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    ثةيوةندي زانست و سياسةت

لةو ســـؤنطة كالســـيكييةوة ثةيوةندي زانست بةسياســـةتةوة باس ناكةم كاتَيك زانســـت دةكةوَيتة خزمةت سياسةت 
و لةضةمكة مرؤظدؤســـتييةكةي جَيدةمَينَيت، بؤ ئـــةوةي ِروونرت خوَينةر تَيبطات، كاتَيك لةوآلتَيكدا وَيســـتطةيةكي ئةتؤمي 
دادةمةزرَينرَيت بةر لةوةي مانا مرؤظايةتييةكةي لَيكبدرَيتةوة و لةو رَيطةيةوة وزةي كارةبا دةستكةوَيت، سياسةت ثِري ثَيدا 

دةكات و دةيخاتة بةرذةوةندي خؤيةوة بؤ دروستكردني ضةكي ئةتؤمي و هةِرشةكردن لةئايندةي مرؤظايةتي.
دةمةوَيت لةشَيوةيةكي جوداتردا باس لةو فةزايةي زانست بكةم لةضوارضَيوةي سياسةتدا، بةشَيوةيةك ئةطةر سيستمي 
رَيت بةشَيوةيةك نةبووني ئؤقرةيي وا لةداهَينةر و 

َ
سياســـي لةوآلتَيكدا جَيطري نةبَيت ئةوا زانســـت لةبةها ثريؤزةكةي دادةمال

بواني زانست دةكات كة برييان بضَيتةوة خةريكي ض كارَيكن.
َ
سةرقال

شؤِرشـــةكاني ئةم دواييةي وآلتاني عةرةبي كة لةتونسةوة دةستي ثَيكرد و ميسر و يةمةن و بةحرَين و سوريا و هةرَيمي 
كوردستانيشـــي طرتةوة سيستمي سياسي هةموو ناوضةكةي خستة ذَير ثرسيارةوة و هةموو ئةو طرَي كوَيرانةي كردةوة كة 
ةتاني خؤرئاواو 

َ
نادةن يان وردتر ئةو هةنطاوة زانستيانة بؤ ثَي بةثَيي دةول

َ
بؤضي داهَيناني زانســـتي لةم ناوضانةدا ســـةرهةل

ةتاني خؤرئاواية.
َ
ةتاني كةنداو شانبةشاني دةول

َ
ئةمريكا نني، لةكاتَيكدا ثَيطةي ئابوري هةندَيك دةول

َيك كَيشةي جوطراَّـ و سياسي و كلتوري و سيستمي بةِرَيوةبردن ضارةسةركراون، 
َ
تة ثَيشكةوتووةكاندا دةمَيكة كؤمةل

َ
لةوال

بؤية بواري زانســـت وةك ســـةرجةم اليةنةكاني ديكة بةردةوام لةثَيشـــكةوتنداية و ِرؤذ بةِرؤذ زانا و توَيذةر و ثزيشـــكةكان 
ي دؤزينةوةي نهَينييةكاني طةردوون و ضارةســـةري نةخؤشـــييةكان و هؤكاري تَيكضوونـــة بؤماوةييةكان و داهَيناني 

َ
لةهةول

ي كار و ضاالكي و 
َ
تانة بةئارامي دةذي و سةرقال

َ
زياتردان و هةموو خةمَيكييان خزمةتي مرؤظايةتيية،  بةطشتي مرؤظ لةو وال

خةونةكاني خؤيةتي، تةنانةت هةندَيجار دةطاتة ئاســـتَيك لةذيانيش بَيزاردةبَيت و خؤي دةكوذَيت، ضونكة تةنيا مردن ماوة 
يةتيةكاندا، بةردةوام 

َ
م مرؤظ لَيرة كائينَيكي ونة لةنَيو خةمة نةتةوةيي و سياسي و كلتوري و كؤمةال

َ
تاقي نةكردؤتةوة، بةال

َيك كَيشة و باري نائاسايي، مَيشك و زةيني 
َ
خؤي لةدةرةوةي بازنةي بايةخ ثَيدان و خةون و ئاواتةكانيدا، دةبينَيتةوة، كؤمةل

تاني دنيا ضارةســـةركراون، بةردةوام هيالكة و لةجَيطةي خؤيشـــيداية وةك ئةو 
َ
 دةكةن كة زؤر دةمَيكة لةزؤربةي وال

َ
جةنجال

كةســـةية ِراهَينان لةسةر ئامَيري وةرزشـــي ِرؤيشتن دةكات و دةشَيت بةقاضةكاني ضةندةها كيلؤمةتر برِبَيت و وزةيةكي زؤر 
م لةجَيطاي خؤيةتي و يةك هةنطاو ناِرواتة ثَيشةوة، لةكاتَيكدا ماَّـ خؤيةتي بةئاسوودة بذي و ِرَيز لةذيان 

َ
ســـةرف بكات، بةال

َيم 
َ
و كةرامةتي بطريَيت و وزة و تواناكاني بخاتةطةِر لةثَيناوي خةون و ئاواتةكاني خؤي و ســـةرجةم مرؤظايةتي، مةبةستمة بل

يةتييةوة وزةكاني بةكار نةبرَيت، ئةوا هيضي كةمرت نيية 
َ
َيك كَيشـــةي سياسي و كلتوري و كؤمةال

َ
ئةطةر مرؤظي كورد بةكؤمةل

تة ثَيشكةوتووةكان كة هةموو مرؤظايةتي سوود لةبريكردنةوة و ماندوو بوونيان وةردةطرَيت. 
َ
لةو توَيذةر و داهَينةرانةي وال
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دا 
َ

مندال لةفةنتازياي مردن ثرسياري
ئةحمةد بةكر
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ن لةئاسمانيشـــدا
َ
منـــداال دةكرَيـــت
بكةن؟* ياري بةميكانؤ

دةمرن، بؤيـــة ك
َ
خةل من ”بةبـــِرواي

هةميشـــة نيية ئةوةيان تاقةتي ضونكة
بذين“

ة
َ
سال شةش َيكي

َ
                    مندال

دةمرَيت، كةسَيك كاتَيك ثَيمواية ”من
شاردا لةشـــوَينَيكي و ثةيكةرَيك دةبَيتة

جَيطادةطرَيت“
ة

َ
سال َيكي 7

َ
                         مندال

ئينســـان بؤضي بمرم، ”من نامةوَيت
دةمرَيت؟“

ة
َ
سال 7 َيكي

َ
                        مندال

وةك مردندا
َ

لةطةل يادةوةرييةكانيمن
دةطةِرَيتةوة نة،

َ
ساال نؤ هةشت َيكي

َ
مندال

باوكم ئةوكات حةفتاكان. بؤ ســـةرةتاي
ضايضي زةراعـــي ئيســـالحي لةدائريةي
دةوامي ئةطةر جارناجارَيك منيـــش بوو،
و بةردةستيم دةضووم نيوةِروانم هةبواية
لةو لةيةكَيـــك دَيـــت، دةكـــرد. بةبـــريم
لةبةردةركي كةسَيكييان كاتَيك جارانةدا،
فولكةي لةناو ئيعدامكرد، سلَيماني سةراي
ثايةكي لةشَيوةي سَي ئةو كاتةدا، سةراي
فولكةكـــةدا لةناوةِراســـتي عةمـــووددا،
بةيانييةكي ئةطةرضـــي بـــوو. ضةقَينـــرا
م تا

َ
بةال بـــةداردا، كرابوو زوو قوربانـــي

كةســـي تةرمي نيوةِرؤيةكـــي درةنـــط،
بوو واسراو

َ
هةل ثاكةوة بةسَي ئيعدامكراو

ئيعدامي بيبينن. شار كي
َ
خةل زؤرترين تا

دارةكاني م
َ
بةال ديكةبوو، كةسَيكي دووةم،

دروستكرابوون. لةتةختة لةســـَيدارةدان
بؤ ســـوثاس ةتةكةيشـــدا،

َ
حال لةهةردوو

كةسي كةدةموضاوي ئةو دةستةســـِرةي
دةكرا ئةطينا داثؤشـــيبوو، ئيعدامكراوي
دةمووضاوي تؤقَينةرةكاني ديمةنة هةموو
جارَيكي ببينرايـــة. ئيعدامكراو كةســـي
نيوتةرمي ديمةنـــي بينيني ديكةيـــان،
شاري قةزازةكاني ني

َ
كؤال ســـووضي سةر

و ثةتكـــراوي و بةلةت كـــة ســـلَيمانيية
فِرَيدرابوو. بةتانييةكدا لةناو سووتَيندراو

ســـةربِريني ديمةني بينينـــي دواتريش
قورباندا لةجةذنةكانـــي لةيةكَيك بزنَيـــك
بةبةرضاوي و طةِرةكدا جةرطـــةي و لةناو
ثرســـياري طةِرةكةوة، ورتكةي ـــة

َ
مندال

خؤي مـــن بةلووتكةي الي لةمردن ترس
دةطةَينَيت.

دراوســـَي و باوك كة بةبريم نايـــةت
ديكة، كةســـَيكي هةر يان و مامؤســـتا،
مندا

َ
لةطـــةل ئاخاوتنَيكـــي تايبةتيـــان

و ديمةنانةوة ئةو بينيني لةدواي كردبَيت
تؤقيو ِرؤحَيكي ئارامكردنةوةي لةثرؤسةي

دابَيتمةوة.  مَيكيان
َ
ةذاودا، وال

َ
شل و

لةطؤراني اليةاليةي طـــوَي كاتَيكيش
زةمةني تـــا كة ذنانـــي كـــورد دةطريت
زؤري زؤربةي لةطوَيضكةي ئَيســـتاكةش
دةزرنطَيتةوة، كوردســـتاندا تيياني

َ
هاوال

لةضةشني“ دةكرَيت شـــيعري هةســـت
بةن بةدةســـرازةي ثَيت و بؤيةدةســـت
بؤ تا ثَيوةن كةلةثضةو لةجَيـــَي دةثَيضم
نةكةيتةوة

َ
سل كوردســـتانة ئةم ِرزطاري

ض كاتهةستدةكةيت، ئةو لةبةنديخانة“،
ي

َ
مندال لةثةروةردةي زمانةواني كلتورَيكي

و تؤقان مةرط و بةخةرجـــدراوة كورددا
و سايكؤلؤذيةتي ئامادةييةكي لةزةين ض

ضاندووة. نةوةي مندا ي
َ
مندال

سةرطوزشتةي دي، كةســـاني َئةطةر
نزيكايةتي ئةوان لةطةل ي خؤيان و

َ
مندال

نياميادةوةرييةكاني
َ
مردندابنووسنةوة،دل

يادةوةرييةكاني
َ

لةطـــةل بةبةراورد من، 
دَينةثَيش شـــةرمنؤكانةتر زؤر ئةوانـــدا،

ضاو.
طةيشتمة كة سَيدا و نةوةد ي

َ
لةســـال

دةســـتثَيكردن كةمَيـــك ثاش ســـويد، 
وت خؤمم بةهاوِرَييةكي زمان، بةخوَيندني
دةذيا لةسويد درَيذترةوة نَيكي

َ
لةساال كة

ثَيموت بوو، دانشطا خوَيندني خةريكي و
ِرشـــتةي ســـايكؤلؤذيم نيازي خوَيندني
بةزةردةخةنةيةكـــي ئـــةو َلةســـةرداية.
ئةقل بَي خؤت ثَييوتم:“ تةئامَيـــزةوة

َ
طال

و شـــةِر لةمةملةكةتي كة مةكة! ئَيمةيةك

هاتووين، تةوة
َ
خؤرهةال نةهامةتييةكاني

و يي
َ
و ضؤل

َ
لةهـــةزاران ضـــال ثِركراوين

با طـــةورةي دةروونيي. لَييطةِرَي كةلَيني
بؤ خؤمانمان كةموكوِرييةكاني خؤشمان
نةدا،

َ
قوال برينة  ئةو

َ
لةطةل و دةرنةكةوَيت

نازانم بَيت.“ بـــةردةوام ذيانمان بَيئاطا،
كارةم ئةو و كـــرد ئةوم ضةند بةقســـةي
نوَيدا طايةكي

َ
لةكؤمةل ذيان م

َ
بـــةال نةكرد.

بةسةر طاية
َ
كؤمةل ئةو كاريطةرييةكاني و

ِرؤذانة خؤتـــةوة، ةكانـــي
َ
خـــود و مندال

 ئـــةو ِرابردووةدا
َ

لةطةل دةكةن ناضـــارت
بَييت. بةجةنط

دواهةمني نةبِراوانة، جةنطة لةو َيةكَيك
لةطةل بةرثاكـــردووي كوِرةكةمة جةنطي
تةمةني ثَييناوةتة كوِرم مندا،“ئارؤن“ي
خةبةرَيك ييةوة، بَي ئةوةي

َ
ســـال حةوت

لةدةوروبةرماندا، هةبَيت كةسَيك لةمةرطي
ثرسيارةكاني مردن مانطَيكة ماوةي ضةند
هةموو شـــةوَيك و ي طرتووة

َ
دل ســـةر و

دايكي يان ي من
َ
بةر لةخةوتني، ســـةرودل

نامةوَيـــت دةثرســـَيت:“من و دةطرَيـــت
دةمرَيت“. ئينســـان ”بؤضي يان: بمرم“.
كة جؤراوجؤر دةربِرينـــي دةيةها بطـــرة
دةســـتثَيبكةيت، كوَييةكييةوة لةهـــةر
مردن، ثرسيار. هةمان سةر دةطةِرَيتةوة
مَيكي

َ
وةال ئَيســـتاش دةوَيت تا ِراســـتت

وةك و نةكةوتـــووة  ضنـــط دروســـتم 
 قةيرانة

َ
دةســـتةثاضة لةطـــةل باوكَيكي

نةكةمدا،
َ
ساال كوِرة حةوت فةلسةفييةكةي

تةمةني خؤمةوة، ةي
َ
سال و شةش ضل بةم

ِرؤحي قةيرانَيكـــي ِرووبةِرووي خؤشـــم
ثرسيارةكاني ضونكة بوومةتةوة. طةورة
ةِراوكَييةي

َ
دل لةو ترس و بةشـــَيك ئارؤن،

مي
َ
كـــة وةال لةزةمةنَيكدا مـــن بـــووة

وةرنةطرتووةتةوة.ضنةهامةتييةكةبةشَيك
كورتةيةوة تةمةنة بـــةم خؤت لةجةرطي
هةستةكانت ناســـكرتين لةدةرطاي و بَيت
ثرسيارةكاني بةشوَين َيت:“

َ
ثَيتبل و بدات

طةورة كارَيكي ثَيتوانةبَيت م
َ
بةال بِرؤ، مندا

مندا، لةثرسيارةكاني بِرؤ دةكةيت. من بؤ
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بَي تؤي بطةِرَي كة ئةو ترسةدا بةشـــوَين
ةِراوكَيكاني

َ
ِراطرتووة لةبةرامبةر دل م

َ
وةال

ترس مندا، لةثرسيارةكاني باوكة، مندا.
كة بخوَينـــةوة نةوةيـــةك ةِراوكَيـــي

َ
و دل

لةبةرامبةر مكـــراون
َ
وةال بـــَي هةموويان

هةر م
َ
بـــةال ةكانياندا“

َ
مندال ثرســـياري

سوثاســـطوزاربم دةبَيت من بَيت، ضؤنَيك
باوكي ة

َ
ســـال حـــةوت َيكـــي

َ
كـــة مندال

خؤيةوة ثرســـيارةكاني بةردةم دةخاتة
م

َ
بةال و، بيكرداية دةبواية كة لةزةمةنَيكدا

بيكات. ِريثَينةدرا كة
نيشـــتةجَيبـــــوون و كؤضكـــردن
جوطرافياكاني ضوارضَيـــوة لةدةرةوةي
وَيناكردني تةنيا هةر خؤ، زَيدي شـــوَيني
ئةوةي وةك نيية غةريبي مةملةكةتةكاني
لـــةدةرةوةي كـــوردي كـــة ئةدةبياتي
كو

َ
بةل قاندنييةتـــي،

َ
خول ت خةريكـــي

َ
وال

ضوارضَيوةيةكيشةبؤ سةرنجدانلةخؤ-يةك
لةنيشتيماني لةطؤشةنيطايةكيديكةوةكة
يةكةمدا تواناي سةرنجداني نةبوو. ِرةنطة
كة كورد خَيزاني زؤري بةشَيكي كَيشةي
ثةروةردة ثَيشينةيةكي تيايدا باوك و دايك
بةبةراوورد هةيـــة ديكةيان و كلتـــووري
هاتوونةتة لةخؤرئاوا كة ةكانييان

َ
بةمندال

ضوارضَيوةيةكيديكةيكلتووريي و دنياوة
خَيزان ئامادةيي لةدةرةوةي سنوورةكاني
باوك كَيشـــةيةكييان دايك و ئةطةر هةية،
طاي

َ
كلتوريةي كؤمةل ئةو دابونةريتة

َ
لةطةل

كة بداتةوة ِرةنط لةوةدا هةبَيت، تازةدا
خؤيان كلتورييةكاني ثَيـــوةرة و بةكؤد
تازة طـــاي

َ
كؤمةل كؤدةكانـــي ، بةهـــا و

بخوَيننةوة.
بطَيِرمةوة، بؤ سةيرتان نموونةيةكي با
ة و

َ
طوِرنةتةل ضريؤكةكاني ثةروةردةي من

دةيةها و
َ

كةضةل كوِرة و ئةمريئةرسةالن
ني

َ
ضريؤكيخوَيناويديكةيجيهانيئاذةال

ضريؤكي كاتَيك طاي كوردســـتانم،
َ
كؤمةل

كضة بؤ دةطَيِرمةوة ورض مام و باز
َ
فَيل ِرَيوي

ييةوة
َ
سال لةيةك كة نةكةم

َ
ســـاال هةشت

ئاستةي ئةو كاتَيكدةطةمة دةذي، لةسويد

ِرَيـــوي بخوات، مام بةتةماية مـــام ورض
و دةثرسَيت:“ ِرةنطي تَيكدةضَيت كضةم
دةخوات“، ئةو ِرَيوييةكة ورضةكـــة ياني
ضريؤكةكةم دةبواية دةكةم هةســـت كات
تةمةني ســـنووري ديزني وةك فيلمةكاني
بؤ خوَيناويية ضريؤكة ئـــةم و تَيدا بواية
بطَيِردرايةتةوة، ن

َ
دة ساال و سةر كةسَيكي

بازي
َ
فَيل و كؤكةيةكي بؤ دةكةم بؤيةخَيرا

كضةكةم و من و دَي بةهانامـــةوة ِرَيوي
مام كاتَيك كضةكـــةم، ”نا ِرزطـــاردةكات.
داوا دةكات ورضداية، مام ِرَيـــوي لةدةمي
كاتَيك َيت،

َ
بل بؤ طؤرانييةكي ورض مام كة

بؤي ِرَيوي مام دةمدةكاتـــةوة، ورضةكة
كضةكةم“يةس“َيكي دةربازدةبَيـــت“،
بةئارامـــي و  َيـــت

َ
دةل بـــؤ ئينطليزيـــم 

دةخةوَيت.
ثرســـيارةكاني ســـةر با بطةِرَيمةوة
من، مي

َ
بَيوةال و ة

َ
ســـال حـــةوت ئارؤني

جؤرانـــةي و ينـــةوة جـــؤرا
َ
َئـــةو لَيكؤل

مندال الي مردن ثرســـيارةكاني لةســـةر
ينةوة

َ
لَيكؤل بَيطومـــان كة ئةنجامدراون،

شـــَيري بةزمانـــي ئينطليـــزي بةشـــي
كة لةوةدةكةنةوة جةخت بةردةكةوَيت،
لةثرسيارة بةشَيك مردن ثرســـيارةكاني
لةقؤناغَيكـــي و ـــة

َ
مندال وجودييةكانـــي

دةردةكةوَيـــت. يـــدا
َ
مندال تايبةتـــي

ي 
َ
لـــــةســـال   Schindler&Wechsker

ي 1948دا، ئـــةو
َ
1934 و Nagy لةســـال

قاندني
َ
لةخول َدةنطـــة جياوازانـــةن كـــة

مندال وَيســـتي
َ
هةل و مردن تَيؤرييةكاني

ئةم ناسراوةكاني بةدةنطة لةبةرامبةريدا،
دةناسرَينةوة. بوارة

باخضـــةي لةتةمةنةكانـــي  
َ

منـــدال
ثَينج، تـــا ســـَي تةمةنـــي ســـاواياندا،
نيية مردن لةســـةر ئةوتؤي زانيارييةكي
ئةندامةكاني هةموو فرماني كة نازانَيت و
كةســـَيك كاتَيك دةكـــةون لةش لـــةكار
ئةوة زةحمةتة بةاليةوة

َ
مندال دةمرَيت.

و كؤتايية ـــي
َ
خال كة:“مـــردن تَيبطـــات

بطةِرَيتةوة“(1)، ناتوانَيت دةمرَيت ئةوةي

ثَييواية:“ئينسان ة
َ
ســـال ضوار َيكي

َ
مندال

و َيتةوة
َ
بجول نةتوانَيت كة مردووة كاتَيك

ياني “:
َ

مندال الي ذيان ببينَيت“. نةتوانَيت
لةنَيوان ن“،

َ
نةجوال ياني و مردنيش ة

َ
َجوول

مندال كة يداية
َ
سال حةوت تا ضوار تةمةني

دةبَيت كة ئاســـتَيك دةطاتة تَيِروانينـــي
وةربطرنةوة. خؤيان مي

َ
َثرسيارةكاني وةال

مندال تَيفكرينةي ئةم زةمةنـــي ئةطـــةر
قةيراني وجود بةيةكةمني لةثرسيارةكاني
ثَيموانيية بدرَيت، ةم

َ
لةقةل ئينسان ِرؤحي

هؤكاري كردبَيت. زؤرم َزيادةِرؤييةكـــي
طةلطامَيشييةيمندال طةِرانة سةرةكيئةم
ذيان دةبينَيت:“ضؤن

َ
مندال كة لةوةوةية

بةمردن و دةستثَيدةكات لةلةدايكبوونةوة
ئايدياية ئةو و نايةوَيـــت ثَيدَيت كؤتايـــي
و ســـةرةتايةك ذيان كـــة  بكات

َ
قبـــوول

ئةو كاتَيكيش هةية“. حةتمي كؤتاييةكي
كرا

َ
قبول

َ
مندال الي و ِراستة

َ
هةقيقةتة تال

و بؤضووني لةديـــد بؤضووني و كة ديـــد
ســـةبارةت بوويةوة نزيـــك طـــةورةكان
ديكةي ديوَيكي وةك مردن بؤ بةتَيِروانني
ِرؤحييةي هةستدةكرَيت ئةم قةيرانة ذيان،

دةِروات. خاوبوونةوة و بةرة
َ

مندال
دةبَيت ئاماذةي كـــة طرنط َيكي

َ
خال

ي
َ
خةيال بةثرسياري لةثةيوةند ثَيبكرَيت

سةفةرةي ئةو بةمردندا، لةثةيوةند
َ

مندال
دةستثَيدةكات و ثرســـيار َيك

َ
كة بةكؤمةل

قاندنيتَيِروانينَيكتةواو
َ
كؤتاييةكةيبةخول

نزيكدةكاتةوة
َ

مندال تَيِروانيني كة دةبَيت
هةيةتي طةورة ئينســـاني كة بةو ديدةي
كة بزوَينةري ئةوةية لةبةرامبـــةر مردندا،
لةسةر ثرسيارةوة خستنةذَير مردن ئةم
ثاية سَي كةلةســـةر بناغةيةك كاردةكات

ِراوةستاوة.
ترسة لةمردن ي

َ
يةكةم: خةيال

ي
َ
ثرؤتَيستَيكلةبةرامبةرخةيال دووةم:

دةمرَيت ئينسان كة ئةوةي
و هةقيقةتَيك وةك مـــردن ســـَييةم:

طةنةويست.
َ
بةل بَي فاكتَيكي

سةفةري ئةم ئةوةي بةكورتييةكةي،
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َ
مندال الي مردن دةربارةي َبريكردنةوةية
قبول و، لةمـــةرط دةبزوَينَيـــت، تـــرس
يش،

َ
خال دوا و ئايدياي مـــردن نةكردنـــي

مردن كة ئايديايةيـــة ئـــةو كردنـــي
َ
قبول

سةرةوة، تةوةرانةي ئةو دوا ســـةفةرة.
دةبَيتةوة لةجؤرةكان نزيـــك بةجؤرَيـــك
ئينسان كة لةو كاردانةوة سروشـــتييةي
ديكةدا، تراوماكانـــي و لةكاتي قةيـــران

بِروات. بةناويدا َدةبَيت
مندال ةي

َ
سال حةوت ئارؤني كة ئةوةي

لةو بةشَيك تَيدةثةِرَيت، ثيايدا لةئَيستادا
لةسةرةوة ِرؤحييةية كة بةكورتي قةيرانة
م

َ
بةال دةرخســـت. لةاليةنةكانيم هةندَيك

و“من لةمردن ثرســـياركردن ســـةفةري
”دةكرَيت و دةمرم“ و“ضيـــم لَيدَيـــت“
بذيمةوة“ جارَيكي ديكـــة  مـــردن دواي 
بةرهةم سةخت ثرسياري طرنط و دةيةها
دةبَيت بـــاوكان دايكان و كة دةهَينَيـــت
لةسةر قسةكردن بدةنةوة. خؤيان مي

َ
وةال

تةنانةت نيية كارَيكي ئاسان هةروا مردن،
ئةوةي ض جاي طـــةورةش، بؤ ئينســـاني
شـــةش َيكي

َ
مندال بةرامبةرةكةت  ئةطةر

بَيت. ة
َ
سال حةوت

خةياَلي لةثرســياري لَيكؤَلينــةوةكان
منداَل الي مردن

بةتايبـــةت و لةخؤرئـــاوادا مـــردن 
دةمَيكـــة ســـويددا،  وةك تَيكـــي

َ
لةوال

طـــادا
َ
كؤمةل يةتـــي

َ
كؤمةال لةِرووبـــةري

كارَيكي تايبةتي وةك و ئامادةيي نةماوة
تةنانةت ثَيدةكرَيت. ةي

َ
مامةل ئينسانةكان

لةدةووري تراديســـيؤنييانةي ئةو ريتوالة
طشتي، دةضنرَين، بةشَيوةيةكي

َ
هةل مةرط

ِرةنطة دةطريَيـــت. بةدوور لـــَي ني
َ
منداال

يةكَيك مةرط َيم
َ
بل طةر نةكردبَيت زؤربَيذيم

ِرؤذانةي ئاخاوتني لةموحةرةماتةكانـــي
تابؤي ئَيستاش تا و خؤرئاواية تيياني

َ
هاوال

كؤمثانيايةكي كاتَيك لـــةدةورة. طةورةي
و ”كفن ثرؤســـةي هةموو كةرتي تايبةت
بيمة لةِرَيي و خؤيي كاري دةكاتة دفـــن“
بوارة تاكةكانةوة، تةئميني و يةتي

َ
كؤمةال

َ
ريتوال دةكرَيت، ئةو دابني ئابوورييةكةي
لةدةوري تدا

َ
لةخؤرهةال و تراديســـيؤنةي

كارَيكي دةضنرَيـــت و دةكرَيتة
َ
هةل مةرط

كارَيكي لةوةي دةخاتةوة دووري و طشتي
بؤمان ئةوسا بَيت، ئينسانةكان شةخسي
بؤ مردن ثرســـيارةكاني دةردةكةوَيـــت،
ضةند كلتوورييةدا ضوارضَيوة لـــةم

َ
مندال

ضوارضَيوةيةدا لةضاو ئـــةو جياوازييةكي
تدا

َ
لةخؤرهةال ئَيســـتاش تـــا هةية كـــة

دي، بةواتايةكـــي دةكرَيـــت. ثةيـــِرةو
تا ئَيمة، طـــاي

َ
كؤمةل ني

َ
منداال مردن بـــؤ

ئامادةييةكي ئةمِرؤش، ساتةوةختةكاني
و طاية

َ
كؤمةل ناخـــي هةميشـــةيي نـــاو

ئةطةر دةبينرَيت. شـــوَينَيكدا لةهةمـــوو
فيزيكي ئامادةييةكي ةبجة

َ
هةل و ئةنفـــال

نيية، ئينســـانةكاندا ِرؤذانةي لةذيانـــي
وةك ئةوا طاشـــةوة،

َ
كؤمةل نـــي

َ
بةمنداال

ةكاني
َ
كةنال ئيعالمي و سياسي ثرؤذةيةكي

ئةطةر ديمةنانة. لـــةو ثِرن تةلةفيزيـــؤن
اِّـعركة“ي ”صـــور مـــن ديمةنةكانـــي
ديارنةماون، لةتةلةفزيؤنةكانةوة سةددام
ســـةددام قوربانييةكاني ئـــةوا وَينـــةي
كة سياسييةي بزووتنةوة ئةو لةدةستي
قوربانييةكاني بةتةرمـــي بازرطانيكردن
شوناســـي بووةتة ئةنفالةوة ةبجـــةو

َ
هةل

ئةمِرؤ، نةوةكاني بؤ قارةمانَيتي دوَينـــَي
:“كةس خوَيناوييةكاني ســـروودة لةِرَيي
بةطةرمي مـــردووةوة“، كـــورد  ـــَي 

َ
نةل

مةرطدؤســـتيية كلتوري ئـــةم ئامادةيي
دةدرَيت. كورد َيكي

َ
مندال ثيشاني

كورد ي
َ
مندال ثرسياري مردن ئايا م

َ
بةال

كة وجودييةي ثرسيارة ئةم مةطةر نيية،
يدا، وةكقؤناغي

َ
لةقؤناغَيكي تايبةتيمندال

ناوزةددةكرَيت،
َ

مندال فةلســـةفييانةي
طاي كوردستانبخاتة

َ
ي كؤمةل

َ
ناكرَيتمندال

لةمردنةوة. ترس داوةنةبينراوةكاني ناو
شـــةِر و ةبجة

َ
هةل و ئةنفال لـــةدواي

شـــةقامي شـــار و نـــاو و ثَيكدادانـــي
مـــردن ئامادةيـــي كـــة كوردســـتانةوة
ثرؤســـةي بةناو ِرؤذ، دةكاتة ثرســـياري

بةونبووني كؤتايي كوردستانيش  ئازادي
ئةمجارةيان ناهَينَيت. مردن ديمةنةكاني
ئؤتؤمؤبيلدا، لةكارةســـاتةكاني بةتةنيا
كـــي

َ
خةل قوربانييةكانـــي خةريكـــة 

زياتري جار ضةندين دةطاتة كوردستان،
ئَيســـتاش، تا و ةبجة

َ
هةل قوربانييةكاني

طاي
َ
كؤمةل نوَيـــي كةس بةجينؤســـايدي

بَي ميديايةكي نابـــات. ناو كوردســـتاني
ديمةني يةتـــي،

َ
كؤمةال بةرثرســـيارَيتي

ي
َ
خَيل قوربانييةكاني بـــِردراوي ســـةري

باندةكةي دةستي قوربانييةكاني و حةمة
بةرثرسيارَيتييةك هيض بةبَي زانا، شـــَيخ
بازاِرَيكي ةكانةوة.

َ
مال كونجي ناو دةخاتة

هيض ســـنوورَيكي كة ي ئازاد
َ
كؤنرتؤل بـــَي

تةماشاكردني بؤ نةهَيشتووةتةوة تةمةني
فيلمةكانيهوليودبةهةمووزةبروزةنطَيكي
دةكرَيت تييةك

َ
هاوال هةموو و دِرندانةيةوة

 9 َيكي
َ
مندال ئةطـــةر دةســـتي بكةوَيـــت

ئةمانةوة، هةموو لةسةرو بيت. نيش
َ
ساال

نةك
َ

مندال تيايدا كة كلتورَيك دةستي
َ
باال

خؤيةتي و كةرامةتي شةخسيةت خاوةني
ةي

َ
ئازاد مامةل كائينَيكي دةكرَيت وةك و

كةرةســـتةيةكي وةك كو
َ
بةل ثَيبكرَيـــت،

حزبةكان و مامؤســـتا و خَيزان دةســـتي
وهةوايةكي كةش لةناو دةدرَيت. سةرنجي
طاي

َ
كؤمةل وةك يةتـــي

َ
وكؤمةال كلتوريي

ِرووبةِرووي بتوانرَيت ضؤن َكوردســـتاندا،
مندال ورديالنانةيـــةي ئـــةم ثرســـيارة
زمانَيكي مدانةوةيـــان

َ
وةال كـــة ببيتةوة
ثَيويستة. تايبةتي

نووســـينةدا، لـــةم كؤششـــي مـــن
ثرســـيارة ئـــةم تيشكخستنةســـةر
تايبةتيدا لةقؤناغَيكي ة

َ
مندال ورديالنةيةي

ـــدا،
َ
مندال طةشةســـةندني

َ
كـــة لةطـــةل

م
َ
وةال خوازياري و ثَيدةطرَيت بةرؤكييـــان

ئةم ضوارضَيوةي بَيطومان، وةرطرتنةوةن.
مردن بةثرســـياري لةثةيوةند تَيِروانينة
دةبَيتةوة ثةيوةست دا،

َ
مندال لةفةنتازياي

ســـويددا لةمِرؤي ينةوانـــةي
َ
بـــةو لَيكؤل

و كلتوريي كـــؤدة بـــةو و ئةنجامـــدراون
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سويددا طاي
َ
كة لةكؤمةل يةتييةوةي

َ
كؤمةال

سةرنجَيك لةكؤتايشـــدا، هةية. ئامادةيي
ثرسيارة دةدةم، ئةم جَيطاي لةشوَين و

كوردستاندا. طاي
َ
كؤمةل لةمِرؤكةي

لةسويددا الي منداَالن مردن ثرسياري
ئـــةو زؤري بةشـــَيكي بَيطومـــان،
مردن ثرســـي لةســـةر ينةوانـــةي

َ
لَيكؤل

ةتَيكي
َ
خةســـل كاردةكات،

َ
منـــدال الي 

دةست و هةية ييانةيان
َ
ئةنتةرناســـيونال

تَيك
َ
وال جوطـــراَّـ ثَيطةي نيشـــانكردني 

ةتي
َ
خةسل لةســـةر الي من، وةك ســـويد

لةثلةي ينةوةكان نني
َ
لَيكؤل سويدييانةي 

بةئاطاهانةي كؤششَيكي كو
َ
بةل يةكةمدا،

لةهةمان سةرنجَيك بتوانم لةوَيوة تا منة
كوردســـتاندا. طاي

َ
لةكؤمةل ثرس بـــدةم

كلتوريي هةوا و كـــةش ئةو دياريكردنـــي
تيادا ينةوةكاني

َ
لَيكؤل يةتييـــةي

َ
و كؤمةال

ئةو نيشـــانداني بؤ تةنيا ئةنجامـــدراوة،
باسةكاني دةرئةنجامي كة كؤنتَيكستةية
ثرسي مردن ضونكة تيادا بةدةستهاتووة،
خؤيدا وجودييةكةي لةئاســـتة

َ
الي مندال

كاريطةري دةكرَيت ئةوةي و ثرسة هةمان
دةرئةنجامي هةندَيـــك لةســـةر دابنَيـــت
ئةو كوردستاندا، طاي

َ
لةكؤمةل باســـةكة

و يةتيي
َ
كؤمةال و كلتوريـــي جياوازييـــة

كة لةكوردســـتاندا مردن بؤ تَيِروانينةية
لةضاو بةهرةمةندة ديكة  لةزةمينةيةكي

خؤرئاوادا.
هةزار نـــةوةد لةســـوييددا نة

َ
ســـاال

مردن ئامادةيي م
َ
بـــةال كةس دةمـــرن،

مردني لةشـــَيوةي طايـــةدا،
َ
لـــةم كؤمةل

كورديدا طـــاي
َ
كؤمةل لةبةرضاودابـــووي

لةم طةورانـــةي وطـــؤِرة
َ
ئال نييـــة. ئـــةو

دروســـتكردني و ِروويداوة طايـــةدا
َ
كؤمةل

ةتـــي
َ
دةول تـــؤِرة خزمةتطوزارييةكانـــي

لةمةرطيشدا كة وايكردووة كارَيكي ِريفاه،
و و كار كةس و بةخزم ثشـــتي ئينســـان
بؤ نةبَيت طةِرةكيـــش كي

َ
خةل تةنانـــةت

وةزيفانةي و ئـــةرك ئةو جَيبةجَيكردني 
ثَيشـــةوة. دةيهَينَيتة كؤضـــي كةســـَيك
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وةك زةمةنةدا، مردن لةم بةكورتييةكةي،
ئينسانةكاني تايبةتي و شةخسي كارَيكي
ن

َ
منداال ثةيوةندييةكاني بؤيـــة لَيكراوة.

نةبووني دةضَيتةخانةي مردنـــدا،
َ

لةطةل
ئةودا.

َ
لةطـــةل زيندووةوة تةماســـَيكي

يارييةكاني و ميديـــا كاريطةرييةكانـــي 
كارةســـاتي زةبروزةنط و ثلةيستةيشن
تاقيكردنةوة لةفيلمـــدا، و َلةشـــةقامدا
لةطةل نةوةيـــةن ئـــةم زيندووةكانـــي
لةنزيكةوة خـــؤي ئةطةر خَيزان مردندا،
لةنزيكةوة

َ
مندال و لَينةِروات كةســـَيكي

ثرســـيارةدا  ئـــةو
َ

ئاشـــنايةتي لةطـــةل
مردن لةِرووبةري ثرســـياري ثةيدانةكات،
ثرؤسةي ئةم نابينرَيت، طادا

َ
كؤمةل طشتي

كؤلَيكتيظَيكي لةدةست مردن دةرهَينانةي
بةرثرسيارَيتي ِرؤذطارَيك  كة  يةتي

َ
كؤمةال

وةك بووة ئةم ثرؤســـةيةي لةدةســـتدا
بؤ طؤِريني و كورديدا طاي

َ
كؤمةل لةئَيستاي

تايبةتيكراو، و شةخسي زؤر ثرسيارَيكي
ســـنوورةكاني دةرةوةي دةخاتة مردن
تاقيكردنةوةكاني طةورة ئةطـــةر بينني.
لةم بَيت مردندا بةمشَيوةية

َ
لةطةل ن

َ
ساال

خؤيان ئةطةر ن،
َ
منـــداال ئةوا بؤ تةدا،

َ
وال

ثرســـيارة ئةم ِرووبةِرووي لةنزيكـــةوة
م

َ
بةال كارَيكي طةلَيك ســـةختة، نةبنةوة،

ثرســـيارةكاني ونبووني ئةمة بةمانـــاي
ن هةر

َ
طةورةســـاال و

َ
مندال نييةالي مردن

لةِرووبةري مـــردن كة ئةوةوةي بةهـــؤي
دةكرَيت. بَيدةموضاو طادا،

َ
كؤمةل طشتي

تا ئَيســـتا ينةوانةي
َ
ئةو لَيكؤل بةثَيي

ي
َ
ئةنجامدراون،لةالي”ديريطرؤظ“:“مندال

مـــردن بةكاردةهَينَيت بضـــووك وشـــةي
بزانَيـــت، ناوةِرؤكةكـــةي بَيئـــةوةي
ِروونكردنةوة لـــةو هةية  طرفتـــي

َ
مندال

ِروونكردنةوةي بؤ كة ئةبســـرتاكتييانةي
بؤ هؤكارةكةيشي بةكاردةبرَين“(2). مردن
نة

َ
ساال ضوار ي

َ
كة مندال دةطةِرَيتةوة ئةوة

كؤنكرَيتة. زؤر زمانةوانييةكةي فةرهةنطي
ِروونكردنةوةي لةكاتـــي هـــةر بؤيـــةش
لةو خؤثارَيزي دةبَيت مردندا: ثرســـياري

ئةبسرتاكت كة بكرَيت دةستةواذانة و وشة
َييت كةســـي

َ
بل ئةوةي وةك دَينةبةر طوَي

سةفةرَيكي بؤ يان ضووة نووستووة مردوو
طوماني ِروونكردنةوانة جؤرة ئةم دوور“.
كة دةكات دروســـت

َ
منـــدال ئـــةوة الي

و ترس بـــاوك، نووســـتني دايـــك يـــان
قَينَيت

َ
بخول

َ
ةِراوكَييةكيطةورةاليمندال

َ
دل

نووستوو، مردووة. طواية كةسي كة
ثَييواية:“لةتةمةني نووســـةر هةمان

بةثلة   ثلة
َ

كة منـــدال يداية
َ
5 تا 10 ســـال

طةشـــة ثَيـــدةدات كة ئـــةو تَيِروانينـــة
هةموو و بطَيِردرَيتةوة ناتوانرَيـــت مردن

ثَيدَيت. كؤتاييان ذيان فرمانةكاني
ضةنديـــن كـــة ”ســـالوتةر“  الي 
ئةنجامداوة،

َ
مندال لةسةر  ينةوةي

َ
لَيكؤل

دوو  يدا،
َ
5 تا 10 ســـال لةتةمةني ثَييواية

ندا
َ
منداال لةنَيوان مردن بؤ تَيِروانينيجياواز

لةيةكَيك لةوتاقيكردنانةوةيدا بوونيهةية.
ئامادة ن

َ
منداال طرووثي دوو ئةنجاميداوة،

سةبارةت خوَيندن لةيةكَيكياندا و دةكات
زانيـــاري و وجودييـــةكان بةثرســـيارة
بابةتي لةش  بةئةندامةكاني ســـةبارةت 
دووةمياندا، لةطرووثي و وتنةوةكانة وانة
ثةيوةندي نَيوان بـــؤ تَيِروانني ئةمجؤرة
مـــردن، بووني نيية. دةرئةنجامي لةش و
تاقيكردنةوةكةنيشانيدةداتكةلةطرووثي
مردن بؤ ن

َ
منداال تَيِروانيني يةكةميانـــدا،

ن
َ
طةورةســـاال لةتَيِروانينـــي بةجؤرَيـــك

بةهؤيتةمةنةوة مردن واتا نزيكدةبَيتةوة.
كارنةكردني بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكارةكةي
سي و

َ
دل وةك لةش لةئؤرطانةكاني يةكَيك

مردن، بؤ ئةم تَيِروانينة دي. ئؤرطانةكاني و
بايؤلؤذييةية لَيكدانـــةوة ئةو وةرطرتني
دةكات و دةستثَي لةشـــوَينَيكدا كة ذيان

ثَيدَيت. كؤتايي ديكةدا َيكي
َ
لةخال

ني
َ
منداال ”تام“يش، و ســـالوتةر الي

توانايةكـــي كـــة قؤناغـــي ســـةرةتايي
هةيـــة، فةنتازيايـــان لةِرادةبـــةدةري
كة ضِردةبَيتةوة لةوةدا مردن بؤ تَيِروانييان
طةِرانةوةية.

َ
خؤهةل قابيلي و ديو فرة مردن

بةشَيوازَيكي كةسي مردوو بةواتايةكيدي،
دةكرَيت ذيان ديـــدا ديكة، لةشـــوَينَيكي

ببات. بةسةر
ي

َ
لةسال كة“ويلس“ ديكة تيؤرييةكي

لةثةيوةند دةكات ثَيشكةشـــي 2002دا 
لةوةدا ن

َ
منداال الي مردندا بةثرسيارةكاني

فازي كـــة مردن بةضـــوار ضِردةبَيتـــةوة
هةية.  بووني

َ
الي مندال تايبةتيدا

بةفازي يةكةم ناودةبات فازي ويلس،
“:

َ
مندال قؤناغـــةدا لةم ”نةطَيـــِردراوة“.

و ناتوانرَيت حةتميية مـــردن كة نازانَيت
قؤناغي دواوة“. بطَيِردرَيتة و بطؤِردرَيـــت
بةقؤناغي

َ
منـــدال َدووةمـــي تَيفكرينـــي

مندال ثَييواية و ئةو ناودةبات دواكؤتايي
تَيدةطات لةكات وردة وردة قؤناغةدا:“ لةم
شـــتَيكة“. كؤتايي مردن كة و دةزانَيـــت
ِرَيثَينةطرييي بةقؤناغي ســـَييةم قؤناغي
ثَييوايةكة:“تاقيكردنةوةكاني و ناودةبات
درك بةوة نيية كة زؤر  هَيندة

َ
ذياني مندال

و سروشـــتيية ثرؤســـةيةكي بكات مردن
بريتيية ضوارةم قؤناغي لةذيان“. بةشَيكة
قؤناغةدا لةم و لَيكدانةوة هؤكار لةقؤناغي
كة لَيكبداتةوة  ناتوانَيت:“ ئـــةوة

َ
مندال

بةهؤي هؤكاري ِروودةدات شـــت هةندَيك
توانايان ناتوانن ئةوان كة سروشـــتييةوة
لةسةر بشـــكَيت و كاريطةري بةســـةريدا
شتَيك

َ
كة مندال بةهؤي ئةوةوةي دابنَين

دةدات.“ ئةنجام كردةوةيةك يان َيت
َ
دةل

جؤرا قؤناغة ئـــةم بَيطومـــان هةموو
خؤي

َ
منـــدال تَيِروانينـــي و جؤرانـــةي

بةثرســـياري لةثةيوةند تيادةبينَيتةوة
مردندا،ثةيوةندييةكي زيندووونةثضِراوةي
طةشـــةي ئاســـتي و

َ
مندال بةتةمةنـــي

َيكةوة
َ
لةمندال دةكرَيت كـــة هةية ئةوةوة

واتا هةبَيت. ديكةجياوازي َبؤ كةســـَيكي
مندال تةمةني بةتةنياي لةبةرضاوطرتني
ِروونكردنةوةي و ئاخاوتـــن بـــؤ ضؤنَيتي
و بةس نيية ئةوان، بؤ ثرســـياري مردن
لةبةرضاو

َ
مندال ئاستي طةشـــةي دةبَيت

حةوت تةمةني َيك
َ
مندال دةكرَيت بطريَيت.
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نةي
َ
منداال طةشةي لةئاستي و بَيت ن

َ
ساال

خؤيةوة تةمةني لةثَيش هةندَيجار خؤيدا،
لةدواوة بَيت. و هةندَيجاريش بَيت

جؤرانة جـــؤرا و فـــازة بةوةي ئةم
لةفةنتازياي هةية تايبةتييان طرنطييةكي
هةروا ئةوان الي مردن ثرسياري و دا

َ
مندال

ثَيويست دةكات نيية، طرَي و بَي ســـادة
ةرةوةي

َ
لَيكؤل ضةنديـــن لةطؤشـــةنيطاي

ثرسيارانة ئةو سةرنجي بةوردي ديكةوة
و جؤرانةدا جـــؤرا قؤناغة لةم كة بدرَيت

دةربِرين. دَينة
 (3)

”برَينـــت“  و  ”ســـثينس“  الي 
تَيِروانينةكاني زياتري بةِروونكردنـــةوةي
هةر

َ
مندال الي مردن كةثَييواية ”كـــؤرر“

ئةو لةذَير و نيية سادة ضةمكَيكي بةتةنيا
ديكة ضةمكي ذَيرة ضةندةهـــا ضةمكةوة
ذَيرة لةو ســـةرنجَيك هةية،با ئامادةيي
ثرسيارةكاني ضؤنَيتي كة بدةين ضةمكانة
كؤنكرَيترتةوة. ئاستَيكي دةخاتة ،

َ
مندال

هةمةطري مردن يةكةم: ضةمكي ذَيرة
طشتيية. و

بؤ دا
َ
مندال بةثرسيارةكاني لةثةيوةند

و طشتيبوونةي هةمةطرييي بةم ثةيربدن
لةيةكةوة نزيك بريي ســـَي

َ
مندال مردن،

كة تَيفيكرينةكاني:“ كةرةستةي دةكاتة
مردن دةبَيت، هةمـــووان دووضاري مردن
ناتوانرَيت مـــردن ِرَييثَيبطريَيت، ناكرَيت

بكرَيت“ ثَيشبيني
بةوةي لةثةيوةند ئةو ثرســـيارانةي
هةمووانة بؤ مـــردن و دةمرين هةمـــووان
دةمرين؟ هةموومـــان بريتني لـــة:“ ئايا
يان بمرن؟ من يش

َ
ئاذةل و

َ
دةكرَيت مندال

ِرزطاري لةمةرط دةكرَيت ديكة كةسَيكي
ثَينةبات؟“ زةفةري مردن و بَيت

بةشـــوَين
َ

مندال لـــةم ثرســـيارانةدا
مردن كة ئةوةوةيـــة:“ كردني ئاشـــكرا
كةس، ضةند ضةندايةتييـــةوة، لةبـــاري
بةِرةهايي يان زؤرينة، زؤرتر، ذمارةيةكي
دةطرَيتةوة“ زيندوو طيانلةبةرَيكي هةموو
وزةي كردني بةئاشـــكرا ســـةبارةت

كة مـــردن ِرَييثَيناطريَيت تَيِروانينةي ئةو
ثرســـيـــــارطةلَيكي حــــــةتمييـــة، و 
بمرن“، هةمووان لةضةشني:“ثَيويســـتة
من ”ثَيويستة بمريت“، تؤ ”ثَيويســـتة
ثرســـيارانةوة ئةم لةِرَيي

َ
مندال بمـــرم“.

هَيزة ئـــةو كردنـــي بةشـــوَين ئاشـــكرا
مردندا ضةمكي لةنـــاو كة طةورةيةوةية
ناتوانَيت كةس ئةوةتا و شاردؤتةوة خؤي
هَيزي ئةم م بةوةي

َ
بةال دةربازبَيت، لَيـــي

ئومَيدي و طةورةية هَيندة دةربازنةبوونة
لةم خؤقوتاركردن كةلَينَيك بؤ دؤزينةوةي
ِرَيطاضارةيةك وةك دةكرَيت مةترســـيية
لةضةشني ثرسيارطةلَيكي هةبَيت، بووني
دةكرَيت دَينَيت:“ بةرهةم ثرسيارانة ئةم
مردن خـــؤي لةدةســـتي ِرؤحلةبةرَيـــك
بؤ بكةم ضي ”من دةبَيـــت قوتاركات“،

بمَينمةوة“ زيندوو هةميشة ئةوةي
مردن كة لةوةي زياتر تَيطةيشتني بؤ
ثرسيارطةلَيكي بكرَيت، ثَيشبيني ناكرَيت
زيندةوةراني و ئينسان كةي لةضةشني:“
دةمريت“، تـــؤ َديكة دةمـــرن“، ”كةي
ئةوةي مندال ثـــاش دةمرم“. من ”كةي
حةتميية مردن كة بوو ئةوةدا لةكؤششي
هةمووان دةربازنابَيـــت و و كةس لَيـــي
ثرســـيارانةوة، ئةم لةِرَيي دةطرَيتـــةوة،
بةشوَين ”كةي“يةوة، ثرســـياري لةِرَيي
ثَيشـــبيني ناكرَيت بزانَيت كة ئةوةوةية

بكرَيت. مردن هاتني
دووةم: مردن ذَيرة ضةمكي

ناطَيِردرَيتةوة
ئةطةر لةضةشني:“ بةثرسيارطةلَيكي
يان و ئةمبوالنـــس لَيبدايـــة زةنطـــم بؤ
دةكرا بداية، بةكةســـةكة دةرمانةكانـــم
بةشوَين

َ
مندال ،” بذياية مردوو كةســـي

كاتَيك جةستةي كة:“ زانياري ئةوةوةية
ديكة ئينسان دةمرَيت، جارَيكي فيزيكي

بذَيتةوة“ ناكرَيت
بةكؤتايي  مردن سَييةم: ضةمكي  ذَيرة

دةناسرَيتةوة فرمانةكان
كاتيطؤرييةوة كة بةم ثرسيارانةي ئةو

ئينســـان لـــة“ بريتـــني دةناســـرَينةوة
بةردةوام ئةوان مردووة“، كة ضيدةكات
دةضن يان و ياري خواردن، لةسةر دةبن
ثرســـيارانةوة ئةم لةِرَيي بؤ توالَيـــت“.
ئةو كة دةطات دةرئةنجامانة بـــةو

َ
مندال

فيزيكي جةســـتةيةكي كـــة َفرمانانـــةي
لةطةل دةدات، ئةنجاميان لةذياندا ئينسان

لةكاردةكةون. مردندا،
ضـــوارةم: هؤكارةكاني ضةمكي ذَيرة

مردن
دةكات وا بةثرســـيارةكاني:“ ضـــي
ئينســـان بمرن“،“دةكرَيت  زيندةوةران 
ئارةزووي مردني كةســـَيك بةوةي بمرَيت
بةشوَين

َ
مندال دةكات“، ديكة كةسَيكي

دةيةوَيـــت و مردنةوةيـــة هؤكارةكانـــي
بَينَيت بةدةســـت زياتـــر زانيارييةكـــي
بةرَيت، مـــردن و ثـــةي بةهؤكارةكانـــي
دةبَيت ثرسيارانةدا، ئةم مدانةوةي

َ
لةوةال

ن
َ
منداال لةفةنتازياكةي ثِر ة

َ
خةيال ئينسان

بداتةوة، م
َ
وةال بةوردي و لةبةرضاوبطرَيت

بريتيية كة ثرسيارةي ئةم بؤ بةتايبةتي
بةوةي بمرَيـــت ئينســـان لة:“دةكرَيـــت
ديكة كةسَيكي مردني ئارةزووي كةسَيك
طاي

َ
لةكؤمةل ثرســـيارة ئـــةم دةكات“،

هةية ترســـناكي ِرةهةندَيكي كورديـــدا
كلتوريـــي ئـــةو بةلةبةرضاوطرتنـــي
وةستاييةكي كورد ذناني كة دوعاكردنةي
لةكاتي نيشـــانداوة لةخؤيان طةورةيـــان
خؤياندا.“دةك نـــي

َ
لةمنداال تووِرةبـــوون

و ســـةيارةيةكةوة بةذَير ِرةبـــي ببيـــت
لةبةربينت ”دةك ـــةوة“،

َ
مال نةطةِرَيتةوة

لةو بةشـــَيك ضاونةكةيتةوة“، طريبَيت و
يدا

َ
لةطةل كورد ي

َ
مندال كـــة ِرؤذانةية دوعا

لةاليةن كلتـــوورة، ئةم طةورةدةبَيـــت،
و دةطريَيت بةسةردا دةســـتي نةوة

َ
منداال

ِرووبةِرووي باوك يان دايك ئةوةي خوازياري
ئةوان دوعاكانـــي هةمان ضارةنووســـي
بةطوناهكردني هةست ثرؤسةي ببنةوة،
كةســـي ئةطةر دةكات طةورةتر ئـــةوان
دووضاري ةوة

َ
مندال لةاليةن دوعالَيكردوو
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بَيت. ِرووداوَيكي ناخؤش
ضةمكـــي ثَينجةم: بووني جؤرة ذَيرة

مردنةوة. لةدواي ديكة ذيانَيكي
لــــــــةدواي ِروودةدات ”ضــــــي
دةمرَيت، لةشيشـــم مردن“،“ئةطةرضي
هةبَيت“، باشرتي ذيانَيكي ِرؤحم دةكرَيت
لةم

َ
مندال كـــة ئةمانة ئةو ثرســـيارانةن

ئةم
َ

لةطةل بةشوَينييةوةيةتي. تةوةرةيةدا
سةبارةت

َ
مندال تَيِروانيني ثرسيارانةدا،

ندا
َ
طةورةساال تَيِروانيني

َ
لةطةل بةمردن،

درَيذةي ســـةفةرة ئةو و يةكدةطرَيتةوة
ةِراوكَيي

َ
دل و ثرســـيار َيك

َ
كؤمةل لةِرَيـــي

ســـةر  دةطةَينَيتة
َ

مندال دةروونييـــةوة،
كة كةســـاني كةنـــاري ئـــةو تَيِروانينةي

هةيانة. مردندا لةبةرامبةر
َ

طةورةسال
مردن لةطةَل دةربارةي ضؤنَيتي ئاخاوتن

منداَلدا
كة طرنطة ”هةنتلي“دا:“زؤر لةديدي
دةربارةي كاتَيك دا

َ
مندال

َ
لةطةل طةورةكان

ِرؤذانةدا لةذيانـــي بكةن كة مردن قســـة

كاتانةي ئـــةو نموونة، بـــؤ دَيتةثَيـــش.
بينيني هةلومةرجةكـــة داوادةكات، وةك
ثشيلةيةك كاتَيك يان مردوو ندةيةكي

َ
بال

لةسروشتدا، .(5)“
َ

دَيتةمال بةمشكَيكةوة
بةردةست نموونةي زؤري دَيتة ئينســـان
ذيان و باسي سروشتي كة بةشَيوةيةكي
لةكاتي لةدةستداني تيادا بكرَيت. مردني
ضي بزانَيت

َ
منـــدال دةبَيت كةســـَيكدا،

ِرةنطة  كة
َ

مندال ِروويداوة، ثرسيارةكاني
بؤ بَيزاركةرانةي زؤر دووبارةبوونةوةيةكي
مييان

َ
وةال تيادا بَيت، دةبَيت باوك و دايك

ئةوةية، ســـةرنجِراكَيش ثَيبدرَيتـــةوة.
هةية، طـــةورةي  فةنتازيايةكي

َ
َمنـــدال

مندال تَيطةيشـــتني كة وادةكات زؤرجار
هةمان هةر ِرووداوَيك يان لةكارةســـاتَيك
هةيانة. طةورةكان كة نةبَيت تَيطةيشتن
دا

َ
مندال

َ
لةطـــةل زماني ئاخاوتن دةبَيـــت

ِراستطؤيانةبَيت. و كؤنكرَيت
بةوةيمردنمةراقيطةورةيئينسانة
مرؤظايةتي ئينســـان و بةدرَيذي مَيذووي

و نةبووة ِراستييةي ئةم كردني
َ
قبول تواناي

ئةم ثرسيارة جؤرةكاندا و لةكلتورة جؤرا
ثَيدةكرَيت، دةكرَيت جيـــاوازي ةي

َ
مامةل

ئاخاوتنةكان مةرطدؤســـتدا لةكلتورَيكي
كة كلتورَيكي ديكةدا لةضـــاو بن كراوةتر
طادا

َ
كؤمةل يةتي

َ
كؤمةال لةِرووبةري مةرطي

لةخؤرئـــاوادا. وةك دةرةوة كردووةتـــة
ئينسانلةبةرامبةر وشةي مردندا،جيهانَيك
جؤراوجؤري ميتافـــؤري  و لةدةربِريـــن
ناوي ِراستةوخؤ بةهؤيةوة كة دؤزيوةتةوة
، لَيكةوتووة“ ”خةوي ناهَينرَيـــت. مردن
”ِرؤيشت“ خؤي“، ئارامي دوا ”ضووةتة
جؤر، كارَيكي و جؤرا دةيةها دةربِريني و
مردن، دةربِرينةكاني كـــة واي كـــردووة
بؤ ناكةن. بةمـــردن ئاماذة ِراســـتةوخؤ
لَيكناوة“ هةميشةضاوي بؤ نموونة:“نةنك
دروست

َ
مندال الي ئةوة طوماني دةكرَيت

لةزماني بخةوَيـــت. بـــكات كةنةوَيرَيـــت
جؤراوجؤر لةدةربِريني ضل زياتر سويديدا
و دةدات مانـــاي مردن هةمووي هةيةكة



46 سةردةم 13زانستى

تيادا مردني وشةي شـــَيوةيةكيش بةهيض
مردندا لةناوي هةمةِرةنطييـــة ئةم نيية.
زادةي دنيـــادا، زمانةكانـــي لةزؤربـــةي
دةربِريني لةبووني نيية زمان ةمةندي

َ
دةول

كو لةثةيوةند
َ
بةل وشةيةك، جؤراوجؤردا بؤ

كؤششي تةنيا مردنةوة، بةدةربِرينةكاني
وشةي ئينسانة لةناوهَيناني خؤدزينةوةي
ثرسياري لةبةرامبةر ئاالن) (ودي مردن.
َيت:“

َ
دةترســـَيت دةل لةمردن ئايا ئةوةي

نةبم“. هيوادارم لةوَي كة هات، م
َ
بةال نا،

دةربِريني لةثشت شةرمنؤكانة نا-يةكي ض
حةشارداوة. ئةوةوة خؤي نةترساني

دةربـــارةي ئةوةي تَيِروانني م
َ
بـــةال

لةِروونكردنةوةي بةكاربهَينرَيت ميتافـــؤر
يةكدةنطييةكي ،

َ
مندال بؤ مردندا ثرسياري

تَيِروانينةكان بةسةر نيية. طةورةي لةسةر
دابةشدةبن . سَي تةوةردا

: باشرتوايةكة  Fridman و Jamesالي
و َخؤثارَيزيبكرَيتلةبةكارهَينانيمَيتافؤر
لةطةل كاتَيك ثةنادا و ثَيض ثِر وةسفكردني
و هةست ضونكة دةكرَيت، ئاخاوتن دا

َ
مندال

بةردةوامداية لةطةشةكردنَيكي مَيشكييان
ميتافؤرانة ئةم كة بؤيان دةبَيت سةخت و

واقيع“ سةر وةربطَيِرنة
،Dyregrov ديــــــريطـــريؤظ الي
طوَيضكـــةي

َ
ثَييوايـــة: ئةطـــةر منـــدال

وةك وشةطةلَيكي بةبيســـتني ِرانةهاتووة
ئةم واية باشرت مةسيح، يان ئاسمان خودا،
بةكارنةهَينرَيتكاتَيك دا

َ
دةربِرينانةيلةطةل

ديرطريؤظ، بؤضووني بة مردووة“، كةسَيك
و دةطات دةربِرينانة لةم طةورة ئينساني

بةرهةمدَينَيت.“ سةرلَيشَيوان ،
َ

مندال بؤ
ئةم ئةطةر ثَييوايـــة:“ ديريطـــرؤظ،
نزيكي كةسَيكي لةمردني بةر دةربِرينانة
ئةو لةزمانـــي ِرؤذانةي  بةشـــَيك

َ
منـــدال

م
َ
بةال ئاسايية، بةكارهَينانيان ثَيكدةهَينن،

لةجياتي كة بَيت ئاطادار ئينسان دةبَيت
بؤ بردةوة نةنكتـــي خودا َيت

َ
بل ئـــةوةي

ئاطاي خودا بووترَيت، ي خؤي، باشرتة
َ
مال

دةبَيت“. لةنةنكت

بؤضوونـــي ســـَييةم،  تَيِروانينـــي
دةربِريني  ثَييواية:“ كة Övreeide ية
بـــؤ كاردةكات باشـــرت ميتافؤرييانـــة
خؤي

َ
مندال كاتَيك دا

َ
مندال

َ
لةطةل ئاخاوتن

ئةطةر بَيت. بةشـــدار لةدروســـتكردنيدا
ميتافؤرمَيك طةورةدا كةسي

َ
لةطةل

َ
مندال

لةِرووداوةكة ئاســـانرت
َ

مندال بسازَينَيت،
بؤ زياتـــري تَيطةيشـــتنَيكي دةطـــات و

دةبَيت“. ضةمكةكة
لةبةرامبةر سةرةوة وَيستانةي

َ
هةل ئةم

جؤرا وةسفكردني و مَيتافؤر بةكارهَيناني
دا،

َ
 مندال

َ
لةطـــةل ئاخاوتن بـــؤ و جـــؤردا

تايبةتييـــان دذايةتييةكـــي بةرلـــةوةي
ِروونكردنةوةيةكي هةبَيت، يةكـــدا

َ
لةطةل

ئةنجامداني باشـــرتي ضؤنَيتـــي زياتر و
نموونةيةكي با دا. 

َ
 مندال

َ
لةطةل ئاخاوتنة

كاتَيك بطَيِرمـــةوة. بؤ سةرنجِراكَيشـــتان
كوِرم نووســـينة، ئارؤني ئـــةم ةواني

َ
ثال

و بَيت فَير زمـــان كة ئةوةي كةوتبـــووة
خةريكي كة لةئَيوارةيةكدا قسة، بكةوَيتة
دةي دايكـــي ثَييووت:“ بوو، نانخواردن
مةبةستي بةســـةرا“. بكة ئاوةكةيشـــي
ثارووةكةت ئةوةي ثاش َيت:

َ
بل ئةوةبوو

م
َ
بخؤرةوة، بةال ئاويش قوتدا، ثةرداخَيك

ِرَيك بوو: بةمشـــَيوةية ئارؤن تةفســـريي
بةســـةري خؤيدا. كرد ئاوةكةي ثةرداخة
لَيكدانةوةي و كؤنكرَيتة

َ
مندال كة ئةوةي

لةئاستي لَيكدانةوةي و شتةكان ِرووداو بؤ
كة دةريدةخات نييـــة، طةورةدا كةســـي
لةثةيوةند ـــدا،

َ
مندال

َ
لةطـــةل ئاخاوتـــن

كارَيكي جـــؤردا، و جـــؤرا بةثرســـياري
كار دَيتةســـةر و كاتَيكيش نيية ئاســـان
و لةمَيتافؤر جيهانة ئةو و مردن ثرسياري
بةدةوري سوِرانةوة و لةِرةمز ثِر دةربِريني
بابةتةكةدا،جطةلةسةرةطَيذةثَيكهَينانبؤ
دةربِريني نيية. سةمةرةيةكي هيض ،

َ
مندال

سةفةرَيكي ضووةتة دايك لةضةشـــني:“
لةكاتي ِروونكردنةوةي مردنيدايكي دوور“
ؤنَيكي

َ
لةســـال

َ
مندال دةكرَيت َيكدا،

َ
مندال

هةموو و طـــةورةدا ِرابطرَيت ضاوةِروانـــي

كةي بةثرسيارةكاني:“ ضركةيةك، و سات
ثرسةيةكي لةدؤخي خَيزان دَيتةوة“، داية

ِرابطرَيت. هةميشةيدا
ئاخاوتن بؤ زمانَيك كاريطةرترين م

َ
بةال

نيطاركَيشانة، دا، زماني وَينة و
َ
مندال

َ
لةطةل

لةهةموو
َ

مندال فةنتازي تيايدا كة زمانَيك
ئةم ثشت، دةخرَيتةسةر َدةرطاكانييةوة
مندال كاتَيك بةكاربهَينرَيت دةكرَيت زمانة
مردن دةربـــارةي خؤي ثرســـيارةكاني
طةورةتر كةســـي ئاِراستةي ِراســـتةوخؤ
بؤ ِرَيطايةك وةك يـــان دةكات، لةخـــؤي
تةنطـــي

َ
و دل خةفـــةت ضارةســـةركردني

كةســـَيك مردني ِرووداني لةدواي
َ

منـــدال
لةســـةر ندةيةكةوة كة كاريطةري

َ
يان بال

لةلَيكؤلَينةوةي ليندا َيت.
َ
 جَيدةهَيل

َ
مندال

تايبةتة كة يةكةم سةرضاوةي كارلسؤندا،
تَيِروانيني و ساوايان باخضةي ني

َ
بةمنداال

ثرســـيارانة ئةمجؤرة مـــردن، ئةوان بؤ
دةخوَينرَينةوة:

دةمرَيت؟ ضؤن ئينسان
كةسَيك كاتَيك ِروودةدات ضي ثَيتواية

دةمرَيت؟
دةكات كـــة لةكـــوَي ئينســـان ِروو

دةمرَيت؟
قسة بكرَيت كةسَيكدا

َ
دةكرَيت لةطةل

مردووة؟ كة
مردووة؟ كةسَيك دةزانيت ضؤن

مامؤستا و قوتابخانة ي
َ
ِرؤل َبَيطومان،

مندال ثرســـيارةكاني بـــؤ خوَيندنةوةي
بةهاوكاري زمانة، لـــةم وةرطرتن ك

َ
و كةل

دادةنَيت طةورة كاريطةري خَيزاندا،
َ

لةطةل
ثرسيارةكاني مدانةوةي

َ
بةوةال لةثةيوةند

ئةواندا.
الي منداَل مردن ثرسياري

لةكوردستاندا
ةكردن

َ
مامةل ضؤنَيتي بؤ من باسكردني

طاي
َ
لةكؤمةل

َ
مندال الي مردن بةثرسياري

ةي
َ
مامةل لةضؤنَيتي باســـكردنة سويددا،

لةسةرمايةداريية بةيةكَيك كة طايةك
َ
كؤمةل

ـــةم
َ
لةقةل خؤرئـــاوا طةشـــةكردووةكاني
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باسةكةدا، لةدةستثَيكي ئةطةر دةدرَيت.
طةشـــةي بةضؤنَيتي كورتم ئاماذةيةكي
دةرخســـتني بؤ دابَيت، طاية

َ
ئةم كؤمةل

و يةتي
َ
و كؤمةال ضوارضَيوة كلتووري ئةو

تيا مردني ثرســـياري كة بووة ئابووريية
بةرلةوةي بَيمةوةسةر م

َ
بةال باسدةكرَيت.

كوردستاندا، طاي
َ
لةكؤمةل ئةم ثرســـيارة

ضؤنَيتي لةســـةر زياتر كةمَيك باشـــرتة
ثرســـيارة لةسويددا، ئةم بؤضي ئةوةي
كةمَيك دةطرَيت، بةخؤيةوة ئاِراستةية ئةم

قسةبكةين. زياتر
 1950 ي

َ
ســـال ســـةرةتاكاني تـــا 

دا
َ
تييانلةسوييددالةمال

َ
زؤرايةتييةكيهاوال

لة%90  1980وة، ي
َ
سال لةكؤتايي دةمردن،

و لةنةخؤشـــخانة تة
َ
ئةم وال تيياني

َ
هاوال

ديكةدا جؤراكانـــي و جؤرا ئةنســـتيوتة
وطؤِرة

َ
ئـــةم ئال كةم دةمـــرن“(6). ئةوةي

لةدةستي مةرط ثَيكدةهَينَيت، طةورةية
شـــارؤضكة كي

َ
خةل و ة

َ
بنةمال و خَيـــزان

جَيطةي دةرووننـــاس و دةردةهَينَيـــت
نوشتةباز و شَيخ جَيطاي دكتؤر و قةشـــة
كة طةورةيةية وطؤِرة

َ
ئال ئةو دةطرَيتةوة،

و بةدواي ِروودةدات لةئاســـتي ئابووريدا
ئازادة كة تاكَيك دروســـتدةكات خؤيدا،
خَيزان و خودا دةستةكاني

َ
باال تة

َ
لةدةسةال

ئينديظيجواليزم خوَين. ثةيوةندييةكاني و
ثَيغةمبـــةري بـــازاِر، كـــة ليرباليزمـــي
ســـةربةخؤيي و بـــووة َبانطةوازكـــةري
خواوةنـــدي، لةطةل تاكـــةكان ئابووري
كاريطةرييةكاني تَيِروانيني ســـَيكوالريزم
ئاين ضريؤكةكاني طةورةي كة بةشـــَيكي
تَيِروانينـــي دةخاتـــة ذَيرثرســـيارةوة،
جومطةي زؤر ئينســـانةكان لةبةرامبـــةر

دةطؤِرَيت. طادا
َ
كؤمةل طةورةي

طايانةدا
َ
كؤمةل لةو ثَييواية: ئَيريكفرؤم

ِرةهةندي ئينديظيجواليزم  ثرؤســـةي  كة 
كؤتايي نةبينيـــووة، بةخؤوة طـــةورةي
ضونكة نيية، ثِرلةكَيشة زؤر تاك وجودي
جياكراوة بةشـــَيكي وةك ئةم كؤتاييـــة

نادرَيت.“ سةرنج لةذيان

ئةم زياتـــري ِروونكردنـــةوةي بـــؤ 
و لةديد ســـةرنجدانَيك فرؤم، تَيِروانينةي
سويسري دةرووني دكتؤري بؤضوونةكاني
لةثةيوةند كـــة  Medrad Boss بـــؤس
بؤ

َ
مندال تَيِروانيني و مردن بةثرســـياري

ثَييواية: بؤس كارَيكي ثَيويســـتة. ئةوة،
ضونكة ناترسن، لةمردن زؤرجاران ن

َ
منداال

بةبةشَيك لةيةكةيةكي خؤيان سةر ئةوان
دةناسَينن. طةورةتر

بؤمان تَيِروانينة دوو ئةم بةلةيةكداني
ئينســـان هةرضةندة كة دةردةكةوَيـــت
خؤي ســـةرنجي دابـــِراو وةك تاكَيكـــي
ثِر ال تر هَيندةي مردن ثرســـياري بدات،
ئةم لةكَيشـــةتردةبَيت. لةبةر ِرؤشـــنايي
ثرســـيارةكاني بؤضوونانةداية كة ديـــدو
طرَي ثِر لةخؤرئـــاوادا ئينســـان مردن بؤ
مردنةوة ونبووني بةهؤي و كَيشـــمةترة
ئةو ثرؤســـةي و طادا

َ
لةِرووبـــةري كؤمةل

سويددا تَيكي وةك
َ
لةوال كة تاكطةراييةي

طرنطة م
َ
بةال طةيووة. خؤي بةضلةثؤثةي

بةدةربِرينةكةي زيادتـــر كة ئاماذةيةكي
طايانةي

َ
كؤمةل بةو لةثةيوةند بدةين فرؤم

لةئاســـتَيكي تاكطةراييـــان ثرؤســـةي 
لةشـــارة م بةيةكَيك

َ
ســـتؤكهؤل بةرزداية.

كة دةدرَيت ةم
َ
لةقةل ئةوروثا طةورةكاني

دةذين بةتةنيا كة ئةوكةســـانةى ِرَيذةي
فرؤم دةربِريني لةسةرةوةية، َيَيت

َ
بل هةتا

ثِركَيشـــةبوون بةثةيوةندي ســـةبارةت
ئةو ثةيوةندي و يـــان كةمكَيشـــةبوون
يـــان ئينديظيجواليزمبـــوون  بةئاســـتي
طايةكةوة،

َ
كؤمةل بوونـــي كؤلَيكتيظيـــزم

سةرنج طشتيطر وَينةيةكي وةك دةكرَيت
مردن لةســـويددا ئةطةرضـــي نةدرَيـــت.
بؤ دةكرَيت تايبـــةت، كارَيكي كراوةتـــة
ثةيوةنديية ونبووني و لةتاكةكان زؤرَيك
دةورووبةرييـــان يةتييـــةكانـــي

َ
كؤمةال

طايةكـــي
َ
لـــةكؤمةل بةوشـــَيوةيـــــةي

تاكـــة، كؤمةككـــةري كؤليكتيظيســـتدا
لةكاتـــي بةتايبـــةت بَيـــت  ثِركَيشـــة 
هاوكاتَيش م

َ
بةال مردندا، ثرســـيارةكاني

تواناي سيكؤالرةكان، بةريني ئايديؤلؤذيا
ئاشبوونةوة كة جؤرَيك نيشانداوة ئةوةي
ثَيكهاتـــووة ذيانـــدا و لةنَيـــوان مـــردن
كراوةتـــرةوة بةضاوَيكـــي ئينســـان و 
بةخشيني ثرســـياري دةِروانَيت. لةمردن
كة بةنةخؤشـــخانةكان خؤ ئةندامةكاني
سويدة، طاي

َ
كؤمةل طةورةي ئامادةييةكي

لةو كو
َ
بةل نادركَينرَيت، لةســـةرةمةرطدا

كة دةكرَيت بـــاس ســـثييةدا ئةرشـــيفة
تي دةخاتة

َ
تةئميني مردني هاوال ثرسياري

كؤمثانيياي ئاخاوتنَيكي لةهةر باس بةر
لةسيســـتةمي تيـــدا.

َ
هاوال و تةئمـــني

نةخؤش نةخؤشـــخانةدا، هـــةر كاتَيـــك
بَيت، كووشـــندة نةخؤشـــي دووضـــاري
بةبَي ثةرســـتيارةوة و ثزيشـــك لةاليةن
ِرادةطةَينرَيت ثةنايةك ثَيـــي و هيـــض ثَيض
ئـــةم

َ
لةطـــةل وردة وردة تـــا نةخـــؤش

مردن لةســـويددا، ِرابَيت. تازةيةدا دؤخة
وندةبَيت طادا

َ
كؤمةل طشـــتي لةِرووبةري

تايبةتي كاردانةوةي دةيةهـــا و دةكرَيت
دروســـتبكات، هاوكاتيش، الي ئينســـان
طةورةي دةرطايةكي مردن، جةدةلةكاني
طا

َ
كـــة لةكؤمةل كردؤتةوة ذيان بؤ ســـةر

نابينرَيت. مةرطثةرستةكاندا،
ثرســـياري نةخشـــةيةي كاتَيك ئةم
ســـويددا وةك تَيكـــي

َ
لةوال مردنمـــان

لَيـــرةوة دةكرَيـــت لةبةردةســـتداية، 
ثرســـيارة بدةيـــن ســـةرنجَيكي ئـــةم

كوردستاندا. طاي
َ
لةكؤمةل

نةكردبَيت زؤرم درَيذدادِرييةكي ِرةنطة
تي

َ
 كؤتايي دةســـةال

َ
َيم لةطةل

َ
بل ئةطـــةر

مةرطي بةرثرســـياري كـــة بةعسيشـــدا
و ســـةرجادة ئيعدامكردني و

َ
بةكؤمـــةل

تؤماركردووة، خؤيدا لةمَيـــذووي ئةنفالي
خؤيةوة هَيزي بةهةموو مردن تي

َ
دةسةال

بةعس هةية. ئامادةيـــي لةكوردســـتاندا
سياســـي تَيكي

َ
وةك دةســـةال ئةطةرضي

كةس زؤر كة لـــةوةي بةجيا وندةبَيـــت،
ثراكتيزةكردني ســـرتةكضةري ثَييوايـــة
تة

َ
ئةم دةسةال لةدواي تي سياسي

َ
دةسةال
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و ديكـــة تؤتاليتـــارةوة، بةشـــَيوازَيكي
لةســـةرتاثاي عَيراقدا خراثرت هةندَيجـــار
و بةعس م

َ
بةال خؤيدةدات، درَيذة بةذياني

بةئامادةيي لةثةيوةند ئةو ثراكتيكةكاني
طاي

َ
كؤمةل ِرؤذانـــةي ةواني

َ
ثال َمردنـــدا،

لةطةل طاية
َ
كؤمةل ئـــةم ِرؤذانة ئَيمةيـــة،

لةِرابردوودا، نةوةكاني مردنـــي وَينةكاني
ســـيماي و دايبطرَيت دةبَيـــت خةفـــةت
ثيشانبدرَيتةوة، بَيطيانةكانيان جةســـتة
تَيرؤريســـتي كردةوةي مةترســـييةكاني
جةســـتة واقعييةكانـــي ديمةنـــة و 
تَيـــرؤر، دةســـتي لةتوثةتكراوةكانـــي
ةكانماندا

َ
مال لةناو سانســـؤرَيك هيض بةبَي

طاي
َ
لةكؤمةل مـــردن هةيـــة. ئامادةيـــي

نةك مردنَيكي سياسي، كوردستاندا، وةك
وَينةيةكي كو

َ
بةل نييـــة، هةر بَيدةموضاو

تييانيكوردستانة،
َ
ئامادةيبةرضاويهاوال

كة سروشتييةي ئاسايية مردنة لةو بةجيا
ِرووبةِرووي ئَيمةدا طاي

َ
لةكؤمةل ئينســـان

ئينساني تاقيكردنةوةي بؤية دةبَيتةوة،

خانةي مردنـــدا ناضَيتـــة
َ

ئَيمةلةطـــةل
ئةوروثييةوة. ئينســـاني تاقيكردنةوةي
ذيان ســـوِري كة بةوةي درككردن بؤيـــة
بةمردن و ثَيدةكات دةست بةلةدايكبوون
لةزةيني هَيشـــتاكةش ثَيدَيت، كؤتايـــي
ئامادةييةكـــي تـــدا،

َ
خؤرهةال ئينســـاني

ي
َ
يةكةمني خال ئةطةر ئةمة هةية. طةورةي

بَيت كوردستان طاي
َ
كؤمةل جياكردنةوةي

و ئامادةيي لةبةرامبةر خؤرئـــاوادا
َ

لةطةل
ِرؤذانةي لةذياني مـــردن ئامادةبووني نا 
طةورةتر جياوازي ئةوة ئينســـانةكاندا،
طـــاي

َ
كؤمةل لةكؤليكتظيســـتبــــــووني

طايةكـــي
َ
بةكؤمةل بةبـــةراورد ئَيمةدايـــة
خؤرئاوادا. وةك ئينديظجواليستي

ئَيمـــة طـــاي
َ
كؤمةل كـــة ئـــةوةي 

ناودةبةم، كؤلكتيظيست طايةكي
َ
بةكؤمةل

ئينديظيجـــواليســـت، طايةكي
َ
نةك كؤمةل

ســـةر ناخةمة تايبةتـــي بــــةهايةكـــي
لةوي طايةيان

َ
كؤمةل ئـــةم وةك ئـــةوةي

طاكاني
َ
كؤمةل هةموو باشـــرتة. ديكةيان

خؤياندا، طةشـــةكردني لةقؤناغَيكي دنيا
و بووة بةهَيز تيـــادا كؤلَيكتيظيســـميان
و سةرمايةداري ئابوورييةكاني كاريطةريية
قاندني

َ
ئايديؤلؤذييةسياسييــــةكانلةخول

بينيوة. ييان
َ
ِرؤل تاكطةرادا، طايةكي

َ
كؤمةل

كؤمةلطاكانـــي ئابوورييـــةوة، لةبـــاري 
طايةكي

َ
بةكؤمةل بـــةر لةســـةرمايةداري،

م
َ
بةال ناوزةددةكرَيـــن، كؤليكتيظيســـتي

سيســـتةمي كة نيية، ئةوة بةماناي ئةمة
سيستـــةمَيكي لةكوردســـتاندا، ئابووري
تيا ئازادي تاكي بؤية ييانةية

َ
كشـــتوكال

بةثَيضةوانةوة،سيستةمي دروستنةبووة.
ئابووريلةكوردستاندا،بةشَيكيدانةبِراوي
سيستةمي سةرمايةداريئةمِرؤكةي دنياية
سةرمايةداريية، ئةم تايبةتي ةتي

َ
خةسل و

كة ضِردةبَيتةوة ةدا
َ
خال لـــةم من بةبِرواي

ســـةرمايةداري مؤديلةي لةم ئازاد تاكي
دنياي ديكةي جَيطاي زؤر و كوردســـتان
دروستنةبووة. ئةمِرؤدا، ســـةرمايةداري
تؤ ئابووري كاتَيك كؤنرتاستة كة ئةوةي
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بناسَينيت بةســـةرمايةداري تَيك
َ
وال

كة بكةيتةوة لـــةوة و  جةختيـــش
ئازادي تاكي ئةم ســـةرمايةداريية
كةس زؤر بـــؤ بةرهةمنةهَينـــاوة،

دةبَيتة جَيطاي ثرسيار.
طةورة، كَيشـــةي من، بةبِرواي
بةدي ســـةرةتاييةوة وةك لةديدي
ئابووري ذَيرخانَيكي كة ئةوةية دَيت
هةمـــان دةبوايـــة ســـةرمايةداري
ئايديؤلؤذي و سياســـي  سةرخاني
ذَيرخانَيكـــي كـــة بةرهةمبَينايـــة
ئابووريسةرمايةداريثَيويستيةتي،
مؤدَيلي كة بِرياريـــداوة كَي م

َ
بـــةال

دةبَيت ســـةرمايةداري طةشـــةي
لةهةموو بِروات ِرَيضكـــةدا بةهةمان
تَيِروانينة ئةو ِرةنطة طاكاندا.

َ
كؤمةل

كؤمؤنيزمـــي كـــة ميكانيكييـــةي
كاريكردووة لةبرةوثَيدانيدا ِرووسي
جـــؤرة ئـــةم نةكردنـــي

َ
لةقبول

يةكَيك ســـةرمايةداري، لةمؤدَيلي
بَيت كة ســـةرةكييانة لةو هؤكارة
سةرمايةداري، لةمؤدَيلي جؤرة ئةم
سيســـتةمي لةدةســـتطــــــــاي
م

َ
بةال نةبَيت. بووني بريكردنـــةوةدا

كاردابةشكردني و ســـةرمايةداري
مؤدَيلي ســـةدةها لةمِرؤدا، بـــازاِر
جؤراوجؤريلةضةشنيسةرمايةداري
ثيشـــاندةدات. كوردســـتانمان
نموونةي زةقرتين دةكرَيت دوبةي
كلتور كـــة بَيت واهي مؤدَيلَيكـــي
ئايني و و سياســـةت و ئايدؤلؤذيـــا
سةدةكاني ئامادةييةكاني بةهةمان
هةبَيت ئامادةييان ناوةِراســـتةوة
بةرزانةي ةخانة

َ
بال و كؤشـــك و ئةو

ياساي شةريعة دةكرَيت لةهةوردان.
ت

َ
وال ئةحواِّـةدةني قانوونةكانـــي

لةميرتؤثؤلة يةكَيك شاريش و بَيت
سةرمايةداري ئةمِرؤي طةورةكاني
ثؤِركلووبـــةكان دنيـــا. دةكرَيـــت
تيياني

َ
هاوال بـــؤ ئارامدا لةزؤنَيكي
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خيانةي لةســـةر هةبَيت و بووني بيانـــي
ئَيرانَيك بكرَيت. زيندانـــي ك

َ
خةل زةوجي

و ئةنجامـــدةدات بَيـــت  كةسةنطســـار
ئةتؤمي وزةي هَيزانةي لةو بَيت يةكَيكيش

خؤي. دةكاتةضةكي
مـــؤديلة شيزؤفرينياي ئةم كة ئةوةي
قَينَيـــت،

َ
دةخول ســـةرمــــــــايةداريية

بؤرجوازييةكةكةقازانجيلةممؤديلةزياترة
هةر سةرمايةداريش طةورةكاني ناوةندة و
كارَيكي بةرهةمهَيناني دةوَيـــت: ئةوةيان

خامؤش. كرَيكارَيكي و هةرزان
كوردســـتاندا، طاي

َ
كؤمةل لةدؤخـــي

ئامادةيـــة كـــوردي  بؤرجوازييةكـــي
ثةرضةمـــة ئايـــني و كـــة ناســـيوناليزم
دوو ئةم دوو هةر ئايديؤلؤذيةكانيةتي. بؤ
ئةو وةك ئازاد تاكي دروستبووني ِرةوتة،
بووني خؤرئاوادا طاكانـــي

َ
لةكؤمةل تاكةي

كة ئةوةي خؤلَيدانة. مةرطي زةنطي هةية،
خؤرئاواييةكةي بةمانا لةكوردستاندا تاك
و كلتوريي ئامادةيـــي نيية، ئامادةيـــي
سياســـييةن ِرةوتة دوو ئةم ئايديؤلؤذي
ئَيمةيةكي طةورة الي هةردووكييان، كـــة
ماندا“

َ
موسول ”ئَيمةي كورد و لةضةشني

وةك هةية. تةنانةت لةدؤخَيكي بوونييان
ئابووري ئازادي كة كوردستاندا ئةمِرؤكةي
بةســـةردا طةوةري وطؤِرَيكي

َ
ئال تاكةكان

لةســـةر خؤي بذَيوي كةس زؤر و هاتووة
م

َ
بةال ناكات، دابني و باوك كيســـةي دايك

هَيشتاشسةربةخؤبوونيذيانلةدةرةوةي
خَيزانثَيش ثَيكهَينانيخَيزان، ئةستةمَيكة
ناتوانَيت كورد كوِرَيكي يان كضَيك هَيض و
م

َ
بةال بـــذي، خؤي بةويســـتي و بةتةنيا

بؤ هةبَيت ديكة هؤكاري َيك
َ
كؤمةل دةكرَيت

ئَيمةدا، طاي
َ
لةكؤمةل تاك نةبووني لةدايك

من بةبِرواي نابَيتةوة. لَيرةدا كة شـــوَيني
و هةية طةورةي طرنطييةكي بابةتة، ئةم
بتوانم ديدا، لةكاتَيكي بةدرَيذتر هيوادارم

َسةرنجي بدةم.
لةثـــال َيـــني،

َ
بل كةواتـــة دةكرَيـــت

طةورةي لةِرووبةرَيكي مردندا ئامادةبووني

كة طايةك
َ
و بةبووني كؤمةل يةتيـــدا

َ
كؤمةال

و نةبووة هَيشـــتاكة لةدايـــك تيايدا تاك
سةردارة، كؤليكتيظييةكان ثَيوةرة هَيشتا
ثرسياري مردن لةهةلومةرجَيكي دةبواية
تةواوثَيضةوانةي خؤرئاوادا قةراريبطرتاية.
ئَيمةدا طاي

َ
لةكؤمةل مردن كةوايةثرسياري

ض كورددا، ي
َ
مندال لةفةنتازيياي و ضؤنـــة

داطريدةكات. جَيطايةك
سويســـري دةروونـــي دكتـــؤري 
Elisabeth Kübler-Ross دةنووسَيت:كة
دةداتةدةست، ذيانت دةرطاي كليلي مردن

كة   Yalom نةغمـــة، َلةســـةر هةمـــان
لةطةل ئاخاوتني و ينـــةوة

َ
لَيكؤل ضةندين

دووضاري كة ئةنجامداوة نةخؤشانةدا ئةو
دةنووسَيت: شـــَيرثةنجة بوون نةخؤشي
دةبيستني كةِرةت زؤر كو

َ
بةل جارَيك نةك

بةهؤي دةبَيت بـــؤ َيت:
َ
دةل كة نةخؤش

قيمةتي تا تَيكبشكَينرَيني شـــَيرثةنجةوة
لةِرؤخي نزيكبوونةوة كةواية بزانني؟ ذيان
نةخؤشـــةكاني لةدؤخـــي مـــةرط وةك
دةكرا بـــوون، شـــَيرثةنجة كة دووضاري
ذيان و ذيان بطؤِردراية تَيِروانينيئينسان بؤ
ئينساني لةتَيِروانيني ديكةي جَيطايةكي
ئةوة ئةطةر بةتايبةت داطريبكرداية. ئَيمةدا
طاي

َ
كؤمةل نزيكايةتي كة لةبةرضاوبطرين

نزيكايةتييةكي مردندا،
َ

لةطةل كوردستان
بةهؤي كارةســـاتة َييت طةورةية

َ
بل هةتا

دووضاري طاية
َ
كؤمةل ئةم كة طةورةكانـــي

لةمِرؤي ئةو كارةساتانة كاريطةري و بووة
طاي

َ
لةكؤمةل هَيشـــتا م

َ
بةال طـــادا،

َ
كؤمةل

نةبووةتة مردن ثرســـياري كوردســـتاندا
جوانرت ذيان لَييـــةوة كة دةرطايةي ئـــةو
بَيتةبةرضاو. خؤشةويســـترت و ببينرَيـــت
طيانلةدةســـتداني ئينسان بةرزي ِرَيذةي
بَيمانابووني هاتوضؤوة، كارةساتي بةهؤي
دةكرا كة ذيانمان نيشـــاندةدات نرخـــي
كلتوري بةريني يان ثَيضةوانةبواية.، تةواو
بضووكرتين لةســـةر تيايدا كة شـــةرةف
بةسَيكسوالَيتي ثةيوةندي كة ئاماذةيةك
ثَيدةهَينرَيت. كؤتايي ذيان هةية، كضةوة

و دةخواتةوة ويســـكي قةرابةيةك  كابرا 
لَيدةخوِرَيت، بةرةو خوار ئةزمةرةوة لةو
ذياني نيية، ئـــةوةدا

َ
كَيشـــةيةكي لةطةل

بَيت. كؤتاي دةكرَيت بةضركةيةك خَيزانَيك
كةسييان نةذن، و نةكض و طةورة نةكوِري
خؤمان ذياني و تا ســـوارنابني

َ
لةطةل َين

َ
نال

نموونةي ســـةدةها تؤ. دةستي نادةينة
ذيان كـــة بذمَيردرَيت ديكـــة دةكرَيـــت
دةكةوَيتة بةئاساني ئَيمةدا  طاي

َ
لةكؤمةل

بةهؤي لةناوضوونـــةوة ِرةحمةتـــي ذَير 
تييةكي

َ
هاوال بؤ كة سادةوة زؤر هؤكاري

ســـنوورةكاني دةرةوةي ديكـــــــةي
سةرسووِرمانة. جَيطاي كوردستان،

ئَيمةدا طاي
َ
لةكؤمةل ئايا مـــردن م

َ
بةال

لةبةرامبةر ثَيشـــضاو  دَيتة كَيشةتر كةم 
دةربِرينةكةي بةلةبةرضاوطرتني خؤرئاوادا
بةهةردووكيانة، م

َ
وةال بةبِرواي من فرؤم؟

هةميش و دَيتةبةرضاو هةم كةمكَيشـــةتر
زؤرتر بةالسةنطييةكي م

َ
بةال ثِركَيشـــةتر،

كةمكَيشةبوونرتدا. بةالي
ثَيشـــضاو  دَيتة  مردن كةمكَيشـــةتر
دةســـتي

َ
باال بةهـــؤي لةكوردســـتاندا

كردني
َ
مؤنؤثؤل ئايينةوةية بـــؤ طوتـــاري

ئَيمةدا، طاي
َ
لةكؤمةل مردن. ثرسيارةكاني

لَيكدانةوةيةكي هيض لةديديئاييني، بةجيا
بؤ نيية. لةبةردةستدا مردن بؤ ديكةمان
تراديسيؤني و كلتور ئَيســـتاش تا نموونة
مردن ِريتوالةكاني ِرَيوِرةسمي كة ئاينيية
سويددا، وةك تَيكي

َ
لةوال جَيبةجَيدةكات.

هةية، ناشـــتن لةمةراســـيمي دوو جـــؤر
يان مةدةني بةمةراســـيمي يةكةمييـــان
ئايني كة دةدرَيت ـــةم

َ
لةقةل بؤرذوازييانة

َيكييان تيادا
َ
ِرؤل هَيض َيســـا

َ
كل و و قةشـــة

ناشتني بةِرَيورةســـمي دووةمييان نيية،
ئايني كة تيايدا دةناســـرَيت َيساييانة

َ
كل

لةديدي ناشتنة. مةراسيمي بةِرَيوةبةري
َيكي

َ
هَيل لةســـةر مردن ئيسالمدا، ئايني

لةهاوكَيشـــةي نيية َيك
َ
خال دوا ئاســـؤيي

ذيان ئيســـالم، تَيِروانيني كو
َ
ذيانـــدا، بةل

دةكات كة وَينا داخـــراو وةك بازنةيةكي
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نيية. ديار تيادا كؤتايي و ســـةرةتا ي
َ
خال

دووبارة ضةمكي و بازنةيةكة ذيان كو
َ
بةل

جؤرَيك ئينسان، مردني لةدواي ذياندنةوة
لةدنيايةكي تَيداية ذياني لةبةردةوامبووني
مةســـيحيش ئايني ئةطةرضي ديكـــةدا.
دووبارة و ذيان بؤ هةية تَيِروانيني هةمان
لةِرَيي م

َ
بـــةال مـــردن، لةدواي ذيانـــةوة

و سروشـــتييةكان زانستة  دةســـتي
َ
باال

ئةم تانةدا،
َ
وال لةم سكؤالريزمةوة طةشةي

لَيدراوة طةورةي زةربةي ئاينيية، ضريؤكة
طةورةي ثةيداكردني قةناعةتَيكي تواناي و
مردن بؤ تَيروانني نيية. ثَي تييان

َ
هاوال بؤ

لةكوردســـتاندا، ئاينيية بـــةم شـــَيوازة
طادا

َ
لةكؤمةل طةورة طوَيطرانَيكي دةكرَيت

لةذَير ئةوانةي بكات بـــؤ ثةيدا بؤ خؤي
ئاييندا، ئةم لَيكدانةوةيـــةي كاريطـــةري
خؤيان وجودييةكاني ثرســـيارة مي

َ
وةال

لـــةم مـــردن ثرســـياري دةدؤزنـــةوة.
هةية ثؤزةتيظي اليةنَيكـــي كلتـــوورةدا
نياكةرةوةي

َ
دل ِرؤحييـــةوة، لةبـــاري و 

لةبةرامبةر ةذاوة
َ
شـــل ســـةدةها ِرؤحـــي

بةديوَيكي م 
َ
بـــةال لةمةرطدا، بريكردنةوة

ئاينيية، لَيكدانةوة ئةم هةر ديكةيشيدا،
ةذانَيكي

َ
شـــل و ةِراوكَيي

َ
دل ســـةرضاوةي

ئةم اليةنطراني بـــؤ دةروونيية ديكـــةي
دووبارة ثرؤسةي كة ئاينييةي لَيكدانةوة
مردنةوة، لةدواي ئينســـان ذياندنةوةي
لـــةِرؤذي خواوةندَيـــك دةداتةدةســـت
ئةرزي سةر ذياني لَيثرسينةوةي حيسابدا
بؤ ِرؤيشتن ثَيوةري دةكاتة ئينسانةكان
ثاِرانةوةي سزاو بةهةشت. بؤ يان دؤزةخ
لةســـةرةمةرطدا، كةســـَيك يان دايكَيك
”خواية عةفووم لةبانطـــةوازي هَينـــدةي
بيت“ خـــؤش لةطووناهةكانم و كةيـــت
اليةنـــة نيشـــانداني ، دةردةكةوَيـــت
كة لَيكدانةوة ئاينييةية نَيطةتيظةكاني ئةم
سرياتدا، ثردي بةسةر ثةِرينةوة ثرؤسةي
بؤية ذياني زؤر دذوار. كارَيكـــي دةكاتـــة
ثِربَيت دةكرَيت ئينســـان سةرزةوييانةي
ثرسيارةكاني دةرووني كاتَيك ةذاني

َ
لةشل

هةروا لةئاســـماندا لةدواي مردنةوة، ذيان
بَيتةدي. ناكرَيت بةئاساني

كةمكَيشـــةتر لةكوردســـتاندا مردن 
كلتـــوري ئـــةو بةهـــؤي دَيتةثَيشـــضاو
تؤِرَيكـــي كـــة وةك كؤلَيكتيظيزمـــةوةي
ِرووداني لةكاتي دةكةوَيتةكار هةمةاليةنة
و خزم لةمزطةوت و كارةســـاتي مةرطدا،
كةسي كة تا كةسَيكيش بطرة دراوسَيوة
بؤ نيية، يدا

َ
لةطةل ســـةروكارَيكي مـــردوو

ثَيداويســـتيية بَيت، كورتيش ماوةيةكي
كؤســـتكةوتوو، كةسي ئينســـانييةكاني
تـــؤِرة ئـــةم نةبوونـــي ثِردةكةنـــةوة.
طةورةي كاريطةرييةكـــي يةتييـــة

َ
كؤمةال

كة لةخؤرئاوادا هةية ئينســـان لةســـةر
و جؤرا تَيراثي و دةروونناس لةِرَيي تةنيا

بهَينرَيت. بةدةست دةكرَيت جؤرةوة
كةمكَيشةترة لةكوردســـتاندا مردن
كلتـــووري ئـــةو بةلةبةرضاوطرتنـــي
ناســـيوناليزم و ئايني كة شـــةهادةتةي
َييت

َ
بل هةتـــا َيكـــي

َ
ِرؤل قاندنيـــدا،

َ
لةخول

لةمانا شـــةهادةت ثَيداوة. ترسناكييان 
هيض ناسيوناليســـتييةكةيدا، و ئاينيـــي
قيمةتكردني ذيان لةبَي جطة شتَيك نيية
مةرطة ئةو ئةطةر بةمةرطدا. باوةشكردن و
تةبارةك و خـــواي بؤ يان بؤ نيشـــتيمانة
بزووتنةوةيةكي سياســـي تةعاالية. هةر
ندطؤكاني

َ
بةبل ئَيمةدا فـــووي لةمَيـــذووي

ئايندا كردبَيت، و نيشتيماني موقةدةس
طيان ســـةدان جةنطاوةري زؤر ئاســـان
خؤيان لةدةووري دةســـتييان لةســـةر

كؤكردؤتةوة.
 ئةطـــةر ذيـــان لةزةيني ئينســـاني 
مانايةكـــي هةبواية، ئَيمةدا طـــاي

َ
كؤمةل

قوربانـــي، خؤكردنـــة و خودكـــوذي
زةيني نـــاو بةريني هَينـــدة ضةمكَيكي
ئامادةيي نةدةبـــوو. ئَيمةدا ئينســـاني
لةسروودةكاني شـــةهادةتة ئةم ضةمكي
بازاِرطةرمي هَيشـــتاكة كة قوتابخانـــةدا
لةســـروودة ض خـــؤي لةدةســـتنةداوة،
لةِرَيي و بةم دواييانةش نيشتيمانييةكاندا

دةخاتة
َ

مندال طوتاري ئيسالمييةكانةوة،
دةربارةي دةربِرينةوة خوَيناويرتيـــن ناو
كة بةزمانَيكـــي مَيتافؤرييانة باس مردن
ديار مانا لةناو

َ
منـــدال و دةكات لةمردن

و ترس ثر لةبازنةيةكي و ناديارةكانيـــدا،
دةكات. ةِراوكَيدا يةخسري

َ
دل

ثِركَيشـــةترة، مردن لةكوردســـتاندا
و ســـيماي ئةو، ئامادةيي مردن ضونكة
بةيةكي و ِريتوالةكاني بةيةك مردن كلتوري
دةضَيتةخوار، طـــادا

َ
كؤمةل جومطةكانـــي

مردن تةنيا لةســـةر لَيكؤلينةوةكان م
َ
بةال

دؤزينةوةي لوغزةكاني بؤ ئارةزوويةك نيية
دووبارة بـــؤ ِرَيطايةكـــة كـــو

َ
ئـــةو، بةل

لةمردن سةرنجدان ذيان. ناو بؤ طةِراندنةوة
دةركةوتنةكاني كةوكردنـــي و و شـــةن
سةرتاثاي سياسةت و و لةبوارةكاني كلتور
تايبةتيمان زانيارييةكي طادا،هيـــض

َ
كؤمةل

بؤ ديكةمان دةرطايةكي ئةطـــةر َيت
َ
ثَينال

ناو بؤ طةِرانـــةوة بؤ نةخاتة سةرثشـــت
خؤرئاوا، وطؤِرةكانـــي

َ
ئال كاتَيـــك  ذيان. 

مردن و ذيان دةضَيتةسةر سةرنجي هَيندة
دةشارَيتةوة طادا

َ
كؤمةل طشتي لةِرووبةري

ثرسيارةوة، بةهؤيخسووسيكردنيئةم و
و بَيدةموضاو دياردةيةكي دةكاتـــة مردن
كوردســـتان طاي

َ
كؤمةل كاتَيكيش ناديار.

دةكاتةوة، مردن لةسةر دةرطاكان هةموو
دةبَيتة ئةو ،

َ
ميوانـــي مال دةبَيتة مردن

ذيان بريدةكات كة بِرياردةرة، كةســـةي
ثَيوةنامَينَيت. ئةوتؤي َو ثةيوةندييةكـــي
لةطةل هَيندة كوردســـتاندا، طاي

َ
لةكؤمةل

كة دةكرَيـــت، ثَيكةوةذيانـــي مردنـــدا 
يادي نايةتةوة بةئاساني ذيان دةموضاوي
كة جةوهةرييةية ة

َ
خال ئـــةو ئةمة كةس.

لةكوردســـتاندا دةكاتة مردن ثرســـياري
ثِرلةكَيشة. ثرسيارَيكي

نموونانةي خوارةوة ســـةرنجَيك لةم
بدةن

و ِراثةريـــن دواي  ِرؤذةكانـــي
جةماوةري فشاري لةذَير ئةمنةسوورةكة
ئةمنانةي لـــةو ذمارةيةك ِراثةِريودايـــة،
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لةطرتنـــي بـــةر لةســـاتةوةختةكاني
و دةرةوة ِرادةكةنـــة ئةمنةكـــةدا،
هةموو و تـــةور و تةســـليمدةبن، بةضةك
سةري دةكوذرَين. ديكة، كةرةستةيةكي
الي بةشـــةقامي لةكوذراوةكان هةندَيـــك
بةزةوييـــةوة ئةمنةكـــةوة، فولكـــةي 
ســـةر دَينة

َ
مندال و ذن ثاندةكرَيتـــةوة.

ســـةر بةكارتؤنبووانةي ئـــةم دةموضاوة
لةِرووخسارةكة ديكة شةقَيكي و شـــةقام
دةبرَينـــة دةدةن. هةندَيكـــي ديكةيـــان
كةمال عةلي مزطةوتي الي قوتابخانةيةكي
طةورةدا، حةشـــاماتَيكي و لةبةردةمـــي
كارتؤنيانـــة، لةثـــاش دادطايكردنَيكـــي
مـــــةكتةبةكةوة، بينـــاي لةســـةرباني
فِريدةدرَينةخـــوارَي. بــــةزيندوويـــي
لةهاوآلتي لةشـــكرَيك لـــــةخـــوارةوة،
بةهةمـــوو و ِراوةســـتاون كوردســـتان
لةت بةدةستيانةوةية، كة كةرةستةيةك
دِرندايةتيية ئةم ئايـــا دةكةن. وثةتييان
شؤِرشـــطَيرانةية زادةي حةماســـةتَيكي
شـــؤِرش و وةك كـــة لةســـاتةوةختَيكي
ِروودةدات، يةتييةكاندا

َ
كؤمةال ياخيبوونة

ثرسياري: قةت كة كلتورَيكة زادةي يان،
تا نةكردووة. لةخؤي ئيعـــدام“ي ”بؤضي
هَيزي يةك ســـاتةوةختةكاني ِراثةِريـــن،
كة شكنابةيت ِراست و لةضةث سياســـي
لةويديكردبَيتة ةسةندنةوة

َ
ثرسياريتؤل

باوي طوتاري بةدذي جياوازتر دوو دَيـــِري
ة

َ
تؤل كلتوري:“ ئيعدام. و ئينســـانكوذي

لةبةرامبةر هةر بةسةبرة“ ئةمما بةزةبرة
كو

َ
بةل نةكـــراوة، ثةيِرةوي  دوذمنانـــدا، 

و بةطروث ســـةر تيياني
َ
هاوال لةبةرامبةر

بةهةمان ديكةدا، سياســـييةكاني ِرةنطة
ئةم لةناو بـــووة. خوَيناويـــي ئةنـــدازة،
بةزيندووي و سةرثانكردنةوة ي

َ
كةِرنةظال

تاواني هةرضةندة ديلةكاندا، كوشـــتني
دةنطَيكي بَيت، بوو طةورة كوذراوةكانيش
ئةو ناِرةزايةتـــي بةرزنةكرايةوة، ديمةني
”عةرزي تةنيا لةكوردستاندا، سةربِرينانة
عةزاالتةكان“يهَيزيكوشتنوكؤتايهَينان
كورد دوذمنةكانـــي و دؤســـت بةذيانـــي
و ”عةزاالتة شل نمايشـــي هَيندةي نيية،
ذياندؤستي و ئينساندؤستي بَيهَيزةكان“ي
مردندا

َ
لةطةل هَينـــدة كة طايةكـــة

َ
كؤمةل

شـــيعري ئاخاوتندةكات، دادةنيشـــَيت،
َيت،

َ
دةل دا

َ
بةبال طؤراني بؤ دةنووســـَيت،

ذيانةوةية لةنـــاو كة بريي دةضَيتـــةوة
بةطوَيي ئةم بانطـــةوازة طةورةيةي مردن
من، بةبِرواي بؤية دةضِرَيت. طـــادا

َ
كؤمةل

ثِركَيشةية، كوردستاندا طاي
َ
لةكؤمةل مردن

نةهَيشتووةتةوة دةرطايةكي هيض ضونكة
مردن ذيان. نـــاو بطةِرَيينةوة تـــا لةوَيوة
ناو ئامادةي طـــةورةي كلتورَيكي هَيندة
خؤيشي هةرضةندة ذيان كة طاية،

َ
كؤمةل

كات، بةنادياري هاواريـــش و رِبَيـــت
َ
هةل

ئةو ثَيضةوانةي ِرَيك ئةمـــة دةمَينَيتةوة.
هةية. بووني لةخؤرئاوادا، كة دؤخةية

بـــؤ بطةِرَيينـــةوة ئةطـــةر لَيـــرةوة
دةكرَيت خؤمـــان، باســـةكةي ناوةِرؤكي
زؤر لةكوردســـتاندا،

َ
مندال كة بووترَيـــت

ثرسيارةكاني
َ

لةطةل ســـةروكاري خَيراتر
تَيِروانينةي ئـــةو و ثةيدادةكات مردنـــدا
بةرامبةر طايةدا

َ
كؤمةل لةم ئينســـانةكان

ن.
َ
منداال بؤ دةطوَيزرَيتةوة هةيانة، مردن

و لةشـــيوةن ثرســـةو  دةبرَيتة
َ

منـــدال
دايكييةوة

َ
لةثـــال فوغاني ثرســـةكاندا،
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و طؤِرســـتان دةبرَيتـــة ســـةرنجدةدات.
كوِر وةك دادةنيشَيت. طةورةكاندا

َ
لةطةل

بةرزدةكرَيتةوة شـــةهيد، باوك و كضـــي
بـــؤ باوكـــي و داســـتاني قارةمانَيتـــي
ئاينـــي بـــةزمانَيكـــي دةهؤنرَيتـــةوة.
بةهةموو ئاخاوتندةكرَيـــت،  يـــدا

َ
لةطةل

بـــَي خوَيناوييةكانييـــةوة، ميتافـــؤرة
ئةو تَيطةيشتني ئاستي لةبةرضاوطرتني

ضةمكانة. ئةو بؤ
كـــة تؤِري طايةكـــدا

َ
م لةكؤمةل

َ
بـــةال

يةتييةكانـــي،
َ
كؤمةال خزمةتطووزارييـــة

مردنـــي تاكانةييةكانـــي ئـــةركـــة
و كردووةتـــةوة  ئينســـانةكان

َ
لةكـــؤل

و فةردي كارَيكـــي مردنـــي كردووةتـــة
هةروةك يان ئينســـانةكان، شةخســـي
شاني لةسةر هَيشـــتا كة لةكوردستاندا
ثةيوةنديية ئـــةو كؤليكتيظةدايـــة كـــة
ضنراوة،

َ
لةدةورهةل يةتييةكانـــي

َ
كؤمةال

ِراســـتيية لةو هيض دؤخةكةدا، لةهةردوو
ئةزةلي ثرســـياري مردن كة ناطؤِردرَيت
نزرطة، دوا ئينســـانة. طةورةي و مةراقي
شوَيني ضووة سةفةر، دوا دوايي، كؤضي
دةربِريني دةيةها و ئاوايـــي

َ
مال خـــؤي ،

نيية جطة هيض كورديدا، لةزمانـــي ديكة
طاية

َ
كؤمةل ئةم كة طةورةية لةو ترســـة

كلتورَيكي زمانةواني مردنـــدا لةبةرامبةر
دروستكردووة بةهؤي طةورةي لةدةوري

لَيي. خؤيةوة ترسةكاني
طـــاي

َ
لةكؤمةل

َ
مـــنـــدال بؤيـــة 

طاي
َ
كؤمةل بةثَيضةوانةي كوردســـتاندا،

ســـةروكاري ئةوروثـــاوة، و ســـوييد 
دةبَيتة مردنـــدا ثرســـيارةكاني   

َ
َلةطةل

لةطةل ئةو زيندووي تاقيكردنةوةيةكـــي
ةكان

َ
مال و هةية دةموضاوي كة شـــتَيكدا

جةســـتةكان ديمةني لةطريان. ثِردةكات
فيلمةكان نـــاو كوذراوَيكـــي لةديمةنـــي
وباوكةكانيان دايك دةموضاوي و ناضَيت

دةطؤِرَيت.

كلتورييةي ضوارضَيـــوة  ئةم كاتَيك
بؤ بَيت لةبةردةســـتدا كلتوري مردنمان
،

َ
مندال الي ثرســـيارة لةم ينـــةوة

َ
لَيكؤل

دةبينةوة طةورة ثرســـياري ِرووبةِرووي
ئاسان كارَيكي هةروا مدانةوةيان

َ
وةال كة

هَيشـــتا كة دةوَيت زمانَيكـــي نةبَيـــت.
ئامادةييةكي تةواوي كورديـــدا، لةزماني
طاية

َ
كؤمةل ئةم طةورةكاني كاتَيك و نيية

نةكردووة، لةمةرط ثرســـيارييان خؤيان
ثرسيارة ئةم لَيبكرَيت، داوايان سةخترتة
لةم من كؤششي ِروونبكةنةوة.

َ
مندال بؤ

تةرناتيظَيكي
َ
ئةل دانةدةستي نووسينةدا،

باوكان و دايك كة نيية ســـادة و َئامادة
بؤ ضؤنَيتي ئاخاوتن لةطةل ِرةضاوي بكةن
مردن ثرسيارةكاني كاتَيك ورديلةكانياندا
نيشانداني كو

َ
بةل ثَيدةطرَيت. بةرؤكييان

كةساني دةكرَيت كة ئةو ســـةرخةتانةن
ييـــان

َ
ِرؤل ةمةندكردنيـــدا،

َ
لةدةول دي، 

دةروونناسي زانســـتي نةبووني هةبَيت.
بؤ زانســـتة ئـــةم كاريطةرييةكانـــي  و 
مةكاني

َ
لةوةال بةشـــَيك  مدانـــةوةي

َ
وةال

ثرســـيارة، ئةم بؤ ـــة
َ
مامةل ضؤنَيتـــي

ئاينيي لَيكدانةوةي سةردةستســـاالري
مردن ثرســـيارةكاني كردني

َ
بؤ مؤنؤثؤل

فةلســـةفيية تَيِروانينـــة و نائامادةيـــي
بؤيان ئةم ثرســـيارة كة جيـــاوازةكان
لَيكؤلَينةوةية، كةرةســـتةيةكي دةمَيكة
طاي

َ
لةكؤمةل طـــةورةن طرفتي  َيك

َ
كؤمةل

كة طرفتانةوة ئةم هةموو لةسةرو ئَيمةدا.
تَيِروانيني بيانذمَيرَيت، دةكرَيت ئينسان
هَيشـــتا كة

َ
مندال بؤ طاية

َ
كؤمةل بـــاوي

خاوةن ئـــازادي ئينســـانَيكي ةي
َ
مامةل

كةســـايةتييةك وةك و ثَيناكات ئريادةي
ئةمةي دانانانَيت، بؤ شةخسي حورمةتي
بؤ كَيشـــةيةكة طةورةترين دواييـــان،
كاتَيك ئينسان كورد. ي

َ
مندال ثرسةكاني

ئازاد و ئينســـانَيكي خاوةن ئريادة وةك
ئةوةش ضاوةِرواني ثَينةكـــرا، ةي

َ
مامةل

ئةم
َ

لةطةل ةكردن
َ
مامةل لةكاتي ناكرَيت،

ةكردنةوةيةكي
َ
ِرووبةِروويمامةل كائينةدا،

بَيتةوة. ئينسانييانة
بةناوبانطةكةي دةربِرينة و كريكيطارد
كؤمةككةر ِرةنطة بةمردندا لةثةيوةند ئةو
دةبَيت، مردندا

َ
”لةطةل َيت:

َ
دةل ئةو بَيت.

ئةو ئاخر بكرَيت، ســـوكةوت
َ
هةل بةجدي

بؤ تَيروانينةوة لـــةم بةِراســـتييةتي“.
لةثةيوةند

َ
منـــدال وردةكاني ثرســـيارة

ة
َ
مامةل بةجدييانة زؤر دةبَيت بةمردندا،

ةو ترســـةكاني
َ
كةل

َ
ئاخـــر كةل بكرَيـــت.

و بةِراستي و دةبَيت ِراســـتيية ئةوانيش
مييان بدرَيتةوة.

َ
وةال ِراستطؤيانة

وتارَيكة ناونيشـــاني (*)ئةم ناونيشـــانة،
وكراوةتةوة

َ
بال شَيرثةنجةدا و ن

َ
منداال لةطؤظاري
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دةكةينةوة لةثةيوةندي كة بري كاتَيك
لةثَيدان بةدةر ثةيوةندي كة واية ثَيمان
ديكة شـــتَيكي ثةيام يـــان وةرطرتنـــي
كاتَيك م

َ
بةال ِراستة، ئةمة بةتة

َ
هةل نيية.

ثةيوةندي بـــري لةضةمكـــي كـــة وردتر
تَيطةيشـــتنَيكي لةِراســـتيدا دةكةينةوة

دةبَيت. طرنطرتمان لةمة
اليةني طرنطرتين ثةيوةنـــدي نيام

َ
دل

بري وا ِرةنطة ئَيمةيـــة، ِرؤذانةي ذيانـــي
يان ثيشـــة كارو ضونكـــة بكةيتـــةوة،
ثســـثؤري من ئةمةية دةبَيت زةمينةي
طرنطرتين كة ثةيوةندي بكةمةوة بري وا
بَيت ئةطةر هةرضؤنَيك بابةتة لةجيهاندا.
بري بابةتة ئـــةم دةربـــارةي بةباشـــي
جؤرَيك بووني بَي ئَيمة هةميشة بكةيتةوة

نامَينينةوة. بةزيندوويي لةثةيوةندي
ثةيوةندي طفتوطؤ دةكةين تا ئَيمـــة
بابـــة، باوة و دايـــة

َ
خؤمـــان لةطـــةل

ن، دؤســـتان،
َ
منداال طةورة، داية طةورة،

خؤمـــان هاوكارةكانـــي و بةرثرســـان
تا دةكةين طفتوطؤ ئَيمة بكةين. دروست
ديكةدا كةساني

َ
لةطةل ثةيوةندييانة ئةم

نةدةبوو، ثةيوةنـــدي ئةطةر بثارَيزيـــن.
فَير ديكةمان كةسي يان دةمانخوَيند ضؤن
ثةيوةندي، بةرثاكردني بَي ئايا دةكرد؟
ثةناطا و ثؤشاك خؤراك، بةدةستهَيناني
ثةيوةندي بووني بَي ئايا دةبوو؟ ئاسان
ووَيري

َ
ئال ديكةدا كةساني

َ
لةطةل دةتوانرا

و ثشـــوو يان بكرَيت ثَيداويســـتييةكان
الي هةبَيت؟ خؤشبةسةربردن بؤ كاتَيك
هةناسةكَيشان بةئةندازةي ثةيوةندي من
ِرووةوة ثَيويســـتة و لةم هةية طرنطـــي
بِروانينـــة وردتـــرةوة بةتَيِروانينَيكـــي 
ضةمكي واقيعي ثةيوةندي، كةواتة وةرن

ضيية؟ ثةيوةندي لةِراستيدا تَيبطةين
ِروونكردنـــةوةي ثةيوةنـــدي كاري 
بةجيهان لةِراســـتيدا دةطةيةنَيت، خود 
ثةيوةندي منـــم، كـــة: ئةمة َييـــت

َ
دةل

و بةها بريوبـــاِرو، دةربِريني شـــَيوةي

ئةوةي ناوةِرؤكي تةنيا نةك هةستةكانة.
كو

َ
بةل طرنطة، كة لةبارةيـــةوة دةدوَيني

طوزارشت بةهؤيةوة كة ئةوشـــَيوةيةش
هةســـتةكان و بريوباوةِر، بةها لةبارةي
تةنيا واتة طرنطة، ئَيمة ذياني بؤ دةكةين
كو

َ
بةل نيية، َيـــني طرنط

َ
دةيل كة ئةوةي

ضؤنيةتي دةربِرينيش طرنطة.
بةدوو بةشـــي ثةيوةنـــدي دةكرَيت
ثةيوةندي زارةكي، و نازارةكي، زارةكي
ئَيمـــة لةثةيامةكاني كـــة وشـــةطةلَيكة
لَيوةردةطريـــن، ســـووديان خؤمانـــدا
لةزماني بريتيية  نازارةكيش، ثةيوةندي 
نَيو ثةيام، شاراوةي و ضةمكي جةســـتة
ئةو لةســـةر جةخت تةنيا لةئَيمة زؤرَيك
بةسوود كة ثَيويستمان دةكةينةوة وشانة
دةكةين لةبري ئةوة و هةية لَيوةرطرتنيان
ِرووخسار، شَيوةي سةرةكي ثةيامي كة
دةســـت، ةكاني

َ
جول و ئـــاوازي دةنـــط

بةشـــَيوةيةكي ثةيام دةرككردنـــي بؤ 
ئةندازة طرنطة. بَي ســـةركةتوو و ِروون
لَيكؤلَينةوة وةدةستهاتووةكاني ئةنجامة
نيشان ئةوة ِرةفتاري مرؤظدا لةزةمينةي
ثةيامَيك تَيكـــِراي كاريطةري كة دةدات
لةســـةدا لةســـةدا حةوتـــي زارةكي و
هةروةها نازارةكييـــة، ثةنجاوثَينجـــي
و ثةيظينَيكي زارةكي لةطفتوطؤ ثشـــكي
ثَينج و ســـي لةلةســـةدا ِرووبـــةِروودا 
و ثَينجي شةست لةسةدا كةمرتة، زياتر
ثةيوةندي لةِرَيي ِرووبةِروودا طفتوطؤيةكي

دةدرَيت. ئةنجام نازارةكييةوة
بةرثاكردنـــي كاتَيـــك لــــةبـــارةي
ةكانمانـــدا

َ
مندال

َ
لةطـــةل ثةيوةنـــدي

ِروونمان بؤضوونَيكي دةبَيـــت دةدوَيني
ةكانماندا

َ
مندال

َ
لةطـــةل بؤضي كة هةبَيت

ضيية ئامانجي ئَيمة ثةيوةنديمان هةية،
لةئةســـتؤ ضاالكيية ئةم ئةركي و بؤضي
بؤ من تايبةتـــي ثاســـاوي دةطريـــن؟
ندا

َ
 منداال

َ
لةطةل بةرثاكردنـــي ثةيوةندي

دةبَيتةوة: ضِر لةِرستةيةكدا بةسادةيي

هةروةك هةناسةكَيشـــان ثةيوةنديـــش
هةية. بةزيندووبوونمانةوة ثةيوةنـــدي
ندا

َ
 منداال

َ
لةطـــةل من ديكة بةواتايةكـــي

هةبَيت، ياندا
َ
ثةيوةنديم لةطةل تا دةدوَيم

دةربارةي كة بَيت بِريار ئةطةر تةنانةت
دةمووت بدوَيم، ِروونرت ثةيوةنديية  ئةم
بةرثا ثةيوةندي نـــدا

َ
منداال

َ
من لةطـــةل

ثةروةردةيان بكـــةم، فَيريان تا دةكةم
َينم،

َ
دةيانجول دةدوَيم، ياندا

َ
لةطةل بكةم،

بـــؤ و عيشـــقيان ثاداشـــتيان دةكـــةم
دةوروذَينم.

بةرثا دةكةيت؟ بؤضي ثةيوةندي تؤ
دروســـتكردني بؤ بوو بِريار َئةطـــةر
لةطةل يان ةكانتدا

َ
مندال

َ
لةطةل ثةيوةندي

طة
َ
بةل هؤطريانيت كة ديكةدا نَيكي

َ
منداال

طةلَيكت طة
َ
بةل ض ئةوا بهَينيتةوة، طةلَيك

لةســـةر خؤت طةكاني
َ
بةل دةهَينايةوة؟

بكة. ِريزبةندي الثةِرةيةك
زؤرَيك لةمة هةية بةر ئةوة ئةطـــةري
طةكاني

َ
بةل هةرطيز دةربـــارةي لةئَيمـــة

و ثةيوةندي دروســـتكردني خـــؤي بـــؤ
ن،

َ
منداال كاري ثـــةروةردةي هةروةهـــا

ئامانجَيكت ئةطةر نةكردبَيتةوة، بريَيكمان
ثَيشـــكةوتني ةتةدا

َ
حال لةو ئةوا نةبَيت

ةكان
َ
مندال هاني كة ثةيوةندي ِرةوشَيكي

دذوار لةثةروةردةدا، مرؤظَيك وةك بدات
دةدةين

َ
هةول كة ئاكامَيكة ئامانج دةبَيت.

كة ِرةوشـــةي ئةو بهَينني، بةدةســـتي
بةرثادةكةيـــن ثةيوةنـــدي بةهؤيـــةوة
ئاكامةكةية، بةدةســـتهَيناني ضؤنيةتي
بةهَيزكردني مـــن ئامانجي ِرةنطة واتـــة
من و

َ
طةيشتن بةكةمال بَيت بؤ ةكة

َ
مندال

فَيركردن، ثةروةردة، بةهؤي ئامانجة ئةو
بةرامبةر و عيشق نواندن ثاداشت طفتوطؤ،

بةئةو ئةنجام دةدةم.  
كة باوةِرةدان لةو لةثسثؤران زؤرَيك
بةســـوودترين خوارةوة ئـــةم ئامانجةي
ضاودَيـــري و لةثـــةروةردة ئامانجـــة
و داية لةثَيطةي ئَيمة ئامانجي ندا،

َ
منداال
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ةكان
َ
مندال تا لَيطةِرَين كة ئةمةية بابـــةدا

تا بدةينَي ئازادييان و بنب
َ

كامـــل ق و
َ
بال

زؤرَيك لةداية كة لةكاتَيكدا سةربةخؤ بن،
بةكارَيكي ـــةكان

َ
مندال ئازادي وبابةكان

يةكَيك كة كاتَيك دةزانن، دذوار و سةخت
زؤر بةشـــَيوةيةكي بابـــةكان لةدايـــة و
ةكةوة

َ
بةمندال زيادةِرةوييةوة و سةخت

دةدات
َ
هةول ِرةفتـــارةي بةم دةلكَيـــت،

لةبـــري خـــؤي ثَيداويســـتييةكاني 
ببينَيت، ةكةي

َ
مندال ثَيداويســـتييةكاني

لةِرادةبةردةر كـــة بابانةي و ئةو دايـــة
و دةكةن

َ
كؤنـــرتؤل خؤيان ةكانـــي

َ
مندال

ضاودةطرن لةثَيش بةبَيتوانا ةكانيان
َ
مندال

ئةم وادةردةبِرن: ئاسايي بةشَيوةيةكي
من با لَيطةِرَي ســـةختة، زؤر تؤ بؤ كارة
لةسةرثةرشتياران زؤرَيك بدةم، ئةنجامي
خؤشـــيان ةكاني

َ
مندال لةبري تةنانـــةت

م
َ
وةال ئةواندا لةبري هةميشة يان دةدوَين،

مدانةوانةش
َ
وةال ئةمجـــؤرة و دةدةنةوة

دةكات، بَيتوانـــا ـــةكان
َ
بةكـــردة مندال

دةكةن هةســـت وا ةكان
َ
مندال ضونكـــة

بَيتوانان، خؤياندا كارةكاني لةئةنجامداني
و لةاليةن داية

َ
مندال بةخشـــينة ئيختيار

تةندروست، بةشـــَيوةيةكي  بابةكانةوة
ةكة تا

َ
مندال دةبةخشـــَيتة ئةو دةرفةتة

و ئةم بكات بةشايســـتةيي خؤي هةست
بةتوانايي لةطةيشتن وَينايةش، و هةست
دةبةخشـــَيتة وزة هَيزو ثَيزانيندا و بةها

ةكة.
َ
مندال

ديارتريـــن و لةطرنطرتيـــن يةكَيـــك
ةكةي

َ
مندال كـــة و بابَيك داية نموونـــةي

فِريـــن طرتنـــةوة و
َ
بال هانـــدةدات بـــؤ

خاوةن دايك ـــؤي
َ
هةل كاتَيك كة ؤية

َ
هةل

بةرهةمهاتووة، بوَيرييةكـــي و ئازايـــي
كاتَيك تا تَيدةطـــات خؤيةوة و لةديـــدي
نةدؤزَيتةوة خؤي ةكانـــي

َ
بال بَيضوةكةي

ذياني بؤ نابَيت واقيعي ئامانجَيكـــي ئةوا
بَيضوةكةي لةبةرزاييةكةوة بؤيـــة خؤي،
الوةكة ـــؤ

َ
هةل خـــوارةوة، دةداتـــة

َ
هةل

ضؤن دةبَيت فَير دةكاتـــةوة و ةكاني
َ
بال

ِراو نَيضري ضؤن بدات، بةيةكدا ةكانـــي
َ
بال

َيت
َ
بةجَيبَيل هَيالنةكة سةرةنجام و بكات
بكات. دروست بؤخؤي هَيالنةيةك تا

بَيضـــوة هةلومةرجـــي هـــةروةك 
كة ثَيشـــةوة دَيتـــة ؤكـــة، كاتَيـــك

َ
هةل

لةِرووي جةســـتةيي ةكاني ئَيمةش
َ
مندال

ئَيمـــة ـــي
َ
لةكؤنرتؤل دةروونييـــةوة و 

وةها نةكةين، ئَيمةش دةردةضن، ئةطةر
دةبني، نةزان و الواز وبابَيكي دايـــة ئةوا
ثةروةردة بةوشَيوةية ةكان

َ
مندال ئةطةر

و ِرةزامةندي خؤشـــي بـــؤ بكةيـــن كة
بَيتوانايي ئةوا ثَيويســـتة خؤمان خودي
ثَيداوة، طةشـــة تياياندا بةِرَيوةبردنمان
ئةطةر تَيدةطةيت بابدا و دايـــة لةثَيطةي
ئازادي ســـةربةخؤيي، بؤ ةكانـــت

َ
مندال

نادروســـتي ئاكامَيكي ئةوا لَينةطةِرَييت،
ةكـــة

َ
مندال ِرةنطـــة لَيدةكةوَيتـــةوة،

بكات، ثةيـــدا ئاســـايي َثاشـــكؤييةكي
لةطةل لةِرووبةِرووبونةوةي يان ِرةنطـــة
بوونةوة بةجيا هةر تونـــدا، َيكي

َ
كؤنرتؤل

بكات، سةركَيشي هةميشة لةخَيزانةكة،
بةســـوود باوكدا و دايك لةثَيطةي كةواتة
طةطةلَيكي

َ
بةل و ئامانـــج كة و ثَيويســـتة

كة بؤضي هةبَيـــت ئاشـــكرامان ِروون و
ثةيوةندي خؤماندا ةكانـــي

َ
مندال

َ
لةطةل

بةرثادةكةين؟
ثةيوةندييةكانمان بابةتانَيك ض

دةكةن؟ دروست
بزانني تا  بدة ِرووخســـةت ئَيســـتا
بةرثادةكةين، ثةيوةندي شتطةلَيك بةض
بةهاو بريوبـــاوةِر، َئَيمـــة بةمةعريفـــة،
لةطةل ثةيوةندي خؤمانةوة هةستةكاني
باوةِرةكانمان دروســـتدةكةين، ندا

َ
منداال

بةِراســـتَيتي باوةِرمان  كة  بابةتطةلَيكن
بريوباوةِرانة هةية، ئـــةو و دروســـتيان
جيهاني بةهؤيانةوة كـــة ضةمكطةلَيكن
و شـــرؤظة دةكةين خؤمان دةوروبـــةري
لةو بؤنموونة من طوزارشـــت ثَيدةكةين،

دَيت
َ
هةل ِرؤذَيك خؤر كة هةموو باوةِرةدام

كي
َ
زؤرَيك لةخةل دةبَيـــت، ئاوا و ئَيوارة

هةية، بووني خـــوا كة وايـــة باوةِريـــان
كة باوةِريانواية كاني ديكة 

َ
لةخةل زؤرَيك

خؤيان ةكاني
َ
مندال هةميشـــة دايكةكان

دةزانني كة بابةتةوة لةم دةوَيت، خؤش
دةربارةي باوةِرطةلَيكي لةئَيمة هةريةكة
خؤي، ثةيوةندييةكاني ن،

َ
منداال خؤي، 

ولةِراســـتيدا دراوســـَيكان دؤســـتان،
بابةتَيك هـــةر كةس و هـــةر دةربارةي

هةية. خؤماندا دةوروبةري لةجيهاني
بَيت، نةمان يـــا هةبَيت ض بِروامـــان
ثةيام تاكَيكي لةثَيطةي لةئَيمة هةريةكة
وةرطردادةربارةي خؤمان بريوباوةِرَيكمان
دةبيستني دةبينني، ِرؤذَيك هةموو هةية،
كة ثَيدةكةين هةســـت طةطةلَيـــك

َ
و بةل

ئَيمة دةكةن، لةبريوباوةِري ثشـــتطريي
هةندَيك و دانيشـــة و بذَيرة

َ
هةل كاتَيـــك

خؤت دةربارةي كة بريوباوةِرانـــةي لةو
هةتة، وةرطر ثةيوةندي وةك كةســـَيكي
ثةيوةندي بةكةسَيكي خؤت ئايا بذمَيرة،
دةزانيت، خـــراث يـــان وةرطـــري باش
ثةيوةنديـــدا لةدروســـتكردني ئةطـــةر 
كة شتَيكة ض بةوردي ئةوا سةركةوتوويت
دةكات، سةركةوتووت ثةيوةندييةدا لةم
و ةت

َ
حال لةض يـــان لـــةض زةمينةيةكداية

ثةيوةندي كة بةسانايي هةلومةرجَيكداية
ئاوةهاية؟ بؤضـــي دةكةيـــت،  بةرثـــا 
وةرطري ثةيام بةكةســـَيكي خؤت ئةطةر
هةلومةرج ئايا دةزانيت، ناســـةركةوتوو
هةية بووني تايبـــةت و زةمينةطةلَيكـــي
بـــةراورد بةهةلومةرج و خؤت كة تيايدا
كةســـَيكي لةثَيطةي ديكة ةتطةلَيكي

َ
حال

بةناسةركةوتويي هةست وةرطردا ثةيام
ثَيِرســـتي خوَيندنةوةي ِرةنطة بكةيت؟
ديكة كةســـاني بـــاوةِري و بريوبـــاوةِر
بةســـوود خراوة، ِرَيك لةخوارةوةدا كة 

بزانيت.
بريوباوةِرانة لـــةو هةندَيك لَيـــرةدا
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خؤي دةربارةي كي
ََ
خةل كة دةخرَيتةِروو

هةيانة: طةدا
َ
كؤمةل

َ
لةطةل

من نيم،  وشـــةدا بـــاش
َ

مـــن لةطةل
بةِراستي من َيم،

َ
بل شـــتَيك هةموو ناتوانم

خؤم بريوباوةِرم بؤ من َيـــم، ئةطةر
َ
بل زؤر

من ناكةم، ة
َ
هةل ئيدي هةرطيـــز بثارَيزم

تَيناطةم، مـــن نادةم، فِرَي َهيض شـــتَيك
نيية لةطةل طرنـــط كة دةزانم من ئةمة
ناتوانم هةرطيز من دةدوَيم، كةسَيكدا ض
ئاوِر دةمةوَيت، كة بكةم شتة ئةو داواي
بةناوبانط كةســـَيكي من بدةوة، لةمـــن
نةمبيســـتووة، هيض نيـــم، مـــن هةرطيز
ناطرَيت بؤ ئةوة هةرطيز طوَي كةســـَيك
بؤ وتني من هةميشـــة َيم،

َ
دةيل كة مـــن

ئامادة هَيشـــتا م
َ
بةال ئامادةم، شـــتَيك

لةضي بري َيم
َ
بل ثَيت ناكات نيم، ثَيويست

دةبَيت بيزانيت. دةكةمةوة، تؤ
دايكَيكي

َ
سال سَي و بيســـت مارتاي

وةك خـــؤي بريوباوةِرةكانـــي تةنيايـــة
وشـــانة ثةيـــام وةرطر بةم كةســـَيكي

بكةم بةوة باوةِر ناتوانم من دةردةبِرَيت:
بةر بابةتةم، ئةم نووسيني ي

َ
سةرقال كة

دةكةم، بدوَيم، لةثِر هـــاوار كة لـــةوةي
نةكةم،

َ
ساال ة سَي

َ
 مندال

َ
لةطةل َبةتايبةت

مندال
َ

لةطةل كة كاتَيك ناكةمةوة وا بـــري
دةكةم، بةرثا ثةيوةندي باوكم و دايك يان
بةهؤي بم، وةرطرَيكي بـــاش ثةيونـــدي
و ورد بةشَيوةيةكي بةِراستي كة َئةوةي
بةباشيلةطةل ِرانةدَيراون، بؤ طوَيم طونجاو
دةكةم دروست ثةيوةندي دؤستةكانمدا
دةدوَين، دةربارةي ئـــةوان كة و ئةوةي
لةســـةر دةكةم هةســـت وا تَييدةطةم،
من طريساومةتةوة، دؤستةكانمدا ِرَيطةي
دروست ناكةم، ثةيوةندي لةكاردا هَيندة
بري كة ئةوةي دةربارةي كردن لةطفتوطؤ
بري وا دةترســـم، ضونكة زؤر دةكةمةوة
ةم

َ
هةل و ثَيم ثَيدةكةنن ئةوان دةكةمةوة

لَيدةطرن.
داِرَيـــذةري بةرنامـــة  كـــة  جـــان 
دةربارةي مـــن َيت:

َ
دةل كؤمثيوتـــةرة

َيم
َ
دةيل كاردا لةذينطـــةي ئـــةوةي كـــة

بؤ طوَي هةميشة ِروونم، و ِراشكا كةسَيكي
كةسيان نؤ كةس لةدة ِرادةدَيرم، كي

َ
خةل

طومان وا تَيدةطةن، من ثةيامي بةِرووني
ثةيوةندي لةدروســـتكردني دةبةم كـــة
ســـةركةوتووم، خؤشمةوة بةســـةرووي
كة بةبريَيكي نوَيوة و لةمةي هةرطيز من
دةكةم، ثةيوةندي ديكةدا كةساني

َ
لةطةل

من سةرؤكةكاني دةزانم ضونكة ناترسم،
بؤ طوَي و باشن يةتي

َ
كةسانَيكي كؤمةال

ةوة
َ
لةمال َيـــم،

َ
دةيل كة ِرادةدَيرن ئـــةوة

نيا
َ
ثةيوةندييةوة دل لةِرووي بةرثاكردني

ةكانم
َ
مندال دةكةمةوة، هةميشة بري نيم،

َيم اليان
َ
بل بةئةواني كة دةبَيـــت ئةوةي

طومان وا ضاو، ثَيش دَيتة ماندووكةرانة
دةكةم كاتَيك كة ئةوان بؤ طفتوطؤ كردن
كة طوَي رتم

َ
ســـةرقال لةوة الم، من دَينة

ئةوان كة بطرم، ئةطـــةري ئةوة هةيـــة
 مندا دةترسن.

َ
لةطفتوطؤ كردن لةطةل

بؤ وتانةي ئةم و مامؤستايةكة شرلي
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دةدةم ِرووخسةت هةميشة من ثَيية: وتن
لةيةكةمني هةر قوتابخانـــة ةكاني

َ
مندال

ض كةسَيك لةقوتابخانةدا كة ِرؤذةوة بزانن
ئةنجامي دةبَيـــت كة كارَيك ســـةرؤكة،
بةســـةرياندا كردن لةهاوار بريتيية بدةم
من بطـــرن، طوَي و ئةوانيـــش دةبَيـــت
كارانـــة زؤربةي ئةم كـــة واية بـــاوةِرم
ئةم ئاطاداري من ودروستن. كات ِراســـت
ئةوان ئايا نيية ِروون هةرطيز كة بابةتةم
وا ضونكة نةخَيـــر، يان تَيدةطةن لةمـــن
بن ئةوان تامةزرؤ كـــة ضاو نايةتة ثَيش
ثرسيارَيك و بكةنةوة بةرز دةستةكانيان
لَيبكةم، هةِرةشـــةيان ِرةنطة زؤر بكةن،
كة ئةوةي هةرطيز هةية كة باوةِرم م

َ
بةال

طرنط نادةن، ئةنجامي لَيدةكةم، داوايان
سكاآل دةكةم، دادو ضةندَيك من كة نيية
ئةو دةربـــارةي بةنيـــازم  ِرةنطـــة من
َيمةوة،

َ
دةجول ئةواندا

َ
لةطةل كة ِرةوشةى

دروست و ِراست م
َ
بةال بكةم، زياتر قسة

ماوةيةكي بطؤِرم، شتَيك ض دةبَيت نازانم
ِرةفتار دةكةم. كة بةمشَيوةية زؤرة

كارخانـــة بةِرَيوةبـــةري ديويـــدي 
من جيـــاوازي هةية: تةواو ضريؤكَيكـــي
ثيشةيي نمايشكردني بؤ كاتم هةميشـــة
بـــري وا و هةيـــة بـــؤ مشـــتةرييةكانم
ثةيوةنديدا لةدروســـتكردني دةكةمةوة
ضاوي سةيري ســـةركةوتووم، كةسَيكي
قسة بةِراشكاوي دةكةم، مشـــتةريةكانم
ئةوان كة ئـــةوةي ودةبمة هؤي دةكةم
كة كاتَيك هةســـت بةئارامـــي بكـــةن،
سوعبةتيان هةندَيجار دةدوَيم ياندا

َ
لةطةل

تَيدةطةن ئةوان ئيدي و دةكـــةم دا
َ
لةطةل

هَيندةش لةبازرطانيدا ناكات ثَيويست كة
َجيدي بيت.

لةطةل ثةيوةنديدا لةبةرثاكردني من
ئاسوودةم، ةكانيشمدا

َ
مندال و هاوســـةر

دةربارةي هةميشة ئةوان كة دةزانم ئةوة
لةثَيشـــنيارم جيـــاوازةكان مةســـةلة 
هةموو دةدةم

َ
هـــةول مـــن دةثرســـن،

و دانيشـــتن قســـةكردن بؤ َهةفتةيـــةك
لةطةل طرنطـــةكان بابةتـــة دةربـــارةي
هةروةها بخـــةم، ِرَيك هاوســـةرةكةمدا
ئةم هةر كة طرتووة ضاو لةثَيش ئةوةشم
بةكار ةكانيشمدا

َ
مندال

َ
لةطةل شَيوةيةش

طرنطة، ئةمة نةخشةِرَيذييةكي زؤر بَينم،
نـــةوةدي كاتةكان لةســـةدا ـــي من

َ
بةل

لةبةرثاكردني ثةيوةنديدا سةركةوتووم.
خوَيندةوة، طةلَيكت نموونة هةنووكة
خؤت بريوباوةِري و لةبؤضـــوون هةندَيك
ثةيوةندي بةرثاكةري كةسي دةربارةي
نووســـينانة دةتوانـــن بنووســـة. ئـــةو
هاوشَيوةي يان ســـادة ِرســـتةطةلَيكي

بن. ئَيمة ينةوةكاني
َ
لَيكؤل و نموونة

منداَالن دةربارةي بريوباوةِرَيك
كة بريوباوةِرانةي ئـــةو ثَيناســـةي
باوكدا و خؤمان لةثَيطةي دايك دةربارةي
ئةو ثَيناسةي ئةندازةي بةهةمان هةمانة
ةكاني

َ
مندال دةربارةي كة بريوباوةِرانةي

طشـــتي بةشـــَيوةي ن
َ
منداال خؤمان يان
طرنطة. هةمانة،

بِروانني، ةكان
َ
لةمندال سةرةتا وةرة

كة واية بـــاوةِرت شـــرلي ئايا هةروةك
نةبيســـرتَين؟ و ببينرَين دةبَيت ن

َ
منداال

دةبَيت ن
َ
منداال وايـــة باوةِرت تؤش ئايا

هةِرةشـــةيان يةكســـان بةشـــَيوةيةكي
ن

َ
منداال كة واية بـــاوةِرت ئايا لَيبكرَيت؟

ِرَينمايي دةبَيت بةِرةفتاريان ســـةبارةت
طةلَيكي بةها دةبَيت و وةرطرن ِراشكاوانة

بذين. ثَيي كة ثَيبدرَيت ِرووتيان
دةربارةي خؤت بريوباوةِري ثَيشرت
ن

َ
منـــداال يـــان  خـــؤت ةكانـــي

َ
مندال

و كةم طشتي نووســـي، بةشـــَيوةيةكي
بريوباوةِرانةي و بؤضـــوون لـــةم زؤرَيك
باوةِرةكاني بريو دةتوانيت خوارةوةدا،

ببينيتةوة: خؤت
ن

َ
بةخشـــن، منداال شـــادي ن

َ
منداال

ببيسرتَين، كة نةك ئةوةي ببينرَين دةبَيت
بضووكةكان كـــوِر، كضة دةبنة كوِرةكان

ن
َ
منداال بضووكـــةكان بن، خانمة دةبَيت

ئةنجامي َيـــن
َ
دةيل كة دةبَيـــت ئـــةوةي

لةطةورةكاني ِرَيز دةبَيت ن
َ
منداال بدةن،

هةرطيز من ةكـــةي
َ
مندال بطرن، خؤيـــان

ذيان منةوة، ذيانـــي وةرناداتة دةســـت
ن

َ
منداال هةية، ت

َ
مندال كاتَيك ملمالنَييةكة

ن
َ
منداال باشـــرتن، لةخةودان  كة كاتَيك

جَيطةي هةن كة ئةوةي بةهـــؤي دةبَيت
ســـؤز و خؤشةويســـتي و ِرَيزبـــن، من
ِرةفتار كةسَيك وةك ةكانمدا

َ
مندال

َ
لةطةل

بَيدةنط ـــةكان
َ
مندال هةرطيز دةكـــةم،

ةكان
َ
مندال دةســـتةمؤي هةميشة مةكة،

ثةنان، و ثشت و هاوِرَي بَي ن
َ
منداال بة،

سنوردارَيتي بةرةو ئَيمة هةميشة ن
َ
منداال

ِرووخســـةت كاتَيك هيـــض ِرادةكَيشـــن،
بةبةرزتـــر ن خؤيـــان

َ
نةدةيـــت منـــداال

ذَير بخةرة ةكةت
َ
مندال هةميشـــة بزانن،

ِرةفتارَيكي من ةكاني
َ
مندال ضاودَيرييةوة،

من ةكاني
َ
مندال و هةية تةواويان و

َ
كامـــل

زيرةكرتن. تؤ ةكاني
َ
لةمندال

َيكيت،
َ
مندال ضةند خاوةني كة كاتَيك

هةية ثةيوةنديت خـــؤت ذياني بؤ ئـــةوا
بريوباوةِري و بؤضوون ئَيستا ثَييانةوة،

بذمَيرة. ن
َ
منداال دةربارةي خؤت

وباوكدا  دايك لةثَيطةي بريوباوةِر
و داية لةثَيطةي ئَيوة ض بريوباوةِرَيك
طةورة، داية مامؤستا، باوةطةورة و بابة،
دةثارَيزَيت؟ ندا

َ
منداال سةرثةرشـــتياري 

بابةيةك يان و كـــة داية تؤ ثَيتواية ئايا
ئةطةر و باشيت و بةسوود مامؤستايةكي
لةسةدا ئةطةر كاريطةريت؟ بؤضي واية،
ةكاندا

َ
مندال سةرثةرشتي لةثَيطةي سةد

كاريطةر زةمينةيةكدا لةض نيت، كاريطةر
بؤضـــي؟ لةثَيطةي دةزانيت ئايا نيـــت؟
ة؟

َ
قةبوول ثَي باوةِرَيكت ض بابةدا و دايـــة

نيت بابةدا و لةثَيطـــةي داية تؤ (ئةطةر
ديكة ناونيشانَيكي بةسادةيي زؤر كةواتة

دابنَي). لةجياتي
بريوباوةِري و بؤضوون هةندَيك لَيرةدا
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بابـــةوة و دايـــة لةاليـــةن هاوبـــةش 
دةخرَيتةِروو:

بةثرســـيارَيتييةكي بابـــة و  دايـــة 
و ي داية

َ
ِرؤل لةئةســـتؤداية، قورســـيان

نايةت، سةرطةرمي بةماناي هةبوون بابة
خؤياندا لةثةرَيشاني هةميشة بابة و داية
لةثَيطةيةكدا دةبَيت باوكان دةسووتَين،
بكةن، ِرَيكوثَيكي فَيري ةكان

َ
مندال كة بن

ن
َ
بكرَين، منداال تةمبـــَي دةبَيت ن

َ
منداال

بةرثرسيارَيتي ئةوة بكرَين، تةمبَي نابَيت
بكات، ـــةكان

َ
مندال ضاودَيري دايكة كـــة

ئيمكانيات كة باوكة بةرثرسايرَيتي ئةوة
لةثَيطةي بكات، بؤ خَيزانةكة فةراهـــةم
بـــؤ خؤي خؤي بوونـــدا دايـــة و بابـــة
بابة و داية لةثَيطةي ســـةرطةرمييةكة،
ةكان

َ
مندال خؤي، بؤ شـــانازييةكة بووندا

بابة و نـــني، داية ئَيمةدا كايةتـــي
َ
لةمول

طةورةترين ةكان
َ
مندال ضَيذهَينةرة، بوون

هةميشـــة دةبَيت ئَيمةن، مامؤســـتاي
ة

َ
مامةل ةكانـــدا

َ
مندال

َ
لةطـــةل بةنةرمـــي

واقيعيدا دنياي لةبةرامبةر دةبَيت بكةين،
ي

َ
مندال كةسَيك هيض بثارَيزرَين، ةكان

َ
مندال

من ناوَيت، خؤش هاروهاجي و شـــةيتان
دايكَيكي يان باوكَيك من ناطةم، ن

َ
لةمنداال

باش دةبَيت هةميشة ن
َ
منداال بَيئومَيدم،

ةكان بَيئاطا
َ
لةمندال ئةطةر بةسوود بن، و

تؤ دةتوانيت ن،
َ
دةهَيل ئةوا بةجَيمان بني،

سةركةويت. ندا
َ
منداال بةسةر هةميشة

دةربارةي خؤت بريوباوةِري هةنوكة
 ئةو

َ
لةطةل هاوِرَي ن،

َ
منداال بابةي و داية

كاريطةر ثَيطةيةدا لةم بؤضي كة طانةي
َ
بةل

بكة. ِريزبةندي ناكاريطةريت، يان
ديكة كةساني بريوباوةِري و باوةِر

بوويت ئةوا َيكدا
َ
كؤمةل لةنَيـــو ئةطةر

بةشَيوةيةكي ديكة كةساني بريوباوةِري
ضؤن ئَيـــوة ِراســـتةوخؤ لةمـــةدا كـــة
دةبَيت. كاريطـــةري دايـــة و بابةيةكـــن
واية ثَيت  هةيـــة، ئةطةر هاوبةشـــَيكت
و داية ي

َ
ِرؤل هاوبةشـــةكةت دةربـــارةي

بةتة
َ
هةل هةيـــة؟ بريوباوةِرَيكي ض بابـــة

بةِراســـتي مةطـــةر لـــةم نموونةيـــةدا
ئةطةرنا بثرسيت، خؤت  لةهاوبةشةكةي
تَيِروانينانة، ئـــةم كـــة بكة واطريمانـــة
خؤت طريمانةي ئـــةون، بريوبؤضوونـــي
هاوبةشـــةكةي بريوباوةِري دةربـــارةي
بريوبؤضوونةكاني ثاشان بنووسة، خؤت
(دةربارةي خـــؤت بةبريوبـــاوةِري  ئةو 
هةندَيك بةراورد بكة، و بابة) دايـــة ي

َ
ِرؤل

بةجؤرَيك بريوبـــاوةِرة ثؤلـــة لـــةم دوو
وةك يـــان نـــني، هاوتـــا لةجـــؤرةكان
هيض بريوباوةِرانةدا لـــةم ئـــا يةك نني؟
تَيدةطةيت دةبينيت، ئايـــا دذايةتيـــةك
كاريطةري ضـــؤن بريوباوةِرانة كة ئـــةم
دةردةخةن؟ بابةدا و داية تؤ لةثَيطـــةي
دةبينني ـــة

َ
خال ئةم دةطةينـــة َكاتَيـــك

لةطةل طفتوطؤ لةنَيوةنـــدي فَيركاريـــدا
تامةزرؤن بابة هةميشة داية و ندا،

َ
منداال

بكةن و ثؤلَيـــن كـــة جياوازييةكانيـــان
بريوباوةِرةكانيان ِرَيكخستني بؤ ِرَيطةيةك
نةشـــياوة ئةمة هةندَيجاريش بدؤزنةوة،
كة بكةن

َ
قةبوول ئـــةوة دةبَيت و ئةوان

جياواز بريوباوةِرَيكي هاوبةشـــةكانيان
كة جياوازييةشة ئةم هةر هةية، لةخؤيان
دةســـازَينَيت. طرنط مرؤظَيكي وةك ئَيمة
كة ببينيت دةتوانيـــت تؤش هةروةهـــا
ثرؤســـةيةكي بريوبـــاوةِر دؤزينـــةوةي
دؤزينةوةية ئةم ئةنجامي ِروونـــة، تةواو
خؤيي دةربارةي زياتـــر وردةكارييةكي
بةهؤيانةوة كـــة لَيهاتووييانةي و ئـــةو
فَيركاري دةكةيـــن، بةرثا ثةيوةنـــدي
بابةدا و دايـــة دةكةيـــن يـــان لةثَيطةي
نيشـــاندةدات، دةكةين، ســـوكةوت

َ
هةل

ثوختةيةك مةشـــقة، بةئةنجامداني ئةم
دةربارةي كة شـــتانةي ئةو لةطرنطرتين
كورتة ضـــني؟ دةبيت خـــؤت فَيريـــان

بنووسة. خؤت بابةتَيكي
تؤ بةهاكاني ذياني

بةهاكاني يةتيدا
َ
كؤمةال لةثةيوةندي

كة شتانَيكن بةهاكان دةردةبِرين، خؤمان
شـــتانَيكن هةية، زؤريان طرنطي بؤ ئَيمة
شتانَيكن و ثَيدةبةخشن ئةنطَيزةمان كة
بدةين بِريـــار دةدةن كـــة يارمةتيمـــان
ئَيمة كردةوةي كارو و ِرةفتـــار كة ئايا
ِرةنطة بؤنموونة نـــني، باش يان باشـــن
ئةفراندن نووســـةرم ئةوةي من بةهؤي
كةساني كةضي دابنَيم،

َ
باال بةبةهايةكي

بكةن كان
َ
باال بةبةها تة

َ
طال ِرةنطـــة ديكة

يان يان طةشت تةندروســـتي يان وثارة
باوةِريان لةبةرضاوبطرن، هةمووان عيشق
زؤر ي

َ
ِرؤل كـــة هةية بةها بةدةســـتةيةك

ئَيمة لةناســـاندني دةبينـــن بنةِرةتـــي
َبةيةكدي.

خـــال دة كـــة ئةطـــةر دةتويســـت
كة تايبةتمةندييانةي ئـــةو لةطرنطرتين
ئةوا بتذماردناية، دةزانيت بةبةهاداريان
وةرة سةرةتا م

َ
بةال دةبوون؟ و ضي ضي

هةندَيك كة بكةين بةهايانة ئةو ســـةيري
بةثَيِرستَيك: كردوويانة بابةكان و لةداية
بةهاكان لةطرنطرتين شت دة *مارتا
ِريزبةندي خؤيدا بةمشـــَيوةية لةذيانـــي
ئارامـــي ضاالكـــي، دةكات: دؤســـتان،
عيشق، ثارة،  ِراســـتطؤيي، جةســـتة،

هونةر. ميوزيك، ثشووةكان، خَيزان،
جياوازي تـــةواو *جان ثَيرســـتَيكي
ِراستطؤيي، بازرطاني، زةماوةند، هةبوو:
وةرزش، دؤســـت، طةشـــت، توانايـــي،

ضَيذ. تةندروستي،
بوو: جياواز شـــرلي * ليســـتةكةي
ئةدةبيات، مةعريفة، ثشووةكان، ثارة،
كارو دؤســـت، خَيزان، و متمانة، باوةِر

سةرطةرمي.
دانة دة بنضينةية ئةم هةر لةســـةر
بكة خؤت ذياني بةهاكانـــي لةطرنطرتين

بةليستَيك.
لةثةيوةنديدا بةهاكان

ضاوَيك ورد بةشـــَيوةيةكي ئةطـــةر
ئةوا دةبينيت بةهايانةدا، بخشَينيت بةو



46 سةردةم 27زانستى

ئةطةر ذيانـــدان، ةمِرةويـــي
َ
لةقةل كـــة 

لةسةرةوةي جةستة ئارامي و دؤســـتان
ئةوة ئةطةري ئـــةوا ليســـتةكةي تؤدان
جةســـووري سةرةكي و تةركيز كة هةية
ئةطةر ذيانداية، بازرطاني بةشـــي لةسةر
طرنطن طوماني الي تؤ ئةدةبي و مةعريفة
تةواوت كتَيبخانةيةكي كـــة مـــن ئةمةية

ةوة.
َ
لةمال َهةية

لةطـــةل لةثةيوةنديـــدا هةنوكـــة 
ياندا

َ
لةطةل ســـةروكاريت كة نَيكدا

َ
منداال

كة بطرة لةثَيش ضاو بةهـــا نج ثَيَ هةية،
بةرلةئةنجامداني هةية، طرنطي زؤرترين
ثَيِرســـتانةي لةو هةندَيـــك ئـــةم كارة،
ئَيمـــة بابةكانـــي و خـــوارةوةي دايـــة

بخوَينةرةوة.
خوارةوةي تايبةتمةندي ثَينج مارتا
خـــؤي بةهاكانـــي طرنطرتيـــن وةك 
ثَيِرســـت ندا

َ
منداال

َ
لةثةيوةنـــدي لةطةل

ثةروةردة دؤستي، ضَيذ، عيشق، كردوة:

ِرَيكخستن. و
عيشق، بةمشَيوةيةية: جان ثَيِرستي
خؤش ِرَينمايي، فَيربـــوون، بةشـــداري،

بةسةر بردن.
بةهايانةي ئةم شـــرلي ليســـتةكةي
ِرَيكوثَيكي، دةطرَيـــت: لةخؤ خـــوارةوة
سةركةوتن، دةســـتةبةربووني فَيربوون،

ضاودَيري.
ديويـــدة: ليســـتةكةي ئةمـــةش 
نيابـــوون،

َ
دل ئةنطَيـــزة، ســـةركةوتن،

عيشق. بةشداري،
و ثَينج ثَيشـــةوة با بِرؤينة هةنوكة
خؤمان بةهاكانـــي بةهـــا لةطرنطرتيـــن
خؤمان ةكاني

َ
مندال

َ
لةطـــةل لةثةيوةندي

ضاودَيرييان كة نةي
َ
ئةو منداال

َ
لةطةل يان

بدة سةرنج ليســـتَيك، دةكةين، بكةينة
خؤتدا بةهاكاني بةليستي لةضاوخشاندن
دةبيت، فَير خؤتةوة لةبارةي شتَيك ضي
ثةروةردةي لةضؤنيةتي بةهايانة ئةم ئايا

ئايا دةداتـــةوة؟ ِرةنـــط ةكانتـــدا
َ
مندال

تؤ ثةيوةندييةكاني لةضؤنيةتي بةهاكان
دةداتةوة؟ ِرةنط ةكةتدا

َ
مندال و

بةدروســـتي بةهاكان كة من ثَيمواية
زؤر َيكي

َ
ِرؤل بةهاكان دةكـــةن، ئةو كارة
دةطَيِرن. ئَيمةدا لةذياني طرنط

لةثةيوةنـــدي مـــن  بةهـــاكانـــي
عيشـــق، لـــة: بريتـــني نـــةوة

َ
بةمنداال

ثَيدان ثاداشت هَيزبةخشني، بةشداري،
خوَيندن. و

يةك من كـــة بوواية ئةطـــةر بِريـــار
ئةم هةموو كة بطرتاية لةبةرضـــاو بةهام
بةهاي ئةوا بوواية، تَيدا تايبةتمةندييانةي
كاتَيك دةبذارد.

َ
هةل فَيركردنم ثةروةردةو

دةردةبِرين، بةشداري عيشـــق كة ئَيمة
دةبةخشينة ثاداشـــت هَيز و و دةكةين
ثـــةروةردةدا لةثرؤســـةي ةكان،

َ
مندال

لةشـــَيوةكاني هةميشـــة لةشـــَيوةيةك
ئةنجامي كـــة هةرضييةك فَيركردندايـــن
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و َيني
َ
دةيل كـــة شـــتَيك هةر و دةدةين

ئةوا دةريدةبِرين، كـــة هةر هةســـتَيك
دةكات، ةكانمـــان

َ
مندال فَيري شـــتَيك

دايك باوك يـــان جـــا ض مامؤســـتا يان
داية طةورة يان باوةطـــةورة ض بني،جا
بـــني بؤ فَيـــركار يـــان ثَيشـــةنطَيكي
كردةوة، كارو وشة، ئَيمة ةكانمان.

َ
مندال

خؤمانيان لةبريوبؤضووني زؤرَيـــك يان
زانياريةكي زؤر بةتة

َ
هةل دةكةيـــن. فَير

ةكانماندا
َ
مندال

َ
لةطـــةل ضؤن كة هةيـــة

ئَيمـــة و ثةيوةنـــدي بةرثـــا بكةيـــن
بري لةِرَينماييةكاني دةتوانني بةسانايي
تَيِرامَينني. و بكةينةوة كارناسان هةموو
ثةيوةنـــدي بةرثاكردنـــي ضؤنيةتـــي
ةكانمانـــدا

َ
مندال

َ
لةطـــةل بةرامبةرانـــة

بةتوانايي ئَيمةوة بةتةواوي ثةيوةستة
ئةواندا.

َ
لةطةل ثةيوةندي لةبةرثاكردني

ئَيمة كة كاتَيك طشـــتي  بةشَيوةيةكي
بةرثادةكةين ـــدا

َ
لةطةل ثةيوةندييـــان

كردنداين لةثةيوةندي لةِراســـتيدا ئةوا
ةكان

َ
مندال و خؤمان بريوباوةِري

َ
لةطةل

و ذيان و بةهاكاني خؤمـــان دةربارةي
.

َ
مندال

كة هةية هةقيقةتي كةواتة ئةمـــة
دا

َ
مندال

َ
لةطةل ثةيوةنديةك هةر بؤ ئَيمة

كةســـَيتي مَيذووي زؤر تا ئةندازةيةكي
دروســـت خؤمان خـــودي خؤمـــان و
ئاطادار دةبني ناضار كة دةكةين. كاتَيك
خؤمان، لةبريوبـــاوةِر و بةهاكاني بني
طةكاني

َ
بةل كـــة دةتوانني هةندَيجـــار

ســـةرنةكةوتوويي يان سةركةوتوويي
و ن

َ
منداال

َ
لةطةل خؤمان ثةيوةنديةكاني

ندا
َ
منداال

َ
لةطةل بةرامبةرانة ثةيوةندي

كاتَيك كة كؤبكةينـــةوة. الوالوة لـــةم
بكةين دروســـت فَيردةبـــني ثةيوةندي
و بةشـــَيوةيةكي واقيعي لةثةيوةنديدا
باقي ةكانماندا، ئةوا

َ
 مندال

َ
بني لةطـــةل

تةنيا ئاســـانة. ديكـــة كاروبارةكانـــي
دةبَيت ئاســـان ثةيوةندي كاتانة  ئةو 
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ةكان و
َ
مندال ببةخشـــينة كة ئةنطَيـــزة

دا
َ
لةطةل بكةين.طفتوطؤيان ثةروةردةيان

خراث و لةثةرَيشـــاني بةر بدةين ئةنجام
تةنيـــا بةرامبةر و بطريـــن تَيطةيشـــتن

بورذَينني. عيشق بةئةوان
هةنووكة فشارةي لةو بةســـةرنجدان
بابةكان و داية و ن

َ
منداال دةكةوَيتة سةر

نيية. ئاسان ضةشنة لةم كارَيكي
بابةكان سةر داية و فشارى

ة
َ
ســـال دة ”بـــف“ و  ”مـــت“ 

دوو و ئـــةوان كردووة. زةماوةندييـــان
ةو

َ
ســـال هةشـــت ”تام“ي ةكةيان

َ
مندال

لةناوضـــةي ة
َ
ســـال ”ســـارا“ي شـــةش

دةذين.“مت“ شاري“سيدني“ خؤرئاواي
دوو كةم النـــي دةبَيت هةمـــوو ِرؤذَيـــك
ســـةر بؤ طةِرانةوة و ضوون بؤ ســـةعات
”بف“ يش دوواجار و دةرةوة كار بضَيتة
طةِراوةتة ئامادةييدا مامؤستاي لةثَيطةي

سةركارةكةي.
هةبووة، نيطةراني لةكارةكةيدا مت
ي

َ
لةكؤمثانيايةكدا سةرقال ة

َ
ثانزة سال ئةو

مانطة لةهةذدة زياتـــر م
َ
بةال كاركردنة،

وةســـتانَيكي تيايدا كردن بازرطاني كة 
بينيـــوة، زؤرَيك لةهاوكارةكاني بةخؤوة
لةمة متيش و دةركراون لةكارةكانيان ئةو
ئةو دواتر كةســـي ِرةنطة كة ناِرةحةتة
بةجؤرَيك كاتيية، بفيش كارةكةي بَيت.
مامؤســـتايةك لةبري ئةو كة وةك ئةوةي
دةِرواتة وازلَيهَيناوة، ني

َ
النةي منداال كة

بةشـــَيوةيةكي هةردووكيان ســـةركار،
بف ِرؤذَيك غةمبارن. و ناِرةحةت بةرضاو
طةِرايةوةبؤ كارةكةي لةســـةر بةخَيرايي
بكات، ناني ئَيوارة دروســـت تا ـــةوة

َ
مال

ةوة
َ
مال بؤ طةِرايةوة مت كة كاتَيك م

َ
بةال

ئةوةي بةهؤي نةبوو ئامادة نَيوةِرؤ ناني
نةبوو، ناِرةحةت بوو، برســـي كة ماندوو
باوكي نيشاني شـــتَيك دةيويست ســـارا
لةقوتابخانة دروستي ِرؤذة كة ئةو بدات
لةبريكردنةوة مت حةزي م

َ
بـــةال كردبوو،

ناِرةحةت بف شتة، ئةو دةربارةي نةبوو
طرتن لةمت ِرةخنة داية دةســـتي بوو و
ةكانيدا

َ
لةمندال خـــؤي كاتَيكي كة هيـــض

و كَيشا درَيذةي ة
َ
دةمةقال نادات، بةخةرج

مَيزةكةوة لةثشتي هةركةسَيك كة كاتَيك
نازانم شـــتَيك ئارام بوو، هةموو دانيشت
كة بووة كاتَيك و سةردةم ئَيستا تا ئايا
ئةم بَيت، ئاســـان و بابةكان داية ـــي

َ
ِرؤل

بةراورد تةنانةت بابـــةكان و داية ِرؤذانة
زؤرتر فشـــارَيكي ِرووبةِرووي بةِرابردوو
اليةني لةسَي فشـــارانة ئةم بوونةتةوة،
بةرامبةر ثةيوةندي و كار خود، سةرةكي
بةتة

َ
هةل دةدات.

َ
سةرهةل هاوسةردا

َ
لةطةل

بةتةنيايي ن
َ
منـــداال ثةروةردةكردنـــي

ويارمةتي يـــاوةر و يار نةبووني بةهؤي
فشـــار ثةروةردةييدا لةبةرثرســـيارَيتي

دةكات. دروست
ضةنديـــن ِرةنطـــة بابـــة و  دايـــة 
ئةزمون جؤراوجؤر دارايي بةرثرسيارَيتي
ئـــةو كاروبارانةي وةك وزؤربةي بكـــةن
لةو كة فشـــارَيك و مةترســـي بيـــكاري
كة دةبَيت دروست بةرثرســـيارَيتيانةوة
ئةزموني بكةن. هـــةن، لةكارو ثيشـــةدا
مي

َ
وةال دةبَيـــت هةتة كـــة ســـةرؤكَيك

كة كةســـةي يا الني كةم ئةو بدةيتةوة
كارَيكي يـــان و تؤوةيـــة لةســـةرةوةي
نيطةرانيةكاني تةواوي و هةتـــة كة ئازاد
دةطريت. بةئةســـتؤ خؤت بةِرَيوةبردني
بةزؤري سةروكاريان وةك ”بف“ ذنانَيك
بةِرَيوةبردني هةم هةية: كاردا دوو

َ
لةطةل

و ن
َ
منـــداال ضاودَيريكردنـــي ـــةوة و

َ
مال

كة كارَيكـــي ديكة هةروةها هاوســـةر و
شـــتانةي ئةو هةموو بةتةنيايي ِرةنطـــة
كردن، هةموو باسمان ثَيشرت كة هةبَيت
بؤ باشرتينن خوازياري سةرثةرشـــياران
وانةي باشـــرتينانة، ئةم و ةكانيان

َ
مندال

ظيديؤ، وةرزشـــي، يـــاري بالـــة، يانةي
ئةم لةخؤبطرَيـــت. ثشـــوو و ميوانـــي 
دةبَيت. درَيذةي جؤرة بةو هةر ليســـتة

هةموو ئةمانةش ثارةيان دةوَيت، فشار
ثَيويســـت داهاتي بؤ دةســـتةبةركردني
لةم ذيانَيكي شـــَيوة بـــؤ بةديهَينانـــي
كةمتوانايي ببَيتةهؤي ِرةنطة ضةشـــنة
كة بابانةي و ئةو دايـــة و كةنارطـــريي.
خؤيانيان هاوسةرةكاني بيانويةك بةهةر
و ضاودَيري نييـــة كَيشـــةي لةكةنـــاردا
هةية ةكانيـــان

َ
مندال كردنـــي ئاطاداري

بابةتةش ئةم قوتابخانـــة. لةدةرةوةي
كؤتايي ثَيدَيت. طـــران ئةوان بؤ َدواجار
مندال كة كاتَيك كار نةضونةسةر كَيشةي
بؤ ِرووداوَيكي يـــان دةكةوَيت نةخـــؤش
بةوتن ثَيويست ةن

َ
ئةســـل ِروودةدات كة

بةشـــَيوةيةكي خاوةنكارةكان َنـــاكات،
لةطةل نيية باشيان ةيةكي

َ
مامةل طشـــتي

ضاودَيريكردني بةهؤي كارمةندانةي ئةو
ناِرؤنة ســـةر نةخؤشـــةكانيان ـــة

َ
مندال

دةتوانَيت مةسةلةيةش ئةم كارةكانيان.
دروســـت كردني هةســـتي ببَيتةهـــؤي
ثيشـــةي و كار لةثاراســـتني نائارامـــي
بةزؤري ةوة

َ
مال بابةكانـــدا. كار و و َداية

لةطةل ِراســـتةوخؤدان لةملمالنَييةكـــي
دةطةِرَييتةوة لةكار كـــة كاتَيك يةكديدا.
ماندوو طشتي ةوة بةشـــَيوةيةكي

َ
بؤ مال

ســـوود دةبَيت بَيطومـــان بَيطيانيـــت.
دةرووني-جةستةيي وزةي لةطةنجينةي
ثةيوةست كارةكاني تا وةربطريت خؤت
بؤ كاتَيك بدةيـــت. ـــةوة ئةنجـــام

َ
بةمال

يارمةتيدانيان ـــةكان،
َ
مندال طةياندنـــي

هةروةها و ئةركةكانيان لةئةنجامدانـــي
و ياريكردن ثةروةردةكـــردن بؤ كاتَيـــك
تةنيا ئـــةوا بكةيت، ثةيـــدا يانـــدا

َ
لةطةل

بؤ ئةركانـــة خـــؤي لـــةم بريكردنـــةوة
تةنيا نـــةك بَيزاركةرة. خؤي مانـــدو و
بطرة خَيزان و بةرثرسيارَيتييةكاني ذيان
ِراطةيشـــتنيش بةخؤدا بةرثرســـيارَيتي
بؤ كاتَيك كردنـــي لةطؤِرَيدايـــة. تةرخان
يت،

َ
سةرقال و طرفتار كة لةكاتَيكدا خؤت

تةرخان تةنيا نـــةك دةبَيـــت، زؤر دذوار
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كو
َ
بةل خـــؤت، دذوارة، بؤ كاتَيك كردني

بايةخدان بـــؤ كاتَيـــك دابـــني كردنـــي
هاوسةرةكةت

َ
لةطةل خؤت بةثةيوةندي

درَيذةثَيبدةيت بةباشي ثةيوةنديتان تا
بؤ كاتَيك دةبَيت بؤية ثَيويستة كارَيكي
ئةطةر بطريت. لةبةرضاو هاوسةرةكةتان
هاوسةرةكةتةوة لةاليةن كرد هةســـتت
ثَينابةخشرَيت. خؤشةويســـتيت و ميهر
بوون نوانـــدن و ئاطـــادار ئةوا عيشـــق
ثةيوةندييةك دةبَيت، هةمـــوو دذوارتـــر

دةوَيت. كارَيكي بةرامبةردا،
َ

لةطةل
اليةنانة، ســـَي فشـــارة ئةم وَيِراي
لةبةرامبةر كـــة ئةو بةرثرســـيارَيتييةي
بةتة

َ
هةل هةمانة، خؤماندا بابـــةي و داية

لةذياندا و بن ماندا
َ
لةطةل هَيشـــتا ئةطةر

طرفتاري ئةطةر  لةكاتَيكدايـــة ئةمة بن. 
دؤست بؤ وةدةستخستني كاتَيكيش بني

خؤشمان. هاوِرَيكاني و
لةذَير كةســـانَيكن تةنيا بابة و داية
ئةمِرؤدا طـــةي

َ
كؤمةل باري فشـــارةكاني

بطَيِرين ضاوَيـــك ِرةنـــج دةبـــةن، وةرة
لةذياندا ـــةكان

َ
مندال كة بةوفشـــارانةدا 

دةبنةوة. ِرووبةِرووي
سةرشاني دةكةوَيتة كة فشارانةي ئةو

منداَالن
نةي

َ
ساال هةشـــت كضَيكي ”جولي“

سةرةكي بةشَيوةيةكي و خؤشةويســـتة
دةكات ســـوكةوت

َ
هةل باش لةقوتابخانة

و ”ئـــادةم“ هاوِرَيكةيـــدا  دوو
َ

لةطـــةل
باشـــي هةية، ثةيوةندييةكي ”جيمـــز“
خوَيندن دةربارةي لةقوتابخانـــة جولي
لةخؤي زؤري ضاوةِروانييةكي وةرزش و
ئةلفي لةتيثي ئةو َيك

َ
ســـال هةموو هةية.

هةموو و دةكرد ياري سةلةدا تؤثي ياري
كةسي لةســـآ يةكَيك بووة ئةو َيك

َ
ســـال

بةرنامة
َ

ســـال ئةم يةكةمـــي ثؤلةكـــة.
دووضاري ئةوي هَيندة ئةو ضِروثِرةكاني
كـــة كاتي كردووة فشـــاري دةروونـــي
ئةو

َ
سال كؤتايي ئةزموونةكاني طةيشتني

دةركةوت دواتر كة سكةوة ئازاري بةهؤي

دةكَيشـــا، ئازاري طةدةوة زامي بةهؤي
ضةند ئةو كة ئةوةي هؤي بووةية ئةمـــة
و نةبَيت ئامـــادة لةقوتابخانةدا ِرؤذَيـــك
قوتابخانةي طرنطةكانـــي لةكارة زؤرَيك
بةرضاو بةشَيوةيةكي و بضَيت لةدةســـت
هةميشـــة دابـــةزن، ضونكة نمرةكانـــي
ماندوو بوو. هةفتانـــةوة ئةركي َبةهؤي
لةطةل هةميشـــة ئةو هةفتةدا لةكؤتايي
و ضةلةحانـــةي طفتوطـــؤ هاوِرَيكانيـــدا
ذيانَيكي شـــَيوة جولي بَيطومان دةكرد،

بةِرَيوةنةدةبرد. هاوسةنطي
جوليـــدا لةضريؤكةكـــةي هـــةروةك
بةئةندازةي ةكانيـــش

َ
مندال دةبينـــني،

فشـــارةوة، باري ذَيـــر َئَيمـــة دةضنـــة
لةطةل فشـــارانة لـــةم تةنيـــا جؤرَيـــك
لةاليةن فشـــارطةلَيك  جياوازن. يةكديدا
و خؤيـــان قوتابخانـــةوة، خَيزانـــةوة،
سةريان. دةكةوَيتة هاوتةمةنةكانيانةوة 
خؤي دةشـــَيت قوتابخانة فشـــارةكاني
مامؤستا ِرةزامةندي لةبةدةســـتهَيناني
هةروةها و مامؤســـتا و خواســـتةكاني
ثاراستني و دؤســـتايةتي دروستكردني
لةكاتَيكدا ببينَيتةوة. دؤستاييانةدا ئةو
هةســـتيارَيتييان زؤرترين ن

َ
منـــداال كة 

خؤيان هةستي بةبرينداربووني سةبارةت
سةبارةت هةميشة ضاو دَيتةثَيش وا هةية
هؤي دةبنة كة خؤيان مةســـةالنةي بةو
نادةن، نيشان هةســـتيارَيتييةك زيان،
َيكي

َ
مندال كة بوونـــي كاتَيك ـــةكان

َ
مندال

زؤر دةتوانن بَيت لةطؤِرَيـــدا باوةِربةخؤ
لةاليةن كة فشـــارةي بن. ئةو وَيرانكةر
تةمةنَيكدا لةهةر هاوتةمةنةكانيانةوةية
و بَيت بنةِرةتـــي و طرنـــط دةتوانَيـــت
الي بوون واقيعي كردني

َ
قةبول تامةزرؤيي

هةندَيك زؤرة. زؤر ثَيطةيشـــتووان تازة
تةنانةت جولـــي هةروةك ـــةكان

َ
لةمندال

ضةندين ثَيوةري لةتةمةني سةرةتاييشدا
دةطرن.ئةم لةثَيشضاو خؤيان بؤ طةورة
وةك فَيركاري ثَيوةرطةلَيكـــي ثَيوةرانة
بةشـــكؤ ثَيوةري وضةندين و وةرزشـــي

و بردن بةســـةر خؤش لةضاالكييةكاني
نةي

َ
منداال ئةو لةخؤدةطرَيت. دؤستايةتي

لةثَيشضاو ناواقيعيبينانة ضاوةِرواني كة
لةهةندَيك بـــةزؤري خؤيان دةطرن بـــؤ
ســـنووداركةردا بريوباوةِري و بؤضوون
لةم هةندَيك هاوبةشـــن كـــة ثَيكـــةوة

هاتوون: لةخوارةوة بريوباروةرانة
تيث و ئةطةر بم، باشرتين دةبَيت من
دَينم، هةرةس ئةوا نةكةم دروست طروث
نا ئةطةر بم كةســـاني ديكة دةبَيت وةك
كاتَيك من ناوَيـــت، خؤش منيان ئـــةوان
دةبَيت هةية كة ســـةربكةوم، من بةهام
دؤستةكانمدا، بةســـةر هةبَيت هةذموونم
منيان دايةو بابة ئةوا يةكةم نةبم ئةطةر

ناوَيت.
ضاودَيـــري كـــة ئَيمـــة طـــةورةكان
بةو دان دةبَيـــت ـــةكان دةكةيـــن

َ
مندال

لةثةيوةنديةكاني كة بنَيني ِراســـتييةدا
 ئةواندا، نـــةك تةنيا

َ
خؤمانـــدا لةطـــةل

بطرة و بةهاكاني خؤمان، بريوبؤضـــوون
هةستيارَيتيانةشني و هةست ئةو طري

َ
هةل

خؤمانةوة كةســـييةكاني كة لةفشـــارة
ةكانيش

َ
مندال هةروةهـــا دروســـتدةبن،

و بريوباوةِر و ثةيوةندييةكدا بةها لةهةر
شتَيك طرتووة.

َ
خؤيانيان هةل فشارةكاني

طرنطة ةتانةدا زؤر
َ
حال ئـــةم كة لةهةموو

واتة وســـازطاري، لةهةماهةنطي بريتيية
و لَيدةكةينةوة بـــريي ئَيمة كة ئـــةوةي
دةدةين ثَيدةكةين و ئةنجامي هةســـتي
بن،ثَيكةوة هةماهةنط ثَيكةوة هةموويان
بةزةمينـــةي دةخشـــَينني ضاوَيـــك

هةستةكاندا.
هةستةكان

تةنانةت بَي وتنـــي َئايـــا دةزانيـــت
لةطةل بةسانايي دةتوانيت وشةش يةك
دروست ثةيوةندي دا

َ
مندال هةســـتةكاني

لةئَيمة خؤياندا لةخودي ن
َ
منداال بكةيت.

سةرنجت نةداوة ئايا بةهؤشرتن، و وردتر
كة ئةو ِرةفتارةي ـــةكان جؤري

َ
كة مندال

ببَيتةهؤي و خام ماددةيةكـــي تؤ بكاتة
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و دةناسنةوة.ِراســـت تؤ، كاردانـــةوةي
ئةوان كة هةروةك ئةمة وايـــة دروســـت
هةية بوونةوةرَيكيان خؤياندا لةدةرووني
كارةية ئةو ئةمة ي

َ
”بةل َيت

َ
دةل ثَييان كة

م
َ
وةال بتوانم تا بدةم ئةنجامي دةبَيت كة

وةربطرم“
هةر ن

َ
لةمنداال هةندَيك بؤ بةداخةوة

هةر و باشرتة نةبيستن م
َ
لةوةال مَيك

َ
وةال

ثَيويســـتيان ئةوان هؤيةش لةبةر ئـــةم
لةمة سةرنجت بةئاوِرلَيدانةوةية، هةرطيز
كة دةزانن لةكوَيوة ةكان

َ
مندال كـــة داوة

ثةرَيشـــانيت؟ و ناِرةحةت تـــؤ ض كاتَيك
لةسةر دةستةكانيان ةكان

َ
مندال هةندَيجار

”ناِرةحةت َيـــن
َ
دةل و دادةنَين  شـــانت

تةنانةت تؤ بَيئـــةوةي ئةوةي كة مةبة“
لةناِرةحةتيةكةي باســـت بةوشةيةكيش
وات ولةِراســـتيدا كردبَيـــت خـــؤت 
ئةوان لةبـــةر تؤ كة برينةكردوةتـــةوة
شـــاردؤتةوة. خؤتت ناِرةحةتيةكـــةي
بَيت لةطؤِرَيـــدا هةســـتياري كاتَيـــك كة

وردبينن، و زيـــرةك زؤر ةكان
َ
مندال ئةوا

وروذانيان و هةست نيشـــانةي بضوكرتين
وةك ضؤن بِروانة كة و ئينجا بدة نيشان
تؤ ِرةنطة دةيدؤزنةوة. ثؤليسي سةطَيكي
ثةيوةندي ئةمة ســـوِربمَينَيت كة سةرت
زؤر مةكـــة ئةمةية:

َ
وةال بةمةوة ضيية؟

بؤ تةنانةت ئةطةر ئَيمة ثةيوةنديـــدارة،
زار ةكان

َ
مندال بؤ خؤمان هةستي طةياندني

و باش ِرستةي هةرضي ئةوان بكةينةوة
يدةبذَيرن،

َ
هةل لةدوورةوة ئاماذةثَيدراوة

دَيتةئاراوة. هاوخوَينيتان كة ئالَيرةداية
َيك

َ
مندال بؤ ضريؤكَيكت ئَيستا تا ئايا

و كة ِراســـتةقينة نةبووبَيت طَيِراوةتةوة
لةتَيِروانيني بووبيت حةيران و سةرسام
ةكان

َ
مندال ئةو؟ طةورةكاني ضاوة وردي

هةر و هةية دةروونييان دؤزةرةوةي درؤ
بةرثاكردني لةكاتي كة هؤيةشة ئةم لةبةر
كردار دةبَيت ندا

َ
منداال

َ
لةطةل ثةيوةندي

و هةماهةنطـــنب ثَيكـــةوة و وتـــارةكان
طونجان لةبارةي داهاتوودا لةبابةتةكاني

دةدوَيني. وهةماهةنطي
ةكانمانـــدا

َ
مندال

َ
لةطـــةل ئَيمـــة 

بةرثادةكةين هةستياري  ثةيوةندييةكي 
عيشق ترس، ثةرَيشـــاني، كة توِرةيي،
كاتَيك لةخؤدةطرَيـــت. كـــردن

َ
قةبوول و 

ثةيوةندي ةكةتـــدا 
َ
مندال

َ
لةطـــةل كـــة 

ســـةرنجدان ئةوا ئةو بَي بةرثادةكةيـــت
بةِراستي كة دةزانَيت َييت

َ
دةيل كة لةوةي

لةبةرئةوة تـــؤ ض هةســـتَيكت هةيـــة.
يان

َ
لةمندال هةســـتةكان شـــاردنةوةي

دروســـتكردني هةســـتَيك بؤ ـــدان
َ
هةول

ِراستي هةستة جياواز لةو بةِرووخســـار
هيض ســـوودَيكي هةتة، و واقيعيةيةي كة
داية ناهةماهةنطيية،  هةمان ئةمة َنيية، 
كامل نـــني هةرطيزيش

َ
كامل و بابـــةكان

كة بةِراســـتي كاتَيك كةواتة بؤضي نابن،
نيية ثةســـةند ال َيكمان

َ
مندال ِرةفتارَيكي

بةراستي كة كاتَيك بؤضي دةيشارينةوة،
ني،

َ
دةنوَينني كة خؤشحال وا ناِرةحةتني

و دةزانن شتَيك هةموو ةكان
َ
مندال نيابة

َ
دل

بناسن، تؤ وةك كةسي دوو ِروو كة كاتَيك
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لةقؤناغةكاني بةتؤ ئةوان  متمانةي ئةوا
دةبَيت. دذوار و كَيشـــةدار ذياندا ديكةي
كة هاوِرايـــت لةمةدا تـــؤش كة نيـــام

َ
دل

باشرتين ِراستي و هةقيقةت َدةرخستني
لةطةل ثةيوةندي بةرثاكردني بؤ ِرَيطةية
ِرةفتاري كة هةروةهـــا كاتَيك ندا،

َ
منداال

هةستةكان و شـــاردنةوةي ناهةماهةنط
ئـــةم ِرةفتارانة طؤِريني ئيدي ضةســـثا،
خَيراترة هةرضي كةواتة كَيشـــة. دةبَيتة
دروست ِراســـتطؤيانة ثةيوةندييةكي با 
بابةنوئَيل ي

َ
بل ةكة

َ
بةمندال َيـــم

َ
نال بكةين،

ثَيشـــنياري ئةوة تةنيا من نيية، بووني
دةتوانيت كـــة ئةوجَييةي َدةكـــةم تـــا
لةطـــةل ثةيوةنديـــدا لةدروســـتكردني

ِراستطؤبة. ندا
َ
منداال

ودروســـت ِراســـت دايـــة و بابـــةي
ِروِراستن، ةكانياندا

َ
مندال

َ
لةطةل َهةميشة

لةطةل طفتؤكردن كاتَيـــك ن
َ
منداال واتـــة

ذيان ةكاني سةرةتاي
َ
بابةدا لةسال و داية

هةست سةختةكاني نةوجةوانيدا ة
َ
سال و

خووت زانيت ئةطـــةر بةئارامي دةكةن،
خؤت ئيحساساتي هةست و بةشاردنةوةي
دةســـبةجَي ئةوا ةكانت

َ
لةمندال طرتووة

هاني لةســـةرخؤ و بضؤرةوة بةخؤتـــدا
ِرةفتارة، ئةم طؤِريني خؤت بدةلةســـةر
تؤ كة نايةت ماناية بـــةم ئةمة بةتة

َ
هةل

خراثيت. بابةيةكي و داية
كة هةية ئةوة ئةطةري بَيت هةرضؤنَيك
ةكةت

َ
مندال ضاودَيريكردني بؤ كارةت ئةم

طؤِريني بةدةستدانة خؤت دابَيت، ئةنجام
بةئاِراســـتةي تا بكة ثابةند ِرةفتارَيـــك
بةرةو زؤرترة، هةرضـــي هةماهةنطَيكي
شوَينَيك بتوانيت ِرةنطة بِرؤيت. ثَيشةوة
بؤنموونة لةســـةر و ِراهَينان بؤ مةشـــق
هةموو بذَيريت.

َ
هةل نانخـــواردن، مَيـــزي

بدة
َ
هةول نانخواردن مَيزي لةسةر شةوَيك

دةســـتةجةميدا كؤششـــَيكي و
َ

لةهةول
ِراستطؤ و ِروِراســـت ةكانتدا

َ
مندال

َ
لةطةل

كارةش ئـــةم ئةطةر بيـــت، تةنانـــةت
ئةوانيش ِرةفتاري كة ئـــةوةي بؤتةهؤي

لةم كة لةكاتَيكدا بطؤِردرَين، تؤدا
َ

لةطةل
بةئاســـاني ثةيوةندي بتوانيت ةتةدا

َ
حال

ســـة بةطشتاندني
َ
هةل ئةوا بكةيت بةرثا

مةسةلةكاني و ةت
َ
حال بةسةر ةتةكة

َ
حال

كة ئةوا لةسةرخؤ تَيدةطةيت ديكةشـــدا.
بينيوةتةوة نوَيت  ِرةفتارَيكي بَيئاطايانة 
،كارو و بؤضوونةكانت بري هةستةكانت، و
ِراستطؤيانة وَينايةكي هةموويان وشـــة،
بةطةنجينة هةلـــةكان دةخةنةِروو. لةتؤ
بةئارامييةوة ثَيويســـتة ئةطةر و بذمَيرة
عادةت خوو كة ناتوانيت بكـــةوة. ثَيش
و ســـات بةيةك ِرابردوو و ِرةفتارةكاني

بيت. كتوثِر دةسبةرداري بةشَيوةي
ئةو بؤ بابة و داية نةضَيت لةبريمـــان
ناكرَين ثةروةردة ئةركة و بةرثرسيارَيتي
كار بةدرَيذايي كو

َ
بةل لةسةرشانيانة، كة

خؤيان بةرثرســـيارَيتي فَيري و ضاالكي
كة تؤ بؤ ئةمـــة دةرفةتَيكـــة دةبـــن، و
كة وةربطريت زانياري لةهةندَيك ســـوود
ةكةت

َ
مندال بؤ بةرامبةرانة بةبةهايةكـــي

هاوخواني بةئاِراســـتةي دةكةيت،  َزياد
هةول ةكةتدا

َ
مندال  

َ
لةطةل هاوئاهةنطي و

نةكةين. ئةم كارة كةواتة بؤضي بدةيت،
كـــة ئةمةيـــة مـــن ئـــارةزووي 
ِراهَينانةي ئةو و بةشة ئةم بةخوَيندنةوةي
ســـةبارةت ديدَيك هةيـــة كـــة لَيـــرةدا
و دةربِرينـــي بةهـــاكان بةبريوبـــاوةِر،
ضؤن و بكةيت ثةيدا خؤت هةســـتةكاني
ثةيوةندييةكاني بةنموونـــةي ئةمانـــة

خؤتةوة ثةيوةست بكةيت.
لَيوةرطرتن سوود بؤ زانيارييانة ئةم
الوة، دةخةينة دواييـــدا لةبةشـــةكاني
ئةم مـــي

َ
بةوةال دةخشـــَينني  ضاوَيـــك

”ثةيوةنـــدي وروذَينـــةرةدا ثرســـيارة
”وةآلمى ثَيدةكات؟ دةســـت لةكةيةوة
ئةم لةبةشـــى دووةمى ثرســـيارة ئةم 
ثوختةي م

َ
باســـى دةكةين، بةال بابةتةدا

لةم لَيوةرطرتنة سوود شاياني كة ئةوةي
ِروو: دةيخةينة لةخوارةوة بابةتةدا

بةرفراوانرت شـــتَيكة ثةيوةنـــدي  -

ثةيامَيك. وةرطرتني و لةبةخشني
بةشـــي لةلةهةردوو ثةيوةنـــدي  -

ثَيكدَيت. ونازارةكي زارةكي
بةرثاكردني بـــؤ كة ئةمةية -طرنط
ئامانجَيكمان ندا

َ
منداال

َ
لةطةل ثةيوةندي

دروســـتكردني - بؤنموونـــة  هةبَيـــت.
بةديدَيكـــي و شـــةفاف ثةيوةنـــدي
ثةيوةندي دروستكردني يان ثؤزةتيظةوة

بَيت. باوةِربةخؤبوون زيادكردني بؤ
باوةِرةدان لةو لةثســـثؤران - زؤرَيك
ثَيويستة و بابةدا، لةثَيطةي داية ئَيمة كة
بوون ق

َ
بةتةمةني بال تا طةيشتن ن

َ
منداال

تا ببخةشـــني ثَي ئازادييان و بيانثارَيزين
سةربةخؤيي. بطةنة

بريوباوةِر، و مةعريفة لةِرَيي ئَيمة -َ
ثةيوةندي لةطةل و هةستةكانةوة بةهاو

دروستدةكةين. ندا
َ
منداال

كـــة ئةمةيـــة  طرنـــط ـــي 
َ
-خال

نـــدا
َ
منداال

َ
لةطـــةل لةثةيوةنديمانـــدا

ة
َ
مامةل هةماهةنطييةوة و بةِراســـتطؤيي

بكةين.
كة بَيت، لةبريمـــان -طرنـــط ئةمةية
ةكان

َ
مندال بابةكان و هـــةم و هـــةم داية

لةثةيوةندييةكانيشياندا و فشاردان لةذَير
داية

َ
لةطةل هةستانةيان ئةو يةكديدا

َ
لةطةل

دةبن. دروست فشارانةوة لةئةم كة
 لةفارسييةوة: 

هةَلةبجةيي محةمةد جةمال
سةرضاوة: 

مؤالني، ئاليسؤن بافرزاندن، صميمي و ازاد
ئسماعيل، بؤ فارسي:مةهدي حاجي وةرطَيِراني

دووةم. ضاثي كنشر/دانذة، ضاثخانةي
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 Chaos Theory شـــَيواوى تيـــؤرى
و تيؤرى بريكارى بةنوَيرتيـــن دادةنرَيت
كوَيرانة بةتيؤرى هةندَيجار كـــة فيزيايى
كردنة ة

َ
مامةل تيؤرية  ئةو  دةناســـرَيت،

كة ى
َ
هَيل نـــا وى

َ
جوال سيســـتمى

َ
لةطةل

يان كوَيرانةيـــى لةِرةفتـــارى جؤرَيـــك 
ِرةفتارة ئـــةو ديـــارة. ثَيوة شـــَيواوى
ديارينةكردنى يان لةِرَيـــى كوَيرانةييـــة
كـــة ســـةرةتاييةكانةوةية مةرجـــة 

 Butterflyدةناسرَيت بةكاريطةرىثةثولة
فيزيايى  سروشـــتى لةِرَيى Effect و يان
دةبَيت! كوانتاوة ميكانيكى ئةطةرةكانى
كة دةدات ئةوة ى

َ
هةول شـــَيواوى تيؤرى

كة وا بدؤزَيتةوة شاراوةية ئةو سيستمة
شـــَيواوى و كوَيرانةييةوةية ئةو لةثشت
بؤ وا ِرَيســـايةكى و ياســـا تـــا بطاتـــة
وةك سيستمانةى جؤرة لةو ينةوة

َ
لَيكؤل

ى
َ
لةهةوال ثَيشبينى و شلطازةكان ةى

َ
جول

ةى بازاِر
َ
جول و خؤر ةى

َ
كؤمةل كةشناسى و

ذمارةى زيادبوونى و ئابورييةكان ثشكة و
تادوايـــى. بةتايبةتى و... دانيشـــتووان
كةشناسى ثَيشـــبينيكردنى ةكانى 

َ
هةوال

ئةو و دةرناضَيت خؤى وةك كة زؤرجـــار
كةس يةكةم نابَيت. ديار ثَيـــوة ورديةى
زاناى ييةوة

َ
كؤل شـــَيواوى كـــة لةتيؤرى

ى
َ
لةسال بوو، لؤرنتز ئةدوارد كةشناســـى

طرفتى لةســـةر كارى  لؤرنتز 1960دا، 
دةكـــرد لةِرَيى كةشناســـى ثَيشـــبينى
السايى نموونةيةكى كة كؤمثيوتةرَيكةوة
بوو تَيدا كةشـــى طؤِرانةكانى كردنةوةى

12 هاوكَيشة دةربارةى  لة ثَيكهاتبوو كة
تيؤرى بةشـــَيوةى بةرنامةكة كـــةش،
لةيةكَيك دةكرد. لةكةشءهةوا ثَيشبينى
ئةو ويستى 1961دا ى

َ
ســـال لةِرؤذةكانى

لةهةذماركردن دياريكـــراو زنجريةيةكى
كات بؤ ئةوةى بؤ جارى دووةم و ببينَيت

لةســـةرةتاوة لةجياتى ئةو زؤر نةبـــات
دةستى لةناوةِراستةوة ثَيبكات دةست
ســـةرةتا بؤ دةطةِرَيتةوة كاتَيك ثَيكرد،
بةتةواوى طؤِراوة زنجريةكة كة دةبينَيت
بنةِرةتى شـــَيوةي بةهةمان كة دةبواية
توانى لؤرنتز لةكؤتاييـــدا خـــؤى بواية.!
كؤمثيوتةرةكة بكات،  شـــتةكان  ِراظةى
خانةى بةشةش كردووة خةزن ذمارةكانى
ســـَي تةنيا م

َ
بةال لةميمؤريةكةيدا، دةيى

كاتَيك و دةردةكـــةوت، دةيى ذمـــارةى
لةناوةِراستةوة ديكةى ذمارةيةكى لؤرنتز
كؤمثيوتةرةكة زنجريةكة، نَيو خســـتة
ســـَي لة كة دةردةخات بؤ ذمارةيةكـــى
دةبَيتةهؤى ئةوة و ثَيكدَيت دةيى خانةى
ذمارة

َ
لةطةل كةم جياوازييةكى ِروودانى

جياوازيية ئةو هةرضةندة بنةِرةتييةكة،
طةورة لةزنجريةكةدا م

َ
بـــةال كةمة، زؤر

دةبَيت.

شَيواوى تيؤرى
ئةمني  موحةمةد جةمال
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كـــة وابـــوو كاتـــة ئـــةو  بـــريى 
خانةى ســـَى بؤ ذمارة نزيككردنـــةوةى
نةدةزانرا ئةوة دةبَيت ئيرت ورد زؤر دةيى
بةو دةبن طرفت تووشى فيزياوييةكان كة
لةمةرجةكانى كةمانـــةى زؤر جياوازيية
تاقيكردنةوةكانيانـــةوة ســـةرةتــــاى
بريةى ئـــةو لؤرنتـــز م

َ
دةبَيـــت، بـــةال

ئـــةو كاريطةرييـــةى بةناوى طـــؤِرى و
ناســـاند، جياوازى ثةثولةوة كاريطةرى
يان تاقيكردنةوةيةك كةم لةســـةرةتاى
كةم ئةوةندة تاقيكردنةوةكة ضةماوةى
م

َ
بةال ثةثولةية،  ـــى

َ
بال هةروةك دةبَيت

طةورة زؤر ئـــةو جياوازييـــة لةدواييـــدا
كةشناسيدا لةهةذماردنةكانى كة دةبَيت
و ِروودانـــى زريان ببَيتةهؤى لةوانةيـــة
لةناوضةيةكدا. بةهَيـــز زؤر باهؤزَيكـــى
بةبِرى زؤر ذمـــارةكان كردنةوةى نزيـــك
جياوازى هـــؤى دةبَيتة لةيةكرتى كـــةم
هةذماردنةكانـــى لةضةماوةكانـــى زؤر 
كرد لةلؤرنتز واى ئةوةش كة كةشناسيدا
بتوانرَيت ســـتةمة زؤر كة ئةوةى بطاتة
بكرَيت، لةكةشوهةوا ثَيشـــبينى بةوردى
كة داِرشـــت تيؤريةكى لؤرنتـــز بؤيـــة 
يان بةناوى تيؤرى شَيواوييةوة لةدواييدا

ناسرا. ثشَيوييةوة
سيســـتمَيكى بةدواى لؤرنتز طـــةِرا
دي هاوكَيشـــةى َيك

َ
كؤمةل ديكـــةدا واتة

ثَيشووى،  12 هاوكَيشةكةى لة ئاســـانرت
بةهةذماردنةكانى ثَيكـــردن بؤ دةســـت
ئـــةوةش بـــؤ لةبـــوارى كةشناســـيدا،
ئاوى بةِرةوِرةوةى كة داهَينا نمونةيةكى

ثَيكديت،  3 هاوكَيشة لة و دةناســـرَيت،
نموونة لةميانـــةى لؤرنتز ســـةر لةنوَى
وردى هةســـتيارييةكى نوَييةكةيـــةوة
دةســـت مةرجةكانى بؤ هَينا بةدةســـت
شـــَيواوى وَينةيةكى نموونةكة ثَيكردن،
بةطؤِرانى دةطؤِرا كارييةكةى

َ
هَيل كة دةدا

ئةوةى م
َ
بةال ســـةرةتاييةكانى، مةرجة

كاتَيك كـــة هةموو بوو ئةوة بوو ســـةير
لوولثَيضَيكى وةك كارييةكة

َ
هَيل شـــَيوةى

لَيكدانةوةى ئةوةش دوو لـــؤ دةردةضوو
دةطاتة بارةكـــة يان كة وابوو ثَيشـــرت
بِرى دةطةنة طؤِراوةكان و جَيطري بارَيكى
(دةورى) بةثات ةى

َ
جول يان و نةطؤِريان

رَيِرةوةكانى هةمان لةسةر دةبَيت دروست
م لؤرنتز

َ
بـــةال بةبةردةوامى. ثَيشـــووى

ةكان
َ
جول كة كرد تَيبينى لةنموونةكةيدا

يةك وةك م
َ
دووبارة دةبنةوة، بةال ـــَى

َ
بةل

جؤرة ئةو نابَيت. بةثات ةكة
َ
جول بؤية نني

لؤرنتز. بةكَيشكردنى ناونرا ةية
َ
جول

بريكردنةوة سةرةتاكانى
بةوة دركى مـــرؤظ زؤر لةكؤنـــةوة
ثضووكةكان لةوانةية هؤكارة كة  كردووة
ضاوةِروان طـــةورةى ئةنجامى ببنةهؤى
ثَيشـــبينى زاناكانيش دةربارةى نةكراو
كـــة لةهةندَيكـــى ئةوةيـــان كـــردووة
و ثضووك طؤِرانى ئةطةرى سيستمةكاندا
ِرووبدات ســـةرةتاييةكاندا كةم لةمةرجة
زؤر ئةنجامـــى دةبَيتةهـــؤى ِروودانـــى
ضاوةِروانكردن بةجؤرَيكى وا كة جياواز،
دةبَيت، سوود بَى ثَيشـــبينىكردن يان 
ئادامار جاك فةِرةنســـى بريكارى زاناى
ئةم نؤزدةهةمدا سةدةى لةكؤتاييةكانى
ـــةى ثنتَيكى

َ
جول ســـةِّـاند: بريدؤزةى

لةسةر ِروويةكى لَيكخشـــاندن بَى ماددى
دةبةســـتَيت ثشـــت بةتةواوى ســـاف 
بؤ ةية

َ
جول ئةو سةرةتاييةكانى بةمةرجة

ناتوانني ئَيمة كة بليارد تؤثةكانى نموونة
بكةين ةكانيان

َ
جول لةئاِراستةى ثَيشبينى

دةكةون لةسةر يةك بةر كاتَيك سيانيان
ةكة.

َ
تاول

لةوة طةيشتبوو باش بيري دؤهةم زانا
ضيية، ئادامار بريدؤزةكةى مةبةستى كة

ينةوةيةكى 
َ
لَيكؤل دا  1906 ى

َ
لةسال بؤية

كردةوة لةوة جةختـــى كة وكردةوة
َ
بال

مةرجة ثَيشـــبينى لـــةو بارانـــةى كـــة
بَى نةبن كارَيكى ســـةرةتاييةكان ِروون

دةبَيت. سوود
بةباوكى كة بوانكارية هَينـــرى م

َ
بةال

نةضوو بةالى دادةنرَيت شـــَيواوى تيؤرى

نةكرد. تَيبينى يان و ينةوانـــة
َ
ئةو لَيكؤل

كتَيبَيكى  بوانكارية 1908 دا ى
َ
لةســـال

اِّـنهج) و (العلـــم بةناوى وكـــردةوة
َ
بال

دةدات ِرَيكةوت بـــةوة ئاماذة كة تَييدا
لةهةندَيـــك يةكالكةرةوةيـــة هـــؤكارى
لةهؤكارة هةندَيك كة لةسيســـتمةكاندا
ئةو كارى نازانـــني، ســـةرةتاييةكانيان

كاتَيك  كرا فةرامؤش ثَيشـــوو 3 زانايةى
زؤر هؤكارى و بوو ثةيـــدا كوانتا تيؤرى
ينةوة

َ
لَيكؤل بؤ زياتر نةبوو ثَيشـــكةوتوو

لةكارةكانيان.
نثتؤن  هةسارةى 1908 دا ى

َ
لةســـال

خستة زؤرى خؤشـــييةكى كة دؤزرايةوة
ئةوكاتة زانســـتييةكانى ناوةنـــدة نَيو 
نيوتنى ميكانيكى اليةنطرانى بةتايبةتى
دؤزينةوةية ضونكـــة ئـــةو كالســـيكى،
لةخولطةى كـــةم بةالدانـــى بةند بـــوو

1889 دا،  ى
َ
لةسال ئؤِرانؤس. هةســـارةى

نةرويج شاى كة ِروويدا ناضاوةِروانكراوَيك
طرفتة كةسةى ئةم ئةو بؤ تَيكى دانا

َ
خةال

ئايا بوو: ئةمة ئةويش بكات ضارةســـةر
بوانكارية نا؟ يان جَيطرية خؤر ةى

َ
كؤمةل

نةكـــةى
َ
خةال و كـــردةوة  طرفتةكـــةى

هةندَيك خؤى هاوِرَييةكى م
َ
وةرطرت، بةال

بؤية دؤزييةوة لةهةذماردنةكانيدا ةى
َ
هةل

تا بةبوانكارية دا مانطيان شةش ماوةى
تةكةى

َ
خةال ئةطينا بكات ضارة نة

َ
هةال ئةو

ئةو نةيتوانى و ئةويش لَيوةردةطريَيتةوة
لـــةوةش بوانكارية زياد و كارة بـــكات.
تَيِروانينى كة ئةنجام هةندَيك طةيشـــتة
ئةو طَيِرايةوة

َ
طةردوونى هةل ئةوكاتة بـــؤ

ميكانيكى بنضينةى لةسةر كة تَيِروانينةى
1890 دا ى

َ
لةســـال بؤية دانرابوو، نيوتن

باس تَييدا كردةوة و
َ
بال ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل

نيوتن ناتوانَيت ميكانيكى دةكات كة لةوة
و  خؤر ةى

َ
جول كة دانَيت 3 تةن بؤ ضارة

جياوازى كةم و بينى كة مانطة، زةوى و
هؤى دةبَيتة لةمةرجة ســـةرةتاييةكاندا
ئةوةش لةئةنجامةكاندا، زؤر جيـــاوازى
دةبةزَينَيت، ثَيشـــبينيةكان ســـنوورى
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بوانكارية دؤزينةوةكانى جؤرة بةو ئيرت
نيوتنى لةميكانيكـــى  كرد ضاوثؤشـــى
ســـةرةتاييةكان فةرامؤش كة مةرجـــة

دةكات.
بوانكارية كـــة نةرَينيةكةى مـــة

َ
وةال

باشـــى ئةرَينى ئةنجامى ثَيى طةيشـــت
 80 ثاش شَيواوى، تيؤرى بؤ لَيكةوتةوة
1963 دا  ى

َ
لةســـةرةتاكانى سال و

َ
سال

بوانكارياى بريكاريةكةى لؤرنتز ئةدوارد
بريكارى نموونةيةكى دانانى بؤ بةكارهَينا
كة كةشناســـى، ِرَيكخراوةى بؤ ســـادة

ى 
َ
ناهَيل جيـــاكارى 3 هاوكَيشـــةى لـــة

توانى ئةو و ثَيكدَين. بةســـرتاو ثَيكةوة
طؤِران دةرخســـتنى رَيـــذةى لةميانةى
هةندَيك و خَيرايى بـــا لةثلةى طةرمـــى
بَينَيت بةدةست سةرسوِرهَينةر ئةنجامى
كة دةبَيت ـــؤزى

َ
ئال زؤر كـــة ِرةفتـــارى

دَين. بةدةست هاوكَيشـــانةوة لةو ســـَى
دةردةخةن ئةوة ئةنجامةكان هةروةهـــا
هاوكَيشـــةكان ِرَيكخراوةى ةفتارى ِرِ كة 
لةمةرجة بةوردى دةبةستَيت زؤر ثشـــت

بريكارييةكة. نموونـــة ســـةرةتاييةكانى
دؤزينةوةكةى ناوةِرؤكى بةِروونى لؤرنتز
هةبَيت ة

َ
ئةطةر هةل َيت

َ
و دةل ِروونكردةوة

ســـةرةتاييةكانى مةرجة لةضاودَيـــرى
دةبَيت هةر كارَيكة ئةوةش ِرَيكخراوةكة
كردنَيكى وردى ثَيشبينى ببَيت ئةوكاتة
كارَيكى سيســـتمةكة داهاتـــووى بارى 

دةبَيت. ستةم
سيســـتمانةى ئةو لؤرنتز وةســـفى
بةمةرجة ثشـــت بةتةواوى كة كـــردووة
وةسفى دةبةســـتَيت ســـةرةتاييةكان
زاراوة ئةو ثةثولة، بةكاريطةرى كردوون
طوزارشتة، ئةم بؤ دةطةِرَيتةوة ناوازةية
كؤنـــط لةهؤنـــط كاتَيـــك ثةثولةيـــةك
ئةوا زنجريةيةك ِرادةوةشَينَيت ةكانى 

َ
بال

دروســـت وكة لـــــةتةكســـاس
َ
لةطَيذةل
دةكات!

بؤ هةستيارة زؤر سيستمى شـــَيواو
شـــَيواوية ئةو مةرجة ســـةرةتاييةكان،
سيستمةكة طواســـتنةوةى دةبَيتةهؤى
ى شـــَيواو

َ
بةكامبل كة ناجَيطري بؤ بارَيكى

هاوِرَيية  ئةوةش دةناسرَيتCampbell  و
و زانست. ؤزى سروشت

َ
 ئال

َ
لةطةل

الســـايى بـــؤ ينةوةكـــةى
َ
لةلَيكؤل

زانـــاى بريكارى لؤرنتز، الى كردنـــةوة
كة كرد ئـــةوةى ثَيشـــنيارى ِرؤنية تؤم
كارةســـاتةكان تيؤرى دةووترَيت ثَيـــى

وةســـفى  يـــان  catastrophe theory
لَيبوونةوةى لق  بريكارييانةى ضؤنييةتى

شَيواو. سيستمى
كة ؤز

َ
ئال ِراهاتنى بؤ ينةوةى

َ
لةلَيكؤل

بريفؤجني بةكاريان و لؤرنتز و بوانكاريا
كريس و  باكارد بؤرمان زانا هَينا، هةردوو
لَيوارى بةتيـــؤرى ثةرةياندا النكتـــؤن

كة بةو   edge of chaos واتة شـــَيواو
طؤِرانكارييةكانى و دةِرثةِريو وزةى ثَيية
كؤتايى بَى طؤِرانى سيســـتمةكةدا لةنَيو
يـــان ئةنجامةكان كة دةكةن دروســـت
دةبنةوة. ثضـــووك و يان دةبن طـــةورة
ِروودةدات ِرةوطةييدا لةطؤِرانى ئـــةوةش
تةوذمى phase transition  بـــؤ واتـــة
سيستمةكة بؤ ِرةوطةيش طؤِرانى شَيواو،
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لةبارَيكةوة سيستمةكة لةطؤِرانى بريتيية
هؤى ببَيتة لةوانةية كة ديكة، بارَيكى بؤ
ِرَيكخســـتنةوةى سيستمةكة سةرلةنوَى
بةشَيوةيةكى يان تةواو بةشـــَيوةيةكى

ضاوةِرواننةكراو.
تيؤرى ينةوانة

َ
لَيكؤل ئةو هةموو ثاش

 non-linearى
َ
نا هَيل زانستى شَيواو يان

بةربووة  ِرةشـــةبا وةك science  هةر
اليةكةوة لةهةمـــوو طيانـــى زانســـت و
لةهةموو بوارةكانى بوو توَيذينةوة ثةيدا
و تيؤرى شَيواو و ضةمكةكانى زانســـتدا
بايؤلؤذى بوارةكانى ضوونة نَيـــو ـــؤز

َ
ئال

و ناســـى
َ
كؤمةل و ئابـــوورى و و ئامـــار

تادوايى.
شَيواويدا لة ناجَيطريى و ِرذَيم

دياريكردنى و دؤزينةوة ،order  ِرذَيم
بؤ طرنطة كارَيكـــى نيزامَيك ِرذَيـــم يـــان
هونةرمةندان و نووسان مَيذوو و زاناكان
.

َ
كؤمةل ديكـــةى ضينةكانى هةمـــوو و 
دةكرَيت لةنيـــزام طـــوزارش بريكاريانة
ِراست َيكى

َ
نموونة هَيل بةيانى، بؤ ى

َ
بةهَيل

َيكى
َ
خؤى ،ضونكة لةضةند هَيل ِرذَيمَيكة بؤ

دةكرَيت، دروست  شـــَيوةيةك استةوة ِرِ
هةية شتَيكدا لةهةموو نيزام بؤ بةكورتى
بةنيزامة، ئةويش كة لةشَيواويشدا هةتا
بةثَيى هةر كوَيرانةش ِرووداوَيكى هةموو
دةبَيت بةخؤى تايبـــةت نيزامى و ِرذَيـــم
يةك ِرووداوانة ئـــةو ضؤن وانيية ئةطـــةر
جيا لةيةكرت ضؤن دَيـــن و بةدواى يةكدا
نيزامَيك و ِرذَيم بةثَيى ئةطةر دةكرَينةوة

نةبن؟
لةِرَيكخراوة و لةسروشـــتدا  نيـــزام
كة دةكرَيتةوة بـــةوة جيا فيزياييةكاندا
كاتدا لةهةمـــان م

َ
بةال نيية، ســـنوردار

نموونة ورد و زيرةكة، بؤ ِرذَيمَيكـــى زؤر
بةنَيو خشـــؤكانة و زؤر بةهَيمنى ئاوَيك
و ِرَيك جؤطةكة كة دةِروات جؤطةيةكـــدا
دَيتة بةربةســـتَيك كاتَيك م

َ
بةال بَيت، ثاك

تَيكدةضَيت و دةضَيت
َ
هةل ئةوا بةردةمى

ضةند بوو بةكارى شَيواوى دروست واتة
بةثَيى م

َ
بـــةال ثضووكـــرت، ِرةطةزَيكـــى

نيزامَيك!
ِرووداوةكانى و طؤِران شانؤيةىكة ئةو
ثَيى ِروودةدات تَيـــدا ِرَيكخراوةيةكـــى
بـــار يان فةزاى ِرةوطة، فةزاى دةوترَيت

لةو  ،لةِرووىبريكارييةوة space phase
يان دانةيةك ثَيكنةرَيك هةموو فةزايةدا بؤ
هةية طؤِراوَيك بةرامبةرةكةى َيك

َ
خال يان

هةر دى بةمانايةكى لةِرَيكخراوةكـــةدا،
وةســـفَيكى تةواوى فةزايةدا لةو َيك

َ
خال

ِرَيكخراوةكة شـــياوةكانى  لةبارة بارَيك
ئةوةمـــان شـــَيواوى تيـــؤرى دةدات. 
ييةكان

َ
ناهَيل ِرَيكخـــراوة كة فَيـــردةكات

نالؤذيكيانـــة و نـــاوازة  شـــَيوازَيكى
ملكةضى ضونكة دةشـــَيت وةردةطرَيت،
بؤية ببَيت، و نةرَينى ئةرَينى هؤكارى زؤر
ناجَيطريى بةرهةم و جَيطـــريى دةكرَيت
و بَيت، و دةشـــَيت ثَيكةوة بةســـرتاوبن
لَيك لةميانةى ِرووبـــدات بةيةكدالـــكان
ثارضة و جيابوونةوة يان و نزيكبوونةوة
تةقينةوةيى طؤِرانى هةتا و ِرووبدات بوون
شَيواوى ِرووبدات بؤئةوةى ِرووبدات، واتة
هةبَيت هةستيار ِرَيكخراوةيةكى ثَيويستة
كاتَيك ئَيمة و ســـةرةتاييةكان بؤ مةرجة
تَيدةطةين يانـــة

َ
هَيل نـــا لـــةو ِرَيكخراوة

لةذيانماندا ئةوةية هةروةك كة دةبينني
ِروودةدةن.

ناجَيطريى  
بريتييـــة   instability ناجَيطـــريى
دروست ؤزىكةلةشَيواويديناميكيدا

َ
لةئال

بريتيية دةكات باسى لؤرنتز وةك دةبَيت
لةهاوسةنطييةوة، بوون دوور لةبارةكانى
دةرياضةيةكى ديمةنى هاوسةنطى وشةى
و بـــارى هَيمنى دَينَيتةوة، هَيمـــن بـــري
لةثَيناســـةكانى بةيةكَيك  وةســـتاويش
ثَيويستة م

َ
بةال دادةنرَيت، هاوســـةنطى 

واتة هاوســـةنطكردن بـــؤ هاوســـةنطى
زؤر  هاوسةنطى بارى هةبَيت،  balance
ديناميكيية لةِرَيكخراوة ببَيـــت دةطمةنة
لةقؤناغى جؤرَيكة ئةوة يان ؤزةكان،

َ
ئال

ِرَيكخراوةكة تا م
َ
بةال كاتي، هاوســـةنطى

و و طؤِرانكارى شـــَيواوى بَيت ؤزتـــر
َ
ئال

و هاوســـةنطى جَيطريى زياتر ثشـــَيوى
وســـتن و بريفؤطـــني وةك لـــةق دةكات
ِرَيكخراوةكة كاتَيك دةضـــن. بؤى طَيرش
داخوازى بؤية دةبَيت تَيكضوون تووشى
ِرَيكخراوةكة تا دةكات زياد وزة لةســـةر
جَيطريى بمَينَيتةوة، بةثَيكبةســـتوويى
هةية ِرَيكخراوةكاندا هةموو لةبوونيـــادى
نازيندوةكان و زينـــدوو  ِرَيكخراوةى كة 

دةطرَيتةوة. نائؤرطانى و ئؤرطانى
دةرةكى يـــان طؤِرانـــكارى ناوةكى
لةِرَيكخراوةكـــة طـــؤِران دةبَيتةهـــؤى
م

َ
بةال ناجَيطـــريى، بـــؤ لةجَيطرييـــةوة

و ئاســـايى طؤِرانَيكى هةر بةهؤى ئةوة
دةكةوَيتة ئةوة كو

َ
بةل ِروونادات سادةوة

يان طؤِرانةى ئةو شـــَيوةى ســـةر بِر و
ثلةى

َ
لةطةل و هـــاوِرَى ئـــةو تَيكضوونة

طؤِرانة، ئةو بؤ ِرَيكخراوةكة هةســـتيارى
ئةوةى ثَيش بكرَين باس ئةوانة ثَيويستة
بكرَيت. ِرَيكخراوةيةك لةناجَيطريى باس
بةزياد ثَيويســـتى ِرَيكخراوةكة هةندَيجار
بؤ بطؤِرَيت تا هةية لةتَيكضوون لةجؤرَيك

ناجَيطري.
لةو طَيرش باس وســـتن و بريفؤجني
لةميانةى جَيطـــريى كَيربكَييـــةى نَيوان
لةميانةى ناجَيطريى و بةردةوامييـــةوة
كَيربكَييةوة لةو و دةكةن. طؤِرانكارييةوة

 threshold of stability ؤق
َ
شل جَيطريى

لةكام دةرى دةخات دةبَيت كة دروست
ِرَيكخراوةكـــة شـــَيواويدا و طؤِرانـــكارى
ناجَيطريى؟ بؤ دةطؤِرَيت لةجَيطريييةوة

ينةوة
َ
لَيكؤل بةدواى شـــَيواو تيؤرى

ســـيفةتى كة دةطةِرَيت لةِرَيكخراوةيةك
بؤ هةية شـــَيواوى ِرةفتـــارى طشـــتى 

دوور. مةودايةكى
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لةطةِراندان شَيواوييةكان ضارةسةرة
ِرَيكخراوةكة ِرةفتارى ضؤنييةتى بةدواى
نزيكةكان كاتيية ضارةسةرة لةداهاتوودا،
هةسارة ســـَى كةى َيت

َ
بل ثَيمان لةوانةية

دةبن، ِريز هَيلكةييةكانيانـــدا لةخولطة
ثَيمان ضؤنييـــةكان م ضارةســـةرة

َ
بةال

هَيلكةيى خولطانة ئـــةو ضؤن كة َين
َ
دةل

بازنةيى يان خولطـــةكان بؤضى و دةبن
نابن؟ هاوتا بِرطة

سيفةتةكانى بةدواى شَيواوى تيؤرى و
ِرَيكخراوة ئةو ضارةســـةرييةكاني هةموو
طؤِرانى ِرةفتارى ضؤنييةتى دةطةِرَيت و

ِرَيكخراوةكة.
كة تؤثَيكى ثضووكة ِرَيكخـــراوة وةك
هاتووضؤ و بَيـــت دا

َ
قاثَيكى قول لةبنـــى

لةئةنجامى ئةوةى شـــَيواوييةك بـــكات
هةر لةكؤتاييدا م

َ
بـــةال ِرووى تَيبـــكات،

جَيطريى و هاوســـةنطى بـــارى دةطاتة
كة كاتذمَيرَيك هةروةهـــا و وةســـتاوى.
تووشى ئةوا دةبَيت ِراوةشاندنَيك تووشى
نابات زؤر م

َ
بـــةال دةبَيـــت، شـــَيواويةك

خؤى. جَيطريى بارى دةضَيتةوة
خؤيان بؤ ِرَيكخراوانة ئـــةو َيـــني

َ
دةل

ناجَيطريةكان ِرَيكخراوة م
َ
بـــةال جَيطرين،

شـــَيواوية ئةو بةرطةى و نادةورييةكان
لةئةنجامدا ِرةفتارَيكى ناطـــرن و طضكانة
ســـتةمة زؤر كة دةردةبِرن وا ـــؤزى

َ
ئال

و كردنةكان لةثَيوانة بكرَيت ثَيشـــبينى
ناتوانرَيت و كوَيرانة دةبَيـــت ئـــةو كات
بكرَيت لةدياردةكان زؤر ورد ثَيشـــبينى
كةشناســـييةكان و دياردة بؤ نموونـــة
كةشءهةواى طؤِرانى هؤكارةكانى زانينى

زةوى.

سةرضاوةكان:     
1. http://ar.wikipedia.org
2. hazemsakeek.com
3. www.marefa.org/index

ذةهرة بةَالم شريينة، هةرضةندة
ِريكتيفيكَيشن كرداري لةكاتي ماددةيةكي كيميايية و ســـةد لةسةدا سثي شةكري
دةدات، لةدةست بةســـوودةكاني خؤراكيية توخمة ســـةرجةم وتنيدا

َ
ثاال يان دووبارة

ض شـــةكر خواردني دةكةيت هةســـت وازي لَيبَينة، ئةو كاتة هةفتة تةنيا بؤماوةي يةك
هةية. سةر جةستةت بؤ كاريطةرييةكي خراثي

و دةبةخشَيت تاوزة تةنيا نيية تيادا تووخمَيكي هيض ماددةيةكة شـــةكر ئاشكراية
ئةم هةية، شرييني ئاوطَيكي كة وةردةطريَيت شةكر قاميشـــي وةك لةِرووةكي لةبناغةدا
ئامادة سثي شةكري و كيمياييةوة ميكانيكي ضةند كردارَيكي و ن

َ
كوال قاميشـــة لةِرَيي

(جريدا ماددةي ئاوو
َ

لةطةل ئاوطةكةوة دةبَيت و كردني
َ
تَيكةال لةِرَيي ئةمةش دةكرَيـــت،

كردنةوةي
َ

بةتال لةِرَيي ثاشان و م
َ
بةهةل دةبَيت ئاوةكة زؤربةي تا دةكرَيت طةرم ثاشان

دواتر دةطؤِرَيت، ِرةق ـــةي
َ
دةنكؤل بؤ هةواكةي لَيدةردةكَيشـــرَيت و هةموو هةواييةوة

يوطةيةك
َ
لةِرَيي ثال ثاشان دةتوَينةوة و نة

َ
دةنكؤال ئةو تا دةكرَيتةوة طةرم ديكة جارَيكي

سثي ئَيسكةوة هاِرِراوةي لةِرَيي دوايي و دةكرَينةو ضِر ديكة جارَيكي ِرووةكي وزي
َ
لةخةل

و بةكاري دةهَينني كة سثييةية شةكرة ئةو ِرَيكتيفيكَيشن كرداري دةكرَيتةوة ئةنجامي
و شةست ِرَيكتيفيكَيشنةوة كرداري بةهؤي ضونكة كيميايية، ماددةيةكي سةد لةســـةدا
مةنطةنيز ئاسن و و و كاليسيؤم كانزاييةكان وةك توخمة لةدةســـتداوة، تووخمي ضوار
ضةوري  و

َ
ئةمينييةكان هةروةها ِريشال ترشة و ظيتامني هةموو و طؤطرد و و فؤســـفات

ئةنزيمةكان. و
ماددةيةكي هةموو تةواوكاريية كردارَيكي خؤراك ئةوةية نايزانَيت كةس زؤر ئةوةي
تيادايةتي ِرَيكتيفيكَيشن كرداري ثَيش كة توخمانةية ئةو بةسةرجةم ثَيويستي خؤراكي
سثي شةكري لَيوةربطرن، كاتَيك سوودي خانةكاني و بكات بتوانَيت هةرسي جةستة تا
ثَيويستةكان زيندوو خؤراكيية توخمة هةموو دةبَيت ناضار جةستة جةستةوة، ناو دَيتة
و ثؤتاسيؤم و سؤديؤم و كاليسيؤم جةســـتة بكات، ئةو شـــةكرة هةرس تا بةكاربَينَيت
شةكرة لةو سوود بتوانَيت تا دةهَينَيت جةســـتةوة جياوازةكاني مةطنيســـيؤم لةخانة
كاليسيؤم ئةوةندة جةستة كاتَيك دةردةكةوَيت لَيرةدا مةترسييةكةش وةربطرَيت. سثيية
كلؤربووني ئَيسك و تووشـــي كنؤضكةبووني بكات هةرس شـــةكري ثَي تا ِرادةكَيشَيت
خةزن ثَيويستانة كانزا لةو بِري ثَيويستي كة جةستة لةكاتَيكدا بةتايبةتي دةبَيت ددان

نةكردووة.
ماددةي لةشَيوةي نةكراون كة هةرس سثي ئةوانةي شةكري ثَيكردني هاوسةنط بؤ
بووني ذةهراوي َين

َ
دةل بةمـــة و كؤدةبنةوة دةماردا كؤئةندامي لةمَيشـــك و ذةهراويدا

الي ييةكان
َ
ئةقل بووني توانا و خراث خانةكان دةبَيتةهؤي خَيرابووني مردني كة كاربؤني

خراثييان كاريطةري وَيِراي ندا،
َ
كـــردن لةمنداال تةركيز كةمتوانايي و بةتةمةن كةســـاني

دروست بووني دةبنةهؤي ذةهرانة ئةو هةروةها بةكلؤريي تووشبووني و بؤ ســـةر ددان
و زراو. بةردي طورضيلة

ثةنكرياس بووني هيالك شةكر دةبَيتةهؤي و خواردني بةكارهَينان زؤر لةاليةكي ديكة
لةخوَيندا بةرز شةكر ئاستي بةمةش و لةئينسؤلني ثَيويست بِري لةدةرداني توانايي بَي و
و دةبَيت شـــةكةتي تووشـــي ثةنكرياس ةتة

َ
حال ئةم بوونةوةي بةضةندبارة دةبَيتةوة،

بةهةموو سثي لةشةكري دووركةوتنةوةية خؤثاراستن بؤ ِرَيطا باشرتين دةكةوَيت. لةكار
طازييةكان. خواردنةوة و شةربةت و قاوة و ضا لةناو شَيوةيةك

http://ar.wikipedia.org
http://www.marefa.org/index
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ثَييان مَيرووانةية بةو ثةثوولةســـةر
يةكَيكة ء ثولةكةييةكان

َ
بـــال دةووترَيت

ِرووي ســـةر مَيرووةكانـــي لةجوانرتيـــن
سةركةوتنيان لةوةدا ثةثوولةكان زةوي،
لةسةرتاثاي توانيويانة كة بةدةستهَيناوة
كةشءهةوا

َ
لةطةل خؤيان بذينء جيهاندا

جؤري زؤرترين م
َ
بطونجَينن، بةال جياوازدا

كةمةرةييـــة لةدارســـتانة ثةثوولـــةكان
جؤري هةندَيك دةذيـــن. باراناوييةكانـــدا
طةكاندا دةذينء

َ
كَيل ديكةيان لةدارستانء

ســـةر لةلووتكةي ديكةيـــان هةندَيكـــي
ديكةيان هةندَيكي ســـاردةكانء شـــاخة
بةشـــي دةذين. طةرمةكانـــدا لةبيابانـــة
ســـاردةكاني لـــةوةرزة زؤري ثةثوولـــة
ناوضة بةرةو زســـتاندا،  ةي

َ
سةرماءسؤل

زؤر ماوةيةكي كؤضدةكـــةنء طةرمةكان
سةرنجة ئةوةية شـــوَيني ئةوةي دةبِرن.
طةورة طةورةء ثؤلي ثةثوولة بةشَيوةي
جؤريان هةندَيكك كؤضدةكةن، بةرفراوان
برِبن. دةتوانن هةزاران كيلؤمةتر نة

َ
ســـاال

دؤزينةوةي بؤ فِرينيـــدا لةكاتي ثةثوولة
ندةكاني

َ
بال ةي

َ
لةجوول خؤالدان ةكانء

َ
طول

هةستي بةهةردوو دةبةستَيت ثشت ديكة،
دوو ثةثوولة الي بينـــنيء بؤنكردن كـــة

بةهَيزن. هةستي
جؤرةكاني

شـــَيوةي ِرةنطء جـــؤرء ثةثوولـــة
هةزار بيســـت نزيكةي هةية، جيـــاوازي
طةورة هةيـــة، هةندَيكيان جؤر ثةثوولة
ناسراون، ســـثي بةكةلةرمي و و ســـثني
دةضَيت، كةلةرم لةتامي تاميـــان ضونكة
ئةرخةوانييان مـــووي وردة هةندَيكيـــان
لةِرةنطي ةكانيـــان

َ
بال ِرةنطي هةية كـــة

دةفِرن، بةرز زؤر و دةضَيت زَيِرينة ثةلكة
مؤرفؤ هةية بةثةثوولةي ديكـــة جؤرَيكي

كة شـــَيوةيةكي  Morpho نادةبرَيـــت
لةثةثوولة و يةكَيكـــة مةعينـــي هةيـــة
لةكاتي ةكاني 

َ
طةورةكان لةجيهاندا و بال

ديكة دارَيكي بؤســـةر لةدارَيكةوة فِريندا
ثةثوولةي دةدةنةوة. درةوشاوة تيشكي

بؤسةر َيكةوة
َ
لةطول كة هةية ئةبوللو-ش

دةدرةوشـــَيتةوة، دةفِرَيت ديكة َيكي
َ
طول

هةيـــة لةثةثوولة ثضووكة ديكة جؤرَيكي
ةكاني

َ
بال ِرةنطي بةهؤي مسيية ِرةنطي و

يية
َ
ثرتةقال و مةيلة مســـي كة ثَيشةوةي

دةفِرَيت، باخضةكاندا لةنَيـــو و بةخَيرايي
شـــازادةي سووريش ثةثوولةي هةروةها
كة ئةمريال، دةووترَيـــت ثَيي هةية كـــة
ِرةنطاوِرةنطة قةبارةوة طةورةية و لةِرووي
مـــاوةي و و بةهَيزيشـــة و زؤر خَيـــرا
م

َ
بةال لةطةشـــتةكانيدا، دورودرَيذ دةبِرَيت

فِرؤكةي
َ

بـــال ثةثوولةي طةورةترينيـــان
تازة لةغينياي كة ئةلكسندرا)ية (شاذنة
28 ســـانتيمةتر ةكاني

َ
بال درَيذي دةذيء

ثةثوولةش جـــؤري بضوكرتين دةبَيـــت،
شـــني باآلي كورتة لةثةثوولةي بريتيية
دةذيء لةكيشوةري ئةمريكاي باكور كة
ســـانتيمةتر يةك نزيكةي ةكاني

َ
بال درَيذي

ِرةنطانةي ئةو هةمـــوو ثةثوولة دةبَيت.
دَيت، هةيانة ي مرؤظدا

َ
بةخةيال تَيداية كة

هةية، بريقـــةداري ي
َ
وواال

َ
ئال ِرةنطَيكـــي

نابريقةداري هةية، متء هةيانة ِرةنطَيكي
زؤر بةشَيوةيةكي ِرةنطانةش ئةو هةموو
ِرةنطةكاني ِرَيكخراون. ناوازة قةشـــةنطء
جؤري هةندَيك ثشـــتي ســـةر ء

َ
سةربال

ئةمةش مـــتء تاريكة، ِرةنطي ثةثوولـــة
نانخواردنء ثةثوولةكة لةكاتي ئةوةي بؤ
خؤي بتوانَيـــت حةوانـــةوةدا لةكاتـــي 
م

َ
بةال دةرنةكةوَيـــت، بشـــارَيتةوةء ثَي 

ِرةنطي ســـكي ذَير يء
َ
بال ِرةنطةكاني ذَير

بؤ ِرةنطانة ئةم ســـةرضاوةي بريقةدارة.
دةطةِرَيتةوة كة كيمياييانـــة ئةو بؤيـــة
هةية. ئةمة ثةثوولةكةدا ةكانـــي

َ
بال لةناو

ة
َ
بال ك بةجواني ثةثوولةء

َ
خةل وايكردووة

ثةثوولة جواني بدات،
َ
هةل ناســـكةكانيدا

بوةتـــة شـــاعريةكان الي هونةرمةنـــدء
بةهرةي لةسةرضاوةكاني ســـةرضاوةيةك

ئةدةبي.
كة ســـةِّـاندووة ئةوةيان زانـــاكان
هةِرةمةكيء فِرينَيكي ثةثوولةكان فِريني

نةخشة فِرينَيكي كو
َ
بةل نيية، ناِرَيكءثَيك

ئامادة بؤ خؤيان ثَيشوةخت بؤكَيشراوةء
دواي بةريتاني َيك زانـــاي

َ
كؤمةل كردووة.

َيك
َ
لةكؤمةل نَيرةريـــان ئامَيرَيكي ئةوةي

ئةو دةركةوت بؤيـــان بةســـت، ثةثوولة
هةموو نافـــِرنء ئامانج بـــَي ثةثووالنـــة
لةثشـــتةوةيةء ئامانجَيكي فِرينَيكيـــان
َيك

َ
ئةوةي كؤمةل وةك بةشَيوةيةك دةفِرن

نةخشـــةكةيان فِرؤكةوانـــي شـــارةزاي
بةكارهَيناني لةِرَيي زانايانة ئةو كَيشابَيت.
ِرَيـــِرةوي فِرينـــي ضاودَيـــري ِرادارةوة،
دةركةوت بؤيان دةكردء ثةثوولةكانيـــان
دةكةن خَيراخَيرا طةشـــتي ثةثووالنة ئةو
خؤراكي لَيية. ثَييانواية ئةو شوَينانةي بؤ
كة هـــةراش ديمةنـــي ثةثوولةيةكي
دةكةينء بةبينيني حةز بضـــووك طةورةء
خؤشـــيمان لةئاســـوودةييء جؤرَيـــك 
ديمةنة ئـــةو ثَيدةبةخشـــَيت، هةمـــان
هاتنة لةدايكبوونـــيء لةكاتي نيية كـــة
ثةثوولة هةيةتي. لةطةراكةيدا دةرةوةي
تَييدا تَيدةثةِرَيتء قؤناغَيكـــدا بةضةنـــد
بةسةردادَيت طؤِراني قةبارةكةي شَيوةء
بةثةثوولةيةكي ببَيت ئـــةوةي تا دةطاتة
ثةثوولة بكةين. بةبينيني حـــةز هةراشء
لةكرمَيكي دَيتةدةرةوة، لةطةراكةي كاتَيك
كاتةكاني زؤري بةشـــي دةضَيتء بضووك
درةختةكانـــةوة طـــةآلي بةخواردنـــي
طةشةدةكات، هَيدي هَيدي دةباتةســـةرء
بؤية ناضار ناكات، طةشة م ثَيستةكةي

َ
بةال

لةوةي طةورةتر ثَيســـتَيكي فِرَييدةداتء
دواي كرمؤكةكة دةكات. دروست ثَيشوو
دووبارة كارة ئـــةم جارَيك ضةند ئةوةي
طةورة تةواو قةبـــارةي دةكاتةوة، ئيدي
ِرادةوةستَيتء لةخواردن لَيرةدا دةبَيت،
ثَيدةكات، ديكةي ذياني دةست قؤناغَيكي
خؤيدا بةدةوري قؤناغةدا لةم كرمؤكةكة
ناو دةضَيتة دةكاتء دروست قؤزاخةيةك
هَيمنة، ئارامء شوَينَيكي كة قؤزاخةكةوة
لةناو بةشَيوةيةكيطشتيماوةيمانةوةي
دوو بؤ هةفتةيةك قؤزاخةكةدا نزيكـــةي
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م لةهةندَيك جؤري 
َ
هةفتة دةخايةنَيت. بةال

ثةثوولةدا ماوةي مانةوة لةناو قؤزاخةكةدا 
بةهـــار درَيذدةبَيتةوة.  تا هاتني وةرزي 
لةنـــاو قؤزاخةكـــةدا طؤِرانَيكي ســـةيرء 
سةرســـوِرهَينةر ِروودةدات، ثرؤسةيةكي 
طةورةء بنةِرةتي طؤِران بةسةر خانةكاني 
ئةو زيندةوةرةدا دَيت كة لةكرم دةضوو، 
شـــَيوةي ئـــةو ثةثوولة جوانء ناســـكة 
وةردةطرَيت كة دةيناسني. كاتَيك وةختي 
هاتنة دةرةوةي دَيت، قؤزاخةكة كونَيكي 
بضووكي تَيدةكرَيـــتء كونةكة وردةوردة 
طةورةدةبَيـــت تـــا ثةثوولة هةراشـــةكة 
ثرؤســـةي  دَيتـــةدةرةوة،  بةتـــةواوي 
هاتنـــةدةرةوةي ثةثوولةكـــة نزيكـــةي 
ضةندين ســـةعات دةخايةنَيـــت. هةر كة 
ةكاني لَيكدةداء دةســـت 

َ
هاتةدةرةوة بال

دةكات بةفِريـــنء بةمةبةســـتي زاوزَيء 
زؤربـــوونء بةرهةمهَينانـــي نةوةيةكـــي 
نوَي، بةشـــوَين دؤزينةوةي هاوسةرَيكدا 

دةطةِرَيت.
ثةثوولـــة هةندَيكك بـــةش لةدةميدا 
هةية كاري قرتانـــدن جَيبةجَي دةكاتء 
ةكاندا 

َ
طوول طـــةآلء الســـكي  لةقرتاندني 

ئـــةوة هةندَيك  لةبةر  بةكاريدةهَينَيـــت. 

ي 
َ
كشتوكال ئافاتَيكي  وةك  لةثةثوولةكان 

دةردةكـــةونء زةرةرء زيان بةبةروبومة 
م 

َ
بـــةال دةطةيةنـــن.  ييةكان 

َ
كشـــتوكال

طةشـــةكردني  كة  هةراش  ثةثوولةيةكي 
تةواوبووة، هةندَيك بةش لةدةميدا هةية بؤ 
ةكاني 

َ
مذين بةكاريان دةهَينَيتء شيلةي طول

ثـــَي دةمذَيت، بؤية ئـــةم جؤرةيان زيان 
ناطةيةنَيت،  ييةكان 

َ
كشتوكال بةبةروبومة 

بةثَيضةوانـــةوة سوودبةخشـــة،  بطـــرة 
دا يارمةتي كرداري 

َ
ضونكـــة لةهةندَيك طول

ثةِريـــن دةدات. ئةمـــةش لةِرَيي ئةوةي 
ةكة دةلكَين 

َ
ةكاني ســـةر طول

َ
دةنكة هةآلل

بةثَيء جةســـتةيةوة، كاتَيك ثةثوولةكة 
دةفِرَيتء دةضَيتة ســـةر 

َ
ةوة هةل

َ
لةو طول

َيكي ديكةء شيلةكةي دةمذَيت، دةنكة 
َ
طول

بةردةبنةوةء دةكةونة ســـةر  ةكان 
َ
هةآلل

ي دووةمء بـــةم جؤرة كرداري ثةِرين 
َ
طول

ي دووةمدا ِروودةدات.
َ
لةطول

باَلة ِرةنطينةكاني
ثةثوولةيةك  ـــي 

َ
لةبال بةوردي  ئةطةر 

وردبينةوة، دةبينني ضةندين ِرةنطي جياواز 

ةيي 
َ
جياوازي تَيدايةء شـــَيوةيةكي ِرةنطال

سةرنجِراكَيشيان بةخشيوةتة ثةثوولةكة. 
ئةوةي شـــوَيني سةرســـوِرمانة ئةوةية 
ـــي ثةثوولةيةك لةبضووكرتين 

َ
هةردوو بال

ي يةكةمدا 
َ
شتدا لةيةكدةضنء ئةوةي لةبال

ي دووةميشدا بةهةمان شَيوةء 
َ
هةبَيت لةبال

ِرةنطء قةبـــارة دووبارة بووةتةوة، هيض 
ةدا، ئةطةر 

َ
جياوازييةك لةنَيوان ئةو دوو بال

زؤر وردء بضووكيـــش بَيـــت، نيية. ِرةنط 
 و شـــَيوة ئةندازةييةكةيان، هةر 

َ
و خـــال

هةموويان لَيكدةضن. تةنانةت ِرةنطةكاني 
بةشـــَيوةيةكي  ةكة 

َ
بال هـــةردوو  ســـةر 

 بةيةكبوون. ئةو 
َ

يةكســـانء ِرَيك تَيكـــةل
َيي 

َ
َيك ثةثكةي تابل

َ
ِرةنطانة لةنـــاو كؤمةل

 
َ

بضوكدانء بةشَيوةيةكي سةير يةك لةثال
ئةوي ديكةدا ِريزبوون. ئةطةر دةستمان بةر 
ودةبنةوةء 

َ
ئةو ثةثكانة بكةوَيت، ئةوا بال

تَيكدةضنء هةســـتدةكةين شـــتَيك وةك 
طةردَيكي ناســـكء ورد بةدةســـتمانةوة 
دةنوســـَيت. ئةمةش بةهؤي لكاندني ئةو 
ثةثكانةوةية بةثةنجةمان كة سةرضاوةي 
ِرفَينانة 

َ
ِرةنطةكاننء ئةو ِرةنطة جوانء دل

دةبةخشـــنة ثةثوولةكان. لةســـةر طؤي 
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ةكاني
َ
بال نادؤزيتةوة ثةثوولةيـــةك زةوي

تايبةتي لةيـــةك نةضـــنء سيســـتمَيكي
نةبَيت.

سةير بةسةرهاتَيكي
قؤزاخةيةكي ثياوَيك لةِرؤذان، ِرؤذَيك
دؤزييةوة، دارَيك لقي لةســـةر ثةثوولةي
ـــةوةء

َ
مال بـــؤ بـــردةوة قؤزاخةكـــةي 

ضةند ثاش داينا، طونجاودا لةشـــوَينَيكي
لةقؤزاخةكةوة بضـــووك كونَيكي ِرؤذَيـــك
ضةندين بؤ دانيشتء ثياوةكة دةركةوت،
تَيكؤشـــاني ء

َ
هةول ضاودَيري ســـةعات

لةكونة دةيويست كة دةكرد ثةثوولةكةي
ثياوةكة بَيتـــةدةرةوة. بضووكةكـــةوة
دةكردء تةماشـــاي بةتامةزرؤييةوة  زؤر 
دةرةوةكةدا بتوانَيت لةهاتنة هيواداربوو
ثياوةكة دواتر بدات. ثةثوولةكة يارمةتي
ء

َ
هةول دةكات ثةثوولةكة ضي هةســـت

دةرةوةي هاتنة بـــؤ هةية خؤي تواناي
لةقؤزاخةكة خستووةتةطةِرء سةركةوتوو
نةبووةءناتوانَيتبَيتةدةرةوة،بِرياردةدات
دَينَيتء مقةستَيك ثياوةكة بدات، يارمةتي
بةشَيك كة دةبِرَيت قؤزاخةكة بةشةي ئةو
تَيدامـــاوة. ثةثوولةكـــةي لةجةســـتةي
هيض بَي بةئاسانيء زؤر ثةثوولةكة لَيرةدا
م

َ
بةال لةقؤزاخةكة دَيتةدةرةوة، كَيشةيةك

ثةثوولةكة لةئارادابوو، ســـةير شـــتَيكي
ـــي

َ
دوو بال ئاوســـاءء

َ
هةل جةســـتةيةكي

لةسةر ثياوةكة هةبوو. الوازي ســـيسء
بةردةوامبوو، ثةثوولةكة  ضاودَيريكردني 
ساتَيكدا دةكرد لةهةر كاتء ثَيشـــبيني
طـــةورةء درَيذدةبـــنء ةكانـــي

َ
بَيـــت بال

نامَينَيت، جةســـتةي ئاوساوييةكةي
َ
هةل

شَيوةية ِرووينةدا! لةو هيض شتَيكي م
َ
بةال

تةمةني هةموو ثةثوولةكة لةِراستيدا
ئاوساءء

َ
بةجةستةيةكيهةل بةسكةخشَيء

ي شَيواوةوةلةوشوَينةدا بردةسةرء
َ
بال دوو

ديكة ثةثوولةكاني وةك نةيتواني هةرطيز
ئةوةي بذي. ئاســـايي ذيانَيكي بفِرَيـــتء
بةرامبةر باشيخؤي بةنيازثاكيء ثياوةكة
بةثةثوولةكةكردي، واتة بِرينيقؤزاخةكةء

هاتنةدةرةوة، بؤ ثةثوولةكة يارمةتيداني
كة بووة ةء ثةلـــة

َ
َيـــي هةل

َ
تابل كارَيكـــي

زؤري تَيكؤشاني ء
َ

هةول بيكرداية، نةدةبوا
كونة دةرةوةي لةو هاتنة ثةثوولةكة بؤ
زؤر هةنطاوَيكي قؤزاخةكةوة، َبضووكـــةي
ثال ِرَيطةيةوة لةو ثةثوولةكة سروشتييةء
دةنَيت الشـــةكةيةوة بةشلةمةنييةكاني
لةقؤزاخةكة كاتَيـــك تا ةكاني

َ
بال بؤ نـــاو

فِرينيان تواناي ةكانـــي
َ
بال دَيتـــةدةرةوة

هةبَيت.
ثةثوولة ذياني سوِري

قؤناغ لةضوار ثةثوولة ذياني ســـوِري
قؤناغانةي لـــةم بريتـــني كة ثَيكدَيـــت
كرمؤكـــة، قؤزاخة، طـــةرا، خـــوارةوة:
ثرؤســـةيةي ئةو هةراش. ثةثوولةيةكي
لةخؤدةطرَيت قؤناغـــة كة ئـــةو ضـــوار
لةخوارةوة وةرضةرخان. ثَييدةووترَيـــت
قؤناغَيك لةهةر باس بةدرَيـــذي كةمةكَيك

دةكةين. قؤناغانة لةو
طةرا يةكةم:

قةبارةء لةشَيوةء ثةثوولةكان طةراي
طةرا هةندَيك لةيةكدةضـــن، زؤر ِرةنطـــدا
بةضاوي زةحمةتة كة بضووكن وردء َيي

َ
تابل

طةرا طةورةترين تريةي ببينرَين. ئاسايي
طةرا  دةكرَيت 2.5 ميليمةتـــرة. نزيكةي
يان لوولةيي يان تةشييلةيي شَيوةيةكي
طةراكان ِرةنطي هةبَيت. ديكةي شَيوةي
هةندَيك م

َ
بةال زةردة، يان ســـةوز بةزؤري

ســـووري يان ي
َ
ثرتةقال طـــةرا ِرةنطـــي

لوســـةء نةرمء طةرا جؤري هةندَيك هةية.
طرنجطرنجة. ضرضءلؤضء ديكةيان هةندَيكي
لةســـةر طةراكانيان ثةثوولةكان مَييةي
دواتر كة دادةنَين ِرووةكء طةآليانـــة ئةو
مَييةكان بَيضووةكانيان. بؤ خؤراك دةبنة
لةســـةر ئةو طةراكانيان ثَيـــش ئـــةوةي
هةندَيك بةهؤي دابنَين، ِرووةكء طةآليانة
ثَييةكاني لةمالوالي كة تايبةتةوة ئةندامي
طةآليانة ِرووةكء ئةو تامي ثَيشةوةيةتي،
ئةوانـــة نيابَيـــت لـــةوةي

َ
دةكات تـــا دل

بَيضووةكاني. بؤ طونجاون خؤراكَيكي

مَيية لةكاتي ثةثوولةي هةندَيك جؤري
طةراكانيبةشَيوةيةكيهةِرةمةكيء فِريندا
تروكاندني دواي دادةنَيـــت، ناِرَيكءثَيـــك
بَيضووةكان، دةرةوةي هاتنـــة طةراكانء
بةشـــوَين خؤيان دةبَيت بَيضووةكان ئةوا
ِرووةكء بطةِرَينء خؤراكـــدا  ثةيداكردني
بدؤزنةوة. خـــواردن بؤ طةآلي طونجـــاو
نَيرةكان (تؤواوة)ي بةو طةراكان مَييةكان
تَييان جوتبوونياندا لةكاتي كة دةثيتَينن
يدةطرن،

َ
هةل جةستةياندا لةناو دةكرَيتء

بضووك كونَيكي هـــةر طةرايةكـــدا لةناو 
ذورةوة، دةضَيتة تؤواوةكة لَييةوة هةية
طةرا دةيان جؤرةكانيان، بةثَيي مَييةكان
ة

َ
بةشَيوةي تاكدادةنَينيانضةندين كؤمةل

لةسةدان ةيةك
َ
كؤمةل هةر كة دادةنَين طةرا

طةراكاندا، داناني
َ

لةطةل ثَيكهاتووة. طةرا
نوسانء يارمةتي دَيتةدةرةوة ماددةيةك
بةِرووةكةكانةوة. دةدات طةراكان لكاندني
لةضةند ثةثوولة جـــؤري هةندَيك طةراي
طةراي م

َ
بةال دةتروكَيـــن، ِرؤذَيكي كةمدا

بؤ ديكـــةي ثةثوولة، جـــؤري هةندَيـــك
ئةو ثَيدةضَيت. مانطَيكي ضةند تروكاندن
طةرايانةيلةثايزدادادةنرَينتةنيالةبةهاردا
دانانيدا طةراي ثةثوولة لةكاتي دةتروكَين.
م

َ
بةال هةيـــة، ِرووني ســـثيء ِرةنطَيكـــي

شَيوةي بةدروستبووني كرمؤكةكةي ناوي
تةشيلةييء يان دةطؤِردرَيت بؤ خِر طةراكة
دواي ِرةنطيدةبَيتبةقاوةييةكيزةردباو،
لةناو كرمؤكةكة تةواوةتي طةشـــةكردني
لةضاو بةسةرَيكي زل طةراكةدا، كرمؤكةكة
هاتنة  

َ
لةطةل دةردةكةوَيت، جةســـتةي 

هةندَيك كرمؤكةكـــة، بةهـــؤي دةرةوةي
دةستدةكات يةكســـةر لةدةميدا،  بةش 
ئةو شـــانةكاني خواردني ـــنيء

َ
كؤل

َ
بةهةل

ضةندين بةمةش لةســـةريةتي، ِرووةكةي
ئةو شـــانانة دةكاتة بضووك بضووك كوني
ي

َ
نابينرَيـــن، توَيكل ئاســـايي كة بةضاوي

ثاشةِرؤي دةردةكةوَيتء بةِرووني طةراكة
قاوةيي تَيداية كة ِرةنطَيكي كرمؤكةكةي

هةية.
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دووةم: كرمؤكة
 27 نزيكـــةي  كرمؤكـــة  قؤناغـــي 
ِرؤذ دةخايةنَيـــت، ئـــةم ماوةية ثشـــت 
بةبارودؤخـــي كةشءهةوا دةبةســـتَيت. 
كرمؤكةكة شَيوةكةي لةكرمَيكي لوولةيي 
بةموو  جةســـتةي  هةندَيجار  دةضَيـــتء 
داثؤشراوةء هةندَيك جاري ديكة نة مووي 
هةية نـــة طرنج طرنجـــة. كرمؤكةكان كة 
تازة لةطةراكانـــةوة هاتوونةتة دةرةوة، 
َيي بضووكنء درَيذيان لةنيو ميليمةتر 

َ
تابل

تَيناثةِرَيت، بةردةوام لةســـةر طةآلي توو 
يان هةر طةآليةكي ســـةوزي ديكة دةذي. 
كرمؤكة بةشي زؤري كاتةكاني بةخواردني 

طةآلكان دةباتةسةر.
سَييةم: قؤزاخة

كاتَيك كرمؤكةكة دةطاتة طةورةترين 
قةبارةي، خؤي ئامادةدةكات بؤ قؤناغَيكي 
ديكةي ذياني كة بريتيية لةقؤناغي قؤزاخة 
قؤزاخةكان  ضوونةناوي.  دروســـتكردنء 
لةشَيوةء ِرةنطياندا لةيةكناضنء جياوازن، 
م بةزؤري شَيوةي بةرميل-يان هةيةء 

َ
بةال

درَيذييةكـــةي لةنَيوان 3 بؤ 5 ميليمةترء 
ثانييةكةي نزيكةي 2 ميليمةترةء ِرةنطَيكي 
م ثَيش هاتنة دةرةوةي 

َ
زةيتوني هةية، بةال

ثةثوولةكـــة لةناو قؤزاخةكـــةدا، ِرةنطي 
قؤزاخةكـــة دةطؤِردرَيت بـــؤ قاوةييةكي 
تَير، قؤناغي قؤزاخـــة قؤناغَيكي هَيمنء 
ةية، بؤية زؤرجـــار ثَييدةووترَيت 

َ
بَيجوول

م ئةم قؤناغة مةرج 
َ
ة، بةال

َ
قؤناغي بَيجوول

ةبَيت، 
َ
نيية هةموو كاتَيك وابَيـــتء بَيجول

ضونكة لةناوةوةي قؤزاخةكة ضاالكييةكي 
زؤر هةية كة بريتيية لةتَيكشكاندني دؤخي 
دروستكردنةوةي  سةرلةنوَي  كرمؤكةكةء 
دؤخي ثةثوولةيةكي تةواو طةشـــةكردوو، 
تةنيا ئةندامةكاني ناوةوة نةبَيت كة وةك 
خؤيـــان دةمَيننةوة، واتـــة لةم قؤناغةدا 
كرمؤكةكـــة  نـــاوةوةي  ئةندامةكانـــي 
وةك خؤيـــان دةمَيننـــةوةء طؤِرانيـــان 
م ئةندامةكاني دةرةوة 

َ
بةسةردانايةت، بةال

دةطؤِردرَينء شَيوةي ثةثوولةيةكي تةواو 

وةردةطرن. 
ضوارةم: ثةثوولةيةكي هةراش

ثةثوولةكة ماوةي تةنيا 5 بؤ 7 ِرؤذ 
لةناو قؤزاخةكةدا دةمَينَيتةوة، ثاشـــان 
َيك ئةنزيمةوة كة 

َ
لةِرَيي دةردانـــي كؤمةل

ةكاني 
َ
يارمةتي توانةوةء لَيكردنةوةي ِريشال

دواي  دَيتـــةدةرةوة.  دةدات،  قؤزاخةكة 
هاتنـــة دةرةوةي ثةثوولةكان، مَييةكان 
ثرؤسةي هاوســـةرطريي ئةنجام دةدةنء 

دواتر طةراكان دةدةنَينء ئيدي دةمرن.
دَلداريء هاوسةرطريي

داري دةست 
َ
ثرؤســـةي زؤربوون بةدل

ثَيدةكات، لةم ثرؤسةيةدا نَيرةكة بةشوَين 
هاودةمَيكدا دةطةِرَيت، ئةطةر لةدؤزينةوةي 
ئةم هاودةمةدا سةركةوتوبوو، ئةوا دةست 
يدا، تا دواجار 

َ
داريكردن لةطةل

َ
دةكات بةدل

دةبنة هاوســـةري يةكرت، ثةثوولةكان بؤ 
طةِرانء دؤزينـــةوةي هاودةمَيك، هةردوو 
هةســـتي بيننيء بؤنكردن بةكاردةهَينن، 
هةر يةكة لةنَيرةء مَييةي ثةثوولة ضةند 
ئاماذةيةكـــي تايبةت بؤ يةكـــرت دةنَيرن 
يـــان ضةند ئاماذةيةك بـــؤ يةكرت دةنَيرن 
كة شـــَيوة ِريزبةندييةكي تايبةتي هةية. 
ةي 

َ
ئةطةر ثةثوولةيـــةك ئاماذةيةكي هةل

َيك ئاماذةي بةشـــَيوةي 
َ
نارد يـــان كؤمةل

ة نـــارد (واتة ثاشء 
َ
ِريزبةندييةكـــي هةل

ثَيشي كرد)، ئةوا هةرطيز هيض بةدةمةوة 
ضونَيكء وةآلمدانةوةيةك وةرناطرَيت.

كـــة  داريكردنـــدا 
َ
دل لةســـةروبةندي 

َيـــك ئامـــاذةي بينـــني 
َ
ثشـــت بةكؤمةل

ثةثوولةكة  ي 
َ
بال لةســـةر  دةبةســـتَيت، 

دياريكراو  ِرةنطـــي  ثَيكهاتـــةي  هةندَيك 
دةردةكةوَيت كة ِريزبةندييةكي تايبةتيان 
وةرطرتووة، بةشـــي زؤري ئةو ئاماذانةي 
كة لةِرَيـــي بينينةوة ئةنجـــام دةدرَيت، 
ثشـــت بةِرووناكيدانةوةي تيشكي خؤري 
كـــة  دةبةســـتَيت  سةرءوةنةوشـــةيي 
ي ثةثوولةكة دةيداتةوة، 

َ
بال ثولةكةكاني 

ضاوي مرؤظ تواناي بينيني ئةم ئاماذانةي 
م ثةثوولةكان بةِروونء ئاشكرايي 

َ
نيية، بةال
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دةيبينن. ئةم ئاماذانة يارمةتي ئةوة دةدةن 
كة نَيرةكان لةمَييةكان جيابكرَينةوة.

نَيـــرةي ثةثوولةكة كاتَيـــك بؤنَيكي 
تايبـــةت دةردةكات، ئةوا يةكســـةر وةك 
هاودةمَيـــك وةردةطريَيـــت، ئـــةم بؤنـــة 
ودةبَيتةوة لـــةو ماددة 

َ
كـــة لةهـــةوادا بال

كيمياييانةوة دةردةضَيت كة ثَييدةوترَيت 
فريؤمينةكان ء ضةند ثولةكةيةكي تايبةت 
ةكان دةريدةكات. بؤني فريؤمني 

َ
لةسةر بال

لةوانةية لةمةودايةكي دوورةوة ثةثوولةكة 
ِرابكَيشَيت، نَيرةي ثةثوولة دواي ماوةيةكي 
كةم لةهاوسةرطرييء ثرؤسةي جووتبوون، 
دةمرَيت. دواتر مَييةكة دةفِرَيتء دةســـت 
دةكات بةطةِرانء دؤزينةوةي شـــوَينَيكي 
طونجاو تا طةراكاني تَيـــدا دانَيت. زؤرجار 
مَييةكـــة دواي ضةنـــد ســـةعاتَيكي كةم 
لةهاوســـةرطرييء جووتبـــوون، طةراكان 

دادةنَيت.
ثةثوولـــة بؤئةوةي خـــؤي لةنةيارء 
دوذمنةكانـــي بثارَيزَيت، ثةنـــا دةباتةبةر 
، لةوانة طؤِريني ِرةنطيء 

َ
َيك فِروفَيل

َ
كؤمةل

 ِرووةكةكاني دةوروبةريدا 
َ

طونجاندني لةطةل
يان شـــَيوةي خؤي وةك ضيلكة لَيدةكات، 
بةمةش كةس هةســـتي ثَيناكاتء ئاطاي 
لَينابَيت. هةندَيك ثةثوولة بةِرؤذدا ضاالكةء 
بةتايبةتي  دةطةِرَيت،  خؤراكدا  بةشـــوَين 
َيكةوة 

َ
لةكةشءهـــةواي بةهاريـــداء لةطول

َيكي ديكةء شـــيلةكةيان 
َ
دةضَيـــت بؤ طول

م هةندَيكي ديكةيان لةشةودا 
َ
دةمذَيت، بةال

ضاالكـــةء دةيانبينني كة بةرةء تيشـــكي 
ؤثةكان يان بةرةء ثةنجةرة ِرووناكةكان 

َ
طل

دةِرؤن.
نةيارء دوذمنةكاني ثةثوولة

بةداخةوة ئةم مَيرووة جوانةي سروشت، 
نـــدةء مَيرووي ديكة 

َ
ذمارةيةكي زؤر لةبال

دوذمنايةتي دةكةنء ثةالمـــاري دةدةن. 
ثةثوولة بـــؤ خؤِرزطاركردني لةضنط ئةو 
نةيارء دوذمنانةي ضةندين شَيوازء ِرَيطاي 
جؤراوجؤر بةكاردةهَينَيت، بةشـــي زؤري 
ثةثوولـــةكان بؤ ِرزطاربوونيان لةدةســـت 

بةشَيوةيةكي  ديكة،  مَيرووةكاني  ندةو 
َ
بال

ناوةندةدا  ئـــةو   
َ

لةطـــةل ســـةير خؤيان 
(ذينطةيةدا) دةطونجَينن كة تَييدا دةذين، 
ئةم شَيوازي خؤثاراســـتنة ثَييدةووترَيت 
ِرةنطكردن بؤ خؤثاراستن ء لةم شَيوازةدا 
ي درةختةكان يان 

َ
ثةثوولةكان وةك توَيكل

وةك ِرةنطـــي ِرووةكـــةكان دةردةكةون، 
بةمةش نابينرَينء ناكةونـــة داوي نةيارء 
م هةندَيك جؤري 

َ
دوذمنةكانيانـــةوة. بـــةال

ثةثوولةي ديكة ض لةقؤناغي كرمؤكةداء ض 
بةوةي  هةراشدا،  ثةثوولةيةكي  لةقؤناغي 
لةكاتي خواردنياندا تامَيكي زؤر ناخؤشيان 
هةية، بؤية لةاليةن نةيارء دوذمنةكانييةوة 
ناخورَيـــنء ثةالمارنادرَيـــن، هؤكاري ئةم 
تامة ناخؤشـــةي ئةم جـــؤرة ثةثوولةية 
بؤئةوة دةطةِرَيتةوة كة كرمؤكةكان لةكاتي 
طةشةكردنياندا طةآلي ئةو ِرووةكانة دةخؤن 
 يان ذةهراويان هةية، 

َ
كة شـــيلةيةكي تال

ئةم شيلةية بةناو شانةكاني ثةثوولةكةدا 
دَيتء دةضَيت، ئةمةش وادةكات ئةو جؤرة 
ثةثوولةية تامَيكي ناخؤشء بَي لةزةتيان 

الي دوذمنةكاني هةبَيت.
هةندَيك جـــؤري ديكةي ثةثوولة وةك 
شـــاذنة ثةثوولةء كرمؤكةكاني، ضةندين 
ِرةنطـــي بريقةداريان هةيـــة، ئةم ِرةنطانة 
ئـــةوة بةدوذمنةكانيـــان ِرادةطةيةنن كة 
تاميان ناخؤشء بـــَي لةزةتة، ئةم جؤرة 
خؤثاراســـتنة ثَييدةووترَيت هةِرةشـــةي 
ندةي ثَيشـــرت 

َ
ِرةنطي، ئةو مَيرووة يان بال

ثةثوولةيةكي لةو شـــَيوةيةي خواردبَيت، 
دواي ئةوةي ضيرت هيض جؤرة ثةثوولةيةكي 
لةو جؤرة ناخوات كة هةمان ِرةنطي هةبَيتء 
لَيي دووردةكةوَيتةوة، هةندَيك ثةثوولةي 
م 

َ
ديكة هةية تواناي خؤثاراستني نيية، بةال

لةو ثةثووالنة دةضَيت كة تاميان ناخؤشة، 
ندةء مَيرووةكاني ديكة ناتوانن ئةم 

َ
بؤية بال

جؤرة بةتامة لةجؤرة تام ناخؤشـــةكاني 
ديكـــة جيابكةنةوة، بةمـــةش ئةو جؤرة 
ثةثوولةيـــة ِرزطاري دةبَيـــتء ناخورَيت. 
هةندَيك جؤري ديكـــةي ثةثوولة بةرطري 

كيمياييان هةية، لةم جؤرةدا ئةندامَيك هةية 
ِراســـتةوخؤ دةكةوَيتة ثشتي سةريانةوة، 
ندةء 

َ
كاتي ئةم جؤرة ثةثوولةية لةاليةن بال

مَيرووةكاني ديكـــةوة ثةالمار دةدرَين يان 
بَيـــزار دةكرَين، لةو ئةندامـــةوة بؤنَيكي 
بآلودةبَيتةوة،  دةردةضَيـــتء  ناخـــؤش 
دووردةكةونةوةء  ثةالمـــاردةران  بةمةش 

ثةثوولةكانيش ِرزطاريان دةبَيت.
 كؤكردنةوةي ثةثوولة

يةكَيكـــة  ثةثوولـــة  كؤكردنـــةوةي 
لةئارةزووة بةربآلوةكان، ئةو ئامَيرانةي كة 
بؤ ئةم مةبةستة ثَيويستة بريتني لةمانةي 
خـــوارةوة: تؤِرَيك كة دةســـكَيكي درَيذي 
ةيةك كة سةرقاثَيكي هةبَيتء 

َ
هةبَيت، كةمول

ِرَيطةنةدا هـــةوا بضَيتة ذورةوة، مادةيةكي 
ئةسيل،  طرياوةي  ثَييدةووترَيت  ذةهراوي 
ثارضةيةك لؤكة، موكَيشـــَيك، دةمبوس، 
واســـني، سندوقَيك بؤ 

َ
لةوحَيك بؤ ثياهةول

نمايشكردن. دةكرَيت هةموو ئةو ئامَيرانة 
لةكؤطاكاني تايبةتمةند بكِردرَين يان دةكرَيت 

ةوة دروستبكرَين.
َ
بةشَيكي زؤريان لةمال

دواجار ئايا دةزاني هةســـتي تامكردن 
لةثةثوولـــةدا لةقاضةكانيدايـــة و خَيرايي 
هةندَيـــك جـــؤري ثةثوولـــة دةطاتة 48 

كيلؤمةتر لةسةعاتَيكدا؟
سةرضاوةكان:

1. wikipedia.org/wiki 
2. www.sp-angles.com
3. www.arabseyes.com
4. www.altared55.com
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نةخؤشـــييــــــة ئـــةم 
لةنةخؤشـــييةكاني يةكَيكة
بةهةمان كة دةرةقي ِرذَيني
زؤر نةخؤشـــي شـــَيوةي
دةردانـــي هؤرمؤني دةرةقي
بةزؤري نةخؤشـــييةش ئةم 

وة.
َ
بةربال لةذناندا

ِرذَيني نةخؤشييةدا لةم
ثَيويســـتي بـــِري دةرةقي 
كة ناكات هؤرمؤن دروســـت
ثَيويستييةتي، مرؤظ لةشي
هؤرمؤنةكة كةمـــي هةربؤية
طشـــتي بــــةشـــَيوةيةكي
زؤربةي لةســـةر كاريطـــةري
لـــةش ئةندامـــــــةكانـــي

َيت.
َ
بةجَيدةهَيل

هؤكارةكان
جؤرةكان 90%ي لة زياد
دذة لةنةخؤشـــي بريتـــني

 Autoimmuneبةرطرييةخؤيي
هةوكردني  بؤنموونة   disease

هاشـــيمؤتي دةرةقـــي
 Hashimoto>s thyroiditis
زؤر ضارةسةركردني دواي يان
بةِرَيطةي هؤرمؤنةكة دةرداني
ضاالك تيشـــكةوةري يؤدي
نةشتةرطةري كة ِرَيطةي يان 
بةتةواوي ِرذَينةكة لةوانةيـــة
تووشـــي نةخؤش و البربَيت

ببَيت. هؤرمؤنةكة كةمي

لةثوكانةوةي بريتيية ديكة هؤكارَيكي
 Spontaneous دةرةقـــي ِرذَينـــي خؤيي 
ةتة 

َ
حال ئةم  atrophic  hypothyroidism

زؤرترة. و كؤتايي تةمةن لةناوةِراست
لةهـــؤكارةكان ديكـــة هؤكارَيكـــي
دةرمانةكة هةندَيـــك الوةكي كاريطـــةري
تووشـــي لةوانةية بةكاريدَينَيت. نةخؤش
بكات ِرذَينـــي دةرةقي هؤرمؤني كةمـــي
دةرماني دةرمانانـــة: ئـــةو لةنموونـــةي
هؤرمؤني ِرذَيني دةرداني ضارةسةري زؤر
لةثَيويست ئةطةر بةبِرَيكي زياد دةرةقيكة
لةسةر كاريطةري زياد لةثَيويست بخورَين
ِرذَينةكة ن

َ
ناهَيل دةكةن و دروست ِرذَينةكة

خوَينةوة. دةرةقي دةربداتة ناو هؤرمؤني
دةرمانانـــة لـــةو ديكـــة نموونةيةكـــي

 Amiodarone ئةمايؤدارؤنـــة َدةرمانـــي
دل لَيداني ناِرَيكي ضارةسةركردني بؤ كة
لةسةر الوةكي كاريطةري م

َ
بةال بةكاردَيت،

بةضاالك دةكات دةرةقي ِرذَينـــي فرماني

ضونكة ِرذَينةكة، خاوكردنةوةي يان كردن
يؤد دةرمانةدا ماددةي ئـــةم لةثَيكهاتةي

.%37 بةِرَيذةي هةية
بوون

َ
مندال دواي دةرةقي هةوكردنـــي

هؤكارَيكـــي  postpartum thyroiditis
ذنان تووشـــي ةتة

َ
حال ئـــةم ديكةيـــة،

بوونـــدا،
َ
مندال دواي دةبَيـــت لةمـــاوةي

كةمي هـــؤكاري كاتييـــة و ةتَيكـــي
َ
حال

جار زؤربةي كة هةوكردنـــة، هؤرمؤنةكة
كةمي ناكات و ثَيويست بةضارةسةركردن
سةرةكي ثَيكهاتةي كة يؤد-يش ماددةي
ئةمةش هؤكارة، ديسانةوة هؤرمؤنةكةية
ضونكة زؤرة، شـــاخاوييةكاندا لةناوضـــة

يؤدي زةوي دةشواتةوة. باران
ِرذَينةكة زطماكي نةبووني دروســـت

بووني  دروســـت Aplasia يـــان ناِرَيـــك
 dyshormonogenesis هؤرمؤنـــةكـــة

نةخؤشي. بؤ هةمان بَيت هؤكار
كةمي لةهؤكارةكان، ديكة هؤكارَيكي

كـةمي
هؤرمؤني

دةرةقي
فةرهاد  زةفةر دالوةر د.
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لةذَير كة  دةرةقيية هانـــدةري هؤرمؤنة
دةرذَينرَيت. ِرذَينةوة مَيشكة

نيشانةكان
ئةم باوةكاني هةرة لةنيشانة يةكَيك
كَيشي لةزيادبووني بريتيية نةخؤشـــيية
بةواتا سةرما، بةرطةنةطرتني

َ
لةطةل لةشي

ســـةرما زؤر (نةخؤش كوردةوارييةكةي
ئاطر دةكات، بةالي حةز هةميشة بردةية)
بةقورســـي و درةنط نةخؤش كة قةبزي
هةندَيجاريش و دةكرَيـــت ثيســـايي بـــؤ
بةهؤي دةبَيت ةكان

َ
ِريخؤل تووشي طرياني

ةكانةوة.
َ
ِريخؤل ضاالكي كةم و سستي

كةم و بةهيالكي كردن هةست هةروةها
هةميشة نةخؤش ويي،

َ
خةوال و حةواسي

هةربؤية دةكات قورســـي بةلةش هةست
(غدةي بةنةخؤشـــي ك

َ
خةل الي هةندَيك

دياري نيشانةيةكي دةبةن ناوي ي)
َ
تةمبةل

وةك نةخؤشةكة سيماي و شَيوة ةتةكة
َ
حال

ِرةونةقي نةماني و ثَيست وشكبوونةوةي
هةندَيجار نةخؤشـــةكة، مووي و ثَيســـت
نةخؤشييةكةدا بةسةر كات بةتَيثةِربووني
دةوةرَيت برؤي نةخؤشـــةكة ســـَييةكي
نةخؤشـــةكة قاضي و ثَيســـتي دةســـت
ئاوساني

َ
هةل

َ
لةطةل دةردةكةوَيت ئاوساو

دةم ضرضةكاني و ضـــاوي وةكانـــي
َ
ثَيل

نةخؤش و و ضاو زةقـــرت دةردةكـــةون
يان

َ
كال دةم و ضـــاوي ِرةنطي ثَيســـتي

لَيوي ِرةنطي دةردةكةوَيت، زةرد و مةيلة
نيشتني بةهؤي دةردةكةوَيت، ئةرخةواني
ســـةكةرايدةوة مـــاددةي ميوكؤثؤلـــي

هةندَيك  لةسةر  Mucopolysaccharide
تووشـــي نةخؤش نةخؤشـــةكة ئةندامي
نيشتني وةك: دةبَيت نيشـــانة َيك

َ
كؤمةل

دةبَيتةهؤي ذَيـــكان:  دةنطـــة لةســـةر 
يان نةخؤش دةنطي تووندي نزمبوونةوةي

 Hoarseness of voice دةنطي طِربووني
طراني دةبَيتةهؤي  لةطوَيكاندا نيشـــتني 

كةِريي. ةتي
َ
حال هةندَيجار يان طوَي

بةستةرةكاني مةضةك نيشتني لةسةر
لةلةثي ئـــازار دةبَيتةهـــؤي ثةيدابووني

ثةستان بووني دروست بةهؤي دةســـتدا
لةئاستي دةمارةكاني دةســـت لةســـةر
مةضةكدا.تَيكضوونيسوِريمانطانةلةذناندا
نةخؤش بةجؤرَيك ديكةية نيشـــانةيةكي
خوَيني و دةبن تووند مانطانةكاني سوِري
ئارةزووي زؤري دةبَيـــت، هةندَيجاريـــش
لةوانةشة بةهؤي دةكاتةوة سَيكسي كةم
شريةوة هؤرمؤني دةرداني زؤر كاريطةري
نةبوون

َ
مندال ةتي

َ
حال تووشـــي نةخؤش

نةخؤشـــانةدا ضاالكي لةم ضونكة ببَيت،
دةكات. زياد هؤرمؤنةكة

نةخؤشـــي ديكةي كاريطةرييةكـــي
خوَين ثةستاني لةبةرزبوونةوةي بريتيية
بةتَيثةِربووني

َ
دل ترثةي لَيداني هَيواش و

كةم تووشي نةخؤشـــةكان كات هةروةها
ناو خوَين ضةوري بةرزبوونةوةي خوَيني و

دةبن.
لةسةر كاريطةريشي نةخؤشيية ئةم
دةكات دةرووني مرؤظ دروســـت و مةزاج
تووشـــي هةندَيجار نةخـــؤش بةجؤرَيك
بـــاري دةرووني تَيكضووني و خةمؤكـــي
ئةوةمان ثَيويســـتة دواجـــار دةبَيـــت.
ئةطةر ئةم نةخؤشـــيية كة لةبرينةضَيت
لةدايكبوو (تـــازة ببَيت

َ
مندال تووشـــي

بةباشـــي و نةكرَيت ثَي دركي و بةزؤري)
ةكة

َ
مندال ئـــةوا وةرنةطرَيت  ضارةســـةر

و ئةندامي طةشـــةي تووشي دواكةوتني
ئةوةية طرنطرت َيكـــي

َ
خال دةبَيت. ي

َ
ئةقل

ئاماذةمان ثَيشـــرت كة ئةم نيشـــانانةي
و دووان و هةفتة و ِرؤذَيك بةشـــةو ثَيدان
و بةمانط ثَيويستييان كو

َ
بةل نابن، دروست

لةسةر دةركةوتنييان، بؤ هةبَيت سةرووتر
هؤرمؤنةكة دةرداني كـــةم بِري و هؤكار

دةوةستَيت.
هةمـــوو نييـــة مـــةرج  هةروةهـــا 
ِرذَينةكةيان ئاوســـاني

َ
هةل نةخؤشـــةكان

مل ثَيشةوةي ئاوســـاني
َ
هةل هةبَيت واتة

نةخؤشـــييةكة هؤكاري بةر كة دةكةوَيتة
دةبَيتةهؤي ـــةت)

َ
(حال هـــؤكار هةندَيك

ديكة هةندَيكي ِرذَينةكـــة، ئاوســـاني
َ
هةل

ناكات. ئاوسان دروست
َ
جؤرَيك هةل بةهيض

ثشكنني و ناسينةوة
ئةم طوماني نةخؤشـــَيك هةركاتَيـــك
ثَيويســـتي ئةوا لَيكرد نةخؤشـــييةمان
لةناسينةوةي دةكات تةواو نيابووني

َ
بةدل

لةاليةن ئةمةش نةخؤشييةكةي. تةواوي
دةبَيت هةناوييةوة ثســـثؤِري ثزيشـــكي
ئةو بةدواي طةِران و كلينيكي بةثشكنيني
كردن كة لةسةرةوة باسمان نيشـــانانةي
بةناردني تاقيطةيي ثشـــكنيني و ثاشان
ديـــاري كردنـــي ِرَيذةي بؤ نةخؤشـــةكة

 T4, T3,) خوَيندا لةناو دةرةقي هؤرمؤني
.(TSH

ضارةسةركردن
ضارةسةركردنيئةمنةخؤشييةكارَيكي
ئةم لةبووني نيابووين

َ
دل هةركاتَيك ئاسانة،

دياري هؤكارةكةيمان ثاشان و نةخؤشيية
بريتيية ضارةســـةركردنةكة كرد، ئـــةوا
بةنةخؤشةكة دةرةقي هؤرمؤني لةثَيداني

Thyroxine tab ِرؤذانة  حةب بةشَيوةي
نزيكةي ثاش تةمةن. نةخؤش بةدرَيذايي

دةرمانةكان،  لةبةكارهَيناني 3-2 هةفتة
هةندَيجار6-3 مانطمان ثَيويستة بؤئةوةي 
و ِرةونةق نةخؤشـــةكة مووي ثَيســـت و

بطةِرَيتةوة. بؤ ضاالكي
ثَيويستة ئاماذةي هةية َيكي طرنط

َ
خال

هةندَيجار ئةوةيـــة ئةويـــش ثَيبكةيـــن
كات و بةتَيثةِربووني كاتيية نةخؤشييةكة
تا نموونة بؤ دةبَيتةوة، ضـــاالك ِرذَينةكة
البردني نةشتةرطةري دوايي مانطي شةش
ةتي

َ
حال هةندَيـــك يان دةرةقـــي ِرذَينـــي

ِرذَينةكة. هةوكردني
نةخؤش ةتانـــةدا

َ
حال لـــةم هةربؤية

حةبي تةمةني بةدرَيذايي ناكات ثَيويست
ضونكة بخـــوات، سايرؤكســـني هؤرمؤني
خؤيـــي بةشـــَيوةيةكي نةخؤشـــييةكة

نامَينَيت.
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هةرضةند هَيشتا كؤرثةكةت بضكؤلةية، 
بةآلم ِرؤذ لةدواي ِرؤذ جةســـتةي بةهَيز 
دةبَيت و دةبَيتة كةســـَيكي ِراستةقينة، 
تةمةنيدا،  دووةمـــي  مانطـــي  لةماوةي 
كؤرثةكةت: بةرةبةرة ثةرضةكردارةكاني 
تازة هاتنة ناو دنياي لةدةســـت دةدات، 
كةسَيتيي  بةدةرخستني  دةكات  دةست 
ثَيطةيشـــتووي، بةلةخؤوة خةندةكردن، 
ثاداشـــتي  بةدانةوةي  دةســـت دةكات 

خؤشةويستيي تؤ.
ضاو خستنة ناو ضاو

كؤرثةي تازةبوو زؤر حةزي لةباوةشة 
و بؤ خؤشةويستي و سةرنج و ثايةخداني 
تؤ تَيدةكؤشَيت، تؤش هةموو كاتَيك ضاو 
ناو ضاوي كؤرثةكةت، جةســـتةت  برِبة 
بةرةو الي ئةو وةرطَيِرة، و ِرووخســـارت 
ئةوةوة  لةهـــي  لةدووريي25-20ســـم 

ِرابطـــرة و بةدةنطَيكي خؤش كة بةرز و 
نزمي تيادا بَيت قسةي بؤ بكة. سةريشت 
َينة تا هاني بدةيت بةجوآلندني 

َ
بؤي بجول

ت. 
َ
دةمي طفتوطؤ بكات لةطةل

لةمـــاوةي ئةم مانطـــةدا كؤرثةكةت 
زؤرتـــر بةخةبةر دةبَيت و تؤش تَيبينيي 
ئةو كاتانة دةكةيت كة تياياندا ئةو زؤرتر 
بةئاطاية-ئةوةش ئةو دةمةية كة ئامادة 

دةبَيت بؤ ياريكردن و فَيربوون.
دةستةكان

كؤرثةكةت زوو سةرسامي دةستةكاني 
خؤي دةبَيت، لةئامادةكاريشدا بؤ ئةمة، 

ئةو:
دووةميـــدا،  مانطـــي  -لةكؤتايـــي 
بةتةواوةتي ئةو ثةرضةكرداري طرتنة ون 
 لةدايكبووندا هةيبوو. 

َ
دةكات كـــة لةطةل

ئيدي زؤر بةدةطمـــةن ثةنجةكاني لةناو 

هةر  كات  دةنوقَينَيت-زؤربةي  مشـــتيدا 
بةكراوةيي دةبن و ئامـــادةن بؤ طرتني 
ئةو شـــتانةي كة خـــؤي دةيةوَيت لةناو 

لةثيدا بن.
-لةكؤتايي مانطـــي دووةمدا، ئاطاي 
لةثةنجةكانـــي دةبَيت و بةثةرؤشـــةوة 
دةست دةكات بةورد بوونةوة و فَيربوون 

دةربارةيان. 
-ســـةري ثةنجةكاني زؤر هةســـتيار 
دةبن و حةز دةكات بيانطريت، ختوكةيان 

بدةيت، بيانشَيليت.
دات كةرةســـتةيةكي 

َ
-لةوانةية هةول

ياري بطرَيت كة بؤت ِراطرتووة، بةآلم لةم 
قؤناغةدا ناتوانَيت ئةوة بكات هةرضةندة 
ةكانـــي بةرةبةرة دةضن 

َ
لةئَيســـتادا قؤل

بةرةو مةبةســـتي خؤيان، بةآلم تواناي 
بِريـــاردان لةدووريي نَيـــوان تةنةكان و 

دووةم مانطي كؤرثةكةت
د. مرييام ستؤثارد
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دةست نَيوان بةهةماهةنطيي (كة دةست
زؤر بةِرادةيةكي هَيشتا ناسراوة) ضاو و
ماسولكةكانيشـــي كردني

َ
كؤنرتؤل الوازة،

الوازة. هةروةها
قسةكردن

وةك بةشَيك لةخواستي سروشتي بؤ
تدا.

َ
لةطةل بةستن ثةيوةندي

دةكةيت، بـــؤ قســـةي تؤ -كاتَيـــك
دةكات بؤ دروســـت ئةو بةقوِرطي دةنط

وةآلمدانةوةت.
كة بةتايبةتي هةية -بيستنَيكي واي
ئةو و بةرزةكان دةنطة بةجؤري ئاشناية
باوان، نزمانـــةي دةنطي و بةرز ئـــاوازة
بةشـــَيوةيةكي كة دايـــكان َبةتايبةتي
لةطةل قســـة كاتَيك هةيانة سروشـــتي

دةكةن. كؤرثةكانيان
دةســـوِرَينَيت خؤي  طياني -هةموو
خؤي بؤئـــةوةي زمانـــي دانيـــدا

َ
لةهةول

َينَيت
َ
بجول (دةمي بؤت دةرةوة بهَينَيتة

و ثِر كة تؤ بةثةرؤشـــي كاتةدا لةو بؤت)
بؤ دةكةيت. ةوة قسةي

َ
جول

دةردةبِرَيت، سادة بزوَيني -دةنطي
ئة، ئؤ). ئا، وةكو (ئي،

دةنطانـــةوة بـــةو -بـــةم نزيكانـــة
ئةطـــةر دةكات طفتوطـــؤت بةشـــداريي

20–25 ســـم لةبةرضـــاوي  لةدووريـــي
و بكةيت ضـــاوي ناو ئةوةوة تةماشـــاي

بكةيت. بؤ قسةي
جوَلة

خؤي ئاطايي كاتةكاني كؤرثةكـــةت،
هَيزي بردني بةبةرةوثَيش بةمةشقكردن
لةخةريك ماســـولكةكانةوة دةباتة سةر.

بةمةوة: بووني
بةرز خـــؤي ـــدةدات ســـةري

َ
-هةول

 º45 بةطؤشـــةي دةتوانَيت و بكاتةوة
ضركةيةك ِرايبطرَيت يـــةك دوو بؤماوةي
دايدةنَييت– ســـك لةســـةر كة كاتَيـــك
ماسولكةكاني كةوا بؤئةوةي ئاماذةيةكة

دةضن. بوون بةهَيزتر بةرةو ملي

سةر ثشتةوة لةِراكشاني -كاتَيك كة
ِراســـتي بةهَيواشـــي ي

َ
قؤل بةهـــةردوو

ضةند ماوةي بؤ دةتوانَيت دةكةيتـــةوة،
بةجؤرَيك ِرابطرَيت، خؤي سةري ضركةيةك

جةستةي.
َ

لةطةل بَيت هاوِرَيك كة
مانطيـــدا، ئةطـــةر دوو -لةكؤتايـــي
بةِرَيكي ِرايبطريت و دةستةكانت بةدةوري
ضةند بؤماوةي دةتوانَيت بن، سنطييةوة

ِرابطرَيت. ِراست خؤي سةري ضركةيةك
خؤكـــرذ كردنةوةكةي -بةتةواوةتي
قاضةكاني و ونكـــردووة  لةدايكبوونـــي
جةســـتةيان كَيشـــي طرتني

َ
تواناي هةل

بؤ ساتَيك. هةية
مَيشك

ئارةزووي و ثةرؤشـــيي كؤرثةكةت
هةر دةوروبةرةكةي و بؤ زؤرتري دةبَيت

زوو:
و كَييت تؤ كـــة دةبات بةوة -ثةي
دةبَيـــت خـــؤش

َ
دل دةتناســـَيتةوة–زؤر

تـــةواوي بةجوآلندنـــي  و بةبينينـــت
دان

َ
هةل قاض و بةثياكَيشـــان جةستةي،

خؤي خؤشـــييةكةي و دةســـت جوآلن،
دةردةبِرَيت.

هةفتةييدا، لةنزيكي شةش -ئاسايي
جا لةهةر ســـةرت، كةوتة ضاوي هةر كة
ثَيدةكةنَيت يةكسةر بَيت، دوورييةكةوة

بؤت.
دةكات شـــتانة ئـــةو -تةماشـــاي
ِروودةدةن–ئةطةر لةدةوروبـــةري كـــة 
لةكورسييةكي يان ِرايبطريت بةســـةرين
دةنطَيك اليةكةوة لةهـــةر بَيت، جوآلودا
الية ئةو هةبَيت تةماشـــاي ةيةك

َ
جول يان
دةكات.

ئةو دةبِرَيتـــة ضـــاوي -بـــةردةوام
وةك ِرادةكَيشن ســـةرنجي كة شـــتانةي

بطرَيت. بةضاو شتةكان كة ئةوةي
هاوِرَييةتي

كؤمةآليةتـــي زياتـــر كؤرثةكـــةت
ماوةيةكي زؤرتر بـــؤ لةوانةية و دةبَيت

شـــري ثَيدان لةدواي بمَينَيتةوة بةخةبةر
بَيتةوة ورد دةكات لةو شـــتانة و حـــةز
دةتوانَيت خةريكيـــت، ثَيوةيان كة تـــؤ
لةشـــتَيك حةزي ئةطةر تَيتبطةيةنَيـــت
دةكات، هةراساني شتَيك كة يان نةبَيت
لةوةآلمـــي و دةناســـَيتةوة دةنطـــت 
وةك بؤت، دةكات

َ
طِروطال قســـةكرنتدا،

لةدوورةوة خؤشي، لةثيشانداني جؤرَيك
الســـاييكةرةوةيةكي ثَيدةكةنَيت، بؤت
تا الساييت دةبَيـتةوة ورد لَيت خؤِرسكة و
شـــانؤكارَيك وةكو كةواتـــة بكاتـــةوة،
بدة ثيشاني جوآلنةوةكانتدا، بةلةهةموو
لةسةر بنياتنراوة ثةيوةندييةكةتان كة
نياني، و و باش، نةرم خؤش هةستَيكي
هةروةها خؤشةويســـتي، ئاســـودةيي،
و سؤزي خؤشةويستي هةموو جؤرةكاني
بيكة كةواتة خؤشة، بةالوة جةســـتةيي
لةباوةشي دةرفةتَيكدا (لةهةموو بةياسا

بكة).
كؤرثةكةت بؤ كاردانةوة

كة دةدات ثيشاني كؤرثةكةت كاتَيك
بِرؤ كردنةوةوة بؤ بةباوةش دةوَيت، تؤي
تؤ بزانَيت كةوا با و بهَينة و ناوي بؤ الي
جةستةييةكاني ئاماذة دَييت. الي بةرةو
ثَيش كردنةوة بؤ باوةش نموونةي وةك
هَيشتا هةرضةند  قســـةكردنن. ئاماذةي
بؤ ال نيية وشـــةيةكي هيض كؤرثةكـــةت
ئةرَيني كاردانةوةيةكـــي وتـــن، بـــةآلم
تؤ دةدات كة ثيشـــاني لةتؤوة بؤ ئةو،

تَيدةطةيت. لَيي
تاهري ئازاد لةئينطليزييةوة: ئاري
Baby’s First Skills :سةرضاوة
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سَيكس، بةركةوتنة
د. فةوزية دريع
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نةكات بةركةوتـــن ئـــةو كةســـةي 
كـــةس هـــةر خؤشةويســـتي نـــاكات،
ئةم ناكات. خؤشةويستينةكاتبةركةوتن
دةربارةي زؤر زانياري وردت هاوكَيشةية
ئاشـــكرا بؤ ذن و ثياو نَيوان ثةيوةندي
بةركةوتن شـــَيوةي و دةكات. قةبـــارة
لةهةموو دووانيدا ثةيوةندييةكي لةهـــةر
بةركةوتن جوانـــرتة، لةبووندا شـــتَيك
كةشـــتي ثياودا و ذن نَيوان لةثةيوةندي
بةِرَيوة خَيزان هاوســـةرَيتي و و سَيكس
بةركةوتن هةرضةندة بةداخةوة دةبات.
و خؤِرســـكة مرؤظايةتيدا لةثَيكهاتـــةي
كاري خؤبةخؤ دةبوو ثَيداويستيش وةك
م

َ
بةال بكةيـــن، ثراكتيزةي و ثَيبكةيـــن

ذن نَيوان لةثةيوةندي لةزؤرَيك دةبينني
يان لةكاركةوتووة بةركةوتـــن  ثياودا و 
فةرامؤش دةكرَيت تةنانةت تَيكضووة يان

بَي ئاطان. لَيي هةر ثياو ذن و يان
لةبةر بةركةوتـــن ئامادةنةبوونـــي
نَيوان لةثةيوةنـــدي بَيـــت هةر هؤيةك
ِروودانـــي دةبَيتةهـــؤي ثيـــاودا و  ذن 
مرؤيي قةيراني  لةنَيوانيانـــدا، قةيـــران
بةتايبةتي، سَيكسي قةيراني و بةطشتي
و هاوسةرَيتي ثةيوةندي ســـةركةوتني
ثشت سَيكسي ثةيوةندي ســـةركةوتني
كة تَيربوونة ئةو بةقةبارةي دةبةستَيت
سَيكس بةركةوتنةوة ِروودةدات. بةهؤي
كو بةركةوتن

َ
بةل بةركةوتنـــة، لةبناغةدا

لةسَيكسدا ســـةرةكيية ثَيويســـتييةكي
تةنانـــةت نـــاوةوة. زياتـــر لةخســـتنة
”خستنة ناوةوة َيت:

َ
دةل سيطمؤند فرؤيد

لةبةركةوتن“. ة
َ
قول ثلةيةكي

قةرةبـــووي بةركةوتـــن بَيطومـــان
ئةوةي ضونكة نـــاكات، خســـتنةناوةوة
تايبةتي تَيربووني ةتَيكي

َ
خةسل دواييان

ئةوةية طةورة هةقيقةتـــي م
َ
بةال هةية،

قةرةبووي ئةستةمة كة خســـتنةناوةوة
بةدواداضوون ئةطـــةر بكات. بةركةوتـــن
ئةطةر دةبينـــني بكةين ذنـــان بـــؤ ِراي

بَيـــت: لةبةردةمـــدا بذاردنييـــان
َ
هةل

ال لـــةخســـتنةناوةوة بةركــةوتنيـــان
طرنطرتة.

فاكتةرَيكـــي ثَيســـت وروذاندنـــي
تةواو سَيكسي وروذاندني بؤ سةرةكيية
خســـتنة بؤ دةكات كـــة ئامادةباشـــي
هةمووي بةطشتي ثَيست ناوةوة. ضونكة
و دةروازةية طةورةية ئةندامَيكي سَيكسي
بةدي تَيربوون كة ِراستةقينة سَيكسي بؤ
ي

َ
ِرايةل تةنيا ثَيســـت كو

َ
بةل دةهَينَيـــت.

هةر ِرؤحة، و جةســـتة نَيوان ثةيوةندي
تَيركرا ـــي ثةيوةنديية

َ
ِرايةل ئةم كاتَيـــك

لةالت ســـَيكس مرؤظايةتيبووني ئةوكاتة
دروست هةنطاوي بةركةوتن دةبَيت.

َ
باال

ثَيكردني دةست خؤبةخؤي و خؤِرسك و
ذياني لةســـةرةتاي ذياني سَيكســـيية،
زؤر زؤر كةسدا بةركةوتني هاوســـةرَيتي
بةهؤي ماوةيةك ثاش م

َ
بـــةال ِروودةدات،

بَيزاربوون وةك كارتَيكةرةوة هؤكاري زؤر
ِروودةدات هتد شـــتَيك ... و و ِراهاتـــن
ئـــارةزووي كاريطـــةري دةكات كـــةوا 
ذن دةبينيت و بَيتـــةوة كةم بةركةوتـــن
دةكـــةن لةيةكرتي هةســـت و ثياويش
ديكة كةسي هةندَيك دووركةوتوونةتةوة،
سَيكسييان ذياني لةبناغةدا هةر لةوانةية
ضونكة ثَينةكةن، دةســـت بةبةركةوتن
بوون بةو شَيوةية ثةروةردة هةن زؤرَيك
بةعةيبة و لَيدان دةست و كة بةركةوتن
بَيئةوةي تةنانةت دابنَين حةرام و طوناه
بؤئةوة لَيكدانةوةيةكييان و ِراظـــة هيض 

هةبَيت.
مرياتـــة ئـــةو بَيطومـــان زؤربـــةي
و شـــت ِرَيطـــرة لةزؤر يةتييـــةي

َ
كؤمةال

وةرمانطرتووة و طةورةبووين لةســـةري
م

َ
بةال بـــووة، ثاراســـتنمان بةئامانجي

بِري واية مرؤظ ئـــةوة وةك مرياتة ئةم
ئةوكاتة وةربطرَيت لةئةنتيبايؤتيك زياتر
لَيدَيت ئةطةر يةكي وةك زيانـــي زةرةرو

نةبَيت. زياتر زياني

لةزؤربـــةي مةســـةلةية  ئـــةم 
ئةوتؤي جياوازييةكـــي طاكانـــدا

َ
كؤمةل

يان بَيت عةرةبـــي طـــاي
َ
نييـــة، كؤمةل

ئةوروثي، يان بَيـــت ئةفةريقي  ذاثؤني،
زياتر بةختيـــان نوَي نـــةوةي لةوانةية
زياتريان هةية هؤشـــياري ضونكة بَيت،
بةركةوتني جياكردنـــةوةي دةربـــارةي
لةمةش و نادروست لةبةركةوتني دروست
بةثَيويستي بةرامبةر هؤشياريية طرنطرت

لةسَيكسدا. بةركةوتن
سوودةكاني بةركةوتن لةسَيكسدا

هةيـــة بـــةوة بِروامـــان مـــادام 
ئةوةي ســـَيكس بةركةوتنـــة، كةواتـــة
ناســـنامةيان هةمان هةردووكيـــان كة 
بؤ م

َ
بةال حةتمييـــة، هةية، مةســـةلةكة

دياريكردنـــي و وردةكاري دةرخســـتني
بةركةوتن ســـوودي سةرةكي ضوار زياتر
دةكةين، بـــاس بةكورتـــي لةسَيكســـدا
باس هؤكار ضوار ديكة يان بةمانايةكـــي
كة ئـــةوةي دةبنةهؤي دةكةيـــن كـــة

بَيت. سةرةكي لةسَيكسدا بةركةوتن
زاوزَي كـــرداري بةركةوتن يةكـــةم:

ئاسان دةكات
َيني

َ
دةل ِرؤذانةدا لةطوزارشـــتةكاني

كاتَيك جياوازين،
َ

لةئاذةل مرؤظ ئَيمةي
ثَيطةي مةبةســـتمانة َيـــني

َ
دةل ئةمـــة 

باســـي كاتَيك بكةينةوة بـــةرز خؤمان 
لةسَيكسدا ئَيمة ئايا دةكةين. ســـَيكس
بينةري كةســـةي ئةو ترين؟

َ
باال

َ
لةئاذةل

ئةو و نة
َ
ئاذةال جيهانـــي بةرنامةكانـــي

ئاطـــاي لةقةبارةي من) (وةك كةســـةي
جووتةكاني لةنَيوان سَيكسييةكانة كَيشة
جياوازي لةوانةيـــة ِراي كةمَيك مرؤظـــدا
بَي نةبَيت بةدةطمـــةن ن

َ
ئاذةال هةبَيت.

ندة
َ
بال نموونة نابن، بؤ جووت ثَيشـــةكي

و طةمةبازي دةكةن و بةركةوتن دةكةن
زاوزَي نةمري ســـاتي بؤ جةستة و ِرؤح
هَيندة نيـــش

َ
ئاذةال دةكـــةن. ئامـــادة

هةر ندةدا
َ
بال

َ
لةطـــةل نيية جياوازييـــان
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زةوييةوة ِرووي سةر ي
َ
ئاذةل لةثضوكرتين

فيل كة تا دةطاتة يي دةريادا
َ
لةقووال يان

لةسةر وشـــكانيية ي
َ
ئاذةل زةبةالحرتين

جةســـتةيان لةجووتبـــوون زةوي بـــةر
لووتة لةفيلدا و دةخشـــَينن لةيةكـــرتي

دةكَيشن. بةيةكرتيدا درَيذةكانيان
ثَيويستة ئامادةبوونَيكي بةركةوتن
لةســـَيكس مةبةســـت ئةطةر تةنانـــةت
ئةندامة ضونكـــة بَيت، زاوزَيـــش تةنيا 
دةبن تةِر بةبةركةوتـــن سَيكســـييةكان
ثةرضةكردار و دةبن الســـتيكي و زياتر
ئةطةر بةبةركةوتن ثَيشـــوازيكةر دةبَيت

ثَيكرا. دةست
ِراســـتةوخؤ جووتبووني لةكاتَيكدا
لةكؤئةندامي برينـــداري بةركةوتن و بَي
ةتَيكي

َ
حال و دةكات دروســـت زاوزَيـــدا

دةرةوة، بةرةو قَينَيت
َ
دةخول بةرطريكاري

ثَيدَينَيت شكست ثيتَين كرداري ئةمةش
زَيدا لةناوضةي بوو. ئارةزووكـــراو ئةطةر
زؤر كامَيراي لةِرَيي كة هةيـــة ةيةك

َ
جوول

ةية
َ
ئةم جول طـــرياوة، وَينةي ثضووكةوة

ناوةكي لوشينَيكي
َ
هةل يان لةِراكَيشـــان

باش بةشـــَيوةيةكي دةضَيـــت ئةطـــةر
بةركةوتن كرداري جووتبوونةكةدا لةكاتي
درابوو، ذن ئةنجام جةســـتةي لةســـةر
ِرووينةدابوو بةركةوتنَيـــك ئةطةر م

َ
بـــةال

ئةوا بكات ســـَيكس ئامادة كة ذنةكة بؤ
دةبَيت بؤ ثَيوةنـــةر

َ
ثال ةيـــة

َ
ئـــةو جوول

ةتانة
َ
حال ئةو كاتَيك لةبةرئةوة دةرةوة،

كَيشـــةي هةية ذنةكة كة بةردةمم دَيتة
هيض كة ئةوةشـــدا

َ
لةطةل لةدووطيانيـــدا

بؤئةوةي نييـــة نؤشـــداري ِرَيطرييةكي
من لَيرةدا نةبَيت، دووطيان كة ئةو ذنـــة
سَيكسي بةئامادةكردنَيكي دةدةم بايةخ
بةركةوتنةوة، لةِرَيي ذنـــة ئةو دةرووني
زيادكردني دةبَيتةهؤي بةركةوتن ضونكة
زاوزَيي كؤئةندامـــي لةناو ثَيوةنـــان

َ
ثال

هاويشتني تؤو لةســـاتي بةمةش و ذندا
ئةو لةاليةن ثياوةوة ِرَيطةي طةيشـــتني

ئاســـانرت دةبَيت، هةروةها ئةطةر تؤوانة
زيندوَيتي ئـــةوا بَيت ِروويدا بةركةوتـــن
باشرت تؤو بؤ هَيلكؤكة كردني ثَيشوازي
دةكات وا بةركةوتن ئةمانة وَيِراي دةبَيت.
مامناوةند زاوزَي كؤئةندامـــي  ناوةندي
و تفتَيتييةوة ثلةي ترشـــي لةِرووي بَيت
ثارَيزطارييان باشـــرت تؤوةكان و بةمةش
تَير ئةطةر ذنةكة بةبةركةوتن لَيدةكرَيت
نيية بةركةوتن كاتَيـــك م

َ
بـــةال بووبَيت.

يان ِروونادات، ثَيويست بةركةوتني يان
ئةم ئةوا نيية، ئارةزووكـــراو بةركةوتن
تووشي ذن زاوزَيي لةكؤئةندامي ناوةندة
زياد ترشـــي ِرَيذةي و تَيكضوون دةبَيت
دةكوذَيت، بةمةش تـــؤوةكان و دةكات
لةزؤربةي كة بؤئةوةي هؤكارَيكة ئةمةش
دووطيانـــي ئيغتيســـابدا ةتةكانـــي

َ
حال

ِروونادات.
ثةيوةنـــدي بةركةوتـــن دووةم: 

دةكات بةهَيز سؤزداري
كاردانةوةي لةسَيكســـدا بةركةوتن
وتم لةســـةرةتاوة وةك خؤشةويستيية
نةكات خؤشةويســـتي ”ئـــةو كةســـةي
لةسَيكسدا تؤ كاتَيك ناكات“. بةركةوتن
تـــؤ ئـــةوا دةكةيـــت بةركةوتنـــي زؤر
”خؤشم َييت

َ
دةل ثراكتيكي بةشَيوةيةكي

لةخؤشةويستيدا كاتَيك ئَيمة دةوَييت“.
بةركةوتن نةستي بةشـــَيوةيةكي دةبني
ثةيوةنديمان كاتَيـــك م

َ
بـــةال دةكةين،

كَيشـــةيةكي هاوبةشـــةكةماندا  
َ

لةطةل
نةستي بةشَيوةيةكي  ديسانةوة دةبَيت 
كاتَيك لةبةرئـــةوة ناكةين. بةركةوتـــن
ت

َ
ئةقل يان دةكةويتةوة دوور لةبةركةوتن

و لةوكاتةشـــدا سَيكســـم دةوَيت َيت
َ
دةل

دةكاتـــةوة، ِرةت ثَيســـتت بةركةوتـــن
بؤضي؟ ثَيســـتت بثرســـة: ئةوا لةخؤت
بةو هةست زياتر و ِراستطؤترة ت

َ
لةئةقل

 هاوبةشةكةتدا
َ

لةطةل دةكات كة كَيشانة
قةبارةي و ثياو لـــةذن هةريةكة هةتـــة.
فاكتةرةوة َيك

َ
كؤمةل لةِرَيي خؤشةويستي

قةبارةي لـــةو فاكتةرانة يةكَيك دةثَيون
لةثةيوةندي كة بةطشتي بةركةوتنةية ئةو
لةثةيوةندي بةتايبةتي و هاوســـةرَيتي

ِروودةدات. نَيوانياندا سَيكسي
ثَيويستي ِرؤمانســـييةت مةسةلةي
ثَيكةوة. و جةســـتة ِرؤح بؤ و خؤراكـــة
لةئامـــِرازة يةكَيكـــة بةركةوتنيـــش
ضـــِر ِرؤمانســـييةت. ســـةرةكييةكاني
كردن سَيكس كردنةوةي بايةخ لةســـةر
بةشَيوةيةكي خستنةناوةوة لةِرَيي تةنيا
بةشـــَيوةيةكي لةبةركةوتـــن، زياتـــر 
دةكاتةوة كةم خؤشةويستي ئؤتؤماتيكي

ذنةوة. لةاليةن بةتايبةتي
بواري سَيكس ثســـثؤِرَيكي من وةك
ضارةســـةركردني لةئةزموونـــي و 
بةتةنيـــا َيـــم:

َ
دةل نةخؤشـــةكانمةوة

بةدةســـت بةركةوتـــن ضارةســـةر بـــؤ
مةسةلةية ئةم خؤشةويستي. هَينانةوةى
لةكلينيكة زؤرةوة ئةزموونـــي لةِرَيـــي
بةكَيشـــةكاني تايبةتةكان و دةروونـــي

لَيكراوةتةوة. جةختي هاوسةرَيتي
ئـــــةوةيـــان زؤر ينـــةوةي

َ
لَيكؤل

كة ِراهَينانـــي زيادكردني ســـةِّـاندووة
و هاوسةرةكاندا طةرمي بةركةوتن لةنَيو
سَيكســـي ثةيوةندي و نزيكبوونةوة لَيك

زياددةكات.
َيك

َ
ينةوةيةكدا ضاودَيريكؤمةل

َ
لةلَيكؤل

هاوسةرانةي ئةو دةركةوت هاوســـةركرا
ِروودةدات لةنَيوانياندا زؤر بةركةوتني كة
زياتر تَيطةيشتني لَيك و خؤشةويســـتي

لةنَيوانيانداية.
بةركةوتن تةنيـــا كرداري ســـَييةم:
بةشـــَيوةيةكي كو

َ
بةل ناكات زياد ثيتَين

سَيكسي ئارةزووي دةكات وا ســـةرةكي
بةهةمـــوو طةمةبـــازي  بَيـــت. باشـــرت 
لةبةرئةوة بةركةوتنة، شـــَيوةكانييةوة
ئاشكرا بانطةشةي ئيســـالمدا لةئاييني
بؤئةوةي ثَيغةمبـــةرةوة لةاليةن هةيـــة
بةركةوتن لةســـَيكس بةر كة ثَيويســـتة
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بةركةوتن ضَيذبينيندا. لةثَيناوي ِرووبدات
ئةو و تة

َ
(زةال وةك موقةبالت لةسَيكسدا

نانخواردن ثَيـــش خواردنانةي ســـووكة
لةوانةيـــة ئارةزووي واية، دةخورَيـــت)
ســـةرةكي ذةمة خواردني بؤ نانخواردن
ئةو قةرةبووي لةوانةيـــة بكاتـــةوة يان
بكاتةوة. يةكَيك ســـةرةكييةش خواردنة
لةثةيوةندي ســـةرةكييةكان لةكَيشـــة
ئةوةية هاوســـةراندا سَيكســـي نَيـــوان
هةبَيت، ثَيويست بةثَيي سَيكس دةشَيت
ثَيويســـت نيية، بةثَيي بةركةوتن م

َ
بةال

خـــواي طةورة ســـَيكيس غةريزةيةكـــة
بؤ تةنيـــا قاندوويةتـــي

َ
خول لةمرؤظـــدا

وةرطرتنيشة. ضَيذ بؤ كو
َ
بةل نيية ثيتَين

ئؤرطازمي يان و نةشـــوة خستةناوةوة
م

َ
كورتة، بةال زؤر ماوةكـــةي سَيكســـي

لةثةيوةندي كـــة بةركةوتن قةبـــارةي
دةكات وا ئةمةية ِروودةدات سَيكســـيدا

ضَيذي بؤماوةيةكي زةمةنـــي ســـَيكس
لَيوةربطريَيت.

وروذاندنـــي بةركةوتـــن ضـــوارةم:
جةستة بةهَيز دةكات

وروذانـــدن توانـــاي بةركةوتـــن
و دةكاتةوة نـــوَي مرؤظدا لةجةســـتةي
مةزنة خوايية ئامَيرة ئةم دةكات، بةهَيزي
بةخؤِرسك هةر جةستة دةووترَيت ثَيي كة
ِرووبدات تيادا وروذاندن تـــا ئامادةكراوة
دا

َ
لةطةل كارلَيكي باش و بةشـــَيوةيةكي

يان وروذاندنة بةطشتي، م ئةم
َ
بةال بكات،

بةتايبةتي ثَيويستي وروذاندني سَيكسي
بؤ ِراهَينـــان طرنطرتيـــن بةِراهَينانـــة،
ئةو ذنةي لةبةرئةوة ئةمةش بةركةوتنة،
جةستةي لةسةر لَيدان دةست و بةركةوتن
دةثوكَيتةوة. وروذاندني هةستي ِروونادات
مليؤن خانةي هةستي لةجةستةدا ثَينج
ِروونةدات تيادا بةركةوتنييان ئةطةر هةن

و دةبن دةبن و غةمبـــار
َ

ئةوا تةمبـــةل
دَينن. خؤيان شكست ي

َ
لةئةنجامداني ِرؤل

لةدةماخةوة لةبناغةدا وروذاندن هةستي
بةركةوتني كاتَيك ئاماذةي دةماخ دَيت،
ئةو ِروويداوة جةستة لةسةر كة دَيت بؤ
بةشـــَيوةيةكي دةكاتةوة. ضاالك خانانة
هةندَيك دةشـــَيت بةهـــؤي ثَيضةوانةش
خواردني وةك  تايبةتييـــةوة بارودؤخي
الوةكييان كاريطةري و دةرمان هةندَيـــك
ببَيت تَيكضوون تووشـــي ئةم وروذاندنة
كةسةدا لةو خؤِرســـك وروذاندني و بةمة
ئةو دةركةوتني دذي بةركةوتن نةمَينَيت.
ثارَيزةريهةستي كاريطةرييةالوةكييانةو

لةجةستةماندا. خؤِرسكة وروذاندني
ثياو بةركةوتني ذن- بةركةوتني

خؤِرسكة ثَيداويستييةكي  بةركةوتن 
م بةركةوتن

َ
بةال ثياو، و لةذن هةريةك بؤ

ثَيداويستييةكيسةرةكي دةردةكةوَيت وا



46 سةردةم زانستى 52

ثياو، الي بَيت الوةكـــي ذن و الي بَيـــت
غةريزةي هاوسةنطي لَيدَيت واي خةريكة
بايةخي قةبـــارةي سَيكســـي لـــةِرووي
بِروات: بةِرَيوة بةمشَيوةية بةركةوتنةوة
بؤ بةركةوتن ثياو، بؤ ناوةوة ”خســـتنة
ضةند تا هةقيقةتـــة ذن“، كةواتـــة ئةم
لـــةوة دةضَيت واية؟ بؤضـــي ِراســـتة؟
هةقيقةتة ئـــةم هةبَيت فاكتةر هةندَيـــك
ثَيدةدةين: ئاماذةيان لَيرةدا ببزوَينَيت،

بايؤلؤذي فاكتةري
”ئةســـرتؤجني“ مَييةتي هؤرمؤنـــي
ذن جةســـتةي لةســـةر زؤر كاريطـــةري
بةركةوتن دةكات وا و دةكات دروســـت
لةِرووي لَيدةكات  واي بَيت، ثَيويســـتي 
بوونةوةرَيكي ســـؤزدارييةوة و دةرووني
لةشانةي وا هؤرمؤنة ئةم بَيت، ناســـكرت
و لوسرت نةرمرت و ناسكرت ثَيست دةكات
ثَيستي دةكةن وا فاكتةرانةش ئةم بَيت،
بكات، ثَيشـــوازي لةبةركةوتن ذن زياتر
يان زاوزَي كؤئةندامي ثَيكهاتةي هةروةها
واتة كاوةخؤيي بةشَيوةيةكي ذن سَيكسي
دةكات، كردن بةئيش دةست وردة وردة
مةســـتبوون ميكانيكي بـــةو مانايـــةي
كة ثيـــاو نيية وةك ذنـــدا لةجةســـتةي
كوثشت

َ
بةل سروشتَيكيهاويشتنييهةية،

كاوةخؤيي، بةطةرم كردني دةبةســـتَيت
زياتر بةبةركةوتني ثَيويستي  لةبةرئةوة
هؤرمؤني كة ثرؤالكتني هؤرمؤني هةية،
و ذن جةستةي هةموو دةكات وا شـــرية
هةبَيت لةطرذي جؤرَيك ثَيستي بةتايبةتي
هةست تا بَيت بةبةركةوتن و ثَيويســـتي

بكات. باشرت بةحةوانةوةيةكي
نَيرينةوة هؤرمؤني كاريطةري بةهؤي
و زبـــر ثيـــاو ”ئيندرؤجـــني“ ثَيســـتي
و ماسولكةكان ة

َ
و تؤل و تووند تووكاويية

فاكتةرانة ئةم هةموو لَيدةكةن، ثشتيواني
ثيـــاو ئةوةندة ثَيســـتي كة وا دةكةن
بِرةي بةو نةبَيت بةبةركةوتن ثَيويســـتي
ثَيويســـتييةتي. ذن نةرمي كة ثَيســـتي

لةجةستةي تؤو كردني دروست كارطةي
لةثياودا خَيرا وروذاندن ثياودا وايكردووة
داوايةكي هاويشـــتني تؤو كرداري و بَيت
هؤرمؤنـــي كاريطـــةري ثَيداطربَيـــت،
شـــتَيكدا لةهةموو ثياو دةكات وا نَيرينة
بَيت، تووندوتيذ و خَيـــرا  بوونةوةرَيكي
بةخَيرايي دةكات، سَيكس بةخَيرايي ثياو
دةكات، بازاِر بةخَيرايـــي نان دةخوات،
هؤرمؤني خَيرايية ثِركَيشيية ةتي

َ
حال ئةم

قَينَيت.
َ
دةيخول نَيرينة

ثةروةردة فاكتةري
ي

َ
ِرؤل بايؤلـــؤذي فاكتةري ِراســـتة

فاكتةرة ئةم شانبةشـــاني  م
َ
بةال هةية،

طة
َ
كؤمةل هةية. ثـــةروةردةش فاكتةري

و نةرم لةسةر كض ئَيستا تا كالسيكييةكان
لةسةر كوِر و ِرادةهَينن بةركةوتن و نياني
لةبةركةوتن دووركةوتنـــةوة و زبرَيتـــي
تَيبينيكراوة هةية ينةوة

َ
لَيكؤل ِرادةهَينن.

لَيداني دةســـت و دايك كـــة بةركةوتني
قؤناغي لةدواي كوِرةكةي لةجةســـتةي
لةقؤناغي دةبَيتـــةوة و كـــةم ـــي

َ
مندال

دةبَيتـــةوة. كةمـــرت زؤر هةرزةكاريـــدا
باوك دةركةوتووة باوكيشـــةوة، لةاليةن
كضةكةيدا ة

َ
مندال

َ
لةطةل بةركةوتن زياتر

ن،
َ
كاتَيك مندال لةكوِرةكةي وةك  دةكات

ثةيوةندي دواييـــان ئـــةم زانيارييـــةي
بوونةوةرَيكة زياتر ثيـــاو هةية بةوةوة
ةدةكات.

َ
مامةل نيطاكاندا و بينني

َ
لةطةل

ثَيشـــوو ينةوةيةي
َ
لَيكؤل ئةو هةمان

تةماشاي دايك ئةطةر دةركةوتووة بؤي
ةكةي

َ
مندال بكات، كوِرةكةي ساوا ة

َ
مندال

دةكات، ـــدا
َ
لةطةل كةمـــرت بةركةوتنـــي

طشـــتي ثياوان بةشـــَيوةيةكي هةروةها
ةكانياندا

َ
مندال

َ
لةطـــةل بةركةوتن كةمرت

لةِرَيـــي دةكـــةن و بةطشـــتي ثيـــاوان
خؤيان خؤشةويستي هَيندة بةركةوتنةوة

ناكةن. ئاشكرا ةكانييان
َ
مندال بؤ

ثـــةروةردةي كارتَيكردني لةِرَيـــي
كض ي

َ
مندال دةركةوتـــووة  بةركةوتنةوة

دا دةكات
َ
لةطةل بةركةوتني كاتَيك باوكي

زياتر و لةطةورةييدا ناســـكرت دةبَيـــت
دةكات تايبةتي لةبةركةوتني ثَيشوازي

لةذيانيدا.
طة

َ
كؤمةل بةطشـــتي و طـــاكان

َ
كؤمةل

كـــض بةتايبةتـــي، تييـــةكان
َ
خؤرهةال

ئارةزووكردنـــي و  لةســـةر بةركةوتـــن
ثـــةروةردة بةركةوتـــن وةرطرتنـــي
لةِرَيي ذن طشتي بةشـــَيوةيةكي دةكةن.
هةست ضؤنَيتي و بةِرةهةند هةستكردن
شتَيك لةهةموو دةست بةبةركةوتن كردن
دةكات، دا

َ
لةطةل بةركةوتنييان و دةدات

بةهَيزي هةست و هةستكردن لةِرَيي ثياو
شتةكان بةركةوتن دةكات.

دةست لةزووةوة هةر مةسةلةكةش
نةشونماكردني لةسةرةتاي هةر ثَيدةكات
نَيرينةيي كاتَيـــك يارييةكي و مَييةتـــي
و دةدةن كـــض ي

َ
 بةمندال

َ
نـــةرم و نـــؤل

ي
َ
بةمندال تةختة يان ئاسن ئؤتؤمبَيلَيكي

دةدةن. كوِر
طةالن فاكتةري

بايؤلؤذى جياوازى بوونى ســـةربارى
هةروةها جياوازى ثياوداء لةنَيـــوان ذنء
دةســـتلَيدانء سَيكســـى لةمةســـةلةى
ئـــةم بةرئةنجامـــى كـــة بةركةوتنـــدا
تَيدا ئةوةي طوماني م

َ
بةال جياوازييانةن،

جياوازي بةركةوتندا لةمةســـةلةي نيية
طاكاندا. لَيرةشـــةوة

َ
لةنَيوان كؤمةل هةية

سروشـــتي ثياو، و ذن نَيوان جيـــاوازي
طةيةدا

َ
لـــةو كؤمةل طشـــتي بةركةوتـــن

ينةوانةي
َ
لَيكؤل ئـــةو تَيـــدةكات. كاري 

و طةالن لةســـةر بابةتـــي ئةنجامدراون
ئاماذة لَيرةدا زؤرن ذمارةيان بةركةوتن
ِرةش لةسةر دةدةين ينةوةيةك

َ
بةلَيكؤل

ينةوةية
َ
لَيكؤل ئةم ثَيست. سثي و ثَيست

ِرةش كةســـاني كة بـــؤي دةركةوتووة
بةركةوتن ثَيست لةســـثي زياتر ثَيست
هةروةهـــا ِروودةدات، لةنَيوانيانـــدا
دةســـت زياتر كةســـاني ِرةش ثَيســـت
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َ
لةطةل بةبةركةوتن دةكةن ثَيشـــخةري
سثي كة لةوةي زياتر َســـثي ثَيســـت،
لةطةل دةكةن دةستثَيشـــخةري ثَيست

ثَيستدا. ِرةش
طةالني لةسةر كة ينةوةيةكدا

َ
لةلَيكؤل

يا،
َ
ةنـــدا، دانيمارك، ئيتال

َ
هؤل ئينطلتةرا،

ئةنجامـــدراوة ئؤســـكؤتلةندا َيؤنـــان و
لةطةل بةبةراوردكـــردن دةركةوتـــووة 
يؤنانييةكان و ـــي

َ
ئيتال طةالني ديكـــةدا

ِروودةدات، لةنَيوانياندا بةركةوتن زياتـــر
دانيماركيـــش و ئينطليـــز و فةِرةنســـي
لةنَيوانيانـــدا بةركةوتـــن كةمرتيـــن

ِروودةدات.
ئاشـــكراي ينةوةيةكـــي ديكة

َ
لَيكؤل

لةهةموو طةالني ماليزييـــةكان كـــردووة
دةكةنةوة ِرةت بةركةوتـــن زياتر ديكة
بةرامبةري، نَيطةتيظـــة كاردانةوةيان  و 
زياتر ئةمةريكييةكانيـــش و  ئيســـثاني

دةكةن. بةركةوتن لةضيكييةكان
فاكتةرانةي كاريطةري ئـــةم بةهؤي
و و قةبـــارة وَينـــة باســـمان كـــردن،
ثياودا و ذن لةنَيوان بةركةوتن سروشتي
لةهةموو ذن بؤ نموونة دةبَيت، فؤرمةلة
زووي لةكاتَيكي هةر و ذيانيدا قؤناغةكاني
خؤشةويســـتي و هاوِرَييةتي تةمةنييةوة

بةبةركةوتنةوة دةبةستَيتةوة.
لةســـةر كـــة ينةوةيةكـــدا

َ
لةلَيكؤل

كة كرا و كض كوِر ي
َ
شةش مندال و شةست

سَي بؤ نيو و
َ

لةنَيوان دوو سال تةمةنييان
كضان زياتر دةركةوت بوو و نيودا

َ
ســـال

بةهاوِرَييةتييةوة. بةركةوتن لةكوِران
كةساني لةســـةر ينةوةيةكدا

َ
لةلَيكؤل

ذن دةركةوتـــووة، ثَيطةيشـــتووش
ئـــةوة ئـــارةزووي زؤر زياتـــر لةثيـــاو
و بةبةركةوتـــن هاوِرَييةتـــي دةكات 
بةنيسبةت ببةستَيتةوة. لةئامَيزطرتنةوة
هةردوو لةنَيوان بةركةوتنـــةوة ضةمكي
زياتر ثياو دةركةوتـــووة تووخمةكـــةدا
سَيكسييةوة بةوروذاندني بةركةوتن لةذن

بةركةوتـــن ذن الي دةبةســـتَيتةوة،
و كردن لةخود ثةيوةســـتة بةطوزارشت
بةنيسبةت لةخؤشةويستي. بريكردنةوة
ذن بِرَيك سَيكسيةكاني و ة سؤزداري

َ
خةيال

ئةويش لةثياو تياداية زياتر لةبةركةوتني
فرةجؤري و بةركةوتن مـــاوةي لةِرووي
دةركةوتووة هةروةهـــا بةركةوتنـــةوة.
ثياو سةرنجِراكَيشاني و ذن ِرؤمانســـيةت
كة دةبةســـتَيت بةركةوتنةوة بةبِري ئةو

دةدات. ئةنجامي ثياو
ســـةبارةت ضوونَيكـــدا لةبـــةدوادا
سةرنج ِراكَيشاني ذنان دةربارةي بةِراي
ئةو وابوو ِرايـــان ثيـــاو، ذنان ئةكتةري
ئةنجام زياتر بةركةوتني كـــة ئةكتةرةي
ِراكَيشةرتر سةرنج ئةوا لةفيلمةكة بدات
نزيـــك و فريـــودان دةبَيـــت. لـــةِرووي
لةذن هةريةك دةركةوتووة بوونةوةشةوة

بةكاردةهَينن بةركةوتن يةك وةك ثياو و
مةيل و ئةطةر لةيةكدي بؤ نزيكبوونةوة
ثياو كَيشكردن. سةرنج بؤ هةبوو ئارةزوو
بدات لةذنَيك ئاسايية دةســـت بةاليةوة
الي كة نايناســـَيت لةكاتَيكدا مةسةلةكة
جؤرة هيـــض ذن ذن جيـــاوازة، ضونكـــة
لةثياوَيكةوة لَيدانَيك دةست و بةركةوتن

نايناسَيت. كة نايةوَيت و ناكات
َ

قبوول
كردني ئاشـــكرا دةربارةي هةرضي
لَيدان و دةست بةركةوتن ثَيداويستيية بؤ
لةثياو ثَيويســـتي زياتر دةبينني ذن ئاوا
ثَيويستي كردني بةبةركةوتنة. ئاشـــكرا
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دةســـت لةزووةوة هةر بةركةوتـــن بؤ 
لةسةر ينةوةيةكدا كة

َ
لةلَيكؤل ثَيدةكات. 

دةركةوت ئةنجامدران كض و كوِر دووانةي
تةمةنييةوة زووةكانـــي  لةقؤناغـــة كض 
داواي و دةنووسَينَيت بةدايكييةوة خؤي
لَيدةكات لةئامَيزطرتنـــي و بةركةوتـــن

لةبراكةي. زياتر بةشَيوةيةكي
بؤ زياتـــرة توانـــاي ذن تةنانـــةت
كة بةركةوتنةي ئةو جؤري دياريكردنـــي
زؤر ينةوةي

َ
لَيكؤل ثَييةتـــي. ثَيويســـتي

زؤري تواناي دةيســـةِّـَينن كة ذن هةن
جؤري شَيوة و كردني وةســـف بؤ هةية

دةيةوَيت. كة بةركةوتنةي ئةو
دةيووت: ذنةكانم لةنةخؤشة يةكَيك
ثَيويســـتم ثَيموتووة لةجارَيك ”زياتـــر
ثَيشـــةوة بةرةو بةوةيـــة لةثشـــتةوة
م

َ
بةال بهَينَيت، طةردنمدا بةسةر دةستي

دةهَينَيت دةســـت لةثَيشـــةوة ئةو هةر
دةمخنكَينَيت“. بةتووندي َيي

َ
دةل

بؤ ثياويـــش لةوانةيـــة ثَيويســـتي
زؤربةي م

َ
بةال بكات، ئاشـــكرا بةركةوتن

ثياو دةســـت لَيدانةي و ئـــةو بةركةوتن
وروذاندنـــي و بةركةوتـــن دةيةوَيـــت
كة وروذاندنةي ئةو لةوانةية  سَيكسيية،
وةريبطرَيت يان لةذنةوة دةيةوَيـــت ثياو
بةذني كاتَيك خؤي بَيت كـــة وروذاندنَيك
لةفيلمي ثَيبكات، هةستي دةبةخشَيت،
ثياو كة دةبينني نموونةية ثيانؤدا ئـــةو
ئاشـــكرا بةركةوتن بؤ خؤي ثَيويســـتي
جةخت هةن زؤر ينـــةوةي

َ
لَيكؤل دةكات،

لةئَيستادا هاوضةرخ ثياوي دةكةن لةوة
بةركةوتني ذنةوة لةاليةن لةجاران زياتر
دةنَيت بةوةدا دان زياتر و ثَيدةبةخشرَيت
هةية بةبةركةوتن ثَيوســـتى كة ئةوليش
بةركةوتن بؤ ثَيويســـتي ئاشـــكراكردني
كة بةهةقيقةتَيكةوة لةذنـــدا طرَيـــدراوة
بةركةوتن بؤ ثَيويســـتتية ئةو دةشـــَيت
لةاليةكةوة ضونكة بحةوَينَيتةوة، مَيشكي
و ِرؤمانسييةت و طةرمي بةســـؤز هةست

وةك ديكةشـــةوة لةاليةكـــي دةكات،
ضارةســـةركردني بؤ واية ضارةســـةرَيك

دةرووني. لةثشَيوي هةندَيك
شـــَيوازي يان

َ
خةيـــال ذن لةِرَيـــي

بؤ ثَيويســـتي دةدات
َ

ديكـــةوة هـــةول
م

َ
بةال بكاتـــةوة، قةرةبـــوو بةركةوتـــن

دةبينني كردنـــةوة  جَيبةجَي لـــةِرووي
خؤش ذن يارييةكي لةثيـــاو و هةريـــةك
ئةويـــش و يةكرتيـــدا

َ
دةكـــةن لةطـــةل

لةهاوسةرَيتيدا، ثَيدراوة ِرَيطة يارييةكي
تا دةبةخشـــَيت بةذن بةركةوتن ثيـــاو
ببةخشَيت سَيكسى ثآ لةبةرامبةردا ذن
و كردن دروست ئاســـتي بطاتة لةوانةية
ذن بؤ بةركةوتن لةوانةية ثيـــاو نواندن،
تا بدات ذن ئةنجام جةســـتةي لةســـةر
وا لةوانةية بكات، ذنيـــش بةختـــةوةري
ئؤرطازم كة طةيشتؤتة بدات ثيشان َخؤي
لةطةل خؤش بكات،

َ
تا هاوســـةرةكةي دل

بينينةكة ضَيذ باشـــرتة وا كة ئةوةشدا
سثي نواندني هةندَيك م

َ
بَيت، بةال واقعي

هاوسةرَيتي بةياري زيان نيم بِروايةدا لةو
جةخت ينةوةكان

َ
لَيكؤل م

َ
بةال بطةيةنَيت.

بةركةوتن دةتوانَيت ثياو كة دةكةن لةوة
نةوَيت خؤشي كة ببةخشَيت بةذنَيكيش
دةســـت ئةطةر لةبةرامبةردا سَيكســـي
هةست كردن ئةطةر بَيطومان م

َ
بةال كةوت،

هةريةك هةروةها هةبوو بةخؤشةويستي
خؤشةويستييةكي ةتي

َ
لةحال ثياو و لةذن

ئةو ئـــةوا ِرَيذةي بوون، ِراســـتةقينةدا
دةبةخشـــن بةيةكدي كة بةركةوتنـــةي

زياترة.
َيكي

َ
خال بةبةركةوتن سةبارةت هةر

ئةوةية ئةويـــش هةيـــة طرنطـــي ديكة
دووردةكةونةوة ذنـــان و كـــة ثيـــاوان
ئـــةو لَيدانـــي دةســـت و لةبةركةوتـــن
ئةمة بَيطومان نايناســـن، ثياوانـــةي كة
داثؤشـــراوي و ِرؤمانســـيةت بؤ لةذندا 
ثياو

َ
لةطةل ذن دةطةِرَيتةوة بةبـــةراورد

لةثياوانيشـــدا طاكاندا،
َ
كؤمةل لةهةمـــوو

دةترسن ثياوان كة دةطةِرَيتةوة بؤئةوة
بكرَيـــن. تؤمةتبـــار

َ
بةهؤمؤسَيكســـوال

ســـةبارةت ســـةيرانةي ينةوة
َ
َلةو لَيكؤل

بةهؤمؤسَيكسوال ثياو بةتؤمةتباركردني
لةوة باس لةيةكَيكيانـــدا خوَيندمـــةوة
ثَي تؤثـــي دةكات هاندةرانـــي تيثـــي
تيثةوة ئةو لةتؤثي دةســـت لةبةِرازيل 
ضونكة ئةوة نادةن، هانييان كـــة نادةن
و نةبووني بـــؤ نَيرةمووكـــي ئاماذةيـــة

ثياوةتي.
و بةثلـــةي بةركةوتـــن ســـةبارةت
ناسكرت لةثياو ذن دةبينني لَيدان دةست
ييـــةوة.

َ
هـــةر لةمندال و نةرمونيانـــرتة

ناسكةكاني كةشَيوة ينةوةيةكدا
َ
لةلَيكؤل

ئاشكرا لةذندا بةركةوتن و دةســـتلَيدان
لةثةنجةنـــان ذنـــان تةنانـــةت دةكات 
لةثياو كؤمثيوتةريشـــدا بةدووطمةكاني
ذن تةنيا دةكـــةن. كارة ناســـكرت ئـــةو
دةســـت و بةركةوتن خـــؤي بةناســـكي
هةر باشرتة بةاليةوة كو

َ
بةل ناكات لَيدان

خؤيدا
َ

لةطةل بةركةوتن بةو شـــَيوةيةش
دا

َ
لةطةل بةركةوتني كاتَيـــك ذن بكرَيـــت.

فسيؤلؤذي ضووني
َ
هةل ذمارةيةك دةكرَيت

وةك ِروودادةت لةجةســـتةيدا طـــةورة
بةاليةوة ذن  ،

َ
لَيدانـــي دل زيادبوونـــي

لةثَيستي دةســـت بةكاوةخؤ باشـــرتة
لةســـةر وردة بةركةوتن وردة و بدرَيت
بةو سةرةتا و بكرَيتةوة ضِر جةســـتةي
كة لةِرووي ثَيبكرَيـــت دةســـت ناوضانة
ثاشـــان الوةكني و ناوضةي وروذاندنةوة
كة بكرَيـــت ناوضانـــة بةركةوتـــن لـــةو
وروذاندني لةِرووي ســـةرةكني ناوضةي

سَيكسييةوة.
ثَيشـــضووني تةمةن  بـــةرةو

َ
لةطةل

دةســـت لَيدان و بةركةوتن مةســـةلةي
باشـــةوة، زؤربةي قؤناغَيكي دةضَيتـــة
كة  جةخت لةوة دةكةنةوة

َ
كامل كةساني

ثةيوةنديية و ِروودةدات زياتر بةركةوتن
دةبن زياتـــر طةرموطوِرتر دووانييـــةكان
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بةشـــَيوةيةكي سَيكســـيش تةنانةت و 
ِروودةدات، لةنَيوانياندا باشـــرت و رت

َ
قوول

و تةمـــةن بةرةوثَيشـــضووني  
َ

لةطـــةل
و تةندروستي ةِراوكَيي

َ
دل هةندَيك بووني

لةكؤتايي، بةنزيكبوونةوة كردن هةست
باش، ضارةســـةرَيكي بةركةوتن دةبَيتة
ضةندة بةتةمةنـــدا ضـــوون لةقؤناغـــي
ئةوةندة ثَيويســـتي زياتر بَيت خةمؤكي
دةبَيت. زياتر لةثةيوةنديدا بةركةوتن بؤ
ئـــةو بةتايبةتـــي كةســـاني بةتةمـــةن
لةحةفتاكانداية، تةمةنييـــان ثياوانةي
و دةبَيتةوة كـــةم زؤر لةاليان ســـَيكس
ســـةرةكي بةشـــَيكي دةبَيتة َبةركةوتن
لةطةل لةوانةية ذن لةثةيوةندييةكانياندا.
بةختةوةرتربَيـــت، ضـــوون بةتةمةنـــدا
دةســـت ضونكـــة بةركةوتنـــي زياتري
ثةككةوتني بةهؤي ئةويـــش َدةكةوَيت،
هاويشتنةوة لةطةل تؤو ثياوةوة لةِرووي
دةبَيتة بةركةوتـــن ضـــوون بةتةمةنـــدا
ي

َ
قوول بةهؤي ئةويش طرنط مةسةلةيةكي

يةكطرتني و نزيكبوونةوةي جةســـتةيي
كةهرؤموطناتيســـييةكان، خةرمانـــة
زؤربةيان بَيت لةبةرئةوةش هةر لةوانةية
ئةوةندة هاوبةشةكانييان مردني لةدواي
كة نيية لةبةرئـــةوة ناذيـــن، بَيطومـــان
هَينـــدةي لةدةســـتضووة سَيكســـييان
لةدةستضووة. بةركةوتنييان كة ئةوةي

وروذَينةر بةركةوتني ضؤنَيتي
بزانني بةوةيـــة ئايـــا ثَيويســـتمان
ئَيمةي بكةين لةكاتَيكدا بةركةوتن ضؤن
بةشـــَيوةيةك بةخؤِرســـك مـــرؤظ هةر
هةية؟ سَيكسيمان كارلَيكي كة قاوين

َ
خول

خوَيندن لةســـةرةتاي ئةم ثرســـيارةم
”ذيانـــي لةبـــواري و توَيذينةوةكانمـــدا
بِروام بةكورتي خســـتةِروو. سَيكسيدا“
بةس بةتةنيا خؤِرسك ئةطةر اليةني وابوو

نةدةبوو. سَيكسي كَيشةي ئةوا بواية
هةســـت لةمرؤظدا تواناي خؤِرســـك
بةمرؤظ بةركةوتـــن بةضؤنَيتي كـــردن

و زانني هةندَيـــك م
َ
بـــةال دةبةخشـــَيت،

بةركةوتن هونةرةكاني دةربارةي زانياري
ِرةت ناكةنةوة خؤِرســـكة ئـــةو توانـــا
بةثَيضةوانـــةوة كـــو

َ
بةل و نايِروشـــَينن،

دةكةن بةهَيزي و لَيدةكةن ثشـــتيواني
سَيكسي غةريزةي باشـــرتي و بوونَيكي
و زاوزَي ضَيذ و بـــؤ كة خوا قَينن

َ
دةخول

كردووين. خؤشةويست الي ديكة هؤكاري
بةركةوتن ضؤنَيتي لةســـةر قســـة كردن
بةمانايةكي وروذَينـــةر يـــان بةركةوتني
م

َ
بةال طةمةبازي، لةسةر قسةكردنة ديكة

بةرفراوانرت. بةشَيوازَيكي
ســـةرةكييةكاني لةكَيشـــة يةكَيك 
نةزانني و زانياري نةبووني بؤ ســـَيكس
بةركةوتن. ضؤنَيتـــي بؤ دةطةِرَيتـــةوة
طشـــتي هةر لةدةســـتبازي بةركةوتني
دةست هَينانَيك باوةشـــةوة تةنانةت و 
ِرةطةزي سةرةكني بةســـةردا هةموويان
تةواو بةســـَيكس تايبةت و بةركةوتنـــي
سَيكســـي بةركةوتني م

َ
بـــةال دةكـــةن،

و ناســـكي هةية، خؤي تايبةتمةندَيتـــي
لةهةر جياوازة هةية خؤي ِرَيكخستنَيكي
شـــَيوةكاني ئةطةر ديكة، بةركةوتنَيكي
باســـمان ثَيشـــرت كة ديكةي بةركةوتن
و تةندروســـتي مرؤظايةتي و كردن بـــؤ
بةركةوتني ئةوا بَيت، ضارةســـةركردن
زياتريش، و ئةوانةيـــة هةموو تايبةتـــي
ضؤنَيتي زانيني ثَيويســـتي بؤ لةبةرئةوة
ئـــاراوة. هاتة وروذَينـــةر بةركةوتنـــي
بـــاس بِرؤينةســـةر م بةرلـــةوةي

َ
بـــةال

وروذَينةر بةركةوتني ِرَيطةكانـــي كردني
ناوضةكانـــي بةزانينـــي ثَيويســـتمان
و لةذن هةريةك لةجةســـتةي وروذاندنة
دياري ئةوة ناوضانة ئةو ضونكة ثياودا،
لةكوَيدا بةركةوتـــن ثَيويســـتة دةكةن 
ئةو و ضؤن بةركةوتن دةكةيت ِرووبدات،
بةركةوتندا

َ
لةطـــةل كة ضيني كارلَيكانة

لةجةســـتةي ناوضانة ئـــةم ِروودةدةن؟
خودايني و نةخشـــةيةكي ذن و ثيـــاودا

لةمةزنرتين نةخشةكانن.
وروذاندن ناوضةكاني

ثَيستهةموويئةندامَيكيسَيكسيية،
لةثَيست ضوارطؤشـــة مليمةترَيكي هةر 
ناوضة هةندَيك م

َ
بةال وروذاندنة، َيكي

َ
خال

ديكة لةشـــوَينةكاني زياتر لةجةســـتةدا
زانستي ثســـثؤِراني و وروذاندنة قابيلي
لةجةستةدا وروذاندن بةنةخشةي سَيكس

كردووة. ثَيناسةيان
ديكة لةناوضةكاني ناوضانـــة ئـــةم 
بةركةوتنَيك هـــةر بؤ زياتر هةســـتيارن
بةتايبةتـــي و ِروودةدات كـــة تيايانـــدا
ناوضانة ئـــةم سَيكســـي، بةركةوتنـــي
دابةش دةكةيـــن ناوضة بؤ دوو بـــةش
ناوضـــة و ســـةرةكييةكاني وروذانـــدن
هةندَيك هةروةها وروذاندن. الوةكييةكاني
ئاست يان سَي بةش سَي ديكة بؤ كةسي
وروذاندني ناوضةكاني دةكةن: دابةشـــي
و مامناوةند وروذاندني ناوضةكاني بةرز،

سادة. وروذاندني ناوضةكاني
ناوضة دوو بـــؤ باشـــرتة ثَيم لَيرةدا
بكةين، ناوضة سةرةكييةكاني دابةشـــي
زاوزَي بريتيني لةكؤئةندامي كة وروذاندن
لةثيـــاودا، زاوزَي لـــةذن و كؤئةندامـــي
وروذاندن الوةكييةكاني ناوضة ثاشـــان
لةو بريتني ســـةرةكييةكان ناوضة دَيت.
ضونكة دةوروذَين، بةخَيرايي ناوضانـــةي
كة ةمةنـــدن،

َ
دةول بةكؤتاييـــة دةمـــار

مدانةوةيان
َ
وةال بةركةوتنَيكدا هةر

َ
لةطةل

لةشـــَيوةي بةركةوتنة ئـــةو دةبَيـــت،
خستنةناوة، يان بةدةست بَيت لَيخشاندا
دةبن زؤردا، ثِر وروذاندنـــي ةتـــي

َ
لةحال

دَيتة ناويان بـــةوروذم خوَين و لةخوَيـــن
و ِروودةدات وروذانـــدن كـــة كاتَيـــك 
دةكرَينةوة، و دةبَيت طةورةتر قةبارةيان

دةطرَيتةوة: دووانة ئةم
زاوزَيي ذن أ- كؤئةندامي

كو
َ
بةل وروذاندني سةرةكيية ناوضةي

زياتر تواناي ديكة لةهةمـــوو ناوضةكاني
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لَيرةدا ئَيمة لةبةرئةوةي هةية. وروذاندني
بايةخي بؤية دةكةين، بةركةوتن باســـي
بةركةوتنة جـــؤرة ئـــةو زياتر لةســـةر
كة لةبةشـــي دةكةينةوة وروذَينةرة ضِر
ئةندامـــةدا ِروودةدات، ئـــةم دةرةوةي
كة فرؤيد وتةكةي ثَيمواية من هةرضةندة
ي

َ
قوول ثلةيةكي  ”خستنةناوةوة َيت 

َ
دةل

لةخؤ طـــةورة لؤذيكَيكي بةركةوتنـــة“
دةطرَيت.

لةم لةدةرةوة ذن زاوزَيي كؤئةندامي
ثَيكدَيت: بةشانة

كؤئةندامـــي دةرةوةي بةشـــي  .1
لَيوةكة، لةضوار بريتيية كـــة ذن زاوزَيي
كـــة دةرةوة بـــؤ دوو لَيـــوي طـــةورة
ن

َ
بةرموســـةال ناوضةي درَيذبوونـــةوةي

ئةوان دواي تاريكة، ِرةنطييان و دةنوَينن
درَيذبوونةوةي كة بضووكةكـــة دوو لَيوة
و نـــاوةوة بؤ طةورةكـــةن لَيـــوة دوو 
ثِر لَيوانة ئـــةم ثةمةييـــة، ِرةنطييـــان
خوَينن، موولوولةي و دةمـــار لةكؤتايية
تياياندا بةركةوتـــن كاتَيك لَيوانـــة ئةم 

بةضووك بةدةم، ِروودةدات: بةدةســـت،
ديكةي بةركةوتن بةهةر شَيوةيةكي يان
دةبن ثـــِر و يـــان خورانن، دةئاوســـَين
هةندَيك دةبَيت، تؤخ ِرةنطييان و لةخوَين
و دةوروذَين سَيكسييةوة لةِرووي لةذنان
كاتَيك ”ئؤرطازم“ ضَيذ لوتكةي دةطةنـــة
ِروودةدات لَيوةكاندا لةناوضةي بةركةوتن
دةووترَيت لَيوييةكان. ذنانة ثَييان ئةم و
ديـــارة ئةندامَيكـــي ميتكـــة:  .2
دةكةوَيتة زَي-دا و ملي كوني لةناوضةي
لةســـةرةتاي و لَيوةكـــةوة نَيـــوان دوو
ناوضةية ئةو كؤرثةلةدا بووني َدروســـت
لةطةل ضووكة. بووني دروســـت بناغةي
هةر ميتكـــة طةشـــةدا ثةرةســـةندني 
دةمَينَيتةوة ثووكاوةيـــي و بةثضووكي
و دةبَيت طـــةورة لةنَيردا م

َ
بةال لةمَيدا،

ناوضةية ئةم لةبةرئةوة ضـــووك. دةبَيتة
موولوولة ضونكة هةستيارترة، لةضووك
تيايدا دةمارةكان كؤتايية و خوَينـــةكان

بوونةتةوة. ضِر زؤر
ناوضةيةدا لـــةم بةركةوتن كاتَيـــك

دروســـت لةِرةثبوون  ِروودةدات جؤرَيك
دةضَيت، ضووك لةِرةثبووني كـــة دةبَيت
لةثَيستَيكي ميتكة ِرةقيية، بةو نةك م

َ
بةال

بةبةركةوتن كة ثَيكهاتووة شةفاف و نةرم
َيك

َ
كؤمةل بةخؤِرســـك هةر تؤخ دةبَيت،

ضةوري مـــاددةي كة تيادايـــة ـــي
َ
كةنال

بؤئةوةي دةردةدةن ديكـــة و شـــلةي
ئةو ماددانة م ثَيويستة

َ
بةال بَيت، تةِروبِر

لةِرووي تةندروستيشـــةوة و بشـــؤرَيت
لةهةموو ميتكـــة  بكرَيـــت، ئاطـــاداري
ناوضةية، وروذَينةرترين ذندا جةســـتةي
ئةو داوة

َ
بريؤكةية ســـةريهةل ئةو لَيرةوة

ئارةزوو ذن يدا
َ
لةطةل تـــا برِبَيت ناوضةية

ينـــةوة
َ
لَيكؤل نةمَينَيـــت، و شـــةهوةتي

دةكةن لـــةوة جةخـــت زانســـتييةكان
لةِرَيي ذنـــان ضواري كة ســـَي لةســـةر
َين

َ
دةل ثَييان و ئؤرطازم دةطةنة ميتكةوة

ديكةش ذناني هةندَيـــك ميتكةييـــةكان
ناوضةيةوة ئةو ليستنةوةي بةهؤي هةن

ئؤرطازم. ثياوةوة دةطةنة لةاليةن
لةو ناوضةيةي بريتييـــة 3. العجان:
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كوني و كؤم كوني نَيـــوان كة دةكةوَيتة
بايةخَيك بةم ناوضةية زؤر كةس هيض زَي،
زؤر ناوضةيةكي لةِراستيدا م

َ
بةال نادةن،

بةركةوتن شَيوةيةكي بةهةر و هةستيارة
بةدةســـت يان دةم يان لَيخشاندني واتة
و زؤر دةبَيـــت مدانـــةوةي

َ
ضـــووك وةال

دةوروذَيت.
هةرضةنـــدة زَي: ـــي

َ
كةنال  .4

لةناوةوةية، واتة ناوةكيية ناوضةيةكـــي
ثةنجةكان بةســـةري م دةكرَيـــت

َ
بـــةال

لةبؤرييةك كة بكرَيت، تيـــادا بةركةوتني
تواناي تياداية و ماسوولكةي ئةستووري
ثةمةيية، ِرةنطي هةية و  ضوونةوةيةكي
دةكةيت ئةم ماسوولكانة تةماشاي كاتَيك
يةكديدا

َ
لةطةل كة دةكةوَيت وا هةســـت

بةو بةخؤِرسك و هةر ثَيكةوة نووســـاون
بخةنة تا ثةستان دروست بوون شَيوةية
سَيكسدا، سةبارةت لةكاتي ضووك  سةر
ـــي

َ
كةنال ضةندةهـــا زَي-ش بةكونـــي 

دةردةدةن تايبةتي شـــلةي كة تياداية
ناوضةيـــةو ئـــةو تةِروبِركردنـــي بـــؤ 
زَيندوَيتي كردني ئاسان و ثاكذكردنةوةيي
ئةو تا تؤوةكان و ضووك و تةندروستي و
بةركةوتن دةكرَيت دةدرَين. فِري ساتةي
هةر لةِرَيي ِرووبـــدات زَي-دا ـــي

َ
لةكةنال

ئةو خستنةناوةوة، لةثلةكاني َثلةيةكةوة
لةطةل ضووكةوة بةركةوتني لةِرَيي ذنةي
ثَييان ئؤرطازم  دةطةنـــة زَي-دا ي

َ
كةنال

لةذنان هةندَيك ضووكييةكان، دةووترَيت
بةشَيكي ثضووكي لةِرَيي خستنةناوةوةي
ســـةرةتاكةي تةنيا نموونة بـــؤ ضووك 

ئؤرطازم. دةطةنة
يان بةدةســـت هةروةهـــا دةكرَيت
بةركةوتني زَي كووني ناوضـــةي بةزمان
زَي-دا ي

َ
لةكةنال هةروةها بكرَيـــت، تيادا

ي
َ
خال دةووترَيت ثَيي هةية طرنط َيكي

َ
خال

بةركةوتني كاتَيك َين
َ
دةل “G “G spot

ئةوثةِري دةطاتـــة ذن ِروودةدات تيـــادا
ئؤرطازم. ثلةكاني

ثياو كؤئةندامي زاوزَيي ب.
هةروةك ثياو سَيكســـي كؤئةندامي
لةهةموو و واية ذن سَيكســـي كؤئةندامي
زياتر جةســـتةي ديكـــةي ناوضةكانـــي
ناوضةي ســـةرةكي دةوروذَيت، تةنانةت
وروذاندنة ناوضةي طرنطرتين وروذاندنة و

لةم بةشانة ثَيكدَيت: لةثياودا، كة
ديـــارة  ئةندامـــي ضـــووك:   1-
هةســـتيارة ثياودا، زاوزَيي لةكؤئةندامي
ئةوةشـــدا

َ
لةطةل بةركةوتنَيك، بؤ هـــةر

بةركةوتنَيك لةهةر ثَيشـــوازي كة ضووك
هةر م

َ
بةال دةوروذَيت، زؤريـــش و دةكات

لةوانةية بَيئاطا توونـــدي بةركةوتنَيكي 
بكات دروست زؤري كوشـــندة ئازارَيكي
و ضووك برينداربوونـــي و ببَيتة هـــؤي
بةهَيز لةماســـوولكةي ضووك تَيكدانـــي.
لةناوضةي كـــة لةوانـــةي ثَيكهاتـــووة
خاو ماسوولكانة ئةم  ندان، 

َ
بةرموســـةال

شـــؤِر ضووك بةهؤيانـــةوة و دةبنـــةوة
وروذاندني نةبووني ةتي

َ
لةحال دةبَيتةوة

ميز ثَيويســـتي نةبووني يان سَيكســـي
جرِي ئيسفنجي لةشـــانةي ضووك كردن،
زؤري تياداية خوَيني ي

َ
كةنال ثَيكدَيت كة

يان دةبَيت سَيكســـي ئارةزووي و كاتَيك
ميزكردن ثِر بةثَيويســـتي كردن هةست
دةوةستَيت، ِرةق ضووك و لةخوَين دةبن
دِراني ئةو هـــؤي ببَيتة لةوانةية ئةمـــة
بَيت هؤكارَيك ئةمة لةوانةشة و نة

َ
كةناال

بوون و ِرةث توانـــاي بؤ لةدةســـتداني
ديكة. زيندةييةكاني توانا لةدةســـتداني
سةري ضووكدا، ســـةرةوةي لةبةشـــي
كة وة ثَيكدَيت

َ
لـــةكال كـــة ضووك هةية

ثاشـــان بازنةيي، وةيةكي
َ
لةكال بريتيية

و ضووكة (قلفة) دَيت كة ســـةري ضةرم
بةكؤتايية ضووك دايدةثؤشـــَيت، وة

َ
كال

ةمةندة
َ
دةول خوَين موولوولةي و دةمـــار

ِرةثبووندا ضووك لةكاتي هةستيارَيتي و
خســـتنةناوةوة طةورةترين زياددةكات.
ضووك م

َ
بةال دةكات، دروســـت وروذاندن

وةك بةركةوتنَيكـــدا هةمـــوو  
َ

لةطـــةل
كارلَيك دةســـتةوة لةِرَيي بةركةوتنـــي
دةطةنـــة لةثيـــاوان دةكات، هةندَيـــك
طةمةبازي لةِرَيـــي ئؤرطـــازم باشـــرتين
دةكرَيت نـــاوي لَيبنرَيت كة دةســـتةوة
جةخت ثَيويستة لَيرةوة ماستةربيوشن،
ثَيستي ناسكي و هةستيارَيتي بكةينةسةر
بكرَيت تةِر دةســـت ضووك، واباشـــرتة
زانا ِروونةدات. ِرووشانَيك هيض بؤئةوةي
توَيذةري بواري سَيكســـؤلؤذي كينـــزي
دةكات لةوة جةخت ينةوةكانيدا

َ
لةلَيكؤل

ضَيذ ثيـــاوان نةوةدي نزيكةي لةســـةدا
و دةمةوة بةهؤي لةبةركةوتـــن دةبينن
ئةوةش ئؤرطازم، دةطةنـــة ِرَيطاية بةم 
ذنةوة لةاليةن بةزمان لستنةوةي لةِرَيي
دةمةوة. لةِرَيي بةوروذانـــدن يـــان تةنيا
كة لةوةي بةئاطابني ثَيويســـتة لَيـــرةدا
نةبَيت بريندار ددانةكانةوة بةهؤي ضووك
بؤشايي كارة لةناو و ئةم و نةِروشـــَيت
ددانةكان لةِريـــزي دوور دةم و قوِرطـــدا

بكرَيت.
زؤر بةشـــَيكي طوونـــةكان:  .2
ثياودا زاوزَيي لةكؤئةندامي هةســـتيارة
لةبةرئةوة جةستةيدا، لةهةموو كو

َ
بةل و

زؤر ثَيويســـتة لةطوونةكاندا بةركةوتـــن
بةباشي زؤر ذن ثَيويستة بكرَيت، بةئاطاوة
طوونةكان توَيـــكاري لةســـةر زانيـــاري
دا

َ
ةيان لةطةل

َ
مامةل ضؤن تا بزانَيت هةبَيت

لةوانةية ة
َ
هةل بةركةوتني ئةطينا دةكات

طوونةكان بكات، دروســـت طةورة زياني
تورةكةيةكدايـــةو لةنـــاو هةريةكةيـــان
ثَيي نووساوة كة بةهؤيةوة بةجةستةوة
تورةكةي صفن، تورةكـــةي دةووترَيت
بووة شؤِروة نةرمي توورةكةيةكي صفن
لةطةرمادا و يةك دةضَيتةوة لةسةرمادا و
بِرَيكي ئـــةم توورةكةية خاو دةبَيتةوة،
لةوانةية و خوَيني تياداية لةلوولةي زؤر
ببينرَيت بةضـــاو ئاشـــكرا  هةندَيكييان
و طوونةكان توورةكةكـــة لـــةدةرةوةي
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َيكي
َ
هَيل لةِرَيي صفنـــدا توورةكةي لةناو

بةزؤري نووساون، ثَيكةوة خواروخَيضةوة
طةورةتر ديكـــة لةطوونةكةي طوونَيـــك
فرماني دوو  لةثياودا طوونةكان دةبَيت، 
بةرهةمهَيناني ئةويش هةية، سةرةكييان
بةرهةمهَيناني و نَيرينةية هؤرمؤنةكانـــي
مانةوة ذيان و شلةي بةو مانايةي تؤوة،

ناسكةداية. طوونة دوو ئةم لةناو
يان طوونةكان توونـــدي بةركةوتني
ثةســـتانَيكي هةر بوونةوةي ِرووبـــةِروو
ئازارَيكي بةرز طةرمـــي ثلةي يان تووند
دةشَيت كة دةكةن دروست لةثياودا زؤر
خؤضوون، لةبةرئةوة هؤي لةهؤش ببَيتة
توندوتيذيدا و ِرووداني شـــةِر لةكاتـــي
تا دةكَيشـــرَيت بةطوونةكاندا بةتووندي
هةروةها بكةوَيت، ـــة

َ
لةجوول ئةو ثياوة

خستنةسةري ثةســـتان و ثياكَيشـــان
شـــَيوازي وةك طوونةكان و ســـووتاني
بةكاردَيت، سياســـي ئةشـــكةنجةداني
زؤر بةشـــَيوةيةكي هةروةهـــا طونةكان
دةست لةِرَيي بةركةوتن كاتَيك دةوروذَين

دةمةوة ِروودةدات. يان
هاوشـــَيوةين ناوضةيةكة 3. العجان:
لةذندا، لةثياودا ناوضةيةيـــة ئةو هةمان
نَيوان لةناوضةي درَيذبووةوةية ناوضةي
كووني بؤ لةذَيرةوة طوونةكان دةرضووني
بةركةوتن يان لةكاتي ناوضةية كؤم، ئةم
ةتةكاني

َ
لةحال دةوروذَيت، ماض كردنيـــدا

ثســـثؤري وةك ِرةثبوون الواز بوونـــي
دةكةيـــن ذن ئامؤذطـــاري ضارةســـاز
زؤر وروذاندني ضونكة ثَيبـــدات، بايةخي
ئةم بةركةوتني هةروةهـــا كاريطـــةرة،
كةم طوونةكان لةئازاري هةندَيك ناوضةية
ثيشـــةييمةوة لةئةزمووني دةكاتـــةوة،
ناوضةيةي لةم بةركةوتن ذن كاتَيك َيم

َ
دةل

ةِراوكَي
َ
هاوسةرةكةيدا دةكات خؤيشي دل

كة دةبَيتـــةوة كاتَيك كـــةم و نائارامي
دةِروات. ناخؤشدا بةبارودؤخي

وروذاندن الوةكييةكاني ناوضة
دةكةين باســـي لَيـــرةدا ئـــةوةي 
وروذاندنن، الوةكييةكاني ناوضة طرنطرتين
ناوضةي هةندَيك كـــةس هةندَيك م

َ
بـــةال

لةوانةية هةيـــة ديكـــةي وروذاندنييـــان
جياوازي ضونكة نةكرابَيت، باس لَيرةدا
جةستة ِراســـتة كدا،

َ
خةل لةنَيوان هةية

م
َ
هاوشَيوةية، بةال و جةســـتةية هةريةك

جياوازي هةندَيـــك لةنَيو جةســـتةكاندا
كةس هةندَيك ئةوةي ســـةرباري هةية،
بةهؤي يان ئةزموونييةوة يةكةم بةهؤي
بةهؤي يان تايبةتييـــةوة، ئةزموونَيكي
لةجةســـتةيدا لةوانةية بارودؤخَيكـــةوة
بيطةيةنَيت هةبَيـــت وروذاندن َيكـــي

َ
خال

ئؤرطازمي تةواو. تةنانةت بةضَيذ يان
دةست سةر: مةسةلةي 1. ثَيســـتي
هةر ثَيســـتي ســـةردا و هَينـــان بةقـــذ
دايكان و ثَيدةكةين دركي ييةوة

َ
لةمندال

قذي ناو دةخةنة ثةنجةكانيان خؤبةخؤ
و دةبن بةنج بةمةش و ةكانييانةوة

َ
مندال

لةثَيستدا قذةسةر لَيدةكةوَيت. خةويان
ضةند كة هةية ِرةطَيـــك لةكؤتاييةكةيدا
و خوَيني ضـــةوري دةمارَيكي كؤتاييـــة

تياداية.
يان ِراكَيشان قذ ئةمةشـــة هةر لةبةر
دةشَيت لَيداني دةست و ثَيي كردن ياري
كردن هةســـت يان وروذاندن هؤي ببَيتة
بوون، و بةنج خاوبوونـــةوة يان بةئازار
و جؤر بةثَيي جؤري هةســـت كردنةكـــة
لَيدانة لةقذةكة دةســـت ئةو بارودؤخي
وروذاندن بةزؤري لةبةرئةوة دةطؤِرَيـــت.
دةكرَيت كـــة يـــاري كاتَيـــك ِروودةدات
سةر لةثَيستي لَيدان دةست بةقذةسةر،
هَينان دةست قذ و خستنة ناو دةست يان
زؤر دروست سَيكسي ثيايدا وروذاندنَيكي
لةِرَيـــي ِروودةدات دةكـــةن، ئةمـــةش
ناو خستنة ثةنجة و ماض و طاز ســـووكة
ثَيستي بةســـةر هَينان نينؤك يان قذةوة
زؤرَيك قذ، خوراندني سووكة وةك سةردا

جؤرَيك وةك قذيان بةِراكَيشاني لةذنانيش
لةطةمةبازي دةوروذَين.

برؤكان: ناوضةوان، 2. ناوضـــةوان و
ماضي بؤ وايدةبينن هةندَيك ناوضةيةكـــة
وروذَينةر دةشَيت م

َ
بةال رَيزطرتنة، و ِرَيز

لةســـةر ئةوةي برؤكان، بةتايبةتي بَيت
لةسةر دةبَيت جَيبةجَي قذةســـةر مووي
هةمان ِراستةو هةر برؤكانيش ِراكَيشاني
و بةركةوتن دةكات، دروســـت وروذاندن
زؤر برؤكان نَيـــوان ناوضةي ماض كردني

دادةنرَيت. بةوروذَينةر
دوورودرَيذ بؤماوةيةكـــي 3. طـــوَي:
ةي

َ
مامةل سَيكسي ناوضةيةكي وةك طوَي

وروذاندن بةهؤي كاتَيك نةدةكرا، دا
َ
لةطةل

وابوو بِروا دةطةِرا
َ
هةل سوور شةرمةوة و

كردنةية، هةســـت ئةو كاردانةوةي تةنيا
جةختييان هـــةرزوو ضينييةكان م

َ
بـــةال

ناوضةيةكي طوَي نةرمايي كـــة كرد لةوة
بةرزة، سَيكســـي الوةكـــي وروذاندنـــي
وروذاندني

َ
لةطةل لةكارلَيكردنيدا كـــو

َ
بةل

بةوَينةطرتني دَيت. لَيو لةدواي سَيكسيدا
هةســـتيارةوة كامَيراي زؤر َورد بةهؤي
طـــوَي لةطةل كـــة نةرمايي دةركـــةوت
لَيوةكاني لَيوو وةك سَيكسيدا وروذاندني
دةبَيت، طـــةورة سَيكســـي كؤئةندامي
توَيـــذةر كينـــزي ينةوةيةكـــي

َ
لةلَيكؤل

هةندَيك دةركـــةوت سَيكســـيدا لةبواري
دةطةنة كةس بةدةســـت لَيدان بةطـــوَي

ئؤرطازم.
و ثياويش ذن يان مل: الي طةردن .4
طةردن ناوضةيةكة تواناي وروذاندني هةية
ثياو دةستلَيدانةوة، يان ماضكردن لةِرَيي
ئادةم سَيوي كردني لةماض دةبينَيت ضَيذ
دةبينَيت ضَيذ ذنيـــش و  لةقوِرقوِراطةدا
تةنانةت ثياو، ملي هةموو لةماضكردنـــي
دراكؤال َيـــت

َ
دةل هةيـــة ئةفســـانةيةك

لةذن دةطرَيت، طاز (خوَينمذ) لةطةردنةوة
هةموو تا ناوضةي بةنج بوونة مل ضونكة

دةبَيت. دواتر بةنج جةستةي
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دةم بةناوضةيةكـــي 5. لَيـــوةكان:
لةوةي زياتر دادةنرَيت طةورة وروذاندني
كو

َ
بةل بَيت، وروذاندن الوةكي ناوضةيةكي

نيمضة وروذاندني بةناوضةيةكي َدةكرَيت
لةطةل لَيـــوةكان ســـةرةكي دابنرَيـــت،
دةكةن كارلَيك سَيكســـيدا َوروذاندنـــي 
ئال و يان دةئاوسَين كردن وةك هةســـت
وروذاندني بَيطومان زؤرترين و دةبنـــةوة

دةبَيت. كردنةوة ماض لةِرَيي لَيوةكان
زؤرَيك زمـــان: و دةم 6. بؤشـــايي
ناو بـــؤ ثَيســـت لةزانايـــان ثَييانوايـــة
دةكرَيت لةبةرئـــةوة درَيذبؤتةوة، دةم 
بةناوضةكاني دةم ناو بؤشـــايي و زمان
وروذاندني ةكاني

َ
لةخال يةكَيك و ثَيســـت

لةدةماري ثِرة زمـــان دابنرَيت. ناوةكي
دةكات وا ئةمة و ثَيشـــوازي هةستياري
هةرضةندة بيوروذَينَيت بةركةوتنَيك هةر
بةركةوتنانةي كة لـــةو مـــاض يةكَيكـــة
و قســـةكردن هةية تايبةتمةنـــدي خؤي
دةكَيشَيتلةكتَيبي ”ماض“ لةسةري درَيذة

كردووة،  باسم 1997) بةوردي (الدريع دا
ئةندامَيكي زمان لةبةرئـــةوةي لةوانةية
لةناوضةكاني َيـــت

َ
دةجوول و بزوَينـــةرة

ديكـــةي وروذانـــدن جياواز بَيـــت، بؤية
بةركةوتنَيكدا هةر

َ
لةطـــةل كردني كارلَي

قوِرطة بؤشـــايي هةرضي دوو هَيندةية،
بةش لةدوو ئةوا دةمة يان ئةشـــكةوتي
ئةطةر خوارةوة، بةشي و بنميض ثَيكدَيت
بَيت

َ
زال تيايدا زمان خـــوارةوة ناوضةي

لةكؤتايية ثـــِرة قوِرطيش بنميضي ئـــةوا
يان بةزمان بةركةوتـــن لةكاتي دةمـــار
لةوروذاندن بِرَيـــك بةدةســـت، تةنانةت
بةركةوتن هةرضةنـــدة دةكات دروســـت
ماضي بـــاوة، كةمرت دةســـتةوة لةِرَيي
مَيرد زماني ذن و كة تيايـــدا فةِرةنســـي
بةريةكرتي ماضكردندا لةكاتي بةتونـــدي
جؤرةكاني ماضةو لةباوتريـــن دةكـــةون
ثيـــاو دةطةيةنَيتة و ذن و وروذَينةرترة

ئؤرطازم.

ناوةندَيكي بِربِرةي ثشت ثشت: .7
لةدةماري تؤِرَيك ترسناكة، كردني هةست
هةســـتة طةياندني فرمانييان كة تياداية
هةستياريدا

َ
لةطةل جةســـتة، بؤ هةموو

بةركةوتني نةرمي و  بةناسكي  ثَيويستة
ثشتهةموويوروذَينةرة، بكرَيت، دا

َ
لةطةل

لةملةوة هةر ثشت بِربِرةي ناوضةي م
َ
بةال

دادةنرَيت و وروذَينةر بةزؤر تـــا كلَينضكة
وروذَينةر بةشـــَيوةيةكي مدانةوةي 

َ
وةال

ئةو جا بةركةوتنَيكدا هةر
َ

لةطةل دةبَيت
يان بةدةست بةدةم بَيت يان بةركةوتنة
دةوروذَيت ذن زؤر ئةندامَيكي ديكة، هةر
دةهَينَيت ِريشـــي هاوسةرةكةي كاتَيك

ثشتيدا. بةبِربِرةي
و ذن مةمكي بناغـــةي 8. مةمـــك:
بناغةي ضؤن هةروةك يةكَيكة، هةر ثياو
هةر يةكَيكة، ثياو ضووكي ذن و ميتكةي
لةبنةِرةتةوة هةر ثياو لةوةداية جياوازي
لةناوضةي طةشةكردنيدا وروذاندن لةكاتي
هَيندة ثةرةينةســـةندووة طؤي مةمكيدا
ثةرةينةسةندوةو، ذن ميتكةي ضؤن وةك
بةناوضةيةكي ذن مةمكـــي لةكاتَيكـــدا
الي تةنانةت يان بةرز الوةكي وروذاندني
بةناوضةيةكي لةزاناياني سَيكس هةندَيك

دادةنرَيت. سةرةكي وروذاندني
تايبةتي توَيكارييةكـــي ذن ســـنطي
لَيرةدا ئـــةوةي م

َ
هةية، بـــةال ـــؤزي

َ
ئال

ناوضـــةي وروذاندنة طرنطة بةالمانـــةوة
بةشـــي بةطةورةترين و مةمكة كة طؤي
طؤي دادةنرَيـــت، مةمـــك هةســـتياري
شـــريي ي

َ
كةنال بيســـت نزيكةي مةمك 

لةِرَيي بةسرتاون بةمَيشكةوة تياداية كة
تايبةتن ة دةمارييانـــةوة كة

َ
ئـــةو كةنال

قبوون
َ
لةبال بةر مةمك طؤي بةسؤزداري،

جياوازييان كـــوِرو كضدا ي
َ
مندال لةنَيوان

بؤ ئامادةباشـــي
َ

لةطـــةل م
َ
نييـــة، بةال

كض طؤي مةمكي قبوون
َ
بال طةورةبوون و

دةكات دةست هةســـتيار دةبَيت و زياتر
مةمك دةركةوتن و و بـــوون بةدروســـت

طؤي مةمك بةركةوتني دةبَيت، دروست 
بطةيةنَيتة لةوانةية ذن وروذَينةرة و زؤر
طؤي بةوروذاندني هةن ذن زؤر ئؤرطازم،
ناويان دةكرَيت و ئؤرطازم دةطةنة َمةمك
لةطةل مةمك طؤي طؤييـــةكان، لَيبنرَيت
يدا

َ
لةطةل ِراستةوخؤ سَيكسي وروذاندني

ِرةث و دةوةســـتَيت يان ناِراســـتةوخؤ
دةبَيت بةهؤي بةلَيشاوهاتني خوَين بةناو
هةســـت ذن لةبةرئةوة دةمارةكانيـــدا،
هةموو طةرمـــي دةكات تيايدا. بةجؤرَيك
وروذاندني ناوضةيةكي هةموو ذن سنطي
يةكةم بةثلةي مةمك طؤي م

َ
بةال طةورةية،

خةرمانة تؤخة ئةو ناوضةي دَيت، ثاشان
ثاشـــان داوة، طؤكةي دةوري كة دَيـــت
دوايي قؤقزي و مةمكةكان ناوضةي نَيوان
كة بةركةوتنةي ئةو خؤيان، مةمكةكان
يان ماضةوة دةوروذَيت لةِرَيي ثَي مةمكي
ثيايدا شت هَينان لَيدانةوة يان دةســـت
مةمكي لةضاو ثياو مةمكـــي ِروودةدات.
قابيلي م

َ
بـــةال دةوروذَيت، ذندا كةمـــرت

لةكاتي طؤي مةمكي ثياويش وروذاندنة،
دةوروذَيت بةطشتي سَيكسيدا وروذاندني
دةســـتي يان زمان كاتَيك و بةتايبةتيش

دةهَينرَيت. ثيادا
ثشـــتي ناوضةي دةســـت: 9. قاض و
لةثشتةوة ئةذنؤ نووشتانةوةي نزيك قاض
ناوضةيةكي وروذَينةري ثةنجةكاني ثَي و
لةكاتي دةبَيت مدانةوةيان

َ
و وةال باشـــن

و ثَيداهَينان دةســـت يان ماضكردنييان
شَيالنياندا.

طَيِرامةوة بؤي لةنةخؤشةكانم يةكَيك
ثةرةيسةندووة ضؤن ئةوة ”نازانم وتي: و
هةبوو بةختم مـــن م

َ
ِروويداوة، بةال يـــان

من كرد
َ

قبـــوول ئةوةي كـــة مَيردةكةم
ثةنجة مذيني ئةو ضَيذة ببينم ئةويـــش

ئؤرطازم“. دةطةمة تا قاضمة طةورةي
ي

َ
لةخال ثـــِرة هةمووي دةســـتيش

تا ةوة
َ
بنبال ذَير لةناوضةي هةر وروذاندن

لةدةرةوةش و لةناوةوة الكاني دةطاتة
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ثةنجةكان و دةست لةثي ناو و ةكان
َ
قؤل

نَيـــوان بةركةوتنـــي و نَيوانةكانييـــان.
ناوضةيةكي لةذنان زؤرَيك الي ثةنجةكان
لةبةناوبانطرتين يةكَيك بةرزة، وروذَينةري
ثةنجةكاني

َ
لةطةل ةي

َ
مامةل ثياوانةي ئةو

”دون كـــردوون بةنجي و ذندا كـــردووة
عاشـــق بةناوبانطرتين كة بووة جـــوان“
َيـــن

َ
دةل تةنانـــةت بـــووة لةمَيـــذوودا،

ذن دةســـتي كردني ئةتةكَيتـــي مـــاض
بةشَيوازَيكي ذنة وروذاندني بؤ لةبناغةدا
ناوضـــةي هةندَيـــك جـــوان. ثياويـــش
دةســـتةكانيدا و لةثَييةكاني وروذاندني
ثةنجةي مذينـــي هةرضةنـــدة هةيـــة، 
ضونكة وروذَينةرترة، ثياو الي دةســـت
و بريدةكةوَيتةوة ضووكي ليســـتنةوةي
دادةنرَيت بةوروذَينةرترين شـــَيواز ئةمة

لةثياودا.
ثِرة سمتيش ناوضةي 10. ســـمت:
موولوولةي خوَيني و دةمـــار لةكؤتايي
كؤم لةناوضةي هةرضةندة دةبَيت زياتـــر
بةناوضةي هَينان دةســـت بَيتةوة. نزيك
دةكات دروست زؤر وروذاندنَيكي سمتدا
ناكةن حةز ثياوان زؤربةي م

َ
لةذناندا، بةال

ضونكة بوروذَينرَين، ســـمتدا لةناوضةي
ئةم وروذاندنة نةســـتدا يان لةهةســـت
بةهؤمؤسَيكسوالييةوة، هةية ثةيوةندي
زياتر وروذاندن لةناوضةي سمتدا م ذن

َ
بةال

ئةمة هؤكاري لةوانةية دةكات،
َ

قبـــوول
ذن كة سمتي بطةِرَيتةوة بةِراستي بؤئةوة
بةهؤي بةركةوتن بؤ هةســـتيارترة زياتر
هةندَيك لةذنان ييةوة،

َ
و نةرمونؤل تـــةِري

ئؤرطازمي ســـمت ناوضةي طةمةبـــازي
ناويان دةشَيت و دةطةيةنَيت ِراستةقينة

سمتييةكان. لَيبنَيني
ن:

َ
بةرموســـةال ناوضةي مووي  .11

و مووي قذة سةر لةســـةر مووي ئةوةي
مووي لةســـةر دةبَيت جَيبةجَي برؤكان
جَيبةجَي زياتر ثياودا و لةذن ن

َ
بةرموسةال

بةكؤتايية ن
َ
مووي بةرمووســـةال دةبَيت،

و هةســـتيارةوة بةسرتاوة زؤر دةماري
بةركةوتندا: شـــَيوةكاني  هةموو

َ
لةطةل

هةر لَيخشـــاندنَيكي يان دةم دةســـت،
مدانةوةي

َ
وةال بةشَيوةيةكي كارا ديكةدا

ئةم مووي جيـــاوازي دةبَيـــت، هؤكاري
بؤ لةوانةية هةســـتيارترة كة ناوضةيـــة
دةمار ثـــِرة لةكؤتايية بطةِرَيتةوة ئةوة
دةكات وا ئةمة خوَيـــن كة و موولوولةي

بَيت. بؤ وروذاندن زؤر تواناي
دةناسيت؟ جةستةت نةخشةي ضؤن

لةجةســـتةي خؤمان ئَيمة بَيطومان
َيك

َ
كؤمةل هةرضةنـــدة دةذين، خؤمانـــدا

بةربةســـتن هـــةن كـــة فاكتـــةري زؤر
ثةيوةندييةكي قاندنـــي

َ
خول لةبـــةردةم

جةســـتةماندا، و خؤمان بـــاش لةنَيوان
اليةنة خؤِرسكةكة ناضارت دةكات م

َ
بةال

بةضي بزانيت بكةيت، بةجةستةت هةست
دةبَيت هيالك بةضي دةبَيت، بةختةوةر
ديكةش. شتي زؤر و دةوروذَيت بةضي و
بةربةست ئةو  لةضوارضَيوةي ثةروةردة 
ثةيوةندي َيت

َ
ِرَيطرييانةداية كة نايةل يان

هةبَيت، جةســـتةماندا
َ

لةطةل باشـــمان
و ثةروةردة تووندي لةشـــَيوازي زؤرَيك
بةياسايي ة

َ
هةل بةشـــَيوةيةكي ئةوانةي

بَي لةعةيبةي زؤر بةذمارةيةكي و كراون
ئةمانة مرؤظ ثِركراون، دةشـــَيت بنةما
دابِرَيـــن. هةروةها خـــؤي لةجةســـتةي
ئةزموون زنجريةيـــةك تاقيكردنـــةوةى
خؤشن، و باشن و ثؤزةتيظ هةندَيكييان
و خراث بةثَيضةوانـــةوة هةندَيكييـــان
خراث ئةزموونة ناخؤشـــن. نَيطةتيظ و
بةربةست ببنة و ناخؤشةكان دةشـــَيت
لةنَيوان باش ثةيوةندييةكي قاندني

َ
لةخول

بةتايبةتي مرؤظ و جةســـتةي خؤيـــدا
ثةيوةندييةكي ئةزموونانـــة ئةو ئةطةر
هةبـــوو. بةجةســـتةوة ِراســـتةوخؤيان
لةنـــاكاو، تةندروســـتي بارودؤخـــي

ديكةي زؤر فاكتةري ذينطة و ثيسبووني
لةكارخةر َيكي

َ
ِرؤل لةوانةية دةوروثشتمان

بةئَيمة هةستةكاني و لةجةستةدا ببينن
وةك ديكـــة بةواتايةكي يـــان نةطـــات 
زؤر ثَينةكةين، هةســـتييان ثَيويســـت 
بةناوضةكاني ثَييـــان واية كةس بةوةهم
ئاشـــنان، لةجةســـتةياندا وروذانـــدن
يان كليلةكاني نةخشة وا دةزانن هةروةها
ئاشكراية. و جةستةيان ِروون وروذاندني
هةندَيك دةشـــَيت دا

َ
حال لةواقيعي م

َ
بةال

ة
َ
خال تةنيا جةستةيان وروذاندني ي

َ
لةخال

جةستةيان وروذاندني ســـةرةكييةكاني
بزانن.

ثةِرجوويةكـــة مـــرؤظ جةســـتةي 
هةية هاوبـــةش طشـــتي ي

َ
خال هةندَيك

ي
َ
خال مرؤظَيكـــدا و هةندَيـــك لةهةمـــوو

كةسة بةو تايبةتة تةنيا هةية تايبةتيش
وروذاندن ةكاني

َ
بةخال ئاشنابوون خؤي،

ثَيويســـتة زانيارييانةي لـــةو بةشـــَيكة
زياتري ئاشـــنابووني لةثَيناوي بزانرَيت
جةستةت ضونكة خؤي، بةخود-ي مرؤظ
هةنطاوَيك ضةندة و لةخود-ت بةشـــَيكة
ضوويتة جةســـتةت زياتـــر لةناســـيني
دةناسيت. خؤت زياتر ئةوةندة ثَيشةوة
ةكاني

َ
لةخال بةزؤرترين بـــِر ئاشـــنابوون

لَيدةكات وات لةجةســـتةتدا وروذانـــدن
ببينيت، سَيكسي لةغةريزةي ضَيذ زياتر
مرؤظ تايبةتي خؤم ئاشنابووني بةبِرواي
لةوَينةكاني وَينةيةكة  خؤي  بةجةستةي
ضونكة خالق، لةبوونةوةرةكاني تَيِرامان
لةجوانرتيـــن ئايةتةكاني مرؤظ ئَيمـــةي
زياتر هةنطاوَيك ضةنـــدة و قاندنـــني

َ
خول

بضينـــة بةجةســـتةمان لةئاشـــنابوون
قاندن

َ
خول يي

َ
بةقووال درك زياتر ثَيشةوة،

مةزني ئةو دةكةين. و
خؤيي بةركةوتني

بةجةســـتةدا دةســـتهَينان لةِرَيـــي
هَيمنـــدا ئةنجام هةوايةكـــي لةكـــةش و
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كة لةكاتَيكـــدا بةتايبةتـــي دةدرَيـــت،
دةبيـــت، باشـــدا لةتةندروســـتييةكي
ثَيويســـتة َيكـــي ســـةرةكي هةيـــة

َ
خال

ئةوةية ئاشكرا ئةويش ئاماذةي ثَيبدةين
طةيشـــتن بةئامانجي كردنـــي جةســـتة
ئةمة كو

َ
بةل سَيكســـي، بةوروذاندني نيية

تةنيا هَيمنة ثياهَينانَيكي دةســـت تةنيا
خؤتة جةستةي كردني ئاشكرا بةئامانجي
خؤشتندا لةكاتي دةكرَيت و نيية زياتر و

ئةنجامبدرَيت.
بةرامبةر ئةوي بةركةوتني

دةبةســـتَيت ثشـــت ِرَيطةية ئـــةم 
بةهةموو هاوسةرةكةت لَيداني بةدةست
هَيمندا، هةوايةكي و لةكةش جةســـتةدا
كة دةكةينةوة لـــةوة جةخـــت لَيـــرةدا
تةنيا دةســـت لَيدانة و ئـــةم بةركةوتن
جةستةية كردني نةخشةي بؤ ئاشـــكرا
سَيكسي، وروذاندني بةمةبةســـتي نةك 
دةكات ثَيويســـت وا ئةو قؤناغة ضونكة
كـــةس بةتايبةتي ذنان زؤر بَيت، دواتر
لةوةي دةكةن بةشـــةرمندةيي هةســـت
لةجةستةي بدةن دةســـت خؤيان ئةطةر
ئةويش كردني ئاشكرا مةبةستي خؤيان
زؤر ترسي و ثةروةردة بةهؤي كاريطةري
هاوسةرةكةي كاتَيك لةبةرئةوة ديكةوة،
ي

َ
قبوول زياتر دةكات جَيبةجَي ئةمكارة

هاوســـةرةكةي كاتَيك ثياويش دةكات،
هةســـت دةدات ئةنجام بؤ ئـــةم كارةي
الدروست شـــريينى خؤش هةســـتَيكي
طشـــتي بةشـــَيوةيةكي ضونكة دةبَيت،
دةشـــَيت زووةوة ثيـــاو لةقؤناغَيكـــي
لةخؤي دةست ماستةربيوشنةوة لةِرَيي
لةوانةية ئةوةشـــدا

َ
م لةطةل

َ
بةال بـــدات،

وروذاندني ناوضـــةي لةزؤر بَيت بَيئاطـــا
هاوسةرةكةي كاتَيك لةجةستةيدا، ديكة
لةثَيناوي لةســـةرخؤيي و بةهَيواشـــي
جةستةيدا نةخشـــةي كردني  ئاشـــكرا
دةهَينَيت بةجةســـتةيدا ثَيدا دةســـتى

باشرتة. بةاليةوة
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كراو ئاَلوطؤِر بةركةوتني
من بةالمةوة كة ئةو شَيوازةية ئةمة
كردني ضونكة ثِرؤسةي ئاشكرا باشرتة،
كاتَيك هةية ديكةي ســـوودي جةســـتة
بةنؤبة هةردووكيـــان دوو هاوســـةرةكة
دةدةن، يةكرت ئةنجـــام بـــؤ ئـــةو كارة
بووني دروست وةك ديكةي سوودةكاني
ســـؤز قاندني

َ
زياتر و خول نزيكبوونةوةي

و هةســـتي ِرؤحـــي و و خؤشةويســـتي
لةســـَيكس ِروانني و لةيةكرتي ئاطابوون
تةنيـــا لـــةوةي تـــر

َ
باال بةشـــَيوةيةكي

بِروانن، ـــي لَيي
َ
ئاذةل وةك غةريزةيةكي

وطؤِركراو
َ
ئال بةركةوتنـــي  ِراهَينانةكاني

نؤبة لةنَيوان دوو هاوسةردا بةماوةي يان
بؤ دادةنرَيت ِرؤحاني كردنَيكي ضارةسةر
لةيةكطرتني بِرَيك هةروةها هةردووكييان،
لةنَيوان كةهرؤمووطناتيسييةكان خةرمانة

ِروودةدات. يةكرتيدا
كة بدةين بـــةوة دةبَيـــت ئامـــاذة
كاتانةدا لةم بةركةوتنَيك هيض ثَيويســـتة
لةناوضة كردنة ئاشكرا مةبةســـتي كة بؤ
زاوزَيـــدا كؤئةندامـــي ســـةرةكييةكاني
بةخؤِرســـك ضونكة ئَيمة هةر ِروونةدات،
زؤر ناوضـــةي ناوضانة ئـــةو دةزانـــني
لَييان نزيكبوونةوةيةك هةر و وروذَينةرن
سَيكسي وروذاندني بؤ بةركةوتن ِراهَيناني
بةكاري لةوانةيـــة و تـــةواو دةطؤِرَيـــت
مةبةســـتة ئةو و بَيت كؤتايي سَيكســـي

دةمانةوَيت. كة نةهَينَيتةدي
وروذَينةر بةركةوتني ئامِرازةكاني

بـــــــةدةســـتهَيناني لــــةثَينـــاوي
لةسَيكســـدا وروذَينـــةر بةركةوتنَيكـــي
ئامـــِراز و هـــؤكار دةكرَيـــت هةندَيـــك
ئامـــاذة لَيـــرةدا كـــة بةكاربهَينرَيـــن

دةدةين: بةهةندَيكيان
ئامِرازَيكي دةست بَيطومان دةست:

ئامِرازيشة باشرتين و بةركةوتنة طشـــتي
وروذاندن شوَينةكاني ثَيكردني لةهةست
لةبةرئةوةي وروذاندن، بـــؤ و هاندانييان
بؤية هةية ذمارةيةك ثةنجـــةي دةســـت
هةروةها باشـــي هةية، ةي

َ
جوول تواناي

ئيسفنجييةتي و نةرمي و طةرمي بةهؤي
ئامِراز بةباشرتين ثةنجةكانةوة و دةست
بهَينرَيت بةسةر جةستةدا كة دادةنرَيت
هةروةهـــا بةركةوتـــن، بةمةبةســـتي
بةثَيست داثؤشراوة لةبةرئةوةي دةست
جةســـتةدا ثَيســـتي بةســـةر كاتَيـــك 
بةنامؤيي هةست هيض جةستة دةهَينرَيت
ناكاتةوة ِرةتي شَيوةيةك بةهيض و ناكات
دةســـت هةروةها لَيي، و ناكشـــَيتةوة
تياداية خوايي كارةبايي لةوزةي جؤرَيك
بةســـةر جةســـتةدا كاتَيك كة وا دةكات
هةردووكييان يان كةسة ئةو دةهَينرَيت
بةنجبوون يان بةحةوانـــةوة و هةســـت
لةكاتَيكدا بةتايبةتي بكةن، خرؤشـــاندن
كاردةكات لةجةستة بةشَيكة دةست كة
لةدةماخةوة َيك ئاماذةوة

َ
كؤمةل لةِرَيي و

دةكات، لةبةرئةوة دةردةضن كارلَيك كة
بةركوَيى دةزانن دةستةكان كات زؤربةي
دةكةون بةرى ضؤنيش جةستةدةكةونء
دةســـتةكان بةثَيي كارةبايي تةنانةت
داواكراوة كـــة بةركةوتنةي ئةو جـــؤري
دَين، لةدةماخةوة  ئاماذةكانـــي  بةثَيي

دةطؤِرَيت.
دةست، لةسيفةتةكاني يةكَيك وتمان
بةهؤي ثةنجـــةكان ثةنجةكانة، بوونـــي
زياتر لةشـــوَينَيك دةتوانن زؤرييانـــةوة
وروذاندن و َيـــن

َ
بجول كاتـــدا لةهةمـــان

ذمارةيان دةية ثةنجةكان دروست بكةن،
كارةبايياندا جياوازن، تةنانةت لةوزةي و
لةكارةبايي بِرَيك ثةنجةيةك  هةر ضونكة
و لـــةوي ديكة جيـــاوازة تيادايـــة كـــة
كاراييةكي خاوةني لَيدةكات واي ئةمةش

ثةنجةيةكدا هةر لةسةري بَيت، ةمةند
َ
دةول

كـــة ئةويـــش هؤكارَيكي نينـــؤك هةية
لةسةر بةتايبةتي وروذَينةرة بةركةوتني
و بةئاطاوة ئةطةر بةتايبةتيش و جةستة
و بهَينرَيت جةستةدا بةسةر بةمةبةســـت
و كردن بريندار ثلةي نةطاتة وروذاندنةكة

ثَيست. ِرووشاندني
هةندَيـــك الي لةوانةيـــة ثَييـــةكان:
ثَييةكان بَيت نامؤ و سةير شتَيكي كةس
بةركةوتنـــي وروذَينةر بـــؤ مةبةســـتي
و شـــياوة ئةمة م

َ
بةال بةكاربهَينرَيـــت، 

وَينةيةكي ثَي وروذَينةرة، زؤر بةِراستيش
لةهةموو كـــو

َ
بةل هاوتاي دةســـت نيية،

كةمـــرتة توانـــاي شـــتَيكدا لةدةســـت
لةثاكوخاوَينيدا لةنةرميدا، لةمرونةتـــدا،
هتـــد، ... و كردنـــدا

َ
لةقبول و هةروةهـــا

لةكاراييةكةي ناطرَيت ِرَيطـــة ئةمة م
َ
بةال

وروذَينةردا، بةركةوتنـــي لةبةخشـــيني
كوماساترا لةِرَينماييةكانيسَيكسيهنديدا
بةمةبةستي تةنيا نةك بةكاردَيت زؤر ثَي
بةركةوتندا، لةجةســـتةوة لَيخشـــاندني
بةوثةِري طةيشتنيش بةمةبةستي كو

َ
بةل

ئؤرطازم، يان سَيكسي نةشوةي ثلةكاني
لةهةندَيك ثياو طةورةي ثةنجة تةنانةت
كَيشةي بووني  يان ثةككةوتني  ةتي 

َ
حال

هةر بارودؤخَيكةوة يان بةهؤي ِرةثبووندا
بكاتةوة. ضووك قةرةبووي دةشَيت بَيت
ئةوةي لةجةستةو بةشَيكة دةم دةم:
دةستدا لةمةسةلةي طةرموطوِري، بةسةر
فرمانةكاني كردني ثَيشوازي كارةبايي،
دةبَيت، جَيبةجـــَي هتـــد ... دةمـــاخ و
يان دةبَيت جَيبةجَي دةميشـــدا بةسةر
لةسيفةتةكاني ِراســـتة. هةر بؤ دةميش
دةمةوة بةهؤي بةركةوتن دةم ئةوةيـــة
... طرتن، طـــاز لســـتنةوة، ماض، (لةِرَيي
ئةمةش و هةية لةتةِروبِري جؤرَيك هتد)
بةهؤي ثَيســـت بةركةوتنـــي وا دةكات
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تـــرس بَيت، دةمـــةوة تاِرادةيـــةك بَي
تايبةتي بةشَيوةيةكي بةزمان سةبارةت
جيادةكرَيتةوة ثَي زماني ئةوةي دةبينني
و دروست

َ
جوال لةماســـولكةي كة ئةوةية

بةهَيزة زؤر كة ئةوةشـــدا
َ

لةطةل و بووة
زمان دةكات و ئةمـــة وا نةرمة و ناســـك
جةستةدا لةوروذاندني كاراي توانايةكي
ئامِرازَيكي بَيطومان لَيوةكان وةك هةبَيت،
بةدةمن ســـةر هةر ئةوانيش وروذانـــدن
لةكارايي كارايشييان و و هةســـتيارترن
بةركةوتن م

َ
بـــةال نييـــة، زمـــان كةمرت

هةية، كَيشـــةي هةندَيك دةمةوة لةِرَيي
لةسةر ئالوودةبوون مةترسي يةكةمييان
ثَيســـت دةشـــَيت كة بةكارهَيناني ددان
هةندَيك دووةمييـــان بـــكات، برينـــدار
لةجةستةدا دياريكراو وروذاندني ناوضةي
دووربكةونةوة، لَيي ثياو و ذن دةشـــَيت
يان بَيزهاتنـــةوة لَييان بةهؤي ئةويـــش
وةك نةخؤشكةوتن، و ثيســـي لةترسي
.

َ
بال بن و ِرانةكان نَيوان ناوضةي سمت،

دةشَيت شـــانةكردن شـــانةكردن:
وروذاندن هؤكارَيكي وةك ِرَيطايةك بةضةند
بةكارهَينانـــي وةك بةكاربهَينرَيـــت،
سةري نينؤكةكان و بةتايبةتي ثةنجةكان
تَيثةِراندنييان و شانة وةك بةكارهَينان و
شانةي بةكارهَيناني يان ثَيستدا بةسةر
جةستةدا، بةســـةر هَيناني و ئاســـايي
شـــانة هةن، جؤر لةشـــانة ضةندةهـــا
هةيانة يةكرتين، لةِرَيزي دانةكاني هةية
هةندَيكييـــان باريكـــة، زؤر دانةكانـــي
دانةكانييان ســـةري و ِرةقن دانةكانـــي
ناسكييان سةرخِري ثالستيكي ثارضةي
و بـــازاِر بؤ ضوون ثَيوةيـــة، لةوانةيـــة
وروذاندني بؤ شانةيةكدا بةشوَين طةِران
ضَيذبةخش بَيت، مةســـةلةيةكي ثَيست،
شـــَيوازي بةكارهَيناني تاقيكردنـــةوةي
جةستةي لةســـةر بةنؤرة شـــانةكردن

و حةوانةوة بَيـــت يةكرت مةســـةلةيةك
و بةذن ببةخشـــَيت وروذاندنيش هاوكات
ئةوةية شانةكردن ةتةكاني

َ
لةخةسل ثياو،

جةســـتة هةموو لةســـةر كـــة دةكرَيت
ناوضانةدا لـــةو  بةتايبةتي بةكاربَيـــت،
برؤ، مووي وةك ســـةر، ثَيوةية كة قذي
و ... ن

َ
بةرمووســـةال مووي ،

َ
بنبال مووي

بكرَيتةوة، ثاكذ و بشؤرَيت دةكرَيت هتد،
جةخت دةزانني بةثَيويســـتي هةروةها 
شانةكان دةبَيت داني بكةينةوة كة لةوة
بةكاردَين تيذ نةبن مةبةســـتة ئةم كة بؤ

نةشكابن. و
لةئامِرازة قووماش ثارضة قووماش:
بةركةوتنـــة، باوةكانـــي وروذَينـــةرة
دياريكراو جلَيكي جؤرة دةشـــَيت مرؤظ
قوماشـــةكةي لةبةرئةوةي لةبةربـــكات
دةوروذَيت يان ثَيدةبةخشَيت حةوانةوةي
بةكارهَيناني بزانَيـــت، خؤي بَيئـــةوةي
ِرووداني بةمةبةستي قووماش ثارضةيةك
بةزؤر لةوانةية ثَيست لةســـةر وروذاندن
قووماشـــة ثارضة ئةو ِرووبدات، شـــَيوة
ضةرضةف بَيت يان و بةرطَيك جل دةشَيت
قووماشَيكي ثارضة يان يان دةستةســـِر
زؤر كة بَيت يان دةســـتكَيش ئاســـايي
هةية جيـــاوازي هةروةهـــا كاريطـــةرة،
هةريةكةيان و قووماشـــةكاندا لةنَيـــوان
دةكةن، دروســـت وروذاندن بةجؤرَيـــك
دةوروذَين، بةخـــووري  كـــةس هةندَيك
هةندَيكيش و بةئاوريشم ديكة هةندَيكي

بةلؤكة.
بةركةوتني بـــؤ ئامِرازَيكة ئاو: ئـــاو
بؤ ئاو شَيوة بةزؤر وروذَينةر، دةشـــَيت
بةثَيي بةكاربَيت، دروستكردنيوروذاندن
ئاوةكة وروذاندنة ساردي طةرمي و ثلةي
ئاوةكة كاتَيك هةندَيك كةس دةطؤِرَيـــت،
بةضَيذي هةســـت ئينجا طةرم دةبَيـــت 
دةكةن، ثَيســـتيان لةســـةر وروذانـــدن

هةســـت دةكات وا طةرم ئاوي بـــةزؤري
م

َ
بةال بكةيت، حةوانةوة و بةخاوبوونةوة

ســـارد ئاوي هةية، تاكانةييش جياوازي
لةسةر وادةكات وروذاندني غةريزي زياتر
لةئةزموونةكاني بكات، دروســـت ثَيست
بةكارهَيناني دةركةوتـــووة وروذاندنةوة
واتة بةنؤرة طـــةرم ئاوي و ئاوي ســـارد
و دةمَيك ئاوي سارد ئةطةر دةمَيك ئاوي
دةبينيت بةجةســـتةدا، بكةيـــت طةرم 
ثَيستت لةسةر زؤر بةوروذاندنَيكي َهةست
ةكردن لةطةل

َ
مامةل هةروةهـــا دةكةيت.

لةوروذاندندا طرنط ِرةطةزَيكي وةك ئاودا
ِرووداني لةضؤنَيتي هةية خؤي شـــَيوازي
يـــدا،

َ
لةطةل وروذَينـــةر بةركةوتنـــي

بةكارهَيناني شَيوةكاني لةبةناوبانطرتين
جياوازةكانييةوة. بةثلة دووشة

بةوروذمي كـــةس هةندَيك دةبينيت
بةر كاتَيـــك دةوروذَيـــن بةهَيـــز لةئـــاو
ديكة هةندَيكي دةكةوَيت، جةســـتةيان
 بةســـةر

َ
هَيل لةســـةر يةك ئاو كاتَيك كة

هةندَيك دةِرذَيت دةوروذَين، جةستةياندا
كاتَيك لةئؤرطازم بةرز ثلةيةكي دةطةنة
مليانةوة ثَيكردني دةســـت ي

َ
ئاو لةخال

بةناوةِراســـتي دَيتةخوارةوة لـــةدواوة
هةندَيكي كلَينضكة، دةطاتة تا ثشتياندا
ناوضةي بةســـةر ئاو ديكـــة بةِرشـــتني
تا دةطاتـــة كؤئةندامي زاوزَي ســـكياندا
هةموويان ِرَيطايانة ئةم ئؤرطازم. دةطةنة
هةندَيك لةضارةسةركردني و باشن ِرَيطةي
ئارةزووي سَيكسي كَيشـــةكاني ةتي

َ
حال

ســـَيكس دةووترَيت ثَييان كة لةذنانـــدا
كردوون، ـــدا

َ
لةطةل ـــةم

َ
ســـاردي، مامةل

بؤ نموونة هةروةها ِرَيطةي ديكةش هةية
كتوثِري و لةناكاو كردنةوةي ث

َ
قل ِرَيطةي

لةجةستةدا، دياريكراو ي
َ
خال سةر بؤ ئاو

يان ةسةر، ناوك
َ
تةثل بؤ ســـةر بؤ نموونة

بةركةوتن شـــَيوازي  زاوزَي. كؤئةندامي
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جةستةدا بةسةر ئاوةوة ثرذاندني لةِرَيي
ناوضةيةدا لـــةو كاردانةوةيةكـــي بةهَيز
بووني

َ
لةطةل بةتايبةتي دةكات دروست

ثَيســـتدا، لةناوضةكاني ديكةي هَيمنـــي
كة ديكـــةش هةن شـــَيوازَيكي هةروةها
ؤثة

َ
لةشَيوةى دل ئاو بريتيية لةبةركةوتني

وروذَينةرةكانة، و باو لةشَيوازة كة ؤثة
َ
دل

و ضاودَيري ةتـــي
َ
لةحال ضونكـــة جؤرَيك

جةستةدا بةشةي ئةو
َ

لةطةل مدانةوة
َ
وةال

ئةم شَيوازةدا
َ

لةطةل باشة ِروودةدات، وا
زياتر ثلةيةكـــي تا ضـــاو بنوقَينرَيـــت،
شـــلةي دةكرَيت ِرووبدات، لةوروذانـــدن
وةك ئاو لةجياتـــي بةكاربَيت ديكـــةش
سروشتي، شةربةتي بؤندار، ئاوي و،

َ
طوال

و ســـةالمةترت لةهةموويان م
َ
بةال زةيت،
باوتر ئاوة.

ثارضة بةكارهَيناني :
َ

سةهؤل ثارضة
بةجةســـتةدا هَيناني  لةِرَيـــي

َ
ســـةهؤل

بؤ دادةنرَيت وروذَينـــةر بةهؤكارَيكـــي
طرذبوون ةي

َ
جوول لةوانةية ثَيست، سةر

زؤر بةشَيوةيةكي ثَيستدا لةكونيلةكاني
بةكارهَيناني ئؤرطازمة بَيت، ئةم بناغةي
لةو وروذاندن ِرووداني بؤ

َ
سةهؤل ثارضة

ئامؤذطاري نةخؤشةكانمي ئامِرازانةية كة
ِراهَينانةكاني لةضوارضَيـــوةي ثَيدةكةم
و ذن الي سَيكسي ئارةزووي لةدةستداني
زؤر بةسوودة ِراهَينانة ئةم وةك يةك، ثياو
طؤي دةوروثشـــتي لةناوضةي بةتايبةتي

ن.
َ
بةرمووسةال ناوضةي و مةمك

بَيت ثةِر هؤكارَيك هـــةر لةبةر ثةِر:
كَيشـــكردن بةســـةرنج هةية ثةيوةندي
ئةمـــة لةوانةيـــة تةفرةدانـــةوة، و 
بةضريؤكةكاني هةبَيـــت  ثةيوةندييةكي
فيلمـــة و شـــةوة“ يـــةك  و  ”هـــةزار 
لةسةر ثةِر بةكارهَيناني بيانييةكانةوة.
دةكات، دروست زؤر وروذاندنَيكي ثَيست
هؤي دةبَيتة نةرمـــة و زؤر ثةِر ضونكـــة

هةروةها لةختووكةش،  جؤرَيك ِرووداني 
كاتَيكبةسةر و ماددةيةكيسروشتيية ثةِر
لةطةرموطوِري جؤرَيك دةهَينرَيت ثَيستدا
بةسةر ترسي نيية هيض دةكات و دروست
دةكرَيت بهَينرَيـــت، هةموو جةســـتةدا
وةك بةكاربهَينرَيت  لةثةِر جؤري جياواز
قاز ثةِري تاوس، نةعامة، ثـــةِري ثةِري
لَيرةشـــدا ديكة، نـــدةي

َ
بال و جؤرةهـــا

وروذاندن بةسةر بةمةبةستي كاتَيك ثةِر
لةثَيناوي باشرتة وا دةهَينرَيت جةستةدا
ضاو زياتردا وروذاندنـــي دةســـتكةوتني
ةي

َ
جوول بكرَيتةسةر تةركيز و بنوقَينرَيت

لةذن يةكَيك كة ثَيســـت لةسةر ثةِرةكة
دةكات، ئةطةر بؤ هاوســـةرةكةي و ثياو
 ميوزيكَيكي ئارامدا

َ
لةطةل هاوكاتيش بوو

دةبَيت. كاريطةري هةر زؤر طةورة ئةوا
دةهَينرَيـــت ندةيـــةك

َ
بال ثـــةِري 

سةر لَيوةكان ناوضةوان، بؤ لةســـةرةوة
و طةردن دةخشـــَينرَيت طوَي ِروومةت،
ديكةي بؤ بةشـــةكاني و بةم ناوضانةدا
ئةســـتووني ةيةكـــي

َ
بةجوول جةســـتة 

بازنةيي بةشـــَيوةيةكي  يـــان دةبرَيت،
ثَي مةمكةكان، لةناوضةي دةخشَينرَيت
ثةِري لةمةسةلةي بةكارهَيناني ِراكَيشان
م

َ
بةال شةخسيية، مةســـةلةيةكي ندة

َ
بال

بةباشي من تةندروســـتي هؤكاري لةبةر
بؤشاييةكاني بطاتة بةكارهَيناني دانانَيم
بؤ ثةِر بةكارهَيناني زاوزَي، كؤئةندامـــي
باشـــة ِرَيطايةكي طوونةكان وروذاندنـــي
بةرهةمهَيناني بـــؤ طوونةكان لةهانداني
مايةسريي ئازاري هَيوركردنةوةي و تؤو

لةثياودا.
ديكة ئامِرازةكاني

ئةفســـانةيي جيهانَيكي مرؤظة هةر 
كـــةس هةيـــة، زؤر تايبـــةت بةخـــؤي
هةندَيك بةئةزمـــوون يـــان بةِرَيكـــةوت
وروذاندن كة دؤزيوةتةوة  بةركةوتنييان 

لةو زؤري ثَيبةخشيون، هةندَيك ضَيذي و
يان بن نةويســـرتاو لةوانةية بةركةوتنانة
م

َ
بةال بن، ِرةتكراوة كـــةس هةندَيك الي

داخراو دةرطايةكي وةك كة سَيكسة ئةوة
خؤيةتي تايبةتمةندَيتي خاوةنـــي و واية
ضي دةزانن كةســـة دوو ئةو كة تةنيـــا
هاوسةري ثياويش كة و و ذن ِروودةدات
مادام ئةوةي دةكةن ضي يةكدين ئازادن
ضَيذييان ثَيدةبةخشـــَيت و كة دةيكةن
م

َ
بةال ناوةســـتَيت، دذي بريوباوةِرييـــان

ثَيويستة هةية دياريكراو سنوري هةندَيك
بةتايبةتي بكةينةوة لَي و بريي بوةستني
و زةرةر ِروودانـــي ئةطةري لةكاتَيكـــدا
نموونة هةندَيك بؤ بكرَيـــت، لَي زيانَيكي
يةكَيك بةكاردةهَينن، تيذ ئامِرازي كةس
ئةزمووني لةمـــاوةي ةتانـــةي

َ
لـــةو حال

ئةو ةتي
َ
حال كةوت، ثَيي ضاوم كاركردنمدا

لةدةرزي ضَيذييان كة بوو هاوسةرة دوو
لةِرَيي واتة دةبينـــي يةكدي ئاذنكردني
سَيكسييان ضَيذي يةكرتيدا ئاذني دةرزي
ســـادي ثةيوةندي بَيطومان وةردةطرت،
ديكةي ئازادييةكي ئةويش ش ماسؤشي-
بةسرتابوو ضَيذ ئةطةر م

َ
بةال ثياوة، و ذن

وَيستة
َ
بةهةل ثَيويستي ئةوا بةئازارةوة،

ني.
َ
بريكردنةوةي ئةقال بؤ كردنة

ئـــةو طةيشـــتوومةتة  هةروةهـــا
ثة

َ
هةل كة كةســـانةي ئةو دةرئةنجامة،

شـــتانةي ئةو تاقيكردنةوةي بؤ دةكةن
لةدواييدا ئايينييانة، قةناعةتي دذي كة
بةطوناهـــةوة هةســـتكردن بةدةســـت 
مةسةلةكة دواجار لةبةرئةوة َينن،

َ
دةنال

نابةخشَيت. سوودَيك هيض
 سةرضاوة:

اللمس الدريع، فوزية د.
(2008 دارالجمل، (منشورات االوُّـ الطبعة
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ندةيةكي
َ
نـــاوي بال لةخؤيدا كيـــوي

ئةو نـــاوي و نيوزلةندييـــة ســـيمبؤلي
ئةم ميوةيةي كة كؤمثانيا نيوزلةندييةية
كرد، ديكة شوَيناني ئةوروثاو هةناردةي
م

َ
بِرا، بةال بةســـةريدا ناوةي ئةم لةمةوة

ناوة و ضينيية ميوةيـــة ئةم لةبنةمـــادا
بةرهةمي كيوي تاوة. بانك ييةكةي

َ
ئةسل

لةقةراغي بـــةزؤري جـــؤرة دارَيكـــة كة
دارســـتاني طةلَيك و يانطتس ِرووبـــاري

دةبينرَيت. ديكةدا
ئوســـتورالييةكان و نيــــوزلةنـــدي
ســـةدةي بيســـتةكاني ني

َ
لــــــةســـاال

و بوون ميوةية ئةم ضةشةي ِرابردووةوة

خؤياندا تةكاني
َ
لةوال كة بةباشزاني وايان

زؤر بةخَيو دارَيكي و بضَينـــن تؤوةكةي
بةشـــَيوةيةك زؤر بةرهةمةكةيان و بكةن
بةشي ناوخؤ بةكارهَيناني وَيِراي كة كرد

بكات. هةناردةش
هةمان ديكـــةش تاني

َ
وال طةلَيجـــار 

ئةوانـــةي بةتايبـــةت هةنطاويـــان نـــا،
زةوي، كةمةرةي ي

َ
هَيل ســـةر دةكةونة

كةش كة تانةي
َ
ئـــةو وال لةمانةش، جطة

هةية هاوشـــَيوةيان و طونجاو و هـــةواي
باشووري لةوانة هةستاون، كار بةهةمان

ذاثؤن. ئةفةريقا و
وياليةتـــة ئةوروثـــا و تـــــانـــي

َ
وال

دَيننة كيوي ئَيســـتاكة يةكطرتووةكان،
تايبةتييان ِرَيطـــةي م 

َ
بـــةال بةرهـــةم،

بةهةمهَيناني ئاســـتي تـــا طرتؤتةبـــةر
زؤربةي كـــة ئاســـتَيك كيوي طةيشـــتة
زانياريية دةثؤشَيت. جيهان بازاِرةكاني
هةزار لةســـةدان باس ييةكان

َ
كشـــتوكال

كيـــوي دةكةن باخـــي هةكتـــار زةوي
نة

َ
لةم ميوةية، ســـاال كـــة بةمليؤن تةن

و نرخةكةشـــي لةضاو بازاِرةوة دةخةنة
ضاندنيدا

َ
لةطـــةل ئـــةو زةحمةتييـــةي

نيية. دةكَيشرَيت زؤر طران
مَيزي ِرازاندنـــةوةي وَيـــِراي كيوي 
دةرمانيش دروستكردني بؤ نانخواردن،

 باشة
َ

دل كيوي بؤ
سةِّـان* دناسك
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بةكاردَيـــت، جؤرة دارَيكي بَيبةريشـــي 
ةكان دةِرازَينَيتةوة 

َ
هةية كة باخضةي مال

و بةدرةختـــي زينـــة دةناســـرَيت. هةر 
ِرووةكةدا  ئةم  ثةرةســـةندني  لةميانةي 
تـــي ســـةر دةرياي ســـثي 

َ
هةندَيـــك وال

تـــي ئةم دةرياية 
َ
ناوةِراســـت و خؤرهةال

جؤري باش لةكيوي بةرهةم دَينن، لةوانة 
لوبنان، قوبرس، ئيسرائيل و ئَيران.

 ثؤلَيني كشتوكاَلي
 كيوي سةر بةخَيزاني ئةكتيندرياية، 
لـــةِرووي بنةضة يان ســـوواللةوة دةيان 
م هةرة ناسراوةكانيان 

َ
جؤري هةية، بةال
ئةم ضوار جؤرةن:

كــــــؤبؤميتكاتـــا  ئـــــــةكتينيـــدا 
 Aktnidia Kobomitkata مـــاكـــس  
ن، 

َ
Maxئةمجؤرة ناســـك و كـــةم طةال

 Aktinidia ئةكتينيـــدا ئارطوتا ثالنـــض
طاني 

َ
Arguta plannch ئةمجؤرةيان طةال

ئةكتينيدا  هةروةهـــا  داندارن،  لةجؤري 
 Aktinidia Chinesis ثالنض  ضاينيسس 
 

َ
Planch كـــة لة توخمـــي ضينية لةطةل

 Aktinidia     ئةكتينيـــدا ميـــــالنـــدرا
.Melandra

َيك 
َ
ئـــةم بنةضانـــة ثَيكـــةوة كؤمةل

ثَيكهاتةي كرؤمؤســـؤمي هاوبةشـــييان 
2n- طـــري فاكتةري

َ
هةيـــة، هةموو هةل

داري  الوازن،  بـــةزؤري  دارةكان   .116
 بؤ ثةنجا 

َ
كيوي تةمةن درَيذة ســـي سال

كاني 
َ
 (بةثَيي جـــؤر دةذي). طةال

َ
ســـال

لةثايزدا دةوةرَين بةرةكانيان تووكن يان 

كنن و ِرةنطييان قاوةيي، ســـةوز يان 
َ
كول

ي 
َ
قاوةيي مةيلة و ســـةوزن. دارَيكي كامل

كيوي هةشـــت مةتر دةكشَيت، بةزؤري 
ئةســـتوورييان  ِرووتـــن  قةدةكانييـــان 
دةطاتة بيست بؤ سي سانتيمةتر (ئةطةر 
تـــةوةرةي بازنةكةي يان تريةي بازنةي 

قةدةكةيان بثَيويت).
ئةم درةختة لةسةرةتاي سةوزبوونيدا، 
ضونكة  دةوَيت،  زؤرباشي  ضاودَيرييةكي 
زؤر ناســـكة و بةرطةي باوبؤران ناطرَيت، 
ثشـــتي 

َ
ةكةي بؤ دادةكوترَيت يان ثال

َ
كؤل

طونجاويان بؤ دابني دةكرَيت.
 جـــؤري زينة نـــة بـــةر دةطرَيت و 
ي جـــوان جوان 

َ
م طـــةال

َ
، بةال

َ
نة طـــول

دةردةكات، ئةوةش بؤ ِرازاندنةوةي ناو 
 سوودي لَي وةردةطريَيت كة بةرزي 

َ
مال

دارةكة لةضوار مةتر تَيناثةِرَيت.
بةهَيـــزة،  كَيـــوي  داري  ِرةطـــي 
ثَيكدَينَيت  تَيكضِراو  وي 

َ
ِريشـــاال تؤِرَيكي 

بةشـــَيوةيةكي ئاســـؤيي دةضَيتة ناخي 
 نـــاِروات تةنيا 

َ
زةوييـــةوة و زؤر قـــوول

يي دوو 
َ
ةتَيكدا دةطاتة قووال

َ
لةضةنـــد حال

مةتر، تؤِري ِرةطةكةي بةكلكي ئةســـث 
دةشوبهَينرَيت، بةهَيزة و تؤِري خواردن 
و ئاوبردني تؤكمة و فراوانة، ئةم ِرةطانة 
 ضَينـــرا بن هةمان 

َ
ض بةتؤو يان شـــةتل

جؤرة ِرةط ثةيدا دةكةن.
ي كيوي طةورةية درَيذييةكةي -8

َ
طةال

12 سم و ثانييةكةشي 7-6 سم دةبَيت، 
كـــةدا دةِروات 

َ
ئةو الســـكةي بةناو طةال

كن 
َ
كة خؤيشي كول

َ
كةمَيك دِركاويية و طةال

قاوة كة 
َ
و ئةستوورة، بةشـــَيوةيةك خول

بةرطةي سةرما و طةرما و تةِري بطرَيت. 
 ِروثؤشـــةكةي دِركاويية، 

َ
هةندَيك طـــةال

دِركةكـــةي كورت و تيـــذة، جؤري ديكة 
هةية كـــة قةدةغةكاني دانـــدارن، ثَيش 
كن 

َ
طرتن ضرؤ دةردَيت كة ئةويش كول

َ
طول

يان دِركاويية.
ي داري كيوي جوانييةكي تايبةت 

َ
طول

دةبةخشـــَيت، ِرةنطي سثي يان زةردي 
تووني دةنوَينَيت هةشـــيانة 

َ
مةيلـــةو ئال

دةطرَيت، 
َ
 توخمي تؤو هةل

َ
بريقةدارن. طول

لةبةرئةوة  جياجيايـــن  توخمةكانيـــش 
ضةندين جؤر دار ثَيكةوة بةخَيو دةكرَين 
بؤئةوةي بةرهةمي هةمةِرةنط بةدةست 
طري 

َ
هةل توخميشةوة  لةِرووي  بهَينرَيت، 

تؤوي نَيرينـــة و مَيينة جياوازن بؤية نَير 
و مـــَي بةيةكـــةوة دةِروَينرَيت و لةكاتي 
ِروواندندا هةر دارَيكي نَيرة شـــةش داري 

.
َ

مَييةي دةخرَيتة ثال
بةرطرتن

ضـــوار  نزيكـــةي  كيـــوي  داري 
بطرَيت،  بـــةر  بؤئةوةي  دةوَيت  ي 

َ
ســـال

لةبةرطرتنيدا بةبِرشـــتة، دارَيكي تةمةن 
ة نزيكةي حةفتا كيلؤ 

َ
هةشـــت بؤ نؤ سال

يةك  نة 
َ
لةوةرزَيكدا، ساال دةطرَيت  كيوي 

هةكتـــاري 10 بؤ 40 تـــةن (بةثَيي جؤر 
و شوَين و بةخَيوكردن) بةر دةبةخشَيت 
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بةخاوةنةكةي.
نيشـــانةي ثَيطةييني ئـــةم ميوةية 
ئةوةية كة نةرم بووة، هةر دانةيةكي ئةم 
ميوةية (بةثَيي جؤرةكةي) 30 بؤ 150 
طم دةكَيشَيت درَيذي و ثانيشي جياوازة، 
درَيذييان 7-3 ســـم و ثانييان 4-2 سم 
 تةنكة و ناوةكةي مزر و 

َ
دةبَيـــت. توَيكل
ئاودار و سةوزة.

طرتنـــةوة كة بةهارة 
َ
لـــةوةرزي طول

ضةندين مانط ئارامي دةوَيت تا لةناوةندي 
هاوين و سةرةتاي ثايزدا بةر ثَيدةطات. 
جووتيار بةختةوةر دةبَيت ئةطةر لةكاتي 
طرتندا با و بؤراني ســـةخت و تةرزة 

َ
طول

بارين ِروونةدات.
ميوةي كيـــوي خؤِراطرة 4-3 مانط 
لةباري  بارودؤخي  ئةطـــةر  دةمَينَيتةوة 
بـــؤ دابني بكرَيت كة بريتيية لةشـــوَيني 
ساردي ثلةي طةرماي ســـفر و شَيداري 
 و بارة ثَيويســـتي 

َ
95-90. ئـــةم حال

بةعةمباري تايبةتي هةية كة هةميشـــة 

هةواكةي دةطؤِرَيت، ضونكة بةري كيوي 
طازي ئةسيلني دةِرَيذَيت، ئةطةر دةرفةتي 
لَيكردنةوةي ئـــةم ميوةية ِرووينةدا ئةوا 
دارةكة بؤ خؤي بؤ ضةند مانطَيك دةيان 
ثارَيزَيت بَيئةوةي وشـــك ببنة يان بةها 

كةكاني لةدةست بضن.
َ
بةكةل

ضاندني
وةرزي ضانـــدن بؤ كيـــوي بةزؤري 
م ئةطةر بارودؤخي طونجاو 

َ
بةهارة، بـــةال

دةبذَيرَيت، 
َ
هةبَيت وةرزي ديكةيـــش هةل

كةش و هةواي شـــَيدار و تـــةِر يارمةتي 
نةشونماي كيوي دةدات.

بةرزي زةوي بةكارهاتوو زؤر ثابةند 
نيية بةبةرزي شوَينَيكةوة واتا لةئاستي 
ِرووي دةرياوة بؤ بةرزي دوو هةزار مةتر 
بـــؤ ضاندني كيوي  لةســـةروو دةرياوة 

دةشَيت.
 زؤر طرنطة، 

َ
جـــؤري خـــاك و خـــؤل

ة، زةوي 
َ
ي خاو و قوول

َ
باشـــرتينيان خؤل

سةخت و بةردين كةمرت بةكاردةهَينرَيت، 

طرنطة زةوي ضَينـــدراو كةم كلس بَيت، 
ضونكـــة بوونـــي ئـــةم ماددةيـــة ِرَيطة 
ناو  لةئاســـني  ك 

َ
كةل نادات  بةِرةطةكاني 

خاك وةربطـــرن، بووني كلـــس دةبَيتة 
ي كَيوي، 

َ
هؤي الوازي و زةردبووني طةال

 بووني كلسدا PHي زةويش هةمان 
َ

لةثال
 PH  كاريطةري دةبَيت لةبةرئةوة نابَيت

لة 7.5 تَيثةِر ببَيت.
زةوي كيويي دةبَيت زؤر بةتؤكمةيي 
رابَيـــت و ئاوَيتـــةي هـــةوا كرابَيت، 

َ
كَيل

ضونكـــة داري كيوي بـــةِرةط و هةموو 
ئةندامةكانييةوة حـــةز بةهةواي خاوَين 
دةكات. ِرووةكـــي كيوي هـــةر ئةوةندة 
ســـةري دةركـــرد مةيلي تيشـــكي خؤر 
دةكات، كةواتة بةتَيكِرا ثَيويستة ِرَيذةي 
نةي شـــَي لة 60% كةمرت نةبَيت و 

َ
ســـاال

ي 
َ
ِرَيذةي طةرما نزيكـــةي 15 ثلة و خؤل

 و بـــةدوور لةكلس و 
َ

شـــيكراوةي قوول
بةدوور لةترشَيتي زياد لةسنوور، فاكتةري 

طرنطن بؤ زؤركردني ئةم ميوةية.
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سروشتييانةشـــدا مةرجة ئةم
َ

لةثال
زياتـــر ئامادةباشـــي جووتيـــارةكان
ضاندني ئةطـــةر نموونة بؤ وةردةطـــرن
زؤر ســـاردةوة كةوتة وةرزَيكي

َ
شـــةتل

ئةوة ِروويدا كتوثـــِر  يان ســـةرمايةكي
و دادةثؤشن بةطوَيني ةكان

َ
شةتل ِرةطي

دةدرَيت ئةنجام ئاودَيري ئاو بةِرةشاشي
بتوَيننةوة، بةســـتوو ئاونطي بؤئةوةي
و لةتاريكي كيـــوي ثَيويســـتة هةروةها

بطريَيت. بةدوور بةهَيز زؤر هةتاوي
بةدوو كَيـــوي ِرووةكي زؤركردنـــي
يان تؤوكردنةوةية بةهؤي يان شَيوةية،
خؤيةوةتي. لةدارةكة ثارضةيةك بةهؤي

تؤوكردنةوة بةهؤي ضاندن
زؤري و كاري ـــؤزة

َ
ئال ِرَيطةيةكـــي

لةوانة، لَيدةكةوَيتةوة، كَيشةشي دةوَيت،
يان مَي داري بةقةدةر نَير داري ِرَيـــذةي
جووتيارةكان لةكاتَيكـــدا  دةبَيت زياتر
دةكةن، مـــَي بةتوخمي حـــةز زياتـــر 
ميوةيةكي دةســـثَيك وةك ،

َ
بةهةرحـــال

و لةتدةكرَيت درَيذيـــدا بةبـــاري كيوي 
و دةردةهَينرَيت تؤوةكـــةي بةكةوضـــك
و دةكرَيتةوة وشك

َ
طةال يان كاغةز لةسةر

دووةم، بؤ مانطي كانووني دةطريَيت
َ
هةل

ِرؤذ ضوار بؤ و دةيانشـــؤنةوة ئةوساكة
هةموو م

َ
بةال ن،

َ
بةجَييان دَيل ئـــاودا لةناو

ِرؤذ ضوار دواي دةطؤِرن، ئاوةكة ِرؤذَيـــك
تا دةخرَين

َ
هةل قوماشـــَيك ثارضة لةسةر

خاوَينكراو بةِّـي دواتر دةبنةوة، وشـــك
ِّـةوة تـــؤوةكان بـــةم دادةثؤشـــرَين،
سنووقةكان ســـنووقةوة و ناو دةخرَينة
ثلةي بـــةِرادةوة لةذَير نـــاو دةخرَينـــة
بةهار تـــا دةثارَيزرَين طةرمـــي ســـفردا

ثَيدةكات. دةست
ئةم ئةوروثادا وةك تاني

َ
وال لةطةلَيك

بةفرةوة ة
َ
ضال ناو دةخةنة ســـندووقانة

دوو مةتـــر بةفري و مةتـــر ونيوَيـــك بؤ
بةستن قؤناغي دواي بةســـةردا، دةكةن
ناو ســـندووقةكان دةطوَيزرَينـــةوة بـــؤ

10 بؤ 12، لةثلـــةي طةرماي و ذوورَيك
هةفتة ســـَي هةفتة يان دوو بؤمـــاوةي
دةبووذَينةوة، تـــؤوةكان تا دةثارَيزرَين
ئؤرطانيك ثةييني و

َ
بةخؤل و

َ
تَيكةال دواتر

 1:1:2 ثةيني لم و و
َ

خؤل دةكرَين ِرَيذةي
5ســـم ي

َ
بةقوول ةية 

َ
تَيكةل ئـــةم  دةبن.

و دار ي
َ
بةطةال ـــةوة،

َ
خؤل دةخرَيتـــة ذَير

بؤئةوةي دادةثؤشرَيت زةوييةكة طذوطيا
تَينةكات. طةرمي خؤر كاريان و ِرووناكي
ئاوداندةست داثؤشينةدا بةدوايئةم

 10 بؤماوةي ِرؤذ ناِرؤذَيك هةر ثَيدةكات،
الدةبرَين  طياكة و

َ
طةال ئيدي ِرؤذ، 12 بؤ

و ثَيدةكات دةست ئاســـايي و ئاودَيري
زةوييةكة بةتةِري هةميشـــة ثَيويســـتة
زةوي وشـــكبوونةوةي رَيتـــةوة،

َ
بهَيل

لَيدةكةوَيتةوة. ِرووةكةكةي لةناوضووني
دةكةن بةتاريكي حةز نة

َ
شةتال ئةم

ئةم كاتَيك دةردةكةن
َ
طةال كاتةي ئةو تا

دةبَيتةوة، بةرز لةزةوي كةمَيك ِرووةكة
لؤركةي ناو دةخرَينة و َدةردةهَينرَيـــن
خؤل ِرَيذة كة هةمان ئةسيلينةوة ثولي

تَيداية. ثةينيي و لم و
كيوي ثَيكهاتةكاني

ئاذانسي ســـايتةكاني زانياري بةثَيي
ويكيثيديا، و ئةمريكي خؤراكي و دةرمان

ِرؤذانة  ميوة 26 جؤرة ئةمِرؤدا لةجيهاني
ةمةنرت

َ
دةول لةهةموويان بةكاردَينرَيـــن،

كـــة كيوييـــة بةكانـــزاو ظيتامينـــةكان
بةسوودترة. تاِرادةيةك لةهةمووشيان

كانزايانةدا لـــةم كيوي بةكورتـــي،
ئاســـن، بةثؤتاســـيؤم، ةمةنـــدة

َ
دةول

مةنطةنيـــز مةطنيســـيؤم، كاليســـيؤم،
ثؤتاســـيؤم ِرَيذةي م

َ
بـــةال و فؤســـفؤر،

ئةطةر يةكـــة، بـــؤ بؤ ســـؤديؤم ســـَي
دةبينني ظيتامينةكان باســـي بَيينةسةر
تَيداية ســـي ظيتامني ِرَيذةي طةورةترين
بةزؤربةي و ميوةكاندا هةمـــوو لةنَيوان
ةمةندة

َ
دةول بـــي ظيتامني جؤرةكانـــي

ظيتامني و كارؤتني نايابـــي و ِرَيذةيةكي

باشي بِرَيكي هةروةها لةخؤدةطرَيت ئةي
تَيداية. ئي لةظيتامني

ةمةنـــدة
َ
ديكـــةوة دةول لةاليةكـــي

طونجـــاو ِرادةيةكـــي بةثرؤتـــني،
ضةوريييةكي تَيدايـــة، كاربؤهيدراتـــي
كة دةكات بةشـــي ئةوة تَيداية و كةمي
بكات، هـــةرس لةلةشـــدا ظيتامينةكان

نيية. ي تَيدا
َ
كؤليسرتؤل

زؤري ماددةي بةســـوودي ديكـــةي
نةدؤزراونةتةوة هةموويان  م 

َ
بةال تَيداية،

ماددةي ئةطـــةري بوونـــي بـــؤ نموونة
خَيراكردني نهَيني تيايـــدا هةية تايبةتي
لةلةشـــدا خواردةمةني هةرس كردنـــي
كة زانـــراوة ئـــةوةش ئاشـــكرا دةكات.
تَيداية، ئةرطينينـــي و لووتني مـــاددةي
ئؤكســـان دذة وةك ماددةية ئـــةم دوو
ماددةي بؤ ئَيســـتا زاناكان َكاردةكـــةن
لةطةل كة دةطةِرَيـــن ديكةي هاوشـــَيوة
نةخؤشي بةطةلَيك دذ ئةرطينني لووتني و
ماددةيةك لـــةم دواييـــةدا دةوةســـتن.
طةلَيك كة دؤزرايةوة ئيســـيتؤل بةناوي
طةشةكردني وةك هةية لةش بؤ سوودي
ميتاثؤليزم و كرداري ِرَيكخســـتنى قذ و

دا.
َ
كؤليسرتؤل كردني

َ
كؤنرتؤل

لةنيوزلةندا كـــة كيـــوي ـــي
َ
توَيكل

و بةكلؤرؤفيل ةمةنـــدة
َ
دةول دةخورَيت

ة
َ
ِريشال ئةم بَيطومان ســـليلؤزي. ي

َ
ِريشال

تةنانةت هةيـــة،  خؤيشـــيدا لةميوةكة
ماددةيةكي كيوي بةشي خؤي ناوكةكاني

 Omega-3 كة بة تَيداية زؤر بةســـوودي
ناسراوة.

ميوةية ئةم سوودي و كةَلك
بــــــةظيتامينـــةكان لةبةرئـــةوةي
ئةم كةمي ضارةســـةري ةمةندة، بؤ

َ
دةول

سي ظيتامني بووني بةكاردَيت، ظيتامينة
 كاليسيؤم

َ
لةطةل هاوكات ِرادة زؤرة بةو

باشـــرت لةش بةرطري ئي-دا، و ظيتامني
و ة

َ
سؤل و لةســـةرما ثارَيزطاري دةكةن،

دةكةن، ئةنفلؤنـــزا و كاريطةرييةكانـــي
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بةئَيسك سوود ذياندا قؤناغةكاني لةهةموو
و ئَيســـك يدا

َ
مندال لةكاتي دةطةيةنـــن.

لةطةنجيدا و نةشـــونما ددان دةخاتـــة
و ئَيشـــي زيان دذي و ثتةوتريان دةكات
دروست دةكات بةرطري وةرزشي سةخت
درَيذتر بؤماوةيةكي و لةتةمةني ثرييـــدا

نابَيت. نةرم و دةبَيت خؤِراطر ئَيسك
ئةم

َ
دل نةخؤشـــي ثســـثؤِرةكاني 

دووركةوتنةوة بؤ دةزانن بةباش ميوةية
لةاليةك بؤرييةكان لةتةســـكبوونةوةي
ِرَيذةي ثَيكهاتةي ديكـــةوة و لةاليةكـــي
فشاري بةيةك) (سَي سؤديؤم و ثؤتاسيؤم
ِرادةطرَيت. ئاســـاييدا لةئاســـتي خوَين 
ئةنجيوثالسَي نةشـــتةرطةري دوابةدواي
الي -

َ
دل دةمارةكاني كردنـــةوةي (واتة

ثزيشكةكان ؤن)
َ
بةبال ناســـراوة خؤمان

كة نةخؤشـــةكانييان دةكةن ئامؤذطاري
بؤئةوةي بؤرييةكان بخـــؤن زياتر كيوي

نةبنةوة. تةسك
لةنةخؤشـــييةكاني بؤ خؤثاراســـتن
كةمكردنـــةوةي يـــان  و شـــَيرثةنجة
كيوي لةثَيكهاتةكاني سوود كاريطةرييان،
ئؤكسان وةك دذة لووتني، ئةرطينني وةك
ةتي

َ
لةحال بـــةتايبةتـــي وةردةطريَيت،

ســـييةكاندا. و ثرؤستات شـــَيرثةنجةي
ةكاني

َ
ِريشال شَيرثةنجةدا، لةميانةي هةر

ةكـــةي
َ
توَيكل بةتايبـــةتـــي كيـــوي 

دووركةوتنـــةوة بـــؤ سوودبـــةخشـــن
خواردني بةهؤي ؤن،

َ
كؤل لةشَيرثةنجةي

ثَيســـت بةهؤي بةكارهَيناني بؤ و كيوي
بة ناسراو ثَيست ئةطةري شـــَيرثةنجةي

دةبَيتةوة. كةمرت Melanoma
ضارةســـةري بؤ طشـــتي كاريطةري
كة ِرَيطري لةوةداية بنةِرةتي شَيرثةنجة
لةش شـــانةكاني ناوةوةي لةطؤِرانكاري
طؤِرانكارييانةي ئـــةو بةتايبةتي دةكات
شـــَيرثةنجة ثةيدابووني دةبنةهؤي كة 
و ئؤكســـان دذة بووني ئةمةش بةهؤي
ميوةيةية. ئةم ثَيكهاتةكانى ئةنزيمةكاني

لة ِرَيطة ثزيشـــكي بةواتـــا بـــةزاراوةي
كردنـــةوةي  Degeneration ســـيفةتي
ضاالك كردني هؤي دةبَيتة دةمار و بؤري
و توخم زاوزَيـــي هـــةردوو كؤئةندامـــي
ضارةسةر سَيكسي ثةككةوتني كَيشةي

دةكات.
دةكةن ســـةخت كاري  ئــةوانـــةي 
جارَيكي دةكةن زةحمةت يان وةرزشـــي
بؤ دةبَيت ثَيويستييان بةكيوي ديكةش

خوَين. ئةلَيكرتؤاليني ثاراستني
كــــلؤرؤفيلـــي مـــاددةي ســـةوزي
جطةر تووشـــبووني ئةطـــةري كيـــوي 

دةكاتةوة.  Carcinogensis كـــةم بـــة
كؤئةندامـــي و

َ
منـــدال ثزيشـــكةكاني

بؤ دةزانن بةثةســـةند كيوي هةناســـة،
نةدا

َ
لةو منداال كردني هةناسةدان ئاسان

بوون. تةنطةنةفةسي تووشي كة
لةجوانكاريشدا سوودي دواجار كيوي
و تةِري كيوي ضونكـــة لَيوةردةطريَيت،
خانمان هةروةها دةثارَيزَيت ثَيست نةرمي
دروســـتكردني جواني و بؤ مةبةســـتي
لةِروويي كَيك بةكاري دَينـــن. و تؤرتـــة
شامثؤء و دةرمانسازيشـــةوة، بازرطاني

دةكرَيت. لَيدروست كرَيمي و لؤشن
بةئاستَيكي كيوي بةئاطاهَينانَيك وةك
كةسدروست بؤ هةندَيك هةستيارَيتي كةم
شـــريدا

َ
بةتايبةتي ئةطةر لةطةل دةكات

باش لَيرةدا بكرَيت! لَيدروســـت تؤرتةي
طةرمدا كيـــوي كةمَيك لةئاوي قاذي واية
هةســـتيارَيتي كاريطةري ئيرت بثارَيزرَيت

نامَينَيت.
لةمَيذوو ئاوِرَيك ئةطـــةر لةكؤتاييـــدا
و ضني طةالنـــي بدةينـــةوة، دةبينـــني
طرنطي دوور هةر لةكؤنةوة تـــي

َ
خؤرهةال

دارةكةيان بؤية زانيوة ئةم ميوةيةيـــان
لةِرازاندنةوةي و ناونـــاوة ذيان بةداري
ثايةدارانى شـــاهانة و خواردني سفرةي

هةبووة. طةورةي بايةخَيكي
كشتوكاَلي *ئةندازياري

دةريا ئاوى خواردنةوةى
ئاو بذين، بَى ناتوانن و طيانداران  مرؤظ
هةية زؤرى طرنطييةكـــى مرؤظ خوَى بـــؤ
بؤ مرؤظ لةشـــى فرمانةكانى و زؤربـــةى
هةية، بةخوَى ثَيويســـتيان ِراثةِراندنيان
خوَييةىمرؤظثَيويستيةتىزؤر تَيكِراىئةو

500 ملطم  دةطاتة نزيطةى و ِرؤذانة كةمة
دةكاتة ضارةكى ئةوةش كة نيو طرام يان
بِرة ئـــةو هةرضةندة كةوضكـــة ضايـــةك،
ذينطةى و ذيان بةسروشتى هةية ثةيوةندى
كةســـانة، ئةو جينى ئامادةيى و تة

َ
وال ئةو

بةكارهَينانى تَيكِرايـــى نموونة بؤ ضونكة
دةطاتة ئةمةريكييةكان الى ِرؤذانـــة خوَى

ضَيشت  خوَيى ، 3500 ملطم واتة 3.5 طم
و كلؤر و ســـؤديؤم توخمى لةدوو ثَيكدَيت
هةناســـةدان لةكردارى هةية طرنطى ى

َ
ِرؤل

0.25%ى بارســـتايى و ، كردندا هةرس و
بوونى بـــَى . لةشـــى مـــرؤظ ثَيكدَينَيت
ئؤكســـيجني و خؤراك ناتوانَيت لةش خوَى
ماســـولكةكان هةروةهـــا بطوازَيتـــةوة،
ةيان

َ
 جول

َ
دل ماســـولكةكانى بةتايبةتـــى

ثَيكدَين دةريـــاكان ئاوى نابَيت. ئاســـان
لةخوَيى جطة لةخـــوَى لةذمارةيةكى زؤر 
يؤد و ثؤتاسيؤم خوَييةكانى وةك ضَيشت
ة،

َ
و تال ترش تاميان ئينطليـــزى، و خوَيى

زانستييةكان ستاندةرة بةثَيى ئةطةر خؤ
 0.001 خواردنةوة ئاوى ثَيويســـتة بَيت
ئاوى م

َ
بةال بيـــت، ى خوَيـــى تواوةى تَيدا

تواوةى  خوَيى 0.1% ى لة دةرياكان زياد
كة !%5.3 هةندَيجاريش دةطاتة تَيداية و
ئةطةر ئاوى بؤيـــة زؤرة بِرَيكى ئـــةوةش
و لةترشـــى جطة ئةوة دةريـــا خورايةوة
مرؤظيش لةشى لةوة جطة خوَيية ئةو ى

َ
تال

ثَيدةطةيةنَيـــت، زيانـــى و تَيكـــدةدات
ضونكة دةبـــات، لةناو لـــةش خانةكانـــى
و دةكاتةوة وشـــكى َيت و

َ
ناهَيل تَيدا ئاوى

دةماخ دةيانمرَينَيت، هةندَيجار خانةكانى
خوَين كاتَيك دةبات، لةناو و شـــانةكانيش
طورضيلةكان بةرةو دةبات زؤرة خوَي ئةو
و بكات دا

َ
لةطةل ةى

َ
مامةل ناتوانَيت ئةويش

مرؤظ ئيرت دةخـــات، لةكار طورضيلةكان
ِرزطار زيادةية خـــوَى لةو خؤى ناتوانَيت
و فرمَيسكةوة كردنةوة لةِرَيى عةرةق بكات
بؤية دةطةيةنَيت. بةلـــةش زؤر و زيانَيكى
ثَيش بخورَينةوة دةريـــاكان ئاوى نابَيـــت
ئةوةش كارَيكى طران شـــريين كردنيان كة

و زؤر تيضوو دةبَيت .    
جةمال                    هاوكار
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لةجيهاني ئةمِرؤدا يةك مليار و سةد 
مليؤن كةس واتة شةش يةكي مرؤظايةتي 
بةدةســـت برســـَيتي و بةدخؤراكييةوة 
َينن. بةثَيي ِراطةياندنةكاني نةتةوة 

َ
دةنال

يةكطرتووةكانيش، ساآلنة حةوت مليؤن 
 لةِرؤذَيكدا 

َ
 واتة 17 هةزار منـــدال

َ
مندال

َيك 
َ
واتة لةهـــةر ثَينج ضركةيةكـــدا مندال

دةمرَيت! بةِراســـتي ئةمـــة ذمارةيةكي 
تؤقَينةرة و باوةِركردنيشي ئاسان نيية، 
بـــةآلم بةداخةوة ِراســـتييةكة و هةموو 

ويذدانَيكي زيندوو دةهةذَينَيت.
ئةمـــة لةئان و ســـاتَيكدا ِروودةدات 
كة ئةوةندة خؤراك بةرهةم دَيت بةشـــي 
هةموو دانيشتوواني جيهان دةكات. ئةمِرؤ 
ئَيمـــة لةجيهانَيكدا ناذيـــن قاتي و قِري 
بَيت، لةســـةرةتادا شؤِرشي ثيشةسازي 
و ثاشـــان شؤِرشي زانستي و مةعريفي و 

لةمةيداني  وجَيبةجَيكردنيان  تةكنؤلؤذي 
طةي لةقةيران و قات و 

َ
دا، كؤمةل

َ
كشتوكال

قِريي ئابوري ِرزطاركرد، ئةو دذيةكيةشي 
نةهَيشت كة لةنَيوان زيادبووني ذمارةي 
خـــؤراك  ثةيدابوونـــي  و  دانيشـــتووان 
بـــؤ ذمـــارةي زيادبووانيانـــدا هةبـــوو. 
ئابووريي جيهاني ئةمِرؤ طةيشـــتؤتة ئةو 
ئاســـتةي كة دةتوانَيت ئةوةندة شمةك 
و خؤراك بةرهةم بَينَيـــت كة بةس بَيت 
ثَيداويســـتييةكاني  بـــؤثِركردنـــةوةي 
هةمـــوو دانيشـــتوواني ســـةر زةوي و 
خؤراك  مةترسييةكاني  دوورخستنةوةي 

لَييان.
ئةوةندةي  طرفتةكة  لةكاتَيكدا  ئةمة 
خـــؤي لةبةرهةمهَينـــان و زيادكردنـــي 
ئةوةنـــدةي  نابينَيتـــةوة  بةرهةمـــدا 
ثةيوةنديي بةدابةشـــبوونةوة هةية، كة 

طرفتي
خؤراك 

لةجيهاندا
د. محةمةد دياب
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دةرامةت جياوازي لةدابةشبووني بريتيية
تةنيا لةو كاتةي و تواناكان. بةروبووم و
ملياردَيراني دةرامةتـــي دةي لةســـةدا
ثَيداويستيي ثِركردنةوةي بؤ بةسة جيهان
ثَيداويســـتيية و لةخـــؤراك هـــةذاران
ذيانَيكي بةسةربردني بؤ سةرةتاييةكان

شكؤمةندانة.
جةوهةري طرفتةكة 

بةيةكَيك لةجيهانـــدا خؤراك طرفتي
دادةنرَيت كة هةنوكةييانـــة لـــةو طرفتة
بؤتةوة، مرؤظايةتي سةراثاي ِرووبةِرووي
توندترينيشـــييانة، ئةمِرؤ كو

َ
بةل نةخَير،

مليؤنان مانةوةي ذيان و كة ثَييةي بـــةو
داتاكاني و بةندة. زانياري ثَيوة كي

َ
خةل

ســـةر ي
َ
كشـــتوكال و ِرَيكخراوي خؤراك

توندي بِري (فاو) يةكطرتوةكان بةنةتةوة
خؤراكي قةيراني و طةورةييي قةبـــارةي
زانيارييانة ئـــةو كاتَيك دةرخســـتووة،
ئةمِرؤ كـــة دةكةن ئـــةوة ئامـــاذة بـــؤ
دووضاري كةس مليؤن دةيان لةجيهاندا
ئةويش بوونةتـــةوة، مةرط مةترســـيي
كة و ئةو نةخؤشييانةي برسَيتي بةهؤي
دةطرن. ســـةرضاوة بةدخؤراكييةوة لة 
ثَينج و مليـــار لةيةك زياتر لةكاتَيكـــدا
و برسَيتي بةدةست مرؤظ هةزار ســـةد
َينن،

َ
دةنال بةدخؤراكييةوة جؤراوجؤري

ناودةبرَيت كة دةطرَيتةوة ئةوةش تيايدا
برســـَيتيي يان  نةبينراو بةبةدخؤراكيي 
خؤراكةكان ذةمة كاتَيك كة واتا شاراوة
تياداية، لةطةرمؤكةيـــان تـــةواو بِرَيكي
لةثِرؤتني ثَيويســـت بِري كةمرتين بةآلم
ســـةرضاوة و ضةورييةكان-بةتايبةتـــي
ناكـــةن، ييةكان-دةســـتةبــــــةر

َ
ئاذةل

دادةنَين واي لةخةمآلندنـــةكان هةندَيك
تاني

َ
وال منداآلنـــي ضارةكي كة ئَيســـتا

بةدخؤراكيي بةدةست ســـَييةم جيهاني
كةم ئاشكراشـــة َينن.

َ
دةنال نةبينراوةوة

طرنطانة خؤراكيية ثَيكهاتة لةم كورتي و

بؤ دةبَيت نَيطةتيظانةي كاردانةوةيةكـــي
لةئةنجامدا و مرؤظ سةر تةندروســـتيي
و لةجؤر ِرَيذةيي دابةزينَيكي دةبَيتةهؤي
زؤربةي وادةكات كة كار، دةستي تواناي
كاركردن لةكةرتة ثيشةســـازيية جار بؤ

نةبن. شياو هاوضةرخةكاندا
بـــؤ ثرســـي دابينكردنـــي خـــؤراك
و ِرةط زةوي، ســـةر دانيشـــتوواني
هةية، مَيذووييـــي ـــي

َ
قول ِريشـــةيةكي

مرؤظايةتي كَيشـــةي بةدرَيذايـــي مَيذوو
خؤراكيةكانـــدا لةمـــاددة كورتهَينانـــي
ثِرَيتي مرؤظايةتـــي مَيـــذووي هةبووة،
كردنيخؤراكدا. فةراهةم لةخةباتلةثَيناو
لةسةر زؤرجار ئةفســـانةييةكان داستانة
ئةفسانةكاني نموونة، بؤ دواون، برسَيتي
باس ئةمةريكا هيندييـــة ســـوورةكاني
هةروةها دةكةن. برســـَيتي لةخواوةندي
كؤنةكانـــدا يؤنانيـــة  لةئةفســـانةكاني
قوتوة ئـــةو «باندؤرا» كاتـــي هاتووة،
بةخشيووة، ثَيي خواوةند كة دةكاتةوة
كورتـــي و خراثةكاري و كةم كة طشـــت
ئةو لةنَيوانياندا هاتؤتـــةدةر، لَي مرؤظي
هةسارةكةدا بةسةراثاي كة برسَيتييةي

وبؤتةوة.
َ
بال

برســـَيتي يان تووشـــي مـــرؤظ كة
يةكةم بةثلـــةي دةبَيت، قـــات و قـــِري
كة خؤراكةي ئةو بـــِرة بؤ دةطةِرَيتةوة
بيكِرَيت، يان بَينَيت بةدةستي دةتوانَيت
ماددة بِرة ئةو بوةستَيتة سةر تةنيا نةك
فةراهةمانةي و بةرهةمهاتوو خؤراكييـــة
لَيي شـــوَينةي لةو يان تةكةي

َ
كـــة لةوال

بةشَيوازَيكي دَيت، بةدةست نيشتةجَيية
ت

َ
كة وال نابَيـــت بةس ئةوةندة ديكـــة،

خؤراكييـــةكان مـــاددة زؤري بِرَيكـــي
بةشـــَيوةيةكي ئاسايي تا بكات فةراهةم
لةوة كو

َ
بةل ثَيبَيت، كؤتايي برســـَيتيةكة

خؤراكيانة كة ئةو ماددة ئةوةية طرنطرت
بكرَين. فةراهةم طـــة

َ
بؤ تاكةكاني كؤمةل

بووني فةراهةم سةر دةوةستَيتة ئةمةش
بؤ توانايان و ئةو تاكانـــة بؤ كار هةلـــي
و خؤراكييةكان ثَيداويســـتيية كِرينـــي
خؤراكييانةش ماددة ئةو نرخي بَيطومان

دةبن. بةردةست لةوآلتةكةدا كة
و تونـــدي ئةمـــِرؤدا لةِرؤذطـــاري
بةهؤي خؤراكييةكة كَيشة مةرطةســـاتي
لةِراستيدا كة طرفتةكةوةية سروشـــتي
لةاليةكـــةوة تيايـــة، دذيـــةك بوونـــي
و لةناوبرد كةســـي مليؤنةها برســـَيتي
دووةمي ئةوةتا تةنيا لةنيوةي فةوتاند:
برسَيتي ِرابردوودا ســـةدةي حةفتاكاني
ناو لة ك

َ
لةخةل زؤري ئةوةندة ذمارةيةكي

لةماوةي كة زياترة لةوانةي فةوتاند و برد
شةِر بةهؤي ِرابردوودا ي

َ
سال سةدوثةنجا

تياضوون. ضةكدارييةكانةوة و ملمالنـــَي
نةخؤشـــيانةي ئةو و بةهؤي برســـَيتي
نة

َ
ســـاال دةطـــرن لَييـــةوة ســـةرضاوة

ضةندين كدةمرنكة
َ
ذمارةيةكيزؤريخةل

لةئةنجامي كة زياترن كةســـانة جار لةو
ئةتؤمييةدا دوو بؤمبة ئـــةو تةقينةوةي
يةكطرتووةكاني وياليةتـــة كاتَيك مردن
دووةمي جةنطـــي لةكؤتايي ئةمةريـــكا

شاري  بةسةر 1945 دا ي
َ
لةسال جيهاني

باراندي. دا ناكازاكي ذاثؤني و هريؤشيما
ثَيشكةوتني ئاستي ديكةيشةوة لةاليةكي
ئـــةو و بةرهةمهَينـــةرةكان هَيـــزة 
تةكنؤلؤذييانةي زانســـتي و ثَيشكةوتنة
يدا

َ
كشـــتوكال لةبةرهةمهَينانـــي كـــة 

وادةكات طشتي بةشَيوةيةكي بةكاردَين،
خؤراكييـــةكان مـــاددة بةرهةمهَينانـــي
طشتي ثَيداويســـتيي بتوانَيت لةجيهاندا

بكاتةوة. ثِر جيهان دانيشتوواني
جيهانيي ِرةهةندَيكي خؤراك ثرســـي
لـــةِرووي جا وةرطرتـــووة، طشـــتطريي
يان وةربطرين، مرؤييةكةيـــةوة اليةنـــة
ةوة

َ
تؤل و توند ثةيوةستيية ئةو لةِرووي

ؤزةي
َ
ئال ثِرؤســـة ئةو

َ
لةطـــةل بَيت كة
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لةالواز كردني ثاشـــكةوتويي كة خـــؤي
تة داطريكراو

َ
لةوال يةتي

َ
كؤمةال ئابووري و

دةبينَيتـــةوة. دواكةوتووةكانـــدا و 
ثِرنةكردنةوةيثَيداويستييةخؤراكييةكان
لةدانيشـــتوواني زؤر بـــؤ ذمارةيةكـــي
تة

َ
و وال تـــازة ثَيطةيشـــتووةكان تة

َ
وال

بةربةست دةبَيتة دواكةوتووةكاننةكهةر
لةِراستيدا كو

َ
بةل ثَيشكةوتندا، لةبةردةم

يةتي
َ
كؤمةال نائارامي سةرضاوةي دةبَيتة

ملمالنَييةكان ثةيدابوونـــي و و ِرامياري
طرفتةكة بة هـــةروةك تانـــةدا،

َ
لـــةو وال

دةردةخات، خؤي ديكةيش شَيوةيةكي
مـــاددة دابةشـــبووني بةرهةمهَينـــان و
بازرطانـــي ثَيكردنيان و خؤراكييـــةكان
يان

َ
سةرقال و كارَيكة تانةدا

َ
ئةو وال لةنَيوان

جيهانيشدا تاني
َ
لةطشت وال ئةطةر دةكات.

واية. هةرة زؤريان ئةوا لةزؤربةي وانةبَيت
ت بةدةســـت

َ
وال هةندَيك كة لةكاتَيكـــدا

َينن،
َ
دةنال بةدخؤراكييـــةوة و برســـَيتي

بةدةســـت ي
َ
ديكة لةهةول تي

َ
وال هةندَيك

ذةمة لةنَيـــوان هاوســـةنطيدان هَيناني
جؤري خوادةمةنييةكاندا، خؤراكييةكانو
تـــي دياريكراويش

َ
وال كةضـــي هةندَيـــك

بؤ ضارةســـةركردني لةكؤششـــكردندان
لةماددة زيادهَينـــان طرفتي ســـةرِرَيذي
ئةو ضارةســـةركردني بؤ و خؤراكييةكان
لةئةنجامي كة تةندروســـتييانةي طرفتة
لةاليةن لةبةكاربردنيدا زَيدةِرؤييكـــردن
كؤمةآليةتييةوة توَيـــذي و ضني هةندَيك

داوة.
َ
هةل سةريان

و مالثَوسيية نوَييةكان مالثَوس
1766- مالثـــَوس ِرؤبةرت تؤمـــاس
و بواري دانيشـــتووان 1834، توَيذةري
لةســـةردةمي ئينطليزي، ئابوريناســـي
هةبوونـــي لةســـةر خؤيـــدا، جةختـــي
لةنَيـــوان توندوتـــؤأل  ثةيوةندييةكـــي
و بةرهةمهَينـــان بـــِري طةشةســـةندني
دانيشـــتووان ذمارةي نةشـــونماكردني

خةلدون ئينب بةثَيضةوانةي كردؤتـــةوة.
ضواردةهةمةوة ســـةدةي لةوةتةي َكة 
توندوتـــؤل لةثةيوةندييةكـــي باســـي 
دانيشـــتووان ذمارةي لةنَيوان كـــردووة
بةشَيوةيةك شارســـتانَيتيدا، و ئاســـتي
بةفاكتةرَيكي دانيشـــتووان ذمارةي كة 
و كار لةدابةشـــكردني دادةنَيت طرنـــط
لةسةر ثَيداطريي مالثَوس طةشةكردندا،
ذمارةي طةشـــةكردني دةكات كة ئةوة
زيادكردنـــي لةســـةرووي دانيشـــتووان
خؤراكييةكانةوة مـــاددة بةرهةمهَيناني
كة بةوةي بةســـتني بةثشـــت دةبَيت،
لةبةرامبةر خؤراكييةكان ماددة هةردةم
كورت دانيشـــتوواندا ذمارةي زيادبووني
دانيشـــتووان «هَيزي كة كاتَيك دةهَينن،
تواناي و لةهَيز طةورةترة لةزؤربوونياندا
خؤراكي مرؤظ“. بؤ بةرهةمهَيناني زةوي
ذمارةي دانيشتووان كة واي دانا مالثَوس
يةكَيكي ئةندازةيي بـــةدواي يةك بةثَيي
بةرهةمهَيناني لةكاتَيكـــدا زيـــاددةكات،
يةكَيكي بةدواي يةك بةثَيي ي

َ
كشـــتوكال

طوماني ئةمةش زيـــاددةكات، ذمَيرةيي
و خؤراك كورتهَينانـــي كـــة تيـــادا نيية

لَيدةكةوَيتةوة. نيشتةجَيبووني شوَيني
خـــؤي تيؤرةكـــةي مــــالثـــَوس
ي

َ
لةســـال كة داِرشـــتووة، لةثةرتوكَيكدا

ينةوةيـــةك
َ
«لَيكؤل بةنـــاوي 1798دا 

دانيشـــتـــووان» لةثرةنســـيثـــــي
«ئةو َيـــت:

َ
دةل مالثـــَوس دةرضـــووة.

بكات تا بةخَيوي كةسَيك نةبَيت ثياوةي
كارَيك طةكةيـــدا

َ
لةكؤمةل و نةشـــتوانَيت

لةخؤراكي ئـــةوا بدؤزَيتةوة، بؤ خـــؤي
نابَيت، بةشـــي زةمينـــةدا  ئةم ســـةر 
لةســـةر خواني زيادة ئةندامَيكي كو

َ
بةل

قاثَيك هيض  كة بةشـــَيوةيةك سروشتدا،
فةرماني سروشـــتيش هي ئةو نييـــة و
ئةم َيت».

َ
جَيبَيل زةمـــةن كـــة ثَيدةدات

ضةندين ِرووبةِرووي نامرؤظانةيـــة تيؤرة

بوو بةوثَييةي بـــووةوة، ِرةخنةي توند
بةجَيهَيناني بـــؤ تيؤري بةبنضينةيةكي
لةذمارةيةك نامرؤظانة كـــردةي ضةندين
بؤ بةثاســـاوَيك بوو هةروةهـــا وآلتـــدا،
زؤرَيك دذي كـــوذي

َ
كؤمةل ئةنجامدانـــي 

وةك هةندَيك ِرةطةزي لةو كاتةي لةطةالن.
سوورةكان هينديية و ثَيســـتةكان ِرةش

ِرةطةزي. ثاكتاوي بةر كةوتنة
بةآلم كرد، دواييي كؤضـــي مالثَوس
نوَيي ثشـــتيواناني  تيؤرةكـــةي ئةمِرؤ 
ثشـــتيواناني بؤخـــؤي دؤزيونةتـــةوة،
ثةيوةندييةكي كة دةبينن واي مالثَوس
و ديمؤطراَّـ طرفتي لةنَيـــوان ثتةو هةية
بةشـــَيوةيةك لةجيهاندا، خؤراك طرفتي
طةشـــةكردني ئةمِرؤ كة دةضن واي بـــؤ
زؤر بةخَيراييةكي زةوي دانيشـــتوواني
زياتـــر لةطةشـــةكردني بةرهةمهَينانـــي
جَيطةي ِرةودةكات. خؤراكييةكان ماددة
سةرمايةداري هةرضةند بريهَينانةوةشة
مالثَوســـَيتي بَيت، قةيرانةكان دووضاري
ثشـــتيواناني و طةشـــةدةكات بةردةوام
ثشـــتيواناني دةدؤزَيتةوة. بؤخؤي نوَي
ســـةِّـاندني بؤ ـــدان

َ
لةهةول مالثـــَوس

هؤكاري برســـَيتي و هةذاري كة ئةوةي
خؤي نادادثةروةرةكة ِرذَيمة ثةيدابووني
ِراستةوخؤي ئةنجامي  كو ئةوان

َ
بةل نني،

دةمن، زؤري دةركةوتنـــي ذمارةيةكـــي
بةو زةوي هةميشـــة بةشـــَيوةيةك كـــة
ناتوانَيت هةيةتي دياريكراوةي بةروبومة
مالثَوسيية لةو يةكَيك ثَيبدات. خؤراكيان
وايدةبينَيت بلـــؤم-ة، يـــام

َ
ويل نوَييانة

زةوي ســـةر دانيشـــتوواني كة ذمارةي
ثَيوةديارة، زيادةِرؤييي لةزيادبوونيـــدا
لةدايك كردووة كة «ِرَيذةي ثَيشـــنياري
بكرَيتةوة، كةم بةرز بةِراددةيةكي بووان
دانيشـــتووان ذمارةي دابةزاندني ضونكة
ثرسي سةر كاريطةرييةكي ثؤزةتيف بؤ
ئاو دابينكردني و طةردوون طةرمداهاتني
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َيت».
َ
جَيدةهَيل خؤراك و

ثشتي
َ
ثال بؤ نوَييةكان مالثَوســـيية

مرؤظايةتي َين
َ
دةل لةبؤضوونةكةيان كردن

ذمارةي  تا بوو
َ

سال 4 مليؤن بة ثَيويستيي
ثَيويســـتيي مليـــار كةس و بطاتـــة دوو

دوو  ئةوةي بـــؤ بوو ديكة ي
َ
46 ســـال بة

ثاشان بكات، ديكةيش زياد كةسي مليار
بؤ بوو ديكة ي

َ
22 سال بة ثَيويستيي تةنيا

بَيتة سةر. ديكةيشي ملياري ئةوةي دوو
ناكةن لةوة ي

َ
نكؤل نوَييةكان مالثَوسيية

ماددة بةرهةمهَيناني كـــة لةِرابـــردوودا
لةطةشةكردني بوو خَيراتر خؤراكييةكان
ماددةي بـــِري وايكرد كة دانيشـــتووان.
بكات، زياد تاك بةدةستهاتووي خؤراكيي
تةكنؤلؤذيا ثَيشكةوتني  بةهؤي  ئةمةش
ثَيداطرييش كةضي يدا.

َ
كشتوكال لةبواري

سةدةي سةرةتاي كة دةكةن ئةوة لةسةر
بةخؤيةوة نوَيي شتي دوو يةك و بيســـت
بةبةرهةمهَيناني ثةيوةنـــدارن كة بيني

خؤراكييةكان. ماددة
يةكةميان ئةوان ِراوبؤضووني بةثَيي
بةرهةمهَيناني طةشـــةكردني كة ئةوةية
وردة وردة  خؤراكييـــةكان مـــاددة
(كة بينيوة بةخؤيةوة هَيواشـــبونةوةي
بةبةراوردكـــردن وانييـــة)، لةِراســـتيدا
دابةزاندني كة ئاســـتةنطانةي ئةو

َ
لةطةل

هةم و بةرهةمهَينـــان هـــةم تَيضوونـــي
دووةميشيان ثةكخستووة. نرخةكانيان
و بـــاج ئـــةو خـــؤي لةبةرزبوونـــةوةي
و سروشـــت كة دةبينَيتةوة تَيضوونةدا
زَيدةي لةبةرامبةر بةطشـــتي مرؤظايةتي
دةيدةن. يدا

َ
كشـــتوكال بةرهةمهَينانـــي

نوَيية لةم مالثَوسيَيكي «كة  ئَيرليخ
َ

ثؤل
ي

َ
هةول ئَيمة «كاتَيك َيـــت:

َ
دةل بارةيةوة

ك
َ
خةل زؤري ذمارةيةكي ثَيدانـــي خؤراك

تواناي طشتي بةشَيوةيةكي ئةوا دةدةين
ِروويدا لةســـةر ذيان مانةوةي بؤ زةوي

هةِرةشةوة“. ذَير دةخةينة

ســةر دةكةنــة كار ئــةو فاكتةرانــةي
لةجيهاندا خؤراك بارودؤخي

ئـــةم بـــــةرثةرضدانـــةوةي بـــؤ 
ماطدؤف فرَيد ئـــةوان، ثَيداطريييانـــةي

َيت: 
َ
دةل The monthly review دا لـــة

بووني لةنَيـــوان ثةيوةندييـــةك هيـــض 
و لةجيهـــان برســـي ســـةدان مليـــؤن
دانيشـــتواندا ذمـــارةي طةشـــةكردني
خؤي ِراســـتةقينةش نييـــة. هـــؤكاري
دينامكييةتي و ســـةرمايةداري لةِرذَيمي
بةرهةمهَينيية ثةيوةندييـــة و كارةكةي
دةبينَيتةوة. ناوةوةيدا كؤمةآليتييةكاني
دةكاتـــةوة ئةو جةخت لةســـةر ئـــةوة
لةوياليةتة كـــة مـــاددة خؤراكييانـــةي
دَين، بةرهةم ئةمةريكادا يةكطرتوةكاني
لةثَيداويســـتييةكاني دانيشـــتووانةكةي
وةك برسَيتي ئةوةشـــدا

َ
زياترة، لةطةل

ئةطةر هةية. مةترسيدار بووني طرفتَيكي
بؤ يةكطرتوةكان وياليةتة دانيشـــتوواني
ببَيتةوة، كةم ئَيستايشي ذمارةي نيوةي
خؤراكييةكاني مـــاددة ئةوا ســـةرِرَيذي
ناضَيت لةناو برسَيتي بةآلم دةكات، زياد
بةدةســـت كة دةبن هةر كانَيـــك

َ
و خةل

هةتا َينن
َ
بنال بةدخؤراكييةوة و برسَيتي

ئةمةريكا يةكطرتوةكاني وياليةتة لةنـــاو
ديكةيشـــدا تاني

َ
لةوال ئةمة خؤيشـــيدا.

دةكات لَيوة باســـي زياتر هةية. بووني
هـــةذاران لةهيندســـتاندا َيـــت:

َ
دةل و 

كةضي َينن،
َ
دةنال برسيَيتييةوة بةدةست

دةبَيت. بؤطـــةن كؤطاكاني طةنمي نـــاو
خؤشطوزةرانيدا: لةناوجةرطةي نةداري
برســـَيتييةكي و زؤر ”بةروبومَيكـــي

ةكةبوو!
َ
كةل

بؤضوونةكاني
َ

لةطةل بةهاوِرانةبوون
ضةند نوَييةكان، كؤنةكان و مالثَوســـيية
كة هةن هؤكارَيكي ِراستةقينة و فاكتةر
ئَيستاي كاريطةرييان لةســـةر بارودؤخي
و بةشـــدارييان جيهاندا هةية خؤراكـــي

خؤراكدا، طرفتي ةكةبووني
َ
لةكةل كردووة

و لةوآلتة تازة ثَيطةييشـــتوو بةتايبةتي
بريتيية يةكةمينيان دواكةوتووةكانـــدا.
كة كار، ةتيـــي

َ
نيودةول لةدابةشـــبووني

ِريشـــةيةكي و  ِرةط دروســـتبوونةكةي 
تة

َ
وال ثَيطةي

َ
لةطـــةل مَيذووييـــي هةية،

جيهاني لةئابوريي ثَيطةيشتوةكان تازة
ئـــةو و ةتيـــدا

َ
نَيودةول بازرطانيـــي و 

تانـــة خؤيانيان
َ
وال ئةم كة بارودؤخـــةي

بةلةبةرضاوطرتني بووني تيايدا بينيةوة،
بةرهةمهَينانةي شَيوازة ئةو و ئيمثرياليزم
ناوي كة جَيي هَيشـــت، خؤي كة لةدواي
ي،

َ
ؤنيال

َ
كؤل بةرهةمهَينانـــي نا شـــَيوازي

تاك و شـــَيوازَيكي شَيواو كة لةِراستيدا
سةر ثسثؤرَيتي دةوةســـتَيتة و اليةنةية
كةل و شمةك ذمارةيةك لةبةرهةمهَيناني
ئةو يان دياريكـــراو، تةقليديي و ثةلـــي
كةلوثةالنةيكةبةمةبةستيهةناردةكردن
كة ِراددةيةي تا ئةو دةهَينرَين و بةرهةم
وآلتة ئابوريي بةثاشـــكؤي بةتةواوةتي

دادةنرَيت. ثَيشكةوتوةكان
دياريكـــراو تَيكـــي

َ
وال كاتَيـــك كـــة

ضةند يـــان لةبةرهةمهَينانـــي جؤرَيـــك
ييانةدا

َ
كشـــتوكال بةروبومة ئةو جؤرَيكي

مةبةستة بؤ كة وةردةطرَيت ثســـثؤري
هةمووي و دةضَينرَين ثيشةســـازييةكان
ثَيشكةوتووةكان ثيشةســـازيية تة

َ
بؤ وال

وةك بةكارهَينانيان بؤ دةكرَين هةناردة
ثِركردنةوةي بـــؤ ماددةي ســـةرةتايي 
هةناردة ثيشةسازييةكانيان ثَيداويستيية
بةشي زؤرترين لةبةرامبةريشدا دةكرَيت،
لةكةلوثةلة خـــؤي ثَيداويســـتييةكاني
لةو ماددة خؤراكييةكان و ثيشةســـازي
ئيرت دةكات، هاوردة ثَيشكةوتووانة وآلتة
ثيشةسازيية تة

َ
وال وادةكات بارودؤخة ئةم

خؤيان بةئـــارةزووي ثَيشـــكةوتووةكان
دابنَين هةنـــاردة و هاوردة نرخ لةســـةر
ييةكان

َ
كشـــتوكال بةروبومة  «هةناردةي
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تازة وآلتة و مـــاددة ســـةرةتاييةكاني
كةلوثةلة هاوردةي و ثَيطةيشـــتووةكان
خؤراكييةكانيان ماددة و ثيشةســـازي
لةئةنجامدا ثَيشـــكةوتوو»، تانـــي

َ
لةوال

لةبةرذةوةنديي ةتي
َ
نَيودةول وطـــؤِري

َ
ئال

نابَيت، تة تـــازة ثَيطةيشـــتووةكاندا
َ
وال

هةرةزؤري زؤربـــةي ئةوةي ســـةرةِراي
يدا

َ
كشتوكال لةكةرتي دانيشـــتوانةكةي

بةبارَيكي تانة
َ
ئـــةم وال ئيرت كاردةكةن،

ثَيداويســـتيية ناتوانن كـــة وادا دةِرؤن
خؤراكييةكان لةماددة سةرةكييةكانيان
وآلتـــة لةكاتَيكـــدا بَينـــن، بةدةســـت 
تاِراددةيةكي دةتوانن ثَيشكةوتووةكان
بكةن، ثرســـة زؤر ضارةســـةري ئـــةم
لةوآلتـــة كـــة ئـــةوةي ســـةرةِراي 
ئةوانـــةي ِرَيـــذةي ثَيشـــكةوتووةكاندا
دةي لةســـةدا كاردةكةن دا

َ
لةكشـــتوكال

بواري كاراكاني كرَيـــكارة كؤي طشـــتي
ئابوري تَيثةِر ناكات.

وآلتـــة زؤربـــةي دواكةوتووييـــي
بؤتةهؤي كـــة تازة ثَيشـــكةوتووةكان،
هَيزة ثَيشـــكةوتني ئاســـتي َدابةزيني
كشـــتوكال بـــواري بةرهةمهَينةكانـــي 
كـــة بةرتةســـكةي و ئـــةو ثســـثؤريية
بةرهةمهَينانـــي و

َ
كشـــتوكال لةبـــواري

ئةو و هةيانة ســـةرةتاييةكاندا مـــاددة
دانيشتووانةكةيدا لةناو زؤرةي هةذاريية
شـــت تواناي و بةردةوامة دياردةيةكي
طرفتي بةمةش الوازكـــردووة، كِرينياني
كردووة. ةكة

َ
كةل تانـــةدا

َ
لةو وال خؤراكي

تانة
َ
لةم وال هةندَيك ســـةرةِراي ئةوةش،

بةرهةمهَيناني لةسةر دةكةنةوة جةخت
تايبةتن كة ييانةي

َ
كشتوكال شمةكة ئةو

بةثيترتين و باشـــرتين بةهةناردةكردن و
ئةمةش دةكـــةن، دابني زةويشـــيان بؤ
ماددة خؤراكييانةي حيسابي ئةو لةسةر
تةقليدي بةشـــَيوازَيكي كة تائَيســـتاش
هةر و بةرهةم دةهَينرَين و ســـةرةتايي

كاريطةرييةكي ئاووهةواش  بارطؤِرانَيكي 
هةمـــوو دةبَيـــت، زؤري بـــؤ ســـةريان
ئةطـــةر كـــة وادةكـــةن  ئةمانـــةش 
تانةدا

َ
وال لةم ي

َ
بةرهةمهَيناني كشـــتوكال

لةباشـــرتين دياريكـــراو لةزةوييةكـــي
خؤراكي دابينكردني تواناي بارودؤخيدا
لةزةوييةكي هةبَيت، كةس دوو بؤ تةنيا
خؤرئاوادا تَيكي

َ
لةوال م

َ
بةال شَيوة، هةمان

كةس بيست بةرهةمهاتووةكةي خؤراكة
بةرز ِرَيذةية هةروةك ئـــةم تَيـــردةكات،
لةوياليةتة كةس هةشـــتا بؤ دةبَيتةوة
ســـةد بؤ و ئةمةريكا يةكطرتووةكانـــي
ةندةدا.

َ
هؤل و لةبةلذيكا لةهةريةك كةس

كـــة ديكةيـــش فاكتـــةرةي ئـــةو 
نيية كةمرت ثَيشوو لةفاكتةري بايةخةكةي
لةِراستيدا خؤراكدا طرفتي ةكةبووني

َ
لةكةل

فاكتةرةكـــةي سروشـــتيي ئةنجامـــي
ةدا دةبينَيتةوة

َ
ِرؤل خؤي لةو ثَيشـــووة،

دةيطَيِرن ةتييةكان
َ
نَيودةول كؤمثانيا كة

لةئابوريي و بةطشتي جيهاني لةئابوريي
ثَيطةيشتووةكانيشـــدا تـــازة تـــة 

َ
وال

وةك كؤمثانيايانـــة ئـــةم بةتايبةتـــي. 
ماددة لةبازاِرةكاني سةرةكي ياريزانَيكي
جا ســـةثاندووة، خؤيان خؤراكييةكاندا
كاتَيك كِرين، يان بَيت بةرهةمهَينان ضي
و دةكةن قـــؤرخ مـــاددة خؤراكييةكان
يةكي

َ
كاال وةك بارودؤخَيكـــدا لةضةنـــد

كة دَينن بـــةكاري بازاِرانةدا بةهَيـــز لةو
خؤبةهَيزكردن بؤ شـــتَيك هةموو تياياندا
زةوي دةخرَيتةطةِر: قازانج لؤذيكي بؤ و
لةوانةية دةرمـــان.. و خـــؤراك و ئـــاو و

هةواش!
ئةم لَيهاتـــووة  واي ئةمـــِرؤ ئيـــرت 
ثانتاييةكي دةســـت بةسةر كؤمثانيايانة
تازة تـــة

َ
وال زاري و زةوي بةرفراوانـــي

لةِرَيي جـــا بطـــرن، ثَيطةيشـــتووةكاندا
بةكرَي طرتنيان لةِرَيي يان كِرينيان بَيت
و درَيـــذ و نَيكي دوور

َ
بَيـــت بـــؤ ســـاال

هاتنة لةِرَيي يان ِرةمزي، بةطوذمةيةكي
 اليةنة

َ
لةطةل هاوبةشـــَيك وةك نـــاوةوة

ئةو جـــار زؤربةي كـــة ناوخؤييـــةكان،
بِريارداني بةندي

َ
لةمةل ناوخؤييانة اليةنة

ئةم ئيرت نزيكن. ةتةوة
َ
دةول تي

َ
دةســـةال

هةيانة كة ةي
َ
جموجؤل بةو كؤمثانيايانة

يية
َ
كشتوكال بةرهةمهَيناني شَيوازي ئةو

تةكةدا
َ
لةوال دةشـــكَينن كـــة تةقليديية

بةئاِراســـتةيةكي ةكة 
َ
و كشـــتوكال َباوة 

لةطةل كة زياتر وادا دةبةن هاوضةرخـــي
بطونجَيت خؤيانـــدا ئابوريي سياســـةتي
هةنـــاردة كـــردن دةيبةن، و بـــةرة و
بَيبةش دانيشتووانة خؤجَييةكة بةمةش
كة خؤجَييانةي ة

َ
كشـــتوكال لةو دةكات

ثَيويستةكانيان خؤراكيية ثَيداويســـتية
ئةو ســـةرةِراي ئةمة دةكات، بـــؤ دابني
ئاساييشي بؤ ســـةر كة هةِرةشـــةيةي
ئةم تة دروستي دةكات.

َ
وال ئةو خؤراكيي

قؤرخي هةر نةك ةتييانة
َ
نَيودةول كؤمثانيا

دةكةن خؤراكييةكان ماددة بازاِرةكاني
طوَيدان جار بةبآ كو زؤربةي

َ
بةل بةس، و

خســـتنةبازاِرةوة و خواستن بةياســـاي
ثَيويست بةبَي دةكةن، دياري نرخةكان
بؤ طةِرانةوة بةبـــَي و بةبازاِر بوونييـــان
”جا ئادةم بازاِرة ئةو (دةستة بزرةكة)ي
بيكات!“. با دةكات ضي خؤي بؤ سميس
بةرهةم كدا

َ
خةل تَيركردني لةثَيناو خؤراك

بةدةستهَيناني لةثَيناو كو
َ
بةل ناهَينرَيت،

توانا دابَيت، لـــة كة قازانجة ئةوثـــةِري
نرخةكان دياري ئامانجةش ئـــةم هةر بؤ
خؤراكي كـــة بةشـــَيوةيةك دةكرَيـــن،
دانيشتوواني دةست هةر نةك ثَيويست
دةست كو

َ
بةل ثَيطةشتووةكان تازة تة

َ
وال

جيهانيش دانيشتوواني زؤري ذمارةيةكي
بةرزبونةوةي لةبةرئـــةوةي ناكةوَيـــت.
بةِرَيذةيةكي خؤراكيـــةكان ماددة نرخي
يةكَيكة لةِراددةبةدةر هةندَيجـــار و بةرز
بةشـــداري كة هؤكارانةي و لةو فاكتةر
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خؤراك طرفتي ةكةبوونـــي
َ
لةكةل دةكةن

لةجيهاندا.
هؤكارَيكي ئاماذة بؤ ضةند ثَيويستة
كَيشيديكةيشبكرَيت،كةبةهةمان

َ
تَيكهةل

لةبةرزبونةوةي هةية دةســـتيان شَيوة
ئـــةو نرخـــي مـــاددة خؤراكييةكانـــدا.
هةندَيك لةئابوريي خَيرايةي  طةشةكردنة
هيندســـتان و طةورةي وةك ضني تي

َ
وال

ِروودةدات، وآلتي ديكةيشـــدا و ضةندين
بةرزبوونةوةي هـــؤي بؤتة لةاليةكـــةوة
قةبارةي و ِريذة زيادبووني و بذَيوي ئاستي
بؤتة ديكةيشـــةوة لةاليةكي بةكاربردن،
نةوت لةســـةر خواســـت هؤي خَيراييي
بةرةو نرخةكةي ئينجـــا تانةدا،

َ
وال لـــةو

ثاشان دةبَيتةهؤي بةرزبوونةوة دةبات،
ثَيكهَينـــةرة نرخـــي بةرزبوونـــةوةي
ي،

َ
كشتوكال بةرهةمهَيناني بنضينةييةكاني

ثةيني و ئامَيرةكان ِرؤني و بةنزين وةك
ضؤكردن.

َ
قةال دةرمانةكانـــي و كيميايي

سوتةمةني نرخي بةرزبونةوةي هةروةك

تَيضووني بةرزبونـــةوةي دةبَيتةهـــؤي
خؤراكييةكان بةرووبومة طواســـتنةوةي
نرخي ثاشـــان بةرزبونةوةي و بـــؤ بازاِر

بةروبومة خؤراكييةكان خؤيشيان.
دةبنةهؤي كـــة هؤكارانـــةي لـــةو 
لةجيهاندا خؤراك طرفتـــي ةكةبووني

َ
كةل

بةرهةمهَيناني بةئاِراستةي هاندةرَيكة و
بةتايبةتـــي ئةندامـــي، ســـووتةمةنيي
جَيطرية طاز كة نرخي نةوت و لةكاتَيكدا
ســـةردةمة ئةو ئيرت كردن بةوةي و درك
نيية ضار بَيت، نةوت هـــةرزان كة نةمـــا
بطةِرَين ئةلتةرناتيظَيكدا بـــةدواي دةبَيت
بـــوو لةكةرتي ئـــةوة ئيرت بؤ نـــةوت،
ئةلتةرناتيظةيـــان ئـــةم دا

َ
كشـــتوكال

زةوي بةطؤِريني ئةويش  دةســـتكةوت،
ة

َ
دانةوَيل داضاندنـــي و زاري بةرفراوانـــي

لةوآلتاندا لةزؤرَيك ديكـــة و خؤراكةكاني
ثَيطةيشـــتوو- تازة وآلتاني -بةتايبةتي
بةرهةمهَيناني بةمةبةســـتي بؤ داضاندن

ئةندامي. سووتةمةنيي

تةكنؤلؤذياي ثَيشـــكةوتني هةروةك
تـــة

َ
لةوال ي

َ
كشـــتوكال بةرهةمهَينانـــي

طـــةورة َيكـــي
َ
ِرؤل ثَيشـــكةوتووةكاندا

طرفتـــي ةكةبوونـــي
َ
لةكةل دةبينَيـــت

ثَيطةيشـــتووةكاندا، تازة تة
َ
لةوال خؤراك

ثَيشـــكةوتووةكان تة
َ
وال دةبينني كاتَيك

بةروبوومة لةهةناردةكردني ثسثؤرييان
خؤراكييـــةكان مـــاددة و ي

َ
كشـــتوكال

ثسثؤرييةكان لَيهاتووة واي وةرطرتووة.
بةوثَييةي لةنَيوانيانـــدا دابةش بـــوون،
ثَيشـــكةوتووةكان وآلتة ثيشةســـازيية
كةلوثةلة لةبةرهةمهَيناني  ثســـثؤرييان 
ييةكانداوةرطرتووة،بةآلملةسةر

َ
كشتوكال

نوَي تةكنؤلؤذيي و زانستي بنضينةيةكي
ديكة- بةتايبةتي وآلتاني بؤ و ناردنيـــان
تازة ثَيطةيشتووةكان- بةنرخَيكي وآلتة
حكومةتةكاني لةسياسةتي ئةمةش بةرز.
ثَيشـــكةوتووةكاندا ثيشةسازيية تة

َ
وال

ئةوِروثا يةكَيتي ضي -جا دةكرَيت بةدي
يةكطرتووةكاني وياليةتـــة بَيـــت يـــان
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ثشـــتيَيكي
َ
ثال ذاثؤن، كة يان ئةمةريكا

دةكةن. جووتيارانيان ِراستةوخؤي
ديكةيـــش هؤكارَيكـــي دةتوانـــني
ثَيشـــوو، هؤكارانةي ئةو بخةينة ســـةر
الدَيية كؤضي ديـــاردةي كة خَيرابووني
ذمارةيةكي كة بةشـــَيوةيةك بؤ شـــار،
ِروودةكةنة الدَينشني دانيشتوواني زؤري
زؤريـــان ذمارةيةكـــي و شـــارةكان
ذيان خراثـــدا لةشـــارةكاندا لةبارَيكـــي
ثيسي و دةشَيوَينن شار و دةطوزةرَينن
ئاســـتَيك بؤ بَيكاري ِرَيذةي و دةكـــةن
شـــارةكان ثَيشـــرت بةرزدةبَيتـــةوة كة
جوتياران ذمارةي و نةبينيوة َبةخؤيانةوة
كشـــتوكال بواري كاراكاني و كارمةندة
كةرتي هةندَيك ِروودةكةنة و دَيتةوةيةك
ماددة بةرهةمهَينةري كة ديكة ئابوريـــي
ِرووبةرة بةرفراوانة و نني خؤراكييـــةكان
فةرامؤش الدَييةكانيش ييةكاني

َ
كشتوكال

كاردةكةنة ئةمانـــة هةمـــوو دةكرَيـــن.
بةرهةمهَيناني كردني ثاشةكشـــآ سةر 
تة

َ
لةوال زؤر لةذمارةيةكـــي ي

َ
كشـــتوكال

دواتريش نزم ثَيطةشـــتووةكاندا، تـــازة
خؤراك دابينكردني تواناكاني بوونةوةي

دانيشتووانيان. بؤ
خؤراك هيــض ضارةســةرَيك بؤ طرفتــي

هةية؟ لةجيهاندا
خـــؤراك ضارةســـةركردني طرفتـــي
ثَيويســـتيي يةكةم بةثلةي لةجيهانـــدا
طونجاو بارودؤخَيكي كردنـــي بةفةراهةم
ماددة بةرهةمهَينانـــي بـــؤ زيادكردنـــي
واتايةي بةو ئةمةش هةية. خؤراكييةكان
لةطؤِريني بريتيية  شـــتَيك هةموو ثَيش
ثَيطةيشـــتووةكان تازة  تـــة

َ
وال ثَيطةي

و كار بؤ ةتـــي
َ
لةدابةشـــبووني نَيودةول

بةتايبةتي بةرهةمهَيناندا، لةثسثؤرَيتيي
كاركردن هةروةك دا،

َ
كشـــتوكال لةبواري

ذَيرخانـــة جؤراوجؤركردنـــي لةثَينـــاو
بتوانن كة بةشـــَيوةيةك ئابورييةكةيان 
دابني خؤيان خؤراكييةكاني ثَيداويستيية

بةرهةمهَينان بةثَيشخســـتني جا بكةن،
بةشـــي بةخســـتنةطةِري  يـــان بَيـــت 
بؤ هةناردةكراوي بَيت هةرةزؤري داهاتي
ثَيويستي هةروةها ئامانجة. ئةم ثَيكاني
و ييةكان

َ
كشتوكال زةويية بةفراوانكردني

باشرتكردني و ِرَيكخستن لةسةر كاركردن
لةناوضةكاني دةبَيت ديكـــة زةوييةكاني
ثَيويســـتة هةروةها جيهانـــدا، ديكةي 
تَيوةخزاني وةستاندني لةثَيناو كاربكرَيت
زةويية باشـــرتين ســـةر بؤ بيناســـازي
بكرَيتلةسةر دةبَيتكار ييةكان.

َ
كشتوكال

بةرهةمهَيناني ئاســـتي بةرزكردنـــةوةي
ثَيطةشتووةكاندا، تازة تة

َ
لةوال ي

َ
كشتوكال

بؤ هةل ِرةخســـاندني ئةويـــش لةِرَيـــي
دةســـتكةوتي باشـــرتين بةكارهَينانـــي
كة تةكنؤلؤذي و مةعريفـــي زانســـتي و
دا

َ
كشتوكال لةبواري ثَيشكةوتوو  تاني

َ
وال

توانيويانة بةهؤيةوة و طةيشـــتوون ثَيي
هـــاوردة ييةكان

َ
كشـــتوكال بةرهةمـــة

ضارةســـةركردني قةيراني بكـــةن. بـــؤ
ثَيشكةوتوو تاني

َ
وال ثَيويستة خؤراكيش

نهَينيـــي و لةخؤثةرســـتييةكةيان واز 
لةبواري بةتايبةتي بَينن، زانيارييةكانيان
وا ئـــةم هةنطاوة ضونكة دا،

َ
كشـــتوكال

بؤ ســـةدان مليؤن كةسي خؤراك دةكات
بةدةســـت جيهـــان فةراهـــةم ببَيت كة

َينن.
َ
دةنال بةدخؤراكييةوة و برسيَيتي

ناتوانرَيت بةكؤششي ئاشـــكراية كة
ضةند و ثةرتـــةوازة ضةنـــد اليةنَيكـــي
دياريكراو ِرَيكخراوَيكي  ضةنـــد و تَيك

َ
وال

جيهاني خؤراكي قةيراني ضارةســـةري
كؤششةكاني بةيةكخستني كو

َ
بةل بكرَيت،

ئةم ناشـــكرَيت ثَيكةوة. جيهان تاني
َ
وال

و بكرَيت بؤ شـــيكردنةوةي بةجيا ثرسة
جيهانييةكاني طرفتة لةضارةسةركردني
ئاشتي و جةنط وةك بخرَيتةوة، دوور ديكة
نَيطةتظيية كاريطةريية بةو ئاماذة لَيرةدا »
و جةنطييةكان ملمالنـــَي كـــة دةدةين
لةســـةربازيدا زؤرةي ئـــةو خةرجييـــة

زؤرَيك -لةنَيوانيانـــدا  دةدرَيـــت بةفرِيؤ
طرفتي ثَيطةشـــتوةكان- و تازة تة

َ
لةوال

دةيكةنةســـةر ذينطة و وزة و ديمؤطراَّـ
طرفتي خؤراكي. هةمووشيان ئاساييشي
طةي

َ
كؤمةل بةســـرتاون و هةموو ثَيكةوة

كـــردووة، هةراســـان ةتييـــان
َ
نَيودةول

نةوةكانـــي داهاتـــووي و ضارةنـــوس
ضارةســـةركردنيان لةســـةر داهاتووش
برسيَيتي» «لوتكةي لة هةروةك بةندة.
«قةيراني وترا : ِرؤما بةِرَيوةضوو، لة كة
زةنطيئاطاداركردنةوةية برسيَيتييئةمِرؤ
ثَيويستيي ضارةسةركردنيشي سبةي بؤ
طةردووني يةكطرتـــووي بةِروانينَيكـــي

هةية».
خـــؤراك طرفتـــي لـــةكؤتاييـــدا،
ثِرؤســـةي و اليةنةية  ضةنـــد طرفتَيكي
ي

َ
كشتوكال لةكةرتي ضارةسةركردنةكةي

ديكةيـــش كةرتةكانـــي و تَيدةثةِرَيـــت
ئـــةم ضارةســـةركردني دةطرَيتـــةوة.
تةنيا بةزيادكردني بةرهةمهَينان قةيرانة
نيية، بةند تَيضوونـــةوة دابةزاندنـــي و 
بؤ سرتاتيذَيك بةداناني ثةيوةستة كو

َ
بةل

بةرهةمهَينةكان دةرامةتة بةكارهَينانـــي
بوةســـتَيتة كة ذيرانة، بةشـــَيوةيةكي
ضةندايةتي لةاليةنة تَيطةيشـــتن ســـةر
ثَيداويســـتيية ضؤنايةتييةكانـــي  و 
زةرورةتـــي مـــرؤظ.  خؤراكييةكانـــي
بةتةنيـــا قةيرانةكـــة ضارةســـةركردني
كارةســـاتانةي لةو نيية خؤِرزطاركردن
سةدان ذياني ســـةندني كة دةبَيتةهؤي
لةبةر كو

َ
بةل مليؤن كـــةس لةجيهانـــدا،

كة مةترسيدارةشيةتي  ِرةنطدانةوة ئةو 
ئاراميي و ســـةر ئاســـاييش هةيةتي بؤ

بةطشتي. دنيا زؤرَيك لةوآلتاني
باقي ِرَيبوار و:

سةرضاوة:
ئاياري   618 ذمـــارة ئةلعةرةبي، طؤظاري

 2010
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وةي
َ
بةربال فـــراوان و طةردوونة ئةم

نابينَيـــت، ســـنورةكاني كـــة مـــرؤظ
سةرنجدان و ِرامان شـــوَيني هةميشـــة
بةم سةبارةت مرؤظ ثرســـةكاني بووة،
طةردوونة ئةم زؤربوون، ضؤن طةردوونة
ئايا ضةنـــدة؟ تةمةني هاتؤتةبـــوون؟
دوو دةكرَيت هةميشةيية؟ يان ِرووداوَيكة
مانايةي ضةمكيهةميشةييانهةبَيت؟بةو
و هةميشـــةيي بةديهَينةرَيكي دةكرَيـــت
يان هةبَيت؟ هةميشـــةيي طةردوونَيكي

هةميشةيية؟ يةكَيكييان تةنيا
كة ئةمانـــة هةندَيك لةو ثرســـانةن
و طفتوطؤ تـــةوةري زؤر ســـةردةمَيكي
بِرواكان خاوةن فةيلةسووفة مشـــتومِري
م

َ
بةال ،

َ
ســـال ســـةدان  بةدرَيذايي بووة 

وابوو ثَييان بـــِرواكان بَي فةيلةســـووفة
نيية، بةثةروةردطار ثَيويستي طةردوون
نةمرة، و هةميشـــةيي مـــاددة ضونكة 
فيزياييةكانيادا ياســـا  لةنَيو لةبةرئةوة
لةنةبوونةوة ماددة ناتوانرَيت دةيانووت:
ناتوانرَيت ضؤن هةروةك بكرَيت، دروست

لةناوبربَيت. ماددة
ئةبي بةنـــاوي يةكَيـــك لةزانـــاكان
بوو كـــةس يةكـــةم حامـــدي غةزالـــي
جيهاني دَيريني كَيشةيةكي ضارةسةري
ثرســـانةي ئةو ســـةرجةم مي

َ
كرد، وةال

ســـةبارةت بةماوةي ثةِراندن كة دايةوة
زةمةني مـــاوةي واتة وروذَينرابـــوون،
بةديهاتني سةرةتاي و هةميشةيي نَيوان
و دةيووت: وابوو ثَيي طةردوون، غةزالي
ثةيدابووة لةِرووداوَيكـــةوة طـــةردوون
و كات نةبووة، كاتـــةوة ئةو و لةثَيـــش
طةردوون بووني لةثاش دروســـت شوَين

طةردوون ثةيدابووني نهَيني
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ثةيوةســـتة ضونكـــة كات ثةيدابـــووة،
وابَيت ثَييان ئةطةر ضونكة ةوة،

َ
بةجوول

وةستاوة ئةوة لةطةردووندا هةموو شتَيك
ةية

َ
هةل لةبةرئةوة دةوةســـتَيت، كاتيش

كات هةبووة. ئةوة َيني لةثَيش
َ
بل

دةكرد  ئاماذةي ِرَيذةيي تيؤري  كاتَيك
ضوارةمة، دووري زةمان و كات بةئةوةي
دروســـت كات كرد كة ئةوة ئاشـــكراي
دووريةكةي سَي ثةيدابووني بةبَي نابَيت
نَيوان بكةوينة نامانةوَيت لَيـــرةدا ديكة،
كو

َ
بةل فةلســـةفييةكانةوة، مشـــتومِرة

زانستييةوة تيؤرَيكي لةبارةي دةمانةوَيت
طةردوون، ثةيدابووني دةربارةي بدوَيني
ِرووداوَيكة طةردوون سةِّـَينراويةتي ضؤن

ثةيدابووة. َيكة
َ
سال مليار ضةند و

جووَلةدا و وةستان لةنَيوان طةردوون
دياردةي دؤزينـــةوةي لةِراســـتيدا
تيؤري يةكـــةم لَيدانـــي تيشـــكدانةوة،
لةبةرئةوةي ماددةبـــوو، هةميشـــةيي
ئةســـتَيرةكاني دي خـــؤر و ســـةرجةم
كةواتة دةنَيرن، تيشك و سةندوون ثة

َ
كل

ئةطةر ضونكـــة هةيـــة، ســـةرةتايةكي
وزةكةي ئَيســـتا تا  بواية َهةميشـــةيي
سال مليارةها بةدرَيذايي لةدةســـتدابوو

لةمةوثَيش.
ئـــةم لةزانايـــان هةندَيـــك م 

َ
بـــةال

بوون بةردةوام و لةبريكردووة ِراستيةيان
و طةردوون لةهةميشةيي كردن لةبةرطري

بةديهَينةر. ِرةتكردنةوةي
 Steady جَيطري طةردووني تيـــؤري
بوو  ثَيكراو متمانة بريؤكةي تاكة State
ناوةِراستي زانســـتييةكاندا، لةناوةندة
طةردوون دةيووت و بيســـتةم ســـةدةي
شوَيندا. و لةكات كؤتاية بَي و وةستاوة
طـــةردوون، بـــؤ وَينةيـــة ئـــةم 
تؤمارَيكي كردبوويانة فةيلةســـوفةكان
خؤيان، زانســـتي ثشـــت ثَيبةســـتووي
زؤر هؤكاري طرنطي م زانستي فيزيك

َ
بةال

و زانيني فَيربـــوون كرد، بؤ ثَيشـــكةش

تةنة لةتايبةتمةنـــدي زؤر ذمارةيةكـــي
مالظن فاستو و ئةســـتَيرةكان، ئاسماني
كرد ئاشكراي 1913دا ي

َ
لةســـال سليظةر

وابوو ثَيـــي كة تةنانةي لـــةو هةندَيـــك
1800كم/ بةخَيرايي و طةردوونني توزي
بةهؤي بـــوو دوورن، ضركـــة لَيمانـــةوة
تةنانة ضونكة ئةو سةرسوِرماني زاناكان،
لَيمانـــةوة هةروةها دوورن مةجـــةِرةى
ياساكةي 1929دا ي

َ
لةســـال

َ
هابل ئادوين

مةجةِرةكان َين
َ
دةل كة وكردةوة

َ
بال خؤي

كة دةكةونةوة لَيمان دوور بةخَيراييـــةك
دوورييان

َ
لةطةل دةطونجَيت ِراســـتةوانة

لَيمانةوة.
مةجةِرةكان كة كرد ئاشكراي دواتر
كو

َ
بةل ناكةونـــةوة دوور لةئَيمـــة تةنيا 

دوور لةيـــةك خؤشـــياندا لةنَيـــوان
طةردوون مانـــاي ئةمةش دةكةونـــةوة،

دةبَيت. فراوان بةبةردةوامي
طةردوون هؤشي

لةفراوانبووني طةردوون لةبةرئةوةي
ثَيضةوانة وَينةية ئةو ئةطةر بةردةوامداية،
واتة خؤماندا بكةينـــةوة لةئةندَيشـــةي
ِرووبدات، ضِربوونةوة بوون فراوان لةبري
طةردوون هةموو نيية تَيدا طومانـــي ئةوا
و لةِرابردوودا ضِربووةتـــةوة َيكدا

َ
لةخال

سةرةتايي طةرديلةي َين
َ
دةل ثَيي زانايان

لةزاناياني هةندَيك طةردووني، هؤشي يان
ســـفرة ة

َ
خال ئةو قةبارةي َين

َ
دةل ديكة

ئةمةش كؤتايـــة، بـــَي و بارســـتةكةي
بةئةوةي سةبارةت ديكةية ئاماذةيةكي
ضونكة ثةيدابووة، لةنةبوونةوة طةردوون
بةسفر يةكسانة قةبارةكةي ماناي ئةوة

دةطرَيتةوة.
دةســـت دةكات هَيزَيـــك م ض

َ
بـــةال

جياواز مةجةِرةى مليار سةد بةهاويشتني
لةئةوةي لةوانة يةكَيك هةر خَيرايية، بةو
بةهؤي ئةو طـــةردوون دووربَيت و ديكة
بَيت؟ بوو فراوان خَيراية دووركةوتنةوة

يان كَيـــش كردن هَيزي ناطونجَيـــت

كارةبايـــي دووركةوتنـــةوةي هَيـــزي 
ئةو هاوشـــَيوةكان جةمســـةرة لةنَيوان
كَيش كردن هَيـــزي ضونكة بَيت، هَيـــزة
ـــي

َ
لةخال دةدات كؤبوونـــةوة ـــي 

َ
هةول

هَيزي و دووركةوتنةوة نةك ضِربوونـــةوة
لةطةردووندا، كارةبايي  دووركةوتنةوةي 
لةنَيوان نيية بوونـــي هَيزانة ئـــةو جؤرة

ئاسمانييةكاندا. تةنة
تةقينةوةيةكـــي دةبَيـــت كةواتـــة 
لةكاتي لةدايكبووني بَيـــت ِروويدا مةزن
بؤتةهـــؤي هةرئـــةوةش طـــةردوون،

طةردوون. فراوانبووني
تةقينةوة لَينانةوة ناويـــان زاناكان

لةثـــاش   Big Bang طـــــةورةكـــة
ِرووداوي بـــؤ كةم ِراســـتكردنةوةيةكي
َيـــني:

َ
بل دةتوانـــني  تةقينةوةكـــة،

ئةو لةنَيو ِروويداوة طةورة تةقينةوةيةكي
بووة ثَيكهاتوو كة ســـةرةتايية طةرديلة
لةســـاتةكاني و وزة، ماددة َيك

َ
لةكؤمةل

طةرمي ثلةي  تةقينةوةكـــةدا، يةكةمي
ثلةي ترليؤن بةِرَيـــذةي  بةرزبووةتةوة
بووني دروســـت بؤتةهؤي كـــة طةرمي 
طةرديلة بةشـــانة لـــةو و طةرديلـــةكان
توزي لةو طةرديالنةش و دروســـت بووة
مةجةِركانى دواتر و ثةيدابووة طةردووني

دروست كردووة. ي
تةقييةوة؟ طةردوون كةي

لةو دروســـت تـــةواو ذمارةيةكـــي
ئةطـــةر نةطؤِري م

َ
بةال نيية، بارةيـــةوة

15.3كم/ تيشكي ي
َ
ســـال يةك بؤ هويل

مليار بيست ذمارة ئةوا بَيت ضركةيةكدا
م دةبَيت

َ
بةال دةكةوَيت، دةست مان

َ
سال

فراوانبووني خَيرايـــي نةضَيت  لةبريمان
مةجةِرةكان دووركةوتنةوةي و طةردوون
و لةِرابردوودا خَيراتر بووة، نةطؤِر نيية،
بةثانزة تةقينةوةكة مَيذووي لةبةرئةوة
ئَيســـتا ئةمة َينراوة،

َ
خةمل

َ
مليار ســـال

طونجاوة. بؤضوونَيكي
تةقينةوة لةسةر طرنطانةي طة

َ
بةل لةو
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هةيـــة، بووني تيشـــكةكاني طةورةكـــة
جؤرة لةو ئةطةر َين

َ
دةل زاناكان طةردوونة

دةبَيت بووة تةقينةوانـــة لةِرابـــردوودا
ئةو بةكرداري هةبَيـــت، تيشـــكدانةوةي
دامةزراوةي كاتَيك دؤزرانةوة،  تيشكانة
بؤشايي توَيذينةوةي بؤ ئةمريكي ناساي
ِرةوانة دةســـتكردي مانطَيكي ئاسمان،
ســـةِّـاندني بووني مةبةســـتي كرد بؤ
1989 دا و ي

َ
لةســـال ئةو تيشـــكدانةوانة

ثَيوةكرد، هةســـتياري ئامَيري نوَيرتين
تةنيا ثَيويستي دةســـتكردة ئةو مانطة
و دؤزينةوة بؤ هةبوو دةقيقة بةهةشـــت

تيشكانة. ثَيوانةكردني ئةو
بةو ســـةبارةت ديكة  طةيةكـــي

َ
بةل

طازي بـــِر و ِرَيـــذةي تيـــؤرة، بوونـــي
لةطةردووندا، هيليؤمـــة و هايدرؤجـــني
ئةو حيســـابةكاني

َ
لةطةل دةبَيت هاوجَي

هةميشـــةيي طةردوون ئةطةر تيـــؤرةدا،
هايدرؤجينةكة هةموو طـــازة ئةوا بواية

هيليؤم. دةطؤِرا بؤ دةطرت و طِري

زاناكان دركاندني
طةورةكة تيؤري تةقينـــةوة طرنطي
طةردوونناسي و زانستي اليةني بؤ تةنيا
بريؤكانةي ئـــةو تيؤرة ئةم كو

َ
بةل نييـــة

هةندَيـــك كـــة كـــردةوة   
َ

ثووضـــةل
ة

َ
بةهةل بريمةندان و زانا و لةفةيلةسووف

بؤضووني ثَيبةستبوو بةتايبةتي ثشتييان
ماددة. هةميشةيي طةردوون و

لةو بَيزاربوون زانايانـــة هةندَيك لةو
بؤ ثَيبةستبوو نةي ثشتييان 

َ
هةال تيؤرة

فةيلةســـوف فلؤف-ي ئةنتؤني نموونة
مرؤظ ِراســـتييةكان دركاندني َيت: 

َ
دةل

دةكات، ئاسوودة  دةروونييةوة لةِرووي 
نموونـــةي وةك منيـــش دةياندركَينـــم:
شـــةرمندة زاناكاني طةورةكة تةقينةوة
كردووة، ضونكة زانست ئةوةي سةِّـاند
باســـيان ئاســـمانييةكان كـــة كتَيبـــة
طةردوونـــي بريؤكـــةي و لَيوةكـــردووة

هةية. سةرةتايي
لةو سكايما كة دونيس هةروةها زانا

ثشـــتيواني بةتووندي زؤر بوو كةســـانة
دةكرد، جَيطـــريي تيـــؤري طةردوونـــي
طةردووني تيـــؤري ثشـــتيواني َيت:

َ
دةل

ِراســـتة، لةبةرئةوةي نةكردووة جَيطريم
ئـــارةزووم دةكرد لةبةرئةوةي كـــو

َ
بةل

ئةوةي لـــةدواي م
َ
ِراســـت بَيـــت، بـــةال

دةركةوت بؤمان ةكةبوون
َ
كةل طةكان

َ
بةل

كؤتايي دةبَيت و، هات كؤتايي يارييةكة
بهَينَيت. جَيطري طةردووني بةتيؤري

و ِرووداوَيكـــة مـــاددة كةواتـــة 
سةرةتايةكي طةردوون و نيية هةميشةيي
كةواتة ِرووداوة، لةبةرئـــةوةي هةيـــة،
ئةوةوة و لةاليةن ثةروةردطارَيكي هةية
ئةو سروشـــتي ضونكة دروســـتكراوة،
لةســـةر طةية

َ
بةل طةورةيـــة تةقينـــةوة

مةزن وردةكاريةكي زؤر و بةديهاتني بةبِر
تةقينةوة هةموو ضونكة و سســـتماتيك،
وبوونةوة

َ
بال و وَيرانـــكاري وةك تةنيـــا

كة م
َ
بةال لةماددةكانـــدا، و شـــثرزةيية

شـــَيوةية  بةو تةقينةوةيةكي دةبينيت
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دامةزراندنـــي ثَيكهاتنـــي و بؤتةهـــؤي
طةردوون بةشَيوةيةكي ِرَيكوثَيك، دةبَيت
و زانست و توانا ئةمةوة لةثشـــت بزانني
كة ناكؤتا هةية ندنَيكي

َ
خةمال و ئـــريادة

ضؤن هةروةك لةسةروو سروشـــتةوةية،
فرد هؤيل بةناوبانـــط بةريتاني زانـــاي
َيت

َ
طةورةكة دةل تةقينةوة َيت: تيؤري

َ
دةل

طةورةوة لةتةقينةوةيةكـــي طـــةردوون
هةموو ئَيمـــةش دةزانـــني ثةيدابـــووة
بَي دةكاتةوة و

َ
بال مـــاددة تةقينةوةيةك

م
َ
بةال دةي ثرذَينَيت، سيســـتةمَيك هيض

ثَيضةوانةية كارةكـــةي ئةم تةقينةوةية
كاري ضونكة لةنهَيني، ثِرة بةشَيوةيةك
بؤ كـــردووة ماددةكان هةموو لةســـةر

مةجةِرةكانى. ثَيكهَيناني
خَيرايي فراوانبووني طةردوون

ئـــةم نهَينييةكانـــي لةطرنطرتيـــن 
مؤلةقة خَيراييةكي طةورةيـــة تةقينةوة
هةيةتي طةردوونييةكة كة فراوانبوونـــة
لةم ِروويداوة، تةقينةوةكة ساتةوةي لةو
ديفز زاناي بةريتاني ناسراو ِرووةوة ثؤل
ســـةِّـاندوويانة َيت:حيســـابةكان

َ
دةل

ِرَيِرةوَيكي طةردوون فراوانبووني خَيرايي
فراوانبووني ئةطـــةر هةية هاوســـةنطي
بووايـــة هَيواشـــرت طـــةردوون كةمَيـــك
دةبووة ئـــةوة لـــةو خَيراييةي ئَيســـتا
هَيزي بةهـــؤي ناوةكي داِرمانـــي هؤي 
كةمَيك خَيرايية ئةو ئةطةر كَيشكردنةوة،
لةو خَيراييةي ئَيســـتا ئةوا بواية زياتـــر
دةبوونةوة و

َ
بـــال طةردوون ماددةكانـــي

هةروةها دةوةشـــايةوة،
َ
هةل و طةردوون

جياواز بَيت تةقينةوةكة خَيرايـــي ئةطةر
بةشـــَيك بةبِري لـــةو خَيراييةي ئَيســـتا
بةســـة ئةوة بةش، مليارَيك * لةمليارَيك
ضونكة ثَيويست، هاوسةنطي تَيكداني بؤ
كو

َ
بةل نيية، ئاسايي طةورةكة تةقينةوة

زؤر كَيشـــراوة بؤ نةخشـــة ِرووداوَيكي
كردارَيكي ِرووةكانةوة لةهةموو بةوردي

ِرَيكخراوة.

دةرئةنجامةكان
كؤتايي دةرئةنجامـــي ثـــؤل ديفـــز
طانة،

َ
بةل بةو ســـةبارةت شيدةكاتةوة،

و ناطرَيت
َ
هةل مشـــتومِرَيك هيض جـــؤرة

ســـةبارةت بكةين ي
َ
نكؤل طرانة َيت:

َ
دةل

كة بةتوانا و هَيزَيكي ذيرانـــة بةبوونـــي
ئةو بةثَيـــي دامةزرانـــدووة طةردوونـــي
طؤِرانكارييـــة هةســـتيارانة، حيســـابة 
كة لةبنةما هةستيارةكان، ذمارةيية زؤر
طةي

َ
بةل طةردوونـــدان، هاوســـةنطةكاني

ديزاينَيك بةبووني سةبارةت بةهَيزن زؤر
طةردووندا. لةضوارضَيوةي

بةناوبانط فيزيايـــي م زانـــاي
َ
بـــةال

«كورتةي لةكتَيبةكةيدا هوكنط ســـتيظن
وردةكارية ئةو باســـي زةمةن» مَيذوويي
فراوانبووني خَيرايي كة دةكات ســـةيرة
يةكةمـــي مؤلةقي لةضركةي طـــةردوون
َيت:

َ
دةل و هةيةتي طةورةكـــة تةقينةوة

مؤلةقة، طةردووني فراوانبووني خَيرايي
يةكةمـــدا بَيت لةضركةي ئـــةوة ئةطةر 
لةبةشـــَيك بَيت كةمرت لةتةقينةوةكةدا،
ئةوة لةبةشـــَيك، مليارَيك * لةمليؤنَيك
بةدةوري خؤيدا، دةبوو طةردوون وَيران
ئَيســـتا. بارودؤخي بطاتة ئةوةي ثَيش
وردةكاريي ئةوثـــةِري كةواتـــة ئـــةوة
تةقينةوة لةسيستمي كة سةرسوِرهَينةرة
هةية. خَيراييةكةيدا ديزايني و طةورةكة

جـــؤرج تةواوةتـــي دةرئةنجامـــي
ئةمةريكي طةردونناسي زاناي كرنشتاين
تـــةواوكاري طةردوونـــي لةكتَيبـــي
دةكات باسي Symbiotic Universe دا
طةكان

َ
وةختَيك لةبةل نووسيويةتي هةر و

هةمـــان بةبةردةوامـــي وردبينـــةوة،
ئةويش دةبَيتةوة،  ِرووبةِروومان ِراستي 
لةســـةروو ذير هَيزَيكي ئةوةية لَيـــرةدا
لةدروست هةية دةســـتي سروشـــتةوة،

طةردووندا. بووني
حةسةن ِرةووف هاوِرَي و:

سةرضاوة:
WWW.Messbaih.com

نةخؤشي      ناسينةوةي
لةنةخؤشـــيية ثوك   هةوكردنةكانـــى
طةورةكان و

َ
مندال دووضارى كة باوةكانة

شَيوةى هةوكردنانة ئةو يةك، وةك دةبَيت
شانةكانى ِرووكارة وةك وةردةطرَيت جياواز
ئةوانةى و نـــاوةوة شـــانةكانى ثوك يان
شـــانة هةتا و داوة دةورى ددانةكانييـــان
ينةوةكان

َ
لَيكؤل بةثَيى ئَيســـكييةكانيش.

هةيـــة ثةيوةنديـــان ئـــةو هةوكردنانـــة
هةوكردنى و خوَين و

َ
دل بةنةخؤشييةكانى

هةتا زوو و طورضيلة لةكاركةوتنى جطةر و
ئةو نةخؤشييانةش بووني كؤرثةوة، لةدايك
هةية درَيذخايةن بةضارةسةرى ثَيويستيان
بوارةدا لةو دةطاتة نةشـــتةرطةريش. و تا
طةيشـــتنة ئةمةريكييةكان توَيـــذةرةوة
بطاتة دةتوانَيت ددان ثزيشكى كة ئةوةى
بةيةكَيك نةخؤشـــةكانييان ئاخؤ ئـــةوةى
يان و شةكرة يان

َ
دل لةنةخؤشـــييةكانى

دن
َ
هؤل طريؤدة نةبوون؟ دةم  شَيرثةنجةى

ثزيشـــكةكانى كة دةكاتةوة لةوة جةخت
لةناو ئاطادارى نيشانةكانى دةتوانن ددان
بؤ بوونى دةبن ئاماذة كة دةمةوة وةرطرن
بَيت لةشدا شوَينَيكى لةهةر نةخؤشـــييةك
ثزيشـــكانةداية ئةو لةتوانـــاى َيـــت

َ
و دةل

زؤرةوة ينةوةى
َ
لَيكؤل و ِراهَينان لةميانةى

بؤ بَينن بةدةســـت وا نيشـــانةى هةندَيك
لةلةشـــدا نةخؤشـــييةك بوونى زانينـــى 
ثســـثؤِرى دةســـت بيطةيةننة و ئينجـــا
ديكةوة لةاليةكى بـــوارةدا. لةو تايبـــةت
طةيشـــتنة بةريتانييـــةكان توَيـــذةرةوة
دووجار ِرؤذانة كةســـانةى ئةو كة ئةوةى
ئةطةرى دةشـــؤن كةمـــرت ددانةكانيـــان
زياتر

َ
دل بةنةخؤشييةكانى تووشبوونيان

 12 لة ئـــةو توَيذةرةوانة زيـــاد دةبَيـــت.
ئةنجامدانى ثاش هَيناو كةســـييان هةزار
كـــة بينييـــان ينـــةوة لةســـةريان

َ
لَيكؤل

دةمييان نـــاو نةخؤشـــييةكانى ئةوانةي
ئةطةرى  70% زياتـــر بةِرَيـــذةى و َهةيـــة
دل بةنةخؤشـــييةكانى تووشـــبوونييان
ِرؤذانة كة ئةوانةى

َ
لةطةل بةبةراورد هةيـــة

ِريتشارد دةشـــؤن. ددانةكانيان  دوو جار
لةلةنـــدةن كة كؤليـــدج وات لةزانكـــؤى
دةكرد لَيكؤلينةوةيةى ئةو سةرثةرشـــتى
هةية ثوكييان نةخؤشـــى وتى ئةوانـــةى
بةنةخؤشييةكانى تووشـــبوونيان ئةطةري
ئـــةوة زياتـــر دةبَيـــت  و شـــةكرةش

َ
دل

ئةطةرى كـــة كَيشـــةكان لةجطةرة جطة 
دةبَيت. زياتر زؤر تووشبوونيان

                   هاوكار

http://WWW.Messbaih.com
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و  كةسوكار   
َ

لةطةل قســـة  هةرضةند 
ذيرييةكان  كةمتواناي  كةسة  نزيكةكاني 
دةكرَيت، هةميشـــة هةناســـةي ســـارد 
دةكَيشـــن و ئاواتةخـــوازي ئةوةن، 

َ
هةل

كة ئةو كةســـة ِرؤذَيك لـــةِرؤذان بتوانَيت 
ذيانَيكي ئاسايي بباتة سةر. بةشَيوةيةك 
هةموو ئارةزوو و ويستةكاني خؤي وةك 
هةموو مرؤظَيكي ديكـــة بةجَي بهَينَيت، 
م كةم كةس هةن توخني مةسةلةي 

َ
بةال

سَيكس و كَيشةكاني سَيكس لةم ضينةي 
دا بكةون، هةرضةندة هةندَيك باوان 

َ
كؤمةل

هةن، كة لةوانةية ئاواتةخوازي ئةوة بن، 
ةكةيـــان بتوانَيت ِرؤذَيـــك لةِرؤذان 

َ
مندال

نةوةيةك،  و  بةخاوةني هاوسةرَيك  ببَيت 
ذياني سةربةســـتي  بتوانَيت  هةروةهـــا 
م 

َ
خؤي بةدةستي خؤي بةِرَي بكات، بةال

مةسةلةي سَيكس و هاوسةريي دةتوانني 
َيني، كة يةكَيكة لةدواباسةكان كة لةم 

َ
بل

طادا بؤ ئةو جؤرة كةســـانة باس 
َ
كؤمةل

بكرَيت.  
ئاواتي باوان هةرضةندَيك و هةرضؤنَيك 
بَيت، لةوانةية كة كَيشة جةستةييةكاني 
كةســـَيك نةبَيت بةِرَيطرَيكـــي طةورة بؤ 
م ئةوانةي 

َ
دؤزينةوةي هاوســـةرَيك، بةال

كة خاوةن ثَيداويســـتي تايبةتي هزريني 
طـــا و خَيزانةوة 

َ
زياتـــر لةاليـــةن كؤمةل

كو 
َ
لةو بـــوارةدا فةرامؤش كـــراون و بةل

ـــدا دةكرَيـــت، كة 
َ
ةيـــان لةطةل

َ
وا مامةل

بةهيض شـــَيوةيةك خاوةني غةريزةيةكي 
سَيكسي نةبن. هةرضةندة ئةم تَيِروانينة 
طؤِراوة  زؤر  ثَيشـــكةوتووةكاندا  تة 

َ
لةوال

و زؤربةي زؤري بـــاوان بةماَّـ كوِرةكةي 
يان كضةكـــةي دةبينَيـــت، وةك هةموو 
هاوســـةرَيك  ديكة، خاوةني  كةســـَيكي 
يان ثةيوةندييةكي خؤشةويســـتي بَيت. 

سَيكس الي كةساني 
خاوةن ثَيويستيية تايبةتةكان
كامةران ضروستاني 
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خاوةن كةسة ئةو الي ســـَيكس جا ئايا
ئايا ضؤنة؟ تايبةتييانة تايبةتمةندييـــة
سَيكسييان ئارةزووي و ويست ئةوانيش
وةربطرن لةسَيكس ضَيذ دةتوانن و هةية

ئؤرطازم؟ بطةنة و
و مرؤظايةتي طةشةي و ثَيشـــكةوتن
طةشـــتؤتة لةجيهاندا سةربةســـتيي.ذن
خؤي بريؤكةي و ثرســـيار كة ِرادةيةك،
باوانةكانيش ذيان. اليةني زؤر طةياندؤتة
بةذياني سةبارةت زياتر كة واية ثَيويست
ةكانيان

َ
مندال ســـؤزداريي و هاوســـةريي

هةنطاوةش ئةو ئةطةر هةبَيت. زانيارييان
ثةيوةندي ثرسياري بَيطومان ئةوا بنَين،
دَيتة دةروونيي-سَيكســـيي و طةشـــةي
و كَيشـــة هزري ئةو

َ
لةطـــةل ثَيشـــةوة

بةتايبةت هةيانـــة، كة جةســـتةييانةي
قؤناغـــي بـــةرةو ةكـــة

َ
مندال كاتَيـــك 

ئةوةش ثـــاش و هـــةرزةكاري دةِروات
دةِروات. تةواوي ثَيطةشـــتنَيكي بةرةو
بةيارمةتي ثَيويســـتيان باوانةكة زؤرجار
ثَيكةوة باردا لةهةندَيـــك ضونكة  هةية،
نازانن ئةوانيش و دةبَيـــت قورس ذيـــان

بنَين. هةنطاوةكان ضؤن
ذياني و  ثةيوةندييـــةكان ِرةوتـــي
بةوة ثشـــت هةركةســـَيك سَيكســـيي
بارةيةوة لةو و ضي ضؤن دةبةســـتَيت،
يةكَيك ضؤن هةر ئايا هةروةها فَير بووة.
بؤي تَيطةشتني و دةكاتةوة شتة لةو بري
ثَيداويســـتيية خاوةن كةســـة ضيية. بؤ
دةتوانرَيت ئـــةوةي تايبةتييةكانيـــش 
ثشت دياريكراودا لةســـنوورَيكي بكرَيت
و طةشـــة ِرَيطاكانـــي و بةتوانـــا، ِرادة
و كضـــان الي دةبةســـتَيت ويســـتةكان
و هةنطاوَيك لةهةمـــوو م

َ
بةال كوِرانيش،

هةميشة طا
َ
ثَيش بِرياري كؤمةل بِريارَيكدا

بةشةي ئةم سَيكسي بةذياني سةبارةت
ئةوانيش كـــة  بِريـــارة، دوا طـــا

َ
كؤمةل

ثيشـــان نائاســـودةيي و ناِرةامةنـــدي
و هيوا لةنَيـــوان دةدةن. باوانةكانيـــش

لةثَيش و لةاليـــةك خؤيان ئاواتةكانـــي
لةاليةكي طادا

َ
كؤمةل نَيطةتيظـــي بِرياري

و ؤزةوة
َ
طَيذاوَيكـــي ئال دةكةونة ديكـــة

بةِرووبةِرووبوونةوة دةبَيت هةندَيجاريش
ذياندا. هةندَيك بةشي ديكةي

َ
لةطةل

هةســـت باوانةكان كاتدا لةهةمـــان
كة لـــةوةي، دةكـــةن  بةنائارامييـــةك
تووشـــي كضةكانيان يان كوِرةكانيـــان
سؤز كاتَيك بةدواي ِرةشبينييةك دةبن،
لةوانةشة كة دةطةِرَين، خؤشةويستيدا و
مةترسي، ِرادةي بطاتة ئةو ِرةشـــبينيية
سةبارةت لَيثرســـينةوةوة لةِرؤحي بؤية
كارة دةكةن كضةكانيان ئـــةم و بةكـــوِر
بِرياري يي

َ
بةنابةدل ـــةكان

َ
مندال و لةبري

بةسةرياندا سةربةســـتي لَيسةندنةوةي
بةشي لةهةندَيك لةكاتَيكدا دةســـةثَينن
كض يـــان كوِر هةمـــان ديكـــةي ذيانـــدا
ئاواتي دايكةكةش و باوك و سةربةســـتن
ثشتبةخؤبةســـتنييان و ضاكبوونـــةوة
ئَيمة دةكةن. ثشتطرييشييان و دةخوازن
نةك دةبني فَير لةئةزموونةوة هةموومان

قةدةغةكردنةوة. و
َ

لةكؤنرتؤل
كةســـي خاوةني باوانانـــةي ئـــةو 
لةو كة دةبينن، ئةوة ذيريني كةمتواناي
خَيزانانةي، كةسةربةستي خؤشةويستيي
لةقوتابخانةدا، تيادايـــة، و سَيكســـيي
كاردا هةميشـــة شـــوَيني و لةطـــةِرةك
كَيشـــة دةبنةوة، لةبةرئةوةي َتووشـــي
لةطـــةل كَيشـــة سةربةســـتيية ئـــةو 
بةدةرضوون ئةويـــش دةهَينَيت خؤيـــدا
هةميشـــة كة لةوةي جطة لةبنةمـــاكان.
لةو دةبَيت دروست ِرووبةِرووبوونةوةيةك
تايبةتييةكان كارمةندةكاني وتووَيذانةي
لةاليةكي دايكـــةكان و باوك و لةاليـــةك
بريوبؤضوونة بةهـــؤي ديكـــة ئةويـــش

جياوازةكانةوة.
ذيرييةكان كةمتواناي كةســـة باواني
بةكةمي بابةت زؤر كة بةوةي نيطةرانن

َ
دل

وتووَيذ لةبنكةكاندا سةر مَيزي دةخرَيتة

بةتايبةتي خؤشةويستي، و سَيكس وةك
زؤر ثَيويستييةكانيان ِرادةي كة ئةوانةي
يارمةتي دةكةن. داواي و هةميشة بةرزة
ثَيويســـتييان كةســـانة ئةو بةتايبةتي
دةربِريني و دةوروبةر ناسكي بةهةستي
هةروةها ئارةزووةكانيـــان، و ويســـت
تواناكانيان دةرخســـتني و ةكردن

َ
مامةل

بَيت. بةسَيكسيش سةبارةت ئةطةرضي
و سَيكســيي ذيانةوةي ذياني لةثَيناوي

سؤزدارياندا
زؤربـــةي ثَيشـــوودا  لةنةوةكانـــي
دووثـــات ئةوةيـــان توَيـــذةرةوةكان 
سَيكسييةكاني ئارةزووة كة دةكردةوة،
هةرطيز ذيرييـــةكان كةمتواناي كةســـة
زيندووكردنةوة و بةوروذاندن َثَيويســـتي
كؤنرتؤل دةتوانرَيـــت نة ئةطينا نييـــة،
دةطرَيتة ئاسايي ِرَيضكةيةكي نة و بكرَيت
كة هةن، كةس كـــةم ئَيســـتا م

َ
بةر، بةال

لةبري هةبَيت. بريوبؤضوونيـــان هةمان
كة دةكةنـــةوة، ئةوة ئةمـــة دووثاتـــي
َيك

َ
وةك مندال هةميشـــة ئـــةم كةســـانة

ئـــارةزووة و لةويســـت دةمَيننـــةوة،
بةدواي ئـــةوان سَيكسييةكانيشـــياندا:
نةك دةطةِرَين، جةستةدا نزيكيي و سؤز
هةندَيك كة سَيكســـييةي ئةو ئارةزووة

َينن.
َ
لةتَيطةشتنَيكي تةسكدا دةيخةمل

ثَيداويستيتايبةتيي كةسانةيكة ئةو
هةر و جؤرَيكن ثلةو ضةند هةية ِرؤحييان
سَيكسيي ويســـتَيكي شـــَيوازة يةكةيان
كةســـَيكي هةموو هةروةك خـــؤي هةية
ويستَيكي و شـــَيواز هةر يةكة كة ديكة،
نيية طشتيي شَيوازَيكي واتة هةية. خؤي
هزري، كةواتة ثَيداويســـتي بؤ كةســـي
سَيكسيي طشتيش و ئارةزوويةكي ويست
و م زانا

َ
بـــةال كةســـانة، نييـــة بؤ ئـــةو

سوورن ضةندوضوونَيك هيض بَي توَيذةران
سَيكسيي طةشةي و ذيان ئةوةي: لةسةر
بةهةمان كةمتواناي ذيريي طرنطة كةسى
ئةم ِرووي لةسةر كةسَيك هةموو شَيوةي
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زةمينة.
ذياني كةمـــي طةشـــةي و ِرَيطرتـــن
ئةوة مةترسي ئةطةري كةسَيك سَيكسيي
ضاكبووني و طةشة كة كايةوة، دةهَينَيتة
زةرةرمةندي بـــدات و تَيك ئةو كةســـة
كة كةمتوانـــاي ذيريي، بكات. كةســـي
سَيكســـييةكاندا ويستة لةذَير فشـــاري
شـــةِرةنطَيزيي تووشي بؤنموونة دةذي
بطاتة لةوانةية كة دةبَيت، ةذاندن

َ
و شـــل

خةمؤكي. بةرزي ئاستَيكي
كةســـي ئةطـــةر هةمـــوو مرؤظَيـــك
ثلةي ئايا نا، يان بَيت ذيريي كةمتواناي
بَيت، ضةند و ضـــي ثَيداويســـتييةكةي
ثَي طةشـــة خؤي كةســـَيتي دةتوانَيت
و سَيكســـيي توانا ئةطةر بدات، تةنيـــا
زةمينةي سةر بخاتة خؤي سؤزييةكاني
كةنارَيكي ئارام، بيانطةَينَيتـــة و واقيـــع
ئةم كة بزانني، ئةوة دةبَيت ئَيمة ضونكة
لةدايك لةخؤيانةوة هةر مرؤظييانة توانا

و طةشةش ناكةن. نابن
طةشــة سَيكســيي ئــارةزووي ضــؤن 

دةسةنَيت؟
هةموو سَيكســـي-هةروةك طةشةي
بةوروذاندن – ديكة بةشـــةكاني طةشةي
ئةو ثةرةدةسَينَيت. و بةرجةســـتةكردن
بطات، ناتوانَيت ثَي سؤزي كةم كةسةي
جةستةشي بَيت، سؤزدار كةسَيكي خؤي
بةوروذَينـــةرة بةرامبـــةر ناتوانَيـــت
ِرؤحي) و (جةســـتةيي سَيكســـييةكان
و هةســـت كاردانةوةي بَيت. هةســـتدار
ثةيوةندييةكي خؤشةويستي ثِر ســـؤزي
و سؤز ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة جةســـتةيي
كؤرثةيةتيدا و َيتيي

َ
لةمندال كة هةستةي

طةشتووة. ثَيي
كة نةي،

َ
منداال ئـــةو دايكي و بـــاوك

هةميشـــة ذيرين، كةســـي كةمتوانـــاي
كة ِرةشـــبينن ئةوة دةكةن، ي

َ
ســـكاال

كاردانةوةي نةيانتوانيوة ئةوةي بةرامبةر
بةرامبةر بكةن ثَي هةست  ةكانيان

َ
مندال

دةدرَيت. كة ثَييان ســـؤزَيك و هةســـت
ةكة

َ
مندال كـــة هةســـت دةكةن ئةوان وا

دةســـت نيية بةرامبةر هيج هةســـتَيكي
و نزيكبوونةوةيةك يـــان ثياداهَينانَيـــك
ناكات هةســـتَيك  هيض ةكة

َ
مندال دةبينن

كة ثَيي دةبةخشرَيت. سؤزةي بةو
كة ئاســـتي ئاســـايية جا شـــتَيكي
 كاتدا

َ
لةطةل باوانةوة لةاليةن ســـؤزدان

اليةنيي ضةند بايةخة و ببَيتـــةوة كةمرت
بـــِرؤن. كـــزي بـــةرةو و جؤرةكانيـــان
ة

َ
مندال ئةو ديارنةبووةكـــةي كاردانةوة

كة دةهَينيـــة كايةوة، مةترســـي ئةوة
و كاردانةوة كار و ثةيوةنديية ِرؤحييةكة
ِرووبةِرووي يان بثضِرَيت لَيك دوواليةنييةكة

ببَيتةوة. تَيكضوون
كةســـي كة دةزانني، ئَيمة ئَيســـتا
تواناي طةشـــةي ذيريـــي كةمتوانـــاي
هَيواشرتة، ديكة كي

َ
لةخةل سَيكســـييان

كو
َ
بةل نني، بَي سؤز هةست و كةواتة بَي

هةية ضِرتر بةئاوِرانةوةيةكي ثَيويستيان
ئةوةي تواناي هةستييان بةئاطا بَيتةوة بؤ
دةخايةنَيت درَيذتر ماوةيةكي ئةمةش –
بةو دةرك هةتا طشـــتي، بةشـــَيوةيةكي
شةثؤلة لةكؤتاييدا ئةو دةكات و هةستة
بةكاردانةوةيةك خؤشـــةويتيية ســـؤز و

دةداتةوة. م
َ
وةال

كةســـة كةمتوانا باواني لةبةرئـــةوة
بدؤزنةوة، ئـــةوة دةبَيـــت ذيرييـــةكان
كوِرةكانيان بكةن، نيشان دةست ئةوة
دةكةن شـــتَيك لةض حةز يان كضةكانيان
دان زؤر دةبَيت دةكـــةن. ضـــي و داواي
ئةطةر ببةخشـــن، كات بةخؤياندا بطرن،
هاتنة لةطةرمـــاو كضة يـــان ئـــةو كوِرة
ثَيضنةوة نةيان بةجل يةكسةر دةرةوة،
ي كؤنتاكتي جةســـتةييان

َ
هةول كـــو

َ
بةل

بةسةر دةست بيانشَيلن، بدةن، دا
َ
لةطةل

يارييان بهَينـــن، ســـةر و جةســـتةياندا
فَيري وشـــة بةماناي بكـــةن. ـــدا

َ
لةطةل

دا بكةن.
َ
لةطةل هةستي جةستةييان

منداَالن هاوِرَييةتي
ن 

َ
منـــداال زؤر ذمارةيةكـــي  ئةمـــِرؤ

دةكةنة باخضةي ِروو تةمةنـــدا لةهةمان
كة بـــوارة، يةكةم ئةمةش و ســـاوايان
دي ني

َ
بؤ ئـــةوةي منداال بؤيـــان بلوَيت

ةوة.
َ
مال لةســـنوورةكةي دوور بناســـن

بؤئةوةي كةمة بـــوار جارانيش هةروةك
يان «ثزيشـــك» ي

َ
ِرؤل جاران وةك

َ
مندال

هةندَيك ببينـــن.  «
َ

«دايك-باوك-منـــدال
لةكاتي ذيريـــي كةمتوانـــاي نـــي

َ
منداال

ديكةدا ني
َ
 منداال

َ
وبوونيـــان لةطةل

َ
تَيكةال

كوِر و كض كـــة دةدةن، ئةوة ســـةرنجي
جياوازن. زاوزَيي كؤئةندامي دوو خاوةني
بةِروونكردنةوة ثَيويستي

َ
مندال لَيرةدا ئا

يان نةكات خؤي ثرسيار ئةطةرضي هةية،
نةتوانَيت قســـةكردنةوة كَيشةي بةهؤي

ثرسيارةكان دةربرِبَيت.
كةسي كة نةي،

َ
منداال ئةو يشةوة

َ
لةمال

ةكاني
َ
مندال بةرامبةر ذيريـــن، كةمتواناي

لةبةر ثشـــتطوَي خراون، و تةنهان ديكة
لةبةرئةوة ضاالكييان. كةم و توانايي كةم
 هاوتةمةنةكانياندا

َ
لةطـــةل ثةيوةندييان

زؤرجار ضونكة دةبَيت، دروســـت كةمرت
دايـــة بؤ

َ
لةطةل يةكَيكـــي ـــة

َ
ئـــةو مندال

يان بَيت جا دايـــك سةرثةرشـــتيكردني
بَيت. ديكـــة هةر كةســـَيكي بـــاوك يان
كةمتواناي ـــي

َ
مندال كاتـــدا  لةهةمـــان

زةحمةتة زؤر كردنييـــان
َ
كؤنرتؤل ذيريي

نةي
َ
منداال ئةو

َ
لةطةل بةبةراوردكردنيـــان

نني. تايبةت ثَيداويستي خاوةن كة
نة

َ
بةو منداال ذيرانة بـــوار طرنطة زؤر

ةكانـــي ديكةدا
َ
مندال

َ
لةطـــةل بدرَيـــت،

و ســـةرنج بةبـــَي  و بةسةربةســـتيي
بَيت، و

َ
تَيكةال نزيك كةســـَيكي تَيِروانيني

دةرفةتَيـــك بِرةخســـَينرَيت بؤئـــةوةي
بكاتـــةوة تاقـــي جيهانـــي دةوروبـــةر
و و فَيـــر ببَيـــت، لةبوارة جةســـتةيي
شـــَيوة. بةهةمـــان سَيكسييةكانيشـــدا
بدرَيت ئةوة سةرنجي كاتةدا لةو دةبَيت
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لةســـنووري و نةدةن يةكرت كة ئـــازاري
يةكرتدا

َ
لةطةل ة

َ
مامةل ثةيوةندييةكانـــدا

ئةوة و بناسن يةكرت  بدةن
َ

بكةن و هةول
بؤ دةوَيت. ضي يةكَيكيان هةر كة بناسن
كةسة بةثشتطرييي  ثَيويستيان ئةمةش

دةوروبةرة. ثَيطةشتووةكاني
يةكةم بؤ

َ
طشتي مندال بةشَيوةيةكي

دراوسَيدا ني
َ
منداال

َ
لةطةل جارهاوِرَييةتي

نـــي
َ
منداال الي  م

َ
بـــةال دةكات، ثةيـــدا

زياتر ئةوان جياوازة. ذيرييةكان كةمتوانا
هةندَيجاريش هاوِرَييةتييان سنووردارة و
دةكات، ثَي دةســـت بنكانةوة لةو تةنيا
ثاش يان نيوةِرؤ دةضن. بؤي ِرؤذانة كة
بؤ دةبرَينةوة كةسَيكةوة لةاليةن نيوةِرؤ
دةكاتكؤنتاكتةكانيان ئةمةشوا ةوة،

َ
مال

ئـــةو
َ

لةطـــةل زؤربـــةي طـــران بَيـــت و
طةِرةكدا لةهةمـــان كة بَيت، كةســـانةدا
باوانةكان لةبةرئـــةوة زؤر طرنطة ناذين.
ديكةدا خَيزانةكاني

َ
بدةن لةطـــةل

َ
هةول

ئةوانيش كة بكةن، ثةيدا هاوِرَييةتييةك
هزريي ثَيداويســـتيي كةســـي ـــي

َ
مندال

بوارَيكي بؤئـــةوةي هةية، تايبةتييـــان
هاوِرَييةتي بؤ بدةن ةكانيان

َ
بةمندال زؤرتر

باوانةكان دةكةن، يةكرت سةرداني كاتَيك
زؤرجار دةتوانن ثَيكةوة هةندَيك بريؤكة
و ضاالكيي ثَيكةوة كة دابنَين، وا ثالني و

بَيت. تيادا هةمووان بؤ قاندنَيكي
َ
خول

ني
َ
لةماال شةوان مانةوةي و سةردان

كَيشـــةيةك َيتيدا
َ
مندال لةقؤناغي هاوِرَي

ناسيني هةرزةكاريي، قؤناغي وةك نيية
دةتوانَيت كة ديكة، ي

َ
مال و ديكة خَيزاني

و ةتةكان
َ
خةســـل و ةكة

َ
بةمندال متمانـــة

بـــدات، دةتوانَيت ذيانـــي نةريتةكانـــي
بكات، بةرفراوان ةكة

َ
مندال ذياني ئاسؤي

طةشـــة كة يةتييةكانـــي،
َ
توانـــا كؤمةال

ســـنووري لةدةرةوةي بةمرؤظ دةدات
طرنطن. زؤر خَيزان،

دةكات؟ ضي كوِرةكةت ئةوة
ِرؤذنامةنووس ـــةدا

َ
تيتل لةذَير ئـــةم

سةبارةت ثةِرتوكةكةي ئاشيليس ئيلسَي
كةمتواناي كةســـة سَيكســـيي بةذياني

وكردؤتةوة. 
َ
بال 2002 ي

َ
لةسال ذيرييةكان

ئاواتةخـــوازن باوانـــةكان زؤربـــةي 
كةمتواناي ـــة

َ
بةمندال تةواو بايةخَيكـــي

و بدةن لةبارة ســـؤزداريي ذيرييـــةكان
شـــَيوةي بةهةمان سَيكســـييةكانياندا
ـــةو ئاخاوتن

َ
جول بةطةشـــةي بايةخيان

ترســـيان ئةطةر بةمةرجَيك و هزريـــان،
و لةكات ةكةيان

َ
مندال كـــة لةوةي نةبَيت

ِرةفتار هةندَيك نةطونجـــاودا شـــوَينَيكي
فَيري بووة. بكات، كة

بةترســـةوة  باوانةكـــة  بؤنموونـــة
ةكةيان

َ
مندال كـــة دةكةنةوة بري لـــةوة

بكات دةســـت طشـــتيدا لةشـــوَينَيكي 
ماستةربيوشن. كردن يان بةخووةنهَيني
بةتوانا متمانةيان باوانةكان هةروةها
نيية هَيندة خؤيـــان ثةروةردةييةكاني 
بؤ نزم ئاســـت و هةروةهـــا بةهايةكـــي
شتي هَيندة م

َ
بةال دادةنَين، ةكانيان

َ
مندال

دةركي دةتوانني كـــة هةية، ثؤزةتيظ
بةهؤيانةوة طةشـــة دةتوانن ثَي بكةن و
دايكةكان و باوك بدةن. ةكانيـــان

َ
بةمندال

ةكاندا
َ
مندال

َ
لةطةل ثَيكةوةييان بـــةكاري

كة فَيري ســـةندووة، هَيندة طةشـــةيان
ةكةي

َ
ثانتؤل بـــدات

َ
هةول ئةوة بـــووة،

بةخؤيدا نةكات بمَينَيتةوة و ميز بةوشكي
و...هتد. بكات و

َ
سال ِراست بةدةستي يان

كة بووة، ئةوة فَيري ة
َ
مندال ئةو كةواتة

ةيةكي تايبةتي
َ
مامةل مـــرؤظ لةدةرةوة

كة دةزانَيت، ئةوة
َ

مندال بكات. دةبَيـــت
شوَينَيك لةهةموو كة هةن، بنةما هةندَيك
لةضوارضَيوةي نة

َ
منداال ئـــةم نني. بةكار

لةدةرةوةدا كة دةبن، فَيـــر ةكاندا
َ
مامةل

بطرن. بةرامبةر كةســـاني لةهةستي ِرَيز
تةنيا ثَيويســـتة فَيربوونيان بؤ ئـــةوةي

دووبارةكردنةوةية.
ببَيت فَيري دةبَيت باوانيش كة ئةوةي
و ناخؤش لةهةستَيكي خؤيان كة ئةوةية،
كاتَيك بةخَيرايي، بكةن ِرزطار شةرمةزاري
كة دةكات، ةكةيان

َ
لةمندال

َ
سكاال يةكَيك

سزادراوَيك ي
َ
ِرؤل دايكةكة و باوك هةندَيجار

بةو دةرحةق كي
َ
بةخةل بةرامبةر دةبينن

ئةطةر كردوويةتي، ةكةيان
َ
مندال ةيةي

َ
هةل

دةتوانن كرد، ةي
َ
هةل شتَيكي ةكةتان

َ
مندال

طفتوطؤ كةرةكة
َ
سكاال

َ
لةطةل بةمشَيوةية

دةتانةوَيت كـــة تَيدةطةم، بكةن: مـــن
كة دةزانن، ئَيوةش م

َ
بةال بكةن،

َ
ســـكاال

ذيرييية كةمتواناي كةسَيكي  ةكةم
َ
مندال

فَيري هَيشتا دةبَيت هةية كة شت زؤر و
زؤر سوثاستان دةكةم، ئةطةر ببَيت، من
ةكةم

َ
بةمندال ِراســـتةوخؤ شتةكة َخؤتان

بةدل ِرابطةيةنـــني، ئةطـــةر شـــتَيكتان
نةبوو.
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هةرزةكاري قؤناغي
بةترســـةوة باوانةكان لـــةم ميانةدا
ةكانيان

َ
مندال هـــةرزةكاري بري لةقؤناغي

هةندَيك ةكـــة
َ
مندال كاتَيك دةكةنـــةوة،

قؤناغـــة بـــةو تايبـــةت ةتي 
َ
خةســـل

لةســـةر ثيشـــان دةدات: ســـووربوون
ثَيكداداني سةركَيشيي، داواكارييةكاني،
بايةخنةدان باوانـــدا،

َ
لةطةل ِرةق تيذ و

طؤِرانكاريي جلـــةكان،  و لةش بةثاكذي
كةمتوانـــا لةتـــام و ضَيـــذدا، كةســـي
بةدةر ةتانة

َ
خةسل لةم هةرطيز ذيرييةكان

كةسَيكي هةموو وةك هةر ئةوانيش و نني
هةرزةكارَيكن. ديكة

نائاســـايي دياردةيةكي بةطشـــتي
ثَيداويستة كةسي جةستةيي لةطةشةي
ناكرَيت، ثَي هةست تايبةتييةكاندا هزريية
دةطمةندا يان كةم باري لةهةندَيك م

َ
بةال

تةواو طةشة سَيكسيي ئةندامي طةشةي 
هاوتةمةنةكانياندا  

َ
لةطـــةل واتة ناكات،

ئاســـتدا لةيةك جةســـتةيي طةشـــةي 
و ِرؤحيـــي م لةطةشـــةي

َ
دةِروات، بـــةال

و طةشـــة دةبَيت. خاوتـــر ســـؤزداريدا

طةشة شانبةشاني جةستةيي ثَيطةشتني
ناِروات. هزريي تواناي و

ئةوةش نابَيـــت شـــَيوةيةك بةهيض 
كةمتوانا كةســـي كة دابنَيني،

َ
بةمةحال

ئارةزوو نيية، توانايةيان ئةو َذيرييةكان
كؤنرتؤل خؤيان سَيكسييةكاني ويستة و
زؤرجار كو

َ
بن بةسةريدا، بةل

َ
زال و بكةن

زؤر كاتَيكـــي ئـــةوان بةثَيضةوانـــةوة:
تَيبطةن، بؤئـــةوةي دةوَيت، درَيذتريان
ثَيدراوة، ِرَي ضؤن لةسَيكســـدا ض شتَيك
بؤ دةوروبةر خةمَيكـــي و بايةخ هةموو
قؤناغة ئةو كة ئةوةية، هةرزةكارانة ئةو
بدؤزَيتةوة، بؤئـــةوةي خـــؤي هةلَيكـــة
و وروذَينـــةرةوةكان كؤبوونـــةوةي
بنب لةوانةيـــة ِرؤحييةكـــة ةذاندنة

َ
شـــل

ئاراميي هةلةكاني بؤئةوةي بةهؤكارَيك،
و لةمياني هةست سَيكســـيي بدؤزَيتةوة
كةساني

َ
لةطةل لةثةيوةندييةكاني سؤزي

خؤشةويستيش لةوانةشة دةوروبةريدا،
خؤشةويســـتيش ببَيـــت. دروســـت 
هةستدارَيتيةكي بةناسكيي و بةســـرتاوة

مرؤظةوة. سةرسوِرهَينةري

نهَيني خووة
بةشـــَيكي  و كوِران زؤري  زؤربـــةي
يـــان نهَينـــي خـــووة زؤري كضانيـــش
ينةوةكان

َ
لَيكؤل و دةكةن ماستةربويشن

و كـــوِران نيوةي ئـــةوة دةردةخـــةن
خؤيان كضانيش بةم كارةيان ســـَييةكي
الوةكان كوِرة ضَيذ. لوتكةي دةطةيةننة
فَيري سَيكســـييدا ثةروةردةي لةمياني
لةدةرةوة ئاسايي ةيةكي

َ
مامةل ضؤنيةتي

وةك ثَيكةوةييةكاندا لةشوَينة هةروةها و
لةخووة ئةطةر دةبن. فَير ناوخؤيي بةشي
تايبةتمةندَيتي ِرةضـــاوي نهَينيكردنـــدا
كَيشـــة بةهؤي ببَيت لةوانةية نةكرَيت،
هةبن، كةس زؤر لةوانةية و ثَيكـــدادان،
بةشـــتَيكي ئاسايي نهَينيكردن كة خووة
ثؤزةتيظي اليةني كة هةندَيـــك دابنَيـــن،
ثشـــتطريي ئةوة هةرطيز م

َ
بـــةال هةية،

دةرةوةدا و طشتي لةشوَيني كة ناكرَيت
بهَينرَيت. بةجَي

زةرةرلَيك كَيشةدارة الوة ئــــــةطةر
ضوارضَيوةيةكي نةتوانن ةوتووةكـــــــان
بدؤزنةوة، ئاسوودة و ئارام يةتي

َ
كؤمةال
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و ثةيوةنديدار كةســـاني ئـــةوا لةنـــاو
دروســـت ال ِراِراييان مامؤســـتاكانياندا
ضؤن ئايا بـــةوةي، دةبَيت ســـةبارةي
بؤيان بةر بطرنة باشرت ِرَيبازَيكي دةتوانن
بؤ بكةن، هاريكارييان بتوانـــن بؤئةوةي
و تَيطةشـــتن دةبَيت ئةم هاريكاريانةش
لةم ِروانطةوة بهَينن. بـــةكار بريكردنةوة
خووة كة تَيبطات، لةوة دةوروبةر دةبَيت
زنجريةيةك ئةنجامي لةوانةية نهَينيكردن
كةميي و كةميـــي بايةخ و لةبَيتاقةتيي

بَيت. سؤز
ذيرييةكان كةمتوانا لةكةسة هةندَيك
جطة دةردةكةوَيـــت، كة بـــؤ  ئةوةيان
ِرَيطةيةكي هيـــض لةخـــووة نهَينيكـــردن
دةســـت سَيكســـيي ئارامي بؤ ديكةيان
نةبووة جووتبوونيان هةرطيز ناكةوَيـــت.
ئةم بؤئةوةي نيية، هؤكارَيكيش و هيـــض
نهَينيكردن خووة بةر، نةطرنة شـــَيوازة
ئةطـــةر نييـــة، شـــتَيكي زةرةرمةنـــد
خؤيدا بكرَيت، ئاســـاييةكاني لةسنوورة

دةكات. ئارةزووةكان كو باالنسي
َ
بةل

ديكةدا كةساني لةطةَل مامةَلة
واتـــة سَيكســـيي ثـــةروةردةي
جةســـتةيي و هزريـــي ثـــةروةردةي
لةقؤناغي سَيكســـيي ذياني مرؤظ بـــؤ
ناكات، ثـــَي هةرزةكارييـــةوة دةســـت
لةسةرتاثاي ثةروةردةوة لةجؤري كو

َ
بةل

بؤ سةرةكيية اليةنَيكي يدا
َ
مندال قؤناغي

زؤربةي ئةزمووني ثةروةردةي سَيكسيي،
دةرخســـتووة، ئةوةيان اليةنانة ضةند
ويي،

َ
تَيكةال و ســـؤز خَيزانانةي، كة ئةو

خؤشيي شاديي و دةربِريني ئامادةيي بؤ
لةبايةخدان ئاوِردانةوةيـــان هةروةهـــا
دةنَين بنيات بنةمايةكي ثتةو بةجةستة،
ةكردن

َ
مامةل و كاركـــردن بـــؤ طةشـــةي

ن
َ
منداال خؤيانـــدا، جةســـتةي

َ
لةطـــةل

دةذين جياوازدا ةي
َ
مامةل شَيوازة لةدوو

لةجيهاني و خؤيان تايبةتـــي لةجيهاني
دةرةوةدا.

و بةثةيِرةويي ثابةندبوون هةروةها
ئاشكراكان و ِروون ئاخاوتنة و نةريتةكان
سؤزدارييةكان بةثةيوةنديية سةبارةت
ن

َ
منداال لةبةرئـــةوة بـــنب. فَير دةبَيـــت

ذيرييةكان كةســـة كةمتوانـــا و الوانـــي
نةك يارمةتييان و دةبَيـــت ثشـــتطريي
ثَي خؤيانـــةوة لةخَيزانةكـــةي تةنيـــا 
و ِراوَيذكار و لةمامؤســـتا كو

َ
بطـــات، بةل

ِراست»يان ةي
َ
«مامةل كة دةوروبةريان،

ِروون بـــؤ خَيزاندا لةنـــاو و لـــةدةرةوة
و بكـــةن لةســـةر بكةنـــةوة و قســـةي
ثراكتيزةكردني، بدةن بؤ

َ
هةول هةروةها

لةثةرتوكةكةيدا ظيلكـــن ئَيتا بؤنموونـــة
كوِرَيكي نموونةية دةهَينَيتةوة، كة ئةم
طةورة مةمك لةذنـــي ئـــارةزووي الو زؤر
ذنَيك بةرامبةر، لةميـــرتؤدا ِرؤذَيك بووة،
َيت: ههههممممم

َ
دةل ثَيي دادةنيشـــَيت و

كة ئاي ثَيوةيـــة، جوانـــت مةمكَيكـــي
ئةو كوِرة لَيرةدا مذين بؤ شريينة شتَيكي
ديكةيش كوِراني كة وتووة، ئةوةي الوة
بةرز بةدةنطي م

َ
بةال دةكةنةوة، بريي لَي

َين.
َ
نايل

فَيركردني ئامانجي طرنطة، لةبةرئةوة
جياوازةكاني لةبارودؤخة ســـوكةوت

َ
هةل

و بكرَيـــت ديـــاري ِرؤذانـــةدا ذيانـــي 
بةثَيي ئاشكرا وة و ِروون بةزمانَيكي زؤر
كةمتواناي تَيطةشتني ئةو كةسة ئاستي
و ئاشـــكرايي بكرَيتةوة، ِروون ذيرييـــة
دةكات ئاســـانكاري ئاخاوتن ِروونيـــي
ةو

َ
مامةل جياوازييةكاني و الوة بـــؤ ئـــةو

لةمياني بطات تَي خَيراتر ســـوكةوت
َ
هةل

ثَيكةوة بةمشَيوةية دووبارةكردنةوةدا.
نَيوان  الوةكةدا دةتوانن جياوازي

َ
لةطةل

دةرةوة» «جيهاني و خـــود» «جيهاني
الوة

َ
لةطةل بةمشَيوةية بكرَيتةوة. ِروون

جياوازي بارودؤخي  ذيرييـــةدا  كةمتوانا
ةي

َ
مامةل شَيوازي و بكرَيت دروست ِرؤذانة

كةسانَيك بؤنموونة بكةنةوة: تاقي لةسةر
ثزيشكدا ضاوةِرَيي لةذووري يان لةثاسدا

ناكات ثَيويست  و نةناســـياون  كةساني
بكةين، ـــدا

َ
لةطةل تةوقةيان يةكةيةكـــة

ثَيويستي نةناســـياو كةســـي  هةروةها
نيية. باوةشثياكردن و بةماضكردن

داناني بؤ ناســـينة بؤ ئةم شـــَيوازة
و بَيطانةدا  كةســـي

َ
دوورييـــةك لةطـــةل

ئةو و ناسياو هاوِرَي بؤ كةساني نزيكييةك
ِرَيطرةكان فَيري بةوةية ثَيويســـتي الوة
دووضاري هةميشـــة بَيت، و بنةمـــاكان
الوة ئةو ضؤن دةبينةوة، كـــة ئـــةوةش
ئاوِردانةوةيةك هيض بَي ذيريية كةمتواناي
جياوازييةك يان دوورييةك دانانـــي و بَي
ئةو م

َ
بةال دةكرَيـــت، دا

َ
لةطةل ـــةي

َ
مامةل

بتوانَيت ضـــؤن ذيريية كةمتوانا مرؤظـــة
 بارودؤخ

َ
لةطـــةل بكات ِرةوان ـــةي

َ
مامةل

ئَيمة لةكاتَيكدا جيـــاوازدا، و كةســـاني
بكةين دا

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل ضـــؤن نةزانني

دا
َ
لةطةل ســـوكةوتيان

َ
هةل و بَيبايةخانـــة

بكةين.
سَيكسيي ثةيوةندي

ثَيداويستيية خاوةن كضة و كوِر ئةو
شَيوازَيك فَيري تايبةتييانةي كة هزريية
بـــوون، سَيكســـيي لةخؤئارامكردنـــي
سَيكسييان ثةيوةندي ئامادةيي بةطشتي
ي

َ
هةول هةيـــة، ئةوةش ئةطةري هةيـــة.

ســـؤزداري ثةيوةندييةكي دؤزينـــةوةي
كة بدةن، هاوتةمةنـــدا  يةكَيكي

َ
لةطـــةل

خؤي هاوِرةطةزي هةندَيجـــار لةوانةيـــة
هيض جياوازانةش ئةطـــةرة ئةم بؤ بَيت،
ســـةرتاثاي

َ
لةطةل نيية جياوازييةكيان

لةخَيزانةكان هةندَيـــك طايةكـــدا،
َ
كؤمةل

كة دةزانن، كاتَيـــك دةبـــن
َ

خؤشـــحال
ثةيوةندييةكي كضةكةيان يان كوِرةكةيان
هةية، جَيطريي سَيكســـيي سؤزداريي و
لةِرَيطاي بةهةنطاوَيك ببَيـــت كة لةوانةية
ئةو م

َ
بةال كةسةدا، ئةو ضارةسةركردني

يان كضةكةيان كوِرةكةيان باوانانةي كة
سَيكسي و سؤزداري ثةيوةندييةكي هيض
بَيئاوات و ِرةشبني ناكات ثَيويست نيية،
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هةن، جياواز بنكةي ضةندةها ضونكة بن،
(بَيطومان يارمةتيدانيان  بؤ ئامادةن  كة

نيية). خؤمان الي بنكانة ئةم
ِرَيطرتني دووطيانبوون و

شاد
َ
دل زؤر ذيريانةي كةمتوانا كةساني

نةرميي باوةش، هةست، و بةسؤز دةبن
ثةيوةندييةكيش ئةطةر بايةخثَيدانيان. و
لةوانةية بطاتة ِرادةيـــة، ئةو طةيشـــتة
سَيكســـيي ثةيوةندييةكي كة ئـــةوةش
كاتةدا لةو جا ِرووبدات. و جووتبوونَيـــك
ضي بؤئـــةوةي بزانرَيت دةبَيـــت ئـــةوة
ِرَيطـــة لةدووطيانبوونَيك كـــة بكرَيـــت،

بطريَيت.
دةرخستووة، ئةوةيان توَيذينةوةكان
ثةيوةندييةكي بتوانَيت كةسةي ئةو كة
بهَينَيت، بةجـــَي بةردةوام سَيكســـيي
كة ببَيـــت ئـــةوة فَيـــري دةشـــتوانَيت
بةشَيوازَيكِرَيطةلةدووطيانيبوونَيكبطرَيت،
و بةِراوَيذكاري ثَيويســـتي بَيطومان م

َ
بةال

ئةو تاقيكراوةتةوة، كة يارمةتي دةبَيت،
هةموو حةبي مةنعةكةي ئةطةر كةســـة
ئةوا بؤ دابنَين، شـــوَين لةهةمان كاتَيك
دابينكردني دةهَينَيت، بةكاري كَيشة بَي
ذنة، ئةطةر ئـــةو بؤ ِراوَيذكاري كةســـَيك
يان بَيت بةِروونكردنةوةيةك ثَيويســـتي
بؤ هةنطاوَيكي باشرتة ثرســـيارَيك ئةوا
و بةرةو متمانة زياتر كةســـة ئةوةي ئةو

خؤِرزطار كردن بِروات.
باســـة شـــايةني لَيـــرةدا ئـــةوةي
خؤرئاواييةكاندا طا

َ
لةكؤمةل كـــة ئةوةية،

ثةيوةندييةكـــي لةبوونـــي ثشـــتطريي
كاردانةوةي ضونكة دةكرَيت، سؤزداري
كةســـة ئةو لةســـةر ئـــةو ثةيوةنديية
هةست تيايدا ذيريية زؤرة، كة كةمتوانا
كةســـايةتييةك، وةك خـــؤي بةبوونـــي
جطة دةكات، جةســـتةيةك هةســـتَيك و
دروســـت كةســـَيك لةذيانيدا لةوةي كة
جةستةيي ِرؤحي و شـــتَيكي كة دةبَيت،
زؤر لةوانةية دةبةســـتَيت، ثَيكيانـــةوة

ئةو ئايا بكةين، ئةوة لةئَيمة ثرســـياري
ضؤن لةو و ضةند ذيريية كةسة كةمتوانا
طرنط م ئةوة

َ
بـــةال دةطات، ثةيوةنديية

خؤي كة كةســـةش ئةو ضونكة نييـــة،
زؤركات ناتوانَيت بةتةندروست دةبينَيت
و سؤز و وةســـفي هةســـت بةتةواوةتي
م لةناخيدا

َ
بةال بكات، خؤي خؤشةويستي

ثةنطي و خؤشةويستي لةســـؤز جيهانَيك
خواردؤتةوة.

منداَلبوون ئارةزووي
كةسَيكي خاوةن ثَيداويستيية ئةطةر
ي

َ
مندال ئارةزووي تايبةتييـــةكان هزريية

بةطرفتَيك، ببَيـــت لةوانةيـــة هةبَيـــت،
ئةوة ئةزموونـــي ِرابـــردوو بةداخـــةوة
كة نةي

َ
منداال ئـــةو كـــة دةردةخـــات،

لةدايكدةبن، لةدايكَيكيكةمتوانايذيريي
لةدايكةكة لةدايكبووني  ثاش  يةكســـةر
جا دوور دةخرَيتـــةوة، و دةســـتَينرَيت
دةدرَيت يان تايبةت بةبنكـــةي دةدرَيت
هةروةها بةخَيوكردني، بـــؤ بةخَيزانَيك 
ةكة

َ
مندال كـــة دةركةوتـــووة، ئةوةش 

نادرَيت. ثَي تةواوي بايةخَيكي
دواييدا هةميشـــة لةم ماوةي م

َ
بةال

دةرخســـتووة، ئةوةيان ئةزموونـــةكان
بايةخ خؤيةوة باواني لةاليةن

َ
كة منـــدال

م
َ
بةال دةدرَيت، ثَي زياتري و ســـؤزَيكي

بةيارمةتي و ثَيويســـتيان بؤ ئةمـــةش
ئةوروثييةكاندا تة

َ
لةوال هةية، ِراوَيذكاري

كة دةرئةنجامةي، ئـــةو طةشـــتوونةتة
دةتوانن ذيرييةكان كةمتوانا كةســـاني
طةورةيان بكةن، و بكـــةن بةخَيو

َ
مندال

خزمةتطوزارييةكان، كاتـــدا لةهةمـــان
تايبةتييةكان، ِراوَيذكارييـــةكان، بنكـــة
ِرَيكخســـتني و مـــريي دامودةزطاكانـــي
لةئاستَيكداية، خَيزانة ئةو ذياني كاروباري
و باوانةكة ةكـــة

َ
مندال ذياني كة بتوانـــن

بن. بةدوور لةكَيشة و بكةن دابني
ماَّـ ناتوانن ياســـاكان تانةدا

َ
وال لةم

بســـةننةوة، لةباوانةكـــة بةخَيوكـــردن

نةبَيت تايبةتيدا بـــاري لةهةندَيك ئةطةر
ةكة

َ
مندال ذيانـــي كـــة يـــان لةبارَيكدا،

فةرز ئةوة ياسا بكةوَيتة مةترســـييةوة،
بؤ ذيان ت

َ
وال دامودةزطاكاني كة دةكات،

بكةن دابني باوكةكةي و دايك و ةكة
َ
مندال

هةلَيك كة بدرَيت، يارمةتييـــان و هَيندة
ةكة

َ
مندال بةخَيوكردني و ثَيكةوةذيان بؤ

بِرةخسَينن.
دةستدرَيذيكردن مةترسي

بابةتةكان لةكَيشـــةدارترين يةكَيك
و كض لةذن و بريتيية لةدةستدرَيذيكردن
ةتاندن،

َ
خةل

َ
هةل ذيريي، كةمتواناي كوِراني

ئةم دةســـتدرَيذي كردن و قؤرغ كردني
و لةاليـــةن ثياوي نةناســـياو كةســـانة
لةاليةن بـــةزؤري دةطمةنة، بَيطانـــةوة
برا، باوك يان كةسة وةك كةسي نزيك بةو
ثياوَيكةوة لةاليةن نزيك، يـــان خزمَيكي
دةذي نيشتةجَيبووني بةشوَيني نزيك كة
يان طةِرةك هةمان ثياوي درواسَي، وةك

ن.
َ
كؤال

كوِرة ئةو بزانن باوان كة طرنطة زؤر
ثةيوةندي  كَيـــدا

َ
لةطةل كضـــة يان ئةو

زؤرجار ضونكـــة و هاوِرَييةتـــي هةيـــة،
كةســـة ئةو بةشـــَيوازَيك دةتوانرَيـــت
قؤرغ هزرييةكةي توانا و ةتَينرَيت

َ
بخل

َ
هةل

شَيوازةش شـــتَيكي لةم ئةطةر بكرَيت،
بؤ وَيســـت

َ
هةل هةروةك ئةوا ِرووبـــدات،

نيية، ثَيداويســـت خاوةن كة كةســـَيك،
بكرَيت، ِرةفتار دةبَيت شـــَيوة بةهةمان
بنكـــة بةئاطاداركردنـــةوةي ئةويـــش 
و بةتايبةتي دةروونناس تايبةتييةكان و
ِرَيبازَيكي بتوانن بؤئةوةي ناسةكان

َ
كؤمةل

قورباني
َ

لةطةل طفتوطؤ بؤ زانســـتييانة
بكةن. بةِرَي دةستدرَيذيكردنةكةدا

chrostani@hotmail.com
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م لةسةر سَيكس
َ
ثرسيار و وةال

د. فةوزية
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قاندنـــي
َ
خول ثرؤســـةي  ثيتانـــدن

بةتواناي كة طةشتة ئةم نوَيية، ذيانَيكي
ثَيدةكات دةست هَيلكة ثيتاندني بؤ تؤو
تةنيا دةخايةنَيـــت، مانـــط مـــاوةي نؤ
بؤ دةطؤِرَيت ثيتَينراو بضووكي خانةيةكي
خانةي َيك

َ
بةكؤمةل مرؤظة كة بوونةوةرَيك

هةرضةند مـــرؤظ لةبناغةدا ـــؤزةوة،
َ
ئال

و دةبَيت دروســـت ثيتَينراوة لـــةو خانة
خانةي َيك

َ
كؤمةل بؤ خَيرادا لةماوةيةكـــي

مرؤظ هاوكات م
َ
بـــةال دةطؤِرَيت، ـــؤز

َ
ئال

ؤزيشة.
َ
ئال زؤر دةرووني بوونةوةرَيكي

كة كامانةن ثيتاندن - قؤناغةكانــي
دةبَيت؟ تَيثةِر ثياياندا تؤو

ثَيويستة ِرووبدات ثيتاندن بؤئةوةي
خانةيةكي

َ
كة تؤوة لةطةل ثياو خانةيةكي

لةِرَيي ظالوبدا ي
َ
لةكةنال هَيلكةيـــة ذن كة

بةيةك بطةن، جووتبوونـــةوة، كـــرداري
مليؤن سةدةها جووتبووندا لةكاتي ثياو

99% يان  نزيكـــةي دةدات، تـــؤو فـــِرَي
دانةوة،

َ
منال ناو بضنة بةرلـــةوةي دةمرن

و دةبَيت ِرزطاريان ديكةش كـــة ئةواني
ضل دةمَيننـــةوة، بؤماوةي بةزيندوَيتي
تواناي سةعات دوو حةفتاو بؤ هةشت و
كاتةدا لةم دةبَيت، هَيلكةيان ثيتاندنـــي
هاتؤتة لةهَيلكةدان كـــة ئةو هَيلكةيةي
دةرضوونـــي تواناي لـــةدواي خوارةوة
ســـةعات ضوار و هةية بؤماوةي بيســـت
بةيةكطةيشـــتن ِرووبدات، بذي، ئةطـــةر
هَيلكة تؤو دةوروثشتي بةســـةدةها ئةوا
بةهَيلكة. طةيشتن بؤ لةِرَيطةياندا دةطرن
ِرَيطـــة تةنيـــا ناوضةيـــة ئـــةم 
بطات دةدات بةهاتنةذوورةوةي يةك تؤو
ئةوةدا

َ
لةطةل ِرووبدات، سمني و بةهَيلكة

زؤر تـــؤوةكان كؤششـــَيكي كة هةموو
بضنةذوورةوة. بؤئةوةي دةكةن

تــؤوي يــةك تةنيــا - بؤضــي تــؤو
بواري ثَيدةدات و دياريكراو هةَلدةبذَيرَيت

ذوورةوة؟ بَيتة

م
َ
بةال دةزانَيـــت، خـــوا بَيطومـــان

بةهَيز تؤوَيكـــي تؤوة ئـــةو نيايـــي
َ
بةدل

و ثيتاندن ئـــةم كاتَيك و تةندروســـتة،
بةتؤوةكاني ِرَيطـــة ِروودةدات ســـمينة
تؤوةكاني بَينة ذوورةوة، نادرَيـــت ديكة
تؤو كاتَيك هَيلكـــة دةمـــرن. دةرةوةي
ناوكي

َ
ذوورةوة ناوكةكةي لةطةل دَيتـــة

يةكطرتنة ئـــةم يةكدةطرَيت، هَيلكـــةدا
مؤرَيكة بـــؤ مرؤظَيك، تاكانةيية مؤرَيكي
طؤي هيض كةسَيك ناضَيت لةسةر لةمؤري
طةورةتر بؤماوةيية، مؤري ئةمة زةوي،
هي كة ثةنجة لةمؤري تةنانةت رتة

َ
قول و

ناضَيت. لةكةس كةس
داهاتـــوو هةفتةكانـــي دواي ئةمـــة
ثِرؤســـةي ثيتاندن تةواو دةبَيت، هَيلكة
َيت

َ
جَيدةهَيل ي ظالووب

َ
كةنال ثيتَينراوة كة

لةناوثؤشـــي و دةِروات دان
َ
منال و بةرةو

طةشـــتي دانـــدا جَيطـــري دةبَيت و
َ
مندال

ثَيدةكات دةست كؤرثةلة بووني دروست
بةشـــَيوةيةكي لَيرةدا .

َ
مندال كة دةبَيتة

كة دةكةين باس هةنطاوانة ئةو ئاشكراتر
ِروودةدات: ثيتاندندا لةكرداري

ئاســـايي بةشـــَيوةيةكي 1. ذنَيكي
لةيةكَيك هَيلكةيـــةك مانطـــي طشـــتي 
يةكَيكييان) و (هةرجارة لةهَيلكةدانةكاني
هـــةر هَيلكةدانَيك واتة دَيتةخـــوارةوة،
بةرهةم هَيلكةيـــةك جارَيك دوو مانـــط
َيت

َ
جَيدةهَيل هَيلكةدان هَيلكة دةهَينَيت،

دَيت. ظالووب ي
َ
كةنال بةرةو و

ضوار و بيســـت 2. هَيلكة لةماوةي
بةتؤو هاتنةخوارةوة و لةدانان سةعاتدا
تؤو هةر كة ِروودةدات، و ثيتاندن دةطات
جيادةبَيتةوة كلكةكةي هَيلكةوة ناو هاتة
ناوكي

َ
لةطـــةل تؤو ناوكي لَيي لَيـــرةدا

لةسيفةتي ليستَيك يةكدةطرَيت و هَيلكةدا
بؤ هَيلكةي و دةكةن بؤماوةيي دروست

دةسَينَيت. ثةرة ثيتَينراو
سةعات شةش 3. لةماوةي ســـي و

دابةشـــبوونة طةشـــتي دواي ثيتانـــدن
دةســـت ثيرتاو هَيلكةي تايبةتييةكاني
ِروودةدات دابةشـــبوون دوو ثَيـــدةكات
زنجريةيةك ســـةرةتاي دةبَيتة و ئةمـــة
خانة كة دواتر مليؤنةها لةدابةشـــبوون
لةجةستةي بريتيية كة دةبَيت دروســـت

مرؤيي.
دوو ثيتانـــدن دواي  ِرؤذ دوو  .4
ديكة خانـــة دابةشـــبووةكة جارَيكـــي
و خانة ضوار دةبنة و دابةش دةبنـــةوة
بةردةوامة ظالوبدا ي

َ
لةكةنال طةشـــتةكة

ئيالهي بةثِرؤطرامَيكي دابةشـــبوونةكان
جارَيك ِروودةدات. دوانزة سةعات هةر

دواي سةعات دوو حةفتاو لةماوةي .5
قةبارةيةكي ثَيتَينراوةكة هَيلكة ثيتاندن
و دةبَيت شـــَيوةيةكي خـــِري بضووك و

ثَيكهاتووة. ِرةق خانةيةكي لةضةند
ثيتاندن دواي ِرؤذ ثَينج لةماوةي .6
دان

َ
منال ناوثؤشـــي ثيتَينراوة ئةم هَيلكة

بةثِرؤســـةي دةكات دةســـت و دةبِرَيت
داندا،

َ
منال ناوةوةي ثؤشـــي لةناو ضاندن

قاندني
َ
خول ثِرؤســـةي ئـــةم ثِرؤســـةية

تا جةســـتةي دايكدا
َ

لةطةل ثةيوةنديية
ئؤكسجيني و خؤراك ثيتَينراوة هَيلكة ئةو
و ثةرةبســـَينَيت كؤرثةلة بؤ و ثَيبطات
حةوت ِرؤذدا ئةم َطةشة بكات، لةماوةي
لةطةل دةبَيتةمرؤظ، ثَيتَينـــراوة هَيلكة
نؤ بةم ةتةكـــةدا

َ
حال بووني بـــةردةوام

دووطياني. دةوترَيت مانطة
ضيية؟ كرؤمؤسؤم -

 Chromosomes كرؤمؤســـؤمةكان
ئةو لةناو بضووكـــة ثَيكهاتوويةكـــي زؤر
هَيلكة يةكطرتني لةئةنجامي كة خانةيةدا
ثَيكهاتووة ئةوة ئةم بووة، تؤو دروست و
دروستبوو كؤرثةلةي ئايا دةكات دياري
لةدواي كض يان دةبَيت كوِر ثيتاندنة، لةم

خانة. لةطةشةكردني ماوةيةك
بةشـــَيوةيةكي ضريؤكةكة بؤئةوةي
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َيـــني
َ
دةل ثَيبكةيـــن دروســـت دةســـت

لةبليؤنةهـــا خانةي جةســـتةي مـــرؤظ
لةناو ثَيكهاتووة،  مايكرؤسكؤبي  َزيندوو 
كؤنرتؤل ناوةندَيكـــي خانةيةكدا، هـــةر
و شـــةش ضل ئةم ناوكة كة ناوكة، هةية
كة تياداية مايكرؤســـكؤبي ثَيكهاتووي

دةوترَيت كرؤمؤسؤمةكان. ثَيي
بـــؤ خانـــةكان بَيطومـــان هةمـــوو
ثَيكةوة مـــرؤظ جةســـتةي  بيناكردني
دةســـت كرؤمؤســـؤمةكان كاردةكةن،
كة كردارانةي هةموو ئةو بةسةر دةطرن

ِروودةدةن. لةجةستةدا
ضةنـــد بـــؤ كرؤمؤســـؤمَيك هـــةر 
دابـــةش دةبَيت كـــة ثَييان يةكةيـــةك
هةر واتا ،Genes جينةكان دةووترَيت
ذمارةيـــةك لةجينةكاني كرؤمؤســـؤمَيك
ثِرؤطرام بةشَيوةيةك جينَيك هةر تياداية،
دياريكراو بيناكردنَيكي و فرمان كة كراوة
ِرةنطي وةك: بهَينَيت، بةجَي لةجةستةدا
هةموو دةطاتة تا ... خوَين، طروثي ضاو،
لةوي هةريةكةمان كة وردةكارييانةي ئةو

جيادةكاتةوة. ديكة
كرؤمؤسؤمة لةهةر شةش ضل و ئةو
جووت و ســـَي بيســـت بؤ خانةيةكـــدا

باوكةوة. دايك و لةاليةن ِريزبوون..
لَيكضوو نيوةي دوو دوويان و بيست
و دروست دةكةن شـــَيوةدا و لةقةبارة
بةهةمان لةســـةريان جينةكان ِريزبووني
دةست لةم جينانة هةر جووتَيك شَيوةية،

بةسةر سيفةتَيك لةسيفةتةكاني دةطرَيت
دوانزةيـــان كـــة نيوةيـــة دوو  ئـــةم 
و لةباوكةوةية دوانزةيان و لةدايكةوةية
هاوبةش سيفةتي َيك

َ
كؤمةل و يةكدةطرن

ضاو بووني ِرةنطي
َ
تَيكةل ثَيكدةهَينن وةك

دةكات وا بوونة و
َ
ئةم تَيكةال نموونة، بؤ

يان لةهةردووكيان بَيت ةيةك
َ
تَيكةل

َ
مندال

ئاستي بةثَيي ئةويش لةيةكَيكييان زياتر
تاكةية جووتة ئةو هةر جينةكة، َيتي

َ
زال

دةمَينَيتـــةوة كـــة لةكرؤمؤســـؤمةكان
كرؤمؤسؤمةكةش جووت ســـَي و (بيست
كؤرثةلة كـــة ئةوةيانة دةكات) تـــةواو

كضة؟ يان كوِرة دةكات دياري
كرؤمؤسؤمي جووتَيك مَي خانةكاني

X و  َين
َ
دةل ثَييـــان كة مَييةي لةســـةرة

نَير جووتَيك كرؤمؤســـؤمي خانةكانـــي
يةكَيكَييان X و يةكَيكَييان كة لةســـةرة

 X X بـــة ذن Y-ة. كرؤمؤســـؤمةكاني
XY هَيما  بة ثيـــاو و كرؤمؤســـؤمةكاني

دةكرَيت.
بِرَيك تـــؤو  و لةهَيلكـــة  هةريةكـــة
دةطـــرن،

َ
هةل تايبةتـــي كرؤمؤســـؤمي

شةش كرؤمؤسؤمي ضل و هةريةكةيان كة
سَي و بيســـت تا يةكدةطرن طرتووة

َ
هةل

يةكَيك كة ثَيكبهَينن لةكرؤمؤسؤم جووت
كرؤمؤسؤمي كرؤمؤســـؤمانة لةم جووت
كض دياري دةكات كؤرثةلـــة و توخميية
يطرتووة

َ
هةل تـــؤو كـــوِر و دةبَيـــت يان

لةلةدايكبووني ثياو بةرثرسة  لةبةرئةوة

كض. ي
َ
مندال يان كوِر ي

َ
مندال

واتة يةكسان بةِرَيذةيةكي ثياو تؤوي
يان كض كؤرثةلةي بِرياري ثةنجا لةسةدا
كرؤمؤسؤمي ضونكة طرتووة،

َ
هةل كوِري

لةبةرئـــةوة  طرتـــووة.
َ
هةل ي   Y و   X

Yي كة ثَيتَينرا بةتؤوَيك هَيلكـــة ئةطةر
م

َ
بةال دةبَيت، كوِر كؤرثةلة ئةوا تيادابوو

طرتبوو
َ
هةل Xي كرؤمؤسؤمي تؤو ئةطةر

بةم واتة دةبَيـــت، كض ئـــةو كؤرثةلةية
نيشان دةست مرؤظ توخمي شـــَيوةية

X و X يةكي طرت ئةوا  ئةطـــةر دةبَيت
بةئةندامي زاوزَيي دةبَيـــت كض دروســـت
دةبن ئةندامانة لةناويدا ئةو و مَيينـــةوة
مَي وةك خؤي ي

َ
ِرؤل دةكةن ئامادةي كة

ئةطةر شَيوة بةهةمان كوِريش و ببينَيت
كؤرثةلةية  ئـــةو طرت X و Y يةكيـــان
نَيرينةي بةئةندامي و دةردةضَيـــت كوِر
كة ئامادةي دةبَيـــت لةدايك ئاشـــكراوة
خؤي ببينَيت، ـــي

َ
ِرؤل ثياو وةك دةكةن

كة لةيةكَيك نةبَيت ةتانةدا
َ
لةو حال تةنيا

لةسكي كؤرثةلةدا طةشةي لةقؤناغةكاني
كؤرثةلة و ِروودةدات تَيكضوونَيك دايكيدا
لةدايك تايبةتـــةوة تووخمي ةتـــي

َ
بةحال

نةكوِري تةواو تةواوة نةكضي دةبَيت واتة
دةكةين. باسي ديكةدا لةشوَينَيكي و

كؤئةندامــي دةرةكييةكانــي - بةشــة
لةناو ســكي كؤرثةلــة زاوزَي لةجةســتةي

ضؤن ثةرة دةسَينَيت؟ دايكدا
ثةرةســـةندني قؤناغي دةتوانـــني
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 لةناو ســـكي 
َ

كؤئةندامـــي زاوزَيي مندال
دايكيدا بؤ ئةم قؤناغانة دابةش بكةين:

لةِرَيـــي دياري كردنـــي توخمي   .1
ـــةت يان لـــةدةرةوة 

َ
كؤرثةلـــة بةِرووال

ناتوانني ئةوة بزانني ئايا كؤرثةلة كوِرة 
م ئةطـــةر خوانةكردة ئةو 

َ
يان كضة، بةال

هَيلكة ثيتَينراوة لةبارضوو ئةوا دةتوانني 
لةِرَيي شيكارةوة ئةوة بزانني ئايا ئةطةر 
بماية بـــؤ كض يان كوِر ثةرةيدةســـةند، 
ئةطةر كرؤمؤسؤمي XXي تيا بوو ئةوا 
لةدةرةوة و ناوةوة دةبَيت بةمَي و وةك 
ـــي ثيتَيني خؤي بةجَيدةهَينَيت، 

َ
مَي ِرؤل

ئةطةر كرؤمؤســـؤمي XY يشي تيابوو 
ئةوا ئةو كؤرثةلةية لةدةرةوة و ناوةوة 
ي ثيتَيني خؤي وةك نَير 

َ
دةبَيتة نَير و ِرؤل
بةجَيدةهَينَيت.

2. لةهةفتـــةي شةشـــةمدا كؤرثةلة 
(كـــوِر بَيت يان كض) هةمـــان كؤئةندامي 
لـــةم قؤناغةدا هيض  زاوزَييـــان دةبَيت، 
جياوازييةك لةنَيوانيياندا نيية، كؤئةندامي 
زاوزَي وةك طرؤيـــةك دةردةكةوَيـــت كة 
 genital ثَيـــي دةووترَيت طـــرؤي زاوزَي
َيك يان 

َ
tubercle لةذَير ئةم طرؤيةدا ضال

 يان 
َ

كوونَيك هةية ثَيـــي دةووترَيت ضال
كووني ميـــز، ئةم كوونة بةضةند توَييةك 
لةطؤشت دةورةدراوة كة ثَيي دةووترَيت 

ئاوساوةكان.
َ
لَيوة هةل

3. لةهةفتةي دوانـــزةدا كؤئةندامي 
زاوزَي دةســـت دةكات بةدةركةوتـــن و 
ئةوة ئاشكرا دةبَيت ئايا ئةو كؤئةندامة 
كؤئةندامَيكـــي زاوزَيـــي نَيـــرة يان مَي، 
لةكوِردا ئةو طرؤ زاوزَييةي كة باســـمان 
كـــرد درَيذ دةبَيتةوة تـــا ضووك لةثلةي 
 يان كووني 

َ
يةكةمدا دروست بكات، ضال

ي ميز 
َ
ميزيـــش يةكدةطرَيـــت تـــا كةنال

دروست بكات لةضووكةوة كة دواتر ميز 
م لةمَيدا 

َ
و تؤوي لَيـــوة دةردةضَيت، بةال

 يـــان كووني ميز و 
َ

لةم قؤناغـــةدا ضال

دةوروثشتييان  ئاوســـاوةكاني 
َ
هةل لَيوة 

دةمَيننةوة،  بةجياكراوةيي  خؤيان  وةك 
م لَيوةكان ثةرة دةســـَينن تا دوو 

َ
بـــةال

لَيـــوة طةورةكـــةي دةرةوة و دوو لَيوة 
بضووكةكةي ناوةوةي كؤئةندامي زاوزَييي 
مَي دروست بكةن، هةرضي طرؤي زاوزَيية 
و  ثةرةدةسَينَيت  ســـادة  بةشَيوةيةكي 

ميتكة دروست دةكات.
هةشـــتدا  و  ســـي  لةهةفتـــةي   .4
كؤئةندامي زاوزَيي نَير و مَي بةشَيوةيةكي 
تـــةواو ئاشـــكرا جيـــاوازن لةيةكـــدي، 
لةحـــةوت مانطـــي دووطيانيـــدا هةردوو 
بؤتةوة  شـــؤِر  كوِر  كؤرثةلـــةي  طووني 
بـــؤ توورةكةي طوون، ئـــةم توورةكةية 
ئاوســـاوةكان 

َ
هةل لَيوة  لةتوَييةكاني  كة 

دروســـت بوون، لةكؤرثةلةي كوِريشـــدا 
لةناوةوة دروست بوون و  هَيلكةدانةكان 

لةحةوزدا جَيطري بوون.
- لةكؤرثةلةدا كامييان زووتر دروست 

دةبن، طوونةكان يان ضووك؟
لةســـةرةتاي  دوانزةهةم  لةهةفتةي 
ثيتاندنـــي هَيلكـــة، كؤئةندامـــي زاوزَي 
و  بـــوون  بةدروســـت  دةكات  دةســـت 
ةت جياوازي لةنَيوان 

َ
لةدةرةوة يان بةِروال

كؤئةندامي زاوزَيي كؤرثةلةدا دةكرَيت و 
دةزانرَيـــت كؤرثةلة كضة يان كوِرة، لةم 
ماوةيةدا و بةهؤي بووني كرؤمؤســـؤمي 
Y لةكؤرثةلـــةدا ثةيامَيك دةردةضَيت و 
كردنـــي جينةكانييةوة  ثِرؤطرام  بةهؤي 
لةاليـــةن خالقـــةوة، ئةم ثةيامـــة داوا 
لةخانةكان دةكات كة طوونةكان دروست 
بكـــةن، ئـــةم ئاماذةية بةشـــَيوةيةكي 
َين فاكتةري دروســـت 

َ
مةجازي ثَيي دةل

 Testis Determining بووني طوونةكان
factor، بةهةمان شـــَيوة لةم قؤناغةدا 
ئةطةر كؤرثةلة كض بوو كرؤمؤسؤمي Xي 
مَي ثةيامي دروست بووني هَيلكةدانةكان 

دةنَيرَيت.
طةشةكردنى هَيلكةى ثيتَينراو
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و دةبـــن دروســـت طوونـــةكان 
دةســـت دةكةن  ثَيطةيشـــتنييان

َ
لةطةل

ئـــةم هؤرمؤنـــةكان، ثَيوةنانـــي
َ
بةثال

لةخوَيندا و كيميايني ثةيامـــي ثةيامانة
ِرذَينانةوة ئةو لةاليةن خوَينةوة دةِرذَينة
بةشـــي ئاطاداري و كـــة لةطوونةكاندان
كة دةكةنةوة لةجةســـتةدا دياريكـــراو
ئةم بَيت، شـــَيوةية بةو دروستبوونةكة
كـــة دةردةدرَيـــت بريتيية هؤرمؤنـــةي
كة تستسرتون هؤرمؤنةكاني ةي

َ
لةكؤمةل

مرؤظ لةزاوزَيي دةبينَيت
َ

ِرؤل طرنطرتين
ثيتاندندا. و

بةرثرســـة ئةندرؤجـــني هؤرمؤنـــي
تورةكةي و بووني ضـــووك لةدروســـت
لةضووك بةر طوونـــةكان كةواتة طوون،

دروست دةبن.
سَيكسي لةطةشــةي تَيكضوون - بؤضي

ِروودةدات؟ كؤرثةلةدا
هؤرمؤنـــي هاوســـةنطي ئةطـــةر 
ثيتَينراوي هَيلكـــةي لةناو ئةندرؤجـــني
لةجينةكاندا تَيكضوون يان ِروويـــدا نَيردا
بةرهةمهَيناني كاريكردةســـةر و ِروويدا
ئةوا مَيـــدا لةكؤرثةلـــةي ئةندرؤجـــني
زاوزَيدا لةكؤئةندامي لةتَيكضوون جؤرَيك
كؤرثةلةدا. طةشةي لةماوةي ِروودةدات

و دايك ئـــةم تَيكضوونة الي بةزؤري
دةردةكةوَيت ئاشكرا ثزيشكةكان و باوك
دةبَيت، لةدايـــك ةكة

َ
مندال كاتَيـــك كـــة

ة
َ
مندال ئـــةو ثَيويســـتة هةندَيجاريـــش

بكات يان طةشـــة ديكة َيكي
َ
ضةند ســـال

ئينجا بكات طةشة دياريكراو بؤماوةيةكي
تَيكضوونة دةكةن بةو درك بـــاوك و دايك

ِروويداوة. كة
كةتَيكضوونلةكؤرثةلةي ةتةدا

َ
لةوحال

لـــةِرووي كؤرثةلـــة ِروودةدات كـــوِردا 
XYي كرؤمؤسؤمي واتة نَيرة جينييةوة
طةشة ئاســـايي طوونةكان و طرتووة

َ
هةل

كؤئةندامي م ثةرةســـةندني
َ
بةال دةكةن،

كارلَيك ئةندرؤجينةدا ئةو
َ

لةطـــةل زاوزَي
بةمةش دةريدةدةن و كة طونةكان ناكات
لةنَيوان كؤئةندامي جيـــاوازي ناتوانرَيت
مَيدا كؤئةندامـــي زاوزَيي و نَير زاوزَيـــي

بكرَيت.
تَيكضوون لةكؤرثةلةي بارةشدا كة لةو
لـــةِرووي دةبينـــني ِروودةدات، مَيـــدا 
كرؤمؤسؤمي و كؤرثةلةكة مَيية جينييةوة
ثةرة هَيلكةدانةكان طرتووة،

َ
هةل XXي

تَيكضوونَيك دووضاري م
َ
بةال دةســـَينن،

يان دةبَيتةوة ئيندرؤجيندا لةهاوسةنطي
تَيكضووني بةهؤي يان دايكييةوة لةاليةن
و دةرئةنجامي ِرذَينةكاني ئةدرينالينةوة
بةمَيي كؤرثةلةية ئةو لةوانةيـــة ئةمةش
ئاوساوة،

َ
هةل ميتكةي م

َ
بَيت، بةال لةدايك

دةطمةنيشـــدا زؤر ةتي
َ
حال لةهةندَيـــك

ثةرةبســـَينَيت ضووك بؤ ميتكة لةوانةية
دوو و ضـــووك لةدايكبوو و كؤرثةلـــةي
واتة هةبَيت ـــي

َ
بةتال توورةكـــةي طوون

لةناو م هَيلكةدانةكان
َ
بةال طوونةكان، بَي

ةتي
َ
ِرووال بةهؤي و دةمَيننةوة جةستةدا

كض. كوِرة نةك دةزانرَيت دةرةوةش وا
دةكرَيت بةتَيكضوونةكة درك كة كاتَيك
كؤرثةلةية ئايا ئةو بِريار دةدات ثزيشك و
بووني كض لةِرَيي يان كوِر بووة لةبناغةدا
ئةم كاتَيك هَيلكةدانةوة، يان طوونةكان
شـــَيوةي

َ
لةتوخمدا لةطةل بناغةيـــةش

ناطونجَيت، زاوزَيدا كؤئةندامي دةرةوةي
هةية، لةناوةوة هَيلكةداني نموونة بؤ واتة
لةدةرةوة يشـــيدا ضووكـــي

َ
م لةطةل

َ
بةال

طوونةكاني بةثَيضةوانةوة لةناوةوة هةية،
كؤئةندامي دةرةوة شَيوةي م

َ
بةال هةية،

َين
َ
دةل ة

َ
بةم حال ناضَيـــت، لةكوِر زاوزَيي

بِريار  كاتة Pseudohermaph dites ئةو
طةِرانةوةي ســـةرلةنوَي لةسةر دةدرَيت
تا ئةو كةســـة كردني توخمي َدروســـت
لةطةل دةرةوةي ةتي

َ
ِرووال يان شَيوةي

ناوةوةيدا بطونجَيت.

هةن دةرمان ِراســتة هةندَيــك - ئايا
ذني كاتَيك تيادايــة كــة هؤرمؤنةكانيان
كاردةكةنةســةر دةيانخــوات دووطيــان

كوِر؟ كؤرثةلةي نَيرينةيي
قسةي بابةتة ئةم لةحةفتاكانةوة هةر
بووة، لةســـةر ناكؤكي و لةســـةركراوة
جةخت واقعَيكي بؤتة لةئَيســـتادا م

َ
بةال

دووطيان دايكي كة دةرمانَيك هةر لَيكراو
كؤرثةلةكةي ســـةر كاردةكاتة دةيخوات
كة ئـــةو هؤرمؤنانةي بةثَيي و ئةويـــش
جؤري بةثَيي و هةيـــة لةدةرمانةكـــةدا
كؤرثةلـــة، توخمـــي  و هؤرمؤنـــةكان
لةحةفتاكاندا كـــة لـــةو توَيذينةوانـــةي
ة

َ
مندال ئـــةو ئةنجامـــدراوة دةركةوتووة

 16 -6 لةنَيوان تةمةنييان كة كوِرانـــةي
شةكرة تووشـــي دايكييان و داية

َ
ســـال

di- دةرماني دووطيانيدا لةكاتي و بووة
 

َ
لةطةل خواردووة يان  ethylstilbestrol
نـــة بةبةراورد

َ
منداال ئةم ثرؤجســـرتؤن،

كةمرت هاوتةمةنةكانيياندا كـــوِرة
َ

لةطةل
دةرمان َي

َ
بةل كةواتة توندوتيـــذن، زبر و

هةية كؤرثةلة بؤسةر كاريطةري بةطشتي
تياداية كة هؤرمؤنييان دةرمانانةش ئةو و
دواي ةكة

َ
مندال ِرةفتاري سةر كاردةكةنة

نَير. وةك يان مَي وةك لةدايكبوون
برِبَيت، ضـــووك ي

َ
بةمندال - ئةطـــةر

و ئةو دةوةســـتَيت ئايا طةشـــةي نَيـــر
خؤي وةك كض واتة كوِرة دةبَيتة ة

َ
مندال

كضدا
َ

جيـــاوازي لةطةل و دةمَينَيتـــةوة
ييةوة؟

َ
لةمندال هةر نابَيت

John Money يةكَيكة  جون مونـــي
بـــواري توَيذةرانـــي لةبةناوبانطرتيـــن
هَينا بِرواي بةوة زوو سَيكسؤلؤذي، هةر
ثَيي بني كة

َ
زال ئةوةدا بةسةر دةتوانني

بةهؤي مَي، و جينةكاني نَير دةووترَيـــت
بةداناني و جينةكانةوة كاريطةري كةمَيك
مَيـــدا هةر هةوايةكي و نَيـــر لةكـــةش
دةتوانني تةمةنةوة  زووةكاني  لةقؤناغة 
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بةثَيضةوانةوة. يان بةمَي بكةين نَير
ئةخالقي و زةنايةكي هةرا تيؤرة ئةم
ئةم دذي دةنطي ناِرةزايي و لَيكةوتـــةوة
دانرا وا كـــة بؤوة توَيذينةوةيـــة بـــةرز
لةو تَيكضوون زؤري كردووة و زيادةِرؤيي
لةدايك ثَيوةي كـــة دةكات قاندنةدا

َ
خول

بةشـــوَينيدا ئةوةي موني م
َ
بةال بووين،

كة دؤزييةوة نةدا
َ
منداال لةو كوِرة دةطةِرا

دةبن، زؤر بضووكةوة لةدايك بةضوكَيكي
ئةو كوِرانة بةخَيزاني قةناعـــةت يدا

َ
هةول

(واتة بِريني نةشتةرطةريية كة ئةم بكات
بةختةوةري بـــؤ ثَيويســـتة ضووك) زؤر
دةبَيت طـــةورة كاتَيك كة ةكةيـــان

َ
مندال

نابينَيتةوة ثياواندا جيهانـــي خؤي لةناو
دةبَيت دواي درةنط زؤر كاتـــةش و ئةو
خؤي دةبَيت ثياو طةورة وةك كة ئةوةي
بدؤزَيتةوة، موني ذنانـــدا جيهاني لةناو
ِرَيكةوتي نيتوَيذينةوةكةيدا

َ
َلةماوةيساال

و لةطةل كـــرد واي ةتي
َ
حال ضةندةهـــا

ضووكي ديكةدا لةثزيشـــكاني ذمارةيةك
كوِرانةيان ـــة

َ
مندال لةو زؤر ذمارةيةكـــي

بضووكةوة زؤر بةضووكَيكـــي كـــة بِري 
ضةندةها خاوةني كة موني بوون، لةدايك
هةروةها بوو، بةدوادةضوون و توَيذينةوة
بةضؤنَيتي ســـةبارةت بوو فيلم خاوةني
ضؤن و وةك كض كوِر ني

َ
منداال طةشةكردني

دا
َ
ةيـــان لةطةل

َ
مامةل كض وةك كة كاتَيـــك

سوكةوتييان
َ
هةل كض وةك ئةوانيش كراوة

كاتَيك قبووندا
َ
لةكاتي بال ضؤن و كردووة

كراوة بؤ هؤرمؤنييـــان كة ضارةســـةري
و سنطييان ثةرةيســـةندووة مةمكييان
وةك لةذيانيشياندا و بووة بؤ دروســـت
م

َ
بةال كـــردووة، ســـوكةوتييان

َ
هةل مَي 

بوون
َ
مندال و دووطياني لةنيعمةتي تةنيا

بَيبةشبوون.
تـــا ماوةيةكـــي ئـــةم مةســـةلةية
م

َ
بةال بةِرَيوةضوو، بةمشَيوةية دوورودرَيذ

َيك
َ
سال نةمايةوة، بةمشـــَيوةية تاســـةر

ئةمةريكي لةدادطاي طةنجَيـــك لةمةوبةر
طةنجة ئةو كـــردةوة، كَيشـــةيةكي بةرز
بوو، لةدايكبوو 1965 دا ي

َ
كـــة لةســـال

تا بةكاردةهات بؤ ئةسرتؤجيني دةرزي
ِرازاندبؤوة خـــؤي مَي وةك ئـــةو تةمةنة
ةيان

َ
مامةل مَي هـــةروةك و دةوروبةريش

لةناخيدا هةستَيك م
َ
كردووة، بةال دا

َ
لةطةل

هةســـتةي ئةم كوِرة، ئةو هةبووة كـــة
طةيشـــتبووة هةرزةكاريـــدا لةقؤناغـــي
لةضارةســـةري وازي هةركـــة لووتكة،
نَيري ِرووخســـاري بوو، هَينا هؤرمؤنـــي
بةشـــَيوةيةكي دةركةوتبـــوو لةســـةر 
لةســـةر موو ضِري وةك زؤر توونديـــش

دةنطي. طِري و جةستةيي
ئةو داواي لةهةمـــوو ئـــةم طةنجـــة
لةو هةبووة ييـــان

َ
ِرؤل كة كرد كةســـانة

قةرةبووي نةك تةنيـــا توَيذينةوةيـــةدا
كو

َ
بةل بكةنـــةوة، بؤ بِراوةكةي ضووكـــة

كة بكةنةوة بؤ ذياني تةواوي قةرةبووي
بذي. مَي-يةك وةك ناضاركراوة

زانستي بؤ بةمشـــَيوةية خؤِرســـك 
سادةيية بةو دةستَيوةردان كة سةِّـاند
ضونكة دةزانَيـــت، وا مـــرؤظ نييـــة كة
نني لةبِريني بريتي و مَييةتـــي نَيرينةيي
نوَييةكان توَيذينةوة و ينةوة

َ
لَيكؤل ضووك،

لةسةرةتاي هةر مرؤظ ســـةِّـاندوويانة
دايكيدا ســـكي دروســـت بوونـــي لةناو
نةك نَيرومَيدا لةنَيوان جياوازيية طري

َ
هةل

هةندَيكييان كة هؤرمؤنانـــةدا لةو تةنيا
هةروةها ثَيدةطةن، قبوونـــدا 

َ
بال

َ
لةطةل

زَي-دا، و ضـــووك لةبووني نةك تةنيـــا
لةدةماخ لةدةماخيشدا، ِرووبةرَيك كو

َ
بةل

ئةوةش و نَيرة مرؤظة ئةو َيـــت
َ
دةل هةية

بةثَيكهاتةي زانســـت ياري ضةندة مَيية
بكات. جةستةيي

سةرضاوة:
الجنس، َّـ – مليون ســـؤال الدريع د. فوزية
طبعة االوُّـ دارلجمل – (منشـــورات االوُّـ الطبعة

(2006
 

بةمَيشك  ئوتؤمبيل لَيخوِرينى  
ســـةربةخؤ، بةرلينى لةزانكؤى زانايةك
ئوتؤمبيل و بكات تاقيكردنةوةيةك توانى
ئةو ييةوة. بةثَيى

َ
ئةقل لَيبخوِرَيت بةهؤى

هةر دةتوانَيت شـــؤفَير تاقيكردنةوةية
ئاِراســـتةى و خَيرايى يةوة

َ
ئةقل لةِرَيـــى

تاقيكردنةوةكة بطؤِرَيت. ئوتؤمبيلةكةي
وةك كة بةئامَيرَيك ثشـــت دةةســـتَيت
ئةو بؤ بةدواداضوونى طوَيية بيســـتؤكى
شؤفَيرةكةوة لةمَيشكى  كة  شةثؤالنةى
بريانة ئةو دةردةضَيـــت كؤمثيوتةرَيـــك
كة فةرمانـــى ئةلكرتؤنى بؤ دةطؤِرَيـــت
ئةو دةكرَيت. ئوتؤمبيلةكـــة ئاِراســـتةى
ـــةى

َ
لةثشـــتةوةى جول بريؤكـــةى كـــة

فكر واتة بةبـــري تةنيا ئوتؤمبيلةكةيـــة
زاناكان دةمَيكـــة كـــو

َ
بةل تـــازة نييـــة

بدؤزنةوة وا ِرَيطاى كة ئةوةدان ى
َ
لةهةول

ببةستَيتةوة ِراســـتةوخؤ مرؤظ مَيشكى
بةكؤمثيوتةرةوة.

يارمةتي نوَيية لةداهاتوودا داهَينانة ئةو
بوون ئيفليجى تووشى كة دةدات ئةوانة
و ذيرى م

َ
بةال ناكات، كار و ضوارثةليـــان

ِرَيطايةوة دةتوانن لةو تةواوة و يان
َ
ئةقل

بتوانن و ـــة
َ
جول بؤ بريةكانيـــان بطؤِرن

لَيبخوِرن. ئوتؤمبيل
ئوتؤمبيلةى لةبريمان نةضَيت ئةو م

َ
بـــةال

دةكرَيت لةسةر تاقيكردنةوةى ئَيســـتا
كة نةزانرَيت وا و تاقيكردنةوةية بؤ تةنيا
ضونكة بازاِرةوة، دةكةوَيتة بةم زووانـــة
داهَينانةوةية لةثشت ئةو تةكنيكةى ئةو
و ثَيويســـتي ثيشـــكةوتووة و ؤز

َ
زؤر ئال

دةبَيت. زياتر بةكاتى
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طةس
َ

هاالكس ظال
ئامادةكردني: عةبدولكةريم عوزَيري
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طةس
َ

ظال هاالكس

 Hallux Valgus ظالطـــةس هاالكس
طةورةي ثةنجة بوونةوةي خوار نةخؤشي
تووشي لةثةنجةيةك زياتر ِرةنطة قاضة،
لةهةردوو لةوانةيـــة ببَيت، ضةمينـــةوة

ِرووبدات. قاضيشدا
بؤ تةنانةت نةخؤشـــيية ئةم نـــاوي
ئاسان نيية، ثزيشـــكة بةريتانييةكانيش

Bunion كة  َيـــن
َ
دةل ثَيـــي لةبةرئـــةوة

م
َ
بةال بةواتـــاي تلؤق دَيـــت، بةكـــوردي

ثةنجةيةك كة نةخؤشةكة واية ثَيناسةي
و ثةنجةكة جومطة ناوةِراســـتي ي

َ
لةهَيل

و تَيدةثةِرَيت ديكـــةدا بـــةالي ئةوانـــي
بؤ خوَينييان بةئاســـاني كة ِرَيطةنادات
دةمارةكان دةخاتةسةر فشاريش بضَيت،
ثةنجة دةكات، سستبوونييان تووشي و
شني و دةبن ئازار تووشي بضكؤلةكانيش
ِرةنطـــة تلؤقيش دةبنةوة، و مؤريـــش

بكةن.
لةكوردةواريـــدا ئـــةم نةخؤشـــيية
كورد بةطشـــتي دةكرَيـــت، زؤر بـــةدي
بةم طرنطـــي تيـــي

َ
خؤرهةال و كةســـاني

بةئةندامَيكي قاضيش نادةن، نةخؤشيية
و عةرةبانة ثَيضكةي وةك نازانن، طرنط
دةكةن، بؤ حيســـابي ئؤتؤمبَيل تايةي
قاضةكان كـــة نـــادةن ســـةرنج لـــةوة
هةموو لةشييان قورسايي بةدرَيذي ذيان
خوار و بةرةو ذوور كةوتؤتةسةر، بةرةو
كيلؤمةتـــر هـــةزاران دةيانطوَيزَيتـــةوة
سةريشي قذي طرنطي تةنانةت و دةبِرن
قاض طرنطةكاني ـــة

َ
لةِرؤل بـــري نادةنـــَي،

تةنيا ثيشـــة طةلَيك ناكةنـــةوة، نازانن
طةنجي ئةنجام دةدرَين، هةزاران بةثَيوة
خؤشةويسترتين بوونةتة سةردةمة ئةم

ثَي تؤثي ضونكةياري جيهان، كةسايةتي
ئةم باشرتين ذيان دةبةنةسةر، و دةكةن
تةكانييان

َ
وال لةســـةرؤكةكاني ياريزانانة

ناسراون. باشرت
هـــةر ثَيشـــكةوتووةكان، تـــة

َ
لةوال

طرنطـــي لةدايكبوونـــةوة،  لةِرؤذانـــي
دةدرَيت. ئَيسقانةكان و قاض َبةتةندروستي
مندال ئيســـقاني تايبةتـــي ثزيشـــكي 
فَيري كةسوكارييان و دةكةن ضاودَيرييان
بؤئةوةي دةكـــةن تايبةتييان مةشـــقي
تةندروســـتةوة بةقاضي ةكانييـــان

َ
مندال

ثَيشـــةوة بنَين، بةرةو هةنطاو و ثَيبطرن
ضةندين و مةلةوانـــي ئةم مةشـــقكردنة

ديكة دةطرَيتةوة. وةرزشي
ئاماذةم ثزيشـــكييةي لـــةو طؤظارة
خانمَيكي هاتووة سةرضاوة وةك ثَيداوة

ثزيشكي  ســـةرداني
َ

ســـال  52 تةمةن
شـــَيوةي ضونكـــة دةكات،  تايبـــةت 
ئةوةش ي

َ
سكاال و نيية

َ
بةدل قاضةكاني

دةدةن، ئازاري وةكاني
َ
ثَيال كـــة دةكات

بطؤِرَيت، وةكاني
َ
ثَيال ويستيشـــي كاتَيك

كة نةدؤزييـــةوة ديكـــةي جووتَيكـــي
ثزيشـــكةكةي بحةوَينَيتةوة، قاضةكاني
قاضةكاني كة ِراطةياند ثَيي ثشكنني دواي

هاالكس ظالطةس بوون. تووشي
ثســـثؤِرة ئامؤذطاري ئةو ثزيشـــكة
ِراستييانة ئةم كة دةكات ديكة ثزيشكاني

بكةن: ِرةضاو
دةناسرَيتةوة بةوةدا نةخؤشيية َئةم
لةهَيل دووةم يـــان يةكةم كـــة ثةنجةي
بةســـةر نووشـــتابَيتةوة بَيت دةرضوو 
تووشـــي قاضةكةي و ئةوانـــي ديكـــةدا
تووشـــبوو قاضي ئازاري كردبَيت، ئازار

زياتر ودا
َ
لةنـــاو ثَيال بةهاالكس ظالطةس

بةزؤري ثَيدةكرَيت و ئازارةكة هةســـتي
دةطرَيتةوة. ثَي ناوةِراستي

نةخؤشيية ئةم هؤكارةكاني
سةرةكي هؤكاري نةطونجاو وى

َ
ثَيال

ظالطةس هاالكس بةنةخؤشي تووشبوونة
ثاذنةبةرز، و تةســـك وي

َ
ثَيال بةتايبةتي

ثةيوةندارن خؤييـــةكان م هـــؤكارة
َ
بةال

(زانيـــاري خَيزانييـــةوة بةمَيـــذووي
83ي لةســـةدي دراوة لةســـةرئةوة
خَيزانييةوة مَيذووي بةهؤي ةتـــةكان

َ
حال

فووت  يان فالت Pes Planus ِروويانداوة).
الوازبوونـــي  Achillas Tendor يـــان و

دةكةن. بةشداري ماسوولكةكان
ئةم جيـــاوازي لةنَيـــوان ثَيويســـتة
ِرَيجيدةس هاالكس

َ
لةطةل نةخؤشـــيية

هةوكردني كة Hallux Rigidus بكرَيت
ئَيسكة وردةكاني جومطةكان، هةوكردني
نةخؤشييةكاني ئازاري و شكاوي جومطة،
ِرؤماتيـــزم و شـــةكرة  وةك ديكـــةي 

دةطرَيتةوة.
مامةَلةكردن ضؤنَيتي

بةدانيشتنةوة نيشانكردني دةست بؤ
ئةطةر ضونكة بةرةوة، ورد لةنةخؤشيةكة
بةهؤي ئةوة بَيت، بةثَيوة نةخؤشـــةكة
ِروودةدات، زؤرتـــر الدان قورســـاييةوة
بؤ بكة و بنةثَي كةوانةي ثاشان سةيري
لةنةخؤشـــةكة داوا بطةِرَي. فووت فالت
وةرضةرخَي و ثَي سةر هةستَيتة كة بكة
ِرابووةســـتَيت ثةنجة نووكي و لةســـةر

دا). ِرَيطةي ئازار ئةطةر (ئةمة
جياكةرةوة، ِرَيجيدةس لة ظالطةس
ِرَيجيدةس ضونكةضارةسةرييانجياوازة،
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ئازارةكـــةي لةجومطةكةداية و ثةنجةي 
م خواربوونةوةي نيية، 

َ
ِرةق دةبَيت، بةال

ِرةضـــاوي ِرَيذةي ضةمينـــةوة بكة، لةو 
ةوة بيثَيوة كة بةناوة ِراستي جومطة 

َ
هَيل

و ثةنجةكة دةِروات، ئةطةر طؤشةكة 15 
ثلة بوو ئاسايية، ئةطةر 20 ثلة بوو ئةوة 
م ئةطةر 20بؤ 40 ثلةبوو 

َ
ســـووكة، بةال

ئةوا ناوةنديية و زياتر لةمة نةخؤشيية و 
دةبَيت ضارةسةر بكرَيت.

شـــَيوازَيكي ديكةي ئةم نةخؤشيية 
تَيوةطالني ثةنجةي دووةمة كة لةوانةية 
ةكةي خؤي دةرضووبَيت، 

َ
بةسةختي لةهَيل

قورســـايي بةســـةر ثَيســـتةوة ديارة و 
وةرين 

َ
ِرةنطة تووشـــي وردةبريـــن و هةل

بووبَيت. طرنطة بزانيت هةســـت دةطاتة 
ةكةوتنـــي 

َ
ســـةري ثةنجـــةكان. لةجوول

ِرَيجيدةسة  نيشـــانةي  يةكةم  جةمطةي 
واتة هةوكردني جةمطةي ثةنجةي يةكةم، 

هةريةكةيان ضارةسةري خؤي دةوَيت.
ضارةسةركردن

لةضارةسةري ئاساييدا طرنط ئةوةية 
ي لةثَي كردن بةشَيوةيةكي طوونجاو 

َ
كاال

و فـــراوان و ناوكةف و 
َ
بَيت (واتـــة ثَيال

بنةثَيي نةرم و ثاذنةي نزم بَيت) ثَيويستة 
ودا و 

َ
ئاوســـان، ض لةنـــاو ثَيال

َ
تلؤق و هةل

ض لةناو جَيطاي نووســـتندا فشـــارييان 
نةضَيتةســـةر، طؤشـــةي نـــةرم لةئازار 
كةم دةكاتـــةوة. ئةطةر ئةمانة هيضييان 
سوودبةخش نةبوون و نةخؤشةكة حةزي 
بةنةشتةرطةري نةكرد ئةوة ضارةسةري 
كـــة خؤي  دةطريَيتةبـــةر   Chiropody
جومطةيـــة،  هةوكردنـــي  ضارةســـةري 
ئةمجـــؤرة ضارةســـةرة ئاكامي باشـــي 
لَيكةوتؤتةوة.  ئـــازار  كةمكردنةوةي  بؤ 
سروشـــتي نةخؤشـــي هاالكس ظالطةس 
وايـــة كة زؤر بةخاوي ثةرةدةســـَينَيت، 
لةبةرئـــةوة كاتي ئةوة لةبةردةمداية كة 
ضارةسةري ئاسايي تاقيبكرَيتةوة و ئةم 
ديكة  لةشـــَيوازةكاني  ِرَيطة  ضارةسةرة 

ناطرَيت.
ئاساييةكان  كة ضارةســـةرة  كاتَيك 

دةرئةنجامي باشيان بةدةستةوة نةدا و 
خواربوونةوة بةرةو زيادبوون ِرؤيشـــت، 
نةشتةرطةري،  ِرووبكرَيتة  ثَيويستة  ئةوا 
ئاكامي  دةشـــَيت  نةشـــتةرطةري  م 

َ
بةال

خراثي لَيبكةوَيتةوة وةك ِراستكردنةوةي 
زياد لةسنوور كة لةوانةية بةالكةي ديكةدا 
دانةوة 

َ
سةرهةل ســـةرلةنوَي  بشكَيتةوة، 

دواي نةشـــتةرطةري، تَيكضووني ئةركي 
جومطـــة و ثةنجـــة، ِرةنطـــة هةمـــوو 
نةخؤشةكان نةطةِرَينةوة ئاستي ضاالكي 
ثَيش  نةخؤشكةوتنييان، بةشَيك لةسَي 
بةشـــي ئةوانـــةي نةشـــتةرطةرييان بؤ 
و 

َ
ثَيال بةئارةزووي خؤيان  ناتوانن  كراوة 

نةشـــتةرطةري  هةرضةندة  بذَيـــرن، 
َ
هةل

ئيشـــي ِرؤذَيكة و نةخؤش دةتوانَيت زوو 
م دةبَيت 

َ
َيت، بةال

َ
نةخؤشـــخانة بةجَيبهَيل

بؤ دوو هةفتة لةســـةر دارشةق بِروات و 
شةش هةفتةشي ثَيويستة بؤئةوةي وةك 

بطرَيت.
َ
جاران بتوانَيت قورسايي هةل

بةثَيـــي ئةزمـــوون و بةدواداضووني 
خؤم ئةم نةخؤشيية لةدواي تةمةني ضل 
ِرةنطة هؤي  ِروودةدات،  زياتر  ييةوة 

َ
سال

و بَيت هةربؤية لةناو ذناندا 
َ
سةرةكي ثَيال

وي تةســـك و ثاذنة 
َ
زياتـــر باوة، كة ثَيال

تاني 
َ
بةرز زؤر بةكاردَينن، بةتايبةتي لةوال

وي باش ئةوةية كةمَيك 
َ
تدا. ثَيال

َ
خؤرهةال

ثـــان و فراوان بَيـــت و جَيطةي طؤرةوي 
زستانةشي تَيدا جَي ببَيتةوة، ئةطةر شل 
 

َ
بـــوو، باش واية بةقةيتـــان تووند و تؤل

بكرَيت، هةروةها بنكةي دووضني بَيت و 
بةيني بن و ثاذنـــة ِرَيذةيي بَيت، ضونكة 
وي لووت باريكي ئةمِرؤ زياني طةورة 

َ
ثَيال

بةقاضةكان دةطةيةنَيت.
بووني هاالكس ظالطةس دةبَيتةهؤي 
مَيخةكةي ناو لةثي ثَي و بزماري طؤشتني 
ثةنجةكان، ِرةنطة ئةمة هؤكارَيك بَيت بؤ 
سةرداني ثزيشك، بةزؤري ثزيشكي ثَيست 
بةهؤي مَيخةكةوة، تَيبيني نةخؤشييةكة 
م مَيخةكـــة و بزمارة تةنيا 

َ
دةكات، بةال

دةرهاويشتةي خواربوونةوةي ثةنجةكاني 
قاضن.

ثةنجةكاني ديكة بةزؤري ســـَييةم و 
ضوارةم تووشي طوشار و سوور بوونةوة 
و ئازار دةبن، ِرةنطة بةهؤي فشـــارةوة 
دةمارةكانييـــان سســـت بنب و بةشـــي 

خؤيان خوَينييان ثَي نةطات.
ضارةسةرة سةرةتاييةكان كاريطةري 
زؤر ضاكييـــان هةية، لةوانة بةكارهَيناني 
نةخؤشييانةي  لةمجؤرة  تايبةت  ناوكةَّـ 
مانيا، هةردوو 

َ
قاضـــدا، بؤ نموونـــة لةئةل

قـــاض بةجيـــا جيـــا، بةِراوةســـتانةوة 
دةخرَيتة ســـةر ســـكانةري كؤمثيوتةر 
و وَينـــة و عةيبةكاني بني ثَي لةســـةر 
مؤنيتـــةر دةردةكةوَيـــت، بةثَيـــي ئةم 
وَينةية نةخشـــةي ناوكةف دةكَيشرَيت و 
لةكارطةي تايبةتيدا دروســـت دةكرَيت، 
ماني 

َ
دةزطاي تةئميني تةندروســـتي ئةل

هةر شـــةش مانط جارَيك ئةم ناوكةفانة 
بةرطة  هةرئةوةندة  دةطؤِرَيت، ضونكـــة 
دةطرَيت، طوَي نادةنة نرخةكةي كة زؤر 
طرانة. ئامؤذطاري ئةوةشت دةكةن كة ض 

بذَيريت.
َ
وَيك هةل

َ
جؤرة ثَيال

ِراطرتنـــي  و  قـــاض  خزمةتكردنـــي 
تةندروســـتي ئةم ئةندامة طرنطةي لةش 
بةدةست خؤتة، باش واية لةِراوةستاني 
ِرايبطريت  طةرم  بيثارَيزيـــت،  دوورودرَيذ 
ثَيويست ناكات تا كاتي نووستن طؤرةوي 
دانةكةنيت، جاروبار بةئاوي سارد و طةرم 
و سابووني ِرةقي بيانشؤيت و دوابةدواي 
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زةيتون بةزةيتـــي كةمَيك ششـــتنييان
دةحةوَينةوة. بةباشي بكة، ضةورييان

طـــةرم لةناو ئاوي داناني كيســـةي
لةوةرزي بةتايبةتي نووســـتندا، جَيطاي
و ِرادةطرن طـــةرم قاضةكان ســـةرمادا
لةهةمان دةكةن، ضاالكرت خوَين ســـوِري
كاتيشدا ضارةسةري خةو لَيزِران دةكات،
ئازاري ثةنجةدا خواربوونةوةي ةتي

َ
لةحال

دةكاتةوة. هَيور ثةنجةكان
ثةنجةكان طةلَيك و ثَي و شَيالني قاض
مةييني لةوانة دةكةن، ضارةسةر كَيشة

قاضدا. دوورةكاني لةشوَينة خوَين
بؤ كرد ثزيشـــكت ئةطةر ســـةرداني
دةتوانيت ظالطةس هاالكس ضارةسةري 

 Doppler دؤثلـــةر ثشـــكنيني داواي 
و لةسووِري خوَين بؤ بةئاطاهاتن بكةيت

بةثةنجةكان. خوَين طةيشتني
ئامِرازَيكى دةكرَيت ضارةســـةر دوا 
خوار ثةنجةى راســـتكردنةوةى تايبةتى
خؤشـــت دةكرَيت بهَينرَيت كة بوو بةكار
بكةيت دروستي نةرم ضةرمَيكى لةثارضة
بطونجَيت، ثَيدا بي 

َ
قال  

َ
لةطةل بةشةرتَيك

نة ِرةق زؤر نـــة نةبن، تيذ قةراغةكانـــي
ئةســـتوور كة ئةوةندةش نة زؤر نةرم،
دةرفةتي ئةطةر نةبَيتةوة. جَيي ودا

َ
لةثَيال

ئةوا نةطوونجا و
َ

ناو ثَيـــال بةكارهَينانـــي
كاريطةرييةكي جَيطادا لةناو َبةكارهَينان
كاال ئةم دةبَيت، بةكارهَينانـــي باشـــي
ِراســـت خوارةوةبوو ثةنجةي بضكؤلةية
بَيت). بةســـرتا (ئةوةندةي ِرادةطرَيـــت
ديكة كةم ثةنجةكانـــي فشـــار لةســـةر
و دابني دةكات بؤ خوَينييان و دةكاتةوة

دةكاتةوة. كةم دةمارةكان سستي
لةم سةرضاوةية وةرطرياوة سوود

BMJ ذمارة  بةريتاني ثزيشـــكي طؤظاري
،341 ظؤليؤمي ،2010 7776، ئؤكتؤبـــةري

شارب ِرؤبةرت و كوا ِرؤبةرت نووسيني
     

زؤري كَيش مةترسييةكاني
تصورَيكةوةية، هةموو لةسةروو ِروودةدات زيادةيةوة ئةم بةهؤي كة خراثييةي ئةو

ذنان و  Brigham و نةخؤشـــخانةكاني كة لةبريجام توَيذينةوانـــةي ئةو ضونكـــة
120000 كةس  لةســـةر ينةوة

َ
كة لَيكؤل هارفارد ئةنجامدراون ثزيشـــكي كؤلَيجي

كة كةســـانةي ئةو دةركةوتووة ئةنجامـــدراوة، َلةناوةنـــدي تةمةنييانـــدا بوون
دل بةنةخؤشييةكاني لَيدةكرَيت تووشبوونييان مةترسي زياتر زيادة، كَيشـــييان
شَيرثةنجةي دةماخ و تةي

َ
و جةل لةشةكرة جؤري دووةم و ةثةستؤي خوَيًن

َ
ثال و

زياد بووة، زؤر لةشييان كَيشـــي كة دةركةوتووة هةروةها بةردي زراو، و ؤن
َ
كؤل

هةندَيك هةر ئةطـــةري ِرووداني َيك)
َ
ِرةتل مامناوةنـــد (ضةند زيادبووني تةنانـــةت
لَيدةكرَيت. درَيذخايةني تةندروستي كَيشةي

بةهؤي كة ذنانةي ئـــةو و  دةكات
َ

ســـةرقال مةمك ذنان شـــَيرثةنجةي لةكاتَيكدا
مةمك بةشَيرثةنجةي كة ئةوانةية ئةوةندةي دة دةمرن ةوة

َ
دل نةخؤشـــييةكاني

دةمرن.
 Centers for Disease نةخؤشـــييةكان كردني ضاودَيري ناوةنـــدي ئامارةكاني
لوولةكاني و

َ
دل كؤئةندامي نةخؤشييةكاني كردووة ئاشكرايان (Control (CDC

هةزار سةد حةوت نة
َ
ساال و مردنن هؤكارةكاني ليستي سةرةوةي خوَين لةبةشي

دَيت شـــَيرثةنجة ةتةكاني
َ
حال بةدوايدا دةدةن، لةدةســـت طيان كةس بةهؤيةوة

بةهؤيةوة دةمرن، ثاشـــان كةس هةزار ثةنجا و ســـةد ثَينج نزيكةي نة
َ
و ســـاال

سَي لةهةر ضةوري دةكوذَيت، كةس هةزار شةست سةدو نة
َ
كة ئةويش ساال تة

َ
جةل

ثاراستن دةبينن ي
َ
ِرؤل باشةكان ضةوريية م

َ
بةال هةية، ي

َ
ِرؤل نةخؤشييةكةدا ةتي

َ
حال

هةرضي دةكةن، نيشـــانةكان ســـووك كاتةكاندا لةزؤربةي ةتةكاندا،
َ
حال لةهةموو

نةخؤشييةكة سَي هةر بؤ دادةنرَين مةترســـيدار بةفاكتةري خراثةكانة ضةوريية
دةكةن. داطري مردن هؤكارةكاني ليستي سةرةوةي بةشي كة

مليؤنةها ضونكة ضريؤكةكة ناطَيِرنةوة، هةموو ذمارةكان تةنيا
َ

بةسروشـــتي حال
و

َ
دل كؤئةندامي و تَيكضوونةكانـــي شكســـتي بارقورســـايي كةس هـــةن لةذَير

دةذين، كؤندا تةي
َ
جةل ةتةكاني

َ
حال بةيةكداضووني و شَيرثةنجة و خوَين لوولةكاني

جومطةكان هةوكردني و شةكرة هةن بةدةست ديكة كةســـي مليؤنةها لةكاتَيكدا
طرنط ي

َ
ضةورييةكانيش ِرؤل ةتانةدا

َ
حال ئـــةم لةهةموو َينن.

َ
دةنال و خةمؤكييةوة

دةيخةنةسةر ذيانمان. بارقورساييةي كة ئةو دةطَيِرن لةِروودانييان و
ئةم دةبينني وةربطرين بةنموونة خوَين لوولةكاني و

َ
دل نةخؤشـــييةكاني ئةطةر

و خوَينبةر و
َ

نةخؤشييةكاني دل وةك دةطرَيتةوة، ذمارةيةك نةخؤشي طوزارشتة
ثةستاني خوَين. بةرزبوونةوةي تة و

َ
جةل

هاتووة تيايدا كردةوة و
َ
بال ِراثؤرتَيكي و

َ
دل بؤ نةخؤشييةكاني ئةمةريكي ةي

َ
كؤمةل

لةتَيكضوونةكاني يةكَيك كةمةوة بةاليةني دوومليؤن ئةمةريكي و شةست نزيكةي
يان نةخؤشـــي دوو بةدةســـت زؤربةيان كو

َ
بةل هةية، خوَينييان  و لوولةكاني

َ
دل

ثةســـتاني بةرزبوونةوةي و خوَينبةرةكان نةخؤشـــي وةك َينن
َ
دةنال زياتـــرةوة

خوَين.
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ئةندازيار: محةمةد ساَلح دوكاني
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ثاشـــاي بؤ تةكنؤلؤذياية ئةم ناوناني
Harald Blue-بلوتووس د

َ
هارؤل انيمارك

د

و  دانيمارك تواني كة tooth دةطةِرَيتةوة
بيانخاتة و كؤبكاتةوة لةيةكَيتيةكدا نةرويج
ي

َ
ثاشاية لةسال ئةم ديني مةسيحي، سةر

كوِرةكةيدا
َ

986دا لةشـــةِرَيكدا لةطـــةل
ئةم كة ئةوةشدا

َ
لةطةل كوذران. بةيةكةوة

بةناوةِرؤكي ثةيوةندييةكي هيـــض ناونانة
بذاردني

َ
هةل م

َ
بةال نيية، تةكنؤلؤذياكـــةوة

ئاماذةية نوَيية تةكنؤلؤذيا ئةم بؤ ناوة ئةم
دانيمارك و كؤمثانياكاني ثَيداني بؤ طرنطي
فينلةندا بةِرابردووةي ســـويد و و نةرويج
بةستنةوةي بةثيشةسازييةكاني و خؤيان

ثةيوةنديكردنةوة.
ثةيوةنديكردنـــي تـــــةكنؤلؤذيـــاي
مواسةفاتة لةو بريتيية تةل بَي بلوتووسي
بؤ بةيةكةوة طرَيدانيهةموو جيهانييةيكة
بةيةكديةوة مؤبايلةكان و طةِرؤك ئامَيرة
و كؤمثيوتةر ئامَيـــري وةك بةكاردَيـــت
طريفان و كؤمثيوتةري مؤبايل تةلةفؤني
ئامَيرةكانـــي كةرةســـة و و و الثتـــؤث
بةجؤرَيكي ي،

َ
ديجتال كامَيراي و بيســـتن

طؤِرينةوةي توانـــاي ئامَيرانة ئةم وا كـــة
هةبَيت فايلةكانيان طواســـتنةوةي و داتا
تؤِري لةطةأل هةروةها و لةنَيوان يةكـــدي
بةمجؤرة بَيتةل. بةشَيوةيةكي ئينتةرنَيتدا
ثةيوةندي بةتةكنؤلؤذيـــاي ثةرة توانرا
بةهؤي درا (الســـلكي) بَيتةل بلوتؤســـي
بةطروثي كة خةمخؤرةوة دةســـتةيةكي
Blu- بلوتووس تايبةتي ثَيدةراني طرنطي

(tooth Special Interest Group (GIS
ناسراوة.

ضيية؟ بلوتووس
ضةند لةاليةن كة ثَيوانةيةكة بلوتووس
ثةرةي ئةلكرتؤنييـــةوة كؤمثانيايةكـــي
بةدوو ئامَيري دةدات كة ِرَيطـــة ثَيدراوة
و تةلةفؤني كؤمثيوتةر ئةلكرتؤنـــي وةك
كردن بةثةيوةنـــدي بؤئـــةوةي مؤبايل 
بَيئةوةي بكـــةن جَيبةجَي بةيةكديـــةوة
يان بدات طرَي بةيةكيانةوة َيـــك

َ
هيض كَيبل

بكات. دةستكارييان بةكاربةر

ثَيوانةيةك ديزاين لةســـةر بلوتووس
كار ضني دوو لةســـةر بتوانَيت كة كراوة

بكات:
كة بكات دةســـتةبةر 1. باكطراوندَيك
كاربكات، ماددي ثلةيةكي بنضينةي لةسةر
ثَيوانةي وةك بلوتووس ثَيوانةي ضونكـــة

واية. ِراديؤيي شةثؤلي
بكات دةســـتةبةر باكطراوةندَيك  .2
ثلةيـــةك كاربكات بنضينةي كة لةســـةر
كاتَيك ئةو بةرزتـــرة، ماددي كة لةثلةي
بنضينةي لةســـةر دةخاتةكار بابةتةكان
ناردني تَيكِرايي داتـــاكان و ناردني كاتي
بوون لةناردني نيا

َ
دل و هةروةها داتـــاكان

بن بةدةر كـــة وا بةشـــَيوةيةكي داتاكان
ضةوتي. و ة

َ
لةهةل

بؤئةوةي هةية ِرَيطـــة طةلَيك لَيرةدا
بةيةكدييةوة ئةلكرتؤنييـــةكان ئامَيـــرة
طرَيداني و بةســـتن طـــرَي بدرَيـــن، وةك
يـــان و بةكيبـــؤردةوة  كؤمثيوتـــةر
ضاثكردنةوة بةئامَيري يان بةماوســـةوة
لةِرَيي ئةمانةش هةموو بةسكانةرةوة يان
دةكرَين. جَيبةجـــي ئاســـاييةوة ي

َ
كَيبل

ئةلكرتؤني ِرؤذمَيري دةتوانرَيت هةروةها
بؤ ببةسرتَيت بةكؤمثيوتةرةكةوة كةسي
ئةويش طرنط داتاي و زانياري طؤِرينةوةي
هةروةها تايبةتييـــةوة. ـــي

َ
كَيبل لةِرَيي

و و ئامَيـــري ظديؤ تةلةفزيؤن ئامَيـــري
ئاسمانيةكان وَيســـتطة وةرطري ئامَيري
ي

َ
كَيبل لةِرَيي شَيوة بةهةمان (سةتةاليت)

بةيةكدييةوة هةموويـــان تايبةتييـــةوة
ئامَيري و بةهـــؤي دةكرَين ثةيوةســـت
لةمةوداي تيشكي ةوة كة

َ
كؤنرتؤل ِريمؤت

ثَيبكرَيت كاريان دةتوانرَيت سوورةوة ذَير
ئامَيري م

َ
بـــةال يـــان بكرَيـــت.

َ
و كؤنرتؤل

تةلةفؤنيطريفانلةِرَييشةثؤليِراديؤيةوة
كار 50مةتردا كة لةمـــةوداي دياريكراوي
ثةيوةندي دةكات بةبنكةكةيةوة. دةكات
لةِرَيـــي ســـرتيؤش هةروةهـــا ئامَيـــري
ةكاني بةيةكطةياندنةوة ثةيوةســـت

َ
كَيبل

ئةو هةموو ندطؤكانييـــةوة.
َ
دةكرَيت بةبل

باسكران هات و ناويان لَيرة ئامَيرانةي كة

دا
َ
لةناومال بـــةزؤري كة ديكةش و ئةواني

ئةلكرتؤنييةكان بةئامَيـــرة بةكاردةبرَين
ئةو هةمـــوو ئةمِرؤش تـــا ناودةبرَيـــن.
طةياندنةوة ةكاني

َ
كَيبل بةهـــؤي ئامَيرانة

بةيةك دةكرَين. ثةيوةســـت بةيةكديةوة
تاِرادةيةك ئامَيرانـــةش ئـــةم طةياندني
نيطةرانيية جَيطةي جوانكارييةوة لةِرووي
ثشَيوي جَيطةي زانستييةوةش لةاليةني و
ئةو دةطاتة مرؤظ بؤية ناِرَيكوثَيكيية. و
ئةندازةيةكي دةبَيـــت كة دةرئةنجامةي
تا ئةم بوارة تةرخان بكرَيت تايبةتمةند بؤ
و ئةوثةري ِرَيكخات ئامَيرانة بتوانَيت ئةم

لَيوةرطرَيت. كيان
َ
كةل

وردبوونةوة و لَيكدانـــةوة لةبابةتـــي
دةدةين

َ
هةول فيزياوييـــةكان لةديـــاردة

نـــوَي تةكنؤلؤذياييةكـــي بةباســـكردني
كـــورت و ئاســـانكراو بةشـــَيوةيةكي 
ئةم ديـــارة ناســـراوة، كـــة بةبلوتووس
بلوتووســـةش لةهةمـــوو تةكنؤلؤذيـــاي
ِرزطارمان وايةر و كَيبل دةردةسةرييةكاني
لةِرَيـــي ئـــةم هـــةر دةكات و هةروةهـــا
ئامَيري ضةندان دةتوانني بلوتووسةشةوة
هةرطيز كة بطةيةنني بةيةكدي جؤراوجؤر
لةِرؤذان ِرؤذَيك كة نةهاتووة ماندا

َ
بةخةيال

دةبَيت. دةستةبةر بؤمان ئاوا
ثةيوةنديكردن لةنَيوان ئامَيرةكاندا

ئةلكرتؤني دوو ئامَيري بةيةكطةياندني
و بةِرَيكخستن ثَيويســـتي يةكدي

َ
لةطةل

ِرووييةكةوة، لةضةند سينكرؤنانسيةشنة
اليانانةشئةمانةي و

َ
خال لةطرنطرتينيئةو

خوارةوةن:
دوو طةياندنـــي  بةيـــةك بـــؤ   .1
وايــــةرمان و

َ
دانة كَيبـــل ئامَير ضةنـــد

ةتـــدا
َ
حال لةهــــــــةندَيـــك دةوَيـــت؟

وةك ة
َ
كَيبل دانـــة ثَيويســـتمان بـــةدوو

سرتيؤ (ثةيوةستكردني) بةيةكطةياندني
هةية واش جاري بةبيســـتؤكةكانييةوة،

يان 25 دانة 
َ

8 كيبل بة ثَيويستي كارةكة
كة لةئامَيري طةياندنةي وةك ئةو دةبَيت
ديكةدا ئامَيرة الوةكييةكاني و كؤمثيوتةر

ِروودةدات.
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واتة بــــةيةكطةياندنةكة جؤري .2
جؤريبةستنةكة ضؤنةلةنَيوان ئامَيرةكاندا
زانيارييةكان؟ و داتـــا وطؤِركردني 

َ
ئال بؤ 

يةكة يان دواي لةجؤري بةســـتنةكة ئايا
كؤمثيوتةر هاوِرَيكة؟ بؤ نموونة لةجؤري
لةِرَيي بةســـتني بؤ بةكاردَينَيت دوو ِرَيطة
ئامَيري لةمـــةزةر بؤرد، جَيطرييي ي

َ
خال

هاوِرَيكةوة بةســـتني  بةهـــؤي ضاثةكة 
م

َ
بةال دةبةســـرتَيت، بةكؤمثيوتةرةكةوة

يةك دواي مؤديؤمةكة بةشَيوةي و كيبؤرد
بةكؤمثيوتةرةكةوةدةبةسرتَين.

و زانياريية داتـــا جؤري ئـــةو  .3
ئامَيرةكاندا؟ لةنَيوان ضيية وطؤِركراوانة

َ
ئال

وةردةطَيردرَين ضؤنـــي ضـــؤن هةروةها
ئامَيرةكان كـــة تايبةتي بـــؤ نيشـــانةي
مدانةوةيان

َ
وةال واتة بســـازَين ياندا

َ
لةطةل

 Protocol
َ

بةثرؤتؤكؤل ئةمةش هةبَيت؟

لةاليةن نـــةش
َ
ثرؤتؤكؤال ئةم ناســـراوة.

دروســـتكردنةوة كؤمثانياكاني هةمـــوو
دةتوانرَيت نموونـــة بـــؤ بةكاردةبرَيـــن،

ئامَيري 
َ

Sony لةطةل سؤني ظديؤي ئامَيري
تةلةفيزيؤنيجؤريJVC بةيةكبطةيةنرَين. 
كة ثرؤتؤكؤالنةي ئةو لةبةرئةوةية ئةمةش
وطؤركردني زانياري بةكاردةهَينرَين

َ
ئال بؤ

يةكانطري كراون. ثَيشرت
بةرهةمهَينةرةكان كـــة نةي

َ
خاال ئةم

(كؤمثانياكانـــي بـــــةكــــــاريدةهَينـــن
ئةلكرتؤنييةكان) ئامَيرة دروســـتكردني
دةتوانرَيـــت بةزةحمـــةت وايكـــردووة
وايةرةكاني بةيةكةوة ثارضـــة ي

َ
كؤنرتؤل

تةنانةت بكرَيـــت بةكارهَينراو بةســـتني
ِرةنطاوِرةنطيش وايـــةري و طـــةر بَيـــت
لةنَيوانياندا، جياكردنةوة بؤ بةكاربهَينرَيت
ئامَيرة هةمـــوو ناتوانرَيـــت هةروةهـــا

ئةلكرتؤنييةكانيشبةيةكديةوة
 ببةســـرتَين وةك كؤمثيوتةر 
هةروةهـــا و  ثاشـــكؤكاني  و 
و ثةيوةنديكـــردن ئامَيرةكانـــي
ن

َ
ماال خؤشطوزةراني ئامَيرةكاني
بكرَين، ثةيوةست بةيةكديةوة

ثَيويســـتي ئةمة ضونكـــة
و نوَي ي

َ
ثرؤتؤكؤل بةذمارةيةك

وايةري و
َ

كَيبل ئيزافةكردني
زياترة.

ِرزطاركردن خؤ
ثةيوةندي لةوايةرةكاني

كردن
ِرَيطا دوو لةِراســـتيدا
لةو ِرزطاربوون هةن بـــؤ

زؤرانة: وايةرة
يةكـــةم: ِرَيطـــةي
تيشـــكي لةِرَيي ئةمةش

دةبَيت سوورةوة خوار

زانيارييةكان،   بـــؤ طـــواســـتنةوةي
لةو خوار سوور بةزؤري تيشكي

لةدوورةوة  كة بةكاردَيت  ئامَيرانـــةدا
 remote دةكرَيت بةســـةردا يان 

َ
كؤنرتؤل

هةروةها  تةلةفيزيـــؤن. controller وةك
بةهةندَيك كؤمثيوتـــةرةكان  لةطةياندني
لةِرَيطةيةكـــي دةرةوة لةئامَيرةكانـــي

 Infrared بة كة تايبةتييةوة ثَيوانةيةكي
ناســـراوة  (Data Association (IrDA

سوور. خوار زانياريي ِرَيكخراوي واتة
ة

َ
كَيبل لةو ِرزطاربوون بؤ دووةم: ِرَيطةي

سينكرؤنانزةيشـــةني ِرَيطةي ئةوا زؤرانة
cable synchronizing بـــةكار 

َ
كَيبـــل

هةر  Palm Pilot يان هاتوو ئةطةر دةبةين.
شتَيك لةبارةي  PDA هةبَيت. ِرةنطة تؤ 
بزانيت، داتـــاكان سينكرؤنانزةيشـــةني
كةسَيك سيكرؤنانزةيشـــندا لةثرؤســـةي

 PDA طةياندنـــي و بةثةيوةســـتكردن
دةدات ئةنجـــام بةكؤمثيوتةرةكةيـــةوة
ئةنجام ئةمة ةوة

َ
كَيبل لةِرَيـــي كة زؤرجار

بةسينكرؤنانزةيشـــني دةدات. ئةمـــةش
كـــة زؤرجار ثَيدةكات دةســـت داتاكان
نـــاو كؤمثيوتةرة كةســـييةكة داتاكاني

هةر  PDA يةكةية، نـــاو هةمان داتـــاي
وايكردووة (كردارةش) ئةم ثرؤســـةيةش
هةندَيك ك بَيـــت بؤ

َ
PDA زؤر بةكةل كـــة

ثرؤســـةي لةِراســـتيدا م
َ
كـــةس، بـــةال

ناِرةحةتو سينكرؤنانزةيشني داتاكان زؤر
دوورودرَيذ ماوةيةكي و بَيت طةر بَيزاركةرة
تؤ ةتدا

َ
حال لـــةزؤر ضونكة بةكار بربَيت،

بكةيت ثةيوةست ييةكة  PDA ناضاريت
بةكؤمثيوتةرةكةتةوة.

بريؤكةي طةياندني بلوتووس
نوَيي تةكنؤلؤذياييةكـــي بلوتـــووس
ئامَيرة دةتوانَيـــت كـــة ثَيشـــكةوتووة
و كؤمثيوتـــةر وةك  ئةلكرتؤنييةكانـــي 
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تةلةفؤني مؤبايل و كيبؤرد و بيســـتةري 
وطؤِركردني 

َ
ســـةر بةيةك بطةيةنَيت بؤ ئال

ي 
َ
داتـــا و زانياري بَيئةوةي وايةر يان كَيبل

تيا بةكاربَيت. زياتر لة 1000 كؤمثانياي 
ةي كؤمثانياكاني 

َ
جيهاني ضوونة نَيو كؤمةل

جيهاني كة طرنطييةكـــي تايبةت دةدةن 
بةبلوتووس SIG ئةمةش لةثَيناو ئةوةي 
ئةم تةكنؤلؤذياية شوَيني بةيةكطةياندني 

وايةر بطرَيتةوة. 
بلوتووس و بَيتةل 

بَيتةلةي  ثةيوةنديية  ئـــةو  بَيطومان 
بةكاردَيت  بةجَيهَينانةكاندا  لةزؤربةي  كة 
وةك طةياندن لةِرَيي بةكارهَيناني تيشكي 
خؤرةوة لةمةوداي تيشكي خوار سوورةوة 
كة ئةمةش تيشـــكَيكي خـــؤرة و بةضاو 
نابينرَيت و بؤيةش بةذَير سوور ناودةبرَيت، 
ضونكـــة لةرةلةرةكـــةي دةكةوَيتة خوار 
تيشكي سوورةوة. تيشكي ذَير سووريش 
ي تةلةفيزيؤندا 

َ
IrDA لةئامَيـــري كؤنرتؤل

) و لةزؤربـــةي ئامَيرة 
َ

(ِريمـــؤت كؤنرتؤل
بةكاردَيت.  كؤمثيوتـــةردا  ثاشـــكؤكاني 
ســـةرةِراي ئةوانةش ئـــةو ئامَيرانةي كة 
ثشتيان بةتيشكي خوار سوور بةستووة 

دوو كَيشةي سةرةكييان هةية:
كَيشةي يةكةم: ئةو تةكنؤلؤذيايةي كة 
تيشكي خوار سووري تيادا بةكاردةبرَيت 
تةنيا لةمةوداي بينينـــدا كاردةكات واتة 
ةكة ِراســـتةوخؤ 

َ
دةبَيـــت ِريمؤت كؤنرتؤل

ِرووبكةيتة تةلةفيزيؤنةكة تا بتوانيت كاري 
ثَيبكةيت.

كَيشـــةي دووةم: ئةو تةكنؤلؤذيايةي 
كة تيشـــكي خوار ســـووري تيادا بةكار 

دةبرَيت تةكنؤلؤذياي يةك بؤ يةكة واتة

 تةنيا دةتوانرَيت لةنَيوان دوو ئامَيردا 
وطـــؤِر بكرَيت. بـــؤ نموونة 

َ
زانيـــاري ئال

دةتوانرَيت زانياري لةنَيوان كؤمثيوتةر و 
وطؤِر بكرَيت 

َ
ئامَيرَيكي ديكةي الثتؤثدا ئال

ئةويش بةهؤي تيشـــكي خوار سوورةوة، 
لةنَيوان  زانيـــاري  وطؤِركردني 

َ
ئال م 

َ
بـــةال

كؤمثيوتـــةر و ئامَيري تةلةفؤني مؤبايلدا 
مةيسةر نابَيت. 

هاتة  بؤئةوة  بلوتووس  تةكنؤلؤذياي 
كايةوة كـــة بتوانَيت ئةو دوو كَيشـــةية 
ضارةســـةر كات، ضةنـــدان كؤمثانيـــاي 
Siemens, Intel, Toshiba Mo-وةك

تايبةتي  مواسةفاتي   torola, Ericsson
 radioبضكؤلةدا لةتابلؤيةكي  جَيطرييان 
ئامَيري  لةنَيو  كة  بةثةرةثَيدا   module
كؤمثيوتـــةر و تةلةفـــؤن و ئامَيرةكاني 
ياريية ئةلكرتؤنييةكاندا جَيطري دةكرَيت، 
بؤئةوةي ئةم ئامَيرانة بتوانن ثشتطرييي 
ك 

َ
لةتةكنؤلؤذيـــاي بلوتـــووس بكةن، كةل

ةتةكاني 
َ
وةرطرتن لةتايبةتمةندي و خةسل

بةمشَيوةيةي الي خوارةوة  بلوتووسيش 
دةبَيت: 

-ئامَيري بَي وايةر: ئةمةش وادةكات 
بةكاربردنيان  و  ئامَيرةكان  طواستنةوةي 
دا ئاسان و 

َ
لةطةشـــت و طةِراندا يان لةمال

بَي كَيشة بَيت.
 ئامَيرةكاني 

َ
-بةبةراورد لةطةل

ئَيستادا خةرجي كةمة.

-ئاساني ئيش ثَيكردنيان: ئامَيرةكان 
 يةكديدا ثةيوةندي ببةستن 

َ
دةتوانن لةطةل

بَي دةســـتَيوةرداني بةكارهَينةر، ئةوةي  
ثَيوســـتة تةنيا داطرتنـــي دوطمةي ئيش 
ثَيكردنة وهةمـــوو كارةكانى ديكة بخةرة 
 

َ
سةرشاني بلوتووس بؤئةوةي خؤي لةطةل

ئامَيري وابةســـتة بـــةو كارة ثةيوةندي 
بطرَيـــت ئةويش لةِرَيـــي مؤديولةوة وةك 
وطؤِركـــردن و طؤِرينـــةوةي فايلةكان 

َ
ئال

بةهةموو جؤرةكانييانةوة لةنَيوان ئامَيرة 
ئةلكرتؤنيةكاندا.

ثةيوةنـــدي بلوتـــووس لةلةرةلةري 
2.45 طَيطـــا هَيرتز ئيـــش دةكات و ئةم 
ثزيشـــكي  ئامَيرة  لةطةل  لةرةلـــةرةش 
و ئامَيرة زانســـتي و ثيشةســـازييةكان 
وبوونةوة 

َ
دةطونجَيـــت و واش دةكات بال

و بةكارهَينانيان ئاســـان بَيت. بؤ نموونة 
دةتوانيت لةِرَيي تيشكي خوار سوورةوة 
كـــة ئامَيرَيكي تايبـــةت دةريدةثةِرَينَيت 
م 

َ
دةرطـــاي طةراجةكةت بكةيتـــةوة، بةال

لةِرَيي  دةكرَيت  بلوتووس  بةبةكارهَيناني 
ئامَيري مؤبايلةكةتةوة دةرطاي طةراجةكة 

بكةيتةوة.
هؤكاري تةشويش

ئةو تةشويشة ضيية كة لةدةرئةنجامي 
وطؤِر كراوةكانةوة 

َ
بةيةكداضووني نيشانة ئال

ثةيدا دةبَيت؟ ِرةنطة خوَينةر ثرســـياري 
وطؤِري 

َ
ئةوة بـــكات مادام ئةم ئامَيرانة ئال

زانيـــاري و داتـــاكان بةهؤي نيشـــانةي 
ِراديؤييـــةوة دةكةن كـــة لةرةلةرةكةي 
دةطاتـــة 2.45 طَيطا هَيرتـــز. ئةي ئةو 
بةيةكداضوونانـــة ضيية كـــة دةبَيتةهؤي 
دروست بووني تةشويش لةسةر شاشةي 
 ســـيطنالة 

َ
تةلةفيزيؤنةكان كاتَيك لةطةل

بَيتةلةكان بةيةكدادةضن؟
كَيشـــةي بةيةكداضوون بةرَيطةيةكي 
ذيرانة ضارةسةري كراوة ئةويش ئةوةية 
كـــة ســـيطنالي بلوتووســـةكة الوازة و 
دةطاتة نزيكةي 1 ميلي وات طةر بةراورد 
ي ئامَيري 

َ
 نيشانةي سيطنال

َ
بكرَين لةطةل
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3 وات.  دةطاتـــة كة مؤبايل تةلةفؤنـــي
لةمةوداي وا  نةش

َ
ســـيطناال ئـــةم الوازي

دةكات بلوتووس سيطنالةكاني كاريطةريي
تريةكةي كـــة بازنةيةكـــدا لةســـنووري

نة 
َ
ســـيطناال ئةم هةروةها 10 مةتـــرة،

كة برِبن ذوورةكان ديواري لةتوانايانداية
لةذوورَيكةوة بتوانـــني  وادةكات ئةمةش
ئامَيرانة ئةو ي

َ
كؤنرتؤل ديكة ذوورَيكي بـــؤ

بَيئةوةي ثَيويست ذوورةدان كة لةو بكةين
تا ديكة بضني بؤ ذوورةكةي كة بكات بةوة

بكةن. ثَي ئامَيرانة ئيش ئةو
زؤر ذمارةيةكـــي بوونـــي لةكاتـــي 
لةوانةية لةذوورَيكدا  ئةلكرتؤني لةئامَيري
وةك هةر ضونكة ِرووبدات، بةيةكداضوون
كاريطةريي مـــةوداي كة وتمان ثَيشـــرت

خؤي  10 مةتـــردا لةمـــةداي بلوتـــووس
ذوورَيك لةِرووبةري ئةمةش دةبينَيتةوة،
نايةتة زؤر ئةطةرة ئةم م

َ
بةال طةورةترة،

مةســـحَيكي هةميشـــة ضونكة ئـــاراوة،
لةرةلةري مـــةداي بؤ هةيـــة بـــةردةوام
ئةمـــةش بلوتـــووس، ســـيطنالةكاني
spread-spectrum frequency hop-بة

تةرخانكراو  مةوداي ضونكة ping ناسراوة،
بؤلةرةلةرةكانيبلوتووسدةكةوَيتةنَيوان

مةسحةش  ئةم 2.40 بؤ 2.48 طَيطاهَيرتز
لةضركةيةكدا.  1600 جـــارة بةتَيكِرايـــي
ئامَيري كـــة كردووة واي هةر ئةمـــةش
دياريكراو نَينةر (مرســـل) لةرةلةرَيكـــي

2.41 طَيطا  لةرةلةري بةكاربهَينَيـــت وةك
زانيارييةكان وطؤِركردنـــي

َ
ئال هَيرتز بـــؤ

هةردوو لةكاتَيكدا ديكةدا ئامَيري
َ

لةطـــةل
لةرةلةرَيكي ذووردا لةهةمـــان ئامَيرةكة

 2.44 لةرةلةري وةك بةكاردَينـــن ديكـــة
لةرةلةرانةش ئةم بذاردني

َ
هةل هَيرتز، طَيطا

هةِرةمةكيانة بةِرَيطةيةكي و ِراســـتةوخؤ
بةرطري دةبَيتةهؤي ئةمـــةش كة دةبَيت
لةنَيوان بةيةكداضوون لةِروودانـــي كردن
زياتر لـــةدوو ئامَير ضونكة ئامَيرةكاندا،
لةرةلةر هةمان كاتـــدا  لةهةمان كة نيية
ِرووبدات ئةوا طةر ئةمـــةش بهَينن. بةكار

لةضركةيةكدا بـــةش يةك تةنيا لةماوةي
ِروودةدات.

بةبلوتووسة ثَيويستييان ماَلةكانمان
هاوضةرخمـــان َيكـــي

َ
مال وايدانَيـــني

هةموو ة
َ
مال ئةم ناو ئامَيرةكاني و هةبـــوو

دةكرد. كاريان بلوتووس بةتةكنؤلؤذياي
و ريســـظَير و تةلةفيزيؤن وةك ئامَيـــري

ئامَيري  DVD و دي ظـــي دي ئامَيـــري
مؤبايل. كؤمثيوتةر و تةلةفؤني و سرتيؤ
بلوتووس باسكران ئامَيرانةي ئةم هةموو
ئيش ئامَيرانة كةواتة ضؤن ئةم بةكاردَينن،

ثَيدةكةين؟
بةتةكنؤلؤذياي ئامَيـــرةكان كاتَيـــك
ئةم ئةوا ةمةند كرابـــن

َ
بلوتـــووس دةول

داواكارييةكان مي
َ
وةال دةتوانـــن ئامَيرانة

ثَيويســـتيان بَيئـــةوةي بدةنـــةوة
هةبَيـــت، بةكارهَينـــةر بةدةســـتكاري
خؤياندا لةنَيـــوان دةتوانن بـــؤ نموونـــة
ئايا دةزانرَيت كة ئةوسا ثةيوةندي بطرن
بطوازنةوة زانيارييةكان تا لَيكراوة داوايان
لةئامَيري ئةلكرتؤني ثؤستي زانياري وةك
يان كؤمثيوتةر بـــؤ مؤبايلةوة تةلةفؤني
كؤنرتؤلي وةك ديكة ئامَيري كردني

َ
كؤنرتؤل

بةبيستؤكةكانييةوة. سرتيؤ ئامَيري
ئةوكاتـــة تؤِرَيكي ثةيوةندي بضكؤلة
وابةســـتةكانييان و ئامَيرةكان لةنَيـــوان
كةســـَيتي بةتـــؤِري دادةمةزرَيـــت كـــة
بريتيية كورتكراوةكةشي و نـــاســـراوة

 piconet ثيكؤنت بةنـــاوي PAN يان لة
لةو تؤِرَيـــك يةكَيك هـــةر ناودةبرَيـــت،
بةردةستة كة بةكاردةهَينَيت لةرةلةرانة

طَيطاهَيرتز. 2.48 تا لةمةوداي ئةويش
ئامَيري ســـةيري طـــةر بـــؤ نموونة
بكةين و بنكةكـــةي مؤبايل تةلةفؤنـــي
دوو دروســـتكةرةكةي دةبينني كؤمثانيا
داناوة، يةكةياندا لةهةر بلوتووسي ثارضة
addressي بةناوي هةريةكةيةكيشـــيان
دةكةوَيتة كة كـــراون ثِرؤطرام دياريكراو
بةم تايبةتمةند تةرخانكـــراوي مـــةوداي
بنكةكةي كة كاتَيـــك ئامَيرانةوة. جؤرة

ِراديؤيي َيكي
َ
سيطنال ئةوا ئيش دةخةيتة

كة وةرطرةي ئامَيـــرة ئةو بؤ دةنَيرَيـــت
بةمشَيوةية طرتووة

َ
هةل ناوونيشاني هةمان

دروســـت لةنَيوانياندا تـــؤِري بيكؤنـــت
هيض ئامَيرة دوو ئةم كاتةش ئةو دةبَيت.
ئامَيرةكاني

َ
مدانةوةيةكييـــان لةطةل

َ
وةال

وايدادةنَين ضونكة نابَيت، دةوورووبةريان
ثةيوةندي تؤِري دةرةوةي دةكةوَيتة كة

ئةوانةوة.
و بةكؤمثيوتةر ســـةبارةت هةروةها
كؤمثيوتةر ثاشكؤي ديكةي  ئامَيرةكاني
ةتةوبةهةمانشَيوةكاردةكةن،

َ
هةمانحال

ئامَيرةكان كـــة دةبَيت دروســـت تؤِرَيك
بةيةكةوة دةبةســـتَيت يةكديدا لةنَيوان
لةاليةن كـــة ناونيشـــانانةي ئةو بةثَيي
ديزاين لةسةري دروستكةرةوة كؤمثانياي
بةيةكدييةوة ئامَيرانة ئةم كاتة ئةو كراون.
تؤِرَيكي ناو دةكةونة كة دةبن ثةيوةست
زانياري ِروودةدات وطؤري

َ
ئال تايبةتيةوة و

لةرةلةرة بةبةكارهَينانـــي لةنَيوانيانـــدا
تؤِرَيك هيض ئامَيري دةستةبةركراوةكان.
دةوروبةريدا ديكةي تؤِرَيكي ئامَيري

َ
لةطةل

لةسةر هةريةكةيان ضونكة ناضن، بةيةكدا
دةكات. كار جياواز لةرةلةرَيكي

ثارضانةي ئةم باسة شـــاياني ئةوةي
ثِرؤطـــرام بةبةرنامةيـــةك بلوتـــووس
ثَيويســـت زانيارييةكي هةموو كة كراون
جَيبةجَيكردنـــي و بــــةئيشـــكردنيان
ثَيويست بَيئةوةي تَيداية داواكاريةكانياني

بكات. مرؤظ بةدةستَيوةرداني
سةرضاوةكان:

Bluetooth
Bluetooth Overview 
Bluetooth.Tech 
PaloWireless: Bluetooth Re-

source Center 
IrDA versus Bluetooth: A 

Complementary Comparison 
Study: Bluetooth Development 

Outpacing 802.11 
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ةكاني بريكردنةوة
َ

شَيوازة هةل
نازةنني عوسمان محةمةد*
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بةدةست مةعريفة ناتوانَيت  «مرؤظ
ضؤن بريبكاتةوة» نةبَيت تا فَير بهَينَيت

هؤطؤ فيكتؤر
وتويةتـــي: ذاثؤنـــي بريمةندَيكـــي
ســـةرمايةيةك لةســـةر طةالن هةندَيـــك
قاضيانةوة، بةآلم ذَير دةكةوَيتـــة دةذين
ئَيمة بةآلم نامَينَيت، و دةثوكَيتةوة زوو
دةكةوَيتة دةذين ســـةرمايةيةك  لةسةر
ضةندةى بـــةآلم قاضمانـــةوة،  ســـةرو 
فراوان و دةكات زياد هَيندة لَيوةربطرين

دةبَيت.
ضونكة بريدةكةينـــةوة، هةموومان 
ســـةرةكيية بةشـــَيكي بريكردنـــةوة
ذيانمانة بةهاى و مرؤظةكان  لةسروشتي
و بةرهةمـــي دةهَينني و ئـــةوةى كـــة
بةبريكردنةوةمان ثشت دةكةين دروستي

دةبةستَيت.
ئامادةمان كـــة بريكردنةوةية ئةوة
كَيشـــة ِرووبةِرووبونةوةى بـــؤ دةكات 
بريكردنةوة طرنطى ذيانمان، جياوازةكانى
كو

َ
بةل نيية مادديـــةوة لةاليةني تةنيـــا

وةك مةعنةوية طةورةشـــي اليةنَيكـــي
زؤر ِرَيزَيكى مَيـــذوو بةدرَيذايي ئـــةوةى
ضي بريمةند دانراوة ئةطةر بؤ كةســـاني
بريكردنةوةكانيشياندا لةطةأل كات هةندَيك

نةبووبني. كؤك
كةســـانة لةو ِرَيز مرؤظـــى وشـــيار
و بةثَيوةرى بريؤكةن خاوةن كة دةطرَيت
بةسوود ضي بؤئةوةى دةيثَيوَيت ي

َ
ئةقل

وةريبطرَيت. بَيت
سوودةكانى بريكردنةوة

كة ســـةِّـاندوويانة - توَيذينةوةكان
بريكردنةوةى توانـــاى هةموو كةســـَيك
دةبَيت بؤية جياوازيشبَيت، ئةطةر هةية
يان فَيركردنةوة لةِرَيى هانبدرَين تاكةكان
كة ةمةند

َ
دةول ذينطةيةكي بةئامادةكردني

بةباشـــرتين شَيوة بتوانن تا بَيت هاندةر
ثَيشكةوتندا. لةكارواني بن بةشدار

كردووة لةمرؤظ واى زانيارى -زؤرى

بؤ نةطةِرَيـــت كـــة بـــةدواى زانياريـــدا
ثَيويستي كو

َ
بةل كَيشةكاني، ضارةسةرى

بةكارهَيناني لةضؤنيةتي بةبريكردنةوةية
بةبةكارهَيناني ئةويـــش زانيارييـــةكان
طةيشتن بؤ بريكردنةوة لَيهاتووييةكانى

بةضارةسةرييةكان.
تواناى كـــة نيية - ئـــةوة ِراســـت
كةســـَيكي لةضةنـــد بريكــــردنـــةوة 
ضونكة بكرَيت، ســـنوردار دياريكـــراودا
لَيدةكةوَيتةوة، ـــةى

َ
هةل دةرئةنجامـــي

تواناى ةوة
َ
ئةقل لةِرَيى كةســـَيك هةموو

ئةوةى بـــةآلم هةيـــة، بريكردنـــةوةي 
دروستكردووة كةسةكاني نَيوان جياوازى
بؤية بةكارهَينانةكةيةتـــي، جيـــاوازى
الى بةتوانـــاى بريكردنـــةوة ثـــةرةدان
بؤئةوةى ثَيويستة زؤر كةســـَيك هةموو
خؤ تواناى بَيت، ضاالك هةموو كةســـَيك
ثةرةدان لةطةأل هةبَيت، ثةرةســـةندني

طةكانيان.
َ
بةكؤمةل

بريكردنةوة لَيهاتـــووي - فَيركردني
طةر دةكاتةوة كةم فَيرخواز ةِراوكَيـــى

َ
دل

دةبَيتةهؤى بَيت، ئاستَيكيشـــدا  لةهةر
ضونكة مرؤظ زةيني، طةشـــةى ئارامي
بؤية نايزانَيت كـــة شـــتةية دوذمني ئةو
ئاشنا كة ثَيشـــكةش كرا طةر بابةتَيكي
يةكســـةر بريكردنةوةى ئةوا ثَيي نةبَيت
و بطةِرَيت بةدوايـــدا تـــا دةوروذَينَيـــت
دروست ال ةِراوكَييةكي

َ
دل كةواتة بيزانَيت،

بةطةيشـــتن تةنيا ناِرةوَيتةوة كة دةكات
جا نةبَيت. ِروون و ئاشـــكرا بةزانيـــاري
لةبريكردنةوةيدا ئةوة بَيت لَيهاتوو ئةطةر
ِرةوينةوةى بـــؤ دةبينَيتةوة ِرَيطايـــةك
خاوةن دةيكاتة ئةمـــةش ييةكةى

َ
دوودل

زياتر بـــؤ دةدات هانـــي و بةرهةمَيـــك
دةستكةوت. بةشداريكردن و

بوونى دواى تةواو شت كة باشرتين -
تاك ئةوةية كة دةمَينَيتةوة المان خوَيندن
بريكردنةوة، لَيهاتوويي خـــاوةن دةبَيتة
كات بةتَيثةِربوونى زانيارييةكان ضونكة

لَيهاتووييانة بةآلم ئـــةم بريدةضنـــةوة،
جَيبةجَيكردنى و شارةزايي بةزيادبووني

دةضةسثَيت. زياد دةكات و كرداريى
ِراستي بريكردنةوةى -ئةوةى تواناى
بَيـــت لةهةر لَيزان هةبَيـــت دةتوانَيـــت
تواناى ئـــةوةى بةآلم نـــوَي، بوارَيكـــي
زؤرترين ئةطةر بَيت الواز بريكردنـــةوةى

بَيت. لَيزان ناتوانَيت هةبَيت زانياريشى
كاريطةرى كة فَيركردن َين

َ
بل دةتوانني

فَيربوونيش لةســـةر فَيربـــوون هةيـــة،
تَيطةيشـــتن لةســـةر خؤي كاريطـــةرى
بريكردنةوة لةسةر تَيطةيشتنيش هةية،
فَيركردن طرنطي لَيرةوة هةية، كاريطةرى
تاكةكةســـدا بةتوانـــاى لةثةرةثَيـــدان
كة بريكردنةوةدا لةبوارى دةردةكةوَيت
تايبةت بةشـــَيوةيةكى بكات وا لةتـــاك

بكاتةوة. بري بةخؤي
زةينية ضاالكي باآلترين بريكردنةوة
بةرهةمي هةمـــوو دةيـــكات كـــة مرؤظ
بريكردنيةوةيةتي بةرهةمـــي مرؤظايةتي
زانست و هونةر و ئةدةب بةرهةمى وةك

تةكنؤلؤذيا. و
كـــردار ثةيوةندييان و بريكردنـــةوة
دراوَيكن، ِرووى دوو وةك هةية بةيةكةوة
دةست دةيكةين بةبريؤكةيةك هةرضييةك
لةمَيشـــكي بريؤكةية ئـــةم ثَيـــدةكات،
و وَيناى دةبةين و دةهَينـــني خؤمانـــدا
ثاشان ِروودةدات ضي كة دةكةين ئةوة
دةكةين جَيبةجَيي و دادةنَيني بؤ ثالني
«زانســـت َيت

َ
دةل ئةنيشـــتاين هةروةك 

ِرؤذَيك هةموو ئةطةر نييـــة هيض هةمووى
نةكةين». زةينمان ثةروةردةى

كاريطةرى كة وَيســـت
َ
هةل باشـــرتين

دةردةكةوَيـــت لةســـةر بريكردنـــةوةى
كَيشـــةيةك ِرووبـــةِرووى كاتَيكـــة كـــة
تا هؤكارَيكة بريكردنةوة بؤية دةبينةوة،
و ماددي هةر دوو ذينطةى لةناو خؤمـــان

بطونجَينني. كؤمةآليةتيدا
هـــؤكارة ئـــةم بةكارهَينانـــي
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كة لَيهاتووييةكة ِراســـت  بةشَيوةيةكي
ضاككردني و ثَيشخستني بؤ كار دةبَيت
دةكةوَيتةسةر ئةركَيكة ئةمةش بكةين،
خوَيندنطة و لةخَيزان يةكَيك هةر شـــاني
هةمـــوو و توَيذينـــةوة و ناوةندةكانـــي
بةطةشـــةى ثةيوةســـتن كة دةزطاكانى

طاوة.
َ
كؤمةل

لةهةموو مـــرؤظ كة بريكردنةوةيـــة
دةكاتةوة، ديكة جيـــا بونةوةرةكانـــي
نهَيني و بنةماى هةمـــوو ثَيشـــكةوتنة
ملمالنَي زؤر هـــؤكارى و داهَينانةكانـــة،
بووترَيـــت دةكرَيـــت و كَيشةكانيشـــة،
لةوانةية ـــةش هةية

َ
هةل لةبريكردنةوةدا

بريكردنـــةوة نةمانطةيةنةتـــة زؤرجـــار
ِراســـت، وةآلمـــي و ضارةســـةر
ثَيويســـتة ئةمانةش هةموو ســـةربارى
بكةين، بريكردنةوة فَيرى ةكانمـــان

َ
مندال

و ِراهَينان لةِرَيى بضووكـــدا لةتةمةنَيكي
جَيبةجَيكردنةوة.

خوَيندنـــة ثرؤطرامـــى ئامانجـــي
بةثةرةثَيدانـــي طرنطـــي كـــة دةبَيـــت
بةآلم بدرَيـــت، منداآلن بريكردنـــةوةى
دةســـت هيض ئةوة ِرَيطا ضؤن و بـــةكام
دةكرَيت ئةوةشـــي نيشـــان نةكـــراوة،

ديكةدا بابةتةكاني فَيركردنـــي لةكاتـــي
خوَيندكار ناِراســـتةوخؤ بةِرَيطةيةكـــي
وةك و دةكرَيـــت فَيـــري بريكردنـــةوة
دانةنراوة. هةرطيز ســـةربةخؤ بابةتَيكي
كة بابةتـــة دةهَينَيت ئةم بةِراســـتيش
كاتي و بَيت ســـةربةخؤ وةك بابةتَيكي
هةفتةدا وانةكاني لةخشتةى دياريكراوى
ثرؤطرامَيكى هةر بابةتَيك و وةك هةبَيت
دةبينني دياريكـــرا بَيت. دي ِرَيطـــاى بؤ
جؤرةها زانـــاكان دواييدا لةم ســـاآلنةى
بةفَيركردنى داِرشتوة تايبةت ثرؤطراميان
ثرؤطرامي نموونـــةى وةك بريكردنةوة،
و دايِرشتووة بؤنؤ دى ئَيدوارد كة كؤرت
كة ِرؤذانة طرفتةكاني دةخاتةسةر تةركيز
ناكةن، باسي خوَيندن ديكةى بابةتةكاني
و زانيارى بةثةرةثَيدانى طرنطي نـــادات
هَيندةى باوةكان ثرؤطرامة وةك مةعريفة
بريكردنةوة تواناى بةثةرةثَيدني طرنطي
و تةركيزكردن و سةرنجدان وةك دةدات
ِرَيكخستن و كردن بةراورد و شيكردنةوة
و....هتد وةرطرتن بِريار و سةنطاندن

َ
هةل و

باش كاريطةرى ثرؤطرامانة جـــؤرة . ئةم
ةكانمان

َ
مندال ذياني لةســـةر و ثؤزةتيفي

ئةوةى وةك هةية كةســـَيتيان و لةسةر

الى خوَيندكار شـــارةزايي و كة توانـــا
لةِراستي نيابوون

َ
دل بؤ دةكات دروســـت

دةيبينني دةيبيستني و كة شتانةى ئةو
تواناى ِرةخنةطرانـــة)، (بريكردنـــةوةى
ثاراســـتني طةوة

َ
بةبةل دةداتَي ئـــةوةى

(بريكردنـــةوةى بـــكات  بؤضونةكانـــي
كَيشةكاني ضارةسةرى تواناى لؤذيكي)،
زانستي) (بريكردنةوةى ثَيدةبةخشـــَيت
و بريؤكـــةكان هَينجانـــي

َ
هةل و توانـــاى

دروست ال نوَي بريؤكةى دروســـتكردني
داهَينةرانة). (بريكردنةوةى دةكات

ضيية؟ بريكردنةوة
كة هةر نييـــة تيادا طومانى ئـــةوة
بؤ بةخؤى تايبةت كةسَيك شـــَيوازَيكي
بةجؤرى ثةيوةستة كة هةية بريكردنةوة
و نةرةكاني

َ
ثال و كؤمةآليةتى ثَيطةياندني

و...هتد، ِرؤشنبريييةكةى ئاستي و توانا
بريكردنةوةية كة تايبةتةى شَيوازة ئةم
دةكاتةوة. جيا ديكة لةكةساني كةسَيك
وةك ضةمكة ئةم بةثَيناسةى ســـةبارةت
بؤضوونَيكي ضةمكةكانـــي ديكة زؤربةى
تا بـــؤي نييـــة يةكطرتـــووى زانايـــان
و ئاست بكرَيت بؤ طشتطريى ثَيناسةيةكي
ئةمةية لةبةر هةر دياريبكرَيت شَيوةكاني
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بريكردنةوة ثَيناسةى زؤر ذمارةيةكي كة
و روزينربغ كوســـلني نموونة: بؤ كراوة

دةكةن  ثَيناســـةى 2004 بةمشـــَيوةية
لةمَيشـــكدا، بةزانيارييةكان ياريكردنـــة

بةواتا  «بريكردنةوة َيت:
َ
دةل 1991 باريل

يية
َ
ئةقل ضاالكي زنجريةييةك سادةكةى 

وروذَينةرَيك ِرووبـــةِرووى كاتَيـــك تـــاك
يةكَيك دواي وةرطرتني لةِرَيى دةبَيتةوة،
بةآلم بةواتا هةستةوةرةكانةوة، لةثَينج
طةِران لةثرؤســـةى بريتيية فراوانةكةى 
يان وَيســـتَيكدا

َ
هةل لةناو واتادا بـــةدواى

بةمشَيوةية كؤســـتا-ش لةئةزمونَيكدا. 
”ضارةسةري :1985 دةكات ثَيناســـةى
هةســـتييةكان وةرطرياوة بـــؤ يية

َ
ئةقل

دروســـتكردني بريؤكةكان بةمةبةســـتي
و بةشـــتةكان درككـــردن لةثَينـــاوى

بةسةرياندا“. حكومدان
ثَيناســـةى زؤر و ئـــةم ثَيناســـانة
دةردةخةن ضةمكة ئةم ؤزى

َ
ئال ديكةيش

ي مرؤظةوة
َ
ئةقل ـــؤزى

َ
لةئال كة بؤخـــؤى

وةك زؤربةى ســـةرضاوة دةطرَيت، بؤية
طرانة زؤر ديكة دةروونييةكانى ضةمكـــة
لةبةر هـــةر بثَيورَيت، كـــة ِراســـتةوخؤ
بؤ ثؤلَينيان زانـــاكان زؤر ئةمةشـــة كة
ناودا بةكاريان طةلَيك لةذَير داِرشتووة و
وةك بكةنةوة جيا لةيةكرتى تـــا هَيناوة
بريكردنةوةى و  ِرةخنةيي بريكردنةوةى 
ســـةيرى طـــةر و...هتـــد. داهَينةرانـــة
وةك بكةين لةبريكردنةوة جـــؤر هةندَيك
كة بن ِراست َيكي

َ
هَيل واية لةســـةر ئةوة

بريكردنةوة شـــَيوةيةكى سةرَيكي هةر
ئةوةى و ســـادة ســـةرَيكيان بنوَينَيت
دي ثَيشـــكةوتوو، وةك بريكردنـــةوةى
ضاالك/ نزيكخستنةوة/دورخســـتنةوة،
خَيرا/ هةســـتثَيكراو/مجرد، ناضـــاالك،
مةعريفييةوة. مةعريفي/لةدواى تَيِرامان،

و بةزيرةكييةوة بريكردنةوة
طونجاندنى زيرةكى بةتوانا بؤ هرتمان
ثَيناســـة ئامانجةكان لةطـــةأل هـــؤكار 

وتويةتى زيرةكى كالربايد بةآلم كردووة،
وَيستة

َ
هةل لةطةأل بؤ خؤطونجاندن تواناية

تةركيز ثَيناســـةية ئةم جياجياكانـــدا،
زيرةكى دةخاتة ســـةر جياكردنـــةوةى
بؤ كَيشةمان ضارةســـةى ِرَيي كة لةخوو

دةكاتةوة.
لةِرَيـــى دةكرَيـــت الى ثرينســـتؤن
زيرةكـــى ســـةرنجي ِرةفتارةكانـــةوة
طونجاندن، ضونكة هؤكارَيكة بؤ بدرَيت،
كة ئةوةيـــة زيرةكـــى  لةقوتابخانـــةدا
درك دةتوانَيت تـــا ضةنـــد خوَينـــدكار
يـــان بـــكات مجـــةرةدةكان بةواتـــا 
لةواتاكان هَيمـــاكان و ســـةر لةِراهَينانى
زيرةكيش برييبكةوَيتـــةوة، و تَيبطـــات
لةوانةيـــة قوتابخانـــة لـــةدةرةوةى
لةِرَيى يان بيبينني لةيارييةكى تَينســـدا
و ِرووداو ســـةنطاندنى

َ
هةل و ثالندانـــان

سريســـتؤن بـــةآلم وَيســـتةكانةوة،
َ
هةل

طةيشتة ينةوةكانييةوة
َ
لَيكؤل لةئةنجامى

توانا لةنؤ زيرةكـــى كة ئـــةو ئةنجامةى
شـــوَينى تواناى ئةمانةن: كة ثَيكدَيـــت
ذمَيرةيي، درككـــردن، يـــان بينينـــي،
زاراوةكان، بةكارهَينانى ِرةوانى لؤذيكي،
هَينجان.

َ
ثَيوانةيـــي، هةل يادهَينانـــةوة،

لَيهاتوو لـــةم جؤرانةدا لةيةكَيك ئةوةى
وةها جؤرةكاندا لةهةموو نيية مةرج بَيت

بَيت.
لةبنةمادا َيـــن

َ
دةل زاناكان زؤربـــةى

دةكرَيت بـــةآلم بؤماوةييـــة، زيرةكـــي
ثـــةرةدان ِرَيى لـــة ثَيبدرَيت ثـــةرةى 
بريكردنةوةوة، لَيهاتووييةكاني و بةتوانا
وةرطرياو بريكردنةوة لَيهاتوويي ضونكة
و بةِراهَينـــان دةكرَيـــت فَيركـــراوة و 
زيرةكى واتة ثَيشـــبكةوَيت ثيادةكردن
بةآلم بـــةرزدا، لةئاســـتَيكي بؤماوةيية

بةزؤرى. وةرطرياوة بريكردنةوة
دي بؤنـــؤ زيرةكـــي وةك لةوانةيـــة
بَيت جَيبةجَيكردن َيـــت: «خَيرايـــي

َ
دةل

تواناى بريكردنةوة بةآلم  لةمَيشـــكدا»،

لةِرَيى شـــارةزاييةوة كة  بةكارهَينانـــة
َيت.

َ
لةسةر زيرةكي بةجَيدَيل كاريطةرى

طرانـــة زؤر لةطـــةأل ئـــةوةى كـــة
ثَيوةر زؤر بـــةآلم بثَيويـــن، زيرةكـــي
زيرةكي ثَيوانةكردنـــى بـــؤ داِرَيـــذراون
ضؤنييةتي لةِرَيى ناســـينى زياتر ئةويش
دةثَيورَيت، كةســـةكانةوة بريكردنةوةى
ثشـــت واتـــة ثَيوانةكردنـــى زيرةكـــى
بريكردنـــةوة توانـــاى بةثَيوانةكردنـــي
شـــيكردنةوانةش بـــةم دةبةســـتَيت.
بريدَيتةوة ئةديسؤنمان تؤماس وتةكةى
لة %10  «بليمةتـــي بريتيية َيت:

َ
كة دةل

90% ئارةقِرشتن  و بةهرةمةندى و زيرةكى
و كؤشش  و

َ
فرمَيسك ِرشتن واتة هةول و

بريكردنةوة». و بَيوضان كاركردنى
لَيهاتوويي بريكردنةوة

زؤرن زؤر بريكردنةوة لَيهاتووييةكانى
وةك: دةنوسني هةندَيكيان نموونة وةك
ورد، سةرنجداني جياكردنةوة، بةئاطايي،
كردن، ِرَيكخســـتن، ثَيشـــبيني تةركيز،
لةدةربِريندا، وردى بِريـــار، وةرطرتنـــي
طة

َ
بةل و، كورتكردنةوة و ســـةنطاندن

َ
هةل

.....هتد داهَينان هَينانةوة، بؤ
لَيهاتووييانة ئـــةم ئةطةر ســـةرنجي
ثشـــت بريكردنةوة كة بدةيـــن دةبينني
ئةطةر بةآلم دةبةستَيت، بةزانيارييةكان
شتَيك لةســـةر هةبَيت تةواومان زانياري
بؤ دةوةستَينَيت بريكردنةوة كارى ئةوا
بريكردنةوة كاتةدا لةم ضونكة شتة، ئةو
َيت:

َ
دةل بونؤ دى ثَيويســـتييةك، نابَيتة

لةجةمسةرةكاندا لةيةكَيك «بريكردنةوة
نةبوونى جةمســـةرَيكيان كـــة ة

َ
مةحال

هيض بةبَي زانيارييـــة كـــة بريكردنـــةوة
هةبوونى دووةميش نابَيـــت، زانيارييةك
بةثَيويست بريكردنةوة كة تةواوة زانيارى
ئةم نَيوان دةكةوَيتة ئةوةى نابينَيتةوة.
بريكردنةوة جةمسةرةوة ئةوةية كة دوو

دةبينَيتةوة“. بةثَيويست زانيارى و
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بريكردنةوة جؤرةكاني
بةشـــَيوةيةكى مرؤظ دةزانني وةك
ضـــواردةورى ـــةى

َ
مامةل هةِرةمةكـــي

دةداتةوة وةآلم ي
َ
بةئةقل كـــو

َ
بةل ناكات،

دروست خؤى الى زةيني نموونةيةكي و
و جياكردنةوة بةبةكارهَينانـــي دةكات 
بةراورد و شيكردنةوة و ثةيوةســـتكردن
و...هتـــد بِرياريـــدان و  بـــذاردن

َ
هةل و 

ئةمةية واتة ئةنجام دةدات ةكانـــى
َ
مامةل

بريكردنةوة.
بوونى دروســـت لةطةأل بريكردنةوة
بةتَيثةِربوونى دةركةوتـــووة و مرؤظـــدا
و ثةرةيسةندووة ئةويش ســـةردةمةكان
لةثرؤسة تَيبطةين ئةوةى بؤ بووة. ؤز

َ
ئال

كة ثَيويســـتة بريكردنةوة ؤزةكانـــي
َ
ئال

بريكردنةوةى بريكردنةوةدابةشبكةينبؤ:
ذمَيرةيي، زانستى، لؤذيكي، ِرةخنةيي،

داهَينةرى...هتد.
بريكردنةوة   هةَلةكانى

باشـــرتين كة وابريدةكةينةوة ئَيمة
ة

َ
هةل كة بريكردنةيةية ئـــةو بريكردنةوة

ة
َ
كة هةل بريكردنةوةيةش ئـــةو نةكات،

ةكانمان
َ
مندال بؤ بؤية ِراستة، ئةوا ناكات

و دروســـتكراو كَيشـــةى لةقوتابخانـــة
كـــة دةكةيـــن، ســـنوردار ثَيشـــكةش
بةهيض جؤرَيك لةطةأل ذيانياندا لةاليةكةوة
ديكةيشـــةوة لةاليةكى  و يةكناطرَيتةوة
يةك سةر دةخاتة تةركيز لةوةآلمةكاندا
لةئَيستادا طةرضي بةتةنيا، ِراست وةآلمي
كراوة بةفَيركردنَيكي ثَيويســـتمان ئَيمة
بدات فَيرخواز سةركَيشى هانى كة هةية
فراوان داهَينانةكان و توَيذينـــةوة بوارى
كَيشانة ئةم نموونةى بؤيان، بةآلم بكات
سيفةتَيكى فَيركردن كة دةردةخات ئةوة
كـــة دةبَيت ئَيمة هةيـــة الى داخـــراوى
شـــَيوة بةو و بَيت بةســـةردا طؤِرانكارى

نةمَينَيتةوة. كالسيكيية
ئةو دةبينم كة لَيرةوة بةثَيويســـتى
ةكانماني

َ
مندال فَيري كة بخةينةِروو هةآلنة

ئةم لةسةر كة لةخوَيندنطةكاندا دةكةين
دةبن طةورة و دةبن ثـــةروةردة هةآلنة

وةك:
يان اليةنة تـــاك يةكـــةم: بؤضوونى

اليةنطريى
ناجَيطـــري و  تةنـــط تَيِروانينـــي
ديارةكانـــي ـــة

َ
لةهةل و بـــؤ شـــتةكان

ثةيوةســـتة ةية
َ
هةل ئةم بريكردنةوةية،

تَيطةيشـــتني و درككردن بةكةموكورتي
تةنيا بريمةندةكة بارةدا تةنطةوة، لـــةم
دةكات، وَيستةكة

َ
هةل بةشـــَيكي سةيرى

دادةِريذَيت، بنةمايةوة لةو طةكانيشي
َ
بةل

كةسة سياسييةكان ةية زؤرجار
َ
هةل ئةم

بـــؤ ئامانجَيك، دةيكةن بةمةبةســـتةوة
قةناعةت مةبةستي بؤ شـــَيوازة يان ئةم
بةبؤضوونـــةكان كةســـَيك ثَيكردنـــي
ئةم لةوانةيـــة يـــان بةكاردةهَيرَيـــت،
نةبَيت بةمةبةست تاك اليةنيية تَيِروانينة
لةم بَيت، زانيارييةوة لةنةبوونـــى كو

َ
بةل

نابينرَيت. و نادؤزرَيتةوة ةكة
َ
هةل بارةدا

سةنديكايةكى سةرؤكى لةوانةية نموونة:
زيادكردني لةسةر بَيت ســـوور كرَيكارى
بؤئـــةوةى كرَيكارةكانـــي موضـــةى 
داهاتيان بـــازاِردا طراني لةطةأل بتوانـــن
لةِروانطةى طةيـــة

َ
بةل ئـــةم  بطونجَينن،

ِراستة، ســـةيري بكةين كرَيكارةكانةوة
ئةطـــةر لةِروانطةيةكي فراوانرتةوة بةآلم
بةرزكردنـــةوةى موضة بكةين ســـةيرى
بةوةش ثَيوةية نرخـــي بةرزكردنةوةى
كة بخوازن خؤزطة كرَيكارةكان لةوانةية

نةبواية. هةر زياد موضةكةيان
بينى كورت دووةم:

ِروانيني ديكـــةى بارَيكي ئةميـــش
دةخرَيتةســـةر تةركيز كة و يةكاليةنيية
بةتايبةت دياريكراو زةمةنـــي ماوةيةكى
لةوانةية نموونـــة: نزيكـــةكان. مـــاوة 
كة بَيـــت لـــةوة خوَيندكارَيـــك حـــةزى
دةبينَيت ضونكة خوَيندن، بؤ نةيةتةوة
ئيش ناخوَينن ئَيستا هاوِرَيكانى ئةوانةى

ئةويش خؤيانن، داهاتى خاوةن و دةكةن
ئامانجي ئةطةر دةهَينَيتةوة بةوة طة

َ
بةل

كردنة ثةيدا بذَيـــوى و ثارة بؤ خوَيندن
كار و خوَيندن بؤ نةضَيتةوة كة لؤذيكيية
مامؤســـتا بةآلم دي، ئةوانى وةك بكات
دواى ثَيبـــكات كة دةيةوَيـــت قةناعةتي
و باشرت كارى خوَيندنةكةى بوونى تةواو

دةكةوَيت. دةست زياترى ثارةى
بوون لةدةورى : بةناوةند ســـَييةم

خود
لةِروانطةى وَيستةكان

َ
هةل خوَيندكار

دةبَينَيت، خؤى خودى لةسةر كاريطةري
بةرذةوةندى بؤ ناطةِرَيتةوة شتةكة لَيرةدا
بَيتوانايي بؤ دةطةِرَيتةوة كو

َ
بةل كةسي،

وَيستةكة،
َ
اليةنةكاني هةل هةموو لةبينيني

لَيدةنرَيت، خؤثةرســـتي ناوى ئةمـــةش
كةســـي ئةطـــةر تةنيـــا بةرذةوةنـــدى
بةبةرذةوةندى بَيطوَيـــدان ببينَيتـــةوة
لةنمونةى زياد وةك نموونـــة: طشـــتى.
باســـمان كرَيكارةكاندا موضةى بوونـــى
بةرذةوةندى خؤيان كة كرَيكارةكان كرد
كة زةرةرةى بةو بَيطوَيـــدان لةبةرضاوة
دةكةوَيت. ديكة بةكاربةرى لةبةرذوةندي
دوكانةكان كة خاوةن يـــان بةرذةوةندي
زةرةرى لةوانةية بةرزنةكاتةوة نرخ ئةطةر
بةمةش بوةستَيت كارةكةى و بكةوَيت لَي

دةكةوَيت. لةهةمووان زةرةر
بةطةورة زانني خؤ ضوارةم :

طرنطة، زؤر باوى ديكة كة ةيةكي
َ
هةل

كة دةطرَيت ســـةرضاوة لةوةوة ئةمةش
دةبَيت سوور بؤضوونةكةى خؤي لةسةر
دادةنَيت ِراستى و بةشـــيكردنةوةيةكى
لؤذيكيية شيكردنةوةيةكى ئةنجامي كة
بةِراستيش وَيســـتَيك،

َ
هةل يان بؤ شتَيك

تيادا ةى
َ
و هةل شـــيكردنةوةيةكي ِراستة

دروســـت داهَينان َيت
َ
ناهَيل بةآلم نييـــة،

شيكردنةوةية ناتوانَيت دوورتر لةو و بَيت
وةك ببينَيـــت، و ضارةســـةري ديكـــة
قةناعةتييان كة زانايانةى ئـــةو دةبينني
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طةِراون نةكردووة ئَيستا بةشيكردنةوةي
و شـــياوتردا شـــيكردنةوةى بـــةدواى 
ي

َ
ِرؤل ئةمة بةئةنجامي نوَيرت طةيشـــتوون

كاتَيك نموونة: لةثَيشكةوتنياندا. هةبووة
دانيشـــتووى دوورة شـــاردا لةطوندَيكي
كة بدةن بِريـــار دةيانةوَيت  طوندةكـــة
كضي كضي طوندةكة جوانرتين جوانرتين
بريكردنـــةوةى خؤيان بةمةش جيهانـــة
كضَيكي بـــةدواى لةوةى دةوةســـتَينن 
كةســـةى ئةو وةك بطةِرَين، جوانـــرتدا
دةزانَيت وا دةكات ئوتومبَيلَيك ديزايني
بةمشـــَيوةية باشـــرتينة كة ديزاينةكةى
لةهاوِرَيكانى دةوةســـتَيت، لةبريكرنةوة

دةكةوَيت. دوا
بِريار يةكةم ثَينجةم:

جؤرة ئةم هاني خوَيندنطةكان زؤرجار
لةزؤربةى واباوة كة دةدةن لةبريكردنةوة
ِروودةدات، بريكردنةوةشدا ئاســـتةكاني
كةوتووةكاندا،

َ
هةل زؤر لةنَيـــوان هةتـــا

يةكَيك دةكرَيت ثَيشنيار  بابةتَيك  كاتَيك
ثاشـــان لةســـةرى يةكةم بِريار دةدات
بةكاردةهَينَيت يةكانـــي

َ
ئةقل لَيهاتوويية

لَيرةدا بِريـــارة، ئةو بؤ ثاســـاودانةوةى
ِرَيطة بـــؤ بةكارناهَينَيـــت بريكردنـــةوة
بةبِريارَيك، طةيشـــتن بـــؤ خؤشـــكردن
ثشـــتي

َ
ثال كة دةهَينَيت بةكاري وا كو

َ
بةل

لةوانةشـــة ثَيشـــينة بدات. بِريارَيكـــي
سؤزدارى اليةنطريى، يان بنةماى لةسةر
تةكتةتولـــي يـــان بريوبـــاوةِرى، يـــان
داخة ئةوةى جَيي كؤمةآليةتي بووبَيت،
وا خوَينـــدكارةكان لةخوَيندنطةكانـــدا
لةيةكةم خؤى بؤضووني كة ِرادةهَينرَين
يان داِرشتنَيك بابةتَيك بؤ باس بكات دَيِردا
ثاسا بؤ ِراثؤرتةكة ثاشان و ِراثؤرتَيك يان
بؤضوونة بنووســـَيت و هَينانـــةوةى ئةو
ئةوةى وةك نموونة يان بةكاربهَينَيـــت.
خوَيندكار بؤ داِرشـــتنَيك كة ناونيشاني

دةنووسني:
نةدرَيت قةد ئاو بةخوَين دارى ئازادى

بةرناطرَيت
ئةبةد فيـــداكاري ســـةربةخؤيي بَي

سةرناطرَيت
كـــة لَيدةكةيـــن داواى ئينجـــا 
ئَيمة واتـــة بـــكات،  لةســـةرى وتووَيذ 
ئةم كـــة دةكةيـــن وا لةخوَيندكارةكـــة
بؤضوونَيكى وةك وةربطرَيـــت بؤضوونة
لَيهاتووي كة لَيدةكةين واى ئينجا ِراست،
بةرطـــري بـــؤ  كات  و  بريكردنـــةوةى
ِراستييةكةى دةرخســـتني و لَيي كردن
خوَيندكار لةوانةية كـــة بكات، تةرخان
سةربةستى ئازادى و بةشَيوةيةكى ديكة
تةنيا بةخوَيـــن دةبَيت نـــةك ببينَيـــت
ئةو لةوانةية بطرة دةســـتكةوَيت ئازادى
ديكة هؤكارَيكي بـــةرةو بريكردنةوةيةى
و و ديالؤط ئاشتي وةك بؤ ئازادى بِروات

تَيطةيشتن لةيةكدى. و بةيةكةوة ذيان
هَينانةوةى بـــؤ طـــة

َ
شةشـــةم: بةل

بةرامبةر
دروســـت ةيـــةك لةبريكردنةوةدا

َ
هةل

طـــةى
َ
بةل بةهَيـــزى بةهـــؤى دةبَيـــت 

طةكة
َ
بةل ِراستي دةتوانني بةرامبةرةوة،

الوازى ةى لؤذيكي يان
َ
بةدةرخستنى هةل

ثاشـــان بســـةِّـَينني، بةرامبةر طةى
َ
بةل

ةى،
َ
هةل تـــؤ َين:

َ
بل كة بطةينة ئـــةوةى

داخة جَيي ئـــةوةى ِراســـتم. كةواتة من
لةوانةية بن، ة

َ
هةردووكيان هةل لةوانةية

الوازة ِراســـترت بَيت طةكةى
َ
بةل ئـــةوةى

دوو ِرَيبوار و هيـــوا وةك ئةم نموونةية:
لةسةر توَيذينةوة دةيانةوَيت خوَيندكارن
لةبةر ماددةيةكـــي ذةهراوى بكـــةن كة

تاقيطةيةكدا: لةناو دةميانداية
بكةين، ماددةية ئةم تامي بـــا هيوا:

طةية.
َ
بةل باشرتين تاقيكردنةوة ضونكة

بةدأل بريؤكةيةم ئـــةم من ِرَيبـــوار:
نيية.

دةترسيت؟ تؤ بؤ، هيوا:
دةترسم. من َي

َ
بةل ِرَيبوار:

كةسَيكى تؤ كةواتة دةترسيت، هيوا:

ترسنؤكيت.
كةســـَيكى من بَيت وا بـــا ِرَيبـــوار:

ترسنؤكم.
الوازى و طةى هيوا

َ
بةهَيزى بةل بةهؤي

ديالؤطةكةيان ِرَيبوار كؤتايـــي طـــةى
َ
بةل

دةبات. ناو بةترسنؤك ِرَيبوار كة ئةوةية
كردنى تام ضونكة نيية، ِراســـت ئةمةش
مةترســـي و نيية ِراســـت ماددةكـــةش

هةية.
كردن زةمانةت خؤ حةوتةم:

زاأل دةكات خـــؤي ئةوةى زؤرجـــار
مرؤظدا بريكردنـــةوةى ئامانجي بةســـةر
هةميشـــة ِراست ثَيويســـتة ئةوةية كة
بةكاردةهَينَيت بريكردنةوةى بؤية بَيت،
بكات، ِراستيية لةو ثارَيزطاري بؤئةوةى
بةتايبةت بِرواى ثَيدةهَينَيـــت، ثاشـــان
باشـــةكان توانا خوَيندكارة الى ئةمـــة
تايبةت بينـــاى (من) كة  دةبينرَيتـــةوة
دةكات ئامـــادة بؤ ئةوةيان بةخؤيـــان
زؤر ئةوانة لةهاوِرَيكانيان، كة باشـــرتن
دةنَين، خؤياندا ـــةى

َ
دان بةهةل بةطراني

بريكردنةوةى بؤ نرخ بةطرانـــي هةروةها
ضونكة دادةنَيـــن،  ديكةيش كةســـاني
بةكارنةهاتووة بؤئـــةوة بريكردنةوةيان
كو

َ
بةل بدؤزَيتةوة بابةتةكان ئاسؤيي كة

بةكارهاتووة، (من) كردني ثشـــت
َ
بؤ ثال

بريكردنةوةيةكي كـــة ئـــةوةى لَيـــرةدا
نايبينَينةوة ثَييةتي ثَيويستي تةندروست
كة لةطـــةأل ئةوةى بوونة، كة بابةتـــي
بَيت. نموونة: لؤذيكي طةكةى

َ
لةوانةية بةل

ثؤلي سةركةوتويى  خوَيندكارَيكي ئاران 
مامؤستاكةى ثةيوةندى لةطةأل حةوتةمة،
نمرةى كة ئـــةوةى دواى دةبَيت خراث
دةســـت لةبابةتةكةيدا، دَينَيـــت نـــزم 
و كةللةِرةقي و دةكات بةدذايةتيكردنـــي
ديكةيش ئةوانى لةثؤلـــدا، ئاذاوةنانةوة
بؤ الى كاتَيك ئـــاذاوة، دةدات بؤ هـــان
كة ثيادةنَيت دانـــي كرا بانط بةِرَيوبةر
ةى

َ
تَؤل دةكات تا بةمةبةســـتةوة ئـــةوة
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ضونكة بكاتةوة، خؤي لةمامؤســـتاكةى
لَي مي

َ
زول و داوةتـــَي نمـــرةى كةمـــي

تؤ دةبَيت َيت:
َ
بةِرَيوةبـــةر دةل كردووة،

بةآلم مامؤستا، ِرَيزطرتني بؤ بيت نموونة
وَيستةكةى

َ
هةل ِراستي دةيةوَيت هةر ئةو

نابينَيت. ة
َ
خؤي بةهةل و دةربخات خؤى

بِر (قةبارة) ةى
َ
: هةل هةشتةم

سروشـــتى لةطةأل باوة وةك زمـــان
نـــةك لةطةأل دةكات، ة

َ
مامةل شـــتةكان

كةمي و زؤرى واتة ضةندَيتي شـــتةكان
يةكَيكة خود بِرياري ةى

َ
هةل شـــتةكان،

لةبريكردنـــةوةدا، بـــاوةكان ـــة
َ
لةهةل

لةدركركدندا، ةكردنـــة
َ
هةل ئةوة ضونكة

ســـةرةكي ِرةطـــةزى درككردنيـــش و 
َيـــك

َ
مندال نموونـــة:  بريكردنةوةيـــة.

ِراوى «باوكم وتي: و بؤوة نزيك لةدايكي
ئةمِرؤ بؤ خواردن كردووة، ماســـييةكي
بريكردنةوةى كاتةدا لةم مةكـــة، ئامادة
ماسييةكة دةضَيتة سةر ئةوةى دايكةكة

بَيت طةورة ئةطةر ضةنـــدة، قةبارةكةى
دةكات، تَير خَيزانةكة ئةوا 2كطم نزيكةى
ئةوا 100طم نزيكةى بَيت بضووك ئةطةر
نموونةيةكي نـــاكات. تَير كةســـَيكيش
ئةطةر خاوَينكـــةرةوةكان ماددة ديكة:
سوودى ئةوا ئاوةوة بكةينة كةمى بِرَيكي
ئةوا بكةين تَي زؤريش بِرَيكي ئةطةر نيية

خراثة.
الدان يان زيادةِرةوى نؤيةم:

لةئةنجامـــي زؤرجـــار زيـــادةِرةوى
ِرةهاكاندا ضةمكـــة  لةطةأل ةكردن

َ
مامةل

دةكةونة طةورة و بضووكيش ِروودةدات،
شـــل ثةتةكة زؤرجار ةيـــةوة،

َ
ئةم هةل

لةتةنيا بريكردنـــةوةت بـــؤ دةكةيـــت
دةِرؤيت بـــؤى و بابةتةكـــة اليةنَيكـــي
كة دةكات، دروست زيادةِرةويى ئةمةش
بؤنموونة: نةبَيت. وا  ِراستيةكة  لةوانةية
بابةتيانة دةبَيـــت وت بةمامؤســـتايان
دةبَيت واتة وتـــى: ئةويش بريبكاتةوة،

بهَينني؟ سؤزةكازةكانمان و لةهةست واز
كة بةوةى َيت

َ
دةل ضي وت: َيكيان

َ
بةمندال

بَيتة بهَينني بياني دةســـتي لةئيشي واز
كؤضبةرةكان واتة وتى: وآلتةكةمانةوة؟
دةســـت بطرن و بَينـــة وآلتةكةمانـــةوة
كيش

َ
خةل ئيشـــةكاندا، هةموو  بةســـةر

بمرن. لةبرسان
لةبريكردنةوةدا دةمانبات ةكردن

َ
هةل

ِرةطةزثةرســـتي و و بـــؤ دةمارطـــريى
بوون لةسةر لةسوور كة لةطةأل ئةوانةى
وةك دةردةكـــةون بؤضوونةكانـــةوة

تَيطةيشتن. لَيك و ديالؤط نةتوانينى
نةخَير و َي

َ
بةل سيستمي دةيةم:

ديكـــةى ةكانـــي
َ
لةهةل يةكَيـــك 

كة جةمســـةرطريييةية ئةو بريكردنةوة
نةخَير دةيسةثَينَيت َي و

َ
بةل سيســـتمي

ثةســـةند كة بِريارةكانمانـــدا بةســـةر 
دةكاتةوة، جيا  بةخةتَيك لةناثةســـةند 
ِراستن، يان ةن

َ
هةل يان هةمووى شتةكان
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ِراستييةكى ِرةها لةوانةية ِراستي بؤخؤى
الواز يان بَيت طةورة ِراستيةكى يان بَيت
ســـةبارةت بَيت، طومانلَيكراو يان بَيـــت

ةش بةهةمان شَيوةية.
َ
بةهةل

بةدواليزمي ثشـــت سيســـتمة ئةم 
كة وةستاوةتة طريكى دةبةستَيت كؤني
دةبَيت/ ة،

َ
ِراستة/هةل َي/نةخَير،

َ
بةل سةر

هاوِرَي/ ئَيمة/ئةوان، دذ/لةطةأل، نابَيت، 
خَير/شةِر...هتد. دوذمن،

زؤر ئةم بريكردنةوةية لةدةرئةنجامى
كاتَيك لةذياندا دروست دةبَيت، ناخؤشي
ئةوانى كـــة يةكَيك ِراســـتة و وا بزانـــني
تؤ ئةطةر ـــةن،

َ
هةل ديكةيـــش هةمـــوو 

دةبَيت بةزةرورةت ئةوا نةبَيت يان
َ
لةطةل

لةوة زؤر مـــرؤظ ذيانى دذ بيـــت، بةآلم

دوو لةنَيوان كة ترة ةمةند
َ
دةول و فراوانرت

سنوور ي/نةخَيردا
َ
بةل بريكردنةوةى جؤر

بكةين. بةندى
يانزةيةم: طشتطريكردن

باوة لةبريكردنةوةماندا ةيةش
َ
هةل ئةم

لةسةر خراثي ِرةنطدانةوةى زؤرجار كة
نموونةيةدا لةم وةك دةبَيت بِريارةكانمان
بةِرَيكةوت ئةطةر نموونة: دةردةكةوَيت:
ثياوَيكي كة خوَيندمانةوة لةِرؤذنامةيةكدا
ثاش ئينجا دزيكردووة، َيك

َ
لةمال عةرةب

عةرةبَيكى كة بيستمان ديكة هةفتةيةكى
بِريوة، كةس بانقَيكيان سَي لةطةأل ديكة
دزة عةرةبَيك هةمـــوو َين

َ
ئةوكاتـــة دةل

نيية. ِراست ئةمةش
ئةم هةمـــوو ســـةرنجدةدةين وةك 
بريكردنةوةيةكى لةئةنجامـــي هةآلنـــة
دةطرَيت، سنوردارةوة سةرضاوة و تةسك

بكةينةوة كةم هةآلنة كة ئـــةم دةتوانني
درككردن لؤذيـــك و نَيوان بةيةكطرتنـــي
بةِراهَينانيـــش فراوانةكـــةى، بةواتـــا 

ديكةوة. لةاليةكى
بريكردنةوة  بةردةم ِرَيطرةكاني

لةبريكردنةوةدا، هةآلنة ئةم سةربارى
ِرَيطرن كة هةن ديكة هؤكارى زؤر م

َ
بـــةال

ئةطةر دةيوةســـتَينن، و لةبريكردنـــةوة
بريكردنةوة ثرؤسةى ئةوا بناسني ئةمانة
دةكةين ثشـــتي

َ
ثال و ئاســـان دةكةيـــن

ِرَيطرانةش لـــةو ن،
َ
منداال الى بةتايبةت

وةك:
لـــــةســـةرنةكةوتن: -تـــرســـان
وةك ن ســـةرنةكةوتن

َ
لةمنداال هةندَيـــك

الوازيان و دوثاتبوونـــةوةى بَيتوانايـــي
بةخؤيان باوةِريـــان بةمـــةش دةبينن،
بَي و ناكةن بةشـــدارى ضاالكي نامَينَيت،
دةبذَيرن،

َ
هةل ثشطوَيخســـتن و ضاالكـــي

لةسةرنةكةوتن بؤ خؤى ترسة ئةم بةآلم
دةدات بؤ هانيان ن

َ
هةندَيك منـــداال الى

كةس و سةركةوتن، هةندَيك بريكردنةوة
لةسةرنةكةوتنةوة كة“بريكردنةوة َين

َ
دةل

دةبَيت“. دروست
ةذاني

َ
شـــل شـــَيوازى زؤر ي:

َ
-دوودل

ي
َ
دوودل و ةِراوكَي

َ
دل وةك هةية دةرووني

ببَيتـــة نوشســـتي...هتد و و غةمبـــارى
لةمنداأل دةكات وا بريكردنةوة، بؤ ِرَيطر
هؤكارةكاني بةرطرى بـــؤ ببات كة ثةنا
وةك نالةباردا، لةذينطةيةكى لةخؤكردن
و بكاتة خؤ دورخســـتنةوة ئةوةى ِروو
ديكة لؤمةى كةساني دورةثةرَيزى، يان
و دةكات واقعةكـــة ي

َ
نكؤل بكات، يـــان

ديكة كةســـاني لةبةهـــاى بريكردنةوةى
دةكاتةوة. كةم

ِرَيطـــرة هيالكـــي هيالكـــي:  -
وا بؤية منداأل بؤ بةتايبةت لةبريكردنةوة
ئةوةى ثَيش منداأل كة دةكات ثَيويست
فَيربوون هةوأل و كؤششـــي ناو بكةوَيتة
دابَيت ثشووي بةباشي بريكردنةوةوة و
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منداأل كة باشرتة هةروةها خةوتبَيت، و
نةك بن كـــورت ضاالكييةكاني مـــاوةى

بكةن. كة ماندووى دوورودرَيذ
ئةمـــةش طـــران: و  زؤر -ئةركـــى 
وةك هةية، بةهيالكييـــةوة ثةيوةنـــدى
زؤر بكرَيت داوا لةمنـــداأل ئـــةوةى كـــة
بريكرنةوة بدات، ئةنجام بةيةكةوة ئةرك
داوا ئةطةر كردنة، بةتةركيز ثَيويســـتي
بكاتةوة لةشـــتَيك بري بكةين َيك

َ
لةمندال

ديكةية شتَيكي الى كة مَيشـــكي بزانني
بريبكاتةوة. بةِراستي ناتوانَيت ئةوا

وروذَينةرةكان بةئاطايـــي: وى
َ

-بـــال
لةنيشانداني زيادةِرةوى بةآلم ثَيويستن،
وَينةى وةك سةرنجِراكَيشةر شتى زؤر َبؤ
مندال يت

َ
و ناهَيل ند

َ
دةنطى بل دةنطة و زؤر

بريبكاتةوة. تةندروست بةشَيوةيةكى
بابةتي ناِرؤشني ؤزى و

َ
ئال -ناِرؤشني:

ِرَيطر دةبَيتـــة زؤرجار بريكردنةوةكـــة
بارةدا لةم لةبريكردنةوةيةكىتةندروست،
بكرَيت فَيرخوازةكة هاوكارى ثَيويســـتة
و شـــيبكرَيتةوة بؤ ؤزةكةى

َ
ئال و بابةتة

كورت هةنطاوى و بـــةش بةبةش بكرَيت
ـــي لةبريكردنةوةدا

َ
ِرؤل بَيئةوةى كورت،

بؤ بوارى ثَيويســـتة بخةين، ثشـــتطوَي
بدؤزَيتةوة بريؤكـــةكان خؤى بكةينةوة
كة يارمةتييـــةدا ئـــةو لةضوارضَيـــوةى

دةدرَيت.
زؤر تةلةفزيـــؤن: و -كؤمثيوتـــةر
منداأل دةدات يارمةتـــي كة هةية ئامَيـــر
ئامَيرى و كؤمثيوتةر وةك بؤ فَيربـــوون
لةوانةية هةندَيجـــار بـــةآلم ذمَيريـــاري،
زياتر بطرَيتـــةوة  بريكردنـــةوة جَيطاى
ضاالكى و بيوروذَينَيت لةوةى بريكردنةوة
لةزؤربةى توانـــاي تةلةفزيـــؤن بكات، 
ِراكَيشان بؤ هةية زياتر ديكة ئامَيرةكانى
ِرةخنةطرتن تواناى ةتاندنيش،

َ
خةل

َ
هةل و

كةمدةكاتةوة و ضاالكي دةكات سســـت
و بةبؤضوون يـــارى ئةوةى كة و لةطةأل
ثروثاطةندة لةِرَيى دةكات ن

َ
منداال بةهاى

قارةمانة هةموو ئةو بازرطانييةكانـــةوة،
فيلم و فيلم نَيو دةيخاتة كة سؤثةرمانةى
دةخاتةوة منـــداأل دور كارتؤنةكانـــةوة

واقعي. لةجيهاني
ئةمـــةش ذينطـــة:  -ثيســـبوونى
دةرئةنجاميهةبوونىطازةذةهراوييةكانة
و جيوة و رةســـاس لةنـــاو هةوادا وةك
ئوتومبَيل و و جطـــةرة ي

َ
كـــة لةدووكةل

ِرةنطاو بـــؤ كيمياوييانةى مـــاددة ئةو 
بةكاردَيت خواردنةوة ِرةنطكردني خؤراك
ئةم دةبَيت، دروســـت كحولييةكانـــةوة
سةر دةكةنة كاريطةرى بةخراثي ماددانة
لةطةورةييدا تةنيا نةك دةمار كؤئةندامي
ى

َ
مندال مَيشكي لةســـةر كاريطةرى بطرة

لةدايكبوونى. ثَيش دةكات ساواش
هاندةرةكان هؤكارة

كة هانى هؤكارانةيـــة هةرضي ئـــةو
ئةمانةن: دةدةن بريكردنةوة

بؤ خؤى مرؤظ خـــودى -ِرَيزطرتني
تا خؤى منداأل بةهانداني ئةويش خؤى:
بكات شتانةوة بةو شانازى بوَيت َخؤش
واال بؤ بيـــكات، بوارى هةية كـــة تواناى
بَي ئةنجام بدات كار هةندَيـــك تا بكرَيت
مونتســـورى وةك طةورةكان، يارمةتـــي
خؤى

َ
مندال كة كارانـــةى «لةو َيت:

َ
دةل

مةدة، يارمةتى بيكات بةتةنيا دةتوانَيت
بيةوَيت». كة بدة يارمةتى كاتَيك

زؤرجـــار بةفَيرخـــواز: -طرنطيـــدان
فَيرخوازانة بةو طرنطي زياتر مامؤســـتا
ضاالكن، و باشـــن خؤيـــان دةدات كـــة
دةكات ئةوان ئاِراســـتةى ثرسيارةكاني
فَيرخوازى بـــوارى زؤر ئةمةش بَيطومان
كة لـــةوةى دةكاتـــةوة ديكـــة كـــةم
دةربرِبن، بؤضوونةكانيان ِراو بوروذَينرَين
فَيرخوازان زؤر بةهةموو طرنطيـــدان بؤية
كؤششي طرانةو كة ئةوةى لةطةأل باشـــة
ئةمةشـــدا لةطةأل دةوَيت، مامؤســـتاى
بةكارهَينان دةستخؤشي و طونجاو وشةى
بةوشـــيارى مانةوةيان و بؤ جوآلندنيان

لةطةأل مامؤستادا طرنطة.
لةســـيفةتى طوَيطرتـــن: -بـــاش 
باش طوَيطرتنة بةورياييةوة مامؤســـتاى
َيت و

َ
فَيرخواز دةيانل شتانةى كة بؤ ئةو

فَيرخوازةكانى هةروةها دةداتةوة، وةآلم
ماَّـ ِرَيزى كـــة ِرابهَينرَيـــن ديكـــةش وا
طوَيي بطرن و هاوِرَيكةيـــان قســـةكردني

َيت.
َ
دةل ضي كة لَيبطرن

ذيان سروشتي ثؤزةتيف: -هاندانى
سةرنةكةوتنيشي و سةركةوتن كة وةهاية
ئةوة فَيرخواز لةسةر بؤية دةبَيت تياية،
بَي و ثاشةكشـــة نـــةكات ِرابهَينرَيت كة
ةكاني،

َ
لةهةول بَيت بةردةوام نةبَيت هيوا

طةيشتؤتة سةر مانط ضونكة هةر مرؤظة
هةموو بةســـةر بَيت دةتوانَيت زاأل بؤية
كة دةتوانَيت كَيشةيةكدا. مرؤظ و طرفت
و ِراســـتي زؤر لةخةونةكاني بطؤِرَيت بؤ
دةوَيت كاتى ئةمانة هةموو بـــةآلم واقع،
كاركردن و خؤِراطرى و ســـةركةوتنيش
ثَيويستي ســـةركةوتن هةروةها دةوَيت،
دةوروبةر لةطةأل هةية باش بةكارلَيكردني

بةرةنطارييةكان. كردني
َ
قبول و

فَيرخواز ئةطةر درككـــردن: -ِروونى
ئةوا بكاتةوة بريلةضي نةزانَيت بةتةواوى
ؤز

َ
و ئال ة

َ
هةل بريكردنةوةكاني ئةنجامـــي

كة زانيت مامؤســـتا وةك ئةطةر دةبَيت،
بدة

َ
هةول تَيناطةن، لَيـــت خوَيندكارةكان

بكةيتةوة جياواز بؤيان ِروون بةشَيوةى
كة وا بكة يـــان و بهَينيتةوة ونموونـــة
بؤيان خؤى بةزماني لةخؤيان فَيرخوازَيك

ِروونبكاتةوة.
مامؤستا باش: -نوَينةرايةتيكردنَيكى
بؤية فَيرخوازةكاندا لةبةردةم نموونةية
بؤ بريكردنةوة بةهَيزى بـــاوةِرى دةبَيت
طرنطي لةطةأل بطوَيزَيتةوة، فَيرخوازةكاني
و وةك ئةوةى ئةم دةستةواذانة توَيذينةوة
لةم بري بةكاربهَينَيت:“با زؤر ثؤلدا لةناو
بؤضي؟» «دةثرســـم بكةينةوة“، بابةتة
«دةي شـــتة»، لةم نـــني نيـــا

َ
«زؤر دل
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ئةم بؤ بدؤزينـــةوة با بريؤكـــةى ديكة
بابةتة».

شـــتَيكي ئةوة ئـــارام: -ذينطـــةى
نيا

َ
دل و ئـــارام ذينطةى ِراشـــكاوانةية كة

و كـــردن بَيـــزار و لةهيالكـــي و دوور 
باشـــرتة بؤ ذينطةيةكى خةم و كَيشـــة

بريكردنةوة.
ثيادةكردنـــي و -دةســـتكةوت
هؤكارانةية ئةو بريكردنـــةوة لةطرنطرتين
بؤ بريكردنةوة، هانـــدةدات كة فَيرخواز
فَيرى ئَيمة فَيرخـــواز ضونكـــة كاتَيـــك
فَيـــرى ئـــةوا دةكةيـــن  بريكردنـــةوة
دةكةين، بريكردنـــةوةى ثيادةكردنـــي 
و الى خوويةك دةبَيتة ِرةفتـــارةش ئةم
ئةنجامةكاني كاتَيك دةبَيت خؤشةويست
شـــتَيك «هيض َين

َ
دةل وةك ببينَيتـــةوة،

سةركةوتن هاني خؤى وةك ســـةركةوتن
فَيرخواز بؤ بوار دةبَيـــت كةواتة نادات.
و بضَيذَيت تامى سةركةوتن تا بكرَيت

َ
واال

لةسةرى. بَيت بةردةوام
سةرضاوةكان:

تعليم :2006 ابراهيم والكبي، ملحم،ايدا .1
االوُّـ. الطبعة التطبيق. و النظرية لالطفال التفكري

اللبناني. الفكر دار لبنان.
و 2009: التفكري مجيد حميـــد 2. اِّـوُّـ،

الينابيع. سورية: دار الحدس.
علم :2009 اآلخرون انجيال، ئودونيل و .3
ســـورية. كوردى. محمد ترجمة: الرتبوي. النفس

العلوم. و للنشر شعاع
علم :2007 حســـني صالح 4. الداهـــري،

الصفاء للنشر. دار النفس. عمان.
و قياس :1997 5. الديـــدي، عبد الغنـــي

اللبناني. دار الفكر عن الطفل. الذكاء تحسني
النفس علم :2008 عودة محمد الريماوي، .6

التوزيع. و اِّـسرية للنشر دار العام. عمان.
التفكري. تعليم :2001 ادوارد بونو، دي .7

للنشر. الرضا دار دمشق. سوريا
لةكؤلَيذى ياريدةر *مامؤستاى

و ثةروةردة بةشي ضةمضةماأل ثةروةردةى
دةروونناسي

بةضةوريية ثَيويستي جةستة
توَيذينةوةيةك يان ئةنجامي هةبَيت بةيةك دذ ِراي نموونةييدا نابَيت لةجيهانَيكـــي
هةندَيك ناكؤكي لةسةر يان بوةستَيت، دذ ديكةدا ئةنجامي توَيذينةوةيةكي

َ
لةطةل

لةنموونةيي هَيشتا ئَيمة جيهاني م
َ
بةال وةك ضةورييةكان، هةبَيت سادة مةسةلةي

باشت تةندروستييةكي لَي بطرَيت ِرَيطةت نيية ئةمة ثاساو م
َ
بةال نزيك نةبؤتةوة،

نيية. يةكالييكةرةوة حوكمي و م
َ
وةال ضونكة هةبَيت،

نيية، دوذمنمان ضةوري َيني
َ
بل و بكةينةوة ِراست ةكان

َ
لةســـةرةتادا بريؤكة هةل با

لةئةندامةكاني زؤرَيك ضونكـــة ثشـــتيوانمانة، ِرووةوة لةزؤر كو لةهةقيقةتدا
َ
بةل

ضينَيكي ثَيســـت هةروةها لَيـــدةكات، ثارَيزطاري ناوةوةمـــان دادةثؤشـــَيت و
دةوروبةرمان طةرمـــي ثلةي دذي طؤِراني جياكةرةوةيـــةك وةك ثَيكدةهَينَيـــت
طرنطي لةئَيمة زياتر يندا

َ
سةهؤل لةســـةردةمي باوباثريانمان لةوانةية كاردةكات،

سةنطاندبَيت.
َ
هةل ضةورييان

ثِرؤتني
َ

لةطةل لةخؤراكماندا، واتة طةورةكان طةرديلة لةسَي جؤر يةكَيكة ضةوري
طةرديلة لةم لةخؤراكةكانمانداية طةرمؤكانـــةي ئةو و كاربؤهيدرات، ســـةرجةم
يةك تياداية، وزةي زياتـــر لةهةموويان ضةوري م

َ
بةال طةورانةدا كؤبوونةتـــةوة،

لةكاتَيكدا  تياداية، 60 طةرمؤكةي نزيكةي كاربؤهيدرات يان ثِرؤتني كةوضكي ثِر
 135 دةبةخشـــَيت واتة طةرمؤكة ئةوان دوو ئةوةنـــدةي لةضةوري َهةمان بـــِر
لةطةل م

َ
بَيت، بةال ئةمة وايكردووة ضةوري سةرضاوةيةكي طرنطي وزة طةرمؤكة،

واتة سةرضاوةية ئةم زيادةِرؤيي بَي و ِرَيكوثَيك بةشَيوةيةكي ثَيويستة ئةوةشدا
لةســـةر  تةنيا 30 بؤ 40 ِرؤذ بؤماوةي دةتوانني زؤربةمان بةكاربَينني، ضـــةوري
دةطةِرَيتةوة بؤ بةســـادةيي زؤر ئةويش بذي، خؤراكَيك هيض خواردني بَي ئـــاو و

جةستةمان. طرياوةي
َ
هةل ضةوريية ئةو بةكارهَيناني

كةمرتي بِرَيكي ثياو جيـــاوازن، طرياوةدا
َ
ضةوريية هةل ئةم لةبِري ذن و ثياويـــش

زياترة و  لةذندا م
َ
بةال طشـــتي، 16% ي كَيشـــي دةكاتة و هةية طرياو

َ
هةل ضةوري

لةذندا ضةوريية. لةش كَيشي  ي %25 نزيكةي
زةيت) يان (ِرؤن ضـــةوري لةســـووتاني طةرمؤكةكانمان 34%ي بةهاي نزيكـــةي
بؤ نةخؤشـــييةكاني ئةمةريكي ةي

َ
كؤمةل ئةطـــةر ئامؤذطارييةكاني وةردةطرين،

تةندروســـتي ديكةي دامةزراوةكاني و شـــَيرثةنجة بؤ نةتةوةيي  و ثةيمانطاي
َ

دل
دةكةن ئامؤذطاريمان هةموويان ئةوا لةشارةزايان َيك

َ
كؤمةل ِراي

َ
لةطةل وةربطرين

وةريدةطرين ضةورييةوة لةِرَيي كة طةرمؤكانةي ئةو ناوةندي ثَيويســـتة َين
َ
و دةل

نةكات. تَيثةِر لة%30
ئةو ئةوا بةكارهَينا لةكاربؤهيدرات وزة بؤ جةستةمان لةثَيويستي زياتر بِري ئةطةر
ضةوري بؤ بةتةواوي نيية ثَيي ثَيويستمان و دةمَينَيتةوة لةكاربؤهيدرات بةشةي

يدةطرَيت.
َ
هةل جةستةمان و لةخؤراكداية ضةورييةي ئةو هةروةك دةطؤِرَيت

كارَيكي باش  وادةزانني و بَيـــت كةم 4% زؤر واتة كةمة جياوازيية لةوانةية ئـــةو
ئةوة بةدبةختي بؤ م

َ
بةال ضـــةوري، تامكردني بؤ خؤِراهَينانمان لةســـةر دةكةين

ئةو ذمارةي بةرزبوونـــةوةي لةســـةر ئةمة طةش
َ
بةل و، نيية ةتةكة

َ
واقيعـــي حال

دةكات. كة كَيشييان زياد كةسانةية
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تةنؤلكةكاني لةتاودةري كة زاناكاني
كة دةكةن وتيان كار و ئةمةريكا ئةوروثا
بؤزؤن تةنؤلكةي لةوةي بوونةتةوة نزيك
تةنؤلكةييةكي بؤزؤن بناســـنةوة، هيطز
ئَيستا نةتوانراوة تا طريمانةيية، ضونكة
تةكنيكةوة لةِرَيي بكرَيت بةبووني هةست
ثاش هةبووبَيت ي طرنطي

َ
ِرؤل واية بِروا كة

بووني لةدروســـت مةزنةكة تةقينـــةوة
ثِرؤذةي توَيذةرةوةكانـــي  طـــةردوون،
زةبةالحـــي هادرؤنةكان بةيةكـــدادةري

 3 ئـــةوان لةماوةي َين
َ
دةل لةسويســـرا

توانيويانة تاقيكردنةوةكانياندا مانطـــي
كة ئةو تةنؤلكانة بكةن ضاودَيري هةموو
تَيطةيشـــتني ضوارضَيوةي نَيو دةكةونة
ثَيوانةيي. نموونةي و فيزيا بؤ ئَيستامان
ئةوروثي ناوةندي طشـــتي بةِرَيوةبةري
هوير ف

َ
ِرؤل ناوكييـــةكان بـــؤ توَيذينةوة

ةتي
َ
نَيودةول لةكؤنطرةي كة لةوتةيةكيدا

لةثاريس ثَيشكةشي بةرز فيزياي وزة بؤ
بةخَيرايي تاقيكردنةوةكان  وتي:  كردوة

دةكرَيت ضاوةِروان و دةِرؤن ثَيش بةرةو
فيزياييةكي كة نـــوَي قؤناغَيكي بطةينة

دنياوة! بَينَيتة نوَي
تةنؤلكة سةرةتايية هيطز ئةو بؤزؤن
بوونيان ثَيشـــبيني فيزياييةكان كة زانا
نموونـــةي لةضوارضَيـــوةي كـــردووة 
وا دادةنرَيت لةدواي فيزيايي ثَيوانةيي و
بنةِرةتييةكان هَيزة مةزنةكة تةقينةوة
هَيزي جار يةكـــةم و جيابونةتةوة لَيـــك
ئةواني ئينجا و جيابؤتةوة كَيشـــكردن
واية بِروا ئـــةوة بةدوايدا، بةثَيي ديكـــة
ســـةرةتايي تةنؤلكةيةكي بـــؤزؤن كـــة

ئةوةنـــدةي   200 بارســـتايي قورســـة
بةرثرســـيارة ئةو و ثِرؤتؤنة بارســـتايي
ســـةرةتاييةكاني تةنؤلكة لةبارســـتايي
نيوتِرؤن، و ثِرؤتؤن و ئةلكرتؤن وةك ديكة
تا ئَيســـتا طريمانةيية ئةو بؤزؤنة م

َ
بةال

نةبووني لةبةر نةكراوة بةبووني هةســـت
ئَيستادا، لةتاودةرةكاني ثَيويست وزةي
بةبةيةكدادةري زؤر هيوايان زاناكان بؤية

كة تيايدا LHC هةية هادرؤن زةبةالحي
نزيك بطةيةننة ثِرؤتؤنـــةكان خَيرايـــي
ثِرؤتؤن طورزة دوو ِرووناكي، بةخَيرايـــي
َينرَين

َ
دةجول بةيةكرت دذ زؤرة خَيرايية بةو

ِرووبدات، لةنَيوانيانـــدا تـــا بةيةكـــدان
ئةو لةئةنجامةكاني ينـــةوة 

َ
لَيكؤل ئينجا

بارودؤخَيكي كة  دةكرَيت بةريةككةوتنة 
نموونةيةكـــي وةك قَينَيـــت

َ
دةخول وا 

مةزنةكة تةقينـــةوة بـــؤ ثضووككـــراوة
هةرضؤنَيك م

َ
بةال دةكرَيت، بؤ لَيكدانةوةي

ئةو ناتوانَيت  تاقيكردنةوةيـــة ئةو بَيت
تةقيينةوةكة يةكةمـــي ضركةي ســـاتة،

دةربخات  بؤ بةبـــِري35-10  ضركةمـــان
طريمانةيي بؤزؤنـــي واية كة وةك بـــِروا
ئةوةش بؤ بووبَيت، دروست ساتةدا لةو

5000 مليار  بطاتـــة وزةيةك ثَيويســـتة
ت.!

َ
ظؤل ئةلكرتؤن

مةزنة ثَيشـــكةوتنة ئـــةو لةوانةية
هيطزي بؤزؤن تةنؤلكةي بووني طةي

َ
بةل

ضاوةِروانني، دةمَيكة زؤر كة لةخؤطرتبَيت

بؤزؤن تةنؤلكةي
ضيية؟ هيطز

موحةمةد جوان
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يان تاريك مـــاددةي دؤزينةوةي ئينجـــا
و ضارةكي طةردووني لَيثَيكدَيت كة ِرةش
طةردوون 70%ي و لَيبينراون 5%ي تةنيا
لـــةوزةي ِرةش يـــان تاريكي بريتييـــة
وتي: كؤنطرةيةدا لـــةو هوير نةبينـــراو!
دةكةم كة ئومَيد و تاريكة ئةم طةردوونة
بخاتة يةكةم تيشك بةيةكدادةري هادرؤن
ئةوةش و تاريكة طةردوونـــة ســـةر ئةم
زةبةالحي بةيةكـــدادةري دةوَيت. كاتي
قةيةك

َ
ئةل بةشـــَيوةي تونَيلَيكة هادرؤن

زاناكان  27 كم دةبَيـــت ، و بةدرَيذايـــي
ثضووكراوةي تةقينةوة لةنَيويدا نموونةي
لةميانةي دةكةنـــةوة بةســـةر مةزنةكة
تةنؤلكة ســـةرةتاييةكاندا. بةيةكداداني
لةنَيوان دةكرَيـــت بةيةكدادان ئَيســـتا
وزةي ئاســـتة بةنيوةي ئةو تةنؤلكةكان

7 مليؤن  دةكاتـــة لةبةردةســـتداية كة
تريا  7 واتـــة ت

َ
مليـــؤن ئةلكـــرتؤن ظؤل

وزةية ئةو بِريـــارة وا ت،
َ
ظؤل ئةلكـــرتؤن

ت 
َ
ظؤل تريا ئةلكرتؤن 14 بؤ بكرَيت زيـــاد

لةو  نزيكة 2013 ئةوةش ي
َ
سال بةهاتني

بةديهاتووة تَيدا طةردووني كة بارودؤخةي
هؤير  لةمةوبةر.

َ
ســـال 13.7 مليار ثَيش

بةيةكدادةري ئاخـــؤ نازانم «من َيت
َ
دةل

بةهاتني دةتوانَيت  هـــادرؤن زةبةالحي
بَينَيت  بةدةست 2012 دةستكةوت ي

َ
سال

وابَيـــت، ئةطةر وانةبوو دةكةم و ئومَيد
دةوَيت».  ديكةي ي

َ
3 تا 4 سال ئةوا

كة تيفاترؤن لةتـــاودةري زانـــاكان
نزيك دةوَيت وزةي كةمرتين و كؤنرتينـــة
زانايانة ئـــةو ئةمةريكيية، شـــيكاغؤي
توانيويانة ئةوان وتويانة لةكؤنطرةكةدا
شياوي بارســـتايي كة ئةو ضوارضَيوةي
بكةنةوة كةم تَيدةكةوَيت هيطزي بؤزؤن

بةثَيي   %95 بـــةوردي بةبِري ضـــارةك
ِرؤيتةرز.

ناتوانن ئـــةوان  ئةوةشـــدا
َ

لةطـــةل
كة وا بارســـتايي كةم ناوضةيةكي بطةنة

بَيت، هيطز بؤزؤن شـــوَيني وا دةزانرَيت
واتايي وزةيةكي كـــة ئـــةو تةنؤلكةيةي
دةضن بؤي وا زانـــاكان زؤربةي و هةية
دروســـت بؤ بووبَيت يارمةتيدةر كة ئةو
تةقينةوة ثاش جياوازةكان ماددة بووني
بارستاييان ســـةرضاوةي ئةو و مةزنةكة

بووبَيت!
ثِرؤذةي ئةو ئةنجامةكاني كة زاناكان
دة كة هادرؤنيان ثَيشكةشكرد تاودةري
بِروا وا وتيان ئةوان تَيضوو مليار دؤالري
ضاودَيري كة بَيت جار يةكةم بؤ دةكةن
كواركيش بكـــةن، طـــةورة كواركَيكـــي
ثَيشرت و كةم تةمةنة ضِر و تةنؤلكةيةكي
لةئةمةريكا م

َ
بةال ئةوان، الي بوو نةناسراو

بؤشمؤلةر طةورة ئؤليفةر ناســـراو بوو.
بؤ ئةوروثـــي لةناوةنـــدي توَيـــذةرةوة
«ئَيمة َيت:

َ
دةل ناوكييـــةكان توَيذينةوة 

زةوييةكي لةسةر واين بةدواوة لةئَيستا
دةدةيـــن ئةنجامـــي نـــوَي و ئـــةوةي
هةرضةندة و دواوة بـــؤ طةِرانةوةمانـــة
دةبني نزيكرت ئةوةندة بكةيـــن زياد وزة
مةزنةكةي تةقينـــةوة لـــةو بارودؤخةي
دةكرَيت ضـــاوةروان وا ِروويداوة. تَيـــدا
تا زةبةالح هادرؤنـــي كـــة بةيةكدادةري

طفتوطؤ  بَيت، ئَيستا ي2030 لةكاردا
َ
سال

دووةم قؤناغي تاقيكردنةوةكاني لةسةر
لةسةر ينةوة

َ
لَيكؤل و ثَيكردوة دةســـتي

ئةوانيش دةكرَيت، كَيربكَي ثِرؤذةي دوو
و ةتيية

َ
دةول نَيـــو ي

َ
هَيل بةيةكـــدادةري

ي
َ
هَيل بةيةكـــدادةري ئـــةوي ديكةيـــان

نوَيي سةردةمَيكي ئيرت كة ثةستَيوراوة
بةيةكداداني لةميانةي بةرز وزة فيزياي
ي

َ
لةســـةر هَيل ســـةرةتاييةكان تةنؤلكة

ثَيدةكات. دةست كم بةدرَيذي50 ِراست
َيـــت: «هَيشـــتا

َ
دةل م هؤيـــر

َ
بـــةال

بـــؤ وا تةكنيكَيكـــي نةطةيشـــتووينةتة
و ثةســـتَيوراو ـــي و

َ
هَيل بةيةكـــدادةري

داهاتوويي ثِرؤذةيةكي هـــةر وردةكاري

بةيةكدادةري كة بةوةي دةبةستَيت ثشت
ي

َ
لةضةند سال دَينَيت بةدةســـتي هادرؤن

ئةو شـــوَيني ئَيســـتا تا و داهاتـــوودا».
ئةوة و نةكـــراوة دياري بةيةكدادةرانـــة
ةت

َ
دةول كام ئاخـــؤ بةندة بـــةوةي كة

ئةوان زةوي لةسةر ثِرؤذانة ئةو دةيةوَيت
تَيضووةكةي زؤربـــةي تا بنرَيت بونيات

دؤالر زياترة. مليار دة لة كة بدةن
بة يةكداداني كلكدارَيك بةهةســارةي

نبتؤن
ئةوروثييةكان زانا خؤيانـــةوة لةالي
هةسارةي زةثؤشي لةســـةر ينةوة

َ
لَيكؤل

طةيشـــتوونةتة ئةوان دةكـــةن، نثتؤن 
ئَيســـتا ثَيش

َ
200 ســـال كـــة ئةوةي

هةســـارةيةدا، بةو داوة خؤي كلكدارَيك
ثَيكهاتةي بؤ شيكردنةوةيةكييان زاناكان
داتايانةي ئةو بةهؤي كرد هةسارةية ئةو
لةتةلسكؤبي هَيرشل- دةستيان كةواتبوو
زةوي بـــةدةوري كة  ئةوروثييـــةوة ي 
كة دةركةوتووة بؤيان و َيتـــةوة،

َ
دةخول

كاربؤني زؤر لةيةكةم ئؤكســـيدي بِرَيكي
طةية بـــؤ ئةطةري

َ
ئـــةوةش بةل تَيدايـــة

بةو هةسارةية. بةركةوتني كلكدارَيك
ينةوةيةكيهاوشَيوةدا

َ
سايتي لةلَيكؤل

لةسةر هةسارةي كاريطةري كلكدارةكاني
كة دةرخســـتبوو زوحةل و موشـــتةري
بةركةوتني ئاسةواري دةيانزاني لةوةوة
ضؤن بةهةســـارةكاندا ئـــةو كلكدارانـــة
ثَيناســـة بةوة كلكـــدارةكان دةبَيـــت.
و كاردةكةنة ني

َ
سةهؤل طؤي كة دةكرَين

زةثؤشي هةسارة طازيية طةورةكاني سةر
نبتؤن.  و وةك موشتةري

طةردوونييةكان زانا ديكةوة لةاليةكي
ثلةي كة دؤزيوةتةوة ئةستَيرةيةكييان
مليؤن دة ِرووةكةي سةر درةوشانةوةي
ســـةر درةوشـــاوةيي جـــار ئةوةندةي
بارستاييةكةي لةوة جطة خؤرة! ِرووي

هةموو  بـــة265 ئةوةندةي بارســـتايي
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لةدةوروبةريدان كـــة ئةو ئةســـتَيرانةية
بةريتانييـــةكان توَيـــذةرةوة  بةثَيـــي 
لةزانكؤي كـــروزةر

َ
بؤل كة ثِرؤفيســـؤر

سةرثةرشـــتييان بةريتاني يد-ي
َ
شـــيفل

 R ناوي كة ئـــةو ئةســـتَيرةية دةكات، 
مليار  دة بةبِري 1356A1 -ي لَينـــراوة
و لةشةودا دوورة خؤر لةزةوييةوة جاري
زةبةالحة ئةســـتَيرة ئةو دةرناكةوَيـــت!
لةتشيلية كة ئةوروثي تةلسكؤبي بةهؤي
ماني.

َ
ئةل ئاذانســـي بةثَيي دؤزراوةتةوة

ثشت طةردووني تيؤري كة باسة شاياني
ضونكة دةكاتةوة، ةت ِرِ ئةوة ثَيبةسرتاو
بؤ تيؤرية سنوري ِرَيطةثَيدراو ئةو بةثَيي

ئةوةندةي   150 ئةستَيرةيةك يارستايي
كة ئةســـتَيرةيةكي خـــؤرة بارســـتايي

ثَيبطات. جَيطريي
هةسارةكان ذمارةي

كثلةر ئةمةريكي فةزايـــي كةشـــتي
ذمارةي لةوانةيـــة كة ئـــةوةي دركانـــد
ةي

َ
كؤمةل دةرةوةي دؤزراوةكاني هةسارة

زانراوةكاني هةسارة ئةوندةي دوو خؤر
كةشـــتيةي ئةو بةثَيي ئَيســـتا بَيـــت،
ئةو ذمارةي ئةمةريكي  بةناســـاي  سةر 

تا  كة 1000 هةسارة دةطاتة هةســـارانة
زانراون.  ئَيستا نزيكةي400 هةسارةيان
طةشتَيكي لةميانةي زانيارييانة ئةو
كةشـــتييةكةوة تةلســـكؤبي ِرووثَيوي

ئةستَيرة  156 هةزار بؤ هاتووة بةدةست
2009 دا.  لةبةهاري

تَيِروانينـــة بةثَيـــي هةروةهـــا
ثضووك ِرةشـــي كونَيكي طةردوونييةكان
بؤ ناردووة طةورةي طةرمي طازَيكي قة

َ
بل

زاناكان ِرووناكي، ي
َ
ســـال هةزاران دووري

كة ئةو وزةيةي لةبِري سةرسوِرماو بوون
زاناكان دةرضووة،  ِرةشـــةوة لةو كونة
ِرةش تةنَيك كونَيكـــي كاتَيـــك َيـــن

َ
دةل

دةنَيرَيت وزة زؤر بِرَيكي دةلوشـــَيت
َ
هةل

تيشكي بةتايبةتي تيشـــك بةشـــَيوةي

نوَييةكان دؤزينـــةوة بةثَيي و ئَيكـــس
وزةيةي لةكونة ِرةشـــةكانةوة ئةو بِري
كـــة زياتـــرة لـــةوة دةردةضَيـــت زؤر
 تةنؤلكةي

َ
لةطةل هاوِرَي ضاوةِروان دةكرا

خَيرا. زؤر
كراوس ســـتيفان ديكةوة لةاليةكي
ِرووني ئةمةريكي ميشـــيطني  لةزانكؤي
بةدةســـتةوةية طةيان

َ
بةل كردةوة كـــة

لةتؤز طةورة ثةثكةيةكي بووني لةســـةر
دةوري خـــؤر كة ةي

َ
بةقةبـــارةي كؤمةل

ضِري لةدايكبووي تازة ئةســـتَيرةيةكي
ئةســـتَيرة ئـــةو داوة،  و زياتـــري وت

لة  مشتومِري ة
َ
20 ســـال ماوةي طةورانة

دةكرَيت. سةر
ئاخؤ ئةوةيـــة طرنـــط ثرســـياري
لةئةنجامي ئةو ئةســـتَيرة زةبةالحانـــة
طةردوونييةوة طازي و تؤز كؤبوونةوةي
يةكطرتني يـــان خةثلةكةيدا بـــةدةوري
دروست ثضووكةوة ئةستَيرةيةكي ضةند
سةرســـوِرهَينةوة جؤرة بـــةو ئا بوون 

طةورةترن؟! لةخؤر
خؤر ميوزيكي

بةريتاني شيفلدي لةزانكؤي  زاناكان
دةطمـــةن دةســـتكةوتَيكي توانييـــان
ةي

َ
جول لةطؤِريني بريتيية بَينن، بةدةست

دةركردني و ميوزيك بؤ خؤر ضينةكانـــي
هاوشـــَيوةي كة كورتـــدا لةطرتةيةكـــي
طؤانيبَيذ هةمـــوو دةنطي نييـــة لةنَيـــو
هةســـت وا جيهانـــدا، و ميوزيكةكانـــي
طةردوونةية ئةو لةدةنطي طوَيت دةكةيت

زاناكان   cnn بةثَيي داوين! دةوري كـــة
ِرووي لةســـةر ئاطرينةي ثة

َ
كل ئةو َين

َ
دةل

دةرةوةي بةرطي تةنيـــا دةيبينني خؤر
ناوةوةي كة ضينةكاني خؤر دةنوَيننَيت
زؤر ضاالكي خؤر دةناســـرَيت بةئةكليلي
كة بريتيية ِروودةدات تَيـــدا طةورةيـــان
كة ثالزما فراوانـــي و طةورة ـــةي

َ
لةجول

باي خؤرة بووني دروســـت دةبَيتة هؤي

شةثؤلة كة شَيوازةي ئةو بةهةمان بةهَيز
دةبن. دروست دةرياييةكان

خـــؤر درَيذ قـــة ئةكليليةكانـــي
َ
ئةل

بةرطي لةذَيـــر َيـــن
َ
دةجول و دةبنـــةوة

لةرينةوة ةكانياندا
َ
لةجول خؤر، دةرةوةي

هةروةك ثاني و درَيـــذي بةباري دةبَيت
تؤماري زانـــاكان ميوزيـــك، نؤتةكانـــي
خؤريان ئةكليلي قانـــةي

َ
ئةو ئةل ةي

َ
جول

لةِرَيي بةرنامةيةكي كردووة ئينجا تؤمار
بةلةرانة ـــة

َ
جول ئةو  كؤمثيوتةرييـــةوة

كة بـــؤ نؤتـــةي ميوزيكي دةطؤِردرَيـــن
دةنطي تؤمارةي ئةو بيانبيستَيت! مرؤظ
كراوة، بار يوتيوب خؤر لةســـةر ةي

َ
جول

خؤر ـــةي
َ
جول و ئـــةو شـــيكردنةوةيةي

لةبواري دةبَيت زؤري بايةخي و طرنطـــي
تَيطةيشـــتني و خؤرييةكاندا ينةوة

َ
لَيكؤل

تايبةت فيزياييةكاني لةهاوكَيشـــة زياتر
بـــؤ دانانـــي سســـتمَيك بةخـــؤر و، و
و ثَيشـــبيني كردنـــي دوور لةخؤرةبـــا
بةخؤر. تايبـــةت ديكةي دياردةكانـــي 
ثَيشـــبينيكردنة كاريطةري ئةو ضونكـــة
طةياندنة ثاراستني لةسةر دةبَيت باشي
لةســـةر زةوي، تةلـــي و بَيتةلييـــةكان
دياردةكاني ديـــاردةي خؤرةبا و ضونكة
خـــؤر كاريطةري ِرووي ديكـــةي ســـةر
و طةياندنة تةلي لةسةر خراثيان دةبَيت
لةسةر وزة سةرضاوةكاني و بَيتةلييةكان

كارةبا. وزةي بةتايبةتي زةوي
سةرضاوةكان:

www.annabaa.org                    
http://www.mirror.co.uk/news

7bna.co 
http://ar.wikipedia.org/wiki  
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بةدةست شـــانةى سيية هةوكردنى
نوَيي نؤبةيةكى  نةخؤشـــخانة، هاتووى
ثاش النى كةم شانةية، سيية هةوكردنى
لةنةخؤشـــخانة بوون   

َ
لةداخـــل دووِرؤذ

شَيوةيةك ضةند ئةمجؤرةش ِروودةدات،
شانةى سيية هةوكردنى دةطرَيتةخؤى:
شـــَيوةى هةندَيك ثاش نةشـــتةرطةرى،
بةهؤى سييةشـــانة هةوكردنى تايبةتى
لةكاتى طـــةدةوة ناوةِرؤكى مذينـــى

َ
هةل

لةو نةخؤشانةدا ِرشـــانةوةدا، هةروةها
درَيذخايةنـــى ســـييان كـــة نةخؤشـــي
يان ناوجَيطان كةوتووى ئةوانةى هةية،

هةية. يارمةتيدراويان هةواطؤِركَيي
هؤكارةكانى

بةرطـــرى ئاســـتى  دابةزينـــى  *
بارانةدا: لـــةم بةكرتيـــا، لةش لـــةدذى
(وةك لةش بةرطرييةكانى كةمبوونةوةى
كؤرتيكؤستريؤيد، دةرمانى بةكارهَينانى

كةمبوونةوةى شـــَيرثةنجة)، شـــةكرة،
ثاش (بؤنمونة كؤكـــة ثةرضةكـــردارى
توانـــا تَيكضوونـــى – نةشـــتةرطةرى)،
كؤئةندامى كةكانى

َ
كول ثاككةرةوةكـــةى

ذَييةكان دةنطة بوونى شـــةلةل هةناسة،
قووتدان. ماسولكةكانى يان

و قورط دةردراوةكانى مذينـــى
َ
*هةل

ن
َ
لةم بارانةدا: نةجوال طـــةدة، يان لووت

ِرشانةوة، هؤش، ئاســـتى يان دابةزينى
توندى طةِرانةوةى قوتدان، بةقورســـي
توندبوونى ئةكةلةيزيا طةدة، ؤكى

َ
ترشةل

خـــوارةوةى بةشـــي ماســـولكةكانى
- لووت ســـؤندةى دانانى ســـورَينضك)،

طةدة.
بةكرتيا دةضَيتة بةشـــي * كاتَيـــك
لةم هةناســـة، كؤئةندامى خـــوارةوةى
هةوا بؤرى ناو بؤ سؤندة دانانى بارانةدا:
ئاسانكردنى بؤ هةوا بؤرى كونكردنة يان
بةكارهَينانـــى هةناســـةدان، كـــردارى 
وةك بةبةكرتيا بـــوون ثيس ئامَيرةكانى
مكةرةكان

َ
بةهةل هةواطؤِركَي ئامَيرةكانى

طريفانة هةوكردنى بينةكان، هةوا بؤري و
ددانةكان. هةوكردنى هةوايية

Bacter- خوَين بوونى بةكرتياوى *

بةكرتياييانةى بوونى ذةهراوى :aemia
شـــوَين هةوكردنـــى ورط، شـــانةكانى
خوَينى ـــؤوة

َ
كل دةمـــارى،  كانوَيـــالى

وبؤوة.
َ
هةوكردووي بال

مةترســـي ثـــريةكان بةتايبةتـــى
2-) و بةِرَيذةى زياتـــرة تووشـــبوونيان
 بووةكان

َ
داخـــل كةســـة %5)ى هةموو

دةبن. نةخؤشييةكة دووضارى
هةوكردنى لةنَيوان جياوازى طرنطرتين
سييةشانةى بةدةست هاتووى نةخؤشانة
ئةو لةجؤرى

َ
كؤمةل هاتووى بةدةست و

دروست نةخؤشييةكة كة ميكرؤبانةداية
سييةشانةى هةوكردنى زؤرينةى . دةكةن
لةاليةن نةخؤشـــخانة بةدةســـتهاتووى
دةبن، دروست نَيطةتيظةوة طرام بةكرتياى
زياتر ناهةواييةكانيش ميكرؤبة هةروةها
هةوكردنة دروســـت دةكةن، ئةمجـــؤرة
و قوِرط زؤر بةِرَيذةيةكى ميكرؤبانة ئةم
كة دةكةن داطري نةخؤشـــانة لووتى ئةو
كؤئةندامى و بوون

َ
داخل لةنةخؤشخانةدا

ثةككةوتوو نةخؤشي و بةرطرييان الوازة
سةرةبةشي نةتوانَيت كة هؤش كةم يان
كؤئةندامى دةدراوةكانى هةواو ِرَيِرةوى

ثاكبكاتةوة. هةناسة
نيشانةكاني

هةمان لَينؤِرينةكانى و نيشانةكان
هةوكردنى لَينؤِرينةكانى و نيشانة

ن.
َ
ناوكؤمةل بةدةستهاتووى سييةشانةى

لةو نةخؤشانةى كة
ناو ثةككةوتةى يان ثري

جَيطاكان و دووضارى
هةوكردنةسييةشانةى
دةبن، هةواكان بؤرى

هةوى نيشانةكانى
ناكاويان هةواية بؤريية
وةك دةردةكةوَيت تيادا
بَيزاركةر، وشكى كؤكةى

سنط ئَيشةو سنط

شانة سيية هةوكردنى
د.هادي محةمةد
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ثاش -2 خيزةخيـــزو، و  تونـــدى
و زياددةكات  تةِر دةبَيـــت كؤكة 3 ِرؤذ
تاى و كَيمـــاوى دةبَيت غةمةكةش

َ
و بةل

شني و هةناسةتوندى ثاشانيش لَيدَيت،
دابَيت.

َ
زمانى لةطةل لَيوو سةرى بوونةوةى

ِرةنطة نةخؤشةكة بةثشكنينى بيستؤكى
بةثشكنينى خيزةخيزى هةبَيت. خِرةخِرو
سثييةكان خِرؤكة خانةكانى هاوتا خوَين،
ةى

َ
ثةل سنطيش تيشكى وَينة و زياددةكات

دةردةخات سثي لةهةردوو ســـييةكاندا
سي. خوارةوةى لةبةشةكانى بةتايبةتى

ضارةسةر
ثَيويســـت بةكرتيايي دذة  دةبَيـــت
نَيطةتيظـــةكان طـــرام  بةكرتيـــاى بـــؤ 
لةنةوةى بريتـــني ئةوانيش  بةكاربَيـــت
وةك سيفالؤســـثؤرينةكان ســـَييةمى 
ئةمــــــاين

َ
لةطـــةل سيفؤتــــــاكســـيم،

جَينتامايســـني)، وةك ؤطاليكؤســـايدَيك
بَيتاالكتةمَيكى ،Meropenem مريؤثَينيم

ئةزتريؤنةم  B-lactam وةك تاك بازنـــة
هةوكردنة فلوكلؤكساســـيلني.

َ
لةطـــةل

دةبَيت (دروست مذين
َ
هةل سييةشـــانةى

دةردراوةكانى مذينـــى
َ
هةل لةئةنجامـــى

طةدةوة ناوةِرؤكى يـــان قورط و لـــووت
ضارةســـةر دةكرَيت بؤناوســـييةكان)،
كؤئةمؤكسكيالظ بةبةكارهَينانى بكرَيت،

دةمارةوة. ، لةِرَيى
َ

مَيرتؤنيدازؤل و
طرنطة - ضارةســـةرى سروشتى زؤر
ثةككةوتةكاندا، ضارةسةرى لةثريةكان و
شلةى وةرطرتنى ثَيويست و ئؤكسجينى
ثَيويستن. زؤر ضاودَيريكردن و ثَيويست
سييةشـــانةى لةهةوكردنى مردن ِرَيذةى
نةخؤشـــخانةكان ناو  بةدةســـتهاتووى

.(%30 ( نزيكةى بةرزة
و مذراو

َ
هةل سييةشـــانةى هةوكردنى

لةم جؤرة ى سي،
َ
كَيمي هةروةها دومةل

زؤرى تَيكشـــكاندنَيكى هةوكردنـــةدا،
هةوكردنةوة بةهؤى  ســـي  شـــانةكانى
دنؤضكة هةواييةكان

َ
ســـيكل و ِروودةدات

لةشلة. دةبن ثِر هةوا لةبرى

 
َ

دوومـــةل ورديلـــة  دروســـتبوونى  
شانةزانييانةى تايبةتمةندى نيشانةيةكى
م

َ
بةال كَيميية، شـــانةى سيية هةوكردنى

مةبةستمان سي ي
َ
دوومةل َيني

َ
دةل كاتَيك

تَيداية كَيمى زؤر بِرَيكـــى كة لةطرَييةكة
بةشانةى كة َيكة

َ
لةضال يان مةبةســـتمان

ناوثؤشـــكرابَيت درَيذخايةن هةوكردووى
كَيم بةهـــؤى تةقينييةوة و لةميشـــةوة

هةوا. بؤرى بؤناو بَيتةدةرةوة
سييةشـــانةى هةوكردنى زؤرجاران،
دروست دةبَيت ى ســـي

َ
دوومةل و كَيمي

ماددةيةكـــى مذينـــى
َ
هةل لةئةنجامـــى

لووت، نةشـــتةرطةرى كاتى هةوكـــردوو
طشتيدا، لةذَير بَيهؤشـــي قورط دةم يان
لةكاتى ِرشـــاوة ماددةى مذينى

َ
يان هةل

يان كاتَيك طشـــتيدا، (بةنجى) بَيهؤشي
هؤكارى بَي هؤشـــة. خؤى نةخؤشـــةكة
سييةشانةى هةوكردنى مةترسي كة ديكة
شةلةلي لة: بريتني زياددةكةن مذين

َ
هةل

قووتدان، ماسولكةكانى يان ذَيكان دةنطة
بةشي كرذةماسولكةى (واتة ئةكةلةيزيا
و ةكـــزَى

َ
دل خـــوارةوةى ســـورَينضك)،

خؤر. مةى سووتانةوةى سورَينضك و
بؤناو طةدة ؤكى

َ
مذينـــى ترشـــةل

َ
هةل

توندى هةوكردنَيكى دةشـــَيت سييةكان
زؤرجاريش و بـــكات دروســـت خوَينني
ناكاوى هةناســـةيي طرفتة كؤنيشـــانةى

هةروةهـــا  دَيـــت. ARDS ى بـــةدوادا
هؤشـــبةرة دةرمانـــة بةكارهَينةرانـــى 
تووشـــبوونيان مةترســـي دةمارييةكان
بةهـــؤى هةيـــة ســـي ـــي

َ
بةدوومةل

دةطاتة خوَينةوة لةِرَيطةى وبوونةوةى
َ
بال

ة»
َ
ناوةدل «هةوى زؤرجاريش ، سييةكان

ِراستى الى سيانى زمانةى و زمانةى سي
داية.

َ
لةطةل

سييةشـــانةى هةوكردنى دةشـــَيت
شانةيةكى ي سي لةسيية

َ
دوومةل و كَيمي

ببَيت بةهؤى دروست ثَيشرت تةندروستدا
هَيشووشـــَيوةى بةبةكرتياى هةوكـــردن

نيمؤنيا. كلبسَيال بةكرتياى يان

بةكرتيايـــى هةوكردنـــى هةروةهـــا
ثلَيكى infact يان مردوو سييةشـــانةى
سييةشانةى ببَيتةهؤى دةشَيت ثوكاوة

سي. ي
َ
دوومةل يان كَيمى
-نيشانةكانى

كة غةم
َ
بةل زؤر تةِروبِرَيكـــى كؤكةى

ئازارى خوَيناويية، و بؤطـــةن هةندَيجار
ةكة

َ
دوومةل ئةطةر  باوة،  ثةردةثؤشةرى 

ئةوا هةوايـــةك، بـــؤري بؤناو بتةقَيـــت
زؤرى بِرَيكى ناكاوى دةرهاويشـــتنَيكى
تايةكى ِروودةدات، بؤطـــةن غةمـــى

َ
بةل

زؤر، لةوانةية لـــةش داهَيزرانَيكى بةرز،
clubbing بةخَيرايي  ســـةرةثةنجةخِرى
14-10 ِرؤذ)،  (ثـــاش دروســـت ببَيـــت
خِرةخِر طوَيبيستى ســـنط، بةثشكنينى
سي ثةردةثؤشـــةرى دةبيت، خشـــةى
ئةطةر نةخؤشييةكة pleural rub باوة،
تةندروســـتى نةكرَيت، باش ضارةســـةر
بةخَيرايـــي نةخؤشـــةكة  طشـــتى 
لةشي كَيشي بةرةوخراثبوون دةضَيت و

بةشَيوةيةكى بةرضاو دادةبةزَيت.
تيشكييةكانى نيشانة

تيشـــكى وَينةيةكـــى بةطرتنـــى
يان ثلي بةشـــي ســـثي ةى

َ
ســـنط، ثةل

كؤبوونةوةى
َ

لةطةل هاوكات هاوشـــَيوة
يان هةواييةكان دانؤضكة

َ
ئـــاو لةســـيكل

َيكى
َ
دومةل ئةطةر دةبينرَيـــت. ثوكانةوة

سثي ضِري ةيةكى
َ
ثةل ئةوا طةورة هةبَيت،

ببَيتة دواتر ِرةنطة كة دةبينرَيت طـــةورة
كؤبَيتةوة. ئاستَيك شلةى تيادا و

َ
ضال

ضارةسةر
بةكارهَينانى نةخؤشةكاندا لةزؤربةى
و ئةمؤكســـيلني كاريطةرة زيندةطى دذة
هةوكردنى ئةطةريش دةكات، خؤى كارى
ئةوا لَيكرا، طومانى ناهةوايـــي بةكرتيايي
زياددةكرَيت بؤي

َ
مَيرتؤنيدازؤل دةرمانى

غةمةكةى
َ
بةل ئةطـــةر بؤنـــى (بؤنموونـــة

لةِرَيى ضارةســـةرانة بَيت. ئةم ناخـــؤش
بةطوَيرةى ثاشانيش بةكاردَيت. دةمةوة
زيندةييانةى وردة ثشـــكنينى ئةنجامى
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لةضارةســـةرةكةدا بةطؤِران غةمةكة
َ
بةل

ي
َ
دوومةل كة نةخؤشدا لةهةندَيك دةكرَيت.

لــــةوانةية ضــارةسةرةكة هةية ســـييان
6-4 هــــــةفتـــــــةثَيويستبَيتوبوونى 
هةواييةكاندا لةبؤريية ِرَيطر طرَييةكى هةر
سروشتى ضارةسةرى البربَيت. ثَيويستة
بةتايبةتى هةية زؤرى ئَيجطار بايةخَيكى
 طةورةدروستبووبَيت.

َ
ىضال

َ
كاتَيكدوومةل

بةضارةسةرةكة نةخؤشـــةكان زؤرينةى
هةرضةندة دةبنةوة، ضـــاك و باش دةبن
فراوانبووة و بؤريية هةوا بوون

َ
بةِريشـــال

م
َ
باوةكانى، بةال لةماكة نةخؤشي بةشَيكن

لةنةخؤشـــةكةدا ثةككةوتةيي بةدةطمةن
نـــةى

َ
دوومةال ئـــةو دروســـت دةكـــةن.

نابنةوة، ضـــاك دةرمانى بةضارةســـةرى
هةية. بةنةشتةرطةريي ثَيويستى

كةم لةنةخؤشي سييةشــانة هةوكردنى
بةرطريدا

نةخؤشـــانةدا لةو ســـي هةوكردنى
كثكةرةكان بةرطريية دةرمانـــة كة باوة
نةخؤشييةكانيان لةوانةشدا و وةردةطرن
بةرطرى ميكانيزمةكانى كاردةكاتةســـةر
كَيشةىبؤ دروست دةكاتبؤنموونة لةشو
كة ميكرؤبانةى ئةو خوَين، شـــَيرثةنجةى
تواناى يان كةمة ثةالماردانيان توندَيتـــى
نيية لةكةسَيكى دروستكردنى نةخؤشييان
كةمبوونةوةى لةكاتى م

َ
بةال ئاســـاييدا،

ميكرؤبانة دةبنة ئـــةم بةرطرى لةشـــدا،
لةنةخؤشةكةدا هةوكردن و فرســـةتهَين

دةكةن. دروست
نيشانةكانى

و كؤكة و بةزؤري نةخؤشـــةكة تـــا
لةسةر ةى ســـثي

َ
و ثةل هةناســـةتوندى

بةمشـــَيوةية دةبَيت. تيشـــكى ســـنط
دةســـت ثَيدةكةن هَيواشرت نيشـــانةكان
بَيت. «فرســـةتهَين  ميكرؤبةكة كاتَيـــك
،Pneumocystis jirovecii بؤنموونـــة
و كؤكة وةك نيشـــانةكانى لةم بارانةدا،
يان ِرؤذ ضةندان لةوانةية توندى هةناسة
طشـــتييةكان (وةك نيشانة ثَيش هةفتة
تيشكييةكان نيشانة و دابةزين) كَيش تاو

دةربكةون.
نةخؤشييةكة ناسينةوةى

بةهةمان سةرةتاييةكةى  ناسينةوة 
هةوكردنى ديكةى جؤرةكانى  شـــَيوةى
ئةنجام غةم

َ
بةل ثشـــكنينى سييةشانةية.

نةخؤشةكة لةباربوو و ئةطةريش دةدرَيت
ناوبؤرى بؤرى هةوابني، ئةوا شؤراوةى بؤ
يان دانؤضكة هةواييـــةكان

َ
هةواو ســـيكل

بؤنةخؤشةكة ســـييةكان شانةى نموونة
دةدرَيت. ئةنجام

ضارةسةر
بـــةدذة ثَيويســـتة لةســـةرةتادا

 broad زيندةطييةكى طشتطري(فرة–مةودا
تاوةكو ثَيبكةين spectrum –) دةســـت
ئامادةدةبن، ثشـــكنينةكان ئةنجامـــى
بةطوَيرةى دذة-زيندةطييةكـــة ئةوكاتة
كردارى نةخؤشةكة مى

َ
وةال و ئةنجامةكة

دةكرَيت. ديارى ضارةسةرةكة بؤ
Sars سارس

لةناوضةى  2002 دا ي
َ
ســـال لةكؤتايي

بارى زنجريةيـــةك لةضني، طوانطدؤنـــط
ثاشانيش تؤماركرا، ســـارس نةخؤشـــي
بةخؤيةوة ةتى

َ
نَيودةول وبوونةوةيةكى

َ
بال

جيادةكرَيتـــةوة بينـــى. نةخؤشـــييةكة
(38ثلةىسيليزى)، بةرز تايةكى بةبوونى
ثاشانيش و ئَيشة ماسولكة لةشداهَيزران،
توندى. مَيذووى هةناسة و كؤكةيةكى وشك
دةركةوتنى دةِرؤذى لةماوةى طةشتكردن
بكرَيت طومان بؤناوضةيةك نيشـــانةكان
هةية نةخؤشييةكة كة سةِّـَينرابَيت يان
ِرؤذى دة لةماوةى نزيـــك يان بةركةوتنى
 كةسَيكدا

َ
لةطةل دةركةوتنى نيشانةكاندا

لَيبكرَيت. نةخؤشييةكةى طومانى كة
هةوكردنة بةزؤري سنط تيشكى وَينة
سييةشانةدةردةخات.ضارةسةرىسارس
بةشـــَيوةيةكى و نيية يةكاليي تائَيســـتا
ثشـــتيوانيية ضارةسةرةكة ســـةرةكى
دذة- ى

َ
ِرؤل ميكانيكى هةناســـةدانى وةك

لةذَير هَيشتا ظايرؤســـي دذة و بةكرتيايي
توَيذينةوةداية.

خؤر       ديكةى ديوةكةى
ناسا فةزايي ئةمةريكى ئاذانســـى

خؤر  ئةوديوى وَينةكانى يةكةمني توانى
كة ِرووةى ئـــةو واتة بةدةســـت بَينَيت،
كة لةطؤِرانكارييةكدا لةزةويـــة، ثشـــتى
لةثَيشبينى هةبَيت زؤرى طرنطى لةوانةية
خؤرييةكان وكة

َ
طَيذةل ِروودانـــى كردنى

زةوى، بةرةو هاتنيان و ِروودانيان ثَيش
و لةطؤيةكـــى طِرطرتوو خـــؤر بريتييـــة
ِروودةدات تَيدا كارلَيكى بةردةوام ضاالك،
تيشـــك لةطِرو زؤر بـــِرى و لةئةنجامـــدا
لَيوةى طؤى ثضووك ثرذة و بةشـــَيوةى
ئةطةر هةسارةكان كة دةردةضَيت بةرةو
دةدةن زؤر زيانى ئةوا زةوى سةر بطةنة
لةتؤِرةكانى طةياندن و ئامَيرة ئةلكرتؤنيية
زيان هةروةهـــا زؤر ثَيشـــكةوتووةكان.
بةتايبةتى فةزاييةكان لةطةشـــتة دةدات
تووشى لةوانةية كة فةزاييةكان طةشتيارة
لةبةرئةوةى بـــكات. ذةهرى تيشـــكيان

12 ِرؤذ  بـــة و طةورةية خؤر طؤيةكـــى
دةخولَيتةوة خؤيـــدا جارَيك بـــةدةورى
بزانن كةى زانـــاكان زةحمةتة زؤر بؤية
و ِروودةدات خؤرييانـــة وكة

َ
ئـــةو طَيذةل

كردنةوةى كةم بؤ دةكةن ثَيويست كارى
بينينةى ئةو طرنطى ئةوةش زيانةكانى،
. زاناكان بؤ دةردةخات خؤر ثشتةوةى

هةردوو  2006 دا ى
َ
لةســـال ناســـا

مةبةستيان نارد كة هةمان سرتيؤ كةشتى
ئةويش وَينةطرتنى ثشـــتةوةى هةبـــوو
كردن ثَيشـــبيى بةمةبةســـتى خؤر بوو
خؤر لةســـةر كة خؤريانة ضاالكيية لةو

       
روودةدةن.
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لةفيلمـــة  2012 يةكَيكـــة فيلمـــى
ى

َ
سال كة يةتييةكان

َ
كؤمةال زانســـتيية

فيلمـــة  ئـــةم بةرهةمهاتـــووة.  2009
لةنواندنى ند ئيمَيرض و

َ
لةدةرهَينانى ِرؤال

وســـاندى ثيت ئةماندا و جؤن كوســـاك
ئةكتةرى ضةندين و وئؤليظةر ثالت نيوتن
بةرهةمهَينانى و ديكةيـــة بةناوبانطـــى
ئةمريكيية. مارك طؤردنـــى كؤمثانيـــاى
لةسةر زؤرى ئةم فيلمة قسةوباســـَيكى
كؤتايى ئايا كـــة لةميدياكانةوة كـــراوة

يان  دةبَيت ِراست 2012 دا لة مرؤظايةتى
بةهةندَيك ثشت ئةســـتوور نا؟ ئةمةش
بريؤكةكةى مايا كلتـــوورى و  بريوباوةِر
خؤى فيلمةكة هةرضةنـــدة وةرطرياوة.
بةطؤى نةهَينـــاوة كؤتايي لةئةنجامـــدا
َيكى

َ
كؤمةل كو

َ
بةمرؤظايةتـــى بةل و زةوى

طيانةوةرانيش و لةئادةميزادةكان باش
ثارَيزران تايبةتدا كةشـــتييةكى لةضةند
كة ئارام، ناوضةيةكى و طوَيزرانةوة بـــؤ
بَيطومـــان ذيان بةردةوام دةبَيت لةوَيوة
ثَيغةمبةر). نوح كةشتييةكةى (بريؤكةى
و مةبةســـتمة ئـــةوةى كة لَيـــرةدا
ِرابكَيشم بؤ خوَينةرى سةرنجى دةمةوَيت
خوَيندكاران) و مامؤستايان (بةتايبةتى
ثشـــت فيلمةكة ســـةرتاثاى ئةوةية كة
كارةســـاتة و بـــةِرووداو دةبةســـتَيت
بومةلـــةرزةو وةك  زةويناســـييةكانى 
كةرتبوونى و وداِروخان خـــزان و طِركان
و دةريـــا ضوونـــى

َ
هةل و كةظـــرةكان 

طةورةكان دةريايية شةثؤلة دروستبوونى
جةمسةرة طةِرانةوةى

َ
هةل و (تسونامى)

دةريا نةمانى موطناتيسييةكانى زةوى و
شاخةكان. بةرزبوونةوةى و

دياردةىجيؤلؤجيني طشتييان ئةمانة
هةبوون زةوى طؤى تةمةنى بةدرَيذاى و
بةهَيواشى م

َ
بةال ئَيستاش بةردةوامن، و

وةك هةندَيكيان هةرضةندة لةسةرخؤ، و
ئةنجامةكانيشـــى كتوثِرةو بومةلـــةرزة
لةهةندَيجـــاردا و دةبينرَيـــت بةِروونـــى
لَيدةكةوَيتةوة. وَيرانى

َ
مال و كارةســـات

قســـةوباس دةربـــارةى زؤر دةتوانـــني
و جيؤلؤجييةكان بكةين و ِرووداوة دياردة
ِريزبةند دروست و ِراست نموونةى دةيةها
ســـةرةكى لةبابةتى ئةوة م

َ
بةال بكةين،

دةكرَيت بؤية دووردةخاتةوة باسةكةمان
ِرووداوَيكى بةضةنـــد ئامـــاذة بةكورتى
بؤخؤيان خوَينـــةران كـــة تازةبدةيـــن
و تيظييةكان شاشـــةى لةسةر لةوانةية

بينيبَيتييان. ثةِرةكان
َ
مال لةسةر

لةسةر نموونة تازةترين و باشـــرتين
يةكةميان زةويناســـييانة ئةم كـــردارة

كة  2004 بوو ى
َ
ســـال تـســـونامييةكةى

 220000 نزيكـــةى بـــووة تياضوونـــى
زةويية ئـــةم ِرووى لةســـةر ئادةميزاد

 1 بِروانةســـةرضاوةى زياتر (بؤزانيارى
بوو ئايســـالند طِركانةكةى ). دووةميان
وَينة سروشـــتى كـــةم كة دياردةيةكى
بِروانةســـةرضاوةى زياتر بوو(بؤزانيارى

بوو يابان بومةلةرزةكةى سَييةميان و (2
2011-3-11 لةزةرياى  هةينى لةِرؤذى كة
هؤى دروســـتبوونى ِروويداو بووة هَيمن
وَيرانييةكى

َ
مال و كارةسات كة تسونامى،

جةنطى لـــةدواى تة
َ
وال ئةو لَيكةوتـــةوة

بؤزانيارى نةيديبوو( جيهانييةوة دووةمى
بكة). 3 سةرضاوةى سةيرى زياتر

زةويناســـيدا لةوانةى دياردانة ئةم 
حةوتةم ثؤلةكانـــى لةقوتابخانةكانـــدا(
يان بنةِرةتى) نؤيةمـــى و و هةشـــتةم
كؤلَيذى يان زةويناسى (بةشى لةزانكؤدا
و دةخوَيندرَيـــت بَيـــت ئةندازيـــارى)
دةكرَيت لَيكدانةوةيان بؤ و  شيكردنةوة
ِروون بوونيان دروســـت و هؤكارةكانـــى

دةكرَينةوة.
 2012 فيلمى بينةرى لةوانةية لَيرةدا
بةردةطةورانة ثارضة ئةو نةكاتكاتَيك بِروا
ئاستى َين ئةوا

َ
دةجوول (ثلَيتةكان) كة

و بةرزدةبَيتةوة هَيندة زةريـــاكان ئاوى
دةرياضةكان و دةبَيت دروســـت طِركان
زانستييانة ِراستةو ئةمة َى

َ
بةل دةبن. ون

كةظرييانةى ثلَيتة ئةو بؤكراوة، حيسابى
ئةســـتوورييةكانيان َيـــن

َ
دةجوول كـــة 

ثَيش بيهَينةرة دةبَيت، 100كم نزيكةى
لَيرةوة( ئةو كةظرانة ئةســـتوورى ضاوت
كةركوك شـــارى بؤ شـــارى ســـلَيمانى)
طةورةية ئةستووريية ئةم ئةطةر دةبَيت،
ديكةى بيدات بةثلَيتَيكى و سةربكةوَيت
ئةوا خؤيدا، ئةستوورى هةمان بةنزيكى

:2012 فيلمى
خوَيندكاران طرنطى زةويناسى بؤ وانةيةكى

جةزا* محةمةد د.ئيرباهيم
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مةتر ضةند ناو دةريـــاكان دةبَيت ئاوى
فيلمةكة بَيطومـــان وةك بةرزبَيتـــةوة؟
1500 م  نزيكـــةى ثَيـــدةدا ئامـــاذةى
و بةرزدةبنةوة تسونامى شـــةثؤلةكانى
داثؤشينى لةســـةر ئةمةكاريطةرى هةية
لةوشكانى، دووجا كيلؤمةتر هةزار سةدان
ى

َ
سال كة تســـونامييةى ئةو بؤ زانياريت

مرؤظى نزيكةى 220هةزار 2004 ِروويداو
شـــةثؤلةكان بـــةرزى تةنيا لةناوبـــرد

زياتر. كةمَيك يان 15م طةشتبووة
بةرزى  2012 و بةطوَيـــرةى فيلمـــى
كة لةئةنجامى تسونامى، شـــةثؤلةكانى 
لَيكرتازاوانةدا ئةو سةر ةى

َ
جوول ِروودانى

دةبَيتـــة هـــؤكارى و دروســـت بـــووة
لةشـــوَينَيكى و شـــاخةكان لةناوضوونى
نزيكةى دةبنةوة، نزيك ثلَيتـــةكان ديكة
كاولكارى و ئـــةو ئـــةوا 1500م  بَيـــت
(بةهيواى ِروودانى ئاسايية زؤر كارةساتة

ِروونةدات). ئةوة كة ئةوةى
و كيشـــوةرةكان كةرتبوونـــى
لةوتارَيكى تازة دةرياى دروســـتبوونى
ئةطةر خوَينةر كردووة باســـم ثَيشوودا
دةربارةى باشى زانيارى بؤى بطةِرَيتةوة
نةخشـــةى و ذمارة و ثلَيتةكان ةى

َ
جوول

دةســـت طـــؤى زةوى ئـــةو ثلَيتانـــةى
ضونكة لَيرةدا ناكرَيت ،(5 ,4) دةكةوَيت

دووبارةى بكةمةوة.
 2012 فيلمـــى مـــن بــــــةبـــِرواى
َيـــم،

َ
دةل فَيركارييـــةوة لةِروانطـــةى

و لةمامؤســـتايان  زؤر ثَيويســـتة كـــة 
قوتابيانى زانكؤ و تةنانةت خوَيندكارانى
دياردةكانى و بيبينن قوتابخانةكانيـــش
داِرمانـــى و و طـــِركان وةك بومةلـــةرزة
جةمسةرة طةِرانةوةى

َ
هةل و شـــاخةكان

. ببينن(6) بةِروونى موطناتيســـييةكان
بةِرَيطةى و دةستكردة هةمووى ِراســـتة
م

َ
بةال كـــراوة، كارى كؤمثيوتةرييـــةوة

تَيطةشتن بؤ زؤر بةرزدان و لةئاســـتَيكى

دياردانة كاريطةرييةكى ثؤزةتيظانةى لةو
خوَيندكار. لةسةر دةبَيت طةورةى

بَيطومانئةمة لةاليةنةزانستييةكةوة،
اليةنى ديكـــةدا فيلمةكـــة بةبارَيكـــى
ثَيشكةوتوو دنياى  ئَيستاى يةتى 

َ
كؤمةال

دةدات
َ
و هةول دةخاتـــةِروو زؤر بةجوانى

بارة لةو مرؤظـــةكان بةئاطابهَينَيتـــةوة
بَيِرةحمية بَيويذدانيـــة يةتييـــة

َ
ناكؤمةال

اليةكى طشـــت و وة
َ

بةربـــال كة ئَيســـتا
طرتؤتةوة.

سةرضاوةكان:
بومةلةرزةكةى جةزا، محةمةد ئيرباهيم .1
كوردســـتانى ِرؤذنامةى هيندى، ئؤقيانووســـى

 14/1/2005 ، 3571 ذمارة ل10، نوَى،
ئايسالند طِركانى جةزا، محةمةد ئيرباهيم .2
ذمارة، هةفتانـــة، طؤظارى ضـــوو؟،

َ
بؤضـــى هةل

. 50-51 ل ،118 ذمارة ،2010
بومةلةرزةكةى جةزا، محةمةد ئيرباهيم .3
هةفتانة، وردةكارى زةويناسى، طؤظارى و يابان

 . 136 ذمارة ،2011
كيشـــوةرى محةمةد جةزا، 4. ئيرباهيـــم
ديسةمبةر خاك، طؤظارى دةبَيت! كةرت ئةفريكا

ذمارة150، ل38-40. ،2009
www.khak.: ثةِرى

َ
بِروانةمال هةروةهـــا

org
جـــةزا، ثَيكهاتةى محةمـــةد 5. ئيرباهيـــم
،2010 مةى خاك، طؤظـــارى ناوةوةى زةوى،
ثةِرى:

َ
بِروانةمال هةروةها ذمارة155، ل37 39-.

www.khak.org
كايـــةى جـــةزا، محةمـــةد 6. ئيرباهيـــم
مارض خـــاك، طؤظـــارى زةوى،  موطناتيســـيى

2010، ذمـــارة153، ل45-44  . هةروةهـــا 
www.khak.org: ثةِرى

َ
بِروانةمال

ياريدةدةر *ثِرؤفيسؤرى
سلَيمانى زانكؤى زةويناسى، بةشى

بةهةواى  ئوتومبيلَيك
! دةكات كار ثةستَيوراو

لةناوضةكانى   يةكَيكة فيلـــى ِرؤكن  دَيى
ئازارى لةمانطى سويسرى بَيرن-ى كانتن
يةكةمـــني تاقيكردنـــةوةى دا

َ
ئةمســـال

كار ثةســـتَيوراو بةهةواى كة ئوتومبَيل
ئوتؤمبَيلةكةش تاقيدةكاتـــةوة، دةكات

كؤمثانياى  كة  airpod بؤدة ناوى ئري
كاتيـــكارcatecar  بةرهةمـــى هَيناوة. 
ئوتؤمبَيلـــة وةك ئريثـــؤد ئوتؤمبَيلـــى
بةكارةبا ثَيويســـتى كارةباييةكان نيية
ثَيويستى بةوةية كو

َ
بةل ثاترى هةبَيت و

سةرضاوةيةكى  لةذَير 4 ســـةعات ماوةى
يان و لةهةوا بَيت ثِر تا بَيت

َ
مال كارةباى

دةكرَيت  ئةو كارة 2 دةقيقةدا لةماوةى
كة ثِركردنةوة وَيســـتطةكانى بةهـــؤى
نزيكةى بةتةنيا لةسويســـرا لةداهاتوودا

دةبن.  دةستدا لةبةر وَيستطانة 200 لةو
ئوتؤمبيالنة دةطاتة ئةو خَيرايى زؤرترين

ثِر  تانكييةكةى كـــة و 70 كم\ســـةعات
بةشى بِرينى بَيت ثةســـتَيوراو لةهةواى

و  ِرؤيشـــتن لةكاتى 120 كـــم دةكات.
نادات فِرَى طازَيك جؤرة كاركردندا هيـــض
ذينطة. ســـؤزى

َ
دل هاوِرَيى دةبَيتة بؤيـــة

ئةو كة نموونةى وا ضـــاوةِروان دةكرَيت
بةردةست بكةونة دا

َ
لةمسال ئوتؤمبيالنة

وردة وردة هاتوويان بةرهةم و ذمـــارةى
فِرنكى  9 تا 15 هةزار بةنرخى بكات زياد

سويسرى.
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ضةندين ِراثؤرتي تَيروتةســـةل دةربـــارةي هؤكارةكاني نةخؤشـــي ثووك و 
دةوروبةري ددانةكان و دةست نيشانكردنيان، ضارةسةركردنيان هةروةها ضؤنييةتي 
بةرطريي و ثارَيزطاريي كردن لةدووضاريي ئةم نةخؤشيية باسي لَيوةكراوة كة لةم 

باسةدا و بةشَيوةيةكي ساكار و بةكورتي ئاماذةيان ثَيدةدةين.
يةكَيك لةو ئاكامانةي كة بةهؤي تووشـــبوون بةنةخؤشـــييةكاني دةوروبةري 
 بيزانَيت، 

َ
ددانـــةكان Periodontal disease كة زؤر طرنطة هةموو تاكَيكي كؤمةل

لةدةستداني ددانةكانة،كة وةك هؤكارَيك بؤ داِرماني ئَيسكي دةوروبةري ددانةكان 
و شةويلطة و بةستةرةشـــانةكاني، كة بةهؤي ئةم داِرمانانة ددانةكان ضةسثاويي 

خؤيان لةدةست دةدةن لةشةويلطةدا، دةكةونة لةقني و دوايي كةوتنييان.
كَيشـــةيةكي ديكة كة بةهؤي نةخؤشـــي دةوروبةري ددانةكانـــةوة لةوانةية 
ي سةرزمان 

َ
بدات هةناســـةي ناخؤشة يان بؤني ناودةم، هةرضةندة توَيذال

َ
سةرهةل

Coating tongue كة دروســـت دةبَيت ثرت بةرثرســـيارة كة وةك هؤكارَيك باسي 
 هؤكاري نةخؤشي دةوروبةري ددانةكان.

َ
لَيوةبكرَيت بةبةراووردكردن لةطةل

ييان هةية 
َ
توَيذينةوةكان ئةوةيان نيشـــانداوة كة ئةو كةسانةي نةخؤشي دل

نةخؤشي دةوروبةري ددان 
د. سةعيد عةبدوللةتيف*
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بةِرَيـــذةي 4-1.5 كـــةِرةت مةترســـي 
دةوروبـــةري  نةخؤشـــي  تووشـــبووني 

ددانييان هةية.
مةترســـي بةرزترة لةو نةخؤشانةي 
ثووكييان هةية  نةخؤشي ســـةختي  كة 
هةمـــوو  لةثووكـــي  خوَينبةربوونـــي  و 
ددانةكانـــةوة هةيـــة. ئـــةم بارانة وةك 
 ، بةرزيي 

َ
كؤنيشـــاني تيذي دةماريي دل

ثةســـتاني خوَيـــن  هةروةهـــا بـــةرزي 
ي خوَين ئةمانة هةمئاهةنطن 

َ
كؤليســـرتؤل

 نةخؤشـــي دةوروبةري ددانةكان 
َ

لةطةل
تـــةي دةمـــاخ و 

َ
ثةيوةنديـــدارة بةجةل

ةوة  
َ
دل خوَينبةرةكاني  بؤري  نةخؤشـــي 

ددانةكان  دةوروبةري  نةخؤشـــي  ضةند 
ســـةخترت بَيـــت ئةوةنـــدة مةترســـي 
ةوة ثرت دةبَيت.

َ
كَيشةكاني ثةيوةند بةدل

هةرضةندة هةتا ئَيســـتا زؤر ئاشكرا 
نيية كة نةخؤشي دةوروبةري ددانةكان 
تةي دةماخ 

َ
جَيي مةترسي و هؤكاري جةل

بَيت يان ئاماذة بَيت بؤ ضةندين هؤكاري 
و ســـةبارةت بةهةردوو 

َ
بـــال مةترســـي 

ةتةكة.
َ
حال

ئةوةي شـــايةني باســـة ئةوةية كة 
لةنةماني  بريتييـــة  دةمـــاخ  تـــةي 

َ
جةل

سووِري خوَين لةهةندَيك شوَيني مَيشكدا، 
داخستني لوولة خوَيني مَيشك ِروودةدات 
كاتَيك كـــة خوَين مةينَيك لةنـــاو لوولة 

خوَينةكةدا دروست دةبَيت يان ثارضةيةك 
لةخوَين مةييني ناو لوولة خوَينَيكي ديكة 
بطاتـــة لوولةخوَيني ناو مَيشـــك و لوولة 

خوَينَيكي ناوضةيةكي مَيشك دابخات.
هةوكـــردن  كاردانةوةيةكـــي  وةك 
لةوانةيـــة   Inflammatory respose
و و زانراوبَيت. ئةمة وةك 

َ
ِرووداوَيكي بـــال

كارلَيكَيكي كؤئةندامي بةرطريي لةشـــي 
مرؤظ ئةذمار دةكرَيت كاتَيك كة زةبرَيك 
ئاِراســـتةي شـــانةكاني لةشـــي مرؤظ 
دةكرَيت. ئةو نةخؤشانةي كة دووضاري 
 و هةروةها دووضاري 

َ
باري كَيشـــةي دل

نةخؤشي دةوروبةري ددانةكان دةبنةوة 
لةوانةيـــة ئاســـتَيكي بةرزبوونةوةيـــان 
C- هةبَيـــت لةِرَيذةي ثرؤتينـــي جؤري

 ،CRP كـــة ثَيـــي دةووترَيت reactive
ئةمةش ئةوة دةسةِّـَينَيت كة ثرؤسةي 

هةوكردن ِروويداوة.
ئةوةيـــان  توَيذينةوةيـــةك  ضةنـــد 
ســـةِّـاندووة كـــة ئـــةم كاردانةوةيةي 
هةوكردنـــي شـــانةكاني لةشـــي مرؤظ 
دةكرَيت هؤكاربَيت بؤ زةبر طةياندن بةو 
 

َ
خوَينبةرانةي دةضن بؤ ماسولكةكاني دل

و خوَين دةبةن بؤيان.
هةندَيـــك ِرووداوي ديكة بةرثرســـن 
ددانـــةكان  دةوروبـــةري  لةنةخؤشـــي 
P. gin- بةتايبةتـــي بةكرتياي جـــؤري 

هةروةهـــا   givalis, T. forsythia
سرتثيتؤكؤسيسس لةوانةية ثةيوةنديداربَيت 
بةئةســـتووربووني خوَينبةرةكاني شـــا 
دةمـــاري المل  كـــة ئامـــاذةو بناغةي 
 و دةماخة، 

َ
تةي دل

َ
ِرووداوي هةردوو جةل

جطة لةئاســـتي بـــةرزي ثرؤتيني هةتا 
ئَيســـتا زؤر ئاشـــكرا نيية كة نةخؤشي 
دةبَيتة  بةتةواويي  ددانةكان  دةوروبةري 

.
َ

هؤي تووشبوون بةنةخؤشي دل
هةروةهـــا ئـــةوةش ئاشـــكرا نيية 
نةخؤشـــييةكاني  ضارةســـةركردني 
 

َ
ثووك لةمةترســـييةكاني نةخؤشـــي دل

 
َ

دل كةموكوِرييةكانـــي  كةمبكاتـــةوةو 
ضاكـــرت بـــكات لةنَيوان ئةو كةســـانةي 
نةخؤشـــي دةوروبةري ددانييان هةية و 
ييان هةية. 

َ
دل لوولة خوَينةكاني  كَيشةي 

ضةنديـــن توَيذينـــةوةي جياجيا هةية و 
بةبةردةواميش لةم بارةيةوة توَيذينةوةي 

نوَي ئةنجام دةدرَيت.
كاريطةريي نةخؤشي شةكرة

ئـــةوةي زانراوة كة ئةو كةســـانةي 
دووضاري نةخؤشـــي شـــةكرة دةبنةوة 
ئةطةر لةسةرةتاوة دةست نيشان نةكرَيت 
و بةبةردةوامـــي ضارةســـةر وةرنةطرن 
نةخؤشـــييةكة  ي 

َ
كؤنرتؤل بةشـــَيوازَيك 

نةكرَيت ئةوا دووضاري هةوكردن و هةوي 
دةوروبةري ددانةكان دةبنةوة و ئةمةش 
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و ددانةكان زؤربةي لةقينـــي بؤ هؤكارة
لَيرةدا ثَيويستة ئةوةي لةدةستدانييان.
كة نةخؤشي ئةوةية بكرَيت ئاماذةي ثَي
مةترسيدارة هؤكارَيكي تةنيا نةك شةكرة
دةوروبةري نةخؤشـــي داني

َ
سةرهةل بؤ 

دةوروبةري نةخؤشـــي كو
َ
بةل ددانةكان،

كردني خراثرت بؤ هـــؤكارة ددانةكانيش
وا دةكات و شـــةكرة نةخؤشي كَيشةي
 كردني

َ
كؤنرتؤل تواناي بةطرانرت زؤر كـــة

خوَيندا. لةناو بكرَيت شةكر ِرَيذةي
كؤئةندامي لةسةر كاريطةريي

هةناسةدان
دةمدا لةناو كـــة بةكرتيايانةي ئـــةو
ِرَيِرةوةكاني بطةنة لةوانةية دةكةن طةشة
هةروةها بطةنة و هةناســـة لةطةرووةوة
زيادبووني ببنةهؤي ســـييةكانةوة، ناو 
كؤئةندامة ئةم نةخؤشييةكاني مةترسي
سييةكان هةوي كردني سةخت بةرةو و
سييةكان ئاوساني

َ
هةل وةك ديكة ةتي

َ
حال

.Emphysema
دووطياني باري لةسةر كاريطةريي

بةِراشكاويي زؤر توَيذينةوة ضةندين
تووشـــبوونة كة ئةوةي دةرخســـتووة
بةكرتييةكانكةهؤكارنبؤنةخؤشييةكاني
دووطياندا لةذناني ددانةكان  دةوروبةري
بؤ مةترســـي بةرزبوونةوةي دةبَيتةهؤي
ســـاواياني و وةخت ثَيش لةدايكبووني

كَيش. كةم
بَيت، سةخترت تووشـــبوونةكة هةتا
سةرباري بؤ دةبَيت بةرزتر مةترسييةكة

دووطيانةكة. لةشي
دةريانخســـتووة تــــوَيذينـــةوةكان
بةرثرســـن بـــــةكرتيـــــاكانـــي كـــة 
كلؤريـــي و ثـــووك لةنةخؤشـــييةكاني
كاريطةرييان فاكتةرن كـــة هةمان ددان
هةية، لةش بةرطريي كؤئةندامي لةســـةر
طرذبوون و دةبَيتةهـــؤي كـــة ئةمـــةش

دان.
َ
منال وةختي ثَيش خاوبوونةوةي

ثشـــكنيني دةوروبةري ذنان طرنطة
بةر لةثرؤســـةي بكرَيت ددانةكانييان بؤ
دووطيانن زانييان كة هةر يان دووطياني
ثشكنينة ئةم خســـتن بةبَي ثشـــتطوَي
لةبةرئـــةوةي هـــةر ئةنجامبدرَيـــت.
شـــةكرةيان نةخؤشـــي ئـــةو ذنانـــةي
بؤ هةية بةرزيـــان هةية مةترســـييةكي
ددانةكان دةوروبةري نةخؤشـــييةكاني
دووطيانياندا لةسةرةتاي هةر كة طرنطة
بكةن. ددانةكةيان ثزيشـــكي سةرداني
نني نيا

َ
دل ئَيســـتا ثزيشـــكةكان هةتـــا

ددانةكان ضارةســـةركردني كة لـــةوةي
كةموكوِرييانةي ئةو باشرتكردني تواناي
طرنطة ئةوةي م

َ
بةال نيية، بوونييان

َ
مندال

كة بكرَيـــت ئةوةية ثـــَي كـــة ئاماذةي
دةوروبةري نةخؤشي ضارةســـةركردني
كَيشـــة بـــَي دةتوانرَيـــت ددانـــةكان 

دووطيانن. ذنانةي ئةو بؤ ئةنجامبدرَيت
سةرضاوة:

1. www.nider.nih.gov
National Institute of Dental 

and craniofacial Research.
2. www.Perio.org
American Academy of Peri-

odontology.
3. www. Aaoms.org 
American Association of oral 

and Maxillofacial surgeons.  

سلَيماني زانكؤي مامؤستاي *

 تةوةرى
ترازاوة  زةوى خوالنةوةى
جيؤفيزيا ثةيمانطـــاى بةثَيـــى وتـــةى
ئةو ـــى

َ
طِركانـــى ئيتال ينـــةوةى

َ
و لَيكؤل

هةينى لـــةِرؤذى كـــة بوومةلةرزةيـــةى
شـــةثؤلَيكى  و لةذاثؤن 11/3/2011 داى
خؤى هَينا

َ
لةطـــةل طةورةى تســـونامى

خوالنةوةى تـــةوةرى ترازانى بؤتةهؤى
10ســـم. بةبِرى خؤيدا بـــةدةورى زةوى

ئةنتؤنيؤ  ئةمةريكـــى cnn ى  بةثَيـــى
توَيذينةوةكان بةِرَيوةبةرى بريســـانتى
بوومةلةرزةيةى كة ئةو لةو ثةيمانطاية:
تةوةرى ترازانى بؤتةهؤى داوة لةذاثؤني
لةشوَينى 10سم بةبِرى زةوى خوالنةوةى
كة لةوةى زياتـــرة ترازانة خؤى، ئـــةو

 2004 ى
َ
ســـال بوومةلةرزةكةى بةهـــؤى

ةية
َ
جول و ئةو ســـؤمةترة داى لةدورطةى

بوومةلةرزةكةى دواى دَيت دووةم بةثلةى
ترازانةى ئةو .1960 ى

َ
لةســـال تشـــيلى

ِروويداوة زةوى خوالنـــةوةى لةتةوةرى
و شـــةو لةماوةى طؤِرانَيك دةبَيتةهـــؤى
زؤر بةبِرَيكى م

َ
بـــةال زةوى، ِرؤذى طـــؤى

هَيزى نابَيت. ثَيكراو هةست كة وا كةمى
بةثَيوةرى  بووة 8.9 ثلة بوومةلةرزةكةش
تسونامى شةثؤلَيكى بةدوايدا كة ِرَيختةر،

بووة  10 م بةرزى دةطةيشـــتة هات كة
و  2000 كةس لة زياد لةدةستدانى طيان
كةس، هةزاران بوونى شـــوَين و بَى سةر
بةهَيزى ديكة بوومةلةرزةيةكـــى ئينجا

داويةتي لةو  ِرَيختةر 6.6 ثلة بةثَيوةرى
تة.                               

َ
وال
جةمال   هاوكار
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جياوازي لةنَيوان مَيشكي ذن و مَيشكي 
ثياودا تةنيا لةدؤكيومَينتكردنَيكي باشدا 
كو لةدووبارة كردنةوة و نوكتة 

َ
نيية، بةل

و ضريؤك و خووي تايبةتي باش و خراث 
ِرةنطـــي داوةتةوة. شـــارةزايةك ئةوةي 
دؤزيوةتـــةوة كـــة بةِراســـتي جياوازي 
هةية لةنَيوان ثَيكهاتةي مَيشـــكي ذن و 
كاردانةوةيان  ضؤنَيتي  هةروةها  ثياودا، 

نةرةكاندا.
َ
لةبةرامبةر ِرووداوة ثال

لةبةرئةوة كاتَيك ذنةكةت، يان هاوِرَي 
يـــان باوكـــت، هةريةكةيان  كوِرةكةت، 
كَيشـــةكانت  بؤ  بةجياوازي ضارةســـةر 
بةجؤرَيك  و  هةريةكـــة  دةدؤزَيتـــةوةو، 
ئامؤذطاريـــت دةكات، سةرســـام مةبة، 
ئةمةيـــان دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو جياوازيية 

طةورةيةي لةنَيوان مَيشكي ذن و ثياودا 
هةية.

ثةيوةندي نَيوان كةسةكان
ذنان مةيلـــي ثةيوةندييـــان زياترة 
و كاريطةرتـــرة لةضـــاو ثيـــاوان، ذنان 
جةخت لةســـةر كاري طروث دةكةنةوة 
بؤ دؤزينةوةي ضارةسةري هةر كَيشة و 
ِرووداوَيك. بؤئةوةي بطةنة ئامانجةكانيان 
ة و ســـؤز 

َ
ســـوود لةبَيدةنطـــي و جوول

و تةنانـــةت لةرة و نةبـــرةي دةنطيش 
دةبينن، لةبةرامبـــةردا ثياوان مةيلييان 
بؤ ئةو كارانة هةية كة ِراهاتوون لةسةري 
و تةواو شارةزان تَييدا، كةميش دةدوَين 
كاتَيكي  و  لةبـــارةي كَيشـــةكانييانةوة 
زؤريان دةوَيت بؤ تَيطةيشتن لةو سؤزةي 

بةشَيوةيةكي  ناتوانن  ثَيدةكةن  هةستي 
ِروون دةريبرِبن.

ئةم جياوازيية ِرووني دةكاتةوة بؤضي 
ذنان و ثياوان هةندَيـــك كات ثةيوةندي 
ؤزة، بؤضي هاوِرَييةتي ثياو 

َ
نَيوانييان ئال

و ثياو جياوازترة لةهاوِرَييةتي ذنان لةناو 
خؤياندا.

بةشي الي ضةثي مَيشك 
نيوة طؤي بةشي ضةثي مَيشكي ثياوان 
باشرت كاردةكات، لةكاتَيكدا ئةم ثِرؤسةية 
بةشَيوةيةكي يةكسان دابةشبووة بةسةر 
ئةم  ذناندا.  مَيشـــكي  نيوةطؤي  هةردوو 
جياوازييـــة ِروونيدةكاتـــةوة كة بؤضي 
ثياوان بةشـــَيوةيةكي طشتي بةهَيزترن 
لةو ضاالكييانةي كة بةشي ضةثي مَيشك 

دة جياوازي لةنَيوان مَيشكي ذن و ثياودا
ئامبةر هَينسلي
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هَينسلي ئامبةر

لؤجيك، بـــريكاري، وةك لَيي بةرثرســـة
تةماشاكردن طؤشةي ثياوان زمان،...هتد.
ضارةســـةر بـــؤ ســـةنطاندنييان

َ
هةل و 

لةكاتَيكدا هاتووة،  لةبار بةشـــَيوةيةكي 
دةيانةوَيت نموونةيي بةشَيوةيةكي ذنان
دؤزينةوة لةِرَيي ضارســـةر بـــن داهَينةر
ئاطان و بةســـةليقة زياتر بؤ كَيشـــةكان،

ثةيوةندييةكان. و هةست بةرامبةر
تواناي بريكاري

ثَيـــي كـــة بةشـــَيك لةمَيشـــكداية
 inferior-parietal lobule دةوترَيـــت
بةشة  ئةم بةرضاو IPL)) بةشـــَيوةيةكي
بةتايبةتي ثياواندا، لةمَيشكي طةورةترة
بةشـــةي ضـــةث. كاري ئةم بةشـــي الي
بريكاريية، تواناي كردني

َ
كؤنرتؤل مَيشـــك

ِروونيبكاتةوة لةوانةيـــة ئـــةم جياوازيية
جَيبةجَيكردنييان توانـــاي ثياوان بؤضي
ذناندا. بريكاريدا لةضاو لـــةكاري بةرزترة
كة لةمَيشكي بةشـــةية ئةو IPL هةمان
بةشـــَيوةيةكي دؤزرايـــةوة ئةنيشـــتاين

طةورةبوو. نائاسايي
و دةرووني فشاري لةبةرامبةر كاردانةوة

دَلةِراوكَي
ةِراوكَيدا

َ
دل و فشـــار لةكاتي ثيـــاوان

دووركةتنةوة دةبن و ثَيكـــدان تووشـــي
لةكاتَيكدا دةوروبةردا. كةســـاني

َ
لةطةل

و بةمةيل حـــةز ةتـــةدا
َ
ذنـــان لـــةم حال

بةناوي دةروونناسَيك دةكةن هاوِرَييةتي
مةيل دةســـتةواذةيةي ي.ئي.تةيلةر

َ
شَيل

كة ئةوةي دواي داهَيناوة. و هاوِرَييةتـــي
فشاري تووشي ذنان لةكاتَيكدا ِروونبؤتةوة
و لةخؤيان زياتر ئاطايان دةبـــن دةرووني
هةروةها (مةيل)، دةبَيـــت ةكانيان

َ
مندال

دةبَيت بةهَيزتر فؤرميثةيوةندييةكانييان
(هاوِرَييةتي).

زمان
بةش دوو ســـةِّـاندوويةتي زانســـت
بةرثرســـيارن بةرامبـــةر لةمَيشـــكداية،
بةشـــة دوو ئـــةم زمـــان، بةفَيربوونـــي
لةبةرئةم هةر ذناندا، لةمَيشكي طةورةترة
فَيري زمان دةبن، ئاســـانرت ذنان هؤكارة

نيوةطؤي لةبةشي زمان ثرؤسةي ثياوان
لةهةردوو ذنان م

َ
بةال ة،

َ
زال مَيشكدا ضةثي

و جياوازية ئةم مَيشـــكيدا. نيوةطؤكةي
وردبينانة زؤر وايكردووة ذنان ســـةليقةي
زمان بدؤزنةوة. فَيربوونـــي هؤكارةكاني
توانستةيان ئةم ثياوان لةوانةية لةكاتَيكدا

ئةوةندة بةهَيز نةبَيت.
هةستةكان

ي
َ
قوول و ذنـــان بةشـــَيكي طـــةورة

هةية، ثياواندا سيستةميهةستييانلةضاو
زياتر نزيك ذنان ئةوةي ئةمةش بؤتةهؤي
دةريانبرِبن. و ئاسانرت لةهةستةكانييان َبن
لةطةل رتة

َ
قول ثةيوةندييةكانيان بةهَيز و

ئـــةم تواناية هةر ديكـــةدا، كانـــي
َ
خةل

ئةوةيان ضانســـي زياتر ذنان وايكردووة
كاربكةن، ن

َ
منداال ضاودَيري وةك هةبَيـــت

بةرثرســـة طةورةيةش بةشـــة هةر ئةم
لةخةمؤكي بن نزيك زياتر ذنان كة لةوةي
وةك طؤِرانكارييةكاني لةماوةي بةتايبةتي

هةرزةكاري. و بوون
َ
مندال ثاش

يانزةبؤلةسةدا مَيشكيثياوانلةسةدا
مَيشـــكي لةقةبارةي طةورةترة دوانـــزة
ثةيوةندييةكي جياوازيية ئةم م

َ
بةال ذنان،

ِروونكردنةوةية تةنيا بةزيرةكييةوة، نيية
لةنَيوان فيزيكـــي جياوازي بؤ قةبـــارةي

قةبارةي ثياودا. و قةبارةي ذن
بةهةستةدةماري ثَيويستييان ثياوان
ماســـولكة ي

َ
كؤنرتؤل هةية بؤئةوةي زياتر

طرنطةكاني لةبةشة بكةن بةهَيزةكانييان
لةشييان.
ئازار

بةئازار هةستكردنييان وثياوان ذنان
دةركةوتووة، ينةوةكان

َ
لةلَيكؤل جياوازة،

زياترة بةئازارشكَيني ثَيويســـتييان ذنان
ئازار هةمـــان بؤئةوةي لةضاو ثياوانـــدا
زياتر دةكـــةن حةز ذنان كةمبكاتـــةوة.
بةدواي ئازارةكانييانةوة، لةبارةي بدوَين

دةطةِرَين. ضارةسةردا
لةمَيشـــكدا ناوضةيةك ئازاردا لةكاتي
ناوضةي ثَيـــي دةووترَيت دةبَيت ضـــاالك

ئةوةيـــان  ينـــةوةكان
َ
amygdale، لَيكؤل

ناضةية ئـــةم لةثياوانـــدا دؤزيوةتـــةوة
م

َ
بةال ضاالكـــرتة،  ضةثدا لةبةشـــي الي

ضاالكرتة. لةبةشي ِراستدا لةذناندا
بةشـــي كة بزانني ئـــةوةش دةبَيت
بةو ثةيوةندي amygdale زياتر ِراســـتي
ي

َ
كؤنرتؤل كة لةمَيشكدا هةية بةشـــانةوة

دةكات. دةرةوة كردارةكاني
ضةثي بةشـــي

َ
لةطـــةل بةبـــةراورد

بةرثرســـة بةرامبةر  amygdale كة زياتر
ئةم كـــردارة ناوةكييةكان، و ثةيوةندي
بؤ ئةوةمان لةوانةية هؤكاري جياوازييـــة
بكاتةوة بؤضي ذنان نةخؤشـــييان ِروون

لةثياوان. وةك ديارة ثَيوة زياتر
جَيطرتنةوة تواناي

تـــــوانـــاي بةتايبةتـــي ثيـــاوان 
ي

َ
ئةقل تواناي يان بةهَيزة، جَيطرتنةوةيان

لةكاتَيكدا دايناميكي، جؤري دياريكراوي
درةنط بةشةدا دانييان زؤرة لةم

َ
هةول ذنان

تةســـليم دةبن. ئةزمووني زانست ئةوةي
ناوثؤشي ذنان ناوضةيةكي كة دؤزيوةتةوة
ِرَيطر دةبَيتة كة لةمَيشكدا ويانهةية

َ
تَيكةال

بابةتةكان. جَيطرتنةوةي هزري لةتواناي
كة دؤزيوةتةوة ئةوةيان ةرةوةكان

َ
لَيكؤل

تةمةن َيكي
َ
تةنانـــةت لةمندال ئةم تواناية

ثَينج مانطدا هةية.
ئةم بريؤكةيةك هـــةر لةكارخســـتني
جَيطرتنةوةي بةهَيزدةكاتبؤ زياتر تواناية
ذينطةمان هؤكاري ديكة، بةبريؤكةيةكـــي
دةبَيت كاريطـــةري زؤري كة برينةضَيـــت

تواناية. ئةم لةسةر
و ثةرش و بةرامبةر شَيواوي هةستياري

بَالوي
بةكارهَيناني ِرَيطـــةي لةبةرئـــةوةي
جياوازة لةذنان مَيشـــك طؤكةي دوونيوة
كاردانةوة بؤتةهؤي ئـــةوةي و ثياواندا،
بةدةوروبـــةر بةرامبـــةر و هةســـتياريان
ثياوان بَيـــت، بةجؤرَيـــك هةريةكةيـــان
و ثةرش شـــَيواوي بةالي مةيلييان زياتر
بةِرووني شـــتةكان ناتوانن ويداية،

َ
بال و 

لةمبارةيـــةوة ذنـــان ببينـــن، كةضـــي
ثةرش و بةشَيواوي حةز و هةستيارترن
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بةرضاويـــان ِروونرتة و ناكةن وي
َ

و بـــال
لةثياوان.

مَيشكي لةنَيوان  ئةم جياوازيية هةر
ة

َ
كردؤتةســـةر خال كاري ثياواندا و ذنان

كةســـايةتييان الوازةكانـــي و بةهَيـــز
ئَيمة م

َ
بةال يةكـــرتدا،

َ
لةطةل بةبـــةراورد

ذنان َيكي بةهَيزي
َ
خال تةنيا ضةند لَيرةدا

ثياواندا.
َ

لةطةل بةبةراورد دةكةين باس
هةَلكشــاني تةمةنياندا لةطةَل ذنــان

جوان دةبن
دؤزراوةتةوة تازةكان ينةوة

َ
لةلَيكؤل

ةكاني
َ
ســـال ِرؤيشـــتني

َ
لةطةل ذنان كة 

دةِرؤن، بـــةرةو جوانـــي تةمةنييانـــدا
و نادةن بةخؤيان طوَي ثياوان لةكاتَيكدا
دةوةرَيت قذيان و دةكات زياد كَيشـــيان

بارةيةوة. لةم ناكةن هيضيش كةضي
دووهةزار ضاودَيري ئةوةي دواي

شانزةي لةسةدا دةركةوت كرا، كةس
وةك ةكانييان

َ
مندال سةرنجِراكَيشةكان ذنة

و شةشي سي لةسةدا خؤيان دةردةضن،
جوانن، كضةكانييـــان ذنـــة جوانـــةكان
بةرةوثَيشـــضووني و بةردةوامي ئةمةش

دةردةخات. جواني
ذنان هاتوضؤدا لةِرووداوي

سةالمةترتن
ينةوةيةي

َ
لَيكؤل لةو

كانجي لةزانكـــؤي كـــة 
ميلـــؤن كـــرا، ثيـــاوان
بةِرووداوي لةذنان زياتر
دةمـــرن، ئؤتـــؤمبَيـــل
لةمـــةودوا لةبةرئـــةوة
بكة ذنةكةت سوثاســـي
ثَيدادةطرَيـــت كاتَيـــك
قايشي كة لةسةرئةوةي
و ببةستيت ســـةالمةتي

لةِرَينماييةكاني ئاطات

لةبةكارهَيناني مؤبايل و خَيرايي بَيت
بكةويتةوة. دوور

فشارة ئاســانرت زاَل دةبن بةسةر ذنان
دةروونييةكاندا

كة ينةوانـــةي
َ
لَيكؤل ئـــةو بةثَيـــي 

كةســـي  Mind بؤ دووهةزار ســـةنتةري
تواناي ذنـــان كة دةركـــةوت ئةنجامـــدا
بةوتوَيذ ضارةسةركردني كَيشـــةكانييان
ثةنجاو لةســـةدا ثياواندا. لةضاو زياترة
هاوِرَيكانييـــان

َ
لةطـــةل ذنـــان ســـَيي 

كَيشـــةكانيانةوة، لةبـــارةي دةدوَيـــن
فشـــارة و ةِراوكَي

َ
دل وادةكات ئةمـــةش

لةكاتَيكدا كةمبَيتـــةوة، دةروونييةكان
ثياوان نـــؤي و بيســـت َتةنيا لةســـةدا
لةطـــةل كَيشـــةكانييانةوة لةبـــارةي

دةدوَين. هاوِرَيكانييان
ئابووري كةمرت تووشــي تةنطذةي ذنان

دةبن
كار ئؤفيســـي ينةوةيةي

َ
ئـــةو لَيكؤل

كة  كةســـانةي 80% ئـــةو كردوويةتـــي
لةماوةي لةدةســـتداوة كارةكانييـــان 

بةهؤي ئةمةش بـــوون َيكدا ثياوان
َ
ســـال

تايبةتانةي كةرتة ئةو زؤربةي كة ئةوةي
تَيدا ثياوان كاريان زيان بوون تووشي كة
و بازرطاني بةرهةمهَينـــان وةك دةكـــةن
لةســـةر ذنـــةكان زؤربـــةي لةكاتَيكـــدا

ماون. كارةكانييان
ثِرؤســةي ثةيــِرةوي  زياتــر ذنــان 

دةكةن ئةكاديمي
بةشَيوةيةكي ذنان كة دةزانني ئَيمة
بـــوارة ثةيـــِرةوي زياتـــر طشـــتي 
ئةو دةكةن خؤيـــان ئةكاديمييةكـــةي 
ثةروةردةي لةبواري كة ســـةرذمَيرييةي
ذمارةي كـــة دةريخســـت كرا ئةمةريكا
دةكةن خوَيندن تةواو ئةو ثياوانـــةي كة

قوتابخانةكاندا و لةزانكؤ
دةوَيت. زياتريان كاتي ذناندا لةضاو

دةخؤن تةندروست خواردني ذنان
كة طةورةيةي  ســـةرذمَيريية ئـــةو 
لةزانكؤي كـــةس  هـــةزار بؤ ضـــواردة
ذنان دةركةوت كة مينســـيوتا ئةنجامدرا
لةضاو دةبذَين

َ
هةل تةندروســـت خواردني

خواردنة زياتر ثياوان لةكاتَيكدا ثياواندا.
بةستوو ثيتزاي وةك ناتةندروستييةكاني

حةز ذنان دةخؤن، سوور... طؤشتي
دةكـــةن بةســـةوزة
طشتي و بةشـــَيوةيةكي
خـــواردنةكانييان ذةمة
ئةمة م

َ
بـــةال كةمـــرتة، 

ناطرَيتةوة. شرييني
سيــــســتةمي ذنــان

بةهَيزة بةرطرييان
كاتَيك نيية ســـةير
مةت

َ
هةال تووشي ثياوان
ةكان

َ
مندال وةك دةبن
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 كاردانةوةيان دةبَيت، ذنانسيستةمي 
ثَيكدادانَيك ئةطـــةر بةهَيزة! بةرطرييـــان
شاراوةيان ضةكَيكي لةلةشياندا، ِرووبدات
زياتر هَيزي ئيســـرتؤجني ضونكة هةية،
بةرامبةر بةرطـــري بـــؤ دةدات بةذنـــان

بةتووشبوون.
درَيذترة لةثياوان تةمةنييان ذنان

كة جيهان دانيشـــتوواني لةذمارةي
ييةوةية،

َ
سال هةشتا لةســـةرو تةمةنييان

ئةو بةثَيي ذنانن، ثَينجي هةشتاو لةسةدا
ثَينج ذنان بةطشتي كراوة، ينةوةيةي

َ
لَيكؤل

درَيذترة. لةثياوان تةمةنييان
َ

سال دة بؤ
باشرتن ئيشكةري ذنان

ثياواندا لةضاو باشرتن ئيشكةري ذنان
خراثدا، لةكاتي باري ئابووري بةتايبةتي
بارةيةوة لـــةم ينةوة

َ
لَيكؤل هةرضةنـــدة

م
َ
بةال كايةوة، هَيناية تازةي بؤضوونَيكي

بِروايان لةشـــارةزايان  زؤر ذمارةيةكـــي
ذنان كارطَيِري ناوةندةكاني بـــؤ كة هةية
ئامؤذطاري ضونكة طوَيطرن بؤ باشـــرتن،
لةكاتَيكدا دةشـــتوانن و ِرَيطاضـــارةكان،

ثَيكةوة. كاربكةن ضةندين
ثاشــةكةوت باشــرت ثارةكانييان ذنان

دةكةن
ســـةد زياتر كة ينةوةيةي

َ
ئةو لَيكؤل

طرتةوة، ذنان ثاشـــةكةوتي فايلي هةزار
ثياواندا لةضاو بووة زياتر ثاشةكةوتييان
هةذدة لةسةدا لةسةدا يانزة بؤ بةِرَيذةي
كة ذنان بؤئةوةي دةطةِرَيتـــةوة ئةمةش
بازرطانييةوة، طةورةي ِرسكي ناو ناضنة
بؤ زؤريـــان دةوَيـــت ضونكـــة كاتَيكـــي

كارَيك. بذاردني هةر
َ
هةل

مةبةســـت  لَيـــرةدا ذن  تَيبينــي: 
طشتي بةشَيوةيةكي مَيينةية لةِرةطةزي

لةِرةطةزي  مةبةست Female ثياو واتة
.Male نَيرينةية

كةريم ئةحمةد شادي لةئينطليزييةوة:
سةرضاوة: 

www.mastersofhealthcare.com

دايكان! بَو تةنيا
سةرما ظايرَوسي دوور خستنةوةي و بَو ئةوةي تةندروست بمَينيتةوة بَو ِرَيطايةك ضةند
تَوشي وزةي و لةكات ِرَيذةيةكي زَور كة زَور شـــتَيكي ة

َ
كَومةل

َ
لةخَوت.لةطةل مةت

َ
و هةال

كة كاتةي لةو بَيت قورسرت مةت
َ
هةال و لةسةرما كردن ئَيســـتا ِرَيطري لةوانةية دةوَيت،

بةتَوية، ثَيويستي لةهةموو كاتَيك زياتر ةكةت ئَيســـتا
َ
مندال لةبةرئةوةي نةبوو. ت

َ
مندال

ئةمانةي يتةوة.
َ
بةجَيطرييي بهَيل بةرطريت كَوئةندامي كة تَوية بةرذةوةندي لةئةوثـــةِري

نةخَوشةكان لةخَوت: ميكرَوبة خستنةوةي دوور بَو ِرَيطان خوارةوة ثَينج
بشَو دةستةكانت

بةشتني  ئةويش كة خوارةوة دةكةيتة لةدةستشَورةكةوة ميكرَوب دةزانيت:  ياساكةي
كةم ةكةت

َ
مندال بَو نةخَوشـــي طواستنةوةي ئةمة دةرفةتةكاني بةســـابوون بةردةوام

يان ببة خَوت
َ

لةطةل ثاككةرةوةي دةســـت كاتَيك لةدةرةوةيت، ماددةي دةكاتـــةوة.
لةو و دةستشَوريش دةبَيت ثيس كة دةســـتت ةتانةي

َ
حال ئةو بَو شـــَيدار كلينيكســـي

نيية. دةوروبةرةدا
باش خواردني

ئةنجامداني
َ

لةطـــةل ميكرَوبدا بثارَيزة جةنطـــي لوتكةي لةئةوثةِري َشـــَيوازي لةشـــت
لةطةل بكة، تَير ة

َ
دانةوَيل بةروبوومي و ســـةوزة و بةميوة خَوت تةندروست. ِرَيجيمَيكي

و نائةنداميي ماددةي لةظيتامني و تةندروســـت ِرَيذةيةكي بَو ئةوةي ئاو زَوريش بِرَيكي
ئةطةر دةمَينَيتةوة (بةتايبةتي بةكةمي لةشت ئاوي ِرَيذةي كة  كاتَيك

َ
و ِريشـــال ثرَوتني

و ةكةت
َ
مندال ضاودَيري ي

َ
ســـةرقال تَو هةرضةندة  ةكةت).

َ
بةمندال بدةيت خَوت شـــريي

خَوت ئةوةي وَيِراي بثةِرَينيت. ذةمةخواردنةكان نابَيت م
َ
بةال ديكةيت، بةرثرسياريةكاني

خَوراك ذةمة لةدةستداني ثَيية، ثَيويســـتت كة بَيبةشـــكردووة خَوراكييانة لةو ماددة
ئَيستا نيية كة ئةوة بَيطومان ئةمةش كة وزة- لةدةستداني و شةكةتي ِرَيطةيةكة بةرةو

ثَيية. ثَيويستت تَو
بجوَلَي، بجوَلَي!

كةمةوة بةاليةني لةش. بةرطري و و بةهَيزكردني وزة زيادكـــردن دةبَيتةهَوي ِراهَينـــان 
هةرضةندة 30  بدة ئةنجام ِراهَينان و ضاالكي دةقيقةي بةردةوام 20 جار ســـَي هةفتةي
بَيت. ئَيســـكت بةهَيز ئةوةي بَو باشـــرتة لةهةفتةيةكدا، جاريش لةضوار زياتر دةقيقة،
تةمةني كة ببةســـتة كاتَيك توند عةرةبانةيةك لةناو ةكـــةت

َ
مندال دةبَيت؟ ئةمـــة ضَون

ئةطةر خَوي بةكاربَينة ثشت يان ثَيش جانتاي يان ِراكردن بَو بِرَو و زياترة لةشةش مانط
ةكةت

َ
مندال كاتَيك خَيرا ِراكردني نـــةك بكة هَيواش ِراكردنَيكي و دابنيشـــَيت) دةتوانَيت

لةجانتاكةداية.
خةوي شريين

طرنطة زَور ثَيويست بةثَيي ســـةرخةوَيك ئاسانرتة، قســـةكردن لةكردةوة نياييةوة
َ
بةدل

زياترة. زَور ئةطةري نةخَوشيي شـــةكةت و ماندوو لةشَيكي باش- بَو تةندروســـتييةكي
بشكَينة سةرخةو يدا

َ
لةطةل تَوش ِرَوذدا لةكاتي ئةوا نةخةوَيت، بةشةو ةكةت

َ
مندال ئةطةر

يان و بخةويت، زوو كة ئاطـــاداري ئةوةبة لةشـــةودا، نةخةوتنت بَو قةرةبووكردنةوةي
كردن، ئيسراحةت تةكنيكي بدات. ئةنجام شةو ئةركةكاني تَو لةجياتي هاوســـةرةكةت
يارمةتي خَو لَيكَيشانةوة، ،

َ
قوول كَيشـــاني

َ
هةناســـة هةل مَيشك، وةك حةســـاندنةوةي

دةدةن. وزة و زيادكردني شةكةتي كةمكردنةوةي
مةطرة لةثزيشك بةدوور خَوت

تةنيا جةستة؟ نةي
َ
ساال ثشكنيني مةمك؟ ثشـــكنيني مةتة؟

َ
هةال بةدةرزيي ثَيويســـتت

بخةيت. ثشتطوَي ثزيشك كة نيية ئةوة ماناي نيت دووطيان ضيرت كة تَو لةبةرئةوةي
جةالل قادر زياد لةئينطليزييةوة:
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ثالزما دؤخَيكي تايبةتيية لةدؤخةكاني 
ماددة، بريتييـــة لةطازَيكي بةئايؤن بوو 
كة ئةلةكرتؤنةكاني سةربةستن و بةطةرد 
ئةطةر  نةبةســـرتاون،  طةرديلةكةوة  يان 
ماددة لةسروشـــتدا لةسَي دؤخدا هةبَيت 
(ِرةقي، شلي، طازي) ئةوا ثالزما دؤخي 

ضوارةمي ماددةية.
ضةند  طازةكانـــةوة  بةثَيضةوانـــةي 
بوون  بةئايؤن  تايبةتي هةية  سيفةتَيكي 
دةبَيتةهؤي دةرضووني ئةلةكرتؤنَيك يان 
زياتـــر لةكاتَيكدا طةرمـــي يان وزةيةكي 
دياريكـــراوي دةدرَيتـــَي، ئـــةم بارطـــة 
كارةبايية ثالزما يان ماددة جيوةييةكة 
دةكاتـــة طةيةنةرَيـــك بؤ كارةبـــا، بؤية 
بواري موطناتيســـي كَيش  بةرةو  بةهَيز 
دةبَيت، ثالزما شـــَيوةي طازَيكي هاوتا 
(مامناوةنـــد) وةردةطرَيت كـــة لةهةور 
دةضَيـــت بؤ نموونة ئةســـتَيرةكان، يان 

وةك طورزةيةكي بةئايـــؤن بوو دَيت كة 
ةكانـــي تَيداية و ثَيي 

َ
تةثوتؤز و دةنكؤل

َيـــن ثالزماي تةث و تؤزاوي، ئةمةش 
َ
دةل

بةهـــؤي طةرمي طـــازي بةئايؤن بووةوة 
دروست بووة، كاتَيك ئةلةكرتؤن بؤ دوور 
و  ثؤزةتيظ  بارطة  دةدرَيـــت 

َ
هةل لةناوك 

نَيطةتيظةكان سةربةسترت دةبن.
مَيذووي ثالزما

ئينطليزي  زاناي  دا   1879 ي 
َ
لةســـال

وليام كرؤكـــس ثالزماي دؤزييةوة لةِرَيي 
لوولةكي كرؤكس-ةوة، لةو كاتةدا ناوي نا 
ماددة تيشكاوةرييةكان، زاناي بةريتاني 
ي 1897دا 

َ
جؤزَيـــف تومســـون لةســـال

ةت و سروشتي ثالزماي دؤزييةوة، 
َ
خةسل

م ناولَيناني ثالزما لةبنةِرةتدا بؤ زانا 
َ
بةال

ي 
َ
ئريفينط النطموير دةطةِرَيتةوة لةســـال

1928دا، كـــة باوةِري وابـــوو لةثالزماي 
خوَين دةضَيت.

لةتةنيشت  نووسيوويةتي:  النطموير 
هةية  تةنك  َيكي 

َ
توَيذال جةمسةرةكانةوة 

كـــة بِرَيكي كـــةم ئةلةكرتؤنـــي تَيداية، 
ذمارةيةك  بةنزيكةيي  بوو  بةئايؤن  طازي 
لةئةيؤن و ئةلةكرتؤني يةكســـاني تَيداية 
ئةمـــةش وا دةكات كـــة بارطاوي كردني 
ئةو شـــوَينة زؤر ئاسان بَيت، وا باشرتة 
ناوي ثالزما بةكاربَينني بؤ ثَيناسةكردني 
ئةو شـــوَينةي كة بارطة يةكســـانةكاني 

لةئةلةكرتؤن و ئةيؤنةكان تَيداية.
سيفةتة طشتييةكاني ثالزما

ثالزمـــا ِرَيـــذةي 99%ي ماددةكاني 
و  لةئةســـتَيرة  ثَيكدَينَيـــت  طـــةردوون 
و  بارســـتايي  لةاليةني  طاالكســـييةكان 
قةبارةوة، هةندَيك لةهةسارةكان ثالزما 
زؤرتريـــن مـــاددةي ثَيكهاتةكةيةتـــي، 
هةســـارةي موشـــتةري بارســـتاييةكي 
%1- نزيكةي  تةنيـــا  لةثالزما،  طةورةية 

ثالزما دؤخي ضوارةمي ماددة
دَلنيا عةبدولَال 
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10-15% لةقةبارة  لـــة و 0 لةبارســـتايي
هةســـارةي خولطةي ثَيكهاتةي دةضَيتة
هانز ثالزما بةناوبانطي زانـــاي بلؤتؤوة،
كةم بِرَيكي كـــرد كـــة ئةلفـــني تَيبيني
كارةباييةكاندا بارطة بةناو لةتةنؤلكةكان
هةروةها دةكةن، ِرةفتار ئةيؤنةكان وةك
ثالزما لةشَيوةكاني شـــَيوةيةكيش وةك

تةثوتؤز. ثالزماي
ثالزما شَيوةكاني

لةدةزطـــا ثالزمايـــةي ئـــةو   -
دةردةضَيـــت: ثيشةســـازييةكانةوة
وةك هةيـــة ثالزمـــادا لةشاشـــةكاني
كردنةوة ِرووناك ؤثوكاني

َ
طل تةلةفزيؤن،

الوازي وزةيةكي كة فلؤريســـنت ؤثي
َ
(طل

بنكةكاني نيـــؤن)، هةيـــة، هَيماكانـــي
لةبـــةردةم بـــوارةي مووشـــةك، ئـــةو
هةية فةزادا كةشـــتييةكاني بةربةستي 
زةوييةوة، هةواي بةرطي دةضَيتة كاتَيك
ئؤزؤن، يكردنةوةي

َ
خال داينةمـــؤي لةناو

ئةو ناوكي، توَيذينةوةكانـــي يةكبوونـــة
كةرةوة كارةباييـــةي لةِرووناك كةوانـــة
كةوانةي لكَينةري هةية، كةوانةييةكاندا
ثالزما، (تؤثي) ؤثـــي

َ
طل يان كارةبايـــي

تؤثي َين
َ
دةل ثَيي كة ثالزما ؤثةكانـــي

َ
طل

بؤ بةكاردةهَينرَيـــت و ثالزمـــا ثالزمـــا
بؤ كؤمثيوتةر ثةِرةكةكانـــي هاندانـــي
و كارةباييةكان ســـوِرة هَيناني بةرهةم

طةيةنةرةكان. نبمضة كردني دروست
ثةي

َ
كل زةميني: سروشتي ثالزماي -

بةرطي ئاِّـؤ، ضيني سانت ئاطر، ئاطري
جةمسةري. شةبةقي و بوو بةئايؤن

طةردووني: سروشـــتي - ثالزمـــاي
فـــةزاي و طةردوونناســـي فيزيـــاي 
ئةو ئةســـتَيرةكان، و خؤر طةردوونـــي:
طةرم ناوكـــي بةيةكبوونـــة ثالزمايـــةي
بؤشاييةي ئةو خؤرييةكان، با دةكرَيت،
بؤشاييةي ئةو هةســـارةكانة، لةدةوري
بؤشاييةي ئةو ئةســـتَيرةكانة، لةدةوري
بازنـــةي طاالكســـييةكانة، لـــةدةوري

ئةو موشـــتةري، لةمانطةكاني يةكَيـــك
ئةستَيرةيية تةنة لةثَيكهاتني ثةثكانةي
تةمومذي و دةبـــن ثةيدا طةورةكانةوة 

طاالكسييةكان.
ثالزما ِرووخسارةكاني و خةسَلةت

ثالزمــــايـــة: ســـةرضاوةي زةوي 
هايدرؤجني و ئؤكســـجني ئةو ســـةرنجي
لةناوضةكاني كـــة بـــدة  و هيليؤمانـــة
فةزا و بـــةرة نزيـــك جةمســـةرةكانةوة
زةردةي ِرةنطـــة ئـــةو َيـــن،

َ
دةقول

َ
هةل

ئاماذة باكور جةمسةري نزيك دةكةوَيتة
دةدات بـــةرةو طـــازةكان بةونبوونـــي
ئاماذة ســـةوز ناوضةي دةرةكي، فةزاي
دةدات باكوور جةمســـةريي بةشةبةقي
زةوي بةرةو وةي

َ
قووال

َ
هةل ثالزما يان ئةو

دةطةِرَيتةوة.
ثالزما ثَيناسةي

ثالزما َيـــت
َ
دةل كة ئـــةو وةســـفةي

بارطة لةتةنؤلكة يةكســـانة ناوةندَيكـــي
بةوةســـفَيكي نَيطةتيظةكان و ثؤزةتيظ
نيية، تَيدا ورديـــي الواز دادةنرَيـــت كة
ثَيويستة ثالزما ثَيناســـةكردني ضونكة
زياتري ورديي كة بطرَيت لةخؤ ثَيوةر سَي

ثَيوةرانةش ئةمانةن: دةداتَي، ئةو
ثَيويســـتة ثالزمـــا: نزيكـــي  .1
نزيك لةيةكةوة بارطاوييـــةكان تةنؤلكة
تةنؤلكةيةك هـــةر كـــة بـــن بةِرادةيةك
نزيكةكان تةنؤلكة زؤربةي َكاربكاتةسةر
كارلَيك لةطةل تةنيـــا ئةوةي لةجياتـــي
(كاريطةريي بـــكات تةنؤلكةدا نزيكرتين

ثالزماية). جواني سيفةتَيكي
َ

بةكؤمةل
نزيكيثالزماكاريطةرييةكيبةهَيزتري
ئةلةكرتؤنةكان لةناو ذمـــارةي تا دةبَيت
بةو بَيت، زياتـــر كارتَيكةرةكةدا بـــوارة
كة نيوة ديباي تؤثي دةووترَيـــت بوارة
ثَيي لةتةنؤلكـــة طةورةكانة و تريةكةي
ذمارةي درَيذي ديباي، تَيكِراي دةووترَيت
يان نرخ ديباي-دا لةبـــواري تةنؤلكةكان
ئاماذةي «٨» لةشـــَيوةي ثالزماية، بِري

لةئةلف (المدا) ية ثيتي كة دةكرَيت بـــؤ
طريكيدا. بَيي و

كردنـــةكان كارلَيـــك 2. قةبـــارةي
بضووكة ديباي نيوةتـــريةي لةثالزمادا:
سروشتي قةبارةي

َ
لةطةل بةبةراوردكردن

ئةمةش لةطةردوونداية، ثالزمايـــةي ئةو
كارلَيكانةي بـــِري ئـــةو مانـــاي وايـــة
ثالزماوة بارستايي ناوةِراستي دةكةونة
بةشـــَيوةيةك هةية طةورةي طرنطييةكي
لَيوارةكاني، كةوتؤتةسةر كة زياترة لةوة
لةبةرضاوطرياوة ثالزما  كاريطةييةي ئةو

دةوريداوة. كة ناوةندة لةو
ثالزما لةرةلةري ثالزما: لةرةلةري .3
لةرةلةري

َ
لةطةل بةبةراوردكردن طةورةية

مامناوةندةكةيدا، لةبـــارة ئةلةكـــرتؤن
دةثَيوَيت ئةلةكرتؤن ثالزماي لةرةلةري 
ثالزما شـــةثؤلةكاني دةووترَيت كة ثَيي
بارطة ضِري النطموير، شـــةثؤلةكاني يان
و ثالزما طةيةنـــةري وةك لةناوةندَيكي
لةرةلةرةوة لةو بِرَيك دةثَيوَيت، كانزاكان
ثالزمؤن دةووترَيت ثَيي كة دةكات ثةيدا
واتا ثالزمايـــة طةرديلـــةي كة نيمضـــة
لةباري طةورةترة ئةلةكرتؤن لةلةرةلةري
شـــةثؤلةكاني (بةثَيوةري سروشـــتيدا
تةنؤلكة و ئةلةكرتؤن لةنَيو بةريةككةوتن

هاوتاكاندا).
بةخَيرايي ثالزمـــا ةتـــةدا

َ
لـــةم حال

هاوتا نيمضة بارطةكانـــي دةثارَيزَيـــت،
ثالزماية. ديكةي ثَيناسةيةكي
ثالزما بووني بةئايؤن ثلةي

بـــؤ ثَيويســـتة بةئايـــؤن بـــوون 
لةضِري مةبةســـت ثالزما، ثَيكهَينانـــي
ئةو بِري واتا ئةلةكرتؤنيية، ضِري ثالزما
ِرووبةردا ئةليكرتؤنانـــةي لةيةكةيةكـــي
بِري بووني بةئايـــؤن دةردةضـــن، ثلةي
دةكةن ون ئةلةكرتؤن كة طةردانةية ئةو
ئةو طةرمي وةردةطرن، ئةلةكـــرتؤن يان
ئةوة ي

َ
كؤنرتؤل كـــة بةهَيزةية هـــؤكارة

بةِرَيذةي لةطاز بةشـــَيك ئةطةر دةكات،
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ســـيفةتي نيمضة  ئةوا بةئايؤن 1% ببَيت
بةبوارَيكي (واتـــة وةردةطرَيت ثالزمـــا
كة دةبَيت كاريطـــةر مووطناتيســـييةوة

كارةباية). بةهَيزي طةيةنةرَيكي
(α) بـــةم بةئايـــؤن ثلـــةي بـــوون

دةنووسرَيت: هاوكَيشةية
α =ni/(ni+na)      

ئةيؤنةكان ضِري =ni
نةبوون ئةو طةردانةية كة ضِري =Na

(هاوتاكان) بةئايؤن
لةســـةر بةندة ضـــِري ئةلةكـــرتؤن
ةتي

َ
حال لةِرَيطةي و بوون بةئايؤن ثلـــةي

لةِرَيي ئايؤنةوة (Z) بارطـــةي ناوةندة
هاوكَيشةيةوة: ئةم

Ne= (Z)ni
ئةلةكرتؤنةكانة. ضِري =Ne

بووة بةكةمي كـــة ثالزمايةي بـــةو
ســـارد) (ثالزماي دةووترَيت  بةئايـــؤن
بةدةســـت بهَينرَيت ثالزما دةتوانرَيـــت
(ئةو بوونةوة بةئايؤن نزمي بةثلةيةكـــي
ئةو واتة ســـةربةخؤن)، زؤر طازانةي كة
بوونييان بةئايؤن  ثلـــةي  كة  ئايؤنانةي
لةهةموو و كةمن ئةلةكرتؤنةكاني بةرزة

ديارن. ئةيؤنَيكدا
طةرمي

بةطلظنيانبةئةلةكرتؤن طةرميثالزما
لةثَيوانةكردني بريتيية دةثَيورَيت ت

َ
ظؤل

طةرديلةيةك. طةرمي هةر ةوزةي
َ
جول

ئةلةكرتؤنةكان نزيكن كات زؤربـــةي
طةرمييةوة، ضونكة هاوســـةنطي لةباري
ئاشكران و ِروون ِرووخسارةكاني طةرمي
لةهاوكَيشـــةكاني الدانيشـــدا لةبـــاري
كردنيوزة، نموونةش دابةش ماكسوَيل بؤ
سةروبنةوشةييةكانة، تيشـــكة بؤ ئةمة
كارةبايي بواري يان ضاالكةكان تةنؤلكة
طةورةيةي جياوازيية ئةو بةهَيز.بةهؤي
لةِرَيي تةنيا ئةلةكرتؤنةكان لةقةبارةداية
دةبن هاوســـةنط ديناميكي طةرمييةوة
لةِرَيطةي كة خَيراتر لةوةي بةشَيوةيةكي

سروشـــتييةكانةوة طـــةردة ئةيـــؤن و
بؤي. دةطؤِرَين

ئةيؤنةكان طةرمـــي هؤية  لةبةرئةم
هةميشـــة ئةلةكرتؤن لةطةرمي جياوازة
لةثالزماي بـــةزؤري ئةمةش ســـاردترة.
دةردةكةوَيـــت الوازةكانـــدا ئةيؤنـــة
لةطةرمـــي نزيكـــن ئةيؤنـــةكان كـــة 

دةوروبةرةوة.
بةنـــدة طةرمييـــةي بةثَيـــي ئـــةو
تةنؤلكـــة و  ئةيـــؤن  و بةئةلةكـــرتؤن
بكرَيت دابةش دةتوانرَيت هاوتاكانةوة،

طةرمي يان ناطةرمي. بؤ
ثالزماي طةرمي: تيايدا ئةلةكرتؤن *
طةرمييان ثلةي هةمان قورسةكان تةنة و
طةرميدان هاوسةنطي لةباري واتة هةية،

يةكرتدا.
َ

لةطةل
ئةيؤن تيايدا * ثالزماي ناطةرمـــي:
طةرمي هةمـــان هاوتـــاكان و تةنؤلكـــة
طةرمي لةكاتَيكدا ثلةي دةوروبةريان هةية

دةبَيتةوة. بةرز زؤر ئةلةكرتؤنةكان
بةئايؤن ثلـــةي ي

َ
كؤنرتؤل طةرمـــي

كة بةتايبةتي دةكات، بوونـــي ثالزمـــا
بةسرتاوة بةثلةي ثالزما بووني بةئايؤن
بةســـرتاوة ئةلةكرتؤنةي ئـــةو طةرمـــي
(بةثلةيةكي بوونةوة، بةئايـــؤن بةوزةي
ئاماذة هةندَيجـــار بةضِرييةوة)، نزمـــرت
بةثلةيةكي دةدرَيت كة طةرمة بةثالزمـــا
ســـاردة تـــةواو بووبَيـــت بةئايؤن، يان
(%1 (بؤنموونة بضووك بةشـــَيكي ئةطةر
بَيت، بووةكة بةئايؤن طازة طةرديلةي ي
ثلةي ثالزماي سارديشدا ةتي

َ
هةتا لةحال

نزيكةي ئةلةكـــرتؤن نموونةيي طةرمـــي
دةبَيت، ســـةدييةك ثلةي ضةند هـــةزار
لةتةكنؤلؤذيايي ثالزمايةي ئةو هةميشة

ساردة. ثالزمايةكي بةكاردَيت ثالزمادا
ئةو نموونـــةي هـــةورة بروســـكة:
زةويية، ِرووي لةســـةر كة ثالزمايةيـــة
هةورة كارةبايـــي بوونـــةوةي ـــي 

َ
خال

سي هةزار بةثَيوةري هةميشـــة بروسكة

مليؤن ســـةد دةطاتة و دةبَيت ئةمثَيـــر
و ِراديؤيي شـــةثؤلة و ِرووناكي ـــت،

َ
ظؤل

طاماشي تيشكي ئَيكس و تيشـــكةكاني
ثالزما طةرمي ثلةي دةردةضَيـــت، لَيوة

 28000 دةطاتـــة بروســـكةدا لةهةورة
ضِري ســـةدي 27700 ثلةي طلظن ثلةي
ضوار و بيســـت توان لةدة ئةلةكـــرتؤن

دةبَيت. مةتر سَيجا زياتر كيلؤطؤام
كارةبايي ئةركي

طةيةنةرَيكي ثالزما كة لةبةرئةوةي
ئةركي بِرةكاني بـــؤ كارةباية بةهَيـــزي
دةبينـــن، طرنـــط َيكـــي

َ
كارةبايـــي ِرؤل

لةنَيو كارةبايي ئةركي لةبةرئةوةي كـــة
ئةطةر لةفةزادا، هةية بارطاويدا دووتةني
ثالزماوة بخرَيتة كارةبايي جةمسةرَيكي
بةشـــَيوةيةكي كارةبايي ئةركـــي ئةوا 
ئةركة بةرةو َيت

َ
دةجوول بةهَيز طشـــتي

دروســـت بةهؤي ثالزما كارةباييةكـــةي
بةهؤي ديباي-يـــةوة ثـــةردةي بووني 
كارةبـــاوة، ئةوا ضوســـتي طةيةنـــةري
بضووك زؤر ثالزمـــا بـــواري كارةبايـــي
طرنطي مانايةكـــي ئةمـــةش دةبَيـــت،
بَيتو ئةطةر دةدات، بـــوون هاوتا نيمضة
باش ِراســـتةقينة ئاســـتي نزيكبوونـــي
سالبةكان بارطة ضِري ثَيويستة وا بَيت،
بارطة مووجةبةكان بَيت بةضِري يةكسان
كاتةدا لةو لةِرووبةرَيكيطةورةي ثالزمادا،

na= (Z)ni دةردةبِرَيت،  بةهاوكَيشةي
دةربكةون ناهاوسةنط بارطةكان لةوانةية
بارة لـــةم ديباي، درَيـــذي بةثَيـــوةري
ثَيكدَين، جووتةكةكان ضينـــة تايبةتةدا
بؤ بارطةكان دابةشـــكردني لةوانةشـــة
درَيذة ديبـــاي دةيـــان لةدرَيذييةكانـــي

بكَيشَيت.
كارةبايي ئةركي بِرةكاني ثَيويســـتة
بن ســـنوردار كارةباييـــةكان و بـــوارة
لةجياتـــي دةوروبـــةرةوة بةناوةنـــدي
ضـــِري بارطـــة دؤزينـــةوةي ثووختـــي
بؤ طشـــتي نموونـــةي كارةباييـــةكان،
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لةبارَيكي ئاخؤ ئةلكرتؤن بزانَيت ئةوةي
بولتزمانة. هاوكَيشةي سروشتيداية،

ِرَيطة ئةوةية هاوكَيشةية ئةو باشـــي
كارةبايي بـــِري بةهةذماركردني دةدات

ضِرييةوة. بةهؤي
كة بهَينرَيت بةرهةم ثالزما دةتوانرَيت
تيشـــكي نموونة نةبَيت، بؤ هاوتا نيمضة
هةية نَيطةتيظي بارطةيةكـــي ئةلةكرتؤن
كةم ناهاوتا ثالزماي كة ضِري ثَيويســـتة
بةشـــَيوةي بَيت، ئةطينا بضووك يان زؤر
كة دةبَيتةوة و

َ
جَيطـــري بـــال كارةبايـــي

طةردوونيدا لةثالزمـــاي  نةخـــوازراوة،
بواري َيت

َ
نايةل هةية ديباي بةربةســـتي

ِراســـتةوخؤ كاريطةرييةكي كارةبايـــي
زؤردا لةدوورييةكي بكاتةســـةر ثالزمـــا
م

َ
بـــةال ديبـــاي)، (دوورتـــر لةدرَيـــذي

ثالزما بارطاوييةكان طةرديلة دةركةوتني
و بةبواري موطناتيســـي دةكات ثةيـــدا
بةهـــؤي ئةمـــةش كاريطـــةر دةبَيـــت،

وةك ثةيدابووني ـــؤزةوة
َ
ئال ِرةفتارَيكي

بارطةكان كـــة جووتةكانةي ئةو ضينـــة
لةدةيةها درَيذي لةيةكـــرت جيادةكاتةوة

ديباي.
بوون بةمووطناتيسي

بوارَيكـــي مووطناتيســـي ثالزمـــاي
بةجؤرَيك هةيـــة بةهَيزي مووطناتيســـي
تةنؤلكة ـــةي

َ
جوول كة كاردةكاتةســـةر

يان بةريةككةوتن ثَيـــش بارطاوييةكان
بةيةكدانووسان.

هةميشةئةلةكرتؤنةكانمووطناتيسني
ثالزماي نامووطناتيســـني. و ئةيؤنةكان
جيـــاوازة ســـيفةتةكاني موطناتيســـي
هةية ضةند ســـيفةتَيكي ئةوةي بةواتاي
ضةند و بواري موطناتيسيدا

َ
لةطةل َتةرينب

لةطةل لةسةري، ئةستوونة سيفةتَيكيش
لةثالزمادا كارةبايي  بواري كة  ئةوةشدا
م

َ
هَيـــزي طةياندنةوة، بةال بةهؤي الوازة

كؤكة ثالزمايـــةدا ةي
َ
جول ئـــةو

َ
لةطةل

هةية، بةثَيي موطناتيســـيةكةدا لةبوارة
هاوكَيشةية: ئةم

كارةبايية، E=-V*B (E: بـــواري
موطناتيســـية)، B: بواري خَيرايية، :V
ديباي بةربةســـتي ئةو بوارة كارةبايية

تَيناكات. كاري
ثالزما ئاَلؤزةكاني دؤخة

كة هاوكَيشانةي ئةو ئةوةشدا
َ

لةطةل
سادةن، ِرادةيةك تا دةكةن شيكار ثالزما
طؤِراوة، و نائاسايي ثالزما ِرةوشتي م

َ
بةال

ناضاوةِروانكراو ِرةوشتَيكي دةركةوتني
بةِرةوشتَيكي ئاســـاييةوة لةشَيوةيةكي
لةسيســـتمَيكي سروشـــتي دادةنرَيـــت
هةندَيجار سيستمانة جؤرة ئةم ؤزدا،

َ
ئال

و ِرَيكوثَيكي لةِرةوشـــتيياندا ئارةزووي 
كارَيكي وةسفكردنييان دةكةن، شَيواوي
بريكاريية ياســـا لةِرَيي كة نيية ئاســـان
هةِرةمةكي بةِرَيطةيةكي يان ســـادةكان
خؤكاريي ثَيكهاتنـــي  بَيـــت، تةواوةوة
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لةزنجريةيةكي شـــوَينييةكانة لةسيفةتة
كة دورودرَيذةكانـــدا، خشـــتة فراوانـــي
ؤزةكاني ثالزما.

َ
ئال لةديـــاردة يةكَيكـــة

ثالزما ثَيكهاتةكاني َين:
َ
دةل شـــارةزاكان

زؤر تيذ نموونـــة جَيـــي بايةخدانة بـــؤ
ثضِرة ثضـــِر بوارةكةي دةردةكةوَيـــت،
لةتةنؤلكـــةكان تةنؤلكـــةكان (دووري 
شـــَيوةي كةرت يان طةورةترة)، خؤيان
تةنؤلكانة ئـــةو زؤربـــةي وةردةطـــرن،
بؤ توَيذينةوةيان لةتاقيطةدا لةسةرةتادا
بؤ نموونة ناسيوني، كي

َ
خةل ثاشان كراوة

لةثالزمادا. تةنةكان ثَيكهاتةي و ؤزي
َ
ئال

بةِريشاَلبوون
يان يش

َ
درزوقل ثالزماكاندا لةزؤربةي

تؤثي دةردةكـــةون وةك شـــتي بضووك
و بروســـكة هةورة و ثالزما و شـــةبةق
درةوشـــانةوةي و كارةبايي كةوانـــةي
تةقينةوةي ثاشماوةكاني هةروةها خؤر
بةنـــدة هةندَيجـــار ئةســـتَيرةيي،
ثَيي هةيـــة ضـــِري كـــة بةطةورةتريـــن

موطناتيسييةكان. ثةتة دةووترَيت
جووتةكةكان ضينة يان بارستايي

وةك تيذ لَيـــوار و تةبةقـــي باريـــك
جووتةكان ضينـــة يان بارســـتاييةكان 
ثالزمادا لةســـيفةتةكاني خَيرا طؤِرانَيكي
جووتةكةكان ضينـــة دةكةن، دروســـت
بارطـــة لةكؤكردنـــةوةي بةرثرســـن
طةورة جياوازييةكي كـــة جياكراوةكان
لةناو دةكات دروســـت كارةبادا لةئةركي
بوارَيكـــي كارةبايي هيـــض ضينةكـــةدا،
ضينة نـــاكات، لةدةرةوةيـــدا دروســـت
نزيكةكاني لَيـــك  لةناوضة  جووتةكةكان
لَيـــك جيـــاواز  بةشـــَيوةي ثالزمـــادا 
لةناو تةزوو بةشَيوةي دووردةكةونةوة،
طرتووة

َ
هةل ثالزمايان كة هةن ماددةكةدا

ئةيؤنةكان و ئةلةكرتؤن خَيرايي ئةمةش
دةكات. زياد

كارةباييةكان سوِرة و كارةبايي بواري
لةثالزمادا هاوتـــا نيمضة ســـيفةتي

تةزووةكاني لَيكةوة كة ثَيويستي بةوةية
ئةم كارةباييةكاندا،  لةســـوِرة بن  نزيك
كريشؤف-ي ياســـاي ثةيِرةوي سوِرانة
بةرطري كة دةكةن، كارةباييةكان سوِرة
ئةو ثَيويســـتة تَيداية، و موطنةكارييان
جووتةكي بةهَيز سيستمَيكي سوِرانة وةك
ثالزما ناوضةيةكي هـــةر بكةن، ة

َ
مامةل

لةسوِرة هةية خؤي سةربةخؤي ِرةوشتي
لةنَيو بةهَيزةي بةندة ئةم َناوخؤييةكاندا،
لةطةل هةية سيستةمةكةدا توخمةكاني
سروشـــتة ئةو دةبنةهؤي ناِرَيكوثَيكييدا
كارةباييةكان ســـوِرة ثالزما،  ؤزةي

َ
ئال

لةثالزماداوزةيموطنةكاري(موطناتيسي)
بةهؤي ســـوِرة ئةو ئةطةر دةكةن خةزن
لةكاركةوتبَيت، ثالزمـــاوة ناجَيطـــريي
وزة دةرضووني دةبَيتةهـــؤي ئةمـــةش
يان طةرمكةرَيـــك وةك مووطنةكارةكـــة
بووني ئةمةش بؤ ثالزمـــا، خَيراكةرَيـــك
لَيكدةداتةوة، خؤردا لةخةرمانةي طةرمي
ئةو بوارة بةدياريكراوي و تةزووي كارةبا
كارةبادا تةزووي

َ
لةطةل مووطناتيسييةي

ئاماذة بريكالند بةتةزووةكاني هاوِريـــزة
و زةميني لةشةبةقي هةميشة دةكرَين،
تَيبيني ثالزمادا ةكاني

َ
لةِريشال هةروةها 

دةكرَين.
خانةيي بوونيادي

تيذةكان لَيوار باريك ثلَيتة دةتوانرَيت
جيابكرَينةوة، جياوازةكاني لةخاسيةتة
و ضِري و وةك ســـيفةتي مووطناتيســـي
نيمضـــة خانةكان ناوضةي كـــة طةرمي 
زةرياي ئةوة بؤ نموونةش دَينن، بةرهةم
ي

َ
خؤريي و توَيذال مووطناتيسي و زةرياي

و نووسيوويةتي ظن
َ
ئال زانا خؤريي، بواري

زاناكاني طةردوون بريوبؤضووني َيت:
َ
دةل

توَيذينةوةي ديارتريـــن كـــة ئةوةيـــة 
خانةيي بونيـــادي فةزا دؤزينـــةوةكان
دةتوانرَيت كة دةركةوتـــووة طةردوون،
ثَيطةية لةهةر شـــوَينَيكي فةزاوة ئـــةو
خانةيي لةديواري ذمارةيـــةك ببينرَيت.

كة هةن كارةباييةكان تـــةزووة و ثلَيتي
ضةند بةشَيك بؤ دةكةن طةردوون دابةش
ضِري و طةرمي و مووطناتيسي لةهَيزي كة

جياوازن. هتد ...
بوون بةئايؤن خَيرايي مؤلةقةي

ِرَيذةييـــة لةنَيـــو ثالزماي خَيرايـــي
كة طازةكة طازي هاوتادا و بةئايـــؤن بوو
بةئايؤني بوون كرداري بةئايؤن، دةبَيت
بؤ طشـــتيية تةكنؤلؤذيايةكي مؤلةقـــة 
خَيرايي دةرضووي ةوزةي

َ
جوول طؤِريني

بوون يـــان ثالزما وزةي بـــؤ طازةكـــة
ئةطةر ةتَيكدا

َ
لةحال طةرمـــي. بةئايؤنـــي

ئةوا كَيشـــدا
َ
هةل لةوزة طةورةتر بِرَيكي

لةخَيرايي طةرديلةكان يان طةرد خَيرايي
ناكات تَيثةِر مؤلةقـــة)  بةئايؤني (بوون
ئايؤن. دةبَيتة بةتةواوةتـــي تا طازةكة
ةتَيكي نموونةيية

َ
حال دياردة شلؤقة ئةم

تووندة سيفةتة كة ؤزدا
َ
ئال لةسيستمَيكي

دروست دةكات. كاتييةكان شوَيني و
سارد زؤر ثالزماي

ســـارد زؤر دةتوانرَيـــت ثالزمـــاي
بةرهةم تيشكي لةيزةر بةبةكارهَيناني دوو
دةطرَيت هاوتاكان يةكَيكييان بهَينرَيت،
ثلةيةكي دةطاتة تا دةكاتةوة ساردي و
يان طلظن ملي يةك بة يةكسانة كة طةرمي
طةردةكان دةكات ديكةيان كةمرت، ئةوي
وزةيةكي ثَيداني لةِرَيي ئةويش بةئايؤن
لةبوارة تا ئةلةكرتؤن ثَيويست بةدورترين

دةربضَيت. طةردييةكةوة
زؤر ســـارددا لةثالزماي طرنط ي

َ
خال

طةردةكان لةضارةســـةركردني َبريتيية
كؤنرتؤل و لةيزةرةوة، بةهـــؤي بةوردي
ئةلةكرتؤنـــة ـــةوزةي

َ
جوول كردنـــي 

بةهـــؤي بةكارهَيناني سةربةســـتةكانة،
دياريكـــراوةوة ثرتةيـــي لةيزةرَيكـــي
بةرهةم ئةلةكـــرتؤن وزةي دةتوانرَيـــت
بةثلةيةكي بةبةراوردكردنـــي بهَينرَيـــت

0.1 طلظن،  بة يةكســـانة كة نزم طةرمي
لةيزةرة لةرةلةري بواري لةوةوثَيش كة
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ئايؤن دةكرَيـــت. ديـــاري ثرتةييةكـــة
هاوتا طةردي طةرمي لةثلةي ثارَيزطاري
ئةو طلظن، 1ملي بة يةكسانة كة دةكات
ناهاوســـةنطة ســـاردة زؤر جؤرة ثالزما
ثرسيار هَيماي كة دةبَيت، ثةيدا بةخَيرايي
ِرةوشـــتة بَيئةوةي ئـــةو دةخاتةســـةر
زؤر تاقيكردنةوةكان مـــي هةبَيـــت،

َ
وةال

ِرةوشـــتي و ســـةيرةكان لةديناميكيية
دةرخســـت طةردةكاني يةكطرتنـــةوةي
ســـنوري فراوانكردني بووةهؤي ئةمةش
بةثالزما، مرؤيـــي ســـةبارةت زانســـتي
ثالزماي ناجَيطريةكاني لةبـــارة يةكَيك
ثالزما كة ريدبرج-ة، بـــاري نانموونةيي
ثةيدا طةردةكانـــةوة لةضِركردنـــةوةي

وروذاندن. بةِرَيطاي دةبَيت
ثالزماي ناهاوتا

كة ثالزمايةية ئةو ناهاوتـــا ثالزماي
ئةلةكرتؤنةبةهَيزةكانوضوستيطةياندني
نَيطةتيظ هةميشة ضِري بارطة كة هةية،
لةبوارَيكي و ثؤزةتيظةكانـــي يةكســـانة
كة م ئـــةو ثالزمايةي

َ
بةال دياريكـــراودا،

بارطةيةكي لةضـــِري زيـــادةي بِرَيكـــي
لةبارة لةهةندَيك يان تَيدايـــة، دياريكراو
و دةبن جؤر ئةوثةِرييةكانـــدا تةنيا يةك
جؤرة دةناسرَيت، لةم بةثالزماي ناهاوتا
َيكي

َ
ِرؤل كارةبايـــي بـــواري ثالزمايةدا،

ئةم بؤ نموونةش دةبينَيت، ســـةرةكي
هةورة و بارطاوييـــةكان طةرديلة جؤرة
ثؤزيرتؤني ثالزماي و ئةلةكرتؤنييـــةكان
بارســـتاييةكةي يةكســـانة دذة تةنَيكة
بارطةكةي و ئةلةكـــرتؤن بةبارســـتايي

ثؤزةتيظة.
ثالزمـــا و تةثوتـــؤزاوي 8. ثالزمـــا

ةييةكان
َ
دةنكؤل

هةميشةثالزمايتةثوتؤزاويلةفةزاي
كة جيادةكرَيتةوة بةوة هةية، دةرةكيدا
تةنؤلكةكان ئةطـــةر تَيداية، تةثوتؤزي
هةمان ةكان،

َ
دةنكؤل طةورةتربن دةبنـــة
هةية. ثالزماي ِرةوشتةكاني

بريكاري وةسفَيكي
ثالزما دؤخـــي كردني بـــؤ وةســـف
و شوَين مرؤظ بةتةواوةتي، ثَيويســـتة
وةسفي هةروةها و تةنؤلكةكان خَيرايي
لةناوضـــةي كارؤموطناتيســـي بـــواري 
ناكات م ثَيويســـت

َ
بةال ثالزمادا بزانَيت،

ثشكنينيان لةثالزمادا تةنؤلكةكان طشت
فيزياييةكان هؤية ئةم لةبةر بكرَيت، بؤ
بؤ دةكةن ثَيشكةش كورت وةســـفَيكي
دابةشـــي زانراون، كة ئةو نموونانةي كة

جؤري طرنط: دوو دةكةن بؤ
ثالزما 1. نموونـــةي شـــلطازةكاني
و ضِري وةك دةناسرَين ئاسانةكاني بةبِرة
شوَينَيكدا، هةر لةدةوري خَيرايي ناوةندة
شـــلطازةكان بؤ ســـادة نموونةيةكـــي
هايدرؤمووطناتيســـية ديناميكي تيؤري
لةبوارة طةيةنةرةكان شلطازة (ديناميكي
كة مووطناتيســـييةكاندا). و كارةبايـــي
شـــلطازانة ئةو لةوانةية جَيطرين، نيمضة
تفتة كانزا يان جيوة وةك بن شل كانزاي
لةطازَيكي بةئايؤن بريتيية تواوةكان يان
تاقة وةك ثالزمـــاكان بووي الواز يـــان
دةكات ثالزمادا

َ
لةطةل ة

َ
مامةل شلطازَيك

ماكسوَيل هاوكَيشـــةكاني ثةيِرةوي كة 
دةكات، نافريســـتوك و هاوكَيشـــةكاني
سيســـتمي ديكة وةســـفةكةي  م 

َ
بـــةال

جيا ةيةكـــي
َ
مامةل جووتـــة شـــلطازةكة

دةكات، ئةيؤنةكاندا و  ئةلةكرتؤن
َ

لةطةل
دةبَيـــت ورد شـــلطازةكان سيســـتمي 
طـــةورة زؤر ئةطـــةر بةريةككةوتنةكـــة
ببَيتةهؤي كة ثَيويســـت بةثلةيةكي بَيت
ثالزما بةشَيوةيةك خَيرايي كردني دابةش
كردني (دابةش لةياســـاي بَيت كة نزيك
ئةوةية هؤكةشي بولتزمان)، ماكســـوَيل
يةك وةك ثالزما شلطازةكان سيستمي كة
طةرمي ثلةيةكي كة دةكةن وةسف ِرَيِرةو
هةيـــة لةهةر شـــوَينَيكدا، دياريكـــراوي
بطرَيت فةزاييةكان تةنة خَيرايي ناتوانَيت
جووتةكةكان، ضينـــة يان وةك تيشـــيك

شـــةثؤلةكان تةنؤلكةي و كاريطةريـــي
شيناكاتةوة.

ةيي
َ
جوول نموونةي .2

دابةشكردني وةســـفي ئةم نموونةية
لةهـــةر دةكات تةنؤلكـــةكان خَيرايـــي
مرؤظ ثَيويست بةمةش ثالزمادا، َيكي

َ
خال

دابةش ياســـاي ثةنابةرَيتةبةر نـــاكات
وةســـف بؤ بولتزمان كردني ماكســـوَيل
ثالزما بةشَيوةيةكي بريكارييانة، كردني
بؤ ئةو ثَيويستة ة

َ
جوول وةســـف كردني

دوو نيية، بةريةككةوتنـــي ثالزمايـــةي
كردني بؤ وةســـف زانراو هةية ِرَيطـــةي
كاري لةثالزمـــادا، يةكةمينييان: ة

َ
جوول

بةتؤِري ثشـــت ئاســـان دابةشـــكردني
ئةوي م

َ
بةال دةبةستَيت، شوَين و خَيرايي

(تةكنؤلؤذياي دةووترَيت ثَيـــي ديكةيان
زانياريية كـــة لةخانةكاندا)، طةرديلـــة
زؤر لةِرَيِرةوي لةخؤدةطرَيت ةييةكان

َ
جول

ةيي
َ
جوول نموونةي  تاكةكان، لةطةرديلة 

لةنموونةي ضِرترة لةِرَيطةي بريكارييةوة
فالســـؤف هاوكَيشـــةي شـــلطازةكان،
ثةيدابووني وةســـف بؤ بةكاردةهَينرَيت
لةذينطـــةي طةرديلـــةكان سيســـتمي 

كارؤموطناتيسيدا.
ثالزماي دةستكرد

دةســـتكردةكان ثالزمـــا زؤربـــةي
و كارةبايي بوارةكاني كردني بةجَيبةجَي
بةرهةم هةردووكيان يان موطناتيسيةكان
ثالزمايةي ئةو دةتوانرَيـــت دةهَينرَيت،
تاقيطةيي بةِرَيطةيةكي هاتـــووة بةرهةم
ئامادةكراوة ثالزمايةي  ئةو بكرَيت، ِريز
ِريز ثَيية بةكارهَيناني ثيشةسازي بةم بؤ

دةكرَيت:
ئةو ســـةرضاوةيةي ئةو 1. جـــؤري
تةزووي هَيناوة، بةرهةم ثالزمايةي جؤرة
لةرةلةري شـــةثؤل، لةرةلةري كارةبا،

ورديلةكان. شةثؤلة
ثةســـتاني كة ثةســـتان، 2. بواري

مليليرت جيوة)، ثةستاني  10) بؤشـــايي
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و ثةستاني  مليليرت جيوة) 1) مامناوةند
جيـــوة= 1بار= (760 مليليـــرت هـــةوا

هةية. ي نيوتن/م2) 1.013
لةثالزمادا: بوون بةئايـــؤن 3. ثلةي
بووني بةئايؤن تةواوة، بوونَيكي بةئايؤن

الواز. بووني بةئايؤن ِرَيذةيي،
ثالزمادا: لةناو طةرمي ثةيوةندي .4
،(Tgas=Te=Tich)طةرمـــي ثالزمـــاي
.(Tgas=Tion<<Te) طةرمي نا ثالزماي
جةمســـةرةي ئـــةو  شـــَيوةي  .5

ثالزما. هَيناني بةرهةم بؤ بةكاردَيت
تةنؤلكانةي ئـــةو 6. مووطناتيســـي
بووني بةموطناتيسى ثالزماوة: دةضنة ناو
هةردووكييان ئةلةكرتؤن كـــة و (ئايـــؤن
بةهؤي دراون طةمارؤ الموردا لةخولطةي
بةمووطناتيس مووطناتيسييةوة)، بواري
ئةلةكرتؤنةكان (تةنيـــا بةشـــي بووني 
بوارَيكـــي بةهـــؤي  دراون طةمـــارؤ 
بوون نامووطناتيس مووطناتيسييةوة)،
تواناي كة الواز مووطناتيســـي (بـــواري
خولطةكاني دةوري طةرديلةكاني طرتني

نيية.
كردن جَيبةجـــَي و 7. بةكارهَينـــان
ثالزما وروذاندني دةبَيتةهـــؤي  ئةمةش

بةهاندان.
طةرمكةرةكان: شةثؤلة ثالزماي .4
دةضَيت بارطةطر و هانـــدان لةثالزمـــاي
شةثؤلةكاني م

َ
بةال لةرةلةرةوة، لةاليةني

و (كارؤمووطناتيســـي ِرَيطةكة بةهةردوو
ئةويش دةكرَين، طةرم كارؤســـتاتيكي)
مووطناتيســـي بةبوارَيكـــي ثَيويســـتي

وكردنةوةي
َ
بال بـــؤ يةكطرتووة خولطـــة

شةثؤلةكان.
هةوا: بةثةستاني يكردنةوة

َ
خال *

دةووترَيت ثَيي كةوانةيكارةبايي: .1
ثلة كردني ســـةرف بؤ وزةيةكة كلَينةر،
(10000طلظن)، لةزؤر بةرزةكان طةرميية
دةهَينرَيت، بةرهةم وزةوة ســـةرضاوةي
طشـــتي لةكردارةكانـــي بةشـــَيوةيةكي
نموونة بؤ بةكاردةهَينرَيت بةكانزاكردندا
بةكاردةهَينرَيت بةردانة ئةو توانةوةي بؤ
تَيداية، ئةلةمنيؤمـــي كـــة ئؤكســـيدي
كانـــزاي هَينانـــي هةروةهـــا بةرهـــةم

ئةلؤمؤنيؤم.
تاجـــي: يكردنـــةوةي

َ
خــــال  .2

بةهؤي ناطةرمييـــة يكردنةوةيةكـــي
َ
خال

بةســـةر كارةبايي ئةركي جَيبةجَيكردني
بةرهةم جةمســـةرةكاندا ال تيذةكانـــي
بؤ طشـــتي بةشـــَيوةيةكي  دةهَينرَيت،
تةكاني

َ
خل و طازي ئؤزؤن بةرهةمهَينانـــي

بةكاردَيت. تةنؤلكةكة
دةستكرد ثالزماي لةسةر نمونة

نزم: بةثةستانَيكي كردنةوة ي
َ
خال

درةوشـــانةوةي ثــــــالزمـــاي   .1
ناطةرميية ثالزمايةكـــي يكردنـــةوة:

َ
خال

بةرهةم كردنةكانةوة  جَيبةجـــَي لةِرَيي
كارةبايي نةطؤِري لةتةزووي دةهَينرَيت
بواري شةثؤلةكاني نزمي لةرةلةرَيكي يان
دوو جةمسةري نَيو بؤشـــايي كارةبايي

100 كيلؤهَيرتز)،  لة (كةمرت كانزاييةوة
ئةمة بؤ جَيبةجَيكـــردن بةناوبانطرتيـــن

فلؤرسنتة. ؤثي
َ
طل

لةوةي بارطةطريـــي: ثالزمـــاي   .2
ثَيويســـتي م

َ
ثَيشـــوو دةضَيـــت، بـــةال

كـــة شـــةثؤلة كارةباييـــة بةبوارَيكـــي
(نزيكةي هةبَيـــت بةرزةكاني لةرةلـــةر

جياوازة  ئةمـــة كيلؤهَيرتـــز)،  13.56
ضونكة درةوشـــاوة، يكردنـــةوةي

َ
لةخال

ئةم كةمرتة، زؤر ضِرييـــان بةرطةكانـــي
فراوان بةشـــَيوةيةكي كردنانة جَيبةجَي
ثيشةسازي و ورديلةكان لةثيشةسازيية
بةكاردةهَينرَيت تةواوكةرةكاندا ســـوِرة
تةي

َ
و خل ثالزمي، ينـــي

َ
كؤل

َ
هةل بؤ كاري

ثالزما. مي
َ
هةل كيميايي

لةثالزمـــاي بةهانـــدان: 3. ثالزمـــا
جَيبةجـــَي لةِرَيـــي بارطةطـــر دةضَيـــت
هةر لةيةكدةضن، كردنةكانيشـــييانةوة
ناوضةي تَيداية كؤيلَيكي جةمســـةرَيكي

دادةثؤشَيت. يكردنةوةكة
َ
خال

بةربةســـتي يكردنـــةوةي
َ
خال  .4

نـــا يكردنةوةيةكـــي
َ
خال كارةبايـــي: 

ئةركَيكي بةجَيبةجَيكردنـــي طةرمييـــة
كونيلةكانةوة لةِرَيـــي  بـــةرز كارةبايي
بةرهـــةم دةهَينرَيـــت، بةجؤرَيـــك كـــة
يكردنةوةي

َ
خال َيت

َ
ناهَيل نةطةيةنةرةكـــة

بطوَيزرَيتةوة، كةوانةكـــة بـــؤ َثالزماكة
لةطةل يكردنةوةيـــة

َ
ئةم خال هةميشـــة

لةثيشةســـازيدا تاجي يكردنـــةوةي
َ
خال

كة ئةوةشـــدا
َ

لةطةل دةكرَيـــن
َ

تَيكـــةل
لةيةكدةضن، لةجَيبةجَيكردنةكانيانـــدا
بةكاردةهَينرَيت بةرفراوان بةشَيوةيةكي

ثيشاسازييةكان. شانة ندني
َ
لَيكئاال بؤ
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لةثيشةسازيدا ثالزما *
ؤز

َ
ئال ئةلةكرتؤنيية لةســـوِرة ثالزما

كة بةكاردةهَينرَيـــن و تةواوكةرةكانـــدا
لةدةزطا بنةِرةتـــي بووةتـــة بةشـــَيكي
دةزطايانـــة ئـــةم ئةلةكرتؤنييةكانـــدا،
ضِركةرةوةيان و ترانزســـتةر هةزارةهـــا
باريكةكانةوة وايـــةرة لةِرَيي كة تَيداية
نزيكةي تريةكةيان كة بةيةكطةيةنـــراون
ئةو بؤئـــةوةي (0.10) مايكرؤمةتـــرة،
بكةين ئةوا دةســـتةبةر وَينةية بَي وردية

بةكاردَينني. ثالزما
لةذينطـــة ثارَيزطـــاري ثالزمـــا  *

دةكات:
تةثَيشكةوتووةكاندا

َ
لةوال لةمدواييةدا

لةو ماددة بؤ ِرزطاربوون ثالزما بةكارهَينرا
ذةهراوييانـــةي دةبنةهؤي ثيســـكردني
دةبةستن كارلَيكانة بةو ثشت كة ذينطة،
ئؤتؤمبيلةكانةوة ئةطـــزؤزي و لةكارطة

 NO ئةوة بـــؤ دةردةضـــن، نموونةش
كة  SO كيميايي و نيرتيـــك ئؤكســـيدي
لةو دةدرَيت، ثالزماكةدا ئةنجـــام لةناو
ئؤكســـيدي طازي ذةهراويانةش مـــاددة
بةرةو ةكانـــةوة

َ
لةدووكةل كربيـــت كـــة

طورزةيةك كة هةوايي دةردةضن  بةرطي
بةرزيان وزةيةكي تَيدايـــة، ئةلةكرتؤني
بؤ دةطؤِرَين و بةئايـــؤن دةبن كة هةية

دةدرَيت ئـــةم كردارة ئةنجـــام ثالزما،
لةناوةِراستي دةزطايةك  بةجَيطريكردني 
بةئايؤن و قؤناغـــي  كَيشـــةكةدا

َ
دوكةل

دةرضووني ثَيش دةبَيت تـــةواو بوونةكة
لةئةنجامي كرداري ناوهةوا، طازةكان بؤ
و يةكطرتنـــةوة طةرديلةكاني نايرتؤجني
بةمشَيوةية دةبن، دروســـت ئؤكسجني
طازي بؤ دةطؤِرَين ذةهراوييـــةكان طازة

و كةمشييان تَيدةضَيت. سوودبةخش
يةكطرتووةكاني تة

َ
لةوال دواييةدا لةم

لةناوبرا كؤطا  4000 نزيكةي ئةمةريكادا
ثيسكةرةكاني و ِرةقةكان كة ثاشـــماوة
بةكارهَيناني لةِرَيـــي تَيدابوو ذينطةيـــان
ماددة ئـــةو لةوةوثَيش كـــة ثالزماوة،
زةويدا لةنـــاو جةرطـــةي ذةهراوييانـــة
دةتوانرَيـــت بةمشـــَيوةية دةنَيـــذران،
كيلؤطـــرام دووســـةد  لةســـةعاتَيكدا
لةناوبربَين زيانبةخشـــةكان لةثاشماوة
زؤر بةئةركَيكي و بةبةكارهَينانـــي ثالزما

كةم.
شاشةي ثالزما

شاشـــةكاني كردني ئيش ضةمكـــي
بؤ  Plasma display دةطةِرَيتةوة ثالزما

1964 لةزانكؤي ئالينؤي ئةمةريكي  ي
َ
سال

ِرووناك َيكي
َ
خال تةنيـــا كة لةســـةرةتادا

شةستةكان ي
َ
سال كؤتايي تا ثاشان بوو،

شاشةيةكي تةواو ثةرةثَيداني كاركرا بؤ
لةســـةرةتادا ِرووناكييةوة، َيكـــي

َ
لةخال

كـــة دروســـتكرا شاشـــةيةكي بضـــووك
ثاشان دةردةخست، ناِرووني وَينةيةكي
بةرز دروست ضووستي توانرا شاشةيةكي
فراواني هةية، بكرَيت كـــة ِرووبةرَيكـــي
و زياتر، يان ئينجة شةست شاشانة ئةم

نيية  زياتر 17-15 سم لة ئةستورييةكةي
و بواسرَيت

َ
هةل ديوار لةسةر دةتوانرَيت و

وَينةيةكي كة نةكات، داطري زؤر شوَينيش
بـــدات و ضةند ثيشـــان ِروون و جـــوان
كردني سةير و هةية، ديكةي خاسيةتَيكي

خؤشرتة. ديكة لةتةلةفزيؤنةكاني
لةبـــواري ثالزمـــا * بةكارهَينانـــي

ثزيشكيدا
ِرواندني دداني خؤيي: كردارَيكي .1
ددانةكـــة تيايـــدا نةشـــتةرطةريية
ديكة شـــوَينَيكي بـــؤ لةشـــوَينَيكةوة
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بؤ دةمدا هةمـــان لةناو دةطوَيزرَيتـــةوة
ضَينراوةكة ددانة زؤجار نةخؤش، هةمان
شـــوَيني دةخرَيتة كة خرَيي ســـَييةمة
يةكةم خرَيـــي ضونكة خرَيـــي يةكـــةم،
زووتر دةِروَيت بؤية ددانة لةدةمدا يةكةم
ديكة، لةددانةكاني وةك لةناودةضَيـــت
ِرَيطةيةشـــدا ئةم  باشـــييةكاني

َ
لةطـــةل

ثَيويســـت و ورد ثشـــكنيني ثَيويســـتة
بكرَيـــت، هةروةهـــا بـــؤ نةخؤشـــةكة
بةكاربهَينرَيت ثَيشكةوتوو تةكنؤلؤذياي
دةكةوَيت دةست باشمان ئةنجامَيكي تا

هةبَيت. جواني شَيوازَيكي ددانةكة و
بـــؤ ثالزمـــا بةكارهَينانـــي  .2

ددان سثيكردنةوةي
طـــرياوةي هةمان كـــردارةدا لـــةم 
بةكاردةهَينرَيت، بريوكسايد) (هايدرؤجني
مجياوازيلةبةكارهَينانيماددةضاالك

َ
بةال

زؤربةي كة كردارةداية ئةم كةرةوةكةي
سثيكردنةوةي لةتيشـــك، جؤرَيكة جار 
تيشكَيكي هةر يان ثالزماوة بةهؤي ددان
م

َ
كاريطةر و بةســـوودة، بةال زؤر ديكةوة

ثزيشكي لةالي نةشتةرطةريية دةبَيت ئةم
بكرَيت. ثسثؤِر

بَيت نيا
َ
دل ثزيشكةكة لةسةر ثَيويستة

نةبَيت تَيدا شكاويي ددانةكاني كة لةوةي
نةخؤش زمانةكة هةروةها تَيكنةضووبن و
نةخؤشـــييةكي ناودةمةكة هيض و نةبَيت
ســـثيكردنةوةدا لةكاتي ضونكة نةبَيت،
ئةطةر زؤر، هةستيارييةكي دةبَيتةهؤي
دةتوانرَيت طؤِرابَيتن ددانـــةكان ِرةنطي
ِرةنطَيك و بكرَيت بةم ِرَيطةية ضارةســـةر
ددانة ِرةنطي

َ
لةطـــةل كة بذَيردرَيـــت

َ
هةل

بطونجَيت. سروشتييةكاندا
لـــةِرووة ثالزمـــا 3. بةكارهَينانـــي

فِرؤكةدا ديناميةكيةكاني
ئامـــاذة هـــةن زؤر توَيذينـــةوةي
بؤ ثالزما دةتوانرَيت كـــة دةدةن بةوة
هةوا ديناميكي بةرطـــري كةمكردنةوةي
زيادكردني بـــؤ هةروةها بةكاربهَينرَيت

ِرووة لةنزيـــك هـــةوا تةزووي خَيرايـــي
دةتوانرَيت هةروةها ديناميكةكانـــةوة،
كردن

َ
كؤنرتؤل بؤ بةكاربهَينرَيت ثالزمـــا

ةكاني
َ
بال لةســـةر هةواييةي بـــةو بةرطة

فِرؤكةكة خَيرايي كة لةكاتَيكدا فِرؤكةية
بَيت. كةم زؤر

ثالزمييةكاني لةدةزطـــا هةروةهـــا
لـــةم بةكاردةهَينرَيـــت، شـــاردنةوةدا 
بةكاردةهَينرَيت دةســـكَيك دةزطايانةدا
بواري و طةرمي و ضـــِري ي

َ
كـــة كؤنرتؤل

ِرَيطري بتوانَيت تا دةكات مووطناتيســـي
لةدؤزينةوة بكات ِرادار لةسيستةمةكاني
دةفِرن، تةنانةي بةئاسماندا ئةو طرتني و
كـــة دةتوانَيت ِرادارانـــةي ئـــةو م 

َ
بةال

بطؤِرَيـــت بةئاســـاني  لةرةلةرةكانـــي
ِرزطاري ثالزمي لةبةربةســـتي دةتوانَيت

بَيت.
لةبـــواري ثالزمـــا * بةكارهَينانـــي

تةكنؤلؤذيادا
موشةك ثاَلناني ئامَيري

تةنؤلكةي َيك
َ
لةكؤمةل بريتيية ثالزما

(ئايؤن)، موجةب و (ئةليكرتؤن) ســـالب
لةطازي جيـــاوازة ســـيفةتي بةمـــةش 
دةكرَيت

َ
كؤنـــرتؤل ثالزمـــا هاوبارطـــة،

طةيةنةرَيكي و موطناتيســـي لةبـــواري
وزةي كـــة كاتَيك كارةبـــا، باشـــة بـــؤ
و دةبَيت تَيثـــةِر بةثالزمـــادا كارةبـــا
ثالزما مووطناتيسي بواري بةكارهَيناني
لةذَير كاردةكات كارةبا وةك بزوَينـــةري
هَيزة ئـــةم هَيـــزي كارؤموطناتيســـيدا،
ثالزما خَيرايي زيادكردني بةكاردَيت بـــؤ

هَيزَيكي  كة دةطاتـــةkm/s 60 بةمةش
هةية لةتوانايدا كة دةبَيت دروست نةر

َ
ثال

ئاسمان. بؤ بدا
َ
ثال ئاسماني كةشتي

دروســـت كة ثالزما ئةو ئامَيـــرةي
َين

َ
دةل ثَيي دةداتـــَي خَيرايـــي دةكات و

بزوَينةري يان ثالزما (ِرؤكَيتي) مووشةكي
كة بةثالزما نـــةر

َ
ثال هَيزي يـــان ثالزما

ضونكة كارةبايي، لةموشةكَيكي بريتيية

بةكاردَينَيـــت لةجياتـــي وزةي كارةبـــا
بةثالزما نان

َ
ثال تاقيطةي ســـووتةمةني،

دةكات ثالزما فيزياي لةسةر توَيذينةوة
موشةك. جؤرةها بةرهةمهَيناني بؤ

كة زؤربةي ئةو موشةكانةي ئَيســـتا
موشـــةكي ئاســـمان لةبواري بةكاردَين
كيمياوي ســـوتةمةني واتة كيمياويـــني
سووتةمةني سووتاندني بؤ بةكاردَينَيت
بةرهةمهَيناني سووتان بؤ لةذووري شـــل

3km/s لةموشـــةكةكةوة  بةخَيرايي طاز
ئـــةم خَيرايية هةرضةندة دةردةضَيـــت
بةكارهاتوو سووتةمةني ِرَيذةي زيادبكات
دةبَيت كةمـــرت مووشـــةك ناني

َ
بـــؤ ثال

تؤن بةضةند ثَيويســـتمان لةبةرئـــةوة
كةشتي ناردني هةية بؤ لةســـووتةمةني
ئامَيرةكاني و بةسةرنشينةوة ئاســـماني
موشـــةكي م ئةطةر هاتوو

َ
(هاوينج)، بةال

طازةكة خَيرايي كـــة بةكاربَيت ثالزمـــا
نةر

َ
ثال ماددةي km/s 60 كَيشي دةطاتة

كة باســـة شـــاياني كيميايي لةِرؤكَيتي
دةرةوة لةئاسماني تةنيا موشةكي ثالزما
دةطاتة كةشتييةكة كاتَيك واتة بةكاردَيت
هَيشـــتا هَيزي ضونكة خؤي، خولطـــةي
هاويشتني بؤ بةكاردَيت كيميايي نةري

َ
ثال

بؤ زةوي ِرووي لةسةر ئاسماني كةشتي
بؤشايي.

ثالزما نةي
َ
ثال هَيـــزي بةكارهَيناني

ماددةي زؤري بِرَيكـــي لةخوولطـــةكان
ئةمةش دةكاتةوة كةم نان

َ
ثال بةكارهاتوو

دةكاتةوة، كةم تَيضووني ثارةكـــة بِري
بـــؤ طةياندني 1kg بؤ بؤشـــايي  ضونكة

ثَيويستة. دؤالر هةزار 20-200 ئاسمان
سةرضاوةكان:

www.wikipedia.org 
www.khayma.com/mtwan/

chemecals2.htm
alfrasha.maktoob.com/archive/
index.ph
 studentals.net/stu/t7535.html
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لةسةر بكَيشَيت َيك
َ
هَيل دةتوانَيت كَي

ِرةنطي كة شـــوَينةدا لةو زَيِرينة ثةلكـــة
ِرةنطي دَيـــت و كؤتايي و وةنةوشـــةيي

ي دةست ثَيدةكات؟
َ
ثرتةقال

ِرةنطةكاني دةبينني ئاشـــكرا ئَيمة
ناتوانني م

َ
بـــةال جياوازن، ثةلكةزَيِرينـــة

سنوريهيضياندياري بكةين،هةريةكةيان
شت هةمان ديكةياندا، ئةوي بةناو ضووة
دووبارة  و شَيتيشدا

َ
ئةقل لةتةندروستي

دةبَيتةوة.
بةثشـــَيويية بايةخ لـــةم بابةتـــةدا
بةشـــَيوةيةكي و دةدةم  ييـــةكان

َ
ئةقل

يية
َ
ئةقل ثشـــَيويية بةو بايةخ تايبةتـــي

دةووترَيت ثَييـــان كة دةدةم تووندانـــة
زاراوةيةكي سايكؤســـس سايكؤســـس.
كة ســـايكؤلؤذيدا لةثزيشـــكي نوَييـــة 
دةووترا ثَيي ِرابردوودا  لةسةردةمةكاني 
و هةست تووشبوو كةســـي طَيلي تووند.
دةربارةي بريوبؤضوونةكاني يان  سؤزي
بةتةواوةتي جيهان و هاوِرَيكاني و خؤيي
ناتوانَيت بةشَيوةيةك هَيناوة، شكســـتي
ضاوةِروانكـــراو يةتـــي

َ
كؤمةال َيكـــي

َ
ِرؤل

هاوِرَي، هاوبـــةش، هاوســـةر، لَيي وةك
لةو بريتيية سايكؤسس ببينَيت. كارمةند
كةســـانةي بةدةستييةوة ئةو ةتةي

َ
حال

هةقيقةت، سنوورةكاني ناتوانن َينن
َ
دةنال

زؤربةي وةك برِبن ييةت
َ
ماقول ئاشكرايي،

واتة طة، كةسي سايكؤسسي
َ
كؤمةل زؤري

ئةو لةنَيو نامؤية بةسايكؤسس تووشبوو
بؤيان. هةية ئينتيماي كة كةي

َ
خةل

كة ثسثؤِراني يانةي
َ
سكاال ئةو تةواوي

ثسثؤِراني ثزيشكي سايكؤلؤذي و بواري
دادةكةن

َ
ةي لةطةل

َ
بواريسايكؤلؤذي مامةل

ئةو سايكؤسسي نني. ي
َ
سكاال هةموويان

خةمؤكة ذنَيكي خؤي بةسروشتي ذنةي
يان يا شةِرانطَيزة ةِراوكَيي هةية،

َ
دل يان

نيية ثةيوةندييةكاني ثاراســـتني تواناي
شَيت نيية، ذنة ئةو كةسَيكدا،  هيض

َ
لةطةل

كَيشةكاني كة دةشَيت ئةوةشـــدا
َ

لةطةل
بن. مةترسيدار و ِراستةقينة

بـــواري ثَيشـــووي لةزاراوةكانـــي 

جياكاري كراوة ســـايكؤلؤذي ثزيشـــكي
ذيان كَيشـــةي كة نيورؤســـس لةنَيوان
سايكؤسس-

َ
لةطةل ئاســـانرتة يدا

َ
لةطةل

لةم ِراســـتةقينةية. دا كة شـــَيتييةكي
كةســـي تووشبوو دووةميياندا ةتةي

َ
حال

ةتي
َ
حال سروشتي و ةتي

َ
بةتةواوةتي لةحال

جيادةبَيتةوة، تةندروســـت كةســـَيكي
تووشبوو كةسي لةنيورؤســـس-دا م

َ
بةال

َينَيـــت
َ
دةنال ســـةرةكي بةشـــَيوةيةكي

كة بةدةست كَيشـــةيةك يان ناِرَيكييةك
ييدا

َ
ئةقل لةذياني ِرَيذةيي بةشـــَيوةيةكي

كَيشـــانةي كة دياريكراوة. ئةو الي خؤي
ةوةبةشَيوةيةكي

َ
هَيل بةندنبةكَيشانيئةو

و ئاشكران، تةنانةت ئةطةر تةواو، ِروون
بريوبؤضووني بةهؤي كةمـــةوة بةاليةني
بؤ ةتَيكةوة

َ
لةحال كـــة بَيـــت كةوة

َ
خةل

ثؤلَينة جيـــاوازة. ديكـــة ةتَيكـــي
َ
حال

سايكؤلؤذي ثزيشـــكي هاوضةرخةكاني
لةخؤنةطرتووة. نيورؤسســـيان ثؤلـــي
بةدواداضوون نيية ئةوة جَيطةي لَيـــرةدا
بؤضي كة بكةين شياوانة هؤكارة ئةو بؤ
ييةكان

َ
ثشـــَيويية ئةقل ثؤلَيـــن كردنـــي

ضونكـــة بةردةوامدايـــة، لةبذاركردنـــي
جياكردنةوةي بَيت، شـــَيوةيةك بةهةر
سووكةكاني ةتة

َ
حال و سايكؤسس نَيوان

تا تائَيستا بةثارَيزراوي ماوةتةوة، ديكة
سايكؤسس ناونراوة يةكةمييان ئَيســـتا
لةنَيوان دواييـــان ئـــةوةي لةكاتَيكـــدا
و ثشـــَيويية كةســـَيتي ثشـــَيوييةكاني

سؤزداريية سووكةكاندا ناونراوة.
جياكردنةوةيةكـــي لةسايكؤسســـدا
ئؤرطاني سايكؤسسي لةنَيوان كالسيكي
فســـيؤلؤذيدا كـــراوة، و سايكؤسســـي
هؤكارَيكـــي ئؤرطانـــي سايكؤسســـي
ئةطةر لةثشتةوةية، ئاشكراي جةستةيي
بِري دةماخَيكي سوارضاكي شمشَيرَيكي
يان بووبَيت ساغ دةماخَيكي كة ثَيشـــرت
ئةو ئةوا نةخؤشييةكةوة تَيكضوو، بةهؤي
دةبَيت، ةفان

َ
لةخل جؤرَيك تووشي كةسة

هؤكاري بةئاساني لةم بارةدا دةشـــَيت
ِرةفتارييةكانةوة بةدةرئةنجامة مـــاددي

سايكؤسسي بةمشـــَيوةية بدةين، طرَي
لَيدةنرَيت، ناوي ئؤرطاني زاراوةيةكي وةك
لةسايكؤسســـي ديكـــةوة، لةاليةكـــي
دةردةكةوَيـــت شـــَيتي فســـيؤلؤذيدا
دةماخ ثَيكةوتنَيكي زيان هيض بَيئةوةي

دؤزرابَيتةوة.
دةضَيـــت لـــةوة ةتانـــةدا

َ
لـــةم حال

بةيةكَيك طةيشـــتن بؤ بَيت ناضار مرؤظ
يةكةميـــان، دةرئةنجامـــة، دوو لـــةم 
كة دةرئةنجامةي ئةو بطةينة دةشـــَيت
سايكؤسسةوةن لةثشت كة هؤكارةكاني
واتة دةماري نةك بن دةروونـــي هؤكاري
هةبَيت ةوة

َ
ئةقل بةفرماني ثةيوةندييـــان

ثَيويست وا لةوانةية هةروةها دةماخ، نةك
ديكةدا لَيكدانةوةي بةشوَين مرؤظ بكات
نةك لةبواري دةروونيدا بطةِرَيت لةبواري
دووضاري كةسة ئةو لةوانةية جةستةييدا،
و بةرطةي لةكاركردندا فشارَيك بووبَيتةوة
بةجؤرَيك ـــةوة

َ
لةمال يـــان نةطرتبَيـــت،

بَيت. ثابةند ئةســـتةمةوة بةثةيوةندي
طريمانةي مرؤظ لةوانةيـــة دووةمييان،
طؤِرانَيكي ورد دةشـــَيت كة بكات ئةوة
لةئةنجامي نةك بَيت، ِروويدا لةدةماخـــدا
كو

َ
بةل لةدةرةوة، طةورة ثَيكةوتني زيان

طؤِرانكاري َيك
َ
كؤمةل ِرووداني لةئةنجامي

دةماخـــدا، ِرَيكخســـتني لةخؤييـــة
كاريطةريية بةشـــوَين دةتوانَيت  مرؤظ

بطةِرَيت. ئةوةدا، زيندةييةكاني
هؤكارةكاني َيت

َ
دةل ئةو بؤضوونـــةي

بةو ئاماذة دةماري نني دةروونني و شَيتي
ديار هؤكاري دوو كة دةدات مةســـةلةية
مرؤيي، ِرةفتاري هؤكارةكانـــي هةن بؤ
و هؤكاري دةروونيي هـــؤكاري ئةوانيش
شَيوةية بةو مةسةلةكة م

َ
بةال جةستةيني،

جياواز مةسةلةيةكي
َ

ئةقل ضونكة نيية،
بةســـادةيي زؤر

َ
ئةقل نيية لةدةمـــاخ،

جَيبةجَيي دةماخ كة كارةي لةو بريتيية
دةروونييـــةكان ِرووداوة دةكات، واتـــة
لةناو طةِران بؤ لةِرَيطةيةك جطة نني هيض
ِرَيطةيةي ئةو واتة دةماخدا، ثرؤسةكاني
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كة لةِروانطـــةي ئةزموونة مرؤييةكانةوة
ثرؤســـة ئةو بةشـــوَين ِرؤذانةدا لةذياني
هةســـت هيض دةطةِرَيني، دةروونييانةدا
نيية كة كاريطـــةر يـــان بريؤكةيةكـــي
بةدةماخـــةوة نةبَيـــت. ثةيوةندييـــان
خؤي لةئةنجامي بةمشَيوةية سايكؤسس
ِروونادات، دةماخييةكانـــةوة ثِرؤســـة
طؤِرانكارييانة، لةو بريتيية خـــؤي كو

َ
بةل

بريتيية سايكؤسســـييةكانيش نيشـــانة
كةسي لةطؤشةنيطاي طؤِرانكارييانة لةو
دةطةيةنَيت ئةوة  ئةمة  تووشـــبووةوة. 
جةستةيية، ثِرؤســـةيةكي سايكؤســـس
بةهؤي سايكؤســـس دةشـــَيت لَيرةوة
ديكةي ِرووداوَيكي يان هةر ثِرؤســـةيةك
بةهؤي جـــا ِرووبـــدات، جةســـتةييةوة
دةرمانَيكةوة بةهؤي يان بريندارييةكةوة
وِرَينةكـــردن، يان بَيـــت كـــة ببَيتةهؤي
ثَيشـــرت كة دةماخـــي بَيت ةتَيكـــي

َ
حال

بَيت. ِروويدا
ةتة دةماخيية لةثَيشينةية 

َ
حال  ئةم

يةتييةوة
َ
كؤمةال ذينطةي بةهؤي لةوانةية

يةتي
َ
كؤمةال ضاالكي ضونكة بَيت، ِروويدا

بةثَيي لةطؤِراندايـــة بـــةردةوام دةماخ 
هةستةكان. و جةستة بؤ مدانةوةي

َ
وةال

ِرابـــردوودا، ئةوة لـــةدوو دةيـــةي
دةماخي طؤِرانـــكاري كة بوو  ئاشـــكرا
ثَيشـــرت ئةوةي

َ
لةطةل هاوكاتة هةية ورد

فسيؤلؤذي. سايكؤسســـي دةووترا ثَيي
ضةندةها لةِرَيي لةتوَيذةرةوةكان زؤرَيك
بؤ طؤِرانكارييانةيان ئـــةو شـــَيوازةوة
هةمان بةداخـــةوة، م

َ
بـــةال دةركةوت،

بةشـــَيوةيةكي طؤِرانكارييانةيان ئـــةو 
طؤِرانكاري نةكـــةوت،  دةســـت جَيطري 
ئاشـــكرابوو، ئاســـت لةســـةر ضةندةها
لةجيـــاوازي جؤرَيـــك لةوةدةضَيـــت
هةبَيت توَيكاري دةماخـــدا لةبونيـــادي
ضيني وَينةطرتني لةِرَيـــي كة دةكرَيـــت
نموونة بؤ ئاشكرا بكرَيت، تةوةرةييةوة
ئاشكرا ئةوةيان ينةوةكان

َ
لةلَيكؤل زؤرَيك

كة تووشي نةخؤشةكاني كردووة هةموو
و شَيت كةســـاني و بوون شـــيزؤفرينييا

توشـــي خةمؤكي بوون جؤرَيك ئةوانةي
كة لةوناوضانةي هةية لةفراوانبوونييـــان
هةروةها دةماخةوة. يـــي

َ
قووال دةكةونة

جياوازي بووني دةربارةي هةية ِراثؤرت
كة دةماخـــدا كاري لةســـتريؤتايثةكاني
كة لةوَينةطرتن، ديكةوة جؤرَيكي بةهؤي
ناردني لةِرَيي وَينةطرتن دةووترَيت ثَيي
كة ئاشـــكرا دةبَيت، ئةمة بوزترون-ةوة
دةكات ئامادة دةماخ لةضاالكي وَينةيةك
دةطرَيت وَينةكة كةسة ئةو كة كاتةدا لةو
ثَيكهاتةي ئـــةوةي وَينـــةي لةجياتـــي

بداتَي. دةماخ-مان توَيكاري
ناردني لةِرَيـــي ضيني وَينةطرتنـــي 
نموونانـــةي ئـــةو ثؤزةتـــرؤن-ةوة
وةســـفي ضاالكي كـــة ئاشـــكرا كـــرد
لـــةو لةهةريـــةك دةكات دةمـــاخ 
تووشي ئةوانةي شـــَيتن و كة كةسانةي
زؤرَيك شـــيزؤفرينييةكان. و خةمؤكـــي
كة دةركةوتووة بؤيان ينةوةكان

َ
لةلَيكؤل

لةدةماخ لةناوضةيةك خةمؤك كةســـاني
 amygdale ئةميطدال دةووترَيت ثَيي كة
سروشتي، لةكةســـاني زياترة ضاالكييان
ثةيوةندي ناوضةية ئةم كة واناســـراوة
بؤ ئةمة ســـؤزدارييةوة. بةاليةني هةية
لةئَيستادا كة ِراستة كةسانة ئةو هةموو
ئةوانةش بؤ هةروةها هةية، خةمؤكييان
بةخةمؤكي تووشبوونييان ضريؤكَيكي كة
لةئَيســـتادا لةقؤناغـــي م

َ
هةيـــة، بـــةال

ئةم ناسروشـــتي ضاالكـــي هَيمنيـــدان،
شاراوةي مةزاجي كاردانةوةي ناوضةية
ةتة هةنووكةييةي

َ
حال نةك ئةو خةمؤكيية

كة كةسانةشدا لةو تَيداية. كةسةكةي كة
خراثةكانةوة نيشانة بةدةست لةئَيستادا
لةهةندَيك لةبةشةكاني ضاالكي َينن،

َ
دةنال

و دةبَيـــت زيـــاد ضةثـــدا الجانطةثلـــي
كةم ضاالكييان ديكةش ناوضةي هةندَيك

دةبَيتةوة.
هةندَيك ئاستي دةضَيت لةوة دواجار
لةدةماخدا ناوةوة كيمياييةكاني لةماددة
طوَيـــزةرةوة دةووترَيـــت كـــة ثَييـــان
سايكؤسســـدا ةتي

َ
لةحال دةمارييـــةكان

هؤكاري هةندَيـــك لةبةر كةم ببنـــةوة،
ئةو ماددة ئاستي كردني ئاشكرا ثَيوانة
ِراســـتةوخؤ، بةشـــَيوةيةكي كيمياييانة
ئةوةشـــدا

َ
لةطةل ئةســـتةمة. كارَيكـــي

بةشَيوةيةكي ماددانة ئةم كارايي دةشَيت
لةِرَيي بكرَيـــن ئاشـــكرا  ناِراســـتةوخؤ
خوَين كيمياي ســـةر بؤ كاريطةرييانةوة
زؤرَيك دةماخي. ثةتكي دِركة و شـــلةي
نةخؤشةكاني لةســـةر ينةوةكان

َ
لةلَيكؤل

ينةوةكان،
َ
لَيكؤل هةموو نةك شيزؤفرينيا،

طوَيزةرةوة ئاســـتي دةركةوتووة بؤيان
لةتووشبووان ئيشـــكةرةكان دةماريية
لةمةش نيية. سروشتي بةشـــيزؤفرينييا
بؤ لةمـــِرؤدا دةرمانانةي زياتـــر، ئـــةو
بذَيراون،

َ
هةل سايكؤسس ضارةسةركردني

ِرَيطةخؤش يان لةِرَييزيادكردن كاردةكةن
طوَيزةرةوة ئاســـتي زيادبووني بؤ كردن
كارايي بةهَيزي تايبةتـــةكان، دةماريية
ي

َ
بةِرؤل دةدات ئامـــاذة ئـــةم دةرمانانة

لةِروانطةي لةضارةسةركردندا، طرنطييان
ئةم بؤ زاناكانـــةوة تَيطةيشـــتني نوَيي

دةماخ. ناو وردانةي طؤِرانكاريية
ئؤرطانيدا لةسايكؤسســـي ِراســـتة
دةماخي وردي طؤِرانكارييةكـــي هيـــض 
بةشـــَيوةيةكي ئةمة م

َ
بةال بةديناكرَيت،

نَيـــوان جياكردنـــةوةي يةكجارةكـــي
سايكؤسسي و فســـيؤلؤذي سايكؤسسي
ئةمةش هؤكاري ناكاتةوة. ِرةت ئؤرطاني
هَيشـــتا ثَيدا،  ئامـــاذةم ثَيشـــرت وةك 
طؤِرانكاريية كـــة نةبووة ئةوة ئاشـــكرا
بوونةتـــة بةديكـــراون دةماخييةكانـــي
كو

َ
بةل بةسايكؤسس، هؤي تووشـــبوون

بريتني خؤيان طؤِرانكارييانة ئةو لةواقيعدا
لةسةر ئاستَيكي كة لةسايكؤسس كاتَيك
ئةمة دةكرَيـــن. تةماشـــا جةســـتةيي
ئؤرطاني سايكؤسسي لةسةر بةتةواوةتي
برينداربووني كالسيكيجَيبةجَي نابَيت كة
بةهؤي (بؤنموونة ِروودةدات ئؤرطانـــي
بةشَيوةيةكي سوارضاكييةوة) شمشَيري
لةو جيا لةسايكؤســـس و بةر ئاشـــكرا
ئةو دةكرَيـــت (بةمشـــَيوةية ِروودةدات
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ئةو لةبةرامبةر هؤكار ببَيتة برينداربوونة
تووشبوونةدا).

كردني ئاشكرا بةكورتي، لةبةرئةوة
لةسايكؤسسي دةماخييةكان ميكانيزمة
داني

َ
ســـةرهةل هـــؤكاري فســـيؤلؤذيدا،

دةشـــَيت ئَيســـتا تـــا لَيكناداتـــةوة.
ثةيوةنديية بةهؤي ِرووبدات سايكؤسس
يان جينـــةكان يـــان خةماوييةكانـــةوة
ذمارة لةو هةريةكَيك بةهؤي يـــان ِرَيجيم
دةماخ بؤ هاتوو لةثةيامي بَيشـــوومارة
دياري دةماخ هةنووكةيـــي ةتي

َ
كـــة حال

ثرسيارةكان ئَيستا تا لةبةرئةوة دةكةن.
ن

َ
واال سايكؤســـس هؤكاري دةربـــارةي

فسؤلؤذييةوة، سايكؤسسي بةنيســـبةت
لةسايكؤسسي ئؤرطانيدا بةشَيوةيةك كة

نيية. وا

ثــــــارَيزطـــاري لـــةبةرئةمانـــة،
نَيـــوان ثراكتيكـــي لةجياكردنـــةوةي 
فســـيؤلؤذي و ئؤرطانـــي سايكؤسســـي
بةئاطا خوَينةر ثَيويســـتة م

َ
بةال دةكةم،

وةرنةطرَيت، بةتووندي مةسةلةكة و بَيت
خليسكان هةِرةشةي توونديية ئةو ضونكة
يان لةدووانـــي جؤرَيـــك و دةكات ِرووة

جووتةكي.
وَيســـتة

َ
لةهةل بريتييـــة جووتةكـــي

هةية َيت: جياكاري
َ
كة دةل فةلسةفييةي

ماددييةكاندا، شتة و ي
َ
ئةقل شتة لةنَيوان

شَيتي و فسيؤلؤذي شـــَيتي يان لةنَيوان
ِرووخســـارة دةرووني لةنَيوان ئؤرطاني،
دوواني جةســـتةييةكان. و ِرووخســـارة
بؤ هةية جيـــاواز ياســـاي وايدادةنَيـــت
لةســـةر و ةتانة

َ
حال ئـــةو هؤكارةكانـــي

جَيبةجَي اليةنانـــة جووت لةو هةريـــةك
لةمِرؤدا جووتةكـــي تةفرةداني دةبـــن.
كةم ذمارةيةكي نيية.  سةرنجِراكَيشـــةر 
دَينن بةوة بِروا دةروونييةكان لةثزيشكة
دةماخ و دةروون ســـادةي كة جووتةكي
دروستة. و ِراست حةرَّـ بةشـــَيوةيةكي
جياكردنةوةيسايكؤسسبؤسايكؤسسي
تةنيا ئؤرطاني سايكؤسسي و فسيؤلؤذي
كؤكردنةوةي بؤ ثراكتيكيية شـــَيوازَيكي
بريتي و طروثَيكدا ضةند لةناو ةتةكان

َ
َحال

لةطةل لةتيؤرَيك دةربارةي جيهان. نيية
قسةكردن لةنَيوان جياكردنةوة ئةوةشدا
و ئاســـانة جةســـتة و

َ
دةربارةي ئةقل

دةتوانيت بةئاســـاني جياكردنةوةيةكة
هةندَيجار كاتَيـــك ِرؤبضيـــت. بةناويـــدا
زيادةِرؤيي كـــي

َ
خةل ِروودةدات، ئةمـــة

ســـةير مجادةلةي بةرةو و دةكةن تيادا
دةِرؤن دةربارةي زياتـــر و جووتةكـــي

ييةكان.
َ
ئةقل نةخؤشيية

بؤ فسيؤلؤذي بةزؤري سايكؤسســـي
شيزؤفرينييا دةبَيت: دابةش ة

َ
كؤمةل دوو

جياكردنةوةي سؤزداري. سايكؤسسي و
نةخؤشيية كردني ثؤلَين و جؤرة دوو ئةم
ماني

َ
ثزيشكيدةروونيئةل بؤ ييةكان،

َ
ئةقل

بةباوكي كة دةطةِرَيتةوة كرابيلني ئيمل
كرابيلني كاري دادةنرَيت. زانســـتة ئةم
وردبيتةوة، لَيـــي كة ئةوةية شـــايةني
و هةية ئةكاديمي سروشتي لةبةرئةوةي
خَيرا ســـةرنجي ِرَيطةدةدات لةبةرئةوةي
طرنطةكاني لةِرووخسارة لةهةندَيك بدةين

سايكؤلؤذي. مَيذووي
كاريطةري لةوانةية كرابيلني زؤرترين
ثزيشكي ثزيشـــكةكاني لةنَيو هةبووبَيت
هةرضةندة نؤزدةدا، لةسةدةي دةرووني
لةضوارضَيوةيةكـــي كرابيلـــني نـــاوي 

ثزيشـــكي بواري لةدةرةوةي بةرفراواندا
نيية. ناوبانطي ئةوةندة َدةرووني

لةطةل ئةمة بةشـــَيوةيةكي توونـــد
دذ دةروونشـــيكاردا فرؤيدي ســـيطمؤند
كرابيلني هاوســـةردمي كة دةوةســـتَيت
بةناوبانط بوو. لةجيهاندا ئةم م

َ
بةال بوو،

دوانـــة ئـــةم نَيـــوان دذبةيةكـــي 
دةكات، ثَيشكةش فَيركاريمان وانةيةكي
دةكات ئاشـــكرا شـــَيوازة ئةو هةروةها
بةرةو ضؤن دةمـــاخ ينةوةي

َ
كـــة لَيكؤل

جووتةكي يان دووانةيي كردنـــي دابةش
و كة خةو فرؤيدة هةرضي ِرةوتـــي طرت.
هةميشة لَيكدايةوة، نةستي ملمالنَيكاني
اليةني دةرووني يان

َ
لةطةل هاوكاتة ناوي

فرؤيد كارةكةي جووتةكييةدا. ئةم مرؤيي
ي

َ
ئةقل ذياني كردنـــي لةِراظة بوو بريتـــي

ِرووخسار بةهةموو نةخؤشـــَيك، هةموو
نةخؤش شاراوةكاني ثةشؤكانة ماناو و
ئةو ضريؤكي وةرطرتني لةِرَيـــي ئةويش
دةنَيت، بةوةدا دان خؤي فرؤيد كة كةسة
زياتر وةك كورتة ضريؤكي ئةو كةسانةي
كارَيكي وةك نةوةك خوَيندؤتةوة ضريؤك
كرابيلني ئامانجةكاني م

َ
بةال زانستييانة.

كرابيلني ناوي بوو، جيـــاواز بةتةواوةتي
يان جةســـتةيي  اليةني

َ
لةطةل هاوكاتـــة

كة زيندةيي ئةو جووتةكيةدا ثزيشـــكي
دةكات ييةكان

َ
ئةقل كَيشـــة تةماشـــاي

هةر وةك واتة ئةندامي وةك نةخؤشـــي
بوو سوور كرابيلني ديكة. نةخؤشييةكي
كردني لةثؤلَين جؤرَيك بةديهَيناني لةسةر
شَيتي، جياوازةكاني شَيوة بؤ سيستمي
تايبةت لةبةشـــي نةخؤش تابتوانَيـــت 
ضارةسةري و خؤيدا دابنَي ةتةكةي

َ
بةحال

ينةوةي
َ
لَيكؤل بكات.  ثَيشكةش  دروستي

ئةنجامداوة، كـــةس هةزارةها لةســـةر
كةس واتة وةك كـــة ئةوةش ئاشـــكراية
بايةخيشي و ثَينةداون بايةخي تاك وةك
نةداوة، ييـــان

َ
ئةقل بةناوةِرؤكـــي ذياني

ة
َ
كؤمةل كؤي وةك كردوون تةماشاي كو

َ
بةل

تايبةت نةخؤشييةكي بؤ كة نيشانةيةك
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ي
َ
ِرؤل دةطةِرانةوة. نةخؤشييةك ضةند يان

بوو بريتي دةرووني ثزيشـــكي سةرةكي
و نةخؤشييةكة كردني نيشان لةدةســـت
ضارةسةركردنيثزيشكي،توَيذينةوةكاني
ثزيشكي دةروونيش وا ثَيويستي دةكرد
بةشوَين و بكةن نةخؤشييةكةيان ثؤلَيني
ميكانيزمةفسيؤلؤييةكانينةخؤشييةكةدا
هؤكارةكانيـــش هةروةهـــا بطةِرَيـــن،
بةمةســـةلةي ســـةبارةت بدؤزنـــةوة،
طوماني هةميشـــة كرابيلني هؤكارةكان،
كة بوو هةرئةويـــش لةبؤماوة، هةبـــوو
ينةوة

َ
لَيكؤل بةئةنجامداني كرد دةســـتي

جينييةكان دةربارةي فاكتةرة نوَييةكان
لةسايكؤسسدا.

نة بؤ نيية ِرةخنـــة ئةم تَيبينييانة
كرابيليني، نةريتي بؤ نة فرؤيدي نةريتي
ي

َ
خال تةنيـــا نمايشـــَيكي زؤر ســـادةي

نَيوانييانة، جياوازييةكاني و لَيكضـــوون
وَيســـتة

َ
هةل زؤربةي  ئةوةشـــدا،

َ
لةطةل

لةم دةروونيدا لةثزيشـــكي بينراوةكان
شوَينَيك دةكةوَيتة دواييدا ةي

َ
سةد ســـال

زيندةيي ثزيشكي نَيوان ِرَيطاي بةدرَيذايي
مرؤيي ثزيشكي

َ
لةطةل كرابيلني نموونةي

داناني لةبةرئـــةوة فرؤيـــد، نموونةيـــي
بةســـوودة. كارَيكي ئةم جياكردنةوةية
ثَيي طريمانةيةي ئـــةو كردني ئـــارةزوو
خةمؤكي و مانيا لةثشَيوي هةريةكة واية
يان ناضاري، وةسواســـي يان ثشـــَيوي
طؤِرانكاري لةِرووداني شيزؤفرينيا بريتني
و لةدةماخـــدا تايبةتـــي ناسروشـــتي 
لةِرَيي نيشانة ديارةكانييانةوة ثَيويستة
ثاشان بةدةرماني و نيشان بكرَين دةست
كات زؤربةي بكرَين، ضارةســـةر طونجاو
ناودةبرَيت، نـــوَي ئةمـــة بةكرابيلينـــي
ئةلتةرناتيظة قوتابخانة بةثَيضةوانةشةوة
بةئاشكرا دةبةستن ثشـــت جياوازةكان
ئةزمووني لةِرَيـــي كردنـــي ضارةســـةر
بةكةمي زؤر كة كةســـةوة ئةو تاكانةيي
نةبَيتبايةخنادةنبةاليةنيدةست نيشان
بةشـــَيوةيةكي ئةمة دةرمان، يان كردن

نوَي فرؤيـــدي بؤ شـــَيوازي ئاشـــكراتر
مةرج ئةوةشـــدا

َ
لةطةل دةطةِرَينرَيتةوة،

ئةمة بطةِرَينرَيتـــةوة. فرؤيـــد نييـــة بؤ
كة زؤربةي وتم ئاسانكردنةوةيةكة وةك
دةكةونة كة هاوضةرخةكاني ثزيشـــكة
كة ثؤلَيكةوة دةخاتة ناوةنـــدةوة ثؤلي
لةخؤدةطرَيت كرابيلني و لةفرؤيد هةريةكة

بووناية. لةذياندا ئَيستا ئةطةر
كة ئةوةبوو كرابيلني دةســـتكةوتي
نةكراو و دياري طـــةورة زؤر ذمارةيةكي
ذَير بيخاتة و كؤبكاتـــةوة لة كؤنيشـــانة
ناونا يةكةمياني دوو ضةتري طـــةورةوة.
لةئَيســـتادا مانيا-خةمؤكي (كة شـــَيتي
ناو ســـؤزداري بةسايكؤسسي بةطشتي
ةفاني

َ
خةل دووةميشـــييان دةبرَيـــت)،

ئَيستا  dementia praecox كة مبتســـر
ةفانة

َ
خةل ئةم دةبرَيت. ناو بةشيزؤفرينيا

لةقؤناغَيكي كـــة ةفاندن
َ
لةخةل جؤرَيكة

بةثَيضةوانةي ِروودةدات، تةمةندا زووي
ثـــريي، كة بةشـــَيوةيةكي ةفانـــي

َ
خةل

ئؤرطاني لةسايكؤسسي بريتيية سةرةكي
بةداِرماني دةماخةوة. ثةيوةندي هةية و
لةنَيوان هةردوو ســـنووةرة بضووكةكان
بةدرَيذايـــي كرابيلينـــدا ضةمكةكـــةي
بوونييانةوة، لةكاتي هةر

َ
ســـةد ســـال

ئَيســـتاش تا هات، بةســـةردا طؤِرانـــي
جةدةلن، جَيطـــاي ضةمكـــة ئـــةم دوو
بةرفراوانةكاني ســـوودة  تائَيستا م

َ
بةال

شـــياوة. بازنةكاندا وةرطرياوو لةزؤربةي
تةنيا  1911 دا ي

َ
لةســـال بلولري يوجـــني

بايةخ جَيطاي كة كـــرد يةك طؤِرانكاريي
ثَيناسةي تائَيستا ئةوةبوو ئةويش بَيت،
بةرفراوانكـــرد، مبتســـري ةفانـــي

َ
خةل

لَينايةوة ناوي ناوةوة بةو ســـةرلةنوَي
شـــيزؤفرينيا ئةويش بوو باو كة زياتـــر
يؤناني- لةوشةيةكي زاراوةيةي ئةم بوو.
بوون كةرت مانـــاي كة بذارد

َ
هةل يـــةوة

باوةِرةدابوو لـــةو ضونكة دةطةيةنَيـــت،
لةدووكةرت بريتيية ةتة

َ
حال ئـــةو كرؤكي

لةنَيوان بوونة ئةو دووكـــةرت جا بوون،

يان بَيت  دةماخدا بةشـــة جياوازةكاني
لةنَيوان يان بَيت سؤزدا و لؤذيك لةنَيوان

ِراسةقينةدا بَيت. و جيهاني خود
بةشَيوة لةشَيتي بريتيية شيزؤفرينيا
يةك تةنيا ثووختةكـــةي، يـــان بَيطةرد
بةتةنيا لةشـــيزؤفرينيادا، نيية نيشـــانة
كة َيك لةتَيكضوون

َ
بريتيية لةكؤمةل كو

َ
بةل

دةشَيت كة هةية بةيةكةوة ثةيوةندييان
و ثؤزةتيظ بؤ دوو ثؤلي بكرَيت دابةش
بريتني ثؤزةتيظةكان تَيكضوونة نَيطةتيظ.
بريكردنةوةدا لةثرؤسةي لةتَيكضوونةكان

وِرَينةكردن. يان كردن وةهم وةك
ة

َ
خةيال ناوةِرؤكي و لةشَيوة هةريةكة

تووشبوو لةكةســـي سةركَيشـــييةكان
بَيشومار بةشـــيزؤفرينيا بةشـــَيوةيةكي
كالسيكييةكةيان جؤرة م

َ
بةال فرةجؤرن،

ئةو كة لةخؤدةطرَيت، دةنط بيســـتني
ديكةية. وادةزانَيت دةنطي كةساني كةسة
بريتيية شـــيزؤفرينيا نَيطةتيظي اليةني
بةرامبـــةر ســـؤزداري لةشكســـتهَيناني
دةوورووبةر كةساني كة ديكة، كةساني
ساردوسِرة كةسة كةسَيكي ئةو دةزانن وا
بةو طوَينادات يان سؤزدارييةوة لةِرووي
تووشبوو كةسي دةشَيت هةروةها اليةنة.
شكستهَينان بةدةســـت بةشـــيزؤفرينيا
َينَيت

َ
بنال بريكردنـــةوةوة  يان لةهاندةر

هةبَيت، هزرييةكاني تَيكضوونة يان ئـــةو
م

َ
طرنطـــن، بةال نَيطةتيظـــةكان نيشـــانة

بيســـتني وةك ثؤزةتيظيش تةشويشـــي
لةكاتي دةســـت ثَيويســـتة دةنط هةر

شيزؤفرينيادا. نيشانكردني
شيزؤفرينياي ثؤزةتيظةكاني نيشانة
ضـــوون زووي لةســـةرةتاي كالســـيكي
دةردةكةوَيـــت، هةرضةندة بةتةمةنـــدا
نةخؤشةكاندا لةنَيوان زؤر جياوازييةكي
ثَيكردني دةست تةمةني ناوةندي هةية،
لةذنان، وةك زووترة كةمَيـــك لةثياواندا
جار يةك تةنيا هةندَيك لةنةخؤشـــةكان
ثاشان و دةبن نةخؤشـــييةكة تووشي
سروشتي ذياني بؤ ِرَيذةيي بةشَيوةيةكي
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ببنةوة، تووش بَيئـــةوةي دةطةِرَينةوة
نةخؤشييةكة ديكةدا ةتي

َ
حال لةهةندَيك

ذيان بةدرَيذايي درَيذخايةن بةشَيوةيةكي
نةخؤشييةكة دةبَيت، كة باري بةردةوام
جارجارة ةتةوة

َ
حال دوو نَيوان دةكةوَيتة

و دةردةكةوَيتـــةوة نةخؤشـــييةكة
تةنانةت دةبَيتةوة. هَيور جارةجـــارةش
لةســـةردةمي واتة لةم سةردةمةشـــدا
سايكؤسســـيدا دذة دةرمانةكانـــي
ةتةكةهةِرةشة لةتووشبوو

َ
طةِرانةوةي حال

نيـــوةي بةنزيكـــي دةكات، هةروةهـــا
يان ثضِرثضِر بةشَيوةيةكي ذمارة هةمان
سةقامطريي و كاركردن سةر بؤ ئةندةكي
زؤربةي دةطةِرَينةوة، خؤيان يةتي

َ
كؤمةال

تووشـــي دةمَيننةوة، كة ديكة ئةوانةي
مةترســـي دةبن. درَيذخايةن نةخؤشـــي
بةدرَيذايي بةشـــيزؤفرينيا تووشـــبوون

.%1 بةنزيكةي تةمةن
كة شـــيزؤفرينياوة بةثَيضةوانـــةي
لةبريكردنةوةدا تةشويش داني

َ
بةسةرهةل

سايكؤسســـة ثَيـــدةكات، دةســـت 
كةمـــةوة بةاليةنـــي ســـؤزدارييةكان 
لةناهاوســـةنطي بريتـــني لةســـةرةتادا
لةمةشـــةوة هةر ســـؤزدا، لةهةســـت و
التيني لةوشـــةي كة هاتووة، ناوةكةي
ئاماذة بةكؤ ناوةكة سؤزةوة وةرطرياوة،
ثَيكهاتةيةكي ضةند ضونكة ثَيدةدرَيـــت،
بريتييـــة تونـــد خةمؤكـــي هةيـــة، 
ئةو هةروةها ســـؤزداري، لةسايكؤسسي
َيت

َ
ثَيي دةل عةوام كي

َ
خةل ةتةش كة

َ
حال

سايكؤسســـة، هةر هةوةس-خةمؤكـــي
بووة ةتة

َ
حال ئةم تووشـــي ئةو كةسةي

هةندَيجاربةدةستخةمؤكييةكيتوندةوة
بةدةســـت هةندَيجاريش و َينَيـــت

َ
دةنال

دةووترَيت ثَيـــي هـــةوةس يةكةميـــان
كة جةمسةر تاك سؤزداري سايكؤسسي
بةيةك ســـؤزدارييةكة هةموو ثشـــَيويية
لةبةر دووةميان لةكاتَيكدا ئاِراستةداية،
سايكؤسسي ناودةنرَيت ئاشكرا هؤكاري

سؤزداري جووت جةمسةر.
خةمؤكي ةتي

َ
حال كالســـيكي وَينةي

كةسةي ئةو زانراوة، باوو زوربةمان الي
بةشـــَيوةيةكي بووة خةمؤكي تووشـــي
بةخةموخةفةت هةست زياد و بةردةوام
بايةخي بةبـــَي هةســـت دةكات، يـــان
شـــان و

َ
باال ثَينةمـــاوة، وزةي دةكات،

تةنانةت ضةماوةتـــةوة، شـــةوكةتي و 
بةربةســـتي دةبنة ِرؤذانةي فرمانةكاني
هةســـت بـــَي ئاســـتةم لةبةردةميـــدا.
لةبةريةك جَيبةجَيكردنةكاني دةبَيـــت،
سانطاندني

َ
لةهةل ِرةشبينة وةشاون،

َ
هةل

ئةنجاميان لةتوانايداية كة كارانةي ئةو بؤ
بدات.

دةربارةي كالســـيكيية  وَينـــة ئةم 
م تةنيا

َ
بةال بـــاوة، وَينةيةكي خةمؤكـــي

خةمؤكي، دةركةوتني بؤ كة نيية ِرَيطـــة
كة تيايدا خةمؤكييةي جؤري وَيِراي ئةو
جؤري ة،

َ
زال بوون و تةســـليم خةمؤكي

يان توِرةيي يان كة دلةِراوكَي ديكة هةية
ة.

َ
زال ترس

ئةوةي  لةسةر هةية طة
َ
بةل  تةنانةت

وةك جيـــاوازي ِروخســـاري هةندَيـــك
خواردن، ثشـــَيوييةكاني ئالوودةبوون،
توندوتيذي ثَيوةنةرانـــة،

َ
ثال تاوانـــكاري

هةمان بؤ دةطةِرَينرَينةوة ئةمانة
نـــةك   ميكانيزمـــة دةماخييـــةكان
ِرووخســـارة كالســـيكي. خةمؤكـــي
ةتةكانـــدا

َ
حال لةهةمـــوو طشـــتييةكان

سؤزة و هةســـت غيابي يان كةموكوِري
تووشبوو ئايا دَينن، شكست نَيطةتيظةكان
دةبَيت تةســـليم وةريدةطرَيت، ضـــؤن 
يان كالســـيكي)، (خةمؤكي بةرامبةري
(تووندوتيذي دةبَيت كتوثِري ثِركَيشـــي
سةبوورييةكدا بةشوَين طةِران هاندةرانة)
خـــؤ ئازاردانـــي يـــان (ئالوودةبـــوون)

نانخواردن). (ثشَيوييةكاني
و سؤز دةشَيت خةمؤكي وَيِراي هةست
دةرةكييةكانيش بريوبؤضوونـــة توونـــد
دةبَيتة سايكؤسســـي لةم كاتةدا برِبَيت،
ثشَيويية

َ
لةطةل بةبةراوورد ســـؤزداري

ئـــةو ناسايكؤسســـيةكان ســـؤزداريية
هةســـت كةســـةي تووشـــيبووة لةنَيو

توانستي بَي يان بةطووناه كردن هةست
لةشَيوةي بريوبؤضووني دةبَيت كة نوقم
نةخؤش دةشَيت ودةبَيتةوة،

َ
بال وةهميدا

بؤ هةبَيت ســـادةي تةنيـــا وةهمَيكـــي
بؤضووني نةخؤش وادةزانَيت يان نموونة
لةدذي ئةو كة هاوِرَيكانـــي بةنهَيني واية
و دةكةن تـــووِرةي يان ِرَيككةوتـــوون
تووندتر لةمة يـــان دةســـتَينن،

َ
ِرقي هةل

كة وابَيت بؤضووني كةســـة ئةو دةبَيت و
طريســـاندني

َ
هةل بؤنموونة بؤتةهؤي ئةو

ِرووداني يـــان جيهاني دووةم جةنطـــي
طةورة. سروشتي كارةساتَيكي

خةمؤكي ديكـــةي ِرووخســـارةكةي
هةســـت نةخؤش لةهةوةس، بريتييـــة
دةتوانَيت و دةفِرَيـــت دةكات لةذيانـــدا
بؤ طةورة هةموو شـــتَيك بكات. ثالنـــي
و خواستي دادةِرِيذَيت ثِرؤذةي ئايندةيي
هيض بَي تةنانةت دةبَيت، بةديهَينانيياني
طةورة بـــِري هةندَيجار بةندَيك كـــؤت و
دةضَيتة شةِري و دةكات لةثارة سةرف
ســـةيرونامؤوة. ثةيوةندي و ترســـناك
قسة يان هيض ثَيويســـتييةكي بةخةوتن
محافزكارةكاني هاوِرَي  ثِرووثووضةكاني 
دةربارةي نييـــة، بريؤكـــة نوَييةكانـــي
زؤر هةندَيجار و ةرن، نـــةرم

َ
ِرامال جيهان

بةناويةكدا، ضـــوون هةندَيجار مةزنـــة،
لؤذيكيية، بـــةالي خؤيةوة هةندَيجاريش
دةمَينَيت سوِر سةريان هاوِرَيكاني م

َ
بةال

سايكؤسســـي دةبَيتة لَيـــي. هـــةوةس
بةئاشـــكرا ناتوانرَيت كـــة لةو ســـاتةدا
ئةوانةدا لةنَيـــوان بكرَيت جياكردنـــةوة
كة ئةوانةدا

َ
لةطـــةل بريؤكةن كـــة تةنيا
ِراستةقينةن. بريوبؤضووني

دةشـــَيت مةســـةلةيةكة خةمؤكي 
لةشـــَيوة ذيان بةرينةســـةر، يـــدا

َ
لةطةل

بةِراستيش زؤرباوة، ناسايكؤسسيةكانيدا
بريتيية كة هةية ئاشـــكراي نموونةيةكي

جيهانيية. سؤزَيكي خةمؤكييةي لةو
زياترة، لةمـــة زؤر ثشـــَيوي م 

َ
َبةال

ثشَيويخةفةتَيكةبةردةوامدةبَيتلةطةل
ِراســـتةوخؤكاني هؤكارة ئامانةبوونـــي
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دةبَيت بـــةردةوام كـــو
َ
بةل خةمؤكيـــدا،

ئةزموونانةدا لةو كردن هاوبةشي
َ

لةطةل
بـــوون، ضَيذبةخشـــيش  ثَيشـــرت كـــة 
لةتووندي هةية ثلةبةندييةك ئاشـــكراية
ةتة

َ
حال مةزاجييانةدا. ئةم طؤِرانكارييـــة

ئةو الي ئةستةمة وَيناكردني ثةِرطريةكان
هيضييان يان ثَيي ئاشنا نني كةسانةي كة
ضونكـــة نةخوَيندؤتـــةوة، دةربـــارةي
لَيشـــاوَيكي دةبَيتة خةمؤكانة مةزاجي
ذياني قوذبنَيكي بةهةموو سةركَيشـــانة،
كة دةكات، لةهةموو ساتَيكدا ِرَي و تاكدا
ثةيوةندي دنياييةكان، سةرجةمضاالكيية
سةرجةم دواجار و ديكة كةساني

َ
لةطةل

دةربارةي كةســـة ئةو بريوبؤضوونةكاني
نووقم خةمؤكـــةدا جيهان لـــةم مةزاجة
تووندوتيذانة ةتـــة

َ
حال ئةم تةنيا دةبن.

ثَيويستة دابنرَيت. بةسايكؤسس دةشَيت
زاراوةي بدةيـــن هؤشـــداري لَيـــرةدا
نووســـةرانةوة لةاليـــةن سايكؤسســـي
بةكاردَيت. جياواز شـــَيوةي بةضةندةها
دةووترَيـــت بةخةمؤكـــي هةندَيجـــار
بةمةترسيية ئاماذةدان بؤ سايكؤســـس
هةمان ديكةدا توندةكةي. لةشـــوَينَيكي
وةسف بؤ بةكاردَيت سايكؤسس زاراوةي
َينَيت

َ
دةنال كـــة كةســـةي كردني ئـــةو

بةتايبةتي يـــان كردن وةهم بةدةســـت
بةدةطمةن كة وِرَينةكردنةوة بةدةســـت
توونـــددا خةمؤكـــي ةتةكانـــي

َ
لةحال

بةكارهَينانـــي بةمشـــَيوةية ِروودةدات.
يةكةم بةكارهَيناني لقـــي دةبَيتة دووةم
فةرامؤشكراوة زؤر نَيوانييان جياوازي و

ئَيستاماندا. نمايشةي لةم
وبوونـــةوةي

َ
بال ســـةنطانـــدني 

َ
هةل

بةثَيـــي ثشـــَيوييـــــة ســـؤزدارييةكان
كـــة دانيشـــتووان نموونانـــةي ئـــةو 
بةثَيي و كراوة لةســـةر تاقيكردنةوةيان
زانيارييةكان وةرطرتنـــي شـــَيوازةكاني
كردني نيشان دةســـت و شـــَيوازةكاني
م

َ
بةال هةية، جياوازييان زؤر ةتـــةكان

َ
حال

ناوةندي هةن كة زانيارييانةي ئةو بةثَيي
سؤزدارييةكان ثشَيويية ووبوونةوةي

َ
بال
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َ

لةطةل زياترة، 8% يان تةمةن بةدرَيذايي
كالسيكي خةمؤكي كؤنيشانةي ِرووداني
زياترة لةذناندا ئةوةنـــدة دوو بةِرَيذةي
هةندَيجار- ثياواندا.

َ
لةطـــةل بةبةراوورد

جؤري مةترسيدارترين كاتَيك هةموو نةك
واتة جووت جةمســـةرة جؤري خةمؤكي
هةوةسيشةوة بةدةست نةخؤشانةي ئةو
ئةو بؤ هةية هـــؤكار هةندَيك َينن.

َ
دةنال

و جةمسةري جووت جؤري كة بؤضوونةي
سؤزدارييةكاندا لةثشَيويية جةمسةر تاك
جؤري هةيـــة، بةيةكةوة ثةيوندييـــان
كة ِرووخسارةية ئةو جةمســـةري جووت
نةخؤشـــانةي ئةو لةزنجريةي تووندترة
خةمؤكي بة سووكة ثةيوندييان هةية كة
دةطاتة تا و بيتاقةتييـــةوة و ناِرةزايي
هةوةســـي-خةمؤكي. و توند خةمؤكـــي
جةمسةر جووت سؤزداري سايكؤسســـي
ِرووخســـارةكاني هةموو كة بةتةواوةتي
دانيشتووان 1%ي تووشـــي دةربكةوَيت
مةترســـيداريش ِرَيذةي هةمان دةبَيـــت
دةبَيتةوة، دووبـــارة بـــؤ شـــيزؤفرينيا
جةمسةرةوة، تاك خةمؤكي بةثَيضةوانةي
لةتوخمدا، نييـــة جياوازييةك كة هيـــض
دةطمةني ةتـــي

َ
حال هةندَيك هةروةهـــا

جةمسةريش تاك هةوةسي سايكؤسسي
جةمســـةري جووت هةية. لةنةخؤشـــي
لةوانةي خةمؤكي بازنةكاني كالسيكيدا،
بازنةكاني

َ
لةطةل مانطَيك ضةند بؤماوةي

و سروشـــتي كردنـــي ســـووكةوت
َ
هةل

بَيت. بةردةوام هةوةس-دا بازنةكاني
هةية لَيكضـــوون ئةوةشـــدا  

َ
لةطةل

لةهةريةكة ةتةكـــةدا،
َ
حال دوو لةنَيـــوان

لةتاقيكردنةوةكةشدا، و دةماخ لةكارايي
دةشـــَيت تووشـــبووة ئـــةو كةســـةي
بةطؤِرانكاري كاتةكاندا هةست لةزؤربةي
زؤر بةشَيوةيةك بكات لةمةزاجدا كتووثِر
َييت

َ
بل هـــةروةك يان دَين يةكدا بةدواي

ةتة
َ
حال لـــةم لةيةك كاتـــدا ِروودةدةن،

ثشتطوَيخستن سوكةوتي
َ
هةل نةدا،

َ
تَيكةال

مةسةلةيةكي تووند يان فةرامؤشـــكاري
باوة.

درَيذخايـــةن كردنـــةوةي ئاطـــادار
ئاستَيك تا ســـؤزداريدا لةسايكؤسســـي
شيزؤفرينييا. لةئاطاداركردنةوةي باشرتة
ئةندةكي بةشـــَيوةيةكي ئةمة  هؤكاري
و ليســـيؤم كارايي  بـــؤ دةطةِرَيتـــةوة
خةمؤكـــي، دذة نوَييةكانـــي دةرمانـــة
بةشَيوةيةكي مةسةلةية  ئةم  هةرضةندة
ئـــةو بةرلةبةكارهَينانـــي  ئةندةكـــي
هـــؤكاري هةروابـــووة.  دةرمانانـــةش
دةطةِرَيتةوة بؤئـــةوة ئةمة لةِراســـتيدا
تي

َ
دةسةال ســـؤزداري كة سايكؤسســـي

خامؤشـــرتة. لةشـــيزؤفرينييا و كةمرتة
دةروونيدا ثزيشكي ثَيشوي لةكتَيبةكاني
دةووترا بةسايكؤسسية ســـؤزدارييةكان
بوون نيـــا

َ
دل بـــؤ (شـــَيتي بازنةيـــي)،

ِرووخسارةكةي. دةوري لةسروشتي
كاركردني تووشبوو كةســـي زؤرجار
باشـــرتة، بةين بةيناو يان سروشـــتيية
باش زؤر هةر باشيش بؤماوةي َدةشَيت
لةطةل درَيذة بكَيشـــَيت، و بمَينَيتـــةوة
زؤردارَيكي سؤزداري سايكؤسس ئةوةشدا
كة ســـةرةكييةكةي جةالدة و ثياوكوذة

خؤيةتي. تووشبوو كةسي ِرةقة
َ
دل زؤر

بةثشَيوي تووشـــبووان بةشي ثَينج
لةِرَيي جةمســـةري جـــووت ســـؤزداري
بةذياني دَينن خؤكووشـــتنةوة كؤتايـــي
بةشـــي بةاليةني كةمةوة ســـَي خؤيان،
خؤكووشـــتن تؤماركراوةكاني ةتـــة

َ
حال

ثَيشرت كة بووة كةســـانةوة ئةو لةاليةن
وةك ســـؤزدارييان ثشـــَيوي ةتـــي

َ
َحال

لةطةل نيشـــانكراوة. دةست نةخؤشـــي
تةنيـــا لةاليةن خؤكوشـــتن ئةوةشـــدا
تووشـــي كة نادرَيت ئةنجام ئةوانـــةوة
نزيكةي بوون، سؤزداريييةكان ثشَيويية

ذيانييـــان  10 شـــيزؤفرينيةكانيش لـــة
ثَيدَينن. كؤتايي بةمشَيوةية

ثَيكراو بِروا  بةشـــَيوةيةكي تائَيستا
و ثشـــَيويية شـــيزؤفرينيا كة وادانراوة
جيـــان بةتةواوةتـــي ســـؤزدارييةكان
دةست لةبريؤكةوة يةكَيكيان لةيةكرتي،
لةســـؤزةوة. ديكةيان ئةوي ثَيدةكات

بؤضوونة ئةم دروستي ئةوةشـــدا
َ

لةطةل
سؤزداري ساردوســـِري نيية، ئاشـــكرا
كةموكوِري نيية مةرج شيزؤفريني كةشي
لةوانةية م

َ
بةال بطةيةنَيت، لةســـؤزداريدا

نةشياو يان بةسؤزي بَيت هةســـت كردن
ئةمة كاتدا، لةيـــةك دذبةيةك بةســـؤزي
بةثشَيوي تووشـــبوو لةنةخؤشـــي  زؤر 
ةتي

َ
لةحال دةضَيـــت جـــووت جةمســـةر

لةاليةكي هةســـتةكانيدا. وبووني
َ
تَيكةال

نيية تايبةت تةنيا وِرَينة و وةهم ديكةوة
بةشيزؤفرينيةكان.

ةتة
َ
لةحال وةهمـــي بريوبؤضوونـــي

باوة، خةمؤكيشـــدا و توندةكاني هةوس
نةخؤش بـــارةدا كة كةســـي وةك لـــةو
طريساندني

َ
هةل بؤتةهؤي دةكات هةست

جيهاني. دووةمي جةنطي
لةيةكداضوون ناوضةيةك لةبةرئةوة،
هةية، فسيؤلؤذيدا سايكؤسسي  لةنَيوان
دةست َيكي

َ
هَيل وَينةكردني سةِّـَينراوة

ئاسان كارَيكي لةنَيوانياندا كردن نيشان
ثؤلَينـــةكان ثَييان واية نيية، زؤربـــةي
دةووترَيت ثَيي هةية مامناوةند جؤرَيكي
كة ســـؤزداري، ثشـــَيوي شـــيزؤفريني
وةرطرتووة. لةهةريةكةيان ِرووخســـاري
ِرَيكنةكةوتني لةنةطوونجان يان جؤرَيـــك
هـــةر لةضوارضَيـــوةي هةيـــة  توونـــد 
لةشيزؤفرينيادا. بةتايبةتي جؤرَيكيياندا
باشرت بَيتوا بريلةشيزؤفرينييا وا لةوانةية
بريتني كـــة بكةينـــةوة و سايكؤســـس
نةخشةيةك  لةســـةر

َ
خال ة

َ
كؤمةل لةدوو

كة
َ

 خال
َ

كؤمةل دوو لةكارايي دةرووني،
حوكمَيكي ئةمة بضن. بةناويةكدا دةكرَيت
كردن ثرســـيار ناداتَي بؤ ثَيشـــينةمان
لةيةك ةكة

َ
كؤمةل هةردوو ئايا دةربارةي

لةبةشي ئةمة داوة؟
َ
سةريانهةل هؤكارةوة

سةري. دَيمةوة دواييدا
جةمال سؤزان و:

سةرضاوة:
الطبعة االوُّـ، القوي، الخيال دانييل نحيل،

 (2003 العبيكان، (مكتبة
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شَيرثةنجةي خوَين leukemia بريتيية 
لةدروست بووني شَيرثةنجة لةو خانانةي 

كة خوَين درووست دةكةن.
هةمـــوو  ئاســـايي  بةشـــَيوةيةكي 
خانةكانـــي خوَين (خِرؤكة ســـوورةكان، 
خِرؤكة ســـثيةكان، ثةِرةكةكاني خوَين) 
لةمؤخي ئَيسكةوة دروست دةبن، هةموو 
خانةيةكي خوَين دواي تةواوبووني تةمةني 
م 

َ
خؤي تَيك دةشـــكَيت و دةفةوتَيت، بةال

لةو كةســـانةي كة دووضاري شَيرثةنجةي 
خوَين دةبن ثرؤســـةكة بةم شـــَيوةيةي 
لَيدَيت: مؤخي ئَيســـك خانـــة و خِرؤكةي 
نائاسايي  دروست دةكات، ئةم خانانةش 

بريتني لةخانةي شَيرثةنجةيي.
ئةم خانة شَيرثةنجةييانة سيفةتَيكي 
نةخوازراويـــان هةية ئةويـــش ئةوةية كة 
و دةبنةوة 

َ
تَيك ناشـــكَين و نافةوتَين و بال

بةناو خانة ئاســـاييةكاني ديكةي خوَين 
و دةبنة كؤســـث لةبةردةم ئيشي خِرؤكة 

ئاساييةكاني خوَين.
ي 2000 دا 256000 كةس 

َ
لةسال

تووشي شَيرثةنجةي خوَين بوون كة 
209000 كةســـيان مردن بةهؤي ئةو 
 2008 ي 

َ
لةسال تةنيا  نةخؤشـــييةوة 

ةت دةســـت 
َ
لةئةمريـــكا44,270 حال

نيشـــان كرا. كوِر زياتر تووشـــي ئةم 
نةخؤشيية دةبَيت بةبةراورد بةكض.

جؤن هوطز بَينت و ِرؤدؤلف ظريكؤ  
ي 1845دا نةخؤشي

َ
لةسال

شَيرثةنجةي خوَين لةزيادبوونداية
د. سؤران محةمةد غةريب
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ئةو دؤزييةوة، خوَينيان شَيرثةنجةي
1962ضارةســـةري ي

َ
لةســـال دوو زاناية

ضارةســـةري بؤ بةكارهَينا كيمياويـــان
و خوَيـــن شـــَيرثةنجةي نةخؤشـــي 

لةكارةكةيان. سةركةوتووبوون 
جؤرةكاني

ئةوةي خوَين بةطوَيرةي شَيرثةنجةي
و طةشـــةدةكات خَيراتر و زووتر كاميان
دةكرَيت. ئةويش دابةش دةبَيـــت خراثرت
طةشةدةكات كة لةسةرخؤ درَيذخايةنة يان
كة خايةن كـــورت يان و خـــراث دةبَيت،

دةبَيت. خراث و طةشةدةكات بةخَيرايي
دابةش خوَين شـــَيرثةنجةي هةروةها
خانة ئـــةو بةطوَيرةي جؤري دةكرَيـــت
شـــَيرثةنجةكةي كـــة خِرؤكة ســـثيةي
خوَين ليمفي لةخانةي دةبَيت، لَيدروست
دةبَيت. -ةوة دروست

َ
لةمايلؤيد سَيل يان

 Chronic درَيذخايةن ليمفي لؤكيمياي
(lymphocytic leukemia :(CLL

و خانةكان ســـةر ليمفـــة كاردةكاتة
َيك

َ
سال هةموو طةشـــةدةكات، بةهَيواشي

جؤرة  ئـــةم 15000 كـــةس تووشـــي
كةسانةي لةشَيرثةنجةي خوَين دةبن. ئةو
خوَين لةشَيرثةنجةي جؤرة ئةم تووشـــي

ةوةية، 
َ
دةبنتةمةنييانلةسةرووي55 سال

ِروونادات. دا
َ
لةمندال هةرطيز

درَيذخايـــةن مايلـــؤدي لؤكيميـــاي
(Chronic myeloid leukemia :(CML
ةكان

َ
ســـَيل ســـةرمايلؤيد كاردةكاتة

هةمـــوو طةشـــةدةكات، بةهَيواشـــي و 
جؤرة  ئةم تووشي 5000 كةس َيك

َ
ســـال

ئـــةم دةبـــن، خوَيـــن لةشـــَيرثةنجةي
لةكةساني خوَين لةشـــَيرثةنجةي جؤرة

ثَيطةيشتوو لةتةمةندا ِروودةدات.
Acute lym-توند ليمفـــي لؤكيمياي
phocytic (lymphoblastic) leuke-

:mia
و خانةكان ســـةر ليمفـــة كاردةكاتة
َيك

َ
سال هةموو طةشـــةدةكات، بةخَيرايي

جـــؤرة  ئـــةم 5000 كـــةس تووشـــي
جؤرة ئةم دةبن. خوَين لةشـــَيرثةنجةي

بةشـــَيوةيةكي خوَين شـــَيرثةنجةي لة 
لةطةورةشدا ِروودةدات. دا

َ
سةرةكيلةمندال

ِروودةدات.
 Acute توند لؤكيميـــاي مايلؤيـــدي

(myeloid leukemia  :(AML
ةكان

َ
ســـَيل مايلؤيد ســـةر كاردةكاتة

َيك
َ
سال هةموو طةشـــةدةكات، بةخَيرايي

جـــؤرة  ئـــةم 13000 كـــةس تووشـــي
جؤرة ئةم دةبن، خوَين لةشـــَيرثةنجةي
طةورةشدا  و

َ
لةمندال لةشَيرثةنجةي خوَين

ِروودةدات.
شَيرثةنجةي خوَين لة جؤرَيكي ديكة
بةهَيواشـــي و دةطمةنة م

َ
هةيـــة، بـــةال

 Hairy cell دةووترَيت ثَيي طةشةدةكات
.leukemia

هؤكارةكان
بةتـــةواوي  تائَيســـتا لةِراســـتيدا  
ســـةرةكي تووشبوون هؤكاري نةزانراوة
نةشزانراوة و خوَين ضيية بةشَيرثةنجةي
شَيرثةنجةي تووشي كةس هةندَيك بؤضي
نابن، تووش ديكة هةندَيكي و دةبن خوَين
كة هةية مةترسيدار هؤكاري هةندَيك م

َ
بةال

بةشَيرثةنجةي خوَين ئةطةري تووشبوون
زياتردةكةن، ئةمهؤكارانةش لةجؤرَيكةوة
خوَين شـــَيرثةنجةي ديكةي بؤ جؤرَيكي

دةطؤِرَيت.
مةترسيدارةكان هؤكارة

بةر كةســـانةي ئـــةو -تيشـــكدان:
تووشـــبوونيان ئةطةري دةكةون تيشـــك
ئةوانةي زياترة، وةك بةشَيرثةنجةي خوَين
بِرَيكي كة دةكةون ئةتؤمي بؤمبي بةر كة
نموونة بؤ دةردةضَيت لَي زؤر تيشـــكي
دووةمي لةجةنطي ِروويدا لةذاثؤن ئةوةي
بؤمبي بةرتيشكي كةسانةي ئةو جيهانيدا.
تووشـــبوونيان ئةطةري دةكةون ئةتؤمي
بةتايبةتي زياترة خوَين بةشـــَيرثةنجةي
هةروةها بكةوَيت بةريان يدا

َ
لةمندال ئةطةر

بؤ ضارةســـةركردني كة ئةو تيشـــكةي
ئةطةري بةكاردَيت شـــَيرثةنجة نةخؤشي
خوَيـــن بةشـــَيرثةنجةي تووشـــبوون

زياددةكات.

دةريانخستووة تازةكان ينةوة
َ
لَيكؤل

وةك لةش بةشـــةكاني ئةشيعةي طرتني
ديكة شـــوَينةكاني و ســـنط ئةشيعةي
ئةطةريتووشبوون بةتيشكيئَيكسِرةي،
دةكات، زياتـــر خوَيـــن بةشـــَيرثةنجةي

بةكاربَيت. زؤر ئةطةر بةتايبةتي
كةســـانةي ئـــةو -جطةرةكَيشـــان:
تووشبوونيان ئةطةري دةكَيشـــن جطةرة

دةبَيت. زياتر خوَين بةشَيرثةنجةي
كةســـانةي ئيشـــي ئةو -بةنزيـــن:
تووشـــبوونيان ئةطةري دةكةن بةنزيـــن

دةبَيت. زياتر خوَين بةشَيرثةنجةي
كةسانةي ئةو كيمياوي: -ضارةسةري
بؤ وةردةطرن كيمياوي كة ضارةســـةري
نةخؤشيشَيرثةنجةئةطةريتووشبوونيان

دةبَيت. زياتر خوَين بةشَيرثةنجةي
down syndrome: ئةو  -مةغؤلـــي
هةية ئةطةري كة مةغؤليـــان كةســـانةي
زياتر خوَين بةشَيرثةنجةي تووشبوونيان

دةبَيت.
كـــة كةســـانة ئـــةو -بؤمـــاوة: 
دووضاري هةية لةخَيزانةكةياندا كةســـَيك
ئةطةري خوَيـــن  بـــووة، شـــَيرثةنجةي

زياترة. تووشبوونيان
لةو زياتر يـــان يةكَيك بووني م

َ
بـــةال

ئةو كةســـة كة نيية ئةوة هؤكارانة ماناي
م

َ
بةال دةبَيت، خوَين شَيرثةنجةي تووشي

ياريدةدةرن. و مةترسيدار هؤكاري ئةوانة
و تياية هؤكارانةشي ئةو هةية وا كةســـي

نابَيت. شَيرثةنجةكةش تووشي
نيشانةكان

لةخوَينـــدا خانـــةي شـــَيرثةنجةيي
ئاســـايي ديكةي هةرخانةيةكي هةروةك
بةهةموو بكات هاتوضؤ دةتوانَيت خوَيـــن
نيشانةكاني لةشـــدا، خانةكاني و شـــانة
بةذمارةي هةية ثةيوةندي نةخؤشييةكة

شَيرثةنجةييانةوة. خانة ئةو
شَيرثةنجةي  نةخؤشي كةسانةي  ئةو
لةوانةية هةيـــة درَيذخايةنيان خوَينـــي
تَيدا نةخؤشييةكةيان هيض نيشـــانةيةكي
لةكاتي ثزيشـــك م

َ
دةرنةكةوَيـــت، بـــةال
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م
َ
بةال دةيدؤزَيتةوة، ِرؤتيني ثشـــكنيني

شـــَيرثةنجةي نةخؤشي ئةو كةســـانةي
عادةتةن هةيـــة كورتخايةنيان خوَينـــي
ثزيشـــك لةبةرئةوةي الي دةضـــن بـــؤ
مَيشك ئةطةر دةكةن، بةنةخؤشي هةست
نيشانانةي ئةم نةخؤش ئةوا بوو تووشبوو
ِرشـــانةوة، تواناي سةريةشـــة، دةبَيت:
ثةركةم. دةدات، لةدةست ماسولكةكاني

هةروةهاشَيرثةنجةيخوَينكاردةكاتة
كؤئةندامي ئةندامةكاني ديكةي وةك: سةر
كؤئةنداميهةناسة، طورضيلةكان، هةرس،
شَيرثةنجةي نيشانةكاني وترين

َ
لةبال .

َ
دل

لة: بريتيية خوَين
ليمفة طةورةبوونـــي و 1. ئاوســـان
بَي ،

َ
بنبال و خانةكان بةتايبةتي لة مـــل

ئازار. بووني
ئارةقكردةنـــةوة و تـــا 2. بوونـــي

لةشةودا.
هةوكردن دةبن. تووشي زوو زوو .3
و الوازي. بةهيالكي كردن هةست .4

وةك بةئاســـاني 5. خوَيـــن بةربوون
دةركةوتني لةثـــووك، بةربـــوون  خوَين 

لةذَير ثَيست. ةي سوور
َ
ثةل

لةناو ئاوسان و ناِرةحةتي و ئازار .6
جطةر). و

َ
سثل (ئاوساني سك

بَي لةش لةثِري كَيشـــي 7. دابةزيني
دياريكراو. هؤكارَيكي بووني

وجومطةكاني لةئَيسك ئازار بووني .8
لةشدا.

كردن ئةم نيشانانةي باسمان تَيبيني:
خوَيندا لةشـــَيرثةنجةي تةنيا نيية مةرج
ديكةي نةخؤشـــي لةضةندين كو

َ
بةل هةبن

دةتوانَيت ِروودةدةن، تةنيا ثزيشك لةشدا
بكات. نيات

َ
دل

نيشانكردن دةست
نةخؤشـــي ثزيشـــكي هةندَيجـــار
ثشـــكنيني لةكاتي خوَين شـــَيرثةنجةي
هةر دةيدؤزَيتةوة، نةخـــؤش ِرؤتني بـــؤ
لةو يةكَيك كرد هةســـتي نةخؤش كاتَيك
ئةوا ثَيويستة تَيداية نيشانانةي سةرةوةي
تايبةت ثزيشكي سةرداني كات بةزووترين

نيابوون.
َ
دل بؤ بكات

نيشانكردن دةست ِرَيطاكاني
 physical ســـةرةتايي 1. ثشكنيني
ثزيشك  ثشـــكنينةدا examination لةم
ليمفةكان طةورةبووني  بةدواي دةطةِرَيت 

جطةر. و
َ

سثل و
 blood tests خوَين 2. ثشـــكنيني
ســـثييةكان، خِرؤكة ذمارةي بـــؤ زانيني
خوَين، ثةِرةكاني ســـوورةكان، خِرؤكـــة

 complete blood دةكرَيت ثشكنينة ئةم
(count    .(CBC

خِرؤكة ذمارةي خوَيندا لةشَيرثةنجةي
م

َ
بةال دةكات، زؤر زيـــاد زؤر ســـثييةكان

ثةِرةكاني و خِرؤكة ســـوورةكان ذمارةي
دةكات. كةم خوَين

Biopsy بايؤثســـي 3. بايؤثســـي:
لةلةشـــي ثارضةيةك لةوةرطرتني بريتيية
لةم دياريكردنيجؤرينةخؤشي. بؤ زيندوو
لةمؤخي شانة ثارضةيةك ثزيشك تَيستةدا
ئَيسكَيكي يان هةر لةئَيسكي حةوز ئَيسك
بؤ ناوضةيي (بةنجـــي وةردةطرَيت ديكة
ثارضةكةي كـــة دةكرَيت ئةو ناوضةيـــة
نةبَيت) ئـــازاري بؤئةوةي لَيوةردةطرين
ثزيشكي بؤ دةنَيرَيت ثارضةكة ثاشـــان
جؤري دياريكردني بـــؤ ثاسؤلؤجيســـت
زؤر ِرَيطةيةكي ِرَيطةية (ئةم شَيرثةنجةكة.

شَيرثةنجةدا). لةدياريكردني وردة
سنط ئَيكســـي تيشـــكي  4. طرتني

ليمفةكان  ئاوســـاني X Ray كـــة تَييدا
دةردةخات.

تَيســـتةدا  cytogenetics: .5 لـــةم
ثارضةيةي لةو ثاسؤلؤجيســـت ثزيشكي
لةمؤخي كة ثشـــكنني بؤ نَيردراوة بؤي
ثارضةيـــةدا ئَيســـك وةرطـــرياوة، لـــةو
كرؤمؤسؤمي نائاسايي بووني دةطةِرَيت بؤ
خوَيندا شَيرثةنجةي جؤري لةهةندَيك كة
كرؤمؤســـؤمي بووني نموونة هةية. بـــؤ
جؤري خوَيني لةشـــَيرثةنجةي فيالديلفيا

 .CML
ثزيشك  ِرَيطةيةوة Spinal tap-6 لةم
لةبِربِرةي ناوضةيي بةنجـــي ثَيداني دواي

درَيذ باريكي دةرزييةكي نةخؤش ثشـــتي
شـــلةيCSF بةكاردَينَيت وةرطرتني و بؤ
ثاسؤلؤجيست ثزيشـــكي بؤ و دةينَيرَيت
لةو خانةي شـــَيرثةنجةيي بؤ دياريكردني

شلةيةدا.
ضارةسةر 

خوَيـــن شـــَيرثةنجةي ضارةســـةري
شـــَيرثةنجةكة قؤناغـــي بةطوَيـــرةي

هةروةهـــا  دةطؤِرَيـــت جؤرةكـــةي و 
و  نةخؤشـــةكة بةطوَيرةيCSF  تةمةني

.CSFلةشلةي شَيرثةنجة خانةي بووني
بؤ ضارةســـةر جؤرَيك كة نيية مةرج
كةسَيكي ديكةش بؤ ئيرت بَيت باش كةسَيك
واتة جؤري ضارةســـةرةكة باش بَيـــت،
دةطؤِرَيت، شَيرثةنجةكة جؤري بةطوَيرةي
ضارةسةرانةمان هةية: جؤرة بةطشتي ئةم
بايؤلؤذي، ضارةسةر بةتيشك، ضارةسةر
يان نةشتةرطةري كيمياوي، ضارةسةري
زةرعي و ئاوساني لةكاتي

َ
ســـثل البردني
مؤخ. (ضاندني)

تووشبوو كةســـي  لةوانةية تَيبيني:
بؤ ضارةســـةرانةي لةو زياتر يةكَيك يان
و بةنةشـــتةرطةري ضارةســـةر بكرَيت،
لةشوَيني شـــَيرثةنجةكة الدةبات تيشك
و بةكيمياوي ضارةســـةر بـــةآلم خؤي، 
دةكرَيتة بةهؤي دةرمانةوةية كة هؤرمؤن
شـــَيوةية بةو و خوَينـــةوة ناو ســـوِري

دةكات. شَيرثةنجةكة ضارةسةري
شَيرثةنجةي ضارةسةركردني تَيبيني:
كو

َ
بةل نييـــة، ثســـثؤِر يةك خوَين كاري

ثسثؤِري وةك ثســـثؤِرة َيك
َ
كؤمةل كاري

ضارةســـةري ثســـثؤِري شـــَيرثةنجة،
ثسثؤِري نةشتةرطةري، ثسثؤِري تيشك،

دةرووني.
كيمياويدا ضارةسةري لةكاتي تَيبيني:
بةضارةســـةري ثَيويســـتي  نةخـــؤش 
ئةنتيبايؤتيك و شكَين ئازار و يارمةتيدةر

دةدرَيت. ثَيي و هةية
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هةندَيك نةخؤشي هةن كة دؤزينةوة 
هؤكارةكانييان  كردني  دةستنيشـــان  و 
ماوةيةكـــي دوورودرَيذييـــان بةســـةردا 
تَيثةِريووة و هـــةر ماوةيةكيش زةرةر و 
زياني طةورةي طةياندووة بةزيندةوةران 
بةشـــَيوةيةك تـــا ئـــةم ســـةردةمةش 

ســـيل  نةخؤشـــي  هةية.  بةردةوامييان 
درَيذي  مَيذووييةكي  مرؤظـــدا  و   

َ
لةئاذةل

هةية و بةبةردةوامي زةرةري طةياندووة 
بةتةندروستييان.

تـــة 
َ
لةوال و  ســـةردةمةدا  لـــةم 

تاِرادةيةكي  جيهان  ثَيشـــكةوتووةكاني 

بنـــرِب  نةخؤشـــييةكة  توانيويانـــة  زؤر 
تاني ديكة لةبةر ثيس 

َ
م لةوال

َ
بكةن، بةال

بوونـــي بةردةوامي ذينطـــة و جَيبةجَي 
ســـةرةكييةكاني  مةرجـــة  نةكردنـــي 
هؤشـــياريي  الوازي  و  تةندروســـتي 
طشـــتي  بةشـــَيوةيةكي  تةندروســـتي 

 دةطةيةنَيت
َ

نةخؤشي سيل زيان بةئاذةل
د. فةرةيدون عةبدولستار
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 دةطةيةنَيت
َ

نةخؤشي سيل زيان بةئاذةل

نةخؤشي ســـيل هؤكارَيكي مةترسيدارة 
 و مرؤظ و 

َ
بؤ ســـةر تةندروســـتي ئاذةل

َينن، 
َ
بةبةردةوامي بةدةســـتييةوة دةنال

ئةمةش بَيطومان دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي 
كة ســـيل يةكَيكة لةنةخؤشيية هاوبةشة 
 و مرؤظ بةوةي 

َ
طرنطةكاني نَيوان ئاذةل

مـــرؤظ ِراســـتةوخؤ يان ناِراســـتةوخؤ 
ي تووشبووةوة تووش دةبَيت.

َ
لةئاذةل

تاني 
َ
نةخؤشـــي ســـيل لةزؤربةي وال

وة و زةرةري طةورة بةئابووري 
َ
جيهان بال

تانـــة دةطةيةنَيـــت لةِرَيي زيان 
َ
ئـــةو وال

 و بةتايبةتي 
َ

طةياندن بةســـاماني ئاذةل
ثِرؤذةكاني مانطاي شري.

بةثَيي توَيذينةوةكان لةكوردستانيشدا 
 و مرؤظدا بووني 

َ
نةخؤشي سيل لةئاذةل

هةية و بةثَيي توَيذينةوةيةكي ماســـتةر 
كة لةاليـــةن د. ِرزطار ِرةحيم ســـلَيمان 
ظَيتَيرنةري  ثزيشكي  كؤلَيذي  مامؤستاي 
ي 

َ
لةزانكؤي سلَيماني ئةنجامدراوة لةسال

2001 ِرَيـــذةي نةخؤشـــي ســـيل لةنَيو 
مانطاي ناوضةي ســـلَيماني طةيشـــتؤتة 

.%5.1
نةخؤشي سيل

ثَيـــي دةووترَيـــت  لةكوردةواريـــدا 
نةخؤشـــي ســـيل يـــان دةردةباريكة و 
زؤرجار بةو كةسانةش دةوترَيت كة زؤر 
لةِرو الوازن و كَيشـــي لةشيان زؤر كةمة، 
ظَيتَيرنةري  ثزيشـــكي  لةسةرضاوةكاني 

.TuberCulosis ثَيي دةووترَيت
زؤربةي  تووشـــي  ســـيل  نةخؤشي 
نـــدة دةبَيت و 

َ
 و بال

َ
جؤرةكاني ئـــاذةل

خ و بزن و 
َ
بةثَيـــي ئامارةكان ِرةشـــةوال

بـــةراز لةواني ديكة هةســـتيارترن زياتر 
خة بةرزة 

َ
م وال

َ
تووشي سيل دةبن و بةال

و مةِر كة بةرطرييةكي سروشتييان هةية 
كةمـــرت تووشـــي نةخؤشـــييةكة دةبن. 
تة ثَيشكةوتووةكاني جيهان بةباشي 

َ
لةوال

ي نةخؤشييةكة كراوة.
َ
كؤنرتؤل

طشـــتي  بةشـــَيوةيةكي  مـــرؤظ 
بةنةخؤشي  بةتووشـــبوون  هةســـتيارة 
ســـيل و لةئةنجامدا زياني تةندروستي و 
ئابـــووري ثَيدةطات و ئةمةش ِروودةدات 
تة تازة ثَيطةيشـــتووةكان كة زياتر 

َ
لةوال

ـــي تووشـــبووة 
َ
نةخؤشـــييةكة لةئاذةل

وبوونةوةي 
َ
دةطوَيزرَيتةوة، سةرضاوةي بال

تانةدا 
َ
وال ئةو  لةذينطةي  نةخؤشـــييةكة 

زياتر دةطةِرَيتةوة بؤ مانطاي تووشـــبوو 
بةهؤكاري نةخؤشييةكة كة دةبَيتةهؤي 
ي 

َ
تةشـــةنةكردني و تووشـــكردني ئاذةل

بةردةوام  هةناسةدانةوةي  بةهؤي  ديكة 
وكردنـــةوةي بةذينطـــةدا. هةروةها 

َ
و بال

لةِرَيي ثاشةِرؤ و شري و ميز و دةردراوي 
لووت و زَي_وة.

ة 
َ
هةروةهـــا دةركةوتووة كـــة ئاذةل

ييان 
َ
ِرؤل كؤطايـــةك  هةروةك  كَيوييةكان 

هةية لةمانةوةي هؤكاري نةخؤشـــييةكة 
وكردنةوةيان 

َ
بال لةئةنجامدا  و  لةلةشيان 

بةذينطةدا.
هؤكار و ضؤنَيتي طواستنةوة

هؤكاري نةخؤشي سيل بةشَيوةيةكي 
سةرةكي دةطةِرَيتةوة بؤ بةكرتيايةك كة 
خ و ثَيي دةووترَيت 

َ
تايبةتة بةِرةشـــةوال

Mycobacterium bovis ئةم بةكرتياية 
Intracellular- لةنـــاو خانـــةدا دةذي

بذَيراوي 
َ
هةل شـــوَيني  واتـــة   bacteria

بةكرتيا كة لةنـــاو خانةكانة كة بَيطومان 
ةتةش وا دةكات بؤماوةيةكي 

َ
ئةم خةسل

دوورودرَيذ لةلةشدا بمَينَيتةوة.
ِرؤذةوة  بةكرتياكة بةهؤي تيشـــكي 
ِراستةوخؤ لةناو دةضَيت و لةناوةندَيكي 
طةرمي شَيداردا بؤماوةي ضةند هةفتةيةك 
ثاشـــةِرؤي  بةضاالكي دةمَينَيتةوة وةك 

.
َ

 و خاك و خؤل
َ

ئاذةل
طواستنةوةي هؤكاري نةخؤشي سيل 
ندا ِروودةدات بةهؤي ضةند 

َ
لةنَيـــو ئاذةال

ِرَيطايةكةوة لةوانةش:

يةكةم: بةهؤي كؤئةندامي هةناسةوة 
لةكاتي هةناســـة وةرطرتن لةذينطةيةكي 
نةخؤشـــييةكة  بةهـــؤكاري  توشـــبوو 
لةو شـــوَينانةي كة داخراون  بةتايبةتي 
و ذمارةيةكـــي زؤر مانطايان تَيدا بةخَيو 
دةكرَيـــت و ئةمـــةش بةســـةرةكيرتين 
دادةنرَيت، ضونكة  طواســـتنةوة  ِرَيطةي 
لةشـــوَينَيكي  لةمانطا  زؤر  ذمارةيةكـــي 
ِرووبـــةر ثضوكـــدا بةِرَيطة خؤشـــكةري 
وبوونةوةي نةخؤشـــييةكة دادةنرَيت 

َ
بال

ةكان زياتر لةيةكرتي 
َ
لةبةرئـــةوةي ئاذةل

نزيك دةبنةوة و هةناسةيان باشرت بةريةك 
دةكةوَيت بةمةش ئةطةري طواســـتنةوة 
نةخؤشـــييةكة خَيراتر  تةشةنةكردني  و 

دةبَيت.
دووةم: بةهؤي كؤئةندامي هةرسةوة 
لةكاتـــي لةوةِرياندا لـــةو لةوةِرطايانةي 
نةخؤشـــييةكةوة  هـــؤكاري  بةهؤي  كة 
ثيســـبوونييان  لةئةنجامي  تووشـــبوون 
تووشبووةكان  ة 

َ
ئاذةل ثاشةِرؤي  بةهؤي 

ئـــاوي  و  ـــف 
َ
بةئال وبوونةوةيـــان 

َ
بال و 

خواردنةوةيان بةتايبةتي لةو شوَينانةي 
كة ئاوي وةســـتاويان تَيداية و هؤكاري 
نةخؤشـــييةكة بؤماوةيةكي درَيذ تيايدا 
ِرؤذ  هـــةذدة  بؤماوةي  و  دةمَينَيتـــةوة 
ي ساغي هةية 

َ
ئاذةل تواناي تووشكردني 

بةتايبةتي لةوةرزة وشكةكاندا.
شـــريي  خواردنـــةوةي  ســـَييةم: 
طوانـــي   Infected Milk تووشـــبووي 
ـــة 

َ
ـــي تووشـــبوو لةاليـــةن ئاذةل

َ
ئاذةل

طرنـــط  بةِرَيطةيةكـــي  ســـاواكانةوة 
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طواستنةوةي و وبوونةوة
َ
لةبال دادةنرَيت
نةخؤشييةكة.

لةمرؤظدا سيل نةخؤشي
لةنةخؤشيية بةيةكَيك سيل َنةخؤشي
و ئاذةل مرؤظ نَيوان هاوبةشة طرنطةكاني

كة   Important Zoonosis دادةنرَيـــت
مةترسييةوة دةخاتة طشتي تةندروستي
كةكةي

َ
خةل تانةي كة

َ
وال لـــةو بةتايبةتي

كةم بةدةســـت َينـــن
َ
دةنال تـــا ئَيســـتا

ئةو نةخؤشييانةي خؤراكييةوةو هةروةها
بةرطري بوونـــةوةي نزم كة دةبنةهؤي
ضونكة بةثَيي ئايدز، وةك نةخؤشي لةش
سيل نةخؤشي ثزيشكييةكان سةرضاوة
كة دةبَيت كةســـانة ئةو زياتر تووشـــي

 Immuno لةشييان نزمة ئاستي بةرطري
.Compromised humans

باوة) ندا
َ
منداال لةنَيـــو (زياتر مرؤظ

ةوة
َ
دةبن لةئاذةل نةخؤشي سيل تووشي

شريي خواردنةوةي بةكارهَينان و بةهؤي
بةهؤكاري تووشبوو ي

َ
ئاذةل تووشبووي

دةركةوتووة هةروةها و نةخؤشـــييةكة
مرؤظ وةرطرتنـــةوةش هةناســـة لةِرَيي
شري ندني

َ
دةبَيت، لةبةرئةوة كوال تووش

ِرَيكوثَيك بةشَيوةيةكي بةكارهَيناني ثَيش
تووشـــبوون بةنةخؤشـــييةكة ِرَيـــذةي
بةهؤيةوة مرؤظ و خـــوارةوة دةهَينَيتة

دةثارَيزَيت. خؤي
تاي لةمرؤظدا ديارةكانـــي نيشـــانة
نامَينَيت، خواردني ئـــارةزووي و لَيدَيت
كَيشي و دةكات بةماندووبوون هةســـت
تيذ لةسنطي ئازارَيكي كةم دةكات، زؤر
خوَين هةندَيجار و دةبَيت ثةيدا نةخؤشدا

هةندَيجاري  Hemoptysis و دَينَيتةوة
َ
هةل

دةبَيت. سكضوون تووشي ديكة
نيشانةكاني لةئاذةَلدا

نةخؤشـــي نيشـــانة طشـــتييةكاني
بةوة تووشـــبوو مانطاي  لةســـةر سيل 
الوازييةكي لةِرو كة ثَيدةكات دةســـت

هَيز و بَي دةردةكةوَيت لةبةرضاوي ثَيوة
و دةكةوَيت لةلةوةِر بةرةبةرة و دةبَيت

لَيدَيت. تاي ثضِرثضِر بةشَيوةيةكي
نةخؤشييةكة هةناسةي لةشَيوةي -

تووشـــبوو  ي
َ
Respiratory From ئاذةل

بؤرييةكاني و هةوكردني ســـي تووشـــي
Bronchopneumo- دةبَيـــت هـــةوا

كؤكةيةكي  nia و لةئةنجامي ئةمةشـــدا
درَيذخايةنيثضِرثضِريثَيوةدةردةكةوَيت
دةكات هةناسةبِركَيي تووشي هةندَيجار و
وةرزة و بةيانييان بةتايبةتـــي لةكاتـــي

ساردةكاندا.
طـــرَي ئاوســـاني - طةورةبـــوون و
طشتي لةش بةشَيوةيةكي ليمفاوييةكاني
ليمفاوييانةي طـــرَي ئـــةو بةتايبةتي و 
وةك هةندَيجار و لةش يـــي

َ
قوال دةكةونة

ِرَيِرةوة طرياني  دةبنةهؤي بةربةســـتَيك
هةناسةبِركَيي لةئةنجامدا و هةواييةكان

ةكة دةست ثَيدةكات.
َ
ئاذةل

لةئةنجامي نةزؤكـــي دةبَيتةهؤي  -
يةكخســـتني كؤئةندامي و تووشـــبوون
ة

َ
ئاذةل بةرخســـتني هةروةها و زؤربوون

ئاوسةكان.
Mas- طوان هةوكردني دةبَيتةهؤي -

طشتييةوة  تةندروستي لةِرووي titis كة
خواردنةوةي لةِرَيي ضونكة هةية، بايةخي
تووشـــبووةوة مانطاي شـــريي طوانـــي
هةروةها و ئادةميزاد بؤ دةطوَيزرَيتـــةوة

ودةبَيتةوة.
َ
ة ساواكاندا بال

َ
ئاذةل لةنَيو

كردن  كؤنرتؤَل و ضارةسةركردن
ثزيشـــكي ســـةرضاوةكاني بةثَيي 
سيل ضارةســـةري نةخؤشي ظَيتَيرنةري
ئةنجامَيكي هيض تووشبووةكاندا ة

َ
لةئاذةل

نابَيت، ســـةركةوتوو و نابَيت ئةوتـــؤي
دةباتةســـةر ذيان لةبةرئةوةي ئةمةش
ناو ناطاتة تـــةواو بةبِرَيكي و دةرمـــان

َخانةكان.
بةمةبةستي كؤنرتؤل طرنطرتين ِرَيطة

لةزؤربةي كردني نةخؤشـــي ســـيل كة
بريتيية دةكرَيت  ثةيِرةو تاني جيهان

َ
وال

لةنَيو نةخؤشييةكة كردني لةِريشةكَيش
 Test and نـــدا بةهؤي ثرؤســـةي

َ
ئاذةال

و  لةثشـــكنني بريتيية Slaughter كـــة
تووشبووةكان ة

َ
ئاذةل كردني دةستنيشان

ناردنـــي و لةناوبـــردن  لةئةنجامـــدا و 
سةربِرينخانة، بؤ تووشـــبووةكان ة

َ
ئاذةل

ثاك ناوضةكة ماوةيةك دواي لةئةنجامدا
هةرَيمي حكومةتي ثَيويستة و دةبَيتةوة
ثرؤطرامة بري لةم جؤرة كوردســـتانيش
كردني

َ
بةمةبةســـتي كؤنـــرتؤل بكاتةوة

مرؤظدا، ضونكة و
َ

لةئاذةل نةخؤشي سيل
لةمرؤظدا نةكرَيـــت بنـــرِب دا

َ
تـــا لةئاذةل

 ناكرَيت.
َ
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َيكي بضوكدا، 
َ
بريتيية لةتةنَيكي ضِري بارستة طةورة كة كؤبؤتةوة لةخال

ضةقةكةي (ناوةندةكةي) جيا دةكرَيتةوة بةهَيزيكي ِراكَيشةري زؤر طةورة 
لوشـــيني هةموو 

َ
كة لةناكؤتا نزيك دةبَيتةوة بةشـــَيوةيةك كة تواناي هةل

ئةو شتانةي هةية كة لَيي نزيك دةبنةوة لةوانة مرؤظ، كةشتي ئاسماني، 
طةرمي، هةتا ئةســـتَيرةيةك يان هةســـارةيةكيش و تةنانـــةت ِرووناكي 
سةرةِراي ئةو خَيرايية زؤرةي ناتوانَيت ِرزطاري بَيت لةو هَيزة ِراكَيشةرةي 
لوشيني و هةرطيز 

َ
كة دةبَيتة هؤي كةوتنة ناوةوةي بؤ ناو ئةو كوونةو هةل

ِرووناكـــي ناتوانَيت لةو كوونة بَيتة دةرةوة لةبةرئةوة تاريكة و ناتوانرَيت 
كو 

َ
ببينرَيت. كوونة ِرةشـــةكان ثارضةثارضة نابن و بضووكيش نابنةوة، بةل

لوشيني شتةكاني دةوروثشتييانةوة بةردةوام لةطةورةبووندان 
َ
بةهؤي هةل

بؤيـــة هَيزي كَيشـــكردنيان زؤر دةبَيت تاواي لَيدَيـــت دوور نيية ئةو طةلة 
ئةســـتَيرةيةش قووت بدات كة خؤي بةشَيكة لَيي، و وردة وردة بكةوَيتة 

ثةل هاويشتن بؤ طةلة ئةستَيرةكاني ديكةش!
ئايا تةنةكان دةتوانن ِرزطاريان بَيت كاتَيك لةكوني ِرةش نزيك دةبنةوة 

يان كوني ِرةش لَييان نزيك دةبَيتةوة؟
بوون بةسةر هَيزي ِراكَيشان و نةكةوتنة ناوةوةي تةنةكان بؤ ناو 

َ
بؤ زال

 Escape كوني ِرةش تةنةكان ثَيويستيان بةخَيراييةكي زؤر طةورة هةية
Velocity كة زياتر بَيت لةخَيرايي ِرووناكي بؤ ِراكردن و ِرزطاربوون لَيي، 

كونة ِرةشةكان 
ضني؟
ديار عةبدولآل
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كة ئةوةية زانراوة لَيرةدا ئـــةوةي بةآلم
نيية خَيراييةكةي هيض تةنَيك تائَيســـتا
لةبةرئةوة ِرووناكـــي، خَيرايـــي  بطاتة 
لةناوياندا بَيتةوة نزيك كونة لةو هةرشتَيك
هَيزَيكـــي هةتـــا (ِرووناكـــي) تووشـــي
بةري كة دةبَيت طةورة زؤر ِراكَيشـــةري
هةية ناوضةيةك بةآلم ناوةوة، دةداتةوة
ناودةبرَيت كونةكـــةي داوة كة دةوري
ِراكردن خَيرايي Event Horizonكة بة 
واتة ِرووناكي، بةخَيرايي يةكسانة تيايدا
ناوضةيةدا لةو تةنَيك هةر يـــان ِرووناكي
دةبَيت ِرزطـــاري بـــِروات بـــةو خَيرايية

ِرةش. كوني ِراكَيشاني لةهَيزي
بريوباوةِرَيكـــي ـــك

َ
لةخةل هةندَيـــك

ِرةشةوة، كوني لةبارةي هةية ةيان
َ
هةل

ِرةش كوني كة باوةِريان واية هةندَيـــك
ثاآلوتةي طةورةي لةكوونَيكـــي بريتيية
دةوروبةري هةموو شتَيكي كة طةردووني
ِراست ئةوةش كة دةلوشـــَيت،

َ
خؤي هةل

ِراكَيشـــةري كوني هَيزي ضونكة نييـــة،
و قوآلوة

َ
هةل كوونةكةوة لةناوةندي ِرةش

كار دياريكراودا سنورَيكي لةضوارضَيوةي
كاريطةري تةنيا كة بةشَيوةيةك دةكات
بةو كة تةنانـــةي دةكاتة ســـةر ئـــةو
ئةستَيرة لةكاتَيكدا تيثةِردةبن سنورةدا
بةشـــَيوةيةكي ديكة كة و مةجةِرةكاني
هةرطيـــز كاريطةريان لَيي دوورن تةواو
طةردووني هةموو ئةطةرنا ســـةر ناكاتة
كونة ئـــةو ناو دةمذيـــة

َ
هةل بةتـــةواوي

باسكردنة شـــايةني ئةوةي ثالَيوةرةوة
(كات) بةهيج شَيوةيةك بووني ئةوةية كة
لةوانةية هةربؤية ِرةشـــدا، لةكوني نيية
ئةوة ي

َ
خةيال كـــة ئَيمة بـــؤ طران بَيت

(كات) هةية لةطةردووندا َيـــك
َ
خال بكةين

ئةوة لةِراستيدا بةآلم تَيناثةِريت، ثيايدا
ِرةشةكاندا. كوونة لةناوةندي ِروودةدات

ِرةش كوني بارستايي
كوني ِرةش لةبارســـتايي بري ئةطةر
قووأل تووشي تَيِرامانَيكي ئةوا بكةينةوة

ِرةش كوونَيكي طـــةر بؤنموونة دةبني،
بَيت ئةوا زةوي هَيندةي كَيشـــي كَيشي
!! ســـانتيمةتر لةيةك كةمرتة تريةكةي
ئةوا بَيت خؤر هَيندةي كَيشـــي و ئةطةر

كوني  كَيشـــي 3 كم. تةنيـــا تريةكـــةي
واتة  خؤر، لةكَيشي زياترة ِرةش20 جار
200000000000000000000000000

ِرةشـــة  كوونة ئةو تريةي و 00000 كطم
ببةين  طومان وا طةر داية. 60 كم لةسنوري
و  13000 كم لة زياترة زةوي كة تريةي
تريةكةي ئةوا ِرةش كونـــي بؤ بطؤِرَيت

بري  با ئَيستا كةواتة سانتيمةترة 3 تةنيا
ِرةشة كوونة ئةم كَيشي ئاخؤ بكةينةوة
دةبَيت كَيشـــكردني هَيزي و بَيت ضةند

بَيت!؟ ضةند
دةبَيت؟ ضؤن دروست ِرةش كوني

لةكاتي دةبَيت دروســـت ِرةش كوني
و ئةســـتَيرة تةمةني كؤتايـــي هاتنـــي
ثري ئةوةي ئةســـتَيرةكان ثاش مردنيدا،
مردن بةضةند شَيوازَيك دووضاري و دةبن
وةك ئةســـتَيرةيةكي مردني دةبنـــةوة،
لةو ئةستَيرةيةكي لةمردني جياوازة خؤر
هةنطاوي لةدوا كة بضووكرت، طةورةتر يان
ثَيي تاريك و زؤر تةنَيكي مردنيدا دةبَيتة

ِرةش). (كوني دةووترَيت
بةكوني دةبن ئةو ئةســـتَيرانةي كة
طـــةورةكان لةئةســـتَيرة بريتني ِرةش 

ئةوةندةي  دةطاتة20  بارســـتاييان كة 
بةئةستَيرة ناســـراون خؤر، بارســـتايي
ِرَيطةية Giant Stars، بـــةو طـــةورةكان
كوونة لةجؤرةكاني بـــاو جؤري زؤرترين

دةبن. دروست ِرةشةكان
لةمـــاوةي  زانـــراوة  ئـــةوةي كـــة
زنجريةيةك ئاســـاييدا ئةستَيرةي ذياني
لةنَيوان هةية هاوسةنط و توند ملمالنيي
ِراكَيشةر هَيزي بةيةكدا كة دذ دووهَيزي
ثةستاني هَيزي و ئةستَيرة ناوةوةي بؤ
دةرئةنجامـــي و دةرةوة، بـــؤ نـــةر

َ
ثال

ي
َ
دل لةناوةندي كة ئةتؤميةكان كارلَيكة
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ثشتي
َ
ثال ِروودةدةن كةدةبَيتة ئةستَيرةدا

لَيدةكات و واي دةرةوة نةر بؤ
َ
ثال هَيزي

بؤ ِراكَيشةر هَيزي بةســـةر ســـةركةوَيت
ئةستَيرةكاندا لةزؤربةي بؤية هةر ناوةوة
ئةم يةكساني و يةكسانن هَيزة دوو ئةو
و جَيطريبوون بؤتة هؤي هَيزةشـــة دوو
بةآلم لةبؤشـــايي ئاســـماندا، نةطؤِريان
ناوكيةي وزة لةو بِرَيك ئةستَيرةكة كاتَيك
دوو بووني لةيةكســـان بةرثرسيارة  كة 
ســـةرئةنجام دةدات لةدةســـت هَيزةكة
دةبَيت زياتر ناوةوة بؤ ِراكَيشـــان هَيزي
هؤي دةبَيتة ئةمـــةش لةهَيزي بةرطري
بؤ ئةستَيرةكة ثَيكهاتووةكاني ِراكَيشاني
يةكرتدا بةســـةر داِرماني ناوةندةكةي و
طةورةكةي بارســـتايية كة بةشَيوةيةك
كؤدةبَيتةوة بضووكـــدا زؤر َيكـــي

َ
لةخال

يةكســـانة ِراســـتةقينةكةي قةبارة كة 
بريكاريانةدا ضارةسةري لةكاتي بةسفر.
قةبارة و بـــؤ بارســـتايية طةورةكـــةي
كة بؤمـــان دةردةكةوَيت ســـفريةكةي،
بةتاكَيتي ناســـراوة كة ةدا

َ
خال لةو ضِري

كؤتا. بَي دةكاتة Singularity
دةستنيشــان و ضؤن ضؤنة ِرةش كونــي

دةكرَيت؟
كوني كة بتوانني بؤ ئَيمة طرانـــة زؤر
هةرطيـــز لةبةرئـــةوةي ِرةش ببينـــني،
ضونكة دةرةوة، نايةتة لَييةوة ِرووناكي
هةيةتي طةورةيةيكة ِراكَيشةرة هَيزة ئةو
ناو بةريدةداتةوة و ِرادةكَيشَيت ِرووناكي
كونة ئةو كة ئةمةشـــة لةبةر خؤي هةر

كةواتة ببينرَيت. ناتوانرَيـــت و تاريكـــة
، ِرةش ببينني كوني نةتوانني كـــة ئَيمة
ضؤن و زاني؟ ئةومان بةبووني ضؤن ئةي
دةستنيشـــاني لةطةردووندا توانيمـــان
بارســـتة ِرةشـــة كونة ئاخؤ بكةيـــن ؟

بوون؟ درووست ضؤن طةورةكان
دانـــي قـــووت لةئةنجامـــي ئايـــا 
بةرهةمي زؤر لةئةستَيرة؟ ئايا ذمارةيةكي
طةلـــة ئةســـتَيرةكانة؟ وةشـــاندني

َ
هةل

بةســـةر لَي ضي ِرووناكيية ئايـــا ئـــةو
لةاليةن كوونة ِرةشـــةكانةوة دَيت كـــة
لةكوونة كة ئةستَيرةكان دةلوشرَيت؟

َ
هةل

لَي ضييان دةبنةوة نزيك ِرةشـــةكانةوة
ثرسياري َيك

َ
كؤمةل ئةمةو دَيت؟ بةســـةر

دي.
كة طـــةورة ئةســـتَيرةيةكي كاتَيك 
ئةوةنـــدةي بارستاييةكةي20بيســـت
هاتنةوةيةك ثاش بَيت خؤر بارســـتايي
و نــــاوكؤكةكـــةي ضِربوونـــةوةي و 
ئةســـتَيرةكة وزةي هةموو ضِربوونةوةي
وةشـــاندني

َ
هةل هؤي دةبَيتة ةدا

َ
لةو خال

ناوكؤكةية ثاشـــان ئةم ئةم ئةستَيرةية
كة كَيشـــكردنةي بةهـــؤي ئةو هَيـــزي
ئةو لوشـــيني

َ
هةل هؤي  دةبَيتة هةيةتي

و ثشـــتني دةورو لة كة تةن و شـــتانةي
ونيان دا (كات-شـــوَين) لولثَيضي لةنـــاو

دةكات.
و ِراســـتةوخؤ طـــةي

َ
بةل َيـــك

َ
كؤمةل

كة ِرةشةكان لةســـةر كونة ناِراستةوخؤ
ئةمانةن:

ناِراستةوخؤ بةَلطةي
لةســـةر طةن

َ
كة بةل لةوانةي يةكَيك

ناِرَيك بةسووِرة ة
َ
جوول ئةو ِرةش، كوني

كوونة كـــة شـــتانةية ئةو و شـــَيتانةي
ئةستَيرة دةلوشَيت، يان

َ
هةل ِرةشـــةكان

طةورة زؤر بةخَيراييةكي هةللوشراوةكة
تاو تـــاو ةيةكـــي ناِرَيكانـــةي

َ
و بةجوول

زاناكان كة دةِروات ِرةشـــةكةدا بةكونة
ئةســـتَيرانة ةي

َ
جوول جؤرة ئةو تَيبيني

كة بووني دةزانن لـــةوةوة ئيرت دةكةن،
هؤكارةكةي بةسووِرة ة

َ
جوول جؤرة ئةو
ِرةشة. كونَيكي

تةنانةوة لـــةو كة ئـــةو ِرووناكيةي
ِرةشـــةكةوة لةاليةن كونة كة دةردةضن
كاتَيك ئةو لةِراســـتيدا دةدرَيت، قـــووت
كة ـــة طازيية

َ
ثةل ئةو يان ئةســـتَيرةية

دةلوشرَيت
َ
هةل ِرةشةكةوة كونة لةاليةن

ئةوةندة فشـــارَيكي ذَيـــر دةكةوَيتـــة
طةرمييةكـــةي ثلـــةي طـــةورةوة كـــة
لةو ســـيليزي ثلةي مليؤنةها دةطاتـــة
تيشكي طورزة ئةستَيرةية ئةو كاتةشدا

لةاليـــةن  كـــة دةردةكات x ي بةهَيـــز
بةدرَيذة تايبةت فةزاييةكانـــةوة ِروانطة

دةكرَيت. ئاشكرا شةثؤلةكان
بةهؤي 1999دا ي

َ
لةئةيلولـــي ســـال

ئةمريكـــي ضانـــدِرا-ي تةلســـكؤبي
مـــــاساشوســـتت-ي لةثةيمــــانطـــاي
لةناو زانـــاكان توانييـــان تةكنؤلـــؤذي،
شـــرييدا ِرَيطاي مةجـــةِرةي جةرطـــةي

 x تيشـــكي بةهَيـــزي ســـةرضاوةيةكي
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لةســـةر طةية
َ
بةل ئةمةش بكةن، دياري

طةورة ِرةشـــي بارســـتة بوونـــي كوني
لةمةجةِرةكةماندا.

ِراستةوخؤ بةَلطةي
كـــة ي-فةِرةنســـي

َ
ئيتال طروثَيكـــي

زاناي فيزيايي ســـةد لة نزيكةي ثَيكدَيت
ي

َ
ســـال لةدوو كارمةند و و ئةندازيـــاري

ثياخشـــاندنيان ضـــاو دواي ِرابـــردوودا
بةناوي ظريطؤ سةيرةي ئامَيرة بةسةر ئةو

دؤزةرةوةي  واتة دةناسرَيت Virgo وة
كاري بنضينـــةي كة ِرةشـــةكان، كونة 
بةئـــاوازة) (لةرينةوةي ئـــةم ئامَيـــرة
دةنطيةكاني شـــةثؤلة لةرينةوةي  واتة
زاناي فيزياوي نةبيسرتاون. كة كَيشكردن
تاكة ئامَيرة ئـــةم َيت:

َ
دةل هلو ثاتريس

ِرةشةكانة، كونة كردني ئاشـــكرا ِرَيطاي
ِراستةوخؤ بةشَيوةيةكي توانرا ئةطةر كة
(شوَين- دووري لةهةردوو لةرينةوانة ئةو
شـــَيوةية بةو ئيرت كران تؤمـــار كات)دا
بةشـــَيوةيةكي دةتوانن ظريطؤ زاناكاني
لةناوضووني و وةشاندنةوة

َ
هةل ِراستةوخؤ

كوني دوو بةيةكداداني يان ئةستَيرةيةك
ببينن. ِرةش

ِراستي كة طةبوون
َ
بةل َيك

َ
كؤمةل ئةمانة

ئةو دةسةِّـَينن. ِرةشةكان كونة بووني
بانط ئةلبَيرت بةناو زاناي شةثؤالنةي كة
لةميانةي 1916دا ي

َ
لةســـال ئةينشتاين

ثَيشـــبيني طشـــتيدا تيؤري ِرَيذةييةيي
ئةو كردني ئاشـــكرا كردبوو، واتة بووني
ِراستَيتي بووني لةسةر طةية

َ
بةل شةثؤالنة

 94 ثَيش كة ئةينشتاين ثَيشـــبينيةكةي
كردووة. بؤ ئاماذةي لةمةوبةر

َ
سال

ِرابردوو بطةِرَيينةوة بــؤ دةتوانني ئايا
بكةين؟ طةشت داهاتوو بؤ يان

طةلةئةســـتَيرةيةك دابنَيني واي طةر
لةبـــةر ئةســـتَيرةكانييةوة بةهةمـــوو
بةكونَيكي ِرةشـــي بوو هةر هؤيةك بَيت
بؤ هةية بؤضوونَيك طةورة، ئةوا ضةنـــد
دةكةونة كة شـــتانةي ئةو ضارةنووسي

بؤضوونانةش ئةو بةهَيزتريني ناوييةوة،
نزيكي دةداتةوة كة بؤشـــايي وا لَيـــك
بؤ تةنط ِراِرةوَيكـــي كونةكـــة دةبَيتـــة
جياوازة كة ديكة طةردوونَيكي طةيشتنة
ســـةفةري لـــةو طةردوونـــةي لَييـــةوة
ئاسماني كةشتييةكي ئةطةر جا كردووة،
و هيض تَيك بـــِروات ِراِرةوةدا بةم توانـــي
كونة نةهات، ئةوا شـــكاندنَيكي بةسةردا
طةردوونَيك بؤ دةرةوة دةيكاتة ِرةشةكة
جياواز ثَيشـــووي كـــة لةطةردوونةكةي
وايدادةنَيت ديكة لةِراكاني يةكَيك و بَيت
يان ِرابردوو بؤ طةِرانةوة بؤ بَيت ِرَيطةيةك

داهاتوو. بؤ كردن طةشت
طةشـــت  يان ِرابردوو بؤ  طةِرانـــةوة
كة ثرســـيارن دوو داهاتـــوو كـــردن بؤ
ضريؤكةكانـــي و طـــةالن ئةفســـانةكاني
داوةتةوة، وةآلميـــان زانســـتي ي

َ
خةيال

بابةتة ئـــةم كاتَيكدا بـــةآلم لةهةمـــوو
توَيذينةوة ثَيدانـــي بايـــةخ و لةطرنطي
بـــةدةر ثَيشـــكةوتووةكان زانســـتيية
لَيـــرةدا جَيطةي ئةوةي بةآلم نةبـــووة،
كونة كـــة ثةيوةندي ئةوةية ثرســـيارة

ضيية؟ بابةتةوة بةم ِرةشةكان
زانـــاكان 1972دا  ـــــي

َ
لـــــةســـال

كات ِرَيذةي لةســـةر توَيذينةوةيةكيـــان
ســـةعاتي ضـــوار بةئةنجـــام طةيانـــد،
لة ســـيزيؤم-يان لةســـةر طةرديلةيـــي
بةبةراوردكردني دانا فيشكةدار فِرؤكةي
فِرؤكةكان ســـةعاتي كة ئةو كاتانـــةي
كة كاتانةي  ئةو

َ
كردبوو لةطةل ديارييان

تؤماريان ئةمريكاييةكان دةريايية ِرةوطة
فِرؤكةكة دةركةوت ئةو كاتةي كردبـــوو،
ســـةر لةوةي هَيواش ترة يان خاوتـــرة
بوو كةم نَيوانيشـــيان زةوي، جيـــاوازي
ياســـا ِرَيذةيية

َ
لةطةل بوو بةشـــَيوةيةك
دةطونجا. تايبةتييةكاندا

سةعاتَيكي  1976 دا ي
َ
لةسال هةروةها

تةوقيتكرا موشةكَيك هايدرؤجينيلةسةر
10000 كيلؤ  دةطةيشتة بةرزاييةكةي كة

نيشانةكاني زةوييةوة، ِرووي لةسةر َمةتر
لةطةل موشـــةكةكة سةر ســـةعاتةكةي
زةوي ِرووي سةر ئاســـتي سةعاتةكاني

لة 10000000000  4,5 بـــةش نزيكةي
بةشي ضركةيةك بةشي هةزار مليؤن دة
موشةكةكةية، لةسةر لةوةي هَيواشرتة
ِرَيذةيية ثَيشـــبينيية

َ
ئةمـــةش لةطـــةل

بةوردي دةطونجَيت. زؤر طشـــتييةكاندا 
هاتة ديكـــةش بؤضوونَيكـــي هةروةهـــا
َيت: ئةطةر

َ
دةل كة سةرةوة ئاراوة لةمةي

لةكةشتيةكي بؤ نموونة مرؤظَيك خَيرايي
87%ي نزيكـــةي طةيشـــتة ئاســـمانيدا
بةتَيكِراي ئـــةوا كات ِرووناكي خَيرايـــي

دةكات. 50% كةم
كونـــة بةكارهَينانـــي بريؤكـــةي
بةناو شوَيندا طةشتتكردن بؤ ِرةشةكان 
دةشـــَيت بةوةي دةبةســـتَيت ثشـــت 
شـــوَين-كات زؤري ضةمانةوةي لةكاتي
لةنَيوان ِرووبـــدات نوســـان دا بةيةكةوة
بةمةش دا، شوَين-كات لة دوور ي

َ
دووخال

بةدي شـــوَين-كات داخراو ِرَيِرةوَيكـــي
طةِرانةوة بتوانرَيت بةهؤيـــةوة كة بَيت
شوَين-كات لة دةســـتثَيكردن ي

َ
خال بؤ 

ِرابردوو، بؤ طةشتكردن واتة ِرووبدات دا
طةشتكردن واية ثَييان لةزانايان هةندَيك
بةآلم ِروودةدات، بةِراســـتي ِرابردوو بؤ 
باشة مايكِرؤســـكؤبي،  ئاســـتي لةسةر 
ئايا ضةماوةي بثرســـَيت يةكَيك لةوانةية
َيني

َ
دةل كة لةِراستيدا ضيية؟ شوَين-كات

طووتةيةكي ئةمة (شوَين-كات) ضةماوةي
طووتةية لـــةم مةبةســـت مةجازييـــةو
ِرَيِرةوَيكي ةياندا

َ
لةجوول تةنةكان ئةوةية

بةكاريطةري ئةويـــش دةطرن ضةمـــاوة
تيؤري بةثَيي تةنةكان كَيشكردني هَيزي
لةِراســـتيدا ئةينشـــتاين، بةآلم ِرَيذةيي

بضةمَيتةوة. نيية تا شوَين-كات
طةشتكردن بريؤكةي ئاشكراية وةك
بةســـيفةتي بةثَيي تيؤري بؤ ِرابـــردوو
بةثَيكهَيناني دةبةستَيت ثشت بنضينةيي
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شـــوَين-كات داخـــراوي ضةمـــاوةي
بؤ بةطةِرانةوة بدات ِرَيطا بةشـــَيوةيةك
شوَيندا، و لةكات ثَيكردن دةســـت ي

َ
خال

دةبَيتة شوَين-كات ضةمكي لةبةرئةوةية
باسكردني لةكاتي ســـةرةكي مةسةلةي
طةشـــتكردن بةناو كاتدا. و كات ِرَيذةي
شوَين-كات ضيية؟ ِراستي كةواتة ماناي
نا؟ يان هةية سةربةخؤي بوونَيكي ئايا

فةلسةفةي ثرسيارانةدا ئةم لةوةآلمي
هاوضةرخ ثَيمان ِرادةطةيةنَيت زانســـتي
ضةمك و بؤ بنضينةيـــي تيؤري كـــة دوو
ئةوانيش هـــةن زانســـتييةكان بؤضوونة
و يةكةم بنضينةيـــي بريتـــني لةتيـــؤري

دووةم. بنضينةيي تيؤري
ثَيي واية يةكةم: بنضينةيـــي تيؤري
لةِراستييةكاني طوزارشـــت ئةم ضةمكانة
ِراســـتي وةك دةكةن دةرةوة جيهانـــي
ِرةش كوني و و كوارط طةرديلة ثَيوانةي
طشتيان كة (شـــوَين-كات) و ضةماوةي

لةجيهاندا. هةقيقةتن
ثَيمان بنضينةيـــي دووةم: تيـــؤري
ئامِرازي تةنيـــا ضةمكانة ئـــةم َيـــت

َ
دةل

و جيهاندا
َ

لةطةل ةكردن
َ
مامةل بؤ شياون

واقعيانة ناكةن، طوزارشـــت لةهةقيقةتي
نزيكن هةقيقةتي كةمةوة بةاليةنـــي يان
زامن بوونيـــان ِراســـتي و لةجيهانـــةوة
ثَيدةبةخشَيت ســـوودمان بةآلم ناكرَيت،

جيهاندا.
َ

لةطةل كردنمان ة
َ
لةمامةل

ضةمكي بةســـةر هةمان وةســـفيش
ضونكة دةبَيت، جَيبةجآ شوَين-كاتيشدا
لةهةقيقةتةكاني نييـــة هةقيقةتَيك ئةو 
ة

َ
مامةل بؤ باشة ئامِرازَيكي جيهاني، بةآلم

يدا.
َ
لةطةل كردن

سةرضاوةكان:
Real axis طؤظاري
ي

َ
سال دووةمي تشريني (0)ي ذمارة

2006
http://forum.selze.net/show-

 thread
 

منداَل تةندروستي و خؤراك
دةدرَيـــت بةكؤرثةكة، جارَيك شـــري ســـةعات دوو هةر كؤرثة تةمةني يةكـــةم مانطي

بؤ  خؤراكي ي
َ
ســـال يةك تةمةني تا 3 ســـةعات جارَيك، هةر مانطي دوو تةمةني لةدواي

دةدرَيتَي جار شريي ضوار تا كاتدا سَي ســـةرةكييةوة لةهةمان بةشي بةثَينج دةكةين
لةبةينةكاندا.

ســـةعات 7 يان 8 بةياني، 2-3  بةيانيان ذةمي مانطي تا تةمةني7 مانطي: 4 تةمةني بؤ
و بةهةوير هاِريت تادةبَيت دةي جوان و

َ
ثةتاتةيةكي كؤال يان سريالك ضَيشـــت كةوضكي

بدات، قوتي بهئاساني تا بتوانَيت بؤي شلي دةكةيتةوة تؤزَيك دةيدةيتَي شـــريةي بةو
10 ميوةيةكي  ســـةعات نيوةِرؤ ثَيش ذةمي دةبَيت، بَيت طةرم ثةتاتةكة نابَيت م

َ
بـــةال

ةكةت
َ
مندال خؤراكي هةميشـــة بدة

َ
هةول نيوةِرؤي، ذةمي هاتبَيت، لَي هةويري وةك هاِراو

يةك تا تةمةني نةبَيت تَيدا و بةهاراتـــي خوَي ئةوةي ضةوري و بؤ بكة بةجيا دروســـت
كؤرثةكة سةر طورضيلةكاني كاردةكةنة بةهارات و خوَي دةكات، ضونكة تَيثةِر ي

َ
ســـال

و هةرس كردني نةتوانيني يان و كَيشـــي كؤرثةكة زيادبووني دةبَيتةمايةي و ضةوريش
زويربووني و ةكة

َ
كةمكردني كَيشي مندال و ئةمةش دةبَيتةهؤي ِرشـــانةوة مايةي بوونة

و ســـةوزةوات با بدة طؤِرانكاري لةجؤري خؤراكةكةدا بكةيت،
َ
هةول لةخؤراك. هةميشـــة

وةك:ثةتاتة، سةوزة زياتر م
َ
بةال بَيت، تَيدا باش بةشـــَيوةيةكي كاربؤهيدراتي و ثرؤتني

يان تةنيا ميوة شـــَيوة بةهةمان دوانيوةِرؤ. ذةمي كولةكة. كةلةرم، قةِرنابيت، طيزةر،
كاربؤهيدرات لةثرؤتني خواردنةكة ثَيكهاتبَيت شَيوة دةبَيت بةهةمان ئَيوارة، ذةمي شري.

.
َ

سال 12 بة دةبَيت تا بِرؤ بةرنامةية ئةم لةسةر بدة
َ
هةول سةوزة.

خواردني ذةمةكان م
َ
بةال دةبَيت، بةردةوام شيوة بةهةمان ي

َ
سال يةك تا 8مانطي لةتةمةني

خواردن لةِرؤذيكدا. دوو جار شري بؤ شريةكةي كةم دةكةيتةوة و دةكةيت زياد
دةبَيت م

َ
بةال بخوات، خؤراكَيك جؤرة هةموو دةتوانَيت

َ
مندال ي

َ
1ســـال تةمةني لةدواي

كاتي ي
َ
ســـال يةك ةكة، لةدواي

َ
مندال ةي

َ
جول بةثَيي و ضةند بخوات كة بَيت لَيي ئاطامان

و بةرنامةي بدرَيتَي زؤر شلةمةني ئاو دةبَيت ئةوا دةكات بةِرؤيشـــتن دةست
َ

كة مندال
جارَيك يان هةفتةي لةشرييني و دووربكةويتةوة بدة

َ
هةول و بَيت شَيوة خواردن بةهةمان

هةمربطر ثةتاتةي و ثيتزا و ساردي جؤرةكاني و و ساردةمةني وشـــةربةت شريةمةني
بخوات. خواردنانة لةم زياتر جار يةك هةفتةي نابَيت و ضثس و سورةوكراو

م دابةزيني كَيشي
َ
بَيت، بةال باش تةندروستي ئةطةر دةكات كَيشي زياد بةئاساني

َ
مندال

و دةبَيت توِرة كو
َ
بةل ضييـــة ةوي

َ
قةل الوازي يان تَيناطات

َ
مندال ضونكـــة طرانة،

َ
منـــدال

ةكة
َ
مندال كة ئةنؤريكســـيا يان بةدخؤراكي دةبَيتةهؤي ئةمةش دةهَينَيت واز لةخواردن

 خراثة.
َ

طةشةي مندال بؤ ئةمةش دةِرشَينَيتةوة خؤي دوايي خواردن دةخوات و
توِرةيي ،

َ
دل نةخؤشييةكاني توندي، هةناسة شةكرة، وةك: ةويش

َ
قةل دةرهاويشتةكاني

طةورةتر هاوِرَيكانييـــةوة هةروةها لةاليـــةن ثَيكردني تة
َ
طال و شـــةرم و طؤشـــةطريي،

خؤي. ِراستي لةتةمةني وةك دةردةكةويت
و كردن طةشـــة ســـةر كار دةكةنة خؤراك ة خواردني

َ
بةهةل يان خؤراك كـــةم خواردني

ِرةش يان زةرد هةميشة ِرةنطي دةردةكةوَيت و بضووك الواز و بؤية ،
َ

مندال سوكةوتي
َ
هةل

بةئازاري حةز َيت،
َ
زؤر دةجول خةوة كةم بَيئارامة هةميشـــة و توِرة و كةمخوَينة بـــاوة،

ثَيويســـتي وزةي نيية، تةمةني بةثَيي مَيشـــكي طةشـــةي و دةكات دةورووبةرةكةي
طةورة و سةري نموونة بؤ طةشـــةي ناِرَيكة، سستة بؤية بؤ طةشـــةكردن نيية،

لةشي. ديكةي لةبةشةكاني طةورةترة ورطي يان بضوكة جةستةي
مستةفا شريين
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ء ناوةنـــدى دووةمـــى  لةثـــؤُّـ 
بووم تةمةنمدا لةقؤناغـــى هـــةرزةكارى
ثرســـى، خؤم لةمامؤســـتايةكى ِرؤذَيك
زؤرباش هةيـــة؟ عيشـــق ض مانايةكـــى
وتى: مدا

َ
لةوةال لةيادمـــة مامؤســـتاكةم

لةناو ئَيســـتا خؤت كة بةرضاوى بيهَينة
بؤنى ء زاردايت

َ
طول ء

َ
طـــول باخضةيةكى

لةتؤى ء منيش دةكةيـــت ةباخَيـــك
َ
طول

بؤنى ةباخة
َ
طول ئةو دةثرســـم خوَيندكار

جطة هةية؟ بؤنَيكى ض يان دةدات، ضـــى
َيم،

َ
بل ضيرت نةمزانـــى خؤش، لةبؤنَيكى

كؤتايى بةوة مةكةى
َ
وةال مامؤســـتاكةم

و بوون عاشـــق عيشـــقء وتى: ثَيهَيناء
ذيانى مةعنـــةوى دةيان شـــتى ديكةى
لَيناكرَيت، طوزارشتيان بةقسة مرؤظةكان
زمانَيكى و بةهةست ثَيويســـتيان كو

َ
بةل

تاكةكان يان ئـــةوةى هةيـــة، ـــى
َ
خةيال

ئةو ضَيذى و بؤن و تام بةواقعى خؤيـــان
بةباشى مةعنةويانة بكةن ئةوكات شـــتة

لةماناكةى تَيدةطةن.
مامؤستايةم ئةو لةقسةكانى بةشَيك
مرؤظةكان ئةطـــةر ضونكة بوو، ِراســـت
يان طفتوطؤ، بةشـــَيوةى  بيانتوانيايـــة
لةبارةى شتَيك هةموو زانســـتى، زمانى
عاشق و عيشق و خؤشةويستى ثرؤسةى
ضريؤك شاعريو هةموو ئةو َين

َ
بل بوونةوة

خاوةنى ِرؤماننوسة نةدةبوونة و نووس
بةرهةمة جوان و فةنتازيا  و

َ
ئةو خةيـــال

و خؤشةويستييان عيشق كة بؤ بةثَيزانةى
تيشك زياتر نوسينةدا لةم بؤية نوسيوة،
لةثةيوةندى جؤرَيـــك  ســـةر دةخةينة
لةقؤناغـــى و كـــوِران لةنَيـــوان كضـــان
وعيشق بةخؤشةويستى كة هةرزةكاريدا،
نَيطةتيظةكانى كاريطةريية و دةبةن ناوي
و بؤ ســـةر كةســـَيتى ئـــةم ثةيوةندية
تَيطةيشتنى ة

َ
بةهةل هةرزةكارء ِرةفتارى

ضةمكى بـــؤ خـــودى هةرزةكارانيـــش
دامودةزطا ى

َ
عيشقء ِرؤل و خؤشةويستى

طة(ناوةندةكانى
َ
كؤمةل يةتييةكانى

َ
كؤمةال

لةئاِراســـتةكردنء خَيـــزان) خوَينـــدنء
تةمةنةدا لةو هةرزةكاران كؤمةككردنـــى

شيدةكةينةوة.
بةسروشـــتى هـــةرزةكارى قؤناغى 
ثـــِر لةملمالنـــَيء خـــؤى، قؤناغَيكـــى
و يةتى

َ
كؤمةال و دةروونـــى طؤِرانـــكارى

طشتى بةشـــَيوةيةكى فيســـيؤلؤذيية،
مـــرؤظ الى ى

َ
12-11ســـال لةتةمةنـــى

ى
َ
18-17سال تةمةنى تا ثَيدةكات دةست

لةِروانطةى ثَيناسةكردنى و دةخايةنَيت
و كات و ضوونى

َ
هةل و جةســـتة تةمةن و

و ييةتةوة دةطؤِرَيت
َ
كؤمةال بارى و

َ
ئةقل

دةتوانني دةروونناسيشـــةوة لةِروانطةى
قؤناغى لة“خَيراتريـــن  بريتييـــة َيني

َ
بل

لةماوةيةكـــى كةمى طةشـــةى مـــرؤظ،
ذياندا بوارةكانى لةهةمـــوو كة تةمةندا،
وةك ِروودةدات و بةرضـــاو  طؤِرانـــكاى
مةعريفى، يةتـــى،

َ
كؤمةال جةســـتةيي،
ويذدانى“(1). ئاكار،

تةمةنيدا ِرةفتار  لـــةم قؤناغةى  تاك
ســـوكةوتةكانى

َ
هةل و بريكردنـــةوة و 

يةتيدا
َ
كؤمةال ذينطةى و دةوروبةر

َ
لةطةل

اليةنـــى لةســـةر كاريطـــةرى دةبَيـــت
دةروونى.

خؤشةويستى ء هةرزةكار
لةعيشـــق، جياوازة خؤشةويســـتى
هةردوو نوســـينةدا لـــةم م ئَيمـــة

َ
بـــةال

لةبةرئةوةى بةكاردةهَينـــني، وشـــةكة
ناتوانَيت خؤى بةزؤرى هةرزةكار خودى
ضةمكةكان و لةنَيوانياندا بكات جياوازى

دةكات. ء
َ
تَيكةال

ثَيناســـةيةكى ئةطـــةر بةســـادةيى
لـــة بريتييـــة بكةيـــن خؤشةويســـتى 
ِرةطةزدا، دوو لةنَيوان هةست ”يةكسانى
لةيةكخستن بريتيية َيني

َ
بل دةتوانني يان

ثاداشـــت ضـــــاوةِروانـــى بَيئـــةوةى
بكةيت“(2).

هةية ديكة بؤضوونى و ِرا ضةندةهـــا
شيدةكةنةوة خؤشةويســـتى كة وشةى
ئةم ئامانجى م

َ
بةال دةكةن، و ثَيناســـةى

نيية. شيكردنةوةية ئةو نووسينة
لةهةردوو هةرزةكاريـــدا لةتةمةنـــى
و هةســـت مـــَي) دا ِرةطـــةزى (نَيـــر و

لَيكنزيك بوونةوة بـــؤ تايبةت مةيلَيكـــى
ئةوةش كة دةبَيت دروســـت لةنَيوانياندا
دةروونناســـى بوارى بـــةِراى زانايانـــى
لةكار طؤِرانـــكارى بـــؤ يةكةم ـــى

َ
بةخال

دةطةِرَيتةوة، هؤِرمؤنـــةكان و فرمانـــى
لةو فســـيؤلؤذيية طؤِرانكاريية كة ئـــةم
كردن هةست دةكات وا تةمةندا قؤناغةى
هـــةرزةكار تاكى بةخؤشةويســـتى الى
سروشتيش و بةشـــَيوةيةكى بكات زياد
تاكة ئةو بؤئةوةى نةرة

َ
ثال هؤكارة ئةم

ئةو بؤئةوةى بطةِرَيت كةســـَيكدا بةدواى
دا

َ
لةطةل خؤى  تايبةتييةى هةســـتكردنة 

تاك لةوةى جطة ئةمة بكاتـــةوة،
َ

بةتال
خؤشةويســـتى هةرزةكاريدا لةقؤناغـــى
بةثَيويستيةك دةبَيت بةرامبةر ِرةطةزى
ِراستةقينةى ناسنامةى بةدواى و لةذيانيدا
السايى دايك دةيةوَيت ء دةطةِرَيت خؤيدا
طةكةى بكاتةوة

َ
كؤمةل و كةسانى باوك و

خؤشةويستييةوة ثةيوةندى لةِرَيطةى و
بيسةِّـَينَيت بةرامبةردا ِرةطةزى

َ
لةطةل

دةتوانَيت
َ

كامل كةسَيكى وةك ئةويش كة
خؤى ئارةزووةكانى و حةز مومارةسةى
بةثَيطةيشـــتنى ئاماذة دةكرَيت و بكات
كة بدةيـــن غةريـــزة سَيكســـيةكانيش
دروســـتبوونى بؤ كاريطةرن  نـــةرى

َ
ثال

هةرزةكاران كة لةثةيوةندى ئةو جـــؤرة
دةبةن. عيشق ناوى بةخؤشةويستى يان

خؤشةويستى شكستى و هةرزةكار
دةكةن وا هةن سةرةكى فاكتةرى زؤر
خؤشةويســـتيدا لةثةيوةندى هةرزةكار
ةتى

َ
حال تووشى تاك و بهَينَيت شكســـت

دةروونى تةنطذةى و ئومَيد داِرووخانـــى
بةهةنطاو و دواتريش هةنطـــا و بـــكات
كَيشـــةو َيك

َ
كؤمةل

َ
لةطـــةل هـــةرزةكار

و يةتى
َ
كؤمةال و خَيزانى و خودى طرفتى

لةخوارةوة ببَيتةوة، ِرووبةِروو دةروونى
دةكةين. فاكتةرانة لةو بةهةندَيك ئاماذة
خؤشةويستى لةمانايى تَينةطةيشتن

بةهؤى  هةرزةكاريدا لةقؤناغى  تـــاك
ثةيوةندى لةبـــوارى ئةزموون نةبوونى
تةمةن ةكانى

َ
كةمى سال و خؤشةويستى
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زانيارى و مةعريفـــى و كةمـــى ئاســـتى
و خؤشةويســـتى ثةيوةندى لةبـــارةى
ناتوانَيت بوونـــةوة، ثرؤســـةى عاشـــق
بطات، خؤشةويستى  لةماناى بةباشـــى 
هةستَيكى لةشَيوةكان بةشَيوةيةك واتة
دروست ال بةرامبةر ِرةطةزى بؤ تايبةتى
ئةو نازانَيت خؤشـــى دةبَيت، زؤرجارَيك
نةرَيكى بنةِرةتيش

َ
ثال ض ضيية و هةستة

تايبةتييةى هةستة ئةو كة لَيكردووة واى
طرَيدانى ثَيكـــةوة و بوونـــةوة بؤ نزيك
بةرامبةردا ِرةطـــةزى

َ
لةطةل ثةيوةندى

ثةيوةندى كاتَيكيـــش بةكاربهَينَيـــت،
تاكـــى دوو لةنَيـــوان خؤشةويســـتي
ناتوانرَيت دةبَيت دروســـت هةرزةكاردا
و ثَيطةيشـــتو

َ
كامـــل وةك دوو مرؤظـــى

و بكةن ثةيوةندييةكـــة مومارةســـةى
لةشكســـتهَينانى دةبَيت ى

َ
ِرؤل ئةمـــةش

ناوى ثةيوةندييةدا كة هةرزةكاران ئةو
يان عيشق. دةنَين خؤشةويستى

كارى بةهــؤى هةَلضــوونء شــَلةذاندن
هؤرمؤنةكانةوة

طؤِرانكارى  باســـمان كـــرد  هةروةك
هةرزةكارى لةتةمةنى لةهؤرمؤنةكانـــدا
هةســـتى زيادبوونى بؤ خؤى هـــؤكارة
دةكرَيت قؤناغـــةدا، لةو خؤشةويســـتى
طؤِرانكارييـــة بووترَيـــت لةهةمانكاتـــدا
هةرزةكار هؤِرمؤنـــةكان، و فســـيؤلؤذي
ةذاندنى

َ
شل و ضوون

َ
هةل ةتى

َ
حال دةخةنة

هـــةرزةكار تاكى ـــن
َ
ناهَيل و دةروونـــى

ئةو و بريبكاتـــةوة و بطـــات َبةئارامـــى
بةئةقل خؤشةويســـتيية ثةيوةندييـــة
و ِراســـت بِريارَيكى و بســـةنطَينَيت

َ
هةل

بدات، ثةيوةندييةكةوة لةبارةى دروست
شكســـت طرفتء بؤية زؤرجار تووشـــى
دةبَيتلةثةيوةندييةخؤشةويستييةكةيدا
كؤتايي

َ
ويســـتى خؤى لةطةل بَيئةوةى
بَيت. ثةيوةندييةدا ئةو ثَيهَينانى

بةهةســت و فةرامؤشــكردنى برياردان
ئةقَل

اليةنى هةرزةكاريدا لةتةمةنى مرؤظ
زووتر و هةســـتةوةرةكانى جةســـتةيى

ى،
َ
ئةقل فكر و تا اليةنى دةكةن طةشـــة

و جةستةيى بةثَيطةيشتنى سةرةتا واتة
دةطاتة دواتر دةطات،  هةستةوةرةكانى 
بؤنموونة ى،

َ
ئةقل ثَيطةيشـــتنى ئاســـتى

و تَيدةثةرَينَيت ـــى
َ
مندال تاك قؤناغـــى

ء هةرزةكارى قؤناغـــى دةنَيتة هةنطاو
جةستةييةكانى طؤِرانكاريية ســـةرجةم
و

َ
بـــاال بةجةســـتةو ء تَيـــدا ِروودةدات

يان (ثياو، بة طة بـــووة
َ
بةزمانى كؤمةل

و لةبريكردنةوة زؤرَيـــك كةضى َيك، ذن)
 خَيزان

َ
لةطةل سوكةوتةكانى

َ
هةل ِرةفتار و

بةشـــَيوةيةكى دةوروبةريدا و ذينطـــةى
بؤية هةرزةكار دةدات نـــة ئةنجام

َ
منداال

لةدروستكردنى ثةيوةندى خؤشةويستيدا
و هةســـت كاريطةرى ذَيـــر دةكةوَيتـــة
خؤى ى

َ
ئةقل فكرو اليةنى و سؤزةكانييةوة

ئةمةش دةكات، بؤية دةكرَيت فةرامؤش
لةشكستهَينانى ســـةرةكى بةهؤكارَيكى
الى خؤشةويســـتى عيشـــقء ثةيوةندى

بكرَيت. ناوزةند هةرزةكار
السايكردنةوة يان ئارةزوو، ء حةز

هةرزةكاريـــدا لةقؤناغـــى تـــاك 
يةتـــى

َ
كؤمةال بوونةوةرَيكـــى وةك  

ئارةزووةكانـــى ضَيـــذء بـــةزؤرى دواى
سةيريشـــى خواســـتَيكى و دةكةوَيـــت
و هـــاورَى هةية بـــؤ الســـايكردنةوةى
ثةيوةندى بؤيـــة دةوربةرى، كةســـانى
و لةحـــةز بةجؤرَيـــك خؤشةويســـتيش
هاورَى الســـايكردنةوةى يان ئـــارةزوو،
و دةكات و كةســـة نزيكةكانـــى ســـةير
و دةروونى بؤشـــايية ئةو  دةدات

َ
هةول

لةئةنجامى بكاتةوة كة يةتيية ثِر
َ
كؤمةال

خؤشةويســـتييةوة ثةيوةندى نةبوونى
متمانةى دةيةوَيت يان بووة، دروست بؤى
و بةدةســـتبهَينَيت خؤى يةتـــى

َ
كؤمةال

بداتةوة: ئةو ثرســـيارة مى
َ
وةال بةكردار

خؤشةويستى ثةيوةندى هاوِرَيكةم بؤضى
نةمبَيت، بؤ من هةية ن كةسدا

َ
فال

َ
لةطةل

بؤية كةمـــرتة؟ ضيم لـــةوان يـــان مـــن
لةســـةر خؤشةويســـتييةك و ثةيوةندى
كردنةوة الســـايى يـــان حةز، بنةمـــاى

شكست هةر ئةنجامةكةى نرابَيت بونيات
دةبَيت.

هاوسةرَيتى خةياَلى سَيكسء ثاَلنةرى
و لةثـــِرؤذة زؤرَيك هةروةك ضـــؤن
و ئامانجة بـــَى هةرزةكار بةرنامةكانـــى
بةضةمكَيك بطات دةيةوَيت لةِرَيطةيانةوة
ئاواش دةبةين، ناوي خود بةناسنامةى كة
بنةِرةتى ئامانجَيكى لةخؤشةويســـتيدا
ســـاتَيك هةر و ِراِراية نييـــة، بـــةزؤرى
و بريكردنةوةيةكة و

َ
خةيال جؤرة لةسةر

توشبوونى بؤ هؤكارة ئةمة ِراستةوخؤش
ةِراوكَى.

َ
دل بةطرفتى

سَيكســـى ئـــارةزووى حـــةزوو 
زةقى و ئاسايى و سروشتى دياردةيةكى
لةم لةبةرئةوة هةرزةكارييـــة، قؤناغـــى
فيسؤلؤذى طؤِرانكارى َيك

َ
كؤمةل قؤناغةدا

لةثَيشـــةوةى ِروودةدةن و جةســـتةيى
ثَيطةيشتنى كةوتنةطةِرء هةمووشـــيان
هةردوو لـــةالى سَيكســـة ِرذَينةكانـــي
طون لةهـــةردوو بريتني كـــة توخمةكة
كض. لةالى هَيلكةدان هةردوو نَيرء لةالى
ضاالك هةرزةكارى لةقؤناغى ِرذَينانة ئةم
بةدةرهاويشتنى دةكةن دةســـت دةبنء
نَيرينةييء (هؤرمؤنى تايبةتى هؤِرمؤني
زؤريـــان كاريطـــةرى كـــة مَييةتـــي) 
طؤِرانكاريية ء دةروونـــى بارى لةســـةر
حةزوو دةركةوتنـــى فســـيؤلؤذييةكانء
هةرضةندة هةية، سَيكسى ئارةزووةكانى
هةر و خؤِرســـكة سَيكســـى غةريـــزةي
سروشتى و لةناخ بوونةوة لةدايك لةكاتى
طوِرءتينةى ئـــةو م

َ
بةال هةيـــة، مرؤظدا

لةســـةردةمى نييةء هةرزةكارى قؤناغى
لةقؤناغةكانى تايبةتى بةشَيوازى ى

َ
مندال

طوزارشتى جَينيتالي) كؤمى، (زارةكي،
هةرزةكارى لةقؤناغى م

َ
بـــةال لَيدةكرَيت.

ى
َ
مندال ثوكانـــةوةى هةردوو ِرذَينى دواى

ئيرت سنةوبةري)ء(تيموسةِرذَين) (ِرذَيني
بةتةواوى سَيكســـى حةزوو ئـــارةزووى
ء بةبنةمـــا دةبَيـــت ء طةشـــة دةكات

خؤشةويستى»(3). سةرةكى نةرى
َ
ثال

َيك
َ
كؤمةل َيـــني

َ
بل بؤيـــة دةتوانـــني
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ى
َ
ىِرؤمانسىثال

َ
غةريزةىسَيكسىوخةيال

كةسَيكدا بةدواى بؤئةوةى دةنَين ثَيوة
خؤشةويســـتى ثةيوةندى تـــا بطةِرَيت
زؤر لةتةمةنَيكى و ببةســـتَيت ـــدا

َ
لةطةل

نيية طونجاو ثَيوةرَيك بةهيض كة بضووكدا
هاوسةرَيتى، ثرؤســـةى ناو بؤ ِرؤشـــتنة
بةرطرى َيكى

َ
فَيل هـــةرزةكار تاكى كةضى

ى
َ
لةخةيال و بةكاردةهَينَيـــت بؤ خـــؤى

بةواقيع بـــكات ئةوة دةيةوَيت َخؤيـــدا
لةطةل ئـــةو جياوازة كة ثةيوةنديةكةى
ديكةداو كةســـةكانى هاوِرَىء سةرجةم
و ئامادةية ِراســـتةقينةية ئةو عاشـــقى
خـــؤى بـــكات لةثَينـــاو عةشـــقةكةيدا
دوا هةناســـة مردنء بةقوربانـــىء هةتا
بةخؤشةويســـتى ء بمَينَيتةوة، يدا

َ
لةطةل

ِروونيشـــة بنَيت، ثَيكةوة خَيزاني ذياني
و حةز نـــةرى

َ
ثال و ســـَيكس غةريزةى

الى تر، مرؤظ ء بةتايبةتى الى ئارةزو و
بةتَيركردنيان و كاتيية هـــةرزةكار تاكى
كؤتايى خؤشةويســـتيةكةش ثةيوةندى
تووشى هةرزةكار بارةشدا لةم ء ثَيدَيت

دةبَيتةوة. خؤشةويستى شكستى
كؤمةَلطةى خَيزانء هةرزةكار،

دواكةوتوو
طة

َ
كؤمةل لةتايبةتمةندييةكانى يةكَيك

دامودةزطا ئيشـــكردنى دواكةوتووةكان،
طةيةية

َ
كؤمةل ئـــةو يةتييةكانـــى

َ
كؤمةال

غةريـــزة حـــةزء لةســـةر ضةثاندنـــى
طةى

َ
كؤمةل تاكةكـــةس، تايبةتيةكانـــى

وردة ثشـــتى
َ
بةثال بوارةدا لةم كورديش

يةتييـــةكان،
َ
كؤمةال نةريتـــة كلتـــوورء

لةتَيكشـــاندنى بينيوة خراثى َيكـــى
َ
ِرؤل

كـــوردى لةتةمةنـــى كةســـَيتى تاكـــى
ثرؤســـةى ضةثاندنـــى هةرزةكاريـــداء
هةمـــوو الى غةريـــزةكان ئـــارةزوو،
بةرجةســـتةية، طةية

َ
كؤمةل ئةم تاكَيكى

تـــاك لةتةمةنى هةرزةكاريدا ثَيويســـتى
تايبةت يةتى

َ
كؤمةال دةروونىء بةِرَينمايى

بوونيش عاشق ء خؤشةويســـتى ء هةية
ثرؤسةيةكى كرد باسمان كة ئةوةى وةك

الى ذيانيية ثَيداويســـتيةكى خـــودىء
بؤية هـــةرزةكار، مـــرؤظ ء بةتايبـــةت
خَيزاندا ى

َ
بةِرؤل ثَيداضوونةوةيةك َدةبَيت

لةطةل ةكردنـــى
َ
مامةل بكرَيت لةئاســـت

طريؤدةى كة كاتَيك هةرزةكاراندا توَيذى
دةبن. خؤشةويستى ء عيشق ثرسى

ئةندامانى و باوكان دايكء مامؤستاء
ئَيمةدا، طةى

َ
لةكؤمةل خَيزانيـــش ديكةى

ثةروةردةيةى و يـــةت
َ
ئةقل ئةو بةثَيـــى

ةيةكى
َ
مامةل لةزؤرباردا كراون، طؤش ثَيى

لةكؤى دةكةنء هةرزةكاردا
َ

لةطةل ة
َ
هةل

ســـوكةوتةكانياندا
َ
هةل و ثةيوةنـــدى

ئازادىء ى
َ
كؤنرتؤل مةبةســـتيانة  هَيندة

هةرزةكار ئارةزووةكانى و بريكردنـــةوة
نيية مةبةســـتيان هَينـــدة بكـــةن نَيو
و بةهةرزةكار ِراســـتةقينة خزمةتَيكـــى
بكةن، ئةمة داخوازييةكانيان كَيشـــة و
ناسينى بؤ نني ِرَينيشاندةرى جطةلةوةى
طونجاو ِرةفتارَيكـــى خـــودء نواندنـــى
نني يارمةتيدةرى هةروةها ء طةدا

َ
لةكؤمةل

غةريزةكانيدا و هةست بةسةر بوون
َ
زال بؤ

زانيارييةكى طشـــتى  و بةشـــَيوةيةكى
ثَيشكةش ثَيويستى و بةسوود ئةوتؤى

ناكةن.
خؤشةويستى نةبَيت ء بؤئةوةى عيشق

بةنةخؤشى
ء تايبةتى هـــؤكارة بةهـــؤى ئـــةو
كرد، بؤ ئاماذةمـــان كة طشـــتطريانةى
ئةو بطرة لةهةرزةكارةكانمانء زؤرَيـــك
ء طةنجن بةتةمـــةن تاكةكةســـانةى كة
عيشـــق بؤئةوةى هـــةرزةكار،

َ
بةئةقل

وَيســـتطةيةك بكةنة ء خؤشةويســـتى
باوةشـــكردنةوةى خـــودء بؤ ناســـينى
ء ذيان جوانييةكانـــى زياتـــر بـــةِرووى
بةختةوةرى ء ئاســـودةيى بةخشـــينى
ودةوروبةريان، خؤيان دةروونى ء

َ
بةدل

بوون عاشق خؤشةويســـتىء ثرؤســـةى
نةهامةتىء دةبَيتةمايـــةى لةذيانيانـــدا
يةتى

َ
كؤمةال كَيشةى ء دةروونى ملمالنَيى

بارى ةذانى
َ
شل ء نائاســـايى ةراوكَيى

َ
ء دل

تةندروســـتى ناهاوســـةنطى دةروونىء
دةكةونـــة ســـةرئةنجام دةروونـــىء
شةِرةنطَيزى ِرةفتارى مومارةسةكردنى
خودى و دةوروبةر ء طـــة

َ
كؤمةل

َ
لةطـــةل

ء ئةو طرفت كاريطةرى لةذَير خؤيانـــدا ء
نةخؤشيية تووشى دةروونييانةدا ةتة

َ
حال

دةروونجةستةييةكان سايكؤسؤماتيةكان
ء  دةبن psychosomatic Diseases يش
َينن،

َ
دةنال بةدةستييةوة زؤر تاماوةيةكى

باوةِرةى ئةو دةطةينة سةرئةنجام بؤية
كة هةرزةكاران جؤرة لةثةيوةندى ئةو كة
بةخؤشةويســـتى ئَيمةدا طـــةى

َ
لةكؤمةل

بةثَيى تةمةن و دةبةن ء عيشـــق ناوى
ء ذينطةى خَيزان ِرؤشـــنبريى ء ئاستى
دةكةن، مومارةســـةى يةتييـــان

َ
كؤمةال

بووةتةهـــؤى لةجـــؤرةكان بةجؤرَيـــك
ء دةروونى كَيشةى دةيان  دانى

َ
سةرهةل

ئةوةى لةبرى ء خَيزانى ء يةتـــى
َ
كؤمةال

ذيانى لةبةرةوثَيشـــربدنى  هةبَيت ى
َ
ِرؤل

طةشةسةندنى ثرؤسةى ء تاكةكةسياندا
بةجؤرَيك بووة لَيبكةوَيتةوة يةتى

َ
كؤمةال

بةئاوِرلَيدانةوةى ثَيويستى  لةنةخؤشىء
ِرَينمايى كردنء ثةروةردةكردنَيكى و زياتر
كوِرمان كضء هةرزةكارانى تةندروســـتى
ئةمِرؤ هةرزةكارانةى ئةو ضونكـــة َهةية،
كؤمةل بناغةى سبةى طةدان

َ
كؤمةل لةنَيو

ثياوى ذنء طةنـــجء ســـةرةكى ء توَيذى
طرفتء كَيشةء ئةو و ثَيكدةهَينن طة

َ
كؤمةل

يةتييانة
َ
كؤمةال و دةروونى نةخؤشـــيية

دةبَيت خراثى ِرةنطدانةوةى و كاريطةرى
لةناو داهاتووييـــان لةســـةر كةســـَيتى

طةدا.
َ
كؤمةل

سةرضاوةكان:
هةرزةكاريى. قؤناغى ء خَيزان ةى

َ
مامةل .1

ل26. 2010 ضؤمان ئةحمةد ،
َ
عةبدولال ئا:لةيال

بدوَين.طةشـــاو باخؤيـــان 2. هـــةرزةكاران
ل69. عةبدولقادر2007

هةرزةكار) ء
َ

طةشة(مندال سايكؤلؤذياى .3
ل492. قةرةضةتانى2009 شةريف د.كريم

خانةقني-بةشـــى ئـــاداب *كؤلَيـــذى
دةروونناسى
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لةتةمةني  مابَيـــت  بـــريت  ئةطـــةر 
ضـــؤن  هؤرمؤنةكانـــت  نةرزةبوونـــدا 
 دةكرديت و ضؤن 

َ
مَيشـــكييان ســـةرقال

كاريان دةكردة ســـةر باري دةروونييت، 
خَيزانةكةت ضؤن  طرياني  لةئَيستادا  يان 

كارت تَيدةكات؟
ئةطـــةر تـــؤ ثياوَيكـــي و ثَيتوايـــة 
هؤرمؤنةكاني تـــؤ لةقؤناغةكاني ذيانتدا 
ةيت، 

َ
طؤِرانييان بةسةردا نايةت، ئةوا هةل

ن 
َ
َيي من ثانزة و شـــانزة ساال

َ
لةوانةية بل

نيـــم و لةقؤناغي هةرزةكاريدا نيم، ئيدي 
ضؤن هؤرمؤن كارم تَيدةكات.

َيي من ذن نيم 
َ
ثاشـــانيش لةوانةية بل

ِرووبدات،  لةهؤرمؤنةكانمدا  طؤِرانـــكاري 
م لةِراســـتيدا ئةطـــةر لةتةمةنـــي 

َ
بـــةال

لةقؤناغةكاني  كـــة  بتزانياية  طةنجَيتيدا 
هؤرمؤنةكان  دةشَيت  تةمةندا  داهاتووي 
ذيانت لـــَي تَيكدةدةن لةوانةبوو وةك ذن 

دةستت بكرداية بةطريان.
ئَيســـتاكة ِرووني دةكةينةوة كة ئةم 
كاريطةرييان  و ضـــؤن  هؤرمؤنانة ضؤنن 
كاتَيك  تةندروســـتيت،  لةســـةر  هةيـــة 
هؤرمؤنـــةكان لةلةشـــتدا بةناِرَيكوثَيكي 

دابـــةش دةبن وات لَيدةكةن كة بَيتاقةت 
بيـــت و ضةورييةكي زؤر لةلةشـــتدا كؤ 
بكةيتةوة، ئةم ضةورييةش دةبَيتة ِرَيطر 
سرتَيسدا،  كردني  ستي 

َ
بةرهةل لةبةردةم 

ةِراوكَيـــت 
َ
نيـــا نةبـــوون تووشـــي دل

َ
دل

دةكات و هانـــت دةدات بؤ زؤر خواردن، 
لةكاتَيكدا ئةطةر برسيشـــت نةبَيت، يان 
دةبَيتةهـــؤي دةركةوتني كؤنيشـــانةي 
هةروةهـــا  شـــةكرة،  ميتاثؤليزمـــي 
سَيكسيت  ثةيوةندي  ســـةر  كاردةكاتة 

 هاوسةرةكةتدا.
َ

لةطةل
ئةمانـــة طةلَيك كؤســـثن كـــة لةناو 
لةشتدا ِروودةدات بةثَيي وتةي د. جؤن 
مـــكالن بةِرَيوبةري ســـةنتةري ذينطةي 
بايؤلؤذي لةزانكـــؤي توالن هؤرمؤنةكان 
وةك ئينتةرنَيتـــي نـــاوةوةي لةش وان، 
هايثؤساالمةس و ِرذَينةكاني ذَير مَيشكة 
 دادةنرَين 

َ
ِرذَين بةســـةنتةري كؤنـــرتؤل

لةلةشـــدا، هةروةها ثةيامةكان دةنَيرن 
و دةطةيةنن لةناو ئةندامةكاني لةشـــدا و 
ي ناوةنـــدي خزمةتطوزاري دةبينن، 

َ
ِرؤل

ثةنكرياس  ِرذَينـــي  وةك  ِرذَينةكانيـــش 
و ئةدرينالـــني و ســـايرؤيد و طوونةكان، 

ئـــةم سيســـتةمة ِرَيكوثَيكـــةي كة ئةم 
كارانة دةكات لةلةشـــدا بةئاساني زياني 
دةبةستَيت  ثشـــت  لةكاتَيكدا  ثَيدةطات 
ؤزةي مَيشـــك كة 

َ
مدانـــةوة ئال

َ
بةو وةال

لةلةشدا ِروودةدات بؤ مَيشك دةطةِرَيتةوة 
مدانةوةية 

َ
و مَيشـــكيش بةثَيي ئةم وةال

ئةطةر  دةكات  ِرَيكوثَيـــك  كردارةكانـــي 
مدانةوةية تَيكضـــوو، ئةوا ئةو 

َ
ئـــةم وةال

كردارةي كة مَيشك دةيكات تَيكدةضَيت 
ئةمة بةثَيي وتةي د. ظيظان فؤنسكاية كة 
سةرؤكي بةشي ِرذَينةكانة لةنةخؤشخانةي 

زانكؤي توالنة.
نيـــا بيت لـــةوةي كة 

َ
بؤئـــةوةي دل

خؤيـــان  ئيشـــةكاني  هؤرمؤنةكانـــت 
بةِرَيكوثَيكـــي دةكـــةن ثةيـــِرةوي ئةم 

ِرَينماييانة بكة:
 Cortisol ســـرتيس  هؤرمؤنـــي   -
هؤرمؤنـــي ســـرتَيس    &epinephrine
كاريطةري زؤري هةية لةســـةر مَيشك و 
هةســـتةكان، لةكاتَيكدا كة تؤ وزةيةكي 
ستي 

َ
باش بةكاردةهَينيت بؤئةوةي بةرهةل

وَيســـتَيكي 
َ
لةكةســـَيكي تـــوِرة يان هةل

ناخؤش بكةيت، ئةندامةكاني لةشت خَيرا 

كاريطةري هؤرمؤنةكان بؤسةر جةستة 
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مدةدةنةوة
َ
سرتَيس وةال شَيوةي بةهةمان

هةستةكان بَيت هةرضؤن كاريطةرةكة و
و هايثؤساالمةس سرتَيس دةكات تووشي

ناو لةشت. دةِرذَينَيتة هؤرمؤن خوَين و
بكةيت بةرطري بتوانيـــت بؤئةوةي
ســـرتَيس بةرامبةر هةبَيت َو كاردانةوةت
كؤرتيزؤل

َ
ئيثينيفريـــن لةطةل هؤرمؤني

واية لةش كراوي تةوقيت وةك ســـةعاتي
دوو ئةم فؤنسكا. فؤنسس د. وتةي بةثَيي
كة بةخَيرايي دةكةن ت

َ
وا لةدل هؤرمؤنة

فروان هةناســـة بؤريضكةكاني و لَيبدات
بؤ بنَيرن ئؤكســـجني دةكات بؤئـــةوةي
مَيشك بةئاطا كة لَيبكةن و واي مَيشـــك
طلؤكؤز و ضةوري كاتيشدا لةهةمان بَيت،
خوَينبةرةكان ناو تةوذمـــي دةِرذَينَيتـــة
دابني مَيشك بؤ ثَيويست وزةي بؤئةوةي

بكات.
ِرَيكوثَيك  لةشــت هؤرمؤنةكاني  ئايــا

دةِرذَين؟
لةسةر مرؤظ زؤر ةثةستؤي

َ
بووني ثال

لَيدةكةن وات ســـرتَيس و نيانةبوون
َ
َو دل

كؤرتيزؤل هؤرمؤنـــي كـــة بةبةردةوامي
كردارة سيستةمي ئةمةش بَيتةوة بةرز
ِروودةدةن لةلةشـــدا كة كيمياييـــةكان
تَيكضوو سيستةمةش ئةم كة تَيكدةدةن
ضةوري كة لَيدةكةن وا لةش شـــانةكاني
ئـــةو و كؤبكاتـــةوة بةِرَيذةيةكـــي زؤر
خوارةوةي لةبةشـــي زياتر ضةورييةش
لةذَير و كؤدةبَيتةوة هةناودا يان ســـكدا
هةناودا يان ثشت ماسولكةكاني ســـكدا
ديكة ضةورييةكاتي لةهةموو ئةمةش كة

تَيدةكات. كاري
َ

كؤرتيزؤل هؤرمؤني
بكةيت بةرطري بتوانيـــت بؤئةوةي
لةزؤر ِرَيطرتن و سرتَيس لةدذي هؤرمؤني
هةميشة ثَيويستة لةشـــدا بةناو ِرذاندني
ســـةعاتَيك بؤمـــاوةي وةرزش بكةيـــت
ضونكة ِرؤذ، ســـَي هةفتةي و لةِرؤذَيكدا
لةلةشـــدا

َ
كؤرتيزؤل وةرزش هؤرمؤنـــي

دةدات هاوســـةنطي و  دةكات ِرَيكوثَيك
بةلةش.

ِراوَيـــذكاري بةثَيـــي ئةمـــةش 
ئؤهايؤ لةنةخؤشخانةي ةرةوةكان

َ
لَيكؤل

وةرزش سةرباري هةروةها لةئةمةريكا.
سروشتي خواردني بدةيت

َ
هةول ثَيويستة

بخؤيت.
سةنتةريتةندروستيوذينطةثاراستن

 Atrazine ئاترةزاين كة سةِّـاندوويانة 
سرتَيســـة هؤرمؤني زيادبووني هؤكاري
دةركةوتووة وا لةِراســـتيدا لةمَيشـــكدا.
دةضَيت كاريطةرة لةو كاريطةرة ئةم كة
دةطرَيت ةكان

َ
لةئاذةل ِرَي كـــة لةكاتَيكدا

دةيانةوَيت كـــة كارةي بـــةو بةرامبـــةر
هةمان دةكةن ســـتيت

َ
بةرهةل و بيكـــةن

سرتَيست تووشي كة دةردةدةن هؤرمؤن
دةكةن.

قةَلةوي هؤرمؤني
هؤرمؤن هةية دنيا يةك لةناو لةشدا
ثَيت و دةكـــةن بةســـةردا كة فةرمانت
و كةي كةوضكةكةت كة نان بخؤيت َين

َ
دةل

دابنَييت.
دةكات  Ghrelin دةســـت هؤرمؤني
و ة

َ
بةتال كة طـــةدةت كاتَيك بةكاركردن

كاتَيك كة دةست دةنَيرَيت ثةيام بؤ مَيشك
دةكشـــَيت طةدةت بةخواردن دةكةيت
Cholecystoki- كؤليســـايتؤكاينني و 

هةســـت  وردةوردة دةردةدات،  nin
هؤرمؤنةكان ثاشـــان دةكةيت. بةتَيري
يارمةتيت تـــا بةئيش دةكةن دةســـت
ئَيســـتا بهَينيت، خواردن لةنان واز بدةن
ئةم كة دةردةدةن ثَيتايد ةكانـــت

َ
ِريخؤل

بَينة واز َيـــت
َ
دةل بةمَيشـــكت ماددةية

ماددةي ثةنكرياســـيش و خواردن لةنان
ئةمةش ئاماذةي كة ئينسؤلني دةِرَيذَيت
كيمياييةكان بةســـةر كة كردارة ئةوةية
ثَيويســـت ئيرت ِروويداوة خواردنةكةتدا
كة ليثتني-يش بخؤيت. ديكة هيضي ناكات
خانةكانةوة ضةوريية هؤرمؤنَيكة لةاليةن
كة َيت

َ
دةل بةهيثؤســـاالمةس و دةدرَيت

لةخواردن و بووة ثِر طةدةت تؤ ئَيســـتا
بطرة.

َ
هةل دةست

كردن كة باســـمان ئةمانة هةمـــوو
دةكةن كة هاوســـةنطييةك وا لةلةشـــت
تَيربووندا. و برسَيتي لةبةيني وةربطريت

طونجاون؟ هؤرمؤنةكانت
نيا

َ
تؤ دل لةوانةية برســـيتة؟ تَيريت؟

كَيشي كة كاتَيك خؤت لةهةستي نةبيت
هؤرمؤني دةبَيت، بةِرشتني زياد لةشـــت
هؤرمؤنة ئةم Leptin و ئةطـــةر لَيثتـــني
بؤماوةيةكـــي بةبةردةوامـــي لةلةشـــدا
دةكات وا لةمَيشكت ِرذا ئةمة درَيذخايةن
و دةبَيت زيـــاد كَيشـــت تؤ َيت

َ
ثَيـــت بل

ئةمة خواردن كةم بكةيتةوة. ثَيويســـتة
ئةم م

َ
بةال فؤنســـيكا، د. وتـــةي بةثَيي

كة ليثتـــني-دا لةهؤرمؤني تَيكضوونـــة
لةلةشدا زؤري شـــةكرة بةهؤي بةزؤري
مَيشك برســـَيتي بؤ ثةيامي ِروودةدات و
بيت. تَيريش ئةطـــةر تةنانةت دةنَيرَيت
لةجطةردا ضـــةوري دةكات وا ئةمـــةش
ستي

َ
بةرهةل كاتدا لةهةمان و دةبَيت زؤر

بؤ دةرمانانـــةي كـــة دةكات دذي ئـــةو
شةكرة وةريدةطرَيت. نةخؤشي

ِرَي دةبَيتةوة بةرز شـــةكرة كاتَيك
ثةيام دةطرَيـــت كة لَيثتني لةهؤرمؤنـــي
بكةيت هةســـت وا دةنَيرَيت بؤ مَيشـــك

َيت 
َ
Lustig دةل لةستط د. كة برســـيتة.

دروست خراث كاريطةري ئةمة بَيطومان
كَيشت بةبةردةوامي ِرؤذانة كاتَيك دةكات
كردنةوةي لةكـــةم بةدةر دةبَيت زيـــاد
بؤ ضارةسةر باشـــرتين كَيشي لةشـــت
هؤرمؤني تَيكضووني كردنةوةي ِرَيكوثَيك
كردنةوةي بريتيية لةكـــةم كـــة لَيثتني
ئةنجامداني سةرباري لةخواردندا شةكر

وةرزشييةكان. ِراهَينانة
هـــةر َيـــن

َ
دةل ئةمةريكييـــةكان

و بيســـت بةِرَيذةي ِرؤذانة ئةمةريكييةك
لةِرَيي وةردةطرَيت شةكر ضا كةوضكي دوو
لةثياودا ثَيويستة  لةكاتَيكدا خواردنةوة 
تَينةثةِرَيت، ضـــا كةوضكي نؤ بةِرَيذةي
و هةريةك لةميوة شـــةكري ئةم بِرةش
دةطرَيتةوة. بيبســـي و كؤكا و هةنطوين
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و كؤكا و لةشـــةربةت لةكاتَيكدا هةريةك
تياداية. لةشةكريان زؤر بِرَيكي بيبسي

تَيستؤستريؤن هؤرمؤني
كـــة تَيستؤســـتريؤن هؤرمؤنـــي
ِراســـتةوخؤ ناســـراوة هؤرمؤن بةطوونة
و دةيِرَيذَيت خانةكاني اليـــدط نَيوانـــة
دةست ييةوة

َ
ســـال ثانزة لةتةمةني نزيك

هؤرمؤني لةاليةن خانانة ئةم ثَيدةكات،
 Latinizing hormone تةنـــةزةردةوة
ِراســـتةوخؤ كة دةكرَين 

َ
LH))كؤنرتؤل

 Pituitary gland ِرذَيـــن ذَيـــر مَيشـــكة
دةريدةدات.

 Adrenal ئةدرينالني ِرذَينـــي كاتَيك
 

َ
دل لَيداني دةردةدات ئةدرينالني gland
و ماســـولكةكان بؤ خوَين و دةكات زياد
ِروودةدات ئةمة كاتَيك دةضَيت مَيشـــك
ببينَيت، وروذَينـــةر ديمةنَيكي كة ثيـــاو
بةرز كـــردن ئـــارةزووي بـــؤ ســـَيكس
وروذاندنـــي قؤناغةكانـــي و دةبَيتـــةوة
طةيشتني دةســـت ثَيدةكةن تا سَيكسي
ِرذاندني وروذاندن كة ي كؤتايي

َ
بةخال ثياو

م
َ
بةال لةباري ئاســـاييدا، ئةمة تـــؤواوة.

لةلةشـــدا ئيســـرتؤجني هؤرمؤني كاتَيك
لةبةردةم ِرَيطر دةبَيتـــة دةبَيتةوة بةرز
ئارةزووي سَيكسي و نَيرينةدا هؤرمؤني 
لـــةو ثيـــاو خامـــؤش دةكات، يةكَيـــك
تَيكضووني ســـةر كاردةكاتة هؤكارانةي
كَيشي بةسروشتي هؤرمؤنةكان دةرداني
مايدلؤ جـــاك د. وتـــةي لةشـــة بةثَيي
لةش كؤبؤوةي ضةوري تَيمثل لةزانكؤي
تَيستؤسرتؤن هؤرمؤني سةر كاردةكاتة
دةطؤِرَيت، هؤرمؤني ئيســـرتؤجني و بؤ
كيلؤ نيو بِري تةنانةت لةش كَيشي كاتَيك
طؤِراني ِرَيذةي ِراستةوخؤ دةبَيتةوة كةم
طؤِراني ئيســـرتؤجني بؤ تيستؤستريؤن
دةبَيتةهؤي و ئةمـــةش دَيت بةســـةردا
وروذاندني و سَيكسي هةستي باشبووني
كاتَيكيش لةثياودا، سَيكســـي ئارةزووي
جةستة ماسوولكةكاني وةرزشةوة لةِرَيي
زياتر هةســـتيار و دةكات دةبن وا بةهَيز

طلؤكؤزي بةئينسؤلني واتة بةرامبةر دةبن
بةثَيي وتةي ماسولكةكان دةِرؤن زياتر بؤ
دةكات لةضةوري ئةمةش وا و فؤنسكا د.
سَيكسيش بتوَيتةوة و ئارةزووي لةلةشدا

بَيت. بةهَيز
دةرةقي ِرذَيني

هؤرمؤنَيك و ملـــةوة دةكةوَيتـــةوة
و سايرؤكســـني َين

َ
دةل ثَيـــي دةردةدات

لةلةشـــدا كيمياييةكان كردارة ي
َ
كؤنرتؤل

ســـةر دةكات وَيـــِراي كاريطـــةري بـــؤ
ئارةزووة و ِرةفتار و زيرةكي و مَيشـــك
ماندوو و هَيز بَي كاتَيك سَيكســـييةكان.
لةشـــت ثةيام بؤ مَيشك دةنَيرَيت دةبيت
بةدةردانـــي دةدات فةرمـــان و مَيشـــك
دةضَيتة هؤرمؤنـــة و ئةم سايرؤكســـني
لةشةكر وا و لةشةوة شـــانةكاني هةموو
بةثَيي بســـووتَيت، لةشدا لةناو دةكات
ثلةي لةئةنجامدا ميـــكالكالن د. وتـــةي
لَيداني و دةبَيتـــةوة بةرز لةش طةرمـــي
سيســـتةمةي ئةم ئةطةر دةكات  زياد

َ
دل

دةرداني تَيكضووني بةهؤي تَيكضوو لةش
تَيكضووني هؤكاري كة سايرؤكســـينةوة
هةندَيجـــار بؤماوةييـــةو هةندَيجـــار

ذينطةيية.
نووستن هؤرمؤني

ِرذَين كاذة دةبَيت خؤرئاوا كة كاتَيك
ســـةعات دةكةوَيتة  Pineal gland وةك
Mela- ميالتؤنني ماددةي بؤئةوةي كار

دةدات  يارمةتي هؤرمؤنَيكة tonin بِرذَيت
طةرمي ثلةي دابةزاندنـــي و بـــؤ خةوتن
طةرمي ثلـــةي ئةطةر لةشـــت، ضونكـــة
نةتواني لَيدةكات وات بَيت بةرز لةشـــت
لةوانةية بنوويت بةئاســـاني يان بخةويت
لوتكـــةي بَيتـــةوة، زوو زوو خةبـــةرت
م

َ
شةوداية، بةال لةنيوة ميالتؤنني ِرشتني

ِرووناكي ئةطةر تَيكدةضَيت ئةم كـــردارة
شةوقَيكي كةميش ئةطةر هةبَيت تةنانةت

بَيت.
بةئاطا ئـــةم توَيذينةوةكان بةثَيـــي
تَيكضووني ببَيتةهؤي دةشَيت هاتنةوةية

دةرداني وةك سيستمي لةشت سيستمي
ميالتؤنني، هؤرمؤني وةك ماددة و هةندَيك

تيستؤستريؤن. ، ليثتني،
َ

كؤرتيزؤل
لةمبارةيةوة، ســـتيظن ريضـــارد د. 
وا دةزانن بةئاطا هاتنةوة زؤر كةس وتي:
لةِراستيدا م

َ
بةال خراثة، شتَيكي لةشةودا

ِرووناكي ِرووبةِرووبوونةوةي تةنيا وانيية
بؤ كَيشةت دةشـــَيت لةشةودا و خراثة
بةئاطا لةشـــةودا ئةطةر بكات، دروست
و ؤثةكـــة دامةطريســـَينة

َ
طل هاتيتـــةوة

بمَينـــةرةوة لةجَيطاكةتـــدا بةتاريكـــي
خةوت تا وةربطـــرة لةتاريكي و ضَيـــذ

لَيدةكةوَيتةوة.
خةوتيت كـــة كاتَيك مـــةرج نييـــة
ثَيويســـتة م

َ
بةال بِرذَينرَيت، ميالتؤنـــني

بةثةردةيةكي ئةستوور دابيت لةتاريكي 
كة داثؤشـــة شـــتانة ســـةعات و ئـــةو
ذوورةكةت ؤثةكاني

َ
طل و هةية ِرووناكييان

بةشـــَيوةيةك بكوذَينةرةوة هةموويـــان
تةنانةت و نـــةدات ِرووناكي هيض شـــتَيك
ببينيت، خـــؤت دةســـتي كـــة نةتواني
و هاتيت بةئاطـــا ةتَيكـــدا

َ
ئةطـــةر لةحال

ؤث
َ
طل ئـــةوا تةوالَيت بؤ بضيت ويســـتت

كردارة بةم كارةت دامةطريسَينة، ضونكة
تَيكدةدةيت هؤرمؤنة ئةم كيمياوييةكاني

دةكةيت. سستييان و
لةتةوالَيتةكةي َيـــت

َ
دةل د. ســـتيظن

ضونكة دانـــاوة، ســـورم ؤثَيكي
َ
خؤم طل

هةية كةمرت كاريطـــةري ســـوور ِرةنطي
ؤثي

َ
و كاريطةري لةطل ئةم كردارة لةسةر

كةمرتة. سثي و شني
لةئينطليزييةوة:

رةشيد حسَين طةالوَيذ
سةرضاوة:

Htt://healthy.yahoo.net
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زةمني لةرزة دياردةيةكي سروشتيية 
خَيراي  لةلةرينةوةيةكـــي  بريتييـــة  كة 
لةثاشـــكؤيدا شـــةثؤل هةية  زةوي كة 
و ثَييـــان دةووترَيـــت شـــةثؤلة زةمني 
دةطةِرَيتةوة  ئـــةوةش  كة  لةرزةييةكان 
ندنييان 

َ
بؤ شـــكاندني بةردةكان و جوال

بةهؤي زيادبووني فشارة ناوةكييةكانةوة 
لةئةنجامي كاريطةريية جيؤلؤجييةكان كة 
زةوييةوة  ثلَيتةكاني  ةي 

َ
لةئةنجامي جول

ِروودةدات.
درزبردني  دةبَيتةهؤي  لةرزة  زةمني 
زةوي و تةقاندني كانياو يان دةركةوتني 
كاني تـــازة يان ِروودانـــي بةرزبوونةوة 
يان  زةويـــدا،  لةبةرطي  نزمبوونـــةوة  و 
بةرزةكان  شةثؤلة  ِرووداني  دةبَيتةهؤي 
 

َ
لةذَير ِرووي دةرياوة (تسونامي) و لةطةل

شـــوَينةوارة كاولكارييةكانـــي بؤ بينا و 
ِرَيطاوبان و دامةزراوةكان، يان هةندَيجار 
ةي ثلةي طةرما و فشاري 

َ
لةئةنجامي جول

دةبنةهؤي  زةوييـــةوة  ضينةكانـــي  ناو 
دروســـتبووني زةمني لةرزة. ئاشكراشة 
زةمني لـــةرزةش بةثَيوةرَيك دةثَيورَيت 
كة ناســـراوة بةثَيوةري ِرَيختةر كة لة 9 

ثلة ثَيكهاتووة.
هةركاتَيك هَيزي زةمني لةرزة لةنَيوان 
4-1 ثلـــة بَيت هيض زيانَيـــك ناطةيةنَيت 
و تةنيـــا هةســـتي ثَيدةكرَيـــت. طـــةر 
بَيـــت مامناوةندة لةِرووي  لةنَيوان 4-6 
زيانطةياندنـــةوة كة زيـــان دةطةيةنَيت 
م ثلة 

َ
بـــةال ةخانـــةكان، 

َ
بال ن و 

َ
بةمـــاال

10-7ثلةداية كة  لةنَيوان  ترســـناكةكان 
لَيرةدا زةمني لةرزة دةتوانَيت شـــارَيك 

وَيران بكات و بيخاتة ذَير زةوييةوة.
ضؤن زةمني لةرزة دروست دةبَيت؟ 

ي زةوي تووشـــي 
َ
لـــةو كاتةي توَيكل

لةرينـــةوة دةبَيت، 6 جؤر لةشـــةثؤل 
شـــةثؤالنة  لـــةو  دووان  ِروودةدةن، 
ثةيوةســـتن بةجةســـتةي زةوييةوة كة 

كاريطةرييـــان دةبَيت لةســـةر بةشـــي 
ناوةوةي زةوي، لةكاتَيكدا 4 شةثؤلةكةي 
ديكة تةنيا شـــةثؤلي ِرووين، دةتوانرَيت 
جياوازي لةنَيوان ئةو شةثؤالنةدا بكرَيت 
نةي كة 

َ
لةســـةر بنةماي جؤري ئةو جوال

كاردةكةنة ســـةر طةرديلةي بةردةكان، 
بةشَيوةيةك شةثؤلة سةرةتاييةكان يان 
شةثؤلة فشارييةكان طةرديلة دةنَيرن كة 
لةلةرينـــةوةدان و دَين و دةضن لةهةمان 
ـــةي ئةو شـــةثؤالنةدا. 

َ
ئاِراســـتةي جول

الوةكييـــةكان  شـــةثؤلة  لةكاتَيكـــدا 
دةطوازرَيتةوة  ييةكان 

َ
شـــاقول لةرينةوة 

ِرؤيشتني، بةشَيوةيةكي  ِرَيِرةوي  لةسةر 
طشتي شةثؤلة ســـةرةتاييةكان خَيراتر 
دةطوازرَيتةوة لةشـــةثؤلة الوةكييةكان، 
لةدوايشدا كة زةمني لةرزةش ِروودةدات، 
ئةوا يةكةم شـــةثؤل كة دةطات و تؤمار 
ينـــةوة 

َ
لَيكؤل لةوَيســـطةي  دةكرَيـــت 

جيؤفيزيكييةكاندا لةهةموو دنيادا بريتني 

زةمني  لةرزة دياردةيةكى سروشتيية 
نةوزادى موهةنديس
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الوةكييةكان. و سةرةتايي لةشةثؤلة
لةرزة زةمني دروستبووني بريدؤزةكاني

لةساتي دروستبوونييةوة هةر زةوي
وةك طـــةرم بريتـــي بـــووة لةتةنَيكـــي
كاتَيكيش ديكـــة، هةموو هةســـارةكاني
دروست بؤ ئاوي بةرطَيكي ســـاردبؤتةوة
ِراكَيشا، خؤي بؤ هةواشي بةرطة و بووة
ئةو ساردبوونةوةشيدا زيادبووني

َ
لةطةل

كة لةدةرةوةيدا بوو دروست ِرةقة ضينة
م هةناوي

َ
بةال زةوي، ي

َ
بةتوَيكل ناسراوة

و ماوةتةوة بةطةرمي ئَيستاش تا زةوي
بةشَيوةيةك شارةكان توَينةرةوةي بؤتة
ِرةقانةي بـــةردة ئـــةو بةبةردةوامـــي
دةكات داخوران تووشـــي زةوي ي

َ
توَيكل

بةتواناي دةيطوازَيتةوة و يدةطرَيت
َ
هةل و

زياتر كات بةتَيثةِربووني زؤر طةورة كـــة
ثَيكهاتووة زةويـــش ي

َ
توَيكل دةبَيـــت.

كة طةورة، زؤر بةردي ثلَيتي َيك
َ
لةكؤمةل

زياتر يان كيشـــوةرَيك هةر ثلَيتَيكيشي
دةطرَيت.

َ
هةل

طواســـتنةوة  يان طرتن
َ
هةل  كرداري

ناوضانةدا لةو ســـةرةكي بةشَيوةيةكي
بةيةكطةيشـــتني جَيطةي كة ِروودةدةن
ناويان زانايـــان كـــة ثلَيتانـــةن  ئـــةو 
ســـةرةتا كة دةرضة يـــان درز لَينـــاوة
كة دياريدةكةن ثلَيتـــةكان و كؤتايـــي
كاتَيكيش طرتووة،

َ
هةل كيشوةرةكانييان

زؤر فشـــار يان طواســـتنةوة كة كرداري
بةردانة ئـــةو تواناي دةبَيـــت لةســـةر
ِرَيطةش تةنيـــا و ناطرن ضيدي بةرطـــة
و بَيت ئـــازاد وزةية ئـــةو ئةوةيـــة كة
وةي

َ
جوال شةثؤلي لةشَيوةي لةناكاوَيكدا

ودةبَيتةوة
َ
اليةكـــدا بال بةهةموو بةهَيـــز

دةبِرَيت زةوي ـــي
َ
توَيكل و بةردةكانـــي

كة بلةرزن بلةرَيتـــةوة و كة و وادةكات
بووة. ئاشنا ثَيي مرؤظ

كردارةوة لةســـةر لةئةنجامـــي ئةم
الواز ناوضـــةي َيـــك

َ
كؤمةل طـــؤي زةوي

كة ـــي زةويدا
َ
لةتوَيكل دروســـت بـــووة

لةرزة زةمني بةبنكةي ضاالكي دادةنرَين
ئةو بؤ زةوي طؤِركَيي هةوا دةرضةي يان
و دةربضَيت ثَيويســـتة كة وةي

َ
جوال وزة

زةمني لةرزة ثشتَينةي دةووترَيت ثَييان
لة: كة بريتني

درَيذ هَيمن كة -ثشـــتَينةي زةرياي
تـــي

َ
خؤرهةال لةباشـــووري دةبَيتـــةوة

هَيمندا بةكةناري زةريـــاي و ئاســـياوة
باكوور. بةرةو

ئةمريكاي خؤرئـــاواي  -ثشـــتَينةي
بةكةناري دةبَيتـــةوة درَيـــذ باكـــور كة

هَيمندا. زةرياي
هـــةردوو خؤرئـــاواي -ثشـــتَينةي
و شـــيلي و فةنزوَيـــال ئةمريـــكا، كـــة

دةطرَيتةوة. ئةرجةنتني
زةريـــاي ناوةِراســـتي -ثشـــتَينةي
مةغريب خؤرئـــاواي كـــة ةســـي،

َ
ئةتل

بةرةو دةبَيتـــةوة درَيذ و دةطرَيتـــةوة
يؤنان فيا و

َ
و يؤطؤسال ئيسثانيا باكور بؤ

كاتَيك ئةم ثشـــتَينةية توركيا. و باكوري
ت

َ
خؤرهةال باشوري بةرةو دةبَيتةوة درَيذ

شـــاخي ناوضةي
َ

لةطـــةل يةكدةطرَيـــت
ئةم كة ئَيراندا و عَيراق لةنَيوان زاطرؤس

هَيمااليا. لةثشتَينةي نزيكة ناوضةية
شاخي ناوضةي ئةلب، كة -ثشتَينةي

دةطرَيتةوة. ئةوروثا لةباشووري ئةلب
كـــة ضـــني، باكـــوري -ثشـــتَينةي
بةثاني دةبَيتةوة درَيـــذ تةوة

َ
لةخؤرهةال

خؤرئاوا بؤ تةوة
َ
باكوري ضني لةخؤرهةال

درزي ناوضةي
َ

لةطـــةل دةطات و بةيةك
درزي

َ
لةطةل لةخؤرئاواشـــدا قةوقازدا و

بةيةك دةطةن. زةرياي هَيمندا
لةرزةش زةمني ثشتَينةي -الوازترين
درَيذدةبَيتةوة كة ثشتَينةيةي لةو بريتيية
بةدرَيذايي ةوة

َ
ئةنادؤل درزي لةباشووري

كةنداوي هةتا و لةباشوور مردوو دةرياي
بؤ دواتر و ســـينا لةباشووري ســـوَيس
تادةطاتة و ســـوور دةرياي ناوةِراستي
كاريطةري كة ئةفريقا طةورةي دةرضةي
و ئةســـيوبيا و يةمةن ســـةر هةيـــة بؤ

طةورة. ئةفريقاي لوتكةكاني
لةيةك بريتييـــة خؤي طـــؤي زةوي
طِرطانةكاني م

َ
بـــةال يةكطرتوو، يةكـــةي

كة ئـــةو فشـــارانةي و زةوي ـــي
َ
توَيكل

و جيـــاوازةكان ناوضة ســـةر دةكةوَيتة
زةمني ضاالكـــي ِروودانـــي دةبنةهـــؤي
بكرَيتةوة ناتوانرَيت ثةيوةست لةرزةيي
زةمني ضاالكي ِرووداني

َ
لةطةل بةيةكةوة

هةر ديكةدا لةناوضةيةكي دي لـــةرزةي
ثشتَينةيةكي هةر كة هؤكارةية ئةم لةبةر
خؤي تايبةتي سروشتَيكي لةرزة زةمني
لةيةكَيكي جيـــاوازة كـــة وةرطرتـــووة
زةوةكانييةوة سروشـــتي لةِرووي ديكة
ذَيـــر ثَيكهاتةكانـــي و (جيؤلؤجيـــةوة)
يدا

َ
لةطةل دةتوانرَيـــت كـــة ِرووي زةوي.

لةرزةكةي زةمني ضاالكـــي كة بووترَيت
ثشـــتَينةكةي كة ناوضةيةي بةو تايبةتة
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نزيكبوونةوةي مانـــاي ئةمةش تياداية.
لةرزة زةمـــني كاتي ضاالكي ِروودانـــي
زةمني ثشـــتَينةي لةســـةر ناطةيةنَيت
تةوافوقَيك لَيـــرةدا جياوازةكان. لةرزة
كة يةكدا

َ
لةطةل ِروودانياندا لةكاتي هةية

زؤر بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكارةكاني ئةمةش
تائَيستاش كة زةويدا لةناوجةرطةي هؤكار

و خواسي مرؤظة. جَيطةي باس
لةرزة هؤكارةكاني ِرووداني زةمني

دياريكردوة هؤكاريان هةندَيك زاناكان
كة طرنطرتينيان: تةقينةوةي طِركانةكان و
دةهَينَيت خؤيدا بةدواي لةرزةش زةمني
بـــةردةكان خليســـكاني و و درزبـــردن
لةرزةي بةزةمني كة ناســـراوة لةسةري

تةكتؤني.
لةثشـــت ِرووداني هؤكار َيـــك

َ
كؤمةل

ِرووي زةوي لةرزةوةن لةســـةر زةمـــني
هؤكارة بـــؤ دابةشـــبكرَين كة دةكرَيت
ثةيوةندييـــان كـــة ناوخؤييـــةكان
لةضةند كة هةية زةوييةوة بةثَيكهاتةي
ناوةوة بؤ لةدةرةوة كة ثَيكدَيت ضينَيك
ِرووثؤش، زةوي، ي

َ
توَيكل شَيوةيةية: بةم

كرؤكي زةوي.

لةطؤيةكي  ثَيكدَيت زةوي  كرؤكـــي
بـــةوة كـــة

َ
نيـــكل و لةئاســـن ِرةق 

دةطاتة طةرماي ثلةي كة جيادةكرَيتةوة
 6000 نزيكةي ســـةدي ثلةي هةزارةها
كة ئـــةوةي بةهؤي و ثلـــةي ســـةدي
كرداري و نني ضوونيةك ضينةكاني زةوي
بؤ لةجَيطةيةكةوة طةرما طواســـتنةوةي
بةشَيوةي ِروودةدات،  ديكة جَيطةيةكي 
بةشَيوةي و ِرةقةكاندا لةناوضة طةياندن
بةشَيوةي و شلةكاندا لةناوضة طرتن

َ
هةل

كاتَيك جـــا زةوي ِرووي تيشـــك لةســـة
كؤدةبَيتـــةوة ثةنطخواردووةكـــة وزة 
ئا زةويدا ضينةكاني نـــاو لةناوضةيةكي
دةردةكةوَيت ِرؤذ مانـــط و ي

َ
ِرؤل لَيرةدا

كة ِراكَيشـــانةوة شـــةثؤلَيكي لةِرَيـــي
ِرَيطة كة ئةمةش ســـةر زةوي كاردةكاتة
طرياو

َ
هةل طةرماي بةئازادبوونـــي دةدات

شـــَيوةي زةمني لةســـةر لةنـــاو زةويدا
هةروةها هؤكاري طِركانـــةكان. و َلةرزة
لةطةل هةســـارةكان نزيككةوتنـــةوةي
و لةرزة زةمني ِرووداني دةبَيتةهؤي يةكدا
كشاني

َ
هَيزي هةل بةشَيوةيةك طِركانةكان 

ياريدةي دةبَيت كة مانط طةورةتر و ِرؤذ
دةدات. زةوي طةرماي ئازادبووني

جَيطـــةش جيؤلؤجيـــاي هةروةهـــا
زةمني لةِرووداني دةبينَيت طرنط َيكي

َ
ِرؤل

ي
َ
توَيكل ئةســـتووري لةوانـــة لـــةرزةدا،

كة هةن و دةرضانةي درز ئـــةو و زةوي
و زةريـــاكان ناو دورطانـــةي يان ئـــةو
هةركاتَيك بةردييةكان. هةروةها زةويية
هَيزي لةِرؤذ دةبَيتةوة نزيك هةسارةيةك
دةبَيتةهؤي و دةبَيـــت زياتر ِراكَيشـــان
طةورة و طِركاني لـــةرزة ِرووداني زةمني
زوهـــرةدا لةهةســـارةي ئـــةوةي وةك 
هةســـارةكان كاتَيك هـــةر ِروويـــداوة.
ئةوا و دووربكةونةوة لةِرؤذ بن طةورةتر
كةم و طـــِركان زةمـــني لةرزة ِرووداني

دةبنةوة.
سةرضاوةوة لةدوو زةوي ئاشـــكراية
وةردةطرَيـــت، طةرمييةكـــةي  وزةي 
لةسةر كاريطةريةكةي كة ِرؤذة يةكةميان
ئـــةوة كـــة دةردةكةوَيـــت ِرووي زةوي
كة زةوي ي

َ
لةتوَيكل ســـةرةوةية بةشي

ســـةرضاوةي  نابَيت. 30-28 م زياتر لة
ناخي لةطةرماي بريتيية دووةميشـــيان
ســـةرةكي بةشـــَيوةيةكي كـــة زةوي 
تيشكدانةوةكانةوة ضاالكيية لةئةنجامي
توخمةوة لةهةندَيك كة دةبَيت دروســـت
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و و بةتايبةتيش يؤرانيؤم دةردةضَيـــت
تيشكدةرةوةن. زؤر كة و...هتد. كؤريؤم
زةمني ِروودانـــي ثَيشـــبينيكردني

لةرزة
بـــةبريدؤزةكانـــي بةثشتبةســـتن
ئـــةوا لـــةرزة، زةمـــني دروســـتبووني
لةرزة زةمني ِرووداني ثَيشـــبينيكردني

دةبَيت: ئاست سَي لةسةر
ِروودةدات، لةرزة زةمني لةكوَي .1
ســـةرةوةماندا شـــرؤظةكردنةي  لـــةو 
زةمني كة تَيبيني بكرَيـــت دةتوانرَيـــت
لةدونيادا فـــراوان ناوضةيةكي لة لةرزة
زةمني لةثشتَينةي بريتني كة ِروودةدات،

لةجيهاندا. لةرزةكان
لةو لةرزةكـــة زةمـــني هَيـــزي  .2
ئاســـتة ئةم دةدةن. ِروو جَيطةيانـــةدا
يةكةم لةئاستي بةسةخترتين دادةنرَيت
شاراوة وزةي قةوارةي ناتوانَيت كةس َو
لةطةل كة زةويـــدا لةناو بكات تةخمـــني
هةر و دةردةضَيـــت زةمـــني لـــةرزةدا
ثَيشـــبيني تةنيا بكرَيت  ثَيشـــبينييةك
ناوةندي تَيكِراي بؤ هةقيقي نةك نزيكيية

ناوضةيةدا. لةو لةرزة زةمني

ِرووداني كاتي كردني ثَيشبيني .3
بةهيض كارة ئةم لةئَيستادا لةرزة: زةمني
هيض و بزانرَيت ناتوانرَيـــت شـــَيوةيةك
بؤ زانيني نييـــة ئامِرازَيكيش و هـــؤكار
زةرةر ئةو و لةرزة زةمني ِرووداني كاتي
دةكةوَيت بةر مـــرؤظ كـــة و زيانانـــةي
دةبَيت لةرزانةوة زةمني ئةو لةئةنجامي
ناو دةبرَيت زةوييةوة نزيكن لةِرووي كة
يي

َ
لةقوال كة تةكنؤني لـــةرزةي بةزةمني

زؤر  ضونكـــة ِروودةدةن، 70 كـــم -ةوة
زةمني ئـــةو م

َ
بةال دةبنـــةوة، دووبارة

كم- 60-600 يي
َ
لةرزانةي لةنَيوان قووال

ةوةِروودةدةندادةنرَينبةزةمنيلةرزةي
دووبارةبوونةوةي لـــةِرووي مامناوةنـــد
و ناســـراون زيانةكانيشـــي و يي

َ
و قوال

بلؤتؤني. لةرزةي بةزةمني
لَيوة لةرزةكةي زةمني كة ةي

َ
خال ئةو

يان سةرضاوة دةووترَيت ثَيي ِروودةدات
ةي

َ
خال ئةو م

َ
بـــةال لةرزة، زةمني كوني

ِرووي لةسةر سةري دةكةوَيتة ِراستةوخؤ
بؤ ِروويي دةوترَيت سةنتةري ثَيي زةوي

لةرزةكة. زةمني
لةرزةكةوة لةزةمني دةرضوو وزةي

لـــةســـةرضاوةكةيةوة دةطوازرَيتـــةوة
شَيوةي شةثؤلي لةسةر الكاندا بةهةموو
هةندَيك و لةرزةيي) (زةمني ســـيزةمي
و دةضن زةوي ناوةوةي بةرةو شـــةثؤل
زةوي. سةرةوةي بؤ ديكةيان هةندَيكي
خَيراترن ســـةرةوة بةرةو شةثؤلةكاني
دةتوانرَيت و دةضن نـــاوةوة بؤ لةوانةي
بكرَيت دةرضووانة شةثؤلة ئةو ثَيوانةي
لةســـةر لةرزةيةكي طةورةوة لةزةمـــني
لةو لةرزة دياريكردني زةمـــني ئامَيـــري
لةرزةكةدا بةزةمني بةرامبةرة ناوضةيةي
ِرووي شـــةثؤالنة دةطةنة ئةو لةدنيادا،

دةقيقةدا. 21 لةماوةي زةوي
لةرزة زةمني جؤرةكاني

جَيطةي يي
َ
قوال بةثَيي لةرزة زةمني

جؤرةوة: 3 دةكرَيتة دةستثَيكردني
كة ِروويي لـــةرزةي زةمـــني  .1
ناو 70كم، يـــي

َ
دةبَيت لةقوال دروســـت

تةكنؤني. دةبرَيت بةزةمني لةرزةي
مامناوةند لـــةرزةي زةمـــني  .2

نَيوان  يـــي
َ
لةقوال دةبَيـــت كة دروســـت

لةرزةي بةزةمني ناســـراون 300-70كم 
بلؤتؤني.



46 سةردةم 167زانستى

دروست كة
َ

قوول لةرزةي زةمني .3
700-300كم ناســـراون يي

َ
لةقوال دةبَيت

طِركاني. لةرزةي بةزةمني
لةرزة زةمني توندي ثَيوانةي

لةرزة طشـــتي زةمني بةشَيوةيةكي
دةثَيورَيت: طرنط ثَيوةري بةدوو

 Intensit لـــةرزة  زةمني 1. توندي
دةناســـرَيت بةوة لةرزة زةمني تونـــدي
زةمني كـــة وةســـفيية كـــة ثَيوةرَيكي
و مرؤظ لةرزة كاريطةري دةكاتة ســـةر
زةمني ئامَيري نموونةي  كةلوثةلةكاني، 
ئةم شَيوةية بريتيية لةثَيوةري لةرزةي

ثَيكدَيت.  12 ثلة لة كة نَيوةند مريكالي
زةمني لةرزةيةك توندي ئةطةر نموونة بؤ

لةرزةيةكي  زةمـــني ئةوة بَيت 12 ثلـــة
ِرووداني دةبَيتةهؤي و دةبَيـــت كاولكةر
ـــي ئاطري

َ
دةرضوونـــي تؤثةل طـــِركان و

زةوي دةلةرَينَيتةوة زةوييةوة و لةناخي
ِرؤذدا. ةي

َ
كؤمةل لةناو بةطشتي

  Magnitude لةرزة زةمني هَيزي .2
Richter  دايناوة  مانـــي

َ
ئةل كة زانـــاي

ناســـراوة. خؤشـــييةوة بةناوي هةر  و 
ئةو بِري ســـةر كة ثشـــت دةبةســـتَيتة
زةمني ِرووداني هؤي دةبَيتة كة وزةيةي
زانســـتيية ثَيوةرَيكي لـــةرزة ئةمـــةش
زةمـــني لةشـــةثؤلة نرخةكانيشـــي و 
لةوَيســـطة كة دةثَيورَيت لةرزةكانـــةوة
تؤمار لـــةرزةوة زةمني  جياوازةكانـــي
هيض بنةمايةش ئةم لةســـةر دةكرَيت و
زةمني هَيزي لةنَيوان نابَيت جياوازييةك
يان ميســـر لةوَيســـطةيةكي لـــةرزة كة

دةثَيورَيت. سويددا
زةمني هَيزي و توندي لةنَيوان جياوازي

لةرزةدا
توندي ضةمكـــي هـــةردوو زاناكان
لةرزة زةمـــني هَيزي و زةمـــني لـــةرزة
قةوارةي دةربِرينـــي بؤ بةكاردةهَينـــن
توندي زةمني ضةمكـــي زةمني لـــةرزة.
زاراوةيةكة كة دةناســـرَيت بةوة لةرزة
ئةو ثَيوانةكردني بـــؤ دةهَينرَيت بـــةكار

لةزةمني دَيـــت بةرهـــةم كة وزةيـــةي
لةرزة زةمـــني هَيزي م

َ
بـــةال لـــةرزةوة.

9 ثلة  لة كة ِرَيختةر بةثَيوةري دةثَيورَيت
ئةطةر سةرضاوةي نموونة: دَيت بؤ ثَيك
لةذَير ِراستةوخؤ لةرزةيةك زةمني ي

َ
قول

ســـةنتةري دةبَيتة كـــة بَيت شـــارَيكدا
بةم لةرزةكة. بؤ زةمني بوو كاول ِروويي
لةم شارةدا كاولكاري شَيوةية قةوارةي
كةواتة ديكة. لةشـــارَيكي دةبَيت زؤرتر
لةم زؤرترة لةرزةكـــةش  زةمني توندي
م

َ
دوورةكان، بةال شـــارة وةك شـــارةدا

و نةطؤِرة و جَيطري زةمني لةرزةكة هَيزي
كة جَيطةيةي ئةو بةهؤي تَيناكرَيت كاري

ِروويداوة. تيايدا لةرزةكةي زةمني
ضؤنَيتي لــةرزة و زةمني شــةثؤلةكاني

دةستنيشانكردني
و زةوي ِروودةدات يش بردني

َ
قل كاتَيك

زةمني لةرزة دروست دةبَيت، سةرضاوةي
دةكةن دةست بةتوندي زةوي ثلَيتةكاني
يشـــةكةوة.

َ
قل ِرَيطاي لةســـةر ة

َ
بةجوول

خَيراييةدا لةناكاو و ة
َ
ئةم جول لةئةنجامي

و دةردةضَيت طـــةورة ـــة وزةيةكي
َ
جول

شةثؤلي لةســـةر شَيوةي ودةبَيتةوة
َ
بال

لةشـــةثؤلي بريتني كة لةرينةوة نةرمي
دوو لةرزةيـــي. زةمـــني لةرينـــةوةي 
بنضينةيي لةرينةوةي شةثؤلي نموونةي
سةرةتايي شـــةثؤلة ئةوانيش: كة هةية
ئةم

َ
لةطةل الوةكييةكانـــن، و شـــةثؤلة

ســـَييةميش نموونةي دوو شةثؤلةشـــدا
شةثؤلة دةووترَيت ثَيي  كة دةردةضَيت

ِرووييةكان.
بةخَيرايي شـــةثؤالنة جؤر سَي ئةم
كاتـــي لةبةرئـــةوةش دةطؤِرَيـــن،
بةوَيسطةكاني ت دةطؤِرَيَ طةيشـــتنييان
ئةم شـــةثؤلة لةرزة. زةمني دياريكردني
بةهؤي وةردةطريَين لةرزانـــةش زةمني
زانياريمان كة سيســـمؤطرافةوة ئامَيري
كاتي دةربـــارةي تونـــدي و دةداتـــَي

لةرزةكان. زةمني طةيشتني
هةية طرنط ثةيوةندييةكي لَيـــرةدا

دياريكردني بؤ بةكاربهَينرَيت دةكرَيت كة
شـــةثؤلة زةمني ماوةي طواســـتنةوةي
تا دروستبوونييةوة ي

َ
لةخال لةرزةييةكان

ئامَيري كة دةستنيشانكردني وَيســـطةي
بةكاري كة سيســـمؤطرافةكةي تيادايـــة
ئةو شـــةثؤلةكان. كردني دةستنيشـــان
بةجياوازي دةناســـرَيت ثةيوةندييةش
شـــةثؤلة طةيشـــتني زةمـــةن لةنَيوان

الوةكييةكان  شةثؤلة و Pسةرةتاييةكان
 

َ
لةطةل دةطونجَيت جياوازييـــةش S ئةم
دياريكردن نَيوان وَيسطةي ماوةيةي ئةو
لةرزةكة زةمني سةرضاوةي مةركةزي و
زةمني لةرزةييةكان شةثؤلة دةتوانرَيت و
بنةماي لةســـةر  جيابكرَيتةوة لةيةكدي
دياريكردني وَيسطةي بؤ طةيشتنيان كاتي

لةرزة. زةمني
زةمني ســةرضاوةي جَيطةي دياريكردني

لةرزة
ســـةرضاوةي جَيطةي دةتوانرَيـــت
بةهاوكاري دياريبكرَيـــت زةمني لـــةرزة

زةمني  دياريكردني 3 وَيســـطةي كردني
لةجَيطـــةي زةمني بن لةرزة كـــة نزيك
زةمـــني مـــاوةي دووري و لةرزةكـــة

وَيســـطةيةوة   3 لـــةم لةرزةكـــةوة،
ثةيوةندي بةِرَيطـــةي يان دياردةكرَيـــت
حيسابكردني ماوةكة لةِرَيي بةياني، يان
شـــةثؤلة طةيشـــتني زةمةني بةثَيواني
و زةمني لةرزةييـــةكان و خَيراييةكانيان

جَيبةجَيدةكرَيت: ياساية ئةم
شـــةثؤل خَيرايـــي  * دووري=كات
وَينة بازنةيـــةك وَيســـطةيةكدا و لةهةر
بريتيية بازنةكة ضةقي كة دةكَيشـــرَيت
نيوة تريةكةشي و وَيســـطةكة لةجَيطةي
ي

َ
خال و ئةذماركـــراو لةماوةي بريتييـــة

بريتيية بازنةكة كة يةكرتبِريني هةرسَي
زةمني لةرزةكة. سةرضاوةي لةجَيطةي

زةمني ِروودانــي لةكاتــي ضــي بكةين
لةرزةدا؟

لةذَير ـــةوة بوويـــت
َ
-ئةطـــةر لةمال

يان لةذَير مةدخةلي دةرطاكاندا بوةستة
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و لةثةنجةرة بةهَيـــزدا و دوور مَيزَيكـــي
شووشة.

بوويت بينادا  لـــةدةرةوةي -ئةطةر
ي

َ
هَيل و دارودرةخت و بينـــاكان لةدوري

كارةبا بوةستة. تةلةفؤن و
بوويـــت لةئؤتؤمبَيلـــدا -ئةطـــةر 
و تونَيـــل و لةثـــرد دووربكـــةوةرةوة

دامةبةزة. لةئؤتؤمبَيلةكةت
و هَيور دةروونيت بـــاري بدة

َ
-هةول
ئارام بَيت.

لـــةرزة ضي زةمني ئـــةي لـــةدواي
بكةين؟

و بطةِرآ بريندارةكانـــدا -بـــةدواي
بدة. ضارةسةريان ي

َ
هةول

طاز كة ئاو و -ورياي ئةو جَيطةيانةبة
ئاوةِرؤي لَيدةضَيت. و

تاقيبكةرةوة بِراوةكان كارةبا ي
َ
-هَيل

برِبة. ةكةت
َ
لةناو مال كارةبا و

بكة. دياري زيانةكان و -زةرةر
مةِرؤ. ثةتي -بةثَيي

ثـــاك مةترســـيدارةكان -مـــاددة 
بكةرةوة كة ِرذاون.

ِراطةياندن بطرة -طوَي لةهؤكارةكاني
ِرَينمايي. وةرطرتني بؤ

كـــةم تةلةفـــؤن -بةكارهَينانـــي
بكةرةوة.

ناسياوةكانتان و ونبووةكان -بةدواي
بطةِرَي.

دا
َ
لةطةل ثَيويستن كة ئامَيرانةي ئةو

لةرزةدا زةمني ِرووداني لةكاتي بَيت
جانتاي اليتَيك، بضووك، ِراديؤيةكـــي
كتَيبـــي ســـةرةتايي، ضارةســـةري
ئاطركوذَينةوة، سةرةتايي، ضارةسةري
هةفتةيةك، خواردني خواردنـــةوة، ئاوي
و ثؤليس تةلةفؤنةكاني ذمارةي شقارتة،
ئاطركوذَينةوة، و تةندروستي و فرياكةوتن

ئاو بةكارهَيناني كةمكردنةوةي
لةم سةرضاوةية وةرطرياوة سوود

http://ar.wikipedia.org/wiki
Nawzad_mohandis@yahoo.com

دةتكوذَيت نَيرطةلة
كاريطةري كَيشـــاني نَيرطةلة بةرامبـــةر ســـةِّـاندي زانســـتي توَيذينةوةيةكي
ئةو ئةمة ئةنجامي دةطرَيـــت لةخؤ لةذةهر زؤر بِرَيكي ضونكة ســـةد جطةرةية،
بةشدارييان نةخؤشـــخانةي حةيفا لةثزيشـــكةكاني كة ذمارةيةك توَيذينةوةيةية
سةعات بؤماوةي نيو نَيرطةلة كَيشاني ســـةِّـاندييان تاقيكردنةوةكان كرد، تيادا
و ثةســـتاني خوَين بةرزبوونةوةي بةهـــؤي تَيكبدات جةســـتة لةوانةيـــة هةموو
ِرَيذةي و دابةزيني كاركردني ســـييةكان هَيواش بووني و

َ
دل لَيداني زيادبوونـــي

لةخوَيندا. ئؤكسجني
وةك نَيرطةلة سةري يةك كَيشاني ئاشـــكرا كرد ئةوةشـــي توَيذينةوةكة هةروةها
كة وةريدةطريت، ئةو قةترانةوة بِري لةِرووي كَيشـــا بَيت جطةرةت دة واية ئةوة
وَيِراي جطةرةية، بةسةد بةرامبةر نَيرطةلة يةك بةذةهرةكاني، ســـةبارةت م

َ
بةال

تَيثةِر وتنَيكدا
َ
ثاال بةهيض ضونكة لةجطةرة، مةترسيدارترة نَيرطةلة كَيشاني ئةمانة

ذةهرةكان ِرَيذةي بةرزبوونةوةي دةبَيتةهؤي بؤية جطةرةوة، بةثَيضةوانةي نابَيت
.%26 بةبِري لةخوَيندا

توَيذينةوةيةكيان ناوبراو بةشي سييةكان لةنةخؤشـــخانةي تيمي ثزيشـــكةكاني
نَيرطةلة  كَيشاني ثَيش بوو،

َ
هةذدة سال تةمةنييان كة ئةنجامدا 45 كةس لةسةر

لةئةنجامدا ئةنجامـــدان، بؤ تاقيطةييان ثشـــكنيني َيك
َ
كؤمةل و دواي كَيشـــاني

تووشبوون ببَيتةهؤي دةشَيت كَيشـــاني نَيرطةلة دا هؤشدارييان توَيذةرةوةكان
هةروةها شوو

َ
مةال و شةويالطة دةم و و لَيو سي و شَيرثةنجةي بةنةخؤشييةكاني

دةكَيشن. جطةرة كة كةسانةي لةو زياتر زؤر بةِرَيذةيةكي نيش
َ
ميزةال

دةكات لةوة جةخت سييةكان و هةناو نةخؤشييةكاني ثسثؤِري يونس محةمةد د.
دةبنة لةداهاتوودا خراثةكاني نَيرطةلة بةتايبةتي كاريطةريية و كَيشان جطةرة كة

لةجيهاندا. مردن هؤكاري ضوارةم
جةخت لةوة د. محةمةد خوَينـــدا لةلوولةكاني نيكؤتني بةهؤي هاتوضؤكردنـــي
دوو بةِرَيذةي

َ
دل خوَينبةرةكاني طرياني و تـــة

َ
جةل ِرووداني ِرَيذةي كة دةكاتةوة

دةكَيشن نَيرطةلة يان جطةرة كةســـانةي ئةو الي دةبَيتةوة بةرز نيو و ئةوةندة
وتي و جطةرة ي

َ
بةدووكةل دا نايكَيشن، هةروةها ئاماذةي ئةوانةي

َ
لةطةل بةبةراورد

سةرباري طةيشتني و خوَيندا بةناو هاتوضؤكردني بةهؤي كوشـــندةية ذةهرَيكي
ثَيي. ئالوودةبوون و بةدةماخ

دةركةوتني و دةبَيتةهؤي تَيكداني ثَيست ي جطةرة
َ
بةخانمانيش دووكةل سةبارةت

ةكانييان
َ
مندال دووطيانـــن، كة ذنانةشـــدا لةو زوودا، لةتةمةنَيكي ضـــرض و لؤضي

دةبَيت كةمرت كَيشـــييان و دةبن لةدايك خؤيان لـــةوادةي زووتردا لةتةمةنَيكـــي
ِرووبدات. كةمئةنداميش زطماكي و دةشَيت تَيكضووني و سروشتي لةكَيشي

دةيكَيشَيت، خؤي كة كةسةي ئةو سةر بؤ نَيرطةلة خراثةكاني كاريطةريية وَيِراي
ضونكة ،

َ
مندال بؤ بةتايبةتي و دةوروبـــةر كةســـاني بؤ خراثة زؤر ةكةي

َ
دووكةل

نيية ئةوةش دوور ئةطةري و يادةوةرييان الوازبوونـــي دةبَيتةهؤي دةركةوتووة
بنب. خراثة نةريتة ئةو دووضاري ئةوانيش لةطةورةييدا
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توانايـــي زيادكردنـــى ِرَيطاكانـــى
وةرزشـــييةكان، ئامانجة جَيبةجَيكردنى
مــــاددةى هةمةجـــؤري بةكارهَينانـــى
ئامادةكارى ثةيِرةوكردنى يـان كيميايي،
بؤ دةطرَيتـــةوة بؤداِرَيـــذراو بةرنامـــة
لةكاتى ســـوودَيك بةدةســـت هَينانـــى
وةرزشـــيدا. ئامانجَيكى بـــؤ ـــدان

َ
هةول

كـار ِرَيطةيةك بةضةنـــد ئةم هؤكارانـــة
طةورةكردنى وةك دةكـــةن لةجةســـتة
كردنى زيـــاد و ماســـولكةكان قةبارةى
ئؤكسجيني طرتنى

َ
هةل بـؤ خوَين توانايي

ديارانةشـــدا ئةم ســـوودة لةطةأل زياتر.
لةِرووى شَيوةية لةم ِرَيطةى طرتنةبةرى
و بةناِرةوشتى وةرزشـــييةوة كَيرِبكَيي
بةمةترسيدار تةندروستيشـــةوة لةِرووي
زؤربـــةى (زيادكةرةكانـــى دادةنرَيـــت.
دامةزراوةوة لةاليةن وةرزشـــي) توانايى
ناثيشةييةكانةوة و ثيشةيي و وةرزشي

كراون. قةدةغة بةياسا
بةخش  وزة دةرمانى بةكارهَينانى

ضاككردنى بـؤ دةرمان بةكارهَينانى
تازة نيية. دياردةيةكى تواناي وةرزشي
بؤ وةرزشـــكارانة هةن كة ضريؤكي ئةو
دةطةِرَينةوةو لةمةوبةر ســــاأل هةزاران
بـــؤ ســـوودى وةرزشـــي دةرمانييـــان
مَيذووييةكان نوســـينة  بةكارهَينـــاوة.
ِركابةرةكان كة دةكةن ئـــةوة بؤ ئاماذة
لةماددةى جـــؤراو جؤريان خواردنةوةى
بزن و بةرخ طونى و وةك ســـمى ئةســـث
ؤمثيةكانى

َ
يارية ئؤل و بؤ كردووة دروست

بةكاريانهَيناوة ديكةيش بؤنةى بؤ و كؤن
سةدةى لةكؤتاييةكانى وةرزشكارةكان
بيستةمدا سةدةى سةرةتاكانى و نؤزدة
وةك ماددةى بةبةكارهَينانى يياندا

َ
هةول

Strych- سرتكنني و Caffeine كـافـاين
ســــاأل دواى  ســـَي nine بطةن بةلوتكة.
ةندى

َ
هؤل ســـوارَيكى ثاســـكيل  ئةوةى 

ي
َ
ســــال ؤمثييةكانى

َ
ئؤل ياريية لةماوةى

ؤزييةكةوة
َ
ئال ضةند بةهؤي مرد 1960 دا

بةبةكارهَينانـــى ثـــةيوةندييـــان كـــة 

ؤمثي
َ
ئؤل ليذنـــةى  هةبوو، دةرمانـــةوة

خؤي ليســـتي يةكةمـــني ةتـــى
َ
نَيودةول

كردةوة. و
َ

بال ِرَيثَينةدراوةكان لةدةرمانة
طة

َ
بةل زؤر ثةيدابوونى بِرَيكى ســـةرةِراى

بةهؤي كاريطةرانةى زيانة ئةو لةســـةر
توانايـــي زيادكردنـــى  دةرمانةكانـــى
هَيشـــتا دةردةكـــةون،  وةرزشـــييةوة
ماددةى بةكارهَينانـــى و ثةرةســـةندن
بوونداية. لةزياد بةردةوام لةم شـــَيوةية
زيرةك تةكنؤلؤذياى بةردةوامى طةشةى
دةيانةى لـــةم دةرمانســـازيدا لةبوارى
بةرفراوانـــى هةمةجؤرييةكـــى دواييـــدا
نوَيدا ثزيشـــكى ئيجرائاتى و  لةدةرمان
وةرزشـــكارةكان كـــة  بةرهةمهَينـــاوة

بهَينن. بةدةست ئامانج لوتكةى
كة طرنطـــى ثَيدان كاتدا لةهةمـــان
لةوةرزشـــدا ناياب ثلةي و خةآلتةكانى
زياديان بةشـــَيوةيةكى ســـةرنجِراكَيش
داواكارى شـــَيوةيةش هةربةو كـــردووة
تواناي دةرمانةكانى زيادكردنى لةســـةر
لةبةدواداضوونى بةرزبوونةتةوة. وةرزشي
ِريكؤرد ضاالكييةكانى و ةوانَيتيـــةكان

َ
ثال

ســـاآلنَيك وةرزشـــكارةكان شـــكاندندا
باشرتين بةســـةردةبةن. كردن بةمةشق
دةتوانن ناثيشـــةمةندةكان وةرزشكارة
وةرزشـــييةكاندا لةكؤلَيذة خوَيندن ماَّـ
بؤ توانا وةك خةآلتَيك بهَينن بةدةســـت
لةزؤر بووةكان

َ
قال يةكةمة خؤييةكانيان.

دؤالريـــان لةموضةو مليؤنان وةرزشـــيدا
دةركةوتنـــة بازرطانييةكانةوة و خةآلت
هةندَيك ِرةنطـــة دةكةوَيـــت. دةســـت 
كردنى زيـــاد دةرمانى لةوةرزشـــكاران
ضونكة بةكاربهَينـــن، ئةداى وةرزشـــي
ِركابةرةكانى بكةونة دواى دةترسن لةوة
طةرمكردنى بةثاســـاوى واتة ديكـــةوة،

دَينن. بةكارى كَيرِبكَيكة مةيدانى
هةرضيةك بةكارهَينانيـــان هؤكارى
تواناي زيادكردنى دةرمانةكانـــى  بَيت،
َيـــك

َ
كؤمةل هـــؤي دةبَيتـــة وةرزشـــي 

بةكارهَينةرةكانى، بـــؤ زيانـــى طـــةورة

ِرَيثَينةدانيان و ِراوةســـتاندن لةوانـــة:
و ثلة لَيســـةندنةوةى و لةوةرزشـــكردن
ؤزيية تةندروســـتيية

َ
ِريكؤردةكانيان، ئال

تةنانةت هةندَيجـــار كة الوازكـــةرةكان
ذيانييان دروســـت ســـةر مةترســـي بؤ
كة نيشانيانداوة ينةوةكان

َ
لَيكؤل دةكات.

كوشندةترين تةنانةت لةوةرزشكاران زؤر
ثشـــتطوآ تةندروســـتييةكانيش زيانة 
لةِرَيى ســـوودَيك ئةطةر بتوانن دةخـــةن
بةدةســـت هؤكارة دةســـتكردةكانةوة
بؤتة مةســـةلةكة لةئةنجامـــدا بهَينـــن.
بوارى جدييةكانى  هةرة لةكَيشة يةكَيك 

لةمِرؤدا. وةرزشي
جـؤرةكانى

زؤر جـــؤرى ضةنديـــن ئةمـــِرؤ 
وةرزشـــي ئةداى كردنى زياد لةدةرمانى
وةك لةوانـــةش زؤر بةكاردةهَينرَيـــت.

ستريؤيدةكانsteroids وئةمفيتامينةكان 
دةســـت مـــاددةى   ،amphetamines
واتة كـــراون،

َ
كؤنرِتؤل و بةســـةراطرياو

و بةرهةمهَينان كـــة داو و دةرمانَيكـــن
لةاليةن بةكارهَينانيان و وكردنـــةوة

َ
بال

ِرَيكخراون، حكومةتةكانةوةبةياسايتوند
لةخراث هةية بةرزيان توانايةكى ضونكة
ؤزى

َ
ئال لَيكةوتنـــةوةى و بةكارهَينـــان 

بؤ بةزؤرى دةرمانانة ئةم تةندروستيدا.
و ثزيشكى كَيشة ضارةسةرى مةبةستى
و ثةرةثَيدةدرَين ِراستةقينةكان نوذداريية
وةرزشكار بةآلم لةاليةن بةكاردةهَينرَين،
ِراهَينةرةكانةوةبةمةبةستَيكىناياسايي و
وةرزشـــي تواناى وةك بةرزكـــةرةوةى
و ئامادةكارى هةندَيك بةكاردةهَينرَيـــت.
هةن ِرَيثَيدراويش ثزيشكى ثرؤسيجةرى
مةبةست هةمان بؤ دةرمانةكان وةك كة
لةدةرمان ديكة جؤري بةكاردةهَينرَيـــن.
تةواوكارييةكانـــى مـــاددة هـــةن وةك

health supplements كـة  تةندروستي
و كؤنرتؤلكراو تاِرادةيةك بةآلم ياسايني،
جياكةرةوةى ي

َ
هَيل ينةوةدان

َ
لَيكؤل لةذَير

ئةو ياســـايني و ماددانةى ئـــةو نَيـــوان
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تةواو لةئَيســـتادا ناياســـايني ماددانةى
مشـــتوومِرة. جَيطةى و بوونـــي نييـــة
يان دابنرَيت كـــراو

َ
كؤنرِتؤل بةمـــاددةى

تواناى كردنـــى زياد نـــا، دةرمانةكانى
دةست بةئاسانى تاِرادةيةك وةرزشـــي
دابني باوةكانى ســـةرضاوة دةكـــةون.
بريتني كراوةكانيش

َ
كؤنرِتؤل كردنى ماددة

و ئينتةرنَيت سايتةكانى و ِرةش لةبازاِري
بَيطانةوة. قاضاغضَيتي لةوآلتانى

ماددة وزة جؤرة سةرةكييةكانى
بةخشةكانيش ئةمانةن:  

ستريؤيدةكان -
و ئـــــاطاداركردنـــةوة زؤربـــةى
دةيةى لةضةنـــد كـــة مشـــتومِرةكانى 
دةرمانةكانـــي لةبـــارةى ِرابـــردوودا
توانـــاوة ِروويانـــداوة زيـــــادكردنـــي
ضِربوونةتةوة. ســـتريؤيدةكان لةســـةر
Li- بةليثيدةكانن ســـةر ستريؤيدةكان

كيمياين  مـــاددةى pids كـــة جؤرَيـــك
لةئاودا بـــةآلم دةتوَينةوة، لةضـــةورى
بةشـــَيوةيةكى سروشـــتى و ناتوَينةوة
دروســـت مرؤظةوة جةســـتةي لةاليةن 
وةك نَيرَينـــة هؤِرمؤنةكانـــى دةكرَيـــن.
وةك و هؤِرمؤنةكانى مَيينة ئةندرؤجـــني
هةردووكيان ئيسرتؤجني  و ثرؤجسرتؤن 
تَيستؤستريؤن بةســـيتريؤيدةكانن. سةر
زؤر بةرثرســـيارى نَيرينةية كة هؤِرمؤنى
لةماددةى كة فيزياييانةيـــة لةو طؤِرانة
وةك دَيت، نَيرةكاندا بةسةر هةرزةكاريدا
زيادبوونى بارســـتايي طِربوون و دةنـــط
مـــاوةى دواى تةنانـــةت ماســـولكة.
بةردةوام هةرزةكاريش تَيستؤســـتريؤن
سَيكسي كردارة لةسةر دةبَيت كاريطةرى

لةنَيردا. جؤرةكان جؤراو دةروونيية و
تَيستؤســـتريؤن لَيوةرطرياوةكانـــى
دةســـتكرد بةشـــَيوةى دةتوانرَيـــت
كة بهَينرَيت، بةرهـــةم لةتاقيطةكانـــدا
هاوشَيوةى تاِرادةيةك ستريؤيدى طةردى
لةكؤتايي جار يةكةم بـؤ و تيستؤستريؤنن
سةرةتا ثَيدراو ثةرةيان 1930 دا ساآلنى

وةك بةكارهَينرا ثزيشـــكى بؤ مةبةستى
ضِري لةلةدةســـتدانى كـــردن ِرَيطـــري
بووني

َ
فشـــةل نةخؤشي بةهؤي ئَيســـك

كردنةوةى يان بؤثَيضةوانـــة ئَيســـكةوة
ئايدز نةخؤشـــي ئـــةو كاريطةرييانـــةى

لةدةســـتدانى  كـــة دةبنةهـؤي  AIDS
لة نةخؤشةكة. جةستةى زؤري بةشَيكى

بةرزكردنةوةى  ياريزانةكانى 1950 كاندا
زؤرةكانى وةرزشيية بةسوودة قورسايي
بةكارهَينانيان و زانى ســـتريؤيدةكانيان
بةرزةكانةوة وةرزشكارة ئاست لةاليةن
ي

َ
لةسـال بؤوة. و

َ
بال دواتردا لةدةيةكانى

ياســـايةكى كؤنطرَيس  1991 دا ثـــرؤذة
ماددةيةكـــى كـــردة ســـتريؤيدةكانى
تةنيا واتة لةئةمريـــكادا، كـــراو

َ
كؤنرتؤل

و ياســـايي بةشـــَيوةيةكى دةتوانرَيـــت
ثةيدابكرَيت. ثزيشك بةِرَينمايي

بةكارهَينانى ئةمـــةش ســـةرةِراى
ئةو لةنَيـــوان ســـتريؤيدةكان ياســـايي
بةدةستهَينانى بةدواى وةرزشـــكارانةى
دةطةِرَين، لةشـــياندا طةورةكردنى هَيزو
زيادكردنى ستريؤيدى بةفراوانى مايةوة.
لَيدان وةرزشي بةشَيوةى دةرزى تواناي
لةوروذاندنى كار حةب و يان وةربطريَيت
دةكات دياريكـــراو ضةنـــد ثرؤتينَيكـــى
شانة كردنى لةدروســـت كة بةشـــدارن
بارســـتايي ئةنجام ماســـولكةييةكاندا.
زياد كةسةكة ضةورييةكانى بَي ماسولكة
شانة دروست ئةركى ئةم دةبَيت بةهؤي
دةسكردةكان زؤرجار ستريؤيدة كردنةوة
وشـــة لةو ئةنابؤليك دةوترَيت ثَييـــان
بيناكردن هاتووة كة بةماناى يؤنانييةوة
ئةنابؤليك- دةوترَيـــت ثَييان دَيت يـــان
كؤنـــدا لةيؤنانـــى كـــة ئةندرؤجينيـــك
بةماســـولكةكردن. واتة ئةندرؤجينيـــك
دةردةكةون وا ســـتريؤيدةكان هةروةها
كيميايي ماددةى هةندَيك كارى بتوانن كة
كة دةبنةهؤي ِرابطرن لـــةش ناو ديكةى
وا بةمـــةش ماســـولكةو شـــةكةتبوونى
مةشـــقَيكى دةكات لةوةرزشـــكارةكان

بدةن. ئةنجام توندتر و درَيذخايةنرت
لةسةر ثزيشـــكييةكان ينةوة

َ
لَيكؤل

ئةم كة نيشـــانيانداوة ســـتريؤديدةكان
دةبةخشـــن ديـــار ئاوَيتانـــة ســـوودى
طةورةتر و ماسولكةكان لةدروستكردنى
خَيراتر كردنى و كردن و بةهَيزتر كـــردن
توانايى زيادكردنـــى و وةرزشـــكارةكان
بةكارهَينانى  ئةوةى

َ
لةطةل بةرطةطرتنيان

تةندروستى خراثييةكى ضةند ستريؤديد
كاتَيك بةتايبةتى  لةخؤدةطرَيت كاريطةر 
لةاليةن بهَينرَيـــت بـــةكار زؤر بـــةدؤزى
خراثيانةش و ئـــةو وةرزشـــكارةكانةوة
ترســـناكى ئاستى بةرزبوونةوةى ِرةنطة
تةى

َ
جةل مةترسي زيادبوونى و سرتؤأل

َ
كؤل

و جطةر تَيكضونى و دةماغ تةى
َ
جةل و دأل

ِرادةى تةواوى بةآلم بطرَيتةوة، طورضيلة
بةتةواوةتى تةندروســـتييةكان زيانـــة
ينةوة

َ
لَيكؤل كةمـــى بةهـــؤي نةزانراوة

كة ِراستييةوة ئةو و طشـــتطري زانســـتى
لةوانةية تةندروستييانة كَيشة جؤرة ئةم
بخايةنَيت دةيةيةك ضةند يان ســـاآلنَيك

تادةردةكةون.
ستريؤيدةكان لةخراثيةكانى هةندَيك
جياواز بةشـــَيوةيةكى مـــَي-دا لةنَير و
ناهاوســـةنطيية ئةو دةردةخةن. خؤيان
بةزؤري كة ثةيـــدا دةبن هؤِرمؤنيانـــةى
بوونى زيـــاد لةنَيرةكانـــدا دةبنةهـــؤي
بضوك طرذبـــوون و و ســـنط قةبـــارةى
كةم و ى

َ
كةضةل طونـــةكان و بوونـــةوةى

الوازى تـــؤوةكان و ذمارةى بوونـــةوةى
ســـتريؤيدةكان ذنانةى ئةو سَيكســـي.
جياكةرةوةكانى ِرةوشتة بةكاردةهَينن
بوونى زؤر وةك دةبَيت بةهَيز تَيدا نَيريان
و دةنط و طِربوونى ِروو ســـةرو مـــووى
و كؤئةندامـــى زاوزآ بوونى نائاســـايي

مانطانة. سوِري ديارنةمانى
دةتوانن ســـتريؤيدةكان هةروةهـــا
سؤزى و هةســـت لةســـةر كاريطةريان
خراثييةكى هةبَيت. بةكارهَينةرةكانيان 
ســـؤزى و بةهةســـت باو كة ثةيوةندى
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زيادبوونـــى هةبَيـــت، بةكارهَينـــةرةوة
هةندَيجار كـــة دوذمنكارانةية ِرةفتـــارى
ئـــةو  .roid rage ثَييدةووتـــــرَيـــت
ماوةيةكـــى ثـــاش  وةرزشـــكارانةى
ستريؤيدةكان لةبةكارهَينانى درَيذخايةن
دةســـت كتوثـــِر بةشـــَيوةيــــــةكى
و خةمؤكى تووشـــي بةزؤري دةطرن،

َ
هةل

دةروونى دابِرانى ديكةى دةركةوتةكانى
ســـتريؤيدةكان لةبةرئـــةوةى دةبـــن و
لـــةِرووى مـــاددةى ســـنوردار كـــراون
بةبَي زؤرجار وةرزشكارةكان ياساييةوة
ِرَيكوثَيك بةكاريان سةرثةرشتى ثزيشكى
لةبةكارهَينةرةكان هةندَيـــك دةهَينـــن.
وةرطرتنى بؤ ثَيدةكةن بةشدارى دةرزى
ببَيتةهؤي دةتوانَيت كة سيتريؤيدةكان،
نةخؤشـــييانةى ئـــةو وبوونـــةوةى

َ
بال

نةخؤشي لةوانة: دةطريَيت
َ
هةل بةخوَينةوة

  HIV ظـايرؤسي ئاوسانى جطةرى و
َ
هةل

تةندروستيةكان تةواوكارة -ماددة

مـــاددة تـــةواوكارة تةندروســـتيية
ديكةيـــة لةبةردةســـتةكان ِرَيطةيةكـــى
دةدةن هـــةوأل وةرزشـــكارةكان كـــة 
جَيبةجَيكردنـــى توانـــاى و جةســـتة 
هـــةزاران ضاك بكـــةن. خؤيانـــى ثـــَي
تةندروســـتييةكان جـــؤر لةتةواوكاريية
وكراونةتـــةوة.

َ
بال لةبــــــــــازاِرةكانـــدا

ِرَيكنةخـــراون بةياســـا لةبـــةرئـــةوة
خؤراك بةِرَيوةبةرايةتييةكانى لةاليـــةن
ثشـــتكراو

َ
طة ثال

َ
كة بةل و دةرمانـــةوة،

لةبارةى يـــان ســـوودةكانييان لةبارةى
هةروةها هةن. طةورةكانييانـــةوة زيانة
دةرمان و خـــؤراك شـــارةزاكانى بوارى
زياديكـــردووة لةبـــارةى نيطةرانييـــان
ماددة قوتوى و ســـةرثاكةت نوســـراوى
ســـةركةوتونني كة تةواوكةرةكانـــةوة،
ثَيكهَينةرة لةبارةى زانيارى لةثيشاندانى
و ناويان خراثةكانى مـــاددة و ذةهريـــن
وةرطرتن. دؤز ِرَيكوثَيكةكانـــى ئاســـتة

مةرجدار تةواوكارةكان ماددة هةندَيجار
دةكَيشرَينةوة لةبازاِرةكان يان دةكرَين
ينةوةىزياتريانلةسةر

َ
ثاشئةوةىلَيكؤل

يان كَيشةكان دةردةكةون. دةكرَيت
ئةمـــة بـــؤ ديـــار نموونةيةكـــى
ماددةيةكى بـــوو، ئةندرؤســـتينيديؤن
كة بوو ناســـراو تـــةواوكارى وةرزشـــي

 Over) بةشَيوةى َيك
َ
سال ضةند بؤماوةى

واتة  بوو. لةبةردةســـتدا  The Counte
ثشـــتطريى و ِرَينمايي بةبـــَي دةتوانـــرا
ثَيشي هةروةها بهَينرَيت. بةكار ثزيشك
وةك لةســـةرةتادا ئةنـــدرؤ، دةووتـــرا
كرا تَيستؤستريؤن ثؤلَين كةرةستةيةكى
كة مـــاددة كيمياييانةى لةو يةكَيك واتة
دروســـت نَيرينة هؤرمؤنى لةش لَييانةوة
ثَيي تؤثي يانـــةى دةكات. هةرضةنـــدة

1997 دا  ي
َ
لةســــال ئةمريكى نةتةوةيي

طرت، بةآلم ئةندرؤ لةبةكارهَينانـــى ِرَيي
ثيشةطةريدا -ى

َ
بةيس بؤل لةيارى هَيشتا
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ماكطوايةر مارك كاتَيك ِرَيثَيدراوبوو هـــةر
 1998 ي

َ
لةســـال بةبةكارهَينانيدا نا دانى

تازةى دا ِريكؤردَيكى
َ
ســـال داو لةهةمان

فرؤشي ماددة لةئةنجامدا بةدةست هَينا.
 2004 ي

َ
لةسـال زياديكرد. تةواوكارييةكان

خؤراكى و دةرمان دا بةِرَيوةبةرايةتـــى
ى  FDA ئةندرؤســـتينيديؤن- ئةمريكى
يانةى و وةك ســـتريؤيد ثؤلَينكـــردةوة
ي باآلشبةكارهَينانىقةدةغةكرد

َ
بةيسبؤل

لةهةمان كاتدا.
لةمـــاددة ديكـــة يةكَيكـــى
و

َ
بةربال بةشَيوةيةكى كة تةواوكارييةكان

لةسةرةتاى وةرزشكارةكانةوة لةاليةن
بريتيية بةكارهَينراوة 1990ةوة ساآلنى
بةشـــَيوةيةكى  .Creatine لةكرياتـــني
لةثةيكةرة هةية، لةلةشـــدا سروشـــتى
ئةمينؤ لةســـَي كرياتـــني ماســـولكةدا،
طاليسني ئةمانةن كة ثَيكهاتووة ئةسيد

مسيؤنني. و ئارجنني و
وةك كرياتـــني بـــــةوةرطرتنـــى
تـــةواوكارى، خؤراكـــى ماددةيةكـــى
كردنى دابني زيادبوونـــى دةبَيتةهـــؤي
واتة فؤسفاتى سَي ئةدينؤسيني ئاوَيتةى
ئاوَيتةيةية لةش، ATP ئـــةو ATP  بـــؤ
ســـوتةمةنى ي زؤردا

َ
جموجؤل كة لةكاتى

دةكات. دابني ماســـولكةكان و وزة بـــؤ
واية ثَييان ينـــةوةكان

َ
لةلَيكؤل هةندَيـــك

بؤ بكات دابني كؤمةكى ِرةنطـــة كرياتني
كؤشـــش هةوأل و ئةوثةِري دةرثةِرينـــي
ئـــةوةى وةك كورتـــدا لةماوةيةكـــى
كورت ماوة خَيرايي ِراكردنى لةوةرزشي
هةرضةندة ِروودةدات. سواريدا ثاسكيل و
و دذيـــةك ينـــةوةكان

َ
لَيكؤل ئةنجامـــى

تةندروســـتيية دةرئةجامة و ناجَيطرين
كرياتني بةكارهَينانى مةوداكانـــى دوور
ئـــةم ماددة تةواوكارة بةآلم نني، ِروون

ماوةتةوة. بةياسايي هةر
طةشة  - هؤِرمؤنةكانى

 Human مرؤظ طةشـــةى هؤرمؤنى
دةرمانَيكى (Growth Hormone (HGH

بةشَيوةيةكى جياوازىزيادكردنىتواناية.
ذَير لةاليةن مرؤظدا لةلةشـــي سروشتى
دةكرَيت. دروســـت مَيشـــكة ِرذَينـــةوة
كاريطةريان  HGH طةشة هؤرمؤنةكاني
جؤراو ثرؤسةيةكى ضةند لةســـةر هةية
شـــكاندنى لةوانة  كـــردار ِرمانة جؤري 
و ثرؤتينةكان و طـــةردى كاربؤهيـــدرات
هاندةدةن لةش هةروةها ضةورى. شانةى
شانةى ئةو ثرؤتينانةى دروستكردنى بؤ
دروســـت دةكةن، ماســـولكة ئَيســـك و
دةكةن زياد تَيستؤســـتريؤنيش ئاستى
هؤرمؤنةكانى دةستكردةكانى هاوشَيوة
1980كاندا طةشة ســـةرةتا لةســـاآلنى
ئةو ضارةسةركردنى بـــؤ بازاِرةوة كةوتة
وةستانى تووشـــي نةخؤشي منداآلنةى
دوايدا لةساآلنى بةكاردةهَينرا. طةشةبوون
ئاوَيتةيةكى وةك طةشـــة  هؤرمؤنةكانى
لةثياوانى ثَيدرا. ِرةواجى  ثريبوون دذة

دا، دةركةوت 
َ
60 ســـال تةمةن ســـةروو

كراوةكان دروست طةشـــة هؤِرمؤنة كة 
شانةى دةكةن و زياد بارستايي ماسولكة
كاريطةريية دةكةنـــةوة. كةم ضةوريش
وةك طةشـــة هؤرمؤنةكانى باشـــةكانى
توانايـــي بةرزكردنـــةوةى دةرمانَيكـــى
هةندَيك ماوةتةوة. بةناِروونى وةرزشـــي
بةكارهَينانى ضاوةِروانكراوةكان لةخراثية
لةطةشةى بريتني طةشـــة هؤرمؤنةكانى
ِرووخسار تايبةتمةندييةكانى نائاســـايي
جطةر كَيشـــةكانى و ئَيســـك و ثةيكةرة
ئينسؤلني لةســـازكردنى ناِريكوثَيكى و 
بةكارهَينانـــى دأل. نةخؤشـــييةكانى و 
لةاليةن مـــرؤظ طةشـــةى هؤرمؤنةكانى
لةوةرزشـــة زؤر بةِرَيوةبردنى يةكةكانى
بةيارييـــة ِرَيثَينـــةدراون، باوةكانـــةوة

ؤمثيةكانيشةوة.
َ
ئؤل

-وروذَينةرةكان
لـــــةوةرزشـــكارةكان هـــةندَيـــك

 Stimulants وروذَينةكـــــــان مـــاددة
تواناي و وزة زيادكردنى بؤ بةكاردةهَينن
دوو كؤكايني كافايني و بةرطةطرتنيـــان،

كافايني ماددةيةكى ناسراون، وروذَينةرى
ماددةيةكى كؤكايـــني بةآلم ياســـايية،
مـــاددة قةدةغةيـــة. كـــراوى

َ
كؤنرِتؤل

لةكؤئةندامى كاريطـــةرى وروذَينةرةكان
بوونَيكى زياد دةبنةهؤي و دةماردةكةن
ثةســـتانى و دأل لَيدانى لةخَيرايي كاتى
دةرمانانة ئـــةم وةرزشـــكاران خوَيندا.
كؤمةكى كردنى دابني بـــؤ بةكاردةهَينن
بوونى

َ
زال ئاطاييدا بةزؤري بـــؤ و لـــةوزة

ِرؤذانة شةكةتى كاريطةرييةكانى بةسةر
دةرئةنجامة و طراندا. قورس ِراهَينانى و
بةكارهَينانى ضاوةِروانكراوةكانى خراثة
و مَيشـــك دأل و تةى

َ
جةل وروذَينةرةكان

توِرةبوون زوو و خوَين ثةســـتانى بةرزى
بةهؤي و مردنى كوتوثِر و ئالودةبـــوون
دةطرَيتةوة. ةوة

َ
دل زمانةكانى كَيشـــةى

ِرَيثَينةدراوانةى ئاذانسي ئةو ماددة ليتي
 WADA جيهانى وةرزشي دةرمانى دذة
ؤمثي و

َ
ئؤل ياريةكانى بؤ كة بةكارهاتووة

زياتر ديكة باوةكانى وةرزشيية كَيرِبكآ
تَيداية.  جياوازى 40 وروذَينةرى لة

 amphetamine ئةمفيتــــامـــني
لةاليةن باو بةشَيوةيةكى كة وروذَينةرَيكة
ئةم بةكاردةهَينرَيت. وةرزشكارةكانةوة
بؤمـــاوةى ضةند كراوة

َ
كؤنرِتؤل مـــاددة

ثيشةوةرةكانى ياريزانة لةاليةن دةيةيةك
بةكاردةهَينراو بةفراوانى ةوة

َ
بةيســـبؤل

ثَيي هةبوو ِرةنطاوِرةنط حةثي بةشَيوةى
وروذَينةرةكانى سيد. يان طريني دةووترا
وةرزشـــكارانةوة لةاليـــةن ديكـــة كـــة
فَييدةيت لةمةسيل بريتني  بةكارهاتوون

بازرطانى  بةناوى كة  methyl phenidate
دةرمانةكـــة ناســـرابوو، ينـــةوة

َ
ِريتال

ضارةســـةرى بؤ بةكاردةهَينرا زؤرجـــار
بةهؤشةوة، ثةيوةنديدار نةخؤشييةكانى
ثزيشـــكةكان كة مؤدافينيل هةروةهـــا
خةمؤكى كتوثِر و بؤ نةخؤشـــي خةوى
وةرزشـــي هةرضةنـــدة  دةياننوســـي.

ثَيشوازى  دا  2003 ي
َ
لةســــال بةيسبؤأل

ستريؤيدةكان بؤ كردن لةثشـــكنني كرد
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باآلكاندا، يانـــة ياريزانةكانـــى لةنَيـــو
و ئةمفيتامينةكان ِرَيثَينةدانـــى بـــةآلم 
يانزةى مانطى تا ديكـــة وروذَينةرةكانى

2005 جَيبةجَينةكرد. 
وروذَينةرَيكـــى   ephedra ئيفيـــدرا
لةنَيو ماوةيـــةك بةفراوانى ديكةية كـــة
لةجؤرة كة بةكارهـــات، وةرزشـــكاراندا
هةمان كة وةردةطريَيـــت ِرووةكَيكـــةوة
دةســـتكردةكةى شـــَيوة نـــاوى هةية.
ئيفيدريـــن بةناوةكانـــى دةرمانةكـــة
ناســـراون. ئيفيدرينـــةوة ســـيديؤ و 
شـــانة ِرمانةكردارى ســـوتاندنى ئيفيدرا
واى زيـــاددةكات، ئةمةش ضةورييةكان
كَيش ياســـايي دةرمانَيكى وةك لَيكـــرد

ةكانى1990 
َ
لةســـال بناسرَيت دابةزاندن

وةرزشـــكارانةى  ئـــةو و2000 ةكانـــدا.
تةنيا لةثَيشـــرِبكَيكةوة كـــة دةيانةوَيت
و زؤرانبـــازةكان وةك كَيـــش دابنَيـــن،
دةرمانة ئـــةم بؤكســـَين، ياريزانةكانى
بةخـــش دةبينن. ســـوود و بةتايبـــةت
ئيفيـــدرا وروذَينةرةكانـــى كاريطـــةرى
وادةردةكةوَيت دةمار كؤئةندامى لةسةر
ضةند زيادبكات، وةرزشـــي توانايي كة 
ســـيديؤ كة دةريدةخةن ينةوةيةك

َ
لَيكؤل

دةرثةِريني ياريـــدةى ِرةنطة ئيفيدريـــن
كورتةكاندا، ماوة لةضاالكيية بـــدات وزة
ضاالكيية يارمةتى ئيفيدريـــن لةكاتَيكدا

دةدات. درَيذةكان ماوة وةرزشيية

كة بَيـــت، ســـةِّـَينرا هةرضؤنَيـــك
مةترســـيدارة. زؤر تاِرادةيةكى ئيفيدرا
ضةند ئاشكرادا زؤر نموونةيةكى لةضةند
ئاستى و خاوةن وةرزشكارَيكي شارةزا
بةكارهَينانى دواى دةســـبةجَي زانكؤيي
بةمـــةش لةزؤربةى مردن، دةرمانةكـــة
ئةو لةبةكارهَينانـــى ِرَي وةرزشـــةكاندا
ماددةيةيان ئـــةم كة طريا تةواوكاريانة
ئةوةى ئيفيـــدرا هةزاران دواى تَيدايـــة.
بةزياتر بةسرتايةوة و دروستكرد سكاآلى

لةئةمريكادا،  مردنـــةوة لة150 هؤكارى
دةرمـــان و خـــؤراك بةِرَيوةبةرَيتـــى 

ي 2004 دا ماددةكـــةى 
َ
FDA لةســــال

ئيفيدرين بةآلم كَيشـــايةوة، لةبازاِرةكان
يةكَيك بةشـــَيوةى و هَيشـــتا ياســـايية
ئةو و ِرةبؤ دةرمانةكانى لةثَيكهاتةكانى
بةكاردةهَينرَيت لةلووتةوة دةرمانانـــةى

هةن. لةبةردةست دا
ثزيشكييةكان    ثرؤسيجةرة

دةرمانَيكى لةبةكارهَينانـــى جطـــة 
هةندَيك لةوةرزشـــكارةكان دياريكـــراو،
بةثرؤســـيجةرة دةبةســـتن ثشـــت 
ضاككردنـــى بـــؤ ثزيشـــكييةكانيش
جةســـتةييان. جَيبةجَيكردنى توانايـــي
زيادكردنى لةدةرمانةكانـــى هـــةروةك
لةم زؤر هةية، جَيبةجَيكردنـــدا توانـــاي
و دانراون ثرؤســـيجةرانةش بةفِروفَيـــأل
لةدامةزراوة زؤر ذمارةيةكـــى لةاليـــةن

لـــةو ِرَيثَينـــةدراون. وةرزشـــييةكانةوة
ثرؤسيجةرانةش:

وةرزشـــي توانايي زيادكردنـــى  .1
خوَينةوة لةِرَيى

لةِرَيى وةرزشـــي توانايي زيادكردنى
لَيي  blood doping مةبةست خوَينةوة
خوَينيان بؤ توانايي كـــة ئةو ِرَيطايانةية
دةكرَيت زياد ئؤكســـجني ثَي طرتنى

َ
هةل

هةوا ئةنجامدانى كؤمةكـــى بؤئـــةوةى
بةشـــَيوةيةكى بكات. زياتـــر طؤِركَيـــي
بِرَيك بةدةرهَينانى كارة ئةم نموونةيي،
و جياكردنةوةى لةلةشي وةرزشكار خوَين
طرةكان

َ
هةل ئؤكســـجني ســـوورة خِرؤكة

تايبةتدا لةطرياوةيةكى طرتنيان
َ
هةل و لَيي

ثَيش سوورةكان خِرؤكة ثاشان دةكرَيت
دةكرَيتةوة كَيرِبكَيكـــة  دةســـثَيكردنى
بةوةش وةرزشـــكارةكة و نـــاو لةشـــي
دةكات. زياد سوورةكانى خِرؤكة ذمارةى
ديكةوة لةكةســـَيكى خوَين دةشـــكرَيت
بةياريزانةكـــة، هةرضةندة ببةخشـــرَيت
ئةو وبوونةوةى

َ
بال مةترســـي ِرَيطةية ئةم

هؤكارةكانيان كة لَيدةكرَيت نةخؤشيانةى
َيكى

َ
ســـال ضةند بؤ طرياوة.

َ
هةل لةخوَيندا

و
َ

بال blood doping زؤر ثيادةكردنى زؤر
بةرطةطرتن لةيارييةكانى بةتايبةتى بوو،
ســـوارى ثاســـكيل وةك و درَيذةثَيداندا
ثَيشـــرِبكَيي و درَيذ مـــاوة و ِراكردنـــى

 1985 ي
َ
لةســــال بةفراوييةكان. ناوضة

ليذنةى جيهانى و ؤمثـــي
َ
ئؤل دا ليذنـــةى

blood doping يان  ؤمثـــي ئةمريكى
َ
ئؤل

جيهانى ؤمثي
َ
ئؤل ليذنـــةى قةدةغةكرد. 

بةثشكنيني  كرد دةستى IOC ســـةرةتا
قةدةغةكـــراوةكان مـــاددة بـــؤ خوَين 

دا.   1994 زســـتانةى ؤمثياتـــى
َ
لةئؤل

ي
َ
ســــال هاوينةى ؤمثياتى

َ
لةئؤل هةروةها

بةثشـــكنيني  2000 دا IDC ِرازى بـــوو
ثَيكةوة. وةرزشكاران خوَينى ميزو

كاريطةرييةكانى السايي كة ماددةيةك
بريتييـــة  بكاتـــةوة  blood doping
ئةم .EPO ئرييســـرؤثؤيتني لةهؤرمؤنى
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سروشتى لةلةشدا هؤِرمؤنة بةشَيوةيةكى
خِرؤكة دروســـتكردنى هةيـــة و هانـــى
وةك دةدات، بةآلم ســـوورةكانى خوَين

EPO بةكارهَينراوة  ثزيشكى دةرمانَيكى
كة ةتانةى

َ
ئـــةو حال بؤ ضارةســـةكردنى

ســـوورى خِرؤكةى ناتوانَيت لةش تَييدا
نةخؤشـــي وةك بَينَيت، بةرهةم خوَيـــن
بةشـــَيوةيةكى هةروةهـــا ئةنيميـــا.
وةرزشـــكارانةوة لةاليـــةن ناياســـايش
هةوا تواناي كردنى زياد بؤ بةكارهَينراوة
بةرطةطرتن. و نةبـــوون هيالك و طؤِركَي

EPO زؤر  خوَينـــةوة، هةركـــة كرايـــة
دةبَيت طران زؤر و شيدةبَيتةوة بةخَيرايي
بكرَيت، ئاشكرا ثشكنينةكانةوة بةهؤي
بؤ ضةند ِرةنطة كاريطةرييةكانـــى بةآلم
ئةوةشـــدا لةطةأل بمَينَيتةوة. هةفتةيةك
EPOزؤر مةترســـيدارة، بةكارهَينانـــى
دةبَيتةهؤي خةســـتبوونةوةى ضونكـــة
بةرزبوونةوةى هـــؤكارى ئةميش خوَين،
تةى

َ
جةل و تةى دأل

َ
جةل ثةستانى خوَين و

و مردنة. مَيشك
وةرزشـــي توانايي كردنى 2. زيـــاد

جينةوة لةِرَيي
ِرةنطة داهاتـــوو وةرزشـــكارةكانى
زيندةمـــاددةى خؤيان زؤربةى بتوانـــن
بةئةنجامى باشـــرت. طةيشـــتن بؤ بطؤِرن
ؤزى

َ
ئال ثرؤسيجةرَيكى ثزيشكى زانستى

لةئاســـتى ِراســـتةقينةى طؤِرينى بـــؤ 
بةضارةســـةرى كة ثةرةثَيدراوة خانةدا
ثَيوانةيي جينـــي ناســـراوة. شـــَيوازى
ظـايرؤسَيكى كة ئةوةية ثرؤســـيجةرةكة
كة لةشـــةوة ناوخانةكانى دةكرَيتة الواز
بؤطؤِريني بةتايبةتكارى كة تَيداية جيني
كراوة. لـــةش ديزاين جيني ثَيكهاتنـــى
ضارةسةرى هةية كة هَيزى ئةوةى كارةكة
بؤماوةيي و نةخؤشـــي لـــةش هةزاران
و ثاركنسن نةخؤشـــي وةك ناســـراوى
بةآلم بـــكات، ماســـولكةيي بةدخؤراكى
وةرزشكارةكانةوة لةاليةن  دةشـــكرَيت
توانايي ضاككردنـــى بؤ بةكاربهَينرَيـــت

بريتيية كـــة  نموونةيـــةك وةرزشـــيان
لةش خانةكانى جينَيك بؤ ناو لةتَيكردنى
بةشَيوةيةكى بؤئةوةى كراوة ديزاين كة

 EPO بـــدات سروشـــتى هانـــى لـــةش
بهَينَيت، بةرهـــةم زياتر يان ســـريؤيدى
دةرمانةكانى زؤربـــةى  بةثَيضةوانـــةى
بةم وةرزشـــييةوة، توانايي زيادكردنى
كردنى توانايي زياد شَيوازةش دةووترَيت

   gene doping جينةوة لةِرَيي وةرزشي
درَيذخايةن دةكرَيت كاريطةرييةكاني كة

بَيت. هةميشةيش تةنانةت يان
ئةمة ِراســـتيةى كة ســـةرةِراى ئةو
مةسرةفة، زؤر و طوماناوى ثرؤسيجةرَيكى
واية ثَييـــان وةرزشـــييةكان بةرثرســـة

ي 
َ
هةول gene doping  لةثَيشـــوودا كة

زياتر ي داهاتوودا
َ
لةضةند سـال و بؤدراوة

ئةوةش شارةزايان لةوةرزشدا دةبَيت باو
بةتةواوى كارة ِرةنطـــة ئةم كة َيـــن

َ
دةل

ثَينةزانراو ميزدا و خوَين لةثشكنينةكانى
تةندروستيية دةرئةنجامة هةروةها بَيت.

 gene ضارةسةرى جيني دوور مةوداكانى
نةزانراون.  بةتةواوى therapy هَيشتا

بةياسا  5. ِرَيكخستنى
ياساوةرزشييةكانوهةمواركردنةكان
يةكَيتييةكانى و يانـــة بةثَيـــي ئاســـتى
دامةزراوةييةكان يةكـــة و بةِرَيوةبـــردن
دةبَيتةهؤي ةتـــةش

َ
حال ئةم  دةطؤِرَيت.

زؤر ثينةكارى و جياوازييةكى و شـــلؤقي
سةر دَيتة كة كاتَيك لةســـتاندةرةكاندا
وةك بةرفراوانى و ؤز 

َ
ئال مةســـةلةيةكى

دةرمانةكانىزيادكردنىتواناييوةرزشي.
كة بةناوبانطةي يانة سَي ئةو نموونة بؤ
ترن جةماوةرى لةهةمووان لةئةمريكادا
ي نةتةوةيي

َ
فوتبؤل لةيانـــةى كة بريتني

ســـةبةتةى نةتةوةيي تؤثي و يةكَيتـــى
هةريةكـــة بـــاآل ي

َ
و يانـــةى بةيســـبؤل

دةرمانة لةبارةى جياوازى سياسةتَيكى
شَيوة بةهةمان هةية.  وةرزشييةكانةوة 
ةى

َ
كؤمةل و سؤكةر و سةرسةهؤأل هؤكي

ياســـاي نةتةوةييش زانكؤي وةرزشـــي

يةكَيتية 2007 دا لـــة هةية. خؤيانيـــان
ـــف

َ
طؤل ســـةرةكييةكانى ِراثةِرَينـــكارة

دةرمانى سياسةتى دذة وا ِرايانطةياند كة
تَيستكردنى ثرؤسيجةرةكانى و وةرزشي
بؤ كـــردووة ئامـــادة وةرزشـــكارانييان

لة2008دا. كارثَيكردن
وةرزشـــييةكان، دامـــةزراوة بـــؤ 
ئامادةكردنوداكؤكى كردنلةثرؤطرامَيكى
طران ثرؤســـةيةكى طشـــتطري دةرمانى
لةدامةزراوة هةندَيـــك زؤرة. و خةرجـــى
دةكـــةن ثةيوةنـــدى وةرزشـــييةكان
ياســـايةكى بؤداِرشـــتنى بةيةكـــرتةوة
وةرزشييةوة دةرمانى لةبارةى هاوبةش

كاتَيك  درا، 1999 دا لـــة هةوأل ديارترين
 IOC ةتى

َ
دةول نَيـــو ؤمثي

َ
ئؤل ليذنـــةى

وةرزشي جيهانى ئاذانســـي دذةدةرمانى
بةِرَيوةبردنى و ِرَيكخستن بؤ دروستكرد
وةرزشـــكارةكان طشـــتطريى ئَيتيكـــى
جياوازةكاندا. ؤمثية

َ
ئؤل يارييـــة لةكاتى

دذة ثرؤطرامـــى هةريةكـــة  وآلتـــةكان
كة هةية خؤيانييان وةرزشـــي دةرمانى
دةرمانى دذة ئاذانســـي ِرَينمايي لةذَيـــر
بؤ جيهانيدا كارى ثَيدةكرَيت، وةرزشـــي
وةرزشي دةرمانى دذة ئاذانســـي نموونة
ساآلنة ليستَيك ئاذانســـة ئةم ئةمريكى.
بآلو ِرَيثَينـــةدراو دةرمانـــى لةســـةدان
ســـةرثَيضيكاران هةروةها  دةكاتـــةوة،
بؤ دةكاتةوة: قورس ســـزاى ِرووبةِرووى
دووســــاأل ِرَيثَينةدانى سةرثَيضي يةكةم
دووةم بـــؤ و وةرزشـــييةكان كَيـــرِبكآ
ِرَيثَينةدان ذيـــان هةموو دةســـتدرَيذيش
لةيانة زؤر لةاليةن سزايانةى ئةو دانراوة.
كةمرت دانراوة ثسثؤِرةكانةوة وةرزشيية
توند داواكارى فشاري هةرضةندة توندن،

لةزيادبوونداية. كردنيان
ثشكنيني تـاقيطةيي .6

بؤ ثشـــكنينةكان و تاقيكردنـــةوة
زيادكردنى دةرمانةكانـــى دؤزينـــةوةى
وةرزشـــي جَيبةجَيكردنـــى توانايـــي
دةبةستَيت ؤزة و ثشـــت

َ
ئال زانســـتَيكى
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كردنى ئاشكرا بؤ جؤر جؤراو بةشَيوازى
ثشـــكنني ئةوةى بؤ جياوازةكان. ماددة
ئةنابؤليكةكان ســـتريؤيدة بـــؤ بوونـــى
بةرثرسةكان كارمةندة بؤنموونة، بكرَيت
وةرزشـــكارَيك لةميـــزى نموونةيـــةك
تَيستؤســـتريؤنى ِرَيذةى و وةردةطـــرن
دةكةن بـــةراوردى و نـــاوى دةثَيـــون
بةم و تَيستؤســـتريؤن ئيثى بةئاوَيتةى
ئةطةر ،T/E دةووترَيـــت ِرَيذةى ِرَيذةية

زياتر،  يـــان T/E، 6: 1 بَيـــت ِرَيـــذةى
بةكارهَينانـــى بةســـةِّـَينةرى ئةمـــة 
هةندَيجـــار دادةنرَيـــت ســـتريؤيدةكان
وردتر بةثشـــكنينى ئـــةم دؤزينةوانـــة
نموونةى دةكرَينةوة كة تَيياندا دووثات
طاس شَيوازةكانى بةر دةدرَيتة ميزةكة
ســـثَيكرتؤمةترى، ماس و كرؤماتؤطرافى
ثَيكهاتةكانى تَيياندا ثرؤســـةيةكن ضةند
دةطؤِردرَين و دةكرَيـــن طةرم نموونةكة
دةكرَينةوة و لَيكجيـــا ثاشـــرت و بؤ طاز
بةم طةرديدا. لةئاستى دةكرَين شيكارى
ماددة بوونى تايبةتمةنديةك شـــَيوةية
بوونى دةكات. ئاشـــكرا ِرَيثَينةدراوةكان
هةريةكة لةسةر ِرةخنةطران ثرســـيارى
كيـــان دةكرَيت

َ
بةكةل ِرادةى و لـــةوردى

ثشكنينة لةســـةر زياتر  مشـــتومِرَيكى 
دروستبكات. تاقيطةييةكان

زيادكردنى لةدةرمانةكانى هةندَيـــك
لةهةندَيكـــى جَيبةجَيكـــردن توانـــاى 
بؤ دةكرَين طرانـــرت ئاشـــكرا ديكةيـــان
ئرييسرؤثؤيتني ئاســـتى  بةرزى نموونة

لةخوَيندا  درَيـــذ EPO بـــؤ ماوةيةكـــى
زةحمةت زؤر وادةكات ئةمة نامَينَيتةوة،
هةريةكة بكرَيت. بؤ ثشـــكنينى كة بَيت

EPO بةشَيوةيةكى  و لةتَيستؤســـتريؤن
واية ماناى ئةمة هةن، لةلةشدا سروشتى
هؤكارَيكى بةهؤى وةرزشـــكارَيك ئةطةر
ئاســـتَيكى دياريكـــراوةوة فســـيؤلؤذى
لةخوَيندا لةم ماددانة بةرزى نائاســـايى
هةبَيت،ِرةنطةماددةكانلةثشكنينةكانيدا
دةرمانَيكى هيـــض هةرضةند دةربكـــةون

بةكارنةهَيناوة. ناياسايشى
بةردةوامبوونيـــان و مانـــةوة بـــؤ 
زةحمةتيةكى ثشـــكنني ثِرؤطرامةكانى 
مةســـرةفيان و خةرج ئةوثةِرى تا زؤر و
ئةمةش لةهؤكارةكانى يةكَيـــك دةوَيت.
زيادكردنى دةرمانةكانـــى كـــة ئةوةية 
طةشةيان بةتةواوةتى وةرزشـــى ئةداى
دةرمانانة بةنهَينى ئةم ثَيدراوة. بةزؤري
ئةوتؤيان ديزاينَيكى و دةهَينرَين بةرهةم
كردنيان لةئاشكرا دووربن كة دةكرَيت بؤ
باوةكانةوة. ثشـــكنينة شَيوازة بةهؤى
ناسراوة كة ئةو ســـتريؤيدةى بؤ نموونة
بوونى .THG هايدرؤجسرتينؤن بةتَيرتا
هةســـتى بةتةواوةتى دةرمانـــة ئـــةم 

 2003 ى
َ
لةسال تا ئةو كاتةى ثَينةكرابوو

لةاليةن لةدةرمانةكة شووشـــةيةكى دا 
بؤ نَيـــردرا نةزانراوةوة نـــاو كةســـَيكى
ئةمريكى. وةرزشى دةرمانى دذة ئاذانسى

 THG بـــة دواتـــر ثشـــكنينى تايبةت
وةك شـــارةزايان بةآلم ثةرةى ثَيـــدرا،
زؤربةى كاتدا لةهةمـــان كرد، تَيبينيان
ضوون دةرمانةكـــة بةكارهَينةرةكانـــى
ديكة. دةرمانَيكى بةكارهَينانـــى بةرةو
ئةو دةرمانانةى بةجؤرَيك دروســـتكراون
بشَيوَينن تَيستةكان و لةثشكنني سةر كة
و ئةيجنت ماســـكينط دةووترَيت ثَييان
و دةستدةكةون فراوان بةشـــَيوةيةكى
وةرزشـــكارانةوة لةاليةن بةكارهَينانيان
لةئاشكرا دووركةوتنةوة بةهيواى باوة،

بوون.
هؤشيارى طةشةكردنى .7

دةرمـــان بةكارهَينانـــى كَيشـــةى 
و زياتر ترسناك لةوةرزشدا بةبةردةوامي
ِرابردوودا. دةيةى لةضةند بووة بآلو بةر
بةِروونى مةسةلةية ئةم 1988 دا ى

َ
لةسال

ِراكةرى كاتَيـــك ضـــاوان، كةوتـــة بـــةر
Ben Johnson مةداليـــاى  كةنـــةدى
جيهانى ِريكـــؤردى و ؤمثـــى

َ
زَيـــِرى ئؤل

لَيســـةندرايةوة  100 مةترى ِراكردنـــى
دةركةوت لةثشكنينةكاندا ئةوةى ثاش

دواى بةكارهَينـــاوة. ســـتريؤيدةكانى
سؤسياليســـتييةكانى كؤمارى ِرووخانى

 1990 لةســـةرةتاى ســـؤظَيت يةكَيتى
لةوآلتانى كة زؤر طة دةركةوت

َ
بةل كاندا،

ِرَيكخراو بةشَيوةيةكى خؤرهةآلت بلؤكى
بؤ ديكةيشيان دةرمانةكانى و ســـتريؤيد
ِراهَينانى لةبةرنامةكانى دةيةيةك ضةند
بةكارهَينـــاوة. ؤمثيةكانـــدا

َ
يارييـــة ئؤل

وةرزشـــكارةكانى وةك ئةمـــة وايكـــرد
 Kristin ت

َ
خؤرهةال مانياى

َ
ئةل مةلةوانى

ضةنـــد جارَيك مةدالياكانى  Otto بتوانن
بباتـــةوة. مةلةوانةكانى يةكةم ثلةكانى
ياريية وةرزشـــكارةكانى وةك ضينيـــش

 1990 لةناوةِراستى ؤمثيةكانى ديكة 
َ
ئؤل

كانـــدا تَيوةطالبـــوون لةئابِرووضوونـــى
ستريؤيدةكانةوة. بةكارهَينانى

دةركةوتـــةى ضةنديـــن ئةمانـــة و
كة ؤمثيان دا

َ
ديكةيش هانىبةرثرسانىئؤل

وةرزشي جيهانى دةرمانى ئاذانسي دذة
دابمةزرَينن  ى 1999 دا

َ
WADA لةسـال

مةســـةلةكة ِرووبةِرووبوونـــةوةى بـــؤ 
ؤمثياتى

َ
لةئؤل ِراستةوخؤ. بةشَيوةيةكى

لةشـــوَينى  كـــة دا   2004 هاوينـــةى
لةيؤنان ؤمثيةكان

َ
ئؤل ياريية لةدايكبوونى

بةشداربووةكان وآلتة هةموو ئةنجامدرا،
ستاندةرةكانى بةثةيِرةوكردن بوون ِرازى

 20 لـــة WADA. زياتـــر دامـــةزراوةى
 2004 لةيارييةكانى بَيبةشكران ياريزان
لةبةكارهَينانى ســـةرثَيضيان ، بةهـــؤي

!! ثَيوانةيي ذمارةيةكى دةرماندا،
ئابِرووضوونى -1990ةكاندا لةكؤتايي
زيادكردنى بةدةرمانـــى ثةيوةنديـــدار
تووشي وةرزشة وةرزشـــييةوة توانايي
ي

َ
لةسـال هـات. ديكةيش سةرةكييةكانى

لةئرييســـرؤثؤيتني  زؤر بِرَيكى 1998 دا
لةكةلوثةلي  ديكةيش EPO و دةرمانـــى
ســـواريدا ثاســـكيل تيمَيكـــى ضةنـــد 
و فرانـــس لةتـــووةردى دؤزرايـــةوة
دةرمانى كَيشـــةى لةســـةر ثـــةردةى 
هةمان وةرزشةدا. لةو الدا مةترســـيدار
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ئةندرؤستيديؤن- ِريســـواييةكةى سـاأل
مارك كة ناســـراوة بةئةندرؤ، كة ي هَينا
ياريزانة ئـــةم ماكطوايةريشـــى طرتةوة
ِراكردنى طرنطةكانى ِريكـــؤردة زؤربةى
شكاند وآلت لةسةرئاســـتى ي

َ
بةيســـبؤل

طومانـــى بةكارهَينانى و تةمومذ لةذَيـــر
ئةندرؤستينيديؤن كاتةدا لةو ستريؤيدا.
بوو، ياســـايي تةندروســـتى بةرهةمَيكى
نةتةوةيي يانـــةى تؤثي ثَيي هةرضةندة

كردبوو. قةدةغةى ثَيشووتر ي
َ
سـال

مةســـةلةى دواتردا  لةوةرزةكانـــى 
و زياتر دا

َ
بةيســـبؤل لةيـــارى ســـتريؤيد

بارى  2001 دا لة بوو. مشـــتوِراى زياتر
جايانتني سانفرانسيسكؤ لةتيمى بؤندس

بـــة  1998 ى ماكطوايـــةرى ِرَيكـــؤردى
24 جـــار  شـــكاند، 73جـــار ِراكـــردن
هَينابوو بةدةســـتى كـــة زياتـــر لةوةى
ئةم بؤندس ثَيشـــوودا. لةهةروةزَيكـــى

شكاند،  يدا
َ
37 سال لةتةمةنى ِرَيكؤردةى

ماوةى ئامـــاركارى بةثَيي كة ئةمـــةش
لةو ي

َ
بةيســـبؤل ياريزانانـــى نموونةيـــي

تَيثةِراندووة، بةتةواوى توانايياندا ثةِري
يانةى لةبةرئةوةى لةو سةردةمةدا بةآلم

نةبوو سياسةتَيكى هيض باآل ي
َ
بةيســـبؤل

دةرمانةكانى بةكارهَينانـــى لةبةرامبةر
لةاليةن وةرزشـــيدا توانايي زيادكردنى
نةبوو ياريزانةكانييةوة، بؤية ثَيويســـت
بكرَيت بؤ و ثشـــكنيني بؤندس تَيســـت

يارييةكان. ثَيش
ينةوةيةك

َ
لة2004دا،هةرضةندةلَيكؤل

ديكةى ديـــارى وةرزشـــكارى بؤندس و
Jason Giam- بةيســـبؤأل ياريزانى وةك
مةدالياى بةدةســـهَينةرى  ِراكةرى و   bi

Marion Jones ى  ؤمثي
َ
ئؤل تونى

َ
ئال

بةستبوةوة بةدةزطاىهاوكارى تاقيطةيي
كةضي ،BALCO كةنـــداوةوة ناوضةى
بؤي كاليفؤرنيا تاقيطةي وةرزشـــةكانى
ماددة و كة ســـيتريؤيدةكان دةركةوت
دابةشكراون. ديكةيش ناياســـاييةكانى

دةستةى بؤ  شايةتيدانةكانيدا لةماوةى 
كةثةيوةنـــدى بـــاآل ســـوَيند خؤرانـــى

لةســـةر  بؤندس بةBALCO وة هةبوو،
بَيئةوةى ئةو كةوا ِرايطةياند خؤي زارى
كة بةكارهَيناوة ماددةيةكـــى بزانَيـــت
لةكؤتايي ســـتريؤيدةكاني تَيدا بـــووة.
زياتـــر  بةيســـبؤأل 2004 دا وةرزشـــي
كاتَيك ثةيداكـــرد، خراثـــي ناوبانطـــى
باآل يانةى ثَيشووى ِرَيزلَينراوى ياريزانى

دانى  خؤي ثَيشـــرت Ken Caminiti كة
ثيشـــةكةيدا لةماوةى كة بوو بةوةدانـــا
لةتةمةنى بةكارهَيناوة، ستريؤيدةكانى
زيادةِرؤيي  مرد، بةهـــؤي يدا

َ
41 ســــال

دةرماندا. لةبةكارهَينانى
 2005 وةرزى دةســـثَيكردنى ثَيش
كؤنطرَيـــس لةئةمريـــكادا ى بةيســـبؤأل
دةرمانةكانـــى بةكارهَينانـــى لةســـةر 
طرت طوَيي لةوةرزشدا توانايي زيادكردنى
لةئةندامى هةريةكة لةشـــايةتيدانةكانى
ى

َ
بيســـبؤل يانةى بةِرَيوةبردنى ليذنـــةى

ثَيشوو  ئةستَيرةكانى Bud Selig و باآل
و طوايةر ماك :

َ
يارى بةيســـبؤل ئَيستاى

جؤزآ و مريؤ
َ
ثال ِرافايل و سؤســـا سامى
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ثِر فرؤشيان كتَيبَيكى تازة كانيسيكؤ كة
ســـتريؤيدةكان بةكارهَينانى لةبـــارةى
- Juiced بةنـــاوى دا

َ
لةيارى بةيســـبؤل

طوَيلَيطرتنـــةكان دةركردبـــوو، ةوة 
بةكارهَينانى لةبـــارةى شـــتى زياتريان
توانايـــي زيادكردنـــى  دةرمانةكانـــى
و دةرخست وةرزشييةوة جَيبةجَيكردنى

طةرمكرد. زياتريان مشتومِرى
كةمَيك دواى ئةوةىSeligثَيشنيارى
بةكاهَينةرانى بؤ كرد توندترى زؤر ياسايى
ِرةقانةشـــى بـــؤ

َ
دل دةرمـــان و ســـزاى

يةكَيتى تَيدابوو، ســـتريؤيد بةكارهَينانى
بةردةواميـــدا

َ
بةيســـبؤل ياريزانانـــى

بؤضوونةكـــة، كردنـــى بةدذايةتـــى
ِريســـواييةكة وةرزةكةدا لةناوةِراســـتى
بةتوندى كة مريؤ

َ
ثال كاتَيك بووةوة رت

َ
قول

دةرمانةكانى لةبةكارهَينانـــى ـــى
َ
نكول

كردبوو توانايى وةرزشـــى زيادكردنـــى
كؤنطرَيس، لةبةردةم لةشـــايةتيةكانيدا
ســـتريؤيدةكان دةركةوتنـــى  دواى 
ِراطريا. كردن لةوةرزش لةثشكنينةكانيدا
لةمانطى يانزةدا هةردووال لةسةر دواجار
لةبارةى ِرَيككةوتن تازة سياســـةتَيكى
ِرَيككةوتنةكة كة وةرزشييةوة  دةرمانى

دةركةوتنى  يةكةمجار بؤ ِراطرتن 50 يارى
 100 و لةثشكنينةكاندا ستريؤيدةكان
و ســـةرثَيضى دووةم بؤ يارى ِراطرتـــن
ســـَييةم هةتايى بؤ ِرَيثَينةدانـــى هةتـــا
يةكةمجار بـــؤ لةخؤطـــرت، ســـةرثَيضى
ثشـــكنينةكانى ســـزاو ِرَيككةوتنةكـــة
وروذَينةر و بـــؤ بةكارهَينانـــى مـــاددة
هةندَيك زانى، بةثَيويست هاندةرةكانيش
بةرثرســـانى و كؤنطرَيس لةئةندامانـــى
يانة لةهاندانى بةردةوامبـــوون ديكةيش
ســـةرةكييةكان ثيشةوةرة وةرزشـــيية
طةشةثَيدانى سياسةتَيكى لةئةمريكادا بؤ
دةرماندا، بةكارهَينانى لةِرووى يةكخراو

 WADA دامـــةزراوةى وةك شـــَيوازى
ةتيدا.

َ
دةول نَيو لةئاستى

بوونةوةى
َ
قول ديكةى نيشـــانةيةكى

لةســـةر طةبـــوو
َ
بةل زؤرى  كَيشـــةكة

زيادكردنى دةرمانةكانـــى بةكارهَينانى
وةرزشـــكارة لةاليـــةن توانــــــــايـــى 
بةفاكتـــةرة هـــــــــةرزةكارةكانـــةوة
ثةســـتانى وةك ثَيوةنةرةكانـــى

َ
ثال

جوانى و ِركابـــةرى كـــردن دةروونـــى
ئارةزووى هاوشـــان شـــَيوةى لـــةش و
هةندَيك وةرزشييةكان، ئةستَيرة بوونى
ِروو هـــةرزةكارةكان لةوةرزشـــكارة
دةرمانةكانى و ســـتريؤيدةكان دةكةنة
طةيشـــتن بؤ ِرَيطةيةك كورتة وةك ديكة
و و طـــةورة وةرزشـــى بةســـةركةوتنى
ينةوةيةكى

َ
لةلَيكؤل جةستة، بةهَيزكردنى

نةتةوةيى  ثةيمانطاى 2004 دا، ى
َ
ســـال

بؤى دةرمان بـــؤ خـــراث بةكارهَينانـــى
قوتابيانى  -3,4 ى دةركةوت كة لةسةدا
دانييـــان ئامادةيـــى  قؤناغـــى كؤتـــا 
ناوة، ســـتريؤيدةكاندا بةبةكارهَينانـــى
ندوييانة

َ
خةمال ديكـــة ينةوةكانـــى

َ
لَيكؤل

خراث دةرمانى هةرزةكار مليؤن يةك كة
كضانى زؤر ذمارةيةكى كة بةكاردةهَينن
بةكارهَينةرانة ئةم تَيداية، طةنجيشـــيان
و درَيذخايةن وةســـتانى زيانى تووشى 
دةبن، ديكةيش فيزياييةكانـــى كَيشـــة
ذمارةيةك هـــؤكارى كة لةكاتَيكدا ئةمة
لـــةم هـــةرزةكاران لةخؤكوشـــتنةكانى
بؤ طةِرَينراوةتـــةوة دواييـــدا ســـاآلنةى
لةدةرئةنجامـــى ثةيدابـــوو خةمؤكـــى 
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ذينطةية  دؤستي  
ئايـــاري ســـَيي ِرؤذي ســـَي شـــةممةي
ئوستوراليا دةنطوباسي ئاذانسي ،2011
توانراوة تةكةيانـــدا

َ
لةوال كة ِرايطةيانـــد

بةثَيي بكةن، دروست لةكاغةز ئؤتؤمبَيل
كاغةزي ماددةي ئاذانســـة ئةم وةسفي
ئؤتؤمبَيل، كارؤسةري دةبَيتة كة ثةستاو
ســـةنطي و قايمرتة لةســـتيل دة جـــار
زؤر دادةبةزَيت. ئؤتؤمبَيلةكة بةِرادةيةكي
سووتةمةنييةكي كَيشة  ئةم  بةدابةزيني
بريؤكةية ئةم بةكاردةهَينرَيـــت! كةمـــرت
2008دا لـــة و 2007دا لةذاثـــؤن لـــة
كاريان لةوياليةتـــة يةكطرتووةكانيـــش
بةِرَيوةبةري كـــة وانط بَين ثَيكـــردووة.
ماددةي ينـــةوةي

َ
لَيكؤل ثةيمانطايةكـــي

سَي لةفلؤريدا، ئؤتؤمبيلة دروستكردني
ئةم طةورةي  ستايشَيكي لةمةوبةر  

َ
سال

بةدؤســـتي و كردو تازةيةي بةرهةمـــة
ئةو َيت

َ
دةل وانطى كرد. وةســـفي ذينطة

بكرَين بةنيازن دروست ئؤتؤمبَيالنةي كة
ِروويةكةوة و لةضةند ةترن

َ
سوكةل دةجار

كةمرت زؤر وةك: بؤ ذينطـــة شـــياوترن،
كارؤســـةرييةكة دةدةن، فِرَي

َ
دووكـــةل

و بةكاردةهَينرَيتةوة دةكرَيتةوة دووثات
نةفِرَي بةكارهَينـــراو مـــاددة هةروةها
دَينَيـــت. طريمان نةذةنـــط و دةدرَيـــت
مةزةندة مليار بةيةك ئؤتؤمبَيل ذمارةي
كَيش،

َ
دووكةل مليـــار يةك بكةين، ئـــةوا

كاربؤن، ئؤكسيدي ِرؤذانة، يةكانؤكسيدي
و

َ
بال بةهةوادا هايدرؤكاربؤن و نايرتؤجني

لةزؤر دةكةنـــةوة. ذمـــارةي ئؤتؤمبَيل
زياتـــر دةبِرن، كيلؤمةتري و بووندايـــة
خراثرت بةشـــَيوةيةكي ِرؤذ ِرؤذ لـــةدواي
ماددةي زياتر تَيكدةدةن. ئؤزؤن ضيني
لةوانة: بةذينطـــة دةِرَيذن، دذ ذةهراوي
كرؤميؤم، قوِرقوشـــم، جيوة، كاديـــؤم،
طةلَيك و زينك، ئارســـني ت،

َ
كؤبةل مس،

ئؤتؤمبَيلي بةداهَيناني ديكـــة. ماددةي
كارطةكانـــي دروســـتكراو، لةكاغـــةز
بةكاردَينن ماددانـــة ئةو بةرهةمهَينـــةر
هةمان ناســـراون. ذينطة كة بةدؤســـتي
ثةيِرةو فِرؤكةدا لةدروســـتكردني بريؤكة
و فايبةر» «كاربؤن دا لةئَيستا دةكرَيت.
لةوة وانط ميستةر كاغةز! لةئايندةشدا
بةكارهَيناني كـــة دةكاتةوة نيامـــان

َ
دل

قايمي دَيت كاغـــةز بةماناي مةحكةمي و
لةكاغةز تازةي الوازي. كارؤســـةري نةك
ستيل و لةئاسن جار بةدةيان دروستكراو

بةهَيزترة!
عوزَيري                    مريان
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نيكؤتـــني ماددةيةكـــى بةهَيزكةر و 
بةشَيكى ضاالكى ناو تووتنة كة ِرووةكَيكى 
ناوضةكانـــى  لةزؤربـــةى  و  طـــةآلدارة 
جيهانـــدا دةِروَيـــت. نيكؤتـــني زؤرترين 
بةكارهَينةرى هةية كة ئةمةش بةطشتى 
خراثة. بةزؤري بةكَيشـــانى جطةرة يان 
ئينجا  بةكاردةهَينرَيت،  تووتـــن  جوينى 
ثاش كَيشـــانى جطةرةكـــة نيكؤتينةكة 
ك لةجيهاندا 

َ
بآلودةبَيتةوة، مليؤنةها خةل

جطةرة دةكَيشـــن، تةنيـــا لةبةريتانيادا 
زياد لةضارةكَيكى هةرزةكارةكانى تووتن 
دةكَيشن، لةكاتَيكدا ذمارةيةكى كةمرتى 

دةيجوَين.
نيكؤتني بةخَيرايي لةسييةكانةوة بؤ 
مَيشـــك دةِروات لةماوةى حةوت ضركةدا 
كة تيايدا ئـــةم نيكؤتينـــة دةبَيتةهؤى 
بةهَيزككردنـــى بةرةآلكردنى دؤثامني كة 
دةمارَيكى طةيةنةرى مَيشكة و ثةيوةندى 
بةميـــزاج و حةزو ئـــارةزوو ئةركةكانى 

ديكةى مَيشكةوة هةية.
هةرضةنـــدة نيكؤتني لةبـــةر ضَيذى 
وةك  بةكاردةهَينرَيت  خـــؤى  تايبةتـــى 
ِرؤشـــتنة نـــاو ميزاجَيكـــى نيمضـــة بَي 
ئاطايي، بةآلم وادةردةكةوَيت كة هةردوو 
كاريطةرييةكـــةى هةبَيـــت: كاريطـــةرى 
ضاالك بـــوون و بَيتاقةتـــى. دةركةوتنى 
كاريطةرييةكـــةى لةهةر كاتَيكدا ثشـــت 
ةتانـــةى كة تيايدا 

َ
دةبةســـتَيت بةو حال

لةوانةيـــة  كةواتـــة  بةكاردةهَينرَيـــت. 

ئـــةم نيكؤتينـــة يارمةتـــى حةوانةوةى 
بةكارهَينةرةكةى بـــدات، ضونكة خووى 

ثَيوة طرتووة.
يةكَيـــك  نيكؤتـــني بةطشـــتى وةك 
دادةنرَيت.  مـــاددةكان  لةخووطرتوترين 
بةخَيرايي  دةتوانَيت  بةكارهَينةرةكـــةى 
ثشـــت بةكاريطةرييةكانـــى نيكؤتينةكة 
ببةســـتَيت كة بةزؤرى بةكَيشانى ضةند 
بةجطةرة  خووطرتن  تووشى  جطةرةيةك 
كَيشـــان دةبن. ئةطةر كةســـَيك لةناكاو 
لةكَيشـــانى جطـــةرة بوةســـتَيت ئةوة 
بـــةزؤري ئةزمونـــى ضةند نيشـــانةيةك 
دةكات وةك ثةرؤشـــى و نةمانى ميزاج، 
ئةمـــةش وايان لَيـــدةكات ئارةزوويةكى 
نيكؤتينةكة  بـــؤ  يان هةبَيت 

َ
بَي كؤنرتؤل

بؤ ئةوةى لةو بَيتاقةتيية ِرزطارى ببَيت. 
لةبةرئةوة زؤر زةحمةتة بةئاســـانى واز 

لةم خووطرتنة بهَينن.
ِراســـتى ئةوةى كة جطةرةكَيشـــان 
يان جوينى تووتن كة ناياســـايي نيية و 
طاش تاِرادةيةك دذى ناوةستَيتةوة 

َ
كؤمةل

ئةوة دةبَيتةهؤى ئـــةوةى كة زةحمةت 
نيكؤتـــني ضةند  بكرَيـــت.  تـــةرك  بَيت 
ئةنجامَيكى زيانبةخشـــى بؤ تةندروستى 
هةية و ثةســـتانى خوَين بةرز دةكاتةوة 
 خَيراتر دةكات و نةخؤشـــى 

َ
و لَيدانى دل

خوَينبـــةر زيـــاد دةكات، بـــةآلم ماددة 

 نيكؤتني 
َ

كيمياييةكانى ديكةى كة لةطةل
بةكاردةهَينرَيـــت زيانةكة زياتر دةكةن. 
وةك  دةســـوتَينرَيت  تووتـــن  كاتَيـــك 
جطـــةرة ئةوة ســـةدان ثَيكهاتةى ديكة 
و دةكاتةوة.ئـــةم ماددة كيمياييانةى 

َ
بال

ةتى ترســـناكى 
َ
خوارةوة طةورةترين حال
تةندروستى دةبةخشن.

شَيرثةنجة  ترسناكى  جطةرةكَيشان 
زيـــاد دةكات لةهةمـــوو ئةندامـــةكان و 
شانةكانى لةش، بةتايبةتى شَيرثةنجةى 
 و 

َ
ســـيي و قوِرط و طةدة. نةخؤشى دل

تةى مَيشـــك و نةخؤشـــى ترسناكى 
َ
جةل

ســـييةكان لةو هؤكارانـــةن كة جطةرة 
كَيشةكان بةطةنجى دةمرن.
ضى لةناو جطةرة داية؟

نزيكـــةى 4000 مـــاددةى كيميايي 
لةناو جطةرة هةية كاتَيك دةكَيشـــرَيت، 
هةندَيكيان بةناوبانطن بؤ ذةهراوييةكةيان 
وةك، نيكؤتني: كاتَيك تووتن دةكَيشرَيت 
بؤ ناو سي لةِرَيى قوِرطةوة ئةوة نيكؤتني 
دةمذرَيـــت بؤناو بـــؤرى خوَيـــن و زؤر 
بةخَيرايي كاريطةرى دةبَيت. كاريطةريية 
ِراستةوخؤ فسيؤلؤذييةكان لةخؤدةطرَيت 

واز لةجطةرةكَيشان بَينة 
د.جؤن مارسدَين
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خوَينيش. ثةســـتانى بةرزبونـــةوةى و 
لةناو ذةهراوية كانزايةكـــى كادميـــؤم:
كلؤرايد: ظينَيل بةكاردَيت. ثاترييةكانـــدا
ثالســـتيك. دروســـتكردنى بؤ بةكاردَيت
دذة دةرمانى لةناو بةكاردَيت ناثتالـــني:
طازَيكى كاربؤن: يةكانؤكســـيدي مؤرانة.
ئاطرى و بةهؤى ماندووبون كة ذةهراويية
دةبَيت، ثةيدا جطةرةوة كَيشـــانى طازو
ةى

َ
لةهةل وةك دةبَيت زؤر ِرَيذةى كاتَيك

كوشندة بةخَيرايي زؤر ئةوة طازدا ئاطرى
وةك كةمدا لةِرَيذةيةكى بـــةآلم دةبَيت.
ئةوة دةكَيشَيت جطةرة كةســـَيك كاتَيك
كَيشـــةكة تواناى هةناســـةدانى جطةرة
ئةستورى ماددةيةك تار: دةكاتةوة. كةم
ِرةنطى ةى

َ
ثةل كة جطةرةية ى

َ
دوكةل ناو

و بةثةنجةكانـــةوة زةرد دةنوســـَينَيت
و ددانةكانيش بؤ قاوةيي زةردى ِرةنطى
جطةرة سييةكانى لةناو ةش

َ
ثةل دةبَيتة

كوشندةية طازَيكى سيانيد: كَيشةكةدا.
جيهانى جةنطى طازييةكانى و لـــةذوورة
يهاديد:

َ
ئةل فؤرم بةكارهَينراوة. دووةمدا

مـــردووةكان الشـــةى بـــؤ ثاراســـتنى
ماددةيةكـــي ئارســـَينيك: بةكاردَيـــت.
تامى جطةرة هةندَيك ذةهراويية.هاوكات
ظانيالو و كاكاو تامى وةك تَيداية خؤشى
بةنيكؤتني خووطرتن هةنطوَين. و شةكر
و هةرزةكارةكاندايـــة بـــةزؤري لةنـــاو
طةيشـــتن ثَيش ةتةكانى

َ
حال لةزؤربـــةى

كة جطةرة كِرينـــى ياســـايي بةتةمةنى
لةثاكةتَيك  كةمرت يية.

َ
13 ســـال تةمةنى

وازهَينـــان(وةك تووشـــى نيشـــانةكانى
ئةطةر دةبيت ميزاجى) بـــَي بَيتاقةتى و
ديكة وازهَينان بدةيت بةواتايةكى ى

َ
هةول

جطةرة كَيشـــان ثَيوة دةطريت. خووى
لةناو طؤِرانى هةميشـــةيي دةبَيتةهـــؤى
جطةرة زؤربـــةى مَيشـــك. دةمارةكانى
هةية بةهَيزيان كَيشةكان شـــةيداييةكى
دةست بةتةواوى هةرطيز كة نيكؤتني بؤ

نابَيت. بةرداريان

كة ثَيشوو جطةرةكَيشةكانى 80%ى
لةجطةرةكَيشان هَيناوة وازيان ئَيســـتا
يةك خووطرتنَيكـــى بـــؤ دةطةِرَينـــةوة
يـــةك مانطى لةماوةى لـــةدواى يةكـــى
ئةطةر تةنانـــةت جطةرةيةك كَيشـــانى
هَينابَيت. تةنيا وازيان ثَيشرتيش ساآلنى
يارمةتى 5%ى جطةرةكَيشـــةكان بةدواى
بـــؤ وازهَينـــان، هةرضةندة دةطةِرَيـــن
بؤ دةكات زياد وازهَينـــان ئةمةش هةُّـ
بةدةست يارمةتى ئةطةر درَيذ ماوةيةكى
دةرمان و زيرةك لةِراوَيذكارَيكى بهَينَيت
ئارةزووى كةمكردنةوةى بؤ بةكاربهَينن

نيكؤتني.
و ئامؤذطارى ضارةسةر

هةمـــوو جطةرة نزيكـــةى نيـــوةى
َيكدا

َ
لةسال كةمةوة بةاليةنى كَيشـــةكان

وازهَينـــان. بـــؤ دةدةن
َ

يـــةك هـــةول
بَيت سةركةوتوو لةوانةية زؤر ذمارةيةكى
زانيارييةكة هةمةضةشنة لةســـةرةتادا و
ينةوة

َ
لَيكؤل هةندَيجـــار  بـــةآلم دةبَيت،

 %40 لة زيـــاد كة ثَيشـــنيارى دةكـــةن
ســـاغ يارمةتييةكى هةموو ى ئةوانـــةى
جَيطرتنةوةى بةضارةســـةرى بةكاردَينن
ســـوكةوتى

َ
هةل يارمةتى و نيكؤتينيـــش

بةآلم ســـةركةوتوون. لةسةرةتادا ئةوة
مةســـةلةيةكى بةتـــةواوى وازهَينـــان
كةمرت درَيذخايةن سةركةوتنى جياوازة.

دةست  دووبارة 95% يان لة زياد و هةية
وازهَيناندا، ى يةكةمى

َ
سال لة ثَيدةكةنةوة

و بَي  بةويســـتى خؤيان 3%-2 يان تةنيا
تةندروستى كارامةى كةســـانى يارمةتى

وازدَينن. بةيةكجارةيي دةرمان بَي يان
ئامؤذطارى و سةنطاندن

َ
هةل

ثزيشـــك ِراهَينانةكاندا لةزؤربـــةى
ئامؤذطـــارى كـــة هـــةن و ثةرســـتيار
وازهَينان. كَيشـــةكة دةكةن بؤ جطةرة
نزيكةى جطةرةكَيشةكاندا لةيارمةتيدانى

بةردارى  دةســـت بةتـــةواوى يان   %10
ثيشانيدةدةن ينةوة

َ
لَيكؤل هةندَيك دةبن.

َ
لةطـــةل تةلةفؤنـــى ثةيوةنـــدى كـــة 
كاريطةرى ثَيشـــوو جطةرةكَيشـــةكانى

وازهَينان. بؤ هةية باشى
هةَلسوكةوتييةكان ضارةسةرة

نزيكبوونةوة واتة ضارةسةرانةش ئةم
ســـةنطاندن

َ
هةل كة َلةجطةرةكَيشـــةكة

لةطـــةل دةبةســـتَيتةوة و ئامؤذطـــارى
بـــؤ جطةرةكَيشـــةكان يارمةتيدانـــى
بؤ زيرةكيان و هاندانيـــان زيادكردنـــى
بؤ ناخيان هاندانةى ئـــةو بةرطريكردنى
ةكردن

َ
مامةل بؤ جطةرة و داطريســـاندنى

جطةرةى بةهَيزةى بؤ ئةو شةيدا
َ

لةطةل
بةزؤرى ِرةفتاريانة ضارةسةرة هةية.ئةم
لةتَيوةطالنى جطةرةكَيشةكة لةناو بريتني
تةركـــى جطةرةيان كة كةس َيـــك

َ
كؤمةل

جؤرة لةو بةرنامةيةكى جؤرة يان َكردووة
لةطةل دةكةن ئيـــش بةتةنيا كة تيايدا
ضارةســـةر. بوارى تايبةتى ِراهَينةرَيكى
ثيشانيدةدةن ينةوة

َ
لَيكؤل ئةنجامةكانى

كةسدا دةتوانَيت كةس لةحةوت يةك كة
نةكَيشَيت جطةرة مانط شةش ماوةى بؤ

ةية.
َ
كؤمةل لةو بةشداريكردن لةثاش

نيكؤتني جَيطرتنةوةى ضارةسةرى
نيكؤتني سةرضاوةى ضارةسةرة ئةم
تووشبووةكة ئةوةى ثاش دةبةخشـــَيت
ئةو وةك وةســـتاوة، لةجطةرةكَيشـــان
لةجياتى بةكاردَيـــت  كـــة  ماددةيـــةى
بؤ كاريطةرة ِرَيطايةكى ئةمةش نيكؤتني
و وازهَينان نيشـــانةكانى كةمكردنةوةى

جطةرةكَيشان. ئارةزووى
نزيكةى ئةم ضارةســـةرةدا

َ
لةطـــةل

دَينن لةجطةرةكَيشان واز كى
َ
خةل 10%ى

بؤ و َيك
َ
لةســـال زياد نزيكةى بؤمـــاوةى

ضارةسةرة  ئةم كة 20 كةســـَيك هةموو
تةواوى كةسيان بة يةك بةكاردَينن ئةوة

وازدَينَيت.
نيكؤتني: ديكةى ضارةسةرةكانى

كة لؤزينجـــز نيكؤتـــني، بنَيشـــتى
باشـــرتكردنى بؤ شـــريينة  ماددةيةكى
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زمان ذَير حةثى لـــووت، عةترى قوِرط،
طونجـــاون. ضارةســـةرى هةموويـــان
ثيشانيداوة دوايية ئةم ينةوةكانى

َ
لَيكؤل

ثَيكةوة ضارةسةرةكان بةكارهَينانى كة
هةية. باشرتيان كاريطةرييةكى

ديكة: دةرمانةكانى
vareni- ظارنيسيلني و بورثرؤثيؤن

دةرمانانةن  cline and Bupropion لةو
واز دةدةن كَيش جطةرة يارمةتى كة كة

بهَينَيت. لةجطةرة
سيســـتةمى لةســـةر بورثرؤثيـــؤن
كةم دؤثامني كاردةكات لةناو مَيشـــك بؤ
جطةرة وازهَينانى نيشانةكانى كردنةوةى
ئةم ئةوانةى جطةرةكَيشان. و شـــةيداى
لةجطةرة واز كاتَيك بةكاردَينن دةرمانانة
وازهَينان نيشـــانةكانى كَيشـــان دَينـــن
ةيـــان

َ
مامةل ئاســـانرت بَيتاقةتـــى وةك 

ثَيشـــرت بةهؤى وةك دةكرَيـــت
َ

لةطـــةل
كة  15 كةس لةهةر ئةم دةرمانانـــةوة.
كةسيان يةك بةكاربهَينَيت  دةرمانة  ئةم
جطةرة بـــةردارى دةســـت بةتـــةواوى

دةبَيت.
هـــؤى دةبــَيتـــة ظارنيســـيليـــــن
ئاســـتى بةردةوامـــى كةمكردنـــةوةى
و مَيشـــك ناو نيكؤتينـــى زيادبوونـــى
دةكات. ناخـــؤش جطةرةكةش تامـــى
دةرمانة ئةم كةســـدا كة لةهةرهةشـــت
واز كةسيان بةتةواوى بةكاربهَينَيت يةك

دةهَينَيت. لةجطةرة
لةســـةرةتادا سةردانى و هةميشـــة
بكة، ئةو ســـةركةوتنةى ثزيشـــكةكةت
ئةوةية كاتَيك بؤ نوسراوة سةرةوةش كة
كاتدا، لةيةك بةكاربهَينرَيت دةرمان يةك
ثَيكةوة دةرمانةكـــة دوو م ئةطـــةر

َ
بةال

زياتر  سةركةوتنةكة ئةوة بةكاربهَينرَيت
دةبَيت.

غةفار خاليد لةئينطليزييةوة:
http://www.bbc.co.uk/2/hi/

health/1613447.stm

دارضيني ِرؤذَيك هةموو
كةوضك يةك خواردني ِرؤذانة كرد زانســـتي ئاشـــكراي توَيذينةوةيةكي ئةنجامي
بؤ دادةنرَيت بةباشـــرتين هؤكار خواردندا،

َ
لةطةل دارضيني ِرووةكي كانـــي

َ
لةطةال

لةخوَيندا.
َ

و كؤليسرتؤل ئاستي شةكر كردني
َ

كؤنرتؤل
ةي

َ
جوول كة دةطةِرَيتةوة ئةوة بؤ دارضيني باشي كاريطةري ينةوةكة

َ
لَيكؤل بةثَيي

ة
َ
ِريخؤل بةرة و بَيت) (هةر جؤرَيك خواردن َيت بةخَيرايي

َ
نايةل و هَيواش دةكات طةدة

كة شةكرانةي ئةو هةموو نةمذيني
َ
لةهةل دةبَيت ياريدةدةر ئةمةش بِروات، باريكة

يان بِروات خؤراك بةيةكجار َيت
َ
نايةل واتة خواردنةوةكةدان يان خواردنةكة لةنـــاو

بمذرَيت.
َ
هةل ةدا

َ
لةِريخؤل شةكرةكاني خَيرا و بِروات كورتدا لةماوةيةكي

دةردةكةوَيت كاتَيك تةنيا دارضيني سوودي كرد ئاشكرا ئةوةشـــي ينةوةكة
َ
لَيكؤل

ماوةيةدا لةو بخورَيت، كةمـــرت نةبَيت ِرؤذ لةضل كة بؤماوةيةك كـــة بةِرَيكوثَيكي
وةرطرتن سوود و خانةكاني جةستة بةهَيزكردني كردن و بةباش دةكات دةســـت
دةســـت كةميش بَيت، ضونكة زؤر ئةطـــةر تةنانةت لةو ئينســـؤلينةي جةســـتة
لةبةردةم كاري ِرَيطر دةبنة ئةنزيمانةي كة بةرهةمهَيناني ئةو دةكات بةدابةزيني

ئينسؤليندا.
يان ضادا لةئاودا دارضيني طـــرام يةك ِرؤذانة ئةطةر ئاماذةيدا توَيذينةوة هةمـــان

بةِرَيذةي 12 بؤ  و دادةبةزَينَيت شةكر 18 بؤ 29% ئاستي بخورَيتةوة ئةوا بةِرَيذةي
بةِرَيكوثَيكي  ِرؤذانة بؤماوةيةك ئةطةر طليسريدةكان تراي و

َ
كؤليسرتؤل ئاستي %26

نةهَينيت. بةكاريشي ئةطةر دةمَينَيتةوة ِرؤذيش 20 تا بةكارهاتبوو،
يةكةميان سةرةكني، لةنَيو سةدةها جؤر دارضينيدا، دوو جؤريان  باسة شايةني
و ظَيتنام و لةضني دارةكاني و ناســـراوة ناوةوة بةو هةر خؤمان الي كة ضينييـــة
و مدغشقر و هند و لةسريالنكا كة ســـيالنيية دووةميان ئةندؤنيسيا دةِروَينرَين،
تام و بؤنييان هةمان هةردووكيان و دةضَينرَيـــن كاريبي دوورطةكاني و بةِرازيـــل

هةية.
ئاسن 10%ي و مةنطةنيز بؤ جةستة ِرؤذانةي 38%ي ثَيويســـتي دارضيني نزيكةي
سوودة هؤكاري ئةو لةِراستيدا دةكات. دابني كاليسيؤم 6%ي و

َ
10%ي ِريشـــال و

دذي هةية بةرطري كردني توانـــاي كة دةطةِرَيتةوة دارضيني بـــؤ ئةوة زؤرانةي
خانة دذي زؤربووني هةية كردني ستي

َ
بةرهةل تواناي هةروةها بةكرتيا و جؤرةها

فرمانةكاني و هَيوردةكاتةوة طةدة بريني نيشانةكاني هةروةها شَيرثةنجةييةكان،
كةم ثَيست دةكاتةوة و زيثكةي ضاالك يادةوةري و زةين و دةكات باشرت دةماخ

دةكاتةوة.
ضارةســـةر كردني بؤ لةكؤنةوة داضيني بةكاردَينن هةر ضينييةكانيش ثزيشـــكة
سوِري ئازاري ضارةسةري و بؤ طةدة بريني ِرووداني ِرَيطرتن لة و طةدة كَيشةكاني
ددان و هَيوركردنةوةي مَيشك. ئازاري و هاتن

َ
تَيكةل

َ
سكضوون و دل و تا مانطانة و

هةوى ضارةســـةركردنى و بؤ بةكاردَيت هةنطوينـــدا لةطةأل دارضينى هةروةهـــا
زيادكردنى ِرةونةقى. سةرء قذى مووى و بةهَيزكردنى ميزةآلن
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تـــن 
َ
ي 1766 ز دا جـــؤن دال

َ
لةســـال

داِرشت  طةرديلة  دةربارةي  بريدؤزةكةي 
كة دةيطوت (طةرديلة بضوكرتين بةشـــي 
ماددةية و لـــةوة زياتر ناتوانرَيت ماددة 
تن 

َ
بةش بـــةش بكرَيت) كة بةم ِرايةي دال

ـــةي زانايانـــي ثَيش خؤي 
َ
هةمـــان هةل

دووبارةكردةوة، تا ئةو كاتةي بةِرَيكةوت 
ي 1896 ز دا زاناي فةِرةنسي هنري 

َ
لةسال

بيكاريل ئةوةي دؤزييةوة كة زاناياني ثَيش 
خؤي ثَيشبينيان نةكردبوو.  طريمانةكةي 
بيكاريل ئةوةبوو كة كانزاي فلؤرسينت-

ي بةكارهَينـــا و ئـــةم كانزاية تيشـــكي 
ســـينيX-ray  دةردةكةن كة تيشـــكي 
ـــةي ئةلكرتؤنة 

َ
ســـيني (لةئةنجامي جول

خَيراكانةوة دروســـت دةبـــن). ماددةي 
فلؤرسينتي دةدرةوشـــَيتةوة لةكاتَيكدا 
ِرووناكييـــان بكةوَيتةســـةر، بؤ ئةوةي 
طريمانةكةي بةدةســـتبهَينَيت كانزايةكي 
تابلؤيةكـــي  كردةســـةر  فلؤرســـينتي 
كاتَيك  بةكاغةزَيك  داثؤشـــراو  فؤتؤطراَّـ 
تيشكي خؤري درةوشاوةي بكةوَيتةسةر 
تابلؤكة دةردةكةوَيت و وَينة ثَيشـــبيني 

كراوةكةي كانزاكة دةبينرَيت.
  ناونانَيكي ثَيشبيني نةكراو    

لـــةو كاتـــةي بيكاريـــل خةريكـــي 
ةندي كة 

َ
تاقيكردنةوةكاني بوو ذنَيكي ثؤل

بؤ خوَيندن ضووبوو بؤ فةِرةنســـا تواني 
 هاوسةرة فةِرةنسييةكةي كة ناوي 

َ
لةطةل

بري بوو، كاربكات لةســـةر دؤزينةوةكةي 
بيكاريل و بؤيـــان دةركةوت كة توخمي 
تيشـــكدةري ديكـــة هةن هاوشـــَيوةي 
يؤرانيؤم تيشـــك دةدةنةوة،لةتاقيكردن

ي 
َ
ةوةكانيان هيوابِراو نةبوون تا لةســـال

1898 ز دا طةيشتنة دؤزينةوةي دوو توخمي 
ديكة كة هةمـــان تايبةتمةندَيتيان هةبوو، 
م ضاالكرت لةيؤرانيـــؤم ،كة يةكَيكيان 

َ
بةال

ؤنيؤم بةناوي شوَيني لةدايكبووني 
َ
ناونا ثؤل

ةندة ئةوي ديكـــة بةِراديؤم، 
َ
مـــاري لةثؤل

لةم تاقيكردنةوةوانةدا ئةو تيشكانةي كة 
لةناوكي ماددة تيشكدةرةكانةوة دةردةضن 
   Radioactivityناويان لَينا تيشكة ضاالكي
كة ئةم وزةية لةناوكي ماددةكان دةردةضن 
و بريتني لةتيشـــك و تةنؤلكـــة و وزةيان 
زؤر بةرزة و ثَيشـــي دةووترَيت تيشـــكة 
شـــيبوونةوة، كة تيشـــكة ضاالكي واتة 
كاتَيك  تيشكدةر  طةرديلةي  شيبوونةوةي 
ناوكةكـــةي تةنؤلكةي ئةلفـــاو بَيتا و يان 

تيشكي طاما بداتةوة. 
جؤرةكاني تيشكة شيبوونةوة 

لةكاتي تيشكة شـــيبوونةوةدا ناوكة 
جَيطريةكان تةنؤلكـــةو وزة دةردةثةِرَينن 
واتـــة  كةواتـــة تيشـــكة شـــيبوونةوة، 
تيشكدةر  طةرديلةي  ناوكي  شيبوونةوةي 
دواي دةرثةِراندنـــي تةنؤلكةكاني  ئةلفا و 
ي 1903ز 

َ
بَيتا يان تيشـــكي طاما، لةسال

و  ِرةزةرفـــؤرد  لةزانايـــان  دا هةريةكـــة 
سوودي توانيان درك بةناوكي لةدايكبوو و 
تةنؤلكةدراوةكاني ناوكي دايك بكةن. دوو 
بنضينةي ياســـاييان بؤ هاوسةنط كردني 
هاوكَيشةي كارلَيكردنة ناوكييةكان دانا كة 

بريتيبوون لة: 
1. كؤي جةبـــري بارطةكان (طةرديلة 
ثَيويســـتة  ثَيش شـــيبوونةوة  ذمـــارة) 
يةكســـان بَيت بةكؤي جةبـــري بارطةكان 
دواي شيبوونةوةي بارستايي تةنؤلكةكاني 

كؤتايي. 

ي  ذمـــارة)  (بارســـتة  كـــؤي   .2  
يةكسان  ثَيويستة  تةنؤلكةكاني سةرةتا 
بَيت بةكؤي بارستة ذمارةي تةنؤلكةكاني 

كؤتايي.
لةكاتي شـــيبوونةوةي  نموونـــة  بؤ 
توخمي تيشكدةر هةردوو تةنؤلكةي ئةلفا 
و بَيتا و تيشكي طاما دةردةثةِرَينَيت كة 

يةكة يةكة دَيينة سةرباسكردنيان: 
بةثيتي  كة   :(α) ئةلفا  1.تةنؤلكةي 
ئةغريقـــي (α)  هَيمـــا دةكرَيـــت، ئةم 
تةنؤلكةيـــة لةهاوتا تيشـــكدةرةكانةوة 
طري 

َ
دةردةضـــن بةخَيراييةكي زؤر و هةل

م بارستاييةكةي 
َ
دوو بارطةي موجةبة، بةال

ضوار ئةوةندةي بارســـتايي هايدرؤجينة 
واتـــة ثَيكهاتووة لـــةدوو ثرؤتؤن و دوو 
نيوترؤن كة ئةمةش واتة تةنؤلكةي ئةلفا 
ناوكي طةرديلةي هيليؤمة، تةنؤلكةي ئةلفا 
خَيراييةكةيةوة  و  طةورةييةكةي  بةهؤي 
هةية  طازانةي  ئةو  بةئايؤنكردني  تواناي 
كة ثيايدا تَيثةِردةبن و بةئايؤنكردني طاز 
واتة تَيكشكاندني طةرديلةكاني بؤ ئايؤنة 
موجةب و ســـالبةكان. بةمـــةش دةبَيتة 

طةيةنةري باش بؤ كارةبا. 
تَيبينـــي: أ:كاتَيـــك تةنؤلكةي ئةلفا 
لةناوكي تيشـــكدةرةكانةوة دةردةضَيت  
وزة و خَيرايييةكةي كـــةم دةبَيتةوة تا 
دةطاتة ئةو ئاســـتةي تواناي ِراكَيشاني 
دوو ئةليكرتؤني دةبَيت بؤ ســـوِرانةوةي 
بةدةوريـــدا بةمةش دةبَيتـــة طةرديلةي 

هيليؤم.
تةنؤلكةيةكـــي ئةلفـــاب: تةنؤلكةي 
ئةلفا تواناي بِريني بؤ ماددةكان ئَيجطار 
 تةنؤلكةكاني 

َ
كةمة بةبـــةراورد لةطـــةل

وزةي طةرديلةيي
عوسمان عارف ناري زادة* 
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ديكةدا بؤيـــة دةتوانرَيت بةالثةِرةيةكي 
تةنؤلكةي  كةواتة  بوةستَينرَيتةوة  تةنك 
ئةلفا ناتوانَيت ثَيســـتي مـــرؤظ برِبَيت، 
م زؤر مةترســـيدارة كاتَيك بضَيتة ناو 

َ
بةال

هةناسةدانةوة  بةهؤي  مرؤظ  سييةكاني 
يان لةكاتـــي ضوونة ناوةوةي ماددةيةك 
كة تةنؤلكـــةي ئةلفا بداتةوة و ضووبَيتة 

لةشي مرؤظةوة  بةهةر ِرَيطايةك بَيت.
2. تةنؤلكةي بَيتا تةنؤلكةيةكي ديكة 
كة لةكاتي شـــيبوونةوةدا دةردةثةرَيت 
ئةويـــش تةنؤلكةي بَيتاية كـــة بةثيتي 
ئةغريقي β هَيما دةكرَيت ئةم تةنؤلكانة 
لةناوكـــي توخمـــة تيشـــكدةرةكانةوة 
دةردةضن بةخَيراييـــةك نزيك دةبَيتةوة 
طري بارطةي 

َ
لةخَيرايـــي ِرووناكـــي و هةل

م بارســـتاييان يةكســـانة 
َ
ســـالنب، بةال

بةبارســـتايي ئةلكرتؤن كةواتة دةتوانني 
تةنؤلكـــةي بَيتـــا ناوبنَيـــني ئةلكرتؤنة 
خَيراكانـــي دةرثةِريـــوو لةناوكي ماددة 
شيبوونةوةدا،  لةكرداري  تيشكدةرةكان 
كـــة توانـــاي بِرينـــي لةماددةكاندا زؤر 
لةئةلفـــا زياتـــرة كـــة دةطاتـــة ضةند 
مةترَيك، تةنؤلكةي بَيتا بةهؤي بضووكي 
بارستاييةوة تواناي بةئايؤنكردني الوازة 
 تةنؤلكةي ئةلفا و هاوتا 

َ
بةبةراورد لةطةل

جؤرَيكي  دةســـتكردةكان  تيشـــكدةرة 
ديكة لةئةلكرتؤنة موجةبةكان دةدةنةوة 
كـــة ناودةبرَين بةثؤزترؤنـــةكان +β و 
دةبَيتةهؤي دةرثةِراندني تيشكي طاما. 

3. تيشـــكي طاما: جؤري ســـَييةمي 
بةثيتـــي  و  شـــيبوونةوةية  تيشـــكة 
ئةغريقي هَيما دةكرَيت ناوكي تيشكدةر 
تةنؤلكـــةي بَيتا يان ئةلفـــا دةداتةوة، 
ناوكةكة دةضَيتة بارَيكي ناجَيطري بةهؤي 
زؤري وزةي ناوخؤيي و بؤ خؤ ِرزطاركردن 
تيشـــكة طاما  زيادةكة  ناوخؤيية  لةوزة 
دةداتةوة، تـــا بطاتة ئاســـتي زةميني 
وزة. تيشكة طاما بةوة دةناسرَيتةوة كة 
شةثؤلي كارؤموطناتيسيية وةك تيشكي 
م ئةم 

َ
ئَيكـــس X-ray  و ِرووناكي، بةال

درَيذي شةثؤلي زؤركورتةو ئاستي وزةي 
شيبوونةوةي  لةكاتي  هةميشـــة  بةرزة. 
ناوكيـــدا ناوكـــة ناجَيطريةكـــة دةبَيتة 
م بةضةند هةنطاوَيك 

َ
ناوكَيكي جَيطري، بةال

لةدايكبوو  ناوكي  هةنطاوَيكـــدا  لةهةموو 
ســـووكرتة لةوةي لَيي دروســـت بووة و 
جياوازة لَيي لةتايبةتمةندَيتي فيزيايي و 

كيميايي.
ئالَيـــرةدا ثرســـيارَيك دَيتـــة ئاراوة 
ئةويش؟ دةزانني لةناوكي تيشـــكدةردا 
م ضؤن 

َ
ئةلكرتؤني سةربةســـت نيية، بةال

بَيتاي بارطة سالب دةداتةوة؟ هؤي ئةمة 
ضيية؟ 

ســـةرضاوةي  لَيكدانـــةوةي  بـــؤ 
تةنؤلكةكاني بَيتاي بارطة سالبي خَيرايي 
بةرز، بؤضووني ئةو بريدؤزة دةخةينةِروو 
َيت: ئـــةو ئةلكرتؤنانةي كة وةك 

َ
كة دةل

بَيتا دةردةضن دروست دةبن  تةنؤلكةي 

شَيوةى ذمارة (١) 

شَيوةى ذمارة (٢) 

شَيوةى ذمارة (٤)  شَيوةى ذمارة (٣) 
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طؤِراني خؤبةخؤيي نيوترؤنةكاني بةهؤي
ئةليكرتؤنةكان و ثرؤتـــؤن بؤ ناو نـــاوك

دةردةثةِرنة   β- ئةليكرتؤنةكان بةمةش
لةناو ثرؤتؤنـــةكان و نـــاوك دةرةوةي
ئةم دةرئةنجامي دةمَيننـــةوة و ناوكدا
تةنؤلكةيةكـــي كـــردارة دةرثةِراندنـــي
زؤر كارةباييةوة لـــةِرووي هاوبارطةيـــة
ئةلكرتؤنةكاندا

َ
لةطةل بةبةراورد بضووكة

بةناو ماددةكاندا بـــةرز زؤر و بةخَيرايي
ئاشـــكرا و هةية توانـــاي تَيثةِربوونـــي
تةنؤلكانة ئةم و نيية ئاســـان زؤر كردني
م

َ
بةال نيوترينـــؤ، بةئةنتي ناودةبرَيـــت

بَيتا بؤ تةنؤلكةي ثرؤتؤنَيك طؤِرا ئةطةر
خَيراكة ثرؤتؤنة كاتـــةدا لةم و نيوترؤن
موجةب بارطـــةي طري

َ
هةل كـــة (بَيتـــا)

  β+ ثؤزترؤن دةووترَيت ثَيـــي و دةبَيت
دانةوةي كـــردارةش و دةرةنجامي ئةم

تةنؤلكةي نيوترينؤ-ي خَيراية.
كؤي ذمـــارة لةبةرئةوةي بارســـتة
ناوك كةواتة لةناو ثرؤتؤنةكانة نيوترؤن و
بارســـتة ثرؤتؤن بؤ نيوتـــرؤن طؤِراني
ذمارة طةرديلة م

َ
ناطؤِرَيت، بـــةال ذمـــارة

(يةك). بةِرَيذةي دةكاتةوة بةرز
تةمةن     نيوة

تيشـــكدةر ناوكي لةهةرســـاتَيكدا
ئةم شـــيبَيتةوة و هةية ئةوةي ئةطةري
دةطؤِرَيت توان بةشَيوةي شيبوونةوةية
شـــيبوونةوةي كاتي واتة كاتدا،

َ
لةطةل

دياريكراودا كاتي لةقؤناغَيكي طةرديلةكان
طؤِرا طةرديلةكان ذمـــارةي و هةركاتَيك
طؤِرانة ئةو بةثَيي شـــيبوونةوة بةهؤي
دةطؤِرَيت. شـــيبونةوةش كاتي تَيكِراي
دياريكردني بؤ بةكاردةهَينرَيت نةطؤِرَيك
ثَيي كة شـــيبونةوةكة كاتي تَيكِرايـــي

Half-life (كة  تةمةن دةووترَيت نيـــوة
شيبوونةوةي لةكاتي ثَيويست بؤ بريتيية
تيشكدةر لةماددةيةكي دياريكراو بِرَيكي
بِري ســـةرةتاييةكةي) و بؤ نيوةي بِرة
تيشـــكدةرةكان ناوكة بؤ تةمةن نيـــوة

بؤ  نَيـــوان(10 6- ضركة) دةكةوَيتـــة

،
َ

1010 ســـال تا ناجَيطريةكان مـــاددة
توان ذمـــارة(1) ضةمـــاوةي شـــَيوةي
تيشـــكدةرةكان ماددة بؤ دةردةخـــات
ماددةيةكي بِري شيبوونةوةي تيايدا كة
بِرة نيوةي بؤ دةردةكةوَيت تيشـــكدةر
بؤ و يةكةم لةضركةي ســـةرةتاييةكةي
ضارةكي بِري بـــؤ واتة بِرة ئةو نيـــوةي
دووةم لةضركةي (ضواريةك) جار يةكةم
يةك)ي (هةشت واتة بِرة ئةو نيوةي بؤ و
سيَيةم لةضركةي ســـةرةتاييةكةي بِرة
كةواتة دةبَيت بةردةوام و بةمشـــَيوةية
كاتي لةقؤناغَيكي بريتيية تةمـــةن نيوة
تيشكدةر ماددةيةكي تيايدا كة دياريكراو
ون خؤي تيشـــكدانةوةي نيوةي ضاالكي

دةكات.
تيشـــكدةري توخمي ضل نزيكـــةي
بةســـَي و هةية لةسروشـــتدا جؤراوجؤر
بةزنجـــريةي ناســـراون كـــة زنجـــرية 
و زنجريةي يؤرانيؤم زنجريةي سؤريؤم،

ئةكتينيؤم.
زنجريةيـــة ســـَي  لـــةو هةريةكـــة 
ثاشان ثَيدةكات دةســـت بةهاوتاكانيان
جَيطري بةهاوتايةكـــي دَيت كؤتاييـــان
تةنؤلكةي ئـــةوةي لةثاش قوِرقوشـــم
دةدةنةوة. يةك لةدواي يةك بَيتا ئةلفاو

لةناوكَيكي دةرثــــةراندن وزة
ناجَيطريدا

ئاينيشتاين ِرَيذةيي بريدؤزي بةثَيي
كة وزة و بارســـتايي لةثةيوةندي نَيوان
دياريكردو: خوارةوة بةم هاوكَيشـــةيةي

         E= mc2                  
تةواو لة هاوســـةنطي ئةم ياســـاية
و دةردةخات بارســـتايي و وزة نَيـــوان
ناوكيية، وزةي ثَيواني بنضينةي ئةمةش
بارســـتايي ثَيواني بؤ فيزيايي و يةكةي
بارســـتايي لةيةكةي بريتيية طةرديلةيي
atomic    mass    unitكة طةرديلةيـــي

لـــةa m u و  كورتكراوةكـــةي  بريتية
لة 1\16 ي  بريتيية كة دةناســـرَيت بةوة
نةي 

َ
ساال (لةم 16 – بارستايي ئؤكسجني

كاربؤن بةبارستايي ِرَيككةوتوون وا دوايدا
بارســـتايي  ديـــارة و ( 12- بناســـرَيت
بارســـتة دةكاتـــة هـــةر طةرديلةيـــةك
بةســـةر كرابَيت دابةش طةرديلةكـــةي
دةطةينة لةمةوة ئةظؤطـــادرؤدا، ذمارةي
بارســـتايي كة يةكةي ئةو دةرئةنجامةي

طـــةِراوةي 
َ
هةل طةرديلـــةamu  دةكاتـــة

بارستايي يةكةي و ئةظؤطادرؤ،  ذمارةي
1.66×10 24-  طرام و  طةرديلة دةكاتة
   E= mc2 ثةيوةندي: بةبةكارهَيناني

ثةيوةندي: بةبةكارهَيناني و
     E= mc2                      

                =(1.66×10-2 ) × (3×10 )2
                   E=0.00149    Erg

                                         
بارســـتايي يةكةي يةك واتاي ئةمة

ئَيـــرط   amu=0.00149طةرديلةيـــي
وزة بـــِري  كـــة ِرَيككةوتـــوون وا  و 
ت

َ
بةئةلكرتؤن-ظؤل ناوكيـــدا  لةفيزيـــاي

بةمليؤن  يان  electron voltبثَيورَيت
 million electron ـــت

َ
ظؤل ئةلكرتؤن

 Mevلة بريتيية كورتكراوةي كة volt
×6-10 ئَيـــرط  1.66 كـــة دةكاتـــة
 amu =1,49 ×10-3÷ كةواتـــة1 
واتة  ئةمة 931Mev=6-10×1,66 و
طؤِراني بؤ ِرَيطايةك دياريكردني لةكاتـــي

بؤ  بَيت بِرةكةي450 طرام بارســـتاييةك
دةكةوَيت دةســـت وزةيةكمان وزة ئةوا
بِر  لةهةمان طةورةتـــر جار 3,4 بليـــؤن
كيمياييةكان بةِرَيطا وزة بؤ لةبارستايي
زانســـت نةطةيشتووةتة ئةو ئَيستا و تا
هةموو بارستايي كة بتوانرَيت ئاســـتةي
نموونة بـــؤ وزة بؤ تـــةواو بطؤِردرَيـــت
يؤرانيؤم بوونـــي ناوكة كةرت لةكاتـــي
بؤ دةطؤِرَيـــت بِري0,001لةبارســـتايي

وزة.
ناوك جَيطريبووني

طري
َ
ثرؤتؤنةكان هةل ئاشـــكراية كة

بةمةش هَيزي كةواتة موجةبـــن بارطةي
دروســـت نَيوانيان لة لَيكدوركةوتنـــةوة
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ماددةكان  ئةوةشدا ناوكي
َ

لةطةل و دةبَيت
هةر دةطرنةخؤ ثرؤتـــؤن زياتـــر لةيـــةك
دةبَيت كةواتة ماونةتـــةوة؟! بةجَيطريي
لةناو هَيـــزي ِراكَيشـــاني ديكة هةبَيـــت
كةمةكاندا ئَيجطار لةدوورييـــة كة ناوكدا
بووني

َ
زال تواناي بةشـــَيوةيةك كاردةكات

دوركةوتنةوةي لَيك هَيزي بةســـةر هةية
نيوترؤن بةمـــةش ئةلكرتؤســـتاتيكيدا. 
بةيةكـــةوة بةهَيزَيـــك  ثرؤتؤنـــةكان و 
بةجَيطريي و وادةكات ناوك دةبةستَيتةوة

بمَينَيتةوة.
و نيوترؤنةكان نَيـــوان بِري ِرَيـــذةي
ناوكي ِرَيذةيي جَيطريبووني ثرؤتؤنـــةكان
لةِرَيـــذةي و دياريـــدةكات طةرديلـــةكان

ِراكَيشـــان  هَيزي بوونـــي
َ
نَيـــوانnوp زال

لَيكدوركةوتنـــةوةي هَيـــزي بةســـةر 
بةمةش دةردةكةوَيت ئةلكرتؤســـتاتيكي
دةكات، نـــاوك لةجَيطرييي ثارَيزطـــاري

  n/p=1دةكاتـــة ســـووكةكاندا لةناوكة
دةكات هةركاتَيك زياد بِرة و ئةم بةنزيكي
ئةمةش كة ذمارة زياديكرد طةرديلة بِري
بؤ نيوترؤنةكانة ذمارةي زيادةي بةهؤي
لَيكدوركةوتنةوةي هَيزي بةسةر بووني

َ
زال

ذمارةي و زؤربـــووةكان. ثرؤتؤنة نَيوان
دةطاتة قورسةكاندا لةتوخمة نيوترؤنةكان
ثرؤتؤنةكان ذمارةي و نزيكي150 نيوترؤن

و  ناوكَيكدا هةر لة نزيكي90 ثرؤتـــؤن بؤ
دةبَيتة نيوترؤنةكاندا لةذمارةي زؤرية ئةم
بؤ نيوترؤن ِرَيـــذةي زيادبووني هؤكاري 
لةمةوة لةيـــةك زياتر بـــؤ ثرؤتؤنـــةكان
قورسةكان ناوكة زؤربةيزؤري دةبيننيكة
وزة و تيشـــكدةدةنةوة ناجَيطـــرين واتة
تيشكدانةوةي لةســـنوري دةردةثةِرَينن
بؤ دةدةنةوة ناوكييةكان تةنؤلكة يان طاما
ئةميش جَيطريبوون ئاستي ئةوةي بطةنة
نيوترؤنةكان ِرَيـــذةي بةكةمكردنـــةوةي
بِرة بـــؤ ناوكدا لةنـــاو بـــؤ ثرؤتؤنةكان

بنضينييةكةي.

بارستايي بوونةوةي كةم
ة

َ
كؤمةل لةتواناماندا هةبَيـــت ئةطـــةر

تا ناوكـــي كؤبكةينـــةوة تةنؤلكةيةكـــي
دةبينني لَيثَيكبهَينـــني، طةرديلةيةكـــي
ثَيكهاتووة طةرديلةيـــةي ئةو بارســـتايي
ئةو بارســـتاييةكاني كةمـــرتة لةكـــؤي
و لةثرؤتؤن هَينـــاوة ثَيكيان تةنؤلكانةي

ئةلكرتؤنةكان. و نيوترؤن
بِري طةرديلةدا بووني دروست لةكاتي
وزة بؤ دةطؤِري بارســـتايي كةمبوونةوةي
وزةيةكي ة

َ
جول دروســـتبووةكة و طةرديلة

لةكاتي بةثَيضةوانةوة و وةردةطرَيت، زؤر
ثَيكهاتةكاني بؤ طةرديلةدا تَيكشـــاندني
بدرَيتـــَي ثَيويســـتي وزةي ثَيويســـتة
و بارســـتايي كةمبوونةوةي هاوشـــَيوةي
لةسةرضاوةيةكيدةرةكييةوة،وكةمبووني
بؤ طةيديارة

َ
ِرَيبةريبةل بارستايي باشرتين

  Bingling energy ثَيكبةست وزةي بووني
ديارة بِري ســـةرةوةدا نموونةيةي و لـــةو
كةمبووني بارستاييهاوتايهيليؤم بريتيية
طةرديلةيية بارســـتايي 0,031 يةكةي لة

 amu= 931 1 لةبةرئةوةي amu  0,031 و
بؤ ئاينشتاين هاوكَيشةي بةثَيي و ((Mev

  2He4هاوتا بؤ ثَيكبةست وزةي كةواتة وزة
و (28,8Mev)×E= 931=0,031  بريتيةلة
ثَيكهاتووةواتة تةنؤلكة ئةمهاوتايةلةضوار
نيوترؤن كةواتة وزةي دوو لةدوو ثرؤتؤن و

 7.2=4÷28.8 بريتية لة هةر تةنؤلكةيـــةك
.Mev

واتة بؤ تَيكشكاندني450 طرام  ئةمة و
ثَيويستمان هيليؤم طةرديلةي لةتةنؤلكةي
88000000كيلؤوات/سةعات وزةي بةبِري
كؤكردنةوةي بؤ بةثَيضةوانـــةوة و هةية،

بؤ  ناوكييـــةكان لةتةنؤلكة 450 طـــرام
وزةيةكمان هيليؤم طةرديلةي ثَيكهَيناني
دةكاتـــة دةســـت دةكةوَيـــت بِرةكـــةي

وات/سةعات. كيلؤ 88000000

amu= 0,00149 erg 1        
Mev =1,6×10-6 erg 1  

كةم بِرَيكي بووةوة ِروون بؤمان وةك
بَيشومارة لةوزة بِرَيكي لةماددة هاوتاي
ثرؤتؤنةكان و نيوترؤن و كؤكردنـــةوةي
كةم دةبَيتةهؤي ناوك بؤ دروســـتكردني
دةبَيتةهؤي كة بارستاييدا لةكؤ بوونَيك
لةكاتي كاتدا لةهةمان و وزة دةرثةِراندني
وةك ناوكة ســـووكةكان كؤكردنـــةوةي

  fusionيةكبون ناوكة لةكارلَيكي ئةوةي
و دةردةثةِرَيـــت بَيشـــومار وزةيةكـــي
هايدرؤجينيية بؤمبي نموونة باشـــرتين
لةكاتي دةردةثةِرَيـــت وزة و هةروةهـــا
بؤ ناوكـــة قورســـةكاندا تَيكشـــكاندني
ناوكة لةكرداري ئـــةوةي وةك دووكةرت

باشرتين  و ِروودةدات fission كةرتبوون
كارتياكةرة و طةرديلةيي بؤمبي نموونة

ناوكييةكانة.
ثَيكبــــــةنـــدي وزةي ثَيوانـــي
بـــؤ ِراســـتةوخؤية نـــاوك ثَيوةرَيكـــي
هـــؤكاري ئةمـــة و جَيطريبوونةكـــةي
دياريكردنـــي و وزةيـــة. دةرثةِراندنـــي
نيوترؤنَيك هةر بؤ ثَيكبةند وزةي تَيكِراي
وزةي بةدابةشـــكردني ثرؤتؤنَيك يـــان 
بارســـتة بةســـةر ثَيكبةنـــدي طشـــتي

ذمارةدا.
ناوكيةكان كارلَيكة

ِريزبةندي كيمياييةكاندا لةكارلَيكردنة
بةمةش دةطؤِري طةردةكان يان طةرديلة
دةطؤِرِرَيت لةماددة كةم ئَيجطـــار بِرَيكي
ئـــةم شـــَيوازة لةكاتي م

َ
بةال بـــؤ وزة،

ضونكة جياوازة، ناوكييةكاندا كارلَيكردنة
و لةثرؤتؤن ناوك تةنؤلكةكاني كاريطةري
تيشكي و بَيتا و ئةلكرتؤنةكان نيوترؤن و
ماددةدا طةرديلةكانـــي لةناوكـــي طاما 
كارلَيكردنانةدا لـــةم و دةردةكةوَيـــت،
بؤ لةمـــاددة دةطؤِرَيت زياتـــر بِرَيكـــي
كارلَيكردنـــة

َ
لةطـــةل بةبـــةراورد وزة 

لةكالَيكردنة ناوكييةكاندا كيمياييةكاندا و
توخمَيكي دةطريَيتة ناوكي تةنؤلكةيةكي
بـــؤ توخمَيكي دةيطؤِرَيت و دياريكـــراو
كارلَيكردنانة ئةم و هاوتايـــةك يان ديكة
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دةبَيت: هةنطاوانة بةم
ثرؤتؤن وةك ناوكي تةنؤلكةيةكي .1
ئةلفا كة تةنؤلكـــةي يان يان نيوتـــرؤن
وةك هاوَيذراو بةتةنؤلكـــةي ناودةبرَيت
طةرديلةيةك ناوكي دةطريَيتة موشـــةك،
ثَيي و بةناوكـــي ئامانج كة ناودةبرَيت

دةكرَيت. بؤردومان
هاوَيذراوةكة تةنؤلكة لةكارلَيكي .2
نوَي ناوكَيكـــي تَيطرياوةكـــة و ناوكـــة
بةناوكي ناودةبرَيت كة دةبَيت دروســـت
خؤ دةطرَيتة هةردووكيان كة ثَيكهاتوو،
بةشَيك دةبَيتة هاوَيذراوةكة تةنؤلكة واتة

بؤردومانكراوةكة. لةناوكة
و  ة وزة

َ
جول 3. ناوكـــة ثَيكهاتووةكة

هاوَيذراوةكة تةنؤلكة ثَيكبةنـــدي وزةي
وا دةستكةوتووة وزة ئةم و وةردةطرَيت
ناجَيطري كة دةكات لةناوكةثَيكهاتووةكة
لةخؤزيادةكة فِري وزة بَيت، لةبةرئةوةي
تةنؤلكةي بةشَيوةي يان دةرةوة دةداتة
و بوون جَيطري ئاســـتي بطاتة تا ناوكـــي
شَيوةية بةم ثَيكهاتوو ناوكي هاوكَيشةي

دةنوسرَيت:
(ئامانـــج)  ناوكـــي بوردومانكـــراو  

هاوَيذراو ناوكي+ناوكـــي (موشةك)
لةدايكبوو

تةنؤلكـــة و لةدايكبـــوو ناوكـــي 
تيشـــكدةرة لةتوخمة دراوةكان ناوكيية
ناوكي موشـــةكي وةك سروشـــتييةكان
ئةم كـــة دةتوانرَيـــت بةكاردةهَينرَيـــت
جؤراوجؤر بةِرَيطاي تاقيطةيي موشةكانة
ئةو دةتوانـــني و بهَينرَيـــت بةدةســـت
كارةبايني بارطةي طري

َ
هةل تةنؤلكانـــةي

تةنؤلكةي و ديوترؤنةكان و ثرؤتؤن وةك
ة

َ
جول بـــؤ ئةلفـــا تاودانيـــان بطؤِريـــن

ت
َ
ئةلكرتؤن ظؤل بةمليؤنةها كـــة وزةيةك

دةكةوَيت بةدةست ئةمة كة َينري
َ
دةخةمل

ناوكييةكان تـــاودةرة بةبةكارهَينانـــي 
تا ئامانجةكة. بؤ كردنيان ئاِراستة ثَيش
هةبَيت، طةرديلةكةي تَيكشكاندني تواناي
ثَيويستيان بارطاوييةكان تةنؤلكة ضونكة

توانايان هةية تا بةرز وزةي زؤر ة
َ
بةجول

كة برِبن ثةســـتانكار بةربةستة هةبَيت
ســـتاتيكي دوركةوتنةوةي لَيـــك هَيزي 
دروستي ناوكدا لةناو ثرؤتؤنةكان نَيوان
ناو ناوكي ضونة تواناي دةكات، بةمةش
هةية بؤردومانكراوةكةي ناوكة (ئامانج)
شـــيدةبَيتةوة. بةثَيي ثَيكهاتوو و ناوكي

خوارةوة. هاوكَيشةيةي ئةم
ثَيكهاتوو ناوكي

تةنؤلكة بوو + دانةوةي لةدايك ناوكي
+ووزة ناوكيةكان

ناوكي كة كردةوة ِروونمان لةثَيشدا
وزةيةي ئةو بةهؤي ناجَيطرية ثَيكهاتوو
دةســـتي ناوكييةكةوة كة لةموشـــةكة
بارة بطةِرَيتـــةوة بؤ هةتا كةوتبـــوو و
لةم دةكات ِرزطار خؤي ئاســـاييةكةي،
تةنؤلكة بةدانةوةي دةستكةوتووة وزة
يان و بةتيشـــكدانةوة يان ناوكييـــةكان
و ثَيكـــةوة. هةردووكيـــان بةدانـــةوةي
يان ثرؤتؤن لةوانةية ناوكـــي تةنؤلكةي
يان لةتةنؤلكةيةك زياتر و بَيت نيوترؤن
نيوترؤنةكان و لةثرؤتؤنةكان ةيةك

َ
تَيكةل

دةســـتكةوتوو وزةي كاتَيك دةداتـــةوة
وزةيةي ئةو ئةطةر م

َ
بـــةال طةورةتربَيت،

دةكةوَيت بةشي دةستي ناوكي ثَيكهاتوو
ناوكي تةنؤلكةيةكي كـــة نةكرد ئةوةي
دانةوةي بةشـــَيوةي ئـــةوا ثَيبداتةوة
لةوزة ِرزطاردةكات خؤي طاما تيشـــكي
لةدايكبووةكة ناوكة  تا زيادةكةي  لةخؤ
ثَيكهاتوو جَيطريبَيت تةمةني ناوكي زؤرتر

واتة  َينرَيت، 
َ
دةخةمل بة14-10 ضركـــة 

دةمَينَيتةوة كورت  زؤر كاتي  ماوةيةكي
بةكرداري بـــكات دةســـت ثَيش ئةوةي

شيبوونةوة.
دةستكردةكان تيشـــكدةرة و هاوتا

  β- ســـالب بَيتاي لةتةنؤلكةي جؤر دوو
    β+ موجةب بَيتاي و َ(ئةلكرتؤنـــةكان)
لةطةل و دةدةنـــةوة، (ثؤزترؤنـــةكان)
دا

َ
لةطةل طاماي تيشـــكي ئةم دانةوةيةدا

ِروون ذمارة(2) لةشَيوةي وةك دةبَيت.

كراوةتةوة
ئةم بـــريدؤزي فيزياي و زاناكانـــي
لَيكداوةتةوة، شـــَيوةية بـــةم بارةيان
هؤكارةكةي دةدرَيتةوة نيوترؤن َكاتَيك
لةطةل نيوتـــرؤن بؤ طؤِرانـــي ثرؤتؤنـــة
دةرةوةي  +β بؤ ثؤزتـــرؤن دانـــةوةي
طةرديلة كةمكردني دةبَيتةهؤي كة ناوك

(يةك). بةبِري ذمارة
  1H 1  •                    0n1 +     

طاما +β   +  تيشكي

ئةلكرتؤنةكان دانةوةي لةكاتي م
َ
بةال

ثرؤتؤن بؤ نيوترؤنة طؤِراني هؤكارةكةي
دةبَيت  دا

َ
لةطةل ئةلكرتؤني دانةوةي و

كة دةبَيتة زيادكردني دةرةوةي ناوك بؤ
بةبِري (يةك). طةرديلة ذمارة

0n1              1H1 +       
طاما            -β + تيشكي

دروستكراوةكان تيشكدةرة  َتوخمة
لةطةل جياوازن ثيشةســـازي بةِرَيطاي
سروشـــتييةكان، توخمـــة تيشـــكدةرة
بةكةمي زؤر دةســـتكردةكان ضونكـــة
وةكو و دةدةنـــةوة، تةنؤلكـــةي ئةلفا
وادانَيني بـــا ناوكي كارلَيكي نموونـــةي
هاوتاي طةرديلةيةكي ِرووةو ثرؤتؤنَيـــك
لةم وةك ليســـيؤم كشـــاو بةِرَيكـــةوت

ِروونكراوةتةوة: هاوكَيشةيةدا
       3Li7   +1H1

    4  Be8  +  
بريليؤم توخمي كارلَيكةدا لةم

هةريةكة  دةبينني كة بةرهةم هات 8 -
زياديان ذمارة بارستة و ذمارة لةطةرديلة
دايك ناوكي لةضاو بِري يـــةك بة كردووة

طاما  تيشـــكي يدا
َ
7 كة لةطةل ليســـيؤم-

دةريدةخـــات () دراوةتةوة.شـــَيوةي 
دةكشـــَيت بةرز بةخَيراييةكي ثرؤتؤنَيك
هَيزي ثةســـتانكارةي و ئةو بةربةســـتة
ناو ثرؤتؤنةكاني لَيكـــدور كةوتنـــةوةي
دةضَيتة و دةبِرَيت كردووة دروستي ناوك
بؤردومانكراوةكة) (ناوكـــة  دايك ناوكي
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لةئةنجامي و كاربؤنة، طةرديلةيةكي كـــة
13 دروســـت  - نايرتؤجني كارلَيكة ئةم
جَيطريداية نيمضة لةبارَيكـــي كة دةبَيت
تا و دةكات

َ
بـــةرةال طامـــا و تيشـــكي

بطاتة تيشـــكدةرةكة نايرتؤجينة ناوكي
دةداتةوة بَيتا تةنؤلكةي جَيطري بارَيكي
.12 - كاربؤن هاوتـــاي بؤ و دةطؤِرَيت
وةك ئةلفا تةنؤلكـــةي و بةكارهَينانـــي
نيوترؤن دؤزينةوةي هؤي بووة موشةك

بريليؤم. توخمي طرياية كاتَيك
نيوترؤن   كارلَيكةكاني

هــــــاوبارطةيـــي تايبةتمةندَيتـــي
ماوةيةكي كة وايكـــردووة نيوترؤنةكان
ماددييةكانـــدا لةناوةنـــدة بـــرِبن زؤر 
ئةو لةكاتَيكدا تثَيةِردةبن، ثيايدا كاتَيك
كارةبايني بارطةي طري

َ
هةل كة تةنؤلكانةي

ئةلفا تةنؤلكـــةي و ثرؤتؤنـــةكان وةك 
بةئاســـاني ماددييةكان ناوةندة ناتوانن
بةرزي ةوزةيةكـــي

َ
جول ئةطـــةر بـــرِبن 

ناوكي دةضنة  كاتَيـــك بةتايبةت  نةبَيت
بةهؤي ئةويش مـــاددةكان طةرديلـــةي
هَيزي كة ئةو بةربةستة ثةســـتانكارةي
موجةبةكاني بارطة لَيكدوركةوتنـــةوةي
م

َ
بةال دةكـــةن، دروســـتي ثرؤتؤنةكان

ناتوانَيت ثةســـتانكارة ئةم بةربةســـتة
نيوترؤنة لةبـــةردةم تةنانةت ِرَيطربَيت
توانايان كة خَيراكان نةك هَيواشةكانيشدا
و توخمةكان هةمـــوو ناوكي بضنة هةية
كارلَيكانةي لةو و بكات دا

َ
لةطةل كارلَيكي

سةردةمةدا باشي ثَيدراوة لةم بايةخَيكي
وزةيةك بوونة) لةبةرئةوةي كةرت (ناوكة
ئامانجة سةربازي بؤ دةداتةوة بةكاردَيت

بةيةكساني. مةدةنييةكان و
لةكارلَيكـــي جؤرَيـــك ضةنـــد  و 
كة هةية ناوكـــدا  

َ
لةطةل نيوترؤنـــةكان 

و دةمذرَيت
َ
هةل نيوترؤنةكة يـــان تيايدا
دةبَيت. وابةستةي ناوك يان

تيايـــدا بةندبـــوون:   1. تيشـــكة
(ئامانج)ةكة، بؤردومانكراوةكـــة ناوكة
دةيكاتـــة و دةكات بةنـــد نيوترؤنَيـــك

بةهؤي ناجَيطري، ثَيكهاتـــووي ناوكَيكي 
و لةم كردووة كةبةندي وزةي نيوترؤنةكة
دةكات ِرزطار خؤي وزة دةســـتكةوتووة
و لةزؤربةي طامـــا تيشـــكي بةدانةوةي
و تيشكدةرة لةدايكبوو ناوكي بارةكاندا،
بؤ دةطؤِري و دةداتةوة بَيتا تةنؤلكـــةي

بؤنموونة:- ديكة. توخمَيكي
       29Cu63  +   0n1                

29Cu64   +  
 

: بارطاوي تةنؤلكـــةي -2دانـــةوةي
بؤردومانكراوةكة ناوكـــة لةم كارلَيكةدا
دةمذَيت

َ
هةل نيوترؤنَيـــك ةكة، (ئامانج)

ئةو كة ثَيكدَينَيت ثَيكهاتوو و ناوكَيكـــي
دةطاتة ئةوةي كةوتووة وزةيةي دةستي
تةنؤلكةيةكي يـــان ثرؤتؤنَيك بتوانَيـــت

بداتةوة. ئةلفا
بؤنموونة:         

7 N14    +     0n1                      
6C14     +    1H1

    
4. ناوكـــةكـــةرتبـــوون:

و يؤرانيـــؤم لةوانةيـــة هاوتاكانـــي
بؤ بـــن 239 دووكـــةرت _ ثؤلؤنيـــؤم
كاتَيك نيوترؤن زياتـــر يان دوو كـــةرت
دانةوةي دوونيوترؤن

َ
دةمذَيت لةطةل

َ
هةل

- يؤرانيؤم بؤ نموونة نيوترؤن تا ســـآ
لةشَيوةي  دةبَيت.وةك دووكةرت  235

ذمـــارة(4) ِروونكراوةتـــةوة
كةرت ثَيكهاتووةكة ناوكة دوايدا لة
دانةوةي

َ
لةطةل كـــةرت دوو بؤ دةبَيت

نيوترؤنانة ئةم و نيوترؤن، ســـَي دوو تا
دايك بةرناوكي كاتَيك دةبنـــةوة ثةرش

دةبَيـــت. بةدووجؤر دةكةون (ئامانج)
لةم ناجرِيةكان: أ -ثةرشـــبوونةوة
دةضَيتة نيوترؤنَيك كاتَيـــك كارلَيكـــةدا
ثَيكهاتوو ناوكَيكـــي ئامانجةكة ناوكـــة
ديكـــة نيوترؤنَيكـــي كـــة ثَيكدَينَيـــت
لةوةي كةمرتة وزةكةي ة

َ
جول دةداتةوة

بةمـــةش لةبارَيكي ناوك. ناو ضووةتة

وزةيةي ئةو ناجَيطريدا دةبَيـــت بةهؤي
دةبَيت ِرزطار لَيـــي كة كـــة ماوةتةوة،
ئةوةي طامـــا. بؤ تيشـــكي بةدانةوةي
لةناوكي نيوترؤنةكة ثةرشـــبوونةوةي
ناجـــرِي ثةرشـــبوونةوةيةكي ئامانـــج
بةرزتر كةمَيك وزةكةي ثَيويســـتة بَيت

1و0 مليؤن  لة نةبَيت كةمـــرت واتة بَيت
بةوزةي ثَيويســـتي و ت

َ
ظؤل ئةلكـــرتؤن

ئامانجةكة ناوكة كاتَيك هةيـــة طةورةتر
بَيت. قورسرت

ئةم جـــرِي: ثةرشـــبوونةوةي ب/ 
بةريةككةوتني وةك كارلَيكـــة شـــَيوة
نيوترؤنَيك تيايدا كة بلياردة، تؤثةكاني
و ئامانجةكةدا بةناوكـــة خـــؤي دةدات
يان كةمرت بةوزةيةك لَيـــي دةدرَيتةوة
يان لةوزةكةي كةمـــرت بةخَيراييةكـــي
بِري و بةريةككةوتن، ثَيش خَيراييةكةي
ناوكة بؤ دةطوَيزرَيتةوة لةناوضوو وزةي
كة دةداتَي ةوزةيةكي 

َ
و جول ئامانجةكة

طؤشةيةي نيوترؤنةكة لةسةر ئةو بةندة
دةدرَيتةوة. ثَيي

دوو جـــرِيدا لةثةرشـــبوونةوةي
ثةيدا جيـــاواز لةيةكي دوور ةتـــي

َ
حال

بةر نيوترؤنَيـــك يةكَيكيـــان دةبَيـــت،
و لَيـــي ناوكَيكـــي قـــورس دةكةوَيـــت
هيـــض ونبوونَيك بَيئةوةي دةدرَيتـــةوة
هةتا وزةكةيـــدا و هةبَيـــت لةخَيرايـــي
خؤيشي لةشوَيني بةركةوتووةكة ناوكة

َينَيت.
َ
ناجول

بةر نيوترؤنَيك دووةمـــدا لةباري و 
كة يةكسانن دةكةوي ســـووك ناوكَيكي
ـــةوزةي

َ
جول هةمـــوو و لةبارســـتاييدا

ناوكة بؤ دةطوَيزرَيتـــةوة نيوترؤنةكـــة
كراوةكـــة) (بؤردومـــان ئامانجةكـــة
دةوةستَيت ة

َ
لةجول نيوترؤنةكة بةمةش

بةتةواوةتي.
ئـــةوة بةئاســـاني  دةتوانـــني
طواســـتنةوةي كـــة ِروونبكةينـــةوة
بةركةوتوو ناوكـــي بؤ وزةي نيوتـــرؤن
ذمارةي بةندة لةسةر: بارستة (ئامانج)
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طؤشـــةي
َ

لةطةل بةركةوتـــوو ناوكـــي 
ثةرشـــبوونةوة.

ســـووكةكان ناوكة كة ماناي (ئةمة
خَيرايي نزمكردنةوةي بـــؤ كاريطةرترن
قورســـةكان) لةناوكة وةك نيوترؤنةكان
و ئاوي ســـووك ئاوي هؤية لةبةر ئـــةم
ثَيكهاتةي طرافيت دةضَيتـــة و قـــورس
كة طةرمييةكان، ناوكييـــة كارتياكةرة
كة خَيراكان نيوترؤنـــة وزةي تيايانـــدا
دراونةتةوة كةرتبوون ناوكة لةئةنجامي
لةميانةي (كةمدةكرَينةوة) َلةناودةبرَين
لةطةل جـــارةي ضةند بةريةككةوتنـــي

ماددانةدا. ئةم ناوكي
لةناوكـــة كـــة ئـــةو نيوترؤنانـــةي
و زؤر خَيران دةدرَينـــةوة كةرتبونـــدا
كاتَيكي خاوةكان نيوترؤنة لةبةرئةوةي
نيوترؤنة لةضـــاو دةوَيـــت زؤرتريـــان
بِرؤن، ناوكةكانـــدا بةالي تـــا خَيراكان
كالَيككردنـــي ئةطـــةري َلةبـــةر ئةمـــة
لةطـــةل زؤرتـــرة خـــاو نيوترؤنـــي 
ئةم خَيراكان. لةبةر لةضـــاو ناوكةكاندا
خَيرايي دةزانرَيـــت بةثَيويســـت هؤية 
باردا لةزؤر كةمبكرَيتةوة نيوترؤنـــةكان
و ناوكييةكاندا لةكارتياكةرة بةتايبةتي
جرِيةكان بارة ثـــةرش بوونةوة بؤ ئةم
خَيرايي كةمكردنةوةي بـــؤ بةكاردَيت،
جارَيك ضةند بتوانـــَي تا نيوترؤنـــةكان
بةمةش بكةوَيت بةر ناوكة ســـووكةكان
لَيدَيت تاواي دادةبةزَيـــت خَيراييةكةي 
بةناوةندة دةبَيت يةكسان ةوزةكةي

َ
جول

كة ناوةندةكة ناوكةكانـــي ةوزةي
َ
جول

ناوةندةكة وزةي دةبَيت. تَيثةِر ثيايـــدا
كة ناوكةكان طةرمي ثلةي لةسةر بةندة
طةرمي) وزةي (ناوةندة دةووترَيت ثَيي
وزةكةيان كـــة نيوترؤنانـــةي بـــةو  و 
ثَييان ئاســـتة بـــؤ ئـــةم دادةبةزَيـــت
طةرمييةكان) (نيوترؤنـــة دةووترَيـــت
بؤ بةكاردةهَينرَيت ماددانـــةي بـــةو و 
نيوترؤنةكان خَيرايـــي كةمكردنـــةوةي

جرِيةكاندا ثةرشـــبوونةوة لةكـــرداري
بة(خاوكـــةرةوةكان) ناودةبــــــرَيـــن
خَيرايـــي ئةوانـــةن كـــة باشـــرتينيان
بةضةنـــد دادةبةزَينـــن نيوترؤنـــةكان
و كـــةم جـــرِيي بةريةككةوتنَيكـــي
دةبَيت نامذيوة

َ
لَيهةل زؤري ذمارةيةكـــي

وةك بَيت بضـــوك بارســـتة ذمارةيـــان
و بريليـــؤم و كاربـــؤن و هايدرؤجـــني

ئاوي  و  H2O سووك ئاوي طةردةكاني
هةمووي  ماددانـــة قـــورسD2O و ئةم
وزة لةبةرئةوةي باشـــن  خاوكةرةوةي
بةبةريةككةوتن خَيـــراكان لةنيوترؤنـــة
ناوكةكان تا و وةردةطرن، بةئاســـاني
نيوترؤن وزةي كةمبوونةوةي بن سووك

زؤرتردةبَيتلةبةريةككةوتنيجـــرِيدا.
كة ديكـــة هةية كارلَيكي تَيبينـــي:

دةدةن. و ديوترؤن ئةنجامـــى نيوترؤن
ناوكي  لةكارلَيكي كار هؤكارانةي  ئةو
ِرووبةري هاوَيذراوةكة، وزةي دةكـــةن:
ئاســـتةكاني و كارلَيكةكة بِرطةي ثانـــة

وزة لةناوكـــةبؤردومانكراوةكـــةدا.
ســةرضاوةكان:    

د. تأليف: النووية. الطاقة تــوليد 1.  منشـــأت

الخفاجي. ناهي طالب

 2. Introduction of nuclear 

Engineering. John   R . Lamarsh 

,    Addison - Wesley  Publishing 

Company ( 1975). 

بةريتانـــي.  ئينســـكلؤثيدياي  .3  
              

*سةرثةرشـــتياريثةروةردةيي

ظايرؤس لةهةموو شوَينَيكة
ظايرؤسةكان دةركةوتووة بؤيان  زاناكان
دةكةن قةتيس خؤيان شوَيندا لةهةندَيك
نموونة بؤ نايةت كةســـدا ي

َ
كة بةخةيال

ســـابوون كة ســـادةيةي ئـــةو ئامِرازة
و دةستشـــتني تياداية يـــان شـــامثؤي
طشـــتييةكاندا شوَينة و لةضَيشـــتخانة
بؤ شـــوَينية باشـــرتين واســـراوة،

َ
هةل

تووشي لةوانةية ظايرؤس. طةشـــةكردني
بووترَيت ثَيت ئةطـــةر ببَيت سةرســـامي
و ثَيدةدرَيت طرنطييان زياتر تةوالَيتةكان
كاركردن، لةمَيزي وةك دةكرَينةوة ثـــاك
لَيبَينني خـــووة واز ئةو بؤية ثَيويســـتة

بخؤين. نان كاركردن مَيزي لةسةر
ناو كةلوثةلةكاني و قاث شتني ئيسفنجي
دادةنرَيت ناوةند ضَيشـــتخانة بةباشرتين
وةك بؤ طةشـــةكردني جؤرةها ميكرؤبي
تةلةفؤني ساِّـؤنَيال، و ســـتافيلؤكؤكس
كاركردنةكةت مَيزي وةك ِرَيك دةســـتي
بةبةردةوامـــي بكـــة تَيبينـــي وايـــة، 
بَيئةوةي بةكاردةهَينيت تةلةفؤنةكـــةت
كردنةوةي لةخاوَيـــن بـــري هيـــض كاتَيك
كـــة ئارايشـــتانةي ئـــةو بكةيتـــةوة. 
ضةكانييان

َ
فل دةفرؤشرَين، لةدووكانةكاندا

بةكاردةهَينرَين، كِريارةكانـــةوة لةاليةن
ضانة

َ
فل ئةو نيية تَيدا طوماني لةبةرئةوة

ئي وةك ثَيوةية زؤريان ميكرؤبي و ثيسن
بةتةندروستيمان زيان دةشَيت و كؤالي
لةكاتي ثَيويســـتة بطةيةنَيت. لةبةرئةوة
بةئاطابـــني لةوةي ئارايشـــتدا كِرينـــي
و ئارايشـــت  و بةكارنةهاتـــوون كـــة 
خؤيشمان خؤِرازاندنةوةي كةلوثةلةكاني

ِرابطرين. بةخاوَيني باش بةشَيوةيةكي
لةســـةر جانتاكةت كاتَيـــك دةزانيـــت
تةوالَيتَيك يـــان ضَيشـــتخانةيةك زةوي 
ميكرؤبي َيك

َ
كؤمةل واية ماناي دادةنَييت

جانتا هةمان كاتَيك طرتـــووة،
َ
هةل زؤرت

ســـةر دةيخةيتة و ةوة
َ
مال دةبةيتـــةوة

هةستيارة شوَينَيكي كة نانخواردن مَيزي
دةبَيتةهؤي و جانتاكـــةت ةكةتـــدا

َ
لةمال

لةميكرؤب. زؤر ذمارةيةكي طواستنةوةي
لةثاشـــةِرؤي كة ظايرؤســـن كـــة هةمان
َيني

َ
ئَيمـــة نال هـــةن، مرؤظدا و

َ
ئـــاذةل

بكةرةوة، ثاكذ بةئةلكهـــوول جانتاكةت
و تةوالَيت زةوي دةكرَيت لةســـةر م

َ
بةال

نةدةيت. لةضَيشتخانةكان فِرَيي

طةالوَيذ             لةئينطليزييةوة:
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internet download manager ئةم بةرنامةيةدابةزاندن و ئيشكردنى بةرنامةى دانلؤد
يةكَيكة لةبةرنامة زؤر باش و سةركةوتووةكان كة توانيويةتى سةرنجى بةكارهَينةرةكان بةالى خؤيدا رابكَيشَيت بةهؤى ئاسان 
ةتانةوة كة ناوةِرؤكى ئةم بةرنامةية لةخؤي دةطرَيت، بؤ دابةزاندني(داونلؤد) بةرنامة ،ظيديؤ،رةسم،..

َ
بةكارهَينان و ئةو خةســـل

هتد، ضونكة ئةم بةرنامةية راستةوخؤ  دةست بةكاردةكات.
ى ئينتةرنَيتةكة بِرا  ئةوا لةكوَيدا وةســـتا دابةزاندنةكة لةثاشـــان لةدواى ضاك بوونةوةى كارةبا 

َ
ئةطةر  كارةبا بِرا يان هَيل

يان ئينتةرنَيتةكة ئةوا لةهةمان جَيطةدا دووبارة دةســـت بة دابةزاندن دةكات، هةروةها ئةطةر وَيب سايتَيك بكةيتةوة  و ثارضة 
ظيديؤيةكى تَيدا بَيت ئةوا ئةم بةرنامةية لة سوضَيكى ثارضة ظيديؤكةوة دةردةكةوَيت و يارمةتى بةكارهَينةر (تةماشاكار)ى ئةم 

 (www.youtube.com) وَيب سايتةدةدات بؤ دابةزاندن.  بؤنموونة وَيب سايتى
سةرنج:  ئةم بةرنامةية بؤماوةى تةنيا (30) رؤذ كاردةكات ثاشان داواى كليلى بةرنامة دةكات، لةم بابةتةماندا  بةرنامةكة 

(Full version)   بؤ  (Trial)  والَيدةكةين كة داواى كليل نةكات و بؤهةميشةى بَيت.واتة لة
ثةِرة بكة  (www.megaupload.com/?d=RDIN3PJE)  بِروانة وَينةى  خوارةوة   

َ
سةردانى ئةم مال  (1

2) لةخانةى خـــوار ( Premium downloa) ضاوةِرَي بكة تا لة (45) دةبَيتة 
(0) ثاشان كليك لةسةر  (Regular download) بكة

 internet download) دَيتة بةرضاو بة ناونيشـــانى  (zip file) 3) فايلَيكى  زيث 
  (manager 6.03 beta build 14.zip

لةثاش دابةزاندنى لةســـةر كؤمثيوتةرةكةت  ئـــةم فايلة زيث بة دةبأل كليك 
بيكةوة ،دةبينني كة لةضوار  بةش ثَيكهاتووة (يان ضوار دانةى تَيداية  

4) دةبأل كليك لةسةر (idman60b.exe) بكة (واتة با run)  بَيت.
5)  ثاشان  دايلؤط بؤكسَيك دَيت ، كليك لةسةر (ok) بكة

6) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيكى تر دَيت ، كليك لةسةر (next) بكة
7) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيكى تر دَيت ، كليك لةسةر (next) بكة
8) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيكى تر دَيت ، كليك لةسةر (next) بكة
9) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيكى تر دَيت ، كليك لةسةر (next) بكة

10) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيكى تر دَيت ، كليك لةسةر (next) بكةو ضاوةِرَيكة 

 دابةزاندن و ئيشكردنى بةرنامةى داونلؤد  

ديالن فةرةيدون 
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هةتا ئةو خانانة بةِرةنطى سةوز ثِردةبنةوة
11) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيك دَيت ، كليك لةسةر (finish) بكة

ى (11) و (12) دا دايلؤط بؤكســـَيك دَيت و داواى (reboot )يـــان (restart) دةكات  دةتوانيت 
َ
*)  هةندَيـــك جار لةنَيوان خال

بذَيرى.
َ
(cancel) هةل

12) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيكى تر دَيت ، كليك لةسةر (ok) بكة
بةم  شَيوةية بةرنامةكةمان دابةزاند بةشَيوةيةكى سةركةوتوو
ئَيستا ماوةتةوة كة ضؤن بيطؤِرين لة (30) ِرؤذ  بؤ هةميشةيى

1)لةبةشـــى خوارةوةى (desktop) كةبة (Task bar) ناســـراوة ئايكؤنى تايبةت بةم بةرنامةية دةدؤزينةوة و ()  كليكى 
دةبذَيرين. وةك لة وَينةكةدا ديارة.

َ
راستى لةسةر دةكةين ثاشان (Exit)  هةل

دةرةكةمان كة دامان بةزاندبوو كة لةضوار  بةش ثَيكهاتبوو  
َ
2) ثاشان دةضينةوة ناو فؤل

3) كؤثـــي (IDMan.exe) دةكةين  بؤ نـــاو (C:\Program Files\Internet Download Manager)  كة بةم 
شَيوةية دةضينة ناوى 

        Local Disk (C:)  program files    Internet Download Manager

دةرى  (Internet Download Manager)  ئةوا (paste)  دةكةين .
َ
لةثاش كردنةوةى   فؤل
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َيت ئةم فايلة دووبارةية يان بوونى هةية 
َ
 4) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيك دَيت ، كليك لةسةر (ok) بكة  ،  كة دةل

دةرةكةمان كة دامان بةزاندبـــوو و لةضوار  بةش ثَيكهاتبوو ، ئةمجارةيان كليكى راســـت  
َ
5) ثاشـــان دةضينةوة نـــاو فؤل

  (ok) دةبذَيرين و ئةم  دايلؤط بؤكســـةى خوارةوة دَيت و كليكى
َ
لةســـةر (IDM64bit.reg)  دةكةين و (open with) هةل

دةكةين.

6) ثاشان  دايلؤط بؤكسَيك دَيت ، كليك لةسةر (ok)ى  بكة.
نيا بوون لةسةركةوتنى كارةكةمان ئةوا

َ
بةم شَيوةية بةرنامةيةكى  رَيك و ثَيكمان دةستدةكةوَيت ، بؤ دل

 Full) دةبينني بوةتة (About IDM)  بِرؤ   (Help) بكةرةوة و لة  (Internet Download Manager) بةرنامةى
(version
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دةزانن ِراســـتيية ئةو اليةك هةموو
ثةيوةستبوون و تةكنؤلؤذيا بَى ذيان كة
ِراســـتةقينةى ئةوتؤى مانايةكى ثَييةوة
ثةيوةنديـــةش لةزؤربةى نييـــة، ئـــةم
و ناوةنـــد جيهانيشـــدا ةتانـــى

َ
دةول

داطريكـــردووة، طـــةورةى ثانتاييةكـــى
ئةركـــى تةكنؤلؤذيـــا  بؤيـــةش هـــةر 
و طة

َ
طةشـــةثَيدانى كؤمةل و ثَيشكةوتن

هةندَيك كةوتؤتة ئةســـتؤ، ةتانـــى
َ
دةول

لةثَيوةرةكانى يةكَيك لةتوَيذةرةوانيـــش
و بةبـــوون ســـةركةوتووى طـــةى

َ
كؤمةل

بةســـتؤتةوة، ئاســـتى تةكنؤلؤذيـــاوة
و سَييةم هةزارةى دةشـــزانني هةروةك
تةكنؤلؤذيا سةدةى بيستويةك سةدةى
يةكَيك لةبةرئةوةى و بةرهةمةكانيةتـــى
تةكنؤلؤذيا تايبةتمةندةكانى و لةسيفةت
بضَيتة بةهؤيةوة دةتوانرَيت كـــة ئةوةية
هاوكَيشةى ناوةندةكانى هةموو كؤى ناو
و يةتـــى

َ
كؤمةال و سياســـى ئابـــوورى و

ميللةتَيكةوة هةر كلتوورى و ِرؤشنبرييى
لةخزمةتكردن هةبَيـــت باشـــى ى

َ
ِرؤل و 

كةواتة ناوةندانـــة، لـــةو بةهةريةكـــة
و اليةن بةتةنيا تةكنؤلؤذيا ثةيوةنـــدى
ثةيوةندى كو

َ
بةل نيية تايبةتيةوة بوارَيكى

لةناو هةية ذيانةوة اليةنةكانى بةهةموو
بةذينطةوة ثةيوةندى ئةمانةشدا هةموو
َيك

َ
ض كاريطةرى و ِرؤل بزانني و وةردةطرين

اليةنة بةهةردوو دةبينَيت ثَينـــاوةدا لةم
خراثةكانى. اليةنة و باش

ئيم باوةِرى ئيتمار هنـــدى توَيذةرى

لةناســـني تةكنؤلؤذيا بريتيية واية كـــة
فاكتـــةرةكان، بةهـــؤكار و و ثةيـــربدن
تةكنؤلؤذيـــا كـــة وادةكات ئةمـــةش 
لةبةرهةمهَينانى باشبَيت يارمةتيدةرَيكى
هؤكارانة ئـــةو هةموو كةواتة ســـاماندا،
بةكاريدةهَينَيت ـــك

َ
خةل كة دةطرَيتةوة

و داهَينانـــةكان  دةســـتكةوتنى بـــؤ 
لةسةر ثَيداويستييةكانيان ثِركردنةوةى
لةســـةر ناوخؤيى يان ى و

َ
لؤكال ئاســـتى

هةموو ةتى،
َ
نَيودةول و ةتى

َ
دةول ئاســـتى

لةمَيـــذوودا مرؤظايةتيـــش طـــةى
َ
كؤمةل

لةو داهَينكارى كة ئةوةدابووة ى
َ
لةهةول

بةئاسانى كة بكات هؤكارانةدا و فاكتةر
ثِركردنةوةى و بةرهةمهَينـــان دةبَيتـــة
تا ِرؤذانةيان ذيانـــى ثَيداويســـتييةكانى
كة لةســـةردةمى ئَيســـتادا وايلَيهاتووة
تانى

َ
طةىمرؤظايةتى بةتايبةتيشوال

َ
كؤمةل

ئةلكرتؤنى تةكنؤلؤذيـــاى ثَيشـــكةوتوو
مةودا نزيككردنةوةى بـــؤ بةكاردةهَينن
ئامانجةكان دةســـتكةوتنى و دوورةكان

كةمدا. لةماوةيةكى
لةتةكنؤلؤذيا ئامانج

ثةيوةندى تةكنؤلؤذيا لةبةرئـــةوةى
بةشةرييةوة ذيانى لقوثؤثةكانى بةهةموو
تايبةتمةندييةكانى هةميشـــةش و هةية
زياتربووندان و لةباشرتبوون تةكنؤلؤذيا
ئايندةيية، زانســـتَيكى كة وةك ئةوةى
لةذيانى دةتوانرَيـــت جَيبةجَيكارييـــةو
هةمةاليةنطرية بكرَيت، ـــة

َ
ل
َ
طةال ِرؤذانةدا

كة بةوةى كؤتايى هةيـــة و و ســـةرةتا

هةميشة ئةنجامى هةية، بةرهةمهَينةرة و
و مةبةســـت دةطةيةنَيتة خاوةنةكـــةى
يان قةيرانةكان و كَيشـــة ضارةســـةرى
ئةو كةواتة بؤيـــان، بةديل دؤزينـــةوةى
نةمرةية و زينـــدو هةميشـــة فاكتـــةرة
و بةرنامةكان ثـــِرؤذةكان كة بةهؤيةوة
و دةطةيةنَيت بةئةنجـــام و مرؤظـــةكان
مرؤظايةتى بؤ و بَيت هةمووان بؤ دةشَيت
كةموكوِرييةكانى ثِركردنةوةى يان بَيت،
ثةيوةندييةكان و ثانتايى هةموو و مرؤظة
بةيةكةوةدةبةستَيتةوة و دةستنيشـــان
ئةوةى وةك ذيان ئاِراستةثَيدانى لةثَيناو
باش دةويسرتَيت، هةربؤية جيهانَيكى كة
جيهانى

َ
لةطةل ثةيوةندى بؤ طونجاوة و

بةكاربهَينرَيت خؤى وةك ئةطةر ذينطةدا
بةهاوكَيشة ثَيضةوانةكانى. نةك
لةذياندا تةكنؤلؤذيا طرنطى

ئينتةرنَيت لةِرَيى لةثةيوةندييةكاندا:
توانيويةتىهةموو تةكنؤلؤذيا مؤبايلةوة و
ثةيوةندييةمرؤظايةتييةكانكورتبكاتةوة
كة شـــَيوةيةك بةهةر بكاتةوة و ضِريان
بـَيئةوةى ثَيويست مرؤظةكان دةيانةوَيت
كاتَيكى زؤر و زؤر مةودايةكى بةوة بكات

لةم ثَيناوةدا. ببةخشن
لـــةم تةكنؤلؤذيـــا دا:

َ
لةكشـــتوكال

بةنرخ زؤر ئامَيرى و جيهاز ِرَيطةيةشـــدا
بةمرؤظايةتى ثَيشكةش ثَيشكةوتووى و
يان ةت

َ
كة هـــةر دةول كردووة بـــةوةى

بةرهةمى باشـــرتين بيةوَيت  جووتيارَيك 
هةموو ئةوا ى بةرهةمبَينَيـــت

َ
كشـــتوكال

لةذينطةدا ىتةكنؤلؤذيا
َ

ِرؤل
شارباذَيِري هيوا



46 سةردةم 193زانستى

لةِرَيى شـــيدةكرَيتةوة بـــؤ ِرَيطاكانـــى
ئةو بةوةى كة ئةلكرتؤنياتةوة، ئامَيـــرى
شَيدارى ئاستى بةكاريدةهَينَيت زةويةى
بؤ ضؤنة ذينطةييةكةى و ثاكوخاوَينى و
درووســـتكردنى هةروةها بةرهةمهَينان،
لةساتةوةختى كة ى

َ
كشـــتوكال فِرؤكةى

بؤ ســـوودى لَيوةردةطريَيت بَيبارانيـــدا
ييةكان.

َ
كشتوكال زةويية ئاودانى

ِرؤذانـــة بـــةردةوام لةفَيركاريـــدا:
لةِرَيـــى طةنجـــان و دايـــكان و بـــاوكان
ئةوةيان ِراثؤرتى ئينتةرنَيتةكانيانـــةوة
و ثةيمانطـــا و لةزانكـــؤ  ثَيدةطـــات 
دةتوانن كة فَيركردنـــةوة  ناوةندةكانى 
و بةرنامـــة فَيـــرى هـــةر نةوةكانيـــان
مةعريفةيةك بكةن و زانيارى زانســـت و
يان بؤ بةدةســـتهَينانى كـــة دةيانةوَيت
هةنووكة بِروانامةيةك،هةربؤيةش هـــةر
قووتابية ئـــةو ثَيشـــكةوتوودا لةدنياى
خوَيندن ئةركـــى كـــة كةمئةندامانـــةى
قورسة بؤيان قووتابخانةكاندا و لةزانكؤ
و ةوة

َ
تةكنؤلؤذيـــاوة لةمال لةِرَيى َئـــةوا

ِراســـتةوخؤ لةطةل ئينتةرنَيتةوة لةِرَيى
وانةكانـــى ئاطـــادارى هاوثؤلةكانيـــدا
بةبِىَ و ئةواندا

َ
لةطةل و خوَيندنةكةيةتى

بِروانامةى دا
َ
ســـال لةكؤتايى دواكةوتـــن

بةدةستدَينَيت. خؤى
لةبوارى بَيطومان لةتةندروســـتيدا:
ثَيشكةوتنى تةكنؤلؤذيا تةندرووســـتيدا
م

َ
بةال بينيـــوة، بةخؤيـــةوة بةرضـــاوى

كـــة لـــةوةى بريتييـــة ديارترينيـــان
نةشتةرطةريدا لةذَير كةسَيك توانيويةتى
م ئةو

َ
بةال عرياقدا، وةك تَيكـــى

َ
بَيت لةوال

بؤ نةشـــتةرطةرييةكةى كة ثزيشكانةى
بن بةريتانيا تَيكـــى وةك

َ
دةكـــةن لةوال

ضارةسةركردنى يان ئينتةرنَيتةوة، لةِرَيى
كة بؤماوةييانةى نةخؤشيية ئةو هةموو
بؤ دةطوازرَينةوة جينةكانـــةوة لةِرَيـــى

خؤيان. دواى كةسةكانى

زؤربةى ناوةند لةبـــوارى بازرطانيدا:
جيهانييـــة بازرطانييـــة  ِرَيكخـــراوة و 
ئينتةرنَيتةوة لةِرَيى دنيا زةبةالحةكانى
ثارةكانيشيان و دةفرؤشـــن كانيان

َ
كاال

تةنيا بانكييان، حيســـابي سةر دةضَيتة
متمانةثَيكراوى ناســـنامةيةكى لةِرَيـــى

بازرطانييةوة.
ديكـــةى لةبوارةكانـــى هةروةهـــا
توَيذينةوةى و هونـــةرى و ِرؤشـــنبريى
زانســـتى و...هتـــد تةواو ثَيشـــكةوتنى
دابةزيوةتة بينيوةو بةخؤيةوة بةرضاوى
مرؤظةوة. ذيانى ةكانى

َ
وردةوال كؤى ناو

تةكنؤلؤذيا باشةكانى اليةنة
ســـوودى بةشـــَيوةيةك تةكنؤلؤذيا
وايكردووة َبةمـــرؤظ طةيانـــدووة كـــة
لةطةل ـــة

َ
مامةل طونجاو  بةشـــَيوةيةكى

لةثَيناوى بتوانَيـــت بكات و سرووشـــتدا
ئةو ثَيناوةشدا لةم بةكاريبهَينَيت، خؤيدا

لةمانة: بريتيبوون ِرَيطايانة
بـــــــةرهةمهَينانـــى زؤربوونـــى  -
ــةبوونـــى

َ
ل
َ
طــــةال و كةلوثةلةكـــــــــان

ناوةِراســـتى خزمةتطوزارييـــةكان: تـــا
ســـةرضاوةيةك تاكة نؤزدةش سةدةى
كردن

َ
كشتوكال و ى

َ
كشتوكال بةرهةمى بؤ

لةكاتى كة طيانلةبةران و لةمرؤظ بريتيبوو
خةريكى خؤرئاوابوون تا تنةوة

َ
خؤرهةال

م
َ
بةال بوون، زةوييةكانيـــان وَيردى

َ
هةال

بيستةمةوة ســـةدةى لةسةرةتاى  هةر 
كارةبا لةبةرهةمهَينانى بةكارهَينانىوزة و
مرؤظ بؤ كارئاسانييةى ئةم دا

َ
كشتوكال

بؤ تةكنؤلؤذيا خزمةتى بؤتـــة كردووة و
ى.

َ
كشتوكال ذينطةى

ئازار و ثةستان ئةو -كةمكردنةوةى
دةســـتى بةهؤى كة و ناِرةحةتييانـــةى
دروستدةبَيت: مرؤظةوة كرَيكارى كارى

كة ئةوةى بةهـــؤى بوو تةكنؤلؤذيا
بطؤِرَيت بةرهةمهَينان لةِرَيى دةســـتةوة
وايكرد ئةمةش و ئامَيرةكان بةبةرهةمى

 12 و ِرؤذَيكدا لةشةو لةجياتي ئةوةى كة
بةرهةمهَينانى  بؤ كاربكرَيت 14 سةعات تا
كة توانى تةكنؤلؤذيا ئـــةوا كةلوثةلَيـــك

 8 كةمبكاتةوة بؤ كاركردنة ئـــةم ماوةى
ئةم كارة بتوانَيت ئامَيريش ســـةعات و
لةئةستؤى و ئةم ئةركة ئةســـتؤ بطرَيتة

كةمبكاتةوة. مرؤظ
ئاســـان -ئاســـانكردنى ذيانكردن و

بةرَيوةبردن:
ئةوةى بةهـــؤى بـــوو تةكنؤلؤذيـــا
زؤرترين دياريكـــراودا كـــة لةماوةيةكى
لةئاســـتى كة بةرهةمبَينَيت كةلوثـــةل
بوارَيكى بضَيتة و زيادبَيت تاكةكان بذَيوى
زياتر و شَيوةى كؤ وةربطرَيت و فراوانةوة
زؤرترى ذمارةيةكى بـــؤ بةرهةمبَيـــت و
طواستنةوةى يان بةكاربَيت، مرؤظايةتى
كةلوثةلةكانيش تةنانةت و مرؤظ خودى
طؤى ئةوسةرى بؤ زةوييةوة لةمســـةرى
بؤ ئاســـانكارييةكى باش بؤتة كة زةوى

ذيانكردن.
ذيان بذَيوى ئاستى -بةرزبوونةوةى

بةرهةمهَينانـــى كاتَيـــك بَيطومـــان
دةكات دةبَيتةهؤى زيـــاد كةلوثةلةكان

ك.
َ
خةل بذَيوى ئاستى بةرزبوونةوةى

دةزانني بةرهةمهَينـــان: زؤربوونـــى
زؤرترين ثيشةســـازييةكان ةتة 

َ
دةول كة 

ئـــةو لةضـــاو دةكـــةن بةرهةمهَينـــان
كـــة تازة ثَيطةشـــتووى ةتانـــةى

َ
دةول

وايكـــردووة ئةمـــةش ناثيشةســـازين،
ةتـــة

َ
لةدةول ـــك

َ
خةل طوزةرانـــى كـــة 

بَيت طونجاوتر و ثيشةسازييةكان باشرت
بةهؤى هةربؤيـــةش تيانيان،

َ
هاوال بـــؤ 

ئابوورى لةبوارى كة ئةو ثَيشـــكةوتنةى
كراوة ذياندا بذَيـــوى و و تةندرووســـتى
تووشى كةمرت تيانيان

َ
هاوال كة وايكردووة

ئةوا بن تووشـــيش ئةطةر بن قةيرانةكان
و بنةوة بةرةنطاريـــان زووتـــر دةتوانن
ئامادةبَيت ئةلتةرناتيظيـــان هةميشـــة
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بؤيان.
تةكنؤلؤذيا خراثةكانى كاريطةريية

باشـــانةى اليةنة لةو جطة بَيطومان
اليةنى هةندَيك هةيةتـــى كة تةكنؤلؤذيا
لةوانةية كة مرؤظايةتى بؤ هةية خراثةى
هاتوو ئةطـــةر دذواربن و زؤر ترســـناك
باشى و ثَيشوةختة بةرةنطاربوونةوةى

خراثانةش: اليةنة لةو بؤنةكرَيت،
لةهةرة يةكَيك ذينطة: ثيســـبوونى
تةكنؤلؤجيـــاى خراثةكانـــى اليةنـــة 
ذينطةى لةثيسبوونى بريتيية ثيشةسازى
طرتؤتةوة ثيشةســـازى تانى

َ
وال زؤربةى

هـــةواو و ئـــاو لةوانـــةش ثيســـبوونى
ذينطةيى درووســـتبوونى فةوزةويةتـــى
ســـةرضاوةكانى ئةوةى بؤتةهـــؤى كة 
وايكردووة بةرهةمهَينانـــى طرتؤتـــةوةو
تووشى كَيشة طيانلةبةرانيشـــى و مرؤظ
ى

َ
لةرَيـــى دوكةل كـــردووة و نةخؤشـــى

كارطةكان.
بؤتة و نةوتةى ئةو كاربؤن بؤنموونة
كارةبا بؤتةهؤى كاركردنى سةرضاوةكانى
بخاتة لة ميكرؤب تـــةن مليؤنان ئةوةى
دةرهَينانى لةِرَيـــى نة،يان

َ
ســـاال هةواوة

يةكانةوة.
َ
ثةترؤل ماددة و نةوت

ذينطـــة خراثةكانـــى كاريطةرييـــة
خـــراث كاريطةريـــى لـــة ســـَى ِرووةوة
َيـــت،

َ
بةجَيدةهَيل مرؤظايةتـــى لةســـةر 

ثيســـبوونى هةوا، ثيســـبوونى اليةنى 
زيان كة ى،

َ
كشـــتوكال ئاو،ثيســـبوونى

بَيطيانةكان و طيانلةبـــةران و بةمـــرؤظ
ِرووبةِروبوونةوةشـــى و دةطةيةنَيـــت
زؤر مـــاددى بةتَيضوونَيكى ثَيويســـتى
بةكارهَينانى و ضارةسةر بؤنموونة هةية،
نةشـــتةرطةرييةكانى تةنانةت و دةرمان
و

َ
دل و شـــَيرثةنجة نةخؤشـــييةكان 

زؤرى سةرمايةى تَيضوونَيكى ســـييةكان
طازى دةرضوونى بةهـــؤى يان دةوَيت،
وايكردووة كاربؤنـــةوة دووانؤكســـيدى

ئؤزؤن ضينـــى لةســـةر كـــة كاريطةرى
بةرزبوونةوةى ببَيتةهؤى و درووستبكات
زةوى، دةرةوةى ضينـــى طةرمى ثلةى
بةهؤى وايكردووة لةدواجـــاردا  ئةمةش
و الفاو دةرياكانةوة ئاوى بةرزبوونةوةى
ِرووبدات ضيا بةرزةكان و شار ِرؤضوونى

فليثني. و ذاثؤن لةئةندةنوسيا و وةك
ذينطةية ئةم ثيســـبوونى هةروةهـــا
طيانلةبةرانةى ئةو لةناوبردنى  بؤتةهؤى
مرؤظايةتى ذيانـــى بـــؤ كـــة زؤر طرنطن
هةية توَيذينةوة و ينةوة

َ
لَيكؤل تةنانـــةت

دةكـــةن لةناوضوونى كة بـــاس لـــةوة
بةهـــؤى داينةســـؤرةكان طيانلةبـــةرى
كة ئةوةى بؤتةهؤى ذينطةوة ثيسبوونى
بؤتةهؤى و بؤتةوة بةرز زؤر زةوى ثلةى
درةخت ئةو لةناوضووني و لةناوضوونيان
باشـــى ثةيوةنديةكى كـــة و تؤوانـــةى
كة وايكردووة مرؤظةوة هةية و بةذيانـــى
بتوانن طـــران قوورس و بةشـــَيوةيةكى
بةســـةرضاوةى بكةنـــةوة

َ
كشـــتوكال

ذيان. سةرضاوةكانى بةرهةمهَينانى
ثيشةســـازييةكاندا ةتـــة

َ
لـــــةدةول

زؤربةى ســـةرضاوة ئةوةى كة بةهـــؤى
بـــؤ بةكاردةهَينـــن سروشـــتييةكان
ســـةرضاوةيةكى وزة و بةرهةمهَينانـــى
ئةوا كارةبا وةك بؤنموونـــة بةكارهَينان
خةزنكراوى ســـةرضاوةى كـــة ناضارن 
بةكاربهَينـــن، زةوى ذَيـــر نةوتـــى 
ديكة ِرَيطةيةكى هيـــض كة لةبةرئةوةش
بةرهةمهَينانةوةى ئةو بؤ دووبـــارة نيية
بؤية هةميشة سرووشـــتيية ســـةرضاوة

لةكةمكردنداية.
هاوكَيشـــةيةك بَيكاريى: زؤربوونـــى
ثيشةسازيدا و تةكنؤلؤذيا لةبوارى هةية
ئةوا زياتربَيت تةكنؤلؤذيـــا كـــة هةتـــا
دةكات كـــةم كرَيكاران كارى دةســـتى
جَيطةى ئامَيـــرةكان و بةم هؤيةشـــةوة
بَيكاريـــى و دةطرَيتـــةوة كرَيـــكارةكان

لةكؤتايى بَيكاريةش ئـــةم دةكات، زياد
لةزيادبوونكرد ِرووى بيستةمةوة سةدةى
ئةويش دا

َ
ســـةريهةل نوَى و ضةمكَيكـــى

ئؤتؤماتيكى. لةكاركردنى بريتيبوو
خود لةئريادةى دوور بةرهةمهَينانَيك
ثيشةســـازى تةكنؤلؤذياى هةندَيجار
كة بةرهةمَيـــك بةثايـــان دةطةيةنَيـــت
ئريادةى و كار بةدةســـتى هةســـتكردن
تيانيية، بةرهةمهَينةرةكانـــى خـــودى
كةســـةى ئـــةو دةشـــَيت بؤنموونـــة 
هةية بةشدارى شتَيكدا لةبةرهةمهَينانى
لةكؤتايى يان كارةكةدا لةسةرةتاى تةنيا
بةسئيرت ى هةبَيتو

َ
بةرهةمهَينانةكةدا ِرؤل

تةكنؤلؤذياداية لةئةركى ديكةى ئةوةى
بةكوشتنى هةستكردن دةبَيتة ئةمةش و
بةشـــدارى ئةوانةى ئريادةى و هةســـت
هاتوو ئةطةر لةبةرهةمهَيناندا،خؤ دةكةن
بةشـــدارى ئةم ئامَيرانةى تةكنؤلؤذيا كة
بؤ لةبةرهةمهَيناندا ســـةرةكى دةبينـــن
بةشَيوةيةكى كاركردن زؤرى ماوةيةكى
تةندرووست ئيشى ثَينةكرا ئةوا بَيطومان
و ذينطة لةسةر دةبَيت خراثى كاريطةريى
و نةخؤشى بؤ سةرضاوةيةك دةبَيتةهؤى

مرؤظايةتى. بؤ طرفتةكان
وادةكات كــة فاكتــــةرانــةى ئــةو 
كةمرتى خراثــى تةكنؤلؤذيــا كاريطــةرى

ذينطة لةسةر هةبَيت
كة و ِرَيســـايةك -دةرضوونى ياســـا
تةكنؤلؤذيا ئامَيرةكانـــى بةشـــَيوةيةك
بةذينطة زيـــان كـــة كةمرتين كاربكـــةن
ذينطة ثيســـبوونى و ببَيتةهؤى بطةيةنن
سروشتييةكان لةسةرضاوة ثارَيزطاريى و
بةشـــدارى ذينطة هةميشـــة بكرَيـــت و
ثـــِرؤذة و لةثـــالن بـــكات ســـةرةكى 

ةتدا.
َ
دةول سرتاتيذييةكانى

تايبةت بةشـــَيكى -تةرخانكردنـــى
ضؤنيةتى بـــؤ ـــةت

َ
دةول لةميزانييـــةى

لةتةكنؤلؤذيا. ذينطة ثاراستنى
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هــــــــاريكارييةكـــى و -بةشـــدارى
ةتان

َ
دةول لةِرَيطةى هةبَيت ةتـــى

َ
نَيودةول

تايبةت ةتييةكانى
َ
نَيودةول و ِرَيكخـــراوة

تازةترين بؤئـــةوةى بةذينطةثارَيزيـــى
لةدنياى كـــة بةرطريـــكار و ضارةســـةر
طشـــتى نوَيدا بةدةســـتدَيت لةخزمةتى
لةِرَيى هةروةها بةكاربهَينرَيت، تانـــدا

َ
وال

ئةو لةســـةر كار تازةوة توَيذينـــةوةى
و كيميايى كة ضةكـــى بكرَيت شـــوَينانة
بةكارهاتووة تيا ذةهراوييةكانى مـــاددة
شـــَيوةيةك بةض ماددانة ئةم َتا بزانرَيت
كشـــتوكال و مرؤظ لةســـةر كاريطةريى
ِرَيطةكانـــى بؤئـــةوةى َيـــت

َ
بةجَيدةهَيل

بخرَيتةطةِر. بؤ طونجاوى ضارةسةرسازى
و شـــوَين ئةو -بةدارســـتانيكردنى
و لةِرَيى لَيية كةمى درةختى ضيايانةى كة
درةختةكان بِرينةوةى قةدةغةى ياساوة

وزدا.
َ
خةل بةرهةمهَينانى لةثَيناو بكرَيت

لـــةســـةر كــــــــار -بةشـــَيوةيةك
كارةبا بةرهةمهَينانـــى ســـةرضاوةكانى
و بةردةوام زؤر بةشـــَيوةيةكى تا بكرَيت
نةوت بةسةرضاوةكانى نةبةسرتَيت ثشت

غاز. و
ئةو ثشـــتيوانيكردنى و هانـــدان  -
هَينانةدى كارلةســـةر كة توَيذينةوانةى 
بؤئـــةوةى دةكـــةن بـــا وزةى خـــؤر و
بؤ كارةبـــا وزةى ببَيتـــة ســـةرضاوةى
شوَينة ناوضةكانى دةرةوةى شارةكان و

شاخاوييةكان.
ثاكذكردنةوةى لةسةر كار -هةميشة
و لةشـــار خواردنةوة ئـــاوى تؤِرةكانى
ة

َ
مامةل هؤشـــيارانة و بكرَيت الدَيكانـــدا

بكرَيت ماددانةدا ئةو بةكارهَينانى
َ

لةطةل
ئاوى بةكاردةهَينرَيت بؤ ثَيداِرؤشتنى كة

خواردنةوة.
تايبةت شـــةقامَيكى -تايبةتكردنى
و بؤ ثَيداِرؤشـــتنى شـــاحنة و دياريكراو
ماددةى زؤرترن ئوتومبَيالنةى كـــة ئةو

لةو دووربَيت تا هـــةواوة دةخةنة طازيى
كة.

َ
خةل كة شوَينى طشتى شوَينانةى

ئةو طرتنةوةى
َ
هةل لةسةر -كاركردن

جةنطةكانةوة بةهـــؤى كة غامانـــةى
َ
ئةل

ِرَيكخراوة هاريكاريكردنى لةِرَيى دانراون،
ةتييةكانةوة.

َ
نَيودةول

دروســـتكردنى و -بوونيــــادنـــان
ثرؤذةكانىثيشةسازى دوورلةشوَينةكانى

تيان.
َ
هاوال نيشتةجَيبوونى

ئةكاديمـــى كادرى  -ثَيطةياندنـــى 
ذينطةثارَيزيدا، لةبـــوارى ســـةركةوتوو
كـــة بةوةدةبَيـــت بَيطومـــان ئةمـــةش
كؤلَيذَيكى بةشَيك و لةناوةندةكانى زانكؤدا

بةذينطةثارَيزيى. هةبَيت تايبةت
يان حكوومى ِراطةياندنى -هةميشـــة
هؤشـــياركردنةوةى لةســـةر ئةهلى كار
ضؤنيةتى لةســـةر بـــكات تييـــان

َ
هاوال

تةكنؤلؤذييةكان بةرهةمة بةكارهَينانـــى
دةبَيـــت و ئـــةم هؤشـــياركردنةوةيةش
طشـــت تا دةســـتثَيبكرَيت ةوة

َ
لةمندال

كاركردن، ديكةى ناوةندةكانى تاكَيكـــى
و خولَيكى بةرنامة كة جطة لةوةى ئةمة
هةموو قوتابيانـــى بؤ هةبَيـــت نة

َ
ســـاال

بةثَيى و هةريةكة تا خوَيندن قؤناغةكانى
لةسةر زانيارى خؤى ئاستى ِرؤشنبرييى

ثَيبدرَيت. ذينطةثارَيزى
ئايندة بةتةكنؤلؤذياى سةبارةت

ثَييانواية ثســـثؤران و -شارةزايان
بكرَيت بؤئـــةوة كار  كـــة دةتوانرَيـــت
بةشـــَيوةيةك تةكنؤلؤذيا لةداهاتـــوودا
خراثى زيانى كةمرتين بةرهةمبهَينرَيـــت
ثَيش دةبَيت كة بَيطومان لَيبكةوَيتةوة،
طةدا

َ
كؤمةل لةناو بةكاربهَينرَيـــت ئةوةى

بؤ تاقيكردنةوةيةكـــى وردى ثَيويســـتة
لةكاريطةريية جطة ئةوســـا جا بكرَيت،
ئامَيرة باشةكانى كو اليةنة

َ
بةل خراثةكانى

و خاوةنةكةى دةزانرَيت تةكنؤلؤذياكة بؤ
بؤ تايبةتمةنديةكى باش و دةبَيتة سيفةت

بةكاربهَينَيت، ك
َ
زؤرترينخةل تا ئامَيرة ئةو

ثَيشَيلكارية نةكرَيت ئةم بَيطومان ئةطةر
ضينى لةسةر زياتر خراثى كاريطةرى ئةوا
و زةوى ئةوسا و ئؤزؤن دروســـتدةبَيت
طيانةكانيش بَي و طيانلةبـــةران و ك

َ
خةل

زيادمةنددةبن.
بةشَيوةيةك تةكنؤلؤذيا دةتوانرَيت -
بَيت ضاودَير كة ذينطةدابَيت لةخزمةتـــى
ئـــةوةى ئامَيرَيكى وةك بةســـةرييةوة،
وةهـــا بةشـــَيوةيةكى ئـــةلكرتؤنـــى
ثيســـبوونى لةكاتى كة دروســـتبكرَيت
ئاطادارى الدَييةكدا و شـــار هةر ذينطةى
كة بكات حكومةتةكةى و دانيشـــتووان
بطرنةبةر، كة ضارةســـةركردنى زوو ِرَيى
كارى ثَيشـــكةوتوودا تى

َ
وال لةهةندَيـــك

لةسةردةكرَيت. سةرةتايى
بةهاوكارى تـــان

َ
لةوال هةندَيـــك  .1

نةتةوة بِريارةكانى ِرؤشـــنايى و لةذَيـــر
ثاراســـتنى ضؤنييةتى بؤ يةكطرتوةكان
طواستنةوةوة، ئامَيرةكانى بةهؤى ذينطة
لةثســـثؤِرانى طروثَيكييان و كةس َضةند
لةطةل تايبةتكردووة بؤئـــةوةى ذينطـــة
كار يةكطرتـــوةكان نةتةوة ِرَيكخـــراوى
تةكةيان

َ
وال ذينطـــةى ئايندةى لةســـةر

بكةن.
سةرضاوةكان:

مشكلة  البيئة عامر، تلوث أمني د.محمد .1
الحديث. الكتب دار العصر،1990،

توظيف توجيهات الهادى، محمد د.محمد .2
االكاديمية،2004. اِّـكتبة التكنلوجيا،

مـــن الحـــرة، اِّـوســـوعة 3. ويكيبيديـــا،
االنرتنيت.

107 فى  العـــدد التكنولوجيا، 4. مجلـــة
30/10/2010

يوليو  127 فى العـــدد 5. مجلـــة بيئتنـــا،
2010
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ِرابردووةوة سةدةي  لةسةرةتاكاني 
و ثةروةردةيي ئامانجي باسوخواســـتي
كرداريدا، فَيركردني لةبـــواري كاريطةري
لَيوردبوونةوةيثسثؤِران جَيطةيسةرنجو
لةتوَيذةرو زؤر بـــووة، و دةروونناســـان
ثَيناسةي ثةروةردة بواري ةرةواني

َ
لَيكؤل

ئامانجي ضةمكي ماناو بؤ يان بةجؤر جؤر
تاِرادةيةكي كـــة كردووة،  ثةروةردةيي
و ناواخـــن و هةمـــان زؤر لةيةكضـــوون
رَوبةرت لةوانة لةخؤدةطرن، مةبةســـت
ثَيناســـةي بؤ ئاماذة بةمجؤرة ميجـــةر.
وشة ة

َ
ئةو كؤمةل َيت:

َ
دةل دةكات و ئامانج

بابةتَيك مةبةستي كة دةستةواذانةية، و
ثـــةروةردة دةخاتةِروو، لةبابةتةكانـــي
كؤتا َيـــت: ئامانج

َ
دةل يان دي ســـيكؤ،

و فَيركردنة هةركارَيكـــي دةرئةنجامـــي
ئامانج كـــة وادةبينَيت ةند-يـــش

َ
طرونل

كة ثةروةردةيية كارَيكـــي دةرئةنجامي
ضوونيدا

َ
هةل و ي

َ
ئةقل لةِرةفتارَيكي خؤي

دةبينَيتةوة.
بؤضوونانةشـــدا ئـــةم لةِرؤشـــنايي
ثةروةردةيي ئامانجـــي َيني

َ
بل دةتوانني

و خواست لةئةنجامداني مةبةســـت واتة
ثةروةردةشـــدا لةبواري و كارَيكدا هةر 
و كارَيـــك هـــةر ـــي دةســـتثَيكي

َ
بةخال

كرداري ثةروةردة ثَيشِرةوو ئاِراستةكاري
طونجاندن هؤي دةبَيتة ضونكة دادةنرَيت،
تؤكمة و ِرَيكخستن و ثالن و داِرشـــتني
كاني

َ
مةرامة باال بةديهَيناني كار بؤ كردني

تةواو مرؤظَيكي بنياتنانـــي ثةروةردةو 
ةييةوة

َ
جول و و ويذدانـــي ذيري لةِرووي

ثةروةردةدا. بوارةكاني لةسةرجةم

ئامانج دةستنيشــان كردنــي طرنطــي
ثةروةردةدا لةثرؤسةي

ئامانج كـــة نييـــة طومانـــي تَيـــدا
لةبـــواري كردنـــي  دةستنيشـــان و 
هةية ي

َ
ثـــةروةردةدا، كاريطةريةكي باال

بةكاري و هةر ئةويشـــةكة بةهاو نـــرخ
بطـــرة و دةبةخشـــَيت  ثةروةردةيـــي
بةديهَيناني خؤي لةبنةِرةتدا ثةروةردة
طؤِريني كـــة مةبةســـتدارة ئامانجَيكي
و مةعريفي بنةمـــا تاكة بةو ِرةفتـــاري
هةروةها دةبَيت، فَيري كة ِرةفتاريانةي
لةثةرةثَيداني دةطَيِرَيـــت

َ
بـــاال َيكي

َ
ِرؤل

كردني فَيركردن و دةستنيشان سياسةتي
بةجَيطةياندني بـــؤ طونجاو ِرَيوشـــوَيني
وتنةوةو سةرجةم وانة شَيوازي ثرؤطرام و
ثةروةردة سيســـتمي كة ئةو هؤكارانةي
بةرضاوِروونيةكي هةروةها سةردةخةن.
دةبةخشـــَيت بةمامؤســـتا بـــةردةوام
ســـةنطاندني

َ
هةل و لةثةيِرةوكـــردن

خؤشـــبةختيةكيش ضَيذو و كارةكةيـــدا
لةئاشـــكرايي دةبةخشـــَيت بةفَيرخواز
ثرؤســـةي داخوازيةكانـــي َمةبةســـت و
لةطةل ضؤنيةتي خؤطونجاندن و فَيربوون

ثةروةردةدا. نوَيطةريةكاني
لةثــةروةردةي ئامانــج تَيِروانينــي

نوَيدا: و كالسيك
كة ثةيِرةوةي ئةو كردني بةتَيبيني
ئةوةمان بةكاردةبرا، كؤندا لةثةروةردةي
ئامانجة ثةيِرةوكردني كة دةردةكةوَيت بؤ
بةطرنطيةتي و دركـــردن ِرةفتاريـــةكان
ئةمةش نةبووة، ثَيويســـتدا لةئاستَيكي
وتنةوةيانةدا وانة وَيســـتة

َ
هةل لةو زياتر

وشـــياري بةبـــَي كـــة دةردةكةوَيـــت
بةديهَينـــراو ومةبةســـتَيكي لةئامانـــج
خةمَيكي هةموو لةكاتَيكدا دةوترايةوة،
بووة ثرؤسةكة جَيبةجَيكردني مامؤستا
ســـةثاندني ثاشـــان و خؤيةوة لةاليةن
بةســـةر خوَينـــدن بةثَيـــي ثرؤطرامـــي
خوَيندكاري ئةمـــةش و خوَيندكارانـــدا
مةبةســـتي بَي بـــةرةو لةبةركردنَيكـــي
ئامانجي م

َ
بـــردووة، بـــةال تَيطةيشـــتن

كةســـَيكي بنياتناني نوَي ثـــةروةردةي
تاك بةتواناكاني بةطرنطيـــدان كاريطةرة
ئاســـتي ثةرةثَيداني تا و فراوانكردن و
هةمـــوو لةبةرضاوطرتنـــي و ثَيطةشـــتن
و مةعريفـــي و كةســـي تايبةتمةنيـــة
بةمةبةســـتي دةروونيةكانيةتي و ي

َ
ئةقل

بؤ طة
َ
كؤمةل تاكَيكي هةمـــوو كاراكردني

لةثرؤذةي هةروةك باشرت، داهاتوويةكي
لةهةرَيمي خوَينـــدن سيســـتمي نوَيـــي
كاري و ثَيكراوة ئاماذةي كوردســـتاندا
(ثةروةردةو كة دةكرَيت بؤ بةردةوامـــي
فرة هةمةاليةني ثرؤســـةيةكي فَيركردن
نةوةيةكي ِرةهةندة،...لةئامادةكردنـــي
ثةروةر، نيشتمان خوَيندةوارو وشـــيارو
بريكردنةوةيةكي خاوةنـــي  بؤئـــةوةي
طؤشكراو وهاونيشتمانيةكي بَيت زانستي
بةرزبَيت، زانياري و ِرةوشت و بةزانست
ثةرةســـةندني و  وةرطرتـــن  توانـــاي 
و هةبَيت شارســـتانيةكاني طؤِرانكاريـــة
باوةِرداربَيت تَيبطات، مرؤظ لةمافةكاني
تيبوون،

َ
بةسةرةتاكانيديموكراسيوهاوال

سةرشاني بةئةركةكاني هةست هةروةها
تَيبطات بةرثرسيارَيتي و لةئازادي بكات

ئامانجةِرةفتاريةكانلةثةروةردةدا
باجةَالن عةبدولكةريم مةحمود
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طة...)(1)
َ
كؤمةل لةسنووري

كردني ئامانجة ِرةفتاريةكان ثؤلَين
بريؤكةي داني 

َ
ســـةرهةل ســـةرةتاو

لةثؤلَينكردني هةركات باس ثؤلَينكردن:
بَيطومان بكرَيت، ِرةفتاريـــةكان ئامانجة
ئةمريكي دةروونناسي ثةروةردةو زاناي
،Benjamin Bloom (2) بلؤم بنجامني
دةبَيت، بابةتةكـــة يةكةمي هاوباســـي
ثؤلَينكردنة ئـــةم جاريـــش بطـــرة زؤر

ناودةبرَيت. بلؤم بةثؤلَينكردني
ثـــةروةردة بواري مَيذوونووســـاني
داني

َ
ســـةرهةل دةكةن، ئةوة بؤ ئامـــاذة

ئامانجـــة ثؤلَينكـــــردنـــي بريؤكـــةي
بؤضوونةكاني بةثَيي ثةروةردةييةكان،
ي

َ
بؤ سال دةطةِرَيتةوة و هاوِرَيكاني بلؤم

ةي
َ
كؤمةل كؤنطرةيةكي لةميانةي ،1948

ذمارةيةكي كة ئةمريكي دةروونناســـاني
بـــواري دةروونناســـاني بةرضـــاوي
دةرئةنجاميةكاني ئةزموونة ثةرةثَيداني
طفتوطؤيةكي ِراوَيذو دواي طرتبووةخـــؤ،
كة ئةو ئاكامةي تَيروتةســـةل، طةيشتنة
وةك دابِرَيذن، ضوارضَيوةيةك ثَيويســـتة
ضةمكي و ســـةرضاوةيةكي بةردةســـت
تيـــادا فَيركردنـــي كاري دةرئةنجامـــي
بتوانن كة بةجؤرَيـــك و ِروونكرابَيتـــةوة
بَي كارياندا بةردةوامي و سةنطاندن

َ
لةهةل

ئةم ديارة بوةستن. جياوازي لةســـةري
ثؤزةتيظي زؤر دةرئةنجامـــي كؤنطرةية
طةلَيك خؤيـــدا بـــةدواي و لَيكةوتـــةوة
بايةخي ثِر توَيذينـــةوةي ينـــةوةو

َ
لَيكؤل

لةمامؤســـتايان زؤرَيك كة بةرهةمهَينـــا
دةروونناســـان تيايـــدا و و ثســـثؤِران
ثَيشةنطوسةرمةشقيشيان بةشداربوونو
لةكؤتايي و بـــوون، هاوِرَيكاني و بلـــؤم
سَي داِرشتنةوةي طةشـــتنة كارةكانيدا
ئامانجة بـــواري طرنطـــي ثؤلَينكردنـــي
ئةوانيش: ِرةفتاريةكان لةثةروةردةدا، كة

 cognitive مةعريفي_ئيدراكي ( بـــواري
ي (1956)

َ
لةسال بوارةيان domain) ئةم

لةاليةن خرايةِروو كتَيبَيكدا لةدووتوَيي دا
لةسةر بواري زياتر و هاوِرَيكانيةوةو بلؤم
(1964) ي

َ
ولةسال طرنطيثَيدراوة مةعريفي

af- ويذداني _ ســـؤزداري بواري ) يشدا
لةاليةن بةرهةم هاتة (fective domain
(بواري و وة ماسيا) و بلؤم و كراسؤل )
(كيبلةر لةاليـــةن كة ةيـــي

َ
دةروونجوول

ةوة (simpson سمثســـؤن kiblerو 
بةرهام ئةمريكا يةكطرتووةكاني تة

َ
لةوال
هات.

ثؤلَينكردن
كورديدا لةزماني ثؤلَينكردن، بَيذةي
دَيت شت ِرَيكخســـتني و بؤ جياكردنةوة
و مةبةســـت، نـــاوةِرؤك بةثَيـــي جؤرو
لةزماني تصنيف بةوشـــةي بةرامبـــةرة

التيني، كة ئةمةيان  taxonomy عةرةبيو
يةكةم ثَيكدَيت، لةدووبةش لةبنةِرةتـــدا

ِريزبةندي  يـــان taxis واتاي ِرَيكخســـتن
يان  بةواتاي ياسا  nomosو دةطةيةنَيت،
بنةمادَيت، بةمثَيية بةهةردوو بةشـــةكة
دَيت، ِرَيكخستن بنةماي يان ياسا واتاي
لةزانستدا تا فراوانكراوة واتاية ئةم دواتر
و بناســـرَيت ثؤلَينكـــردن بةياســـاي
ثؤلَينكردني ِرووةك زانستي سةرةتاش بؤ
اليةنةكاني بةكارهاتـــووةو و طيانـــداران
بلؤميـــش طرتوةتـــةوةو ديكةيشـــي
ياســـايةكي وةك ثةروةردةدا، لةبواري
شت يةكداهاتني بةدواي دابةشكردنةيي
ئاشـــكراكردني دؤزينةوةو و وبريؤكةكان
بةكاريهَيناوة، نَيوانيان ثةيوةنديةكانـــي
ئامانجـــة ثؤلَينكردنـــي بةزانســـتي
Taxonomy of Edu- ثةروةردةيةكان

بردووة. ناوي cational Objectives
ئةم ثؤلَينة ثَيويستي بووني

بريدؤزة هةر هاتنةكايةوةي بَيطومان
ثَيويســـتيةكي و طرنطي و بريؤكةيـــةك،
لةثشـــتة، بلؤم بريؤكةيةي بووني ئـــةو
ئةم مةبةســـتي و مةرام ةكانـــي

َ
و هاوةل

كة بةوةي ِروونكردوةتةوة بريؤكةيةيان

لةنَيوان بةِرَيخؤشكردن ئارةزوومةندبوون
ببَيتة ئةوان تا بةِراي و ثةروةردةكاراندا
لةدةستنيشان نَيوانيان هاوبةشي زماني
بةشـــَيوةيةكي ئامانجةكانياندا، كردني
طشتيدةتواننيثَيويستيةتيثؤلَينكردني
ضةند لةم ثةروةردةييـــةكان ئامانجـــة

ِروو: بخةينة خوارةوةدا ةي
َ
خال

دةبَيتةهؤي ثؤلَينكردن 1.ياســـاي
هاوبةشةكاني ضةمكة  بؤ ضوارضَيوةيةك 
بؤ هاندانيان و فَيركردن بواري كارطةرداني
دامةزراندني و ئةزمونةكانيان ثةرةثَيداني
نَيوانيان. هاوبةشةكاني ثَيوةرة و بنةما
ديد هؤي نزيك كردنةوةي دةبَيتة .2
لةثرؤطرامة ثةروةردةييةكان، بؤضوونة و
بةتايبةتي و خوَيندندا جؤربةجؤرةكاني
و ثَيكهاتةكاني ئامانـــج كردنةوةي نزيك

بابةتةكان.
بةتوَيذةرةرو كار دةرئةنجامـــي  .3
هةميشة دةناســـَينَيت، ثةروةردةكاران
شـــَيوازي نؤذةنكردنةوةي و نوَيطـــةري

دةِرةخسَينَيت. وانةوتنةوة
بةبريؤكة بةردةوام 4. ثةرةثَيدانـــي
لةسةرجةم ثةروةردةيةكان،  بريدؤزة  و
فَيركردني ثةيوةنديدارةكانـــي بـــوارة

مرؤظيدا.
ئامانجة ثؤلَينكردني بنياتــي ثَيطةي

ثةروةردةييةكان:
ئامانجـــة بنيــــــاتـــي ثَيطـــةي 
لةئةدةبياتـــي وةك ثةروةردةييـــةكان
لةسةر ئاماذةي ثَيدةكرَيت، ثةروةردةدا

ئةوانيش: طريمانة بةندة كة سَي
فَيركـــردن دةرئةنجامـــي يةكـــةم: 
طؤِرانكارية وَينةيةكي وةك دةتوانرَيـــت
ِرةفتـــاري كراوةكانـــي دةستنيشـــان

بكرَيت. وةسف فَيرخواز
و هاوبةشـــي ســـةرةِراي دووةم: 
بواري ئامانجةكان، سَي كَيشي هةر

َ
تَيهةل

بةشـــَيوةيةك ناتوانرَيت كـــة بةجؤرَيك
و لةيةكدي َينرَيـــن 

َ
دابمال لةشـــَيوةكان
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هةية، بةســـةريةكديةوة كاريطةريـــان
لةويرت بةجيا و هةريةكة دةشـــتوانرَيت
و بكرَيت دةستنيشـــان دةرئةنجامةكاني

بكرَيت. لَيوة باسي
بوارَيك لةهةر ئامانجةكان ســـَييةم:
ؤزي

َ
ئال ثلةي لةهةمان بوارانة، لةو ســـَي

لةبـــواري دواتـــر وةك وطرانيـــدا نـــني،
دةكةينةوة. ِرووني ثؤلَينكردنةكاندا

ثةروةردةييةكان: ئامانجة بوارةكاني
مةعريفي_ئيدراكي بواري : يةكةم

بةضاالكيـــة طرنطـــي ئـــةم بـــوارة
ذيريةكانـــي بريمةنديـــة جؤربةجـــؤرة
ئامانجانة ئـــةو بةواتاي دةدات، مـــرؤظ
و كة ثةيوةندن بةشارةزايي دةطرَيتةوة
و ِرَيسا ياسا دةربارةي زانياري وةرطرتن
بنةما بـــريدؤزة و و و ِراســـتي و ضةمك
شارةزايية تواناو سةرجةم و طشتييةكان
ثؤلَينكردنةي ئةو دةطرَيتةوة. ذيريةكان
ئاست شةش دايناوة بوارةدا لةم بلؤم كة
سةرةكي بةشـــي لةدوو دةطرَيتةوة كة
يان سَيطؤشـــة و بةشـــَيوةي ثَيكدَيـــت
يةكةمي بةشـــي كردوون، ِريزي هةرةم
زانني و دةكات، سَيطؤشـــةكة كة بنكةي
و بةزانياري ثةيوةندة  بريهاتنةوةية كة
و لةطَيِرانةوة مرؤظةوة شـــارةزاييةكاني
ثَينج و زةخريةكراوةكان بريهَينانةوةي
يةكان

َ
ئةقل توانـــا ديكةيش ئاســـتةكةي

يةكدا: بةدواي بةمشَيوةية دةطرَيتةوة،
كردن، شـــرؤظة جَيبةجـــَي تَيطةشـــتن،

سةنطاندن.
َ
هةل ثَيكهَينان، كردن،

ئاماذةي ثؤلَينكردنة، ئةم سروشتي
بريكردنةوةي ســـايكؤلؤذي سروشـــتي
بـــةرةو لةســـاكارةوة  كـــة مرؤظـــة، 
ئاســـتَيك هةر و ســـةردةكةوَيت ؤزي

َ
ئال

ثَيشووتري ئاستي ســـةر ِرادةثةرموَيتة
سةنطاندن

َ
هةل ئاســـتي ثَيية بةم خؤي و

لةم ذيريية تواناي و ضاالكـــي ؤزترين
َ
ئال

ئامانجي بةديهَيناني بؤ و َينكردنـــةدا
َ
ثؤل

ئاستي دةبَيت لةئاستةكان ئاستَيك هةر

بةديبهَينرَيت. ثَيشووتري
كردن درك و زانيني بواري ئاستةكاني
مةبةســـت بريهاتنةوة: 1. ئاســـتي
زانياريةكانـــي بريهاتنـــةوةي توانـــاي
يان ناســـينةوةيانةوة، لةِرَيي فَيرخوازة
لةهزرةوة، طَيِرانـــةوةي دووبارة لةِرَيي
فَيري لةوةي نزيك يان بةوَيناكردنَيكـــي

بووة.
بةنزمرتيـــن ئاســـتي ئـــةم ئاســـتة
ثَيكدَيت و دةنرَيت شـــةش ئاســـتةكةدا
ِراســـتية و زانياري لةوةيادهَينانـــةوةي
ناوةندي ئاستي َيك

َ
كؤمةل و زانستيةكان

ناوةِرؤكي (زانيني لةوانة: خـــؤ دةطرَيتة
هؤكارةكاني شـــَيوازو زانيني طشـــتي،
زانيني و طشتي ناوةِرؤكي ضارةســـةري
ِرَيســـاو و هةمةكيكردنيةكان-ياســـا

بةراييةكان).
–وةرطرتن تَيطةيشتن ئاستي .2

فَيرخواز تَيطةيشتني لةتواناي بريتيية
ِراظة تواناي لةِرَيي ئةمةش بابةتةكة، بؤ
بابةتةكـــة طَيِرانـــةوةي و و باســـكردن
دةرئةنجامةكةيـــةوة َينجاندنـــي

َ
هةل و 

دةردةكةوَيت.
جَيبةجَيكردن ئاستي .3

فَيرخوازدا لةتوانـــاي ئـــةم ئاســـتة
زانياريانةي ئةو بتوانَيت كة دةردةكةوَيت
جؤربةجؤرةكاندا وَيستة

َ
لةهةل بووة فَيري

و بةكاربهَينَيـــت ديكـــةدا و لةشـــوَيني
بكات. جَيبةجَيي

–شيكردنةوة شرؤظةكردن 4.ئاستي
شيكردنةوةي وةشاندنةوةو

َ
هةل واتة

بـــؤ فَيربـــووةكان بابةتَيـــك لةبابةتـــة
تَيطةيشتن و بضووكرت لةخؤي يةكةكاني
ئةو نَيوان ئاســـتةكاني و لةثةيوةنـــدي

يةكانة.
ثَيكهَينانةوة ئاستي .5

ئـــةم ئاســـتة ثَيضةوانةي ئاســـتي
فَيرخواز دةبَيت واتة خؤيةتي، ثَيشووي
بنياتناني نوَيي ثَيكهَينانـــةوةو توانـــاي

و زياتر بـــووة هةبَيـــت لةوةي فَيـــري
لةخؤدةطرَيت. داهَينراوانة شَيوازَيكي

سةنطاندن
َ
هةل ئاستي .6

ســـةنطاندني
َ
وهةل بِريـــاردان واتـــة 

بةثَيـــي ثَيشـــنياركراو، بابةتَيكـــي
لةاليةن مةبةستدار ئاشكراو ِرَيوشوَينَيكي
وابةستةي ئةمةش بَيطومان فَيرخوازةوة.
فَيرخواز تةنيـــاي بؤضوونَيكي و ميـــزاج
بةتَيثةِربوون ثَيويســـت كـــو

َ
نييـــة، بةل

ديكة ذيريةكانـــي كـــردارة بةفلتـــةري
طونجاو بِريارَيكـــي دةكات، تابتوانرَيـــت

بدرَيت.
سؤزداري بواري دووةم:

 affective domain
ثةرةثَيدانـــي و طةشـــة بنيـــات و
شَيوازةكاني و بِروا ضاندني و سؤزةكان
ي

َ
كانةيلةطةل

َ
ئةوخةل

َ
خؤطونجاندنلةطةل

بوارة بواري كاركرني ئةم ئاست و دةذي،
بوارة ئةم كةواتة دةكات، دةستنيشـــان
كة وابةســـتةية ئامانجانةدا  ئةو

َ
لةطـــةل

ئاِراســـتة و حةز باس لةطؤِرانكاريةكاني
يان دةكات خؤطونجاندنيةكان و و بةهـــا
دةطرَيتةوة فَيركاريانة ئةو دةرئةنجامـــة
ندني

َ
جوال و سؤزةكان لةسةر جةخت كة

ئةو ض ئيرت دةكةنـــةوة، مرؤظ ويذداني
كردن بن

َ
قبول مايةي ضوونانة

َ
هةل سؤز و

ئةمةش لةضةند بابةتَيك، هةر نةبن بؤ يا
دةبينَي. ئاســـتَيكي ثؤلَينكراودا خـــؤي

وةرطرتن-ئاطايبوون: ئاستي .1
لةو ِرةوشة فَيركارييانة ئةم ئاســـتة
لةِرووي وروذَينةر فَيرخـــواز كة دةدوَيت
كة ديياردانـــةي دةوروبةريةوة و ئـــةو
سةرنجيان دةداتَي ِرةوشةكة ثَيكدةهَينن
قؤناغدا بةسَي ئةميش دةبَيت، ئاطاييان و

تَيدةثةِرَيت:
ثلـــةي وشـــياربوون: -قؤناغـــي
هةســـتي وروذاندني و سةرنجِراكَيشـــان
ســـةرنجي دياردةيةي ئةو بؤ فَيرخوازة

ِرادةكَيشَيت.
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يان ئاطايي ئارةزووكردني -قؤناغـــي
ئارةزوومةندبووني حـــةزوو وةرطرتـــن:
ســـةرنجي كة بابةتَيك بـــؤ فَيرخـــوازة

مةبةستيةتي. و ِراكَيشاوة
يان ئاطايـــي ـــي

َ
كؤنرتؤل -قؤناغـــي

فَيرخواز وشياربووني ِرادةي وشياربوون:
ضةند لةنَيو بابةتَيـــك بؤ دةطةيةنَيـــت،
لةنَيو يان ورووذَينةرَيك ديكةدا، بابةتَيكي
طرتن طوَي وروذَينةرةكاني ديكةدا، وةك
دةنطيرت بووني سةرةِراي لةمؤسيقايةك،

جَيطةيةدا. لةو
مدانةوة:

َ
وةال ئاستي .2

ئاطايي تةنيا فَيرخواز لةم ئاســـتةدا
ضةند كـــو

َ
بةل بابةتةكـــة، نابَيـــت بـــؤ

دةبَيت مدانةيشـــي
َ
وةال كاريطةرييةكـــي

بةضةند ثلةيةك لةهةستة ِرةفتاريةكانيدا
وةك:

وةك مةبةســـتدار: مدانـــةوةي
َ
-وةال

لةمامؤســـتا ســـةرنجدان و ئاطايبـــوون
بابةتَيكدا. شرؤظةي لةكاتي

مدانةوةدا:
َ
لةوةال -ئارةزوومةندبوون

خؤي بةويســـتي فَيرخواز لةم قؤناغةدا
خؤبةخشانةية، بابةتَيك دةكات و ئاطايي
ديكة كةسَيكي ِرةزامةندبووني مةبةستي

نيية.
ِرةزامـــــةندبـــوون -قؤنــــــاغـــي
فَيرخواز قؤناغةدا لةم مدانةوةدا:

َ
لةوةال

تَيدةثةِرَينَيت ئارةزوومةنديـــش ثلـــةي
و ئاســـوودةبوون ثلـــةي دةطاتـــة  و 
و لةئاطايي ضَيذوةرطرتن و ِرةزامةندبوون

بابةتةكة. بؤ مدانةوةي
َ
وةال

بةها-نرخاندن: ثَيداني ئاستي .3
بةهاية و نـــرخ مةبةســـت ثَيدانـــي
ِرةفتارَيك يـــان لةبابةتةكان بةبابةتَيـــك
لةاليـــةن فَيرخوازةوة، دياردةيةك يـــان
نرخ جَيطةي بابةتة ئةو ئةوةي بةمةرجي
لةاليةن فَيرخوازةوة، ئةميش بَيت ثَيدان

ئةوانيش: تَيدةثةرَيت قؤناغدا بةسَي
واتة ئامادةسازي كردني بةها:

َ
-قبول

و بةبابةتَيك باوةِربـــوون فَيرخـــواز بـــؤ
ئةوةي وةك لَيوةرطرتنـــي وَيســـت 

َ
هةل

زماني فَيربووني بةبةهاي هةست فَيرخواز
بةنرخي بةكاريطـــةرو كوردي بـــكات و
شـــارةزابوون و فَيربـــوون بؤ بزانَيـــت

ديكة. لةبابةتةكاني
فَيرخواز واتـــة بذاردنـــي بةها:

َ
-هةل

بؤ كار بةهـــا، كردنـــي
َ
قبول ســـةرةِراي

دةكات، بةبةهاكـــةش طرنطيدان زياتـــر
يـــان لةثرؤذةيـــةك وةك بةشـــداربوون
كوردي بةزماني خزمةت كة وكراوةيةك

َ
بال

دةكات.
فَيرخواز لَيرةدا بةبةها: -ثابةندبوون
و دةبَيت خؤي بةهاي بـــريوِراو ثابةندي
ديكة ي طةياندنيشـــي بةكةســـاني

َ
هةول

كةساني ثَيكردني قةناعةت وةك دةكات،
خوَيندنةوة فَيربووني نرخي بةبةهاو ديكة
كاتةكاني زياتر و بةكوردي و نووســـني
دةكات كة بـــوارة تةرخان خؤي بؤ ئةو
بةهايةي بـــةو طةشـــةدان دةبنة مايةي

ثَييةتي. بِرواي
بةها: ِرَيكخستني ئاستي .4

فَيربووندا لةكرداري فَيرخواز كاتَيك
ِرةوش يان وَيست

َ
هةل هةندَيك دووضاري

دةطرن،
َ
هةل لةبةهايةك زياتر كة دةبَيت،

بةهايانةدا لةنَيـــو ئةو كة دةبَيت ناضار
و دابنَيت ِريزبةنديـــةك و ِرَيكخســـتنَيك
هةست كة بخات ِرَيكي وا بةشـــَيوازَيكي
و بـــكات بةيةكـــةوة بةثةيوةنديـــان
نوَيدا بةهايةكي لةداِرشتنةوةي بتوانَيت
قؤناغدا بـــةدوو ئةميش بةكاريبهَينَيت.

تَيدةثةِرَيت:
بةها: ضةمكي ثَيكهَيناني -قؤناغـــي
تيايدا فَيرخواز كـــة قؤناغةية ئةو ئةمة
ِروو دةخاتة يةك بةهـــا لةمةِر بؤضووني
بةراوردكردني وةك كـــة مةبةســـتيةتي،

ِرةفتاريدا. جؤري
َ

لةطةل بريوِرايةك
ثَيكهاتةي ِرَيكخســـتني -قؤناغـــي
كة ِرةفتارةي تةرزي ئـــةو بةها: واتـــة

هاوِرَيكي بةمةبةستي دةريدةبِرَيت، تاك
بةهاكانيدا. ثَيكهاتةي لةنَيوان

بةها: جَيبةجَيكردني ئاستي .5
بواري ئاســـتي ترين

َ
باال ئةم ئاســـتة

فَيرخوازدا لةِرةفتـــاري كة ســـؤزدارية،
بةوَينةكردني تةنيا نـــةك دةردةكةوَيت،
بةجَيبةجَيكردني كرداري كو

َ
بةهاكان بةل

لةسةري ثَييةتي و بِرواي جؤرةي كة بةو
فةلســـةفةي و تَيِروانـــني دامـــةزراوة،
دةناســـرَيت، ثَيي و خؤي ثَيدةردةبِرَيت

قؤناغة: دوو ئةميش بةهةمانشَيوة
ئةمـــة : ئامادةســـازي -قؤناغـــي
َيك

َ
كؤمةل فَيرخـــواز كـــة ئـــةو قؤناغةية

درووســـت ال واي بؤضووني ئاِراســـتةو 
كة دةِرةخسَينن زةمينةســـازي دةبَيت،
و ثَيبكات ِرةفتـــاري ي

َ
كؤنرتؤل بتوانَيت

لةبؤضووني دوور زانستي بةشـــَيوةيةكي
بدات. شتةكان لةسةر بِريار خودي

دوا ئةمةش جَيبةجَيكردن: -قؤناغي
بةتةواو فَيرخـــوازة لوتكةي طةيشـــتني
كة بةهـــاو بريوِرايةي ئةو ضةســـثاندني
سؤزداري لةِرووي دامةزراوة  لةســـةري
ئاســـتي دةيطةيةنَيتة و ضوونيةوة

َ
و هةل

تـــةواوي ثَيطةيشـــتني  و ناوازةيـــي
شـــَيوازَيكي و بؤضوونةكاني ئاِراســـتةو
ثَيدةبةخشَيت ســـووكةوتي

َ
هةل تايبةتي

خَيرخوازي، وةك بناســـرَيتةوة كة ثَيي
مرؤظدؤستي...هتد

ةيي
َ
بواري دةروونجوول : سَييةم

طرنطي زياتر ةيي
َ
دةروونجوول بواري

و و كاركردن دةســـتيةكان بةضاالكييـــة
لةفَيربووندا كـــة دةرئةنجامانةي ئـــةو 
ضاالكية و بةشـــارةزايي ثةيوةنديـــان 
(وةك دةدات، هةية جؤربةجؤرةكانةوة
نان...لةوةرزشدا)

َ
ثال دان،

َ
هةل ِراكَيشان،

نيطاركَيشـــان، ميوزيـــك، لَيداني يـــان 
كارةكاني لةهونـــةرو و...هتد ضاثكردن
ئةو بةثَيـــي ئةميـــش ديكـــةدا هةيـــة.
سمبســـؤن ئةليزابَيت كة ثؤلَينكردنةي
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هةِرةمي ئاســـتي حةوت داوة، ئةنجامي
سةرةوة: بؤ لةبني هةرةمةكةوة  هةية،
جَيبةجَيكردن، ئامادةســـازي درككردن،
مدانةوةي

َ
خؤيـــي، وةال مدانـــةوةي

َ
وةال

بةياريدة، طونجاندن، داهَينان.
هةستي: كردني درك ئاستي .1

هةســـتةكان بةكارهَينانـــي واتـــة 
ضاالكي جـــؤري كردني لةدةستنيشـــان
ثَيكةوة طرَيداني ثَيويســـتداو ةي

َ
و جوول

وةك ئةنجامدانـــدا،
َ

لةطـــةل زانيـــاري
ئةنجامداني بؤ طونجاو بةكاتي هةستكردن
و دةستثَيك ي

َ
ئاطابوون لةخال و ضاالكيةك

لةنَيو ة
َ
جوول بؤ ئاماذةيةك جياكردنةوةي
جؤربةجؤردا. ئاماذةيةكي ضةند

بـــؤ ئامادةســـازي ئاســـتي  .2
جَيبةجَيكردن:

ئةنجامداني بؤ فَيرخواز حـــةزي واتة
ئامادةسازبووني و دياريكراو، ةيةكي

َ
جوول

ضوونيةوة
َ
هةل ذيري و جةستةيي و لةِرووي

ةية.
َ
جوول ئةنجامداني ئةو بؤ

مــــــــدانـــةوةي
َ
وةال ئاســـتي  .3

ئاِراستةكراو:
ةيةكي

َ
جول دووثاتكردنـــةوةي واتة

فَيركارةوة لةاليةن يان ئاِراستةكراو َبينراو
لةطةل بةهةنطاو، هةنطـــاو بـــؤ فَيرخواز
ةو

َ
هةل ِراســـتكردنةوةي و هاوكاريكردن

كةموكوِريةكان.
خؤيي: مدانةي

َ
وةال ئاستي .4

ئاســـتي فَيرخـــواز دةطاتة لَيـــرةدا
جَيبةجَيكردنـــي و بـــــِروابةخؤبـــوون
بَي خَيرايييةوة، و بةِرَيكوثَيكـــي ة

َ
جوول

قورتاندن.
َ
تَيهةل خؤ و ئاِراستةكردن

بةياريدة: مدانةوةي
َ
وةال ئاستي .5

ئاســـتي  درَيذكراوةي  ئةم ئاســـتة
وردةكاري بةكةمَيك خؤيةتي، ثَيشـــووي
وةك ئةنجامداني شـــارةزايية زياترةوة،
بؤ دان

َ
هةول و قورســـةكان ة دذوارو

َ
جوول

طونجاو. ئةنجامدانَيكي
طونجاندن-ِراستكردنةوة: ئاستي .6

ِراســـتكردنةوةي  و طونجاندن واتة  
فَيرخواز كة ةيةي

َ
جوول َئةو شـــارةزايية

لةطةل بطونجَيت تا ِراهاتووة، لةســـةري
هةر

َ
لةطـــةل يان خؤيدا، ِراســـتيةكةي

ثَيويســـتة كة داهَينانَيكدا و نوَيطـــةري
ئةنجامبدرَيت.

داهَينان: ئاستي .7
ئةوة تواناي فَيرخواز لةم ئاســـتةدا
دووثاتكردنةوةو ئاستي كة دةكات ثةيدا
خـــؤي و تَيثةِرَينَيـــت ضاولَيكـــةري 
تةواو شـــارةزاي و دةتوانَيـــت داهَينان
بةجؤرَيك دةكات، ثةيِرةو ةكةيدا

َ
لةجوول

وَيســـتة
َ
هةل و كات

َ
لةطةل كة بطونجَيت

دياريكراوةكاندا.
ثةراوَيز:

و بنةِرةتيةكان قوتابخانة 1. سيســـتةمي
لةوةزارةتي (ليذنةيةك ئامادةييةكان خوَيندنطة

2009 ثةروةردة)
دةرووني زانايةكـــي بلـــؤم: 2. بنجامـــني

 1913 ي
َ
لةســـال ئةمريكيـــة، و ثةروةردةيـــي

لةثةروةردة  لة1942 دكتـــؤراي لةدايكبـــووة،
لةزؤر بةدةســـتهَيناوة، شـــيطاطؤ لةزانكـــؤي
ثةروةردةيي ِراوَيـــذكاري تي جيهانـــدا وةك

َ
وال

بريؤكةي ثةيِرةو يةكـــةم خاوةن كاريكردووة،
ثةروةردةييةكانة.  ئامانجة ثؤلَينكردني

سةرضاوةكان: 
www. والتعليـــم الرتبيـــة ملتقـــى  .1
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www.dahsha. 4. موســـوعة دهشـــة
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والتعليـــم، الدكتور: التعلم 5. علـــم نفـــس
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بنةِرةتي/ ثةروةردةيي سةرثةرشـــتياري
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مةريخ بةرةو طةشت
طةشـــتة بةِرَيوةبردنـــى ناوةنـــدى   
لةوة جةختى كؤِرؤليـــف فةزاييـــةكان

داهاتوودا  ى
َ
سال  20 لةماوةى كة كردةوة

دةســـت مةريخ بةرةو مرؤظ طةشـــتى
تشنى فؤستؤ لةفِرؤكةخانةى ثَيدةكات
ئامور كةرتى دةكةوَيتة كة ِرووســـييةوة
ئةوةش بةثَيى وتةى جَيطرى سةرؤكى و
دافيدؤف ئاذانسى فةزايى ِرووسى فيناُّـ
ةتى

َ
نَيودةول ئةو طةشـــتة كة وتى و ئةو

و طةورة وا طةشـــتَيكى ضونكة دةبَيت.
نادرَيت. ئةنجام ةتَيك

َ
دةول بةتةنيا ؤز

َ
ئال

بةرنامةى بةِرَيوةبـــةرى وتـــةى بةثَيى 
دةبَيت. تَيدا مرؤظى فةزاييةكان طةشـــتة

 2035 ى
َ
لةسال طةشتة ئةو باسة شايةني

لةئَيستادا ئةو ضونكة دةست ثَيدةكات،
نيية. تةكنيكيية لةئارادا توانا

ضوارةمـــني مةريـــخ  دةزانـــني وةك 
لةخـــؤرةوةء لةدووريـــدا هةســـارةية
تريةى ناسراوة، بةردين بةهةسارةيةكى

دةبَيتء  6800 كـــم نزيكـــةى مةريـــخ
لةدواى زةوييةوة تـــريةى لةنيوة نزيكة
ةى

َ
كؤمةل هةسارةكانى بضوكرتين عةتارد

ِرووبةرى بةضارةكى ِرووبةرةكةى خؤرةء
كة زاناكان لةو زةوى مةزةندة دةكرَيت

لة3.8  بةر زةوى هةســـارةى باوةِرةدان
شـــاخى بووةء لَي ئـــاوى مليار ســـاأل
لَيية نةى

َ
دؤال شـــاخء هاوشـــَيوةى ئةو

بؤية هةن، زةوى كة لةسةر هةســـارةى
مةريخ لةســـةر ذيان بوونى طريمانـــةى
بةردةوام مشـــتومِرى  جَيطةى بابةتَيكة

الى زانايان. بووة

                   


