دةبَيت واتة
ثَيويســـتييكاني ثاشـــان تَيربكرَيـــن
دةروونيةكان بةثَيويســـتيية ديكة كـــة
و بةئارامي ثَيويســـتي وةك دةناســـرَين
خود...هتد، بؤية بةدةســـتهَيناني و ِرَيز
دواي تةنيا دةروونييةكان ثَيويســـتيية
فسيؤلؤذيةكان ثَيويســـتيية بووني تَير
ِرَيذةيش بوونَيكي تَير ئةطةر دةردةكةن

بَيت.
نةبووة  ســـةركةوتوو  ئةوكةســـةي
كةسَيكة ئةوا خوددا، لةبةدةســـتهَيناني
ســـةركةوتوو دوودأل و و ناِرازيية لةخؤي

ثَيويســـتيةكاني كردني نابَيـــت لةتَيـــر
بؤ دةنَيت ثَيوة ي

َ
ثال ئةمـــةش ديكةيدا،

بةمةش لةواقع، ِراكردن بَيت كة وةآلمَيك
ئةو كةسة الي نَيطةتيظ خود-ي ضةمكي
ِرةفتاري هؤكارة بؤ دةبَيت كة دروســـت

بوون(17). ئالوودة
زيندوو: و كيمياويي بؤضووني د.

ئالوودة ئـــةم بؤضوونـــة هـــؤكاري
بؤماوة بؤ دةطَيِرَيتةوة ئينتةرنَيت بووني
و لةدةمـــاخ كيميـــاوي و ناهاوســـةنطي

دةماريةكاندا. طوَيزةرةوة
مةعريفي: بؤضووني ه.

هةية بؤضوونة بةم بِروايان ئةوانةي
نائاسايي ِرةفتاري هؤكاري دةبينن واي
بةوروذَينـــةري درككردنـــة  ضؤنيةتـــي
بةخودي نـــةك لةنـــاوةوة ِرةفتارةكـــة
تةركيز واتة لـــةدةرةوة،  وروذَينةرةكة
وةك مةعريفيةكاني ثرؤسة سةر دةخاتة
ضارةســـةي و و بريهاتنةوة بةئاطايـــي
ِرةفتارةكان و طرنطـــن ئةمانة كَيشـــة،

2004 ِراي  فينخل بـــةآلم دياريدةكةن،
لةبةردةم زؤر كاتَيكي ئةوانةي كـــة واية
لةجياتي دةبـــةن بةســـةر ئينتةرنَيتدا
بةســـةري خَيزانةكةياندا لةطةأل ئةوةي
طشتطرييان مةعريفي شَيوازي ئةوا ببةن،
و ئةركي لـــةزؤر ثَيكهاتووة هةيـــة كـــة
و نةبووني خَيرايـــي و زؤر ضارةســـةري
بةمةش و دوور ناوةنـــدي مام ئامانجـــي
دةشكَينن، تَيك خؤيان ذياني شـــَيوةي
بةكاردةهَينن ئينتةرنَيت كـــة وةك باوة
جؤرة هةموو بؤ ســـةرةكي َيكي

َ
وةك خال

دةرةوة. بةجيهاني طةيانديانَيكيان
يةكطرتوويي: بؤضووني ح.

كة  دةبينَيت واي    ئـــةم بؤضوونـــة
لةئةنجامي ئينتةرنَيت، بوونـــي ئالوودة
طرَيدراوةوة بةيةكةوة هؤكاري َيك

َ
كؤمةل

كةســـي، وةك هؤكاري دةبَيت دروســـت
و كؤمةآليةتـــي و ذينطةيي، ضوونـــي

َ
هةل

بؤ هةبَيت ئامادةيي دةكات لةتاك وا كة
ثشَيويية(18). بةو بوون تووش
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خســـتنـــــةِرووي لـــــةئةنجامـــي
ســـايكؤلؤذية تيـــؤرة شـــيكردنةوةي
كـــة دةردةكةوَيـــت جيـــاوازةكان
واي ســـايكؤديناميكي بؤضــــوونـــي
ئالوودةبونـــي ئينتةرنَيت كة دةبينَيـــت
ئارةزووي لةنوشوســـتييةكان، ِراكردنة
طةيشـــتن لةثَينـــاوي بريضوونةوةيـــة
ِراســـتةوخؤ تةرناتيفي

َ
ئةل بةضَيذَيكـــي

بؤضووني دروســـت بـــكات، كة تَيربوون
ئةوةي سةر تةركيزي خستؤتة مرؤظايةتي
بةئامانج و كراوة تووشـــبوو كة كةســـي
ئةو بووةو شاراوة ئالوودةبووني تووشي
م

َ
بةال كراوة، ئامادة بوون تووش بؤ كةسة

فَيربووني و مةعريفي و ِرةفتاري بؤضووني
دووةمي بؤضووني ثشتي

َ
ثال يةتي

َ
كؤمةال

ئالوودةبوني واتة دةكةن توَيذينةوةكان
فَيركراوة، وةآلمدانةوةيةكي ئينتةرنَيت 
و دوبارة ِراهَينـــان و ثاداشـــت لةِرَيـــي
مةرجدارييـــةوة، كـــرداري و بوونـــةوة
خراث بةفَيربووني ثةيوةســـتة هةروةها
شَيوازي ةو

َ
هةل و وةرطرتني ســـرتاتيذي

كَيشـــةكاندا كردني لةضارةســـةر ة 
َ
هةل

ِرةفتاري لةســـةر ة
َ
هةل و بريوبـــاوةِري

هةروةها و بووني ئينتةرنَيـــت ئالـــوودة
و ضاولَيكةريش. السايي كردنةوة دةبَيتة

و هؤكارةكان ثاَلنةر
وةهمي جيهانَيكي ئةلكرتؤني بواري 
ة

َ
بةكؤمةل تيايداية هةســـت ـــي

َ
و خةيال

ئةقأل كة دةكةيت هةســـتي ئةزمونَيكي
بةكارهَينةري تاكـــي دةكات، خةريـــك
دةبينَيتةوة بةتةنيـــا خؤي ئينتةرنَيـــت
ثةرضةكردارو و وروذَينةرو َيك

َ
كؤمةل لةطةأل

ئةزمونَيكـــي بوونـــةوةدا، ِرووبـــةِروو
ئةزمونَيكـــي بـــةآلم وةك طوَيزراوةيـــة،

دةردةكةوَيت. ِراستي
جيهانَيكي وةك ئةلكرتؤنـــي جيهاني
و كة تاكـــةكان بةزانياري يةتيـــة

َ
كؤمةال

دةكةن هةستةكانيانةوة تيايدا بةشداري
و دةكةن بةيةكـــةوة ثةيوةندي كاتَيـــك
زانياري و وَينة زمان بةهؤي كارلَيككردن
ئةزموني هةروةها ِروودةدات، ذمارةييةوة
دروســـت دةبَيت، بةمشَيوةية هةســـتي

لةذينطةي بةشـــَيكة ئةلكرتؤني ِرةفتاري
تاك(19). ئينتةرنَيتي دةرووني

لةم توَيذينـــةوةي هةندَيك بةثَيـــي
كة كةســـايةتيانةي ئةو كراوة بـــوارةدا
كةســـَيتي و هةية خةمؤكيان ةتـــي

َ
حال

جووت ثشـــَيويية تووشـــي و ـــن
َ
دوودل

زووتر بوون كةســـَيتي جةمسةرييةكاني
لةكةساني دةبن بوون ئالوودة تووشـــي
لةقؤناغي يان ئةوانةي ئاســـايي، ديكةي
ةتيئالوودةبووني

َ
ضاككبوونةوةدانلةحال

تووشـــي جـــا يان ديكـــةي ثَيشـــوو،
خواردنةوة جطةرة يـــان ئالوودةبـــوون
ةتي

َ
حال بوون، يان ئةوانةي خواردن يان

يان ةوة،
َ
مال ذناني وةك هةيـــة بَيزاريان

يان دةكةن بةتةنيايي ئةوانةي هةســـت
ثةيوةندي كردني لةدروســـت ترســـيان
هةســـتيارن هةية، يان زؤر كؤمةآليةتي
ئةو زووتر تووشي دةبن، هةروةها ئةمانة
بؤ هةية زؤريان توانايةكي كة كةسانةش
ئةو ضونكة ئةبســـرتاكت، بريكردنةوةي
ئينتةرنَيت ناو لةزانياري بَيســـنورة بِرة



45 سةردةم زانستى 12

ِرادةكَيشَيت(20). سةرنجيان
ئالوودة بووني كَيشةي 
كة كَيشانةية لةو ئينتةرنَيت
بةتايبةت بوونداية لةزيـــاد
خؤرهةآلتي طةكاني

َ
لةكؤمةل

توَيذةرةوةكان ناوةِراستدا،
دةطةِرَيننةوة ئةمة هؤكاري
و هؤكاري بؤ كةمـــي ئامِراز
لـــةم بةســـةربردن كات 
طةنجان كـــة كؤمةآلنـــةدا 
بكات خةريـــك بةخؤيةوة 
طـــة

َ
لةكؤمةل ضـــؤن وةك 

دةبينرَيت ئةوروثيةكانـــدا
دياردةية لةوانةية ئةم بؤية
خؤرهةآلتيةكاندا طة

َ
لةكؤمةل

بكات. زياتر زؤر
هةندَيك توَيذةرةوةكان
ئةم بؤ سةرةكييان هؤكاري

وةك: كردووة نيشان دةست دياردةية
دةرووني ثَيويستية كردنةوةي ثِر .1
بةدةست لةواقعدا ئةوانةي سؤزداريةكان و
طةنجان وةهميةدا جيهانة لةم نةهاتوون،
بةربةستة كة ئامانجةكانيانةوةن بةدواي
نةيهَيشـــتووة كؤمةآليةتيةكان ئابـــوري

بةديبهَينن.
كةســـَيتي خةمؤكي، ةتـــي

َ
حال  .2

 و شـــةرمن كـــة لةنـــاو طةنجاني
َ

دوودل
واقعي هاوِرَيي ناتوانَيـــت ضواردةريـــدا
بةر دةباتة ثةنـــا  بؤيـــة بدؤزَيتـــةوة،
و تةنياييةكةي سوككردني بؤ ئينتةرنَيت

ئازارةكاني. كردنةوةي كةم
ذياني ِرؤتينـــي و بـــوون 3. بَيـــزار
ئةرك ِرؤتيني بةهـــؤي لةوانةية ِرؤذانة: 
بوونةوة تازة نةبووني بَيت، وكارةكانةوة
ثاأل بؤية ِرؤذانـــةدا، ذياني لةثرؤطرامـــي
شـــتي بةدواي تا دةنَيت بةطةنجانـــةوة
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بطةِرَين(21). نوَيدا
هؤكارةكاني بةكورتي َيت

َ
بل دةتوانني

هةبوونـــي بَيـــزاري،  لـــة: بريتييـــة 
شـــتة ئةو تةنيايي، كاتـــي بَيئيشـــي،
بةثَيي ئينتةرنَيت ناو سةرنجِراكَيشانةي

.
(22)... تاكةكان حةزي

بووني ئينتةرنَيت بوارةكاني ئالوودة
بةكارهَيناني  بوارةكاني    دةكرَيـــت

َينةوة:
َ
ثؤل بةضوار بكةين ئينتةرنَيت

زؤري  سَيكســـي: بـــواري يةكــةم: 
لةسةر سَيكســـيةكان ســـايتة وي

َ
بال و 

جؤرة لةم هةية زؤري ـــي
َ
ِرؤل ئينتةرنَيت

لةضوونة تةنيا ئةمةش بوونةدا، ئالوودة
كو

َ
بةل نيية، سَيكسيةكانةوة ناو ســـايتة

ضاتدا لةذوري زؤرة كاتَيكي بردني بةسةر
كةساني لةطةأل سَيكسيةوة بةطفتوطؤي
ناونيشـــاني يان وَينة، ناردني و ديكةدا

سَيكسيةكان. سايتة
(وتووَيذةكان):  ضـــات دووةم: بواري
بةهـــؤي ذووري ضاتةوةية يان ئةمـــةش
ئةلكرتؤنيةوة، ثؤســـتي يـــان بةهـــؤي

”ســـايكؤلؤذيةكي  َيت:
َ
دةل سولر2003 

لةنَيوان هةيـــة ئةلكرتؤني ثةيوةنـــدي
كورتخايةن ثةيوةندي ئةوةيش تاكةكاندا
ثؤســـتي وثةيوةندي يـــان درَيذخايةنة
زؤر ضونكة ضاتة، طروثـــي و ئةلكرتؤني
وةك ئةوانةي هةية، ديالـــؤط ثرؤطرامي

 1997 باســـي كردووة بيوتش نيكؤالس
كردنة قسة Pioch كة سيســـتمي وةك

 internet relay chat بةئينتةرنَيـــت
ئةلكرتؤني زؤربةي لةتؤِرَيكـــي بريتييـــة
و ئاســـيا و ئةوروثا و باكور ئةمريـــكاي
جيهاني طرتؤتةوة، شـــوَينةكاني ديكةي
ي

َ
ِرؤل ،ICQبة ناسراو ثرؤطرامي هةروةها

كردني ثشـــت
َ
لةثال زؤرة  ثِرؤرامانة ئةم 

تاكةكان(23). بةيةكطةياندني
ئةم  ئةلكرتؤنيةكان: ســَييةم: ياريـــة
ياري وةك بةكاردةهَينرَين زؤر ياريانـــة

ياري ديكة. قومار وجؤرةها
ئةو بةهؤي زانياري: زؤري ضوارةم:

لةســـةر جؤرةي جؤراو زانيارية هةموو
تاكةكان كة دةكات وا هةيـــة ئينتةرنَيت
بةرنة ســـةر، لةســـةر زؤري ماوةيةكي
زؤر بةجؤر، جؤر سايتي كردني بةسةير
ئةو سايتةوة بؤ لةم بَي مةبةستيش جار

سايت دةضن(24).
ئينتةرنَيت  بوونـــي ئالوودة  يونـــط
ئالوودة جؤرةوة: بةثَينج دةكات دابةش
ســـايتة واتة بووني جيهاني سَيكســـي
ثةيوةندي ئالوودةبوني سَيكســـيةكان،
بووني ئالوودة (ئةلكرتؤني)، ســـيبريية
ئينتةرنَيت، بةِرَيـــي قومـــارو شـــتكِرين
ئالوودة زانيـــاري، زؤري ئالوودةبووني

كؤمثيوتةري(25). ياريكردني بووني
بووني ئالوودة خراثةكاني ئاســةوارة

ئينتةرنَيت
تةندروستيةكان: كَيشة يةكةم:

ثشـــت و و ئازاري مل هيالكي وةك
و ضـــاوةكان، كورتبيني و هيالبوونـــي
توَيذينةوةكان ضـــاو، وشـــك بوونةوةي
ةتي

َ
حال كـــة طةيشـــتوون بةو ئةنجامة

بةِرَيذةي لةســـةدا ضـــاو هيالكبوونـــي
ئـــةو الي دةكات زيـــاد  ثةنجاوثَينـــج
دةهَينن، بةكار ئينتةرنَيت كة كةسانةي
بكةن ئيسراحةت ماوة ماوة دةبَيت بؤية
ثارَيزةر. شاشـــةي بةكارهَيناني  لةطةأل
ئةمة ة

َ
جول بَي زؤري دانيشتني هةروةها

دةكات ناِرَيك لةش ناو كانزاكاني ِرَيذةي
كاليســـيؤم و دةكاتةوة و كَيـــش كـــةم
ئةمةش كةمدةكاتةوة لةئَيســـقانةكاندا
لةناضةي ئازار بووني دروست بؤ َهؤكارة
كؤلسرِتؤل ِرَيذةي ثشتدا، خوارووي و مل

تَيكدةدات(26). لةلةشدا ضةوري و
توَيذينةوةيةكدا لةئةنجامي هةروةها
زانكؤ لةنؤزدة دراوة ئةنجـــام كة لةضني
خوَيندكاري حةظدة دووســـةدو لةســـةر
كة دةركةوتووة ئينتةرنَيت ئالوودةبووي
ثياوان الي ئينتةرنَيت بةكارهَينانـــي زؤر
وزةي كاريطـــةري خراثي هةية لةســـةر
سَيكســـيةكانيان ضاالكية و سَيكســـي

نةزؤكي، بـــؤ هؤكاريشـــة و الواز دةكات
لةئةمريكا   2009 ســـؤزان د. هةروةها
داوة ئةنجام ديكـــةي توَيذينةوةيةكـــي
دةريان ئةنجامةكاني لؤيـــؤال لةزانكؤي
زؤري بةكارهَينانـــي كـــة خســـتووة 
تووشـــي ثياوان الثتؤث كؤمثيوتـــةري

دةكات(27). نةزؤكي
دةروونيةكان:  دووةم: كَيشة

ذمارةيةك لةثزيشـــكةكان هةندَيـــك
دةكةن ثةيوةست دةروونيةكان لةكَيشة
كؤمثيوتـــةرةوة بـــةزؤر بةكارهَينانـــي
كـــة كؤمثيوتـــةري وةك: داخراوةيـــي
دةبَيت ئالوودةبوو كةســـاني تووشـــي
ِرابكةن، لةواقعةكةيـــان كـــة دةيانةوَيت
بؤ ئةوان دةطرن، يةك لةطةأل ئامَيرةكةدا
هةموو ئينتةرنَيـــت جَيي كؤمثيوتـــةر و
ئةمةش دةطرَيتةوة، ديكة ضاالكيةكاني
ثةيوةنـــدي و توانـــاي بةيةكطةيشـــتن

دةكات(28). الواز كؤمةآليةتيان
يةتيةكان:

َ
كؤمةال كَيشة سَييةم:

لةم يةتيةكان
َ
كؤمةال كَيشة دةكرَيت

تَيكضووني كورت بكةينـــةوة: خاآلنـــةدا
كاتَيكي كةمرت ضونكـــة خَيزاني، ذيانـــي
دةمَينَيتةوة، ئةركي لةطةأل خَيزانةكةيدا
طوَي دةخات، ثشت ةكةي

َ
مال خَيزاني و

ئةنداماني لةطـــةأل ناكؤكـــي  ئةمـــةش 
دةكات. دروست بؤ خَيزانةكةي

كؤمةآليةتـــي، هةســـتي ونبوونـــي
بةتةنيا ئينتةرنَيت بووي ئالوودة كةسي
طؤشةطرية دةدات، بِريار و دةمَينَيتةوة
هةتا هيواكاني و بةهرةمةنديةكاني لةطةأل
طةنجةكان هاوِرَييةتي ئازارةكانيشـــي،
ناو ناضَيتة يان دانانيشـــَيت،

َ
لةطةل ناكات

بةشداري بريو و كؤبوونةوةكانيان كؤِر و
ناكات. ِراكانيان

خزمةكاني، ســـةرداني بـــؤ ناضَيت 
هاوسؤزيدراوسَيكانينييةلةطةأل كَيشةي
نيية كارلَيكَيكي جؤرة هيض طةكةي

َ
كؤمةل

ناطةِرَيت بؤ ضارةسةريش(29).
و زانســـت كَيشـــةكاني ضــوارةم:
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فَيربوون:
خوَيندنطة، لةوانةكاني نةبوون ئامادة
ثةيمانطا، يان زانكؤ محازةراتـــي يان بؤ
خوَيندن، دةســـتكةوتني نزمي ئاســـتي
وةرناطرَيت زانسيتةكان لةوانة زؤر سوود
الي زياتر مَيشـــكي كة بةهؤي ئـــةوةي
بكاتة تةركيز باش ناتوانَيت ئينتةرنَيتة،
ضاالكية وانةكاني، لةثيادة كردني ســـةر
دةوةستَيت ديكة ضاالكيةكاتي و زانستي
خوَيندنةوةي و كتَيبخانة بؤ ضوون وةك
هيواو زانســـتيةكان، سةرضاوة و كتَيب
ي

َ
هةول دةبَيـــت، الواز زانســـتي ئاواتي

بةرز و دكتورا) يان باآل(ماستةر خوَيندني
نادات. ثاية ثلةو بوونةوةي

ثيشةيي:  ثَينجةم: كَيشةي
كار بؤســـةر لةضـــوون دوا كةوتـــن
ســـازش هَينانـــةوة زؤر لةبةيانيانـــدا،
بةئةنجـــام نةطةياندني و بـــؤ نةكـــردن
و كات خســـتني ثشـــطوَي كارةكاني،
وةرنةطرتنـــي ئيشـــةكاني، مةوعيـــدي
بةرز بواري لةدةستداني بةرثرسيارَيتي،
و ئابوري باري بووني باشرت يان بوونةوة

خَيزانةكةي(30). يةتي
َ
كؤمةال

ضارةسةركردن
ضارةسةري كلينيكي جار يةكةم بؤ
لةئةمريكا بووني ئينتةرنَيـــت ئالـــوودة
كة كرايةوة ماكلني لةنةخؤشـــخانةي و 
لةضني هارفـــةردة(40). ســـةربةزانكؤي 
ضارةسةري كلينيكي داكسنج لةناوضةي
هةشتا دووسةدو نزيكةي كة كرايةوة بؤ
ضونكة لةضني دةكرد، نةخؤش سةرداني
كـــردووة كة زيادي زؤر ئـــةم كَيشـــةية
ِرَيوشـــوَيني كة دةكرد بةوة ثَيويســـتي
طونجاو بـــؤ بةرةنطاربوونـــةوةي بطرنة
مةتي

َ
هةل ضـــني دةســـت، حكومةتـــي

بوونـــي ئالـــوودة بةرةنطاربوونـــةوةي
ئةويش كـــرد، ثَي دةســـت ئينتةرنَيتي
ســـةعاتي كردني بةدةســـت ونيشـــان
طةنجـــان بـــؤ ئةلكرتؤنـــي ياريكردنـــي

لةســـةر ئينتةرنَيـــت، بةتايبـــةت دواي
ةو

َ
قةل طةنجَيكـــي ئـــةو ِرووداوةي كـــة

بةهؤي ضـــني خؤرهةآلتـــي لةباكـــوري
لةســـةر ِرؤذي بةردةوام حةوت مانةوةي
ئةلكرتؤنيةوة ياريكردني بـــؤ ئينتةرنَيت
لةدةستدا. طياني دا

َ
سال سةري لةثشووي

بةوة ئامـــاذةي حكومةت ئامارةكانـــي
خؤي ئالوودةبووان ذمارةي كة كردووة
كة كـــةس دةدات لة2،6مليـــؤن دةدات
ئةوانةي دوانـــزةي 12لةســـةدا دةطاتة
ئامارَيكي بةكاردةهَينـــن،  ئينتةرنَيـــت
لةسةدا كة دةرخســـتووة ئةوةي نوَيش
تووش ئةطةري طةنجاني ضني ضواردةي
ئينتةرنَيت بوونـــي بةئالوودة بوونيـــان

لَيدةكرَيت(31).
ئالوودة لةكَيشةي كةوتنةوة دور بؤ
لةم ســـوود دةكرَيت ئينتةرنَيت بوونـــي

وةربطريَيت: ِرَينماييانة
هَيناني لةبةكار ئامانج دياريكردني .1
ثَيش داناي ثالني ئينتةرنَيـــت بةِرؤذانة،
لةســـةر كة ضي بكةيت بؤئةوةي وةخت

ئينتةرنَيت.
ئينتةرنَيت لةسةر مانةوةت كاتي .2
لةدوو نةبَيـــت كة زياتـــر ديـــاري بكـــة

سةعات.
لةطةيشـــتن بيــــــركردنـــةوة  .3
و كات بةكةمرتيـــن بةئامانجةكـــةت

ِرَيطا. بةنزيكرتين
شتة البةالكان 4. ثشـــطوَي خستني
كردنة تةركيز و ديكة و وروذَينةرةكانـــي

بةتةنيا. ئامانجةكةت سةر
بخةرة كؤمةآليةتيةكانـــت  كارة  .5

ئينتةرنَيت. بؤ بةكارهَينانت ثَيش
ثَينج بؤ جارَيك سةعات نيو هةموو .6
بخةرةوة، دوور لةشاشةكة ضاوت دةقيقة
كار يةك زياتر لةســـَي سةعات لةســـةر
لةهةوكردني دوركةوتنـــةوة بـــؤ مةكة 

ضاوةكانت.
وةرزشـــي ضاالكـــي ِرؤذانـــة  .7

بدة(32). ئةنجام لةدةرةوةي ماأل
يؤنط د. بؤضووني بةِراو ســـةبارةت
هةية بؤ ِرَيطـــا طةلَيـــك واي دةبينَيـــت
ئينتةرنَيت ئالوودةبووني ضارةســـةري
بةبةِرَيوةبردني ثةيوةســـتن هةندَيكيان
زؤر ئالوودةبوني لةباري بـــةآلم كاتةوة،
بةس نييةو كات بةِرَيوةبردنـــي تونـــددا
بةكاربهَينَيت زياتر توند هؤكاري دةبَيت

وةك:
نةخؤشةكة ئةطةر ثَيضةوانة: -كرداري
هةفتة ِرؤذاني هةمـــوو كة وا ِراهاتبـــوو
لَي ئةوا داواي ئينتةرنَيـــت بةكاربهَينَيت
لةثشـــووي بكات ضاوةِرَي دةكةين بـــا
بهَينَيت، ئةطةر بةكاري كؤتايي هةفتةدا
يةكسةر كة لةخةو هةستَيت ِراهاتبوو وا
بكاتـــةوة ئةوا ئةكرتؤنيةكةي ثؤســـتي
تا ناني بوةســـتَيت با دةكةين لَي داواي
بيكاتةوة، سةيري ئينجا بةياني دةخوات
نةخؤش ئةطةر بكات، بةيانيـــان ي

َ
هةوال

دانا نوســـتن لةذووري كؤمثيوتةرةكةي
ذووري دةكةيـــن بيباتة بـــوو داواي لَي

ةكة ...هتد.
َ
هؤل

دةرةكي: بةربةســـتي -دؤزينةوةي
ثَيش كردنةوة ئاطـــادار زةنطي دانانـــي
تةنيا بؤئةوةي ئينتةرنَيت: بةكارهَيناني
ثيش ســـةر ئينتةرنَيت بضَيتة سةعاتَيك
نةكةوَيتة بؤئةوةي بؤكارةكةي، ضووني
ضوونـــي كاتـــي و نـــاو بابةتةكانـــةوة

بريبضَيتةوة. بؤكارةكةي
كاتي بةكارهَينانةكةي: دياريكردني -
كاتـــي ِرَيكخســـتني كـــةم كردنـــةوة و
ضل هةفتةي ئةطـــةر بةكارهَينانةكةي،
لَي داواي ئةوا دةهَينا بةكاري ســـةعات
بيســـت بؤ بكاتةوة كةمي كة دةكةيـــن

لةهةفتةكةدا. سةعات
ئةطةر - بةكارنةهَينانـــي تةواوةتي:
بوو ضات ئالـــوودةي ذووري نةخـــؤش
جؤرَيك دةكةيـــن بةهيض لَي دواي بـــوو،
بـــا ئازاد بةآلم نةهَينَيتـــةوة، بـــةكاري
ديكةي بوارةكاني لةبةكارهَينانـــي بَيت
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ئينتةرنَيتدا(33).
بريخســـتنةوة: بؤ كارت - دانانـــي
كَيشـــانة لةو ثَينج لةســـةر كارتـــةكان
ئالوودةبوني بةهـــؤي كـــة بنووســـَيت
وةك بـــووة، تووشـــي  ئينتةرنَيتـــةوة
ثاشان ... خَيزانةكةي، خستني ثشتطوَي
لةبةكارنةهَينان كة بنوسَيت سوود ثَينج
دةطات، ثَيي ئينتةرنَيتةوة هَيناني واز و
بةكارةكـــةي، طرنطيـــدان زياتـــر وةك 
طريفانيةوة بخاتة كارتانة ئـــةم نةخؤش
زاني كاتَيك بةتايبةت بضَيت هةركوَي بؤ
كارتةكان ئةوا ئينتةرنَيتة زؤر خةريكـــي

و زةرةرةكان بخوَينَيتةوة. دةربهَينَيت
دابةشـــكردنةوةي ديكة -جارَيكـــي
ضاالكيانة بري لةو نةخؤش ثَيويستة كات:
تا داون، ثَيشـــرت ئةنجامي كة بكاتـــةوة
بةهؤي داوة لةخؤي زةرةرَيكي ض بزانَيت
و ئالوودةبوونيـــةوة، وةك خوَيندنـــةوة
دةكةيت لةنةخؤش داوا وةرزش...هتـــد،
ئةو ثيادةكردني بـــؤ كـــة بطةِرَيتـــةوة
بؤ ضاالكيانـــة بؤئـــةوةي تامـــي ذياني

بطةِرَيتةوة.
طروثةكانـــي نـــاو -ضوونـــة 
ثةيوةندية بواري بؤئةوةي ثشتيةوة:

َ
ثال

ثةيوةندي با بكةين زياد كؤمةآليةتيةكاني
تؤثي تيثي وةك بةطروثةكانـــةوة بكات
زمان بووني فَير وانةي يان طروثـــي ثَي،
كة ديكة هـــةر طروثَيكي يان وةربطرَيت

بَيت. باش ثَيي خؤي
زؤرجـــار خَيزانـــي: -ضارةســـةري
ضارةسةري هةمووي خَيزانةكة ثَيويستة
ئالودة كة كَيشـــانةوة ئةو بةهؤي بكرَين
داناني كـــردووة، وةك بوون دروســـتي
نَيوان وتووَيذي طةِرانةوةي بؤ ثرؤطرامَيك
ةكان

َ
ِرَينماي مندال ئةندامةكاني خَيزانةكة،

ثَيويست و دياريكراو كاري بؤ كة بكرَيت
نةهَينن(34).* بةكار ئينتةرنَيت نةبَيت

لةكؤلَيذي ياريدةدةر مامؤستاي
دةروونناسي ثةروةردةي ضةمضةماأل-بةشي
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كؤرثةكةت  مانطي يةكةم
د.مرييام ستؤثارد  
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بةهاتنة خؤشن
َ
زؤر دل ئَيوة ئَيســـتا

هةروةك بةآلم دنياي ســـاواكةتان، ناو
لةوانةيـــة ديكـــة، باوانـــي زؤربـــةي 
بكةن ييةك

َ
بةدوودل هةســـت ئَيـــوةش

ئةم
َ

لةطةل ةكردن
َ
بةمامةل ســـةبارةت

زؤر مرؤييـــةدا كة بضكؤلـــة ئاولةمـــة
بةآلم كارتَيكراو ديارة، الواز و ناسك و
هاتنةناو لةســـاتي هـــةر لةِراســـتيدا،
تةواو كةســـَيكي كؤرثةكةتان، دنياوة،
و طةلَيك كارامةيي ثةرةســـةندووة كة
زؤر هةروةها هةية، تايبةتيـــي تواناي
كة تةندروســـترتة و لـــةوة بةهَيزتـــر
توانايةكي و لَيدةكةيتـــةوة تؤ بـــريي

دةربردن. بؤ هةية سروشـــتيي
هاتنة  لةدواي ساوا  كارامةييةكاني

دنياوة
بةجةستة كؤرثةكةتان  هةرضةندة 
دنياوة، هاتنـــة لةدواي بَيدةســـةآلتة 
خؤِرســـكي كارامةيي ذمارةيةك بـــةآلم
كؤرثةكةتان، هةيـــة. سةرنجِراكَيشـــي
بةســـتن، ثةيوةندي بـــؤ ســـازدراوة
بؤ الســـاييكردنةوةي بةرنامةِرَيذكراوة 
ئـــةو و ِرووخســـارييةكان  دةربِرينـــة
كاتي دةرياندةبِرن ئَيوة كة دةنطانةي
بةِرووني شـــتَيك هةمـــوو قســـةكردن،
و بيست بؤ بيســـت لةدووري دةبينَيت
دوورييةوة لةو ســـانتيمةترةوة، ثَينج
بؤ دةبَيت كاردانةوةي  بةثةرؤشـــةوة 
بيست بؤ بيست لةدووري ِرووخسارت،
دةتوانَيـــت ســـانتيمةترةوة ثَينـــج و 
و بخوَينَيتـــةوة ســـؤزت و  هةســـت 
دةبينَيت تـــؤ كة ثَيبكةنَيت لةوانةيـــة
بةِرووني زؤر دةتوانَيـــت ثَيدةكةنيت،
بيناســـَيتةوة، بَيت و لةدةنطت طوَيـــي
لةدووري كة بؤت َينَيـــت

َ
دةمي دةجول

سانتيمةترةوة ثَينج و بيست بؤ بيست
قســـةيبؤ دةكةيت.

بِروايـــة  بـــةو ئةمانـــة لةبـــةر   
ثَيويســـت هةرضي كة ةتَيـــن

َ
مةخةل

َ
هةل

شـــري خةوتن و تةنيا لةم قؤناغةدا بَيت
ثَيدانة.

مَيشــك
لةســـاتي هـــةر ســـاواكــــةتان 
ئةو ضونكة تَيدةطات، لةدايكبوونـــةوة
نازيندوو شتَيكي زيندووة بوونةوةرَيكي
بةرةوثَيشـــضوونةكاني دةتوانيت نيية.
بؤ يةكةمدا. لةمانطـــي تؤمار بكةيـــت

نموونة:
كة دةبَيت هَيمـــن يةكـــةم: ِرؤذي 
بَيدةنط خؤي دةبَيت، لةدةنطت طوَيي
دةبِرَيت ة لةخؤي

َ
دةكات، جول بةئاطا و

طوَيطرتن. دةداتة هؤشـــي و و بري
قســـةي كاتَيـــك ســـَييةم: ِرؤذي 
دةبَيت، بـــؤ دةكرَيـــت، كاردانـــةوةي

دةبَيت. زؤرتر ضاوتَيرِبيني
ئةو بةالي سةرنجي ثَينجةم: ِرؤذي
بيست بؤ كة دةضَيت جوآلوانةدا شـــتة
لَيوةي ســـانتيمةترةوة ثَينج و بيست
جوآلنةوةي تةماشاي هةروةها دوورن،
بةســـةرنجةوة يان دةكات لَيوةكانـــت
دةِروانَيت. ثةنجةكانت ةي

َ
جول لةنةرمة

دةنطي بةبيســـتني ثَينجةم: ِرؤذي
دةطَيِرَيت، بةخَيرايي ضاوةكانـــي بةرز
دةبيستَيت، كة دةنطت ئةوةية ئاماذةي
باشرتة بةرزةكان دةنطة بؤ كاردانةوةي
قســـة كةواتة نزمةكان، دةنطة وةك بؤ
سروشـــتيي شتَيكي منداآلنةي و زماني

باشـــةبةكار بهَينرَيت.
لةناو دةتوانَيت ضواردةيةم:  ِرؤذي

بتناسَيتةوة. كدا
َ
خةل

ِرووي هـــــــــةذدةيـــةم: ِرؤذي
دةنطةكاندا. بةدواي وةردةطَيِرَيت

هـــــةشـــتةم: و بيســـت ِرؤذي 
سؤزي و هةست ضؤن كة لةفَيربوونداية
بكات، ـــي

َ
كؤنرتؤل و َخـــؤي دةربِرَيـــت

دةطونجَينَيت لةطةل هةروةها ِرةفتاري
تـــوِرة دةبَيت ئةطةر بةِرةقي دةنطتدا:
هَيمن بكةيت، قسة بةرز بةدةنطي يان

دةبَيتةوةئةطةردةنطـــت ئارام بَيـــت.
لةدايكبوو تازة ثةرضةكردارةكاني

كؤرثةكةت لةلةدايكبوونةوة، هـــةر
كة هةيـــة ثةرضةكـــرداري َيـــك 

َ
كؤمةل

ثةيدا خؤيةوة خؤِرسكانةي لةسروشتي
هةموو لةذياندا. دةربةرَيـــت دةبن تـــا
تةمةني لةنزيكي كردارانة ئةم ثةرضـــة
لةناو دةبَيت دةضن. لةناو مانطيدا سَي
و دوادةكةوَيت طةشـــةي بضن ئةطةرنا

نابن. ثةيدا نوَي كارامةيي
طرتن ثةرضةكرداري

لةثي نـــاو بخـــةرة دوو ثةنجـــةت
دةبينيت ســـاواكةتةوة، دةســـتةكاني
كَيشـــي كة دةيانطرَيت هَينـــدة تونـــد
ئةطـــةر دةطريَيـــت

َ
هةل ثـــي خـــؤي 

لةِراكشـــانةوة بةهَيمني بدةيـــت
َ
هةول

بكةيتةوة. بةرزي
دةمطَيِران ثةرضةكرداري

و بةنةرمـــي و بَيـــت ئةطـــةر 
ضةندبارة ِرَيكخـــراوي بةشـــَيوةيةكي
ساواكةت، لةِروومةتي بدةيت ثةنجةت
دةســـتتدا بـــةالي ِرووي  دةبينيـــت
بؤ دةطَيِرَيت دةمـــي و وةردةطَيِرَيـــت

بخوات. شـــري مةمك تا طؤي
هةنطاونان يان ِرؤيشتن ثةرضةكرداري
ي

َ
هةل ِراســـتي و بةِرَيـــك ئةطـــةر 

ثَييةكاني بدات بدةيت
َ

هـــةول و بطريت
هةنطاوي ـــة

َ
جول تةخت، لةِروويةكـــي

قاضةكاني ئةطةر دةنَيت. ســـةرةتايي
مَيزَيك دةبينيت بةلَيـــواري بطةيةنيـــت

دةداتســـةربكةوَيت.
َ
هةول

كاردانــةوةي«مــؤرؤ»
بةردةبَيتةوة، بكات هةست ئةطةر
ئةو َينيـــت،

َ
دةيجول يـــان كـــة لةثـــِر

و دةكاتةوة
َ

بال قاضةكاني و ةكانـــي
َ
قؤل

واية بؤضوون ئةستَيرةيةك. بةشَيوةي
كاتةوة لةو خؤِرســـكة بةهرة كـــة ئةم
باثريانمان و باو كة دابَيت

َ
هةل ســـةري

ئةم دةذيـــان، درةختدا و دار لةنـــاو
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تةكنيكةيـــان بةكاردةهَينـــا بَيت تاِرآ 
لةكةوتـــن بطـــرن.
تواناي جوَلة

ِرةنطة جوآلنةوةكاني سنووردار بن 
بةهؤي كةم هَيزييـــةوة لةم قؤناغةدا، 
ســـاواكةت  يةكةمةوة  لـــةِرؤذي  بةآلم 
بةتاقيكردنـــةوةي  دةكات  دةســـت 
ماســـولكةكاني و ئةم توانايانةي هةية: 
ـــة بكات و 

َ
دةتوانَيـــت كـــةم كةم جول

خـــؤي ِرَيكبخات كاتَيك لةســـةر ســـك 
بةرز  ي دةخةيت، كةمَيك قاضةكاني 

َ
ثال

ـــدةدات ئةذنؤكاني 
َ
دةكاتـــةوة و هةول

بةو  دةسوِرَينَيت  سةري  بضةمَينَيتةوة، 
كةوتن 

َ
اليةدا كة ثَيي خؤشـــة كاتي ثال

كةوتووة 
َ
ثال بةســـكدا  كـــة  كاتَيـــك  و 

بةرز  ســـةري  ســـاتَيك  بؤ  دةدات 
َ
هةول

بكاتـــةوة، ئةمة كارَيكي زؤر قورســـة 
بؤ ئةو، ضونكة ســـةري زؤر قورســـة 
بؤ ماســـولكةكاني ثشـــتي و ملي و بؤ 
ضةند هةفتةيةكي ديكةيش هةر قورس 
بةبةراورد  ســـاواكةت  سةري  دةبَيـت، 
نزيكةي  لةشيدا  درَيذيي  تةواوي   

َ
لةطةل

بةز و 
َ
ضارةكَيكي دةبَيت، دةتوانَيت هةل

دابةز بكات، خؤي دةسوِرَينَيت، هةنطاو 
ِرايدةطريت،  بةِرَيكـــي  كـــة  دةنَيت 

َ
هةل

كاتَيك لةســـةر ثشتة، قاضةكاني بةرةو 
ـــة دةكاتـــةوة وةك ئةو 

َ
خـــؤي طرمؤل

داني دايكيداية، 
َ
كاتةي كة لةنـــاو مندال

كاتَيك لةباوةشـــتدا شـــريي دةدةيتي 
خَيرا ســـةري خؤي ِرَيك دةكاتةوة الي 

مةمكتةوة.
تواناي دةســتةكان

ماوةيةكي ثَيدةضَيت تا ســـاواكةت 
دةســـتةكاني  بـــةوةي  ثةيبةرَيـــت 
بةشـــَيكن لةو يان بـــةوةي توانايةكي 
بةتوند  ثةنجةكاني  بةسةرياندا،  هةبَيت 
ضةماوةيي دةمَيننةوة تا ســـَي هةفتة 
ثةرضةكرداري  كة  هةر  كةمةوة.  بةالي 
طرتن نةمـــا، ئينجا دةســـتةكاني خاو 
دةبنةوة و دةســـت بةكرانةوة دةكةن. 
ئيرت لـــةو كاتة بةدوا، ئةو خؤيدةطرَيت 
كاتَيـــك  تةنانـــةت  بةثةنجةكانتـــةوة 

لةخةويشـــدا بَيت. 
تواناي قسةكردن

ســـاواكةت كة لةدايكبووة، دةنطي 
بـــؤ دانراوة و ثةرؤشـــي قســـةكردنة، 
هةر  خؤِرســـكة،  طفتوطؤكارَيكي  ئـــةو 
لةدووري  ئةطـــةر  لةلةدايكبوونـــةوة، 
بيست بؤ بيست و ثَينج سانتيمةترةوة 
ةوة قســـةي بؤ بكةيت، وةآلمت 

َ
بةجول

لَيوي،  و  دةم  بةجوآلندنـــي  دةداتةوة 
وةك ماســـييةك كة شت بخوات، لةدوو 
هةفتةييـــةوة، دةنطي هةِرةمةكييانةي 
تايبةت بةخؤي دروست دةكات، لةسآ 
هةفتةييةوة، وشة دةنطييةكاني زماني 
منداآلنةي دةبَيت، لةضوار هةفتةييةوة، 
وطؤِركردنـــي طفتوطـــؤ تَيدةطات و 

َ
لةئال

دةزانَيـــت ضؤن وةآلم بداتـــةوة كاتَيك 
لةوة  هـــةر زوو  بؤ دةكةيت،  قســـةي 
بةدوا، ئةو طفتوطؤكة دةبات بةِرَيوة و 

تؤش دواي ئةو دةكةويت.
تواناي كؤمةآليةتي

بـــــــةسروشـــتي  ســـاواكـــــــةت 
ثةرؤشي  و  لةدايكبووة  هاوِرَييةتييةوة 
وةآلمت  دةيةوَيت  بؤيـــة:  َيتيية، 

َ
هاوةل

طوَيدةطرَيت  بةثةرؤشـــةوة  و  بداتةوة 
و تةماشـــا دةكات تةنانةت كة تازةش 
هاتبَيتة دنياوة، بؤ ثيشـــانداني ئةوة، 
َينَيت، دةمي 

َ
هةموو طياني خؤي دةجول

َينَيت، زمانـــي دَينَيتة دةرةوة، 
َ
دةجول

دةدات، 
َ
سةري ِرادةوةشَينَيت، خؤي هةل

دةســـتةكاني فِرَيـــدةدات، ثةنجةكاني 
 هاتنة دنياوة 

َ
لةطـــةل و دةكاتةوة، 

َ
بال

خةندة دةكات كة دةتبينَيت قسةي بؤ 
دةكةيـــت و بؤي ثَيدةكةنيت لةدووريي 
بيست بؤ بيست و ثَينج سانتيمةترةوة 
لـــةوةوة، حـــةزي لةضاوبِرينة ناو ضاو 
بةتايبةتي  جةســـتةيية،  بةركةوتني  و 
دةتوانَيت  دةدةيتـــي،  شـــريي  كاتَيك 
ضوونةكانـــي دةربِرَيـــت 

َ
هةســـت و هةل

بةبةكارهَينانـــي وردي ماســـولكةكاني 
ناوضةوان دان  و  بؤ خةندةكردن  ِرووي 
بةيةكدا، توِرة دةبَيت ئةطةر دةنطَيكي 

ِرةق ببيستَيت.
ثةرةدان بةكارامةييةكان

ِرؤذانة يةك سةعات تةرخان بكة بؤ 
ثـــةرةدان بةكارامةييةكان، هةرضةندة 
بةزؤري  لةدايكبووةكةت  تـــازة  كؤرثة 
دةخـــوات و دةخةوَيـــت، دةتوانيـــت 
ســـوود لةو كاتانة ببينيت كة بةئاطاية 
سروشتيي  خواستي  بةرزكردنةوةي  بؤ 
ئةو بؤ ثةيوةندي بةســـتن و ياريكردن 

ت.
َ
لةطةل

هاوِرَييةتي
هـــةر كاتَيـــك بةخةبةر بـــوو بيكة 
دةن 

َ
باوةش، ض دايـــك و ض باوك، هةول

بكةن  دا 
َ
لةطةل جةســـتةيي  بةركةوتني 

بةبةركةوتن  بطونجَيـــت،  كاتَيـــك  هةر 
و دةســـتثياهَينان و شـــَيالني نـــةرم، 
وايلَيدةكةيت هةســـت بةخؤشويستن و 

نيايي بكات.
َ
دل
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 قســة
ساواكةتان كة ســـاتةوةي هةر لةو
هةرطيز و بكةن بؤ قسةي دنياوة هاتة
بةردةوام بهَينن و ِرامةوةســـتن، ناوي
بكةن ضاوةكاني تةماشـــاي َينةوة،

َ
بيل

َينَيت.
َ
دةيانجول لةوةآلمدا كة

مَيشــك
بؤ كالســـيكي ميوزيكي هةندَيـــك
كة  ئةوةي

َ
لةطةل ســـاواكةتان لَيبدةن.

بؤ دةدات هانيشـــي هَيوري دةكاتةوة،
بِروا و، دةنط دروستكردني و طوَيطرتن
ذمارة كؤكردنةوةي بؤ نا، يان دةكةن
ئةم بؤ طونجـــاو لةدواييـــدا. ئامـــِرازي

ميوزيكة. كاسَيتي مةبةستة
جوَلة

ثةلةكاني ضةمانـــةوةي بةرةبةرة
ياريدةي تا بكةوة ِراســـت ســـاواكةت
بدةيـــت. جةســـتةي ِرَيككردنـــةوةي 
بـــؤ ساوايانةشـــي ـــدة شـــَيالني

َ
هةول

جةستةيي وريايي ئةوة ضونكة بكةيت،
بكشـــَيت. وايلَيدةكات و دةكات زؤر

دةستةكان
تا بكة ثةنجةكاني و بةدةست ياري
ئامِرازي بكاتةوة. ضنطي بدةيـــت هاني
ميكانؤي مةبةســـتة ئـــةم طونجـــاو بؤ
ياريي كةرةســـتةي داِرشـــتة/ضنراو،

نةرمة.
زؤر وتن

تازةبـــوو ســـاواي زؤر وتـــن بـــؤ
بآ وتنَيكي زؤر لةخـــؤوة تةنيا ئةمـــة
هةنطاوة يةكةمـــني ئةمة نيية! ـــك

َ
كةل

ســـاواكةت كارامةييةكاني لةخشـــتةي
بؤ قسةكردن قســـةكردن. بؤ فَيربووني
ثَيدانةوة سةرنج و بةبايةخ ســـاواكةت
بيست بيست بؤ و دووريي ِرووخســـارت
لَيوةي، بَيت ســـانتيمةترةوة و ثَينـــج
َيك

َ
كؤمةل دةركةوتني هاندةري دةبَيتة

بةتايبةتيش ســـةرنجِراكَيش، كارامةيي
كـــة بةهَيزتريـــن الســـايي كردنـــةوة
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هةر كةواتة ساواية. فَيربووني ئامِرازي
لةدايك لةو ســـاتةوة دةســـتثَيبكة كة

دةبَيت.
زؤر يان َييـــي

َ
هةربل ســـوودةكاني

لة: بريتني تازةبـــوو ســـاواي وتـــن بؤ
بةســـتن، ثةيوةنـــدي و قســـةكردن
بوونة هاوِرَي، طوَيطرتن، تةماشاكردن،
خوَيندنةوةي ثةيوةندي، دروستكردني
و ســـؤز و هةســـت ي

َ
كؤنرتؤل مـــةزاج،
كردنةوة. السايي

ضاو لةناو ضاو
با و بطرة كؤرثةكـــةت لةبـــاوةش
ثَينج و بيســـت بؤ ِرووخســـارت بيست
لةوةوة. بَيـــت دوور ســـانتيمةترةوة
ســـةرنجي و ضاوي بكة ناو تةماشـــاي
بةقسةكردن و ِرابكَيشـــة خؤت بؤ الي
بةهَيواشي. جوآلندن ســـةر و ثَيكةنني
جوآلندن بةدةم دةكات دةست ئةويش
و دةكاتـــةوة دةمـــي  ماســـي (وةك 
زمانـــي دةهَينَيتـــة و دايدةخاتـــةوة)
جوآلنةوةكانـــي الســـايي دةرةوة،
دةدات

َ
هةول و دةكاتةوة ِرووخســـارت

كة هـــةر تؤش، بداتـــةوة.  وةآلمـــت 
و بةجـــؤش كاردانةوةكانيـــت بينـــي،
ســـاتَيك بؤ و بـــدة هاني خرؤشـــةوة
اليةنةيي ِريتمـــي دوو تاوةك بوةســـتة
دووبارة ثـــَي ببةخشـــيت، طفتوطـــؤي
دووبارة بكةرةوة، بةقسةكردن دةست

بوةســـتة. دووبارةش بدةرةوة، هاني
ناوهَينان طةمةي

ِرووت با و باوةش بكةرة كؤرثةكةت
سانتيمةترةوة ثَينج و بيست بؤ بيست
ناوي ثةيتا لـــةوةوة، ثةيتا بَيت دوور
ِرادةكَيشيت، ثاشان سةرنجي تا بهَينة 
خؤشـــةوة، و طوِر و طةرم بةدةنطَيكي
كوِرَيكي ـــي: ضةنـــد

َ
بل ضةنـــد جارَيك

باشي!
دةربِرين ِرووة

بـــاوةش بكـــةرة كؤرثةكـــةت

دةربِرينـــة و بةِروونكردنـــةوة و 
بكة دةست طونجاوةكان ِرووخســـاريية
بةردةوام هةســـتةكان. بةنمايشكردني 
كة هةســـتانةوة ئةو لةبـــارةي بدوَي 
زؤر دةياننوَينَيـــت: داية ِرووخســـارت
(ثَيبكةنة)، ثَيدةكةنَيـــت و خؤشـــة

َ
دل

ناوضةواني بؤية لَيشَيواوة، سةري داية
بةيةكدا). بدة (ناوضةوانت طرذة

ســةيركردن و فَيربوون
بَيشـــكةي بةاليةكـــي ئاوَينةيـــةك
بؤئـــةوةي بكـــة جَيطـــري ســـاواكةتدا
ِرووخســـاري تةماشـــاي بتوانَيـــت
يان خـــؤت وَينةيةكي خـــؤي بـــكات،
بةتَيث خَيزانةكـــةت ئةندامَيكي هـــةر 

بكة. ِراطري ئاوَينةكةوة بةتةنيشـــتي
جوآلو هةَلواســيني تةتكة

جَيطريكـــراو جـــوآلوي  شـــتَيكي
ثَينج بؤ بيســـت و بيســـت لةدووريـــي
كؤرثـــة لةضـــاوي ســـانتيمةترةوة 
كارامةييةكاني ياريدةي تازةبووةكةت،
هَيشتا هةرضةند ضونكة دةدات، بينني
بةآلم دوور، لةشتي وردبَيتةوة ناتوانَيت
تةتكةكة كاتَيك بيبينَيـــت. دةتوانَيـــت
ئةطـــةر بةتايبةتـــي َيتـــةوة،

َ
دةجول

كؤرثةكةت بَيـــت، شـــتَيكي بريقـــةدار
تا َينَيت

َ
بجول ضاوةكانـــي ـــدةدات

َ
هةول

َيتةوة.
َ
بيهَيل خؤيـــدا  بينايي لةمةوداي

بةهَيز ضاوةكاني ماســـولكةي ئةوةش
دةدات بؤئةوةي ياريـــدةي و دةكات،
ضاوةكاني بةطةِرخستني ثَيكةوة فَيري
كاتدا. لةهةمان ببَيت ســـةري ةي

َ
و جول

لةتةتكـــةي جوآلوةوة كة ئـــةوةي
بينني، لـــة: بريتـــني فَيـــري دةبَيـــت
(ماســـولكة بةضاو كةوتن دواي شـــت
وردبوونةوة ضـــاو)، دةرةكييةكانـــي
ضـــاو)، ناوةكييةكانـــي (ماســـولكة
ة،

َ
جول و دةنط بةرةو سةر ســـوِراندن

بةهَيزكردني هؤشـــثَيدان، تَيطةيشتن،
مل.

بــةرةووردبوونــةوة
ثشـــت لةســـةر كؤرثةكةت كاتَيك 
بيست بؤ بيست لةدووريي خستووة،

َ
ثال

لةســـةرووي ســـانتيمةترةوة و ثَينـــج
يان تةتكةيةك كؤرثةكةتـــةوة، ِرووي
بطرة ِرةونةقدار ياريي كةرةســـتةيةكي
سةر بةرةو بةهَيواشـــي  بةدةستةوة،
و بةناوهَينان َينة

َ
خـــوار بيجول و بةرةو

كاتَيـــك بكـــة، كؤرثةكـــةت بانطـــي 
تةتكةكة، لةســـةر ِراطرت ضاوةكانـــي
دةستخؤشـــيي و دة

َ
هةل تـــؤش ثيايدا

لَيبكة.
ثةنجة دؤزينةوةي

ثَينج بيســـت بؤ بيست و لةدووريي
لةضاوةكانييـــةوة، ســـانتيمةترةوة
لَيبـــدة، بـــؤ ضةقةنـــةي بةهَيمنـــي 
ثةنجةكانت ئاستي بخةرة ِرووخســـارت
دةداتة ســـةرنج كاتَيك بهَينة، ناوي و 
ي:

َ
بل ثَيي و بدة

َ
هةل ثيايدا ثةنجةكانت،

زيرةكيت. كوِرَيكي تؤ
شــوَينكةوتنيثةنجة

بةضةقةنةوة ثةنجةكانت بةهَيواشي
بهَينة، اليةكةي ديكة ببةو ناوي بةرةو
بةدواي ضاوةكاني دةدات 

َ
هةول ئةويش

ي:
َ
بل ثَيي تـــؤش  بةرَيت، ثةنجةكانتدا

بةاليةكةي ئةمة ثاشـــان تؤ زيرةكيت!
ديكةيشـــدا دووبارة بكةرةوة.

تاهري ئازاد لةئينطليزييةوة: ئاري
ariagjalari@yahoo.com

Baby’s First Skills :ســةرضاوة

.
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مةمك شَيرثةنجةي
محةمةد غةريب سؤران د.  
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كةلةبةشـــي ثَيكهاتةيةية ئةو مةمك
ثزيشكيدا لةزاراوةي سنطداية، ثَيشةوةي

بةناودةبرَيت.   mamary gland بة
لةخانةي زؤر لةذمارةيةكـــي مةمـــك
دةكةونة خانانة ئةم ثَيكهاتووة، ضةوري
كاريطةري هؤرمؤني ئيسرتؤجينةوة، ذَير
ق

َ
بال يان نةرزةبـــوون لةكاتي هةربؤيـــة

دةرداني كاريطـــةري بةهـــؤي بوونـــدا 
ضةوريةكان خانة ئيســـرتؤجني هؤرمؤني
م

َ
بةال مةمـــك، طةوربووني دةبنةهـــؤي

بةهؤي بوونـــدا ق
َ
بال لةكاتي لةثيـــاودا

ئةندرؤجني هؤرمؤني دةرداني كاريطةري
خانة ئةو ضونكة دةثوكَيتـــةوة، مةمك
ئةندرؤجني هؤرمؤني بةهـــؤي ضةوريانة
لق لةتؤِرَيك دَيت ثَيك مةمك دةثوكَينةوة.
شري كة ثَيي دةووترَيت لؤبيول كة ثؤث و
هؤرمؤني كاريطةري لةذَير دَينن بةرهـــةم
بةثَيكهاتةيةك ثؤثانة و لق ئةم مَيينةدا،
دةووترَيت ثَيي مةمك دةرةوةي دةطاتة

(دةكت).
و مــرؤظ مةمكــي نَيــوان جيــاوازي  

ديكة شريدةرةكاني
ديكةدا  شريدةرةكاني لةطيانةوةرة
بَيضوودا شـــريداني لةكاتي تةنيا مةمـــك
بِرانةوةي دواي لةشـــري دةبَيت، طةورة
ئيرت مةمكةكة دةثوكَيتةوة، كؤرثةكةي
بوونةوة ق

َ
بال لةكاتي لةمرؤظدا مةمك م

َ
بةال

بةطةورةيي هـــةر ئيرت كـــة طةورةبـــوو
مةمك ســـكثِريدا لةكاتي دةمَينَيتـــةوة،
مةمكيان كة ذنانةي ئةو دةبَيت، طةورة
مةمكيان ســـكثِريدا بضووكـــة لةكاتـــي
ئةو ذنانةي مةمكـــي قةبارةي بةهةمان
دةبَيت طـــةورة كة مةمكيـــان طةورةية
نيية ثةيوةنـــدي واتـــة طةوربوونةكـــة
ئةو مةمكي مةمكةكـــةوة، بةقةبـــارةي
بةهةمان بضووكة مةمكيـــان كة ذنانةي
ذنانةي كة وةك دةكةن دروست شـــري بِر
شريةي ئةو بِري واتة طةورةية مةمكيان

ثةيوةندي دةبَيت درووســـت لةمةمكدا
مةمكةوة. بةقةبارةي نيية

مةمك  2004  شـــَيرثةنجةي ي
َ
لةسال

مردن  ةتي
َ
حال  519000 بةهـــؤي بـــوو 

لةذندا زياتـــرة جار ســـةد و لةجيهاندا
نة دة

َ
ســـاال لةئينطلتةرا لةثيـــاو، وةك 

مةمك طيان ذن بةشـــَيرثةنجةي هـــةزار
وةك تَيكي

َ
لةوال م

َ
بةال دةدةن، لةدةست

بةجؤرَيك كةمرتة، ِرَيذةيـــة ئةو ذاثؤن
تووشـــي  3 ذن  تةنيا ذن هةزار لةدة كة
بةهؤي ئةمةش دةبن، مةمك شَيرثةنجةي
و خواردن جني، جؤري هؤكاري جياوازي

جوطرافييةوةية. دابةشبووني
مةمك زطماكيةكاني جياوازة شَيوة

amazia .1
يان لةمةمكةكان يةكَيك ةتةدا

َ
حال لةم

ةتة
َ
حال ئةم نابن، درووست هةردووكيان

زياترة. لةثياودا
polymazia .2

طؤ دوو لةجياتـــي ةتـــةدا
َ
لـــةم حال

هةبن مةمك ضةنـــد طؤيةكـــي لةوانةيـــة
ِران، لةسمت، ،

َ
بنباخةل لةم شـــوَينانةدا

شـــرييان شريدانيشـــدا لةكاتي لةوانةية
دةرةوة. لَيبَيتة

 hypoplasia. 3
لةمةمكةكةي مةمكَيك ةتةدا

َ
حال لةم

زطماكيةوة بةهؤي دةبَيت بضووكرت ديكة
لةكاتي لةسنط نةشتةرطةري بةهؤي يان

يدا.
َ
مندال

symmastia .4
مةمـــك هـــةردوو ةتـــةدا

َ
لـــةم حال

ثَيكةوة مةمك بةشـــانةي  لةناوةِراستدا
بةسرتاون.

axillary tail .5
لةاليةك مةمك دا

َ
لةبنباخةل هةندَيجار

وةك دةبَيت يان لةهـــةردووال زيـــادةي
دةردةكةوَيت، ِراســـتةقينة مةمكَيكـــي
و ئاســـايية كو

َ
نيية بةل لوو ةتة

َ
ئةم حال

نيية. مةترسي
دةســـت  و كردن تَيبينــي: ديـــاري
مةمك شـــَيرثةنجةي  كردنـــي نيشـــان 
كاري كو

َ
بةل ثســـثؤِر نييـــة كاري يةك

و تيشك ثسثؤِري وةك ثسثؤِرة َيك
َ
كؤمةل

نةشتةرطةري ثسثؤِري مةمك، سؤنؤطراَّـ
ثسثؤِري نةخؤشيزاني، ثسثؤري مةمك،

دةرووني. ثسثؤِري جوانكاري،
مةمك شَيرثةنجةي هؤكارةكاني

جؤري وترين
َ
بال مةمك شـــَيرثةنجةي

هؤكاري دووةم و لةذندا شـــَيرثةنجةية
هةرضةندة لةئةمريـــكا، لةذنـــدا  مردنة 
دةســـت مةمك زؤربةي شـــَيرثةنجةي
م طرَي

َ
بةال بةمةمؤطرام، دةكرَيت نيشان

مةمك لةثَيكهاتةي طؤِرانَيك يان لةمةمكدا
شَيرثةنجةي بؤ مةترســـيدارة زةنطَيكي

مةمك.
وريايي بةهؤي دواييدا نةي

َ
ساال لةم

ثَيش مةمؤطـــرام كردني و زؤر لةذنـــان
دةست زوو ةتةكان

َ
حال زؤربةي و وةخت

دةكرَين. ضارةسةر زوو و دةكرَين نيشان
بةئاطابوونةش ئةو هةموو  سةِرةِراي
هؤكاري سةرةكيرتين مةمك شَيرثةنجةي
بؤ وثَينج ضـــل مردنـــة لةذنانـــي نَيوان

.
َ

سال ثةنجاوثَينج
لةثياويشـــدا مةمـــك شـــَيرثةنجةي
يةك. لةسةدا بةِرَيذةي م

َ
ِروودةدات، بةال

ئةو نـــةوةدي لةِراســـتيدا لةســـةدا
مةمكةكةيان شَيرثةنجةي زوو كة ذنانةي
زياتر

َ
سال ثَينج دةكرَيت نيشان دةست

دةذين.
طرَيي مةمك

ثَيكهاتووة لةش ئةندامَيكي هةمـــوو
َيك

َ
لةكؤمةل شانةيةكيش هةموو لةشانة،

ثَيكهاتةي يةكةي خانة هاتووة، ثَيك خانة
شانةية.

خانـــة ئاســـايي بةشـــَيوةيةكي 
دروســـت نوَي خانةي و طةورةدةبَيـــت
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دةبَيت، ثَيويســـتي لةش كاتَيك دةكات
و طةورةدةبن كؤنـــةكان خانـــة كاتَيك 
جَيي نوَي خانةي دةمرن و تَيكدةشكَين

دةطرَيتةوة، خانانة ئةم
ثرؤسَيســـة م هةندَيجـــار ئةم

َ
بـــةال

ئةويش ِروودةدات نةخوازراو بةشَيوازَيكي
ثَيويســـتي لةش لةكاتَيكدا ئةمةية كـــة
نوَييةكة خانة كةضي نيية نوَي بةخانةي
لةهةمـــان كاتدا و درووســـت دةبَيـــت
زيادةكان خانة و نامرَيت كؤنةكـــة خانة

دةكةن. دروست طرَي و كؤدةبنةوة
جؤري هةية طرَي لةمةمكدا دوو
سةالمةت Benign .1جؤري

نيية، شـــَيرثةنجة ئـــةم جؤرةيـــان
لةســـةر ذيان، دةتوانرَيت نيية مةترسي
و البربَيت بةنةشـــتةرطةري ئـــةم طرَيية
ئةم نيية، دانةوةي

َ
ســـةرهةل ئةطـــةري

شانةكاني بؤ نابَيتةوة و
َ
طرَيية بال جؤرة

نابَيتةوة بؤ بةشةكاني و
َ
بال وة دةوروبةر،

لةش ديكةي
(شَيرثةنجة) ثيس طرَيي جؤري .2
 malignant breast cancer

هةبَيت ذيان لةسةر مةترسي لةوانةية
بةنةشـــتةرطةري طرَيية ئةم دةتوانرَيت
دانةوةي

َ
سةرهةل ئةطةري م

َ
بةال البربَيت،

هةية.
دةبَيتةوة بؤ و

َ
بال طرَييـــة جؤرة ئةم

سنط. ديواري وةك دةوروبةر شانةكاني
ديكةي دةبَيتةوة بؤ بةشةكاني و

َ
بال

طورضيلةكان، مَيشك، وةك جطةر، لةش
ئَيسك...هتد

دةتوانن شـــَيرثةنجةييةكان خانـــة
خانـــة بةتَيكشـــكاندني وببنـــةوة 

َ
بال

بضنة دةتوانن و سةرةتاييةكة شَيرثةنجة
بةهؤي و ليمفةوة بـــؤري و خوَين بؤري
وبنةوة

َ
بال هةية توانايان بؤريانـــةوة ئةم

لةش. شانةكاني هةموو بؤ
دةتوانرَيت شـــَيرثةنجةييةكان خانة

هةســـتي مةمك نزيك ليمفيةكاني لةخانة
شـــَيرثةنجةييةكاني خانةي ثَي بكرَيت،
بةخانـــة بلكَيـــت دةتوانَيـــت مةمـــك 
لةشـــوَينةكاني ديكـــةوةو وشـــانةكاني
ئةو و دروست بكات لةشـــدا طرَي ديكةي

 metastasis بشـــكَينَيت تَيك شـــانانة
خانةي وبوونةوةي

َ
بال لةثِرؤسةي بريتيية

سةرةتاييةكةي لةشـــوَينة شَيرثةنجةيي
ديكة لةلةشتدا. بؤ شوَينةكاني خؤيةوة

نةيانتوانيوة ثزيشـــكةكان تائَيستا
مةمك شَيرثةنجةي ِراستةقينةي هؤكاري
بؤضي نةيانســـةِّـاندووة  بكةن، دياري
مةمك تووشـــي شَيرثةنجةي ذن هةندَيك

تووش نابن ديكةيان هةندَيكي دةبن و
دةست يان برينداربوون بةهؤي مةمك
شَيرثةنجةي تووشي بةركةتن يان لَيدان

نابَيت. مةمك
نةخؤشـــيةكي مةمك شـــَيرثةنجةي
بؤ نيية، واتة لةكةسَيكةوة طواســـرتاوة

ناطوَيزرَيتةوة. ديكةوة كةسَيكي

ئةو كة ثزيشكةكان ســـةِّـاندوويانة
مةترســـيداريان هؤكاري هةندَيك ذنانةي
مةمك شـــَيرثةنجةي تووشي زياتر هةية
هةندَيك لةو لةكةســـاني ديكة وةك دةبن
بثارَيزين لَي خؤماني دةتوانرَيت هؤكارانة
م

َ
بـــةال ئةلكهـــول، وةك خواردنـــةوةى

ناتوانرَيت هؤكارانة لـــةو ديكة هةندَيكي
ةتي

َ
حال بووني وةك بثارَيزين لَي خؤماني

مةمك لةخَيزانةكةيدا. شَيرثةنجةي
شَيرثةنجةي هؤكارةكاني لةديارترين

مةمك
تووشـــبوون ئةطـــةري 1َ. تةمـــةن
لةطةل دةبَيت زياتر مةمك بةشَيرثةنجةي
ذنانةي ئةو زؤربةي تةمةندا،  زيادبووني
شَيرثةنجةي كة دةكرَيت نيشان دةست
هةية تةمةنيان لةســـةرووي مةمكيـــان

ةوةية.
َ
سال شةست

لةيةكَيـــك شـــَيرثةنجة 2. بوونـــي
ئةطةري كةســـة لةمةمكةكانـــدا ئـــةو
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كـــة مةمكةكةي زياتـــرة تووشـــبووني
بَيت تووش ديكةشي

مةمـــك شـــَيرثةنجةي بوونـــي  .3
ئةطـــةري خَيزانةكةيـــدا، لةمَيـــذووي
زياترة مةمك بةشَيرثةنجةي تووشبوون
يان خووشكي دايكي يان لةو كةســـةي
شَيرثةنجةي نةنكي يان ثووري يا باوكي

هةبَيت. مةمكي
وةك جيندا لةهةندَيك طؤِران .4

BRCA1 or BRCA2
بةشَيرثةنجةي تووشـــبوون ئةطةري

دةكات. زياد مةمك
دةريانخستووة تازةكان ينةوة

َ
لَيكؤل

لةســـةر هةية دياريكراو كة ناوضةيةكي
كرؤمؤسؤمثةيوةنديهةيةبةشَيرثةنجةي
ناوضانةي لةو طؤِرانكاري كاتَيـــك مةمك،
ئةطةري ِروودةدات كرؤمؤسؤمةكان سةر
زياد مةمك تووشـــبوون بةشـــَيرثةنجةي

دةكات.
ضارةســـةري ئـــةو كةســـانةي  .5
تووشبوون ئةطةري كراوة، بؤ تيشكييان
دةكات زيـــاد مةمـــك بةشـــَيرثةنجةي 
طةنج تةمةني كةسةكة ئةطةر بةتايبةتي
بةتايبةتي و بَيت

َ
ســـال سى لةذَير بَيت

ســـنط ناوضةي بؤ ئةطـــةر تيشـــكةكة
شَيرثةنجةي ئةوانةي بؤنموونة كرابَيت،
بؤ تيشكييان ضارةسةري هةية خوَينيان

دةكرَيت.
كـــة لةتةمةنَيكي  ذنانةي 6. ئـــةو
دةبَيت ئةطةري يان

َ
مندال يةكةم ثريتردا 

مةمك بةشـــَيرثةنجةي تووشـــبوونيان
زياترة.

كـــة  ذنانـــةي ئـــةو هةروةهـــا   
تووشـــبوونيان ئةطةري نابَيت يان

َ
مندال

ئةوكضانةي زياترة، مةمك بةشَيرثةنجةي
تةمةني ثَيش مانطانةيان ســـوِري يةكةم

ئةطةري  ثَيدةكات دةســـت ي
َ
12 ســـال

مةمك بةشـــَيرثةنجةي تووشـــبوونيان
زياترة.
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ثريتردا لةتةمةنَيكي كة ذنانةي ئةو
ي

َ
ســـال ثةنجاوثَينج لـــةدواي تةمةنـــي

كؤتايي دَيت مانطانةيان سوِري بةسوِري
بةشَيرثةنجةي تووشـــبوونيان ئةطةري

زياترة. مةمك
مةنع كـــة حةثـــي ذنانـــةي ئـــةو 
هؤرمؤني يـــان حةثـــي بةكاردةهَينـــن
تووشـــبوونيان ئةطـــةري بةكاردَينـــن

زياترة. بةشَيرثةنجةي مةمك
ةك

َ
ِرةضةل .7

ئةمريكا يةكطرتووةكاني لةواليةتـــة
مةمك بةشَيرثةنجةي تووشبوون ِرَيذةي
لةِرةش وةك زياترة ثَيستةكاندا لةسثي

ثَيستةكان.
ةوي

َ
قةل .8

لـــةدواي ـــةون 
َ
قةل ذنانـــةي ئـــةو 

هاتن كؤتايي يـــان نائومَيدي قؤناغـــي
تووشبوونيان ئةطةري مانطانة بةسوِري

زياترة. بةشَيرثةنجةي مةمك
هؤرمؤنـــي ذنانـــةي ئـــةو   .9
وةردةطرن دروســـتكراو ئيســـرتؤجيني
ِرابردوودا ني

َ
(لةســـاال ســـكثِريدا لةكاتي

دةدرا دروستكراو ئيسرتؤجيني هؤرمؤني
بووني بؤ ِرَيطرتن لةدروست سكثِر بةذني
تووشبوونيان ئةطةري كؤرثةلة) طرفتي

زياترة. بةشَيرثةنجةي مةمك
ذنانةي ئةو وةرزش 10. نةكردنـــي
تووشبوونيان ئةطةري ناكةن وةرزش كة
بةبةراورد مةمك زياترة بةشـــَيرثةنجةي

دةكةن. وةرزش كة ذنانةي بةو
ئةو كَيشـــان جطةرة و 11. ئةلكهول
مةشروب يان جطةرةدةكَيشن كة ذنانةي
تووشـــبوونيان ئةطـــةري  دةخؤنـــةوة
بةبةراورد مةمك زياترة بةشـــَيرثةنجةي
و ناخؤنةوة مةشـــروب كة بـــةو ذنانةي

ناكَيشن جطةرة
ماناي هؤكارانة ئةم بووني  تَيبينــي:
بةمســـؤطةري ذنة ئةو كـــة ئـــةوة نيية

م
َ
بةال دةبن، مةمك شَيرثةنجةي تووشي

ديكة لةذناني تووشـــبوونيان ئةطـــةري
نيية، لةوانةية هؤكارانةيان كة ئةم زياترة
بَيت و ئةم هؤكارانةشي تيادا ذن هةبَيت
مةمكيش شـــَيرثةنجةي تووشي هةرطيز

نةبَيت.
مةمك شَيرثةنجةي نيشانةكاني

لةســـةرةتادا مةمك َشـــَيرثةنجةي
لةطةل م

َ
بـــةال نيية، هيض نيشـــانةيةكي

طؤِرانكاري شـــَيرثةنجةكة طةورةبووني
وةك: ِروودةدات لةمةمكدا

دا
َ
بال لةذَير يان لةمةمكدا طرَي بووني

لَيدان بةدةســـت خؤي كة نةخؤشـــةكة
لةشَيوةو طؤِرانكاري ثَيدةكات، هةستي
شةق درز وو ثةيدابوني َقةبارةي مةمك،
بةقوال مةمك طؤي مةمك، لةثَيستي بوون
ئيفراز دةرضووني دةضَيت، ناوةوة بةرةو
ئةو بةزؤري لةوانةية لةمةمكةوة شلة يان
و مةمك ثَيســـتي و بَيت خوَين ئيفرازاتة
و ســـوردةبَيتةوة مـــةك قةراغـــي طؤي
كاذ دةردةكات ثَيستةكةي دةئاوسَيت و
وةك كـــون كون ثَيســـتةكةي هةندَيجار

دةردةكةوَيت.
َ

ثرتةقال
نيشـــانانة ماناي  ئةم تَيبيني: بووني
شَيرثةنجةي كةســـة ئةو كة نيية ئةوة
ئةم بةمســـؤطةري، ضونكة هةية مةمكي
نةخؤشـــييةكاني لةزؤربةي نيشـــانانة
دةكرَين، بـــةدي مةمكـــدا هةوكردنـــي
دةركةوتنـــي لةكاتـــي لةبةرئـــةوة
ســـةرداني ئةم نيشـــانانةدا ثَيويســـتة
دياريكردني بؤ بكةيت ثســـثؤِر ثزيشكي

ةتةكةت.
َ
حال

شَيرثةنجةي مةمك  كردني دةست نيشان
دةســـت  و كردن تَيبينــي: ديـــاري
مةمك كاري شَيرثةنجةي نيشـــان كردني
َيك

َ
كو كاري كؤمةل

َ
يةك ثســـثؤِر نيية بةل

و تيشـــك ثســـثؤِري وةك ثســـثؤِرة
نةشتةرطةري ثسثؤِري مةمك، سؤنؤطراَّـ

ثسثؤِري نةخؤشيزاني، ثسثؤري مةمك،
دةرووني. ثسثؤِري جوانكاري،

ثزيشكةكةي بؤالي سةردانت لةكاتي
مةمكت ثشـــكنيني خـــؤت دةتوانَيـــت
نيشـــانةيةك هيض كدا لةكاتِيَ بؤ بـــكات،
مةمكيشت شـــَيرثةنجةي لةنيشانةكاني
ثزيشـــكةكةت هةروةها تيـــدا نةبَيـــت.
شَيرثةنجةي مَيذووي ثرسياري دةتوانَيت
هةروةها لةخَيزانةكةتدا. لَيبكات مةمكت
تيشكي ثشكنيني بؤ بتنَيرَيت دةتوانَيت
ثزيشـــكةكةت (مةمؤطـــرام)، مةمـــك 
ثشـــكنني كاتَيكدا لةضةند بةخشـــتةو
ئةو ئةطةر بكات بؤئـــةوةي بـــؤ مةمكت
نيشـــان دةســـت زوو هةبوو ةتـــةت

َ
حال

نيشان دةست زووتر هةتا ضونكة بكرَيت،
زياترة. ضارةسةركردني ئةطةري بكرَيت

هةردوو مةمكتدا ثشـــكنيني لةكاتي
دةطريـــت ملـــت لةثشـــتي دةســـتت 
بـــؤ بوونـــي ثزيشـــكةكةت دةطةِرَيـــت
دةنكة وةك بضووكـــي هـــةر طرَييةكـــي
بؤ مةمك ثَيستي ثشكنيني فاسؤليايةك،
لةشَيوةو جياوازي بووني كردني تَيبيني
تَيبيني هةروةها مةمكةكانت، قةبارةي
ثَيست طؤِراني و طةِران

َ
هةل سوور كردني

مةمكت طؤي مةمك، طؤي بةقوآلضووني و
يان شـــلةيةكي هيض بزانَيت دةطوشـــَيت

دةرَي. لَيدَيتة جةراعةتَيكي
ذَير ليمفةكاني ثزيشكةكةت هةروةها
و طرَي هةر بووني بؤ ت دةثشـــكنَيت

َ
بال

بؤ كردارة ئـــةم دا
َ
بال لةذَير ئاوســـاويةك

دةكرَيت. بةجيا لةمةمكةكان هةريةك
شَيوةي  ســـةالمةت تَيبينــي: طرَيي
دةستدا لةذَير بةئاســـاني نةرمة، خِرة،
شـــَيرثةنجاوي طرَيي بةآلم َيـــت،

َ
دةجول

خَيضي هةية، خوارو شـــَيوةي جياوازي
مةمكةوة بةثَيســـتي ِرةقة، نووســـاوة

دةستت. لةذَير َيت
َ
ناجول

لةوَينـــةي بريتييـــة 1. مةمؤطـــرام
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تيشكي ئَيكسي مةمك.
مةك طرَيي دةتوانَيـــت مةمؤطـــرام
بةدةست خؤت ئةوةي ثَيش بكات دياري
لةمةمؤطرام طرَي ئةطةر هةستي ثَيبكةيت،
ئايا نيانني

َ
دل طرَيكة دةركةوت ئةوكاتـــة

شَيرثةنجةية، طرَيي يان سةالمةتة طرَيي
هةية وردتر بةثشكنيني ثَيويستمان بؤية

طرَيكة. جؤري كردني دياري بؤ
ضل  تةمةني  هةموو ذنَيك لـــةدواي
جارَيك َيك

َ
ســـال هةموو ثَيويستة ي

َ
ســـال

نيايي.
َ
دل بؤ بكات مةمؤطرام

لةضل تةمةنيان ذنانةي ئةو هةروةها
زياتر يا بـــةآلم هؤكارَيك كةمرتة،

َ
ســـال

ئةوا هةية تووشـــبونيان لةهؤكارةكاني
بكرَيت. بؤ مةمؤطراميان ثَيويستة

طـــرَي لةمةمؤطرامةكـــةدا ئةطـــةر 
ئايا نيانني

َ
دل طرَيكة دةركةوت ئةوكاتـــة

شَيرثةنجةية، طرَيي يان سةالمةتة طرَيي
هةية وردتر بةثشكنيني ثَيويستمان بؤية
ئةو طرَيكة، وةك جؤري دياري كردني بؤ

دةكةين. باسيان دواتر ثشكنينانةي
ئةو (سؤنؤطراَّـ) مةمك سؤنةري .2
رتا

َ
بةئةل تَيستةدا لةم هةية طرَييان ذنانةي

طرَيكة ئايا دةكةين نيشاني دةست ساوند
نييةو مةترسيدار كة تياية) (شلةي كيسة
يان ضارةسةردةكرَيت، بةنةشـــتةرطةري
واية شَيرثةنجاوية ماناي ِرةقة كة طرَيكة

MRI .3  
شَيوازي و جؤر وردتر بةشَيوةيةكي
ســـاوند رتا

َ
دةكات لةئةل ديـــاري طرَيكة

وردترة.
لةوةرطرتني بريتيية بايؤثســـي  .4
لةئةندامَيك زياتر) يان (شانيةك ثارضةيةك
ميكرؤســـكؤثدا، لةذَيـــر  ثشـــكنني بؤ 
لةش ئةندامةكاني زؤربةي بؤ بايؤثســـي

بكرَيت. دةتوانرَيت
لَيداني  دةست و بةثشـــكنني  كاتَيك
بةسؤنؤطراَّـ يان مةمؤطرام بة يان مةمك
ذنة ئـــةو دةركةوت ئاِرئـــاي يـــا بةئَيم
نيابووني

َ
دل شـــت بـــؤ تاكة طرَيي هةية

شـــَيرثةنجةية طرَيية ئةو ئايا كة كؤتايي
لةبايؤثســـي كة بريتيية يان ســـةالمةتة
ثارضةيةك تايبـــةت بةدةرزيةكي تَييـــدا
هةندَيجار يـــان لةطرَيكـــة َيك)

َ
(ســـامثل

دةينَيرين وةردةطريـــن و طرَيكة هةموو
لةذَير ئةويش نةخؤشيزاني بؤ ثزيشـــكي
بايؤثســـيةكة ســـةيري مايكرؤســـكؤث
شَيرثةنجةية ئايا دةبني نيا

َ
دل و دةكات

بةمايكرؤســـكؤثةكة هةروةها نـــا. يان 
دةكات. دياري شَيرثةنجةكةش جؤري

ئـــةو ثارضةية وةرطرتني تَيبينـــي:
نيية. لةش بؤ زيانَيكي هيض بةدةرزي

  staging مةمك شَيرثةنجةي
قؤناغةكاني   

1. stage 0
2. stage 1
3. stage 11
4. stage 111 A،111B،111C
5. Stage IV

شـــَيرثةنجةي كردنةي ئةم ثؤلَيـــن
هةتا دةكرَيت. بةمايكرؤســـكؤث مةمـــك
نةخؤشـــيةكة بَيت بةرزتر ســـتةيجةكة

مةترسيدارترة.
مةمك شَيرثةنجةي ضارةسةري

مةمك شـــَيرثةنجةي ضارةســـةري 
شـــَيرثةنجةكةو قؤناغـــي  بةطوَيـــرةي
كة نيية مـــةرج دةطؤِرَيـــت جؤرةكـــةي
باشبَيت كةســـَيك بؤ جؤرَيك ضارةســـةر
بَيت، باش ديكةيـــش كةســـَيكي ئيرت بؤ
بةطوَيرةي ضارةســـةرةكة واتة جـــؤري
ئةم دةطؤِرَيت،  شـــَيرثةنجةكة جـــؤري
ضارةسةري هةية ضارةسةرانةمان جؤرة
بةهؤرمـــؤن، ضارةســـةر بةتيشـــك،

نةشتةرطةري. و كيمياوي ضارةسةري
بوو  كةســـي تووش تَيبيني: لةوانةية
بؤ ضارةســـةرانةي لةو زياتر يةكَيك يان

بكرَيت.
تيشك بةنةشـــتةرطةري و ضارةسةر
خؤي، لةشوَيني الدةبات شـــَيرثةنجةكة
هؤرمؤن و بةكيمياوي ضارةســـةر بةآلم

دةكرَيتة كـــة دةرمانةوةيـــة بةهـــؤي 
شـــَيوةية بةو و خوَينةوة نـــاو ســـوِري

دةكات. شَيرثةنجةكة ضارةسةري
شـــَيواز  دوو نةشـــتةرطةري  

دةطرَيتةوة:
تةنها البرني طرَيكة يةكةم:

هةمووي مةمكةكة دووم: البردني
شَيرثةنجةي  تَيبيني: ضارةسةركردني
كو

َ
بةل نييـــة يةك ثســـثؤِر مةمـــك كاري

(ثسثؤِري وةك ثســـثؤِرة َيك
َ
كؤمةل كاري

تيشك، ضارةسةري ثسثؤِري شَيرثةنجة،
ثسثؤِري مةمك، نةشتةرطةري ثسثؤِري

جوانكاري، ثسثؤِري دةرووني.
كيمياويدا  تَيبيني: لةكاتيضارةسةري
بةضارةسةري ثَيويســـتي نةخؤشـــةكة
ئةنتيبايؤتيك) و شكَين (ئازار يارمةتيدةر

دةدرَيت. ثَيي و هةية

سالَة ساردترين
هةوا و كـــةش ِرةوطـــةي نوســـينطةي
لةســـةد بةريتانيا ِرايطةياند لةبةريتانيا
بةخؤوة واي سةرماي لةمةوبةرةوة

َ
سال

نةبينيووة.
بةريتانيا ِرابـــردوودا مانطةي لةم ضةند
كة بيني ســـةختي بةخؤوة سةرمايةكي

طةرمي  1- ثلةي طةرمي ثلةي ناوةنـــدي
كةمرت لةناوةندي كة زؤر سفردا لةذَير بوو

4,2 ثلةية،  كـــة ئاســـايي ثلةي طةرمي
0.1 ثلةبوو  ثَيشـــوو ثَيوانةيي ذمارةي
ي 

َ
كة بةساردترين سال 1981 دا ي

َ
لةسال

بةراييةكان ذمـــارة دانرابوو. بةريتانيـــا
كةش ِرةوطةي نوســـينطةي كة لةاليةن
دةكةن ئاشـــكراي تؤماركراوة و هةواوة

2010 كةش  ي
َ
ســـال دووةمي كانووني

ثلةي طةرمي و بووة ســـارد زؤر و هةوا
و باريوة بةفرَيكـــي زؤر زؤر دابةزيـــوةو

20-10 ثلةي  بؤ لةشةودا طةرمي ثلةي
باريني دابةزيـــووة. ســـفر طةرمـــي ذَير
زؤري طةياندووة زيانَيكي زةرةر و بةفـــر
فِرؤكةخانةو ِرَيطة و هاتوضؤ و بةكةرتـــي
و داخراون هاتوضـــؤ ةئاســـنينةكاني

َ
هَيل

كردؤتةسةر كاري ساردة كةشة ئةم هةر
ثَيداويستييةكاني و دياري فرؤشتني بِري

.
َ

سال سةري
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هةســـتَيكي بووني دروســـت ترس 
ِرووبةِروومان كة بوونة نائارام و نائاسايي
هةر ِرؤذإنة، لةذياني بةشَيكة و دةبَيتةوة
بةسةردا بارودؤخةمان ئةو لةئَيمة يةكَيك
ناتوانني و دةطرَيت دامان ترس كة هاتووة
هيض بكةين. وامان لَي دةكات لةئاســـت
الواز بني ئةركةكانماندا كردني بةجَي جَي
بكةين. قورسي و تةنطي

َ
بةدل و هةســـت

و َيت
َ
لةضاومانـــدا ناهَيل خةو هةندَيجـــار

ئازارمان دةدات شـــةو سةعاتي ضةندين
َيـــت

َ
ناهَيل و لَيدةطرَيـــت و ئةمالوالمـــان

لةجَيطا دةرمان و بدةين هةناسةي ئارامي
ةتي

َ
دةمانخاتة حال ترس دَينَيت، زؤرجار

بؤ و تةركيزمان بـــَي هَيزيةوة و توِرةيي

دةكات وامان لَي يت،
َ
كارةكانمـــان ناهَيل

لَيوان ذيان كة ئةو قةناعةتـــةي بطةينة
تؤقَينةر. و لةترس ثِر لةِرووداوي لَيوة

كة دةذين لةدنيايةكـــدا بةداخـــةوة
و ِراكردن سةرتاسةري و بؤتةوة ســـارد
ثَيويستي داواكاريية بةدواي خةمخواردنة
يةكَيكـــة ئةمـــةش و ناثَيويســـتيةكاندا
ثةيوةندية ساردبوونةوةي لةهؤكارةكاني
ترس بووني يةتييةكان و دروست

َ
كؤمةال

ةِراوكَي.
َ
دل و

مـــةوداي ــــةتَيكـــة
َ
حال تـــرس 

و دةكاتةوة تةســـك بؤ بريكردنةوةمان
بِريارةكاني دةكات، زةوت مرؤظ ئازادي
و لةســـةرمان دةكات ذيـــان قورســـرت

دةركةوتنـــي دةبَيتةهـــؤي لةكؤتايـــدا
مرؤظ زؤرجار نةخؤشـــي. نيشانةكاني
طةورةيةي ترس تة

َ
دةســـةال بةو هةست

تةنيا كَيشاوة، بةســـةردا ي
َ
بال كة ناكات

دةكات بَيتاقةتيية و تةنطي
َ
دل بةو هةست

ضووني
َ
هةل تووشي شَيواندووةو ئارامي كة

ترس باوةِرةي ئةو ناطاتة م
َ
بةال كردووة،

نائاراميية و تةنطي
َ
دل ئةو ســـةرضاوةي

بؤ ئاطاداركردنةوةية ترس كة هةيةتـــي،
ئةو تا و مةترسييةكان ِرووبةِرووبونةوةي
مةترسي ِرادةيةيلةثَيوةرَيكيئاساييداية
مةترســـييةكة نةما هةركة ضونكة نيية،
ترس لةوةداية طرفت نامَينَيـــت، ئةويش
ذَير ِركَيفي بخاتة ِرؤذانة بةجؤرَيك ذياني

لةثرييدا بوون تةنيا و ترس
ناسك حةكيم دِرةيي   
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ِرؤذانة بةئاســـايي نةتوانني كة خؤيةوة
نةخؤشيمان بكات، تووشي و ِرَيطا بكةين
ِرابردوودا نةي

َ
ســـاال لةم مرؤظ ضي هةية

تازة زانســـتي نةهَينابَيت! بةدةســـتي
تةكنؤلؤذيا لةبواري بوارةكاندا لةهةموو
تةندروستيدا زانياري و زانســـت لةبواري
ئابوريدا، و ناسي

َ
كؤمةل و ِرامياري لةبواري

طةشةســـةندني بوارةكانـــدا لةهةمـــوو
مرؤظايةتي و هاويشتوة لقوثؤثي طا

َ
كؤمةل

هؤكارةكاني دةكات، ثَيـــوة شـــانازي
مرؤظةوة لةاليةن

َ
كؤمةل طةشةســـةندني

بكاتةوة ئاسايي ذيان ِرةوتي بوو بؤئةوة
ئايا بكات. ئاســـوودةتر مرؤظ و بةوةش
لةبوارةكاندا ســـةركةوتنةي بةهةمـــوو
مرؤظ َيني

َ
بل دةتوانني هاتووة بةدةست

ِراستييةكان مةبةست؟ ي
َ
خال طةيشتؤتة

ســـةير ئةطةر ضاو، ثَيش دَينة جؤرَيكي
ترس كات تَيثةِربوونـــي بةثَيي بكةيـــن
و نيايي

َ
نادل هةستي لةداهاتوو، لةئَيستاو

بةمةترسييةكاني كردن هةست نائارامي،
بؤ خةمخؤري لـــةدواِرؤذ، ترس و ِرؤذانة
هةميشـــة ثَيويســـتييةكان دابني كردني
خاوةندارَيتي كة بةجؤرَيك لةزيادبوونداية
تي

َ
و دةســـةال داطـــري دةكات لةمـــرؤظ

دةبَيتة و  نامَينَيـــت بةتـــرس بةرامبةر
بووني ترســـنؤك. دروست بوونةوةرَيكي
مرؤظ تييةش

َ
دةســـةال بَي هةستي ئةم

توانا و دةكات بـــوون ئيفليج تووشـــي
فانتازيياي دةكاتةوة، بضووك ِرؤحييةكان
توِرةي شـــَيواو دةكاتةوة، ذيان وشـــك
زؤربةي َين

َ
دةل ضـــؤن هةروةك دةكات.

لةترسةوةية. مرؤظ شكستةكاني زؤري
كة ثَيشـــكةوتنةكان دةردةكةوَيـــت وا 
هاتوونةتة مرؤظايةتـــي بـــؤ خزمةتـــي
كردبَيت. كاريان بةثَيضةوانـــةوة كايةوة

 2002 ي
َ
لةسال مانيا

َ
لةئةل لةِراثرسييةكدا

لةِراثرسييةكةدا  كةسانةي 85% ئةو لة دا
لةدواِرؤذ ترسيان زؤريان بوون بةشـــدار
ِرووبدات! دةبَيـــت ضؤن ئةمة هةبـــووة،

ئةو خاوةني لةاليةكةوة لةكاتَيكدا مرؤظ
بةخؤيةوة شانازي بَيت داهَينانة هةموو
ئةو ِرووبةِرووي ديكةوة لةاليةكي بكات،
بَي و ببَيتةوة ةِراوكَيية

َ
دل و ترس هةموو

بةرامبةري. بَيت ت
َ
دةسةال

ترس ثِر لةدنيايةكي كة لةوةي جطة
تريؤر و دةذين توندوتيذي و هةِرةشـــةدا
زؤر نزيكة لَيمانةوة، ترس شـــةِر و كردن
هؤكارانةي ئـــةو و لةذيان بؤتة بةشـــَيك
لةزياد هةميشـــة دةكةن ترس دروســـت
لةتةنيابوون تـــرس بؤنموونة دان بوون
لةهةموو جؤرةكاني و نةخؤشـــي، ترس
خراثانةي نييـــة ثَيشـــبيني ئةو ِرووداو
لةهةموو ترس دةكةينـــةوة، لَي برييان
كـــة سروشـــتييانةي ئـــةو كارةســـاتة
لةدوارؤذ بووندان، ترس لةزياد  هةميشة
زؤرَيك لةوةداية ســـةير لةثريي. و ترس
ناخؤشمان بِريوة باروودؤخي لةئَيمة زؤر
بينيوة تةزَينمان

َ
دل كارةســـاتي و ِرووداو

بةرامبةر شارةزايانةي ئةو هةموو
َ

لةطةل
هةمانة بةبةرةنطاربوونـــةوةي ِرؤذطـــار
ِرووداوةكان لةدووبارةبوونةوةي ترسمان
زؤرجار ترســـانةي لةو يةكَيكي هةيـــة،
لةدةستداني و لةبَيكاري ترسة ياوةرمانة
لةدةستداني زةرةركردن، و ســـةروةت
تةريـــك لةهؤكارةكانـــي يةكَيكـــة كار 
كةوتنة ترســـي طا.

َ
مرؤظ لةكؤمةل بووني

ِرادةيةكي تا طا بؤ مرؤظ
َ
كؤمةل ثةراوَيزي

نةبووني ديكةوة ئازاراوية، لةاليةكي زؤر
و ســـةروةت و بوون كارو لةدةســـتداني
هةيبةتي لةدةستداني و هيض بؤ طةِرانةوة
بوون دروســـت بؤ هؤكارن يةتـــي

َ
كؤمةال

هؤكارن و دةرووني، جةستةيي نةخؤشي
ِرؤذانةي لةئةو خةمخـــواردن و بؤ ترس

ناديارن. و دَين
ثاييزي دةطاتـــة مرؤظ كاتَيكيـــش
و ثـــري بوون لةقؤناغي بـــري و تةمـــةن
بري لةدةستداني دةكاتةوة، ضوون

َ
بةساال

دةكاتةوة، دةرووني و بةدةنـــي تواناي

جَيطة سةر كةوتنة و لةثةككةوتةيي بري
ثةيوةندية بري لةدةســـتداني دةكاتةوة،
لةاليةكةوة دةكاتةوة يةتيـــةكان

َ
كؤمةال

لةزؤربةي زؤري كةوتنةوة بةهـــؤي دوور
طا

َ
كؤمةل نـــاو جموجؤلةكاني و ضاالكـــي

ديكةيشـــةوة لةاليةكي و دةووروبـــةر، 
بووني دروســـت تةنياكةوتنةوةو بةهؤي

نةخؤشييةوة.
ئةو بـــري لةهةموو مرؤظ بةكورتـــي
و دةرووني و جةســـتةيي طؤِرانكاريـــة
كة دةكاتةوة ئابوريانـــة و يةتي

َ
كؤمةال

بةطريمانةيةكي ضووندا
َ
بةساال لةقؤناغي

دةبَيتةوة. ِرووبةِرووي زؤرةوة
ثريي قؤناغي كاتـــي دياريكردنـــي
يةكَيكي بؤ لةيةكَيكةوة و نيية ئاســـان
لةدةركةوتني هـــةر ديكـــة دةطؤِرَيـــت
سنوردار و بوونةوة كةم تا نيشانةكانيةوة
و لةش وئؤرطانةكاني خانة تواناي بووني
لةثَيستةوة طؤِرانكاري  بووني  دروســـت
ماســـولكة و ـــةو

َ
جول تـــا كؤئةندامـــي

هةستةكان.
بايؤلؤذييةوة لةِروانطـــةي ثريبوون
تَيكضووني تواناي بةماناي كةمبوونةوةو
بؤ مةبةســـتي دَيت ئؤرطانةكانـــي لةش
طؤِرانة بةرامبةر مانةوة و خؤطونجانـــدن

دةرةكييةكان. و ناوةكي
بةتَيثةِر مرؤظ لةشـــي ئةندامةكاني
توانـــاي تَيكضوونـــي و كات بوونـــي 
و دَيت بةســـةردا طؤِرانيان كاركردنةوة 
فسيؤلؤذي هاوســـةنطي ِراطرتني تواناي

دةبَيتةوة. كةم لةشيان
ثري دةروونناســـييةوة لةِروانطـــةي
طؤِرانكارية بووني دروست ثرؤسةي بوون
زؤرجار ســـوكةوتدا و

َ
هةل و لةكةســـَيتي

و طؤِرانـــة دةرةكي
َ

لةطةل نةطونجانـــة
كة مـــرؤظ جةســـتةي ناوةكييةكانـــي
كشاني

َ
بةهةل ِراســـتةوخؤيان ثةيوةندي

هةية. تةمةنةوة
ثريبوون ناسيشةوة

َ
كؤمةل لةِروانطةي
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يةتية، قؤناغي
َ
كؤمةال ثلةوثايةي طؤِراني

ديكة يةكَيكي بؤ لةيةكَيكـــةوة ثريبوون
بـــؤ طايةكيشـــةوة

َ
لةكؤمةل جيـــاوازةو

تةنانةت جيـــاوازة ديكة طايةكـــي
َ
كؤمةل

طايةكيشدا
َ
كؤمةل توَيذةكاني و ضني لةناو

ِرَيكخراوي ثَيوةري بةثَيي هةية. جياوازي
تةمةني لةدواي ثريي جيهاني تةندروستي
و ثَيدةكات ييةوة دةســـت

َ
سال شةست

ي
َ
حةفتاوثَينج سال بؤ شةســـت تةمةني

دةبات. ناو ثريَيكي طةنج بةتةمةني
نةخؤشـــي وةك ثريي لةِرابـــردوودا
ينةوةكاني

َ
لَيكؤل م

َ
بـــةال دةكرا، ســـةير

ئةوةيان (طرِينتؤلؤطي) ثريناســـي بواري
دروســـتبووني ثـــريي ســـةِّـاندووة
لةجةســـتةدا، فســـيؤلؤذيية طؤِرانكاري
بؤ قؤناغـــةدا لـــةم توانـــاي خانـــةكان
و ثَيويســـتةكان مـــاددة وةرطرتنـــي 
دةكات. كةم دةردانةوةيان و بةكاربردن
دَيتة زؤر طؤِرانـــي لـــةم قؤناغـــةدا
بةِرابردوو خـــود بةراوردكردني ئـــاراوة،

و ناتوانرَيت حةتمية بةدةورووبةر شتَيكي
ثردَيكي و دروستكردني بكرَيت لَي ي

َ
نكول

بوون لةنَيوان لةدةســـتدان هاوســـةنطي
و نيية ئاسان شـــتَيكي و بةدةستهَينان

دةوَيت. بةئةزمووني بةتواناو كةسي
هةموو و ذيان بؤ مانايةك دؤزينةوةي
لةدواي بـــؤ ذيان ئامانجن نةي

َ
خاال ئـــةو

دةبَيت سةقامطري قؤناغي هةرزةكاريةوة
مانةوةي طرنطي زؤري هةية بؤ ئةمـــةش
ثِركردنةوةي و بةئاســـوودةيي مـــرؤظ
ي

َ
ِرؤل كـــة بؤشـــاييانةي هةمـــوو ئـــةو

و هةية بؤ طةشةســـةندن كاريطةريـــان
لةقؤناغي بةتايبةتيش كةسَيتي مانةوةي

ضووندا.
َ
بةساال

هةست طشتي بةشـــَيوةيةكي مرؤظ
دةكات دةرووني نائارامـــي بةتةنيايي و
كةسَيك لةدةســـتداني ِرووبةِرووي كاتَيك
ِرووبةِرووي دةبَيتةوة يـــان يان شـــتَيك
هةردوو دةبَيتـــةوة. تـــازة ئةركَيكـــي
زياتر لةتةمةنـــي ثرييدا ةتةش

َ
حال ئـــةم

شوَينةواري و دةكةن دروست كاريطةري
قَينن.

َ
دةخول مرؤظدا لةدةرووني طةورةتر

مرؤظة ناضاركردنـــي ئايا ثريبـــوون
دوورةثةرَيـــزي و بـــوون تةنيـــا بـــؤ 
فةيلةسوفةكان نووسةرو لةدةورووبةر؟
لةتةنيايي باسيان جياواز شَيوةي بةزؤر
هةية جياوازيـــان ثَيناســـةي كردووةو
يكدا يةكدةطرنةوةو

َ
زؤربةيان لةخال بؤي،

زؤر دةرووني ئازاري تةنيايـــي ثَييانواية
قَينَيت.

َ
دةخول

و بةِرَيطة داوة ـــي
َ
هةول زؤر مـــرؤظ

ِرووبةِرووي بليمةتانة جؤراوجؤر َتةكنيكي
هةول ببَيتةوة، هؤكارةكاني و تةنيايـــي
لةخزمةتي تةكنؤلؤذيا و زانســـت دراوة
لةتةنيايي ِرَيطرتن بؤ بةكاربهينرَيت مرؤظدا
لةِرَيي بةو واتايـــةي و دوورةثةرَيـــزي،
ئةو تةكنؤلؤذييةكانـــةوة ثَيشـــكةوتنة
ذياني دةكةوَيتة تييةي

َ
كؤمةال بؤشـــايية

تةنيايي ثِربكرَيتةوة، ضووانةوة
َ
بةســـاال

زؤر كةم تا تةمةندا لةهةموو قؤناغةكاني
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لةوكاتانـــةي بةتايبةتيـــش دةبينرَيـــت
يان كةسَيك  لةدةستداني مرؤظ تووشي
ئةركَيكي ِرووبةِرووي يان دةبَيت شـــتَيك

دةبَيتةوة. نةناسراو
ِراهاتن و  خؤطونجانـــدن  و فَيربوون
ثاشـــطةزبوونةوة و جيابونةوة

َ
لةطـــةل

شتَيك يان كةســـَيك يان لةدةســـتداني
طرنطرتيـــن ناكرَيتـــةوة كـــة قةرةبـــوو
مرؤظن، طةشةســـةندني ةتةكاني

َ
خةسل

فاينسكؤت د
َ
دؤنال دةرووني بواري زاناي

ثَييواية تةنيابـــوون تواناي دةربـــارةي
يةتي

َ
كؤمةال كولتـــوري دةركةوتةيةكي

ي
َ
بةكامل ثةيوةندي مرؤظة كـــة طةورةي

مرؤظ لةتةنياييدا هةية. تَيطةيشتنةوة و
خؤي توانايي هةست بةبوون و دةتوانَيت
َيت

َ
بل لةناخةوة بتوانَيت لةذيانـــداو بكات

تةنيام. من
ســـةرةوة بةرةو تةمةني تـــا مرؤظ
زةق زياتر ذيـــان هةقيقةتةكاني بـــِروات
مرؤظ ئةزموونةي ئةو هةموو دةبنةوة،
هَيناوة و بةدةستي وةختة ساتة تا ئةو
بةرةنطار بؤ نيية بةس كردووة ةكةي

َ
كةل

طرفتةكاني و نةخؤشي لةكَيشةو بوونةوة
تي

َ
دةسةال بووني سنوردار ثريي، قؤناغي

و مةرط ِرؤيشتن بةرةو كةناري و مرؤظ
و ئةنداماني لةدةســـتداني كةساني نزيك
بووني تةنيا  ســـةرةكي هؤكاري خَيزان
ثرسيار لةوانةية ثرييدا. لةقؤناغي مرؤظة
بزانني بمانةوَيـــت و بكةيـــن لةخؤمـــان
بةتةمةني دةبةسرتَيتةوة تةنيايي بؤضي

ثرييةوة؟
و ضلةكانـــةوة تةمةنـــي لـــةدواي 
ئةو دةطةينة تةمةن كشـــاني

َ
هةل بةثَيي

ببينةوة ذيان ِرووبةِرووي دةبَيت باوةِري
تيثةِر بةرامبةر جؤرَيـــك بةهيض ناتوانني
هيض و بكةين ســـتي

َ
كات بةرهةل بوونـــي

و بؤ خؤرزطار كردن ِرَيطةضارةيـــةك نيية
ِراكردني لةزةمةن.

لـــةو دنيا نةكردنةوة قورســـة بـــري
و ئةوكاتة مـــرؤظ ناوةوةي داخـــراوةي
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كؤتايي دانراوة بؤ ناديارةي دياريكراوة 
مردنة. ئةويش كة

لةو نووســـةر ظنـــذن-ي بـــؤ زلظيا 
دووركةوتنةوة و بوون «تةنيا باوةِرةداية:
هةية ثةيوةنديان زياتر ثرييدا لةقؤناغي
مرؤظ يةتي

َ
كؤمةال ثةيوةنـــدي بةثردي

ئةمةشوا وبريةوةريةكانييةوة، بةِرابردوو
بةسةربةرَيت كاتبةِرابردووة دةكاتزياتر
بذي بريةوةريةكانيدا

َ
لةطـــةل و زؤرتـــر

كةســـانةي ئةو هةموو لةداهاتوو، وةك 
دةستانني لةبةر ئةودان، يان لةيادةوةري
شـــتانةي كة ئةو كةمن يـــان نةمـــاون،
دةطونجَين، ئةودا ِرابردووي

َ
لةطةل ئَيستا

بؤ طَيِرانةوةيان و  ئـــةو  بريةوةريةكاني
طرِيانـــةوةي وةك ئةمـــِرؤش طةنجانـــي

بؤيان. واية ضريؤك
نؤرمان دةرووناسي بواري ةري

َ
لَيكؤل

ينةوةي
َ
بـــوو لَيكؤل كةس يةكةم كؤهـــن

مرؤظ دةرووني  شـــيكردنةوةي لةسةر
و ضوون

َ
بةســـاال نَيوان ثةيوةندي كرد، 

كة ساتانةي ئةو بؤ دةطَيِرَيتةوة تةنيايي
تةكنيكي و ئةركي دةرووني نوَي كَيشةي
ئةوانةي ئاراوة.بةتايبةتي دَيتـــة تـــازة
وةك هةية دةروونييان هةندَيك كَيشـــةي
كةسانة ئةم بةنارسيســـزم، تووشبوون
لةناخي خؤياندا بِروايان بةخؤيان كةمة،
بةطةورة زؤر خؤيـــان كاتيش لةهةمـــان
و ـــدان

َ
بةثياهةل زؤر دةزانـــن و حـــةز

هةربؤية دةكةن، دةورووبةر ستايشـــي
تةنياي و ثريبوون ئازاري هةرطيز بةرطةي
ثرؤســـةيةدا لةو خؤيان ناتوانن و ناطرن
بةكةســـاني ثابةندبـــوون بطونجَينـــن.
ئةم بؤ لةمةرط بوونةوة نزيك و ديكةوة
قورسة، بةثَيضةوانةوة ئةو جؤرة كةسانة
بةهَيزن و من-َيكي كةسانةوة كة خاوةني
ضوون

َ
بةساال قؤناغي ئامادةن و ناترسن

ذيان ثرؤسةي لةقؤناغةكاني يةكَيك وةك
 بكةن.

َ
قبول

طرفت جـــؤر ثَينـــج ثـــريل كينـــط
ناو ترس ســـةرةكي وةك ســـةرضاوةي

لةقؤناغي باوةِرةداية لـــةو و دةهَينيت
كَيشةي داني

َ
سةرهةل سةرضاوةي ثرييدا

بووني تـــرس لـــةون وةك: دةروونـــني،
ِرؤلي لةئةنجامـــي ونكردنـــي كةســـَيتي
لةناو لةتاك بونةوة تـــرس طادا،

َ
لةكؤمةل

وثابةندبوون لةنةخؤشي ترس خَيزاندا،
لةلةدةســـتداني ترس بةدةووروبةرةوة،

لةمردن. ترس و سَيكسي ئارةزووي
تةنيايي دةردةكةوَيت بؤمان لَيرةدا
بةلةدةستدانةوة ِراستةوخؤي ثةيوةندي
لةدةستدانة طةورةترين مردنيش و هةية
ِرووبـــةِرووي لةذيانـــدا مرؤظـــدا كـــة 

دةبَيتةوة.
ئينطليزي دةروونناســـي  زيطل هانا
نائاطا مـــرؤظ ترســـةي «ئةو ثَييواية:
كشاني تةمةن

َ
هةل بةثَيي هةيةتي لةمردن

تةنيا مةبةســـتم لَيرةدا دةكات،  زيـــاد
و مردن بطرة نيية، خؤي مردني مـــرؤظ
هةرة نزيكةكاني لةدةســـتداني ئةندامة
ئةوشـــتة هةموو لةدةســـتداني خَيزان و
بؤ و كؤدةبنةوة كة بضووكانةية طةورةو
دةهَينن». ثَيك لةدةستدان ماناي مرؤظ
لةمرؤظدا ترســـةي ئـــةو هةروةهـــا
مردن، و بةلةدةســـتدان بةرامبةر هةية
ِرؤحييةي تَيكشكانة بةو دةبةســـتَيتةوة
لةدةستداني لةئةنجامي بووة دروســـت
نزيك بوون لَيـــي كةســـانةي هةموو ئةو
بةيةكيـــةوة ثـــريؤز ِرابردوويةكـــي و 
ثريؤزتر لةهةمووشيان بةســـتونةتةوة،
مةرجي بَي خؤشةويستييةكي كة دايكة
دايك لةدةستداني كةواتة ،

َ
مندال بؤ هةية

لةدةستداني ثريؤزي، لةدةستداني واتة
هيض نةتوانرَيـــت كـــة خؤشةويســـتي، 
لةبةردةم دروســـت بكرَيت بةربةســـتَيك
بةربةســـتَيك هيض كةواتة دايكدا، مردني

مردن. بؤ نيية
خةمؤكي هةســـتي بووني دروســـت
بووني دروســـت واتة تةنياييةوة بةهؤي
مرؤظدا. لةدةرووني وَيرانكاري هةســـتي
ي

َ
لةهةول زانســـتةكان و هةمـــوو ئايـــني

دةروونـــي ئاسايشـــي دابينكردنـــي
لةبواري زانســـتدا وةك ضؤن مرؤظـــدان
و لةتـــرس دووركةوتنـــةوة ِرَيطاكانـــي
دةكرَيت دياري دةروونييةكان ثشـــَيوية
بوونةوةو نزيك لةِرَيي لةئايينةكانيشـــدا
ئارامي طةورة خواي بؤ خؤشةويســـتي
دياري مـــرؤظ دةرووني و ئاســـوودةيي
و فةلســـةَّـ زانســـتة لةِرَيي دةكرَيـــت،
ي كةم

َ
هةول ياســـا سرووشتييةكانيشةوة

بؤ دراوة ترس بةرطةطرتنـــي كردنةوةو
مرؤظ، ئةوةي ذياني ئاسايي كردنةوةي
مرؤظة لةئةنجامي بـــاوةِري دةمينيتةوة

ترس. بؤ تَيطةيشتني
ئاطادارمان طوارديني ِرؤمانؤ هةروةها
ضوون

َ
بةســـاال ثرؤســـةي كة دةكاتةوة

و لةكاركةوتـــن و وةســـتان مانـــاي 
ئةوةش ماناي مرؤظ نيية و ثةككةوتةي
بني ضاالك طةنجَيك وةك بتوانَيـــن نييـــة
لةنَيوان بةجَيبكةين، جَي وئةركةكانمان
تَيطةيشتن هاوسةنطي قؤناغةدا دوو ئةم
لةثرييدا بةئاطـــاكان كـــة

َ
خةل كة هةية 

ثريي ثَييواية هةروةها ثَيدةكةن، دةركي
بوونةوةي كةم فسيؤلؤذييةوة لةِروانطةي
مردنيشةوة لةِروانطةي جةستةية، تواناي
ة

َ
خةيال

َ
لةطةل خؤطونجاندن بؤ دانة

َ
هةول

ميتافيزيكيةكان.

سةرضاوةكان:
Nobert Erlemeier - Alernpsy-

chologie
Usula lehr - Psychologie des 

Alters
Gabrela Junker - Spiegelspe-

zial
jens baum -kein Angst vor 

morgen
Fritz Reiman - Grundform der 

Angst 
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لةبِريارةكانيـــان بـــري زَور ئةوانـــةي
هةية زَورتريان دةماخي خانةي دةكةنةوة

لةبةشيثَيشةوةيدةماخياندا.
تَيبيني بةريتاني لةزاناياني َيك

َ
كؤمةل

يان هةمةضةشـــنةي كة كـــرد ئةوةيـــان
دةبةستَيت ثشت دةماخ قةبارةي جياوازي
سةبارةت كةسةكان زَوري بةبريكردنةوةي
لةتوَيذينةوةيةكـــي بةبِريارةكانيـــان،
ئةوانةي كرد ئاشـــكرا بةرفراواندا ئةوةيان
دةربـــارةي ذيانيان دةكةنةوة زَور بـــري
دةماخياندا ثَيشةوةي لةبةشـــي دةشَيت

هةبَيت. زياتر خانةي
بريةوةرييةكي كةســـانة جَورة ئـــةم
تووشـــي لةوانةشـــة هةية، الوازتريـــان
ئةندامي فلَيمينط ســـتيظن بنب. خةمَوكي
سةرثةرشـــتي كة لةندةن زانكَوي تيمي
وتي:» واي دةكرد، تيمي توَيذينةوةكةي
ياريدا لةبةرنامةيةكي كة ثَيش ضـــاو بَينة
ببَي دةيةوَيت كَي بةرنامةي وةك بةشداري
نيت، نيا

َ
لةوةآلمةكةت دل تَوش و بةمليَونةر

بةكاربهَينيت زانيارية دةتوانيئةو كاتة ئةو
بَو دةكةي لةجةماوةر يارمةتي داواي كـــة

يارمةتيدانت».
ديكةية، تيمَيكي كة لةنـــدةن طروثي
كةســـي دوو و لةســـي كرد ثرســـياريان
ئةو بِرياري طـــران بدةن، خَوبةخـــش كة
وَينةي دوو سةيري بوو ثَيويست كةسانة
َين

َ
بل و بكةن ِرةساســـي و ِرةش لَيكضووي

هةروةها ِروونرتيهةية، ةي
َ
ثةل كامةيان كة

لةوةآلمةكانيان ضةند تا َين
َ
بل بوو ثَيويست

ئامادة كة ثَيكةوة  دوو وَينةية نيان، ئةو
َ
دل

بكةنةوة نيـــاي
َ
بوو دل بَوئـــةوة كرابوون

نةزانن وا كةســـانة كة هيض كةســـَيك لةو
تاقيكردنةوةيةدا، لةم دةكرَيـــت جياوازي
نَيوان زةحمـــةت بوو جياوازي هةرضةندة

ة
َ
ثةل لةِرووي دياري بكرَيت وَينةية دوو ئةو

ِروونةكانيانةوة.
لةوةآلمةكانيان نيا بوون

َ
دل زَور ئةوانةي

هةبوو زَورتـــر دةماخيان ئـــةوة خانـــةي
ناسراوة كة دةماخدا ثَيشـــةوةي لةبةشي
دةرةوةي ضيني ثَيشـــةوةي بةبةشـــي
ئةم .anterior prefrontal cortex دةماخ
نةخَوشي بةزَور ثةيوةندي دةماخ بةشةي
نةخَوشي وةك هةية، دةماخةوة و مَيشك
ئةوةيان ثَيشوو ينةوةكاني

َ
لَيكَول ئؤتيزم.

دةماخ ئةم بةشةي كة ضَون دةرخستووة
بِريار كـــي

َ
خةل كاتةي لـــةو ئيش دةكات

دةدةن.
ينةوة

َ
لَيكَول يةكةم ينةوةية

َ
لَيكَول ئةم

جةستةيي جياوازي ثيشانيدةدات كة بوو
بةشةي بةو سةبارةت كدا

َ
خةل لةنَيوان هةية

جياوازيانةش ثةيوةندي ئـــةم دةماخيان،
بري ك

َ
خةل ضةندَيـــك تا كة بـــةوةوة هةية

دةكةنةوةلةبِريارةكانيان.
زانياري خوازن كة توَيذةرةكان ئاواتة
نَيوان جياوازيانةي ئـــةم دةربارةي زياتر
كةسانة ئةو ضونكة يارمةتي بزانن، ك

َ
خةل

د. هةية، دةروونيان نةخَوشـــي كة دةدات
دةمارو زانستي لةثةيمانطاي

َ
وةيل ريمَون

َيت:»من
َ
دةل بةزانكَوي لةندةن سةر مَيشك

زَور كاريطةرييةكي جياوازيانة ئةم ثَيمواية
نةخَوشانةينةخَوشي ئةو بَو طرنطيانهةية
ورد لةوانةشـــة زَور كة هةية دةروونيـــان

نةبنةوةلةنةخَوشييةكةيخَويان».
بريكردنـــةوة زَور بَيـــت هةرضَونَيـــك
نيية، باش زَور دةربـــارةي بريوِراكانـــت
ستريلينط، لةزانكَوي دةروونناسي زاناي
كةس هةندَيك َيت:

َ
دةل َووةي

َ
ئال د.تراســـي

هةيـــةو بريكردنةوةيـــان زَور ئـــارةزووي
داني

َ
سةرهةل ئةطةري دةبَيتةهَوي ئةمةش

كةس بةشـــداريان زياد لةهةزار خةمَوكي.
ينةوةيكينةتةوةييداسةبارةت

َ
كردلةلَيكَول

ئيشـــكةر  نَيوان بريةوةري بةثةيوةنـــدي
تةندروســـتي 

َ
working memory لةطةل

بريةوةري .mental health هَوشةوة بريو
هَينانةوة بؤ تواناي مرؤظ واتة ئيشـــكةر
كةمدا، لةماوةيةكي زانياري هةندَيك يادي
بري لةو زانياريانة كاتةي كة لةو تةنيا بةآلم
ئةنجامداني خةريكي كة كاتَيك دةكةيتةوة

 ئةو زانياريانةدا.
َ

لةطةل شتَيكي
دةبوايـــة زانياريةكت تَو بـــَو نموونة،
شـــَيوةو لةكوَي دةربارةي كة بطرتاية

َ
هةل

هةروةها وةآلمي بينيوة، ِرةنطي شتَيكت
و ِرةنط ئةو كة بدةيتةوة ثرسيارانةش ئةو
َووةي ئةوةشي

َ
ئال د. دةضن. شَيوانة لةضي

بكةم وةســـفي ئةمة دةكةم حةز وت:»من
ِرةنطاوِرةنطي كاغةزَيكـــي ثارضـــة وةك 

دةماخ». بضووكي
ئةوانةي بريةوةريئيشكةريانالوازترة
بري تواناي تةنيا ثانزةيان بؤ دة لةسةدا كة
بري ئةوة زَور شـــتيان هةية دوو كردنةوةي
و بةزَوري شـــتةكان دةربارةي دةكةنةوة
خةمبارو كـــة دةكةنةوة شـــتانة بري لةو

بَيتاقةتياندةكات.
ينةوةكانيان

َ
هةردووطرووثةكةشلَيكَول

زانستي ي 
َ
لةفيســـتيظال كرد ثَيشـــكةش

2010 ئةنجامدرا 
َ

ئةمســـال كة بةريتانيـــا
لةزانكَويئاستَون لةشاريبريمينطهام.

سةرضاوة
www.bbc.com/sceinceandenvi-

ronmentnews
لةئينطليزييةوة:خاليدغةفار

xxafar@gmail.com

بةزَوري نةك م
َ

بريكردنةوة شتَيكي باشة، بةال
ئالكَوك كةيت
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لةبريكردنـــةوة بةشـــَيكة
َ

خةيـــال
ي

َ
خةيال بذي،

َ
خةيال بَي ناتوانَيـــت مرؤظ

مرؤظ ي
َ
لةخةيال بةشـــَيكة  سَيكســـيش

لَيبطريَيت ِرَيطـــةي ناتوانرَيت و زؤرجـــار
كةسة خؤيشي ويستي، تةنانةت ئةطةر ئةو
ثشَيويية ضارةسةركردني بؤ هةندَيجاريش
ثزيشـــكي ثياودا و لةذن سَيكســـييةكان
ي

َ
لةنةخؤشدةكاتخةيال داوا ضارةسةركار

وَينا بكات، خؤيدا لةبريكردنةوةي سَيكسي
ضي بَيت، سَيكسي ي

َ
خةيال كةواتة دةبَيت

ئايا لةوةي هةية طومانييان زؤركةســـيش
سروشتيية سَيكســـييانةيان ة

َ
ئةو خةيال

ثةيوةنديياندا لةكاتي ئةطةر ئاسايية يان
نة

َ
خةياال ئـــةو هاوبةشـــةكانييان

َ
لةطةل

مي
َ
وةال بابةتةدا لـــةم لةوانةية بكةنةوة؟

ي
َ
خةيال دةربارةي خؤت ثرســـيارةكاني

سَيكسيبدؤزيتةوة.
خةوي زيندة يان سَيكســـي ي

َ
خةيال

خؤويستانةية ئاوةزي كردارَيكي سَيكسي
لةشَيوةي سَيكسي بريؤكةي كةسة ئةو كة
ي

َ
خةيال دَينَيتة سَيكسيدا كاري يان ِرووداو

سَيكسييةوة لةِرووي بةهؤيةوة و خؤيةوة
دةوروذَيت. زياتر

لةسةر سَيكس م
َ
وةال و ثرسيار

    د. فةوزية
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هةميشة نيية مةرج سَيكسي ي
َ
خةيل

زةمينةي بكاتلةسةر خاوةنةكةيئارةزوو
تةنيا م لةوانةية

َ
بكات، بةال واقيع جَيبةجَيي

لَيوةربطرَيت، ضَيذي
َ

بةخةيـــال خؤي هةر
ئةو كردني جَيبةجـــَي تةنانـــةت زؤرجار
زؤر هاتنةدييـــان لةواقيعدا يان نة

َ
خةياال

دةطرَيت يان ِرةتيدةكاتةوة. بةدوور
ي سَيكسيزوربةيكات بريؤكةي

َ
خةيال

هيض كةســـَيك الي خاوةنةكةي و تايبةتني
يسَيكسيِرةفتارَيكي

َ
خةيال ناياندركَينَيت.

كة كنزي ِراثؤرتةكاني بةثَيي و باوة مرؤيي
سَيكسؤلؤذيية، بواري جيهاني توَيذةرَيكي
لةسةدا و ثياوان ضواري هةشـــتاو لةسةدا
سَيكسييان ي

َ
خةيال ذنان حةوتي و شةست

سايكؤلؤذييةكانيش جةخت هةية، ِراثؤرتة
كاريطةري لةذَير كضـــان دةكةنةوة لـــةوة
تواناوة بةثـــةِري بةطوناه كردن َهةســـت
خةيال لةثَيداطري خؤيـــان دةدةن

َ
هةول

بطرن. بةدوور سَيكسييةكانيان
لةمرؤظدا سَيكســي خةياَلــي - بؤضــي

بَالوة؟ يان هةية
ئةو نيية سَيكسي باوة، مةرج ي

َ
خةيال

بطرَيتةوة، ثياو ِرةطـــةزي تةنيا نة
َ
خةياال

ي
َ
خةيال ثياو شَيوةي هةمان ذنيش ضونكة

سَيكسي ي
َ
خةيال هةروةها هةية. سَيكسي

ِروونادات، دياريكراودا لةتةمةنَيكـــي تةنيا
هاوشَيوةي ثضووك تةمةن كةساني كو

َ
بةل

سَيكسييان ي
َ
طةورة خةيال تةمةن كةساني

و فَيربوون بةئاســـتي نيية هةية، بةنـــد
يةتي

َ
كؤمةال بةضينَيكي يـــان خوَيندنةوة

تياداية، نهَيني مةسةلةيةكة دياريكراوةوة.
كةســـَيك هيض هةية، خؤي تايبةتمةندي
تؤ سَيكســـي ي

َ
َيت خةيال

َ
بل ثَيت ناتوانَيت

ةكانت،
َ
لةسةر خةيال سزات بدات يان ضيية

ئةو كةسة ئةوةية دةكرَيت كة تةنيا شت
لَيثرسينةوةي و بدات خؤي خؤي ســـزاي
ةسَيكسييانةي

َ
خؤيبكاتلةسةرئةوخةيال

هةيةتي. كة
دةشَيت سَيكســـي لةتَيربووني زؤرَيك

ِرووبدات، سَيكســـييةوة ي 
َ
خةيال بةهؤي

سَيكسي لةِرَيي زؤرَيكيش لةشكستهَيناني
ذياني كو

َ
بةل دةكرَيت، ضارةسةر ةوة

َ
خةيال

بةبووني دةشـــَيت ِراستةقينة سَيكســـي
بَيت. باشرت سَيكسي ي

َ
خةيال

بواري سَيكس ئَيمةي ضارةسةركاراني
بةرينو بةئامِرازَيكي

َ
بؤ خةيال دةشَيتثةنا

زؤرَيك ضارةســـةركردني بؤ دابنَيني كاراي
ي

َ
لةكَيشةوطريوطرفتةسَيكسييةكان، خةيال

جياوازة و تايبةتي مةسةلةيةكي سَيكسي
لةدنيادا و ديكة مرؤظَيكي بؤ لةمرؤظَيكةوة
سَيكسييان ي

َ
هةمان خةيال نيية كةس دوو

فيلمَيكة بةثَيي
َ

خةيـــال ضونكة هةبَيت،
ئةو ثَيكهاتـــةي دةرووني و ثَيداويســـتي
لةبةرئةوةي دةكرَيت، دروست خؤي كةسة
دوو بضن، كةواتة لةيةكرتي نيية دووكةس

نيية. ضوونييةكيش ي
َ
خةيال

سَيكسييةكان خةياَلة بةناوبانطرتين -
ضني؟ لةثياودان

بةناوبانطرتين خـــوارةوة ئةمانـــةي
لةمَيشكي ثياودا كة ة سَيكسييةكانن

َ
خةيال

دةسوِرَينةوة:
ثةيوةندييةكي دةربارةي

َ
1. خةيـــال

يان ِرابردوو، هاوسةرَيتييةكي لةثَيشينة،
لَيي بووة. حةزي لةِرابردوودا كضَيك كة

ديكة، لةذنَيكي كردنـــةوة
َ

2. خةيال
ئةو ثَيشووي هاوسةري ذنة ئةو دةشـــَيت
بؤنموونة بَيت يدا

َ
لةطةل يـــان بَيت، ثياوة

لةذنَيكي  كردنةوة
َ

يان خةيال هاوكاريبَيت،
يان بةناوبانط، يان طؤرانيبَيذَيك ئةكتةري

هتد. بَيذةر...
لةدةمةوة ســـَيكس لةبةرئةوةي   .3
هةميشة م

َ
بةال خواســـرتاوة، َشـــَيوازَيكي

خةيال ثياو دةشـــَيت نابَيت، دةستةبةر
سَيكســـة جؤرة ئةو كة بكاتةوة لةخؤي

دةكات. بؤي ذنَيك يان ذنَيك بؤ دةكات
لةبواري بياني ينةوةيةكـــي

َ
4. لَيكؤل

55%ي لة كـــة ئاشـــكراي دةكات َئاماردا
لةطةل هةية سَيكســـييان ي

َ
خةيال ثياوان

لةيةك كاتدا. زياتر ذن يان دوو
كردني لةضاودَيري كردنةوة

َ
خةيال .5

دةكةن، سَيكس كة كاتَيك ديكة كةساني
ديكة كة لةكةســـاني كردنةوة

َ
يان خةيال

دةكات. سَيكس دةبينن ةكة
َ
خةيال خاوةن

دةست كاتَيك لةذن كردنةوة
َ

خةيال .6
يان دةبات كـــة دةزانَيت بؤ ئةندامةكةي

نازانَيت ضاودَيري دةكرَيت.
ثياو لـــةوةي كردنـــةوة

َ
7. خةيـــال

ديكةدا ثياوَيكي
َ

لةطـــةل خؤي دةبينَيت
مَي يان نَير ي

َ
ِرؤل خؤي كة دةكات سَيكس

دةبينَيت.
خؤي ثياو تيايـــدا كة َيـــك

َ
8. خةيال

بةشَيوةيةك و دةكات ســـَيكس دةبينَيت
ئةشكةنجة و لةشـــَيوةكان بةسرتاوةتةوة
بةستؤتةوة كةسَيكي خؤي يان دةدرَيت،
37%ي نزيكةي دةدات، و ئةشـــكةنجةي

هةية. ةيان
َ
خةيال ئةم ثياوان

ئيغتيساب ذنَيك ثياو كة َيك
َ
خةيال .9

دةكرَيت. ئيغتيساب خؤي يان دةكات،
نة

َ
خةياال لـــةم هةر جؤرَيك بَيطومـــان

هؤكاري و طشـــتي هـــؤكاري دةروونـــي
بؤ لةثياوَيكةوة كة هةية تايبةتي دةرووني

دةطؤِرَيت. ديكة ثياوَيكي
نة

َ
خةياال جؤرة ئةم دةبينني هةروةها

مرؤظ م
َ
بةال خؤرئاوايي، بةثياوي تايبةتة

و لةوانةية بَيت شوَينَيك مرؤظة لةهةر هةر
هةبَيت ةكاندا

َ
كةمَيكجياوازيلةخةيال تةنيا

تي.
َ
خؤرهةال و خؤرئاوايي ثياوي لةنَيوان

سَيكسييةكاني خةياَلة بةناوبانطرتين -
كامانةن؟ ذن

ـــة
َ
خةيال بةناوبانطرتيـــن ئةمانـــة

ذنـــدا لةمَيشـــكي كـــة سَيكســـييةكانن
دةسوِرَينةوة:

ذياني هاوبةشي دةربارةي
َ

خةيال .1
خؤشـــةكاني ثَيكةوة كة ساتة ئَيستاي،

خؤي. ي
َ
خةيال دةهَينَيتةوة َبوونييان

لةطةل سَيكس تيايدا كة َيك
َ
خةيال .2

هاوســـةرةكةي كة دةكات ديكة ثياوَيكي



45 سةردةم 35زانستى

يان طؤرانيبَيذ يـــان ئةكتةر، خؤي نيية،
لةشَيوةكان بةشَيوةيةك ثَيشرت كة كةسَيك

بووة. لةذيانيدا
سَيكسييان ي

َ
خةيال لةذنان هةندَيك .3

نيية ئةو مةرج ديكةدا، ذني
َ

لةطـــةل هةية
م

َ
بةال هةبَيت، هؤمؤسَيكسوالي حةزي ذنة

بوونَيكي سةرسام يان تةنيا ئةوة دةشَيت
َيكى

َ
بؤ خةيال ذنة بةرامبةر ئةو بَيت  ي

َ
ئةقل

بسَينَيت. ثةرة سَيكسي
زؤرجـــار ذن سَيكســـي ـــي

َ
4. خةيال

دةكات حةز كة نوَيية بابةتَيكي بةرامبةر
بكات، ئةزمووني واقيع زةمينةي لةســـةر
يان يـــان ترس بةهؤي شـــةرم لةوانةيـــة
لةواقيعدا ـــةوة 

َ
خةيال ئـــةو نةطوونجاني

سَيكسي كردني ئارةزوو بؤنموونة نةكرَيت،
بينيني بؤ كردن يان ئـــارةزوو تووندوتيذ

لةشفرؤش...هتد. ي
َ
ِرؤل

ذن تيايدا ي سَيكســـي كـــة
َ
5. خةيال

لةاليةن ثياوةوة طةمةبازي لةِرَيي دةمةوة
هةســـتييارةكاني و تايبةت بؤ شـــوَينة
زؤربةي ضونكة باوة، ة

َ
خةيال ئةم دةكرَيت،

جؤرة سَيكســـة ئةم حةز ناكةن ثيـــاوان
ناوضةيةي ئـــةو بةرامبةر ذنيش و بكـــةن
و بةتةِريـــش بةطشـــتي زؤر هةســـتيارة

بةتايبةتي.
يةكَيكة ِرؤمانسي سَيكسي ي

َ
خةيال .6

ئامارة ذن، ســـةرةكييةكاني ـــة
َ
لةخةيال

80%ي نزيكةي دةدةن ئاماذة بيانييةكان
هةية ِرؤمانسييان سَيكســـي ي

َ
خةيال ذنان

خؤشةويســـتي ناو كةوتنة كة بناغةكةي
لةثلةبةندي جؤرَيـــك هةروةها ثياوَيكـــة،
ثاشـــان لةدراما بِرَيك و هةية ســـؤزداري
ثَيدةكات دةست دوورودرَيذ طةمةبازييةكي
َينن

َ
دةنال لةذنان زؤرَيك سَيكس، دةطاتة تا

لةثةيوةندي ِرؤمانســـييةت كةمي بةهؤي
ـــة

َ
خةيال سَيكســـيدا لةبةرئـــةوة ئـــةم

بؤيان. قةرةبوويةكي باشة
خؤي ذنان باوي ديكةي َيكي

َ
خةيال .7

ناتوانن ثياوان ذنَيكة كة ييةوة
َ
خةيال دَيتة
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ئةم هةروةها بكةن، فريوداني ستي
َ
بةرهةل

ذن كة داية
َ
لةطةل لةدراماي بِرَيك ةش

َ
خةيال

دةتوانن ثياوان بةئةستةم دةكات هةست
لةخؤشةويســـتي زؤرَيك  بؤية  بيوروذَينن
و دةردةبِرن بـــؤ و بِرَيك لةشـــةبةقييةتي
و دةكةن ئاشكرا بؤ خؤياني خؤشةويستي
و فريوداني ستي

َ
بةرهةل ناتوانن َين

َ
دةل ثَيي

سةرنجِراكَيشاني بكةن. جواني و
كردن  كردنةوة لةســـَيكس

َ
8. خةيال

يةكَيكة ئةمة نايناسَيت، كة ثياوَيكدا
َ

لةطةل
ة

َ
خةيال ئةم ذن، سَيكسييةكاني ة

َ
لةخةيال

بؤ تياية ذنـــي تةواوي ثَيداويســـتييةكي
دا

َ
لةطةل سَيكسي كة ثياوةش ئةو سَيكس،

ي
َ
لةخةيال ِرووخساري نيية، ناسراو دةكات

تةنانةت هةست و وَيناكراوة ذنةكة خؤيدا
ئةو ثياوة ئةو يـــدا،

َ
بةطوناه ناكات لةطةل

سَيكسي دةكات بةزؤر لةدواوة ناضار ذنة
دةكات لةذن ناضاريية وا بكات، ئةم دا

َ
لةطةل

بَيتةوة. كةم بةطوناه لةالي كردن هةست
ذناندا، كةمي ذمارةيةكي ي

َ
لةخةيال .9

دةفرؤشَيت، ســـَيكس دةبينَيت ذن خؤي
و ديكة وةردةطرَيت شـــتي يان ثارة واتة

بةثياو سَيكس خزمةتطوزاري لةبةرامبةر
ئةم بفرؤشـــَيت، بةذنـــى يـــان لةوانةية
ئةو بطةيةنَيت نيية ئـــةوة ـــة مةرج

َ
خةيال

م
َ
بةال سَيكســـةية، جؤرة لةو حةزي ذنـــة

دةخوازَيت كة بَيت ئةوة بةهؤي دةشَيت
بدات ثارةش بةشَيوةيةك بَيت خواسرتاو
ئارةزوو بَيت، يان لةوانةية تا خواســـرتاو
بَيت ت

َ
دةسةال خاوةن و بةهَيز بكات خؤي

بةهؤي دةشَيت سَيكسدا يان لةبةخشيني
بَيت. ديكةوة هؤكاري

هةموو و ن
َ
خةيال تةنيا ئةمانة هةموو

دةروونـــي تايبةت هـــؤكاري ذنَيكيـــش
سَيكســـييةكاني ة

َ
خةيال بؤ هةية بةخؤي

ثَيدان ئاماذةمان كـــة نةش
َ
خةياال و ئـــةو

ذني سَيكسي ي
َ
خةيال بةسروشتي تايبةتن

نيية جياوازيشـــي زؤر م
َ
بةال خؤرئاوايي،

ئَيمةدا.
َ

لةطةل
بايــةخ بةمةبةســت - بؤضــي مــرؤظ

دةدات؟ سَيكسي خةياَلي بةمةسةلةي
ي

َ
َينيخةيال

َ
لةسةرةتاداثَيويستةئةوةبل

يان بةئةنقةستة ِرةفتارَيكي خؤي سَيكسي
زؤرجاريش ناضاريية، م

َ
بةال بةمةبةســـتة،

دةبينَيتةوة بؤ خؤي مرؤظ بةو مانايـــةي
ناتوانَيت و هاندراوة سَيكسيية ة

َ
خةيال ئةو

سَيكسيية ة
َ
خةيال ئةو بطرَيت لةخؤي ِرَيطة

ِرةفتارَيكي مَيشـــكييةوة، هةموو نةيةتة
ئةنجامـــي دةدات مـــرؤظ سَيكســـي كة
و دةكات تايبةتي بؤ دةستةبةر تَيربووني
كةسة ئةو تايبةتي لةثَيداويستي طوزارشت

دةكات.
ِرةفتارَيكي لةهةموو سَيكسي ي

َ
خةيال

و ئةنجامدةدرَيت زياتـــر ديكة سَيكســـي
ئةو بؤ تَيربـــوون لةهةموويـــان زياتريش
دةهَينَيتةدي، دةكات ثراكتيزةي كةسةي
هاندةرن بؤ ثَيداويستيانةي و لةو تَيربوون

وةك: سَيكسي، ي
َ
خةيال

هؤكارَيكي دةشَيت سَيكسي ي
َ
خةيال *

دةنَيني يان ئةوةي نـــاوي بَيت بةرطـــري
ميكانيزميبةرطري دذي هةندَيكطريوطرفت
مرؤظدا بةسةر كة ِرؤذانة ذياني و ثشـــَيوي
خؤيية ضارةســـةرَيكي بةو مانايةي دَين،
هَيور كةسة و ثةشؤكاني ئةو ةِراوكَي

َ
دل و

ديكةي كَيشانةي ئةو بةرامبةر دةكاتةوة
ذياني.
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دةشـــَيت سَيكســـي ـــي
َ
خةيال  *

وةك كة كةسةي ببةخشـــَيت بةو تَيربوون
لةواقيعـــدا دةرناكةوَيت خؤي هةقيقةتي
دةمامكراوي دةرةكي كةسَيتييةكي واتة
لةواقيعدا دةردةكةوَيت ئةوةي كة و هةية
خؤي نيية، ِراستةقينةي ثَيوةي كةسَيتي
ي

َ
ِرؤل دةكات ناضاري ِرؤذانةي ذياني م

َ
بةال

ببينَيت. كةسَيتيية ئةو
ي خؤراكدةر

َ
سَيكســـي ِرؤل ي

َ
* خةيال

هةندَيـــك لةئةزموونـــة و ِرَيككـــةرةوةي
سَيكسيية ِراستةقينةكاندةبينَيت لةذياني

مرؤظدا.
يسَيكسيدةشَيتتَيربوونَيكي

َ
*خةيال

كة ةتةدا
َ
حال لةو ببةخشـــَيت ِراستةقينة

لةو يان نيية ئامادةبووني ذيان هاوبةشي
بَيت هؤكارَيكةوة هـــةر بةهؤي ةتةدا

َ
حال

ذيان هاوبةشي نةخؤشي يان طةشت وةك
ي

َ
ِرؤل تا كةسةدا ئةو لةذياني نيية ئامادة

هاوبةشـــةدا  ئةو
َ

لةطةل خؤي سَيكســـي
بكةن. سَيكس لةواقيعدا ثَيكةوة و ببينَيت
ناوضة ئةو دةشَيت سَيكسي ي

َ
خةيال *

تيايدا مرؤظ ئارةزووة تايبةتيية بَيت كة
دةكاتةوة،

َ
بةتال تيايدا نةخواسرتاوةكاني

لةبةردةم ِرَيطر ببَيتة دةشَيت ِرةفتارة ئةم
يان نةخواسرتاو سَيكسي ِرةفتاري ِرووداني

واقيع. زةمينةي لةسةر مةترسيدار
دةشـــَيت سَيكســـي ـــي

َ
خةيال  *

ثةيوةندي بؤ بَيت باش ئامادةكارييةكـــي
واية طةمةبازي لَيرةدا وةك كة سَيكســـي،
طةمةبـــازي دةبينَيت لةوةدا كة ي

َ
يان ِرؤل

و باشرت هاوسةران نَيوان سَيكســـي ذياني
دةكات. دروسترت

لةخةياَلة باس لةهاوِرَيكانمة - طوَيــم
خةياَلي من بةَالم دةكةن، سَيكسييةكانييان
سي ساَلةو لةذياني و تةمةنم سَيكسييم نيية
من ئايا ئاســوودةم، ثيشــةييدا خَيزانــي و

نا؟ سروشتيم يان
بَيطومانتؤسروشتيتوتةنياكةسيش
سَيكسييان ي

َ
خةيال هةن كةس زؤر نيت،

هيض زياني شَيوةيةك بةهيض و ئةمةش نيية
سَيكسييان ي

َ
خةيال كة كةسانةي ئةو نيية،

بووني ِرووداني يان بـــؤ هةية هؤكار هةية
ديكةش زؤر كةســـي و نة، تؤ

َ
خةياال ئةو

دةبنةهؤي كة نيية هؤكارانةتان ئةو هةن
زؤر ئةمةش و سَيكســـييانة ة

َ
ئـــةو خةيال

بةئارامي تؤ لةكاتَيكدا بةتايبةتي ئاسايية
هةست و دةبةيتةسةر ذيان ئاسوودةيي َو
لةطةل دةكةيـــت سَيكســـي بةتَيربووني
ئاييني بةربةســـتَيكي لةوانةية ذنةكةتدا،
سَيكسي َيكي

َ
خةيال هةر كة هةبَيت بةهَيز

سروشتيت و تؤ زؤر ئاسايي بكوذَينَيتةوة.
ي

َ
خةيال مرؤظَيـــك و مـــةرج نييـــة هةموو

سَيكسيهةبَيت.
دةكةم سَيكس ذنةكةمدا لةطةَل كاتَيك -
ذناني ديكةدا هةية لةطةَل خةياَلي سَيكسيم
بةَالم ناشتوانم دةكةم، بؤيةهةستبةطووناه

بةرهةَلستيبكةم؟
ئةو هةست كردن بةطووناهة َهؤكاري
بةخةيال كةسة ئةو كة دةطةِرَيتةوة بؤئةوة
كة دةكات ديكة كةسَيكي

َ
لةطةل سَيكس

هاوبةشةكةي خؤي نيية، ئةم جؤرةهةست
ضونكة ضاوةِروانكراوة، بةطووناهة كردن
هةست وا دةكاتةوة

َ
خةيال ئةو كةســـةي

كة دةكات لةو هاوبةشـــةي غةش دةكات
دا

َ
لةطةل لةو كاتةدا سَيكســـي بةِراســـتي

ِرةفتارة ئةم ئاينييش هةروةهـــا دةكات،
سَيكســـي ي

َ
خةيال م

َ
بةال ِرةتدةكاتـــةوة،

ئةو دةشـــَيت و بَيت ناضـــاري لةوانةيـــة
بةو ي سَيكسي دةكاتةوة

َ
خةيال كةســـةي

كةموكوِريية ئـــةو قةرةبووي ـــةي
َ
خةيال

وةك هةية واقيعـــدا لةذياني بكاتـــةوة كة
لةذنَيكي سَيكسي ي

َ
خةيال ثياو بؤنموونة

لةبةرئةوةي دةكاتةوة، شـــةنط شؤخ و
لةوانةية لَيـــرةدا ةوة،

َ
قةل خؤي ذنةكةي

بةواقيعي لةوةي بَيت ة باشـــرت
َ
خةيال َئةم

لةطةل ثةيوةندي و بهَينَيت لةذنةكةي واز
وا م

َ
بةال ببةســـتَيت، باريكةلةدا ذنَيكـــي

بخاتة تةركيز مرؤظ دروســـترتة و باشرت

كاتةدا سَيكسي لةو كةســـةي ســـةر ئةو
بَيت باشرت وا لةوانةشـــة دةكات، دا

َ
لةطةل

زةمينةي لةسةر ِراستةقينةية كَيشة ئةو
يان لةتؤ كـــة بكرَيت واقيـــع ضارةســـةر
ثةنابردن لةجياتي هةية لةهاوبةشةكةتدا
كردن سَيكس لةكاتي سَيكسي ي

َ
خةيال بؤ

هاوبةشةكةت.
َ

لةطةل
ســوودي خةياَلي سَيكســي - تــا ضةند
سَيكسييةكاني لةضارةسةركردني كَيشة هةية

هاوسةران؟ نَيوان
مةســـةلةيةكة سَيكســـي  ـــي

َ
خةيال

ئامِرازَيـــك وةك كاتَيـــك زؤر هةســـتيارة
كَيشـــةكـــاني لـــــةضارةســـةركردني
بةكاردةهَينرَيت لةسَيكس، دووركةوتنةوة

تييةكاندا.
َ
طةخؤرهةال

َ
بةتايبةتيلةكؤمةل

هيض لةخؤرئاوا ي
َ
خةيال ضارةســـةري

ئةو ئةوةي ماددةي لةبـــةردةم نيية ِرَيطر
ثياوةكة بَيتلةذنو ةسَيكسييةدوور

َ
خةيال

ذنةكة طونجاندني ئاستي ئةمة خؤيانةوة،
دةكات، ديـــاري  هاوســـةرةكةيدا

َ
لةطةل

لةبريكردنـــةوةي مةســـةلةكة بَيطومـــان
بةشـــَيوازَيكي تيدا

َ
خؤرهةال و ئيســـالمي

تايبةتي بـــةِراي دادةنرَيت، نائةخالقـــي
ثشتي كردني

َ
لةثال شَيوازة ئةم زانستي من،

ذن غةيري سَيكســـي غةيري واتة ي
َ
خةيال

ئةوةندةي ثةيوةندي خؤيـــان و ثياوةكة
قةيران تووشي هاوســـةرة ئةو دوو نَيوان
بريؤكةي ناكات، بةهَيزي ئةوةندة دةكات
ديكة كةسَيكي

َ
لةطةل سَيكســـي ي

َ
خةيال

وةك كو
َ
بةل دةكات، سةرســـاميم تووشي

ببَيتة دةشَيت ي واية يان
َ
خةيال خيانةتَيكي

زةمينةي واقيع. سةر تؤوَيك بؤ
بؤ ي

َ
خةيال ضارةسةري كاتَيك خؤم من

لةوةي بةئاطام بةكاردةهَينم نةخؤشةكانم
بَيت ذيان هاوبةشي هةمان

َ
خةيال ماددةي

ثياو. و لةذن هةريةك بؤ
بةكارهَيناني لةِرَيي ضارةســـةركردن
ةوة دةبَيت جؤنسؤن» و «ماسرت َشَيوازي
لةطةل ضارةسةرةن ئةم ثَيشةنطي دوو كة
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سةنطاندني
َ
هةندَيكهةموار كردنبةثَيي هةل

طةيئيسالمي،
َ
ثيشةييخؤموبةثَييكؤمةل

هةريةكةيان تايبةتـــي بةثَيي سروشـــتي
بةجيا، واتة ضارةسةرسازَيكي ثياو لةسةر
ِرادةهَينرَيت سَيكســـي ي

َ
خةيال ثرؤطرامي

و ثياوةكة ضارةســـةركردني بةمةبةستي
فَيري سَيكســـي ي

َ
خةيال ثِرؤطرامي منيش

ذنةكةي دةكةم.
ثشـــت ييـــة

َ
خةيال ئـــةم ثرؤطرامـــة

بؤ وَينةيةك بةوَيناكردنـــي دةبةســـتَيت
ئةو كة خاوةني سَيكســـييةي ة

َ
ئةو خةيال

لةئةنجامي يان ثَييةتي، ثَيويستي ةتة
َ
حال

طريمانة وا ةتةكـــةي
َ
لةحال ينـــةوة

َ
لَيكؤل

لةماوةيدة ثَيويستي بةضيية، دةكرَيتكة
نةخؤش دةدرَيت، ئةنجام هةفتة ثانزة بؤ
ةتـــة ئامؤذطاري

َ
حال ئـــةو يـــان خاوةني

وةك سةعات يةك بؤماوةي ِرؤذانة دةكرَيت
نة

َ
خةياال ئةو لةسةر كار ةوة

َ
مال ئةركَيكي

ثاشـــان لةدواي دةووترَيت، ثَيي كة بكات
تةنيا ثِرؤطرامي لةثةيِرةوكردني هةفتة سَي
ي

َ
خةيال بةجيا ثياوةكة و لةذن هةريةك واتة

دووانييان بةرنامةيةكي دةكاتةوة، خؤي
ثشتطريي

َ
لةطةل ثَيكةوة واتة دادةنرَيت بؤ

ي
َ
خةيال ِرَيككةوتني لةبةرنامـــةي كـــردن

ثَيشـــنييارانةي ئةو كردني و جَيبةجـــَي
طةِرانةوةي لةثَينـــاوي دادةنرَيت بؤيـــان
ضارةسةركردني و نَيوانييان ِرؤمانسييةتي
سَيكســـييةي دووركةوتنةوة ةتي

َ
ئةو حال

لَيرةدا بَيطومـــان هةســـتي ثَيدةكـــةن.
دةرةوة بِرؤنة ثَيكةوة دةكرَيت ثَيشنييار
سةرجةم بكةن، طةشت ثَيكةوة بؤنموونة
ئةو بارودؤخي بةثَيي ئةم وردةكارييانـــة

َينرَين.
َ
دةخةمل هاوسةرة دوو

بةرنامـــةي خؤمـــةوة لةئةزموونـــي
كة داِرشت ثياوَيك و ذن ةتي

َ
حال بؤ يم

َ
خةيال

طةشت ثَيكةوة دةكرد ثَيويستي وا تيايدا
ماوةيةك لةدواي ديكة، تَيكي

َ
بؤ وال بكةن

خوَين سوِري سةرلةنوَي لةضارةسةركردن
بةرنامةكة طةِرايةوة، سَيكسييان ذياني بؤ

ثشت كة دادةِرَيذرَيت بةجؤرَيك لةبناغةدا
ئةو كة سَيكسييةي ة

َ
خةيال بةو ببةستَيت

لةجَيبةجَي ئَيمة م
َ
بةال دةيةوَيت، كةســـة

ئةو ضارةسةركردنةكةدا نةخشةي َكردني
كة لةطةل دةطونجَينني بةشَيوةيةك ة

َ
خةيال

بَيت. خؤيدا كةسة ئةو شةرعي هاوبةشي
سَيكســـي ـــي

َ
ينـــةوةي خةيال

َ
لَيكؤل

نيشانة ئةو لةطرنطرتين يةكَيكة لةمرؤظدا
ئةو سَيكســـي كة ناخي ة طرنطانةي

َ
و خال

ي
َ
مرؤظلةِرَييخةيال دةكةن. ئاشكرا كةسة

سَيكسيخؤيةوةدةتوانَيتبطاتةئاستَيكي
ينةوة

َ
لَيكؤل لةوروذاندني سَيكســـي، بةرز

كاركردن ئةزموونةكاني و زانســـتييةكان
سَيكسي ي

َ
دةكةن كة خةيال لةوة جةخت

سَيكســـي ديكةي ضاالكييةكي لةهةموو
يان ئةنجامدةدرَيت مرؤظةوة لةاليةن زياتر
قؤناغةكاني لةهةموو دةكرَيـــت ثراكتيزة
شـــَيوازةكاني لةهةمـــوو و تةمةنيـــدا
كةسة ئةو ئيدي سَيكسيدا، ئاِراستةكردني
بَيت، تاوانبارَيك يان بَيت ئاسايي كةسَيكي
سَيكسي بواري ضارةسةركارَيكي وةك من
ي

َ
خةيال كردني نيشان دةست دةبينم واي

لةدةست طرنطة مةســـةلةيةكي سَيكسي
دةروونييـــةكان نيشـــانة نيشـــانكردني
َبةشَيوةيةكيطشتيونيشانةسَيكسييةكان
لةطةل ةكردن

َ
مامةل تايبةتي، بةشَيوةيةكي

ديكة شتَيكي لةهةموو سَيكسيدا ي
َ
خةيال

لةمةســـةلةي دةبَيت يارمةتيدةر زياتـــر
ضارةسةركردنيدووركةوتنةوةلةئارةزووي

هاوسةراندا. لةنَيوان سَيكسي
ســةير و سَيكســي نامؤ خةياَلي - ئايا
تووشي ئَيمة ئةوة دةطةيةنَيت كة دذةباو يان
بةدةست يان بووين دةرووني نةخؤشــييةكي

دةناَلَينني؟ ثشَيوييةكيسَيكسييةوة
سَيكســـي ي

َ
خةيال وابَيت، نيية مةرج

تةنانةت مـــةرج نيية ـــة و
َ
تةنيـــا خةيال

كةسة ببةخشَيت بةو تَيربووني سَيكسي
ي

َ
خةيال لةِرَيي و تةنيا داهَيناني درامني و
دةكةن. لةخؤيان طوزارشت سَيكسييةوة

ئةو كةسةي شايةني ســـةرنجة م
َ
بةال

ثَيداطرانة بةشَيوةيةكي دةبينَيتةوة خؤي
سَيكسي ي

َ
لةخةيال تايبةتي شـــَيوازَيكي

لةخـــؤي دةكات، بريكردنـــةوةي داطـــري
ةم

َ
خةيال ئةم جـــؤرة بؤضـــي بثرســـَيت:

ثَيويستة؟
ةوئةم ثرسياركردنة

َ
لةوانةيةئةم خةيال

بنَين بةمرؤظةوة
َ

ثال ة
َ
خةيال ئةم دةربارةي

بَيتةوة خؤي ِرووبةِرووي و بناسَيت خؤي تا
كةواتة خؤي شي بكاتةوة، ةتةكةي

َ
حال و

كليالنةي لةو بَيت يةكَيك دةشَيت
َ

خةيال
بني، ئاشـــنا بةخؤمان كـــة بةهؤيـــةوة
دَينة بةناضاري كة نةش

َ
خةياال ئةو لةوانةية

لةبةردةم تا بن بانطَيشتَيك مَيشكمانةوة
خؤمان خـــود-ي و ِرابوةســـتني ئاوَينةدا

ئاشكرا بكةين.
ة بةِراستيئةطةر ئارةزوويةك

َ
خةيال ئةو

بَيـــت يان هةر مرؤظَيك تةنيـــا بَيـــت يان
ثَيويســـتة هةبَيت ديكةي شـــَيوةيةكي
ضونكة بكات، ةِراوكَيمان

َ
دل تووشي ني

َ
نةيةل

َيكة
َ
خةيال تةنيـــا بَيت ئةوة هةرضؤنَيـــك

هيض و سةري خؤماندا و لةناو لةمَيشكماندا
ناطةيةنَيت. ديكة بةكةسي زيانَيك

ثَيداطري دةكةن ي
َ
خةيال م هةندَيك

َ
بةال

زةمينةي لةســـةر بؤ جَيبةجَي كردنييان
واقيع، مةسةلةكة لَيرةدا جياوازة، ئةطةر
لَيـــدةكات لةواقيعدا داوات ةكـــةت

َ
خةيال

زيانت ـــةش
َ
ئةو خةيال و بووني هةبَيـــت

ديكة يان زيان بةكةســـاني ثَيدةطةيةنَيت
سيستمة ئةو دةطةيةنَيت يان شـــكاندني
لةم هةية، ئةوا كة ئاينييةيـــة ئةخالقي و
يارمةتي داواي دةكات ثَيويست وا كاتةدا

بكةيت. ثسثؤِر لةكةسَيكي

سةرضاوة:
َّـ الجنس سؤال مليون

الدريع فوزية د.
الثاني الجزء

منشورات الجمل-ط1 2006  
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ي بيستةميدا 
َ

 لةسال
َ

هابل
            جةمال موحةمةد ئةمني
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و لةمةوبةرةوة
َ

ســـال بيست لةثَيش
لة24 نيســـاني 1990 مةكؤي بةتـــةواوي
لةناوةندي ديسكؤظةري ئةمةريكي فةزايي
و فةزا بةرةو دةرضوو كيندي فةزاييـــةوة
ي

َ
هابل فةزايي تةلســـكؤبي خؤيدا

َ
لةطةل

نزيك لةخولطةيةكي نزمي تـــا طرتبوو
َ
هةل

 570 لةبـــةرزي بكات جَيطريي بـــةزةوي
ئةوة لةدوواييدا زةويـــةوة! تا كم لةِرووي
لةسةردةمي لةبرينةضوو داستانَيكي ببَيتة

فةزادا.
تةلســـكؤبي ماوةية ئةو بةدرَيذايـــي
بةدةســـت زؤري دةســـتكةوتي   

َ
هابـــل

هةتـــا زؤري كةســـانَيكي و هَينـــاوة
زانستي ئاشناي كردة ئاســـايي كةساني
وَينةكانـــي مةجةِرةي وةك طةردوونـــي،

بووة  كة تةقيوو بةئةســـتَيرةي M82 ثِر
ثؤســـتةرةكان لةنَيوان هاوبةش كؤلكةي
طةنج كة سةيظةر ســـكرين و بةرنامةكاني
دةكةن بةدةستكةوتنيان حةز زؤر الوان و
بَيطومان م

َ
بةال قةشةنطيان، و جواني لةبةر

لةنَيوان ةتية
َ
نَيودةول ثِرؤذةيةكي كة

َ
هابل

ئاذانسي و ناسا ئةمةريكي فةزايي ئاذانسي
زؤر مرؤظ ئَيمةي ئيسا بؤ ئةوروثي فةزايي
وَينةيةكي ضةند تةنيا كة طةورةترة لةوة
ضونكة كردبَيت، ثَيشكةش سةرنجِراكَيشي
ئامَيرَيك نةبووة لةمَيذوويزانستدا ئَيستا تا
دؤزينةوةي

َ
هابـــل هةبَيـــت ئةوةنـــدةي

هَينابَيت بةدةســـت سةرســـورهَينةري 
بؤ جؤريـــةوة، ضونكة ئةو و بِر لـــةِرووي
لةبوارةكاني بةرثاكرد خؤي شؤِرشـــَيكي
توَيذينـــةوةي طةردوونيدا، و ينةوة

َ
لَيكؤل

و ئةســـتَيرة تا هـــةر لةهةســـارةكانةوة
ئَيمةي تَيِروانيني بةجارَيك و مةجةِرةكان

طؤِريوة. طةردوون دةربارةي
بةئاساني هةروا دةستكةوتانةش ئةو
بةرهـــةم نةهاتوون كَيشـــةيةك و بَي هيض
و ِرووداو ضةندين لةميانةي ئةوانـــة كو

َ
بةل

هاتوون بةدةست تراذيدياييةوة طؤِرانكاري
ئامَيرة ئةو ثارضةكاني وةك تَيكضوونـــي
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و ســـةرةكيةكةي ئاوَينة و لةكاركةوتني
و زانا سؤزي

َ
دل  و

َ
م هةول

َ
بةال ديكة، زؤري

ناسا فةزاييةكاني طةشتيارة و ئةندازياران
تةلسكؤبة ئةو بووني بةردةوام بوونةهؤي
بةخشني لةكاري بةردةوام كة بةخشندةية
تيذةكاني و ضاوة كردنـــدا بَيت و خزمةت
جةماوةري و  بـــةردةوام زانـــاكان

َ
هابـــل

و شـــؤكاوي بةوَينة دةكرد سةرســـوِرماو
سةرسوِرهَينةرةكاني.

ةي
َ
بيســـت سال يادي

َ
ســـال بةبؤنةي

ئةمةريكي فةزايي  ئاذانســـي
َ

هابل تةمةني
ثةيمانطاي و ئيســـا و ناســـا و ئةوروثي

 STScI تةلســـكؤبةكان زانســـتةكاني
ئينتةرنَيتكة لةسةر م

َ
بةال طَيِرا، ئاهةنطيان

وَينةي سةرنجِراكَيشو وتاريزانستي تَييدا
هةروةها و وكرابـــوةوة

َ
بال و ِرؤشـــنبريي

درا ئينتةرنَيت بةبةبةكارهَينةرانـــي ِرَيطا
خؤيان ثريؤزبايـــي بؤ ثَيشكةشـــكردني
وَينانةي لةجوانرتيني ئةو بؤنةيـــةوة. بةو
وي كردةوة

َ
بـــال بؤنةيةدا لـــةو كة ناســـا

سةرنجِراكَيشـــي ناوضةيةك زؤر وَينةيةكي
لةدايك دةبوو كة ئةستَيرةيةكي تَيدا بوو
سةديمي لةمةجةِرةكةماندا كة بةناوضةي
ســـةديمي هةروةها ! طؤطؤ  دةناســـرَيت

طازي  هةورَيكي ـــة
َ
nebula  ثةل نيبـــوال

ئةســـتَيرةكانة نَيوبةندي طةردووني تؤزي
ةيةكي

َ
ثةل وةك هةر ضاودَير بةطوَيرةي كة

شـــَيوةي يان دةردةكةوَيت زؤر ِروونـــاك
لةبةردةم تاريك طورزةيةكـــي يان كونَيك
سةديمي وةردةطرَيت. ِرووناكدا قةيةكي

َ
ئةل

فراوانة طةردووني طةورةي ةيةكي
َ
ثةل طؤطؤ

كة درةوشاوةية طةردووني طازي و لةتؤز
درَيذ ِرووناكي ي

َ
سال سةد ضوار مةوداي تا

ناوضةيزؤر ئةوسةديمةدا لةنَيو دةبَيتةوة.
سةديمي هايدرؤجني هةية. فراوان لةطازي
طةردوونيةكان ـــة

َ
ثةل لةهةمـــوو ناوبـــراو

تَيداية بريســـكةداري لةئةستَيرةي زياتر
دووري دةكةوَيتـــة و لةمةجةِرةكةمانـــدا
ِرووناكي ي

َ
ســـال هـــةزار دة حـــةوت تـــا

لةزةويةوة.
وةك كـــة دةردةكـــةون وا وَينـــةكان
و بـــةرز بن زؤر بورجـــي هايدرؤجينـــي
خؤش بةرزبـــوةوة طةردووني بةتـــؤزي
ســـتووني لوتكةيةكي لةوَينةكةدا كرابن،
بةدرَيذي ســـَي طةردووني و طازي لةتـــؤز
تووشي م

َ
بةال دةبينرَيت، ي ِرووناكي

َ
ســـال

بةهَيزي تيشـــكي بةهؤي بووة داخـــوران
دةردةكةوَيت واش نزيكةكانةوة. ئةستَيرة
بووبَيت وةشانةوة

َ
هةل تووشي لةناوةوة كة

ئةســـتَيرانةي ئةو بووني لةدايك بةهـــؤي
بةشـــَيوةي كة طرِياون،

َ
هةل لةهةناويـــدا

بورجةكانةوة لةلوتكةي طازةكاني فوارة
وَينةيةكيديكةمان وَينةية دةردةثةِرن.ئةو
ســـتوونةكاني وَينةي كـــة بريدَينَيتةوة
Pillars Of Crea- بةماناي بةديهَينانة كة

ئةو  ي 1995 دا
َ
لةســـال كـــة tion   دَيـــت

تةلسكؤبة طرتووني.
يةكَيكن بةديهَينـــان ســـتوونةكاني
كو

َ
بةل

َ
هابل لةبةناوبانطرتيني وَينةكانـــي

طةردوونزانيخؤيشي،ئةووَينانةتةلسكؤبي
لةاليةن  1995 لة22 نيساني طرتووني

َ
هابل

space.com  دانـــراوة بةيةكَيك  ســـايتي
دةطمةنةكان، طةردوونيـــة لـــةدة وَينـــة
سةديمي وَينةي

َ
هابل كامَيراكاني هةروةها

جمةي ناوضةيةكة كة طرتووة نةســـر-ي
الي و ئةســـتَيرةكان بووني بةلةدايك دَيت
دةردةكةوَيت بةِرةنطي ســـور ضاودَيرةوة
هايدرؤجينةوة طـــازي دةرضووني بةهؤي
ئةستَيرانةوة ئةو لةتيشكداني كة لَييانةوة
و تةمةنيان بوون لةدايك دةردةضَيت تازة
ناكات. ئةوسةديمة تَيثةِر

َ
مليؤن سال لةدوو

ةي
َ
لةكؤمةل ِرووناكي ي

َ
ســـال هةزار حةوت

دوورة. خؤمانةوة َخؤري
هابل وَينانـــةي ئـــةو لةســـةيرتريني

 Butterfly Nebula ثةثولةية ســـةديمي
لةزةويةوة ِرووناكي ي

َ
ســـال مليؤن كة دوو

كة زؤرةي طةرمية ئةو بةتايبةتـــي دوورة
بةهؤي دةردةضَيت دةوريةوة لةضوار كة

ئةســـتَيرةيةكي بةدةوري كة ئةو طازانةي
ســـةديمةكة. لةناوةِراســـتي وا مردوودان
لةضوار طازةكـــة طةرمي ناســـا بةبِرواي
و ثلةية هةزار شةش و لةسي زياد دةوريدا

كم  960 هةزار بةخَيرايي طازيةكان هةورة
ماوةي بؤنموونة كة دةبَيت لةسةعاتَيكدا
لةبيســـت دةبِرَيت زةوي و مانط نَيـــوان
تواناكاني هةمـــوو و ضـــوار دةقيقـــةدا،
تةلســـكؤبي بةكامَيرةكانـــي تايبـــةت 
جياكردنةوةي بـــؤ هَينراون بةكار

َ
هابـــل

جياجياكانةوة لةتوخمة هاتـــوو ِرووناكي
بةِرةنطي هايدرؤجـــني طـــازي بؤنموونة
ئؤكســـيجني طازي و دةردةكةوَيت ســـور
هةروةها دةردةكةوَيت.  شـــني بةِرةنطي
بؤ وَينةطرتني تةكنيكة بةكارهَينراوة ئةو
كة دوورةكان، خؤرية ة

َ
كؤمةل و ئةستَيرة

شني و سور و زيوي لةنَيوان ِرةنطةكانيان
دوا دةطؤِرَين. طةرميةكانيان زؤري بةثَيي
كة بةهاوَينةكاني ةي وَينةكان

َ
كؤمةل هةمني

و زؤر نـــاوازة ديمةنـــي  طـــرياون
َ

هابـــل
ثرؤسةكاني لةوانة لةخؤدةطرن، جياكراوة
و ثـــةرش و مةجـــةِرةكان بةيةكدادانـــي
لةوَينةكانةوة ئةستَيرةكان، وبونةوةي

َ
بال

كة هةن مةجةِرةكان ديمةني زؤر ِروونـــي
ئةوانةشدا

َ
دان دةِرؤن لةطةل بةيةكدا بةرةو

خؤي دةيةوَيت كة ئةســـتَيرةيةك ديمةني
جطة ِرزطار بكات، لةضينةكاني دةرةوةي
و غوبار، لةطاز ثـــِر و ضِر هةوري ـــة

َ
لةثةل

موشـــتةري هةســـارةي وَينةي تازةترين
بةشَيوةيةكي و تيذ بةطؤشةيةكي طرتووة

دةردةكةوَيت! كوِر
ثَينج ِرابردوو ي 

َ
بيست سال بةدرَيذايي

تةلسكؤبة ئةو بؤ سةر كراوة طةشت جار
و ثةرة ثَيدان و بةمةبةستي ضاككردنةوة
بةسةركردنةوةي. زيادكردنيئامَيري نوَي و
طةشـــتيارة طةشـــتانة ئةو دوا هةميني
ثشـــتي لةســـةر ئةنجامياندا فةزاييةكان
ي

َ
ســـال ئاياري لةمانطي نتس

َ
ئةتال مةكؤي

ثَينج  ئـــةو طةشـــتةياندا 2009 كة لةو
لةدةرةوةي ِرؤيشتنيان كاري طةشـــتيارة
زيادكردني ئةنجامدا بةمةبةســـتي زةوي



45 سةردةم زانستى 42

طةرمي داثؤشةري داناني و ديكة ئامَيري
كة ئامَير دوو ضاككردنـــي بةمةبةســـتي
لةكارةكانـــي لةســـةر تةلســـكؤبةكةية،
ئامَيرةكاني و ثاتريةكان طؤِريني ديكةيان
(جريؤسكؤب) تةلســـكؤبةكة هاوسةنطي
بَيت و هةســـتيارتر زؤر تا تةلســـكؤبةكة
زؤر و ضوستي تةلسكؤبةكة توانا بةوانةش

بوو. لةثَيشووي باشرت
لةميانةي سةرةكيانةي كردنة زياد لةو
تةلســـكؤبةكة بؤ كؤتايدا ئةو طةشـــتةي

زيادكرانكامَيرايwfc3 بووكةهاوَينةيةكي 
بينيني طةورةي بوارَيكي و هةية طةورةي
بؤ دةطمةنـــةكان وَينة هةيـــة، زؤربـــةي
كامَيراية ئةو دةطةِرَينةوة، ئةو كامَيرايـــة
بؤ بؤ زاناكان دةبَيت بـــاش يارمةتيدةري
دةربارةي ينةوةكانيان

َ
لَيكؤل ضِركردنةوةي

تاريك ماددةي و ِرةش يـــان تاريك وزةي
جطة طرتؤتةوة. طةردوونيان زؤر بةشي كة
نَيو بضَيتة دةتوانَيت كامَيراكـــة لةوانةش
و باشـــرت زؤر طةردوونةوة زؤري يي

َ
قوال

بةدواي لةتوانايداية لةجارانبةجؤرَيك زياتر
داوة تيشكيان ئةستَيرانةدا بطةِرَيت كة ئةو
ثَيش لةطةردووندا ثَيش ئةوانةي ديكة واتة
طةردوون تةمةني كاتَيك

َ
سال مليار سيانزة

بووة،
َ

سال سةد حةوت تا
َ

سال سةد ثَينج
تواناكةي

َ
هابل كارةوةي ئةو بةهؤي بؤية

هَيندي جاراني زياديكردووة. بةسةد
كرد بةمرؤظايةتي زؤري خزمةتي

َ
هابل

ليستي دةستكةوتة زانستيةكانيدا لةنَيو و
بة7ر13  طةردوونة تةمةنـــي دياريكردني
بووني كونة ســـةِّـاندني و

َ
مليار ســـال

و لةضةقي زؤربةي مةجةِرةكاندا ِرةشةكان
دؤزينةوةيئةوةيكةطةردوونلةكشانَيكي
فابيان ئةنـــدي ِراي بةثَيــــي خَيرادايـــة.
طةردووني شـــاهانةي ةي

َ
كؤمةل سةرؤكي

ســـةردةمي ةوة
َ
هابل بةهـــؤي بةريتانـــي

بوو  لةدايك طةردوونـــي زانســـتي زَيِريني
كة طةردوونيةكان دؤزينـــةوة و زؤربـــةي
بونيادي بؤ لةتَيطةيشـــتنمان بنةرِةتـــني
ةوةية،

َ
هابل دؤزينةوةكاني بةهؤي طةردوون

مامؤستاي مؤردن
َ

بؤل ثِرؤفيســـؤر م
َ
بةال

كامبريدجـــي لةزانكـــؤي طةردوونزانـــي
نهَينيةكاني كتَيبي دانــــةري و بةريتاني

طةردوونSecrets of the Universe لةوة 
لةنَيوان كردووة بةراوردي و دةِروات زياتر
لةثَيش بِرياري طاليلؤ  و

َ
هابـــل كاريطةري

ِرووي خـــؤي كة ضوار ســـةدة لةمةوبةر
دةستكردي هةر تاقانةكةي تةلســـكؤبة
طاليلؤ ئةوةي َيت

َ
دةل و ئاسمان كردة خؤي

طةردوون دةربارةي هةســـتماني دؤزيةوة
كاريطةري طاليلؤ بةهةمان يش

َ
و هابل طؤِري

زؤر زانستية دةستكةوتة بةهؤي هةســـتا
طةورةكانيةوة.

خزمةتي ئـــةو قاتي  بةضـــوار
َ

هابـــل
ماوةيةدا لـــةو دانرابوو كة كرد كة بـــؤي
واي خزمةتي و زانســـتي دةســـتكةوتي
هةرطيز كة ثَيشكةشـــكرد بةمرؤظايةتـــي
ماوةيةدا لـــةو ناكرَيت. بةهـــاي ديـــاري
ئاسماني تةني هةزار زياد لةســـي وَينةي
يةك نزيكةي و لةئةرشـــيفةكةيدا طرتووة
ي

َ
كة لةســـال وادانراوة و وَينة هةية مليؤن

تةلســـكؤبي  و بكرَيت 2014 خانةنشـــني
جَيطاي لةكارداية ئَيســـتا كة وَيب جيمس
هاوبةشةكاني بةهاريكاري ناسا بطرَيتةوة،
بتوانَيت ئةطـــةر كة ئةوةداية ـــي

َ
لةهةول

بكات زياتر زؤر نوَيية تةلسكؤبة ئةو تواناي
.

َ
لةتةلسكؤبيهابل

هابَل  طرنطةكاني دةستكةوتة
ئةو ِرابردوو ي

َ
ســـال بيست بةدرَيذايي

لةوَينةي ثَيشكةشكرد زؤري تةلســـكؤبة
و طةردوونـــي و توَيذينـــةوة دةطمةنـــي
كـــة طةردوونـــي زؤري  ينـــةوةي

َ
لَيكؤل

زاناكاني دةربارةي بؤضووني تَيطةيشتن و
ئةو لةطرنطرتيني طؤِري، بةجارَيك طةردوون

دةستكةوتانة:
تةمةني تـــا دا زاناكانـــي -يارمةتـــي

بة7 ر 13  ئَيستا كة بكةن دياري طةردوون
كراوة. مةزةندة

َ
سال مليار

دا طةردوونيةكاني زانـــا - يارمةتـــي
ثَيي ئةوةي لةبووني بكةنـــةوة تا جةخت

تاريك. وزةي يان ِرةش وزةي َين
َ
دةل

تةمةنيان كة دؤزيةوة واي مةجةِرةي -
كة دةطةِرَينةوة ئةوكاتة بؤ و بووة كورت
لةيةك مليار بووة كةمرت طةردوون تةمةني

.
َ

سال
زةبةالح كة كوني ِرةشي سةِّـاندي -

مةجةِرةكاندا. لةنَيو هةية
بؤ طرتووة ِرووني و ورد زؤر - وَينـــةي
موشتةريدا بةهةسارةي خؤي كة كلكدارَيك

دةدات.
و  دؤزينةوة بؤ زاناكاني دا - يارمةتي
هةســـارةي طرطنة قةوارةي  دياريكردني

سيدنا.
ثِرؤســـةكاني كة دؤزيةوة - ئـــةوةي
خؤريـــةكان ـــة

َ
كؤمةل دروســـتبووني

لةهةموو باوة لةطةردووندا ثرؤســـةيةكي
الكاكانيمةجةِرةكاندا.

مليؤن يةك وردي نزيكـــةي - وَينةي
و مةجةِرة وةك ئاســـمانيةكاني لةتةنـــة
ة

َ
ثةل و دا

َ
طيانـــةال لةكاتي ئةســـتَيرةكان

لةدايك شوَيني كة طةردووني زةبةالح طازي
بوونيئةستَيرةكانة.

سيدنا طرطنةي هةسارؤكة
هةمان  كة هةســـارؤكةيةكة   ســـيدنا
بلؤتـــؤي هةســـارؤكةي ضارةنووســـي
ةي

َ
كؤمةل لةهةســـارةكاني و بةسةرهات

سَي دةبَيت ضونكة هةسارة دةركران، خؤر
خؤردا بةدةوري لةوانة بَيت تيادا مةرجي
هةبَيت بارســـتاييةكي واي و بسوِرَيتةوة
بتوانَيت و ثَيبدات واي طؤييةكي شـــَيوة
لةتةن بكاتةوة ثاك خؤي دةوروثشتةكاني
بلؤتؤ لةبةرئةوةي ديكة، هةسارؤكةكاني و
ديكة بةناوي هةســـارؤكةيةكي و و سيدنا
بؤية تيادا نيية مةرجي سَييةميان سريس

خراون. لةهةسارةيي
 

سةرضاوةكان:
 http://www.jas.org.jo
    www.googleimage
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ضاودَيري كوِرةكةم 
ئةليزابَيت ماخ  
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َيك ئةمدةستةواذةيةي
َ
ثَيشضةندسال

ســـؤظييةتم لةنووســـةرةكاني يةكَيـــك 
لةثةروةردة ةيةك

َ
هةل «هةر خوَيندةوة:

وةك دةيكةين، ةكانمانـــدا
َ
مندال كردنـــي

لةجةنطَيكدا وايـــة شـــةِرَيك دؤِراندنـــي
ناتوانم باشرتدا»، ئايندةيةكي لةثَيناوي
دابني بكةم، دةســـتةواذانة ئةو ِراســـتي
ي

َ
قوول هةستَيكي كة بريؤكةيةي م ئةو

َ
بةال

بوو. طرنط شتَيكي جَيهَيشت لةمَيشكمدا
بَيت، لةدايك ةكةم

َ
مندال ئةوةي ثَيش

ثةروةردةكردني لةضؤنيةتـــي ِرادةمام
نوَييةي ئينســـانيية ئـــةو بوونـــةوةرة
ئـــارةزووي دةكرَيـــت، ثَيشكةشـــمان
تةندروســـت بَيت، كة ئةوةبوو يةكةمـــم
سؤزبَيت،

َ
دل ِرَيكوثَيكء ِراستطؤ، هةروةها

كاربكاتء زؤرلَيكـــردن بـــَي بةجدديء
خؤشبووَيت جواني سروشتء ثَيويســـتة
بةدووضـــاوي بةِرَيـــوة ذيانـــي بةرَيـــت

كراوةوة.
لةدايكبوو، كوِرةكـــةم بوو هةرواش
لةدايكبـــوو، يةكةميشـــي وشـــةكاني
هةنطاوةكاني ثةرةســـةندني ضاودَيـــري
تامةزرؤييـــةوة بةوثـــةِري  يةكةميـــم
بَيت، طرد وردء كـــرد كة فَيرم دةكرد...
لةئاكامدا بَيـــت، تؤكمـــةء ثاكوخاوَيـــن
هاتـــةديء ثةروةردةكـــةم بةرهةمـــي
بريمة، لةيادمة ضركةســـاتةش ئةم هةتا
ضؤن

َ
ســـال بةســـَي بوو كاتَيك تةمةني

تايبةتي لةشـــوَيني بووكةشووشةكاني
ضـــؤن بةنةرمييةوة و خؤيـــدا دادةنـــا
هةروةهـــا دةثَيضايـــةوةء شـــتةكاني

دادةنا. خؤياني لةشوَيني هةرخؤيشي
دوو تــــــوانســـتي ِراســـتطؤييء
منةوةء زؤر ثَيويستن بةالي ةتي

َ
خةســـل

بةردةواميية ثَيويســـتي زياتر لـــةوةش
ثَيويســـتة

َ
مندال لةثارَيزطاريكردنيـــان،

دةبَيت ثةيِرةوبكرَيتء باش بةنموونةي
دايكيدا خؤيء لةنَيوان هاوبةش متمانةي

كوِرةكةم هةرضؤنَيـــك بَيـــت هةبَيـــت،
خؤي ةكاني

َ
هةل هةمـــوو ِرؤذَيك هةمـــوو

بؤم خؤمةوة الي منيش ثَيِرادةطةياندم،
نةء

َ
هةال لةو خؤي ضؤن كة شيدةكردةوة

هةمان بةدةطمةن دؤخةكانـــي البـــداتء
دةمبيني دةكـــردةوة، دووبارة ةي

َ
هةل

تةنانةت دةثارَيزَيت خؤي كة طفتةكـــةي
ِرووي ئةطةر كاتيشـــداء لةتةنطانةترين
بريضووباية، ئةوا خـــؤي بداية ئةركـــي
ئةمِرؤش دةخســـتةوة، بريم بةتونـــدي
لَيبكةمةوة جةختـــي كة لةتوانامدايـــة
ضونكة ثَيببةستم، ثشـــتي كة دةتوانم
بةويذداني سةربةخؤية لةبريكردنةوةيداء
دةدات. كاروبارةكان لةسةر حوكم خؤي
وايدادةنَيم ئَيستاش تا و هةميشة من
زؤري هةيـــة طرنطييةكـــي كـــة كتَيـــب
ئةوةي لةسةر سوربووم لةثةروةردةدا،
لةســـةرةتادا بكةم، ثةيـــدا كتَيبـــي بؤ
لةدوايشـــدا شـــيدةكردةوة بؤ وَينةكانم
ثيشـــان جؤرةكاني جؤراو ئةو بابةتـــة
جؤرةها ناوةكانياني ثَيدةطووتم دةدامء
بةر ئاســـايي كة طَيِراوةتةوة بؤ ضريؤكم
ساتانةش ئةو دةطَيِردرَيتةوة، لةخةوتن
بـــوونء ثةيوةندي راكَيش زؤر ســـةرنج
ضووة كاتَيكيش بةهَيزتركرد، نَيوانماني
يةكةميدا لةهةنطاوةكانـــي بةرخوَيندن
نةبووةوةء دووضـــار هيـــض دذوارييةكي
بةو بةرامبةر نيية لةسوثاس زياتريشـــم
زانيني ِرفَين

َ
دل بةشـــَيوازَيكي كتَيبانةي

وبَيء ئةلـــف خوَيندنةوةي نووســـنيء
ثَيشكةشكردين. ذمارةكاني زانيني

زؤري كي
َ
كةل كـــوِرم هيليمـــوت-ي

ن
َ
ئاذةال طةشـــتي بؤ باخضةي لةيةكةمني

خوَيندنةوةي لةميانةي ضونكة وةرطرت،
بينيبوو، زؤري َيكي

َ
ئاذةل كتَيبةكانـــةوة

بةجيهاني سةبارةت مامؤستا كاتَيكيش
ذيانءسةرةتاكانيوانةيثَيدةطووتنةوة،
قةشـــةنط بةوَينـــةي ِرازاوةم كتَيبـــي 

ســـةر ِرووةكةكاني يةكةمني دةربارةي
كتَيبم ئةوة ثاش كِري، زةوي بـــؤ ِرووي
دوورةكان تـــة

َ
وال طةشـــتء دةربارةي

جوطرافييةكان دؤزينـــةوة دةربـــارةي
بؤ نَيـــردراوةكان دواجـــار دةربـــارةي
داية دةستي، باكور جةمسةري باشوورء
ثَيش بةرةو كاتَيكيـــش لةخوَيندنطـــةدا
فةرهةنط جوطرافيا ةســـي

َ
ئةتل دةضوو،

بؤ ئَينســـكلؤثيديام كتَيبـــي مةعريفةء
كتَيب بووة بةم شـــَيوازة كِري، ئيـــدي

كوِرةكةم. دانةبِراوي هاوِرَييةكي
سةرضاوةي كتَيب تةنيا كة ئاشكراشة
كوِرةكـــةم مـــنء نييـــة،  ِرؤشـــنبريي 
سينةما، شانؤء بةسةرداني دةستمانكرد
سةبارةت ســـازدةدا تايبةتيمان وتوَيذء

دةيخوَيندنةوة. لةكتَيبةوة بةوانةي
ئةم طشـــت كة نيية تيادا طومانـــي
ثَيشخســـت توانـــاي ئةوةي ئامِرازانـــة
كي

َ
لةجيهـــانء خةل ديقـــةت بؤئـــةوةي

خراث باشء خؤي بـــداتء دةوروبـــةري
جيابكاتةوة. لةيةكرتي

جيا هةية، ديكةش جواني هؤكارَيكي
فراوانكردني باســـمانكردن بـــؤ لةوانةي
جواني لةســـةرنجداني

َ
مندال لَيهاتوويي

ئامَيري كامَيراية، كة ئةويش سروشتدا،
ئةوشـــتانةي وَينةطرتنـــي بةتايبةتـــي
بةدرك هةست سةيركردنيان بةيةكةمني
وَينانة لةو ضَيذم زؤر ناكرَيت، ثَيكردنيان
يء

َ
كة كوِرةكةم لةتةمةني دةسال وةرطرت

بابةتـــة طرتبوونـــي. يدا
َ
ســـال دوازدة 

ئةوةي م
َ
بةال بوون، طرنط وَينةطرياوةكان

بوو بابةتانة ئةو خؤشةويستي طرنطرتبوو
يبذاردبوون.

َ
هةل خؤي ئةو كة

بـــةوةرزش، ســـةبارةت م 
َ
بـــةال

مةلةكـــردن، بةتايبةتـــي زؤر هانمـــداء
يارييةكان لةخولـــي ضَيذي دواجاريـــش
ســـةعاتي ضةندان هيليموت دةبينـــي،
مةشـــقةوة بةِراهَينانء ئَيواراني لةكاتي
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ثَيشرِبكآ بؤ دةضوو زؤرجار دةبردةسةر،
لةياري ضَيذم دةضوومء لةئاكاميئةوةشدا
هيض واملَيهات لةناكاو دةبيني، خولةكان
نةبوو،  كوِرةكةمدا

َ
لةطـــةل جياوازييةكم

فَيربوومء وةرزشييةكان لةضةمكة زؤرَيك
زؤرم شـــانازييةكي ناشـــارمةوة لَيتاني

بةوةوة دةكرد.
بخةمة ثةنجة دةمةوَيت لةكؤتاييدا،
بريتيية ورد كة دؤزَيكي هةستيارء سةر
لةاليـــةن

َ
منـــدال لةثةروةردةكردنـــي

باوكي. ئامادةطي بوونء بـــَي دايكييةوة
بِروايةدام لةو بوو، من ثيشةكةي ئةمةش
ثةروةردةي بةردةم كة ئاســـتةنطةكاني
بةشـــداري باوك، هاوبةشـــيء  بَي

َ
مندال

زَيدةِرةوي قورسرتكراوةء زؤر هةندَيجار
مَيردي دايكةي ئةو ضونكة تياداكـــراوة،
داواكـــراو يارمةتـــي نييـــة دةتوانَيـــت
طةنجـــانء ِرَيكخـــراوي لةخوَيندنطـــةء
تةنانـــةت وةربطرَيـــت، ثَيشـــِرةوةكان
تؤ ِرةنطة لةئارادابوو، باوكَيكيش ئةطةر
نةبينَيتةوة تةواو طونجاندنَيكي ثَيكةوة
،

َ
مندال ثةروةردةي ثَيداويستييةكاني بؤ

ي
َ
لةخوَيندنطةي باال كوِرةكـــةم ئَيســـتا

كاريطةريي َيكي
َ
ِرؤل كاردةكاتء ئةندازة

طةكةماندا
َ
كؤمةل ذيانـــي لةبونياتنانـــي

ضةندم من َيم،
َ
بل دةتوانم لَيرةشدا هةية،

ثةروةردةكردني بـــؤ هةبوو لةتوانـــادا
ئةوةي كـــردمء لةذياندا تييـــةك

َ
هاووال

تةواو ِرَيطاكة ثاشـــماوةي ئةوة لةسةر
بكات.

سةرضاوة:
طؤشـــكرد؟  كوِرةكـــةم  لةكتَيبـــي ضـــؤن

1998 خرؤنينطن، ماخ، ئةليزابَيت ثرؤفيسؤر
ِرةسوَل ئةحمةد حةمةي لةهؤَلةندييةوة:

نوَي تةكنيكَيكي
بةردةوام زاناكان هَيناني، بةدةست بةزةحمةت و كارةبا وزةي نرخي بونةوةي بةرز

َ
لةطةل

وزةي هَيناني بةرهةم بؤ بدؤزنةوة و ئاســـانرت هةرزانرت نوَيي ِرَيطاي لةبريي ئةوةدان كة
دةرياكان ِرووي سةر طةرمي ثلةي لةجياوازي وةرطرتنة سوود ِرَيطايانة لةو يةكَيك كارةبا،
ثلةي ثَينج بيست و ِرووي دةرياكان سةر ئاوي طةرمي دةرياكان، ثلةي يان بني يي

َ
قوال و

كة زؤرةي جياوازية ئةو ثلةي سيليزية ضوار بني دةريا طةرمي ثلةي و دةبَيت ســـيليزي
كاري كارؤ طةرمي ئةوةي دينةمؤيةكي بؤ دةبَيت سةدي بةس ثلةي يةك بيست و دةطاتة
دةكةن نوَيية تةكنيكة ئةو لةسةر كار فةِرةنسي لةئةندازياراني تيمَيك ثَي بكات، ئَيســـتا
كارؤ وَيستطةي بؤ وايان داِرشتووة ديزايني و لةو بوارةدا تاقيكردنةوةن و ســـةرطةرمي
جؤرةية بةم سادة بةشَيوةيةكي تةكنيكة ئةو بريؤكةي بكةن، كار تةكنيكة بةو وا طةرمي
هةزار دةطاتة درَيذيان كة بؤريةوة لةِرَيي ِرادةكَيشرَيت دةرياكةوة لةبني ســـارد كة ئاوي
كة بةشلةكة بكاتةوة طازة ئاوةكة تا ئةو ِرووي بؤ ســـةر ِرادةكَيشـــرَيت مةتر، ئةو ئاوة
ئةو بؤ دةِروات طةرميةوة بةو و دةرياكةوة طةرم كراوة ِرووي ســـةر ئاوي طةرمي بةهؤي

دةدةن. كارةبا و وزةي دةكةن كار بةو طةرمية كة دينةمؤيانةي
كار دةكةن وز

َ
بةخةل كة بةرهةمهَينانة دينةمؤكانـــي وةك دينةمؤيانة ئةو كاري بنةمـــاي

طةرمي بةثلةيةكي دينةمـــؤكان تةكنيكة نوَييةدا لـــةم م
َ
بةال دةكةن، ثيس و ذينطـــةش

دووانؤكسيدي دينةمؤيانةوة طازي لةو ضونكة ناكةن، ثيس و ذينطةش دةكةن كار كةمرت
ئةو لةئةندازياراني يةكَيـــك دينةمؤيانة وةك ديكةوة ئةو لةاليةكي دةرناضَيـــت. كاربؤن
دةكات نةك كار بةردةوام كة ئةوةي وةك هةية باشي زؤر ديكةي ســـيفةتي َيت

َ
دةل تيمة

يان بت بةنةبووني كة خؤريةوة وزةي كارةبا لةبا يان هَيناني بةرهةم وَيستطةكاني وةك
بَيت. هاتوو

َ
هةل خؤر يان هةبَيت بت بةردةوام دةبَيت كة خؤرئاوابوون

م
َ
بةال دةستدا بوون لةبةر جؤرة وَيستطانة نموونةي لةو ِرابردوو ســـةدةي لةهةشتاكاني

تَيضووي و كاتة  لةو
َ

ثرتؤل نرخي بةبةراووردي و لةئَيستا بوو هةرزانرت
َ

كاتانةدا ثرتؤل لةو
خؤيةتي كة كاتي ئَيستا نةهَينراون، بةكار كاتانةدا لةو بؤية بوون زياتر ئةو وَيســـتطانة
ئَيســـتا كة لةوةي جطة بةرزة.

َ
ثرتؤل وةك ســـووتةمةني نرخي ضونكة بـــةكار بهَينرَين،

ئةوةش دةطةِرَيتةوة كة ِروويداوة طؤي زةويدا لةكةشوهةواي مةترســـيدار طؤِرانكاريةكي
بةبِري كة كاربؤن دووانؤكســـيدي طازي ِرَيذةي بووني زياد بةهؤي ذينطة بووني بؤ ثيس
ي

َ
ســـةرقال ئةو تيمة هاوضةشـــنةكانيةوة دةردةضن. لةئَيســـتادا و زؤر لةو وَيســـتطانة

دةدات كارةبا وزةي وات دة ميطا كة بِري بةو تةكنيكة نوَيية وَيستطةيةكن دروستكردني
دروست  كة ضاوةِروانكراو زةبةالحي وَيســـتطةي بةكار دةبَيت. 2015 دةست ي

َ
و لةســـال

و مةتر سي تا بيست  دةريا بةتريةي لةســـةر دروســـتكراو لةدورطةيةكي بريتيية بكرَيت
و دورطةية ئةو دروســـتكردني م

َ
بةال دةريا، بني دةطاتة كة مةتر هةزار بةدرَيذي بؤريةك

ئةو ئةندازياراني وةك نيية ئاسان هةروا كارَيكي لةسةري نوَيية تةكنيكة ئةو دامةزراندني
ئةو ِرووة سةرئاوكةوتووة سةر بؤريةوة بؤ لةِرَيي َين، ضونكة ِراكَيشاني ئاوةكة

َ
دةل تيمة

باي كة بؤية لةو شـــوَينانةي َين
َ
و نةجول جَيطري بن بؤريانة ئةو دةبَيت و زؤر زةحمةتـــة

ئةمة بن ِرةق بؤريةكان دةبَيت هَيمنةكانيشدا لةشوَينة و بن نةرم بؤريةكان دةبَيت تَيداية
طرانة. خؤي بؤ قةوارةية بةو ئاو كةوتووةكةش سةر ِرووة دروستكردني كة لةوةي جطة

جةمال هاوكار و:
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دةروونييةو ثشَيوييةكى خةمؤكى
هةيـــةو خـــؤي نيشـــانةو هـــؤكارى
ضارةســـةر و بةِرَينمايي ثَيويســـتى
مةزاجى تَيكضوونَيكى تةنيـــا هةيـــةو
بؤ ئامـــاذة بَيت يان نيية ســـةرثَييي
يان توانايي نةخؤش بـــَي يان الوازى
بَيت دةســـتكرد دةروونى ةتَيكى

َ
حال

شَيوةية بةو بةمةبةســـت نةخؤش و 
بتوانَيت يـــان خـــؤى بكات ِرةفتـــار
لةجياتى و بَيـــت

َ
خؤيدا زال بةســـةر

و خةماويي بةِروخســـارَيكى دانيشتن
بكاتةوة ديكة لةشـــتى هيواوة بري بَي

زؤرة جؤري خةمؤكي
  سؤزان جةمال
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بةرزبكاتةوة، ورةى و بكات خؤشي
َ
دل كة

بةتايبةتى بةخةمؤكى تووشـــبوو كةسي
ناتوانن خؤيان خةمؤكى جـــؤرى هةندَيك
ببنةوةو يارمةتى ضاك ضارةسةرو بَي بَي
بكةن ِرةفتار سروشـــتى وةك كةســـانى
لةنةخؤشـــييةكةيان ناتوانن خؤيان واتة

ِرابكةن.
باســـي لةمةوبـــةر ذمـــارة ســـَي 
نيشانةو هؤكارو لةِرووي كرد خةمؤكيمان
لَيرةدا خةمؤكيدا بةسةر بوون

َ
زال ضؤنَيتي

بةثَيويستي بابةت هةمان تةواوكردني بؤ
باس خةمؤكييش دةزانـــني جؤرةكانـــي

بكةين.
بةثَيـــى خةمؤكـــى جؤرةكانـــى
دةركةوتنيان دةبنةهـــؤى هؤكارةكانى
و بةردةوامى و نيشـــانةكان و تونـــدى
بةطشتى نةخؤش ذيانى بؤسةر كاريطةرى
لةهةموو بـــةزؤرى و ديـــارى دةكرَيـــت
و خةم ِروخسارى خةمؤكيدا جؤرةكانى

ة.
َ
زال خةفةت

سادة خةمؤكى
 Simple ســـادةدا لةخةمؤكـــى
بةســـةر

َ
بـــال depressionخةمؤكـــى 

توشبوو و دةكَيشَيت تووشبوودا كةسي
ضاو و دادةنيشَيت بةتةنيا لةشـــوَينَيكدا
بَي و لةدةروبةرى ناديار دةبِرَيت لةشتَيكى
ضونكة نةخوات، نان لةوانةية ئاطادةبَيت،
و لةدةســـتدةدات نانخواردن ئارةزووى
خؤى هةست دةبَيت، تووشـــي خةوزِران
هيض م

َ
بةطؤِرانـــى خـــؤى دةكات، بـــةال

بدةن ئاماذة كة ناكات ئةوتؤ قسةيةكى
بووة ملمالنَى تووشي كة هةستانةى بةو
و هةســـتكردن بؤنموونـــة يانـــدا،

َ
لةطةل

بَي بةهايي. بةطوناه و
لةنؤرةى نزيكـــة ئـــةم خةمؤكييـــة
كورتخايةنىخةمؤكىكةماوةىدووهةفتة
بةهـــؤى و هؤكارةكـــةى دةخايةنَيـــت
دةرةكييةكانةوةية فاكتـــةرة طرذبوونى
يةتى

َ
كؤمةال ئاستَيكى لةدةستدانى وةك

هةســـتكردن و تايبةتى يـــان ئابـــوورى
ئةنجامدانـــى لةبةرامبـــةر بةطونـــاه
بكات هةســـت كةســـة كة ئةو كارَيكدا
بريوباوةِري يـــان يةتى

َ
كؤمةال لةنةريتى

دابِرانَيكى بةهـــؤى يان اليداوة ئايينـــى
كارو طرتنةدةســـتى يان ســـؤزدارييةوة
توانـــاى لةســـةروو زؤر فرمانَيـــك كـــة
ئاســـتى يان زؤر لةخوار بَيت مرؤظـــةوة
ئةو و خوَيندنى زيرةكـــى و يةتى

َ
كؤمةال

كة خةمؤكييةدا لةمجؤرة بَيت، كةسةوة
ثَيكةوة خةمؤكى ثَينج نيشـــانةى ئةطةر
دوو لةماوةى و بةديكـــران لةنةخؤشـــدا
ذيانى كاريكردةســـةر و تَيثةِري هةفتة
ئةوا تووشبوو ثيشـــةيي  و يةتى

َ
كؤمةال

طةورةى نؤرةى هةية بؤ ئـــةوة ئةطةرى
بطؤِرَيت. خةمؤكى

هةية لةخةمؤكـــى ديكة جؤرَيكـــى
نـــؤرةى و ســـادة  لةخةمؤكـــى كـــة 
هؤكارة و خةمؤكى توندترة كورتخايةنى
كةسَيكي لةدةســـتدانى سةرةكييةكةى 
ئةمجؤرة مردنةوة بةهؤى بةزؤرى ئازيزة
خةمؤكى هةستى ِروودةدات، خةمؤكيية
م

َ
بةال زياترة، ثَيشـــوو جؤرةى دوو لةو

خةمؤكى، طةورةى نؤرةى ئاستى ناطاتة
خةوتن بةثشـــَيوى هةســـت تووشـــبوو
يان خةوزِران تووشـــي لةوانةية دةكات،
خةوى خـــةوى ثضِرثضِر و يان خةوزؤرى
خواردنى ئـــارةزووى ناخـــؤش ببَيـــت،
خواردنَيك نابينَيت لةهيض ضَيذ نامَينَيت و
دادةبةزَيت، بخوات، كَيشي نانيش ئةطةر
خـــؤى و دةكات بةطونـــاه هةســـت 
مردنى لةبةرامبةر دةزانَيت بةبةرثرسيار
نةيتوانيوة ثَييواية ضونكة ئةو كةســـة،
لةو يان لةمردنى ِرَيطرتن بؤ بدات يارمةتى
و بارطرذى لةناكؤكى جؤرَيك بارانةدا كة
كةســـةى كةســـي مردوو ئةو لةنَيـــوان
ِروويداوة، ئةوا بووة تووشـــي خةمؤكى
و دةكات نةخؤش سةرزةنشـــتى خـــؤى
دةكات ئارةزوو ثةشـــيمانة، تووشـــبوو

لةدواى مردنى دةكات هةست بمرَيت يان
بوونى بؤ بةهايةك هيض ئازيزة كةسة ئةو
دةبَيت، مانا بَي لـــةالى ذيان نييةو ئةم
دةكات زؤر خاوييةكى و بةسستى هةست
ئةنجامدانى لةبةردةم ِرَيطردةبن زؤر كة
هةندَيجـــار ِرؤذانـــةدا، ضاالكييةكانـــى
مردووةكةيةو لةدةنطى طوَيـــي

َ
بةخةيال

مردووةكة لةشـــوَينَيك بةوةيـــة  هيواى 
ةتدا

َ
حال لةهةندَيك دةشـــَيت ببينَيتةوة،

بكاتةوة. لةخؤكوشتنيش بري
كلتورى  بةثَيي خةمؤكيية ماوة  ئةم
يةتييةكان

َ
كؤمةال دابونةريتة شوَينةو ئةو

سايكؤلؤذييةوة لةِرووى م
َ
بةال دةطؤِرَيت،

كة ِرايـــة كؤكن ئةو لةســـةر ثســـثؤِران
نابَيت خةمؤكيية مـــاوة ئةم ئةوثـــةِرى
و ئةطـــةر بـــكات لةدوومانـــط تَيثـــةِر
مانط لةســـةر دوو نيشـــانةكان لةدواى
جؤرى بؤ ئةوا بوو بةردةوام تووشـــبوو
و دةطؤِرَيت توندتـــر لةخةمؤكى ديكـــة
دةستَيوةردانى بةضارةسةرو ثَيويستى

هةية. دةروونى ثسثؤِرى
توند خةمؤكى

acute depres- تونـــددا خةمؤكى
كةسي  سستةو بريكردنةوة ةو

َ
جول sion

بةسةردا ى
َ
بال خةمؤكييةكى زؤر تووشبوو

بةئازارى جةستةيي هةســـت كَيشـــاوة،
هيض لةســـةر دةكات، ناتوانَيـــت بِريـــار
لةسَيكســـدا زيادةِرؤيي هةندَيجار و بدات
كة ديارة ِروخساريدا لةِرةفتارو ، دةكات
دةكات، بةشكستى هةســـت بَي هيوايةو
نادات، شتَيك بةدةوروبةرى و هيض بايةخ
خةفةتاوى ئاهَيكى جارناجارَيـــك  تةنيا
بَيدةنط يان دةكَيشَيت،

َ
هةل و شكســـتى

لةدووردةبِرَيت. ضاوى
كة هةية خةمؤكى ديكـــةى جؤرَيكى
دةوترَيت ثَيي لةخةمؤكى توند خراثرتةو

 Stuporours dep حةثةســـاو خةمؤكى
كاردانةوةى شـــَيوةيةك بةهيض ونةخؤش
لةجَيطاى َيت و

َ
ناجول دةوربةرى نيية، بؤ
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دةمَينَيتةوة، زؤر بؤماوةيةكـــى خؤيـــدا
دةوروبةرى كةسانى ئةطةر دةكات، وِرَينة
يان بكةن يان فةرامؤشي نةكةن ئاطادارى

دةمرَيت. لةبرسا ئةوا بذى بةتةنيا
خةمؤكى دةمارى

 Neurotic dep دةمـــارى خةمؤكى
وةك زاراوة تونـــد، لةخةمؤكى جؤرَيكة
م

َ
بةال ئةوةندة بةكارنايةت، لةئَيســـتادا

خةمؤكييةك هةر وةسفكردنى بؤ بةطشتى
كة لةبناغةدا سايكؤسســـي بةكاردَيـــت
جؤرة لـــةو خةمؤكيية ئـــةم نةبَيـــت،
هةموو نةخؤش نيية كـــة خةمؤكييانـــة
هيض و دةثضِرَيت بةواقيعةوة ثةيوةندييةك
بةدةورةبةرةوة ثةيوةندييةكى و كاتَيك
نابَيت.ِرووداوةدةرةكييةكانكاريطةرييان
بةهَيزكردنـــى و  لةســـةر دةركةوتنـــى 
بؤ هؤكارةكانى كةمـــرتةو هةية، توندى
ى

َ
مندال قؤناغـــى و نةخؤش ِرابـــردووى

واية، لةسايكؤسســـيدا وةك ناطةِرَيتةوة
ذيانى و كاربكات لةتواناياداية نةخـــؤش
لةبةهاى دةضَيت، يةتى بةِرَيـــوة

َ
كؤمةال

خؤى لةزيرةكى و خـــؤى دانابةزَينَيـــت
ناكات، بةطوناه هةســـت كةم ناكاتةوةو
دةكات، كةســـانى ديكة لؤمةى كـــو

َ
بةل

كةم و تووشـــي كةم خـــةوى لةوانةيـــة
ناكةوَيت ة

َ
لةجول م

َ
بـــةال ببَيت، خواردنى

و نابَيت خةوزِران تووشـــي و ئةوةندةش
توِرةنابَيت. زؤريش

سايكؤسسي خةمؤكى
Psy- سايكؤسســـي خةمؤكـــى

خةمؤكييةكـــى   chotic depression
ثةيوةنديكردنى تواناى نةخؤش توندة،
بةهـــؤى لةدةســـتدةدات بةواقيعـــةوة
لةفرمانة كة تَيكضوونـــةى  ئةو  ِروودانى
بةدوايدا و ِروودةدات سروشـــتييةكانيدا
كة دةبَيت ثشـــَيوى جؤرةها دووضارى
ئةركةكانى كارو لةئةنجامدانى دةبن ِرَيطر
ِرَيزى لةبةهاو سروشـــتى، بةشَيوةيةكى
بةطوناه دةكاتةوة و هةســـت خؤى كةم

دادةنَيت بةبةرثرســـيار خؤى و دةكات
خؤى، ِرَيزى بَي و بةهايي بَي لةبةرامبةر

داية.
َ
لةطةل خةوزِرانى

كارلَيكى خةمؤكى
 reactive dep كارلَيكـــى خةمؤكى
ئةو كـــة لةئةنجامى ئـــةو خةمؤكييةية
لةذيانى كة دةبَيت دروست  ِرووداوانةوة
هؤكارةكةى واتة ِروويانداوة، نةخؤشـــدا
كاردانةوةيـــةك وةك  و لةدةرةوةيـــة
بؤية بارودؤخـــى دةرةكـــى، بـــؤ واية 
ئةنجامى واتـــة كارلَيكى، َيـــن

َ
ثَيي دةل

ئةو بةرامبةر ضاوةِروانكراوة سايكؤلؤذى
دروستبوونى. بوونةتةهؤى بارودؤخانةى
ثَيي هةية ديكـــة خةمؤكييةكى م

َ
بـــةال

endog- نـــاوةوة خةمؤكى دةوترَيـــت

لةناوةوةية  هؤكارةكةى enous dep كة
هيض كارلَيكييةوة، جؤرى بةثَيضةوانةى و
نيية، هةســـتى يان نةســـتى هؤكارَيكى
لةناوةندة ثشـــَيوييةك بوونى بؤ كو

َ
بةل

دةطةِرَيتةوة. دةماردا كؤئةندامى
دوواكةوتوو يان دواخةر خةمؤكى

re- دوواكةوتوو يان دواخةر خةمؤكى
نةخؤش  كة خةمؤكييةية tarded dep ئةو
دةروونى و ةيي

َ
جول دواكةوتنى تووشـــي

سست كاردانةوةكانيدا و ة
َ
لةجول و دةبَيت

بريكردنةوة و تواناى دةبَيـــت و هَيواش
وَيِراى دةبَيـــت الواز زؤر و ســـةرنجدانى

كردن بةخةمؤكى. هةست
خةمؤكى زطماكى

 Consititutional زطماكى خةمؤكى
خةمؤكى  بؤ خؤِرســـكيية dep مةيلَيكى
دةكرَيت و كةســـدا تَيبينى كة لةهةندَيك
هةموو بةسةر بةخةمؤكى هةســـتكردن
هةســـتييةكانى و دةروونى ةتة

َ
خةســـل

كةسانة ئةم دةبَيت،
َ

زال ئةو كةســـةدا
بريكدنةوةدا و ة

َ
لةجول بةسروشـــتى هةر

بِرياريان بةئةستةم ِرةشـــبينن، سستن،
بكةن كارَيك بةهةر دةســـت بؤ دةدرَيت،

بةخؤيان متمانةيان بكةن، تةواوى ناتوانن
مةزاجى  Bleuler بةخاوةن بلويلر كةمة،

دةكات. وةسفيان ِرةشبينانة
دةمامكراو خةمؤكى

 Masked dep دةمامكراو خةمؤكى
خةمؤكى ِروخسارةكانى خةمؤكييةدا لةم
نةخؤش لةســـةر ديكة وةك جؤرةكانى
و خؤيـــي نةخـــؤش الى دةرناكةوَيـــت
لةهةندَيك كةسدا كةسانى دةوروبةريشي،
طرذى يان بَيزارى يان ةِراوكَي

َ
دل لةشَيوةى

هةندَيك نيشـــانةى يان وةسواســـي يان
تووشبوو كةسانى دةبَيت، ون جةستةييدا
هةندَيك بةكارهَينانـــى ثةنادةبةنةبـــةر
خواردنةوةى يان هَيوركةرةوة دةرمانى
ثشَيوى هةندَيك لةِرَيي نةخؤش يان كهول
هاوســـةنط خةمؤكييةكةى ِرةفتارييةوة
نواندنـــى و ضـــوون

َ
هةل وةك َدةكات 

هةول لةِرَيي نةخـــؤش توندوتيـــذى يان
بةردةوام زؤرو كاركردنـــى و كؤششـــي
و داهَينانـــى هونـــةرى و زؤرةوة يـــان
خةمؤكييةكةى ِرووبةِرووى ئةدةبييةوة

دةبَيتةوة.
ضةنـــد نةخـــؤش نـــةى

َ
ئـــةم هةوال

ِروخســـارى ئةوةنـــدة بـــةردةوام بـــن
بةخةمؤكييةكةى هةستكردن و خةمؤكى
بةمة دةكةن، ثةردةثؤشي دةشارنةوةو
لةكةسانى خةمؤكييةكةى  نةك  نةخؤش
دةمامكى ئةو لةِرَيي دةشـــارَيتةوة ديكة
ِرَي كو

َ
دةيطرَيتةبةر، بةل ِرةفتارانةوة كة

لَيرةدا لةوانةية دةكات، ون لةخؤشـــي
ضيية ئةطةر زيانى كةواتة ثرسيار بكرَيت
دةمامكَيكي لةِرَيي تاك خةمؤكييةكـــةى
هونةرييةكان يان ئةدةبي داهَينانة وةك

بشارَيتةوة؟ كاركردن، يان
يان  زيانةكةى َيـــني

َ
دةل مـــدا

َ
 لةوةال

دؤخانة ئـــةم لةوةدايـــة خراثييةكـــةى
يان ِرووداو بةهؤى لةناكاو نابن بةردةوام
دةمامكة ئةو دياريكـــراوةوة هؤكارَيكى
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دةبَيت ناضـــار تـــاك دةدرَيتـــةوةو
َ
هةل

لةم و بَيـت دةمامكةكةى دةستبةردارى
هيض بَي خةمؤكى نيشـــانةكانى كاتـــةدا

دةردةكةوَيت. كامؤفالجَيك
لةهةرزةكاردا دا يان

َ
لةمندال زؤرجـــار

لةِرَيي ِروودةدات دةمامكـــراو خةمؤكى
ضوون

َ
هةل و توندوتيذى ِرةفتارى نواندنى

ديكةو خؤيي و كةســـانى و ئازاردانـــى
و ثةرَيـــزى  دوورة و شـــكاندن شـــت 
و خؤخواردنـــةوةو دواكةوتن لةخوَيندن
نَيطةتيظانةدا بةشَيوةيةكى ِرةفتاركردن
هـــؤكارى زؤرجار كـــة دةردةكةوَيـــت
كةسَيكى لةدةستدانى ِروودانى سةرةكى
باوك و دايك وةك خَيزانة ناو خؤشةويستى
ناخؤش ِرووداوى يان جيابوونةوةيانة يان
لةنـــاو ِرووداوةكةدا كـــة ئةو نةخؤشـــة
ديكة كةســـانى نةمردبَيت يان و بووبَيت
دابَيت لةدةست طيانيان بةبةرضاوييةوة

بووبَيت. كةمئةندام خؤى يان
زةردةخةناوى خةمؤكى

Smil- زةردةخةنـــاوى خةمؤكـــى
لةخةمؤكى  ديكةية ing dep جؤرَيكـــى
بةدةمامكَيكي نةخـــؤش كة دةمامكراو
زةردةخةناوىواتةِروخسارَيكىطةشاوةى
ئةو و ةتَينَيت

َ
دةخةل

َ
هةل ك

َ
خةل ِرووخؤش

لةناوةوة كـــة دةشـــارَيتةوة خةمؤكيية
نةخؤشة ئةم زؤرجار دةكات، ثَي هةستى
سةرسوِرمان تووشي دةوربةرى كةسانى
ئةم دةكوذَيت، خؤى كـــة كاتَيك دةكات
يان سووكة جؤرَيكى بةزؤرى خةمؤكيية
خراثي دةرئةنجامى دةشَيت م

َ
بةال هَيورة،

بكةوَيتةوة. لَي خؤكوشتنيشي وةك
هةَلضوونى خةمؤكى

وةســـفكردنى بـــؤ ئـــةم زاراوةيـــة
بةكاردَيت كة خةمؤكييـــة ةتى

َ
ئـــةو حال

ِروخسارَيكى وةك ســـؤزدارى ضوونى
َ
هةل

طرنطرتينسيفةتةكانى دياردةردةكةوَيت،
خةفةت و بةخـــةم هةســـتكردن وَيِراى



45 سةردةم زانستى 50

ةِراوكَي،
َ
دل لةشَيوةى نةخؤشة ضوونى

َ
هةل

توندوتيذى و كارلَيـــك كـــردن خَيرايـــي
نائارامى، زؤرجار ِرةفتارداو لةسروشت و
ئةو وةسفكردنى بؤ ضوونى

َ
هةل خةمؤكى

بةهؤى نةخؤش كة بةكاردَيت خةمؤكيية
دةبَيت، تووشى دياريكراوةوة هؤكارَيكى

هؤكارَيكى  هيـــض بـــةآلم هةندَيجار بـــَي
زؤربـــةى ِروودةدات،  ديايكراويـــش 
ِرووبةِرووبوونةوةى لـــةدواى ةتةكان

َ
حال

وةك ناخـــؤش دةردةكةوَيت ئةزمونَيكى
زةرةرى و هَينانى ســـؤزدارى شكســـت
لةدةســـتدانى و مةعنـــةوى مـــاددى و
بةهؤى يـــان خؤشةويســـت كةســـَيكى
بؤ سةفةركردن شَيوازى ذيان و طؤِرينى
ذيان شَيوازى وآلتَيكى ديكة كة يان شار
لةسةرى كة شـــَيوازةى لةو بَيت جياواز
ثةيوةنديية بةو و بةئاســـانى ِراهاتووةو
هةســـت و تازانة ِرانةيةت كؤمةآليةتيية

بكات. كةسى بَي و بةتةنيايي
هةرزةكاريش قؤناغـــى خةمؤكـــى
هؤِرمؤنةكانةو طؤِرانـــى هةيـــة بةهـــؤى
دةروونى و سؤزدارى جةســـتةو طةشةى
تووشى ببَيت هةرزةكار تاكةوة دةشَيت
هةية هاوســـةرَيتيش و خةمؤكـــى ثاش
يان مارةكردن و خوازبَينـــى كة لةدواى
زؤرجار و دةردةكةوَيـــت هاوســـةرَيتى 
بةطؤِرانى لَيكدةدرَيتـــةوة هؤكارةكـــةى
و ذن ثةيوةندييةكانى و ذيان شـــَيوازى
سَيكسي و ســـؤزدارى ثةيوةندى و ثياو
بؤ تازةيـــة هةموويـــان نَيوانيـــان كـــة

طةى
َ
لةكؤمةل بةتايبةتـــى هةردووكيـــان

تةنيا ثةيوةندييانة لةو زؤرَيك كة ئَيمةدا
جَييان هاوســـةرَيتيدا لةضوارضَيـــوةى
ثياو ذن بَيت يان تـــاك بؤية دةبَيتـــةوة
و بوون ثَيكةوة ذيانى بةشَيوازى نامؤية
و ثَيداويستى و نَيوانيان ثةيوةندييةكانى
زؤرجار لةبةرئةوة يةكرت، داواكارييةكانى
تووشى ذيانة ئةم لةسةرةتاى ثياو و ذن
لةشَيوةى دةشَيت و دةبن خةمؤكيية ئةم
و ةِراوكَي

َ
دل و بةبَيتاقةتـــى هةســـتكرد
دةربكةوَيت. جةستةييدا ئازارى

خةمؤكى ناضارى
 anacastic dep ناضـــارى خةمؤكى
هةستى كةســـانةدا لةو ئةم خةمؤكيية
وةسواسي تووشى خؤيان كة ثَيدةكرَيت
ئـــةم دةزانـــني وةك ناضـــارى بـــوون،
كة بةشَيوةيةكة دةروونيية نةخؤشـــيية
كردارى ديلـــى زنجرية دةبَيتة نةخؤش
بريؤكة هةندَيك بةناضارى بؤوةو دووبارة
ناضار و دةكَيشَيت بةبريكردنةوةيدا باأل
بدات ئةطةر ئةنجام كردارانة دةبَيت ئةو
و دركي كرد ةتةكةى

َ
بةحال نةخؤش دركى

ناضارييانة كـــردارة و ئةو بةهايي بةبَي
تووشـــى ئةوا نةيانكات، يدا

َ
هةول كـــردو

و بارَيكى ئةم جـــؤرة خةمؤكيية دةبَيت
بةســـةريدا ةِراوكَي

َ
دل و طرذى و نائارامى

كاتى هةروةهـــا خةمؤكى زاأل دةبَيـــت.
كؤتايي و خةمؤكـــى و ةت

َ
مؤل و ثشـــوو

خةمؤكييةن. ئةم لةنموونةى هةر هةفتة
وروذَينةر خةمؤكى

 agitated dep وروذَينةردا خةمؤكى

وةك سست نابَيت و بَي دةنط تووشبوو
دواكةوتندا، يـــان دواخةر  َلةخةمؤكـــى
و سكاال و دةقيذَينَيت دةكات كو هاوار

َ
بةل

و لؤمةى دةكات خؤى لةدةســـت بةختى
لةخؤى دةبَيتةوةو و ِرقى دةكات خـــؤى
َيت مردنت

َ
دةل بةخؤى و جنَيوى ثَيدةدات

مردنيت، لةوانةية شـــايةنى يان باشرتة
لةئةنجامى ئةم هةســـتانةيةوة نةخؤش

بدات. خؤكوشتن ى
َ
هةول

ثشتبةستن خةمؤكى
 Anaclytic ثشتبةســـتن خةمؤكى
خةمؤكيية  ئةم ســـةرةكى dep هؤكارى
كة خؤشةويســـت لةكةســـَيكى دابِرانة
دا

َ
لةمندال بةســـتبَيت، بةزؤرى بَي ثشتت

جيا لةدايكـــى كـــة ِروودةدات كاتَيـــك
خةمؤكى تووشـــبوو ى

َ
مندال دةكرَيتةوة،

مات و دةردةكةوَيت بةِرووخســـارييةوة
خواردنى و خةوو دةبينرَيت، و سســـت
شـــةش لةتةمةنى منداآلن تَيكدةضَيت،
و ســـاأل تووشـــى دةبن مانـــط بؤ يةك
و باوك دايك و بَي لةمنداآلنى بةتايبةتـــى
بَي سةرثةرشتاندا منداآلنةى لةخانةى ئةو
ئـــةم نييـــة مـــةرج بةخَيودةكرَيـــن،
جيابوونةوةى بةهؤى تةنيـــا خةمؤكيية
دةشـــَيت بَيت، فيزيكييةوة تةواو يـــان
بةآلم هةبَيت، فيزيكى ئامادةبوونى دايك
دا

َ
مندال لةذيانى مةعنـــةوى ئامادةبوونى

ســـةِّـاندوويانة ينةوةكان
َ
لَيكؤل نةبَيت،

ةى
َ
مامةل بةســـاردى كـــة ئـــةو دايكانة

تووشى ةكانيان
َ
مندال دةكةن ةكانيان

َ
مندال

لةشةودا دةبن و خواردن خةو و ثشَيوى
زوو دةكةن، تـــةِر جَيطاى نووســـتنيان
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سوكةوت
َ
هةل تيذى بةتوندو و دةبن توِرة

لةسؤزى منداأل كاتَيك دةكةن، هةروةها
زمانةوانى طةشةى دةبَيت بَيبةش دايكى
ثةيوةنديية دروســـت كردنـــي و تواناى
كةســـانى لةطةأل كؤمةآليةتيةكانيشـــى

دةبَيت. ثشَيوى دووضارى ديكة
ئـــةم  ِرووخســـارى ســـبيتس كـــة
منداآلنـــى لةســـةر خةمؤكييـــةي
ثَييواية كردووة، تَيبينى هةتيوخانةكان
ييةوة

َ
ســـال يةك لةدواى منـــداأل ئةطةر 

كةمرتي كاريطةرى ئـــةوا دابِرا لةدايكى
لةشـــةش منداآلنةى لةو وةك دةبَيـــت
منداأل دادةبِرَيـــن، لةدايكيان مانطيـــدا
لَيكدابِرانى شـــؤكى كاريطةرى لةوانةية
لةماوةى ئةطـــةر تَيثةِرَينَيت لةدايكـــى
دايكى كاتَيك ئةوا تَيثةِرى مانطدا ســـَي
لَيكدابِرانى كاريطةرييةكانى الى دَيتةوة
زياتر يـــان و نابن هةربـــاش لةدايكـــى
خراثرت ةكة

َ
مندال دؤخـــى لةوانةية دةبن

ويذدانى اليةنةكانى طةشـــةكردنى و بَيت
جةســـتةيي و و كؤمةآليةتى و ئـــاوةزى

لةكاربكةوَيت.
نيية خةمؤكيية مةرج نيشانةكانى ئةم
كو

َ
بةل دةربكةوَيت، منداأل لةســـةر تةنيا

طةورةش لةسةر شَيوة بةهةمان لةوانةية
خؤشةويستى كةسَيكى ئةطةر دةركةوَيت
كةســـَيكى يان لةدةســـتدا وةك دايكى
دايكى لةثايةى ئـــةو الى لةدةســـتدا كة
خوشـــكى يان وةك نةنك بؤنموونة دابوو
كاتَيك بةتايبةتى ثوور هةندَيجار طةورةو
بةخَيو كةســـةيان ييـــةوة ئـــةو

َ
لةمندال

خةمؤكى كة هةية ِرايةش ئـــةو كردبَيت،
بؤ ئاماذةية لةطةورةييـــدا ثشتبةســـتن
لةقؤناغى هاوشـــَيوة ئةزموونَيكى بوونى
هةندَيـــك ثَييانواية تةنانةت ييـــدا،

َ
مندال

هةندَيجار بةرثرسة لةدايكى منداأل دابِرانى
ى،

َ
ئةقل لةدواكةوتنى جؤرَيـــك لةِروودانى

هَيواش بةطشتى منداأل طةشـــةى ضونكة

ى
َ
ســـال يةكةم لةماوةى ئةطةر دةبَيـــت

شـــَيوةيةدا لةو بةئةزموونى تةمةنيـــدا
تَيثةِرى.

لَيكدابِرانيشـــى خةمؤكى هةروةهـــا
ئةو تووشـــى بةزؤرى كة ثَي دةووترَيت،
دادةبِرَين، لةدايكيان كة دةبَيت منداآلنة
مانط ســـَي لةدواى تووشـــبوو منداآلنى
دةهَينن لةطريان واز لةدايكيـــان دابِران
بةهَيز نةبَيت زؤر و ئةطـــةر وروذَينةرَيكى
و ضاويان دةِروات يان

َ
خةيال ناطرين، تةنيا

تةماشـــاى بةواقوِرماوى و دةكةنـــةوة
دةوروبةر كةسانى و دةكةن دةوروبةريان
وَيِراى بنب، يان

َ
تَيكةل بةئاســـانى ناتوانن

الوازى، و خواردن ئارةزووى لةدةستدانى
و دةكةن ثيســـايي زؤر و كةم دةخةون

بَينن. لةشريخواردن واز لةوانةية
خوُّـ يان دةورى خةمؤكى

Cy- خوليدا يان دةورى لةخةمؤكى
تووشى بةين بةيناو clical dep نةخؤش
لةبارَيكى ماوةيةك واتة دةبَيت، خةمؤكى
دةبَيت، خةمؤك ماوةيةك كرانةوةدايـــةو
مانط ضةند يان جارَيك هةفتةى لةوانةية
ساأل ضةند يان جارَيك ى

َ
ســـال يان جارَيك

خةمؤكيية نؤرةى ئةو تووشـــى جارَيك
هةســـت نةخؤش كاتانةدا لةو ببَيتةوة،
بةهؤى لةذيانـــدا دةكات شكســـتهَينانى
لةكةســـَيتيداو كةمــــوكوِرييةوةيةتـــى
و لةخَيزان و دةكةوَيتةوة دوور ـــك

َ
لةخةل

دةبَيت ثةرَيز دوورة ناسياوةكانى و خزم
ناكات. ثَيوة ثةيوةندييان و

طةِراوة خةمؤكى
نائومَيديدا لةتةمةنـــى ذنـــان زياتر 

 involutional طةِراوة خةمؤكى تووشى
هؤِرمؤنةكان  طؤِرانى بِرواواية dep دةبن،
دابةزينى بَيـــت بؤ لـــةو تةمةنةدا هؤكار
بةخةمؤكى يان هةســـتكردن ذن و ورةى
ضوونى

َ
هةل خؤطونجاندنى خراث لةوانةية

بَيت، هؤكار طؤِرانانـــةدا ذن لةطةأل ئةم
ئةو تةمةنـــدا وَيِراى لةم ذن بةتايبةتـــى
دَيت خؤيدا بةســـةر كة طؤِرانكارييانةى

ضاالكييةكانى، هةموو سةر كاردةكاتة و
دايك لةوانةية ذن تةمةنـــةدا لةم زؤرجار
براكانى و لةخوشـــك هةندَيك و و باوكى
بدات، لةدةســـت طةورةترن كة لةخؤى
مردنى هةريةكَيكيانـــدا  مردنـــى لةطةأل 
دةكات هةســـت و بريدةكةوَيتةوة خؤى
لةم مردنـــى خؤشـــى نزيـــك بؤتـــةوة،
بةبؤشايي دةكات، ذن هةســـت تةمةندا
و ثشتى بوون طةورة ةكانى

َ
ضونكة مندال

مانطانةش سوِرى وةستانى و ثَينابةستن
ثري نييةو مَي ضيرت كة لَيكدةداتـــةوة وا
خةمؤكيية ئةم نيية، خواســـرتاو و بووة
ِروودةدات تةمةندا ثةنجاكانى بـــؤ لةضل
ثشَيوى و ةِراوكَي

َ
دل وةك و نيشـــانةكانى

لةئازاريي جةستةيي سكاآلى بةردةوام و
وا ثَيشـــرت وِرَينةيي. بريؤكةى و ناديـــار
ئم تووشـــى تةمةندا لةم ثياويش دةزانرا
دةركةوتووة بـــةآلم دةبَيت، خةمؤكيية
دةبَيت ثياو تووشـــى ئـــةو خةمؤكييةي
لةوانةية و تةمةنةوة بةم نيية ثةيوةست
ببَيت تووشـــى لةهـــةر تةمةنَيكدابَيـــت
خؤى فشـــارى تةمةنةو هةر هةرضةندة
جؤرَيك تووشـــى مرؤظ هةيةو دةشـــَيت

ببَيت. لةخةمؤكى
هةية ديكة خةمؤكييةكى هةروةهـــا
كة دةبَيت كةســـانة ئـــةو كة تووشـــى
قورس يان درَيذخايةنييان نةخؤشييةكى
بةضاودَيرى ثَيويستييان بةردةوام و هةية
كاتَيك دةوروبةريانة كةســـانى و خَيزان
باسى دةوروبةرى كةســـانى يان خَيزان
و دةبن الدةكةن توِرة نةخؤشييةكةيان
ئةطةر تةنانةت دةبن خةمؤك و بَيتاقةت
نايةنةوة بكرَينةوة نةوايش

َ
دل بدرَيت هةوأل

ضونكة كاتةدا، لةو خؤيان ئاسايي باري
خةمؤكيية ئةم تووشـــى ئةو كةسانةى
ةتة

َ
حال يـــان دةبـــن نةخؤشـــييةكةيان

جةستةييةكةيانئةوخةمؤكييةىدروست
بةتوندى يان بةباســـكردنى هةر كردووة
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خةمؤكيية بةم دةضن
َ
هةل و دةبـــن توِرة

 averse خةمؤكى دووركةوتنةوة َين
َ
دةل

ديكةش  خةمؤكييةكـــى dep هةروةهـــا
Post- خةوتن ثاش بةخةمؤكى كة هةية

ةتَيكـــى 
َ
حال dorminal dep ناســـراوة،

نوســـتن دواى مرؤظ زؤرجار و كاتييـــة
ةتى

َ
حال دَيتةوة دواتر و دةبَيت تووشـــى

مرؤظ هةندَيجاريش خـــؤى، سروشـــتى
دةبَيت لةخةمؤكى جؤرَيك تووشى كتوثِر
و بةخَيرايش دةردةكةوَيـــت كة لةناكاو
تووشـــبوونى هاوكاتة لةطةأل و نامَينَيت
بةتايبةتى بةثشَيوييةكى ئةندامى مَيشك

ثلدا. الجانطة لةبةشى

سةرضاوةكان
النفس، العلـــم َّـ اِّـوســـوعي 1. اِّـعجـــم
الثفافة، وزارة أســـعد وجيه ت: نوربريسيالمي،

ط1 2000 دمشق،
د.عبداِّـنعم النفس، علم عالم 2. موســـوعة

بـــريوت، ط1  نوبليس، رقـــم7، دار الحنفـــي،
2005

ِّـمارســـة العالج تفصيلي عملي 3. دليـــل
النفسية، روبرت اآلضطرابات َّـ اِّـعرَّـ النفســـي
ايرتاك نجيب، سيد و د.محمد د.جمعة ت: ليهي،

ط1 2006 قاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة
عالجها، و امراضها 4. النفـــس، انفعاالتها و

ط2 1983 بغداد، الوسط، دار كمال، علي د.
النفســـية، د.فاخر عاقل، العلوم 5. معجـــم

ط1 2003 حلب، والعلوم، للنشر شعاع
و أس.ريرب ارثر الطبي، النفسي اِّـعجم .6
د. عمار و الجسماني د.عبدالعلي ت: ريرب، ايملي
بريوت، ناشرون، العربية للعلوم دار الجســـماني،

ط1 2008
النفسية، اِّـصطلحات شـــرح 7. موسوعة
بريوت، العربية، النهضة دار الشربيني، لطفي د.

ط1 2001

طةردةلوولةكان لةزيادبووندان
يةكطرتووةكاني تة

َ
زياتر بةوال زياني خولطةييةكان باوةِرةدان طةردةلوولة لةو زاناكان

بةرلةوةي بخايةنَيت زياتـــر ســـةدةيةك لةوانةية م
َ
بةال بطةيةنَيت، ئاســـيا ئةمةريكا و

هؤكارانةي لةو يةكَيك وةك بدةن هةوا و كـــةش بةطؤِراني ئاماذة كؤمثانياكانـــي تةئمني
طةردةلوولةكانةوة. بةهؤي ثَيكةوتن زيان دةبنةهؤي

طةردةلوولةكاني ضاوةِروانكراوةي بةو هةِرةشة دراوة بايةخ كة ينةوةيةكدا
َ
لةلَيكؤل

َين
َ
دةل توَيـــذةرةوةكان يةكطرتـــووةكان، تـــة

َ
وال ســـةر ةســـي بؤ

َ
ئؤقيانووســـي ئةتل

خولطةيي طةردةلوولي كة دةبَيت جَيبةجَي ديكةشدا ناوضةكاني بةسةر دؤزينةوةكانييان
هند. و ضني و ئوستوراليا وةك دةيانطرَيتةوة

بارةطاكةي كة مةترســـي دامةزراوةي ســـنورةكاني بةِرَيوةبةري جؤن ماكانينـــي
ِرايطةياند كردووة، ينةوةكةيان

َ
لَيكؤل بةشـــداري لةو دامةزراوانةي يةكَيكة و لةســـيدنية

ِرووداني زيادبووني بةهؤي لةزيادبـــوون دةبَيت بةردةوام كارةســـاتةكان زةرةرو زياني
كردني دابني و فرياكةوتن بؤ ةكان

َ
هةول و دانيشتووان ثَيكةوتني زيان و كارةساتانة ئةو

كاريطةري و جيهاني كةشوهةواي لةطؤِراني بةضاوثؤشينب بوونييان نيشـــتةجَي شوَيني
خولطةييةكان. طةردةلوولة ضاالكي سةر بؤ

لةطؤِراني بَيت هؤكار كة طؤِراني كةشـــوهةوا بكرَيت ثَيشـــبيني ئةوة ئةستةميشة
ثَيشـــبيني زاناياني كةشناســـي  ئةوةشـــدا كة

َ
لةطةل ئةمة ةي طةردةلوولةكان.

َ
جوول

طشـــتييان كؤي تةنانةت ئةطةر بنب تووندتر خولطةييةكان طةردةلوولـــة ئةوة دةكةن
ناوضةدا. لةهةندَيك بَيت ديار ثَيوة كشانةوةيةكيشي

لةكؤمثانيا يةكَيكة كة ري ميونيج مةترسييةكان لةسةر بةجةختكردنةوة سةبارةت
سروشتي ثةنجا كارةساتي و ِرابردوو نؤسةد ي

َ
لةســـال ِرايطةياند كة طةورةكاني تةئمني

و طةردةلوول وةك هةبووة بةكةشوهةواوة ثةيوةندي نةوةدييان لةســـةدا و ِروويانداوة
الفاوةكان.

 2010 ي
َ
سال طشتي بةشَيوةيةكي كة ِرايطةياند لةبةياننامةيةكدا ناوبراو كؤمثانياي

و بةشَيوةيةكي ِروويداوة تيادا سروشتي زؤرترينى كارةساتي 1980ةوة ي
َ
لةدواي سال

و ســـةد حةوت (كة تَيثةِراندووة ِرابـــردووي ي
َ
ســـال دة نةي

َ
ســـاال تَيبينيكراو ناوةندي

حةوت و سي كة دؤالر مليار ســـي و كؤي سةدو َيكدا)
َ
لةســـال كارةساتة هةشـــتاوثَينج

دةيطرَيتةوة. تةئمني ملياريان
ســـنوورةكاني لةدامةزراوةي كرومبتـــون ريان توَيـــذةرةوة هةردوو ماكانينـــي و
ثَيشبيني ضاالكي كؤمثيوةرةوة لةزانكؤي كولورادو لةِرَيي بيلك ِرؤجيية

َ
مةترسي لةطةل

لةئايندةدا. ةسي
َ
ئةتل لةباكووري دةكةن خولطةييةكان طةردةلوولة

كاريطةري كة ماوةيةي بةو سةبارةت ئةنجامداوة سةنطاندنَيكييان
َ
هةل توَيذةرةوةكان

و زةرةر َين
َ
دةل ثَيي كة ئـــةوةي ببَيتةهؤي تا ثَيويســـتي ثَييةتي هةوا و كةش طؤِراني

ئةمةريكاوة. خولطةييةكاني طةردةلوولة بةهؤي سروشتي زياني
دةبَيتةهؤي زةوي طةرمـــي ثلةي ناوةندي بةرزبوونةوةي َيـــن

َ
دةل دواجـــار زاناكان

الفاو و دارستانةكان ســـووتاني و وشكبوونةوة لةشةثؤلةكاني نائاســـايي زيادبوونَيكي
و ييةكان

َ
بةرووبوومة كشتوكال ثَيكةوتني زيان بؤ مةترســـييةكانيش و و طةردةلوولةكان

كةنارييةكان. شارة
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بةكارهَينانى كة ئةوةى ســـةرةِراى
شـــةثؤلة ئةو فؤتؤنةكانى بؤ ئادةميزاد
لةخـــؤرةوة كـــة كارؤموطناتيســـيانةى
كارةبا، وزةى بؤ طؤِرينيان و ثَييدةطات
هةية، نوَيـــى تاِرادةيـــةك مَيذوويةكـــى
بةكاربردنى و بةســـةراطرتن دةست ئةوا
لةبةجَيهَينانةكانـــى خـــؤر تيشـــكى 
دةطةِرَيتـــةوة مَيذووةكـــةى ديكـــةدا،
زايني، ثَيـــش حةوتةمى بـــؤ ســـةدةى
شوشـــةيية هاوَينة ئةغريقيةكان كاتَيك
ضِركردنةوةى بؤ بةكارهَينا قؤقزةكانيان
مةبةستى و كؤكردنةوةى بؤ خؤر تيشكى
1767ى ى

َ
لةســـال كـــردارى ســـوتاندن.

داهَينانَيكى سويسرى زانايةكى زايينيدا

بةضَيشـــتلَينةرى كـــة ئـــاراوة هَيناية 
بوو،  بةناوبانط  Solar Cooker خؤريى
لةســـندوقَيكى سادة بوو بريتى ئةمةش
شووشـــة لةثارضةيةك ســـةرةوةى كة 
ئةو ـــى

َ
مةنجةل لةذَيريـــدا ثَيكهاتبـــوو،

َينَيت.
َ
بكول دةويسرتا كة دادةنرا خواردنة

توَيذةرةوةيةكى لةمةوبةريش
َ

سال سةد
مةى

َ
ئـــةو هةل بةهؤى توانى فةِرةنســـى

دةبوو ثةيـــدا وةوة
َ
كوال كة لةئاوَيكـــى

ضِركردنةوةى و كؤكردنـــةوة كة بةهؤى
ماتؤرى دةكرا، طةرم خؤرةوة تيشـــكى
1936دا ى

َ
لةســـال ثَيبكات. ئيش مى

َ
هةل

ئةمةريكادا يةكطرتووةكانى لةوياليةتـــة
و بةهـــؤى ضِركردنةوة ئاو طةرمكردنـــى

بووة خـــؤرةوة تيشـــكى كؤكردنةوةى
بةرهةمهَينانـــى و داهَينـــان هةوَينـــى

(خؤر). ِرووناكي خانةكانى
بذَيرييةى

َ
طؤل ئـــةو لةضوارضَيـــوةى

بذاردنـــة
َ
لةهةل و كـــة لةبةردةســـتداية

بةدةســـتهَينانى بـــؤ  ســـرتاتيذييةكانة
نوَيووةبـــوو، ثاكوخاوينـــى وزةيةكـــى
بةرهةمهَينانى وزةى خؤر بؤ بةكارهَينانى
لةِرَيـــى كارةبـــا وزةى  ِراســـتةخؤى
بةخانةكانى كة كارؤِروناكيةوة شانةكانى
كارؤِرووناكي خانةكانى يان تايك

َ
فؤتؤظؤل

لةطرنطرتينـــى يةكَيكـــة ناســـراوة،
ضاوةِروانكراوانـــةى بذاردنـــة

َ
هةل ئـــةو 

بةدةســـتهَينان و بـــؤ كـــة دةتوانرَيت

كارؤِرووناكي شانةى بةرهةمهَينانى
دوكانى محةمةد ئةندازيار
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فةراهةمكردنىثَيداويستيةكانىداهاتووى
ببةسرتَيت. وزة، ثشتى ثَى بؤ جيهان

بزانني ئةو ئةوة بةسة ئةوةندة ئيدى
لةماوةى خؤر كة وزةيةى تيشـــكى بِرة
ِرووناكدا ســـةعاتى ِرؤذى تةنيـــا يـــةك
دابينكردنى بةشى هةسارةكةمان دةطاتة
يةك وزةى ثَيداويســـتيةكانى تـــةواوى
زانراوة تةواو دةكات! هـــةروةك ى

َ
ســـال

دةطات ثَيمان كة خؤر تيشكةى بِرة ئةو
ِراســـتةوخؤ بةشـــَيوةيةكى دةتوانرَيت
بِرةكةى كة وزةى خاوَين بـــؤ بطؤِردرَيت
تريا (يةك وات تريا هةزار دةطاتة ســـةد
وزةيةش بِرة ئةم وات). مليار وات=هةزار
ئةوةندةى هةزار شةش نزيكةى هاوتاى
ئةو مرؤيية بؤ قةبـــارةى بةكارهَينانـــى
2009دا ى

َ
لةسال كة سةرةتاييانةى وزة

لةم  وات. تريا 13.7 نزيكةى طةيشـــتؤتة
لةسةر بةكورتى دةدةين

َ
هةول باسةماندا

phoفؤتؤظؤلتايك كارؤِرووناكي خانةكانى
بدوَيني،  بةجَيهَينانةكانى و tovoltaics
تيشكى دةدةين

َ
هةول كاتيشدا لةهةمان

تةقةال و
َ

هةول ئةو ســـةر بخةينة تةواو
بةرضاوانةى داهَينانة و نةناســـان ماندوو
نانؤ لةســـةر تةكنؤلؤذياى كة بناغةيان
و دروســـتكردن لةبـــوارى داِرشـــتووة
و سَييةمى دووةم نةوةى ثيشةســـازى 
خانـــة كارؤِرووناكييـــة بةرهةمهَينانـــى

ثَيشكةوتووةكان.
وزة سةرضاوةكانى بةفرِيؤدانى

باوةكان
بـــؤ كـــة ديـــارة ئـــةو ِرَيطةيـــةى
بةبةردبووةكان سووتةمةنيية سوتاندنى
لـــــــةوَيســـتطةكانى بةكاردةهَينرَيـــت
لةثَيناو كارةبادا وزةى  بةرهةمهَينانـــى
م،

َ
هةل طؤِرينى بـــؤ ئـــاو و طةرمكردنـــى

تؤربينةكانى بةهؤيـــةوة  بتوانرَيـــت تا 
بخولَينةوة، كارةبا وزةى بةرهةمهَينانى
باوة وى 

َ
بةربـــال ِرَيطةيةكـــى ئـــةوةش 

كارةبـــا وزةى بةدةســـتهَينانى بـــؤ 
خَيرايـــى جيهانـــدا.  لةسةرتاســـةرى

لةبـــوارى جيهانيـــى طةشةســـةندنى
نى

َ
ســـاال لةنَيوان ناوخؤدا بةربوومةكانى

سةدو بةِرَيذةى لةسةدا 1990 بؤ 2009دا
كردووة، بةمةش زيادى شـــةش ثةنجاو
دابينكردنى لةسةر جيهان داواكارييةكانى
لةسةدا بةِرَيذةى باوةكان وزة سةرضاوةى
لةدةرهاويشتةكانى كردووة، زيادى ضل
زيادكردنَيكى كة ئةوةية ثرؤسةيةش ئةم
دةرضوون بةرضاو لةِرَيذةى و مةترسيدار

دووانؤكســـيدى  طازى وبوونـــةوةى
َ
و بال

ى ثاردا
َ
لةســـال و ئاراوة هاتؤتة كاربؤن

لةضاو شةش و لةســـةدا ســـي بةرَيذةى
بَيطومان كردووة. زيادى 1990دا ى

َ
ســـال

جيهان لةثَيويســـتةكانى زياد داواكاريية
ئاستةنطَيكى بووةتة وزة دابينكردنى بؤ
بةشـــةكانى وزةى طـــةورة لةبـــةردةم
بةطذداضوونةوةى لةبةرامبـــةر جيهاندا،
جيهانى يةدةطةكانى تةنطةذةيةشدا ئةم
بةبةردبووةكان ســـووتةمةنية لةوزةى
وزةى دابينكردنـــى (كـــة ســـةرضاوةى
بةرضاوى كةمكردنَيكى جيهانة) ئةمِرؤى
ثَيش ئةوةى ِرةنطة و بةخـــؤوة بينيووة
سةدةية تووشى بطةينة ناوةِراستى ئةم
سةرتاسةرى قةيرانَيكى و نالةبار بارَيكى
ِرةنطة ِروانطةيةشـــةوة لـــةو ببَيتةوة،
بةهاى سةدةيةدا ئةم ثَينجةمى لةدةيةى
بطاتة َيكدا

َ
وزة لةســـال بؤ بةكارهَينانمان

ئاشكراية شتَيكى ئةوةش وات. تَيرا سي
دةبينَيتةوة خؤى لةوةدا كة كَيشـــةكة
كة بكات زياد ئةو وزانة بةكارهَينانى تـــا
بةسةرضاوةكانى ثشـــت بةرهةمهَينيان
ئةوا دةبةستَيت باوةكان ســـووتةمةنية
ذةهراوييةكان طازة وبوونةوةى

َ
بال ِرَيذةى

طةرمى و ديـــاردةى ثةنطخواردنـــةوةى
ئةمـــةش دةبَيتةهؤى هةر دةكات. زياد
ئةو

َ
لةطةل جيهـــان ِرووبةِرووبوونةوةى

كة مةترسيدارانةى ذينطةيية  كارةساتة
خؤقوتاركردن و ئاستةمة ضارةســـةريان

ة.
َ
مةحال كارَيكى لَييان

نوَيووةبووةكاندا وزة
كة نالةبارةى ِرةوشة ئةو سةرةِراى
بينى بةخؤيةوة جيهـــان ئابوورى بارى
كة لةثايزى داراييةى ئـــةو قةيرانة دواى
كاريطةرييةكى ئةمـــة 2008دا ِروويـــدا،
زيادبوو طةشةسةندنى لةسةر نةبوو واى
ئةلتةرناتيظ وزةى بةكارهَينانى لةبوارى
نى

َ
ساال تةنيا لةنَيوان كة نوَيووةبوودا، و

ِرَيذةيةكىطةشةسةندنى 2004 بؤ 2009دا
بينيووة، بةخـــؤوة  نةكراوى ضاوةِروان
ئةطةر دادةنرَيت بةطةورةتريـــن ئةمةش
مامناوةندى

َ
لةطةل بكرَيت بةراورد بَيتو

ثَيش ى
َ
سال لةثَينج طةشةسةندن ِرَيذةى

باســـة شـــايانى ئةوةى ماوةيةدا. ئةو 
ثاكدا وزةى كـــة وةبةرهَينان لةبـــوارى
ِرابردوودا نةى

َ
ســـاال لةو (نوَيووةبـــوو)

كردووة، زيـــادى بةرضاو بةِرَيذةيةكـــى
وةبةرهَينانى ســـةرضاوةى كة بةجؤرَيك
ماوةيةدا لةو وةبةرهَينةرةكان سةرةكى
2004 بؤ 2009 وا نى

َ
ســـاال لةنَيوان واتا

خاوَيندا وزةى لةبوارى كة كردووة زيادى
ى

َ
لةسال دؤالر  مليار هةذدة طةيشـــتؤتة

2009يشدا ى
َ
ســـال لةكؤتايى 2004دا و

مليار دوو و ســـةدو بيســـت طةيشتؤتة
تواناى قةبارةى بةمشـــَيوةيةش دؤالر.
ســـةرضاوة ئةو بةرهةمهاتـــووى وزةى 
بةتةنيا (نوَيووةبووانة) خاوَينانة و تازة

260 طَيطاوات  طةيشتؤتة 2009دا ى
َ
لةسال

260 هـــةزار مليـــؤن وات، كـــة ئةمةش 
حةفتاوثَينج وزةى  بـــِرة  لةتوانايدايـــة

دابني بكات. (هاوبةش) خَيزان مليؤن
فؤتؤظؤَلتاييكةكان خانة

لةوةى جطة فؤتؤظؤلتايك خانةكانى
يةكةيةكن يـــان  Device ئامَيرَيـــك كة 

وزة  ئةو Modules كـــة لةتواناياندايـــة
لةخؤرةوة كـــة فؤتؤنـــة ِرووناكيانـــةى
بةشـــَيوةيةكى دةطةنة هةســـارةكةمان
كارةبايى. وزةى بؤ بطؤِرن ِراســـتةوخؤ
(خانةكانـــى) شـــانةكانى كارةكانـــى
فؤتؤنـــة كـــة ئةوةيـــة كارؤِرووناكـــي
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تـــةزووى بؤ دةطـــؤِرن ِرووناكيـــةكان
DC Direct Current و نةطـــؤِر كارةبايى
بةكاردةهَينرَين كة بارانـــةدا و لةو لـــؤد
بةهؤى هةروةها نةطؤِرة، تةزووةكةيان
و دةكرَيت عةمار وزةكةيـــان ثاترييةوة
دةتوانرَيت لةوانةش جطة دةطريَيت.

َ
هةل

Inverter تةزووة  ئينظَيرتـــةرةوة لةِرَيى
 AC- طؤِراو تةزووى بطؤِرين بؤ نةطؤِرةكة
ئيشثَيكردنى  بؤ Alternative Current و
بةمجؤرة كة بةكاربهَينني ئامَيرانةى ئةو
و دةتوانني تؤِرةكانى دةكةن كار تةزووة
خاوَينة وزة بـــةم شـــارةكان  كارةباى
دابِرانى بةســـةردا ناو بكةين. ةمةند

َ
دةول

(كارؤِرووناكي) فؤتؤظؤلتايكيش دياردةى
بـــؤ زانـــاى فةِرةنســـى دةطةِرَيتـــةوة
لةكاتى كة بَيكوَيرل، ئيدمؤند بةناوبانط
1839دا، ى

َ
لةســـال تاقيكردنةوةيةكـــى

كارةبايى تـــةزووى زياد بوونى تَيبينـــى
دوو بؤ ِرووناكي بةركةوتنى لةكاتى كرد
شـــلةيةكدا لةناو دانراو زيوى ئةلكرتؤدى
دياردةية ئـــةم دةطةياند. كـــة كارةباى
بوارى بَيتة بَيئةوةى و هةر بةوشـــَيوةية

 1947 ى
َ
ســـال تا مايةوة بةجَيهَينانةوة

جـــؤن وةك زانايانـــى كاتَيـــك بةهـــؤى
وليةم شوكلى و والتةر ســـكؤت و باردين
ترانزيستؤريش دؤزرايةوة، ترانزيســـتؤر
Semiconduc- طةيةنـــةرةكان لةنيمضة

دةكرا. tors دروست
ضاثني داريل زانا 1954دا ى

َ
لةســـال

فؤتؤظؤلتايك خانـــةى يةكةمني توانـــى
لةســـليكؤن دروســـتكرا كة داهَينَيـــت
خؤر تيشـــكى توانرا بةهؤيةوة بـــوو وة

وزةى  بـــؤ 6% بطؤردرَيـــت بةضوســـتى
بَيت باسكردن شايانى ئةوةى كارةبايى.
كة فؤتؤظؤلتايك خانةى نةوةى يةكةمني
بةستبوو سليكؤن بةتةكنؤلؤذياى ثشتى

10% بةرز  بـــؤ وة توانرا ضوســـتيةكةى
ئاراستةكرا بؤئةوة لةبنضينةدا بكرَيتةوة
دانى

َ
هةل بؤ ثَيويســـت كارةباى كة وزة

Space Vehicles و  فةزاييةكان كةشتية
لةِرَيى كة ثةيوةندى ئةو سيســـتةمانةى

كاردةكات، دةســـتكردةكانةوة مانطـــة
بكات. دابني

بةجَيهَينانةكانى  فؤتؤظؤَلتايكةكان
بةكارهَينانـــى ضـــِرى ســـةرةِراى
لةكارةكانى تايكـــةكان

َ
فؤتؤظؤل خانـــة

ئةوا شارةكاندا، و
َ

ناومال ِرووناكردنةوةى
بةجَيهَينانى وى

َ
بةربـــال بوارَيكى ة

َ
كؤمةل

لةِرووناك بؤنموونة هةية. ديكةى طرنطى
دابةزينـــى ِرَيرةوةكانـــى كردنـــةوةى
لةِرووناك هةروةهـــا و فِرؤكةخانـــةكان 
لةنَيو هاتووضؤ نيشـــانةكانى كردنةوةى
ِرَينمايى ِرووناك كردنةوةى و شارةكاندا
ِرَيطا ســـةر هاتووضؤييةكانى و نيشـــانة
لةوةى بةدةر بةكاردةهَينرَيت، خَيراكان
كارةبـــاى وزةى كـــة لةبةرهةمهَينانـــى
زةوى ئاوى ذَير بـــؤ دةرهَينانى تايبةتى
ى

َ
كشتوكال ئاوةدَيريى كاروبارى و بريةكان
بةكاردةبرَيت. ديكةدا كارى ضةندانى و

يةكةم نةوةى خانةكانى
تايك)

َ
خانةكانىكارؤِرووناكي(فؤتؤظؤل

طةيةنـــةرةكان نيمضـــة  لةكةرةســـةى
ى

َ
ماتريال لةناويشياندا دةكرَين، دروست

بةناوبانطرتة لةهةموويان كة ســـيليكؤنة
بـــوارةدا ئةويش لةو بةكاردَيت و  ثـــرت
لةهةموو بوونى ســـةرضاوةكانى بةهؤى
ئةوةى ثَيـــش جيهانـــدا. جَيطةيةكـــى
نانؤ تةكنؤلؤذياى ماتريالة ورديلةكانـــى
داِرشتةى دروستكردنى ثَيكهاتةى بضنة
طةيةنةرةكانةوة، نيمضـــة كةرةســـةى
وا فؤتؤظؤلتايكى خانـــةى  نةدةتوانـــرا
ضوســـتى كة خاوةن بةرهةمبهَينرَيـــت 
كـــةم بَيت. تَيضوونيان بـــةرز و بةهـــاى
تةنكؤلة ثارضة ئةو ئاشـــكراية هةروةك
يةكةميان نةوةى خانةكانى سليكؤنانةى
دروست دةكرا، ئةو كةرةسة ئايديالة

َ
ُّـ

خانةى بةرهةمهَينانـــى بـــؤ نةبـــوو كة
و بةرز ضوســـتى خاوةن فؤتؤظؤلتايكى
ببةسرتَيت، ئةمةش ثَى ثشـــتى هةرزان
و تايبةتمةندى ضةنـــدان لةبةرنةبوونى
كةرةسة لةو بوو ثَيويست كة وا سيفةتى

هةبَيت. طةيةنةرةكاندا نيمضة

تةنكؤلة بةدةســـتكةوتنى ئاســـان
توانـــاى بةرضاويـــان و ســـليكؤنيةكان
تيشـــكى طرتنى

َ
هةل و مذين

َ
هةل لةبوارى

بتوانرَيـــت كـــة خـــؤردا واى لَيكـــردن
بكرَيت زيـــاد  ثارضةكانيان ئةســـتورى
بؤ مايكرؤمةترةوة ثَينج و لةسةدوبيست
ئةمةش مايكرؤمةتر، ثةنجا و دوو ســـةد
بةراورد ئةطةر طةورةية ئةستوورييةكى
لةنيمضة كـــة نةى

َ
بـــةو تةنكؤال بكرَيـــن

طاليؤم زةرنيخى وةك ديكةى طةيةنةرى
ثَيوانةى كة دةكرَين دروست ئارسينايد و
تَيثةِر لةمايكرؤمةترَيـــك ئةســـتووريان

ناكات.
سليكؤنية تةنكؤلة ئةم بةكارهَينانى
و طرانى هـــؤى ئةســـتوورانةش بووةتة
بـــِرى تَيضووى بةرهةمهَينانى زيادكردنى
دؤالرى ثَينـــج دةطاتة كـــة كارةبايـــى،
هةر واتَيك لةوزةى كارةبا. ئةمةريكى بؤ
تةكنيكية تةقةال و

َ
هةول ســـةرةِراى ئةو

لةثَيناو بوارةدا دراوة كة لةو لَيرِباوانةى
ضوســـتى خانةكانـــى بةرزكردنـــةوةى
هاوتا لَيبـــكات واى تا نةوةى يةكـــةم،
توخمى تيؤريى ضوســـتى

َ
بَيت لةطـــةل

و يةكة، سي لةسةدا ئةويش سليكؤن كة
دةرئةنجامَيكى هيض نةش

َ
هةوال ئةمجؤرة

و ِرةزامةندى جَيطةى كـــة وايان نةبووة
ئةو توَيذةرةوةكانى و زانـــا ى

َ
خؤشـــحال
بوارة بَيت.

دووةم نةوةى خانةكانى
دةردةكةوَيت كة بؤمان لةم باسةوة
ِرووبةِرووى كارؤِرووناكي خانةكانى كةرتى
سةرســـةخت تةكنؤلؤذى تةحةدايةكـــى
ئةم بؤ بةدبةختيش، لةماوةى بووةتةوة،
خانة ثيشةسازى ِرابردوودا ةى

َ
سال بيست

كَيشـــةى ِرووبةِرووى فؤتؤظؤلتايكةكان
داواكارى بةهـــؤى بووةتةوة ـــؤز

َ
زؤر ئال

ةكانى
َ
تةنكؤل ثارضـــة لةســـةر بةردةوام

بؤ ســـةرةكية ســـليكؤن كة توخمـــى
يةكةم، نةوةى خانةكانى دروســـتكردنى
ئةم جؤرة بةكارهَينانى بةهـــؤى ئةويش
دروســـتكردنى توخمـــة لةثيشةســـازى
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ئامَيرة و مؤبايل تةلةفؤنى و كؤمثيوتةر
ثيشةســـازى ديكةى دةســـتطَيِرةكانى
ئةم لةدةرئةنجامى ئةلكرتؤنـــى، نوَيـــى
ئـــةم تةنكؤلـــة نرخـــى دياردةيةشـــدا
ضاوةِروان بةشـــَيوةيةكى ســـليكؤنانة
ئاستَيكى طةيشتة بووةوة و بةرز نةكراو
بؤ وةستاندنى هةِرةشـــةيةك بووة وا كة
لةخانـــة جـــؤرة ئـــةم بةرهةمهَينانـــى
طرانى بةهؤى ئةويش فؤتؤظؤلتايكةكان

ئابوورييةكةيانةوة. نرخة
و زانســـتى ة 

َ
هةول لةضوارضَيـــوةى 

بوو هاوكات كة ســـةختةكاندا توَيذينةوة
تةكنؤلؤذياى تى

َ
دةسةال سةثاندنى

َ
لةطةل

ثيشةســـازيدا، لةئاســـؤوة نانؤ لةبوارى
دووةم) لةخانةى (نةوةى نةوةيةكى نوَى
ثشـــتى كة ئاراوة هاتـــة كارؤِرووناكـــي
ة

َ
توَيذال بةرهةمهَينانى بةتةكنؤلؤذيـــاى

photovolta- فؤتؤظؤلتايكةكان تةنكـــة
شَيوازى  ics thin fims TFP بةستبوو.
ثَيشـــكةوتووة جؤرة ئةم بةرهةمهَينانى
بةطرتنةبةرى دةبةست ثشتى لةخانةكان
ثَيشكةوتوو، ِرَيطةى و شـــَيواز ضةندان
مة

َ
هةل نيشـــاندنى  ِرَيطـــةى لةوانـــةش

Chemical Vapor Depo- كيمياييةكان
بةسةركةوتووى توانى كة (sition (CVD
نيمضة لةكةرةسةى ئةســـتوور ى 

َ
توَيذال

ِرووتةختى سةر نيشتووةكانى طةيةنةرة
دروســـت يان ثالســـتيكى شووشـــةيى
ة نيشـــتووةكان

َ
ضينةكانى توَيذال بكات،

ئةســـتووريةكى جيادةكرَينةوة كة بةوة
تَيثةِر مايكرؤمةتـــر لةيةك وايان هةيـــة
ئةستوورييةوة لةاليةنى بةمةش  ناكات،
كة سليكؤنيةكان تةنكؤلة لةكةرةســـةى
بةكاردةبران خانةكاندا يةكةمى لةنةوةى
هةزار بؤ سةد كة كةمرتة ئةســـتووريان

تةنكرتن. لةوان جار
ئةو سةرلةنوَى تةنكانةش ة

َ
توَيذال ئةم

كى
َ
كةل دةكرَيت ذياندووة كة هيوايةيـــان

جؤراوجؤرةكانى لةبةجَيهَينانـــة تـــةواو
وةربطريَيت، فؤتؤظؤلتايكـــةكان خانـــة
ثشتبةســـتنيان بةهـــؤى ئةمـــةش 
كة كةرةســـانةى ئـــةو بةبةكارهَينانـــى
بةهان هةرزان كةمـــة و تَيضوونيان بِرى
خؤيـــةوة دةبَيتةهؤى ئةمـــةش لـــةالى
بةرهةمهَينانى تَيضووى نرخى دابةزاندنى

 0.5 كة لةخوار كارةبا وات لةوزةى يةك
ئةوةى بةهؤى هةروةهـــا دؤالرةوةيـــة.
زؤر ئةستوورييةكةيان خانانة جؤرة ئةم
كَيشيان كةم و بارســـتايى بةمةش نيية
لَيكردوون واى  هةرئةمـــةش دةبَيتةوة،
ئامادةكراو و ساز كةرةسةيةكى ببنة كة
بـــؤ بةكارهَينيـــان و حـــازر بةدةســـت
ئامَيرة بـــؤ وزة ســـةرضاوةيةكى وةك 
مؤبايل تةلةفؤنى وةك َدةســـتطَيرةكانى
لةطةل م

َ
بةال كؤمثيوتةرة الثتؤثةكان. و

كة خانةكانى باشانةى ئةو سيفةتة هةموو
بةرجةســـتةى لةخؤياندا دووةم نةوةى
ئاستة ئةو نةطةيشتؤتة هَيشتا كردووة،
رةزامةندى كة مايةى ضوســـتى لةرادةى
ضوســـتيةكةى ةتدا

َ
حال بَيـــت و لـــةزؤر

هؤكارةكانى ناكات. تَيثةِر دة لةســـةدا
بؤئةوةى دةطةِرَيتةوة ضوستيشيان نزمى
دووةم نةوةى خانةكانى كة ئةســـتوورى
ناتوانَيت بةمةش كةمن)، (زؤر تةنكن زؤر
عةمار مذَيت و

َ
هةل خؤر بِرة لةتيشكى ئةو

سليكؤنةكانى تةنكؤلة ضؤن هةروةك كات
كرد. دةيان يةكةم نةوةى خانةكانى

سَييةم نةوةى خانةكانى
كـــة دةبيســـتني  ئـــةوة زؤرجـــار 
ســـَييةم لةخانةى نـــةوةى يةكةكانـــى
نانؤ تةكنؤلؤذياى كة فؤتؤظؤلتايكـــةكان
هاتؤتة بةكاردَيـــت لةبةرهةمهَينيانـــدا
نةوة ئةم كة ئةوةى ســـةرةِراى كايةوة.
هَيشتا خانانة جؤرة ئةم ثَيشكةوتووةى
ثةرةســـةندنداية توَيذينةوة و لةقؤناغى
و (ئةزموونى) تاقيطةيى لةسةر ئاســـتى

ئةوا هةموو دةرئةنجامةكانى كارطةييدا،
ئةم لةماوةى وكـــراوةكان

َ
بال توَيذينةوة

ئةمرؤش تـــا وة رابـــردوو ةى
َ
دة ســـال

ئةو كة دةكةنةوة دووثات ئةو ِراســـتية
 Nanomaterials نانؤييانـــةى ماتريالة
سازبوونى طةيشـــتوونةتة دروستكردن و
ثيشةسازييانة، و كارطةيى بةشَيوةيةكى
ةتَيكى

َ
خةســـل و ســـيفةت ة

َ
ئةوا كؤمةل

فيزياييـــان و ثَيكهاتـــة تايبةتمةنـــدى
بةرضاو طةلَيك كؤكردؤتـــةوة كة لةخؤدا
وايان خاسيةتانةش ئةم هةر ناوازةن، و
بةرهةمهَينانى ببنةهـــؤى كة لَيدةكات
و بةرز ضوســـتى خانةى فؤتؤظؤلتايكى
خانانةى ئةو لةوةى جطة ئةمة هاوتا. بَى
دةكرَين ســـاز ســـَييةم كـــة لةنـــةوةى
لةبِرى وا ئاســـتَيكى لةتوانايانداية ئةوا
هاوشـــَيوة كة بةدةســـتبهَينن تَيضوون
تَيضووة بـــِرة لةو باشرتيشـــة و بطـــرة
بةخانةكانى تايبةتة كة بةرهةمهَينراوةى
لةبةرهةمهَينانيدا كـــة دووةم نـــةوةى
تةنكةكان ة

َ
توَيذال بةتةكنؤلؤذياى ثشت

سةدةية ئةم يةكةمى دةيةى دةبةستَيت.
واى مذدةبةخشى تةكنؤلؤذى بازدانَيكى
ثرتكردنى بؤتةهؤى كة بينيووة بةخؤوة
بةرهةمهَينانى بةتوانـــاى  بِروا و متمانة
خاوَيـــن ى رؤذ) (تيشـــكى وزةى خـــؤر
طةورة بةبِرَيكـــى كردنـــى لةهاوبةشـــى
دةستةبةركردنىثَيداويستيةكانى لةثَيناو

داهاتوو. بؤ دوو دةيةى لةوزة جيهان
توخمى و كةرةســـة طةلَيك لَيـــرةدا
تاقيكردنةوةيـــان كـــة نانؤيـــى هةيـــة
ئاوَيتةكردنيان لةثَينـــاو كراوة لةســـةر
سَييةم نةوةى يةكةكانى لةثيشةســـازى
خانـــة تايكـــةكان،

َ
فؤتؤظؤل لةخانـــة 

Dye-sen- كـــراوةكان بؤية ِرووناكيـــة
بةيةكَيـــك   sitized Solar Cells-DSC
ســـَييةم دادةنرَين نةوةكانى لةطرنطرتين
ئةويـــش فؤتؤظؤلتايكـــةكان، لةخانـــة 
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بةبةســـيفةتة ةمةندبوونيان
َ
دةول بةهؤى

ئابوورييـــة و تةكنؤلـــؤذى باشـــة 
ببنة هةمـــة ضةشـــنةكانيان بؤئـــةوةى
خانةكانى متمانةثَيكراوى جَيطرةوةيةكى
سليكؤنى ةى

َ
لةتةنكؤل كة يةكةم نةوةى

خانة دةكـــران. دروســـت طـــران بةهـــا
لةِرووى كـــراوةكان بؤية كارؤِرووناكيـــة
هةية جياوازيان كاركردنيانةوة شَيوازى
تةنكةكان

َ
توَيذال لةخانة دووةم لةنةوةى

ِروونةكان نانؤيية ة
َ
دةنكؤل بةوةى ئةويش

دووانؤكسيدى بةمادةى كراون ئاوَيتة كة
Tio2 نقـــووم دةكرَين لةناو  تيتانيـــؤم
طرياوةيةكىئاوَيتةكراوبةمادةىئؤرطانى،
دةبَيت بريتى ثَيكهاتةية ئةو زؤرجاريش
توخمى ثَيكهاتةى ئؤرطانـــى  لةماددةى

طةرديلة  Ruthenium بةمةش رؤسؤنيؤم
سةر دةنيشـــنة ئؤرطانيةكان وكةشـــة

Tio2 كة  ةكانى
َ
دةرةوةى دةنكؤل ِرووى

طرياوةيةكى ئةلكرتؤليتيدا لةناو ئةوانيش
خانةكةوة. ناو دةخرَينة و دةكرَين نقووم
خانةكـــة ســـةرةوةى ِرووتةختـــى

ِروون ثَيكهاتووة شووشـــةيى لةثلَيتَيكى
خؤر و تيشـــكى بـــؤ ِرووبةِرووبوونةوةى
روونى بةضينَيكـــى ِرووى خوارةوةشـــى
و ِرووكةش دةكرَيت بـــؤ كارةبا طةيةنةر

 Tio2 ماددةى ةكانى
َ
دةنكؤل بةدوايشـــدا

لةزيوى خانةكة بةتوَيذالَيكى تةنك دَيت.
بةسةر ئةويشدا و ثالتنيؤم دادةثؤشرَيت
كة دَيت ِروون شووشـــةيى ِرووتةختَيكى
طةيةنةرى كارةبايى ِروونـــى بةضينَيكى

داثؤشراوة.
بؤيةكراوةكان كارؤِرووناكيـــة خانة
بةِرةفتارَيك ثشت كاركردنياندا لةشَيوازى
نواندنى كارى هاوشَيوةى كة دةبةســـتن
فؤتؤنةكانـــى ِرووةكةكانـــة، ِرووناكـــى
تَيثةِربوونيان دواى ِرووناكـــي تيشـــكى
خؤيان شووشـــةييةكةدا بةِرووتةختـــة
بؤية مـــاددة بةطةرديلةكانى دةكَيشـــن
ســـةر نيشـــتووةكانى كراوة ئؤرطانيية

ياندةمذن 
َ
هةل و  Tio2 ةكانـــى)

َ
(دةنكؤل

ورووذاندنـــى دةبَيتةهـــؤى ئةمـــةش 
دةرةوةى طةكانى

َ
خول ئةلكرتؤنةكانـــى

ئاوَيتةكـــراوة مـــاددة طةرديلةكانـــى
ثَيويست و وةرطرتنى وزةى َئؤرطانيةكان
بةرةال لةناوكةكانيان، جيابوونـــةوة بؤ 
ةكانـــى

َ
نـــاو دةنكؤل دةبـــن و دةضنـــة

نانؤيـــى، تيتانيؤمـــى  دووانؤكســـيدى
سةرةوةى ضينى ناو دةضنة لةثاشـــاندا
كارةبايـــة. طةياندنـــى كارى كـــة 
طةرديلةكانى ثَيـــدا ئاماذةمان هةروةك
كة ئؤرطانيـــةكان بؤيةكـــراوة مـــاددة 
بةخَيرايى كردووة ون ئةلكرتؤنةكانيـــان
ئةو بةشـــوَينطرتنةوةى دةســـتَيت

َ
هةل

ثَيكهاتةى نـــاو فةوتاوانةى ئةلكرتؤنـــة
لةناو كة ئةلكرتؤليتيةكة طـــرياوة يؤدة
ئؤكســـاندنى دةبَيتةهؤى و خانةكةداية
و ثَيكهاتةيـــة ئـــةم  (شـــيكردنةوةى)
هاوتا، ســـيانى بؤ يـــؤدى دةيطؤِرَيـــت
لةِرَيى خانةكة كارةبايى سوِرى بةمةش
تةواو كارؤكيمياييـــةوة ئـــةم كـــردارة

دةبَيت.
ضوستى باسكردنة شـــايانى ئةوةى
نةى

َ
ئةم ساال لةماوةى جؤرة خانانة ئةم



45 سةردةم زانستى 58

تـــا و كـــردووة زؤر زيـــادى ِرابـــردوودا
طةيشتؤتة 2010دا ى

َ
لةسال وايلَيهاتووة

بووةتة لةســـةدا يانزة، ئةمةش نزيكةى
لةكؤمثانياكان بؤ زؤر هـــؤى هاندانـــى
جـــؤرة لـــةم خانـــةى بةرهةمهَينانـــى
ئةم نايابى ثيشةســـازيدا. لةئاســـتَيكى
ديكة لةوانـــى بةوة جـــؤرة خانانـــةش
ناكات ثَيويســـت كـــة جيادةكرَيتـــةوة
تيشـــكى هةر فؤتؤنةكان ســـةرضاوةى
تيـــؤرى بَيـــت،  خـــؤر ِراســـتةوخؤى
لةكاردنياندا خانانة جؤرة ئةم ئيشكردنى
سةرضاوةيةك بةهةر ثشت دةبةســـتَيت
ى

َ
لةحال لةســـةرضاوةكانى ِرووناكى. بَيت

لةئاراداية زؤر تةقةاليةكـــى ئَيستاشـــدا
ئةلكرتؤليتيةى طرياوة ئةو طؤِرينى ِرووةو
بةماددةيةكى خانةكاندايـــة لةنـــاو كة 
بؤيةكراوى ِرةقى طونجاو ئةمةش لةثَيناو
طةرماى ثلة ةتى 

َ
لةحال شـــلةكة  كشانى

بؤ دزةكردنى ِرووبةِرووبوونةوةى و نزمدا

دةرةوةى خانةكة.
نموونـــةى طـــــةلَيـــك لَيـــرةدا
سَييةمى لةنةوةى هةية سةركةوتوومان
لةوانةش فؤتؤظؤلتاييكـــةكان، خانـــةى
Multi- بةســـتةرييةكان خانـــة ضةنـــد

لةنموونة  بةيةكَيك function Cells كـــة
و ثَيطةيشتووةكان دادةنرَيت سةركةتوو
كارؤِرووناكية خانة نوَييـــةى تريةية لةم

ثَيشكةوتووةكان.
خانانةش بةرهةمهَينانـــى ئةم جؤرة
بةهؤى ســـنووداربوونى كةمة ئـــةوةش
كة نرخى تاكةكانيـــةوة خانة ضوســـتى
ويةك، ســـي لةســـةدا ناطاتة  تيؤرييان
فؤتؤنة بةفرِيؤضووة بةهؤى زؤرى ئةمةش
نزيكةى دةطاتة كة نةمذراوةكانيةوة

َ
هةل

بريؤكةى لةبةرئةوةى بيســـت. لةســـةدا
بريتيية خانانة ئةمجؤرة بةرهةمهَينانـــى
خانـــةى ضةنـــدان لةكؤكردنـــةوةى 
ِرَيكخســـتنيان و جياواز فؤتؤظؤلتايكـــى

دابنرَين. لةسةر يةك و يةك لةثَيطةيةكدا
ئةم و ثةســـتاوتنى كؤكردنةوة ديـــارة
هةِرةمةكى بةشـــَيوةيةكى خانانـــةش
بةطونجاندنَيكـــى كـــو

َ
بةل ناكرَيـــت،

ئةو دةكرَيت، جَيبةجَى بةرنامةداِرَيذراوة
هةية طةورةيان بةهايةكى كـــة خانانةى
Band- طورزةييةوة بؤشـــايى لةبارةى

بةدواشياندا  و دادةنرَين gap لةثَيشةوة
و كةمرتة بةهايان كـــة دَين خانانة ئـــةو
تَيثةِربوونى لةكاتى جؤرة. بةو هةروةها
ثةستَيوراوانةدا، خانة بةو خؤر تيشكى
وزةيةك ة

َ
كؤمةل هةموو خانةيـــةك ئـــةوا

وزةى وةردةطرَيت، بةمةش دةمذَيت و
َ
هةل

دةبَيتةوة كةم فؤتؤنانة ئةو بةفرِيؤضووى
وةريان بةتةواوى نةيتوانيووة ثَيشرت كة
بةرز خانةكان ضوســـتى بةمةش طرَيت.

دةبَيتةوة.
دةرئةنجامـــة لــــــةضوارضَيـــوةى
كـــة باشـــرتة وا توَيذينةوةيةكانـــدا، 
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بةرفراوان بةشَيوةيةكى نانؤيى ى
َ
ماتريال

ئةو دروستكردنى لةبوارى بةكاربهَينرَيت
دةبَيتةهؤى ئةمةش كة خانانـــةدا جؤرة
ثرت مذينى

َ
لةهةل توانايـــان زيادكردنـــى

كة
َ
تةنؤل ئـــةو ثَينج لةســـةدا نـــةوةد و

و لَيثَيكهاتووة خؤريـــان كة فؤتؤنانةى
كارؤموطناتيسى تيشـــكاوةرى طرى

َ
هةل

خؤرن. هاتووى
لةسةرئةوة جةخت دةمانةوَيت لَيرةدا
ةى

َ
سال ثَينج ئةم لةماوةى كة بكةينةوة

بؤريية كاربؤنية كة داهاتـــوودا دةبينيت
Carbon Nano Tubes و  نانؤييـــةكان
NanoC- نانؤييةكان ة

َ
كريستال ةروةها

ه

Quan- كوانتةميةكان ثنتة و  rystales
بةرفراوان  بوارَيكـــى tum Dots دةبنـــة
كارؤِرووناكي بةرهةمهَينانى خانـــةى بؤ 
ثَيشـــكةوتووتر. و ضـــــوســـت زؤر 
ضةند دةتوانني ئةمِرؤمانـــدا لةِرؤذطارى
و ثَيشـــكةوتووانة نانؤييـــة لـــةو جؤر 
بؤشايى سةر دةستةبةســـةراطرتوانةى

بةدةســـتبهَينني،    Bandgapو Holes
طؤِرينى كردنى

َ
كؤنرتؤل لةِرَيـــى ئةويـــش

ةكانيةوة.
َ
دةنكؤل قةبـــارةى و شـــَيوة

ئةوانـــةش هةمـــوو نياييـــةوة
َ
بةدل

تواناكانيـــان زيادكردنـــى دةبَيتةهـــؤى
خؤرى ِرووناكي و وزةى لةبوارى طؤِرينى
هيواكانى بةمةش كارةبايـــى، بؤ وزةى
زياد طـــةش ئايندةيةكـــى مـــرؤظ بـــؤ
ســـةرضاوةكانى ئةطةر تةنانةت دةكات
و ســـووتةمةنية بةبةردبووةكان نةمَينن
بةهؤيةوة ئةويش بـــن، لةكةمبوونةوةدا
كةمتةرخةمانة ِرابردوودا كة لةســـةدةى

داوة. بةفرِيؤمان
طؤظاري وةرطرياوة سةرضاوةية لةم سوود

624 العربي ذمارة

ناكِرن و هَيلكة ئةلَمانييةكان طؤشت
رت

َ
تووندوتؤل ثَيودانطي كردني بةجَيبةجَي تايبةت ِراطةياند نةخشـــةيةكي مانيا

َ
ئةل

ئةو بؤوة و
َ

بـــال دةنطؤي ئةوة ئةوةي لـــةدواي ن
َ
ئاذةال ئاليكي لةبةرهةمهَينانـــي

ماني
َ
ئةل تداراني

َ
دةسةال بووبَيت. ثيس ذةهراوي ديوكســـيني بةماددةي خؤراكانة

ضارةســـةركردني بةردةوامدان بؤ ي
َ
لةهةول ئةوروثا ةتاني يةكَيتي

َ
دةول و هـــاوكات

وبؤوة
َ
بال يةكدا مانطي لةســـةرةتاي كة تةندروستييانةي مةترسييةو ئةو كَيشـــةي

ثيسبوويان ئاليكي بةرازةكان و مريشك كة ِرايطةياند ماني
َ
ئةل بةرثرساني كة كاتَيك

و هَيلكة بةرهةمَيناني بؤتةهؤي ئةمةش و ثَيدراوة ذةهراوي دايوكسيني بةماددةي
طانة.

َ
كَيل لةو ثيسبوو طؤشتي

داِرشتنةوةي لةسةر داوة بِرياري ِرايطةياند ئاينر ئيلزة مانيا
َ
ئةل ي

َ
كشتوكال وةزيري

وةك كة ِرؤنانةي و زةيت ئةو بةرهةمهَينةراني ثَيداني ةت
َ
مؤل بؤ نوَي سيســـتمَيكي

ئةو بؤ جياكردنةوةي بةرهةمهَينةران ناضاركردني وَيـــِراي دةدرَين ن
َ
بةئاذةال ئاليك

خؤراكي بؤ ئةوانةي
َ

لةطةل بةكاردَين ثيشةسازيدا لةبواري كة ضةورييانةي و زةيت
بةكاردَين. ن

َ
ئاذةال

زياتر تةئميني دةبـــن ناضار بةرهةمهَينةراني ِرايطةيانـــد لةدرَيـــذةي قســـةكانيدا
لةبواري بةرزكردنـــةوةي ثَيودانطةكان بؤ نوَييةدا ثالنة ئةو لةضوارضَيوةي بـــدةن

يدا.
َ
كشتوكال

بةتووندي ِرايطةياند لةبةرلـــني ِرؤذنامةنووســـيدا ناوبراو لةكؤنطرةيةكي وةزيـــري
و دةكةين بةياساكانةوة ثَيودانطةكاني ســـةالمةتي و ثابةندبوون جةخت لةســـةر
بؤ ثشكنني ثَيويست ِرَيوشوَيني دةكةينةوة ئاطادار طومرط و تداران

َ
دةسةال هاوكات

كردووة دةســـتمان ئَيمةش و ضاوةِرَيـــي ئةوة دةكةن بةكارهَينةران بطرنةبـــةر،
كردني. بةجَيبةجَي

ثشـــكنني خؤيان كة دةكات ن ناضار
َ
ئاذةال ئاليكي نوَييةكة بةرهةمهَينةراني ثالنـــة

بةرزكردنةوةي
َ

لةطةل بـــدةن ئةنجام بةرهةمهَينراوةكانييان ئاليكة بؤ ثَيكهاتـــةي
تداراني

َ
دةسةال لةاليةن دةكرَيت ئاليك لةسةر كة ثشكنينانةي ئةنجامي ئةو ئاستي

ثةيوةنديدارةوة.
لةخؤراكة دايؤكسني ئاستي ئَيســـتا تا كردةوة ِروون ئةوةشي

َ
كشـــتوكال وةزيري

طشتي تةندروستي سةر بؤ مةترسي كة ئاســـتةي ئةو نةطةيشتؤتة ثيسبووةكاندا
دروست بكات.

هؤكاني كردني ئاشـــكرا بؤ ةكانييان
َ
لةهةول بةردةوامن ئَيســـتا تا ةرةوانيش

َ
لَيكؤل

بةراز طؤشتي و مريشك و هَيلكة فرؤشتني قةبارةي لةكاتَيكدا بةتايبةتي ثيسبوون
مانيا.

َ
لةئةل بةرضاوداية لةكشانةوةيةكي دايؤكسينةوة مةسةلةي ئةم بةهؤي

هَيلكةيان و بـــةراز طؤشـــتي هَيناني باكوور كؤرياي و لةضني هةروةهـــا هةريـــةك
دايؤكسينةوة. قةيراني هةمان بةهؤي ِراطرت مانيا

َ
لةئةل
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خوَين زؤري ضيية؟
عوزَيري عةبدولكةريم
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كثوليسايسيميا
َ
بةبؤضوونيباويخةل

Polycythaemia زؤربوونيبِريخوَينةكة 
بةواتا دةسوِرَيتةوة. لةشدا لةدةمارةكاني
كةسَيكي لةجةســـتةي خوَين بِري ئةطةر
ةتي

َ
لةحال ليرت بَيت ئـــةوا ثَينج ـــدا

َ
كامل

دةبَيـــت، زياتـــر Polycythaemiaدا 
كييةوة-بؤنموونة-

َ
خةل بـــةالي ِرةنطـــة

زياتر، برييش ليرت يـــان حـــةوت بطاتة
بةخوَيندان ئةم طواية كة لةوة دةكةنةوة
دةكرَيت، ضارةســـةر  خوَين زؤربوونةي
ئةم

َ
لةطةل هيماتؤلؤجي زانيـــاري م

َ
بةال

بةمشَيوةية كة ناطونجَيت ِراوبؤضوونةدا
خوَين دةكات: زؤري خوَيـــن وةســـفي
خِرؤكةكاني ِرَيذةي بةرزبوونةوةي زؤري
ِرَيذةيةش ئةم هةن، كة لةثالزمادا خوَينة
Hemat- هيماتوكريت تَيستي ةثَيوةري

ب

(هيماتوكريت جؤرَيكي  ocrit دةكرَيت كة
هةنطاو بةيةكةم كة خوَينة تاقيكردنةوةي
ةتي-يان

َ
حال لةدؤزينةوةي  دةذمَيردرَيت 

خوَيـــن) ةتةكاني-ثؤليسايســـيمياي
َ
حال

كةمرت لةئَيستادا، هيماتوكرايت،  وشةي
 Packed واتـــة PCV بةكاردةهَينرَيـــت
 PCV بةكاردةهَينرَيت،   Cell Volume
بةرامبةر خِرؤكـــةكان قةبارةي ِرَيـــذةي
ئةطةر واتـــة خوَين. طشـــتي قةبـــارةي
َيني

َ
بل باريكدا كة لةتيوبَيكي شووشـــةي

بَيـــت، ســـانتيمةتر دة درَيذييةكـــةي
دابنرَيت خوَين شووشـــةية ئةم بةبةرزي
بدرَيت خِرؤكـــةكان بةنيشـــتني و ِرَيطة
لةســـةدا نزيكةي خوارةوة الي دةبينني
خوَين سوورةكةي بةشـــة ثَينجي ضل و
ثَينجةكةي و ثةنجا لةســـةدا و نيشتووة

و  خوَينة ثالزماي كة Serum ســـريةمة
و لـــَي جياكراوةتةوة فايربيني ماددةي

دةنوَينَيت. زةرد ِرةنطةكةي
طةلَيـــك بةذمـــارة ئـــةم خِرؤكانـــة
ذمارةيان بةقةبـــارة زؤر وردن، و زؤرن
مليـــؤن لةيةك ثَينج دةطاتـــة نزيكـــةي
ذمارةية لةذندا ئـــةم ســـَيجادا. مليمةتر

بةدرك دا زؤرترة.
َ
م لةمندال

َ
بـــةال كةمرتة،

ئاوا لةشـــوَينَيكي زؤرة بةم ذمارة كردن
بَيت باش طةيةكي

َ
بةل ِرةنطـــة بضووكـــدا

خِرؤكانة، ئـــةم  بضووكي  قةبـــارةي بؤ 
ذمارةية ئـــةم لةكاتي ثؤليسايســـميادا
بةرزدةبَيتةوة، بةرضـــاو بةشـــَيوةيةكي
Secondary Poly- لةجـــؤري بؤنموونة
نزيكةي دةطاتة cythemia دا ذمارةكـــة

مليؤن. نؤ
Erythro- ســـوورةكان خِرؤكـــة

هةردوو  كة ديســـكدا cytes لةشـــَيوةي
 Biconcave disk واتة قووثاوة ديويان
بةزيندوو م

َ
بـــةال نيية، تَيـــدا ناوكييـــان

ةيان
َ
جوول تواناي دةذمَيردرَين، ضونكـــة

خؤيان باريك بكشـــَين و دةتوانن و هةية
شـــانةكاني وردترين بةبةيني و بكةنةوة
بطةيةننة تَيثةِربنب و ئؤكسجني لةشـــدا

لةش. بةشةكاني هةموو
ي

َ
ِريشال تةســـكرتين سوور خِرؤكةي

تةواوكردني كاتـــي و دةطرنةبةر خوَيـــن
ئؤكســـجني كاربؤني لةجياتي كارةكةي،
سييةكانةوة بةهؤي و كؤدةكاتةوة لةش

دةكةن. دةربازي
 Red Blood Cell ســـوور خِرؤكةي
دةكرَيت دروســـت لةمؤخـــي ئَيســـكدا
دةذي، ِرؤذ بيســـت و ســـةد بؤ نزيكةي
ثَيي بؤيةية كة ئةو طرنطرتين ثَيكهاتةي
ماددةية ئةم ؤبـــني،

َ
هيمؤطل دةووترَيت

ئةم ئاســـني طرتؤتةخؤ، كة ثِرؤتينَيكة
دةبةخشـــَيت ســـوور ِرةنطي ماددةيـــة
كاربـــؤن دووانؤكســـيدي و ئؤكســـجني
ئةو بؤ طوَيزَيتةوة دةيان و دةطرَيتةخـــؤ

مةبةستن. شوَينانةي
تةوةري سةرةكي ســـوور، خِرؤكةي
نةخؤشـــي شـــيكردنةوةي و  بـــاس 
بةزؤري نةخؤشيية ئةم ثؤليسايسمياية،
ذمـــارةي ئةم كة ئـــةوة دةطةيةنَيـــت
خوَين م

َ
بـــةال كردووة، خِرؤكانـــة زيادي

َيني ثَينج
َ
بابل نةكردووة، زيادي بةطشتي

ماوةتـــةوة، بةواتا خؤي وةك ليرتةكـــة
خوَين كـــة ئةوةية وةســـف نزيكرتيـــن
بوونةوة خةست هةمان بؤتةوة، خةست
خِرؤكةكانةوة لةئةســـتووربووني ِرةنطة
م

َ
ذمارةيـــان، بةال لةزؤربووني بن نـــةك

كةمرتة. ئةطةرَيكي ئةوة
ضيية؟ ثؤليسايسيميا

هاوكات نةخؤشيية جؤري زؤرة ئةم
ذمـــارةي زيادبوونـــي هـــؤكاري زؤرة،
ِرووخسارَيكي تةنيا ســـوورةكان خِرؤكة
زيادبوونة ئةم ضونكة نةخؤشييةية، ئةم
ِرَيطة دةردةكةوَيت كـــة لةتاقيطةكانـــدا
بري كة خـــؤش دةكات بؤ ثزيشـــكةكان
بكةنةوة، نةخؤشيية بةم لةتووشبووني
سةرةكي دووجؤري بؤ  ثؤليسايســـيميا

 
َ

Relative لةطةل ِرَيذةيي دةكرَيت ثؤلَين
Absolute لةِرَيذةييةكةدا ِرةها يان تةواو
لةكاتي بةزؤريش و دةبَيتةوة كةم ثالزما
Dehydra- شـــلةمةني لـــةش ونكردني

دووةميان  جؤري م
َ
بةال ِروودةدات، tion

يان ســـةرةتايي جؤرة: دوو ديســـانةوة
ناسةرةكي.

ناسراوة روبروظَيرا بةثؤليسايسيمياي
بـــؤ Polycythaemia Vera-طةلَيجـــار

Rubro كة نانووســـرَيت،  كورتكردنةوة
ِرةطةزدا ئـــةم نةخؤشـــيية لةهـــةردوو
باوترة، لةنَيرينةدا كةمَيـــك ِروودةدات،
جوولةكـــةدا زؤرترة، هـــؤزي لةترية و
دةبَيت. ثةيدا تةمةندا لةناوةندي بةزؤري

 Polycytheamia واتـــة ةتةدا
َ
لـــةم حال

ئَيســـك  مؤخي PV- ضاالكييةكاني يـــان
شانةي و دةكات Bone Marrow طةشة

دةبن. درَيذتر ئَيسقانةكان
كة وا نيشـــان دةدةن ئامـــارةكان
دةبن. تووش كـــةس ثَينج  لةمليؤنَيكدا
درةنط نةخؤشيية ئةم لةوةداية كَيشـــة
بةردةوامـــة و وردبـــِر دةردةكةوَيـــت،
تةمةني تووشـــبووةكة ئةطةر لةوانةيـــة
ثةنجا لةدواي بَيت

َ
ســـال ثَينج ســـي و
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نيية، ضارةسةري بدات. دياري لَيي ي
َ
سال

كاريطةرة و نيشانةكاني ي
َ
كؤنرتؤل م

َ
بةال

دةكرَيت. الوةكييةكاني
نةخؤشيية ئةم تووشبووي دةشَيت
كردني نيشان دةست دواي

َ
سال ثانزة تا

بذي. نةخؤشييةكة
PVدا، لةشـــي مـــرؤظ ةتـــي

َ
لةحال

زياتـــر بةرهةم طةلَيك ســـوور خِرؤكةي
خةســـت دةبَيتةهؤي ئةمةش دَينرَيـــت،
بةخاوي خةســـت خوَيني خوَين، بووني
و دةبَيت تَيثـــةِر بةنـــاو دةمارةكانـــدا
مةيني لَيبكةوَيتةوة، مةيينـــي لةوانةية
مَيشـــك و

َ
دل تةي

َ
جةل ِرةنطة خوَينيش

لَيبكةوَيتةوة. وةستاني
خِرؤكةي زؤرتر ئَيســـكةكانت كاتَيك
ثَيويســـتي لةشـــت  دةكات، دروســـت 
زياتر ثاراســـتني بؤ ســـثي بةخِرؤكةي
خوَيـــن مةيينـــي بـــؤ و ثةِرةكةكانـــي
دوو ئةم خؤشـــبةختانة دةبَيت. زياتـــر
دروست طونجاو بةِرَيذةيةكي خِرؤكةيةش

دةكرَين.
ئةطةر م

َ
نيية، بةال نةخؤشيية باو ئةم

ضارةسةر بَي نةكراو نيشـــان دةســـت
هؤي بَيت. كووشـــندة لةوانةية مايةوة
طةلَيجار نةدؤزراوةتةوة(1). ِراستةقينةي
كَيشـــةي بؤ بةِرَيكةوتة، دؤزينةوةكةش
م

َ
بةال دةكرَيت، خوَين بؤ ثشـــكنني ديكة

خـــاوةن ثؤليسايســـيميا دةدؤزنـــةوة.
تووشـــبوونييان ِرَيـــذةي تةمةنـــةكان
ِرَيذةية ئةم دا

َ
لةمندال زياترة، ن

َ
لةمنـــداال
كةمة. زؤر

خَيرايي خوَيني خةســـت بةهةمـــان
كؤئةندامي و ئةندام و هةموو شانة ناطاتة
كةمرت ئؤكســـجينييان لـــةش، كةواتـــة
طةياندن خوَين كةمبوونةوةي ثَيدةطات،
شكســـتخواردني تةو

َ
جةل دةبَيتةهـــؤي

،Gout بـــاداري  ،Heart Failare
َ

دل
و سييةكان و دةست و قاض بَيبةشبووني
ئؤكسجيني لةبةشة ديكة شوَيني طةلَيك

لةبةجَيهَيناني بوونييان سست و خؤيان
نةخؤش ةتانةوة

َ
حال لةم ئةركةكانييان،

و خوركة طَيذبوون، ئَيشة، سةر تووشي
كَيشانة بريتني ئةم دةبَيت. بينني كَيشةي
بووني دووفاق و بةرضاو بووني لةتةماوي

.Double Vision واتة وَينةكان
ديكـــةي  كَيشـــةي هةندَيـــك  PV
بةردي و طةدة بريني لةوانة لَيدةكةوَيتةوة
دانســـقةدا ةتي

َ
حال لةهةندَيك طورضيلة.

Melofibro- تووشـــبووني ئةطـــةري
نةخؤشـــييةدا،  ئةم لةِرووداني sis هةية
مؤخي لةشانةكاني زؤر كي

َ
بَيكةل ِريشووي

خانةي لَيرةدا دةبن، دروســـت ئَيسكدا
و دةبن زؤر ئَيســـكدا لةمؤخي ناهةموار
شَيرثةنجةي نيية دوور ناكرَين،

َ
كؤنرتؤل

لَيبكةوَيتـــةوة.  ي   Leukemia خوَيـــن
خِرؤكةي طةلَيك لؤكيميايـــةدا لةمجؤرة
لةمؤخدا ثَينةطةيشـــتوو سثي ســـاواي

خوَينةوة. دةِرذَينة و دةبن دروست
نةخؤشييةكة ئايندةي

طيـــان و جيديـــة  نةخؤشـــييةكي
ئةطـــةر لَيدةكةوَيتـــةوة لةدةســـتداني
دةكرَيت،

َ
كؤنرتؤل نةكرَيت، ضارةســـةر

نيية. ئةطةر يةكاليي ضارةســـةري م
َ
بةال

نزيكت تووشبووي كةسي خؤت يان زانيت
ثزيشكي طرنطة ئةوة نةخؤشييةن، ئةم

ثسثؤِر ببينن.
ثَيويســـتييان كـــةس هةندَيـــك
هةندَيكي م

َ
بةال ئاسايية، بةضارةسةرَيكي

ديكة ضاودَيـــري ضِروثِريان ثَيويســـتة،
خوَين مةيني ئةطةري دةبَيت

َ
بةهةرحال

ضونكة بكرَيت، بنةبِر بـــةزووي تة
َ
و جةل

Polycythae- بة تووشبوون لةئاكامي
ِرووبدةن. ةتانة

َ
حال ئةم دةشَيت mia

ديكـــةش  نـــاوي بةهةندَيـــك  PV
ناو لـــةدة ذمارةيان كـــة ناودةبرَيـــت 
Eryth- وةك بؤنموونـــة تَيدةثةِرَيـــن

remia،  Voquez Disease، Os-
.ler disease

هؤكارةكان
هؤكارةكاني كرد باسمان ثَيشرت وةك
نَيكي

َ
ســـاال م

َ
بةال نةناســـراون، بةوردي

دةدرَيت
َ

هةول شـــوَيندا لةطةلَيك و زؤرة
ثرســـيارة. ئةم مي

َ
بةوةال بؤ طةيشـــتن

بوارةدا لـــةم ثَيشـــكةوتوو هةنطاوَيكي
كـــة طؤِرانكاريةيـــة دؤزينـــةوةي ئـــةو

ئةو  بةسةر واتة دَيت، DNA دا بةســـةر
خانةيةكي لةهةمـــوو كة طةرديلةيـــةدا
كة ئـــةو طةرديلةيةي هةية، زينـــدوودا
ديكة بةواتايةكي ثَيكدةهَينن، جينةكان
زطماكي طواســـتنةوةي ماددةي بةسةر

 The hereditary material of the cell
دةناسرَيت. بةبنضينةيي طؤِرانكاريية ئةم
لةجينةكاني لةمجـــؤرة طؤِرانكارييةكي 

قاندنـــي 
َ
خول دةبَيتةهـــؤي  JAK2

دةكات بةشـــداري كة طرنط ثِرؤتينَيكي
زيادكردني و خوَيـــن لةبةرهةمهَينانـــي 
ِراستييةي بةو ســـةبارةت خِرؤكةكاندا.

PV نةزانراوة.  بنضينةيـــي كة هـــؤكاري
طؤِرانكاري هؤكاري لَيرةشـــدا ديسانةوة
نةزانراوة JAK2، هَيشـــتا جينةكانـــي
لـــةدواي هةيـــة و ئةطـــةري ئـــةوةش
ناطوَيزرَيتةوة م

َ
بةال ِرووبدات، لةدايكبوون

دواتر. وةضةكاني بؤ
هةية لةثؤليسايسيميا ديكة جؤرَيكي
نيية، JAK2ةوة بةجيني ثةيوةندي كة

 Secondary Polycythaemia ئةمـــة
كةم بةهؤي ناسراوة، هؤكةشي ناسراوة،
بؤماوةيةكي ئؤكســـجينةوة وةرطرتني
ةتةدا

َ
لـــةم حال ِروودةدات، درَيذخايـــةن

هؤرمؤني زياتـــر دةبَيت لـــةش ناضـــار
ئةم بـــكات. Erythropoietin دروســـت

ثَيدةوترَيـــت،  شـــي   EPO هؤِرمؤنـــة
سوور خِرؤكةي زؤربووني كاردةكاتةسةر

 PV شـــَيوةي بةهةمان RBCs . واتـــة
كانةي

َ
ئةو خةل خةست دةكاتةوة. خوَين

لةشوَيني زؤر كة ئةوانةي جطةرةكَيشن،
و شـــاخةوان دةمَيننةوة وةك بـــةرزدا
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سةختي نةخؤشـــي ئةوانةي فِرؤكةوان و
ئةمانة هةموو هةية، سييةكانييان و

َ
دل

بةمجـــؤرة تووشـــبوونييان َمةترســـي 
كؤنرِتؤل نةخؤشـــيية ئةم لَيدةكرَيـــت،
بةندة ضونكة و ضارةســـةر دةكرَيـــت،

هؤكارةكانييةوة. بةنةهَيشتني
يان لةبةرئةوةي ثوليسايسيميا ظَيرا

دةكرَيت،  بؤ زؤري PV شـــيكردنةوةي
بةتةواوي هؤكارةكانـــي هَيشـــتا م 

َ
بةال

بؤ لةئَيســـتادا ضارةسةري و نني زانراو
دةكرَيت،

َ
كؤنرتؤل زياتر و نةدؤزراوةتةوة

خراوةتةسةر زؤرتري تيشـــكي هاوكات
خةســـت ديكـــةي لةجؤرةكانـــي وةك 

خوَين. بوونةوةي
سةرةكييةكان نيشانة

لةسةرخؤ زؤر ظَيرا  ثؤليسايســـيميا 
ي

َ
تةشـــةنة دةكات. لةوانة ضةندين سال

ةتةكة
َ
ثَيبضَيتتاهةستبةتووشبوونيحال

لةخةستبوونةوةي نيشانةكاني دةكةين.
بةسستي ضونكة دةردةكةون، خوَينةوة
ئؤكسجني جاران وةك و دةســـوِرَيتةوة
لةكؤئةندامةكانيلةش طةلَيك ناطةيةنَيتو

دةبَيتةوة. كةم كاركردنييان تواناي
ئةمانةن: ناسراوةكاني نيشانة هةرة
هةناسةبِركَي، الوازي، طَيذي، سةرئَيشة،
ِراكشاندا، لةكاتي هةناســـةدان قورسي
الي و قورسي بةفشـــار كردن هةســـت
طةورةبووني بةهـــؤي طـــةدة ضةثـــي 
خوركةي بينـــني، تَيكضووني ةوة،

َ
ســـثل

دواي حةمامي بةتايبةتي سةرجةمي لةش
ثَيست بةمَيروولةكردني هةســـت طةرم،
هاتن خوَين قاضدا، و دةســـت بةتايبةتي
لةسنوور زياد هاتني خوَين لةثووكةكان،
كةمبوونةوةي

َ
لةطـــةل بِرينـــدا لةكاتي 

بَيت. زانراو هؤكةي بَيئةوةي لةش كَيشي
ئَيســـقان بةئازاري هةســـت جاروباريش

دةكرَيت.
ئاَلؤزةكان ئةطةرة

ؤزةكانـــي
َ
ئال ئةطـــةرة هـــةرة 

مةيينـــة، خوَيـــن ثؤليسايسيمســـيا
و

َ
تةي دل

َ
جةل لةوانةيـــة خوَين مةيينـــي

لةوانةشـــة لَيبكةوَيتةوة، بوورانـــةوةي
و

َ
ســـثل و جطةر طةورةبووني ببَيتةهؤي

لةشدا، بةشةي دوو لةم ســـةخت ئازاري
طةدة بريني وةك ديكةشي ؤزييةكاني

َ
ئال

طورضيلة. بةردي و
ثؤليسايســـيميا باســـمانكرد وةك 
دةمَينَيتةوة، لةلةشدا بةشاراوةيي ظَيرا
دؤزينةوةي بـــؤ خوَين م ثشـــكنيني

َ
بةال

لةوانةية ئةنجامدةدرَيت، ديكـــة هؤكاري
زؤربووني  Hematocrite و بةرزبوونةوةي
كاتة ئـــةو ؤبـــني دةردةخـــات،

َ
هيمؤطل

زياتر دةكاتةوة لةثشكنيني بري  ثزيشك
كةسة تووشبووني ئةو زانيني ئةطةري بؤ
نيشانكردني بةثؤليسايســـيميا دةســـت
دةبةستَيت ئةم نةخؤشـــييةش ثشـــت
فيزيكـــي، ثشـــكنيني بةنيشـــانةكان،
باري تاقيطة كلينيكي ثشكنيني تةمةن،
نةخؤشي بووني وةك تةندروستي طشتي
فيزيكيدا، لةثشكنيني ديكة، درَيذخايةني
و

َ
ســـثل طةورةبووني ثزيشـــك شـــوَين

و دةموضاو ثَيســـتي ســـووربوونةوةي
دةطةِرَيت لةثووكةكانةوة ندن

َ
دةال خوَين

ئـــةوةي ثؤليسايســـيميا ثاشـــان دواي
بؤ بِرياردان طةِران نيشان دةكرَيت دةست
كة ثَيدةكات دةست جؤرةكةي لةســـةر
واتة دووةميية. يان سَيكندةرية ظرياية
ةتي

َ
لةحال لةبةرئةوةي ،EPO هؤرمؤني

و زؤر دادةبةزَيت ثؤليسايسيمياي ظَيرادا
بةرزة، يان ة

َ
نؤرمال دووةمياندا لةجؤري

جؤري ناسيني بؤ دةدات ثزيشك يارمةتي
ثزيشكةكةي

َ
بةهةرحال ثؤليسايسيميا.

ئةنجـــامـــدةدات، تاقيكردنـــةوةكان
ثسثؤِري تايبةتي بؤ نةخؤشةكة دةنَيرَيت

خوَيندا. شيكاري لةبواري
تاقيطةييانةي ثشـــكنينة ئةو وَيِراي
ثشـــكنينَيكي كرد، باســـمان بؤ خوَين
وكردنةوةي

َ
دةكرَيـــت لةِرَيي بال ديكةش

و ســـاليدَيكدا بةســـةر خوَين ؤثَيـــك
َ
دل

دةكرَيت، تةماشا بةمايكرؤسكؤب ثاشان
ثةييتي ناتةندروست و بؤ خانةي ثشكنني
هةروةها دةكرَيت، ســـوورةكان خِرؤكة
بؤ دةكرَيت خوَيـــن بؤ ديكة ثشـــكنيني
،PH و كاربؤن و ئؤكســـجني بِري ثَيواني
خوَينبةرةكاندا لةخوَيني ئؤكسجني كةمي
تووشـــبوون بؤ بَيت  نيشـــانة  لةوانةية

ظَيرا. بةثؤليسايسيمياي
 EPO هؤرمؤني تَيســـتي هةروةهـــا
هؤرمؤنة ئـــةم كةمـــي زؤري دةكرَيـــت
لةجؤرةكاني جؤرَيـــك دةبنة نيشـــانةي

ثؤليسايسيميا.
لةبةشي تايبةتمةند زؤر تَيســـتَيكي
Nuclear medi- ناوكـــي ثزيشـــكي

ثســـثؤِري  كارمةنـــدي لةاليـــةن  cine
كةمَيك يةكةمجار دةكرَيت. َنةخؤشخانةوة
لةطةل وةردةطريَيت لةنةخؤشةكة خوَين

دةكرَيت 
َ

Radioactive dge دا تَيكـــةل
لةشـــي دةكرَيتةوة دواتـــر خوَينةكـــة
بةزووي خوَينةكة نةخؤشـــةوة. هةمان
ديكة جارَيكي دةبَيتةوة. و

َ
بال بةناولةشدا

بةكامَيراي يان وةردةطريَيتـــةوة، خوَين
هةســـتيارة ئةكتيظ بةِراديؤ كة تايبةت
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ذمـــارةي خِرؤكةي ســـوور دةذمَيردرَيت 
و بةئاســـاني دةردةكةوَيـــت لةكاتَيكدا 
ئةطـــةر زؤر بووبَيت. جَيطةي باســـة كة 
ماددة ِراديؤ ئةكتيظةكة كةمة و مةترسي 

لَيناكةوَيتةوة.
ثشكنيني  ئَيسكيش  مؤخي  جاروبار 
بـــؤ دةكرَيـــت، دةرزييةكـــي تايبـــةت 
دةطةيةنرَيتة ناو ئَيسك و بِرَيك شانة يان 
شلةي وةردةطرَيت و دةبرَيت بؤ تاقيطة. 
طة بؤ 

َ
ضاالكي زياد لةســـنوور دةبَيتة بةل

ئةطةري تووشـــبوون بةثؤليسايسيمياي 
ظَيرا.

ضارةسةركردن
ثَيدةضَيت ثزيشـــك ضةنـــد ِرَيبازَيك 
بطرَيتةبةر بؤ ضارةسةري ثؤليسايسيميا، 
جيابةجيا  يـــان  ثَيكـــةوة  ِرَيبـــازةكان 
ثراكتيـــزة دةكرَيـــن وةك دةرفةتةكاني 
 Phlebotomy ضارةســـةركردن لةِرَيـــي
فلَيبؤتؤمي (2)، دةرمان يان ضارةســـةري 
بايؤلؤذي. وةك باسمان كرد، ضارةسةري 
ي 

َ
ئـــةم نةخؤشـــيية زياتر بـــؤ كؤنرتؤل

نيشـــانةكاني و ِرَي طرتنة لةكؤنيشـــانة 
بؤنموونة،  نةخؤشـــييةكة،  ؤزةكاني 

َ
ئال

تةي 
َ
لةبوورانـــةوة و جةل دووركةوتنةوة 

لةكةم  بريتـــني  ئةم ضارةســـةرانة   .
َ

دل
كردنةوةي خةســـتي خوَين بةدابةزاندني 
خِرؤكةي ســـوور، ضونكـــة خوَينَيك كة 
خةســـتييةكةي سروشتي بَيت بةئاساني 
بةهةموو دةمارةكاندا تَيدةثةِرَيت و هيض 

 و دةماخ دروست ناكات.
َ

كَيشةيةكي دل
لةثِرؤسةي فلَيبؤتؤميدا، هةفتةي نيو 
ليرت خوَين لةنةخؤشـــةكة دةردةهَينرَيت 
تا دةطاتة ِرَيذةي سروشتي خةستي ئيرت 
هةر سَي مانط جارَيك دووبارة دةكرَيتةوة. 

لةِراستيدا ئةمة ثِرؤسةي خوَين بةخشني 
كو ترنط كردنةوةيةتي.

َ
نيية بةل

ضارةسةر بةدةرمان بؤئةوةية ضاالكي 
مؤخي ئَيسك بؤ بةرهةمهَيناني خِرؤكةي 
سوور كةم بكرَيتةوة. ضارةسةري كيميايي 
ســـوورةكاني  خِرؤكة  كةمكردنةوةي  بؤ 
خوَين و ثةِرةكةكاني خوَينة ضارةسةري 
بايؤلؤذيش بريتييـــة لةبةكارهَيناني ئةو 
ماددانـــةي كة لةخوَيندا بةشـــَيوةيةكي 
سروشتي هةن و سوودبةخشة بؤ بةرطري 
لةش. كة نةخؤش ئةم ماددانة وةربطرن 
دةبَيتةوة.  كـــةم  ســـووري  خِرؤكـــةي 
مـــاددةي Interferon-Alpha نموونةية 

لةم ضارةسةرة.
لَيرةدا بؤمان دةردةكةوَيت كة نةخؤش 
 ثؤليسايســـيميا ظَيرادا 

َ
دةتوانَيت لةطةل

نيشـــانةكاني  ي 
َ
كؤنرتؤل بةمةرجَيك  بذي 

ـــي ئامؤذطارييةكاني 
َ
بـــكات و طوَي ِرايةل

ثزيشكي ثسثؤِري خوَين ببَيت.
ثؤليسايسيمياي ِرَيذةيي

لةم جؤرة نةخؤشييةشـــدا ذمارةي 
خِرؤكة ســـوورةكان، بةئةنـــدازةي بِري 
خوَيـــن، بةرزدَينـــة بةرضاو. دةشـــَيت 
م ثالزما 

َ
ئةم ذمارةية شـــياو بَيت، بـــةال

كةمبووةتةوة، واتا ِرَيذةي ثالزما لةضاو 

بِرة خوَينةدا  لـــةو  ِرَيذةي خِرؤكةكاندا، 
وةك  ةتي 

َ
لةحال ئةمـــةش  كةمرتبؤتةوة. 

سووتاندن، لةدةستداني شلةمةني لةش و 
سرتيس Stress يان كةوتنة ذَير ئةركَيكي 
مَيشكي و جةستةيي سةخت بؤماوةيةكي 
درَيذخايةن ِرووبدات بَيطومان ضارةسةري 
ئةم نةخؤشـــييةش بةضارةســـةركردني 

هؤكارةكاني دةكرَيت.
بريي  دةزانني  بةثَيويســـتي  دواجار 
خوَينةري بخةينةوة كة ثؤليسايسيمياي 
جـــؤري ِرةهـــا يـــان ظَيـــرا دوو جؤرة 
يةكةمييان ســـةرةتايي و ئةوي ديكةيان 
بةدووةمـــي ناودةبرَيت كة جؤري يةكةم 
بةالي ثسثؤِرانةوة زياتر طرنطة، ضونكة تا 
ئَيستا نةبةتةواوي هؤكارةكاني ناسراوة، 
هةية.  يةكالييكةرةوةشي  نةضارةسةري 
بةطشـــتي ثؤليسايسيمياي ظَيرا ناسراوة 
درَيذخايةنة و خوَيـــن بةهؤي زؤربووني 
و  بؤتةوة  خِرؤكة سوورةكانةوة خةست 

تة و بوورانةوةي لَيدةكةوَيتةوة.
َ
جةل

بؤ خؤشبةختي زؤر باو نيية و تةنانةت 
ييةوة 

َ
دةطمةنيشـــة، لةدواي شةست سال
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و طةنجَيتـــي لةتةمةنـــي زياتـــرة وةك
جؤري ئةطةر لةذن، وةك زياترة لةثياودا
بةجيني ثةيوةندي ئةوا بَيت سةرةتايي

دووةمي  جؤري ئةطةر و هةية JAK2 ةوة
نيية. جينةوة بةو ثةيوةندي بَيت

ثَيكراوي هةست يان ديار نيشـــانةي
الي قورســـي ظَيـــرا ثؤليسايســـيمياي
دةكات هةست نةخؤش طةدةية، ضةثي
يان خواردنَيكـــي قورســـي خـــواردووة
م

َ
بةال هةية،  لةهةرســـكردندا كَيشـــةي

ئةم ةوة
َ
ســـثل طةورةبوونـــي بةهـــؤي 

كة باسيشة شايةني ِروودةدات. ةتة
َ
حال

نةخؤشيية ئةم كردني نيشـــان دةســـت
بةِرَيكةوت و بةنيشـــانةكانييةوة بةندة
دةردةكةوَيـــت، خوَينـــدا لةثشـــكنيني
بريتييـــة ضارةســـةركردني هةروةهـــا
نيشـــانةكاني، كردنـــي

َ
لةكؤنـــرتؤل

بؤ تةواوي ضارةســـةري هَيشتا ضونكة
بةهيض طرنـــط ئةوةية و نةدؤزراوةتةوة
ئؤكسجني نةبَيت، كةم لةش شـــَيوةيةك
ئةم نةخؤشيية تووشي كةسةش كة ئةو
ضاودَيري لةذَير هةميشة ثَيويســـتة بووة
خؤي خزمةتي خؤيشي و بَيت ثزيشـــكدا
تةندروستي خؤي باري ئاطاداري بكات و

بةبةردةوامي. بَيت

ثةِراوَيزةكان:
لَيتَيكضوون- لةســـةر 1. بـــؤ دووركةوتنـــةوة
ئَيســـكدا، خِرؤكةي زياتر لةمؤخي بووني دروســـت

نووسةر-. زانراوي نيية- هؤكاري
بةردان  خوَيـــن Phlebotomy بةواتـــاي .2
و زانستي بةشَيوازي نةخؤشي، ضارةســـةري بؤ دَيت
خوَين بةخشني ماناي ئةمة م

َ
بةال دةكرَيت، شةعبيش

ناطةيةنَيت. Blood donation
سةرضاوةكان:

1.British Medical Journal–
Several issues.

2.Lancet Volume 330 issue 
8559.

3.Prof T.C. Pearson’s Articles.
4.www.wikipedia .com

كةشوهةوا ثَيشبينييةكاني
شووشة شكاندني ِرَيطةي بةشـــوَين دةطةِرَين ينةوةيةكةوة

َ
لَيكؤل لةِرَيي زاناكان

ثَيشبينييةكانييان بؤ ئةوةي تا يارمةتييان بدات ي ديكة
َ
فشةل ماددةيةكي هةر يان
بَيت. كةشوهةوا وردتر بؤ

هةوا ناو بؤ كة تؤز ثضووكةكاني طةردة ئةنجامةي ئةو طةيشـــتة ينةوةكة
َ
لَيكؤل

شووشةي شَيوازي هةمان دةبَيتةوة و
َ
بال و  ثةرش

َ
خؤل و تؤز كة كاتَيك دةكةن دزة

دةشكَيت. كاتَيك كة هةية
سةر دةشَيت كاربكاتة ضونكة دةطَيِرَيت، لةكةشـــوهةوادا زيندةيي َيكي

َ
تؤز ِرؤل

يارمةتيدةر لةوانةية تؤز هةروةها يدةمذَيت،
َ
هةل بةرطة هـــةوا خؤرةي كة ئةو بِري

كة ئاسن خؤراكييةكان وةك ِرةطةزة كردني دابةش و هةور لةدروســـت كردني بَيت
ِرووةك. بؤ هةية زؤري طرنطييةكي

هةندَيكييان لةكاتَيكدا دةبينن ساردكةرةوة ِرةطةزي ي
َ
ِرؤل خؤر وزةي طةردةكاني

هةوادا لةبةرطة تؤز بضووكةكاني زؤر طةردة بؤنموونة دةدةنةوة، طل زيادة طةرمي
هةوا بةرطة ســـاردكردنةوةي دةمَيننةوة و يارمةتي هةفتةيةك ماوةي بـــؤ نزيكةي
طةردة لةكاتَيكدا بؤ فةزا، طةرمي لةخـــؤرةوة كردنةوةي ثَيضةوانة دةدةن لةِرَيـــي
بؤ دةبَيت كاريطةرييان و زةوي خَيراتر دةكةونة سةر بةشَيوةيةكي تؤز طةورةكاني

طةرمي. ثلةي بةرزكردنةوةي سةر
لةبةرطة لةهةر جؤرَيكييان كة بِرةية ئةو كردني ئاشـــكرا طرنطة لَيرةدا ئةوةي
كةشوهةوا ثَيشبينييةكان بؤ ئةوةندة بَيت وردتر ندنةكة

َ
خةمال ضةندة هةيةو هةوادا

دةبَيت. وردتر
بةرطة هةوا توَيذينةوةكاني بؤ ئةمةريكي نيشـــتماني لةناوةندي كوك جاســـرب
بةوة دةدات ئاماذة ئةم كارةمان وتي: كولورادو لةمبارةيةوة لةوياليةتـــي لةبولدر
ســـةنطاندنانةي

َ
هةل لةو زياترة زؤر هةية هةوادا لةبةرطة كة تؤز بِري طةردةكانـــي

ثةرشـــةوةبوو ي
َ
خؤل و تؤز كة بؤئةوةي دةطةِرَيتـــةوة ئةمةش ثَيشـــوو هؤكاري

دؤزينةوةية ئةم دةهَينَيـــت، تؤزبةرهةم لةطةردةكاني طةورةتـــر زؤر ذمارةيةكـــي
ثَيشبينيكردني كؤمثيوتةردا بؤ لةبةرنامةكاني كة ئةو طريمانةيةي دةخاتة طوومان

هةوا لةئايندةدا بةكاردَين. و كةش
لةئوستوراليا بةشَيك ضةند و وةك ئةفةريقا بيابانييةكاني ناوضة بةوردي ئةمةش
بِري با دةشَيت جَيبةجَي دةبَيت كة تة يةكطرتووةكاندا

َ
وال خؤرئاواي و باشـــووري

دةريا، لةهةوادا بةرةو طرتـــوون ييان
َ
هةل خؤراكييةكان ِرةطةزة كـــة طةورةي تؤز

بوروذَينَيت.
بضووكي

َ
لةطةل ِرايطةياند لةبةيانَيكدا ينةوةكةدا

َ
لَيكؤل وبونةوةي

َ
بال

َ
لةطةل كوك

كاتَيك كة دةكةن سوكةوت
َ
هةل شـــَيواز بةهةمان لةخاكدا تؤزانة طةردة ة

َ
ئةو كؤمةل

دةبَيتةوة. ثةرش ثارضةكاني و دةشكَيت شووشةيةك
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سةرسوِرمان تووشـــي لةذنان زؤرَيك
دةردةكةوَيـــت بؤيـــان دةبـــن كاتَيـــك
ئةم هةيـــة، سَيكســـييان كَيشـــةيةكي
خؤي لةبناغـــةوة لةوةدا سةرســـوِرمانة
شَيوازي دةتوانن بةئةستةم كة دةنوَينَيت
دةذين تيايدا دياري بكةن كة نمايشة ئةو
لةم طوَيم لةنةخؤشـــةكانمةوة بؤنموونة

بووة: يانة
َ
سكاال

لةسَيكس بري شَيوةيةك بةهيض من *
كاتَيك هيض مةسةلةيةكة ئةوة ناكةمةوة،
لةذياني ســـةيرة مدا نةهاتووة،

َ
بةخةيال

ئايا م
َ
بةال بم، بةمشَيوةية هاوسةرَيتيمدا

سارديية؟ سَيكس ئةوة
بكـــةم هاوســـةرَيتي * بةرلـــةوةي
سروشتيبووم،حةزملةكوِرةئةكتةرةكان
دةوروذام سَيكسييةوة لةِرووي و دةكرد
م

َ
بةال دةدي، ثَييانةوة خةوم شةوانيش و

باوةِرةدام لةو طؤِرام، هاوسةرَيتي لةدواي
بووم. ساردي سَيكس تووشي كتوثِر

وةك ســـَيكس ئةوةية * كَيشـــةكة
وةك دةمةوَيت و دةموروذَينَيـــت بابةت
م

َ
بم، بةال سروشـــتي ديكة ذناني تةواوي

هاوســـةرةكةمدا ةكانـــي
َ
 جوول

َ
لةطـــةل

داوة. زؤرم ي
َ
هةول هةرضةندة ناوروذَيم

باشـــم زؤر ضَيـــذ زؤر * ســـةرةتا
دةوروذَيم، و وةردةطرم لةهاوسةرةكةم
ضَيذ َين لوتكةي

َ
دةل ثَيـــي ئةوةي م

َ
بةال

ئايا من يـــان ئؤرطازم هةســـتي ثَيناكةم
ذنَيكي ساردم؟

وَينةي ضةندةهـــا و ئـــةم وَينانـــة
دةمانبات كـــة ديكـــة سةرســـوِرماني
كة ســـةرةكييةي ـــة

َ
بـــةرةو ئـــةو خال

ســـاردي، ئةم ســـَيكس َيـــن
َ
ثَيـــي دةل

تةواوي كـــة طةورةيـــةي دةســـتةواذة
لةوانةية لَيـــوة دةكات، جيهان باســـي
بوةشـــَينَيت

َ
لَيكهةل ثةيوةندي ـــةوي

َ
جل

لةذناندا ساردي سَيكس
دريع فةوزية د.
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دروســـت لةثةيوةنديدا يـــان دؤزةخَيك
ذنان بةرامبةر دؤشـــدامانةي ئةم بكات،
جياوازي هَيندة لةوانةية مةسةلةية ئةم
ثســـثؤِران دؤشـــداماني

َ
نةبَيـــت لةطةل

دياريكردني ضونكة ةتة،
َ
حال ئةم بةرامبةر

ئةم تـــا ةتةكـــة
َ
حال نـــاو و ثَيناســـةي

سةرةتا كَيشةية، هةر ئَيســـتاكة ساتةي
بؤتة ئَيستا كة ساردي ســـَيكس زاراوةي
لةبناغةدا خـــؤي  زانســـتي  زاراوةيةكي
باوانةية ة

َ
هةل لةو و شةعبيية زاراوةيةكي

ناولَينانة ماوةتـــةوة، ئـــةم كـــة بؤمان
بَيت هؤكار لةبناغةدا لةوانةية نَيطةتيظة
سَيكس ضونكة كَيشةكة، قاندني

َ
خول بؤ

هةندَيك بؤ بَيت واتا هاو لةوانةية ساردي
كاريطةري كـــة ديكة نَيطةتيظي اليةنـــي

هةبَيت. دةروون سةر بؤ خراثييان
نةماني طةرمي  واتة  سَيكس ساردي
ئةمة الشـــةيةكة و ذن و حةنـــان و واتة
ِراست ِراستة و خةنجةرَيك ئةوة واية وةك
لةبةرئةوة بضةقَينرَيـــت. ذنـــدا َبةِرؤحي
لةطةل كارلَيـــك  ثياوةي  ئـــةو دةبينني
ناتوانَيت ذنةكةي م

َ
بةال دةكات، ذنةكةيدا

و ئـــةو كارلَيكة بةرامبةر بكات نوانـــدن
نةكردن لةسةر كارلَيك ةتي

َ
جؤرَيك لةحال

دةكات هاوار دةردةكةوَيـــت، ِرةفتاري
«تؤ «ساردوســـِريت»، تـــؤ بةســـةريدا
خؤت بؤ ضارةسةرَيك بِرؤ نيت سروشتي
وشـــانة بةم ثياوانة ئةم بـــدؤزةرةوة».
ئةوةندةي يان دةكةن دووهَيند كَيشةكة

دةكةن. جَيطريي ديكة
وشـــة ئةم لةبناغةدا كَي نازانرَيـــت
وةســـف برينداركـــةرة نَيطةتيظـــةي بؤ
م

َ
بةال بةكارهَيناوة، ةتـــة

َ
ئةم حال كردني

وةك زاراوةيةكي سةيرة ئَيستاكة ئةوةي
كةســـةوة كـــة زؤر زانســـتي لةاليـــةن
ئةوةندة بؤئةوةي بةكاردَيت. ثسثؤِريشن
نةنوَينني، بةرامبةر ئةم وشةية ناهةقيش
ئاســـتَيك وشـــةية تا َيني ئةم

َ
بل دةبَيت

ســـَيكس بةرامبةر ئاشـــكرا ئاماذةيةكي

بريتيية لةساردوسِري دةكات كة ئاشكرا
ثَيويســـت وا خؤي كة لةثةيوةندييةكةدا
وشةية ئةم م

َ
بةال بَيت، دةكات طةرموطوِر

يان ةت
َ
حال ضةندةها دةشَيت و طشتيية

لةخؤبطرَيت. لةذندا سَيكســـي نيشانةي
ئةم دياريكردني كَيشـــةي لةهةقيقةتدا
الي زؤرَيك لةزانايان ئَيســـتا تا كَيشةية
ةيةتي.

َ
ةجول

َ
جول سَيكســـدا  لةبازنـــةي

د. كةمال دةبينني ئةمة لةســـةر نموونة
و سَيكس» «دةروون نووســـةري كتَيبي
بةمشَيوةية ساري سَيكس (1984 (كمال
ةتَيكة لةهةســـت

َ
دةكات «حال وةســـف

بةرامبةر ذن الي نَيطةتيـــظ و واقيعـــي
ثةيوةندييـــان كـــة ئـــةو مةســـةالنةي
سَيكســـييةوة ِرةفتـــاري و بةســـَيكس
هةميشـــةيية يان هةســـتةش هةية. ئةم
دياريكراوة زةمةنيـــدا لةماوةيةكي  يان 
لةوانةشـــة بَيت. طشـــتيش كة لةوانةية
بارودؤخَيكي يان وَيســـت

َ
بةهةل بَيت بةند

بَيت طشـــتي لةوانةية  دياريكـــراوةوة، 
تةنيا يان ســـَيكس بطرَيتـــةوة و هةموو
وروذاندني يـــان سَيكســـي ئـــارةزووي
مدانةوةي سَيكســـي

َ
وةال يان سَيكســـي

بةئؤرطازم نةطةيشـــتن يـــان  بطرَيتةوة
بطرَيتةوة».

دروســـتي ي
َ
هةندَيك خال هةرضةندة

سارديدا ســـَيكس ةتي
َ
لةحال كة تياداية

دا
َ
خال لةهةندَيك م

َ
دةبينَيتةوة، بةال خؤي

نةطةيشـــتن بؤنموونة وابَيت، نيية مةرج
ساردي لةسَيكس بةئؤرطازم بةبةشـــَيك
هةن لةذنان هةندَيك لةكاتَيكدا دادةنَيت.
يدا

َ
لةطةل هةيةو سَيكســـييان ئارةزووي

و طةرمي بةوثـــةِري و دةكـــةن كارلَيك
سَيكسي وروذاندني بةقؤناغي طوِرييةوة
سَيكســـيدا ئارةزووي و بةرزبوونـــةوةي
بةئؤرطازم، بطةن ناتوانن م

َ
بـــةال دةِرؤن،

بةئؤرطازمييان طةيشتن كَيشةي ذنانة ئةم
سَيكســـييةوة سارد لةِرووي م

َ
بةال هةية،

واتة تووشي سَيكس ساردي نةبوون. نني

وكردنة،
َ
لـــةم تَيكةال بـــؤ دووركةوتنةوة

سَيكس ةتي
َ
حال دروســـت بةشَيوةيةكي

تا نيشـــان دةكةين ســـاردي دةســـت
ةتانة

َ
حال كام بةِراستي ناوة ئةو بزانرَيت

بؤ ئةمةشوا ثَيويستدةكات دةطرَيتةوة،
دةروونييةكان سَيكسيية كَيشة سةرةتا
كؤكن زاناكان كة سايكؤسَيكيييةكان يان

دةكةين. باس ناولَينانة ئةو لةسةر
سَيكســـي، ئـــارةزووي الوازي  .1
ئارةزووي لةدةستداني ةتي

َ
لةحال بريتيية

ئـــارةزووي لةذنان هةندَيك سَيكســـي،
بةهيض هةندَيكييـــان ســـَيكس ناكـــةن،
لةكاتي لَيناكةنـــةوة، بريي شـــَيوةيةك
هةندَيكييـــان سَيكسيشـــدا لةِروودانـــي
بةهؤي لةدةستداني ئارةزووةوة هةست
يان جةســـتةيي بةهيـــض وروذاندنَيكـــي
كردارةوة، ئةو بةهؤي ناكـــةن دةرووني
جؤرَيك لةوانةية ديكةشـــييان هةندَيكي
تياياندا فســـيؤلؤذي مدانـــةوةي

َ
لةوةال

دةروونييةوة لـــةِرووي م
َ
بةال ِرووبـــدات،

نابَيت. كاردانةوةيان
سَيكســـي، وروذاندنـــي الوازي  .2
ناوروذَيت سَيكســـييةوة لةِرووي ذن واتة
وروذَينةرَيكي واتة بَيت لةدوورةوة ئةطةر
بةركةوتني بَيئةوةي هةبَيت سَيكســـي
هةر وروذاندن يان ِرووبدات ِراســـتةقينة
طةمةبازي ئةطـــةر  تةنانةت ِروونـــادات
مةسةلةكة لةوانةية هةبَيت. ِراستةقينةش
بةركةوتني ئةطـــةر ئاســـتةي بطاتة ئةو
هةر ئـــةو ذنة ِرووبـــدات جةســـتةييش

نةوروذَيت.
بةلوتكـــةي طةيشـــتن الوازي  .3
هةســـت لةوانةية لةذنان ضَيذ، زؤرَيـــك
لةوانةية و بكةن سَيكســـي بةئارةزووي
م

َ
بةال بكةن، سَيكسي بةوروذاندني هةست

يان ضَيذ بةلوتكةي نةطةيشتن بةدةست
طةيشتن مةسةلةي َينن،

َ
بنال ئؤرطازمةوة

واتة تاكانةييية مةسةلةيةكي بةئؤرطازم
نيية طرنط بةاليانـــةوة لةذنـــان زؤرَيك
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هةندَيكي نةطـــةن  يان  بطةن بةئؤرطازم
كَيشـــةي واية ثَييان هةن ديكةشـــييان
بَي تواناييانة تةنيا قةيراني ذيانييان يان

بةئؤرطازم. لةطةيشتن
وا ةتَيكـــة

َ
حال زَي، طرذبوونـــي  .4

ئةستةم خســـتنةناوةوة كرداري دةكات
زَيدا يةكةمـــي لةبةشـــي بَيـــت، ضونكة
هةست ذن و ِروودةدات لةطرذبوون جؤرَيك
ي

َ
هةول بةهؤي دةكات زؤر بةئازارَيكـــي

كردارة، بـــؤ ئةنجامداني ئةو ثياوةكةوة
دةدات

َ
هةول كة ثياوةش ئـــةو هةروةها

هةندَيك زياني دةبَيـــت، ةتـــةدا
َ
لةم حال

ئةو بةهؤي زَي بةطرذبووني لةتووشبووان
جؤرَيك هةســـتي ثَيدةكةن، كة ئازارةوة
و ِروودةدات لةِرانيشـــياندا لةطرذبـــوون
نةســـتي بةشـــَيوةيةكي دةكات ئةمة وا
كردارة هةر تا ئةو شوَينة بدات  لةو

َ
قفل

ِروونةدات.
بريتيية بةئـــازار 5. خســـتنةناوةي
م

َ
بـــةال خســـتنةناوةوة، لةِروودانـــي

دةكات وا ئةمـــة زؤرةوة، بةئازارَيكـــي
خؤش ذن بـــؤ كردن كـــرداري ســـَيكس
تووشـــي ثياو و لةذن هةريةك و نةبَيـــت

بنب. دةرووني زياني ئازارو
ةتي

َ
لةحال بريتيية سَيكسي ترسي .6

و ِرةتكردنةوةي لةســـَيكس كردن تؤقني
تةنانةت بؤ ســـَيكس هـــةر ِرَيطةيةكـــة
دان ذن يان هاوســـةرَيتي. ِرةتكردنةوةي
ئةشكةنجةيةكي ئازارو و دةطرَيت بةخؤيدا
ناضار ئةطةر دةضَيذَيت توونـــد دةرووني

بيكات. هةر بوو
هةية ديكة دةرووني كَيشةي هةندَيك
كة ثةيوةندييان بةذياني سَيكســـييةوة
و ثاكوخاوَيني وةسواســـي وةك هةيـــة
ئةو م

َ
بـــةال ديكة، نةخؤشـــي ضةندةها

باسمان لةســـةرةوة كة شةش جؤرةي
تَيبيني وةك م

َ
بـــةال كردن ســـةرةكني.

سَيكســـي كَيشـــةي كرد هةموويانمـــان
بريتيية كة نةبوو تيادا ذنيان ســـةرةكي

ساردي. لةسَيكس
لةئةنجامـــي مـــن  لةِراســـتيدا
زؤرم ي

َ
هةول و كاركردنم و بةدواداضـــوون

كتَيبةكان لةناو زانياري دةستكةوتني بؤ
كَيشـــة كة لةبواري و لـــةو كةســـانةوة
طةيشـــتمة كاردةكةن،  سَيكســـييةكان 
ثَيي دةووترَيت قةيرانةي ئةنجامَيك، ئةو
ِرووداني لةئةنجامي ســـاردي ســـَيكس
لةنَيوان ِروويـــداوة لةتَيكضِرذان جؤرَيك
دياريكردني سَيكسييةكاندا لةِرووي كَيشة
بؤنموونة الوازي ئةنجامةكاندا. نيشانة و
ديسانةوة لةوانةية سَيكســـي ئارةزووي
كاردانـــةوةي الوازي  بـــؤ بطةِرَيتـــةوة
سَيكسيش كاردانةوةي سَيكسي. الوازي
بطةِرَيتةوة. ئؤرطازم الوازي بـــؤ لةوانةية
قةيراني ناولَينانة زانســـتييةكان لَيرةوة
دا،

َ
ســـةريهةل دياردانة لـــةم بؤ هةريةك

يةكَيك ئةطةر بزانني ئةوة م ثَيويستة
َ
بةال

ِرَيطر بـــوو ذن تووشـــي لةم نيشـــانانة
كاردانةوة و ضاالكـــي لةتةواوي نابَيـــت
ديكـــةي. سروشـــتييةكاني سَيكســـيية
ئةم بؤ ناو دياريكردني قةيراني بَيطومان
ساردي سَيكس زياتر لةهةمووي نيشانانة
ســـَيكس لةبةرئةوة زاراوةي طرتـــةوة.
طشتطري بةكارهات ناوَيكي وةك ســـاردي
تيايدا ذن ةتانةي كة

َ
ئةو حال بؤ تـــةواوي

و سَيكســـي هةبَيت ئارةزووي ناتوانَيت
بطات و ناتوانَيت سَيكسي بكات كارلَيكي

بةئؤرطازم.
ئَيمةوة بؤ لةاليـــةن َيـــك

َ
وةك هةول

و سةراثاطري زياتر ضةمكَيكي قاندني
َ
خول

باش ثَيمان ساردي لةسَيكس ئاشـــكراتر
ناسراون كة نيشـــانةية ة

َ
كؤمةل بوو ئةم

الوازي بنَيـــني ناو ســـاردي بةســـَيكس
سَيكسي. كارلَيكي

بريتيية سَيكســـي الوازي كارلَيكـــي
بةشـــَيك نةماني يان ةتـــي الوازي

َ
لةحال

ئارةزوو يـــان بريكردنةوة يان هةمـــوو
بؤ كاردانةوة وروذاندن يـــان هةروةهـــا

بةسَيكســـةوة، بةندن بابةتانـــةي ئةو 
هَينان لةشكست ةتَيك

َ
حال كة دةشـــَيت

بكةن دروســـت بةئؤرطازم لةطةيشـــتن 
فســـيؤلؤذييةوة، و  دةرووني لـــةِرووي
كاتي يان هةميشةيي ةتةكة

َ
حال دةشَيت

يان بَيت ةتةكة طشتي
َ
لةوانةية حال بَيت.

تايبةتي بةبارودؤخَيكي بَيت ثةيوةســـت
كةسَيكةوة. لةوانةية يان يان كات شوَين
سَيكس بةتةواوي بَيت تايبةت ةتةكة

َ
حال

لةسَيكسدا. بابةت هةندَيك يان
كة دروســـت وَيناكردني تا دةطةينة
ئةو يارمةتيمان دةدات بؤ دياري كردني
ســـَيكس دةووترَيت ثَيي كة ةتـــةي

َ
حال

وَيســـتة
َ
هةل دةدةين

َ
هةول ذنان ســـاردي

ئةم لةبةشـــةكاني يةكَيك هةر لةســـةر
ثَيدا. ئاماذةمان كة بكةين ثَيناسةية

نةمانـــي يـــان الوازي ةتـــي
َ
1. حال
ئارةزوو...

نيية مةرج سَيكسي كارلَيكي الوازي
واتة كاتةكاندا لةهةموو بَيت ثلة بةهةمان
بةهةمان كاتَيك هةموو ذنة ئةو نيية مةرج
بَيت، الواز لةالي سَيكســـي كارلَيكي ثلة
وةك لةهةموو ذنَيكدا مةرج نيية هةروةها
لةذناني تووشـــبوو وابَيت. هةندَيك  يةك 
ثلةيةكي كةم و لةمةيل هةست بةجؤرَيك
بةثَيي ثلةية ئةم م

َ
دةكةن، بةال لةكارلَيك

يان يان هاوبةشـــةكةي خؤي ندني
َ
خةمال

دةكات كة ضارةسةري ئةو ثســـثؤِرةي
كة لةو كارلَيكة سَيكسييةي هةركةمرتة
ذناني زؤرينةي وةك يان وابَيت ثَيويستة
ئارةزوو ديكة لةذناني هةندَيك بَيت. ديكة
نيية هةر سَيكســـييان بريكردنةوةي يان
ِرةتكردنةوة ئاســـتي دةطاتة و تةنانةت
لةهةمـــوو لَيـــي. و خؤدوورخســـتنةوة
ثلةيةكي تووشـــبوو هةر و ةتةكاندا

َ
حال

دةكرَيت وةســـف هةر هةبَيـــت الوازي 
سَيكسي. كارلَيكي نةماني يان بةالوازي

بريكردنةوة هةموو يـــان 2. هةندَيك
ئةو بؤ كاردانةوة يان كردن ئارةزوو يان
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بةسَيكسةوة... بةندن بابةتانةي
قؤناغي لةهةندَيك لةســـاردي جؤرَيك
لةســـاردي جؤرَيك و هةيـــة سَيكســـدا
هةية. سَيكســـدا قؤناغةكاني لةهةمـــوو
شـــَيوةيةك هةن بةهيض لةذنان هةندَيـــك
كارلَيـــك سَيكســـدا بابةتـــي  

َ
لةطـــةل

هةر يان دةكرَيـــت باس ناكةن كاتَيـــك
هةندَيك نايةت. خؤشياندا بةبريكردنةوةي
ئارةزووةي ئةو ديلي نابنة ديكة لةذناني
كة كاتَيك م

َ
داطريييان دةكات، بـــةال كة

بةشَيوةيةكي ِروودةدات سَيكسي كرداري
واتة يدا

َ
لةطةل دةكةن كارلَيك سروشـــتي

و دةكةن كارلَيـــك ســـاتةدا  ئةو
َ

لةطةل
دةكوذَيتةوة. ئارةزووييـــان لةدواييـــدا
لةســـَيكس بري كاتَيك ديكةيان هةندَيكي
كاتَيك م

َ
حةزي لَيدةكةن، بةال َدةكةنةوة

لةطةل ثَيكةوةنووسان و بةيةكطةيشـــتن
سَيكسييان كاردانةوةي ِروودةدات ثياودا
هةندَيكي ديكةيان نييـــة. هةر يان كةمة
درَيذ لةاليان كارلَيكي سَيكســـي نةبووني
نة واتة شـــَيوةكان، هةموو بؤ دةبَيتةوة
ئارةزووي نة دةكةنةوة لةســـَيكس بري 
هيض بؤ دةبَيت كاردانةوةيان نـــة دةكةن
زارةكي سَيكســـي ةتَيكـــي كارلَيكي

َ
حال

ثلةي ثيـــاودا. واتة
َ

لةطةل يـــان كرداري
كارلَيكي سروشتي ِرةوتي شكستهَيناني
سَيكسي كارلَيكي ةتي الوازي

َ
بةحال تةواو
دادةنرَيت.

هَينان لةشكست ةتَيك
َ
حال دةشَيت .3

بكةن دروســـت بةئؤرطازم لةطةيشـــتن 
دةرووني و فسيؤلؤذييةوة... لةِرووي

بةشـــَيوةيةكي سَيكســـي لوتكةي 
بِرَيك دةرئةنجامـــي طشـــتي ثَيويســـتة
كاردانـــةوةي سَيكســـي و لةوروذانـــدن
بَيت و لَيرةشـــةوة ئةو شكســـتهَينانةي
كاردانةوةي و وروذاندن و لةبريكردنةوة
خؤبةخؤ دةشَيت ِروودةدات سَيكســـيدا
ئؤرطازميشـــدا لةِرووداني شكســـتهَينان
هةرضةنـــدة ِرووبـــدات، يـــدا

َ
لةطةل

لةِرووي كةم بةدةطمةن زؤر ذمارةيةكـــي
م

َ
بةال ئؤرطازم، دةطةنة فســـيؤلؤذييةوة

و فسيؤلؤذيية كاردانةوةيةكي تةنيا ئةمة
نيية. دةرووني كاريطةرييةكي هيض

ناطةنـــة ديكةشـــييان هةندَيكـــي
فســـيؤلؤذييةوة نةلـــةِرووي ئؤرطـــازم
باســـي دواتر دةروونييةوة، نةلـــةِرووي
بةئؤرطازم طةيشـــتن دةكةيـــن ئـــةوة 
لةِرووي و ضيية فســـيؤلؤذييةوة لةِرووي
يان الوازي ضيية. كةواتة دةروونيشةوة
كاردانةوةيةكي ئؤرطازم ِرووداني نةماني
ِروودةدات ةتةي

َ
حال ئةو بؤ سروشـــتيية

كاردانةوةي و لةوروذاندن كارلَيك كاتَيك
نيية. يان هةية يان سَيكسيدا الوازة

هةميشةيي ةتَيكي
َ
حال 4. دةشـــَيت

بَيت... كاتي يان
يان سَيكســـي كارلَيكـــي نةمانـــي 
لةوانةية سَيكســـي كارلَيكي بووني الواز
كاتَيكي بَيـــت و كتوثـــِر نيشـــانةيةكي
ِرووداني لةئةنجامي  بخايةنَيت  دياريكراو 
وةك تايبةتـــي بارودؤخـــي هةندَيـــك
تةمةن دةرووني، تةندروستي، بارودؤخي
فســـيؤلؤذييةكان، طؤِرانة يان بارودؤخي
كورت ماوةيةكي لةوانةية ماوةيةش ئةم
بخايةنَيت يان شـــةو يةك تةنيا و بَيـــت
واتة مانطَيك ضةنـــد بؤ درَيذة بكَيشـــَيت
بؤ لةوانةية كاتـــي ةتَيكي

َ
دانانـــي بةحال

لةِراستيدا بكَيشَيت. درَيذة َيك
َ
سال ضةند

بكَيشَيتواتة درَيذة ماوةية ئةو هةرضةندة
بؤماوةيةكي سَيكســـي كارلَيكي ئةو ذنة
ذيانَيكي ثَيشرت م

َ
بةال نةمَينَيت، زةمةني

هةر من ئةوا هةبووة، سروشتي سَيكسي
دةكةم. ةتَيكي كتوثِر وةسفي

َ
بةحال

هةميشـــةيي ةتـــي
َ
بةحال ئـــةوةي 

ئؤرطازم يان كارلَيك كة ئةوةية دادةنرَيت
ئةو ســـاتةش تا هةر ِرووينةدابَيت لةالي
ثَي بووترَيت ناوةي ئةو بِريار دةدرَيت كة
سَيكسي كارلَيكي نةماني يان الوازي واتة
ةتةكة

َ
حال هةندَيجاريش هةتايـــي. هةتا

بارودؤخي هةندَيـــك بةثَيي بةيناوبةيـــن
دةردةكةوَيت. تايبةت

لةماوةي لةذنـــان زؤرَيك بةطشـــتي
مانطانةدا سوِري لةكاتي يان نزيكبوونةوة
تووشـــي يةكةمدا دووطياني يان لةكاتي
سَيكسي دةبن. كارلَيكي لةالوازي جؤرَيك
يان دةرووني بارودؤخي هةندَيك هةروةها
هةية ييان

َ
ِرؤل كـــة هةية كتوثِر قةيراني

كارلَيكي الوازي ةتـــي
َ
حال قاندنـــي

َ
لةخول

يان بَيت كاتي دةشـــَيت سَيكســـي، كة
وازي خؤي وةك ئةطةر بكَيشـــَيت درَيذة
لةكاردانةوة بكرَيت زيادةِرؤيي يان لَيهَينرا

بارودؤخانة. ئةو بةرامبةر
كارلَيكي الوازي لةضوارضَيوةي هةر
ثَيي هةية كاتـــي سَيكســـيدا جؤرَيكي
هةنطويني» «ســـاردي مانطي دةووترَيت
بةهيض هةســـت لةكضان هةندَيك دةبينني
زؤريشيان سَيكسدا و ناكةن لةكاتي شتَيك
سَيكسييةوة لةِرووي لةوةي دةترســـن
سَيكســـي كارلَيكي نةبووني ســـاردبن.
هؤكارةكةي ِروودةدات كاتـــةدا لةو كة 
بـــؤ تـــرس لةســـَيكس، دةطةِرَيتـــةوة
واتة تي

َ
خؤرهةال كضانـــي الي بةتايبةتي

لةثةردةي ترس هةروةهـــا الي خؤمان،
ترس خوَين و هاتنةخوارةوةي كضَيني و
و هةروةها ثةردةية ئةو لةئازاري دِراني
ثياودا

َ
لةطةل كردن سَيكس لةيةكةم ترس

كلتورَيكمان وةك دةزانـــني ض لةكاتَيكدا
بةعةيبة شـــتَيك هةموو بؤ ماوةتةوة كة
دةكات لةهةموو زيادةِرؤيي دادةنَيـــت و
كردني ئازاري لةوةسف شتَيكدا بؤنموونة
خوَيني كـــردن و ســـَيكس يةكةمجاري
هيوابِراوي ثاشان كض، ِرؤيشتووي لةبةر
ضونكة ثَيشـــبينييةكان، بةرامبةر دَيت
ئَيمةدا تي

َ
خؤرهةال طةي

َ
لةكؤمةل سَيكس

دةورةدراوة طـــةورة بةخةرمانةيةكـــي
لةباســـكردني هةر ِروويةكةوة  لةهةموو
زؤري و ئـــازار دةطاتة ئؤرطازمـــةوة تا
كاتَيك دةبن هيوابـــِراو زؤرَيكيان  ديكة.
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ئةو ئةزموونة بةِراستي ثراكتيزة خؤيان
لةشـــَيوةي هيوابِراويةيان ئةم دةكةن،
سَيكسيدا لةكارلَيكي الوازي يان سارديي
هيالكي فاكتةري هةروةها دةردةكةوَيت.
خؤي دةوري جةســـتةيي دةروونـــي و
ئامادةكردني لةخؤ كضة ئةو كة دةبينَيت
ضةنـــدة ماندووبووة و بؤ هاوســـةرَيتي
دةبَيت، ماندوو زياتـــر بووك بةتايبةتي
هيالكة دةبيني هةنطوينيدا لةمانطي بؤية
لةبابةتَيكي كردني ثَيشوازي لةبةرئةوة و
لَيـــدةكات واي ســـَيكس وةك نوَيـــي 
هةبَيت كاردانةوةي الواز بةشـــَيوةيةكي
هةروةها وةرناطرَيـــت. ضَيذيش و بؤيـــة
تي

َ
خؤرهةال ثيـــاوي بةتايبةتي ثياويش

لةبةرئةوة دةكات هاوســـةرَيتي كاتَيـــك
خؤيدا ِرووتةكةي شـــةهوةتة بةشـــوَين
ثَيداويســـتي ِرةضاوي بَيئةوةي دةِروات
بةضي ئايا بكاتةوة لةوة بري يان بكات ذن
لةثياوان هةندَيـــك دةبَيت. ي خـــؤش

َ
دل

ذنةكةي بووكةكةي يان دةدةن كة
َ

هةول
و م بةهؤي ناشـــارةزايي

َ
بةال تَيربـــكات،

سَيكسييةوة دروستي ِرؤشنبريي نةبووني
دةكات حةز لةضي بزانَيت دةوَيت تا كاتي
ماوةي لةبةرئةوة نـــاكات. لةضي و حةز
لةكضان زؤرَيك بـــؤ هةنطوويني مانطـــي
و بوون شكستي تووشي تيايدا ماوةيةكة

بةدي ناكرَيت. تيادا كارلَيكي سَيكسي
بَيت طشتي ةتةكة

َ
حال 5. دةشـــَيت

يان تايبةتي بةبارودؤخَيكي بَيت بةند يان
دياريكراو. كةسَيكي يان شوَين يان كات
ةتَيكي

َ
حال ساردي ســـَيكس لةوانةية

بةسةر بطرَيت ت
َ
دةســـةال و بَيت طشتي

كاتَيكدا لةهةموو ذندا و بارودؤخي هةموو
هةر كةسَيكدا

َ
و لةطةل لةهةموو شوَينَيك و

بةالوازي دةكرَيـــت ئةمجؤرةيان بَيـــت،
بكرَيت. ثؤلَين طشتي كارلَيكي

وتم: ثَيي لةنةخؤشـــةكانم يةكَيـــك
َيكي

َ
هةول داماوةكةم هاوســـةرة «دةزانم

هةندَيجار يارمةتيدانـــم، بـــؤ زؤر دةدات
ثَيكةوة وازم لَيدَينَيـــت ماوةيةك هيـــض
دوور ثَيكـــةوة بؤ ناخةويـــن، هةندَيجار
من بَيســـوودة، م

َ
بةال دةكةين، طةشـــت

وام طيان وةك جةســـتةيةكي ساردي بَي
ناكةم». بةهيض هةست يدا،

َ
لةطةل

بةندة سَيكسيش  لةكارلَيكي جؤرَيك 
تايبةتييـــةوة، دةشـــَيت بةبارودؤخـــي
دةرووني بةبارودؤخَيكـــي  ثةيوةنـــدي
وا كاتَيك شـــتَيكي كؤنـــةوة هةبَيـــت و
يان ِرووداوة بارودؤخة لةو ِروودةدات كة
ئةو بؤ ناخؤش يادةوةري هةمان دةضَيت

دةطةِرَيتةوة. ذنة
ثَيي لةنةخؤشـــةكانم ديكة يةكَيكي
لةناكاو هاوســـةرةكةم ناكةم «حةز وتم:
لَيبكات، سَيكسم داواي و ذوورةوة بَيتة
و لَيدةدات بةثةلة كاتةدا لةو م

َ
دل ضونكة

دةكةوَيتةوة بري ئيغتيسابانةم فيلمي ئةو
ثَيشرت بينيومن». كة

سَيكسي كارلَيكي الوازي دةشـــَيت 
ثةيوةندي هةبَيتبةبارودؤخَيكي دةرووني
مرؤظ كة قةيرانانةي ئةو وةك كتوثِرةوة،
مردني بؤنموونة دةبَيت، تَيثةِر ثيايانـــدا
طريوطرفتةكاني خؤشةويست، كةسَيكي

ئابوورييةكان. قةيرانة كاركردن،
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ي
َ
نةخؤشانةي هةول لةو يةكَيكي ديكة

بوو ذنَيك يدا
َ
لةطةل دةدا ضارةسةركردنم

لةكاركردن كة بةهيالكي «كاتَيك دةيووت:
لةسةرة كاركردنم فشاري و دةطةِرَيمةوة
من كة فةرمانبةرةكان نَيوان و شـــةِري
وام ئةمانة دةكـــةم، سةرثةرشـــتييان
سَيكس خواردن و بؤ لَيدةكةن ئارةزووم
زؤر هاوســـةرةكةم بـــدةم. لةدةســـت 
و كاركردن دةيةوَيت و دةبَيت ناِرةحةت
جيابكةمةوة، لةيةكرتي تايبةتيم ذياني

ناتوانم». م
َ
بةال

طرنـــط َيكـــي
َ
ِرؤل كات  هةروةهـــا

لةسَيكس حةز لةذنان زؤرَيك دةطَيِرَيت،
ةِراوكَي

َ
بةدل نةبَيت، هةست بةشةو ناكةن

بةِرووناكي كاتَيـــك دةكةن  ثشـــَيوي و 
دةكةن، ســـَيكس لةِرؤذدا و بةتايبةتـــي
سَيكسييان كةم كارلَيكي ئةمة وادةكات
دياريكراويش هةية كاتـــي هةندَيك بَيت.
يان مانطانة ثَيش سوِري كاتي بؤنموونة
لةخةو ثَيشـــبيني دايك كة ئةو كاتانةي
دةكات، شريةخؤرةكةي ة

َ
مندال ساني

َ
هةل

ة
َ
جةنجال مَيشكي يان نائارامة كاتانةدا لةم

الواز سَيكســـي كارلَيكي وادةكات ئةمة
بَيت.

ي
َ
ِرؤل شـــوَينيش  فاكتةري هةروةها

ضَيذ كـــةس هةندَيك خـــؤي دةبينَيـــت،
نووستني لةذووري تةنيا نابينن لةسَيكس
سةرداني ئةطةر تةنانةت نةبَيت، خؤيان
كرد طةشتَيكييان يان كرد كةســـَيكييان
دةكةن دةرووني بةنامؤبوونَيكي هةست
ئةمة وايان لةوانةية شـــوَينةكةدا

َ
لةطةل

سَيكس كاري بؤ مدانةوةيان
َ
وةال لَيبكات

ديكة ذناني هةندَيك لةكاتَيكـــدا نةبَيت.
سَيكسييان الوازي ةتي

َ
حال ثَييانواية هةن

لةو خةمؤكييانةوةية و بَيـــزاري بةهؤي
دةذين. تيايدا كة شوَينةي

بؤنموونة طؤِري شوَينةكةيان هةركة
ِراســـتةوخؤ دةكـــةن كاتَيـــك طةشـــت
و دَيت دةروونييـــان طؤِراني بةســـةردا

بؤية دةكرَيتةوة، سَيكس بؤ ئارةزوويان
لةذياني كاتَيك ئةوروثييةكان ذنة دةبينني
ةكانييان

َ
و مال هاوسةرَيتييان بَيزار دةبن

دةفرؤشن. بةكةلوثةلةوة
هةندَيكلةذنانكاردانةوةيسَيكسييان
دياريكراو نيية ثياوَيكي بةرامبـــةر تةنيا
هـــؤكار دةطةِرَيتةوة، زؤر بؤ و ئةمةش
بؤ ثياوةدا هؤكارةكةي لـــةو لةوانةيـــة
بطةِرَيتةوة، سَيكسي نَيطةتيظي اليةنَيكي
لةكةسَيتي هةبَيت َيك

َ
خال ثياوةدا لةو يان

بريوباوةِريدا يان طشـــتي لةِرةفتاري يان
كة ذن ماددييةوة لـــةِرووي يان تةنانةت
لَيي حةزي يان بطرَيت بةرطةي نةتوانَيت
لةســـةر ِرةنطدانةوةي ئةمةش و نةبَيت
ئارةزوو و دةبَيت سَيكسييةكاني هةستة
كردن ســـَيكس نابَيت بؤ كاردانـــةوةي

ثياوةدا. ئةو
َ

لةطةل
وتي:“تةنيا لةنةخؤشـــةكانم يةكَيك
ِرةزيلة، كة ئةوةية ثياوةكةم كَيشـــةي
ســـةر بؤ ِرةزيلييةي ئـــةم كاريطـــةري
زؤرجار درَيذبؤتـــةوة، ذيانمان تـــةواوي
كة ِرةزيلي وَيســـتَيكي

َ
هةل لـــةدواي هةر

بةســـاردي هةســـتي ثَيدةكةم هةســـت
سَيكســـي ناتوانم و بةرامبةري دةكـــةم

بكةم“. دا
َ
لةطةل

طؤِريني بريؤكةي ئةســـتةمي
َ

لةطةل
سَيكســـي نةطونجاني بةهؤي هاوســـةر
ذنةي ئةو هةندَيجـــار م

َ
بـــةال يدا، 

َ
لةطةل

تووشـــي بةوةي دةكرَيت كـــة تؤمةتبار
ثياوَيكي

َ
بووة لةطةل ســـاردي ســـَيكس

لةبارودؤخَيكي ذنـــة ئـــةو دياريكـــراودا
ئريادةي لـــةدةرةوةى كة دةروونيداية
و ذن هةســـتي طةورة و خواي خؤيةتي
و هةرخؤيشـــي ثَيكةوة ِرَيكدةخات ثياو
زؤرَيـــك دووردةخاتـــةوة. لةيةكييـــان
نةطونجانييانةوة بةدةســـت لةذنانيـــش
كاتَيك م

َ
بةال َينن،

َ
دةنال ثياوَيكـــدا

َ
لةطةل

ديكةدا ثياوَيكـــي
َ

لةطـــةل ثةيوةنـــدي
و سروشـــتني زؤر دةبةســـتن دةبينـــن

لةسروشتيش سَيكسيياندا لةذياني كو
َ
بةل

زياترن.
ثةيوةندي ةكةتـــة

َ
حال 6. دةشـــَيت

هةبَيت سَيكسةوة بةتةواوي
سَيكسي لةنةبووني كارلَيكي جؤرَيك
مةســـةلة هةموو دةربارةي هةية واتـــة
بريكردنـــةوة تةنانـــةت سَيكســـييةكان
يان بـــوون بةثياو سةرســـام يان ليَبيان
سةرنجِراكَيشاندا لةثَيناوي خؤِرازاندنةوة
ســـةرنجدان و وردبوونةوة يان تةنانةت
لةناوضةكانيمَييةتيودةشَيتمةسةلةكة
هةر هاوسةرَيتيش ِرةتكردنةوةي بطاتة

لةبناغةوة.
دةشَيت سَيكســـي كارلَيكي الوازي
دياريكراو بةمةســـةلةيةكي بَيت تايبةت
كةس هةندَيك بؤنموونـــة لةسَيكســـدا،
سَيكسييةكان مةسةلة باسي ناكةن حةز
سَيكسي ثةيوةندي لةكاتي م

َ
بةال بكةن،

سروشتيية. مدانةوةيان
َ
وةال ِراستةقينةدا

و كـــردن لةبـــاس دووركةوتنـــةوة
سَيكسييةكان مةسةلة لةسةر قسةكردن
بةالوازي كـــةس هةندَيك الي دةشـــَيت
م

َ
بةال لَيكبدرَيتةوة، سَيكسيدا لةكارلَيكي

هةندَيك بةشي. ناوضةيي يان الوازييةكي
هةن، م

َ
بةال كةمة، ذمارةيان كـــة لةذنان

بةاليانةوة و لةطةمةبـــازي نيية حةزيان
سَيكسييةكة كردارة يةكســـةر باشـــرتة

بدرَيت. ئةنجام
لةذنـــان كاتَيك هةندَيـــك هةروةهـــا
سارد خستنةناوةوة دةطاتة مةسةلةكة
دةكةونةوة دوور لةســـَيكس و دةبنةوة
طةمةبازيدا ي

َ
لةخال باشرتة  بةاليانةوة و

كة ضةند هؤكارَيك ئةمةش لةبةر بوةستن
جياوازن. بؤ ذنَيكي ديكة لةذنَيكةوة

وتم: ثَيي لةنةخؤشـــةكانم يةكَيـــك
نيية تةواو  لةكرداري سَيكســـي «حةزم
لةوَينةكاني وَينةيةكـــة دةكةم هةســـت
شَيوةية هةست دةكةم سَيكس بةو ،

َ
ئاذةل

تةنيا سَيكســـي مةســـةلةي كة ترة
َ
باال



45 سةردةم زانستى 72

بمَينَيتةوة». طةمةبازيدا و لةحةنان
لةجلي ِرقييـــان لةذنـــان هةندَيـــك
دةبنةوة سارد بةلةبةركردني و نووستنة
بؤنموونة هؤكار ضةندةها لةبةر ئةويـــش
لةزةينيياندا نووســـتن جلـــي لةوانةية
ســـووكةوة، بةذني  بَيـــت  ثةيوةســـت
لةدؤخَيكي حةزيـــان لةذنانيش هةندَيك
ئةم هتد. نييـــةو... دياريكراو سَيكســـي
وازهَينان دةبَيتةهؤي دووركةوتنةوةيـــة

لةسَيكسدا. ضوون
َ
هةل الوازيي يان

ماناي ئةوةي لةدواي بةمشـــَيوةية
ئةو بةهةموو ديـــاري كرد ضةمكةكةمان
هةية، ثَيوةي ثةيوةندييان كة شتانةوة
ئةو بابةتةي دةضينة ســـةر ئَيســـتاكة
ذن كةي هةية؟ سَيكس ســـاردي بؤضي

دادةنرَيت؟ سارد بةسَيكس
ةتة بةســـَيكس 

َ
حال  ناولَينانـــي ئةم

هةريةكةمان و كؤنة ناولَينانَيكي ساردي
ئاسايي و كةســـاني ثسثؤِر لةكةســـاني
خؤمان ويســـتي بَي و ماوةتةوة بؤمان

بةجؤرَيـــك م
َ
بـــةال دَيـــت. بةســـةرماندا

لةفةرهةنطـــي دةتوانـــني لةِراهَينـــان
سَيكسيمان دووري فةرهةنطي زانستي و

بخةينةوة.
وا و وايدةبينـــن خؤيـــان زانـــاكان
ناولَينانَيكي كـــة دةكـــةن، ثَيناســـةي
ثياوَيك لةداهَيناني واية بِروا و نَيطةتيظة
خؤي كـــة هاوبةشـــةكةي بَي ويســـتي
لةكارلَيكي نَيطةتيظـــي كاردانةوةيةكـــي

هاتووة. سَيكسدا هةبووة سروشتي
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سَيكسي الوازي هؤيةكاني
كارلَيكي الوازي لةوديـــو دةشـــَيت
دةشَيت و هةبَيت هؤكارَيك سَيكسييةوة
نيشانانة تا ئةم هؤكار هةبَيت ضةندةها
لةبناغةدا دةشـــَيت هةروةها دةربكةون.
هؤكاري م

َ
بةال هةبَيت، هؤكار يةك تةنيـــا

دروست يان بهَينَيت خؤيدا بةدواي ديكة
ئةوةية لـــةم هؤكارانةي بكات. طرنـــط
كةفيلن دةكةين باســـيان كة كة ئَيستا
سَيكسيدا. لةكارلَيكي الوازي قاندني

َ
لةخؤل

هةمان دةشـــَيت هؤكاريـــش َيـــك
َ
كؤمةل

سَيكســـيدا لةكارلَيكي الوازي ةتـــي
َ
حال

دروست بكةن.
كـــة هؤكارانـــةي  ئـــةو يةكـــةم: 

هةية ذنةوة بةكةسَيتي ثةيوةندييان
ضوار  ثوختـــةي  كةســـَيتي مرؤظ
و ئامادةباشـــي و ـــة: ثـــةروةردة

َ
خال

خؤ، بؤ ِروانـــني و تايبةتي ئةزموونـــي
خؤيان ي

َ
ِرؤل ديكةش مةسةلةي هةندَيك

دةطَيِرن، بووني كةســـَيتيدا لةدروســـت
بةالمانةوة طرنطة لَيـــرةدا ئةوةي م

َ
بةال

ي
َ
ِرؤل ئةمانة ضونكة ةيـــة،

َ
خال ئةم ضوار

سَيكسيدا. لةكارلَيكي دةطَيِرن طرنط
ثةروةردة .1

لةســـةر ثةروةردةمان كاريطـــةري
سَيكسيمان بريكردنةوةي بووني فؤرمةلة
بةتايبةتـــي ئَيمة ناكرَيـــت ي لـــَي

َ
نكول

الي ذن تييةكاندا،
َ
خؤرهةال طـــة

َ
لةكؤمةل

دةكرَيت ثـــةروةردة ئَيمة بةشـــَيوةيةك
ِراشـــكاوانة يان ئيحـــاوة لـــةِرؤى يان 
سَيكســـييةوة لةِرَيي  دةووترَيـــت  ثَيي 
لةم ئامانج كارلَيـــك نةكات. هةرضةنـــدة
كة كاتَيك ذنة ئاِراستةكردنة ثاراســـتني
بؤ شـــَيوازةي ئةو م

َ
بةال كضة، هَيشـــتا

لةكاريطةري دةكرَيت ثةيِرةو ثاراســـتني
ثشـــيلةيةكي كة دةضَيـــت ئةو ترســـة
هةيةتي بةبَيضووةكاني بةرامبـــةر دايك
دةطاتة ثاراســـتنييان و ئـــارةزووي بؤ
قةثكردني بةهـــؤي لةوانةيـــة ئاســـتَيك
ثةروةردة ئةم بيانكوذَيت. بةطةردنياندا
شَيوةيةك بةهيض كة كض بةخَيوكردنةي و
و سَيكســـيدا غةريزةي بـــةالي نةضَيت
بكات فةرامؤشي دةروونيدا و لةجةستة
دروست لةالي فةرامؤشكارييةك لةوانةية

الوازبوون. ئاستي بطاتة بكةن
سَيكسييةي ئامادةكرنة ئةو هةروةها
ســـَيكس كة دةبةســـتَيت ثشـــت بةوة
نةك و بةثياو دةبةخشرَيت مةسةلةيةكة
ديســـانةوة بكرَيت، دا

َ
لةطةل هاوبةشـــي

ئةو هةروةها ةيـــة.
َ
هةل ئامادةكردنَيكي

و لةئةدةب طومان كة هةية بريكردنةوةية
بةشداري كة كاتَيك دةكات كض ِرةوشتي
سةرجةم لةسَيكسدا. ثياو

َ
لةطةل دةكات

شـــَيوازي لةبـــةردةم ئـــةم مةســـةالنة
بةشـــَيوةيةك كض كضدا ثةروةردةكردني
كةســـَيتييةكي كة دةكات ثـــةروةردة
و ســـَيكس ببةخشَيت و بَيت بةخشـــةر
خاوةني كة كةســـَيتييةك وةرينةطرَيت،
ئارةزووي

َ
لةطةل نيية دروســـت كارلَيكي

سَيكسيدا.
ئامادةباشي .2

َيك
َ
بةكؤمةل دةبـــني لةدايك كاتَيـــك

ِرةفتارييةوة و فســـيؤلؤذي ئامادةباشي
لةدايكدةبني،ئةمئامادةباشييةتاكانةيية
و خوشـــك دةكةن ئةو تايبةتييانةمان وا
خَيزانيدا لةهةمان بارودؤخي كة برايانةي
بن. جياواز لةيةكرتي دةكرَين ثةروةردة
و فسيؤلؤذي ئامادةباشي لةكضان هةندَيك
لَيدةكةن واي تاكانةييان هةية دةرووني
زياتر سَيكســـييةكاندا  هةســـتة  

َ
لةطةل

اليةني وروذاندني لـــةِرووي بكةن كارلَيك
هؤرمؤنةكان بةتايبةتـــي و فســـيؤلؤذي
لةِرووي يـــان سَيكســـييةكان و ِرذَينـــة
هةر دةستثَيشخةري ِرةفتاري سَيكسي،
هةندَيك دةكةن وا ئةم ئامادةباشـــييانة
الواز سَيكسييةوة لةِرووي ديكة لةكضاني
ذيرانةتر سَيكســـيدا لةِرةفتاري بـــن يان
هةندَيكلةئامادةباشي سوكةوتبكةن.

َ
هةل

دةرووني ئامادةباشـــي  و فســـيؤلؤذي
دةبينن يةكـــرت يارمةتيدةري َيكـــي 

َ
ِرؤل

واقيعي دةبنة هةريةكةيان بةشـــَيوةيةك
ِرَيطةطرتني يان لةدةستثَيشخةري يةكرت
سَيكســـي. ِرةفتـــاري ِرووكةشـــييانةي
ببينَيت هاندةر ي

َ
ِرؤل يةكَيكييان دةشَيت

سَيكسي ِرةفتاري ثِركَيشي مانايةي بةو
فاكتـــةرة لَيرةشـــةوة  و بوروذَينَيـــت
و كاريـــان تَيدةكرَيت فســـيؤلؤذييةكان
ســـوِري و دةكات زياد هؤرمؤن دةرداني
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ضـــاالك دةكات لةجةســـتةدا سَيكســـي
بةو ِراســـتة ثَيضةوانةكةشـــي دةبَيـــت.
خؤيي شكســـتهَيناني ِرةفتاري مانايةي
وةســـتاني سوِري ببَيتةهؤي دةشـــَيت
و بةسةريدا بطرَيت ت

َ
دةسةال و سَيكسي

بَيت، كةمرت لةســـةري ثَيداطري وا بكات
فســـيؤلؤذييةوة لةاليةني هةمان شـــت
يان دةبات بةِرَيوة ِرةفتار كة ِروودةدات
كة شَيوةيةي ئاِراستة دةكات بةو ِرةفتار
ِرةفتارةكة بةهَيزة يان الوازة ئايا هةية

سارد. يان وروذاو ِرةفتارَيكي دةبَيتة
كةواتةدةشَيت ذنانبةم ئامادةباشيية
ِرةفتارييةوة و فســـيؤلؤذيي خؤِرســـكة
دةوروذَين هةندَيكييان بؤية بنب، لةدايك
دةكةن كارلَيك هةســـتةكانياندا

َ
و لةطةل

دةردةكةوَيت، ِرةفتارييان لةسةر ئةمة و
بةئامادةباشييةكي ذنان ديكةي هةندَيكي
سَيكسيدا لةكارلَيكي الوازةوة خؤِرسكي

دةبن. لةدايك
ة

َ
هةل ئةزمووني .3

هةر ةي
َ
هةل يان ِراســـتي دياريكردني

بةو ثشت الي ذن سَيكســـي ئةزموونَيكي
كة دةبةستَيت يةتييانة

َ
كؤمةال ثَيودانطة

ثةروةردةكراوة. طةورةبووةو لةســـةري
خؤرئاواييةكاندا طة

َ
لةكؤمةل لةذنان زؤرَيك

ة
َ
بةكارَيكي هةل ثياودا

َ
نووســـتن لةطةل

و تي
َ
خؤرهةال طة

َ
لةكؤمةل م

َ
بةال دانانَيـــن،

دادةنرَيت دزَيو بةكارَيكي ئيسالمييةكاندا
دةرووني و يةتي

َ
كؤمةال و ئاييني سزاي و

دَيت. بةدوادا
لةِرووي سَيكســـييةكان  ئةزموونـــة
هةندَيكيان جياوازن، ثلةكانييةوة و جؤر
بري كضَيك بؤنموونة ِرووتن ي

َ
خةيال تةنيا

دةكاتةوة دياريكراو سَيكسي لةخةيالَيكي
و لَيدةكاتةوة بـــريي خؤي و بةويســـتي
سَيكســـي تَيربوونَيكي ـــةش

َ
ئةم خةيال

ئةم دةكات، دةســـتةبةر بؤ دياريكراوي
بةرامبةر لةوانةيـــة  جيـــاوازن نة

َ
خةياال

هةندَيجار كة دةيناســـَيت و بَيت ثياوَيك

ثةيوةندييةكي كـــة ثياوَيكة بةرامبـــةر
بةرامبةر لةوانةشة هةية و يدا

َ
لةطةل تابؤي

دةيناســـيت. بةِرَيكةوت كة بَيت ثياوَيك
كاردانةوةيةكي دةشـــَيت ـــة

َ
ئةم خةيال

بةرامبةر بكات دروست كض نَيطةتيظ الي
لةئاينـــدةدا، هةســـتة سَيكســـييةكاني
بةجَيطري دةشـــَيت كاردانةوةية ئـــةم 
بتوانَيت بةئةســـتةم كض و بمَينَيتـــةوة
بةمشَيوةية تةنيا مانايةي بةو بيطؤِرَيت،
و دةضةسثَيت الي سَيكســـي تَيربووني
ثياو و ذن واتة ئاسايي بةِرَيطةي ناتوانَيت
ببَيتةهؤي لةوانةشة ببَيت. تَير ثَيكةوة،
بةطوناهَيكي هةســـتكردن قاندنـــي

َ
خول

خؤي وا لةذن بكات ســـزاي بةهَيز كـــة
ةتي

َ
حال لةشَيوةي سزادانةش ئةم بدات،

لةدؤخـــي سَيكســـي كارلَيكـــي الوازي 
دةردةكةوَيت ثياودا

َ
لةطةل سروشـــتيدا

دةكات بةرامبةر هةســـت بةطوناه و ذن
سزاي ضاوةِرَيي و سَيكسي كارَيكي هةر
بؤضوونة ئةم لةوانةية دةكات. خوايانـــة
بَيت لةثشـــتةوة دةرووني كاردانةوةي
تواناي كارلَيكي دةكـــةن ذنة لةو كة وا

نةبَيت. سروشتي
هةية ـــدا خةونيـــش

َ
 خةيال

َ
لةطـــةل

ثةيوةندييان كة خةونانةي ئةو بةتايبةتي
هةية نامةحرةمةكانةوة بةثةيوةندييـــة
يان باوك يان برا

َ
لةطةل وةك ثةيوةنـــدي

خةونةكان ئةوةية كَيشةي ،
َ

يان خال مام
لَيكدانةوةي بكرَيت،

َ
كؤنرتؤل ناتوانرَيت

خةونانـــة، ئةمجـــؤرة بـــؤ زؤر هـــةن 
منـــةوة لةقةناعةتـــي َنزيكرتينييـــان 
لةطةل لةثةيوةندي كاردانةوةي ترســـة
نزيكايةتيية ئةم وَيِراي ئةم كةســـانةدا،
كضة لةبةرضـــاوي كـــة نامةحرةمـــةي 
نموونةيةي ئةم ئَيمةدا،  طاكاني 

َ
لةكؤمةل

دةداتةوة ِرةنط كضـــدا ثياو لةمَيشـــكي
وةك نموونةيةك شـــاراوةدا ـــي

َ
و لةئةقل

لةخةونة و خـــةزن دةبَيت بؤ نَيرينةيي
دةربِرين بؤ خؤي ِرَيطاي سَيكسييةكاندا

لةدةروون خةونانـــة دةدؤزَيتـــةوة، ئةم
ثياودا

َ
لةطةل سَيكســـي كـــض و كارلَيكي

ي
َ
خةيال كة هةيـــة كاريطةرييان هةمـــان

سَيكسي دروستي دةكات.
سَيكســـي ئةزموونـــي هةندَيـــك
بةو نني خؤيي م

َ
بةال ِراستةقينةش هةن،

ئةزمووني سَيكسي تةماشاي مانايةي كض
وةك نموونةيةكي ديكة دةكات و كةساني
بؤنموونـــة وةريدةطرَيـــت، نَيطةتيـــظ
لةالدروســـت نَيطةتيظي كاردانةوةيةكي
نَيوان هاوذياني ثةيوةندي بةرامبةر بكةن
لةكارلَيك ِرقـــي واي لَيبكةن ذن و ثيـــاو
دةشَيت ئةو سَيكس.

َ
لةطةل كردن بَيتةوة

بةثةيوةندي ببةستَيت ثشـــت ئةزموونة
كض يـــان بكات. طشـــتطري سَيكســـيش
بيني سَيكسي ثةيوةندييةكي دةشـــَيت
بةمةزةندةي خؤي لةوكاتـــةدا كة  بَيت
ئةمةش داوة و ةم

َ
لةقةل بةشتَيكي خراثي

ئةوةي طؤشـــةنيطايةكي بووة بةهـــؤي
و هةبَيت بةســـَيكس خراثـــي بةرامبةر
هةموو لةســـةر ِرةنطدانةوةي ئةمـــةش

هةبَيت. ذياني
كردن يـــاري ئةزموونـــي هةروةهـــا
كة ن

َ
سَيكســـييةكاني منداال ياريية واتة

بةريةككةوتنـــةوة. لةِرَيـــي ِروودةدةن
طشتييةوة كةشوهةواي لةِرَيي كض ي

َ
مندال

و ضي ِراســـتة كةضي درك بةوة دةكات
لةيادةوةريدا ئةوانة بةمشَيوةية ةية

َ
هةل

ي
َ
مندال يارييـــةي ئـــةم دةكات. خةزن 

لةهةستكردن بةطوناه َيك
َ
لةشَيوةي تؤثةل

كاردةكاتةســـةر دةبَيت و ةكـــة
َ
الي كةل

هةســـتة سروشتييةكاني كردني كارلَيك
ئـــةو دةرئةنجامـــي و  ثيـــاودا

َ
لةطـــةل

زؤر كاريطةرييان ـــي
َ
مندال ئةزموونانةي

خةزن لةنةســـتدا ئةطةر دةبَيت بةهَيـــز
ِرةتكراوةكان دةرئةنجامة تةنيـــا و كران
هةروةها دةردةكةون. ســـاردةكان يان 
ســـزاي ي

َ
مندال ئةزموونانةي ئةم ئةطةر

ســـزاي وةك بةدواداهـــات تووندييـــان
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لةِرَيي زارةكي يان ســـزاي جةســـتةيي
ســـزاية ئةم يةتييةوة،

َ
كؤمةال بَيزرانَيكي

دا
َ
مندال لةدةرووني لةطوناه جؤرَيك وةك

ِرةفتاري، و كاردةكاتة سةر دةمَينَيتةوة
كة طةورة مؤرَيكـــي دةبَيتة َهةروةهـــا
لةطةل يارييـــة ئةطةر ئةو  ناســـِرَيتةوة
كضَيكي

َ
لةطةل واتة بوو هاوتوخمةكةيان

دا
َ
لةطةل ياري كة خؤي هاوتةمةني ديكةي

هةست هةســـتي دةكات، بةمشـــَيوةية
ئةمةش دةبَيت دووهَيند بةطونـــاه كردن
ئةو كة ئةو هةســـتةي ثَيدةبةخشـــَيت
هةســـتةي لةم جةخت ئةوةي و شـــازة
كردنييةتي كارلَيك نةبوونـــي دةكاتةوة

هاوسةرةكةيدا.
َ

لةطةل
دةضنة ئيغتيســـاب ئةزموونةكانـــي
سَيكســـيية ئةزموونـــة ضوارضَيـــوةي
ئيغتيســـاب ئةزموونـــي دذوارةكان،
ِرَيطةثَيطرتنَيكي بضووك دةشـــَيت تةنيا
بَيت تـــةواو ئةزموونَيكي يـــان بووبَيت
بووبَيتةوة ِرووبـــةِرووي كض ي

َ
كـــة مندال

بؤ ســـةر طةورةي و ئةمةش كاريطةري
ئةو سَيكســـي كاردانةوةي دةروونـــي و
هةرضةندة دةبَيت. لةطةورةييدا ـــة

َ
مندال

ئاستي لةسةر ئةزموونة ئةم ئامادةبووني
ئامادةبووني لةكاريطةري هَيورترة هةست
جياوازي هةية ئيغتيســـابدا بازنةي لةناو
بووة، تووشي تةمةندا قؤناغَيكي لةض ئايا
يدا

َ
مندال درةنطةكاني لةقؤناغـــة بةزؤري

دادةنرَيت ي 
َ
مندال قؤناغـــي بةخراثرتين
ئةزموونةوة. ئةم بةنيسبةت

خؤنةويســـتانةي ئةزمووني  هةندَيك
بَي هاوسةرَيتي طةنج و كوِراني كض نَيوان
هاوســـةرَيتي ئةزموونـــي ِروودةدات،
هاوســـةرَيتي سيســـتمي لـــةدةرةوةي
ئيســـالميدا و تي

َ
خؤرهةال طةي 

َ
لةكؤمةل

و دادةنرَيت ِرَيطةثَينـــةدراو بةئةزمووني
بةرامبةر يةتـــي

َ
كؤمةال ئاييني و ســـزاي

دةكات وا ئةمةش هةية. ئةزموونانة ئةم
سَيكســـي ئةزموونَيكي ئةطـــةر كضَيـــك

زةبري ذَير بكةوَيتة لةو جؤرةي هةبـــوو
ئةطةري لةاليةك و بةطوناه كردن هةست
زؤرَيك ديكةوة، لةاليةكي ئاشـــكرابووني
دادةنَين ةيةك

َ
ِرابردووة بةهةل ئةم لةذنان

بؤيـــة دةبَيتةهؤي دةذيـــن يـــدا
َ
و لةطةل

ئةو لةِرَيي ئَيســـتاي ذيانـــي تَيكدانـــي
كة دةيخاتةِروو كارلَيككردنة سَيكسييةي
هاوســـةرةكةي

َ
لةطةل يان لةثةيوةنديدا

دةردةكةوَيت.
خوود بؤ ِروانني .4

خود-ي
َ

لةطـــةل مرؤظ ثةيوةنـــدي
مـــن-دا، بةطرنطرتين

َ
لةطةل واتة خؤيدا

ئـــةم دادةنرَيـــت، ثةيوةندييـــةكان
ئاشنابووني ِرازيبوونو ثةيوةندييةضةند
مرؤظ خود-دا تيادابَيت ئةوةندة

َ
لةطةل

و طشـــتي ِرةفتاري و دةبَيت حـــةواوة
ثةيوةندي دةبن.  دروســـت  تايبةتيشي
من-

َ
لةطةل يـــان خود-دا

َ
لةطةل مرؤظ

فؤرمةلة بارودؤخةوة زؤر دا لةئةنجامـــي
ثةروةردة و ئامادةباشـــي وةك دةبَيت
خودي بؤ مرؤظ ِروانيني و شـــارةزايي.
دةبَيت: سةنطاندنةوة

َ
هةل ِروانطةي لةدوو

ِرةفتارمان، بؤ ســـةنطاندنمان
َ
هةل يةكةم

شَيوةمان، بؤ ســـةنطاندنمان
َ
هةل َدووةم

ئةقل خاوةني ثَييانواية لةذنـــان هةندَيك
و زمانَيكي شـــريين طفتوطـــؤ و توانـــاي
وا بةشـــَيوةيةك و بـــاش ِرةفتاركردنـــة
ئةم بتوَيتةوة. يـــدا

َ
لةطةل دةكات لةثياو

تواناي ئةطةر خاوةنـــي جؤرة لةذنـــان
هةر نةبَيت خاوةني يان بَيت جةستةيي
ييةكاني

َ
ثشت دةبةســـتَيت بةتوانا ئةقل

دةبةستَيت فريوداني و ثشـــت و تواناي
و شـــتني دةماخي جةســـتة بةزمانـــي
تواناكانييانةوة. لةِرَيي بةرامبةر كةسي
سةنطاندني

َ
هةل دووةم واتة سةنطاندني

َ
هةل

تي
َ
خؤرهةال ذناني زؤربةي ئةوا شَيوةيي

بةتايبةتي خؤيان خود-ي بؤ ِروانينييان
دةبةستَيت ثشـــت سَيكســـةوة لةِرووي
بؤ بةســـتن بةشَيوة ثشت بةشَيوةيان.

ثةروةردةي سَيكســـي بةخَيوكـــردن و
ي

َ
ِرؤل لـــةِرووي دةطةِرَيتةوة كض و كـــوِر

سَيكسييانةوة.
وابَيت ثَييان لةذنان زؤرَيك لةوانةيـــة
تييةكاندا كوِر

َ
خؤرهةال طـــة

َ
لةكؤمةل ئَيمة

بؤ كضيش و
َ

ئةقـــل ئامـــادة دةكةين بؤ
جيهانيية ةيةكي

َ
هةل ئةمة م

َ
بةال شـــَيوة،

َيني
َ
نةل ئةطةر طـــةكان

َ
كؤمةل كة زؤربةي

م
َ
بةال دةكةن، ـــة

َ
هةل هةمان هةموويـــان

تـــي
َ
خؤرهةال ئَيمـــةي الي مةســـةلةكة

تييةكاندا
َ
خؤرهةال طة

َ
لةكؤمةل طةورةترة،

دةدرَيت، ذن بةشـــَيوةي بايـــةخ زياتر 
بؤئةوةي دةطةِرَيتةوة بَيطومان ئةمةش
دةكرَيت ئامادة لةشَيوةكان بةشَيوةيةك
زؤرَيك جوان. سَيكسي ئامِرازَيكي ببَيتة تا
بذاردني

َ
لةهةل يةكـــةم بةثلةي لةثياوان

دةبةســـتن ثشـــت ذيانياندا هاوبةشـــي
خؤي ئايـــني لةكاتَيكـــدا بةشـــَيوةي. 
داناوة خَيزاني و تةندروســـتي ثَيودانطي
بذاردني

َ
هةل بؤ ســـةرةتايي وةك بناغةي

هةندَيك هَيشـــتا م
َ
بةال ذيان. هاوســـةري

ثَيودانطي يةكةم مةســـةلة دةمَيننةوة،
ِروانطةي دةطةِرَيتةوة. مرؤظ بؤ تياياندا
شـــَيوةوة هةر لةِرووي بؤ خؤي مـــرؤظ
و دةبَيت فؤرمةلة لـــةالي ييةوة

َ
لةمندال

ضةندين دةرئةنجامي ِروانطةيـــةش ئةم 
وةك: سةرضاوةية،

خؤي بةرامبةر تايبةتي ِروانطةي أ.
خؤي خـــؤي ذن بةثلـــةي يةكـــةم
يان جوانـــة ئايـــا دةســـةنطَينَيت،

َ
هةل

دياريكراوي ئايا بةشَيكي بةثَيضةوانةوة،
ثَيي هةبَيت قةناعةتـــي خؤي كة هةيـــة
خؤي بةقةناعةتي و بةثشـــت بةســـتن
جوانة يان بةشـــةي ئةو كة وابَيت ثَيـــي
خاوةني لةذنـــان زؤرَيـــك وروذَينـــةرة؟
م

َ
نني، بةال جواني ِراســـتةقينةي تواناي

ي
َ
و بةباال دةوةستَيت لةبةردةم ئاوَينةدا

سةرســـامة، ســـنطي خؤي يان يان قذي
بؤ بةخؤي بةرامبـــةر ِروانطةي هةمـــان
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بةلووت دةطوَيزرَيتةوة، ديكةش ئةواني
و بةمتمانـــةوة ِرَي دةكات بةرزييـــةوة
ئةو قســـة دةكات، زؤرجـــار ِرَيكةوتـــي
كة بةثَيـــي ثَيوةرة كـــردووة ذنانةمان
بووة، ئاسايي جوانييةكةي طشتييةكان
ِرَي دةكات تاووس وةك م دةبينيت

َ
بـــةال

ئةمةش و و بةجوانييةكةيـــةوة دةنازَيت
شـــَيوةي بؤ خؤيةوة ســـةنطاندني

َ
لةهةل

بةشَيوةي متمانةي كة ذنةي ئةو هاتووة.
ِرَيكةوتووة خؤيدا

َ
لةطةل زياتر هةية خؤي

بؤ ئةمـــةش ِرةنطدانةوةي و ئاشـــناية،
دةبَيت هاوسةرةكةيدا

َ
لةطةل ذياني سةر

و بةطشـــتي ثةيوةندييةكاني و بؤســـةر
زياتر بةتايبةتي، سَيكســـي ثةيوةنـــدي
كة ذنةي لةو وةك هةيـــة مدانةوةي

َ
وةال

ِروانطةيةكي و نييـــة بةخؤي متمانـــةي
هةية، خؤي شَيوةي بةرامبةر نَيطةتيظي
دةكات، شـــَيوةي بةدونييةتي هةســـت
بَيت يان

َ
دوودل يان لَيدةكات ئةمـــة واي

بةطشتي لةذياندا يان بكات تةسليم خؤي
بةتايبةتي سَيكســـيدا لةثةيوةنـــدي و 

بَيت. ثةست توِرةو
بةتايبةتي و ديكة ئةواني ِروانطةي ب.

خَيزان
لةكةشوهةواي يةكةم بةثلةي

َ
مندال

بةخَيو دةكرَيت، و دةبَيت خَيزانيدا طةورة
ِروانطةي كةشـــوهةوايةدا لةو  هةر بؤية

َ
مندال طةشـــة دةكات، بةخؤي بةرامبةر
بوون ِرازي خَيزانـــةوة زوو لةاليةن هةر
يان بَيزران بةشَيوةي و سةرســـام بوون
دايك كاتَيك ثَيدةكات، هةست لةشَيوةي
دةكات شـــانة ثضووكةكةي قذي كضـــة
وشـــك قذي لةدةســـت  دةكات

َ
ة بؤل

َ
بؤل

ةدا
َ
مندال ئـــةو ئةمة، لةزةيني و لوولـــي

نَيطةتيظ َيكـــي
َ
خال كـــة وَينـــا دةبَيت

بةكضة كة هةية، ئةو دايكةش لةشَيوةيدا
ضةندة «خوايةطيان َيت:

َ
دةل بضووكةكةي

ئةوا جوانـــة»، قذت يان ضاوت جوانـــة
ئةو لةدةرووني ثؤزةتيـــظ ِروانطةيةكي
دةكات دروســـت خؤي ةدا بةرامبةر

َ
مندال

كض ثؤزةتيظانةي ِروانطـــةي هةروةها و 
دايك كاتَيك دةكات زياد بةخؤي بةرامبةر
ِرةنطي و جوانـــة ت

َ
«باال َيت:

َ
دةل ثَيـــي

جوانة». نةنكت وةك ثَيستت
كةساني كةسوكار و خزم و ثاشـــان
ِرةخنة يان سةرسامي كة دَين دةوروبةر
و ـــة دةطرن

َ
مندال كضة ئةو لةشـــَيوةي

ِروانطةي بوونـــي دروســـت دةبنةهـــؤي
خود. بةرامبةر نَيطةتيظ يـــان ثؤزةتيظ
بةشَيوةيةكي ســـةرنجة ئةم نيية مةرج
هةية تواناي

َ
بَيت، مندال ئاشكرا زارةكي

دةوروبةرييةوة سةرنجيكةساني و لةنيطا
شـــَيوةي ئايا بـــكات ئـــةوة ئاشـــكرا
كةموكوِرييةكي يان جوانة خواســـرتاوو

بَيزراوة. تةنانةت يان هةية
ذيان هاوبةشي ج-ِروانيني

كاردةكاتةســـةر كـــة ِرا طرنطرتيـــن
ِروانيني ضؤنَيتي خـــؤي بؤ ذن ِروانينـــي
نيطايةكي و ِروانني هةمـــوو بؤي، ثياوة
بةتايبةتي مَيـــرد و هي ثياو بةطشـــتي

ذن. كاردةكاتةسةر
ثيـــاوان دةبينَيـــت ذن كاتَيـــك 
دةِروانن لةشـــَيوةي بةسةرســـامييةوة
زياتر بةخؤي متمانـــةي لـــةم ِروانينةوة
نيطاي و ِروانني بةتايبةتي م

َ
بةال دةبَيت،

بؤي هاوســـةرةكةي يان دةزطريانةكةي
هةبَيت بةخؤي متمانـــةي واي لَيدةكةن
ئةم متمانـــة بَيت بةخـــؤي، يـــان بـــَي
ضَيذ تا بؤي نةر

َ
ثال دةبَيتـــة متمانةيةش

لةهاوبةشةكةي وا و ببينَيت لةســـَيكس
ِرةخنة ببينَيـــت، لةكاتَيكدا ضَيذ بـــكات
لةوانةية بةشـــَيوةي تةكـــردن

َ
يـــان طال

لةال بةهَيزي زؤر نَيطةتيظي كاردانـــةوةي
خؤي شَيوةي بةرامبةر كة بكةن دروست
كاردةكاتةسةر ئةمةش و بوةستَيتةوة دذ

كارلَيك كردني سَيكسي.
طَيِرامةوة: بؤي لةنةخؤشةكانم يةكَيك
مةمكـــة هاوســـةرةكةم «هةركاتَيـــك
هةست دةمذَيت  داكةوتووةكانم شـــؤِرو 
هةســـت دةكةم، خةفةت و بةبَيتاقةتي
لةجَيطادا دةكةم كاتَيك بةشـــةرمندةيي
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ئةطةر تةنانةت دةكةم، سَيكس يدا
َ
لةطةل

هةســـت هةر مدا
َ
لةطةل ببينَيت ضَيذيـــش

بةشـــَيوةي سنطم خؤيدا لةناخي دةكةم
ثَيدةكةنَيت».

كةوا بةش لةشَيوةي ذناندا طرنطرتين
ثؤزةتيظ خؤي بؤ ذن ِروانينـــي دةكات
شـــَيوةوة لةِرووي بَيت يان نَيطةتيـــظ
دةكةن، دياري مَييةتي كة نةن

َ
خاال ئةو

طة
َ
لةكؤمةل ثَيســـت ِرةنطي بؤنموونـــة

تؤخ ثَيســـتي ئَيمةدا تييةكاني
َ
خؤرهةال

دةكات وا ئةمة وة،
َ
بال زياتر ئةسمةر يان

ســـثيرت بَيت ذن ضةندة بزانن وا ـــك
َ
خةل

دةبَيت، سةرنجِراكَيشـــةرتر ئةوةنـــدة
خاوو ِرةش و لةقـــذي حةزيان هةروةها
بةطشـــتي و ضاوي طةورة

َ
لةطةل درَيذة

بَيت جةستةي ثِر تؤزَيك دةكةن ذن حةز
ســـنطدا، و ســـمت لةناوضةي بةتايبةتي
بايةخَيكي زؤري بةناضاري و مةمك سنط
لةو زؤرَيك وادةكات ئةمـــة ثَيدةدرَيـــت
ئاشكرا بةشَيوةيةكي ســـنطييان ذنانةي
لةِرازيبوون ثضووكة كَيشـــةيان هةبَيـــت

لةشَيوةيان. و لةخؤيان
مـــووزؤري و لووســـي  هةروةهـــا
طة

َ
كؤمةل هةيـــة، خـــؤي ي

َ
ئةويـــش ِرؤل

موويان بَي و لووس ذني تييةكان
َ
خؤرهةال

ئةو وادةكات ئةمـــة جوانـــرتة بـــةالوة
بضَيذن، ئازار زؤرة زؤر موويـــان ذنانةي
كةموكوِري عةيبـــةو هةندَيك هةروةهـــا
داكةوتني و

َ
خال بووني بؤنموونـــة ديكة

دووطياني ةكاني
َ
هَيل و خةت و جةســـتة

ذن. بؤ كَيشـــة دةبنة كة و زؤري ديكـــة
و دةســـةنطَينَيت

َ
هةل خـــؤي ذن كاتَيك 

سةرنجِراكَيشـــةر كـــة َيت
َ
بةخـــؤي دةل

لةســـَيكس ضَيذ لَيدةكات واي ئةمة نيية
دةشَيت دةبينني لةكاتَيكدا وةرنةطرَيت،
و ِرووبدات ثَيضةوانـــة كاردانةوةيةكـــي
سةرنجِراكَيشـــةر ثَييواية كة ئـــةو ذنةي
زيادةِرؤيي ئاســـايي لةذناني زياتر نيية
َيكي

َ
فَيل وةك ئةمةش لةشةهوةتدا بكات

ِرةت ئةوة َيي
َ
بل هةروةك و واية دةرووني

نيية. سةرنجِراكَيشةر كة دةكاتةوة
ثةيوةندييان كة هؤيانةي ئةو دووةم:

هةية ذنةوة بةدةرووني
و نةست لةسةر هةردوو ئاستي هةست
ثةيوةندي كـــة ئاســـتةي ئةو هةروةها
ئَيستاكةيةوة يان بوو ةكة

َ
كةل بةِرابردووي

دةبينني ناطونجَيـــت، يـــدا
َ
هةيـــة لةطةل

كارلَيك ســـةر كاردةكاتة ذن دةروونـــي
هاوبةشةكةيدا.

َ
لةطةل سَيكســـي كردني

دادةنرَيت بةثَيشةنط شيكاري ِروانطةي
سةر بؤ نةست كاريطةري لةمةســـةلةي
فرؤيدي بؤضووني ســـَيكس. كَيشةكاني
ثَييواية لةذندا ساردي سَيكس دةربارةي
ميتكةيية، ضَيـــذي لةذندا يةكةم ضَيذي
ثَيي كة دةبن ئةوة تووشي لةذنان هةندَيك
ميتكةييدا، لةضَيذي جَيطريبـــوون َين

َ
دةل

ِروودةدات هاوسةرَيتي كاتَيك لةبةرئةوة
خستنةناوةوة سَيكسيدا  لةثةيوةندي  و
لةِرَيي دةتوانـــن بةئةســـتةم دةبَيـــت 
بطةن. سَيكسي بةضَيذي خستنةناوةوة

ئةم بؤ شـــيكارييةكةي كة فيشـــةر
نيية لةِراي فرؤيد جيـــاواز هَيندة بابةتة
لةلةدةســـتداني كـــض  ترســـي َيت: 

َ
دةل

وةك خؤشةويســـتييةكاني ثةيوةنديية
بـــةردةوام باوكيدا

َ
لةطـــةل ثةيوةندي

واي دةبَيـــت، ئةمة طـــةورة يـــدا
َ
لةطةل

ضونكة بكاتةوة، ِرةت سَيكس لَيدةكات
ِرَيزَيكي و هةية تايبةتي شكؤيةكي باوكي

لَيدةطرَيت. زؤري
كردنـــة وَينـــا ئـــةم  لةبـــةردةم 
ِرةت سَيكس كض لةوانةية ســـنوردارةدا
لةضوارضَيـــوةي تةنانـــةت  بكاتـــةوة،
سَيكس لةوانةية شةرعيشدا، ثةيوةندي
نةبووني َين

َ
دةل ثَيي ئةوةي يان ساردي

وَينانة، لةو بَيت يةكَيك سَيكسي كارلَيكي
زيادةِرؤييانةي لـــةو  هةندَيـــك

َ
لةطـــةل

م
َ
بةال هةن، ســـَيكس طرَيكاني دةربارةي

تياداية واقيعييةتييان  هةندَيك بَيطومان 

كةبوونـــي
َ
بةكةل هةيـــة كـــة ثةيونـــدي

باسمان ثَيشـــرت كة ةوة
َ
ثةروةردةي هةل

بارودؤخةكاني و لةئةزموون زؤرَيك كرد.
دةشـــَيت و دةبَيت تَيثةِر ثياياندا كة كض
هةنووكةيي بارودؤخة يان ئةزموون ئةو
دووبارة و ِرووبـــدات ئَيســـتا بَيـــت و تا
نزيك ِروودانييان دةشـــَيت و دةبَيتـــةوة
ذن بن و تازة تـــةِرو هَيشـــتا م

َ
بَيت، بةال

كة ئةوانة وةك بـــكات بةوة خـــؤي درك
سروشتي، نةبووني كارلَيكي بؤ هؤكارن
دةبنةهؤي كة هةن سةرضاوةيةك ضةند
نيشـــانة دةروونييانةي ئةو دةركةوتني
الوازي ســـاردي يـــان ةتي ســـَيكس

َ
حال

وةك: قَينن.
َ
دةخول سَيكسي كارلَيكي

يدا
َ
لةمندال خَيزانييةكان كَيشة أ.

ئةو دةروونييةوة لـــةِرووي
َ

منـــدال
طةورة تيايدا كة دةمذَيت

َ
هةل َكةشوهةواية

كةشـــوهةواية مندال ئةو بةثَيي دةبَيت،
تايبةتييةوة دةروونـــي بةثَيكهاتةيةكي
كضة ة

َ
مندال ئـــةو ئةطةر دادةِرَيذرَيـــت،

هةمووي كة طةورةبوو لةكةشوهةوايةكدا
بوو، تَيطةيشتن لةيةك و خؤشةويســـتي
طةرموطوِري نَيوان مؤدَيلي ثةيوةندييةكي
مؤدَيلَيكي ئةوا طـــرت،

َ
هةل باوكي و دايك

بةرامبةر بـــاش نموونةيةكي باش يـــان
م

َ
بةال دةضةسثَيت، لةزةينيدا هاوسةرَيتي

لةكةشوهةوايةكي كضة ة
َ
مندال ئةو كاتَيك

َيي هاوســـةرَيتي
َ
و دةمةقال ثِر لةناكؤكي

ضاوي و هةر بـــةوةش ضاو دةكاتـــةوة
باوكي و دايك و ِرؤذ شـــةو واتة دادةخات
ئاِراستةيةكي ناكؤكييانة، ئةوا و شـــةِر
لةال هاوســـةرَيتي بـــؤ ِرةتكـــةرةوةي
درَيذ ِرةتكردنةوةية ئةم كـــة قَيت

َ
دةخول

دةداتةوة لةشَيوةي ِرةنط دةبَيتةوة يان
سَيكسيدا. ِرةتكردنةوةي

ذنـــة ئـــةو ةتـــي
َ
حال لةِراثؤرتـــي

يان الوازي تووشـــي نةخؤشـــانةي كـــة
بوون، بوو سَيكســـي كارلَيكي نةبووني
نموونةي يان مؤدَيلي كة بؤم دةركـــةوت



45 سةردةم زانستى 78

لةثشت دةشَيت نَيطةتيظي هاوســـةرَيتي
ثلةي و نادروســـتةوة بَيت ئةم كارلَيكة
بةبِر بةندة ِرةتكردنةوةي هاوسةرَيتيش 
كة خَيزانييانةي ناكؤكييـــة و ضِري ئةو
هةندَيك سروشـــتيية ضونكة ِروودةدةن،
ِروودةدةن، هاوسةرَيتيدا لةذياني ناكؤكي
ثةيوةندي م ئةطـــةر كةشـــوهةواي

َ
بةال

بةســـةردا ي
َ
ناكؤكـــي بال هاوســـةرَيتي

دروست ةكة
َ
مندال طرَي الي ئةوا كَيشابوو،

هةستيارَيتي ئاســـتي هةروةها دةكات،
ئةويش دةبينَيت و خؤي ي

َ
يش ِرؤل

َ
مندال

ةكة،
َ
مندال بةكةسَيتي دةبةستَيت ثشت

خَيزاني بةبارودؤخي ن
َ
لةمنـــداال هةندَيك

دةبن، تَيثةِر ناِرةحةتـــدا زؤر ناخؤش و
لةكاتَيكدا تَينـــاكات، كاريان هيض م

َ
بةال

سروشـــتي بةهؤي هةية ديكة ـــي
َ
مندال

ناخؤشي هةستييارييةوة، هةركة كةمَيك
دووبارة لةخَيزاندا زارةكي َيي

َ
دةمةقال و

كردني دروســـت دةبَيتةهؤي بَيتـــةوة،
و حةز لةئاِراســـتةو قورس تَيكدانَيكـــي
بةئةستةم كة لةئايندةدا  ئارةزووةكاني 
هةروةها بكرَيتـــةوة. بينا دةتوانرَيـــت
و كَيشـــة ئايا يان ناكؤكييةكان هؤكاري
كاريطةري ضني؟ لةســـةر طريوطرفتةكان
قاندني قةيراني

َ
لةسةر خؤل طةورةيان هةية

كَيشانةي لةو دةروونيدةربارةيسَيكس،
بةسَيكسةوة ثةيوةندييان ِراستةوخؤ كة
سَيكسي تَيرنةبووني كَيشةي وةك هةية
نَيوان سَيكســـي ثةيوةندي يان خراثي
وا باوكان و بـــاوك. زؤرَيك لةدايك و دايك
يان شاراوانة  لةو وشـــة

َ
مندال كة دةزانن

ِرووخساري يان هَيما بةخشـــانة و ة
َ
جول

وةِرسي دايك و باوك لةبةيانياندا و ثةست
شكستهاتوو، سَيكسي شةوَيكي لةدواي
خةزن تواناي

َ
منـــدال م

َ
بـــةال َتَيناطةن،

مندال ي
َ
ئةقل و هةية لَيكدانةوةي و كردن

تواناي هةســـتيارة زؤر كؤمثيوتةرَيكي
دةوروبةري شـــتَيكي هةيـــة لةهةمـــوو
ناوي وةردةطرَيت هةرضييةك و تَيبطـــات

بؤنموونة ثؤلَينـــي بـــكات، و لَيبنَيـــت
لةنَيوان سَيكسي كَيشـــةيةكي دةزانَيت
هةندَيك تةنانةت هةيـــة، باوكيدا و دايك
جؤري ن دةتوانن

َ
ساال دة سةروو ي

َ
مندال

ثؤلَين بكةن. كَيشة سَيكسييةكةش
هةندَيـــك مةســـةلةي ديكـــة هـــةن
بةرامبةر ناِرةحةتي وةك ناِراســـتةوخؤن
ةوة

َ
مندال ذمارةي زؤري بةهؤي بةهةذاري

طرنطرت بوون بةمةسةلةي
َ

ســـةرقال يان
كردني لؤمـــة و لةثةروةردةكردنييـــان
ئةو هؤي بؤتـــة كة سَيكســـي غةريزةي
كَيشة سةرجةم ئةم ،

َ
زؤري مندال ذمارة

كردني دروست دةبنةهؤي سَيكســـييانة
بةرامبـــةر نَيطةتيـــظ كاردانةوةيةكـــي
و سَيكســـي تَيربوونـــي و بةســـَيكس
تؤوي دا

َ
مندال لةدةروونـــي بةمشـــَيوةية

دةضَينَيت. كارلَيكي سَيكسي و الوازي
ئازاراوي ئةزمووني ب.

هاوكات ئازاراوي سَيكسي ئةزمووني
بةهؤيةوة بةطوناه كردن هةســـت

َ
لةطةل

سَيكس كردنةوةي ِرةت بؤ بناغة دةبَيتة
كارلَيكي لـــةالوازي دةنوَينَيت كة خؤي
كة لةئةزموونةكان هةندَيك  سَيكســـيدا،
ِروويانداوة خـــؤي كـــض بووني بـــةِرازي
كردن هةســـت قاندني

َ
دةبنةهـــؤي خؤل

ي
َ
مندال ئةزموونةكانـــي وةك  بةطونـــاه

بةئةندامةكاني
َ

منـــدال و ياري كردنـــي
كة كض خؤشةويســـتي يان ئةزموونَيكي
تـــا ئةو ثةِري و ِرؤضووبَيت زؤر تيايـــدا
بةطوناه هةســـت كـــردن ِرؤيشـــتبَيت،
كةسة ئةو سزايةكي تايبةتي بَيت دةشَيت
سزاش باشرتين و ثَيبدات ســـزاي خؤي
خؤي ئةمةش لةضَيـــذ و كردنة بَيبـــةش
سَيكسيدا. كارلَيكي  لةالوازي  دةنوَينَيت
بةزؤر كة ئازاراوييانةش ئةو ئةزموونـــة
وةك كراوة ناضار ئةو شـــتانة بؤ

َ
مندال

كردن ئيغتيساب يان كةم دةســـتلَيداني
ســـةر بؤ  هةية بةهَيزتـــري كاريطـــةري
ئةزموونة ئةو ئةطةر كضة، ئةو دةرووني

ِروويدا ةوةشـــدا
َ
مال ضوارضَيوةي لةنـــاو

بةهَيزتري دةرووني كاريطةري بوو ئـــةوا
ناو ضـــووة ئةطةر دةبَيـــت بةتايبةتـــي
لةبري و ِرووداوةكة نةســـتةوة بازنـــةي
كة تةنيـــا كاريطةرييةكةي مايةوة كراو
كارلَيكي الوازي نيشـــانةكاني لةشَيوةي

سَيكسيدا دةركةوت.
ديكة دةرووني هؤكاري ج.

خةزن لةنةستدا هةن هؤكار هةندَيك
بةسَيكسةوة هةية، و ثةيوةندييان دةبن
ثةيوةندييان ِراستةوخؤ مةسةلة هةندَيك
و هةية خؤيـــةوة بةخاوةني كَيشـــةكة
هةندَيكيديكةيانثةيوةندييانبةخؤيةوة
بؤ تَيكردووة، كاريـــان زؤر م

َ
نييـــة، بةال

لةدايك بووني بةهؤي ذنَيك نموونة مردني
ئةو كضة ئةو بـــارةدا لةم َيكـــةوة،

َ
مندال

دةترســـَيت لَيي دةكاتةوة و ِرةت مردنة
لةبناغةوة سَيكس كردنةوةي ِرةت لةِرَيي
طرَيي هةروةها كارلَيكَيك، هـــةر و بووني

فرؤيد  بةثَيي Electra هةيـــة ئةلكـــرتا
لةقؤناغي دةكات باوكـــي كض ئارةزووي
لةقؤناغَيك وروذاندنة ئةو بووني يدا،

َ
مندال

لةدواييدا كـــة يدا
َ
مندال لةقؤناغةكانـــي

وروذاندن ئةو دةيةوَيت و بـــريي دَيتةوة
ةتي

َ
حال بـــكات لةِرَيي و ئـــارةزووة بنرِب

هةست تا سَيكسي كارلَيككردني الوازي
وَيناكردنَيكي هةندَيك بكات. بةحةوانةوة
وا و هةية ئؤرطازم بـــؤ زيادةِرؤييانةيان
مردن لةلـــةرزةي دةزانـــن لةرزةيةكـــة
ببَيتةهؤي، بةِراستى لةوانةية و دةضَيت
ِرةت دةكةنةوة هةســـتة ئةو بؤية مردن

 Musaph and) مـــردن كة دةبَيتةهؤي
ِرايـــةش هةية Abraham 1978)، ئـــةو
ذن لةثيـــاودا دةتوَيتةوة، واية كة ثَيي
هةســـتة لةم ِرزطاربوون ئارةزووكردني
ذن طونجاندني لةبـــةردةم ِرَيطر دةبَيتة
سَيكســـييةوة، لةِرووي ثيـــاودا  

َ
لةطةل

كارلَيكـــي الوازي ئةمـــةش لةشـــَيوةي
،(Life 1986) دةردةكةوَيت سَيكســـيدا
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هةن ديكـــة زؤري هـــؤكاري دةروونـــي
ةتَيكي

َ
حال وةك كـــة هةندَيكييان تةنيـــا
دةردةكةوَيت. تايبةتي تاكانةيي

ثةيوةندييان هؤكارانةي ئةو سَييةم:
هةندَيك هةيـــة ذنـــةوة بةتةندروســـتي
كاتي كتوثِر و تةندروســـتي مةســـةلةي
الوازي بؤ بن هـــؤكار دةشـــَيت هةية كة
كة مةسةالنةي سَيكســـي، لةو كارلَيكي
مانطانةية ســـوِري دةبَيتةوة دووبـــارة
طؤِرانكارييـــة ئـــةو هةمـــوو مانطَيـــك،
ســـوِري لةماوةي هؤرمؤنييانـــةي كـــة
دةكةن لـــةذن وا مانطانـــةدا ِروودةدات
و ببَيت نائارامي و تووشـــي ثةشـــؤكان
ســـةر بؤ دةبَيت كاردانةوةي ئةمـــةش
هةروةها ســـَيكس، بؤ كردني ئـــارةزوو
بةهؤي ســـوِري مانطانة ئةو دؤخةي كة
هةندَيجار دةكةوَيت تَيـــي ذن مانطانةوة
خوَين كة شةرمندةية دؤخَيكي بةاليةوة
لةِرووي و لـــةو ئةندامـــة دَيتـــةدةرةوة
ِرَيطر دةبَيتة تةندروســـتييةوة و ئاييني

لةكاتي هةروةها كردن، سَيكس لةكرداري
واتة زةيستانيشدا لةكاتي و كردن بَيزوو
ذن ديســـانةوة بوون،

َ
مندال دواي ماوةي

مدانةوةي
َ
وةال يان ِرةتدةكاتةوة سَيكس

دةبَيت. سَيكس الواز بؤ
م

َ
بةال طشـــتيية، وَيناكردنَيكي ئةمة

بؤ ئارةزوويان هـــةن زؤرَيـــك لةذنانيش
بةسةردا طؤِراني بارودؤخانةدا لةو سَيكس
تووشـــي هةندَيكييان كـــو

َ
نايـــةت، بةل

(ئارةزووكردنـــي جؤرَيـــك لةشـــةبةقي
بَيطومان دةبن، سَيكس) زيادةِرؤييانةي
هةية فسيؤلؤذيش يان دةرووني هؤكاري
ذنةوة، تةندروستي ةتي

َ
بةحال تايبةتن كة

جياوازي كة بكةين لةياد ئةوةش نابَيت
هةية. ذناندا لةنَيوان تاكانةيي

هةن كتوثِريش مةســـةلةي هةندَيك 
نةخؤشـــي بةهةندَيك وةك تووشـــبوون
وةك درَيذخايةنن هةندَيكييان سَيكسي،
هةندَيك دةبينيت زَي،  وشـــكبوونةوةي
زَييان ناوضةي هةر بةزطماكـــي لةذنـــان

بةئةستةم دةبَيتةهؤي ئةمةش و وشكة
خســـتنةناوةوة كـــرداري ئةنجامدانـــي
بووني برينـــدار يان ئـــازار و ِروودانـــي
ذنة ئةو و بةمـــةش ذن ئةو ناوضانـــةي
ئةم لةوانةشة دةكاتةوة، ِرةت ســـَيكس
نةبووني بؤ لةبناغةدا وشـــكبوونةوةية
بةمةش و بطةِرَيتةوة  ئارةزووي سَيكس
و شـــةوق بةزةوق كـــردن ئةو هةســـت
تةِربووني دةبَيتةهؤي كة نابَيت دروست
جووتبووني هةروةهـــا ناوضةيـــة، ئةو 
زَيوة طرذبووني بةهؤي هةية ئازاراويـــش
لةو زطماكي كةموكوِرييةكي بةهؤي يان
ثَيويستييان بارةكة هةردوو ناوضةيةدا.
يان ئةندامي يان دةرووني بةضارةسةري
ناوةوة خســـتنة تا دةبَيت هةردووكييان
سَيكسي كارلَيكي و ِرووبدات بةئاســـاني
بضَيـــت. هةروةها بةِرَيـــوة بةئاســـايي
دةشـــَيت كة هةية هؤرمؤني ثشـــَيوي
لةدةرداني تَيكضوون ِرووداني ببَيتةهؤي
لةشوَينةوارةكاني يةكَيك و هؤرمؤنةكاندا
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هةروةها سَيكســـيية، الوازي كارلَيكـــي
وةك هةيـــة نةخؤشـــي هةندَيـــك
كة  و شـــَيرثةنجة

َ
دل نةخؤشـــييةكاني

الوازي و هَيـــزي نةخـــؤش تووشـــي بَي
سَيكسيش ضاالكي بؤ و ئةمةش دةكةن
بةكارهَيناني هةروةهـــا دةطوازرَيتةوة،
ضارةســـةركردني بؤ دةرمان هةندَيـــك
ببنةهؤي لةوانةية لةنةخؤشـــي هةندَيك
لةكؤئةندامي بـــةش هةندَيك تَيكدانـــي
تايبةت بةشي هةندَيك دةشَيت كة دةمار
تووشي بةهؤيةوة لةدةماخدا بةسَيكس

بنب. زيان
ثةيوةندييان هؤكارانةي ئةو ضوارةم:

هةية بةهاوسةرةوة
هةن يةكالييكةرةوة طةي

َ
بةل هةندَيك

ةتةكاني
َ
كة زؤرَيك لةحال ئةوةي لةســـةر

هؤكارةكةيان كارلَيكي سَيكســـي الوازي
دةطةِرَيتةوة ثةيوةنديية ئـــةو بؤ جؤري
دةبةستَيتةوة بةهاوسةرةكةيةوة ذن كة
بارودؤخي 1984)، هةرضةنـــدة (كمـــال
طةورةي ي

َ
ِرؤل خؤيشـــي تايبةت بـــةذن

بةهاوسةرةكةيةوة ذن ثةيوةندي هةية،
سَيكســـييةوة لـــةِرووي و بةطشـــتي 
كارلَيكردني ســـةر بؤ هةية كاريطـــةري
كةسَيتي ئةمانة وَيِراي يدا.

َ
لةطةل سَيكسي

بةدةر تةنانـــةت هاوســـةر ثيـــاو وةك
َيكي

َ
بةخال نَيوانيشـــييان لةثةيوةنـــدي

نَيوانييان ثةيوةندي دادةنرَيـــت. طرنط
كارلَيكة ئةو لةجـــؤري خؤي دةنوَينَيت
بةذيانييةوة، تايبةتـــة كة طشـــتييةي
كة كرد ةمـــان

َ
ِرؤل ئةو ثَيشـــرت باســـي

قَينَيت.
َ
دةخول كـــوِري و كض بؤ طة

َ
كؤمةل

هةبَيت، خؤي باشي اليةني كة دةشـــَيت
لةدووفاقي جؤرَيـــك م لةوانةشـــة

َ
بـــةال

كة لةذياني طشـــتيياندا بكات دروســـت
مافة ثياو دةشـــَيت ضونكة دةربكةوَيت،
و شـــتَيكدا لةهةمـــوو ثياوانةييةكانـــي
بةكاربَينَيت، زيادةِرؤييانة بةشَيوةيةكي
هةميشـــة لةبةرئـــةوة ئـــةو ذنـــةي كة
بووني يان كراوة فةرامؤش بِريارةكانـــي
ئةم دةبَيتةوة، ِرووبةِرووي بووة، الوةكي
لةذياندا دابِرانَيك هةندَيجار  ثةروةردةية
قاندني

َ
خول دةبَيتةهؤي كة قَينَيت

َ
دةخول

كاردةكةنة لةو كَيشانةي كة زنجريةيةك
لةِراستيدا سَيكســـي. ســـةر ثةيوةندي
طفتوطؤ و ديموكراسي ِرؤحي هةرضةندة
ذياني ئةوا هةبوو هاوســـةرَيتيدا لةذياني
كارلَيك زياتـــر و ئارامـــرت هاوســـةرَيتي
سَيكسي ذياني بؤ ئةمانةش و ِروودةدات
هةموو لةثياوان هةندَيك دةبنـــةوة. درَيذ

بةسةردةبةن ناكؤكي و بةطرذي ذيانييان
بؤ كـــردن دَيت ســـَيكس كاتي و كاتَيك
دةطؤِرَين. و نياني عاشق نةرم ثياوَيكي

وا وةِرســـكةرة  دووفاقييـــة ئـــةم 
كردندا ســـَيكس دةكات لةكاتي لـــةذن
ثرســـيار و ببَيـــت

َ
مَيشـــكي ســـةرقال

و نةتوانَيت ببَيت دروســـت َلةمَيشـــكيدا
لةطةل تـــةواوي لـــةو كاتـــةدا طونجاني
زؤرَيك هةروةها هةبَيت. هاوســـةرةكةيدا
دووفاقيدا لةثةيوةندييةكي كـــة َلةذنان
لةطةل طشـــتييان واتة ثةيوةندي دةذين
ثةيوةندي و هاوســـةرةكةيان جؤرَيكـــة
َيكي

َ
ِرؤل ديكةية، جؤرَيكي جَيطةيان سةر

لةجياتي لةجَيطـــةدا، دةطَيـــِرن خراث 
طوونجاون سروشتي بةشَيوةيةكي ئةوةي
هاوســـةرةكةياندا

َ
لةطةل و كارلَيكييـــان

كردن ســـَيكس ناو جَيطـــةو هةبَيـــت،
ةكردنةوة

َ
تؤل دادةنَين بـــؤ بةفرســـةتَيك

ثياوةكة نةكردني بةختـــةوةر لةِرَيطةي
جَيبةجَي بؤ كاتة ئةو كردنـــي يان قؤرخ
دةيانةوَيت كة داواكارييانةي ئةو كردني
نايةتةدي، بؤيـــان ئاســـاييدا و لةكاتي
ِرؤذ شـــةو زؤرجار قســـةي هةرضةنـــدة
ئةو ناتوانن لةذنان زؤرَيك دةيسِرَيتةوة،
طشـــتيياندا لةثةيوةندي كة كَيشـــانةي
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هةيانـــة هاوســـةرةكانييان  
َ

لةطـــةل
جياي و ن

َ
دابمال لةثةيوةندي سَيكســـي

لةثياوان دووفاقي هةندَيك م
َ
بةال بكةنةوة،

شـــَيوازة كو
َ
بةل نيية، لةثةيوةندييـــدا

تةنانةت بؤ تةكةي
َ
دةســـةال يان وشـــك

زؤرَيك ســـةر جَيطاش دةطوازرَيتـــةوة،
تووند ـــِرةق و

َ
دل بةمةبةســـت لةثياوان

م شـــَيوازي
َ
بةال ذنةكةيدا،

َ
نيية لةطـــةل

لَيكـــردووة واي ثةروةردةكردنةكـــةي
كة بَيت بـــةردةوام نة

َ
هةال لةســـةر ئةو

ثياوةتي واية و ثَيي طةورةبووة لةسةري
ِرةقي.

َ
زبري و دل واتة

هةية تَيطةيشـــتن ة
َ
لةهةل جؤرَيـــك

ي
َ
و ِرؤل لةضةمكي كارلَيك كردني سَيكس

ثَيشرت كة ثَيشوازيكةر و دةستثَيشخةر
جؤرَيك ئةم دووانـــة كـــة باســـمان كرد
دروست سَيكسييةكاندا ة

َ
لةهةل دووفاقي

ثةيوةندييةكي ســـَيكس ضونكة دةكةن،
قورسة بةاليةوة دةبينَيت ذن و هاوبةشة
يان دةستثَيشـــخةري بكات هاوبةشـــي
دةستثَيشـــخةري بـــكات بـــكات يـــان
ئةو لةبار قورسي لةسَيكســـدا، ثياويش
ئةو دةبَيت هةميشـــة دةذي كة بِريارةدا
بةحوكمي ثيـــاو بَيت، دةستثَيشـــخةر 
ذنَيك هةميشـــة ِراهاتووة وا ثـــةروةردة
ئةويش دايكييةتي، كة ِرابةرايةتي بكات
شتَيكي مةسةلة دَيتةسةر سَيكس كاتَيك
بؤ ئةوةي دةكات سروشـــتي بانطهَيشتي
هاوبةشـــي يان بكات ِرابةرايةتي كة ئةو
ثياو بةمشَيوةية سَيكسدا، لةياري بكات
دةيةوَيت كة ذندا

َ
لةطةل دةبَيت كَيشةي

هاوبةشـــي و بَيت ئـــةو دةستثَيشـــخةر
لةثةيوةندي لةثيـــاوان هةندَيك بـــكات،
هاوسةرةكانييان باشن،

َ
طشـــتيدا لةطةل

دَيتةسةر سَيكس مةســـةلة كاتَيك م
َ
بةال

ئالي بةشـــَيوةيةكي و بَيزاري بةوثةِري 
سَيكس دةدةن، ئةنجامي بةبَيدةنطي و
زؤر ثةيوةندييةكي كو

َ
بةل ثةيوةندييةكة

نةرم و بةتةِركردن ثَيويستي و هةستيارة

ئةو هةية تا و طفتوطـــؤ و نيانـــي مرؤيي
تةريقيية و  بةشةرمندةيي كردن  هةست
و تا بةشَيوة نةمَينَيت لةنَيوان ذن وثياودا
وةربطرن. لةسَيكس ضَيذ سروشـــتييةكة
ئةوة بَيت ضريؤكَيك هةر بناغةي ئةطةر
سَيكس بؤ دذبةيةك وَيناكردنَيكي جووت
ذن ئةوا ذن و ثياوةوة، لةاليـــةن هةبَيت
لةسَيكس ِرؤمانســـييانة بةِروانطةيةكي
ِروانطةيةكي ثيـــاو لةكاتَيكدا دةِروانَيت
،(Kitzinger 1985) هةية ِرووتي غةريزي
وةك ثياوةوة كةســـَيتي لةِرووي م

َ
بـــةال

بةرامبةر ذن ِروانطةي دةبينيني هاوسةر
ذياني كاردةكاتة سةر هاوسةرةكةي زؤر
شَيوة هةروةها سيفةتةكاني سَيكسييان
زؤرَيك ِرةوشـــتييةكانيش، ســـيفةتة و 
كردنَيكي وَينا لةهاوســـةرَيتي بةر لةذنان
ثياو، شـــَيوةي بؤ هةية دياريكراويـــان
دةبينن كاتَيك هاوسةرَيتي دةكةن م

َ
بةال

ِرووةوة لةهةندَيك ثيـــاوة ئةو شـــَيوةي
بنب، ِرازي ثَيـــي ناتوانن كة بةجؤرَيكـــة
زؤر مةســـةلةيةكي شـــَيوة مةســـةلةي
يان ِرةوشتييةكان طرنطمةسةلة الوةكيية
بةئةستةم لةذنان زؤرَيك مرؤظة، مؤركي
ثياوة ئةو تةبيعةتي و بةمؤرك دةتوانـــن
دا

َ
لةطةل كـــة هاوســـةرَيتييان  ِرازي بنب

بَيت تايبةت مؤركة ئةو لةوانةية كردووة،
ئةم لةبةرامبةر دياريكـــراو، َيكـــي

َ
بةخال

لةنةطونجان جؤرَيك كردنةوةيـــةدا ِرةت
دةبَيت دروست لةثةيوةندي سَيكســـيدا
ئةو كة ذنةكةوة دةرووني بـــاري بةهؤي
نيية

َ
بةدل هاوسةرةكةي تةبيعةتي ةي

َ
خال

ِرةزيلي نموونة بؤ دةكاتةوة، ِرةتي يان
سةر كاردةكاتة و سيفةتانة لةو يةكَيكة

ذن. دةرووني
طَيِرامةوة بؤي لةنةخؤشةكانم يةكَيك
شـــت بؤ جارَيك كة و وتي:لـــةدواي هةر
ســـؤثةرماركَيت هةست بؤ دةضني كِرين
كة لةمَيردةكةم دةكةم تن

َ
تَيكهةال

َ
بةدل

و دةبذَيرم
َ
شت هةل من كاتَيك ِرةزيلة، زؤر

لةدواي ناو عةرةبانةكةوة ئةو  دةيكةمة 
خؤيان، شوَينةكاني دةيانخاتةوة منةوة
دَيمةوة و بَيتاقةتي بةطـــرذي لةبةرئةوة
هيض شـــتَيك نابَيت مةزاجم بؤ و ةوة

َ
مال

سَيكسيش. بؤ تةنانةت
ي

َ
فاكتـــةري زيرةكيش ِرؤل هةروةها

دةبن هيالك لةذنان زؤرَيك دةبينَيت، خؤي
تواناي كة هاوسةرةكانييانةوة بةدةست
كردنييان الوازة ســـوكةوت

َ
هةل خؤبةخؤ

و لةكات نازانن يـــان و زيرةكييان كةمة
بةباشي ك

َ
خةل لةبةرامبةر خؤيدا شوَيني

لةذنان هةندَيـــك بكةن، ســـوكةوت 
َ
هةل

تووشـــي هاوســـةرةكانييان ثَييان واية
بةثياويان بؤية دةكات شـــةرمندةييان
هةريةك نايانبينن، ثياو وةك يان نازانـــن
هيوا هاوســـةرةكانييان كـــة لـــةو ذنانة
وةك ثَيويست لةمةسةلةي بِراويان دةكةن
ذنانةش ئةو

َ
لةطةل كردن ســـوكةوت

َ
هةل

لةهاوســـةرةكانييان، دةكةن كة غـــرية
كارلَيكي سةر كاردةكةنة مةسةالنة ئةو
بؤ سةنطاندني ذن

َ
هةل سَيكسي نَيوانييان،

يةتيية
َ
كؤمةال كَيشة ئةو بؤ لةبناغةدا ثياو

ثةروةردة لةســـةري ذن َدةطةِرَيتةوة كة
لةطةل ثياو بـــؤ ذنيش ِروانطةي بـــووة،

دَيت. بةسةردا طؤِراني ذياندا ثَيكةوة
سَيكسي كَيشـــةي لةوانةية ثياويش
ســـةبارةت ئاشـــكراو ِروونـــي هةبَيـــت
كَيشـــةي يان سَيكســـييةكاني، بةتوانا
تَيطةيشـــتني و ِروانطـــة ةكةبوونـــي

َ
كةل

كة هةبَيت سَيكســـي ذياني بؤ نَيطةتيظي
ثةيوةندييةكةي سةر كاردةكةنة ئةمانة
و لةماســـرتز هةريةك ذنةكةيدا،

َ
لةطـــةل

زؤربةي دةركةوتـــووة بؤيان جؤنســـؤن
لةكارلَيكي بةدةســـت الوازي ذنانةي ئةو
بةندة كَيشةكةيان َينن

َ
دةنال سَيكســـيدا

سَيكسي كَيشـــةي كة بةثياوةكةيانةوة
.(Belliveau and Richter 1971) هةية
ئَيمة ذن الي ئةســـتةمة زؤر لةواقيعـــدا
لةِرووي كة ئةوةي لةسةر هةبَيت ي

َ
سكاال
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ي
َ
مندال ئةطةر نابَيت تَير سَيكســـييةوة

بَيت، ضونكة باش ماددي باري هةبَيت و
تَيرنةبوون ي

َ
سكاال و كِروزانةوة طة

َ
كؤمةل

ناكات.
َ

قبول سَيكس لةغةريزةي
دةكةن  هةســـت لةثياوان  زؤرَيـــك
بةئارةزووي ســـةبارةت هةية كَيشةيةك
لةكاتي سَيكس و سَيكســـي ذنةكانييان
ناهاوتايي و سَيكسي تَيربووني و كردندا
لةذنان هةندَيك تةنانـــةت لةتَيربوونـــدا،
ئـــارةزووي كـــة َيـــن 

َ
دةل ِراشـــكاوانة

ثياوانة م ئـــةو
َ
بةال نييـــة، سَيكســـييان

خؤيان سَيكســـي ماَّـ بـــةردةوام داواي
دةكةن ثَيداطري و دةكةن لةذنةكانييان
داواي ملكةضي ئارةزوو بووني بَي ذن تا

 Stuart et al.) دةبَيتـــةوة سَيكســـييان
توَيذينةوةكان هةية هةقيقةتَيك .(1987
ئةوةية ئةويش لَيكردؤتةوة جةختييـــان
طةيشـــتن و تواناي سَيكســـي ئارةزووي
ثؤزةتيظانة بةشـــَيوةيةكي بةئؤرطـــازم
طشـــتي و بةختةوةري بةتَيربوون بةندن
بةطشتي ثياوةية، ضةندة ذن و ئةو نَيوان

هةبوو ثياودا و ذن لةنَيـــوان حةوانـــةوة
زياد سَيكسشـــييان ئارةزووي ئةوةندة
طرذ نَيوانييان ثةيوةندي ضةندة دةبَيت،
نةكرد بةحةوانةوة هةستييان بوو ناكؤك و
دووركةوتنةوة ئةوةندة يةكرتيدا

َ
لةطةل

لةنَيوانييانـــدا سَيكســـي و لَيكدابِرانـــي
Mehrabian and Mo-) دةبَيـــت زياتر

ئةوةيان ينـــةوةكان
َ
لَيكؤل  .(her 1985

كارلَيكي الوازي زؤرجـــار ســـةِّـاندووة
ئاِراستةكراوة سزايةكي لةذندا سَيكســـي
طشتي ثةيوةندي خراثي بةهؤي ثياو بؤ

.(Schorer 1986) نَيوانييانةوة
ثةيوةندييان هؤكارانـــةي ئـــةو  .5
زؤرَيك هةية بةبارودؤخي دةرةكييـــةوة
ثةيوةندييان دةرةكي هةية كة بارودؤخي
كةســـَيتي يـــان نييـــة بةكةســـَيتي ذن
نَيوانييان ثةيوةندي يان هاوسةرةكةيةوة
ذن سةر كاردةكةنة م

َ
بةال  يةكدا،

َ
لةطةل

ِرةنطدانةوةيان طشـــتي و بةشَيوةيةكي
بارودؤخة دةرووني دةبَيت، ئةو لةســـةر
باوةكانييان لَيـــرةدا زؤرن، دةرةكييانة

دةكةين: باس طرنطةكانييان يان

َ
مندال أ.

بةشَيكة كة ئةوةشـــدا
َ

لةطةل
َ

مندال
دةرةكي بةبارودؤخَيكي م

َ
بةال لةخَيزان،

لةكارلَيكي كارتَيكةر وةك كاتَيك دادةنرَيت
 لةزؤر

َ
مندال دةكرَيت، تةماشا سَيكسي ذن

كاردةكاتةسةر و هةية كاريطةري ِرووةوة
ذن يةكةمييان ذن: سَيكســـي كارلَيكـــي
بةتايبةتي ثَيـــوةي دةبَيـــت

َ
ســـةرقال

دايك ضونكة ثضووكة، تةمةني كة كاتَيك
واي دةبَيت ةكةي

َ
مندال الي ي

َ
دل َئةوةندة

لةطةل لةثةيوةندي سَيكســـيدا لَيدةكات
طوونجان ثَيويست وةك هاوســـةرةكةي
دايك هةروةها نةبَيت، مدانـــةوةي

َ
و وةال

بةرامبةر هةيـــة ةِراوكَيي
َ
دل بـــةردةوام

تةندروستييانةوة، لةِرووي ةكاني
َ
بةمندال

دواِرؤذييـــان، بَيطومـــان خوَيندنييـــان،
كاردةكةنةسة ةِراوكَييانة

َ
دل ئةم سةرجةم

بةتايبةتي نَيوانييان سَيكســـي كارلَيكي
ذن يةكةمـــي بايةخثَيدانـــي لةكاتَيكـــدا
ن

َ
منـــداال هةروةهـــا ةكةيةتـــي،

َ
بةمندال

كَيشة لةشَيوةكان  بةشَيوةيةك  دةشَيت 
َيكي

َ
مندال بووني لةدايـــك نموونة بن، بؤ

يان كَيشـــة دةبَيتة خؤي نةخواســـرتاو
ة

َ
مندال ئـــةو بـــةوةي ذن هةســـتكردني

دةرئةنجامـــي كارَيكـــي نةخواســـرتاوة
هاوســـةرةكةي

َ
لةطةل بووة سَيكســـي

ِرةت ســـَيكس لَيدةكـــةن ئةمانـــة واي
بكاتةوة.
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كاركردن ب.
ســـةر كاردةكاتة كاركردن فشـــاري
بةسروشـــتي ذنان زؤربةي ضونكة ذنان،
كاركردن فشاري خؤيان ناسكي و شةفاف
كاركردن ناتوانن و دةطوازنةوة ةوة

َ
مال بؤ

لةكاركردن كَيشـــةكاني و ةِراوكـــَي 
َ
دل و 

ةوة
َ
مال هةركة هاتـــةوة و جيابكاتـــةوة

كاركردنيش فشارةكاني و كَيشة سةرجةم
دةبَيتة

َ
مال كو

َ
بةل دَينَيتةوة خؤيدا

َ
لةطةل

كؤذانةكاني، ديكـــةي درَيذبوونةوةيةكي
خـــؤي بةسروشـــتي ذن لةبةرئـــةوةي 
لةاليةن لةوانةية كةرة

َ
سكاال بوونةوةرَيكي

هاوسةرةكةيةوةبةردةوامطوَييلَينةطريَيت
كَيشـــة خؤيدا لةناخي دةبَيت ناضار بؤية
و و كؤبكاتةوة َو كؤذانةكانـــي بضةثَينَيت
لةطةل سَيكسي كارلَيكي لةسةر ئةمةش
ئةطةر ِرةنطدةداتـــةوة، هاوســـةرةكةيدا
بةهؤي لةكاركردنـــدا ناِرةحةتييةكـــةي
كارةكةي ســـةرؤك وةك بَيت ثياوَيكةوة
ة

َ
هةل لةذنان زؤرَيك ئـــةوا يان هاوكارَيكي

سةرجةم بؤ سزادانييان دَين كاتَيك دةكةن
هاوسةرةكةي طشـــتطري دةكةن و ثياوان
نةكردني بةكارلَيك دةدةن سزا خؤشييان

ياندا.
َ
لةطةل سَيكسي

كتوثِر ةتي
َ
حال ج.

ةتي كتوثِر هةيةِروودةدةن
َ
هةندَيكحال

يان خؤشةويست كةســـَيكي وةك مردني
قةيرانَيك مـــاددي يـــان خةســـارةتَيكي
يةتييةكاندا،سةرجةم

َ
لةثةيوةندييةكؤمةال

دةرووني سةر كاردةكةنة بةطشتي ئةمانة
كارلَيكي كاردةكةنةسةر بةتايبةتي و ذن

سَيكسي.
الوازي تووشي كة ذنةي ئةو سايكؤلؤذي

بووة سَيكسي كارلَيكي
دةرووني هةية سةرةكي ي

َ
هَيل هةندَيك

تووشي كة جيادةكرَيتةوة ثَي ذنةي ئةو
هةندَيك بووة، سَيكســـي كارلَيكي الوازي
نيشـــانانةيان ئةو ســـةرجةم لـــةو ذنانة
ديكةيان هةندَيكي دةردةكةوَيت، لةسةر
لةسةر نيشـــانانةيان لةو ذمارةيةك تةنيا

ة
َ
خال ذن زؤرجـــار دةكرَيـــت، تَيبينـــي

ئاشـــكرايان و دةشـــارَيتةوة الوازةكاني
ئاطا بَي نة

َ
خاال لةو هةندَيك م

َ
ناكات، بـــةال

دَينة و دةكةن ي نـــاوةوة دزة
َ
لةكؤنرتؤل

لةذنان بةشـــَيوةيةكي هةندَيك  دةرةوة،
لةكاتَيكدا دةردةكةوَيت، كةم لةســـةريان
وةك دةتوانـــن كةمييـــان ذمارةيةكـــي
يان دةربخةن خؤيان سروشتي كةسَيكي
ئةو طرنطرتين بكات، فةرامؤش كَيشةكةي

ئةمانةن: دةروونييانة ِرووخسارة
خةمؤكي .1

كارلَيكي الوازي تووشي ذنةي كة ئةو
ِرووخساري لةسةر خةمؤكي بووة سَيكسي
بةهؤي ثَيدةكرَيت هةستي و دةردةكةوَيت
كردن هةست و بةتَيرنةبوون كردن هةست
خةمؤكي ثلةي ناسروشتيية، كة بةوةي
بةئاســـتي بايةخثَيداني دةكرَيت ديـــاري
الوازي بةئاستي و بةكَيشـــةكةي ذنة ئةو
هاوســـةرةكةيدا،

َ
لةطةل كردني كارلَيـــك

بةرامبةر بـــوو هةســـتيارتر ضةنـــدة ذن
هاوســـةرةكةي ضةندة و بةكَيشـــةكةي
ئةو ضةندة و كرد زياتري ي

َ
ةبؤل

َ
بؤل و

َ
سكاال

بةراوورد ديكةدا ذناني
َ

لةطةل خؤي ذنةي
ضةندة و كـــرد بةغرية كـــرد و هةســـتي
هةســـتي خؤيدا ســـةنطاندني

َ
لةكاتي هةل

لةمةسةلةكاني ضةندة و كرد بةكةموكوِري
بةتَيربوون هةســـتي ذيانيشـــي ديكةي 
خةمؤكييةكةي ئاســـتي ئةوةندة نةكرد،
خةمؤكييةكةي دةشـــَيت دةبَيت، زياتر
ئارةزووكردني بَي هيوايي و ئاستي بطاتة
لةخةمؤكي م ئةم ثلةية

َ
خؤكوشـــتن، بةال

ئةطةر بارودؤخي نايطاتَي زؤر بـــةرزة ذن
نةبن. ديكة يارمةتيدةري

غرية .2
كارلَيكي تواناي كة ذنةي ئةو لةوانةية
دروست بةشـــَيوةيةكي  نيية سَيكســـي
ديكة بةرامبةر ذناني هةست بةغرية بكات
سَيكسيياندا لةذياني ئةوانةي بةتايبةتي
باسي لةقســـةكانياندا و ســـةركةوتوون
لةوانةيةهةندَيكلةذنانزيادةِرؤيي دةكةن،

بكةن زيادةِرؤيي بةمةبةســـتيش و بكةن
ئةو دةكةن هةســـت كاتَيك بةتايبةتـــي
بةدةست جؤرَيك كة لةبةردةميياندا ذنةي
َينَيت،

َ
دةنال سَيكســـييةوة لةتَيرنةبووني

ئريةيي بةشَيوةي كاتةدا لةم ذن غريةي
ذنانة ئةو دةكات ئـــارةزوو دةردةكةوَيت
لةوانةية بَيت، كؤتايي ثَي بةختةوةرييان
ةكردنةوة

َ
تؤل بؤ بةرَيت

َ
خةيال بؤ ثةنا ذن

ئازار ئةوانيش وايان لَيبكات كة و ذنانة لةو
ضةشتوويةتي. ئةم ضؤن وةك بضَيذن

ةذان
َ
شل ثةشؤكان و .3

بةغريةيةوة كردن هةست ئةو بةهؤي
بةشكست كردن هةست لةدةرئةنجامي كة
ِروويداوة سَيكسي كارلَيكي لةالوازي هَينان
دةبَيت و ةذان

َ
شل و ثةشؤكان ذن تووشي

بؤ نةكرَيت تةركيزي واي لَيدةكةن ئةمـــة
خؤي نةبَيت، ذياني تواناي ِرَيكخستني و
لةسةر طشتي بةشَيوةيةكي ئةمة لةوانةية
ثيشةيي يان فيكري كردني تةركيز تواناي
ثةشؤكان لةوانةشـــة ئةو و دةربكةوَيت
ةي

َ
جول هةندَيك لةشـــَيوةي ةذاويية

َ
و شل

دةربكةوَيت. ناضارييةوة
شةِرانطَيزي .4

كردن هةســـت لةوانةيـــة لةئةنجامي
تووشـــي ذن كة ثةشـــؤكانةي بةغرية و
سَيكســـي كارلَيكي الوازي كاتَيك دةبَيت
شـــةِرانطَيز مرؤظَيكي بؤ هةية بيطـــؤِرن
لةِرووي شـــةِرانطَيز يان زارةكي لةِرووي
شـــةِرانطَيزييةكةشـــي جةســـتةييةوة،
هاوكارةكاني كضـــة ئاِراســـتةي لةوانةية
ةكاني

َ
مندال يان كارةكةي لةشوَيني بكات

هاوسةرةكةي ئاِراستةي يان ِراســـتةوخؤ
بكات.

سةرضاوة:
النساء برود

ط1 2007 الجمل، منشورات الدريع،  د.فوزية
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ئةوانةي ئةكاديميةكان، و تيمَيكلةزانا
هاوبةندي نةي

َ
ســـاال كؤنطرةي لةبةردةم

زانســـتةكان ثَيشـــكةوتني ئةمةريكـــي
دوايية  بـــةم كـــة AAAS دوا بـــوون،
يةكطرتووةكان لةوياليةتة دييطؤ لةسان
توَيذينةوةيةكيـــان ضةنـــد بةســـرتا.
لةســـةر ثةردةيان كة كرد، ثَيشـــكةش
مرؤظ نَيوان دةطمةنةكانـــي ثةيوةندية
كةوا كردةوة دووثاتيان الدا، و دؤلفـــني
دؤلفني نةخؤشـــيانةي كة دووضاري ئةو
كة دةضَيت، نةخؤشـــيانة دةبَيت لـــةو
ئةو دةتوانَيت و دةبَيت مرؤظ دووضاري
بكات ســـةبارةت دابني بؤ طانةمـــان

َ
بةل

تةندروستي بووني كاريطةر بةضؤنيةتي
كةنارة ئاوي بةركةوتني بةهـــؤي مرؤظ
زيندةوةرة دةريايية و خواردني ثيسةكان

ثيسبوونة. دووضاربووةكان بةم
ِرَيكخةري كارولني ســـوكتا خاتـــوو
لة“دةســـت توَيذةر و تيمـــي زانايـــان
ئؤقيانووسةكان تةندروستي ثَيشـــخةري
بةئيـــدارةي ســـةر  ئادةميـــزاد»ي و 
و ئاووهةوا نيشـــتيماني ئؤقيانووسةكان
دؤلفـــني و مـــرؤظ َيـــت:

َ
NOAA، دةل

دؤلفينةكانيش خؤراكي لةشريدةرةكانن،
دةيخؤين ئَيمة كـــة خواردنةي وةك ئةو
دةريايـــي زينـــدةوةري ضةنديـــن 

بةثَيضةوانةي ئـــةو م
َ
بةال لةخؤدةطرَيت،

ضوار و بيســـت بةدرَيذايي مرؤظ ئَيمةي
جؤرة ضةنديـــن ســـةعات، دووضـــاري
وةك دةبَيتةوة، تةندروستي هةِرةشةي
خراثةكاني جؤرة ذةهراويةكان و قةوزة
و ئيكؤلـــؤذي هاوبةشـــة ئـــاو، اليةنـــة
وا لةدؤلفينةكان فسيؤلؤذيةكاني نَيوانمان
هؤشياركةرةوةيةكي طرنط ببنة دةكات 
كة بكةنةوة ئاطادارمان مةترسيانة لةو و
ســـوود هةلي هةروةها داوين. دةوريان
ثزيشـــكيانة دؤزينةوة لةو وةرطرتنمان
جةستةي ينةوةيي

َ
لةلَيكؤل كة دةدات ثَي

دةكةوَيـــت، دؤزينةوةي ئةودا دةســـت

دؤلفني تووشي شةكرة دةبَيت
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بةئيدارةي ســـةر لةزانايانـــي  تيمَيـــك 
كةشوهةواو و ئؤقيانووسةكان نيشتيماني
ئاشكرايان ديكة زانستي دةزطاي ضةندين
دةم درَيذةكان، دؤلفينـــة كةوا كردبـــوو
وياليةتي كةنارةكاني بةدرَيذايي ئةوانةي
لةســـةرضاوةي ئةمةريكي جؤرجيـــاي
بةرزترين لةشـــيان دةذين. ِرووبارةكاندا
كلؤر هةمـــة فينيلـــي ِرَيـــذةي دووانـــة

ثَيكهاتةيةكي  كـــة تَيدايـــة، PCBs ي 
لةضةندين ذةهراويةو و ترسناك كيمياوي
بةكاردةهَينرَيت ثيشةســـازيدا جـــؤرة
ي

َ
لةســـال يةكطرتووةكانيش و وياليةتـــة

قةدةغـــة  بةكارهَينانـــي ةوة   1979
ئةو بةرزةكاني ِرَيـــذة كـــردووة، ضونكة
كؤرثةلة شَيواني دةبَيتةهؤي ثَيكهاتةية
و دةشكَينَيت بةرطري تَيك كؤئةندامي و
شَيرثةنجةو نةخؤشي بؤ هؤكارَيك دةبَيتة
ضووني

َ
هةل بةجطـــةر و زيـــان طةيانـــدن

لةِرَيي زانـــاكان هةروةها دةمـــارةكان،
دةركةوتبوو بؤيان ينةوةكانيانةوة

َ
لَيكؤل

بةدرَيذايي ثَيكهاتانة بةو بوون ثيس كةوا
خؤراكة بةكارهَيناني لةِرَيي و كةنارةكان
ضةندين وبؤتةوة.

َ
بال دةرياييةكانـــةوة،

زاناكان كـــة ثزيشـــكيش ينةوةي
َ
لَيكؤل

ناوضةيـــة ئـــةو لةســـةر دؤلفينةكانـــي
كةوا ســـةِّـاندبوويان دابوو ئةنجاميان
بةدةســـت دةظةرة ئـــةو دؤلفينةكانـــي
طالنـــدة هؤرمؤنةكانـــي دابةزينـــي
دةرداني بةرزبوونةوةي و دةرةقيـــةكان
لةكاري كةموكوِري جطةرو  ئةنزيمةكاني
َينن. تيمَيكيش

َ
دةنال كؤئةندامي بةرطريدا

بؤ ينةوةن
َ
لَيكؤل خةريكي ئَيستا لةزاناكان

مرؤظ نَيوان هاوبةشةكاني ة
َ
ثشكنينيخال

خواردنة لةبواري بةتايبةتي دؤلفينةكان و
تيمَيك ديكةوة لةاليةكي  دةرياييةكاندا،
شريدةرة دةزطاي نيشتيماني لةزاناياني
يةكطرتووةكان لةوياليةتة دةرياييةكان
كـــةوا دةركةوتبـــوو بؤيـــان   NMMF

مرؤظة ضةشـــني درَيذةكان دةم دؤلفينة
شةكرةي نةخؤشـــي بووةكاني دووضار
دةرداني بةرطري دووضاري دووةم جؤري
َين

َ
دةل زاناكان  م 

َ
بةال هاتوون، ئةنسؤلني

كاردةكات دؤلفينةكان لةالي بةرطرية ئةو
دةوةســـتَيت. كردن لةكار و هةندَيجـــار
كردنةكة كؤنرتؤل كليلي ئةوةي هةروةك
لةِرَيي ئةنســـؤليندا  هَيناني لةبةرهـــةم
هيوايان توَيذةرانيش بَيت. جينةكانةوة
نةخؤشي توَيذةراني

َ
لةطةل هاوكاري واية

ميكانيزمَيكي بؤئةوةي بكةن، شـــةكرة
مرؤظيش لةالي دؤلفينةكان َهاوشـــَيوةي
كؤنرِتؤل نةخؤشيةكة بتوانن و بدؤزنةوة
دووضاري ئةوكاتـــة بكـــةن. مرؤظيـــش
نةتوانَيت ثةنكرياس كة دةبَيت شـــةكرة
بَينَيت. بةرهةم ئةنسؤلني ثَيويستي بِري
ِرَيذةي شـــةكر كة ئةو هؤرمؤنةي واتـــة
ِرَيكخراوي دةخـــات. ِرَيك خوَيندا لةنـــاو
ئةو َيـــت

َ
دةل جيهانيـــش تةندروســـتي

بةرامبةر لةسةدا لَيثرســـراوة نةخؤشية
نة

َ
ســـاال مردنانةي ئةو هةمـــوو ثَينجي

جيهانـــدا ِروودةدةن. لةســـةر ئاســـتي
تاقيكردنةوةكاني لةزانايانيـــش تيمَيـــك
لةخوَيني سةمثلَيك ضةند لةسةر خؤيان
كة دابوو ئةنجـــام ِراهَينراو دؤلفينَيكـــي
دةخوارد ســـووكي ذةمي بةبةردةوامي 

نةدةخوارد. هيضي بةشةو بةجؤرَيك
واتســـن خاتـــوو د.ســـتيفاني فـــن
ظَيتَيرنـــةري ثزيشـــكي بةِرَيوةبـــةري
طؤِرانكاريانةي َيت: ئـــةو

َ
دةل لةدةزطاكة

خوَينـــي كيميـــاي بةســـةر بةشـــةو 
طؤِرانكاريانة لةو تةواو دَيت دؤلفينةكاندا
نةخؤشـــي دووضاربوواني بؤ كة دةكات
دةطةيةنَيت وا ئةمةش ِروودةدات. شةكرة
ِرَيذةي كة هؤرمؤنةي (ئةو ئةنسؤلني كةوا
لةكاتي دةكاتةوة) كةم لةخوَيندا طلؤكؤز
هيض بووندا بةِرؤذوو و لةخواردن مانطرتن
نيية. دؤلفينةكاندا لةسةر كاريطةريةكي

كردؤتةوة ِرووني د.فن واتســـن هةروةها
بةياني نانـــي كاتَيـــك دؤلفينةكانيـــش
دةطةِرَينةوة بةئاساني زؤر ئةوة دةخؤن،
لةالي م

َ
بـــةال شـــكاندن، ِرؤذوو قؤناغي

بةرطيكردنـــي شـــةكرة  نةخؤشـــاني
دةطةيةنَيت وا بؤ ئةنســـؤلني درَيذخايةن
ضاودَيريةوة و بةديقةت زؤر َكة دةبَيـــت
كؤنرتؤل خوَينيان لةناو طلؤكـــؤز ِرَيذةي
كةم لةِرَيي ثارَيزي زؤرجار ئةمةش بكةن.
بؤئةوةي دةبَيت،  شـــةكردا كردنةوةي
ؤز

َ
ئال ثزيشـــكي كاري لةضةندين خؤيان

بةوة ئاماذةي واتســـن فن د. بثارَيـــزن.
ئةو هةية ئـــةوة ئةطةري كةوا كـــردووة
طؤِرانكارية ئةو بةثةرةثَيداني شريدةرانة
ســـابن.

َ
هةل طرتنة ِرؤذو يـــان خؤراكية

لةثرؤتني ثِر ثارَيزي لةماســـية بؤئةوةي
دؤلفينة بكةن، كاربؤهَيدراتةكاندا كةم و
مَيشـــكَيكي خاوةن دةم درَيذةكانيـــش
هةية، بةشةكر ثَيويستسان واتة طةورةن،
ثارَيزي (لةبةرئةوةي كردؤتـــةوة ِرووني
تَيداية، شةكري كةمي بِرَيكي دؤلفينةكان
لةناو شـــةكر لةبةرذةوةنديان داية بؤية
بؤئةوةي خؤراكَيكي خوَينياندا بمَينَيت،
شريدةرة م

َ
بةال بطاتة مَيشـــكيان، باش

ســـةطي وةك ديكـــة،  دةرياييةكانـــي
د.فن نييـــة) و كليلةيان ئـــةو دةريايي
طةورة مَيشكي فاكتةري ثَييواية واتسن
بةيةك بةســـتنةوةي بَيت بؤ هؤكارَيـــك
دؤلفيندا و مرؤظ لةنَيوان خوَين كيمايي
طيانلةبةر جـــؤرة لةدوو ئَيمة َيـــت

َ
و دةل

هةية طةورةيان مَيشكَيكي كة دةِروانني
خوَين هةية بةطلوكؤزي زؤر ثَيويستيان و
طؤِرانكاري دةركةوتووة بؤمان َيت:

َ
دةل و

كـــةوا دةطةيةنَيـــت وا لةدؤلفينـــةكان
لةوانةية ئةنسؤلني  دةرداني  بةرةنطاري
ئةطةر نةخؤشيةك. ببَيتة و ثةرةبسَينَيت
بةدؤلفينةكاندا توينكيزمـــان شـــرييني
دووضاري نةخؤشـــي ئةطةر هةية ئـــةوة
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لةبةرئـــةوةي زاناكانيش بنب. شـــةكرة
جينؤمي تـــةواوي بؤماوةي نةخشـــةي
مرؤظيـــان و لةدؤلفينـــةكان هةريـــةك 
هةية ئومَيدي واتســـؤن د.فن كَيشابوو.
ثزيشـــكيةكان توَيذةرة

َ
لةطةل بتوانَيت

الي بؤئةوةي ئةو دؤزينةوةيةي كاربكات
كؤتايي ضارةســـةرَيكي دؤلفينـــةكان بؤ
«هيض َيـــت:

َ
بطؤِرَيـــت و دةل مرؤظـــةكان

طيانلةبةري بؤ دؤلفينةكان نيية نييةتَيك
لةبةرئةوةي م

َ
بـــةال بطؤِرين، تاقيطةيي

كَيشاوة بؤماوةييمان تةواوي َنةخشةي
لةطةل جينةكاني هةية لةتواناماندا ئةوة
بـــةراورد بكةين»، ئادةميزاد جينةكاني
لةسان ســـولك لةثةيمانطاي زاناكانيش 
ِرؤذووطرنتيان جينةكاني بةراستي دييطؤ
بةضاالكيةكـــي ضـــؤن دؤزيبـــؤوة كـــة
نةخؤشي بوواني لةدووضار ناسروشـــتي
نيية دوور  دةدرةوشـــَيتةوة. شـــةكرة
ئةطةري لةســـةر بن طة

َ
ئـــةو جينانة بةل

ئةطةر شةكرة، نةخؤشي كردني
َ

كؤنرِتؤل
ئةو شـــتَيك ض بزانن توانيان زاناكانيش
كار ثَي دةكات الي دؤلفينةكان جينانـــة
دةتوانن ئةوكاتـــة دةيوةســـتَينَيت، و 
ئادةميزاددا

َ
لةطـــةل كاريـــش هةمـــان 

َيت:
َ
دةل فن واتســـؤن لةدواييدا. بكـــةن.

تةنيا كـــة هةن نةخؤشـــي ”ضةنديـــن
م

َ
دةبينرَين، بةال دؤلفينةكاندا لةمرؤظ و

لةنَيوانياندا ئةوةية ســـةرةكي جياوازي
ثةك ثرؤســـةي دؤلفينـــةكان دةتوانـــن
بدةن، ئةنجام نةخؤشـــيةكة خســـتني

بكات.“ كارة ئةم ناتوانَيت مرؤظ

عوسمان تاهري و:
العربي طؤظاري زانستي سةرضاوة: ثاشكؤي

ذ620 يؤليؤي 2010 كوةيتي

هةست دةكةيت كارةبا دةتطرَيت؟ بؤضي
ثَيي ثَيدةكات كة دةست بضكؤلةوة لةشتَيكي بابةتة ئةم ســـةرضاوةي هةموو
هةر ثَيكهاتووة، هةموو شـــتَيك لةدنيـــادا لةطةرديلة ئةتؤم). (طةرديلة- دةوترَيت
كة هَيندة بضكؤلةية طةرديلةيةك هةر تاكة لووتت. تا دةســـتتةوة لةثَينوســـةكةي
بؤ بينيني. هةية بةمايكرؤسكؤثَيكي تايبةت ثَيويســـتت بةضاو بيبينيت، ناتوانيت
كة شـــتانةن ئةو ثَيكهَينةري هةموو طةرديلـــةكان كـــة بَيت بـــا لةبةر ضاويشـــت

لةجيهاندان.
ثَيكهاتووة: وردتـــر شـــتَيكي لةضةند بضوكيش طةرديلةيةكي تةنانـــةت هـــةر
بارطةي ســـالبيان ئةليكرتؤنةكان: كة هةية، موجةبيان بارطةي كـــة ثرؤتؤنةكان:

هاوبارطةن. نيوترؤنةكان هةية،
بارطةي و تياداية ئةليكرتؤنـــي و ثرؤتؤن بـــِر هةمان طةرديلة كات، زؤربـــةي
(ئةوةية ســـتاتيكي كارةباي و نة ســـالبة). موجةبة نة (واتا بَي اليةنة طةرديلةكة
بارطةي هةردوو كة دةبَيت دروست كاتَيك كؤدةبَيتةوة) نةطةيةنةردا كة لةشـــتَيكي
ناسوِرَينةوة، ثَيويست ونيوترؤنةكان وةك نةبن. ثرؤتؤن هاوسةنط سالب و موجةب

بطوازرَينةوة! ئةو شوَين بؤ شوَين لةم ئةليكرتؤنةكان ثَييانخؤشة بةآلم
بى

َ
سال بارطةي ئةويش هةية، زيادةي شـــتَيك) ئةليكرتؤني (يان كةسَيك كاتَيك

بؤ موجةبةكان بارطة كةواتة دةكـــةن. كَيش يةكرتي دذبارطةكان شـــتة ئيرت هةية،
ئيرت ئاوهاية. دةطةِرَين. موجةبةكان بؤ سالبةكانيش و دةطةِرَين سالبةكان

بة! طةيةنةرةكان ورياي
ئةليكرتؤنيزيادة وةردةطريت ئةوا ةوةتانبخشَينيت،

َ
قاضتلةبةِرةكةيمال ئةطةر

ئاسانرت ماددةيةكدا ضةند بةناو ئةليكرتؤنةكانيش دةكةيت. ثةيدا سالب بارطةي و
طةيةنةرةكان. َين

َ
دةل زانايان ثَيي كانزاكان، كة وةك دةضن، و دَين

كة ديكة هةرشتَيكي (يان دةكةوَيت دةرطايةك دةسكي بةر دةســـتت جا كاتَيك
ئةليكرتؤني كةم و بِرَيكي هةبَيت موجةبي بارطةيةكي دروســـتكرابَيت)، كة لةكانزا
بؤ دةطوازرَينةوة تؤوة لةشـــي لة دةدةن

َ
هةول زيادةكان ئةليكرتؤنة ئيرت هةبَيـــت،

دةرطاكة. دةسكي
ة خَيرايةي

َ
جول ئةو هةســـتي ثَيدةكةيت لةئةنجامي تؤ كة بضووكةي ئةو طرتنة

ئةليكرتؤنانةية. ئةو
ِروبارَيكة لةمليؤنان ئةليكرتؤن  كة ضاو ثَيش بهَينيتة طرتنـــة وا ئةو  دةتوانيت
لةوةرزة بةزؤري ســـتاتيكي وا نيية؟ كارةباي ســـةيرة، تَيثةِردةبن. كة بةهةوادا
لةسةر ئةليكرتؤنةكان كؤبوونةوةي وشكرتة و هةوا ضونكة ِروودةدات، ساردةكاندا

ئاسانرت كؤدةبنةوة. ثَيست ِرووي
دةستربدن بةهؤي بوويت بضووك طرتنَيكي داهاتوو تووشـــي جاري كة كةواتة،
ئةليكرتؤنةكانة طواســـتنةوةى تةنيا ئةوة كة بزانة كةســـَيكةوة، يان بؤ شـــتَيك
شتَيكي دروســـتبووني بؤ بضكؤلةية ثِريشـــكَيكي ئةوة كة زانة ئةوةش بةمالوالدا.

لةذيانتدا! ديكة
ئاري                                                                لةئينطليزيةوة:
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ةوي يـــان كَيـــش زؤري يةكَيكة 
َ
قةل

ذمارةيةكي  و  لةكَيشـــةكاني ســـةردةم 
تةنانـــةت  ثيـــاوان  و  لةذنـــان  زؤر 
َينن كة 

َ
نيش بةدةســـتييةوة دةنال

َ
منداال

هؤكاري زؤرة ديارترينيان بؤ شـــَيوازي 
هاوضةرخانـــةي ذيـــان دةطةِرَيتةوة كة 
بةشـــَيوةيةكي خـــراث ِرةنطدانـــةوةي 
كردووة،  دروست  تةندروستيمان  لةسةر 

َيت 
َ
ك بةكةمى دةجول

َ
دةبينيت زؤري خةل

يدا هةموو خواردنَيك بَي ثَيوانة و 
َ
و لةطةل

هؤكاري سةرةكي  دةخوات،  هةِرةمةكي 
زيادبووني كَيشيش بؤئةوة دةطةِرَيتةوة 
كة مرؤظ بِري زياتر لةوزة لةخواردنةوة 
وةردةطرَيـــت لةو بِرةي كة ثَيويســـتي 
ثَييةتـــي، بةتَيثةِربووني كات ئةم وزةية 
لةشـــَيوةي ضةوريـــدا خـــةزن دةبَيت و 

كَيش زؤر دةبَيت و بةو كةسة دةووترَيت 
ـــةوة كة ئةميش بةثَيـــي درَيذي ئةو 

َ
قةل

كةسة دةطؤِرَيت.
زؤرجار طوَيمان لةو كةسانة دةبَيت كة 
َينن 

َ
دةنال ةوييةوة 

َ
قةل كَيشةي  بةدةست 

بذاردني ئةو 
َ
ن لةهةل

َ
و زؤرجاريـــش دوودل

شـــَيوازةي يان ِرَيجيمةي كة يارمةتييان 
ثَيويستة  كَيشييان،  دابةزاندني  بؤ  بدات 

رَيجيم بكةم يان خؤراكي تةندروست بخؤم؟
هانا عةزيز
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ةوي 
َ
ئةوةمان لةبةرضاو بَيت مةسةلةي قةل

يان لةشجواني و شؤخ و شةنطي تةنيا بؤ 
كو 

َ
ـــةت نيية و بؤ جوانكاري نيية بةل

َ
ِروال

ثَيويســـتة لةِروانطةي تةندروســـتييةوة 
 

َ
ماندا بطونجَيت هةول

َ
 باال

َ
كَيشمان لةطةل

بدةيـــن زياد نـــةكات، بَيطومان ئةمةش 
 بؤمان نايةتةدي، 

َ
بةهةفتة و مانط و سال

ثَيويســـتة ببَيت بةبةشـــَيك لةبةرنامةي 
ذيانمان و لةسةري بِرؤين.

ضةندةهـــا جـــؤري ِرَيجيـــم هةن بؤ 
بةخَيرايي  لـــةش  كَيشـــي  دابةزاندنـــي 
م 

َ
بةال دياريكـــراودا،  لةماوةيةكـــي  يان 

كاريطـــةري  دةشـــَيت  هةريةكةيـــان 
ن كة 

َ
لةسةر جةســـتة جَيبهَيل نَيطةتيظ 

 بكاتةوة 
َ

دواتر وا لةو كةسة دةكةن سل
لةثةيِرةوكردني هةر شـــَيوازَيكي ديكةي 
ةي دةربارةي 

َ
ِرَيجيم يان بؤضوونَيكي هةل

خواردنـــي خؤراكـــي دروســـت و بةبِري 
ثَيويست لةال دروست ببَيت.

ِرَيجيم يان خؤراكي تةندروست؟
يا  وشةي  ثَيويســـتة  لةســـةرةتادا 
زاراوةي ِرَيجيـــم بةكارنةهَينـــن كاتَيـــك 
لةشـــمان  زيادةي  كَيشـــي  دةمانةوَيت 
َيـــن 

َ
لةدةســـت بدةيـــن يـــان وةك دةل

بكةين، ضونكة  الواز  دةمانةوَيت خؤمان 
ئةم وشـــةية لةالي ئَيمة دةرئةنجامَيكي 
باش و ضاوةِروانكراوي الي ئةو كةســـانة 
نـــةداوة بةدةســـتةوة كـــة ثةيـــِرةوي 
شـــَيوازة جياوازةكانييان كردووة، هةر 
لةِراستيشـــدا ئةوانةي لَيرةدا ئاماذةيان 
دانة 

َ
كـــو هةول

َ
ثَيدةدةيـــن ِرَيجيم نني بةل

بؤ ثةيِرةوكردني سيســـتمَيكي خؤراكي 
تةندروســـت كـــة دوو ئامانجـــي طرنط 
بثَيكَيـــت، يةكةمييـــان: كةمكردنةوةي 
كَيشي زيادةي لةش يان ثاراستني كَيشي 
نموونةيي ئةو كةسة واتة مةرج نيية تةنيا 
كَيشييان  ئةوانةي  يان  ةو 

َ
قةل كةســـاني 

ثةيـــِرةوي سيســـتمي خؤراكـــي  زؤرة 

ئةوانةش كة  كو 
َ
بةل تةندروســـت بكةن، 

 
َ

كَيشييان ئاسايية  يان نموونةيية و لةطةل
ياندا طوونجاوة، كارَيكي باش دةكةن 

َ
باال

ثةيِرةوي بكةن تا ثارَيزطاري لةكَيشييان 
بكةن و لةو ئاســـتةدا كـــة دةيانةوَيت، 
دووةميشـــييان: دةســـتكةوتني بةشي 
زؤري ئةو خؤراكانةية كة جةستة ِرؤذانة 
ثَيويستي ثَييةتي و ئَيمة لَييان بَيئاطاين، 
بةباشـــييةكاني  نةزانينمان  بةهؤي  يان 
بةهـــؤي فةرامؤش  يان  ئةو خؤراكانـــة 
كردنـــي خؤمانةوة يـــان ِرانةهاتووين و 
كاريطةري  خؤراكييةوة  كلتوري  لةِرووي 

لةسةرمان جَينةهَيشتووة.
مةرجةكان ضني؟

سةرةتا ثَيويستة ئاماذة بةوة بدةين 
كة ثَيويســـتة ئةو خؤراكانةي دةيخؤين 
ـــة 

َ
هاوســـةنط بـــن و ســـةرجةم كؤمةل

لةخؤبطرَيت  ســـةرةكييةكان  خؤراكيية 
ة، طؤشـــت، سةوزة، ميوة، 

َ
وةك دانةوَيل

شري و ثةنري، ثاشـــان لةضَيشتخانةكةي 
ةكـــةي خؤتانةوة 

َ
خؤتـــةوة يـــان لةمال

دةســـت ثَيبكةن، خؤراكي تةندروســـت 
 ئامـــادة دةكرَيت، هيض كاتَيك 

َ
لةناو مال

و  خؤراكي دةرةوةو خؤراكـــة خَيراكان 
ئامادةكـــراوةكان خؤراكي تةندروســـت 
نـــني و ناكرَيت لـــةم بةرنامةيةدا جَييان 

بَيتةوة.
 بدةن ثةيِرةوي بةرنامةي 

َ
 بؤية هةول

خؤراكيتـــان هةر لةخؤراكـــي خَيزانةوة 
ئامادةكردنـــي جؤرَيكي  بَيت، ضونكـــة 
تايبةت لةخؤراك هةم كاتمان لَيدةبات و 
هةم تووشي بَيزاريمان دةكات و لةوانةية 
ةتَيكي 

َ
هةســـت بكةين نةخؤشني يان حال

جيامان لةئةنداماني ديكةي خَيزان هةية 
و هاوكات ثَيويستة ِرةضاوي باري دارايي 
خَيزانيش بكرَيت، ضونكة ئةطةر لةئاستي 
بذَيوي ئاســـايي خَيزان تَيثةِري كرد ئةوا 

ناتوانني لةسةري بةردةوام بني.

سةرةتا ضي بكةم؟
كارَيكي باش نيية هيـــض ِرةطةزَيكي 
دةربهَينيت  ِرؤذانةت  لةخؤراكي  خؤراكي 
بؤنموونة  كَيش،  دابةزاندني  بةمةبةستي 
طوَيمـــان لةِرَيجيمي كاربؤهيدرات دةبَيت 
واتـــة وةرطرتني كةمرتين بـــِر يان هيض 
وةرنةطرتنـــي و تةنيا ثشـــت بةســـتن 
بةثِرؤتـــني، كة زؤر كـــةس ثةيِرةوييان 
كـــردووة و تةنانـــةت بةاليانـــةوة باش 
بووة، لـــةم بةرنامةيةدا نـــان و برنج و 
مةعكةرؤنة و بســـكيت و كَيك و ثةتاتة 
و مـــاددة ثاقلةمةنييةكان و ميوة و ئةو 
ناخورَين  بةهيض شَيوةيةك  كة  بابةتانةن 
يان بةبِري زؤر كـــةم دةخورَين و لةبري 
ئةوانة تةركيز دةكرَيتة ســـةر خواردني 
طؤشتي ســـوور، مريشك، ماسي، هَيلكة، 
ثةنـــري و كرَيم و بِرَيكي كةم لةســـةوزة. 
واتة  ِروودةدات؟  ضـــي  بةرنامةيةدا  لةم 
نةخواردني  دادةبةزَيـــت،  كَيـــش  ضؤن 
كاربؤهيدرات يان ماددة نيشاستةييةكان 
ثَيي  كردارَيك كة  ِروودانـــي  دةبَيتةهؤي 
دةوترَيـــت Ketosis كاتَيك لةش ثِرؤتني 
و ضةورييـــة خةزنكراوةكاني لةش وةك 
ســـةرضاوةي وزة بةكاردةهَينَيـــت، ئةم 
دةســـتكةوتني  دةبَيتةهـــؤي  كـــردارة 
خةسارةتَيكي طةورةي بِري ئاو لةلةشدا 
و ئةو كةسة كة خؤي دةكَيشَيت دةبينَيت 
م كاتَيك ئةو 

َ
كَيشـــي دابةزيـــووة، بـــةال

كةسة دَيتةوة  سةر سيستمي سروشتي 
خؤراك واتة نان و برنج و ئةو خؤراكانةي 
ديكة دةخواتةوة ديســـانةوة وةك خؤي 
لةوانةية  ِرَيجيمة  لَيدَيتةوة، ئةم شَيوازة 
كاريطةري خراثي بؤســـةر تةندرســـتي 
هةبَيت ئةطةر بؤماوةيةكي زؤر ثةيِرةوكرا، 
بؤنموونة لةوانةية ئةو كةســـة تووشـــي 
لةهؤشخؤضوون ببَيت بةهؤي لةدةستداني 
بِرَيكي طةورة لةشـــلةمةني و شـــةكر و 
خوَييةكان و دةشَيت ئةمة كاربكاتة سةر 
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لةش،  لةئةندامةكاني  هةندَيـــك  كرداري 
يان هةندَيك كـــةس بؤني دةمييان دَيت، 
لةمانةش خراثرت بةهـــؤي زؤر خواردني 
هيالك  طورضيلةكان  لةوانةية  ثِرؤتينةوة 
بـــنب، هةروةهـــا خواردنـــي بِرَيكي زؤر 
لةوانةية  بةرهةمةكاني  لةطؤشت و شريو 
ي خوَين بةرز بكةنةوة 

َ
ِرَيذةي كؤليسرتؤل

ي لَيدةكةوَيتةوة، 
َ
كة جؤرةها كَيشةي دل

ئـــةم  ثةيِرةوكردنـــي  هةربةهـــؤي 
بةرنامةيةشـــةوة دةشَيت ئَيسك تووشي 
 بوون ببَيت، ضونكة بِرَيكي 

َ
ةتي فشةل

َ
حال

زؤر لةكاليســـيؤم لةِرَيي ميـــزةوة فِرَي 
دةدرَيت و لةوانةية ببَيتةهؤي دروســـت 
بوونـــي بـــةردي ئؤطزاالتي كاليســـيؤم 
هةروةها لةئةنجامي زؤر خواردني طؤشت 
و مـــاددة ثِرؤتينييةكاني ديكةي بةردي 
يؤريك و ئةســـيد لةطورضيلةدا دروســـت 
ببَيت، ســـةرباري تووشـــبوون بةئازاري 
جومطـــةكان و بةرزبوونـــةوةي ئةطةري 
تووشـــبوون بةجؤرةكاني شـــَيرثةنجة، 
بةرنامةيةوة لةش  ئـــةم  بةهؤي  ضونكة 
 و ظيتامني و ئةو 

َ
بَيبةش دةبَيت لةِريشال

كانزايانةي  كة ناســـراون بةوةي كة دذة 

ةتيشدا دةشَيت 
َ
ئؤكسانن، لةهةندَيك حال

بوون و ِرووداني 
َ
كاربكاتةسةر تواناي مندال

نةزؤكي لةذناندا.
ئةم بةرنامةية ناكرَيت لةبناغةوة ِرةت 
بكرَيتةوة هةروةك ضؤن بؤ هةموو كةس و 
بؤماوةي درَيذيش نابَيت ثةيِرةو بكرَيت، 
زؤرجار ثسثؤِراني بواري خؤراكزاني ئةم 
بةرنامةية لةسةرةتاي بةرنامةي ِرَيجيم بؤ 
نيشان دةكةن،  نةخؤشةكانييان دةست 
بؤنموونة ئةو كةســـانةي كة كَيشـــييان 
زؤر زؤرة بؤئةوةي لةســـةرةتاوة بِرَيكي 
باش لةكَيشي زيادة لةدةست بدةن، يان 
ئةو كةسانةي كة شـــةكرةيان هةية يان 
م لةهةموو 

َ
ثةستاني خوَينيان بةرزة، بةال

ةتةكاندا ثَيويستة ثةيِرةوكردني ئةم 
َ
حال

بةرنامةية لةدوو هةفتة تَينةثةِرَيت.
ناوضةي ورط

هةندَيجار لةدواي ثةيِرةوكردني هةموو 
ِرَيجيمَيكي  ثةيِرةوكردنـــي  يـــان  ئةوانة 
ناوضةي  تايبةتي هةر هةســـت دةكةين 
سك يان ورط هةر بةرز و ناشرينة وَيِراي 
بةو  تايبةتن  ِراهَينانةكانـــي  ئةنجامداني 
ناوضةيـــة دةتوانيت ثةيِرةوي ئةم ضةند 

هةنطاوة بكةيت:
بدة طازاتي ناوســـك 

َ
-ســـةرةتا هةول

كَيشـــةيةكي  ئةمة  بكةيت، ضونكة  بنرِب 
طةورةية و مرؤظ ناِرةحةت دةكات وَيِراي 
ديمةني ناشريني، هةندَيجار كؤبوونةوةي 
ئةم طازاتة بؤ هَيواشـــي كرداري هةرس 
كردن دةطةِرَيتةوة و هةندَيجاريش جؤري 
بدة كرداري 

َ
خؤراكةكان، بةطشـــتي هةول

هةرس كردن لةجةســـتةدا ضاالك بكةيت 
لةِرَيي بـــاش جوويني ئـــةو خؤراكانةي 
دةيخؤيـــت، ضونكـــة ئةمـــة دةبَيتـــة 
يارمةتيدةرَيكـــي بـــاش بؤ طـــةدة، ئةو 
كةسانةي بةثةلة نان دةخؤن و بةباشي 
خؤراك ناجوون ماوةيةكي زياتريان دةوَيت 
 نانخواردنيشدا 

َ
بؤ هةرس كردن و لةطةل

بِرَيك هةواي زيـــادة دةِرواتة ذوورةوة و 
طازاتي ناوسك زياتر دةكات.

-هةندَيك خؤراك طازاتي ناوسك زياتر 
دةكـــةن وةك قةِرنابيت، شـــَيلم، ثياز، 
كةلةرم، نيســـك و نؤك. ئةطةر بؤنةيةكي 
تايبةتيت بةدةســـتةوة بوو يان ويستت 
بثؤشـــيت هةفتةيةك  تايبةتي  جلَيكـــي 
بـــةر لةو كاتة  هيـــض كام لةم خواردنانة 
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كاهوو، كـــةرةوز، لةجياتييان و مةخـــؤ
هةروةها هةريةك بخؤ، تةماتـــة و خةيار
و تـــرَي، هةنطوين ســـَيو، لةئةنةناس،
كرداري ضونكة باشن، زؤر تازة قارضكي

ِرَيكدةخةن. كردن هةرس
لةئاوي كوثَيك خواردنةوةي -ِرؤذانة
خواردنةوةي جارَيك ضةند يـــان نةعناش
كؤئةندامي و بةســـوودة زؤر  لةِرؤذَيكدا
هةســـت بةحةوانةوة هةرس بةطشـــتي
خواردنـــةوةي هةرةوةهـــا دةكات، 
هةية كاريطـــةري لةئاو ثَيويســـت بِري 
ثَييواية باو كة بةثَيضةوانةي بؤضوونـــي
دةكات، دروســـت ورط خواردنةوةي ئاو
كةمرت ئـــاو ثةرداخ لةهةشـــت ِرؤذانـــة

مةخؤرةوة.
بزانة بناســـة خـــؤت -جةســـتةي
دةكةيت هةســـت خؤراكَيك بةض جـــؤرة

تووشـــي جؤرَيـــك يـــان ناِرةحةتيـــت
لةم دةبيـــت، ضونكـــة لةهةســـتيارَيتي
شـــلةمةني دةدات

َ
هةول لةش بارانـــةدا

بةو ثارَيزطاري يان بكات دروســـت زياتر
دةيانخؤينةوة كة  بكات شلةمةنييانةوة 

ورطت هةبَيت. ئةمةش وادةكات و
ِراهَيناني ســـادة - دواجـــار هةندَيك
بؤنموونة ِراهَيناني طرنطـــن، م

َ
بةال هةن،

كردني طـــرذ طـــرذ كردني ســـك واتـــة
يان طةدة، دةوروبةري ماســـوولكةكاني
ناوضةي ماسولكةكاني بوةستةو بةِرَيكي
لةخؤت ئةوةي ِرَيطة بكة، وةك طرذ حةوز
طةدةت كاتانةدا لةم بكةيت، ميز بطريت
بتةوَيت ئـــةوةي وةك بةرة بؤ نـــاوةوة
بارةدا لةم بينوســـَينيت، بةثشـــتتةوة
ضةندة تةختة، ســـكت دةكةيت هةست
هةر بمَينةرةوة، دؤخةدا لـــةم دةتوانيت

ئةنجام ِراهَينانة ئةم جارَيك ســـةعاتَيك
جةستةت دةبينيت ماوةيةك ثاش بدة،
خؤبةخؤ و ِرادَيت خـــؤي ثاش ماوةيةك
بةردةواميـــش دةكاتـــةوة، دوبـــارةي
بةثَيوةســـتاندا يان دانيشـــتن لةكاتي 
ئةو بةنـــاودا واتة بكة ســـكت  بدة

َ
هةول

ِرؤذانة بكة، ئةطةر بتوانيت طرذ ناوضةية
هةندَيك يان بِرؤيت بةثَي سةعاتيش نيو

زؤرباشة. بكةيت وةرزشي ِراهَيناني
مانطانة لةسوِري بةر لةماوةي ذنان -
ئاســـايي، لةكاتي دةبَيت زياتر ورطييان
تةواوبووني لةدواي و سروشـــتييية ئةمة
زيادةية بةرزبوونةوة ئةو مانطانة سوِري

نامَينَيت. خؤي
بةنيشاستة لةش ثَيويستي

نيشاســـتــــةييـــــةكان مـــاددة
بـــؤ وزةن طرنطـــي  ســـةرضاوةيةكي
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دروســـت بةشـــَيوةيةكي لةش بؤئةوةي
ئـــةو بـــكات، جَيبةجـــَي فرمانةكانـــي
نيشاستةييةكان بةماددة كة خؤراكانةي
لةظيتامني، باشييان بِرَيكي ةمةندن

َ
دةول

بؤ كـــة تيادايـــة ةكان
َ
كانـــزاو ِريشـــال

ثَيويست لةش ثَيويستن، بِري تةندروستي
سَي ثَييةتي ثَيويستي ِرؤذانة كةسَيك كة
ئةم كة بةرامبةر خواردني طرامة ســـةد
يةك يان تؤست ثارضة يةك خواردنانةية،
كووث نيو يان كولَيرةيةك لةسةرضواري
لةســـةر يةك يان و

َ
لةمةعكةرؤنـــةي كوال

طرام ثانزة لةمانـــة هةريةك برنج ســـَيي
دابني لةش بؤ نيشاستةييةكان لةماددة
سَيو يان

َ
يان ثرتةقال مؤز يةك دةكةن،

يان ماست لةشري كوثَيك هةر طرام، ثانزة
لةســـةوزةواتي كوثَيك هةر طرام، دوانزة
لةسةوزةواتي لَينراو كووث يان نيو تازة
نيشاســـتةييةكان لةماددة طرامي ثَينج

تياداية.
دةدةن ئامـــاذة ينـــةوةكان

َ
لَيكؤل

بةكاربؤهيدرات كـــة  خواردنانـــةي ئةو 
هةية دياريان كاريطةرييةكي ةمةندن

َ
دةول

لةنةخؤشييةكاني لةش ثاراستني لةسةر
شـــةكر ِرَيذةي كردنـــي

َ
 و كؤنـــرتؤل

َ
دل

خواردني ئةطةر مرؤظ لســـةر َلةخوَيندا،
بةِريشال كة بَيت بةردةوام نة

َ
دانةوَيال ئةو

لةش كَيشي وردة وردة ئةوا ةمةندن
َ
دةول

كةسانةي ئةو
َ

لةطةل بةبةراورد دادةبةزَيت
ئةنجامانة ئـــةم ناخؤن، ئـــةو خؤراكانة
لةشارةزاياني ذمارةيةك ينةوةي

َ
لةلَيكؤل

دةستكةوت، لةهارفارد تةندروستي بواري
كردةوة لـــةوة جةختييان شـــارةزايان
لةدانةوَيلةي طـــرام ضل خواردني ِرؤذانة
لةزيادبووني كَيش دةطرَيت ِرَيطـــة تةواو

لةقؤناغي ناوةندي تةمةندا.
ئاماذةي يانريجـــي ثؤلـــني خاتـــوو
بةرامبةر ة

َ
لةدانةوَيل طرامة ضل ئةو بةوةدا

يةك شـــؤظانة يان ةي
َ
دانةوَيل يةك كووث

ناني يـــان ضةند ثارضةيةك برنجة كووث
بةوةدا ئاماذةي يانريجي هةروةها بؤرة،
كة ِرَيجيمة شـــَيوازة ئةو وبوونةوةي

َ
بال

دةخورَيت كـــةم بةبِري كاربؤهيـــدرات
ك كردووة

َ
لةخةل واي يان هـــةر ناخورَيت

مـــاددة ســـةرجةم لـــةو باوةِرةدابـــن
كاربؤهيدراتةكان يان نيشاســـتةييةكان
هةندَيكيان ضونكة وانيية، م

َ
بةال خراثن،

زؤر كَيشت ثاراستني و بؤ تةندروســـتي
كاربؤهيدراتةكانيش هةمـــوو كاريطةرن.
يةك وةك خؤراكييـــةوة لـــةِرووي بةهاي
برنجي وةك بةسوودةن زؤر ئةوانةي نني،
شؤظان، بؤر، مةعكةرؤنةي بؤر، ناني بؤر،
و و كانزا لةظيتامني زؤر بِرَيكي كة ساوةر
دةدةن و يارمةتيت ةكانييان تياداية

َ
ِريشال

بةتَيربوون هةســـت  زياتر بؤ ماوةيةكي
وةك ســـادةكان كاربؤهيدراتة بكةيـــت،
لَي خؤتييان باشرتة شـــريينييةكان كةوا
بِري ئةوةي لةجياتـــي بطريت، بـــةدوور
يان شريين لةضايةكي ثَيويست شـــةكري
لةِرَيي واباشـــرتة وةربطريت ثاقالوةوة
ِرؤذانة وةريبطريت، ميـــوةوة خواردني
لةِرَيي يـــان بخؤيت جؤراوجؤر ميـــوةي
لةذماردن ســـوودةكاني كة هةنطوينةوة
باســـي ديكةدا لةشـــوَينَيكي نايـــةن و

دةكةين.
باشة؟ بخؤم ضي كةواتة

كرد ئـــارةزووت ئةطـــةر ســـةرةتا 
يان بِرؤيت بةرنامانـــة لةم كام لةســـةر
بكةيت هةر شـــَيوازَيكي خواردن ثةيِرةو
و لَيبَينيت ِرَيجيمي ناوي ناكات ثَيويست
هاوكاتثَيوبستناكاتبانطةشةوِريكالمي
كةســـانة لةو لةوانةية ضونكة بؤ بكةيت،
تَيدةكات كارت دةوروبةر قسةي كة بيت
هاوِرَييةك يان قسةي تةنيا بؤية دةشَيت
بكةنةوة، ثةشيمانت لةخَيزانةكةت يةكَيك
خؤت و لةكَيشانة دووربكةوةرةوة ثاشان
هةموو مةكة بةثَيواني كَيشت

َ
ســـةرقال

هةفتةيةك. هةموو يان ِرؤذَيك
لةسةرةتاوة طشـــتي  َبةشَيوةيةكي
لةطةل و مةبـــة ِرةق

َ
خؤتدا دل

َ
لةطـــةل

كو
َ
بةل ملمالنَيوة، مةكةوةرة جةستةتدا

ضي بزانة بطرةو
َ
هةل نازي بةثَيضةوانةوة

لةوازهَينان بؤنموونة بخؤ ئةوانة باشـــة
وردة سةرةتا ثَيبكة، دةست لةشةكرةوة
بةتةواوةتي بكةرةوة تـــا وردة كةمـــي
لةزيان جطـــة ضونكـــة وازي لَيدَينيـــت،
وازهَيناني م

َ
بـــةال نيية، هيض ســـوودَيكي

لةســـةر هةية كاريطةري بةتةواوةتـــي
كة لةخةو هةموو بةيانييـــةك كَيشـــت،
ناو بكةرة ليمـــؤ يةك هةســـتايت ئاوي
يان ئاو شووشـــةيةك يان ئاو ثةرداخَيك
كة بةيانييان بِرة ئاوةي ناو ئةو بيكةرة
لةنان واز شَيوةيةك بةهيض دةيخؤيتةوة،
م خؤراكي

َ
بةال مةهَينة، بةيانيان خواردني

شريي شةكر، بَي ضاي بخؤ، تةندروست
و ماســـت بَي ضةوري، يان كةم ضةوري
دووربكةوةرةوة شَيوة، بةهةمان ثةنري
و كرَيم و هةموو جؤرة كةرة لةخواردني
بدة

َ
هةول خامة و قةيماغ، وةك جؤرةكاني

بطرنةوة جَيطةيان ديكة جؤراكي هةندَيك
ضةوري، كةم ماســـتي طوَيز، بؤنموونـــة
بدة ناني

َ
هةول و مةخؤ ســـةموون ناوكي

و لةنان زؤريش بِرَيكي ئةطةر و بخؤ بـــؤر
بدة

َ
هةول دةخؤيت بةخواردنةوة سةموون

سةمووني لةيةك نابَيت بكةرةوة، كةمي
يان كولَيرةيةك بةشـــي سَي يان بضووك
ئةطةر و بخؤيـــت زياتر تـــريي نانَيكـــي
بؤ نيوة ثَيويســـتة زيـــادة كَيشـــت زؤر
ذةمي بكةيتـــةوة، لةنَيـــوان كةمييـــان
ناكات نيمضة ثَيويست نيوةِرؤدا بةياني و
لةفةيةك خواردني وةك خؤراكَيكي ذةمة
ديكةي خؤراكَيكـــي هـــةر بخؤيـــت يان
ميوة بدة

َ
هةول ئةوة لةجياتي سةرثَيي،

زؤر كة طوَيزةمةنييانةي ئةو يان بخؤيت
هةموو

َ
لةطـــةل بادةم، وةك ضةورنـــني
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نيـــوةِرؤدا قاثَيك نانخواردني ذةمَيكـــي
ئةم كة بكات ئامادة جؤراوجؤر تةي

َ
زةال

كاهوو، يان خةيار بطرَيت، لةخؤ ثَيكهاتانة
ليمؤ كةلـــةرم، طَيزةر، ئاوي قةِرنابيت،
كةم، بةبِري ضةوةنةر سَيو، سركةي يان
مةعدةنووس، يان نةعنا وةك ســـةوزةي
جوان ئامادةي بةشـــَيوةيةكي بدة

َ
هةول

بكرَيتةوة بؤ خواردني ئارةزووت تا بكة
دةقيقة دة بـــؤ ثَينج لةدواي و واباشـــة
يةكدا

َ
لةطةل هةموويان تامي تا بخورَيت

قاثَيكي بتوانيت ئةطـــةر دةبَيت
َ

تَيكةل
تةية

َ
لـــةم زةال طـــةورة بؤ مامناوةنـــد

ذةمةكة سةرةكي خواردني ئةوا بخؤيت
كـــةم دةخؤيت، بَيت بَيت هةرضييـــةك
بةكارهَينراويش خوَيي بِري بتوانيت ضةند
كةمَيك و بكةرةوة كةم تةية

َ
ئةم زةال بؤ

هيض م
َ
بةال تَيبكة، زةيتوونيشـــي زةيتي

بابةتةكاني و كةضةث و مايؤنيز جؤرَيكي
تةنيا بةكارمةهَينة، تـــة

َ
زةال بؤني و تام

بؤنَيكي و تاموضَيذ نةعناكـــة ليمؤ ئاوي
دةبةخشن. تةكة

َ
بةزةال خؤش سروشتي

لةخواردنيشرييني بطرة خؤتبةدوور
بابةتةكاني و و كَيـــك و ئيشـــي هةويـــر
لَييان حةزت ئةطةر دةخورَين لةعةسراندا
جارجارة ِرؤذانة بةخوويةكي مةيكة بوو
ئةوانة بدة

َ
هةول و نابَيت كاريطةري هَيندة

و دةكةيت ئامادةيـــان خؤت كة بخـــؤي
بةبِري كةم و زةيـــت بةكارمةهَينة ِرؤن

بةكاربهَينة.
واز ئةطةر ة دةكةيـــت

َ
كارَيكـــي هةل

بهَينيت، ئَيواران ذةمي لةخواردني
بخؤيت سووكة خواردني دةتوانيت
هاوشَيوةدا تةي

َ
زةال قاثَيك

َ
لةطةل

يان و بخؤيت تةكة
َ
زةال يان تةنيا

يان كةم بةبِري و
َ
ثةتاتةي كوال

خـــؤت ئامـــادةت شـــؤربايةك كـــة
بةبرســـَيتي خؤت ئةوةية طرنط كردبَيت
كَيشـــت وابَيت بةمة و ثَيت يتةوة

َ
نةهَيل

دواييي ِرؤذي بـــؤ ضونكة دادةبةزَيـــت،
دةكات قةرةبووكردنةوة داواي لةشـــت
ئةمة نيوةِروانـــدا لةذةمـــي و ئاســـايي
دةخؤيت زياتر زؤر بِرَيكي كة ِروودةدات
جؤرةها نيوةِرؤ ذةمي دةطةيتـــة يان تا
و

َ
نوقول وةك ناتةندروســـت خؤراكـــي

و خؤراكي دةرةوة دةخؤيت، شـــرييني
لةخةوتن بـــةر و ذةمي ئَيوارة لـــةدواي
شـــريي ثةرداخَيك شـــةوانة دةتوانيت
يةك

َ
لةطةل بَي ضةوري يان ضةوري كةم

بخؤيت، هةنطووينـــدا بضووك كةوضكـــي
ناتواني و هةية ؤنت

َ
كؤل كَيشـــةي ئةطةر

ثةرداخَيك شـــري بخؤيتةوة، دةتوانيـــت

ميوةيةك هـــةر يان
َ

ثرتةقال شـــةربةتي
م

َ
بةال بخؤيتـــةوة، دةكةيـــت ئـــارةزوو

بَي و بكةيت ئامادةي بةمةرجَيك خـــؤت
بيخؤيتةوة، زيادكراو بؤ هيض شـــةكرَيكي
بةســـاردي شـــةربةتة ئةم دةتوانيـــت
كردني هـــةرس كاتة بؤ ئةو بخؤيتـــةوة
واتة دةبَيت ثَيويست زياتري وزةي لةش

دةكات. سةرف زياتر وزةي لةشت
طشتيية  خؤراكي بةرنامةيةكي  ئةمة
ثةيِرةوي بكات دةتوانَيت هةر كةسَيك و
كَيشي دابةزاندني بةمةبةستي تةنيا نةك
بةرنامةيةكي ضةند م

َ
بةال لةش،  زيادةي

تا دةكةين باس تايبةتيش ئامادةكراوي
كاميانت و لَيوةربطريَيت سوودييان زياتر
ثةيِرةويان طونجـــاوة و بـــةالوة بـــاش

بكةيت.
يةكةم بةرنامةي

ضةوري، كةم شريي بةيانييان: كوثَيك
يان و

َ
كوال هَيلكةيةكي بؤر، نيو كولَيرةي

ضةوري. كةم ثةنريي ثارضةيةك
نيوةِروان: ثَيش ذةمي َسووكة
لةطةل كولَيرةيةك لةسةرضواري يةك
ضةوري. كةم ماستي كوث نيو
طةورة قاثَيكـــي نانـــي نيـــوةِرؤ:
ســـةوزةي زةيت، كووثَيك بَي تةي

َ
زةال

فاســـؤليا، بامَي، بؤنموونـــة و،
َ
كـــوال

برنج كوثَيك باينجان، كولةكة، سثَيناخ،
ثارضةيةك كولَيرة، نيو

َ
لةطةل زةيت بَي

ثَيستةكةي بَي كة مريشك ِراني يان سنط
ماسي. ثارضةيةك يان بَيت، لَينرا

طةورة قاثَيكي ئَيوارة: ناني
سةوزةي كوثَيك زةيت، بَي تةي

َ
َزةال

لةطةل كرد ئةوانةي باسمان وةك و
َ
كوال

يان يان قؤخَيك َيك
َ
يان ثرتةقال سَيوَيك

مؤز. نيو
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بةرنامةي دووةم
ضواري  لةســـةر  يـــةك  بةيانييـــان: 
ثارضةيةك ثةنريي كةم  بؤر  كولَيرةيةكي 
ضةوري يان بِرَيك ماستي كةم ضةوري يان 

و، ضا بَي شةكر.
َ
هَيلكةيةكي كوال

تة يان سةوزةي 
َ
نيوةِروان: قاثَيك زةال

و، ثارضةيةك طؤشـــتي بَي ضةوري 
َ
كـــوال

و يان برذاو 
َ
يان ثارضةيةك مريشـــكي كوال

 
َ

بَي ثَيســـت، يان ثارضةيةك ماسي لةطةل
 يةك 

َ
يةك لةسةر ضواري نانَيكي بؤر لةطةل

 يان سَيو.
َ

ثرتةقال
ئَيواران: بةثَيي ئارةزوو يةكَيك لةمانة 
بذَيرة: خواردني يةكَيك لةم ميوانة تا 

َ
هةل

، ئةناناس، 
َ

تَير دةبيت: ســـَيو، ثرتةقال
و، ماستي 

َ
ةك. ســـةوزةي كوال

َ
كَيوي و كال

تةي سةوزة.
َ
كةم ضةوري، زةال

بةرنامةي سَييةم
بةيانييـــان: يةك دانـــة لةيةكَيك لةم 

، سَيو، هةرمَي.
َ

ميوانة: ثرتةقال
نيـــوةِروان: ثارضةيةك مريشـــك يان 
طؤشـــتي بَي ضةوري يان ماســـي، قاثَيك 
تـــةي خةيار يان كاهـــوو تةماتة يان 

َ
زةال

تةبوولة، نيو ناني بؤر، قاثَيك ســـةوزةي 
و وةك بامَي يـــان كولةكة يان ضةند 

َ
كوال

سةوزةيةك.
 ،

َ
ئَيواران: سَي دانة لةم ميوانة ثرتةقال

تةي سةوزة يان 
َ
سَيو، هةرمآ لةطةأل زةال

تةبوولة.
 ئةم بةرنامةيـــةدا دةتوانيت 

َ
لةطـــةل

هةندَيك ِرؤذ لةجياتي ئةو نيو كولَيرةية دة 
كةوضك برنجي لَينراو يان قاثَيكي بضووك 

لةمةعكةرؤنة بخؤيت.
 

َ
بؤ دةستكةوتني ئةنجامي باشرت لةطةل

هةريةك لةم بةرنامانةدا وا باشـــة ضاالكي 
بةاليةني  بدةيـــت  ئةنجام  ماســـولكةيي 
كةمةوة ِرؤذي نيو ســـةعات وةك ِرؤيشتن 

بةثَي يان مةلة يان وةرزشي سويدي.
بةرنامةي ضوارةم

بةيانيان: كوثَيك شـــريي بَي ضةوري 
، سَيو، 

َ
يان يةك دانة لةم ميوانة: ثرتةقال

هةرمَي، مؤز.
نيـــوةِروان: ثارضةيةك مريشـــك يان 
 

َ
طؤشـــتي بَي ضةوري يان ماســـي لةطةل

تةي ئاسايي بَي هيض زةيتَيك، 
َ
قاثَيك زةال

و وةك فاسؤليا يان 
َ
قاثَيك ســـةوزةي كوال

كولةكة.
بَي ضةوري  ئَيواران: كوثَيك شـــريي 
و بَي شـــةكر يان كوثَيك ماست، يان يةك 
لةسةر ضواري ليرتَيك ماستاوي ماستَيكي 
كةم ضةوري، دوو دانة لةيةكَيك لةم ميوانة: 
، سَيو يان هةرمَي، سةوزةي تازة 

َ
ثرتةقال

وةك كاهوو و خةيار.
بةرنامةي ثَينجةم:

بةيانييان: كوثَيك شري يان ماستي كةم 
ضةوري دوو ميوة لةمانة واتة: سَيوَيك + 

َيك يان هةرمَييةك + مؤزَيك.
َ
ثرتةقال

قاوة يان ضاي بَي شةكر.
نيوةِروان: كوثَيك شريي كةم ضةوري، 
تةي 

َ
كوثَيك ماســـتي كةم ضـــةوري، زةال

 تةماتة، دوو 
َ

خةيار يـــان كاهوو لةطـــةل
ميوةي وةرزي.

ئَيواران: كوثَيك شريي كةم ضةوري، 
كوثَيك ماســـتي كةم ضةوري، سةوزةوات 
تـــةي خةيار و تةماتة يان كاهوو 

َ
يان زةال

تةماتـــة، دوو جـــؤر لةميـــوةي وةرزي. 
قاوة يان ضاي بَي شـــةكر ئةم بةرنامةية 
لةشريو  ثَيكدَيت  سةرةكي  بةشَيوةيةكي 
تازةدا،   ســـةوزةو ميوةي 

َ
لةطةل ماست 

يدا 
َ
وا باشـــة وةرزشي ِرؤذانة بكرَيت لةطةل

بؤماوةي نيو سةعات، ميوة و سةوزةكان 
ثَيويستييةكاني لةش لةظيتامني C و ظيتامني 
ةكان 

َ
B ي ئاوَيتة و كارؤتينةكان و ِريشال

دابني دةكةن لةكاتَيكدا ئةو كةســـة لةم 
ـــة و ثاقلةمةنييةكان 

َ
ِرَيجيمـــةدا دانةوَيل

ناخوات، شري و ماستةكةش كاربؤهيدرات 
و ثِرؤتني و ضةوري و كاليسيؤم و فؤسفؤر 
و هةندَيـــك لةظيتامينةكان دابني دةكةن، 
ســـةوزة و ميوةكان ظيتامـــني و خوَيية 
كانزاييةكان دابني دةكةن، لةم ِرَيجيمةدا 
دةتوانيت شةكري تايبةت وةك ئةسثارتم 

يان ســـكارين لةقاوة و ضـــادا بةكاربَيت، 
ةتانـــةدا ثةيِرةوي 

َ
م نابَيـــت لةم حال

َ
بةال

ئةم بةرنامةية بكرَيت، ئةطةر ئةو كةســـة 
ني هةبوو يان بؤي روســـت 

َ
بةردي ميزةال

بوو بةهؤي زؤري ئةم ِرةطةزةوة لةشريو 
كةسانةش  ئةو  هةروةها  بةرهةمةكانيدا، 
كة هةســـتيارَيتييان بةرامبةر شري هةية، 
دةتوانيت لةجياتي شري ماستةكة بخوات، 
ئةطةر هةســـتي كرد هيض كاريطةرييةكي 

نَيطةتيظي بؤسةر تةندروستي نيية.
بةشَيوةيةكي  لةشـــت  كَيشي  ئةطةر 
ةو دةزانيت 

َ
زؤر زيادة واتة خـــؤت بةقةل

 ئةوانةي ثَيشـــوودا 
َ

دةتوانيـــت لةطـــةل
يان  بكةيت  ِرَينماييانـــةش  ئةم  ِرةضاوي 
 

َ
لةطةل بذَيريت، 

َ
لَييان هةل ئارةزوو  بةثَيي 

هةر ذةمَيكدا دوو كةوضكي بضووك لةسركة 
ييان بكة و 

َ
 ثةرداخَيك ئاودا تَيكةل

َ
لةطـــةل

ئةمانةش  بيخؤرةوة، هةروةها شةربةتي 
هةموويان باشن: شةربةتي طرَيب فرووت، 
ليمؤ، تةماتة، طَيزةر، سثَيناخ، كةرةوز، 

خةيار و كةلةرم.
بةر لةنانخواردن طَيزةري وردكراو يان 
 بخؤ و لةدواي نانخواردنيش 

َ
شـــَيلمي كال

بِرَيك كةرةوز بخؤ و لةنَيو ذةمةكانيشـــدا 
و زؤر بةســـوودة، 

َ
 يان كوال

َ
شـــَيلمي كال

َيك سةوزةي ديكة هةن كة 
َ
هةروةها كؤمةل

ةكان 
َ
ةمةندييانةوة بةِريشـــال

َ
بةهؤي دةول

كاريطةريـــي باشـــييان دةبَيت لةســـةر 
كةمكردنـــةوةي كَيش، بةثلـــةي يةكةم 
م نةك باينجاني سورةوةكراو 

َ
باينجان، بةال

كة بِرَيكـــي زؤر لةِرؤن يـــان زةيت لةخؤ 
دةطرَيـــت دةتوانـــني بيربذَينيـــت يـــان 
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ي تـــازةدا بةبِرَيكي زؤر 
َ
لةتاوةيةكي تيظال

كةم زةيتي زةيتوون ســـووري بكةيتةوة 
كة وةك برذاندني لَيدَيت يان بةشـــَيوةي 
شـــلة يان لةشؤربادا بؤ سووتاني ضةوري 
باينجـــان زؤر كاريطةرة، ضونكة ماددةي 
ثكتيني تياداية، ثاش ئةو ســـثَيناخ كة 
ثَيكهاتةيةكي تياداية بةكارهَيناني شةكر 
لةجةستةدا زياد دةكات، ثاش ئةو بيبةري 
سةوز و ســـور و زةرد دَيت ثاشان طَيزةر 
و دوايي ســـَيو، هةروةهـــا دةركةوتووة 
كةلةرم زؤر سوودي هةية لةكةمكردنةوةي 
ي بيخؤيت 

َ
ضةوري خوَين دةتوانيت بةكال

َينيت 
َ
تةوة يان بيكول

َ
يان بيكةيتة ناو زةال

و ِرؤذي دوو بـــؤ ســـَي جـــار ئاوةكـــةي 
بخؤيتةوة.

هةندَيكمانـــةوة  بـــةالي  لةوانةيـــة 
ةيةكي زؤر 

َ
َيني جؤ دانةوَيل

َ
ســـةير بَيت بل

بةســـوودة بؤ ئةم مةبةستة دوو كةوضك 
 دوو كووث 

َ
لةجؤي بذَيراو  و جوان لةطةل

َينـــةو ِرؤذي جارَيك بؤ دووجار 
َ
ئاودا بكول

بيخؤرةوة يـــان ناني جؤ بخؤ و لةجياتي 
نانـــي طةنـــم هةروةها ضاي ســـةوزيش 
مذيني ضةوري و ِرَيطة نادات 

َ
ِرَيطرة لةهةل

لةطةدةدا بمَينَيتـــةوة، بؤ كةمكردنةوةي 
ئارةزووي خواردنيش دةتوانيت ســـَيويك 
لةناو قاثَيك ماستي بَي ضةوريدا ورد بكةيت 
 يةكدا 

َ
كـــةر بةتةواوةتي لةطةل

َ
و بةتَيكةل

يان بكةيت بةر لةدةســـت ثَيكردن 
َ
تَيكةل

بةتايبةتي  ســـةرةكي  ذةمي  بةخواردني 
لةنيوةِرواندا بيخؤ ئارةزووت بؤ نانخواردن 

زؤر كةم دةكاتةوة.

 هةموو ئةوانةي باســـمان كرد 
َ

لةطةل
 ئةوةشدا 

َ
لةبريت نةضَيت هةندَيجار لةطةل

كة ثةيِرةوي سيستمي خؤراكي تةندروست 
م كَيشي لةشت دانابةزَيت، 

َ
دةكةيت، بةال

هـــؤكاري ئةمـــة لةاليةكـــةوة ئةوةيـــة 
ثَيويســـتيت بة كاتي زياترة و ثَيويستة 
دان بةخـــؤدا طرتووبيت و بَي هيوا نةبيت 
لةبةرنامةكةت لةاليةكي ديكةوة دةشَيت 
َيك هؤكاري ديكة بطةِرَيتةوة وةك 

َ
بؤ كؤمةل

ةييء نةكردني وةرزش، ضونكة 
َ
كةم جوول

ةيان هةية 
َ
زؤر كـــةس بؤضوونَيكـــي هةل

َيجيمييان كرد ثَيويست  ثَييانواية ئةطةر ِرِ
ناكات وةرزش بكةن يان ئةطةر وةرزشييان 
كرد ئةوا ثَيويســـت ناكات ثةيِرةوي هيض 
م كارةكة 

َ
سيستمَيكي خؤراكي بكةن، بةال

تـــةواو بةثَيضةوانةوةيـــة و هةردووكيان 
طرنطن، ئةطـــةر ثةيِرةوي سيســـتمَيكي 
ثَيويستة  تةندروســـت دةكةيت  خؤراكي 
ةشت هةبَيت تةنانةت ئةطةر 

َ
يدا جوول

َ
لةطةل

هيض كات و ئارةزوويةكت بؤ وةرزش نيية 
بـــدة ِرؤذانة يـــان بةاليةني كةمةوة 

َ
هةول

هةفتةي ســـَيجار ماوةي نيو سةعات بؤ 
ســـةعاتَيك بةثَي بِرؤ يان هةر وةرزشَيكي 

ديكة بكة كة ئارةزوو دةكةيت.
ةِراوكَي و نائاراميية 

َ
هؤكارَيكي ديكة دل

كة كاردةكاتةســـةر تةواوي ئةندامةكاني 
ن بةسروشتي كاري خؤيان 

َ
جةستة و نايةل

بَيتاقةتي و  بكةن، هةندَيجـــار لةكاتـــي 
خةمؤكيدا تَيبينـــي دةكةيت بةخواردني 

خؤراكـــي هةمةجـــؤرة يـــان شـــرييني 
ي خؤت 

َ
 دةكةيت يـــان دل

َ
خؤت ســـةرقال

دةدةيتةوة، ئةمة جطة لةوةي كاردةكاتة 
سةر دةرداني هةموو ئةنزيم و هؤرمؤنةكاني 
جةســـتة و بةناِرَيكي دةِرَيذرَين، ثاشـــان 
هؤكارَيكـــي ديكـــة كة لةوانةيـــة كةمرت 
ماندا بَيت مةسةلةي سةعاتةكاني 

َ
بةخةيال

خةوة، ئةطةر بةبِري ثَيويست نةخةويت، 
دةدات بةِرَيطاي ديكة 

َ
ئةوا جةستةت هةول

وزةي دةســـت بكةوَيت و لةش ثَيويستي 
بةبِري زياتـــر لةخؤراك دةبَيت تا لة باري 
بدة 

َ
بةئاطاييدا بمَينَيتـــةوة، دواجار هةول

ةوة بازاِر نةكةيت و خواردني 
َ
بةطةدةي بةتال

ثَيويســـتي ِرؤذانة يان هةفتانة نةكِريت، 
هةروةها كاتَيـــك دةِرؤيت بؤ دةعوةت و 
ني ديكة 

َ
نان خواردن لـــةدةرةوةو لةماال

نةِرؤيت  زؤرةوة  بةبرسَيتييةكي  بدة 
َ
هةول

و ئـــةو ِرةنجةي كة هةفتةيةكة يان ضةند 
هةفتةيةكة داوتة لةماوةي بيست دةقيقة 
َيكي 

َ
بؤ نيو سةعاتدا لةدةستي بدةيت، خال

نانخواردنة  مةســـةلةي  طرنطيش  ديكةي 
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باشرتن، كامييان بةثةلة يان بةشـــَينةيي
نان بةشَينةيي ثَيويســـتة زؤر بَيطوومان
و بيت حـــةواوةدا لةبارَيكـــي بخؤيـــت و
ثَيويســـتي طةدة ضونكة دانيشـــتبيت،
دةبَيت سةعات ضارةكَيك بؤ نيو بةنزيكةي
كة بةثةلة بؤية بكات، هةست بةتَيربوون تا
دةخؤيت، زياتر بِرَيكي زؤر دةخؤيت نان
يان بةمؤبايل قسةكردن لةكاتي هةروةها
يان مةخؤ نان ئينتةرنَيتي لةســـةر كاتَيك
مةسةلةيةكي ي

َ
ســـةرقال مَيشكت كاتَيك

بةرامبةرةكةت قســـة
َ

لةطـــةل طرنطـــة و
ئاطات بارانـــةدا لةم ضونكـــة دةكةيت،
لةبرييشت دةخؤيت، زؤر و نابَيت لةخؤت
ثةرداخَيك ذةمَيكدا لةثَيش هـــةر نةضَيت
و بةتام دةتوانيت ضةنـــد ئاو بخؤرةوةو
بةدووذمني و خواردن بخـــؤ نان ضَيذةوة
ي

َ
كؤنرتؤل تـــؤ دةتوانيت مةزانة، خـــؤت

هةموو طونجاو و ثَيويست بةبِري و بكةيت
كة ئةوانةش و خواردنَيك بخؤيـــت جؤرة
زؤريان كاريطـــةري و ناوبانطيـــان خراثة
بيانخؤ كةم هةية بةبِري ةوي

َ
قةل بؤســـةر

ضونكة مةهَينة، وازيان لَي بةتةواوةتي و
و بكةيتةوة لَي حةزيان لةنـــاكاو لةوانةية
خواردنييان دووبـــارة ســـةر بطةِرَييتةوة
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بَيت ليسرتيا لةبةكرتياي ئاطاتان
بةدوور خؤيان كة دةكات دووطيان ذناني ئامؤذطاري طشتي تةندروستي ثســـثؤِراني

نةرم. ثةنريي بطرن لةخواردني
ئةوانةى كة دؤزييةوة ئةوةى تةندروســـتي ثاراســـتني ئاذانســـي توَيذينةوةيةكي
خؤراكن بةهؤى ذةهراويبوني خراثي ةتَيكى

َ
لةحال هةية شـــَيرثةنجةيان نةخؤشـــي

ليستريياوة. بةكرتياى
نةرمةوة ثةنـــريي خواردنى بةهـــؤي دةطمةنةو نةخؤشـــية ئةم شـــايةني باســـة

ِروودةدات.
نةخؤشانةى ئةو َيت

َ
(بةريتانيا) دةل يةكطرتوو شَيرثةنجةى شانشيني توَيذينةوةى

بةكرتياية. لةم وريابن زؤر دةبَيت بةكاردَينن كيميايي ضارةسةرى
كيمياييان ضارةســـةرى كة نةخؤشـــانةى ئةو َيت:

َ
دةل لةمبارةيةوة مارتن لَيدويك،

كة دووربخةنةوة نةخؤشـــيانة خؤيان لةو وريابن و دةبَيـــت بـــةزؤري بؤبةكاردَيت
ِروودةدةن. خؤراكةوة بةهؤي

بةهةموو بدرَيت دةبَيت ئامؤذطاريية ئةم كة دةكات ئةوة ثَيشنيارى توَيذينةوةية ئةم
بةكاردَينن كة ضارةسةرَيك جؤرة هةر هةيةو شـــَيرثةنجةيان كة ئةو نةخؤشـــانةى

دةكات. الواز بةرطريان سيستةمى
خؤراك بووني ذةهراوي

ثةيدا خؤراكةوة ئةو بةهؤى ترسناكة دةطمةني نةخؤشيهَينى هؤكارَيكي ليســـترييا
تَيداية. ليستريياى بةكرتياى دةبَيت كة

ببَيتةهؤى دةتوانَيـــت ئةوا ببيت، دووطياني تووشـــى مـــاوةي ئةطـــةر بةدرَيذايي
هةوكردني يان خوَين ذةهراويبوني دةبَيتةهـــؤى ةكةت. هةروةها

َ
مندال لةباربردني

ئةم ةتةكاني
َ
حال الوازة. لةشـــيان بةرطري سيســـتةمي كة مَيشـــك لةو كةسانةى

تةمةني لةسةرووى كةســـانةى لةخراثيدان لةبةريتانيا بةتايبةتى لةو نةخؤشـــيية
ييةوةن.

َ
سال شةست

لةذنى  بَيجطة تاقيكردةوة 1413 كةسيان تةندروستي ثاراستني ئاذانســـى تيمَيكى
ساآلني 1999بؤ لةنَيوان هةبوو ليسترييايان نةخؤشـــى 1413 كةسة ئةو دووطيان

لةبةريتانيا. 2009
نةخؤشى كة لةو كةسانةى هةبوو خراثرتيان ةتَيكى

َ
حال شـــَيرثةنجة نةخؤشـــاني

شـــَيرثةنجةى بوو كة ئةوانة لةناو ِرَيذة شـــةكرة، زؤرتريـــن وةك ديكةيان هةبوو
هةبوو. خوَينيان

توَيذينةوةكةمان َيت:
َ
دةل تةندروســـتي ئاذانســـى ثاراستني ئةندامى د. بؤب ئاداك

ديكةيان نةخؤشى يان وةردةطرن شَيرثةنجة ضارةسةرى ئةوانةى كة ثيشـــانيداوة
ئامؤذطاريةكى طونجاوى دةبَيت جطةر، طورضيلةو شـــةكرةو نةخؤشـــي هةية وةك

لةليسترييا. ثبارَيزن خؤيان ضؤن كة ثَيبدرَيت تةندروستيان
بارى كةسانةى كة لةو مردنيش تةنانةت ترســـناك ليسترييا دةبَيتةهؤى نةخؤشى
طرنطى زؤر بةشَيكى لةثةتا خؤثاراســـتن بؤ هةنطاونان خراثة. زؤر تةندروســـتيان
ئةم زانستي بةشَيوةيةكى تةندروستي كارمةنداني دةبَيت تةندروستيةو ثاراستني

بطةيةنن. ئامؤذطاريانة
خاليد لةئينطليزييةوة:
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 ِرادار يةكَيكـــة لـــةو ئامَيرانةي كة 
لةذيانـــي  هةيـــة  زؤري  بةكارهَينانـــي 
هةســـت  ئَيمة  هةرضةندة  ِرؤذانةمانـــدا 
ناكةيـــن  زؤرةكانـــي  بةبةكارهَينانـــة 
و يـــان نيشـــانة زؤرةكانـــي نابينـــني. 
بةكاردَيـــت  لةفِرؤكةخانةكانـــدا  ِرادار 
فِرؤكةكان  ـــةي 

َ
جول بةدواداضووني  بـــؤ 

و  هةســـتان  و  ئاراســـتةكردنيان  و 
بةكاردَيت  ِرادار  هةروةها  نيشتنةوةيان، 
ِرَيطاكان  ِرَيكخستني هاتووضؤ لةسةر  بؤ 
شـــؤفَيرانةي  ئةو  ئاطاداركردنـــةوةي  و 
خَيرايي  دياريكـــراوي  لةســـنوري  كـــة 

تَيثةِر دةكـــةن، لةطةشـــتي دةريايي و 
بةكاردَيت،  كةشتيةكاندا  ئاراستةكردني 
بةكاردَيـــت لةدياريكردني ِرَيرةوي مانطة 
دةستكردةكان و كَيشاني نةخشةي ِروويي 
هةســـارةكان،  زانيني باري كةشوهةواو 
وكةكان و جطة 

َ
ِرووداني زريـــان و طَيذةل

ِرادار بةكاردَيت لةجةنطدا بؤ  لةوانـــةش 
ئارســـتةكردني تؤث و مووشـــةكةكان. 
هةروةها ئاشـــكراكردني تةنة دوورةكان 
ةيشـــيانةوة و هةتـــا 

َ
بةوةســـتا و جول

دياريكردنـــي خَيراييةكانيـــان و زانيني 
ضيةتي ئـــةو تةنانة هةتا ئةطـــةر لةذَير 

زةويشدا بن!
ِرادار لةو كارانةيدا هةموويان ثشـــت 
دةبةســـتَيت بةدوو دياردة كة ئةوانيش 
دياردةي دانةوة و دياردةي دؤثلةرن كة 
ئةوةي  لةجياتي  لـــةِراداردا  واتة  لَيرةدا 
بَيت شةثؤلة  بةكار  دةنطيةكان  شةثؤلة 

ِراديؤييةكان بةكار دةهَينرَين.
سةربوردَيكي مَيذوويي

َيكي زؤر لةزانا و ئةندازيارةكان 
َ
كؤمةل

بةشدارييان كرد لةداهَينان و ثةرةثَيداني 
ِراداردا يةكـــةم ِراداريـــش كـــة تيايـــدا 
ِراديؤ بةكارهات بؤ ئاشكرا  شةثؤلةكاني 

  ِرادار ضؤن كاردةكات؟                                   
جوان موحةمةد رةئوف
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دياريكردني و كانزاييـــةكان تةنة كردني
لةاليةن  بوو 1904 ي

َ
لةسال شوَينةكانيان

 Hulsmeyer بـــوو هولســـمريةوة زانا 
كةشـــتيةكي  Christian  كـــة توانـــي
دةريادا نـــاو تةمومذ لةنَيـــو شـــاراوةي
داهَينان توانـــي كارتـــي و ببينَيتـــةوة

1904 دا  ي
َ
سال لةنؤظةمبةري وةربطرَيت

بريؤكةية. ئةو بةجَيبةجَيكردني بةرامبةر
دووةم جيهانـــي جةنطـــي ثَيـــش 
هـــات زؤر ثَيشـــكةوتني طؤِرانـــكاري و

1935 دا  ي
َ
لةسال و ِرادارةدا ئةو بةســـةر

Robert Watson-Watt  ديســـان زانا
لةبةرئةوةي بةدةستهَينا داهَيناني كارتي
دياريبكات ئـــةو تةنة ماوةي ئةو تواني
جةنطي ِرادارةوة، هةروةهـــا بةهـــؤي
زؤري هةبوو كاريطةري جيهانـــي دووةم
ِرادار، ثةرةثَيداني و ثَيشخســـتن لةزياتر
وةك و دةكـــرد ثَيويســـت ضونكـــة واي
لةو بؤية داهَينانة دايكي ثَيويستي َين

َ
دةل

بةكارهَينرا بةوردي ِرادار جةنطدا ماوانةي
مووشةكةكان و بؤ ئاراستةكردني تؤث و
فِرؤكةكان وَينـــةي زؤر وردي وةرطرتني
ناوةندَيك دامةزراندني و و جؤرةكانيـــان
فِرؤكةكان و ـــةي

َ
بؤ بةدواداضووني جول

كردنيان ثَيش دةســـت بةكار ئاشـــكرا
بةبؤردومان. بوونيان

دانةوة دياردةي
بريتيية  لةدةنطـــدا دياردةية  ئـــةو
ديكة جارَيكي و دةنـــط لةطةِرانـــةوةي
دةنطة ئةو دةنطةكة كاتَيك بيستنةوةي

يان شاخ يان ديوار وةك بةربةستَيكي بةر
ِرؤيشـــتن كاتي و دةكةوَيت ئاوَيك ِرووي
لةســـةر بةندة دةنطةكةش و طةِرانةوةي
و دةنطةكة ســـةرضاوةي مـــاوةي نَيوان
دةنطَيكت ئةطةر بؤنموونة بةربةستةكة،
بةرةو نـــارد لةســـةر ِرووي بريَيكـــةوة
كات ســـةعاتَيكي بةهؤي و بريَيك يي

َ
قوال

طةِرانةوةيت و كاتي ِرؤيشـــتن ِراطرتنةوة
بريةكة بثَيويت ي

َ
قول دةتوانيت ئةوا طرت

يان ِرؤيشـــت كاتي بةلَيكدانـــي تةنيـــا
كة دةنط دةنطةكة بةخَيرايي طةِرانةوةي

دةكاتة340م \ضركة. 
دؤبلةر دياردةي

فيزيايي دياردةيةكي دؤبلةر دياردةي
زاناي لةاليةن يةكـــةم جار كة بؤ طرنطة
تَيبينيكرا دؤبلةرةوة كريستيان ئوسرتالي
دؤزيةوة دةنط لةسةر دياردةكةي ئةو و

دياردةية  ئـــةو كة و دواتـــر دةركـــةوت
كارؤموطناتيسيةكانيشدا شةثؤلة بةسةر
دياردةية ئةو بةثَيي دةكرَيت، جَيبةجي
دةنطـــي ســـةرضاوةيةكي لةرةلـــةري
بةثَيي دةطؤِرَيت الي طوَيطرَيـــك و

َ
جـــوال

دووركةوتنـــةوةي يـــان نزيكبوونـــةوة
لةكاتـــي لةطوَيطرةكـــة، ســـةرضاوةكة
ســـةرضاوة لةطوَيطـــر نزيكبوونـــةوةي
طوَيطر الي (ِرووكةش) بيسرتاو لةرةلةري
تا و بةثَيضةوانةشـــةوة، و دةكات زياد
بَيت زياتر دةنطيةكة ســـةرضاوة خَيرايي

ِراســـتةقينة لةرةلةرةكانـــي جيـــاوازي
هةمان و دةبَيـــت زياتـــر و ِرووكـــةش
طوَيطـــر ئةطـــةر ِروودةدات ديـــاردةش
يان و ســـةرضاوةكة بةطوَيرةي َيت

َ
بجول

و
َ
جوال يةكرت بةطوَيـــرةي هةردووكيـــان

ئةطةر لة ئوتومبَيلَيكدا كة بن. بؤنموونة
لَيدةدات هؤِرن و دةِروات ِراســـت بؤ الي
الي و ِراســـتي  الي طوَيطريـــش  دوو و 
واتة ضةث الي طوَيطـــري ضةثيةوةبـــن،
لةدةنطةكة كةمـــرت ثلةيةكي يةكةميان
دةبيستَيت، ضونكة لةثلةي سةرضاوةكة
دةكةوَيتةوة دوور لَيـــي ســـةرضاوةكة
دةنطة شـــةثؤلي درَيذي و لةم بـــارةدا
دةكات، زياد كةسة ئةو الي ِرووكةشةكة
دووةميان ِراست واتة الي طوَيطري م

َ
بةال

لةثلةي دةنطي دةبيســـتَيت كة ثلةيةك
سةرضاوةكة ضونكة زياترة، سةرضاوةكة
درَيذي بارةدا لةم و دةبَيتةوة نزيك لَيي
ئةو الي دةنطةكة شةثؤلي ِرووكةشـــي

طوَيطرة كةم دةكات.
هـــةردوو كة دةكرَيـــت هةروةهـــا
دةنط و دانـــةوةي دؤبلـــةر ديـــاردةي
بؤنموونة ِرووبـــدةن، كاتـــدا لةهةمـــان
ئاراستةي دةنطَيكي سةرضاوةيةك ئةطةر
كرد بةخَيراييةك و

َ
جـــوال ئوتؤمبيلَيكـــي

ئةوةش دةدرَيتةوة و دةنطـــة ئةو ئةوا
لةرةلةري و دةنطـــة دانةوةي دياردةي
يان كةمرت و يـــان زياتر طةِراوة دةنطي
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ســـةرضاوة بنةِرةتي لةلةرةلةري دةبَيت
دةبَيت ئةوة بةثَيي ئـــةوةش دةنطيةكة
لةســـةرضاوةكة ئوتؤمبيلةكة كـــة ئاخؤ
دةكةوَيتةوة؟ يان دوور دةبَيتةوة نزيـــك
نَيوان مـــاوةي دةتوانرَيت لةويشـــةوة
ئوتؤمبيلة بزانرَيت ئةو ســـةرضاوةكة و
طةِرانةوةي كاتي دةنط و خَيرايي ئةطةر
دةتوانرَيت هةروةها بَيت، زانراو دةنطةكة
دياري بكرَيت ئوتؤمبيلةش ئـــةو خَيرايي

دؤبلةر. دياردةي ياساي بةثَيي
ِرادار كاركردني ضؤنيةتي

كورتكراوةي  ِرادار وشةي  لةبنةِرةتدا
Radio Detec-ئينطليزي دةستةواذةي

ئاشكرا  بةماناي tion And Ranging  كة
بةشَيوةيةكى شوَين دياريكردني و كردن
ِرادار كاري بنضينـــةي   ،RADAR
كة دانةوةية، و دؤبلةر دياردةي هةردوو
دةنطيةكان ســـةروو شةثؤلة هةندَيجار
لةئامَيري كة ئةوةي وةك دةهَينرَين بةكار
ضاودَيريكردني بؤ دَيت بةكار ســـؤناردا
لةدةرياكاندا، ذَيردةرياييةكان و كةشتي
شـــةثؤلة سةروو كة ِرادارانةي ئةو م

َ
بةال

هةندَيك خؤيان بؤ دَينن بةكار دةنطيةكان
كة ئةوةي وةك دةبَيت تةكنيكيان طرفتي
بِريني تواناي دةنطيةكان سةروو شةثؤلة
كيلؤمةتر، نيية زياتر لةدوو زؤريان مةودا
دراوة دةنطي وةرطرتنـــةوةي هةروةها
دةنطة وزةي ضونكة نيية، ئاسان كارَيكي
لةِراداردا بةطشتي كةمة، بؤية طةِراوةكة
دةهَينرَين، بةكار ِراديؤييةكان شـــةثؤلة
دةبِرن زؤر شةثؤالنة مةوداي ئةو ضونكة
ئاسانة وةرطرتنةوةيان و بةدواداضوون و
كة تَيطةيشـــتن لـــةوةي بةكاردَيـــن بؤ
دةطةِرَيت، تةنةكاندا بةدواي ِرادار ضؤن
كة وةربطرين ِرادارَيـــك نموونـــةي بـــا 
دةكات و بةدواداضوون لةفِرؤكةخانةيةكة
كة لةكاتي طةشتكردنيداية فرؤكةيةك بؤ
لةِرادارةكةدا ئامَيري نَيرةر بةئاسمانةوة،

خؤيدا دةوري بةهةرضـــوار بةخَيرايي و
شةثؤلي لةسةر باركراو نيشـــانةي ثرتة
تةسكي طورزةي بةشَيوةي و مايكرؤيي
لةســـةر ئامَيري و دةنَيرَيت وزة بـــةرز
لةمؤنيتةرَيكي بريتييـــة كـــة وةرطريش
شـــةثؤلة ضاودَيري دانةوةي ئةو طةورة
ئةطةر كة دةكات كارؤمؤموطناتيســـيانة
بكةوَيت دي تةنَيكي هةر يان بةفِرؤكةكة
ئةو شـــَيوةيةش بـــةو و و بطةِرَيتـــةوة
ئةو ِرادارة ئيرت بكرَيت، ئاشكرا فِرؤكةية
كة ثَيشوو بنةماكاني بنضينةي لةســـةر
فِرؤكةكة شـــوَيني دةتوانَيت باســـكران
هةتا و ئاراســـتةكةي و و خَيراييةكـــةي
م

َ
بةال فِرؤكةكةش دياري بكرَيت، جـــؤري

بنكةكاني لةاليـــةن كة ئـــةو ِرادرانـــةي
دةهَينرَين بـــةكار هاتوضؤوة ثؤليســـي
كة شـــؤفَيرانةي ئـــةو بـــؤ دؤزينةوةي
لَيدةخوِرن بةخَيراييةك ئوتؤمبيلةكانيان
دةبَيت ِرَيطةثَيـــدراو زياتـــر لةخَيرايـــي
بةطورزةي كارؤموطناتيسةكان شـــةثؤلة
طةورة هَيجطار بةورديةكي و زؤر تةســـك
تا بكةن مةبةست  ئوتؤمبيلي ئاراستةي 
نةكةون بيناكان و ديكة ئوتؤمبيلي بـــةر
نةدرَينةوة، شـــةثؤلةكان لةوانـــةوة و 
ئوتؤمبيلي بةر تةنيا شـــةثؤلةكان كو

َ
بةل

لـــةوةوة و تةنيا مةبةســـت بكةوَيـــت
تا بتوانن بةوردي خَيراييةكةي بدرَيتةوة
نةكةونة دياريكردنةدا لةو و بكةن دياري

ةوة.
َ
هةل

  
سةرضاوة:     

http://en.wikipedia.org/wiki/ 
 Radar
 History of Radar
  

 

                        

 
دووثشك     ذةهري    

نوَي زانستي توَيذينةوةيةكي بةثَيي
لةذةهري دووثشـــك ســـوود دةتوانرَيت
شانســـي كردني زياد بؤ وةربطريرَيـــت
ي

َ
دل سةركةوتني نةشتةرطةريةكاني سةر

دةركةوت بؤيان ئةوةي كة دواي كراوة،
ئةطةري ذةهرة ئةو لةئاوَيتةكاني يةكَيك
لوولةخوَينيةكان ناوثؤشي بووني طةورة

نةشتةرطةريةكة. ثاش دةكاتةوة كةم
كة  توَيذينةوةيـــةي ئـــةو  بةثَيـــي
بايؤلؤذي لةزانكؤي زانســـتي لةكؤلَيذي
ئاماذةي دراوة، ئةنجام بةريتاني ليدزي
دا ئاوَيتةية ئةو ثزيشكيةكاني بةسوودة
و مارطاتؤكسني بةناوي كة دةناســـرَيت
توَيذةرةوةكان دةدات. ئةنجام كارة ئةو
بةبِري كة ئةو ئاوَيتةية ِروونيانكـــردةوة
ماددانةي ثَيشوو لةو باشرتة جار ســـةد
دةهَينران. مةبةســـتة بةكار ئةو كة بؤ
َيك

َ
كةنال بةهَيواشـــكردني ئاوَيتةية  ئةو 

كـــة  دةدات kv1.3 ئةنجـــام بةنـــاوي
ضاالك لـــةش بةرطري مدانـــةوةي

َ
وةال

هـــؤي دةبَيتـــة  ئـــةوةش و  دةكات 
دةبَيتةهؤي كة هةميشةيي، هةوكردني
لوولةخوَينيةكان، ديواري كردني طةورة
ئاوَيتةيةكي ضةند َين

َ
دةل توَيذةرةوةكان

دةدةن ئةنجام هةمان كار كة هةن ديكة
ِرووةكة، سةرضاوةكانيان هةندَيكيان و
دووثشـــكةوة لةذةهري م ئـــةوةي

َ
بةال

كارا لةهةموويان دةهَينرَيت بةدةســـت
ناكرَيت كة ِروونكردةوة ئةوةشيان ترة.
يان لَيدان دةرزي لةِرَيـــي ئةو ئاوَيتةية
لةِرَيي يـــان بهَينرَيت دةمـــةوة بـــةكار
دةبَيت كو

َ
بةل دةم، ناو بؤ كردن ثةرش

بةســـةر بكرَيت ثةرش ئـــةو ئاوَيتةيـــة
ئةو ئـــةوةي ثَيش خوَينهَينةرةكانـــدا
خؤي. جَيي خوَينهَينةرة بطَيِررَيتةوة بؤ
                                       

هــاوكار              و:               
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بةربةستةكانى سكثِرى        
كوردة ئاوات ناميق ئاغا*      
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Contra- بةربةســـتةكانى سكثِرى  
ception يان دذة سكثِرى ئةو هؤكارانةن 
كة دةبنةهؤى ِرَيطرتن لةسكثِرى، كةواتة 
بِريار بدات  بةهؤيانةوة مرؤظ دةتوانَيت 

كةى نةيةوَيت منداأل دروست ببَيت.
هؤكارَيكيان  تةنيـــا  هؤكارانةدا  لةم 
ئـــةو  دذى  دةكات  دروســـت  بةرطـــرى 
ئةندامى  بةهـــؤى  كـــة  هةوكردنانـــةى 
نـــاو زَيـــوة دةطوَيزرَينـــةوة و هةروةها 
تووشـــبوون بةظايرؤســـيHIV، ئةويش 
Con- ئامِرازى الســـتيكى جووت بوونة

dom. واتـــة بةكارهَينانى هيـــض يةكَيك 
لةهؤكارةكاني ديكـــة بةتةنيا نابنةهؤى 
Sexu- بةرطـــرى دذى هةوكردنى زاوزَي

.ally transmited infection
ثَيشـــكةوتووةكانى  وآلتة  لةزؤربةى 
جيهاندا هؤكارةكانى دذة ســـكثِرى بةبَي 
بةرامبةر وةردةطريَيت لةِرَيى ثزيشك يان 
سةنتةرى تايبةت بةتةندروستى ئةندامى 
زاوزَيوة. بةطشتى دةست نيشان كردنى 
بةربةستةكان لةكةسَيكةوة بؤ كةسَيكى 
ديكة جياوازة و لةهةمان كةسيشدا لةهةر 
قؤناغَيك لةقؤناغةكانى تةمةندا جياوازة، 

كة ئةمانةن: 
1.حةثى كلَينرراو

 Combined Pill كلَينـــرراو  حةثى 
ةى هةردوو هؤِرمؤنى 

َ
ثَيكهاتووة لةتَيكةل

ثرؤجستؤجني  و   estrogen ئيسرتؤجني 
Progestogen كـــة دوو هؤِرمؤنـــن لةو 
لةهَيلكةدانى  بةسروشـــتى  هؤِرمؤنانةى 

ذندان.
ضؤنيةتـــى بةكارهَينانى: ِرؤذى يةك 
لـــةم حةبة، (طرنط  دةنك وةردةطريَيت 
نيية هةر كاتَيك بَيت لةِرؤذةكةدا، طرنط 
ئةوةية بري نةضَيت) بؤماوةى بيســـت و 
يةك ِرؤذ، لةدواى ئةوة وةســـتانى حةب 
بؤماوةى حةوت ِرؤذ واتة يةك هةفتة كة 
لةو ماوة وةســـتَينراوةدا ذن دةكةوَيتة 
ســـةر خوَينى ســـوِري مانطانـــة، بةآلم 
لةثاش تةواو بوونـــى هةفتةكة، دةبَيت 

دةست بةبةكارهَينانى بكرَيتةوة.
ضؤنيةتى كاركردنى: ئةم دوو جؤرة 
ـــن هَيلكة برتازَيت و بةرة 

َ
هؤِرمؤنة ناهَيل

دان بِروات 
َ
ى ثيتاندن و نـــاو منال

َ
و كةنال

و هةروةهـــا وا لةتؤو دةكـــةن نةتوانَيت 
بطاتـــة هَيلكةو و ِرَيطرة لةضةســـثاندنى 
هَيلكة. ئةم جـــؤرة حةبة ئةطةر بةِرَيكى 
نةوةدونؤ  لةســـةدا  زياتر  بةكاربهَينرَيت 
كاريطـــةرة، بةآلم لةوانةية هةُّـ ســـكثِر 

بوون زياد بَيت ئةطةر:
-حةبةكة بةِرَيكى وةرنةطريَيت.

- بؤماوةيةكى كةم بيســـت و ضوار 
مابَيتةوة،  لةلةشـــدا  كاريطةرى  دةقيقة 
ئةوا دةبَيت لةو ماوةيةدا حةبَيكى ديكة 
دواى وةرطرتنى  ئةطـــةر  و  وةربطريَيت، 
شـــَيتةوة، يان ِرةوان  حةثةكة ئةو ذنة بِرِ
بَيت كاريطةرييةكةى كةم دةبَيتةوة يان 

نامَينَيت.
- بةوةرطرتنـــى ضةند جؤرَيك حةبى 
ديكة بؤنموونة دةرمانى دذى نةخؤشيية 
دةروونييةكان كاريطةرى ئةم حةبة كةم 

دةكاتةوة.
اليةنة باشةكانى ئةم حةبة ئةمانةن:

ى ثيتاندن، 
َ
- دابةزينى هَيلكة بؤ كةنال

دان ِروونادات، كةواتة ســـوِري 
َ
يـــان منال

مانطانةى تةواو دروست نابَيت، ئةو خوَينة 
كة دةبَيت بةشَيكى كةمرت و بؤماوةيةكى 
كةمرت بـــةردةوام دةبَيت، ئةمة وادةكات 
ئةو طرفتانةى كة لةســـوِرَيكى ئاساييدا 
دروســـت دةبَيـــت نةمَينَيـــت و بؤ ئةو 
مةبةســـتةش هةندَيجار ئةم حةبة بؤ ئةو 
ذنانة يان كضانة بةكاردَيت كة طرفتةكانى 
ســـوِري مانطانةى قورسييان هةية وةك 

ئازارى زؤر، خوَينى زؤر و خةست.
دةســـتةى  بةريتانيـــا  لةوآلتـــى   -
ةى شاهانة 

َ
ثزيشكةكانى ســـةر بةكؤمةل

Royal college of G.P.s ناميلكةيةكى 
وكردؤتـــةوة كـــة تيايدا 

َ
زانســـتييان بال

ئاماذةى بةوة كردووة كة بةكارهَينانى ئةم 
جؤرة حةبة، ضةند جؤرَيك لةشَيرثةنجة 
شَيرثةنجةى  بؤنموونة:  دةكاتةوة،  كةم 
ئةستورة،  ة 

َ
ِريخؤل و  دان 

َ
منال هَيلكةدان، 

نةهَيشـــتنى  بؤ  ياريـــدةدةرة  هةروةها 
ضةند جؤرَيك لةهةوكردنةكانى زَي، بةآلم 
شـــَيرثةنجةى مةمـــك لةبةكارهَينةران و 
ئةوانةش كة بـــةكار ناهَينن وةك يةكة. 
طرنطة بزانرَيت، كة ئةم جؤرة بةرطريية 
باشرتين كاريطةرى دةبَيت ئةطةر هةموو 
ِرؤذَيـــك لةهةمان كاتـــدا وةربطريَيت، بؤ 
كةسانَيك كة تةمةنيان سةروو سي و ثَينج 
ة و ئةوانةي جطةرةكَيشن كاريطةري 

َ
سال

نييةو دةستنيشان ناكرَيت.
ببَيتةهؤى  لةوانةيـــة  بةكةمـــى  زؤر 
زَي  شـــَيرثةنجةى  كوشندةى  نةخؤشى 
يان نةخؤشى خوَين مةين. هةندَيجاريش 
تووشـــبوون بةو جؤرة نةخؤشـــييانةى 
ضوون، ِرةق 

َ
كةمرت مةترسيدارن وةك هةل

بوون و ئازارى مةمك، و ذانة سةر هةندَيك 
ثَييانواية كة ئةم جؤرة حةبة كَيشى ذن 
زياد دةكات، بةآلم تا ئَيســـتا زانســـت 

ئةمةى نةسةِّـاندووة.
2. الستيكى جووت بوون  

هةية   Condom كؤنـــدؤم  دوو جؤر 
كؤندؤمى نَيرينةو مَيينة، كؤندؤمى نَيرينة 
لةجؤرى الســـتيكى تةنك دروست كراوة 
Poly- َين ثوُّـ يورســـيةن

َ
كـــة ثَيى دةل

urethane، ئةم ئامِرازة ئةطةر بةدروستى 
بةكاربَيت دةبَيتةهؤى بةرطرى دذى دوو 
شت يةكةم: سكثِرى، دووةم: هةوكردنة 
زاوزَييةوة  ئةندامى  بةهؤى  طوَيزراوةكان 
وةك ثَيشـــرت ئاماذةى ثَيكـــرا، كؤندؤم 
تةنيا ئامِرازة لـــةدذى هةوكردنةكان كة 



45 سةردةم 101زانستى

(يةكَيك ئةندامـــى زاوزَي دةبن تووشـــى
كاربكات. (HIV لةوانة

كؤندؤمـــى كاركردنـــى: ضؤنيةتـــى
كَيشـــان لةضووك

َ
هةل بةشـــَيوةى نَيرينة

ِرَيطرتـــن دةبَيتةهـــؤى و بةكاردَيـــت
دان.

َ
منال ذوورةوةى تؤو بـــؤ لةضوونـــة

نةوةد لةســـةدا بةِرَيذةى ئةم ئامـــِرازة
بةدروســـتى ئةطةر كاريطةرة و هةشـــت
جؤر مَيينة لةدوو كؤندؤمـــى بةكاربَيت.

لةهةمان  FC كـــة يةكةم ثَيكهاتـــووة،
كراوة، دروست نَيرينة كؤندؤمى ماددةى
كةمَيك بةشـــَيوةيةكى و بةقةبارة بةآلم
دةطرَيتةوة ذن ناو زَيى هةموو كة جياواز
لةكاتى هةية كشانى تواناى بةئاسانى و

 FC2 دووةم جؤرى بةآلم بووندا، جووت
يةكةم قةبـــارةى و شـــَيوة كـــة هةمان

 Nitrile نايرتايل لةماددةى هةية، جؤرى
كةمَيك ماددةيةكى كـــة كراوة دروســـت

يورسيةين. بةهاترة لةثؤُّـ هةرزان
سكثِري دذة ِروواندنى ئامَيرى .3

ســـكثِرى  دذة ِروواندنـــى ئامَيـــرى
كة هؤِرمؤنى بضوكة باريكـــى لوولةيةكى
لوولةية ئـــةم تَيداية، ثرؤجســـتؤجينى 
ناشتن ثزيشكى شارةزاوة بةِرَيى لةاليةن
سةرةوة) (بةشـــى قوأل ثَيســـتى لةذَير
بةجـــَي كاردةكات دةســـت و دادةنرَيت
دةبَيت. كاريطةر ســـاأل سَي و بؤماوةى
بةزووي ئامـــِرازة ئةم لةثاش البردنـــى
و ثَيدةكاتةوة دةســـت هَيلكة ســـووِرى

خؤى. ئاسايى بارى دةطةِرَيتةوة
هؤِرمؤنـــى كاركردنـــى: ضؤنيةتـــى
ِرَيطرتن دةبَيتةهـــؤى ثرؤجســـتؤجني،
شلةى دان،

َ
منال ناو بؤ هَيلكة لةدابةزينى

هةروةها و دةكاتـــةوة خةســـت ناو زَي
ديوارى كردنـــةوةى دةبَيتةهـــؤى تةنك
زةحمةتى هؤيةشـــةوة بـــةو ـــدان،

َ
منال

بةناو ـــدان
َ
منال ناو بؤ و تـــؤ طةيشـــتنى

خةســـتةدا و زةحمةتى هَيلكة ئةو شلة
داندا.

َ
منال تةنكةى لةديوارة جَيطريبوون

 99,9% بةِرَيـــذةى ئامـــِرازة ئـــةم 

دابنرَيت. بةمةرجَيك بةِراستي كاريطةرة،
دةيانةوَيت كة بةخشة سوود ذنانة ئةو بؤ
بَيت ئارام بةتةواوةتى مَيشكيان و دةروون
بؤماوةى نةكةنةوة بوون لةمنـــداأل و بري
ذنانةى كة ئةو هةروةها بؤ ســـاأل، سَي

 estrogen ئيسرتؤجني هؤِرمؤنى ناتوانن
لةهةمان بةكاربَينن. ســـكثِرى وةك دذة
كةســـانةى ئةو بؤ ئاســـانكاريية كاتدا 
لةوانةية و ضِروثِرن ذيانَيكى ى

َ
ســـةرقال

و لةبرييان نةبَيت ئاسان وةرطرتنى حةب
حةبَيك جؤرة ئةو ئامِرازة هيـــض بضَيت.
دةتوانرَيت و لةســـةرى نابَيت كاريطةرى
بةآلم البربَيت. نةبوو ثَيويست هةركاتَيك
هةية ناِرةحةتيةك ضةند كاتـــدا لةهةمان
بؤنموونة لةوانةية دووضارى بَيت ذن كة
لةوانةية بؤماوةيةك داو دانانـــى لةكاتى
شينبوونةوة تووشى ضاندنةكة شـــوَينى
و ئاوساندن. كةم يان هةوكردنَيكى ببَيت،
هةست ذنةكة لةوانةية َيك

َ
ســـال بؤماوةى

بؤنموونة مانطانةى بطؤِرَيت، سوِرى بكات
زياد يان بَيت، كةم خوَين درَيذخايةنرتة،
َيك

َ
ماوةى ســـال ثاش بَيت، بـــةآلم ئةمة

ئاسايي. بارى دةضَيتةوة
نةويســـتةكانى لةدةرئةنجامة يةكَيك
ببَيتةهؤى ئامِرازة، لةوانةية ئةم ديكةي
مانطانـــة خوَينـــى وةســـتانى ســـوِرى

تا نؤ  Amenorrhea كـــة ماوةى ســـَي
ضةند لةوانةية دةخايةنَيت، درَيذة مانط
ذانة بؤنموونة ناِرةحةتييةكى لةطةأل بَيت،
بوونى زياد لةش، مووى زؤربوونى ســـةر
بؤ بِرياردان ثَيش ذن لةوانةية كة كَيش،
بكات ثَيويست ئامِرازة ئةم بةكارهَينانى

بكاتةوة. لَي برييان
دةرزى دذة سكثِري .4

Contracep- ســـكثِري دذة دةرزى
هةية،  جـــؤرى tive injection كـــة دوو
Depo- ديثؤ-ثرؤظَيـــرا جؤرى يةكـــةم

هةفتة  دوانزة provera كـــة بؤمـــاوةى
جؤرى دةمَينَيتةوة. لةلةشدا كاريطةرى
ماوةى Noristerat كة نؤرسيرتات دووةم

َيستا
َ
ئ تا بةآلم هةفتة كاريطةرة، هةشت

لةجؤرى دَيت بةكار زياتر يةكـــةم جؤرى
دووةم.

لةبةرئةوةي كاركردنـــى: ضؤنيةتى
هؤِرمؤنى دةرزييةكـــة جـــؤرة هةردوو 
لةبةرئـــةوة تَيدايـــة، ثرؤجســـتؤجني
ضِركردنةوةى و كردن زيـــاد دةبَيتةهؤى
سةركةوتن بؤ و لةتؤ ِرَيطرى و زَي شلةى
ديوارى تةنك بوونةوةى دان و

َ
مندال ناو بؤ

ثيرتاو هَيلكةى نةضةســـثينى و دان
َ
منال

داندا.
َ
لةمنال

دةرزيانة، ئـــةم باشـــةكانى اليةنة 
يان هةشـــت دوانزة مـــاوةى يةكةم بؤ
ماوةية ئةو بـــؤ كاريطةرة بؤية هةفتـــة
كة لةوة بكرَيتةوة بري ناكات ثَيويســـت
بؤ باشرتة ِرووبدات، سكثِربوون ئةطةرى
بةالوة حةبييان وةرطرتنى ذنانـــةى ئةو
ئةو دةضَيتـــةوة، و برييان يـــان طرانة،
ئيســـرتؤجني هؤِرمؤنى ناتوانن ذنانـــةى
ببَيتةهؤى لةوانةية هةروةها  بةكاربَينن.
بوونـــى دروســـت و كردنـــةوة كـــةم 
و هةوكردنةكانى دان

َ
شَيرثةنجةكانى منال

نةويســـتةكانى لةاليةنـــة بـــةآلم زَي، 
و ســـةر ذانة بكات، زياد كَيش لةوانةية
ذانى و توندبوون ضوون،

َ
هةل و خةمؤكـــى

مانطانة، ســـوِري  ناِرَيكى  مةمكـــةكان،
ئـــةم ئامِرازة لةبةرئةوةى و هةروةهـــا
كاتَيك وةرطريا، داية لةشـــَيوةى دةرزى
و لةبةرئةوة دةرةوة لةلةش ناضَيتة ئيرت
ِرووبدات نائاســـايي هةر كاردانةوةيةكى
دياريكراوى كاتـــى تا دةبَيت بـــةردةوام

لةلةشدا. دةرمانةكة بوونى تةواو
درَيذخايةنى زؤربـــوون و ئةطـــةرى
ئةطةر ئةمة بةآلم هةية، مانطانةى سوِري
كة جؤرة دةرمانَيك هةية ِرووبدات ضةند
وةربطريَيت دةتوانرَيت ثزيشكةوة لةِرَيى
ِرَيكخستنةوةى بؤ ياريدةدةر دةبَيتة كة

سوِرةكة.
بزانرَيت كة ئةوةيـــة خاأل طرنطرتين
كاريطةرى لةلةشدا هؤِرمؤنة لةوانةية ئةم
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لةبةرئةوة َيك،
َ
ســـال بؤماوةى بمَينَيتةوة

ئـــةم بةكارهَينانـــى باشـــرتة لةثـــاش
تا نةكرَيتةوة، لةمنداأل بوون بري دةرزيية

تةواوبوونى. دواي زؤر ماوةيةكى
لةوانةية ديثؤ-ثرؤظَيـــرا مـــاددةى
تةنـــك و بوونـــةوة ببَيتةهـــؤى ناســـك
زياتر بةهؤى ئةمةش ئَيســـك، بوونةوةى
سروشـــتى هؤرمؤنـــى كةمكردنـــةوةى

ئيسرتؤجينى لةشةوة ِروودةدات.
ئةم ذناندا لةزؤربـــةى هةرضةنـــدة
ِروودةدات، بؤماوةيةكى كـــةم ةتـــة

َ
حال

بزانرَيت ثَيويســـت زانيارى طرنطة بةآلم
ئةو بةتايبةتيش طرفتةوة، ئةم لةبارةى
بةِرَيذةيةكى زياتر ذنانةى كـــة خؤيـــان
هؤِرمؤنى ئيسرتؤجني لةكةسانى ئاسايي
نةخؤشى يان و لةلةشياندا بؤتةوة كةم
Os- ئَيسك كنؤضكةبوونى و شكان َيسك

ئ

هةية. يان teoporosisَ
نؤزدة سال تةمةني  ســـةروو  ذنانى
دةرزيية جؤرة ئةم بةكارهَينانى بؤ دةبَيت
ثزيشـــك وةربطرن، تـــةواوى ِرَينمايـــي
هَيشتا لةش تةمةنةوة ئةم لةذَير ضونكة
ئَيسكداية ثتةوكردنى و كردن لةدروست
لةم بكرَيتةوة ئاطـــادار ذنة و طرنطة ئةو

ة.
َ
خال

سكثِرى دذة لةزطةى .5
Contra- ســـكثِرى دذة  لةزطـــةى

لةزطةيةكداية  ceptive كـــة لةشـــَيوةى
لةشةوة  بةثَيستى 5cm*5cm طةورةية
ماددةى دادةنرَيت، قؤأل لةسةر دةنوسَيت
دةِرذَيتة و ثرؤجســـرتؤجني ئيسرتؤجني
لةزطةيةك هةر ثَيستةوة، لةِرَيى لةشةوة
كاردةكات كةواتة هةفتة يـــةك بؤماوةى
و هةفتة بةكاردَيت ســـَي بؤ ســـَي لةزطة

تا دةوةســـتَينرَيت هةفتةيةك ئةو دواى
ِرووبدات. مانطانة سوِري

ثَيويســـتة كاركردنـــى: ضؤنيةتـــى
وشكى و لةشـــوَينَيكى ثاك ئةو لةزطةية
لَيكخشاندن كة ئةطةرى دابنرَيت، ثَيست
بةشـــى بؤنموونة نةبَيت لَيبوونةوةى و 

قؤأل. ثَيستى سةرةوةى
ثرؤجستؤجني و هؤِرمؤنى ئيسرتؤجني
دابةزينى نةهَيشتنى دةبنةهؤى ثَيكةوة
كردنةوة خةســـت دان،

َ
منال ناو بؤ هَيلكة

بةمةش زَي، ناو شـــلةى و ضِركردنةوةى
هَيلكةو بؤ بةئاســـانى تؤو نةطةيشـــتنى

ثيتاندنى.
ئةم بةدروســـتى بةكاربَيت ئةطـــةر
كاريطةرة، ونؤ نةوةد لةســـةدا ئامِرازة
بؤنموونة هةية، باشي زؤر اليةنَيكى ضةند
ثَيويســـت لةبةرئةوة نيية، وةك حـــةب
بـــري لةوةرطرتنى ِرؤذَيك ناكات هةمـــوو
نةخؤشـــييةكانى هةروةها بكرَيتـــةوة.
لةكاريطةرى ئةم ِرشانةوة، وةك، ِرةوانى

ناكاتةوة. كةم ئامِرازة
جؤرة هؤِرمؤنة دوو ئةم وازانراوة كة
ِرَيطرى يان  كةمكردنـــةوةى دةبنةهؤى
شَيرثةنجةى كوشندةكانى لةنةخؤشيية
ئةســـتورة ة

َ
ِريخؤل و دان

َ
منال هَيلكةدان،

ِروونادات دابةزين هَيلكة و لةبةرئـــةوةى
كةمرت لةوانةية مانطانةش سوِري خوَينى

بَيت. كورتر ماوةكةى و
ئةم نةويســـرتاوى اليةنى هةندَيـــك
ثةســـتانى لةوانةية وةك: هةن ئامِرازة
دةبَيتةهؤى ذانة بةرزبكاتـــةوة، و خوَين
لةكةسانَيكى لةوانةية ذندا، لةهةندَيك سةر

 Blood بوون تؤثـــةأل خوَين زؤركةمدا،

كة  ذنانةى ئـــةو بؤ clot دروســـت بَيت،
ســـةروو تةمةنيان يـــان جطةرةكَيشـــن
كةمرت ذوورة و بةرةو

َ
ســـال ثَينج سي و

كَيشـــى لةشـــييان ئةوانةى و بةكاردَيت
كيلؤطرام زياترة. لةهةشتاو شةش

دايافرام .6
Dia- ثـــةردة بةربةســـتة دايافرام

 Dome َيك
َ
لةكؤمةل phram ثَيكهاتـــووة

دروســـت تةنك كة لةماددةى الســـتيكى
دادةنرَيت كة لةزَيدا ســـليكؤن يان بووة

بوون. جووت ئةنجامدانى لةثَيش
ئامِرازة ئـــةم كاركردنى: ضؤنيةتـــى
ذوورةوةى لةضوونة ِرَيطرتن دةبَيتةهؤى
ثَيويســـتة بةآلم دان،

َ
مندال نـــاو تؤو بؤ

Sper- كوذة تؤو ماددةى كاتدا لةهةمان
دةبَيتةهؤى  كة بةكاربهَينرَيت  micide
ئةطةرى كةمرتكردنةوةى و كوشتنى تؤو

منداأل. بوونى دروست
 6 بؤماوةى ثَيويســـتة ئةم ئامِرازة
لةدواى لةلةشـــدا بمَينَيتةوة ســـةعات
دواتـــر بـــوون، جـــووت ئةنجامدانـــى
و دةشـــؤردرَيت دةرةوة، دةهَينرَيتةوة
لةبةرئةوةى بةكاردَيتةوة. ديكة جارَيكى
دايافرام هةية، جيـــاوازى لةثَيوانةياندا
ثزيشـــكييةوة لةِرَيى ثَيشـــرت دةبَيـــت
جؤرة ذنَيـــك هةر ضونكـــة دابنرَيـــت،

دةبَيت. قةبارةيةكي جياوازى بؤ
بةِرَيذةى بةكاربَيت، بةدروستى ئةطةر
لةسةدا نةوةد و دوو بؤ نةوةد لةسةدا و
بةتايبةتى ئةطةر كاريطـــةرة و شـــةش

Spermicide دا  كـــوذة لةطـــةأل تـــؤو
بةكاربهَينرَيت.
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ئامِرازة ئـــةم باشـــةكانى لةاليةنـــة
هيض دةرئةنجامَيكى نةويسرتاوى ئةوةية
لةوانةية بةآلم بَيت، كة مةترسيدار نيية،
بةكاربَيت ضةند جارَيك بكات ثَيويســـت
ثةيدا لةدانانيدا شـــارةزايي تا بةتةواوى
بةكارهَينانى ذن بةهؤى هةندَيك دةكرَيت.
هةوكردنى تووشى لةوانةية ئامِرازة ئةم
بةآلم بنب، ن

َ
ميزةال يان زاوزَي، ئةندامى

بضوكرت ئامِرازةكة بؤ بةطؤِرينى قةبارةى
لةكاتى دةبَيت. ضارةســـةر ئـــةم طرفتة
منداألبوون لةدواى و كَيشـــدا زيادكردنى
دةطؤِرَيت، قةبارةى ناو لةش و شـــَيوة
لةاليةن ديكة جارَيكـــى بؤية ثَيويســـتة
بؤ وةربطرَيت تةواو ثَيوانةى ثزيشكةوة

ئامِرازة. ئةم
مناَلدان  ناو 7. بةربةستى

Intrau- ـــدان 
َ
منال ناو ةربةســـتى

ب

ئامِرازَيكـــى  ،(terine device (IUD
دروست (T) لةشـــَيوةي ثيتى بضووكى
داندا

َ
منال و مس، لةناو بةثالستيك كراوة

لةضؤنيةتى ثزيشكةوة، لةِرَيى دادةنرَيت
هةر جؤرَيكيان و هةية ثَيوانةيدا جياوازيان
ســـَي بةكاردَيت لة بؤماوةيةكى تايبةتى
ذنَيك دةتوانَيت هةموو و ساأل دة تا ساأل
ى

َ
مندال ثَيشـــرت ئةطةر بةكاريبهَينَيـــت

نا. بووبَيت يان
ئامِرازة ئـــةم كاركردنى: ضؤنيةتـــى
كاتَيك تـــؤو بردنى لةنـــاو دةبَيتةهـــؤى
يـــان لوولةى ـــدان،

َ
منال زَي، دةضَيتـــة

دةبَيتةهؤى هةندَيجار هةروةهـــا ظالوث،
ثيرتاو هَيلكةى جَيطريبوونى نةهَيشـــتنى

داندا.
َ
منال لةناو

لةســـةدا بةِرَيذةى ئامـــِرازة ئـــةم 

هةندَيك بـــةآلم نؤ كاريطةرة، و نـــةوةد
ئةطةرى وةك، هةية نةويسرتاوى  اليةنى 
لةوانةية كـــة مانطانة ســـوِرى طؤِرانـــى
بخايةنَيـــت، بةئازار درَيذتر ماوةيةكـــى
زياتر لةئاســـايي خوَين بةربوون و بَيت
بكرَيت ضارةســـةر دةتوانرَيت كة بَيت،
لةوانةية هةندَيجاريش ثزيشكةوة، لةِرَيى
ؤثة

َ
ضةند دل مانطانةدا ســـوِري لةبةينى

هةموو بـــةآلم بكرَيت، بـــةدى خوَينَيك

يةكةمةوة مانطى لةثاش شـــةش ئةمانة
ئاسايي. دةطةِرَيتةوة بارى

هةوكردن لة بيســـت ِرؤذى ئةطةرى
و كراوة ئامِرازة بةدى دانانى ئةم يةكةمى
بةئازار هةست ذن هةندَيك دانانيدا لةكاتى
ئازار بكات ثَيويست لةوانةية كة دةكةن
بؤ بةكاربَينَيت هَيوركةرةوة يان شكَين،
ئامِرازة ئةم مةبةستة. ئةم ضارةســـةرى
كة نةبَيت شـــياو ذنانة ئةو بؤ لةوانةيـــة
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ثَيشـــرت هةوكردنةكانى ئةندامى زاوزَي و 
دانيان هةبووة.

َ
ميزةل

8. ئامِرازى بةرطرى ناو مناَلدان
In-  دان

َ
ئامـــِرازى بةرطرى نـــاو منال

 IUD وةك   (trauterine system (IUS
ثيتى  لةشَيوةى  ثالســـتيكية  لولةيةكى 
ثرؤجســـتؤجينى  هؤِرمؤنى  بةآلم   ،(T)
تياية كة دةبَيتةهـــؤى تةنك كردنةوةى 
دان بؤيـــة هَيلكةى ثيرتاو 

َ
ديـــوارى منال

بَيت، هةروةها  تيايدا جَيطـــري  ناتوانَيت 
نـــاو زَي كـــة  ضِركردنـــةوةى شـــلةى 
دةبَيتةهؤى ِرَيطرى لةتؤو بؤ ِرؤيشـــتنى 
بةئاســـانى. ئةم ئامـــِرازة كاتَيك لةِرَيى 
ثزيشكةوة دانرا، بؤ ماوةى ثَينج ساأل و 

بةِرَيذةى لةسةدا نةوةد و نؤ كاريطةرة.
بةثَيضةوانـــةى IUD، ئـــةم ئامَيرة 
دةبَيتةهـــؤى تةنك كردنـــةوةى ديوارى 
ناتوانَيت  ثيـــرتاو  بؤية هَيلكةى  دان 

َ
منال

تيايدا جَيطريبَيت، هةروةها ضِركردنةوةى 
شلةى ناو زَي كة دةبَيتةهؤى ِرَيطرى لةتؤو 
 IUD ضةوانةى بؤ ِرؤيشتن بةئاسانى. بةثَيَ
ئةم ئامَيـــرة دةبَيتةهؤى كةمكردنةوةى 

ماوةى خوَينى سوِري مانطانة.
نةويســـرتاوى  دةرئةنجامى  هةندَيك 
هةية كة هةندَيك ذن تووشـــى دةبن وةك 
ضوون، مةمك توند بوون 

َ
، نائارامى و هةل

و ئازارى مةمكةكان، و باشـــرتة بؤ ئةو 
ذنانةى كـــة ناتوانن هةندَيك جؤرى ديكة 
لةدذة ســـكثِرى بةكاربَينـــن وةك حةثى 

كلَينراو.
9. شريدانى دواى منداَلبوون   

لةكاتى شـــريداندا، ســـوِري مانطانة 
دةوةستَيت، كةواتة ئةو ذنانةى بةِرَيذةى 
لةســـةدا ســـةد شـــري دةدةن ئةطةرى 
بوونيـــان نييـــة بؤماوةى شـــةش 

َ
مندال

مانـــط بةمةرجَيك لـــةو ماوةيةدا بةهيض 
جؤرَيك سوِري مانطانة دروست نةبَيتةوة 
ى شـــريةخؤرة 

َ
و هةروةها دةبَيت مندال

بةتةواوى شريى دايكةكة بخواتةوة و هيض 
جؤرة خواردنَيكى ديكة نةخوات، (جطة 

لةذةمى زؤر بضوك وةك ئاو، شـــةربةت) 
باشرتة بؤ ئةم مةبةستة ِرَينمايي ثزيشك 
وةربطرَيـــت ثَيش بِرياردان لةســـةر ئةم 

جؤرة بةربةستة).
بةربةستة  ئةم  باشـــةكانى  لةاليةنة 
نةبوونى هيض دةرئةنجامَيكى نةويسرتاوة، 
بـــةآلم دةبَيـــت ذن زؤر ئاطـــادار بَيـــت 
لةبِرياردان لةســـةر ئةم ِرَيطاية، ضونكة 
بةزيادكردنى ذةمى جؤراوجؤرى كؤرثةلة 
تَيثةِربوونى تةمةنى كؤرثةلة لةشةش  و 
مانط ئةطةرى ســـكثِرى زياتر دةبَيت و 
دةبَيت ئـــةوةش بزانرَيت كة دوو هةفتة 
ثَيش دةست ثَيكردنةوةى يةكةم سوِري 
مانطانة واتة (ثَيش تةواو بوونى شـــةش 
مانطـــى كؤرثةلـــة دةبَيـــت ذن ِرَينمايي 
ثزيشـــك وةربطرَيت)، ضونكـــة ئةطةرى 
دروســـت بوونى منـــداأل زياتـــر دةبَيت 
دان و 

َ
بةهؤى دابةزينى هَيلكة بؤ ناو منال

ئامادةبوونى بؤ ثيتاندن.
10.حةثى ثرؤجيستؤجني

لةتةنيا هؤِرمؤنى  ثَيكهاتـــوو  حةثى 
 Progestogen only pill ثرؤجيستؤجني
ثَيكهاتووة لةهؤِرمؤنى ثرؤجيســـتؤجني 
لةشـــَيوةى حةثـــدا ئةم جـــؤرة حةثة 
لةكاتى خؤيدا   ِرؤذَيك  هةموو  ثَيويســـتة 

يان لةماوةي سآ سةعاتدا وةربطرَيت.
ضؤنيةتى كاركردنى: بةهؤى خةست 
هاتوضؤى  زَي  نـــاو  كردنةوةى شـــلةى 
تؤو كـــةم دةكاتـــةوة و هةروةها تةنك 
ـــدان تا هَيلكة 

َ
كردنةوةى ديـــوارى منال

نةتوانَيت تيايـــدا جَيطري بَيت، لةهةندَيك 
َيت.

َ
ذندا سوِرى هَيلكة ناهَيل

ئةم جؤرة بةربةستة بةِرَيذةي لةسةدا 
نةوةد و نؤ كاريطةرة ئةطةر بةشَيوةيةكى 
باشةكانى  لةاليةنة  وةربطريَيت.  دروست 
ئةم حةثة ئةوةية كـــة ذنانَيك دةتوانن 
بوونةوة  بةكاريبهَينن كة ثَيشرت خةست 
يـــان تؤثةأل بوونـــى خؤَينيـــان تووش 
هاتبَيت، يان ئةوانةى تواناى وةرطرتنى 
هؤِرمؤنى ئيســـرتؤجينيان نيية، بةهؤى 
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يان خوَيـــن ثةســـتانى بةرزبوونـــةوةى
زؤرة. هةروةها كة كَيشـــيان كةســـانَيك
و ســـي ســـةروو تةمةنيان ئـــةو ذنانةى
بةآلم جطةرةكَيشـــن.  يان ة

َ
ثَينج ســـال

ِرةضاوبكرَيت طرنطة  هةية اليةنَيك  ضةند
ِرؤذَيك لةهةمان هةموو بؤنموونة ثَيويستة
سةعات لةسَي ئةطةر كاتدا وةربطريَيت،
لةكاتى نةبَيت، كاريطةر لةوانةية تَيثةِرى
نامَينَيت، ِرةوانيدا كاريطةرى و ِرشانةوة
لةوانةية بطؤِرَيت، لةوانةية مانطانة َسوِرى
خال وردة بوونـــى دروســـت ببَيتةهؤى
بوونى ثَيســـت و طرذبوون و توند لةسةر
ضةند لةماوةى ئةمانة بةآلم مةمكةكان،

بارى ئاسايي. مانطَيك دةضنةوة
زَي ئةَلقةبةستي .11

 Vagind Ring زَي قةبةســـتي
َ
ئةل

كة نةرمة، ثالســـتيكى ضِرى بازنةيةكى
يةك و بيســـت بؤماوةى لةزَيدا دادةنرَيت
دةدرَيت فِرَي ماوةية ئةو لـــةدواى و ِرؤذ
تازة يةكَيكـــى ِرؤذ حـــةوت و لةثـــاش

 4mm ئامـــِرازة ئةم بةكاردةهَينرَيـــت
دةبَيت.  cm 5.5 تريةكةى ئةســـتوورة
لةدذى بةربةســـتة تازةترين ئةم ئامِرازة
بةريتانيادا وةك لةوآلتـــى كة ســـكثِرى

كـــراوة  دةســـت  2009 لةبةهـــارى
ذنانةوة. لةاليةن بةبةكارهَينانى

ئامِرازة ئـــةم كاركردنى: ضؤنيةتـــى
ثرؤجستؤجني و ئيســـرتؤجني هؤِرمؤنى
هؤِرمؤنانةش ئةم لةش ناو بؤ دةردةدات
لةسوِرى ِرَيطرتن دةبنةهؤى باسكرا ثَيشرت
دان

َ
منال ناو بؤ هَيلكة دابةزينى و هَيلكـــة

و زَي ناو شـــلةى ضِركردنةوةى هةروةها
ئةطةر دان،

َ
منال ديوارى كردنةوةى تةنك

لةسةدا بةِرَيذةى بةكاربَيت بةدروســـتى
باشةكانى لةاليةنة كاريطةرة. نؤ و نةوةد
ئازارةكانى كردنةوةى كةم ئةم ئامـــِرازة
كةمكردنةوةى و مانطانة ســـوِري كاتى
ِرةوانيدا ِرشـــانةوةو لةكاتـــى خوَينـــة،

نابنةوة. كةم لةكاريطةرييةكانى
وةك توند نةويستةكانى لةاليةنة بةآلم

هةندَيجاريش مةمكةكان، ئازارى و بوون
بةتايبةتى َي

َ
بجول خؤي لةجَيى لةوانةية

كاتةشـــةدا لةم بووندا لةكاتى جـــووت
بةئاوى طةرم بةجَي دةســـت واية باشرت
جَيى ئةطةر توانرا بخرَيتةوة و بشـــؤرَيت
زياتر سةعات ســـآ ئةطةر بةآلم خؤى،
ثزيشك ِرَينمايي دةبَيت بةسةريدا تَيثةِرى
ئةم بةكارهَينانةوةى، ثَيش وةربطريَيت
كة نايةت بـــةكار ذنانة ئةو بؤ ئامـــِرازة
ذوورة، ساأل بةرةو ثَينج و سي تةمةنيان
ثةستانى خوَينيان يان جطةرة كَيشن يان

بةرزة.
كة بةربةســـتانةى ئةو لةطةأل هةموو
بابةتَيكى الوةكى ضةنـــد لَيكرا باســـيان
لةكةســـَيكةوة كة هـــةن و نازانســـتى
ِرَينمايـــي وةك ديكـــة بـــؤ كةســـَيكى
ذن ثَيويســـتة كـــة دةطوَيزرَيتـــةوة
جؤرة ئةو بةطوَيى و لَييـــان ئاطاداربَيت
نةكةن بؤنموونة، نادروســـتانة ِرَينمايية
جووت لةدواى نادروســـت خؤشتنةوةى
جياواز بةشـــَيوةى جووت بوون بـــوون،
يان ، هتد وةســـتان، بةثَيوة بؤنموونة

لةش. طةرمى ثلةى بةراطريكردنى
ئَيستاش تا ِرَيطايانة لةو يةكَيك بةآلم
ثَيى وآلتى جيهاندا بةكاردَيت لةهةندَيـــك

 coitus ئينرتثســـتؤس كوتيوس َين
َ
دةل

كَيشـــانةوةى ضووك  interrupt us  يان
كاريطةرة كة ِرَيطايةكى تؤو ِرذاندنى ثَيش
وآلتانةدا لةو زياتر و لةسكثِرى ِرَيطرتن بؤ
ثَيشـــكةوتوةكانى ئامِرازة كة بةكاردَين

تيا دةست ناكةوَيت. ديكةى
فســـيؤلؤذى اليةنى ئـــةم ِرَيطايـــة،
اليةنة زؤرجار بةآلم نيية، نةويســـرتاوى
دةبَيتةهؤى و زياترة سايكؤلؤذييةكانى
و بةتايبةتـــى ثيـــاو الى نائؤمَيـــدى
ضونكـــة لةوانةية ذن، الى ناِرةحةتـــى
و بكات دروست ى

َ
بةبةتال كردن هةســـت

دواكةوتن لةوانةية  ةتيشدا
َ
حال لةهةندَيك 

كارةكة و بَيت دروست لةكَيشانةوةكةدا
بِرياردان نةبَيت. بؤية دةبَيت سةركةوتوو

هةردوو لةاليـــةن لةســـةر ئـــةم ِرَيطاية
و تةواوى ِراست و ئريادةى بَيت توخمةوة

ثَيويستة.
هةتايى هةتـــا ضةند بةربةســـتَيكى
بةبريكردنةوةى زؤر ثَيويســـتى كة هةية
نَير توخمى هـــةردوو ِرازيبوونى و هةية
ئةم بةربةستانة لةســـةر بِرياردان، و مَي

Vasectomy واتـــة  وةك ظاســـيكتؤمى
لةاليةن تؤ و بـــؤرى بِرينى يان بةســـتن
وةســـتانى دةبَيتةهؤى كـــة نَيرينـــةوة
ضووك، ناو و ِرؤيشـــتنى بؤ تؤو دةردانى
هَيلكة بؤ بؤرى بضِرانى يان يان بةســـتن
منداأل، نةبوونى دروســـت و دان

َ
منال ناو

و بنب هةتايي بؤ لةوانةية ِريطايانـــة ئةم
بارى ناطةِرَينةوة زاوزَي ئةندامـــى ئيـــرت
بوون دروست منداأل ئةطةرى و ئاســـايي
بريى بةتةواوى ئةطـــةر  نابَيت، ئةمةش
كاريطةر كةســـي لةوانةية لَي نةكرَيتةوة
بةآلم بكات، بوونةوة ثةشيمان دووضارى

ئةو كارة. درةنط دةبَيت بؤ
دةبَيت بةربةستانة ئةم بةكارهَينانى
لةتةمةنى ذن كاتَيـــك تا بَيت بـــةردةوام
ســـوِرى واتة تَيثةِردةبَيت بوون

َ
منـــدال

هةتايي بؤ نامَينَيـــت، مانطانة خوَينـــى
نةبَيت، دروســـت منداأل بيةوَيت ئةطـــةر
بؤ ذيرانة بِرياردانى كاتدا لةهةمان بةآلم
و ثَيويســـتة طونجاو ِرَيطةي بذاردنى

َ
هةل

بِرياردان ثزيشـــك لةسةر ِرَينمايي نابَيت
فةرامؤش بكرَيت.

BSc Pharmacology*
سةرضاوةكان  

1.www.nhs.uk/conditions con-
traception BNF (British National 
Formulary) 2008-unraytact and 
Gynocology section.

2.www.arert org/female-con-
dom html.
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شَيرثةنجةكاني بؤشايي سنط         
د. هادي محةمةد      
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بؤشاييسنطMedias tinum دةكرَيت 
سةرة يةكةم: سةرةكييةوة، بةشي بةضوار
سةرةوةي دةكةوَيتة كة ســـنط بؤشايي
لَيواري كَيشـــراوةوة لةنَيـــوان َيكـــي

َ
هَيل

ســـنطةوة ضوارةمي بِربِرةي خـــوارةوةي
سنط، ةي

َ
كؤل تةني و كؤتايي ســـةرةوةي

دةكةوَيتة كة سنط بؤشايي ثَيشة دووةم:
، سَييةم: ناوةندة بؤشاييسنط

َ
دل بةردةم

بؤشايي و ثاشة ثَيشة دةكةوَيتة نَيوان كة
كة سنط بؤشايي ثاشة ضوارةم و سنطةوة

ةوة.
َ
دل ثاش دةكةوَيتة

تيشكيدا لةثشـــكنيني هةية زؤر بار
ســـنطدا بؤشـــايي طرَيـــي لةشـــَيوةي 
بؤشايي يةكةم: سةرة دةردةكةوَيت: وةك
ِرذَيني طرَيي دةطرَيتةوة ئةمانة كة ســـنط
سةرة كلؤرة سنط، ةي

َ
كؤل دةرةقي ثاش

ةمة
َ
ضةل ذَير مـــاوة، ضةثي خوَينهَينةري

،Prominent زةق ضةثـــي خوَينبـــةري
ِرذَين، كيسي (سايمةســـة) ة

َ
بن كؤل طرَيي

ليمفي Dermoid، شـــَيرثةنجةي دَيرمؤيد
شاخوَينبةر  ديواري طوثي lymphoma و

.aneurysm
ثاشان دووةم: ثَيشة بؤشايي سنط/
ةي

َ
كؤل ثاش طرَيي ِرذَينـــي دةرةقي وةك:

ة
َ
كؤل طرَيي بن كيســـي دَيرمؤيد، ســـنط،

طوثي ديواري ليمفي، ِرذَين، شَيرثةنجةي
خانةي شَيرثةنجةيي طرَيي شـــاخوَينبةر،
ثةردةثؤشةري كيسي ،Germ Cell تؤوي

ناوثةنضكي. (فتقي) دةرثةِريوي و
َ

دل
وةك: سنط، بؤشـــايي ثاشة سَييةم:
ي

َ
دوومةل دةمـــاري، طرَيي شـــَيرثةنجةيي

طوثي تةنيشـــتة بِربِرة، طرَيي سورَينضك و
ديواريشاخوَينبةر.

دوايةمينييانضوارةم:ناوةندةبؤشايي

طرَيي هةوا، بؤري شَيرثةنجةي وةك: سنط،
Sar- ساركؤليدؤسس ليمفي، شَيرثةنجةي

و دةرثةِريوي بؤري هةوا كيسي ،coidosis
.Hiatus Hernia ناوثةنضكي

زيانةكانـــي بـــَي كيســـة و  طـــرَي 
زؤرجار سنط بؤشايي ناو (ناشَيرثةنجةيي)
مةبةستي بؤ ثشكنيني تيشـــكي لةكاتي
طشتي دةناســـرَينةوة بةشَيوةيةكي ديكة
Be- (ناشَيرثةنجةيي كيســـانة و ةم طرَي

ئ

نادةن،  طرنطةكان ئةندامة ثةالماري nign
بؤنةخؤشةكة َيكنيشانة

َ
ِرةنطةكؤمةل م

َ
بةال

لوولةي خستنةسةر بةفشار بكةن دروست
كلؤرة ســـةر بؤ بةِرَيكـــةوت هـــةوا يـــان
كيسي لةوانةشـــة ســـةروو، خوَينهَينةري
بؤريية ناو بتةقَيتـــة بةِرَيكةوت دَيرمؤيـــد

هةواييةكةوة.
بؤشايي سنط طرَي شَيرثةنجةييةكاني
ثةالماردان تواناي كة جيادةكرَيتةوة بةوة
وةك ئةندامةكانييان خستنةســـةر و فشار
هةية، لةبةرئةوة هةواو سييةكانييان بؤري
نيشانة َيك

َ
كؤمةل دةتوانَيت ثضوك طرَييةكي

هةرضةندة بكات، دروست نةخؤشةكة بؤ
قةبارةيةكي دةطاتـــة طرَيكة زؤرجـــاران
دةكات، دروست نيشانةكان ئينجا طةورة
شـــَيرثةنجةيي وبؤوةي

َ
بال وةك بؤ نموونة

طرَيي سنط، بؤشـــايي ليمفييةكاني طرَي
خوَين، ليمفي، شَيرثةنجةي شَيرثةنجةيي
و طرَي ةِرذَين

َ
كؤل بن شـــَيرثةنجةيي طرَيي

شَيرثةنجةيتؤوةخانةكان.
شاخوَينبةريش ديواري طوثي هةروةها
سيفةتَيكيوَيرانكةري هةية،لةمسيفةتةيدا

لةطرَيشَيرثةنجةييةكاندةضَيت.
نيشانةكان

شَيرثةنجةييةكاني طرَي نيشانةكاني

ئةمانةن: سنط بؤشايي
1.كاتَيكثةالماريلوولةيهةواوبؤريية
دةبنةهؤي: ســـةرةكييةكان دةدةن هةوا
و كؤكة تةنطي، Stridor، هةناســـة لرخة

سي. ثووكانةوةي
دةدةن سورَينضك ثةالماري كاتَيك .2
شـــوَين و قووتدان بةقورســـي دةبنةهؤي
بةثشكنني يانطريانيكة ترازاني سورَينضك

دةردةكةوَيت.
ناوثةنضكـــة ثةالمـــاري 3. كاتَيـــك
بووني شـــةلةل دةبنةهؤي دةدةن دةمار

ناوثةنضك.
ضةثي طةِراوةي ثةالمـــاري 4. كاتَيك
قوِرقوِراطةدةدةندةبنةهؤيشةلةلبووني
ئةويشدةبَيتةهؤيدةنط دةنطةذَييضةث،

كؤكةي طِر. طِري و
دةماري قةدة كة ثةالماري كاتَيك .5

دةبنةهؤي  Sympathetic دةدةن بةسؤز
 Horner’s Syndromeكؤنيشانةيهؤِرنةر
داكةوتني بوونةوةي بيلبيلةي ضاو، (تةسك
لةسةر دةردان نةماني عارةق ضاو، وي

َ
ثَيل

ضاو...) دةم و الي تووشبووي هةمان
كاتَيكثةالماريكلؤرةخوَينهَينةري .6
ئةم طرياني دةبنةهـــؤي دةدةن ســـةروو
ئاوساني

َ
هةل دةبَيتةهؤي  كة خوَينهَينةرة 

ئاوســـاني مـــل، خوَينهَينةرةكانـــي
شني و ئاوسان وو،

َ
ثَيل ضاوو ثةردةثؤشةري

ةكان.
َ
قؤل مل و دةست و سةر و بوونةوةي

ديواري ئاوساني خوَينهَينةرةكاني سةر
َ
هةل

سنط.
ثةردةثؤشـــةري ثةالماري 7. كاتَيك
يان و هةوكـــردن دةبنةهـــؤي  دةدةن

َ
دل

.
َ

دل ثةردةثؤشةري فرةشلةيي
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لَينؤِرينةكان
 Investigations لَينـــــؤِرينـــةكان

وةك: دةدرَيت ئةنجام ِرَيطايةك بةضةند
تيشـــكي، ثشـــكنينــــي يةكـــةم: 
طـــرَي طشـــتي بــــةشـــَيوةيــــــةكي
وةك سنط بؤشايي ناشـــَيرثةنجةييةكاني
ةيةكيلَيوارِروونوئاشكرابةشَيوةيةكي

َ
ثةل

دةردةكةون. سنطدا لةبؤشـــايي سةرةكي
شَيرثةنجةييةكانيبؤشايي بةدةطمةنطرَي
زؤرجار و هةية ئاشكرايان و ِروون لَيوارَيكي
ســـنطدا لةبؤشـــايي وةك فراوانبوويـــةك
تةنووري تيشكي ثشكنيني دةردةكةون.
ثشكنينة بؤ يان موطناتيســـي باشـــرتين

طرَيكانيبؤشاييسنط.
بني، هةوا لَينؤِرينـــي بـــؤري دووةم:
دةتوانني بني بةبةكارهَيناني بؤري هـــةوا
هةندَيك و هةواكانـــةوة بؤري بضينة نـــاو
شؤراوةي و نموونة شانة ببينن و لةطرَيكان
و بنَيرَين بؤ لَيوةربطريـــن ناو ســـييةكاني

ثشكنني.
نةشتةرطةرييانة، ثشكنيني سَييةم:
ليمفي طرَيي لةبووني هةبوو طومان ئةطةر
بؤشايي ثَيشـــةوةي لةبةشـــي طةورةبوو
بؤشايي سنط بةبةكارهَيناني سنط، ئةوا
وةردةطريَيت طرَييانـــة لـــةم بني. شـــانة
بـــؤ ثشـــكنيني شـــانةيي. و دةنَيرَيـــت
سنط لةِرَيي كردنةوةي هةرضةندة دةشَيت
يان بةشَيكي البردني بؤ نةشتةرطةرييةوة
بةدةست بؤ بَيت ثَيويست طرَييةكة هةموو

هَينانيناسينةوةيةكيشانةزانييانة.
ضارةسةر

بؤشـــايي طرَي ناشـــَيرثةنجةييةكاني
البربَين، بةنةشـــتةرطةري ثَيويستة سنط
كؤكة، وةك نيشانةكاني زؤرينةيان ضونكة
درةنط هتـــد لرخة...  هةناســـةتووندي، 
لةم هةندَيك دةكـــةن. دروســـت يان زوو،
دةكةن، هةو كيسةكان بةتايبةتي طرَييانة
ديكةيـــان بةتايبةتي ئةواني لةكاتَيكـــدا
هةية ئةوةيان تواناي دةمارييـــةكان طرَي

بطؤِرَينةسةر طرَيي شَيرثةنجةيي.

وشكةسالَي بةدواوةية  هةلَضووني طِركانةكان
جاف                                                                     بةرزان

طةورةكان طِركانة تةقينـــةوةي كة كردووة بةوة دةركيان هةرلةكؤنـــةوة زاناكان
ســـوتوي و وبونةوةي تؤز

َ
بال لةئةنجامي ئاووهـــةوا، هةية لةســـةر كاريطـــةري زؤريان

ثلةكاني بةمةش و دةطريَيت زةوي لة خؤر تيشكي بةر تةقينةوةكاندا
َ

لةطةل طِركانةكان
دادةبةزَيت. طةرمي

جوراســـيك) (ضاخي جيؤلؤجيةكاندا لةضاخة كؤنة كة واية ثَييان طريمانة هةندَيـــك
مرؤظي و داينةسورةكان لةلةناوبردني بوون سةرةكي هؤكارَيكي طِركانةكان تةقينةوةي

لةئةندؤنيسيا  تامورو طِركاني تةقينةوةي 1815 بةهؤي ي
َ
ســـال لةهاويني دا.

َ
نياردةرتال

زةوي، ِرووي ســـةر ناوضةكاني طةرمي لةزؤربةي ثلةكاني نزم بوونةوةي بةهؤي كـــة بؤ
بةجؤرَيك ة،

َ
ئةو سال زؤر لةبةروبومي بةشـــَيكي تَيكداني بةهؤي ســـةرماو شـــةختة بوو

ي1991 بةهؤي 
َ
لةســـال هةروةها ئةوروثـــا. باكوري طةشـــتبووة كاريطـــةري زيانةكان

(0.7) زةوي طؤي ناوضةكاني طةرمي لةهةموو (ثيناتوبو) ثلةكاني طِركاني تةقينـــةوةي
طِركانةكان ضووني

َ
هةل كة دةركةوتووة بؤيان زاناكان ئَيســـتا دابةزي. فةهرةنهايد ثلةي

(مونســـوون)ي باراناوييةكان لةهةرَيمة باريـــن باران ِرَيذةي لةســـةر كاريطـــةري هةية
قةي درةخت

َ
زاناياني ئةل زةوي. طؤي دانيشـــتواني نيوةي بةروبوومي ِرَيذةي ئاســـيا،

لةزؤربةي ي
َ
دةبَيتةهؤي وشكةسال طِركانيية طةورةكان ضوونة

َ
كة هةل دةركةوتووة بؤيان

زؤر بارينيكي باران دةبَيتةهؤي بةثَيضةوانةوة م
َ
بةال ناوةِراســـت، ناوضةكاني ئاســـياي

 ميانمار).
َ

لةطةل تايلةند، كةمبؤديا، (ظَيتنام، الوس، وةك ئاســـيا تي
َ
خؤرهةال تاني

َ
لةوال

بؤية طةشـــةدةكةن، ِرَيذةي بارانبارين لةدرةخت بةطوَيرةي جـــؤر هةندَيك قةكانـــي
َ
ئةل

جؤراوجؤري  300 ناوضةي لة درةخت قةي
َ
ئةل لةســـةر تاقيطةييان ينةوةي

َ
لَيكؤل زانايان

بؤ 800  دةطةِرَينةوة كـــة طِركاني 54 تةقينـــةوةي تؤماركردني بـــؤ ئةنجامدا، ئاســـيا
تؤماركراوة دا (المؤنت) لةئةتلةسي توَيذينةوةية ئةم زانياريةكاني لةئَيســـتا. بةر

َ
سال

تؤماري  تَيدايـــة، كة درةخت قةي
َ
ئةل لةســـةر ئَيســـتاي  ثَيش

َ
1000 ســـال زانياري كة

بؤ زاناكان تيادا تؤماركراوة، ني كؤني
َ
ســـاال وَيرانكةري طةورةي ي

َ
وشكةســـال ضةندين

هةوادا بةرطة وشـــكاني و بةكاريطةري زؤريان طرنطي توَيذينةوةكةيان ةمةندكردني
َ
دةول

هةبووة سةرةكيان كاريطةري طِركانةكان كة دةركةوت بؤيان كةشوهةوا، طؤِراني لةسةر
طؤطرد لةئاوَيتةي زؤر بِرَيكي طةورةكان ضوونة

َ
هةل مَيذوو. بةدرَيذايي كةشـــوهةوا لةسةر

وردي طؤطرد زؤر طةردي بؤ دةطؤِرَيت دوايدا لة كة دةرةوة، دةدةنة فِرَي  خؤيان
َ

لةطةل
مانط ضةندين بؤماوةي دةبنةوة، و

َ
بال هةوادا بةرطة بةرزةكاني ضينة بةئاساني بةناو كة

كاريطةري طِركان ضوونَيكي
َ
هةل (هةموو دةمَيننةوة هةوادا لةبةرطة

َ
سال ضةندين بطرة و

نموونة بؤ دةطؤِرَيت، هَيـــزو طةورةيي تةقينةوةكـــة بةطوَيرةي كو
َ
بةل طـــةورةي نيية،

بوون، وَيرانطةر و طةورة زؤر لةكؤنـــدا لةئةندؤنيســـيا (مَيراثي) طِركاني ضوونةكاني
َ
هةل

نني، وَيرانكةر زؤر كؤندا
َ

لةطـــةل بةبةراورد دواييانة ئةم قة تةقينةوانةي
َ
ئةل ئـــةم م

َ
بةال

هؤي نةبونةتة م
َ
بةال هةية، هةوا و كةش كاريطةرييان لةســـةر كة ئةوةي

َ
لةطةل ضونكة

طِركانيش كاريطةري بةطوَيرةي بطرَيتـــةوة). ِرووي زةوي ســـةر كة هةموو طؤِرانكاريةك
دةبَيتةهؤي طةرمي ثلةي تَيكِراي دابةزيني كة ئةوة ِروونة بارين، باران ِرَيذةي لةســـةر
دةكات كةم هةوادا ئاو لة مي

َ
هةل هؤيةشـــةوة ِرَيذةي بةم م بوون،

َ
بةهةل كةم بوونةوةي

بارين باران ِرَيذةي بةمةش هةورةكان، بووني دروست كةمرت ســـةر كاردةكاتة و ئةمةش
ي.

َ
سال و دةبَيتةهؤي وشكة دةكات كةم

سةرضاوةكان:
www.usgs.com                                                                          
www.dailyscience.com                                                              
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ئَيمةدا تي
َ
لةوال كة طؤشـــتانةي ئةو

ضةند بةكارياندَينَيت خـــواردن بؤ مرؤظ
طؤشتي كة سوور طؤشتي وةك: جؤرَيكن
دةطرَيتةوة، وبزن مةِر و طامَيش و مانطا
مراوي و قاز طؤشتي كة ثةلةوةر طؤشتي
طؤشـــتي دةطرَيتةوة، مريشـــك و قةل و
كة كَيوييةكاني ة

َ
ئاذةل طؤشتي و ماســـي

و بزني بؤ خواردن وةك ئاســـك شـــياون
هتد. ... و كَيوي

مرؤظةوة لةاليةن طؤشـــت خواردني
بؤن و اليةنانة تام لةو يةكَيك اليةنة فرة
طؤشتة ِراكَيشةرانةي سةرنج ِرةنطَيكي و
بةهاي خؤراكي َيني

َ
بل دةتوانني هةروةها

اليةنانة، لـــةو يةكَيكي ديكةية طؤشـــت
خؤراكي بةهايةكي طؤشت ئاشكراية وةك
توخمي ذمارةيةكي زؤر هةية كة بـــةرزي
دةطؤِرَيت تووخمةكان جؤري بِرو و تياداية
ةكة

َ
تةمةن و ِرةطةزي ئاذةل جؤر و بةثَيي

و خؤراكي بةِرَيوةبردن اليةنـــي تةنانةت

لةســـةر هةية كاريطةري ةكـــةش
َ
ئاذةل

و بِري جؤر و طؤشـــتةكة خؤراكي بةهاي
دا

َ
ئاذةل لةهةمان لةتوخمـــةكان هةريةكة

ماســـولكةكة، جؤري بةثَيي دةطؤِرَيـــت
ةمةندة

َ
دةول طؤشـــت َيني

َ
بل دةتوانـــني

كة لةتوخمةكان زؤر ذمارةيةكي بةبووني
و ظيتامني و وزة و ضـــةوري و لةثرؤتني

ثَيكهاتووة. كانزاكان
تياية ئةمينييانةي ترشة ئةو زؤرينةي
ليوسني وةك مرؤظ لةشي بؤ طرنطن كة

لةطؤشتدا  ماوة هؤرمؤنى كاريطةري
سةليم*  هؤزان جةليل
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و هيســـييرتين و ئازؤليوســـني و و ظالني
ميسيونني...

وةك كانزاييةكانـــي توخمـــة  و 
ئاسن و سؤديؤم و ثؤتاسيؤم و كاليسيؤم
و ئةلةمنيؤم... و مس و و مةطنيســـيؤم
ةي

َ
كؤمةل بةتايبةتـــي ظيتامينةكانيـــش
.B1, B2, B3, B12 وةك B ظيتامني

توخمانةي لـــةو بوونـــي هةريـــةك 
سوودي مرؤظدا لةلةشي كرد بؤ ئاماذةمان
زؤرجار لةلةشـــدا و كةمي خؤي هةيـــة
ثرؤفيســـؤر هةية، خراثـــي كاريطـــةري
ثزيشـــكي لةكؤلَيذي  شـــينج  هوجـــني 
كة كردةوة ِرووني كؤنط هؤنط زانكـــؤي

 
َ

زيندةثال كرداري B12 يارمةتي ظيتامني
دةدات لةلةشـــدا ئةطةر لةشـــي مرؤظ
دةبَيتةهؤي بَيـــت كةم ئـــةم ظيتامينةي
سيســـتني ئاســـتي بةرزبوونـــةوةي 
كـــة لةزؤربـــةي ثرؤتينةكان لةلةشـــدا
ديواري بةرزبوونةوةيـــةش بـــةم هةية 
خوَين لةماســـولكةكان هةندَيك ناوةوةي
دةبَيتةهؤي تَيكدةشـــكَينَيت هةروةهـــا
و ِرَيذةي دةمـــارةكان ضَيوة هةوكردني
مرؤظـــي لةلةشـــي ئاســـايي سيســـتني

ئةم  م
َ
بةال بةشـــة، 12 مايكرؤ ئاســـاييدا

بةش  45 مايكرؤ بؤ زياددةكات ِرَيذةيـــة
خواردني طؤشـــتييان لةو مرؤظانةي كة
ئةو بؤ نموونةيةكـــة ئةمة زؤر كةمـــة،
ديكةش كةمي هةريةك لةواني توخمانة،
هةموومان كؤكني هةيـــة، زياني خـــؤي
تةندروســـترتة ِرووةكي خواردنـــي كة 
ئةوةش طرنطة م

َ
بةال طؤشت، لةخواردني

طؤشت ثَيويستة. كة خواردني بزانني
بتوانَيت بةبةردةوام بؤئةوةي مرؤظ
و وةربطرَيت طؤشـــت لةخواردني ضَيـــذ
و بةلةشـــي بطةيةنَيت باش ســـوودَيكي
بةلةش زيانطةيانـــدن هـــؤكاري نةبَيتة
هةبَيت. خؤراكيمان ِرؤشنبريي ثَيويستة
خراثي و باشـــي كات بؤ زؤرينـــةي
ثَيويستة ئةوة تةنيا دةزانني وا طؤشـــت
طؤشـــتةي ئةو ثَيويســـتة ةكة

َ
كة ئاذةل

                                                          
(٣) كاري

َ
هَيل                 

                                                          
    خشتةى ذمارة (١)

                                                          
(٢) ذمارة                 خشتةى

دا بؤ سةد طرام طؤشت
َ
ئاذةل طؤشتى لةهةندَيك توخمةكان بِرى     

خشتةى ذمارة(٣)
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بةكرتيا كـــة بطريَيـــت
َ
هةل بةشـــَيوةيةك

خراث هـــؤكاري نةبنة زيانبةخشـــةكان
بةهاي خؤراكي لةسةر و كاريطةري بووني
زيان لةئةنجامـــدا و نةبَيت طؤشـــتةكة
ئةم ِراســـتة بطةيةنَيت، بةتةندروســـتي
بكرَيت، ِرةضاوي ثَيويستة و طرنطة ة

َ
خال

طرنطرت ئةوةية ثَيويســـتة لةوةش م
َ
بةال

طةكان
َ
لةكَيل كـــة نةي

َ
ئاذةال ئـــةو بزانني

بةكارهَيناني بةمةبةستي دةكرَين بةخَيو
ضؤن مرؤظ خؤراكـــي بؤ بةرهةمـــةكان
لةاليةني دةكرَيـــت

َ
لةطـــةل ةيان

َ
مامةل

ضونكة خؤراكةوة، جؤري و بةِرَيوةبردن
لةسةر هةية  كاريطةريان لةمانة هةريةك 
ســـةر ئةمةش كاردةكاتة و ةكـــة

َ
ئاذةل

دواي طؤشـــتةكانييان واتة طؤشتةكةيي
وةك بةكارهَيناني ةكة و

َ
ئاذةل سةربِريني

لةاليـــةن مرؤظةوة خؤراك ســـةرضاوةي
تةندروستي. لةسةر دةبَيت كاريطةري

بةمةبةستي
َ

بةئاذةل خؤراك ثَيداني
طؤشـــت وةك بةرهةمةكانَيتي زيادبووني
هةندَيك هةندَيجار م

َ
بةال و هَيلكة، شري و

طةشـــةي زيادبووني بؤ بةكاردَيت ماددة
دةوترَيـــت هؤرمؤنةكان  ثَيـــي

َ
ئـــاذةل

ئةمانـــة كيمياييـــدا كـــة لةثَيكهاتـــةي
ثَيثتيد، طليكؤثرؤتينةكان، دةطرَيتةوة:
و ضـــةوري ترشـــة ئيســـتريؤنةكان،
هؤرمؤنةكان كردني دابةش ئةمينةكان،
ميكانيزمي و كيمياوي ثَيكهاتةي بةثَيي
هؤرمؤنانةي ئـــةو دةبَيت، كاركردنـــي
بؤ دروست دةبَيت دا

َ
لةشـــي ئاذةل لةناو

ة،
َ
ئةنجامدانيفةرمانةكانيناولةشيئاذةل

بؤ ئامادةكراوةكان هؤرمؤنة هةندَيجار و
ضارةسةر، بةمةبةستي بةكاردَيت

َ
ئاذةل

بؤ ئامادةكراوانة هؤرمؤنـــة م ئـــةم
َ
بةال

وةك بةكاردَيت ييةكان
َ
ة كشـــتوكال

َ
ئاذةل

هَيناني بةدةســـت بؤ طةشـــة هاندةري
لةِرَيي زيادبووني ئةمةش قازانجَيكي زياتر

ييةكان.
َ
ئاذةل بةرهةمة

لةهةموو ئامادةكـــراوةكان هؤرمؤنة
سَي ئَيستادا و لةكاتي هةن جيهان تاني

َ
وال

لةهؤرمؤنة ســـةرةكي ةي
َ
كؤمةل

هةن: ئامادةكراوةكان
كة توخمييـــةكان هؤرمؤنـــة
لةمرؤظ سروشتي بةشَيوةيةكي
ئيسرتاديؤل، هةية وةك دا

َ
ئاذةل و

تَيستريؤن. ثرؤجسرتؤن،
ضاالكي كة هةيـــة ئاوَيتةش
Trenbo-) وةك ســـتريؤئيدية
lon acetate Zeranol, Me-

.lenjestrolacetat (MGA
لةهؤرمؤن ديكة َيكـــي

َ
كؤمةل

مةترســـي بةكارهَيناني كة هةية
 Diethylstibostrol) وةك زؤرة

.(DES
بةوةرطري ئـــــاوَيتانةي ئةو
بةهؤرمؤني سةر و دادةنرَيت بَيتا

ئةدرينالينن.
طةشة هؤرمؤنةكاني

سةر دةخةينة تيشك  لَيرةدا
ضونكة ِرووةكييةكان، ستريؤيدة
لةسةر مةترسيدارة و وة

َ
زياتر بال

طشتي. تةندروستي
بةمةبةستي هؤرمؤنانةي ئةو
ـــدا

َ
لةئاذةل بةكاردَيـــت  طةشـــة 

طوَيرةكة لةسةر كاريطةرييةكاني
و جوانةطا يان خةســـاو و ثارَيني
بةراز و و مـــةِر و نوَينطَين طـــا و

دةركةوتووة. ثةلةوةر
ِرووةكييـــةكان ســـيرتويدة
بةمةبةســـتي بةكاردةهَينرَيـــت
بــــــةشـــَيوةيةكي و طةشـــة
ةوكردنـــي

َ
قةل بـــؤ ســـةرةكي 

(زيادبووني بةكاردَيـــت
َ

ئـــاذةل
بةتايبةتي ماســـولكة) طةشـــةي
هؤرمؤنةكاني نـــةي

َ
ئاذةال لـــةو

كةم بةِرَيذةيةكـــي توخمييـــان
هةيـــة خؤيانـــدا  لةجةســـتةي
و ئـــةو خةســـَينراو وةك طـــاي
نةطةيشـــتوونةتة طوَيرةكانـــةي
ثَيطةيشـــتني توخمي، لةجيهاندا

                                                          
(١) كاري

َ
هَيل                 

                                                          
(٢) كاري

َ
هَيل                 

                                                          
(٣) كاري

َ
هَيل                 

                                                          
(٤) كاري

َ
هَيل                 
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بكرَيت ئةطةر بـــةراورد كـــةم دةكاتةوة
ندن.

َ
كوال بةبَي مريشكةكة بةطؤشتي

ئامـــاذة توَيذينـــةوةكان زؤرينـــةي
نيا

َ
دل كة طؤشـــتانةي ئةو بةوةي دةدةن

تيايدا كة هؤرمؤنةكاني بِري لةوةي نني
سوور طؤشـــتي بةتايبةتي ضةندة ماون
ماسي طؤشـــتي و مريشـــك و طؤشـــتي
هةموو كة هـــاوردة دةكرَيت بؤئـــةوةي
بِري ئاسان بةِرَيطةيةكي بتوانَيت كةسَيك
تا بكاتةوة كةم لةطؤشـــتدا هؤرمؤنةكان
تةندروســـتي لةســـةر خراثي كاريطةري
كةمبَيتةوة،دةتوانرَيتبةشَيوةيةكيباش
برذاو بةشَيوةي ئةوةي لةبري َينرَيت

َ
بكول

خواردن.مةترسييةكاني بؤ بكرَيت ئامادة
بِرَيكي نائاســـايي ئـــةو طؤشـــتانةي كة
خـــؤراك تيايـــة وةك لةهؤرمؤنةكانـــي
مرؤظ تةندروســـتي لةســـةر بةكاردَيت
نائاســـايي لةهؤرمؤنةكاني بِري ِرَيذةيان
كات دةطةِرَيتةوة لةطؤشتدا زؤربةي ماوة
بةمةبةستي هؤرمؤنةكان بةكارهَيناني بؤ
بِرةي ئةو و ـــدا

َ
لةئاذةل زياتر طةشـــةي

و بِري بةكاردَيت
َ

ئاذةل طةشـــةي كة بؤ
بةثَيي ئاســـايي بِري ضةندة؟ ئاســـايي
ئاماذةم بؤيـــة جياوازة ســـةرضاوةكان
ئةم مةترســـييةكاني م

َ
بةال ثَينـــةداوة،

دةمَيننةوة لةطؤشـــتدا كـــة هؤرمؤنانة
بؤ كة هؤرمؤنانةي ئـــةو بةجؤري بةندة
بِرةكةش، و بةكاردَيت

َ
ئاذةل طةشـــةي

مرؤظ تةندروستي لةسةر مةترسييةكاني
مةترســـييةكان دةبَيت، ناِراســـتةوخؤ
ئامادة طؤشـــتانة ئةو كاتَيك طةورةترن
بؤئةوةي

َ
خواردني منـــدال بؤ دةكرَيـــت

بكرَيتةوة كةم مةترسييةكاني كاريطةري
بزانرَيت نيابـــوون

َ
دل ماوةي ثَيويســـتة

هؤرمؤنةكان بةكارهَيناني مَيـــذووي واتة
كاتي و دا

َ
لةئاذةل بؤ مةبةســـتي طةشـــة

ةكة.
َ
ئاذةل سةربِريني

دَلنيابوون ماوةي
تةندروستي ِرَيكخراوي لةثَيشنيارَيكي
ئةو نابَيت دةدات جيهاندا ئاماذة بـــةوة

بةكاردَيت
َ

ئاذةل كردني ـــةو
َ
قةل بؤ زياتر

بؤ و طؤشـــت بةرهةمهَيناني واتـــة بـــؤ
زؤرينةي و شـــري بةرهةمي زيادبوونـــي
زياتر كة دةدةن ئامـــاذة توَيذينةوةكان
لةكاتَيكدا بةكاردَيت طوَيرةكة طةشةي بؤ
زياتر ئةوروثييـــةكان تة

َ
وال لةزؤرينـــةي

ثَيكهاتةي دةضَيتـــة طوَيرةكة طؤشـــتي
ئامادة

َ
كة بؤ منـــدال ئـــةو خواردنانةي

دةكرَيت.
دةركــةوتـــووة لةتوَيذينةوةيةكـــدا
تووخمييان بؤ هؤرمؤني نـــةي

َ
ئاذةال ئةو

ِرَيذةي ةوكردنييان
َ
قةل لةكاتي بةكاردَيت

بةو  بةبةراورد دةكات 15% زياد طةشةيان
بؤ هؤرمؤنةيان ئةم ةوكراوانةي

َ
قةل ة

َ
ئاذةل

زيادبووني ئةم هؤكاري و بةكارنةهاتووة
بؤئةوة لةتوَيذينةوةكان لةيةكَيك طةشةية
زؤر بةشـــَيوةيةكي كة دةطةِرَينَيتـــةوة
دروست بؤ وةردةطرَيت لةئازؤت ســـوود
ئةندامةكاندا، ئةمة لةناو ثرؤتـــني بووني
دةركةوتووة لةتوَيذينةوةكاندا لةهةندَيك

 Trenbolon- ئاوَيتـــةي بةكارهَينانـــي 
دا 

َ
ئاذةل كردني ـــةو

َ
قةل لةكاتي  acetate

تَيكِرايي كةمبوونـــةوةي  دةبَيتةهـــؤي
بةبةراورد لةش ثرؤتيني تَيكشـــكاندني
بؤيـــة لةئةنجامدا ثرؤتني بةثَيكهاتنـــي
ثرؤتني بووني ةكة

َ
كةل زياتر دةبَيتةهؤي

لةلةشي ماســـوولكة لةســـةر شـــَيوةي
دا.

َ
ئاذةل

بةضةندةها هؤرمؤنةكان ثَيوانةكردني
ئةمـــةش بةندة دةدرَيت ِرَيطا ئةنجـــام

و   Bioassays بايؤلؤذي بةثَيوانةكردني
 immunologic بةرطـــري ثَيوانةكردني
تيشكي بةرطري ثَيوانةكردني و  assays
زؤر Riadioimmuno assays، ئـــةوةي
ئةنزيمي بةرطـــري ِرَيطاي باوة ئَيســـتا 

بؤ  EIA و ِرَيطـــاي ELISA بةكاردَيـــت
لةماددة كة هؤرمؤنةكاني ثَيوانةكردنـــي

دةمَيننةوة. خؤراكييةكاندا
دا

َ
ئاذةل لةلةشـــي كة هؤرمؤنةكاني

هةية شانةكانيشـــدا بِرَيك لةناو و هةيـــة

بِري دةركةوتـــووة و لةتوَيذنةوةيةكـــدا
شانةي لةهةندَيك لةهؤرمؤنةكان هةندَيك
جطةر و ئةندامي و ضةوري ماسولكة وةك
ئاســـايني بِري كة دياريكراوة و طورضيلة
Oestra- و   Oestrone وةك هؤرمؤنـــي
Proges- و Testosterone و diol- 17β

بِري  و ةكاندا
َ
لةئاذةل terone لةهةندَيـــك

شانةء لةهةندَيك  هؤرمؤنةكان ئاســـايى 
(1)دا لةخشتةى ذمارة دا 

َ
ئةندامي ئاذةل

ثَيكراوة. ئاماذةي
بةربوومةكاني و لةشري هؤرمؤنةكان
لةبارَيكدا و بةِرَيذةي ئاسايي هةية شريدا
دا

َ
لةئاذةل بةكارهَينرا هؤرمؤنةكان ئةطةر

لةئةنجامدا شـــري بةرهةمي بؤ زيادبووني
زياد لةشرييشـــدا ِرَيـــذةي هؤرمؤنةكان
(2) بـــِرى ذمـــارة لةخشـــتةى دةكات،
و ثِرؤجيســـرتؤن لةهؤرمؤنى  ئاســـايي
بةرهةمي هةندَيك و لةشـــري ئؤسرتؤجني
بِرَيكي كـــة ثَيـــدراوة شـــريدا ئاماذةي

تياداية. لةهؤرمؤنييان ئاسايي
لةسةر  ئةنجامدراوة توَيذينةوةيةك  
بؤ ي

َ
خؤمال و هاوردة مريشـــكي طؤشتي

لةهؤرمؤنةكان ذمارةيةك بِري دياريكردني
ندن

َ
كوال و كاريطةري مريشكدا لةطؤشتي

كةمكردنـــةوةي لةســـةر  برذانـــدن و 
هؤرمؤني ِرَيذةي لةطؤشتدا هؤرمؤنةكان
ثَيش لةمريشك لةهةريةك ثرؤجســـرتؤن
دواي برذاندن و ندن

َ
ثاش كوال و ندن

َ
كوال

بِري دةركـــةوت لةئةنجامـــدا دياريكـــرا
لةطؤشـــت دةمَيننةوة كة هؤرمؤنةكاني
لةبِرةكانييان زياترة  برذاو  مريشـــكي و 
مريشكي لةطؤشتي ودا

َ
كوال لةمريشـــكي

لةطؤشتي وةك كةمرتة ويشـــدا
َ
كوال برذاو

(1) كاري
َ
هَيل ندندا.

َ
كوال لةثَيش مريشك

بِريهؤرمؤني دا (4 ،3 كاري(2،
َ
لةهَيل

و
َ

كؤرتيزؤل و و تيستؤستريؤن ئيستاديةل
لةئةنجامدا دياريكراوة مريشكدا لةطؤشتي
لةو هةريةكة بِري ندن

َ
كوال دةركةوتـــووة

و كةم دةكاتةوة هؤرمؤنة لةطؤشتدا سَي
هؤرمؤنانة لةو بِري هةريةكة  برذاندنيش
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بؤ هؤرمؤنييان كة ســـةر برِبَيت نة
َ
ئاذةال

زيادكردني بؤ ضارةسةر يان بةكارهاتووة
نةش بةكارنةيةت

َ
ئاذةال ئةو شريي و طةشة

بؤ هؤرمؤنييان كـــة شـــَيوة بةهةمـــان
هةفتة شـــةش بؤ ســـَي تا بةكارهاتووة
طرنطة بةكارهَينانـــي هؤرمؤنةكة، دواي
تَيكـــدا ياســـايةك هةبَيت

َ
وال لةهةمـــوو

جؤر و و بـــؤ ضؤنييةتـــي بةكارهَينـــان
و

َ
ئـــاذةل طةشـــةي بِري هؤرمؤنةكاني

ئةو واباشرتة بةطشتي و سنوورداركردني
بةشَيوةيةكي كة بخؤن خواردنانة جؤرة
كاريطةري واتة بةرهةم هاتوونةتة ئاسايي
لةسةر مةترســـيداريان هيض ماددةيةكي
ئاماذة لةســـةرضاوةكان هةندَيك نييـــة،
كة هؤرمؤنةكاني زؤري بـــةوةي دةدةن
ييةكاندا دةمَيننةوة

َ
ئاذةل لةبةروبوومـــة 

طةيشـــتن بةتةمةنـــي زوو دةبنةهـــؤي
قبوون

َ
بال واتة نةرزةبوون يان ثَيطةيشتن

لةسةرضاوةكانيشدا لةهةندَيك لةمرؤظدا،
هؤرمؤنانة ئةم زؤري كة دةدةن ئامـــاذة
بةهةندَيك تووشبوون ئةطةري دةبنةهؤي
تووشبوون ئةطةري و  شَيرثةنجة جؤري

دةكةن. زياد شةكرةش بةنةخؤشي
ثاشـــماوةى مانـــةوةى هةروةهـــا
دةبَيتةهؤى خواردنـــدا لة هؤرمؤنةكان
لة هؤرمؤنى هاوســـةنطى تَيكضوونـــى
لةئةنجامى ئةويـــش و  مرؤظدا لةشـــى
هؤرمؤنانة ئـــةو ئاســـتى بةرزبوونةوةى
هةبَيت كاريطةرى دةشـــَيت و لةخوَيندا
بةتايبةتي توخمييةكان سيفةتة لةسةر
هةية ئـــةوة ئةطةرى هةروةها لةذنـــدا.
بوون تووش لةســـةر كاريطةرى هةبَيت
تَيكضوونى وة شـــةكرةو بةنةخؤشـــى
كاتدا دةشَيت لةهةمان ِرذَينى دةرةقى،
بؤ دروســـت بَيت هؤكارَيكي يارمةتيدةر
و ثرؤستات و مةمك شَيرثةنجةى بوونى

ؤن.
َ
كؤل شَيرثةنجةى

ئاماذة ذينطـــةش بـــوارى زانايانى
ســـةرةتايى بةتوَيذينـــةوةى دةدةن 
ئـــةو ثاشـــماوةى لةســـةركاريطةرى

بؤسةر مانطادا لةثاشـــةِرؤي هؤرمؤنانة 
ِرووةكيةكاندا طة

َ
لةكَيل لةكاتَيكـــدا ذينطة

ئةطةرى ثةيـــني بةكاردةهَينرَيت و وةك
و هةبَيت ِرووةك لةسةر كاريطةرى هةية
بوونى ثيس بؤ بَيت هؤكارَيـــك هةروةها
و توخم ســـةر كاربكاتة ئاو و لةئةنجامدا

ماسى. زؤربووني تواناى

سةرضاوةكان
احمد خلف، قحطان احمـــد اِّـزين،
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قسم اِّـحلي. و اِّـستورد الدجاج َّـ لحوم
كلية الحياتية، والكيماء واالدوية الفسلجة
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زانكؤي -
َ

كشتوكال لةكؤلَيذي *مامؤستا
سلَيماني

 
سوتةمةني    دةبَيتة  قةوزةش

لةوة داهاتوودا ي
َ
سال ضوار لةماوةي

ببَيتة ســـووتةمةني قةوزة  كة دةضَيت
كـــة قةوزانـــةي ئـــةو فِرؤكـــةكان،
بةفِرؤكةخانةكان نزيـــك لةزؤنطاوةكاني
و توَيـــذةرةوةكان بةثَيـــي هـــةن، 
ئاســـماني طةشـــتي  كؤمثانياكانـــي
ضاوةِروانـــي فِرؤكةوانـــي ثيشةســـازي
ثشتي

َ
دةكات، بةثال داهاتوويةكي سةوز

ي
َ
هَيل وةك جيهان كؤمثانياكاني طـــةورة

ئريباس بةريتاني و كؤمثانياي ئاسماني
لةزانكؤي فِرؤكـــة. دروســـتكردني  بؤ 
ثِرؤذةيـــةك لةبةريتانيـــا ـــد

َ
طرانفيل

قةوزة زؤر بةبـــِري كة بةدةســـتةوةية
ئةو فِرؤكةكان، سوتةمةني بؤ دةطؤِرَيت
باشـــرتين قةوزة كة َين

َ
دةل توَيذةرةوانة

وزةي ســـةرضاوةكاني لةنَيو بذاردنة
َ
هةل

فِرؤكةكان، بؤ سوتةمةنيةك وةك زيندوو
دةكةنةوة كة بري لةوة ثســـثؤِرانة ئةو
بةرهةم لةو سووتةمةنية زؤر بةبِري ضؤن
داهاتوودا ي

َ
ســـال ضوار لةماوةي تا بَينن

و دةبَيت دةستدا لةبةر سووتةمةنية ئةو
بَيت. بةكارهَينان كي

َ
بةكةل

ئةوةيـــة قـــةوزة لةســـيفةتةكاني
نةشـــونوما و طةشـــة كة زؤر بةخَيرايي
باش لةطازي بِري ثَيدةطـــات، و دةكات
وةردةطرَيت كاربـــؤن  دووانؤكســـيدي
ثـــاك دةكاتةوة، طـــازة و هـــةوا لـــةو
بريتيية كَيشـــةكةي ثةنجاي لةســـةدا
بهَينرَيت بةكار دةتوانرَيـــت كة لةزةيت
بؤ زيندوو ســـووتةمةني لةدروستكردني
زةيتةي ئةو بةكارهَينانـــي فِرؤكةكان، 
ي

َ
قةوزةكان وةك سووتةمةني هةر لةسال

وزةي  وةزارةتي لةاليةن 1978 تا 1996
كـــراوة.          ثَيشـــنيار  ئةمةريكيـــةوة
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بدات ثةثوولةيـــةك لةبةرازيل ئايـــا
لةتةكساس طةردةلوولَيك ،

َ
بال لةشةقةي

دةكات؟ دروست
وتارة ئةو ناونيشاني ئةم ثرســـيارة
نؤرتؤن ئيـــدوارد بوو كـــة ئةمةريكـــي
و كةشناســـي لؤرنـــز زانـــاي ماتماتيك
بؤ تةكنؤلؤذيا لةثةيمانطاي ماساشوستش

ةي 
َ
كؤمةل 139 يةميني لةكؤبوونـــةوةي

زانســـتي ثَيشـــكةوتني بؤ ئةمةريكـــي
كرد. ثَيشكةشي 1972دا ي

َ
لةسال

كاتةدا لةو سةيرة ثرسيارة ئةم م
َ
بةال

لةدواييدا بووة كة بوو تةنيا ناونيشانَيك
بةضةمكةكاني و زانســـتي طةيةكـــي

َ
كَيل

بايؤلؤذي و بريكاري زانســـتي ســـنوري

مرؤظ تاطةيشـــتة تَيثةِراند و فيزيايـــي
بةضوار ثةيوةنديشـــي و ذينطةكـــةي و
ثةثوولةية كاريطةري  ئةوة دةورييةوة، 

.Butterfly Effect
سؤرثرايس و تاقيكردنةوة

ي
َ
لةســـال زســـتان وةرزي لةِرؤذَيكي

حةزي ناسرابوو بةوة كة لؤرنز 1961دا،
بوو، بريكاري و كةشناســـي لةزانســـتي
لةليســـتَيكي زانيارييةكانـــدا وردبينـــي
نموونةيةكـــي دةربـــارةي دةكـــردةوة
ثَيشبيني بوو، خؤي داهَيناني كة بريكاري
َيكةوة

َ
بةكؤمةل هـــةواي و كـــةش باري 

12 هاوكَيشـــةي  لـــة دةبةســـتةوة كة
Differential Equa- تـــةواوكاري

ئـــةو طؤِرانكارييانةي  tion ثَيكهاتبـــوو،
طةرما بةســـةر ثلةي كة دةردةخســـت
هةوادا بـــاو خَيرايي و شـــَي و ِرَيـــذةي
ضاالكييةدا ئـــةو لةضوارضَيوةي دَيـــن،
كةشناســـيدا باري لةبةدواداضووني كة 
كةم كاتةكة بؤئـــةوةي ئةنجامي دةدا،
طوَيزانةوةي داتاكان لةكاتـــي بكاتةوة،
كةرتَيكي ذمارةيي، بؤ كؤمثيوتةرَيكـــي
ثَيكهاتبوو ذمارة لةسَي كة خستةناوةوة
جياكردبؤوة ديكةي ذمارةكةي كة ســـَي
وةريبطرَيت بتوانَيت تا كؤمثيوتةرةكـــة
ئةنجامة لَيرةدا 506 لةجياتي 506127.
داي وةك هةورة بروسكةيةك لةناكاوةكة
ئةو ةكةبووني

َ
كةل

َ
لةطةل لؤرنز، لةسةري

ثةثوولةداية   ةكاني
َ

لةنَيوان بال زةوي هةسارةي
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لةتوَيذينةوةكةيدا لؤرنز كة مانطةدا ضةند
جياوازييةكة دةركةوت بؤي برديةسةر،
ة

َ
هَيل لَيهـــات تـــا واي  لةزيادبووندايـــة

لةو اليدا كـــة بةتةواوي ِروونكردنةوةيية
دةستيكةوت كة لةوةي وةك شـــيكاريية
بةتةواوي ذمارةكان خســـتةناوي لةكاتي
لةشةش كةرتةي ئةو جياكردنةوةي ثَيش
وايدةزاني لةسةرةتادا ثَيكهاتبوو، ذمارة
كؤمثيوتةرة تَيكضوونَيك تووشـــي كـــة 
ســـةرةتاييةكةي و ســـنوردار خَيرايـــي
ئةمِرؤ بةكؤمثيوتةري ئةطةر بَيتـــو بووة
كؤششـــَيكي ثاش م

َ
بكرَيت. بةال بةراورد

بـــؤ بَيووضـــان دانَيكـــي
َ
لةهةول و  زؤر 

بـــؤي ناتةواوييـــة، دؤزينـــةوةي ئـــةو
هيض ســـاغة دةركةوت كؤمثيوتةرةكةي
كاتةدا لـــةو تَيدانييـــة، ناتةواوييةكـــي
ةيةك

َ
هةل كـــة ضـــوو ئةوة هؤشـــي بؤ

خســـتنةناوي لةكـــرداري بدؤزَيتـــةوة
بخاتةسةر دةســـت تاتواني ذمارةكاندا،
كة دةركةوت بـــؤي بةتةواوي طرفتةكة
بةشـــَيك لةالبردني ئةنجاميداوة ئةوةي
نيية، طرنط وايدةزاني كـــة لةذمارةكان
1%ي بةِرَيذةي جياوازييةكـــةي ضونكة
لةناوةِرؤكةكةوة بنةِرةتييةكانة، ذمارة
شـــيكارييةكةي لةئةنجامةكانـــي كاري 

كردووة.
بةلؤرنزةوة ي

َ
تاقيكردنةوةية ثال ئةم

كردني ثَيشـــبيني كة بةوةبَينَيت نا بِروا
لةمـــاوةي دوو يان هةوا و باري كـــةش
بؤية ة،

َ
خةيال تةنيا زياتردا هةفتة ســـَي

زانايانةدا لةو زؤر
َ

لةطةل لةدذايةتي خؤي
ئةو هةية بـــةوة بِروايان كـــة بينييةوة
بارة دووضاري كة بضووكانةي تَيكضوونة
دةبنةوة سيستمَيك هةر بنةِرةتييةكاني

ناكةن. كؤتاييةكةي لةبارة كار
ئةنجامةكانـــي لؤرنـــز لةمـــةوة 
1936ي ي

َ
ســـال تاقيكردنةوةكـــةي

زانســـتةكان ئةكاديمياي بؤ لةنامةيةكدا
ِرايطةياند تيايدا كردةوة، و

َ
بال لةنيويؤرك

هةوا و كةش لةِروانطةكانـــي كـــة يةكَيك
بةيةكداداني

َ
كة يةك بال كردووة تَيبيني

هةوا و كةش ِرووخساري لةوانةية نةورةس
توَيذينةوةية ئةو بطؤِرَيت. هةتايـــة هةتا
دادةنرَيـــت هونةريـــي بةناوازةيةكـــي
ثَيشـــكةش ِروونبوونةوةي بـــؤ بـــواري
ثَيشبيني طراني ئاكامةكةي كة كردنةكة،
ج. هةواية بةثَيي و كـــةش باري كردني
سانتا لةثةيمانطاي مامؤستا فارمةر دوين

مةكسيكؤ. لةنيو
لةتوَيذينةوةكاني بةثارَيزطاريكـــردن
ناوةِرؤكيئةوبريؤكةيةي لةسةر ثَيشووي،
ناوةندييةكان هؤكارة لةتواناي باس كة
و خوولي سيستمَيكي لةطؤِريني دةكات
هةِرةمةكي، شَيواز سيستمَيكي بؤ ئاسايي
لةهاوِرَيكاني يةكَيـــك لؤرنـــز بةقســـةي
وةك بةثةثوولة طؤِري نةورةســـي كرد و

تر. ِرؤمانسي و باشرت نموونةيةكي
ضيية ثةثوولـــة كاريطـــةري ئايـــا 
فيزيا و مامؤســـتاي ئارت كة ئيـــدوارد
مرييالند لةزانكؤي كارةبايي ئةندازياري
واقيعيرتي باســـي لَيكـــرد، وَينةيةكـــي

هةِرةمةكييةكانة؟ نموونة
هةية كاريطةري ثةثوولة

وةك ثةثوولـــة كاريطـــةري زاراوةي
بريؤكـــةي ســـادةكراوي  زاراوةيةكـــي
دةكرَيت، ؤزتر سةير

َ
تةكنؤلؤذيايةكي ئال

ثاشكؤيةتيةكي دةربارةي بريؤكةية ئةم
ثَيي كة بنضينةييـــة  ةتَيكـــي

َ
وردي حال

Choos theo- شَيواوي تيؤري َين
َ
ةل

د

دةبةستَيت،  ضةمك بةدوو ry كة ثشـــت
سيســـتمةكة لةرينـــةوةي يةكةمييـــان
بارة ِرووةو ثَيضةوانـــة بةئاِراســـتةيةكي
ثاشكؤيةتيية دووةميان بنضينةييةكةي،
بةناوبانطرتين بارةية. لؤرنز ئةم وردةكةي
تَيؤرة، بـــةم ِرةواجي دا كة كةس بـــوو
بينييان شؤِرشـــي ســـَييةم وةك زانايان
دةركةوت بيســـتةمدا كـــة لةســـةدةي
بِر تيـــؤري و ِرَيذةيـــي ثـــاش تيـــؤري

لةثةيمانطاي ئيمانيؤل قسةكاني بةثَيي
يةكةم لؤرنز لةِراســـتيدا ماساشوستس،
زانســـتي بةوردبينَيكي كة كـــةس نةبوو
فيزيا زاناي شـــَيواوي، تيؤري ِروانييـــة
هنـــري بوانكاري فةِرةنســـي و بريكاري
نؤزدةيةمدا ســـةدةي لةكؤتاييةكانـــي
شكؤدار ثووختةكراوَيكي ضةند طةيشتة
سيستمةكاني لةياساي و ســـةرثَيضيكةر
كردن، كَيش و ة

َ
جوول دةربارةي نيوتندا

كراوانة كةس نةبوو ثووختـــة ئةم م
َ
بةال

نيوةي بةدرَيذايـــي لَيبطرَيـــت طوَييـــان
ئةو كاتةي تا بيستةم ســـةدةي يةكةمي
تيؤرةكة لؤرنز تيشـــكي خستنةســـةر.
بةسةر كة الدانة ساكارانةي َيت: ئةو

َ
دةل

ديناميكي سيســـتمَيكي بنضينةيي باري
دةتوانن بؤماوةيةكي دياريكـــراودا دَيت،
مةزنـــةكان طؤِرانكارييـــة دوورودرَيـــذ
سيســـتمةدا ئةو ِرةوشـــتي لةِرَيبـــازي
ةتدا

َ
حال لةزؤر الدانانة ئةم بدةن. ئةنجام

ئةوانةدا و تةمومذاوييـــةكان لةشـــَيوة
طرانة ِروونكردنةوةيان دةردةكةون كـــة
لةبةرئةوة سيســـتمةكةدا، لةِرةوشـــتي
ـــدةدةن لةِرَيـــي نموونة

َ
هةول زانـــاكان

بكةنةوة، نزيكي ســـاكارةكانةوة زيندوو
تؤثَيكي طؤِرينـــي باري لةو نموونانةش
كة بـــةرزةوة، طردَيكي بضووك لةســـةر
ثاش كةوتنةخـــوارةوةي دةبَيتةهـــؤي
دةكات، بةخلؤربوونةوة دةست ئةوةي
بنـــدا بمَينَيتةوة كة لةيةك وةك ئةوةي
سةرلوتكةي جياوازي  ي

َ
دؤل لةذمارةيةك 

بطةِرَيينةوة ئةطةر هاتـــووة، طردةكةوة
شَيواوي تيؤري و ثةثوولةكة نموونةي بؤ
اليةنطراني بكةين، جَيبةجَي بةســـةردا
ي

َ
بال كة دوو وا لَيكيدةدةنةوة تيؤرةكـــة

زؤر طؤِرانكاريية دةبنةهـــؤي ثةثوولةكة
ضواردةورةكـــةدا، لةهـــةواي وردةكان
و ئاِراســـتةكةي بـــاو خَيرايـــي وةك 
كة ديكة، هةواييةكاني و كةش ضاالكيية
ئاِراســـتةي طؤِريني دةبنةهؤي لةئاكامدا
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يان ثَيشخســـتن يـــان طةردةلوولَيـــك،
لةوانةشـــة يان ِروودانـــي، دواخســـتني
لةناوضةيةكي بكات لةِروودانيـــدا ِرَيطري
طشت ئةوانة م

َ
بةال دياريكراودا، جوطراَّـ

ِروودةدةن؟ ضؤن
ةكانـــي ثةثوولـــة

َ
بال بةيةكدادانـــي

بةســـةر ســـادة  طؤِرانَيكي بةيةكـــرتدا
و كةش سيســـتمي بـــاري بنضينةيـــي
ِرووداوي كـــة زنجريةيةك دَينَيت، هةوادا
طؤِرانَيكي دةبنةهؤي و لَيدةكةوَيتـــةوة
و كةش دياردة ـــةي

َ
لةكؤمةل بةرفراوان 

هةندَيك لةوانةية لَيـــرةدا هةواييةكاندا،
تواناي دةربارةي بكةن َكةس ثرســـيار
لةطةل طةردةلوولدا،  لةِرووداني ثةثوولة 
ةي

َ
لةجوول كـــة ؤزيية مةزنانةي

َ
ئـــةو ئال

دةدةن
َ
هةول ئةندازياران كة ةكانيداية

َ
بال

بةرثاكردني لةثَينـــاوي لَيـــي تَيبطـــةن
ئةمةش فِريندا،... لةجيهاني شؤِرشـــَيك
هةية، ثاســـاوةكاني خؤي ثرســـيارَيكة
ضةندةها طةردةلوول ةوزةي

َ
جوول ضونكة

ةكاني
َ
بال ـــةوزةي

َ
جوول جـــار ئةوةندةي

ثةثوولةية.
بَيتو ئةطـــةر ِراســـتة ئةم قســـةية
طةردةلول كـــة بطرين لةبةرضاو ئـــةوة
لةخؤوة سةرةكي بةشَيوةيةكي وزةكةي
ثةثوولة وزةي لةكاتَيكدا وةردةطرَيـــت،
كاردةكاتة هةِرةمةكـــي بةشـــَيوةيةكي
لةباري بضووك وردةكاريي هةندَيك ســـةر
طشـــتطريكردني م

َ
بـــةال ئاووهـــةوادا،

ئةم تَيطةيشـــتني يارمةتي نموونةكـــة
ثَيشبينيكردني دةدات، بنضينةيية ة

َ
خال

بؤماوةيةكي سيستمَيكي طةورة ِرةوشتي
بةهؤي ة

َ
مةحال لةواقيعـــدا دوورودرَيـــذ،

كاري كة زؤرانةي بضووكـــة ئةو هؤكارة
و كةش لةسيســـتمي تَيدةكـــةن- وةك
ِرةوشتي كردني

َ
هةوادا- بةمةش كؤنرتؤل

ئةو سيستمةكة ثَيويستي بةزانيني طشت
كة طةورانةية و بضووك جياوازة هؤكارة
بةتةواوةتي لَيرةدا ثَيوةي، ثةيوةســـتن

ثَيشبيني ِراستةقينةكة لةكرداري طرفتة
ثَيدا. ئاماذةي لؤرنز كة كردنداية

م
َ
بةال ِرةهادا، تيؤري لةبـــواري ئةمة

ذياني بةجومطةكاني ضةمكة ئةم لكاندني
ضريؤكَيكي ئةوة ذينطةكةيةوة، و مرؤظ

ديكةية.
ئامـــاذة ثَيويســـتة ثَيـــش ئـــةوة
بدةين دوور بؤ مرؤظ ِرؤيشتني

َ
بةخةيال

كاريطةري لةطفتوطؤكـــردن دةربـــارةي
لةضوارضَيوةي ضةسثاندني ثَيش ثةثوولة
ئةمةش بةماوةيةكيزؤر، تيؤريشَيواويدا
ئةنجامةكاني دةربـــارةي كورتةيةكـــة

مرؤظايةتي. بريوهؤشي
مرؤظدا لةخةياَلي كاريطةر يةكةم

باســـي لةمةوثَيش مرؤظ ـــي
َ
خةيال

ِرةوشتي بضووكةكاني لةئةطةرييشَيواوية
شَيواوي تيؤري كرد، طةورةكاندا سيستمة
زانستيية ة

َ
خةيال لةضوارضَيوةي زانستي

كارة ئةدةبييةكاني بؤ نموونة زؤرةكاندا،
1890 و  ي

َ
ســـال هادامارد لةجاك هةريةك

،1906 ي
َ
دوهيم ســـال ثاش ئةويش بيار

براديؤري راي ضريؤكةكـــةي هةروةهـــا
تيايدا نوسةر كة (دةنطي هةورةبروسكة)
زةمةندا طةشتكردن دةكات بةناو هيواي
ئةنجام طؤِرانكارييةك ضةند تا ِرابردوو بؤ
لةِرووداوةكاني كار بتوانـــن بـــدات كـــة
مَيذووييـــةكان ِرووداوة و ئاينـــدة
ضريؤكةكة بكةن، بةشَيوةيةكي طشـــتي
ثةثوولةيةك بـــاس لةكاريطةري مردنـــي
ديناسؤرةكاندا لةســـةردةمي كة دةكات
لةدواييدا كة ِرووداوانةي ئةو لةسةر ذياوة
بةزماني وتني وشـــةكان وةك ِروودةدةن
بارودؤخة ِرَيِرةوي طؤِرانـــي و ئينطليزي

 1952 ي
َ
لةسال ئةوةش سياســـييةكان،

و دةركةوتني ئاشكرابوون م ثاش
َ
بةال دا،

زياتري تيشـــكي ســـينةما تيؤرةكـــة،
فيلمَيكةوة ضةنـــد لةِرَيـــي خستةســـةر

 Sliding خليسكاوةكان دةرطا لةوانةش
هاوِرَيك  ضريؤكي لةدوو وَينةي كة doors

لةكاتَيكدا ذنةي ئةو ذياني دةربارةي طرت
لةندةنـــي شـــةمةندةفةرَيكي فريـــاي 
و لةطةردوونةكاندا، لةيةكَيـــك بكةوَيـــت
هَينا، شكســـتي ديكةدا لةطةردوونَيكي
كاريطةريي وَيناي بةتةواوةتي فيلمة ئةم
ِرةوتي بةسةر ســـاكارةي ِرووداوة ئةم 
لةرةلةر فيلمي بَيجطة لةمة كرد، ذيانيدا

باس  كة ي 2000 دا
َ
Frequency لةســـال

توانييان بةهؤي دةكات كوِرَيك لةباوك و
بِرؤن زةمةندا ِرادَيؤوة بةناو شةثؤلةكاني
طؤِريني بؤ َيكـــدا

َ
لةهةول بن و بةردةوام

فيلمي ثاشـــان باشـــرت، بةرةو ِرابردوو
كة   2005 ي

َ
ســـال ثةثوولة كاريطـــةري

دةكات كة خراثانة طؤِرانكاريية باس لةو
سَيبةرةكانييان و ِروودةدةن لةِرابردوودا
كةســـَيكدا، ئاينـــدةي دةدةن بةســـةر
جؤر جؤراو كةسة ئةو ذياني كة بةجؤرَيك
لةثةيوةندييةكي لةبةئةندامبووني دةبَيت
زيندانيكراو، كةســـَيكي بـــؤ برايانـــةدا
لةئةندامةكاني يةكَيـــك كة بؤ كةســـَيك
ياريكردني ضؤنييةتي بةثَيـــي بِرابَيتةوة

بةِرابردوويةوة..
درامـــا زنجـــرية لـــةو بَيجطـــة 
قةكاني

َ
لةئةل هةندَيك  كة ئةمةريكييانةي 

لةوانةش بريؤكةية ئـــةو كرد بؤ تةرخان
 Malcolm in the Middle, Scrubs,

.The Simpson’s
ثَيشوو، لةوةي ينةوةيةك

َ
لَيكؤل وةك

لةكاريطةريـــي ثةثوولة باس ثَيويســـتة
بكةين. مرؤظ ِرةوشتي لةسةر

ثتةو ثةيوةندييةكي
لةنَيوان ثتةو ثةيوةندييةكي زاناكان
مرؤظدا ِرةوشـــتي و ثةثوولة كاريطةريي
لةِرَيو شوَيني دةبينن، ِروونكردنةوةكاني
دةردةكةون كة ئـــةو تاقيكردنةوانـــةدا
ئةو ـــن، بةثَيي

َ
زال مرؤظدا ذياني بةســـةر

بةاليةوة دةيانبينَيت ِرؤذانـــة شـــتانةي
كة ضؤن بكات تَيبينـــي ئةوة نيية طران
كةســـَيكدا لةذياني الوةكي طؤِرانَيكـــي
ِرةوتي و ِرةوشـــت طؤِراني دةبَيتةهؤي 
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ثَيشبيني كة ئاِراستانةي ئةو بةرةو ذياني
ناكرَين.

ِرةوشـــتيية طؤِرانة ئـــةم زانـــاكان
و ِرووداو ئـــةو بـــؤ دةطةِرَيننـــةوة
مرؤظدا ناواخني ي

َ
لةئةقل يادةوةرييانةي

ةكةبوون،
َ
كةل ييةوة

َ
لةمندال و طرياون

َ
هةل

بوارَيكي شـــيكردنةوةية ئةم بؤئـــةوةي
زاناكان بدرَيتَي، بةرجةســـتةي واقيعي
وَيناي كة نموونةيةي ئةو ثةنادةبةنةبةر
دةكات هةرزةكارَيك خؤكوشتني ِرووداوي
لةقؤناغةكانـــي بةقؤناغَيـــك بَيئـــةوةي

خةمؤكيدا تَيثةِر بووبَيت.
لةدياريكردنـــي بؤيـــة كةســـوكاري
ســـوِر ســـةريان هؤكارانةدا نةرو

َ
ئةو ثال

وردةكاريية ئةو لةدواييدا تـــا دةمَينَيت،
هةرزةكارةكـــةدا لةذيانـــي بضووكانـــة
وةك ثَينةدابوو طوَييـــان كة دةدؤزنةوة

هؤكارَيك بؤ خؤكوشتن.
و لةسةخترتين تا دةردةضني لَيرةوة
ثةيوةستة كة بدةين دةرطا سةرةكيرتين
كردنـــي ضةمكي كاريطةريي بةجَيبةجَي
و ذينطةيي بارودؤخي لةســـةر ثةثوولة

مرؤظ. سروشتي
وَيرانكةر ضاالكييةكي

بةو ئاماذة ثَيويســـتة لةســـةرةتادا

بدةين وطؤِركةرة
َ
ئال ثَيشبةســـتنة تؤِري

ثةيوةندي كـــة ِرووخســـاري جؤرةهـــا
زةويدا دياري لةهةســـارةي سروشـــتي
لةناوضووني كاريطةريي هةروةها دةكات،
ديكةي شـــَيوةكاني بةســـةر ِرةطةزَيك
َين:

َ
دةل لةمبارةيـــةوة زانـــاكان ذياندا.

ضوارسةدء لةماوةي زةوي هةســـارةي
ِرابردوودا ثَينج ي

َ
ســـال مليؤن ســـى ونؤ

بةخؤوة بينيوة، كارةساتي لةناوضووني
نةهَيشـــتني بووةتةهؤي جارَيكدا لةهةر
لةوانةش ذيان، 50% -95% لةشَيوةكاني

ِروويدا. خؤيدا لةكاتي كارةساتةي ئةو
ئَيمـــة َيـــن:

َ
دةل هةروةهـــا ئـــةوان

لةناوضووني كارةســـاتي لةنَيو لةمِرؤدا
لةسةردةمي ئةوة ثَيش كة شةشةمداين
سةدءسى ثَيش كة ِروويدا دينةسؤرةكاندا

 لةناوضوون.
َ

سال مليؤن
كة لةوةداية مةترسييةكة لَيرةا م

َ
بةال

لةخَيرابووني دةستي مرؤظ ئةمجارةيان
ِرووداني كارةساتةكةدايةوخؤي دووضاري
هةر وةك دةبَيتةوة لةناوضوون مةترسي
ضوارضَيوةيةدا لةم ديكة.  بوونةوةرَيكي
لةزانكؤي ئيدواردويلسون بايؤلؤذي زاناي
كة دةكات ئـــةوة هارمـــزد ثَيشـــبيني
ئةمِرؤ ةتةي

َ
حال ئـــةم بووني بـــةردةوام

 
 

ِرووةكةكان  و
َ

ئـــاذةل ِرةطةزي نيـــوةي
بةهاتني لةناوضوون دةكاتةوة دووضاري
ثشـــت بةهؤي 2100. هةروةها ي

َ
ســـال

وطـــؤِري ِرةطةزةكان
َ
ئال بةيةكبةســـتني

يةكرتدا.
َ

لةطةل
حةوتييان لةوة بايؤلؤذي دة زاناي لة
هةِرةشة مةترســـيية ئةم كة دةترســـن
لةهةِرةشةكردني كة بكات مرؤظ لةبووني
طةرمـــي ثةنطخواردنـــةوةي ديـــاردةي
كة ِراثرســـييةك بةثَيـــي طةورةتـــرة، 
سروشتي ئةمةريكي مؤزةخانةي مَيذووي
ســـندوقي كة لةوةي بَيجطة ئةنجاميـــدا
ئاطادار سروشتي ثاراســـتني بؤ جيهاني
جؤرراوجؤربوون كـــة لةوة دةكاتـــةوة
كةمي ِرابـــردوودا بةتَيكِرايي لةجيهانـــدا
ماوةي كة دا بةوةش ئاماذةي كردووة،
جؤرانةي -1970 2007دا ئـــةو نَيـــوان
دةذيـــن بةِرَيـــذةي زةوي كـــة لةســـةر

ئةوانةي لةدةريادا  ثَينج و بيســـتء لةسةدا
هةشت و  بيســـتء لةســـةدا بةِرَيذةي دةذين
دةذين لةئاوة شريينةكاندا كة ئةوانةش

كةمييان  نـــؤ  لةسةدابيســـتء بةِرَيـــذةي
شارةزاكان ثَيشةوةوة لةوانةي كردووة.
و دةرمان خـــؤراك كـــة زؤربةي َين

َ
دةل

لةسروشـــتةوة لةبنةِرةتدا لةجيهانـــدا
مانةوةي جؤرةكان كةمبوونةوةي دَين،
دةكات، مةترسييةكاني تووشـــي مرؤظ
لةئاطادار نـــني

َ
دوودل ئـــةوان لَيـــرةدا

جؤراوجؤريي لةكةمبوونةوةي كردنـــةوة
مرؤظ كة مليؤنةها ماناي واية بايؤلؤذي
دةبنةوة ئـــةوة دووضاري لةئاينـــدةدا
بةبِري ئاو و كة يارمةتييةكاني خـــؤراك
ثةتاو تووشي دةردو نابن يان ثَيويســـت

نةخؤشيية كوشندةكان دةبنةوة.
ثرسياربكات لَيرةدا كةسَيك لةوانةية
ِراستييانة وكردنةوةي ئةو هةموو

َ
بال هؤي
ضيية؟

مليؤنةها كاتَيـــك هؤكةي ئاســـانة،
لةطؤِرانكاري بكـــةن بةشـــداري مرؤظ 
ذينطةييدا، سيستمي لةوردةكارييةكاني
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زؤربةي  نابةرثرســـة ســـوكةوتة
َ
ئةم هةل

طةورةو طؤِرانكاريية دةبَيتةهـــؤي كات 
لةهةندَيك سيستمة ئةو بؤ وَيرانكةرةكان

كاتدا.
كؤكن ئـــةوة لةســـةر شـــارةزايان
بةِروونبوونةوة مرؤيـــي  ضاالكـــي كـــة 
جياوازةكانييةوة،كاريطةرييةكيطةورةي
هةســـارةكةدا ذينطةيـــي لةسيســـتمي
كة ثَيدةدةن درَيذةي هةروةها كردووة،
بةتيؤري شَيواوي ضاالكيية ئةم لةوانةية
ئاستي لةســـةر ثةثوولة) و (كاريطةريي
كارة ةكةبووني

َ
كةل لةئاكامي ـــدا

َ
بةكؤمةل

زةويدا لةسةرانســـةري مرؤظ تاكانةيي
بليؤنةها خراثي) (كاري بة بَيت يةكسان
مرؤظ زيانةي ئـــةو ثَيكةوة. ثةثوولـــة
ي

َ
ئاذةل ذينطةيية  نيشـــتماني  لةزؤربةي

، زةوي لةســـةر داوة و ِرووةكييةكانـــي
و دةريا ئـــاوي كردني لةثيس ســـةرةتا

كيمياييةكان طؤِرانكارييـــة زةريـــاكان،
خـــاك و كةمبوونـــةوةي لةثَيكهاتـــةي
تَيكداني دةطاتة تا سةوزاييةكان ِرووبةرة
دةرضووني طازة بةهؤي هةوايـــي بةرطي
ئةنجامةكاني ثَيشينةي جياوازةكانةوة،
كارةساتَيكة لةسةر ئاستي جؤراوجؤريي
لةسةر بةرطريكارة يةكةم كة بايؤلؤذي،
هةسارةكةدذيكارةساتةسروشتييةكان،
بةناوبانط، ئريلةندي ثةتاتةي برســـَيتي

ئةوة. بؤ نموونةية باشرتين
بكوذ نيطايةكي

لؤرنز  2008 ئيدوارد ي
َ
لةسال دواجار

باوكي شـــَيواوي و تيؤري ســـةركردةي
لةتةمةني ثةثوولة كاريطةريي بؤ شةرعي
م

َ
بةال كرد، دوايي كؤضي يدا

َ
ســـال نةوةد

وةرطرتني لةكاتي ئةوة ثَيش َيك
َ
سال ضةند

زانستة بنضينةييةكان كيؤتؤ بؤ تي
َ
خةال

هةســـارةكان و زةوي بواري لةهـــةردوو

كة  ليذنةيةي ئـــةو 1991 دا، ي
َ
لةســـال

كة ِراطةياند ثَيي ثَيبةخشيبوو تةكةي
َ
خةال

تيؤرةكةية ضةمكةكاني دامةزرَينةري ئةو
و كةش ثَيشـــبينييةكاني لةتَيطةيشتني
دةستكةوتة ئةو خاوةني هةروةها هةوا،
شَيواوي) (تيؤري لةدؤزينةوةي بوَيرانةية
لةبوارَيكـــي زؤرةكـــةي و كاريطةرييـــة
ثياوةية ئةو زانســـتةكاندا، بةرفراوانـــي
طرنط طؤِرانكاري زؤرترين كة بووةهـــؤي
لةسةردةمي سروشت بؤ مرؤييدا لةتيؤري

نيوتنةوة. ئيسحاق
بوو م

َ
بةال طـــؤِرا، نيطاية ئةو ـــَي،

َ
بةل

بكوذ. بةنيطايةكي

عةبدولَال دَلنيا و:
سةرضاوة:

http//www.Scienceandworld.com



45 سةردةم 119زانستى

بةهاتني جيهاندا تانـــي
َ
وال لةهةندَيك

بةرزبوونـــةوةي ثلةي و وةرزي هاويـــن
دةردو طةلَيك لةذينطةدا بةردةوام طةرمي
دةبَيتةهؤي دةهَينَيتكة خؤيدا

َ
لةطةل

َ
َبةال

ئاذةل و مرؤظ بةتةندروستي طةياندن زيان
بؤ ثيسبووني هؤكارَيكيشـــة و هةروةها
كيشوةري تاني

َ
وال دانيشـــتوواني ذينطة،

نةخؤشييانةوة ئةو بةدةســـت ئةفةريقا
مةطةزةوة و مَيـــش لةِرَيي كة َينـــن

َ
دةنال

طةورة ضونكـــة زيانـــي ودةبَيتـــةوة،
َ
بال

ئةمةش دةطةيةنَيت، بةتةندروســـتييان

ئةفةريقا تاني
َ
ذينطـــةي وال لةبةرئـــةوةي

بؤ طةشةكردن طونجاوة و ذينطةيةكي لةبار
طواستنةوةي و مةطةز و مَيش زؤربووني و
مرؤظ لةشي بؤ نةخؤشييةكان مشةخؤري

 Trypanosomiasis . دةردةخةو
َ

ئاذةل و
بةهؤي كة نةخؤشـــييانةي لةو يةكَيكـــة
تووشبووةوة ي

َ
لةئاذةل لةمَيشةوة جؤرَيك

مرؤظ نة
َ
ســـاال بؤ مرؤظ و دةطوَيزرَيتةوة

تووشـــي كيشـــوةري ئةفةريقا تاني
َ
و وال

ثَيويست كةوا دةكات تةندروستي كَيشةي
ضةند كوردســـتانيش  تـــي

َ
هاوال دةكات 

نةخؤشـــي لةســـةر هةبَيت زانيارييةكي
دةردةخةو.

ضي دةطةيةنَيت؟ دةردةخةو
ثَيدةووترَيتدةردةخةو كيدا

َ
خةل لةناو

زانستييةكةي ناوة سةرضاوةكان  بةثَيي
Trypanosomiasis لةهةندَيك  لة بريتيية
ثَيـــي دةووترَيـــت ســـةرضاوةي ديكـــة

 Tsetse fly تسي تسي مَيشي نةخؤشـــي
بةهؤي نةخؤشييةكة لةبةرئةوةي ئةمةش
مرؤظ بؤ دةطوَيزرَيتةوة لةمَيشةوة جؤرَيك
تسي، تســـي مَيشـــي دةووترَيت كة ثَيي
دةردةخةو كة دةطةيةنَيت ئةوة ئةمةش
هاوبةشةكاني نَيوان يةكَيكة لةنةخؤشيية

.
َ

ئاذةل و مرؤظ
تاني كيشوةري

َ
لةوال زياتر دةردةخةو

مَيشي لةبةرئةوةي ئةمةش وة
َ
بال ئةفةريقا

بووني زياتر تانةدا
َ
لةو وال تســـي تســـي

نةخؤشييةكة هةندَيجار هةروةها و هةية
ئةمةريـــكادا باشـــووري و لةناوةِراســـت

تؤماركراوة.
تووشـــي ييةكان

َ
مال ة

َ
ئاذةل زؤربـــةي

مةِرو و مانطا لةوانة دةبن نةخؤشـــييةكة

دةردةخةو
فةرةيدون عةبدولستار* د.
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تووشـــي هةروةها بةراز و بزن و ئةســـث
دةبَيـــت. بةثَيي يةكَيك كَيويش ـــي

َ
ئاذةل

نايجرييا تـــي
َ
لةوال كة لةتوَيذينـــةوةكان

ئةنجامدرا دةركةوت كة ِرَيذةي تووشبوون
طةيشتؤتة خ

َ
لةِرةشةوال بةنةخؤشـــييةكة

لةبزندا %1. لةمةِردا 1,6% و 4,3% و
نةخؤشـــييةكة  طواســـتنةوةي  
ساغ بؤ يةكَيكي َيكي تووشبوةوة

َ
لةئاذةل

دةبَيت واتة تسييةوة تسي بةهؤي مَيشي
طوَيزةرةوةيةكي وةك مَيشانة جؤرة ئةم
لةطواســـتنةوةي هةية ييان

َ
ِرؤل بايؤلؤذي

بـــؤ لةناوضةيةكـــةوة نةخؤشـــييةكة
زياتر مَيشـــةكة و ديكـــة ناوضةيةكـــي
جَيطري و دةبنةوة و

َ
بـــال لةلةوةِرطاكانـــدا

بةضِري بوونييان ناوضةيةكدا لةض دةبن،
نةخؤشييةكة زياتر ناوضانةدا لةو هةبَيت

دةبَيت. بةردةوامي و ودةبَيتةوة
َ
بال

هةية ييان
َ
ِرؤل كة هةن هؤكار هةندَيك

وبوونةوةينةخؤشييةكة
َ
لةتووشبوون وبال

لةوانةش:
واتة خانةخـــوَي: يةكةم: هـــؤكاري
هةســـتييارة زؤر

َ
ئاذةل جؤري هةندَيـــك

بةرطري ديكةيان هةندَيكي و بةتووشبوون
و نةخؤشييةكة لةدذي هةية سروشتييان
Trypanotol- دةووترَيـــت بةمجؤرةيان

.eran Ce
شوَينانةي لةو ذينطة: هؤكاري دووةم:
زؤر تســـي بةذمارةيةكي تسي كة مَيشي
لةئةنجامدا وبوونةتةوة

َ
بال و هةية بوونييان

و دةكات تةشـــةنة زياتر نةخؤشـــييةكة
دةسَينَيت. ثةرة

و تووشـــبوون هـــؤكاري  ســـَييةم:
ســـةرضاوةكان بةثَيـــي جؤرةكانـــي:
لةجؤرةكاني هةندَيـــك كة دةركةوتـــووة
كـــــــــاريطـــةري و تووندوتيذتـــرة
ديكة وةك لةواني نةخؤشخةرانةي زياترة
بةجؤرَيكي َيك

َ
ئاذةل ئةطةر دةركةوتووة و

دووبارة هةية تووشـــبوو بؤي دياريكراو
نةخؤشييةكة هؤكاري ديكةي بةجؤرَيكي

تووشبَيتةوة.

نةخؤشييةكة هؤكاري
بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكاري دةردةخـــةو
دةووترَيت كةثَيي  خوَين مشـــةخؤرَيكي 
زؤر Trypanosoma كـــة تريثانؤســـؤما
لة جؤريان بريتني باوترين هةية و جؤري
Trypano- و   Trypanosoma Vivax

زؤربةي  تووشي soma Congolense كة
و طا بةتايبةتي دةبن ييـــةكان

َ
مال ة

َ
ئاذةل

لةسوِري ذياني بةشَيك مانطا. تريثانؤسؤما
كة مَيشـــي تســـي تسيية لةخانة ناوةند
ئةويشةوة بةهؤي هةر و بةســـةردةبات

ديكة. يةكَيكي بؤ دةطوَيزرَيتةوة
بةتريثانؤسؤما تووشـــبوون ثرؤسةي
تسييةوة تسي مَيشـــي طازطرتني لةِرَيي
دةست ســـاغةوة َيكي

َ
ئاذةل لةثَيســـتي 

مَيشـــةكةوة لةِرَيـــي ليكي و ثَيـــدةكات
و لةشـــييةوة دةضَيتـــة مشـــةخؤرةكة
يان بةشَيوةيةكي شـــلةي ليمفةوة لةِرَيي
و خوَينةوة ســـوِري دةطاتة ِراســـتةوخؤ
دةكات دةست مشـــةخؤرةكة لةئةنجامدا
دةكات زؤر زياد بةدابةشـــبوون ذمارةيان
لةِرَيي لةشـــدا بةهةموو دةبنةوة و

َ
و بـــال

زياتر مشةخؤرةكة سوِرانةوة. كؤئةندامي
ناوثؤشي كة هةية خانانة لةو ئارةزوويان
ثَييان و خوَينةكان دةكـــةن موولوولـــة

تيايدا  Endothelial Cells و دةووترَيـــت
دةطةنة و كؤدةبنـــةوة و جَيطري دةبـــن
و و مَيشـــك

َ
دل وةك ئةندامةكانـــي لةش

دةبنةهؤي لةئةنجامدا و ماســـوولكةكان
و شـــانةكان تَيكشـــكاندني و كةمخوَيني
لةشي بةرطري ئاستي دابةزيني هةروةها

تووشبوو. مرؤظي يان
َ

ئاذةل
لةمرؤظدا دةردةخةو نةخؤشي

لةو   Trypanosomaisis نةخؤشي
َيكيتووشبوةوة

َ
لةئاذةل نةخؤشييانةيةكة

طازطرتني بةهؤي مرؤظ بؤ دةطوَيزرَيتةوة
لةِرَيطةيةوة كة تســـييةوة تسي مَيشـــي
و مرؤظ لةشي دةطوَيزرَيتةوة هؤكارةكة
دةردةخةو مرؤظةكة تووشـــي لةئةنجامدا

دةكات.

لةمرؤظـــدا دةردةخـــةو هـــؤكاري 
 Trypanosoma دووجؤر بؤ دةطةِرَيتةوة
 Trypanosoma و brucei rhodesiense

.burcie gambiense
بةدةردةخةو مـــرؤظ تووشـــبووني
ئةو زياتر تسييةوة تســـي مَيشي بةهؤي
شوَينانة دةذين لةو كة كةسانة دةطرَيتةوة
وةك طووند و شـــارةكان لةناو كة دوورن
لةنيشانة ئةفةريقا. تاني

َ
وال دارستانةكاني

لةمرؤظدا: دةردةخةو سةرةكييةكاني
ثَيستي ئاوســـاني و ســـووربوونةوة
لةشـــي طةرمي ثلةي طازطرتوو، مرؤظـــي
سةرئَيشةيةكي تووشـــي دةبَيتةوة، بةرز
ليمفاوييةكاني طـــرَي دةبَيت، بـــةردةوام
ي

َ
ســـثل و جطـــةر لةشـــي دةئاوســـَيت،

زؤر بـــَي هَيزييةكي و طـــةورة دةبَيـــت
نةخؤش كات زؤر و دادةطرَيـــت نةخؤش
لةبةرئةمةشة هةر دةردةكةوَيت وو

َ
خةوال

دةردةخةو دةووترَيت بةنةخؤشـــييةكة
لةئةنجامـــي  .Sleeping Sickness
زؤر بةذمارةيةكي مشةخؤرةكة طةيشتني
Menin- هةوكردني و مَيشك بةخانةكاني

بةمردنـــي  geoen Cephlitis و زؤرجـــار
دَيت. كؤتايي نةخؤشةكة

ســـةرضاوةكان بةثَيي نيشـــانةكان
نيشانةيةكي دةردةخةو هيض نةخؤشـــي
ثَيي كةوابَيت نيية ئةوتؤي جياكةرةوةي
ديكة  نةخؤشييةكاني

َ
لةطةل بناسرَيتةوة

طشتني. نيشانةكان كو
َ
بةل

لةســةر نةخؤشــييةكة نيشــانةكاني 
لةسةر: بةندة تووشبوو ئاذةَلي

ي
َ
ئاذةل جؤري مشـــةخؤرةكة، جؤري

تووشـــبوو، ي
َ
ئاذةل تةمةني تووشـــبوو،

ئاستي و ةكان
َ
بةِرَيوةبردني ئاذةل ئاستي

تسي مَيشـــي بووني بةرطري لةشـــييان،
لةذينطةدا. تسي

دةركةوتني تا و تووشـــبوون ماوةي
تووشـــبوو ي

َ
ئاذةل لةســـةر نيشـــانةكان

ِرؤذ دةخايةنَيت بيست هةشت بؤ نزيكةي
بةبةرزبوونـــةوةي نـــــةخؤشـــييةكة و 
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ثَيدةكات دةســـت لةشـــي ثلةي طةرمي
دةبَيت بـــةردةوام درَيذ و بؤماوةيةكـــي
الواز هَيز و بَي تووشبوو ي

َ
هةروةها ئاذةل

و كةمخوَيني لةئةنجامـــي دةردةكةوَيت
كةم كَيشي بةرة بةرة و دةكةوَيت لةلةوةِر
قةبارةيان ليمفاوييةكانيشي طرَي دةكات،
ئاو ضاوي تووشبوو ي

َ
ئاذةل و دةبَيت طةورة

سكضوونيش تووشـــي هةندَيجار و دةكات
ناِرَيك ةكان

َ
ئاذةل مانطانةي سوِري دةبَيت.

بةردةخات ئاوس ي
َ
ئاذةل و دةبَيت ثَيك و
دةبَيت. طةورة

َ
سثل و

و دةست نيشانكردن ضارةسةر
نةخؤشييةكة كردني نيشـــان دةست
بةهؤي: مَيذووي دةطةيةنرَيـــت بةئةنجام
كلينيكييةكان، لةِرَيي نيشـــانة كَيشةكة،
نموونةيةك وةرطرتني بةهـــؤي تاقيطةوة
بةمةبةستي تووشـــبوو. ي

َ
ئاذةل لةخوَيني

نةخؤشييةكة كردني
َ

كؤنرتؤل و ضارةسةر
بكرَيت: نة

َ
خاال ئةم ِرةضاوي ثَيويستة

مةطةز و مَيـــش ضؤكردنـــي
َ
1. قةال

تســـي مَيشـــي بةتايبةتي بةبةردةوامي
تسي.

ئاســـتي بةبةرزكردنـــةوةي  .2َ
ئـــاذةل بةِرَيوةبردنـــي  و بةخَيوكـــردن
في

َ
ئال بةثَيداني طةكاندا

َ
كَيل و لةطوندةكان

هاوسةنطلةماددةخؤراكييةبنةِرةتييةكان
بةمةبةستيبةرزكردنةوةيئاستيبةرطري

نةخؤشييةكان. لةدذي لةشييان
وةك دةرمان هةندَيك بةكارهَيناني .3

 Diminazene acetate، Trypamidium
.(Suramin Naganol) و

سةرضاوةكان:
 Radostists, O. M, Gay, C, .1
 Blood, D, Hinche life, K.W. 2000
 Veterinary Medicine. 9th edi.w. B.

.Saunders
The Merck Veterinary Man- .2

.ual 8th edi. 1998
زانكؤي ظَيتَيرنـــةري ثزيشـــكي * كؤلَيذي

سلَيماني

نوَي هةسارةيةكي دؤزينةوةي
ِرَيطاي شريي مةجةرةي بؤ ِرووثَيوكردنيان لةميانةي ئةوروثيةكان زانا طةردوونيية
كة سةر بةئةستَيرةيةكة هةسارةية ئةو َين

َ
دةل وةك كة نوَييان دؤزييةوة هةسارةيةكي

دةكةوَيتة هةسارةكة كة دياريكرد ئةوةيان زاناكان ناوبراوداية. مةجةرةي لةدةرةوةي
نَيو دةكةونة َيك ئةســـتَيرةن

َ
كؤمةل كة هةيلةمي تةوذمي ثَيي دةووترَيت  ناوضةيةك كة

و طةردوون بؤ ثالنـــك ماكس لةثةيمانطاي سيشـــوان جؤني طرطنةوة، مةجةِرةيةكي
ئةو بدؤزرَيتةوة هةسارةيةك كة جارة يةكةم بؤ ئةوة وتي دؤزةرةوة تيمي سةرطةورةي
وةك لةمةوبةرةوة

َ
سال مليار نؤ شةش تا مةجةِرةكةمان لةثَيش نَيو هاتؤتة هةسارةية

هةسارةيان سةد ثَينج نزيكةي زاناكان ِرابردووةوة. ي
َ
سال ثانزة لةماوةي طةشتيارَيك،

كة دةرنةكةوتووة م ئةوة
َ
بةال دةسوِرَينةوة، ئةستَيرةكانياندا بةدةوري كة دؤزيوةتةوة

هةسارةكة كة ئةستَيرةيةي ئةو هاتبَيت. مةجةِرةكةمانةوة لةدةرةوةي لةوانة يةكَيك
هةسارةكةش hab13044b لَينراون.  ناوي hab 13044 و ناوي دةسوِرَيتةوة بةدةوريدا
َيك

َ
كؤمةل نَيو دةكةوَيتة و دوورة لةزةويةوة ِرووناكي ي

َ
سال هةزار دوو ئةو ئةســـتَيرةية

و
َ
بال وكراوةيساينسئكسثرةيسدا

َ
ينةوةيةشلةبال

َ
لَيكؤل بةناوي فؤرناكسئةو ئةستَيرة

كراوةتةوة.
طةِرايةوة ِرابردوو هاويني كة هايابوسا ذاثؤني فةزايي تةلةسكؤبي ديكةوة لةاليةكي
كة بَينَيت ئيتؤكاوا لةهةسارؤكةي باش نموونةيةكي توانيويةتي لةذاثؤن خؤي بنكةي
تةلةسكؤبةكة كة وردانةي طةردة ئةو دوورة. لةزةويةوة كيلؤمةتر مليؤن ســـَي ســـةد
ئةلكرتؤنيدا وردبيني لةذَير هةموويان طةرد زياترة ثَينجسةد و لةهةزار ذمارةيان هَيناوني
لةو نيية، نموونةيان لةسةر زةوي و جياوازن زؤر ئةوانة دةركةوتووة كة و دةثشكَينرَين
باسيكردووة، طةرديئاسنبةِروونيديارةوةكئاذانسيفةزاييذاثؤنيجاكسا طةردانةدا
مةبةست شوَيني طةيشتؤتة 2005 دا ئةيلولي لةثَينجي تةلةسكؤبةكة كة باسة شاياني
سوِراوةتةوة تا هةسارؤكةكةدا بةدةوري ئينجا و كيلؤمةتري مليار دوو ثاش طةشتَيكي

سةر هةسارؤكةكة. دابةزيوةتة ؤ
َ
هةل وةك دا

َ
سال لةنؤظةمبةري هةمان
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ســـةيرانةي هةرة شـــتة يةكَيك لةو
مايةي بةِراستي كة خؤي ناو سروشـــت
كة هَيزةيـــة و توانـــا ئـــةو تَيِرامانـــة،
هةية، لةدايكبوو تـــازة  َيكي

َ
مندال لةناو

بَيت لةدايـــك بةرلـــةوةي كة َيـــك
َ
مندال

بدات يارمةتي نييـــة، هيض ئةزموونَيكي
و بدؤزَيتةوة دةوروبـــةر لـــةوةي دنياي
بةو و خؤِرســـكانة تةنيا خؤي بثارَيزَيت،
دةِروات بةِرَيوة خـــؤي زطماكييةي توانا
دياريكراودا و تايبـــةت كـــة لةقؤناغـــي
و خوليا ثشت بةو وةدةردةكةون، بةواتا
جةستة لةناو كةوا دةبةستَيت سةليقةية

هةية؟ ِرؤحيدا و
خاتوو ســـةرةوة وشانةي بةم هةر 
ِرؤحة لةو طوزارشتي مؤنتســـؤري ماريا

بةتايبةتي كرد، خؤي لةسةرسامييةي ثِر
بضكؤلةكاندا ة

َ
مندال

َ
لةطةل ئةو كاتانـــةي

بريو هةموو هةر دةكـــرد. و كاري دةذيا
بةثـــةروةردةو ســـةبارةت باوةِرةكاني
لةو ِرَيزة زؤرةوة ســـةرضاوةي فَيركردن
كوِرةكان كض و بؤ كة طةشةي كرد و طرت
ئةو سةليقة بؤ

َ
قوول هةيبوو، ِرَيزطرتنَيكي

كة ةكان
َ
خؤِرســـكةي مندال توانا و هَيز و

و دةكةوَيت لةكاتي ثَيويســـت فريايـــان
قؤناغانةي ئـــةو بؤ دةبةن، ثةناي بـــؤ

فَيربنب. ئامادةن تةواو كة ذيانييان
ئاشـــنا و ِراهاتووين وا ئَيمة ئةمِرؤكة
داوامان بريو ِروانينةي كـــة بووين بـــةو
بؤ ئازادي كة بهَينني بةوة بِروا لَيدةكات

ثَيويستة. بضكؤلةكانمان ة
َ
مندال

ئةوانةن مامؤســـتاكان، باشـــرتين
دةكةن ثـــِر خوَينـــدن كـــة ثؤلةكانـــي
بؤ بةزم و ِرةنط و ِرؤشنايي، و لةخؤشي
و كض لةضريؤكي طوَي ئامادةن هةميشـــة
كاتَيكي ئةوانةن كة كوِرةكانمـــان بطرن،
ي

َ
بةدل تَير تا بةقووتابييان دةبةخشن زؤر

كة ئةوانةن بكةن، طةمان و ياري خؤيان
خؤيان بةكةيفي دةهَينن ةكان

َ
لةمندال واز

دةكةن... كة ئارةزووي بذَيـــرن
َ
هةل ئةوة
بيكةن.

نيطار خؤشـــة بةوة ييـــان
َ
دل ئاخؤ 

يان بكةن؟ ئاو و
َ

بةخؤل ياري بكَيشـــن؟
بوونةتة كـــة بنوَينن واي حةز دةكـــةن
مامؤستا و ثةرستار؟ ثزيشـــك دوكاندار،
ةكان

َ
مندال كة دةزانن ئةوانةن ضاكةكان

سةربةستي فَيربوون  
كريسضن كارؤل
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بةحةزو كاتةي ئةو دةبن فَير باشرت زؤر
ئةو خولياي و ســـةرطةرم ئـــارةزووةوة
ضَيذ ثرت و دةيكةن كة ضاالكييانةن كارو

وةردةطرن. لةوانةكانييان
خاتـــوو ماريا دؤخـــةي م ئةو

َ
بـــةال

ي
َ
بةمندال دةذيـــا تيايـــدا مؤنتســـؤري

خـــؤش وا هةرطيـــز طةنجييةتـــي، و 
يةكةمني بؤ كاتـــةي ئةو نةطـــوزةراوة،
كرد قوتابخانةكانـــي ســـةرداني جـــار 
ثاشـــان بوو، خؤي تي

َ
كة وال يـــا

َ
لةئيتال

طةِرا، ئةوروثادا نـــاو تانـــي ديكةي
َ
بةوال

مَيزي و كورسي لةسةر بيني ةكاني
َ
مندال

ِرةشييان جلوبةرطي دانيشتوون، ِرةش
دةنووسن ِرةش بةمةرةكةبي لةبةرداية،
لةثرسةدابن. و غةمطني بن ئةوةي وةك

كة ِرايطةيانـــد ماريـــا مؤنتســـؤري
ثِر و خؤش لةناو دؤخَيكي

َ
مندال مةرجة

بذي..! لةجوانيدا
تةواوي سةربةســـتي مةرجة كةواتة
َيت،

َ
بؤ كوَي دةجوول لةوةي ضؤن و هةبَيت

نةستي و هةست ضؤن لةوةي بَيت ئازاد
دةردةبِرَيت. خؤي

ةكان
َ
مندال ســـةردةمةدا لةم ئةطةر

خؤشـــي لةذيانَيكي بووبن بةهرةمةنـــد
و ئازادي ئـــةو نـــاو قوتابخانةكاندا، بؤ
خاتوو بةزؤري قةرزارباري خؤشنووديية
و

َ
هةول ماريـــا مؤنتســـؤري دةبن، بـــؤ

هةموو و ثـــةروةردكارة ئةو تةقةالكاني
كردؤتةوة، برييـــان ئةم وةك ئةوانـــةي
دايمةزراند. كة ئةم ثةيِرةو كرد ئةوةيان

 1807 ي
َ
لةســـال مؤنتســـؤري ماريا 

بوو، لةدايـــك يـــا
َ
ئيتال دا و لةباكـــووري

دوو باوكي و دايـــك باوكي ســـةربازبوو،
كاتةي ئةو خوَيندةواربوون، زؤر كةسي
ةكةيان

َ
مندال كـــة كرد  زؤر هةســـتييان

بةتايبةتي فَيربَيت، شت ئةوةية ثةرؤشي
لةو سةردةمةدا ديارة زانســـتةكان، كة
بايةخييـــان كضـــان قووتابخانـــةي

ناردة خؤيان كضةكةي ناضار ثَينةدةدا،
ِرؤما. لةشاري كوِران قووتابخانةيةكي

ِرؤمـــا-دا لةزانكـــؤي هـــةر لةوَيـــدا
زيندةوةرزاني خوَيندنـــي ســـةرطةرمي
دذ ئةمةيان و نؤذداري بـــوو، طةرضـــي
كوِرة بوو. باوكـــي ئارةزووي و بةحـــةز
و جوان بةو كضة هاوثؤلةكاني تةنطييان
هةراسان تةواو ضنيبوو،

َ
هةل ضاو ِرةشـــة

واي نَيرةوزانة ئةو بةدةستييانةوة، بوو
نؤذداري و بذاردني

َ
هةل كـــة بؤ دةضوون

ذن شياو نيية. بةتايبةتي داوودةرمان بؤ
بةنيازي مردووةكان الشـــةي كاتةي ئةو
ـــدةدِرن،

َ
هةل ثشـــكنني و توَيـــكاري

بةتةنيا كارة ئـــةم كة ناضاربوو ماريـــا
درةنطاني تـــا جـــاران بـــكات. زؤربةي
ثياوةكان كاتةي ئةو دةمايةوة، شـــةو

ةوة.
َ
دةضوونةوة مال

بوو هةم خانمة ئـــةو وَيِراي ئةوةش
لةزانكؤدا. ثرؤفيسؤر بوو هةم و بةثزيشك
بوو هةر قووتابي هَيشتا ِرؤذَيكييان، كة
باخضةيةك، ناو طةيشـــتة بؤ ثياسةيةك
دةســـتي كة هةذار ذنَيكي لةو باخـــةدا
بةدواي ي

َ
ســـال دوو  تةمةن  ةيةكي 

َ
كضؤل

داواي وةستاو لةناكاو ِرادةكَيشا، خؤيدا
تا ةكة

َ
بـــاري مندال كرد، لةماريا ثارةي

بوو، بةزةيي و جَيطـــةى ناجؤر َييـــت
َ
بل

جلةكانـــي ،
َ

ِرةجـــال و ِرووت كـــن و
َ
ضل

نةيتواني ماريـــا م
َ
بةال هةالهـــةال، بةري

ورد لَيي هـــةر و برتوكَينَيت ضاوةكانـــي
ئاطابَيت ضونكة لةوةدةضوو بَي دةبؤوة،
خؤي، دةوري ضوار ِرةقـــةي

َ
لةو دنيا دل

لةثارضة بضكؤلةكة كضة ئافةرؤز، و تةنيا
و بةحةز ِرةنطـــاو ِرةنـــط كاغةزَيكـــي
ناوة كةوتبوو، لةو كة تاسووقةوة ِرادةما
سةرطةردانة.  و

َ
دةتووت تةواو وَيل م

َ
بةال

ئةو يارمةتي ـــة
َ
مندال ديمةني ئـــةو

بةتايبةتي طةنجةي دا كـــة قووتابييـــة
لةسروشـــتي كاركردني مَيشكي تَيبطات

بضكؤلةية هةســـتي كرد كة ئـــةو كضـــة
لةمَيشكي جياوازة ة

َ
مندال ئةو مَيشـــكي

سةرســـاميية، مايةي طةورةكان-ثـــرت
ضاوةِروانـــي ئازادييةك لـــةوة دةضـــوو
كردن بةو بؤ طةورةبوون و طةشـــة بَيت
خؤي- تايبةتة بةخودي ئاِراستةيةي كة

فَيربوون. بؤ ئازادييةك ضاوةِرواني
ة

َ
جحَيل ثزيشـــكة ئةم هةر زووبةزوو

نةي
َ
منداال ئـــةو

َ
كاركردن لةطةل كةوتـــة

يان هةبـــوو، وطرفتييـــان كـــة كَيشـــة
نة

َ
ئةو منداال و دواكةوتوو بوون،

َ
بريكؤل

جياواز، لةوة هـــؤكاري كة لةبةر بوون،
نةبَيت. فَيربوونييـــان توانـــاي دةضوو 
نة

َ
منداال ئةو كة زاني لةســـةرةتاوة هةر

و ثةِرثووتدا و زؤر كـــؤن لةقوتابخانةي
شَيت م

َ
بةال بةتةمةن، كةســـاني

َ
َلةطةل

لةطةل ِرةفتارةي ئةو دةذين و شـــَيواودا
ناشـــرينرت زؤر دةكرا،  نـــةدا 

َ
منداال ئةو 

طةورةكاندا نةخؤشـــة
َ

لةطةل بوو لةوةي
َيـــك

َ
ئـــةوةي كؤمةل دةكـــرا، هـــةروةك

هيض بن. بضكؤلةو بةستةزمان طيانلةبةري
ياري تا نةبوو لةبةردةســـتدا شتَيكييان
لةث لةسةر ِرؤذةكةيان زؤربةي و ثَيبكةن
طةمةيان ،

َ
دةكَيال زةويةكةيان ئةذنؤدا و

كووت لةت و كة دةكرد خؤراكة نان و بةو
مؤنتسؤري د. ِرذابوون. مَيزةكاندا لةذَير
دةِرواني ةكاني

َ
لةمندال مةراقةوة و بةحةز

نانة كووتي و لةت ئةو شَيوةيةك بةض كة
نةدةضوو لةوة دةطرتةوة.

َ
هةل وردةيـــان

كة ئةو لةوةي بوو نيا
َ
دل ماريا برسي بن،

َين كة بةهةردوو دةطةِرِ نة بؤ شتَيك
َ
منداال

ثَيبكةن. هةســـتي دةســـتان بيطـــرن و
بدةن دةست لةو شـــتانة دةيانويســـت
هةســـتي و ئةوةي بيني و بيثشـــكنن،
فَيربن، بيانةوَيت ةكان

َ
مندال ئةطةر كرد،

دةستي كة هةبَيت شتانةيان ئةو ثَيويستة
دةبَيت بةوة ثَيويستييان ئةوان لَيبدةن،
و سةنط بناسن، شَيوةكانييان و قةوارة
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ئةو بيزانن خؤيان بؤ مةرجة ِرةنطييـــان.
بتوانن مةرجة دروستكراون لةضي شتانة

شتةكان بةيةكةوة بنَين.
وانـــة ئـــةوةي كةكةوتـــة ســـةر 
بكات، فَيريان و َيتـــةوة

َ
بل ـــةكان

َ
بةمنال

خستة كةلوثةلي كةرةســـتةو َيك
َ
كؤمةل

فَيربوون ئامِرازي ببنة كة بةردةستييان
دةســـت دةيانتواني بدات، و يارمةتييان
تازة و شتي بيثشكنن لةو شـــتانة بدةن
بابةتطةلة و كةرةســـتة بةو ســـةبارةت

بزانن.
ســـادة زؤر فَيري شـــتي ئةو خانمة
وةك بؤنموونة هـــةر كردن، و ســـاكاري
يان ضؤنَيتي دةفرَيكـــةوة  ناو ئاوكردنة
كة كردن ئةوةي فَيري ةمَيك،

َ
قةل طرتني

بكةنةوة ثاك لووتييان و بكةن فن ضؤن
كارو ئةو ئةنجامداني بةدةستةســـِرَيك،
شـــانازي دةكرد واي كردةوة ســـادانة
دةِرؤستي دةتوانن كة بكةن بةخؤيانةوة

بَيت. ئيشانة ئةو

خوَيندنةوةء فَيري لَيهات واي ثاشان
هةرئةوة ةكان

َ
مندال بكات. نووســـنييان

بكةن، ســـةيري ثيتةكان تةنيا بؤ نةبوو
ثيتانة بكةن، بةو بة هةست كرد كو واي

َ
بةل

دروستكرابوون. لةمقةبا و دار ثيتانة ئةو
دان مامؤســـتايةك هاني وةك ئةو خانمة
و ثيتةكان بةذمارةكان خؤيان هةست كة
ِرســـتةي ضةندين و بياندؤزنةوة و بكةن
توانييان هةر زووبةزوو بكةن. لَيدروست
تواناي بةطوَيرةي بذمَيرن و بخوَيننـــةوة

كة دةيخوازَيت. بةو جؤرةي و خؤيان
ئامـــادةي هـــاوكات مامؤســـتاكة
لةوةي بـــدات يارمةتييان كة َئةوةبـــوو
زال كَيشةكانيياندا و طرفت بةسةر ضؤن
بايي نة

َ
بريكؤال ة

َ
مندال لـــةو هةندَيك بنب.

لةتاقيكردنةوة كـــة فَيربوون ئةوةنـــدة
قوتابياني كة دةربضن باوةكاندا و فةرمي
سةردةكةوتن. تيايدا ديكة قوتابخانةكاني
لَيكرا ثريؤزبايي مؤنتيســـؤري د. ديارة
تواني جوانانةي كة ئةو هةنطاوة لةسةر

لةوة بري لَيهات واي سةربكةوَيت، تيايدا
شَيوازة لةثةروةردةو ئاخؤ ئةو بكاتةوة
هةموو

َ
لةطـــةل ئةوةية هـــي فَيركـــردن

بَينَيت. وةدةست سةركةوتن ةكاندا
َ
مندال

ئةوةي  هةلي و بوار ي 1907 دا
َ
 لةسال

خؤي بريوباوةِرةكاني كـــة بؤ ِرةخســـا
بةســـةر فَيركردندا و لةمةِر ثـــةروةردة
ني

َ
بكاتةوة. منداال تاقي ني ديكةدا

َ
منداال

و توانا كة
َ

ســـال شةش بؤ تةمةن ســـَي
هةبَيت، سروشتييان و ئاسايي وزةيةكي
هةذارنشيني و تةريك زؤر لةبةشَيكي م

َ
بةال

خَيزانةكانييـــان دةذيـــان، ِرؤمـــادا
ضاك و تازة ناو خانووي طواسرتابوونةوة
خانووة

َ
لةطةل بةبـــةراورد كة دامةزراو

و تؤكمةتر ِرَيـــك خؤيانـــدا كؤنةكانـــي
شتَيكي كة

َ
خةل ئةو م 

َ
بةال دةردةكةوتن،

و بةتةندروســـتي ســـةبارةت كةمييان
خؤ ضؤنييةتي دةزاني يان خؤثاراســـتن
هيضي ةكانيش

َ
ديارة مندال ثاك ِراطرتـــن،

خؤياني تا نةبوو دةست لةبةر ئةوتؤيان
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نةيدةزاني و ثَيـــوة ســـةرطةرم بكـــةن
داية ِروو لةكـــوَي بكـــةن ئةو كاتانـــةي
كارةكانييان. ســـةر دةضوونة و بابـــة
كن بوون،

َ
ضل و ثيـــس كؤِرانة و ئـــةو كض

بةطؤبةوند، ســـةر و هـــار و نةســـرةوت
دةســـت ضييان هؤ بةبَي هةر لةخؤِرايي
اليةنة شـــكاند ئةوساكة دةيان بكةوتاية
َيكييان

َ
هؤل لةحكومةت ثةيوةنديدارةكان

داوايان ـــةكان
َ
مندال بـــؤ تةرخـــان كرد

ئاخؤ كرد مؤنتســـؤري ماريا لةخاتـــوو
ســـةر بةخؤيةوة ةكان

َ
مندال دةتوانَيـــت

بكات. بؤ شتَيكييان و و بكات طةرم
خانةي ناونـــرا لةو شـــوَينةدا كـــة
قوتابـــي لةقؤناغي شةســـت ن،

َ
منـــداال

ِرووناك ذوورةكان كؤبوونـــةوة. يةكةمدا
ثةنجـــةرةي بـــوون، ِرةنطاوِرةنـــط و 
دةيانِرواني باخضةيةكدا بةسةر ذوورةكان
جؤرةها تيايدا دةيانتواني ةكان

َ
مندال كة

تا بدةن ئـــاوي و بضَينن  و نةمـــام
َ

طول
ِرَيكوثَيك مَيزةكان و كورسي بن، ســـةوز
ئةو بؤ كة دروســـتكرابوون بةقةوارةيةك
و تةميز، ساز بن، شياو بضكؤالنة ة

َ
مندال

و ســـةير كردن بؤ جوان تابلؤي نيطار و
ةكان

َ
مندال كـــردن، بؤن بؤ زؤر َيكي

َ
طول

هةرواش و بكةن ضي كة ئازادبوون لةوةدا
دةيانخواســـت، دةكرد كة ئةوةيان بوو،
و خوليا و مـــوود و توانـــا هـــةر بةقةد
فَيردةبوون ن و

َ
دةجووال خؤيان سةليقةي

وةك خَيرا ض و هَيواش ض دةكرد، كاريان
دةيانخواســـت. خولياكان و كار ئةوةي
بوون،

َ
ســـةرقال كارو ثِر هةر هةموويان

ئةوثةِري دوور لةشةِرةنطَيزي، تا و هَيمن
شادومان.

و  دةنط و
َ

هةوال 1913 دا ي
َ
لةســـال

قوتابخانةيةكي لةناو كة ئةوةي باســـي
بةهةموو ِروودةدات لؤرينـــزؤ ناو ســـان
لةهةموو مامؤستايان بؤوة، و

َ
جيهاندا بال

هاتنة ديكةوة تاني
َ
وال لةزؤر و اليةكةوة

خؤيان ئةوة بةضـــاوي ِرؤما بؤئـــةوةي
ئةو لةسؤنطةي هةر ِروويداوة. كة ببينن
قوتابخانةي ضةندةها لةفَيركردندا مؤدَيلة
ماريـــا قوتابخانةكـــةي  هاوشـــَيوةي
لةنـــدةن-دا كرانةوة لةناو مؤنتســـؤري
ِراهَينان خوولي مةشق و ضةندةها لةتةك

مامؤستايان. بؤ
زؤر طةشـــتَيكي مـــاري خاتـــوو 
ئةمةريكا كرد ئةوروثادا بةناو زةبةندةي
كوِرةكةي ديار ناوةِراست تي

َ
خؤرهةال و

لةهةموو وازي ماريؤ بوو ناوي خؤي كـــة
خةونةكاني و دواي خؤي هَينا كاروبارَيكي
يارمةتي كة مةرامةي بـــةو كةوت دايكي

بدات.
فَيركرد كة هةمووانـــي ئةو خانمـــة
م

َ
وةال ئةطةر كة ِراستةقينة ثةروةردةي

ثَيويستييةكاني و خؤزطة بةهةموو بَيت
دابني بؤ شتانةيان ئةو هةموو و ةكان

َ
مندال

َيك
َ
كؤمةل لةئاكامدا دةيخوازن، كة بكةن

كة لَيدةردةضَيت وايـــان و ثياوي لـــةذن
دواجار و دةبـــن هةميشـــة بةختـــةوةر
ئامادة بـــؤ ئاشـــتيخوازمان جيهانَيكي
زةنط. و دوور بَيت لةزةبر كـــة دةكرَيت
نووسي ناونيشانانة بةم  كتَيبَيكي ضةند
بؤ «ثةروةردةيةك ـــي»،

َ
مندال «نهَينـــي

لـــةو كتَيبانة هةندَيك نوَي» جيهانَيكـــي
و ضاث دنيا ديكـــةي بةضةندةها زماني
مؤنتسؤري قوتابخانةكاني بوونةوة و

َ
بال

بةرضاو ئةنجامي ناونرابوون هةرواش كة
ني جؤرةها

َ
منداال

َ
لةطةل هةبوو جواني و

توَيذ توخمي جياواز، ِرةطـــةز و نةتةوة،
ضةشـــن. ئايني فرة جياواز و و ضينـــي
ئةنجاميزؤرباشيبةدةستةوةدا ضةندةها
جؤر- جـــؤراو تةمةن ني

َ
 منداال

َ
لةطـــةل

ئاســـان و خَيرا كة نةي
َ
ئةو منداال

َ
لةطةل

كة زؤر  ئةوانةشـــدا
َ

لةطةل و دةبوون فَير
بوون. هَيواش و لةسةرخؤ

مؤدَيلـــة ئةمجـــؤرة مامؤســـتاي

كةرةستةي شت و لةقوتابخانة جؤرةها
بةردةستي دةخســـتة سةرنجِراكَيشـــي
و هةر بَينن بـــةكاري تا كوِرةكان كـــض و
ضؤن كة كرد ئةوة فَيري َيكيشـــي

َ
مندال

لةوة دةضوو ثاشـــان لَيببينَيت. كي
َ
كةل

كة بووبَيت ساز و ئامادة وةها ةكة
َ
مندال

كة خؤي ئةستؤي ســـةر بخاتة َيك
َ
كؤمةل

خوليا ئةو بؤ بوو طةِرانةوة ِراســـتةوخؤ
كة نة

َ
منداال خؤِرســـكةي ئـــةو و حةزة

و
َ

دل و لةش لةنـــاو وا ةطاذؤ ِرِ  و
َ

قـــوول
ةكان

َ
مندال داكوتيوة.  ِرةطي دةروونياندا 

لةسةر مت كة نةطرتبوو بةوةوة دةقييان
هةموويان هةر دابنيشـــن، كورسييةكان
ن

َ
دةجووال و دةســـووِرانةوة َبةئـــازادي

قوول و دةبوون ثِر كة فَيري هةرضييةكي
ِرؤحييان، و

َ
لةئةقـــل دةبوو بةبةشـــَيك

بِرواي مؤنسؤري د. م
َ
لةِرةفتارييان، بةال

قؤناغَيكي ضةند َيك
َ
مندال هـــةر كة وابوو

ئامادة تيايدا هةية كـــة بةخؤي تايبةت
دياريكراو شـــتَيكي ضةنـــد دةبَيـــت كة
لةقؤناغَيكيـــان لةوانةيـــة فَيرببَيـــت،
و ببَيت ذمـــارةكان فَيربووني خووليـــاي
بَيت، لةزمان ديكةدا حةزي لةقؤناغَيكي
ةكة

َ
مندال ئةوة بوو كـــة شـــت طرنطرتين

ثَيويســـتييةكاني و حةز دواي بكةوَيتة
خولياكاني خؤزطـــة و خؤي، بةواتـــاي

بكات. ِرَينماييان خؤي
لةمامؤستا مؤنتسؤري يةكَيك بوو ماريا
و ِروانيني زةمني. سةر مةزنةكاني هةرة
ِرةســـةني ئةو زؤر بريكردنةوةي جؤري
لةثةروةردة نزيكبوونـــةوةي و خانمـــة
هةموو هةر بوو دةطمةن كة ضةشنة بةم
سةبارةت طؤِري ئَيمةي بريوباوةِرةكاني
لةئةوروثادا هةتا ضيية.

َ
مندال كة بةوةي

قؤناغي بؤ ن
َ
منـــداال كةمةوة، بةاليةني

َيـــك بوونةوةري
َ
كؤمةل وةك دوورودرَيـــذ

و ك
َ
كةل هَيز، بـــَي و بَي الواز بضكؤلـــة،

ضؤن هةرضةندة دةكران، تةماشا ناتةواو
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طةورة وةك خولياي خؤيان و وةك حـــةز
ئةوةندة بداية، طةورةكان ثيشاني ن

َ
ساال

ثَيدةهات، كةيفييان ثياوةكان و ذن ثرت
ئةوة لةسةر ةكان

َ
مندال جاران زؤر بةواتا

ِرةفتارييان
َ

مندال وةك كة دةدران ســـزا
َيكي

َ
مندال بؤ كة شـــتَيك هةرضي دةكرد.

طةرةكان الي بوواية، سروشـــتي بضكؤلة
خراث لَيكدةدرايةوة. ـــة و

َ
هةل بةكارَيكي

تايبةت شتَيكي ي وةك
َ
مندال د.مؤنتسؤري

تيايدا كة دةبيني جوان و و سةرســـامي
و تيذ نةســـتةكات و هةرهةموو هةســـت
و ة

َ
قؤناغي جوول خرؤشن، لةجؤش و ثِر

زيتبوونة، و ثِرةو ضاالكة، زيرةكي مَيشك
بريو هةمان كـــي

َ
خةل زؤربةي ئةمِرؤكـــة

هةية. بؤضوونييان
مســـؤليني هاتني دواي ئةم خانمة
يا

َ
لةئيتال نةيتوانـــي فاشـــي و ديكتاتؤر

طرت،
َ
هةل خـــؤي ســـةري و بمَينَيتةوة

هةموو كرد واي ستةمكارة ئةو حوكمِراني
ثِرؤذةكاني بووةســـتن و سست و خةون
بةردةوام هةر و نةدا ملي ئةم م

َ
بةال بـــن،

خؤي تا خةونةكاني و ضاالكي لةسةر بوو
وازي نةهَينا. ساتي ذياني دوا

لةطةشتدا ةكاني تةمةني هةر
َ
سال دوا

و ســـةرطةرمي مةشق هةميشة بؤ بوو،
مامؤســـتايان طروثي ضةندةها ِراهَيناني
لةتةمةني دنيا تاني

َ
وال لةســـةرجةم بوو

كؤضي ةندا
َ
لةهؤل يدا

َ
ســـال دوو هةشـــتاو

كرد. دوايي

سةرضاوة
 Great People of our Time

 Carol Christian Macmillan,
 1973 printed in hong kong pages

((21-27
حةسةن شَيرزاد لةئينطليزييةوة:

   
 

طةورة ثِرؤذةيةكي
زانا زةوي لةطةردووندا وةك هةســـارةيةكي بـــةدواي طـــةِران ةكانيـــان بؤ

َ
لةهةول

مةتر هةريةكةيان دوانزة تـــريةي كة ِراداري تةلســـكؤبي بةنيازن ســـةد طةردوونيةكان
زةبةالح دادةِرَيذن.بريؤكةي بؤ ثِرؤذةيةكي ثالن طةردوونيةكان زانـــا دامةزرَينن. دةبَيت
جياوازدا، شوَينَيكي لةضةند دامةزرَينن ِراديؤيي تةلسكؤبي هةزار كة ئةوةية ثِرؤذةية ئةو

.Square Kilometer Array لَينراوة زؤر طةورةية ناوي ثِرؤذة ئةو
لةسةر تةلسكؤبةكان دامةزراندني لةثِرؤذةي كشانةوة ةتَيك

َ
دةول ضةند ئةوةي ثاش

ماوةتةوة، و ئوسرتاليا لةنَيوان ئةفريقيا شـــوَينةكاني دامةزراندن زةوييةكانيان ئَيستا
هةروةها دادةمةزرَيت، ئةفريقيـــا باشـــوري لةبياباني تةلســـكؤبانة بةشـــي زؤري ئةو
و مؤزةمبيق مةدةغةشقةر و دورطةكاني مؤريشـــيؤس و و كينيا و غانا وةك ناوضةكاني

دةطرَيتةوة. بؤتسوانا و زامبيا و ناميبيا
ئةو ثَييواية ليؤد-ة كـــة ماك طـــؤردؤن طةردووني زانـــاي برية ئةو ئـــةو خاوةني
ناوضةكاني وةك تَيداية زؤر فيليان كـــة دادةمةزرَين ناوضانةدا لةناو ئةو تةلســـكؤبانةي
بةرز و ئةستور تةلي بةثةرذيني ناوضانةدا لةو تةلسكؤبةكان دةفري ثَيويستة ئةفريقيا،

نةطةيةنن. دةفرانة بةو زيان فيلةكان تا بدرَين دةورة
كة ضاوةِروانن وا طةردوونيـــةكان زانا يؤرؤية، ونيـــو ثِرؤذةية مليار ئةو تَيضـــووي
هةسارة بةدواي و طةِران ئةستَيرةكان بووني دروست نهَيني ِراديؤييةكان كة تةلســـكؤبة
ثَيش م

َ
بكةن، بةال ئاشكرا تيؤري ئةلبَيرت ئاينشتاين ســـنووري دؤزينةوةي و نوَييةكان

لؤريد لةوةزارةتي ماك تةلسكؤبانة، ئةو شوَيني لةســـةر ِرَيبكةون زاناكان دةبَيت ئةوة
ئةو كة زؤربةي دةكات حةز زؤر و دةكات كار ئةفريقيا باشـــوري زانســـتي توَيذينةوةي

دابمةزرَيت. ئةواندا ِرةشةكةي لةكيشوةرة تةلسكؤبانة
تةلسكؤبي هةزار بؤ ثالن تَييدا كة دةكات ديكة ثِرؤذةيةكي بؤ كار لؤيد ماك هةروةها
خزمةت كردني زياد بةمةبةســـتي ئةوةش دابمةزرَيت، لةئةفريقيا كـــة ديكة دادةنَيت
لةكيشـــوةري دواكةوتوون زؤر كة ناوضانةي ئةو بؤ ئينتةرنَيت و كارةبا وةك طـــوزاري
ميوانداري مؤنديالي ئةفريقيا ي ِرابردوو باشوري

َ
ئةمســـال وةك ضؤن ئةفريقيا واتة ِرةش

لةناوضةكةدا. خزمةتطوزاريانة جؤرة ئةو كردني زياد هؤي بووة و كرد
                                                                            و: جةمال
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تورةكةدارة  طيانلةبةرَيكـــي  ـــة 
َ
كوال

كة لة ســـةر درةختةكان دةذي،  درَيذي 
جةســـتةي لةنَيوان شةســـت و ثَينج بؤ 
هةشتا سانتيمةترداية، درَيذيي كلكي يةك 
بؤ دوو سانتيمةترة، كَيشي لةشي لةنَيوان 
ضـــوار بؤ ثانزة كيلؤدايـــة، فةرووةيةكي 
ةمَيشـــي هةية، ِرةنطي  

َ
ئةســـتوورو خؤل

ضةناطة و ســـينط و ذَيرةوةي ثةلةكاني 
لووتَيكي ضةرمني  ثَيشةوةي ســـثيية و 
هةية. ئةم طياندارة دوو طوَيضكةي طةورةي 
هةية كة بةتووكَيكي ســـثي داثؤشراوة. 
تورةكة يان كيسَيكي هةية كة بؤ ثشتةوة 
دةكرَيتـــةوة و دوو طووانـــي تَيدايـــة كة 
لةبةخَيوكردني بةضكةكةيدا يارمةتي ئةم 

طياندارة دةدات.
كاني 

َ
ة، كة خواردني لةسةر طةال

َ
كوال

درةختـــي كاليثتؤســـة، تايبةتمةنديـــي 
جؤراوجـــؤر و سةرنجِراكَيشـــي هةية كة 

ذيانَيكي ئاســـوودةي لةسةر درةختةكان  
بؤ دةستةبةر دةكات.

كة  ـــة، 
َ
كوال جةســـتةيي  شـــَيوازي 

طيانلةبةرَيكي ئوستوراليية، تايبةتمةندي 
ي هةيـــة لةخؤطونجان 

َ
واي هةيـــة كة ِرؤل

لةو جـــؤرة ذينطةيةدا كة تيـــادا دةذي، 
بؤنموونـــة، بةهؤي ثةل و ضنطةكانييةوة 
كاليثتؤسدا  درةختي  بةســـةر  بةئاساني 
سةردةكةوَيت تةنانةت ئةطةر قةدةكةشي 

درَيذ بَيت.
دوو ثةنجـــةي ثةلةكاني ثَيشـــةوةي 
لةسَي ثةنجةكةي ديكةي جياكراوةتةوة، 
 دةســـتي 

َ
ئةطةر بـــةراورد بكرَيت لةطةل

ة دوو 
َ
مرؤظدا، دةتوانرَيت بووترَيت كة كوال

ثةنجةى طـــةورةي هةية كة زؤر جياوازن 
لةثةنجةكاني ديكةي، كـــة يارمةتي ئةم 
طياندارة دةدات بةشَيوةيةكي توندتر شت 

بطرَيت.

 
َ

ـــة لةطةل
َ
هةر ضـــوار ثةلةكةي كوال

ضنطةكانـــي دةتوانـــن وةك قوالث بلكَين 
بةقةدة نةرم و لووســـةكاني درةختةوة، 
بةئاســـاني لقةكان بطرن هـــةروةك ضؤن 
ئَيمة ثارضة دارَيك بطرين بةدةستمانةوة 
بةئاســـاني  ـــة دةدات 

َ
يارمةتـــي كوال و 

سةركةوَيت.
ـــة نزيكةي لةســـةدا هةشـــتاي 

َ
كوال

كاتةكاني بةخةوتن بةسةر دةبات و لةسةدا 
دةي بةخواردن و ئةو لةسةدا دةيةشي كة 

دةمَينَيتةوة تةنيا دادةنيشَيت.
درةختَيكي زيندة كيميايي

كاني درةختي كاليثتؤس ِرَيذةيةكي 
َ

طةال
 و بِرَيكي كةم ثرؤتينيان تَيداية، 

َ
زؤر ِريشال

ةي 
َ
يانة ِرؤنَيكـــي بؤندار و تَيكةل

َ
ئةم طةال

فينؤليكي و ماددةي ديكةي وةك ترشـــي 
ســـيانيديان تياداية كة شـــياوي خواردن 
نيني و تةنانةت ذةهراويشـــن بؤ زؤربةي 

ة بناسة  
َ

كوال
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كة ماددانة، ئةم شريدةرةكان. طيانلةبةرة
كاتَيك طيانلةبةرةكاني ديكة ذةهراوين، بؤ
كاريطةريية ةوة

َ
كوال لةشـــي ناو كة دَينة

ذةهرينةكةياننامَينَيت،ضونكةكؤئةندامي
فسيؤلؤذييةكي و توَيكاريي ة

َ
كوال هةرسي

هةية. تايبةتي زؤر
طيانلةبةرة شريدةرة ةش هةروةك

َ
كوال

ماددةي ناتوانَيت ديكـــة طياخؤرةكانـــي
ثَيكهاتةي كـــة بـــكات، ســـليلؤز هةرس
هةرضؤنَيك كاليثتؤسة. ِرووةكي سةرةكي
زيندةوةراني كارةشلةِرَييوردة ئةم بَيت،
كوَيرةي ة

َ
لةريخؤل هةرسكردنيسليلؤزةوة

ةدا ئةنجام دةدرَيت.
َ
كوال

زؤر درَيذة، كة ة،
َ
كوال ة كوَيرةي

َ
ِريخؤل

طةورة، ةيةكـــي
َ
ِريخؤل بـــؤ دةكرَيتـــةوة

تةواوي بيســـتي لةســـةدا ةكوَيرة
َ
ِريخؤل

كوَيرة ة
َ
ِريخؤل درَيذي ثَيكدَينَيت، ة

َ
ِريخؤل

ة 
َ
ِريخؤل درَيـــذي لةكاتَيكدا 1.3 مةتـــرة،

ةي هةموو
َ
لةِريخؤل كة مةتر، دةطاتة حةوت

درَيذترة. ديكة شريدةرةكاني طيانلةبةرة
طرنطرتين بةشـــي كوَيـــرة ـــة

َ
ِريخؤل

طةيشتني ةية،
َ
كوال هةرســـي كؤئةندامي

سوثاس دةخرَيت. دوا ةدا
َ
خال لةم كان

َ
طةال

هؤيةوة، بـــةو كة بـــؤ ئةم دواخســـتنة،
كوَيرةدا ة

َ
لةِريخؤل زينـــدةوةرةكان وردة

كة ثَيكهاتةيةك بؤ دةطؤِرن ســـليلؤزةكة
لَيوةربطرَيت. ســـوودي دةتوانَيت ة

َ
كوال

ـــة
َ
كوال كوَيـــرةي ـــة

َ
لةبةرئـــةوة ِريخؤل

دةضَيت. زيندةكيميايي لةِرووةكَيكي
ئاو هاوسةنطيي و كواَلة

بنةِرةتـــي كـــي
َ
خةل لــــــةزمانـــي

كةسَيك واتة ة
َ
كوال وشةي ئوســـتوراليادا،

ئاو ة
َ
كوال لةِراســـتيدا ناخواتةوة، كة ئاو

طشتي بةشـــَيوةيةكي بؤية ناخواتةوة،
كاليثتؤس درةختـــي كاني

َ
طةال لةســـةر

كاليثتؤس درةختـــي كانـــي
َ

دةذي، طةال
ضل لةســـةدا نزيكةي ئاويـــان بةِرَيذةي
ئةم ِرَيذةية تياداية. شةســـت بؤ لةسةدا
ضل لةسةدا لةِرَيذةي شـــَيوةيةك بةهيض
بةطشتي ِرووةك ضونكة خوارةوة، نايةتة

وشك ضل لةسةدا لة ئاوي كةمرت لةرَيذةي
و دةمرَيت. دةبَيت

كانـــي درةختـــي
َ

طةال بةمشـــَيوةية
ة

َ
كوال بؤ ئـــاو بِري ثَيويســـت كاليثتؤس

ئةم خاســـيةتةي دةكةن، بَيطومان دابني
كو

َ
بةل بـــةس نييـــة، بةتةنيا كان

َ
طـــةال

طرنطة زؤر ةش
َ
كوال جةستةيي ثَيكهاتةي

بةكاردةهَينَيت، كان
َ

ناوطـــةال ئـــاوي كة 
و لةطورضيلةداية كـــة ئةو سيســـتةمةي
ة

َ
كوال ناو لةشـــي ئاوي نةماني  ضاودَيري

داِرَيذراوة، تةواو زؤر بةشَيوةيةكي دةكات
زؤر كة ئـــةوةي ئةمانـــةش، ســـةرةِراي
ةية

َ
كوال هةرســـي كؤئةندامي طرنطـــرتة

هةية. ئـــاوي طرتني
َ
هةل كة خاســـيةتي

لةلةشي ئاو كةم ِرَيذةيةكي بةمشـــَيوةية
دةرةوة. دةدرَيتة فِرَي ة

َ
كوال

فةرووي ثارَيزةري كواَلة
ئةوهؤكارةسةرةكيةيكةثلةيطةرمي
فةرووةكةيةتي، دةكات دياري ة

َ
كوال لةشي

كراوة دروست فةرووةكةي بةشـــَيوةيةك
مسؤطةر تةواو طةرمي ثلةي ثاراستني كة
لةفةرووةكةدا ثـــةِرةكان بكات: ضِريـــي
دانة ثةنجاوثَينج نزيكـــةي بطاتة ِرةنطة
ئةم ضوارطؤشـــةيةكدا، مليمةتر لةهـــةر
لةسةدا طيانلةبةرةدا ئةم لةثشتي فةرووة
دادةثؤشَيت، لةشي ِرووي حةفتاوحةوت
سكي سةر ثةِرةكاني ديكةوة، اليةكي لة
ثشتي ضِرة سةر ثةِرةكاني تةنيا نيوةي
لةشي ِرووي لةســـةدا ســـيانزةي و تةنيا

دادةثؤشَيت.
بؤ لةوةرزَيكةوة درَيـــذي ثـــةِرةكان
دةطؤِرَيـــت، لةوةرزي ديكـــة وةرزَيكـــي
لةنَيوان جيـــاوازي تةنانـــةت هاوينـــدا،
كورتةكانيش ثـــةِرة و درَيذةكان ثـــةِرة
ئةســـتوورةكةي فةرووة دةكات، زيـــاد
سكي نةرمةكةي لةفةرووة سةر ثشـــتي
ة طةرمي

َ
كوال ئةمـــةوة، بةهؤي تؤخرتة

دةيثارَيزَيت. و كؤدةكاتةوة خؤر تيشكي
ة

َ
كوال سكي، ســـةر ثةِرةكاني سةرةِراي

كردنةوةيانةوة ِرَيك و نوشـــتانةوة لةِرَيي

و يثارَيزَيت لةشي طةرمي ثلةي دةتوانَيت
بخات. ِرَيكي

لةســـةر ةكان
َ
كوال باياويدا، لـــةِرؤذي

بةر دةخةنة ثشتيان نيوةي درةختةكان
تؤثَيك شـــَيوةي وةك خؤيان و بايةكـــة
بايةكة تونديي لـــول دةكةن، كاتَيك كـــة
بؤ ثَيشـــةوة دةكات، طوَيضكةكانيان زياد
ثةلَيك هيض بةمشـــَيوةية دةضةمَيننةوة،
بةئاراســـتةي بةرامبـــةر لةثةلةكانيـــان
ثشتي فةرووةكةي نابَيت، الواز هةوايةكة
ِرَيذةي ثاراستني طةرمي ة بةرزترين 

َ
كوال

زؤر ثاراســـتنةي ِرَيـــذةي ئةم تَيدايـــة.
كة طيانلةبةرانةي ئـــةو لةِرَيذةي نزيكـــة

دةذين. باكور لةجةمسةري
كةمي زؤر كاريطةريةكيةكي بايةكـــة
ثشـــتي ســـةر بةهَيزةي بؤ ئةم فةرووة
بةهَيزدا، باي لةكاتي هةية، طيانلةبةرةكة
ئةمفةرووةدةتوانَيتدرَيذةبةبةردةواميي
لةِرؤذة تةنانةت بدات، لةش طةرمي ثلةي
باي بةهَيزيشدا، كاتي لة ساردةكان و زؤر
تواناي ثاراستني طةرمي فةرووةكة تةنيا
خوارَي. دَيتة ضواردة لةســـةدا بةِرَيذةي
لقي لةسةر كة طيانلةبةرَيك بؤ ِراستية ئةم
لةدارستانةكاندا دةذي دارةكان سةرةوةي
تةواوي توانايةكي كة  دةطةيةنَيت ئـــةوة

هةية. سةرما لةدذي خؤثاراستني
ميتاثؤليزم  يـــان

َ
زيندةثال تَيكـــِراي

كرداري كة ِرَيكخراوة بةشَيوةيةك ديسان
دةكات. تةواو فةرووةكة طةرمي ثاراستني
زؤر ةدا

َ
لةكوال هةرســـكردن قؤناغةكانـــي

حةفتاوضواري لةسةدا تةنيا كة َهَيواشـــن
لةطةل ديكةية، طيانلةبةرةكاني تَيكـــِراي
ِرَيذةيةكي ة

َ
كةضيكوال ِرَيذةخاوةشدا، ئةم

دةدات. لةدةست ئاو كةم

قادر زياد لةئينطليزييةوة:
سةرضاوة:

http://en.wikipedia.org/wiki/
Koala



45 سةردةم 129زانستى

بةورياييةوة ئةمريكاييةكان لةوةتةي
نةتواوة دةكةن، ضةوريـــي

َ
لةطةل ة

َ
مامةل

ئةو دةرزي و و خـــواردن و خةمـــي ئـــةو
بةمانطاكان، دةدرَيـــن كة هؤرمؤنانةيانة
بةرضاو بةِرادةيةكي شـــري بةكارهَينانـــي

 1945 جةنطي ثاش لةِرؤذطاري دابةزيوة.
ؤن 

َ
45 طال ئةمريكاييـــةكان دا، بةتَيكـــِرا

بةآلملة2001  كاردةكرد، َيكدا
َ
شرييانلةسال

كةسَيكدابةزي ِرَيذةيبةكاربردني بؤهةر دا
ؤن.

َ
طال 23 بؤ

توَيذينـــةوة زؤربـــةي لةِراســـتيدا،
كة ثَيويســـتة ئةوة دةردةخةن تازةكان
كةمرت، نةك بخؤينةوة شـــري زؤرتر بِرَيكي
ساردي ضاي و شـــةربةت وتنة، شـــياوي
و جؤرةكاني طازيي شريينكراو خواردنةوة
دةشَيت شـــري لةبري خواردنةوة ديكةي
لةثِرةي ةوبوونة

َ
ئةو قةل طةورةي هؤكارَيكي

بؤ تةنيا نـــةك شـــري بن. ئةمريكاييةكان
و وةرطرياو ثرؤتينـــي بِري بوذاندنـــةوةي
كو لةِراستيدا

َ
كةمكردنةوةي شةكرباشة،بةل

شري بةرهةمةكاني كالسيؤمي بةكاربردني
ديكةيش خواردنةكاني ضةوريـــي مذينـــي

نةوَيت؟ ئةوةي هةية كَي كةمدةكاتةوة،
ِراستي ضوار

كة دةووترَيت، لةسةر شري ِراستي ضوار
لةوانةيةتؤشبيستبَيتتن:

سووتَينةرة: ضةوري خؤراكَيكي شري
شةش ينةوةيةكي

َ
لةلَيكؤل واية، لةِراستيدا

تَينةســـي زانكؤي توَيذةراني مانطيـــدا،
زؤرانةي كَيش كةسة ئةو كة بؤياندةركةوت
لةسَيذةمةكةدا بةرهةمةثِر كاليسيؤمةكاني
ورطيان ضةوريي زؤرتر دةهَينن بةكار شري
ثارَيز هةمان لةضاو ئةوانةي كة دادةبةزَيت
كةمرت يان ذةم دوو بةآلم دةكةن، ثةيِرةو
سةرباري بةكاردةهَينن. شري بةرهةمةكاني
بؤياندةركةوت توَيـــذةرةكان ئـــةوةش،

هَيندةي ديكة بةرهةمةكاني كاليســـيؤمي
ضونكة ناكةن، ئةوانةيناوشريبةباشيكار
ِرَيذةكةي كاليسيؤم لةكاتَيكدا واية بِروايان
جةستةت ئةو ئاستةي كة دةكات بؤ زياد
كاراكاني بســـووتَينَيت، ثَيكهاتة ضةوري
دةبنة (وةك ثرؤتينةكان) شري ديكةي ناو
سووتاندني بؤ كاريطةر ديكةي هؤكارَيكي

ضةوري.
طةورة ماســـولكة شري خواردنةوةي
يةكَيكة شـــري وايـــة، دةكات: بَيطومـــان
لةسةر ماسولكة خؤراكةكاني لةباشـــرتين
كوالَيتي لةثرؤتيني ثِرة شري زةوي. ِرووي
20%ي و 80% ي كاســـني-ة نزيكةي بةرز:
خَيرا ناســـراوة، وَيي بةثرؤتيني وَيـــي-ة.
ئةمينؤ بؤ تَيكدةشكَيت بةخَيرايي ضونكة
خوَينةوة، نـــاو دةضَيتة و ئةســـيدةكان
دواي ئةطةر باشة شـــتَيكي زؤر لةبةرئةوة
اليشةوة، وةرزش بخورَيتةوة. لةو و مةشق
دةبَيت، هـــةرس كاســـني لةســـةرخؤتر
بؤ دةستةبةركردني زؤر باشة لةبةرئةوة،
بؤ بِركردن بِرَيكـــي كةمـــرت لةثرؤتـــني و
كاتي نَيوان ذةمةكان ماوةيةكي زؤرتر، وةك

دةخةويت. كة كاتَيك يان
 Antibiotic بايؤتيكـــي ئةنتي مانطا
ثَيدةدرَيت:ئايائةوةشريةكةي ناتةندروست
نةزانراوة. ئةوة هَيشتا لةِراستيدا، ناكات؟
ئةوةيانة شـــريي مشـــتومِري زانا هةندَيك
دةبَيتةهؤي ثَيدراو بايؤتيك ئةنتي مانطاي
بةرامبةر ئةنتي مرؤظ بةرطري ثةيداكردني
دةرمانانة جـــؤرة ئةم وادةكات بايؤتيك،
كاريطةر بن كاتَيك بؤ نةخؤشـــييةك كةمرت
تائَيســـتا ئةمة بةآلم دةهَينيت، بةكاريان

نةسةِّـَينراوة.
بايؤتيكةكان ئةنتي و هؤرمؤن ِراستة
هةرطيزبةشَيكنةبوونلةخؤراكيسروشتيي
كاريطةريي كـــة دةركةوتـــووة مانطـــا و

بؤنموونة، هةية لةســـةر ئاذةآلن. خراثيان
ئةو بؤياندةركةوت كةنةدايـــي توَيذةراني
زؤرتر دةدرَيتي هؤرمؤنيان كة مانطايانةي
بةنةخؤشيي هةية تووشبوونيان ئةطةري

ئةطةر  Mastitis. جا طوان ئاوســـاني
َ
هةل

شريي دةتوانيت نيية، ثَيخؤش ئةمةت تؤ
بَي  Antibiotic-free و بايؤتيك ئةنتي بَي

Hormone-free بكِريت. هؤرمؤن
تةندروسترتة لَيدةركراو ضةوري شريي
بةطشتي): (شـــريةكة ئاســـايي لةشريي
بـــةردةوام لةكاتَيكدا نييـــة. وا نةخَيـــر،
ضةوري بخؤرةوة، كةم شـــريي دةووترَيت
توَيذينةوة زؤربـــةي لةِراســـتيدا بـــةآلم 
كة خواردنةوةي زانستييةكان دةريدةخةن
بةطشتي) (واتا شـــريةكة ئاسايي شريي
 زؤرتردادةبةزَينَيت لةضاوشريي

َ
كؤليسرتؤل

ضةوريلَيدةركراودا، لةاليةكيديكةيشةوة،
دةركةوت بؤيان دانيمارك وآلتي توَيذةراني
بةشريي ةمةند

َ
دةول ثارَيزَيكي ثياوانةي ئةو

 LDL ي
َ
كؤليسرتؤل كةمَيك دةكةن ئاسايي

هةرضةندة  (6 ثؤينت). دةبَيتةوة بةرز يان
 6 ثياوانة لةِرؤذَيكدا ئةم سةرنجة كة مايةي
خواردؤتةوة،  شرييان ئؤنسي 8 ثةرداخي
ئةوةشـــدا،

َ
لةثال زؤرة. بِرَيكي كة ئـــةوة

ئـــةو Triglyceridesي  ترايطليســـرايد
ديكةي مةترسييةكي ئةويش كة كةسانة،

22% دابةزيوة.  بةِرَيذةي ة،
َ
دل نةخؤشـــيي

 2 خواردنةوةي ئةوةية، طرنطرت لةهةمووي
ضةوري  بَي جا لةِرؤذَيكدا، شري ثةرداخ 3 –
و

َ
دل سةكتةي ئةطةري ئاسايي، يان بَيت

ئةم دؤزينةوةية  كةمدةكاتةوة،
َ

تةيدل
َ
جةل

زانايانيبةريتانييةوةسةِّـَينراوة. لةاليةن

تاهري ئازاد لةئينطليزييةوة: ئاري
سةرضاوة:

http://health.yahoo.net/experts/eat-
 this/truth-about-milk

شري دةربارةي توَيذينةوة نوَيرتين
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تان 
َ
 لةزؤربةي زؤري وال

َ
ساماني ئاذةل

ئابووري  ئاسايشي  بةهَيزي  بةبنةمايةكي 
و نةتةوايةتي دادةنرَيت، ئةويش بةدابني 
كردنـــي طرنطرتين جؤرةكانـــي خواردني 
م ئةوةي ئَيستا لةكوردستاندا 

َ
مرؤظ، بةال

بـــةدي دةكرَيت بةشـــَيوةيةكي طشـــتي 
دةبينني ئةم بـــوارة بـــةرةو الواز بوون 
و فةرامـــؤش كـــردن دةِروات لةكاتَيكدا 
كوردســـتان زؤربـــةي زؤري هؤكارةكاني 
هةية،  ي 

َ
ئاذةل بةرهةمـــي  بةرهةمهَيناني 

هةر لةزةوي فراوان و لةوةِرطاي سروشتي 
تا دةطاتة هـــؤكارة ذينطةييةكان، جطة 

 بةهؤي كةمـــي باران 
َ

لةهةندَيـــك ســـال
بارينةوة نةبَيت كة بِري ئاوي خواردنةوة 
 بةطران دةســـت 

َ
بـــؤ بةخَيوكردني ئاذةل

دةكةوَيت كة ئةمةش ِرَيطا ضارةســـةري 
زؤرة. هةروةهـــا ذمارةيةكـــي زؤريـــش 
لةجووتيـــاران هةن كة دةتوانن كار بكةن 
ةت ثالنَيكي زانســـتي 

َ
بةمةرجَيـــك دةول

 و 
َ

هةبَيـــت لةكارطَيِري كةرتي كشـــتوكال
 و برةو ثَيداني.

َ
ساماني ئاذةل

 دادةنرَيت بةسةرضاوةي 
َ

ساماني ئاذةل
 و شـــادةماري 

َ
دووةم ثـــاش كشـــتوكال

خواردنـــي مـــرؤظ بريتييـــة لةثرؤتيني 

 دابيني دةكات. 
َ

ي كة ساماني ئاذةل
َ
ئاذةل

لةستاندةري جيهانيدا ِرَيذةى ثَيشكةوتني 
تـــان دةثَيورَيت بةدابني كردني 

َ
بذَيوي وال

تة 
َ
ي لةوال

َ
ســـةرضاوةكاني ثرؤتيني ئاذةل

ثَيشـــكةوتووةكاني جيهاندا، ئةم ِرَيذةية 
لةسةروو سةد طرام بؤ تاكَيكة لةِرؤذَيكدا، 
م بةداخةوة لةكوردستاندا دابني كردني 

َ
بةال

ي لةخوار سي 
َ
سةرضاوةي ثرؤتيني ئاذةل

طرامةوةية بؤ هةر تاكَيك لةِرؤذَيكدا.
بةعســـي  ِرذَيمي  ِرووخاني  لـــةدواي 
داري تةقليدي 

َ
ي 1991 -1992دا ئاذةل

َ
لةسال

لةثاشةكشَيداية،  ِرؤذبةِرؤذ  لةكوردستاندا 

 لةكوردستاندا  
َ

طرنطي ساماني ئاذةل
ئةندازيار: زاهري محةمةد سةعيد
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طووندةكان كردني
َ

ضَؤل و نـــةدان طرنطي
نَيوان بةبةراوردكردني هؤكاري سةرةكني،

 2001 ي
َ
لةسال

َ
ئاذةل ساماني ئاماري دوو

ي
َ
ئاذةل بةرهةمي ِرَيذةي 2005دا ي

َ
سال و

لة32% دابةزيوة. بةثرت
2001- ةكاني

َ
ســـال ئامـــاري ئةطةر 

ي 
َ
ســـال بةئاماري بكةين 2005 بـــةراورد

زياتر  زؤر بةرهةمي ِرَيذةي دةبينني 2010
بةشـــَيوةيةكي هةر دةتوانني دابةزيـــوة

كة  َيني50% بةرهةمدابةزيوة.
َ
هةِرةمةكيبل

سةر بؤ مةترسيية ثِر زةنطَيكي ة
َ
خال ئةم

و بةتايبةتي كورستان ئابووري ئاسايشي
بةطشتي.

َ
ئاسايشي ئابووريعرياقيفيدِرال

باوةشي كوردستان لةئَيستادا بةتايبةتي
بياني ناوخؤ و بؤ ســـةرمايةي كردؤتةوة
بةكةرتي بدرَيتةوة طةشـــة كة بؤئةوةي
ئةو قةرةبووكردنةوةي بؤ

َ
ئاذةل ساماني

داري
َ
لةئاذةل ِروويداوة كة ثاشةكشـــَييةي

و تةكنؤلؤذيا بةهَيناني ئةويش ي،
َ
خؤمال

هَينان بةرهةم بؤ ثَيشكةوتوو كؤمثانثاي
كارةش ئةم كة دا

َ
ئاذةل ســـاماني لةبواري

ثتةوكردني هةنطاو بةبةهَيزكردن و يةكةم
ثارَيزطاكاندا و لةوةزارةت

َ
ئاذةل ساماني

كةرتة ئةم تابتوانَيت ثَيدةكات دةســـت
بدات و بةرثرســـيارَيتي ئةنجام قورســـة
بطرَيتةوة. لةئةســـتؤ خـــؤي مَيذوويـــي
لةزؤربةي كة وةبريهَينانةوةيـــة جَيطاي
تة

َ
و وال جيهان ثَيشـــكةوتووةكاني تة

َ
وال

جيهاندا مامناوةندةكاني ثَيشـــكةوتووة
و كؤلَيذ و تايبةت وةزارةتي

َ
ئاذةل ساماني

بؤ تايبةتي بواري ينةوةي
َ
لَيكؤل سةنتةري

حكومةتةكانييان نةش
َ
ساال كراوة دروست

بؤ بوودجةيان دؤالر مليـــار بةضةنديـــن
دةكةن. سةرف

ئاذةَلداري كَيشةي هؤكارةكاني
لةكوردستاندا

ـــة،
َ
ئاذةل ئامـــاري َيكـــي ديكـــة

َ
خال

ي سةرذمَيريكردنة
َ
لةئاماري ئاذةل مةبةست

بةشَيوةيةكيطشتي،هةروةهائاطاداربوون
طووندنشينانة ئةو ذياني بذَيوي لةضؤنَيتي
طوزةرانييـــان و لةذيـــان و ئاشـــنابوون
خزمةتطوزارييـــةكان كارة و طةيشـــتني

ثَييان.
كوردستان ةكاني

َ
ئاذةل خاوةن لةزاري

ناوضةي ةكاني
َ
ئاذةل خاوةن و بةطشـــتي

زانيارييانةي بةتايبةتي ئـــةم شـــارباذَيِر
بوو: ة

َ
ل
َ
طةال ال خوارةوةم

خزمةتطوزاريية كةمي يان نةبووني -
ئةو زؤري زؤربـــةي ســـةرةتاييةكان بؤ
شـــارباذَيردان لةناوضةي كة طووندانـــةي
ئاو، كارةبـــا، ) قووتابخانـــة بؤنموونـــة

هتد...)
زؤربةي بؤ قري و باش ِرَيطاي -نةبووني
نزيكةي كـــة دةكاتة زؤري طوونـــدةكان

و  ســـةختي ناوضةكة 75%  جطـــة لةمة
كرَيي طواستنةوة نرخي طراني ِرَيطاوبان و

لةناوضةكاندا.
ي

َ
كشـــتوكال بانكي قةرزي ثَينةداني

طوونجـــاو و  ئاســـان بةشـــَيوةيةكي
دووري لةبةر ناكات ثارة بةرهةمةكانييان
بةرهةمي نـــاوةوةي هَينانة و ِرَيطاوبـــان
طة

َ
كَيل و بـــاخ ِرةز و بيانـــي، هةروةهـــا

بوون وَيران بةرةو ييةكانييان 
َ
كشـــتوكال

دةِروات.
بؤ وســـةرضاوةي ئاو ثِرؤذة نةبووني
طشـــتي بةشـــَيوةيةكي و ةكانييان

َ
ئاذةل

بةشي و لةكةمبوونداية ئاو ســـةرضاوةي
ناكات. داري

َ
ئاذةل

لةوةِراندني بـــؤ شـــوان -نةبوونـــي
طةنجان زؤربةي ضونكـــة ةكانييان،

َ
ئاذةل

و شـــار ناو هاتوونةتـــة لةطوونـــدةكان
دامةزراون. لةفةرمانطةكان

بؤ داوودةرمـــان طرانـــي -كةمـــي و
لةكاتي و ثَيويست بةثَيي ةكانييان

َ
ئاذةل

نيية. دياريكراودا
-بَيهَيزيهؤبةكانيظيتَيرنةريساماني

و زانستي بةرنامةيةكي نةبووني و
َ

ئاذةل
ةكانييان

َ
ئاذةل جؤري ضاككردني بؤ ضِروثِر

دةســـتكرد بؤ ضاككردني يـــان نةبووني
كوردستان ي

َ
ئاذةل ضونكة ةكانييان،

َ
ئاذةل

و زؤر الواز هَينانةوة بةرهةم لةِرووي بِري
مةســـرةفانةي لةضاو ئةو كةمة بةرهةمي

دةكرَيت. سةرف تَييدا كة
ثَيويســـت ئاليكي طراني و - نةبوون
وةرزي بؤ كؤكردنةوةي و عةمباركردن بؤ

هتد. ي زستان...
َ
سؤل و سةرما

لةمـــني زؤر ِرووبةرَيكـــي - بوونـــي
زؤر مةترســـييةكي كة لةطووندةكانـــدا
داري

َ
ئاذةل ثَيشضووني بةرةو دةكاتةسةر

لةسةرةوة خرانةِروو لةناوضةكة. ئةمانةي
لةخراثي جطـــة لةخةروارَيك، مشـــتَيكة
لةهةموو طوندنشـــينانة ئةم ذياني بذَيوي
لةطووندةكان زؤر ذمارةيةكي ِروويةكةوة
خَيزانن دوو زؤربةشـــيان و  كـــراون

َ
ضؤل

نةماوة، تَيـــدا زياتري خَيزان يان ســـَي
بؤ ئامادةن دانيشتووانةكانيان زؤرَيكييان
ةكانييان،

َ
ئاذةل فرؤشتني شارو ناو هاتنة

طوونـــدةكان طشـــتي بةشـــَيوةيةكي
و كةمبوون بـــةرةو دانيشـــتووانةكانيان
لةجووتياران زؤرَيك دةِروات بـــوون

َ
ضؤل

لةبةرئةوة بَيزاربوون و هةية زؤريان طلةيي
بةردةواميش بةردةوامـــةو كؤضكـــردن
بـــةردةوام بؤ شـــار و دةبَيـــت لـــةالدَي
ذَيرخاني دةبَيتةهؤي داِرماني بوونيشـــي
ثَيطةياندني و زةرةر كوردستان ئابووري
غ

َ
قةرةبال هةروةها و

َ
ئاذةل ساماني كةرتي

ضةندين دروست بووني شارةكان و بووني
خزمةتطوزاري و نيشـــتةجَيبوون كَيشةي
هاتوضؤي زةقرت كَيشـــةي و لةهةموويان
بِروايةدام لـــةو بةئؤتؤمبَيل تييانـــة

َ
هاوال

لةناو تييان
َ
هاوال كـــة كاتانةي ئةو كـــؤي

َيكدا
َ
لةســـال دةخؤن طري ئؤتؤمبَيلةكانيان

ئةطةر  ئةمةش كة دةبَيت 2-1.5 مانط
ينـــةوةي

َ
لَيكؤل ئابوورييـــةوة بـــةِرووي
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زةرةرَيكة لةخؤيدا خؤي بكرَيت لةســـةر
جطة لةكَيشـــةي ئةمة لةدانيشـــتووان و
هةواي و ئـــاو ثيســـبووني و ذينطةيـــي
و ديارة بةرضاو بةشـــَيوةيةكي شارةكان

ناكات. كؤكردنةوة بةداتا ثَيويست
ضارةسةركرن

كَيشـــانةي ئةو بؤ ضارةســـةركردني
لةتوانادا ثَيويســـتة ضةند ثَيدا ئاماذةمان

بدرَيت: اليةنانة بةم بايةخ بَيت
كاوَيـــذكاران يةكـــةم: ثةرةثَيدانـــي
ئةويـــش جؤرةكانييـــةوة بةهةمـــوو
ةوكردني

َ
قةل ثـــِرؤذةي كردنةوةي لةِرَيي

طوَيرةكة هَيناني و لةناوضةكاندا طوَيرةكة
لةســـةرضاوةي باوةِرثَيكراو بةمةبةستي
طؤشـــت بةرهةمـــي ثَيدانـــي باشـــرتين
خوولي كردنةوةي كورتـــدا، لةماوةيةكي
و طوَيرةكـــة تايبـــةت بةبةخَيوكردنـــي
زانستي، بةشَيوةيةكي ف

َ
ئال ئامادةكردني

نةخؤشييةكاني بةســـةراطرتني دةســـت
ليذنةي ظَيتَيرنةري لةاليةن ثِرؤذةيـــة ئةو
شري مانطاي ثِرؤذةي كردنةوةي تايبةت،
طوونجاو كة مانطايانـــةي ئةو و هَينانـــي
هَيناني ناوضةكة، ئاووهةواي

َ
لةطةل بَيت

ثَيكراو باوةِر لةسةرضاوةي شـــري مانطاي
بةمانطاي بةناوبانطن كة ةتانةي

َ
دةول لةو

فةِرةنساو و كةنةدا و ةندا
َ
هؤل وةك شـــري

خوولي هتد. كردنـــةوةي و... دانيمـــارك
و شـــري مانطاي بةبةخَيوكردني تايبـــةت
ثِرؤذةكة، بؤ تايبةت في

َ
ئال ئامادةكردني

بةوةرطرتني تايبةت كارطةي كردنـــةوةي
بةماســـت كردني و شـــري بةرهةمةكاني
ســـوودي كي ناوضةكة

َ
خةل تـــا و ثةنـــري

كتَيبي و دةركردنيناميلكة َلَيوةردةطرَيت،
كشتوكال ِرَينماييةكاني لةبةشي زانستي
طؤِرانكاري لةدوا ئاطاداربوون بةمةبةستي
بةضاككردني طرنطيدان بوارة، ئةم زانستي
جؤري مانطاي كردني باش َدةســـتكرد بؤ
بتوانَيت لةطةل كة بةشـــَيوةيةك ي

َ
خؤمال

بكات. طةشة هةرَيمةكةمان ئاووهةواي
سروشـــتي لةوةِرطاي ثةرةثَيدانـــي
و وَينجة تؤوي كردني دابني لةناوضةكاندا
جوتياران، بؤ طوونجاو بةنرخَيكي سَيثةِرة
بةلَيداني ئـــاو ســـةرضاوةي دابني كردني
و كاني ضاككردنـــي و بريي ئريتيـــوازي
دابني طةياندن، ئـــاو ةكاني

َ
و كةنال كارَيز

و جؤر بةثَيي ةكان
َ
ئاذةل بؤ يف

َ
ئال كردني

ظَيتَيرنةري ضارةسةري و كووتان تةمةن،
دابني و خؤيدا لةكاتي ةكانييـــان

َ
بؤ ئاذةل

كردنيداوودةرمانو ضارةسةريثَيويست،
بةخاوةن ي

َ
بانكي كشتووكال ثَيدانيقةرزي

كةرتة بؤ ثةرةثَيدانـــي ئةم ـــةكان
َ
ئاذةل

بةنرخة.
كردنينةخؤشييةكاني

َ
دووةم:كؤنرتؤل

دارييلةِرَيييطرنطيدانبةِرَينماييةكان
َ
ئاذةل

ونةبوونـــةوةي
َ
لةبال ِرَيطةطرتـــن بـــؤ 

بةتايبةت ـــداري
َ
ئاذةل نةخؤشـــييةكاني 

كردنةوةي هاوبةشـــةكان، نةخؤشـــيية
ِرَيطرتن بوارةدا، لةو تايبةت كؤِري و خوول
بةناوضةكةدا بةتايبةت

َ
لةهاتوضؤي ئاذةل

حجزي دانانـــي هةرَيـــم، بـــؤ دةرةوةي
لةهاتنةناوةوةي ِرَيطةطرتن بؤ ي

َ
كشتوكال

نةخؤشي.
كةسانةي بةو تايبةت ةتي

َ
مؤل ثَيداني

دةهَيننة ـــداري
َ
ئاذةل كـــة بةرهةمةكاني

و تايبةت كةرتـــي تةكةمـــان، نةداني
َ
وال

كردني دروست بؤ كردنييان ثشـــتطريي
لةناوضةكةدا، دروست شريةمةني كارطةي
فةرمانطة هةموو لةنَيوان ثةيوةندي كردني
وبوونةوةي

َ
بال لةكاتي ثةيوةنديدارةكاندا

بةرنامةي داناني كتوثِر، نةخؤشـــييةكي
كردني دابني ،

َ
ئـــاذةل بؤ كووتاني تةواو

ثةلةوةرييةكان طة
َ
كَيل و

َ
ئاذةل بؤ ظاكسني

نةخؤشـــيية كردنـــي
َ

كؤنـــرتؤل بـــؤ 
 FMD ظاكســـيني وةك ظايرؤســـييةكان
POX دانكة، PPR، بروســـيال، تةبةق،
بروسيال، طةمبؤرؤ، ،

َ
نيوكاسل ئةنسراكس،

نةخؤشييةكاني ء
َ

نيوكاسل ئةنســـراكس،
ديكة.

ئةنتيبايؤتيك دةرماني كردنـــي دابني
مشةخؤري و بةكرتيايي بؤ نةخؤشـــيية
ئؤتؤمبَيل كردنـــي ناوةكييـــةكان، دابني
طـــة

َ
كَيل و طوونـــدةكان بـــؤ ســـةرداني

ثةلةوةرييةكان.
ثِرؤذةكاني ثةرةثَيدانـــي ســـَييةم:
لةِرَيي ئةويـــش ماســـي بةخَيوكردنـــي
ناوضةكة جووتياراني بؤ ثَيشـــينة ثَيداني
حةوزي دروســـت كردنـــي بةمةبةســـتي
عةلةَّـ و ماســـي ثةنجة ثَيداني ماســـي،
بةمةبةستي ثرؤذةكان بةخاوةن ماســـي
داناني بؤ بةخيؤكردني ماسي، هاندانييان
بةمةبةســـتي تايبةت سةرثةرشـــتياري

ماسي. ثِرؤذةي خاوةن كردني ِرَينمايي
بةماســـي تايبةت خوولي كردنةوةي
ئةو جوتيارانةي هةموو بـــؤ لةناوضةكةدا

. دةكةن لةبةخَيو كردني ماسي حةز
كة تايبةت ثةنجة ماســـي هَينانـــي
و ناوضةكة بارودؤخي

َ
لةطـــةل بطوونجَيت

ثةنجة ئةم بؤ نرخَيكي كـــةم وةرطرتني
بةرنامةي داناني لةجووتياران، ماسييانة
طـــةي بةخَيوكردني

َ
كَيل بؤ تةندروســـتي

كاتي تا بةخَيوكردني لةسةرةتاي ماسي
ناميلكةي زانستي دةركردني فرؤشتني و
ئاسان و ســـوك بةشـــَيوةيةكي مانطانة
نةخؤشـــييةكاني و بةخَيوكردن  لةِرووي
ئاســـتي

َ
بطونجَيـــت لةطةل ماســـي كة

جووتياراني ِرؤشـــنبريي  و  خوَيندةواري
ناوضةكة.

بوذانةوةي و ثةرةثَيـــدان ضـــوارةم:
لةِرَيي ئةويـــش ثةلـــةوةر ثِرؤذةكانـــي
كة كةسانةي بةو ثَيشينة و زةوي ثَيداني
لةناوضةكةدا ثةلةوةر ثِرؤذةي دةيانةوَيت
بةضةند بةرهةم دواي و بكـــةن دروســـت
وةربطريَيتةوة، لَي ســـلفةكةي َيك

َ
ســـال

كة كةسانةي ئةو هةموو بؤ كارئاســـاني
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لةناوضةكةدا ثةلةوةر ثِرؤذةي دةيانةوَيت
ثةلةوةر عةلةَّـ ثَيداني بكةن، دروســـت
ئةم هاندان و ثةرةثَيداني بةمةبةســـتي
جوجك ثـــِرؤذةي كردنـــةوةي بـــوارة، 
هَيلكة هَيناني و ثَيشـــكةوتوو هَينةري

َ
هةل

باوةِرثَيكراو، لةســـةرضاوةي هَينـــةر
َ
هةل

تةندروستي ضاودَيري بازطةي كردنةوةي
كردني

َ
كؤنرتؤل ســـنورييةكاندا، ة

َ
لةخال

ناوضةكة،  بـــؤ
َ

و ئاذةل هاتني ثةلـــةوةر
ِرَيطةطرتنلةهاتنةناوةوةيبةرهةميبياني
بتوانن ناوخؤ ثِرؤذةكاني كـــة بةمةرجَيك
ثياضوونةوة بكةن، دابني ناوخؤ بةرهةمي
دروســـت كردني بِريارةكاني و بةياســـا
جياوازةكاني لةناوضة ثةلـــةوةر ثِرؤذةي
شارباذَير ناوضةي بؤنموونة  كوردســـتان
بؤ ئاسانكاري و شاخاويية ناوضةيةكي كة
ةتثَيدانيثِرؤذةيبضووكلةناوضةكةدا،

َ
مؤل

ثةلةوةري خـــاوةن ثِرؤذةي يارمةتيداني
ســـووتةمةنييةوة كردني دابني لـــةِرووي
ةدا،

َ
ســـؤل ســـةرماو لةوةرزي بةتايبةتي

تايبةت تةندروســـتي بةرنامةي دانانـــي
كردني

َ
داخل لةســـةرةتاي طةكان

َ
بؤ كَيل

بةثارةيةكي مريشك فرؤشتني تا جوجك
ةتةوة، داناني

َ
دةول لةاليةن دراو يارمةتي

ثِرؤذة بـــؤ هونـــةري سةرثةرشـــتياري
هةمـــوو طةياندنـــي و ثةلةوةرييـــةكان
بؤ بـــوارة بةم تايبـــةت ِرَينماييةكانـــي
ثِرؤذةي كردنـــةوةي طةكان،

َ
كَيل خاوةن

بةمةبةستي طؤشـــت و هاتن
َ
هةل دايكانةي

جوجكةكان سةرضاوةي كردني
َ

كؤنرتؤل
ناميلكةي زانســـتي و و دةركردني كتَيب
بَيت لةخزمةت خاوةن ثِرؤذةكان مانطانة
كة زانســـتي طؤِراني  ِرةضاوكردني

َ
لةطةل

ئاسان. بةشَيوةيةكي ِروودةدات

ترشة
ناووكييةكان

ســـكؤتالنديةكان زانا
ثةرة توانيويانة ِرايانطةياند
ترشة بةثشـــكنيني بدةن
كة بةجؤرَيك ناووكييةكان
ئةو كةسانةي بزانرَيت ئاخؤ
دةكرَيت بؤ  ثشـــكنينيان 
لةناوضة زؤر خـــؤي كاتي
هاتوون خةكانةوة

َ
قةرةبال

ةكاني
َ
ضؤل لةناوضـــة يان 

هاتوون؟ الدَيكانةوة وةك
كة ئةو   bbc ِراديؤي
و وكـــردةوة

َ
بال ـــةي

َ
هةوال

ناووكةي ترشـــة وتي ئةو
هةيانة كـــةس هةموو كة 
بةئةرشـــيفَيكي دادةنرَيت
شوَينةي ئةو  بؤ مَيذوويي 
لَي باوباثريانمانـــي كـــة 
لةميانةي هةروةها ذياوة.
دةتوانرَيت ثشكنينةوة ئةو
بابوباثرياني ئاخؤ بزانرَيت

نا؟ يان بوون يةكرت خزمي دةكرَيت بؤ ثشكنينيان ئةو كةسانةي
لةهةزار زياد ناووكي ترشة بؤ ثشكنينيان ئةدةنبةرة لةزانكؤي توَيذةرةوة تيمي
لةنَيو هةتا و لةئةوروثا جياجيـــاوة ناوضةي و يةك كةس كـــردووة لةزياد لةثةنجا
دانيشتواني كة دةركةوتووة جيهان، ديكةي شـــوَيني زؤر و ئةمازؤن ةكيةكاني

َ
خَيل

لةنَيوانياندا هاوبةش لةترشة ناووكي هةية تَيكِراييةكي زياتريان باشور ئةمةريكاي
طؤشـــةطرييان زياتر خؤياندا طاكاني

َ
كؤمةل لةناو ئةوانة كة ئةوةية طةي

َ
بةل كة ئةوة

ئةفريقيةكان طة
َ
كؤمةل الي لةبةرامبةردا نةوةيةكيش! ضةند بؤماوةي بووة ديار ثَيوة

زياتر طايانة
َ
كؤمةل ئةو ئةوةية طةي

َ
كة بةل هةبووة جيني كةمرت لَيكضووني ثلةيةكي

بوون. جؤر جؤراو
تؤمار مرؤظةكان ةي

َ
جول مَيـــذووي جينةكان َيت:

َ
دةل توَيذةر ســـؤن-ي

َ
جيم ويل

شوَينانةي ئةو لةدياريكردني دةكات هاوبةشي توَيذينةوةكةي كة َيت
َ
دةل و دةكةن

هاوسةرطريي لةئةنجامي هاتوون بؤماوةكان نةخؤشـــيية تووشـــي زياتر لةجيهاندا
خزمةكان. نَيوان
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لةهةموو شوَينَيكي  ندةيةكة 
َ
بال كؤتر 

جيهاندا دةذي، تةنيا لةو شوَينانةدا نةبَيت 
كة زؤر ســـاردن، نزيكةي سَي سةد جؤر 
كؤتر هةية، بةشي هةرة زؤريان لةناوضة 
طةرمةسَيرةكاندا دةذين، بؤنموونة نزيكةي 
بيست وضوار جؤر كؤتر لةمةكسيك دةذي، 
كةضي لةذينطة سروشـــتييةكاني كةنةدا 
تةنيا ســـَي جؤر كؤتر دةذي، ذمارةيةكي 
زؤري كؤتري كَيوي لةشارةكاني ئةوروثاء 

ئةمريكاء ئاسيادا هةية.

 لةمةوبةر 
َ

مرؤظ ثَيش ثَينج هةزار سال
بةخَيويكردووة،  يكـــردوةء 

َ
مال كؤتـــري 

ئـــةو جؤرة كؤتـــرةي لةو ســـةردةمةدا 
بةخَيوكراوة لةخَيزاني جؤري ئةو كؤترة 
 Rock بووة كة ثَييووتراوة كؤتري بةردين
dove، ئةوةش يةكةم جؤري كؤتر بووة 
يكراوة. 

َ
 لةمةوبةر مال

َ
كة ثَيش هةزاران سال

ئةم كؤترة لةئةفريقاء ئاســـياء ئةوروثاء 
لَيذاييء  لةنَيوان  ناوةِراستء  خؤرهةآلتي 
ِرةفـــة بةردينةكاندا ذيـــاوة. ئةم جؤرة 

 كؤتر تةنيا دوو هَيلكة دةكات
ئاليسؤن موالني 

كؤترة بةِرةنطة شينةكةي جيادةكرَيتةوة، 
ميسريية كؤنةكان كؤتريان لةبورجي قوِرء 
يندا بةخَيوكردووةء لةالدَيكاني ميسردا 

َ
طل

تائَيستا ئةم بورجانة ماونء بؤ بةخَيوكردن 
بةكاردةهَينرَين. 

ندانـــةي 
َ
بال لـــةو  يةكَيكـــة  كؤتـــر 

يةكســـان  تاِرادةيـــةك  بةشـــَيوةيةكي 
وة، كؤتر بةوة 

َ
لةشـــارء لةالدَيكاندا بةربال

ييةكاني ديكة جيادةكرَيتةوة 
َ
ندة مال

َ
لةبال

يكردنيء بةخَيوكردني ئاســـانةء 
َ
كـــة مال

ئامادةكردنى: هةورامان وريا قانيع     
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ئاوهـــةواي نةخؤشـــيء زؤر بةرطـــةي 
ســـةرةِراي ئةمة دةطرَيت،  جؤراوجـــؤر
كؤتر كةمي خؤراكي ئـــةوةي دابينكردني
ناوضةدا لةهةندَيـــك كؤتـــر تَيدةضَيـــت.
بةخَيودةكرَيت، طؤشتةكةي لةبةرخاتري
تايبةتي تامَيكـــي ضونكة طؤشـــتةكةي
كؤتر ســـةرضاوةيةكي خؤشـــي هةيـــة.
كة بةرهةمهَيناني ثةيني ســـةرةكيية بؤ
دا

َ
لةكشـــتوكال سةرةكي بةشـــَيوةيةكي

بةكاردةهَينرَيت.
كؤتر ذياني

هَيالنةكانيان كؤتـــرةكان زؤربـــةي
بةآلم دروستدةكةن،  درةختةكان لةسةر 
ثَييدةووترَيت كؤتري كة هةية جؤرَيك كؤتر
بةردينهَيالنةكةيلةسةربةرزاييةلَيذةكان
هةية كؤتر ديكةي جؤرَيكي دروستدةكات،
هَيالنةكةي ثَيدةووترَيت كؤتري زةوي كة
بةيانيان كؤتر دروستدةكات. زةوي لةسةر
خؤراكء بةشوَين بةطةِران دةستدةكات زوو
دةحةوَيتةوة، نيوةِرؤ دةمةء دواتر ئاودا.
زياتر خؤراكي دةســـتكةوتني بؤ ثاشان
هاتني ثَيش بةطةِرانء دةســـتدةكاتةوة

هَيالنةكةي. بؤ دةطةِرَيتةوة تاريكي
بةدرَيذايي كؤتر جؤرةكانـــي زؤربةي
بةآلم دةذيـــن، شـــوَيندا  لةهةمان

َ
ســـال

لةناوضة كؤترانةي ئـــةو زؤري بةشـــَيكي
وةرزي لةهـــةردوو دةذين، ســـاردةكاندا
طةورة ثؤلي بةشـــَيوةي ثايزء بةهـــار،
ِراوضييةكان زؤرجار كؤضدةكةن، طةورة
كؤترةكان ِراوي كؤضكردنةدا ئةو لةكاتي
لةجؤري ميـــوةء دانةوَيلة كؤتر دةكةن.
دةخوات، برنجء نيســـكء نانةوردة طةنمء
هةندَيجار ء طوَيزةمةنييـــةكان هةروةها
دةخوات. مَيروو شةيتانؤكةء هَيلكة كرمء
لةزةوييةوة خؤراكيان كؤتر جؤري هةندَيك
جؤري بـــةآلم هةندَيك دةســـتدةكةوَيت،
زةوي لةســـةر لةبةرئـــةوةي ديكةيـــان
لةســـةر درةختةكان بؤية نانيشـــنةوة،

ثةيدادةكةن. خؤيان خؤراكي
شَيوةي لةســـةر كؤتر زؤري بةشـــي
كؤتر لةجؤرَيك زياد ثؤلةكان دةذين، ثؤل
لةخؤدةطرن،زؤربوونيذمارةيكؤترلةيةك
بؤ خؤراكيان دةســـتكةوتني ثؤلدا، هةلي
زؤرة ثؤلة دةِرةخســـَينَيت، هةروةها ئةو
لةئةندامةكاني ثارَيزطاريكردن دةرفةتـــي
نةيارء ة

َ
لةئاذةل دةِرةخســـَينَيتء ثؤلةكة

ثشيلةء وةك دةيانثارَيزَيت، دوذمنةكانيان
كؤتر ثؤلي هةندَيـــك ـــؤء بـــازةكان.

َ
هةل

لةخؤدةطرَيت، ندةيةكي ديكـــة
َ
بال ضةند

ئةو بووني ةكان.
َ
وةك قةلةِرةشء ِريشـــؤل

دةست ندانةي ديكة، فرســـةتي
َ
بال جؤرة

شـــوَيني دؤزينةوةي يـــان نيشـــانكردن
ثَيشوةخت هةروةها دةكات، زياتر خؤراك
مةترســـييةك هةر لةبووني كؤتـــرةكان

دةكةنةوة. ئاطادار
نَيرةي ثَييانوايـــة زؤربةي زانـــاكان
مَيية لةيةك تةنيا ذياني بةدرَيذايي كؤتر،
خؤيء هاوسةري دةيكاتة دةبَيتةوةء نزيك
زؤري بةشي م

َ
بةال دةبَيت. يدا جووت

َ
لةطةل

ندة،
َ
بال ديكةي جؤرةكاني مَييةي نَيرةء

جووت ديكـــةدا مَييةي  نَيـــرةء
َ

لةطـــةل
داري

َ
دل بةدةنووكي كؤتـــر نَيرةي دةبن.

مَييةكةش دةكات، مَييةكـــةدا 
َ

لةطـــةل
ورددةبَيتةوة. تَيدةبِرَيتء لَيـــي ضـــاوي
ثاكدةكةنةوة، يةكرت ثةِري هةردووكيـــان
دةكات ة

َ
دانةوَيل هةندَيك نَيرةكة هةروةها

ضةند داريية
َ
دل ئـــةم مَييةكةوة، بةدةمي

دةبن. جووت ثاشان دةخايةنَيت، ِرؤذَيك
ضيلكةء لةطـــةآلء هَيالنةكةي كؤتـــر
لم باريكء تةلي تةختـــةء وردة طذوطياء
شَيوةيةكي كؤتر هيالنةي دةكات، دروست
نيية، تايبةتي ِرَيخســـتنَيكي دياريكراءء
ِرازيية هَيالنانة ســـندوقء ئةو بةهةمـــوو
دةطونجَيتء قةبارةكةيـــدا

َ
كـــة لةطـــةل

لَييةوة ناويء بِرواتة بةئاساني دةتوانَيت
هَيالنةي وي

َ
بةربال شَيوةي بَيتةدةرةوة.

مَييةي الكَيشـــةيية. كؤتر ســـندوقَيكي
دا

َ
سال كاتةكاني لةهةموو دةتوانَيت كؤتر

مَييةي بكات، بةشَيوةيةكي طشتي هَيلكة
هَيالنةكةدا لةناو سثي هَيلكةي دوو كؤتر
بةنؤرةء مَييةكة نَيـــرةء دةكات، دواتـــر
هَيلكةكان ِرؤذ لةســـةر هةذدة بؤ ماوةي
دةتروكَينء هَيلكةكان ثاشان كِردةكةون،
بةضكةكؤترةكاندَينةدةرةوة،بةضكةكان
تاِرادةيةكي زؤريش نةتـــروكاوةء ضاويان
بةجةستةيانةوةنيية،بةآلمبةضكةكان ثةِر
طةشـــةدةكةن، طـــةورة بةخَيراييةكـــي
ثَينج بةشـــَيوةيةك دواي تةنيا ضوار يان

بفِرن. دةتوانن هةفتة
بةشـــدارن ثَيكـــةوة دايـــكء بـــاوك
كة بةبةضكةكانيان خـــؤراك لةثَيدانـــي
دةرةوة، هاتوونةتة لةهَيلكةكانةوة تازة
كة ســـثييةوة شـــلةيةكي ئةويش لةِرَيي
شـــرية ئةم كؤتر، ثَييدةووترَيت شـــريي
كة بةرهةمدَيـــت دانؤضكةيةكدا

َ
لةســـيكل

ذَير طةردني دةكةوَيتة بريتيية لةكيسَيكء
شـــرية ئةو كؤتر كؤترةكـــةوة. نَيـــرةي
بةضكةي دةمي بةضكةكاني. ناو دةهاوَيتة
هاتنة بةسةر ِرؤذ دوايتَيثةِربوونيدة كؤتر
دةســـتدةكات لةهَيلكةكـــةدا، دةرةوةي
كؤتر بةضكةي ِرةق. شـــتي بةخواردنـــي
ذيانيدا ســـةرةتاييةكاني لةمانطة ئةطةر
نةيةت، لةناوضوون نةخؤشـــيء تووشي
دةذي.

َ
ثَينج سال بؤ ســـَي نزيكةي ئةوا

قةبارة لةكؤتري طـــةورة قةبارة كؤتري
بضووك زياتر دةذي.

دةرةوةي ِرووكاري شَيوةء
كؤتـــر دةرةوةي ِرووكاري شـــَيوةء
كؤترةكـــة دةطؤِرَيت، بةثَيـــي جـــؤري
بؤ هةذدة لةنَيوان كؤتر درَيذي بؤنموونـــة
ِرةنطء ضاءء ِرةنطي سانتيمةترداية، ضل
بؤ لةجؤرَيكةوة ضِريةكةي ثةِرء شَيوةي
كؤتر هةندَيك جيـــاوازة. ديكة جؤرَيكـــي
ثةنجةكاني ثَيشـــي قاضةكاني، تةنانةت
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ثَيياندةووترَيت كؤتري بةثةِر داثؤشراوةء
شـــَيوةيةكي دةنووكي كؤتر ثةِرلةثـــَي.
ِرةشَيكي لةنَيوان ِرةنطةكاني درَيذىهةيةء
مةيلةء زةردَيكي تـــؤخء ء قاوةيـــي

َ
كال

لةســـوورة. نزيك ثةمةييةكي يء
َ
ثرتةقال

بؤ لةجؤرَيكةوة كؤتـــر توانـــاي فِرينـــي
بةشـــَيوةيةكي جياوازة. ديكة جؤرَيكي
بةثةِر كؤتر دةرةوةي ِرووكاري طشـــتي
ثةِر ســـةرةكي فةرمانـــي داثؤشـــراوة،
لةسةرماء كؤترةكة لةثاراستني بريتيية
كؤتر جةستةي لةسةر لةطةرما. ةء

َ
ســـؤل

هةية ثةِر لةوانة هةية، ثةِر جؤري ضةندين
بةكؤترةكة ثَيويست هَيزي فِريندا لةكاتي
ورديش نةرمء زؤر ثةِري  دةبةخشـــَيت،
لةكؤترةكة دةكاتء كـــة ثارَيزطاري هةية

دةيثارَيزَيت. طةرما لةسةرماء
دابةشدةبَيت: بةش دوو بؤ ثةِر

كؤترةكةدا ةكاني
َ
لةبال فِرين ثةِري .1

كؤترةكةداية لةكلكي ثةِرةي ئةو .2

درَيذء شَيوة بةثةِري جةستةي كؤتر
كلكي لةبنـــةوةي داثؤشـــراوة،  جياواز 
دةردةدات، ِرؤنَيك هةية ِرذَينَيـــك كؤتردا،
ثاككردنةوةي ي

َ
ســـةرقال كاتَيـــك كؤتر 

ِرذَينـــة لـــةم دةنوكـــي ثةِرةكانيةتـــي،
دةطوازرَيتةوة ِرؤنةكة بةمةش وةردةدات،
بةشـــَيوةيةكي ئةطةر كؤترةكة. بؤ ثةِري
دةست نةطريَيتء بةدةست كؤتر بةردةوام
ثةِرةكاني ئةوا نةهَينرَيت، ثشتيدا بةسةر
دادةثؤشـــرَيت، تةنك زؤر بةطةردَيكـــي
طةي

َ
بةل تةنكـــة زؤر طةردة بووني ئـــةم

لةباشـــرتين كؤترةكة ثةِرةكاني ئةوةية
كؤتر ثةِرةكاني ةتـــي

َ
حال ةتيدايـــة.

َ
حال

بةدةســـتةوة، دةدةن ديكةش طـــةي
َ
بةل

خورانيان نيشانةي ثةِرةكان ئةطةر لةوانة
لةكاتي كؤترة ماناي واية ئةو لَيدةركةوت،
كاريطةري لةذَيـــر ثةِرةكانيدا، طةشـــةي

بووة. نةخؤشييةكدا
ثـــةِر دوو و بيســـت ـــي كؤتـــر

َ
بال

طةورةكة دةرةكية ثةِرة دة لةخؤدةطرَيت،
يانزة بةآلم ثةِرةكان، شا ثَيياندةووترَيت
ثَيياندةووترَيت ديكة بضووكةكـــةي ثةِرة
َين

َ
ثَيدةل واي بؤيـــة ثةِرة شـــاراوةكان،

يةك دَينَيتةوة ةكاني
َ
بال كؤترةكـــة كاتَيك

ثةِر كؤتـــردا دوانزة لةكلكي ديارنامَينن،
طةورةكانء ثةِرة ثَيياندةووترَيت هةيةء
اليةكةوة، دةكةوَيتة ثةِريان شـــةش هةر
لةوانة زؤرة، ســـوودي كلك بـــؤ كؤتـــر
دةكات، كةشتي كاري ســـووكاني هةمان
بةشي فِريني كؤترةكةدا هاوكاري لةكاتي
يارمةتي كؤترةكـــة دةكات، ثشـــتةوةي

دةدات. كؤترةكة نيشتنةوةي هةستانء
كؤتر ماسولكةي كؤئةندامي

كؤتـــر ماســـولكةي كؤئةندامـــي
ثَيكهاتووة جياواز ماسولكةي لةذمارةيةك
كؤترةكة ةي

َ
جوول فةرمانـــي كة ثَيكةوة

خؤنةويست ةية
َ
جول ئةو سا ئةنجامدةدةن،

ء
َ

دل ماســـولكةكاني ةي
َ
وةك جوول بَيـــت
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ماسولكةي وةك بَيت خؤويست يان طةدة
ماسولكة طرنطرتين ِرانء...هتد. ســـنطء
لةجةستةيكؤتردا،بريتنيلةماسولكةكاني
هةر اليةكي بةفِرينء كة تايبةتن ســـنط
ماسولكانةي لةو ســـَي كؤترةكة سنطي

بةمشَيوةيةي خوارةوة: تَيداية، ئةويش
طـــةورة ماســـولكةي ســـنطة   .1
تايبةتـــة دةرةوةء دةكةوَيتـــة كـــة 
لةكاتي كؤترةكة ـــي

َ
بال بةنزمكردنةوةي

دووةمء ماســـولكةي هـــةردوو فِرينـــداء
ماسولكةية دوو دادةثؤشَيتء ئةو سَييةم

طةورةيةوة. ماسولكة ئةم ذَير دةكةونة
ناوةِراست، ماســـولكةي 2. ســـنطة
كؤترةكةية. ي

َ
بال بةرزكردنةوةي فةرماني

فةرماني ماسولكةي بضووك، سنطة .3
يارمةتي كؤترةكةيةء ي

َ
بال نزمكردنةوةي

دةدات. طةورة ماسولكةي سنطة
ي

َ
ِرؤل سنطةماسولكةكان لةكاتي فِريندا

هةردوو نزمكردنةوةي دةطَيِرن، سةرةكي
هةية، طةورة بةتوانايةكي ثَيويستي

َ
بال

بةلةمي شـــَيوةيةكي بووني سنطء ثاني
ثَيداويستيةكي ســـنطدا، لةناوةِراســـتي
ســـنطيان ندانةي

َ
بال ئةو فِرين. بؤ طرنطة

تواناي هةية، بةلةمي شـــَيوةيةكي ثانةء
ئةو سنطيان ئةوانةي بةآلم هةية، فِرينيان
ةكانيان

َ
بال ناتوانن نيية، بةلةمييةي شَيوة

ئةمةش هؤكاري بكةنةوة، نـــزم بةتوندي
طةشةيةكي ماسولكةكاني سنطة ئةوةية
ئـــةوةي وةك نةكـــردووة، طةورةيـــان

دةيبينني. نةعامةدا ندةي
َ
لةبال

كؤتر تةمةني دياريكردني
تةمةني كة هةية نيشـــانة َيك

َ
كؤمةل

ئةو دةريدةخةن  دياريدةكـــةنء كؤتـــر
تَيثةِراندووة قبوونـــي

َ
بال تةمةني كؤترة

لةو هةندَيك يـــان نا، ئةمانةي خـــوارةوة
نيشانانةن:

1.شَيوةطشتييةكةي:شَيوةيبةضكة
ديارترين ناســـراوةء كؤتر شـــَيوةيةكي

هيض لوتي ناوضةي كة ئةوةية نيشـــانةي
جةســـتةي تةواوي نييةء ثَيوة ثةِرَيكي

داثؤشراوة. زةرد بةطةندةمووي
سَي مانطي بؤ دةنط: لةتةمةنيدوو .2
طؤِرانَيكي كؤتر بةضكةي دةنطي مانطي،
وردة وردة بةسةردادَيتء هةستثَيكراوي
نزيكدةبَيتةوة، بةآلم كؤتر دةنطي لةطمةي
كؤترةكة بةضكة طمةي جارَي قؤناغةدا لةم
واتة نيية، وةكطمةيكؤترَيكيثَيطةيشتوو
دةنطةي لةبةضكةكةوة قؤناغةدا ئةو لةم
نيية دةنطة ئةو هةمان وةك دةردةضَيـــت
ثَيطةشـــتووةكانةوة مَيية كة لةنَيـــرةء
ِراهاتووين، لةســـةري ئَيمة دةردةضَيتء
درَيذ دِرء ضةند كؤترةكة بةضكةي دةنطي
قبوني

َ
بال ثَيطةيشـــتنء زياتر ماناي بَيت،

دةطةيةنَيت.
كؤتر دةنطي طشـــتي  بةشَيوةيةكي
لةتونديء دةنطة ئةم طمة، ثَييدةووترَيت
تةمةني جؤرء قةبارةء بةثَيي درَيذييةكة،
هةية كؤتر دةطؤِرَيت، هةندَيك كؤترةكـــة
كؤتر نَيرةي دةضَيـــت، لةفيكة طمةكةي

دةكات. دةنط لةسةر ثَيداطري زياتر
وةك كؤتر ضـــاوي دةكرَيت 3. ضاو:
كؤترةكة تةمةنـــي زانيني بؤ ئامِرازَيـــك
لةتةمةني ضـــاو ِرةنطي بةكاربهَينرَيـــت،
هَيشتا مانطي، ســـَي بؤ يةك مانطييةوة
هةموو نةبـــووةء تةواو  وةك ثَيويســـت
دةرنةكةوتووة، بةتـــةواوي ِرةنطةكانـــي
بكةين هةست بةوة لةم قؤناغةدا دةكرَيت
تاريكةء ء

َ
كال ِرةنطَيكي ضاوةكة ِرةنطـــي

ثَيطةيشتوو كؤترَيكي ضاوي ِرةنطي وةك
نيية. درةوشاوة ِروونء

كؤتر جؤرةكاني
هةية، كؤتـــر ســـةرةكي دوو جؤري
يية،

َ
مال كؤتري كَيويء كؤتـــري ئةوانيش

بةخَيودةكةن، ـــي
َ
مال كـــي كؤتـــري

َ
خةل

كؤتري جؤر سةد سَي نزيكةي هةرضةندة
ذمارةيةكي تةنيـــا بـــةآلم كَيوي هةية،

دارستان، ناسراوة، لةوانة كؤتري كةميان
خةمبار. بةردين، كؤتري كؤتري

جوانةء كؤترَيكي دارســـتان كؤتري
ثتةوة، بةهَيـــزء خاوةني جةســـتةيةكي
ئةوروثا لةزؤربةي وآلتانـــي ئةم كؤتـــرة
يدادةنرَيت.

َ
وترينئافاتي كشتوكال

َ
بةبةربال

دارستان ثَيطةيشتووي كؤترَيكي دةكرَيت
كة لةكؤترةكاني ديكة جيابكرَيتةوة بةوة
هةية، سثي ةيةكي

َ
ثةل طةردني لةمالوالي

لةهةردوو ســـثي ضةند ثةِرَيكي هةروةها
هةية. ةكةيدا

َ
بال

لةســـةر هَيالنةكةي بةردين كؤتـــري
ئاســـياء ئةفريقياء لَيذةكاني بةرداييـــة
شيني ِرةنطَيكي دةكات، دروست ئةوروثا
دوو َيكي

َ
بال هـــةر لةســـةر تاريكي هةية،

لةسةر سثيية، ي
َ
ثاشةل هةية، سور خةتي

هةية، ِرةش كلكـــي ضةنـــد ثةِرةيةكـــي
ســـةوزَيكي طةردني ثةِرةكاني ِرةنطـــي

درةوشاوةية.
بضووك، قةبـــارة خةمباري كؤتـــري
كة كَيويية كؤتـــري جـــؤري زؤرتريـــن
طمةيةكي وة،

َ
بةربـــال باكور لةئةمريكاي 

خةمبارانةيلَيوةدةردةضَيت،بةآلمكؤتري
ِرةنطي دةذي، لةفليثني بريندار كة سينة
سوري ةيةكي

َ
ثةل تةنيا ســـكي ســـثيية،

لةسةر سنطي هةية. جؤرة كؤترَيكي تؤخ
كؤتري ثَييدةووترَيت هةية ديكة ئةمريكي
لةبةرئةوةي كؤترة ئةم طةِرؤك، يان ِرَيبوار
زؤريان هَيجطار ذمارةيةكي ِراوضييـــةكان
ســـةدةي لةســـةرةتاكاني لَيِراودةكرد،

لةناوضوون. بيستةمةوة
كؤترَيـــك جـــؤرة لةغينيـــاي نـــوَي
بريســـكةدار كؤتري ثَييدةووترَيت دةذي
يةكَيكة كؤتـــرةء ء طةورةتريـــن جؤري
كؤترة ئةم جوانـــةكان. هةرة لةكؤتـــرة
لةخؤطرتووة، هةمةجؤري ِرةنطي ضةندين
لةســـةر نةرم ثةِري ةيةك

َ
ثةل لةســـةريدا

هةية. ةشَير
َ
كةل ثؤثةي شَيوةي
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هةية لةكؤتر ديكة جؤرَيكي لةئاســـيا
ضةندين ميـــوةء كؤتري ثَييدةووترَيـــت
ئةم كؤترة لةخؤطرتووة. وواآلي

َ
ئال ِرةنطي

دةكات، دروســـت
َ

فشـــةل هَيالنةيةكـــي
مَييةكة ة

َ
فشـــةل بةجؤرَيك هَيالنةكـــةي

تةنانةت ئةطةر با-دا، كردني
َ
لةكاتـــي هةل

لةناو بَيت، بايةكي ســـوكيش ئةو بايـــة
بطرَيتء دةبَيت هةم هَيلكةكةي هَيالنةكةدا

هَيالنةكةشي. هةم
بِروايةدانبةشيهةرةزؤري زاناكانلةو
بؤ ي، دةطةِرَيتةوة

َ
كؤتري مال ةكي

َ
ِرةضةل

ي
َ
مال كؤتري زؤري بةشي بةردين، كؤتري

كؤتري
َ

لةطةل طةورةيـــان جياوازييةكي
ي بووة

َ
كؤترَيكي مال هةيـــة، ئةطةر كَيوي

دواي ســـواللةكةي، ئةوا كَيوي، كؤترَيكي
وةك ســـواللةي كؤتري نـــةوة، ضةندين
هةزاران كي

َ
خةل ثَيدةضَيت لَيدَيت، كَيوي

لةمةوبةر، دةستيان بةبةخَيوكردني
َ

سال
كؤتر بةخَيوكةرانـــي كؤتـــر كردبَيـــت،
كؤتر توانيويانة سةدة، ضةندين بةدرَيذايي
لةوانة بةكاربَينن، جياواز مةبةستي زؤر بؤ
نامة، خواردنـــي، ناردني لةثَيناو كؤتـــر

نمايشكردن بةسةربردن، كات ثَيشرِبكَي،
بةخَيوكراوة.

بردني بـــؤ نامةبةر مـــرؤظ كؤتـــري
بةكاريدةهَينَيت، لةثَيشـــرِبكَيدا نامـــةء
طةورةي توانايةكـــي كؤترة ئةم جـــؤرة
هَيالنةيةي طةِرانةوة بؤ ئـــةو هةية بـــؤ
زؤر هةرضةنـــدة تَييـــدا بةخَيوكـــراوة،
لةنمايشـــةكاندا بكةوَيتـــةوة، دووريش 
ئةم بؤ كة نمايشـــدةكرَين ئـــةو كؤترانة
نامةبردنء بؤ واتة بةخَيوكراون، مةبةستة
كؤتري لةوانة لةثَيشرِبكَيدا، بةشداريكردن

يةعقوبي. كؤتري ثانكةيي، كلك

كؤتري ديكـــةي جـــؤري هةندَيـــك
ســـةماكةرء لةوانة كؤتري ي هةيـــة،

َ
مال

كؤترة جؤرة ئـــةم دوو تةقلةباز، كؤتري
ســـةماء تةقلةبازي كاري هةردووكيـــان

ئةنجامدةدةن.
كؤتر مرؤظء

بؤ يان طؤشـــتةكةي بؤ كؤتر مرؤظ
وةرزشكردنِراودةكات، يانبؤبةكارهَيناني
لةتوَيذينةوةزانستييةكاندابةكاريدةهَينَيت.
لةســـةر توَيذينةوة زانـــاكان بؤنموونـــة
بةشَيوةيةكي تا دةكةن، دارستان كؤتري
تَيبطةن. سوكةوتي

َ
هةل لةِرةفتارء باشـــرت

لةســـةر توَيذينةوة زانـــاكان هةروةهـــا
بزانن تا ئةنجامدةدةن، نامةبـــةر كؤتري
دووردرَيذة ِرَيطـــا ئةو ضـــؤن ئةم كؤترة
هةمان بؤ دةكاتء دةطةِرَيتـــةوة دياري
كؤتر، جؤري هةندَيك خـــؤي. هَيالنةكةي
زؤر دراســـتان، بِرَيكي لةوانـــة كؤتـــري
بةآلم دةخؤن، ي

َ
كشـــتوكال لةبةروبوومي

طذوطيا ئـــةو تؤوي ديكةيان هةندَيكـــي
بةبةرهةمة زيان دةخؤن كة جؤرانة جؤراو

ييةكاندةطةيةنَيت.
َ
كشتوكال

ناوةندة طةورةكاندا، شار ء لةزؤربةي
لةكاتي طؤِرةثانيثانء فراوانهةية، تيايدا
زؤر بةذمارةي كؤتر ثؤلي ضةندين ِرؤذدا،
كؤدةبنةوة،هةندَيكلةطةشتيارانءمنداآلن
خؤش كاتَيكي ثَييـــان خؤراك  بةثَيداني
كؤترانةي ئـــةو لةوانةية بةســـةردةبةن.
سةرضاوةي ببنة دةذين، لةشـــارةكاندا
ثاككردنةوةي دانيشتوان، ضونكة بَيزاري
ذمارة زؤرةي هةموو ئةو ِرقنةء ثاشماوةي
لةسةركؤآلنءشةقامءطؤِرةثانةكان كؤتر،
هةروةها تَيدةضَيت، زؤري خةرجييةكـــي
بةردء خورانـــي ببَيتةهـــؤي لةوانةيـــة
ِرةنطة كؤترةكان ثاشةِرؤي مةِرمةِرةكان.
ةخانةء

َ
بال ئـــاوةِرؤي طرتني هؤي ببَيتة

ئةوانة، هةموو ســـةرةِراي خانووةكان.
لةجؤري نةخؤشي كؤترانة ئةو لةوانةية
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بيطوَيزنةوة وبكةنةوةء
َ
بال هستوثالزمني 

مرؤظ. بؤ
لةمَيية نَيرة جياكردنةوةي

زةحمةتة كؤتردا، جـــؤري لةهةندَيك
لةمَييـــة نَيـــرة  ورد بةشـــَيوةيةكي
تايبةتة ثرؤســـةية ئةم جيابكرَيتـــةوة.
كؤتر. بةشارةزايانء بةخَيوكةراني بواري
بةخَيوكردني

َ
لةطةل ســـةروكاري ئةوةي

مَييةي نَيـــرةء دةتوانَيت كؤتردابَيـــت،
طةشةكردني جياوازةكاني لةقؤناغة كؤتر،
بةآلم جيابكاتةوة، كؤترةكةدا،  تةمةني
يان بؤ ئاســـايي كةســـَيكي بؤ ئةم كارة
زةحمةتة، دةستثَيكردوء تازة كةسَيكي
بَيت، بضووك كؤترةكة ئةطةر بةتايبةتي
لةمَييةكةي كةمَيك نَيرةيكؤتر هةرضةندة
لةهةموو ناكرَيت ئةمة بةآلم طةورةترة،
جياكردنةوةي طةي

َ
بةل بكرَيتة ةتَيكدا

َ
حال

لةمَيية. نَيرة
ضؤنيةتـــي ئـــــاســـانكردني بـــؤ 
لةمَييةكةي، كؤتر نَيرةي جياكردنةوةي

دةخةينةِروو: خوارةوة خاآلنةي ئةم
لةمَيية نَيرة جياكردنةوةي يةكـــةم:
لةِرَيـــي زانـــاكان لةِرَيـــي دةنوكـــةوة،
دةست ثَيوانةكردنَيكي وردي دةنوكةوةء
درَيذييةكـــةي، كورتـــيء نيشـــانكردني
جيابكةنةوة. لةيةكرت مَيية نَيرةء دةتوانن
مَيية لةهـــي  نَيرة دةنوكـــي بـــةزؤري 

درَيذترة.
نَيرة ةتةكاني

َ
خةسل دووةم:

نَيرةكان شـــةِرانطَيزترن، نَيـــرةكان
دَيت، لَيوة طمةيـــان درَيذتر بؤ مـــاوةي
ديكة نَيرةيةكـــي ئةطـــةر بةتايبةتـــي
نَيرةكان خؤيان كاتـــدا لةهةمان ببينن،
خؤيانـــدا بـــةدةوري  فشـــدةكةنةوةء
طةردنيان دةكةن، سةما دةسوِرَينةوةء
زبرتـــرة، ِروخســـاريان ئةســـتورترة،
دةكةن، ثارَيزطاري َلةِرؤيشـــتندا نازوفيز
لةطةل دةكةن، هَيالنةكةيان لةشـــوَيني

بؤ مَييةكان بةشةِردَيت. ديكة نَيرةكاني
ِرادةكَيشن. هَيالنةكان

دَيت، طمةيان مَييةكانيش هةرضةندة
بةشـــَيوةيةكي بةردةوام كارة ئةو بةآلم
مَييةكان ناكةن. دووردرَيذ ماوةي بؤ يان
بةدةطمةن بةثَيضةوانـــةي نَيرةكانـــةوة
مَييةكان دةســـوِرَين، خؤيان لةدةورةي
فِرينءخؤشؤردنء بةخؤراكء زياتر طرنطي
كاتَيـــك دةدةن، خؤدانةبةرخؤرةتـــاء
 مَييةكة دةكاتء

َ
ـــداري لةطةل

َ
دل نَيرةكة

ئةوا دةكات، ماضي دةنوكييةوة لةِرَيـــي
لةناو دةنوكي داناني لةِرَيـــي مَييةكةش
دةكات، ماض نَيرةكة نَيرةكـــة، دةنوكي
جووتبوون، بؤ ئامادةية مَييةكـــة كاتَيك
كةم ماوةيةكي بؤ نَيرةكة دةدات ِرَيطـــة
بةشَيوةيةكي طشتي بَيت. سواري ثشتي
ِروخســـارَيكي يان ديمةنَيك كؤتر مَييةي

هةية. مَييانةي
ثَيويستة مَيية، نَيرةء ناسيني دواي
ثارضـــة ثةِرؤيـــةك بةهـــؤي بةســـتني
لةقاضي ِراستي نَيرةكةء بةستني ثارضة
ثةِرؤيةكي ديكة لةقاضي ضةثي مَييةكة،
جووتَيك هةر ئيدي جيابكرَينةوة. لَيكرت
لةجووتةكاني جياوازي ثةِرؤيةكي ثارضة
بةهؤي دةكرَيت جياوازيةكة هةية، ديكة
بَيت. ثةِرؤكـــةوة جـــؤري يـــان ِرةنط 
بةخَيرايي دةدات يارمةتيمـــان  ئةمةش
كاميان بناســـنيء بزانـــني جووتـــةكان
جووتةكان هةروةها مَيية، كاميان نَيرةء
يةكةوة لةتةنيشـــت ئَيـــوارةدا لةكاتي 

ِرادةوةستن.
لةئارةزوومةنداني هةندَيك ســـَييةم:
بةهؤي َيـــن

َ
كؤتـــر، دةل بةخَيوكردنـــي

نزيكة كـــة دةمبوســـييةوة ئَيســـكَيكي
توخمى دةتوانن زاوزَيوة، لةكؤئةندامـــي
ئةو ديـــاري بكةن، ئةطـــةر كؤترةكـــة
ئةوا بوو قايم ثتةء ئَيســـكَيكي ئَيســـكة
بووني هةروةهـــا لةِرَيي نَيرة. كؤترةكة

كؤترةكة هَيلكةدانـــي لةناو هَيلكةيـــةك
هاتنةدةرةوةداية، كـــة لةســـةروبةندي

دياريبكةن. كؤترةكة توخمى دةتوانن
كة وردبينرت ِرَيطايةكـــي ضـــوارةم:
نَيرة جؤري جياكردنةوةي بؤ هةندَيجار
لةو بريتيية لةمَييـــة بةكاردةهَينرَيـــت،
ةمَيشييةكي

َ
خؤل ِرةنطي تَييدا كة ِرَيطايةي

لةسةر ئةطةر سةرةكيية. ثَيوةري سور
ِرةش يان شني ي

َ
خال كؤترةكة جةستةى

جياواز لةشـــوَيني ذمـــارةء بةقةبارةء
نَيرةية، ئةو كؤترة هةبوو، ئةوا جياوازدا
تاِرادةيةك نَيرةيـــة جؤرة زؤرجار ئـــةم
بناســـرَيتةوة. لـــةدوورةوة دةتوانرَيت
نَيرة ي

َ
لةخال بضووكـــةكان ي نَيـــرة

َ
خال

ِرةنط كؤترة ئةو بةتةمةنةكان كةمرتة،
َيك

َ
خال كة هيض ســـوورةي ةمَيشيية

َ
خؤل

لةوانةية يـــان لةســـةر جةســـتةي نيية
لةســـةربَيت، ي

َ
خال كـــةم ذمارةيةكـــي
زؤرجار كؤترَيكي مَيية.

بـــؤ ديكـــة ثَينجـــةم: ِرَيطايةكـــي
دواي كؤتـــر، ِرةطةزي جياكردنـــةوةي
لةســـةر كِركةوتـــن دانانـــي هَيلةكـــةء
كؤترةي هَيلكةكةيـــة. دةمةءنَيوةِرؤ ئةو
كؤترة كِركةوتـــووة، هَيلكةكة لةســـةر
ثَيوةدةكرَيت نيشـــانةيةكي نَيرةكةيةء
ســـةعات تا جيابكرَيتةوة. ئةو كؤترةي
هَيلكةكـــة لةســـةر  ئَيـــوارة شةشـــي 
كؤتـــرة مَييةكةية. ئةوة كِركةوتـــووة،
ســـَيي لةســـةعات مَييةي كؤتر بةزؤري
سةعات تا شةو بةدرَيذايي ثاشـــنيوةِرؤ،
كِردةكةوَيت، هَيلكةكة لةسةر بةياني دةي
كؤترَيك جووتة هةموو ةدا

َ
خال لـــةم م

َ
بةال

كارة ئةم زووتر يةك نني، هةيانـــة وةك
ئةم ئةطةر درةنطـــرت. دةكـــةنء هةيانة
شةشي لةسةعات نيوةِرؤء لةثَيش كارة
جياكردنةوةي ئـــةوا بكرَيت، ئَيـــوارةدا

ئاسانرتة. لةمَييةكة نَيرةكة
طةشةكردن قؤناغةكاني
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بةشـــَيوةيةكي هَيلكـــة: دانانـــي 
دوو جارةي هةر كؤتر مَييةي سروشـــتي
ئةوي طةورةيةء يةكَيكيان دةكات، هَيلكة
طةورةكة هَيلكـــة بضووكرتة، ديكةيـــان
نَيرةي دةترووكَيـــت بةضكةيةكي كاتَيك
بضووكةكة هَيلكة بةآلم  لَيدَيتة دةرةوة،
دةرةوة. لَيدَيتـــة مَييةي بةضكةيةكـــي
دةتوانَيت بةخَيوكةري كؤترةكة لَيرةوة
هةر هَيلكةيةك دابنَيتء نيشانةيةك لةسةر
دواتر بَيتء هَيلكةكة تروكاندني ئاطاداري
تا دابنَيت، بةضكةكان لةسةر نيشانةيةك
كاميان نَيرةء كاميان بزانَيت لةئايندةدا
يان هَيلكةيةك مَييةي كؤتر ئةطةر مَيية.
نييةء سروشتي ئةمة بكات، هَيلكة سَي
ئةوةيـــة طرفتَيك لةئةندامةكاني طةي

َ
بةل

ئةو هةيةء مَييةكـــةدا هَيلكةي دانانـــي
باش دروستء بةشـــَيوةيةكي ئةندامانة

كارناكةن.
هَيلكة يةكـــةم مَييةكـــة زؤرجـــار 
ثَينجي عةســـردا لةســـةعات دوانيوةِرؤ
نزيكـــةي تَيثةِربوونـــي دواي دةكات، 
دووةم هَيلكةي ســـةعات، ثَينج ضـــل و
هَيلكةي دةكات. شةودا دووي لةسةعات
راستةوخؤ دواي هاتنةدةرةوةي، يةكةم
بةآلم نةرمة، ةكةي

َ
توَيكل زةردةء ِرةنطي

دةبَيت ِرةنطي ســـةعاتَيك ضارةكة دواي
دةبَيت. ِرةق ةكةشـــي

َ
توَيكل بةســـثيء

بةســـةر تةواو بةشـــَيوةيةكي كِركةوتن
كاتة دةبَيت هَيلكةي يةكةمدا، تةنيا ئةو
كراوة. ثَيدةضَيت هَيلكةي دووةميش كة
كِركةوتن ئةطةر بزانن كؤترةكـــة جووتة
هَيلكةي هَيشتا يةكةمداء هَيلكةي بةسةر
يةكةم ئـــةوا هَيلكةي دووةم نةكـــراوة،
دووةم ثَيـــش هَيلكةي زؤر بةماوةيةكي
كِركةوتن مةســـةلةي بؤية دةتروكَيـــت.
تةواو بةشـــَيوةيةكي كاتـــة تةنيـــا ئةو
كراوة. دووةميش هَيلكةي كة ِروودةدات
ندةكانةوة،

َ
بال زؤربـــةي بةثَيضةوانـــةي

بةســـةر لةكِركةوتـــن كؤتـــر نَيـــرةي 
دةدات، مَييةكة يارمةتـــي هَيلكةكانـــدا
دةي ســـةعات تا مَييةكـــة لةئَيوارةوة
كِردةكةوَيت، هَيلكةكاندا بةســـةر بةياني
سةعات دووي ثاش تا دواي ئةوة نَيرةكة
كِردةكةوَيت، هَيلكةكاندا  بةسةر  نيوةِرؤ
ســـةعات تا دةطةِرَيتةوةء مَييةكة دواتر
بةســـةر دواتـــر ِرؤذي بةيانـــي دةي 
بةمجؤرة كِردةكةوَيـــتء هَيلكةكانـــةوة
كِركةوتن دةبَيـــت. بةردةوام ئـــةم كارة
طؤِراني ثلةي بةثَيي بةســـةر هَيلكةكاندا
هَيلكةي دةطؤِردرَيت، كةشوهةوا طةرماي
ســـةعاتَيك كةمرت بةضةند هاوين وةرزي
دةتروكَيت، زســـتان وةرزي لةهَيلكةي
هاويندا لةوةرزي هَيلكة ثيسبووني بةآلم

زستاندا. لةوةرزي وةك زؤرترة
ِرؤذ ثَينجـــةم دواي دةتوانرَيـــت
هَيلكةي هَيلكةكاندا، بةسةر لةكِركةوتن
جيابكرَيتةوة، ثـــاك لةهَيلكـــةي ثيس 
لةبةر هَيلكةكة بةتةماشـــاكردني ئةويش
ئةطةر ؤث،

َ
يان ِرووناكي طل خؤر تيشكي

ماناي بوو، شةفاف ِروونء هَيلكةكة ناو
ئةطةر ناو بـــةآلم ثيســـة، واية هَيلكةكة
هَيلكةكة ماناي واية تاريك بوو هَيلكةكة

سةالمةتة. نييةء ثيس
هَيلكة دووضـــاري ئـــةو كَيشـــانةي
مردوو خانـــةي وةك: بوونـــي دةبَيـــت،
هَيلكةكة ســـاردي لةنـــاو هَيلكةكـــةدا،
بةدخؤراكي بووني كةشوهةواوة، بةهؤي
يان بةجَيهَيشتني لةكؤترةكاندا، ِرؤشتن
ئةوةي ثَيش هَيالنـــةكان بؤ دايكءباوك
نةثيتَينرا برتوكَيـــن، هَيلكةي هَيلكةكان
نيية، نةزؤكي تيادا نَيرةكـــةي كة تؤوي
نَيرةكة، كةمبونةوةي يان نةزؤكي مَييةكة
لةكؤتاييةكاني ثيتاندن، ثرؤسةي وةرزي
شـــةِركردني ِروودةدات،  ثايزدا  هاوينء
جووتبووندا، يةك لةكاتي

َ
لةطةل نَيرةكان

ةوةء
َ
ضونةتةسال لةثَيويست زياد نَيرةكان

هَيلكةكة، بضووكي شَي، كةمي ثريبوون،
هَيلكةكةدا، هَينانـــي

َ
لةهةل ة

َ
هةل بوونـــي

لةخؤراكي كانزا كلـــسء ماددةي كةمي
شل، نةرمء

َ
توَيكل هَيلكةي كؤترةكاندا،

ثَيداني بةهـــؤي لةِرادةبةدةر ـــةوي
َ
قةل

تياداية، زؤري طةرمؤكـــةي كة عةلـــةف
ي

َ
توَيكل مَييةكة، كؤترة جةستةي الوازي

ناتوانَيت بةضكةكة كـــة هَيلكةكة ِرةقي
مانةوةي و بيشـــكَينَيتء بَيتـــةدةرةوة
لةدةرضةي درَيذ ماوةيةكي بؤ هَيلكةكـــة

هَيلكةداندا.
خراثبوني بؤ هؤكارَيكة شـــَي كةمي
بؤ كؤتر بةخَيوكةراني بؤيـــة هَيلكةكان،
طرفتة، لةِرؤذَيكدا ضارةســـةركردني ئةم
دةثرذَينن شـــلةتَين دووجـــار ئاوَيكـــي
لةضوار كارة ئـــةم هَيلكةكاندا، بةســـةر
ئةو واتة ئةنجامدةدرَيت، كؤتاييدا ِرؤذي
تروكاندني ثَيش دةكةوَيتة ِرؤذةي ضوار
ســـةرةكي هؤكاري بةآلم هَيلكةكانةوة.
بريتييـــة هَيلكـــةكان بـــؤ خراثبوونـــي
جَيهَيشتني يان باوك دايكء لةِرؤيشـــتني
بةهؤي لةوانةية ئةمـــةش هَيالنةكانيان،
دايكء كة بَيـــت، خراثي كةشـــوهةواوة
هَيالنةكانيان دةكات  ناضـــار  باوكةكـــة
لةناو هَيلكةكان ةتةدا

َ
حال لـــةم ن،

َ
جَيبَيل

نابَيت كةســـَيك دةمَيننةوةء هَيالنةكاندا
ئةمة بيانثارَيزَيت. بـــكاتء ضاودَيريـــان
بةرطةي هَيالنـــةكان ئةوةي ســـةرةِراي
ناطرنء ِرةشـــةباي بةهَيز بةخؤِرء باراني
بةردةبنةوةء هَيلكةكانيش دةِروخَيـــنء
دايكء باوكةكة هةية وا دةشكَين. جاري
وةك بازء دِرندةكاني ندة

َ
بال لةبةر بووني

ن.
َ
جَيدةهَيل هَيالنةكانيـــان مـــار ؤء

َ
هةل

ئاطاداري كؤتـــر بةخَيوكةري ثَيويســـتة
هَيلكةيثيسسةرضاوةيةكي ئةوةبَيتكة
بةكرتيا، ميكـــرؤبء زؤربوني بؤ باشـــة
هَيلكة ئةو كات بةزووترين ثَيويستة بؤية
مَييةكة نةزؤكي دوورخاتةوة. ثيســـانة
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بَيت نةخؤشـــييةكةوة بةهـــؤي ِرةنطة 
مَييةكة كؤترة هَيلكةداني يان لةوانةيـــة
لةبنةِرةتدا هةبَيت يان هةر كَيشـــةيةكي
هةندَيجار لةوانةية تَيدانةبَيت. َهَيلكؤكةي
لةطةل بَيـــتء كاتي نةزؤكـــي مَييةكـــة
تـــةواودا ثَيطةيشـــتني طةورةبـــوونء

نةزؤكيةكةي نةمَينَيت.
درَيذ ماوةيةكي بـــؤ هَيلكةكة ئةطةر
تةماشاي ثَيويستة ئةوا دةرةوة، نةهاتة
ئةطةر بكرَيـــت،  دةرضـــةي كؤترةكـــة
ثَيويســـتة ئاوســـابوو، ســـوورببوةوةء
ةتةدا

َ
حال لـــةم بكرَيـــت. ضارةســـةري

بةهَيمنيء نةشكَيت، هَيلكةكة بؤئةوةي
ثاشان دةطريَيت، كؤترةكة  لةســـةرخؤ
و دةكرَيت طـــةرم زةيتون ِرؤني كةمَيك
ضةور ثَي ئةو ناوضةيـــةي كؤترةكـــةي
ثةِرَيكي لةِرَيي ضةوركردنةكة دةكرَيـــت،
ئةمةش بؤئةوةية دةبَيـــت، كؤترةكةوة
هَيلكةكة ببَيـــتء نـــةرم ئـــةو ناوضةية

بَيتةدةرةوة. بةئاساني
ضارةســـةرنةكرا، ِرَيطاية بةم ئةطةر
ثزيشكي لةاليةن كؤترةكة ثَيويستة ئةوا
بكرَيت، بؤ نةشتةرطةري ظَيتَيرنةرييةوة
ةتة

َ
حال ئةم ئةطةر ضارةســـةري ضونكة

دواجار دةبَيتء كؤترةكـــة الواز نةكرا،
دةمرَيت.

مَييةي زؤرجـــار تروكانـــدن: دواي 
ثاشان ء دةيكات كة هَيلكة يةكةم كؤتر
ئةطةر دةردةضَيت، نَيـــرة دةتروكَيـــت،
ديكةيان ئـــةوي تروكاو هَيلكةيةكيـــان
تيادا كةتؤوي ئـــةوةي بةهؤي نةتروكا،
لةناو بَيضوةكة ئةوةي بةهـــؤي يان نيية
ئةوةية طةي

َ
بةل ئةمة مردووة، هَيلكةكةدا

باشء بةشـــَيوةيةكي كؤترة ئةو جووتة
ئةنجام بةخَيوكردنةكة كاري تةندروست
بؤ ئةمةش هـــؤكاري نـــادةن، لةوانةية
بؤ يان بطةِرَيتةوة جووتةكـــة ثريبووني
ئةوة بؤ نةسلي هةردووكيان يان الوازي

خزمي جووتة كؤترة ئةو بطةِرَيتةوة كة
يةكرتن.

بةضكةيـــةي ئـــةو لةهَيالنةكـــةدا:
دةيةوَيـــت هاورهاجـــةء لةهَيالنةكـــةدا
دةست يةكَيك كاتَيك سةرثَيء سَيتة

َ
هةل

بةرطريكردن بؤ ئةو دةبات، هَيالنةكة بؤ
ةكاني

َ
بال دةطرَيـــتء لةخـــؤي دةنـــوك

نَيرةكةية، بةضكة ئةوة ِرادةوةشَينَيت،
هيض بَيدةنطةء بةضكةيـــةي بةآلم ئـــةو
ويس ويســـة تةنيا نـــاكات ةيـــةك

َ
جوول

بةضكة مَييةكةية، بةضكة ئـــةوة نةبَيت،
لةهَيالنةكةداية، هةر هَيشـــتا كة نَيرةكة
زلةء ســـةري طةورةية، ثانء دةنوكـــي
ثَييةكاني ئَيسكء ئةســـتورةء طةردنيء

طةورةترة.
قبووندا

َ
بال لةقؤناغي قبوون:

َ
بال كاتي

واتة ثَيش نَيرةكة طِردةبَيـــت، دةنطـــي
دةســـتدةكات ثَيدةطـــاتء مَييةكـــة
واآلء

َ
ئال بةِرةنطـــي طةردني بةطمةطـــم،

سنطي ئَيسكي دةِرازَيتةوة، درةوشـــاوة
دةركةوتووة، ديارء ئَيســـكَيكي نَيرةكة

ديارنيية. سنطي مَييةكة ئَيسكي بةآلم
قبـــوون

َ
بال دواي قبـــوون:

َ
بال دواي 

بةخوَينـــدنء دةســـتدةكات نَيرةكـــة
دةسوِرَيتةوةء خؤيدا  بةدةوري  طمةطمء
مَييةكة نة كةضي دةكاتةوة، خؤي طيف
خؤي دةسوِرَيتةوةء نة بةدةوري خؤيدا

دةكاتةوة. طيف
مَييةكة كاتَيك جووتبـــوون: لةكاتي
ثرؤســـةي بؤ ئامادةدةبَيت ثَيدةطـــاتء
يان دةبينَيت نَيرةكـــة كة جووتبـــوون،
كلكي دةبَيتةوة، نزيـــك لَيي كة نَيرةكة
دايدةنَيتء زةوي لةســـةر دةكاتـــةوةء

َيت.
َ
دةمال ثَي زةويةكةي

جووتبوون جووتبـــوون: دواي دواي
مَييةكةي نَيرةكـــة دةكرَيـــت تَيبينـــي
بؤئةوةي هَيالنةكةوة دةباتة نـــاو خؤي
ندةيةك

َ
بال هيض لَيناطةِرَيت بكاتء هَيلكة

ثارَيزطاري بَيتةوةء نزيـــك لةهَيالنةكةي
زؤر نَيرةكـــة دةكات، لةهَيالنةكـــةي
هَيلكةكاني مَييةكـــة دةترســـَيت لةوة 
بؤية بـــكات، هَيالنةكـــة لـــةدةرةوةي
تا ناو هَيالنةكة بِرواتـــة دةكات ناضاري

لةوَي هَيلكةكان بكات.
يةكةم جارةكان زؤربةي تَيبينيةك:
يةكةمجار بـــؤ مَييةكة كـــة دوو هَيلكـــة
نَيرةيةكء دةتروكَين كاتَيـــك دةيانكات،
لةهةندَيك بةآلم دَينـــةدةرةوة. مَييةيةك
كة ِرَيدةكةوَيت دةطمةنـــدا زؤر ةتي

َ
حال

بن. مَي يان نَير هَيلكةكة هةردوو
سةير خؤشء تاقيكردنةوةيةكي

بؤ كؤتر، يةكَيـــك لةبةخَيوكةرانـــي
هةستا بابةتة، لةســـةر ئةم ينةوة

َ
لَيكؤل

تاقيكردنةوةيةي ئـــةم بةئةنجامدانـــي
كـــة كؤتـــر خـــوارةوة. بةضكةيةكـــي
جياكردةوةء مَيية، يان نَيرة نةيدةزاني
ئةو بةضكةية لَيطةِرَي بةتةنياء بَيئةوةي
ببينَيت كؤتر تةنانـــةت ديكةء بةضكةي
كؤترَيك هيض واتة لَينةطـــةِرا بةخَيوكرد.
بةضكةية ئةو لَينةطةِرا تةنانةت ببينَيـــت
ئةم بَيت، كؤتريـــش لةطمةطمي طوَيـــي
مانطي شـــةش نزيكـــةي بةخَيوكردنـــة
تَيبيني بةخَيوكةرةكـــة دواتر خايانـــد،

كرد: خوارةوة ئةمةي
بةخَيوكةرةكة نةيتواني بةشَيوةيةكي
كؤترةكـــة، ِرةطـــةزي ِروونء ئاشـــكرا
كؤترةكة دياريبـــكات، مَيية نَيرة يـــان
مرؤظدا

َ
لةطـــةل ســـةير بةشـــَيوةيةكي

ببينياية مرؤظَيكي كة بةجؤرَيك يببوو،
َ
مال

دةسوِرايةوة. بةدةوريدا
شـــةش  ئةو دواي  بةخَيوكةرةكـــة
يةكةمجار بـــؤ كؤترةكة مانطة لَيطـــةِرا
ببينَيـــت. مَييـــة لةذيانيـــدا كؤترَيكـــي
مَييةكة، كؤترة بينيني دواي كؤترةكـــة
ةي

َ
َيك جوول

َ
كؤمةل بةطمةطمء دةستيكرد 

بؤية دةضوو، نَير كؤتري ةي
َ
لةجوول كرد



45 سةردةم زانستى 142

ئيدي نَيرة. هةســـتيكرد  بةخَيوكةرةكة
بؤ مَييةدا كؤترَيكي

َ
لةطـــةل كؤترةكةي

مانطَيك ضةند دانا، جووتبوون مةبةستي
هَيلكة مَييةكة كؤترة بَيئـــةوةي تَيثةِري
كؤترة بةخَيوكةرةكة بِرياردةدات بكات،
بطؤِرَيت، ديكـــة بةمَييةيةكي مَييةكـــة
مانطَيك ضةند مَييةش كؤترة ئةم

َ
لةطةل

ئةنجامَيكي هيض بَيئةوةي بوو بةردةوام
هةستيكرد بةخَيوكةرةكة دواجار هةبَيت،
كةم زؤر نَيرة نةزؤكة- نةزؤكي كؤترة ئةم
ناو خســـتيية ِروودةدات- بؤية لةكؤتردا
لةناكاو بةآلم ديكةوة، نَيـــرةي َيك

َ
كؤمةل

وايدةزاني كة كؤترة ئةو دةركةوت بؤي
ســـيفةتي هةندَيك م

َ
بةال مَييةية نَيرةية،

نَيرةي هةبوو.
بكِرين كؤتر ضؤن

كؤترةكان بؤ بازاِري دةِرؤيت كاتَيك

فرؤشييةوة، كؤتر دوكانَيكي دةِرؤيتة يان
باش كؤترَيكي بةورياييـــةوة ثَيويســـتة
كؤترةية بـــاش ئةو كؤتري بذَيريت،

َ
هةل

ةيةء
َ
زيتةل ِراوةستاوةء ثَييةكاني لةسةر

مَييةكاني يـــان نَيـــرة كؤترة  
َ

لةطـــةل
لةهاتوضؤء لةشـــةِردايةء دةوروبـــةري
لَيداني لَيناطـــةِرَي خَيرايةء ةيـــدا

َ
جوول

ئةو بةركةوَيت. ئةمة كؤترةكاني ديكةي
كِريني لةكاتي كة دةرةكيانةية سيفةتة
بكةيت، ِرةضاويـــان دةبَيت كؤترَيكـــدا
لةكؤترَيكدا بةدي سيفةتانةت ئةطةر ئةو
ِراستء بةشَيوةيةكي كؤترةكة ئةوا كرد،
هةرطيز بةدةستةوة، بطرة تةندروســـت
سةرةوةء بؤ كؤتر ةكاني

َ
بال طرتني لةِرَيي

مةطرة، كؤتـــر خوارةوة بؤ جةســـتةي
ةيةء

َ
هةل َيي

َ
تابل طرتنَيكـــي ئةوة ضونكة

ببَيتةهؤي طرتنـــة جؤرة ئـــةو لةوانةية
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ةء
َ
زيتةل كؤترةكة ئةطةر ةكاني،

َ
بال شكاني

ةكاني
َ
بال دةدات

َ
هـــةول ئـــةوا وريابـــوو

دايانبخاتةوة، بكاتء  ِرزطار  لةدةســـتت
ئَيســـكي هةندَيك ةتةدا

َ
حال لةم نيية دوور

بشكَيت. كؤترةكة طرنطي
ِراستء بةشَيوةيةكي ثَيويستة كةواتة
بةدةستةوة، بطريت كؤترةكة تةندروست
هةموو ديكةت بةدةســـتةكةي ثاشـــان
بةتايبةتي بثشكنة، كؤترةكة شوَينَيكي
ئاوســـاوييةك نةبادا لةوَيدا ةكاني،

َ
بال ذَير

ئةنجامداني بؤ هةبَيت، يان بريندارييـــةك
بكةيت، شوَينة لةو فوو دةتواني كارة ئةم
بةثَيضةوانـــةي فووةكـــةت بةمةرجَيـــك
بَيت، طةشةكردني ثةِرةكانةوة ئاراستةي
يان ئاوساوييةك ناوضةيةدا هةر لةو ئةطةر
بؤت دةيبينيتء هةبَيت، ئةوا بريندارييةك

دةردةكةوَيت.
بةدةســـت هةيـــة هةندَيـــك كؤتـــر
ثَييدةووترَيت َينَيت

َ
دةنال كَيشـــةيةكةوة

كؤترةي ئـــةو واتة بةســـرتاء
َ
كؤتري بال

يـــان بفِرَيـــت ةكانـــي
َ
بةبال ناتوانَيـــت 

كؤترةكة نيية ئةوةيان توانـــاي ةكاني
َ
بال

ئةم زانيني بؤ بيفِرَينَيت. بةرزبكاتـــةوةء
كؤترةكة بةدةستت  ثَيويســـتة ةتة،

َ
حال

لَيبكةيت واي بطريـــتء لةناوقةديـــةوة 
ئةطـــةر كؤترةكة َينَيـــت،

َ
بجول ـــةكان

َ
بال

دةدا ةكاني
َ
بال ئةوا بوو، باش تةندروست

خؤي هةست دةكةيت دةيةوَيت بةيةكداء
ئةطةر بةآلم بكاتء بفِرَيت، لةدةستتِرزطار
بووبَيت، سةرةوة كَيشةيةي ئةو دووضاري
ي

َ
نة هةول لَيكـــدةداء ةكاني

َ
بال ئةوا نـــة

ةكاني
َ
بال تةنانةت دةدات، خؤِرزطاركردن
نانوَينَيت. بةرطرييةك هيض ناكاتةوةء

ثَييبزانيت بَيئةوةي هةندَيجار لةوانةية
نابينَيت، ضاوَيكـــي كة بكِريت كؤترَيـــك
مةترسيدارةء طرفتَيكي لةِراستيدا ئةمةش
كؤترةكة بؤ زؤر فِريندا كَيشـــةي لةكاتي
طرفتة ئةم زانينـــي بؤ دةكات. دروســـت
ضاوي هةردوو ِرةنطي تةماشاي ثَيويستة
لةنَيوان جياوازي ئةطةر بكةيت، كؤترةكة

كزبوو، ضاوَيكيـــان هةبوو، ِرةنطةكانـــدا
ديكةيان لةوي ببـــوةوةء

َ
كال ِرةنطةكةي

نابينَيت، ضاوةيان ئةوا ئـــةو نةدةضوو،
دةســـت ةتة بةزةحمةت

َ
حال بةآلم ئـــةم

بةشارةزايي ثَيويستي دةكرَيتء نيشـــان
ثةنجةت دةتواني نيابـــوون

َ
دل بؤ هةيـــة،

هةية، لَيي ضاوةي طومانت ئةو لةبةردةم
ئةطةر بيبةيت)، (بيهَينيـــتء َينيت

َ
بجول

كاردانةوةيةكـــي نةبوو، هيـــض كؤترةكة
كؤترة ضاو ئةوا طومانةكةت ِراستةء ئةم

بيكِريت. ناكات ثَيويست كوَيرةء
بكةرةوةء كؤترةكة دةنوكي هةروةها
شتي بكة، ئةطةر تةماشـــايةكي ناودةمي
بيني، دةميدا زةردباوت لةنـــاو خِرخِري
دووضاري كؤترة ئةو ئةوةية نيشانةي ئةوا
بيكِريت. نةكةي بووةء ة

َ
ئاول نةخؤشـــي

زةردباوانة شـــتة خِرة ئةو هةية وا جاري
دةرضةى لةدةوروبةري دةنوكء لةناوضةي
ئةو دةبَيت بؤية دةردةكةوَيت، كؤترةكة
نيابيت

َ
دل تا بثشكنيت بةباشي ناوضانةش

تةماشاي نيية. نةخؤشـــييةي ئةو لةوةي
شلةيةكي ئةطةر بكة، لوتي كونة هةردوو
ئةو دةرةوة، ئةوا هاتبَيتـــة لينجي لـــَي
باشرتة بووةء هةآلمةت كؤترة دووضاري
بةدةستي كة مةكِرة كؤترانة ئةو نةيكِريت.
دةبَيت كـــو

َ
بةل كؤترفرؤشـــةكانةوةية،

لةناو قةفةزةكةيداية كـــة بكِريت كؤترَيك
بةشـــَيوةيةكي زةويةكةيةء يان لةســـةر
ِراوةستاوة. ثَيي هةردوو تةندروستلةسةر
خؤت بيبينيت بةضاوي بؤ ئةوةية ئةمةش
نييةء نةخؤش قاضةكاني كؤترة ئةو ئايا
ثَيي هةردوو دةتوانَيت لةسةر ناشـــةلَيء
فرؤشةكان يان ناتوانَيت. كؤتر ِراوةستَيت
هةية، لةقاضياندا طرفتَيك ئةو كؤترانـــةي
طرفتة بةو كِريار تا بةدةستيانةوة، دةطرن

نةزانَيت.
قةفةزةكةيدا لةناو كة مةكِرة كؤترَيك
نةخـــؤش هةبووبَيت، كؤتـــري ديكـــةي
يان ملخواربوونةوة نةخؤشـــي بةتايبةتي
كؤترةي ئةو لةوانةية ضونكة نيوكاســـل،

نةخؤشيية بوبَيت، ئةو كِريوتة، دووضاري
نيشـــانةكاني بةتـــةواوي بةآلم هَيشـــتا
نيوكاســـل نةخؤشـــي دةرنةكةوتبَيت. 
كؤترَيكي لةكؤترَيكةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ
كِريوتة تازةيةي كؤترة ئةو ئةطةر ديكة،
تةواوي ئةوا هةبَيت، ئةو نةخؤشـــييةي
ئةو نةخؤشيية تووشي كؤترةكاني ديكةت
زؤر دةبَيت بؤيـــة دةكات، كوشـــندةية
دةردةدار نةخـــؤشء كؤتري وريابيـــتء
ثةِري هةندَيك كة مةكِرة كؤترَيك نةكِريت.
ئةو ِرةنطي ضونكة لةوانةية لَيكرابَيتةوة،
ِرةنطةكاني

َ
لةطةل بَيتء ناشـــرين ثةِرانة

ديكةيكؤترةكةدانةطونجَيتءهاِرمؤنيةتي
ثَيويست هةروةها تَيكدابَيت. ِرةنطةكاني
بكِريـــت ثةِرةكانـــي نـــاكات كؤترَيـــك
طةشةيان بةتةواوي شـــوَينيدا لةهةندَيك
ئَيسكة هةردوو ناوضةي دواجار نةكردووة.
لةوةي نيابة

َ
دل بثشـــكنةء دةمبوسييةكة

نةشكاون. سةالمةتنء ئَيسكةكة هةردوو
لةو ضةوريت كيســـَيكي ئةطةر هةروةها 
كؤترة ئـــةو ئةوا بةديكرد،  ناوضةيـــةدا 
ثَيويســـت هاتووةء ةوي

َ
قةل دووضـــاري
بيكِريت. ناكات

سةرضاوةكان:
/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9

%85%D8%A7%D9%85
http://www.vet.globalforvet.

com/news/758.html
http://www.kenanaonline.com/

page/8740
www.uaepigeon.com/?p=487
http://forum.stop55.com/

227234.html
http://ejabat.google.com/ejabat/

thread?tid=3d88e52dc177af86
www3.startimes3.com/

f.aspx?t=20872909
www.canaryfans.com/forum/

viewtopic.php?p=593362
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هةموو تَيكضوونَيك لةباري ئاسايي ناو 
دةمدا كاريطةريي هةية لةسةر تةندروستي 
طشتي و لةسةر طةشةكردن و ثةرةسةندني 

ن.
َ
جةستةي منداال

بةهةمان شـــَيوة باري طشـــتي يان 
ضارةسةركردني كَيشة طشتييةكاني لةشي 
مـــرؤظ ئةطةري كاريطةر و بوونة هؤكاري 
نالةباري دةبَيت لةضارةسةر و ضاودَيريي 

باري تةندروستي دةم و دداندا.
َيكي طرنطي هةية 

َ
ِرؤل بؤشـــايي دةم 

لةم ســـَي اليةنـــةدا: خـــؤراك وةرطرتن، 
ِرووخســـار  و  (قســـةكردن)  ئاخاوتـــن 
(شـــَيوةي جواني ِروو) بـــؤ نموونة ئةو 
نةي كة دووضاري لَيوة كةروَيشك و 

َ
منداال

يش Cleft lip palate بوون 
َ
شووة قل

َ
مةال

كَيشـــةيان دةبَيت لةخواردن وةرطرتندا و 
ثَيويســـتييان بةضارةسةركردني كَيشةي 
قســـةكردن دةبَيـــت و هةروةها ئةطةري 

مةترسي تووشـــبوون بةهةوي طوَيضكةي 
ناوةِراستييان لَيدةكرَيت.

توَيذينةوةي نوَي دةريخســـتووة كة 
نةي كة بةم كَيشةيةوة 

َ
سَييةكي ئةو منداال

يش 
َ
شووة قل

َ
لةدايك دةبن واتة لَيو و مةال

كَيشةي دةروونييان هةية و بَيزارن لةباري 
جياجيـــادا وةك: شـــَيواوي ِرووخســـار، 
بيستن، قســـةكردن، كَيشةي ددانةكان و 

.
َ

باري ذياني خَيزاني و كؤمةل
كلؤريي ددانةكان

وتـــرة كة 
َ
لةهةمـــوو كَيشـــةكان بال

تةندروســـتي  لةســـةر  هةية  كاريطةريي 
طشـــتي مرؤظ و باري خؤراك وةرطرتني. 
باري كلؤريي مامناوةند يان ِرَيذةي بةرزي 
ندا، 

َ
كلؤربوون بةتايبةتـــي لةنَيوان منداال

ئةطةري شَيواندني دةبَيت بؤ طةشةكردني 
ثَيكهاتةي جةستةي.

لةتوَيذينةوةيةكدا دةركةوتووة كة ئةو 

تةندروستي دةم و ددانت فةرامؤش مةكة 
د. سةعيد عةبدوللةتيف*

نةي ضارةسةريي كلؤريي ددانيان بؤ 
َ
منداال

ئةنجامدراوة (كة زؤربةي ددانةكانيان كلؤر 
بوون) دةركةوتووة كة كَيشـــي لةشييان 
بةِرَيذةي 80% كةمرت بووة بةبةراورد كردن 

ني ئاسايي بَي ئةم كَيشةية.
َ
 منداال

َ
لةطةل

ئَيش و ئازار و يان ضارةســـةركردني 
كلؤريـــي ددان لةوانةية ببَيت بةهؤكار بؤ 
ن 

َ
دواكةوتـــن يان ئامادةنةبوونـــي منداال

يـــان ببَيت بةهؤكار  بؤ قوتابخانةكانيان 
بؤ بـــَي توانايي قوتابيان كـــة بةجواني 
 بدةنـــة وانةكانييان و بةباشـــي طوَي 

َ
دل

توَيذينةوة  بطـــرن.  لةمامؤســـتاكانييان 
نة 

َ
ســـاال كة  دةريانخســـتووة  نوَييةكان 

ثةنجـــا و دوو مليـــؤن ســـةعاتي وانةي 
قوتابخانـــةكان لةكيس قووتابييان ضووة 
ي 

َ
لةســـال ددانةوة.  كَيشـــةكاني  بةهؤي 

 ذيانييان لةدةستداوة 
َ

2007 دا دوو مندال
بةهؤي نةخؤشـــيية طشـــتييةكانةوة كة 
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طيانييان نة
َ
ســـاال

َ
منـــدال ضةنديـــن

ماددة بةكارهَيناني بةهؤي لةدةســـتداوة
لةضارةسةري نالةباري و هَيوركةرةوةكان

لةكلينكةكانيدداندا. شياودا
ســـةرباري نَيوانييـــان ثةيوةنـــدي
هـــؤكاري نةخؤشـــييةكاني كاريطةريـــي
و قســـةكردن و دةروونـــي دةم بؤســـةر
لةســـةر كاريطةريي و خؤراك وةرطرتـــن
جؤرَيك تاِرادةيـــةك ثةروةردةيـــي باري 
ســـةبارةت تَيبينيكراوة لةكَيشـــمةكَيش
دةم تةندروستي باري نَيوان بةثةيوةندي

طشتيدا. تةندروستي و
ثَيويستة ن

َ
ضاودَيري تةندروستيمنداال

جؤرة لةم بني بةئاطا كة بَيت بةشَيوةيةك
هةر هةروةهـــا زانينـــي و ثةيوةندييانـــة
ثَي كة ثشتي سةِّـاندنَيك يان نيشانةيةك
بارة ِرَينمايي ئةو تا بةطوَيرةي ببةســـتني
دةكرَيت، نةخؤشةكان ئاِراستةي ثَيويست
دادةنرَيت، بؤنموونة ثَيويســـت بةبارَيكي
كاريطةري قوِرقوشم بةماددةي بةركةوتن
كلؤربووني بةرزبوونةوةي ِرَيذةي لةســـةر

ئةمةريكا. تي
َ
لةوال ددان

ثشتي
َ
ثال

َ
ئاذةل لةسةر توَيذينةوةكان

بةركةوتني واتة دةكات، ثةيوةنديية ئةم
و بـــةر لةلةدايكبوون لةكاتي قوِرقوشـــم
بؤتة جرجدا بَيضووي لةدايكبوونـــي كاتي
ليكي ِرذَينة فرماني كةمبوونةوةي هؤكاري

ئةطةري  بةرزبوونةوةي Parotid و ثارؤتيد
كلؤربووني ددانةكان.

دووطياني و ددان نةخؤشييةكاني
نةخؤشيدةوروبةريددانةكانلةماوةي
ثَيش ثةيوةندي بةلةدايكبووني دووطيانيدا
بةكَيشي يساوا

َ
لةدايكبوونيمندال وةختو

كةم.
ســـةدو لةتوَيذينةوةيةكدا كة لةنَيوان
تازة ذني يان دووطيان ذني ضوار و بيســـت
كة كرد ئاشـــكراي ئةنجامدرا، بـــوو

َ
مندال

نةخؤشيدةوروبةريددانةكانبةهؤكارَيكي
لةدايكبووني بؤ دةكرَيت ئةذمار مةترسيدار

و كَيش سووك. ساواي ثَيش وةخت

ئةوةيشايانيباسةكةثاكوخاوَينيناو
ذناني لةنَيوان ثَيبدرَيت طرنطي دةبَيت دةم
جؤري بةكرتياي لةبةرئـــةوةي دووطياندا
هؤكارَيكي كة ،Strepto coccus mutans
دداندا، كلؤريي بووني لةدروســـت طرنطة

دةطوَيزرَينةوة. ساواكةي بؤ لةدايكةكةوة
دَل و ددان نةخؤشييةكاني

ددانةكان دةوروبةري نةخؤشييةكاني
ثةيوةنديدارةبةنةخؤشيبؤرييةخوَينةكاني
ودا

ََ
بةربـــال لةتوَيذينةوةيةكـــي ـــةوة

َ
دل

تاقيكردنةوةيان  كة 1147 كةس لةنَيـــوان
جياوازي ئةنجامَيكي ضةند لةسةركرابوو،
لـــةوةي بتوانرَيت كة ِرَيطرة نيشـــاندابوو

بكرَيت. ئةذمار ثةيوةنديدار بةهؤكاري
ديكة فراواني توَيذينةوةيةكي هةروةها

ئةنجامدراوة  دا
َ
كامل 8032 كةسي لةنَيوان

سةِّـاندنَيك نيشـــانداوة كة هيض ئةوةي
ببةسرتَيت ثَي كة ثشتي دةستةبةرنةكراوة

ثةيوةنديية. ئةم بؤ
ضةندتوَيذينةوةيةكينوَييديكةئةوةي
نةخؤشي ئةو كةسانةي كة دةرخســـتوة

زياتر  4-1,5 ئةوةندة ييان هةية بةبِري
َ
دل

ِرووبةِرووبوونةوةي بـــؤ مةترســـيدارترن
نةخؤشييةكانيدةوروبةريددانةكان.

نيشـــان ئةوة ديكة ســـةِّـاندنَيكي
بةرثرســـن بةكرتيايانةي ئةو دةدات كـــة
بةتايبةتي ددانةكان دةوروبـــةري لةهةوي
P. gingivalis, T. denticola, T. for-

 sythia and Streptococci Species
بةئةستووربووني ثةيوةنديداربَيت لةوانةية

Carotid. Artery كـــة  شـــاخوَينبةرةوة
مَيشـــك تةي

َ
جةل و

َ
دل نؤرةي بةهؤكاري

ثرؤتيني جطة لةئاســـتي دةكرَيت، ئةذمار
.C - reactive جؤري

باسمان ئةمانةيكة هةموو
َ

لةطةل م
َ
بةال

ئايا كة نةبؤتةوة ِروون ئَيســـتا هةتا كردن
ددانةكان نةخؤشـــييةكاني دةوروبـــةري

.
َ

دل نةخؤشي دةبنةهؤي بةتةواويي
شَيرثةنجة و ثِركردنةوة دةرماني

كؤمثؤزيت و ددان ئةمةلغةمي فلؤرايد،

طواية ئةمانة (دةرمانيثِركردنةوةيسثي).
بووني دروست دةبَيتةهؤي بةكارهَينانييان
تةندروستي كَيشةي هةندَيك و شَيرثةنجة
باسكردنة ئةم داتايةك هيض م

َ
بةال طشتي،
ناسةِّـَينَيت.

لةاليةكيديكةوةوةرطرتنيئةمؤكسلني
لةسةرةتاي  دةمةوة Amoxicillin لةِرَيي
هةية بؤسةر كاريطةريي تةمةني ساواييدا
هةميشـــةييانةي ددانة ئـــةو تَيكضووني

لةجؤريFlorosis ي  لةقؤناغيثَيكهاتةدان
دةبن)، كاتةدا دروست ددانانةي لةو (ئةو
ئةم ثةيوةنديداري هـــؤكاري هةرضةنـــدة

نةدؤزراوةتةوة. ئَيستا هةتا دياردةية
ددان دةم و باري ضؤن بةهةمان شَيوة
تةندروستيطشتي، كاريطةرييهةيةلةسةر
هةية طشـــتيش كاريطةريي تةندروســـتي
بةئاطابووني و ناودةم تةندروستي لةسةر

ددان. و دةم ضاودَيري
بةباريطشتييةوة ثةيوةنديباريدةم
لةكاتـــي ثَيبدرَيـــت ثَيويســـتة طرنطـــي
لةكاتي يـــان ثةيوةنديية ئـــةو ِروودانـــي
ِرووبةِرووي

َ
ضارةسةركردنيدا،ضونكةمندال

مةترسيتووشبوونبةنةخؤشيدةبَيتةوة،
فسيؤلؤذي لةباري طؤِرانكاري دةبَيتةهؤي
دةبَيتةهـــؤي طؤِرانكاري لةباري و دةمدا
دا،

َ
ذيريي مندال و سؤزداري سوكةوت و

َ
هةل

دةم ناو زيندةوةرةكاني وردة هةروةهـــا
بةنةخؤشـــي تووشـــبوون َدةبنةهؤكاري
دل ناوثؤشي نةخؤشي لةوانة مةترسيدار
infective endocarditis ئـــةو بارانـــةي
دةخاتـــة ثَيطةيشـــتووان و

َ
كـــة منـــدال

ثَيويستييان جابؤية مةترســـييةوة باري
ئةنتيبايؤتيك دةرمانـــي بةبةكارهَينانـــي
ضارةسةركردني لةئةنجامداني بةر دةبَيت

لة: بارانةش بريتني ددانةكان، ئةو
كةســـي ،

َ
دل زمانـــةي دةســـتكردي

ثَيشـــوو بةهةوي ناوثؤشي تووشـــبووي
بؤ ييان

َ
دل طواســـتنةوةي ، ئةوانـــةي

َ
دل

زمانة نةخؤشـــي دووضاري و ئةنجامدراوة
دأل، نةخؤشي زطماكي نةخؤشي دةبنةوة،
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سةرنةكةوتوو ضارةسةركراوي ي
َ
دل زطماكي

كة
َ

دل زطماكي سةركةوتووي ضارةسةري و
كة بةكارهَينراوة تيادا دةستكردي ماددةي

ثَيويستيبةنةشتةرطةريدةبَيتةوة.
بارانةيان  لـــةم يةكَيك كـــة ن

َ
 منـــداال

دةرمانيئةنتيبايؤتيكبةر هةبَيتثَيويستة
بةكاربهَينن، ددان ضارةسةري لةثرؤسةي
هةموو ثَيكردنـــي لةدةســـت واتة بـــةر
ناوضةي ثووك، شانةكاني دةستكارييةكي
يان بِرينَيك هةر يان ددانـــةكان بني ِرةطي
ثؤشـــة شانةكاني ناو ناو تَيكردني كوون
ئةمةريكي بؤ ةي

َ
كؤمةل بةثَيي دةم ئةويش

 American Health
َ

دل نةخؤشـــييةكاني
َيك

َ
ثَيويستة ِرةضاوي كؤمةل .Association

بذاردني
َ
بةهةل سةبارةت بكرَيت ِرَيوشوَين

ددان ثِرؤســـةي لةكاتـــي ئةنتيبايؤتيـــك
بةمةبةســـتي ئةويش  ضارةســـةركردندا 
ثَيويستة كة نةخؤشةكة لةباري ثارَيزطاري
كَيشـــةيةيان هةية، ئةم نةي

َ
منداال بؤ ئةو

تووشـــبووني ِرووبةِرووي لةوانةية ضونكة
شـــَيرثةنجة، وةك: ببنةوة مةترســـيدار
،Sickle Cell anemia داســـةئةنيميا
طورطةسوورة نةخؤشي شةكرة، نةخؤشي
تووشـــبووان  ،Lupus Erythematosus
بةكارهَيناني بةرطري، دابةزيني بةظايرؤسي
بارانةي ئةو درَيذخايةني دةرمانيستريؤيد،
ئةو كةســـانةي بؤ البراوة، ييان

َ
كة ســـثل

باري بؤكراوة، ئةندامَيكييان طواستنةوةي
ئةو و نةماني بةرطري دابةزين و ســـةختي
يان بـــؤري خوَين كة ســـينةري بارانةي

بةكارهَينراوة. بؤ ئامِرازيثزيشكييان

ددان- ثزيشــكي كؤلَيــذي *مامؤســتاي
زانكؤيسلَيماني

سةرضاوةكان:
Oral and Systemic Health of-

ficial Reprint From Up to date@ 
www.Up to date.com 2010

Auther: Pauls. Casamassimo, 
DDS, MS Deputy Editor: Mary M. 
Torchia, MD.  

خوَينيةوة    لةدلَؤثَيك مرؤظ تةمةني   
خوَينةوة ؤث

َ
دل يـــةك لةِرَيي كة داهَينا وايان ةندييـــةكان تةكنيكَيكي

َ
زانـــا هؤل

دةبَيت ئـــةوش يارمةتيدةر بكرَيت، ديـــاري مرؤظ تةمةني بةنزيكي دةتوانرَيـــت
َين

َ
دةل ةندي

َ
هؤل لةرؤتردامي ئرياسمؤس لةزانكؤي زاناكان تاوانةكان، ينةوةي

َ
لةلَيكؤل

ساغ بةمةبةستي نةبوونةوة ساغ ثَيشرت كة بضنةوة كةيسانةدا بةو دةتوانرَيت ئَيستا
دةبةستَيت ثشت تةكنيكة ئةو بةثَيي ســـايتي ساينس مايط تةواوةتي، كردنةوةي

تةنة  ناســـينةوةي و لةلةش لةبةرطريكردن T كة بةرثرســـن لةخانةكاني بةجؤرَيك
ثةرةدةسَينن و طةشة دةكةن خانانة ئةو كاتَيك ســـتي كردنييان،

َ
بةرهةل و نامؤكان

م
َ
بةال بناسنةوة، لةبةكترييا جياواز جؤري كة دةطؤِرَيت بةجؤرَيك ناوكيان ترشـــي

ناوكييةكان لةترشة بةشة ئةو زاناكان دةمَيننةوة، هةروا ناوكييانة ترشة لةو بةشَيك
كاتَيك مرؤظ ئاســـاييش مرؤظ. بةشـــَيوةيةكي تةمةني دياريكردني بؤ بةكار دَينن

تةكنيكة  ئةو بةثَيي دَينَيت، T بةرهـــةم لةخانةكاني كةم بِري تةمةنةوة دةضَيتـــة
لةتةمةني يان كةمرت زياتر

َ
ســـال نؤ بةجياوازي دةكرَيت دياري مرؤظةكة تةمةنـــي

ئةنجامدراوة لَي ينةوةكةي
َ
ئةو تاقيطةيةي لَيكؤل سةرؤكي كةسة. ئةو ِراستةقينةي

بؤ ثؤليســـةوة لةاليةن بةكاردَيت ئةوة م
َ
بةال زؤرة، ة

َ
ســـال نؤ ئةو َيت ِراســـتة

َ
دةل

تاواندا.                          لةكةيسةكاني لَيكراوةكان طومان طروثة دياريكردني
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نوَييةدا  ثِرؤذة ئةم ديزايني لةبريؤكةي
بؤ وةردةطريَيت ســـةرضاوة لةثَينج سوود
كارثَيكردنيبزوَينةر و سةرجةمئامِرازةكاني
جؤرة ئؤتؤمبَيالنة، دةرةوةي ئةم نـــاوةو
و ئاســـايي لةكارةباي بريتني ئةوانيشـــي
ميكانيكي وزةي و با وزةي و خـــؤر وزةي

جؤر. بةدوو
كارةبايئاسايي

بؤ كارةباي ئاسايي بةكاردَيت سةرةتا
ئؤتؤمبَيلةكة، ناو ثاتـــري بووني بارطاوي
ئؤتؤمبَيلةكة ثاتريي كة لةكاتَيكدا ئةويش
كارةبا، لةبارطـــةي بووبَيتـــةوة ـــي 

َ
خال

كة دةكرَيت بارطاويكردنةكـــة لةكاتَيكـــدا
بَيت، وةســـتاودا لةدؤخي ئؤتؤمبَيلةكـــة
وزةي كارةبا لةســـةرضاوةي كاتَيك كـــة
تةزووكـــةي وةردةطريَيـــت كارةباكـــةوة
،DC بؤ دةطؤِرَيت و ACيداية لةشـــَيوةي
ئؤتؤمبَيلةكةدا لةناو تـــةزوو ئةم طؤِرانةي
ثاترييةكة بؤ دةطوازرَيتـــةوة و ِروودةدات
كاري ئؤتؤمبَيلةكة و تةواوي بةشـــةكاني

ثَيدةكات.

ئؤتؤمبَيالنةي ئةو
ذينطةن  هاوِرَيي

خؤر خانةي
جؤرَيكيديكةيئةمداهَينانةكاركردني
كردارةش ئةم خؤر، بةخانـــةي ئؤتؤمبَيلة
بةشَيوةيةكةكةخانةخؤرييةكانبةسةقفي
بؤنيتيئؤتؤمبَيلةكةوةضةسث و ئؤتؤمبَيل

دةكرَيت.
ِراستةوخؤ ئةم شانانة وزة لةخؤرةوة
بةشي ثاشاندةطوازرَيتةوة بؤ وةردةطرن و
سيستم، ئةمةجطة لةبارطاويكردني

َ
كؤنرتؤل

بةشةكاني تةواوي ئؤتؤمبَيلةكة تا ثاتريي
ئؤتؤمبَيلةكةكاربكات.

با جوَلةي
نوَيية داهَينانة ئةو ســـَييةمي جؤري
لةديزايني دةبَيت، با-ةوة ـــةي

َ
جول لةِرَيي

قوضةكي نيمضة حةوزَيكي ئؤتؤمبَيلةدا ئةم
ئؤتؤمبَيلةكـــةدا ثَيشـــةوةي لةبةشـــي 
ســـَي لةنـــاو حةوزةكةدا و ضةســـثكراوة
كة يـــةك هةية لـــةدواي يةك ثةروانـــةي
بةهؤي و ِريزبوون بضـــووك لةطةورةوة بؤ
ئؤتؤمبَيلةكة كردارة بةم َين،

َ
دةجول بـــاوة

هةريةك و دةستدةكةوَيت ثَيويستي وزةي

ئةمني حةمة لةتيف هاوذين

لةبةكارهَيناني لةجيهاندا ئؤتؤمبَيل كارثَيكردني تائَيســـتا هةرضةندة
بةنزين و طازؤيل باوترين تَينةثةِريوة و بةطشـــتي طاز و طازؤيل و بةنزيـــن
تاني

َ
لةوال تةنيا و ئؤتؤمبَيل ثَيكردني ئيش بؤ بةكارهَينراون ســـووتةمةني

ســـووتةمةنييانة ئةم ســـةرجةم لةبةرئةوةي م
َ
بةال بةكاردَيت، طاز ئةوروثا

لةسةرضاوةي ســـوود دراوة
َ
هةول بةردةوام ذينطة ثيســـبووني دةبنةهؤي

خؤر هةرضةندة وزةي كارةبـــا و وزةي بؤنموونة وةربطرَيت، وزة ديكـــةي
لةسةرضاوةي بريكردنةوة ثَيناكرَيت، كاريان بةرفراواندا لةضوارضَيوةيةكي
ئةم داهَينانةي لةِرؤذان ِرؤذَيك نيية دوور و بووة مرؤظ هةميشة خةوني ديكة
ئؤتؤمبَيل ثَيكردني لةئيش بَينَيتةدي كة بريتيية خةونة ئـــةو كورد الوَيكي

جؤرةكةيةوة. بةهةردوو ميكانيكي وزةي و با وزةي لةِرَيي

وة با خؤرء كارةباء وزةى لةِرَيى ئؤتؤمبَيل كارثَيكردني
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  كارثَيكردني ئؤتؤمبَيل بةهؤى وزةى باوة
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لةثةروانةكان بةشَيوةيةكي وا ضةسثكراون 
كة لةكاتي جوآلنـــي ئؤتؤمبَيلةكة بةهؤي 
ةي باوة ثةروانةكان بخولَينةوة 

َ
كةمرتين جول

 
َ

و لةوَيشـــةوة وزةكـــة دةنَيرَيتة كؤنرتؤل
سيستم.

لةكاتـــي ِرؤيشـــتني ئؤتؤمبَيلةكـــةو 
زيادكردني خَيرايي ثةروانةكان زياددةكةن، 
بةآلم جاري وا هةية كة لةكاتي وةســـتان 
يان هَيواشبوونةوة ئاراستةي با بةو جؤرة 
نيية كة دةمانةوَيت، بؤنموونة ئؤتؤمبَيلةكة 
بةرةو ثَيشةوة ِرَيدةكات، بةآلم ئاراستةي 
توند  بةخَيراييةكي  لةالتةنيشـــتةوة  بـــا 
ـــدةكات و بةهَيزترة لـــةو خَيراييةي 

َ
هةل

كة ثَيـــي دةِروات، ئةمـــةش دةبَيتةهؤي 
لةخوالنةوةي  بةربةســـت  دروســـتبووني 
ثةروانةكان، ضارةســـةري ئةم كَيشةيةش 
بةهؤي بووني سيستمَيكة كة ئاِراستةي ئةو 
باية دياريدةكات كة ثَيي دةووترَيت فالثةر 
flapper، بةمشَيوةية لةبةشي ثَيشةوةي 
ئؤتؤمبَيلةكةو لةدةرةوةي حةوزةكة ضةند 
دةرطايةك هةيـــة بؤ ضوونـــة ذوورةوةي 
ئـــةو با-يةو هةريـــةك لـــةو دةرطايانةش 
بةشَيوةيةكي ئاسؤيي ِريزبوون بةهؤي ئةو 
سيستمةوة كة ئاِراستةي با دياريدةكات و 
ِروودةكةنة ئةو شـــوَينةي كة ئاِراستةي با 

دةكات.
َ
لَيوةي هةل

جوَلةي ميكانيكي
جؤري ضوارةمي ئـــةو ئؤتؤمبَيالنةي 
كـــة لةثيســـبووني ذينطـــة ِرزطارمـــان 
دةكات كاركردنـــي ئؤتؤمبَيلـــة بةهـــؤي 
ةي 

َ
لةكاتي جول ميكانيكييـــةوة،  ةي 

َ
جول

ئؤتؤمبَيلةكةدا ضوار ديسكي ئؤتؤمبَيلةكة 
ةداية و بةهؤي سيســـتمَيكي نوَيوة 

َ
لةجول

ةية وةردةطريَيت، بةهيض 
َ
ســـوود لةو جول

جؤرَيـــك نابَيـــت لةكاتـــي بةِرَيكةوتنـــي 
ئؤتؤمبَيلةكة لةكاتي بةردةواميدا سوودي 
لَيوةرطريَيـــت، ضونكة ئةطةر ســـوود لةو 
كاتة ببينيت ئةوة دةبَيتةهؤي قورسبووني 
بزوَينـــةري  بةمـــةش  و  ئؤتؤمبَيلةكـــة 
ئؤتؤمبَيلةكـــة داواي وزةي زياتر دةكات، 

بةمةش ئـــةو وزةيةي كة دروســـتدةبَيت 
كةمرتة لةوةي كة سةرفدةبَيت.

بـــؤ  ئؤتؤمبَيلــــةكانـــدا  لةطشـــت 
يان وةســـتاني  كةمكردنـــةوةي خَيرايي 
هايدرؤليكي  لةسيستمي  ئؤتؤمبَيل سوود 
يـــان كارةبايـــي ABSي ئؤتؤمبَيلةكـــة 
وةردةطريَيت كة دةبَيتةهؤي سةرفكردني 
وزةكة، بةآلم لةم جؤرة ئؤتؤمبَيالنةدا كة 
باسي دةكةين كراوة بةدوو بةشةوة يةكةم 
كةمكردنةوةي خَيرايـــي ئؤتؤمبَيلةكة كة 
دووةم  وزة،  دةســـتكةوتني  دةبَيتةهؤي 
وةســـتاندني خَيرايـــي، كةمكردنـــةوةي 
خَيرايي بةهؤي سَي داينةمؤ بةشَيوةيةكي 
ئةندازةيي ضةســـثكراوة، دووانيان لةسةر 
ديسكي تايةي دواوة و يةكَيكيشيان لةسةر 
طَيِري ئؤتؤمبَيلةكة لةثَيشةوة ضةسثكراوة.

لةبةشي دواوة واتة هةردوو ديسكةكة 
بةهؤي بؤكسَيكي بضووكةوة طةيةنراوةوة 
بةداينةمؤكةو طرنطي ئةم بؤكسةش طؤِريني 
ةيةكي زؤر بؤ 

َ
ةية لةهَيزَيكي زؤر و جول

َ
جول

ةيةكـــي زؤرتر لةوةي 
َ
هَيزَيكي كةم و جول

يةكةمجار كة وةريطرتووة، ثاشـــان بؤ ناو 
داينةمؤكـــة و بةرهةمهَينانـــي وزة بؤ ناو 

 سيستم.
َ

كؤنرتؤل
ـــةي ئـــةم ئؤتؤمبَيلة 

َ
جيـــاوازي جول

 ئؤتؤمبَيلـــة كارةباييةكاني ديكةي 
َ

لةطةل
كؤمثانيا جيهانييـــةكان لةوةداية كة لةو 
ةي دةســـت 

َ
كاتةي كة ئؤتؤمبيلةكة جول

ثَييدةكات تا ئةوكاتةي دةوةستَيت وزةمان 
دةستدةكةوَيت،  بَيئةوةي كاربكاتة سةر 
خَيرايي ئؤتؤمبَيلةكة، هةموو ئؤتؤمبَيلةكان 
بةطةورةو بضووكةوة هيض كاتَيك ِراستةوخؤ 
ديســـكةكانيان نةبةســـرتاوة بةثةيكةري 
كو بةضةند ئاســـتَيكي 

َ
ئؤتؤمبَيلةكةوة بةل

جياواز تَيثةِريوة تا طةيةنراوةتة ثةيكةري 
ئؤتؤمبَيلةكة  كاتَيـــك  واتة  ئؤتؤمبَيلةكة، 
بةِرَيدةكةوَيت تايةكان و ئةو بةشانةي كة 
ةيةكي زؤر 

َ
ثَيوةي ضةسثاون تووشي جول

و لةرينةوةيةكـــي زؤر دةبن، بةآلم بةهؤي 
 و ئيسثرينط 

َ
بووني بووش و ثارضةو دةبل

ةى ميكانيكيةوة
َ
  كارثَيكردني ئؤتؤمبَيل بةهؤى جؤل
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و ضةند بةشـــَيكي ديكة ئـــةم لةرينةوةية 
ئؤتؤمبَيلةكة  ـــةي 

َ
جول يـــان  وندةبَيـــت 

لةئاستَيكي دياريكراودا ِرادةطرَيت، بةهؤي 
ةي بةرز و نزمييةوة سوودَيكي 

َ
بووني جول

زؤرمان دةستدةكةوَيت.
ئةم ثارضةية ثَيكهاتووة لةسَي بةش، 
ثارضةي يةكةم بريتيية لةثارضة قةيدَيكي 
ئاســـني الر، واتة ئةطةر قةيدَيكي ئاسني 
بازنةيي بكةيت بةضوار بةشةوة، بةشَيكي 
وةربطريـــن وةك وَينةكانـــي خـــوارةوةدا  

ديارة.
ئةم ثارضة قةيدة لةســـةر ئةكســـلي 
ةي 

َ
ئؤتؤمبَيلةكـــة ِراطـــرياوة لةكاتي جول

ئةكسل يان عةرةبانةكة ئةويش بةئاِراستةي 
ة دةكات، 

َ
سةرةو خوارةوة دةست بةجول

ةكة هَينـــدة زؤرة هةندَيجار لةوانةية 
َ
جول

لةثارضةكان،  يةكَيك  شكاندني  ببَيتةهؤي 
ثاشـــان ثارضةي دووةم ثَيكهاتووة لةدوو 
جؤر بؤكس كـــة يةكَيكيان بـــةِرووكاري 
ديكةيـــان  ئـــةوي  بةســـرتاوةو  دةرةوة 

بةِرووكاري ناوةوة، كاري ئةم طَيِربؤكســـة 
ةية، ثارضةي 

َ
وةرطرتن و ِرَيكخســـتني جول

ســـَييةم ثَيكهاتـــووة لـــةدوو داينةمؤ بؤ 
بةرهةمهَيناني وزة، لةمكاتةدا سةرجةمي 
ئةم داينةمؤيانة لةم بةشةدا دةكاتة هةشت 
داينةمؤ ســـةرجةمي ئةو داينةمؤيانةي كة 
بؤ بةرهةمهَينانـــي وزة لةم ئؤتؤمبَيالنةدا 
هةية ضواردة داينةمؤن و سةرجةميشيان 
ئةو وزةيةي كة بةرهةمي دةهَينن تةزووي 

نةطؤِر DC ين.
ســـةرضاوةي هةمـــوو وزةكان لـــةم 
ئؤتؤمبَيالنةي كة باســـمانكردن بةسرتاون 
 سيســـتمةوة، ضونكة لةكاتي 

َ
بةكؤنرتؤل

هةمـــوو  ئؤتؤمبَيلةكانـــدا  بةردةوامـــي 
ئامـــِراز و ثارضة كارةباييـــةكان بةثاتري 
 

َ
ئؤتؤمبَيلةكةشةوة بةســـرتاوة بةكؤنرتؤل
سيســـتمةوة، كة ئةمـــةش وادةكات كة 
تةمةنـــي ثاترييةكة درَيـــذ بَيت، ئةمةش 
بةجؤرَيك كة هةمـــوو ثاترييةك لةجيهاندا 
تةمةنَيكي دياريكـــراوي خؤي هةية و خؤ 
ئةطةر سةرضاوةكان لةثاترييةكة ببةسرتَيت 
ي 

َ
ئةوا تةمةني ثاترييةكة كورتدةبَيت و خال

دةبنةوة و بارطاوي بوونـــةوة خَيرا خَيرا 
ِروودةدات بةهؤي بووني ســـةرضاوةكان، 
بؤية لـــةم سيســـتمةدا بةجؤرَيكي ديكة 
وزةكان  ســـةرضاوةي  و  ِرَيكخـــراوة 
 سيســـتم و لةوَيوة 

َ
بةســـرتاون بةكؤنرتؤل

بؤ بزوَينـــةري ئؤتؤمبَيلةكة و ســـةرجةم 
كردارةكاني دةرةوة و ناوةي ئؤتؤمبَيلةكة، 
لةسةرضاوةكاني  يةكَيك  ئةطةر  لةمكاتةدا 
وزةي كارةبـــا نةتوانَيـــت وزةي تةواو بؤ 
كارثَيكردنـــي ئؤتؤمبَيلــةكـــة دابينبكات 
ئـــةوا لةثاترييةكـــةوة وزة وةردةطرَيت و 
ـــي نةبنةوة و ثاترييةكة 

َ
وادةكات كة خال

تةمةنـــي درَيذتر دةبَيتةوة، يةكَيكي ديكة 
لةســـوودةكاني ئةم سيستمة ِرَيكخستني 
تييةو ئةمثَيرة لةِرووي بةرزونزمييةوة، 

َ
ظؤل

هةروةها لةم سيستمةشةوة ئاراستةي با 
دياري دةكرَيت ئةطةر سةرضاوةي وزةكة 
نةتوانَيـــت وزة بةرهةمبهَينَيت ئةوا وزةي 
كارةبا لةثاترييةكانـــةوة دةطةِرَيتةوة بؤ 
ناو داينةمؤكان و ضارةسةرةكةش بةهؤي 

 سيستمةوة دةبَيت. 
َ

كؤنرتؤل
                                 

وَينةى (1،2،3) 
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بريتيية  لةكةظرةكان سَييةم  جؤري
 Metamorphicطـــؤِراوةكان لةكةظـــرة
و بةثَيكهاتن دةناســـرَين Rocks، كـــة
ئاطرين لةكةظـــرة تنراوةيةكـــي جياواز
لةناوةكةيـــةوة وةك و نيشـــتةنييةكان.
كةظرانـــة ئـــةم  كـــة  دةردةكةوَيـــت
لةيةكَيك لةبنةضةدا (كةظرةطؤِراوةكان)
و بوون دروســـت لةجؤرةكانـــي ديكةوة
طؤِراون طةرمي ثلةي و ثةستان بةكاري
زياتر كةظرانة Metamorphosed. ئـــةم
و تةكتؤنيزم لةِرووي ضاالكةكان لةناوضة
ناوضةي دةبينرَين. طِركانييةوة ضاالكي
بةشـــَيوةيةكي كةظرانة كة فراوان لـــةم
كة هةية لةكيشوةرةكاندا و تةخت نيمضة

بؤنموونة  دةناسرَيت.  Shield غان
َ
بةقةل

ئةفةريقا و بةِرازيل و كةنةدا تي
َ
لةخؤرهةال

سةرةِراي طرينالند. و و ئؤسرتاليا هند و
شوَيني لةهةندَيك فراوانانةش ناوضة ئةو
شاخةكاني وةك دةبينرَين بةزؤري ديكة
شـــاخةكاني و ئةثاالشـــي و ـــث 

َ
ئةل

كردارانـــةي لـــةو زؤر كوردســـتانيش.
نيشـــتووةكان و ئاطريـــن كـــة كةظـــرة
لةبةرضاو تاِرادةيـــةك دةكةن دروســـت

لةنزيكـــةوة زؤر هةندَيكيـــان ديـــارن و
ضووني

َ
هةل وةك  ببينرَيـــن دةتوانرَيـــت

نيشـــتني و ذيلةمؤ ِرةقبووني و طـــِركان
و لةِرووبار و لم وةك ضةو نيشتووةكاني
طؤِراوةكان كةظرة م

َ
بةال دةرياضةكانـــدا،

يـــدا
َ
لةقووال ئةوانـــةوة بةثَيضةوانـــةي

مرؤظةوة. لةضاوي دوور و دةبن دروست
لةبواري ثســـثؤِراني زةويناسي هةربؤية
مؤدَيلي دةستكرد دةدةن

َ
كةظرةكان هةول

طؤِران السايي كردارةكاني و دروستبكةن
طةرمي ثلـــةي بةدابينكردني بكةنـــةوة
لةثَيناو ئةمةش طونجاو و ثةســـتانَيكي
دؤزينةوةي كةظرانـــةو لةم تَيطةشـــتن

دروستبوونيان. بارودؤخي بنةضةو
طؤِران

بةساكاري  Metamorphism طؤِران
بؤ كةظرَيك طؤِرانـــي لةكرداري بريتييـــة
طؤِراوةكان كةظرة واتة ديكة، كةظرَيكي
لةكةظـــرة بنةضةكةيـــان دةكرَيـــت
تةنانةت ئاطرينةكان يان نيشـــتووةكان
كؤنةكانيشةوة طؤِراوة لةكةظرة دةكرَيت
طؤِراو كةظرَيكـــي هـــةر كةواتة بَيـــت. 

 Parent rock دايكي يان باوان كةظرَيكي

دروستبووة. لَيوةي كة هةية
كردارَيكي طـــؤِران كرداري بَيطومان
كو لةكردارةكةدا

َ
بةل ساكار نيية، و ئاسان

كة لةكةظرةكةدا دةبَيت طؤِرانَيكـــي زؤر
دةطرَيتةوة، تنراويش و خاوي ثَيكهاتةي
كة بنب ضةندين خاو دروســـت لةوانةيـــة
بةسةردا طؤِرانيان يان نةبوون ثَيش لةوةو
بارودؤخَيكةوة لةِرَيي كردارانة ئةم دَيت.
كة بارودؤخةي جيـــاوازة لةو دةبَيت كة
واتة دروســـتبووة،  تيايدا باوان كةظري
وكيمياييةوة فيزايـــي ذينطةي لـــةِرووي
ثلةي و ثةســـتان طؤِرانانة جياوازة. ئةم
كيميايي هاتنة ناوةوةي شلةي و طةرمي
كردارةكاني زؤربةي دةطرَيتةوة. ضـــاالك
بةرزبوونةوةي لةبارودؤخَيكـــي طـــؤِران
ِروودةدةن، ثةســـتاندا و طةرمي ثلـــةي
ضةند يي

َ
لةقووال بارودؤخـــةش كة ئـــةم

زةويـــةوة ِرووي  لةذَيـــر كيلؤمةترَيـــك
ئـــةو لةوانةيـــة َِروودةدات يـــان هةيـــة
كةول بةشـــي ســـةرةوةي تا  يية

َ
قووال

لةزؤرينةي طؤِران كرداري بَيت. بةردةوام
هةنطاو يان بةشـــَيوةيةكي ثلةيي كاتدا
طؤِراني ماناي ِروودةدات، هةنطـــاو دواي

طؤِراوةكان  كةظرة
جةزا*  محةمةد د.ئيرباهيم   
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ثلةي بةرةو ثاشـــان و نزم هةية ثلـــةي
لةهةر لةوانةشـــة دةِروات و بةرز طؤِراني
بوةســـتَيت. كردارةكة بَيت شـــوَينَيكدا
كةظري قوِريني وةك بؤنموونة كةظرَيكي
Shale كة كةظرَيكي نيشـــتووي ثةِرةيي
بطؤِرَيت نزم ثلةيةكي ئةطةر ميكانيكية،
قةبارةكةي كةم و دةثةســـرتَيتةوة ئةوا
كةظري طؤِراوي ســـلةيت دةبَيتـــةوة و
هةر بـــارودؤخ ئةطةر دةكات. دروســـت
بؤ بطؤِرَيت لةوانةية ئةوا بَيـــت لةطؤِراندا
لةبةرزترين و شيست بؤ ثاشان و فياليت
م

َ
بةال نايس، كةظـــري بؤ طؤِراندا ثلـــةي

شـــوَينَيكدا لةهةر هةية بؤي كردارةكـــة
بةردةوام واتة مةرج نيية هةر بوةستَيت

نايس. دةطاتة تا بَيت
دةكرَيتكردارةكانيطؤِرانبةساكاري
بكرَيت، دابةش ِرَيطا يان شـــَيوة بؤ سَي

ِروودةدات: لةِرَيطةيانةوة طؤِران كة
بةهؤي كةظرانـــة ئـــةو 1. كاتَيـــك
بِردرابـــن ئاطرينـــةوة بارســـتةيةكي
يان نزيـــك بوونـــةوة يانـــدا

َ
يـــان لةطةل

  contact metamorphismثَيوةنووسان
زياتر طؤِرانةكان جؤرانـــةدا لةم هةبَيت،
طةرمييةوة ثلةي بةرزبوونةوةي بةهؤي
خانةخوَييةكة كةظـــرة كـــة ِروودةدات

دووضاري دةبَيت.
شـــلة بةهـــؤي طـــؤِران  .2
Hydrothermal meta-طةرمةكانـــةوة

شـــَيوةيةدا  لـــةم كـــة   ،  morphism
بةسةر كيميايش طؤِراني يان وةشان

َ
هةل

كاتَيك ئاوي دَيـــت خانةخوَيدا كةظـــري
لةناو بةئايؤنـــةكان ةمةند

َ
دةول طةرمـــي

دةخولَيتةوة. كةظرةكاندا شـــكاوي درزو
هاوكاتة لةطـــؤِران جؤرة ئةم بةطشـــتي
كة طةرمي ئاطرينةكان ضاالكييـــة

َ
لةطةل

و بؤ كارلَيكة كيمياييةكان دابينـــدةكات
سووِرانةوةي ئاويش دابيندةكات.

دروستبووني لةكاتيبةرزبوونةوةو .3
لةكةظرةكان زؤر بِرَيكـــي شـــاخةكاندا،

بةرزبوونةوةي و زؤر ثةستانَيكي تووشي
ناوضةيةكي زؤر و دةبـــن طةرمي ثلـــةي
كة بةســـةردادَيت بةرفـــراوان طؤِرانـــي
Regional meta- هةرَيمـــي بةطؤِرانـــي

ناودةبرَيت. morphism
طؤِران هؤكارةكاني

دةبنة كة هؤكارةكاني بةســـاكاري
Agents of metamor- طؤِران ِرووداني

طؤِراوةكان  كةظرة لةئةنجامدا و  phism
و بريتيـــني لةطةرمي دروســـت دةبـــن
ضاالكةكان، كيميايية شـــلة و ثةســـتان
لةكاتـــي ِرووداني كرداري طؤِراندا كةظري
دةبَيت هؤكارةكة هةرسي تووشي باوان
زياتر لةواني يةكَيكيان ثَيكةوة لةوانةية
ثَيكةوة م هةرسَيكيان

َ
بةال كاربكات ديكة

كاردةكةن.
ســـةرةكي هةرة هـــؤكاري طةرمي 
ضونكة طؤِرانة، كردارةكانـــي و طرنطـــي
كيمياييـــةكان كارلَيكـــة بةهؤيـــةوة
كة دابني دةكات بؤ وزةيان و ِروودةدةن
بووني

َ
بوون و بةكريستال دروســـت دةبنة

كةظري لةكاتي تةنانـــةت خاوي تـــازة.
ئايؤنةكان كاتَيك يشـــدا،

َ
كريستال ِرةقي

طةرمي بةســـرتاون، ثَيكةوة بةتونـــدي
ئاســـتي بةرزكردنـــةوةي دةبَيتةهـــؤي
بةسةربةستي لةناو ئةتؤمةكان ضاالكي كة
كؤض و َين

َ
بجوول يدا

َ
ثَيكهاتةي كريســـتال

كاريطةرييةكي طةرمـــي بَيطومان بكةن.
كة كةظرانةي ئـــةو ســـةر بةهَيز دةكاتة
دروســـت كةمدا لةثلـــةي طةرمييةكـــي
قوِرينةكان. لةاليةكي بـــةردة وةك دةبن
ثلةي بةرزبوونةوةي لةوانةيـــة ديكةوة
خاوانةي ئةو ني

َ
جووال ببَيتةهؤي طةرمي

ئايؤنةكان دةكات كةوا و جَيطرين كةمرت
خاوَيكي و ِريزببنةوة نوَي بةشَيوةيةكي

دروست بكةن. جَيطري زياتر
طةرمـــي ســـةرضاوةي بَيطومـــان
ســـةرةكي بةشـــَيوةيةكي دةكرَيـــت
خاوة شيبوونةوةي وزةي لةدةرثةِريني

ناوةوةي طةرمـــي و تيشـــكدةرةكانةوة
خوارةوةي بـــةرةو تا دَيت. زةوييـــةوة
بةرزدةبَيتةوة طةرمي ثلةي بِرؤيت زةوي
زياددةكات ثلةي طةرمـــي ئةمةش كـــة
Geo- بة ناودةبرَيت ييـــدا

َ
قووال

َ
ةطـــةل

ل

سةرةوةي  thermal gradient. لةبةشي
بيســـت بةنزيكي زيادبوونة ئةم

َ
توَيـــكل

بؤ هةر ثلةي سةدي بؤ سي ثلةي سةدي
كةظرةكان كاتَيك دةبَيت. كيلؤمةترَيـــك
ثلةي هةشـــت كيلؤمةتر ي

َ
قووال دةطةنة

سةديية، ثلةي دووسةد نزيكةي طةرمي
دةبن ناجَيطري قوِرييـــةكان كة كةظـــرة
وةك تازة، ي

َ
كريســـتال بؤ و دةطؤِرَيـــن

ثلةيةدا لةو كة مةســـكؤظايت و كلؤرايت
زياتر ِرادةيةش خاوة ئـــةم تا جَيطرين.
فيلدســـثاِر وةك كوارتز و جَيطريةكانـــي
ييةكي

َ
بةقووال ثَيويستييان و دةمَيننةوة

طؤِرانييان. بؤ هةية زياتر
ثلَيتةكان تيايـــدا كة ئةو ذينطانةي
يةكدا بةســـةر يـــان دةدةن بةيةكـــدا
بـــةرز طةرمـــي زؤر ثلـــةي دةخزَيـــن 
طةرميية ثلـــة طؤِرانة كـــة دابيندةكات
لةِرَيطا ِروودةدةن، يةكَيـــك بـــةرزةكان
طِرتاوة بةرزبوونةوةي لةكاتي وةكان

َ
بال

بةهؤكاري تيايدا كة زةوي ِرووي نزيك بؤ
كةظري طةرمـــي ثلةي بةرزبوونـــةوةي

تازة. كةظري بؤ دةطؤِرَيت خانةخوآ
بةرةو  طةرمي ثلةي وةك  ثةســـتان
ئةستووري كاتَيك بةرزدةبَيتةوة، يي

َ
قووال

دةخةنة ثةستانَيك ســـةرةوة ضينةكاني
كةظرةكان خـــوارةوة، ئةوانةي ســـةر 
الكان دةبن هةموو ثةســـتاني تووشـــي
تا ئاو هةروةك دةبن، يـــدا

َ
لةقووال كاتَيك

ثةستاني ييةوة
َ
قووال بضيتة لةزةرياكاندا

هؤكاري دةبَيت.  ثةســـتان ئاو زياتـــر
ثَيكةوةنووســـان زياتر  بؤ ســـةرةكيية
كـــة ةكان

َ
كريســـتال و نزيكبوونـــةوةي

ضـــِري زيادبوونـــي ئةمـــةش دةبَيتـــة
كة ثةستاني كةظرةكة. سةرةِراي ئةوةي
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م هةندَيجار
َ
بةال كاريطـــةرة، هةموواليةك

يةكاليةنة وةك لةلَيواري ثلَيتة ثةستاني
هةية ـــي

َ
ِرؤل ِروودةدات نقومبووةكانـــدا

يان طةورةدا. ثةستانَيكي لةدروستكردني
لةكاتيِروودانينووشتانةوةوضةمانةوةي
ثةستانَيكي شوَين هةندَيك ئةوا ضينةكان
طؤِران و ســـةر زؤر طةورةيان دةكةوَيتة
ِروودةدات. خانةخوَيكـــةدا لةكةظـــرة
كةظرةكان زةويدا ِرووي ســـةر لةذينطةي
بةهؤي و يدا

َ
م لةقووال

َ
بةال دةشكَين، زوو

زياتر طةرمـــي بةرزبوونـــةوةي ثلـــةي
زياتر ِروودةدات ضةمانةوة و ثالستيكني

بشكَين. لةوةي وةك
كـــة ضاالكـــةكان شـــلة كيمياييـــة
وةك طازييةكاني مـــاددة و ئاو بـــةزؤري
دةطرَيتةوة، كاربـــؤن دووانؤكســـيدي
طؤِراني لةِرووداني هةية طرنطيان َيكي

َ
ِرؤل

بةضـــواردةوري شـــلةكان كةظرةكاندا.
و كاريطةربـــن وادةكـــةن خاوةكانـــةوة
بَيطومان زيادبكـــةن، بوون

َ
بةكريســـتال

ةمةند
َ
شلة دةول ئةوا لةذينطةيةكي طةرمدا

شـــلة دةبن. ضاالك زياتر بةئايؤنـــةكان
خاو بةشـــانةي ئةو وادةكةن طةرمةكان
بتوَينةوة ثَيكةونووســـاون ياندا

َ
كة لةطةل

بؤشايي بةرةو كؤض بكةن و ئايؤنةكان و
طةرمانة شلة بِرؤن، واتة ئةم كونيلةكان
دةدات خـــاوةكان توانةوةي يارمةتـــي
ثاشان و بةرزدا لةذينطةيةكي ثةســـتان
ئةو ئةطةر كةمدا دةنيشن. لةثةستانَيكي
بَيت جياواز زؤر لةثَيكهاتةدا خانةخوَيية
وطؤِري

َ
ئال بةتةواوي ئةوا لةشلةطةرمةكان

زياتـــر كردارَيك و ِروودةدات ئايؤنـــةكان
Metaso- بةميتاسؤماتيزم كة ِروودةدات

matism دةناسرَيت. 
شـــلة ئةم ســـةرضاوةي بَيطومـــان
ئاوةي ئةو بؤ دةطةِريتةوة زؤري طةرمانة
نـــاو كونيلةكاني كةظرة نيشـــتووةكان
نـــاو درزةكاني ئاوةي ئةو و هةروةهـــا
ئةمانةش سةرةِراي ئاطرينةكان.  كةظرة

ي
َ
نـــاو ثَيكهاتةي كريســـتال ئةو ئاوةي

بةشـــدارة قوِرييةكان لةخاوة هةندَيـــك
بةرزبوونةوةي شلةكاندا. لةسةرضاوةي
خاوانة ئـــةو ثلـــةي طةرمـــي وادةكات
بؤ سةرضاوةية كةئةمة بكةن ون ئاوةكة
ثارضة ئةو بَيطومان نقوم بووني شلةكان.
بؤ زةريايي ي

َ
توَيكل طةورانـــةي كةظريية

ئاوةكةي كيلؤمةتر لةسةد زياتر ي
َ
قووال

شلة بؤ سةرضاوة دةبَيتة و دةردةضَيت
طةرمةكان.

طؤِراوةكان كةظرة تنراوي
ثَيدا ئامـــاذةم ثَيـــش وةك لـــةوةو
ِريزبووني ضؤنَيتـــي شـــَيوة و قةبارةو
طشـــتي كةظردا، لةنـــاو ـــةكان 

َ
دةنكؤل

دةناسرَيت.   Texture بةتنراو ثَيكةوة
ئاطرين كةظرة بةطوَيرةي تنراو لةوانةية
سنوورَيك ثَيكهاتبَيت و نيشـــتووةكان تا
بةدي ناِرَيكييةك و ةكان

َ
تَيكةل ة

َ
لةدةنكؤل

طؤِراوةكاندا لةكةظـــرة م
َ
بـــةال بكرَيت،

كةظرةكـــة تنـــراوي لةهةندَيجـــاردا و 
بارودؤخي لةسةر ِروونة ديارو طةيةكي

َ
بةل

كةظرةكة. دروستبووني
كـــة طـــؤِراوي بؤنموونـــة كةظـــري
مايـــكا) يان (وةك ثلَيتييةكان خـــاوة
تياداية (

َ
ئةمفيبؤل (وةك درَيذكؤلةكاني

ِريزبوونَيكي شَيوة جوان بةشـــَيوةيةكي
ةي

َ
دةنكؤل شـــريتي دةردةخـــات كـــة

لةشـــَيوةي تةريب بةيةك و خـــاوةكان
ئةو طؤِراوةي كةظرة ئةو دةبن ِريز شريتدا
ةكان

َ
دةنكؤل ِريزبووني جوانـــةي َدياردة

بةتوَيذال تنراوةكة  جؤري لةخؤدةطرَيت 
يان   ـــي

َ
توَيذال Foliation  ناودةبرَيـــت.

لةســـيفةتة يةكَيك بـــوون، توَي تـــوَي
لةئةنجامي كةظرةطؤِراوةكانة، ديارةكاني
خاوةكانـــةوة البةاليـــي طةشـــةكردني
ســـةرةكي جـــؤري  ســـَي ِروودةدات.
و ســـلةيتي دةناســـرَيت: بوون

َ
لةتوَيذال

نايسؤزي (شَيوةي ضيني شيستؤستي و
دروستبووني ِرَيطةكاني دةكرَيت ذمارة1).

طؤِراوةكاندا لةكةظـــرة ييـــة
َ
توَيذال ئةم 

بؤ: بطةِرَينرَيتةوة
و طؤِريني ئاراســـتةي 1. خوالنةوة
بؤ درَيذكؤلةكان ثان و خاوة ةي

َ
دةنكؤل

نوَي. ئاراستةيةكي
بوونةوةي

َ
بةكريســـتال 2. دووبـــارة

تـــازة ـــةي
َ
دةنكؤل كـــة خـــاوةكان 

ئاراستةي نة
َ
دةنكؤال ئةو و دروستدةكةن

وةردةطرن. تازة
ـــة

َ
دةنكؤل شـــَيوةي طؤِرانـــي  .3

و ثلَيتي شـــَيوةي بـــؤ اليةكســـانةكان
ئاراســـتةيةكي لةئةنجامـــي درَيذكؤلـــة

ثةستان. دياريكراوي
و كوارتز وةك لةخـــاوةكان هةندَيك
دووضاري كاتَيـــك ئؤليظني و كالســـايت
بةئاراســـتةيةكي و دةبـــن ثةســـتانَيك
ةكان دةطؤِرَيت

َ
دةنكؤل دياريكراو، شَيوةي

ئةم وةردةطرن. دياريكراو ئاراستةيةكي و
لةلةذينطةيةكي بةتايبةتي لةطؤِران جؤرة
طةرمي ثلةي طؤِراني يان بارودؤخَيكـــي

دةبَيت. دروست بةرزدا
ي

َ
توَيذال تنراوي

طؤِراوةكاندا كةظـــرة  لةناو دةكرَيت
بوون يان تـــوَي لةتوَي جؤري جيـــاواز
لةئةنجامي كة بناســـرَيتةوة بوون

َ
توَيذال

خاوةكانةوة جؤري و جياواز طؤِراني ثلةي
و

َ
بال جـــؤري ســـَي دةســـت دةكةوَيت.

هةية: بوون
َ
لةتوَيذال

لةثةِريي جؤرةية ئةو سلةيتي: تنراوي
ئةمةش سلةيتةوة، بةكةظري تايبةتة كة
خاوة وردي ِريزبوونَيكـــي لةئةنجامـــي
مايـــكا وكلؤرايتةوة وةك ثلَيتييةكانـــي
جَيطةي لةتبوونانة ئةم بووة. دروســـت
شـــكان و كةظرةكانـــدا لةنـــاو الوازن 
جؤرة لةتنراو ئـــةم ِروودةدات. تياياندا
طؤِراندا نزمي لةثلةيةكـــي لةبةرئةوةي
شوَينةواري تةنانةت  بؤية دروستدةبَيت 
ِرادةيةك تا قوِر باواني كةظري ضينةكاني
هةرضةندة سلةيتدا، لةكةظري ثارَيزارةوة
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دةوةســـتَيت الر ةكان
َ
توَيذال ئاراســـتةي

هةرئةمةش ضينةكاندا. ئاراستةي
َ

لةطةل
كةظري شـــكاني بةثَيضةوانةي وادةكات
لةكاتَيكـــدا كةظري قوِريـــي بشـــكَيت،
ضينةكان ِرووتةختي بةئاراســـتةي قوِري
ســـتوون ســـلةيت م

َ
دةشـــكَيت، بـــةال

دةشكَيت. لةسةريان
شيستؤستي شيستؤســـتي: تنراوي
كة توَيي لةديـــاردةي تـــوَي جؤرَيكـــة
ئةمةش بةكةظـــري شيســـت، تايبةتـــة
ةزبرة

َ
دةنكؤل تةريبي ِريزبووني لةئةنجامي

وكلؤرايـــت مايـــكا  وةك ثلَيتييةكانـــي
ثلةي دروست دةبَيت. بَيطومان وتالكةوة
سلةيتدا،

َ
لةطةل بةبةراورد بةرزترة طؤِران

ثةســـتانَيكي و طةرمي كةواتـــة ثلـــةي
ئةو دروســـتبوونيان. بةرزتـــري دةوَيت
ناودةبرَين هةية تنراوةيان ئةم كةظرانةي
شيستؤستي بووني سةرةِراي بةشيست.
فيلدسثاِر و كوارتز خاوةكاني ةي

َ
دةنكؤل

شـــَيوة و تةخت طـــؤِراوةو شـــَيوةيان
ةكاني

َ
دةنكؤل لةنَيوان و دةنوَينن هاوَينةي

شاردراونةتةوة. يان دةبن ون مايكادا
نايس ضينةكاني نايســـي: تنـــراوي
بةكةظري تايبـــةت ي

َ
لةتوَيذال جؤرَيكـــة

خاوة ِريزبوونـــي نايـــس و لةئةنجامـــي
ســـيليكييةكانةوة خاوة و مافيكـــةكان
لةثلةي جـــؤرة ئةم دروســـت دةبَيـــت.
كة دروســـت دةبَيت، بةرزدا زؤر طؤِراني
دةكةن كؤض ئايؤنةكان لةو بارودؤخـــةدا
خاو و كؤببنةوة لةشوَينَيكدا لةوانةية و
خاوة تاريكةكاني بكةن. بؤنموونة دروست
ِروونةكاني خاوة و لةاليةك بايؤتايت وةك
ديكةوة لةاليةكي فيلدسثاِر كوارتز وةك
كة كؤببنةوة، ضينـــدا ضني لةشـــَيوةي
دةناسرَيت. ئةو نايسؤزي ئةمة بةتنراوي
بةنايس هةية تنراوةي ئةم كة كةظـــرةي

ناودةبرَيت.
لةكةظرة هةيـــة ديكةيش تنـــراوي
و نـــني ـــي

َ
توَيذال كـــة طؤِراوةكانـــدا

 Nonfoliated ـــي
َ
ناتوَيذال بةتنـــراوي

لةو زياتر لةتنراو جؤرة ئةم ناودةبرَيـــن.
كةمرتين كـــة دروســـتدةبَيت ناوضانةدا
تـــووش بووة، شـــَيواندنيان طـــؤِران و
كالســـايت و كوارتز ةكاني

َ
كة كريســـتال

طـــةورةن. و اليةكســـانن تاســـنوورَيك
وةك كلســـي كةظرَيكي كاتَيك بؤنموونة
زؤردةبَيت طةرمييةكي تووشي اليمستؤن
لةبارســـتةيةكي نزيكي بةهؤي (لةوانةية
كريستالة و دةطؤِرَيت ئةوا بَيت) طِرتاوي
دةبنةوة دووبارة كالسايت بضووكةكاني
دةبن. ثتةوتر و طةورةدةبن و

َ
بةكريستال

  Marble مةِرمةِر بةناوي كةظرَيك ئةمةش
بةرهةمدةهَينَيت.

كة تنراوانةي لـــةو ديكـــة يةكَيكي
طةورة ةي

َ
لةدةنكؤل بريتيية يني

َ
ناتوَيذال

 Porphyroblasts بةثؤرفريؤبالســـت كة
ةي

َ
كة دةورة دراوة بةدةنكؤل دةناسرَيت

وةك خاوةكاني ديكة. خاوةكاني بضووكي
ئةم كوارتز و ومةســـكؤظايت بايؤتايـــت
ةطةورانةدروستدةكةنلةزؤركاتدا.

َ
دةنكؤل

و طارنَيت طؤِراو خاوةكاني كةظري كاتَيك
بةرهةمدَينَيت، مةســـكؤظايت و بايؤتايت
طةورة، يان ةي

َ
دةنكؤل طارنَيتةكـــة ئةوا

و دةكات دروســـت ثؤرفريؤبالســـتةكان
ة

َ
دةنكؤل مةســـكؤظايتيش و بايؤتايـــت

ثَيكدةهَينن. ضواردةوري وردةكاني
بَالوةكان طؤِراوة كةظرة

لةسةر وةكان
َ
بال كةظرة ديســـانةوة

دةتوانرَيت تنراويان ثَيكهاتـــةي بنةماي
بكرَيت بـــؤ ثؤلَينيـــان و جيابكرَينـــةوة

ذمارة1). (شَيوةي
توَيذاَلييــةكان( توَي طــؤِراوة كةظــرة

توَيكان)
كةظرانـــة دةبَيـــت بةطشـــتي ئـــةم
لةو بدةن، توَيتوَي بوون نيشان دياردةي

كةظرانة:
بضووكي ة

َ
دةنكؤل كةظرَيكي سلةيت:

ســـةرةكي بةشـــَيوةيةكي كة يية
َ
توَيذال

مايكا وردةكانـــي تةختـــة ـــة
َ
لةدةنكؤل

لةكةظري ضؤن هةروةك سلةيت ثَيكهاتوو.
دةبَيت، قوِريـــي ثةِرةييـــةوة دروســـت
دةضَيت. زؤر بةو و ِرةنطي شـــَيوة بؤية
بةئاساني دةبَيت توَي توَي لةبةرئةوةي
هةربؤية نةطةيةنةريشـــة و مادةيةكـــي
خانووةكان ســـةرباني بـــؤ داثؤشـــيني
كةظرانةي لةو يةكَيكة سلةيت بةكاردَيت.
دةبَيت. نزمي طؤِران دروست بةثلةي كة
بةو ثشتدةبةســـتَيت ِرةنطـــي ســـلةيت
بؤنموونة ماددةي تيايةتي كـــة خاوانةي
ِرةش كةظرةكة ِرةنطي وادةكات كاربؤني
دةطةِرَيتةوة ئةوا بَيت سوور ئةطةر بَيت،
ِرةنطي ئةطةر و ئاســـن بؤ ئؤكســـايدي

زؤرة. كلؤرايتي ئةوا بوو سةوز
طؤِراني لةثلةيةكي فياليـــت فياليت:
و دةبَيت دروســـت لةســـلةيتدا بةرزتر 
لةوانةية لةثَيكهاتةدا لةشيســـت. كةمرت
لةشـــَيوةي م

َ
زؤر لةســـلةيت بضَيت، بةال

بريسكةدارتر و شةثؤلي زياتر دةرةوةي
دةنوَينَيت.

ةكاني
َ
دةنكؤل كةظرَيكـــة شيســـت:

بؤ زبرن و خاوة ثلَيتييةكاني مامناوةندي
هةرئةم ون تيايدا.

َ
بـــال زؤر مايكا، وةك

شيستؤستي ي
َ
توَيذال تنراوي كة خاوانةشة

بةم كةظرانة. بَيطومان خاوةكاني دةدات
فيلدســـثاِريش و كوارتـــز ديكـــةي وةك
وةك تاريكةكانيش خاوة و لةخؤدةطرَيت
لةوانةية هةية.  بةزؤري تيايدا  

َ
ئةمفيبؤل

ثةِرةيي قوِريـــي كةظري بـــاوان كةظري
طؤِرانَيكي تووشـــي بَيت و يان ســـلةيت
لةكاتي هاتـــووة بةرز مامناوةنـــدي بؤ

شاخةكاندا. دروستبووني زنجرية
كةمن،  كة لةو خاوانـــةي  هةندَيـــك
وةك هةن لةشيســـتدا و م طرنطـــن

َ
بـــةال

كة سيليمنايت و شـــتؤرؤاليت و طارنَيت
كةظرةكةشـــةوة ناوي زؤركات دةضنـــة

مايكايي. طارنَيتي شيستي وةك
و كلؤرايـــت لةوانةيـــة خاوةكانـــي
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 قةبارةينموونةتنراوناوي كةظر
تَيبينيكةظري باواندةنكؤلَةكان

سلةيت

طةرمى ثلةى
بؤ  دةكات  زياد

خوارةوة

ى
َ
توَيذال

زؤر ورد
 كةظري قوِري

بةردي  ثةِرةيي،
قوم

و ساف  ِرووةكةي
 تاريكة

بريسكةدارةوسلةيتوردفياليت و  لووس
بةشةثؤليية شكاني

زبرشيست بؤ وفياليتمامناوةندي دةبَيت توآ  توآ
وة

َ
مايكا بال

زبرنايس بؤ مامناوةندي
 شيست،طرانايت،

 كةظرة
طِركانييةكان

خاوةكان  ثشتَينةي
دةردةكةوَيت

زبرميطماتايت بؤ شيستمامناوةندي ونايس، ِرةش  ثشتَينة
سثييةكان زؤرديارن

مايلؤنايت

ي
َ
توَيذال بةكةمي

جؤرَيكورد هةر

ئةطةر ةكان
َ
 دةنكؤل

 وردبن وةك ضَيرت
شكانةكةشي و  ديارة

لةودةضَيت

 كؤنطلؤمرياتيزبرميتاكؤنطلؤمريات
ةمةند

َ
 دةول

بةكوارتز

درَيذكؤلةو  ضةوةكان
هةية ئاراستةيان

َ
ماربل

ي
َ
ناتوَيذال

زبر بؤ كلس،مامناوةندي  بةردي
دؤلستؤن

ةكاني
َ
 دةنكؤل

يان  كالسايت
ومايت

َ
 دؤل

ثَيكةوةنووساون

زبركوارتزايت بؤ ِّـينيمامناوةندي  بةردي
كوارتزي

بارستةييةو و  ِرةق
 كوارتزةكان

بةيةكدانووساون

س
َ
جؤرَيكورد هؤِرنفَيل تاريكيهةر  بارستةيةكي

ِرةقة

ووزيوردئةنسراسايت
َ
 خةل

بيتيوميني

 كةظرَيكي
 بريسكةداري

 شوَينشكانةكةي
لةثكةيية

بؤبِرَيشيا  مامناوةندي
جؤرَيكزؤر زبر شكاوةكانهةر  ثارضة

ِريزبوون ناِرَيك

وةرطرياوة). 7 (لةسةرضاوةي ذمارة كردنييان َين
َ
ثؤل و وةكان

َ
بال طؤِراوة سيفةتةكاني كةظرة ناوء :1 شَيوةي ذمارة
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لةشيســـتدا بةزؤري هةندَيجار تالكيـــش
بؤنموونة بةشيستي كاتةدا كة لةم هةبن،
يةكَيك ناودةبرَيت. تالكي يـــان كلؤرايتي
طرافايتة، هةبَيت لةوانةية كة خاوانةي لةو

بةكاردَيت. ثيشةسازيدا لةزؤر كة
كة كةظرَيكة نـــاوي نايـــس: نايـــس
بوونـــي طؤِرانَيكي تووش بؤ نموونةيـــة
ةي

َ
دةنكؤل كة بةرز بؤ ثلة مامناوةنـــدي

دروســـت لةخاوةكان طةورة دلرَيذكؤلةو
كوارتز ناو نايس وةكاني

َ
بال لةخاوة دةبن.

و ثالجيؤكلَيس. و فيلدســـثاِري ثؤتاسي
هةندَيكيـــش لةبايؤتايت نايس زؤربـــةي
تياداية يـــان

َ
ئةمفيبؤل و مةســـكؤظايت و

نيشـــاندةدةن ثشـــتَينةي كة دياردةي
كةظرانة ئةم ِريزبوونةكةيان. لةئةنجامي
بوون بـــةرز ثلةي كة تووشـــي طؤِراني
يان بـــوون ضـــني بةِروونـــي ديـــاردةي
كة ثَيكدَيت دةدةن، ثشـــتَينةيي ثيشان
يةك. يةكلةدواي ســـثي و ِرةش لةضيني
بةفيلدســـثار ةمةند

َ
دةول ةكان

َ
كال ضينة

بةخـــاوة تاريكةكانيـــش ضينـــة  و 
ئـــةم لةوانةيـــة فرِيؤمةطنيســـييةكان.
و دابِران و لَيكـــرتازان بةهؤكاني ضينانة
طةيةكي

َ
بةل و تَيكضووبـــن نووشـــتانةوة

كةظرانة ئـــةو كة ِروون ثيشـــان دةدةن
زؤربةي نايس هاتوون. تووشي تَيكضوون

لةوانةية هةية، طرانايتي ثَيكهاتةيةكـــي
يان طارنَيت خـــاوي طةورةي ةي

َ
دةنكؤل

تيادابَيت. شتؤرؤاليتي
ناتوَيذاَلييةكان طؤِراوة كةظرة

لةم  مةبةســـت كة ديارة  بةِروونـــي
توي توي كة تنـــراوي كةظرانة ئةوانةن
كة بارستةيةكي

َ
بةل و ثيشان نادةن ببوون

دةدةن، لةم ضني ثيشـــان بـــَي ثتةو و
ون

َ
بال زؤر كوارتزايت و

َ
ماربـــل كةظرانـــة

:(1 ذمارة (شَيوةي
بريتيية

َ
ماربـــل (مةِرمـــةِر):   

َ
ماربل

كة طةورة
َ

كريســـتال ِرةقي لةكةظرَيكي
كلس بريتييـــة لةبةردي باواني كةظـــري
ئةوا بَيت زؤر ثاك ؤستؤن. ئةطةر

َ
دؤل يان

لةوانةية لةكالســـايت. ثَيكدَيت بةتةواوي
ةمَيشـــي

َ
خؤل يـــان ِرةنطةكـــةي ســـثي

بةو ئةســـتوور ثشـــت بَيت يان ســـةوز
تيايةتي كـــة خـــاوة ناســـةرةكييانةي
طارنَيت. يـــان مايكا يان وةك كلؤرايـــت
ئةوةش دةبَيت، ضينضني

َ
ماربل هةندَيجار

بةرديكلس بـــاوان ئةطةر كةظري  كاتَيك
بن

َ
تَيكةل ثةِرةيي قـــوِري  بةردي

َ
لةطةل

طؤِران تووشـــي كةظرةكة بؤية كاتَيـــك
وةردةطرَيت. ثشتَينةية شـــَيوة ئةو دَيت
جوانانةي لةو بـــةردة  يةكَيكـــة

َ
ماربـــل

جوانكاري و ديكـــؤرات كة بةكاردَيت بؤ

كاري ثةيكةر و لةدروستكردني بيناكان و
بةناوبانطي بيناي بةكاردَيت. هونةريشدا

دروستكراوة.
َ

لةماربل محل تاج هيندي
ِرةقي زؤر كةظرَيكـــي  كوارتزايـــت:
ســـةرةكي بةشـــَيوةيةكي كة طؤِراوة،
لةثلةيةكي كوارتز ثَيكدَيـــت. لةخـــاوي
بـــةرزدا يـــان مامناوةنـــدي طؤِرانـــي 
ِّـني بةردَيكي كوارتـــزي  ةكاني

َ
دةنكؤل

و دةتوَينةوة دةنوســـَين يـــان ثَيكةوة
ئةم كاتَيك دةكةن. دروســـت كوارتزايت
لةنَيوان دةشكَينيت لةبري ئةوةي كةظرة
بةناو زياتـــر بشـــكَيت ةكانـــدا

َ
دةنكؤل

ئةويش دةشكَيت كوارتزدا ةكاني
َ
كريستال

ثَيكةونووســـانةي و ئةوِرةقَيتي لةبـــةر
ضينة ئـــةو هةندَيجـــار ةكان.

َ
كريســـتال

ِّـينةكةدا لةكةظرة كـــة  يةكرتبِرينانةي
لةم بةديدةكرَيت شوَينةوارةكةي هةبووة
ِرةنطي ئةوا بَيت ثاك زؤر ئةطةر كةظرةدا.
سوورباوة هةندَيجار م

َ
بةال دةبَيت، سثي

ئةطةر و ناوي ئاسني ئؤكسايدي بةهؤي
ِرةنطةكةي هةبَيت تاريكةكانيـــش خاوة

دةبَيت. ةمَيشي
َ
خؤل

ذينطـــةي طؤِراوانـــة ئـــةم كةظـــرة
كة طؤِران بارودؤخي و دروســـتبوونيان
جياوازة، دروســـتبوونيان هؤي دةبَيتة

بارودؤخانة: لةو

وةرطرياوة). ذمارة 7 (لةسةرضاوةي ( Shale) ثةِرةيي قوِري كةظري خاويي ثَيكهاتةي طؤِراني زنجرية :2 شَيوةي ذمارة
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بةطةرمي: طؤِران
ئةم  ديـــارة    وةك لةناوةكةيـــةوة
سةرةكي هؤكاري بةهؤي لةطؤِران جؤرة
كاتَيكبارستةيةكي ِروودةدات. طةرمييةوة
ديكة لةكةظرةكاني دةبَيت نزيك ئاطريـــن
دةطؤِرَين ضواردةوري كةظرانةي ئةو ئيرت
ناوضةيةي ئةو طةرمييةكة. بةكاريطةري
بةتريفة ئاطرينةكة بارســـتة ضواردةوري

ِرَيطةي  ضونكة aureole  ناودةبرَيـــت،
ثةستان و طةرمييةوةية بةهؤي سةرةكي
توَي توَي تنـــراوي نييةو زؤر كاريطـــةر
و ةكان

َ
دةنكؤل زؤربةي و ناكات دروســـت

و ناِرَيكوثَيك بةشَيوةيةكي ةكان
َ
كريستال

لةكةظرةكاني وبوونةتةوة.
َ
بال و

َ
ثةرشوبال

وةك دةبن دروســـت كة بـــةم ِرَيطةيـــة
طةورةي ةي

َ
دةنكؤل هةندَيجار س

َ
هؤرنفَيل

و بةديدةكرَيت ســـتؤرؤاليت يان طارنَيت
دةداتـــي. بَيطومان ثؤرفريي تنراوَيكـــي
نموونةي دوو  كوارتزايتيـــش و

َ
ماربـــل

بوون. دروست بةطةرمي بؤ ديكةن
(طؤِران

َ
ســـَيرمةل هايـــدرؤ طؤِراني

طةرمةكان): شلة بةهؤكاري
ةمةند

َ
دةول طةرمـــة شـــلة كاتَيـــك 

درزةكانـــدا بةنـــاو بةئايؤنـــةكان
ِروودةدات كيميايي طؤِراني ودةبَيتةوة،

َ
بال

طةرمةكان شـــلة و طؤِرانَيكي بةهؤكاري
زؤربةي لةطؤِران جؤرة ِروودةدات. ئـــةم
طؤِران  كـــرداري

َ
لةطـــةل كات هـــاوكات

ئاطرينةكة ِروودةدات كة بارستة بةطةرمي
ئةوناوضةية. شـــلةي طةرمكردني دةبَيتة
كيميايي طؤِراني  كة ئةوةي ســـةرةِراي 
طةرمانة طرياوة ئةو هةندَيجار ِروودةدات،
لةِرووي ئابوورييةوة خاوي بةنرخ هةندَيك

دةنيشَينن.
يان هةرَيمي طؤِراني ناوضةيي

بةِرَيطةي  طؤِراوةكان كةظرة  زؤربةي
دروســـتبووني لةكاتي هةرَيمي طؤِرانـــي
دروســـت دةبن. زنجـــرية شـــاخةكاندا
شاخةكاندا زنجرية دروستبووني لةكاتي
زةوي ي

َ
توَيكل طـــةورةي ثارضةيةكـــي

تَيكشـــكان و تَيكضوون دةبَيت دووضاري
بةريةككةوتووةكاندا ثلَيتة  لةلَيواري كة

ِروودةدات.
كردارة كاتَيك ئةم طرتن:

َ
طؤِراني هةل

ســـةرةوة ضينةكانـــي كـــة ِروودةدات 
كةظرانةي ســـةر ئةو دةخةنة ثةســـتان
ِروودةدةن. طؤِران كردارةكاني و ذَيرةوة
زيادبووني و اليـــةك هةموو ثةســـتاني
طؤِران وادةكات يـــي

َ
بةرةوقووال طةرمي

بووني
َ
بةكريســـتال لةدووبارة ِرووبـــدات

تَيكضوونَيكي كـــة بةبَيئةوةي خاوةكان
نزيكةي هةشت ي

َ
لةقووال ِرووبدات. طةورة

نزم ِروودةدات ثلة كيلؤمةتردا طؤِرانَيكي
ثلةي دووسةد نزيكةي طةرمي ثلةي كة

دةبَيت. سةدي
لةثشتَينة لَيكرتازاوةكاندا طؤِران

لةِرووي نزيكـــن كاتَيك كةظـــرةكان
بةبةراورد دةشـــكَين زةوييةوةزووتـــر 
بن، ئةمةش يـــدا

َ
ئةوةي لةقووال

َ
لةطـــةل

تيادا ةي
َ
جوول كة ِرووانةي لةو وادةكات

وردبوون و لةطؤِران ناوضةيةك ِروودةدات
بِرَيشياي ناوضانةدا لةم ِرووبدات. هاِرين و
ثَيكدَيت كة دةبَيت، دروســـت لَيكدابِراو
لةو زؤر كةظـــر.  شـــكاوي لةثارضـــةي
لَيكرتازاوةكاندا لةناوضـــة كة طؤِرانانةي
كـــة ِروودةدةن ييـــدا

َ
لةقووال ِروودةدةن

بةرزن. زؤر ثةســـتان ثلةي طةرمـــي و
طؤِرانة بارودؤخة لةو كـــة ئةو كةظرانةي
لةثشـــتَينة نةرمبووةوانـــةدا بةرزانـــةو

 Mylonites بةمايلؤنايت دةبن دروست
دةناسرَين.

بارودؤخي طـــؤِران بةلَيـــدان: ئـــةم
بارســـتةيةكي كة  كاتَيك دةبَيت طؤِرانة
بيدات بةزةويداو وةك نةيزةكَيك بةهَيـــز
بةرزدةبَيتةوة طةرمي ثلةي لةوشوَينةدا
لةم دةطؤِرَيت. ضواردةوري كةظرةكاني و
كة لةكوارتز لةوانةية جؤرَيك شـــوَينانةدا
و ببَيت دروست دةناسرَيت بةكؤيســـايت
لةوانةية ماس 

َ
لةئةل ورديش ي 

َ
كريســـتال

بدؤزرَيتةوة.

ِرابةرةكان: خاوة
زؤر طؤِراوةكان كةظرة تنراوي ِراستة
كـــردارة طؤِرانةكان ثلةي و زوو شـــوَين
زانياري يان هةر نةبَيت دةدات نيشـــان
خاوي ثَيكهاتةي م

َ
بـــةال دةدات، بـــاش

سةبارةت بةثلةي دةدات زانياري وردتر
كةظرانةيان ثةســـتاني كة ئةو و طةرمي
سةيري كردووة. ئةطةر بةوردي دروست

2 بكةين بةِرووني ديارة  شـــَيوةي ذمارة
وةك دةكرَيت لةخـــاوةكان كـــة هةندَيك
بؤ طةية

َ
بةل ضونكة بةكاربهَينرَين، ِرَيبةر

تايبةت. بارودؤخَيكي
سةرضاوةكان:

كيشـــوةري جـــةزا، محمـــد 1. ئيرباهيـــم
ذمارة خاك، طؤظاري دةبَيـــت!، كةرت ئةفةريقا

.39-41 ل ،2009 ،150
ناوةوةي ثَيكهاتةي جةزا، محمد ئيرباهيم .2

 155 ذمارة ،2010 مةي ، خاك طؤظاري زةوي،
،ل37 39-. 

خاوضيية؟ جـــةزا، محةمةد 3. ئيرباهيـــم
ذمارة 42، ، 2010 سةردةم، زانستي طؤظاري

ل170-173.   
بـــةردي جـــةزا، محةمـــةد 4. ئيرباهيـــم
ذمارة ،2009 مـــةي طةوهةر،طؤظـــاري خاك،

.44 42- 143، ل
كة ،2002 غةريـــب، جـــةالل 5. كةمـــال
كوردي-عربي– مةعدةنـــةكان، لةفةرهةنطـــي

274ل. سلَيماني، ئينطليزي،
 6-Grotzinger، J.، Jordan، T.H.،
 Press، F.، and Siever، R.، 2007،
 Understanding Earth، Fifth ed.،
 Freeman and Company ، New

.York، 579p
 7-Lutgens، F.K.، and Tarbuck،
 E.J.، 2006، Essentials of Geology،

،9th ed.، Pearson Printice Hall
.New Jersey، 486p

 8-Thompson، G.R.، and Turk،
 J.، 2007، Earth Science and the
environment، 4th edition، Thom-

 son Books/Cole، Belmont، USA،
.635p
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Etymologyيكورتة مَيذوويةكي ذمارة طـــــؤِراســـتــــــي
ماتتـَي  Mathematics يان ماتماتيـــك
هـــةرة لةِريشـــــةثةيظي  ...Matte
يؤنانييـــةوة Máthēmaي  دَيريــنـــي
فَيربوون، بةمانـــاي كـــة َينجـــراوة

َ
هةل

زانســـــتي دَيـــت. بةرةبةرة و خوَيندن
و تةسـكبووةوة وشـــةكة ضةمكةبةريني
شــــَيووطي تةكنيكييةكةي ماناي زياتر
تا لةخؤطرتـــووة. وانـــةي ماتماتيكـــي
ناوةكةي

َ
هاوةل دَيرينيش سـةردةمانَيكي

Mathēmatikós تيكؤس بةماســـيما
ثةيوةندي  هـــةر كة ســـةرزار   دةهاتة
لةزماني بووة. خوَيندنةوة يان بةفَيربوون

 Ars ماتماتيكا ئارس بةشَيووطي التينيدا
بةماناي  كـــة هاتـــووة  Mathematica
 Mathematical art ماتماتيكي هونةري

دَيت.
ماتماتيكةكان، َيني

َ
بل يـــان ماتماتيك

بوارَيكي فرةاليةني ضةند زانســـتَيكة كة
ضةنـــدة لةوانةيـــش: لةخؤطرتـــووة،
،Abstruct quantities ئةبســرتاكتةكان

 Mathematical ماتماتيكـــةكان بنياتة
طؤِرينةكان ،Space بؤشايي ،Structures

زانستييةكةي  مانا بؤئةوةي  Changes
و بةفرؤزةكردن ثَيويســـت بطةيَينَيـــت
زانني و ئةبسـرتةكتةكان شــيكردنةوةي
لَيوةي ئةو ئةنجامانةي لةشـَيوةي هةية
ســـةرةكييانةي بوارة لةو دةردةضَيت.
بريتـــني شـــــادةماريةتي ماتماتيـــك
شــــمارة تيؤري  ،Arithmaticلةذمَيرة

،Algebra جةبـــر  ،Number theory
 Mathematical ماتماتيكي شـــــيكاري
،Geometryئةندازةزانـــي  ،analysis
ســـَيت Topology، ديمانةي تؤثؤلؤجي
Statis- ئامارزاني  ،  Set theoryهةنـــد

هةمووي  ئةمانة بواريــرت. ضةندين و tic
كة دادةنرَين ئةبســـرتاكت بةزانستَيكي
و بنيادنراون Axiomيةكان بةديي لةسةر
جياوازنلةزانستةسـروشتي(فيزيك)يةكان
بنيادنراون، تاقيكردنةوةكان لةسةر كة
لةزؤر بواري كة بووترَيت دةشـــَيت م

َ
َبةال

باال ذَيدةرَيكي  وةك زانسـتةكاندا هةموو 
ثرسـةكان شــيكردنةوةي و داِرشـتن بؤ

بؤ دةبرَيت. ثةناي
بوارةكاني لةهةمـــوو ئَيمة  ِرؤذانـــة
بةكاردَينني شـــــمارة و ذمارة ذيانماندا
بريؤكةي كة بكةينةوة لةوة بري بَيئةوةي

لةكوَيوة   Counting هةذماردن و ذمارة
دةكةوينة زؤرجار دابَيت؟

َ
هةل ســـةريان

َيني:
َ
دةل و خؤ

َ
لةطـــةل و وتوَيذ تَيِرامان

مرؤظ ثةي ضؤن ثِر فةِرة زانينة داخؤ ئةم
بؤ كةلتوورة هةر َييت،

َ
بل تؤ ثَيربدبَيت؟

ذماردن و ثةرةي بةذمارة بةجيا و خؤي
كةلتوورةوة لةنَيو هةندَيك يـــان، دابَيت!
و بةطةل ثاشـــان و دابَيت

َ
ســــةرى هةل

جا وبووبَيتةوة،
َ
بال ديكـــةدا ميللةتانـــي

بازرطانيـــةوة بووبَيت يان ئيرت لةِرَيـــي
ئةم باشـــة...ئايا ديكةوة. هةر ِرَيطةيكي
هةنووكة كَيشــة و ثرســة ذماردنطةريية
تايبةتييةكاني مرؤظي ِرةواندبَيتةوة؟ و

بوون ثرسيارطةلَيك هةمووي ئةمانة
خســــتبووة  تةواو مرؤظيـــان و ديـــارة

هزري طريوطرفتي ئارَيشـــةوة، و طَيـــذاو
ناضاركردووة مرؤظـــي بؤ ثةيداكردوون،
بةهذَينَيت و مَيشــــكي كـــة بةتـــةواوي
وا كارييةكي

َ
واال و داهَينـــان تا بيطَيذَيت

دةروويةك و كليلَيك ببَيتة كة بوةشَينَيت
طرَيكوَيرانةي ئـــةو بـــؤ ِرةواندنـــةوةي
و ســاكاندبووني دوورودرَيذ ضةرخـانَيكي

كردبوو. دةسةوئةذنؤياني
بؤئةوة ئامـــاذة  طـــة

َ
بةل هةندَيـــك

دَيرينرتيـــن و كؤنرتيـــن كـــة دةدةن 
ثارضة ئـــةو بـــؤ شـــمارة بطةِرَيتـــةوة
بؤ دةطةِرَينرَينةوة كـــة ئاســـةوارانةي
،

َ
كشـــتوكال بةرهةمَيناني و  ِراوضيـــان

لةســـةر ني
َ
كؤل

َ
بةهةل بؤنموونة هةذماردن

طورط وةك طيانلةبةراني توولةئَيســـكي
راوةكاني

َ
كؤل

َ
هةل يان يان ئيشـــانطؤ**،

ئةمانة َســـةر ديواري ئةشـــــكةوتةكان.
هةزارسال لةســي بةر  بؤ  مَيذووةكانيان

َينرَين.
َ
دةخةمل زايني ثَيش

ثرووســـكة و ئَيســـك لـــةو ثارضـــة
بةدواضوونييـــان كـــة راوانـــةي

َ
كؤل

َ
هةل

كة وا مةزةنـــدة دةكرَين كراوة لةســـةر
و ئامار بؤ هَيمـــاي بووبـــن ئاماذةيـــةك
دةشـــَيت هَيمايةك َيني

َ
بل يان هةذماردن.

بةســـةرضوو كاتي هةذماردني بؤ بووبن
تؤماري يان ِرؤذةكان وةك هةذماردنـــي
بةشمارة شـتومةكان و بزطوِر طرتني

َ
هةل

كةرةسةي و طيانلةبةران هةذماردني وةك
ئةو مرؤظـــي ذيانطوزةرانـــي تايبةتـــي

سةردةمانة.
زانسـتطةران الي نووسـينة جؤرة ئةم
Tally sys- ســيسـتةم بةتوولة ناسراوة

ساأل لة2200 بةر نوسينكةى دةطةرَيتةوة بؤ Ishango bone ليسك ئيشانطؤ

زانستةكانة“ شــاي ”ماتماتيك
طاوس* فرَيدريك كارل ماني:

َ
ئةل ماتتـــَيزاني
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(1) وَينةي tem
َيـــني

َ
بل يـــان توولـــة ســيســــتةم

ةدار،
َ
توول يـــان بةضيلكـــة هةذمـــاردن

دَيرينة زؤر هةذماردنَيكي جؤرة و ضةشن
ســـي لةنزيكةي بةر بؤ و   مَيذووةكـــةي
ئةو َينرَيت. مرؤظي

َ
 دةخةمل

َ
ســـال هةزار

ثَيويستي كة بردووة بةوة ثةي سةردةمة
ئةو هةذماردني بـــؤ هةية بةِرَيضارةيةك
وةضنطي ِراوكردندا لةئةنجامي نَيضريانةي
شـــتانةي ئةو ئاماركردني يان دةكةوتن،
زياتر بؤ بؤ ثاشةكةوت. هةر وةالدةخران
ثةي بةوةيش بةرة بةرة زانياري خؤي،
كؤتةرةدارَيك، لةســـةر دةكرَيت برد كة
طيانلةبةران ةئَيسكي

َ
توول يان توولةدارَيك

َيت
َ
كؤل

َ
هةل يةكةوة بةتةنيشـــت

َ
هَيل

َ
هَيل

ضيلكـــة (وةك ضيلكـــةدار لةشـــَيوةي
شمةكانةي ئةو هةذماردني بؤ شـــقارتة)
شَيوازة الي، (وةك ئةو ثَيويســـت بوون
ئةزنيفدا و دؤمينـــة لةياري نووســـينةي
ئـــةو هةذماردنـــي بـــاوة). بؤنموونـــة،
و مةِر وةك يكراوانةيـــان

َ
مال طيانلةبةرة 

و لةوةِراندن بؤ ناردنيان مانطا لةدةمـــي
بزانن بؤئةوةي لةئَيواراندا طةِرانةوةيـــان
بووة.. زياد و لَي كـــةم ضةنديان ضـــي و

هتد.
بةكارهَينانة شـــَيوازي ئةم دةشَيت
بـــؤ بووبَيـــت طرنـــط زؤر هةنطاوَيكـــي
ديكةي شَيوازَيكي لةضةشنة بريكردنةوة
جؤرة بةدواي طةِران ئةويش هةذماردن،
لةو ثةيظانة طوزارة كة و هَيمايةك نيشانة
داناني بؤنموونة ثَيـــدةكات، طؤي بكات
يان طيانلةبةر، يةك بؤ ئاماذة وشـــةيةك
يان وشةيةكي بدات، بؤ ســـــَي درةخت

كةســـَيك ضةند بؤ بَيـــت ديكـــة ئاماذة
بريي و ياد ئينجا هتد. لةخَيزانةكـــةي...
ثَيويست وةك كَيشانةي لةو تيذبكاتةوة
بةثَيويستي دةشـــَيت بؤي ناِرةوَيتةوة،
ثَيشـــكةوتووتر ِرَيضارةيةكي كة زانيبَيت
ئةم بتوانَيـــت بؤنموونة ببينَيتةوة تـــا
لةضةند كـــة جيابكاتةوة هاوبةشـــيية
ذمارة هةمان كة ثَيدةبرد ثةي شـــتَيكدا
ضوار جياكردنـــةوةي وةك دةطـــرن،

َ
هةل

بزانَيت واتة لةيةكرت، بزن لةضوار ماسي
بزنة. كاميان و ماســـيية كام ضوارةيان
بةمَيشـــكي ثةرةثَيدانة و ئـــةم  طةشـــة
ثَيداويســـتييانةي بـــةو بـــردن و ثةي 
ندني

َ
خةمال بـــؤ بوو  كةلةبازَيك  ذيانـــي

لةخؤيدا ئةمةيش هةذماردن. سيستةمي
ثَيوان و ذمارة جيهانـــي بةلةدايكبووني
ضَيوةيةكي خراية لةدواييدا كة دادةنرَيت
هةر بةرةبةرة و زانســــتةوة و لؤجيكي
وشة ثَيشكةوتني ئاستي بةثَيي و ميللةتة
بِري. بةبةردا زارشـــــتانةي زاراوةيةكي
وشــة زاراوةي ماتيماتيكةكان بؤنموونة
تاِرادةيةك يؤنانيية، كة ِريشـــةثةيظَيكي
لةجيهاني سـةرتاسةري زاراوةيةكي بؤتة
ميللةتاني لةمانةوة هةر دةشَيت ئَيستادا،
ســـةر طؤِربَيتيانة و وةريانطرتبَيت ديكة

دايكيان. زماني
دةزانرَيـــت بةثَيويســـت لَيـــرةدا
طةالن و ضةنـــد كة بةكورتـــي مَيذووي
ئاســـةواري كة ِروو بخةينة ميللةتانَيـــك
بؤ ذمارةيان و شـــماردن داني

َ
ســـةرهةل

دةطةِرَيتةوة.
ميسـريــيةكان ذمارة

ســــَي دَيرينةكاندا لةنَيو ميســــريية
ضةشــنة

هةبـــووة، نووســـني ســيســــتةمي
Heiroglyph- يفيك

َ
هايرؤطل ــيستةمي

س

ديمؤتيـــك  و   Hieratic هايراتيـــك  ،ic
كة يفيك

َ
هريؤطل Demotic، سيســـتةمي

(موقةدةس)ي ســــثَينتة نووســـينَيكي
و فةرمي بووة بةشــــَيوةنيطاري تايبةت
شمارةي بةدةطمةنيـش زؤر بةرد، لةسةر
بؤ نووسـينة شــــَيوة ئةم دةبينرا. تَيدا
طران و ؤز

َ
ئال زؤر ِرؤذانـــة بةكارهَينانـــي

هؤي سـةرةكيية بووة هؤ هةر ئةم بووة،
ئاســـاناكاري و ثَيبدرَيت ثةرةي ئةوةي
سيستةمي ئةويش داهَيناني تَيدابكرَيت،
بةنووســـيني لةدواييدا كـــة هايراتيـــك
سيستةمة جؤرة ئةم دةناسرا. ثةرستطا
ثةرستطا نووسياراني و كةشيش لةاليةن
Papy- ثاثـــريؤس ِرووتةختي لةســـةر

تيادا  ِرؤذانةيان و كاروبـــاري rus ذينبار
سيســـتةمة ئةم  ثاشـــان تؤماردةكرد.
ئاسانكاريــرتي و ثَيدرا ثةرةي ديســـان
لةذياني كة وا بةشـــَيوةيةكي تَيدا كـــرا
لـــةم هـــةر ِرؤذانـــةدا بةكاربهَينرَيـــت.
تؤماركرا تَيدا ذمارةي سيستةمةيشـــدا
دةســـتيــثَيدةكرد يةكةوة و لةشـــمارة
شمارةكانيش تَيكِرا مليؤن. تا شـــمارة
دةنووســـران، ضـــةث بؤ لةِراســـتةوة
نؤ شـــمارة بؤ يةك شـــمارة بؤنموونـــة
دةنووسـرا، بةثَيكهاتةيةكي ســـــتووني
ذمارة ،Uبةشـــَيوةي ذمارة دة  م

َ
بـــةال

لوولخواردوو ... ثةتَيكي بةشَيوةي سةد
ديارة. دا (2) لةوَينةي وةك هتد.

ديكـــة نموونةيةكـــي هةروةهـــا
بؤ ئاماذة بَيئةوةي هايراتيك لةشمارةي

ديارة. دا (3) لةوَينةي درابَيت ســفر
هيض ســـةردةمانة ئةم بةدرَيذايـــي

(2) ذمارة (3)وَينةى وَينةى Egyptian -Hieratic numbers
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كة نةبووة نووسينانة  لةو وةها ثيتَيكي
توانرا ســـفر، ثاش دةمانَيك بؤ بطونجَيت
بؤشـــي ِرووبةرَيكي لةداهَيناني برييـــش
شـــمارة لةدواي كة بكرَيتةوة هَيلكةيي
ســـــفر، بؤ هَيمايةك ببَيتـــة و نـــؤ بَيت
ئةو بدات. بةهايةك هيض بَيئـــةوةي م

َ
بةال

طةردوونيان بةخِري هَيلكةييةيش شَيوة
و ي هَيز

َ
ســيمبؤل ثَييانوابوو دةضواند و

نوَيبوونةوةية. وزةي
ئازتيكيــيةكان و ماياني ذمارة

 MAYANمَيذووي ذياريماياو ئازتيك
AND AZTEC كة ثَييشـــيدةووترَيت 
Mezoamerican civ-ميزؤئامريكا ذياري

بيست  نزيكةي بؤ دةطةِرَيتةوة  ilization
ثةنجا و زايني تا دووسةد ثَيش ســـةدة
ئازتيك ذياري هةروةها زايني. ثاش

َ
سال

بوو تا  Inca كة بةردةوام Aztic، ئانـــكا
لةنزيكةي ئةســثانةكان ســةردةمةي ئةو
بةنريؤيةكي(ضةتةيـــي) 1546ز  ي

َ
ســـال

ناوةند ئةمريكاي ناوضةكاني دةرياييةوة
ذيارة ئـــةو و، داطريكرد و باشـــووريان
ن

َ
تاال و وَيران هةموو ثَيشـــكةوتووانةيان

لةذياراني هيضيان كة كرد و تةفروتوونـــا
نةبوون. كةمـــرت فريعةونيةكان و بابـــل
خاوةني ئـــةوةي

َ
لةطـــةل ئـــةو ذيارانة

و خاوةني شـــمارة زماني خؤيان بوون،
بوون. خؤيشيان هةذماردني

كـــة توانيبوويـــان بؤنموونـــة
ِريزبةنـــدي

َ
ســـــيمبؤل بةشــــَيوةيةكي

سـفرةوة ذمارة بةدةسـثَيكي ذمارةكان
ديارة. دا (4) لةوَينةي دابنَين.وةك

توانيبويـــان ئةوةيـــش وَيـــِراي
Astro- ســتَيرناســــي مةنـــاكاي

َ
ةل

ئ

و  وةرز ضـــوار   nomical almanaca
ِرؤذةيش   360 ةنـــداري

َ
كةل ووةكان،

َ
كةل

بسازَينن. بةخؤيان تايبةت
ضينيــيةكان ذمارة

CHI- ضينييةكان شـــمارة مَيذووي

بؤ  NESE NUMBERS  دةطةِرَيتـــةوة

ثَيـــش زايني، ســـةدة ضواردة نزيكةي
و ئَيســـك ئةويش بةنووســـني لةســـةر
ئاســـةوارانةي لةو .

َ
ثشـــتةكي كيســـةل

ذماردني بـــؤ ئاماذة كة ديرتاونةتـــةوة
كـــوذراو، ذمارةي يان ونبوو ســـةربازي
لةِراوشـــكاردا طيانلةبةرانـــةي ئـــةو 
و ِرؤذ ذماردني دةكةوت، وةدةســـتيان
دةنَيرران ديالنـــةي ذمارةي ئةو مانط،
ســـــروتة و لةبؤنة هةروةها بؤ جةنط.
ئـــةو بةكاردةهَينـــران. ئايينيةكانـــدا
بةكاردةهَينا كة ذمارةيةيان سيســـتةمي
لةسةر طوزارةكردن لةزانياري ذماردن بؤ
، Decimal systemدةيي سـيســـتةمي
Mul- ضةندجا و  Additiveخستنةسةر

دانرابوو. لةسروشتدا tiplicative
ضةند ئَيســـتايش تـــا ضينييـــةكان
ئةم هةية، شمارةيان جياي سيســـتةمي
ةنووس

َ
كؤل

َ
تـــوول و بةضيلكة شـــمارانة

لةشـــَيوةي شـــمارانةيش ئةم دةكران،
Monogram دةنووســـران،  مؤنؤطرامدا
 Singleثيت تاك بةماناي مؤنؤطراميـــش
طوزارة  هَيمايةك وةك كـــة letter دَيـــت

زياتر يان وشةيةك نووسينَيك، لةشتَيك،
دةســـتةواذةيةك ضةمكي واتة دةكات،
زاراوة وةك كة لةوشةيةكدا بابةتَيك يان

.(5) لَيبكرَيت.وَينةي طوزارةي
زاييندا ثَيش ثَينجةمي لةســـةدةي
طوزارة ســــفر دابهَينن كـــة توانييـــان
بكات

َ
بةتـــال و بـــؤش  لةشـــــوَينَيكي

هةذماردني بةهايةكـــي هيـــض بَيئةوةي
توانييان سةدة ســَي ثاش م

َ
بةال هةبَيت،

دةشـــَيت بدةنَي. شـــماريي بةهايةكي
سـفر داهَيناني مَيذووي بةكؤنرتين ئةمة 
سيســـتةمة تاِرادةيةكيش ئةم دابنرَيت.
سـيسـتةمي لةســـةر هةبووة كاريطةري

ذاثؤني. شمارةي
ةتي 

َ
دةول 1955 ز ي

َ
ســـال لـــةدواي

كردية و طؤِري شمارةي سيستةمي ضني
شـَيوةي ســفري م

َ
هيندي، بةال سيستةمي

خؤيان كة هَيشــــتةوة خؤي هـــةر وةك
و بةتوولةسيستةم ناسراوة. هةيانة

ســؤمةريــيةكان  ذمارة
ســـــؤمةري شـــمارةي مَيـــذووي

كـــة   SUMERIAN NUMBER
Sex- شةستي بةسيســـتةمي ناســـراوة

دةطــــــــةِرَيتةوة   agesimal system
وشـــةي 000ـ4000 ث.ز. ني

َ
بـــؤ ســـاال

Sexagesi-
َ

ـَيكسـةيجســـــيمؤل
س

و  َينجراوة
َ
هةل mal  يش لةالتينييـــةوة

دَيت. شـةستي شـةشــــدةيي: بةماناي
لَيِرشتةكان يةكة هةموو سيستةمةدا لةو

ذمارةي  بناغةي Derived units لةسةر
ذمارةيةك  Exponent ي توان بؤ شةست
ئةم سيســـتةمة ئَيســـتايش تا دانراون.
و دةقيقـــة و ســـةعات لةهةذماردنـــي
هةروةها ضركةي ســـةعات لةطةِردايـــة،

(4) ذمارة (5)وَينةى ذمارة وَينةى
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بة360  لةبازنةدا ثلةكان بةشبةشكردني
ثلةطؤشــــة. ئةم ثلةو بـــؤ ذمارةكانيش
شمارانة ئةو هَيماي خوارةوة نموونةيةي
كـــة لةو ســــةردةمةدا ثيشـــان دةدات
هيض بَيئـــةوةي لَيكـــراوة طوزارةيـــان
بةهاي و ســــفر بووني بـــؤ ئاماذةيـــةك

.(6) .وَينةي درابَيت
بابليــيةكان ذمارة

BABYLONIAN NUMBERS  
ســؤمةريةكان وةك هةر بابليةكانيش

بةكاردةهَينا  Clay يان خؤشـــةكراو ي
َ
طل

نووسينةكانيان. بؤ
ذمارةكانيشيان  سـيسـتةمي نووسني
ناســـراوة    Cuneiform بةمَيخــشـــَيوة
بزماري. شـــــَيوازي كة دةضَيتةوةسـةر

وشةي  لةدوو Cuneiform يش زاراوةي
لةكونيوس بريتيني كة لَيكدراو ثَيكهاتووة

 Forma و فؤرما مَيـــخ Cuneus  واتـــة
نموونةيةكة ئةمةيش شـَيوة، ماناي يش
ساكارةكان، نووسيني ذمارة لةشـــــَيوة
هَيمايةكي وايان ضونكة ســـفر، بَي م

َ
بةال

ثاش م
َ
بةال لَيبكات، طـــوزارةي كة نةبوو

ســـةدة ثَيش زايني توانييان سـَي دواي
بةســـفري ضيني كة ســـفريش دابنَيـــن

.(7) وَينةي دةضوو.
دوو يؤنانـــةكان  خـــؤي كاتـــي 
كة هةبـــووة شـــمارةيان سيســـتةمي
ثَينج ســـةدةي نزيك لةســـةردةمانَيكي
بةكارياندةهَينا. بةرلةزايـــني بؤ يةكةمي
Hero- هَيرؤديان بةشـــمارةي يةكةميان

بؤ dian numbers كـــة دةطةِرَيتـــةوة
ئةويرتيان زايني، ثَيش دووةمي سةدةي

ئةم   Attic numbersئاتيكي بةشمارةي
نماياندني بؤ بناغة كرانة سيستةمة دوو

يةكةم بةوةرطرتني ئةويـــش ذمارةكان
كة بؤنموونة بةنووسني. شمارةيةك ثيتي

ثَينجpente:IIENTE  يةكةم  دةووترَيت
و  وةربطريَيت II ثَينج/ شـــمارةي ثيتي
ذمارة يان شمارةكة. بؤ هَيمايةك بكرَيتة
ذمارة ،�(�EKA, deka (دَيـــكا دة
H HEKATON, heka-هَيكتؤ) ســـةد

 X XILIO, (خيليؤ هةزار ton)، ذمـــارة
M MYPI-)هةزار دة khilioi)، ذمـــارة

...هتد. (OI, murioi
يؤنانييةكان سفر، بةشمارة سةبارةت
لةديدةيفةلسةفةييةوةوةكشمارةيةكي
بةسفر نةدةدا بايةخيان بةهادار ئةوةندة
دةبَيت ضؤن وابـــوو لةبةرئةوةي ثَييان
بدرَيتَي، و بةهايةكي بَيت شـــتَيك هيضَيك
زؤر لةشمارةدا طوزاركردنةيان شـَيوة ئةم
ثاش طؤِرانكاري م

َ
بةال بوو، سةرةتاييانة

وَينةي شَيوةي وةك تَييدا و خاســـكاري
لَيكرا. (8)

شمارةكان دياريكردني بؤ لةسةرةتادا
كة بةكاردةهَينران نووســـني ثيتةكاني
كة ثَيكهاتبوون ثيـــت ضوار لةبيســـت و
دةكرد. دة بؤ لةشـــمارة يةك طوزارةيان
شـــمارة تا ِريزبةنديية ئةم جا بؤئةوةي
و بيست زانرا بةثَيويست بِروات نؤســـةد

بةكاربهَينرَيت. ثيت حةوت
كرايةوة لةوة مةبةستةيش بري ئةم بؤ
دَيرينةكانيان. زؤر ثيتة بةر ثةنابربَيتة كة
هةزار شـــمارة ناوناني بـــؤ بؤنموونـــة،
بنووسرَيتةوة شمارة يةك بؤ ثيت هةمان

دابنرَيت. لةثشتيةوة  ثنتَيكيش و
ســَي  و هةزار دوو بؤ هةروةها ئيرت
وةك هةر هةزار...هتـــد. ضـــوار هةزار و

ديارة. دا (9) لةوَينةي وَينةي

ِرؤمانيــيةكان  ذمارة
 ROMAN ِرؤمان مَيذووي شمارةي 
ســــــةرةتاي 

َ
لةطـــةل  NUMBERS

ِرؤمدا ئيمثراتؤرَيتي  دَيرينـــي مَيـــذووي
ســـةد ثَينج نزيكةي (27ث.زـ476ز) كة
و سةركوتكاري تَيكي

َ
دةسةال

َ
سال وسـَي

بةسـةرانسـةر دةكرد ثيادة ديكتاتؤري
سثي دةرياي سـةر هةرَيماني و ئةوروثا
تي

َ
وال تا تيش

َ
خؤرةال بةرةو ناوةِراست و

مانطوِري ناوضةكانـــي و توركيا ئَيســـتا
The Fertile Crescent ئـــةم  بةثيـــت
ناوةيشلةاليةنئاساوارزانَيكيئةمريكايي

وة   James Henry Breasted
جيوطرافيايي زاراوةيةكي بووة و داِرَيذرا
تاني

َ
وال ئَيستا كة ناوضةية ئةو ناسيني بؤ

عَيـــراق دةطرَيتةوة. و ئةردةن شـــام و
رؤمان كؤماري ِرؤم لةئيمثراتؤرَيتي بـــةر
و دة ثَيش ســـةد لةثَينج كة بةر هةبوو
ثايتةختةكةي شاري و زايني دامةزرابوو
ســـةردةمةوة ئةمانة هةر لةم بوو. ِرؤما
م

َ
بةال دةكرد، شمارةدا

َ
لةطةل هاوكارييان

لةســــةر ئيمثراتؤرَيتي تي
َ
كة دةســـةال

دامةزرا ســـــيزةر ئاطوسـتؤس دةستي
بةزانيني بايـــةخ زياتر ئيرت بةرةبـــةرة
ثيتَيك هةر بةداناني ئةويش درا شـــمارة
لةزماني ِرؤماني(كة نووسيني لةثيتةكاني
طوزارة كـــة وةرطريابـــوو) التينييـــةوة
بَيئةوةي م

َ
بـــةال بـــكات، لةشـــمارةيةك

وةك بدرَيت. ســـفر شـــمارةي ئاماذة بؤ
ديارة. دا (10) لةوَينةي

تا ئَيستايش كة شمارة ِريزبةنديية ئةم
بةكاردةهَينرَيـــت بـــواردا لةهةندَيـــك
رؤماني. شمارةي سيستةم ثَييدةووترَيت
ئةوانيش ئيرت هَيندي شـــماري بةهاتني

Sumarian numbers (6) ذمارة Babylonian numbersوَينةى (7) ذمارة وَينةى



45 سةردةم 163زانستى

 O بةهَيماي ســـــفر شـــماري ناضاربوون
ِريزبةندييةكةوة. ناو بخةنة

هينديــيةكان ذمارة
سيســـتةمي ئةو ةكي

َ
ِرةضةل مَيذووي

سةرانســـةر نزيكةي كـــة شـــمارةيةي
دةطةِرَيتةوة بةكاريدةهَينَيـــت جيهـــان
ثَيشـــــزايني. ســـةدة ضةندين بؤماوةي
لةنووسينة ثَيشزايني لةسَي سةدةي بةر
بؤ بةكارهَيناوة هَيمايـــان بوزاييةكانـــدا
ثاش .6 ،4 ،1 وةك هةندَيـــك شـــمارةي
،7 ،6 ،4 ،2 بـــؤ شـــمارةي ســـةدةيةك
و ثةرةيـثَيدرا كـــة 9. ئـــةم شـــمارانة
هةر وةرطرت خؤي ِريزبةندي بةرةبـــةرة
سفر، شمارة بَي نؤ بؤ يةكةوة لةشمارة
Hindu- هيندؤ-براهمايـــي بةشـــمارةي

طةنامة 
َ
بةل كؤنرتين Brahmi دةناســــرا.

بخرَيتة و بدات سفر بةبةكارهَيناني ئاماذة
دةيي سيستةمي و شمارةكان ِريزبةندي

نووســـرابَيت  Decimal system ي تَيدا
ثاش ضوار ســـةدة نزيك دةطةِرَيتةوة بؤ
هيندو بةشـــمارةي ناســـراوة زايـــني و
بةدواي هةر .Hindu-Gwaliorطواليـــؤر
سانسكريتي هيندوـ شـــمارةي ئةميشدا
سـفريةوة Hindu-Sanskrit بةشـــمارة
هيند تي

َ
شـــمارةكاني لةوال ِريزبةندي دوا

بةكاردةهَينرَيت. ئَيســـتا تا كة تؤماركرد
ديارة. (11)دا لةوَينةي وةك

ئيسالم، ئاييني وبوونةوةي
َ
بال ثاش

و زانستةكان بؤ زانســـتخوازان تينوَيتي
(زانســـتي ماتتـَيزاني لةبواري بةتايبةتي
كرد. لةزيادبـــوون ِرووي ماتماتيـــك)دا
لةِرَيي ئةوةبوون كة لةسـةرةتادا ثةرؤشي
مانان

َ
موســـــول نوَييةوة ئةم زانســـــتة

وةدةركةوتني نوَيـــذ، كاتةكاني  بتوانن

تابان (بةدر)، مانطي و (هيالل) مانطووِر
جةذني و جةذني ِرةمةزان ِرؤذي يةكـــةم
طةلَيك هةروةهـــا دياريبكةن، قوربـــان
بةشةريعةتي ذمَيرياري تايبةت كاروباري
ئيســـالم لةبةرئةوة زاناياني ئيســـالمي.
ديتنةوةي بـــؤ ئةوةدابـــوون ـــي

َ
لةهةول

ئةو ِرةواندنةوةي بـــؤ ِرَيطة ئاســـانرتين
بةشـــمارة تايبةتبوون طرفتانةي ثرس و

ذمَيريارييةوة. و
مَيذووييةكان ســـةرضاوة و ذَيـــدةر
دةدةن طَيِرانـــةوة  دوو بـــؤ  ئامـــاذة 

622 ز  ي
َ
نزيك ســــال يةكَيكيـــان، طواية

بةناوي سـرياني مةسيحي كةشـيشـَيكي
 Severusســـابوخت ســــاظَيروس ماري 
نةســـــيبني  Sabocht  كـــة لةشـــــاري
مردووة،  667 ز ي

َ
ســـال و لةدايكبـــووة

نزيك   Qinnesrinقينةســـرين لةدَيـــري
بةخوَيندني دةدات درَيذة ةب

َ
بةشاري حةل

دةبَيتة و لةوَييش دةمَينَيتـــةوة و هـــةر
يؤناني و ســـــرياني  زماني دَيرنشـــني.
لةزماني شارةزاييشـــي و زانيوة تـــةواو
ئةِّـاطةست ثةِراوي هةبووة. فارســـيدا

وةردةطَيِرَيتـــة  يؤنانـــي Almagest ي 
بووة بريتي كـــة ســـرياني ســـةر زماني
و سـتَيرناسي لةئينســـايكلؤثيديايةكي
ئةسكةندةري لةاليةن داناي ماتيماتيكي
لةنزيك 83زــ161ز ثتؤليمؤس كالديؤس
حةزرةتي 130ثـــاش مردنـــي ي

َ
ســـــال

ينةوة
َ
لَيكؤل ضةندين نووســـراوة. عيســا

بةطةردوون ســـــةبارةت و لَيتؤذينةوةي
(بورجةكان) ـــووةكان

َ
كةل و ماتيماتيك،

لةنووسينةكانيدا نووســيوة. بةنيطارةوة
IN- هيندييـــةكان بةذمـــارة ئامـــاذةي

كـــي 
َ
خةل و DIAN NUMBERS داوة

ئاطاداركردؤتةوة ئـــةو سـةردةمةيشـــي
شـــمارانة ئةو بةكارهَيناني و لةطرنطـــي

ِرؤذانةدا. لةذياني
طَيِرانةوةيةكـــي  ئـــةوي ديكةيـــان،
طواية كـــة هةيـــة ديكـــةي مَيذوويـــي
هاتني و عةباســـيةكاندا لةســـةردةمي 
سةر بؤ جةعفةرِّـةنســـور خةليفة ئةبو
و لةداهَينـــةر زؤر تةختـــي خةالفـــةت.
و هونةرمةندان و فةيلةسوفان و بريمةند
و لةدانايان طةلَيك ئيرت دةســـِرةنطينان،
لةطشـــت عةرةب غةيري ديكةي زاناياني
ئةوةبوون تامـــةزرؤي  ذياندا بوارةكاني
سةردةمة ئةو كة بةغدا شاري ِرووبكةنة
و شارســـتاني بةندَيكـــي

َ
مةل بووبـــووة

ئةوةي بةمةبةستي زانيينةكان، سةكؤي
كة و زانستانةوة هونةر لةِرَيي ئةم بتوانن
بةئيسالم بوون تَييدا خزمةت دةست

َ
باال

771ز (155)هـ. ي
َ
سال نزيك بكةن.

تي
َ
لةوال طواية كة َيت

َ
دةل مَيذوو هةر جا

شاري دَيتة بازرطاني كاروانَيكي هيندةوة
و طرنط نووســـراوَيكي زؤر ضةند بةغدا،
ديواني دةيبةنة و دةبَيت ثـــَي بةثَيزيان
ثةِراوَيك لةوانة يةكَيك مةنســـور. خةليفة
ئةم ســــيندهانتا***. دةبَيـــت بةناوي
لةخؤطرتبوو، بةندي دوانـــزة كة ثةِراوة
هينديـيةوة ماتتَيــزانَيكي و دانا لةاليةن

 Brahmaguptaطوثتـــا براهما بةنـــاوي
نووسـراوة ،  628 ز ي

َ
668 ز) ســال ـ 598ـ

Greek numbers (8) ذمارة Greek alfabatic numbersوَينةى (9) ذمارة وَينةى
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لةزانستةكاني  بووة   بريتي  ناوةِرؤكيشي 
طةردوون، ئةسـتَيرناسي Astronomy و 

ماتتَيــزاني. 
داناية  ئةم  ديكة  ثــــــــةِراوَيكيـــت 
بناغة  كردبوويـــة  كـــة  (براهماطوثتـــا) 
و ذَيدةرَيكـــي ســـــةرةكي، ثةِراوةكـــي 
ي 499 ز بةناوي 

َ
ديكة بوو كة لةســــــال

لةاليـــةن    Aryabhatiyaئاريابهاتييـــا
زانـــا و دانايةكي زؤر ناســـراو لةمَيذووي 
  Aryabhataهينـــددا بةناوي ئاريابهاتـــا
550 ـ 476ز) نووســــراوة.  فةِرزانـــي و 
زرنطي ئةم هؤزاكـــة لةوةدابوو ة كة زؤر 
ماتيماتيكييةكاني  طريمانـــة  و  لةديمانة 
بةســـتووة، 

َ
بةبةزمَيكـــي ضامةيـــي هةل

لةوانةيش دؤزينـــةوةي ِرووبةري بازنة و 
ِرَيذةي نةطؤِري 7/22، هؤكاري مانطريان 
زةوي  ســـــووِرانةوةي  خؤرطـــريان،  و 
بةدةوري خؤي و خؤردا، ســيســــتةمي 
تةذَي  دووجاييةكان،  هاوكَيشـــة  دةيي، 
 Sinus   و ســــــاية Tangent   لةســَي

طؤنا زانيTrigonometryدا. هةر بةثيتي 
 1 بةشـــمارةكاني  ئاماذةي  دةنطيةكان 
بؤ 25 و ثاشـــان بـــؤ 30 ، 40 و 100 
داوة. بؤنموونة ثيتة بزوَيني ئةلف ئاماذة 
بَيـــت بؤ خانةي يةكان و دةيان. ثيتي يا 
ئاماذةبَيت بؤ خانةكاني سةدان هةزاران. 
ئاماذةيشـــي بةشمارةي سفر بةناوي خا 
 

َ
ـــي يان بةتال

َ
Kha داوة كـــة واتاي خال

م نةيخستبووة ِريزبةندي نؤ 
َ
دةدات، بةال
ذمارةكةوة.

ئـــةم  فرؤزةكردنـــي  و   بةديتـــن 
زؤر  خةليفـــة  ثةِراوة(ســــيندهانتا) 
سةرسام دةبَيت، دةسبةجَي فةرماندةدا 
كة لةبةيتولحيكمة وةربطَيِردرَيتة ســــةر 

زماني عةرةبي. كاري ئةم وةرطَيِرانةيش 
 موحةممةد كوِري 

َ
ـــال

َ
ِرووبةِرووي عةبدول

ئةلفيزاري  حةبيـــب  كـــوِري  ئيرباهيـــم 
ئةستَيرناســـي  زانايةكي  كة  دةكرَيتةوة 
ئةو ســـةردةمة بووة، ئةويش نووسينَيك 
لةو ضةشـــنة بةنـــاوي ســـــيندهانتاي 
طةورة ئامادة دةكات دةيخاتة بةردةمي 

خةليفة.
ي (198)هــــ، (813) 

َ
لةنزيك ســـال

ز و ســـةردةمي خةالفةتـــي مةئمووندا 
ة زانايةكي مةزني ئيســـالمي بةناوي 

َ
كةل

خوارزمـــي (موحةممـــةد كوِري موســـا 
دةردةكةوَيت  ز)   780-850 ئةلخوارزمي 
ئةستَيرناســـي،  لةبوارةكانـــي  كـــة 
هةندَيـــك  و  ماتماتيـــك  جيوطرافيـــا، 
دانا  ديكةدا  زانســـتةكانيـ  لةفةلسةفةي 
و زاناي ســــةردةمي خؤي بوو . ئةميش 
تواني نووسينَيكي ئاوَيزاو بةزانيارييةكاني 
بضووك  ســـــيندهانتاي  بةنـــاوي  يؤنان 
ي 210ة، 

َ
دابنَيـــت. ئةم فةِرزانة لةســـال

(825)ز نووســــراوَيكي طرنطي بةالتيني 
وكراوةتةوة   بةناوي خوارزمي و شمارة 

َ
بال

 Algoritmi de numero هيندييـــةكان
Indorum. لةم نووسراوةيدا ئاماذة بةو 
شـــمارانة دةدات كة دةبنـــة هةوَينَيكي 
بةثَيـــز و دةطةنة هةرَيمي ئةندةلوســـي 
تي خةالفةتـــي ئةمةوي- 

َ
ذَيـــر دةســـةال

ئةندةلوسي. 
نيطاري  دوا  توانـــي  ئةوةيش  وَيِراي 
شمارةكان بةشــــَيوةيةكي ئةندازةييانة 
بداتَي،  بـــكات و طؤشـــــةيان  نمايـــان 
بؤنموونة شمارة يةك تةنيا يةك طؤشةي 
هةبَيت، شـــمارة دوو تةنيا دوو طؤشة ، 
م شمارة سفر لةبةرئةوةي شَيوةيةكي 

َ
بةال

بازنةيـــي هةيـــة واي لَيكدةدايـــةوة كة 
بَيطؤشةية. وةك لةوَينةي (12) دا ديارة. 
ت، ئَيران، 

َ
م لةكوردســـتاني خؤرهةال

َ
بةال

َيك(واتة 
َ
ثاكستان، ئةفطانسـتان بؤتة خال

ثنتَيك) وةك لةشـــَيوةي (13) دا ديارة. 
تاني دوروبةر دةرياي ســــــثي 

َ
يـــان  وال

ناوةِراست بَيجطة لةئةوروثا بةمشَيوةية: 
.(٠   ١   ٢   ٣   ٤   ٥   ٦   ٧   ٨   ٩)

لَيرةدا ثرســـَيك دَيتة ثَيشةوة، ضؤن 
تاني ئةوروثا؟

َ
ئةم شمارانة طةيشتنة وال

مي ئةم ثرســـةيش دةطةِرَيتةوة 
َ
وةال

فاتيكاني  كةشـيشــــَيكي  هاتنـــي  بـــؤ 
ئاوريلليـــك  دي  طَيربـــةرت  بةنـــاوي 
(946ـــــ1003ز)، كاتَيك كة دَيتة زانكؤي 
القرويني-فـــاس  ئةلقورةويني(جامـــع 
تي مةراكيشـــي ئَيستا) بؤ خوَيندني  

َ
لةوال

ئةسـتَيرناســـي و زانستةكاني ماتماتيك، 
فةلســــةفة و زانسـتة ئيســـالمييةكان. 
لـــةم زانكؤيةدا  لةو ســـةردةمةي كـــة 
ئةم شـــمارة هيندييانة بةكاردةهَينرا و  
خوارزمييش دوا شوَينثةنجةي خؤي تَيدا 
تؤماركردبوو، لةالي ئةوان وا دةزانرا كة 
تي 

َ
ئةم شـــمارانة عةرةبني و لةخؤرهةال

ثَييـــان،  طةيشـــتووة  ئيســـالمييةوة 
ةكي ئةو شمارانة 

َ
نةياندةزاني كة ِرةضةل

تي سند-هيندةوة طةيشتؤتة شاري 
َ
لةوال

ةتي ئيســــالمي 
َ
بةغدا-ثايتةختـــي دةول

و لةوَيش  خةريكبـــوون ثَيوةي و كةمَيك 
خاســـكارييان تَيدا كردووة. نةياندةزاني 
كةوتوواني ميللةتانيـرتي 

َ
كة بليمةت و هةل

وةك كورد و فارس و هيندي و ئةفطاني...
هتد بوون كـــة ئاوةزي بةثَيزي ثِرتوانا و 
شوَينــثةنجةي ِرةنطينيان خستبووةطةِر 
ئةمةيش  زانســـتانة،  ئـــةو  بؤ خزمةتي 
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و ثاية ثلـــةو شـــكؤكردني لةثَينـــاوي
ئةم ئيســـالم. ئاييني زياتر ثريؤزكردني
و وبووةوة

َ
بال بةمشــــَيوةية دياردةيـــة

بليمةتانةيش بةاليانةوة دانـــا و زانا ئةو
ةكي

َ
بةِرةضةل كة نةبووة طرنط ئةوةندة

بَينةخوارةوة، خؤيانـــدا زَيد و نـــةذادي
و خزمةتكردن و ئايينةكة خؤشةويستي
لةشـتي زؤر بؤي وةتةوة

َ
خةل خؤخسـتنة

لةبةرئةوة لةاليـــان، بووة طرنطرت ديكة
سةرضاوة زوربةي كة دةدرَيت ســـةرنج
عةرةبييةكان بةشـــمارة ئةوروثاييةكان
لةوانةية ثَيـــدةدةن، ئةمانيش ئاماذةي
ئةم ســـايةي لةذَير نةيـــان ويســـتبَيت
ئةم ئيســـالم) ئاييني  (واتة  ئايينـــةوة
و بةتةواوي نةوةك وببَيتةوة

َ
بال زانينانة

بكَيشَيت كاريطةري  ي
َ
بال سةرتاســـةري 

و بةثلةوثايةي ئاييني مةسـيحيدا بةسةر
ثيشـــانبدرَيت. ثريؤزتـــر و طةورةتـــر
ذَيدةران و لةسةرضاوة هةندَيك ئةطةرضي
ِراســــتيية بةو ثةييـــان بةويذدانـــةوة
كة ديارة ثَيوة ناضارييان م

َ
بةال بردووة،

نةوةك بردووة ناويان بةهيندي-عةرةبي
بةهيندي. هةر

كة ئةو سةرضاوانة ئةو بؤ جَيي داخة
نةبَيت هيض نةكردووة، ئاســـت اليةنةيان
ة

َ
كةل ئـــةو سـتايشـــكردني و بـــؤ ثَيزان

بةهيندي- دة بوايـــة زانا ئيســــالمييانة
نةوةك دةركردايـــة نـــاوي ئيســــالمي
دوورة تةواو كة ِرةطةزثةرسـتي بةرطَيكي
ئةم داني

َ
سـةرهةل ضونكة لةِراسـتييةوة،

هةزاران ضةندين بؤ دةطةِرَيتةوة ذمارانة
سةرنج ئةطةر لةكاتَيكدا زايني. ثَيش

َ
سال

جطة ثريؤز قورئاني بدةينة دةقةكانـــي
تَيدا هَيمايةكي هيض الوة بةو لةنووســـني

تةنيا بدات ئاماذة بةشمارة كة نابينرَيت
خؤ سةردةمي جارَي بةنووســـني نةبَيت.
جاهلي ســـةردةمي كـــة ثَيش ئيســـالم
و عةدةديان ِرةقةم جؤرَيـــك بوو بةهيض
هيض زانيارييةكيشيان نةبووة و بةنووسني
لةو ئةطةرضي هةر سةبارةتي نةدةزاني،
ناوضةي بازرطاني كارواني ســـةردةمةدا
و شـــمةك وطؤِري

َ
ئال نةجـــد و حيجـــاز

دةكرد شــامدا هةرَيمي
َ

لةطةل بزطوِريان
ئةمانة بوو. ِرؤم بةئيمثراتؤرَيتي سةر كة
ئـــةوةي ِرؤمان خاوةن ذيارَيكي و وَيِراي
سـيســــتةمي و ثَيشـــــكةوتووبوون
بووة يةكَيك كة هةبووة شمارةيشـــيان
هةر ،

َ
بةهةرحال ديارةكانيان. لةســـــيما

ئةوروثا ســةرانســةري ســةردةمةدا لةو
بةكاردةهَينـــا، ِرؤمانييـــان  شـــمارةي 
بةو خؤي كةشــيشــــة ئةم كاتَيك م

َ
بةال

باربؤكرد، هاتبـــوو بؤي كة زانســـتانةي
ني

َ
ســــاال ِرؤما، بؤ لةطةِرانةوةيـــدا بـــؤ

و  توانايـــي لةبـــةر ز.   1003 ـــــ   999
ثاثايـــي بةنازناوي تةختي لَيهاتوويـــي

 Pope Sylvester دووةم سـيلفسـتةري
سةردةمي  لةو II ي ثَيدةســــثَيردرَيت.
دةدات بَيوضان َيكي

َ
هةول ثاثايةتييةيـــدا

و ِرؤماني شـــمارةي بةجَيـثَيـلَيذكردنـــي
خؤي ِريزبةندييةي كة شمارة طؤِريني بةو
هيندؤ-عةرةبي. شـــمارةي لَينابوو ناوي

دةردةكةوَيت. دا (14) لةخشتةي وةك
هةرضي بةفةرمانيثاثا شَيوة ئيرتبةو
باية، ثَيويست شـــمارةي نووسينَيك كة
بةم بةكاربهَينراية. ئا جؤرة دةبواية ئةم
وايلَيهاتكةسةرانسةريئةوروثا ضةشنة
لةوهؤيانةي يةكَيك بةكارهَيناني، بكةونة
بوو ســــفر بووني ثَيدرا بايةخي كة زؤر

لةكاتَيكـــدا شـــمارةكاندا لةِريزبةنـــدي
لةو هةر نةبـــوو.  ِرؤمانيدا  لةشـــمارةي
ثةرة كةشيشة تواني سةردةمةيشدا ئةم
كة بدات هةذماردن بةجؤرة ئامِرازَيكـــي

 Abacusتاتةثَيذمَيريئاباكؤس ثَييدةوترا
كة  سيلفستةر تاتةثَيذمَيري يان  wood
و بازرطانان فرؤشتني و كِرين لةمةيداني
شـــَيوازي ئةم بةكاردةهَينرا. بازاِردا نَيو
لةخان ســـةرةتاكاني1960ز تا شماردنة
كوردستانيشدا كؤفرؤشـــةكاني و دوكانة

بةكاردةهَينران.
هةذماركردنة شـــَيوازي هـــةر ئـــةم
تانـــي

َ
وال لـــةزؤر ئامَيـــرة، بـــةم 

ني
َ
منداال فَيركردنـــي ثَيشـــكةوتوودا بؤ

خوَينـــدن ســـــةرةتاييةكاني قؤناغـــة 
بةكاردةهَينرَيت.

لةســـةر هةيـــة بـــريوِراي جيـــاواز
وةدةركةوتني، و ســـــفر ِريشةمَيذووي
كة دةدةن بـــةوة طةواهـــي زوربةيـــان
زؤريـــش بَيـــت، هينـــدي ـــةك

َ
بةِرةضةل

بةذمارة ثَيشنيسةبارةت لةزانستمةنداني
تَييدا دواون، هيندييـــةكان و ذمَيركارية
وشةي هةندَيكيان داوة، بةسفر ئاماذةيان
وشـةي بؤ دةطةِرَيننةوة عةرةبي سـفري
Shunya يان Shunyabindaي شــــونيا
ثَينجةمي سةدةي لةسةرةتاكاني هيندي،
هيندييةكاندا لةثةِراوة ســـفر زايني ثَيش
كة ئةويش دراوة وشةية دوو ئاماذة بةو
هةندَيكجار دةبةخشـــَيت، ماناي  بـــؤش

بةماناي  كة ناويانربدووة يش Kha بةخا
شَيوةنيطاري و كونHole دَيت يان ي

َ
خال

داوةتَي. يان٠) 0 (وةك خِريـــان ثنتَيكي
تا بَيذاويةتي و طَيذاويةتي عةرةب م

َ
بـــةال

هةندَيكي طريســـاندوويةتيةوة. بةسـفر
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وشـــــةي ســـفر(صفر) َيـــن
َ
ديكـــة دةل

ي
َ
خال بةماناي و ةكـــة

َ
ِرةضةل بةعةرةبي

(بةصةفةر) بؤتة وشـــةيةيش ئةم دَيت.
لةالي كة

َ
ســــال لةمانطةكاني يةكَيـــك

بةمانطَيكي نةجـــد حيجاز و عةرةبانـــي
لَيكدةدرايةوة، ئاشـــوب ثِر و نةطريـــس
ئـــاذاوة لةنَيو و شـــةِر مانطةدا هةر لةم
هةندَيكي دةطريسا.

َ
هةل تريةكاندا و هؤز

ِرؤمةكان، و سةر يؤنان دةيبةنةوة ديكة
سةبارةت ثاتليمؤس نووســـراوةي ئةو 

لةسةدةي  كة  Astronomyبةســتَيرزاني
ئاماذة نووســـيوويةتي زاييندا دووةمي
هةندَيك دةسنووســـي دةدات.  بةســـفر
بةســـفري ئاماذة  عةرةبي  مَيذوويينـــي 
ئاماذة لةهيضياندا م

َ
بـــةال دةدات، ِرؤمي

نـــادةن. ســـفر وشـــةي  ةكي
َ
بةِرةضةل

لةســـةر هـــاوِران هةرضةنـــدة زؤريـــان
بابلي لةذيارةكانـــي ســـفر ئـــةوةي كة
هَيمايةكي و و كلدانييةكانـــدا بووبَيـــت

دانابَيت. بؤ جودايان
ماتتَيــزاني ثانزةمـــدا، لةســـةدةي

 Leonardo ثيزانؤ ليؤنـــاردؤ ئيتاليايي
ز)  1250 Pisano Bogollo (1170ـ
زفريوم نووسيني بةشَيوة سفري وشةي

ئيتالياييةوة،  زماني  هَيناية  Zephirum
م

َ
بةال ،Zephiro بةزيفرؤ طؤِردرا ثاشـــان

ي1491ز
َ
ســـــال ســـــةرةتاكاني لةدواي

طريســـايةوة.   Ziro زيـــِرؤ بةوشـــةي
بؤتة Chifre و  وة Cifreلة لةفةِرةنســـا

بووة.  جَيطري Chiffre بةوشةي دوايي تا
بووة  يان Ziffra وة Zifferلة مانيا

َ
لةئةل

تي ئينطلتةرة
َ
لةوال .Die null بةوشـــةي

م ثاشان طؤِردرا
َ
بةال ،Cipher ثَييدةوترا

 Cifra ثَييـدةووترا لةئيسثانيا ،Zero بة
Cero. بووة Chiffre و لةدواييدا يان

بةسفر ئاماذةيان كة ئيسالم زاناياني
هَيماي بردووة ثةييان بةوة زؤريان داوة،
لةداهَيناني بةشــَيوة ض و بةبريؤكة ض سفر
لةهةذماردن كـــو

َ
بةل نةبـــووة، عةرةب 

وةرطرياةو، هيندييـــةوة و ذمَيركاريـــي
و شـوَيندةستيان لةسةريان بووة ئةوةي
و بةكارهَينان مةيدانـــةدا لةو دياربـــووة
وةك واتة (بةناو بووة سفر خستنةطةِري
خانة ئةو ثِركردنـــةوةي بؤ ناولَينانـــي)
خوارزمي كـــة َيني

َ
بل دةتوانني ـــة،

َ
ضؤل

و بةلَيزانانة بوارةدا بووة لةم ثَيشـــكار
هيندييةكان لةســـةرضاوة سوود تواني
ســـفر بؤ و بةهايش نرخ و وةربطرَيـــت
لةنووسـينةكانيدا لةيةكَيك وةك دابنَيت.
ئةطةر ســـــفر ِرووندةكاتةوة كة ئـــةوة
هيض بنووســـرَيت شـــمارةيةك لةثشتي 
بخرَيتة م

َ
نابةخشـــَيت، بـــةال بةهايـــةك

ديكة بةهايةكي ئةوا ذمارةيـــةك بةردةم
كة جياوازييةي ئةو وةك ثيشـــاندةدات،

دا...هتد. 02 و 20 لةنَيوان هةية
ِروونــــــكردنـــةوةيـــةوةدا، لـــةم 
هَيما بةيةكةمني ســـفر كة دةردةكةوَيت
شمارة، ض وةك ض وةك ذمارة و دابنرَيت
و ئاســـانة كة لةبةرئـــةوةي
زار لةســـةر ض بةكارة زياتر
طرنطيشي بةنووســـني، ض و 
لةتةواوبووني كـــة لةوةداية
دةبرَيت بؤ  ثةناي نؤ  شمارة

َ
ثَيكةل لةذمـــارةي نـــوَي بـــؤ  خولَيكي
يةك شـــمارة كة دةيـــة/10. كاتَيكيش
خولَيكيـرت دةضَيتة بـــةدوو دةطؤِردرَيت
بؤ بيســـت...هتد دةبَيتة كة لةشـــمارة

ديكة. دوايينةكاني خولة
تَيِروانينــــةشـــةوة، لـــةم هـــةر 
دوورييةكي ســـفر كـــة دةردةكةوَيـــت
بةبنةماي هةبَيـــت. دابنرَيت هةتاهةتايي
هةموو شمارةكاني كة و نهَيني ئةفراندن
طَيِر

َ
ِرؤل بنياتــنراوة. هةر ئةويشة لةسةر

شـــمارةكان. زؤركردن و لةكةمكردنـــي
وةك كة ئةوةيـــة شـــاياني لةبةرئـــةوة
ثَيــبدرَيت، ئاماذةي بةردةوامــبةخشَيك
كؤتاييش و شـــتَيك هةموو بةسةرةتاي

بهَينَيت. شتَيك بةهةموو
دةبَيتةوة ِرووبةِروومان كة دواثرس
طرنطدا وشةي دوو لةنَيوان جوداييةية ئةو
بةعدد و عةرةبيدا لةزماني كة بؤنموونة

 Nombreبة فةِرةنسـايي لةزماني رقم،
 Shu mu ضيني لةزماني ،Chiffre و
 Talبة ســــويديدا Shu zi، لةزماني و
لةزماني  ثَيدةدرَين، Siffra ئاماذةيان و
وا ثَيويســـتة زاراوةيةكـــي كورديشـــدا
و بَيت طونجاو كة بســـازَينرَيت زارشتانة
بن نزيكيش بَيت، جودايية ئةو شـــياوي
ئةم يةكرتبن. بؤ و تةواوكـــةري لةيةكرت
شمارة ثةيظي دةشـــَيت مةبةســـتةش
رقم. بؤ ذمارة-ش عدد و بؤ بَيت هاومانا
دةردةكةوَيت. دا (15) لةخشتةي وةك

وا دةشَيت جوداييةيش ئةو مي
َ
وةال

بَيت ذمارة (ِرةقةم) بريتي بِراظَينرَيت كة
شــمارة. بؤ دةربِريني هَيمايةك لةشَيوة
هَيما دانة ثَيكهاتوون لـــةدة ئةمانةيش
بةنؤ و دةســــثَيدةكات كة لةســــفرةوة
كؤتايـــي دَيت،
شــــمارة م

َ
بةال

ذمـــارةكان كة  
بَي ثَيكهاتووة،

(15) ذمارة وَينةى (14) ذمارة وَينةى
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كؤتايي هةرطيزيش  و  بَيسنوورة  ثايانة، 
بووني نيية.

دوو، شـــمارة َيني
َ
دةل كة بؤنموونـــة

دة شـــمارة ثَيكهاتووة، لةيةك ذمـــارة
ذمارة لةســَي هةزار شمارة ذمارة، لةدوو

ثَيكهاتووة...هتد.
نيية، شمارة  دواوتة...ذمارة ثاراوي 
شـــمارةكاني هَيما شـــَيوة كو ضةند

َ
بةل

ئةطةر نماياندةكرَيت. و دةنووسرَيت ثَي
بريتيية لةدة كة هةبَيـــت كؤتايي ذمارة
و بةنؤ دةســـثَيدةكات لةسفرةوة دانة،
لةيةكةوة َيـــني

َ
بل يـــان دَيت، كؤتايـــي

دَيت، كؤتايي بـــةدة و دةســـثَيدةكات
ثايانة بَي و بَيسنوور ضةندةَيكي شمارة
كؤتايي نة هةية كؤتايي بؤ نة هةرطيز و
ســـفر بةبَي ناتوانَيت هةرطيزيش دَيـــت،
دةسبةرداري و بدات بةخؤي بةردةوامي

ببَيت.
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ثةراوَيزةكان
 Carl Friedrichطـــاوس فرَيدريك  (*)كارل 

(Gauss  (1777-1855
قاوةيـــي تـــؤخ ئَيســـكَيكي (**) ئيشـــانطؤ:
ضاخةكةي ،Baboon لةباســـكي مةيمووني بابوون
ي

َ
سال نزيكةي بةردينةكان. ضاخة دوا بؤ دةطةِرَيتةوة

ئةفةريقا نيل/ناوةندي ِروباري لةِرؤخةكاني 1960ز
نموونانة ديرتاونةتةوة. ئةم

بةزماني :Sinddhantaا سـيندهانت (***)
ِرَيبازطـــةDoctrine  دةطةيَينَيـــت  سانســـكريتي
ثةســـةند دامةزراو و ديدةيةكي بـــؤ كـــة هَيمايةكة
هينديدا.  فةلسةفةي لةناو تايبةت لةخوَيندطةيةكي

فةزا بؤ دةضني
بةفرؤشتني كرد دةســـتي ِرووسيا
دؤالر بةمليؤنةها طةشـــتياري  ةي

َ
ثسول

وَيستطةي فةزايي بؤ بؤ طةشـــت كردن
لةدواي 2013دا ي

َ
لةســـال ةتي

َ
نَيودةول

طةشتة ئةم
َ

ســـال ضوار ماوةي ئةوةي
وةستَينرابوو.

ئاد فنشـــرز ســـبيس كؤمثانيـــاي
ئةركي و لةفرجينياية كـــة بارةطاكـــةي
بليتةكاني و  طةشـــتةكان ِرَيكخســـتني
طرتؤتةئةستؤ، فةزاي بؤ كردن طةشـــت
طةشـــت كردني بليتي لةدواي ئـــةوةي
الليربتـــي دامةزرَينةري جي بةملياردير
بليتَيكي هيض فرؤشت دوســـولي سريكي

نةفرؤشتبوو. ديكة كةسَيكي بةهيض
بةناوي وتةبَيذ كوزتنكـــو ســـريجي
ي

َ
لةســـال ِرايطةياند ِرؤيتةرز كؤمثانياي

بليتـــي  ناوبـــراو 2013 دا كؤمثانيـــاي
فةزايي وَيســـتطةي كردني بؤ طةشـــت
ِرووســـي فةزايـــي كةشـــتي لةســـةر 
دةخاتةبةردةم فرؤشـــتن بؤ ســـويوز،
بةستن بةثشت ئارةزوومةند طةشتياراني
كة روسكوزموس

َ
لةطةل َبةِرَيككةوتنَيك

لةطةل ِرووســـيية فةزايي ئاذانســـَيكي 
فةزايي كةشـــتي كة ئانرجيا كؤمثانياي

دةكات. دروست
ئةوةي الليربتي ئَيستا تا هةرضةندة
طةشتيياران ثَيويستة نةكردووة ئاشكرا
بليتة ئةو يـــان ضةند بـــدةن بةو بليتة
كوزتنكو م

َ
بةال دةفرؤشـــرَيت، بةضةند

دةشَيت فةزا بؤ طةشتَيك هةر ِرايطةياند
دؤالري مليؤن ثَينج و لةسي زياتري زؤر
كة ِراطةياند ئةوةشي هةروةها دةوَيت،
ئادفنشرز ليستَيكي ســـبيس كؤمثانياي
ئارةزووي كة كةسانةي ئةو بةناوي هةية
هَيزي دةكةن كة فةزا كردن بؤ طةشـــت
ثارةيةكي و زةوي دةطاتة سفر ِراكَيشاني

دةوَيت. زؤريشي
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كؤندا لةيؤناني ئةسرتؤنؤمي
قادر ِرةشيد شَيركؤ
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كؤندا لةيؤناني ئةسرتؤنؤمي

زةوييةك لةســـةر ئَيمـــةي مـــرؤظ،
جارَيك ي

َ
زةويـــة ســـال دةذيـــن، ئـــةم

هـــةزار هةشـــت  و ســـةد بةخَيرايـــي 
خؤردا بةدةوري لةسةعاتَيكدا كيلؤمةتر
ضوار و بيســـت هةموو و دةســـوِرَيتةوة
و هةزار بةخَيرايي ســـةعات جارَيكيـــش
لةســـةعاتَيكدا كيلؤمةتر  ســـةد شةش 
دةخولَيتةوة. خؤيدا تـــةوةري بةدةوري
و لةطةردوونَيكداية ئَيمـــة ئـــةم زةويةي
بليؤن لةســـةد َيكة

َ
خال ئةم طةردوونةش

طاالكســـييةك نزيكةي و هةر طاالكســـي
لةبـــاوةش ئةســـتَيرةي ســـةد بليـــؤن
هةســـارة ضةند نيية ئاشـــكرا طرتووة،
دةضن، و دَين ئةستَيرانةدا ئةم بةدةوري
ذيني كة هةســـارةيةك نيايـــن

َ
م دل

َ
بـــةال

هةية ناوةندةدا مةخلوقَيك لةم و تَيداية
ئاسمان بةرةو سةري ة

َ
كة هةزاران ســـال

ئاســـماندا بةبارتةقاي و بةرزكردوةتةوة
بريدةكاتةوة، هةر بريدةكاتةوة، و ِراماوة
نةوة لةدواي نةوة و دةكات تؤمار شـــت
دةدات

َ
هةول و دةضَيـــت بـــةرةو ثَيـــش

بنيـــات لةطةردوونـــدا ئيمثراتؤريةتَيـــك
طةيشتؤتة توانامان و ئَيمةين ئةوة بنَيت.
دوور شـــَيتانةي بةرز كة ئاستَيكي وةها
سةري ئنســـان ييةي

َ
ســـةرضل نيية ئةم

هةتا بؤ بةشـــةري ِرةطةزي خـــؤي وةك
ســـةرةتاي بخوات. يةكجارةكي هةتايي
لةبابلييةكانةوة مرؤظ ييةي

َ
سةرضل ئةم

لةيؤنان و دةستي ثَيكرد وةك ئةفســـانة
هةنطاوي طةرايـــي

َ
ئةقل فؤرمـــي  بةرةو 

بةرةو دةزانَيت كَي و ئَيســـتاش طرت
َ
هةل

مل دةنَيت؟ كوَي
لةمةوبةر

َ
سال هةزار ضوار بابلييةكان

بوون ثسثؤِر لةفةلةكناســـيدا بةجؤرَيك 
ةي

َ
جول ثَيشـــبيني هةبووة كة توانايان

و هةسارةكان ئةستَيرة، مانط، بينراوي
ثَيشبيني تةنانةت بكةن و لةئاسماندا خؤر
م

َ
بةال بكةن، خؤرطريانيـــش و مانطريان 

بةهةقةت كة ئةوةية باسة شاياني ئةوةي
كة بوون ـــكان

َ
خةل يؤنانـــةكان يةكـــةم

بنيات وةها كؤسمؤلؤذي مؤدَيلي توانيان
ةي

َ
جول بؤ لَيكدانةوةي لةسايةيدا كة بنَين

باوةِريان يؤنانييةكان بكةن. هةسارةكان
كة لةطةردوونَيكدا دةذي كة ئنسان وابوو
و ِرَيك ياسايةكي ملكةضي طةردوونة ئةم
كة كرد هةقيقةتة بةو دةركيان نيزاميية،
لَيكدانةوةيةكي هةية ئنســـاندا لةتواناي
و هةبَيت سروشـــتدا لةبةرامبةر ني

َ
ئةقال

تي
َ
دةسةال بتوانَيت كة  بكَيشَيت خةتَيك

نـــي
َ
ئةقال لةلَيكدانـــةوةي غةيبطـــةري

بةئارةزووي ديـــاردةكان جودابكاتةوة.
دةشَيت كو

َ
بةل ِروونادةن، خوداوةندةكان

ِروودةدةن. بؤض كة هةبَيت لَيكدانةوةيةك
ثَيشزايني شةشةمي ســـةدةي سةرةتاي
لةبريكردنةوةي وةرضةرخانَيك لةيؤنـــان
وةرضةرخانة بريتي ئةم مرؤظدا هاتةدي،
دنياي بةرةو بةشـــةر بوو لةهةنطاوناني

طةرايي.
َ
ئةقل

ئايؤني قوتابخانةي و تاليس
بةيةكةم تاليـــس، بوو؟ كَي تاليس
يؤناني فةيلةسوَّـ زانا و و ماتماتيكناس
شةشي سةدةي لةسةرةتاي دادةنرَيت،
ئةميش كة ميلَيتةس لةشارؤضكةي ز، ث.
كةنارةكاني خؤرئاواي ســـةر دةكةوَيتة
و ذياوة. لةدايكبووة توركياي ئَيستاوة،
قؤناغي، يان بةضةرخي، تاليس ضةرخي
بةشـــةرييةت فيكـــري طواســـتنةوةي
بةرةو تةليســـمةوة و غةيـــب لةدنياي
لةفؤرمَيكي هةرضةنـــدة طةرايـــي،

َ
ئةقل

تاليس دادةنرَيت. بَيت، يشـــدا
َ
كال خام و

دادةنرَيت، فةلسةفة بةبابي لةوةي جطة
بةشةرييةتدا لةمَيذووي بريمةندة يةكةم
زانســـتي لَيكدانةوةيةكي يداوة

َ
هةول كة 

طةردوون ثَيكهاتةي و بةبنةضة سةبارةت

جوانـــي و ثيشـــكةش بـــكات. نايابـــي
كة لةوةداية تاليـــس لَيكدانةوةةكـــةي
دةخاتة ئةفســـانةييةكان هَيزة و غةيب
طةردوون و ئاسمان سةيركردني بؤ و الوة
هةنطاوَيكي ئةمة نابـــات. غةيب بؤ هانا
ئادةميـــزادة راديكاالنـــةي و طـــةورة 
لةدايكبوونـــي و بـــةرةو درووســـتبوون
ني، ضونكة

َ
ئةقال لَيكدانـــةوةي و تيـــؤر

بةضاوي هَيشـــتا مـــرؤ ئةو ســـةردةمة
دةِرواني، لةسرووشتي ترسةوة و ثريؤز
ئادةم سةرضاوةي هةموو سرووشـــت بؤ
بووة. ناخؤشـــييةك يان ئاسوودةييةك
كـــردووة لةبةرامبةر هةميشـــة ســـامي
و بكات ثرســـيار طةردووندا تي

َ
دةســـةال

طومان ذَير بخاتة سرووشت  دياردةكاني
بةردةوام  بؤيةش هـــةر و توَيذينةوةوة،
لةئاســـت بووة ملكةض و دةستةوســـان
ضاوةِروانـــي سرووشـــت و هَيزةكانـــي
بةناضاري تيدا

َ
لةبَيدةسةال بووة، بةزةيي

خواوةندةكان. بةر بردووةتة ثةناي
فةلسةفةي دةستثَيكردني سةرةتاي
لةطؤِراني يؤناني بريتي بوو سرووشـــتيي
ثرســـي لةفؤرمـــي ضؤنةوة بؤ ثـــرس 
دان

َ
ســـةرهةل لةخؤيدا ئةمةش بؤضـــي؟

و
َ

بوو لةئةقل شؤِرشـــَيك و دةســـثَيكي
ئةم ضونكـــة ئنســـاندا، بريكردنـــةوةي
زانســـتي زيندووي ثرســـة ســـيمايةكي
ئةمِرؤش ِرؤذطـــاري هةتا هاوضةرخـــة،
بةردةوامة. ثَيشِرةوي ئةم شؤِرشـــة هةر
طةرايي)

َ
ئةقل (يان ني

َ
ئةقال بريكردنةوةي

الي تاليسة، يؤنانيدا لةشارســـتانييةتي
خِر واية ســـينييةكي وةك زةوي تاليس
طرنطرت، لـــةوةش ئاو. ســـةر و كةوتؤتة
ئةفسانةييةكان داســـتانة سنوورةكاني
ماددة كة ئـــةو َيـــت

َ
دةل و دةبةزَينَيـــت

ئاوة، درووسبووة لَي طةردووني خامةي
هةواش، تةنانةت شتةكان، هةموو ضونكة
هةرضةندة دروســـتبوون . شـــَي لةئاو و
ضةمكي ئـــةم بةثَيـــوةري هاوضةرخانة

و ئةفسانة لةطةَل ــت زانس «ثَيويستة
ثَيبكات» دةست لةئةفسانة ِرةخنةطرتن
ثؤثةر                            كارل
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م
َ
بةال ســـاكارة، و ســـادة بريكردنةوةية 

هةنطاوَيكي و طؤِرانَيكي مةزن سةرةتاي
بةرةو ئازادكردني ئنســـانة جوامَيرانةي
هَيزة و ئةفســـانةكان  لةكؤتـــي

َ
ئةقـــل

سرووشت. نابيناكاني
ضةرخي يةكةمي لةنيـــوةي  تاليس
و ميســـر ســـةفةري دا ث.ز  َشةشـــي 
لةطـــةل ئاشـــنايةتي  و دةكات بابـــل 
شارســـانييةتي ِرؤذطارةي ئةو زاناياني
ثةيدادةكات، ميزةثيتؤميـــادا و ميســـر
دةخاتةطةِر، خـــؤي بليمةتي لةميســـر
دانســـقة بةجؤرَيكي هةِرةمةكان بةرزي
ِرؤذدا دةمةي ئةويش لةو دةدؤزيتـــةوة،
ســـَيبةري كة دةدات ســـةرنج كاتَيـــك 
ي

َ
باال دةبَيت بةبـــةرزي خؤي يةكســـان

لةهةمـــان دةكات،  تؤمـــاري  خـــؤي، 
دةثَيوَيت، هةِرةمةكان ســـَيبةري كاتدا،
ياساكاني وةطةِرخستني بةهؤي بةمجؤرة
بةرزي دةتوانَيـــت سَيطؤشـــةكارييةوة
لةميســـر هةر بدؤزَيتةوة. هةرةمـــةكان
فَيردةبَيت، ثوخت جيؤمةتري زانســـتي
ئةم خؤي، زَيدي بؤ دةطةِرَيتةوة كاتَيـــك
دةناسَينَيت يؤنان بةكلتووري زانســـتة
ثَيدةكات. كاري كارامـــة و بةجؤرَيكـــي
بابل تي

َ
وال بؤ ســـةفةر َين

َ
َهةروةها دةل

لةطـــةل ئاشـــنايةتي دةكات و لةوَيـــش
دةكات ثةيدا بابلييةكاندا ئةســـرتؤنؤمي
خؤرطـــريان ثَيشـــبينيكردني و فَيـــري
هاتووة لةمَيـــذوودا هـــةروةك دةبَيت،
لةئةنجامـــي و زيرةكانـــة بابلييـــةكان
مَيذووةكانـــي خؤرطرياندا تؤماركردنـــي
نؤزدة هةموو كـــة دةردةكةوَيت بؤيـــان
م

َ
بةال ِروودةدات، خؤرطريان جارَيك

َ
سال

بابلييةكان كة باســـة ئةوةي شـــاياني
كـــة نةكـــردووة خؤرةكةيـــان ديـــاري
ســـةركةوتووانة مَيليتةس، دةطةِرَيتةوة

ثَيشبييني  585 ث.ز ي
َ
خؤرطرياني ســـال

لةخؤيدا تاليـــس كارةي دةكات، ئـــةم
ئةم طةورةيـــي و بليمةتـــي بةتـــةواوي

هةرضةندة نيشـــاندةدات. كةساييةتيية
تاليس ثَيشـــبيينييةي ئةم كـــة َين

َ
دةل

ضونكة طووتوويةتي، لةخؤيـــةوة تةنيا
كان

َ
خةل مَيـــذووةدا ئةو لةدةورووبةري

ذياني بـــوون. خؤرطريانَيك ضاوةِروانـــي
تةماويدا فةزايةكي جـــؤرة لةهةر تاليس
نةك يؤناني طةورةيةي ســـيما ئةم بَيت،
لةدايكبووني سةرةتاي بؤ هَيمايةكة هةر
هةموو بةهي كو

َ
فةلسةفة بةل و ماتماتيك

دةزانرَيت. زانست
هالوودةي هَيندة لةذيانيـــدا تاليس
لةئاسمان و ئةستَيران وردبوونةوة و ِرامان
بةياوةري َين،

َ
دةطَيِرنةوة و دةل دةبَيت،

ئَيوارةيـــةك لةكةنيزةكانـــي، َيةكَيـــك 
سةرقال هَيندة تاليس ثياســـة، دةضَيتة
لةئةستَيران دةبَيت غةرقي وردبوونةوة و
نَيو دةكةوَيتة لةنـــاكاو كـــة بةجؤرَيـــك
َيت

َ
دةل و زمان دَيتة كةنيزة َيكـــةوة،

َ
ضال

ضيية، نازاني بةردةمي خـــؤت تؤ كابرا
ضة لةئاسماندا بزانيت دةتةوَيت ئَيســـتا
ثياوة تاليس بةيةكَيك لةحةوت خةبةرة؟
هةر كة دادةنرَيت يؤنـــان حةكيمةكةي
يس

َ
بةناوبانطة. تال بةقســـةيةك يةكةيان

ســـةرضاوةي َيت
َ
دةل كة بةناوبانطة بةوة

طةلَيك هةرضةندة ئاوة. شتةكان هةموو
ديكة دراونةتة جيؤمرتي تيؤري و بريدؤزة
ميتؤدي داهَينانـــي  تاليـــس وةك

َ
ثـــال

دوو يةكسانيي سةِّـاندني كةمكردنةوة،
ال دوو سَيطؤشـــةيةكي طؤشـــةي بنكةي
سَيطؤشةيةك لةنيمضة و ئةطةر يةكســـان
ئةو سَيطؤشةية ئةوا كَيشـــرا بازنةيةكدا
الي دةبَيـــت. وةســـتاو  طؤشـــةيةكي
بةناوبانطي ماتماتيكناسي و فةيلةسوف
ة

َ
بةهةل  زؤربةيان

َ
بَيرتراند رةسل ئنطليزي

ئةمانةشدا هةموو
َ

لةطةل ي.
َ
ثال دراونةتة

ئيلهامي بةخشيوة بةشاطردةكاني تاليس
ني) دةدات

َ
دةل (وةك فيساطؤرس هاني و

ميســـر تي
َ
ســـةفةري وال كة بؤ فَيربوون

بكات.

لؤجيكـــي فؤرمَيكـــي تاليـــس 
لةضةمكي تةواو بةخشي و بةجيؤمةتري
جيؤمةتـــري تيـــؤري ســـةِّـاندني
لةم يةك هةر طةيشتووة(1).ســـةِّـاندني
دراونةتة خـــوارةوة الي تيؤرمةي ثَينج

تاليس:
َ

ثال
بةش، دوو دةكاتـــة تـــرية بازنـــة
دووال سَيطؤشةيةكي بنكةي طؤشـــةكاني
بةرامبةرةكاني طؤشة يةكسانن، يةكسان
يةكسانن، يةكرتبِر ي

َ
ِراستةهَيل دوو

طؤشة دوو ئةطةر هاوجَين سَيطؤشة دوو
طؤشةيةي ئةو بنب، يةكسان اليةكيان و
دةبَيت دروســـت لةنيمضة-بازنةيةكـــدا

دةبَيت. وةستاو طؤشةيةكي
كة دةبَيت قـــارس بةوة زؤر تاليس
هةذارة بؤية َيـــن

َ
دةل و لَيدةدةن تانةي

ضونكة ساماني نيية، سةروةت و هيض و
فةيلةســـوفان و فةلســـةفةية  خةريكي 
هةميشة بؤية ثَيناكرَيت  ديكةيان  هيضي
ضونكة َين،

َ
دةل وةك  ئةميـــش،  نابوتن،

بَيشـــبيني بووة، زيرةك لةكةشناســـيدا
داهاتـــوو بةرهةمي هاويني دةكات كـــة
هةر دةبَيت، زؤر بةدةر لةئاسا زةيتوون
و بنكة هةموو زستاندا لةوةرزي  بؤيةش
بةنرخَيكي طووشني زةيتوون ئامَيرةكاني
ضونكة دةطرَيت، بةكرَي هةرزان ئَيجطار
لةســـةر بةرزتر نرخَيكي هيض ركةبةرَيك
دَيت، هاوين ئةوةي ئـــةو دانانَيت. كـــة
بةدةر لةئاسا ةدا

َ
ســـال لةو زةيتون بةري

بازاِري دةبَيت، زؤر و بةخَير و بَيشـــومار
طةرم تـــةواو ئامَيـــرةكان بةكرَيدانـــي
ئامَيرانة ئةم ئةميش سةرةنجام دةبَيت،
بةكرَي. دةداتـــةوة طـــران بةنرخَيكـــي
باش ســـامانَيكي و

َ
مال بةمجؤرة تاليس

َيت،
َ
دةل ئةرستؤ هةروةك دةنَيت، ثَيكةوة

بوو بيسةِّـَينيت تةنيا مةبةستي تاليس
ئةطةر دةتوانـــن، فةيلةســـوفان، كـــة 
ةمةند

َ
دةول بيانةوَيت، و بَيت مةبةستيان

مةرامي و خوليا لةراســـتييدا م
َ
بةال بنب،
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بةهاكةي كة هةية، لةذياندا طةورةتريان
ئةويش طةِرانَيكي مةزنرتة، لةسامان زؤر
بةدووي ئةبةديية  بوونَيكي

َ
وَيل و بةردةوام

مةبةستة ئةم بؤ يؤنانييةكان هةقيقةتدا.
يةقيني و ِرةها بةهةقيقةتي و  طةيشـــتن 
وردي و بةجواني ئامَيرَيكيان زؤر تةواو،

ماتماتيكة. ئةويش خستةطةِر،
ئايؤني قوتابخانةي

و ماتماتيـــك لةميـــذووي  تاليـــس 
بةدامةزرَينةري يؤنانيـــدا ئةســـرتؤنؤمي
دادةنرَيـــت، ئايؤنـــي قوتابخانـــةي
ماتماتيكي طةرايـــي 

َ
ئةقل قوتابخانـــةي

دةســـثَيكي و بةســـةرضاوة ئايؤنـــي 
يةكَيك دادةنرَيت. هاوضةرخ ماتماتيكي
قوتابخانةية لـــةم تاليس لةشـــاطرداني
فةيلةســـوفَيكي كة ئةناكســـيماندةرة،
ث.ز(2) 611 ي

َ
بووة و لةســـال وردبـــني

ئةناكســـيماندةر الي لةدايكبـــووة.
ةي

َ
مامةل ســـندوقَيك ضيرت وةك طةردوون

فؤرمَيكي داخراوي و نةكـــراوة ـــدا
َ
لةطةل

لةهةردووك و كراوةيـــة كو
َ
بةل هةبَيـــت،

ةتـــي
َ
شـــوَيندا لةحال و دووري زةمـــةن

طةردوون خامةي ماددة ئةو ناكؤتاداية،
درووســـتبووة، هيض يةكَيك لَي و زةويي
لَي ماددةيان كة نني ناسراوانة لةو توخمة
هةرطيز كو تةواو جووداية،

َ
بةل ثَيكدَيت،

و بةبةردةوامي دةمينَيتةوة، لةناوناضَيت
لةدايك ماددةيـــة لةم هةموو شـــتةكان
الي ئةميش بؤ هةر ســـةرةنجام و دةبن
ئةم لةدرووســـتبووني بةر دةطةِرَينةوة،
ذمارةي ئَيســـتاي ئَيمـــة، طةردوونـــةي
بوون ناكؤتا طةردوونة دروســـتبووةكان
ئةم هةناوي بؤ طةِراونةتةوة و دووبـــارة
ئةناكســـيماندةر بَيِرةنطة. الي مـــاددة
و كورتـــة لوولةيـــي زةوي ســـتوونَيكي
و ي

َ
بةشـــاقوول دراوة، دةور بةهـــةوا

بَيئةوةي طةردوونـــدا، لةضةقي بةثَيوة
لةسةر يان ِراطري هةبَيت، ثشتَيكي هيج
ِراطرتبَيت، وةستاوة، هيض شـــتَيك خؤي

خـــوار، ناكةوَيتـــة  ئةوةشـــدا
َ

لةطـــةل
مةيلي و لةضةقداية ضونكة هؤكةشـــي،
بضةمَيتةوة. الي ئاراستةيةكدا نيية بةهيض
بةهةر زةوي خؤ ئةطةر ئةناكسيماندةر،
دةبَيتةهؤي ئةوا نةوييةوة، ئاراستةيةكدا
لةسيستةمي ثشـــَيوي درووســـتبووني
طةردوون. تةواوي هاوسةنطي و هاوجَييي
قةدي وةك ئاســـمانييةكان طؤيية تةنة
فةزايان دةوري ضـــني لةســـةر دار ضني
شَيوة وةك كونَيكي طةورةي خؤر داوة.
قةراغةكانيشـــي و واية قةيي

َ
ئةل يان تاية

زةويدا بةدةوري درووســـتبوون و لةئاطر
مانطيش دةســـوِرَيتةوة. بةهةمان شَيوة
بةرَيكي خؤي خوولي زةويـــدا بةدةوري
وةك ئةستَيرةكانيش دةكاتةوة، دووبارة
قةتراني قوماشَيكي ســـةر دةرزي كونة
نَيواني دةكةوَيتـــة كـــة وان، و تاريـــك
كونانةوة لـــةم ئَيمةش قةدةكانـــةوة،
فةزاي كة دةبينني خؤر ئاطري ثِريشكي
قةي

َ
ئةل ئةناكسيماندةر الي داثؤشـــيوة.

هةشت و بيست يان وحةوت بيست خؤر
قةي

َ
قةي مانط دةبَيت، ئةل

َ
ئةوةندةي ئةل

دةبَيت. زةوي ئةوةندةي نؤزدة مانطيش
بريتي ئةناكسيماندةر مةبةســـتي لَيرةدا
مانط و خؤر لةدياريكردني دووري بووة
بازنةيي بةِرووي ئةمةش كة لةزةويةوة،
هةرضةنـــدة كـــردووة. زةوي تةخمـــني
ئةم كة بزانَيـــت زةحمةتة بـــؤ ئنســـان

بةيةكةم م
َ
بةال دةكات، كار مؤدَيلة ضؤن

لَيكدانةوةيميكانيكيطةردووندادةنرَيت
خؤر و دووري و قةبـــارة بؤ دياريكردني
ئةناكســـيماندةر لةمانةش  جطة مانط.
نةخشةي يداوة

َ
كة هةول بووة زانا يةكةم

ميسرييةكان هةرضةندة بكَيشَيت، زةوي
م لةضةند

َ
بةال كَيشاوة، نةخشةيان لةم بةر

ميسريةكان ناوضة دياريكراوي دةظةرَيكي
ئةناكسيماندةر نةخشةكةي دةرنةضووة.
بةضَيوةي مةبةستيبووةسةرتاثايدنيا،

بطرَيتةوة(3). دةرياوة، و زةوي
ئةناكسيمَينس ســـَييةم، فةيلةسوَّـ
ئايؤني بـــوو، ئةميـــش لةقوتابخانـــةي
لةنيوةيدووةميضةرخي خوَيندوويةتيو
طةردوون ضةمكي ذياوة. ث.زدا شةشةمي
فةيلةسوفاني وةك سروشتاليئةميش، و
و ســـةرةتايني، الي ســـادة بةر لةخؤي
بةسةقفي بزمار وةك ئةو ئةســـتَيرةكان
ي

َ
ماددةيةكي كريستال ئاســـمانةوة، كة

باس ئـــةوة م
َ
بةال داكوتـــراون، ِرةقـــة،

نةبَيت هيض يان طؤيي طةردوون كة ناكات
الي ئةنكســـيمَينس بَيت. نيمضةطؤيـــي
بـــةدةوري ئاســـمان حـــةوت تةبةقةي
دةسوِرَيتةوة. شـــةثقةيةك وةك زةويدا
يةكةم هةوا فةلسةفييةكةيدا لةسيستةمة
ماددةي و دياردةكانة هةمـــوو هؤكاري
لةئةنجامي شـــتةكان هةموو سةرةتايي
هةواوة ِروونبوونةووةي يـــان ضِربونةوة

                                                                      طةردونى ئةناكسيماندةر
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زةوي بةمجـــؤرة  دةبَيـــت. دروســـت 
هاتؤتة هةواوة ضِربونـــةوةي لةئةنجامي
خؤر ميشةوة

َ
بةهةل بوون بةهؤي و ئاراوة

ثَيكهاتوون ديكة هةسارةكاني و مانط و
هةوا زةوي دةسوِرَينةوة. و لةئاســـماندا
خؤر، هةســـارةكانيش، وةك و ِرايطرتوة
و تةختن تةنـــي مانط و ئةســـتَيرةكان
خوار. َيت بكةونة

َ
هةوا ناهَيل ديســـانةوة

بةهؤي خؤر طةرمي ئةناكسيمَينس، الي
دَيتةبةرهةم، خـــؤرةوة ةي

َ
جول خَيرايي

طةرمييةك هيـــض م ئةســـتَيرةكان
َ
بـــةال

مانطيش ضونكة زؤر دوورن، نابةخشـــن،
وةردةطرَيت. لةخؤرةوة ِرووناكييةكةي

فيساطؤرسةكان قوتابخانةي
بةرةو هةنطاويان ئايؤنةكان يةكـــةم
فيساطؤرســـةكان، طرت،

َ
هةل طةرايي

َ
ئةقل

توانيان  ةوة، ث.ز 540 ي ي
َ
لةدواي سال

طةراييةي
َ
ئةقل ســـةرةتايية ئةم بناغـــة

بةرةو و ثتةوبكـــةن زياتـــر ئايؤنـــةكان
كة سامؤسي، فيساطؤرسي بةرن. ثَيش

569 ث.ز  دةشـــَيت لةدايكبووني ي
َ
سال

دامةزرَينةري و ثَيشِرةو و ئوستاد بَيت،
برايانـــي قـــةي

َ
يـــان ئةل قوتابخانـــةي

هيض خؤي فيســـاطؤرس فيساطؤرسيية.
نةهَيشتوة، بةجَي كتَيبَيكي نوســـراوَيك،
هاتوون. دةماودةم دةرســـةكاني كو

َ
بةل

بانطةشـــةي كدا
َ
خةل لةنَيو فيســـاطؤرس

ؤية،
َ
ئةثؤل خوداوةند كـــوِري كة كردووة

عريفانية، تـــةواو و نوورانـــي زاتَيكـــي
لةسةر ي

َ
كاريطةري قول طوتاربَيذَيك بووة

بووة. فةلسةفةي و طوَيطراني شـــاطردان
الي ذمارة، لةســـةر بةندة فيســـاطؤرس
ذمارة فيساطؤرسةكان يان فيســـاطؤرس
دةروازةي و كليل ذمارةيي ثةيوةندي و
لةطةردوون تَيطةيشـــتن بـــؤ بنةِرةتني
نهَينييةكاني ســـةرتاثاي و و سروشـــت
بؤ فيساطؤرســـةكان زةوي و ئاســـمان.
لةمةِر طةردوون داِرشـــتني تيؤرةكانيان
هاوكَيشةي ذمارة و دياردةكاني ديكة و

تيوري خســـتةطةِر. يةكةم ماتماتيكييان
لةداِرشـــتني بريتيية فيساطؤرســـةكان
ئةو لَيكدانةوةكردني و ميوزيـــك تيؤري
كـــة طةردووني تةباييـــةي و هارمؤنـــي
لةباوةشـــي ئةمة هةرضةندة ِراطرتووة.
م

َ
بـــةال بـــوو، فةزايةكـــي غةيبطةريـــدا

بوو بةشـــةري جدي هةنطـــاوي يةكةم 
لةو طـــةردوون. نيزامي بـــؤ لَيكدانةوةي
ميوزيك ئامَيري تةنيا لةيؤنان و ِرؤذطارةدا

ئامَيرَيكي  كة ، lyre لةاليةر بـــوو بريتي
بةكاريهَيناوة فيســـاطؤرس و ذَيية ضوار
فيساطؤرس تيؤرييةكةي. دةرهَيناني بؤ
يةك ذَيي ئامَيرَيكي و كةوتة تاقيكردنةوة
لَيداندا فشـــاري هةمان ذَيكة لةذَير هَينا،
دةطؤِري. ذَيكةي درَيـــذي م

َ
بةال مايةوة،

كة بوو، دياريكراو درَيذييةكي ذَي يةكةم
دياريكرا نؤتةيةكي بةم ذَييةيدا كَيشـــا،
ذَيكةي درَيذي كة ثاشـــان بوو. ثةخش
ذَيكةي ثَيشوو، درَيذي نيو هَيندةي كردة
يـــةك ئؤكتاف كة دروســـتبوو نؤتةيةك
خؤي ثَيش لةوةي هارمؤنييةوة لةِرووي
درَيذي طؤِراني بةهةقيقةت، بوو. بةرزتر
يان ســـاكار ذمارةيي بةِرَيذةي لةذَيكةدا
لةدايكبووني بةهـــؤي كـــةرت دةبَيـــت
ئةوةي

َ
هارمؤنـــي لةطـــةل نؤتةيةكـــي

بؤ ســـَي بةِرَيذةي بؤنموونة ثَيشـــوودا.
م

َ
بةال ناودةبرَيت، يـــةك بةثَينج كة دوو،

بؤ ثازدة وةك كةرتَيكي ِرَيذةكـــة ئةطةر
بةهؤي دةبَيت ئةوا بَيت، حةوت و سي
هارمؤنييةكة. شـــَيواندني و نةشازييةك
كاتَيكفيساطؤرسلةطةورةييثةيوةنديية
ميوزيك طوتي نيابوو،

َ
دل ماتماتيكييةكان

ئةم ذمارةيية، ثةيوةندييةكي لةبنضينةدا
كة بةسةر خستةطةِر ضةمكةي بةجؤرَيك
و بكات راظـــةي ةي هةســـارةكاندا

َ
جول

ةياندا
َ
جول لةِرةوتي هةسارةكان كة َيت

َ
بل

الي دةكةن. ثةخش ميوزيكي نةغمـــةي
لةدايك ميوزيكية ريتمة ئةم بؤئةوةي ئةو
تةنة كـــة ثَيويســـت دةكات ببَيـــت، وا

جياواز بةخَيراييةكي يةكة هةر طؤييةكان،
بةخَيراييةكي ئةوانةيان كـــة َيـــن،

َ
بجول

نؤتة ئـــةوا بةرزترين َيـــن
َ
بـــةرز دةجول

و  دروســـتدةكةن  octave لةئؤكتاظـــدا
نؤتةي َيـــن

َ
دةجول بةخـــاوي ئةوانـــةش

فيســـاطؤرس الي نزمرت دروســـتدةكةن.
ميوزيكة لـــةم طوَيمـــان ئَيمـــة خؤي، 
هؤكـــةي دةطةِرَيتةوة نييـــة، طؤييانـــة
دةبني لةدايك كة هةر ضونكة بؤئةوةي،
ثَيي تةواو طوَيمان ئيرت لَييةتي، طوَيمان
ميوزيكية بةم هةســـت دةبَيت و ئاشـــنا
ديكة ئةوةية لَيكدانةوةيةكـــي ناكةيـــن.
لةفيساطؤرســـيان كاتَيك َين

َ
دةل كة وةك

لةم طوَيمان بـــؤض مرؤ ئَيمةي ثرســـيوة
طوتويةتي مدا 

َ
لةوةال نييـــة؟ ميوزيكاية

ميوزيكاية كةســـانَيك طوَييان لةم تةنيا
ثلةيةكي بةرزي طةيشتونةتة دةبَيت كة

غةيبئامَيزي(4). ماتماتيكي
و ئَيســـتاش هةتـــا  بَيطومـــان 
كة كانَيـــك

َ
خةل ئةمـــِرؤدا، لةِرؤذطـــاري

مةزةبَيك يـــان دواي كةســـَيك، ِرَيبازَيك
باوةِري ِرةها وةها بةجؤرَيكي دةكةون،
طومان بةزةحمةت يةكةم كـــة ثَيدةكةن
دووةميش و دةكةن لةفةرمايشـــتةكاني
هةرطيز ثرسيار ناكةن، ئةمةش، ضونكة
ئةم نيايـــة.

َ
دل ِرابـــةر خؤي لةشـــتةكة

جاران زؤر ئنســـانيةت خـــؤي ةيةي
َ
هةل

كي
َ
خةل مرؤظ و طةالن و ضارةنووســـي

بردووة. كارةساتي ترسناك بةرةو
هةقيقةتة ثَيويســـتة ئـــةو لَيـــرةدا
كة زةمةنةوة هـــةر لـــةو كة بطوترَيـــت
ماتماتيكي لَيكدانةوةَيكي فيســـاطؤرس
نةوة زانايان، ثَيشكةشـــكرد، بؤ ميوزيك
و ثةيوةنـــدي ماتماتيك نـــةوة لةدواي 
لَيكدانةوةي بؤ بةكارهَينـــاوة ذمارةيان
لةثرسي هةر جا سروشتييةكان، دياردة
دةطاتة تـــا بَيت موشـــةك هاوَيذييـــةوة
ويلهةلـــم ديـــاردةي ثشـــَيوي كـــةش.
ي

َ
لةسال كة ،Wilhelm Röntgenرؤنتطة
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كرد،  ئاشكرا ئَيكسي 1895 دا تيشـــكى
ماتماتيكي بةفةلسةفةي تةواوي ئيماني
َيت:

َ
دةل هةبوو. رؤنتطةن فيساطؤرســـيي

كارةكةي ئاماددةكردني بؤ ”فيزيكناس
ماتماتيك، شـــتة: بةســـَي ثَيويســـتي

و ماتماتيك“. ماتماتيك
طـــةردوون فيساطؤرســـةكان، الي 
دابةشكردنة ئةم بةشةوة، بةسَي دةكرَيت
كة لةخؤدةطرَيت وا ســـيمايةكي زياتـــر
بةرةو و دةستثَيدةكات نزمةوة لةضيني
بةشانةش ئةم دَيت. كؤتايي بةرز ضيني
نزم، ضيني يان زةوي لةدةظةري بريتني
ئةوديو يـــان ناوةند، دةظةري ثاشـــان
تةنة هةموو ئةميش دةطرَيتـــةوة، مانط
بةدةوري كة لةخؤدةطرَيت ئاسمانييةكان
سنوورةكانيشيان و دةسوِرينةوة زةويدا
واســـراوةكان،

َ
لةئةســـتَيرة هةل بريتيني

ئةم ضينة بةثاكذترين ضني جطة لةوةي
بريتيية ســـَييةميش بةشـــي دادةنرَيت.
كة ثريؤزةي ناوةندة ئةو بةرز، لةضيني
عةرشي و

َ
مال و ناودةبرَيت بةئؤلةمثيس

خواوةندةكانة(5).
يان فيســـاطؤرس لةمـــةش جطة 

زانايانـــي و يةكَيـــك لةمريدانـــي
ةي

َ
جول كـــة وابوو باوةِريـــان
بةرةو مانط زياتر خولطةيي

ئيستواي سةر ي
َ
هَيل الي 

و هةية مةيلـــي زةوي
هةروةك دةشكَيتةوة،
بوون كةســـان  يةكةم
ئةو كـــة ســـةرنجياندا
طةالوَيذةي ئةستَيرةي

هةر دَيـــت
َ
هةل ئَيـــوةران

ئةســـتَيرةيةية ئةو هةمان
بةدةردةكةوَيت. بةيانيان كة

نةضَيـــت، لةبريمـــان ثَيويســـتة
فيساطؤرسةكان) (يان فيســـاطؤرس

بةسادةيي تةواوي  فةلســـةَّـ ئيمانَيكي

طةردوونيةكان و سرووشـــتيي ثَيكهاتـــة
لةتوانادا فيساطؤرسةكان الي واتة هةبوو،
(يان كةم ؤز

َ
ئال دياردةيةكي هةموو هةية

ســـادة، فؤرمَيكي بـــؤ ورد) بكرَيتـــةوة
دةتوانرَيت فؤرمة سادةية ئةم بَيطومان
(بةزماني ذمارةييدا لةضوارضَيوةيةكـــي
دةربرِبَيت. ماتماتيكييانـــة) هاوضـــةرخ
فيساطؤرســـيية زانســـتيية ئةم ضةمكة
بةدرَيذايي مةزني و بةهَيز هَيندة َيكي

َ
ِرؤل

طَيراوة، زانست ثةرةســـةندني مَيذووي
كاريطةري ئَيســـتاش هةتا كة بةجؤرَيك
تةنانةت ماوة، هةر زانايان لةسةر ي

َ
قوول

و لةنيوتن يةك هةر سةر كردووةتة كاري
ئاينشتاين.

تةنة و زةوي الي فيساطؤرســـةكان،
طؤييـــان شـــَيوةيةكي ئاســـمانييةكان
درووستكردووة،ئةملَيكدانةوةلةبنضينةدا
ضونكة بؤئةوةي، دةطةِرَيتـــةوة هؤكةي
نايابرتين، فيساطؤرســـةكان، الي طـــؤ،
تةنة جـــؤري ثَيرفَيرتيـــن و رتيـــن

َ
كامل

لةمةش، جطة ِرةقةكانـــة. جيؤمةتريية 

جياجياكاني ئاسمانيية طؤيية تةنة هةموو
بةفؤرمَيكي طةردوون ناو ســـنوورةكاني
بـــةدةوري زةويدا رَيكوثَيـــك بازنةيـــي
ئةمةش، لَيكدانـــةوةي دةســـوِرَينةوة،
دةطةِرَيتةوة ديكـــة، جارَيكي هؤكـــةي،
فيساطؤرسةكان، بازنة، الي كة بؤئةوةي
جؤري شـــَيوة ثَيرفَيرتين و نايابرتيـــن
الي لَيكدانةوةة، ئةم جيؤمةترييةكانـــة.
بؤضوونيكي زياتـــر فيساطؤرســـةكان، 
لَيكدانةوةيةكـــي لـــةوةي مةزهةبييـــة
ئةم ةي

َ
خَيرايـــي جوول زانســـتي بَيـــت.

عةرشـــي طةردوونييان و تةنانة ثَيطـــة
خاوتر هةتا بؤنموونـــة دةكات، ديـــاري
طةردوونييان ثايـــةي و ثَيطة َين،

َ
بجوول

ئةم لةِراســـتيدا دةبَيت. بةرزتر و ئيالهي
ثَيرفَيتي و ي

َ
كةمال ثريؤزي،  ثرينســـثي

ئاسمان تةنةكاني  سووِرانةوةي بازنةيي 
ضةرخي ِرؤذطاري شؤِرشي زانستي هةتا
ِرةها لةزانستي وةك بةديهييةكي شازدة
ي

َ
بال و تةواو ســـةيركراوة ئةسرتؤنؤميدا

هةموو بريكردنةوةي بةســـةر كَيشـــاوة
ثريؤزي بةشـــَيكي وةك و مرؤظايةتييدا
مةســـيحييةت ئاييني  كلتـــوري
كردووة بةرجةســـتة خؤي 
هةتـــا و ثيادةكـــراوة،
ماتماتيكناس كاتَيك
فةلةكناســـي و 
و وردةكار بليمةت
كَيثلـــةر يؤهـــان
(1571-1630 )
ِرةوتة ئةم و هات
طؤِري، فيكرييةي
كؤثةرنيكؤس دةنا

و   (1473-1543)
 (1564-1642) طاليلؤش
هةموو باوةِريـــان وابوو كة
بازنةيي بةِرةوتَيكـــي تةنةكان
ث.ز، لة100ي دةسوِرَينةوة. ِرَيكوثَيك

زةوىء  كةوتؤتة نَيوان زةوى دذة ديارة ديككةكة. لةوَينةكةدا هةسارةكةى ثَينج ئنجا خؤرء مانط دذة زةوى، لةناوةندا، ئاطر ضةقة طةردوني فيساطؤرسي  
ببينني. ئاطر ضةقة نةتوانني كة دةكات وا ئةمةش هةر ئاطرةوة، ضةقة
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 Geminusطَيمينةس يؤناني فةلةكناسي
بةمجؤرة فيساطؤرسةكان تَيطةيةي ئةم  
كة كةســـانَيك يةكـــةم دةكات: ِراظـــة 
ئةم و ئـــةم ثرســـانةيان تاوتووَي كـــرد
فيساطؤرســـةكان طرتةبةر بؤضوونانةيان
طريمانةي يان هايثؤتـــةي ئةمان بوون.

بازنةيي  و رَيكوثَيك ةي
َ
Hypothesis جول

داِرشت. هةســـارةكانيان و مانط خؤر و
ةو

َ
جول ناِرَيكـــي فيساطؤرســـةكان الي 

خاوبوونةوة وةســـتان و يـــان هةندَيجار
لةِرةوتي هةســـارانة و خَيرابوونـــي ئةم
ِرَيكوثَيكي نيزامـــي

َ
لةطـــةل ةياندا

َ
جول

فيساطؤرسةكان الي ناطوونجَيت، ئيالهيدا
لةئنســـاني ناِرَيكوثَيكيية ئةم ديـــاردة
نـــةك ناكرَيـــت، بـــةدي يشـــدا

َ
ماقوول

بةهـــؤي دةبَيـــت كـــة ئةســـتَيرةكان،
فيساطؤرسةكان بةمجؤرة ثيسبوونيان،
هةقيقةتةي و قةناعـــةت ئةو طةيشـــتنة
بةفؤرمَيكي ئاســـمانييةكان كـــة تةنـــة
دةطةِرَين لةئاسماندا بازنةيي ِرَيكوثَيكي

دةسوِرَينةوة. و
بوو زةحمةت الي فيساطؤرســـةكان،
و خؤر كة بكرَيت ئـــةو هةقيقةتة ئـــةزم
ئاســـمان ديكةي مانط و هةســـارةكاني
طةردوونييان دةوراني زةمةني بِريني بؤ

ت
َ
خؤرهـــةال بـــةرةو لةخؤرئـــاواوة

ئةم كاتيشدا لةهةمان م
َ
بةال ني،

َ
دةجوول

بةئاراستةي ثَيويســـت  وةك هةســـارانة
ضوار و بيست لةماوةي ثَيضةوانةشـــةوة

بوون
َ
زال جارَيك دةسوِرَينةوة. بؤ سةعات

نةكردني ثَيشَيل و طرفتةدا ئةم بةســـةر
َيت

َ
دةل ثرينسثة فيساطؤرسييةي كة ئةو

(وةك طةردوون نزمةكاني تةنة ةي
َ
جوول

بةرزةكاني طؤيية لةتةنة خَيراترن زةوي)
فيساطؤرســـي فةيلةســـووَّـ طةردوون،

كةس  يةكـــةم فيلـــؤالوس(500 ث.ز)،
َيت

َ
دةجول زةوي كرد كة ثَيشـــنيازي بوو 

ِرؤذانة ت
َ
خؤرهةال بةرةو و لةخؤرئـــاواوة

بازنةيي خولطةيةكي لةســـةر يةك جـــار
لةخؤر ئاطرَيكدا (مةبةســـت بـــةدةوري
طةردوونةوة، ضةقي دةكةوَيتة كة نيية)،
فيساطؤرسي لَيكدانةوةي دةسوِرَيتةوة.
بةدةوري زةوي  ســـووِرانةوةي َيت:

َ
دةل

ِرووي كة هةمان ئاطرةدا بةجؤرَيكة ئةم
بةرامبـــةر ئاطرةكةية، زةوي هةميشـــة
مانط هةمـــان ِرووي ضـــؤن هـــةر وةك
الي بةزةوية. بةرامبـــةر بةبةردةوامـــي
كةوتؤتة يؤنان تي

َ
وال فيساطؤرســـةكان

ثشتي هةميشة كة زةويةوة ِرووةي ئةو
جَيطاي ئـــةوةي م

َ
لةئاطرةكةيـــة، بـــةال

طةردوون، ضةقي ئاطرةكةي ســـةرنجة،
زةوييشـــةوة ديكـــةي لةِرووةكـــةي
دةطةرِ َيتـــةوة هؤكةشـــي  نابينرَيـــت،
فيساطؤرسةكان، بةبؤضووني بؤئةوةي،
بةتةني كـــة تةنَيكـــي ديكة،  ضونكـــة 
نَيواني ناســـراوة، دةكةوَيتة دذة-زةوي
ِرَيطرة و هةميشـــة زةوي و ئاطرةكـــةوة
لةِراســـتيدا ئاطرةكة. بينيني لةبةردةم

و طةيةكي زانســـتي
َ
بةل ئةم مؤدَيلة، هيض

جطة لةوةي نةطرتبـــوو، لةخؤ لؤذيكـــي
ئاماذةي بؤ ديكـــة هيض فةلةكناســـَيكي
ضونكة نةبَيت، ئـــةوة نةكردووة، تةنيا
بةذمارة ِرةهايان ئيماني فيساطؤرسةكان
ثَيرفَيت، وةك ذمارةيةكـــي دة هةبـــوو،
كؤي كة بووة وا باوةِريـــان هةر بؤيةش
دة ثَيويســـتة ئاســـمان هةســـارةكاني

بَيت(6). هةسارة
زؤر فيساطؤرســـةكان وةك ديـــارة،
ضةقة- سيستةمي كة لةوةي بوون نزيك
كاريطةري بةهؤي م

َ
بةال دابِرَيذن، خؤري

غةيبئامَيزييانةوة، فةلسةفةي و ئاييني
و نةكرد ـــةي

َ
ل
َ
طةال ئـــةم ضةمكة لةاليان

سيستةمي سةردةمةدا، لةو ئةمة، لةبري
ئاراوة. هاتة ضةقة-ئاطري

لةسةرةتاي ثَينجةمدا، لةســـةدةي
توني

َ
ئال بةضةرخي طريكييةي قؤناغة ئةو

Anax- ئةناكســـاطؤراس ناودةبرَيت،

لةســـةر  (428-499) ث.ز agorasَ
سال سي ئةسينا دَيتة ثَيريكل بانطهَيشتي
كة َين

َ
دةل هةندَيك دةمَينَيتـــةوة.  لةوَي

ئةناكسيمانَيس شاطردي ئةناكساطؤراس
لَيرةدا ثَيويســـتة ئةوةي م

َ
بووة، بـــةال

كة هةقيقةتةية بدرَيت ئةو ثـــَي ئاماذةي
لةئوستادةكةي زياتر زؤر ئةناكساطؤراس
ديكةي طةورةتـــر و بوَيرانة هةنطـــاوي
كة بطووترَيت دةبَيت و بةهةقـــةت ناوة
خاوةن بليمةتَيكي و ِرةسةن بريمةندَيكي
بووة، بريتيذ و فراوان

َ
خةيال ئاسؤيةكي

لةئاســـا توَيذةرَيكي طرنطرت، لةهةمووش
ئةناكســـاطؤراس بـــوو. بـــةدةر وردبني
هةنوكةييةكاني و غةيبناســـي َبةضةمكة
و لةطـــةل قايـــل نةبـــوو ِرؤذطارةكـــة
ةكاني

َ
قول بريكردنةوة دةرةنجامةكانـــي

كةسايةتييةك نةبوون، هاوتةريب خؤيدا
و هَيـــزة دةرةكييةكان بـــوو لةبةرامبةر
ِرؤذانةي بذَيـــوي لةســـةر كارييطةرييان
بوو. جطة طومان خاوةن مرؤظ هةميشة زياد تريان تةنَيكي يؤنانةكان فيساطؤرسةكان ديارة، وةك لةوَينةكةدا فيساطؤرسي. ضةقةخؤلري سيستةمي

دذة ــ عةرد ناوناوة تةنةيان ئةم و عةردةوة و ئاطر ــ ضةقة نَيوان كردوة كة دةكةوَيتة
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ئةسينا، شاي نزيكي هاوِرَييةكي لةوةي
ئوستاديشـــي ثَيدةضَيت  بووة،  ثَيريكل
و داوة دةرسي بابةتدا لةطةلَيك و بوبَيت

فَيركردووة. زانستي
ئـــــــةســـرتؤنؤمييةكاني بـــريوِرا
ِرؤذطارة ئةو بةثَيوةري ئةناكســـاطؤراس
بليمةتة ئـــةم بـــوون، ماتَيرياليســـتي
ِرؤشنفيكرَيكي و فةيلةســـوف بَيهاوتاية
فيساطؤرســـييةكي شؤِرشطَيِر و

َ
ِراديكال

و ماتماتيكناس كاتـــدا بوو،  لةهةمـــان
ثِر ئةندَيشـــة و فةلةكناســـَيكي داهَينةر
بةطوتـــةي لةمانـــةش، جطـــة بـــوو، 
و بووة ثةخشـــان هريؤدؤتـــةس، بابي
داِرشتووة. ثةخشان  نووسينةكاني وةك
ئةوةي لةسةر سووربوو  ئةناكساطؤراس 
لةخؤر و لةتوَيذينةوة بريتييـــة كة ذيان
باوةِري تةنة ئاســـمانييةكان، و مانـــط
زؤر كانزايي سثي بةردَيكي كة خؤر وابوو
دياردةيةكي نةك درةوشـــاوةية طةرمي
ئةستَيرةكان شَيوةش بةهةمان ئيالهي،
دوورييان بةهؤي م

َ
بةال و طةرمـــن بةردي

ناكةنـــةوة. طـــةرم زةوي لةئَيمـــةوة،
بةردَيكـــي بةثَيضةوانـــةوة، مانطيـــش،
كو

َ
ناكات، بةل درووست و ِرووناكي ساردة

لةِرةنطدانةوةي جطـــة مانط ِرؤشـــنايي
وةك و هةر نيية ديكة هيضي ِرووناكي خؤر
شاخ و نزمايي، زةوييش لةبةرزايي ِرووي
زانا مةزنة ئةم ثَيكدَيت. نشـــَيو و

َ
و دؤل

ني
َ
ئةقال لَيكدانةوةيةكـــي توانيويةتـــي

ثَيشكةش مانط بةفةيسةكاني سةبارةت
بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكةي َيت

َ
دةل كة بكات

و بةنيسبةت زةوي مانط طؤِريني ثَيطةي
الي ئةو هؤكاري لةوةي جطـــة خؤرةوة.
دياردةيةي ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة مانططريان
دةكَيشـــَيت

َ
بال زةوي كـــة ســـَيبةري

ديكة بةطوزارةيةكي  مانطـــدا، بةســـةر
زةويةوة، ســـَيبةري ذَير دةكةويتة مانط
زةوي خؤرطرياندا لةكاتي شَيوة بةهةمان

مانطةوة. سَيبةري ناو دةضَيتة

ئةم ئةوةيـــة كة طرنطرت لةهةمـــوو
ســـةبارةت تيؤرَيكي ثايةبةرزة بليمةتة
سيســـتةمي ثةرةســـةندني و بةبناوان
سةنطي و كة بةثَيوان داِرشـــتووة خؤري
مؤدَيلَيكي نايابـــة، هةروةك هاوضـــةرخ
الي ئةناكســـاطؤراس، واتة تيؤرةدا، لةم
تةنة بةهةمـــوو خـــؤري، سيســـتةمي
لةبارستة لةبنضينةدا ئاسمانييةكانيةوة،
و ثشـــَيوةوة ناِرَيـــك و سيســـتةمَيكي
و هاتووة ديســـكَيك و وةك لةدايكبووة
جيابوونةوةي بؤتةهـــؤي خوالنةوةكةي
ماددة لةسةر بنةماي ضِرييان، ماددةكاني
دةبن جَيطري لةناوةِراستدا هةرة ضِرةكان
كةنارةكان بةرةو ناضِرةكانيش ماددة و
ئةم ودةبنةوة.

َ
و بال ثـــةرش و دَيـــن

َ
هةل

بةرةو دةضَيـــت لةســـةرةتايةك تيؤرة 
تيؤري بةئاِراستةي ئنســـان هةنطاوناني
باوةِري بيطبانـــط(7). ئةناكســـاطؤراس
تَييدا ئَيمة دنيايةي لـــةم جطة كة وابوو
ك

َ
كة خةل هةيـــة ديكة جيهاني دةذيـــن،

ئَيمة هةر وةك ئةمـــةي و زينـــدةوةري
لَيدةذين(8).

ذمـــارةي ئةناكســـاطؤراس الي 
ذمارةيةي لةو زياترن طةلَيك توخمةكان
خـــؤي مةزةندةيان ثَيش كة زانايانـــي
ثَيكهاتةي جطةلةوةي طةلَيك و كـــردووة
ِرةنط، خوَين، وةك لةخؤدةطـــرن، نوَي
سةرنجِراكَيشرت لةهةموو ئاطر، و قوِرقوشم
ةم دةدات

َ
لةقةل بةتوخم  

َ
ئةقل ئةوةية كة

شـــتة هةموو هَيالنةي
َ

ئةقل و الي ئـــةو
فكرييةي اليةنة ئةم م

َ
بةال زيندووةكانة،

كو
َ
بةل نةطرتـــووة،  بةجـــدي زؤر خؤي 

لَيكدانةوةي ـــي
َ
عةودال و زياتر خوليـــا

هةبووة. دياردةكانـــي ماتَيرياليســـتي
و ئةفالتون كة هؤيةشـــة ئةم هةرلةبةر
ثَينةداوة، ضونكة بايةخيان سوكرات زؤر
فةيلةسوفة دوو ئةم الي ئاشـــكراية وةك
ثَيطةيان بةهاتريـــن و تريـــن

َ
 باال

َ
ئةقـــل

هةية(9).

ئةســـينا دانيشـــتواني هةرضةنـــدة
بريوباوةري و فيكـــر لـــةو ِرؤذطـــارةدا
بـــوو،

َ
قبـــوول ثـــَي هةمةضةشـــنةيان

لةناوةندةكاني بةئـــازادي ِرؤشـــنفكران
ئاشـــكرا خؤيان بريوِراكاني َئةســـينادا
م لةطةل

َ
بـــةال ِرادةطةيانـــد، دةكـــرد و

و خؤر و مانط ئةمانةشـــدا شـــوبهاندني
سوكايةتييةك جؤرة بةبةرد ئةستَيرةكان
لةو دةكرَيت. بةخوداوةندةكانيان كة بوو
ي

َ
طوَيِرايةل نةبـــوون ئاماددة ِرؤذطارةدا

ئةناكساطؤراس فةلسةفةكةي و حيكمةت
ِرةتكرانةوة بةجؤرَيك دةرسةكاني بنب،
كان

َ
دةدران، خةل ـــةم

َ
لةقةل كة بةكفـــر

ئةويني طريؤدةي بةتوندي هَيشـــتا لَيرة
بةزةيي ملكةضي و خوداكانيـــان بـــوون
ذياني كاروبـــاري بـــوون، و ِرةحميـــان
ئةم و هَيزي ت

َ
دةسةال لةسايةي ِرؤذانةيان

هةربؤيةش دةطوزةراند. خوداوةندانةدا
و هـــزرة فةلســـةَّـ و ئةناكســـاطؤراس
ِركوكينةي مايةي بوونة زانســـتييةكاني
شةرمةزار و نامؤ كةسَيكي ك و وةك

َ
خةل

ئةناكساطؤراس نةياراني دةكرد. سةيريان
فةيلةسوفةيان ئةم دذايةتي بانطةشـــةي
و بةمةترســـيدار بريؤكةكانيان و كـــرد
بـــؤ وروذاندني بةهاندةرَيك وانةكانيـــان
ئةميش ةمدا.

َ
لةقةل كانـــدا

َ
خةل كفر لةنَيو

ملكةضـــي لَيكدانةوةي ئامـــادة نةبـــوو
يؤنانيةكان ئةفسانةييةكاني خوداوةندة
بـــاوةي  و

َ
زال ضةمكـــة ببَيـــت و ئـــةو

كة ِرةتكردةوة بةتونـــدي ِرؤذطارةكةي
ئاسمانيةكان و تةنة سروشت و طةردوون
ئيالهيةكان لَيكدانةوة ياســـاي ملكةضي
ضةرخةدا لـــةو بـــنب. ئةناكســـاطؤراس
ي

َ
ئةقل لةبةرانبةر ياخي هَيمايةكي بووة

زةمةندا، ِرةوتي
َ

لةطةل ســـةردةمةكةدا،
ةكة

َ
كةل دةهات هةتـــا ك

َ
خةل ِركوكينةي

كة اليةنةشـــةوة لةو بةتايبةت دةبـــوو،
شا

َ
تةواو لةطةل ئةســـينا دانيشـــتواني

مَيك
َ
زال وةك ناكـــؤك بـــوون، ـــدا

َ
ثَيريكل
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بوون، هيالك دةكرد، تـــةواو ســـةيريان
دؤستَيكي و مامؤستا َئةناكساطؤراسيش
ثَيريكل م

َ
بةال بوو، خؤي

َ
ثَيريكل نزيكـــي

كةس بوو بةهَيز هَيندة حاكمَيكي خـــؤي
خودي لةبةرامبـــةر نةبـــوو جورئةتـــي
ثةنايان بؤيةش هةر بكات، قســـة خؤيدا
دؤستةكاني، سةر هَيرشكردنة بةر بردة
ئامانجيان و مةبةســـت يةكةم بَيطومان
مةتي

َ
هةل لةئاكامي بوو. ئةناكساطؤراس

داواي مةرطيان كة نةثساوةي ناحةزاندا،
بطرَيت طوَي ناضاربـــوو ثَيريكل دةكرد،
و ت

َ
تواني دةســـةال م

َ
بةال لةداواكانيان،

و لةحوكمي بخاتةطةِر خـــؤي كاريطةري
ئةناكســـاطؤراس بكات، مردن  رزطـــاري
بةرةو ســـةرةنجام بـــوو، دةربـــةدةر

لةئاسياي   Lampsacus المثســـاكةس
طياني هةتا زاناية ئةم كـــرا. نةَّـ بضووك

ذيا. لةمةنفا لةدةستدا
ركةبـــةري نَيوان ثرســـي بةمجؤرة
ئةناكســـاطؤراس و ئةســـينا كـــي 

َ
خةل

مرؤظايةتيـــدا ِرؤشـــةنفكري لةمَيـــذووي
فكري تؤماركراوي بةيةكـــةم ملمالنَيـــي
دادةنرَيت. كاتَيك ئاينيـــي فكري و ئازاد
كرد ة

َ
لةم مةنزل ئاوايي

َ
ئةناكساطؤراس مال

منينان ئةســـينَيكانن <>ئةوة طوتـــي:
ئةســـينام ثَيويست من نةك ثَيويســـتة

بَيت»(10).
ئةتؤميستةكان قوتابخانةي

َيكي
َ
ِرؤل كـــة ديكة، قوتابخانةيةكي 

بةرضاويانهةبوولةثةرةثَيدانووروذاندني
لةسةردةمي زانســـتي و فةلسةَّـ هزري
بوون. ئةتؤميستةكان ســـوكراتدا، ثَيش
ليوســـيثةس قوتابخانةية ئةم ِرابةراني

ديمؤكريتس  و (440 ث.ز) ميلةتوســـي
ئةتؤميســـتةكان  بـــوون. ث.ز)   420)
وةك مـــاددي و فيزيكييان ضةمكَيكـــي
ثَيكهاتةي بنضينةيي و بنةِرةتي يةكـــةي
زانستي بةناوةندي ثَيشكةش طةردووني
واتة ئةمـــان، الي كـــرد. ئـــةو ِرؤذطارة

ثَيكهاتةي ئةتؤمةكان ئةتؤميســـتةكان،
طةردوونن و بضووكرتين يةكةي سةرةكي
لةوةي ئةم جطة دروســـتدةكةن، بوون
كةرت هةرطيزيش نابينرَين، كة ئةتؤمانة
بِرَيكي لةطةردووندا ذمارةيـــان و ناكرَين
و ئازادانة لةبؤشايي ناكؤتاشدا ناكؤتاية
طرنطرت ئةمانةش لةهةمـــوو َيـــن.

َ
دةجول

هةن لةئةزةلةوة ئةتؤمانـــة ئةم ئةوةية
هةتا و لةناونابرَين نةكـــراون، و خةلـــق
و لةناوناضن. دةمَينن ئةبةدييةتيش هةر
ئةتؤمـــةكان بةهؤي شـــَيوةي قةبارة و
دةطؤِرَيـــت. لةبؤشـــاييدا ةيانـــةوة

َ
جول

فؤرمَيكـــي لةطةردوونـــدا ةيـــان
َ
جول

هـــةر و لةخؤدةطرَيـــت وكةيـــي 
َ
طَيذةل

كة ئةمـــةش دةبَيـــت بةهؤي ئـــةوةي
ضةقي بةئاِراســـتةي طةورةكان ئةتؤمة
لةســـةنتةري مةبةســـت كة طةردوون،
ئةتؤمة ئةم ســـةرةنجام ني،

َ
بجول زةوية،

لةكرؤكي و يةكدةطرن طةورانة زةويييـــة
زؤر ةيـــان

َ
جول و طريدةخـــؤن زةويـــدا

لةرينةوةدا لةشَيوةي تةنيا و ســـنوردار
ئاو، ئةتؤمـــة وردةكاني م

َ
دةبَيـــت، بةال

دةرةوةي بؤشـــايي ئاطر بةرةو و هـــةوا
فؤرمَيكي ئةمانيش و َيـــن

َ
دةجول زةوي

سةرةنجام و دروستدةكةن وكةيي
َ
طَيذةل

هةرضي دةســـوِرَينةوة. زةويدا بةدةوري
لـــةدةرةوةي طةورةكانـــة ئةتؤمـــة 
ي

َ
تؤثةل و يةكدةطرن زةوي سنورةكاني

بةهؤي ثاشان  و دروســـتدةكةن شَيدار
ئةمانة دةبنـــةوة، وشـــك ةيانـــةوة

َ
جول

و ثَيكدةهَينـــن ئاســـمانييةكان  تةنـــة 
تَييدا بؤشـــاييةي ئـــةو قَينـــن،

َ
دةخول

الي ناكؤتاية. ناوةندَيكي دةســـوِرَينةوة
هةن، طةردوون طةلَيك ئةتؤميســـتةكان
و داندان

َ
سةرهةل لةثرؤسةي هةندَيك يان

فةنابوون ثرؤسةي بةرةو ديكة هةندَيكي
و خؤريان هةية و مانط دةِرؤن. هةندَيك
ســـةرتاثاي م

َ
بةال نييانة، ديكة هةندَيكي

هةية. كؤتاييان و سةرةتا طةردوونةكان

ديمؤكريتس الي ئايؤني، زاناياني هةروةك
هةية، نةك لولةيـــي زةوي شـــَيوةيةكي
فيساطؤرســـةكان ئةوةي وةك طؤيـــي،

دةكرد. وَينايان
كة اليـــان وابـــوو ئةتؤميســـتةكان
لةِرووةك ذيان تةنيا، هةر ســـةرضاوةي
دةطاتـــة ئادةميزاد، هةتا ـــةوة

َ
و ئاذةل

و ثَيكردوة دةســـتي لةيـــةك توخمةوة
ســـةندووة. ثةرةي ئَيســـتا بةمجؤرةي
بضكؤلةي و مايكرؤ نموونةيةكي ئنســـان
ضةشنة هةموو و طةردوونة ســـةرتاثاي
ِرؤح و ذيان لةخؤدةطرَيـــت. ئةتؤمةكان
لةهةموو ضونكـــة نزيكـــن، لةئاطـــرةوة
ثَيكهاتووة طؤييةكان بضكؤلةيية ئةتؤمة
ئةتؤمانة ئـــةم بةدةن و بةبةردةوامـــي
بةهةمان بةردةوامي و هةواش دةردةكةن
ضيرت كاتَيك بةمجؤرة دةطرَيـــت. وةريان
ذيان و رؤح نامَينَيـــت، ئارةقكردنـــةوة

َين(11).
َ
و جةستة جَيدةل كؤضدةكةن

كي 
َ
خةل كة (320-270) ث.ز، ئيثيقؤر

ِرَيضكةيليوسيثةس بةهةمان بوو، ئةسينا
ئةتؤميستةكاني ضةمكي ديموكريتةس، و
ئةو طةردوون دياردةيةكي الي و ثةرةثَيدا
ضةق. نة و هةية كةنـــاري نة ناكؤتاية،
ةو

َ
بةجول ِرووداوةكانـــي جيهان بةنـــدن

ئةتؤمةكانـــةوة يةكـــرتي كارلَيكردنـــي
دَينة كة ةتةكاني

َ
حال هةموو لةبؤشاييدا.

هتد، ِرةنط، طةرميي، وةك بةرضاومان،
ةي

َ
جول بةهؤي دةتوانرَيت ســـةرةنجام

ئةم ِرَيكخســـتني فؤرمي و ئةتؤمـــةكان
الي بكرَيت. بؤ لَيكدانةوةيان ئةتؤمانةوة
فيزيكييةوة لةِرووي هةرضةندة ئيثيقؤر،
لةفكردا م

َ
كةرت ناكرَين، بةال ئةتؤمةكان

بكرَين دابةش ناكؤتـــا هةتا دةتوانرَيت 
بةهؤي ديارة ماتماتيكييدا. كةرتي بةسةر
ِرةخنةيان ئةرســـتؤ كة بووة ئةم ِرايةوة
لةنيوان جيـــاوازي َيت

َ
دةل و لَيدةطرَيـــت

نادابةشبووني و فيزيكي نادابةشـــبوني
يةك هةر الي هةرضةندة ناكةن ماتمايكيدا
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ئةتؤمةكان ليوسيثةس و لةديموكريتس
جياوازةوو قةبارةي و

َ
شـــكل و بةفؤرم

الي ئيثيقؤر ئةم ســـيفةتانة م
َ
بةال دَين،

سنوردارن(12).
كة ئةوةية ئيثيقؤر ديكـــةي يكي

َ
خال

خوار بةرة ئاِراســـتة بةيةك ئةتؤمةكان
و تةريب لةسةر ِرةوتَيكي و لةبؤشـــاييدا
هةندَيجار َين،

َ
دةجول خَيرايـــي بةهةمان

و خـــؤي الدةدا لةِرةوتةكةي ئةتؤمَيـــك
بةيةكدا ديكـــةدا  ئةتؤمةكانـــي

َ
لةطـــةل

بةمجؤرة طةردوون ئيثيوقؤر الي دةضن.
و دروستبووة. قاوة

َ
خول

هاوضةقييةكان طؤ سيستةمي
ماتماتيكييانـــةي لَيكدانـــةوةي  
هةسارةكان ِرَيكوثَيكي ةي

َ
جول و طةردوون

لةاليةن جـــار يةكةم بـــؤ لةئاســـماندا
لةســـةردةمي ئاراوة. هاتة طريكةكانةوة
بةرةو زانســـت و ماتماتيك ئةفالتونـــدا
و تيؤري داهَينةرانةي ئاراســـتةي طةلَيك

طرت.
َ
هةل هةنطاويان نوَي

دةركةوت بؤيان يؤنانييةكان كاتَيك
بةزةوييشةوة، ئاســـمانييةكان، كة تةنة
لةخؤطرتـــووة، طؤييـــان  ســـيمايةكي
بةبنةضـــة مرياتي ةتة

َ
خةســـل كة ئـــةم

بةتايبـــةت بـــوو، فيساطؤرســـييةكان
لةِرؤذطارةكاني واتة ضوارةمدا، لةسةدةي
ئةفالتون بةناوبانط، هةردووك فةيلةسوَّـ
يان

َ
خةيال و بريكردنـــةوة و ئةرســـتؤدا،

فراوانرت طةلَيك هةسارةكاندا لةبةرامبةر
بوو.

ث.ز ضوارةمي ســـةدةي سةرةتاي 
و ئةفالتـــون داني

َ
ســـةرهةل ضةرخـــي 

بوو، دةرسةكاني ئةفالتوني قوتابخانةي
لةئاســـا و

َ
قول كاريطةرييةكي ئةفالتون

ذياني ِرةوتـــي ســـةر كردة بةدةريـــان
لةِرَيطاي ثاشـــانيش كلتوري ئةســـينا و
و مةســـيحيةت بةئاييني بوونـــي

َ
تَيكةل

ي
َ
ئيسالمي، ِرؤل شارستانيةتيي هةروةها

كلتوري لةبةرجةستةكردني بينيوة خؤي

كةسايةتييةكة بةشـــةرييةتدا، ئةفالتون
بةسةر كَيشـــاوة ي

َ
بال وةك ســـَيبةرَيك

بةشـــَيك جا  مرؤظايةتيدا. هةموو  فكري
و ماتماتيك بةشـــةريية لـــةم كلتـــوري
لَيرةدا ئـــةوةي م

َ
بةال ئةســـرتؤنؤميية،

ئةفالتون كة  ئةوةية بطوترَيت ثَيويستة 
باس ســـةرباري ئةوةي طةلَيك جـــاران
و دةكات ماتماتيـــك و لةئةســـرتؤنؤمي
هةرطيز م

َ
بـــةال دةوروذَينَيت، بابةتةكـــة

ماتماتيكناس و فةلةكناس ثراكتيك وةك
بوو لةوةدا ثؤزةتيظي كاريطةريي نةبووة.
لَيكدانةوةيةك قوتابييةكان بدات هاني كة
طؤييةكان تةنـــة ةي

َ
بةجول ســـةبارةت

دياردة ئةو و ضارةســـةرَيكي بدؤزنةوة
دةكرَيت، بةدي لةطةردووندا نائاساييةي
ناِرَيكي و نانيزامي بةناو ةي

َ
جول بةتايبةت

وابوو باوةِري ئةفالتون ئاسمانيةكان. طؤ
ثراكتيكي بابةتَيكـــي كة ئةســـرتؤنؤمي
لةوةداية بايةخي نةبَيت ئةوة تةنيا نيية،
خوَيندني هاني دةتوانرَيت بةهؤيةوة كة
جيؤمةترييـــة و ماتماتيكيـــي  تيـــؤرة 
بةهؤي بوو ئةمةش هةر بدرَيت. نايابةكان
داهَينةرترين و بةتواناترين دةركةوتنـــي
ماتماتيكناس لةقوتابخانةكةي ئةفالتوندا.
ِرووي بةرةو شـــاطرداني خؤي ئةفالتون
هاتوضؤ ئةو  دةكاتةوة كة ئايا ثرسة ئةو
بةهؤيانةوة ضني كـــة ِرَيكانة و نيزامـــي
و بةرضاو ةي

َ
حيساب بؤ جول دةتوانرَيت

بينراوي هةسارةكان بكرَيت.
لةسةرةتادا طةردوون ئةفالتون الي
م

َ
بةال بـــووة، ةتَيكـــي ثشـــَيويدا

َ
لةحال

ثشَيوييةي ئةم تةنزيمكردني و ِرَيكخستن

ميكانيكـــي ثرؤســـةيةكي طـــةردوون
فةيلةسوفاني جؤرةي بةو وةك نةبووة،
بريتيية كو

َ
بةل دةكةن، وَيناي ئايؤنةكان

خالقَيكي ثالني دةستكاري لةدةرةنجامي
كة ئةم بةجؤرَيك سوثةرسروشت، بةرز و
ِرَيكخستووة وةها طةردوونةي ئةم خالقة
ـــة

َ
بةئةقل خـــؤي كـــة تةنيـــا خـــودي

ئةم ثرؤســـةية مةزنةكةيـــةوة بتوانَيت
خالـــق الي ئةفالتـــون بةِرَيوةبةرَيـــت.
تةنزيمكردني بؤ طةِر خستؤتة ماتماتيكي
دَيتة نييةي

َ
ئةقال بةمجؤرة طةردوونة ئةم

لةبنضينةدا طةردوون فؤرمي بةرضاومان.
ئةفالتون الي ماتماتيكيية، ثَيكهاتةيةكي
وةستاو سَيطؤشةي جؤرة دوو يةكةمجار
بوو بريتي يةكةميـــان بـــوون، لةئارادا
بريتي دووةميـــان و لةنيو ضوارطؤشـــة
يةكســـان. دووال سَيطؤشـــةي بوو لةنيو
بةميتؤدَيكي و سَيطؤشـــةيةوة لةم دوو
ِرةقة تةنـــة ضـــوار طةراييانـــةوة

َ
ئةقل

تةنؤلكةكاني دروســـتبوون كـــة ِرَيكةكة
لةخؤدةطرن. بنضينةييةكة توخمة ضوار
لةتَيرتا بوون تةنؤلكةكاني ئاطر بريتـــي
بوون بريتي هَيدرا(ضوارِروو)، هي هةواش
ئاويش هـــي لةئؤكتاهَيدرا(هةشـــرتِوو)،
و ئايكؤزاهَيـــدرا(دوازدةِروو) ِرةقي تةنة
وو.

َ
لةشةشثال بريتيية زةوييش ئةوانةي

بيست كة ِرةقي ئةفالتوني، ثَينجةم تةنة
ِرَيك الي(ثَينتاطؤن) ثَينج الية، لةبيستء
توخمي ئةميش تةمســـيلي ثَيكهاتووة،
فةزاي ماددةيةكة كـــة دةكات، ثَينجةم

دروستبووة. لَي ئاسماني واتة دةرةوة
وةك طـــةردوون ئةفالتـــون الي 

ئةفالتؤني ِرَيكةكةى ِرةقة تةنة ثَينج
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و تةنَيكي طشـــتي طؤييـــة يةكةيةكـــي
ئيالهي و ثريؤزة، سيمايةكي و زيندووة
و زةوي ئاطر، هةوا، توخمةكة، ضوار هةر
بةجؤرَيكة كة ئةمةش ئاو لةخؤدةطرَيت.
بةِرَيذةي يةكســـانة هةوا بؤ ئاطر ِرَيذةي
، هةر واتة بـــؤ زةوي ئاو بؤ ئاو، هـــةوا
بةِرَيذةي دةتوانرَيت بطريـــت ماددةيةك

بكرَيت. طوزارة توخمةكان
ِرؤذطارةدا لةو ئةركانةي لـــةو يةكَيك
و فةلةكناسان ِرووبةِرووي ماتماتيكناسان
لةداِرشتني سيستةمَيكي بريتي بوو بوةوة
ةي

َ
لَيكدانةوة و تَيطةيشتنلةجول تيؤريبؤ

هةســـارةكاني هةموو و خـــؤر، مانـــط
كة بوو ئةمة لةكاتَيكدا ئاسمان. ديكةي
ضيرت نةياندةتواني زانايان و فةيلةسوف
فةرامؤش ة

َ
ثاشـــطةزة-جول ديـــاردةي

يؤنانةكان كـــة بؤيـــةش بكـــةن. هـــةر
(planet هةســـارة)  ثالنَيـــت وشـــةي
لةبنةضةدا وشـــةكة يـــان بةكارهَيناوة،
بةكورديش دةطةيةنَيت، طةِرؤكي ماناي
يـــان طةِرؤكـــةكان، مانـــاي هةســـارة
مةبةست دةبةخشَيت. ســـةرطةردانةكان
ئةوةية هةســـارةكة لـــةم طةِرؤكييـــةي
نيية و نةطؤِر كة ئاراستةي هةســـارةكة
لةشةوي، جوداي ثَيطةيةكي هةميشـــة
ئاراســـتةي هةية. ثَيشـــوو، يان جاري

ةي
َ
لةجول بريتيية هةســـارةكة عادةتي

لةسةرخؤيي و بةهَيواشـــي هةســـارةكة
جارة، نا جار م

َ
بـــةال ت،

َ
خؤرهةال بةرةو

ثاش و ة دةوةستَيت
َ
لةجول هةســـارةكة

ثَيضةوانة، بةئاراستةي وَيســـتةيةك،
َ
هةل

كةم، ماوةيةكي بؤ خؤرئاوا، بةرةو واتة
دةطاتة هةتـــا ة،

َ
بةجول دةســـتدةكات

ديســـانةوة وةســـتان و ديكةي َيكي
َ
خال

ئةمجارةيان م 
َ
بـــةال ة،

َ
جول دةكةوَيتةوة

ثَيشـــووي ِرةوتي كة  ت
َ
خؤرهةال بةرةو

هةســـارةكة ةي
َ
جول خؤيةتي. عادةتـــي

ـــةي
َ
بةجول تـــدا

َ
خؤرهةال بةئاراســـتةي

ةكـــةي
َ
جول دةذمَيرَيـــت، راســـتةءخؤ

بةرةو واتة ثَيضةوانـــةوة بةئاراســـتةي
ناودةبرَيت. ة

َ
بةثاشطةزة-جول خؤرئاوا

دياردةية ئـــةم لَيكدانةوةي ئةركي
لَيهات، ئةكاديمـــي وةزيفةيةكـــي وةك 
لةئةكاديميا ئةفالتون كاتَيـــك بةتايبةت
ئةو لةســـةر جةختي بةناوبانطةكةيـــدا
هةسارةكاني ةي

َ
جول كة دةكرد هةقيقةتة

و تةواو بازنةيـــي ةيةكي
َ
جول ئاســـمان

كة ئةفالتونيية، بريكردنةوة ئةم ن.
َ
كةمال

كةسانَيك الي فيساطؤرســـيية، بةبنةضة
بوون شاطرد ئةفالتوندا لةئةكاديمياكةي
بيسةِّـَينن ثَيويســـتة بةديهيةك و بووة
بينراوةي هاتوضـــؤ ديـــاردةي ئةم  كة 

بريتييـــة لةئاســـماندا هةســـارةكان
يةكطرتنـــي ضةندةهـــا لةدةرةنجامـــي

نيزامي. و ِرَيك بازنةيي ةي
َ
جول

بةجدي و بةجورئةت ـــي
َ
هةول يةكةم

ئودؤكسةسةوة لةاليةن مةبةستة ئةم بؤ
نيزاميانةي لةئةنجامي يةكخســـتني بوو،
لةسةر و شياو وةها بةجؤرَيكي طؤيةكان
ماتماتيكييانة، جيؤمةتـــري بنةمايةكي
نيشاني بدات و بنَيت بنيات تواني مؤدَيلَيك
بازنةييةكان ة

َ
جول يةكخســـتني كة ضؤن

و ِراستةوخؤ ةي
َ
جول دياردةي دةتوانَيت

بةرهةم هةسارةكان ةي
َ
ثاشـــطةزة-جول

تيؤرة ئةم بهَينَيـــت. لةطةلَيـــك ِرووةوة
بةهاي و دةســـتي

َ
باال يةكةم بوو، طرنط

لةلَيكدانةوةي جيؤمةتري ميتؤدي بةرزي
خستةِروو، ئاسمانييةكاندا تةنة ةي

َ
جول

فةيلةســـوَّـ كة ئةوةبـــوو دووةميـــش،
بةكةمَيك ئةرســـتؤ يؤنانـــي طـــةو رةي

كرد. تةبةناي دةسكاري
ئودؤكسيانةي تَيطةيشتني لةِراستيدا
مؤدَيلة ئةســـرتؤنؤميةكةي و طـــةردوون
بوو نـــوَي وةرضةرخانَيكي ســـةرةتاي
سيستةمةكة يؤنانيدا، لةفةلةكناســـيي
و ســـاكارانة فكـــري كـــة ـــدةدات

َ
هةول

فيساطؤرسي لةفةلســـةفةي سةرةتايي
ضونكة بكات، بةرجةســـتة و ئةفالتوني
لةســـةر بليمةتة دوو لـــةم هـــةر يـــةك
و بؤ سروشـــت ئـــةو بناغةية لَيكدانةوة
بنياتَيكي و ثَيكهاتة كة دةكةن طةردوون
ئةفالتون الي لةخؤدةطـــرن. ماتماتيكي
كة بخرَيتة ئامـــِرازة باشـــرتين ماتماتيك
هاتوضؤي ةو

َ
جول لَيكدانـــةوةي بؤ طـــةِر

ئاسمان. هةسارةكاني
ث.ز  408 ي

َ
لةســـال ئودؤكســـةس

كـــة ِرةش، دةريـــاي لةلةكةنارةكانـــي
توركيـــاي هاوضةرخةوة، ناو دةكةوَيتة
ئةركةميـــدس ئةطـــةر لةدايكبـــووة،
بةطةورةترين ئودؤكســـةس ئةوا نةبَيت
يؤنانـــي ماتماتيكناســـي و ناودارتريـــن ة

َ
جول ــ ثاشطةزة دياردةى



45 سةردةم 179زانستى

ســـةراثا تةنانةت دةذمَيردرَيت، كـــؤن 
ئةكليدس شاكارةكةي ثَينجةمي كتَيبي
تةنيا تةرخانة بةئودؤكسةس، (بنةماكان)
جيؤمةتريةكةي ئةسرتؤنؤمية سيستةمة
بمَينَيتةوة، بةنةمري ناوي بؤئةوةي بةسة
Archy- ئاركيتةس

َ
لةطةل ودؤكسةس

ئ

لةناوضـــةي دا ث.ز(350-428)   tus
ئةريتماتيك و ميوزيـــك تيؤري تارَينتةم
لةسيســـيليش و جيؤمةتري و بنةماكاني
بيست لةتةمةني دةخوَينَيت. ثزيشـــكي
خوَيندني فةلسةفة ِروو يدا بؤ

َ
سَي سال َو

لةطةل ئاشـــنايةتي و دةكات لةئةسينا
شاطرد دةبَيتة و ثةيدادةكات ئةفالتوندا
طوَي و بةناوبانطةكةيـــدا لةئةكاديميـــا
دةطرَيت، ئةفالتـــون لةموحازةرةكاني
دةمَينَيتةوة، مانـــط دوو  تةنيـــا م 

َ
بةال

دةسكورت و هةذار شـــاطردَيكي ضونكة
نةبووة لةئةســـينا تواناي ماددي بووة،
هةر بطرَيـــت، بةكرَي بـــذي و ذوورَيـــك
بةثَي دَيت لةثرياويةسةوة ِرؤذانة بؤيةش

دةطةِرَيتةوة. و
بنةماكاني فَيربووني  بؤ  ثاشـــانيش
دةكات، ميسر ئةسرتؤنؤمي طةشـــت بؤ
دةرياي سةر لةناوضةي دةطةِرَيتةوة كة
و دةكاتةوة قوتابخانةيـــةك مةِرمـــةِرة
ِروودةكةنة خوَيندن بؤ شـــاطردان طةلَيك

 
َ

لةطةل 365 ث.ز ي
َ
لةســـال حوجرةكةي،

ئةســـينا بؤ دةطةِرَيتةوة  قوتابيةكانيدا 

هاوِرَييةتي ماوةيـــةك بؤ و ديســـانةوة
ئودؤكســـةس كاتَيك دةكات. ئةفالتون
لَيدةثَيضَيتةوة و بارطـــةي بـــؤ دواجـــار
ك

َ
خةل خـــؤي، زَيدي دةطةِرَيتـــةوة بـــؤ

دادةنَين، ثايةيةكي بةرزي بـــؤ و ِرَيـــز
دابني بؤ و طرنطـــي بةرز وةزيفةيةكـــي
و كنيدةس ياسادانةري دةبَيتة و دةكةن
ثَيدةبةخشن، متمانةيكي باشي كان

َ
خةل

لةسةر ذياني  دواِرؤذةكاني هةتا لَيرةش 
ئةســـرتؤنؤمي و الهـــوت بابةتةكانـــي
ســـَي ثةنجاو دةنووســـَيت، لةتةمةنـــي
دةكات. دوايي كؤضي لةكنيدؤس يدا

َ
سال

ئودؤكسةس ئةسرتؤنؤمي سيستةمي
بنياتَيكي سيستةمي فةلةكيية كة يةكةم
بليمةتانة وردي ماتماتيكي-جيؤمةتـــري
لةخؤدةطرَيـــت، بـــةرز و لةئاســـابةدةر
دةتوانَيت بةئاساني ئنسان كة بةجؤرَيك
كة ئةم بـــكات هةقيقةتـــة دةرك بـــةو
دةست

َ
باال ماتماتيكناسَيكي  فةلةكناسة 

ئودؤكسةس مؤدَيلةكةي بووة، دانسقة و
Con- هاوضةقييةكان طؤ بةسيســـتةمي

دةبرَيـــت،  نـــاو  centric Systemَ
توَيكل زياتر لةثياز دةضَيت كة ئةمـــةش
زةوييش و داثؤشراوة ديكة بةتوَيكلَيكي
ضةقي كةوتؤتة وةك كرؤك بةوةســـتاوي
طؤيانة طؤكانةوة، ئةم وشـــةي هةمـــوو
بوونَيكي زياتر بةكاردةهَينرَين كة لَيرةدا
فيزيكي، لةوةي وةك هةيـــة ييان

َ
خةيال

دةطاتة طؤكان ذمارةي بن، يان ِراســـتي
زةويدا بةدةوري كة طؤ حةوت و بيســـت
ئةم بـــةراوردي ئةطةر دةســـوِرَينةوة.
ضةقة-زةوييية مؤدَيلة

َ
لةطةل سيستةمة

ئةوا بكةين، لةوةبةردا طةردوونيةكانـــي
دةكرَيت، بةدي لَيرةدا طةو رة بازدانَيكي
لةسيستةمي بةر لةئودؤكسةسيدا ضونكة
بةطؤيةكي نوســـاوة هةر هةســـارةيةك
بينـــراوي ي)

َ
(كريســـتال شـــَيوة-ئاوي

و هةموو خـــؤي تايبةت بةهةســـارةكة
دةســـوِرَينةوة. زةويدا بةدةوري طؤكان
لَيكدانةوة هيض مؤدَيلةكـــة جطة لةوةي
ةي

َ
لةجول ناِرَيكـــي بؤ يان حيســـابَيكي

بةتايبـــةت نةكـــردووة، هةســـارةكاندا
و وَيســـتة

َ
هةل وةك ةتةكانـــي

َ
لةحال

ن
َ
جوال ديكة جارَيكي ةو

َ
ثاشـــطةزة-جول

خؤي. ِرَيكي يان ئاســـايي بةئاراســـتةي
هةســـارةيةك هـــةر بؤ ئودؤكســـةس،
طؤي ضةندان كـــو

َ
بةل طؤيةك نـــةك تةنيا

ئةمـــةش زياتر بةمةبةســـتي دانـــاوة،
ضةمكي بوو. دياردانة ئـــةم لَيكدانةوةي
سيستةمة ئةم وَيناكردني و تَيطةيشـــتن
ؤزة،

َ
ئال زةحمةت و َييت كارَيكي

َ
بل هةتـــا

لةخؤدةطرَيت، زياتـــر وردةكاري م
َ
بـــةال

كة طـــؤكان بةجؤرَيك كاردةكةن ضونكة
لةوةي وةك هةسارةكانن طري

َ
هةل زياتر

ئةستَيرة دةرةكييةكة طؤ بن. ِراســـتي
خؤي ِرةوتـــي لةســـةر جيطريةكانيـــان

٢٠٠٣دا ى
َ
لةسال مارس هةسارةى ةى

َ
جول ثاشطةزة دياردةى

كايةى دةضَيتةوة ئةستَيرةكانةوة بةنيسبةت ئةيلول مانطي ناوةِراستى بؤ طةالوَيذةوة لةناوةِراستى مانطى بةرضاو دَيتة وا مارس هةسارةى لةوَينةكةدا ديارة وةك
ةية.

َ
جول جواني ثاشطةزة نموونةيةكى ةوة. ئةمة

َ
جول ثاشطةزة
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طؤكاني دةســـوِرَينةوة. طرتـــووة و
َ
هةل

ديكةي هةســـارةكاني طـــري
َ
ديكـــة هةل

ديكةن. ثَينض هةسارةكةي و مانط خؤر،
بةضوار ثَيويســـتي هـــةر هةســـارةيةك
مانط و م خؤر

َ
هةيـــة، بةال ي

َ
خةيال طؤي

هةيـــة. بةمجؤرة طؤيان ســـَي هةر يةكة
حةوت و بيســـت دةكاتـــة  ذمارةيـــان
كاتَيـــك دةخولَيتةوة، طؤيةك طؤ. هـــةر
خوالنةوةكةي تةوةرةكاني جةمســـةري
ئةم جَيطرية، دواي خؤي طؤيةكي لةسةر
لةسةر و جودا بةِرةوتَيكي خؤي طؤيةش
كة جوداي ديكة دةخولَيتةوة تةوةرَيكي
خؤي ثَيش ناوةوةي لةوةي ئاراســـتةي

جوداية. تةواو
خؤر و مانط طؤكاني

فةلةكييةكاني سيســـتةمة لةهةموو
هةتا كؤنـــةوة لةيؤناني هـــةر ديكةدا،
ةي

َ
جول ناوةِراست، ضةرخةكاني دةطاتة

و مانط و لةخـــؤر هةر يةكَيك ِرؤذانـــةي
بةدةوري ديكـــة هةموو هةســـارةكاني 
ئةســـتَيرة طؤي وةزيفةيةكة زةويـــدا،
ئةمةش دةكةن، جَيبةجَيي جَيطريةكان
هةسارانة و ئةستَيرانة ئةم ِرؤذانة كاتَيك
لةسيســـتةمي دةبن. ئـــاوا و دَيـــن

َ
هةل

ئةم بؤ جودا ميكانيزمَيكي ئؤدؤكسةسدا
فةراهةم هةسارةيةك هةر بؤ و مةبةستة
لةسيستةمةكةي شـــةش طؤ واتة كراوة.
مةبةســـتي ئـــةم بـــؤ ئودؤكسةســـدا
هةســـارةكان خؤرانـــةي ســـوِرانةوةي

واتة ذمارةي زيادكراوة، بةدةوري زةويدا
خؤر لةمانط و يةك هةر ني

َ
جوال طؤكاني

طؤية. سَي ئاسماندا لةثانتايي
باس لةمانط دةكةين، بةمجؤرة، كة
طـــؤي و (لةنـــاوةوة)  يةكـــةم طـــؤي 
دةرةكييةكة) طـــؤ دةكاتة (كة ســـَييةم
هةروةك خؤرئاوا، بةرةو تةوة

َ
لةخؤرهةال

بيست لةماوةي جَيطريةكان، ئةســـتَيرة
بةدةوري و َين

َ
دةجول ســـةعاتدا و ضوار

تةوةرةكانـــي زةويـــدا دةســـوِرَيتةوة،
ســـَييةم) دةرةوة (واتة طؤي طؤي هةرة
باشـــوري و بةجةمســـةرةكاني باكـــور
كة دووةم، طؤي تَيدةثـــةِرن. طةردووندا
طؤكةي ناوةِراست، لةخؤرئاواوة دةكاتة
تةوةري بـــةدةوري و ت

َ
خؤرهةال بةرةو

ةي
َ
جول و دةســـوِرَيتةوة بورجةكانـــدا 

دروستدةكات، بةئاسماندا مانط مانطانةي
ناوةوة طؤكةي خؤردا، ةتي

َ
لةحال م

َ
بـــةال

َيكدةخاَينَيتبؤئةوةيسوِرانةوةكةي
َ
سال

بكات. تةواو زةويدا بةدةوري
ديكة هةسارةكاني طؤكاني

ةتـــي
َ
حال دوو لـــةم ئودؤكســـةس

ثاشـــطةزة- ثرســـةكاني خؤردا مانط و
و مةزنـــي ـــة لةبةرضـــاو ناطرَيـــت.

َ
جول

ئودؤكسةس جيؤمةترييانةي توانســـتي
ســـةر دَيتة كة بةدةردةكةوَيت كاتَيـــك
ةو

َ
جول

َ
لةطةل ةكردن

َ
مامةل و تاووتَيكردن

بؤ ديكة. هةسارةكةي ثَينض سوِرانةوةي
ضوار هةســـارةية ثَينج لةم هـــةر يةكَيك
ي

َ
خةيال طؤي ئةمانة نةضَيت (بريمان طؤ،

هـــةر دةخاتةطـــةِر. و جيؤمةتريـــني)،
خاســـيةتي هةمان دةرةوة دوو طؤكةي
طؤي هةية، خؤريـــان مانط و دوو طؤي
هـــةروةك ِرؤذانـــة، ـــةي 

َ
جول دةرةوة 

دووةميش، ئةســـتَيرةكان رَيكدةخات و
ناوةوة بـــةرةوة لـــةدةرةوة  بَيطومان
بةرةو لةخؤرئاواوة دةكةين، حيســـاب
زةمةنة ئـــةو و َيت

َ
دةجول ت

َ
خؤرهـــةال

َيك
َ
سال ضةند كة دةكات تةواو ثشتَينيية

ذيوثيتةر كاتَيك دةخاَينَيت. بؤنموونـــة

دووةم، طؤي ئةوا باسدةكةين، َبةنموونة
سال دوازدة سةفةرةكةي ةتةدا،

َ
حال لةم

طؤي
َ

لةطةل ســـَييةم طؤي دةخاَينَيـــت.
تةماس بةرامبةردا ي

َ
خال لةدوو دووةمدا

ي
َ
هَيل سةر دةكةوَيتة (يةكَيكيان دةطرن

ئةوي ديكةيان و دووةم) ئيستيواي طؤي
ضوارةم، طؤي تةوةري ســـةر دةكةوَيتة
ديوي دةكةوَيتة كـــة واتة ئـــةو طؤيةي
ةي

َ
جول ســـةيري ئةطةر هةرة نـــاوةوة.

و بكةين ديكة لةهةســـارةكاني هةر يةك
ئةم تيؤرةوة، ِرؤشـــنايي ذَير بياخةينة
هةرة طؤيةكةي دةبَيت: بةمجـــؤرة ئةوا
لةناوةوة، يةكـــةم طؤي واتة نـــاوةوة،
ةي

َ
جول دروســـتبوني دةبَيـــت بةهـــؤي

ِرةوتي لةســـةر هةســـارةكة ِرؤذانـــةي
دوو طؤيةكةي طؤيةكة. ثشتوَيني هَيلكةيي
بةهؤي دةبن دةخولَينةوة، كاتَيك ديكة،
هةشت شَيوة َيشةيةكي

َ
كل دروستبووني

ناويان يؤنانيةكان كة ئينطليزي هةشتي
كاتَيك م

َ
بةال ,hippopede هيثؤثَيد ناوة

ةكةي
َ
جول هةردووك

َ
لةطةل هيثؤثَيدة ئةم

وَينةي وةك َيشةي
َ
كل يةكدةطرن، ديكةدا

كة  بةرهةم، دَيتـــة بؤ 12 مـــان ذمارة
ئودؤكسةســـيية لَيكدانةوةي ئةمـــةش

ة.
َ
دياردةي ثاشطةزة-جول لةمةِر

لةسيستةمي طؤكان ذمارةي
بةمشَيوةيةية: ئودؤكسةسيدا

يةك،مانط:ســـَي، ئةســـتَيرةكان:
هةسارةكةي ديكة (بؤ خؤر: سَي، ثَينض
كؤي بيست، طؤ): ضوار هةسارةيةك هةر

حةوت. و بيست هةموو:
 

مانط يان خؤر تةمسيلى طؤيانة هةية.ئةم ضوارطؤي هةسارةيةك هةر ئودؤكسةس الي
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سيستةمةكةي و هات كاليثؤس كاتَيك
زيادكردني هـــؤي بووة دةســـتكاريكرد
ديكة طؤي بةحـــةوت طؤيةكان ذمارةي
بووة طؤكان تازةي ذمارةي و بةمجـــؤرة
لةخؤر هةر يةك بؤ ضوار، ضونكة و ســـي
يةك هةر بؤ و زيادكرد طؤي دوو و مانـــط
مارس، و ظينؤس مةريخ، لةهةسارةكاني
بةمجؤرةي زيادكرد واتة طؤكان طؤي يةك
كاتَيك .34=27+2+2+1+1+1 لَيهات
كرد، ئةرســـتؤ مؤدَيلةكـــةي تاووتـــوَي
تيؤرييةوة لةفؤرمـــي بـــوو مةبةســـتي
فيزيكي، واقيعي دياردةيةكي سةر بيخاتة
ئودؤكسةسي بةرايي لةمةبةستي ئةمةش
ئودؤكســـةس ضونكة دوورخســـتةوة،
وةك تةنيا سيســـتةمةكةي  لةبناوانـــدا
ســـةر جيؤمةتري-ماتماتيكي مؤدَيلَيكي
واقعي. مؤدَيلَيكي نةك ثَيشكةشكرد كاغةز
كردة ثةنجا طؤكانـــي ذمارةي ئةرســـتؤ
طؤ بؤئةوةي بةواقعي حيســـاب و ضوار
بكات. هةســـارةكة ـــةي حةوت

َ
بؤ جول

لةاليةن ئةرستؤوة طؤ بيست زيادكردني
ضونكة هةية، سةرنجِراكَيشي سيمايةكي
نةبوو مةبةستيان كاليثؤس و َئودؤكسةس
لةطةل كة وا بوونيات بنَين مؤدَيلَيكي كة
دياردةيةكي بطونجَيت و ببَيتة طةردووندا
مةبةســـتيان نةبوو هَيندة يان واقعـــي،
ِراســـتةقينة كاركردني كـــة ميكانيزمي
ئةمان، كو

َ
بزانـــن، بةل طةردوون و فعلي

بوو مةبةستيان ئودؤكسةس، بةتايبةتي
بنيات ثوخت جيؤمةتري سيســـتةمَيكي
ثرسةكة يدا

َ
هةول و هات ئةرســـتؤ بنَين.

هةقيقةتَيكي بكاتة مؤدَيلةكة و بكات حةل
كة م طرفتةكة لةوةدا بوو

َ
بـــةال فيزيكي،

بةشَيوةيةكي دةكةن ثَيويست وا طؤكان
و ببةســـرتَينةوة ثَيكـــةوة ميكانيكـــي
هةر سةربةخؤي ةي

َ
جول ئةمةشدا

َ
لةطةل

سةربةخؤ يةكةيةكي وةك هةســـارةيةك
هةسارةيةكي ســـةر نةضَيتة و كاربكات
بوو بريتي حةلكردنةكة ئةرستؤ الي ديكة،

بيست كردني ناوكَيش  يان لةزيادكردني 
دروســـتكردني بةمةبةســـتي طؤي ديكة
ثَيويســـت تةباييةك، ئةمةش وا جـــؤرة
طؤيانة ئةم كة بَيت بةشَيوةيةك دةكات
ديكة طؤكاني ثَيضةوانةي بةئاراســـتةي
ةي

َ
جول كاريطـــةري بةمجؤرة َيـــن،

َ
بجول

هةسارةكةي دراوسَيي هةســـارةيةك هي
ضاكســـازييةكةي دةســـِرَيتةوة.  خؤي 
حةلكردني و ساكاركردن لةبري ئةرستؤ،
كرد. ؤز

َ
ئال تـــري هَيندةي مةســـةلةكة،

كاتَيك ديكـــة ئةوةبوو كـــة طرفتَيكـــي
ندني طؤ

َ
لةجوال هةيـــة ي

َ
ِرؤل طؤيةك هةر

ئةوا خؤي، دةرةوةي دواي طةورةكـــةي
هةية تايبةتـــي بةهَيزَيكـــي ثَيويســـتي
لةسةر خؤي تةوةري لةســـةر بؤئةوةي
بؤ بَيت. بـــةردةوام خؤي ســـوِرانةوةي
بةزياتر ثَيويســـتي ئـــةم مةبةســـتةش
بؤئةوةي هةيـــة هَيز ثَينـــج و لةثةنجـــا
ئةمةش بَيـــت. سيســـتةمةكة بةردةوام
ؤز

َ
ئال نةشـــياو كارَيكـــي َييت

َ
بل هةتـــا 

هةرضةندة دةبينـــني هةربؤيةش بـــوو.
درَيذ تةمةني ئةرستؤيي كؤسمؤلؤجياي
ضووة ئةســـرتؤنؤمييةكةي م

َ
بوو، بـــةال

مةبةســـتي فةرامؤشـــييةوة. خانـــةي 
بوون بريتي ئةم سيســـتةمانةش تةنيـــا
ملكةضكردني بدان و

َ
بـــؤ لةقال دان

َ
لةهةول

ضةمكي لةبـــةردةم تيؤرييةكان هةموو
تةنةكان َيت هةموو

َ
ئةفالتونيدا كـــة دةل

ةيةكي
َ
جول ثَيويستة فراواندا لةئاسماني

الي هةبَيت. زةويدا بـــةدةوري بازنةييان

دياردةيةكي ةية
َ
جول جؤرة ئةم ئةرستؤ

هةرطيز و ئةبةدييـــة و ئيالهي ثـــريؤزي
نني، زةوي ســـةر تةنةكاني ةي

َ
جول وةك

ئاســـمانني، مةملةكةتي ةي
َ
جول ئةمانة

كؤتايي نايةن و بةردةوامـــن هةميشـــة
زةوي ـــةي

َ
جول نابن. ثيـــس و هةرطيز

هةميشـــة تةنةكان كة ةيةكة
َ
جول جؤرة

سروشـــتي ثَيطةي بـــةرةو ئاِراســـتةي
خوار، بـــةرةو واتة َين،

َ
دةجول خؤيـــان

زةوية، ضةقي ئةرســـتؤ كة ئةمةش، الي
ئاطردا، بةرةو و هةوا ةتةكاني

َ
م لةحال

َ
بةال

دةضن، ئاسمان، بةرةو واتة ســـةرةوة،
ثَيطةي هؤ ئةمانيش مةيلي بةهةمان كة
زةوي الي ئةرستؤ هةية، خؤيان سروشتي
هةية، طؤييان فؤرمَيكي بؤية طةردوون و
زةويييةكان تةنة هةموو ةي

َ
جول ضونكة

خوار بـــةرةو ئاِراســـتةكانةوة لةهةموو
باسمان واتة، وةك لةسةرةوة َين،

َ
دةجول

بؤ ئةمةش زةوي، ضةقـــي دةكاتة كرد،
َيك

َ
تؤثةل دروستبووني دةبَيتةهؤي خؤي

زةوية. ســـةرباري مـــاددةي طؤيـــي كة
طؤيي و خِري بة سةبارةت هةر ئةمةش،
دةهَينَيتةوة طةية

َ
بةل ئةو ئةرستؤ زةوي،

ديارة دةطريَيت، بةجواني مانط كاتَيك كة
بةســـةر زةوي خؤي دةدات كة تارمايي

هةية(13). بازنةيي شَيوةيةكي مانطدا،
وةك بازنةيية ضةمكـــي ئةم ثرســـي
و كؤثةرنيكؤس تةنانـــةت كـــؤت وابوو،
كةســـَيك تةنيا بون، طريؤدةي طاليلؤش
قوتار فيكرة لةم بةشـــةريةت كة تواني

دةكةن ناوةِراست دروستي لةطؤكانى دوو كة هةشت َيشةى
َ
يان كل هيثؤدَيد
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ئةويش بـــوو، كَيثلةر بليمةتي بـــكات،
ســـةِّـاندي تةنة ئاســـمانيةكان كاتَيك
خؤردا بـــةدةوري هَيلكةيي بةفؤرمَيكي

بازنةيي. دةسوِرَينةوة نةك
ئودؤكسةسي سيستةمي هةرضةندة
وةك ثرســـةكاني بوونـــي حيســـاب بؤ
ةي

َ
ثاشـــطةزة-جول و وَيســـتة

َ
هـــــــةل

هيض حيسابَيك م
َ
بةال دةكات، هةسارةكان

ِرؤشنايي و طؤِراني قةبارة مةسةلةي بؤ
ئةم هةسارانة كاتَيك ناكات هةسارةكان 
يان دوور ةياندا لـــةزةوي

َ
جول لةِرةوتـــي

ئةمةش هـــؤكاري نزيـــك دةكةونـــةوة،
طؤيانة ئةم كـــة بؤئةوةي دةطةِرَيتـــةوة
تةنة طرتووة،

َ
هةل ئاسمانييةكانيان تةنة

لةزةويةوة دوورييةكانيان ئاسمانييةكان
و لةدرةوشـــانةوة طؤِران واتة نةطؤِرن،
و ِروونادات. بةدي ناكرَيـــت قةبارةياندا
بةر و ِرؤذطـــارةدا ئـــةم دياردةية لـــةو
بةئاشكرايي زؤر ئةرستؤ و لةئودؤكسةس
زانرابوون، يؤنانـــي الي فةلةكناســـاني
بةتايبةت لةمةِر مانطو هةردوك هةسارةي
تةواو لةاليةن كةضي و مارسةوة. ظينؤس
ئةرستؤشةوة فةرامؤس ئودؤكســـةس و

كراون(14).
ئةرستؤ كؤسمؤلؤذياي

ذمارةي ئودؤكســـيدا، لةسيستةمي
كاليثؤس لةالي و شةش و بيست طؤكان
و سَي و ســـي بؤ ئةم ذمارةية زياديكرد
ثةنجا بوة ئةرستؤ لةدوا دةستكاريدا الي
ثَيويستة لَيرةدا ئةوةي م

َ
بةال و شـــةش.

ضاكردنانة ئـــةم كة ئةوةية بطوترَيـــت
دروســـتكردني بةهؤي نةبوون هةرطيـــز
ئودؤكســـةس جَيطري. و ثتةو َيكي

َ
مؤدل

جيؤمةتري سيستةمةكةي بو مةبةستي
َيكي ماتماتيكي

َ
شكل وةك واتة تةنيا بَيت،

بةطشتي بكرَيت، ثَي طةردووني ســـةيري
كالسيكييانةي و ي

َ
ئةسل ســـيفةتي ئةمة

مؤدَيل كاتَيك ضونكة ماتماتيكناســـانة،
فيزيكي هيض باكيان بةبووني دادةِرَيذن،
كاليثؤس نييـــة. مؤدَيلةكة يان واقعـــي
فراوان جيؤمةتريية سيستةمة ئةم ويستي
تيؤريية بةهيوا بوو م ئةرستؤ،

َ
بةال بكات،

دياردةيةكي بكاتة ثوختةكة جيؤمةتريية
ديكة و فيزيكـــي، بةواتايةكي واقيعـــي
سةر بيخاتة ماتماتيكةوة لةضوارضَيوةي

ِراستةقينة. فؤرمَيكي
ز  ث.  ي   384 ي

َ
لةســـال ئةرســـتؤ

ةيةكي
َ
لةبنةمال مةكدؤنيا، لةســـتاطريا،

حةكيمي بابي لةدايكبـــووة، نةجيبزادة
تايبةتيباثريةيئةسكةندةريمةكدؤنيو
مةكدؤني ئةسكةندةري ئوستادي خؤشي
مةزنةكاني هةرة ة

َ
لةئةقل بةيةكَيك بووة.

لةهةموو دادةنرَيت، بةشةرييةت مَيذووي
خســـتؤتةطةِر، خامةكـــةي بوارَيكـــدا
ئةو ِرشتانة ئاسانرتة بؤ ئنسان بةجؤرَيك
ئةو وةك كاري تَيدا نةكردووة كة بذمَيرَيت
بؤ بيســـت تَيدا كردووة. بوارانةي كاري
قوتابي ئةفالتوندا لةئةكاديمياكةي

َ
سال

ئةكاديمي بِرياردةدات دوايي م
َ
بةال بووة،

بكاتةوة. لةئةسينا خؤي تايبةتي

ماددة َيك
َ
لةكؤمةل ئةرستؤ طةردووني

زةوي ســـةر ماددةكاني ثَيكهاتـــووة،
برتني لةضوار توخم: ســـةرةكي بةثلةي
و ئاو. ، هةوا، ئاطـــر

َ
خـــؤل زةوي، يـــان

بةرهةمهَيناني بؤ طرتووة يةكيان ئةمانة
نازيندوو، لةبابةتي ديكة ضةشني جؤرةها
لةتةنطةلَيك زينـــدوو مـــاددةي م 

َ
بـــةال

بةهؤي و ـــؤزن
َ
ئال زؤر دروســـتبوون كة

بةرزترةوة زؤر بنضينةيـــي ماددةيةكي
بةطيان ماددةية ئـــةم طرتووة، يةكيان
جياواز ثلةي سَي ئةستؤ ناودةبرَيت. الي
بةِرووةكي، يةكةم هةية، طيانة جؤرة لةم
سَييةم و (

َ
(ئاذةل بةهةســـتكردن دووةم

دةناسرَيت. (مرؤظ)
َ

بةئاقل
زةوي لةطـــؤي ئةرســـتؤ كاتَيـــك 
دةكات لةثَيكهاتةكاني و بـــاس دةدوَيت
وةســـفي دةكات كـــة لةضوار بةمجؤرة
ئةم دروســـتبووة، توخمـــي ســـةرةكي
و دةمرن، ئةمانة دةبـــن لةدايك ماددانة
ثيسبوون و طؤِران ِرووبةِرووي هةميشـــة
لةئاو، بريتني ماددانـــة ئةم دةبنـــةوة،
و ئاطر هـــةوا. و  (زةوي)

َ
ئاطـــر، خـــؤل

هةميشـــة ةن
َ
ســـوكةل هـــةوا، ضونكـــة

تةنانةت َيـــن،
َ
دةجول ســـةرةوة بةرةو 

مانط، كةنار ســـنورةكاني دةطاتة ئاطر
ضونكة قورســـن، ئاوة،  و

َ
خؤل هةرضي

ثَيويســـتة لَيرةدا َين.
َ
دةجول خوار بةرةو

نة
َ
جوال ئةم هةردووك كة بطوترَيت ئةوة

لةذَير و  هةية يان
َ
ِراســـتةهَيل ةتي

َ
خةســـل

كة بووني هَيزَيكدا ِروودةدةن، كاريطةري
ئةرستؤش، الي طةردوونة، ضةقي ئةويش
قورس، تةنَيكي ئةطةر، زةوية. بَيطومان
بدةين،

َ
هةل بةرةو ئاسمان بةردَيك، وةك

ةيةكي
َ
بةجول ئةرستؤ الي ةكة،

َ
جول ئةوا

دةكرَيـــت،  نـــاوزةد  violent تونـــد
ةي

َ
بةجول دذ بةردةكـــة  ةي 

َ
جول ضونكة

بةئاِراستةي دذ واتة خؤيةتي، سروشتي
توندةكة هَيزة كاريطةري كاتَيك زةوية،
ئاِراســـتةي بةردةكـــة  دةِرةوَيتـــةوة، ناوِراست ةى دوو طؤي

َ
جول بوونى يان يةكطرتني

َ
تَيكةل

دةهَينَيت بةرهةم َيشةية
َ
كل ئةم ديكة طؤكةى دوو ةى

َ
جول لةطةأل
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واتة دةطؤِرَيت، خـــوار ةكةي بةرةو
َ
جول

سروشـــتي ثَيطةي ئةمةش زةوي، كـــة
خؤيةتي. بةردةكة

خةبةرةكـــة لةئاســـمانَيك، م 
َ
بـــةال

تةواو و مةســـةلةكة بةجؤرَيكى ديكةية
الي ئةرستؤ ئاسمان، ســـنوري جوداية،
ئةمةش ثَيدةكات، دةســـت لةمانطةوة 
فيزيكيي طؤ و ئةستَيرةكان هةسارةكان،
ئـــةوي يـــةك كـــة ييةكان،

َ
و كريســـتال

طري
َ
و هةل طرتووة لةبـــاوةش ديكةيانى

ئاماذةمان لةوةبةر هةسارةكانن(هةروةك
دةســـوِرَينةوة، زةويدا بةدةوري ثَيدا)
هةســـارةكان ـــةي

َ
جول ئةرســـتؤ الي 

يان سةرةوة بةرةو ي
َ
ِراســـتةهَيل فؤرمي

ئةم ةي
َ
جول كو

َ
بةل لةخؤناطرن، خوارةوة

جؤرة ئةم بازنةيية، ئاســـمانييانة تةنة
تةنة ئةم بةثَيكهاتةي تايبةتـــة ةية

َ
جول

ماددةية ئةم الي ئةرســـتؤ ئاسمانيانة،
ســـةر توخمةكةي لةضوار هيض يةكَيـــك
ثَيكدَيت لةماددةيةك كو

َ
بةل نيية، زةوي

بةتةنـــي ثَينجةم و جوداية كـــة تـــةواو
خاسيةتي طةلَيك و ناودةبرَيت (ئيســـةر)
ةي

َ
جول كة لةبةرئـــةوةي هةية. نايابـــي

بةم تايبةتة سروشتي ةيةكي
َ
جول بازنةيي

ناودةبرَيت، ثَينجةم بةتوخمي ماددةيةي
نـــة ئاِراســـتةي و هةية نـــة ســـنوري
ماددةية ئـــةم بؤية دذ، ثَيضةوانةيـــي و
ثيس نة نةطؤِرة، و ئةبةدي دياردةيةكي
هةر بؤيةش لةناودةضَيت. نـــة و دةبَيت
لةزيندوويي فؤرمَيك تةنة ئةم ثَيويســـتة
و ق

َ
خال ،

َ
كةمال و هؤشـــيار هةتاهةتايي،

بةمجؤرة، لةخؤدةطرَيت. و تَيداية نةمري
ئةستَيرة سنورةكاني ديو لةو ئةرستؤ الي
كة هةية خالقَيك عةرشي جَيطريةكانةوة
هةسارانةية. ئةم ةي

َ
جول بزوَينةري تاكة

مةزنة. سةرةنجام خالقة خوداوةندي ئةم
هؤي دوا لـــةدواي طةِران الي ئةرســـتؤ
ئاسمانييةكان تةنيا تةنة ةي

َ
و جول بوون

بةس. و خوداوةندة

كؤسمؤلؤذياي كة وايكرد ئةمةش هةر
داينةميكي جؤرة دوو ملكةضي ئةرستؤ
زةوي، فيزيكي يةكَيكيان ببَيـــت، ة

َ
جول

لةذَير ـــة
َ
جول حوكمي ئـــةو ياســـايانةي

ديكةيان و ئةوي زةويدا دةكةن دةظةري
ئاسمان، واتة سةرو بريتي بَيت لةفيزيكي
لةســـةر تةنيا ة

َ
خال ئةم مانط. دةظةري

دةستي طاليلؤ كؤتايي هات.
هةر ئةرســـتؤ كة ديكـــة ثرســـَيكي
ِراظـــةي طةردوونناســـيدا لةميانـــةي
ناكؤتاية، طةردوونـــي دةكات ضةمكـــي
ضةقي طـــةردوون ضونكة الي ئةرســـتؤ،
هةموو تةنة ضةقةكـــةش زةوية و هةية،
دةسوِرَينةوة، بةدةورييدا ئاسمانييةكان
طـــةردوون كة ئةوةية طـــةي

َ
ئةمـــة بةل

بؤيةش نييـــة. هةر ناكؤتا دياردةيةكي
الي  infinite ناكؤتـــا ثرســـي دةبينني
وابوو، حةرام دةظةرَيكي وةك ئةرســـتؤ
طةردوونَيكيسنوردارة، ضونكةطةردوون،
لةخؤيدا ئةمـــةش بةِراســـتي كؤتادارة.
مةســـيحي تيؤلؤذياي ثريؤزييةكي وةك
ئةم ثرينســـثة و دذايةتي ســـةيركراوة

لَيدةكةوَيتةوة. قورسي سزاي  طةورةية
زانا و فةيلةســـوفانةي يةكَيك لـــةو
ضةمكي شـــازدةدا لـــةدذي لةســـةدةي
ئةرستؤيي كؤتاي و سنوردار طةردووني
برونؤ بوو، برونـــؤ طياردانؤ هاتة قســـة
دياردةيةكي طةردوون نةك هةر كة طوتي
طةردوون زةوي ضةقي نةك هةر ناكؤتاية،
هةر ضةقي خؤي طةردوون كـــو

َ
بةل نيية،

خؤيان ئةستَيرةكان بؤ نيية، الي برونؤ
هةسارةي خؤيانهةبَيت بن و دةشَيتخؤر
هةروةها دةســـوِرَينةوة. كة بةدةورياندا
تَيدا كيان

َ
خةل ئةستَيرانة ئةم نيية دوور

خؤيان مةسيحي ئاييني و مةســـيح بذي،
لةوةي برونـــؤ بِري ةي

َ
هَيل ئةو هةبَيـــت.

مةترسيدارتر زؤر سوورتر و كؤثةرنيكؤس
بوو، خةتـــةر زؤر َيســـةش

َ
كل بوو، الي

هاوبةشة ثةيداكردني ضةمكة ئةم ضونكة

بؤيةش َيســـة، هـــةر
َ
كل و بو خوداوةند

بوو فةيلةســـوفَيك برونؤ بوو. كفر تةواو
بةئةروثادا دةطةِرا بؤئةوةي موحازةرات
ثةيامي و بكات لةزانكؤكاندا ثَيشـــكةش
سيســـتةمةكةي و كؤثةرنيكؤســـي
هةرضةندة وبكاتةوة.

َ
بال لةناوةندةكاندا

ئاوَيتة  فةلسةكةيدا
َ

لةطةل ميسري ئاييني
نوســـيووة، كتَيبي طةلَيك برونؤ كردبوو.
طةردوون ناكؤتـــا، كتَيبي:  لةنَيويانـــدا 
فرة لةبووني جةخـــت كة و دنياكانـــي،
دةكات. طـــةردوون ناكؤتاي طةردووني،
باف

َ
خةيال شـــاعريَيكي برونؤ طارديانـــؤ

كاريطةر لةئاســـابةدةر و طوتاربَيذَيكـــي
ت

َ
بةوال ت

َ
وال

َ
سال بيســـت بؤ تواني بوو،

بَيت،
َ
هةل ـــي

َ
ئيتال َيســـةي

َ
لةدةســـت كل

ةكةبازي
َ
تةل  و

َ
بةفَيل ســـةرةنجام  م

َ
بةال

 1600 ي
َ
و لةســـال ئيتاليا هَينايانةوة بؤ

زؤر ئةشـــكةنجةيةكي و ئـــازار دا دواي
سوتانديان.

طةورةتريـــن ئةرســـتؤ بَيطومـــان
ِرَينيسانس هةتا ضةرخي كة فةيلةسوفة
لةســـةر هةبووة ـــي

َ
ِرؤل كاريطةرتريـــن

لةخؤِرا نةبوو تةنانةت زانســـت. ِرةوتي
ثياوانـــي ئاييني ســـيازدةدا لةضةرخي
تيؤلؤذياي لةدووتوَيي بةجؤرَيك مةسيحي
ضونكة كرد، بةرجةســـتةيان مةسيحيدا
بؤ دةكات فةراهةم لَيكدانةوة باشـــرتين
تاكة هَيزي و بووني هـــؤكاري طةردووني
لةدووي كـــة خوداوةنـــدة و بزوَينـــةر،
بووني ديكة تَيكي

َ
دةسةال هيض يةزدانةوة

ئايني بةرطي وةها هةر بةِراســـتي نيية.
تةحةداكردني كة كرد بةبةردا مةسيحيان
ئةرســـتؤيي هةروا زانستي و ئةرســـتؤ
ضونكة ئةمةش، نةبَيت،  ئاسان  كارَيكي
مةسيحي ئاييني  تةحةداكردني لةخؤيدا 

بوو.
لةوةبةر باسمانكرد، لةبرونؤ كة جطة
لةدذ بةتوندي كـــة زؤر زانا طةورةتريـــن
ئةرستؤيي ئةسرتؤنؤمي و كؤســـمؤلؤذيا
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بةهؤي تةنانةت بوو، جةنطابَيت طاليلـــؤ
تةبةنناكردني سيستةمي كؤثةرنيكؤسي
سروشتي فةلســـةفةي ِرةتكردنةوةي و 

لةاليةن  دا 1633 ي
َ
لةسال ئةرســـتؤييةوة

و درا حوكم كفـــر بةتاواني ظاتيكانـــةوة
دةست  لةخانةي 1642 دا ي

َ
لةســـال هةتا

و لَيكنا ضـــاوي بةيةكجاري بةســـةريدا
 1997 ي

َ
لةســـال كرد. لةدنيا ئاوايـــي

َ
مال

ِروخَينةرةي ـــة
َ
هةل بةو دانينا ظاتيـــكان

بةزانست، دةرهةق لةوةبةر
َ

سال سَيسةد
كراوة، طاليلؤ بةشةخسي و ئازاد فكري
ثَيشـــِرةوي طاليلـــؤ م بةهةقـــةت

َ
بـــةال

كـــــؤســـمؤلؤذياي وةشـــاندنةوةي
َ
هةل

ةواني
َ
طرنطرت ثال لةهةمووش ئةرستؤيية،

بةشةريية. فكري ئازاديي
كـــة (310-380)ث.ز، هَيراكليـــدس
طةلَيك ئةرســـتؤية، هاوضةرخي نزيكـــة
م

َ
بةال نووســـيوة، بةنرخي ثةِرتووكـــي 

كاتَيك دةطَيرنةوة، وةك نةماون، هيضي
دةكةوَيت، دةلفييةكان بةنوَينةري ضاوي

كة دةكات قايلي يدا،
َ
لةطةل طفتوطؤ دواي

بكات بانطةشة كدا
َ
خةل لةناو بةِرةســـمي

ئةو داوة ثةيمانيان كة خوداوةنـــدةكان
نامَينَيت. تةنيـــوة، تي

َ
وال كة تاعونـــةي

لةسةر و دةكرَيت بانط وةك ثاداشـــَيك
توونيةك

َ
ئال تاجة دةكرَيت و ت

َ
خةال شانؤ

لةم ساتةدا بةالدا لةســـةري دةكةن، ئا
هةنطاوي هرياكليدس دةمرَيت(15). و دَيت
و طرت

َ
هةل فيلؤالوسي لةوةي طةورةتري

ثَيكدَيت كة وَيناكرد واي سيســـتةمَيكي
سيســـتةمي هةردووك لةئاوَيتةكردنـــي
ضةقة-زةويي. سيستةمي و ضةقة-خؤري
Hy- هايربيد بةتيؤري سيســـتةمة ئةم

لـــةم سيســـتةمةدا  brid  ناودةبرَيـــت.
(ئةو نزمةكان يان ناوةوة هةســـارةكاني
و زةوي نَيـــوان دةكةونة  هةســـارانةي
ظينؤس، و مَيركـــؤري واتة خـــؤرةوة)،
ئةمةش دةســـوِرَينةوة، خؤردا بةدةوري
بةرضاوي لةِرؤشني طؤِران بةهؤي دةبَيت
خؤريش هرياكليدس الي هةسارانة. ئةم

دةرةوةي زةوي هةســـارةكاني خؤي و
(ئةو هةسارانةي هةسارة بةرزةكان يان
وةك زةوي)، دةرةوةي كـــة دةكةونـــة
و ذيوثيتـــةر و مـــارس هةســـارةكاني
دةسوِرَينةوة، زةويا بةدةوري ساتورةن
بوو ئةوة هةمووي طرنطرت م لةمانـــة

َ
بةال

تةوةري بـــةدةوري زةوي َيـــت 
َ
دةل كة 

ســـةرةنجاميش و دةخولَيتةوة خؤيـــدا
خؤر. و شـــةو لةدايكبووني دةبَيتةهؤي
داوة كة بةوة جطة لةمانةش ئامـــاذةي
هةر و ناكؤتاية طةردوون دياردةيةكـــي
لةزةوي طَيتييةكة خؤي بؤ ئةستَيرةيةك
هةرضةندة ثَيكدَيت. ديكـــة و تةنةكاني
م

َ
بةال سةرنجِراكَيشـــة، طةلَيك تيؤرةكةي

ئةمةش، كةمبوو، هةواداري ِرؤذطارةدا لةو
كاريطةري بةهـــؤي ـــكان

َ
ضونكـــة خةل

ئةرســـتؤوة، و ئةفالتـــون بةرفراوانـــي
ئودؤكسةســـيان مةيلي سيســـتةمةكةي
هرياكليدســـي، هةبوو(16). سيســـتةمي
شازدةهةمدا لةســـةدةي ديكة جارَيكي
بةهرةدارتريـــن، دةســـتي لةســـةر 
و وردةكارترين فةلةكناســـي بةتواناترين
1546-) ِرؤذطارة، تايكؤ براهـــةدا ئـــةو
لةِراستيدا ذيايةوة. و ثَيشكةشكرا (1601
بةناوبانطةكةيدا لةكتَيبـــة كؤثةرنيكؤس
ئاسمانييةكاندا ســـوِرانةوةي طؤ (لةمةِر
بةشـــاني ئةريستاركةس 1543) شـــان

دةبات. ناوي
ئةسكةندةرية بةرةو

بةيةكَيك مةكدؤنـــي ئةســـكةندةري
مَيذووي ديارةكاني لةكارةكتةرة هـــةرة

332 دا  ي
َ
لةســـال دادةنرَيت، مرؤظايةتي

داطري جيهاني طـــةورةي اليةكي كاتَيـــك
ئةسكةندةريية شـــاري بِرياريدا كردبوو،
يؤنـــان ثايتةختـــي و بنَيـــت بنيـــات 
لةئةسيناوةبطوَيزَيتةوةبؤئةسكةندةرية.
بِرياريـــدا مةكدؤنـــي ئةســـكةندةري
بؤ قةشـــةنطرتين ثايتةخت و طةورةترين
دروستبكات. لةجيهاندا ئةمثراتؤرةكةي ئةستَيرةكان دةكةوَيتة ئةوديو دةكات و دياري تةنيا تاكء عةرش بزوَينةرى كة تَييدا ئةرستؤيى طةردوو
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َ
لةطةل مةبةســـتة ئةم بؤ هةر بؤيـــةش
جيوطرافناس، تةالرســـاز، دةيان خؤيدا
ئةســـكةندةرية. برد بؤ زاناي و ِروثَيـــو
نايابيان نةخشـــةيةكي ئةم ثســـثؤِرانة
ثَيش ئةســـكةندةر كَيشا، بؤ شـــارةكة
ببينَيت، بةضاواني خةونةكـــةي ئةوةي

 323 ي
َ
لةســـال و نةدا دةرفةتي مـــةرط

بةنةخؤشـــي َيـــن
َ
دةل وةك دا ز  ي ث. 

دةمرَيت.  يدا
َ
31 ســـال لةتةمةني لةرزوتا

ذةنةرالةكاندا لةنَيـــوان ئةمثراتؤرةكةي
دةضَيتة ئةســـكةندةرية و بةشدةكرَيت
تي ثةتليمؤس،

َ
دةســـةال ذَيـــر ســـايةي

وةك و لةشـــكرةكةي ذةنةرالَيكـــي
ئةرستؤدا دةستي لةسةر ئةسكةندةريش
ثةتليمؤسي واتة خؤشي خوَيندوويةتي،
لةثرســـةكاني فكر حةز تـــازة شـــا زؤر
دةكات. زانست و هونةر و و فةلســـةفة
بةناوبانطي طوتاربَيذَيكي لةو ِرؤذطـــارةدا
لةئةسينا لةترســـي ذياني خؤي يؤناني
و ئةســـكةندةريية ِروودةكاتة و دَيت

َ
هةل

ئةم دةبَيت. نشتةجَي ثةناهةندةيةك وةك
فااليرةس دَيمةترييةس ناوي كةسايةتيية
دةبَيـــت،  Demetrius Phalaerus
قايليدةكات و ثةتليمـــؤس الي دةضيتة
هةية دةستنووس و كة هةرضي نووســـرا
لةكتَيبخانة و كؤبكرَينـــةوة لةجيهانـــدا
بثارَيزرَيت. فراوانـــدا َو مؤزةخانةيةكـــي
بةدل زؤر فكرةكةي ثةتليمؤس بةمجؤرة
لةو كة سرتاتؤ، مةبةستة ئةم بؤ دةبَيت و
ئةرستؤ ئةكاديمياكةي سةرؤكي دواييةدا
و بانطدةكات بوو، كوِرةكةي ئوستادي و
كتَيبخانةي و مؤزةخانة بنياتناني ئةركي
داواي ثَيدةســـثَيرَيت، ئةسكةندةرييةي
هاوشـــَيوةي مؤزةخانةكـــة لَيـــدةكات
ئةرســـتؤ ليســـييةمي ئةكاديمياكـــةي
طةورةتر بـــةدةر لةئاســـا م

َ
بَيـــت، بةال

ثةيمانطايـــة، ئـــةم بَيـــت. و فراوانـــرت
وةســـفي لةمَيذووناســـان هةندَيك وةك 
وةك نموونةيية مؤدَيلي يةكـــةم دةكةن،

ســـةردةمة ئةم هاوضةرخةكاني زانكـــؤ
توَيذةري و ســـةدان ئوســـتاد بووبَيت.
ئةســـرتؤنؤمي، ماتماتيكي، لةبوارةكاني
لةخؤ ثزيشـــكي و جيؤطراَّـ ِرووةكزاني،
بؤ بذَيوي و موضـــة ةت

َ
دةول طرتبوو كة

ئةم لةوةي كة جطة فةراهةم دةكـــردن.
يةكةمجار بؤ خوَيندن بـــةرزةي ناوةندة
ناوةندَيكـــي مرؤظايةتيـــدا لةمَيـــذووي
كؤســـمؤثؤليتاني و نةتةوةيـــي فـــرة 
عةرةب، فـــارس، وةك كاني

َ
خةل بووة،

هانـــدةدران بـــؤ جولةكـــة و يؤنانـــي
شـــاري ِرووبكةنة خوَيندن و توَيذينةوة
هةموو مؤزةخانةكـــة ئةســـكةندةريية.
بؤ توَيذينةوةي ثَيداويستييةكي و ئامَير
بؤ ن،

َ
دابينكرابوو، لةمانة باخضةي ئاذةال

ثزيشكي، و توَيكاري خوَيندن مةبةستي
ِرووةك جؤرةكاني و

َ
ثِر لةطـــول باخَيـــك

ِرووةكي، يـــــنةوةي
َ
لَيكؤل بةمةبةستي

لةئاســـمان ِرامان بؤ فةزايي بنكةيةكـــي
هةسارةكان ثَيطةي ةي

َ
جول وتؤماركردني

زانســـتي يةكةمجار بؤ و هةر لَيـــرةش
ئةركةميدس لةســـةر دةســـتي ميكانيك

ئاراوة. هاتة
ئةو ثَيويســـتة لةوةي جطة 
ئةم كـــة بطوترَيـــت هةقيقةتـــة
ســـيماي ئةكاديميية ناوةنـــدة
ئةسرتؤنؤمي و ماتماتيك زانست،
ثوختـــي تيـــؤري ي

َ
لةشـــكل

طؤِري و طواستةوة ئةفالتونييةوة
الي فؤِرمي ثراكتيكي، ضونكة بؤ
ئةفالتون ئنسان تةنيا ئةوةندةي
دابنيشـــَيت بةســـة لةذوورَيـــك
طةِر بخاتـــة ـــي

َ
ئةقل و زةيـــن و

بؤئةوةي لةِرووداوةكاني ئاسمان
تَيبطـــات، بةتايبةت  و ِرَيســـمان
ئةســـرتؤنؤمييةوة، لةبـــاري
تَيطةيشـــتن بؤ  ئةو  الي ضونكة
ناكات ثَيويست هيض لةطةردوون

ثراكتيكييةوة. بواري بضَيتة مرؤظ

ئـــةم بـــؤ تةمةنـــي َلةئةســـكةندةريية
سال سةد لةشـــةش زانستيية ناوةندة
ي

َ
سال ســـةد دوو م

َ
بةال تَيدةثةِرَي، زياتر

ني
َ
ساال بةهادارترين و يةكةمي بةثيرتين

دادةنرَيـــت. زانســـت  توَيذينةوةكانـــي
بةكتَيبةكانيانةوة طةشـــتياران كاتَيـــك
ئةســـكةندةريية، دةكـــردة ِروويـــان
نوســـخةي و لَيوةردةطريا  كتَيبةكانيان
ييةكة

َ
ئةسل نوسخة دةنوسرايةوة، لةبةر

نوســـخة و لةكتَيبخانةكـــة دةثارَيـــزرا
بةخاوةنةكةي. دةدرا طرياوةكة

(ثَيويستة ثةتليمؤس، شـــا َخةوني
تَيكةل ثةتليمؤســـدا كالوديؤس

َ
لةطةل

سيســـتةتمي خاوةنـــي نةكرَيـــت كـــة
دةكةين)، باسي دوايي و ثةتليمؤســـيية
خانةيةكـــي لةبنيتنانـــي بريتـــي بـــوو
طةنجينةيةك و لةزانيـــاري ةمةنـــد

َ
دةول

كتَيبةكاني بةشةري. ذمارةي لةماريفةتي
هةزار سةد شةش طةيشتة كتَيبخانةية ئةم
زؤر ثةيمانطاية لةم قوتابيان دةسنووس.
ماتماتيكناســـان دةكرد، كاريان بةجدي
بؤ دنيـــاوة لةهةمـــوو و فةلةكناســـان

ظينؤس مَيركؤري و هةسارةكاني هرياكليدس، طةردووني
بةدةوري زةويدا خؤريش بةآلم دةسورَيتةوة خؤردا بةدةوري

دةسوِرَيتةوة
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ســـةنتةرة ِروويان دةكردة ئةم خوَيندن
بةشـــي يةكةم ســـةرؤكي ةمةندة،

َ
دةول

ئةســـكةندريية لةكتَيبخانةي ماتماتيـــك
بوو. ئةقليدس

ز  47 ث. ي
َ
ئـــةم ناوةنـــدة لةســـال

و بوةوة ِرؤمانةكان ِرووبةِرووي هَيرشـــي
كاليؤثيرتا سيزةر مةبةستي بو يؤليؤس
مةبةستة Cleopatra بِروخَينَيت، بؤ ئةم
ئةسكةندةريية بةندةرةكاني بةرداية طِري
كةوتبووة ضونكـــة كتَيبخانةكـــةش، و  
ســـةدان و بةندةرةكة، طِري طرت نزيك
م

َ
بةال سوتان و لةناوضوون، كتَيب َهةزار

لةطةل ئاشـــنايةتي ضونكة كاليؤثاتـــرا،
زاناياني ثشـــطريي و هةبووة زانســـتدا
ئاوةدان كتَيبخانةكة هـــةرزوو كردووة،
ديكة جارَيكي ديســـانةوة دةكاتـــةوة.

مةسيحييةكان  389ي زاييني، ي
َ
لةســـال

شـــتَيكيان هةموو ِرووخاندني  بِريـــاري
ســـيماي كفـــرن، ضونكة دةركـــرد كة
بتي و ثِربـــوو لةثةيكـــةر كتَيبخانةكـــة
هةر يؤنانييـــةكان، ِرؤذطاري خواكانـــي
و ني

َ
تاال و وَيرانكاري دووضـــاري بؤيةش

هَيرش نةبوو، ئةمة دوا ســـوتاندن بوو.
لةشكري زاينييدا، 642ي ي

َ
لةسال كو

َ
بةل

سةر كردة هَيرشـــي و ئيســـالمي هات
كتَيبخانةكةيـــان ســـةرتاثاي ميســـر و 

سوتاند(17).
هةرة ماتماتيكناســـة و فةلةكناس
ئةســـكةندةريية ِرؤذطاري ناودارةكاني
لةئةقليدس، يـــةك لةهةر بريتي بـــوون
ئةركةميدس، ئةريستاركةس، ئرياتؤسني،
ثةتليمؤس. و ئةثؤللينةس هيثاركةس،
لةم يةك هةر لةسةر باسةكةمان لَيرةوة

فةلةكناسان. بةتايبةت دةبَيت مةزنانة
خؤري   ضةقة تيؤري سةرهةَلداني

لةضةرخـــي هَيراكليـــدس، دواي 
ئةريستاركةســـي ز، ث. ســـَييةمي
ديســـانةوة ئةميش سامؤســـي هـــات،

 310 ني
َ
ساال لةنَيواني بوو. فيساطؤرسي

ذياوة،  لةئةســـكةندةريية 250 ث. ز بؤ
بؤ بووة، ســـامؤس كي

َ
خةل بةِرةســـةن

ئةسكةندةريية. بؤ دةكات كؤض خوَيندن
كـــةم زؤر زانيارييةكـــي هةرضةنـــدة
م

َ
بةال دةزانرَيت، بةكةسايةتي سةبارةت

زاناية و بليمةت يةكةم ئةريســـتاركةس
ضةقة-خؤري سيســـتةمي بؤ ي

َ
كة ئةقل

دةستثَيشـــخةري و بناغةدانةر و ضووة
 Sun-Centered ضةقة-خؤريية تيـــؤري
شارســـتانيةتي  لةمَيـــذووي  Universe
بـــؤ ئةريســـتاركةس بةشـــةرييةتدا.
طةرايي

َ
ئةقل ضةمكـــة ئـــةو يةكـــةم جار

كة ثَيشـــنياركرد و كؤثةرنيكؤســـييةي
وةك خؤر لةباتي زةوي ئةطةر
سةيربكرَيت طةردوون ضةقي
دةتوانَيـــت ئـــةوا ئنســـان
جـــوان، لَيكدانةوةيةكـــي
ســـةبارةت

َ
ماقول و ناياب

خولطةيـــي ـــةي
َ
بةجوول

بكات. ئاسمان هةسارةكاني
ئاماذة ســـةرضاوة طةلَيـــك
ي كـــة نطة با و نا بة كتَيبة بة
”سةبارةت ناوي كة دةدةن
دوورييةكاني و بةرةهةنـــد
كتَيبةدا مانط“ة، لةم و خؤر
طريمانة بةشـــةش اماذة

كة ئةمانةن: دةدات
لةخؤرةوة ِرووناكييةكـــةي مانـــط
و طؤييية مانـــط ـــةي

َ
وةردةطرَيت-جوول

دةكات- ئةم طؤية درووست ضةقي زةوي
ئةو بازنة رووناكة، نيـــوةي مانط كاتَيك
لةبةشة مانط تاريكةكةي بةشة َمةزنةي
لةطةل دةكاتـــةوة، جودا ِرووناكةكـــةي
ئَيمة (واتة ئَيمةداية، ضاوي ئاراســـتةي
دةكةين)- ســـَيبةرةكة كةنارة سةيري
طؤشةكةي، ِرووناكة، نيوةي مانط كاتَيك
و زةوية لةســـةر طؤشـــةية ي (واتة ئةو
خـــؤرةوة) و مانط نيـــوان دةكةوَيتـــة

مانط-طريان  كة ثلة-كاتَيك 87 دةكاتـــة
دةدات خؤي زةوي سيبةري و ِروودةدات
ســـَيبةري مانطدا، ثانتايي زةوي بةسةر
بةشـــة مانطة-ئةو ثانتايي دوو هَيندةي
كاتَيكدا لةهـــةر مانـــط كة ئاســـمانةي
دةكاتة (دايدةثؤشـــَيت) دةكات داطريي

بورجةكانة. هَيماي ي 1/15
سةبارةت ئةريستاركةســـي ضةمكي
لـــةدوو ضةقة-خـــؤري  بةسيســـتةمي
لَيكراوة، يةكةميان سةرضاوةوة باسيان
ئةركةميدس بةنَيوبانطةكـــةي لةكتيبـــة
باس و ثَيدراوة ئيشـــارةي دا «لم ذمَير»
دةكات، ئةريســـتاركةس لةطريمانةكاني
رةخنةوة بةضاوي كاتدا لةهةمـــان بةالم
ئةم ئةركةميدس، دةروانَيـــت، الي بؤي
لةِروانطةي ئةريســـتاكةس بريؤكانـــةي
هةروةك ماتماتيكييـــةوة بـــَي مانـــان.
طيلؤن شـــاي بـــؤ بةمجـــؤرة، كاتَيـــك
وشـــةيةية ئةو طةردوون باســـدةكات:
طؤيةدا ئةو بةسةر طةردوونناسان زؤربةي
ضةقي ناوةِراســـتةكةي كة دايانرِبيـــوة
دةكاتة تريةكةي نيوة زةوية، لةكاتَيكدا
ضةقي نَيوان دةكةوَيتة ةراستةي

َ
هَيل ئةو

ئةمة ئةو ضةمكة و ضةقي خؤرةوة. زةوي
دا

َ
لةطةل ئاشنايةتي كةس هةموو و وةية

َ
بال

وةك خؤشت لةفةلةكناسانت هةر و هةية
كتَيبَيكي ئةريستاركةس م

َ
بةال بيستووة،

دةسوِرَيتةوة زةوي بةدةوريدا و لةناوةِراستدا ئةريستاركةسي: خؤر طةردووني
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طريمانةيةكي ضةنـــد و  وكردؤتـــةوة
َ
بال

هاتووة تيايدا لةخؤدةطرَيت، دياريكـــراو
لةو قةبارةيةي جار ضةنـــد كة طةردوون
ئةو طةورةتـــرة. ـــي حازر زانـــراوة

َ
حال

ئةسترية كة دةكات ثَيشكةش طريمانةية
زةوي كو

َ
َين بةل

َ
ناجوول و خؤر جَيطريةكان

بةدةوري و بازنةيةكةوة ضَيوة ي بةسةر
كةوتؤتة خؤريش دةسوِرَيتةوة.و خؤردا

خولطةيةوة. ئةم ناوةندي
نةك دانسقةية تيؤرة ئةم بةداخةوة
كـــو لةناوةندة

َ
بةل كدا،

َ
خةل هةر لةنَيـــو

نةكرد ثةيدا ِرةواجي فةلسةفييةكانيشدا
ديارة بوو، و تةمةن كورت نةذيا هَيندة و
(تةنانةت ِرؤذطارةدا لةو بوو زةحمةت زؤر
زةحمةتة) ئنسان ئَيســـتاش جار طةلَيك
جؤرة ئةم يان بكات بتوانَيت تةســـةور
نةك زةوي، كـــة بكات سيســـتةمة ئةزم
طةردوونيش ضةقي دةسوِرَيتةوة و خؤر،
شاياني زةوي. ئةوةي لَيرةدا نةك خؤرة
فةلةكناسَيكي تةنيا كة ئةوةية باســـة
تيؤرةي ئـــةم ئـــةو ِرؤذطارة ثشـــطريي
ســـيلؤطةس كردبَيت ئةريستاركةســـي
كي

َ
خةل بةبنةضة ثَيدةضَيـــت كة بووة،

دووةمي لةنيوةي و بووبَيت ميزؤثيتؤميا
َيك

َ
سال واتة هةشتا ث.ز دا، دووي ضةرخي

ذيابَيت. ئةريســـتاركةس، دواي مردنـــي
سةِّـاندني بؤ تَيكؤشـــاوة ســـيلؤطةس
تيؤرة تيؤرةي ئةريستاركةس. ئةم ئةم
طرفتَيكي جؤرة ئاينييـــةوة لةِرةهةندي
ثلؤتارك هـــةروةك كردووة، درووســـت
ستؤيكي فةيلةســـوَّـ دةكات، باســـي
ثَيويســـتة بوو كة باوةِري وا كلينتةس
ضونكة بكرَيت، تاوانبار ئةريستاركةس
كلينتةس َيـــت.

َ
دةجول زةوي َيـــت

َ
دةل

فةلسةفة ثَيش كة ئايني بوو ناودار بةوة
مةخلوقَيكي طـــةردوون دةكةوَيـــت،
و ِرؤحيةتـــي زينـــدووة، خوداوةنـــد
لةوةداية ةكةيةتي. ســـةير

َ
دل خؤريش

طةردوونة و خوداوةند ِرؤحي كة ئةطةر

دذي فةيلةســـوفة ئةم بؤض ،
َ

دل خؤريش
بووة(18). ضةقة-خؤري تيؤرة

بليمةتـــة، كةســـايةتيية ئـــةم 
بـــوو، بةمانـــاي وشـــة فيساطؤرســـيي
بنةما و ميتؤد كتَيبةكةيدا توَيـــي لةدوو
دةخاتة فيساطؤرس سَيطؤشةكارييةكاني
دووري هةر و قةبارة دؤزينةوةي طةِر بؤ
جطة لةزةويةوة، خـــؤر و يـــةك لةمانط
لةوةيبةهةمانبنةمايئةناكساطؤراسةوة
ِرؤشنايي ســـةرضاوةي كة وابوو باوةِري
ِرؤشني بةنيوة مانط كاتَيك خؤرة، مانط
بؤئةوةي، دةطةِرَيتةوة هؤكةي دةبينني
و مانط ســـَيك، واتة خـــؤر، ضونكة هةر
سَيطؤشةيةكي يةكرتيدا لةبةرامبةر زةوي
الي دةكـــةن. دروســـت طؤشةوةســـتاو
خؤر دووري دةتوانرَيت ئةريســـتاركةس
ئةويش بكرَيـــت، ديـــاري لةزةويـــةوة
هةقيقةتةي ئةو وةطةِرخســـتني بةهؤي
تةواو مانط نيوةي ِرووةكةي لةكاتَيكـــدا
زةوي و مانط ِرؤشـــنة، خؤر، لةئَيمةوة
ثَيكدةهنَين. سَيطؤشةيةكيطؤشةوةستاو
ئةريستاركةس، بةهؤي ســـاتةدا، ئا لةم
سيطؤشةكارييةوة، ياساي بةكارهَيناني
تواني كـــرد، باســـمان كة لةســـةرةوة
دياري و خـــؤر نَيواني زةوي طؤشـــةي
كة ثَيويســـتة بطووترَيت لَيرةدا بـــكات.
مانط نَيوان دووري لةوةبـــةر، ضونكـــة
دياري ئرياتؤســـينةوة  لةاليةن زةوي و 
خؤر نَيوان دووري ئةريستاركةس كرابوو

دؤزييةوة. زةويي و

زةوي نَيواني طؤشةي ئةريستاركةس
مةزندة ثلة حةوت بةهةشـــتاو و خؤري
ياســـاكاني بةهؤي ثاشـــان كـــردووة.
نَيوان ِرَيذةي تواني سَيطؤشةكارييةوة،
زةوي–خؤر بـــؤ زةوي-مانـــط  دووري 
الي زةوي و خؤر نَيوان دوري بدؤزَيتةوة.
بيست نزيكةي دةكاتة ئةريســـتاركةس
زةوي. مانط و نَيوان ئةوةنـــدةي دووري
دووري لةئةريستاركةس بةر ئرياتسينةوة
كردبوو، ديـــاري مانطي زةوي و نَيـــوان
طؤشـــةية ئةم ِراســـتةقينةي ثَيوانـــي

خؤريش  دووري 89.87 ثلـــةو دةكاتـــة
دووري ئةوةندةي ضوارسةد لةزةويةوة
ذمارة ئةم بةبةراوردي لةزةويةوة. مانطة
ئةنجامةكاني  

َ
لةطـــةل هاوضةرخييانـــة

كة دةردةكةوَيت بؤمان ئةريستاركةسدا،
م لةِراستيدا

َ
بةال زؤرة، طةلَيك جياوازييةكة

نيية، طرنط لَيـــرةدا وردةكارييةكـــة و 
ئةم بؤ كة ميتؤدةية ئـــةو طرنط كو

َ
بةل

ضونكة بليمةتي مةبةستة بةكاريهَيناوة،
ميتؤدَيكي كة لةوةداية ئةريســـتاركةس
خستؤتة لؤذييكييانةي تةواو و ماتماتيكي
و بايةخ ئةمِرؤش هةتا ِرؤذطـــاري و طةِر
و هةية زانســـتييةكاندا بةهـــاي لةبوارة
ئامَيرانةي ئةو م

َ
بـــةال ثَيدةكرَيت، كاري

لةِرووي و جودا تةواو بةكاردَين ئَيستا كة
لةئاسابةسةر تةكنؤلؤذييةوة و زانســـتي
ئةمانـــةش ســـةرباري ثَيشـــكةوتوون،
ميتـــؤدي ديكة لةئـــارادان. ضةندةهـــا
قةبارةي تواني ئةريســـتاكةس هةروةها

87ثلة. دةكاتة دروست دةبَيت زةوي لةسةر مانطدا خؤرء لةنَيوان طؤشةيةى ئةريستاكةس ئةو الي
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خؤرطريان كاتَيـــك خـــؤر بدؤزَيتـــةوة،
سينييةك وةك بةتةواوي مانط ِروودةدات،
ِرَيذةي بةمجؤرة دادةثؤشَيت. خؤر ِرووي
لةزةويةوة دوورييةكةي بـــؤ خؤر تريةي
بؤ مانط تـــريةي بةِرَيـــذةي يةكســـانة
لةم هةروةك لةزةويـــةوة، دوورييةكةي

بةدياردةكةوَيت. خوارةوةدا وَينةيةي
و مانـــط تـــريةي  دةتوانرَيـــت
بةهـــؤي لةزةويـــةوة، دوورييةكـــةي
بزانرَيت، ئرياتؤسنةسةوة،  ميتؤدةكاني
لةزةويةوة خؤرمان دووري لةوةي جطة
هاوكَيشـــةيةكي ضةند (بةهؤي دؤزييةوة
تةواوكاري ياساكاني واتة كالكولةسةوة،
خؤر تـــريةي دةتوانني جيـــاكاري)،  و 

بدؤزينةوة. بةئاساني
هةقيقةتة ئةو ثَيويستة ديكة جارَيكي
زانا ئةنجامةكاني ئةم بطووترَيت ئةطةرضي
هاوضةرخدا ثَيوانةكاني

َ
لةطـــةل بليمةتة

مةزني م
َ
بةال ورد نـــني، بةراورد بكرَين،

لةبةكارهَيناني بريتيية ئةم فةلةكناســـة
ثَيوانةكاري. و ِرامان ماتماتيك، لؤذيك،

بدةيـــن ســـةرنج بيتـــوو ئةطـــةر 
زانســـتي توَيذينةوةي و َلةثَيشـــكةوتن
لةطةل و و ئةســـرتؤنؤمي يؤنانييـــةكان
ئةوا بكةيـــن، بـــةراوردي بابلييةكانـــدا
ســـةربــــاري كة دةردةكةوَيت بؤمـــان

هةزاران خاوةنـــي بابلييـــةكان ئةوةي 
دانســـقةي و ورد ِرامانـــي و ســـةرنج 
هةرطيز م

َ
بـــةال بـــوون،  ئةســـرتؤنؤمي

لةوةش جطـــة دانةِرشـــتووة. تيؤريان
وةك فةيلةسوَّـ و زانا بابلييةكاندا لةنَيو
بريدؤز ئةو نةكةوتوون.

َ
هةل يؤنانييةكان

ئَيســـتاش هةتا ماتماتيكييانةي و تيؤرة
دةخوَيندرَين جيهـــان لةقوتابخانةكاني
طرنطرت لةمانـــةش يؤنانـــني. ســـةرتاثا
طةردوون لَيكدانـــةوةي بؤ بابلييـــةكان
خوداوةندةكان كـــة بـــوون قايل بةوة 
بةسةر كة طؤِرانَيكن هةموو سةرضاوةي
ئةم يؤنانييـــةكان دَيـــت، ئادةميـــزاددا
جيهاني بـــةرةو و  بةزاند  ســـنوورةيان
كةوتنة و طرت

َ
هةل هةنطاويان طةرايي

َ
ئةقل

زانســـتي لَيكدانةوةي لـــةدووي طةِران 
و لةطةردوون توَيذينـــةوة بؤ و لؤذيكـــي
بةهةر دةتوانني سروشـــت. دياردةكاني
سةرةتايةك ئةمة كة َيني

َ
بل بَيت، مانايةك

و سروشـــت بـــوو بؤ دةســـتةمؤكردني
ت،

َ
دةســـةال بؤ ملكةضكردني و بوون

َ
زال

جطة لةوةش ئنسان. ئريادةي و ويســـت
دةركيان هةميشة فةيلةسوفان و زانايان
لةسروشتدا كردووة  

َ
قوول بةجوانييةكي

ني
َ
مال

َ
هةل ثةردة لةثَيناوي و تَيكؤشـــاون

تةواو ئةم جوانيية، جوانييةك كة لةسةر

شـــاعريانة، جواني لةضةمكي جودايـــة
هَينري فةِرةنسي ناوداري زاناي هةروةك
ئةو مةبةستة بؤ «زانا، َيت

َ
ثايؤنكار دةل

بةسوودة، ضونكة ناخوَينَيت، سروشـــت
ثَيدَيت، خؤشي ثَيدَيت. خؤشـــي كو

َ
بةل

سروشـــت جوان ئةطةر جوانة. ضونكـــة
نةدةبوو، زانني شايستةي نةبواية، ئةوا
نةبواية، زانني شايستةي سروشت ئةطةر
نةدةبوو. ذيان شايســـتةي ذيانيش ئةوا
مةبةستم كة يم،

َ
دةل نياييةوة

َ
بةدل لَيرةدا

نةستمان و هةست كة نيية جوانيية لةو
و ضؤنييةتي جوانـــي يـــان  دةثَيكَيت،
مةبةســـتم من لَيرةدا و زاهري، ـــةت

َ
ِروال

لةوةي دوورم زؤريـــش ئـــةوة نييـــة و
بكةمةوة، كةم جوانييانة ئـــةم لةبةهاي
زانستةوة نيية. بةسةر هيضي كو ئةوة

َ
بةل

ةية
َ
قوول جوانيية لةو مةبةستم لَيرةدا من

ثَيكهاتة يةكة و هارمؤني لةتةنزيم و كـــة
زةيني و دَين سروشتةوة  وردةكارييةكاني

ثَيدةكات.» دةركيان ثوخت
بوو كةس ئةريســـتاركةس يةكـــةم
ضوار و بيســـت هةموو كة طووتي زةوي
خؤيدا تةوةري بةدةوري جارَيك سةعات
ِروومان هةر بؤيةش بةِرؤذ دةخوليتةوة،

ثشتمان لَييةتي. و بةشةويش لةخؤرة
فةيلةســـوفَيكي ئةريســـتاركةس،
ِرَيزَيكي كانـــدا

َ
خةل لةنَيـــو بةشـــؤرةت،

ئةسرتؤنؤمييةكاني بريوِرا هةبووة، نايابي
م

َ
وبـــوون، بةال

َ
بال دانيشـــتواندا لةنَيـــو

كردووة، فةرامؤشيان تةواو فةيلةسوفان
وةســـتاون دذي هــــــــةندَيك تةنانةت
بةتايبةت ةمـــداوة،

َ
لةقةل و بةكافريـــان

ضةقة- طةردووني بةتيؤري ســـةبارةت
بةرةو هَيدي هَيـــدي ئةم تيؤرة خؤري.
هةتا بوونـــةوة ضوو،

َ
كال و بريضوونةوة

كؤثةرنيكؤســـي نيكؤالي ديكة جارَيكي
ســـةدة، لةثازدة زياتـــر هـــات و دواي
طؤ (سوِرانةوةي بةناوبانطةكةيدا لةكتَيبة كيلومةتر سةد سآ مانطدا شةش لةماوةى زةوي ئةستَيرةكان، جَيطؤِركَيى يان ثاراالكس، دياردةيةكي

بكةين ئةستَيرةكان بةجَيطؤركَيى هةست زةحمةتة بؤية هةر دوورة. ثَيشوويةوة لةثَيطة
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بةناوي دةدات ئاماذة ئاسمانييةكان)دا،
وةك فيســـاطؤرس، و ئةم زاتـــة مةزنة
خؤي كة َيت

َ
بل بؤئةوةي ســـةرضاوةيةك

كةس نيية يةكةم كؤثةرنيكـــؤس) (واتة
ضةقة-خؤريية سيستةمي تيؤري ئةم كة
يؤنانييةكان كو

َ
بةل دةكات، ثيشـــكةش

زانســـتييةيان ضةمكة ئـــةم زووتر زؤر 
داِرشتووة(19).

بــــــةحيســـاب يؤنانييةكــــــــان، 
ِرؤشنبري و زيرةك كراوة، طةيةكي

َ
كؤمةل

بَيبةزييانة و بةئاشـــكرا بوون، كةضـــي
و ِرةتكردؤتةوة زانستييةيان تيؤرة ئةم
تيؤري طريؤدةي فيكري وةستاون، دذي

بوون. ضةقة-زةويي
ضي رةتكردنةوةية ئــةم هؤكارةكانــي

بوون؟
ئنســـان ئةطةر شـــتَيك بةر لةهةموو
لةم دوور طةيةكي

َ
كؤمةل بةضـــاوي بَيتوو

ثَيشـــكةوتوو لةئاســـابةدةر طـــة
َ
كؤمةل

لةئاراداية ئَيستا ِرؤذطاري تةكنؤلؤذييةي
بكةين، ضةقة-خـــؤري تيؤري ســـةيري
زةويية ئةم َيت

َ
دةل كة تيؤرةي ئةو واتة

دةسوِرَيتةوة، خؤردا بةدةوري زةبةالحة
ئيمان ئةطةر دياردةيةكي ســـةيرة ئةوا
،

َ
ئةقل هةرطيز ضونكة بهَينني، تيؤرة بةم

ئةمِرؤ لةتةكنؤلؤذياي َيكي
َ
ئةقل بةتايبةت

هةقيقةتة ئةم بتوانَيت ة
َ
مةحال بـــةدوور،

هةر بكرَيت. ئـــةزم بؤي و بكات
َ

قبـــوول
يؤنانيدا شارســـتاني لةِرؤذطاري بؤيةش
ئةريســـتاكةس تةجاِري،

َ
طال مايةي بؤتة

ؤزةي
َ
ئال ثرســـة ئةم مي

َ
وةال بةتـــةواوي

ئايا بيسةِّـَينَيت بتوانَيت كة نةداوةتةوة
دةســـوِرَيتةوة؟ خؤردا بةدةوري زةوي
نازانرَيت ئَيســـتاش هةتا جطة لـــةوةي
ضةقة-خؤري طةكاني سيســـتةمي

َ
كة بةل

ئايا مؤدَيلةكةي ئةريستاكةسي ضيبوون؟
و هيض وردةكاري ئةريستاكةسي بةِراست

لةخؤطرتبوو؟. ِروونييةكي و طة
َ
بةل

زةوي ئةطـــةر يؤنانييـــةكان، الي 
ِرووبةِرووي ثَيويســـتة ئـــةوا َيـــت،

َ
بجول

بةجؤرَيك ببينةوة، توند ِرةشـــةبايةكي
دةكاتةوة جـــودا زةويمـــان لـــةِرووي
بزانَيت خؤي خوداوةند بـــؤ هةر مةطةر
ئَيمة، م

َ
َيت، بةال

َ
كوَيمـــان ِرادةمال بةرةو

و ســـةر زةوي، هةرطيـــزا دانيشـــتووي
ناكةين. ِرةشةباية بةم هةســـت هةرطيز
بؤمـــان دةردةخات ئةمة هةر بؤيـــةش
بةهيض جؤرَيك و ســـةقامطرية كة زةوي
ئةمِرؤدا، لةِرؤذطاري  بَيطومان َيت. 

َ
ناجول

َيت،
َ
زةوي دةجول كاتَيـــك دةزانني باش

تةنانةت زةويدا،
َ

لةطةل شـــتَيك هةموو
َيت.

َ
دةجول دةوريشي، هةواكةي

ديكة، بةواتايةكي يان دووةم، ي
َ
خال

بةسيستةمي ســـةبارةت دووةم طرفتي
ئةوةبوو يؤنانييةكان، الي ضةقة-خؤري
بســـوِرَيتةوة، و َيتةوة

َ
بجول زةوي ئةطةر

يؤناني دةســـتي
َ
باال ضةمكي

َ
لةطةل ئةوا

كَيشكردن بةهَيزي سةبارةت (ئةرستؤيي)
ضونكة ناطونجَيـــت، دَيرزةمانـــةدا لةو 
كة ئةوةبوو يؤنانـــي تةقليدي ِروانطةي
بةرةو ـــةي

َ
مةيلي جوول هةموو شـــتَيك

ضةقي بَيطومان هةية، طـــةردوون ضةقي
دةطرَيتةوة. زةوي ضةقي طةردوونيـــش،
كو

َ
بةل َيت،

َ
هةر ناجول نةك زةوي بةمةش

تةنةكان دارَيك، و بةرد ماددةيةك، هةموو
زةوي ضةقي بةرةو بضووكةوة و بةطةورة
الي هةموو تيؤرة ئةم َين.

َ
دةجول و دَيـــن

و دانا و زانـــا كان، بةفةيلةســـوف،
َ
خةل

بوو. متمانة جَيطـــةي عةوامـــةوة تةواو
ميوةجات كاتَيك كـــة بوون قايل هةموو
بةرةو خـــوار، دةكةونـــة لةدرةختـــان
تةنيا و زةوي هةربؤيـــةش زةوي دَيـــن،
ديكة. هيضي و طةردوونـــة ضةقي زةوي
ضةقي خؤر ئةطةر خؤ بةثَيضةوانةشةوة،
هةموو ئةوا ثَيويســـتة بَيت، طـــةردوون
ضةقي بةرةو درشتةوة، و بةورد شتةكان،

جَي زةوي و بَين
َ
هةل خؤر واتة طةردوون،

ئَيمةي ئةمِرؤدا، لةِرؤذطاري م
َ
بةال ن،

َ
بهَيل

وَينةيةكي و وردتر ضةمكَيكي ئنســـان،
كَيشكردن بةهَيزي سةبارةت ِروونرتمان
بةندة تَيطةشـــتنمان هةية، لةطةردووندا
زانســـتي ئةزموني و هةقيقةت لةســـةر
ياساي تيؤري هةستةكانمان. تةنيا نةك
دةكات فَيرمان كَيشكردن هَيزي طشـــتي
كايةي هَيزي دةكةونة تةنانـــةي كة ئةو
زةوي بـــةرةو زةويـــةوة كَيشـــكردني
ثَيمان ياســـاش هةمان هةر ـــني.

َ
دةجول

لةسةر خولطةي كة هةســـارةكان َيت
َ
دةل

خـــؤردا بـــةدةوري هَيلكةيـــي خؤيـــان
بوو زةحمةت ديســـانةوة دةسوِرَينةوة.
دَيريني لةِرؤذطـــاري لَيكدانةوةية ئـــةم 
دووربيني ضونكة بكرَيت،

َ
قةبوول يؤنانيدا

ئةزمووني تةكنؤلؤذييان زانستي و ديدي و
تةواو ســـةردةمةدا ئةم

َ
بةبةراورد لةطةل

دياريكراوبوو. و سنوردار
فةيلةسوفان بؤضي كة سَييةم ي

َ
خال

ضةقة-خـــؤري سيســـتةمي  تيـــؤري 
ئةوةبوو ِرةتكردةوة، ئةريستاكةسييان
دةسوِرَيتةوة ئةطةرزةويبةدةوريخؤردا
دةبِرَيت، دوورودرَيذة ماوة هةموو ئةو و
و زةمةندا طوزةري

َ
لةطةل ثَيويستة ئةوا

لةطؤشةنيطاي طةردوون
َ

سال بةدرَيذايي
كاتَيك زياتر ئةمةش ببينني. جياجيـــاوة
يان طؤِرانَيكـــي كـــة بةدياردةكةوَيـــت
لةجَيطؤِركَيي بةرضاو و ئةوتؤ نَيكي

َ
جوال

بةتايبةت بكةين، بةدي ئةســـتَيرةكاندا
بؤ ئةســـتَيرةيةك ثَيطـــةي بةنيســـبةت
دياردةية ئةم كة ديكة، ئةســـتَيرةيةكي
ئةســـتَيرةكان ثاراالكســـي بةدياردةي
دياردةية بةم هةست ئَيمة م

َ
ناسراوة، بةال

زةوي خـــؤر و دووري نَيـــوان ناكةيـــن.
كاتَيك و كيلؤمةترة مليؤن  ســـةدوثةنجا
دةســـوِرَيتةوة، خؤردا بةدةوري زةوي
دووريية لةجَيطةي ئةم شةش مانط دواي
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مليؤن ســـَي دةطاتة خـــؤي ثَيشـــووي
يؤنانييةكان الي بؤيةش هةر كيلؤمةتر.
جَيطؤِركييةي بـــةم دةرك بوو زةحمةت
ئةوةي بةنيسبةت يةك ئةســـتَيرةكان،
دا بكرَيت،

َ
ســـال لةمـــاوةي ديكـــةوة و

جَيطؤِركييةكي كـــة ئةوةي ســـةرباري
دةكرَيت زةويـــدا بةدي لةثَيطةي مةزن
دةبِرَيـــت، زؤر دووري  مةودايةكـــي و 
يؤنانييةكان، الي ئةمةش، ديســـانةوة
نةك هةر زةوي كة دةســـةِّـَينَيت ئةوة
كوو

َ
بةل ناســـوِرَيتةوة، خؤردا بةدةوري

ِراستة َي
َ
بةل طةردوونة. ضةقي خؤي زةوي

و خؤردا دةســـوِرَيتةوة بةدةوري زةوي
م

َ
بةال هةية، بووني ثاراالكـــس دياردةي

وَيناي بؤ يؤنانييـــةكان زةحمةت بـــوو
ضونكة ئـــةوةش، بكةن، ئةم دياردةية

دوورن لةئَيمةوة. ئةستريةكان ئَيجطار
طةكان

َ
بةل ِرؤذطـــارةدا لةو بةمجؤرة

لةدذيتيؤريضةقة-خؤريئةريستاكةسي
زؤربةي بؤيةش هـــةر بوون، زؤر تـــةواو
بةالي زياتر فةيلةســـوفان زؤري هـــةرة
و هةبووة مةيليان ضةقة-زةوييدا تيؤري
كردووة(20). لةم سيستةمة ثشتطريييان

ثةراوَيزةكان: سةرضاوةو
1-http://www-groups.dcs.st-and.

ac.uk/~history/Biographies/Thales.

 html

زؤربةي لةدايكبووني مَيذووي   2. ســـةرضاوةي

فةيلةسوفاني و ماتماتيكناسان فةلةكناســـان، زؤري

مشتومِرن. جَيطاي طريكي

 A History of Astronomy from   .3

 Thales to Kepler -) Paperback 1954)

by J.L.E. Dreyer

ي
َ
سال لة جار يةكةم بؤ بناواندا لة كتَيبة ئةم .4

1904 ضاثكراوة. 

  Pythagoras & hisTtheorem by  

.(Paul Stathern, The Big Idea  (1997

كوضة لة ـــي
َ
مندال بة زؤر و ـــي

َ
   5. بـــة مندال

هةموو ئَيواران، كاتَيك، ئاسكان، كاني نةكاني
َ
كؤال و

لةئاســـماني بةديقةت زؤر  كؤدةبوينـــةوة،  ن
َ
منداال

كة كؤك بووين لةوةدا هةموومان فراوانمان دةِرواني.

دنياي ئةوديو حةوت ئةســـتَيرةكان، ئةوديو دنيـــاي

و ثاكذة، بَيطةرد زؤر طةردوونَيكي تةبةقةي ئاسمان،

ة
َ
مةنزل ئةو ثيسةكان. دةستة لة دورة ئَيجطار دوورة،

عةرشي ناودةبرَيت، ئةوة بةبةهةشـــت كة ثريؤزةية

مةملةكتَيكة ئةســـحابةكانة، طـــةورة و خوداوةندي

كاتَيك خَيرخـــوازان، ثياوضاكان، ثـــِرة لةفريشـــتة.

ئةبةدي نزرطةي دوا ئةوَي. ئيـــرت بؤ دةضن دةمـــرن

كوَي ئةمانة لة و ضاكةكانة. نازانم ضؤن ناكؤتاي مرؤ

سادة ثرسياري ي
َ
بةمندال هةموان، ديارة فَيربووين؟.

دةمرين لةكوَيية؟ كة بةهةشـــت و ســـاويلكةي وةك

الي ثرســـانة ئةم بَيطومان دةكةين، لَيدَيت؟ ضيمان

لةطةورةكان كة م
َ
بـــةال ســـاكارن، زؤر

َ
مندال ئَيمةي

دةبن!! ؤز
َ
ئال زؤر دةثرسني

6. A History of the Sciences 

(Paperback), by Stephen F. Mason, 

Hungry Minds Inc,U.S; New edition 

of Revised edition  (1962).

  7. The Astronomy Encyclopae-
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4 ذمارة     11. سةرضاوةي

12.   Eureka! The Birth of Sci-

ence, Andrew Gregory.

  13. Theories of the World from 

Antiquity to the Copernican Revolu-

tion by Michael J. Crowe (Paperback 

1990)

14.  The Sleepwalkers: A His-

tory of Man>s Changing Vision of 

the Universe by Arthur 15-Koestler 

(Arkana) 1989

  16. History of Astronomy and 

cosmology (Fontana History of 

Science) by John North (Paperback 

1994).

.4 ذمارة سةرضاوةي .17  

18.  Fermat>s Last Theorem: The 

story of a riddle that confounded the 

world>s greatest minds for 358 years. 

Simon Singh Fourth Estate Ltd; New 

edition (2002)

11 ذمارة ثَيشو    19.سةرضاوةي

ضةمكي ثَيشكةشـــكردني   20. باســـكردن و

كةسَيكي كؤثةرنيكؤســـدا، ضةرخي لة خؤري ضةقة

دةنا بـــوو، ثَيويســـت تي
َ
بةدةســـةال بةجورئةت و

ئةم باسكردني كة بووة ناســـك هَيندة ِرؤذطارةكةي

و سووتاندن بةهؤي ببَيت نةبوو دوور شـــتانة جؤرة

دةبينني كـــة كؤثةرنيكؤس بؤيةش هةر كوشـــتني.

دةهَينَيتـــةوة وةك يؤنانـــي نـــاوي فةيلةســـوفاني

ئةوةند تةنيا ضةقة خـــؤري. ضةمكي بؤ ثاســـاوَيك

ماني
َ
ئةل ِريفؤرمخوازي لؤسةر، مارتن كاتَيك كة بةسة

نوَي تيؤرَيكي بانطةشـــةي كابرايةك كة دةبيســـتَيت

دةكات، خؤردا بـــةدةوري زةوي نةوةي
َ

جوال لةمةِر

ئةحمةقَيك َيت:
َ
دةل و دةدات لةكؤثةرنيكـــؤس تانـــة

فةلةكناسة، َين
َ
دةل و كؤثةرنيكؤســـة ناوي هاتووة،

ئاوةذوو بؤ ئاســـمانمان و زةوي دةيةوَيت جةنابـــي

تةثَيكردن
َ
لةطال لةوةي جطة كؤثةرنيكؤس بكاتةوة.

كتَيبةكةي تةنانةت موحافيز بووة و خؤشي ترساوة،

كؤثةرنيكؤسي شؤِرشي كردووة، بةثاثا ثَيشـــكةش

مردني و كتَيبةكة لةضاثكردنـــي
َ

ســـال دواي ثةنجا

هةبوو. كاريطةري بوو، ِرؤذ هةمان كة كؤثةرنيكؤس،

 21. Big Bang: The Most Impor-

tant Scientific Discovery of All Time 

and Why You Need to Know About 

it by Simon Singh (Paperback), 

Harper Perennial  ( 2005)

sherkodylan@gmail.com



191زانستى سةردةم 45

لةئَيســـتادا دوو كةشـــتي ئاسماني 
ينـــةوة 

َ
بةلَيكؤل كـــردووة  دةســـتيان 

بةشـــَيك  وةك  مانـــط  لةدةوروبـــةري 
دةســـتكردي  مانطـــي  لةئةركةكانـــي 
ِرَيكخراوي  ARTEMISي  ئارتيميـــس  
ةر 

َ
ناسا بةسةرؤكايةتي ثرؤفيسؤري لَيكؤل

ثرؤفيسؤري  كة  ئةنجلؤثؤلؤس  ظاسيلس 
بواري زانستي زةوي و بؤشايية لةزانكؤي 
لؤس ئةنجلؤس لةكاليفؤرنيا، يةكَيك لةم 
دوو مانطـــة دةســـتكردانة لة25ئابةوة 
لةدةوروبـــةري هةيظة و دووةميشـــيان 
ي ِرابردوو 

َ
لة22ي تشـــريني يةكةمي سال

طةيشـــتووةتة ئةوَي و لةو كاتةشـــةوة 
بةئةنجامدانـــي  كـــردووة  دةســـتيان 
بؤ كؤكردنـــةوةي داتاي  ئةركةكانيـــان 
لةدةوروبةري خؤرو هةيظ  نوَي  زانستي 

و زةوي.

نزيكةي شـــةش مانطـــي ديكة، ئةم 
دوو مانطة دةســـتكردة دةست دةكةن 
بةفِريـــن بـــؤ خولطةكانـــي دةوروبةري 
م بةدةوري خولطةي هةيظ 

َ
هةيظ، بـــةال

بةدةوري  خوالنةوة  ناخولَينةوة.  خؤيدا 
ئةم جؤرة خولطةيةدا ثشت دةبةستَيت 
كَيش  هَيـــزي  وردي  بةهاوســـةنطيةكي 
كردنـــي خؤر و هةيظ و زةوي، ثاشـــان 
ئـــةم دوو كةشـــتية لةمانطي نيســـاني 
دا دةســـت دةكةن بةخوالنةوة   2011
بةدةوري خولطـــة هَيلكةييةكاني هةيظدا 
كة هةر يةكَيكيـــان دوو ِرؤذ جارَيك داتا 

َيك يان زياتر.
َ
كؤدةكاتةوة بؤ ضةند سال

هاوتايـــي  ثَيوانـــةي  ئارتيميـــس   
طةردةكان و بواري كارةبايي و موطناتيسي 
بةكار دةهَينَيت لةهةيظ دةستكردةكاندا 
بؤ طرتني يةكةم وَينةي ســـي ِرةهةندي 

3D كة ضؤن تاوداني تةنؤلكة بةهَيزةكان 
لةنزيـــك خولطـــةي هةيـــظ  ِروودةدات 
دوور لةناوضةي موطناتيســـي و شةثؤلي 
ئارتيميس  هةروةهـــا  خؤراويـــةكان.  با 
ضاودَيرييةكي بَي هاوتاي ئةو بؤشـــايية 
دةكات كـــة دةكةوَيتة ديوة تاريكةكةي 
هةيظـــةوة كـــة بةطةورةترين بؤشـــايي 

ةي خؤردا.
َ
ناسراوة لةكؤمةل

ِرايطةياند،  ئةنجلؤثؤلؤس  ثرؤفيسؤر 
ئةو  لةدةوروبةري  ينةوة 

َ
لَيكؤل ئةوان  كة 

بؤشاييةي هةيظ و زةوي ئةنجام دةدةن 
كة تا ئيســـتا باش لَيي تَينةطةيشتوون. 
هةروةها جةختيشـــي لةوة كردةوة كة 
ئارتيميـــس داتايةك بةدةســـت دةخات 
كة ثَيشـــرت نةبووة و دةضنة شـــوَينَيك 
كة ثَيشرت كةشتي ئاســـماني ديكةي بؤ 

نةضووة.

ينةوةي نوَي لةسةر هةيظ و زةوي
َ

لَيكؤل



45 سةردةم زانستى 192

«ئَيمـــة وتـــي: ئةنجلؤثؤلـــؤس
ناســـا تاقيطـــةي

َ
بةهـــاوكاري لةطـــةل

زانكؤي و فيشكةدار بةكةشـــتي تايبةت
مانطة كاليفؤرنيا لةوياليةتـــي بَيركلـــي
بؤشايي بؤ دةدةين

َ
هةل دةســـتكردةكان

كة ةي
َ
خال ئـــةو تا نَيوان هةســـارةكان

تا زةوي هةيـــظ و كردني كَيش هَيـــزي
دةبَيـــت. هةروةها يةكســـان ِرادةيـــةك
بةدةســـت كرداري داتاي وتي ئارتيميس
داهاتووي ثالنةكاني كة يارمةتي دةخات
كة بةهةيظ، ســـةبارةت دةدات ناســـا
بـــؤ طرنطـــة زؤر ئةمـــةش لةئةنجامـــدا
بؤ ثالنداِرَيذةراني ناســـا و ئةندازيـــاران

بةنرخ». زانياري هَيناني بةدةست
لةوةضةيةكي  بريتييـــة  ئارتيميـــس
ناسراو ناسا دةستكردةكةي مانطة ثَينج

ثرؤفيسؤر  هةر THEMIS كة بةسميس
دةكات. ســـةرؤكايةتي ئةنجلؤثؤلـــؤس
لةمانطة دوو ئارتيميس َيـــت

َ
دةل ناوبراو

دةكات ئاراستة سميس دةستكردةكاني
ينةوة

َ
لَيكؤل بةمةبةســـتي بـــؤ هةيـــظ

زةوي. لةبؤشايي دوورتر لةبؤشاييةك
بؤشـــايي وتـــي: ئةنجلؤثؤلـــؤس
زةوي موطناتيســـي ناوضةي دةرةوةي
موطناتيسييةكةي، لةناوضة جياوازة زؤر
موطناتيسية بوارة كاريطةري زؤر ضونكة
بؤية نيية. لةســـةر زةوي بةهَيزةكـــةي
ذينطةيةكي بؤشـــايية ئةو ئـــةو ثَييواية
كـــة دةتوانـــن لةدياردة ثاكـــي هةيـــة
ثةيوةســـتبووني وةك بنضينةييةكانـــي
دياردةكاني و موطناتيســـي دووبـــارةي
طةردي تةنولكةيي و شـــَيواني تاودانـــي
لةسةريان كردن لَيكؤلينةوة كة تَيبطةن
ئةم وتيشي» لةتاقيطةدا. زؤر ســـةختة
هؤكارَيكن ضونكة طرنطـــن، زؤر دياردانة
وزةي بؤ موطناتيســـي وزةي بؤ طؤِريني
لةذينطةي ئةو دياردانة هةروةها طةردي،
ئةستَيرة دوورةكان وةك ذينطةي ديكةي

ِروودةدةن.

«لةفيزياي َيـــت:
َ
دةل ئةنجلؤثؤلؤس

شـــوَين ضةنديـــن ئةســـتَيرةزانيدا،
وةك دياردةكاني هةية كة  لةبؤشـــاييدا
و موطناتيســـي ثةيوةســـتبوونةوةي 
تَييدا تةنؤلكةيي و تاودانـــي شـــَيواندن
وتيشـــي: «ئَيمـــة ناوبـــراو ِروودةدةن،
بةئةنجامَيـــك لةِرَيي بطةيـــن دةتوانـــني
تيشكي وةك دياردانةوة ئةم تيشكةكاني
لةهةندَيك كـــة تيشـــكي طاما، ئَيكس و
دةبـــن دروســـت تةقينـــةوةي بةهَيـــز
موطناتيســـيةكان بوارة لةطةردوونـــدا.
ديـــاردةي لةرَيـــي و كارلَيـــك دةكـــةن
موطناتيســـيةوة ثةيوةســـتبوونةوةي
دةبَيت دروست فيضقة دةركردني كرداري
دةركردني بِرَيكي ئةمةش دةبَيتةهؤي كة
بؤ ناو ِرةشـــةكانةوة لةكونة وزة زؤري

بؤشايي».
لةدرَيذةي ئةنجلؤثؤلؤس ثرؤفيسؤر
طةشتةماندا لةم «ئَيمة وتي: قسةكانيدا
بنةِرةتي ئةزمووني فَيربووني ضاوةِرواني
شـــَيواندن دياردةكاني ضؤن كة دةكةين
موطناتيســـي ثةيوةســـتبوونةوةي و 
هةروةها ِرةهةنـــددا لةســـَي ِروودةدةن
كة لـــةوةي تَيبطةين ئَيمـــة ثَيويســـتة
بوارة

َ
لةطةل طةردييةكان كارلَيكة ضـــؤن

ِروودةدةن كارؤموطناتيســـيةكــــــاندا
بؤ و لةبؤشـــايدا لةناوضةيةكـــي نـــوَي
ئارتيميس بابةتـــةش ينـــةوة لةم

َ
لَيكؤل

دابينكراوة». بؤ ثَيداويستيةكي هةموو
كرد بةوة ئاماذةشي ئةنجلؤثؤلؤس
خؤراويةكان با بةردةوامي كة شـــةثؤلي

بؤشـــاييةكدا  بةالي  SOLAR WIND
ثشـــتةوةي لةديوي  كـــة تَيثةِردةبـــن
ئةم طةردةكاني  بووة. دروســـت هةيظ
لةاليةن مانطةوة دةمذرَين شـــةثؤالنةش
لةضؤنيةتي ينةوة

َ
لَيكؤل ئارتيميس بؤية

بةموطناتيس تةنـــة نَيـــوان كارلَيكـــي
دةكات شةثؤالنةدا ئةم

َ
لةطةل بووةكان

خؤراويةكان. بةبا ناسراوة كة

هاوبةشي بةدةستكةوتي  ئارتيميس 
و ئةنجلؤس لةلؤس كاليفؤرنيـــا زانكؤي
ئاسماني ســـةنتةري كةشـــتي و بَيركلي
الند ماري و ت

َ
بَيل لةطرين طؤدارتي ناســـا

كةشـــتي بة تايبةت ناســـا و، تاقيطةي
زاناي َيك

َ
كؤمةل دادةنرَيت، كة فيشكةدار

لةزانكؤي بؤشـــايي طةردوون ةري
َ
لَيكؤل

بةشدارييان ئةنجلؤس لةلؤس كاليفؤرنيا
كردووة. تَيدا

دةستكردي مانطي ســـَي ئارتيميس
ئامَيري دؤزةرةوةي

َ
هةية لةطةل ديكةي

و ئايؤنـــي و موطناتيســـي كارةبايـــي و
و بةورياييةوة بةِرَيكي كة زؤر ئةلكرتؤني
زةويـــدا خــــولطةكانـــي بـــةدةوري
ئامَيري بيســـت هةروةها دةخولَينةوة،
كامَيراي كة هةية زةوي لةسةر ضاودَيري
وَينةطرتني تواناي ثَيوةيةو ئؤتؤماتيكيان
و، هةية ئاسمانيان ِرووداوةكاني  هةموو
باكوري دةكةونة ئامَيرانـــة ئةم هةمـــوو
دياردةي و وَينـــةي كةنةدا و ئةمريـــكا
كة دةطرن الوةكييـــةكان طةردةلوولـــة

ِروودةدةن. ضؤن
دةستكردةكاني مانطة لةبةرئةوةي
بوارة ثَيوانةكردني ئةركيـــان ســـميس
طـــازي و كارةباييةكانـــي موطناتيســـي
زةوي هةواي بةرطة لةدةرةوةي ثالزماية
ئارتيميسيش دةســـتكردةكاني و مانطة
ئةنجامةكاني دياردة ئةركيان تؤماركردني
ئامَيرة بؤية هةيظـــة، نزيك دوورةكانـــي
بةردةوامن زةوي سةر ضاودَيريكةرةكاني
ئةو و بةرةبةيان ِرووناكي لةوَينةطرتنـــي
لةبؤشـــاييدا كة كارةباييانةي تةوذمـــة

دروست دةبن.
17ي شـــوباتي لةبةرواري ســـميس

ئاسمان  بؤشايي 2007 نَيردراية ي
َ
ســـال

بؤ ـــةوة
َ
كاناظةرةل كةيـــث لةناوضـــةي

ميكانيزمي ضارةســـةركردني مةبةستي
شـــةثؤلةكاني كردنـــي  هاوتةريـــب
ســـميس طةردةلوولـــة الوةكييـــةكان،
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خودايةكي يوناني ضاوبةســـرتاو نـــاوي
كردن فةرمان خواوةنـــدي ذنة كة بووة
ناوي ئارتيميس و بـــووة و دادثةروةري
لةئةفسانةي بووة هةيظ خواوةندي ذنة
لةاليةن هةردووكيان كـــة كؤندا، يوناني
سةر دؤزةرةوةكاني ثِرؤطرامي ئؤفيسي
ناساوة ئاسماني طؤداردي بةســـةنتةري
ثاش كةم ماوةيةكـــي بةِرَيوةدةبرَيـــت.
بؤشايي بؤ دةستكردةكان مانطة ناردني
سميس دةســـتكردي مانطي ئاســـمان،
لةبارةي زانيارييةكي زؤري نةزانراو تواني
ئةو وبوونـــي

َ
تَيكةال وةك دياردةكانـــي

دةردةكةون بةرةبةيان كة ِرووناكيانةي
تةقينةوةكاني و موطناتيســـي ـــة

َ
و جول

ئـــةم دةســـتبكةوَيت. طـــازي ثالزمـــا
ـــةرةكان

َ
لَيكؤل يارمةتـــي  دياردانـــةش

هةندَيـــك ضارةســـةري كـــة دةدات 
لةمَيذينةي ضارةســـةرنةكراوي كَيشةي
جةمسةري شةفةقي ئؤرؤرا ِرووناكيةكاني

aurora borealis يانِرووناكيةكانيباكور 
و  ئةنجلؤثؤلؤس 2008 دا ي

َ
لةسال بكةن.

ميكانيزمَيكيان سميس لة هاوكارةكاني
ئةو كردني هاوتةريـــب بـــؤ دياري كرد
لةبؤشاييدان كة خؤراويانةي با شةثؤلة
مانطة تةواوي تَيكضوونـــي و دةبنةهؤي
سيستةمي تؤِر و و، تواناي دةســـتكرد
دةبنةهؤي هةروةهـــا ثةيوةندييةكان،
ئةمةش و وَيرانكـــةر وزةي دةرثةِرينـــي
درةوشانةوةي دةركةوتني دةبَيتةهؤي
ِرووناكي ِراكَيشـــي ســـةرنج و زؤر جوان

ئؤرؤرا.

لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني
عةبدولِرةحمان دانةر

سةرضاوة
http://scienceblog.
-com39715spacecraft-will-enable

    
بوو ساَل طةرمرتين 2010 سالَي

زؤرتر شـــري بِرَيكي ثَيويســـتة كة دةردةخةن ئةوة تازةكان توَيذينةوة زؤربـــةي
ندنةكاني ثةنطخواردني

َ
خةمال ســـةرةكييةي بةردةوام ثةيمانطا سَي ئةو بخؤينةوة

طةرمةكان  ة
َ
سال بةطةرمرتيني 2010 ي

َ
سال ئَيستا تا ِرايانطةياند ِروو دةخةنة طةرمي

تؤماركراوةكان  طةرمييـــة ثلة 1850 ةوة تةماشـــاي ي
َ
لةســـال ئةطةر دادةنرَيت

بكةينةوة.
طةرمي ثلةي بةرزبوونةوةي بةئاِراستةي نوَيية ئاماذةيةكي ئةمة ثَييانواية زاناكان
لةبةرزبوونةوةي ِرَيطرتـــن بؤ كاركردنة و وَيســـتةكردن

َ
هةل شـــايةني لةجيهاندا و

ِرابردوودا ي
َ
لةسال بةكةشناســـي كة تايبةت طةرمي. كؤنطرةي ثلةي مةترســـيداري

كؤنطرةكة ضاوةِرَيي بةدينةهَينا كة هيوايانـــةي لةو هيض كام بةســـرتا، لةكؤبنهاطن
بؤ ِرَيكةوتنَيك دا خؤيان نيشان ِرةزامةندي ةت

َ
دةول سةدو ضل م نزيكةي

َ
بةال دةكرد،

طةرمي. ثلةي لةبةرزبوونةوةي زياتري ِرَيطةطرتن دان بؤ
َ
هةول لةثَيناوي

ثَيش  طةرمي ثلةي لةتَيكِراييةكاني 0.8 ثلـــة لةئَيســـتادا نزيكةي طةرمي ثلةكاني
طةرمي  ثلةي لةناوةندي 0.5 ثلة بةبِري لةئَيستاشدا و زياترة ثيشةسازي شؤِرشي

بةرزترة. 1961 بؤ 1990 ني نَيوان
َ
ساال

بةرزبوونةوةي ثلةكاني ثَييانواية يةكطرتووةكان بةنةتةوة سةر زاناياني كةشناسي
ئاستي بةرزبوونةوةي بةتينرت و طةرمي شـــةثؤلي و طةردةلوولي زياتر واتة طةرمي

زياتر. بةشَيوةيةكي دةريا ئاوي
لةزانكؤي بةريتاني كةشناســـي توَيذينةوةكاني يةكـــةي فيـــل جؤنز بةِرَيوبـــةري

 1998 ي
َ
سال ئَيســـتا تا طةرمي تؤماركراو بةرزترين ثلةي َيت:

َ
دةل ئينجال ئبســـت

نازناوةي  ئةو خةريكة 2010 وا ي
َ
سال م

َ
بةال ناســـراوة،

َ
سال كة بةطةرمرتين بووة

ثلةكاني َين:
َ
ناسا دةل فةزايي ئاذانسي زاناياني ديكةوة لةاليةكي لَيدةســـتَينَيتةوة.

لةئاستي ِرابردوودا كةمَيك ي
َ
سال يةكةمي تشريني لةمانطي ِرووي زةوي سةر طةرمي

بووة،  كةم جياوازييةكي 2005 دا ي
َ
سال

َ
لةطةل بةبةراوورد و بووة زياتر ثَيوانةيي

كاتَيك نابم سةرســـامي هيض تووشي َيت
َ
لةمبارةيةوة دةل لةناســـا جيمس هانســـن

ي
َ
ســـال ثَييانواية كةشناســـي ثةيوةنديدارةكاني اليةنة هةموو يان زوربةي دةبينم

دةخةنة  واي ئاماذةكان هةموو لةِراســـتيدا ضونكة  بووة،
َ

ســـال 2010 طةرمرتين
كةشوهةوا داتاكاني تؤماركردني بؤ ئةمةريكي نيشـــتماني ناوةندي هةروةها ِروو.،
لةمبارةيةوة ئاووهةوا و ئؤقيانووســـةكان كاروباري نيشـــتماني ســـةر بةئيدارةي

لةناوةندي  ئارندت ديكي هةروةها بووة،
َ

سال طةرمرتين 2010 ي
َ
سال كة ِرايطةياند

تشريني مانطي تا َيت:
َ
دةل كةشناسي داتاكاني تؤماركردني بؤ ئةمةريكي نيشتماني

ي 1998 يش كة 
َ
سال

َ
لةطةل بةبةراوورد بووة

َ
سال طةرمرتين ي2010

َ
سال يةكةم،

دوورودرَيذدا. لةمَيذوويةكي بوو
َ

سال طةرمرتين ثَيشرت



45 سةردةم زانستى 194

بةهؤرمؤني  Prolactin كة ثرؤالكتني
لةهؤرمؤنَيكي بريتيية ناســـراوة شـــري 
ثَيكدَيت واتـــة ثرؤتيني تـــاك زنجريةي
زنجريةيي تـــاك ثرؤتيني لةطةرديلـــةي
زؤر كيمياييةوة ثَيكهاتـــةي كة لةِرووي
ثرؤالكتني دةضَيت. طةشـــة لةهؤرمؤني
تايبةتمةندةوة خانةي َيك

َ
كؤمةل لةاليةن

 Lacto tropls َين
َ
دةل كة ثَيي دةردةدرَيت

ذَيرمَيشكةِرذَين ثَيشـــةوةي كة لةبةشي
لةاليـــةن هةوةهـــا  ،pituitary gland
دروســـت ديكةشـــةوة خانةي هةندَيـــك
ئةو لةباوترين دةردةدرَيـــت و دةكرَيت 
جياوازةكانـــي خانـــة وةك: خانانـــةش
و خانةكاني مَيشـــك كؤئةندامي بةرطري
ذني دانـــي

َ
منال ناوثؤشـــي و ثـــةردةي

وةك لةســـةرةتادا ثِرؤالكتني دووطيان.
ثَيكدَيـــت   Prohormone ثِرؤهؤرمـــؤن
ســـةرةتاييةكاني لةثَيكهاتة كة بريتيية

فرماني توانـــاي م 
َ
بـــةال هؤرمؤنةكـــة،

ثِرؤهؤرمؤن لـــةدواي نيية فســـيؤلؤذي
ئؤكسان بؤ شةقكردن و ئاماذةيةك دَيت
نَيوان ثَيثتايدةكاني بةندة لَيكردنةوةي و
زنجريةي ئةمينييةكان. درَيـــذي ترشـــة

 Amino acids ئةمينييـــةكان ترشـــة
ثَيطةيشتوودا لةنَيوان لةهؤرمؤني تةواوي

بةثَيي  و ئةمينيية 194 بؤ 199 ترشـــي
لةكؤتاييدا دةطؤِرَيت. هؤرمؤنةكة جؤري
شـــةقبوونة و ثِرؤهؤرمؤن قؤناغي دواي
ثَيكهاتةي جَيطريبووني قؤناغي ثَيثتايد
بووني دروست بةهؤي دَيت هؤرمؤنةكة
ســـةلفاد طؤطرديدي بةندي سَي جووتة

طةردييةوة. نَيوانة
فسيؤلؤذييةكاني كاريطةريية

ثرؤالكتني ئاســـايي بةشـــَيوةيةكي 
شـــرية ســـةرةكي لةبنضينةدا ئامانجي
طةشـــةكردني شـــرية كة هانداني ِرذَينة

ِرذَينانةوة لةو شري بةرهةمهَيناني و ِرذَين
كـــة ســـةرةكييةكانييةتي لةفرمانـــة
شانةيةكي نيية ئاســـان ثَيي ناســـراوة.
بةرهةمهَيناني بؤ بكةين دياري دياريكراو
ثرؤتينة كـــة شـــانانةدا لةو ثرؤالكتني
receptorي ناسةرةوةكاني و وةرطرةكان
دةرنةكةوتبَيت تيـــادا شـــريةهؤرمؤني
لةســـةرةكيرتين هةرضةندة بةئاشـــكرا.
ثرؤالكتني بةرهةمهَيناني سةرضاوةكاني
دروست م

َ
بةال ذَيرمَيشـــكةِرذَين، بريتيية

هؤرمؤنـــة ئـــةم دةردانـــي  و  كـــردن 
جياوازيشةوة شـــانةي ضةندين لةاليةن
فرمانة اليةني وةك دةكرَيـــت جَيبةجَي
بةسةدان ثرؤالكتينيش فسيؤلؤذييةكاني
جياوازةكاني لةجؤرة جيـــاوازي فرماني
باســـي ئةمانةي كة هةية، طيانةوةراندا
بةشَيوةيةكي لةسةرةكيرتينيانن دةكةين

ثووخت.

ثرؤالكتني
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ِرذَين شرية طةشةكردني
هؤرمؤني  داتوانرا 1920 ز ي

َ
لةســـال

لةذَيرمَيشكةِرذَينى دةربهَينرَيت ثرؤالكتني
كرداري دةرزي كاتَيك كةروَيشـــك مَييةي
كةروَيشكدا لةمَييةي كرا ِرذَينةكة ئاذنيني
بةرهةمهَينانـــي دةبَيتةهـــؤي بينـــرا 
توَيذينةوة ِرذَينةكانيدا. لةشـــرية شـــري
كرد ئاشـــكرايان ديكة لةدوايةكةكانـــي
ســـةرةكي ي

َ
ِرؤل دوو ثرؤالكتـــني كـــة 

لةشرية شري كردني لةدروست دةبينَيت
ِرذَينةكاندا.

ثؤكـــة هــــــانـــي ثرؤالكتـــني
 lobulo alveolar دانؤضكةييةكاني

َ
ضيكل

طةشة كردن. بؤ دةدات ي شـــرية ِرذَين
alveoli ثَيكهاتوون  ضيكلدانؤضكانة ئةم
ثَيكةوةيي هَيشـــووي َيك خانةي

َ
لةكؤمةل

شرية. فرمانييان دةرداني كة
و هاندان دةبَيتةهـــؤي  ثرؤالكتـــني
شري دروستكردني ثرؤســـةي وروذاندني

Lacto genesis دواي  و بةرهةمهَينانـــي
بـــوون. ثرؤالكتني لةدايـــك و ســـكثِري
بةكاري و ئةنســـؤلني

َ
كؤرتيزؤل

َ
لةطـــةل

دةبَيتةهؤي هةردووكييـــان هاوبةشـــي
tran- كـــرداري لةبةرطرتنةوةي هانداني

ي دروستكةري ثِرؤتيني 
َ
scription بؤهَيل

طواستنةوةي وةطةِرخستني بةهؤي شري.
ئةو كؤددارةكانـــي بؤمـــاوة زانيارييـــة
بةرهةمهَيناني بـــؤ ضينةي لَيثرســـراوة
دةرئةنجامانةي ئةو بةثَيي شري. ثرؤتيني
كراوة مشك مَييةي لةسةر توَيذينةوةكان
َيكي

َ
ِرؤل ثرؤالكتـــني كـــة ســـةِّـَينراوة

البردني دةبينَيـــت لةبـــاري نَيطةتيـــظ
لةبةرهةمهَيناني ئةم لَيثرســـراو جينـــي
مشك مَييةي مشـــكدا. هؤرمؤنة لةمَييةي

 heterozygous دووِرةطـــة مشـــكَيكي
واتة بؤماوةييةوة جيني طري

َ
هةل لةِرووي

جياوازة، لةكاتي ـــي
َ
بؤهَيل دوو طري

َ
هةل

كة نةي
َ
بؤهَيال لـــةو َيـــك

َ
بؤهَيل البردنـــي

ثرؤالكتيندا هؤرمؤني لةدةردانـــي ي
َ
ِرؤل

دةرداني دةبَيتةهؤي دةركةوتووة هةية
كة

َ
نيوةناضل ناتـــةواوي هؤرمؤنَيكـــي

ثرؤالكتينـــة هؤرمؤنـــي نيـــوةي بـــِري
كاريطةري هةروةها سروشـــتيدا. لةباري
مَييةكة لـــةوةي مشـــكة دةركةوتـــووة
لةدةست بةبةضكةكاني ثَيدان تواناي شري

زاييندا. و سكثِري لةيةك دةدات
فرمانـــي ثرؤالكتـــني هةروةهـــا
بةدةر بةجَيدَينَيت ديكةيش فســـيؤلؤذي
و فرمانانةي ثةيوةندي بةشـــريدان لةو
هةندَيك نموونة بـــؤ هةية. زؤربوونـــةوة
قرتَينةرةكاني وةك شـــريدةرة جـــؤري
و شـــريدةري ديكـــةي مشـــك و جـــرج

Skunk كة  طيانـــةوةري و وةك ســـةط
ِرةش ِرةنطي و لةقرتَينةرةكان جؤرَيكة
لةم ناخؤشي هةية و بؤنَيكي و ســـثيية
زؤر ثرؤالكتني باســـكران  طيانةوةرانةي
Cor- زةردةتةن بؤمانةوةي ثَيويســـتة

(زةردةتةن  لةهَيلكةدانـــدا  pora lutea
لةثَيكهاتـــةي هَيلكةدان ئـــةو بةشـــةية
(ثرؤجســـرتؤن) ســـكثِري كة هؤرمؤني
طري

َ
هةل كة ئةو مشـــكانةي دةردةدات)،

يةك ي
َ
بؤهَيل واتـــة ضوونييةكن ـــي

َ
بؤهَيل

ي لَيثرسراو
َ
بؤهَيل ،Homozygous ِرةط

بَي و ناضاالكة شريةهؤرمؤن لةدةرداني
لةئةنجامدا ثرؤالكتني لةدةرداني تواناية
ناتـــةواوي و نةزؤكـــي دةبَيتةهـــؤي
Fer-ثيتاندن ،Ovulationلةهَيلكةدانان

جَيطريبووني  ثَيش لةقؤناغي tilization
 Pre- Implantation داندا

َ
لةمنال بةضكة

ثيتَين دواي بةضكـــة نةبووني و جَيطري
كة دةركةوتووة لةكؤتاييدا دانـــدا

َ
لةمنال

لةهانداني كاريطةري هةيـــة ثرؤالكتـــني
جؤري (بةبةرة هاندان) لةهةندَيك بزؤكيدا
هاندانانةش كاريطةري لةو طيانةوةراندا
Maternal be- سيفةتي دايكايةتي وةك

وةك  سيفةتانةش ئةم haviors نموونةي

هَيالنة. كردني دروست
بةرطري فرماني لةســـةر  كاريطةري

بةرطري» فرماني سيستةمي لةلةشدا:
ثرؤالكتني ثرؤتينييةكاني وةرطـــرة
بةرفـــراوان بةشـــَيوةيةكي  receptor
لةاليةن دةخوَينرَينةوة و وةردةطريَيـــن

 Immune بةرطري سيستةمي خانةكاني
ليمفةخانةكان جؤري هةندَيك ،system

كردن  دروســـت Lymphocytes فرماني
ئةم دةدات ئةنجام ثرؤالكتني دةرداني و
خانةكاني كردنانـــةي تَيبيني و فرمانـــة
ثَيشـــبيني كة دةردةخةن ئةوة بةرطري
ي

َ
ِرؤل ثرؤالكتني هؤرمؤني كة بكرَيت ئةوة

ببينَيت بةرطريدا لةسيســـتةمي بةرطري
 Para و Autocrine modular لةجؤري
ئةمة بـــؤ طـــةش

َ
بةل  ،crine modular

ينةوةوة
َ
لَيكؤل لةئةنجامي دةركةوتـــووة

ِرةط يـــةك مشـــكي كـــة بايةخثَيـــدان
ضوونييـــةك  زايطـــؤت  Homozygous
لةدروست لَيثرســـراو ي

َ
بؤهَيل بةالبردني

دةبَيتةهؤي لةئةنجامدا ثرؤالكتني كردني
مدانةوةي

َ
لةوةال ناتوانايي و ثةككةوتـــن

مشكةدا. لةو بةرطري فرماني
ينةوة

َ
لَيكؤل ئـــةو بةلةبةرضاوطرتني

كراوة كة لةسةر ثرؤالكتني زانستييانةي
ئةوة ثيشاندةدةن بةشَيوةيةكي ضِروثِر
سةربةخؤ يةكةيةكي وةك ثرؤالكتني كة
و نةخؤشـــي باري لةهةردوو و كاريطةر
بةرطريي فرماني كاريطةري ئاساييدا باري
بةرطري بؤ هةية مدانـــةوةي

َ
وةال و هةية

مدانةوة
َ
م وةال

َ
بـــةال لةش، سيســـتةمي

وردي زؤر بةرطرييةكاني بةشـــَيوةيةكي
بةرطريدا. لةسيستمي نيية ثَيويست

ثرؤالكتني دةرداني كردني
َ

كؤنرتؤل
بينراوة كـــة ئةوةي بةثَيضةوانـــةي
هؤرمؤنةكاني ذَيرمَيشـــكةِرذَين لةزؤربةي

 Hypothalamus دةمـــاخ النكةثلي ذَير
شـــرية لةدةرداني ِرَيطرَيكـــي بةهَيـــزة
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بةواتايةكي لةذَيرمَيشـــكةِرذَين، هؤرمؤن
ذَير بِرَيكي ثرؤسيســـي ديكة هةميشـــة

 Hypothalamus break النكةثـــل
خانةكاني لةسةر ِراستةوخؤي كاريطةري
ثَيكهَينةكان شـــري واتـــة الكتؤتـــرؤف
كة دةردةدرَيت كاتَيك ثرؤالكتني هةيـــة،
ئةطةر نةمَينَيت، هايثؤسةلةمةس بِرَيكي

 Stalk بةشي ثرؤسَيسانةدا ئةم لةميانةي
برِبَيت هايثؤسةلةمةس قةدةبةشي واتة
زيادبووني دةبَيتةهؤي لةكاربخرَيت يان
هةموو لةكاتَيكيشدا ثرؤالكتني. دةرداني
هؤرمؤن ذَيرمَيشـــكةِرذَين جؤرةكانـــي
كة كةمدةكةن دراماتيكي بةشَيوةيةكي
Hy- بة ناســـراوة تايبةت هؤرمؤنَيكـــي

 pothalamic releasing hormone
بضَيت. لةدةستت يان كةمبكات

دؤثامني 
وةك دةبينَيت

َ
ِرؤل ئـــةم هؤرمؤنـــة

بِرَيكي يـــان ســـةرةكي ِرَيطرةهـــؤكاري
ثرؤالكتـــني، لةدةردانـــي ســـةرةكي

ناو  Dopamine دةردةدرَيتة دؤثامـــني
دةمارةكاني دةركةخوَيني مولولةكانـــي

 Portal blood هايثؤســـةلةمةس
بةميكانيزمـــي دؤثامـــني neuronةوة. 
ناسةرةوة ثرؤتينةكاني

َ
لةطةل يةكطرتن

ثرؤتـــني  وةرطـــرة يـــان   receptor
ئةمةش كاردةكات الكتؤترؤف  لةســـةر 
و كردن لةدروســـت دةبَيتةهؤي ِرَيطرتن

ثرؤالكتني. دةرداني
و دةرماني ضارةســـةر هـــؤكارةكان
ناو لـــةدزة كردنـــة كاريطـــةري هةيـــة
هةية كاريطةري و دؤثامينةوة ثَيكهاتةي
هؤكارةكان يان دةرداني دؤثامني، لةسةر
ميكانيزمي لةســـةر كاريطةري و دةرمان
الكتؤترؤف ثرؤتيني وةرطرة يةكطرتني
و باشرت بِرَيكي بةمةش و هةية دؤثامني و

دةردةدرَيت. لةثرؤالكتني زؤرتر
بةهَيزانةي كاريطةريية ئةو سةرةِراي

لةدةرداني لةِرَيطرتن هةيةتـــي دؤثامني
بةشَيوةيةكي ثرؤالكتني م

َ
بةال ثرؤالكتني،

و دةردةدرَيت ثؤزةتيـــظ ِرَيكخـــراوي
هؤرمؤني هةندَيك لةاليـــةن ِرَيكدةخرَيت
Thyroid releasing hor- وةك ديكةوة

mone ملةقؤرتة ِرذَين (سثةرة (دةرةقي) 
 gonadotropin- و دةردان) هؤرمؤنـــة
هؤرمؤنَيكي  كـــة  releasing hormone
و توخمةِرذَينةكان دةريدةدةن تووخميية
ضاالكةكانـــي خوَينـــة  لوولـــة

َ
لةطـــةل

ئةم ئةركي ة.
َ
ِريخؤل فرةثَيثتايدةكانـــي

Nipple و  مةمك هؤرمؤنانة هانداني طؤي
ئةم ،Mammary gland شريةِرذَينةكانة
ثةروةردة لةكاتي وروذاندنانة و هانـــدان

 Nursing شـــريثَيداندا و بةخَيوكردنـــي
دةرداني ئةم هـــؤكارةش دةبَيتةهـــؤي
دةبَيت كاريطـــةري ئةمةش ثرؤالكتني. 
لةثةرضاوة ِراطةيانـــدن دةمارة لةســـةر
كؤئةندامي ثةتكـــي دِركـــة  كةوانـــةي
دةبَيتةهؤي لةئةنجاميشـــدا و دةمـــاردا

 Prolactin- Stimulating دةردانـــي
هايثؤسةلةمةســـةوة  hormone لةاليةن
مَيية هؤرمؤن ئيسرتؤجني يان هؤرمؤني
ئةرَينـــي كردنـــي

َ
كؤنـــرتؤل َيكـــي

َ
ِرؤل

دةردانـــي و كـــردن هةيـــة لةدروســـت
ئاستي بةبةرزبوونةوةي شريةهؤرمؤندا،
لةدوا و لةخوَيندا هؤرمؤني ئيســـرتؤجني
دةركةوتني دةبَيتةهؤي سكثِريدا قؤناغي
كردنـــي ديـــاري و دةستبةســـةراطرتن
ثرؤالكتني هؤرمؤني ئاستي بةرزبوونةوةي
شرية ئامادةكردني بؤ ثَيويســـتة كة زؤر
سكثِري لةكؤتايي شريثَيدان بؤ ِرذَينةكان

.Gestation زاييندا و
نةخؤشي بارةكاني

لةهؤرمؤني  زيـــاد بِرَيكي  دةردانـــي
بَيت زياتر ئاســـايي لةبِري كة ثرؤالكتني
Hyperprolactinemia بةرزة كـــة بـــة
دةبَيتةهؤي لةخوَيندا ناسراوة ثرؤالكتني

نةخؤشي دةركةوتني ضةندين ثشَيوي و
هؤكاري ضةندين بارةش ئـــةم لةمرؤظدا.
تووشـــبوون وةك  بةخؤي هةية تايبةت
دةردانـــي زؤر  بةهـــؤي بةشـــَيرثةنجة

 Prolactin- Secreting ثرؤالكتينـــةوة
هةندَيك  بةوةرطرتني  هةروةهـــا   tumor
ثرؤالكتني كـــة  دياريكراو ضارةســـةري
دةبَيتةهـــؤي هةيـــة لةثَيكهاتةكةيـــدا
باوة لةنيشـــانة لةذنانـــدا. نةخؤشـــي 
ثرؤالكتني ةتي بـــةرزة

َ
حال ديارةكانـــي

 hyper prolactinemia لةخوَينـــدا
و كةموكـــوِري لةدةســـتدان و بريتييـــة
نوَيذي) (بَي مانطانة ســـوِري تَيكضووني

لةخـــؤوة  و   Amenorrhea لةذنانـــدا
كتوثِري دةرداني زؤربوونـــي و دةردان
،Galactorrhea لةمةمكةكانـــدا شـــري 
Heper- ئةطةر ئةم نةخؤشـــيية م

َ
ـــةال

ب

ِرووبـــدات  لةثياوانـــدا  prolactinemia
بوونةوةي كؤئةندامي دةبَيتةهؤي ثضووك

ثضووك  hypogonadismis ئـــةم زاوزَي
و لةقةبارةي لةتوانا هـــةم بوونةوةيةش
كؤئةندامةكةشـــدا و ِرذَيـــن تووخمـــة 
بارة ئـــةم لةنيشـــانةكاني ِروودةدات،
كردن سَيكس توانايي كةم وةك لةثياواندا
تؤوةكان كردني دروست كةمبوونةوةي و
تؤوةكان توانايـــي بَي و لةطوونةكانـــدا
لةثيـــاوان Impo. هةندَيـــك لةثيتانـــدا
دةركةوتني مةمك نيشـــانةش لةم بةدةر
تياياندا ســـنط ناوضةي طةورةبووني  و 

زؤر  م
َ
بـــةال  Gynecomastia ِروودةدات

شـــَيريان دةرداني تواناي بةدةطمـــةن
دةبَيت.

لةئينطليزييةوة:
شكور  حةمة ساَلح  دَلشاد

سةرضاوة:
WWW.Vivo.colostate.edu

 



45 سةردةم 197زانستى

كتَيبخانة وِرَيكخستني بةِرَيوةبردن
ئةنوةر* ظيان
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زانيـــاري بنكةكانـــي  و كتَيبخانـــة
بريتـــني جؤرةكانييـــةوة بةهةمـــوو
ســـةرضاوة

َ
لةطةل كار كة لةدةزطايـــةك

لةِرَيي دةكةن جؤربةجؤرةكاندا زانياريية
خزمةتطوزاري ضاالكي و كارو َيـــك

َ
كؤمةل

(كؤكردنةوة، دةكرَيتةوة لـــة كة كورت
طةياندني و بةدةستهَينانةوة ِرَيكخستن،
جؤربةجؤر شَيوازي بةجؤرةها  زانياري)
بؤ مرؤيي و ماددي تواناي بووني بةثَيي

دابينكراو.
تايبةتييانةي دةزطا ئةو هةرضةندة
لةيةكرت جياوازن زانياري بنكة و كتَيبخانة
ثَيكهاتةي و سروشـــت و ئامانج لةِرووي
ئةو و سوودمةندةكاني و ســـةرضاوةكان
دةكةن، سةرثةرشـــتي كـــة اليةنانةي
بنكةكاني و (كتَيبخانة هةموويـــان م

َ
بةال

تايبةتمةندي لةِرووي كؤدةبنةوة زانياري)
لةوانة: هاوبةشةوة بنةِرةتي

يةكـــةم: هةموويـــان ثَيويســـتييان
(ســـةرضاوةي هةية مـــاددي بةتواناي
كةلوثةل،...هتـــد) ئامَيـــر، كتَيبخانـــة،
(كارمةندي كارمةند َيـــك

َ
كؤمةل هةروةها

و ئاســـايي) كارمةنـــدي و تايبةتمةنـــد
سةرثةرشتي كة بةِرَيوةبردن دةزطايةكي
هةروةهـــا بـــكات. كارمةندانـــة  ئـــةو 
بؤ ثَيويســـت بوودجةي كردنـــي دابني 

ئةمكارانة. بةِرَيوةبردني
ثابةندن هةموويان ئةوانـــة دووةم:
كة زانيارييان ِرَيسا و ياســـا َيك

َ
بةكؤمةل

بةِرَيوةبردني ضؤنييةتـــي بـــؤ دةداتَي
خزمةتطوزارييةكان. و َكارةكان

هةول هةموويـــان ئةوانة ســـَييةم:
كة ئامانجَيك بةديهَينانـــي بـــؤ دةدةن 
دةتوانـــني و دياريكـــراون لةوةوثَيـــش
و تايبةتمةندييانة ئةو نَيوان ثةيوةنـــدي
كارييةي

َ
لةم هَيل داواكراوة هاوبةشيانة ئةو

خوارةوةدا ِروون بكةينةوة.
بةِرَيوةبردن

Administra- بةِرَيوةبردن وشـــةي

التينييةوة  لةوشةيةكي لةبنةِرةتدا tion
 Service خزمةتطوزاري بةماناي هاتووة
طايةي

َ
كؤمةل ئةو خزمةتكردني بةواتـــاي

ثَيشكةش بةمةبةســـتي دةزطاية كة ئةو
طاية

َ
كؤمةل بـــةو قازانج و كردني ســـوود

كاردةكات.
و كتَيبخــــانـــة بــــــةِرَيوةبردنـــي 
لةسةرثةرشتي بريتيية بنكةزانيارييةكان
بؤ كارمةند َيك

َ
كؤمةل كارةكانـــي كردني

بةئامانجي ثَيويســـت ِرَينمايي ثَيدانـــي
طةياندني بةئةنجـــام و كردن جَيبةجـــَي
كـــة ثَييان ســـثَيردراوة ئـــةو كارانةي
لةمةوثَيش كة ثالنةي لةضوارضَيوةي ئةو
ئامانجة طةياندني بةئةنجـــام بؤ دانراوة
بنكةكاني و كتَيبخانة ســـةرةكييةكاني

زانياري.
بةشـــَيوةيةكي بةِرَيوةبـــردن كاري 

ضوار بةش: بؤ دةبَيت طشتي دابةش
تواناي ،Management ِرَيكخســـتن
،Money بودجة ،  Manpower مرؤيي

.Machines و كةلوثةل ئامَير
دةســـتةي كة شـــتَيكي ئاشـــكراية
ئامانجي و ثالن داناني ئةركي بةِرَيوةبردن
بنكةزانيارييةكان و كتَيبخانة داهاتووي
كاري

َ
هَيل داناني لةِرَيي دةكات جَيبةجَي

دةزطاية ئةو بةرنامةي و ثِرؤطرام طشتي
و تواناي ئامَير و بوودجة بةدابني كردني
دياريكراو شوَينَيكي لةضوارضَيوةي مرؤيي

لةمَيذوويةكي دياريكراودا.
بةئامانجـــي هةمـــووي  ئةمانـــة 
ســـةرةكييةكاني ئامانجة بةديهَينانـــي
و تَيضـــوون بةكةمرتيـــن دةزطاكةيـــة

ماوةدا. لةكورترتين
كاري بةِرَيوةبردني كتَيبخانة طرنطي
ةدا

َ
خال ضةند لـــةم زانياري و بنكةكاني

دةبينَيتةوة: خؤي
بةســـةركةوتوويي 1. دةبَيتةهـــؤي
لةســـةرضاوةكاني هةريةك بةكارهَيناني
مرؤييةكان. توانا و دياريكراو بوودجةي

ســـةركةوتوو بةِرَيوةبـــةري  .2
ورةي بةرزكردنـــةوةي دةبَيتةهـــؤي
و كتَيبخانة فةرمانبةراني و كارمةنـــدان
لةدواتردا ئةمـــةش زانياري، بنكةكانـــي
ئةنجامداني و بةرهةمهَينان دةبَيتةهؤي

سةركةوتوو. كاري
كارةكاني بةِرَيوةبةر بووني بةبَي .3
زانياري بنكةكانـــي و نـــاو كتَيبخانـــة
ثَيوةديـــار ةذاني 

َ
شـــل و ناِرَيكوثَيكـــي

ِرووداني دةبَيتةهـــؤي ئةمةش دةبَيت،
بؤ ئامانجة بةدينةهاتني دواتر و كَيشـــة

داِرَيذراوةكان.
بةِرَيوةبردنةوة سروشـــتي لةبارةي
كاري واية ثَييـــان لةزانـــاكان هةندَيـــك
واية هةندَيكيش ثَييان بةِرَيوةبردن زانستة
و زانست واية ثَييان هةندَيكيش هونةرة
هةية ثةيوةندي ِراستةوخؤشي و هونةرة
يةتي

َ
كؤمةال ئابووري زانستةكاني

َ
لةطةل

دةروونيدا. زانستي و
سروشتي بةِرَيوةبردني كتَيبخانة وةك
بةم زانياري جيادةكرَيتةوة بنكةكاني و

خوارةوة: سيفةتانةي
بةِرَيوةبردنةكـــة سروشـــتي  .1
و كتَيبخانة بةجـــؤري جيادةكرَيتـــةوة
توانا كردني دابني و بنكةكاني زانيـــاري
بةِرَيوةبردني نموونة بؤ مادديةكان َمرؤيي
لةطةل هةية جياوازي ن

َ
منداال كتَيبخانةي

زانكؤكان. كتَيبخانةي
و كتَيبخانـــة بةِرَيوةبردنـــي   .2
لةضوارضَيوةيةكـــي بنكةزانيارييـــةكان
لةئةنداماني كـــة كار داية يةتـــي

َ
كؤمةال

ثَيداويســـتييةكانييان و دةكات طا
َ
كؤمةل

دةبَيت كتَيبخانةكان لةســـةر كاريطةري
لةئةندامانـــي بـــذي دوور ناتوانَيـــت و 
خؤي كتَيبخانة كة طاي

َ
ناوةوةي كؤمةل

دةبينَيتةوة كتَيبخانـــةدا  لةكارمةنداني
كتَيبخانة كة دةرةوةي يان لةئةنداماني
و خوَينةران لةخؤدةطرَيت. سوودمةندان
لةكتَيبخانـــة 3. كاري بةِرَيوةبـــردن
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كة ثلةثلةكراوة زانياريـــدا و بنكةكانـــي
كاركردن ئاســـتي َيك

َ
لةكؤمةل بريتييـــة

و كتَيبخانة  لةبةِرَيوةبـــةري كة خـــؤي
سةرؤكي بةش و سةرؤكي جَيطرةكةي و

دةطرَيتةوة. هتد ... و لق
بنكةكاني و كتَيبخانة بةِرَيوةبردني .4
ديكة بةِرَيوةبردني هـــةروةك زانيـــاري
كاردةكات بريؤكراتيدا لةضوارضَيوةيةكي
بةِرَيوةبردنـــة تايبةتمةنـــدي  بةهـــؤي 
و ئاستةكاني. مةبةستيشمان جياوازةكان
بةسروشـــتَيكي ثابةندبوونة لةبريؤكراتي
كة ِرَيســـايانةي و فةرمـــي ئـــةو ياســـا

ئاستةكاني كاركردن. نووسراوة بةثَيي
و هةيـــة فةرمـــي  ِرووكاري  .5
هةية كةســـايةتيش و تايبةت ِرووكاري 
بةِرَيوةبةري كارةكاندا، لةبةِرَيوةبردني
جؤرَيك كة بةِرَيوةبةرةية ئةو سةركةوتوو
ئةو لةنَيوان دةكات ثيادة لةهاوسةنطي
كارةكاني لةبةِرَيوةبردني هؤكارةدا دوو

زانياريدا. بنكةكاني و كتَيبخانة ناو
طشتي لةضوارضَيوةي بةِرَيوةبةر .6
كاردةكات سياســـةتةدا فةلسةفةو  ئةو 
دةكات و ثيادةي ســـةرةكي كة دةزطاي

لةو. بةشَيكة كتَيبخانةش
كَيية؟ كتَيبخانة بةِرَيوةبةِري

دةبَيـــت بةِرَيوةبـــةر كةســـاني 
تايبةتمةند بن لةبواري كةســـانَيك بن كة
و بةســـتن ثةيوةندي و ِرَيطةنيشـــاندان
كةســـاني كارةكاني كردني ضاودَيـــري
فةرمانبةرَيك هةموو ناكرَيت بؤية ديكة،

بةِرَيوةبةربَيت.
فةرمانبةرَيكـــي بةشـــي بؤنموونـــة
بةتةنيا ضونكة نيية، بةِرَيوةبةر خواستن
خؤي ئةركةكاني كارو ئةنجامداني ئةركي
فةرمانبةر هةمان م

َ
دةكات، بةال جَيبةجَي

هونـــةري بةبةِرَيوةبةرَيكـــي دةبَيـــت 
كردني سةرثةرشـــتي  كـــةكاري كاتَيك 
فةرمانبةرةكاني بةشةكةي ثَيدةسثَيرَيت
و كردن ضاودَيـــري و كردن لةِرَينمايـــي

ضاالكييةكاني لةنَيو بةســـتن ثةيوةندي
بةسةرؤك دةبَيت كاتَيك واتة بةشةكةدا،

بةش.
بنكةكاني و كتَيبخانة بةِرَيوةبـــةري
و تايبةتمةند كةســـانةن ئـــةو زانياري
كة كاري بوارةدا، لةم خاوةن بِروانامةن
بنكةكاني كتَيبخانـــة و كردني خزمـــةت
كتَيبخانة ســـوودمةندةكاني و زانيـــاري
بؤ دانان ثالن لةِرَيـــي دةكةن جَيبةجَي
كتَيبخانةكة كردني ةمةند

َ
دةول ضؤنييةتي

و ثَيويست كردني ســـةرضاوةي بةدابني
كارة كردني سةرثةرشتي هةروةها نوَي
ثَيشـــكةش و تايبةتمةندةكان هونةريية
بةفةرمانبةرةكان ثَيويست زانياري كردني

بوارانةدا. لةو
دةبَيت و

َ
بال زؤر فراوان و كارةكاني و

بةِرَيوةبةرانة ئةو كاردا لةزؤر هةرضةندة
دةبن، هاوكاريان بةشـــَيك سةرؤك ضةند
ئةو بةِرَيوةبةرة لَيثرســـراوي هةر م

َ
بةال

لةبةرامبـــةر بةديهَيناني دةبَيت يةكـــةم
و كتَيبخانة ســـةرةكييةكاني ئامانجـــة

بنكةكاني زانياري.
بةتايبةتمةندييةكانـــي ســـةبارةت
و كتَيبخانـــة بةِرَيوةبـــةري كةســـي 
هةية. بؤضوونَيك ضةند بنكةزانيارييةكان
َيـــت دةبَيت

َ
دةل يةكةم: بؤضوونـــي

بنكةكاني و لةكتَيبخانة بةِرَيوةبةر كةسي
بن ئةكاديمي بِروانامةي خاوةن زانياري
بؤ و زانيارييةكاندا، و كتَيبخانة لةبواري
ثشـــت ئيدارييةكان كارة بةِرَيوةبردني
لةم تايبةتمةنـــد ببةســـتن بةكةســـاني

بوارةدا.
ثَيويســـتة دووةم: بؤضوونـــي
خاوةن كتَيبخانة بةِرَيوةبـــةري كةســـي
بةرَيوةبردني لةبـــواري بَيـــت بِروانامة
ناكات ثَيويســـت هيض و فةرمانبةرانـــدا
زانيارييةكان لةبـــواري بَيت تايبةتمةند
بؤضوون باشـــرتين م

َ
(بةال و كتَيبخانةدا.

كتَيبخانة بةِرَيوةبةري كةسي كة ئةوةية

بَيت خـــاوةن بِروانامـــة و تايبةتمةنـــد
و كتَيبخانةدا و زانيارييـــةكان لةبـــواري
لةبواري هةبَيت لَيهاتوويي بَيت. ِراهَينراو

كارةكاندا). بةِرَيوةبردني
سةركةوتوو بةِرَيوةبردني بواري زاناي
سةركةوتووةكاني سيفةتة هالسي جؤرج
بةشـــَيوةية ســـةركةوتوو بةِرَيوةبةري
توانايةكـــي دةكات: نيشـــان دةســـت 
بؤ سةرثةرشـــتي لةِرادةبةدةري هةبَيت
كارةكاني لةهةموو ئاطاداربوون و كردن
دادثـــةروةري يةكســـاني و دةزطاكـــة،
ثَيشخستني داهَينان، هةبَيت، لةكاركردندا
كارةكان، لةطرتنةئةستؤي بةتوانايي كار،
و لةقســـةكردن باشيشـــي توانايةكـــي
و جؤش هةبَيت، هاندانـــدا و دةربِريـــن
بةخؤداطرتن، دان لةكارةكانـــدا، خرؤش
و كاريطـــةري بةهَيـــز كةســـايةتييةكي
تواناي و بن يةتي

َ
كؤمةال هةبَيت كةساني

هةبَيت، ديكةيان كةســـاني تَيطةيشتني
كَيشةكان بوونةوةي لةِرووبةِروو ئازايةتي

طونجاو. ضارةسةري داناني و
كارو ئةركة سةرةكييةكاني دةتوانني
و بنكةكانـــي كتَيبخانـــة بةِرَيوةبـــةري
كورت خوارةوةدا نةي

َ
خاال زانياري لـــةم

بكةينةوة:
و ئامانج نيشـــانكردني 1. دةســـت
ســـةرةكييةكاني و طشـــتي سياســـةتة

زانياري. بنكةكاني و كتَيبخانة
بـــؤ بةرنامةكاني 2َ. ثـــالن دانـــان
لةطةل زانيـــاري بنكةكاني و كتَيبخانـــة

ثَيداويستييةكاني. و ضاالكي
ناوخؤي كاروبـــاري 3. ِرَيكخســـتني
لةِرووي زانياري و بنكةكانـــي كتَيبخانة
لقةكان و بةشةكان نيشانكردني دةست
و بةش لَيثرســـراوَيتي هةر و كاروبـــاري

لقَيك.
ضؤنييةتي كردني 4. سةرثةرشـــتي
بةشةكان هةموو كارةكاني بةِرَيوةضووني
ثةيوةنـــدي نَيوان كردنـــي و دروســـت
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فةرمانبةرةكاني. و بةشةكان
تؤمارة كردني نيشـــان 5. دةســـت
و لةبةشةكان ثَيويست جؤراوجؤرةكاني
و كةلوثةل كردني دابني و كردنييان ضاث
بةشةكان. ثَيويست بؤ سةرجةم ئامَيري
ثاك و سيســـتم كردني 6. ضاودَيري
و كةلوثةل ضاككردنةوةي و و خاوَينـــي

دةزطاكة. ناو ئامَيري
ثةيوةندييةكي كردني  دروســـت  .7
بنكةكاني و كتَيبخانـــة

َ
بـــاش لةطـــةل

 سوودمةندةكان
َ

لةطةل و ديكة  زانياريي
ثردي ئةو كردني دروســـت و ضؤنييةتي

لةنَيوانياندا. ثةيوةنديية
طريوطرفتة و كَيشة لةو ينةوة

َ
لَيكؤل .8

دةزطاكـــة ِرووبـــةِرووي  ئيدارييانـــةي
ضارةسةركرنيان. ضؤنيةتي و دةبَيتةوة

ثَيويست بوودجةي كردني دابني .9
زانياري و بنكةكانـــي و بـــؤ كتَيبخانـــة
دابةش لـــةِرووي سةرثةرشـــتي كردني

كردنييةوة. ضاودَيري و كردن
ليذنة كردنـــي سةرثةرشـــتي  .10
ِراثؤرتي ئامادةكردني و جؤربةجؤرةكان
بةرزكردنةوةيان و لةبارةيانةوة، ثَيويست

ثةيوةنديدارةكان. اليةنة بؤ
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وةك ضاو نةخؤشييةكاني ضارةسةركردني بؤ بةكاردَيت ئيكزايمر لةجؤري لةيزةر
هةزاران بؤ لةجيهاندا بةكاردَيت ئَيستا كة بيني، ئةستيطماتيزم دوور بيني، نزيك
بؤيةكةمجار هاوَينة نامَينَيت. يان بةعةينةك هةتاية ثَيويستيان هةتا بؤ كة كةس،
بريؤكةي باراكور ئيسثاني بةناوي جؤس زانايةكي 1948دا ي

َ
ســـال لةدةورووبةري

 1990 ي
َ
لةسال ِرةسمي بةشـــَيوةيةكي م لةيزك

َ
بةال داهَينا، لةيزكي بةكارهَيناني

بةكارهات ثاليكارس لوانس يؤناني لوسيؤ بوراتؤ و ئيتالي زاناي هةردوو لةاليةن
ضةند كة تةنيا نةشتةرطةريةكة كاتي خَيرايي بةهؤي ســـةركةتوو بةشَيوةيةكي
دةبَيتةوة. ِروون بينيني نةخؤشةكة كةمدا لةماوةيةكي و دةخايةنَيت دةقيقةيةك

ئةمريكا  يةكطرتووةكاني واليةتة 1991 لة ي
َ
لةسال لةيزك نةشتةرطةري يةكةم

تةنيا دةكرَيت. بؤ نةشتةرطةرييةيان ئةم لةنةخؤش زؤر ذمارةيةكي نة
َ
و ساال كرا

بؤكراوة. لةيزكيان كةس مليؤن لةجيهاندا 24.6 2006 دا ي
َ
لةسال

ثَيويستي بةثشكنيني ضاو ديكةي نةشـــتةرطةريةكاني هةموو وةك لةيزةك
ئةم بَيت. دا

َ
لةطةل ثَيويستة كةسَيكي هةية نةخؤش ضاو نةخؤشـــيةكاني تةواوي

نةخؤشةكة ضاوي بةنجي تةنيا نيية بةبةنجي طشـــتي نةشتةرطةريية ثَيويستي
ضاوي دةكرَيتة ؤثَيك ماددةي ســـِركةر

َ
ضةنـــد دل و ظاليوم دةكرَيـــت بةثَيدانـــي

هةموو لةخؤيةتي، ئاطـــاي نةشـــتةرطةرييةكةدا لةكاتي نةخؤش نةخؤشـــةكة.
بةئازار  هةســـت و نةخؤش هيض دةخايةنَيت 5 دةقيقة تةنيا و نةشـــتةرطةريةك

ناكات.
بكاتةوةو ضاوي و بكةوَيت

َ
ثـــال دةبَيت نةخؤش لةكاتي نةشـــتةرطةريةكةدا

يةكةم: دةكرَيت: هةنطـــاو بةدوو بكات، لةيزةرةكة تيشـــكي ســـةيري ِرووناكي
ئيكزايمر بةكارهَيناني دووةم: نةخـــؤش، لةكؤرنيياي درووســـتكردني  فالثَيك

بينيني  ئيكزايمر لةيزةرةكة بةكارهَيناني يةكسةر دواي 193 نانؤمةتر. بة لةيزةر
قةترةي ثزيشكةكة ثاشان بِروات. بةتةنيا خؤي ناتوانَيت كة دةبَيت

َ
لَيل نةخؤش

نةخؤش ثَيويستة بةنةخؤشـــةكة و دةدات ضاو هةوكردني دذي و ئةنتيبايؤتيك
نةشتةرطةريةكة تةواوبووني دواي بةكاربَينَيت. قةترانة ئةو هةفتة يةك بؤماوةي
ثاشان تةِرنةكات ِرؤذة دةموضاوي ثَيوســـتة ئةو و بِرواتةوة دةتوانَيت نةخؤش
نيا بوون

َ
دل و ثشكنيني تةواو بؤ ثزيشكةكةي الي بضَيتةوة دواتر ثَيويستة ِرؤذي

ِرؤذةوة دواي نيية. لةدووةم طرفتَيكي هيض و نةخؤش تةواوة بينيني لـــةوةي كة
بؤ لةيزكيان كةسانةي ئةو سةركارةكةي، بطةِرَييتةوة دةتوانيت نةشتةرطةريةكة
ضاوي ديكةي نةخؤشـــي ئةو كةســـة مةرجانةيان تَيدابَيت: ئةم دةبَيت دةكرَيت
كؤرنياي هةوكردني ضاو، ئاوي ِرةشي ضاو، ئاوي سثي وةك(كرياتؤكؤنةس، نةبَيت
بَيت. ثَيويستة بةاليةني

َ
سال هةذدة سةروو تةمةني وشـــك بوونةوةي ضاو. َضاو،

سال يةك بؤماوةي واتة ِرووينةدات، لةضاويدا طؤِران
َ

سال يةك بؤماوةي كةمةوة
بووبَيت بينينةكةي جَيطري ضاوي ضاوي، ثشكنيني بؤ سةرداني ثزيشكي كردبَيت
ةكةي

َ
مندال تا بكات نةشتةرطةرية ئةم نابَيت دووطيان ذني نةطؤِريبَيت. عةينةك و

                                                                                  سؤران دةبَيت.


