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زةوي لةذَير هةِرةشةي ثلةي طةرميداية
طؤي زةوي بةرزبوونةوةيةكي لةِرادةبةدةري ثلةي طةرمي بةخؤيةوة بينيوة، زاناكانيش ئاماذة بةوةدةدةن كة ئةم بةرزبوونةوةية 

ي داهاتوودا زياتر دةبَيت و ثَيدةضَيت كارةساتي مرؤيي طةورة بةدواي خؤيدا بهَينَيت.
َ
لةضةند سال

 ســـةرةتاي ثَيوانةكردني ثلةكانـــي طةرمي و ئةمةش 
َ

ي 2005دا بةرزتريـــن ثلةي طةرمـــي تؤماركرا بةبةراورد لةطةل
َ
لةســـال

يان 
َ
ةتاني دنيا ِرؤل

َ
ئاماذةبوون بؤ تَيكضووني سيســـتمي كةشوهةوا كة  تةنيا مرؤظ خؤي لَيي بةرثرسيارة، ضونكة سياسةتي دةول

هةبووة لةتةشةنةكردني بةرزبونةوةي ثلةي طةرمي، بؤنموونة ئيدارةي جؤرج بؤشي سةرؤكي ئةمريكا لةثةيماني كيؤتؤ ِرَيطر بوو 
لةجَيبةجَيكردنـــي ئةو بِريارانةي كة ثةيوةنديان هةبوو بةكةمكردنةوةي ئةو طـــازة دةرضووانةي كة دةبنةهؤي ِرووداني دياردةي 
ثةنطخواردني طةرمي، ضونكة نةيويست ضاالكيية ثيشةسازييةكاني ئةمريكا تووشي هيض سستييةك بنب، لةكاتَيكدا وةك ئاشكراية 
ضارةكي بِري طـــازة دةرضووةكان كة دةبنةهؤي دياردةي ثةنطخواردنةوةي طةرمـــي بةتةنيا لةوآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاوة 

دةردةضن.
َيك هةقيقةتي ذينطةيي، دةركةوتووة 

َ
ينةوةكاني سةنتةري ئةمريكي نيشتماني بؤ توَيذينةوةكان ثشت بةستن بةكؤمةل

َ
بةثَيي لَيكؤل

 لةمةوبةرةوة بةرزبوونةوةي ثلةي طةرمي واي بةخؤيةوة نةديوة. ئةوةتا يواخيم شيلينهؤثةر بةِرَيوةبةري 
َ

كة زةوي لةضوار سةد سال
َيت: لةسةردةمَيكدا دةذين دةكرَيت بطوازينةوة بؤ سةردةمَيكي ديكة كة ناوي بنَيني زؤر طةرم 

َ
مانيا دةل

َ
ثةيمانطاي بؤتســـدام لةئةل

ي 2010دا 0.8بوو لةوانةية وابزانني ئةمة 
َ
َيت ئةوةتا ناوةندي زيادبووني ثلةي طةرمي طؤي زةوي لةسال

َ
يواخيم ئةم قسةية لةخؤوة نال

ي داهاتوودا ثَيشبيني دةكرَيت ثلةي طةرمي هةسارةي 
َ
تةنيا ذمارةيةكي بضووكة، بةآلم دةرئةنجامَيكي ترسناكة، ضونكة لةسةد سال

زةوي 4-2.5ثلةي سيليزي بةرزبَيتةوة.
ةتاني سةر بةدةرياي سثي ناوةِراست و ذمارةيةك 

َ
ئةم ثَيشـــبينيانة ِرؤذانة ضاوةِرواندةكرَيت و هةندَيكيشيان ِروودةدةن، دةول

ةتاني ئةوروثي لةم هاوينةدا بةجؤرَيك ثلةي طةرمي بةرزبؤتةوة كة هَيشتا طةرمي وايان بةخؤيانةوة نةديوة، بةشَيوةيةك لةوآلتي 
َ
دةول

بةندي دةرياي سيربيا  
َ
مانيا ثلةي طةرمي لةهةندَيك شاري طةيشتؤتة 40ثلةي سيليزي. هةروةها توانةوةي بةشَيكي ديكةي سةهؤل

َ
ئةل

ةك بوو ترسَيكي طةورةن و بوونةتةهؤي بةرزبوونةوةي ئاستي ئاوي 
َ
ي 2009ش بةستةل

َ
و ِراِرةوي جةمسةري باكور كة تا ئابي سال

بةشَيك لةزةرياكان و بةثَيي دوا زانياري ساآلنة لةهةموو جيهاندا نزيكةي 3مليمةتر ئاستي ئاوي زةرياكان بةرزدةبَيـتةوة.
تةنانةت بةرزبوونةوةي ئاســـتي ئاوي ئؤقيانووسي هيندي بةشَيوةيةك بةرزبؤتةوة كة ذياني مليؤنةها كةس بةدرَيذايي كةنارة 
نزمةكان لةبةنطالديش و ئةندؤنيسيا و سرييالنكا لةمةترسيدان، ئةمة جطة لةوةي بةدرَيذاي كةنارةكاني كةنداوي بنطال و دةرياي 
دا باران و طةردةلولَيكي ترسناك 

َ
ـَتةوة. يان لةناوةِراستي مانطي تةموزي ئةمسال عةرةبي و ســـؤمةترة و جاوا ئاســـتي ئاو بةرزدةبي

ةكانيان جَيهَيشتوو و رؤذيش نةبووة لةو مانطةدا وآلتي ضني قورباني الفاوي 
َ
خؤرهةآلتي ئاسياي طرتةوة بةهةزار كةس لةذاثؤن مال

نةبَيت.
مانيا بةناوي نرخي طؤِرانيي ئاووهةوا، ئةنجامدراوة و تَييدا هاتووة و ثَيشـــبيني دةكرَيت طؤِراني 

َ
ينةوةيةكـــي نوَي لةئةل

َ
لَيكؤل

ي 2100 بةتايبةتي بةساآلضوان كة بةرطةي طةرما ناطرن، ئةمة جطة لةوةي 
َ
ئاووهةوا ببَيتةهؤي لةناوضووني 20هةزار كةس تا سال

الفاو و بةرزبونةوةي ئاستي زةرياكان ض كارةساتَيك دروست دةكات. خؤسية باروسؤ سةرؤكي كؤميسيؤني ئةوروثي داواي لةسةرؤك 
و ئةنداماني يةكَيتي ئةوروثا كرد لةلووتكةي داهاتووياندا ذمارةيةك هةنطاوي يةكالكةرةوة دياريبكةن بؤ ِرووبةِرووبوونةوةي كاريطةري 

طؤِرانكارييةكان ئةويش بةكةمكردنةوةي بِري دةرضووني طازةكان بةِرَيذةي30% بةهاتني 2020.
كةواتة تا ضةند كارةســـاتةكان زؤر بن ئةوةندة ذياني مرؤظةكان دةكةونة بةرمةترسي، بؤية تةنيا مرؤظةكانيشن دةتوانن ئةو 

كارةساتانة رابطرن.

سةرنووسةر
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ثاراسيتامؤل وةك دةرمانَيكي ئازار 
ة لةسةرتاسةري 

َ
شكَين زياتر لةسي سال

جيهاندا بةكاردَيـــت و كاريطةرييةكي 
كاراو خَيـــراي هةية لةهَيوركردنةوةي 

دا.
َ
ئازار لةكةساني ثَيطةيشتوو مندال

يان  ثاراســـيتامؤل  نـــاوي  لةذَير 
ئةســـيتامينوفني يـــان ثنـــادؤل يان 
و  لةدةرمانخانـــة  ديســـثرؤل  يـــان 
ســـوثةرماركَيت و تةنانـــةت دوكانة 
و  دةفرؤشـــرَيت  بضووكةكانيشـــدا، 
تانـــي وةك بةريتانيا و ئةمةريكا 

َ
لةوال

بةبَي ِرةضةتةي ثزيشـــك لة16 بؤ 32 

دةنك زياتر نافرؤشرَيت.
دةرئةنجامـــي  ثـــاراســـيتــامؤل 
ثَيويســـتي مرؤظ بؤ دةرمانَيكي ئازار 
شـــكَيني خَيرا لةدايك بوو، دةرمانَيك 
ي 

َ
كة هةموو كةسَيك بَي ترس و دوودل

ِراستةخؤ بةكاري بَينَيت واتة بَيئةوةي  
لةهةمـــوو كاتَيكـــدا بؤالي ثزيشـــك 
بطةِرَيتةوة و ثَيويســـتي بةثشكنني و 

دةست نيشانكردن هةبَيت. 
كة  ئةوةشدا   

َ
لةطةل ثاراسيتامؤل 

دةبَيتةهؤي  زياد  بةبِري  بةكارهَيناني 
م لةهةموو 

َ
ذةهراوي بووني جطةر، بةال

تا  ديكة  هَيوركةرةوةكاني  دةرمانـــة 
دادةنرَيت  بةســـةالمةترينيان  ئَيستا 
و زؤربـــةي  نةخؤشـــةكان لةكاتـــي 
ثَيويستدا ثةناي بؤ دةبةن و هةندَيك 
نةخؤشـــيش كة دووضاري نةخؤشيية 
درَيذخايةنةكان بوون وةك شَيرثةنجة 
يان ئةوانةي تووشـــي كنؤضكةبووني 
ئَيسك و هةوي جومطةكان بوون ناضارن 
بةشَيوةيةكي بةردةوام بةكاري بَينن.

ئازاري درَيذخايـــةن كة بةردةوام 
بارقورساييةكي طةورةية بؤسةر شاني 
م تائَيســـتا 

َ
بواري تةندروســـتي، بةال

بةكارهَيناني ثاراسيتامؤل بَي زيانة؟
د. فايةق محةمةد
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لةثاراسيتامؤل باشرت نةدؤزراونةتةوة 
بـــؤ ضارةســـةركردني ئـــةم كَيشـــة 
تةندروستيية، ضونكة لةاليةكةوة بِري 
لةاليةكي ديكةشةوة  تَيضووني كةمة، 
هيـــض  و  ســـةالمةتة  بةكارهَينانـــي 
مةترســـييةكي تةندروســـتي دروست 
ناكات ئةطةر بةبـــِري دياريكراو بةكار 

هات. 
مَيذووي ثاراسيتامؤل 

ئةو  بةشوَين  مرؤظ  هةرلةكؤنةوة 
دةرمانانة يان ِرووةكة سروشتييانةدا 
و  هَيوركردؤتةوة  ئازاريان  كة  طةِراوة 
ثلةي طةرمي لةشـــييان دابةزاندووة، 
نـــؤزدةدا.  ســـةدةي  لةكؤتاييةكاني 
ي 

َ
نياني ِرووةكـــي كينكينا يان توَيكل

وةك  بةكارهَينـــاوة  بي-يـــان  داري 
وةك  باشرتين سةرضاوةي سالسيالت 
باشرتين هَيوركةرةوة كة هةرزان بَيت 
ي 

َ
و لةبةردةســـتدا بَيت. ثاشان لةسال

ي 
َ
لةســـال و  ئةســـيتانيليد  دا   1886

1886دا فيناكتـــني دروســـتكرا كـــة 
ةتي هَيوركةرةوةي 

َ
هةردووكيان خةسل

ئـــازار و دابةزاندنـــي ثلـــةي طةرمي 
لةشييان هةية.

تَيبينـــي  1893دا  ي 
َ
لــــــةســـال

كـــة  كـــرا  ديكـــة  ثَيكهاتةيةكـــي 
ةتي 

َ
بةثاراسيتامؤل ناسراو هةمان خةسل

ي 
َ
ئةوانةي ثَيشـــووي هةبوو، لةســـال

1895 دا كار لةســـةر ثاراســـيتامؤل 
كـــراو تَيبيني كرا كـــة لةميزي ئةو 

ا  د نة شـــا خؤ نة

هةية كـــة فيناكتـــني بةكاردةهَينن، 
ي 1948 دا ئةو بِرواية 

َ
م تا لةســـال

َ
بةال

و  لةفيناكتني  هةريةكة  كة  دروستبوو 
ئةسيتانيليد لةلةشدا طؤِراني خَيرايان 
بةدوا دَيت و بؤ ثاراسيتامؤل دةطؤِرَين، 
لةبةرئـــةوة بري لـــةوة كرايةوة كة بؤ 
ييةكة واتة ثاراسيتامؤل 

َ
ثَيكهاتة ئةسل

ثاراســـيتامؤل  ثاشـــان  بطةِرَينةوة، 
دروستكرا بةهؤي ئةو كاريطةرييانةوة 
كة هةيةتـــي و لةبةرئةوةي فيناكتني 
كة وةك هَيوركـــةرة بةكاردَيت لةِرَيي 
جطةرةوة بؤ ثاراسيتامؤل دةطؤِرَيت. 
1956دا  ي 

َ
لةســـال واكسلرود  برودي  

كاري كرد و ثاراســـيتامؤل ثَينض سةد 
يةطرتووةكاني  تة 

َ
وال هَيناية  ملطرامي 

ي 1963دا 
َ
لـــةســـال ئةمــــةريـــكا و 

دةرمانانةي  ئةو  سةرليســـتي  خراية 
و  بةكاردةهاتـــن  لةبةريتانيـــا  كـــة 
شةعبييةتَيكي طةورةي بةدةست هَينا 
لةبنرِبكردني ئازار و هَيوركردنةوةيدا. 
 دةرماني ديكة بةكارهات 

َ
ثاشان لةطةل

و وةك دةمانةكاني ضارةســـةركردني 
ســـةرما بوون و ئةنفلؤزاو هةوكردني 

طريفانةكاني لووت.
ثاراسيتامؤل ضؤن كاردةكات؟ 

ثاراســـيتامؤل  ئةوةشـــدا   
َ

لةطةل
و بةكاردَيت و زياتر 

َ
بةشَيوةيةكي بةربال

و 
َ
بال جيهاندا  لةهةموو  ة 

َ
ســـال لةسةد 

نازانني بؤتةوة،  تائَيستا  م 
َ
بةال

كاردةكات  ضؤن 
و ضؤن ئازار 

هَيوردةكاتةوة و تا-دادةبةزَينَيت. وةك 
زؤربةي دةرمانةكانـــي ديكة، كارايي 
ثاراســـيتامؤل ئاشـــكرا كرا بَيئةوةي 
ميكانزمي  و  كاردةكات  بزانرَيت ضؤن 
 ئةوةشدا بِروا 

َ
كاركردني ضؤنة. لةطةل

وايـــة كاردةكات بـــؤ هَيوركردنةوةي 
م 

َ
لةهةمـــوو جةســـتةدا، بةال ئـــازار 

سروشتي وردي ئةم ميكانيزمة ئاشكرا 
نيية بِروا واية ثاراسيتامؤل كاردةكات 
لةهةموو  ئـــازار  هَيوركردنةوةي  بـــؤ 

جةستةدا.
 كاردةكات 

َ
 بِروا واية ثاراسيتامؤل

لةِرَيـــي ِرَيطرتـــن لةبةرهـــةم هَيناني 
ثروســـتاطالندين لةدةمـــاخ و دِركـــة 
كـــة  ثرؤســـتاطالندين-يش  ثةتـــك، 
وةك  دةهَينَيت  بةرهةمـــي  جةســـتة 
تووشـــبوون  بـــؤ  مدانةوةيـــةك 

َ
وةال

بةهةندَيك نةخؤشـــي تايبةتي، يةكَيك 
ئاطاداركردنـــةوةي  لةفرمانـــةكانـــي 
كؤتايـــي دةمارةكانة، بةشـــَيوةيةك 
لةكاتـــي ِروودانـــي زيانَيكـــدا لةِرَيي 
بةئـــازار  هةســـتكردن  هاندانـــي 
ئاطادارمـــان دةكاتةوة كـــة ئاطاداري 
زيـــان ثَيكةوتني ئـــةو ناوضةية بني. 
دةمارةكان  هةستارَيتي  ثاراسيتامؤل 
كةم دةكاتـــةوة، ئةمةش لةاليةكةوة 
ضةنـــدة هةســـتكردن بةئـــازار كةم 
م بةركةوتن يان زيان 

َ
دةبَيتـــةوة، بةال

ثَيكةوتن لةو ناوضةيةدا هةرماوة.
هةروةها بِروا واية ثاراســـيتامؤل 
تا-دادةبةزَينَيـــت، ضونكة كاردةكاتة 
كة  لةدةماخدا  ناوضةيـــة  ئةو  ســـةر 
ثلةي طةرمي جةســـتة دادةبةزَينَيت، 
 ئةوةدا كـــة كاريطةري هةية 

َ
لةطـــةل

و  ئازار  هَيوركردنـــةوةي  بؤســـةر 
كةمكردنـــةوةي ثلةي طةرمي 
هيـــض  م 

َ
بـــةال لـــةش، 

كاريطةرييةكـــي دذة 
هةوكردني نيية.
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كيمياي ثاراسيتامؤل 
هــاِراوةيةكـــي  ثاراســـيتامـــؤل 
ة 

َ
ي سثي بَيِرةنطة و تامي تال

َ
كريستال

و توانـــاي توانةوةي هةية لة70 بةش 
ودا)، 

َ
لةئاودا (1 لـــة 20 ئاوي كـــوال

7 بـــةش لةكهـــول (95%)، 13 بةش 
لةئةســـيتؤن، 40 بةش لةطلســـرين، 
بةش   50 لةبروبيلني طليكول،  9بةش 
لةمةســـيلي  بةش   10 لةكلوروفورم، 
كهـــول. هةروةها توانـــاي توانةوةي 
هةية لةطرياوةي هايدرؤكسيدي تفتدا. 
ثاراســـيتامؤل  ناتوَيتةوة.  لةبةنزيندا 
ئةسيتيك وف  ترشـــي  بؤ  بةهَيواشي 

ئةمينوفينول دابةش دةبَيت.
 بةكارهَيناني 

ثاراسيتامؤل بؤ هةموو جؤرةكاني 
لةئازاري  بةكاردةهَينرَيـــت هةر  ئازار 
سووكةوة تا دةطاتة ئازاري مامناوةند، 
هَيوركردنةوةي  بؤ  بةكاردَيت  بةزؤري 
سةريةشة، ئازاري السةريةشة، ئازاري 
بةشي خوارةوةي ثشت، ئازاري مل، 
ئـــازاري ســـوِري مانطانـــة، كنؤضكة 
بووني ئَيســـك، ئازاري ددان، ئازاري 
ئةو  هَيوركردنـــةوةي  و  ِرؤماتيزمـــي 
 

َ
لةطةل ناِرةحةتييةي هاوكاتة  و  ئازار 

سةرمابوون و تووشبوون بةئةنفلؤنزا. 
ئاسايي كةساني ثَيطةيشتوو بِري ثَيج 
سةد ملطم وةردةطرن و ثَيويستة بةر 
لةتَيثةِربووني ضوار ســـةعات ئةم بِرة 
بِري  ئةوثةِري  نةكرَيتـــةوة،  دووبارة 
ِرَيطةثَيدراو لةبيست و ضوار سةعاتدا 

تةنيا هةشت حةبة.
ئةطةر بةم بِرة بةكارهات ئةوا هيض 
كاريطةرييةكـــي ذةهراوي يان الوةكي 
َيت ، تةنانةت ئةطةر 

َ
خراث بةجَيناهَيل

بؤماوةيةكي دوورودرَيذيش بةكارهات، 
ضونكة ثاراســـيتامؤل بةبِري ئاسايي 
لةجةستةدا نانيشَيت، واباشرتة ئةطةر 
بةبَي ِراوَيذي ثزيشـــك لةضةند ِرؤذَيك 

زياتر بةكار نةهَينرَيت.
كاريطـــةري بؤ 
نـــةوةي  د كةمكر
 

َ
لـــــةطةل ئـــازار 

ئسثريندا لَيكضووة 
يةكيـــش  وةك  و 
م 

َ
بةال كاردةكةن، 

بؤ ضارةسةركردني 
هيـــض  هةوكـــردن 
َيكــــــي  د و ســـو
م 

َ
بةال نييـــــــــة، 

يارمةتيدةرَيكـــي 
شــــــــة  بــــــــــا
لةضارةسةكردني 

نيشانةكاني
 ئةنفلؤزا و سةرمابوون لةِرَيي 

هَيوركردنـــةوةي ئـــازار و دابةزاندني 
تا-وة، هةروةها بـــؤ هَيوركردنةوةي 
ئازار و ناِرةحةتي هةوكردني ِرَيِرةوي 

هةناسة بةتايبةتي لووت بةسوودة.
ثَيكهاتةكانـــي  و  ثاراســـيتامؤل 
بةشـــَيوةيةكي ســـةرةكي لةشَيوةي 
حةبدا هةن و ِراستةخؤ لةِرَيي دةمةوة 
 

َ
قووت دةدرَين يان دةتوانرَيت بؤ مندال

لةبِرَيك ئـــاودا بتوَينرَيتةوة، هةروةها 
لةشَيوةي كةثســـول و طرياوةي شل 
و شـــافداهةية و لةشَيوةي دةرزيشدا 
تـــــــــــةنيا  خوَينهَينـــةرةوة  لةِرَيي 

لةنةخؤشخانةكاندا بةكاردةهَينرَيت.
ثاراسيتامؤل دةرمانَيكي سةالمةتة 
دةتوانرَيت  تةمةنَيكـــدا  لةهةمـــوو  و 
بةكاربَيت و تةنانةت ئةو كةسانةش كة 
لةكؤئةندامي  هةية  برين-يان  كَيشةي 
هةرســـدا و ئةوانـــةش كـــة ِرةبؤيان 
هةيـــة، هةروةها ئةو كةســـانةش كة 
هةستيارَيتيان بةرامبةر ئسثرين هةية 
ي ثاراســـيتامؤل 

َ
دةتوانـــن بَي دوودل

بةكاربهَينن.
 ئةوةشدا وةك 

َ
ثاراسيتامؤل لةطةل

وتمان لةضارةسةركردني 
م 

َ
بةال نييـــة،  هةوكردنـــدا ســـوودي 

ضارةســـةركردن  ي 
َ
هَيل بةيةكةمـــني 

دادةنرَيـــت لةهةوكردني جومطةكاندا 
بةهؤي نةبوونـــي هيض كاريطةرييةكي 
الوةكييةوة بؤسةر كؤئةندامي هةرس، 
بووني  كنؤضكة  ةتي 

َ
لةحال هةرضةندة 

ئَيسكدا نابَيت بةشَيوةيةكي بةرفراوان 
بةكاربَيت.

 كـــاريطـــةري بـــاوي 
َ

لـــــةطـــةل
ئازارشـــكَين  ثاراســـيتامؤل كة وةك 
بـــةردةوام ِرؤذانة لةاليـــةن مليؤنةها 
كةسةوة بةكاردَيت، ئةنجامي هةندَيك 
دةدةن  ئامـــاذة  لةتوَيذينـــةوةكان 
ثاراسيتامؤل يارمةتيدةرة لةثاراستني 
خوَينبـــةرةكان لةِرةقبـــوون ئةويش 
لةِرَيي ِرَيطري كردن لةئؤكسان بووني 
هةندَيـــك لةضةورييـــة ثرؤتينة ضِري 
ي 

َ
كةمةكان كة لةشـــَيوةي كؤليسرِتؤل

خراثـــدان و ِرَيطرتـــن لةكؤبوونةوةي 
نة 

َ
ضةوري لةخوَينبةرةكاندا كة ســـاال

دةبَيتةهـــؤي ِرووداني ِرَيذةيةكي بةرز 
نةخؤشييةكاني  و  دةماخ  لةسةكتةي 
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لةو  يةكَيـــك  ئةمانـــة  وَيـــِراي   ،
َ

دل
ثاراسيتامؤل  لةســـةر  ينةوانة 

َ
لَيكؤل

ئاشكراي دةكات دةشَيت بةكارهَيناني 
ثاراســـيتامؤل  بـــؤوةي  دووبـــارة 
كاريطةري هةبَيت لةســـةر ثاراستني 
بةشـــَيرثةنجةي  لةتووشـــبوون  ذن 

هَيلكةدان.
دةتوانني بيدةين بةمنداَل؟ 

 
َ

مندال بؤ  ثاراســـيتامؤل  ئاسايي 
لةشَيوةي  واباشـــة  م 

َ
بةال بةكاردَيت، 

طـــرياوةي شـــلدا بَيت، زؤرجـــار بؤ 
دابةزينـــي تـــا بةكاردَيـــت لةكاتـــي 
 

َ
نةخؤشـــي و لةثاش كوتانـــي مندال

ي خوار سَي مانط 
َ
بةظاكسني، بؤ مندال

نابَيت بَي ِراوَيذي ثزيشك بةهيض جؤرَيك  
ثاراسيتامؤل بةكاربَيت.

 
َ

بةطشـــتي ئةو بِرةي كة بةمندال
 و جؤري 

َ
دةدرَيت بةثَيي تةمةني مندال

ةكة دةطؤِرَيت، هةر 10 
َ
ثاراســـيتامؤل

ملطم ثاراسيتامؤل بؤ هةر كيلؤطرامَيك 
 حيساب دةكرَيت واتة 

َ
لةكَيشي مندال

َيك تةمةني دوومانط بوو 
َ
ئةطـــةر مندال

كَيشي شةش كيلؤ بوو ئةوا بِري شةست 
ثَيدةدرَيت  ي 

َ
لةثاراســـيتامؤل ملطـــم 

 
َ

لةدواي وةرطرتني ظاكســـني كة مندال
تاي لَيدَيـــت و ناِرةحةت دةبَيت واتة 
ي شـــلي 

َ
بِري 2,5 مل لةثاراســـيتامؤل

ثَيدةدرَيت.
ني تةمـــةن 3 مانط بؤ يةك 

َ
منداال

 بِري 60 ملطم120- ملطم (واتة 
َ

ســـال

بؤ  مـــل   2,5
ي شل) 

َ
5مل لةثاراسيتامؤل

ي ثَيدةدرَيت و نابَيت لة 
6-4 جـــار زياتر دووبارة 
ضوار  ئةوثةِري  ببَيتةوة، 

جارة لة24 سةعاتدا.
 

َ
 بؤ ثَينج سال

َ
ني يةك ســـال

َ
منداال

بِري 120 ملطم بـــؤ 250 ملطم (واتة 
5مـــل بؤ 10 مـــل-ي شـــل) و نابَيت 
لةضوار جار لة 24 ســـةعاتدا زياتري 
 بِري 

َ
ثَيبدرَيت تةمةن 6 بؤ 12 ســـال

250 ملطـــم بؤ 500 ملطـــم و ئةميش 
بةهةمان شَيوة.

سةبارةت بةمةســـةلةي ذةهراوي 
 بةهؤي وةرطرتني بِري 

َ
بووني منـــدال

ينةوةيةكي 
َ
لَيكؤل  

َ
لةثاراسيتامؤل زؤر 

ئوســـرتالي ئاشكراي دةكات كة مردن 
و تَيكضوونـــي جطةر بةهؤي ذةهراوي 
ـــدا 

َ
لةمندال بةثاراســـيتامؤل  بـــوون 

ينةوةيةكي 
َ
ِرووداني دةطمةنة، لةلَيكؤل

دةركةوتووة  هاوشـــَيوةدا  ديكـــةي 
 

َ
مندال دا 218 

َ
ســـال لةماوةي ســـَي 

بةهـــؤي خواردني بـــِري زؤر لةحةبي 
نةخؤشـــخانة  فرياي  ثاراســـيتامؤل 
خـــراون، لةو ذمارةيـــة تةنانةت يةك 
يش هيض نيشـــانةيةكي ذةهراوي 

َ
مندال

م 
َ
بووني لةســـةر دةرنةكةوتووة، بةال

ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت فةرامؤشي لةم 

ا  مةســـةلةيةد
بةهيض  نابَيت  و  بكةين 

بةزياد  ِرَيطة  شـــَيوةيةك 
و  بدةين  ثاراســـيتامؤل  بةكارهَيناني 

دا بَيت.
َ
نابَيت لةبةردةستي مندال

ئةي ذني دووطيان؟ 
بةردةوام ثزيشـــك لةكاتي دةست 
نيشانكردني ضارةسةردا ئةم ثرسيارة 
بَيطومان  لةذن دةكات ســـكت نيية؟ 
نيابوونة 

َ
مةبةســـت لةم ثرســـيارة دل

ةكةي 
َ
لةتةندروستي دايكةكةي و مندال

كاتَيـــك كـــة دايكةكـــة ضارةســـةر 
هةندَيك  ئاسايي  ضونكة  وةردةطرَيت، 
دةرمـــان كاريطةري خراثـــي دةبَيت 

بؤسةر تةندروستيان.
 ئةوةشدا كة هةموو كاتَيك 

َ
لةطةل

هاني ذني دووطيان دةدرَيت لةماوةي 
دةرمانَيك  جـــؤرة  هيض  دووطيانيـــدا 
بةبَي ِراوَيذي ثزيشك بةكار نةهَينَيت، 
م هةندَيجار دايـــك لةكاتي بووني 

َ
بةال

ثاراســـيتامؤل  ناضـــارة  ئـــازاردا 
لةم  تؤذينةوة  ضةندين  بةكاربهَينَيت، 
بارةيةوة ئةنجـــام دراوة، هةندَيكيان 
حةثي  بةكارهَيناني  دةدةن  ئامـــاذة 
ثاراســـيتامؤل لةقؤناغة درةنطةكاني 
دووطيانيدا دةبَيتةهؤي تووشـــبووني 
م لةو 

َ
 بةخيزةي ســـنط، بـــةال

َ
مندال

ذنانةدا كة ثابةندبوون بةبةكارهَيناني 
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ةكانيان
َ
مندال ثَيـــدراوةوة ِرَيطة بـــِري

ةتةنة بوون.
َ
حال تووشي ئةو

الوةكي كاريطةري
ئةوةشـــدا  

َ
لةطةل ثاراســـيتامؤل 

بةشـــَيوةيةكي زؤرة نَيكي
َ
كةســـاال

دَيت، مةبةست بةكار بؤ زؤر بةرفراوان
م دةشَيتهةندَيككاريطةري الوةكي

َ
بةال

ةتي
َ
حال هةندَيـــك يان َيـــت

َ
بةجَيبهَيل

نةخواســـرتاو دروســـت تةندروســـتي
كةس لةهةزار بةِرَيذةي يـــةك بـــكات.
دةخؤن تووشي ثاراســـيتامؤل كاتَيك
لةوانةية و دةبن خوَين ثشـــَيوييةكاني
ذمارةيثةِرةكةكاني خوَينيشلةخوَيندا
ثاراســـيتامؤل كاتَيكيش كةم ببنةوة،
لةخوَينهَينـــةر دةرزييـــةوة  لةِرَيـــي
دةطمةندا لةهةندَيك بـــاري دةدرَيـــت
ةت

َ
حال هةندَيك تووشـــي ئةو كةســـة

بةشةكةتي هةستكردن وةك: دةبَيت،
خوَين، دابةزيني ثةســـتاني و الوازي،
طؤِرانكارييةكي ِرووداني هةستيارَيتي،
جطةردا، كاردكردني لةشـــَيوازي كاتي
ســـثييةكاني خِرؤكة ذمارةي دابةزيني

طورضيلة. كاري تَيكضووني خوَين،
دةطمةن بةشـــَيوةيةكي  هةروةها
يان خواردني لةئةنجامـــي دةشـــَيت
كةسة ئةو بةكارهَيناني ثاراســـيتامؤل
و هاتن

َ
تَيكةل

َ
بةدهةرســـي، دل دووضاري

وةرطرتني بِري لةكاتـــي ببَيت. زيثكة
جطةر دةشـــَيت زؤر لةثاراســـيتامؤل
لةماوةي م

َ
تَيكضوون ببَيت، بةال تووشي

دةبَيتةوة ضاك بةتةواوةتي مانطَيكـــدا
م

َ
بةال َيت،

َ
بةجَيبَيل زيانَيك هيض بَيئةوةي

زؤر طةورة لةثاراسيتامؤل بِري ئةطةر
جطـــةري بةشـــَيوةيةك بةكارهـــات
ضاك كةسة ئةو ئةوا تَيكدا بةتةواوةتي

دَيت. بةدوادا مردني و نابَيتةوة
بـــــةكاريطـــةري ســـةبــــارةت
بةِرةبؤ تووشبوون بؤ ثاراسيتامؤليش
ئةوةي لةســـةر نيية طةيةك

َ
هيـــض بةل

ببَيتةهؤي ثاراســـيتامؤل خواردنـــي

ِرةبؤيان كـــة كةســـانةش ِرةبؤ، ئةو
كةســـَيكي هةر وةك دةتوانن هةيـــة
لةكاتي بةكاربهَينن ثاراسيتامؤل ديكة
ةتي

َ
لةهةندَيـــك حال م

َ
بـــةال ئـــازاردا،

كة ِرةبؤ نةخؤشـــي هةندَيك دةطمةندا
و بةئيسثرين بةرامبةر هةستيارَيتيان
دةشَيت هةية نائستريؤيدةكان ماددة
يش

َ
ثاراســـيتامؤل بؤ هةســـتيارَيتيان

هةبَيتولةدوايوةرطرتنيثاراسيتامؤل
هاتني يان بنب ِرةبؤ تووشـــي نؤرةي

بكةن. خَيرا نؤرةكة
بةكارهَينانـــي لةكاتـــي دواجـــار 
ئةم ِرةضاوي ثَيويستة دا

َ
ثاراســـيتامؤل
بكةين: نة

َ
َخاال

لةطةل بةكارمةهَينة -ثاراسيتامؤل
ثاراسيتامؤل كة هيضدةرمانَيكيديكةدا

هةبَيت. لةثَيكهاتةيدا
يان لةبِري ِرَيطةثَيدراو زياتر -بِري
ثزيشكةوة لةاليةن كراو نيشان دةست

بةكارمةهَينة.
لـــةثاراســـيتامؤل -بـــِري زيـــاد
مةترسيدارة تةنانةتدةشَيت ببَيتةهؤي
طورضيلة، و ثَيكةوتني جطـــةر زيـــان
لةبِري زياد بِري بةكارهَيناني لةكاتـــي
ئةو ِراستةوخؤ ثَيويســـتة ِرَيطةثَيدراو
تةنانةت ثزيشك الي بطةيةنرَيتة كةسة
نيشـــانةيةكي بةهيض ئةطةر هةســـتي
ضونكة دةشـــَيت نَيطةتيظيش نةكرد،

زيان بةجطةر بطةيةنَيت. دواتر
زيـــاد بـــِري -بةكارهَينـــــانـــي
كةســـانة ئـــةو بـــؤ لةثاراســـيتامؤل
كة كهـــول دةخؤنةوة، مةترســـيدارة
هةية جطةريان كَيشـــةي كة ئةوانةش

كهولةوة. خواردنةوةي بةهؤي
ضارةسةر بؤ ثاراسيتامؤل -ئةطةر
م

َ
بةال بةكاردةهَينيت، سةريةشة كردني

دةبَيتةوة، بارة ضةند سةريةشةكةت
بكةيت ثزيشك ســـةرداني واباشة ئةوا
ثاراسيتامؤل بةخواردني ثشت تةنيا و

نةبةستَيت.

بؤ قسةكردن بري طؤِريني
ي

َ
هةوال ئةمةريكي شـــارةزاياني

كة ِراطةياند نوَييـــان تةكنيكَيكـــي
فكـــر واتـــة بةهؤيـــةوة بـــريةكان
ئةوةش كة قسةكردن بؤ دةطؤِردرَيت
كةسانةي ئةو بؤ دةبَيت بةسوود زؤر
تواناي و بوون ئيفليجي كة تووشـــي
تؤَيذةرة لةدةستداوة، قسةكردنيان
ئةو لةتاقيكردنةوةي ئةمةريكيةكان
بةستبوو ثشـــتيان نوَييةدا تةكنيكة

ي 
َ
26 ســـال لةتةمةنـــي بةطةنجَيـــك

لةميانةي ئرييك ِرامســـي كة بةناوي
تووشـــي هاتووضـــؤدا ِرووداوَيكـــي
هؤي بووبوة ئةمةش بوو، بوو تة

َ
جةل

و قسةكردني تواناي لةدةســـتداني
دةكرد، قسةي ضاوي بةئاماذةي هةر
لةزانكؤي بؤستن بؤئةوة تؤَيذةرةكان
لةنـــاو كارةباييـــان جةمســـةرَيكي
ِرَيطايةوة لـــةو كة ضاند دةماخيـــدا
كة بـــؤ دةنط دةطؤِردرا بريةكانـــي
شـــيكردنةوةي ئامَيرَيكي لةِرَيطـــاي
وةردةطــــــــرايـــةوة، دةنطيـــةوة
نـاوضانةيان ئةو زاناكان لةسةرةتادا
بةقســـةكردن تايبةتن كة دياريكرد
ثاش ئـــةو طةنجةدا دةماخي لةنـــاو
دةماخي ناو تةواوي ِرووثَيوكردنَيكي
كارةباييةيان جةمســـةرة ئةو ئينجا
بةشـــَيوةي كة ضاند لةو ناوضةيةدا
شووشـــةيي قوضةكي ضيلكةيةكـــي
تةلي 1ملم بوو، ســـَي درَيذي بـــوو،
باريكرت ســـةر لةمووي كة بوو ثَيوة
جؤينسةر فِرانك ثِرؤفيســـؤر بوون،
كردارة ئةو وتي بؤســـتن لةزانكؤي
كة دةخايةنَيت ضركة لةثةنجا كةمرت
قسةكردنة، ئاســـايي  كاتي ئةوةش
فَيري تةكنيكة ئـــةو بةكارهَينـــةري
هةركات ضـــؤن كة دةكرَيت ئـــةوة
بريَيك يـــان بـــكات ويســـتي قســـة
ئةو جةمسةرةوة بطةيةنيَيت لةِرَيطاي
ِراديؤيي ئامَيرَيكي دةطاتـــة بريةكة
و ســـةردا تووكي لةذَير زؤر ثضووك
ئةو كة كؤمثيوتةرَيك بؤ لةوَيشـــةوة
دةيان و شـــيدةكاتةوة  نيشـــانانة
قسةكردني وةك كة دةنط بؤ                   طؤِرَيت

دةبَيت!            ئاسايي
جةمال  هاوكار و:
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سايكؤلؤذييةوة لةِرووي ثَيكةنني
سؤزان جةمال
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مـــرؤظ تةنيـــا بوونةوةرة كـــة لةم
لةبةرئةوة دةضَيذَيت ئةشـــكةنجة دنيايةدا

دابهَينَيت. ثَيكةنني بووة ”نيتشة“ناضار

ِرةنطدانـــةوةي ذيـــان ثَيكةنـــني
ئاماذةيـــة و زيندةطييـــة و ِرةمـــزي
بؤ و مـــرؤظ ضاالكي و بؤ ضووســـت
زؤرَيك كـــة مرؤظ نـــاوازةي تواناي 
مرؤظيان ثَيناسةي لةفةيلةسووفةكان
تواناي ثَيكةنيني ةي

َ
بةو ئاذةل كردووة

شـــيفا ئةندَيشـــةو وزةي هةيـــة، 
ضونكة مرؤظة، ئازارةكاني بةخشـــي
ثَيكهاتة ســـةرجةم ثَيكةنيندا لةكاتي
دةطؤِرَين، جةســـتة كيمياييةكانـــي
تـــةوة

َ
دل يـــي

َ
قوال و كاتَيـــك لةنـــاخ

ةتَيكي
َ
حال دةكةويتـــة ثَيدةكةنيـــت

لةمكاتـــةدا ـــةوة،
َ
قول حةوانـــةوةي

دةبن، ون و شـــرؤظةكاني بريكردنةوة
و ثَيبكةنَيت ناتوانَيت ضونكة مـــرؤظ
ئةوة ئةطةر بكاتةوة برييـــش هاوكات
بةدروستي ثَيكةنينة ئةو ئةوا ِروويدا
ئيفليج شـــَيواو كو

َ
بةل نابَيت لةدايـــك

ثَيدةكةنيت تةنيا كاتَيك م
َ
بةال دةبَيت،

و ديكة بريكردنةوة لةهيض شتَيكي بَي
كاتة ئةو ثَيدةكةنيت

َ
دل ثِر بةكامـــي

خؤتةوة يي بووني
َ
لةقوال و دةتوَييتةوة

و دةكةويتة دةبيتةوة سةرلةنوَي تازة
بَي بَيخةوشييةكي و بَيطةردي ةتي

َ
حال

هاوتاوة.
ثرســـيووة لةخؤتت هيـــض كاتَيك
دَيتة سةر زةردةخةنة بةئاساني ئايا 
ثَيدةكةنم؟ زؤر ئايـــا  ِرووخســـارم؟
ةوة

َ
لةدل بـــووة كـــة دواجـــار كـــةي

بريت دَيتةوة دواجـــار ثَيكةنيويـــت؟
لةبريت كردوويت؟ بـــؤ نووكتةي كَي
تؤ ئايا بـــووة؟ ضي نووكتةكة مـــاوة
نيشانداوة خؤت وا تةنيا يان ثَيكةنيت
تةنيا يان خـــؤش بووة كة نووكتةكة
و لَيوت ســـةر كةوتة زةردةخةنةيةك

دروســـت ثَيكةنينةكةت دةنطي بةزؤر
كردؤتةوة لةوة بريت هيض كاتَيك كرد.
ثَيناكةنيت يان تؤ بةئاســـاني بؤضي
ثَيكةنينت شـــتَيك بةهةمـــوو بؤضي 

دَيت؟
تاك كاريطةري و مؤركي كةسَيتي
هةندَيك كةس ثَيكةنني، لةسةر هةية
ثَيدةكةنن، بةسروشتيخؤيانكةم هةر
هةندَيك ثَييان ثَيدةكةنن، هةندَيك زؤر
كةس هةندَيك خؤشة. ِروويان دةوترَيت
ثؤشـــةرَيكي سؤزداري وةك ثَيكةنني
بةكاردةهَينن دةمامكَيـــك يـــان وةك
يان خؤيـــان ناخي بـــؤ داثؤشـــيني
خةفةتاوييان ســـيماي شـــاردنةوةي
كةســـاني دةوروبةرياندا، لةبـــةردةم
لةدةرةوة دةبينيتئةوكةسانةزؤرجار
ِروويانةو لةسةر زةردةخةنة بةردةوام
ة دةكةن،

َ
مامةل خؤشـــةوة بـــةِرووي

بؤ طةِرانـــةوة م هةرئةوةنـــدة
َ
بـــةال

خؤيان ذوورةكةي ناو بؤ يـــان ةوة
َ
مال

ِرووخسارييان داطري سيماي خةمباري
بةتايبةتي هةندَيك كةس هةن دةكات،
لةشان ثَيكةنني واية ثَييان لةثياواندا
دةكاتـــةوة كـــةم  شـــةوكةتييان و 
خَيزانةكةياندا و   

َ
منـــدال لةبـــةردةم

و طرذ تووِرة ةوة
َ
لةمال بؤية دةبينيت

ئاســـايني، لةدةرةوة م
َ
بةال مؤنن، و 

بةهؤي هةستكردن هةندَيجار ئةمبارة
ِروودةدات ـــةوة

َ
لةمال بةناِرةحةتـــي

دةشـــَيت يةك وةك ثياودا و و لـــةذن
طـــرذي لةثةيوةندي بووني بةهـــؤي
ثةيوةندييان ســـاردي و نَيوانيانـــدا
نةدةن، بةيةكـــرتي خؤش ِروويةكي
طريوطرفتةكانيشـــدا كَيشـــةو لةكاتي
خؤش و ِرووي ثَيكةنني هاوسةرةكان
دةستييان ضةكي بةباشرتين دةكةن
لـــةدةم ثَيكةنـــني واتايـــةي  بـــةو 
ئازارداني بـــؤ دةتؤرَينـــن وضاويـــان
بؤ يـــان هةندَيجار بةرامبةرةكةيـــان

و بةرامبةرةكةيان ســـؤزي ِراكَيشاني
تَيي ثَيكةنني بةئامـــاذةي بؤ ئةوةي
ةي

َ
ئةو هةل و زوويرة لَيي بطةيةنن كة

داواي ثَيويســـتة و كردووة بةرامبةر
بكات. لَيبووردن

ضةكَيكي طـــرذي ِروو وةك ضـــؤن
بةهَيزيدةستيهاوسةرةكانةبةهةمان
ضةكَيكي ِرووخؤشي و ثَيكةنني شَيوة
ثؤزةتيظةكةيـــدا بةديـــوة بةهَيـــزة
قَينَيـــت

َ
بخول ثةِرجـــوو و دةتوانَيـــت

هاوبةشـــةكاندا نَيوان لةثةيوةنـــدي
بةسة زةردةخةنةيةك تةنيا هةندَيجار
الواز ثضِراو و بؤئةوةي ثةيوةندييةكي
طةرم. و بةهَيز بةثةيوةندييةكي بكات
ئـــــاماذةيةكـــي زةردةخةنـــة
لةثةيوةنديدا طرنطـــة ِرووخســـاريي
كةم بِري زةردةخةنةو لةِرَيي جـــؤري
طؤشـــةي و لَيوةكان ةي

َ
جول و زؤري

بةرامبةرةكـــةت ضـــاوةوة تيـــذي 
تةنيا يةك تَيدةطات بَيئـــةوةي لَيـــت
كاتَيك شَيوة بةهةمان َييت

َ
بل وشةش

هةندَيك يان زةردةخةنة ثَيضةوانـــةي
تةجاِرانة يان

َ
طال جؤري زةردةخةنةي

سووكايةتي كردنبةبةرامبةر بةئاساني
يان دووردةخةيتةوة بةرامبةرةكـــةت
و ِرةفتار نواندني بـــؤ دةدةيت هاني

نَيطةتيظ. وَيستي
َ
هةل

ةيةكي
َ
جوول يان ضاالكي  ثَيكةنني

كاريطـــةرة دةروونـــي و جةســـتةيي
بِر و جؤر و بـــوون و لةذيانـــي مرؤظدا
لةذياني ِرؤذانةدا ئاســـتي و و شَيواز
مرؤظ بؤســـةر دةبَيـــت كاريطـــةري
طونجاندن َخـــؤي و سروشـــتي خـــؤ
لةطـــةل ثــــــةيوةندييةكانيشـــي و 
ئةســـتةمة بةالتةوة دةووورووبةردا،
بؤ خَيزانةكةت بطَيِريتةوة نووكتةيةك
بةو بوارت ثَيكةوة ثَيبكةنن يان تَير و
و بطَيِرَيتةوة تؤ بـــؤ نووكتةيةك داوة
مةكةت

َ
وةال ثَيبكةنيت،

َ
بةدل ثِر تؤش
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خَيزانةكةت
َ

لةطـــةل نزيكيت ئاســـتي
و يةتييةكانت

َ
كؤمةال ثةيوةندييـــة و 

مؤركت و كةسَيتي و ِرةفتار تةنانةت
ضوونةكانت

َ
هةل هةروةها دةكات دياري

ِرؤذانـــة كةســـانةي بةرامبـــةر ئـــةو
دةكةيت. دا

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل

بوو ِرووخؤش ثياوَيكي هاوكارَيكم
بوو، بةدةطمةن ِرووي طرذيم ثَيوة دي
ثَيكةنينةكةي قاقـــاي  توندي ِرؤذَيك
بةهةمـــان بثرســـم هانـــي دام لَيـــي
خَيزانةكةتدا

َ
لةطـــةل ـــةوة

َ
ِرادة لةمال

نةخَير، وتي مدا
َ
ثَيدةكةنيـــت؟ لةوةال

و لَيم دةشـــكَيت ترســـييان  ضونكة 
وةك دانانَين هَيندة ِرَيزم بؤ بةو دوايي
و ذن بةدةم نييـــة باش ثَيم ئَيســـتا،

ثَيبكةنيت. ئةوةندة ةوة
َ
مندال

بةرامبةر دةبَيت ضؤن وَيستت
َ
هةل

وي
َ

ســـال بةيانييان كاتَيك هاوِرَيكةت
طرذةوة بةِروويةكـــي و لَيدةكةيـــت
بةرامبةر دةداتـــةوة يـــان مـــت

َ
وةال

ئيشـــَيكت كة فةرمانبةرةي ئةو كضة
خؤشةوة بةِروويةكي و اليي دةكةوَيتة

ثَيشوازيت لَيدةكات.
نَيطةتيظ وَينايةكـــي بَيطومـــان
دروســـت بةرامبةريان و ثؤزةتيظـــت
َييت هةميشة

َ
دةل دةبَيت، بةيةكةميان

بةســـةريدا دنياية هةرضـــي َيـــي
َ
دةل

َيت
َ
دةل بةدووةميشـــيان ِرووخـــاوة،

خؤشـــبووحةزم ِرووي  «ئةوةنـــدة
بوايـــة تـــةواو نةدةكـــرد كارةكـــةم

لةالي».
جَيطةيان بخـــةرة خؤت ئَيســـتا
شـــَيوة بةهةمـــان بةرامبةرةكـــةت 
بَيت ضؤن ســـيمات دةتخوَينَيتـــةوة
َيت،

َ
الي بةرامبةر بةجَيدَيل وَينةية ئةو

هةســـت زةردةخةناوي ضاوي دةم و
ئاشـــكرا تؤ ثؤزةتيظـــي و نةســـتي
و هَيمني ئارامـــي ئةمةش و دةكـــةن
متمانـــة و ئازايةتيت و و طونجانـــدن

كاتَيك ثَيدةبةخشَيت بةواتايةكي ديكة
تدةسةنطَينن

َ
هةل دةورووبةر  كةساني

بةو لةبةرضاوة تؤيـــان ِرووخســـاري
تؤيان كات زؤربـــةي كة شـــَيوةيةي

بينيووة. ثَيوة
و باوةِرَيكي بري ئةمانة هةموو لةبةر
زةردةخةنة لةثلةو وابزانـــني ةية

َ
هةل

طرذي و دةكاتةوة كةم ِرَيزمان و ثاية
دةكةن، وقورسمان ســـةنطني و مؤني
دةروازةيـــة باشـــرتين زةردةخةنـــة
ديكةو كةســـاني ي

َ
دل ناو بؤ ضوونـــة

ي
َ
دل بؤ ناو ئةوانيش ِرَيطةدان بةهاتني

تؤ.
دةبَيت؟ ثَيكةنني فَيري كةي مرؤظ

ةتة
َ
لةخةســـل يةكَيكة ثَيكةنـــني

كة مرؤظ خؤِرســـكةكاني سؤزداريية
بةشَيوةيةكي تةمةنييةوة لةسةرةتاي
ِرووخســـار لةســـةر خؤنةويســـتانة
زؤربةي وةك م

َ
بةال دةبَيت، بةرجةستة

ديكة ِرةفتارة خؤِرسكةكاني و غةريزة
ضوارضَيوة و سنور طةورةبووندا

َ
لةطةل

لةقؤناغة
َ

مندال دادةنرَيت، بؤ ياساي و
زةردةخةنة تةمةنـــةوة زووةكانـــي
و لةســـةر ِرووخســـاري دةبينرَيـــت
تةمةنيدا ســـةرةتايي لةهةفتةكانـــي
تَيربوون بةزةردةخةنةي ثســـثؤِران
بؤ دة لةهةفتةي م

َ
بةال دةبةن، نـــاوي

بةرئةنجامَيك وةك تةمةنةوة َدوانزةي
لةطةل كـــردن كارلَيك بـــؤ ِروودانـــي
دةيطرَيت زةردةخةنة دةوورووبـــةردا
و تَيربـــوون زةردةخةنـــةي وَيـــِراي
تةمةنييةوة مانطي لةضوار حةوانةوة،
تَير بَيت و بَيت باش ئةطةر تةندروستي
ثَيدةكةنَيت. جارَيك دةقيقة ضوار هةر
تــــوَيـــذينةوةيةكي بــــةثَيـــي

ضوارســـةد  ِرؤذي
َ

ئةمةريكي(1) مندال
طةورة كة ة

َ
مندال ئةم ثَيدةكةنَيت جار

هةمان ئةنجامةكاني  بةثَيـــي دةبَيت
ثَيكةنينةكاني ذمـــارةي توَيذينـــةوة

َ
لةطةل بةضـــواردة جار، ضونكة دةبن

دةبَيتةوة. كةم طةورةبووندا
فــــاكتـــةري ســـَي بةحــوكمـــي
،

َ
زال كلتووري ســـةرةكي يةتي

َ
كؤمةال

باوان كةسَيتي ثةروةردة و شـــَيوازي
خؤي،

َ
مندال خؤِرسكي مؤركي وَيِراي

كةســـَيتي و ثَيكةنينةكان ذمـــارةي
داخراوييةوة و كرانةوة لةِرووي تاكيش

دياريدةكرَيت.
دةكات يةتيتاكناضار

َ
ذياني كؤمةال

ضوونةكاني
َ
هةل كردنـــي

َ
كؤنرِتؤل بؤ 

ثَيكةنني بَيـــت، ضةنـــدة لةتوانـــادا
سؤزدارييانةي ةتة

َ
خةسل لةو يةكَيكة

ئةو قةرةبووكردنـــةوةي  بـــؤ  مرؤظ 
م

َ
بةال بردووة، بؤ ثةناي كرنة

َ
كؤنرتؤل

دةبَيت و دانراوة بؤ سنوري ئةميش
بةدةنطي هةية بـــؤت لةكوَيدا بزانيت
بةهَيواشي لةكوَيدا و ثَيبكةنيت بةرز
ثَيويستة زةردةخةنةيةك تةنيا كةي و
بزةيةكيش تةنيا نابَيت زؤرجاريش و
ماناو ضونكـــة بَيت، لةســـةر لَيـــوت
لةو شـــوَينة يان لةو ديكة دةاللةتـــي
كةسة ئةو بةرامبةر يان وَيســـتةدا

َ
هةل

دةبةخشَيت.
ثَيدةكةنَيت؟ بؤضي مرؤظ

لةكتَيبـــة  برطســـون(2)  هنـــري
جةخت ثَيكةنني لةســـةر ناوازةكةيدا
نييـــة شـــتَيك هيـــض لـــةوة دةكات
ثَيكةنني مايةي مـــرؤظ  لةدةرةوةي
يانشتةبَيطيانةكان

َ
بَيت،ضةندةئاذةل

خؤيانةوة بةهؤي ثَيكةنني بمانهَيننة
ســـيفةت يان بةهؤي ئةو كو

َ
بةل نيية

مرؤظ هؤكارةيـــة كة يـــان بةيـــة
َ
قال

ثَيكةنني ضونكة ي،
َ
ثال خســـتوونيةتة

هةية بةذيري و بةزيندوَيتي ثَيويستي
ثَيكةنني لةناوةوةي ديكة بةواتايةكي
ِرةها ديمةنَيكي هيض و دَيت مرؤظةوة
مرؤظ خؤي بَيت ثَيكةنني مايةي نيية
ثَيبكةنَيت تا دةدؤزَيتةوة بؤ شـــتي
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لةنَيوان نةتةوة ثَيكةنني بؤية ثَييان،
و جيـــاوازة و طـــروث و كةســـةكاندا
ديسانةوة ديكةشـــي ةتَيكي

َ
خةســـل

وةك بةمرؤظةوة بةنـــدة بةتايبةتـــي
ضونكة يةتي،

َ
كؤمةال بوونةوةرَيكـــي

و ةيـــة
َ
ثَيكةنـــني ثَيويســـتي بةزايةل

دةبينني بةدةنطدانةوةية، ثَيويستي
بةتةنيا كـــة نابينني ضَيـــذ لةنوكتـــة
ثَيكةنينةكةي ـــةي

َ
زايةل دةبَيت بني،

بةرامبةردا ثَيكةنيني لةدةنطي خؤمان
ثَيكةنينةكةي كاتـــة  ئةو بدؤزينةوة

دةبَيت. و تةواو تَير خؤشمان
داهَينـــاوة ثَيكةنينـــي مـــرؤظ 
شـــَيواز و ثَيبكةنَيت يداوة

َ
يـــان هةول

دياريكـــردون، بـــؤ  ئاماذةكانـــي و 
بةثَيكةنني بووة ثَيويســـتي ضونكـــة
و دؤخ ئـــةو لةِرووبةِرووبوونـــةوةي
ِرؤذانةيدا لةذياني قةيرانانةي و هةست
َيت:

َ
هاتوونةتة ِرَيي، هنري برطسون دةل

و دةطرين ذيان بةقورســـي «كاتَيـــك

ِرَيطة هةموو شتَيك دةكةين بؤ حيساب
ثَيوةرو حيساب بَي شتَيك نادةين هيض
بةرَيوةبضَيت ئَيمة بِرياري و هةست و
ضونكة ثَيبكةنني، بتوانني ئةســـتةمة
شـــتةكاني ســـووكرتين لةو كاتانةدا
ئَيمة الي خؤيان دةبَيت كَيشـــي ذيان
بكرَيت

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل و ثَيويســـتة

كةمَيك م
َ
بةال بكرَيـــن، فةرامؤش نةك

وةك و بخةنةوة دوور ذيانة لةو خؤتان
ذيانة لةو بَيدةربةست تةماشةكةرَيكي
مرؤظ دةبينن زؤرَيك لةكؤذاني بِروانن
نموونة بـــؤ كؤميديـــا دةطؤِرَين، بؤ 
تةماشاي و بةطوَيتةوة بطرة دةســـت
يةكســـةر بكة  ســـةما نمايشـــتَيكي
و بةســـةماكاران دَيـــت ثَيكةنينـــت
بةرضاوت، لَيرةوة دَينة بةشتَيكي هيض
ذيان لةديمةنةكاني زؤرَيـــك دةبينني
دايانرِبين هةســـت لةميوزيكي ئةطةر
كؤميدي بؤ جدييةوة لةبابةتـــي ئةوا

دةطؤِرَين»(3).

بةكةمـــي هةســـتكردن و الوازي 
دةروونييةكاني ةتة

َ
لةخةســـل يةكَيكة

تةنانةت لَيناكرَيت ـــي
َ
نكؤل و مـــرؤظ

دةروونييان كـــة لـــةو كةسانةشـــدا
كةسَيتييةكي خاوةني و تةندروســـتة
ســـةركةوتوون كةســـاني و بةهَيزن
لةهةندَيك هـــةر ِرازين و لةذيانييـــان
ئةطةر ذيانياندا قؤناغي يان وَيستدا

َ
هةل

هةر بَيت بؤ ضةند جارَيكـــي كةميش
تيية

َ
بَيدةسةال و الوازي بةو هةســـت

ئةم
َ

لةطةل كردن ة
َ
مامةل بـــؤ دةكةن،

ضةندةها بؤ ثةنا مرؤظ هةســـتانةدا
لةوانةية كـــة دةبات ثَيضاوثَيض ِرَيـــي
بؤ بن، نةخواســـرتاويش هةندَيكيـــان
لةو يةكَيكة ثَيكةنـــني خؤشـــبةختي
هةســـتة فريادِرةســـانةي مرؤظ لةو
كاتَيك دةكات، ِرزطـــار نَيطةتيظانـــة
دةكةين الوازي يان بةكةمي هةســـت
يان ثَيبكةنني بةخؤمـــان لةوانةيـــة
لةهةردوو ثَيبكةنني بةكةســـاني ديكة
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ئةو دوورخســـتنةوةي بؤ ةتةكةدا
َ
حال

دةدةن ئازارمان كة ناضيزانةية هةستة
بةثَيكةنني قةرةبووكردنةوةيانة يـــان
هاوســـةنطي ثؤزةتيظ تا و هةســـتي
و الوازي ضونكة ِراطرين، دةروونيمان
و بةشكستي و بةكةمي كردن هةست
كردن هةست دةبنةهؤي بةنائومَيدي
دةدةن ئـــازار دةروون و بةوةِرســـي
ِرزطار خـــؤ يان بـــؤ دوورخســـتنةوة
ضوونة

َ
هةل ئـــةو دةبَيت لَييان كـــردن

ئاِراســـتة بةشـــَيوةيةك نَيطةتيظانة
وةِرةســـمان بكةن، كةمرت كة بكرَين
كردنةوةي

َ
بةتال بؤ مـــرؤظ هةروةها

شةِرانطَيزييةكاني و ضووني
َ
هةل بارطة

لةبةر كاتَيك ثَيكةنني بةر دةباتة ثةنا
بةشـــَيوازي ناتوانَيت بَيت هةر هؤيةك
ثَيكةنني يان لةِرَيي دةريانرِبَيت، ديكة
دةشَيت ئارامييةوة زةردةخةنةيةكي
بكةين ســـووك دةروونمان بارطرانـــي
ماوةيةكي بـــؤ بني ئةطةر خـــؤش

َ
و دل

دةرفةتة ئـــةم بَيت، كاتَيك كاتيـــش
وردة مَيشكت  دةبةخشـــيت بةخؤت
و ضاالكي بـــاري وردة دةطةِرَيتـــةوة
ئةو ضارةســـةركردني تواناي زياتـــر
بوونةتة كة دةبَيت كَيشـــانةت دؤخ و
ناِرةحةتيية ئةو كردني دروست هؤي
وَيســـتة

َ
لةهةل خؤبةخـــؤ و زؤرجـــار

هيض مـــرؤظ كاتَيك نَيطةتيظةكانـــدا
كردن خؤِرزطار بؤ نامَينَيت ضارةيةكي
هةروةها ثَيكةنني دةباتة بـــةر ثةنا
لةكاتـــي هةســـت كردن بةهةســـتة
خؤشةويستي نموونة بؤ دذبةيةكةكان
ســـوكايةتي و ِرَيزطرتـــن و ِرق يـــان
كةسَيك بةرامبةر هةستانة ئةم كاتَيك
بؤ دةبَيت لةدةروونمانـــدا دروســـت
دةبةينةبـــةر ثةنـــا شـــاردنةوةيان
طَيِرانةوةي نووكتة ثَيبكةنني شَيوازي
لةِرَيي مةبةســـتةكةمان دةربِريني  و 
ة

َ
هةل كاتَيك يان خؤشـــةوة قسةيةكي

هةست و مان
َ
ثال دةدرَيتة تؤمةتَيك يان

هاوكات و دةكةين بةشـــةرمةندةيي
ئةســـتؤثاكي دةكات ثَيويســـت وا 
بةر دةبةينة ثةنا ِرابطةيةنني، خؤمان
بؤ قسةي خؤش و ثَيكةنني شَيوازي
كةواتة وَيستمان،

َ
هةل كردنةوةي ِروون

يةتي
َ
كؤمةال مةدلولَيكي و مانا ثَيكةنني

ئاماذة ِرووداني دةشَيت و هةية ي
َ
قول

شاراوةي لةنةطونجاني جؤرَيك بؤ بَيت
لةم كاتانةداو طةدا.

َ
 كؤمةل

َ
لةطةل تاك

وَيســـتي
َ
هةل و  لـــةزؤر دؤخ لةوانةية

بةميكانيزمَيكي ثَيكةنـــني ديكةشـــدا
بةو م

َ
بـــةال ســـةركةوتوو دابنرَيـــت،

ســـتريؤتايثَيكي نةبَيتـــة مةرجـــةي
بةردةوام ئةطةر دؤطما،  و ضةســـثاو
برد هةركاتَيك بؤ ثَيكةنني ثةناي مرؤظ
يان ئةســـتةم دؤخَيكي ِرووبـــةِرووي
بـــؤوة، نَيطةتيـــظ وَيســـتَيكي

َ
هةل

نةخؤشـــي ةتَيكي
َ
حال ثَيكةنني ئـــةوا

دةبَيت وةردةطرَيت و ِرَيطـــر ئامَيـــز
و توانست لةطةشـــةكردني كةسَيتي و
لةِرووبةِرووبوونةوةي تـــاك كارامةيي
كاريطةريشي و قةيرانةكاندا كَيشـــةو
متمانة و ئاســـتي كةسَيتي بؤ ســـةر

دةبَيت. كةسة ئةو بةخؤبووني
دا

َ
لةمندال هةرضةنـــدة ثَيكةنـــني

فَيري
َ

مندال خؤبةخؤ خؤنةويســـتةو
لةطةورةبووندا م

َ
بةال دةبَيت، ثَيكةنني

ئةزموونـــي َيـــك
َ
كؤمةل لةئةنجامـــي

وَيســـتةكاندا
َ
لةهةل بـــؤوة دووبـــارة

دةبَيت وةك ثَيكةنـــني فَيري مـــرؤظ
ئاطر نازانَيت يةكةمجـــار

َ
ضؤن مندال

بةئاطاي ئةطةر دةسووتَينَيت دةست
دةســـووتَيت، دةســـتي نةهَينيتةوة
ئةزموون جار يةك لـــةدواي هةر م

َ
بةال

سووتانة ئةو دةســـت ئازاري كردني
ناكاتةوة ديكة دووبـــارةي َجارَيكـــي
ثَيكةنـــني لةطةل شـــَيوة بةهةمـــان
مرؤظ لةهةســـتي بَيئاطا طةورةبووندا

بؤ ثالنَيكي خؤي هيـــض و بَيئـــةوةي
ضَيذ و ثَيبكةنَيت دةبَيت فَير دابِرَيذَيت
تيايدا كة دةبينَيت دةروونيية بارة لةو
مرؤظ ضونكـــة كاتَيك ثَيدةكةنَيـــت،
بةشَيوةيةكي ئؤكســـجني ثَيدةكةنَيت
بةشـــةكاني لةشي بةهةموو باشـــرت
ئةو دةرداني و دةبَيتةهـــؤي دةطات
بةنةشوة كردن هةســـت هؤرمؤنانةي
دةكات وا ئةمة دةوروذَينن لةمرؤظـــدا
وةربطرَيت ثَيكةنينة لـــةو ضَيذ مرؤظ
خؤشـــيية ةتة

َ
حال لـــةو ضَيـــذ واتة 

هان ةتة مرؤظ
َ
حال ئـــةم و وةربطرَيت

يان ضةند بارة كردنةوةي بـــؤ دةدات
كاتَيك هةســـتي هةر بردن بؤي ثةنا
ثِرؤسةي ئةم بَيتاقةتيكرد يان بةطرذي
و ِرَيطةدان لةدةروون يني طرذيية

َ
ِرامال

ِروودةدات، لةنةستدا ثَيبكةنني بةخؤ
م كاردانةوةي بةتةواوةتي بةسةر

َ
بةال

دةبَيت. ديار ِرووخسارمانةوة
زؤرانةي كاريطةريية ئـــةو وَيِراي
دةرفةتمان و ِروودةدةن لةناوةوة كة
بؤ هةست كردن بةحةوانةوة ثَيدةدةن
ماوةيةك كةســـَيك كاتَيك بـــؤ نموونة
ظيديؤيي طرتةي يان فيلم تةماشـــاي
لةقؤناغـــي يـــان  دةكات كؤميـــدي 
ئةو تةماشـــاي خَيزانةكةي يـــدا

َ
مندال

دةبينيت كـــردووة فيلمانةيان جؤرة
فيلمانة ئـــةو تةماشـــاي فَير دةبَيت
كاتَيكيش هةر و ثَيبكةنَيـــت و بكات
ضَيـــذ لةبينينييان بـــؤي بطونجَيـــت

وةردةطرَيت.
ثَيكةنني كاريطةرييةكاني

نيية ئةوندة هـــةر ثَيكةنني تةنيا
ماســـولكةكاني ةي

َ
جوول بةكاريطةري

ِرووخســـارمان شـــَيوةي  وضاو دةم 
كردارةكاني هةموو كو 

َ
بةل دةطؤِرَيت،

بةســـةردا طؤِرانييان ناو جةســـتةش
فرمانةكانيان باش بةشَيوةيةكي دَيت
ثةيوةندي ثَيكةنني جَيبةجَي دةكةن،
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دةماخ ـــي 
َ
توَيكل بوونـــي بةضـــاالك

ماددةي كة ثَيشةوةدا هةية، لةبةشي
كاردةكاتة و دةردةدات ئةندرؤفـــني
بةرز مةعنةوي وزةي كة دةماخ سةر
َيت و يارمةتي

َ
نايةل دةكاتةوة و طرذي

دةروونييةوة لـــةِرووي دةدات مرؤظ
كة ثَيكةنينةي ئةو بؤية بَيت طةشبني
 بةدةنطةوة

َ
بةدل ثِر واتـــة ةوةية

َ
لةدل

باشرتين قاقا لَيدةدةيت و ثَيدةكةنيت
دةروون كردني ِرزطار بؤ ضارةســـةرة
و ثةذارة و خةم لةهةموو جةستةت و
يةكَيكة ثَيكةنني بةطشتي طرذبوونَيك.
بوون

َ
بـــؤ زال هؤكارةكان لةباشـــرتين

رتين
َ
زال ةِراوكَييـــةي

َ
دل بةســـةر ئـــةو

سينرتالي بةهةستَيكي و مرؤظة َهةستي
لةطةل هاوشانة و لةمرؤظدا دادةنرَيت
لةزؤربةي و مرؤظدا هةستةكاني زؤربةي
هَيوركردنةوةي بـــؤ وَيســـتةكاندا

َ
َهةل

لةطةل ئةزةلييـــةي ةِراوكـــَي
َ
دل ئةو 

باشـــرتين هؤكارة، ثَيكةنني مرؤظداية
بةهةستَيكي ثَيويستي ثَيكةنني م

َ
بةال

طةشبينانةية ِروانطةيةكي ثؤزةتيظانةو
طةشبني بةذيان، كةســـاني بةرامبةر
خاوةنـــي ديدَيكـــي يـــان ئةوانـــةي
ثَيكةنيني توانـــاي زياتر ثؤزةتيظـــن
هةية خؤشـــبوونيان

َ
دل و خؤبةخؤيي 

باشرت بةطشتي تةندروســـتييان بؤية
خةمؤكي دووضاري كةمـــرت و دةبَيت
كَيشـــان بؤ جطةرة بـــردن يان ثةنا
دةنوَينَيت، طةنجرت تةمةنييان دةبن،
بذَيوي و ســـةركةوتوون لةخوَيندنـــدا
سادةية باشرتة، يان ذيانييان ذيانييان
بةقورســـي ناطرن يان وهيض شـــتَيك
ي بوارَيكي تايبةتني

َ
ســـةرقال لةذياندا

م
َ
بةال ثَيدةبةخشَيت، ئاسوودةييان كة

طرذبووني دووضاري كةمرت بةطشـــتي
ئاسانرت و دةبن ناِرةحةتي و دةروون
كةواتة دةبَيت. ثَيكةنينيـــان تواناي
ثؤزةتيظ هةستي مةسةلةي ثَيكةنني و

و تـــةواو دةكات يـــةك ئةوي ديكـــة
بووني دروست دةبنةهؤي هةريةكةيان
ةوة

َ
لةدل بةثَيكةنينَيك ديكةيان، ئةوي

دةروونت و ثـــةذارةي خةم هةرضـــي
ثَيكةنني ضونكة دةشـــؤيتةوة، هةية
كة ســـريؤتؤنني هؤرمؤني دةردانـــي
ناودةبرَيت بةختـــةوةري بةهؤرمؤني
دةركةوتووة لةكاتَيكدا دةكات زيـــاد
خةمؤكيدا ةتـــي

َ
لةحال ئـــةم هؤرمؤنة

لـــةو دةبَيتـــةوة و ِرَيذةكـــةي نـــزم
خؤكوشتنيان ي

َ
هةول كة كةسانةشـــدا

ِرَيذةكةي كوشتووة خؤيان يان داوة
بووة. نزم هةر

لةقؤناغةكانـــي ئـــةو كةســـانةي
توونـــد ثةروةردةيةكـــي  يـــدا

َ
مندال

فَير وا واتـــة  دةكرَيـــن  ثـــةروةردة
بةحيســـاب شـــتَيك هةموو دةكرَين
و هةستيار ويذدانَيكي لةســـةر و بَيت
لةثَيويســـت زيندوو ِرادةهَينرَين زياد
تةمةنييان شـــياوي و بـــةر لةكاتـــي
لةخؤيان طةورةتـــر بةرثرســـيارَيتي
كةمرت ئةمانة دةخرَيتـــة ئةســـتؤيان
نووكتةســـازييان و طةث تة

َ
طال ِرؤحي

كةمرت بةطشـــتي  قَيت
َ
دةخول تيـــادا

زياتر زةردةخةنةكانيان و ثَيدةكةنن
ديكةي ِرووييةكـــي بؤ شـــاردنةوةي
ِراســـتةقينةيانة ِرووي كة ناوةوةيانة
و بؤ شـــاردنةوةي طرذيي و دةشَيت
و ثةرش يان بةنائارامي كردن هةست
كةسانة ئةم بَيت، وي بريكردنةوةيان

َ
بال

جديني و و ئةمـــني ســـؤز
َ
دل بةزؤري

دةكةن بةلَيثرســـراوَيتي هةست زؤر 
جَيبةجَيي بـــةوردي و ِرَينماييـــةكان
ئةم بارة دةطرن، لةياسا ِرَيز دةكةن و
لةكةســـَيتي مؤركة ئةم و دةروونيية
لةذيانياندا ثضووك بوارَيكـــي ثَيكةنني
لةذياني ثَيكةنني كةمي و دةكات داطري
دةبَيت كاريطـــةري ئـــةم كةســـانةدا
كةســـاني و خَيزان و

َ
مندال بؤ ســـةر

دةكاتةســـةر كاريش  و  دةوروبةريان
و يةتييةكانيـــان

َ
كؤمةال ثةيوةندييـــة
هاوسةرَيتييان. ذياني

ثيـــاوي يـــان ذنـــي ِرووخـــؤش
درَيذ هاوسةرةكةي تةمةني ِرووخؤش
ســـيماي ثريبوون درةنطرت و َدةكات
لةطةل هاوكاتن نةخؤشـــييانةي و ئةو
هاوســـةرةي ئةو دةردةكةون، ثرييدا
كةسَيكي ِرووخؤش بةسروشتي خؤي
لةذيانيدا شتَيك هيض خؤشة، قسة يان
ســـادة شـــتةكان و ـــؤز نـــاكات

َ
ئال

لةكةســـاني كةمرت بةمةش دةكاتةوة
دةبَيت دةرووني فشاري تووشي ديكة
لةكاتي و كاردةكات مَيشكي باشرت و
ذيرانةتر كَيشةكاندا و ِرووبةِرووبوونةوة
بةرطةطرتني تواناي و دةكات ة

َ
مامةل

و ملمالنَي زياتـــرة بةمـــةش كةمـــرت
لةنَيوانياندا ناكؤكـــي و دةمةدةمـــَي
ئـــةو نَيـــوان ِروودةدات ثةيوةنـــدي
تةنانةت دةبَيت ذن و ثيـــاوة باشـــرت
ئاذاوةش و ببَيت كَيشةشـــيان ئةطةر
قســـةي لةِرَيي ِرووبدات لةنَيوانيانـــدا
دؤخةكة هاوسةرةيان ئةو خؤشـــةوة
كةم ماوةيةكي دواي و دةكاتةوة هَيور
برينداركةر قســـةي هيضيان بَيئةوةي
ضارةســـةر خؤي بدةن يةكدا بةِرووي
ئةنجامي «بةثَيي لةكاتَيكـــدا دةبَيت.
ئةو لةندةن لةزانكؤي توَيذينةوةيةك
خَيزاني لةكةشءهةوايةكي كة ثياوةي
دةذي كَيشـــةدا و بةطرذبوون بارطاوي
بةسةكتةي تووشبووني مةترسي زياتر
لَيدةكرَيت»(4)،

َ
تةي دل

َ
جةل و دةماخ

زانكؤي توَيذةراني ديكةوة» لةاليةكي
ئةطةر َين

َ
دةل ئةمةريكـــي كورتيل-ي

بتوانيت ِرؤذدا كاتَيكي لةهـــةر ِرؤذانة
ي

َ
بةقوول يـــةك ضـــارةك بؤ مـــاوةي

مَيشـــك ئةوا ثَيبكةنيت ةوة
َ
لةدل يان 

 Delayosoneدياليـــوزون مـــاددةي
دوانـــزة بةدرَيذايـــي  و دةردةدات
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بةهؤي ثاشـــان  داهاتوو،  ســـةعاتي
لةسةريةشة ماددةيةوة ئةم دةرداني
لَيداني خَيرايـــي و دةبَيـــت ِرزطـــاري

بةمةش  دةبَيتـــةوة»(5) و  هَيـــور
َ

دل
ســـؤزداري طونجاندني و مدانةوة

َ
وةال

ثياوة و ئةو ذن و مرؤظايةتي نَيـــوان
دةبَيت بةهَيزتر دةذيـــن  ثَيكةوة  كة 
و سؤزداري هةستي وروذاندني وَيِراي

ثَيكةنينةوة بةهؤي نَيوانيان وسَيكسي
و ثياو بؤ ذن ثَيكةنينـــي بةتايبةتـــي
لةوتني زةردةخةنةيةك تةنيا هةندَيجار
زياتر كاريطةري ِرستةيةكي دوورودرَيذ
ناو ضوونة و نزيكبوونةوة بـــؤ دةبَيت
ثةيوةندي كردني بةتني و يةكرت ي

َ
دل

ثَيكةنني بةِراستي ضونكة بةطشـــتي،
لةناخةوة و ِراست زةردةخةنةي يان

دةكات لةمرؤظايةتيمـــان جةخـــت
ةيةكي ســـادةي

َ
جوول هةندَيجار تةنيا

ِراســـتةقينةي طوزارشـــتي لَيوةكان
لةناخماندان كة وشـــانةية ئةو هةموو
يان نامانةوَيت بةثةنهاني ماونةتةوة و
زةردةخةنةي بكةيـــن، ئاشـــكرايان
واتة ئـــةوالي ئةمالو ِراســـتةقينةش
بةرزدةبنةوة كةمَيك لَيو طؤشـــةكاني
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دةنَين بةرةو بةِروومةتـــةوة
َ

و ثـــال
هاوكات ِرووخســـار التةنيشـــتةكاني
بةجواني ضاويشـــدا لةناو زةردةخةنة
هةندَيجار ِرةنطدةداتـــةوة تةنانـــةت
ةيةك

َ
جوول لَيوو ِروومةت هيض بَيئةوةي

ثَيبكرَيت، طؤِرانَيكيان تيادا هةست يان
ســـاختة بةزؤر زةردةخةنةي م

َ
بـــةال

ددانةكانمان و ِرووخســـار سةر دَيتة

دةبَيتةوة بةرز ِروومةت و دةردةكةون
هةســـت بةتةواوةتـــي ولةضاويشـــدا

دةكرَيت. بةساختةييةكةي
باشة هؤكارَيكي ثَيكةنني هةروةها
و وَيســـت 

َ
هةل ِرووبةِرووبوونةوةي بؤ 

و دةرووني و ناخؤشـــةكان قةيرانـــة
و جةستة بةدةروون هاوكات حةوانةوة
َيني

َ
بل نيية زيادةِرؤيي دةبةخشـــَيت،

ئةفسوناوي كاريطةرييةكي ثَيكةنني
ضونكة جةســـتة، ســـةر هةيـــة بؤ
زانســـتييةكان توَيذينةوة «بةثَيـــي
ثَيكةنني بةرطري ضارةك يةك ِرؤذانة
مرؤظ و دةكات بةهَيز بةطشتي لةش
دةثارَيزَيت»(6) نةخؤشي َيك

َ
لةكؤمةل

لةنةخؤشيية ثارَيزطاريكردني وَيِراي
هؤكاري كـــة سايكؤســـؤماتييةكان
بارطرذي بـــؤ ِروودانييان ســـةرةكي
كردن هةست و ناِرةحةتي و دةروون
ةتة

َ
حال ةِراوكـــَي و

َ
دل و بةنيطةراني

دةطةِرَيتةوة، ديكة دةروونييةكاني
دةروونت ثَيدةكةنيت كاتَيك ضونكة
ئةندامةكانـــي و دةحةوَيتـــةوة
ئاسايي بةشـــَيوةيةكي جةســـتةت
دةِرَيذرَين هؤرمؤنةكان و كاردةكةن
باشـــرت بةشـــَيوةيةكي خوَيـــن و 
وادةكات ئةمةش دةكات هاتووضـــؤ
تَيكضوون الوازي و لةهةر جةســـتة
بَيت، بةدوور و بارَيكي ناسروشـــتي
توَيذينةوة «تيمَيكـــي  لةمبارةيةوة
مريالند زانكؤي ثزيشكي لةكؤلَيذي
ذمارةيةك لةسةر توَيذينةوةيةكييان
ناوةندي كة تةندروست كرد كةساني

هيضيان  بـــوو
َ

33 ســـال تةمةنييان
طروثَيكيان نةبـــوون، كَيش جطةرة
و كرد ترســـناكيان ســـةيري فيلمي
فيلمَيكي ديكةيان ســـةيري ئـــةوي
فيلمةكان تةواوبووني دواي كؤميدي،
طروثي كرد تَيبينييان توَيذةرةوةكان

 35% بةرَيذةي خوَين لَيشاوي يةكةم

دةِرؤيشـــت، لوولةكاندا بةناو خاوتر
بةِرَيذةي خؤشـــي و ثَيكةنني م

َ
بـــةال

بةناو خوَيني ِرؤيشتني 22% لَيشـــاوي
زيادكرد»(7). لوولةكاندا

بؤ هةيـــة كاريطـــةري هةروةهـــا
لةخوَيندا شـــةكر  ئاستي ِرَيكخستني
لةش، و بةكاربردنـــي وزةي زيادةي
ئةمةريكي ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل «ئةنجامي

ثَيكةنني لـــةوة دةكات جةخت نـــوَي
يارمةتي بؤ ماوةيةكـــي دوورودرَيـــذ
ثةنجا ســـووتاندني بؤ دةدات مرؤظ
يارمةتـــي مرؤظ ئةمـــةش تـــاوزة و
لةكَيشـــي ِرزطاربـــوون بـــؤ دةدات 

و  45 ثياو بؤ ئةمةش زيادةي لةش،
ثَيكةنيناوييان ديمةني هَينـــاو ذنييان
بؤ كاتَيك كرد تَيبينيان دان ثيشـــان
وةك ثَيدةكةنن ضارةكَيـــك  مـــاوةي
ســـةرف تاووزةية بِرة ئةو واية ئةوة
لةثارضة شـــوكوالتةيةكي بكةن كـــة
ضوارطؤشـــةوة دةستييان دةكةوَيت،
لةكاتي تاووزةكان سووتاندني ضونكة
ديمةنـــة ثَيكةنيناويانةدا ئةو بينيني
ثســـثؤِرة لةبةرئةوة دةبَيتةوة بةرز
واباشـــة واية ثَييان ئةمةريكييةكان
كَيشـــي دةيانةوَيت كةســـانةي ئةو 
ثرؤطرام بةشوَين دابةزَينن لةشـــييان
بطةِرَين ثَيكةنيناوييةكاندا فيلمـــة و 

 10-15 ماوةي و بةنزيكـــي ِرؤذانة بؤ
كيلؤ دوو ي

َ
سال بكةن سةيري دةقيقة

دادةبةزَينَيت»(8)  لةش زيادةي كَيشي
طرذبوون ئةمة بةشـــَيكي بؤ هؤكاري
بةهؤي ماســـوولكةكان ـــةي 

َ
جوول و 

م
َ
بـــةال دةطةِرَيتـــةوة، ثَيكةنينـــةوة

ئةوة دةطةِرَيتةوة طرنطرت بؤ هؤكاري
دةدات يارمةتـــي مرؤظ كة ثَيكةنني
كردن هةســـت و زياتر بؤ حةوانةوةي
لةمرؤظ وا ئةمـــةش بةئاســـوودةيي
لةزؤر كة زيادةخـــؤري نةكات دةكات
لةكاتي هةيـــة ةتة

َ
حال كةســـدا ئـــةو
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ةِراوكَي
َ
بةدل كردن هةســـت و نائارامي

خؤ و خـــواردن زؤر دةبةنةبةر ثةنـــا
شريينييةوة بةخواردني كردن

َ
سةرقال

دةبَيتةهـــؤي ئةمـــةش و بَيطومـــان
كَيشيان. زيادبووني

ئةو ثَيكةنني كة  ئةوةشـــدا
َ

لةطةل
و هةية هةمـــوو كاريطةريية باشـــةي
بةمرؤظ ثؤزةتيظة هةستة هةموو ئةو
م جؤرَيك لةثَيكةنني

َ
بةال دةبةخشَيت،

لةسوكايةتي بةشَيوازَيك دةكرَيت هةية
وةك دابنرَيت، يةتي

َ
كؤمةال ثَيكردنـــي

ذيري كةم و بةطَيلـــي تةثَيكـــردن
َ
طال

ِرةفتاري نةنواندنـــي كةســـَيك يـــان
بارودؤخدا و بؤنة لةهةندَيـــك طونجاو
كةســـاني ةي

َ
بةهةل يـــان ثَيكةنـــني

تةريق و شـــكاندن بةمةبةستي ديكة
كةسةي ئةو بارانةدا لةم كردنةوةيان،
لةثَيكةنني نَيطةتيظـــة ئةم شـــَيوازة
ثةيِرةو دةكاتهةستبةجؤرَيك لةغرور
خـــؤي لَيدةبَيتة كةســـَيكي دةكات و
كةســـي و ناوازة و بـــةرز زؤر توانـــا
نةي

َ
بووكةال ئةو لَيدةبَيتة بةرامبةري

كةسةش نرَين، ئةو
َ
بةدةزوو دةجول كة

ثَيكةنينةوة ئةم لةِرَيي بةمشَيوةية كة
دووضاري ثَيدةكرَيـــت ســـووكايةتي
هةســـتكردن و شـــكاندنةوة زؤرترين
و خؤيي بةرامبةر ِرَيزي بَي و بةكةمي

دةبَيت. كةسةش ئةو
ببم؟ ثَيكةنني ضؤن فَيري

كارَيكي هةية جوان فةلسةفةيةكي
ثَيبهَينيت بِرواي ئةطةر دةكةيت باش
بَيت، جارناجارَيكيش ئةطةر تةنانةت
ذيان َيت

َ
دةل ثَيـــت ئةو فةلســـةفةية

جوانة، سةمايةكي طةردوونيية، ساناو
ئيقاعي بكةيتة ثَيكةنـــني دةتوانيت
تةِرو شـــيعرَيكي ذيان ئةو ســـةماية،
بةتةِري ئةوةي بؤ شاعريَيكة ناسكي
بةئاوي ثَيكةنينة بمَينَيةوة ثَيويستي
بَيت، خؤش ـــت

َ
دل طريان، نةك ئاوي

تةنانةت ئةطةر بكة سةما َي
َ
طؤراني بل

نةشَيت، ســـةما بؤ وةكانيشـــت
َ
ثَيال

ببينة ذيان ساتانةي لةو ضَيذ لةناخةوة
خـــؤت دةكةيت بةبووني كة هةســـت
بدة با بةخـــؤت ِرَيطة لةو ســـاتانةدا
يان قاقاي ثَيكةنينةكةت زةردةخةنة
بؤ بكـــةن، ئاشـــكرا خؤشـــييةكانت
هةناسةيةكتةوة خؤشي ئةوةي لةهةر
با بةردةوام بداتةوة و شادي تيشـــك
باران هةبَيت، كة ئامادةطيت لةذياندا
هةست بِرؤ لةذَيريدا بوةستةو دةبارَيت
ي

َ
خؤل ـــةوة بؤني

َ
لةدل بكة بةبوونـــي

بكة َيك
َ
طول هـــةر بةبـــاران و تةِربوو

لةهاوبةشـــيكردن خؤت كة دةيبينيت
مةكة بَيبةش

َ
طـــول بؤني و لةِرةنـــط

يدا
َ
بـــا ئيحساســـت لةطةل ِرَيطـــة بدة

و زةردةخةنة ضـــؤن بزانة  َيت،
َ
بجول

لةناختةوة بةذيان ثؤزةتيظ هةستي
بةشـــؤخي و دةبَيت لةدايك بةئارامي
با لَيطةِرَي دادةثؤشـــَيت ِرووخسارت
بةثَيكةنني ببَيـــت زةردةخةنةكـــةت
ِرؤبضَيت جةســـتةدا تةواوي و بةنـــاو
شنةي جةستةت با هاوئاوازبة يدا

َ
لةطةل

قاضةكانت دةستةكانت ئَيســـتا بَيت،
ثَيدةكةنن، طشـــتييان ضاوةكانـــت
نووقم ئةفســـوناوييةدا لةم ثَيكةنينة
بـــؤ دنيايةكي ديكة ببة و ســـةفةرَيك
كة بكة و ســـةر زةمينَيكـــي ديكـــة
كؤدي ثَيكةنني دةيخوازيـــت، خـــؤت
سةرزةمينةية، ئةو دةرطاي كردنةوةي
بةاليةني شـــَيتةدا لـــةم ثَيكةنينـــة
بة بكة، ون مةلة كةمةوة ضارةكَيـــك
لةناو تةمـــاوي ببـــة بةبوونةوةرَيكي
ثَيكةنينة ئـــةم لةرزيودا، قاقايةكـــي
و و دةروونت لةهةموو ذةهر جةســـتة
و بَيطةرد و دةكاتةوة خاوَين ثيسييةك
دةتوانيت تؤ لَيرةوة دةكات بَيخةوشي
بةتوانا كةسَيكي ديكة، كةسَيكي ببيتة

ثَيكةنينةكةت  قَينةر،
َ
خول و و داهَينةر

بوو زةردةخةنةيةك تةنيـــا ئةطـــةر
يان لَيوت لةســـةر يان لةضاوةكانتدا
دةركةوتن ددانةكانت و بةثَيكةنني بوو
بَيت با هةر خؤي لَيطـــةِرَي وةك خؤي
ئةوةوة كاري نـــاو مةخةرة دةســـت
طرنطرت ئةوةية ثَيبكةنيت لةمة طرنط
و ئةطةر ثَيبكةنيت ـــةوة

َ
لةدل ئةوةية

خؤت قاقاي لةدةنطـــي خـــؤت طوَيت
جةستةت دةبينيت باشة زؤر ئةوا بَيت
دةروونيية بـــارة ئةم دةحةوَيتةوة،
كار و بةذيان بةرامبةر وات لَيـــدةكات
بيت طةشـــبني خةونةكانت و و ثِرؤذة
ناوةِراســـتي ثَيشـــةوةي كة بةشـــي
ئةو كردني

َ
لةكؤنرتؤل بةرثرسة دةماخ

هةستي و كاتَيك مرؤظ طةشـــبينيية
لةم ئةوا بَيت ثؤزةتيظ ذيان بةرامبةر
ِروودةدات كارلَيك َيك

َ
كؤمةل ناوضةيةدا

بريؤكةي قاندني
َ
خول دةبَيتةهـــؤي و 

بريكردنـــةوة باشـــرت و ثؤزةتيـــظ
ضاالكييةكاندا. و كار لةئةنجامداني

كة خؤمـــان بَيتاقةت هةندَيجـــار
ديكةش كةســـاني بةثَيكةنيني دةبني
كةساني كة ئةوة نازانني وةِرس دةبني،
نيطةران بةبَيتاقةتي ئَيمـــة ديكـــةش
بةئاساني هةردووكيان ضونكة دةبن،
ينةوةيةك

َ
لَيكؤل بةثَيي دةطوَيزرَينةوة،

كؤلَيجي لةتوَيذةراني ذمارةيـــةك كة 
لةندةن بةزانكـــؤي ســـةر ئةمثريالي
«دةماخ دةيســـةِّـَينن ئةنجاميانداوة
ئاماذة و دةنـــط بؤ مدانـــةوةي

َ
وةال

لةكةساني كة دةبَيت ضوونييةكان
َ
هةل

ثَيكةنني وةك دةردةضـــن ديكـــةوة
ئاماذانة و ئةم دةنـــط كـــة و طريان
لةدةماخي دياريكـــراو  ناوضةيةكـــي
ئةو جؤري بةثَيي و دةوروذَينن طوَيطردا
مدانةوةي

َ
وةال طوَيطر دةماخي دةنطة

دةم بـــؤ نموونة كاتَيك مرؤظ دةبَيت
دةبينَيت زةردةخةنـــاوي  ضاوَيكي و 
ِراستةوخؤطؤِرانكاريلةماسوولكةكاني
ئةوةي ضاودا ِروودةدات ثَيش و دةم
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ئةو بةكاريطـــةري واتـــة ثَيبكةنيـــت
بؤ دةبيت تـــؤش ئامـــادة ئاماذانـــة
كارتَيكردنة ئةم هؤكاري مدانةوة،

َ
وةال

بؤ توَيذةران ِراي بةثَيـــي هةرضةندة
دةطةِرَيتةوة، دةمـــاخ ئةو بةشـــةي
سروشتي ةتَيكي

َ
خةسل هاوكات م

َ
بةال

يةتي،
َ
كؤمةال بوونةوةرَيكي وةك مرؤظة

 كةسَيك
َ

لةطةل قسة دةبينني لةكاتَيك
ئارةزوو بَيئـــةوةي زؤرجار دةكةيـــن
ئةو وةك لَيبَيت ئاطامـــان يان بكةين
قسةكاني يان دةكةين ســـوكةوت

َ
هةل

ئةو وةك و ئـــةو بةكاردةهَينينـــةوة
لـــةِرووي َينـــني،

َ
دةجول دةســـتمان

ثَيكةنينيشدا بةسةر ئةمة زانستييةوة
باوَيشك  دةبَيت»(9) هةروةك جَيبةجَي
هةر دةطوَيزرَيتةوة، كـــة بةئاســـاني
لةقؤناغةكاني زؤربةمـــان نموونة بؤ 
بووين ثَيكةنينة دووضاريئةو خوَيندندا
كاتَيك بيشارينةوة نةمانتوانيووة كة
هاوِرَييةكمان ضةنـــد يان دوو هاوِرَي
كةمدا لةماوةيةكي ثَيكةنيوين لةثؤلدا
طرتؤتةوة ثؤلةكـــةي نـــاو  ثَيكةنني
ضيش بؤ بزانني زؤربةمـــان بَيئةوةي

ثَيدةكةنني.
بزانة تةماشايةكي ئاوَينةكةت بكة
قةشـــةنط ضةندة بةزةردةخةنـــةوة
ةوة،

َ
دةضيتة دل ضةندة و جوانيـــت و

دةبيت ضةندة طرذومؤن كاتَيك م 
َ
بةال

كاتَيك قورسيت،
َ

دل لةسةر و ناشرين
ِرؤح سووك و سادة دةبَيت ِرووت خؤش
بةتَيثةِربووني ئةمةش دةردةكةويـــت
و دةروون لةســـةر كات ِرةنطدانةوةي
كةسَيكي دةبيتة و َيت

َ
جَيدَيل جةستةت

كةســـاني هـــاوكات  و تةندروســـت
بةهرةيةي لةو سوود دةوروبةريشـــت
ةكانت

َ
مندال بةتايبةتي وةردةطرن تؤ

كاردةكاتة  بـــاوان دةرووني كة باري
شَيوازي و ســـةر ِرةفتار و كةســـَيتي
طرَي هيض دةكات كة بـــَي وا ذيانيـــان
خؤيشت و بكةن طةشـــة ؤزييةك

َ
و ئال

و دةوروبةرت يةتي
َ
كؤمةال لةناوةندي

كةسَيكي دةبيتة كارةكةت شـــوَيني
خؤشةويست و بوَير و سةرنجِراكَيشةر
بةِرووة و دةبيت كدا ديـــار

َ
خةل لةناو

ئةطةر دةناســـرَييتةوة. خؤشـــةكةت
دةتوانيت نابينيت شَيوةية بةو خؤت
بؤ بةهةنطاونان بكةيت دةست لةمِرؤوة
لةتةواوي دةروونت كردنةوةي خاوَين
بةهةموو ِرابـــردوو  و خاشـــاكي

َ
خؤل

وانةيةكي و ثِروثووضةكانييةوة شتة
و ِرووخؤشي وانةي كة فَيرببيت نوَي
كة بدة بةخؤت ثَيكةنينة، فرســـةت
لةال بةرامبةر بةذيان ِروانطةيةكي نوَيت
جياواز بةِرةنطَيكي و ببَيت دروســـت
و خؤت ئَيستاي تةماشـــاي لةجاران
شتَيك هيض دةبينيت بكة كَيشـــةكانت
هةميشـــة تؤ ئاوا ناهَينَيت ئةوةنـــدة
كو

َ
لةثَيناويـــدا بةل بيـــت طرذومـــؤن

ئارام دةروونت بةثَيضةوانةوة ثَيكةنني
ناخت وردة وردة و دةكات وئاسوودة
دةبَيت و مَيشكت بَيطةرد و بَيخةوش

بريدةكاتةوة. و كاردةكات باشرت
لةقســـةيةكي طوَيت هةركاتَيـــك
خؤش نووكتةي ثَيبكةنة، خؤشـــبوو
خَيزانةكةت يان هاوِرَيكانت بؤ و بزانة
نووكتة كةســـانةي ئةو بطَيـــِرةرةوة
و كردن دروســـت تواناي يان ســـازن
جةخت طَيِرانـــةوةي نووكتةيان هةية
لةاليان خؤشرتين شت كة دةكةن لةوة
دةهَيننة بةرامبةرةكةيان  كة  ئةوةية
شـــتيش ناخؤشـــرتين  و  ثَيكةنـــني
بيســـرتاو نووكتةكةيان كـــة ئةوةية
هَيندة بةرامبةرةكةيـــان بَيـــت يـــان
تؤ كاتَيك كةواتة نةيـــةت، ثَيكةنيني
دةكةيت خؤش بةرامبةرةكـــةت ي

َ
دل

كة ئةو دةبَيت و ت خؤش
َ
خؤشـــت دل

فَيربة ثَيدةكةنيت، تؤش ثَيدةكةنَيت
دةيناسيت كة كةسانةي ئةو بةِرووي
كردن و

َ
دةمت بةر لةســـال و دَينةبةر

ِرووخسارت لةسةر بةزةردةخةنةيةك
ئةو نيشـــانةي لَيبكـــة ثَيشـــوازييان
تؤية ناوازةي تواناي و بةرزي ِرةوشت
ئةوةي لةجياتي كردندا لةثةيوةندي
بكةيـــت تةماشـــاي بةحةثةســـاوي
ئينجا بيتـــةوة ورد يـــان لةجلةكاني
كة كةسانةش ئةو لَيبكةيت، وي

َ
ســـال

دةيانبينيت بةِرَيكةوت و نايناســـيت
بةِرووي لَيدةكـــةن يان ثرســـيارَيكت
بةتايبةتي بدةرةوة م

َ
وةال خؤشـــةوة

لةوجؤرةية كارةكةت سروشتي ئةطةر
نةناسراو كي

َ
خةل ِرَيكةوتي ِرؤذانة كة

خؤشةوة بةِرووي جوانرتة دةكةيت وا
بكةيت، جَيبةجـــَي بؤ كارةكانيـــان 
بةخؤت لةســـةر ئـــةم ِرةفتارانـــةت
تؤ هةر كردووة، باشـــم كارَيكي َي

َ
بل

بةِرووي خؤشةوة كة قازانجت كردووة
دةضن، بةِرَيـــوة ثةيوةندييةكانـــت
ثاس ناو و ن

َ
كؤال ناو و شـــوَين لةهةر

و نةخؤشـــخانةو باخضةو قووتابخانةو
بيني َيكت

َ
هتد هةر مندال ... سةرشةقام

بةزةردةخةنةوة ثَيبكةنة يان بةِروويدا
ثةيامَيكي كارةت بِروانة، بـــةم لَيـــي
ضونكة دةطةيةنيت، جوان ئينســـاني

زةردةخةن. شايةني ن
َ
منداال

كار ســـةر لةضوونة بةر بةيانيان
ثَينج تةنيـــا لةِرَيطة يـــان ـــةوة

َ
لةمال

ثَيكةنني بـــؤ لةكاتةكـــةت دةقيقـــة
بكة دةتوانيتطوَي لةنووكتةي تةرخان
ئؤتؤمبَيلةكةتدا لةنـــاو خؤش بطريت
مؤبايلةكـــةت خةزنييان يان لةســـةر
يان لَيبطرة طوَييان بةِرَيطـــةوة بكة و
خؤش نووكتةيةكي بكـــة خـــؤت فَير
خوشـــك و يان بـــؤ هاوســـةرةكةت
ئةوانيش بـــا و بطَيِريتةوة براكانـــت
بكةن كَيرِبكَي ِرؤذانة فَيربنب، لةتؤوة
نووكتة خؤشرتين طَيرانةوةي لةســـةر
يان نانخواردن يان خؤطؤِرين لةكاتـــي
ضؤن جةستةت دةبينيت ِرؤيشـــتندا
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ِراســـتةوخؤ و  دةبَيت مدانةوةي 
َ
وةال

وزةيةكي زؤر و بةضاالكـــي هةســـت
خؤت ماوةيةك لـــةدواي و دةكةيـــت
بةيانيان ثَيكةنيني دةكةيـــت تَيبيني
ِرؤذةكة بةدرَيذايي جةســـتةت وزةي
ماوةي بؤ «ثَيكةنـــني و دةكات كارا
ديكةدا كاتَيكي لةهـــةر دةقيقة ثَينج
كةم بةشةكةتي كردن هةست 20%ي
كاردةكاتةســـةر ضؤنَيتي و دةكاتةوة
جةستة ئةندامةكاني هةموو كاركردني
بكةيت مةســـاج واية ئةوة و هةروةك

بؤيان»(10).
هةر بووني

َ
لةطةل َيني

َ
دةل دواجار

تةمةن و تووخم لةِرووي جياوازييـــةك
ثَيكةنني يةتي

َ
كؤمةال وثايـــةي و ثلة

هةموو بـــؤ كةســـَيكةو مـــاَّـ هةموو
كو

َ
بةل بةســـوودة نةك هةر كةســـَيك

هَيندة كارَيكي ئةمةش ثَيويستة زؤر
دةتوانني لةئَيمة هةريةك و نيية طران
و بةخؤِرســـكيش ببني ثَيكةنني فَيري
مرؤييـــةو ةتَيكي

َ
خةســـل ثَيكةنـــني

كاري دةتوانني هةموومان ئةفسونَيكة
هةرضةندة زؤريشمان ثَيبكةين، جواني
فَيرنةبووين م

َ
بةال تياداية، تواناكةمان

ثةِرجووةكاني واقيعـــدا ذياني لةنـــاو
بكةين. وَينا

ثةراوَيزةكان
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5 سةرضاوةي هةمان (10)

سري نهَينيةكانى
ناسراوة، سةيرةكة بةِرووةكة طيايية دةطمةنانةى كة ِرووةكة لةو يةكَيكة ســـري
دةرمانيدا سةرســـوِرهَينةرةى لةبوارى كاريطةريية بؤ ئةو دةطةِرَيتةوة ئةمـــةش
دةركةوت كاتَيك ثزيشـــكيةوة لةِرووى ســـري طرنطى كة يةكةمجار بؤ هةيةتى،
لةِرادةبةدةرى كاريطةريةكى سري كة سةِّـَينرا ِراستيانة ئةو 1963دا، ى

َ
لةسال

ينةوةى 
َ
لَيكؤل Anti fungal propenity لةئةنجامى هةيـــة دذةكةِرووةكانى

بوونى بؤ دةطةرَيتةوة ســـري كاريطةريانةى ئةم ســـيحرى كة دةركةوت زياتـــردا
ناسراوة. allicin بةئةليسني كة كيميايى ئاوَيتةيةكى ضاالكى

سري كة دةريخستووة ثزيشـــكية ِرووةكة ئةم زياترى توَيذينةوةى ء ينةوة
َ
لَيكؤل

لةتاقيطةدا بؤنموونة ئةطـــةر ميكرؤبى  هةية دذة بةكرتيايـــى ء دذة ســـيفةتى
كة  جـــؤرىCandida albicans  بكرَيـــت كـــةِرووى لةســـةر تاقيكردنـــةوة
مَيينة دةبَيت زاوزَيى تووشـــى كؤئةندامى و لةكةِرووة نةخؤشخةرةكان يةكَيكة
كةِرووة ئةم بةضاندنـــى زيانبةخشـــة، نةخؤشـــخةرء كةِرووةش و هةوَينى ئةم
بةِرَيذةى سري شـــةربةتى لةطرياوةى ثَيكهاتبَيت كة لةتاقيطةدا ميديادا ضة

َ
لةكةل

هَيلكة ء ة
َ
جوجةل ثرؤتينى خاوى ماددةى هةروةها ِروونكرابَيتةوة،ء ،1000:1

ميديا  كةلضة لةسةر Candids كانديدا ى
َ
ســـامثل ثاش ضاندنى ء طورضيلةخانة.

سريةكة شـــةربةتى بةتةواوةتى كة دةركةوتووة كةِرووةكة) ضاندنى (ناوةندى
تاقيكراوةتةوة سري هةروةها زيانبةخشـــةكة. كةِرووة طةشـــةى ِرَيطرى دةبَيتة

لةبِرَيكى  جطة نةخؤشـــخةر و زيانبةخش هةوَينى لةكةِروو و 139 جؤر لةســـةر
ئةمةش  بكةن، طةشـــة لة25ppm نةيانتوانيووة كةمرتة نةبَيت كـــة كةميـــان
هةوَين و كةِرء جياوازةكانى جؤرة لةســـةر دةردةخات سري دةرمانى كاريطةرى
ينةوة

َ
لَيكؤل زؤرترين ِرووةكانةى ئةو ناسراوترين و لةباشرتين يةكَيكة سري ئَيستا

كة وكراوةتةوة
َ
بال تايبةتمةندةكانـــدا لةطؤظارة ء كراوة لةســـةر ء توَيذينةوةى

لةسةر بةرضاويان هةية ِروونء كاريطةرى باســـكران، سوودانةى لةو ســـري جطة
سودبةخشيشة سري هةروةها ى خوَين.

َ
كؤليسرتؤل ئاستى دابةزاندنى ء كةمكردنةوة

ئةم ِرووةكة طرنطى سري تايبةتمةنديةى ئةم دا.
َ
دل لةدةمارةكانى خوَين سوِرى بؤ

دأل نةخؤشيةكانى دأل، كوشندةكانى نةخؤشية دذى دةردةخات دا
َ
دل لةثاراستنى

و بةكارهَينانى خواردن بؤية لةمرؤظدا، طشتى بةشَيوةيةكى يةكةمى مردنة هؤكارى
دأل. تةى

َ
لةجةل خؤثاراستن بؤ هةية بةرضاوى كاريطةرى ســـري زةيتى كةثســـوُّـ

ماوةى بؤ بةسوودة زؤر سري كة دةريخســـتووة تازةترين توَيذينةوة لةبةريتانيا
ةتى

َ
حال مةترسى كةمكردنةوةى ببَيتةهؤى لةوانةية هةروةها لةذناندا. ســـكثِرى

و  خوَين ثةستانى تَيكضوونى ذنان تووشـــى دؤخةدا pre-eclampsia كة لةم
سكثِريدا بةسوودة لةقؤناغى سري خواردنى بؤية هاتن دةبن،

َ
تَيكةل

َ
دل و سةرئَيشة

تازةترين هةروةها بَيزءكردن. كاتى فسيؤلؤذييةكانى تَيكضوونة كةمكردنةوةى بؤ
Anti microbial agent and Chemotherapy دوثاتى  ثزيشكى طؤظارى
دابةزَينةرى ثةســـتانى بةطشـــتي  هةية كيميايى كاريطةرى ســـري دةكاتةوة كة
لةخوَيندا، زيانبةخشـــة ى

َ
كولســـرتؤل ِرَيذةى كةمكردنةوةى دابةزَينةرء خوَينة،

كةسانى بؤ هةية ئةرَينى كاريطةرى خوَين. ســـوِرى بؤ ســـوودمةندة هؤكارَيكى
هةية، دذةئؤكسانى ة، ســـيفةتى

َ
دل ثارَيزةى ناســـراوة كة بةوة ثريو ثةككةوتة،

ضارةسةرى يارمةتى كؤكة، و هةآلمةت ِرَيطرى لةسةرماء بةرطرى بؤ يارمةتيدةرة
لةضارةسةرى كاريطةرى دةركةوتووةكة هةروةها دةدات طةدة نةخؤشـــييةكانى

هةية. لةشَيرثةنجةدا دياريكراو جؤرَيكى
ساَلح دَلشاد و:
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ئةمِرؤ، مليؤنةها كةس بةدةســـت 
َينن، بةردةوام 

َ
كةمي خـــةوةوة دةنال

خةويـــان  و  بةخـــةوة  ثَيويســـتيان 
لَيناكةوَيت يان وةك ثَيويست ناخةون، 
بؤية وةك ئةوة واية قةرزاربن، ئةطةر 
دووبارة  ِرؤذانـــة  كـــةم خةويية  ئةم 
بَيتـــةوة، ئةوا قـــةرزةكان زؤر دةبن 
و  تووشـــيبوون  ئةوانـــةي  لةســـةر 
كاردةكاتة ســـةر ذيانـــي ِرؤذانةيان، 
لـــةِرووي تةندروستيشـــةوة زيانييان 

ثَيدةطةيةنَيـــت و مةترســـي جؤرةها 
ةوي 

َ
 و قةل

َ
نةخؤشي وةك شةكرة و دل

لَيدةكةوَيتـــةوة، ســـةرباري ذيانـــي 
دةشـــَيت  بةتايبةتيش  يةتيان 

َ
كؤمةال

ذياني هاوسةرَيتيان بشَيوَينَيت. ئةمانة 
تووشـــبووةكان  و  ِروودةدةن  هةموو 

درك بةوة ناكةن قةرزاري خةون.
ئـــةم قـــةرزة لـــةوةوة دَيت كة 
مرؤظ بةشـــي خؤي نةخةوَيت، بةشة 
ِراطرتني  بؤ  ثَيويستييةتي  خةوَيك كة 

باري تةندروســـتي، هؤكارةكاني ئةم 
قةرزارييةش دةطةِرَينةوة بؤ شَيوازي 
ذيانـــي ئةو كةســـة يان بـــؤ هؤكاري 

ناتةندروست يان نةخؤشييةكةوة.
ِرَيذةي  بواري ثزيشكي  ثسثؤراني 
كةم خةوي هةموو دانيشتوواني سةر 
زةوي بةشـــةش مليار سةعات ئةذمار 
دةكةن، بةواتا ئةطةر هةر تاكة كةسَيك 
شـــةوانة ســـةعاتَيك كةمـــرت لةكاتي 
دانيشتوواني  ئةوة  بنوَيت  ثَيويســـت 

كَيشةي كةم خةوي لةزيادبوونداية
عةبدولكةريم عوزَيري 
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قةرزَيكي ذَيـــر دةكةونة ســـةر زةوي
بطرة نادرَيتةوة، بةئاساني كة قةبةوة
طةلَيك بووني دةبَيتةهـــؤي دروســـت

ئؤتؤمبَيل. ِرووداوي وةك ِرووداو
بووةتة كَيشـــةي كـــةم خـــةوي
ينةوةي

َ
لَيكؤل و توَيذينةوة تةوةرةي

نةخؤشـــي َيك
َ
كؤمةل كـــة زانســـتي 

بةنووستنوكاريطةرييةكاني ثةيوةندار
دةطرَيتةخؤ. ذيان ضؤنَيتي سةر بؤ

سةردةمةكاني ثزيشكةكاني بةالي
بةخةوزِراني ئالوودةبوون ثَيشووةوة،
بة كة كَيشةيةك بوو درَيذخايةن تةنيا
دةناســـرا، خةوزِران insomnia واتة
كؤنطرَيســـي كة كؤميتةيةي ئةو م

َ
بةال

نةخؤشيية ئةم دةربارةي ئةمةريكي
تَيكضووني جؤري حةظدة دايمةزراند،
نيشانكرد، دةست خةوي ئاسوودةيي
بَيـــت، ضؤنَيـــك  هـــةر ةتةكـــة 

َ
حال

جار طةلَيك خةو لَيزِران كة هؤكارةكاني
دادةنرَين، ديكة كَيشةكاني بةنيشانةي

ثلةي بةرزبوونةوةي لـــة زؤر بةوردي
كة دةضَيت «تـــا» واتة لةش طةرمي

ِروودةدات. نةخؤشييةكةوة بةهؤي
بؤماوةيةكي ئةطةر ضي نةنووستن
بَيت، دوور نيية كارةســـاتي كورتيش
تؤم با بةســـةرهاتي لَيبوةشـــَيتةوة،
خؤي هةرضةندة تؤم، بةنموونة بكةين
لؤري ئةزمووني خاوةن شـــؤفَيرَيكي
بةقةراغي ئؤتؤمبَيلةكةي كَيشـــا بوو،
بةهؤي وةريطَيـــِرا و بوو و ِرَيطاكـــةدا
طؤطرد ترشي ليرت سةد ضوار ِرذاندني
تؤم دواتر ئاوتوبانةكـــةدا. بةســـةر
لَيكةوتبوو، كة خةوي نا بةوةدا داني
لةســـةر كة ئـــةو بةدواداضوونانـــةي
ســـةرةكي لةوياليةتة دوو شـــةقامي
ئةوةيـــان كـــراوة، يةكطرتـــووةكان
ووةكان

َ
خةوال شؤفَيرة كة ثيشانداوة

ثةنجاي سةدي ِرووداني بوونةتةهؤي
كووشندةكان. ِرووداوة

كة ســـؤن خاتـــوو ئـــان وليـــةم

َيت:
َ
دةل ئوســـتورالية، توَيذةرَيكـــي

ســـةعات بؤ نؤزدة حةظدة لـــةدواي
دةركةوت وا لةخةوتن، بَيبةشـــبوون
لةهةندَيك بةشـــداربووان كة ئـــةداي
خراثرت هاوشـــَيوةيان تاقيكردنةوةدا
ِرَيذةي كـــة كةســـَيك بـــوو لةئةداي
طةيشـــتبَيتة لةخوَينييـــدا كهـــوول 

0,05% بةواتايةكـــي دي ماندووةكان 
ِرَيذةي ئةنجامدةدا كة كارةكانييان وا
بةرزتر يان هاوتا لةخوَينياندا كهوول
بؤ ثَيدراو ِرَيطة ياسايي لةِرَيذةي بَيت

تدا.
َ
وال لةطةلَيك شؤفَيران

كاركردنـــدا لةكاتـــي  زؤرجـــار 
دؤخي كَيشـــةو هةندَيك ِرووبـــةِرووي
بةشـــَيكي كة دةبينةوة نةويســـرتاو
بـــؤ هـــؤكاري كةمخةوي طةورةيـــان
بةهـــؤي هةروةهـــا دةطةِرَيتـــةوة،
ســـةدان نة

َ
ســـاال كةمي خةوتنةوة،

هاويشـــتن ئؤتؤمبَيل ِرووداوي هةزار
و ِروودةدةن كار شـــوَينطةكاني و 
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طةورة طةياندنـــي زيان دةبنةهـــؤي
تووشـــي خَيزانيش و هَينان لةبةرهةم

زؤر دةبن. دةردي سةري
هاوبةشةكان فاكتةرة

هاوبةشـــانةي كة فاكتـــةرة ئةو 
وةك دياردة لةكةمخةويدا بةشـــدارن 

 7//24 بـــة كـــة يةتييـــةكان،
َ
كؤمةال

 24 بازاِر كردنةوةي واتة ناســـراوة،
حـــةوت ِرؤذ و ســـةعات لةِرؤذَيكـــدا

لةهةفتةيةكدا.
ئـــةم  USA today طؤظـــاري
كلتووريية بوومةلةرزة بـــةو دياردةية
ذيانمان شـــَيوةي كة دةكات وةسف
يادمان دةطؤِرَيـــت، ئـــةوةش دَينَيتة
كراوةنةوةي كشاوي

َ
هةل شةثؤلي كة

بةشةو بازرطانييةكان دةزطا و شوَين
قازانجي بؤئةوةي لةئارادايـــة، و ِرؤذ،

بهَينن. بةدةست زياتر
بةدرَيذايي كي

َ
خةل تدا،

َ
وال لةطةلَيك

يان دةكةن تةلةفزيؤن تةماشاي شةو
ئينتةرنَيت ئةو ســـايتي و ئةم سايت
خةوتنييان كاتي حيســـابي لةســـةر
بـــاري قةرزي زياتر ئةوةي دةكـــةن.
ةكـــة دةكات

َ
كةل خةومـــان لةســـةر

و مةراق ســـؤزداريية، ثشَيوييةكاني
مرؤظ كة نموونانةن لـــةو بَي ئارامي
لةسنوور زياد كردني خؤماندوو بةهؤي
دةبَيت. ذيانةوة، تووشيان سةختي و
جةستةيي نةخؤشـــي هةندَيك دواجار
كةم لةتَيكدان و دةبينن

َ
كة ِرؤل هةن

خةودا. بوونةوةي
هاتؤتة ئةوةيان ثزيشـــك ضةندين
قةناعـــةت نييـــة ئاســـان كـــة  ِرَي 
خةوتن بكـــةن بةنةخؤشـــةكانييان
لـــةو يةكَيـــك بةجيـــدي وةرطـــرن،
كردني خؤماندوو َيت:

َ
دةل ثزيشكانة،

م
َ
بةال بةرزيية، ثاية سيمبؤلي بةردةوام

قوربانيياني و باري
َ

حال لةبةرئةوةي
لةســـةرخؤ زؤر لةخةو بَيبةشـــبوون

دةشـــَيت دةِروا، خراثبوون بـــةرةو
كة تا هةســـت بةوة نةكةن زؤر كةس
نووســـتنيان ميكانيزمي ض ِرادةيـــةك
واية هةندَيكييانةوة بةالي تَيكضووة،
ثريييان ضوون و كَيشةي

َ
بةســـاال كة

خةويـــان لَيناكةوَيت يان بؤية هةيـــة
ِرووخاوم، «من َيت:

َ
دةل واية، نةخؤشي

ذياندا كَيشةكاني بةسةر ناتوانم ضونكة
َين:

َ
دةل ديكةش: كةساني سةركةوم»

كاتَيكي هةرطيز ضونكة ماندووم، «من
ناكةوَيت». دةست نووستن بؤ درَيذم

كَيشةكاني بةســـةر ســـةركةوتن
م

َ
بةال ـــؤزة،

َ
ئال ئةركَيكي نووســـتندا

نووستني خوولي كة لةوةي تَيطةيشتن
درك دةبينَيت، َيك

َ
ِرؤل ض تةندروســـت

نووســـتن، بةهَيماكاني خراث كـــردن
بةديهَيناني بؤ نةر

َ
ثال ببنة دةشـــَيت

درك ديكةشةوة لةاليةكي طؤِرانكاري،
مةترســـيدارةكاني كةم بةهَيما كردن
كردني ِرزطار بؤ هاندةر دةبنة خةوي

ذيان.
خةو كَيشةكاني

نيشانةي هةندَيك كةسَيك جاروبار
جيدي كَيشةيةكي كة لَيدةردةكةوَيت
لَيزِراندني خةو دةطةيةنَيـــت. خةوتن
زياتر لةمانطَيـــك كـــة درَيذخايـــةن
ثةيوةندارة، بـــةزؤري بخايةنَيـــت،
كة جيدييةكانةوة هـــةرة بةكَيشـــة
لَيزِراني خةو لةناوياندايـــة، خةمؤكي
نةخؤشي طةي

َ
بةل لةوانةية هةميشةيي
بَيت. سةخت جةستةيي

خةودا بِران لةكاتي هةناسة
دووضاري كة بـــوو ثياوَيك ماريؤ
لةكاتي دةبوو قورس زؤر ووي

َ
خةواول

خَيرا كـــة ئؤتؤمبَيلي كاتَيـــك ِرؤذدا،
هاوســـةرةكةي دةبواية لَيدةخـــوِري
ضونكة بكرداية، ضاودَيري بةورياييةوة
كةم نوضكَي، خـــةوة دةكةوتة لةثِر
خةوي كة ياد دةهاتةوة ئةوةشي جار

خةوةوة بـــةدةم شـــةو لَيكةوتووة،
ناِرَيكي ثرخي بةرز ثرخـــة بةدةنطي
ِرادةثةِري لةخةويش جاروبار دةكرد،

وةرطرتن دةبوو. ثةرؤشي هةناسة
ئاساييةكاني نيشانة تووشي ماريؤ
بووبوو، خةوتن كاتي بِريني هةناســـة
بؤ دوو دةضركة كـــة ةتَيكة

َ
حال ئةمة

كةسي دةخايةنَيت، دةقيقة سَي يان
دةكةوَيتة جَيطةكةيدا لةناو تووشبوو
هةوا وةرطرتني ي

َ
هةول و ثةلةثـــرؤزَي

وةك ئةوةي ماوةيـــةك دواي دةدات،
نووقمي سةرلةنوَي ِرووينةدابَيت، هيض
لةشـــةوَيكدا لةوانةية خةو دةبَيـــت.
ةتة

َ
حال تووشـــي ئـــةم ســـةدان جار

ببَيت.
ســـَي جؤرة، هةناســـة بِرانيـــش
كاتَيك مةركـــةزي: هةناســـة بِرينـــي
كؤئةندامي ناوةنـــدة كـــة ِروودةدات
هةناســـةدان فرماني ناتوانَيت دةماخ
هةناسة بِراني دةركات. ثَيكي بةِرَيك و
داخســـتني بؤ دةطةِرَيتةوة داخـــراو:
كة هـــةوا بؤري بةشـــي ســـةرةوةي
هةناســـة دةمةوة. ثشـــت دةكةوَيتة
دةطةِرَيتةوة و:

َ
تَيكةال بةهؤكاري بِرين

دووةم و يةكةم هؤكاري كاريطةري بؤ
جؤرة ئةم كاردةكـــةن، كـــة ثَيكةوة
تووشبوواني باوة زؤرتر بِرانة هةناسة
ئةوانة بةقةدةر هةناســـة كةموكوِري
بةياني ئازار دةضَيذن كة شـــةو تـــا
كة تووشي ئةوانةي خةويان لَيناكةوَيت
دةكةوَيتة دةبن، ذيانيان بِران هةناسة
لةوانةيـــة ضونكـــة مةترســـييةوة،
ئؤتؤمبَيل يـــان  كردندا  ئيش لةكاتي
لَيبكةوَيت، خةويان لةثِر هاويشـــتندا
خوَين فشـــاري بةرزبوونةوةي ئةطةر
ثزيشكَيكي هةبَيت. يان

َ
دل ئاوساني و

 38 نة
َ
ساال َيت:

َ
دةل شارةزا َئةمةريكي

دل كَيشةي بةهؤي ئةمةريكي، هةزار
هةناسة بِرينةوة كة لةئاكامي بؤري و
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قَيت
َ
بِرينـــةوة دةخول كة لةهةناســـة

لةدةســـت دةدةن. زؤربةي ئةو طيان
بِرين هةناسة تووشـــي كة كةسانةي
لة تةمةنييان و ةون

َ
قةل ثيـــاوي دةبن

لةتةمةني  م
َ
بةال تَيثةِريوة،

َ
40 ســـال

نيشـــدا
َ
منداال لةنَيو بطرة ديكةشـــدا،

ِروودةدات.
ةتانة

َ
حال ئةم بؤ جياواز ضارةسةري

ضاودَيري لةذَير م دةبَيـــت
َ
بةال هةية،

ئةنجامبدرَيت. ثسثؤِردا ثزيشكي
هةناسةبِربني  باشرتينضارةسةري
لةنةشـــتةرطةري، بـــةدةر داخـــراو،
بؤري كـــة ئامَيرَيكـــة بةكارهَينانـــي
لةكاتي َيتةوة

َ
دةهَيل بةكراوةيي هةوا

بؤ سييةكان ثاكيش هةواي نووستندا و
ضارةســـةرة ئةطةر ئةم دةنَيرَيـــت،
كةســـانة ئةو ئـــةوا شكســـتي هَينا
دةبذَيرن

َ
هةل نةشـــتةرطةري ناضـــارن

بووني هؤكارةكـــةي كـــة ثَيدةضَيت
بةلَيزةر بَيت و طؤشـــتي زيادة ثارضة

الدةبرَيت.
تَيكضووني ديكةي شـــَيوازةكاني
و باوة كة لةوانةي يةكَيك زؤرن، خةو
الئريادي بةخةوي ثزيشكيدا لةجيهاني
لةسست تَيكضوونة ئةم يان ناســـراوة
ثةيدا دةمـــارةوة كؤئةندامي بووني
وو

َ
خةوال زؤر بةِرؤذ تووشبوو دةبَيت،

لةكاتي كتوثـــِر لةوانةيـــة دةبَيـــت 
هاوشَيوةدا ضاالكي  يان كؤبوونةوةدا
قاضي و لَيبكةوَيت و دةســـت خةوي
لةم جؤرة بنب. هةندَيك الوازي تووشي
دةطرن بةدةســـتةوة  شتَيك كةسانة
خـــةو لَيكةوتنياندا لةكاتي بؤئةوةي
دروست دةنطَيك خوارةوة و بكةوَيتة

ِراثةِرن. لةخةو و بكات
لةتةمةني نةخؤشـــيية ئةم جؤرة
ثَيدةكات، دةست ييةوة

َ
سال سي بؤ دة

نةخؤش لةتووشبووني ماوةيةك ثاش
نازانَيت و ناكات بةِرووداني هةســـت

ضـــووة، لةكيـــس زؤري  كاتَيكـــي
الئريادي سوكةوتي

َ
بةهةل ةتةكةي

َ
حال

جؤرة لةم ة
َ
طة بةهةل

َ
كؤمةل ناسراوة،

ناويان
َ

و بةتةمبةل تَيدةطةن كةسانة
كة داخة جَيطـــةي دةبـــةن، ئةوةش
نيية ضارةســـةري نةخؤشـــيية ئةم 
كةم بةدةرمان كاريطةرييةكاني تةنيا

دةكرَيتةوة.
ئةندامـــي لةمَيشـــك، بـــةدةر 
دةبينن

َ
كـــة ِرؤل هةن لةش ديكـــةي

دةست لةوانة خةودا، لةثشَيوييةكاني
لةهةندَيك ثـــةل ددان. ضوار و و قاض
لةكاتي دةوري بةنةزمَيكي ةتـــدا،

َ
حال

بةكوردي لةرزيـــن، دةكةونة خـــةودا
بةشـــَيوةيةك لنطةفرتَي، َين

َ
دةل ثَيي

نةخؤشةكة جار دةيان لةشـــةوَيكدا
ِرادةثةِرَينَيت. لةخةو

دةكةونة قاضـــةكان جار طةلَيـــك
ناضار نةخـــؤش كـــردن، مَيروولـــة
يان َينَيت

َ
بيانجول بـــةردةوام دةبَيـــت

بةهؤي ةتة
َ
ئـــةم حال بيانخورَينَيـــت،

زؤري و وةرزش ضاالكـــي كةمـــي
ضونكة دةبَيت، دروســـت كافةئينةوة
سســـت خوَين ســـوِراني ئـــةم دوانة

دةكةن.
لَيزِراندن ديكـــةي خةو هؤكارَيكي
تووشبووةكة ضونكة كرؤشتنة، ددان
داخات قايم ضةناطةكاني دةبَيت ناضار
قايم لةم جَيـــِرَي بكةوَيت، تا لةددانة
و دةكةوَيت لةددان زيان داخســـتنةدا
دةرئةنجام دةطاتَي، ئـــازاري ضةناطة

دَيتةئاراوة. لَيزِراندن خةو
كَيشةية ئةم ئاساني ضارةسةرَيكي
كة ثالستيكيية ئامَيرَيكي بةكارهَيناني

دةخرَيتة بةيني ددانةكانةوة. شةو
لةجؤرة بوون كةم بةشَيكي ئةمانة
هؤكارةكان لَيتَيكدان، خةو زؤرةكاني
باش واية نةبـــوون، جيديش ئةطـــةر
ثزيشكي سةرداني ؤزبوونييان

َ
ئال ثَيش

بكرَيت. تايبةتي
بخةوة تَير

خةو، لةميكانيزمـــي تَيطةيشـــتن
دواييدا، ةي

َ
ســـال ضةند لةم بـــةزؤري

ِراستييانة ئةو بةخؤوةبيني، ِرؤشنايي
بريوبؤضووني َيك

َ
كؤمةل كة دؤزرانةوة

ئةوةبوو يةكَيكيـــان ةي طـــؤِري،
َ
هةل

بووني سست تةنيا نووستن دةطوترا،
جةســـتةييةكان ئةركة و ضاالكييـــة

دةبن. كث لةشةودا
تــــوَيذينـــةوةي لــــةميانـــةي
ثسثؤراني مَيشـــكدا، شـــةثؤلةكاني
كة دةركةوت بؤ وايان ثزيشكي بواري
دووبارة خولَيكي لةضةند بريتيية خةو
زؤر مَيشـــك قؤناغدا لةهةندَيك بؤوة،
بؤئةوةي دةكات، ئيـــش بةخَيرايـــي
ضوار دةبَيت بَيت تةندروست نووستن
بووةوة بِروات دووبارة بةو خوولة جار
كاتي خوولة دةبَيت و هةر لةشةوَيكدا

وةربطرَيت. خؤي تايبةتي
ئاَلؤزة كارَيكي نووستن

بةئاساني ئاسايي، شةوَيكي خةوي
بة دةكرَيت يةكةم دووجؤر دابةش بؤ
ةي

َ
جوول (بةواتـــاي REM ناســـراوة

 Ripid Eye Movement دَيت ضاو خَيراي
Non REM كة  و بينـــني) خةو يان
بينينة. خةو  بَي ماوةيةكي نووستني 

ضاو  خَيراي ةي
َ
REM بةجوول خةوي

دةناسرَيتةوة. ووةكاندا
َ
ثَيل لةذَير

لةخؤيـــدا  Non REM خـــةوي
دةكرَيت دابةش قؤناغدا ضوار بةسةر
وردةوردة ثـــاش ِراكشـــان، مـــرؤظ
بريتيية كة يةكةمةوة قؤناغي دةضَيتة
لةم ســـووك، خةوي ووبوون

َ
لةخةوال

شل لةش ماســـوولكةكاني قؤناغةدا
دةبنةوة وشةثؤلةكانيمَيشك شةثؤلي
ئةم كاتَيك كة دةنَيرَيت*. خَيرا ناِرَيك و
بؤ ضركة سَي تةنيا ِروودةدات قؤناغة
لةقؤناغي دةخايةنَيت. دةقيقة حةوت
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ِراستةقينة بةخةوي ناسراوة دووةمدا
خةوي ســـةدي بيســـتي كة بةزؤري
مَيشك شةثؤلةكاني دةوَيت، شةوَيكي
بريكردنةوة ثَيدةضَيت دةبن، مةزنرت
مرؤظدا ي

َ
ثضِرثضـــِر بةخةيال و وَينةي

ناتوانَيت كاتةدا م لةم
َ
بةال ببَيت، تَيثةِر

هيضيش و بكات بةدةوروبةر هةســـت
ضي ضاوةكانيش نـــاكات ئةطةر بةدي

بن. كراوة
و ســـَييةم ئيـــدي قؤناغةكانـــي
رتةوة

َ
قوول لةنووســـتني دَين ضوارةم

خةوتنةدا لةم جـــؤرة رتين.
َ
بـــؤ قوول

 Delta-Sleep دةلتايي كة بةخـــةوي
و طةورة شـــةثؤلي مَيشك ناســـراوة
ئةســـتةمة زؤر دةنَيرَيت، لةســـةرخؤ
بَيت، بةخةبـــةر كاتةدا لـــةم مرؤظ 
ِرووي زؤري خوَيـــن بةشـــي ضونكة 
لةم لةش. ماســـوولكةكاني كردؤتـــة
ســـةدي كة بةزؤري وةختةدا ســـاتة
لةش شةو دةخايةنَيت خةوي ثةنجاي
و دةدات ئةنجام خؤي ضاكسازي كاري
دةكةن، نةشونما بضكؤلةكانيش لةشة
هةض بكةين، بةو درك كـــة زؤر طرنطة
يان طةورة، ئةطةر  بَيت

َ
كةسَيك مندال

دا
َ
قوول دةلتايـــي  خـــةوي بةقؤناغي

بةهَيز ئةوة ئةطةري ئةوا تَينةثةِرَيت،
بةماندوو هةســـت ِرؤذي دوايي دةبَيت
بةئاساني و بكات طؤشةطريي و بوون
ثَيويســـتي كاردانـــةوةي ناتوانَيـــت

هةبَيت.
بةقؤناغي خولَيك هةمـــوو دواجار
كؤتايـــي يةكالييكـــةرةوة REMي 
كة خةوبينيندا نووستني لةكاتي دَيت.

ِروودةدات،  جارَيك 90 دةقيقة بةزؤري
و مَيشـــك ِروودةكاتة زؤر خوَينَيكـــي
زياتر ئاستَيك، دةطةنة شـــةثؤلةكاني
لةكاتي مَيشك كة دةضن شةثؤالنة لةو
ئـــةم دةيانَيرَيـــت، بةخةبةربوونـــدا
كة ندنة ِرَيي ئةوةت لَيدةطرن

َ
نةجووال

بةتايبةتي بةجَيبهَينيت، خةونةكانت
نةطونجاوةكانيان.

ريم خوولي خـــةوي ئةوةنـــدةي
خةوبينـــني خوولـــي  يـــان   ،REM
درَيذتر ئةوةندةش ببَيتةوة،  دووبارة
بؤ كة دةردةكةوَيـــت واش دةبَيـــت،
هةروةك زؤر طرنط بَيت، تةندروستي
ثشـــكنينَيكي مَيشـــك كؤمثيوتـــةر،
دةكات بريةوةريـــة كورتخايةنـــةكان
دةســـِرَيتةوة الوةكيةكان زانيارية و 
بريةوةي دةخاتـــة و طرنطةكانيـــش
كاتَيكي مرؤظ ئةطةر درَيذخايةنةوة.
خةو REM يان تةواو ئاوَيتةي خةوي
ناِرةحةتي دووضـــاري نةبَيت،  بينني
ئةوانةي بؤنموونة دةبَيت. ســـؤزداري
هةيـــة لَيزِرانيـــان خـــةو كَيشـــةي 
لةِرَيـــذة لةخةوي كةمـــرت كاتَيكـــي

لةبةرئـــةوة  REM دا دةبةنةســـةر،
و مةراق بني بَي طَيذاوَيكي دةكةونـــة

ةِراوكَيوة.
َ
دل

كاتَيك ِروودةدات ضـــي كةواتـــة
بمانةوَيت ِرَيكوثَيك بةنةزمَيكـــي ئَيمة
دووبارانة خوولة لةم يان نةمانةوَيـــت
دةكةوينة لةثاساويدا دةبني، بَيبةش
ضةند ســـةعات بـــةر قةرزي خةوتن؟
بنووين، كةمرت ثَيويســـتمانة لةوةي

خةو  يان  REM خةوي خوولي كاتي
لةخولَيك واتة دةبَيـــت، كةمرت بينني
كـــةم دةبَيتةوة كة بؤ تةندروســـتي

ثَيويستة. يةكجار بريمان و هؤش
نةزمي خةوتنمان لَيتَيكضوو ئةطةر
ثضِر، ثضِر و كاتَيكي كورت بةضةند بوو
دةبَيتة دةلتايي ي

َ
قوول خةوي كةمرت

هةمواركردنةوةي هةلي و نســـيبمان
دةضَيـــت، لةكيـــس جةســـتةييمان
دووضاري كةموكوِري كة زؤر ئةوانةي
بؤماوةويةكي ناتوانن دةبنةوة خةوتن
و بـــريةوةري بكةن، درَيـــذ تةركيـــز
طونجاو دؤزينةوةي هاوواتاي توانـــاي

كَيشـــي و خؤدةربِرين بـــؤ هةســـتي
بةهرةي دةبَيت. الواز لَيكدانةوةيـــان

دةبَيت. هَيز بَي داهَينانيان
كة دةكات لةجةســـتة وا ضييـــة
دةردةكةوَيت وةك بكات؟ خةو مةيلي
بؤ لةيةكـــدةدةن فاكتةر َيـــك

َ
كؤمةل

بةخةبةر نووســـتن نةزمي قاندني
َ
خول

مَيشك كيمياي دةركةوتووة كة بوون.
هةن ناوك هةروةها دةبينَيت، َيـــك

َ
ِرؤل

دةردةكةوَيت وا دةماردا لةخانةكاني
خوولي ِرَيكخســـتني كـــة ياريـــدةي
بةشَيكة لةخؤيدا ئةمة بدات، نووستن
نزيك دةكةوَيتة دةناسرَيت بةسةعات
بينني دةماري هةردوو شـــوَينةي ئةو
كاردةكاتة تيشك بؤية دةطةن، بةيةك
هةســـتكردنمان مـــاددةي ســـةر 
هانت بةهَيز تيشكي ووبوون،

َ
بةخةوال

بةرةو و تاريكـــي بيت دةدات وريـــا
دةتبات. نووستن

هةية كاريطـــةري لةش طةرمـــاي
ئاستة دةطاتة كاتَيك خةوتن بؤســـةر
ســـةعاتةكاني بةتايبةتي بةرزةكةي
ئاســـتي ضاالكي ئَيواران، و بةيانـــي
دةبَيتةوة، بةرز ِرادة بةهةمان لةشت
لةش طةرماي ئاســـتي بةدابةزينـــي
دةكات، زيـــاد نووســـتن مةيلـــي 
كة شـــارةزايان جةخت لةوة دةكةن
لةخةو، بَيدابوونةوة و نووستن نةزمي
ديكة كةســـَيكي لةكةســـَيكةوة بـــؤ

جياوازة.
ثَيويستة؟ سةعات ضةند

لةشـــةوَيكدا َيـــن
َ
دةل زانـــاكان

ســـةعات بةهةشـــت ثَيويســـتمان
تازة توَيذينـــةوةي هةية، نووســـتن
سةعاتانة واي دةرخســـتووة كة ئةم
ديكة كةســـَيكي لةكةســـَيكةوة بـــؤ
هةبَيـــت، طةورةيـــان جيـــاوازي
لةوةدا دةتوانَيت ورد توَيذينـــةوةي
نةزمَيكي تؤ ئايا كـــة بدات يارمةتيت
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دووضاري يـــان طرتؤتةبةر ِراســـتت
بةشَيوةيةكي بوويت  خةوتن  كَيشةي
بوارة ئةم ثســـثؤِرةكاني طشـــتطري،
بؤ خـــوارةوة نةي

َ
خاال لةســـةر ئةم

ِرَيككةوتوون: تةندروست نووستني
ثةنـــا و دةنوويـــت -بةئاســـاني
ئةم يان خـــةو، دةرماني نابةيتةبةر
لةناو ناكةيت زؤر ديوَيكـــي ئةو ديوو

ناكةيتةوة. بري و نائارامانة جَيطادا
لةنيوة يادت دَيتـــةوة جار -كةم
بةئاطا ئةطةر هاتوويت، بةئاطا شـــةو
نووقمي خةو بةزوويـــي هاتي ئـــةوة

دةبيتةوة.
لةكاتي ئؤتؤماتيكييانة -بةيانيان،
زؤربةي دَييت، بةئاطا لةيةكةوة نزيك
لةخةو بةزةنطـــي جـــار ثَيويســـتت

سان نابَيت.
َ
هةل

و دةستتكرد لةخةو هةستايت -كة
وريـــا بـــةردةوام بةضاالكييةكانـــت،
بةضاالكييةوة ِرؤذةكـــةت و دةبيـــت

دةبةيتةسةر.
كرداريةكان خاَلة

كةسانةي ئةو دةربارةي ضي ئةي
دةبن؟ خةو لَيزِراندن تووشي جاروبار
كردارييانة هةنطاوة ئةم ثسثؤِرةكان

دةكةن: ثَيشنيار
ماددةي و لةئةلكهـــول -خـــؤت
ثَيش ضا و وةك قاوة ورياكـــةرةوةي
زؤر كةس دوورخةرةوة، كاتي نووستن
يارمةتي دةزانن كهـــوول وا ـــة

َ
بةهةل

ينةوة
َ
لَيكؤل م 

َ
بةال دةدات، نووســـتن

كة كردووة ئاشكرايان ثزيشكييةكان
كاريطةري كهوول هةية ئةوة ئةطةري

كاتةوة. وريات و هةبَيت ثَيضةوانةي
بهَينـــة، لةجطةرةكَيشـــان -واز 
ئاماذةي زانســـتي ينةوةيةكـــي

َ
لَيكؤل

جطةرةكَيشةكان زؤر كة داوة بةوةي
خةو، دةضَيتة ضاويـــان بةناِرةحةتي
فشـــاري خوَين بةرز جطةرة ضونكـــة

و دةكات زياد
َ

لَيداني دل دةكاتـــةوة،
جؤش، دةخاتة مَيشك شـــةثؤلةكاني
لةكةســـاني زياتر جطةرةكَيشـــةكان
دةبَيتةوة، خةبةريان شةو نيوة ديكة،
لةشييان كة لةوةداية طةورة ئةطةرَيكي

بكات. جطةرةيي بةبَي هةست
خؤت نووســـتندا كاتي - لةثَيش
و ـــي

َ
ئةقل بةهَيـــزي  لةوروذَينـــةري

مةشقي بخةرةوة، دوور جةســـتةيي
دةدات يارمةتيـــت كـــردن وةرزش 
ناكرَيت م

َ
بـــةال بنوويـــت، بةباشـــي

بَيت، نووســـتن ثَيـــش ِراســـتةوخؤ
تةنط ضارةسةركردني بؤ دانيش

َ
هةول

كردني خةريك و ؤزةكان
َ
ئال ةمة

َ
ضةل و

ِرَيطة دذوارةوة بةكَيشـــةي مَيشـــكت
بةئاساني و ببَيتةوة خاو لةشت نادات

بتباتةوة. خةو
نووستن ذووري كة نيابة

َ
دل -لةوة

ئةطـــةر توانرا بَيدةنطـــة، تاريـــك و
بَيت باشـــرتة، ئةوةي ســـارد كةمَيك
ثةيوةندي بةدةنطة دةنطةوة هةبَيت،
دراوة، ئةنجـــام زؤر  ينـــةوةي

َ
لَيكؤل

كةسَيك ضةند لةســـةر لةوانة يةكَيك
دةذيان، فِرؤكةخانةيةك لةنزيك كة كرا
وايان ماوةيةك دواي كة ِراطةياند وايان
نابيستن، فِرؤكة  دةنطي لَيهاتووة كة
خةويان تاقيكردنةوةي كة كاتَيك م

َ
بةال

مَيشـــكيان دةركـــةوت كة بؤ كـــرا،
فِرؤكةكان ساني

َ
هةل و دابةزين هةموو

لَيـــرةوة توَيـــذةران تؤمـــار دةكات.
جؤرة ئةم كـــة طةيشـــتن بةو ئاكامة
لةكيس نووستن  ســـةعاتَيك كةسانة
ئةوانةي

َ
لةطـــةل دةدةن بةبـــةراورد

دةنوون، بَيدةنطدا لةشـــوَينَيكي كة 
طلـــدةرةوةي دةنط ئامَيري ئةطـــةر
ديكة يـــان بريؤكةيةكي بكةن لةطوَي
دةنط، كردنةوةي كةم بؤ بةكاربهَينن
ئةوةش بنوون. باشـــرت زؤر دةتوانن
سثي دةنطي دةنطة كة دؤزراوةتةوة

بةلةرينـــةوةي  كـــة   White noise
 Low نةزمـــي وةك يةك يةك نـــزم و
Frequency Steady& Monoto-

ســـوودي  ناســـراوة،   nous Hum
دةنط دةنطة لةكةمكردنةوةي هةبَيت
كارةبايي، ثانكةي دةنطـــي بؤنموونة
دةنطة كة ئةطةر بتةوَيت

َ
بةكةل تـــةواو

داثؤشيت. ثَي جادةي سةر دةنطي
بةئاطابةلةوةرطرتنيدةرماني -زؤر
بةرةو نيشانةكان ضونكة  خةولَيخةر،
ذمارةيةكي زؤر كة دةِرؤن زياد بوون
خةو يارمةتيداني بؤ دةرمانانةي لةو
تووشـــي نةخؤش بةكاردةهَينرَيـــن.
دةرمانانـــةوة بـــةو  ئالوودةبـــوون
دةهَينَيت، زؤر بةكاري كاتَيك دةبَيت،
كةم دةرمانةكةش كاريطةري هةروةها
بؤ زيانةكانيشـــي هاوكات دةبَيتةوة
لةباشرتين دةبَيت، زؤرتر لةش ســـةر
كورتخايةن كاتَيكي بؤ دةبَيت ةتدا،

َ
حال

بةكاربهَينرَين.
خؤ ماندووبـــوون لةبةرئـــةوةي
لَيزِراندن خـــةو دةبنةهؤي ِرةتانـــدن
ثَيش واية كاتي كة بـــاش وا دانراوة
خامؤشي بؤ بكرَيت تةرخان نووستن
واية ضاك و ِرووخؤشـــي، و بَيدةنطي
ئةو بخرَينة ِرؤذانة ذياني كَيشـــةكاني
خؤشي كة بني شتَيك ي

َ
سةرقال الوة و

يان مَيشكمان كةيفمان ثَيببةخشَيت و
خوَيندنةوة. وةك بحةوَينَيتةوة

سةرضاوة
ئةمةريكيي Awakeي لةطؤظاري ســـوود

وةرطرياوة
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كؤمثيوتةرةكةت مَيشكت دةخوَينَيتةوة
دوكاني ساَلح محةمةد ئةندازيار
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و ثةرةســـةندن
َ

لةطـــةل
كؤمثيوتةرو ئامَيري بةرةوثَيشضووني
مَيشكي بؤ تَيطةيشـــتنمان ثرتبووني
دةبينةوة لةطؤِريني زياتر نزيك َمرؤظ
ِراســـتي. خةيال بؤ زانســـتي ي

َ
خةيال

و ِرَينماييي نيشانة لةوةبكةنةوة كاتَيك
مَيشـــكي بؤ دةنَيريـــت كؤمثيوتـــةر
بةبريكردنةوةيةك تةنيا يان كةســـَيك
و ثَيبكةيت ئيـــش كؤمثيوتةرةكـــةت
بةناو و دةتةوَيت ضاثي بكةيت ئةوةي
و ثةرةكانـــي ئينتةرنَيتدا بطةِرَييت

َ
مال

دةتةوَين، كة شـــتانةبدؤزيتةوة ئةو 
خؤيـــةوة الي كؤمثيوتةرةكةشـــت
ي

َ
دوودل بَي و بخوَينَيتةوة بريؤكةكانت

نياييةوة
َ
بةدل بـــكات. جَيبةجي بؤت 

لةهزري زؤربةمانداية خةونَيكة كة ئةمة
بوارةدا لةم ثَيشـــِرةوييةكيش َو هةر
بةبيســـتني خؤشـــحال بَيتةئـــاراوة
تةنيا هةن هةندَيك لةكاتَيكـــدا دةبن،
وةرضةرخانـــة لـــةم بةبريكردنـــةوة
بةبيستني تةنيا ضونكة دةبن، خةمبار
مَيشـــكمان كؤمثيوتةر كـــة ئةوةي 
تَيدةطات لةهزرمان و دةخوَينَيتـــةوة
ضاودَيرييةكي ذَير دةكةوينة واية ماناي
تايبةتمةنديةكانمـــان و شـــاراوةوة
لةاليةني م

َ
بةال هةِرةشة، دةكةونة بةر

كة كةسانةي بؤ ئةو تةندروســـتيةوة
كةموكورييةكي و نةخؤشـــي تووشي
تةندروســـتييان و بوون جةســـتةيي
هةية، بةردةوام بةضاودَيري ثَيويستي
وةك و دةكات خؤشييان

َ
دل ة

َ
هةوال ئةم

دةكةن. مةزندةي خةونَيك
تيشك دةدةين

َ
هةول لةم باســـةدا

تةكنؤلؤذيا مةزنرتيـــن ســـةر بخةينة
ئادةميـــزاد بةخؤيةوة كـــة ِرةنطـــة
بريؤكـــةي ئةويـــش  كـــة ببينَيـــت 
مرؤظـــة مَيشـــكي ثةيوةســـتكردني 
 Brain-computerبةكؤمثيوتةرةوة
بةم  كورتكراوةكةي كـــة  interface
ثَيدةدرَيت.  BCI ئاماذةي شـــَيوةية

باســـي ئةو كؤســـثانةش هةروةهـــا
ِرووبةِرووي لةداهاتـــوودا كة دةكةين

بوارةدا. لةو دةبَيتةوة زاناكان
مَيشك كارةبايي

طؤِرينـــي توانســـتي هـــؤكاري 
مَيشـــك ثةيوةســـت كردني بريؤكةي
زانستيةوة ي

َ
لةخةيال بةكؤمثيوتةرةوة

مَيشـــك كة ئةوةية بـــؤ ِراســـتةقينة
بؤ بةكاردةهَينَيت كارةبايي نيشانةي
ِرَينماييةكان و زانياري طواستنةوةي
تؤِرَيكي لةش و لةِرَيي بؤ لةمَيشكةوة
يان بريكردنةوة كاتَيـــك دةمـــارةوة،
هةست يان دةدةين، ئةنجام ةيةك

َ
جول

ِروودةدات لةوَيدا بريهاتنةوة يان كردن
هةن كارةبايي ي

َ
سيطنال يان نيشانةي

خَيرايي و دةبن تَيثةِر كة بةمَيشـــكدا
كارةبايش نيشـــانةي طواســـتنةوةي

ميل  بـــة250  دةماردا لةخانةكانـــي
َيندرَيـــت،

َ
دةخــــةمل لةســـةعاتَيكدا

جياوازي بةهؤي كارةبايش نيشانةي
كة دةبَيت كارةباييـــةوة ظؤلتيـــةي

دَيت. بةرهةم دةماردا لةخانةكاني
نيشـــانة زانـــراوة هـــةروةك 
دةمارةوة تؤِري لةِرَيي كارةباييةكان
زانـــاكان م

َ
بـــةال دةطوازرَينـــةوة،

لةنيشانة كارةبايية توانيويانة هةندَيك
هةر بةردةســـتخةن، دزة كردووةكان
كردني

َ
نيشانانةشن كة لةكؤنرتؤل ئةم

بةكاردةبرَين، كؤمثيوتـــةردا ئامَيري
ديكة لةرَيي برييان هةروةها زانـــاكان
يان

َ
كة هةول ئةوةية كردؤتةوة ئةويش

بخةنة مَيشكةوة ضةند نيشانةيةك داوة
دةمارةكاني كة دةضن نيشانانة لةو كة
بؤ دةيانطوازَيتةوة مَيشـــك بؤ بينني
جؤرة بةم وَينـــةكان، ثَيكردني  درك 
كة دةكةن ئـــةوة ثَيشـــبيني زاناكان
و بةكاربَيت شتةكان بينيني بؤ كامَيرا
يان فيلم لةسةر كة ئةوةش لةجياتي
كامَيراية ئةو ئةوا بكرَين خةزن ميمؤري
نيشـــانةي بةرهةمهَينانـــي توانـــاي 

ئةوةي هـــةروةك هةيـــة كارةبايـــي
بةرهةم بينينـــدا ةكاني

َ
كة لةِريشـــال

ِراستةوخؤ نيشـــانةيةش  ئةم و دَيت
بةمةش و مَيشـــك بؤ دةطوازرَيتـــةوة
لةبينيندا دةدات مـــرؤظ ياريـــدةي

بةكاربهَينَيت. ضاوي بَيئةوةي
دةرةوة ضوونة و هاتنةناوةوة

ِرووبةِرووبوونةوةكان طةورةترين
دؤزينةوةي ثرؤســـةي بـــوارةدا لةو 
لةنَيوان ثةيوةنديكردن بؤ ِرَيطةيةكـــة
مَيشـــكدا، و كؤمثيوتةر بةشـــةكاني
ئامِرازَيكيش ئاســـانرتين و سادةترين
بةكارهَيناني لَيبكرَيتـــةوة كة بـــريي
بريتييـــة ئةويـــش ئةلكـــرتؤدة كـــة
ناوة و ئةلكرتؤنـــي لةكةرةســـةيةكي
electroencepha- زانستيةكةشـــي

بريتييـــة  lograph و كوتراوةكـــةي
لةتوانيداية  ئةلكرتؤدة ئةم و EEGلة
بخوَينَيتـــةو، مَيشـــك  نيشـــانةكاني
ئةم ئـــةوةدان كة لةبـــريي زانـــاكان
ثةيوةســـت ِراســـتةوخؤ ئةلكرتؤدة
لةِرَيطةي ئةمةش بةمَيشكةوة،  بكةن
ؤزةوة

َ
ئال نةشـــتةرطةري ثرؤسةيةكي

ئةلكرتؤدةكة ِراســـتةوخؤ كـــة تيايدا
مَيشـــكةوة، خـــوارووي دةخرَيتـــة
ضةندان ِرَيطةية ئـــةم نياييـــةوة

َ
بةدل

ضينَيك طرنطرتينيـــان هةية كَيشـــةي
ئةلكرتؤدةكة يخوَينينةلةسةر

َ
لةِريشال

بَيت و نةطةيةنةر لَيـــدةكات كـــة واي
فرمانةكاني لةزةمةن ماوةيـــةك دواي

بدات. لةدةست
ئةلكرتؤد وردي  بابةتي سةرةِراي 
بريؤكةي ئةوا  بةمَيشـــك ســـةبارةت
ئةو بةثَيوانةي تايبةتـــة كارةكـــةي 
لةجيـــاوازي كـــة طؤِرانكارييانـــةي
خانة لةنَيـــوان ِروودةدات ثةســـتان
طؤِرانكارييانةش ئـــةم دةمارييةكاندا
طةورة كة كارةبايي لةنيشانةي بريتيني
وةردةطَيردرين هةروةهـــا دةكرَيـــن
بةرنامةي بةهـــؤي دةطةين و تَييـــان



43 سةردةم 29زانستى

كؤمثيوتةرةوة.
ديكـــةش ِرَيطةيةكـــي هةروةهـــا
مَيشـــك ضاالكي ثَيوانةي هةيـــة بـــؤ
بةكارهَينانـــي لةِرَيطـــةي ئةويـــش 
Magnet- موطناتيسيةوة لةرينةوةي
ic resonance image. لةرينـــةوةي
بـــؤ بةكارهاتـــووة موطناتيســـيش
و روون وَينةيةكـــي بةدةســـتهَيناني
تةكنيكةش بةم ثشت مَيشـــك، وردي
باشرتين دياريكردني بؤ دةبةســـرتَيت
جَيطريكردنـــي ئةلكرتؤد بـــؤ شـــوَين
بةدةستهَيناني بةئامانجي لةدةماخدا
مانايةي بـــةو ثَيويســـت كاريطةريي
ي

َ
كؤنرتؤل كةســـَيك بمانةوَيت ئةطـــةر

دةبَيت ئةوا بكات ئةلكرتؤني َيكـــي
َ
بال

لةرينةوةي بةر ئامَيري بدرَيتة كةسةكة
كة داواي لَيدةكرَيـــت و موطناتيســـي
كاتةش ئامَيري ئةو ةكةي بجولَينَيت

َ
بال

وَينةي موطناتيســـيةكة لةرينـــةوةي
لةمَيشك ئةو بةشة دةطرَيت و مَيشـــك

داواكراوةكةي نيشانة كة دةردةخات
دةرضووة لَيوة ةكة

َ
بال ندنـــي

َ
بؤ جوال

طونجاوترة لةهةموويان بةشةش ئةم
ئةلكرتؤدةكة. جَيطريكردني بؤ
ثَيشبينيكراوةكان بةجَيهَينانة

بــــةجهَينانـــة لــــةطرنطرتيـــن
تةكنؤلؤذياي سةرســـوِرهَينةرةكاني

كة  ئامَيرَيكـــة BCI بةرهةمهَينانـــي
بكرَيت بةسةردا ي

َ
كؤنرتؤل دةتوانرَيت

كة ئةو بريكردنةوةيةي كرداري بةهؤي
هةندَيك ِرةنطة ِروودةدات. لةمَيشكدا
هةروةك بـــن نامؤ لـــةم بةجَيهَينانة
ياري كردني بةكـــردةوة ئةنجامداني
يان بريكردنةوةوة لةِرَيـــي ظيديؤيـــي
ةكاني

َ
كةنال بريكردنةوةوة لةِرَيي تةنيا

تةلةفزيؤن بطؤِريت.
ئةم كة لةمةش بةجَيهَيناني طرنطرت
دةستةبةري لةتوانايداية تةكنؤلؤذياية
ئةوةية كة كةمئةندام كةسَيكي كات بؤ
يارمةتي ئةلكرتؤنيةكة ة

َ
بال ندني

َ
بةجؤال

كارَيك ضةند جَيبةجَيكردني بؤ دةدات
ئةويش كؤمثيوتةر يان ئيشـــثَيكردني
كة شتةي لةو بريكردنةوة لةِرَيي تةنيا

بيكات. دةيةوَيت
كَيشةكان و كؤسث

طةورانةي هةنطاوة ئةو سةرةِراي
تَيطةيشتني بِريوويانة لةئاست زاناكان
َثرةنسيثيبنضينةييلةثةيوةستكردني
لةطةل م

َ
بةال بةكؤمثيوتةرةوة، مَيشك

ورد بةشَيوةيةكي كارةكة ئةوةشـــدا
بةثَيـــي ثَيشـــبينية طريمانييـــةكان
دةطةِرَيتةوة ئةمةش بةِرَيوة، ناضَيت

بؤنموونة: هؤيةك ة
َ
كؤمةل بؤ

كة بةجؤرَيك ؤزة
َ
ئال زؤر -مَيشـــك

بريكردنةوةكانمان و كـــردار هةمـــوو
كة مَيشك كارةبايي بريتني لةنيشانةي
بووني م

َ
بةال دةهَينَيـــت، بةرهةميان

بليؤن خانةي دةمار لةمَيشكي ســـةد
خانةيةكيش هةمـــوو ئادةميـــزاددا،
و وةردةطرَيت كارةبايـــي نيشـــانةي
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ؤزي
َ
تؤِرَيكـــي ئال لةِرَيـــي دةينرَيـــت

ئةو ســـةرةِراي ئةمة  طةياندنـــةوة،
ثةيوةســـتن كة كيميايانةي كـــردارة
بةبريداهاتن و بريكردنةوة بةكـــرداري
هةموو ئةمانةش ســـؤز و و هةســـت
ؤز

َ
ئال زؤر مَيشك كرداري كردووة وايان

بَيت.
و الوازن كارةباييةكان -نيشـــانة
ثةســـتاندا لةجياوازي طؤِرانكاريـــش
وايكردووة بةجؤرَيـــك  بضووكـــة زؤر 
نيشـــانة كارةباييانةي ئةو ضاودَيريي
ثَيويستي دةردةضن مَيشكةوة بةهؤي

هةبَيت. هةستةوةر زؤر بةئامَيري
لةكـــرداري ئامَيرانـــةي -ئـــةو 
و ثةيوةســـتكردني نَيوان كؤمثيوتةر
لةزؤركاتدا بةكاردةهَينرَين مَيشـــكدا
طواســـتنةوةيان كـــة وان ئامَيـــري
ئاسان دي شوَينَيكي بؤ لةشوَينَيكةوة
بةبةكارهَيناني ثَيويستي ضونكة نيية،

وايةري طةياندنة. كؤمثيوتةر و
 BCI لةبواري ئةو كؤمثانيانـــةي
هَيشتا و  كةمن كؤمثانييةكي ة 

َ
كؤمةل

لةم زانستيدان، توَيذينةوةي لةبواري
بةرهةمَيكي ضةنـــد توَيذينةوانةشـــدا

وةك: هاتوون، بةدةست زانستي
 Neural Signal -كؤمثانيـــاي
كة ثةرةثَيـــداوة تةكنؤلؤذياييةكـــي
تواناي بوون

َ
الل دةتوانَيت ئةوانـــةي

ثارضةيةكي كةنةوة. ثةيدا قسةكردن
كة شـــوَينةي لةو تةنكـــي ئةلكرتؤني
لةمَيشكدا لةقســـةكردن بةرثرســـة
ناوضةيـــةش ئـــةم كـــة دةِروَينـــن،

ئـــةم  ناســـراوة،  Broca بةبـــرؤكا
بؤ نيشـــانةكان ثارضة ئةلكرتؤنيةش
ئةو بؤ لةوَيوةش و دةنَيرَيت كؤمثيوتةر
ثةيوةستن، ثَيوةية  كة بيستؤكانةي 
لةسةر كةسةكة بةردةوامي بةِراهَيناني
تةكنؤلؤذياية جؤرة ئةم بةكارهَيناني
بَيت وا دةكات لةتواناي كةســـةكةدا
دةيةوَيت كة بكاتةوة وشـــةية بري لةو

ئةو كؤمثيوتةرةكة بةمجؤرةش َيت
َ
بيل

دةردةضن لةمَيشكةوة كة نيشانانةي
وشةي بؤ دةيانطؤِرَيت و وةردةطرَيت

بيسرتاو.
توَيذينةوةي بؤ ناســـا - ئاذانسي
جؤرةي ئةنجامداوة، كارَيكي لةو فةزا
نيشانة ئةو خوَيندنةوةي لةِرَيي م

َ
بةال

دةمارانةوة لـــةو كة كارةباييانـــةي
هةن دةم كة لةسةر قوِرط و دةردةضن
ِراستةوخؤ ثةيوةندي ئةوةي لةجياتي
تاقيكردنةوةيةكي بةمَيشكةوة.  بكات
تيايدا كة بةكارهَيناوة سةركةوتوويان
بؤ تاقيكردنةوة ذَير خراوةتة كةسَيك
ناسا لةضاثكردني وشةي بريكردنةوة 
بةكردةوةش دا

َ
لةمؤتؤِريطةِرانلةطوطل

بووة ســـةركةوتوو كة دةركةوتـــووة
مي

َ
وةال كؤمثيوتةرةكـــة لةوةي كـــة

كةوتؤتة طةِران. داوةتةوة و
Cyber kinet- -كؤمثانيـــاي

 ics Neuro technology System
بة كة ثةرةثَيداوة تةكنؤلؤذيايةكـــي

يارمةتـــي  ناســـراوةو  Brain Gate
ئةندامةكان كةم ئةلكرتؤني ثارضـــةي
ـــة بكةن ئةويش لةِرَيي

َ
جول تا دةدات

بزؤكةوة كورسيةكي  كردني  
َ

كؤنرتؤل
لةِرَيـــي تةنيـــا ئاراســـتةكردني  َو 
كؤنرتؤل هةروةهـــا بريكردنـــةوةوة،
نيشانةي يان ئامَيريي القَيكي كردني
ئةنجامداني بـــؤ ندني

َ
جوال و مـــاوس

و كؤمثيوتةر لةسةر دياريكراو ضاالكي
بريكردنةوةوة لةِرَيي تةنيا هةر ئةميش

لَيي.
سةرضاوةكان

1. The Brain-computerInter-
face project.

2. Wired: This is a computer 
on Your Brain.

3. Engaged: The Brain-com-
puterInterface

دةطوَيزَيتةوة نةخؤشي كؤتر
بةمشكَيك وةسفي كؤتريان كرد زاناكان
وةك ضونكة هةبَيـــت، ي

َ
بال كـــة دوو

طرتني
َ
هةل بؤ واية زينـــدوو كؤطايةكي

زيانبةخـــش. مَيـــرووي ذمارةيـــةك
ئةو ئاشكرايكرد نوآ توَيذينةوةيةكى
هةية بةتينييان ثةيوةندي نةي

َ
ئاذةال

هؤكاري ببنة دةشـــَيت مرؤظدا
َ

لةطةل
ندةش

َ
بال و نةخؤشي بةزؤر تووشبوون

دروست مةترســـي شـــَيوة بةهةمان
طشتي. تةندروستي ســـةر بؤ دةكات
و لةندةن وةك شارةكاني دانيشتوواني
فرانسيسكؤ سان نيويورك و و فينسيا
لةنَيوان كؤتردا

َ
لةطـــةل ثةيوةندييان

بووة،
َ

تَيكةل ِرقدا و خؤشةويســـتي
شـــارو لةطؤِرةثاني بةردةوام ضونكة
دةنيشـــنةوة قاوةخانةكاندا بةردةم
شـــوَينةكان ِريقنةكانيانةوة بةهـــؤي
ينةوةية

َ
لَيكؤل ئـــةم دةكـــةن. ثيس 

فرتيناريـــا ئةكتـــا وكـــراوةي
َ
لةبال

ئةسبريون بؤوة، و
َ
بال ســـكاندينافيكا

لةسةر شيكردنةوةيان هاوكارةكاني و
زانيني  بؤ لةمةدريد ئةنجامدا 118 كؤتر
وبوونةوةيجؤرةبةكرتيايةك

َ
ئاستيبال

نةخؤشي واية مرؤظ تووشي بِروا كة
طة زاناكان هةروةها دةكات. دروست
بةناوي مَيروويةك كـــة ئةو ئةنجامةي
52,6%ي لـــة ضالميدوفيالبســـيتاكي
مَيروويةكي ديكةش و هةيـــة كؤتردا
كامبيلوباكرتجيجوني بةنـــاوي هةية
ئةمةي 69,1%ي كؤتـــردا هةية و لـــة
بؤ هؤكاري ســـةرةكيية دووةميـــان
توونـــد بةســـكضووني تووشـــبوون
ِرَيذةيةي و ئـــةو جيهاندا لةهةمـــوو
مَيرووةوة ئةم بةهؤي كة ســـكضوون
ِروودةدات زؤر زياترة لةو سكضوونةي
ِروودةدات ســـاِّـؤنيالوة بةهؤي كة
و ئينطلتةرا وةك تانـــي

َ
لةوال لةزؤرَيك

نيوزلةندا. ئوستورالي و كةنةدا و و ويلز
تووشـــي مرؤظ دةشـــَيت كؤتـــردا 
كة نزيكة بكات لةنةخؤشـــي جؤرَيك
هةوكردني بؤ دواتر و لةئةنفلؤنـــزاوة

بطؤِرَيت. سييةكان تووندي
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َيكةوة نزيكة؟
َ

ئاذةل ض لة كةسَيتي ثياوةكةت
دريع فةوزية د.
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شـــَيوةيةك بةهيض ئـــةم وتـــارة
َيكة

َ
هةول كو

َ
بةل بةثياو نيية سوكايةتي

لةِرَيي ثياو لةكةسَيتي بؤ تَيطةيشـــتن
كةســـَيتييةكان جؤري كردني ني

َ
ثؤل

هةندَيك سوكةوتي
َ
هةل و ِرةفتار بةثَيي

لةنَيوان كـــة لَيكضووني زؤر ن
َ
لةئاذةال

ندا
َ
وئاذةال ِرةفتاري مرؤظ و ســـيفةت

نَيـــر. توخمـــي بةتايبةتـــي هةيـــة 
كةســـَيتييةك ضةند نموونةي لَيرةدا
ئةم ســـيفةتةكاني كة دةخةينةِروو،
ِرةفتاري و لةسروشـــت نزيكن ثياوانة
ئاماذةمـــان كـــة نـــةوة

َ
ئـــةو ئاذةال

ســـوكةوتى
َ
هةل و لةِرةفتار ثَيـــداون،

بزانـــة وردبـــةرةوة هاوســـةرةكةت
ض جؤرة و دةضَيت يـــان

َ
ئاذةل لةكام

لةمانةدا ئةطةر هةية، كةســـَيتييةكي
بؤي ندا

َ
ئاذةال لةباخضةي ئـــةوا نةبوو

ئةو باخضةية دواجار بطـــةِرَي، ضونكة
مرؤظة. باخضةي هةر

ئةسث ثياوي َكةسَيتي
لةطةل هاوســـةرَيتي ذنـــةي ئةو 
واطريمانة كـــردووة ئةســـثدا ثياوي 
و بـــذي لةبةختةوةريـــدا دةكرَيـــت
م ئةطةر

َ
بةال بكات، بةخؤيةوة شانازي

شياوي ِرَيطةي و تَيطةيشت لَيي خراث
نةدؤزييةوة يدا

َ
لةطةل ةكـــردن

َ
بؤمامةل

و نابَيت وشك لةضاوي فرمســـَيك ئةوا
متمانةي و دةكات بةشكستي هةست
هةســـت و َبةخـــؤي لةدةســـتدةدات
لةطةل ناكات ئاسوودةيي و بةئارامي
خَيراية، ئةسث ثياوي ئةسثدا. ثياوي
لةهَيمني بةِرووبةرَيـــك م حـــةز

َ
بـــةال

تايبةتـــي بَيدةنطييةكـــي و دةكات 
ء بةرزة روحى ئةســـث هةية، ثياوي

خانةدان و جوامَيرة، ثياوي ِرةسةن و
كة م

َ
بةال ناكات، داواي شـــةِر شةِرة،

جةنطاوةرَيكي ثَيشـــةوة هاتة شـــةِر
سةربازَيكي وةك سةركردةية، ئازاية،
تةنانةت ئةطةر ئاســـايي دةجةنطَيت،
متمانةي بَيـــت. خـــؤي ســـةربازيش
لةتوانايداية هـــاوكات و هةية بةخؤي
متمانةيان بدات ديكة كةســـاني هاني
ذني تةنيا و بةخؤيان بَيت، زيرةكـــة
لةو ثياوانةية نرخي دةزانَيت، زيرةك
بِرواي زؤر خؤشـــدةوَيت، كـــة ذنـــي
لةبةرئةوةي هةية، كرانةوة و بةئازادي
الي سةرةكيية ئازادي مةســـةلةيةكي
لةمة تايبةتيية بةذنَيكـــي ثَيوســـتي

تَيبطات.
هةموو كة ثياوانةية ئةو نموونةي
م

َ
بةال دةخـــوازن، بؤ خؤزطةي ذنَيـــك
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كةم ئةو خؤي خؤزطـــةي ذمارةيةكي
الي ثياوي هاوسةرَيتي دةكات، لةذنان
واية درامي وةك طؤِرانَيكـــي ئةســـث
هةســـتةكاني لةبةرئةوة دذي ئازادي،
دةيانخاتةكار و كراونةتةوة هةموويان
ةيةك كة كاريطةري بؤسةر

َ
هةر هةل بؤ

ثياوي
َ

لةطةل هةبَيـــت. ئازادييةكةي
بةخَيرايي ثَيوستي بةوةية ذن ئةسثدا
بكاتةوة بةرلةوةي ِراســـت ةكاني

َ
هةل

بطوِرَيت، قورســـي بـــؤ كَيشـــةيةكي
كةسَيتيانةية لةو ئةسث ثياوي ضونكة
لةكاتي خؤيدا ئةطةر شـــتَيك كة هةر
و دةكات ـــؤزي

َ
ئال نةبوو ضارةســـةر

بةئاســـاني ناتوانَيت ذن لةو ثياوانةية
هةندَيكيان تةنانةت بكات، دةستةمؤي
ئةو نابن، دةستةمؤ شَيوةيةك بةهيض
دةكات ـــدا

َ
لةطةل ذنةي هاوســـةرَيتي

بكات لةدايكـــي ثرســـيار ثَيويســـتة
و و سيفةت ي

َ
مندال دةربارةي قؤناغي

كة َيت
َ
دةل ثَيي دايكي و ةتةكاني

َ
خةسل

بةخؤداطرتووبَيت دان و سةبر ثَيويستة
بةزؤري ئةســـث ثيـــاوي يـــدا،

َ
لةطةل

ذنان و هةية جوانييـــان شـــَيوةيةكي
ِراستيية و ئةويش ئةم دةبن َشةيداي
لةطةل دةبَيت بةخيل بؤيـــة دةزانَيت
دةروونـــي تونددا لةبارَيكي ذنانـــدا،
ي خؤشة

َ
دل لةاليةكةوة ضونكة دةذي،

لةاليةكةوة و خؤي جواني بةشَيوةي
سةرسامي ئةوةندة كة لةذنان توِرةية

شَيوةيني.
كةســـاني ديكة ثيـــاوي ئةســـث
شـــَيت دةبَيت م

َ
ناكات، بةال فةرامؤش

فةرامؤشـــي ديكة كاتَيـــك كةســـاني
وَينةي بـــَي َدةكـــةن، زيرةكييةكـــي
تَيكةل و ـــك

َ
خةل ناو لةضوونة هةيـــة

متمانةي ئةطـــةر يـــدا،
َ
بـــوون لةطةل

باري ماددي دةبَيت سؤز
َ
دل ثَيكرا زؤر

خاوةني ثياوَيكة بَيـــت، هةرضؤنَيـــك
دووربينة، وردو كةرامةتة. و عيـــزةت

مةترسي دةزانَيت و دةليلييةتي ي
َ
دل

و لَيـــدةكات غةدري كـــَي لةكوَييةو
لةكاردانـــةوةي دةكات  زيادةِرؤيـــي
ثياوي هةســـتانةي، ئـــةم بةرامبةر
كةساني تا باشة ئاوَينةيةكي ئةســـث
ذنةي ئـــةو بةتايبةتي دةوروبـــةري
خؤياني دةكات تا

َ
هاوسةرَيتي لةطةل

وريايي و زيرةكي بةهؤي ببني، تيادا
لةذن دةكات وا خَيراكةيـــةوة ديقةتة
خؤي ئاشـــكرا كةســـَيتي زؤر اليةني
ئاوَينةي وةك ئةسث ثياوي واتة بكات
يدا

َ
لةطةل كـــة واية ذنة ئةو كةســـَيتي

دروستانةي شَيوازة لةو يةكَيك دةذي.
ســـةركةوتوو ئةســـثدا  ثياوي

َ
لةطةل

وةك يدا
َ
لةطةل ةكردنـــة

َ
مامةل دةبَيـــت

هةبَيت. كربيائي كة َيك
َ
مندال

كردووة، ـــةي
َ
هةل كة تَيبطةيةنـــة

يان بكةيت برينداري بَيئـــةوةي م
َ
بةال

 peace)بةريت كةرامةتـــي بةهـــةدةر
ئةســـث and barly2001). ثيـــاوي
ثَيويستي م

َ
بةال ضاالكة، مةخولقَيكي

ئةطةر هةية ِرؤذ بةسةرخةوشكاندني
سيستمي هةموو ئةوا بوو بَيبةش لَيي
تَيكدةضَيـــت. لـــةِرؤذدا كاركردنـــي
ثياوي سةرةكي سيفةتي كةللةِرةقي
دةتوانيت ذن تؤي لةبةرئةوة ئةسثة
م ناتوانيت

َ
بةال ئاو، ســـةر بؤ بيبةيت

م
َ
ئـــاو بخواتةوة، بةال بكةيت ناضاري

هةســـتي ئةطةر  ئةوانةشـــدا
َ

لةطـــةل
نةكرد هةســـتي و  بةحةوانةوةكـــرد
بـــةزؤر لةســـةرةو كـــؤت و بةنـــدي
خؤيدا لةذينطةكةي دةكرَيـــت، ناضار
خـــؤش ذينطةكـــةي دةحةوَيتـــةوة.
ضونكة كةم، بةبِرَيكي م

َ
بـــةال دةوَيت،

و و دةرضوون لةطةشـــت زياتر حةزي
لةبةرئةوة هاوِرَيكاني،

َ
لةطةل دانيشتنة

هيض و لةديوةخانة يان دةيبينيتلةيانة
نايةتةدةرةوة شوَينانة لةو زوو كاتَيك
شوَينةكة كة دوا كةسة هةميشة كو

َ
بةل

ضَيذ دةتوانَيت زيرةك ذني ت،
َ
بةجَيدَيل

مانةوةي لةســـاتةكاني طةِرانةوةيي و
وةربطرَيت. يدا

َ
لةطةل

َيت،
َ
دةل زؤر ئةســـث ثياوي ضاوي

كة ضاويان ثياوانةيـــة ئةو نموونـــةي
دةرخستني بؤ واية وةك شاشـــةيةك

. بريي لَيدةكةنةوة كة شتانةي ئةو
و زؤر ذنـــة و حـــةزي لةســـَيكس
هةســـتةكةي هةرثَينض ِرؤمانســـيية،
كـــؤت و كاردةكـــةن  لةسَيكســـدا
ذنةي ئةو نيية، حـــةزدةكات وبةندي
بةخـــؤي متمانـــةي َلةبةردةميدايـــة
م لةطةل

َ
بـــةال برِبة، ســـةري هةبَيت،

بةخؤي كـــة متمانةي نةبَيت ذنَيكـــدا
جوانان تةنانةت ئةطةر شـــاي نةبَيت
ذنةي ئـــةو تَيدةكات، بَيـــت ثشـــتي
نزيكة يـــان لَيي نزيـــك دةكةوَيتةوة
بَيت بةخؤي متمانةي ئةطـــةر لَيوةي
ي

َ
دل زؤر جوانيش نةبَيت هةرضةنـــدة

ذنَيكي ئةســـث ثياوي ِرادةكَيشـــَيت،
ِرقي دةوَيت، زيرةكـــي ِرؤمانســـي و
ِرقي بةرزة، دةنطيان كة ذنانةية لـــةو
كة ذنةية لةو شةِرانطَيزة، ِرقي لةذني
هةر ناو دَيتة يةكســـةر و ةت

َ
بـــَي مؤل

ذيانييةوة. طؤشةيةكي
ي

َ
مندال لةِرابردوو ئةســـث ثياوي

ثارَيزة نهَيني م
َ
بةال جيانابَيتةوة، خؤي

حةزناكات نادركَينَيت، شـــتَيك و هيض
ئةطةر بكات، عةيبةكاني باسي كةس
ئةوا بكرَيـــت ئاشـــكرا عةيبةكانـــي
لةكليلةكاني يةكَيك دةبَيت. شةِرانطَيز
و داناني كات ثيـــاوة ئةم كةســـَيتي
ثَيويستي بةكاتة شتَيك، بؤ هةر كاتة
لةثةلةثةلة. و ِرقي شـــتَيكدا لةهةموو
دياري كاتي هةندَيـــك ثياوي ئةســـث
ثةرضةكـــرداري كـــة هةية كـــراوي 
ذنةي ئةو نانوَينَيت، وةك ثَيويســـت

بزانَيت. ئةمة ثَيويستة يداية
َ
لةطةل

ثَيشـــبيني خؤي ذن لةوةية ِرقي
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ثَيشبينانةي ئةو بدات
َ
وهةول دةربرِبَيت

واباشرتة لةبةرئةوة بكةوَيت، دةست
هيوا بخوازَيت و ئومَيد يدا تةنيا

َ
لةطةل

ي
َ
هةول زيرةكانة و بكةيـــت و تَيِرامان

ئـــةو لـــةالي بدةيـــت بةديهَينانـــي
خَيرا يـــدا. ثياوي ئةســـث

َ
َيان لةطةل

لةطـــةل و دةمذَيـــت
َ
هةل فشـــارةكان

توِرةيي بةوثـــةِري هـــةر فشـــارَيكدا
لةو يةكَيـــك دةكات، ســـوكةوت

َ
هةل

ئةوةية يدا
َ
لةطةل ةكردن

َ
مامةل نةي

َ
فَيال

بشَيليت، وملي شان توِرةييدا لةكاتي
وثاشان بحةوَينةرةوة ماسولكةكاني
يدا،

َ
لةطةل بةقســـةكردن بكة دةســـت

دةبَيتةوة ِرووبةِرووي فشـــار كاتَيـــك
َيي

َ
بل هةروةك دادةخرَيت و مَيشـــكي

نةكةسي ديكة لةبووندا نيني، نةخؤي و
سةرتاثاي فشاردا لةكاتي مانايةي بةو
لةسةر ثَيويســـتة دةكوذَيتةوة، ذيان
لةم دةذي يـــدا

َ
لةطةل كـــة ئةو ذنةي

خؤي تا بذَيرَيت
َ
هةل بَيدةنطي بارانةدا

ئةسث ثياوي ئاســـايي، باري دَيتةوة
زماني زياتر ديكة ثياوَيكـــي لةهةموو
لةبةرئةوة دةهَينَيت، بةكار جةســـتة
هاوِرَيكاني و هاوسةرةكةيي ثَيويستة
ةي

َ
مامةل و تَيبطةن جةستةي لةزماني

بكةن. دا
َ
لةطةل

كردن متمانة و بةخؤكردن متمانة
ِرَيزطرتنة طـــةي

َ
بةل بةرامبـــةر بةوي 

بناغةي ثةيوةندي دروستة لةيةكدي و
هةستي ئةطةر ئةسثدا، ثياوي لةذياني
دةوروبةري يان بةخؤي متمانةي كرد
ِرووةو شـــةِرانطَيزي ئاماذةكاني نيية
ِرةفتاري لةســـةر ئـــةوي بةرامبـــةر
ِرؤمانسي ذني ثياوة ئةم دةردةكةون،
خؤي كـــة كةرامةتي خـــؤش دةوَيت
زيرةكي نيمضة ذني م

َ
بـــةال بثارَيزَيت،

ناوَيت. خؤش
تايبةتي زؤر ذنَيكي ئةسث ثياوي
ةتة

َ
لةخةسل بَيت لةتوانايدا كة دةوَيت

خؤي وةك و تَيبطات تايبةتييةكانـــي
ذنَيكـــي وةريانبطرَيـــت، لةكاتَيكـــدا
بثارَيزَيت، خؤي كةرامةتي كة دةوَيت
كربيايةكي كـــة ذنيكي ناوَيت م

َ
بـــةال

لةو ئةطينا هةبَيـــت كةللةِرةقانـــةي
لةذيانـــي و  دةبَيـــت كةللةِرةقـــرت
دةوَيت ذنَيكي دةيســـِرَيتةوة، خؤيدا
لةوة ِرقي و بطرَيت

َ
هةل بةرثرسيارَيتي

بخرَيتة بةرثرســـيارَيتي دةبَيتـــةوة
خـــؤش دةوَيت ذنةي ئةو ئةســـتؤي،
ســـادة فةرمانةكاني دةفتـــةري كة 
وثةناي ثَيض و ئاشـــكراية و ســـاكارو
ئاســـان ئةوةندة دةوَيت ذنَيكي نيية،
بَيزاري، ئةوةندةش تا ئاستي نةبَيت
ئاســـتي تا نةبَيت قورس و ئةســـتةم
بدات يارمةتي دةوَيت ذنَيكي شةكةتي،
ِرَيطةضارةسةرةكاني لةدةستكةوتني
هةموو كةســـايةتييةكاني لةنَيو ذيان.
جؤرةكاني واتـــة ـــدا

َ
ئاذةل ثيـــاوي 

ن،
َ
ئاذةال جؤري بةثَيي ثياو كةسَيتي

كة جيادةكرَيتةوة بةوة ئةسث ثياوي
دةكات ِراستدا ة و

َ
لةنَيوان هةل جياوازي

الي لةبةرئةوةي دةكاتةوة، جيايان و
ِراســـتي زياترلةالي ضةثي مَيشـــكي
لةفَيربوونة، حـــةزي بةكاردةهَينَيت،
دةوَيت، باشي مامؤســـتايةكي م

َ
بةال

دةبَيت و دةوَيـــت زانكـــؤي باشـــي
فَيريان تا بن ِراكَيشةر سةرنج وانةكان
لةشَيوازي حةزي ئةسث ثياوي ببَيت.
حةز بةو مانايةي بؤ ذيان كالسيكيية
هةبَيت ئةخالقي ياســـايةكي  دةكات
ياسايةكي واتة بِراوت لةسةري لةذياندا
يةتي،...

َ
كؤمةال يان  ثيشةيي  ئاييني،

هتد.
حةزي ئةســـث ثياوي وةك وتمان
لةوانةيـــة لةبةرئـــةوة لةئازادييـــة،
و تةســـك شـــوَيني بةدةســـت طرَيي
جياواز بةثلةي َينَيت

َ
بنال داخـــراوةوة

، ذووري
َ

مال وةك: شـــوَينةكان بةثَيي

كاركردن... نوســـينطةي ، نووســـتن
بؤ ئةو هةموويان شـــوَينانة ئةم هتد،
لَيناكات حةزيان و بةرتةسكن شوَيني
ناحةوَيتـــةوة، لةبةرئةوة و تيايانـــدا
لةشوَينَيكي باشرتة بةاليةوة دةبينني
زؤرجار دةبينني بكات و كـــراوةدا كار
نوسينطةكةي نوستنةكةي يان ذووري
و بةثةنجـــةرة دةكات هةمـــووي
ديـــوارةكان ِرةنطـــي وا بةِرةنطـــي
كة دادةنَيت وا كةلوثةلـــي و دةكات
وةك سروشـــتي دةرةوة دةربكةون.
ســـزاي يان بدرَيت ِرقي لةوةية ســـزا
كةسي بكرَيت يان ئاِراستةي ئاِراستة
دةبَيتةهؤي بكرَيت، ضونكة بةرامبةري

لةالي. نَيطةتيظ هةستي وروذاندني
ثياوي ديكـــةي لةســـيفةتةكاني
نةخوزراوة ســـيفةتَيكي كة ئةســـث
ئةو بؤ بةرَيت هَيرش لةوانةية ئةوةية
نيية، ثَييان متمانةي كة كةســـانةي
ثارانؤيا، ئاســـتي دةطاتة تةنانـــةت
ِرةوشـــتي هةندَيجار ئةســـث ثياوي 
دةنوَينَيت، هاوِرَيكانيدا

َ
لةطةل خراث

تةكردن
َ
طال و ثَيكةنـــني نموونـــة بؤ 

تةجاِري
َ
طال دةطاتة ئاستي ياندا

َ
لةطةل

هةســـتي وروذاندني  و وســـوكايةتي 
ئةم م

َ
بةال لةهاوِرَيكانيدا، شةِرانطَيزي

ضةندة لَيي و بَيت هةرضؤنَيـــك ثياوة
توِرةت ِرةفتارةكاني و ببيـــت وةِرس
بةشـــَيك بيت حةزدةكةيت هةر بكات

لةذياني.
سةط ثياوي كةسَيتي

هاوضةرخ كة ذنـــي بؤ ئةم ثياوة
هاوكات و دةوَيت ي

َ
مندال و هاوسةرَيتي

شوَين ثةنضةشي دةيةوَيت كاربكات و
خزمةتكةرة، ســـؤزة،

َ
دل ديار بَيـــت،

ئةطةر ناِرازي نيية و هيض دةطونجَيت
دووبَيت، ثلة هاوســـةرَيتيدا لةذياني
دةوَيت خـــؤش زؤرجـــار ئـــةو ذنةي
ةي

َ
مامةل تايبةتي، بةشـــَيويةكي كة 
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لةهاوكاري جؤرَيك و دةكات ـــدا
َ
لةطةل

((لَيم بناغةي لةسةر هةية لةنَيوانياندا
تَيبطةم)). ثةيوةندي لَيـــت تا تَيبطة
لةســـةرةتاوة ثياوةدا ئةم

َ
ذن لةطةل

بناغـــةي لةســـةر ثةيوةندييةكـــة
و لةثاش ِراهاتن م

َ
بةال ديموكراســـي،

ناِرازي يةكدا هيض
َ

ذيان لةطةل ثَيكةوة
و ئةم سةركردةيي ببَيتة نيية ذنةكةي

دةستةي. بةذَير
ثياوة باشـــرتين ثيـــاوي ســـةط
م

َ
ن، بةال

َ
ســـةرقال كة ذنانةي بؤ ئـــةو

نييةكة ذنانـــةدا لةو حةزي هـــاوكات
فةرمان بةخَيرايـــي و دةِرؤن و دَيـــن
لةقسةكردنة حةزي بةسةريدا، دةدةن
ضاو حةز دةكات ِرووبةِروو بةتايبةتي
قسةكردندا ضاوتةوة لةكاتي ناو بخاتة
دا

َ
لةطةل قســـةي ئةطةر تةنيا ئةطينـــا

دةكات، ةذان
َ
بكةيت هةســـت بةشـــل

وةرزشةوانة ضاالكة، ثياوَيكي بةزؤري
تاكارلَيك هةية بةورة بةبِرَيك ثَيويستي
هَيمن لةذني ساردوسِرو حةزي بكات،
ســـيفةتي ذنَيـــك ضةند نيية، هـــةر
نةبَيت ئةطةر ضاالك باشيشي تَيدا بَيت
ســـةرنجي كاتي ماوةيةكي بؤ تةنيـــا
ثَيوستي سةط ثياوي ِرادةكَيشـــَيت،
بؤ هاني بدات ضاالكة و زيندوو بةذنَيكي
و لةورةية حةزي زيندوَيتي، و ضاالكي
هةر ئيرت وةرزشةوانة ذني زؤر عاشقي
بتوانَيت ئةم كة بكات وةرزش جؤرَيك

بكات. دا
َ
لةطةل بةشداري

خــــاوةنـــي ســــــةط ثيـــاوي 
زؤرة، لَيخؤشـــبوونَيكي و لَيبوردةيي
ذنةكةيي ِرةقي

َ
دل و لةفةرامؤشـــكردن

كَيشـــةكة دةبورَيت، هاوِرَيكانـــي و 
لَيي لَيبووردةية ذن لةوةداية ئةوةندة
ةتةي

َ
خةسل لةم ة

َ
بةهةل و دةبَيت بَيزار

حةز كةســـَيكة وادةزانَيت و تَيدةطات
بـــدات، بؤية خـــؤي دةكات ئـــازاري
ثَي يدان

َ
لةطةل كة ذنانةي ئةو زؤرجار

لةدةست ثياوةكانيان و ِرادةكَيشـــن
يةكَيكة لَيبووردةيي سيفةتي دةدةن.
سؤزيدا،

َ
لةهاوواتاكاني سروشتيي لةدل

لةِرووي ســـةط ثياوي كة هةندَيجـــار
ثشـــت يةتييةوة

َ
كؤمةال ئابـــوري يان

كاتـــةدا لـــةم دةبةســـتَيت بـــةذن 
بـــؤ هؤكارَيكـــة لَيبووردةييةكـــةي
زياترة ذنة بةو وثَيوســـيتي مانةوةيي
مؤركَيكي يـــان ســـيفةتَيكي لةوةي 

بَيت. خؤِرسك
كةســـَيتييةكي ســـةط ثيـــاوي 
لــــــةخســـتنةِرووي دةطمـــــةنـــة
سةطي ضؤن وةك هةر خؤشةويستيدا،
ِرادةوةستَيت لةبةردةرطادا ِراستةقينة
خاوةنةكـــةي بةبينينـــي هـــةر  و 
دةردةبِرَيت خؤي وخؤشي دةوةِرَيت
سةط ثياوي بةهةمان شَيوة بةهاتني،
و لةهاوســـةرةكةي دةكات ثَيشوازي
بؤ خؤي بةختةوةري و خؤشةويستي
لةهاتنةوةي ثَيشـــوازي دةردةبِرَيت،
يان كار دَيتةوة كاتَيك لةسةر دةكات
دَيتةوة، خؤي و ةوةية

َ
لةمال ذنةكـــةي

نيية طرنط بةالوة ذنةكةي شـــَيوةي
خؤش دةبَيت،

َ
دل هةر بةبينيني ضؤنة

عةتري و بذبَيت يـــان قـــذي ناِرَيـــك
ضَيشتخانةي و بؤني نةدابَيت لةخؤي
بةبينيني. دةبَيت خؤش

َ
دل هةر بَيت لَي

كة ئةوةية طرنطة ئةو بةاليةوة ئةوةي
ثَيشوازي بةخؤشةويستييةوة ذنةكةي
ئةو تةنيا خؤشةويســـتي لَي بـــكات،
سةط ثَيشـــوازيية، ثياوي لةو دةوَيت
طرنطة بةالوة وةفاي و خؤشةويستي
خؤي نيية طرنـــط بةالوة و ئـــةوةي
كو

َ
بَيت، بةل

َ
سةركردة يانسةرؤكيمال

كةسَيتي ثياواني زؤربةي لةِراســـتيدا
زياتر بةئاســـوودةيي سةط هةســـت
سةركردةي ثَيطةي ذن كاتَيك دةكةن
كةسَيتي ثياوي لةثةيوةنديدا، دةبَيت
كاتَيك دةكات بةحةوانة هةست سةط

بةِرَيوةي و دةكات ذن ســـةرؤكايةتي
ذنةكةي بِرياربدات ثَيي خؤشة دةبات،
هةموو و لةبةربكات ضي بخوات، ضي
دياري ذيانيان ثَيكةوة ئاِراســـتةكاني
ئازادييةكةي مةرجـــةي بـــكات بـــةو
ثَيويســـتي كاتَيك  نةدات  لةدةســـت

دةبَيت. بةئازادي
ملكةضي غةريزةي ســـةط ثياوي
حـــةزدةكات هةيـــة و ـــي

َ
و طوَيِرايةل

م
َ
بـــةال بةرَيـــت، بةِرَيـــوةي  ذن 

و هَيمن بةثَيشـــةنطَيكي  ثَيويســـتي
لةِرووي هةية ئاشكرا ئاِراستةكردنَيكي
بةشَيوةيةكي ئةطينا كردارةوة، و قسة
حةزي لةسؤز دةطةِرَيتةوة.

َ
ترسناك هةل

دةبَيتة ئةو ذنةي خؤشةويستيية و و
خوشك، دايك، هاوسةر وةك هاوسةري
لةذيانيدا سةيري شتَيك و هةموو دؤست
بةبِرَيكي ثَيويستي لةبةرئةوة دةكات،

خؤشةويستيية. و لةسؤز زؤر
ثياوي لةكةســـَيتييةكاني  زؤرَيك
ذيان ديكةي بةشَيوازَيكي كاتَيك سةط
وةك هةبووة ثةيوةندييةكي يان ذياوة
يةكةمي ذني واتة يةكةم  هاوسةرَيتي
ِرةفتارَيكي جـــؤرة خاوةنـــي يـــان 
و ثـــةروةردة بةهـــؤي تايبةتييـــة
دايكيدا

َ
لةطـــةل كاتَيك طةشـــةكردني

دياريكراوة شـــَيوازة ئةو بووة ئـــةوا
ئةطةر دةِروات لةسةري و دةطرَيت

َ
هةل

ثَيوســـيتي ئةوا ويســـتت بيطؤِريـــت
هةيـــة، ِراهَينانـــةوة بةســـةرلةنوَي
ِرةفتارانةي ئةو نيية ئاسان لةواقيعدا
ِراهاتووة، لةسةري كة بةريتةوة لةبري
ِراهَينانةوةي لةنوَي ســـةر لةبةرئةوة
طةورة ثياوي ســـةط بةتايبةتـــي كة

ئةستةمة. بَيت
باشرتين و سةركةوتن نهَيني دةنط
ســـةط، ثياوي ِراهَيناني بؤ هـــؤكارة
ئاوازي و دةنـــط تايبةتمةندكردنـــي
دةنطَيك طرنطة: شتَيكزؤر هةر دةنطبؤ
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سَيكس، بؤ دةنطَيك خؤشةويستي، بؤ
و فةرمان بؤ ئاِراســـتةكردني دةنطَيك
ئاشـــكراكردني بؤ دةنطَيك ثَيكردني،

.(breon1998)نائومَيدي،...هتد
ئةوة تةحةموولي  ســـةط ثياوي
لةشَيوةكان بةشَيوةيةك، ذن دةكات
ســـوكةوتي

َ
ئازادي و هةل بؤ ســـنوور

بةوةية ثَيويســـتي  م
َ
بـــةال دابنَيت،

ئةطينا بـــكات بةِرةزامةندي هةســـت
كوشـــندة تووشـــي نائومَيدييةكـــي
لةوانةيـــة ســـةط دةبَيـــت، ثيـــاوي
دةنطي و دةوةِرَيت وادةركةوَيت كـــة
بةدةنطَيكي ثَيويســـتي م

َ
بةال بةرزة،

ئاِراســـتةكردني بؤ هةية بةرز كةمَيك
لةخؤشةويســـتيدا م

َ
بةال لةكاركردندا،

نزمة، زؤر بةضرثةو دةنطي ثَيويستي
خؤشـــة ثَيي و طرتنة

َ
هةل لةناز حةزي

طرتنَيك
َ
نازهةل وةك تايبةتـــي بةناوي

كات خؤشـــة ثَيي بانطـــي بكرَيـــت.
و ضةنةبازي بـــؤ بةذنةكـــةي بـــدات
خواست دةربارةي كَيشة و خؤزطة و

بَينةدي دةخوازَيت كة و خةونةكانـــي
وشـــةي عاشـــقي قســـةي بؤبكات،
ذنة ئةو ِرووةو ِراستةوخؤ يةو (وةرة)
ثياوي دةكات. بانطـــي كـــة ِرادةكات
ذنةوة لةتةنيشت دةكات حةز ســـةط
و تةلةفزيؤن ســـةيري  بؤ دابنيشَيت
ثَيوة خؤ ئةم ثَيوةبنووسَينَيت، خؤي
ضَيذي لوتكةي ئةوثةِري نووســـاندنة
حةزدةكات ذنةكةيدا،

َ
لةطـــةل تةواوة

بخاتـــة ســـةر ذنةكةشـــي دةســـت
قذييةوة ناو دةستبخاتة يان دةستي
وةك ئةمة بكات، بـــؤ وزةردةخةنةي
لةبةرامبةر واية سةرةكي ثاداشتَيكي
حةزي دةيـــكات، كة كارانـــةي ئةو 
تةماشاي ثاداشتَيك وةك لةخواردنةو
ئـــةو دةكات، لةبةرئـــةوة عةشـــقي
لوتكةي لَيدةنَيت، ضَيشـــت كة ذنةية
ئةو ســـةط ثياوي الي بةختـــةوةري
ئةمِرؤ َيت:

َ
ذنةكةي ثَيي دةل كة كاتةية

بؤ دروســـت خواردنةم بةتايبةتي ئةو
بةدرَيذايي لَييةتي، حةزت كة كردوويت

م
َ
بةال دةخوات، سووكة خواردني ِرؤذ

لةبـــري ذةمةخواردنـــي ســـةرةكيش
ناكات.

يبووندا
َ
بةدحال لةكاتي سةط ثياوي

خَيراو يبوونـــي
َ
حال لةلَيـــك حـــةزي 

بـــؤ هَينانـــي واز ِرَيككةوتنةوةيـــة،
زؤر بةبَيدةنطـــي زؤر ماوةيةكـــي
بريكردنةوةي و دةدات ئةشـــكةنجةي
ثةرضةكرداري دةشَيت دةشَيوَينَيت،
لةبةرامبةريشدا بنووَينَيت، نَيطةتيظ
قورسرتة، بَيدةنطييةكةي شـــكاندني
و لةِرَيي بةزارةكي ثَيويســـتي بةوةية
و دةوَيت ضيت ئاشـــكرا قســـةكردني
باشـــرتين َييت،

َ
بل ثَيي ضي ِروويداوة

ســـزادانيش بَيبةشكردنييةتي ِرَيطةي
و دوور كةوتنةوةيـــة لةدةســـتلَيدان
باوةش و يدا

َ
لةطةل لةثَيكةوةنووسان

ثيايدا. كردن
حةزي ســـةط ثياوي كةســـَيتي
قســـةي و ياري ضةندة لةياريكردنة،
زياتـــر ئةوةنـــدة هةبَيـــت خـــؤش 
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زياتر و دةكات بةحةوانةوة هةســـت
كاري و لةِرؤتني ِرقي  دةبةخشـــَيت،
تازةطةري لةبةرئةوة بؤوةية، دووبارة
هةر داني ئةنجـــام و ِراســـثاردني بؤ
و دةيذَينَيتةوة نـــوَي ئةركَيكي كارو
بةاليةوة دةكات. بةزيندوَيتي هةست
هةبَيت شـــتي باشـــرتين طرنط نيية
طرنط بةاليةوة يشـــدا

َ
لةمال تةنانةت 

تةنيا هةبَيت، شـــوَيني باشرتين نيية
شـــوَينَيكي طرنطة ئـــةوةي بـــةالوة
لَي خؤي شـــتةكاني تايبةتي هةبَيت
حةزي دابنيشـــَيت. لَيـــي و دابنَيـــت
تةنيا دةستةواذةي و لةهاوبةشـــيية 
ثَيكةوة بابِرؤين) خؤشـــييةكي (دةي
بةاليةوة ئيرت و ثَيدةبةخشـــَيت زؤري
بـــؤ كـــوَي، مرؤظَيكي طرنـــط نييـــة
و سادة لةشـــتي حةزي و ســـادةية
ثياوي ؤزييـــة،

َ
لةئال بةدةر قســـةي

خةمؤكييةكي تووشي لةوانةية سةط
ي

َ
ئةقل لةتَيكضووني جؤرَيك يان تووند

نيية ضارةســـةري كة ببَيت دةرووني
و بةخؤي زيان لةوانةية و لةبةرئـــةوة
كةساني دةوروبةري بطةيةنَيت ئةطةر

ببَيت. تووشي
ثشيلة ثياوي كةسَيتي

ثياوى
َ

لةطةل هاوسةرَيتي ذنةي ئةو
ثشيلةدا دةكات لَييةوة فَيري باشرتين
ثياوي دةبَيـــت،  ضاالكـــي ـــةو

َ
جوول

َيت،
َ
دةجول زؤر بوونةوةرَيكة ثشـــيلة

بةثَيي ضاالكييةكاني و ـــة
َ
جوول م

َ
بةال

كات بَي زؤربةي و ذن بَيســـوودن ِراي
دةيبنيـــت لَيرةوة بؤئةوَي بةرهةمن،
و لـــةدةرةوة دةدات بـــاز دةِروات، 
م

َ
بةال و َيت

َ
هةر دةجول يشـــدا

َ
مال لةناو

يان هيض نني ةكانـــي
َ
جوول ئةنجامـــي

ثشيلة ثياوي سروشتي بضووكن، زؤر
دةبَيت فَير ةوة

َ
جوول لةِرَيي زياتر واية

مانايةي بةو زانيارييةوة، لةِرَيي نةك
كردارةوة لةِرَيي دةســـتيي ئةزمووني

لةئةزموونـــي وةك باشـــرتة بـــةالوة
ي.

َ
ئةقل

دا
َ
لةطةل هاوســـةرَيتي ئةو ذنـــةي

هاوسةرةكةي دةكات تَيبيني َدةكات
تةمبةل زؤر يـــان يت

َ
دةجول يان زؤر

لةوانةية جؤرةكةيان هةردوو و دةبَيت
بكـــةن، ِراكردن وةِرس و ذن هيـــالك
لةســـيفةتةكاني شـــتَيكدا بـــةدواي 
بةدواي لةوانةيـــة ثياوي ثشـــيلةية،
ِرابكات خؤذيانـــدا و نـــان ثةيداكردن
كة ِرابكات ذنَيكـــدا بةدواي لةوانةيـــة
طرنط ئةوةية بـــكات،

َ
لةطةل داري

َ
دل

و شـــتَيكدا بةدواي ِراكردن كـــرداري
كارةية ئةو دةستكةوتني ئةو شـــتة
بةخؤشي هةســـت و كة دةيوروذَينَيت
ثشـــيلة ثياوي كةســـَيتي  دةكات و
كراوة. ثِرؤطرام شـــَيوازة ئةم لةسةر
كرداري شتَيكدا بةدواي ِراكردن

َ
لةطةل

حةزي ثشيلة ثياوي دَيت، كةندن
َ
هةل

لةضةكمةجةكاندا ثشكنينة، و لةطةِران
ناتوانَيت شـــتدا دةطةِرَيت و بةشوَين
بكات، كارةي خؤي ســـتي ئةم

َ
بةرهةل

ةكةت،
َ
مال هاتة بةميوانت و بوو ئةطةر

دةكاتةوة ضةكمةجةكان بكة تَيبيني
دةرمانخانةكة دةرطاي و دةطةِرَيـــت،
دةكاتةوة ودةطةِرَيت،دةيةوَيت بزانَيت
و ضيية كة نةخؤشـــييةكةيان

َ
ئةو خةل

جانتاي بةكاردةهَينن، ضارةسةرَيك ض
ئوتوميبلةكةي ضةكمةجةي و ذنةكةيي
ثشكنني و طةِران غةريزةي دةكاتةوة،
ئاســـتَيك بةِرابردووي دةطاتة لـــةالي
مرؤظـــدا دةطةِرَيـــت و نهَينييةكانـــي
ئةم و ئاشكرايان دةكات، دةثشكنَيت
بةغةريزةي ثةيوةنـــدي ئارةزووةي
هةموو حةزدةكات كة هةية ـــةوة

َ
فزول

لةوانةية بةمـــةش و بزانَيت شـــتَيك
ديكةش بةكةســـاني و بةخؤي زيـــان
َيت:

َ
دةل هةية ثةندَيكيـــش بطةَينَيت،

 ثشيلةي كوشت.
َ

فزول

بوونةوةرَيكـــي ثيـــاوي ثشـــيلة
شـــوَيني و ثـــاك وخاوَينة، جةســـتة
لـــةوثـــةِري نيشـــتـــةجَيبـــووني
لةوانةيـــة م

َ
بـــةال ثاكوخاوَينيدايـــة،

سةرنجِراكَيشان ِرةفتاري هةندَيجار بؤ
يان خـــؤي ثيســـكردني ثيس يـــان
ثَيضةوانةي كة بنوَينَيت شـــوَينةكةي
بؤ يان خؤيةتي ثاكوخاوَيني سروشتي
ِرةفتارة ئةوةي بةرامبةر ئةو سزاداني
طشـــتي بةشـــَيوةيةكي دةنوَينَيت. 
تةنانـــةت زيادةِرؤيي و ثاكوخاوَينـــة
بايةخَيكي و لةثاكوخاوَينـــي دةكات
و دةدات ِرووخساري زؤر بةشـــَيوةي
وادةكات سروشتي ثاكوخاوَيني ئةمة
ِرؤذانةي داطري لةبةرنامـــةي بةشـــيك

بكات.
لةخةوةو ثياوي ثشـــيلة حـــةزي
زؤر ِرؤذَيكـــدا و شـــةو لةمـــاوةي
خةون ثضِر، ثضـــِر م

َ
بةال دةخةوَيـــت،

قسة خةوةوة بةدةم و دةبينَيت زؤر
ناوَيت خؤش ذنةي ئةو م

َ
دةكات، بةال

ضونكة بكات، سيفةتةي ئةو باسي كة
لةخؤيدا دادةنَيـــت الوازيي ـــي

َ
بةخال

ئةو خةوةوة بةدةم يان دةترســـَيت
بيانكات، نايةوَيـــت كة بكات قســـانة
نةيةوَيت بةِراســـتي ئةطةر تةنانـــةت
و بكةوَيت

َ
ثال حةزدةكات هةر بنوَيت،

لةثياواني زؤرَيك بمَينَيتةوة. لةجَيطادا
ِرؤحي بةوةرزشـــي بِروايان ثشـــيلة
و هةية، حةزي لةسَيكســـة وةك يؤطا
الي ســـَيكس زؤرة، ي

َ
لةمندال حةزي

هةية، خؤي سروشتي ثشـــيلة ثياوي
كو

َ
بةل لةسَيكســـي خَيرا نيية، حةزي

ســـَيكس دةكات حةز بةثَيضةوانةوة
وزؤري ثَي بكَيشـــَيت كردن درَيـــذة

بضَيت.
ســـَيكييةوة لةِرووي حةزدةكات
تةنانةت َيتةوة

َ
بكؤل ذن لةكةســـَيتي

بكات، دا
َ
لةطةل هاوسةريتي بةرلةوةي
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و هاوســـةرَيتي لةمـــاوةي تةنانـــةت
حةزناكات يدا

َ
لةطةل ثةيوةنديكردنيش

لةثَيويســـتي سَيكســـي ـــة
َ
ذن بةهةل

لةثَيويســـتي ة
َ
بةهةل ئةم يان تَيبطات

ِرقي لةسَيكسي ذن تَيبطات، سَيكسي
حـــةزي لةطةمةبازي و ِراســـتةوخؤية
حـــةز قســـةكردنةوة، زؤرة لةِرَيـــي
دواي سَيكس و لةسَيكس دةكات، بةر
و بشَيلَيت ذنةكةي هةموو جةســـتةي
بؤن بشَيلَيت. ئةم جةســـتةي ئةويش
لةئارةزوو كردني هةيـــة طرنطي ي

َ
ِرؤل

يـــان دووركةوتنةوة بةرامبةر ئـــةوي
ثشيلة زؤرَيك لةكةسَيتي ثياوي لَيي،
حةزي ذنة، ئارةقي لةبؤنـــي حةزيان
شوَيني كة ديكة لةشوَينَيكي لةسَيكسة
لةبةرئةوة نةبَيـــت،  خؤي ئاســـايي
خؤي ي

َ
مال َيك

َ
لةهةر مال يان لةطةشتدا

ثلةيةك. عاشقي دةبَيتة نةبَيت
و لةشـــةِر حةزي ثياوي ثشـــيلة
خؤي شةِر دروست دةكات، ناكؤكية و
ثياوة ئةم بواري تايبةتـــي و شـــوَين
دروستكردني بؤ باشـــن  ماددةيةكي
 دراوسَيكةيدا

َ
دةبينيت لةطةل شـــةِر،

شةِر ئوتومبَيل وةســـتاني لةشوَيني 
و هاوســـةرةكةي

َ
لةطـــةل َدةكات، 

لةطةل ي دانيشـــتن،
َ
لةهؤل ةكاني

َ
مندال

كاركردني لةنووســـينطةي هاوِرَيكاني
لةشةِرةكاني هةندَيك دةكات، شـــةِر
م

َ
بةال دروســـتكراون، و سووكةشةِرن

بةتايبةتـــي خوَيناويـــن هةندَيكيـــان
هةبَيت بةِرزقةوة ثةيوةنـــدي ئةطةر

.(heath1998)
ثشـــيلة ثيـــاوي ـــةي زؤري

َ
جول

ِراوكردن سروشـــتي
َ

لةطةل هاوكاتـــة
بةو ذيان ثشـــيلة ثياوي لةثشيلةدا،
نةبيت طورط (ئةطةر دةبينَيت ِرؤحةوة
ســـيفةتي بةهؤي دةتخوات)، طورط
و كةللةِرةقي زؤرييـــةوة و ـــةي

َ
جول

لةذيانيدا ثشيلة ثياوي شةِرةكانييةوة

ئةم لةبةرامبةر زؤردةكات، ـــةي
َ
هةل

بؤ زؤري دةوَيت كاتَيكـــي نةيـــدا
َ
هةال

لةم ةكاني،
َ
و هةل كةتن شـــاردنةوةي

تووِرةييداية، و ترس لةوثةِري كاتةنةدا
جةستةي هةية زماني ثشـــيلة ثياوي
لةم دةوروثشتي كةســـاني دةيةوَيت
بطـــةن لةبةرئةوة زيادةِرؤيي زمانةي
هةندَيجار زمانةيدا تةنانةت لةم دةكات
ثَيكةنني. و تةجاِري

َ
طال دةبَيتةمايةي

دةكات، غـــرية ثيـــاوة زؤر ئةم 
و و تةنيا تـــاك هةرخؤي دةيةوَيـــت
و سةرنج هةموو دةيةوَيت بَيت، ناوازة
بةئاطاييونيطاكانئاِراستةيئةوبكرَيت
لةهةموو شـــوَينكدا ئةو بَيت بؤ تةنيا
هاوسةرةكةي بكات هةســـت تةنانةت
دةدات ةكانيان 

َ
بةمندال زياتر بايةخي 

دةطاتة و دةكات بةغـــرية هةســـت
هةموو بدات. ئازاريان ئاســـتةي ئةو 
و نارســـيزمي بةهؤي دةكات ئةمانة
سيفةتن دوو كة خؤثةرستييةكةيةوة
ثشـــيلة ثياوي يدان،

َ
لةطةل هةميشـــة

داواكردني بؤ بةرزي هةية  دةنطَيكي
بؤ خؤي ثَيويســـتي دواكارييةكاني:
بةدةنطَيكي ســـَيكس بؤ و برســـَيتي
مةسةلةي َيت، تةنانةت

َ
دةل بيســـرتاو

و ديار بةشـــيوةيةكي غريةكةشـــي
حةزي ثياوَيكة دةردةبِرَيت. َئاشـــكرا
مندال وةك دةيةوَيت طرتنـــة

َ
لةنازهةل

ئةويش ذنةكةيةوة كؤشي سةربخاتة
خواردني و قذيـــدا بة بَينَيت دةســـت
بكَيشـــيت، نازي بةدةمييةوة بـــكات
نةكرد ئةوا دا

َ
لةطةل واي ئةطةر ذنةكةي

ديكة، ذنَيكي ئامَيزي بةر ثةنادةباتة
ثشـــيلة ثياوي َين

َ
دةل ذنان زؤربـــةي

بؤ ثشتي ســـةرو دةيةوَيت َيكة
َ
مندال

سَيكســـي هاوكات  م 
َ
بةال بخورَينيت،

خاوةني ثشيلة ثياوي دةوَيت. زؤريشي
خؤراك دةربارةي زؤري هؤشيارييةكي
باشي خؤراكي  ِرؤشنبريييةكي هةية،

الي شـــريةمةنييةكان هةية، خؤراكة
لةخؤراك ثارَيزكردني بـــؤ ئةو بناغةن
تةندروســـتن ثَييواية لةبةرئةوةي و 
بؤ ئـــارةزووي زؤري م

َ
بةال بؤ مرؤظ،

هةية ثةيوةنـــدي شـــريةمةنييةكان
بووني جَيطري و ـــي

َ
بةقؤناغـــي مندال

لةبةرئـــةوة زارةكيـــدا، لةقؤناغـــي
دةبينَيتثياويثشيلةثةيوةستييةكي
تةنانةت و هةية داكيدا

َ
لةطةل بةتيني

هةندَيجار ترسناكيش.
شَير ثياوي كةسَيتي

دةكات شـــَير كاتَيك خؤي ثياوي
دةنةِرينَيت و هـــاواردةكات ـــدا

َ
بةمال

تةنيا هةبَيت هؤكارَيك هيـــض بَيئةوةي
هاوار هاتؤتةوة، كـــة بزانن دةيةوَيت
ئحم يان ذنةكةي بانط دةكات و دةكات
يان دةرطاكة دةكَيشـــَيت ئحم دةكات
بةرز دةنطَيكي ئةوةية طرنط بةيةكدا،
َيت

َ
دةل لةِرَييةوة كة دةكات دروســـت

هاتمةوة. ســـةرؤك يـــان مـــن لَيرةم
كالســـيكيية، تي

َ
خؤرهةال خَيزانَيكي

ناكاتةوة، بةرز لةبؤشـــاييدا دةنطي
و نابةزَينرَيت، ثياوَيكي ئازاية ضونكة
و بةقســـة دةنةِريَينَيـــت دةبينيـــت
ئيماني زياتر شَير ثياوي بةكرداريش،
لةكارايي وةك هةية هةيبةت بةكارايي
ئيماني ِراستةقينة، جةســـتةي هَيزي
سةرةكي بةشـــَيوةيةكي هةية بةوة
مرؤظ ناوبانطي و سةرطرتة يةكةمني
تواناو لةهةقيقةتي بةطشتي طرنطرتن
لةبةرئـــةوة مـــرؤظ، ســـيفةتةكاني
بةئاطايـــة شـــَير دةبينـــني ثيـــاوي
تايبةتي كةســـَيتييةكي لةوَيناكردني
دةِرواتة كاتَيـــك بؤئـــةوةي بةخؤي 
ســـةرطرتة ئةو تـــازةوة شـــوَينَيكي
ئةو واتة دةيةوَيت خؤي كة ببةخشَيت
كةيةكةمجارة شـــوَينةدا لةو كةسانة
باشـــييان ِرووئيايةكـــي دةيبينـــن
هةروةها ببَيت، الدروست بةرامبةري
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ئامادةبووني كدا هةيبةتي و
َ
خةل لةنَيو

وادةكات ديارةو تيشـــك دةداتـــةوة،
خؤي كة بزانـــن شـــتانة هةموو ئةو
دةيةوَيت دةربارةي بينرانن، وادةكات
و بةهَيزة ثياوَيكي كـــة هةموو بزانن
دِرندانة ثةرضةكـــرداري و ناترســـَيت
بةرامبةر شـــتَيكي كاتَيك و زياتـــرة
ثياوي نابَيـــت، ـــي

َ
بةدل و دةكرَيـــت

دةذي، ناوبابطة ئةم لةســـةر شـــَير
ثَيويســـتة يان حةزدةكات ثياوَيكـــة
كة هةر دةبينيـــت بكرَيت، خزمـــةت
ثريي دةضَيت بةرةو ذنةكةي دَيتةوة
و دةكات ئامـــادة بـــؤ و خواردنـــي
دةوةستَيت دةستشؤرةكةدا لةبةردةم

دةطرَيت. بؤ خاولييةكةي
كة م 

َ
بـــةال قســـةدةكات، كـــةم 

ترســـناك بةدةنطَيكي قســـةدةكات
و ذنةكةي شـــَير ثياوي دةنةِرَينَيت،
يدا

َ
لةطةل كةسانةي ئةو و ةكاني

َ
مندال

ي
َ
طوَيِرايةل كة واِرادهَينَيت كاردةكةن

لَيي دةيةوَيت ئـــةم ئةوةي و بكـــةن
كة قســـةبكات يان بَيئةوةي تَيبطةن
كرد دووبارةي نةكاتةوة. قســـةكةي
دةيةوَيت ئـــةوةي كاتَيك دةبينيـــت
ناو دةخاتة ضـــاو نابَيت جَيبةجـــَي
يان ةكاني 

َ
مندال يـــان ذنةكةي ضاوي

دةكةن كار ئـــةو كارمةندانةي كـــة
زةنطةوة بةزةبرو بةدةنطَيكي و لةالي
بريت بخةمةوة دةبَيـــت ئايا َيت:

َ
دةل

باوكَيكي بكةيـــت. ضي كة ثَيويســـتة
هةزارويةك ةكاني

َ
مندال و زةنطة بةزبرو

وَيستدا
َ
هةل لةزؤر دةكةن، بؤ حيسابي

و سزاداني ِرةقة
َ
دل دةبينَيت باوكَيكي

ةكاني
َ
مندال ةشـــةيي

َ
لةهةل بؤ هةندَيك

ئةشـــكةنجةدانييان دةطاتة ئاســـتي
ثياوي دةرووني و جةستةوة. لةِرووي
كةللةِرةقة، زؤردارو ثياوَيكـــي شـــَير
ِرقي كة بةكةسَيكدا نايةتةوة بةزةيي
هةســـتي كرد ئةطةر م

َ
بةال بَيت، لَيي

و زةليل بةردةميداية كة كةسةي ئةو
دةبَيت. خؤش لَيي الوازة

و لةطؤراني حـــةزي ثياوي شـــَير
ثيشة، بكاتة هونةر لةوانةية مؤسيقاية
و خَيزان ةتةدا

َ
حال لةم ئةطةر وايكـــرد

لةهونةر بةتوندي زؤر كةسوكارةكةي
نةكرد هونـــةري ئةطةر دادةبِرَيـــت،
ذيانَيكي بةشـــاراوةيي ئةوا بةثيشـــة
هيض ناداتة طـــوَي و دةذي طومِرايانة
و هةيبةت لةوثـــةِري و بةئاشـــكراش

دةبينيت. خؤثارَيزيدا
بةئاساني متمانة بةهةركةسَيك ئةو
هاوِرَي دةبينيت لةبةرئـــةوة  ناكات،
م

َ
بـــةال كةمـــن. زؤر ســـؤزةكاني

َ
دل

كرد ئةوا بةكةســـَيك متمانةي ئةطةر
ثَيـــدةكات، متمانـــةي بةتةواوةتـــي
ي

َ
كؤنرِتؤل كةســـَيكة  شـــَير ثيـــاوي 

وةك شتةكان حةزدةكات و بةدةستة
بةو و بةِرَيكوثَيكي ضـــؤن ثَيوســـيتة
دةيةوَيت ئةو كة ِرَيكخراوةي شـــَيوة
لةهةمان كاتدا م

َ
بةِرَيوة، بـــةال بِروات

ئةو بةهـــؤي و ـــة
َ
تةمبةل ثياوَيكـــي

ناكات حةز ييةوة
َ
تةمبةل ســـيفيةتي

جَيبةجَي فةرمـــان بَيت كارمةندَيـــك
ئةو الي نموونةيي دؤخي كو

َ
بةل بكات،

و خؤي ثالن ســـةرؤك بَيت و ئةوةية
كةساني و دابنَيت طشـــتييةكان ة

َ
هَيل

بكةن. جَيبةجَيي ديكة
برســـَيتي بةرطةي شـــَير ثياوي 
بؤ هةية زؤري توانايةكي و دةطرَيـــت
برســـَيتي غةريزةي كردنـــي

َ
كؤنرِتؤل

بووني بةبَيبةش حةز م
َ
بةال وسَيكس،

بَيطومـــان نـــاكات،  درَيذخايةنيـــش
ثارضة لةالي خواردن باشرتين ِرؤتيني
لةهةموو دةيةوَيت  ديارة، طؤشتَيكي 
بةتايبةتي يةكـــةم بَيـــت، شـــتَيكدا
يان خواردن بؤ درَيذكردن لةدةســـت
لةذياني ديكـــة بذادنَيكي

َ
هةل لةهـــةر

حةزي ئـــةم ثيـــاوة يةتيـــدا،
َ
كؤمةال

زؤر دا ئةطةر لةدةستي- لةئاسايشة،
ناحةوَيتةوة وةِرس دةبَيت و و بَيـــزار
دةردةكةوَيت لَي نائاسايي ِرةوشتي و
غةدر و دةســـتَيت

َ
هةل بؤنموونة ِرقي

دةكات.
ثةندة بـــةو ئيماني ثياوي شـــَير
ضَيذي و ثياو خزمةتي بؤ ذن كة هةية
م

َ
قاوة، بةال

َ
خول ثياو، خؤشي

َ
و دل ثياو

ِرةقييةدا
َ
و دل زةنط بِرواو زةبرو

َ
لةطةل

ملكةضي بيئةوةي دةطرَيت لةذن ِرَيز
ذن هةية كة قةناعةتـــةي ببَيت. ئةو
ثياوي م

َ
بةال دووة، ثلـــة بوونةوةري

خؤشةويستييةوة كةوتة ئةطةر شـــَير
و بدات لةدةســـت هةيبةتي لةوانةية
خؤشةويستي و تَيكبضَيت هاوسةنطي

بكات. وَيراني
شاراوةي اليةنَيكي شـــَير ثياوي
ناووناوبانطة ثَيضةوانةي زؤر كة هةية
اليةنَيك ةتدا،

َ
لةِرووال بةهَيزةكةيةتـــي

بكات ئاشكراي كةسَيك هةر دةشـــَيت
بؤنموونة ببَيت، سةرســـامي تووشي
تاريكي... يـــان لةقالونضة دةبينيـــت
لةو ئةوةشدا

َ
لةطةل هتد دةترســـَيت،

لةشاردنةوةي م
َ
بةال دةترسَيت، شتانة

ورياية. و زيرةك عةيبةكانيدا
سةط و ئةسث جطة لةكةســـَيتي
كةسَيتي ضةندةها شـــَير و و ثشيلة
لةِرةفتارو كـــة هةية ديكـــةي ثيـــاو
نزيكن ـــي جياوازةوة

َ
ئاذةل تةبيعةتي

مَيروولة نط و
َ
كةسَيتي ثياوي ثل وةك

و دووثشك و مار
َ

كيســـةل و و لةقلةق
و مَيشوولة و شةمشةمةكوَيرة و بؤق
لةذمارةكاني ...هتـــد، كؤترو و ؤ

َ
هةل

دةكةين. باسيان داهاتوودا

سةرضاوة:
الحيوان الرجل

ط1 2008 الجمل، منشورات
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تيؤرى لـــة باس ثَيـــش ئـــةوةى
كة  String Theory بكةين ذَييـــةكان
لةسةرةتادا باشة نوَيية وا زؤر تيؤرَيكي
بدةين بةمَيذووى كـــورت ئاماذةيةكى

 1968 ى
َ
لةســـال كاتَيك ئةو تيـــؤرة،

ى
َ
ئيتال زاناى دا طابريليل فينيزيانـــؤ

لةهَيزى بوو  تَيطةيشـــتن سةرطةرمى
هاوكَيشـــةيةكى بةهَيز، زؤر ناووكـــى
بؤ كة دؤزييـــةوة كؤنـــى بـــريكارى
سويســـرى دةطةِرايـــةوة زانايةكـــى

 1783 ئؤلري 1707– ليؤنارد بةناوى
زؤر ناوكى هَيزى ضةمكـــى

َ
كة لةطةل

ثاشـــان يةكياندةطرتةوة. بةهَيـــزدا
دةركةوت  تيؤرَيك ى1970 دا

َ
لةســـال

كوانتايى كرؤمؤديناميكـــى بةنـــاوى
لةوةسفكردنى بوو  ســـةركةوتوو  كة 
هةرضةندة و توندةكاندا زؤر كارلَيكة
تيؤرى بؤ كرا كارى زؤر ماوةيةدا لةو
زاناكان زوو هـــةر م

َ
بـــةال ذَييـــةكان،

بوون بابةتانة ئـــةو دةســـتبةردارى
حةفتاكانى لةناوةِراســـتى ئـــةوةش

بوو. ِرابردوودا سةدةى
جؤن شوارتز  دا  1974 ى

َ
لةســـال

لةدايكبووى كـــة ئةمةريكى  زانـــاى
فةِرةنسى زاناى شرك جؤئيل 1941 و

كوشت،  خؤى 1979 دا ى
َ
كة لةســـال

لةســـةر ينةوةيان
َ
لَيكؤل هةردووكيان

وةســـفكردنى بؤ كرد ذَييةكان بابةتى

هَيزى و بةهَيـــز هَيـــزى ناوكـــى زؤر
طةيشـــتنة كاتدا، لةيةك كَيشـــكردن
زؤر ذَييـــةكان دةبَيـــت ئـــةوةى كة
مرؤظ كة لـــةوةى بن ثضووكرت لةوة

بؤيدةضَيت.
وثاشخؤكوشتنى ى1980دا

َ
َلةسال

لةطةل شـــوارتز جؤئيل شـــرك، جؤن
كة بةريتانى فيزيازانـــى طرين مايكل

بؤ  كاريانكرد 1946 بوو لةدايكبـــووى
بؤ ورد بريكارى شَيوازى ثةرةثَيدانى

 1984 لة دوورى و دة تيؤرى ذَييةكانى
ناوازةييةكانى لةالبردنى سةركةوتن دا
جارَيكى زاناكان بةجؤرَيك تيؤرة ئةو
جارَيكى و تيؤريةكة بؤ طةِرانةوة ديكة

ذَييةكان  تيؤرى
ئةمني موحةمةد جةمال
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ينةوة
َ
بةلَيكؤل دةســـتيانكردةوة دي 

هةر نة
َ
هةوال ئـــةو كـــة تا ئَيســـتاش

بةردةوامن.
َيك

َ
كؤمةل ذَييةكان تيؤرى كورتةى

طةردوون بنةِرةتى دةربـــارةى برين
لةِراظةكردنةكانيدا ثشـــت و ماددة و
دةبةستَيت. بريكاريةكان بةهاوكَيشة 
فيزيك زانســـتى طةورةى مةبةســـتى
ثةيوةنديةكى يان تيؤريةك دؤزينةوةى
هَيزة طةورةكة ضوار تَييدا بريكارية كة
بةهَيز، هَيزى ناوكى (هَيزى ناوكى زؤر
و هَيزى كارؤموطناتيسى الواز، هَيزى
لةتاكة تايبةت بارى دةبنة كَيشكردن)
زؤر طةورةى هَيزى نــــاوى هَيزَيك كة
زؤر بؤئـــةوة طرفتى م

َ
بةال لَيبنرَيـــت،

دوو بوونى طرنطرتينيان بةردةمى دَيتة
ئةوانيش كة لةفيزيادا طةورةية تَيوري
تيؤرى و ئاينشـــتاين ِرَيذةيي تيؤرى
ئَيســـتاش تا و ثالنكة ماكس كوانتاى
بكرَينة تيؤرية دوو ئةو كة نةتوانراوة

ِرَيك. طونجاوو بةشَيوةيةكى يةك
دوو ثايةى لةســـةر نوَى فيزيـــاى
تيؤرية يةكَيكيـــان ِراطرياوة، بةهَيـــز
كـــة ئاينشـــتاينة ِرَيذةييةكـــةى
دةداتَى تيؤريمـــان ضوارضَيوةيةكـــى
ئاستى لةســـةر طةردوون دةربارةى
مةجةِرة ئةستَيرة و طةورةى وةك زؤر
ديوى هةتـــا ئـــةو و و مةجةِرةطـــةل
تيؤرى دووةميش ثايةى طةردوونيش!
ضوارضَيوةيةكى ئةويش كـــة كوانتاية
تَيطةيشـــتن دةداتـــَى بؤ تيؤريمـــان
ورد لةسةر زؤر ئاستى لةســـةر لةدنيا
و هةتا طةرديلـــةكان طةرد و ئاســـتى
و ئةلكرتؤن وةك ثضووكـــرت لةوانيش

كواركةكان.
ِراستاندنى هةموو  ئةوةشدا

َ
لةطةل

دوو ئةو كة كـــراون ئةو ثَيشـــبينيانة
هؤ م

َ
مـــذدةى ثَيداون، بـــةال تيؤرية

بةشَيوةيةكى لةتؤذينةوةدا تيؤريةكان
داوة ناخؤشيان ئةنجامَيكى ِراشكاوانة
ِرَيذةيى تيـــؤرى ئةوةية كة ئةويـــش
هةريةكةيان كوانتا تيؤرى و طشـــتى
بةجؤرَيك دةكات نةرَى ديكةيان ئةوى
يةكَيكيان ِراســـت هـــةر كـــة دةبَيت
تيؤريةى دوو ئـــةو هةردوو واتة بَيت
ِرابةردوودا ى

َ
ســـال سةد كة لةماوةى

بةدةست ثَيشـــكةوتنيان طةورةترين
كؤك خؤياندا لةنَيـــو هَينـــاوة خؤيان
ئةو دوو هةردةبَيت لةبةرئـــةوة نني!
لةطؤِرةثانةكةدا تـــا  يةكبطرن تيؤرة
ئةوة ضونكة نةكةن، كار سيستم دوو
سةروبةرةيى بَى ثشَيوى و دةبَيتةهؤى
دوو تَيكدا

َ
ئةطـــةر لةوال هةروةك ضؤن

ذيان تَيكدةضَيت. فةرمانِرةوا هةبَيت
بريتيية ذَييةكان تيؤرى لةِراستيدا
دةربارةى نـــوَى بـــريى َيـــك

َ
لةكؤمةل

ثشـــت كـــة ثَيكهاتـــةى طـــةردوون
بريكارى بةهاوكَيشـــةى دةبةســـتَيت
ئةو يان تيؤرة بةثَيى ئةو ـــؤز،

َ
زؤر ئال

ثَيكدَين شتةكان هةموو برية ة
َ
كؤمةل

لةوثةِرى قةيى كراوة كـــة
َ
ئةل لةذَيـــى

ئةســـتوورييان و ورديدان و ثضووكى
تةنؤلكة بؤ بنةِرةتى يةكـــةى و نيية
ئةلكرتؤن وةك ماددة بنةِرةتيةكانـــى
كواركةكان و نيوتـــِرؤن و و ثِرؤتـــؤن
لةوزة كراوة قةيى

َ
ئةل لةذَيـــى بريتيني

بةثَيى ناجَيطرييـــدان لةبارَيكـــى كة 
ذَييانة ئـــةو و جياجيا ِريزبةنديةكـــى
دةردةضَيت وا ئـــاوازى و دةلةرنةوة
ئةو سيفةتى و بةسروشت تايبةتة كة
و ثِرؤتؤن وةك طةورانـــةى َتةنؤلكـــة
خال طرنطرتين نيوتِرؤنن، و ئةلكرتؤن
تيؤرية ئةو كة ئةوةية لةو تيؤريـــةدا
كَيشكردن هَيزةكانى وةك هَيزى هةموو
ناووكى هَيـــزى و و كارؤموطناتيســـى
هةموويان لةيةك و دةخاتة هةذمارةوة

تيؤرى بةناوى دةكاتةوة كـــؤ تيؤريدا
وةســـفى دةيةوَيت  تيؤرة ئةو  دايك.
ئةوةى بنضينةى لةسةر بكات ماددة
جياواز لةبارى لةرينةوةى بريتيية كة
دةدات

َ
هةول و بنةِرةتـــى بـــؤ ذَييةكى

لةنَيوان بكات دروست يةكبوونَيك كة
ضوار هةر ِراظةى كة كوانتا ميكانيكى
دةكات طةردوون بنةِرةتيةكةى هَيزة
(طةرديلة) ثضووكةكانـــدا لةدنيـــاى
ِراظةى كـــة طشـــتى وتيؤرى ِرَيذةيى
طةورةكاندا لةدنياى دةكات هَيزةكان
َيت

َ
كـــة دةل تيؤري يـــةك لةميانـــةى

كة دووريية! يانزة يـــان دة طةردوون
دةكةين بةضواريان تةنيا هةست ئَيمة
ديكةيان حةوتةكـــةى يان و شـــةش
تيؤرة ئةم بةثَيى و نني ثَيكراو هةست
شةش و لةبيســـت نوَييةش طةردوون

ثَيكدَيت! دوورى
برية ئـــةو بـــؤ ِروونكردنـــةوةى
بةكار ئاو سؤندةى نموونةى هةندَيك
كاتيك ثَيدةكةين ئاوِرشَينى كة دَينن
ئةوا دةكةيت ســـةيرى لـــةدوورةوة
الر دةيبينيت، ـــى

َ
هَيل يةك هـــةروةك

دةدةيت سةرنجى لةنزيكةوة كة م
َ
بةال

دةيبينيت دوورى بةسَى ئةوا بةوردى
زؤر ديكةيان دووريةكـــةى كـــة دوو
تيؤرى بةثَيى دةردةكـــةون. ثضووك
ئَيمةى طةردوونـــةى ئـــةم ذَييـــةكان
طـــةردوون نييـــة تيادةذيـــن تةنيـــا
هةن ديكة طةردوونى ضةنديـــن كو

َ
بةل

وا زاناكان بةســـرتاون، كة ثَيكـــةوة
بةيةكدا طةردوونانة ئـــةو كة دةبينن
و ياســـا يةكةيان هـــةر ضـــوون و بؤ
بةمانايةكى خؤيانيان هةية دةستورى
ئَيمة دنيايـــةى ورد شـــوَينَيك لـــةم
م

َ
بةال لةخؤدةطرَيت، زياتـــر لةتةنَيك

ئةو بةثَيى ديكـــةوة! لةدنياكانــــــى
مؤســـيقى ئامَيرَيكى طةردوون تيؤرة
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طةردوون لةرةلـــةركارة، زؤر  ذَيدارى
دةتوانرَيت و مؤســـيقاية ثارضةيـــةك
ئةوةى لَيـــى ثَيكدَيت و لةطـــةردوون
و ذَييانة ئـــةو بؤ بطةيـــن بةزانينمان
هةروةك طـــةردوون ئاوازةكانيـــان،
ئاالن دةكات. ِرةفتار ذَييانة لةو لَيدان
َيت:

َ
ئةمةريكى دةل زاناى فيزياى طؤث

لةهيضةوة طـــةردوون لةبةرئـــةوةى
بؤ درَيذدةبَيتةوة هيضيش و ثةيدابووة
دةبَيت ضاوةِروانكراو ئةوة بؤية ناكؤتا
لةناكؤتا كة هةبن ديكة طةردوونى كة
م زاناى

َ
بةال ثَيكهاتنب، جياواز ثارضةى

ئةمةريكى مارتني طةردوونى فيزياى و
و زؤر دنياى لةبةرئةوةى َيت:

َ
دةل ِريز

كة ضاوةِروانكراوة بؤية هةن جياجيا
خؤمان هةبَيت وةك دنياكةى دنيايةك
كة دةهَينَيتةوة ئةوة نموونةى بؤئةوة
بازاِرَيكى نَيو دةضنة بةِرَيزتان كاتَيك
لـــةو بازاِرةدا بَيطومان كةلوثةلـــةوة
جلوبةرط ذمـــارةى و جؤر ضةنديـــن
تَيدا ذمارةيشـــى م ئـــةو

َ
هةيـــة، بةال

بؤية بَيت. ئَيمة كى
َ
بةكةل كـــة دةبَيت

هةمـــوو دنياكاندا لةنَيو كة ئاســـايية
هةبَيت. ئَيمة ئةوةى وةك دنيايةكى

بنةِرةتيةكان  هَيزة لةضوار  يةكَيك
كـــة بةهَيـــزة زؤر هَيـــزى ناووكـــى
ثِرؤتؤن بةستنى لةثَيكةوة بةرثرسة
وةك ناوكدا، لةنـــاو و نيوترؤنـــةكان
بارطة موجةبن ثِرؤتؤنةكان دةزانني كة
نةبواية ناوكيـــة ئـــةو هَيزة و ئةطةر
دوور لةيةكرت ثِرؤتؤنانـــة ئـــةو ئةوا 
ناوك ئيرت و ئةوثةِرى تا دةكةوتنةوة
َيت

َ
نايةل ناوكية هَيزة ئةو بؤية نةدةما،

بكةونةوة دوور لةيةكرت ثِرؤتؤنـــةكان
هَيزى لةنَيوان و بارَيكى هاوســـةنطى

  repulsiveكارةبايى دووركةوتنةوةى
ثِرؤتؤنةكان ثَيكةوةبةستنى هَيزى و
هَيزة ئةو كاتَيك هةر دروســـتدةكات.

ئيرت ئـــةوا دةرضوو لةلغـــاو ناوكيـــة
تةقينـــةوةى ِروودةدات كارةســـات
نموونةية باشـــرتين ناوكيش بؤمباى
لةوزة طةورة زؤر بِرَيكى كة بؤئـــةوة،
زياترة جار بةمليؤنةها دةردةثةِرَيت
ماددة لةتةقينـــةوةى لـــةوةى كـــة
ديناميتـــةوة وةك تةقةمةنيةكانـــى
طةورةيى طةى

َ
بةل ئةوةش دةردةضَيت

ئةو بةهؤى هةر ناوكيةية. ئةو هَيـــزة
ئةســـتَيرةكان كة ناوكيةوةية هَيـــزة
دةدةن، ِرووناكى و دةدرةوشـــَينةوة
فِرنَيكـــى وةك ئةســـتَيرة ضونكـــة 
ناوكية ئةو هَيزة طةورةيـــة كة ناوكى
دةردةثةِرَيت، لَيوة ناوى بةندكراوةى
ئةستَيرةيةكى كة  خؤمان  خؤرةكةى
و وزة شـــَيوة بةهةمان مامناوةندية

دةدات. طةرمى
ضوارهَيـــزة دووةمـــى هَيـــزى 
كة الوازة ناوكى هَيـــزى بنةِرةتيةكة
شيــــــــبـــوونــــةوةى ى

َ
كــــؤنرِتؤل

تـــــــةنؤلـــكـــة   disintegration
دةكات طةرديلة ناو ســـةرةتاييةكانى
تيشـــكاوةرى لةضاالكى و بةرثرســـة
وةك ناجَيطريةكان تيشكدةرة توخمة
ئَيمة و زؤر الوازة ئةو هَيزة يوِرانيؤم،
ثَيناكةين بةئاســـانى هةستى و هةروا
شيدةبَيتةوة، ماددةيةكى ناجَيطري كة
طايطةرةوة بذمَيرَيطى بةهـــؤى م

َ
بةال

ماددةيةكى بةشـــيبوونةوةى هةست
لةو دةتوانرَيت دةكةين. يؤِرانيؤم وةك
بةدةست طةرمى وزةى الوازةوة هَيزة
طةرمية ئـــةو زةوى بؤنموونة بَيـــت
لةميانـــةى زؤرةى دةريدةثةِرَينَيـــت
هَيزة لةو طِركانيةكانيـــدا تةقينـــةوة
طةرديلةكانـــى ماددةى نَيـــو الوازةى
شَيوة بةهةمان زةويةوةية. ثَيكهاتةى
كارثَيكارَيكى لةناوكى ئةو طةرميـــةى
بةكار كـــة دةردةضَيـــت ناوكيـــةوة

وزةى بةرهةم هَينانى دةهَينرَيتةوة بؤ
ناوكية هَيـــزة ئةو بةرهةمى كارةبـــا
سَييةم بةهَيزى ســـةبارةت الوازةية.
دةطةِرَيتةوة و كَيشـــكردنة كة هَيزى
كةموكورتيةك ضةنـــد نيوتن، بؤ زانا
هةية كَيشـــكردنةدا لةو سيســـتمةى
و ســـاتية هَيزة ئةو كة وةك ئـــةوةى
كة ئةوةى وةك دةكات كار يةكسةرى
هةبَيت خؤردا لةنَيوان زةوى و ثةتَيك
هَيزة هيض ئـــةو و بؤ طواســـتنةوةى
كاريطةرى ئةو هةروةها كاتى نةوَيت!
طةردوونيةكاندا تةنـــة لةنَيوان هَيزة
زؤر الوازى لةبةر نةبَيـــت دةرناكةوَيت
موطناتيســـَيكى هَيزى واتة هَيزةكة،
كَيشكردنة. لةو هَيزى زياترة ثضووك

كة دةبينَيت وا م ئاينشـــتاين
َ
بةال

خَيرايية طةورةترين ِرووناكى خَيرايى
هَيزى نابَيـــت و  طةردوونـــةدا لـــةم 
هَيزى ئةو بؤ بَيت، خَيراتر كَيشكردنلةو
ِراظةيةكى ئاينشـــتاين كَيشكردنةيش
بوو كة ئـــةوة ئةويـــش دا زؤر وردى
دروستدةكات كوِربوونةوة بارستايى
خل هؤى دةبَيتة و ئـــةوةش لةفةزادا
تةنةكانى كَيشكردنى واتة بوونةوةى
بارستاييةى لةدامَينى بةرةو ئةو ديكة
دؤزينةوةية ئةو لَيذةداية، ِرووة ئـــةو
لةبـــةردةم كـــردةوة دةروازةى
لةيةك ئـــةو هَيزانة هةموو يةكطرتنى
ئةو بؤ يدا

َ
هةول زؤر ئاينشتاين و هَيزدا

ثَيينةطةيشت. م
َ
بةال مةبةستة،

ذَييةكان تيؤرى ضةمكى
ثَيكنةرةكانى  تيؤرية ئةو بةثَيى  
نني ســـةرةتايى تةنؤلكةى طةردوون

كو دةزووى 
َ
Prementery particles بةل

الستيكى وةك دوورين يةك وردى زؤر
بؤ لةلةرينةوةداية كة باريك ئةوثةِرى
تيؤرةكة بةثَيى هـــةر دواوة، و ثَيش
هَيجطار تةنؤلكةى ذَييانة ئةو هةوَينى
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طةرديلةكان لةوانيشـــةوة وردن كـــة
ئةم هةوَينـــى واتـــة  دروســـتدةبن، 
وردن زؤر لـــةراوةى طةردوونـــة ذَيى
بَيت ِراســـت تيؤرية خؤ ئةطـــةر ئةو
بوون و ماددة شَيوةكانى هةموو ئةوا
زؤر ئةستَيرة تا لةجةستةمانةوة هةر
لةبنةِرةتدا هةموويان  هةر  دوورةكان
ذَييانة ئةو ناتوانَيت كـــةس هيض ذَين!
بَيت، هؤكاريش بةبةهَيزنرين ببينَيت
تيؤرة ئةو ئَيمة بةثَيى ئةم دنيايـــةى
ثضووك زؤر ثنتى تةنؤلكةى بةشَيوةى
هؤكارةكانى ضونكـــة دةردةكـــةون،
تةنؤلكانة ئةو دؤزينـــةوةى و ثَيوانة
هَيشتا و سةرةتاين زؤر لةئَيستاماندا
يان نةكـــراوة دروســـت ئامَيرَيكى وا
وردة زؤر دنيا ئةو كة نةدؤزراوةتةوة
ئةو بةثَيى وتةى خاوةنةكانى ببينَيت!
بةسةد ثضووكرت ذَييةك تيؤرة درَيذى

طةرديلة! لةناوكى جار مليار مليار

بريؤكةيةكى تةواوكارى وَينةية ئةو
كازؤهيكؤ و مان

َ
طَيل مؤرى كـــة كؤنة

ئاماذةيان  1961 دا ى
َ
نيشيطيما لةسال

و نيوتـــرؤن َيـــت
َ
دةل ثَيـــداوة، كـــة

بوون، دروســـت لةكوارك ثِرؤتؤنةكان
كرد زياد بؤ ئةوةيان ذَييةكانيش تيؤرى
بةهَيزَيك كواركانةش ئـــةو كة دةبَيت
بةو وَينةكة ئيرت بةســـرتابن، ثَيكةوة
ســـيفةتن ذَييةكان كة دةبَيت جؤرة
ثَيكةوة كواركةكان كة هَيزةى ئةو بؤ
و الستيك َيك

َ
تؤثةل وةك دةبةســـتَيت

كواركةكان كة بضني واى بؤ دةتوانني
ذَييانةوة. ئـــةو بةالكانى بةســـرتاون
هةوَينى واتة ذَى تيـــؤرة ئةو بةثَيـــى
وةك ئةلكرتؤن بنةِرةتى تةنؤلكةكانى
كواركةكان و نيوتـــرؤن و و ثِرؤتـــؤن
داخراو بةشَيوةى دةزوويةكى لةوانةية
هَيزى بةسَى سةبارةت بن. كراوة يان
بةهَيز كارؤموطناتيسىهَيزىناوكىزؤر

لةهةردوو ذَييةكة الواز ناوكى هَيزى و
بةثـــةردةى و كراوةيـــة ســـةريةوة
م

َ
بةال بةســـرتاون، طةردوونى ثَيكةوة

ذَييةكة كَيشكردن بةهَيزى سةبارةت
يان قةيى

َ
ئةل لةدةزوويةكـــى بريتيية 

تا نيية ســـةرَيكة هيض كـــة بازنةيى
بؤ كو

َ
بةل بةطةردوونةوة بيبةستَيتةوة

طةردوون خؤى سةربةســـتة بَيتة ناو
ِروونكردنةوة بؤ دةربضَيـــت! يان لَيى
خؤى بؤ بزمارَيك موطناتيسَيك كاتَيك
لةســـةر ِرووى زةوى ئةو بكات كَيش
كَيشـــدةكةن بزمارةكـــة طةردانـــةى
جَيطريكراون موطناتيســـةكة بـــةرةو
م

َ
بةال طةردوونـــى، ثةردةى لةســـةر

ئةوة كَيشـــكردنة هَيزى دذة هَيز كة
كو

َ
بةل نةبةســـرتاوة طةردوونةوة بةم

دةردةضَيت لَيى طةردوون و ناو دَيتة
ســـةِّـاندنَيكى هيض ئَيســـتاش تا  و 
ئةو ضونكة وتانة، ئةو بؤ نيية كردارى
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و بينيان ثضووكن ذَييانة لةِرادةبةدةر
ِرَيطةيةك بؤ تاكـــة بؤية زؤر ســـتةمة
بةدواى طةِرانة تيؤرية ئةو ِراستاندنى

تيؤرية. ئةو ثَيشبينيةكانى
ذَييةكان تيـــؤرى كة وا دانـــراوة
زووانة زؤر  ِرووداوة  ئـــةو  لةهةمـــوو
دروستبوونى لةبةرةبةيانى كة تَيبطات
هةر واتـــة ِروويانـــداوة طةردوونـــدا
مةزنةكةوة، ستيظن لةكاتى تةقينةوة
طةرمية ئـــةو واية هؤكينـــط بـــِرواى
مةزنةكة تةقينةوة سةرةتاى زؤرةى
لةنَيوان جيـــاوازى نةمانى هؤى بؤتة
دووريةكى دةبَيت كات و شوَيندا و كات
هؤكينط كة دى بةمانايةكى شـــوَينى
دةشـــوَينَينَيت كات مةبةســـتيةتى
ثشتى ئةو شـــوَين، كات دةبَيتة واتة
بةسةر و ى

َ
بةذمارةى خةيال بةستبوو

لةو كردبوو، جَيبةجَيى كاتدا ضةمكى

بنةِرةتيةكةى سروشـــتة كات بارةدا
ِرؤيشتنيةتى كة دةدات لةدةست خؤى
داهاتووة، ئةويش كة ئاِراستة بةيةك
كات ترياساى َين

َ
دةل ثَيى يان ئةوةى

دوو بؤ ئاماذة يـــة
َ
كاتة خةيال و ئـــةو

هؤكينط دةكةن. بةيةك دذ ئاراستةى
كة كات دةطةِرَيتةوة بؤ دةضَيت واى بؤ
ئةوةش تايبةتيدا، لةبارودؤخى دواوة
كة َيت

َ
دةل ئةو وةك ِروودةدات كاتَيك

و دةكةوَيت لةكشـــانةكةى طةردوون
دةكات. بةضوونةوةيةك دةست

هوكينط كتَيبَيكى  2002 دا ى
َ
لةسال

طـــةردوون لةهَيلكؤكةى بةناوى دانا
طةردوون َيـــت

َ
دةل تيايدا كة طوَيـــزدا

بوةوة ثان طؤيةكى وةك لةسةرةتايدا
و لةقةبارة ناوضةيدا، لةهةندَيك بووة
بووة طوَيز وا ى

َ
توَيكل شـــَيوةيدا وةك

ِرةش بةتةواوى ِرةشةكانيش كونة و

دةدةن تا تيشـــك ئةوان كو
َ
نـــني بةل

طةردوون سةرةتاى يةكةمى و نةمان
بووة! طوَيزَيك دةنكة وةك

طرين زاناى بريان بةثَيى بؤضوونى
1963 ية  كـــة لةدايكبووى ئةمةريكى
 The Elegant 2000 لةكتَيبةكةيـــدا
جوان 2000  جيهانى كة  Universe
كةم زؤر كاتى لةمـــاوةى دةطرَيتةوة
تريليؤن مليـــؤن دة (يـــةك لةســـةر
لةمةوداى و لةضركة) تريليؤن تريليؤن
تريليؤن (يةك لةسةر مليار ثضووك زؤر
و كوانتا ميكانيكى لةســـم) تريليـــؤن
بةجارَيـــك تَيكدةضَيت كات و شـــوَين
و ضةث و ِراســـت بؤ و هيـــض مانايةك
و ثاش نامَينَيت و و ثَيش خوار و سةر
بةرةو جيهان كة دةضَيت بؤ واى طرين
ثةردة دةِروات كة شؤِرشَيكى طةورة
سروشـــتى ناوةِرؤكى ِرووى لةســـةر
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الدةدرَيت، شـــوَين و كات بنةِرةتـــى
نوَى سروشتى ياســـايةكى كة لةوَيوة
نوَى مانا دةبَيت بةتـــةواوى لةدايـــك
واز لةقةوانى زاناكان ئيرت كـــة دةبَيت
ماوةيةكى زؤرة دَينن كة كات شوَين و
دنيايةكى بـــةرةو و خةريكن ثَيوةى
دةِرؤن! كات و لةشـــوَين ـــراو

َ
دامال

هةية تيـــؤرة بةو بِروايان ئةوانـــةى
لةدة طـــةردوون كة واى بؤ دةضـــن
زانراوةكانن ضواريان ثَيكدَيت دوورى
و نةزانراون ديكةيـــان و شةشـــةكةى
حةوت دووريش لةوانةية كـــة ناديارن

بن!  
قؤناغى بـــةزؤر ذَييةكان تيـــؤرى
بـــووة، لةذَييةكـــى ِرةت جيـــاوازدا
دابةشبوونى ئينجا وةوة

َ
جوال ثضووكى

كراوة و بؤ داخـــراو ئينجا بؤ ذَييةكى
دي دابةشبوونَيكى بةرةو ئينجا داخراو
تةنؤيكانةى لةو بريتيية ذَييةكة ئاخؤ
بةبؤزؤنةكان و دةطوَيزنـــةوة كة هَيز
لـــةو بريتيـــني يـــان دةناســـرَين،
لَيثَيكهاتووة ماددةيان كة تةنؤلكانةى
ئينجا دةناســـرَين، و بةفرميؤنـــةكان
و يةكخســـتنى بـــؤزؤن ـــدان بؤ

َ
هةول

سةروو تيؤرى لةذَير ناوى فرميؤنةكان
     super symmetry وَيكضوو

ئةويشوَيكضوونَيكىطريمانةيية كة
بؤزؤنةكان و فرميؤنـــةكان لةنَيـــوان
هاوتايةكى ســـةرو فرميؤنَيك بؤ هةر
و بةثَيضةوانةشةوة. لةبؤزؤن دةبَيت

ذَييةكان          سةرو تيؤرى
ِراظةكردنـــى بـــؤ دانَيكـــة

َ
هةول

و سةرةتاييةكان تةنؤلكة سروشـــتى
لةنَيو طةردوون بنةِرةتيةكانـــى هَيزة
ئةو تةنؤلكانة هةمـــوو و يةك تيؤردا
ئـــةو لةرينـــةوةى لةضوارضَيـــوةى
وَيكضوةوةن لةســـةرو  كـــة ذَييانةى
تيؤرى ذَييةكانى

َ
لةطـــةل هاوشـــَيوة

ســـةرو تيؤرى زاراوةى ذَييـــةكان،
 Superstring theory ذَييـــةكان
تيؤرى دةســـتةواذةى كورتكـــراوةى
و ذَييةكان هاوشـــَيوةبوونى ســـةرو
كة بؤزؤنيةكان ذَيية لةتيؤرى َجياوازة
لةطةل دةردةخات فرميؤنةكان ى

َ
ِرؤل

طرفتـــى زؤردا. هاوشـــَيوةبوونَيكى 
كة ئةوةية تيؤريدا لةفيزيـــاى طةورة
نيية يةكبوونَيك شَيوة يان طونجانَيك
كوانتادا و ِرَيذةيى تيؤرى دوو لةنَيوان
ى

َ
خال كَيشـــكردن هَيزى و لةنَيوانياندا

ثَيويست وا بؤية دووركةوتنةوةيانة،
بدرَيـــت بةتيؤرى ثـــةرة دةكات كة
هَيزانةى ئـــةو بؤ بـــوارى كوانتايـــى
دروســـتكردوو يان ئةطةر كـــة ناكؤتا
ناكؤتاييانةش لـــةو ِرزطاربوون و بـــؤ
كة فيزياييةكان زانا لةسةر ثَيويستة
بريكارى بةتةكنيكَيكى بـــدةن ثةرة
ئاســـايى طَيِرانةوةى بةنـــاوى ِرووت 

تةكنيكةش  renormalization ئـــةو
هَيـــزة ســـَى

َ
لةطـــةل زؤر بةباشـــى

م
َ
بةال كـــرد، ِرةفتارى بنةِرةتيـــةكان

سةركةوتوو كَيشكردندا هَيزى
َ

لةطةل
بدرَيت ثةرة ثَيويســـتة بؤية نةبـــوو،
كة كَيشكردن بؤ كوانتايى بةتيؤرَيكى
جياجيا بةهؤكارى ثشتدةبةســـتَيت
بنةِرةتيةكان لةهَيزة بؤ تَيطةيشـــتن

ثَيكةوة. هةموو
شـــوارتز بؤضوونى جؤن بةثَيـــى
لةثةيمانطـــاى فيزيـــا مامؤســـتاى
ضةند كالتيك تةكنيـــك كاليفؤِرنياى
تيؤري لةبـــةردةم هةن ئاســـتةنطَيك

ذَييةكان لةوانة:
بـــَى تةنؤلكـــةى -ئـــةو ذَييانـــة
بارســـتاييةكى يـــان بارســـتاييان
ناوى و هةية يـــان

َ
خةيال طريمانةيـــى

سةر و ناوة تةنؤلكانة لةو تاكيؤنيان
كة نني تةنؤلكانة ة

َ
كؤمةل بةهيض لـــةو

دةبينن.
َ

ِرؤل ناوكيةكاندا لةكارلَيكة
تيؤرَيكة بريكاريـــةوة -لـــةِرووى
لةضوار شوَيكات  كة ثَيويستى بةوةية

دوورى زياتر بَيت.
دوورى يانـــزة  يان دة  -بوونـــى
دةبَيت ـــؤز

َ
ئال و ســـتةم بابةتَيكـــى

لةوةسفكردنىتةنؤلكةسةرةتاييةكان،
هةر دةيزانني ئَيمـــة ئةوةى ضونكـــة
كاتة. هةية كة يةكَيكيان دوورى ضوار
طرنطةكانـــى لةثرســـة -يةكَيـــك
ئةوةية ذَييـــةكان ســـةرو بةرنامةى
دوورية ئـــةو تايبةتى كـــة شـــَيوةى
بن.؟ ضؤن دةبَيت ديكة زيادكراوانةى
ئَيســـتا تا -ضةمكـــى تيؤرةكـــة
و نةطةيشـــتووة لَيى كةس بةِروونـــى
نومايش خؤى شـــَيوةيةكيش بةضةند
دةبَيت هةر شـــَيوةيةكيان كة دةكات
ئاخـــؤ ئةوة م

َ
بـــةال ِراســـت بَيـــت،

ئَيســـتا و نةزانراوة ئةوة كامةيانـــة؟
ئةو نيية بؤ ِراســـتاندنى هيض ِرَيطايةك

بذَيردراوة.
َ
هةل شَيوة

كة بريةى بةو بةســـتن -ثشـــت
بنةماكانى بريكارى لةسةر َيت دنيا

َ
دةل

هةية لؤذيكى ِراظةيةكى و وةســـتاوة
زمانى بؤ هةموو شـــتَيك و بريكاريش
زةحةمةتيشة زؤر و ِراظةكردنةية ئةو
لةتاقيطادا تاقيبكرَيتةوة تيؤرةكة كة
ئةو دووريةكانى ثضووكـــى زؤر لةبةر

لَيدةكات! باسيان تيؤرةي

سةرضاوةكان
www.wikipedia.org

  www.dhadh.com .
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ؤكة مَيروويةكي بضكؤالنةية، 
َ
خال

َ
خال

قةبارةء جؤرء ِرةنطي جياواز جياوازي 
هةية، ســـةر بةخَيزانـــي قالؤنضةيةء 
لةشي لةســـَي بةشي سةرةكي سةرء 
سنطء سك ثَيكهاتووة، شةش قاضي 
زؤر بضوكـــي هةية، زؤرجار قاضةكاني 
لةبـــةر بضووكي ديارنـــنيء دةكةونة 
ي 

َ
ؤكة دوو بال

َ
خال

َ
ذَير لةشـــييةوة. خال

ي تةنكي الوةكي 
َ
ســـةرةكيء دوو بال

ة ســـةرةكيةكانةوة 
َ
هةيـــة كـــة لةبال

دةرضوون.
ؤكـــة بةِرةنطة جوانةكانيء 

َ
خال

َ
خال

هيض  ســـاكارةكةي،  سادةء  بةشَيوة 
هةِرةشـــةيةك بـــؤ ســـةر سروشـــت 
لةزؤربةي  ؤكة 

َ
خال

َ
خال دروســـتناكات. 

ناوضةكاني جيهانـــدا دةذيء بةزؤري 
لةنـــاو باخضةكانـــدا دةبينرَيت. بةوة 
كـــة  جيادةكرَيتـــةوة  لةقالؤنضـــة 
قةبارةكـــةي لةقةبـــارةي قالؤنضـــة 
فرة  ؤكة 

َ
خال

َ
بضوكرتة، هةروةهـــا خال

درَيذيةكةي  سودبةخشـــة.  ِرةنـــطء 
لةنَيـــوان يـــةك بـــؤ دة ميليمةترة، 
هةية،  برســـيكةداري  جوانء  ِرةنطي 
يء 

َ
وةك ِرةنطي سوورء زةردء ثرتةقال

ِرةشء ســـثي. لةسةر خواردني مَيش 
طـــةزؤ Aphids دةذي كـــة زيانَيكي 
ي 

َ
بةروبوومي كشتوكال بةِرووةكء  زؤر 

دةطةيةنَيتء جوتيارةكان بةمَيرويةكي 
ؤكة 

َ
خال

َ
خال دادةنَيـــن.  زيانبةخشـــي 

جيهاندا  لةســـةرتاثاي  زؤرة،  جؤري 

ؤكة هةية، 
َ
خال

َ
زياد لة5000 جؤري خال

تةنيـــا لةئةمريكاي باكور 450 جؤري 
ؤكة هةية. دةكرَيت 

َ
خال

َ
ناســـراوي خال

ؤكة لةِرَيي ذمارةي 
َ
خال

َ
هةندَيـــك لةخال

ةكانيةتي، 
َ
ئةو خاآلنـــةي لةســـةر بال

وةك  بكرَيت،  جؤرةكةي دةستنيشان 
ؤكةي 

َ
خال

َ
خال ء 

َ
خال دوو  ؤكةي 

َ
خال

َ
خال

ثانزة  ؤكـــةي 
َ
خال

َ
خال ء 

َ
خـــال حةوت 

ء 
َ

ء بيستء دوو خال
َ

ء شانزة خال
َ

خال
ء..هتد.

َ
بيستء سي خال

ؤكـــة 
َ
خال

َ
خال زؤري  بةشـــي 

يارمةتيـــدةري  بةطــــــةورةتريـــن 
لةناوبردني  بـــؤ  دادةنرَيت  جوتيـــار 
كاريطةري  ييةكان، 

َ
كشـــتوكال ئافاتة 

ؤكة بؤ لةناوبردني مَيش طةزؤ، 
َ
خال

َ
خال

ؤكة هةِرةشة لةسروشت ناكات  
َ

خال
َ

خال
هةورامان وريا قانع
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زؤر لةكاريطـــةري دةرمانـــي كيمايي 
مَيش  لةناوبردني  بـــؤ  كة  مَيرووكوذ، 
ؤكة 

َ
خال

َ
خال باشرتة.  بةكاردَيت،  طةزؤ 

بـــِري طةورة طـــةورة لةمَيـــش طةزؤ 
طةي 

َ
دةخـــوات، بؤية لةهةندَيـــك كَيل

تايبةتـــدا بةخَيودةكرَيـــت، تا دواتر 
بَيســـتانء  بةخـــاوةن  بفرؤشـــرَين 
ؤكةكانةوة 

َ
خال

َ
ِرةزةكان، تا لةِرَيي خال

زيانبةخشـــانة  مَيرووة  لـــةو  خؤيان 
بثارَيزن كة زيـــان بةبةروبوومةكانيان 
دا 

َ
طول لةهةندَيك  هةروةها  دةطةيةنن. 

يارمةتي كرداري ثةِرين دةدات.
بريقةدارةكةي  جـــوانء  ِرةنطـــة 
ؤكـــة، جطة لةوةي ســـةرنجي 

َ
خال

َ
خال

باخضةكان  طةشـــتياراني  ميوانـــانء 
ِرووةكء  لةهةمانكاتدا  ِرادةكَيشـــَيت، 
باخضـــةكان،  ناو  ـــزاري 

َ
طول ء 

َ
طـــول

زيـــــانبةخشـــةكان  لـــــةمَيـــرووة 
لةِرَيـــي  ئةمـــةش  دةثارَيزَيـــت. 

بؤ  كة  بريقةدارةكةيةوة  ِرةنطـــة 
مةترسيء  شـــوَيني  مَيرووةكان 
لةهةندَيـــك  لَيكردنةوةية. 

َ
ســـل

بةتايبةتي  جيهـــان،  لةوآلتاني 
ؤكـــة 

َ
خال

َ
خــــال لةئيســـثانيا، 

بةمةبةستي زؤربوونيء بازرطاني 
كردن ثَييـــةوة، بةخَيودةكرَيت، 

هةربؤيـــة لةهةندَيك ســـةرضاوةدا 
مَيشـــي  دةوترَيـــت  ؤكـــة 

َ
خال

َ
بةخال

ئيسثانيا.
ؤكة لةبةر ِرةنطة جوانةكانيء 

َ
خال

َ
خال

هةم  خنجيالنةكـــةي،  شـــَيوة  لةبةر 
ء هةم طةورة، حةزي لَيدةكةن، 

َ
مندال

َيك يـــاري منداآلنةء 
َ
تةنانـــةت كؤمةل

ء 
َ

منـــدال ثَيداويســـتي  َيـــك 
َ
كؤمةل

ؤكة 
َ
خال

َ
خال شـــَيوةي  لةسةر  طةورة، 

دروســـتكراون، لةوانـــة جانتاء ثَيالء 
سةعاتء دروستكردني شرييني شَيوة  

جياواز جياواز.
بةسةرهاتي خاَلخاَلؤكة

َيـــن لةســـةرةتاي ســـةدةي 
َ
دةل

كي ثاريس 
َ
يازدةهةم، كةســـَيكي خةل

دةكوذرَيـــتء تؤمةتـــي كوشـــتنةكة 
 يةكَيـــك لةو كرَيكارانةي 

َ
دةخةنة ثال

الي ئةو كةســـة ئيشـــيكردووة، بؤية 
بِرياري لةســـَيدارةدان بؤ كرَيكارةكة 
لةشوَيني  زؤر  كَيكي 

َ
دةردةضَيت. خةل

لةســـَيدارةدانةكة كؤدةبنـــةوة، تـــا 
تؤمةتبار ببينن كاتَيك سةري دةثةِرَينن. 
كـــوِرة طةنجة تؤمةتبارةكة ســـةري 
دةخاتة سةر ثارضة تةختةيةكي ثانء 
بضوك،  تا دواتر بةر تةوري جةالدةكة 
ؤكةيةك 

َ
خال

َ
بكةوَيـــت. لةوكاتـــةدا خال

دَيتء لةســـةر ملي كـــوِرة طةنجةكة 
دةنيشـــَيتةوة، جةالدةكة تةورةكةي 
الدةبات كة خةريك بوو ملي كوِرةكةي 

ثَيلَيكاتةوة، 
ئةو  نةيويســـتووة  ضونكة جةالدةكة 
مَيرووة بَيتـــاوانء بَيطةردة بكوذَيت، 
ؤكةكة 

َ
خال

َ
جةالدةكة دةســـتي بؤ خال

درَيـــذدةكاتء دةيخاتة ســـةر ثةنجة 
طـــةورةي تا بةرةء ئاســـمان بفِرَيت. 
باآلكاني  بضكؤلةكـــةش  ؤكـــة 

َ
خال

َ
خال

دةكاتةوةء تؤزَيك دةفِرَيت، ثاشـــان 
دةطةِرَيتةوةء لةسةر ملي تؤمةتبار كة 
دةركراوة،  بؤ  لةسَيدارةداني  حوكمي 

جةالدةكة  دةنيشـــَيتةوة.  دووبـــارة 
هةمان كاري جاري ثَيشـــوو دووبارة 
الدةبات،  ؤكةكة 

َ
خال

َ
خال دةكاتـــةوةء 

ثاشـــان خؤي بؤ لَيكردنةوةي سةري 
تؤمةتبارةكة ئامادةدةكات.

لةنَيـــو  كـــاتءســـاتةدا،  لـــةو 
دَيتـــة  كةســـَيك  جةمـــاوةرةوة 
دةرةوةء لةشـــوَيني لةسَيدارةدانةكة 
نزيكدةبَيتةوة، كاتَيك ِرمبةدةستةكانء 
جةالدةكة كةســـةكة دةبينن، لةجَيي 
خؤيـــان ِرادةوةســـتنء جةالدةكة بؤ 
جـــاري ســـَييةم تةورةكةي لةســـةر 
ملي كـــوِرة طةنجةكـــة الدةبات. ئةو 
بوو،  خواثةرســـت  ِرؤبَير-ي  كةســـة 
 بةميللةت 

َ
كـــة  جار جـــارة تَيكـــةل

دةبوو، تا لةنزيكةوة زياترء زياتر 
بيانناسَيت، ِرؤبَير ثاشايةكي 
ئيماندار  تـــرسء  لةخوا 
ثاشـــاية  ئةم  بووة، 
ئةوة  هةســـتيكرد 
مةزنة  يةزدانـــي 
ؤكةي 

َ
خال

َ
خال ئةم 

 ، ة و و د ر نـــا
ئةو  بؤئـــةوةي 
نةكرَيـــت،  كارة 
فةرمانـــي  بؤيـــة 
بؤ  لَيخؤشـــبووني 

تؤمةتبار دةركرد.
سةير لةوةدا بوو دواي 
تاوانباري  كةم،  ِرؤذَيكي  ضةند 
ِراســـتةقينة دةدؤزرَيتةوةء دةستطري 
دةكرَيـــت، ئيدي لةو ضركةســـاتةوة 
بـــاش  بةمَيروويةكـــي  ؤكـــة 

َ
خال

َ
خال

دادةنرَيـــتء هةمـــوان وةك ئـــةوةي 
تةماشـــاي  بَيت،  ِرَيزطرتن  شـــايةني 
حةزناكات  كةســـَيك  هيـــض  دةكةنء 
ئازاري بـــدات يـــان بيكوذَيت. ئةطةر 
بكوذَيت،  ؤكةيـــةك 

َ
خال

َ
خال كةســـَيك 

ئةنجامداوة  كارَيكي  دةكات  هةســـت 
ةي تَيداية.

َ
جؤرَيك لةتوندوتيذيء هةل
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خاَلخاَلؤكة ذينطةي
ؤكـــة ســـةركةوتوترين

َ
خـــــال

َ
خال

ضونكة زةوييـــة، ســـةر زيندةوةري
هـــةر

َ
لةطـــةل خـــؤي دةتوانَيـــت 

بطــونجَينَيـــت، ذينطةيـــــةكدابَيـــت
هةية ئةوةيان توانـــاي هةندَيكيـــان
لةهةواوة شَي ةكانيانةوة،

َ
بال بةهؤي

طلبدةنةوة، ئاوةكـــةي بمـــذن، تـــا
جـــؤرة ئـــةو وادةكات ئةمـــةش 
بِروات بةبياباندا بتوانَيت ؤكة

َ
خال

َ
لةخال

هةندَيكي هةروةها كةمة. كة شـــَيي
بذين، ئاودا لةذَير دةتوانـــن ديكةيان
هةوا ةكانيان 

َ
بةبال دةتوانـــن ضونكة

ديكةي جؤري هةندَيك بكـــةن، خةزن
شـــياكةي لةســـةر هةية ؤكة

َ
خال

َ
خال

بةشي هةندَيك لةسةر يان مةِروماآلت
لَيرةوة ي مردوو دةذي.

َ
ئاذةل درةختء

جياوازةكاني جـــؤرة َيني 
َ
بل دةكرَيت

هةر لةســـةر دةتوانن ؤكـــة،
َ
خال

َ
خال

لةبةر بذيـــن، ماددةيةكـــي خؤراكي
ؤكة

َ
خال

َ
خال ســـةير نييـــة ئةم هؤيةية

هةبَيت، جيهاندا شـــوَينَيكي لةهةموو
ؤكة

َ
خال

َ
ديكـــةي خال جؤري هةندَيـــك

لةجةستةي هةســـتةوةرةكاني هةية
درَيذترن.

بةشَيوةيةكي ؤكة
َ
خال

َ
ئةطةرضيخال

شـــوَينَيكي بةهةمـــوو َبةرفـــراوان،
لةطةل بةآلم  وبوةتـــةوة،

َ
بال جيهاندا

شـــوَينانةي لةو زياتـــر ئةوةشـــدا،
دةذي باكوردا ئةمريـــكاي ئةوروثاء 
مامناوةندييـــة. ئاوهةواكـــةي كـــة 
بؤ وشـــك، هاويني طةرماء تاِرادةيةك
طونجاونء طـــةزؤ مَيش  ؤكةء 

َ
خال

َ
خال

شـــوَينانةدا خؤراكي لـــةو دةتوانـــن
بةشـــي هةرة خؤيان بةدةســـتبَينن،
ئةوروثييـــةكان، ؤكـــة

َ
خال

َ
خال زؤري 

مرؤظ، كـــة دةذين لةو شـــوَينانةدا
طؤِرانكاري لةجـــؤرةكان، بةجؤرَيـــك
كـــردووة، شـــوَينةكةدا لةذينطـــةي
ِرووةكةكاني كـــراوةكان،

َ
ضؤل باخضة
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ثشتطوَيخراوةكان شـــوَينة دارستان،
ثِرن لةِرووةكي زيانبةخش، جَيطاي كة
طةزؤ، مَيش ؤكةء

َ
خال

َ
خال بؤ طونجاون

شـــوَينانةدا لةهةموو ئةو ئةم دووانة
خؤراكَيكي طـــةزؤ-ش مَيش دةذينء
بةآلم ؤكـــة،

َ
خال

َ
خال بـــؤ ســـةرةكيية

ئةفريقاي ؤكةي
َ
خال

َ
خال كةمي جؤرَيكي

خواردني لةسةر تةنيا هةية، باشـــور
دةذي. ِرووةك

ؤكة، لةضةند
َ
خال

َ
خال هةندَيك جؤري

بؤ هَينراون جيهانـــةوة، ناوضةيةكي
جيهان، ديكـــةي ناوضةيةكي ضةنـــد
بةكارهَيناني بةمةبةســـتي ئةمـــةش
لةناوبردني بؤ زيندوو وةك بكوذَيكـــي
لةســـةرةتاي مَيروو. جؤري هةندَيـــك
لةكاليفؤرنياي بيســـتةمةداء سةدةي
ئةمريـــكا، وآلتـــة يةكطرتووةكانـــي
شـــَيوةية ئةنجامدرا. لـــةو كارَيكـــي
وآلتـــة كاتـــةي ئـــةو  حكومةتـــي 
لةكاليفؤرنيا، ئةمريكا يةكطرتووةكاني
زؤري ذمارةيةكي  بةهَيناني  هةســـتا 
Rhodalia Cardi- لةجؤري ؤكة

َ
خال

َ
ال
خ

هةندَيك  بةثَيي nalis لةئوستورالياوة،
ؤكانةي

َ
خال

َ
خال ئةو ذمارةي سةرضاوة

لةئوســـتورالياوة ئةمريكا حكومةتي
نزيكةي كاليفؤِرنيا، هَيناويةتـــي بـــؤ
مليؤنَيك بووة، ثاشـــان ئةم ضةنـــد
بةروبوومة طةي

َ
كَيل لةناو زؤرةي ذمارة

وةك كاليفؤرنيـــا، مزرةمةنيةكانـــي
جؤرة بةم بةرةآلكـــردووة،

َ
ثرتةقال

مَيرووة لةو
َ

ثرتةقـــال طانةي
َ
ئةو كَيل

بوو. ِرزطاريان زيانبةخشة
وةرزي هاتني لةكاتي ؤكة

َ
خال

َ
خال

هاوينييةكاني شوَينة ةدا،
َ
سةرماءسؤل

باخضةء باخاتء بـــاخء لةناو خؤيان
شوَيني بؤ نء

َ
جَيدةهَيل دارستانةكاندا،

زستاني ثايزء وةرزي دةطةِرَين ديكة
لةمانطةكاني هةربؤية بةرنةسةر، تَيدا
ِروو دووةم، تشـــريني ئةيلـــول بـــؤ
ةخانـــةء خانووانةي

َ
بال ئةو دةكةنـــة

تيشـــكي باخاتةكانةوة لةباخء نزيكن
هةروةهـــا خؤريـــان بةردةكةوَيـــت.
زيندةوةرانةية جؤرة لةو ؤكـــة

َ
خال

َ
خال

سوِري دةضنة زســـتاندا كة لةوةرزي
خؤيان بةمةش زســـتانةوة، متبووني
دةثارَيزن. زستان ةي

َ
سؤل لةسةرماء

خاَلخاَلؤكة خواردني
ثَيدا ئاماذةمان ثَيشـــرتيش وةك
مَيرووة لةسةر ؤكة

َ
خال

َ
خال زؤري بةشي

مَيش زيانبةخشـــةكاني وةك مؤرانةء
دةذين، مَيش طةزؤ مَيروويةكي طـــةزؤ
ِرةنط زيانبةخشـــي سســـتي  وردي 
ِرووةكةكانء السكي  لةسةر سةوزةء
دةذيء لةدرةختـــةكان هةندَيك لقي 
يانةي

َ
كشـــتوكال ئافاتة لةو يةكَيكـــة

بةروبوومـــة ِرووةكء تــــــوشـــي
ئةم ضونكة دةبَيت، ييةكان

َ
كشتوكال

ِرووةكةكان السكي ناو ئاوطي مَيرووة
لةسةر ؤكة

َ
خال

َ
خال هةروةها دةمذَيت.

ديكة زيانبةخشـــي مَيرووي هةنـــدَي
خة سثيكةء مَيشوولة

َ
وةك بةل دةذي،

هةندَيك لـــةوة جطة وردة بـــؤرةكان.
كة دةخوات ديكـــة وردي مَيـــرووي
هةندَيك دةطةيةنن.

َ
بةكشتوكال زيان

لةســـةر ؤكة
َ
خال

َ
خال ديكـــةي جؤري 

كةِروانةي ئـــةو قارضـــكء كـــةِرووي
ي

َ
ِريشـــال كةلةســـةر دةذي ديكـــة 

بةمةش طةشـــةدةكةن، ِرووةكةكان
بؤ يارمةتيدةرَيك دةبَيتة ؤكـــة

َ
خال

َ
خال

ئافاتي وبونةوةي
َ
بال كةمكردنـــةوةي

لةِرووةكةكاندا. لةهةندَيك كةِروو
كء

َ
ؤكة بةكةل

َ
خال

َ
خال جطة لةو بةآلم

ديكةي سودبةخشانة، هةندَيك جؤري
طةآلء لةســـةر كة هةية ؤكـــة

َ
خال

َ
خال

ئةم جؤرة السكي ِرووةكةكان دةذين،
كـــةمء دةطمةنـــنء زيانبةخشـــةيان

دةذين. باكور ئةمريكاي لةئةوروثاء
ذياني خاَلخاَلؤكة سوِري

لةوةرزي ؤكة،
َ
خال

َ
خال مَييةي نَيرةء

مَييةي هاويندا جووتدةبن، يان بةهار

بِري بةثَيي جؤرء بةثَيـــي ؤكة
َ
خال

َ
خال

خواردويةتيء كة طةزؤيةي مَيش ئةو
كة شوَينانةي لةو نزيكي دوورء بةثَيي

3 بؤ 300 طةرا  تَيداية، طةزؤي مَيـــش
دادةنَيت. طةراكان دةكرَيت بةشَيوةي
،

َ
كؤمةل

َ
كؤمةل بةشَيوةي يان تاك تاك

درةختةكاندا طةآلي لةذَير يان لةسةر
لةجؤري ؤكة

َ
خال

َ
خال مَييةي دادةنرَين،

بةريتانـــي،  Adalia bipunetata
5 بـــؤ 8 ِرؤذدا لةنَيـــوان طةراكانـــي
لةئةنجامـــي تروكاندني دةتروكَيـــن،
دَينةدةرةوة، كرمؤكـــةكان طةراكاندا

10 بؤ 15  ئـــةم كرمؤكانة لةنَيـــوان
350 بـــؤ 400 مَيش  نزيكـــةي ِرؤذدا،
دةبنـــة كرمؤكةيةكي دةخؤنء طةزؤ
طةورةبوونياندا

َ
لةطةل ثاشان هةراش،

ســـوورةكان ِرةشء ة
َ
ثةل  يـــان

َ
خال

دةردةكةون. يان
َ
بال لةسةر

ســـوِرَيكي طشتي بةشـــَيوةيةكي
4 بؤ  نزيكةي ؤكة

َ
خال

َ
خال ذياني تةواوي

دةكرَيت لَيرةوة دةخايةنَيت، 7 هةفتة
ؤكة تةنيا لةيةك

َ
خال

َ
ضةندين نةوةي خال

ثَيبطات. هاوينـــدا يان بةهار وةرزي
قةشـــةنطء مَيرووة ئةم بةداخـــةوة
هةر وةك سودبةخشـــة، ثـــِر ِرةنطء
لةوانةية دةمرَيت، ديكة زيندةوةرَيكي
بَيت خواردنييةوة بةهؤي مردنةكةي
بكةوَيتة يان ندةكانـــةوة،

َ
بال لةاليةن

نةخؤش يان ؤكةوة،
َ
جال

َ
جال تؤِري ناو

كاريطةري يـــان بةهـــؤي بكةوَيـــت،
بَيـــت، ذينطـــةوة طؤِرانكارييةكانـــي
طةرماي زؤر، ةي

َ
وةك سةرماء ســـؤل

شَيدار كةشوهةواي زؤر ثِروكَينةر، يان
بةشَيوةيةكي وشـــكوبرينط. يان زؤر
كةمةء ؤكة

َ
خال

َ
خال تةمةنـــي طشـــتي

دةذي. كةمرت َيك يان
َ
سال نزيكةي

سةرضاوةكان
ويكيبيديا ثةِري

َ
مال .1

طؤظاري (علماء اِّـستقبل) .2
www.tartoos.com ثةِري

َ
مال .3
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لةم ســـةردةمةدا بةشـــَيوةيةكي 
ئاشـــكرا تَيبيني بةكارهَيناني خؤراكة 
لةقووتوونـــراوةكان  و  ثارَيـــزراو 
زؤر  بؤ  ثةرةسةندنةش  ئةم  دةكةين، 
هـــؤكار دةطةِرَيتةوة، وةك زيادبووني 
دان بؤ تَير 

َ
ذمارةي دانيشتوان و هةول

ك 
َ
كردني ئةو ذمارة بَيشـــومارة لةخةل

 بـــوون بةذيانةوة 
َ

هةروةها ســـةرقال
و زوو ئاماددةكردنـــي ئةم خؤراكانة 
و ثاراســـتني خؤراك و هَيشـــتنةوةي 
لةبةرئـــةوة  مـــاوة،  زؤرتريـــن  بـــؤ 
ثســـثؤراني بواري خؤراكزاني لةكاتي 
لةقوتووكردندا هةندَيك ماددةي بؤ زياد 
دةكرَيت يةكَيك لةو ماددة زيادكراوانة 
ي1950 دا 

َ
ماددةي ثارَيزةرة كة لةسال

ني 
َ
دةست بةبةكارهَيناني كرا و لةساال

مـــاددةي   2500 نزيكـــةي  1960دا 

زيادكراو بؤ خؤراك بةرهةم هَينرا.
ماددة زيادكراوةكان بؤ ثَينج بةش 
ثؤلَين كراون: مـــاددة ثارَيزةرةكان، 
ئـــةو ماددانـــةي كة بؤ خـــؤراك زياد 
كردني  زيـــاد  بةمةبةســـتي  دةكرَين 
بةهـــا خؤراكيـــةكان وةك ظيتامني و 
بةرام،  و  بـــؤن  ثِرؤتينـــةكان،  خوَي 
ئةو ماددانةي تام و ضَيذ دةبةخشـــن، 
دةبةخشـــن،  ِرةنط  ماددانـــةي  ئةو 
هةروةها ئةو ماددانةي كة بؤ بةباشي 
ثَيكةونووســـاني ماددة خؤراكييةكان 

بةكاردَيت. 
بِري ئـــةم ماددانة بةثَيي ياســـا 
ةتي 

َ
نَيودةول ثَيوانةيةكـــي  ضةنـــد  و 

دياريكـــراو بؤ خؤراك زيـــاد دةكرَين، 
لةكاتـــي زيـــاد بةكارهَينانـــي ئـــةم 
ماددةيـــة ثَيويســـتة ِرةضـــاوي بِري 

دياري كراوي ماددةكة بكةين، ضونكة 
لةِرَيذةي  تَيكردنـــي  كـــةم  لةكاتـــي 
تَيكضووني  دةبَيتةهـــؤي  دياريكـــراو 
مـــاددة خؤراكيـــة لةقوتوكراوةكة و 
لةكاتي زياد تَيكردنيشيدا دةبَيتةهؤي 
ذةهـــراوي بـــوون و تـــووش بـــوون 
بةنةخؤشي شـــَيرثةنجة و نةخؤشية 

درَيذخايةنةكان. 
مةبةســـت  ثارَيزةرةكان:  ماددة 
لةبةكارهَينانيان بؤ زياد كردني يان بؤ 
زياتر  بؤ ماوةيةكي  مانةوةي خؤراكة 
طرتني 

َ
يـــان كاتَيكي درَيذتر يـــان هةل

وةرزَيكي  بؤ  لةوةرزَيكةوة  خؤراكةكة 
ديكة بةبَي تيكضوون بؤية، ئةم ماددانة 
م 

َ
هةرضةندة اليةني باشةيان هةية، بةال

كاريطةري خراثيشـــيان هةية لةسةر 
تةندروستي مرؤظ. ئةم ماددةية زياد 

ترس لةخؤراكي لةقوتوونراو  
ِراماَل ئةحمةد
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تامي ثاراستني بؤ خؤراك بؤ دةكريت
بةبَي درَيذ ماوةيةكـــة بؤ خؤراكةكـــة
شـــةكر و خوَي بؤنموونة تَيكضوون،
دةبن ِرَيطر ماددانـــة ئةم و ســـركة،
تَيكضووني و لةطةشـــةكردني بةكرتيا
بةِرَيذةيةكي ماددانة ئةم خؤراكةكان،
بِري و دةكرَين زيـــاد خؤراك كـــةم بؤ
بةجؤري دةبةستَيت ثشت دياريكراو
و دروســـتكردني رَيطةي و خؤراكةكة
دةبَيتةهؤي كة بةكرتيايةي ئةو جؤري

خؤراكةكة. تيكضووني
ئـــةم ماددةيـــة دذة ئوكســـان:
يان نةهَيشـــتني لةســـةر كار دةكات
كة طؤِرانة كيمياويةكان دواخســـتني
ئؤكسجني نَيوان لةكارلَيكي ِروودةدةن
ظيتامينانة ئةو و خؤراكةكـــة و ِرؤني
ِرَيطرتن و كة تواوةتةوة لةضةوريـــدا
بووني بؤطةن يان بؤدِرني لةِروودانـــي

خؤراكيةكان. ماددة
كارا و  ســـثيكةرةوة مـــاددة
بــــةمةبةســـتي ياريـــدةدةرةكان
ئارد لةسةرةتادا ثَيطةياندن: بؤنموونة
طرتني

َ
هةل و هةية زةردباوي ِرةنطَيكي

طؤِراني دةبَيتةهؤي درَيذ ماوةيةكي بؤ
بةشـــَيوةيةكي ســـثي بؤ ِرةنطةكةي
كيمياوي مـــاددةي هةندَيك هَيواش،
تايبةتـــن هـــةن  تايبـــةت هةيـــة 
ئاردةكة طؤِريني ِرةنط بةخَيراكردني
كةمدا. لةماوةيةكي ثَيطةياندني زوو و
طرياوةكان: تفتي و ترشي ماددةي
هةية طرنكي دةورَيكي ترشَيتي ثلةي
زؤر بِريكي خؤراكدا، لةثيشةســـازي
كاريطةري ترشيةتي ثلةي لةماددةكان
شَيوةي، و بؤن تام و لةســـةر دةبَيت
لةثلةي ثارَيزطـــاري ثَيوســـتة بؤية 

بكةين. ماددةكان ترشيةتي
بؤندار مـــاددةي بؤندار: ماددةي
دةكرَين زيـــاد خؤراك َيـــك

َ
كؤمةل بؤ 

دةستكرد، يان  بةشَيوةي سروشتي
نزم زؤر بةضِرييةكـــي ماددانـــة  ئةم 
يةك دةطاتة هةندَيجـــار تَيدةكرَيـــت

مليؤنَيك. بؤ بةش
مـــاددة مـــاددة ِرةنطـــدارةكان:
يـــان سروشـــتيةكان ِرةنطـــدارة
بةكاردةهَينريـــت دروســـتكراوةكان
ونبووني لةكاتي خؤراكدا لةثيشةسازي
خؤراكيةكة ماددة سروشـــتي ِرةنطي
كارطةكان ئامادةكردنياندا، لةكرداري
و دةكةن زياد بؤ ِرةنطداريان ماددةي
ِرةنط دةكةن خؤراكيةكة لةماددة وا
بةكارهَينـــةري زياتريان و وةربطـــرن
بؤ ِرةنطـــدارةكان مـــاددة هةبَيـــت.
ئةم بةخواردني باش نيني، تةندروستي
ضةند نيشانةيةك دةردةكةوَيت ماددانة
بؤ ماددانة ئةم بةكارهَيناني بةتايبةتي
بةتَيثةِربووني هةميشةيي و ماوةيةكي
كةبوونييـــان

َ
كةل دةبنةهـــؤي كات 

نيشـــانةي دةركةوتنـــي لةلةشـــدا
بةشَيرثةنجة تووشـــبون و نةخؤشي
كةســـاني توشبوو هةروةها و مردن،
دةكةن ِروولةزيادبوون نةخؤشية بةم
ماددانةوة ئةم بةكارهَينانـــي بةهؤي
جؤري و و بَيطويدان بةتةندروســـتي
بؤســـةر كاريطةرييان و مـــاددةكان

جةستة.
زيادكراوةكان ماددة ناوناني

خؤراك بؤ زيادكراو ماددةي ناوي
و درَيذ زانســـتي لةناوَيكي ثَيكهاتووة
تَيكةوة

َ
لةوال هةندَيجار ناوة ئةم ؤز

َ
ئال

و جيـــاوازة  ديكـــة تَيكـــي
َ
وال بـــؤ 

نيية، ئاسان ناوة ئةم ناســـينةوةي
هَيمايةكي ئةوروثا لةيةكَيتي ثسثؤران
داناوة بؤ ئةم مةبةستة دياريكراويان
زيادكراوةكان ماددة سةرجةم بؤ كة
ِرووةكي و  دةســـتكرد و سروشـــتي

بةكارهَيناوة،  ئينطليزيـــان  Eثيتـــي

تا زيادكراوةكان ماددة  كورتكراوةي
ضوار طروث: بؤ دابةشـــكراون ئَيستا

100 تـــا 199E مـــاددةي  لةذمـــارة
 299E ِرةنطـــدارة، لةذمـــارة200 تا
لةذمـــارة300  ثارَيـــزةرة، ماددةي
دذة ئوكســـانة  399E مـــاددةي تـــا
499 تـــا 499E ماددةي و لةذمـــارة

شن.
َ
ئَيمةل واتة شَيراوطةن

زيادكـــراوي مـــاددةي هةندَيـــك
و ئةو بؤندار مـــاددة وةك هةن ديكة
دةكةن، دروســـت كةف كة ماددانةي
كاردةكةن ئةوروثا يةكَيتي ثسثؤراني
هةرضي ناوَيكدا، لةذَير يةكخستنيان بؤ

بةثيتيE هَيما  كـــة ئةو ماددانةشـــن
بةكارهَينانيان ِروخســـةتي نةكراون،
ةتَيك

َ
دةول هـــةر بةثَيـــي سيســـتمي

دةطؤِرَيت، ئةوروثـــي ةتانـــي
َ
لةدةول

ماددانةن 550 بؤ 572 ئةو َبؤنموونة:
لةتؤثةل بةكاردةهَينرَين بؤ ِرَيطرتن كة

بؤ  600 بـــؤ 650 بةكاردَين بـــوون،
بؤ910 ماددةي  900 تام، باشكردني
950 بـــؤ 970 ماددةي  ِرةنطـــدارن،
1999 بؤ 1000 ماددةي  و شـــريينن

زيادكراون. كيميايي
ثارَيزةر هةندَيك ماددةي نموونةي

 Sodium بةنزةوةيـــت ســـؤديؤم
لةخواردنةوة ماددةية ئةم :benzoate
خؤراك هةندَيـــك جؤري طازييةكان و
مـــاددةي ثاريزةر، وةك بةكاردَيـــت
تةندروســـتي رَيكخـــراوي لةاليـــةن
خـــؤراك ِرَيكخـــراوي و جيهانـــي 
6ملطم ِرَيذةكةي ئةطةر قةدةغةكراون
بَيت، ضونكة زياتر كيلؤيـــةك بؤ هةر
نةخؤشي و شـــَيرثةنجة دةبَيتةهؤي 
كارطةكان ئةطةر م

َ
بةال ن،

َ
لةمنداال ِرةبؤ

بوو ثَيدراو ِرَيطة بةِرَيذةي بوون ثابةند
ئاسايية. بةكارهَيناني ئةوا

مـــــاددةي  وةك فــــؤســفــــات: 



زانستى سةردةم 43 52

طازييةكان  لةخواردنـــةوة  ثارَيـــزةر 
زؤر  بـــِري  ئةطةر  بةكاردةهَينرَيـــت، 
لةوماددةية بخورَيت دةبَيتةهؤي كةم 
مذيني ئاســـن و كاليســـؤم لةلةشدا و 
دةبَيتةهـــؤي دةركةوتني نةخؤشـــي 

ندا. 
َ
ئيسكة نةرمة لةمنداال

هةروةها هةريةك لةم دوو ماددةية  
BHT butylated hydroxytolueneو 
 BHA butylated hydroxysnisole
 ئةو خؤراكانةدا بةكاردةهَينرَيت 

َ
لةطةل

كة لةثَيكهاتةي زةيتي ِرووةكيدا هةن، 
ينةوةيةك دةريانخســـتوة 

َ
ضةند لَيكؤل

زؤر بةكارهَينانـــي ئـــةم ماددانـــة و 
كؤبونةوةيان لةلةشدا مةترسي ئةوةي 
هةية مرؤظ تووشي شَيرثةنجة بكةن و 
م 

َ
كاريطةري لةسةر مَيشك دةبَيت، بةال

ئةطةر بِرَيكي كةم بةكاربهَينرَيت  ئةوا 
مةترسي نابَيت بؤسةر تةندروستي.

طؤطــردات Sulfites: ئةم ماددةية 
مـــاددةي  وةك  بةكاردةهَينرَيـــت 
 ميوةو سةوزةي 

َ
م لةطةل

َ
ثارَيزةر، بةال

ني 
َ
تازة بةكارناهَينريت، ضونكة لةساال

ينـــةوةي لةســـةر كراوة 
َ
1985 لَيكؤل

ِرووداني هةستيارَيتي  كة دةبَيتةهؤي 
هةندَيجـــار  و  كةســـدا  لةهةندَيـــك 

دةبَيتةهؤي مردن.
نيرتيــت Nitrates: ئـــةم ماددةية 
لةقوتووكـــراودا  طؤشـــتي   

َ
لةطـــةل

بةكاردةهَينرَيت، ضونكة ِرَيطر دةبَيت 
لةطةشـــةكردني بةكرتيـــاي جـــؤري 
كـــة   Clostriclium batulinum
دةبَيتةهـــؤي دةرداني ذةهر بةبِرَيكي 
زؤر، دةبَيت ئةم ماددةية لةســـنوري 
ضونكة  بةكاربهَينرَيـــت،  دياريكـــراو 
زانايان لـــةم بوارة ثَييانواية بِري دوو 
لةلةشدا دةبَيتةهؤي  طرامي كؤبوةوة 

شَيرثةنجة و هةندَيجار مردنيش.
كاريطةرييةكاني لةسةرجةستة

E 220-27 ئـــةم ذمـــارة ئاماذة 
َيك ماددةي زيادكراوي 

َ
دةكات بؤ كؤمةل

دوانؤكســـيدى  لـــةدووةم  ِرةنطـــدار 
ئوكســـيدي طؤطرد و طؤطـــردات، ئةم 

طرتني ميوةي وشـــكدا 
َ
جـــؤرة لةهةل

بةرةنطاربونةوةي  بؤ  بةكاردةهَينرَيت 
بةكرتيا كة دةبَيتةهؤي طؤِريني ِرةنط و 
دروستبووني بؤن، ئةم ماددة كيمياوية 
دةبَيتةهؤي تووشبوون بةهةستيارَيتي 
بةتايبةتي لةو كةسانةدا كة نةخؤشي 
ِرةبؤيان هةية و  كاريطةري لةســـةر  

ثَيستيش دةبَيت.
E102: ئـــةم ماددةية ِرةنطَيكي 
زةردي هةية، بؤ ِرةنطكردني شريةمةني 
و هةندَيك جـــؤري خواردنةوةي طازي 
لةســـةر  كاريطةري  بةكاردةهَينرَيت، 
دةبَيت  هةستيارَيتي  ةتي 

َ
حال هةندَيك 

وةك خووراني ثَيست، هةروةها زياتر 
 هةية.

َ
كاريطةري بؤسةر مندال

نيرتيت  ةية 
َ
كؤمةل ئـــةم   :E249

طرتني 
َ
و نيرتات دةطرَيتـــةوة، بؤ هةل

طؤشت و ماسي بةكاردةهَينرَيت كاتَيك 
كؤدةبَيتةوة  لةلةشـــدا   ، بةِرَيذةيةك 
دةطؤِرَيت بؤ ماددةيةك كة دةبَيتةهؤي 

شَيرثةنجة لةمرؤظدا.
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َيك
َ
كؤمةل E210-219: ئةمانـــة

بةنزويك ترشي ِرةنطدارن كة ماددةي
وةك كـــة دةطرَيتـــةوة و بةنـــزوات
خواردنةوة بـــؤ ثارَيزةر ماددةيةكي

دةكرَيت. زياد طازييةكان
نـــاوي  E621: ئـــةم ماددةيـــة
لةترشاندني طلؤتاميتة، مؤنؤسؤديوم
دَيت ثِرؤتني بةرهةم هةندَيك جـــؤري
تامي بـــؤ زيادكردني بةكاردةهَينرَين
بـــةزؤري خؤراك، جـــؤري هةندَيـــك
ن

َ
منداال بؤ كـــراو لةكيس لةخواردني

جؤري هةندَيك وةك بةكاردةهَينرَيـــت
لةكيسةدا طرياو

َ
هةل و وردكراو طؤشتي

تامَيكي بةخشـــيني كـــة دةبَيتةهؤي
زؤري بِرَيكي ئةطةر خواردنة بةو خؤش
دةركةوتني دةبَيتةهؤي لَي بخورَيـــت
لةدةستداني نيشـــانةي وةك هةندَيك

سةر سوِرانةوة. و هةست
ترشـــي ماددةية  E338: ئـــةم
هةندَيك بؤ زيادةكرَيت كة فؤسفؤريكة
بةتايبةتي طازي خواردنةوةي  جؤري
جؤري هةندَيـــك بؤ كـــؤال هةروةهـــا
ئةم خواردني ضـــةوري، ثةنريي بَي
بووني دروســـت دةبَيتةهؤي ماددةية
فسفؤر و كاليســـؤم لةنَيوان جياوازي
دةبَيتةهـــؤي لةئةنجامـــدا لةلةشـــدا

بةالوازي ئَيسقان. تووشبوون
ماددةيـــة ئـــةم  :E450  
ئاو و ثؤليفؤسفاتة لةثاشماوةي خوَي
قوتوكراودا لةطؤشتي دةبَيت دروست
كاريطةري ئةم ماددةية وةك ترشـــي

فسفؤريكة.
ماددةي ماددةية ئـــةم  :E967
بةرهةم بؤتـــال لـــةداري زيليتؤلةكة
هةية تامـــي نةعناي كة َدةهَينريـــت
لةطةل بنَيشـــتدا لةدروستكردني كة 
وةك دةكرَيت

َ
تَيكةل ديكةدا طرياوةي

،E420 هَيماكـــةي كة ســـؤربيتؤل

بةكارهَيناني  مانيتؤلE421 ، زيـــاد
ثَيكهات ماددانة لةو  ئةطةر بنَيشـــت
ماددةي هةروةهـــا بوو، ســـكضوون،
ديكةي هةية زيتؤل تايبةتمةندييةكي
ثةيدا بةكرتيانة ئةو دذي بةرطري كـــة
دةبَيتةهؤي و هةن لةدةمدا كة دةكات

تَيكضووني ددانةكان.
هةندَيـــك نموونـــةي ئةمانـــةش
كة لةســـةر لةو مـــاددة ثارَيزةرانةن

خواردنة قووتـــووي

مةترسيدارن، طرياوةكاننوسراونو
َ
هةل

دةست كةمةوة لةمةترســـي سةرةتا
ثَيدةكةين:

 E300 ،E404 ،   E101
 E301 E406، E132 E302
 E408، E140 E303 E409،
 E160 E304 E410، E163
 E305 E411، E170 E306
 E413، E174 E307 E414،
 E175 E308 E420،E200
 E309 E421، E201 E322
 E422، E202 E325 E471،
 E203 E326 E472،E206
 E327 E473 ،E207 E331
 E474 ،E238 E332 E475 ،

 E260 E333 E480، E261
 E334،  E262 E335، E262
 E335،E270 E400 ،E100،
 E280 E401، E281 E402،

.E292 E403
مةترسيةكان كردنةوةي كةم

ئاماددةكراو لةكاتيكِرينيخؤراكي
ثارَيزةرةكان ماددة تَيبيني دةتوانني
قوتووةكةيان لةســـةر بكةيـــن كـــة
لةثَيكهاتةي بةشـــَيك وةك نوســـراوة
ئةو بؤ ئاماددةكراوةكـــة، خؤراكـــة
لةخؤراكي ناتوانـــن كة كةســـانةش
ثَيوســـتة دووركةونةوة  ئاماددةكراو 
بؤ دةبَيت بكةن: نة

َ
خاال ئةم ِرةضاوي

كةونةوة دوور خؤراكة لـــةو ماوةيةك
ماوةكة تـــا بةكاريدةهَينن كـــة زؤر
تةندروستيت بؤ باشـــرتة بَيت زؤرتر
لةنةخؤشـــيةكان، و دووركةوتنـــةوة
بكرَيت ئاماددةكراو خؤراكـــي نابَيت
ِرؤذنة و ِرؤذانة سةرةكي بةخؤراكَيكي
دةبَيت دواجار ثَيببةســـرتَيت، ثشتي
دوور خؤراكانة لـــةو ذني دووطيـــان
مـــاددةي ثارَيزةرييان كة بكةوَيتةوة
كة خؤراكانةي ئةو بةتايبةتي تَيكراوة
سؤديؤمييان نرتاتي و نيرتيت ماددةي
ســـةر دةكاتة كار ضونكة تَيكـــراوة،
دةبَيت كاريطةري كؤرثةلةو طةشـــةي
بةطشتي. تةندروستي و ذياني لةسةر

سةرضاوةكان
معهد الكويت اِّـزيـــدي، منصور د. هانـــي
االغذية، لسالمة العملي اِّـرشد العلمية، لالبحاث

2002، ط1
.www.fomscu-forum.com/vb

 www.alhadeeqa.com
 http://www.almostshar.com
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دةمرَيت  مةريخ خاكي لةسةر سثرت
شةريف كةيوان
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دؤزينةوةي شةيداي مرؤظ لةمَيذة
خاكَيكيديكةية بةدةر لةطؤيزةويكة
ضاالكيةكاني و بذي لةسةري بتوانَيت
فراوان بؤ ئةمةش سةري. بطوازَيتةوة
تي

َ
دةســـةال وكردنةوةي

َ
بال و كـــردن

ذياني طرنتـــي دابينكردني خـــؤي و
بةبةهَيزتر سةِراي ئاسايشي درَيذتر و
زةوي طؤي طراني باري ســـوككردني
طَوي ضيدي كة ثشـــوويةك و ثَيداني
و نةضَيت نةهامةتـــي زةوي بـــةرةو
طـــةورةي لةناووضونـــي َدووضـــاري
ئاذةل و ئاووهةوا ذينطة و سروشـــتي
و ضاالكي بةهـــؤي نةبنةوة، و خـــاك

مؤظايةتييةوة. ةكاني
َ
جموجول

و ئاذانس  مةبةســـتة ئـــةم بـــؤ 
ينـــةوةي

َ
لَيكؤل دامـــةزراوةكـــانـــي

ثَيشـــكةوتوو تاني
َ
لةوال طةردوونـــي

جدييان ينةوةي
َ
لَيكؤل و

َ
هةول ضةندين

دؤالريان بةملياران و كردووة ثَيشكةش
ئةطةر تا كردووة خةرج ثَيناوةدا لةو
بَيت باريكيش سةرةداوَيكي هَيندةي

دةستكةوَيت. هيوايةكمان
مةزنانة، دامـــةزراوة لةو يةكَيـــك
طةردووني ينةوةي

َ
لَيكؤل دامةزراوةي

ئةمريكاية، يةكطرتووةكاني وياليةتة
لةطةورةتريـــن ناســـراو بة“ناســـا“.
لةم دامةزراوةيـــة ةكانـــي ئـــةم

َ
هةول

طةِرؤكةكةي طاليسكة ناردني بوارةدا
بؤ  spirit بـــوو بةســـثرت ناســـراو
لةنزيكةوة مةريخ، بـــؤ ســـةر ِرووي
ِرووي ســـةر وَينةطرتني و ينةوة

َ
لَيكؤل

هيوايةك لةوةي بني نيا
َ
دل تا خاكة. ئةو

ئةمةش مةريخ. لةسةر ذيان بؤ هةية
دةسثَيكَيكي و دةســـتكةوتَيك بووة
و ضةندين مرؤظايةتـــي بـــؤ مـــةزن 
يةكالي نادياري بـــريوِراي و طريمانة
طاليســـكةي

َ
لةطةل هاوكات كردةوة.

كة براو ديكة طاليســـكةيةكي سثرت،

بةئؤثؤرتيونيتي ناسراو هاوتةمةنيةتي
opportunity لةاليةكـــةي ديكـــةوة 

دةكات. خزمةت مةريخ هةسارةي
 10/6/2003 لـــــةبـــةرواري
ســـثرت، كـــة هَيندةي طاليســـكةي
دةبوو، طؤلف يـــاري ئؤتؤمؤبَيلَيكي
طةشتة شةش و بةجَيهَيشـــت زةوي
بةناو ثَيكـــرد دةســـت مانطيةكـــةي
كانوني لـــة4ي ـــةي خـــؤردا.

َ
كؤمةل

 GMT 4:35 2004 سةعات دووةمي
هةسارة ِرووي لةســـةر تواني ئازايانة

بطريسَيتةوة. سوورةكة
ناســـراو بةوة لةوكاتةوة ســـثرت
بةورياييةوة زؤر كة ثةيداكرد ناوبانطي
وكردنـــةوةي

َ
بال بةهـــؤي نيشـــتةوة

لةهةمـــوو ثِرلةهـــةوا ثةرةشـــوتي
شـــةش جَيطريكردنـــي و اليةكـــةوة

مةريخ. خاكي لةسةر ضةرخةكةي
براي ئؤثؤرتيونيتي ئةمدا بةدواي

 2004 دووةمـــي كانوني لـــة24ي 
نيشتةوة، مةريخ ديكةي الكةي لةسةر
لةسةر ئةركةكاني سثرت هاوشاني تا

بكات. جَيبةجي خاكة ئةو
لةنيو لةزياتر بةر طةِرؤك ســـثرتي
مةريخي ِرووي سةر لةنزيكةوة دةيةية
طةي

َ
بةل كردو ئاشـــكرا بؤ مرؤظايةتي

ئاسةواري لةسةر دؤزيةوة  جةوهةري
مةريخ خاكـــي لةســـةر بوونـــي ئاو

لةِرابردوودا.
شـــةش جَيطريكردني لةدواي هةر
مةريخ، خاكـــي لةســـةر ضةرخةكةي
و دؤزةرةوةيةوةيةك بـــووة ســـثرت
ضةندين كة نةناس ماندوو كرَيكارَيكي
بؤ لةيةككاتدا دةكـــرد كاري هةفتـــة
و لَيذ طِركانية زةويـــة كردنـــي

َ
ِروومال

كردني ثَيشكةش هةروةها سةختةكان
بةردةوام تاقيكردنةوةي زةويناســـي

ِرؤبؤتيكانييةوة. ة
َ
قؤل بةهؤي

لةســـةر ِرووي بةزيندووي مانةوة
جؤن و دذوار بـــوو. مةريخ ســـةخت
ثرؤسةي لةبةِرَيوبةراني يةكَيك كاالس
ئاماذةي ناساوة بةناوي سثرت ناردني
بةشَيوةيةك طاليســـكةكة كة دا بةوة
و لةكةش بتوانَيت كة دروســـتكراوة
بطاتة ثلةي طةرماي بذي كة هةوايةكدا

لةبارَيكدا  ئةمة  ســـةدي.  ثلةي  -40
ئيلكرتؤنيةكـــةي لةكاردا كة بـــؤردة
طرتني بةرطة توانـــاي  هةروةها بَيت

ســـةدي  55- ثلةي طةرمـــي ثلـــةي
ئةلكرتؤنيةكاني ثارضة ئةطةر دةبَيت
شةش كوذابَيتةوة. لةكاتَيكدا لةماوةي
هةسارةي ســـةختي زستاني مانطي
دةكرَيـــت ثلةي مةريـــخ ضـــاوةِروان

90- ثلةي  بؤ شةوانة دابةزَيت طةرمي
ثَيويستة كة وتيشي كاالس ســـةدي،
لةو بكرَيت دةرباز ســـثرت بتوانرَيت
خةواندني بةهؤي ســـةختة زســـتانة
ةكةكان.

َ
بةســـتةل ورضي وةك سثرت

ئةوةي طرنتـــي ئةمـــة هةرضةنـــدة
بَيـــت ِرةنطة ســـةركةوتوو نييـــة كة
طاليســـكةكة ئةلكرتؤنيةكاني ثارضة
بةر ضونكة نةمابنةوة، بةهَيز هَينـــدة
لةسةر لةمةوبةر ئةو لةماوةيةكي زؤر
نزم ســـةرةِراي نيشتوةتةوة  مةريخ
طةردةلولي طةرمي، ثلةي بوونةوةي
بكات

َ
هةل لةهةر كاتَيكدا ني

َ
خؤل مةزني

دادةثؤشَيت. هةسارةكة نيوةي
و نةهامةتي دووضـــاري ســـثرت
بةطراني كة بوةوة زؤر مةرطةســـاتي
دواي طرفت يةكـــةم قوتاري بـــووة.
زاناكان كاتَيك ِروويـــدا ِرؤذَيك ضةنـــد
ثضِرا طاليســـكةكة

َ
لةطةل ثةيوةنديان

و  ينةوة
َ
لَيكؤل 48 سةعات. بؤماوةي

كردةوة دووثات ئةوةيان ثشكنينةكان
ثِربووة سثرت ميمؤري بانكةكاني كة
ناتوانَيتكؤمبثيوتةرةكةي لةزانياريو
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لةزانايان طروثَيـــك بةطةِربخاتـــةوة.
ضارةسةر كَيشةكةيان زةويةوة لةسةر
ديكة جارَيكي طاليســـكةكةيان كردو
بةطةشتة دةســـتيكردةوة ذياندةوةو

درَيذةكاني. دوورو
دوركةوتنةوة و  ِرزطابـــوون  بـــؤ 
مةريـــخ، ســـةختةكاني لةزســـتانة

ميل  لـــة300 مليؤن زياتر لـــةدووري
ِرزطاركـــةرةوة تيمـــي لةنزيكرتيـــن
مانطي ضةندين سثرت زةوي، لةسةر
ئةو بةرةو كؤضكردن بؤ برد بةســـةر
خؤر تيشـــكي زؤرترين ِرووبةرانـــةي

دةيطرَيتةوة.
لةلَيذيةكان يةكَيك باكوري لةِرووي
ثَيويست ِرووناكي يدا

َ
هةول طاليسكةكة

بةرزكردنةوةي ئاســـتي وةربطرَيت بؤ

جَيبةجَي ثـــَي ضاالكيةكاني وزة تـــا
الركردنةوةي ـــي

َ
هةول زانايان بكات.

دةدا تيشـــكي خؤريان مذيني ثلَيتي
ثَيويســـت وزةي بتوانيت بؤئـــةوةي

مذَيت.
َ
هةل

ني خؤر
َ
جوال

َ
لةطةل تواني سثرت

ئةميش باكـــور ئاســـماني بةدرَيذايي
وزةي بطرَيـــت تا ِرَيـــِرةو زيرةكانـــة
بةرةو كؤتايي م

َ
بةال بمذَيت. ثَيويست

ِراســـتةقينةي خؤي، ضاالكي ذيانـــي
بِرَيكيزياتركاتيبةسةربردلةثشوودان
بَي بؤية ناوضةيةدا. لةو و ئارامطرتـــن
دةمذي

َ
هةل خؤري تيشكي  بةرهةمانة

مذيني تايبةتيةكاني ثلَيتـــة لةِرَيـــي
ثلَيتانة خؤرةوة، ضونكة ئةو تيشكي
ســـةراثايان و تؤز

َ
لةخؤل بةضينَيـــك

لةتَيثةِربوون ِرَيطربوون و داثؤشرابوون
بارطاوي بؤ تيشكانة ئةو وةرطرتني و
لةكاركةوتووةكاني. ثاترية كردنةوةي
نةهامةتيةكان دذواري و سةرةِراي
دوذمنانةي باردؤخـــي ئاووهـــةواو َو 
خؤل ِرَيطـــري و مةريخ ســـةر ِرووي
وزة كةمبوونةوةي و خؤر لةتيشـــكي
لةكاركةوتني و زســـتاندا يـــي

َ
لةقوال

تيشكة بةهؤي طاليسكةكة ثارضةكاني
سثرت طةردوونةوة، كوشـــندةكاني
لةسةر بوو بةردةوام سةرسوِرهَينةرانة
و تةنط طؤِريني بوونةوة و ِرووبـــةروو
و مةزن ةمةكان بةدةســـتكةوتي

َ
ضةل

لةفَيركردني ئَيمة نةدةدا ي
َ
هةرطيز كؤل

بارودؤخي و هةوا و كةش دةربـــارةي
مةريخ.
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ثةلةكردن و ثَيشـــرِبكي كة كاتي
سثرت ئارامطرتني بؤ يةكةم شـــوَيني
ِراســـتي الي  ضةرخةي لةزســـتاندا،
طاليسكة بةمةش دةشكَيت. ثَيشةوة
ِرؤشـــتني نامَينَيت تواناي بريندارةكة
نةبَيت. ثَيضةوانةوة بةئاراستةي تةنيا
ذياني كؤتايي تـــا ســـثرت واتة ئيدي
بـــؤ دواوة ِرَيبكات تةنيا دةتوانَيـــت
وةك و ضةرخـــة لةكاركةوتووةكـــةي
ِرادةكَيشـــا، خؤيدا بـــةدواي لةنطةر 
بةشَيوةيةكي تواناي و خَيرايي بةمةش

بووةوة. كةم بةرضاو
جَيـــي و م ئـــةوي طرنـــط

َ
بـــةال

ضةرخة يان ئـــةم كة ئةوةية باســـة
و طرنط طةيةكي

َ
بةل شـــكاوة ثَيضكة

ئةوةي دواي كرد. ئاشكرا بايةخداري
ســـةر ِرووي لةكاركةوتووةكة ثَيضكة
ِرووشانَيكي و دةشـــكَينَيت زةويةكة
بووة جَيهَيشت، خؤي لةدواي باريكي
لةبةناوبانطرتين يةكَيك  ســـةرةداوي
بووني طةي

َ
بةل ئةويش دؤزينـــةوةكان

لةخاكةكةدا بوو ســـليكؤن ةي
َ
تَيكةل

ثَيشـــوةختي بووني بؤ ئاماذةية كة 
م

َ
هةل كونيلةي يان طةرمةكان كانياوة

مةريخ. ِرووي خاكي لةسةر
زنا 

َ
هةل 2005 ســـثرت، ي

َ
لةســـال

بةرزيةكـــةي كـــة كةيةكـــدا
َ
بةتةثؤل

ئازادي ثةيكـــةري  بـــةرزي هَيندةي
هةزبةند كةي

َ
تةثؤل ئةويـــش دةبوو.

وَينةيةكي لـــةوَي  بـــوو.  Husband
ناوضةكةي قةشةنطي و ِراكَيش سةرنج
دابِراوي و بَيثيت ِرووبةرَيكي كة طرت،
سروشتي وَينةيةكي دةكرد. بةرجةستة
وردةكارية بـــةو ثَيشـــرت كة هةرطيز

مرؤظايةتييةوة. لةيةن نةبينرابوو
دوايئةوةيلةنيساني2009 سثرت 
هةنطاوي خؤي ضارةنوسي دوا بةرةو
الي لةكاركةتووةكةي ثَيضكـــة دةنا.

خؤيدا بةدواي  ثَيشـــةوةي ِراســـتي
يةكَيـــك ِرووي  بـــةرةو  ِرادةكَيشـــا
طِركانيـــةكان، شـــَيوة  لةبةرزاييـــة
لةســـةر بريندارةكةي ثَيضكة لةناكاو
بةشَيوةيةك طرييخوارد، شكاو ِرووةكة
دةرباز يان دواوة بطَيردرَيتة ناتوانرَيت

ِّـةكةدا. لةناو بكرَيت
طاليســـكة ئةمانة هةمـــوو دواي 
كرانةوة كةم لةئةركةكاني طةِرؤكةكة
وَيســـتطةيةكي بؤ كرا و تايبةتمةنـــد
خؤي دةرباز نةيتواني زانستي، كاتَيك
ثَيضكةكاني ِّـينةي كة ناوضة لةو بكات
ئةو هةر كردبوو. نغرؤ طاليســـكةكةي
و شوَيني

َ
دوا مةنزل شـــوَينةش بووة

ئارامطرتني.
بةردةوامة ســـثرت هةرضةنـــدة
و لةتؤماركردنـــي ضاودَيري زانســـتي
و نابَيت طةِرؤك ضيرت م

َ
بةال وَينةطرتن،

نامَينَيت. طةِراني تواناي
لةســـةر طاليســـطةكة تيمةكاني
قوتار و كردن ِرزطار ي

َ
لةهةول زةويةوة

ناوضة ِّـينة بوون لةو ســـثرت كردني
بوو. بَيسوود م

َ
بةال

ثرؤطرامـــي بةِرَيوةبـــةري وةك 
مةريخ ِرووي ســـةر  دؤزينةوةكانـــي
ِرؤذاني «ثَيدةضَيـــت ثَيـــدا ئاماذةي
كؤتايي ســـثرت و طةِراني لَيخوريـــن
مانط ناســـا دواي نؤ هاتبَيـــت» بؤية
سثرت بِرياريدا ســـثرت لةنغرؤبووني
جَيطري لةشـــوَيني خؤي بةئَيجطـــاري
زانســـتي، ينةوة

َ
لَيكؤل بكرَيـــت بـــؤ

بةتةواوي شـــكاوةكة ثَيضكة  ضونكة
بووة و جيابووةتةوة و دةرهاتـــووة
26ي ئةمةش بةبكوذي طاليسطةكة. 

2009 لةســـةر ِرووي  دووةمي كانوني
لةتةمةني تـــرؤي كةي

َ
تةثؤل باكوري

هاوتاي  كة ِروويدا مةريخدا ي
َ
3.4 سال

لةكاتَيكدا  زةوية. سةر ي
َ
6 سال نزيكةي

هةريةكة بؤ كراو ثَيشـــبيني تةمةني
ِرؤذ بووة. 90 تةنيا لةكاليسكةكان

طاليسطةكان كة ِرايانطةياند زانايان
زانســـتيان 500 الثةِرةي تا ئَيســـتا
دؤزراوة لةطريمانةو هَينـــاوة بةرهةم
ئَيستا تا لةكاتَيكدا ئةمة زانستيةكان.

مليـــؤن دؤالري  لة900  زياتر ناســـا
ِرووي سةر لةثرَؤذةي طاليســـطةكاني

مةريخدا خةرج كردووة.
ســـثرت براي ئؤثؤرتيونيتي م

َ
بةال

دةكات طـــوزةر باشـــدا  لةبارَيكـــي
مةريخ. هةســـارةي  ديكةي لةالكةي
لةبةِرَيوةبةراني بوو يةكَيك كة كاالس
ئؤثرتيونيتي كة ِرايطةيانـــد ثِرؤذةكة
مانةوة بؤ باشـــرتداية لةبارودؤخَيكي
زؤر ئةم ئةوةي بةهؤي لةزســـتاندا،
مةريخةوة. كةمةرةيي ي

َ
لةهَيل نزيكة

ناسا بةخةمباريةوة دانيبةوةدا دواجار
ِرَيذةي الربوونةوةي ئةطةر سثرت كة نا
دةســـتي وزةكةي وةرطرتني ثلَيتي
هَيدي هَيدي نةطريَيت، ئةوا بةســـةردا
ِرووي لةســـةر بوو ةكـــة

َ
ـــي كةل

َ
خؤل

وزةي بِري و دةكات زيـــاد ثلَيتةكان
دةبَيتةوة. كـــةم وردة وردة مـــذراو
ثَيويســـتي وزةي ســـثرت ثَيدةضَيت
دواجار بؤ كاركردن و ثَينةمَينَيـــت بؤ
لةسةر و بكات لةمرؤظايةتي ئاوايي

َ
مال

يدا
َ
سال شةش لةتةمةني مةريخ خاكي

سةربنَيتةوة. بةئَيجطاري

سةرضاوة:
http://cosmiclog.msnbc.
msn.com/_news rover-will-
rove-no-more
www.theregister.co.uk/
2010/01/03/rover_anniversary
www.nasa.gov/missions
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سَيكس  لةسةر م
َ
وةال ثرسيارو

فةوزية د.
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بةشـــَيكة ســـَيكس مةســـةلةى
ثةيوةندى سَيكسى و مرؤظ لةذيانى 
مرؤظ ذيانى تةواوى لةسةر كاريطةرى
يان ســـَيكس ضيية؟ ضَيذة ئايا هةية،
زؤربوون بؤ هؤكارَيكة تةنيا يان ئازار؟
ضَيذ مرؤيى؟ ئايا ثاراستنى توخمى و
بةوةوة ثةيوةندى سَيكسى وةرطرتنى
هاوبةشةكانماندا لةطةأل ضةندة هةية
ســـَيكس طونجاوين؟ يـــان تةبايـــن 
لةكةســـانى ســـَيكس  و و دووطياني
بةشـــَيكن ئةمانة هتد و.... بةتةمةندا
كَيشةي دةشـــَيت لةو ثرســـيارانةى
هيض يان بكات ضارةسةر لةئَيمة زؤرَيك
ثَيشكةش بةرضاوِروونييةكمان نةبَيت
ذيانى كَيشـــةكانى دةربارةى بـــكات

يان ئايندةدا. سَيكسيمان لةئَيستادا
لةذياندا طشتى ضَيذوةرطرتنى تاضةند
و سَيكســي ئاِراســتةى ســةر  كاردةكاتــة

سَيكسيمان؟ ثةيوةندى
و كاردةكاتة سةري بةكورتى زؤر
هةر ناكرَيت، كة وةسف  بةشَيوةيةك
شـــتى َيك

َ
لةكؤمةل حةزى لةئَيمة يةكة

ِرةنطَيكى هةريةكةمـــان دياريكراوة،
و تامَيكى تايبةتى بةالوة بةالوة جوانة
تايبةتى قسةى لةهةندَيك حةز و خؤشة
كةســـَيتييةكى يةكةمان هةر دةكات،
و هزر و هةســـت كة هةية تايبةتـــى

لةخؤطرتووة. جياوازى ئةزموونى
َيك

َ
كؤمةل جياوازييانة ئةم بَيطومان

تايبةتيدا ناونيشـــانى لةذَير لةئَيمـــة
ناو دةمانخاتـــة كؤدةكاتـــةوة يـــان
تايبةتييةوة، ليستَيكى ضوارضَيوةى
و مةيـــل  ةيـــةدا

َ
كؤمةل لـــةو  كـــة 

و نزيكن لةيةكةوة ئارةزووةكانمـــان
وةك بةآلم دةبَيت، لَيكضوو كةسَيتيمان
جياوازين سَيكسيماندا لةذيانى مرؤظ
ثةنجةمؤرمان ضؤن هةروةك لةيةكدى
هيض ثةنجةمؤرى و جياوازة لةيةكدى

ناضَيت، ديكة لةكةســـَيكى كةســـَيك
و لةكَيشـــة زؤرَيك هؤكارى لةوانةيـــة
ئةم بةهؤى مرؤظةكان ئازارضةشـــتنى
هةندَيك بؤنموونة بَيت جياوازييانةوة
لةثةيوةندى جؤرَيـــك ثياوان و لةذن
كةســـانى الى لةوانةية لةنَيوانيانداية
سةركةوتوو ثةيوةندييةكى وةك ديكة
لةوانةية تةنانـــةت و بكرَيت تةماشـــا
باش ثةيوةندييةكـــى الى خؤشـــيان
ئةو ثةيوةنديية بةآلم لةِراستيدا بَيت،
تيايدا هةبَيت تَيرنةبوونيشى بَيزاري و
ثياوة و ذن ئةو كة ئةوةشـــدا لةطةل
سَيكس ِرؤتينى بةشَيوةيةكى لةوانةية
ضارةســـةركارَيكى وةك بكةن، مـــن
جياوازى لـــةو بـــاوةِرةدام دةروونى

هةية. سَيكسيدا لةثةنجةمؤرى
لةنةطونجاندنى جؤرَيـــك كاتَيـــك
ثياودا و ذن لةنَيوان غةريزى سَيكسى
زؤر طريوطرفتى و كَيشـــة ِروودةدات،
ئةوةندة هةندَيكيان دةدةن،

َ
سةرهةل

جيابوونةوة ئاســـتى دةطاتة طةورةن
زؤربةى لةوةدايـــة ســـةير لةيةكدى،
دةشـــَيت جيابوونةوةكان و تـــةآلق
و ئةو ذن كةســـَيتى بةهؤى جياوازى
جياوازى يان سَيكسةوة لةِرووى ثياوة
ِرووبدةن، سَيكسييانةوة ثةنجةمؤرى
هةقيقةتةكة يـــان ثياو و ذن بـــةآلم
فةرامؤشـــى دةكةن خؤيان و دةزانن
كَيشةكةيان لةناوةِرؤكى بَيئاطان يان
يان بةنيشـــانةكانى زياتر و بايةخـــى
دةدةن كَيشةية ئةو ِرووخســـارةكانى
جيابوونةوةيان هـــؤكارى  بؤتـــة كة 

لةيةكدى.
لةذيانــى زةمةنــى مــاوةى باشــرتين

بووة؟ كاتَيك ض مرؤظدا سَيكسى
مـــرؤظ سَيكســــــى مَيـــذووى
و ملمالنَي قؤناغَيك هةر دوورودرَيذة،
ئةوةش هؤكارى هةية، خؤى ياســـاى

َيك
َ
كؤمةل زؤر و ـــةى

َ
هةل َيك

َ
بؤ كؤمةل

ِرووخسارى زؤرَيك زؤرو بَيبةشبوونى
و هةقيقةت كة دةطةِرَيتةوة نَيطةتيظ

تَيكداوة. سَيكسييان خؤشى
مَيذوويى وَيســـتطةى ذمارةيـــةك
وةرضةرخان ى

َ
بةخال كة هةن دياريكراو

مرؤظدا، سَيكســـى لةذيانى دادةنرَين
هةفتاكانى و لةشةســـت بؤنموونـــة
طةورة شؤِرشَيكى ِرابردوودا  سةدةى
ئةو شـــكاندنى بانطةشـــةى بةرثابوو
ناوى خؤرئاوا كة دةكرد ِرَيطرييانةيان
لةم سَيكســـى، كؤتوبةندى لَينابوون
ِرَينماييةكانى بةسةر شؤِرشَيك بوارةدا
َيســـة

َ
لةكل كى

َ
خةل بةرثابوو ئايينـــدا

كشانةوة.
و هيبز شؤِرشـــى لةهةشـــتاكاندا
بةآلم بـــؤوة، هَيور سَيكســـى ئازادى
سةبارةت وةرضةرخان ى

َ
خال هةندَيك

دا
َ
سةريهةل سَيكسى ئازادى بةضةمكى

ئازادى كـــة بناغةيةى لةســـةر ئـــةو
هاوكَيشـــةيةكى قاندنى

َ
خول و ئةقـــأل

بابةتَيكى مـــرؤظ، مافةكانى نوآ بؤ
لةطةأل بةآلم داواكراوة. و خواســـرتاو
جيهان هةستيكرد دةركةوتنى ئايدزدا
لةاليةن ســـزايةكة نةخؤشـــيية ئةم 
بةرامبةر سروشـــتةوة يان خواوةنـــد
مرؤظ زيادةِرؤييـــةى ئةو بةهيميـــة
كؤتايى نَيوان لةماوةى بؤ ســـَيكس،
من- -بـــةِراى نةوةدةكان هةشـــتاو
بةشوَين بةطةِران دةســـتيكرد مرؤظ
سَيكســـى تَيركردنى دةروازةكانـــى
ـــةى

َ
تةل نـــاو بكةوَيتـــة  بَيئـــةوةى 

ئةوةتـــا نةخؤشـــى، و بةهيمييـــةت
بؤ جيهاندا شوَينَيكى لةهةموو مرؤظ
دةطةِرَيتةوة، مةزنةكةى ِرؤحانييةتة
بكةم بةخؤمـــةوة شـــانازى لةوانةية
بانطةشـــةى لةوانةى يةكَيكـــم كـــة 
لةثَيناوى دةكةن سَيكس ِرؤحانييةتى
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تَيركردنى  بةديهَينانـــى هاوكَيشـــةى 
غةريزةو ِرؤح.

مرؤظ  ئَيمـــة وةك  ثَيموايـــة  من 
زةمةنييةكانى  قؤناغـــة  لةباشـــرتين 
دةذين،  مرؤظـــدا  سَيكســـى  ذيانـــى 
طةِرانةوةيةك هةية بؤ ياسا ئاينييةكان 
لةتَيربوونى سَيكســـيدا و بايةخدانَيك 
نةك  لةسَيكســـدا  بةِرؤحانييةت  هةية 
تةنيـــا لةاليةنة جةســـتةييةكةيةوة، 
كو ئارةزوويةك هةية بؤ وةرطرتنى 

َ
بةل

زانســـتييةكان  زانياريية سَيكســـيية 
و  بةتةواوةتـــي  نةِرةتكردنـــةوةى 
ة. 

َ
نةوةرطرتنيشـــى بةشَيوةيةكى هةل

زةمةنى  لةقؤناغَيكـــى  ئَيســـتا  ئَيمة 
مرؤظايةتيدا دةذين كة باشرتين قؤناغة 

لةمَيذووى سَيكسيدا.
ئايا سَيكس ضَيذة يان ئازار، يان تةنيا 

وةزيفةيةكة بؤ ثيتَين و زؤربوون؟
وا ثَيويســـت دةكات سَيكس ضَيذ 
بَيـــت، بةآلم خواى طةورة سَيكســـى 
حيكمةتى  لةبةرخاترى  قانـــدووة 

َ
خول

لةم  مرؤظيش  ئَيمـــةى  و  زؤروبـــوون 
ِرووةوة وةك هةمـــوو بوونةوةرانـــى 
يشى 

َ
ديكةين، بةآلم خواى طةورة ئةقل

بةمرؤظ بةخشيووة و ئةقأل وا لةمرؤظ 
دةكات بريبكاتةوة شـــيكردنةوةى بؤ 
وةزيفةى زؤربوون هةبَيت، لةبةرئةوة 
هاوكات  ضَيـــذ  قاندووة، 

َ
خول ضَيـــذى 

كو 
َ
دةبَيت لةطةأل مةسةلةى ثيتَين، بةل

ضَيذ لةسَيكسدا يةكَيكة لةثاداشتةكانى 
خوا بؤ مرؤظ تا جةستة وةك نيعمةتَيك 

بسةنطَينَيت.
َ
هةل

م سَيكس بةتةنيا ضَيذة، بةآلم 
َ

بةآل
نةرى ضَيذ لةوانةية ثِركَيشـــى 

َ
بآ ثال

بـــؤ ثيتَيـــن ِروونـــةدات و توخمـــى 
مرؤيـــش بـــةردةوام نةبَيـــت، مرؤظ 
لةطةأل ئةنطَيـــزةى ثيتَيندا ئةنطَيزةى 
ضَيـــذى بـــؤ ماوةتـــةوة، هةقيقةتى 

ثيتَين  نةرى 
َ
ثال ئةوةية  ســـةرةكيش 

و زؤربـــوون بناغةى ضَيذة، ثَيشـــرت 
بـــؤ  بـــووة  ســـَيكس مةســـةلةيةك 
ئةنجامدانى ئةركَيك، بةآلم دواتر بؤتة 
مةســـةلةيةكى ســـةربةخؤ، بَيطومان 
مَيشـــك  بوونى  بةهؤى  ئَيمةى مرؤظ 
و يـــادةوةري و توانـــاى نووســـني و 
لةئاذةآلن  يادطارييةكانةوة  ثاراستنى 
جياوازين، لةوانةية ثاراســـتنى ضَيذى 
ســـَيكس لةيادةوةريدا و باسكردني و 
نووسينى وايان كردبَيت ضَيذ بووبَيتة 
مةسةلةيةكى دةرووني و ِرؤحى زياتر 
بَيت  جةستةيى  مةسةلةيةكى  لةوةى 
فَيربوون و شـــارةزايى  فاكتـــةرى  و 

ى هةبووبَيت لةمةدا.
َ
تايبةتيش ِرؤل

زؤربةى ئاذةآلن كاتَيكى تايبةتييان 
بؤ زؤربوون هةية واتة وةرزى ثيتَين، 
بةآلم مرؤظ كاتَيكـــى دياريكراوى بؤ 
ثيتَين نييـــة، ضونكة ئـــاذةأل كاتَيك 
وةرزى زؤربوونـــى كؤتايى دَيت ئيدى 
ة ئارةزووى 

َ
مانطةكانى ديكةى ئةو سال

سَيكس ناكات، هةرضى مرؤظة ئارةزوو 
لةالي  زؤربوونة  بناغةى  ضَيذوةرطرتن 
بةسةريدا،  نادةن  و وةرزةكان حوكم 
بـــةآلم بةزؤرى ثشـــت دةبةســـتَيت 
واتـــة  نـــاوةوةى  بةكةشءهـــةواى 

دةروونيي و بارودؤخى ناوةوةى.
ئَيمة  ضَيذ الى  لةوَينةكانى  يةكَيك 
وةك مرؤظ ئةوةية كاتَيكى زياترمان 
ثَيدةضَيت لةطةمةبازي و نةرمى نواندن 
و وردة وردة هةنطاونان بةرةو كردارى 
يشدا 

َ
سَيكس كردن، هةرضةندة لةئاذةل

طةمةبـــازى هةية و تَيبينـــى كراوة، 
بةآلم بَيطومـــان زؤر كةمرتة لةمرؤظ 
كة ذيانى سَيكســـى لةِرَيى سيستمى 
كؤمةآليةتييـــةوة وةك هاوســـةرَيتى 
هاوســـةرَيتى وةك  بةِرَيوةدةضَيـــت، 
بناغةى تَيربوونى سَيكسي و ِرَيكخستنى 

كؤمةآليةتى هـــاوكات لةطةأل ئامانجى 
ضَيذوةرطرتنـــدا، لةوانةية كةوتنة ناو 
خؤشةويستي و ِرؤمانسييةت و هاوواتا 
جوانةكانى ديكـــة لةذياندا يةكَيك بن 
ةتةكانى سَيكس الى مرؤظ 

َ
لةخةســـل

كة بةضَيذَيكى تايبةتى دةوردراوة.
(واتة خستنةوة  كردارى سَيكسى 
ناو  بـــؤ  نَيـــر  نـــاوةوةى ئةندامـــى 
ئةندامى مـــآ) لةمرؤظدا كاتَيكى زياتر 
ئةمةش  لةئـــاذةأل،  وةك  دةخايةنَيت 
جةخـــت لةفاكتةرى ضَيـــذ دةكاتةوة 
نةك ثيتَين لةمرؤظدا، تةنانةت ئةندامة 
و  طةورةتر  لةمرؤظدا  سَيكســـييةكان 
ى خؤى هةية 

َ
ئاشكراترة و ئةمةش ِرؤل

لةطةأل  بةبـــةراورد  وةرطرتندا  لةضَيذ 
ضووك و زَيى ئاذةآلندا كة بةشَيوةيةك 
قاوة تةنيا ئةركى ثيتَين جَيبةجآ 

َ
خول

بكات نةك ضَيذوةرطرتن.
طـــة 

َ
بةل طةورةتريـــن  لةوانةيـــة 

لةســـةر ئـــةوةى كة ســـَيكس ضَيذة 
لةمرؤظـــدا و ثيتَين نيية ئةوة بَيت كة 
ضاالكى سَيكســـى لةمرؤظدا بةردةوام 
دةبَيـــت لةكاتَيكدا ئةطـــةر ثيتَينيش 
ِروونـــةدات، وةك ئـــةو كاتانـــةى كة 
توانـــاى وةضةخســـتنةوة نابَيت يان 
بةربةســـتةكانى ســـكثِرى بةكاردَيت 
مانطانة  ثضِرانى ســـوِرى  لةكاتى  يان 
لةذنانـــدا، دةبينني لةطةأل هةموو ئةو 
بارودؤخانةدا كة ثيتَينيش ِروونادات، 
نةرى ضَيذةوة 

َ
بةآلم سَيكس بةهؤي ثال
هةر بةردةوام دةبَيت.

بةآلم كة باسى ضَيذ دةكةين تةنيا 
كو 

َ
مةبةست لةضَيذى سَيكسى نيية، بةل

نةرى 
َ
ى هةية، هةروةها ثال

َ
ضَيذى ئةقل

هةية  دةروونـــى  بوونى  ثةيوةســـت 
نةرى 

َ
لةنَيوان ذن و ثياودا هةروةها ثال

بةردةوام بوونى سيســـتمى خَيزان و 
ثةيوةندييـــة مرؤظايةتييـــةكان هةية 
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و لةهةمووشـــيان طرنطرت ثةيوةنديية 
دا.

َ
لةطةأل مندال

هةرضى ئازارة، ئةوا لةسَيكســـدا 
ِرووبةرَيـــك هةيـــة بـــؤ ئـــازار، ئةو 
ثةيوةنـــدى  لةوانةيـــة  ئـــازارة 
مةترسيدارة  سَيكسيية  بةنةخؤشيية 
ئازاراوييةكانـــةوة هةبَيـــت، لةوانةية 
بارودؤخـــى  هةندَيـــك  بةهـــؤى 
نةخؤشيية  نيشانةى  يان  تةندروستى 
ةتةكانى 

َ
حال وةك  سَيكســـييةكانةوة 

هـــؤكارى  بةهـــؤى  زآ  طرذبوونـــى 
لةذناندا  لةهةندَيك  كـــة  دةروونييةوة 
بـــآ  ةتةكانـــى 

َ
حال يـــان  ِروودةدات 

توانايى ثياو بؤ ِرةثبوون... هتد، لةم 
بارانةشدا دةشَيت هةستكردن بةضَيذ، 

ِروونةدات.
سروشـــتى  ئـــازارى  هةروةهـــا 
هةيـــة...  بـــوون 

َ
مندال و  دووطيانـــي 

هةروةهـــا ئـــةو سَيكســـة هةية كة 
وةك جؤرَيك لةتَيربـــوون  بةئازارةوة 
بؤنموونة وةك  ثةيوةســـتى دةكرَيت 

سَيكسى توند وةك سادي و ماسؤشى 
ةتةكانى ئيغتيسابدا.

َ
يان لةحال

مرؤظ دةتوانَيت ضــى بكات كاتَيك كة 
لةتَيربوونى سَيكسى بَيبةش دةبَيت؟

مليؤنةها  بةمليؤنةهـــا  بةداخةوة 
ـــك لةســـةر ِرووى زةوى هةن و 

َ
خةل

بَيبةشـــبوونى  كَيشـــةى  بةدةســـت 
كَيشةية  ئةم  َينن، 

َ
دةنال سَيكسييةوة 

لةنَيـــوان كةســـانى تةمـــةن بضووك 
و تةمـــةن طـــةورة، ثيـــاوان و ذنان، 
طةنجان، بَيوةذنةكان و ئةو ثياوانةى 
تةنانةت  جيابوونةتةوة،  لةذنةكانيان 
لةنَيـــو ئةوانةش كة هاوســـةرَيتييان 

كردووة، هةية.
ئةو ِرَيطايانةى بؤ ضارةسةر كردنى 
بؤ  ثةنايان  بوونى سَيكســـى  بَيبةش 
طاكانـــدا 

َ
دةبرَيـــت لةزؤربـــةى كؤمةل

نابَيتةهـــؤى تَيربوونى سَيكســـى الى 
طة 

َ
لةكؤمةل بةتايبةتيـــش  تاكـــةكان 

خؤرهةآلتييةكانـــى خؤماندا بؤ كورت 
دةدةين  هةوأل  كَيشـــةكة  كردنةوةى 

لَيرةدا بةثَيى توَيـــذة تايبةتييةكانى 
طة، بيخةينةِروو:

َ
ناو كؤمةل

1. توَيذى تةمـــةن بضووكةكان و 
ئةوانةى هاوبةشييان نيية: ئةم توَيذة 
َيني طةنج، بةآلم 

َ
هةندَيجار ثَيشيان دةل

نةرزة  لةسةرةتاى  قؤناغَيكة  ثَيمواية 
قبوونةوة) دةست ثَيدةكات و 

َ
بوون (بال

بؤ بيستةكانى تةمةن درَيذ دةبَيتةوة.
نةرزةبوونةوة  لةسةرةتاى  منداأل 
ثَيطةيشـــتنى  و  جةســـتةي  لةِرووى 
بةشَيوةيةكى  دةروونييةوة  سَيكسى 
بةثَيطةيشتنى  دةكةن  دةست  طشتى 
نةرزةبوونةوة  لةسةرةتاى  سَيكسى، 
تا نيوةى بيستةكانى تةمةن كة ناوى 
لَيدةنَيني تةمةنى هاوسةرَيتى نزيكةى 
 

َ
دوانزة ساأل دةكات، واتة دوانزة سال

بوونى ئارةزوو ثَيداويســـتى سَيكسى 
بـــآ تَيربـــوون، لةم تةمةنـــةداو بةر 
ئَيمةدا  طةكانى 

َ
لةكؤمةل لةهاوسةرَيتى 

هيض وَينةيةكى خواسرتاوى ثةيوةندى 
سَيكسى نيية، ضونكة ياساى حةرام و 
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ياساى عةيبة و سزا هةية، ئةم ثَيكهاتة 
ياساييةش خراث نيية و بؤ ثاراستنى 
بةآلم  داِرَيـــذراوة،  مرؤظ  و  طة 

َ
كؤمةل

لةبةرامبةر واقيعى بَيبةشبوون هةية.
خؤرهةآلتيـــدا  طـــةى 

َ
لةكؤمةل

تَيربوونـــى  ةكانـــى 
َ
هةول ســـةرجةم 

سَيكســـى ثِرن لةمةترســـي و كَيشة، 
كارى  هةندَيـــك  ئةنجامدانـــى  وةك 
ثةيوةندى  لةضوارضَيوةى  سَيكســـى 
خؤشةويســـتيدا، سَيكسكردن لةطةأل 
لةشفرؤشـــدا، ســـَيكس كردن لةطةأل 
هةمان توخمدا، سَيكس كردن لةطةأل 
دا، يان ســـَيكس كـــردن لةطةأل 

َ
ئاذةل

خؤداو واتة ماستةربيوشن لةكوِران و 
كضاندا.

ســـةرجةم ئـــةم هؤكارانـــة بـــؤ 
ةن 

َ
هةل قةدةغةكراون،  تابؤو  تَيربوون 

و مةترسييان تياداية و شةرع و ياسا 
ِرَيطةيان ثَينادات.

لةبةرامبـــةر ئةم شكســـتهَينانةدا 
دةســـتلَيدانى  واتة  ماستةربيوشـــن 
و  لةئةندامة سَيكســـييةكان  خؤيـــى 
خؤويستانةدا  بةنةشوةى  هةستكردن 
ئيحتالمى شةوانةداو خؤبةتاأل  لةطةأل 
كردنةوة بةشـــةو و لةكاتى خةوتنى 
شةودا، ئةمانة دوو ضارةسةرى زياتر 

باون لةنَيو كضان و كوِراندا.
طة خؤرهةآلتييةكانى 

َ
بةآلم لةكؤمةل

بؤ  لةضاوثؤشـــني  جؤرَيك  خؤمانـــدا 
كوِرانـــي طةنـــج هةية كة تا ئَيســـتا 
لةســـةر ئةو بريؤكةية دةِرؤن كة ثياو 
طرى عةيبـــةى خؤيةتى. هةروةها 

َ
هةل

لةنَيو  بَيبةشـــبوونة سَيكسييةى  ئةو 
طةنجانـــدا هةيـــة لةنَيـــو ئـــةو ذن و 
هةية كة جيابوونةتةوة  ثياوانةشـــدا 
 

َ
لةيةكرتى يان بَيوةذن بوون يان لةطةل

ئةوةشدا كة هاوســـةرَيتيان كردووة، 
بةآلم بةجيا دةذين وةك ئةو ثياوانةى 

كة لةزينداندان، يان بؤ كارو خوَيندن 
سةفةريان كردووة.

2. بَيبةشبوون لةنَيو هاوسةراندا: 
لةوانةية ئةم ِراية الى هةندَيك كةسى 
ســـةير بَيت و بثرســـن ضؤن بَيبةش 
بـــوون لةنَيو هاوســـةراندا ِروودةدات 
بؤئـــةوة  هاوســـةرَيتى  لةكاتَيكـــدا 
تَير  بَيبةشـــبوونى سَيكسى  قاوة 

َ
خول

بكات! بةهؤى شارةزاييمةوة لةبوارى 
َيم 

َ
ضارةســـةركردنى سَيكســـيدا، دةل

سكاآلكانى بَيبةشبوونى سَيكسيم لةنَيو 
هاوسةراندا زياتر بةرضاوكةتووة وةك 
لةنَيو كةسانى تةنيا كة هاوسةرَيتيان 
نةكـــردووة، لةوانةية هـــؤكارى ئةمة 
بؤئةوة بطةِرَيتةوة ئةوانة بةيةكجارى 
بَيبةشبوونى  تةســـليمى مةســـةلةى 

سَيكسى بوون.
هؤكارى زؤر هةن لةثشت كَيشةى 
لةناو  بَيبةشـــبوونى سَيكســـييةوةن 
بةآلم  هاوســـةرَيتيدا،  ضوارضَيـــوةى 
ئةطةر ضارةسةرى ئةم كَيشةية لةناو 
كةســـانى تةنيادا كة هاوســـةرَيتيان 
كـــردن  بةهاوســـةرَيتى  نةكـــردووة 
يان ئـــةو قةرةبوويانةى كة ثَيشـــرت 
ئاماذةمان ثَيدان ضارةسةر ببَيت، ئةوا 
هاوسةرَيتيدا  ةتى 

َ
لةحال مةســـةلةكة 

جياوازة و ضارةســـةرى هةريةكةيان 
بةثَيى هؤكارى كَيشةكة دةطؤِرَيت.

دةشـــَيت  لــــــةهاوســـةرَيتيدا 
اليةنةبَيت  يةك  بَيبةشبوونى سَيكسى 
يان لةهةردووالوة بَيت، لَيرةدا هةندَيك 

لةو هؤكارانة باس دةكةين: 
نةزانني  يان  تَينةطةيشتن  يةكةم: 

دةربارةى ذيانى سَيكسى
ئةم مةسةلةية بؤ هةندَيك لةوانةية 
ناماقووأل و نةشـــياو بَيـــت لةكاتَيكدا 
ســـَييةمداين،  لةهةزارةى  ئَيمـــة  كة 
ة ئاسماني 

َ
سةردةمى كرانةوة و كةنال

و ِرؤشـــنبريى ئينتةرنَيتدايـــن، بةآلم 
لةِرووبةرَيكـــى  و  هةيـــة  كَيشـــةكة 
طةورةشدا بوونى هةية، هةروةها لةنَيو 
تَينةطةيشتن  لةهاوســـةراندا  هةندَيك 
دةربـــارةى ضؤنَيتى  هةية  نةزانني  و 
ضَيذبينني لةسَيكس و نةبوونى زانيارى 

ثَيويست دةربارةى ئةو مةسةالنة.
دووةم: نةخؤشى

ذن و ثيـــاو لةوانةيـــة تووشـــى 
ى بنب و 

َ
نةخؤشى جةستةيى يان ئةقل

ئةم دؤخانة ببَيتةهؤى شكست هَينانى 
سَيكســـى، هةندَيك لةو كةسانةى كة 
لةســـَيكس  هةية  ييان 

َ
دل نةخؤشـــى 

كردن دةترســـن و هاوبةشةكانيشيان 
ســـَيكس  لةبةرئـــةوة  دةترســـن، 
لةنَيوانياندا كةم دةبَيتةوة و ئةمةش 
دةبَيتةهؤى دروست بوونى هةستكردن 
بةبَيبةش بوون، نةخؤشـــييةكانى دأل 
تةنيا نموونةيةكة نةخؤشى ديكة زؤرن 
كة دةبنةهؤى دروست كردنى هةمان 
ةت، هةروةها ِرووداوى جةستةيى 

َ
حال

هةية وةك شكانى ئَيسك يان ِرووداوى 
ديكة كة دةبنةهـــؤى كةمكردنةوةى 
سَيكس كردن و بةمةش بَيبةش بوونى 
سَيكسى ِروودةدات. هةروةها هةندَيك 
نةخؤشـــى دةروونى هةية لةســـةروو 
هةموويانـــةوة خةمؤكييـــة بةهةموو 
ثلةكانييةوة كة لةوانةية وا لةتووشبوو 
بكات لةضَيذ و خؤشـــى سَيكس دوور 
كـــو لةزؤرَيك لةضَيذ 

َ
بكةوَيتـــةوة، بةل

و خؤشـــى ديكـــةى ذيانيشـــى دوور 
قةيرانَيكى  خةمؤكـــى  دةكةوَيتةوة، 
ِراستةقينةية لةئَيستادا لةذيانى زؤرَيك 

لةهاوسةراندا ِروودةدات.
ـــي و 

َ
هةروةهـــا نةخؤشـــى ئةقل

هةيـــة، هةروةها  ديكـــة  دةروونـــى 
نةخؤشى جةستةيى هةية كة نةخؤش 
دةرمان  وةرطرتنى  بـــؤ  ناضاردةبَيت 
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و يةكَيـــك لةنيشـــانةكانى زؤرَيك لةو 
دةرمانانةش كةمكردنةوة و الوازكردنى 

نةر و ئارةزووى سَيكسيية.
َ
ثال

سَييةم: منداأل
هةندَيك لةذنان هةر لةســـةرةتاى 
تَيرنةبوونى  كَيشـــةى  دووطيانييةوة 
سَيكسييان هةية بةهؤى بَيبةشبوونةوة 
لةســـَيكس، ضونكة هةندَيك كةســـى 
نـــةزان ثَييانوايـــة ســـَيكس كـــردن 
دان بطةيةنَيت 

َ
لةوانةية زيـــان بةمندال

و كؤرثةلة لةباربضَيـــت، هةندَيك هةر 
لةسةرةتاى دووطيانييةوة لةو كاتةوة 
كة دةزانَيت دووطيانة ئةم بؤضوونةى 
ال دروســـت دةبَيت و هةندَيكى ديكة 
لةطـــةأل بةرةوثَيشـــضوونى دووطياني 
و طةشـــةى كؤرثةلةدا ئةم ترسةيان 
دةبَيـــت، بَيطومـــان ئـــةم بؤضوونة 
ةية و هيض بناغةيةكى زانستى نيية 

َ
هةل

و بؤ كةموكوِرى ِرؤشـــنبريى سَيكسى 
دةربارةى جةســـتةى ذن و شـــوَينى 
كؤرثةلـــة دةطةِرَيتةوة، ئةم ترســـة 
زؤرجار لةاليةن ذنةوة دروست دةبَيت، 

بـــةآلم زؤرَيك لةثياوانيش دةترســـن 
ذنةكانياندا  لةطةأل  دووطيانيدا  لةكاتى 
سَيكس بكةن و بؤية بةاليانةوة باشرتة 
بَيبـــةش بنب لةســـَيكس وةك لةوةى 
جؤرَيك  كردنـــى  دروســـت  ببنةهؤى 
لةمةترسى بؤ دايك و كؤرثةلة. لةطةأل 
ئةمانةشدا بَيطومان لةكاتى دووطيانيدا 
دةدةن وةك 

َ
َيك كَيشة سةر هةل

َ
كؤمةل

هاتنى بةيانيان، ئازارى ناوضةى 
َ
تَيكةل

َ
دل

ثشت، سك و قاضةكان كة ئةم ئازارانة 
لةطةأل طةشـــةكردنى كؤرثةلةدا زياد 
دةكةن، هةروةها لةوانةية بةهؤى ئةو 
ةتة دةروونييةوة كة ذنى دووطيان 

َ
حال

تيايدا دةذى جؤرَيك لةشكســـتهَينانى 
لةذنان  ِرووبدات و هةندَيك  سَيكسيش 
ةِراوكَييةكى 

َ
تووشـــى خةمؤكى يان دل

توند دةبـــن لةمـــاوةى دووطيانيدا و 
ئةمـــةش دةبَيتةهـــؤى لةكاركةوتنى 

هةستكردن بةتَيربوونى سَيكسى.
لـــةدواى دووطيانـــى مةســـةلةى 
ذن  ثَيشـــةوة،  دَيتـــة  بـــوون 

َ
مندال

ةوة سةرقاأل دةبَيت بةتايبةتى 
َ
بةمندال

دايكايةتييـــةوة  نـــةرى 
َ
ثال بةهـــؤى 

و  خؤيـــي  سَيكســـى  تَيربوونـــى 
هاوسةرةكةشـــى لةيـــاد دةكات يان 
زؤر بةكةمـــى بايةخ بةو مةســـةلةية 
ةكةى 

َ
دةدات و طرنطـــى زياتر بةمندال

دةدات، سةرجةم قؤناغةكانى طةشةى 
بةشَيوةيةك  و  تياداية  وةِرسى   

َ
مندال

لةشـــَيوةكان كاريطةرى هةية بؤسةر 
تَيربوونى سَيكســـى هـــةردوو اليةن. 
 تا طةورة 

َ
لةئةستؤطرتنى خةمى مندال

دةبَيت و خةمى لةهةموو قؤناغةكاندا 
تَيربوونى  كاردةكاتة ســـةر  بَيطومان 
سَيكســـى ئةطةر ذن و ثياو ئاطادارى 
ئةو مةســـةلةية نةبوون و بايةخييان 

ثَينةدا.
كاتَيك ذن يان ثياو يان هةردووكيان 
داواى يارمةتـــى دةكـــةن تـــا ذيانى 
هاوسةرَيتييان ِرزطاربكةن، ئامؤذطارى 
ئَيمة بؤيـــان ئةوةية كاتَيك دابنَين بؤ 
ثَيكةوة نووســـتن و ســـَيكس كردن 
كو ســـَيكس بةضَيذو 

َ
بةيةكـــةوة، بةل

ضارةســـةر دابنَين بؤ هَيوركردنةوةى 
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ذيان. فشارةكانى و طرذي
لةبةرامبةر كةس هةندَيك بةداخةوة
يةكَيكيان بَيبةشبوونةدا هةستى ئةم
دةدةن بؤ هـــةوأل هةردووكيان يـــان
لةشـــوَينَيكى سَيكســـى تَيربوونـــى
لةِرَيى هاوسةرَيتى لةدةرةوةى ديكة
ثةيوةندييةكى يان دووةم هاوسةرَيتى
ثةيوةنـــدى لـــةدةرةوةى ديكـــة 

هاوسةرَيتى.
ضَيــــــذ ضــــــؤن دووكـــــةس
دةبينن سَيكســـى لةثةيوةندييةكـــى
دةربارةى ِرَيككةوتنَيك هيض لةكاتَيكدا
نةبَيت؟ لةنَيوانياندا سَيكسى كةسَيتى
ئةم مةســـةلةية يةكَيكة لةمةســـةلة
دةروونـــى ســـةير و ســـةمةرةكانى
تةنانةت ؤزييةكانى

َ
ئال و مرؤظايةتـــي

هةبَيت زؤريش لَيكدانـــةوةى ئةطـــةر
هةندَيك واقيعة، لةوانةية ئةمـــة بؤى،
تَيربوونى و سَيكســـي كةس ضَيـــذى

لةطةأل كةســـَيكدا تـــةواو سَيكســـى
و كَيشة لةواقيعدا كة بَينَيت بةدةست

هةبَيت. يدا
َ
لةطةل طريوطرفتيشي

جيـــاوازى، ِرةطـــةزى لةمرؤظـــدا
ِرةطـــةزى و دذبةيةكـــي ِرةطـــةزى
ي

َ
ئةقل ئاستى هةردوو لةسةر ئازاردان

بةآلم لةثةيوةنديدا، هةية سؤزدارى و
كَيشـــكردنى ســـةرنج هةموو ئةمانة
لةوانةية كة تَيربوون هةية و سَيكسي
مرؤظ بـــؤ ديكـــة ثةيوةندييةكـــى
ِرَيكةوتن حةوانةوة و نةهَينَيتةدى كة
بَيـــت. بؤنموونة تيـــادا و طونجانـــى
ضَيذ لةســـَيكس كةس هةن هةندَيـــك
كة وةردةطـــرن لةطـــةأل كةســـَيكدا
كةسي هةندَيك دةيانضةوســـَينَيتةوة،
وةردةطرن لةســـَيكس ضَيذ هةن ديكة
بةتةواوةتى كـــة لةطـــةأل كةســـَيكدا
هةندَيكيش ثَيببةستن، ثشتى لةذياندا
لةطةأل وةردةطـــرن لةســـَيكس ضَيذ 

لةهيض شَيوةيةك بةهيض كة كةسَيكدا
و يدا

َ
لةطةل طونجانى نييـــة شـــتَيكدا

و ناكؤكي ثِرة لةجيـــاوازي ذيانيـــان
وطؤِراكراو

َ
ئال توِرةبوونـــى و و ئاذاوة

لةنَيوان يةكرتيدا.
ثةيوةنديية خؤمةوة ئةم بةالى من
يان تَير دةكةن مرؤظ سَيكسييانة كة
بةردةوامى كةســـة ئةو و نةريتَيكـــة
طؤِرينةوةى يان وةرطرتووة، لةســـةر
بةآلم لةنَيوانيانـــدا، توندوتيذييةكـــة
ئةو سَيكســـيدا كارى لةضوارضَيوةى
يةكرتى بةرامبـــةر توندوتيذييةيـــان
كردنى ِرازى تةنيـــا يان دةردةبـــِرن،
كة وةهمةى يان ةى

َ
خةيال بةو دةروونة

هةية. لةنَيوانياندا هاوبةش شتَيكى
بِرَيك ئةطةر هاوسةرَيتى ثةيوةندى
نةبَيت تيادا حةوانةوةى و لةميحبةت
جةســـتةيى تَيركردنَيكى تةنيا ئـــةوا
و دةهَينَيت بةدةســـت هةنووكةيـــى
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َ
ئةقل و دةروون و بةالوازيـــي مـــرؤظ
شـــةكةتةوة مانـــدوو جةســـتةى و 
سَيكســـى كارى ثاش َيـــت،

َ
جَيدةهَيل

ناتةبايانةدا ثةيوةندييـــة جؤرة لةو 
بةبؤشاييةكي هةســـتكردن بؤ مرؤظ
ئيهانة بةهةســـتى تَيكـــةأل ِرؤحـــى 
كة ثةيوةنديية ئـــةم َيت،

َ
بةجَيدةهَيل

دةروونى و لةتَيربوونى ِرؤحي مـــرؤظ
لةمرؤظدا بؤشـــاييةك دةكات، بَيبةش
بةشوَين كة بؤشاييةك َيت،

َ
بةجَيدةهَيل

هَيمنيـــدا و هاوِرَييةتـــي ئولفـــةت و
ديكةدا. لةكةسَيكى دةطةِرَيت

لةمرؤظ وا ضــني كة توانايانة ئةو
باش بَيت؟ دةكةن لةسَيكسدا

دةتوانَيـــت مرؤظَيـــك  هةمـــوو 
لةذن هةريةك بَيت باش لةسَيكســـدا
بن باش لةسَيكســـدا و ثياو دةتوانن
بةرامبةريشيان. اليةنى بؤ و بؤخؤيان
ِرووخسار و تةنيا شـــَيوة مةسةلةكة

ثَيويست يان نيية مةرج ضونكة نيية،
ئةكتةرةكانى شـــَيوةى نيية مـــرؤظ
هةبَيـــت تـــا سةرنجِراكَيشـــةر بَيت،
لةوةداية طرنطي مةســـةلةكة كـــو

َ
بةل

و بخةيتةكار خـــؤت تواناى زؤرتريـــن
ســـَيكس دةربارةى ِراســـتت زانيارى
بؤ دروســـتت تَيطةيشـــتنى هةبَيت و
هةبَيت دووةم اليةنى ثَيداويستييةكانى
بـــاش دةبَيت. لةسَيكســـدا و بةمانة
دةستكةوتنى عةرةبدا لةنيشـــتماني
بريتيية كـــة سَيكســـى ِرؤشـــنبريى
سَيكســـى زانيارى لةدةســـتكةوتنى
كارَيكى زانستيانة و دروست و ِراست
دةستكةوتنى ضونكة  نيية،  ئاســـان
بةهيواين ئةستةمة، سةرضاوةكانيان
زنجريةية ئـــةم دةخوازين و خؤزطـــة
لةدةســـتكةوتنى يارمةتيدةربَيـــت
كةوا لةمرؤظ دروست و زانيارى ِراست
بن هةرضةندَيك تواناكانـــى دةكـــةن

و وةربطرَيت لةســـَيكس ضَيذ بتوانَيت
بَينَيت. سَيكس بةدةست تَيربوونى

شت زؤر ثةنجةكان طةرمى ثلةى ِراستة
سَيكسى دةَلَيت؟ دةربارةى ئارةزووى

مرؤظ الى سَيكســـى وروذاندنـــى
زؤر نيشـــانةى يان هةية زؤرى وَينةى
زانستييةكان ماوةى و توَيذينةوة هةية
شَيواز ِرَيطةو بةجؤرةها زؤرة ساآلنَيكى
لةِرَيى دةستنيشـــانيان كردووة وةك
كةسة ئةو واتة تايبةتييةوة باسكردنى
خؤى جةستةيى ةتى

َ
حال باسى خؤى

سَيكسيدا وروذاندنى لةكاتى كة دةكات
بةضى هةست يان بةسةردَيت لَي ضى
نيشانكردنى دةست هةروةها دةكات،
لةِرَيى ئةو تاقيكردنةوانةوة تاقيطةيى
تايبةتى ئامَيرى و دةدرَين ئةنجام كة
كردن ديارى بؤ دةبةستن بةجةستةوة
ضوونةكانى

َ
هةل و هةست ِرةوطةطرتنى و

سَيكسيدا. وروذاندنى لةكاتى مرؤظ
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ثةرضةكردارى وَينةكانى طرنطرتين
ســـَيكس وروذاندنى لةطةل جةســـتة
ثَيست، هةستيارَيتى زيادبوونى وةك:
ضاو، زيادبوونى طةورةبوونى طلَينةى
ثةستانى زيادبوونى و خوَين خَيرايى
ئةندامة قةبارةى بوونى طةورة خوَين،
لةثياودا، ِرةثبوون سَيكســـييةكان،

هةناسةدان. خَيرايى زيادبوونى
هةفتاكاندا لةســـةرةتاى بـــةآلم
ِرووكةشى طةرمى بةثلةى ثَيدان بايةخ
بَيطومان ثَيكرد،  دةستى ثةنجةكان، 
تاقيطةييـــةكان كارة مةســـةلةى
طةرمى ثلةى ثَيوانةكردنى دةربارةى
زؤر خؤرئاوا زانايانـــى بؤ ثةنجةكان
ثَيوانةكردن لةمةسةلةى بوو ئاسانرت
و وةرطرتنـــى زانيارييةكان لةئةندامة
ثياوانيشدا. و لةذنان سَيكســـييةكان
مةســـةلةى لةخؤرئـــاوا بَيطومـــان
كارتَيكـــةرة ِرووبةِرووبوونـــةوةى
ثَيوانةكردنى لةثَيناوى سَيكسييةكان
كارَيكـــى جةســـتة  ثةرضةكـــردارى
ئةو بؤنموونة خواسرتاوة، و ئاسايية
سَيكسى لةكارتَيكةرى طوآ كةســـة
ثيشان سَيكسى ديمةنى يان دةطرَيت

دةدرَيت.
ئةو هةموو ثوختـــةى بةهةرحاأل
ثلةى دةكةن ئاشكراى تاقيكردنةوانة
لةكاتى ثةنجةكانى مـــرؤظ طةرمـــى
واتة دادةبةزن سَيكســـيدا وروذاندنى

دةبَيتةوة. كةم طةرمييان ثلةى
ئةم بـــؤ لؤذيكـــى لَيكدانـــةوةى
بطةِرَيتةوة بؤئةوة لةوانةية مةسةلةية
خوَين سَيكسيدا وروذاندنى لةكاتى كة
دةكشـــَيتةوة ثةنجةكان لةســـةرى
سَيكســـيية ئةندامـــة بـــةرةو و 
دةبن ثـــِر و دةِروات ســـةرةكييةكان

وروذاندنةكةوة. بةهؤى لةخوَين
زياتر بينني كاميان يان هةســتي بؤن
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دةوروذَينن؟ لةمرؤظدا سَيكسى غةريزةى
هةموويان، مـــرؤظ هةســـتةكانى
كشانى

َ
لةهةل دةبينن يارمةتيدةر ى

َ
ِرؤل

حةز من تةنانةت سَيكسيدا، وروذاندنى
سيمفؤنياى بنَيم ناو ســـَيكس دةكةم

هةستةكة. ثَينج
بةهؤى ســـةرةتا بـــةآلم مـــرؤظ
سَيكسييةوة لةِرووى بينينةوة هةستى
ثاشـــان هةستى بةركةوتن دةوروذَيت
هةموويان دواى و بؤنكـــردن و دواتر

تامكردن.
هةســـتى بةهؤى ة

َ
ئاذةل هةرضى

سَيكســـييةوة لةِرووى بؤنكردنـــةوة
ئةوةى بـــؤ ئـــاذةآلن دةوروذَيـــت،
دةكةن بـــؤن يةكةمجـــار بوروذَيـــن
ثاشان سَيكســـييةكانةوة بةئةندامة 
ِرذَينى ئاذةآلن ديكةوة، بةئةندامةكانى
بةرنامةِرَيذكراون كة  هةية تايبةتييان
لةوةرزى بِرَيـــذن تايبةتى بؤنـــى تا 
سَيكسى غةريزةي بؤنانة ئةم ثيتَيندا،
ئةم ثاشان دةوروذَينن ئاذةآلندا لةنَيو
داهاتوو ثيتَينـــى وةرزى بؤنانة تـــا

دةبن. ون و نامَينن
كث سَيكســى ئارةزووى دووطيانى ئايــا

دةكات؟
ئةم ثوخـــت بؤ وةآلمى نةخَيـــر،
لةمانطةكانى بةمشـــَيوةية: ثرسيارة
بةدةست ذن  دووطيانيدا ســـةرةتاى 
و َينَيت

َ
دةنال ِرشانةوةوة و هاتن

َ
تَيكةل

َ
دل

بؤ ئارةزوويان دووطيان ذنانى زؤربةى
لةوانة سَيكسيش، شتَيك نامَينَيت هيض
مانط دوو بؤ مانطَيـــك لةدواي م

َ
بـــةال

هؤرمؤنةكان و ضاالكي ة
َ
جول كة كاتَيك

بارى بؤ شـــتَيك هةموو و ِرَيكدةبنةوة
زؤرَيك دةطةِرَيتـــةوة، سروشـــتييان
دوومانط بـــؤ مانط لةذنان لـــةدواى
ضاالكييةكـــى و وزة  لةدووطيانـــى،
لةنَيويشياندا ضاالكى و زؤريان دةبَيت

زياتر لةجاران ذنان و زؤرى سَيكســـي
ئارةزووى حةز بةســـَيكس دةكةن و

دةردةبِرن. سَيكس بؤ زؤريان
هاوســـةنطى بؤ  ةتةش 

َ
حال ئـــةم 

هةروةها دةطةِرَيتةوة، هؤرمؤنـــةكان
و بةمَييةتـــي  هةســـتكردنييان  بـــؤ 
هةســـتى و بةدووطياني خؤشـــييان

َ
دل

و ثياودا لةطـــةأل ثَيكةوةنووســـانيان
كؤرثةلة واتة لةثياو بةشـــَيك بوونى
هةستةكان هةناوياندا، هةروةها لةناو
ضاالك زؤر دووطياندا لةذنانى لةزؤرَيك
بؤنكردن، هةســـتى دةبن، و بةهَيـــز
دةبن، بةهَيز زؤر بةركةوتن و تامكردن
ثَيكةوةنووسان ثَيويستىبؤ لةبةرئةوة
ثياودا ئاشكرا لةطةأل كردن سَيكس و
لةســـَيكس وازهَينان دةردةكةوَيـــت،
بةهؤى يـــان دووطيانيدا، لةمـــاوةى
كؤرثةلة لةوةى دةبَيت زؤرةوة ترسى
لةبةرئـــةوةى و بكةوَيـــت بةرزيـــان
ثَييانواية باوكة دايكو ئةو لةنةزانينةوة
دةطةيةنَيت، بةكؤرثةلة زيان سَيكس
بةوةى يان بةهؤى هةســـتكردنةوةية
بةهؤى تَيكضووة مَييةتى ِرووخسارى
ئةو بةهؤى يان ســـك بةرزبوونةوةى
دايكايةتى كـــة ةيةوة

َ
هةل بؤضوونـــة

لةطةأل ثَيويستة ثريؤزة مةسةلةيةكى
دايكايةتى و نةكرَيت تَيكةأل سَيكسدا
دةيطرَيـــت، ئةمانة طةرد بةســـَيكس
دواكةوتوويى و نةزانـــني ئةوثـــةِرى
كؤمةآليةتيية مرياتَيكى و دةردةخات
تةماشـــاى ثريؤز شـــتَيكى كـــة وةك
و كارَيكى ســـووك وةك دةكات و دايك
ذنيش دةِروانَيت، لةسَيكس عةيبةش
بةشـــَيوةيةك كؤمةآليةتيةوة لةِرووى
تَيكةأل ئةم دووانة كراوة كة ثِرؤطـــرام

نةكات.
ثةيوةندى طرنطة ئـــةوةى لَيرةدا
كاتَيك ذنة لةطـــةأل هاوســـةرةكةيدا،

كة ذنةكةيدا لةطةأل دةكات حةز ثياو
ذنةكةى وةك بكات سَيكس دووطيانة
ئارةزووى و ة

َ
قبوول َبةو دؤخةشـــةوة

لةطةل زياتر خؤيشى ذنةكة ئةوا دةكات
سَيكســـيةكانيدا هةســـتة هةقيقةتى

دةكات. كارلَيك
دووطيانى نةخَير، َيم:

َ
دةل بةكورتى

كو
َ
بةل لةسَيكس، ِرَيطةطرتن نابَيتةهؤى

و دةكات زياتر لةسَيكس دووطيانى وا
بَيت. رت

َ
قوول

بةتةمةندا لةثياوانى سَيكسى ضاالكى
دةبَيت؟ بةردةوام كةى تا

سَيكس ينةوةكان دةربارةى
َ
لَيكؤل

ذمارةيان بةتةمةندا ثياوانى لةتوَيذى
تيادا طومانى ئـــةوةى كةمة، بـــةآلم
الى ئةو سَيكسى ضاالكى ئةوةية نيية
ثياوانى َين

َ
دةل ثَييان كة هةية توَيذة

ثري. بةتةمةن يان
كـــة لةلَيكؤلَيينةوةيــــــةكـــدا
دادةنرَيت ينـــةوة

َ
لَيكؤل بةفراوانرتين

ثياوانى سَيكســـى ذيانـــى  لةســـةر 
بةشـــى ثَينج كة لةدانيمارك بةتةمةن
كة توَيذةن لـــةو دانيشـــتووانةكةى 
ناودةبرَيـــن، تةمـــةن بةكةســـانى
ثياوان لةثةنجا 95%ى كة دةركةوتووة
ثياوان 75%ى تةمةنيانـــداو ى

َ
ســـال

لة45%ى تةمةنيانداو لةشةســـتةكانى
3%ى تةمةنيانداو لةحةفتاكانى ثياوان
تةمةنياندا لةنةوةدةكانـــى ثيـــاوان
بةالى كة دةكةن تةواو سَيكسى كارى

ضَيذبةخشة. خؤيانةوة
توَيذانة بِرَيك ئةم لـــةالى هةروةها
هةروةها هةية و لةئارةزووى سَيكسى

هةية. بةيانيانيش ِرةثبوونى
سةرضاوة

فوزية الدريع د. الجنس، سؤال َّـ مليون
2006 ط/ الجمل، منشورات الثاني، الجز
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ثةرةدةسةنَيت  لةسةرخؤ سيل
محةمةد  هادي د.
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 Tuberculosis ســـيل نةخؤشي
جيهانيية وي

َ
بةربـــال نةخؤشـــييةكي

و تةمةنـــي دةبَيت
َ

ســـال و هةزاران
لةقؤناغي ناســـراوة مرؤظةوة لةاليةن
جياوازي مَيذوودا كارةساتي طةورةي
بةكرتياي بةهؤي خستؤتةوة. مرؤيي
Mycobacterium tuber- ســـيلةوة

دةبَيت. دروست culosis
يةتي

َ
كؤمةال ِرَيطةضارة هاتنةكايةي

دةرماني ضارةسةري و ذينطةييةكان و
دروســـت ئةو هيوايةي كاريطةر تةواو
دةشـــَيت كرد كة نةخؤشـــي ســـيل
لةنيوةي هةرضةنـــدة بكرَيت. بنةبـــِر
بيستةم، ســـةدةي كؤتايي و دووةم
بوونةهؤي بةيةكةوة هؤكار ذمارةيةك
وةك سيل دةركةوتنةوةي سةرلةنوَي
تةندروستي بؤ سةرةكي هةِرةشةيةكي

بةمشَيوةيةن: هؤكارةكان جيهان:
ثَيشـــكةوتووةكاندا: تـــة

َ
1. لةوال

سيل كة شـــوَينانةوة لةو كؤض كردن
بَيبةش بووني ئةيـــدز، وة،

َ
بال تيايدا

و جَيطةيـــي بـــَي وةك يةتـــي
َ
كؤمةال

ثريان ذمـــارةي زيادبووني هـــةذاري،
بةرطـــري لةاليةن بووني و دروســـت

بةكرتياكةوة بؤ دةرمانةكان.
ثَيطةيشتووةكاندا: تازة تة

َ
لةوال .2

ناكاريطةر،  كردني
َ

كؤنرتؤل بةرنامةي
بةضاودَيـــري دةســـت ِرانةطةيشـــتن
نائارامـــي و هـــةذاري تةندروســـتي،
ذمارةي زيادبووني ئةيـــدز، ناوخـــؤ،
بةرطري بووني دروست و دانيشتووان

دةرمانةكان. بؤ
نيشـــاني دةدةن تازةكان ئامارة
جيهان دانيشتوواني 1/3ي نزيكةي كة
شاراوةية و مت بوو ســـيلي طري

َ
هةل

ي 2002-2020 
َ
سال لةنَيوان Latent و

كةس مليؤن هـــةزار كة َينراوة
َ
خةمل

تازةي ســـيل دووضاري هةوكردنَيكي
نةخؤشييةكة  مليؤنييان  150 دةبن،

36 مليؤنييان  و دةردةكةوَيت تياياندا
دةمرن.

بارانة ئةم زؤرينـــةي بةداخةوة،
جيهاندا لةهةذارتريـــن ميللةتةكانـــي
دةدةن

َ
هةول بةردةوام كة ِروودةدةن

و كردن ضارةســـةر بؤ تَيضوون بـــِري
نةخؤشييةكة كردني

َ
كؤنرتؤل بةرنامةي

دابني بكةن.
بووني دروست ضؤنَيتي و ثاسؤلؤذي

M. bo- ييةكـــةي
َ
ـــؤرة ئاذةل

ج

شـــريي  خواردنـــةوةي لةِرَيـــي  vis
و تووشـــبووة مانطاي ثاكذنةكـــراوي
جؤرةكةي هةرضي دةطوَيزرَيتـــةوة،

M. tuberculosis لةِرَيـــي  ديكةيـــة
ناو هةوكردووي ؤثـــةي

َ
دل مذيني

َ
هةل

دووضاري ديكةوة نةخؤشةكاني هةواي
بضوكرتيني دةبَيت، ثاشـــان مـــرؤظ

 1-5 تةنؤضكانة يـــان ؤثانـــة
َ
ئةم دل

بةشي مايكرؤميتةر دةضَيتةناو ضَيوة
طةورة قةثطري بةخانةي و سييةكان
كارلَيك ثاش ضةند دةدرَيـــت و دةورة
خانة شانةي فرة طؤِراني كيميايي، و

و  دةبَيـــت دروســـت  Granuloma
وبوونةوةي بةكرتياكة

َ
بال و زؤربـــوون

بووني دةكات. دروســـت ســـنووردار
Le- برينَيك بةشـــَيوةي ةم شانةية

ئ

نةخؤشةكة  ناوضة دةورةداني sion و
و تَيكشـــكاو  لةشـــانةي بريتيية كة 

 Caseation سثي ماددةيةكي لينجة
سةرةتايية بريني دةركةوتني واتةي
Ghonfo- دةوترَيت ثَيي و ةســـيدا

ل

نزيك  ليمفييةكاني طـــرَي ئةطةر  cus
نةخؤشييةكةبوون، دووضاري برينةكة
Ghon Com- دةوترَيـــت ثَيي ـــةوا

ئ

ئـــةوةي بةرطري  ثَيش plex  ئةطةر
ضيلكةي ببَيت، دروست بةكرتياكة بؤ

ليمفةوة  (لةِرَيي Bacilli بةكرتياكـــة
ئةوا دةبَيتةوة، و

َ
بـــال خوَينةوة، يان

دووةمي هةوكردووي ي
َ
خال يان بريني

دروســـت ديكـــةدا لةئةندامةكانـــي
ليمفييةكان، لووسة طرَي دةبَيت وةك
ئَيسك، مَيشك، ثةردةكاني ثةردةكان،
ئةطةر ســـييةكان، و طورضيلة جطةر،
بةرطري سيســـتةمي ثةرضةكردارَيكي
ســـاِرَيذ برينانة ئةم بةهَيزبوو، لةش 
وردة دةمرن. بةكرتياكة وردة و دةبن
شـــاراوة ضيلكـــةي هةرضةنـــدة
بمَينَيتةوة.

َ
ضةندين سال بؤ لةوانةية

هةوكردني بارةكانـــدا،  لةزؤرينـــةي
دةركةوتني بَي تةندروست كةســـَيكي
تةنيـــا و تَيدةثةِرَيـــت نيشـــانةكاني
تيوبَيركلني لَينؤِريني بةئةنجامدانـــي

دةردةكةوَيـــت.   Tuberculin test
بةكرتيـــاكان ئةطـــةر هةرضةنـــدة
نةكرَين،

َ
كؤنرتؤل و سنووردار نةكرَين

ســـةرةتايي نةخؤشـــييةكي ئـــةوا 
دةردةكةوَيـــت: ثــــــةرةســـةندوو 
ســـةرةتاييةكانةوة لةبرينـــة واتـــة 
ليمفييةكان ِرذَينة بـــؤ ودةبَيتةوة 

َ
بال

بةشَيوةيةكي بارةكاندا لةزؤرينةي و
فراوانبوون يان دةبن ساِرَيذ سروشتي
برينـــة ِراســـتةوخؤي كشـــاني و 
يان ِروودةدات خؤيان سةرةتاييةكان
سي ثؤشةري ثةردة بؤ دةبَيتةوة و

َ
بال

شـــلةيي دروست دةبَيت فرة و و ئازار
دةبَيتةوة و

َ
بال خوَينـــةوة لةِرَيي يان

بؤ ضةند ضيلكةيةكي كةمةوة بةهؤي
طورضيلةكان و ئَيسكةكان و سييةكان
ثاش و ميـــزةِرؤ، ميز و جؤطةكانـــي
نَيك،

َ
و ساال مانط تَيثةِريني ضةندةها

ذمارةيةكي زؤري وبوونةوةي
َ
بال بةهؤي

وبؤوة
َ
بال سيلي بةكرتياييةكان: ضيلكة

مَيشـــكةثةردة Miliary و هةوكردني
دةبَيت. دروست

تووشــبوون ئةو هؤكارانةي مةترســي
بةسيل زياد دةكةن

ثةيوةندي هؤكارانةي ئةو يةكةم:
تةمةن، بةنةخؤشةكةوة هةية، وةك:
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لةثَيطةيشـــتووان، زياتـــر ن
َ
منـــداال

تووش كةمرت لةثريان ثَيطةيشـــتووان
كؤضبةران يةكةمـــي دةبن، نـــةوةي
تووشـــبوون ِرَيذةي كة تانةوة

َ
وال لةو

و زيندان غـــي
َ
قةرةبال بةرزة، تيايـــدا

نيشانةي بووني ناوخؤييةكان، بةشة
كة سنط Xي ســـيل لةسةر تيشـــكة
بةشَيوةيةكي سروشتيضاك بووبَيتةوة
 دووضاري

َ
سال لةيةك كةمرت ثَيشرت و

هةوكردني سةرةتايي بووبَيت.
نةخؤشـــي هةبوونـــي دووةم: 
كثكردنـــي وةك: ثةيوةنديـــدار،
ئةيـــدز، وةك بةرطـــري كؤئةندامـــي
دذة شَيرثةنجة، شَيرثةنجة، دةرماني
طورضيلة جؤري يةكـــةم، شـــةكرةي
Sili- سليكؤسس درَيذخايةن، ستَيي

س

كة نةخؤشي كؤئةندامي هةرس ،cosis
هةبَيت بةبةدخؤراكييةوة ثةيوةندي
بةنةشـــتةرطةري، طةدة البردني وةك
و بةدهةرسي ثةنكرياس، شَيرثةنجةي

.A يان D ظيتامني كةمي
نيشانةكاني

نيشانانة باســـي ئةو لَيرةدا ئَيمة
بةســـيلي ثةيوةســـتن دةكةيـــن كة
هةناسة) كؤئةندامي (واتة ســـييةكان
ضةندين سةر كاردةكاتة سيل ئةطينا
خؤي تايبةتي نيشـــانةي و كؤئةندام
دةمار هةرس و وةك كؤئةندامي هةية

ميزةِرؤ. و ميز و
سييةكان سةرةتايي سيلي

ســـةرةتايي، دةوترَيت ثَيي بؤية
و ساغ ضونكة لةكةســـَيكي ثَيشـــرت
ئةطةر واتة ِروودةدات، تةندروســـتدا
Tubercu- تيوبَيركلني تَيستي َيشرت

ث

بووة  نَيطةتيظ كرابَيت كةسةكة lin بؤ
لةوةرطرتني بريتييـــة كارةش (ئـــةم
ضيلكـــةي لةضاندنـــي ثرؤتينَيـــك
دروست دةكرَيت ســـيلةوة بةكرتياي
كةسي ثَيستي ذَير دةخرَيتة ثاشان و

72-48 سةعات  ثاش و مةبةســـتةوة
كيميايي كارلَيكـــي لـــةو شـــوَينةدا
و هةوكردووي بةشَيوةي و ِروودةدات
ِروودةدات بوون طةرم و سووربوونةوة
بؤ بةرطري ثَيشرت كةســـة ئةطةر ئةو

بةكرتياكة ثةيدا كردبَيت).
دووضاري كةم نةخؤشَيكي ضةند
ضاك خؤيـــان م

َ
بـــةال ِ»تـــا» دةبـــن،

تةنيا نةخؤشـــييةكة م
َ
دةبنةوة، بةال

كة ِروودةدات بةنيشانةكانييةوة كاتَيك
هةوكردني يان هةستياري فرة كارلَيكي
نةخؤشي هةبَيت. بووني ثةرةسةندوو
لةوانةية ثةرةســـةندوو ســـةرةتايي
(كة سةرةتاييةكة بارة ِرةوتي لةكاتي
مت ثاش ماوةي يان تاي هةية) تةنيا
ضةند يان هةفتةيي بوونَيكي ضةنـــد

دةردةكةوَيت. هةفتة) 4-8) مانطي
بَالوبؤوة سيلي

Miliary بةو وبـــؤوة
َ
بال ســـيلي

خوَينةوة لةِرَيي كة دةوترَيت ســـيلة
لةثـــِردا لةوانةيـــة ودةبَيتـــةوة و

َ
بال

زؤرجار م
َ
بةال دةركةون، نيشانةكاني

تا  3-2 هةفتة نةخؤشـــةكة بؤماوةي
و نةماني ئارةق كردنةوةي شةوانة و
دابةزين كَيش  خـــواردن و ئارةزووي
وشـــكي هةية، لةوانةشـــة و كؤكةي
دا

َ
لةطةل  و جطةري

َ
ســـثل طةورةبووني

دةشَيت سةرئَيشـــةش بووني و بَيت
هةوكردني هةبووني هاوكات نيشانةي
بَيت. مَيشك ثةردةكاني ســـيلييانةي
Aus- بيســـتةنييانةي ثشـــكنيني

ئاســـايي  لةوانةية cultation ســـنط
نةخؤشـــييةكة كاتَيك م

َ
بَيـــت، بـــةال

دةضَيت، خِرةخِري ثَيـــش زؤر بةرةو
X ي  تيشـــكة دةبيســـرتَيت. و

َ
بةربال

2-1 ملم  بضووكي ةي سثي
َ
ثةل سنط،

دةدات نيشان هةرزن دةنكة بةشَيوةي
وبوونةتةوة.

َ
بال سيدا بةهةموو كة

كةمي و كةمخوَينـــي  هةروةهـــا

هةبَيت، لةوانةية ســـثييةكان خِرؤكة
ضووةكاندا،

َ
بةســـاال لةمرؤظة م

َ
بـــةال

نائاسايي بةشـــَيوةيةكي  نيشانةكان
جيـــاوازة لةوانـــةي و دةردةكـــةون
دةردةكةون: بةمشَيوةية باسمانكرد,
ييةوة،

َ
سال شةست لةســـةرو تةمةني

نزمي ناوبةناوي ســـةرضاوة تايةكـــي
واتة ناِروون دابةزينَيكي كَيش نةزانراو،
بَيتوانايي ضيية، هؤكارةكـــةي نازاني

 25-%50 لة طشـــتي و ثةككةوتةيـــي
تيشكة ئاوســـاوة،  جطةريان و

َ
سثل

ثشـــكنينة  ئاســـايية، X ي ســـنطي
لةوانةية دةبن و خوَينييةكان ئاسايي
خانةكاني خوَين ســـَي هةر يان يةكَيك
ثةِرةكاني و سوور و سثي خِرؤكة واتة
تيوبَيركلني و تَيســـتي بن كةم خوَين
نيابوون

َ
دل و كردن جةخت نَيطةتيظة.

زيندووي شانةي نموونة بةوةرطرتني
دةبَيت. مؤخي ئَيسك يان جطةر

ســةرةتايي سيلي ثاش نيشــانةكاني
Post- Primary Pulmo- ســييةكان

nary TB
شـــَيوةي باوترين ســـيلي ســـي
ســـةرةتايي. ثـــاش نةخؤشـــي 
و ناديار بةشـــَيوةيةكي لةسةرةتاوة
ضةندين ثاش و ِروودةدات شـــاراوة
ثةرةدةسةنَيت، لةســـةرخؤ و هةفتة
تا، لة بريتني نيشـــانة طشـــتييةكاني
لةش شـــةوانة، ئـــارةق كردنـــةوةي
خواردن، نةماني ئارةزووي داهَيزران،
ثَيش بةرةو ثاشانيش دابةزين، كَيش
 دةبن:

َ
زال نيشـــانانة ئةم و دةضَيت

خوَيني زؤرجار درَيذخايـــةن، كؤكةي
فرة نةزانراو، سةرضاوة تاي ثَيوةية،
سي، ثةردةثؤشةري خةستي شلةيي
Xي (بةتيشـــكي نيشـــانة بـــَي 
دابةزين كَيش سنط دةناســـرَيتةوة)،
هةوايي فرة طشـــتي  و ثةككةوتةيي
و ســـي ثةردةثؤشـــةري لةخؤوةي
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زؤر بةِرَيكـــةوت، ئـــةم جؤرة ســـيلة 
بةدواي  ماكانة  لـــةم  يةكَيك  لةوانةية 

خؤيدابهَينَيت:
ســـييةكان،  نـــاو  ماكـــي   .1
زؤر،  بـــِر  غةمـــي خوَيناوي 

َ
بةل وةك: 

بةد   :Corpulmonale كؤرثةِّـؤنالي 
دا دروست دةبَيت و بةرةو 

َ
فرماني لةدل

سســـتي دةِروات بةهؤي بةدفرماني و 
نةخؤشـــي درَيذخايةني سييةكانةوة، 
 بووني سييةكان-ئيمفزيما، 

َ
بةِريشـــال

لةجـــؤري  بةكرتيايـــي  هةوكردنـــي 
هةوكردنـــي   ،Atypical نائاســـايي 
كةِرويـــي جـــؤري ئةســـثةرجيلةس، 
ِرةقبوونـــي يان بةكاليســـيؤم بووني 
calicifi- ســـي  سي-ثةردةثؤشةري 

 ،cobd نةخؤشي سييةطرياو ،cation
بؤري هـــةوا فراوان بووة نةخؤشـــي 
بووني  دروســـت  و   bronchiectasis
جؤطةيةك fistula لةنَيوان بؤري هةواو 

ثةردةثؤشةري سيدا.
2. ماكي دةرة-ســـييةكان، وةك: 
هةوكردنـــي قوِرقوِراطـــة، هةوكردني 
غةمةوة)، 

َ
ة (بةهؤي قووتداني بةل

َ
ِريخؤل

(بةهؤي  كـــؤم  و  ِرَيكـــة  نةخؤشـــي 
غةمـــةوة)، نيشـــتني 

َ
قووتدانـــي بةل

  amyloidosisئةمايلؤيـــد مـــاددةي 
لةشـــانة و ئةندامةكاني لةشـــدا وةك 
،...هتد و هةوكردني 

َ
طورضيلة، ســـثل

جومطةكان.
يةكةمني نيشانةي تيشكي بريتيية 
ناِروون-ضَيوة  ســـثي  ةيةكـــي 

َ
لةثةل

لةيةكَيك لةثلةكاني ســـةرةوةي سي. 
ئةم نةخؤشيية زؤرجار دوو ناوضة يان 
زياتري ســـي دةطرَيتةوة و لةوانةشة 
كاتَيكيـــش  بطرَيتـــةوة.  هـــةردووال 
ثــــةرةدةســـةنَيت:  نةخؤشـــييةكة 
 consolidation كؤنسؤليدةيشـــن 
(شـــلة)  بةئاو  هةوا  (جَيطرتنـــةوةي 
هةواييةكانـــدا)  دانؤضكة 

َ
لةســـيكل
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 Cavitation بوون
َ

ضال و ثووكانةوة
بووني دةبن. دروست جياواز بةِرادةي
بوون

َ
ضال يان شَيوة هةرزن شَيوازَيكي

نةخؤشـــييةكةية. ضاالكي نيشـــانةي
وو

َ
بةربال زؤر نةخؤشييةكة كاتَيكيش

لةوانةيـــة دةبَيـــت، سةرتاســـةري
و بةرضـــاو بَيـــت زؤر ثووكانـــةوةي
medi- سنط بؤشـــايي هةواو لوولةي

البدةن. خؤيان لةشوَيني astinum
نةخؤشييةكة ناسينةوةي

:specimenنموونة وةرطرتني .1
نموونةي غةم-ســـَي 

َ
بةل وةرطرتنـــي

دةبَيت نزيكةي زوو، غةم بةيانييان
َ
بةل

بةكرتياكة  ضيلكـــةي  5000-10000
ئةوةي بـــؤ هةبَيت غةمةكـــةدا

َ
لةبةل

دةرضَيت، ثؤزةتيظ ساليدةكة لةسةر
بضَينرَيت غةمةكة

َ
بةل بَيتوو ئةطةر م

َ
بةال

100-10 ميكرؤبي  بوونـــي تةنيا ئةوا
ثؤزةتيظ زيندوو بةســـة بؤئـــةوةي
طةدة، ناوةِرؤكي شؤراوي  دةربضَيت،
زوو بةتايبةتي نموونة بةيانيان ســـَي
ناو شـــؤراوي بةكاردَيت، ندا

َ
لةمنداال

وةرطرتني و وةربطريَيـــت ســـييةكان
بؤري لةناو زينـــدوو نموونة شـــانةي

هةواكانةوة.
ناســـينةوةي بؤ لينؤِرينةكان  .2
ثشـــكنيني هةندَيك  نةخؤشـــييةكة: 
،esr,crp وةك دةكرَيـــت بؤ خوَينـــي
ثَيســـتي لينؤِريني كةمخوَيني...هتد،
تيوبَيركلني،كةمهةستيارودياريكةرة،
سيلَيك يان سةرةتايي لةســـيلي تةنيا
و بووبَيت دروست سييةكاندا يي

َ
لةقوال

بةكاردَيت، بَيت ثَيِرانةطةيشتوو دةست
يان ســـن

َ
َينَيل

َ
زَيل بؤيةي بةكارهَيناني

ثشكنيني لةذَير ينس و
َ
فلؤرل ئؤرامني

مايكــرؤســـكؤبدا، ِراســـتةوخـــــؤي
ناوكي بةكرتياكة، طةورةكردني ترشي
نةخؤشةكة يان كردن). (زةرع ضاندن

ســـةر دةرماني دذة ســـيل دةخةيتة
سيل ئةطةر ئةزمووني بةشـــَيوةيةكي

10-5 ِرؤذ  ثـــاش بوو ئـــةوا بةزؤري 
ضارةسةرةكة مي

َ
نةخؤشـــييةكة وةال

دةداتةوة.
لَيي و خؤثاراستن كؤنرتؤَلكردن

ظاكســـَينَيكي   bcg ظاكســـيني
لةبةكرتياي كـــراوة الواز  زينـــدووي
وةردةطريَيت ةوة

َ
ئاذةل جؤري ســـيلي

دروســـت هاندان و و بةكاردَيـــت بؤ
ِرَيطرتن و ثارَيزةرانة بةرطـــري كردني
وبـــؤوة

َ
بال وبوونـــةوةي ســـيلي

َ
لةبال

كاريطةري هةوكردوودا  لةكةســـَيكي 
بووني ِرَيطرتن لةدروســـت و توانـــاي
جياوازة ظاكسينة ئةم بؤ ســـي سيلي
كاريطةري م باشرتين

َ
بةال ،%20-60 لة

وبوونةوةي
َ
بال لةكاتي لةِرَيطرتن هةية

بةتايبةتي لةشدا  بةناو  نةخؤشييةكة 
ندا،

َ
لةمنداال مَيشك ثةردةكاني سيلي

ببَيتةهؤي ظاكسينة ئةم دةشَيت م
َ
بةال

لةشـــوَيني
َ

دوومةل بووني دروســـت
وبؤوة

َ
هةوكردنَيكي بال كووتانةكـــة و

بةرطري كةسانةدا دووضاري كةمي لةو
تووشـــي ئةوانةي وةك لةش بـــوون
لةم لةبةرئـــةوة نابَيت بوون، ئةيـــدز

بدرَيت. َنةخؤشانة
كؤنـــرتؤل لةبةرنامـــةي بةشـــَيك
بريتييـــة نةخؤشـــييةكة كردنـــي 
ســـيلي ناســـينةوةي و لةدؤزينةوة
ئةويش ،latent شـــاراوة يان متبوو
تيؤبَيركليني لَينؤِريني بةبةكارهَيناني
نيشانة (واتة بَي كةســـَيكي ثَيســـت.
نةبَيت)، نةخؤشييةكةي نيشانةي هيض
بَيت ثؤزةتيظ لَينؤِرينةي ئـــةم م

َ
بةال

بَيت  ئاسايي x ي ســـنطي و تيشـــكة
دذةسيل بةضارةســـةري دةتوانرَيت 
ثَيش بةرةو بؤئةوةي بكرَيت ضارةسةر

دةرنةكةون. نيشانةكاني و نةضَيت

خؤثارَيزي ضارةســـةري هةروةها
خـــوار  بةكةســـاني  prophylaxis
كة لَينؤِريني تيوبَيركليني

َ
سال شانزة

بؤ هةروةها هةية، بةهَيزيان َثؤزةتيظي
سال لةدوو تةمةنييان نةي

َ
منداال ئةو

نزيكييان هةبوو بةركةوتني كةمرتة و
سيلي سييان كة كةسانةدا  ئةو

َ
لةطةل

بؤ يان بةثشـــكنني سةِّـاوة، هةية و
تيوبَيركليني لَينؤِرينـــي كة ئةوانةي
ئةو ي

َ
مندال و بووة، ثؤزةتيظ تازةيان

هةية. هةروةها سييان دايكانةي سيلي
ئةو كةسانةش بؤ ثَيويستة ضارةسةر
نزيكييان بةركةوتني كة بكرَيت ِرةضاو
كة هةبووة ئةيدزدا نةخؤشَيكي

َ
لةطةل

هةية. سييان سيلي
rifampicin و  ِريفامثسني دةرماني
مانط  سَي isoniazid بؤ ئايزؤنايةزايد
زؤر مانط شةش بؤ ئايزؤنايةزايد يان

كاريطةرن.
دةشـــَيت لينؤِرينـــي تيوبَيركلني
واتة بةدةستةوة، بدات ة

َ
هةل ئةنجامي

لةو بَيت ثؤزةتيظ ـــة
َ
بةهةل لةوانةية

ناوضانةش لةو و كووتراون كة كةسانةدا
مايكرؤبةكرتيايانةي بةو بةركةوتن كة
non-tubercu- سيل دروستكةر نني

ثشـــكنني  بةرنامةكاني زؤرة.  lous
زؤر بةركةوتةكان ســـةنطاندني

َ
هةل و 

نةخؤشـــي كردني
َ

لةكؤنرِتؤل طرنطن
سيلدا.

سيل كيميايي ضارةسةرس
Che- سيل كيميايي ضارةسةرس

ِرَيكخـــراوي  لةاليـــةن  motherapy
دانراوة. Whoةوة

ضارةسةرةكةي و سيل ثؤلبةندي
ســـيلي ةتي تازةي

َ
حال يةكـــةم:

ثؤزةتيظ شـــانةيي (ثشكنيني  سي 
سي بَيت)، ســـيلي تووندي دةرةوةي
تووندي و سيلي (ئةندامةكاني ديكة)
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نَيطةتيظ شـــانةيي ســـي (ثشكنيني
ئايدزي نةخؤشي كاتدا لةهةمان بَيت)

هةبَيت. تووندي
ضارةسةر بةمشَيوةية بارانةدا لةم
بةدوو ضارةســـةرةكةش دةكرَيـــت،

دةبَيت: قؤناغ
ةتة

َ
حال قؤناغـــي ســـةرةتا، بـــؤ

ئايزؤنايةزايد، بةكارهَيناني تازةكان:
ثايرةزينئةمايـــد، ِريفامثســـني،
جار ســـَي هةفتـــةي ،

َ
ئيســـامبيتؤل

دةتوانني يـــان دوو مانط بؤمـــاوةي
دةرمانـــي ،

َ
ئيســـامبيتؤل لةبـــري 

بةكاربَينني. سرتبيتؤمايسني
بةكارهَيناني بةردةوامي، قؤناغي
هةفتةي ريفامثســـني، و ئايزؤنايةزايد

مانط. ضوار بؤماوةي جار سَي
ديكـــةدا، قؤناغـــي لةبارةكانـــي
ريفامثسني و ئايزؤنايةزايد َســـةرةتا:
ئيســـامبيتؤل ئةمايد و و ثايرةزيـــن
دةتوانني يـــان دوو مانط، بؤمـــاوةي
ستَيرثتؤمايسني ،

َ
ئيسامبيتؤل لةبري

بةذةمـــة بةكاربهَينـــني، هةموويـــان
وةردةطريَيت. ِرؤذانة دةرماني

ئايزؤنايةزايد بةردةوامي: قؤناغي
ضوار بؤماوةي ِرؤذانة َو ريفامثســـني
ئيسامبيتؤل و ئايزؤنايةزايد يان مانط

مانط. شةش بؤماوةي
ثَيشـــرت ســـي ســـيلي دووةم: 
ثؤزةتيظ (ثشـــكنني ضارةسةركراو

بووبَيت)
ئايزؤنايةزايد، ســـةرةتا: قؤناغي
ثايرةزينئةمايـــد، ريفــــامثســـني،
ستـــريثتؤمايســـني، ،

َ
ئيســـامبيتؤل

دوو بؤمـــاوةي هةفتةي ســـَي جـــار
ريفامثســـني، مانط-ئايزؤنايةزايـــد،
جار ســـَي هةفتةي ثايرةزينئةنةمايد

مانطَيك.  ِرؤذانة بؤ
َ

ئيسامبيتؤل
ئايزؤنايةزايد بةردةوامي: قؤناغي

هةفتةي
َ

ئيسامبيتؤل و ِريفامثسني و
مانط. ثَينج بؤماوةي جار سَي

دانوةي
َ
ســـةرهةل بـــاري لـــة 

ضارةسةرةكة ئةطةر نةخؤشييةكةدا،
ئةوةي ثـــاش يان شكســـتي هَينـــا،
بةكارناهَينرَيت باش ضارةســـةرةكة

نةخؤشةوة: لةاليةن
ســـةرةتا: ئايزؤنايةزايد قؤناغـــي
ثايرةزينئةنةمايـــد و ِريفامثســـني و 
سرتيبتؤمايســـني و ئيســـامبيتؤل و 
ئةم هةمان بؤماوةي دوو مانط ِرؤذانة
لةسرتيبتؤمايســـني جطة دةرمانانـــة

مانطَيك. بؤ ِرؤذانة
سي سيلي تازةي ةتي

َ
حال سَييةم:

بَيت) نَيطةتيظ (ثشكنني
ســـةرةتا: ئايزؤنايةزايد قؤناغـــي
و ثايرةزينئةمايـــد و و ريفامثســـني
جار ســـَي هةفتـــةي ،

َ
ئيســـامبيتؤل

مانط. دوو بؤماوةي
ئايزؤنايةزايد بةردةوامي: قؤناغي

جار  هةفتـــةي ســـَي و ريفامثســـني،
ضوارمانط. بؤماوةى

لةِرووي ســـي دةرةوةي ســـيلي
لةثؤلي بَيـــت هَيواشـــرت تووندييةوة

دةبَيت: بةشَيوةية يةكةم
ســـةرةتا: ئايزؤنايةزايد قؤناغـــي
ثايرةزينئةمايـــد و ريفامثســـني و 
بؤمـــاوةي ِرؤذانـــة

َ
ئيســـامبيتؤل و 

دوومانط.
ئايزؤنايةزايد بةردةوامي: قؤناغي
ضوار بؤماوةي ِرؤذانة َو ريفامثســـني
ئيسامبيتؤل و ئايزؤنايةزايد يان مانط
م

َ
مانط (بةال بؤماوةي شـــةش ِرؤذانة

ِرَيذةي و ئةمةيان زياتـــرة شكســـتي
زياترة نةخؤشـــييةكة دانـــةوةي

َ
هةل

مانطييةكـــة، ضـــوار وةك لةكؤرســـة
طةِرؤك نةخؤشي بؤ دةتوانرَيت  م

َ
بةال

نةخؤشانةش ئةو بؤ  و بةكاربهَينرَيت 

تةندروســـتي خزمةتطـــوزاري كـــة 
هةروةهـــا هةيـــة،  ســـنوورداريان
دذة- دةرماني

َ
لةطـــةل دةتوانرَيـــت

كةسانةدا لةو بةكاربهَينرَيت ظايرؤس
هةية. ئةيدزيشييان سيلدا

َ
لةطةل كة

بــــةنةشـــتةرطةري ضارةســـةر
بةكاردةهَينرَيت بةدةطمةن تائَيستاش
غةمـــي خوَيناوي

َ
بـــؤ بةل بؤنموونـــة:

،Massive بَيـــت زؤر كـــة بِرةكةي
هةوي ناوضةيي، كَيمي كؤبوونـــةوةي
طرَي ليمفي ثِر ة ثةردة سنووردار،

َ
دل

بووبَيتةهؤي ثشت بِربِرةي سيلي كَيم،
م

َ
بةال دِركةثةتك، خستنةســـةر فشار

تةواوي بـــةزؤري ثـــاش كؤرســـَيكي
بةكاردَيت. سيل دذة ضارةسةري

ضارةســـةرةكة: ضاودَيريكردنـــي
وةرطرتنـــي ضؤنييةتـــي ثَيويســـتة
بةشـــَيوةيةكي ضارةســـةرةكة
و سةرثةرشـــتي بكرَيت ِراســـتةوخؤ
نةخؤشةكة جار سَي يان دوو هةفتانة
كة بني نيـــا

َ
ببينرَيـــت بؤئـــةوةي دل

و دةخـــوات بةباشـــي دةرمانـــةكان
كةم ضونكة ثةيوةســـتة، ثَييانـــةوة
لةاليةن بةدةرمانةكانةوة ثةيوةستي
درَيذة سةرةكي هؤكاري نةخؤشةوة
ومةترسي نةخؤشـــييةكة كَيشـــاني
جؤري و دةركةوتني دانةوة

َ
ســـةرهةل

دةرمانةكان. بؤ بةرطةطري بةكرتياي
و ئةيدز سيل

لة نزيكةي جيهانـــدا، لةهةمـــوو
تازةكاني ســـيل 9%ي هةمـــوو بارة
نيشـــانة بةئةيدزةوة. ثةيوةنديدارة
دةشَيت نةخؤشييةكة ديدةنييةكاني
بؤنموونة جؤراو جؤر بَيت َبةشـــَيوةي
دل ثؤشـــةري ثـــةردة فرة شـــلةيي

نيشانةيةكي   Pericardial effusion
ثشكنيني لةئةفةريقا. لةئةيدزدا باوة
طةورةبووني لةوانةية ســـنط تيشكي
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ثةردة فرةشـــلةيي ليمفييةكان، طرَي
لةسييةشانةدا، طؤِران سي، ثؤشةري
دانؤضكةكاندا

َ
لةسيكل ئاو كؤبوونةوةي

دةربخات. وبؤوة
َ
بال سيلي و

دةرمان-بةرطري فرة سيلي
سيل بةكرتياي بارةي لةو بريتيية
ثةيدا دةرمانةكان دذي كة بةرطـــري
ناتوانن دةرمانـــةكان واتـــة دةكات 
بةكرتياكة لةســـةر خؤيان كاريطةري
بـــةزؤري ئةميش دروســـت بكـــةن،
ِروودةدات، هةذارةكاندا زؤرتر تة

َ
لةوال

ناتةواوةوة بةضارةسةري ثةيوةندي
ضارةسةر لةم بارةشدا دةشَيت هةية.
ثَيويســـتي م

َ
بةال بكرَيت، مســـؤطةر

هةية درَيذ مـــاوة بةضارةســـةرَيكي
و كاريطةر و ضارةســـةرةكة كةمـــرت
هةروةها طرانرت دةكةوَيت. و ذةهراويرت
ثةيدابووني و ضارةسةرةكة شكستي
و دةرمانةكان دذي زياتـــر بةرطـــري

زياترة. بارةدا لةم مردن ئةطةري
نةخؤشييةكة داهاتووي

بـــــــوونَيكـــي تـــةواو ثـــاش 
ضاك ضارةسةرةكة، سةركةوتووانةي
نةخؤشـــةكاندا لةزؤرينةي بوونـــةوة
زؤر ِرَيذةيةكـــي مســـؤطةر دةبَيـــت.
مةترسي لة%5) (كةمرت كةميشـــيان 
زؤربةشيان و هةية دانةوةيان

َ
سةرهةل

و ِروودةدةن مانطـــدا ثَينج لةماوةي
بةكاردةهَينرَيت. ضارةسةريش هةمان
(ثشكنني سيلي كة نةخؤشـــانةي ئةو
ضارةســـةرن بـــَي و ثؤزةتيـــظ)ن
تواناي و دةمَيننةوة بةهةوكردوويـــي
تا هةية نةخؤشييةكةيان طواستنةوةي
دا

َ
سال يةك لةماوةي ،

َ
دووسال ماوةي

دةمرن.  ضارةسةركراوةكان 25% ي لة
نةخؤشانةدا زياترة لةو ِرَيذةي مردن
تاِرادةيةكيش و هةيـــة كـــة ئةيدزيان

زياترة. دانةوة
َ
سةرهةل مةترسي

دةدةيت؟ باوَيشك بؤضي
و بَيتاقاتي يان بوون بةهيالك هةســـت هةركات دةدةين باوَيشـــك مرؤظ ئَيمةي
باوَيشك خوارةوة بَينة بةثةرةشوت بةنيازن ئةوانةي بينراوة يان و بكةين برسَيتي
ثةيوةندي كة هةية زانســـتي تؤَيذينةوةيةكي خوارةوةيان، هاتنة ثَيش دةدةن
تا ئةوانةشدا

َ
م لةطةل

َ
بةال دةردةخات، سَيكسيدا وروذاندني و دان باوَيشك نَيوان

شاراوةن. و نةزانراو ئةو دياردةية ِراستةقينةكاني ثشتةوةي هؤكارة ئَيستا
وكردؤتةوة

َ
فالؤسيسنسكيتؤَيذينةوةيةكيبال ثزيشكَيكيفةِرةنسيبةناويئؤلفية

بةنوَيرتين كة و نةخؤشـــيدا ئةندامةكان باوَيشـــكدان لةفرماني ي
َ
مةتةل بةنـــاوي

فالؤسينسكي مرؤظ. الي خؤنةويستة دياردة ئةو دةربارةي دادةنرَين تؤذينةوة
تا م

َ
باوَيشـــك، بةال دةربارةي ضةند تيؤرَيك هةن ِراطةياند: ِرؤيتةري بةئاذانســـي

دةدةين؟ باوَيشك مرؤظ ئَيمةي بؤضي كة نةزانراوة ئةوة سةرةكي هؤكاري ئَيستا
ذياني، كؤرثة  دةدات بةدرَيذايي باوَيشك 250 هةزار جار نزيكةي ئاسايي مرؤظي
لةشةست بارستايي كة هةفتةيي ضواردة تا دوانزة لةتةمةني هةر دايكيدا لةسكي
باوَيشكدان ئةوةي لةسةر طةن

َ
بةل ئةوانةش كة دةدات باوَيشك ناكات تَيثةِر طرام

بَيت طرنط دةبَيت زؤر
َ

منـــدال طةشـــةكردني و بؤ طرنطي هةية دةماري كارَيكي
طياندارةكاني ديكةش هةروةها هةية؟ باوَيشكة بةو ثَيوستيةكي ض

َ
ئةطينا مندال

جطة دةدةن طةرمةكانيش باوَيشك سارد و بِربرةدارة خوَين ماسي و و ندة
َ
بال وةك

بدةن. باوَيشك نةبينراون ئَيستا تا كة نةهةنط و لةزةِرافة
ئؤكسجني طازي ِرَيذةي باوَيشك َيت

َ
ماوة كة دةل هةر ةية

َ
هةل برية ئةو ئَيستاش تا

سينســـكي  ِرزطار دةكات، فالؤ لةco2 ي زيادة خوَين و دةكات زياد لةخوَينـــدا
ينةوة

َ
لَيكؤل بةثَيي و زايـــن حةظدةي ســـةدةي بؤ دةطةِرَيتةوة برية ئةو َيت

َ
دةل

خؤيةتي وةك هةر و ثاش باوَيشـــك ثَيش طازةكاني ناو خوَين ِرَيذةي نوَييـــةكان
هةست كة دةدةين كاتَيك باوَيشـــك نوَييةكان بةثَيي تؤذينةوة م

َ
بةال و ناطؤِرَيت،

لةوانةش باوَيشـــك جطة زؤر بكةين، برســـَيتي ماندووبوون يان يان بةبَيتاقةتـــي
بةوانةي كة ســـةبارةت م

َ
بةال دةكات، كار دةروونـــي بـــاري دذي وةك ضةكَيـــك

وريايي زياتر بؤ لةوانةية ئةوة دةدةن باوَيشـــك بةثةِرةشـــوت ثَيش دابةزينيان
ضونكة ناِرةحةتدان، دةروونـــي لةبارَيكي ئةوانة ضونكـــة و نةنوســـتنيان بَيت،
ناِرةحةتانةدا بـــارة لةو تاقيكردنةوة مشـــكي كة دةركةوتووة بةتاقيكردنـــةوة
تؤَيذةرةوةيةكي ضيية. باوَيشكدانة كاري ئةو نازانَيت كةس و دةدةن زؤر باوَيشك
الي سَيكسي ِرةفتاري و باوَيشـــك لةنَيوان هةية ثةيوةندي كة َيت

َ
دةل ةنديش

َ
هول

مرؤظ ضؤن وةك ئَيســـتا تا و بريدؤزن و تيؤر وتـــران تةنيا ئةمانةي مـــرؤظ....
باوَيشك دةربارةي هيض شَيوةيةش بةهةمان و نةطةيشـــتووة لةخةو بةتةواوةتى
جةمال هاوكار نازانَيت.                                                             و:
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دةدةيـــن ســـةرنج بـــةردةوام
دةكةن ـــة

َ
هةل كـــة قوتابيةكانمـــان

ثرســـيارةكاندا، مدانـــةوةي
َ
لةوةال

ثرســـيارةكة جـــؤري ئةطةرضـــي
يان يان ـــةوة

َ
مال ئةركي زارةكـــي، 

هؤي بَيت. ثرســـياري سةرمةشـــقي
بؤ دةطةِرَيتةوة نة

َ
هةال لةم بةشـــَيك

ساتمةدان(*). يان قوتابي بَيئاطايي
جؤرة لـــةم باس ئَيمة بابةتةكـــةي
كو

َ
بةل نـــاكات، ســـةرةوة نةي

َ
هةال

كة طرنطي هةية ديكة ةي
َ
جؤرَيك هةل

لةئةنجامي هةية ئةويش خؤي تايبةتي
دةبَيت دروست  تَيطةيشـــتن ة

َ
بةهةل

بريكاريـــةكان لةبريؤكـــة لةيةكَيـــك
يةكَيك ئةنجامدانـــي ة

َ
لةبةهةل يـــان 

(مةبةســـت بريكاريةكان لةكـــردارة
بةطشـــتي ِرَيطةي بريكاري لةكرداري
ثرسيارَيكة نةك طشـــتي دؤزينةوةي
و و لَيكدان كردارةكانـــي كؤكردنةوة

لَيكدةركـــردن).
بريكاري مامؤســـتاي ثَيويســـتة
ة

َ
مامةل هوشـــيارانة بةشـــَيوةيةكي 

نةدا بكات،
َ
ئـــةم هةال جؤري

َ
لةطـــةل

و سةرضاوة ببَيتة ضونكة دةشـــَيت
ئاســـتي لةِرَيطةيةوة كـــة يـــك

َ
كةنال

ئةمانةش ثَيشـــبخات، هةموو خؤيي

ثةروةردةيةكي بؤ دةبن ِرَيطةخؤشكةر
سةالمةت. ثِرؤسةيةكي و تةندروست

ِروونكردنــةوةوتاوتوَيكــردن
قوتابي لةو قؤناغانـــةي يةكَيـــك
زؤر دةكات ةي

َ
هةل بريكاريدا لةوانةي

بريتيية ديكة، قؤناغَيكي لةهةر زياتر
(مةبةســـت ســـةرةتايي لةقوناغـــي
شةشـــي تا لةيةكـــي بنةِرةتيـــةوة
نة

َ
هةال بةشـــَيكيش لةم بنةِرةتيـــة).

ِروودةدات، ســـثَيلينةوة لةئةنجامي
كة ثرســـيارانةي لةو زؤر بةشـــَيكي
لةم دةكرَيـــت قوتابـــي ئاِراســـتةي
بةحوكمـــدان ثَيويســـتي قؤناغـــةدا

بكةن ة
َ

هةل ثَيويستة قوتابييةكان
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قوتابي ثَيويســـتة بؤنموونة هةيـــة،
.3=1+2 ئايا بدات بريار يـــان حوكم
قوتابي ئةركي مامؤســـتاية كة ئةوة
مـــي

َ
وةال بذاردنـــي

َ
لةهةل ِرابهَينَيـــت

تـــةواو، حكومدانَيكـــي و ِراســـت 
بةثلةي بـــريكاري زانســـتي ضونكة 
دةبةستَيت بةوردبيني ثشـــت يةكةم
ثرســـيارةكاندا. مدانـــةوةي

َ
لةوةال

ئامادةية لةئَيمـــة يةكَيك ئايا هيـــض
لــــةنةخؤشـــخانة ثةرســـتيـــارَيك
ميليمةتر كـــة ثَيبدات دةرمانةكاني
جوداناكاتةوة، لَيـــك و ســـانتيمةتر
ئامادةية لةئَيمـــة يةكَيك يان هيـــض
الي دؤالرةكة لةبـــازاِري بضَيت ثارة
نةزانَيك كة بطؤِرَيتـــةوة دوكاندارَيك

$100 بـــة120000  هاتـــوو ئةطـــةر
ئةو لةبري ئةوا بَيت دينـــاري عَيراقي

بداتَي،  دينارمان  50000 تةنيا   50$
ســـةرةوة ئةوانةي هةموو بَيطومان

نني. كردن
َ
قبول جَيطاي

ثرســـيارَيك ئَيمـــة  لَيـــرةدا
وَيســـت

َ
هةل مامؤســـتا ئايا دةكةين:

كاتَيك دةبَيت ضـــؤن كاردانةوةي و 
ةيـــةك

َ
هةل يةكَيـــك لةقوتابيةكانـــي

لةبةرضاوطرتني ئةوةي بـــَي دةكات،
كراوة، ثرسياري ئةو ثرسيارةي ئايا
ةوةية،

َ
مال ئةركـــي تاقيكردنةوةية، 

( بؤنموونة كرداريية سةرمةشقية يان
بةطؤشةثَيو)؟ طؤشةيةك دؤزينةوةي

يان ثرســـيارةكةزارةكةية؟
بؤ خَيراكان يةكَيك لةكاردانـــةوة
ئاطاداركردنةوةي نة،

َ
هةال جؤرة ئةم

بةوريايةوة كـــة بـــةوةي قوتابيـــة
ئةم ثةلةنـــةكات، و م بداتـــةوة

َ
وةال

كاريطةرة زؤرجـــار ثةرضةكـــردارة
دةكاتـــةوة ئاطـــادار قوتابـــي و 
مةكـــةي،

َ
وةال لةِراســـتكردنةوةي

لةبَيئاطايي ةكة
َ
هةل ئةطـــةر بةتايبةت

نووســـينةوة ةي
َ
هةل و و ســـاتمةدان

ئةطةر واية باشرت دروســـت بووبَيت،
بوو ناوةنـــدي ةيةكـــي

َ
هةل ةكـــة

َ
هةل

ةكة
َ
هةل نيشاني دةســـت مامؤستاكة

ثرســـياري بـــكات (بؤنموونـــة تـــؤ
م 

َ
بةال كـــردووة، 2X3 لةقوتابيةكـــة

2+3 دةداتةوة  ئةنجامي قوتابيةكـــة
َييت

َ
دةل ثَيـــي تةنيا ةتـــةدا

َ
لةم حال

كو
َ
بةل نيية كؤكردنـــةوة كردارةكـــة

ئةركي ةتـــةدا
َ
حال لـــةم لَيكدانـــة)،

نيشانكردني دةست تةنيا مامؤســـتا
قوتابي ثَيويســـتة دواتر و ةكةية

َ
هةل

بداتةوة. ِراست مي
َ
وةال بتوانَيت خؤي

مامؤستا ثَيويســـتة هةندَيجار م
َ
بةال

ثؤزةتيظانـــةي مدانةوةيةكـــي
َ
وةال

قوتابي، ضونكة ـــةي
َ
بؤ هةل هةبَيـــت

هةية بـــةوة ثَيويســـتي مامؤســـتا
بكةن، ة

َ
هةل قوتابيةكاني هةندَيجـــار

ـــة
َ
لةهةل كـــة بةتايبـــةت ئةوانـــةي

بريكاري، بريؤكةيةكي تَيطةيشـــتني
بنةمايةك دروســـت ثِرؤســـةيةك يان
مامؤســـتا مدانةوةيـــي

َ
دةبـــن. وةال

زؤرَيك بؤ ثؤزةتيـــظ بةشـــَيوةيةكي
لةخؤيدا ِرةهةند ضـــوار نة،

َ
هةال لةم

بةكورتي دةدةين
َ
هةول دةطرَيـــت.

َ
هةل

يةكَيكيانبكةين. باســـيهةر
و كَيشــمةكَيش يةكــةم:  ِرةهةنــدى

بةيةكطةياندن
ثَيويستة بيزانني، شت كة يةكةم
قوتابيةكان هةمـــوو ئةطةر ئةوةيـــة
دروست مي

َ
وةال كاتةكاندا لةزؤربةي

و ثرسيار هةر بؤ دايةوة و ِراســـتيان
ثَييان دةدرَيت كة بريكاري ئةركَيكي
دةبَيت ئةوكاتة دةكرَيت، لَييان يـــان
ئَيمة ئايا بثرسني، لةخؤمان بةجدي 
بةسوود بةشـــَيوةيةكي دةمانةوَيت 
رابهَينني قوتابيةكانمان  كاريطـــةر  و 
ثرسيارَيك و كَيشـــمةكَيش لةســـةر

بةديار تاكَيكيان كـــة جياوازي هـــةر
نةخَيـــر. نيايـــةوة

َ
بةدل دةخـــات. 

زؤرَيك مي
َ
وةال يان ئةطـــةر قوتابـــي

ئةمة بـــوو، ة 
َ
هةل لةثرســـيارةكاني 

بَيتواناية ئةو قوتابية نيية ئةوة ماناي
كو

َ
بةل وابَيت)، (لةوانةيشة لةبريكاريدا

تةماشـــا ئةوة طةي
َ
بةل وةك دةكرَيت

مامؤســـتاية شكستي كة ئةو بكرَيت
ئةو ئاســـتي هَيناوة لةبةيةكطةياندي
و تواناي دةكات بابةتةي ثَيشكةشي
لةئاســـتي (مةبةســـت  قوتابيةكاني

قوتابيةكانـــة).
خستنةســةر تيشــك دووةم: ِرةهةندي

تَيطةيشتن بةهةَلة
دةكرَيت ِرةهةنـــد،  دووهةمـــني
ةكاني قوتابي

َ
لةهةل ســـوود مامؤستا

تيشـــك خستنةســـةر بؤ وةربطرَيت
سةرلَيشَيواني تَيطةيشتني يان ة

َ
بةهةل

تيشـــك ئةم لةبابةتةكة. قوتابيةكـــة
لـــــةمامؤســـتا وا َخستنةســـةرة
لةطةل ة

َ
مامةل بةئاطايانةتـــر دةكات

بشـــزانَيت و بـــكات قوتابيةكانيـــدا
وزي

َ
ئال بابةتةكةي جَيطايةكـــدا لةض 

بؤنموونـــة، طرتـــووة.
َ
هةل لةخؤيـــدا

مـــي 
َ
لةوةال ن

َ
ســـاال  9 قوتابيةكـــي

227-340 دةكاتة  ئايـــا ثرســـياري
 127 مـــي قوتابيةكـــة

َ
ضةنـــد؟ وةال

لَيهاتوو و زيرةك مامؤستاي دةبَيت.
ةكة

َ
هةل نيشـــاني دةســـت  سةرةتا 

دةثرســـَيت لةقوتابيةكـــة دةكات و
لةســـةر زياتر ِروونكردنةوةيي كـــة 
قوتابيةكـــةش بـــدات. مةكـــةي

َ
وةال

هاتوو «ئةطـــةر َيـــت
َ
دةل مـــدا

َ
لةوةال

بةرين  هيـــض لة7 حةوت ويســـتمان
دواتر دةمَينَيتةوة. حـــةوت هةر َئةوا
شيتةل قوتابيةكة ةي

َ
هةل مامؤستاكة

ةكة
َ
لةهةل بةشَيك دةزانَيت و دةكات

طرتووة سةرضاوةي «هيض» لةوشةي
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دةكاتةوة ِراســـت ةكة
َ
هةل و دواتـــر

تَييان قوتابيـــةكان و بؤ ســـةرجةم
هيض وشةي لةجياتي كة دةطةيةنَيت
ضونكة ئةطةر بةكاربهَينن، دةبَيت سفر
بةكارهَينا هيضـــت وشـــةي تؤ هاتوو
دةتوانيت بةئاســـاني زؤر ئةوكاتـــة
تيشـــك ئةم بكةيت. هيـــض فةرامؤش
ةية دةبَيتة وانةيةك

َ
خستنةســـةر هةل

كـــة قوتابيةكاني بـــؤ مامؤســـتاكة
سفردا

َ
لةطةل ة

َ
مامةل ضؤن تَيبطةنَيت

ئةم ئةذماركردندا. لةكاتـــي دةكةن
كة دةيسةِّـَينَيت سةرةوة نموونةي
طرنطنب ضةندة ثرسيارةكان مي

َ
وةال

مةكاني
َ
وةال قوتابي طرنطة ئةوةندةش

ِروونبكاتةوة، ئةطةر بةثَيي ثَيويست
بةشـــَيوةي يان بَيت، ثةِرة لةســـةر

بَيت. زارةكيدا
بةفَيربوون برةودان سَييةم: ِرةهةندي
نةي

َ
هةال ئـــةو لةِرَيي  دةكرَيـــت

برةو زياتـــر دةيـــكات كـــة قوتابي
ئةم بدرَيت، قوتابيةكان بةفَيربووني
هاوِراية ة

َ
هةل لةســـةر وَيســـتةش

َ
هةل

لةئةركي باس كة ِرَيطايةي ئةو
َ

لةطةل
.(Black,2003) دةكات فَيربـــوون
ةكانمانـــةوة

َ
هةل لةِرَيـــي فَيربـــوون

ِرَيطا لةهـــةرة يةكَيكة لةبريكاريـــدا
بريكاري، فَيربووني كاريطةرةكانـــي
توانيمان هاتـــوو ئةطةر بةتايبـــةت
قوتابيةكة لةتواناي مَيشـــكي سوود
مي

َ
وةال دوو بةدروستكردني وةربطرَين

بؤنموونة، ثرسيار، هةمان بؤ جياواز
كة قوتابيةكة ثَيشـــووتر ةي

َ
ئةو هةل

دةكرَيت   (127=340-227) كردبووي
كة بثرســـني قوتابية لةو ســـةرةتا
ضةنـــد، دةكاتـــة  10-7 ئةنجامـــي
قوتابيةكة لةوةي نيابني

َ
دل ثَيويستة

كة دةداتةوة بةدروســـتي مةكة
َ
وةال

كرداري  زنجريةيةك دواتر ية، 3 ئةويش

ثَيدةســـثَيرين ديكةي لَيدةركردنـــي
40-)،(30-7)،(20-7) وةك
بةردةوام بةمشَيوةية ،(140-7،(7
قوتابيةكة دةطةينة ئةوةي تا دةبني
مان (340-7) مي

َ
بةدروســـتي وةال

ثرسيارةكةي ئةمجارةيان ]ةداتةوا،
ة

َ
بةهةل كة ثَيدةدةينةوة يةكةمجاري

مي
َ
دوو وةال بووني دابـــووة، مي

َ
وةال

قوتابيةكة ثرسيار هةمان بؤ جياواز
توانـــاي و دةكات تووشـــي شـــؤك
بؤئةوةي بةكاردةهَينَيـــت مَيشـــكي
ئةطةر دةســـت نيشان بكات. ةكة

َ
هةل

كارةي ئـــةم توانـــاي قوتابيةكـــة
فَيربوونة ِرَيطـــةي ئةم ئةوا هةبـــوو،
تةندروسرتة ة

َ
ِراستكردنةوةي هةل بؤ

لةِرَيطةي ثةروةردةيـــةوة لـــةِرووي
دةست خؤي مامؤستا كة يةكةميان
هةر خؤيشي و بكات ةكة

َ
نيشاني هةل

بكاتةوة. ِراستي
تايبةت ثؤُّـ ضوارةم: ِرةهةندي
مامؤســـتا دةكرَيت ضوارةميان،

(بةجؤرَيـــك   ethos ثؤلَيكـــي
دةطةيةنَيت) تايبـــةت لةجـــؤرةكان
باش ةو

َ
ئةو هةل تيايدا بنَيت كة بنيات

َيك
َ
كؤمةل لةاليةن كة تَينةطةيشتنانةي

ثَيشوازي دةكرَيت جياوازةوة قوتابي
وةك لَيبـــكات دةستخؤشـــيان و 
قوتابيةكاني لةِرَيطةيةوة كـــة هةلَيك
ثشكداربن و لَيببني سوودي ديكةيش
ثؤليكي لةجؤرة لةضارةسةركردنيدا.
جؤرة لةو يةكَيك قوتابي كة ئاوهـــادا
ئايدياية ئةو دةربِري دةكات، نة

َ
هةال

كردووة تيادا ةي
َ
هةل بابةتةي ئةو كة

ثَيوستي وزة و
َ
ئال يان تاِرادةيةك طرانة

لةِرَيي هةية زياتر بةِروونكردنـــةوةي
نامةيةك دةكرَيت ئةم قوتابيةشـــةوة
بكرَيـــت هاوثؤلةكانـــي ئاِراســـتةي
جؤرة ئةو نةبوونـــةوةي  بةدووبارة

هةية بؤي مامؤستا تةنانةت نة.
َ
هةال

قوتابيانةش جـــؤرة ئةو سوثاســـي
بووة قوتابية  ئـــةو بكات، ضونكـــة
لةبابةتةكة كةلَينَيـــك هؤي ئـــةوةي
هاوثؤلةكاني َيـــت

َ
نةهَيل بدؤزَيتـــةوة

لةم مةبةســـت تَييبكـــةون. ديـــارة
كورتكردنةوةي فَيركردنة شـــَيوازي
ةكردن

َ
هةل بـــؤ نيية تةنيا فَيربـــوون

مامؤستا كو
َ
بةل ِراســـتكردنةوةي، و 

ِرَيطـــة ئاســـايي زؤر بةشـــَيوةيةكي
دةدات، ـــة

َ
هةل بةدروســـتبووني

بةئةنقةست نة
َ
هةال ئةم هةندَيجاريش

دةستي مامؤســـتا (واتة ِروودةدةن 
ئةم يناييـــةوة

َ
بةدل تيـــادا هةيـــة).

نيية بـــةدةر فَيركردنـــة شـــَيوازةي
بةتايبةت دةبَيت ي مةترسيدار،

َ
لةخال

سوكةوتيدا
َ
لةهةل وريابَيت زؤر مامؤستا

قوتابيانـــةي بةاليانةوة ئةو
َ

لةطـــةل
جؤري بكـــةن (جا ة

َ
هةل نيـــة

َ
قبوول

م
َ
بةال بَيـــت). جؤرَيك هـــةر ةكة

َ
هةل

 Ofsted1 لةاليـــةن ئـــةم شـــَيوازة
ســـةِّـَينراوة كراوة، بؤ ثشـــكنيني
هانداني » كاريطةرة كة شـــَيوازَيكي

بةالي  بةمةرجَيك كاريطـــةرة  ethos
ة

َ
هةل كـــة بَيت ئاســـايي قوتابيةوة

ة كردن
َ
كـــرداري هةل ضونكة بـــكات،

Of-) فَيربوون» لةثِرؤسةي بةشَيكة

.(sted, 2003:para.35
كردارى نموونةيةكى

بـــــةئةنجامطةياندنـــى ـــةى
َ
هةل

ذمارة: قوتابيةكي كؤكردنةوةى دوو
بةئةنجامطةياندني  لةكاتي ن

َ
5 ســـاال

دوو ذمارة كؤكردنـــةوةي كـــرداري
دةكاتةوة دووبـــارة ـــة

َ
هةمـــان هةل

شَيوةيةية بةم ةكة
َ
هةل بةبةردةوامي،

مامؤستا .4+8=11 ،5+6=10 ،7+3=9
دةكات كـــة ثرســـيار لةقوتابيةكـــة
مانةي

َ
وةال ئةم ضؤن بدات ثيشـــاني
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لـــــةئــةنجامـــدا بةدةســـتهَيناوة،
كة ئةوة دةكات مامؤســـتاكة تَيبيني

يان  3 بؤ 7 زيادكردووة كة قوتابيةكة
سةر 7، 3 خستؤتة ني

َ
باشـــرت واية بل

خستنةسةرةكةدا لةكاتي قوتابيةكة
كة هةشـــت، نؤ» «حةوت، َيـــت

َ
دةل

دةنوقَينَيت، ثةنجةكانـــي يـــدا
َ
لةطةل

7 وة دةســـت  لةذمارة ة
َ
بةهةل واتة

دوايـــي مامؤســـتاكة  ثَيـــدةكات.
كرداري َيك

َ
كؤمةل بةئةنجامطةياندني

قوتابي بةهةمان ديكـــة كؤكردنةوة
دوايي لَيدةبينَيتةوة. ـــةي

َ
هةل هةمان

ةكة،
َ
هةل لةشـــَيوازي وردبوونـــةوة

شـــَيوازي طؤِريني ي
َ
هةول مامؤســـتا

فَيري و دةدات بةئةنجامطةندنةكـــة
ئةوةي لةجياتي كة دةكات قوتابيةكة

«لة7  َيت
َ
بل سةر 7» «3 دةخةينة َي

َ
بل

زياتر  7 و 3 لَي (يان بة3» بَيت زياتر
زؤر مامؤستاكة شـــَيوةية بةم بَيت)،
كَيشةي كاريطةر ِرَيطةيةكي و بةزووي
دواتريش دةكات ضارةسةر قوتابيةكة
زمانةوانية ضارةسةري  شَيوازي  ئةم
كة تَيبينيةي لـــةو  دةبَيت بةشـــَيك
و َيت

َ
دةل بةقوتابيةكاني لةناو ثؤلـــدا

سوودمةند لَيي قوتابيةكان سةرجةم
دةبن.

لَيكدانى بةئةنجامطةياندنى هةَلةى
ذمارة دوو

سةيركردنى لةكاتى  مامؤستايةك 
لةقوتابيةكانـــى هةندَيـــك مـــى

َ
وةال

ةيـــةك
َ
هةل ة

َ
11 ســـال كةتةمةنيـــان

 2.3 لة دةدؤزَيتـــةوة ئةويش بريتيية
ة

َ
هةل ئةم مامؤستاكة .X 10 = 2.30

بوونةوة
َ
قوول باشـــرت بؤ دةقؤزَيتةوة

قوتابيةكانيدا،
َ

لةطـــةل لةبابةتةكـــة
دةثرسَيت لةقوتابيةكانى ســـةرةتا
بةدةســـت ئةنجامةيان ئةم ضؤن ئايا
ئةو دةزانَيت مامؤســـتاكة كـــةوت.

تَيطةيشـــتن ة
َ
بةهةل لةئةنجانى دؤخة

لة10  ذمارةيةك لَيكدانـــي لةياســـاي
بريتييـــة ياســـاكةش ثةيدابـــووة

ذمارةكة».  0 بـــؤ زياكردنـــى لـــة «
ئاِراســـتةى ثرســـيار مامؤســـتاكة

 2.30 ئايا كـــة دةكات قوتابيـــةكان
ثرســـيارة 2.3؟ ئةم يان طةورةيـــة
هـــؤي وروذاندنى قوتابيةكان دةبَيتة
و ثؤلدا لةناو وتووَيـــذ و ثةيدابووني
دةبن كؤكن لةسةر ئةوة سةرجةميان
ثرسياريان يةكسان، هةردووكيان كة
لةســـةر لَيكدان دةبَيت بؤ دروســـت
لةئةنجامدا (زياكردني0). 10 لةذمارة
قووتابيـــةكان مَيشـــكى توانـــاى 
دواتر دةبَيت. سةرســـوِرمان تووشى
لةقوتابيـــةكان داوا مامؤســـتاكة
ذيانى ِرؤذانة كة نموونةيةكى دةكات

 2.3 بَيت ثَيويست تيادا كة بهَيننةوة
يةكَيـــك  X 10 بةئةنجامبطةينرَيـــت.
ئةطةر لةقوتابيةكان ثَيشنيار دةكات

خانوو  ثانـــي  تةختةي ثارضـــة  10
هةريةكةى و هةبوو  دروســـتكردمان 

ئةطةر  و بـــوون درَيذ  بة2.3 مةتـــر
هةموو درَيذى ســـةرجةمى ويستمان
ثَيويستة ئةوا بدؤزينةوة تةختةكان
قوتابيةكي بكةيـــن.  بـــؤ  لَيكدانيان
كة كرد ئـــةوةي ديكـــة ثَيشـــنيازي

نةستةلةمان  10 ثارضة هاتوو ئةطةر
ثارضةيةكيـــش تةنيا كـــِري و هـــةر

ثَيكةوةبةستنةوةى  بَيت. دؤالر بة1
بابةتى ذمارةيةو دوو  ئـــةو لَيكداني
مَيشـــكي توانايي زياتر ِرؤذانة ذيانى
كة دةكات سةرســـام قوتابيـــةكان
خَيـــراش بةشـــَيوةيةكي دواتريـــش
دواتر دةدؤزرَيتةوة. بؤ ضارةســـةري
ئةو هةموو سووثاســـي مامؤســـتاكة
وانةكةيان كة دةكاتـــةوة قوتابيانة
ةمةند

َ
دةول ةكانيانانـــةوة

َ
هةل لةِرَيي

ئـــةوةى بوونةتةهـــؤي كـــردووة و
لةبابةتـــى باشـــرت هاوكارةكانيـــان

تَيبطةن. بريكارى
لةكتَيبي بةشـــَيكة وتارة، *ئةم
Key Concepts in Teach-
كـــة  ،ing Primary Mathematic
ئَيمة و ثَيكهاتووة َيك بـــةش

َ
لةكؤمةل

 Error بةناوي بةشـــَيكيمان تةنيـــا
بَيطومان وةرطَيِران. بؤ بذاردووة

َ
هةل

بةمامؤســـتاياني تايبةتة بابةتةكـــة
سوودي دةكرَيت م

َ
بةال ســـةرةتايي،

ديكةيش قوناغةكاني بؤ لَيوةربطريَيت
،
َ
ئامادةيـــي و خوَيندني باال هةروةك

بابةتةكة زؤري بةشـــَيكي ضونكـــة
دةكات ـــة

َ
هةل بـــاس لةفةلســـةفةي

بةشـــَيك وةك ثَيويستبوونيشـــي و 
فَيركردندا و فَيربـــوون لةثِرؤســـةي
ناو بابةتةكاني هةموو خســـتؤتةِروو.
باوةِرثَيكراون ئينطليزيةكةش كتَيبة
Of- بةريتانياوة حكومةتي لةاليـــةن

.sted
دَيت ماناية بةو (*) ســـاتمةدان:
م

َ
بةال دةردةضَيت، لةدةم وشةيةك كة

لةخؤي َيي ئاطاي
َ
وةك بل ئةو كةســـة

بؤنموونة كاتَيك مامؤســـتايةك نيية،
يةك دةثرســـَيت لةقوتابييةكي ثؤلي

ئـــةو  كاتَيـــك 3+2 ضةنـــد دةكات؟
ماناي ضوار دةكاتة َيت:

َ
دةل قوتابيية

ثَينج، دةكاتة نازانَيـــت ئةوة نييـــة
ة

َ
هةل لةزمانـــي  ســـاتةدا  لةو كو 

َ
بةل

دةبَيت.

محةمةد عةبدولقادر ِرَيبني و:
rebeen@uni-sci.org

سةرضاوة:
 Key Concepts in Teaching
 Primary Mathematic
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دةيخؤين ِرؤذانة ئةو خؤراكانـــةي
لةســـةر كاريطـــةري نيايـــي

َ
بةدل

َيـــت،
َ
بةجَيدةهَيل تةندروســـتيمان

و تةندوســـتي بـــواري توَيذةرانـــي
ي

َ
ســـةرقال بـــةردةوام خؤراكيـــش

كارةكانيشيان ئةنجامي توَيذينةوةن،
ثالني بؤســـةر دةبَيـــت كاريطـــةري
بةثَيي ئَيمـــة، ِرؤذانـــةي خؤراكـــي 
ئاســـتي و بوارة لةو تَيطةيشـــتنمان
ثةيِرةوي تةندروســـتيمان هؤشياري
م

َ
بةال دةكةيـــن، ئامؤذطاريانة ئـــةو

ئةوةية بكةين نابَيـــت لةبريي ئةوةي
خواردنةوةمان و خواردن  ثَيويســـتة

بَيت تَيركردني جةســـتةمان هَيندةي
طةورةي ماناي وتةيـــة ئةم و دةبَيت
طشتي بةشـــَيوةيةكي المان. هةبَيت
َين

َ
ثَيدةل ِرَينماييةكان ئةوةمان هةموو

دةبَيت خؤراكةكانمان هةضةشنةو كة
لةدةست خؤشيان بةهاي و تام و بَيت
نةدابَيت، هةروةها بؤئةوةي لةخواردن
بَيتاقةت ِرؤذانـــة و خواردنةوةكانـــي
خواردنةكانمـــان ثَيويســـتة نةبـــني 
و حـــةزي خواردن بن و جـــؤراو جؤر
بطرين لةبةرضاو تةندروستيمان باري
لةخواردني حـــةز ئةطةر بؤنموونـــة
لةجياتي بدة

َ
هةول دةكةيت طؤشـــت

بةكار ســـثي طوشتي ســـور طؤشتى
بهَينة.

بدةينلةهةفتةيةكدا
َ

ثَيويستةهةول
بخؤين سةوزة تةنيا بةتةواوي ِرؤذَيك
هةروةها طؤشـــتَيك، جؤرة هيض بةبَي
بؤ ســـَي لةهةفتةكةدا بدةين

َ
هـــةول

دواي لةشـــرييني خؤمان ضوار جـــار
لةجياتي و بخةينةوة دوور ذةمـــةكان

شرييني ميوة بخؤين.
ثَيويســـتة ضةندي بؤمان دةكرَيت
كةمرت قاوةدا و لةكاتيخواردنةوةي ضا
لةشةكر دةكرَيت تا و بكةين شريينيان
ئةوةندةي هـــةر دوور بكةوينـــةوة،

باشة؟ تةندروستيم بؤ بخؤم ضي
دِرةيى حةكيم ناسك
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قاوة و ضا طرت بةوة عادةتي مـــرؤظ
سةيرة الي ئيرت بخواتةوة شةكر بةبَي
خواردنةوانة ئةو توانيويةتي ثَيشرت كة
ثَيويستة زؤر  بخواتةوة. بةشةكرةوة 
عةيارانةي ئةو

َ
مال كةيبانووي لةسةر

دةهَينَيت بةكاري شةكر تَيكردني بؤ
كةم بِرَيكي و بَيت بضووك دةكرَيت تا

بطرَيت.
َ
هةل لةشةكر

ئاستي تا و شةكر كردنةوةي كةم
ضونكة طرنطـــة، زؤر بةكارنةهَينانـــي
دةبَيتةهؤي شـــةكر زؤر بةكارهَيناني
و مرؤظ وزةي دابةزيني بةرزبونةوةو
بووني توش كردنةوةي تةركيز و كةم
وةرينيان

َ
هةل بةِرةش بوون و ددانةكان

تووشـــبوونة خراثرت و لةهةمووشـــي
مةسةلة ئةطةر شـــةكرة. بةنةخؤشي
خووطرتنبَيتبةخواردنةوةيطةرمةوة
بَي دةتوانني ئـــةوا قاوة وةك ضـــا و
لةجياتي يان بيانخؤينةوة شـــةكريش
و ميوة ضاي ضاي ســـةوز يان ئةوانة
بةكاربهَينني ةبةيبـــون

َ
طول و ِرازيانـــة

تَيدايةو ظيتامينيـــان زؤر كـــة بِرَيكي
ئةندامةكاني حةوانـــةوةي يارمةتـــي

دةدةن. لةشيش
دا زياتـــر لةِرؤذَيـــك هةركةســـَيك
ضا كوث لـــةدوو كوث قـــاوة و ســـَي
كة كةســـانةية لةو ئـــةوا بخواتـــةوة
بةكاردةهَينَيت، لةكافايني زؤر بِرَيكي
خواردنةوة شـــوكوالتةو ئَيمة ئةطةر
بكةين حيســـاب طازيةكاني ديكةيش
ئةوا دةطرن

َ
هةل لةكافايـــن كة بِرَيـــك

ئةطةر دةكات، زياتـــر زؤر ِرَيذةكـــة
قاوة كوث لـــةدة لةِرؤذَيكدا كةســـَيك
حيسابي ئةوة دةبَيت زياتر بخواتةوة
و سةريةشةي قورس كة تووشي بكات

ضوون دةبَيت.
َ
هةل

كة بني نيـــا
َ
دل طرنطـــة لـــةوةش

خواردنـــةوة كـــؤال و خواردنـــةوةي

زيانـــي طـــةورة طازيةكانـــي ديكـــة
دةبَيت و دةطةيةنـــن بةتةندروســـتي
بكةوينةوة، دوور لَييـــان بةتـــةواوي
شـــةكريان زؤر يةكجار بِرَيكي ضونكة
فرسةتي لَيرةشـــدا تةنانةت تَيداية،
طازيةكان خواردنـــةوة  هةيـــة ئةوة 
بةتَيكردني ئاو بةثةرداخَيـــك بطؤِرين
يانخواردنةوةيشةربةتي قاشَيكليمؤ
و ئاو خواردنةوةي تازة، طوشـــراوي
دةكات وا تازة طوشـــراوي شةربةتي
لةش تةواوي ثَيويستي ِرؤذَيكدا لةضةند
يارمةتي و لةشـــلةمةني بكاتةوة  ثِر 
ئـــةو ذةهرانةش ثاشـــةِرؤي فِرَيداني
كؤبونةتةوة،جطة لةلةشدا كة دةدات
بةخشةكان وزة خواردنةوة لةمانةش
دةبةخشن، بةمرؤظ زؤر وزةيةكي كة
لةشـــةكريان زؤر يةكجار بِرَيكي م

َ
بةال

بةهيـــض جؤرَيك باشـــرتواية تَيدايـــة
ئةوانـــة لةجياتـــي بةكارنةهَينرَيـــن،
بخورَينةوة خواردنانـــة ئةو واباشـــة
تَيداية، لةظيتامينيان زؤر كة بِرَيكـــي
جطةرةكَيشن كة ئةوانةي بةتايبةتيش
زؤر كهووليـــةكان خواردنـــةوة و 
زؤرتر بةبِرَيكي ثَيويستيان دةخؤنةوة
بةتايبةتيش هةيـــة و لةظيتامينةكان
و ســـي، ضونكة جطـــةرة ظيتامـــني
ظيتامينة ئةم لةمذيني ِرَيطرن ئةلكهول

لةلةشدا. طرنطة
ئـــةم طرنطةكانـــي لةســـةرضاوة
وةك مزرةمةنييةكانـــي ظيتامينـــة
شـــليك، و اللةنطي، ليمؤ  و

َ
ثرتةقـــال

و تةماتة ، كةلةرم برؤكؤلي، كيـــوي،
بيبةري سةوزو سوورة.

بزانني ظيتامينةكان  ئةوةش طرنطة
كةمدا لةماوةيةكي لةتكردنيان دواي
بؤيةشـــة دةكـــةن هةر ئؤكســـاندن
لةت خواردن ثَيش ِراستةخؤ ثَيويستة
كرداري بؤئةوةي لةبةر هةوادا بكرَين

بِرَيكي و بةسةردانةيةت ئؤكساندنيان
نةكةن، ون لةظيتامينانةكانيـــان زؤر 
مةطنســـيؤم و دي ظيتامني هةروةها
تواناي و ديكةية طرنطي ثَيويستييةكي
ئةو لةلةشدا. هةية كاليسيؤمي مذيني
وةردةطرن زؤر دي ظيتامني كةسانةي
هةية جومطةكانيان  كَيشـــةي كةمرت
وةري ئاسايي بةشَيوةيةكي لةوانةي

دةطرن.
كاليســـيؤم و  ظيتامني دي كةمي
ثرييدا لةتةمةني ئةوةي دةبَيتةهؤي
طؤِرانيانبةسةردابَيت زياتر جومطةكان

هةبَيت. كَيشةيان و
لةسَي دي ظيتامني دةتوانني ئَيمة
ِرؤذةوة لةتيشكي وةرطرين سةرضاوة
لةرَيي ظيتامني يان لةِرَيي خواردنةوة
دةرمـــان. لةِرَيي و حةب بةشـــَيوةي
لةماسي ســـوود خواردنةوة دةتوانني
شري و

َ
ثرتةقال سروشتي شةربةتي و

وةربطرين.
لةماسي زؤر بةبِرَيكي  ئؤمَيطا 3 كة
و زةيتون ِرؤني توونا و ماسي و الكس
ِراطرتني دةبَيتةهؤي هةية ئةظؤكادؤدا
مانةوةيـــان و لينجـــي جومطـــةكان
ئازارو كردنـــةوةي كةم و بةســـاغي
حةز يةكَيـــك ئةطـــةر هةوكردنيـــان،
دةتوانَيت نةكات ماســـي بةخواردني
بةكار ماسي ِرؤن حةبي ئةوة لةجياتي
بِري ثَيويست ثِركردنةوةي بهَينَيت بؤ

 .3 لةئؤمَيطا
ييةوة 

َ
35 ســـال تةمةني لـــةدواي

بةكاليسيؤم زياتري ثَيويستي مرؤظ
تةمةنةوة ئةو لـــةدواي ضونكة هةية،
و دةكات كةم لةلةشدا كاليسَيوم بِري
خواردنةوة ونة لةِرَيي بِرة ئةو طرنطة
بؤ ثَيويســـتة كة بكرَيت هاوســـةنط
لةم لةوانةية ضونكـــة ئَيســـكةكان،
لةسيســـتمي ئاطامان ئةطةر تةمةنةدا
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ثَيويســـت وةك نةبَيت خؤراكيمـــان
بنب توانا بـــَي الوازو ئَيســـكةكانمان
لةسةرضاوة بشـــكَين.  بةئاســـاني و 
و لةشـــري كاليســـيؤميش طرنطةكاني
ِرةضاوي بةمةرجَيك بةرهةمةكانييةتي

بكةين. ضةورييةكانيان بِري
و بةهادارة ديكة كـــة خؤراكَيكي
بةرطريلةشزياددةكاتولةشَيرثةنجة
تةماتةية. خواردنـــي دةمانثارَيزَيـــت
ســـةِّـاندوة ئةوةيان ينةوةكان

َ
لَيكؤل

شـــؤربا بةشـــَيوةي تةماتة خواردني
كةم شَيرثةنجة مةترسي شةربةت يان
تةماتة ئةوانةي بؤنموونة دةكاتـــةوة
مةترســـي تةواو دةخـــؤن بةبِرَيكـــي
جار سَي ثرؤســـتاتيان شَيرثةنجةي
تةماتة بةكةمي كة لةئةوانةي كةمرتة
ســـةِّـاندوويانة هةروةها دةخـــؤن،

لة30%  بؤ   مةمك شَيرثةنجةي لةذناندا
50% كةمدةكاتةوة ئةطةر بةبةردةوامي 

تةماتة لةخواردنـــي جطة َبخؤرَيـــت،
و شةربةتي طوشراوي ثرتةقال سثَيناغ
لةترشي باشيان كي كةبرَيَ ة

َ
دانةوَيل و

لةش بةرطري يارمةتي و تَيداية فؤليك
بةشـــَيرثةنجة لةتووشـــبون  دةدةن 
خانةكان دابةشـــبووني يارمةتـــي و 
رَيكوثَيـــك. بةشـــَيوةيةكي دةدةن 
برؤكؤلي، كةلةرم هةروةهـــا خواردني
و هةية ســـووديان و قةرنابيت هةمان
زياد لةش بةرطري و لةش دةثارَيـــزن

دةكةن.
ئةوةشـــيان  ينـــةوةكان

َ
لَيكؤل  

كة نةخؤشـــانةي ســـةِّـاندوة ئـــةو
زياتريان حـــةوت ذةم يـــان هةفتانة
خـــواردووة ميوانة و لـــةو ســـةوزة

 %50 بؤ نةخؤشيةكةيان ثةرةسةندني
كردووة. كةمي

ثَيويستة  اليةنَيكيديكةيطرنطكة
و خواردن ئةوةية كة نةبني بَيئاطا لَيي

لةسةر كاريطةرييان تةنيا خواردنةوة
كو

َ
بةل نييـــة، جةســـتة ئةندامةكاني

كةمكردنةوةي لةســـةر طرنطيان ي
َ
ِرؤل

مرؤظيش هةية فشارة دةروونييةكاني
ي

َ
ِرؤل دةتوانـــن و بةثَيضةوانةشـــةوة

هةبَيت. نَيطةتيظيان
ناو طرياوي

َ
هةل خواردني بؤنموونة

بخورَيت بةبةردةوامي ئةطـــةر قوتوو
بوون ذةهراوي مةترسي تووشي لةش
بِرَيكي خؤراكانة لةو هةندَيك و دةكةن
ضَيذ و تام كة تَيداية طلوتاماتي باش
هؤكارَيكة م

َ
بةال بةخواردنةكة، دةدات

فشاري سةرئَيشة و دروست بووني بؤ
زياد هةستيارَيتيشـــي ثَي و دةرووني

دةبَيت.
ئةوةمـــان زؤرمـــان لةوانةيـــة
ســـثي شـــةكري كة نةزانـــي بَيـــت
دةكةن زياد دةروونييةكان فشـــارة
سثيي و بةكارهَيناني زؤري شـــةكري
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نةخؤشـــييةكان دذي لةش بةرطـــري
توانـــاي بريكردنةوةش و دةكات الواز
تووشـــي و مرؤظ كـــةم دةكاتـــةوة

دةكات. بوون بةماندوو هةستكردن
زؤري بووني ثابةند لةوةش جطة
ثابةند قاوة ضاو بةخواردنةوةي مرؤظ
جؤرَيكة ئةمةش كة بةكافايني بوونـــة
و مـــرؤظ ئالودة دةكات و لةدةرمان
توِرةبوون، و بَيخـــةوي دةبَيتةهـــؤي
تةرك و لَيدَيت كة نةخواردن واي هةتا
دةبَيتةهؤي تووش كافايـــني كردنـــي
هاتن،

َ
تَيكةل

َ
دل بةسةرئَيشـــةو بوون

كةمرتة كافايينـــي ضـــا ئةطـــةر ضي
هةمان خواردنةوةي زؤر م

َ
بةال لةقاوة،

دةكات. دروست قاوة كاريطةري
ئةلكهول خواردنـــةوةي هةروةها
ديكةية يةكَيكي جطةرة  كَيشـــاني و 
فشاري لةهؤكارةكاني دروست بووني
كةم بوونةوةي و ضوون

َ
و هةل دةرووني

لةالواز جطة ئةمة بريضِري، ئاســـتي
و لةش بةرطـــري بوونـــي كؤئةندامي
و كؤئةندامي هةرس ذةهـــراوي بووني

ديكة. زؤر كَيشةي ِرووداني
خوارنةوةشـــمان و خواردن م

َ
بةال

لةسةر ثؤزةتيظيان كاريطةري كة هةية
دةروونييةكان فشارة و هةية جةستة
ظيتامني لةوانـــةش دةكةنةوة، كـــةم
لةســـةر هةية زؤري بي كة طرنطـــي
شـــريو لةســـةوزةو و دةمـــارةكان

هةية. ئاوييةكاندا بةروبومة
كة  خؤراكانـــةي لـــةو يةكَيـــك  
دوورمـــان خةمؤكـــي لةمةترســـي
مؤزة، هةية طرنطي زؤري و دةخاتةوة
تريثتؤفاني لةمـــاددةي  باش بِرَيكي
دذي باشـــة يامةتيدةرَيكي تَيداية كة
جطة ئةمـــة و خةمؤكـــي، تونـــدي

َ
دل

و
َ

ثرتةقال ئةظـــؤكادؤو لةخواردنـــي
هَيمنكةرةوةيان دةوري كـــة كاهـــو
ثةيوةندي لةوانةية ئةمـــةش و هةية
لةو هةبَيـــت بِرؤمينـــةوة بةبوونـــي
سروشـــتي كة جـــؤرة خؤراكانـــةدا

هةية. ئارامكةرةوةيان
بةيبوون  ة

َ
طول ضاي  بةكارهَيناني

باشـــة زؤر كـــة هَيمنكةرةوةيةكـــي
خةوي بَي يان لةكاتي ضا، بةشَيوةي
كيســـَيك ضةند دةروونيدا و فشـــاري
خؤتي تَيدا كـــة ئاوةي بكةيتة ئـــةو
خواردنةوةي هةروةهـــا دةشـــؤيت.
هةموو واتة سةوزة و ميوة شةربةتي
ِرةنطي كـــة ئةو ســـةوزةو ميوانةي
ِرةنطي يـــان هةية تؤخيان ســـةوزي
بِرَيكي زةرد و ســـووريان هةية كـــة
تَيداية ئؤكســـانيان دذة زؤر ماددةي
لةبةهَيزكردني هةية ثؤزةتيظيان ي

َ
ِرؤل

فشاردا. بووني لةكاتي لةش بةرطري
ئةمـــان هةمـــوو ســـةرةِراي
زؤر باش بةبـــِري ئاو خواردنـــةوةي
دةمانثارَيزَيـــت ضونكـــة طرنطـــة، 
نزيكن نيشانةكاني كة لةوشكبونةوة
بةفشـــاري كردن هةســـت ةتي

َ
لةحال

سةرئَيشة، وةك بَيتاقةتي، و دةرووني
لةئَيمة زؤرَيك ثَيست. كَيشةي و قةبزي
ثَيويستة بةآلم دةخؤينةوة، كةم ئاو
ئاو ثَينج ثةرداخ كةم الني لةِرؤذَيكـــدا

بخؤينةوة.

سةرضاوةكان
Stress Pause

Essen gegen Stress
Stern  Zeitschrift

Gesund leben

شَيرثةنجة دةبَيتةهؤي
ئــــــةمةريكييةكان توَيــــذةرةوة
كة لةو دةرمانةي ِرايانطةيانــــد جؤرَيك
وبؤضارةسةركردني

َ
بةشَيوةيةكيبةربال

بةكاردَيت خوَيــــن بــــةرزي ثةســــتاني
مةترسييةكاني كةم بةبِرَيكي لةوانةية
بكات زياد بةشــــَيرثةنجة تووشــــبوون
تةندروستي لةشــــارةزاياني داوايان و 
زياتر توَيذينــــةوةي كــــرد ئةمةريكي 

دةرمانة بكةن. لةسةر ئةم
ئــــةو شــــيكردنةوةي لــــةدواي 
لةوةرطرتني دةبَيت ِرَيطر كة دةرمانةوة
ئةو دةركةوت ئةنجيوتنســــني ماددةي
ةدا

َ
ســــال لةماوةي ضوار نةخؤشــــانةي

ِرَيذةي ضارةســــةركراون بةم دةرمانة
 %1,2 بةشــــَيرثةنجة تووشــــبوونيان
ئةم ئةوانةي

َ
لةطةل بةبــــةراورد زياترة

زؤربةي بةكارنةهَيناوة. دةرمانةيــــان
ينةوةكةدا

َ
لةلَيكؤل كة نةخؤشانةي ئةو

تلميسارتان بةدةرماني كرد بةشدارييان
كؤمثانياي كرابووكــــة  ضارةســــةريان
بةرهةمي ماني

َ
ئةل بؤرينجرئةنجلهام-ي 

بازرطانييةكةي نــــاوة لةذَير دةهَينَيت
نةي

َ
بِري فرؤشتني ساال ميكارديس كة

زياد دةكات. دؤالر مليار 1,5
هاوِرَيكاني و ســــيباهي د.ئيكــــي
ريزيرف وســــرتن كيــــس لةزانكــــؤي
بؤ النســــيت وكراوةي

َ
لةبال لةكليفالند

نووســــيبوويان وةرةمةكان  زانســــتي
تووشــــبون مةترســــي زيادبوونــــي
ناكرَيت م

َ
بــــةال الوازة، بةشــــَيرثةنجة

ثشتطوَي بخرَيت.
نيســــن لةنةخؤشخانةي د. ستيفن
وتي: ئةنجامي لةمبارةيــــةوة كليفالند
ةِراوكَييــــة

َ
دل مايــــةي ينةوةكــــة

َ
لَيكؤل

هةســــتيار مةســــةلةي هةندَيــــك و 
ثةيوةندي كة بةتايبةتي  دةوروذَينَيت 
ثَيويســــتة و هةية بةســــةالمةتييةوة

بكرَيت. دا
َ
لةطةل ثَيويستي ةي

َ
مامةل

لةشــــارةزاياني داواي نيســــن د. 
سيستمَيكي داناني بؤ كرد تةندروستي
توَيذينةوةي بةئةنجامدانــــي تايبــــةت
داواشي و دةرمانة ئةو لةســــةر زياتر
دةرمان بةئاطاييةوة كرد لةثزيشكةكان
بةتايبةتي بنووسن نةخؤشةكانيان بؤ

ميكارديس.
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بةضةنديـــن بةســـتن ثشـــت 
زانستيانةى ئةنجامة  ئةو توَيذينةوة، 
دةســـةِّـَينن ئةوة كراون كـــة تؤمار
لةنَيوان هةية تـــةواو ثةيوةندييةكى 
نةخؤشـــييةكانى و جطةرةكَيشـــان
Periodon- واتـــة ددان دةوروبةرى
شةويلطةى ئَيســـكى  ،tal diseases
فةوتان بةرةو ددانـــةكان دةوروبةرى
بةهـــؤى دةضَيـــت ثووكاتنـــةوة  و 
ثووكانةوةكةش و جطةرةكَيشـــانةوة
لةجطةرةكَيشـــاندا، دةبَيـــت ثـــرت 
ةكةى

َ
دوكةل مذينى

َ
هةل و توتن سووتانى

كاريطةريةكى زؤرى بةهؤى جطةرةوة

بـــارى ئةو تَيكضوونى هةية لةســـةر
ئاساييدان لةئاستى كة بةكرتيايانةى
بةتايبةتى دةمدان لةناو و هةميشـــة
لَيوارى لةذَيـــر بةكرتيايانـــةى ئـــةو 
كاريطةرى واتة ددانةكانـــدان ثووكى
Sub gingival bacte- لةســـةر هةية

دؤخةوة  بةهؤى ئةو rial flora واتـــة
قَينَيت

َ
جطـــةرة دةيخول ـــى

َ
كة دوكةل

ئةو طةشـــةكردنى بؤ دةبَيت رَيخؤش
واتة دةذين هةوا بةبـــَي بةكرتيايانةى

.anaevohicbacteria
توَيذينةوةوة، هةندَيك بةطوَيرةى
هةيـــة كاريطـــةرى جطةرةكَيشـــان 

كانزايي ثَيكهاتةى تَيكضوونى لةسةر
ئَيسك. شانةكانى

وَينـــةى تيشـــكة بةثشـــكنينى
رَيذةى كة دةريخســـتووة ثانؤرامـــى
شـــةويلطةى ئَيســـكى ثووكانةوةى
طةلَيـــك ددانـــةكان دةوروبـــةرى
كةســـانةى ئةو لةنَيـــوان بةرزتـــرة
لةطةأل بةبةراوردكردن جطةرةكَيشـــن
هةردوو كـــة جطةرةنةكَيشـــةكاندا،
و ثاك ئاســـتى ةكـــة لةهةمان

َ
كؤمةل

بوون. دداندا و دةم خاوَينى
كاريطةرى ســـةنطاندنى

َ
هةل بـــؤ 

ثووكانةوةى لةســـةر  جطةرةكَيشان

شةويلطة ئَيسكى ثوكانةوةى و جطةرةكَيشان
عةبدوللةتيف* سةعيد د.
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ئـــةو لةنَيـــوان ئَيســـكى شـــةويلطة
ددان تـــةواوى تاقمـــى كةســـانةى
لةنَيوان توَيذينـــةوة بةكاردةهَينـــن،
لةهةردوو ئةنجامـــدراوة 60 نةخؤش
30 يان مَيينـــة، نَيرينـــةو ِرةطـــةزى

جطـــةرة  يـــان  30 و جطةرةكَيـــش
نةكَيش بوون. هةموويان تاقمى ددانى
هةموويان لةدةمدابـــوو، تةواويـــان
كرابوو ِرةضاو بؤ خاآلنةيان ئةو هةمان
توَيذينةوةكة ئةنجامدانى بةمةبةستى
شـــةويلطة، هةردوو ثةيوةندى وةك:
ثرت رؤذى هةموويان جطةرةكَيشةكان

كَيشـــاوة، هةموويان  20 جطةرةيان
ئينجا و بؤ كـــراوة بةدواداضوونيـــان
ثانؤراميان وَينةى تيشـــكة ثشكنينى

دراوة. ئةنجام بؤ
لةدةســـتدانى ثلةى هةموويـــان
ئةذمار بؤ شـــةويلطةيان ئَيسكى بِرى
ثشـــكنينيان ئةوانةى هةموو كراوة،
نزيكى لةنَيوان ئاســـتَيكى بؤ كرابوو 
بوون. جطةرةكَيشـــةكان يةك تةمةندا

59,9 ســـاأل بوون  تةمةنى لةناوةندى
جطةرةكَيشـــةكان تةمةنى ناوةنـــدة
كرا لةو ئةوةى ِرةضاو 61,8 ساأل بوو.
لةمةِر جياوازييةكان دةرئةنجامة كـــة
لةنَيوان شةويلطة  ئَيسكى ثووكانةوة 
ئاســـتى نةطةيشـــتبووة نريينةكاندا
كرا ِرةضاو وا هةروةها بةرضاوو, ئامارى
شةويلطة ئَيسكى ثوكانةوةى ثلةى كة
لةضاو جطةرةكَيشةكان لةمَيينةكاندا
هةبوو، جياوازيي جطةرةنةكَيشةكاندا
نةطةيشـــتبوونة جياوازييةكان بةآلم

ئاستى ِرةضاو كراو.
بكرَيت طرنطة ئاماذةى ثَي ئةوةى
ذمارةى ئـــةو جطةرانةى كة ئةوةيـــة
دةيكَيشـــَيت هةركةســـَيك كة ِرؤذانة
دةكَيشـــَيت جطةرة ضةند ِرؤذى واتة
كراوة ِرةضـــاو ئـــةوة زؤر طرنطـــة،
نائاســـايي طؤِرانكارى كة مةترســـي
لةبرةو دةم ناو شـــانةكانى ِرووثؤشة

جطةرةكَيشـــان ذمارةى ئةطةر دايـــة
ثرت بَيت. لة20 جطةرة لةِرؤذَيكدا

ثووكانةوةى بةِرادةى ســـةبارةت
واتة ددانةكان شـــةويلطةى ئَيســـكى

لــــةجطةرةكَيشـــان   edentulous
جطةرةنةكَيشـــاندا، لةطةأل بةبةراورد
جياوازييةكـــى كـــة دةركةوتـــووة
بؤضوون بـــةآلم نةبووة، لةبةرضاوى 
ثزيشكيةكان زانستيية تؤمارة بةثَيى
جطةرةكَيشـــان كة دةردةخةن ئةوة
شةويلطة ئَيسكى ثووكانةوةى هؤكارى
كة ثَييانواية بؤضوونةكان بةآلم نيية،
بةثلة ثةيوةنديدارة جطةرةكَيشـــان
شانةكانى ثووكانةوةى بةِرادةى يان
Periodon- واتة ددان دةوروبـــةرى

.tium
ثووكانةوة طؤِرانكاريي شيكاريي
كـــة جطةرةكَيشـــاندا لةنَيـــوان
ئةنجامدراوة ددانن بَي يان شـــةويلطة
كانزاييـــة ةكـــة

َ
كؤل لةدةوروبـــةرى

دةرخســـتووة ئةوةى  ضَينراوةكاندا 
هةية ثرت كاريطةرى جطةرةكَيشان كة
كلينيكية كاريطةريية هةمـــوو لةضاو

ديكةدا. مةترسيدارةكانى
دةرئةنجامى باسة شايةنى ئةوةى
دةردةخات كة ئةوة ئةم توَيذينةوانة
جطةرةكَيشان كاريطةريي ِراستةوخؤى
ئســـكى ثووكانةوةى نييـــة لةســـةر
ئةو لةنَيـــوان ددان بَي شـــةويلطةى

كَيشن. جطةرة كةسانةى

ثزيشكى *مامؤستاى ثســثؤِر-كؤلَيذى
سلَيمانى زانكؤى ددان

سةرضاوةكان
 Med pregs 2003 sep – oct ,
 pubmed. 56 ( 9-10) ; 409-12
www.ncbi.nlm.nih.gor 26 -4-

 2009
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.tional institutes of health

  

زيرةك ثؤشاكي
ئةمةريكييةكان لةزانـــا َيك

َ
كؤمةل

ثياوانييان ذَيـــرةوةي لةجلي جؤرَيك
طيانيان كة دةشَيت كردووة دروست
لةســـةر ضونكة بكات، ِرزطار لةمردن
هةســـتةوةري ئةم جالنة ثشـــتوَيني
بةشـــَيوةيةكي كة  هةية  ئةلةكرتؤني
و دةنووسَيت بةثَيســـتةوة بةردةوام
ثَيوانةي كة داِرَيذراوة بةشـــَيوةيةك
دةكات

َ
دل ترثةي و خوَين ثةســـتاني

ضاودَيري بةردةوام بةشَيوةيةكي واتة
و دةكات لـــةش باري تةندروســـتي
لةبةري كـــة كةســـةي هـــاوكات ئةو
ناِرةحةتييةك بةهيض هةســـت دةكات

ناكات.
وانط جؤزَيف كة تةكنؤلؤذياية ئةم
لةزانكؤي ورد ئةندازياري مامؤستاي
ثَيداوة ثةرةيان تيمةكةي و كاليفؤرنيا
دةكات لةبواري

َ
نوَي واال ئاســـؤيةكي

ئةمةش زيرةكةكانـــدا، َجلوبةرطـــة
هةول كة دا

َ
ســـةريهةل لةو ِروانطةيةوة

بكرَيت نةخؤش  ضاودَيـــري دةدرَيت
ةتي

َ
حال هةندَيـــك

َ
لةطـــةل ة

َ
مامةل و 

شوَين بَيئةوةي بكرَيت تةندروستيدا
ثرؤذةية ئةم ت.

َ
جَيبهَيل خؤي ي

َ
مال و

ئةمةريكييـــةوة ســـوثاي لةاليـــةن
ئةســـتؤ طرياوةتـــة خةرجييةكـــةي
دةكرَيت ضـــاوةِروان وا لةبةرئـــةوة
كةس يةكةم ئةمةريكييةكان سةربازة
هةروةها بةكاربهَينـــن، جلة بن ئـــةو
كردنـــي ضاودَيـــري ئـــةم ثرؤذةيـــة
لةكاتي دةطرَيتةوة ســـةربازةكانيش
و شـــةِردا لةمةيداني بةركةوتنيـــان
ئامَيرة ئامانـــج لَيـــي ثةرةثَيدانـــي
بَيت لةتوانايدا تا هةســـتةوةرييةكانة
بريندار لةشةِردا سةربازَيك كة كاتَيك
ةتي

َ
حال و برينةكةيي جـــؤري دةبَيت

بةزوويي ســـةربازة ئةو تةندروستي
كاري تـــا دةكرَيت دةســـت نيشـــان

بكرَيت. بؤ ثَيويستي
ئـــةم ضوارضَيـــوةي م 

َ
بـــةال

بوارة و لةمةبةســـت تةكنؤلؤذيايـــة
دةكرَيت و تَيدةثةِرَيت سةربازييةكان
لةم بةكاربَيت، ئاساييش كةساني بؤ
طةورة تواناي ِرايطةياند وانط ِرووةوة
ثزيشكييةوة لةِرووي لةبةردةستداية

بكرَيت. كةساني بةتةمةن ضاودَيري
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تاي خوَينبةربوون 
ضارةسةري بؤ نةدؤزراوةتةوة 
 د. فةرةيدون عةبدولستار*
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ثَيي كـــوردةواري طـــاي
َ
لةكؤمةل

و بةربوون خوَيـــن دةوترَيـــت تـــاي
ثَيي ثزيشـــكييةكاندا لةســـةرضاوة
Viral Hemorrhagic Fe- دةوترَيت

Crime- لة  بريتيية باوترينييان  ver
.an-Conga Hemorrhagic Fever

جار يةكةم لةبةرئـــةوةي ئةمةش
1944 دا نةخؤشييةكة لة  ي

َ
لةســـال

لةدواييدا  و نيشانكرا Crimea دةست
جارَيكي  1969 نةخؤشييةكة ي

َ
لةسال

داو 
َ
Congo سةريهةل لةناوضةي ديكة

خوَين سةردةمةدا تاي وبؤوة. لةم
َ
بال

بووني جيهاندا تاني
َ
لةزؤر وال بةربوون

ســـؤظَيتي يةكَيتي تاني
َ
وال وةك هةية

ناوةِراست تي
َ
خؤرهةال تاني

َ
وال و جاران

و ثاكســـتان هندســـتان و و ضـــني و
باشـــووري تانـــي

َ
وال و ئةفغانســـتان

ئةوروثا.
ودةبَيتةوة

َ
بال بةربوون خوَين تاي

دا
َ
ســـال طةرمةكاني لـــةوةرزة زياتر 

ثلةي بةرزبوونـــةوةي لةكاتي واتـــة
لةبةرئةوةي ئةمةش ذينطةدا، طةرمي
و ئةسثَي طةنة و مشةخؤرةكاني وةك
طةشـــة و دةبوذَينةوة مةطةز و مَيش

دةكات. زياد ذمارةيان و دةكةن
خوَين تاي نةخؤشـــي ظايرؤســـي
ذياني لةســـوِري بةشـــَيك بةربـــوون

 Tick-borne دةبات بةسةر لةطةنةدا
طةنةيشـــةوة  لةِرَيي هـــةر و   Virus
بؤ دةطوَيزرَيتـــةوة لةناوضةيةكـــةوة

ديكة. ناوضةيةكي
ثزيشكي ســـةرضاوةكاني بةثَيي
بةربوون خوَيـــن تـــاي ظَيتَيرنـــةري
نةخؤشـــيية هاوبةشانةي لةو يةكَيكة
ي

َ
لةئاذةل واتة ،

َ
ئاذةل و مرؤظ نَيوان

تووشبووةوة بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ
طةنةوة) (بةهـــؤي يان ناِراســـتةوخؤ
تةندروستي و بؤ مرؤظ دةطوَيزرَيتةوة

مةترسييةكيطةورةوة، مرؤظدةخاتة
نةخؤشـــخةرانةي كاريطةري ضونكة
وةك زياترة زؤر لةمرؤظدا ظايرؤسةكة
دةركةوتووة هةروةهـــا و ـــدا

َ
لةئاذةل

تووشبووةوة لةمرؤظي ظايرؤســـةكة
ديكة يةكَيكـــي بـــؤ دةطوَيزرَيتـــةوة

لةنةخؤشخانةكاندا. بةتايبةتي
نيشانةكان و هؤكار

نةخؤشـــي هـــؤكاري ســـةرةكي
دةطةِرَيتةوة بؤ بةربـــوون تاي خوَين

 Nairo ثَيي دةوترَيت ظايرؤســـَيك كة
Bunya Viri- بةخَيزاني Virus سةر
ظايرســـانةي كة لةو dae، و يةكَيكة
طةنةدا لةجؤرَيك ذياني لةسوِري بةشَيك
Hy- دةوترَيت كة ثَيي دةبات ةسةر

ب

بؤ هؤكارَيكيشة هةروةها ،alomma
َيكي

َ
لةئاذةل ظايرؤسةكة طواستنةوةي

جؤر زؤر بؤ يةكَيكي ساغ. تووشبووةوة
خانةخوَيي ييةكان

َ
مال و كَيوي ة

َ
لةئاذةل
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و مةِر و مانطا لةوانةش ظايرؤسةكةن
ظايرؤســـةكة طري

َ
هةل ي

َ
ِرؤل بزن واتة

نيشـــانةيةكي هيض بَيئةوةي دةبينن
كو

َ
بةل دةربكةوَيت لةسةر كلينيكييان

ةوة
َ
لةئاذةل لةسةرةتاوة نةخؤشييةكة

طةنةوة و بةهؤي ثَيدةكات  دةســـت
دةبَيتةوة. و

َ
بال

بةربوون تاي خوَيـــن ظايرؤســـي
ثةيوةندي يـــان طةنـــةوة  بةهـــؤي 
تووشبووةوة ي 

َ
بةئاذةل ِراستةوخؤوة 

لةئةنجامدا و مرؤظ بؤ دةطوَيزرَيتةوة
هةروةها و دةبن نةخؤشييةكة تووشي
دةطوَيزرَيتةوة نةخؤشةوة لةمرؤظَيكي
بةركةوتنييان بةهؤي ساغ يةكَيكي بؤ
وشـــلةي بةخوَين جؤر  جؤراو بةِرَيي
و نةخؤشـــةكانةوة مرؤظة دةردراوي
دةركةوتووة توَيذينـــةوةكان بةثَيي
ئةم لةنةخؤشـــخانةكاندا زياتـــر كة 
لةئةنجامـــي ِروودةدات دياردةيـــة
مةرجة ِرةضاونةكردني و كةمتةرخةمي
بةثاكذ ئةويـــش تةندروســـتييةكان
كةلوثةلي و ثَيداويســـتي ِرانةطرتني
و نةشتةرطةري لةكاتي ثزيشكييةكان
هةر وةرطرتن، خوَين و لَيدان دةرزي
سةرضاوةكان بةثَيي ئةمةشـــة لةبةر
لةناوضوون لةنةخؤشخانةكاندا ِرَيذةي

.%9-50 لةنَيوان دةركةوتووة
لةمرؤظدا بةربوون خوَين تاي

خوَين تـــاي نةخؤشـــي لةمرؤظدا
ترســـناكة. توندوتيذو زؤر بةربـــوون
تا بةظايرؤسةكة و ماوةي تووشبوون

 3-7 نزيكةي نيشـــانةكان دةركةوتني
نيشـــانانةش و بةم ِرؤذ دةخايةنَيـــت

ثَيدةكات: دةست
نةخؤشةكة لةشي طةرمي ثلةي .1
تيذي تايةكي واتـــة دةبَيتةوة بـــةرز

لَيدَيت.
ئازارَيكي و تيذ ئَيشةيةكي سةر .2

و ثشـــت و طـــةدة و تووند لةســـك
ماسوولكةكاني لةشي طشـــت و ئةذنؤ

دةطرَيتةوة.
دةِرشَيتةوةو هةندَيجار نةخؤش .3

دةبَيتةوة. سوور ضاوي
ةتة

َ
لـــةخةســـل يـــــةكَيـــك  .4

خوَين نةخؤشيية ئةم سةرةكييةكاني
كة لةش لةئةندامةكانـــي بةربوونـــة
خوَيناوي ســـوري ةي

َ
ثةل بةشَيوةي

دةكرَيت. تَيبيني
تووندوتيـــذي لةشـــَيوةي  .5
لـــةدواي ضـــوارةم و نةخؤشـــييةكة
ثذان لووت نةخؤش تووشـــي ِرؤذةوة
لَي دةِروات زؤري و خوَينَيكي دةبَيت
لةشـــوَيني لَيداندا دةرزي و لةكاتي

ناوةستَيت. خوَيني دةرزييةكةدا
هةية زياتر بؤيان كةسانةي كة ئةو
بةربوون خوَين تاي نةخؤشي تووشي
ظَيتَيرنةري و لةثزيشـــكاني بن بريتني
ةكان

َ
ئاذةل خاوةن و ياريدةدةرةكانيان

ةي
َ
مامةل ئةو كةسانةي و قةسابةكان و

و دةكةن ةوة
َ
بةئاذةل فرؤشتن و كِرين
تاقيطةكانن. كارمةنداني

ضارةســـةرَيكي هيض تـــا ئَيســـتا
م

َ
بةال نةدؤزراوةتةوة، بـــؤ طونجاوي

نةخؤشـــييةكة كردني بؤ ســـنووردار
لةشي شـــلةي ثَيويســـتة هاوسةنطي

 Fluid and ِرابطريَيـــت: نةخـــؤش
هةروةهـــا   Electrolyte balance
بايؤتيـــك ئةنتـــي بةكارهَينانـــي
ميكرؤبة لةناوبردنـــي بةمةبةســـتي

 Secondary Bacterial الوةكييةكان
.infection

نةخؤشييةكة كردني كؤنرتؤَل
كـــردن

َ
كؤنـــرتؤل بةمةبةســـتي

وبوونـــةوة
َ
بال بـــؤ  ســـنووردانان و 

نةخؤشـــييةكة تةشـــةنةكردني و 
ثَيويستة:

بةردةوامي ضؤكردني
َ
قةال يةكةم:

لةوةرزة دةرةكييـــةكان مشـــةخؤرة
ئةويش طةنة بةتايبةتي طةرمةكانـــدا
بةهةندَيك ةكان

َ
ئاذةل بةشـــؤردنةوةي

 Organo وةك لةناوبـــةري مـــاددةي
.Phosphoro Compounds

ـــةكان
َ
ئــاذةل خـــاوةن دووةم: 

ةكانياندا
َ
ئاذةل بةِرَيوةبردنـــي لةكاتي

و تايبةتةوة بةجلوبةرطي ثَيويســـتة
ئةنجام كارةكانيـــان دةستكَيشـــةوة

بدةن.
لةنةخؤشـــخانةكاندا ســـَييةم:
ِرةضـــاوي بـــةوردي زؤر ثَيويســـتة
و بكرَيت مةرجـــة تةندروســـتييةكان
ثَيداويستييةكاني و كةلوثةل طشـــت
و بكرَيتـــةوة ثاكـــذ  نةشـــتةرطةري
نيدلي و ســـةرنج بةكارنةهَينانةوةي 

ديسثؤزةبل بةهيض شَيوةيةك.
و ظَيتَيرنةري ثزيشكاني ضوارةم:
ثَيويستة قةســـابخانةكان كارمةنداني
دةستكَيشةوة و تايبةتي بةجلوبةرطي
ِرَيطة و بـــدةن ئةنجام كارةكانييـــان
نةخؤش ي

َ
كة الشـــةي ئاذةل نـــةدةن

بازاِرةكانةوة. بضَيتة
ِراطةياندنةكانةوة لةِرَيي ثَينجةم:
زانســـتي هؤشـــياري بةبةردةوامـــي
نةخؤشيية بابةتي لةسةر وبكرَيتةوة

َ
بال

و طشتي هاوبةشةكان بةشـــَيوةيةكي
بةتايبةتي. بةربوون خوَين تاي
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بكة، فَيربَيت  هاوكاريي ساواكةت
ستؤثارد مرييام  د.
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ساواكةت و طةشـــةي طةورةبوون
دةطرَيتةوة ســـةرةكي اليةني ســـَي
مَيشك بةكارهَيناني يةكةميدا: ي

َ
لةسال

بةزمان، ثـــةرةدان و بؤ بريكردنةوة
و ِرؤيشتن، سةرثَي فَيربووني هةستانة
ِراطرتني بؤ ةكان 

َ
هةول دةستثَيكردني 

يةكةمةوة، لةهةفتـــةي ســـةر هـــةر
باشـــي توانايةكـــي بةدةســـتهَيناني
لةدة مانطيدا كة ثةنجةكان بةجؤرَيك
طةورة دةنكة نؤكَيك بةثةنجة بتوانَيت

بطرَيت.
َ
هةل دؤشاومذة ثةنجةي و

ذمارةيةك لةِرَيي كارامةييانة ئةم
ثةرةدةســـَينن. قؤناغـــي طرنطـــةوة
ِرَيضكةدا بةهةمان هةر ساوايةك هةموو
هةر هةميشة قؤناغةكانيش دةِروات،
ئةو بةآلم دَيـــن، ِريزبةندي بةهةمـــان
طةيشـــتني بؤ دةيةوَيت كة ماوةيةي
بؤ لةســـاوايةكةوة يةكَيكيان، بةهةر

جياوازة. ديكة ساوايةكي
ضاالكييانة ئـــةو لـــةم بابةتـــةدا
اليةنة كـــة هةر ســـَي دةخةمـــةِروو
ســـةرةكييةكةي طةشة لةخؤدةطرن،
سروشـــتييةكاني قؤناغة  ثَيبةثَيـــي
كارامةييـــة تـــا دةِرؤم ســـاواكةت
ِراســـتةقينةكاني، سةرســـوِرهَينةرة
و مَيشك ثةرةســـةندني شانبةشاني
نة بةدةســـت دةهَينَيت. جةســـتةي،
بخاتةسةر، فشاري  كة وةخت،  ثَيش
تةطةرة كـــة وةختيش نـــة درةنـــط
طةشةســـةندني. بـــةردةم بهَينَيتـــة
تؤ خؤيدا طونجاوي لةكاتي ِرَيك كو

َ
بةل

بكةيت. هاوكاريي بتوانيت
بَيت ثَيشِرةوت ساواكةت با

بيكةيـــت ثَيويســـتة ئـــةوةي 
تـــا كارامةييـــةك بـــؤ يارمةتيدانـــي
كة لـــةوةي بريتيية ثةرةبســـةنَيت
ساواكةت دةســـتثَيكردني ضاوةِرواني
ياســـايةكي خؤي بؤ بيت. ئةمـــةش
طةشـــةي ساواية. نةطؤِري و توني

َ
ئال

ضةند بةردةوام ســـاواكةت هةروةها
كـــة دةدات نيشـــان ئاماذةيةكـــت
دةتوانَيـــت بةرةوثَيش و دةيةوَيـــت

بضَيت.
دةســـت بـــةدواي  ثَيويســـتة
ضونكة بِرؤيـــت، ئةودا ثَيشـــخةريي 
ِرَيك ئةوا تؤش بكةيـــت، ئةمة ئةطةر
دةست ثَيدةكةيت لةضركةساتي خؤيدا
بةدةستهَيناني بؤ ثَيويستة كاتي كة

كارامةيي.
ي خؤش

َ
دل دةكات كة زؤر ئةمة وا

ئةطةر (بةتايبةتيـــش بةخـــؤي بَيت 
لةسةرةتاوة هةر بدةيت)،

َ
هةل ثيايدا

خؤناســـيني و بةخؤبوون متمانة تؤ 
كة هةرضةند دةكةيت، دروســـت لةال
تةنيا بري بضوكـــة. زؤر ئـــةو هَيشـــتا
متمانة َيكي

َ
مندال ض كة بكةرةوة لةوة

لَيدةر سؤزي
َ
دل و هاوســـةنط و بةخؤ

ثَيويســـتة بووترَيت تةواوي دةضَيت،
يةكةمدا ي

َ
لةسال خؤشـــكردن زةمينة

دةكرَيـت.
و طةورةبــوون نَيــوان ثةيوةنديــي

كارامةييةكان دةركةوتني
ناســـكيي و ؤزيي

َ
لةئال بري ئةطةر

بكةيتةوة نؤكَيك  دةنكـــة طرتني
َ
هةل

دؤشاومذة، ثةنجةي و طةورة بةثةنجة
دةبَيت شـــتَيك ضةند كة تَيدةطةيـــت
بةر ساواكةتدا لةجةســـتةي ِرووبدةن
بةخاوةني ببَيـــت لـــةوةي بتوانَيـــت
لةدةســـتةكانيدا. وةها كارامةييةكي
ناتوانَيت كة ئاشكراية ئةوة ثاشانيش
دةنكة لةدايكبوون دواي ِراســـتةوخؤ
شـــتي زؤر كةواتة، بطرَيت.

َ
نـــؤك هةل

دةبَيت لةثَيشـــدا هةن كة بنضينةيي
وةك: بوون، بَينة

ثةنجة كـــة ماســـولكانةي -ئةو 
بةرةو ِرادةكَيشن دؤشاومذة و طةورة

بطرن. شت تا توند يةكرتي الي
يي

َ
طوَيِرايةل كة ماسولكانةي -ئةو

مَيشك كة لةو كاتةي دةكةن مَيشـــك
دةنَيرَيت. طرتن توند ثةيامي

نؤكةكة دةنكة بتوانن -ضاوةكان
ببينن. بةِرووني

كة ئةوةي لةنَيوان -هةماهةنطيي
لةكوَيداية، (نؤكةكة ضاو دةيبينَيـــت
دةســـت و لةضاوةوة) دوورة ضةندَيك
بـــةرةو كوَيـــوة دةِروات (ثَيكـــةوة

ضاو). و دةست كاركردني
كة باش ثةرةسةندوو -مَيشكَيكي
بتوانَيت و نؤكةكة بؤ هةبَيت خواستي

بةماسولكةكان. بدات فةرمان
بَيت تيادا ئامادةييان -دةمارةكان
لةمَيشكةوة فةرمان طواستنةوةي بؤ

ماسولكةكان. بؤ
ثَيويســـتة بنضينانة ئةم هةمـــوو
بةدةست لةســـاواكةتدا مانطيدا لةنؤ
كة هـــةن هاتـــنب، طةلَيـــك طةشـــة
ِرووبدةن بةســـةركةوتوويي ثَيويستة
ئةوةي ثَيـــش بةشـــةكاندا لةهةموو
ثةنجة دوو بة نؤكَيك دةنكة بتوانرَيت

بطريَيت.
َ
هةل

هةر قؤناغَيك بةدةركةوت، كة ئيرت
جا شـــوَينثَيي بكةويت. تؤ دةتوانيت
خواســـتي دةتوانيت مانطيدا لـــةدوو
طرتني شتَيك، بؤ ســـاواكةت ببينيت
ثَيويســـت وةك هَيشـــتا كة هةرضةند
ئةو بكات، ئةوة تا نةكردووة طةشةي
واتا بةردةوام شت دةطرَيت» «بةضاو
ئارةزوويان كة شتاي ئةو دةبِرَيتة ضاو

دةكات.
كة بنةمايـــةي تَيطةيشـــتن لـــةو
دةبَيت طةشـــةكردن و طةورةبـــوون
ئةوةي ثَيش طرتبَيـــت خؤيان جَيـــي
بهَينرَيـــت بةدةســـت كارامةييـــةك
ساواكةت دواتر كة طرنطة زؤر شتَيكي
بةدةست دان

َ
ميزةل ةو

َ
ِريخؤل ي

َ
كؤنرتؤل

تؤ خشـــتةي بةثَيي نةك دةهَينَيـــت،
تايبةت بةثَيي خشتةي طةشةي كو

َ
بةل
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و تـــؤش ناتوانيت خؤي. ةكة
َ
بةمندال

ئةوة ثَيشبينيي لةوة زووتر ناشبَيت
بَيت. ســـاتَيكيش بؤ بكةيت ئةطـــةر
شةو ي ســـاوا ناتوانَيت لةماوةي

َ
مندال

بكرَيت، خؤِراطرتن فَيـــري ِرؤذَيكدا  و 
ئةنجامي تؤ خاتري لةبةر ناشتوانَيت
دايدةنَييت. قةعدة لةسةر كاتَيك بدات
وادةكات بابةتـــةدا لةم زؤرلَيكـــردن

بكات. دروست داهاتوو بؤ كَيشة
لَييان بةئاطا بيت دةبَيت شتانةي كة ئةو
تةنيا ســـةرةتادا، لةمانطةكانـــي
ت

َ
دل ضةند شـــتَيكي كـــةم هةن تـــا

بكةيت هةســـت ِرةنطة اليان بَيـــت،
بةطران لةبينيندا، خاوة ســـاواكةت:
شـــل و كةمَيك شـــت دةبيســـتَيت،
بةئاساني دةتوانيت تؤ م

َ
بةال شـــاوة.

سةرةتا بكةيتةوة. تاقي ئةم شـــتانة
يةكةمدا: لةمانطي

كاتَيـــك ثَيبكةنَيـــت -دةبَيـــت
دةتوانَيت دةبينَيـــت، ِرووخســـارت

بيت  دوور 25-20 سم ئةطةر بتبينَيت
لَييةوة.

دواتريش و بطَيِرَيت ضاوي -دةبَيت
دةنطَيكي ئةطةر بســـوِرَينَيت سةري
لوولكردني خشةي بكةوَيت، بةرطوَي
بضووك زةنطَيكي دةنطي يان كاغةزَيك

تاقيكردنةوةية. ئةم بؤ باشن شتي
ِرابطرَيت ســـةري خؤي -ثَيويستة
كة دواوة كاتَيك بـــؤ لةشـــكانةوةي
ِراستي لةِراكشـــانةوة ي

َ
قؤل بةهةردوو

يةكَيك هةر لةسةر ئةطةر دةكةيتةوة.
ِراوَيذ ئـــةوا هةية، لةمانـــة طومانـــت

بكة. ثسثؤِر بةثزيشكي
لةكض؟ جياوازة كوِر طةشةي ئايا

تايبةتمةنديي خؤيان كـــض و كوِر
دواتريش لةدايكبووندا،

َ
لةطـــةل هةية

دةكةن. طةشـــة لةيةكـــرت جيـــاواز
بيـــت لةجياوازييةكان، بةئاطا ئةطةر
خؤت ســـةرنجي تةواوي دةتوانيـــت

و ســـاواكةت بةهَيزييةكاني بدةيتـــة
بدةيت هاني باشـــيش  بةشَيوةيةكي
كةمرت تَييدا كة ِرووانةوة و اليةن لةو

تواناي هةية.
بةجياوازييةكان ئاماذة ئةوة بؤ من
دةربخةين بةباآلتر تا ِرةطةزَيك نادةم
ئةو بؤ كـــو

َ
بةل بةئةويرت، بةرامبـــةر

ِروونيتان بةرضـــاو كـــة مةبةســـتةي
ضؤن ئاخؤ ئـــةوةي لةســـةر ثَيبدات
دةضَيت ســـةعاتَيك وةك ساواكةتان
لةجياوازييةكاني تَيطةيشتن بةِرَيوة.
تا كات دةدات يارمةتيت كـــض، و كوِر
طةشـــةي اليةنانةي بةو ببةخشـــيت
بةوريايي ثَيويســـتيان كة ســـاواكةت

هةية. تايبةتي
لةدوو دةبـــن لةدايك  كـــة كضان 
لةكوِران. ثَيشـــكةوتووترن اليةنةوة
زمانـــةوة: لـــةِرووي يةكةميـــان
بةقسةكردن ثةيوةست ناوةندةكاني
زؤرتر كضـــان مَيشـــكي لةالي ضةثي

كوِران. لةضاو ثةرةسةندوون
ثةيوةســـت  شـــتَيكي  بؤية هةر
زووتر بةطشـــتي لةكضاندا بةزمانةوة 

دةهَينرَيت. بةدةست
تَيطةيشـــتني لةِرووي دووةميان،
مَيشـــكي الكةي هةردوو ســـؤزةوة:
بةثةيوةندييةكان داوة ثةرةيان كضان
لةدايك دةبن (ئةم ثةيوةندييانة كاتَيك
كوِران)، لةالي نابن جَيطري مانطي نؤ تا
زؤرتر كضةكان ساوا دةكات وا ئةمةش
سؤزيان، بةهةســـت و بن ئاســـوودة
بةرامبةر هةســـتي هةســـتياريش بن

لةدةوريانن. كة ئةوانةي
يارمةتيدةر بيت  ضؤن دةتوانيت

زانياريانة ئـــةم كـــة تؤ ئَيســـتا
كوِرت ســـاوايةكي ئةطةر دةزانيـــت،
بدةيت يارمةتيـــي دةتوانيت هةيـــة
ئاســـتةنطانةدا. ئةم لةتاوتوَيكردنـــي
زؤر قســـةكردنةوة: لةِرووي سةرةتا

ِروونيش بؤي بدوَي، بة بؤ بكة و قسةي
بؤ ةي

َ
ضةثل ي، زؤر

َ
بؤ بل زؤري طؤرانيي

دا
َ
لةطةل كردارييةكاني طةمـــة و لَيبدة
لَيبدة. بؤ كالسيكيي ميوزيكي بكة،

و هةســـت لـــةِرووي ثاشـــان 
زؤر جةستةيي بةركةوتني سؤزةوة:
يدا، جةخت لةســـةركةوتن

َ
بكة لةطةل

دانـــةوة،
َ
ثياهةل لةِرَيـــي بكـــةرةوة

و توِرةبوون ضارةســـةري بةزوويـــي
و نيطةرانييةكاني بكة. ترس

كوِر
َ

لةطةل ة
َ
مامةل شَيوة بةهةمان

نةوايي
َ
بةدل ثَيويستيان كاتَيك بكة كض و

هةرطيز طرياندا، يان لةكاتـــي دةبَيت
كوِرَيكي بيت ضاوةِرَي نيية دروســـت
كثكاتةوة خؤي هةســـتةكاني بضوك

كوِرة». ئةو كة ئةوةي «لةبةر
تر جياوازييةكاني

بةطةِرخةري كة مَيشك، ي
َ
-توَيكل

زووتر الي دايكدا لةسكي هؤشة، بري و
دةكات. طةشة كضان

بةرطـــي ضةثـــي -نيوةكـــةي
بةسةر دةست مَيشـــك، كة دةرةوةي
لةكضاندا زووتر دةطرَيت، بريكردنةوةدا

دةسَينَيت. ثةرة
مَيشك ضةثي الي ِراســـت و -الي
ثةيوةندي باشـــرت و زووتر لةكضاندا
لةكوِران، يةكرتدا وةك

َ
لةطةل دةبةستن

بن لةثَيشـــرت كة لَيدةكات وايان ئةمة
كة خوَيندنةوة، بـــؤ كارامةييةكانـــي

بةِرَيوة. دةضَيت بةهةردوو اليةكة
كـــوِران لةســـةرةتاوة -هـــةر 
شـــوَين بةرضاوي لةهَينانة باشـــرتن
ِرةنطة كضان تةنةكانـــدا، و قةبارةي
بؤ ثَيويســـتيان بةيارمةتيدان هةبَيت
سَي شتة و ضةمك كاركردن لةســـةر

ِرةهةندةكان.
قوتابخانة، تةمةني -كة دةطةنـــة
بؤ لةكضان باشـــرتن كوِران ئاســـايي

دان.
َ
هةل شت و بازدان و ِراكردن
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بكة فَيربَيت هاوكاريي ساواكةت
دةبَيت لةدايك  كاتَيك  ســـاواكةت 
خؤِرسكة، تَيكي

َ
خةسل ضةند خاوةني

هةمـــوو ســـاوايةك لةبـــةر ئـــةوةي
سووديان دةتوانيت تَيداية، ئةمانةي
ساواكةت يارمةتيداني بؤ لَيوةرطريت

فَيربَيت. تا
سةر خةندةي دةبَيت، لةدايك كة
20- لةدووري لةئيشداية، ِرووخساري

ببينَيت،  تؤ خةندةي دةتوانَيت 25 سم
لةدايكبـــوون خةندة

َ
لةطةل كةواتـــة

و خؤشةويســـت فَيردةبَيت دةكات و
بةرنامةِرَيذ بَيت. ســـاوا كؤمةآليةتـــي
ببيستَيت، بةرزةكان دةنطة تا كراوة
ثةيوةندي تا بـــووة لةدايك بؤ ئةوة

 20-25 ببةستَيت، كةواتة لةدووريي
لةوةآلمدا دةبيني بكة، بؤ قسةي سم

َينَيت.
َ
دةجول دةمي ئةويش

ئةندَيشةيي-واتايي بريؤكةي زؤرَيك
ِراهاتووين ثَييان طةورة ئَيمةي كة هةن
ئةوة بةآلم وةرناطرين، و بةهةنديـــان
هؤشمةندي و بةكارامةيي ثَيويســـتي
شت بؤ ســـاوا. باشرتين طةورة هةية
طةشـــةي هانداني و بـــؤ يارمةتيدان
هةستةكانةوةية: لةِرَيطةي ساواكةت
بؤنكردن، بةركةوتن، بيستن، بينني،
ئةو كة ئةمانـــةن ضونكة تامكـــردن،
ثشـــكنيني بؤ لَيدةبينَيت ســـووديان
سةربةخؤ بتوانَيت لةوةي بةر جيهان

و بضَيت. بَيت
لةثَيضةوانةكان تَيطةيشتن

نيية ئاسان  ســـاوايةكةوة بةالي
ئةو ئةطةر واتا ضـــي، بزانَيـــت طةرم
بةآلم ال طةآللةبَيت، بريؤكةكةي خؤي

بدةيتي، ئةوا ثَيضةوانةكةي ئةطةر تؤ
كةواتة تَيدةطـــات. لَيي زؤر ئاســـانرت
ضةمكَيكي كاتَيك بدة

َ
هةول هةميشـــة

دةكةيت، بـــاس وةك «طـــةرم»ي بؤ
بةثَيضةوانةكةشيةوة بيبةســـتةرةوة

«سارد»ة. كة
وةك: ديكة ثَيضةوانةكاني نموونةي
و تام=شـــريين نةرم، و قوماش=ِرةق
قةبارة=طةورة كول، و لَيوار=تيذ ترش،

بضوك. و
ئةوةية ئةمةوة لةثشـــتي هؤكار
بةاليانةوة ِرادةيةك  تا كة ســـاواكان 
لــــةجياوازييةكانـــي تـــا قورســـة 
تؤ بةآلم تَيبطـــةن. شـــتةكان نَيوان
ئاســـان ئةو ئيشـــةيان بؤ دةتوانيت
تةواوي بةِروونكردنـــةوةي بكةيـــت
جيــــــاوازييـــةكان جياوازييـــةكان:
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دةردةكةون. ثَيضةوانةكاندا لةديارترين
«طةرم» كة بكةرةوة تاقـــي يدا

َ
لةطةل

بتوانيت دةستي طةرمةي كة (تةنيا ئةو
بكةيتةوة) كامةية، تاقيي لَيبدةيت و
شتَيكي ساواكةت ِراستةوخؤ با ثاشان
نةضَيت بريت بكاتةوة، تاقي ســـارد
«ســـارد» و «طةرم» هةردوو وشـــةي
كردارةكـــةدا. لةكاتـــي بةكاربَينـــة
نواندن كـــردارى ئةوةش ســـةرةِراي
فوو دةبَيـــت. كةواتة كي باشـــي

َ
كةل

خؤت طـــةرم، بؤ بكة لةثةنجةكانـــت
بة (وريا ســـارد. بـــؤ بخـــةرة لةرزة
لةشتَيكي دةست ســـاواكةت ي

َ
نةهَيل

بدات.) طةرم زؤر
ناسينةوة

طـــةورةكان، وةك ســـاواكان،
فَيردةبـــن. بةضةنـــد بارةكردنـــةوة
بدةيت ساواكةت يارمةتيي دةتوانيت
ئةو بارةكردنـــةوةي ضةنـــد لةِرَيـــي
ةتة

َ
لَيناوة «خةسل من ناوم كة شتةي

دووبارة شـــتَيك ناســـةرةوةكان»ي
ناســـينةوة هاني ئةمة و ضةندبـــارة.
هؤشـــمةندانةي كارامةييةكي دةدات،
جارَيك هةر بؤنموونـــة، ـــؤزة.

َ
زؤر ئال

دةكةوَيت، بةرضاو كة ثشـــيلةيةكتان
بكة: ناسةرةوةكاني ةتة

َ
خةسل باسي

تووك، درَيذ، كلكي ،
َ

سمَيل ثَي، ضوار
َيت

َ
دةل بةرز، بازي توانستي تيذ، طوَيي

«مياو».
ناســـةرةوةكاني ةتــــة

َ
خةســـل

دوو دةنووك، لـــة: بريتني ندةيةك
َ
بال

فِرين. قاض، توانستي دوو ،
َ

بال
ةتة

َ
خةسل باســـكردني بةردةوام

يارمةتيدةرة شـــتَيك  ناسةرةوةكاني
ساواكةتدا بؤ جَيطريكردن لةمَيشـــكي
بكاتةوة دةدات جيـــاي و يارمةتيـــي
هةموو ِرؤذَيك كة ديكةدا لةطةلَيك شتي
ئيرت دةيانبينَيت. جـــار يةكةمني بـــؤ
ئةوة مانط، دة دةطاتـــة تا تةمةني

بوكةلة و ماآلن كة ثشـــيلةي دةزانَيت
ثشيلةي و وَينةي خؤي ثشـــيلةكةي
ثشـــيلةن. هةر هةموويان ناو كتَيبَيك
ثشـــيلةي كة دةشـــزانَيت هةروةها
ديكة ئةواني و ِراستةقينةية ناوماآلن
خؤي بؤ ئةمةش دةنوَينن. ئةو تةنيا
و زيرةكانـــة زؤر  بريكردنةوةيةكـــي 

ؤزة!
َ
ئال

لَيكنةضوون و لَيكضوون وتني
تَيطةيشـــتني تواناي  ســـاواكةت
بةهؤي هةية ناسةرةوةكاني ةتة

َ
خةسل

لَيك بؤ هةيةتـــي كة ئـــةو توانايـــةي
لةلَيكنةضوو. لَيكضوو جياكردنـــةوةي
تةنةكان، يان شَيوةكان بةراوردكردني
لَيكضوو ناســـينةوةي تواناي و بووني
مةزنـــة هةنطاوَيكـــي لةلَيكنةضـــوو
بةآلم هؤشمةندانةدا، لةبريكردنةوةي
سةرسوِرهَين بةشـــَيوةيةكي ساواكان
لةتةمةنَيكي هةر  لةوةدا، ئةوة باشن
هةر ثةرةدةســـَينَيت. زؤر بةراييةوة

دةتوانَيت  لـــة16 هةفتةييـــةوة زوو
ســـةر شـــَيوةكاني نَيوان جياوازيي
تاقي ئةمة تـــؤش، ببينَيت. كارتَيـــك
ســـاواكةتدا. لةوةوة

َ
لةطةل بكةرةوة

دةتوانَيت ساواكةت دةردةكةوَيت بؤت
لَيك كو قةبارةش

َ
شـــَيوة بةل نةك هةر

بكاتةوة. جيا
لَيكضوون لةوتني داهاتوو هةنطاوي
نموونةيةك دةشـــَيت و لَيكنةضـــوون
ةتةكاني

َ
خةســـل نيشـــانداني بَيت بؤ

بؤنموونة، ِرةهةندةكان. ســـَي شَيوة
تةني بةآلم دةبَيتةوة، خلؤر تةني خِر
دةتوانيت زوو هةر نةخَير. ضوارطؤشة
(لةنزيكي بدةيت ةكةت

َ
مندال يارمةتيي

ميزةآلنَيك  كة بـــةوةي 3-2 مانطيدا)
بكةرةوة ئةوةوة خلـــؤر الي بـــةرةو
خلؤر كةواتة «ميزةآلن خـــِرة، ي

َ
و بل

دةبَيتةوة.»ثاشانئةوةبؤتةختةيةكي
بكةرةوة: دووبارة ضوارطؤشة نةرمي

كةواتة ضوارطؤشةية، «تةختةكة ي
َ
بل

تَيناطات، لةثَيشـــدا نابَيتةوة.» خلؤر
جةختكردنةوةت بـــةردةوام بـــةآلم
لةدواييدا يارمةتيي بريؤكةية ئةو لةسةر
جياوازييةكان جَيطريكردني بؤ دةدات
ســـاواكةت لةمَيشـــكيدا.لةمةوة،
طونجاندني دةضَيت بـــؤ بةرةوثَيـــش
شوَينةكان-كونةكان بةثَيي شَيوةكان
Puz-) وَينةثارضة دةتوانَيت اشـــان

ث

بنَيتةوة. ثَيكـــةوة ئاســـان zle) ي 
بةكةرةســـتةي دةتوانيت هةروةهـــا
، قاث،

َ
، وةك: مةنجةل

َ
سادةي ناومال

هاوشَيوة و هتد، شتي ماست، قتووي
بدةيت. ثيشان ناهاوشَيوةي و

ئاماذةكان و دةركةوتة
لةســـاواكةت زؤر كة زؤر طرنطـــة
و ئةو بِرؤ ثَيبةثَيـــي بةآلم نةكةيـــت،
هةســـتت كرد لَيي كاتَيك هاني بـــدة
ســـاتي ئةم تَيبينيكردني ئامادةيـــة.
كة نيية طـــران ئامادةســـازية هَيندة
بؤخؤي ئةو لَيدةكةيتـــةوة، تؤ بريي
دةردةخات، نيشـــانةت بـــؤ ئاماذة و
بـــؤ ِرووندةكاتةوة. نيازيت بةجؤرَيك

بؤنموونة:
دةشَيت هةفتةييدا، دوو -لةنزيكي
سةري كةمَيك بدات

َ
هةول ســـاواكةت

كاتةي كة بكاتةوة لـــةو خؤي بـــةرز
ِرايدةكشـــَينيت-ئةمةش سك لةسةر
ئةو ئَيستا َيت

َ
دةل ثَيت كة ئاماذةيةكة

ملي كة ئـــةو طةمةيةي بؤ ئامادةيـــة
بةهَيز دةكات.

لَيدةدات جِرت مانطيدا، -لةثَينـــج
بؤ ئةو بؤت، ئـــةوةش ئاماذةيةكـــة
دةنطةكان الســـايي كـــة طةمةيـــةي

دةكاتةوة.
بةثةنجة دةتوانَيت مانطيدا، -لةنؤ
تا بدة ياريدةي كةواتة بكات، ئاماذة
كتَيبةكاني نـــاو شـــتةكاني ثةنجة بؤ

ِرابكَيشَيت.
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دةست مانطيدا، دة -لةدةوروبةري
هةستانة بؤ بةخؤبةرزكردنةوة دةكات
هةنطاونان، بؤ دةبَيت سةرثَي-ئامادة
بكة جَيطري وا

َ
ناومال كةلوثةلي كةواتة

بِروات. دةورياندا بةضوار بتوانَيت كة
ثيشاندان و باسكردن

ثَيويســـتيان ســـاوا منداآلنـــي
هةية ثيشـــاندان ثَي و بةباســـكردن
دةكةن حـــةز هةروةها تـــا تَيبطةن،
ئةو لةســـةر بدوَييت بؤيان بةردةوام
و خةريكيت ثَيـــوةي شـــتةي كـــةوا
كةواتة دةدرَيت. ئةنجـــام كة ئةوةي
كؤرثةكةت لةدايك كة لةو ساتةوة هةر
و دةســـت بكة بةقسةكردن دةبَيت،

يان وشةيةك هاتوو ئةطةر مةوةستة.
كرد، ِروونكردنةوةيةك باسي كردارَيكي
ثيشـــاني بةنموونةوة ئةوا هةميشـــة
هةية» خؤشي ةبؤنَيكي

َ
طول «ئةم بدة.

ضةندبارة). و دووبارة مذة،
َ
هةل (بؤني

ةكةدا
َ
بووكةل بةسةر دةست «بةهَيمني

و دووبارة ثيابَينة، (دةســـتي دَينم»
دةرطا «لةسةرخؤ ثاشان ضةندبارة).
بدة). ثيشاني و (هةستة دادةخةين»
ثَيشـــنياري ئةوة هؤية، لةبةر ئـــةم
دةيكةيت، هةر شـــتَيك تؤ كة دةكةم
ثيشاني و بة كردارةوة بكة لَيوة باسي
لةسةر قسةكردن ئةم ثَيداطريية بدة.
دةرئةنجامَيكيديكةىثِربايةخيهةية.

فَيري قسةكردن ســـاواكةت وا دةكات
كارامةيية ؤزتريـــن

َ
ئال بَيـــت – كـــة

بةدةســـتهَيناني تواناي لةمرؤظـــدا.
سةرســـوِرهَينة شـــتَيكي قسةكردن
لةيةكخســـتني ثَيكدَيت ئةوةي لةبةر
و قســـة، دةنطةكاني

َ
لةطةل طوَيطرتن

ئةو دووبارةكردنةوةي بؤ توانا بووني
ئاخؤ كة واتاكان بة ثةيربدن دةنطانة و
ثةيوةســـتن. ضييةوة بة دةنطةكان
ســـاواكةت كةواتـــا قســـةكردن بـــؤ
هةر – نيية بآ ســـوود و مةبةســـت
بنضينةيةكة يان ِرازَيكة لةســـةرةتاوة
و ثةيوةنديطرتن  كارامةييةكانـــي بؤ 

زمان.



43 سةردةم زانستى 94

بكة هةستةكانت نمايش
كردارةوة لةِرَيطةي

َ
مندال و ساوا

وةك تَيدةطـــةن نواندنـــةوة باشـــرت
ي

َ
شةش سال ئةم قؤناغة تا لةقسة، وة

دةكَيشـــَيت. درَيذة و ســـةرووتريش
بة تؤ كة ســـاوا ثَيي خؤشـــة ي

َ
مندال

دةردةخةيت، بؤ هةستةكانتي نواندن
كردارةكان

َ
لةطةل نةضَيت بريت كةواتة

دةكرَيت بؤت هةتا و دةربِرينةكانـــدا
بخة، و زيادِرؤييش بكة قسةش بةِري
شتة بؤ بةتايبةتيش – لةهةمووياندا

شادييةكان. و خؤش
كاتَيك هةر ئةمةية، ياساكة كةواتة
خؤش

َ
دل بة، شانؤكارَيك وةك بطونجَيت

زيادِرؤيي درامايانة، سةرنجِراكَيش، و
بةثَيكةنني شـــتَيك هةموو لةنواندندا.
كؤتايي ثياكردنةوة بـــاوةش و و قاقا
كرا، كاتَيكيـــش بؤت هةر ثـــي بَينة.
ساواكةت ضاوي سةرنجي ناو ِرووبةِروو
بكرَيت، بةتايبةتيش هَيندةي بؤت بدة

بضووكة. زؤر هَيشتا كة كاتةي ئةو
هةست ِراطرتني

توانا بووني واتا هةســـت ِراطرتني
هةستةكان بةسةردا طرتني دةست بؤ
دةرضوونيان. بةلةدةســـت و ِرَينةدان
كردني

َ
كؤنرتؤل بؤ توانا لةبووني بريتيية

وةرضةرخاندنيان و بةهَيزةكان هةستة
ي

َ
مندال ضونكة باش، مةبةستي بةرةو

هةست ِراطرتني فَيري لةتؤوة ســـاوا
يةكةميدا ي

َ
لةســـال ئةطـــةر دةبَيت،

نةبَيـــت، فَيـــري ِراطرتنـــي هةســـت
بَيت. فَيـــري دواتر طرانـــة ئـــةوا زؤر
شتَيكي ِراطري هةست بةدةستهَيناني
ئةوة بةبَي كة ساواكةت، بؤ َثِربايةخة
لةطةل زةحمةتـــة بتوانَيت بةاليـــةوة
ِرَيطري كـــة بكات

َ
هةل هةر شـــتَيكدا 

شتَيك يان هةر َلةحةزةكاني دةكات،
لةطةل ِرَيي سةر بةربةستي دةبَيتة كة

ديكة، ئةودا، بةواتايةكي طةورةبووني
هةستي كة دةردةضَيت لَي َيكي

َ
مندال

ديارترين نموونة ِراناطريَيت. ثَي خؤي
هةست َيكي

َ
مندال دةرئةنجامةكاني بؤ

كة ةي
َ
مندال لةو بريتيية ثَيِرانةطـــرياو

يان شةِراني،  قوتابخانة ثَيش ضوونة
زيانطةيةنةر ي

َ
مندال تةنانةت تَيكدةرة،

ســـاوايانيش باخضـــةي و
َ

لةناومـــال
دةطرَيتةوة.

ِراطري هةست بنياتناني
وانـــة طةياندنـــي  و فَيركـــردن
بؤ هةست ِراطرتني لةسةر بةراييةكان
سَي نيية. قورس ساواكةت شـــتَيكي
هةر دؤخَيك. بؤ هةن هةنطاوي ئاسان
هةستةكاني بةِرةوايةتيي بني -دان
ي

َ
بل دةكةوَيت، ثَيي ساواكةتدا. كاتَيك

ئازارت هةية»، يـــان كاتَيك «ئةزانـــم
دةبَيت، توِرة و دةكات ثةستي شتَيك

وةِرسكةرة». «شتَيكي ي
َ
بل تؤش

هَيور ســـاواكةت -هةســـتةكاني
بكات ماضي ي «دايـــة

َ
بكـــةرةوة. بل

بةوة «بابةش يان ضاك دةبَيتـــةوة»،
ئةزاني». دةبَيت، هةراسان

ديكة. ئاراوةي شـــتَيكي -هَينانة
ئازارت «كةي بكة ئةوة ثَيشـــنياري
ياريكردن»، بؤ دةرةوة دةضينة نةما،
بةرينةوة، خؤمان لةبريي ئةوة «با يان

باوةشم». وةرة
نةخَير و بةَلي

مانطييةوة هةر لةسَي ساوا ي
َ
مندال

بةتَيطةيشـــتن دةكات دةســـت
«نةخَير» و ي»

َ
«بةل نَيوان لةجياوازيي

بةوة ثـــةي زوو هـــةر لةبةرئـــةوةي
واتـــا نةبووني «نةخَير» دةبةن كـــة
كة باشانةي شتة ئةرَيني و ئةو هةموو
خةندة، وةك: دةكات ئـــارةزوو لَيتي
خؤشي،

َ
دل باوةش،  ضاو، سةرنجداني 

ئةمانة ثةسةندكردن. و خؤشةويستي

و طرنطيداني بايةخدان شتانةن كة ئةو
دةردةخةن. ساواكةت بؤ تؤ

نةخَير، يان نا فَيربووني ثرؤسةي
لةتَيطةيشـــتن بريتييـــة بةســـادةيي
ثةسةندنةبووني بةالوة لةثاشةكشةي
ساواكةت. الي بةنرخرتين شتة كة تؤ،
يةكةمني هةروةها لةنةخَير تَيطةيشتن
لةِرَيككاري، تَيطةيشـــتن بؤ هةنطاوة
هةنطاوة يةكةمني نةخَير كردنـــي

َ
قبول

خؤِراطرتن. بؤ
دةنطتـــدا، لةئـــاوازي طؤِرانَيـــك
هَيمن، نابـــةرزي تةنيـــا دةنطَيكـــي
بةالوة ئاماذةيةك بؤ دةتوانَيـــت وةك
خؤي ئةركي تـــؤ ثةســـةندنةبووني 
شـــتةية ئةو هةموو ئةوةش بطَيِرَيت،

بَيت. ثَيويست كة
ثَيويســـتة دةنطت تةنيا كةواتـــة
بطؤِريت خؤشويســـتنةوة لةدةنطَيكي
كاتةي لةو هةســـت بَي بؤ دةنطَيكي
بةالي نةخَيـــر. يان َييت نـــا

َ
كـــة دةل

كة فَيربوونـــي ئةوةية ســـاواكةتةوة
شـــتَيكي نةرَينيية نةخَيرة يان ئةو نا
بةدوور لَي خـــؤي دةكرَيت و خراثة،

بطريدرَيت.
كاردانةوةي ســـاواكةت ئةطـــةر
ثاداشتي تؤشبةباوةشَيك ئةرَينيبوو،
سةر ي

َ
بةل وتني ثَيويســـتة بدةرةوة.

ي
َ
بةل بةثَيكةنينةوة. بَيت ِراوةشانَيك

ئاماذةيةكيشة لةخؤشيطَيِران، بريتيية
وا كارَيكي تـــؤش تؤ. بـــؤ قايلبووني
و ي

َ
بةل لةنَيوان جياوازيكردن كة بكة

بَيت. ئاسان ساواكةت لةالي نةخَيردا

تاهري ئازاد ئاري وةرطَيِراني:
سةرضاوة

Baby , s First Skills, 2005 
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جؤرة  ليســـتي ســـووري   بةثَيي
يةكَيتي كـــة لَيكراوةكان هةِرةشـــة
سروشـــت، ةتي ثاراســـتني

َ
نَيو دةول

نةيدا
َ
ســـاال كؤنطـــرةي لةثةِراوَيـــزي

ِرابردوودا ي
َ
سال لةكؤتايي كة دةريكرد

ِراطةيةنرا ئةوة  بةسرتا، لةبةرشةلؤنة
لةجيهاندا شريدةرةكان بارودؤخي كة
هةِرةشـــةي و دةضَيت خراثي بةرةو
هةر لةنَيو لةســـةرة، لةناوضوونيـــان
شريدةردا لةجؤرةكاني جؤرَيك ضوار
نةماني مةترسي دووضاري جؤرَيكيان
هةروةها دةبَيتـــةوة، هةتاهةتايـــي
جـــؤري هةمـــوو َنيـــوةي ذمـــارةي
سال زؤر بةشَيوةيةكي شريدةرةكان

كةم دةكات.
َ

لةدواي سال

ندني
َ
بؤ خةمال توَيذينةوة نوَييةكة

كة دةريخست لةجيهاندا شريدةرةكان
 1141 لة هةِرةشة لةناوضوون مةترسي
شريدةرةكان  جؤري 5487 لةنَيو جؤر
هةسارةي زةوي كة لةســـةر دةكات

دةذين.
بةاليةني كة ِرايدةطةيةنن زاناكان

لةشـــريدةرةكان  76 جؤر كةمـــةوة
لةناوضـــوون،  وة   1500 ي

َ
لةســـال

سةِّـاندوَيتي توَيذينةوةكة هةروةها
دةتوانن ثاراســـتن كؤششةكاني كة 
ديكة جارَيكي لةجـــؤرةكان هةندَيـــك
بطَيِرنـــةوة، لةناوضـــوون لةلَيـــواري

لةكاتي  شـــريدةرانةي 5% ئةو لة كة
مذدةي لةسةرة هةِرةشةيان ئَيستادا

كَيوييةكان لةناوضـــة  بوذانةوةيـــان
لَيدةكرَيت.

بةِرَيوبةري لوفيفةر مارتـــن جوليا
بؤ ةتـــي

َ
نَيودةول يةكَيتـــي طشـــتي 

لةئاكامي َيت:
َ
دةل سروشت ثاراستني

مرؤظ وةك خؤمانةوة ســـوكةوتي
َ
هةل

دةبينني، جؤر ســـةدان لةناوضووني
لةو ترســـناكة ئاماذةيةكي ئةمـــةش
ِروودةدات ئيكؤلؤذييـــةدا سيســـتمة
ثَيويســـتة ئَيســـتا دةذين. كة تيايدا
ئاشكراكان و ِروون ئامانجة لةسةرمان
بؤئةوةي بكةين، ديـــاري بؤ داهاتوو
كردني زامن بؤ بوةستَينني ِرَيبازة ئةم
ئَيســـتامان ذيانةي ئـــةو ئةوةي كة
نةبَيتةهـــؤي لةناوضووني ذمارةيةكي

لةناودةضن  جيهان شريدةرةكاني
عةبدوَلَال دَلنيا
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نزيكرتينن جؤرانـــةي كـــة زؤر لـــةو
لةئَيمةوة.

لةســـةر بارودؤخةكـــة لةوانةيـــة
توَيذينةوةكة ببَيـــت، زةوي خراثـــرت
لةو زؤر كةموكوِريةكي كة دةريخست
بة ثةيوةســـتة كة هةية زانياريانةدا

 
َ

لةطةل لةشريدةرةكانةوة، جؤر 826
بؤمان زياتردا، زانياريدا دةستكةوتني
دووضاري كة جؤري زياتر دةردةكةوَيت

دةبنةوة. لةناوضوون مةترسي
دواييةدا لـــةم كـــة لةوتارَيكـــدا
زانســـتي ساينســـي لةطؤظـــاري
شـــيبةر يان وكرايةوة،

َ
بال بةناوبانطدا

ةتي
َ
نَيودةول لةيةكَيتـــي توَيذةرةوة

ذمارةي وتي: سروشت، ثاراستني بؤ
هةِرةشـــةي كة ئـــةو شـــريدةرانةي
لـــة لَيدةكرَيتـــةوة لةناوضوونيـــان
بةوة ئاماذة ئةمـــةش 36% زياتـــرة.
كؤششـــي ثاراســـتن و

َ
دةدات هةول

ثشت
َ
ثال زانســـتي بةتوَيذينةوةي كة 

دةبَيت ِرووني ســـةرةتايةكي كراوة،
ضاككردني تةنيا بؤ لةداهاتوودا، نةك
ئةو بتوانني كـــة ئـــةو زانياريانـــةي
لةسةر كة َينني

َ
بخةمل ثَي هةِرةشانةي

تةواومان زانيـــاري ئةو جؤرانةية كة
بةدواي طةِران كو

َ
بةل نيية، دةربارةيان

هةِرةشة جؤرة ِرزطاركردني ِرَيطةكاني
ذمارةشيان كردني زياد و لَيكراوةكان

دةطرَيتةوة.
ي ر 1جـــؤ 8 8 كة ة و ينــة َيذ تو
طروثي نَيو خســـتة لةشـــريدةرةكان
لةناكاو مةترســـي ئـــةو جؤرانةي كة
لةوانـــةش لَيـــدةكات، هةِرةشـــةيان

 The Iberian Lynx وشةك-ي ئيبريي
لةثشـــيلةي  paradinus كة جؤرَيكن
و ةكة

َ
بةل ـــةك

َ
بةل ثشـــتي كَيـــوي و

و خاكيية ســـوور يان ِرةنطي بةنرخة

ي 
َ
143-84 ئاذةل تةنيا و كورتة كلكي

ثَيطةيشتوويانلَيماوةتةوة،وذمارةيان
نةماني بةهؤي لةكةمبوونةوةداية هةر
كـــة ســـةرةكييةكةيانةوة نَيضـــرية

ئةوروثيية. كةروَيشكي
ديظيدي بريي ئاسكي توَيذينةوةكة

 chainas pere Daveds Drreضيني
Elaphurus bDavidianus لةطروثي 
لةناوضـــة لةناوضـــووةكان ـــة

َ
َ«ئاذةل

لةطةل كـــرد. كَيوييةكانـــدا» تؤمـــار
ديلةكانيان ديل و نيمضة ذمارة ئةوةشدا
لةوانةية بةردةوامدان، لةزيادبوونَيكي
لةناوضة بـــةم نزيكانـــة هةندَيكيـــان

بكرَين.
َ
بةرةال كَيوييةكاندا

بةسةرضووبَيت كات لةوانةية م
َ
بةال

ديكة 29 جـــؤري كردني بـــؤ ِرزطـــار
(ئةو لةطروثـــي كـــة توَيذينةوةكـــة
لةنـــاكاو مةترســـي جؤرانـــةي كـــة
لةوانةية يان لَيدةكات هةِرةشـــةيان
هوتياي وةك تؤمار كرد. لةناوضووبن

 cubas little كوبي زةميني بضووكي
ة 

َ
Earth Hutia كة زياد لة 40 ســـال

نةبينراوة.
شـــريدةرانةي كـــة م ئـــةو

َ
بـــةال

هةِرةشـــة بةجـــؤرة توَيذينةوةكـــة
ذمارةيـــان داينـــاون، لَيكـــراوةكان
لةوانةش 450 جؤر، نزيكةي طةيشتة

 Tasmanian Devil تســـماني دَيوي
َيكي 

َ
ئاذةل Sarcophilus Harrisii كة

تورةكةدارة ناشـــريني طؤشـــتخؤري
طروثةوة لةو دةبَيت سةطَيك هَيندةي
بؤ ةِراوكَيية

َ
دل جَيـــي كـــة لةبارَيكدان

لَيكراوةكان هةِرةشـــة جؤرة طروثي
ذمارةيان ئةوةي طوَيزرايةوة، ثـــاش
لة جيهـــان بةزياتر لةســـةر ئاســـتي

ي دواييدا كةميكردووة 
َ
سال 60% لةدة

نةخؤشـــي وبوونـــةوةي
َ
بةهـــؤي بال

ضاو و كوشـــندةي دةم شَيرثةنجةي
تاكةكانيدا. لةنَيوان

 fishing cat ِراوكـــةر  ثشـــيلةي
كـــة   prionai lurusvirverrinus
دةذي ئاسيا خؤرئاواي لةباشـــووري
قةزويني دةرياي طوَيرةكةي هةروةها

 Caspian Seal pusa caspica
90% لةســـةد  بةِرَيذةي ذمارةيان كة
و زؤر ِراوكردني بةهؤي دواييدا، ي

َ
سال

كةمبوونةوةيثةناطةسروشتييةكانيان
ذمارةيان ئَيستاش تا و كةميكردووة
بةردةوامداية، لةكةمبوونةوةيةكـــي
دووضاري كة طروثةوة لةو هةردووكيان
ئةو بؤ طوازرانةوة لةسةرة مةترسييان
لةناوضوونييان هةِرةشـــةي طروثةي

لَيدةكرَيت.
سروشـــتييةكان ثةناطة نةمانـــي

ســـةر%40  كاردةكاتة تَيكضوونيان و 
ئـــةم جيهـــان، لةشـــريدةرةكاني
باشـــووري و لةناوةِراســـت دياردةية
ت

َ
و خؤرهةال باشـــوور، ئةمةريـــكاي

و ناوةِراســـتي ئةفةريقا و و خؤرئاوا
تي

َ
خؤرهةال باشـــووري  و مةدغشقةر

ِراوكردني ئةوثةِري. دةطاتة ئاســـيادا
شريدةرة كةندني

َ
هةل دةبَيتةهؤي زؤر

بةتايبةتي لةثةناطةكانيان، طةورةكان
ئاســـيا، تـــي

َ
خؤرهةال لةباشـــووري

و ئةفةريقا بةشَيكي لةضةند هةروةها
ئةمةريكاي باشووردا.

خاكي وضاو دةم ســـنجي ي
َ
ئاذةل

Grey Faced Sengi يـــان مَيشـــي
Elephant-Shrew Rhynchoy-فيل

َيكـــي 
َ
(ئاذةل  on Udzungwensis

دةضَيت) تةنيا لةمشك و مَيروو خؤرة
ئؤدزونجوا لةضياكاني دارستان لةدوو
هةردووكيـــان هـــةن، لةتةنزانيـــا
لةبةردةم م

َ
بةال ثارَيزراون، بةتةواوةتي



97زانستى سةردةم 43

هةر ئاطر كةوتنةوةيةكي هةِرةمةكيدا 
تةنيا  ـــة 

َ
ئاذةل ئـــةم  ن. 

َ
بـــةرةال بةر 

ي ثاردا دؤزراوةتـــةوة و خَيرا 
َ
لةســـال

لَيكراوةكان  هةِرةشة  جؤرة  لةطروثي 
بةلةناوضوون تؤمار كرا.

ي 
َ
هةروةهـــا توَيذينةوةكـــة هةوال

ندني 
َ
باشيشـــي لةخؤطرتبـــوو. خةمال

شـــريدةرةكاني جيهان دةريخست كة 
 و 

َ
 هةول

َ
جؤرة جيـــاوازةكان لةطـــةل

ِرَيكخراوةكاندا  ثارَيزةريية  كؤششـــة 
ضاك دةبنةوة.

 The ئينب موقةرةزي ثـــَي ِرةش
black-Footed Ferret Muste-

la Niggripes لةجـــؤري لةناوضـــوو 
طوَيزرايةوة  كَيوييةكانـــدا  لةناوضـــة 
بؤ طروثي ئةو جؤرانةي هةِرةشـــةي 
ئةوةي  ثاش  لَيدةكرَيت،  لةناوضووني 
وكؤششـــي بةِرَيوبةرايةتي ِراوطة 

َ
هةول

و ذياني كَيوي ئةمةريكي سةركةوتني 
بةدةســـت هَينـــا لةطَيِرانـــةوةي بؤ 
لةوياليةتة  ذينطـــة سروشـــتييةكاني 
خؤرئاواييةكان و مةكســـيك لةماوةي 
ئةســـثي  هةروةها  دا،   1991-2000
لةجـــؤري   Equus Ferus كَيـــوي 
كَيوييةكانـــدا  لةناوضـــة  لةناوضـــوو 
ي 1996دا طوَيزرايةوة بؤ ناو 

َ
لةســـال

ئةو طروثةي كة دووضاري مةترســـي 
ي ثاردا 

َ
لةناكاويان لَيدةكرَيت، لةســـال

وكؤششَيكي زؤر بؤ دووبارة 
َ
ثاش هةول

لــــةثةناطـــة  نيشـــتةجَيكردنةوةيان 
لـــــةمةنطؤليـــا  بنضينةييةكانيانـــدا 
فيلي  نةوةدةكاندا  ي 

َ
سال لةسةرةتاي 

 Loxodonta Afaricana ئةفةريقي  
لةطروثي ئـــةو جؤرانةي كة دووضاري 
هةِرةشـــة لَيكردنـــي لةناضوونييـــان 
نيمضة هةِرةشة  بؤ طروثي  لةســـةرة 
 

َ
لَيكـــراوةكان طوَيزرايـــةوة، لةطـــةل
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طروثـــةكان بارودؤخـــي جيـــاوازي
جياوازةكاندا، سروشـــتيية لةثةناطة
بؤ دةطةِرَيتـــةوة  ضاكبوونـــة ئـــةم 
ذمارةكانيان بةردةوامـــي زيادبووني
ئةفةريقادا. تي

َ
خؤرهةال و لةباشـــوور

كةم ئةو هةموو زؤرةش زيادبوونة ئةم
لةناوضةكاني كة ثِركردةوة وكوِريانةي

هةبوون. ديكةدا
سةرؤكي يان سمارت ثِرؤســـيفؤر
ةتـــي

َ
نَيودةول لةيةكَيتـــي  تايبـــةت 

تا َيـــت:
َ
سروشـــت، دةل ثاراســـتني

بخايةنَيـــت زياتـــر  ضاوةِروانيمـــان
لةناوضوونـــي خةرجـــي نةهَيشـــتني
دةبَيت، زؤرتر لةداهاتوودا جؤرةكان
جؤرَيك ض دةزانـــني ئَيمة لةئَيســـتادا
لَيدةكرَيت، لةناوضووني هةِرةشـــةي
شـــوَينةكاني و سروشـــت هةروةهـــا
هيض ضيـــدي لَيكردنيـــان. هةِرةشـــة
بةدةست تا نةماوة بِروبيانوويةكمان

بمَينينةوة. بةسرتاوي
تةوة

َ
ثرتلة120 وال ثرت لة1800 زانا

ندني
َ
لةثـــِرؤذةي خةمال بةشـــدارييان

كة كرد، لةجيهانـــدا شـــريدةرةكان
خؤبةخشـــييةكاني يارمةتيية بةهؤي
ســـةر تايبةتمةندةكانـــي  ـــة

َ
كؤمةل

جـــؤرةكان مانـــةوةي بةليذنـــةي
ثاراســـتني بؤ ةتي

َ
نَيودةول لةيةكَيتي

زانكؤ و لةدامودةزطا زؤرَيك و سروشت
كراوة. جَيبةجَي طةورةكانةوة

لةِرؤما، سابينتزا زانكؤي لةوانةش
زانكؤي ئةريزؤنـــا، واليةتي زانكـــؤي

فرجينيا،  زانكؤي لةتةكساس،  INM
و لةلةندةن زيندةوةرزاني ـــةي

َ
كؤمةل

conservation Interna- دامةزراوي
.tional

نا شريدةرةكان بةتةنيا
زانياري بةطشـــتي سوور ليستي

لةخؤطرت،  44,838 جـــؤر لةبـــارةي
 16,928 لة هةِرةشـــة كة لةناوضوون
3,246 جؤر (38%)ي دةكات، و واتة
هةِرةشـــة جؤرة لةبةرزترين لةوانـــة
(ئةو واتة بةلةناوضوون، لَيكـــراوةكان
لةناكاو مةترســـي دووضاري جؤرانةي

لةجؤري  يشـــيان  4,770 دةبنةوة،
و لَيدةكرَيت لةناوضووني هةِرةشـــةي

لةناوضوون  دووضاري 8,912 لةجؤري
تؤماركران. دةبينةوة

بؤ لةجـــؤرةكان نوَيكان طروثـــة
دةركةوت، لةليستي سووردا يةكةمجار
ةمةندي

َ
دةول و جؤراوجؤر كارةش ئةم

دةخاتـــةِروو، زانيـــارييةكانيـــان
ئارةزوومةندان كة هنديي  ؤكة

َ
جال

َ
جال

دةكةن بةدةستكةوتنيانةوة  شانازي 
مةترســـي دووضـــاري بوونيـــان و 
بوذانـــةوةي بةهـــؤي دةبَيتـــةوة
بؤ ثَييانةوة، ةتـــي

َ
نَيودةول بازرطاني

سووردا لةليســـتي ناويان يةكةمجار
نةماني بةدةســـت كـــة تؤماركـــرا.
َينن

َ
دةنال سروشتيةكانيانةوة ثةناطة

نيشـــتةجَيبوون فراوانبووني بةهؤي
نوَيكانةوة، ِرَيطاوبانـــة و تؤِرةكانـــي
ؤكـــةي

َ
جال

َ
جال ليســـتةكة هةروةهـــا

ثــــةِرةشــــوتدار راميشـــــوارامي
Ramwarama parachute Spi-

مةترســـي  (دووضاري der لةجـــؤري
ثاش كرد، تؤمار لةناكاو دةبَيتـــةوة)
سروشـــتييةكاني ثةناطـــة ئـــةوةي 
تةواو دووضاري وَيرانكاري بةنزيكةيي

نةبوون.
ناســـراو 161 جؤري يةكةمجار بؤ

 Grouper ثولةكةدارةكان لةماسيية
طةورةن ماســـييةكي كة َينـــرا 

َ
خةمل

طةرمةكاندا دةذين، دةريـــا و لةبنـــي
20 جؤريان  لة هةِرةشـــة لةناوضوون

كلك مةرجاني ثوولةكـــةداري دةكات،
 Squartail Coral Grouper ضوارطؤشة
دةذي لةليســـتي كة لةزةرياي ئارامدا
مةترســـي دووضاري جؤرانـــةي ئةو 

لةناوضوون دةبنةوة تؤماركرا.
بةذةمة ماســـيية جـــؤرة ئـــةم 
دادةنرَين طرانبةهـــاكان خؤراكييـــة
هَيلكةداناندا لةقؤناغـــي و هةميشـــة
مةترســـييةكي ئةمةش دةكرَين. ِراو
لةطشت جؤرةكاني و هةِرةشة طةورةية

دةكةن. ثولةكةدار ماسي
دووضـــاري َوشـــكاوةكييةكــان
لةطةل دةبنةوة لةناوضوون كَيشـــةي
ليســـتي  بؤ 366 جؤريان زيادكردني
ذمارةي ئةو لةئَيســـتادا نوَي. سوري
يان لةناوضـــوون وشـــكاوةكييانةي
دةطاتة بـــؤ لةناوضوون لةِرَيطةياندان

جؤر. 1,983
هؤلدريج بؤقـــي لةكؤســـتةريكا 
لةطروثي نيشـــتةجَيكانن كة لةجؤرة
مةترســـي دووضاري جؤرانـــةي ئةو 
جؤرة طروثي بـــؤ دةبنةوة لةنـــاكاو
ي

َ
لةسال كة طوَيزرايةوة. لةناوضووةكان

كردارة  ئةو
َ

لةطةل نةبينراوة 1986 وة
كراون. كة زؤرانةي طةِرانة

كة نوَييانةدا خشـــؤكة لةنَيو ئةو
طرتبوو لةخؤي ســـوور دوا ليســـتي
زةبــــةالح الباِّـــــاي مارمَيلكـــةي

Lapalma Giant Lizard Galb-
بؤ مارمَيلكةيـــة tia auarite. ئـــةم
لةكةناري الباِّـا لةدوورطةي يةكةمجار

ي 
َ
ســـال  500 بةدرَيذايي دؤزرايـــةوة

كة لةناوضووبَيت، بـــِروا وابوو ِرابردوو
2007 دا  ي

َ
لةســـال م ســـةرلةنوَي

َ
بةال

جؤرانةي ئةو لةطروثي و دؤزرايـــةوة
دةبنةوة لةناكاو مةترســـي دووضاري

 Cuban كوبي تيمســـاحي تؤماركرا،
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 crocodile crocodylusrhombifer
كة دادةنرَيت خشؤكانة ئةو لةجؤري
دةبنةوة، لةناكاو مةترسي دووضاري
ـــة

َ
ئاذةل لةجـــؤري ئـــةوةي ثـــاش 

بةلةناوضوون لَيكراوةكان هةِرةشـــة
بةهؤي جـــؤرة ئةو بؤ طوزَيزرايـــةوة
بازرطانـــي و ناياســـايي ِراوكردنـــي
كة ثَيستةكةيةوة و بةطؤشـــت كردن
طرانبةهاكاندا جلوبةرطة لةثيشةسازي

بةكاردةهَينرَيت.
لةلةناوضوون ِرَيطرتن

ثــــارَيزطاريكـــردن لةثَينـــاوي
زنجريةيةك لةلةناوضوون  لةجؤرةكان 
لَيرةدا دراون، كؤششـــانةي و

َ
هةول

دةكةين:  بةكورتي باسيان
سايتس ِرَيكةوتننامةي

ســـايتــــس ِرَيكةوتننــــامـــةي
نـــاوي  cites كورتكـــراوةي درَيـــذة

بازرطانيكردنـــي ِرَيكةوتننامـــةي
ِرووةكانةي و

َ
ئاذةل بةو ةتيية

َ
نَيودةول

لَيدةكرَيتةوة لةناوضوونيان هةِرةشةي
 Endangered Species of واتـــة
 Convention on International
،Trade in Wild Fauna and Flora
لةِرَيكةوتننامةيةكي بريتيية سايتس
حكومةتةكاندا، لةنَيوان ةتي

َ
نَيودةول

ثَيويســـتة زامنكاري ثَيداني ئامانجي
هةِرةشةي بةو جؤرانةي كة بةرامبةر
و ذيان لةســـةر ةتي

َ
نَيودةول بازرطاني

يةكةمني كة لةوكاتـــةدا مانةوةيانة.
بةِرَيكةوتننامةكة تايبةت بريؤكةكاني
داِرَيذرا، بناغةي شةستةكاندا ني

َ
لةساال

دةربارةي ةتـــي
َ
نَيودةول طفتوطـــؤي

ذياني جؤرةكاني بازرطاني ِرَيكخستني
ثارَيزطاريكردن بةمةبةستي سروشتي
نوَي دياردةيةكي ِرادةيةك تـــا لَييان،

ئةودرك ثَيكردنةدرةنطةدا،
َ

لةطةل بوو،
ِرَيكةوتننامةيةكي بؤ  ثَيويستي م

َ
بةال

نةويست طة
َ
بةل كارَيكي لةم شـــَيوةية

بوو.
دةدةن بةوة ئاماذة ندنةكان

َ
خةمال

بازرطانيكردن نةي
َ
ســـاال كة بودجةي

سروشـــتييةوة ذياني بةجؤرةكانـــي
ئـــةم دؤالر، مليارةهـــا دةطاتـــة
لةجؤري بازرطانيكردنة سةدةها مليؤن
لةخؤدةطرَيت، ـــةكان

َ
ئاذةل و ِرووةك

هةية و كة خاســـيةتي جؤراوجـــؤري
لةو بؤ زؤر ِرووةكةكانةوة  و

َ
لةئـــاذةل

درَيذدةبَيتةوة الوةكيانـــة بةروبوومة
لةوانةش وةرطـــرياون، كـــة لَييانةوة
و ثَيستةييةكان و خؤراكي بةروبوومة
وشتة تةختةييةكان، مؤسيقيية ئامَيرة

دةرمانةكان. و طةشتي و دةطمةن
لةبةرزبوونـــةوةي بةتَيِروانـــني
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بازرطانيكـــردن تَيكِراييــــةكانـــي
ِرووةكةكانةوة  و

َ
ئـــاذةل بةهةندَيـــك

ضةند هةروةهـــا بةكارهَينانيـــان، و 
نةمانـــي وةك ديكـــةي هؤكارَيكـــي
ديكة، سروشتي و هةندَيكي نيشتماني
هؤكارانة ببنةهؤي ئةم لةوانةية هةموو
لةذمارةياندا طةورة كةمبوونةوةيةكي
بكةن لةهةندَيكيان هةِرةشـــة كو

َ
بةل

بةلةناوضوون.
ئةوانةي زؤربةي ئةوةشدا

َ
لةطةل

هةِرةشـــةي ثَيوةكراوة بازرطانييان
م

َ
بـــةال لَينةكـــراوة، لةناوضوونيـــان 

بةردةوام كة ِرَيكةوتنامةيـــةك بووني
بكات، زامن بازرطانيكردنة ئةم بووني
بةمةبةستي دادةنرَيت بةكارَيكي ضاالك
سروشتيانة بةروبوومة ئةم ثاراستني
بازرطانيكردن كة كاتَيك لةداهاتوودا.
بةسروشتي ةكانةوة

َ
ئاذةل و بةِرووةك

تةكاندا
َ
وال ســـنوري لةنَيـــو خـــؤي 

كؤششـــي و
َ

هةول دةدرَيت، ئةنجـــام
بازرطانيية ئةو بةِرَيكخســـتني تايبةت
ةتي

َ
نَيودةول بةيارمةتييةكي ثَيويستي

ئةوةي زامنكردني بةمةبةســـتي هةية
دياريكراويان جؤرَيكـــي كـــة ضةنـــد
تَيدا زيادةِرؤيي يـــان بةكاربهَينرَيـــت

نةكرَيت.
ِرَيككةوتننامةكـــةي لةمـــةوةوة
دةربِري، يارمةتي ِرؤحي كة ســـايتس
بؤ ثاراســـتن جياواز بةثلةي لةمِرؤدا

ةكان 
َ
ئاذةل و لةِرووةك جؤر 30 هةزار

 5000 نزيكـــةي دةكات، ثَيشـــكةش
 25000 و

َ
ئـــاذةل جـــؤر لةجـــؤري

ئةو ئةطـــةر لةِرووةكـــةكان، جـــؤر 
جؤرة وةك ثَييانةوة كة بازرطانيكردنة
يان ةكةي

َ
كةول وةك  يان  زيندووةكان

كرابَيت. وشككراوةكان طذوطيا

تةكنيــــكييـــةوة لةاليـــــةنـــي
ِرَيككةوتننامةكةي بؤ دةستنوســـَيك
بِريارداني لةئةنجامي داِرَيذرا سايتس
ةتي

َ
دةول نَيـــو يةكَيتي ئةندامةكانـــي

ي
َ
لةسال ذينطة IUCN بؤ ثاراســـتني

كارةكةدا لةكؤتايـــي 1936. ثاشـــان
ِرَيككةوتنامةكـــة دةقـــي لةســـةر 
كة كؤبوونةوةيةكدا لةنـــاو ِرَيكةوتن

كة  لةخؤطرتبوو تـــي
َ
80 وال نوَينةري

1973 لةواشنتؤني  3ي مارســـي لة
بةســـرتا، ئةمةريـــكادا ثايتةختـــي

 1975 ئابي 1ي لـــة ِرَيكةوتنامةكـــة
كردنةوة. جَيبةجـــَي بـــواري ضووة 
لةِرَيككةوتنامةيةكي بريتيية سايتس
نة

َ
طوَيِرايةال تةكان

َ
وال كة ةتي

َ
نَيودةول

ئةوةشـــدا
َ

لةطةل دةدةن. ئةنجامـــي
اليةندارةكان تـــة

َ
وال ِرَيككةوتنامةكة

كردووة ئيمزايان تانـــةي
َ
وال ئةو واتة
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دةكاتةوة، ياســـايي اليةني  ناضاري
ناوبراوانة تة

َ
وال ئةو بةواتايةكي ديكة

بكةن، جَيبةجَيي كـــة دةكات ناضار
ياسا ئةو جَيطةي ياسايانة ئةم م

َ
بةال

كة ناطرنةوة ناوخؤييانة نيشـــتمانيية
بابةتانةوة. بةو ثةيوةستن

ِرَيككةوتنامةكة ئـــةوة لةجياتي
دةكات دابـــني ضوارضَيوةيـــةك
اليةنانة طشـــت ئـــةو كة ثَيويســـتة
ناوخؤيية ِرَيســـا كة ِرَيـــزي لَيبطـــرن
بةرثرســـن و دايدةِرَيذن تايبةتييةكان
ثَيويســـت زامنكاري كردني لةدابـــني
ِرَيككةوتنامةي كردنـــي جَيبةجَي بؤ 
يان نةتةوةيي ئاستي لةسةر سايتس

نيشتيماني.
َيكة

َ
ســـال ضةند كة لةو كاتـــةوة

بواري ضؤتة ِرَيككةوتنامةي ســـايتس
بةهؤي جؤرَيك هيض جَيبةجَيكردنةوة،
لةناوضوون دووضاري بازرطانيكردنةوة
ئةو بةهـــؤي ئـــةوةش نةبؤتـــةوة،
ِرَيككةوتنامةكة كـــة ثارَيزطارييـــةوة
كردووة. بةو جؤرانـــةي ثَيشـــكةش
ئةندامَيتي ِرَيكةوتنامةكـــة لةمـــِرؤدا

ئةمةش  لةخؤدةطرَيـــت،  ت
َ
وال  162

طةورةترين ببَيتـــة كـــة وايكـــردووة
ذياني ثاراســـتني ِرَيكةوتنامـــة بـــؤ
ِرَيطةي و كاركردن ضةمكي سروشتي،
ملكةض بةثَيـــي ســـايتس كاركردني
بؤ ةتـــي

َ
نَيودةول كردنـــي بازرطانـــي

كردن
َ

لةكؤنرتؤل ثلةيةكي دياريكـــراو
دياريكراوي ضاالكي جؤرَيكي بةضةند
ئةم دةدرَين. ئةنجـــام و بذَيـــراوة

َ
هةل

بةشارةزايي ثَيويستي كردنة
َ
كؤنرتؤل

ناردنة و هَينـــان طشـــت كردارةكاني
ناردنة دووبارة هةروةها هةية، دةرةوة
بةجؤراوجـــؤري تايبـــةت دةرةوةي
كـــة جؤرانـــةي  ئـــةو طـــةورةي 

سايتس ِرَيككةوتنامةكةي دةقةكاني
سيستمي لةِرَيي ئةويش دةيانطرَيتةوة
باسة شايةني ئةوةي ثَيدانةوة. ةت

َ
مؤل

هةن جيهانييةكان لةِرَيكخـــراوة  زؤر 
ةتييةوة

َ
نَيودةول ئاســـتي لةسةر كة 

كاري كردني زامن لةثَيناوي ناسراون
ئاستي جيهان كة لةســـةر ســـاييتس
ة،

َ
ئةنتةرثول ئةويـــش كة كاردةكةن

ثرؤطرامي طومرطي جيهاني، ِرَيكخراوي
و ذينطة، بؤ يةكطرتـــووةكان نةتةوة
حكومي، نا ديكةي ِرَيكخراوَيكي ضةند
بةشـــَيوةيةكي ســـايتس هةروةهـــا
ذمارةيةكي

َ
هاوكاري لةطةل ِراستةوخؤ

دةكات. لةِرَيكةوتنامةكان دياريكراو
ِرَيكةوتنامـــةي لةوانـــةش
،CBD بايؤلـــؤذي جؤراوجـــؤري

ِرمسار  ، BASEL بازل ِرَيككةوتنامةي
نَيودةولَةتي  Ramsar ِرَيكةوتنامـــةي
نةهةنطةكان. ِراوي بـــؤ ِرَيكخســـتني
كارة هاوكاريكردنة ئـــةم لةوانةيـــة 
مةشق وةك بطرَيتةوة هاوبةشـــةكان
لةطومرطة كاركـــردن لةســـةر كردن 
ِرَيكخــــــســـتني هاوبةشـــةكاندا،
جؤرانة لةو ليستَيك ضةند ِرَيســـاكان.
ِرَيكةوتنامةكةي كـــة ئامادةكـــراوة
خراوةتة و دةطرَيت لةخؤي ســـايتس
بةثَيي ِرَيكةوتنامةكةوة ثاشكؤي سَي
جؤرَيك هةر كة ثاراستنةي ثلةي ئةو

ثَيويستَيتي.
جؤرانة ئـــةو يةكةم: ثاشـــكؤي
هةِرةشـــةي كـــة دةطرَيتـــةوة
ِرَيطة كة لَيدةكرَيتةوة، لةناوضوونيان
نادرَين جؤرانةوة بةم بةبازرطانيكردن
نةبَيت، تايبةتةكاندا لةبارودؤخة تةنيا

نزيكةي  و ،
َ

ئاذةل 600 جؤر نزيكةي كة
ِرووةك دةطرَيتةوة. جؤر 300

جؤرانة ئـــةو دووةم: ثاشـــكؤي

هةِرةشـــةي زؤر كـــة دةطرَيتـــةوة
م

َ
بـــةال لَيناكرَيـــت، لةناوضوونيـــان 

ِرَيلَيطـــري و  كـــؤت  دةبَيـــت هـــةر 
بازرطانيكـــرن بةســـةر بســـةثَينرَيت
دووركةوتنةوة بةمةبةستي ثَييانةوة
بـــؤ نةشـــياويان لةبةكارهَينانـــي

و 
َ

ئاذةل 1400 جؤر كـــة مانةوةيان،
لةِرووةكةكان  22000 جـــؤر لة زياتر

دةطرَيتةوة.
جؤرانة ئةو ســـَييةم: ثاشـــكؤي
دياريكراودا تَيكي

َ
لةوال كة دةطرَيتةوة

ســـةر اليةنةكاني م
َ
بةال ثارَيـــزراون،

ثَيويستي سايتس بةِرَيككةوتنامةكةي
بؤ هةية ديكـــة تاني

َ
وال بةيارمةتـــي

ِرَيكخستني بازرطانيكرنبةم جؤرانةوة.
7 جؤر  و

َ
ئاذةل 270 جؤر نزيكةي كة

لةضةند لةوانةية دةطرَيتةوة. لةِرووةك
هةِرةشةي لةاليان جؤرة ئةم تَيكدا

َ
وال

هةمان م
َ
بةال لَيبكرَيتةوة، لةناوضووني

هةبَيت. ديكةدا تَيكي
َ
وال لةضةند جؤر

بةستوو نوحي كةشتي
طرتني

َ
هةل بؤ بانقَيـــك لةبةريتانيا

لةو هـــةزاران بؤماوةييةكاني ماددة
هةِرةشـــةي كة دامةزراوة نـــة

َ
ئاذةال

ئةو لَيدةكرَيتـــةوة، لةناوضوونيـــان
نوحي نـــاوي كةشـــتي بانقـــةي كة
ذياني كؤدةكاني لَينراوة بةســـتوو-ي
دةثارَيزَيت تا نـــة

َ
ئاذةال ئةم جـــؤرة

ئةمةش لةناوضوونيشـــيان. دواي بؤ 
زاناكان داهاتـــووي لةنةوةكانـــي وا 
لةو رت

َ
قول بةشـــَيوةيةكي كة دةكات

ماوةيةكي كة تَيبطـــةن بوونةوةرانة
لةناوضوون. دوورودرَيذة

ئايندةدا لةثرؤطرامةكاني هةروةها
دةدات نة

َ
ئاذةال ئةو ثاراستني يارمةتي

هةِرةشةيان لةناوضوون كة مةترســـي
لةاليةن ئـــةم ثِرؤذةية لَيدةكاتـــةوة،
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و سروشـــتي مَيذووي مؤزةخانـــةي
لةلةندةن زيندةوةرزانـــي ـــةي

َ
كؤمةل

هاوكاري نوتنطهامـــةوة  زانكـــؤي و 
دةكرَيت.

نووحي كةشتي ثِرؤذةي قؤناغةكاني
بةستوو

يان تـــةواو نموونـــةي -زانـــاكان
لةشـــانةي بضـــووك نموونةيةكـــي
ذيانيان هةتا وةردةطـــرن ةكان

َ
ئاذةل

دةتوانرَيت لَينةكرَيـــت، هةِرةشـــةي
ثاراستنيان. بؤ بمةيةنرَيت شانةكان

DNA لةنموونةي  - دةرهَينانـــي
بةوةرطرتني كـــة ئـــةو شـــانانةوة،
ثاش يـــان نموونةكة ِراســـتةوخؤي

دةبَيت. نموونةكة مةييني
بـــؤ  DNA دةتوانرَيـــت  -
مةبةستةكانيتوَيذينةوةبةكاربهَينرَيت
كؤثي بؤ لةِرؤذان ِرؤذَيك كة لةوانةيـــة
لةناوضووةكان بوونـــةوةرة كردنـــي

بةكاربَيت.
 DNA لةنموونةكاني - هةندَيـــك
ديكة كارطةيةكي ضةند بؤ دةنَيردرَيت
يان زيان دذي وةك مســـؤطةركردنَيك

لةناوضوون.
DNA نابةكارهاتوو  دةتوانرَيت -
بمةيةنرَيت،

َ
هةزاران ســـال بؤماوةي

نووحي ثـــِرؤذةي كةشـــتي ئامانجي
لةبةرطرياوَيكي طرتنـــي

َ
هةل بةســـتوو

زؤر بؤ بؤماوةيية كـــؤدي ئيحتياتـــي
لةبوونةوةرةكان ثَيش لةناوضوونيان.
بؤماوةييانـــة لةبنكةي ئـــةم كـــؤدة
دةطريَين،

َ
هةل بةستووةكاندا زانياريية

مةبةستي بؤ لةداهاتوودا دةتوانرَيت كة
بطةِرَيننةوة. بؤيان زيادكردنييان

ثَيويســـتي كردارييةوة لةاليةني
دةرهَينانـــي بـــؤ  زؤرة بةكارَيكـــي
بوونةوةرانةي لةو شانةكان نموونةي

هةِرةشةيان لةناوضوون كة مةترســـي
قةبارة طةورةكان ة

َ
ئاذةل لَيدةكات، بؤ

لةثَيســـتةكةي بضووك  ثارضةيةكـــي
ةكة

َ
ئاذةل ئةوةي ثـــاش وةردةطريَيت

بوونةوةرةكة م بؤ
َ
بةال بَيهؤشدةكرَيت،

مَيرووةكان، وةك بضوكـــةكان قةبارة
بةتةواوي بوونةوةرةكـــة ثَيويســـتة
شانةكان نموونةي ثاشان بطريَيت،

َ
هةل

نوحي كةشـــتي كارطةي بؤ دةبرَيـــت
ذمارةيةكيان بةسةر ضةند بةستوو كة
زةويدا طؤي سةر جياجياكاني ناوضة
زؤر طةرماي لةثلةي و دةكرَين دابةش

دةطريَين.
َ
هةل نزمدا

ثيالنةكان بةثَيي كارةكان ئةطةر
ترشي نموونةكاني ئةوا بضن، بةِرَيوة

كؤدة  DNA كـــة ِرايبـــؤزي ناوكـــي
بةســـاغي لةخؤدةطرن بؤماوةييةكان
هةزار دةيان بؤمـــاوةي دةمَيننـــةوة

زياتر. يان
َ

سال
كـــة زانايانـــةي  لـــةو يةكَيـــك 
دةكات، ثِرؤذةكـــة سةرثةرشـــتي

هةزار  DNA سةد َيت: وةك زانراوة
َ
دةل

لةسروشتدا كاتَيك دةمَينيتةوة
َ

ســـال
لةســـايةي م

َ
بـــةال دةطَيرَيـــت،

َ
هةل

نموونةييدا طرتنـــي
َ
هةل بارودؤخـــي

بؤ نموونانة ئـــةو بتوانني لةوانةيـــة
بثارَيزين. لـــةوة درَيذتر ماوةيةكـــي
ةكَيوي

َ
و كةل ئـــاوي زةردي ئةســـثي

و هَيلكة شـــةيتانؤكةي قؤقز دوو قؤض
مةترسي بوونةوةرن  يةكةمني بارتؤال
و لَيدةكات هةِرةشـــةيان لةناوضوون
ثِرؤذةي ناو دةضنة هةموويان ئةمانة
يةك كة بةستووةوة، نوحي كةشـــتي

ئيســـتةرليني  جونةيهي  200 جـــؤر
تَيدةضَيت.

كـــة وايـــة هيـــواي  ثِرؤذةكـــة 
جؤر هةزارةها نموونـــةي بتوانَيـــت

هةر بطرَيت،
َ
هةل ديكة لةبوونةورةكاني

دةطاتة تا ندةكانةوة 
َ
بال و  لةشريدةر

بايةخي هةروةها مَيرووةكان. و خشؤك
بوونةوةرانةي بةو دةدرَيت يةكةمـــني
لَيدةكرَيت لةناوضوونيان هةِرةشـــةي

داهاتوودا. ي
َ
سال ثَينج لةماوةي

ئاماذةيان ثِرؤذةكـــة ِرَيكخةراني
ي

َ
ة مال

َ
ئاذةل تةنيا ثِرؤذةكة بةوةدا كة

لةكاتي ناطرَيتةوة، و دةســـتةمؤكان
بانقي ســـةرةكيي ئامانجي ئَيســـتادا
نيابوونة

َ
دل بؤماوةييـــةكان زانياريـــة

لةليســـتي كـــردن لةثارَيزطـــاري
بونـــةوةرة كـــؤدة بؤماوةييةكانـــي
تيايـــدا ئـــةوةي لةناوضـــووةكان، 
لةبةرذةوةندي نةوةكاني بةكاردَيـــت 

داهاتووداية.
ثِرؤذةكة، لةِرَيكخةرانـــي يةكَيـــك
ئامِرازَيكـــي ثِرؤذةيـــة وتـــي: ئـــةم
توَيذينةوة بؤ ئةنجامداني  ثَيويســـتة

ة 
َ
ئاذةل DNA ي يةكةكاني دوابـــةدوا

لةناوضووةكان لةداهاتوودا.
بةســـتوو نوحي ئةطةر كةشـــتي
بيســـتةمدا ســـةدةي لةســـةرةتاي
توَيذينةوةي ِرَيي دةداين ئةوا هةبوواية
بكةين شمانيا نطي

َ
ثل وةك ةكاني

َ
ئاذةل

لةثةيوةنديية بةنرخمـــان زانياري و 
ثَيشـــكةوتنةكاندا و بؤماوةيـــي
نازانَيـــت كـــةس دةســـتدةكةوت.
لةكؤتاييدا بةســـتوو نوحي كةشـــتي
كاتَيك م

َ
بةال دةطريســـَيتةوة، لةكوَي

دةضَيتة بةنرخةكةيةوة بةئةرشـــيفة
ئةوا ئةطةرةكان شةثؤلي ئايندةوة ناو

دةبن. كاريطةر

سةرضاوةكان
611 ئؤكتؤبةري  ذمـــارة العربي طؤظـــاري

2009
http://www.marefa.org
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كارامـــةدا زانايانـــي لةتةكنيكَيكـــي
ونكردنيان

َ
كل تةكنؤلؤذيـــاي بةريتانيـــا

لةهةندَيـــك ِرَيطرتـــن  بـــؤ بةكارهَينـــا
لةِرَيـــي بوماوةييـــةكان لةنةخؤشـــيية
دوو DNAي  لةنَيـــوان وطؤِركردنـــي

َ
ئال

مرؤيي. ثيتَينراوي هَيلكةي
تةكنيكـــة  ئـــةم  شـــاياني باســـة
لةم لَيكةوتؤتـــةوة، زؤري مشـــتومِريكي
تورنبـــول دؤط توَيـــذةر ِرووةوة زانـــاي
كةلةماوةي واية هيواي نيوكاسل لةزانكؤي
ئازاد ي

َ
مندال يةكةم ئايندةدا ي

َ
سَي ســـال

مايتؤكوندريا بؤماوةييةكاني لةنةخؤشيية
بَيت. لةدايك

تةكنيكة ئـــةم ثيادةكردني م
َ

بـــةال
يارمةتيداني بؤ ثزيشكييةكان، لةكلينكة
لَيدةكرَيت مةترسيئةوةيان ذنانةيكة ئةو
ثشـــَيويةكاني تووشـــي كؤرثةلةكانيان
دةكات بنب، وا ثَيويســـت مايتؤكوندريـــا
بكرَيت، بةريتانيادا لةياساي طؤِرانكاري
ئةم جؤرة تة

َ
وال ئةم ياساي بةثَيي َضونكة

لةطةل ِرةفتار كـــة زؤربوون تةكنيكـــةي
ضونكة كراوة، قةدةغة دةكات كؤرثةلةدا
دَيتة كة بـــةم تةكنيكة ئةو كؤرثةلةيةي
سَي خاوةني بايؤلؤذييةوة لةِرووي بةرهةم

باوانة.
لةدايك كة

َ
لة6500مندال نزيكةي يةك

نةخؤشييةكاني بةدةست َينن
َ
دةنال دةبن

مايتؤكؤندريـــا، DNAي  كةموكورتـــي
ضةند بووني دروســـت كة دةبَيتةهـــؤي
طرفتة لةوانـــة: لةكؤرثةلةدا ةتَيـــك 

َ
حال

جطةر، ثةككةوتني ،
َ

دل كوشـــندةكاني
ثووكانـــةوةو و دةمـــاخ ثشـــَيوييةكاني

ماسولكةكان. بَيهَيزي
بةشـــَيوةيةكي نيوكاســـل تيمةكاني
ثراكتيكيجَيطؤِركَييانبةمايتوكؤندرياكان
مايتؤكؤندرياكان كـــرد و تَيبينيان كرد،

هَينةري بةرهةم بضووكةكاني ثاتري وةك
كؤرثةلةش كاردةكةن، خانةدا لةناو وزة
بؤماوةييةكاني لةكةموكورتييـــة هيـــض 
تَيثةِربووني ناطوازرَيتةوة، بؤ لةدايكةوة
ي

َ
هيل لةنزمرتيـــن مايتؤكوندرياكانيـــش

دايكايةتني.
كة ئةم واية ِراي تورنبـــول دؤط زانا
ناو ثاتري وطؤِركردني

َ
ئال وةك تةكنيكـــة

دةكات، دابني بؤ وزةي تةنيا كة البتؤثة،
لةسةر درايظي كة زانياريانةي كام لةو هيض
بةسةردانايةت، يان طؤِرانكاري هاردةكانن
بةم ـــةي كة

َ
مندال ئةو شـــَيوة بةهةمان

مايتؤكؤندرياكاني لةدايكدةبَيت، تةكنيكة
دةكةن، كار درووســـت  بةشـــَيوةيةكي
هةردوو لةاليةن جينةكان زانياريية هةموو

دةطوازرَيتةوة. بؤي باوانةوة
هةمان  لةم تةكنيكةدا  توَيـــذةرةكان
ونكردني

َ
ئةوتةكنيكةبةكاردةهَيننكةلةكل

بةكارهات،  1996 دا ي
َ
لةسال دؤلي مةِري

هَيلكة دواي يةطكرتني تـــؤو كة تيايـــدا
 IFV لةش ثيتَين لـــةدةروةي بةكرداري
ناوكي هَيلكة   DNA ِرؤذدا، يةك لةماوةي
دوابةدواي دةردةهَينرَيت، ثيتَينراوةكـــة
دةرهَينراوةكة DNA ناوكة كردارة ئةو
لةهَيلكةخانةيبةخشةرَيكدادةضَينرَيتكة

بةكارنايةت. و لَيدةرهَينراوة ناوكةكةي
دروســـت كؤرثةلة لةدةرئةنجامـــدا

لةهـــةردوو  ناوكـــي   DNA بووةكـــة،
مايتؤكؤندرياي م

َ
بةال هاتووة، بؤ باوانةوة

دةطوازرَيتةوة، بـــؤ دووةمةوة لةدايكـــي
تةندروستي هَيلكةي كة بةخشةرةي ئةو

هةية.
لةناو  37 جـــني نزيكةي لةمرؤظـــدا
 20000 لة زياتر هةية، مايتؤكؤندريـــادا
 DNA لةناو، زانراوة تائَيستا كة جينيش

هةية. ناوكدا

لةِرةخنةطراني يةكَيك باسة شاياني
كوينتاظـــال لةطروثـــي وةك جوســـيفني
Comment On Reproductive Eth-

زؤر  بةشـــَيكي هةرضةندة ics ِراي وايـــة
بؤ دةطوازرَيتةوة بةخشةر هَيلكةي كةمي
دادةنرَيت م لةِراستيدا ئةمة

َ
بةال كؤرثةلة،

كة قاندني كؤرثةلةيةك
َ
بؤ خول َيك

َ
بةهةول

ئةليسون م
َ
بةال بَيت، باوان ســـَي خاوةن

،
َ

نيوكاسل ثيتاندني لةسةنتةري مؤردؤض
نةخؤشـــةكاني كـــة ئـــةو ســـةنتةرةي
هَيناوة بةكاري و بةخشيوة هَيلكةخانةيان
كة ِراطةياندووة ئـــةوةي لةتوَيذينةوةدا،
بَيئاطا ِراستيية لةو خؤي ِرةخنةطرة، ئةم
كؤرثةلة ســـيفتةكاني هةموو كة كردووة
بؤي دةطوازرَيتةوة. لةهةردوو باوانة َتةنيا
دووســـال نيوكاســـل توَيذةرةكاني
ئةوةيـــان يةكةمجـــار بـــؤ لةمةوبـــةر و
لةكؤرثةلةيان ذماريـــةك كة خســـتةِروو،
وطؤِركردني

َ
ئال بةتةكنيكـــي قاندووة

َ
خول

ئَيســـتا  م
َ
بـــةال مايتؤكؤندريـــا،  DNA

هَيناني بةرهةم بـــؤ ئةم ثرؤســـةية تةنيا
ضاالكة. كؤرثةلةي

 the journal لةطؤظـــاري تيمةكـــة
طةيانـــدووة نزيكةي 80  Nature ِرايـــان
قاندووةو،طةشـــةيان

َ
خول كؤرثةلةيـــان

هةشـــت تا شـــةش بؤماوةي ثَيكردووة
قؤناغي كؤرثةلةي طةشـــتونةتة هةتا ِرؤذ
واية تؤثيك شَيوةي وةك كة ثالســـتيوال،
هةموو دواتر م

َ
بةال 100خانةية، نزيكـــةي

لةناويان و، شكاندووة تَيك كؤرثةلةكانيان
بةريتانيا ياساي ِرةزامةني لةسةر بردوون

جؤرة زؤربوونة. ِرَيطرة لةم كة

      Reuters :سةرضاوة
ورطَيِرانيلةئينطليزييةوة:

مةنوضةر ئرياد

بؤماوةييةكان لةنةخؤشيية ِرَيطرتن
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ضارةسةركردن لةِرَيي موطناتيسةوة 
د. عةتا فوئاد 
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كاريطةرة ضارةســـةرَيكي هونةر
جةســـتة، و رؤح ئازارةكانـــي بـــؤ 
ثَيويستيان كة كةسانةي ئةو لةوانةية
درَيذخايةنـــي ئازارَيكـــي بةالبردنـــي
بةضارةسةر نامؤبن نةبَيت جةستةيان
لةكاتَيكدا هونـــةرةوة، لةِرَيي كردن
سوككردني بؤ طرنطة هؤكارَيكي هونةر
مةعنةوي باري بةرزكردنةوةي و ئازار
بةدةست نةخؤشـــانةي ئةو  زوربةي
َينن،

َ
دةنال درَيذخايةنةكانةوة ئـــازارة

تةندروستي ضاودَيري  لةبةشـــةكاني 
شَيوازة ئةم تايوان لةنةخؤشخانةكاني
بؤنموونة دةكرَيت، ثةيِرةو ضارةسةرة
طشتييةكاني لةنةخؤشخانة لةيةكَيك
كؤنةكان، بةســـةربازة تايبةتـــة كة 
جطةر بةشَيرثةنجةي تووشبوو ذنَيكي
ِرةنطاو وَينةي لةكَيشاني ئازارةكاني
ةي

َ
كؤمةل بةرجةســـتة دةكرد. ِرةنطدا

ضارةسةركردن بةهونةر ئةمةريكي بؤ
ضارةسةركردن ثَيناسةي بةمشَيوةية
بريتيية دةكات: هونـــةرةوة بةهؤي
ئامِرازة كة تيايدا لةو ضارةســـةرةي
ســـةما مؤســـيقا و وةك هونةريةكان
درامـــا و نوانـــدن و و وَينةكَيشـــان
ضارةســـةركردني بؤ بةكاردةهَينرَيت

نةخؤش.
هـــاوكاري هونـــةري داهَينانـــي
بـــؤ تَيطةيشـــتن دةكات كةســـةكان
رؤحيةكانيان، دةروونـــي و لةكَيشـــة
دةِرةوَينَيتـــةوة يانـــدا

َ
تاريكـــي لةدل

و ي
َ
ئةقل لةِرووي هاوسةنطيان ذيانَيكي

دةكات. دابني بؤ جةستةييةوة
ضارةسةرسازَيكة  مؤشؤالن خاتوو
تايواني زانكـــؤي لةنةخؤشـــخانةي
ئةم لةوانةية » َيـــت:

َ
دةل نيشـــتماني

كاتَيك بَيت كةس نامؤ زؤر الي ضةمكة
ضارةســـةر لةم باس جار بـــؤ يةكةم
لةواقعدا بةآلم دةكرَيت، بةهونةر كردن
دةرووني، لةضارةســـةري جؤرَيكـــة

كة كالسيكي لةضارةســـةري جياوازة
قسةكردن بةشَيوازي دةبةستَيت ثشت
بةهونةردا لةضارةســـةر و نوســـني،
وَينة وةك بةكاردةهَينَيت زؤر هـــؤكار
مؤســـيقا و بـــواري زياتر كَيشـــان و
ئاسان بؤ دةبةخشَيت بةنةخؤشةكان
فرسةتي كة نازارةكي دةربِريني كردني
دةدات ثزيشكةكان و بةنةخؤش زياتر
ثةيوةندي باشـــرت تا بةشـــَيوةيةكي

ببةستن». يةكرتيدا
َ

لةطةل
ضارةسةرساز شؤنشـــانط هوانط
َيـــت:

َ
دةل نةخؤشـــخانة لةهةمـــان

تيايدا كـــة دةرووني «ضارةســـةري
دةخرَيتةوة هونةريـــةكان ئامـــِرازة
لةكؤنةوة دةهَينرَيت، بةكار و بةرفرمان
سةرةتاييةكان طة

َ
لةكؤمةل بؤ هةبووة

بوونيان ئاشـــنا ضونكة دةطةِرَيتةوة،
كةم سروشـــتيةكاندا دياردة

َ
لةطـــةل

لةسةر ســـةردةمة ئةو مرؤظي بووة،
وَينةيـــان ئةشـــكةوتةكان ديـــواري 
و دةربريـــن لةخؤيان بـــؤ كَيشـــاوة
و باوباثريان رَيزطرتنَيك وةك هاوكات
ئةمة باوةِرةدام لةو خوداوةندةكان،

كردنة. ضارةسةر شَيوازي كؤنرتين
دان هاوضةرخـــدا لةســـةردةمي
هونةرييةكان بةضاالكييـــة نةنـــراوة
دةرووني ضارةسةري شَيوازَيكي وةك
لةســـي و ضلةكاني يؤنط و تا فرؤيد
بةوةدا ئاماذةيان ِرابردوودا ســـةدةي
لةنَيوان بةهَيـــز كـــة ثةيوةندييةكي
تةندروســـتي هونـــةري داهَينانـــي
ئةو ذمارةي هةية، هـــاوكات يدا

َ
ئةقل

كة ضوو زيادبوون بةرةو هونةرمةندانة
هونةرةكةيانةوة لةِرَيي خؤبةخشـــانة
كة دةكرد نةخؤشانةيان ئةو هاوكاري

نةخؤشي دةروونييان هةبوو.
هَيزي «بةهـــؤي َيت:

َ
دةل هوانـــغ

كردووة واي شَيوازة ئةم ضارةسةري
يةكان

َ
نةخؤشـــية ئةقل بؤ كة تةنيـــا

بؤ وةآلم بطـــرة بـــةكار نةهَينرَيـــت،
تةمةنيان كة شاهَيدانةي لةو وةرطرتن
دةهَينرَيت، بةكار لةدادطاكاندا بضووكة
شَيرثةنجة لةضارةســـةري هةروةها
بةماددة بووةكان ئالوودة و كةســـة

هؤشبةرةكان.
لةمةوبةر دةيـــة ضوار لةكاتَيكدا
لةاليةن لةضارةســـةرة جـــؤرة ئةم 
بةكار لةخؤرئـــاوا دةرونناســـانةوة

 1981 ي
َ
لةســـال بةآلم  دةهَينرَيـــت،

دةســـتي لةســـةر تايوان طةيشـــتة 
لةطةأل كة تشـــن، شو لو ضارةســـاز
ِراهَينةري سةمادا تشـــني لي تســـون
ضارةســـةر سيســـتمَيكي ياندا

َ
هةول

كاتَيك بكةن، ثةيِرةو بةســـةما كردن
 1989 ي

َ
لةســـال طةِرايةوة لةئةمةريكا

جؤرة ئةم كة درا ثَي ئةوةي ةتي
َ
مؤل

بهَينَيت، بةهونةر بةكار ضارةســـةرة
ناو هَيناية بةوَينةكَيشان ضارةسةري
كة خؤشبوو بؤ رَيطةشي و تايوانةوة
لةبوارةكاني ديكةدا َضارةسةر بةهونةر
ســـال حةوت دواي بهَينَيت. بـــةكار
ثةرةيسةند ضارةســـةرة جؤرة ئةم 
يارمةتيدانـــي بـــؤ و وةك هؤكارَيـــك
لةنةخؤشـــخانة ئـــةو نةخؤشـــانةي
ثةيِرةو كةوتبوون خَيرخوازييةكانـــدا
و بةســـةر ئازار بوون زاأل دةكرا بـــؤ

خةمةكانياندا.
هةيـــة فكـــري دوو قوتابخانـــةي
بةهونةر، سةبارةتبةكاراييضارةسةر
«ثرؤســـةي َيـــت:

َ
دةل يةكةميـــان،

ضارةسةر خؤي هونةر بةرهةمهَيناني
» َيت:

َ
دةل دووةميـــان دةنوَينَيـــت»،

واية َيك
َ
كةنال وةك هونـــةي بةرهةمي

لةو طـــوَي كـــة ضارةسةرســـازةكان
ي

َ
لةدل و نةوتراون كة دةطرن وشـــانة

ئةو بةثَيي دةردةضن، نةخؤشـــةوة
لةنةخؤشخانةي كة  ضارةسةرييانةي 
دةضَيت بةِرَيوة  كؤنةكان ســـةربازة 
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لةســـةر تةركيزي نةخـــؤش كاتَيـــك
يان كردن رةنـــط وَينةكَيشـــانة يان
بةهَيور هةست ســـةماية يان مؤسيقا
دةكات ماســـولكةكاني بوونـــةوةي
و هةناســـةي و لةطـــةأل باشـــبووني
و دةبَيت باشرت مَيشكي شةثؤلةكاني
ثةستاني و شةكر و هؤرمؤن ئاســـتي
لةاليةني دةبَيـــت، باشـــرت خوَينيش
دةكاتةوة كةم خةمؤكي ئاوةزييةوة
بوون ئـــازاد بؤ واية دةيـــةك

َ
وةك دال

شوَين. و كات لةكؤتوبةندي
شَيوةكاري بةهونةري ضارةسةر

ليستي ناو بؤ هونةر بةشداربووني
دةرووني ضارةســـةري ئامِرازةكانـــي
نوَي ثزيشـــكيي واتة و جةســـتةيي
دةرمان لةدةرةوةي نوَيي فاكتةرَيكي
كردن ضارةسةر بؤ و نةشـــتةرطةري
جةخت لةو ئةمـــةش زياد كـــردووة
كليلي دةروون كة دةكاتةوة هةقيقةتة

كَيشةكانة.
بةِرَيوةبةري ئليامـــي د. موبـــارك
نةخؤشية ضارةسةري نةخؤشخانةي
شَيوةكاري، بةهونةري  دةروونيةكان 
ضارةســـةرة جـــؤرة  ئةم َيـــت:

َ
دةل

بةرهةمي لةبةكارهَينانـــي بريتييـــة
لةسنوري ضارةسةركردن بؤ هونةري
قوأل لةِرَيي ثيشـــةيي ثةيوةنديةكـــي
لةنةخؤشـــةكان هةندَيك بوونـــةوةي
َينن بةدةســـت

َ
كـــة دةنال ئةوانـــةي

و لةهونةر ذيان كَيشةكاني يان شـــؤك
درككردنيان بؤئةوةي خؤيان تواناكاني
لةطةأل خؤيان بتوانن و ضاالكبكرَيـــت

بطونجَينن. خؤيان نةخؤشيةكانياندا
َيت ضارةسةرسازةكان

َ
هةروةهادةل

دةســـت هونـــةر بـــةكار دةهَينن بؤ
ينةوة

َ
لَيكؤل و نةخؤشي نيشـــانكردني
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دةدةن ثيشـــةيي ِرَينمايـــي لَيـــي، 
لةطةأل هةروةها ثيشـــةكان بةخاوةن
دةكةن، كار جياوازةكانيشدا تةمةنة
تةنيا بةشَيوةي خزمةتطوزاريةكانيان
ثَيشـــكةش تيمَيك وةك

َ
يان بةكؤمةل

جؤراوجؤرةكاندا لةبابةتـــة و دةكةن
ِراهَينانةوةي و دةرووني لةتةندروستي

نةخؤش.
شَيوةكاري بةهونةي ضارةســـةر
دةرووني ِراهَينانَيكـــي  جـــؤرة وةك 
بةشَيوازي تايبةت كةيســـةكة كة واية
لةو طوزارشت و دةكَيشَيت وَينة بةخؤي

جةســـتةييانةي دةرووني و ضوونة
َ
هةل

خراثيان كاريطةريي كة دةكات خؤي
لة كردووة و دروســـت ذياني لةســـةر
دةدات ـــي طؤِرانـــي

َ
هةول ِرَيطةيـــةوة

رؤحي و بَيطةردييةكـــي تـــا بطاتـــة
لةخؤي، بةِرةزامةنـــدي هةســـتكردن
يارمةتيدانـــة ضارةســـازيش ـــي 

َ
ِرؤل

شـــَيوةكاريةوة، هونـــةري لةرَيـــي 
كارلَيككردن، بـــؤ ئامادةكردنييةتي
كاردةكاتةســـةر اليةنـــي دةروونـــي
جةســـتةيةكان، زؤربةي نةخؤشـــية
ضي دةتوانَيت نةخـــؤش  هةروةهـــا
شَيوةكاري بةهونةري هةبَيت لةناخيدا
ئاشكراي زماني ئةوةي كة دةريبربَيت،

دةكات. ئاشكراي دةستي ناكات
شَيوةكاري هونةي كة نةخؤشيانةي ئةو

دةكات: ضارةسةري
دةروونيةكاني ةذانة

َ
شل .1

و ةِراوكَي
َ
دل و خةمؤكي وةك

بةهةموو ترس ناضاري و وةسواسي
جؤرةكانيةوة.

وةك جةستةيةكان نةخؤشية .2
ئايدز. جؤرةكاني شَيرثةنجة و

وةك ئةنداميةكان نةخؤشية .3
لةناوضووني و سووتان و ئفليجي

شَيرثةنجة. و مَيشك خانةكاني
ترس وةك فَيربوون كَيشةكاني .4

دواكةوتن ي و
َ
بريكؤل و لةخوَيندنطة

لةخوَيندن.
قؤناغي كَيشةكاني .5

هةرزةكاري.
نةطونجاندني كَيشةكاني .6

كؤمةآليةتي.
نيية نيشـــانكردنَيك دةست  هيض 
جؤرة ئـــةم كة بؤ ئـــةو تةمةنـــةي
دةكرَيت، ثَيشكةش خزمةتطوزاريانةي
لةهةردوو ثَيطةيشتوو كةساني و منداأل
كة نيية مـــةرج دةطرَيتةوة. رةطـــةز
سوود تا بَيت نةخؤش هةر كةســـةكة

ضونكة وةربطرَيت، لةم ضارةســـةرة
ضارةســـةرة جؤرة ئةم لةبنةِرةتـــدا
ناســـيني و دةروون بةيةكطةياندنـــي
ئةويش لةرَيي مـــرؤظ ناخي يـــي

َ
قوال

ذياني لةناو بابةتانةي بةو ئاشنابوون
بةطشتي. كةسةكةداية

بةهونةر ضاككردنـــةوة ئامانجي
شاراوةكانة ناوةكية هَيزة دؤزينةوةي
ســـودي هونةرييةوة دةربِريني لةرَيي
دةبَيت زياتر ضارةسةرة زؤر جؤرة ئةم
طروث بةشَيوةي كةيسةكان كة كاتَيك
شـــَيرثةنجة، نةخؤشـــي وةك دةبن 
دةكات دروســـت بؤ بواريان ضونكـــة
تا بَيت يةكرتي كة ئاطايان لةئـــازاري
بةتةنيا ئةو كة نةكات هةست نةخؤش
لةم َينَيت

َ
ئـــازارةوة دةنال بةو جؤرة

لةهةندَيك طوَيي هةروةهـــا دنيايةدا،
لةكةســـةكاني دةبَيت باش بؤضووني
لةئةنجامـــي ئةزمووني كـــة ديكةوة 
لةطةأل ةكردنيان

َ
لةمامةل و واقعيـــةوة

هَيناوة. بةدةستيان نةخؤشيةكةدا
ئـــةم جـــؤرة َيـــني

َ
دةتوانـــني بل

تا نةخؤش دةداتة بوار ضارةســـةرة
خؤي بطاتة ناخي و تَي بطات لةخؤي
و ِرابهَينَيت خؤي ئازارةكانيدا و لةطةأل
يارمةتي وَينةكَيشان بطونجَيت، خؤي
بطرَيت ئازارةكاني بةرطةي كة دةدات

بةسةريدا. بَيت يش
َ
زال و

وَينةكان شيكردنةوةي
زانياريمان شـــيكردنةوةية ئـــةم 
بةكةسَيتي نةخؤش، دةداتَي سةبارةت
طرنط زانياري لةمانة وَينةيةكيش هةر
باشرت تا رَينمايكارةكة بؤ دةردةبرَيت

بدؤزَيتةوة. ضارةسةر
ذينطةي بـــؤ هَيماية ماأل وَينـــةي
خَيزانةكةي ديناميكيةتـــي نةخـــؤش
تاكةكانـــي نَيـــوان ثةيوةنديـــي و 
َيـــك

َ
وَينةكَيشـــاني مال خَيزانةكـــةي،

ئاســـتي دةداتَي: ئـــةم زانياريانةت
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ثَيطةيشـــتن و وزةي كةيسةكة، ثلةي 
واقعي بووني،  ئاستي وةآلمدانةوةي، 
وَيســـتي 

َ
هةل و  ناوةكي  هاوســـةنطي 

خَيزانةكةي  بؤ  بؤضووني  و  كةيسةكة 
و بؤضووني خَيزانةكةي بؤي. 

كةســـَيتي  درةخـــت  وَينـــةي 
ثةيوةندي  و  دةردةخات  كةيســـةكة 
زانياريانةمان  ئـــةم  بةذينطةكةيةوة، 
نةســـتي  اليةنـــي  دةدات:  ثيشـــان 
كةيســـةكة و بؤضوونـــي بةرامبـــةر 
خؤي،  وَينةي نةســـتي كةيسةكة بؤ 
طةشةي دةرووني، ثلةي ثَيطةيشتني 
ضوونيي، ثَيطةيشتني سايكؤلؤذيي 

َ
هةل

و بؤضووني واقعيانةي كةيسةكة.
وَينةي مرؤظ ِرةنطدانةوةي وَينةي 
جةستةي خؤيةتي بؤضووني كةيسةكة 
وَينـــةي مرؤظ  بؤ كةســـَيتي خؤي، 
ِرةنطدانةوةي ناسيني كةيسةكةية بؤ 
خؤي وةك مرؤظَيـــك وةك ئةوةي كة 
وَينةي دةرووني كةيسةكة خؤي بَيت.

وَينــــــةي  تـــــــاقيكردنـــةوةي 
سةربةســـت: لةِرَيطـــة باوةكانـــة كة 
بـــةكار  بةهونـــةردا  لةضارةســـةر 
زانياري  وةرطرتنـــي  بـــؤ  دةهَينرَيت 
لةنةخؤشـــة دةروونيةكان بؤ دةست 
نؤمبريط  ةتةكةي، 

َ
حال نيشـــانكردني 

لةِرَيي وَينةكَيشـــاني سةربةســـتةوة 
نيشاني  دةست  ضارةسةريدا  لةخولي 
ةتةكةي دةكرد و ضارةسةريشـــي 

َ
حال

بـــؤ دادةنـــا، ِراي وايـــة كـــة وَينةي 
سةربةست بوار دةداتة نةخؤشةكة تا 

ضي لةناخيدا هةية دةريبربَيت.
َيت: «وَينةكَيشاني 

َ
ويديســـؤن دةل

سةربةســـت بوار دةداتة نةخؤشةكة 
تا زؤر اليةني كةســـَيتي بناسَيت كة 
ي كةســـدا نايـــةت بةكاردَيت 

َ
بةخةيال

لةســـةرةتادا بؤ دةست نيشان كرني 
ةتةكة.

َ
حال

وَينةي سةربةســـت سنوردار نيية 
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هؤكارَيكي تايبةتةوة يـــان بةبابةتَيك
نةخؤشـــةكان كة ئةمـــة رَيطةيةكـــة
بؤ بؤضوونيان و كةسَيتيان بةهؤيةوة
و ئاسانة ِرَيطةية ئةم دةردةبِرن، ذيان
لةكةيسةكة دةكات داوا تيايدا توَيذةر
يان بكَيشَيت بؤ تابلؤيةكي وَينةي كة
بةكار بَيت، هةر شتَيكيش هةرشـــتَيك
ئةوةي دواي خؤي بةويستي دةهَينَيت
لةسةر نةخؤشـــةكة دةبَيت كة تةواو

قسةبكات. دةبَيت خؤي تابلؤكةي
زؤربـــةي توَيذينةوةكان ئةنجامي
جيهاندا توَيذنةوةكاني لةناوةندي كة
طرنطةكاني لةهـــؤكارة يةكَيك كراوة
دروســـت مرؤظ بؤ كَيشـــة كـــة  زؤر
ثةيوةســـتة لةئَيســـتادا دةكات 
ئةم زةويةوة، بةبواري موطناتيســـي
راظة ئةو دةتوانَيت كـــة طؤِرانكاريةية
لةجيهاندا بؤضـــي  كة  بـــكات كردنة 
تووشي زؤر  كةســـانَيكي بةطشـــتي
بةرةو كة دةبن درَيذخايةن هةوكردني
نةخؤشيةكي ببَيتة كة دةضَيت ئةوة
ِراســـتةوخؤي ئةنجامَيكي وةك درم،
ذينطة بؤ ذيان وَيرانكاريةكاني ضاالكية
ئةنجامي مرؤظةكان هةموو كة ئةمـــِرؤ
تَيكضوونَيكـــي ئةمـــةش دةدةن، 
ذينطةدا لةهاوســـةنطي مةترسيداري
دياردةيةش كردووة، ئـــةم دروســـت
دياردةي وةك ديـــارة ةتدا

َ
ِروال لةزؤر

بةهؤي بوونةوةي ثلةي طةرما، بـــةرز
هيض كـــة ضاالكيانةي ئـــةو جـــؤرة
هاوسةنطي ياســـاكاني بؤ حيســـابَيك
ةي

َ
سال هةزار لةم تةنيا نةكات، ذينطة

%50ي نزيكـــةي زةوي  ِرابـــردوودا 
كردووة، ون موطناتيسي خؤي كَيشي
كة ســـةِّـَينراوة ئةوةش بةزانســـتي
هةية طةورةي ي

َ
رؤل موطناتيسي وزةي

ذيان جؤرةكاني هةموو لةرَيكخستني
ماسكَيكي وةك زةوي، ِرووي لةســـةر
ســـوتَينةرةكاني لةتيشكة  ثارَيزةرة

تيشكي و ســـيني تيشكي خؤر وةك
ي

َ
ِرؤل هةروةها دةمانثارَيزَيـــت، طاما

هةموو زيندةييةكاني لةكردارة هةية
هؤكارة ئةو زينـــدوو، بوونةوةرَيكي
دروســـت بؤتةهؤي ســـةرةكييانةي
تةندروســـتيانةي كَيشـــة كردني ئةو
بةدةســـتيانةوة و بوونةتـــةوة و 

َ
بال

ذيانـــي شـــَيوازي َينـــني، 
َ
دةنال

َيت
َ
كة ناهَيل ئَيســـتاية هاوضةرخانةي

سوود لةكاريطةريي ثؤزةتيظانةي ئةم
لةخانووي ئَيمـــة وةربطرين، وزةيـــة
ناوةكةي كـــة دةذيـــن ضيمةنتـــؤدا
ماددانة ئةم تياية ئاســـني شيشـــي
موطناتيسيانةي شـــةثؤلة ئةو ن

َ
ناهَيل

بطات، ثَيمان دَين لةئاســـمانةوة كة 
ثرؤسة ِرَيكخستني بؤ كة ثَيويســـتة
فســـيؤلؤذييةكان و بيؤكيمياويةكان
ئةم كَيشةيةي لةناوةوة، ئةوةشي كة
ئَيمة ِرؤذانة كة ئةوةية ؤزتر كردووة

َ
ئال

و و كؤمثيوتةر و تةلةفزيؤن و ِراديـــؤ
ئامَيرانة ئةم بةكاردةهَينني، مؤبايـــل
ناسروشتيان موطناتيســـي شةثؤلي
كَيشـــةوة ثةيوةندي بةزؤر كة هةية،
و ماندوبوون و سةرئَيشـــة وةك هةية
ئازارة و هةرسكردن خراث و ضاوكزي

جةستة...هتد. جياوازةكاني
تاقيكردنةوانةي ئـــةو ئةنجامـــي
ســـةدةي لةثةنجاكاني كـــة لةذاثؤن
ديارخستووة ئةوةيان كراون ِرابردوودا
لةكاريطةري دووركةوتنةوةي مرؤظ كة
موطناتيســـي وزةي ِراســـتةوخؤي
زؤر ماوةيةكـــي بـــؤ سروشـــتي 
هاوســـةنطي خراثبووني دةبَيتةهؤي
لةوانةية كة مرؤظ جةستةي بايؤلؤذي
لةنةخؤشـــية زؤر نَيضريي بمانكاتـــة

ترسناكةكان.
بؤمان لـــةم باســـةي ســـةرةوة
وزةي بؤضـــي كـــة دةردةكةوَيـــت 
فاكتةرَيكي سروشـــتي موطناتيســـي

زةوي ِرووي ذيان لةسةر بؤ بنةِرةتية
جَيطري ئـــةم وزةية بَي ذيان ناكرَيـــت

ببَيت.
جةستةي لةناو زيندوو موطناتيسي

مرؤظدا
جةســـتةي دةزانرَيت هـــةروةك
ثَيك خانة ترليـــؤن مـــرؤظ لةضةنـــد
شانة دةبَيتة لةثاشـــاندا كة هاتووة،
ئةم و خوَين، لـــةش جياوازةكانـــي
بةِرَيكوثَيكي و بـــةوردي زؤر خانانةن
و ضاالكـــي دةكـــةن، كاري خؤيـــان
بةوزةي ثةيوةستة خانانة ئةم سستي
بؤ خانةيةك هـــةر موطناتيســـيةوة،
واية كة بضوك كارطةيةكي خؤي وةك
دةكات، دروست موطناتيســـي وزةي
كارؤموطناتيسي وزةي ترثةكاني لةش
دةمار بةِرَيـــي كؤئةندامي لةمؤخةوة
ئةركةكاني تا خانـــةكان بؤ دةنَيرَيت
خؤي، لةش ثَيويســـتي بةثَيي بكات
زؤر ؤزانة

َ
ئال بايؤلؤذيية ئةم ثرؤســـة

يارمةتي دةدرَين، ئةنجـــام بةخَيرايي
ضارةسةر تا خؤي خؤي دةدات لةش
ِرادةي بطاتة كة ئـــةوةي ثَيش بكات
لةش شـــةثؤلةكاني كةوتن، نةخؤش
جؤرة ئـــةم بن، دةبَيت هاوســـةنط
ثَيي لةش بايؤلؤذييةي  هاوســـةنطية 

زيندوو. موطناتيسي دةووترَيت
واية ِرايـــان لةزانايـــان هةندَيـــك
لةبوارة موطناتيـــس زانســـتي كـــة 
جياوازةكاندا ثزيشكية و تةندروستي
دةبَيت باشـــي َيكي

َ
ِرؤل بةكاربهَينرَيت

لةسروشـــتةوة ضونكة لةئاينـــدةدا،
ثَيـــي كـــة ئـــةوةي وةردةطريَيـــت،
جؤرة هيض كة ذينطة، هاوِرَيي َيـــن

َ
دةل

ماددة وةك نيية البةالي كاريطةريةكي
ذةهراوييةكان دروستكراوة و كيمياويي
توَيذينةوةي دوا بةكاردَين، ِرؤذانة كة
دراوة ئةوةي ئةنجام كة لـــةم بوارةدا
دةخرَيتةبةر لةش  كة  دةرخســـتووة
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وزةية ئـــةو بوارة موطناتيســـيةكان
هةموو لةســـةر كاريطةري دةتوانَيت 
بةهؤي و بـــكات دروســـت خانةكان
ناو بؤ ضوونة ذوورةوةي زوو توانـــاي
لَيكدةداتةوة ئةوة ئةمةش خانةكان،
بـــوارة بةرضـــاوي كـــة كاريطـــةري
لةضاككردنـــةوةي موطناتيســـيةكان
كة دةركةوتووة ئـــةوةش برينةكان،
بوونـــي برينةكان كـــون و داخـــوران
بةركةوتني هةروةها دةكاتةوة، كةم
بةئازار هةســـت بواري موطناتيســـي
بةتايبةت دةكاتةوة كـــةم الي مرؤظ
و ِرةقبووني جومطةكان ددان و ئازاري
ضارةسةركردني يارمةتي ئازارةكاني،
دةدات، ئةكزيمـــا و رةبؤ نةخؤشـــي
بواري هَيزي كة سةرنجدراوة ئةوةش
دةطونجَيت ثَيضةوانـــة موطناتيســـي
زيندووةكاني ثرؤســـة جؤري لةطةأل
بةر كة شانةكان وجؤري خانةكان ناو

دةكةون. موطناتيسي بواري
كشتوكاأل و كَيشةكاني مــوطنـــــاتيس
لةئَيســـتادا كة ئاوي كةم بابةتي
دادةنرَيت كَيشـــة بةمةترسيدارترين
لةوآلتـــة بةطشـــتي لةجيهانـــدا
ئةوةي بةتايبةتـــي. عةرةبيةكانـــدا
كة ئةوةية ؤزتر دةكات

َ
ئال كَيشـــةكة

بوونةوةداية، لةكـــةم ئاو بـــةردةوام
ِرووندةكاتةوة ئاطادارية ئةو ئةمةش
وشـــيار لَي جيهانيان كـــة زانايـــان
كةم بةهؤي شةِري ئايندة كة كردؤتةوة
كة ئةوةي لةطةأل ِروودةدات. ئاويةوة
سةرضاوةي ئاوي ناوضة عةرةبيةكان
ِرَينمايي خراثي بةآلم زؤرن، سروشتي
و بةكارهَينانـــي ِرَيطا كالســـيكيةكان
ِرزطاربوون كردنـــي و بـــؤ ثارَيزطاري
كارطـــةكان ذةهـــراوي لةثاشـــةِرؤي
ِرووبارةكان، ناو دةريا و بؤ بةِرشتني
كردووة كَيشةكةي طةورةتر ئةوةشي
وَيســـتطانةن ئةو ذمارةي بووني زياد

دةكةن. كار ئاو شـــريينكردني كة بؤ
سوَيري ئاســـتي لةئةنجامدا  ئةمةش
بـــةرز دةريـــاكان ئـــاوي رووبـــار و

دةكاتةوة.
كة  َيـــن

َ
دةل زانـــاكان  زؤربـــةي

بةرَيطة ئاو شـــريين كردني  ثرؤسةي
هَيواشي كوشتني واتة كالسيكيةكان
ثشت كردني شريين ضونكة ئاوةكان،
كيميايي ماددةي هةندَيك بةتَيكردني
فلؤريد كلؤريـــن و وةك دةبةســـتَيت
بةِرَيطةي كـــة ئةلةمنيؤم، و خوَيـــي
تةندروســـتي زيانةكاني بؤ زانســـتي
تَيثةِر ئاوةكة دةركةوتووة، ضونكـــة
و ضِركردنةوة بةثرؤســـةي دةكرَيـــت
ئةو هةوادا، بةرزي ثةســـتاني لةذَير
دةووترَيت ثَيي دَيـــت بةرهةم ئاوةي
زؤربةي ئـــاوة ئـــةم  ئاوي مـــردوو،
لةدةست باشةكاني زيندووة سيفةتة
بؤ بؤية بةبةكارهَيناني هؤكارة داوة،

كَيشةي تةندروستي جؤراوجؤر. زؤر
دةردةكةوَيت باسكران كة لةوانةي
شريين بؤ نوَي ِرَيطةيةكي ثَيويستة كة
كة بطونجَيت ئـــاو بدؤزرَيتةوة كردني
هاوكاريش سروشتدا ياساكاني لةطةأل
لةكَيشة زؤر كردني ضارةسةر بؤ بَيت
ذينطةييةكان، بةتايبةت تةندروستي و
يةك مليار نزيكةي بزانني كـــة كاتَيك
ثاكي ئاوي لةجيهاندا هةية كة كـــةس
يان ناكةوَيت دةســـت خواردنـــةوةي
ِراثؤرتي بةثَيي دةخؤنةوة ثيس ئاوي
لةم كة ةتيةكان

َ
دةول ِرَيكخراوة نَيـــو

ئةوة دةكـــةن، ئةمةش كار بـــوارةدا
ئةوةندة كة بؤضـــي ِرووندةكاتـــةوة
لةجيهانـــدا، ئةوةي وة

َ
بال نةخؤشـــي

كة ئةوةية ؤزتر كردووة
َ
ئال بابةتةكي

دةيخؤينةوة  ئاوةي 60% ئةو نزيكةي
زيندوويي ســـيفةتي نيية تةندروست
بؤية بايؤلؤذييةوة لـــةِرووي نةمـــاوة

مردوو. ئاوي دةووترَيت ثَيي

كة تةكنؤلؤذيايانةي ئـــةو لةنَيوان
بةسةر بوون زاأل بؤ بةكاربَيت دةكرَيت
خواردنةوةي خراثةكاني كاريطةريـــة
يـــان ثيس ئـــاوي شـــريين كـــراوو
بةكارهَيناني بؤري ثرؤســـةي ئةويش
موطناتيسيتايبةتةبةموطناتيسكردني
لـــةزؤر كـــة خواردنـــةوة.  ئـــاوي 
ئةويش بةكاردةهَينرَيت، ثيشةسازيدا
بؤري بةناو ئاوةكـــة كردني بةتَيثةِر
دةست ئةوةمان ثاشان موطناتيسيدا،
موطناتيس بةئـــاوي كـــة دةكةوَيت

دةناسرَيت.
بـــؤ َيكـــة

َ
هةول ئـــةم ثرؤســـةية

ثرؤســـةيةي ئةو كردنةوةي الســـايي
ضونكة ِروودةدات، كـــة لةسروشـــتدا
موطناتيســـيدا بةبوارَيكي ئاو كاتَيك
و زيندوو زياتـــر ضاالك دةبَيت تَيثةِر
بايؤلؤذييةوة، ضونكة دةبَيت لةِرووي
خوَين ـــةي

َ
باشـــكردني جول يارمةتي

شانةكاني و بةخانة طةياندني دةدات،
بةرزكردنةوةي يارمةتي ئةمةش لةش.
دةدات، بةرطري كؤئةندامـــي تواناي
ئاوةكة زؤر كردني دواي بةموطناتيس
ئاوةكة فيزياوي و كيمياوي ســـيفةتي
موطناتيس كة دراوة سةرنج دةطؤِرَيت،
زياتر توانةوةي بؤ ئاو بةسوودة كردني
ئؤكســـجني و ترشـــةكان و خـــوَي 
كراو، شريين لةئاوي زياتر بةثلةيةكي
خَيراتر كيمياويةكان كارلَيكة هةروةها
يارمةتي ثرؤسةي دةكات، هةروةها 
لةميكرؤب بوون رزطار و ثاككردنةوة
كيمياويـــةكان لةثاشـــماوة زؤر 
تاقيكردنـــةوةكان ئـــةوةي دةدات، 
خواردنةوةي ِرؤذانة كة سةِّـاندوويانة
موطناتيسي، بةتايبةت ليرتي ئاوي دوو
لةش يارمةتي طةرمةكانـــدا لةناوضة 
زؤر بـــوون لةبِرَيكي رزطار بؤ دةدات
جةستةمانداية، لةناو كة ذةهر جؤري
دةدات هةرس كؤئةندامـــي يارمةتي



43 سةردةم 111زانستى

نةخـــؤش زؤر بةباشـــي كاربـــكات،
لم ةي

َ
دةنكؤل لةطورضيلةيانـــدا كـــة 

جؤرة هيض بةكارهَيناني بـــَي هةبووة
دةرةوةو ضؤتة لةلةشـــيان دةرمانَيك
هةندَيك نةشـــتةرطةري، بَي  نةماوة،
توانراوة درَيذخايةن ثَيستي نةخؤشي
وخؤشـــتن خواردنـــةوةو لةرَيطـــةي
ببَيت، لةطةأل باش بةئاوي موطناتيس
ديكةي ئامَيري هةندَيك بةكارهَينانـــي
تيؤري بةشـــَيوةيةكي موطناتيسي،
ئاوي خواردنـــةوةي َين

َ
بل دةكرَيـــت

مرؤظ بةبةردةوامـــي موطناتيســـي
و دةماخ و دأل دةي

َ
لةجةل دةثارَيزَيت

كَيشةي و بووني شـــادةمارةكان ِرةق
بؤ دةدات يارمةتي و لوولةخوَينةكان
لةسةر كة خوَييانةي ئةو تواندنةوةي
ضارةســـةري نيشـــتوون، ديوارةاني
و قةبزي دةكات، طةدة ؤكي

َ
ترشـــةل

ضارةســـةر درَيذخايةن سةرئَيشـــةي

ثزيشـــكي ماكلـــني دةكات، كنيـــس
موطناتيـــس َيـــت:

َ
دةل ئةمريكـــي،

بؤ ســـوودي بةهرةيةكـــي خواييـــة،
لةو هةروةها هةيـــة. هةموو شـــتَيك
ضارةسةر بةموطناتيس باوةِرةداية كة
بنةِرةتـــي ةكةيةكـــي

َ
كؤل ببَيتـــة 

بةتايبةت ئةلتةرناتيـــظ ثزيشـــكيي
دياريكردني و ضارةســـةر لةبـــواري

نةخؤشييةكاندا.
دةكات خؤي ضارةسةري لةش

لةهةريةك كة لةتاقيكردنةوانـــةي
و ئةندةنوسيا و ميســـر و لةســـودان
طرنطي ئةنجامـــي كـــراوة ئيماراتـــدا
ئاوداني لةثرؤســـةي بةدةستهَيناوة
موطناتيســـي، بةئـــاوي كشـــتوكاأل
يارمةتـــي تـــؤو بةموطناتيســـكردني
شـــاراوةيةي وزة ئةو ضاالككردنـــي
بةكارهَيناني دةدات، نـــاو تؤوةكـــة
بـــؤ ئاودان موطناتيســـي تةكنيكـــي

بطريَيت لةبةرضاو فاكتةر زؤر دةبَيـــت
ســـوَيري ئاوةكـــة،  ســـوَيري وةك 
ئاوةكة خَيرايـــي هاتنـــي ةكـــة،

َ
خؤل

لةبةر جؤرةكةشـــي، و لةئامَيرةكةوة
دةبَيتةهؤي موطناتيسي ئاوي ئةوةي
بؤية خوَيكة طةردي  وةشـــاندني 

َ
هةل

ةكة دةدات.
َ
شـــتنةوةي خؤل يارمةتي

مذيني
َ
هةل بؤ دةدات ِرووةك يارمةتـــي

هةتا بةئاســـاني وكانـــزاكان ئـــاوو 
يارمةتي بَيـــت، ســـوَيردا َيكي

َ
لةخؤل

تواناي زوو ثَيطةيشـــتني بةر دةدات،
زياد نةخؤشـــي بؤ كردنيان بةرطري
بةدةستةوة باش بةروبوومي دةكات،
لةمانةش جؤرةوة، بِرو لةِرووي دةدات
ئـــاوي بةكارهَينراو لةئاوداندا طرنطرت
ثةييني بةكارهَيناني و طلدةداتـــةوة
ئةمانةش كةمدةكاتةوة، كيمياوييش
كاردانةوةي ثؤزةتيظ  بةشَيوةيةكي 

ذينطة  و  ك
َ
خةل تةندروســـتي بؤسةر
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دةبَيت.
دةكرَيت تاقيكردنةوة زؤر ئَيستا
نيشـــتةنية بةكارهَينانـــي لةســـةر 
ئاوي لةطـــةأل كة موطناتيســـيةكان
دةكرَيت ضـــاوةِروان دَيت، وا نيلـــدا
دا

َ
كشـــتوكال لةبواري كة شؤِرشـــَيك

بةكارهَيناني بةتايبةت بكات، دروست
تةكنيكي تةنيا بيابانةكان. لةناوضـــة
و ثزيشـــكي لةبواري موطناتيســـي
بطرة بةكارناهَينرَيـــت دا

َ
كشـــتوكال

وزةي طةرمي، ثيشةســـازي لةبواري
و ثةترؤكيمياويـــةكان و ثةتـــرؤل
طرتنةوةي بؤ بةتايبةت بيناســـازيدا
موطناتيســـي بةئاوي ضيمةنتؤكـــةي
دةكات، زياتر ضيمةنتؤكـــة توانـــاي
بـــواري لةتةكنؤلؤذيـــاي هةروةهـــا
دروســـتكردني باراني بواري خؤراكدا

دةستكرددا.
ديكـــةي لةســـوودةكــــــاني
هَيزي توانـــاي ئـــاوي موطناتيســـي
ثاككـــةرةوة ثاككـــــردنـــةوةي
توَينـــةرةوةكان و دةســـتكردةكان
بِري كة بةشـــَيوةيةك دةكات،  زياد
سَييةكي بؤ ماددانة ئةو بةكارهَيناني
كةم بِري بةكارهَينراو ضواريةكي يان

دةكاتةوة.
ئاوي بوونـــي ثيس ةتـــي

َ
لةحال

ئةوا ضارةســـةركردني ِرووبـــارةكان
لَي دةكات واي موطناتيســـي بةئاوي
بشـــَيت، مرؤظ خواردنةوةي بؤ كة 
دا

َ
ئاذةل كردنـــي بةخَيـــو لةبـــواري

طةشـــةي بووني زياد  دةبَيتةهـــؤي
بوونـــي زؤر و بضووكـــةكان ـــة

َ
ئاذةل

ذمارةي كردنةوةي كةم و شريةكةيان
لةبواري بةتايبةت مرداربونةوةيـــان،
ئةنجامي مريشـــكدا بةخَيوكردنـــي 
كَيشيان، لةزيادبووني هةبووة باشي
بةكرتياو قةوزةش كوشتني يارمةتي

دةتوانرَيـــت ِرووةوة لـــةم دةدات. 
مةلةوانطةكان حةوزي ئاوي ناو بكرَيتة
ثاكذ بؤ بةكارهَينراو كلـــؤري و بِري

بكرَيتـــةوة. كردنةوةيئاوةكةكةم
موطناتيسي ضارةسةري

ضارةســـةر لةِرَيطةيةكي بريتيية
موطناتيســـَيك يان كة ثارضة كـــردن
لةسةر جياواز شـــوَيني لةسةر زياتر
ضاك مةبةســـتي بؤ دادةنرَيت لةش 
فيزيا لةبواري موطناتيـــس بوونةوة.
م

َ
بـــةال ناســـراوة، ثيشةســـازيدا  و 

لةبـــواري باشـــةكاني كاريطةريـــة
ثَي كراوة، هةستي ثزيشـــكيدا تازة
هةية باشي ســـيفةتي موطناتيس زؤر
لةبةريان خانةدانةكان ضينة لةكؤندا
كليؤباترا نةبن، ثـــري زوو تا كردووة
تا دةيبةســـت لةســـةر ناوضةوانـــي
بكات، لةجوانيةكـــةي ثارَيزطـــاري
سةرئَيشـــة البردني بـــؤ هةروةهـــا
لةنةتةوة لةبـــةر دةكـــرا، هةندَيـــك
موطناتيس كة وابوو بِروايان كؤنةكان
فةيلةســـوفَيك خواييـــة، هَيزَيكـــي
ِرؤحَيكي موطناتيـــس كـــة وتويةتي
َينَيت،

َ
دةجول ئاســـن ضونكة هةيـــة،

لةزؤر بةموطناتيس ضارةســـةركردن
وةك روسيا ســـةندووة ثةرةي وآلتدا
يةكطرتووةكان، وآلتـــة و و ذاثـــؤن
ئةوةي لةطةأل ئاريـــةكان زانيويانـــة
دةكات، كَيش ئاســـن كة موطناتيس
و هةية، كردنيشي ضارةسةر تواناي
لةســـةري كتَيبدا لةهةندَيك ئةمةش
ضةند دةكرَيت كة باوةِر نوسراوة. وا
موطناتيس زايـــني ثَيش ســـةدةيةك
كة شـــوانَيكةوة دؤزرابَيتةوة بةهؤي
ناونراوة وا بووة يـــان ماغنس ناوي
ئاســـني ئؤكســـي كة لةبةرئـــةوةي
هاتووة لةمغنيســـياوة تيايـــة يـــان
وتووة ثَييان ئةغريقيةكان لةئاســـيا

فةرةنسيةكان بةرد،  واتة  ماغنيطس
مةغناتيس واتة بـــاوةِر ناوة ناويان
فارسي و لةعةربي و خؤشةويســـت،
موطناتيس. َيـــن

َ
دةل ثَيي كورديدا و 

وةرطرياوة سوود ناوانةدا لةم بَيطومان
موطناتيس، كَيشكردني  ةتي 

َ
لةخةسل

طرنطة ِرةطةزَيكي كردن كَيش ضونكة
لةماضوخؤشةويســـتيدا.

بنةِرةتيةكة بريؤكة
هةموو  بـــؤ موطناتيـــس وزةي   
ئاذةآلن مرؤظ، دةنَيرَيت بونةوةران
هةية جةمسةري دوو زةوي ِرووةك، و
باشـــور، و باكور وةك موطناتيســـي
لةئةوثةِري باكوري جةمسةري باكور
جةمســـةري و باكورة ئةمةريـــكاي
باشـــوري دةكةوَيتـــة باشـــوريش
ئوستوراليا، لةكيشـــوةري فيكتؤريا
جةمسةرةكة جَيطري ناوضةي هةردوو
بةسةردا هَيواشي وطؤِري

َ
ئال بطرة نيية

موطناتيســـَيكي خؤي بؤ زةوي دَيت،
طةورةية.

خؤشـــي مـــرؤظ جةســـتةي 
جةمســـةري ئةويش موطناتيســـَيكة
جةستة ســـةرةوةي بةشـــي هةية، 
و قاضةكان بةآلم و باكورة جةمسةري
باشورة، جةمسةري خوارةوة بةشي
بةآلم ستووني، بةشـــَيوةيةكي ئةمة
باكورة راست جةمسةري ئاسؤيي الي
باشـــورة. جةمســـةري الي ضةثيش
دادةنرَيت ثَيشةوة بةشـــي هةروةها
دواوةش بةشي و باكور َبةجةمسةري
لةطةل ئةمانة باشـــور، بةجةمسةري
يـــةك دةطرَيتةوة، ياســـاي هَيـــزدا
ِراســـت بةئاراســـتةيةكي هةر كارَيك
باش ئةنجامةكةشـــي ئـــةوا بكرَيت 
بخةوَيت مـــرؤظ ئةطـــةر دةبَيـــت،
باكورةوة جةمســـةري الي ســـةري
جةمســـةري بوو قاضةكانيشـــي الي
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و لةبَيتاقةتي ئـــةوا بوو باشـــورةوة
ضونكة دةكةوَيتةوة، دور نائارامـــي
سروشتي بةمشـــَيوةية هاوســـةنطي
ضؤن هةروةك دةهَينيت، بةدةســـت
لةهةوادا كاتَيك ضؤن كانزا ثارضةيةك
وةك ئاراســـتةي بواســـرَيت ئةوا

َ
هةل

وةردةطرَيت، سروشتي موطناتيســـي
كة ئةوةية ئاراميةكـــةش هـــؤكاري 
نَيوان موطناتيســـيةكاني شـــةثؤلة
بـــاش كاريطـــةري جةمســـةرةكان 
بةئاراستةي كاتَيك دةكات لةجةستة
يةكَيك ئةطـــةر لةكؤندا خؤي بَيـــت،
ئةو دةيانخستة ئةوا لةطيانةآلدابواية
موطناتيسي بةئاراستةي ئاراســـتةية
جةمسةري الي ســـةري  سروشـــتي
ضونكة باشور، الي قاضةكاني باكور 
بةئازارةوة بوو كة ِرؤح وا باوةِريـــان
كةم لَي ئةو ئازارةي تا دةردةضَيـــت

بكةنةوة.
دةرئةنجامةكان  تاقيكردنةوةو

ئاذةآلن لةسةر تاقيكردنةوة زؤر
و و مشـــك كةروَيشـــك كـــراوة وةك
هةروةهـــا نـــدةكان،

َ
بال و  ماســـي 

ئةوةيـــان هةموويـــان رووةكيـــش،
بةركةوتني كـــة كردؤتةوة دووثـــات
بةرز موطناتيســـي بةوزةيةكي مرؤظ
بؤ بوو هاندانَيك ئةمةش نييـــة زياني
ضارةسةر بةمةبةســـتي بةكارهَيناني
ديكةيش: لةدةرئةنجامةكاني كردن،
لةســـةر كاريطةري موطناتيـــس
دةكات، دروســـت خانةكان هةمـــوو
ذورةوةي ضوونة وزةيةكـــي ضونكة
كايـــة لةوانةيـــة بةهَيـــزي هةيـــة،
سةر بكةنة كاريطةري موطناتيسيةكان
ِراستةوخؤ كة ناوةِراســـت دةماخي
ِرذَينةكاندا كوَيرة بةسةر باآلدةســـتة
بَي بةشـــداري ئةندامة هةستيةكان،
دةداتةوة ئةو خانانة وةآلمي دةماخ

موطناتيســـني وزةي كـــة وةرطـــري
ثةيوةنديةكـــي دةماريي بَيئـــةوةي
ضارةســـةري هةبَيـــت، ثَييانـــةوة
لةســـةر كاريطـــةرة  موطناتيســـي
بؤماوةييةكان، هَيمـــا بووني جَيطري
لةســـاِرَيذبووني بؤســـةر كاريطةريي
كردني ضاأل و داخوران و هةية بريـــن

دةكاتةوة. كةم برين
طةيشتوون زاناكان لةئةمريكاش
هةية كارلَيكَيك ئةنجامانة: دةر بـــةم
كؤئةندامي ناوةنـــدة كاري  لةنَيوان
موطناتيســـيةكاني بـــوارة و دةمار 
ثرؤسة بؤسةر كاريطةري دةرةوةدا،
هةيةكة خانةكان نـــاو  زيندووةكاني
جـــؤري و  بةتةمـــةن ثةيوةســـتة
كاريطةرييةش ئـــةم شـــانةكانةوة،
بواري موطناتيسيةكةية،  وزة بةثَيي 
ثري لةســـةر كاريطةري موطناتيســـي

هةية. بوون
ة

َ
ســـؤظيةتيش كؤمةل لةيةكيتـــي

بـــةم و كـــراوة تاقيكردنةوةيـــةك
كاريطةريـــي طةيشـــون: ئةنجامانـــة
خوَين طشـــتي لةســـةر ثَيكهاتـــةي
بواري بـــةر جةســـتة هةيـــة كاتَيك
كاريطةري دةكةوَيت،  موطناتيســـي 
جةستة لةسةر موطناتيســـي بواري
البردني دواي هةتـــا دةمَينَيت هـــةر
موطناتيســـي بـــواري كايةكـــةش،
مـــام ئةطـــةر الوازة، نةرَيكـــي

َ
ثال

بةهَيزيش و هةية زياني بَيت ناوةندي
دةيكوذَيت. بَيت

نةخؤشيةكاني ثسثؤري د.ماكني
باشـــي ئةنجامي ذنـــان لةنيؤيـــؤرك
بةدةست هَيناوة بؤ ضارةسةر كردني
موطناتيس، بةبةكارهَيناني شَيرثةنجة
ثَي ةتانةي

َ
حال ئةو تةنيا هةرضةندة

بووة بَيهيوا كة كردوون ضارةســـةر
شـــَيرثةنجة َيت: ناشـــَيت

َ
دةل لَييان،

بووني بةهَيز موطناتيسي بواري لةناو
نةخؤشةكاني هةروةها  قذي هةبَيت.
ســـثي بةتةمةندا ضوون كـــة بةهؤي
طةِراوةتةوة، بؤ خؤيان ِرةنطي بووة
ساأل بيســـت د.ماكلني خؤي تةنانةت
بضوكرت دةنوَينَيت، خـــؤي لةتةمةني
ِرؤذانة َيكة

َ
ســـال ماوةي ضةند ضونكة

بواري موطناتيسي دةخاتة بةر خؤي
هةروةها  3,699  غـــاوس بةهَيـــزي
البةرَيت زؤر ئـــازار كة توانيويةتـــي

بةهؤيموطناتيســـةوة.
زؤر  بـــؤ موطناتيســـي ئـــاوي   
وةك ديكة بةكار هَينراوة ضارةسةري
لةنةخؤشخانةي زراو طورضيلةو ِّـي

لةروسيا. لينينطراد
سةيروسةمةرةكاني لــةكاريطةرة
بةهاتاجاريا د. موطناتيـــس ديكةي
بواري و موطناتيـــس لةكتَيبةكةيـــدا
«ِرؤذَيـــك َيـــت:

َ
دةل موطناتيســـي،

دروستكردني كارطةيةكي ســـةرداني
كـــردووة موطناتيســـي جؤرةكانـــي
كة ووتوة ثَيى كرَيكارةكان سةرؤكي
كار لَيرة كة كرَيكارانةي ئـــةو هةموو
ئةمةش بووة، كوِريان ي

َ
مندال دةكةن

ينةوةية.
َ
لَيكؤل و مايةيســـةرنج

تاقيكردنةوة  ديكـــةوة  لةاليةكي
كردني بؤ درَيذ لةســـةر ئاذةأل كراوة
د. كؤمارف لةثةيمانطاي تةمةنيـــان،
َيـــت:

َ
دةل جينـــةكان، زانســـتي 

دووهَيندة مـــاأل مَيشـــي ناو تةمةني
شـــةكري ضونكة زيـــادي كـــردووة،
هةندَيك دةخؤن، بـــوو بةموطناتيس
كراوة مرؤظ لةسةر تاقيكردنةوةش
بةو تةمةنيان كردنـــةوةي بؤ درَيـــذ
ســـةد ضوار بتوانـــن بؤ ئومَيـــدةي
بكةنةوة. درَيذ مرؤظ تةمةني

َ
ســـال

هةمـــان ســـؤظيةتيش  لةيةكَيتـــي
كـــراوة دةركةوتووة تاقيكردنـــةوة
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%50 درَيذتر  مَيشـــةكان كة تةمةني
تَيكِراي

َ
لةطـــةل بةبةراوورد بؤتةوة

و ئةمانة خؤيان، سروشـــتي تةمةني
لةوآلتاني ديكة تاقيكردنةوةي طةلَيك

كراوة. بةريتانياش و ذاثؤن
بواريموطناتيســيجةســتةي مرؤظ

ثَيوانة بـــؤ دراوة زؤر َيكـــي
َ
هةول

موطناتيســـييةي بوارة كردني ئـــةو
دةردةضَيت، مرؤظةوة لةجةستة كة
ســـةرضاوةي جةســـتةش  ضونكـــة 
كة دةركةوت بؤ ئةوةيان موطناتيسة،
لةكؤئةندامة موطناتيســـيةكان بوارة
جياوازن دةردةضن جياوازةكانـــةوة
موطناتيسي بواري ئاســـتي لةيةكرت.
غاوس، مليـــؤن يـــةك دأل دةطاتـــة
دةبن كرذ ماســـولكةكانيش كاتَيـــك
دروست موطناتيس غاوس مليؤن دة
ئاســـتة ئةم دةكـــةن، بةرزترينـــي
لةكاتـــي بةتايبـــةت لةدةماخدايـــة
300مليؤن دةطاتـــة كـــة  خةوتندا
زياد زؤر ئاستة ئةم ئةطةرضي غاوس
نةخؤشي جؤر هةندَيك لةكاتي دةكات

ثةركةم. وةك دةماخ
ئاســـتي ثَيواني لةســـوودةكاني
كة ئةوةية جةستة موطناتيس بواري
ئةو نةخؤشيةوة بةهؤي ئايا بزانرَيت
ئةطةر بؤنموونة دةكات، كةم ئاستة
دأل موطناتيسي بواري هَيزي بزانرَيت
زوو درك ئةوا دةكرَيت كةمي كردووة
بةرلةدةركةوتني بكرَيت ةتةكة

َ
بةحال

كة دةشـــَيت لةشَيوةي نيشـــانةكان
مةترسيداريش دا بَيت و

َ
دل نؤرةيةكي

بَيت.
ســةر كاردةكاتــة موطناتيــس ضــؤن 

زيندووةكان ضاالكيية
مــــوطناتيـــس لةتايبةتمةنـــدي
يان شـــلةيةكة ِراكَيشـــاني هةمـــوو
وان كة شـــلة وةك ئـــةو ماددانـــةي

هةية وةك لةثَيكهاتةكانيـــدا ئاســـن
لةم ئةم بابةتة هيمؤطلؤبني، دةكرَيت

رونبكةينةوة: خاآلنةدا
دؤزيوةتةوة ئةوةيـــان -زاناكان
لةشلةكاندا بةبلور بوون ثرؤسةي كة
كاريطةر موطناتيســـيةكان بةبـــوارة
موطناتيســـي بواري واتـــة دةبَيت،
بةبلوركردن ناوةندةكانـــي ذمارةي

زياتـــردةكات.
ئـــاو كيمياويةكانـــي -ثَيكهاتـــة
بةر بوارَيكي دةدرَيتة دةطؤِرَيت كاتَيك
خوَينيش بؤ هةروةها موطناتيســـي،
موطناتيســـي بـــواري بةر وايـــة كة

بكةوَيتثَيكهاتةكانـــيدةطؤرَيـــت.
تيادا خوَيـــي  شـــلةيةك -ئةطةر 
ةتةكاني

َ
خةســـل ئةوا و توابَيتـــةوة

بـــواري بـــةر  ئةطـــةر دةطؤِرَيـــت 
لةبةر جـــا بكةوَيـــت، موطناتيســـي
بِرَيك خوَين وةك شلةيةك كة ئةوةي
ئةويش كةواتة تياية تـــواوةي خوَيي
ئةطـــةر ةتةكاني دةطؤِرَيـــت

َ
خةســـل

بكةوَيت. موطناتيســـي بوارَيكي  بةر 
لةش بؤ كة ســـوودي ئـــةم طؤِرانةية
نةخؤشي ةتي

َ
لةحال و هةية بةطشتي

باشة. ثاراستنيش بؤ
بةر مـــرؤظ جةســـتةي -كاتيك 
ســـوِرَيكي ئةوا بكةوَيت موطناتيـــس
خوَيندا دروست لةسوِري الوازي كارةبا
ئايؤنةكان ِرَيـــذةي بةمةش  دةبَيت.
كة وردن دةبَيت (تةنؤلكـــةي زيـــاد
كةمي بةهؤي بةكارةبا دةبن بارطاوي
جؤرة ئةم ئةلكرتؤنةكانةوة)، زؤري يا
دةسوِرَيتةوة بةلةشـــدا كة خوَينةش
بةكورتيش دةبَيت، باشي كاريطةري
جةستة ســـوودةكاني موطناتيس بؤ

ئةمانةية:
لةنَيوان بةريةككةوتنـــةي -ئـــةو
ئةو و خؤي موطناتيســـيةكة بـــوارة

بووني تَيثةِر لةئةنجامي كة بواريةش
بةشانةكاندا موطناتيســـيةكة بوارة
لةسةر كاريطةري دةبَيت، دروســـت
ئةمةش هةية، ئةلكرتؤني خانـــةكان
كةم ئازار و ئاوساوي ماســـولكةكان

دةكاتةوة.
لةلولةكاني هيمؤطلؤبني ةي

َ
-جول

ِرَيذةي بةمةش دةكات زيـــاد خوَيندا
ئةو و هةتا كؤلســـرتؤأل و كالســـيؤم
بؤري بةِروثؤشي كة ثاشـــةرؤيانةي
دةكاتةوة، كةم نوســـاون خوَينةوة
دةكات كةم خوَين ثةستاني بةمةش

ئاســـانرت دةكات. يش
َ
دل و كاري

دةكات هةمـــوار -كاري مَيشـــك
هةموار ئةندامةكانيش كاري بةمةش
يـــان

َ
كؤنرتؤل مَيشـــك دةبَيـــت كـــة

دةكات.
زياتر هؤرمؤنـــةكان -دةردانـــي
طةنـــج ثَيســـت بةمـــةش  دةكات 
ضاك ةتانةش

َ
حال ئـــةو دةكاتـــةوة،

كةمي هؤكارةكـــةي دةكاتـــةوة كة
هؤرمؤنة.

ضاالك ليمفةكان و خوَين ةي
َ
-جول

هةموو دةطاتة خوراك بةمةش دةكات
بةتةواوي. خانةكان

لةرَيي موطناتيسيةكان  -شةثؤلة 
ضةوريةكان شانة و ثَيست خانةكاني
ئةمةش دةبَيت تَيثـــةِر و ئَيســـكةوة

زياتر دةكات. بؤ نةخؤشـــي بةرطري
موطناتيســـيةكان -شـــةثؤلــــة
وزة و دةكـــةن بـــاش تةندروســـتي
كردنيان ِرزطار لةِرَيي و دةبةخشـــن
بؤ هاندانيان و تَيكضوونَيـــك لةهـــةر

فرمانةكانيان. ئةنجامداني
طةشةي موطناتيسي -ضارةسةري
و زياتر دةكات، و نوَي خانةكان باش
تةنة دةكاتةوة، ضاك شـــانةكانيش
و دةكات ضـــاالك بضوكة خـــاوةكان
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دةكات. ئامـــادة نوَي لةخوَيندا تةني
بوون رزطار هةية بؤ -كاريطـــةري
جومطة ِرةقبووني و ددان لةئـــازاري
و رةبو و ئةكزيمـــا و ئازارةكانـــي و

برينةكان.
بـــؤ ضاكبوونةوة لةش -توانـــاي
ئـــةو يارمةتـــي و دةكات بةهَيـــز 
كران باس كة دةدات باش بوونانـــة
هةســـت كةســـةكة  و لةســـةرةوة
بةشَيوةيةك دةكات، زؤرتر بةضاالكي
هةست بَيئةوةي دةِروات و كاردةكات

بكات. بةهيالكي
وزة دةبةخشـــَيت -موطناتيـــس
دواي لةش، ئةندامةكانـــي بةهةموو
لةبةركةوتـــن ضةنـــد ســـةعاتَيكيش
هةر كاريطةري بةبواري موطنتيســـي

دةمَينَيت.
شــَيوازيبةكارهَيناني

لةضارةســـةر نـــوَي شـــَيوازي
يةك ئةوةية كة بةبواري موطناتيسي
لةبةشَيكي موطناتيسةكة جةمسةري
ةتي

َ
لةحال دةبةســـتن  لةش بضووكي

دوو جةمسةر نةخؤشـــيدا، هةبووني
بوو فراوان نةخؤشـــيةكة زؤر ئةطةر
طرتبؤوة. جةســـتةي زؤربـــةي يان 
ديفيس سةرَيكي ئةلربت د. بؤنموونة
باكوور جةمسةري وةك موطناتيســـي
هةوكردنـــي ةتـــي

َ
لةحال بةكارهَينـــا

و بةربـــوون خوَيـــن جومطـــةكان،
يةكةميةكاني)، (لةقؤناغة شَيرثةنجة
هاتنـــة يةكةميةكانـــي قؤناغـــة 
ئَيسك، ئاوي ضاو، شكاني خوارةوةي
بةرز، خوَيني ثةســـتاني ســـوتاوي،
بؤريضكة هةوكردني و ســـةرمابوون
نةخؤشـــيةكاني و  ثةتا  هةواييةكان
ئـــةو تةنانـــةت  زراو و طورضيلـــة

لةكاروةســـتابوون كة طورضيالنـــةي
و جطـــةر ئيـــش، كةوتوونةتـــةوة
و ددان و طةورةبوونـــي ثرؤســـتات
بةآلم طةدة، برينداربوونـــي و ثووك
موطناتيسةكةي باشوري جةمسةري
و ئازار ةتـــي

َ
حال بـــؤ بةكارهَينـــاوة

جومطة و سســـتي الوازي و ِرةقبوون
بةرهةم كةمي و طازات و هةرسكردن
قذ ِرةنطكردنةوةي ئةنسؤلني هَيناني

و ســـةرطَيذبوون.
ئةمانة بري نةضَيت دةبَيت ئةوةمان
ئاشنابوون بؤ طشتني ناويشاني تةنيا
كردني ة

َ
لةمامةل موطناتيس بةتواناي

م
َ
نةخؤشـــيةكاندا، بةال هةموو

َ
لةطةل

ضارةســـةر مةبةســـتةكةمان كاتَيك 
ئـــةوا ثَيويســـتة كـــردن دةبَيـــت،
لةسةر زانياري بةوردي  ضارةســـةر
هؤكاري بةتايبةتي بزانرَيت ةتةكة

َ
حال
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ةت
َ
حال هةندَيك ضونكة نةخؤشيةكة،

ئةطـــةر وةك سةريةشـــة الناضَيـــت
النةبرَيت. هؤكارةكةي

شوَينطةيي ضارةسةركردني
شـــوَينطةيي ضارةســـةركردني
هةية، طشـــتيش هةية ضارةســـةري
جةمسةرةي ئةو لةشـــوَينطةييةكةدا
ئةو ســـةر دةخرَيتة كـــة دةمانةوَيت
هةية ي

َ
سكاال نةخؤش كة شـــوَينةي

دةخرَيتةسةر راستةوخؤ بةرامبةري
دةكرَيـــت هةروةهـــا ثَيســـتةكة،
توَي يةك بة ثارضةيةك بخرَيتةســـةر
دةستي بَيئةوةي بكرَيت دووقةد يان
بةطشـــتي جةمســـةري ثيـــا بنرَيت.
ثةتادا و هةوكردن ةتـــي

َ
لةحال باكور

باشور م جةمســـةري
َ
بةال بةكاردَيت،

بةكاردَيت ئاوساندا و ئازار ةتي
َ
لةحال

و ظايرؤس بوونـــي ئةطةري كاتَيـــك
جةمســـةري ضونكة ناكرَيت، بةكرتيا
ئةطةر دةكات بةهَيـــز ذيان باشـــور
ئةوا بةكاربَيت ثةتـــادا ةتـــي

َ
لةحال

بةهَيزتر ظايرؤســـةكانيش  و بةكرتيا
لةبةرئةو ثةرةدةســـَينن، و دةبـــن
ِراســـت جةمســـةري بذاردنـــي

َ
هةل

زؤر شوَينطةييدا كردني لةضارةســـةر
طرنطة.

طشتي ضارةسةري
ِروبةرَيكي نةخؤشـــيةكة ئةطـــةر
يان طرتبؤوة جةســـتةي بةرفراواني
جةستة، ناوضةيةك يان هةموو ضةند
هاوتا لةشَيوة جةمســـةري دوو ئةوا
بةكاربهَينرَيت. هَيـــزدا و و قةبـــارة
كردن ضارةســـةر طشـــتي ِرَيســـاي
نةخؤشيةكة ئةطةر بةمشـــَيوةيةية،
بوو جةســـتة ســـةرةوةي لةبةشي 
نـــاوك ئةوا هـــةردوو واتة ســـةروو
دوو دةخرَيتةسةر دةســـت ناولةثي 
نةخؤشيةكة ئةطةر  جةمســـةرةكة، 

هةردوو ئـــةوا بوو خوارةوة بةشـــي
ثَي دةخرَيتةســـةر جةمســـةرةكان.
بةهةموو نةخؤشـــيةكة ئةطةر  بةآلم
دوو ئةم بؤوة، ئةوا و بوو

َ
جةستةدا بال

واتة دةكرَيت ثةيـــِرةو نابةناو دؤخة
دةخرَينة لةبةيانياندا جةمسةرةكان
ئَيوارانيش و دةســـتةوة ناولةثي ذَير
يان ثَييةكانيـــةوة، ذَيـــر دةخرَينـــة
ناولةثي ِرؤذَيـــك بؤ ِرؤذ بـــةِرؤذ واتة
ذَير بـــؤ دووةم ِرؤذي دةســـتةكان و
باكور جةمسةري دادةنرَيت، ثَييةكان
و دادةنرَيت  ِراســـتدا دةست/ثَي بؤ 
دةست/ثَيي بؤ باشوريش جةمسةري

دادةنرَيت. ضةثدا
لةســـةر جةمســـةرةكان داناني 
طرنطي وثَييـــةكان دةســـت ناولةثي
هةروةك لةضاكبونةوةدا، هةية خؤي
شةفافيان هَيزَيكي كةس هةندَيك ضؤن
بةكاردةهَينن دةســـتةكانيان و هةية
و نةخؤشـــي  كردني بؤ ضارةســـةر
شوَينةي ئةو دةخةنةسةر دةستيان

كة نةخؤشـــييةكةيتياداية.
ياســـاي  كران بـــاس  ئةمانـــةي
موطناتيســـة، هَيناني بةكار طشـــتي
بةثَيي ضارةســـاز بـــةآلم دةكرَيـــت
ة

َ
خؤي مامةل ئةزمووني شـــارةزايي و

بكات. ةتةكاندا
َ
حال لةطةأل

لةلَيشـــاوي ويســـتت ئةطـــةر 
ئةم زاراوةية ) بيت نيا

َ
موطناتيسي دل

لةكارةبـــادا) تـــةزووة  بةرامبـــةر
تَيثةِر دةســـتتدا بةنـــاو كة ضـــؤن 
تاقيكردنةوةية ئـــةم خؤت دةبَيت،
بدة. ناولةثي دةســـتَيكت ئةنجـــام
بةهَيز موطناتيســـَيكي بخةرة ســـةر
كارةبايـــي موطناتيســـَيكي يـــان  
بخةرةسةر دةرزي هةندَيك ثاشـــان
دةســـتت، هةمان ديكـــةي ديوةي 
ضونكة دةنوسَيت، ثَيوةي دةبينيت

و ِرايدةكَيشـــَيت موطناتيســـةكة
موطناتيســـةكة ةي

َ
بةجول دةبينيـــت

ئةمةش َيـــن.
َ
دةجول دةرزيةكانيـــش

تةنيا موطناتيس دةسةِّـَينَيت ئةوة
كو

َ
بةل دةستت ناولةثي كارناكاتةسةر

شتيش هةمان دةبَيت، تَيثةِر بةناويدا
دةبَيت. ثَييةكاندا جَيبةجَي بةســـةر

شــَيوةوقةبارةكاني
وةك هةية شَيوةي زؤر موطناتيس
بؤشايي لولويي لولةيي، (درَيذكؤلة،
الكَيشـــةيي، زنجريةيـــي، هةبَيـــت،
ثيتـــي شـــَيوةي وةك وةك مانـــط،

ضوارطؤشـــة)...هتد.  U ئينطليـــزي،
قةبارةو بـــةو موطناتيس دةكرَيـــت
بكرَيت، دروست ثَيويستة كة هَيزةي
دةكرَيت دروست دار كورسي ئَيســـتا
بةضاأل موطناتيسي  داناني شـــوَيني 
تيادا موطناتيسي و دياريدةكرَيت بؤ
هةية موطناتيس هةندَيك دادةنرَيت،
نةخؤشـــةكة طةورةية قةبارةكـــةي
بةتايبـــةت دادةنيشـــَيت، تيايـــدا 
بةكارهَيناني شَيرثةنجةدا. ةتي

َ
لةحال

موطناتيســـةكة قةبـــارةي و  وزة 
قةبـــارةي بةثَيـــي ثَيويســـتة
نةخؤشيةكة جؤري و نةخؤشـــيةكة
تةمةني بةثَيي و لةض ئةندامَيكدايـــة

دياريبكرَيت. نةخؤشةكة

سةرضاوة
فؤاد  اللة د. عطا ارشادية معاصرة،  قضايا

والتوزيع-عمان للنشـــر دارالصفاء الخالدي،
األوُّـ/2008 الطبعة

محةمةد عوســمان نازةنني و:
دةروونناسي و ثةروةردة لةبةشي مامؤستا

ضةمضةماأل ثةروةردةي كؤلَيذي
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ة
َ
سال ســـيءيةك تةمةن لووســـي

ســـةعاتيش يةك ماوةي بؤ ناتوانَيت
دووربكةوَيتةوة لةكؤمثيوتةرةكـــةي 
لةدة زياتـــر ِرؤذانة كـــة بةجؤرَيـــك
و لَيي دوور ســـةعات كاري ثَيدةكات
ضوون لةكاتي تةنيـــا ناكةوَيتـــةوة
يان نةبَيت نوســـتن يان بؤ طةرمـــاو
دةرةوة بِرواتة بيةوَيـــت كة كاتَيـــك
و بكِرَيـــت ثَيداويســـتييةكاني و 
لةتةنيشـــت خواردنيدا نان لةكاتـــي
نان و دادةنيشـــَيت كؤمثيوتةرةكةي

دةخوات.
جيابؤتةوة تازة ذنَيكة لووســـي

ياســـا بةثَيـــي و لةهاوســـةرةكةي
ةكةي

َ
مندال دوو كـــة لَيكراوة ِرَيطري

لةبةرئـــةوةي بـــكات ثـــةروةردة
بؤ ئةوة توانيويةتي هاوســـةرةكةي
ئالوودة لووسي بسةِّـَينَيت كة دادطا

ئينتةرنَيتةوة. بة بووة
ئَيستاش تا و ثَيشـــرت َلووســـي
لةطةل ِرؤذانـــة زؤربـــةي كاتةكانـــي
كردنةوةي و بةظيديـــؤ كردني ياري
تةنانةت و دةربِرين ناِرةزايي سايتي
ئةم سَيكســـييةكان. فيلمة ســـايتي
لووســـي ِرووداوَيكـــي كارةســـاتةي
اورزاك ماريسا ريخت ِراستةقينةية د.

كردووة، باســـي سايتةكةي لةســـةر
سايكؤلؤذيية مامؤســـتاي د. ماريسا
لةجؤرة ثسثؤِرة و هارفارد لةزانكؤي
بةئينتةرنَيتةوة خووطرتن نوَييةكاني
خووطرتن نةخؤشييةكاني لةِرَيكخراوي
لةنةخؤشـــخانةي بةكؤمثيوتةرةوة
ئـــةم دكتؤرة لةبَيلمؤنت، ماك لـــني
دَيـــت لةاليةن ِرؤذانـــة نامـــةي بـــؤ
كةســـانةوة لـــةو زؤر ذمارةيةكـــي
طةيشتؤتة بةئينتةرنَيت بايةخدانيان

نةخؤشي. ئاستي
بوون ملكةض

خـــــــــووطــــــرتـــن زاراوةوي

بةئينتةرنَيتةوة  خووطرتن
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بةكاردةهَينـــني بةئينتةرنَيتـــةوة
ئةو ةتي

َ
حال كردنـــةوةي ِروون بـــؤ 

بةهؤي َينـــن
َ
دةنال كـــة كةســـانةي

ئينتةرنَيت بؤ دنياي بوونييان ملكةض
بةِرَيذةيةكي كةســـانةي كة ئةو واتة
هؤكارةكانـــي لةثَيويســـت زياتـــر 
تؤِري لةِرَيي بةكاردةهَينن ثةيوةندي

ئينتةرنَيتةوة.
يةتي

َ
كؤمةال تايبةتـــي و َذيانـــي

خال يـــةك لةدةوري ئـــةم كةســـانة
ثةيوةنـــدي ئةويـــش كؤدةبَيتـــةوة

ؤكةييـــدا.
َ
جال

َ
تؤِريجال

َ
لةطةل كردنة

شوَينَيك هةر بِرؤن بؤ كةسانة ئةم
ئينتةرنَيت كردنـــي ـــي ثةيـــدا

َ
هةول

لَيرة «ئايا دةكةن: ثرسيار و دةدةن
ئةوةي و نا». يان هةيـــة ئينتةرنَيت
بةشوَينيدا و دةكات ييان

َ
سةرقال كة

ناو بضنـــة كـــة َدةطةِرَيـــن ئةوةيـــة
لةطةل بكةن ثةيوةندي و تؤِرةكةوة
وةربطرن زانياري و ديكةدا كةســـاني
تةنانةت بؤ يـــان بكـــةن يـــان ياري

ناِرةزاييان. دةربِريني
خـــــزمةتطـــوزاري ئــــةطـــةر
دةســـتدا لةبـــةر ئينتةرنَيتييـــان
و ةِراوكَي

َ
دل تووشـــي نةبـــوو ئـــةوا

هةموو و دةبن نائاسايي بَيزارييةكي
و ئينتةرنَيتة بؤ تةنيا بايةخَيكييـــان
شـــتَيكي بةهيض نب

َ
خؤشـــحال ناتوانن

بةكةموكورتييةكي هةســـت و ديكة
بةوةشدا دان ئةطةر هةتا دةكةن زؤر

نةنَين.
نوَي نةخؤشييةكي

خووطرتن زاراوةي بؤيةكةمجـــار
كؤبوونةوةي لةكاتي بةئينتةرنَيتةوة
ئةمةريكـــي ـــةي

َ
كؤمةل نةي

َ
ســـاال

دا   1996 تورنتـــو ســـايكؤلؤذي
كؤبوونةوةيـــةدا لـــةم بةكارهَينـــرا

يانط كيمربلي ئةمةريكي ثســـثؤِري
خووطرتن بةناونيشاني كرد بةشداري
دةركـــةوتني بةئينتــــةرنَيتـــةوة:
تةندروستي. باري نوَيي تَيكضوونَيكي
لةبةكارهَينةراني كةســـَيك ضةند
ضاودَيرييةوة ذَير خستة ئينتةرنَيتي

ئةنجامة: ئةم طةيشـــتة و كة
الي بـــريت بـــةردةوام ئةطـــةر
كردةوة لةوة و بريت بوو ئينتةرنَيت
كةي بوو ضوويتة ناو تؤِرةكاني دواجار
داهاتوو جاري دةبَيت و ئينتةرنَيـــت
و تؤِرةكان. بضيتـــةوة ناو كةي بَيت
نابيت كـــة تَير كرد ئةطةر هةســـتت
ئةطةر و ئينتةرنَيت لةسةر لةدانيشتن
كةمرت ئينتةرنَيت ِرؤذانة كة تـــدا

َ
هةول

نةبوويت سةركةوتوو و بةكاربهَينيت
كؤثيوتةرةكةت لةبـــةردةم و ئةطةر
كة لةو كاتةي زياتر دادةنيشـــيت و
ِرؤذَيك ئةطةر و كردووة تةرخان بؤت
هاوِرَييةكت خؤت ثةيوةندي لةِرؤذان
لةنطييةوة خســـتؤتة يـــان خزمَيكت
خســـتؤتة ثيشـــةكةتت و يـــان كار
ئينتةرنَيتةوة. بةهؤي مةترســـييةوة
لةكَيشـــةكاني هاتن

َ
هةل ئةطـــةر بـــؤ

لةهةستي ِرزطاربوونت بؤ يان ذيانت
ثةنات تةنيايي، و ةِراوكَي

َ
دل و بَيزاري

نياييةوة
َ
بةدل ئةوا برد ئينتةرنَيت بؤ

خووطرتن ِرادةي طةيشـــتويتةتة تؤ 
بةئينتةرنَيتةوة.

نيشانةكان
هةيـــة نيشـــانةيةك ضةنـــد 
ئينتةرنَيتـــدا لةهةوادارانـــي كـــة 
نايبي شـــارل جون دةردةكةوَيـــت،
خاوةني فةِرةنسية ثزيشـــكَيكي كة 
لة بةئينتةرنَيتةوة خووطرتن كتَيبـــي

َيت:
َ
60 ثرســـياردا،دةل

يان خووطـــر كة ئـــةو كةســـةي

ضةنـــد ئينتةرنَيتـــة  هـــةواداري
وةك دةردةكةوَيت تيا نيشـــانةيةكي
بةسةر بَيت

َ
زال ناتوانَيت كة ئةوةي

و ئينتةرنَيت بةكارهَيناني شـــَيوازي
واي لةمكاتةدا تواناي لةدةستضووني
نةتوانَيت كـــة وردةوردة لَيـــدةكات
خؤي يةتي

َ
و كؤمةال تايبةتـــي ذياني

لةو طونجاو، بةشَيوةيةكي ِرَيكبخات
و بةئاساني وة

َ
بال زؤر كة نيشانانةي

هةستي خؤي تووشـــبوو كةسي كة 
دةوروبةري كةســـاني يان ثَيدةكات
ثَيدةكةن دانيشتنة و هةستي دةيبينن
ماوةيةكي بؤ ئينتةرنَيتدا لةبـــةردةم
دةربارةي نةوتن ِراست و دوورودرَيذ
يان ئينتةرنَيت بةكارهَيناني هؤكاري
كاري تيادا كة ئةو ضاالكييةي لةجؤري
بةثةيوةندي نةدان بايةخ و دةكةيت
و خَيزانةكةت و هاوِرَيكانـــت

َ
لةطةل

كاتةكانت زؤربةي كردني و تةرخـــان
ئينتةرنَيتدا لةبةردةم دانيشـــتن بؤ 
هاوِرَيكاني كاتةي كة بـــؤ لةو زياتـــر
و كردووة و خَيزانةكـــةي تةرخانـــي
بةهؤي بةثَيي مةزاج طؤِرانـــي خَيراي
يان ئينتةرنَيتي خزمةتطوزاري بووني

ئينتةرنَيت؟! ي
َ
هَيل ثضِراني

بةكاريدةهَينـــن الوةكان زياتـــر
بووة ئينتةرنَيت َيـــت:

َ
د. نايبـــي دةل

ثةناي كة الوةكان بةثةناطةيةك بـــؤ
بـــؤ ئـــةوةي لةذياني بـــؤ دةبـــةن
الوة زياتر ئةمةش بَيـــن.

َ
هةل خؤيان

ئةوانةش و دةطرَيتةوة شـــةرمنةكان
ِرووخساري و بةشَيوة  متمانةيان  كة
كة باوك ئةو الوانةشي و نيية خؤيان
بؤ درةنـــط دةطةِرَينةوة و دايكييان
زياتر مةترســـي كةســـانة  و ئةم

َ
مال

ئينتةرنَيتييان بةخوطري تووشبوون
لَيدةكرَيت.
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لةســـةر الوان ِراهاتني هـــؤكاري
دةطةِرَيتةوة تةمةندا لةو ئينتةرنَيت
ضةند تةمةنـــدا لـــةو كة بؤئـــةوةي
دةبَيت ال دروســـت ثرســـيارَيكييان
كضَيكي يان م

َ
مندال من «ئايا بؤنموونة

خؤشةويســـتي دةتوانم ئايا طةورةم
ئايا ـــم؟

َ
مندال هَيشـــتا بكـــةم يـــان

كةســـَيك دةكرَيت ئايا من جوانـــم؟
لةِرَيي كة بوَيت؟ خؤش مني هةبَيـــت
بةئاســـاني دةتوانرَيت ئينتةرنَيتةوة
دةســـت ثرســـيارانةي ئةو  مي

َ
وةال

بكةوَيت.
كة خوَيندكارانةي ئـــةو هةروةها
دةخوَينن خَيزانييان و لةكةس دوور
بـــةم تووشـــبوون مةترســـي زؤري
نةخؤشييةيان لَيدةكرَيت لةبةرئةوةي
كاتانةي ئةو زؤربةي كة ئينتةرنَيـــت
و خَيزان

َ
لةطـــةل ثَيشـــرت دةبات كة

هاوِرَيكانيدابةســـةريبردووة.
و كوِران كضان

فةِرةنســـييةكان ينـــةوة
َ
لَيكؤل

كوِران ئةطةر كة كردؤتةوة ِروونييان
بؤ بةكاربهَينن ئينتةرنَيـــت زؤربةيان
تؤِري ناو ضوونة بؤ يان و كردن ياري
و

َ
هةوال وةرطرتني بـــؤ ئةليكرتؤني

كضان ئةوا كةســـاني ديكة. ناِرةزايي
كة تؤِرانةي ئـــةو ِروودةكةنة زياتـــر
ديكة بةكةســـاني بـــؤ خؤناســـاندن
باشـــة ثَييـــان و بةكاردةهَينرَيـــت
بذَيرن و

َ
هةل بؤخؤيـــان كـــة نازناوَيك

ئةو بضنة ناديارةوة بةكةسايةتييةكي
بةقسةي كاتييان زؤربةي و تؤِرانةوة
بةســـةردةبةن وتن بةزؤر هيض يـــان
يـــان ـــةوة

َ
ئيمةيل ئةمـــةش لةِرَيـــي

ئةو ثَيطة سةرداني زؤريش ضاتةوة و
تايبةتة كة دةكـــةن ئةليكرتؤنييانة 

بةكِرين و فرؤشتن.

ئامؤذطاري
ِراهاتوون كـــة ئةوانةي  هةمـــوو
ضريؤكَيكيـــان لةســـةر ئينتةرنَيـــت
هاوِرَيكاني لةضريؤكي  جياوازة هةية
هةمـــان نةخؤشـــي ديكةيـــان كـــة
هةية، بةئَينتةرنَيتةوةيان خووطرتن
دةتوانَيت سايكؤلؤذي ثسثؤِري تةنيا
بكات دياري ضارةسةركردني ِرَيطاي
بؤي كة هؤكارانةي ئةو بةثَيي ئةويش
ينةوة

َ
لةِرَيـــي لَيكؤل دةبَيت ئاشـــكرا

بةمجـــؤرة تووشـــبوون لةهـــؤكاري
ناتوانرَيت لةبةرئـــةوة خووطرييةو،
كة بكةين ثَيشـــكةش ئامؤذطارييةك 

هةمووتووشـــبووانبطرَيتةوة.
ِروونكردنةوةيةكـــي نايبـــي د. 
بريؤكةيةكي دةتوانرَيـــت وتني: ثَي
كة كةســـانةي بةو طشـــتي بدرَيـــت
نةخؤشـــييةكةي ةتي

َ
حال َئاطـــاداري

لةطةل ثةيوةندييان تابتوانن خؤيانن
بكةن. ضاك ئينتةرنَيتدا

هةية طومانـــت ئةطةر ســـةرةتا
ئينتةرنَيـــت لةســـةر لـــةوةي كـــة
ئةم لةســـةر بـــدة

َ
ِراهاتوويـــت هةول

بكةيت ثرسيار  و بخوَينيتةوة بابةتة 
بزانيت. لةبارةيةوة شـــتَيك و هةموو
لةبةردةم ئـــةو كاتانةي كة بدة

َ
هةول

كةمي بةســـةري دةبةيت ئينتةرنَيتدا
بةئينتةنَيت ياري كةمرت و بكةيتةوة
هاوِرَيكانت

َ
لةطةل كاتةكانت و بكةيت

بةريت بةســـةر كردنةوة يان بةياري
لةسةر ســـووربة و لةئينتةرنَيت دوور
بؤ دياريكراو ســـةعاتَيكي ئـــةوةي
ِرَيطة و بكةيت تةرخـــان ئينتةرنَيت 
باشرت و بكات تَيثةِر كاتة لةو نةدةيت

 10 لة هةفتةيةكدا لةماوةي كة واية
ســـةعاتزياتربةكارنةهَينيت.

لةســـةر  كرد هةســـتت  و ئةطةر

بدة
َ
هةول ئةوا ِراهاتوويت ئينتةرنَيـــت

يةكَيك لةئةنداماني خَيزانةكةتدا
َ

لةطةل
و َي

َ
بل بةهاوِرَييةكـــت يـــان  بدوَييت

بدةن كـــة يارمةتيت لَيبكة داوايـــان
و تَيثةِرَينيت قةيرانـــة ئةو بؤئةوةي
ثةيوةندي بدة

َ
هةول ديكةوة لةاليةكي

دروســـت هاوِرَيكانتدا
َ

لةطةل جاران
ئينتةرنَيتةوة بةهـــؤي كة بكةيتةوة
ثةيوةنديية و ئـــةو لَييان دابِراويـــت
ذيانـــت نـــاو يةتيانـــةي

َ
كؤمةال

بةهؤي بووة خةريك كة بطةِرَينيتةوة
ئينتةرنَيتدا دنياي لةناو بوونت نووقم

بضن. لةدةستت
ثةيوةنـــدي بكةرةوة بؤنموونـــة
ماوةيةكـــي كـــة بةهاوِرَيكانتـــةوة
يانـــدا

َ
لةطةل و نةدبينيـــون زؤرة 

ي
َ
هةوال و دةرةوة نةِرؤيشـــتويتةتة

كـــة بثرســـة نزيكةكانـــت خزمـــة 
ئةو نةدبينيـــوون زؤرة ماوةيةكـــي
كة لَيت خؤت بؤ شـــتانة بطةِرَينةوة
بؤ ســـةعاتَيكييان ضةند و ثضـــِراون

بكة. تةرخان
ناتوانيت ئةطةر زانيـــت دواجـــار
ئـــةو لـــةدواي ســـةركةوتوو بيـــت
ِرزطاربوون بـــؤ داوتـــة نـــةي

َ
هةوال

سةرداني بدة
َ
ئينتةرنَيت هةول لةكؤتي

سايكؤلؤذي بواري تايبةتي ثسثؤِري
بكةيت.

سةرضاوة:
الخليج، 7/11/2009  زهرة

غةفور ِرَيكان و:
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لةِرؤذطـــاى ئةمـــِرؤدا بةدةطمـــةن 
كةسَيك دةبينيت مؤبايل بةكارنةهَينيت 
و بةكارهَينانى مؤبايل بووة بةشتَيكى 
م دةزانيت كة مؤبايل شةثؤلَيك 

َ
و، بةال

َ
بال

درووست دةكات كةهةمان سيفةتي ئةو 
شةثؤلة وردانةى هةية كة فِرن دروستى 
دةكات، كة ثَيي دةووترَيت مايكرؤوةيظ 
كةلةفِرندا ئةو شةثؤالنة طةرميةك دروست 
َينَيت. نةوةي 

َ
دةكةن  كة خواردن دةكول

ئَيستا تاكة نةوةية بةدرَيذايي مَيذوو كة 
جةستةى خؤي دةخاتة مةترسييةوة و 
خؤى دةداتة بةر شةثؤلي راديؤيي بةرز 
(3000 ميطا هريتز) و شةثؤلي مؤبايل 

(300 ميطا هريتز). 
بؤ  تةلةفؤنى  مؤبايلةكـــةت  كاتَيك 
دَيـــت و تـــؤ لةثةنـــاى تةلةفزيؤنَيكدا 
يان كؤمثيوتةرَيكدا بيت ســـةرت سوِر 
دةمَينَيت  كة وَينةى ســـةر شاشـــةى 
تةلةفزيؤنيةكـــة يا كؤمثيوتةرةكة تَيك 
دةضَيت يان ئةطةر لةثةناى ِراديؤيةكدا 

بيت  ضؤن دةنطى ِراديؤكة تَيك دةضَيت 
ئةمةش لةبةرئةوةى مؤبايل كاتَيك تَيلى 
بؤ دَيت شةثؤلَيك دروست دةكات -0.2

0.6 واتة كة 40% ئةو شةثؤالنة لةاليةن 
دةمذرَيت.  

َ
دةست و سةرمانةوة هةل

ئةو شـــةثؤالنةى  مؤبايل  تةنانةت 
لةراديـــؤ دةردةضـــن دةطوازَيتةوة  بؤ 
سةرمان دة جار زياتر  لةشةثؤُّـ راديؤى 
ئاســـايي، لةتوانايدا هةية لةدووري 30 
مةترةوة لة تاوةرى ِراديؤ شةثؤلةكانى 

ِراكَيشَيت بؤ مَيشك.
توَيذينـــةوةي  لةســـةدان  زياتـــر 
زانستى سةِّـاندووبانة كة بةكارهَينانى 
مؤبايل بةهؤى شـــةثؤلةكانييةوة زيان 
دةطةيةنَيت بةمَيشـــك و طـــوَي وضاو، 
طةرمى  مؤبايل  شـــةثؤلةكانى  ضونكة 
دةورى ضاو بة 3 ثلة بةرز دةكةنةوة كة 
ئةمةش دةبَيتةهؤى درووست بوونى ئاوى 
مانى 

َ
ينةوةيةكي ئةل

َ
ســـثى ضاو.  لَيكؤل

ثةيوةنديةكى  كـــة  ســـةِّـاندوويةتى 

بةتني هةية لةنَيوان شَيرثةنجةى ضاوو 
بةكارهَينانى مؤبايلدا.

مةترسيةكانى  لةســـةر  قسةكردن 
مؤبايل لةم ِرؤذطارةدا وةكو قسة كردن 
لةسةر مةترســـيةكانى جطةرةخواردن 
 ثَيش ئَيســـتا باسي 

َ
وايةكة  50 ســـال

مةترسيةكانى جطةرةخواردن دةكرا. 
لةئَيستادا نزيكةى يةك بليؤن و نيو 
ك لةجيهاندا مؤبايل بةكاردَينن، تةنيا 

َ
خةل

لةواليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا سةد 
مليؤن  بةكارهَينـــةرى مؤبايل هةبووة 
مؤبايل  شـــةثولي مايكرؤوةيظ بةكار 
 signal دَينَيت بؤ نـــاردن و وةرطرتنى
ةكانى. ئةم شةثؤالنة  شانةكانى لةش 
دةبِرن و دةضنة ناو لةش و  شـــانةكان 
Ra- طةرم دةكةن، هةروةهـــا مؤبايل

diofrequency Rf) بـــةكار دَينَيت كة 
ion- تيشكَيك دةردةكات ثَيى دةوترَيت

izing radiation كة دةتوانرَيت لةاليةن 
شانةكانى لةشـــةوة بمذرَيت و هةموو 

مةترسيةكانى مؤبايل فةرامؤش مةكة  
د. سؤران محةمةد
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طـــةردةكان لَيك جيا بكاتـــةوة، لةبةر 
ئةمةية دةتوانَيت شـــَيرثةنجة دروست 

بكات.
لةنيساني 2006 ثةيمانطاى سويدى 
لةسةر  لةســـةر  كرد  ينةوةيةكى 

َ
لَيكؤل

بةكارهَينانـــى  مؤبايـــل لةنَيوان 950 
كةس كة تووشى شَيرثةنجةى  مَيشك 
بوون، لةئةنجامـــدا بؤيان دةركةوت كة 
ئةو كةسانةى مؤبايل بةكاردَينن لةيةك 
سةعات زياتر هةموو ِرؤذَيك بؤماوةى دة 
 مةترسى تووشبوونى شَيرثةنجةى  

َ
سال

مَيشكيان 3.7 جار زياترة وةك لةوانةى 
مؤبايـــل بةكارناهيَينـــن. هةروةها ئةم 
ينةوةية دةريخســـت كة ئةطةرى 

َ
لَيكؤل

تووشبوونى شَيرثةنجة لةو اليةى مَيشك 
(طوَي)كـــة مؤبايلى زياتر تيا بةكاردَيت 

دوو ئةوةندة زياترة.
 Fox news 2005 لة21 مارســـى
ينةوةيةكى دكتؤر 

َ
CNN News.& لَيكؤل

و كردةوة كة ثِرؤفيســـؤرة 
َ
هَينـــرى بال

لةزانكؤى واشـــنتؤن دةريخست كة ئةو 
تيشـــكة ئيليكـــرتؤ مةطنةتيكانةى كة 
 DNA لةمؤبايلةوة دةردةضن دةتوانن
تَيك بشكَينن و شـــَيرثةنجةى  مَيشك 

دروست بكةن. 
يةكطرتووةكانى  لةواليةتـــة  تةنيا 
ئةمريكا  لةنَيوان سةد مليؤن  كةس كة 
َيك شةش 

َ
مؤبايل بةكاردَينن هةموو سال

ةتي شـــَيرثةنجةى  مَيشـــك 
َ
هةزار حال

ِروودةدات. 
ي لةسةر 

َ
ينةوةيةكى ئوستورال

َ
لَيكؤل

مشك كرا شـــةثؤُّـ ِراديؤ فريكوَينسي 
ِرَيـــذةى  بينـــرا  لَيـــدرا،  مؤبايليـــان 
تووشبوونيان بةشَيرثةنجةى  مَيشك دوو 
ئةوةندة زيادبوو بةبةراورد بةو مشكانةى 

شةثؤلةكةيان لَينةدرابوو.
لةزانكؤى  ثِرؤفيســـؤر  بلومفيلـــد 
مؤبايل  وتى:  لةمبارةيـــةوة  ظريجينيا 
لةهةموو كاتَيكدا شةثؤل دةطوَيزَيتةوة 
كرابَيت هةرضةندة قسةشـــى 

َ
كـــة هةل

م ئةو شـــةثؤالنة زؤر 
َ
ثَي نةكرَيت، بةال

زياتر دةبَيت كاتَيك مؤبايلةكة قســـةي 
ثَيدةكرَيت. بؤية بةكارهَينانى بيستؤكي 
دةرةكي يان سثيكةر باشرتة بؤئةوةى 
شـــةثؤلةكان لةســـةرت نزيك نةبنةوة 
بةشَيوةيةك هةشت  ئينض لةسةرتةوة 

دووربَيت.
َيت: لةوانةية 

َ
د دةل

َ
ثِرؤفيســـؤر مايل

مةترســـيةكانى مؤبايل زؤر لةوة زياتر 
بـــن كة ئَيمة باســـي  دةكةين، ضونكة 
ئةو شـــَيرثةنجةيةي مةترسي ِرووداني 
ى دةوَيت 

َ
ثَيشبيني دةكرَيت دة ســـال

تا طةشـــة دةكات. هةروةهـــا ثَييواية 
بةكارهَينانى مؤبايل  ئةطةرى توشبوون 
بةئةلزايمةر و ثاركينسؤن زياد دةكات. 
هةروةهـــا باشـــرت وايةبةكارهَينانـــى 
بلوتوس-يش كةم بكةيتةوة  هةرضةندة 

بِرَيكى زؤر كةم شةثؤل دةطوَيزَيتةوة.
ى 2008 

َ
لةســـال ينةوةيـــةك 

َ
لَيكؤل

لةسةر 361 ثياو ئةنجام درا سةبارةت 
بةزيانى مؤبايل لةسةر نةزؤكى دةركةوت 
بةكارهَينانـــي مؤبايـــل دةبَيتةهـــؤى 
ة و 

َ
كةمبوونةوةى ذمارةى سثَيرم و جول

ينةوةيةكة كة لةبةريتانيا 
َ
شَيوةيان. لَيكؤل

بوو ئةوةشي دةرخست كة مؤبايل زيان 
بةجـــؤرى ســـثَيرمةكان دةطةيةنَيت، 
 واتة نزيك 

َ
ئةطةر بكرَيت بةقايشى ثانتؤل

دابنرَيت.  ســـثَيرمةكان  لةسةرضاوةى 
لةبةرئةوة واباشـــة مؤبايـــل نةخةيتة 
يشةوة 

َ
 و بةقايشى ثانتؤل

َ
طريفاني ثانتؤل
ينةواسي. 

َ
هةل

َيت:  
َ
داظد لةزانكؤى  ئةلبانيـــا دةل

ثَيويســـتة زؤر وريابني ســـةبارةت بة 
ن  و 

َ
بةكارهَينانى مؤبايل لةنَيوان منداال

تازة ثَيطةشتوواندا، ضونكة لةوانةية 10 
ى ديكة ِرووبةِرووى زؤرترين  

َ
بؤ20 ســـال

ِرَيذةى شَيرثةنجةى مَيشك  ببنةوة.
ينةوةكان لةسةر 

َ
دوواهةمني لَيكـــؤل

71 خؤبةخش كرا و لةتاقيطة  بؤماوةى 
3 ســـةعات تيشـــكى مؤبايليان لَيدرا، 

بينيان هةموويان تووشـــى طرفت بوون 
لةنووســـتاندا و بةاليةنـــى كةمةوة 8 
دةقيقة خةويان لةدةست دا هيض طومانى 
تيادا نيية كة زؤر بةكارهَينانى مؤبايل 
كادةكاتة سةر خانةكانى لةش بؤنموونة  
كرمى نيماتؤدا  كة شـــةثؤلي  مؤبايلى 
لَيدةدرَيت  جؤرَيك لةهؤرمؤنى سرتَيس 

بةرهةم دَينَيت.
 2004 لـــة  لــــــةســـتؤكهؤلم 
ينةوةيةك لةسةر 150 كةس لةسةر 

َ
لَيكؤل

مؤبايل ئةنجـــام درا، دةركةوت مؤبايل  
ناِرةحةتى  و  دةبَيتةهؤى شـــَيرثةنجة 
لةبيستن و نةمانى باالنس و ذاوة ذاو و 
ثةستان دةخاتة سةر مَيشك  بةتايبةتى 

 بةكاربَيت. 
َ

ئةطةر  بؤماوةى 10 سال
هةروةها ئاشـــكراي كـــرد مؤبايل  
بةشَيرثةنجةى  تووشبوون  دةبَيتةهؤى 
فؤرد 

َ
ســـال ثِرؤفيســـؤر  خوَيـــن. 

ينةوةيةكى لةسةر ضةند جرجَيك 
َ
لَيكؤل

ئةنجام دا كة تةمةنيـــان لةنَيوان -12
26 هةفتـــة كة تةمةنيـــان بضوك بوو، 
خانةكانى مَيشكيان لةقؤناغي طةشةدا 
بـــوون وةك ضؤن خانةكانى مَيشـــكى 
يدا لةطةشةداية، 

َ
مرؤظيش لةتةمةنى مندال

شـــةثؤلةكانى  دةقيقة   120 بؤماوةى 
مؤبايلى لَيدان، دواى 50 ِرؤذ  ثارضةيةكى 
وةرطرت،  biopsyجرجةكان  لةمَيشكى 
بينى ئةوانةى شةثؤلةكةيان بةركةوتووة 
زؤر لةدةمـــارة خانةكانى مَيشـــكيان 
ينةوةية لة 

َ
م ئـــةم  لَيكؤل

َ
مردوون. بةال

biop- مرؤظدا قورسة، ضونكة ناتوانني
sy لةمَيشك وةرطرين لةكةسي زيندوو، 
دةبَيتةهؤي  زيندوودا  لةكةسي  ضونكة 
epilepsy، stroke و مـــردن. تةنيـــا 
دةتوانيbiopsy  لةو طةنجانة وةرطرين 
كة بةكارةسات  طيان لةدةست دةدةن 
و بةراوردى ئةوانة بكةين كة مؤبايل يان 
زؤر بةكارهَيناوة بةوكةسانةى كة كةمرت 

بةكاريان هَيناوة. 
ســـويد   لـــة  ـــد   

َ
مايل دكتـــؤر 
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ينةوةيةكى كرد لةســـةر 11000 
َ
لَيكؤل

كةس كـــة مؤبايـــل بةكاردةهَينن ئةم 
نيشـــانانةى تيادا بينـــني: بَيتاقةتى، 
سةرئَيشـــة، ســـوتانةوةى ثَيســـت و 

شَيرثةنجةي ثَيست.
ينةوةيةكى 

َ
مانيا لَيكؤل

َ
د. براون لةئةل

ئةنجـــام دا كة مؤبايلى كردة الى طوَيى 
10 كةسي ظؤلينتريةوة  مؤبايلةكةىد 
  

َ
ى دةكـــردةوة بةِريمؤت كؤنرتؤل

َ
و هةل

بةبَيئةوةى كةســـة ظؤلينتريةكان بةم 
كردن و كوذانةوةية بزانن بؤئةوةى 

َ
هةل

كارنةكاتة سةر  ســـايكؤلؤذى  ةتى 
َ
حال

ينةوةكة. بينى لةهةموو جارَيك كة 
َ
لَيكؤل

دةكات ثةستانى خوَين-5
َ
مؤبايلةكان  هةل

10mm Hg  بـــةرز دةبَيتةوة  بةهؤى 
constriction بؤريةكانى خوَينةوة. ئةم 
زؤر  بةرزبووةنةيـــة هةرضةندة  ذةى  ِرَيَ
stroke ، heart at- م لةوانةية

َ
نيية، بةال

tack  دروست بكات.
ينةوةيةكـــي ديكة لةئةمريكا 

َ
لَيكؤل

لةســـةر مشـــك كرا كـــة 45 دةقيقة 
شةثؤلي مؤبايليان لَيدرا، دةركةوت كة 
مؤبايل تواناي فَيربـــوون الواز دةكات 
و  دةكات  دروســـت  بريضوونـــةوة  و 
ينةوةيةكى ديكةشدا كة لةسةر 

َ
لةلَيكؤل

مشـــكى دووطيان كرا و كة شـــةثؤلي 
مؤبايليان لَيدرا بينيان ئةم شـــةثؤالنة 
دةبنةهؤي دروست بوونى كَيشة لةطةشة 

كردن و ثةرةسةندني كؤرثةلةدا. 
ينةوةيةكي ديكة كة لةســـةر 

َ
لَيكؤل

 كرا، دةركةوت ئةوانةى 
َ

13000 مندال
دايكيان ِرؤذانة دوو جار يان ســـَي جار 
مؤبايل بةكاردةهَينن ئةطةرى ئةوةيان 
ةتَيكى دةروونى 

َ
زياترة تووشى ضةند حال

و ســـؤزدارى و ثشـــَيوي ِرةفتاري بنب 
كاتَيـــك  دةضنة قوتابخانة، ئةطةر  ئةو 
نة خؤشـــيان مؤبايل بةكاربهَينن 

َ
منداال

ئةوا ئةطةرةكة زياتر دةبَيت. 
دواجــار بــؤ كةمكردنــةوةي زيانةكاني 

مؤبايل ثةيِرةوي ئةم خاَالنة بكة:
-كةمكردنةوةى بةكارهَينانى مؤبايل 
تةنيا لةكاتى زؤر ثَيويستدا يان لةكاتي 

ةتى كتوثِردا.
َ
سةفةر يان لةحال

 بدة قسةكانت زؤر كورت بن 
ََ

- هةول
لةسةر مؤبايل و يان باشرت واية تةلةفؤنى 

نؤرمال بةكار بهَينيت.
كاتَيك  مؤبايـــل  -بةكارنةهَينانـــى 
ئؤتؤمؤبيل لَيدةخوِريت يان كاتَيك لةناويدا 
ينةوةيةكي 

َ
لَيكؤل ضونكة  دادةنيشيت، 

مانى ســـةِّـاندوويةتى كة ســـتيلى  
َ
ئةل

ئؤتؤمؤبيـــل شـــةثؤلةكانى مؤبايل دة 
ئةوةندة كايطةرتر دةكات لةسةر سةر 

و هةموو جةستة.
دةرةكي  ندطؤي 

َ
بل -بةكارهَينانـــى 

باشرتة بؤئةوةى شةثؤلةكان لةسةرت 
نزيك نةبنةوة.

-مؤبايل مةكة طريفانت يان قايشى 
، ضونكة كة كاريطةري لةســـةر 

َ
ثانتؤل

تؤوى ثياو هةية.
-بةكارنةهَينانى مؤبايل لةكاتَيكدا كة 

بةشةحنةوةية. 
 بدة خانووةكـــةت لةنزبك 

َ
-هـــةول

تاوةري مؤبايلةوة نةبَيت.
-باشـــرت واية  شـــةوان كة مؤبايل 
بةكارناهَينيت بيكوذَينيتةوة باشرتة يان 
تةنانةت ثاتريةكةشى دةربكةى، ضونكة 
بةكوذاوةيش لةوانةية بتوانَيت شةثؤل 

وةربطرَيت 
بـــؤ  ندطـــؤ 

َ
بل -بةكارنةهَينانـــى 

تةلةفؤنكردن و طوَيطرتن  لةطؤرانى.
-كاتَيك تةلةفؤنت بؤ دَيت يةكسةر 
م مةدةوة با تؤزَيك بِروات بؤئةوةى 

َ
وةال

لةسةردةستت  شـــةثؤلةكة  كاريطةرى 
كةم بكاتةوة.

- مَيســـةج ِرَيطةيةكى سةالمةتة بؤ  
ثةيوةندي، لةبةرئةوةى كاتَيك ميســـج 
دةكةيت مؤبايلةكةت دوور ة لةمَيشكت 
و لةشـــت بؤيـــة كةمرتيـــن تيشـــكت 

بةردةكةوَيت.
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كةظـــر Rocks بريتيية لةماددةي 
لةوانةيـــة  كـــة  زةوي،  ســـةرةكي 
لةخاوَيـــك يـــان زياتـــر ثَيكهاتبَيت. 
خـــاو Mineral بريتييـــة لةيةكـــةي 
ســـةرةكي دروســـتكردني كةظرةكان 
و لةكؤبوونـــةوةي توخمَيك يان زياتر 
ثَيكدَيـــت كة خـــاوةن ثَيكهاتةيةكي 
ي ِرَيكوثَيكةو نائةنداميية و 

َ
كريســـتال

بةسروشتي دروســـت بووة (بؤ زياتر 
تَيطةشـــتن لةبارةي خاوةكان، تكاية 
سةيري ســـةرضاوةي ذمارة 1 بكة). 
وةك لةدوايدا باس دةكرَيت سَي جؤري 
سةرةكي لةكةظرةكان هةية : ئةوانيش 
: كةظرة ئاطرين و نيشتوو و طؤِراوةكانة. 

هةريةكَيك لـــةم كةظرانة تايبةتمةندة 
بةبوونـــي تنراوَيكي Texture تايبةت 
طرنطة  هاوكارَيكـــي  لةزؤركاتـــدا  كة 
لةناســـينةوة و ناونانـــي كةظرةكةدا. 
كةواتة ثَيكهاتةي كيميايي و خاويي و 
تنراويي كةظر ثةرضدانةوةي طشت ئةو 
كردارة جيؤلؤجيانةية كة كةظرةكةي 

دروستكردووة.
سووِري كةظرةكان

ئةطةر بةوردي لةشـــَيوةي ذمارة 
ينةوة، ئةوا بةئاشـــكرا ديارة 

َ
1 بكؤل

سووِرَيك  لةسروشـــتدا  كةظرةكان  كة 
 Magma دروست دةكةن كة لةطِرتاو
دَيتةوة هةمان  و  -وة دةستثَيدةكات 

شـــوَين كة ذووري طِرتـــاوة. دةكرَيت 
لةهةر شـــوَينَيكي ســـووِرةكةدا بَيت 
ئةم سووِرة بوةســـتَيت. كاتَيك طِرتاو 
دروســـتدةبَيت  زةويدا  لةنـــاوةوةي 
لةكؤتاييدا ئيرت لةذَير زةوي بَيت يان 
لةســـةر زةوي ِرةقدةبَيـــت. كة بةم 
Igne- كـــردارة كةظرة ئاطرينـــةكان

جؤرةكةيةوة  بةهةردوو   ous Rocks
دروست دةكةن. ئةم كةظرانة دةكرَيت 
بكةونـــة بةر كردارةكاني كةشـــكاري 
كةظـــرة  لةئةنجامـــدا  و  ـــني 

َ
ِرامال و 

 Sedimentary Rocks نيشتةنييةكان
ثَيكدةهَينـــن. لةوانةية ئـــةم كةظرانة 
يان هةرجؤرَيكـــي ديكةي كةظرةكان 

كةظرةكان
د. ئيرباهيم محةمةد جةزا*
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زؤر ثةســـتانَيكي و دووضاري طةرمي
طؤِراوةكان كةظرة لةئةنجامدا و ببنةوة

دروســـت   Metamorphic Rocks
دةناسرَينةوة كةظرانةش ئةم دةكةن.
جياواز تنراوي خـــاوي و بةثَيكهاتةي
و ئاســـتي شـــوَين دةكرَيت و ديار كة
دةستنيشان لَيوة طؤِرانةكانيان ثلةي
كةظرةكان هةر جؤرَيكي ئةطةر بكرَيت.
ثلةي كة وا ييةكي

َ
قووال دابةزييةوة بؤ

تةواو و بةرزبَيتـــةوة هَينـــد  طةرمي 
كات ئةو بَيتةوة شـــل و بيتوَينَيتةوة
بةرهةم دَينَيتةوة ســـةرلةنوي. طِرتاو
بةساكاري لَيرةدا (كة بةم شـــَيوةية
جيؤلؤجييـــةكان كـــردارة باســـكرا)
دةكرَيت و بةردةوامـــن لةسروشـــتدا
قؤناغَيكـــي يـــان لةهـــةر شـــوَينَيك

سووِرةكةدا بَيت بوةستَيت.
ئاطرينةكان كةظرة

ئاطرينةكان كةظـــرة  وتارةدا لةم 
باس و Igneous Rocks دةناســـيت
دروستبوونيان شـــوَيني و لةضؤنَيتي
ناونان ضؤنَيتي دةدةين

َ
هةول و دةكةين

ِروونبكةينـــةوة. و جياكردنةوةيـــان
ئاطرينةكاندا لةكةظرة طرنطـــة ئةوةي

بةِرَيي لةطِرتاوةوة ضـــؤن كة ئةوةية
ثاشـــان ســـاردبوونةوة ِرةق دةبن و
يان دةربكةون زةوي لةسةر لةوانةية
بمَيننةوة. زةويدا لةذَير هةتاية بؤهةتا
ئاطرينةكان سةرةِرايئةوةيكة كةظرة
زؤر زانياري ئةكاديمييـــةوة لةِرووي 
بةشـــَيكي و دةدةن بةزانايان طرنط
طؤي ناوةوةي نهَينييةكاني طةورةي
كةظرانة لةِرَيـــي توَيذينةوة لةم زةوي
بةبةردةواميـــش و كـــراوة شـــيكار 
لةِروويةكي كةظرانـــة ئةم دةكرَيـــت.
ئةويـــش لةِرووي طرنطن ديكةشـــةوة
زؤرَيك كة ئةم كةظرانة ئابوورييـــةوة،
و تون

َ
ئال وةك بةنرخةكانـــي لةخاوة

لةخؤدةطرَيت، ديكـــةش زيو زؤرَيكي
لَييان لَيتوَيذينةوة و وردبوونةوة بؤية
لةكوردستاندا ئَيستا ثَيويستة. كارَيكي
لةبواري كةظرة شـــارةزا و ثســـثؤِر
بةردةواميش و هةيـــة ئاطرينةكانـــدا

زانستيدان. لةتوَيذينةوةي
طؤِراوةكان و ئاطرينـــةكان كةظرة
كردارة هةردووكيـــان لةبنةضـــةدا بؤ
نزيكةي ئاطرينـــةكان دةطةِرَينةوة كة

زياد  ثَيكدَينـــن. زةوي ـــي
َ
95% توَيكل

 %82 نزيكةي كة زةوي ي
َ
كةول لةوةش

لةكةظري ثَيدَينَيت زةوي لةقةبـــارةي
ِراســـتة كةواتة ثَيكهاتووة. ئاطريـــن
زةوي ثانتاييةكي كةظرانة لةسةر ئةم
كةظرة

َ
لةطـــةل بةبـــةراورد كةمـــرت 

م
َ
بةال ثَيكدةهَينن، نيشـــتةنييةكاندا

طرنطن زؤر ثَيكهاتةيزةوييةوة لةِرووي
ينةوةيان

َ
لَيكؤل و لَييان بوون شارةزا و

زةويناســـانة(بؤزياتر طرنطي كارَيكي
زةوي ناوةوةي لةثَيكهاتةي تَيطةشتن

 2 ذمارة لةسةرضاوةي سوود دةكرَيت
وةربطريَيت).

ئاطرينةكان كةظرة بنةضةي طِرتاو:
كةظرة كة ئاشـــكراية كة ئةوةي
لةتواوةيةكي لةبنةضةدا ئاطرينـــةكان
شليكةظرةتوواوةكانةوةدروستبووة،
بوون ِرةق كاتـــي و شـــوَين بَيطومان
نا، يان دروستبووة

َ
و ئاخؤكريســـتال

يان
َ
كةكؤنرتؤل هةيـــة ضةندهؤكارَيـــك

ئةوةية كةئاشـــكراية ئةوةي دةكات.
بةشـــلبوونةوةي كة كردارَيك زنجرية
دةناسرَيت  Partial melting بةشيي
ماددةي دروســـتبووني  هؤي دةبَيتة
طِرتاوة كة كةظرةئاطرينةكان سةرةكي
لةشوَيني طرنطة كردارة ئةم .Magma
و

َ
لةتوَيكل جيـــاواز) ي

َ
(قوول جيـــاواز

ِروودةدات، دا
َ
كةول ســـةرةوةي بةشي

يي.
َ
قووال كم 250 بطاتة لةوانةية كة

بةرزبوونةوةي طرنطة كـــة ئةوةي
لةبةر ئةويش سةرةوة بةرةو طِرتاوة
دةبَيتةوة بةرز بؤية ضِرييةكةي كةمي
زةوي نزيك لـــةِرووي بؤ بةشـــةكاني
شـــلةتواوة ئاطرينيية ئةم بةطشـــتي
طِركانةكانةوة و شـــكاوةكان لةدرزة
ئـــةو طِرتاوةي زةوي. دَيتـــة ســـةر

 Lava بةذيلةمؤ زةوي سةر كةدةطاتة
هةندَيجـــار دةرثةِريني ناودةبرَيـــت.
دةبَيت بةهَيمني لةطِركانـــةكان طِرتاو
ديكةش هةندَيكجاري و بَيتةقينـــةوة دةطؤِرَين. جيؤلؤجى بةتَيثةِرينى كاتى كةظرةكان كة ثيشان دةدات ئةوة كةظر سووِرى ذمارة1: شَيوةى

(.11 ذمارة دةطؤِرَين (سةرضاوةى ئاراستةيةك بةض كةظرةكان كة ثيشاندةدةن ِرمةكان ئةوة ئاراستةى
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و دةبَيت طـــةورة بةتةقينةوةيةكـــي
دةردةثةِرَينَيتة طِركاني وردي ثارضةي
سةر هاتة طِرتاوة ئةو كاتَيك دةرةوة.
ِرةق بوو و بةذيلةمـــؤ زةوي و بـــوو
دروست ئاطرين لةكةظري جؤرَيك ئةوا
Extru- وةكان

َ
قـــوال

َ
بةهةل كة ةكات

د

ئةم sive or volcanic دةناســـرَين.
و كةظرانة لةناوضةكاني ثَينجوَين جؤرة
هةية. كاتَيك بةزؤري دزة

َ
قةال و ماوةت

ِرووي سةر بَيتة نةيتواني طِرتاوة ئةو
ئةوا بوو ِرةق زةويـــدا لةذَير و زةوي
ئاطرينةكان لةكةظرة ديكـــة جؤرَيكي
بةخؤداكوتاوةكان كـــة ثَيكدَينَيـــت

 Intrusive or يان بةناوداضـــووةكان
زؤر  بَيطومان ناودةبرَيـــن.  plutonic
زةوي لةســـةر ئَيســـتا كةظرانة  لةم 
كـــة ئةويـــش بةِرَيطةي دةبينرَيـــن،
سةر هاتونةتة تَيكتؤنييةوة ةي

َ
جوول

Out- دةركةوتوو وةك ئَيستا و زةوي
لةنزيكةوة  دةتوانـــني و crop هـــةن
توَيذينةوةيان و لَيوةربطرين نموونةيان
لةكةظرة ئةم جـــؤرة بكةين. لةســـةر
و مـــاوةت لةناوضـــةي ئاطرينـــةكان

دةبينرَين. دزة
َ
قةال ثَينجوَين و

طِرتاو سيفةتةكاني
تواوة، لةكةظري بريتييـــة طِرتاو
لةسليكاتي تواوة بةطشـــتي ثَيكدَيت
لةذَير تواوةكان طازة و

َ
و كريســـتال

طِرتاوةكان زؤربـــةي ِرووي زةويـــدا.
ئةوانةي و شلةكان و ِرةق لةثَيكهَينةرة
بةشة طازيدان ثَيكهاتووة. لةدؤخي كة
ثَيكهاتووة تواوةيـــة، كة شـــلةكةي
ئةو  Mobil ـــةكان

َ
بةجوول لةئايؤنة

زةويدا ي
َ
كةلةتوَيكل كـــة توخمانـــةي

بةشَيوةيةكي سةرةكي ون. شلةكة
َ
بال

ســـليكؤن لةئايؤنةكانـــي ثَيكدَيـــت
كةثَيكـــةوة يةكدةطرن وئؤكســـجني،

هةروةها  SiO2  و سليكا بؤثَيكهَيناني
ثؤتاسيؤم و لةئةلةمنيؤم كةمرت بِرَيكي

كالسيؤم و سؤديؤم و مةطنسيؤم. و
ِرةقةكاني ثَيكهَينـــةرة هةرضـــي
ئةوا هةبَيـــت، نـــاو طِرتاوة ئةطـــةر
لةئةنجامي كة ســـليكاتييةكانة خاوة
بوون. دروســـت بوونةوة

َ
بةكريســـتال

ساردببَيتةوة، طِرتاوةكة تا بَيطومان
ةكان

َ
كريســـتال قةبـــارةي ذمـــارة و

طِرتاو دةطاتة كاتَيك طةورةتـــر دةبن.
ئةوا ســـاردبوونةوة كؤتايي قؤناغي
كة يية

َ
كريستال ِرةقي بارســـتةيةكي
تيادابَيت. بِرَيك شلةي لةوانةية

دووانؤكسيدي  و  H2Oئاو مي
َ
هةل

طؤطرد  دووانؤكسيدي CO2 و كاربؤن
ويؤد  بـــرؤم و SO2 وكلـــؤر وفلـــؤر
لةطِرتاودا كـــة طازانةن ئةو وترين

َ
بال

و ثةســـتان لةذَير ثَيكةوة و ون
َ

بـــال
ســـةرةوةيان فشـــاري كةظرةكانـــي
ناو ميني

َ
هةل ثَيكهاتةي ثةستَينراون.

 Volatiles مـــةكان
َ
بةهةل طِرتاو كـــة

تواونةتةوة. شلةكةدا لةناو دةناسرَين
دةمَيننةوة طِرتاودا لةناو مانة

َ
هةل ئةم

ســـةر يان نزيك دَيتة تـــا طِرتاوةكـــة
طِرتاوةكة بةتةواوي يان كاتَيك زةوي،
ئةو كاتة ئـــةو

َ
دةبَيـــت بةكريســـتال

دةكةن. كؤض بةسةربةستي مانة
َ
هةل

كريستاَلةكان بؤ لةطِرتاوةوة
شـــلةيةكة طِرتـــاو بَيطومـــان
و بةئايؤنـــةكان ةمةنـــدة

َ
دةول

هَيـــواش طِرتـــاو بةســـاردبوونةوةي
و

َ
بةكريستال دةبن خاوةكان هَيواش

دياريكراو. ثَيكهاتنَيكي بةخاوةن دةبن
ةكان

َ
كريستال دروســـتبووني كرداري

Crystalliza- بوون
َ
ةبةكريســـتال

ب

باس  ئةوةي ثَيش tion دةناســـرَيت.
طِرتاو بووني

َ
بةكريســـتال لةضؤنَيتـــي

كةظرَيكي بزانني واية باشـــرت بكرَيت،
ئةوةي زانراوة ضؤن دةتوَيتةوة. ِرةق
ماددةيةكي يـــان لةهـــةر كةظرَيكـــدا
بةشـــَيوةيةكي ئايؤنـــةكان ِرةقـــدا 
شـــَيوازَيكي و ِريزبـــوون ِرَيكوثَيـــك
دروســـتكردووة. جوانيان ئةندازةيي
بةرزدةبَيتةوة طةرمـــي ثلةي كاتَيك
و زيـــاددةكات ئايؤنةكان لةرةلـــةري
طةرميية ئةم دةخشَين. بةســـةريةكدا
قةبارةيةكـــي ئايؤنـــةكان وادةكات
كة داطريبكـــةن، طةورةتـــر زياتـــر و
وادةكات خـــؤي بـــةدةوري ئةمةش 
كاتَيك بكشَيت. ِرةقةكة كةظرة ثارضة
زيادبوو هَيند لةرةلةريـــان ئايؤنةكان
كَيشـــكردني لةهَيزي بـــوو كة زياتر
ثارضة ئةوكاتة كيمياييـــةكان بؤندة
خليسكان ئةم بةشلة. دةبَيت ِرةقةكة
دةبَيتةهؤي ئايؤنةكان جَيطؤِرينةي و
كةظرةكة يي

َ
كريستال باري تَيكضووني

شلبوونةوة. ديكة بةمانايةكي و
بووندا

َ
بةكريســـتال لةكـــرداري

.(5 ذمارة (سةرضاوةى تنراوةكانيان و خاويان ثَيكهاتةى بنةماى لةسةر وةكان
َ
بال ئاطرينة كةظرة ثؤلَينكردنى :2 شَيوةى ذمارة
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ئـــةوةي ثَيضةوانـــةي كردارةكـــة
طةرميي ثلـــةي كاتَيك ســـةرةوةية،
ئايؤنةكان بـــووةوة كـــةم َوردةوردة
و ثال نزيكدةبنـــةوة لةيةكرت زياتـــر
كةم ةيان

َ
جوول و دةنَين بةيةكـــرتةوة

كَيشـــكردني هَيزي كاتَيك دةبَيتةوة.
دةبَيـــت وادةكات زيـــاد بؤنـــدةكان
ئةندازةيي لةشـــَيوازَيكي ئايؤنـــةكان
شـــَيوةيةش بـــةو  و ِرَيكبخـــات دا 
دَيت. بةرهةم ي

َ
ماددةيةكي كريســـتال

كةمبوونةوةي بوونـــي بةبـــةردةوام
يةكدةطرن ضةنـــدالكان طةرمي ثلةي
دروســـت ةكة

َ
كريســـتال ناوكـــي و 

ناوكَيك هـــةر دةكـــةن. بةهَيواشـــي
ديكةي ئايؤنةكاني و دةكات طةشـــة
تؤِري بةمشـــَيوةية و لَي كؤدةبَيتةوة
لةكؤتاييدا ثَيكدةهَينـــن. ي

َ
كريســـتال

بةبارستةيةكي دةبَيت طشت شـــلةكة
خاوةكانـــي لةثَيكهاتةيةكـــي ِرةق 
بارســـتانةش ئـــةم ســـليكات، كـــة

  Igneous rocks ئاطرينةكان بةكةظرة
ِرةق كـــرداري بَيطومان دةناســـرَين.
ؤزةو

َ
ئال زنجرية كردارَيكي طِرتاو بووني

ثَيكهاتةي و دةكرَيت نيية ساكار هةروا
بةكةمبوونـــةوةي بطؤِرَيـــت طِرتـــاو 
هةربؤيةش خاوةكاني طرمـــي و ثلةي
جياوازن دةبن دروست لةســـةرةتاوة
ساردبوونةوةدا لةكؤتايي كة لةوانةي
دةكرَيت تَيطةشتن (بؤزياتر دةبن ِرةق
سةرضاوةكاني بطةِرَيتةوةبؤ خوَينةر
ناويان وتـــارةدا ئةم لةكؤتايـــي كة 

هاتووة).
ئاطرينةكان كةظرة تنراوي

 Texture تةنـــراو يـــان تنـــراو 
لةقةبارةو بريتيية طشتي بةشَيوةيةكي
كة ةكاني

َ
دةنكؤل ِريزبووني و شـــَيوة

ذمارة ثَيكدَينن (شـــَيوةي كةظرَيـــك
بؤهةموو بةطشـــتي كةظر 2). تنراوي
بةطوَيرةي م

َ
بـــةال طرنطة، كةظرةكان

طرنطييةكي ئاطرينةكانـــةوة كةظـــرة
بؤ نيشـــانةيةكة كة هةيـــة تايبةتي

كةظرةكة. دروستبووني شوَيني
قةبارةي دياريكردني هؤكارةكاني

ةكان
َ
كريستال

كاريطةرييان كة هةية هؤكار سَي
ئاطرينـــةكان كةظـــرة  لةتنـــراوي
يان ثلةي ِرَيـــذةي ئةوانيش: هةيـــة،
سليكا بِري طِرتاو، ســـاردبوونةوةي
تواوةي و بِري طازةكاني طِرتاودا لةناو

طِرتاوة. ناو
زؤر ســـاردبوونةوة ِرَيذةي كاتَيك
يدا

َ
لةقووال كة ئـــةوةي وةك بَيت كةم

ةكان
َ
كريســـتال ئةوكاتـــة ِروودةدات

طةشـــةكردن بؤ هةية تةواويان كاتي
ةكان

َ
كريســـتال قةبارةي و هةربؤيـــة

بةثَيضةوانةشـــةوة طةورةدةبـــن،
كتوثِر ئةطةر ســـاردبوونةوة خَيـــراو
ِرووي لةســـةر كة ئـــةوةي بوو(وةك
ةكان

َ
كريســـتال ِروودةدات) زةوي

نيية بؤ كات ضونكة دةبـــن، زؤر ورد
هةندَيجار لةوانةية كة طةشـــةكردن،
دروستبووني بؤ تةنانةت نةبَيت َكات
كريستال بَي كةظرةكة بؤية َيك

َ
كريستال

شووشـــةيي ثَيكهاتةيةكي يان دةبَيت
دةبَيت. Glassy

تنراوةكان جؤري
ســـاردبوونةوة بينيمـــان وةك 
لةســـةر طـــةورةي كاريطةرييةكـــي 
جؤرةكاني و هةيـــة تنـــراو ضؤنَيتي
شـــَيوةي بةيارمةتي دةكات. دياري
جيـــاواز لةكةظرة 2، تنراوي ذمـــارة

دةناسرَيتةوة: ئاطرينةكاندا
ورد دةنكؤَلة تنراوي

ورد ة
َ
دةنكؤل يـــان ورد تنـــراوي

تنـــراو بـــةو  ،Aphanitic texture
دةووترَيت كةظـــرةكان يان ضنراوةي
بضوكن ةكاني هَينـــدة

َ
كـــة كريســـتال

بناســـرَينةوة. ناتوانرَيت وردبني بةبَي

جؤرة ئةم ييةكاندا
َ
كؤل مشتة لةنموونة

دةردةكةون. ي
َ
تؤثةل و قورس بةردانة

دروســـت لةكاتَيكدا تنراوة ئةم جؤرة
ِرةق بةخَيرايي ذيلةمـــؤ كة دةبَيـــت،
بةهؤي بةركةوتني بةبةرطةهةوا دةبَيت
ةكان

َ
دةنكؤل كة لةبةرئةوةي بةئاو. يان

طةورةكةر بةبآ ناتوانرَيت و وردن زؤر
و

َ
بةكال كةظرانة ئةم بؤية بناسرَينةوة

وةسفكردنةوة. لةِرووي ناودةبرَين تؤخ
كةظرانةدا جؤرة لةم وي

َ
بةبال كة ئةوةي

زؤرة كوني بووني دياردةي دةبينرَيت
دةطةِرَيتةوة ئةمـــةش لةكةظرةكةدا،
لةكةظرةكةوة طازةكان دةرضووني بؤ
ئةو نةبووة، ِرةق تـــةواو كة هَيشـــتا
تنراوةيان جـــؤرة لـــةم كةظرانـــةي
Vesicu- كونيلةي بةتنراوي تياداية

بـــةزؤري  دةناســـرَين.  lar texture
سةرةوةي كونيلةيي لةبةشي تنراوي
بؤ كات نيية كة ذيلةمـــؤدا دةبينرَيت
.

َ
كريستال طةورةبووني و طةشةكردن

دةنكؤَلةزبر تنراوي
Phanertit- ةزبر

َ
دةنكؤل نـــراوي

ت

كةظرة تنراوةيةي ic texture، ئـــةو
و

َ
دةتوانرَيت كريستال ئاطرينةكانة كة

بةكارهَيناني بةبَي خاوةكان ةي
َ
دةنكؤل

كة لةبةرئةوةي ببينرَيـــن طةورةكةر
كةظرة لةتنراوي جؤرة ئةم طةورةن.
دةبَيت دروست لةكاتَيكدا ئاطرينةكان
لةطِرتاو طـــةورة كـــة بارســـتةيةكي
سارد زةويدا لةذَير ِرووي و بةهَيواشي
هةية كاتييان ةكان

َ
كريستال و دةبَيتةوة

طةشةبكةن لةسةرخؤ و بةهَيواشي تا
زبر ة

َ
دةنكؤل تنـــراوي و و طةورةبنب

ئةم جؤرة بَيطومان دروســـت بكةن.
يان ةكاندا

َ
قوول لةكةظـــرة  تنراوانـــة

كاتَيك دةبينرَيت بةخؤداكوتاوةكاندا 
يان دةردةكةون ينـــةوة

َ
ِرامال بةهؤي

دَينةسةر ثلَيتةكانةوة ةي
َ
جوول بةِرَيي
زةوي. ِرووي
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تنراوي ثؤرفريي
 Porphyritic ثؤرفـــريي تنراوي
ئاطرينةكانة كةظرة تنراوَيكي ،texture
ةكان

َ
لةكريســـتال هةندَيك كة تيايـــدا

 ئةوانةي
َ

لةطةل طةورةتـــرن بةبةراورد
طِرتاوةي ئـــةو بارســـتة دةوريـــان.
دةوَيت ي

َ
سال هةزاران زةويداية لةذَير

خاوة لةكاتَيكدا بـــؤ ســـاردبوونةوة،
طةرمي جياوازيان جيـــاوازةكان ثلةي
 دروست

َ
بؤ ِرووداني كريســـتال دةوَين

دةكرَيت و بـــوون كةواتـــة شـــَيواوة
طـــةورة لةنـــاو ـــةي زبـــري

َ
دةنكؤل

كة ببينرَيت، ورددا زؤر زةمينةيةكـــي
ناودةبرَيت. تنراوةش بةثؤرفريي ئةم
طةورةكانـــة ة

َ
كريســـتال هةرضـــي 

وردةكاني بةفينؤكريست ناودةبرَيت و
ناودةبرَيت. بةزةمينة دةوريشيان

شووشةيي  تنراوي
ذيلةمـــؤ دةرثةِرينـــي لةكاتـــي 
زؤر لةطِركانةكانةوة بؤناو بةرطةهةوا،
كات و هيض دةبَيتةوة بةخَيراي سارد
كة ،

َ
دروست بووني كريستال بؤ نيية

Glassy tex- شووشةيي تنراوَيكي
دةكات. ئؤبســـيديان  ture دروســـت
خاوةن كـــة لةوكةظرانـــةي يةكَيكـــة
كةظرة لةناو تنراوَيكـــي شووشـــةيية

ئاطرينةكاندا.
ثايرؤكالستيكي تنراوي

ئاطرينةكان لةكةظـــرة هةندَيـــك
ـــةو

َ
دةنكؤل ِرةقبوونـــي لةئةنجامـــي

دةرثةِريوةكانـــي ثارضـــةي بـــةردة
لةكاتي بـــوون، دروســـت طِركانةوة
Vi- بةتةقينةوة طِركاني ضوونـــي

َ
هةل

 olent volcanic eruption
وةك بن لةوانةيـــة ورد ئـــةو ثارضانة
لةلَيواري و بن طةورة يان ةمَيـــش

َ
خؤل

جؤرة ئةم دابتةثَين. طِركانةكةوة ملي
تةنراوي كة دةناســـرَين بةوة كةظرانة

 Pyroclastic ثايرؤكالســـتيكيان

ئةم  كة لةبةرئةوةي texture هةيـــة.
دروســـتبوونيان ِرَيي كةظرانة جـــؤرة
نيشتةنيية كةظرة دروستبووني وةك
لةشـــَيوةي بؤية واية ةييةكان

َ
دةنكؤل

دةضن. لةيةكرت دةرةوةياندا
ثَيطماتيتي تنراوي

 Pegmatitic ثَيطماتيتي تنـــراوي
بارودؤخَيكي  لةذَير texture لةتنـــراو
كـــة دةبَيـــت، تايبةتيـــدا دروســـت
طةورة زؤر ي 

َ
لةكريســـتال ثَيكهاتووة

بةثَيطماتايت ئاطرينةكـــةش و كةظرة
ئةم  زؤربةي ناودةبرَيت.  Pegmatite
بارســـتة لةلَيوارةكاني كةظرانة جؤرة
يان بةناوداضووةكان ئاطرينـــة كةظرة
دةبن، ِرةق يـــدا

َ
لةقووال كة ئةوانـــةي

دةبَيت. دروست
لةبةشـــي بةطشـــتي ئةم كةظرانة
دروســـت دا

َ
بةكريســـتال كؤتايي بوون

طازييةكاني ماددة و ئاو كاتَيك دةبن،
وطؤطرد فلؤراين كلؤراين و وةك ديكةي
دروست لةطِرتاو نائاســـايي ِرَيذةيةكي
ةي

َ
جوول كـــة لةبةرئةوةي دةكـــةن،

ةمةند
َ
دةول ذينطة لةم ئاسانة ئايؤنةكان

ي
َ
كريســـتال بؤية شـــلةكان بةطـــاز و

هةر دَينَيت. بةرهـــةم طةورة َقةبارة
كريســـتال طةورةيي ئةمةشـــة كـــة
كاتي بؤ ناطةِرَيتةوة لةثَيطماتايتـــدا
ساردبوونةوة، بةهَيواشـــي و زيادةي
ئةو بؤ دةطةِرَيتـــةوة كـــو زياتـــر

َ
بةل

كة بةشـــلةكان ةمةندة
َ
دةول ذينطـــة

ِروودةدات. تيادا ي
َ
بةكريســـتال بوون

ثَيطماتايتةكان زؤربـــةي لةثَيكهاتةدا
ثَيطماتايت هةربؤية دةضن. بةطرانايت
دسثاِر

َ
فيل و كوارتز طةورةي ي

َ
كريستال

هةندَيجار تيادايـــةو و مةســـكؤظايتي
و بةنـــرخ لةخـــاوة بِرَيكـــي ديـــاري

تياداية. دةطمةنةكان
ئاطرينةكان كةظرة ثَيكهاتةي

بةطشـــتي كةظـــرة ئاطرينـــةكان

لةخاوة ســـةرةكي َو بةشـــَيوةيةكي
لةطـــةل ثَيكدَيـــت. ســـليكاتييةكان
طِرتاو كيميايي  ثَيكهاتةي ئةوةشـــدا 
نيشـــانكردني لةدةســـت ي هةية

َ
ِرؤل

هةشت باسكرا وةك بةردةكة. جؤري
ون

َ
بـــال زؤر توخمـــة ســـةرةكييةكة

توخمي هةردوو  بةتايبةتي و وطرنطن 
بةطشتي كة  وســـليكؤن ئؤكســـجني

بِري  SiO2  ناودةبرَيـــت، بةســـليكا
كة هةرضةندة طرنطة لةطِرتاودا سليكا

طِرتاوة. سةرةكي ماددةي
وردةوردة طِرتـــاو كاتَيـــك
ناوي توخمانةي ئةو  سارددةبَيتةوة، 
سةرةكييةكاني ة

َ
كؤمةل و يةكدةطرن

دةكةن. دروست سليكاتييةكان خاوة
يان تاريكـــةكان  ســـليكاتيية خاوة 
ةمةنـــدن

َ
دةول فرِيؤمةطنيســـييةكان

ِرَيـــذةي و مةطنيســـيؤم بةئاســـن و
ثايرؤكسني ئؤليظني و كةمة. ســـليكا
لةخـــاوة و بايؤتايـــت

َ
و ئةمفيبـــؤل

كةظـــرة ســـةرةكييةكاني تاريكـــة 
زةويـــدا. ـــي 

َ
لةتوَيكل ئاطرينةكانـــن

ِرووناكةكان سليكاتيية خاوة هةرضي
بِرَيكي هةيـــة، نافرِيؤمةطنســـييةكان
و وســـؤديؤم لةثؤتاســـيؤم َزؤرتـــر 
لةطةل بةبةراورد تياداية كالسيؤميان
حيسابي ئةطةر مةطنســـيؤم. و ئاسن
ســـليكايان ئةمانة بؤبكةين يان

َ
كؤمةل

لةفرِيؤمةطنيســـييةكان. وةك زؤرترة
كوارتز ِرووناكةكان ســـليكاتيية خاوة
هةروةها وةكانيانن،

َ
بال مةسكؤظايت و

كةظرة 40%ي نزيكةي دســـثاِريش
َ
فيل

(ئةطـــةر ثَيكدَينَيـــت  ئاطرينـــةكان
دةكات زياتر بةزانياري حةز خوَينـــةر
و خاوةكان بةِرةوشـــتي ســـةبارةت
بطةِرَيتةوة دةكرَيت ئةوا ناسينةوةيان

3 و 4). ذمارة سةرضاوةكاني بؤ
بازَلتي؟ يان طرانايتي ثَيكهاتةي

كةظرة ســـةيري ئةطةر بـــةوردي
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لَيوةي طِرتاوةي كة ئةو ئاطرينةكان و
بَيطوَيدانة و بكةيـــن دةبن دروســـت
دوو بؤ دةتوانرَيـــت ثَيكهاتةكةيـــان،
بنةماي بـــةش جيابكرَينةوة لةســـةر
تاريكةكان بؤ ِرووناكةكان خاوة ِرَيذةي
لةجةمسةرَيكي ذمارة3). (شـــَيوةي
اليةكي كة دةردةكةوَيت  وَينةكـــةوة 
ِرووناكةكان بةخـــاوة ةمةنـــدة

َ
دةول

كةظرة ئـــةو فيلدســـثاِر). و (كوارتز
كـــة لةم جةمســـةرةدا ئاطرينانـــةي
ثَيكهاتةيان زياتـــر دروســـت دةبـــن
كةظرانة ئةم زةويناسةكان طرانايتيية.

Felsic ناودةبـــةن،  بةفَيلســـيكةكان
ســـليكاوة و لةفيلدســـثار كة ناوةكة
و كوارتز لةفيلدســـثاِر جطة هاتووة.

10% خاوة  نزيكـــةي ئـــةم كةظرانـــة
كة تياداية تاريكةكانيشـــيان سليكا
ن. كةظرة

َ
ئةمفيبؤل و بةطشتي بايؤتايت

بةســـليكا ةمةند
َ
دةول طرانايتييةكان

ســـةرةكي  70% و ثَيكهاتةي نزيكةي
كيشوةرين. ي

َ
توَيكل

كـــة هةرضـــي ئـــةو كةظرانـــةي
ســـليكاتيية بةخـــاوة ةمةنـــدن

َ
دةول

ثالجيؤكلَيسي فيلدسثاِري و تاريكةكان
كوارتز م

َ
(بةال بةكالســـيؤم ةمةند

َ
دةول

ثَيكهاتةي ئةمانة دةناسرَين كة نيية)،

ذمارة3). هةية(شـــَيوةي تيـــان
َ
بازل

بِرَيكي كةظرانة ئـــةم كة لةبةرئةوةي
فرِيؤمةطنيســـييةكاني لةخـــاوة زؤر 
زةويناســـةكان لةالي بؤية تيادايـــة

دةناســـرَين   Mafic بةمافيكـــةكان
ئاسنةوة و لةمةطنيســـيؤم (زاراوةكة
هةر التينيةكةي). لةبنةضة وةرطرياوة
ِرةنطي كةظرةكة كة ئاسنةكةية زؤري
ئةم وةردةطرَيـــت. تَيـــر تاريـــك يان
دةرياكان بني زياتر تيانة

َ
بازل كةظـــرة

ســـةرةِراي ثَيكدَينَيت، و زةريـــاكان
زةرياكان. ناو دوورطةييةكاني طِركانة
وشـــكانيش لةســـةر ت

َ
بازل بَيطومان

هةية.
بِري سليكا

ســـليكا بِري ثَيدرا وةك ئاماذةي
كةظرةكةشـــدا لةناوناني و َزؤر طرنطة
توَيكل كةظرةكانـــي هةيـــة. ـــي 

َ
ِرؤل

كةمرت كةبِرةكي كةمةوة لةســـليكاي
تفتةكان  سةروو كةظرة لة45% دةبَيت
بةرزدةبَيتةوة ِرَيذةية ئةم ثَيكدَينَيت.

فيلســـيكةكاندا.  لةكةظري  %70 بـــؤ
،3 شـــَيوةي بؤ بةطةِرانةوة كةواتـــة
مافيك و فيلسيك جؤرةكاني دةتوانرَيت
بكرَيت. ديار وبةِرووني بةئاشـــكرايي
دةكةونة نَيوان كة هةية هةندَيك كةظر

و بةشـــةوة و مامناوةنديني دوو ئةو
هةرضي م

َ
بةال بةئةنديسايت. دةناسرَين

ِرةنطيان كة تفتةكان ســـةروو كةظري
كؤتاي دةكةونـــة تاريكـــن تَيـــرة و
ثَيكهاتةي بةرامبـــةر دايةطرامةكةوة 

طرانايتي.
ئاطرينةكان كةظرة ناوناني

دةكرَين ثؤلَين ئاطرينةكان كةظرة
و ثَيكهاتن و ِرةنـــط لةســـةر بنةماي
ذمارة3). (شَيوةي تنراوةكةي جؤري
مَيذووي لةئةنجامي جيـــاواز تنـــراوي
ثةيدا جياجيـــاوة ســـاردبوونةوةي
ثؤلَينكردني كة لةبةرئةوةي دةبَيت.
خاويي ثَيكهاتةي لةسةر كةظرانة ئةم
بةرد دوو دةكرَيت بؤية تنراوةييانة، و
هةبَيت، خاوييان ثَيكهاتـــةي هةمان
جياوازبن تنراوةكةياندا لةجؤري م

َ
بةال

وةردةطرن. جيا ناوي دوو ئةمةش كة
ة

َ
دةنكؤل كةظرَيكي طرانايت بؤنموونة

ييدا
َ
لةقووال (واتة بةناوداضـــووة زبري

بةرامبةرةكةي م
َ
بـــةال ِرةق بـــووة)،

هةية كيميايي كة هةمان ثَيكهاتـــةي
بةِرايؤاليـــت وردن  ةكانـــي 

َ
دةنكؤل و 

مَيذووي دوو هةردووكيان ناودةبرَيت.
جياوازن. و هةية ساردبوونةوةيان
فيلسييةكان ئاطرينيية كةظرة

دانةيةكي ضةند كةظرة ة
َ
كؤمةل ئةم

بؤنموونة: هةية، ناوداريان
طرانايت

يةكَيكـــة   Granite طرانايـــت
باش وةو

َ
كة زؤر بـــال لةوكةظرانـــةي

ئةمةش ذمارة4). ناسراوة(شـــَيوةي
جوانةو كة بَيت لةبةرئـــةوة لةوانةية
ديكؤرات بؤ دةكرَيت يـــش

َ
ثؤل كاتَيك

لةبةرئةوة لةوانةشـــة و بةكاردَيـــت
كيشـــوةريي طؤي ي

َ
كة لةتوَيكل بَيت

لةناوضةي لةكوردستاندا وة.
َ
بال زةويدا

و لةشـــاخي هَيرؤ وةك هةية دزة
َ
قةال

شؤ.
َ
هةل (5 ذمارة (سةرضاوةى دةبن دروست لَيوةى ئةو طِرتاوةى و جؤرى وةكان

َ
بال ئاطرينة كةظرة خاويى ثَيكهاتةى ذمارة3: شَيوةى
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زبرة، ة
َ
دةنكؤل كةظرَيكي طرانايت

 %65 كوارتـــزةو  لـــة%25  بةنزيكي
ةمةند

َ
دةول زؤربةي كة دســـثاِرة،

َ
فيل

ةكاني
َ
دةنكؤل سؤديؤمة. و بةثؤتاسيؤم

و شووشـــةين و ِرووناك و خِر كوارتز
دةردةكةون.

َ
كال ةمَيشـــييةكي

َ
خؤل

شووشةيي فيلدســـثار ةكاني
َ
دةنكؤل

ةمَيشي دياردةبن
َ
خؤل ســـثي بؤ نني و

كاتَيك ديارن. لةشَيوةدا الكَيشةيي و
ةمةنـــد

َ
دةول جـــؤري فيلدســـثاِرةكة

كةظرةكة ئةوسا بةثؤتاسيؤم دةبَيت
دةردةكةوَيت. تَير سوورَيكي

ديكة خاوييةكانـــي َلةثَيكهاتـــة
ئةمفيبؤل و بايؤتايت و مةســـكؤظايت
خاوة بةطشـــتي م

َ
بةال هةن، بةكةمي

لة%10  كةمـــرت ِرَيـــذةي تاريكـــةكان
طرانايـــت هةندَيجـــار ثَيكدةهَينـــن.
كة ثؤرفـــريي دةردةكةوَيت تنراوةي
دةطاتة درَيذييان 

َ
كريســـتال هةندَيك

طرانايت ناوي زياتر. و ســـانتيمةترَيك
وةك زةويناســـةكاندا لةنيؤ ئَيســـتا
كةظرانةي ئةو هةموو بؤ طشتي ناوَيكي
بةكاردَيت، ن

َ
كال ِرةنط و زبر ة

َ
دةنكؤل

زانســـتييةكةيةوة لـــةِرووة م 
َ
بـــةال

كة تيادا بَيت مةرجانةي ثَيويستة ئةو
باسكرا.

ِرايؤاليت
بريتييـــة   Rhyolite ِرايؤاليـــت
يان دةرثةِريو كةظـــري لةبةرامبةري
هةروةك كـــة طرانايت، وي

َ
قـــوال

َ
هةل

و لةكوارتز ثَيكهاتةكـــةي طرانايـــت
كةظرَيكي فيلدسثار ثَيكدَيت. ِرايؤاليت
ةكان

َ
دةنكؤل كة وردة تنراوةي خاوةن

نيشـــانةي كة شووشـــةيني هةندَيجار
لةوانةية خَيراية. ســـاردبوونةوةيةكي
ة

َ
بَيـــت، دةنكؤل ثؤرفريي هةندَيجـــار

فيلدسثاِر زياتر كوارتز يان طةورةكان
طرانايتـــةوة دةبـــن. بةثَيضةوانـــةي
لةســـةر وبوونـــةوةي 

َ
بال ِرايؤاليـــت

بضووك بةبارســـتةي كةمـــةو زةوي 
يةلؤســـتؤن لةثاركي  دةردةكةوَيت. 
دةردةكةوَيت بةجواني زؤر لةئةمريكا
ذمارة5). (بِروانةسةرضاوةي وة

َ
بال و

ئؤبسيديان
كةظرَيكي  Obsidian ئؤبسيديـــــان
دروســـت كاتَيك تاريكي شووشـــةيية
ةمةندبةسليكا

َ
ذيلةمؤيدةول دةبَيتكة

بةثَيضةوانةي دةبَيت. ِرةق بةخَيرايي
ِريزبوونَيكي ديكـــةوة كة كةظرةكاني
هةية، سيســـتيماتيكيان و ِرَيكوثَيك
ناِرَيكن. و و

َ
بال ئايؤنةكان لةئؤبسيدياندا

دةدات شووشةيي كةظرَيكي ئةمةش كة
ثَيكنايةت. ديكة لةخاو بةمانايةكي و
سوورَيكي ِرةنطي تاريك يان بةطشتي
تياداية. باش ســـليكاي بِرَيكي و تَيرة
م

َ
بةال دةضَيت، لةطرانايت لةثَيكهاتةدا

وبوونةوةي
َ
ِرةشـــةكةي لةبال ِرةنطـــة

وةردةطرَيت. كانزاييةكانـــةوة ئايؤنة
ثيايدا تيشـــك ِرووناكةو لةلَيوارةكاندا
لةثكةيي شـــكاندنَيكي و تَيثةِردةبَيت
كؤنةكانةوة ئةمريكية لةاليةن هةية.

بةكارهاتووة. بِرةر وةك
ثيومةس

كةظرَيكـــي  Pumice ثيومـــةس
و ئؤبســـيديان هـــةروةك طِركانييـــة

بةطشتي هةية و تنراوَيكي شووشةييي
ثيومةس هةية. ئؤبســـيدياندا

َ
لةطةل

بِرَيكي كـــة دةبَيت دروســـت كاتَيك 
و لةطـــازةكان دةردةضن زؤر يةكجار
يةكَيكة كة ن

َ
بةجَيدةهَيل كونيلـــةكان

هةرضةندة ثيومةس، لةنيشـــانةكاني
تيادانةبَيت كونيلةي ثيومةس لةوانةية
شووشـــةي ثارضةيةكـــي وةك  و 
بووني لةبـــةر شـــكاو دةربكةوَيـــت.
زؤركات لةكونيلـــة قةبارةيةكـــي زؤر

ئاودةكةوَيت. سةر
ناوةندييةكان ئاطرينيية كةظرة

ناوةندييةكان ئاطرينـــة  كةظـــرة
نــــــاودةبرَيـــن. بةئةندَيســـايتيش

كةظرَيكـــي   Andesite ئةنديســـايت
طِركانيية. وردي ة

َ
دةنكؤل ةمَيشي

َ
خؤل

شاخةكاني ناوةكةي لةناوي بَيطومان
وةرطرياوة، باشـــورةوة ئةمريـــكاي
لةوَيدا كةظـــرة لةم زؤر كـــة بِرَيكـــي
زؤر ئةندَيز لةشـــاخةكاني وة. جطة

َ
بال

ئؤقيانووسي دةوروبةرةكاني لةناوضة
بةناوبانطة. بـــةردة جؤرة بةم هَيمن
تنراوَيكي ئةنديسايت تنراوي بةطشتي
ةطةورةكانِرووناكن

َ
ثؤرفرييية،دةنكؤل

يان فيلدسثاِرن لةجؤري و الكَيشةن و
ئةنديسايت ن. 

َ
ئةمفيبؤل و درَيذكؤلةن 

لةخاوةكانى سةرةكى بةشَيوةيةكى دةبَيت رةق يدا
َ

كة لةقووال وةكان
َ
ئاطرينة بال لةكةظرة يةكَيكة طرانايت كةظرى ذمارة4: شَيوةى

ثَيكدَيت بايؤتايت و كوارتز و فيلىسثاِر
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هةربؤية دةضَيت، ِرايؤاليت لةكةظري 
وردبيندا لةذَير يان بةوردبني ثشكنني
و خاوةكان ناسينةوةي بؤ ثَيويســـتة
ئةنديسايت بِرةكانيان.  حيسابكردني 
م

َ
بةال تياداية، كوارتزي بةكةمـــي زؤر

كوارتزة. 25%ي نزيكةي ِرايؤاليت
دايؤرايت

بريتييـــة   Diorite دايؤرايـــت
كة ئةنديســـايت بةرامبةري لةكةظري
هةربؤيةش دةبَيت و يـــدا ِرةق

َ
لةقووال

هةندَيجار كـــة زبرن ةكانـــي
َ
دةنكؤل

دةضَيت. ةمَيشـــي
َ
خؤل لةطرانايتـــي

جيابكرَيتةوة لةطرانايـــت دةكرَيـــت
كوارتز جواني ي

َ
كريســـتال بةنةبووني

ســـليكاتيية خاوة زياتريش و بِرَيكي
ثَيكهاتـــةي تيادايـــة. تاريكةكانـــي
ةمةند

َ
دةول لةفيلدســـثاِري َبةطشـــتي

ئةمفيبـــؤل هةروةهـــا و بةســـؤديؤم
قةبارةي نزيكـــي لةبـــةر ثَيكدَيـــت.
بةردةكة طشتي شَيوةي ةكان

َ
دةنكؤل

خؤي ديار دةبَيت. وةك
مافيكةكان ئاطرينيية كةظرة

مافيكةكان ئاطرينييـــة كةظـــرة
دةطرَيتةوة: ئةمانة

بازَلت
ِرةنط Basalt كةظرَيكـــي ـــت

َ
بازل

ة
َ
دةنكؤل ِرةشـــي بـــؤ ســـةوزي تَير

بةشـــَيوةيةكي و طِركانييـــة وردي 

و ثايرؤكسني لةخاوةكاني ســـةرةكي
بةكالسيؤم ةمةند 

َ
دةول فيلدســـثاِري 

و كةمَيـــك ئؤليظني
َ

لةطةل ثَيكدَيـــت،
ثؤرفريي تنراوةكةي ئةطةر .

َ
ئةمفيبؤل

بريتني طةورةكان ة
َ
دةنكؤل ئـــةوا بَيت

ئؤليظيني يان ِرووناك لةفيلدســـثاِري
جؤري وترين

َ
بال ـــت

َ
بازل شووشـــةيي.

زؤر طِركانييةكانة. ئاطرينـــة كةظـــرة
ـــت

َ
لةبازل طِركانييـــةكان لةدوورطـــة

بةشـــي زياتر لـــةوةش ثَيكهاتـــوون
ت

َ
لةبازل زةريايي ي

َ
توَيكل ســـةرةوةي

تـــي
َ
كةظـــري بازل دروســـت بـــووة.

لةناوضةي كوردســـتاندا لةباشـــوري
ثَينجوَين هةية. ماوةت و

طابرؤ
دادةنرَيـــت   Gabbro طابـــرؤ
واتة ـــت،

َ
بازل بةرامبةري بةكةظـــري

هةية، تي
َ
بازل خاويي ثَيكهاتةي هةمان

بةهؤي ئةوةي ة زبـــري
َ
دةنكؤل م

َ
بةال

بووة(كةظرَيكي ِرةق ييـــدا
َ
كة لةقووال

ِرةنطـــي بةناوداضـــووة). َئاطرينـــي
لةطةل ِرةشـــة. بؤ تَيـــر ســـةوزَيكي
كـــة كةظرَيكي ســـةرةكي ئةوةشـــدا
ي

َ
لةتوَيكل واتة لةكيشوةرةكاندا نيية

باش بِرَيكـــي م
َ
بـــةال كيشـــوةريدا،

طابرؤ ثَيكدَينَيت. زةريايي ـــي
َ
لةتوَيكل

لةباشوري وةكان
َ
بال لةبةردة يةكَيكة

بةزؤري ماوةت لةناوضةي و كوردستان

ذمارة5). (شَيوةي هةية
طِركانييةكان وردبووة كةظرة

بووني كةظرانة لةئةنجامي ِرةق ئةم
كة طِركانةوة دةرثةِريوةكاني ثارضة
دةبَيت. دروست كؤدةبنةوة ثَيكةوة
بةناوبانطةكانـــي يةكَيـــك لةكةظـــرة
،Tuff لةتـــةف بريتيية ئةم جـــؤرة
وردي زؤر لةثارضـــةي كة ثَيكدَيـــت
بةماددةيةكي كة طِركان ةمَيشـــي

َ
خؤل

دةبةسرتَينةوة. كاتَيك ثَيكةوة لكَينةر
ثَيكةوة و زؤرطةرمـــن ثارضةكان  كة 
تةَّـ بةنـــاو دةتوَينـــةوة كةظرَيكـــي

 Welded tuff تواوة ثَيكةولـــكاو يان
دوورييةكي و ئةمانة بؤ دةكةن دروست
فةرشَيك شَيوةي و ودةبَيتةوة

َ
بال زؤر

كة وابوو بِروا لةثَيشاندا وةردةطرَيت.
وبوونةوةي

َ
بال لةئةنجامي شيتانة ئةم

بوون، دروست ِرايؤاليتييةوة ذيلةمؤي
ذيلةمؤي كة دةركةوت ثاشـــان م

َ
بةال

زؤر لينجييةكةي بةسليكا ةمةند
َ
دةول

دووري بؤ كةوابةئاساني زياترة لةوة
زياتر (بؤ وبَيتةوة

َ
بال دةيان كيلؤمةتر

دةكرَيت كةظرانة جؤرة ئةم ناســـيني
 5 ذمارة سةرضاوةي سةيري خوَينةر

بكات).
طِرتاو بنةضةي

زؤر نامةوَيت لَيـــرةدا بَيطومـــان
هةنطاو نـــاو بضمـــة بةدورودرَيـــذي
بنةضةي بوون و دروســـت بةهةنطاوي
ضونكـــة ئاطرينةكانـــةوة، كةظـــرة 
بؤ كة ورد و تايبةتـــة بابةتَيكـــي زؤر
طونجاو لةوانةية وتـــارة ئةم ئاســـتي
لةوةدا زةويناسةكان  زؤربةي نةبَيت. 
لةبةشـــي طِرتاو زؤربةي كـــة كؤكن 
ةي

َ
جوول دَيت و طؤي زةوييةوة ي

َ
كةول

هةية بةرضاويان ـــي
َ
ِرؤل ثلَيتةكانيش

Origin of Mag- طِرتاودا لةبنةضةي
ئاطرينةكان ضاالكييـــة زؤربةي  .ma
نيؤاني كة ِروودةدةن لـــةو ناوضانـــة لةخاوةكانى سةرةكى بةشَيوةيةكى دةبَيت. رةق لةقوواليدا كة وةكان

َ
بال ئاطرينة لةكةظرة يةكَيكة طابرؤ كةظرى :5 شَيوةى ذمارة

(8 ذمارة (سةرضاوةى ثَيكدَيت ئؤليظني ئةمفيبؤأل و و ثايرؤكسن و ثالجيؤكلَيس
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دووركةوتنةوةي يـــان جيابوةونةوة
 Divergent plate ثلَيتـــة دوو 
لةبني  boundaries كـــة ئةمانـــةش
شـــةق و دةبن زةرياكاندا دروســـت
لةطِرتاو باشـــيش دةبةن. بةشـــَيكي
كاتَيك دراوةكاني  بةيةكـــدا لةناوضة
لةذَير يان دادةبةزَيت زةرياي ثلَيتَيكي
دةبَيت. نقـــوم كيشـــوةريدا ثلَيتَيكي
ثَيكهاتةيةكي طِرتاو شـــوَينانةدا لةم 
توواوةكاني لةكةظـــرة هةية ي

َ
تَيكةل

يـــش.
َ
لةكةول دابةزيوةكـــةو ثلَيتـــة 

زؤر لةوةدةضَيت طِرتاويـــش هةندَيك 
هيض و بووبَيت دروســـت يـــدا

َ
لةقووال

ةيثلَيتةكانةوة
َ
ثةيوةندييةكيبةجوول

لةسنووري تَيطةشـــتن (بؤزياتر نيية
بؤ بطةِرَيرةوة جؤرةكاني و ثلَيتةكان

2 و 6). ذمارة سةرضاوةكاني
لةكةظرة طِرتاو ثةيدابووني

ِرةقةكانةوة
ثشـــت ئةوةيان زةويناســـةكان
لةئةنجامي طِرتاو كة ِراســـتكردؤتةوة
و

َ
توَيكل ِرةقةكاني كةظرة توانةوةي

زةوييةوة ي
َ
كةول ســـةرةوةي بةشي

و طرنطة كة ئـــةوةي بنةضةدةطرَيت.
هَيند ثلةي طةرمي ئةوةيـــة كة ديارة
ثلةي سةرووي بطاتة كة ببَيتةوة بةرز
كةواتة كةظرةكان. توانةوةي طةرمي
دةبَيت طرنطة. زؤر طةرمي ثلةي ي

َ
ِرؤل

زةوي طةرمي سةرضاوةي كة بثرسني
زةويناسةكان ئةمةش دَيت؟ لةكوَيوة
بضيتة تا كـــة ئةوةي كؤكن لةســـةر
زياد طةرمي زةوييـــةوة ذَير يي 

َ
قووال

لةثلةي طةرمي طؤِرانةش دةكات. ئةم
ديكة شـــوَينَيكي بؤ لةشـــوَينَيكةوة
لةنَيوان بةتَيكـــِرا م

َ
بـــةال دةطؤِرَيت،

سةديداية 30ثلةي بؤ سةدي 20ثلةي
سةرةوةي لةبةشي كيلؤمةترَيك هةر بؤ
ذمارة (بِروانةســـةرضاوةكاني

َ
توَيكل

طةرميية ثلةي طؤِراني 5 و 7). ئـــةم

Geother- زةوي طةرمـــي بةِرَيذةي
كة  ئةوةي mal gradient ناودةبرَيت.
دا ثلةي 100كم ي

َ
لةقووال َينراوة

َ
خةمل

1200 بؤ 1400 ثلةي  دةطاتة طةرمي
طةرمييـــة بةرزةدا، ثلة لةم َســـةدي.
خوارةوةي توَيكل كةظرةكان لةبةشي
دا نزيكن

َ
ســـةرةوةي كةول و بةشـــي

م
َ
توانةوةيـــان، بةال طةرمي لةثلـــةي

طةرمن. زؤر و نةتواونةتةوة هَيشـــتا
ســـةرةكييةكاني لةسةرضاوة  يةكَيك
لةبةشـــي تيية كة

َ
طِرتاوي بازل طةرمي

كاتَيك دةبَيت. دروست زةويدا ي
َ
كةول

و بةرزدةبَيتةوة تيية
َ
بازل طِرتاوة ئةم

دا
َ
توَيكل لةذَير كةظرةكاني ئاوساوَيك

َ
هةل

طِرتاوةكة بَيطومان دةكات. دروســـت
ئةمةش طةرمرتيشـــة. و كةمرتة ضِري
توانةوةيةكي بـــؤ هؤكارَيك دةبَيتـــة
لةدوايدا و

َ
توَيكل كةظرةكاني بةشيي

ةمةند
َ
بووني طِرتاوَيكي دةول دروســـت

ثرسيارة جَيطةي  ئةوةي بةســـليكا. 
توانةوةي سةرضاوةي طةرمي بؤ ئةي
ئةوةي لةكوَيوةية؟

َ
كةول َكةظرةكاني

كةول طِرتاوةي ئةو كة ثَيكـــراوة بِروا
سةرضاوةي و زياتر بةطةرمي ثَيويستي

نيية. طةرمي
يثةستان طرنطة لةهَيشتنةوةي

َ
ِرؤل

ئةطةر ئَيســـتاي. وةك طـــؤي زةوي
بؤ تةنيـــا هؤكار بوواية طةرمي ثلةي

كةظرةكان بتوَينةوة دياريكردني ئاخؤ
تؤثَيكي وةك زةوي طؤي ئةوا يان نـــا
بةضينَيكـــي دراو دةورة و تـــوواوة
بَيطومان م

َ
بةال وادةبوو. ِرةق تةنكـــي

هؤي نيية و شـــَيوةية كارةكة بـــةو
ي

َ
ِرؤل بـــؤ  دةطةِرَيتةوة ســـةرةكيش

ِروودةدات توانةوة كاتَيك ثةســـتان.
و ييدا

َ
لةقووال دةكات زيـــاد قةبارةش

زيادبووني لةئةنجامدا ثةستاندا. لةذَير
بةرزبوونةوةي دةبَيتةهؤي ثةســـتان
توانـــةوةي كةظرةكان. طةرمي ثلةي
ثةســـتان كاتَيك بةثَيضةوانةشـــةوة
طةرمي ثلةي ئةوكاتة دةبَيتةوة كةم
دةبَيتةوة. نزم كةظـــرةكان توانةوةي
دادةبةزَيت قةتيسماو ثةستاني كاتَيك
الضووني توانةوةيةكـــي ئـــةو كاتـــة
ِروودةدات. يـــان دةتةقَيت ثةســـتان
كة ِرووبدات كاتَيـــك ئةمة لةوانةيـــة
وةك بةرزدةبنةوة

َ
كـــةول كةظرةكاني

بةرزبووةوةكان تةووذمة بةرةئةنجامي
ناوضةيةكي دةضَيتة بةم شـــَيوةيةش
بةرثرسة ئةم كردارة كةم ثةســـتان.
لَيك ِرووة لةنَيوانة لةبنةضةي طِرتـــاو
(بةرزايي ثلَيتةكان دووركةوتووةكاني

زةريا). ناوةِراستي
طِرتاويش نـــاو مةكاني

َ
هةل ـــي

َ
ِرؤل

ديكة مييةكاني
َ
تواوة هةل و ئاو طرنطة،

كوردستان سلَيمانى، شارباذَيِر كرؤم، ناوضةى توخمى لةسةرضاوةكانى دةرهَينانى يةكَيكة كرؤمايت، خامى ذمارة6: شَيوةى
.(8 ذمارة (سةرضاوةى



43 سةردةم زانستى 132

كاردةكات  خوَي ضؤن Volatiles وةك
هةية. يان

َ
ِرؤل هةمان

َ
ســـةهؤل لةسةر

كةظر وادةكات مانـــة
َ
واتـــة ئـــةم هةل

بتوَيتةوة. نزمـــدا طةرمي لةثلةيةكي
لةدروســـتبووني مـــةكان 

َ
هةل ـــي 

َ
ِرؤل

لةناوضـــة بةيةكدا طرنطـــة طِرتـــاودا
كاتَيك ثلَيتةكان نَيوان كَيشراوةكاني
بةرةو ســـاردبووةوة زةرياي ي

َ
توَيكل

ثلَيتة ئةو كاتَيك دادةبةزَيـــت.
َ

كةول
و ثةستان طةرمي زةرياية دادةبةزَيت
كاني لةكةظـــرة ئـــاو هةردووكيـــان
وةردةطرَيت. بـــوون نوقم  كة

َ
توَيكل

كؤض ةن،
َ
كة زؤر بةجوول مانة

َ
هةل َئةم

كةول لَيـــوارة طةرمةكاني بؤ دةكةن
دةكرَيت بِروا ســـةرةوة. كة دةكةونة
بوونةوةي كـــة ببَيتة نزم ئةم كردارة
و كةظرةكان توانةوةي طةرمـــي ثلةي

بتوَينةوة. هةندَيكيان
كؤبوونةوةي و ئاطرينةكان كردارة

خاوةكان
لةخاوة بةشـــَيك كؤبوونـــةوةي 
و تون

َ
ئال وةك طرنطةكاني ئابوورييـــة

قوِرقوشم و ثالتني و جيوة و زيو و مس
ثةيوةنديـــدارة نيـــكل، و كـــرؤم  و 
بةكةظـــرة تايبـــةت بةكردارةكانـــي
خاوة ئةم ضِربوونةوةي ئاطرينةكان.
لةبةشـــةكاني لةبةشـــَيك طرنطانـــة
ئاطرينةكاندا كةظـــرة دروســـتبووني
كةظرة بةثَيكهاتـــةي دةدات طرنطـــي
دروستبوونيان. ضؤنَيتي و ئاطرينةكان
تيكاتَيك

َ
بؤنموونة،تةنَيكيطِرتاويبازل

قورســـةكان خاوة ســـارددةبَيتةوة،
هَيواش هَيواش و

َ
بةكريســـتال دةبن

ئةم طِرتاوةكـــةوة. بني دادةبةزنـــة
يارمةتي طِرتاوي لةكؤبوونةوةي جؤرة
دةدات، كانزا هةندَيـــك ضِربوونةوةي
كرؤمايت وةك طرنطي نيشتوويةكي كة
و مةطنةتايت (خامـــي كرؤميـــؤم) و

ضينةكاني دروســـتبكات.  ثالتينيؤم
يةكبةدواييةكي كةبةشَيوةي كرؤمايت
ديكةدا قورســـةكاني خـــاوة  

َ
لةطةل

مؤنتانـــا ـــؤزي 
َ
لةئال دروســـتدةبَيت

ؤزي
َ
ئال دةردةهَينرَيـــت. لةئةمريـــكا

باشـــوور لةئةفةريـــكاي د
َ
بوشـــفيل

ئةســـتووري شـــوَيندا لةهةندَيـــك
و دةطاتة2م كرؤمايـــت ضينةكانـــي
طرنطةكاني هةرة لةسةرضاوة بةيةكَيك
ناودةبرَيت. هةروةها كرؤمايتي جيهان
هةية كرؤمايت خامي لةكوردستانيش
(6 ذمارة ماوةت (شَيوةي لةناوضةي
كة قةلةندةر، و ِرايـــات و وثَينجوَيـــن
سوودي ئابورييةوة لةِرووي دةكرَيت
كرؤمةكةي بةدةرهَيناني بطريَيت لَيوةر
سةرةِراي (بِروانةسةرضاوةيذمارة8).
لةباشـــووري ئاســـن بوونـــي خامي
لةناوضةي بةتايبةتـــي و كوردســـتان
لـــةِرووي دةكرَيت كـــة ثَينجوَيـــن،
بَيت. بةرهةمهَيناني ئاسنةوة بةسوود
طـــــــِرتاويـــي كؤبوونـــةوةي
طرنطة، دوايينيشـــدا لةقؤناغةكانـــي
بةســـةر كةم ئةمةش بةشـــَيوةيةكي
زؤر طِرتـــاوي طرانايتيدا ِراســـتة، كة
و ضِردةبنةوة دةطمةنةكان لةتوخمة
ئةمجؤرةلةطِرتاويارمةتي كؤدةبنةوة.
دةدات طةورة ي

َ
كريستال دروستبووني

درَيذدةبن. ضةند ثَييةك هةندَيكيان كة
طِرتاوةوة لـــةم كة ئـــةم كةظرانـــةي
Pegma- بةثَيطماتايت دروستدةبن

ي 
َ
لةكريســـتال كة tite ناودةبرَيـــن،

زؤربـــةي ثَيكدَيـــت. طـــةورة زؤر 
طرانايتيان ثَيكهاتةي ثَيطماتايتةكان
كوارتز طةورةكان  ة

َ
كريستال كة  هةية

فيلدسثاِر مةسكؤظايتن. و فيلدسثاِر و
ســـرياميكيدا بةكاردَيت لةثيشةسازي
لةدروســـتكردني مةســـكؤظايتيش و 
ســـةرةِراي كارةبايدا. نةطةيةنـــةري

هةندَيـــك ثَيطماتايـــت ئةمانـــةش
ليسيؤم وةك توخمةكاني كؤبوونةوةي
هةندَيـــك و يؤرانيـــؤم و و ســـيزيؤم
هةروةها بةدةطمةنـــةكان، لةتوخمة
وةك بةنرخةكاني هةندَيـــك لةخـــاوة
زؤرينةي وتؤرمالني.  تؤثـــاز و بريَيل
ئاطرينة ثَيطماتايتةكان دةكةونة ناوضة
كة دةمارَيك وةك يـــان طةورةكانةوة
ضواردةوري خانةخوَييةكاني كةظـــرة
دةردةكةوَيت. دةبِرَيت طِرتـــاو ذووري
قؤناغَيكي هةموو نيية مةرج بَيطومان
طرانايتي ثَيكهاتةيةكي طِرتاو دواييني
طِرتاو زياتر هةندَيك بةرهـــةم بهَينَيت.
بةمس. ةمةند دةبَيت بةئاسن يان

َ
دةول

هةية، لةســـويد لةكرياظا ئةوةي وةك
لـــة%60 بريتيية  زياد كـــة طِرتاوةكة
ِرةقبووني ثـــاش كة لةمةطنةتايـــت
ئاسني خامةكاني  لةطرنطرتين يةكَيك

ثَيكهَيناوة. جيهاني
كة بةِرووني خامانـــةي ئةو لةناو
طةرمـــي شـــلةي لةبنةضةيةكـــي
ناودةبرَين كة بةئاسنةوة ةمةند

َ
دةول

Hydrother- طةرمـــةكان بةشـــلة
يةكَيكة تـــون

َ
mal solutions. ئال

ِرَيطةيةوة لـــةم  كـــة  لـــةو خاوانةي
لةكاني ئـــةوةي وةك دروســـتدةبَيت
هةروةها هةية. لةئةمريكا هؤمســـتاك
زيو و قوِرقوشـــم و زينك خامةكانـــي
خامانة شَيوةية دروستدةبن. ئةم بةم
لةباشووريكوردستانيشلةناوضةكاني
ثيرتؤمة و نش

َ
ئاال و شريانَيش و بانك

لةناوضـــةي و دهـــؤك لةثارَيزطـــاي
زؤربةي هةن. دزة

َ
لةقةال مةرابةســـتا

ةمةند
َ
دةول طةرمةكان  شلة  نيشتووي

دواييني لةقؤناغةكاني و بةكانـــزاكان
دةبن. دروست وة طِرتاوة كردارةكاني
زيو تون و

َ
ئال لةنيشـــتووةكاني زؤرَيك

طةرمةكان بةشـــلة لةدةمارة و جيوة
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لـــةم بةرهةمدَيـــن. دروســـتبووةوة
وةِراز لةناوضةي لةخامةكان جؤرةش
لةثَينجوَيـــن ولةطوندي و لةمـــاوةت

هةن. زاخؤ ناوضةي سةرطؤزةي
لةكؤبوونةوةي ديكـــة جؤرَيكـــي
شـــلة بةضاالكي  هةر كـــة خاوةكان
ناودةبرَيت دةبَيت دروست طةرمةكان

 Disseminated و
َ
بال بةنيشـــتووي

لةبـــري deposits. لـــةم جـــؤرةدا
دةمار بةشـــَيوةي خامةكة كة ئةوةي
ئةوا كؤببَيتـــةوة يـــان بارســـتةيةك
لةكةظرةكاندا و

َ
بةربال بةشـــَيوةيةكي

جيهـــان مســـي زؤرينـــةي هةيـــة. 
كاني و لةشيلي وةك هةية بةمشَيوةية
بِري بَيطومان لةئةمريكا. كانيؤن مسي
كة كةمة جؤرةدا لةم خامةكة هةبووي

بؤية  مس. لة0.4 بؤ 0.8 % بؤنموونة
لةخامةكة  125 بؤ 250 كطم لةنَيوان
بتوانرَيت تـــا دةربهَينرَيت ثَيويســـتة

لةكانزاكة دةستبكةوَيت. 1كطم
ئابووريية لةخاوة ديكـــة يةكَيكي
لةبنةضةدا كـــة ماســـة

َ
ئةل طرنطةطان

وةك ماس
َ
ئةل ئاطرينةكانداية. لةكةظرة

و لةكاري دياريكراوة بةنـــرخ خاوَيكي
بةكاردَيت. جوانكردندا و زةِرةنطةري
200كم ي

َ
بِروادةكرَيـــت كة لةقـــووال

لةذَيرثةستانَيكيئاوادا دروستببَيتتا
زياتر بؤ ماس

َ
ئةل ببَيتـــة ئةو كاربؤنة

ماس دةكرَيت
َ
ئةل تَيطةشتن لةبنةضةي

ســـةرضاوةي بؤ بطةِرَيتةوة خوَينةر
لةقووضةكَيكي مـــاس

َ
9). ئةل ذمـــارة

هةية دروســـتبوودا ئاطرين لةكةظري
لةهةموو و

َ
بـــال بةشـــَيوةيةكي كـــة 

بةكيمرباليـــت كـــة قووضةكةكـــةدا
هةيـــة. Kimberlite دةناســـرَيت
ئـــةوةي كيمرباليـــت بةناوبانطرتيـــن

ئةفريكاية. باشووري
بؤ ثَيزانني و ســـوثاس سوثاس:
ثِرؤفيســـؤري مريزا، ئةحمةد ة

َ
د. تؤل

زانكؤي جيؤلؤجي لةبةشي ياريدةدةر
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ــةرز ب ــة  ثاذن ــالوي ثَي
بةسوودة

دةركـــةوت لةبةدواداضونَيكـــدا
بوون

َ
زال بؤ ذنان هؤكاري باشـــرتين

خةفةتي و خـــةم و بةســـةر ئـــازار
و لةثةيوةنديـــدا شكســـتهَينان
لةخؤشةويستةكانيان جيابوونةوةيان
و وي بةرز

َ
ثَيال لةثَيكردني لة بريتيية

كورت. ِرةشي عةزيزي
ذنانةي ئةو بةشي ســـَي نزيكةي
بةشداربوون ينةوةيةدا

َ
لَيكؤل لةم كة

دةكةين حةز لةو كاتانـــةدا وتيـــان:
خةرج ثارةي زؤر و بـــازاِر بؤ بِرؤين
هةفتةي لةضةند بةتايبةتـــي بكةين
ثضِراني و جيابوونـــةوة ســـةرةتاي
لةم ذنانة لةو كام هيـــض ثةيوةندي،
لةخؤيان هيض دةســـت بارودؤخانةدا
45%ي لة زياتر ئامادةن و ناطرنةوة
ســـةرف بازاِرةدا لةو مووضةكةيـــان

لة  زياتر كردنـــي خةرج بؤ و َبكـــةن
دوودل ئوستةرليني جوونةيهي  250

نابن.
و بوون بةســـةر خةم

َ
زال هةر بؤ

لةذنان هةندَيك جيابوونةوة خةفةتي
دةطرن يان

َ
هةل زياتـــر خؤيان نـــازي

ســـةيري لةميوزيك دةطرن يان طوَي
دةكةن. وةرزش يان دةكةن فيلم

لةندةن دامةزراوةي كلوزس شو
ئةنجامداوة ينةوةيةي

َ
لَيكؤل كة ئـــةم

ثَيويستيان ذنان 60%ي لة ِرايطةياند
ئةوةي بـــؤ مانطة لةســـَي بةزياتـــر
شكستهاتووة خؤشةويســـتيية ئةو 

تَيثةِرَينَيت.
بةِرَيوةبةري هاميـــزاد مرييـــام
وتي: لةمبارةيةوة ناوبـــراو بـــازاِري
بارودؤخانةدا كِرين لةم شت ئارةزووي
ئةو لةاليةن بازاِر بـــؤ بردن ثةنا يان
لةخؤشةويســـتةكانيان كة ذنانةوة
ضَيذوةرطرتن بؤ تةنيا دةبنةوة جيا
خؤشي كردني كةشَيكي و دروســـت
دةيانةوَيت ذنانـــة ئةو كو

َ
بةل نييـــة،

خؤيان دةربـــارةي وَينةيةكـــي نوَي
بكةن دروســـت لةِرابردوو جيـــاواز
زياتر كاتَيك لةهةمـــوو ذنانة و ئـــةم
و طؤِرانكارييةية بـــةو ثَيويســـتيان

دةزانن. خؤيان بةماَّـ ئةوةش
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ة
َ

مةترسييةكاني هةوكردني ِريخؤل
د. بةختيار سادق تؤفيق
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ة
َ
ِريخؤل هةوكردوونـــي نةخؤشـــي

Inflamma- هةوكردوو ةي
َ
ِريخؤل يان

لةو  يةكَيكـــة  tory bowel disease
ة(*)

َ
ِريخؤل تووشـــي نةخؤشـــييانةي

بةدوو دةكرَيت نةخؤشية ئةم دةبَيت،
ؤني

َ
كؤل هةوكردني نةخؤشي بةشةوة،

،Ulcerative Colitis UC زامـــدار
 Crohns disease كرؤنز نةخؤشـــي 

.CD
و زامـــدار ؤنـــي

َ
كؤل هةووكردنـــي

ةيي
َ
ِريخؤل نةخؤشي كرؤنز نةخؤشـــي

مـــاوة درَيذخايـــةن و هةوكردوويـــي
كؤرســـي بووني

َ
لةطةل دوورودرَيذن،

ساِرَيذبوون ديســـانةوة  و دانةوة
َ
هةل

بةدرَيذايي ئةمـــةش ضاكبوونةوة، و 
جؤرةكة هـــةردوو ِروودةدات.

َ
ســـال

هةر هةية، لَيكضوونييان ي
َ
خال طةلَيك

جياكردنةوةيان هةندَيجار لةبةرئةوة
تاكـــة نةطوونجـــاوة، و ئةســـتةمة
طرنطة كة زؤر جياكةرةوةي نَيوانيان
ؤني

َ
كؤل نةخؤشـــي كة لةوةي بريتيية

تووشـــي تةنيا هةوكردوو زامـــداري
نةخؤشي كرؤنز م

َ
بةال دةبَيت، ؤن

َ
كؤل

كؤئةندامي هةر بةشـــَيكي دةتوانَيت
بؤ لةدةمةوة بـــكات هةرس تـــووش

كؤم.
دةردةكةوَيت  وا كرؤنز  نةخؤشي
تـــة

َ
لةوال بَيـــت دةطمـــةن زؤر 

بةبـــةراوورد دواكةوتووةكانـــدا،
زامداري ؤنـــي

َ
كؤل  نةخؤشـــي

َ
لةطةل

وترة،
َ
بال ئَيســـتا  م

َ
بـــةال هةوكردوو،

نائاسايية.  ئةوةشـــدا هَيشـــتا
َ

لةطةل
لةتةمةنَيكي نةخؤشـــييةكة َهةردوو
لةطةل ثَيدةكةن، دةست الويدا زووي
لةدةيةي لوتكةيي بةرزبوونةوةيةكي

حةوتةمي تةمةني مرؤظدا.
نةخؤشييةكة كةوتنةوةي

خـــــانةييـــةكان طؤِرانكارييـــة

كةوتنةوةي و لةثةيدابوون بةشـــدارن
هةوكـــردوودا، ةي

َ
ِريخؤل نةخؤشـــي

و تاكةخانة كردني بةضـــاالك ئةمةش
ناوكي خانانةي كة ئـــةو ليمفةخانة و
Polymorphonu- شـــَيوةييان فرة 

ِرذاندني 
َ

لةطـــةل clrar cell هةيـــة،
هةوكردندا ناوةند طريةكانـــي ماددة
هةردوو هؤكارة ذينطةيي .Mediator
دةبينـــن

َ
ِرؤل بؤماوةييـــةكان و 

نةخؤشييةدا. بةم لةتووشبوون
بؤماوةييةكان هؤكارة

لةجولةكةي زياتر نةخؤشيية ئةم
خزمي 10%ي و وة

َ
بال ئةشـــكةنازيدا

خووشـــك، برا، واتة يةك ثلة نزيكـــي
هةية، نةخؤشييةيان ئةم باوك، دايك،
لةخزمة يةكَيك كةمةوة بةاليةني يان
ةي

َ
نزيكةكانيانتووشي نةخؤشيِريخؤل

ِرووداني ِرَيـــذةي بـــوون، هةوكردوو
لةيةكضووةكانـــدا دووانـــة لةنَيـــوان
نةخؤشـــي

َ
لةطةل هاوِرَين و بـــةرزة

بةهؤي دةرةقي هةوكردووي ِرذَينـــي
 Autoimmune خؤييةوة دذةتةنـــي
 نةخؤشي ثَيستي 

َ
thyroiditis لةطةل

طرَيدار سووربوونةوةي كؤئةندامي يان
ئةوش ثَيويســـتة هةروةهـــا  .SLE
HLA- ثةيداكـــةري دذة كـــة َيني

َ
بل

 
َ

لةطةل و هاوتايـــة DR103 هـــاوِرَي
زامداري ؤني

َ
كؤل هةوكردني نةخؤشي

توندوتيذدا.
هةوكردني نةخؤشـــي هـــةردوو
كرؤنز و نةخؤشـــي ؤن

َ
كؤل زامـــداري

 HLA-B27 دذة ثةيداكةري
َ

لةطـــةل
ثَيكةوةلكان نةخؤشي تووشـــي زياتر
ثشـــت بِربِرةكاني بةيةكي بـــوون و 
هةوكردني و ئاوســـان بةهؤي دةبـــن

 Anky losing ثشتةوة بِرةبِرةكاني
.spondylitis

ذينطةييةكان هؤكارة

ؤني 
َ
كؤل هةوكردنـــي  نةخؤشـــي

دةبينرَيت كةسانةدا لةو زياتر زامدار
ئةو كةسانةي يان جطةرة ناكَيشن، كة
لةتةنيشـــتياندا ديكة كـــة كةســـاني

 Exsmokers دةكَيشـــن جطـــةرة
زياتر كرؤنز نةخؤشـــي بةثَيضةوانةوة
جطةرةكَيشـــن كة دةبينرَيت لةوانةدا
دةكات زيـــاد ئةوةندة ســـَي ِرَيذةي

كَيشةكاندا. لةجطةرة
لةو ئـــةم نةخؤشـــييةش زياتـــر
كةم ثيسايي كة دةبينرَيت كةسانةدا
ثِر خؤراكي

َ
لةطةل هةية، ثاشةِرؤيان

ثوختةدا. شةكري
نةشـــتةرطةري كة واية باوةِريش
Appen- ةكوَيرة

َ
ِريخؤل َيكردنـــةوةي

ل

لةتووشبوون  ثارَيزطاري   dicectimy
ةي

َ
هةوكردنـــي ِريخؤل بكةن لـــةدذي

ؤني زامدار.
َ
كؤل

ثَيويســـتة كة ديكةش َيكـــي
َ
خال

كة بكرَيـــت ئةوةية بـــؤ نيشـــانةي
زامدار ؤني

َ
هةوكردني كؤل نةخؤشـــي

دةطرَيتةوة ؤن
َ
كؤل هةناوةخانةي تةنيا

نةزانراوة، هؤكارةكةي ئَيستاش تا كة
هةوكردنـــي هةرضـــي كرؤنزيشـــةوة
كؤئةندامي ديـــواري ناو ضينةكانـــي

 %5-10 لـــة دةطرَيتـــةوة. هـــةرس 
هةوكردنـــي هةمـــوو نةخؤشـــةكاني
درَيذدا ماوة دريذخايـــةن يان ؤني

َ
كؤل

ِروون ئاشـــكراو جياكةرةوةيةكـــي
زامدار ؤني

َ
كؤل هةوكردنـــي لةنَيـــوان

تةنانةت نييـــة نةخؤشـــي كرؤنـــزدا
زيندوو شانةيي نموونةي بةوةرطرتني
بةشـــانةي ناودةبرَيت ئةمـــةش كة 
Indetermi- نادياريكـــراو زيندوويي

.nate Colitis
جياوازةكان كردنة دياري

-هةوكـــردن، بةتايبةت هةوكردني
و ظايرؤســـي بةكـــرتي و ئةميبـــي و
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...هتد.
مردني بةهؤي ؤني

َ
كؤل -هةوكردني

.Ischemic colitis خانةكانةوة
يـــان ةيـــي

َ
ِريخؤل -ليمفؤمـــاي

ةيي
َ
ِريخؤل هةوكردني و شـــَيرثةنجة،

ي كؤالجيني.
َ
ِريشال

يان وروذاو ةيي
َ
ِريخؤل -كؤنيشانةي

Irritable bowel syn- طـــؤِراو زوو 
.drome

وةك بةطشـــتي -دةرمانـــةكان
دذة ناســـتريؤيدي دةرمانةكانـــي
دذةســـكثِري دةرمانةكاني هةوكردن،
،OCP دةمـــةوة بةكاردَين كة لةِرَيي

ثَينسيالمني. ئةلؤثيورينؤل،
كـــة ديكـــة هؤكارانـــةي ئـــةو 
بارســـتة بووني دروســـت دةبنةهؤي
وةك الي ِراســـتدا ؤتي

َ
كل لةناوضـــةي

ة
َ
بةِريخؤل ثةيوةند بةشي شَيرثةنجةي

،Cecal carinoma ـــؤن
َ
لةكؤل كوَيرة

هةوكردني ـــة كوَيرة،
َ
ِريخؤل ي

َ
دوومةل

نةخؤشـــي مَيزنرتي، ليمفةطرَيكانـــي
هةوكردني ناوضةي حةوز، هةوكردني
تيشـــكةوة، بةهؤي ناوضـــةي كـــؤم
هةروةها بةهجةت، نةخؤشي هةروةها
نائاسييةكاني زيادة طريفانة هةوكردني
.Dirverticalitis هةرس كؤئةندامي
زامدار كؤَلؤني هةوكردني ثاسؤلؤذي

نةخؤشـــييةدا لةم هةوكردنةكان
كؤم دةوروبـــةري و هةميشـــة كـــؤم
هةوكردنةكان هةروةها دةطرَيتـــةوة،
درَيذ ؤن

َ
كؤل سةرةوةي بةشـــي بةرةو

يان ؤن
َ
كؤل كرمة دةطةنة تا دةبنةوة

ةتي
َ
حال لةهةندَيك ،S ؤن

َ
كؤل ئَيســـة

تووش ـــؤن
َ
كؤل هةمـــوو دةطمةنـــدا

ثَيك زوو زوو هةوكردنـــةكان دةبَيت،
Con- ناو يةكرت دةِرذَينـــة و دةطةن
خوارةوة بضَيت fluent، هةتـــا بةرةو
كة كاتانةي لـــةو دةبَيت، و توندتـــر

بؤ تووشـــبووة تيايدا ؤن
َ
كؤل هةموو

ؤن
َ
كؤل درَيذي دوورودرَيذ، ماوةيةكـــي

دةبَيتةوة، كورترت و دةبَيتـــةوة كةم
طةشـــة لوو طةندة يان ثؤليب طةندة
ئاسايي ناوضةي ئةمةش كة دةكات،
خانةي هةنـــاوة ثاشـــماوةي يـــان 
خانة هةناوة لةناوضـــةي طةورةبووة

ثووكاوةكةدا.
ثرؤسةي شـــانةزانييةوة  لةِرووي
هةوكردني لةنةخؤشـــي هةوكـــردن
لةناوضةي سنووردارة زامداردا ؤني

َ
كؤل

خانةدا هةنـــاوة يان ثةردة هةنـــاوة
ديواري ةكاني

َ
قوول ناوضـــة بةبواردني

لةتووشبوون. ة
َ
ِريخؤل

خانةكاني يان كاسةييةكان خانة
ِرذاندني  Goblet Cell تواناي طؤبلَيت
دةدةن، لةدةست ماددةكانيان لينجة
يـــان درَيذخايةنةكانـــدا ةتـــة

َ
لةحال

خانانة ئةم درَيذةكاندا، دوورو مـــاوة
دةشَيوَين.

تَيكضووني يان دابةشبوون  خراث
ؤن

َ
كؤل خانةي بووني دابةش ثرؤسةي

لةكاتي نةخؤشييةن ئةم قؤناغي دوا
نةكردندا.

َ
كؤنرتؤل

لةنةخؤشي طريمانة سَي واية باوةِر
ي

َ
زامـــداردا ِرؤل هةوكردووي ؤنـــي

َ
كؤل

ببينن: كاريطةر
هةنـــاوة بةرطـــري -كارلَيكـــي

ؤن.
َ
كؤل خانةكاني

كارةكان بةرطري كارلَيكي -الوازي
خانة. هةناوة Barrier-ي

و تَيكضـــوون بوونـــي
َ

-لةطـــةل
ضاالكييةكاني لةزينـــدة شـــثرزةيي

بيوتريةيت. ماددةي
بةشـــَيوةيةكي زامدارييانة  ئـــةم 
75%ي لـــة زؤرن. و ورد طشـــتي
طورزةي نةخؤشـــييةكة ةتةكاندا

َ
حال

ناوضـــة بـــةرةو ســـةرةةوةية بـــؤ

ئاوي دةوترَيت ثَيـــي نزيكـــةكان كة
ئينجا ،Back wash ثَيوةنـــراو

َ
ثال

ة
َ
بةشـــي ِريخؤل بؤ دوا بؤ ثشـــتةوة

30ســـم-ي لةكؤتاييدا، ئينجا باريكة،
دوا نَيوان زمانـــةي ناوضةي كؤتايـــي
ثةيوةندة و باريكـــة ة

َ
ِريخؤل بةشـــي

كوَيرة ة
َ
ِريخؤل ؤن و

َ
كؤل نَيوان بةشـــي

هةوكردني هةندَيجار دةكات، تـــووش
شـــَيوةي دةطرَيتةوة، ضةث ؤني

َ
كؤل

َيكي
َ
تؤثةل َين

َ
دةل تووشبووةكة ناوضة

هةنـــاوة كـــة زؤر وردة تةنؤلكةيـــي
و دةبنةوة ناسك و الواز زؤر خانةكاني

تَيكدةشَيوَين. بةزووي
هةوكردني مايكرؤســـكؤبدا، لةذَير

 Super Ficial تةنكـــةكان ضينـــة
زامداري فرة بووني

َ
لةطةل دةبينرَيت

خوَين هـــؤكاري ئةمـــةش بضـــووك 
ةكانة

َ
ِريشال بووني دروست و بةربوون

دروســـت زامداريةكةدا كة لةناوضةي
ِرَيِرةوي طريانـــي دةبنةهؤي و بـــوون

ة.
َ
ِريخؤل و خؤراك

هةوكردني نةخؤشي نيشانةكاني
زامدار كؤَلؤني

بةشَيوةيةكي تووشـــبوون يةكةم
ئةوة زؤر توندوتيذة، دواي ئاســـايي
تووشبوونةوة بةكؤرسي نةخؤشييةكة
تَيثةِر بةردةوامدا بوونـــةوةي و ضاك
كةمي زؤر بةشـــَيكي تةنيا دةبَيـــت.
نيشـــانةي كة نةبَيت نةخؤشـــةكان
ســـاِرَيذ درَيذمـــاوةي و درَيذخايـــةن
دةرووني سرتَيســـي هةية. نةبوونيان
ســـؤزدارييةكان، ضوونـــة

َ
هةل و 

و طةدة هةوكردنـــي هةوكردنـــةكان،
ثَيي دةوترَيت خؤماندا لةناو ة يان

َ
ِرَيخؤل

و بووني طةدة ذةهـــراوي يان ئينتةال
ئةنتي بايؤتيك، ة، دةرمانةكاني

َ
ِريخؤل

هةوكردني دذة دةرمانةكانـــي يـــان 
و هاندةر كة واية باوةِر ناستريؤيدي،
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نةخؤشييةكة دانةوةي
َ
هةل وروذَينةري

بةندة نةخؤشييةكة نيشانةكاني بن.
نةخؤشييةكةوة. ضاالكي و بةشـــوَين
لةنيشانةكان يةكَيكة كؤم، هةوكردني
كؤم و بةربووني خوَين كة دةبَيتةهؤي
هةندَيجار شلةيةكي لينج، دةرضووني
لةكاتي ئازار ثةيدابووني دةبَيتةهؤي
كردنـــدا، هةندَيك نةخؤش َثيســـايي
لةطةل كةم ِرَيذة دةكةن، شلي ثيسايي
كردندا، ثيســـايي ذمارةي زيادبووني
قةبز لةنةخؤشةكان هةندَيك لةكاتَيكدا
و ثارضة ـــؤ

َ
كل ؤ

َ
كل دةبن و ثيســـايي

دةكةن. ثارضة
وةك بنضينةييـــةكان نيشـــانة
لةش طةرمي ثلـــةي بةرزبوونـــةوةي
ئـــازار و بَيهَيـــزي و  سةرئَيشـــة و 
كؤم هةوكردني ِروونـــادةن، ...هتـــد
ؤن

َ
كؤل ئَيســـة يان ـــؤن

َ
و كرمـــة كؤل

ســـكضووني دةبَيتةهؤي كة ثَيكةوة

لينجـــة بوونـــي
َ

خوَينـــاوي لةطـــةل
و ســـةرةكي ماددة، بةشـــَيوةيةكي
باري نةخؤشةكان هةموو بةهةميشةيي
ِرَيذةيةكي م 

َ
بةال باشة،  تةندروستيان

ضاالكي كةميان نةخؤشييةكي زؤر زؤر
دةبَيتةهؤي كة هةية، سنووردارييان
و لةش ثلـــةي طةرمي َبةرزبوونةوةي
لةطةل وويي

َ
خةوال و سســـتي بَيهَيزي

ناو سكدا. بووني ناِرةحةتي
لةنيشـــانةكان، ديكـــة يةكَيكـــي
كة بةرفراوانة، ؤنـــي

َ
كؤل هةوكردنـــي

خوَيناوي ســـكضووني دةبَيتةهـــؤي
لةنةخؤشـــي ماددة.  لينجـــة   

َ
لةطةل

تواناي لةدةستداني تووندوتيذدا زؤر
و ناِرةحةتـــي خـــواردن و بَيهَيـــزي
ئازاري و كَيش لةدةستداني و سستي
دةكات وا ئةمـــةش ســـك ِروودةدات،
و بَيـــت بَيتاقـــةت نةخؤشـــةكة زؤر
نيشانةكاني و ةكوتَي

َ
دل بةتاو هةست

بكات. هةناو هةوكردني
كة برينةضَيت ئةوةشمان ثَيويستة
خوارةوةي لةناوضةي زياتر ئازارةكة
نةخؤش و ثَيدةكرَيت هةســـتي سكدا
ثَيويستة بةثةلة كة دةكات هةســـت
نيشـــانانةش ئةم ئـــاو، بضَيتةســـةر
لةماوةي ثةرةدةســـَينن بةزوويـــي

كةم  دةبَيتةهؤي كـــة 2-1 هةفتـــةدا
دابةزيني  PVC، ERS و بوونـــةوةي

خوَين. ةثةستؤي
َ
َثال

لةطةل سك كردني كيف و ئاوسان
قرمـــة قرمي ئاســـايي ديارنةمانـــي

.Bowel Sound ةكان
َ
ِريخؤل

ئـــةم خراثةكانـــي ثَيشـــبينيية 
ئةطةر دةطرَيتةوة: ئةمانة نةخؤشيية
و توندوتيذ زؤر يةكـــةم تووشـــبوون
نةخؤشييةكة ئةطةر بوو، مةترسيدار
ئةطةر بطرَيتـــةوة، ـــؤن

َ
هةمـــوو كؤل

شةست لةسةروو نةخؤشةكة تةمةني
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ؤني
َ
كؤل طةورةبووني بوو، ييةوة

َ
ســـال

كة ،Toxic Megacolon مةترسيدار
نَيوانة ؤني

َ
كؤل ئاسايي بةشَيوةيةكي

ئةطةر: ئةمةش دةطرَيتةوة بةش
25%ي لة -هةوكردني كؤم هةبوو
باسمان وةك نةخؤشةكة ةتةكاندا

َ
حال

لةكاتي ثيســـايي كرد ئـــازاري هةية
ئاو ســـةر ئارةزووي بةثةلة و كردندا

دةكات.
يـــان ضـــةث الي ؤنـــي

َ
-كؤل

كة كردبوو، هـــةوي ؤن
َ
كؤل تَيكِرايـــي

لة زياتر كة ســـكضوون، دةبَيتةهؤي
دةبَيتةهؤي  و دةخايةنَيـــت ِرؤذ  20
و كةمبوونـــةوة و وشـــكبوونةوة
كةم لةكيســـداني تووخمةكاني لةش،
بوونةوةي ِرَيذةي كةم و ئينجا خوَيني

خوَين. ثرؤتيني
نةخؤشييةكة توندوتيذي ثلةبةندي
ديـــاري خـــوارةوة بةمشـــَيوةيةي

دةكرَيت:
،Mild تووند كةم 1. نةخؤشـــيي
يان كؤم بةربووني خوَين واتة َئةمةش
لةطةل جار ضوار بؤماوةي ســـكضوون
سيســـتمييةكاني نيشـــانة نةبووني

لةش.
Mod- مامناوةند نةخؤشـــي  .2

زياتر  نةخؤشـــةكة erate لةمةشـــدا
دةضَيت ســـكي لةِرؤذَيكدا لةضوارجار
نيشانةسيستمييةكاني نةبووني

َ
لةطةل
لةش.

Serv- تووند زؤر نةخؤشـــي  .3
زياتر  نةخـــؤش شـــَيوة er بةهةمان
دةضَيت، سكي لةِرؤذَيكدا لةضوارجار
زياتري يان نيشانةيةك بووني

َ
لةطةل

بةرزبوونةوةي وةك لةش سيتســـمي
لة37,5سةدي، زياتر بؤ ثلةيطةرميتا
بؤ

َ
دل لَيداني زيادبووني واتة ةكؤتَي

َ
دل

ثرؤتيني بوونةوةي كةم ،90 لة زياتر

30طم/ لة بؤ كةمرت ئةلبؤمني لةخوَيندا
لةش كَيشي لةكيســـداني

َ
لةطةل ليرت،

كطم. 3 لة زياتر بؤ
كردنةكاني ثَيشـــبيني بةطشـــتي
ئةمانةن: زامدار هةوكردوويي ؤني

َ
كؤل

كاريطةري و خراثبـــوون ناوبةناو
 %80 لـــة نةخؤشـــييةكة  زياتـــري 
نةخؤشـــي دةبينرَيت، ةتةكانـــدا

َ
حال

لـــة%15-10  بـــةردةوام ضاالكـــي
تووشـــبووني هةروةها دةبينرَيـــت،
ثَيويســـتي بةتوونـــدي يةكةمجـــار
بةثةلةي لَيكردنةوةي بةنةشتةرطةري

ةتةكاندا، 
َ
10%-5 حال لة دةبَيت ؤن

َ
كؤل

تووشـــبوونةوةي بؤ مـــردن ِرَيذةي
زامداردا ؤني

َ
كؤل لةهةوكردني توندوتيذ

 نةبووني جياوازي
َ

لةطةل ،%2 لة كةمرت
بةبةراورد ضةندَيتي ذياندا. لةبريؤكةي
ؤني

َ
كؤل نةخؤشي تاكانةي ئةو

َ
لةطةل

نيية. هةوكردوويان زامداري
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كرؤنز ثاسؤلؤذي
تووش زؤر ئـــةو ناوضانـــةي كـــة
ئةمانةن: هةرسدا، لةكؤئةندامي دةبن
باريكة، ة

َ
ِريخؤل بةشـــي دوا كؤتايـــي

بةتةنيا، ؤن
َ
كؤل ِراســـت، الي ؤني

َ
كؤل

باريكة ـــة
َ
ِريخؤل بةشـــي كؤتايي دوا

نَيوةندة و  دوا بـــةش
َ

لةطةل بةتةنيا
ةباريكة.

َ
ِريخؤل بةشي

جياكةرةوةي و تايبةت نيشانةي
كة هةموو كرؤنز ئةوةيـــة نةخؤشـــي
و ئةســـتووربوون ـــة

َ
َديـــواري ِريخؤل

قـــول زامـــداري و ســـووربوونةتةوة
وةك زياتر هةية ـــةدا

َ
ِريخؤل لةديواري

دةردةكةون، ـــي
َ
هَيل شـــَيوة درزَيكي

ئةو نَيوان خانـــةي هةناوة بةمـــةش
خِري ثَيكهاتووي لةشَيوةي زامدارييانة
هةرلةبةرئةوةية دةردةكـــةون طؤييدا

واتة  ناودةبرَيت،  Cobblestoneبـــة
خِري لةبةردي ناوضانة ئةو شـــَيوةي
زامدارييانة ئـــةم دةضَيت، ِرَيذكـــراو
 بةناو ديوارةكاني

َ
بةشَيوةيةكي قوول

دةبنةهؤيدروست و ِرؤدةضن ةدا
َ
ِريخؤل

ثةيوةندي ة
َ
كةنال و

َ
دوومـــةل بووني

ثةيوةندي نائاسايي ة
َ
نائاسايي، كةنال

ة
َ
ِريخؤل جياوازةكاني لووثـــة لةنَيوان

تووشـــبووةكاني ثارضة لةنَيوان يان 
و زَي دان و

َ
منال ـــدان و

َ
ميزل و ة

َ
ِريخؤل

دةربكةوَيت. دا
َ
لةناوطةل لةوانةية

نيشـــانة ديكـــةي يةكَيكـــي
طؤِرانكاري كة ئةوةية جياكةرةوةكان
ئةطةر تةنانةت ةدان،

َ
ثةل لةشـــَيوةي

تووش ةش
َ
ِريخؤل كورتي  ثارضةيةكي

ثضِرثضِر هةوكردنةكة ثرؤسةي ببَيت،
هةناوة ثارضة  ئـــةو  بةهؤي دةبَيت،
نَيوان دةكةوَيتة كة ئاســـاييةي خانة
طؤِرانةكان هةروةها زامدارييةكـــةوة،

ناوبةناون.
بةم كةم و ناتةواويةكـــي كـــورت

لةناوضـــة جيادةكرَيتـــةوة ِرَيطةيـــة
ئةمةش كة تووشبووةكة ســـةرةكيية
Skip le- برين بازدانـــة َين

َ
دةل َيـــي

ث

.sion
طةورة سك ناو مَيزنرتي ليمفةطرَيي
ئةستووربووني

َ
لةطةل دةبَيت فراوان و

شـــانةزانييةوة، لةِرووي مَيزَينرتيدا.
لةهةمـــوو درَيذخايـــةن هةوكردنـــي
ِروودةدات ةدا

َ
ِريخؤل ديواري ضينةكاني

ئةستووربوون. كة
كؤوةبـــووي ـــي 

َ
تؤثةل تاكـــة 

كة هةية خانة ِرووكةشة هيستوسايتي
بدرَين دةورة بةليمفةخانـــة لةوانةية

 Giant Cell خانةطةورةكانيـــان و 
تَيداية.

ليمفةشانةكان كؤوةبووي هةروةها
 Micro ورد تةنؤلكةيـــي يان لـــووي
كاتَيك  كة دةبينرَيـــت،  granuloma
ِرووةكانةوة يـــان لةِرووكارةكانـــةوة
زامداري و دةبنةهـــؤي نزيك دةبـــن
ناو هةوكردني زامداري شَيوة بضووكي
َيني،

َ
بل ئةوة ثَيويستة هةروةها دةم.

ديوارةكاني ناو لةِرَيي هةوكردنةكة كة
ئةمةش كـــة ِروودةدات، ـــةوة

َ
ِريخؤل

و
َ

ِريشـــال كؤبوونةوةي دةبَيتةهؤي
باسمانكرد هةروةك بوون،

َ
بةِريشـــال

ؤني
َ
كؤل هةوكردنـــي بةثَيضةوانـــةي

ناوضـــةي دوو لةنَيـــوان زامـــدارةوة
ناوضةيةكي هةوكردنةكةدا ثرؤســـةي

دةبينرَيت.
َ

نؤرمال و ئاسايي
كرؤنز نةخؤشي نيشانةكاني

نيشـــانــــةكــان دةركةوتنـــي
تووشـــبوون بةناوضـــةي بةنـــدة 
كرؤنزي نةخؤشي بةنةخؤشييةكةوة،
دةبَيتةهؤي ةباريكة

َ
ِريخؤل بةشي دوا

بةهؤي طرياني بةتايبةت ئازاري سك،
Sub- كورتةوة ماوة خـــوار ةي

َ
يخؤل ِ

ر
 acute intestinal obstruction

بارســـتةيي لووي لةوانةية ئةمـــةش
يان ناوســـك ـــي

َ
دوومةل هةوكـــردوو،

بةرثرس لَيـــي كورت مـــاوة طرياني 
هاوِرَيية جـــار زؤربةي بـــن، ئازارةكة
زياتر كة داية،

َ
لةطةل يان ســـكضووني

خوَين و ئاويية شـــَيوة سكضوونَيكي
نيية. تيادا لينجةماددةي يان

نةخؤشـــةكان هةموو هةميشـــة
الواز دةدةن و لةدةســـت كَيشـــيان
هةموو ئةوةي بةهؤي ئةمةش دةبن،
نةخؤشةكانلةخؤراكدووردةكةونةوة،
ئازارةكة، دةبَيتةهؤي خواردن ضونكة
لةوانةية لةش كَيشـــي لةدةســـتداني
خؤراكةوة مذينـــي بةهـــؤي خـــراث
بةدةست نةخؤشـــيش هةندَيك و بَيت
و ثِرؤتني و ضةوري كةمي نيشانةكاني
نةخؤشي َينن.

َ
دةنال ظيتامينةكانةوة

 Crohns كرؤنزي ؤني
َ
كؤل هةوكردنـــي

ؤني 
َ
كؤل لَيكضووي وةك Colitisَ زياتر

لةطةل دةردةكةون. زامدار هةوكردووي
فِرَيداني خوَيناوي، سكضووني بووني
لةكاتي يـــان دانانـــي لينجةمـــاددة
نيشـــانة هةروةها كردندا، ثيســـايي
سستي و هَيزي بَي كة بنضينةييةكان
تواناي كةمي و بـــَي خةوي و و الوازي
لةدةستداني و خؤراك ئارةزووكردني

دةطرَيتةوة. كَيش
لةتووشبوودا كؤم ناوضةي بواردني
بووني نةخؤشي دةوورووبةري

َ
لةطةل

كرؤنزن نةخؤشي نيشانةي زياتر كؤم
هةوكردني نةخؤشـــي  لـــةوةي وةك 

بن. زامدار ؤني
َ
كؤل

نيشانةي هةردوو نةخؤش هةندَيك
هةية، وكؤلؤنيشـــيان باريكة ة

َ
ِريخؤل

نةخؤشي كة نةبَيت كةميان هةندَيكي
كؤميـــان دةوروبـــةري جياكـــراوةي
لةئةنجامي هةروةها ِرشـــانةوة هةية،
بةشـــي دووةم تةســـكبوونةوةي
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توندي زامداري باريكةوة يان ة
َ
ِريخؤل

ناودةم.
تــــاقيكردنـــةوةي لةئةنجامـــي
كـــة دةركةوتـــووة فيزيكييـــةوة
لةدةســـت كَيشـــيان نةخؤشـــةكان
و خوَينـــي كـــةم

َ
لةطـــةل دةدةن، 

طؤشةي و هةوكردني زمان هةوكردني
لَيوةكان خوارةوةي و ســـةرو نَيوان
لةكاتي لةســـكدا ئازار بووني

َ
لةطةل

نيشـــانةي ئةمةش لَيداندا، دةســـت
ناوضة هةوكردووةكةن. ئاشكراي

ناوســـك لةئةنجامـــي بارســـتةي
تَيكضِرذاوةكاني ئةستووربووة ديوارة
ناوســـكةوة ي

َ
دوومةل يان ةوة

َ
ِريخَول

دروست بوون.
دةوروبةري ناوضةي ثَيستي تاطي
كردن يان جةراعةت و بوون كؤم، شةق
fis- نائاسايي ثةيوةندي ة

َ
كةنال ووني

ب

كةمةوة  ناوضانةدا، بةاليةني لةم tula
دةبينرَيت. ةتةكانـــدا

َ
حال لـــة50%ي 

دوا كؤتايي لةناوضةي كرؤنز نةخؤشي
Terminal ile- باريكةدا ة

َ
ِريخؤل بةشي

ة كوَيرة
َ
ِريخؤل هةمان نيشانةكاني ،am

وةك نةخؤشيية ئةم دةكةن، دروست
دةردةكةوَيت خةفةبوون يـــان ناديار
و لةثيســـاييدا ماددة لينجة و بووني
ِرووندا و نائاشكرا ســـكضووني

َ
لةطةل

دةركةوتووة. تيايدا
ئةلبؤمني ثرؤتيني كةمبوونةوةي
و كؤبوونـــةوة  دةبَيتةهـــؤي كـــة 
ثاشان و الشةدا لةناو شلة قةتيسماني
،ESR دةبَيتةهؤي ئاوسان، زيادبووني

ئاسن  كةمي PVC بةهؤي كةمبووني
نةخؤشيية يان فؤليك ترشي كةمي و

درَيذخايةنةكانةوة.
نةخؤشي طريوطرفتةكاني

هةوكردني ِريخؤَلة
ِريخؤَلة طريوطرفتةكاني

و تووندوتيـــذ هةوكردنـــي  .1
ئةمةش كـــة ـــؤن،

َ
كؤل خةتةرناكـــي

هةوكردني و كرؤنز نةخؤشي لةهةردوو
لةزؤربةي ِروودةدةن. زامداردا ؤني

َ
كؤل

دةبَيت فراوان ؤن
َ
كؤل ةتةكاندا

َ
زؤريحال

ؤني
َ
كؤل (طةورةبووني و دةئاوســـَيت

يةكةمني لةكاتـــي ئةوةش زامـــدار)،
بةهةوكردنـــي دةبَيـــت تووشـــبوون
ثَيويســـتة لةبةرئةوةية هةر ـــؤن

َ
كؤل

ئةم بؤ ســـك ِرؤذانة ئَيكسي تيشـــكي
دياريكردن بؤ بيطريرَيت نةخؤشـــانة
فراوان و ئاوســـان و ضاودَيريكردنـــي
ئةطةر زياتر ئةمةش ؤن (كة

َ
كؤل بووني

يان بةش نَيوانة ؤني
َ
لةكؤل بَيت 6سم

زؤري تةقيني ترسي و ؤن
َ
ئاسؤيية كؤل

هةناوي هةموو هةوكردنـــي و ؤن
َ
كؤل

مردنـــي لةدواييشـــدا و  لَيدةكرَيـــت
نةخؤشةكة.

ؤن
َ
كؤل و باريكة ة

َ
ِريخؤل تةقيني .2

فراوانبووني بةبـــَي لةوانةية ئةمةش
ثةرةبسَينَيت. و ِرووبدات مةترسيدار

لةثـــِري خوَينبةربوونـــي  .3
مةترسيدار.

و نائاســـايي ثةيوةندي ة
َ
4. كةنال

ة
َ
كةنال كؤم: دةووروبةري نةخؤشـــي

لووثة نَيـــوان نائاســـايي ثةيوةندي
لةنَيوان يان ة،

َ
ِريخؤل تووشبووةكاني

زَي، تايبةتة و ـــدان
َ
ميزةل و ـــة

َ
ِريخؤل

و كرؤنز نةخؤشـــي بةطريوطرفتةكاني
زامداردا ؤني

َ
هةوكردني كؤل لةنةخؤشي

نابينرَيت.
نةخؤشانةي ئةو شَيرثةنجة: .5 
هةية ضاالكييان ؤني

َ
كؤل هةوكردني كة

ةتي
َ
لةحال

َ
سال دة لةماوةي زياتر بؤ

شـــَيرثةنجةي زياتري مةترســـييةكي
ةكةبووي

َ
كةل مةترســـي ؤنـــدان،

َ
كؤل

لةوانةية زامـــدار ؤني
َ
كؤل هةوكردنـــي

 ،
َ

30 ســـال 20% لةدواي لة بَيت زياتر

بَيت كةمرت ئةم ِرَيذةية لةوانةية م
َ
بةال

كرؤنز. نةخؤشي بؤ
ة

َ
شـــَيرثةنجةي ِريخؤل 6. ِرذَينـــة

دةطمةنـــي طريوطرفتَيكـــي باريكـــة
باريكةية ة

َ
ِريخؤل كرؤنزي نةخؤشـــي

دوورودرَيذ. بؤماوةيةكي
زامدار ؤنـــي

َ
كؤل هةوكردنـــي   .7

ثَيويستي
َ

سال لةهةشت زياتر بؤماوةي
هةية ؤن

َ
كؤل هةناوبينـــي بةضاودَيري
.

َ
سال دة هةشت بؤ لةدواي

دةرةوةي طريوطرفتةكـــــانـــي
ضاالكي لةمـــاوةي ـــة: ئةمةش

َ
ِريخؤل

كـــة دةبينرَيـــت، نةخؤشـــييةكةدا
دةطرَيتةوة: خوارةوة ئةمانةي

ديـــوي ثَيســـتي 1. هةوكردنـــي
Con- ضاو وي

َ
ثَيل ناوةوةي و ةرةوة

د

.junctivitis
ضاو. طلَينةي هةوكردني .2

ئةو دةرةوةي ديوي هةوكردني .3
ضاو سثَينةي كة ضاو ِرةقةي ثَيســـتة
Episcle- لةطلَينة جطة ادةثؤشَيت

د

.ritis
ناودةم. بريني .4

كة جطةر نةخؤشـــييانةي 5. ئةو
زيندة لةكـــرداري بةهؤي ناتـــةواوي
ِروودةدةن ضةورييةوة ضاالكييةكاني

.Fatty liver
كَيماوي جطـــةر و ـــي

َ
6. دوومةل

خــــوَينهَينــــةري جطةر بووني دِركة
.Portal Pyaemia

7.خوَينمةيينيدِركةخوَينهَينةري
مَيزَينرتي. خوَينهَينةري و جطةر

خوَينهَينـــةرةكان مةينـــي  .8
بةطشتي.

طةورةكان. جةمطة ئازاري .9
طرَيـــداري 10. ســـووربوونةوةي

.Erythema nodosum ثَيست
كَيم ثَيستي بوونةوةي ِرةش .11
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Pyodrema gangri- جةراعةتاوي و
.nosum

كة طريوطرفتانةي ئـــةو هةروةها
نةخؤشـــي بةضاالكي ثةيوةندييـــان
نيية زامـــدارةوة ؤني

َ
كؤل هةوكردني 

وةك:
بةهـــؤي جطـــةر 1. هةوكردنـــي

خؤييةوة. دذةتةني
يان زةرداوي ي

َ
كةنال هةوكردني .2

شـــَيرثةنجةي
َ

لةطةل بوو، ِرةق زراوي
زياتر ئةمانةش كـــة زراودا، ـــي

َ
كةنال

زامداردا ؤنـــي
َ
كؤل هةوكردني

َ
لةطـــةل

ِروودةدةن.
زراو. بةردي .3

Amyloi- ئةمايلؤيدؤســـيس  .4
زياتر  كة dosis و بةردي ئؤطـــزاالت،
ِروودةدات، كرؤنزدا نةخؤشـــي

َ
لةطةل

 HLA- دذةثةيداكةري بووني
َ

لةطةل
.B27

نةخؤشـــييانةي ئةو
َ

لةطـــةل  .5
ناتةواوي بةهؤي كة مرؤظ ئَيســـكي
كارلَيكة ضاالكييةكاني لةكرداري زيندة

ِروودةدةن. كيمياييةكانةوة
ثشكنينةكان

ئــــــةمانـــةن: مةبةســـتةكاني
دياريكردني ضةسثاندني بةمةبةستي
وبوونةوة

َ
بال ثَيناسةي نةخؤشييةكة،

دةكات، نةخؤشـــييةكة ضاالكـــي و 
تايبةتييةكاني طريوطرفتـــة هةروةها

دةناسَيتةوة. نةخؤشييةكة
خوَيـــن: تَيســـتةكاني يةكـــةم، 
خوَينبةربوون لةئةنجامي كةمخوَينـــي
مذيني ماددةي خـــراث يان يـــان بةد
ظيتامني ترشـــي فؤليك يان و ئاســـن
ثرؤتينـــي كةمبوونـــةوةي  ،B12
نةخؤشي بةهؤي لةخوَيندا ئةلبؤمني
دةبَيتةهـــؤي كـــة ـــة

َ
هـــةوي ِريخؤل

 Protein losing ثرؤتني لةكيسداني

ضاالكي ئةمةش enteropathy، كـــة
ثيشان نةخؤشـــييةكة و تووندوتيذي
خؤراكةوة. كةمي بةهؤي يان دةدات،

بوونـــي  خـــراث ةتـــي
َ
ESR   لةحال

بةرزدةبَيتةوة زياتر نةخؤشـــييةكةدا
ةوة،

َ
دوومةل بووني دروست بةهؤي يان

 CRP خةســـتي بةرزبوونـــةوةي
ضاودَيري و لةدياريكردن ياريدةدةرة

كرؤنزدا. نةخؤشي ضاالكي كردني
بـــؤ ثشـــكنينةكان  دووةم، 
Bacte- بةكرتياكة جؤري دةرخستني
دةطرَيتةوة: ئةمانة ئةويش ،riology
:Stool culture -ضاندني ثيسايي
بةمةبةستي دةدرَيت ئةنجام ئةمةش
طوماني نةهَيشتني يان دوورخستنةوة
هةر بةهؤي ة

َ
ِريخؤل تازةي هةوكردني

نةخؤشانةي لةو بةكرتيايةكةوة جؤرة
ةيان

َ
ِريخؤل هةوكردني نةخؤشـــي كة 

كردوون. لَيي ثيس و هةية
:Blood culture خوَين -ضاندني
نةخؤشانةي لةو دةكرَيت ِرَينما ئةمةش
ؤني

َ
كؤل نةخؤشي هةوكردني زانراوة كة

و هةية كرؤنزيان نةخؤشي يان زامدار
بةرزبؤتةوة. لةشيان طةرمي ثلةي

هةناوبيني هةناوبيني: ســـَييةم،
ؤن 

َ
كرمةكؤل شـــَيوة S يـــان ؤني

َ
كؤل

شـــانةي نموونةي وةرطرتني
َ

لةطةل
و ســـادة ثشـــكنينَيكي زينـــدوو،
نةخؤشانةي ئةو لةهةموو سةرةكيية

هةية. سكضوونييان كة
لةوانةيـــة ـــؤن

َ
كؤل َهةناوبينـــي

لةطةل بدات ثيشان ضاالك هةوكردني
يان لوو طةنـــدة ثؤليب يان طةنـــدة
كة بكاتةوة ِروون ئـــةوة دةتوانَيـــت
طريوطرفتي بـــةرةو لووانة ئايا ئـــةو

نا. يان ضوون شَيرثةنجة
شـــانةيي نموونـــةي وةرطرتنـــي
لةكارة ثَيويســـتة و يةكَيكة زينـــدوو

ؤن،
َ
كؤل هةناوبيني بنةِرةتييةكانـــي

بةتةنيا ـــؤن
َ
كؤل هةناوبيني ضونكـــة

درَيذي مـــاوةي ثَيشـــبيني ناتوانَيت
بكات، ة 

َ
ِريخؤل تووشـــبووي  ثارضةي

 S شـــَيوة ؤني
َ
كؤل هةناوبيني لةذَيـــر

تووندي كةم و ةتةكاني زوو
َ
لةحال دا،

ثةردة هةناوة بةتةنيا نةخؤشييةكةدا
خوَينة، هةناوبيني ثِر سووربؤتةوة و
شـــانةي وةرطرتني نموونةي و ؤن

َ
كؤل

دةبينن كاريطـــةر َيكـــي
َ
زينـــدوو ِرؤل

ضارةسةري ضؤنييةتي و لةبةِرَيوةبردن
لةبةرئةوةي ئةمةش نةخؤشييةكةدا

دةتوانني:
لةنةخؤشي كرؤنز نةخؤشـــي  .1
جيـــا زامـــدار ؤنـــي

َ
هةوكردنـــي كؤل

بكةينةوة.
مـــــــدانـــةوةي

َ
وةال ِرادةي  .2

دياري ضارةســـةر بـــؤ نةخؤشـــةكة
بكةين.

نةخؤشـــييةكةدا ةتـــي
َ
لةحال  .3

ثَيشـــبيني دوورودرَيذ بؤماوةيةكـــي
بكةين. شَيرثةنجة بؤ طؤِرانيي

ؤني
َ
لةكؤل شـــَيرثةنجة مةترســـي

زيـــاددةكات زامداردا هةوكـــردووي
شـــَيرثةنجة بؤ طؤِرانـــي تَيكِرايـــي

مـــاوةي  و كات 3,5% بةزيادبوونـــي
ؤن

َ
كؤل هةموو ئةطةر نةخؤشـــييةكة،

كاتَيكيش نةخؤشييةكة تووشبووبَيت و
ِرووبدات، تةمةندا زووةكاني ة

َ
لةســـال

وةرطرتنـــي و ـــؤن
َ
كؤل هةناوبينـــي

بةشـــَيكن زيندوو شـــانةي نموونةي
نةي شَيرثةنجة.

َ
ساال لةضاودَيري

 Ba. باريؤمي ِرشـــتةي ضوارةم،
هةســـتيارة كةمرت Study: ئةمـــةش
هةناوبيني نةخؤشـــيية هةتا ئةم بؤ 
ةباريكة

َ
ِريخؤل تاقيكردنةوةي ؤن،

َ
كؤل

ة
َ
نؤرمال و ئاسايية تةواو باريؤمدا لةذَير

ؤني زامدار،
َ
كؤل لةنةخؤشي هةوكردني
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لةوانةية كرؤنزدا لةنةخؤشـــي م
َ
بةال

نيشانبدات، زؤرمان تةسكبوونةوةي
باريؤميBa. Enema لةنةخؤشي  شاَّـ
زامداردا ئةمانة هةوكـــردووي ؤني

َ
كؤل

و يي
َ
ضاال دةدات: نةمانـــي ثيشـــان

،Loss Of Haustra ؤن
َ
كؤل قوذبنـــي

ؤن،
َ
كؤل كرذبووني و بوونـــةوة كورت

ثؤليث. طةندة بووني دروست
ثةردةيي هةناوة 4. طؤِرانـــكاري
ماددةي تةنؤلكـــة بةهؤي نيشـــتني
ئةوةمان ثَيويســـتة م

َ
بـــةال وردةوة،

باريؤمي شـــاَّـ نابَيت كة لةبرينةضَيت
ضاالكي نةخؤشي لةكاتي بةكاربهَينني

تووندوتيذدا.
بـــؤ باريؤمـــي تاقيكردنـــةوةي

ةباريكة):
َ
(ِريخؤل كرؤنز نةخؤشي

نةخؤشي دياريكردني بؤ ئةمةش
وةك ةباريكـــة

َ
ِريخؤل بةشـــي دوا 

و ئاوســـان
َ
هةل و تةســـك بوونـــةوة

ناوضة سةرةوةي بةشي فراوانبووني
هةوكردوو بارســـتةي تووشبووةكة،
ة ثةيوةندي

َ
كةنال دروست بووني يان

كة لةوانةية باريؤمي شاَّـ نائاسايي،
 Cobble Stone، شـــَيوة زامـــداري

بدات. ثيشان Rose Thorn
سك: ئَيكسي تيشـــكي ثَينجةم،
ةتـــي

َ
لةحال ســـوودمةندة ئةمـــةش 

ؤن
َ
كؤل ئاوســـاني

َ
هةل و فراوانبـــوون 

ةتي
َ
لةحال و هةوكردنـــةوة بةهـــؤي

يان هةناوة هةناوة خانـــة ئاوســـاني
ثةنجة مؤري (كة لةشـــَيوةي ثةردة
تةقيني ةتي

َ
لةحال يـــان طةورةداية)،

ة
َ
ِريخؤل كرؤنزي  لةنةخؤشي ؤندا. 

َ
كؤل

ة
َ
ِريخؤل طريانـــي نيشـــانةي باريكةدا

و ن
َ
جـــوال يان تَيبينـــي دةكرَيـــت،

ة
َ
ِريخؤل نةمانـــي خؤيـــدا لةشـــوَيني

بارستةكةيةوة. بةهؤي
(ِراديـــو شةشـــةم، وَينةطرتنـــي
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ناوضةي ئةمةش نيوكاليد-ســـكان):
دةدات، ثيشـــان ضاالك هةوكردنـــي
و بةديقةتـــرتة لةضـــاو كةمـــرت ورد
وَينةطرتنـــدا، ديكـــةي ِرشـــتةكاني
م

َ
بـــةال تايبةتمةنديـــدا،

َ
لةطـــةل

لةوانةي بَيت  ســـوودبةخش لةوانةية
ناتوانرَيـــت و نةخؤشـــن زؤر  كـــة 
تَيســـتة مةترســـيدارترةكانيان بـــؤ

ئةنجامبدرَيت.
MRI ئَيم  وَينةطرتني حةوتـــةم،
بةديقةتة ئةمـــةش زؤر وردو ئاي ئاِر
تووشـــبووني كردنـــةوةي لـــةِروون
نةخؤشـــي حةوز بةهؤي يان

َ
ناوطةل

كرؤنزةوة.
بريمان ثَيويســـتة ديكة َيكي

َ
خال

نةخؤشـــي ئةطةر نةضَيـــت ئةوةيـــة
قبـــوون

َ
بال تةمةنـــي كرؤنـــز ثَيـــش

دواكةوتني دةبَيتةهؤي ئةوة ِروويدا،
كةم يان زاوزَي ئةندامةكاني طةشةي
نةخؤش ثَيويستة و طةشـــةكردنيان،
لةبةكارهَينانـــي دووربكةوَيتـــةوة
ناستريؤيدي هةوكردني دذة دةرماني

هةوكردني  NSAID بـــؤ نةخؤشـــي
نةخؤشـــي كرؤنز، و زامدار ؤنـــي

َ
كؤل

لةجطةرة دووربكةوَيتـــةوة هةروةها
نةخؤشي كرؤنز. كَيشان بؤ

نةخؤشييةكة ضارةسةري و بةِرَيوةبردن
ضارةسةرينةخؤشييةكةثَيويستي
ثزيشـــكيية تيمة و بـــةكاري طـــروث
هةية و مةبةســـتةكاني جيـــاوازةكان
خـــوارةوة دةطرَيتـــةوة: ئةمانـــةي
يان ماوة كورت نةخؤشي ضارةسةري
تووشـــبوونةوة و دانةوة

َ
هةل كتوثِر،

نةخؤشييةكة هةر يان بكرَيتةوة كةم
بكرَيت، بنةبـــِر و بكرَيت ضارةســـةر
لةقؤناغة شـــَيرثةنجة دياريكردنـــي
بذاردني

َ
هةل و طةشـــةيدا زووةكانـــي
نةشتةرطةري. بؤ نةخؤشةكان

ضارةســـةري و  بةِرَيوةبـــردن 
ِرَيطايانةي ؤني زامدار بةم

َ
هةوكردنيكؤل

لةِرَيي شلة ثَيداني دةكرَيت: خوارةوة
خوَين طواستنةوةي خوَينهَينةرةوة،
لة بوو كةمـــرت ؤبـــني

َ
هيمؤطل ئةطـــةر

ثريدنيزؤلؤن مةســـيل 100طم/ليرت،
هايدرؤكؤرتيزؤن،  يان ِرؤذانة 60 ملطم
ضارةسةري بؤ ذيان دذة دةرمانةكاني
نةخؤشةكة كردني ثشت

َ
ثال هةوكردن،

هيثارين ثَيداني خؤراكييةوة، لةِرووي
بؤ ضارةسةري ثَيستةوة لةِرَيطةي ذَير
لةدروست وةخت ثَيش ثاراستني يان
لةناو مةيـــن خوَين ـــةي

َ
بووني طمؤل

دووركةوتنـــةوة خـــــوَينهَينـــةردا،
دةرمانةكاني  و  Opiate لةئؤثيـــةت

سكضوون. دذة
هةوكردني كؤَلؤني ضارةسةري دةرماني

زامدار
ضاالك: -ضـــــــارةسةري

ي 
َ
هَيل يةكةم كؤرتيكؤســـتريؤيد  

زؤر كة نةخؤشانةي ئةو ضارةسةرة،
نةخؤشييةكةيان تووش و ناوبةناو زؤر
يان ستريؤيد كؤرسي لةدواي دةبَيتةوة
بةضارةسةري ثَيويستيان كة ئةوانةي
لةســـتريؤيد، هةية وجَيطري بةردةوام
ئةزاســـيوثرين لةضارةســـةردا ئةوا 
وةردةطرن ضارةسةردا ي

َ
هَيل لةدووةم

ِرؤذانة. ملطم 1,5-2
-ضارةسةريجَيطريوبةردةواميدان

يةكجاري: بةضاكبوونةوةي
بةكارهَيناني لةسةر بةندة ئةمةش
5- ساليسايلةيت -5 ئةميني ترشـــي
ِرَيكخســـتن لةســـةر كار كة   ،ASA
ة

َ
ِريخؤل كردني ضاالكـــي و ِرَيكوثَيـــك

مَيساالزين وةك سةلفاساالزين، دةكات
ئؤلساالزين. و

ِرادةي دةوةستَيتةسةر ضارةسةرةش ئةم
نةخؤشييةكة: كاريطةري ثلةي و توندي

كـــةم نةخؤشـــي ةتـــي
َ
1. لةحال

نةخؤشةكة ئةطةر :Mild US تووندا
لةِرؤذَيكدا سكيضوو لةضوارجار كةمرت
ئةوة بوو، باش نةخؤشـــةكة ي

َ
و حال

يان لةِرَيـــي دةمةوة ثريدنيســـؤلؤن
بةنةخؤشـــةكة دةدرَيـــت  كؤمـــةوة 

وةك  ميســـاالزين ِرؤذانة، 20 ملطـــم
400 ملطم 

َ
يان ئةســـاكؤل ثَينتاســـا

كتوثِردا تووشبووني ةتي
َ
لةحال حةب

سةعاتدا،  لةماوةي هةشـــت 2 حةب
لةماوةي  1 حةب جَيطري ضارةسةري

سةعاتدا. هةشت
كةَّـ  

َ
لةطـــةل دةتوانرَيت ئةمـــة

كؤمةوة بدرَيت لةِرَيي ستريؤيد ِرؤذانة
نةخؤشـــةكة ئةطةر بةنةخؤشـــةكة،
بةرةو ي

َ
حال و نةمـــان نيشـــانةكاني

وردةوردة ِرؤيشـــت، باشـــبوون
ئةطةر دةكةينةوة، كةم ستريؤيدةكة
نةخؤشـــةكة هةفتـــة دوو نـــا دواي
مامناوةندي تووندي وةك نةخؤشـــي

ضارةسةر دةكةين.
مامناوةند توندي نةخؤشـــي  .2
نةخؤشـــةكة Moderate US: ئةطةر
سكيضوو، تا شـــةش جار ضوار ِرؤذانة
ي

َ
ئةوةشـــدا هـــةر حال

َ
م لةطةل

َ
بـــةال

ستريؤيدي ثَيويســـتة ئةوا باشـــبوو،
بؤماوةي ثَيبدةيـــن دةمةوة لةِرَيـــي
هةفتةيةكي بؤماوةي ئينجا هةفتةيةك
ســـتريؤيدي كةمرت بةِرَيذةيةكي ديكة
هةفتةي ضـــوار بؤ ئينجا دةدةينـــَي
ثَيدةدةين كةمرتي ِرَيذةيةكـــي ديكة
دةمةوة، لةِرَيي سةلفاساالزين

َ
لةطةل

دووجـــار، ِرؤذانـــة شـــاَّـ ســـتريؤيد
باشـــبوو، ي

َ
حال ئةطةر نةخؤشـــةكة

وردةوردة ســـتريؤيدةكة دؤزي
دواي ئةطةرنـــا كةمدةكةينـــةوة،
توندوو زؤر نةخؤشي وةك دووهةفتة

دةكرَيت. ضارةسةر مةترسي ثِر
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و توونـــد زؤر نةخؤشـــي  .3
Severe US مةترسيدار

ي
َ
حال بةطشتي نةخؤشةكة ئةطةر

جاريش شـــةش زياتر لة باش نةبوو،
نةخؤشةكة ثَيويستة دةضووةسةرئاو،

بكرَيت لةنةخؤشخانة:
َ

داخل
دةمةوة، بخوات لةِرَيي هيض نابَيت
خوَينهَينةرةوة، لةِرَيي ثَيويستة تةنيا
دةدرَيت كؤمـــةوة لةِرَيي ســـتريؤيد
ضاودَيري ثَيويســـتة بةنةخؤشـــةكة،
فشـــاري و

َ
دل لَيداني و طةرمي ثلةي

ثَيويستة بكرَيت، نةخؤشةكة خوَيني
بكرَيت تؤمار ســـكضوونةكان ذمارةي
قرمةقرمـــي كردنـــي تؤمـــار وةك 
لةكاتي ئازار بووني و ة

َ
ِريخؤل ئاسايي

ثَيويستة هةروةها لةسكدا، دةستلَيدان
،CRP و ESR و شـــةكرة ثشكنيني
ئةطةر بكرَيت، توخمةكاني بؤ و يؤريا
لةِرَيي خوَين ِرؤيشـــتبوو لَي خوَينـــي
كردبوو كةمي خوَيني يان بةربوونةوة
نةخؤشييةكةوة، درَيذخايةني بةهؤي
طةر وةربطريَيت، خوَيـــن ثَيويســـتة
نةخؤشـــةكة ِرؤذدا ثَينـــج لةماوةي
بكةويتة ثَيويستة باشـــرتضوو بةرةو
بؤ بةردةوام سةرضارةسةري جَيطريي

تةواو. ضاكبوونةوةي
نةشـــتةرطةي بـــؤ دياريكـــردن
نةخؤشـــي ئةمانة: بةنـــدة لةســـةر
ئةو لةئاست و شكســـتخواردوو تووند
نةخؤشي ســـةرةوة، ضارةسةرانةي
بَيت، دا

َ
لةطةل كةمخوَيني كة درَيذخايةن

ستريؤيد نةخؤشانةي كة هؤطري ئةو
بةرةو باشبوونيش ناضن، و هيض بوون
مةترســـي طؤِرانـــي بؤ شـــَيرثةنجة،
نيشـــانةي كـــة ئـــةو نةخؤشـــانةي
هةية هةرسيان كؤئةندامي دةرةوةي
بةشَيوةيةكي ديكة، لةكؤئةندامةكاني
زؤر تووند بةربووني خوَيـــن دةطمةن

ـــة
َ
ِريخؤل تةســـكبوونةوةي يـــان  و 

ة و
َ
ِريخؤل طريانـــي كـــة بووبَيتةهؤي

مةترسيداري ئاوساني
َ
هةل و فراوانبوون

ؤن.
َ
كؤل

نةشتةرطةري تةكنيكةكاني
ؤن

َ
كؤل دوا بةشـــي لَيكردنـــةوةي

بؤري يـــان تيـــوب  دانانـــي
َ

لةطـــةل
كؤتا كؤتايي لةناوضـــةي ثةيوةنـــد
Terminal il- ةباريكة

َ
ِريخؤل بةشـــي

و  بَيت طونجـــاو eostomy لةوانةيـــة
نَيوان ثةيوةندي ـــة

َ
كةنال يان زمانـــة

ثةيوةندة و باريكة ة
َ
ِريخؤل بةشي دوا

ة
َ
بةِريخؤل ئةســـتوورة ة

َ
ِريخؤل بةشي

كةمرت لةمةوة رَيتةوة،
َ
بهَيل كوَيـــرةوة

بةفرِيؤ نةخؤشةكة لةجةســـتةي شلة
ؤن

َ
لَيكردنةوةي كؤل

َ
لةطـــةل دةضَيت،

بةشـــي دوا ثاوضي لةدوايدا ئينجـــا
 Ileoanal كـــؤم و باريكـــة ـــة

َ
ِريخؤل

بةهـــؤي مـــردن Pouch، تَيكِرايـــي
كوون 

َ
لةطةل  %2-7 نةشتةرطةرييةوة

.%50 ة
َ
ِريخؤل بووني

كرؤنز ضارةسةري نةخؤشي بةِرَيوةبردن و
نةخؤشـــييةكة ثلـــةي توونـــدي
وةك دةكرَيت دياري قورســـرت لَيرةدا
ؤني زامدار،

َ
كؤل لةنةخؤشي هةوكردني

خوارةوة تووندةكان ئةمانةي نيشانة
ثلةي بةرزبوونـــةوةي دةطرنـــةوة:
،

َ
لَيداني دل زيادبووني و طةرمي لةش

هةروةها  ESR و CRP و زيادبوونـــي
WBC، كةمبوونـــةوةي زيادبوونـــي
ئةطةر بؤية (ئةلبؤمني). ثرؤتني ِرَيذةي
نةخؤش ثَيويستة هةبن نيشانانة ئةم

بكرَيت لةنةخؤشخانة.
َ

داخل
لةفةيســـي ئةطـــةر نةخؤشـــةكة
ئةوا نةبوو، نةخؤشـــييةكةدا ضاالكي
ثَيدةدرَيت دةمةوة لةِرَيي ستريؤيدي

8-6 هةفتةدا  لةماوةي و ثَيويســـتة
ئينجا و بكرَيتةوة كةم تةواو دؤزةكةي

برِبَيتةوة. لَيي
كـــة نـــــةخؤشـــانةي لـــةو 
ستريؤيدةكة، بؤ هةية مدانةوةيان

َ
وةال

نةخؤشييةكة زؤرجار هَيشـــتا ئينجا
وةستاني لةدواي دةداتةوة

َ
هةل لَييان

هؤطري ســـتريؤيد ســـتريؤيدةكة يان
ئاســـايي بةشـــَيوةيةكي بـــوون ئةوا

دةكرَيت. ضارةسةر بةئةزاسيوثرين
 دةبَيت

َ
زال بوديســـؤنايد دةرماني

الوةكييانةي نيشـــانة بةســـةر ئـــةو
كـــردوون، دروســـتي ســـتريؤيد كة 
كةم ثـــةردة هةناوة كـــة هةوكردني
ديكةي دةرمانةكانـــي دةكاتـــةوة، 
Immunosu- لةش بةرطري دابةزاندني

pressive agents  وةكميسؤتريكسةيت 
TNF-α كة ثَيشـــي  بؤ تـــةن و دذة
ئةمةش ماب، فلَيكسي ئني دةوترَيت
بةِرَيذةي دةدات ضاكبوونـــةوة هاني

كـــة  نةخؤشـــانةي ئـــةو   70-%80
يان يداوةتةوة

َ
هةل نةخؤشـــييةكةيان

بةكارهَيناني دةداتةوة، سةرةِراي 
َ
هةل

ساِرَيذبووني بؤ بةتايبةتي ســـتريؤيد
نائاسايي. ثةيوةندي ة

َ
كةنال

Mild CD تووند كةم نةخؤشي
نيـــشـــانةي نـــــةخؤشـــةكان 
بةطشتي م

َ
نةخؤشييةكةيان هةية، بةال

بؤماوةي ثريدنيسؤلؤن باشة، يان
َ
حال

دةدرَيت، لةِرَيـــي دةمةوة هةفتةيةك
بؤ دةكرَيتةوة، كةم دؤزةكةي ئينجا
ئةطةر وةردةطريَيت، مانطَيكي ديكـــة
ستريؤيدةكة ِرَيذةي نةمان نيشانةكان

 5 بةكةمكردنةوة دةكرَيتـــةوة، كةم 
تةنيا  4-2 هةفتةيةك، بؤ هـــةر ملطم
بوونةوةي ئاســـايي  تةواو ةتي

َ
لةحال

دةوةستَينني ستريؤيد ثشكنينةكاندا
بةنةخؤش. نايدةين و

Sever CD تووند زؤر َنةخؤشي
داخـــل ثَيويســـتة نةخؤشـــةكة
وةرطرتني بؤ لةنةخؤشـــخانة بكرَيت
خوَينهَينـــةرةوة، لةِرَيـــي ســـتريؤيد



43 سةردةم 145زانستى

دةمةوة لةِرَيـــي شـــتَيك نابَيت هيض
لةِرَيي بؤ بكرَيتةوة قةرةبووي بخوات،
ئةمانةي ثاشـــان خوَينهَينـــةرةوة،

ثَيدةدرَيت: خوارةوةي
ضارةســـةري هايدرؤكؤرتيـــزؤن،
ئةطةر هةبوو بكرَيت بؤ نةخؤشي كؤمي
لةِرَيي دووجـــار ســـتريؤيد بةثَيداني
ياريدةدةرة ميرتؤنيـــدازول كؤمةوة،
كؤم دةووروبةري نةخؤشـــي ئةطـــةر
ئينجا هةبوو، ديكةي يان هةوكردنـــي
،

َ
دل َضاودَيري ثلـــةي طةرمي، لَيداني

لةطةل بكرَيـــت، بؤ خوَيني فشـــاري
و ســـكضوونةكاني ذمارةي تؤمـــاري
ثشكنيني ســـكضوونةكة، شـــَيوازي
ِرؤذانة دووجـــار، نةخـــؤش ِرؤذانـــة

 CRP و ESR و شـــةكرة ثشكنيني
ئةطةر بكرَيت، بؤ سكي ئَيكسي تيشكي
بـــوو، خوَينيش بةخوَين  ثَيويســـتي
لةِرَيي ثَيبدرَيت خواردني  وةربطريَيت
Parentral nutri- وَينهَينـــةرةوة

خ

.tion
نةخؤشةكة ِرؤذ ثَينج دواي ئةطةر
نةخؤشـــةكة ئـــةوا بـــوو، باشـــرت 
ســـتريؤيد ســـةر دةطوَيزينـــةوة
واتة نا و ئةطـــةر دةمـــةوة، لةِرَيـــي
لةاليةن نةبـــوو مدانةوة

َ
وةال ئةطـــةر

ضارةسةر لةكاتي ئةوا نةخؤشـــةوة،
بانطي ثزيشكي لةِرَيي خوَينهَينةرةوة،

دةكرَيت. نةشتةرطةر
نةشتةرطةري

نةخؤشـــةكان   %50-80 لـــة
لةيةك زياتر يان بةيةك ثَيويســـتييان
بـــؤ دياريكـــردن نةشـــتةرطةريية،
ئةمانةي لةسةر بةندة نةشـــتةرطةري
بةهؤي ـــة

َ
ِريخؤل خـــوارةوة: طرياني

ة،
َ
ِرَيخؤل بووني كوون  تةسكبوونةوة،

ة
َ
كةنال و

َ
دروســـت بوونـــي دوومـــةل

خواردن شكست نائاسايي، ثةيوةندي
بةدةرمـــان، بةتايبةت لةضارةســـةر
ســـتريؤيد لةِرَيي لةســـةر هؤطربوون

و طريوطرفتةكانـــي ديكةي دةمـــةوة
يان بوون خراث بةدةرمان، ضارةسةر
وةك جؤري ذيان شـــَيواز و تَيكضووني
ئيش و بةرثرسيارَيتي لةدةســـتداني
تَيكضووني يان ثـــةروةردة يان ومهنة
تووند ؤني

َ
كؤل هةوكردني خَيزان، ذياني

Fulminat Colitis،ئةوطريوطرفتانةي
بؤ مدانةوةيان

َ
وةال كة نةخؤشييةكة،

وةك نيية، نةخؤشييةكة ضارةسةري
ِرةش نةخؤشـــي و هةوكردني جومطة
و جةراعةت كَيم و ثَيســـت بوونةوةي
يان ـــؤن

َ
كؤل كردنـــي، شـــَيرثةنجةي

تووند، خانةيي بووني دابـــةش َخراث
لةطةل

َ
ناوطةل دةوروبةري نةخؤشـــي

بةربوون. خوَين
كة بزانـــني ثَيويســـتة ئـــةوةش
تووشـــبووةكة ناوضة لَيكردنـــةوةي
بةنةشتةرطةرينابَيتةهؤيضارةسةري
لَيرةدا نةشتةرطةري مةبةستي تةواو،
كردنيناوضةخراث بريتييةلةسنووردار
و بايثاس لَيردا بةهةوكردن، بووةكـــة
لةهةوكردني وةك بةكارناهَينرَين ثاوض
ضونكة بةكاردةهات، زامداردا ؤني

َ
كؤل

زياتر دووبارةبوونـــةوةي  مةترســـي
دةكات.

ثَيويســـتة ِرةضاوي ديكة َيكي
َ
خال

نةخؤشـــي لةضارةســـةري بكةيـــن 
ئةوةية ئةويش ـــةدا

َ
ِريخؤل هةوكردني

هةوكردنَيكي هةر ضارةسةري ثَيويستة
دةســـت لةثَيش بكرَيت وةخت ثَيش
دةرمانـــي بةضارةســـةري ثَيكـــردن

لةشةوة. بةرطري دابةزاندني
ئـــةو كردنـــي  ضارةســـةر
ئَيسك تووشـــي كة نةخؤشـــييانةي
زيندة تَيكضوونـــي دةبـــن، بةهـــؤي
بةد بةهؤي وةك لةشةوة ضاالكييةكاني
دووبارةبوونةوةي كؤرسي و خؤراكي

ستريؤيدةوة.
خؤراكي ضارةسةري

تايبةتمةند خؤراكي ضارةســـةري

ساِرَيذبوون هاني باشبوون و دةتوانَيت
ضاالكدا، كرؤنـــزي بدات لةنةخؤشـــي
زامداري هةوكردني لةنةخؤشي م

َ
بةال

نا. ؤندا
َ
كؤل

ة
َ
لةِريخؤل هةريةكة (*) توَيـــكاري

باريكـــة ـــة 
َ
ِريخؤل و ئةســـتوورة

توَيكاري يةكةم، دةبَيت، بةمشَيوةية
بةســـَي دةكرَيت كة باريكة ـــة

َ
ِريخؤل

دوانزةطرَي ســـةرةكييةوة: بةشـــي
ة

َ
بةشـــي ِريخؤل Duodenum، نَيوانة

بةشـــي 
َ

Jejunum لةطـــةل باريكـــة
.Ileum ةباريكـــة

َ
ِريخؤل خـــوارةوةي

ة
َ
ِريخؤل بةشـــي يةكةم دوانزةطـــرَي

ديـــواري دةكةوَيتـــة  و باريكةيـــة
شـــوَينةكةي لةشـــةوة، ثشـــتةوةي
و و ناوةِراســـت لةبةشـــي ســـةرةوة
شَيوةي كةوتووة.

َ
هةل ناوكدا ناوضةي

بةدةوري  و C وةردةطرَيـــت ثيتـــي
دةطةيةنَيت طةدة ثةنكرياسدا سةري

باريكة. ة
َ
ِريخؤل بةشي بةنَيوانة

بةش نَيوانة دةربـــارةي هةرضي
بةيةكةوة خوارةوةشـــة، بةشـــي و 
لةكؤتايي ثَيية، بيست درَيذييةكةيان
و، دةســـت ثَيدةكةن دوانزةطرَيـــوة
بـــةش، نَيوانـــة ثَيضاوثَيضييةكانـــي
ديواري الي ضةثي ســـةرةوةي بةشي
بةشي لةكاتَيكدا دةكةن، داطري ســـك
باريكة، بةشـــي ة

َ
خـــوارةوةي ِريخؤل

بؤشـــايي ِراســـتي الي خـــوارةوةي
دةكاتةوة. ثِر حةوز بؤشـــايي سك و
ـــة

َ
ِريخؤل توَيـــكاري دووةميشـــيان،

لةبةشـــي ثَيكهاتووة كة ئةســـتوورة
 Cecum كوَيرة ـــة 

َ
بةِريخؤل ثةيوةند

بةرزة ،Appendix كوَيرة ـــة
َ
و ِريخؤل

نزمة و ،Ascending colon كؤلـــؤن
نَيوانة ،Descending colon كؤلؤن
كؤلؤن و نزمة بـــةرزة نَيوان بةشـــي
ؤني

َ
كؤل

َ
لةطةل . ؤن

َ
كؤل يان ئاســـؤيية

Sig- ؤن
َ
كؤل كرمة S يان شَيوة ثيتي
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دوابةشـــي moid colon، هةروةهـــا
Rec- كؤم ئةســـتوورة يان ة

َ
يخؤل ِ

ر
دَيت. كؤتايي كؤم ي

َ
بةكةنال ،tum

و جَيطريتر ئةســـتوورةش ة
َ
ِريخؤل

هةتا لةشةوة بةديواري ضةســـثاوترة
بةشـــي ثةيوةندة  باريكة، ـــة 

َ
ِريخؤل

كوَيرة ة
َ
بةِريخؤل ئةســـتوورة ة

َ
ِريخؤل

سةر) (يةك يةك الكوَير لةتوورةكةيةكي
لةناوضةي لةخوارةوة كة ثَيكهاتووة،
ؤتةوة دةرثةِريووة،

َ
ِراستي كل بؤشايي

ثةيوةنـــدي ـــة
َ
كةنال لةخـــوارةوةي

و باريكة ة
َ
ِريخؤل خوارةوةي بةشـــي

ة
َ
بةِريخؤل ـــؤن

َ
كؤل بةشـــي ثةيوةندة

.Ileocecal junction كوَيـــرةوة
لةشـــَيوةي كوَيرةية ة

َ
ِريخؤل هةرضي

لةناوضةي كرميداية شـــَيوة بؤريةكي
ؤن

َ
كؤل بـــةرزة لةناوةندةوة. نزيـــك

درَيذ دةبَيتةوة بةشـــةوة لةثةيوةندة
الي ِراستي لؤبي خوارةوةي بةشي بؤ
سةرةوةي و خوارةوة بةشي كة جطةر
دةكات، داطري ســـك بؤشايي ِراستي
بؤ بةجطةر دةضةمَيتةوة بةطةشـــتني
ِراســـتي الي و ضةمانةوةي ضةث الي

 Right colonic Rlexure ـــؤن
َ
كؤل

يان ؤن
َ
نَيوانة بةشـــي كؤل ثَيكدَينَيت

دةبِرَيت سك بؤشايي ؤن،
َ
كؤل ئاسؤيية

لةضةمانةوةي ناوكـــةوة، َلةناوضةي
ســـثل ضةمانةوةي بؤ الي ِراســـتةوة
و بـــةرةو خـــوارةوةي دةضةمَيتةوة
ؤن ثَيكدَينَيت،

َ
كؤل ضةثي ضةمانةوةي

نزمة ؤن،
َ
ببَيـــت بةنزمة كؤل بؤئةوةي

ؤنةوة
َ
كؤل ضةثي لةضةمانةوةي ؤن

َ
كؤل

ِرةوطةي و بؤ دةرطا ثَيدةكات دةست
لةخـــوارةوة،   Pelvic inlet حـــةوز
ســـةرةوة بةشـــي ناوضةي ئةمةش 
ضةثي بؤشـــايي الي و خـــوارةوةي
ؤني

َ
هةرضي كؤل داطري دةكات، ســـك

و  لةدةرطا ؤن
َ
كؤل كرمة S يان شـــَيوة

ثَيدةكات، حةوزةوة دةست ِرةوطةي
ؤن،

َ
كؤل بةنزمة دةدات بةردةوامي كة

دةبَيت قايم حةوزدا لةبؤشايي ئينجا
فة

َ
قول لةشـــَيوةي دةواســـرَيت

َ
و هةل

خوارةوة  بةبةشـــي Loop دا، كـــة
ئَيســـكي لةناوضةي دةبةســـرتَيتةوة
بةشـــي  .Sacrum ةدا

َ
جوول ســـمتة

بةشي ئةستوورة ة
َ
ِريخؤل خوارةوةي

دةكات، داطـــري حـــةوز َثَيشـــةوةي
لةطةل دةبَيت بةردةوام لةســـةرةوة
S، ئينجـــا ثيتـــي شـــَيوة ؤنـــي

َ
كؤل

ةوة
َ
ســـمتةجوول ئَيســـكي َلةبةردةم

لةطةل َيت
َ
جَيدةهَيل حةوز و دادةبةزَيت

Pel- حةوزدا بني بةناوضةي تَيثةِريني
دةبَيت بةردةوام لَيرةوة ،vic floor

دا.
َ
لةناوطةل كؤم ي

َ
كةنال

َ
لةطةل

باريكة ة
َ
ِريخؤل خوَيني سةرضاوةي

ئةمانةن: ئةســـتوورةش ـــة
َ
ِريخؤل و 

خوَينبةرةكان: سةرضاوةي يةكةميان:
خوَين دوانزةطرَي ســـةرةوةي بةشي
سكةوة، خوَينبةري لةِرَيي وةردةطرَيت
و دوانزةطرَي خوارةوةي بةشي م

َ
بةال

ة
َ
ِريخؤل خوارةوةي بةشي و نَيوانةبةش

ؤن
َ
كؤل بةشـــي ثةيوةندة و باريكـــة

ةكوَيرة
َ
ِريخؤل و كوَيـــرةوة ة

َ
بةِريخؤل

نَيوانة بةشـــي زؤري و ؤن
َ
و بةرزةكؤل

خوَينبةري لةِرَيي خوَين ؤن
َ
كؤل بةشي

Superior mes-ســـةروةوة مَيزنرتي
هةرضي  enteric artry وةردةطـــرن،
بةشـــي نَيوانة بةشـــي خـــوارةوةي
ضةثي كؤلؤن ضةمانـــةوةي و ؤن

َ
كؤل

شـــَيوة كؤلؤني و و نزمـــة كؤلـــؤن
ـــة 

َ
ِريخؤل خـــوارةوةي بةشـــي و   S

ي
َ
سةرةوةي كةنال بةشي ئةستوورة و

ميزنرتي لةخوَينبـــةري كؤم خوَيـــن
دووةميان: وةردةطـــرن، خواروةوة
زؤري بةشـــي خوَينهَينـــةرةكان:
خوَين و ثاشكؤكاني هةرس كؤئةندامي
كؤئةندامي لةِرَيي

َ
دل بؤ دةطةِرَيننةوة

Por- جطةرةوة خوَينهَينـــةري دِركة

tal venous system. ســـَييةميان:
باريكة ـــة

َ
ِريخؤل ليمفي ســـةرضاوةي

هةرضـــي ئةســـتوورة: ـــة
َ
ِريخؤل و 

ئةستوورة ة
َ
ِريخؤل ليمفي سةرضاوةي

ليمفةطرَي بةهؤي  باريكةية ة 
َ
ِريخؤل و

هاوثةيوةند ليمفييةكانـــي لوولـــة و 
و سةروو مَيزَينرتي خوَينبةري

َ
لةطةل

 Superior and inferior خـــواروةوة
Lymph mode  دةبَيـــت. هةرضـــي 
ة

َ
ِريخؤل ِراطةياندني دةمارة سةرضاوةي

ة ئةستوورةية بةهؤي
َ
ِريخؤل باريكة و

و سيمثةســـاوي دةماري َكؤئةندامي
لةطةل سيمثةســـاوييةوةية  تةنيشتة
كة لةديواري ئةو تـــؤِرة دةمارييانةي

هةن. ةدا
َ
ِريخؤل

سةرضاوةكان
Clinical anatomy for medi- .1

 cal students, Richards Snell, MD,
.PHD fifth Edition

Review of medical physiol- .2
.ogy, William gang, MD

Oxford hand book of clini- 30
 cal medicine, Murray Long  more,
 Ian B. Wilkinson, Supraj rajago

.palan, Sixth edition
 Davidson’s Text book of .4

.medicine
 Short practice of Surgery, .5

.Baily and Loves
 Pocket medicine, edited by .6

.Marc S. Saba tine, third edition
 Lectures of medical College .7

  .of Sulaimani University
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؟
َ

ئاوي ثؤليمةر كراو ِراستية يا خةيال
محةمةد محةمةد سالم
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ئاسايي، ئاوي كةوا زانراوة هةروةك
هةسارةي ســـةر ةكةي ذياني

َ
كة كؤل

دوو و ئؤكســـجني لةئةتؤمَيكي زةوية
تا هاتووة ثَيـــك هايدرؤجني ئةتؤمي
،H2O بكةن دروســـت طةرديلةي ئاو
ةتي

َ
لةحال ئاساييدا طةرمي لةثلةي كة

شليداية.
ةتي

َ
لةحال بةتةنيا ئؤكســـجينيش

ســـووتان يارمةتـــي  و طازيدايـــة
هةموو و خؤي ناســـووتَيت و دةدات
بةجؤرة زينـــدووةكان، بوونـــةوةرة
مـــرؤظ، وةك جياجياكانيانـــةوة
هةناســـةي دارودرةخت  طيانلةبةران 
ئةطةرضـــي هايدرؤجني دةدةن ثـــَي
يارمةتي م

َ
بـــةال خؤي دةســـووتَيت،

لةثلةي شَيوة بةهةمان نادات سووتان
طازيداية، ةتي

َ
لةحال ئاســـاييدا طةرمي

بطرن يةك ئةطةر توخمـــةش ئةو دوو
دةردةضَيت لَي بةهَيزيـــان دةنطَيكي
ثلةيةكي طةرمي دةركردنـــي

َ
لةطـــةل

ئةتؤمةكاني دةكةن، بةرثا ئاو مي
َ
هةل

لـــةِرووي هايدرؤجـــني و ئؤكســـجني
بةهَيز بةثةيوةنديةكي كيمياويـــةوة
كة بةِرادةيةك بةســـرتاون بةيةكةوة
كارةبايي ئاو بةرَيطـــةي طةرديلـــةي
شيكردنةوةي و نابَيتةوة شي نةبَيت
هَيناني ئامَيري بةبةكار كارةبايي ئاو
ئةو وةدةكرَيت دةبَيت، هؤفمـــان-ةو

 Light water ســـووك بةئاوي ئاوة
بةجؤري ئةوةش سةبارةت ببةين ناو
ناو دةبرَيت قورس كة بةئاوي دووةم

ئاوي  كة بـــةوةي  Heavy water
هايدرؤجيني ئةتؤميي ناوكَيكي سووك
ثِرؤتؤني يـــةك تةنيـــا كة تَيدايـــة،
قورســـدا لةئاوي م

َ
بةال لةخؤطرتووة،

ثِرؤتؤنَيك هايدرؤجني ئةتومي ناوكـــي
ئةمةريكي زاناي هةية، نيؤترؤنَيكي و

 1931 ي
َ
لةسال ئؤري كلةيتؤن هارؤلد

 1934 ي
َ
لةسال قورسي دؤزيةوة و ئاوي

ئةو داهَينانة بـــةرز نرخاندني بةهؤي
ـــي لةبواري

َ
نؤبل تي

َ
خةال طةورةيـــةي

ي
َ
لةسال واتة لةوةش بةر ثَيدرا كيميادا

توانييان ضةند  د
َ
دؤنال 1933 لويس و

ثاك قورســـي لةئاوي ميلليمةترَيـــك
بةشيكردنةوةي ئةويش بكةن ئامادة
بةردةوام بةشَيوةيةكي ئاو كارةبايي

زؤر. ماوةيةكي بؤ و
وةك سةرضاوةكاني ئاوي سروشتي
باران و...هتد و ئاوي ِرووبارو دةرياكان

6760 طةرديلةي ئاوي ئاساييدا  لةهةر
قورســـيان ئاوي طةرديلةي يةك تةنيا
كة ئاوةية ئةو قورس ئاوي واتة تَيداية
زياترة ئاسايي لةئاوي زؤر ضِريةكةي
ئةتؤمي ئؤكسجينةي لةبةرئةوةي ئةو
ئةتؤمي  دوو

َ
لةطـــةل كـــة تيايدايـــة

يةك هايدرؤجني دووةمي هاوشَيوةي
 Deuterium كةبةديرتيـــؤم دةطرَيت
و ثِرؤتؤنَيك ناوكةكـــةي و ناســـراوة
بةثَيضةوانةي تيادايـــة نيؤترؤنَيكـــي
كة زياتر ئاسايي ئةتؤمي هايدرؤجيني
تةنيا كردووةو ناوكةكةي تةشـــةنةي
نيؤترؤءني تَيدايـــة و يـــةك ثِرؤتؤني
بارســـتايي بةمشـــَيوةية نيية تيادا 
بةقةد قـــورس ئاوي طةرديلةيةكـــي
لةبارســـتايي ئةتؤمي دوو ثَيوانـــةي

طةورةترة. ئاسايي ئاوي طةرديلةي
ســـوود ناوكيةكانـــدا لةكـــورة 
وةردةطريَيت بةوةي قـــورس َلةئاوي
لةكؤنرتؤل بـــةرزي كـــة توانايةكـــي
دةرضووة نيؤترؤنـــة وزةي كردنـــي
هةية ناووكيةكاندا كارلَيككردنة كاني
ســـاردكةرةوةيةكيش وةك هةروةها
ناووكيةكان، كورة نـــاوةوةي بؤ واية
طةرمي زؤرةوة بةضاالكيةكي ضونكة 

ثاشان كة دةطؤِرَيت، مي
َ
هةل وزةي بؤ

كارةبا وزةي هَينانـــي بـــؤ بةرهـــةم
وةردةطريَيت هةرضةندة لَي ســـوودي
ة

َ
ِرؤل ئةو دةتوانَيت ئاســـاييش ئاوي

زؤر قورس ئاوي م
َ
بةال ئةنجام بـــدات،

ضؤن كاراترة هةروةك لةو خَيراتـــر و
ئاوي و قـــورس ئاوي جؤرة هـــةردوو
كة ئةوةي بةثَيـــي زاني، ســـووكمان
هاتووة لةدنياكةماندا زانست لةكتَيبي
فريجاراي ئةمةريكي ســـي كة ويليام
هةية ئاوَيكي ديكة نووسيويةتي جؤرة
دؤزيويانةتةوةو كيميازانـــةكان  كـــة 
سةرســـوِرمانيان مايـــةي بووةتـــة 
ئاســـايي كـــة ئاوي و دةركةوتـــووة
هةية ديكةوة بةئاوَيكـــي ثةيوةندي 
لةئاوي ئاســـايي كة بـــةرادةي نيوة
وشـــكي ثَيكهاتةيةكي و قورســـرتة
ئةو ضةشنيثَيكهاتةيفازلني-يهةية،
ثؤليمةركراو بةئاوي تازةيةش شَيوة
ئةستووري ثَيكهاتةيةكي كة ناسراوة
كو زاناكان

َ
بةل شـــي نابَيتةوة، َهةيةو

لةكؤنرتؤل هةيـــة ترســـي ئةوةيـــان
دةرةوةي و بضَيتة دةربضَيـــت كردن
ســـةرضاوة بةمةش تاقيطةكانـــةوة،
دةكاتة ماددةيةك جيهـــان ئاويةكاني
ناكات و دروســـت ذيان كة هةرطيـــز
شَيوةكاني هةموو كو

َ
بةل دانامةزرَينَيت

دةبات، لةناو زةوي ِرووي سةر ذياني
لةبؤشـــاييةوة ثؤليمةركراويش ئاوي
ئاو مي

َ
هةل دةكرَيت كاتَيـــك ئامـــادة

ضِر باريكي مووئاسا لوولةي زؤر لةناو
لةثلةي لينجة شلة ئةو و دةكرَيتةوة
لـــة(- و ـــت َيَ

َ
دةكول 493 ي ســـةدي

طةرمايية ثلة لةو دةيبةستَيت 40)دا
ماددةيةكي لةشـــَيوةي زؤر نزمةشدا
شووشـــة دةيبةســـتَيت، ِرةقي وةك
ئةطةر ناضَيت،

َ
كة هةرطيز لةســـةهؤل
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ببَيت دروســـت ثؤليمةركراويش ئاوي
لةسةر با-ي كاريطةري  هةرطيز  ئةوة
دةتوَيتةوة ئاودا م لةنـــاو

َ
بةال نابَيت،

بةهؤي دةكرَيـــت  ئةوةشـــدا  
َ

لةطةل
م

َ
بةهةل و ئاســـايي ئـــاوي ندني

َ
كوال

ئاوي ةتي 
َ
حال بيطةِرَينينـــةوة كردني

زانستيةكانيش ينةوة
َ
لَيكؤل ئاســـايي،

ماددة ئـــةو كـــةوا دةريانخســـتوة
تازةكة لةماددة بةشـــَيكة ســـةيرة
ئاوة هةر ثؤليمةر كردني بةطشـــتي،
ثؤليمةركراو بةئاوي بـــووة كة لَيرةدا
ئةو لةهةمان  ثؤليمةركراويـــش ئاوي
كة دروســـت بووة ئةتؤميانة ثَيكهاتة
لةدوو دَيت واتة ثَيك ئاسايي لَي ئاوي
ئةتؤمَيكي و هايدرؤجـــني ئةتؤمـــي
ئةطةرضـــي ثَيكهاتـــووة ئؤكســـجني
ضةندين ثؤليمةركراودا ئاوي ةتي

َ
لةحال

طةرديلةكة نـــاو يةكـــةي طـــةورةي
زؤر طةرديلةي تـــا لكاون بةيةكـــةوة
كيميازانةكان كة ثَيكبهَينن طةورةتـــر
دةبةن ناويـــان بةثؤليمةركـــراوةكان
ماددة ســـةرجةم رَيطاش بةهةمـــان
دةزوولـــةي و ثالســـتيكيــــةكــــان
ؤزةكان

َ
ئال لةثيشةسازية بةكارهَينراو

طةرديلة ضةندين كة دةكرَين دروست
طةرديلةي تا دةبةسرتَينةوة بةيةكةو
بكةن دروست طةورة بةثؤليمةركراوي
ثؤليمةر ئاوي ســـيفةتةكاني ي

َ
هةوال

يةكَيك ئـــةوةي هؤي بووة كراويـــش
دوور كة ئةوةبدا هؤشداري لةزاناكان
و بَي زؤر ترسناك جؤرة ئاوة ئةو نيية
بكاتةوة ئاطادار مةترسية لةو جيهان
ضووة ئـــاوة ئةو ئةطةر بةتايبةتـــي
ضونكة كارطةكان، تاقيطةو دةرةوةي
و بووني هةبَيت زياد نيية تواناي دوور
سروشتيةكانمان ئاوة هةموو جَيطاي
زاناي ضةندين لةبةرامبةردا بطرَيتةوة

هاني و كةمرتة ترسةكةيان ديكة هةن
زياتر ينـــةوةي

َ
لَيكؤل دةدةن ئـــةوة

ئةو زانســـتيةكاني ســـوودة لةبارةي
كيميازانةكانيش بدرَيت ئةنجـــام ئاوة
بطةِرَين لةوة ئةوةدان ي

َ
لةهةول ئَيستا

ثؤليمةركراوة ئـــاوة ئـــةو كة ئايـــا
نيية دوور كـــة هةيـــة لةسروشـــتدا
مرؤظيشـــدا لةشـــي ناو لةخانةكاني
لةكؤنةوة ماددة هةر هةبَيت مرؤظيش
هيض كة ناسيوة ئاساييةكاني ثؤليمةرة
ثؤليمةركراوةوة بةئاوي ثةيوةندييان
ية

َ
ئاذةل و ِرووةكي بةرووبوومـــة نيية

ضةندين بـــؤ ثؤليمةركراوةكانيـــش
بةكار ِرؤذانة ذياني جياجياي مةبةستي
ساأل هةزاران بؤنموونة مرؤظ هَينراون

 Resin pitch  و جةوي  قري لةمةوبةر
هَينـــاوة هةروةها بةكار ي رووةكـــي

  Rubber و الســـتيك GUM كةترية
 Polymer بةكارهَيناوةوشةيثؤليمةر
بِرطة لةدوو و التينية يش وشـــةيةكي

Poly بةماناي هةمةجؤر  ثَيكهاتـــووة
دَيت،  يةكة يان بةش Mer  بةمانـــاي
دوورو زنجريةيةكي ثؤليمةرةكانيـــش
زنجرية دةهَينـــن، وةك درَيـــذ ثَيـــك
كـــة هايدرؤجينيـــةكان، كاربؤنيـــة
ثَيك هاتوون، هايدرؤجني و لةكاربؤن
وةر لَي سووديان ِرؤذانةماندا لةذياني
ماددة ثرؤبلني و ثؤلي وةك دةطريَيت
و ســـوودبةخش ئؤرطانية ثؤليمـــةرة

كةكان.
َ
بةكةل
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عوسمان تاهري و:

كارةبا لةوةزارةتي ئةندازياران سةرؤكي

                                                  
       

 CO٢ لة ثِرن ئؤقيانووسةكان
كرد ئاشـــكراي نوَي ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل

لةبارَيكي جيهان ئؤقيانووسةكاني كة
زيادبووني بةهـــؤي مةترســـيداردان
بؤ هؤكارن كة طازانـــةوة ئةو ِرَيـــذةي
و ِروودانـــي ثةنطخواردنةوةي طةرمي
هةرةس دةريايي و ذينطـــةي تَيكداني
ئةو و خؤراكـــي زنجـــريةي هَينانـــي
ة

َ
ســـال كة مليؤنةها طؤِرانكارييانـــةي

طؤِرانطاريية ئةم دةشَيت  ِروودةدةن.
كاريطةري ئاويدا لةذينطـــةي  طةورانة
مليؤنةها مرؤظ سةر بؤ خراثي هةبَيت
بةستووة ثشتييان كة جيهاندا لةهةموو
ثةيداكردني بـــؤ بةئؤقيانووســـةكان
جولدبرج هويج ئـــؤف ذيانيان. بذَيوي
ذينطةي لةبـــواري و زانا ثرؤفيســـؤر
ســـةرةكي ئامادةكـــةري دةرياييـــدا
زةوي هةســـارةي َيت:

َ
دةل ِراثؤرتةكة،

ثاكةت دوو واية ِرؤذانـــة وةك ئـــةوة
بكَيشَيت. جطةرة

ئةمةريكيية ئوســـرتاليية ِراثؤرتة ئةم
وبؤوة

َ
بال ســـاينس-دا كة لةطؤظـــاري

بـــوو توَيذينةوةيـــةك دةرئةنجامـــي 
ذينطةي  لةســـةر

َ
ســـال دة كة ماوةي

دةركةوت بـــوو، ئةنجامدرا دةريايـــي
ِرووداني بؤتةهـــؤي ئاووهةوا طؤِراني
ذينطةي طةورة لةسيستمي طؤِرانكاري

دةرياييدا.
ثلةي كة بةوةدا ئامـــاذةي ِراثؤرتةكة
بةخَيرايي ئؤقيانووســـةكان طةرمـــي
ئؤقيانووســـةكان و بةرزدةبَيتـــةوة
ئاو ســـوِري و دةِرؤن بةرةو ترشـــي
ناوضةكاني و هاتووة بةسةردا طؤِراني
يي

َ
لةقوال تيـــادا نييـــة كـــة ذيانييان

فراوانبوون بةرةو ئؤقيانووســـةكاندا
دةريايي طذوطيا هةروةها ِرؤيشتوون.
زنجرية مةرجانييـــةكان و طـــة

َ
و مؤل

طؤِرانيـــان دةريـــا خؤراكييةكانـــي
ماسييةكان ذمارةي و هاتووة بةسةردا
زؤر ثضوكةكانيش ماسيية  و بةطشتي
نةخؤشـــي و دةرد بوونةتـــةوة كةم 
زياتر دةرياييةكاندا  زيندةوةرة لةنَيو 

وبؤتةوة.
َ
بال لةِرابردوودا
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كَي لةثيسبووني ذينطة بةرثرسيارة؟
نةوزادي موهةنديس
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بريتييـــة ذينطـــة ثيســـبووني
كـــة نةهامةتـــي لةمةترســـيدارترين
كةواتة دةبَيتةوة، مرؤظ ِرووبةِرووي
ذينطة تَيكضووني بةماناي ثيســـبوون
لةتةبايي طرفتَيـــك لةئةنجامي دَيـــت
ذينةطةيان كـــة ثَيكهاتةكاني نَيـــوان

ثَيكهَيناوة.
كة لةشـــتَيك بريتيية ثيســـبوون
زيان كـــة لةئةنجامدا نةبَيت خاوَيـــن
و بـــؤ مرؤظ تةندروســـتي و طرفتي
ئةو ئةمة لَيدةكةوَيتةوة. زيندةوةران
سةبارةت بةوشةي ثَيناسة سادةيةية
هةمواندا بةمَيشـــكي كة ثيســـبوون
ضةمكي ســـةيري ئةطةر م

َ
بةال دَيت،

بةشـــَيوةيةكي كـــرد ثيســـبوونمان
دةتوانرَيت ئةوا ورد و زانســـتي زياتر
بريتيية بكرَيت: ثَيناسة بةمشـــَيوةية
ضوار كـــة ذينطةيةي لـــةو لةطـــؤِران
ئةويـــش داوة، دةوري بونةوةرانـــي
ضاالكيةكاني ِرؤذانةي و كار بةهـــؤي
دةبَيتةهؤي طؤِرانة ئـــةم كة مرؤظةوة
كة ســـةرضاوة هةندَيك دةركةوتنـــي
كة جَيطةيةي ئـــةو

َ
لةطةل ناطونجَيت

دةبَيتة و دةذي تيادا بونةوةرةكـــةي
تَيكداني. هؤي

ي
َ
كؤنرِتؤل لةتوانايدايـــة مـــرؤظ

بيانكاتة و بـــكات ئـــةو ثيســـكةرانة
يـــان ـــك،

َ
بةكةل ســـةرضاوةيةكي

ســـةرضاوةيةكي بـــؤ بيانطؤِرَيـــت
ئةوة: لةســـةر زيانبةخش، نموونةش
بايؤلؤذييةكاني ثاشـــةِرؤ كة دةبينني
بةســـوود ســـةرضاوةيةكي ن

َ
ئـــاذةال

بةثيتكردني وةك ئةطـــةر دَينن ثَيـــك
م

َ
بةال بكاربهَينرَيت، ي

َ
كشتوكال زةوي

ئاوةِرؤكانةوة ئةوا ناو ئةطةر فِرَيدرانة
و نةخؤشـــي وبونةوةي

َ
بال دةبنةهؤي

ثةتاكان.
ضاالكيية ئةنجامي شَيوة بةهةمان
بةشـــداريةكي مرؤظ ئابورييةكانـــي
طةورةدةكاتةسةرثِرؤسةيثيسبووني

دياريكراو تَيكي
َ
وال ئاستي لةسةر ذينطة

ضونكة جيهاني، ئاستَيكي لةسةر يان
لةميانةي َيـــن

َ
دةجول ثيســـكةرةكان

ئةوةي بةبَي بةرطةهةوادا ضينةكانـــي
و جوطـــراَّـ ســـنوورة حيســـاب بؤ
ئاستي لةســـةر سياســـيةكان بكةن

هةموو طؤي زةوي.
ثيشةســـازي ديكةوة لةاليةكـــي
طرنطي لةبةرهةمي ي

َ
ضؤن ِرؤل هةروةك

بةهةمان هةية، ئابوريةكاندا ضاالكية
ذينطة لةطؤِريني هةيـــة ي

َ
ِرؤل شـــَيوة

بـــؤ تةندروســـتةوة لةذينطةيةكـــي
دةركةوتني و زيانبةخش ذينطةيةكي
يةتي

َ
كؤمةال كاريطـــةري زنجريةيـــةك

لةهةمـــوو طؤِرانـــكاري و و ئابـــوري
ِرووبار و  زةوي لةهـــةواو ذينطـــةدا،
نزيك يان دووربـــن و دةرياضةكانـــدا،

ثيسكةرةكانةوة. لةسةرضاوةي
ذينطة لةثيسبووني كَي

بةرثرسيارة؟
و ســـةرةكي هـــؤكاري مـــرؤظ 
ثِرؤسةي لةدروســـتكردني بنةِرةتية
دةركةوتني و لةذينطـــةدا ثيســـبوون
بةجـــؤرة ثيســـكةرةكان هةمـــوو 
داهَينةرة، مـــرؤظ جياوازةكانيةوة،
دروستكةرة،هةرخؤيشيبةكارهَينةرة
سةرةكي ثَيكهَينةري ئةويشـــة و هةر

كةواتة دانيشتوان.
و ثيشةسازي فراوانبووني ئةركي
لةسةرشاني تةكنؤلؤذي  ثَيشكةوتني 
بةرثرســـيارَيتي هاوكات م

َ
بةال مرؤظة،

و ســـةرضاوة خـــراث بةكارهَينانـــي
هـــةر دانيشـــتوانيش تةقينـــةوةي

ئةون. لةئةستؤي
ثيسبوون ئاستةكاني

نامةترسيدار ثيسبووني يةكةم:
ِرووي لةسةر وبؤتةوة

َ
بال جؤرة ئةم

نيية جَيطةيةك كة بةشَيوةيةك زةوي
تيادا نةبَيت. ثيســـبوونةي ئةم جؤرة
بةثيســـبووني بةرين ناوي دةتوانني

مرؤظ كة بةشـــَيوةيةك ثةسةندكراو
بـــذي بَيئةوةي يدا

َ
لةطةل دةتوانَيـــت

مةترسي ببَيتةوة، زيان يان تووشـــي
نابَيتةهؤيتَيكداني ئةمجؤرة هةروةها
ثَيكةوةيي لةنَيوان ةي

َ
و جول ذينطةيي

هاوسةنطيةدا. ئةو توخمةكاني
مةترسيدار ثيسبووني دووةم:

كة  ثيســـبوونةي لـــةو  بريتييـــة
دةردةكةوَيـــت خراثـــي كاريطـــةري
كة ئـــةو ذينطةيةي و مرؤظ لةســـةر
نـــاوي دةتوانرَيـــت تيايـــدا دةذي و
وةرضةرخَينةر بةثيســـبووني بةرين
و بةتايبةتيـــش ئةوةي ثةيوةســـتة
ثيشةســـازيةوة بةهةموو بةضاالكـــي
مةترسيةكةشـــي جؤرةكانيـــةوة.
ِرَيوشـــوَيني ثَيويســـتة كة لةوةداية
مرؤظ كة بةر بطريَيتة طونجاوي خَيرا
ِراستةقينة لةمةترسيةكي  دةثارَيزَيت 
ناكرَيت دةكات و هةِرةشة لةذياني كة
مرؤظ لَيـــرةدا ثشـــتطوي بخرَيـــت.
جؤرة ئةم

َ
لةطةل ثَينادرَيـــت ِرَيطةي

بذي. ثيسبوونةدا
سَييةم: ثيسبوني كاولكةر

بريتيية  جؤرة ثيســـبوونة    ئةم
و ذينطة داِروخاني كـــة لـــةو جؤرةي
هةموو و ِروودةدات تيايـــدا مرؤظـــي
تَيك ذينطةيي هاوســـةنطيةكي جؤرة
ذينطة كـــة  مانايـــةي بـــةو دةدات. 
بوارَيك هيـــض بَيئةوةي دةدات تَيـــك
ِرَيطة نادات تةنانـــةت بدات. بةمرؤظ
بكاتةوة. لةضارةســـةرةكان برييـــش
لةثيســـبوون ثةيوةندي ئةم جؤرةش
هةية تةكنؤلؤذياوة بةثَيشـــكةوتني
ِرؤذَيك كة دةكات طومان وا مرؤظ كة
وةك بكات داهَينـــان تيايدا لـــةِرؤذان
ئةتؤميةكان. و تيشـــكدةر ضاالكيـــة
كورةي ِرووداوي نموونةش، باشرتين
ضاكسازي كة بوو، ِرنؤبيل ضَيَ ئةتؤمي
ثَيويســـتي ثيســـبوونةدا َلةم جؤرة
لةطـــةل دوورودرَيـــذة نَيكي

َ
بةســـاال
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بةمةشةوة هةر طةورةدا. خةرجيةكي
لةسةر كاريطةريش كو 

َ
بةل ناوةستَيت

ماوةي بؤ نةوةيةك لةمـــرؤظ ضةنـــد
َيت.

َ
بةجَيدَيل دوورودرَيذ

ثيسبوون جؤرةكاني
هةوا ثيسبووني يةكةم:

هةوا لةثيســـبووني مةبةســـتمان
زيانبةخش لةبوونـــي توخمي بريتيية
زيان يةكـــةم بةثلـــةي تيايـــدا كـــة
و دةطةيةنَيت مرؤظ بةتةندروســـتي
كة تيايدا ذينطةيـــةي ئةو دواتريـــش
ثارَيزطاري بؤئـــةوةي مرؤظ دةذي.
ئةوا بـــكات خـــؤي لةتةندروســـتي 
هةوا ثيسبووني ي

َ
كؤنرِتؤل ثَيويســـتة

كة هةوايـــةي ئـــةو بـــكات، ضونكة
ذيانة. ئةو ئيكسريي يدةمذَيت

َ
هةل

دةبنةهؤي هةوا ثيســـكةرةكاني
نة 

َ
ساال كةس 50000 نزيكةي مردني

كؤي 2%ي نزيكـــةي ئـــةم ِرَيذةيةش
ديكةي مردنن. هؤكارةكانـــي ِرَيذةي
ثَيكهاتانة لةوةِرســـرتين ئـــةو يةكَيك
 كة

َ
لةدووكةل بريتييـــة لةم بـــوارةدا

كة و جطةرة لةتوتـــن دةردةضَيـــت
نة 

َ
كةس ســـاال 3 مليـــؤن نزيكـــةي

لة40  و ثَيشبينيش دةكرَيت دةكوذَيت
بؤ نة

َ
ساال ئةم ِرَيذةية داهاتوودا ي

َ
سال

بةرزببَيتةوة. ئةطةر  10 مليؤن كةس
بةردةوامي ئَيســـتا شـــَيوةيةي بةم 

هةبَيت.
َين

َ
بل بةهـــةوا كـــةي دةتوانـــني

ثيسة؟
هةوا بـــؤ سروشـــتي ثَيكهاتـــةي
ذيانة ئؤكسجيني ئةوةي بةســـيفةتي
،%78 نايرتؤجني طازي جؤرةية: بةم

،%21 ئؤكسجني طازي
3-1% لةقةبارةي  ئـــاو مـــي

َ
هةل

دووانؤكســـيدي طـــازي طشـــتي ئاو،
ديكةش طازي هةروةها 3ر0%، كاربؤن
نيؤن، وةك: كةم زؤر هةن بةِرَيـــذةي
ئامؤنيا، كربتؤن، هيليـــؤم، ئارطؤن،

ثَيكهاتةي هةر كاتَيك ميسان، ئؤزؤن،
هةواوة ضـــووة لةمانة جياواز ديكـــة
كاتَيك كةواتة دةبَيت. ثيس هةوا ئةوا
كة وةردةطرَيت ثيسبوو سيفةتي هةوا
شَيوةيةك بَيت بةهةر توخمي كيمياوي
و خراث كة كاريطةري هةبَيت. بووني
زةوي طؤي ِرووي زيانبةخش لةســـةر
بةطشتي زيندةوةران و ذيان بؤســـةر
ثيســـكةرانة ئةو ئيدي َيـــت.

َ
بةجَيدَيل

ِرةق، دؤخي هةر شـــَيوةيةكي لةسةر
ميكرؤبيدا بن. تيشك، شل، طاز،

ثَيكهاتةكانـــي لةهةمـــوو هـــةوا 
توانـــاي زياتـــر ذينطـــة ديكـــةي 
ثيســـبووني هةية، ضونكة ثيسكةرة
دةطرَيت

َ
هةل  خؤيـــدا

َ
لةطةل طازيةكان

و ِرةشـــةبا لةميانةي ئاِراســـتةكاني
ةي

َ
جول كة بةشَيوةيةك ةكانيةوة.

َ
جول

خاك و سروشتي ســـةر با كاردةكاتة
ئاماذةية جَيطةي ِرووةكـــةكان، ئاو و
لةســـةرة داواكاري زياترين هةوا كة 
هةر بةشـــَيوةيةك مرؤظ بؤ مانةوةي
هةية هةوا بةبِرَيك ثَيويســـتي تاكَيك
شةش ئةوةندةية كة بةرامبةر ِرؤذانة
دة ئةوةندةية و بةئـــاو لةثَيويســـتي
ثَيويستية ئةم  بةخؤراك، لةثَيويستي 
لَيدةكات بـــؤ هةوا واي مرؤظ زؤرةي
بؤسةر مةترسي ببَيتةوة كة تووشـــي
ذينطةيةشي مرؤظ و ئةو تةندروستي
تَيكضووني لةئةنجامي دةذي تيايدا كة

هةوا. زيندووةكاني ئيشوكارة
هةوا دةتوانـــني ثيســـكةرةكاني

بةشةوة: ثؤلَينبكةين بؤ دوو
بةو سروشـــتي -ســـةرضاوةكاني
تياياندا كاريطةري مرؤظ كة مانايةي
هؤكاري تةثوتـــؤز... و وةك نييـــة،

ديكةش.
ثيشةســـازي -ســـةرضاوةكاني 
مرؤظة لةدروســـتكراوي مانايةي بةو 
ســـةرةكي هؤكاري مرؤظيش و هـــةر
كةوا زانســـتيةكانة هؤكارة داهَيناني

دةكات، ئاســـان بؤ ذياني دةزانرَيت
بؤ زياتر ذياني بةثَيضةوانـــةوة م

َ
بةال

دةكات. ثيسرتيشـــي و دةكات ؤز
َ
ئال

كة ئؤتؤمبَيـــل وةك: نةبينراوةكانـــي
سووتةمةنيةوة سووتاندني لةئةنجامي
كارةبا... بةرهةمهَيناني دةبن، دروست
طاز دةرضووني دةبنةهؤي كة هتد. و
ودةبنةوة

َ
بال لةهةوادا ورديلةو تةني و

جوانةكةمان سروشتية بةذينطة زيان و
لةهةموو دةبينـــني وةك دةطةيةنـــن.
ثيشةسازيةكان طةورة شـــارة دنيادا
تووشـــي زياتر ديكة جَيطةي لةهـــةر
تة

َ
وال هةروةها دةبنةوة، ثيســـبوون

هؤكاري كة طةشـــةكردووةكان تازة
ِرَيطةطرتـــن بـــؤ نييـــة ثَيويســـتيان

ذينطة. لةثيسبووني
هةوا ثيسبووني سةرضاوةكاني

زؤر كة توخمانةي ئةو لةطرنطرتين
هةوا و دةبنةهؤي ثيســـبووني ون

َ
بال

لة: بريتني
ورديلة تةنؤلكة .1

واسراوةكان
َ
هةل

وردي  لةتةثوتـــؤزي بريتييـــة   
لةناوضة كـــة لةهـــةوادا واســـراو

َ
هةل

ئـــةو يـــان دَيـــن، بيابانييةكانـــةوة
لةئةنجامي سووتاندني ثيسكةرانةي كة
دَين، ثاشـــةِرؤكانةوة و سووتةمةني 
و لةئاسن ثيشةســـازيةكان ثاشـــةِرؤ
و شووشـــة و ضنراوةكان و ضيمةنتؤ
هؤكارةكاني

َ
ثالستيك، لةثال و َينة

َ
طل

طواستنةوةووَيسطةكانيبةرهةمهَيناني
بةبةردةوامي ئةمانة م

َ
بةال كارةباوة،

لةهةوادا، نامَينَيتةوة واسراوي
َ
بةهةل

نانيشن، لةخؤشيانةوة ضؤن هةروةك
قةبارةي سةر دةوةســـتَيتة ئةمةش
ئاِراستةي ةو

َ
جول و واســـراوةكان

َ
هةل

كيمياويةكاني ســـيفةتة بةهؤي باوة،
لةئةنجامـــي فيزياويةكانيانـــةوة و 
توخمـــة ذةهراويـــةكان طرتنـــي

َ
هةل

بؤ طواستنةوةي ِرووةكةيان و لةسةر
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سيةكاني مرؤظ، دةشَيت ئةو تةنؤلكة 
بةسروشـــتي ذةهراوي بـــن بَيئةوةي 
ثَيكهاتةيةكي  هيـــض   

َ
لةطـــةل كارلَيك 

ديكةدا بكةن.
جؤرةكاني تةنؤلكة هةَلواسراوةكان

بريتييـــة    
َ

دووكـــةل  :
َ

-دوكـــةل
لةدةنكي بضوك لةكاربؤن، بةرهةمدَيت 
ناتةواوي  ســـووتاندني  لةئةنجامـــي 
وز 

َ
توخمة هايدرؤكاربؤنيةكان وةك خةل

و توتن و نةوت  و...هتد.
دَيـــت  بةرهـــةم  مـــةكان: 

َ
-هةل

ةتي 
َ
لةحال ضِربوونـــةوة  لةئةنجامـــي 

طازييةوة كة  بريتيية لةدةنكي ِرةق.
 -تةمومذ: ثَيك دَيت لةشـــلةمةني 
ئاو، ترشي كربيتيك، ترشي نايرتيك،...

هتد.
-تةثوتـــؤز: دةنكـــي زؤر وردن، 
سروشت  ســـةرضاوةكةي  دةشـــَيت 
با-كة  كردنـــي 

َ
هةل لةئةنجامي  بَيـــت 

تؤز و ِّـي زؤر وردي جَيطري لةســـةر 

دةطرَيـــت لةهـــةوادا 
َ
ِرووي زةوي هةل

يدةمذَيت. ســـةرضاوةي 
َ
كة مرؤظ هةل

ثيشةســـازيش  بريتيية لـــةوةي كة 
لةئةنجامي ثِرؤسة ثيشةسازيةكانةوة 

دروست دةبَيت.
دووةم: ثيسبوون بةثاشةِرؤكان

ئةمانة  بةثاشـــةِرؤكان  ثيسبوون 
دةطرَيتةوة: ثاشةِرؤي ِرؤذانةي مرؤظ 

و ثاشةِرؤ تيشكاويةكان
ثيســـبوون بةهؤي ثاشـــةِرؤكاني 
ِرؤذانةي مرؤظةوة: ئةم جؤرة ثيسبوونة 
بةتايبةتيش  لةزيادبوونداية  ِرَيذةكةي 
و  تازةطةشـــةكردووةكاندا  تـــة 

َ
لةوال

زيادبوونـــي  بةهـــؤي  بةتايبةتيـــش 
ذمارةي دانيشـــتوانةوة، دةشَيت ئةو 
طةورة  زياني  ببنةهؤي  ثاشـــةِرؤيانة 
هؤشـــياري  نةبوونـــي  لةئةنجامـــي 
سيســـتةمي  الوازي  و  تةندروســـتي 
كؤكردنـــةوةي و خؤِرزطاركـــردن لَيي 
ناخؤشةكان  بؤنة  وبونةوةي 

َ
بال وةك: 

و ئاطركةوتنةوة، ذينطةي شـــياويش 
بـــؤ دةركةوتني مَيـــروو وةك مَيش و 
زيادبوني  مَيشوولة و مشك، هةروةها 
ميكرؤب كة كاريطةري خراثي بؤسةر 
تةندروستي مرؤظ هةية و دةبنةهؤي: 
سكضوون، كولَيرا، ديزانرتياي ئةميبي، 
تيتانؤس، سيل،  هةوكردني جطةري، 
وبونـــةوةي 

َ
تَيكضوونـــي بينـــني و بال

ن.
َ
نةخؤشية ميكرؤبيةكاني ئاذةال

ثيسبووني تيشكاوي ئةمانة 
دةطرَيتةوة:

1. ثاشةِرؤ سةربازيةكان
مشتومِرةكان  طفتوطؤو  تائَيســـتا 
ضؤنَيتـــي  لةســـةر  بةردةوامـــن 
خؤِرزطاركردن لةثاشةِرؤ تيشكاويةكان 
كة تائَيســـتا هةمووان نةطةيشتونةتة 
لةبارةيانةوة،  طونجاو  ضارةسةرَيكي 
ســـةرةِراي وةســـتاندني ثِرؤطرامـــة 
لةدنيـــادا.  تايبةتـــةكان  ئةتؤميـــة 
تَيك نييـــة كة ضاالكية 

َ
لةئَيســـتادا وال
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كارة بشـــارَيتةوة. ئةم تيشـــكيةكان
بةرانطاري م

َ
بةال نةماوةتةوة، بةنهَيني

كَيشةكة هةرماون. سةختيةكانيش و
زياتري ثيشةســـازي كة ئةوة نييـــة
كو

َ
بةل بةردةوامـــة، ئةتؤمي ضةكـــي

ِرزطاربوون بؤ لةِرَيطاضارةكانداية كَيشة
ثيشةســـازيية ئةو لةثاشـــةِرؤكاني
ؤز

َ
ئال زياتـــر  مةســـةلةكة  ئةمةش و 

بةكَيشةكة ديكة ِرهةندَيكي و دةكات
بةكارهَيناني هةروةها دةبةخشـــَيت.
و طرتني

َ
هةل بؤ تةندروســـت شَيوازي

كة طةورةكاندا دارايية  كَيشـــة
َ

لةثال
و خةرجيةكان دابينكردني بؤ ثَيويستة
ثاشةِرؤيانة ئةو كة ثيسبوون البردني

دروستي دةكةن.
مةدةنيةكان ثاشةِرؤ .2

اليةني بةتةنيا تيشكاوي ثاشةِرؤي
ناطرَيتةوة، كؤكوذ ضةكي و سةربازي
بـــؤ بواري دةكَيشـــَيت

َ
كـــو بال

َ
بةل

بةرهةمهَيناني كارةبا مةدةنيش وةك:
دةردةضَيت تيشـــكاوي كة ثاشةِرؤي
ياندا

َ
لةطةل ةكردن

َ
مامةل ســـةختة كة 

ديكةش ســـةالمةتي و هؤكارةكانـــي
لةشـــةِرةكاندا. كـــة بةكارناهَينرَيـــن
مةدةنيـــةكان ذينطة ضؤن هـــةروةك
طرتنـــي

َ
هةل لةِرَيطـــةي ثيســـدةكةن

لةناو تيشـــكاويانةوة ثاشـــةِرؤ ئةو 
باشـــرتين ئةمة كة وادةزانن و زةويدا
هةموو ئةوةي

َ
لةطـــةل ِرَيطةضارةية.

دؤزينةوةي بـــؤ دان
َ
لةهةول تـــان

َ
وال

م
َ
بةال سةركةوتووتر، ِرَيطةضارةيةكي

نةهَيناوة. بةدةســـت  سةركةوتنيان
زةوية ئةو تةنيا مةترسيةكة قةبارةي
ثاشـــةِرؤيانةي ئةو كـــة ناطرَيتـــةوة
ئةو كو

َ
بةل دةشـــاردرَيتةوة، تيـــادا

دةوروبةريشي يانةي
َ
كشـــتوكال زةوية

تيادا ي
َ
كشـــتوكال كـــة دةطرَيتـــةوة

ئةمةش كاريطةري دةبَيت دةكرَيت كة
دةبَيتةهؤي و مرؤظ ذياني بؤ ســـةر
مانايةي بةو جينةكاني، تَيكشكاندني

دةبَيت درَيذةي كاريطةريةكانـــي كة 
ئةمةش كة و ناتوانرَيت بســـِرَيتةوة،
دةبَيتةهؤي كو

َ
بةل و نيية ضارةســـةر

بؤ نوَي كَيشـــةيةكي دروســـتبووني
ذينطة. ثيسبووني كَيشةكاني
بينني ثيسبووني سَييةم:

وَينا بينني يان ونبووني ثيسبووني
يان لةتَيكضوون بريتييـــة جوانـــةكان
مرؤظي ضاوي كة وَينايةك هةر بوني

َ
لَيل

سةيركردنيدا لةكاتي كة سةر دةضَيتة
دةكات، بةنائارامي دةرووني هةســـت
جؤرَيكـــة َيـــني

َ
بل دةتوانـــني يـــان 

ضَيذبينيني نةمانـــي لةجؤرةكانـــي
وَينا جوانةكاني يان ونبووني هونةري
لةبينا، دةوروبةرمان شـــتَيكي هةموو
هةندَيك و...هتد. شؤستةكان ِرَيطاوبان،
ثيسبوونة: جؤرة ئةم لةسةر نموونة

شارســـتاني ديزاينكردني خراثي
ض لةاليةن بؤشايةكان بينا هةندَيك بؤ
ســـتووني بينـــاكان،  شـــَيوةي يان 
زؤر كـــة لةِرَيطاكانـــدا ِرووناكيـــةكان
ِرَيطاكاندا،

َ
لةطةل ناطونجَين كة بةرزن

بةهةموو ثاشـــةِرؤكان سندوقةكاني
ِرةشـــبينني، مايةي كة جؤرةكانيةوة
ثَيشـــةوةي بؤياخـــي جؤراوجـــؤري
و شووشـــة بةكارهَيناني بينـــاكان،
زيادكردني دةبنةهؤي كة ئةلةمنيـــؤم
دانانـــي بةطةرمـــا، هةســـتكردن
ئامَيرةكاني هةواخؤشكةر لةثَيشةوةي
ثاشةِرؤكان وبوونةوةي

َ
بال بيناكاندا، 

ـــةكان
َ
خؤل تةنةكـــة لةضـــواردةوري

ن
َ
ماال وبونـــةوةي

َ
بال ســـةرزةوي، و 

ضَيكردني طؤِرســـتانةكانةوة، لةنزيك
لةنزيك ثِرؤذةكانـــي نؤذةنكردنـــةوة
نةطونجاندني و دَيرينةكانـــةوة جَيطة
كؤنةكاندا،

َ
لةطـــةل جَيطة تـــازةكان

تةالرة لةنزيك ِرووخاو خانووي بووني
بةرزةكانةوة، ئؤتؤمبَيلة شـــكاوةكان
طرتووة

َ
باريـــان هةل يـــان ئةوانـــةي

الفيتة واســـيني
َ
هةل نةطونجـــاون، و 

ثِروثاطةندة و ئاطـــاداري بـــؤردي و 
و نةطونجاندنيـــان و لةشـــةقامةكان
جَيطة لةبةردةم بينا  دروســـتكردني
وةك، شـــاردنةوةيان و جوانةكانـــدا
ئاويان كة جَيطةيانةي ئةو يان دةريا

نموونةي ديكةش. ضةندين لَيية. و
ئاو ثيسبووني دووةم:

ثَيكهاتووة لـــةو  بريتييـــة ئـــاو 
ثَيكهاتووة كة ِروونةي شلة كيمياوية
طةردَيك و هايدرؤجني طـــةردي لةدوو
بريتيية كيمياويةكةي هَيما و ئؤكسجني

ِرووبةري  %71 ي ِرَيذةي ئاو .H2Oلة
بةمشَيوانة و دةكات داطري زةوي طؤي
دةرياكان، و و ِرووبـــار زةريا هةيـــة:
بارانـــاو، زةوي، ئـــاوي ئـــاوي ذَيـــر
زيندوودا لةخانـــةي هةروةها بةفـــر،

هةروةك  %60-50 و بةِرَيـــذةي هةية
هةية نيشدا

َ
و ئاذةال ِرووةك لةجيهاني

ناوةستَيت ةتةشـــةوة
َ
حال بةم و هةر

بـــؤ جيهاني دةكشـــَيت ئاو و بووني
طؤي زةوي)، دةرةكيـــش (دةرةوةي
ئاو مي

َ
بةشـــَيوةي هةل و بةرطةهـــةوا

ئاو بةكارهَيناني بوارةكانـــي هةيـــة.
خواردن ســـاردكردنةوة، وةك: زؤرن
كارةبا، بةرهةمهَيناني دروســـتكردن،
ئاوداني جواني، بؤ بةخَيوكردني ماسي
مةبةســـتي ن و بـــؤ

َ
ِرووةك و ئـــاذةال

ئـــاو هةروةهـــا ثيشةســـازي...هتد.
ثارَيزطاري لةسةر بؤ مرؤظيش طرنطة
خؤِرزطاركردن لةش، بؤ طةرماي ثلةي
هةرس، كـــرداري بـــؤ لةثاشـــةِرؤذ،
لةنَيوان ثَيكهاتـــةكان طواســـتنةوةي
و بؤ توانـــةوةي خوَيكان خانةكاندا،
بؤ طرنطة ثِرؤتينةكان، و شـــةكرةكان
طورضيلةو  و

َ
لةدل ئةندامةكانـــي لةش

خوَين.
ئـــاو لـــةِرووي   ئاســـتي باشـــي
ئاوةكة جؤري بةثَيي بةكارهَينانـــةوة
خاوَين ئاوي دةطؤِرَيت: بةمشـــَيوةية
مةبةستَيك هةموو بؤ بةكاردةهَينرَيت
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وةك ئاوي ســـوَير ئاوي ترس، بةبـــَي
ئـــاوةِرؤ ئاوي دةريـــاكان، زةريـــا و
و شـــيكردنةوة  كردارَيكي هيـــض كة 
هةربؤية ناكرَيـــت ثاككردنـــةوةي بؤ
هيـــض بـــؤ ناشـــَيت بةكاربهَينرَيـــت
ئاوي و لةذياني مرؤظـــدا مةبةســـتَيك
بةثِرؤســـةي كة ثاكذكراوة ئاوةِرؤي
جـــــؤراوجـــؤردا ثاكذكردنـــةوةي

تَيثةِريوة.
ئاو ثيسبووني ضوارةم:

مرؤظ كة ئاوةية ئةو ئاوي شريين
دةكات دا

َ
لةطةل ةي

َ
مامةل ِراســـتةوخؤ

بةكاري و لةبةرئةوةي دةيخواتـــةوة
دَينَيتلةخواردنةكانيدا.سةرضاوةكاني
تَيكضوون دواييانةدا لةم شريين ئاوي
هات، بةسةردا طةورةي  داِرمانَيكي  و
ثَينةدراوة. ثَيويســـتي طرنطي ضونكة
ئةم هـــؤكاري بةكورتـــي دةتوانـــني

بكةين: باس دياردةية
لةكاتي ئاو تانكي -بةكارهَينانـــي
بةرزةكان ئاو بؤ نهؤمة سةرنةكةوتني
ناكرَيتةوة ثـــاك كة ئـــةم تانكيانـــة
ئةمةش كة بةردةوام بةشـــَيوةيةكي

كار. لةمةترسيدارترين بريتيية
مـــي خــــــة ر متــــــة كـــــة -
و لةئاوةِرؤكاندا لةخزمةتطوزاريةكان 

لةثاشةِرؤكان. خؤِرزطاركردن
بريتيية لةو ئـــاوةِرؤكان ئـــاوي
و بةكرتياي ميكرؤب كة جؤرةها ئاوةي
ئةو لةئةنجامي تياداية زيانبةخشـــي
و دةكرَيت تَيـــي كة ثاشـــةِرؤيانةي
نابَيتةوة شـــي بايؤلؤذيةوة لـــةِرووي
بؤ بطوازرَيتةوة وادةكات  ئةمةش كة

دةرياضةكان. و ِرووبار ئاوي
طةورةترين سةرضاوةي ثيسكردني
لةثاشـــةِرؤ بريتني ئاوي ئـــاوةِرؤكان
لةئةنجامـــي كارطـــةكان شـــلةكاني
وةك: طؤِرةرةكانـــةوة ثيشةســـازية
كـــردارة كارةبـــا، بةرهةمهَينانـــي 
و و ناكارةباييةكان، ئاســـن كارةبايي

ضيمةنتؤ. بةرهةمةكاني داِرشتةكان،
ثالســـتيكيةكان، بةرهةمة شووشة،
و ســـابوون كيمياويةكان، بةرهةمـــة
وةرةقي ِرؤنةكان، ثاكذكـــةرةوةكان،
ِرستن ِرةنطكردن، ثَيســـتةو كارتؤن،
وتني

َ
ثاال خؤراكي، ماددةي و ضنـــني،

نةوت.
بةبَي ثاشـــةِرؤكانيان ئةم كارطانة
ئاوةِرؤ ناو دةكةنة ضارةســـةركردن
ئةمـــةش كـــة و يةكانةوة

َ
كشـــتوكال

دةبَيتةهؤي:
خؤي لةدةست -ئاوةكة زيندوَيتي
ئاستي دةطاتة بةشـــَيوةيةك دةدات
تيايدا، تـــواوة ئؤكســـجيني نةماني 
ذينطةي داِرماني دةبَيتةهؤي  ئةمةش
كة وردةكان زؤر زيندةوةرة زيادبووني
دةرضووةكان ئةندامية توخمـــة ي

َ
ِرؤل

دةبينن، ثيشةسازيةكانةوة لةثاشةِرؤ
ئؤكســـجيني زينـــدوو بةشـــَيوةيةك
ئاو بـــؤ داِرماني واية وةك ثَيوةرَيـــك
ئةندامي لةبِري ثيســـبووني و ئاستي
لةماوةي زينـــدووة ئةو ئؤكســـجينة
توخمـــة كـــرداري بةئؤكســـيدبووني
لةدوايـــدا لةئـــاودا. ئةنداميـــةكان
دةبَيت ضـــاالك هةواي بَي بةكرتيـــاي
زيندوودا ئؤكســـجيني نةماني لةكاتي
دواتر ِروودةدات و هاتن

َ
كرداري هةل و

لَيدةكةوَيتةوة. ئاوةكةي بؤطةنكردني
ذينطةيي نةرةكاني

َ
ثال -ئاوةكـــة

زيادبووني بؤ وةدةستدَينَيت طونجاو
ئةمةش كة ميكرؤبيةكان  زيندةوةرة 
ميكرؤبي طواســـتنةوةي دةبَيتةهؤي
خواردني بؤ طةشتني لةكاتي هةناوي
بَيت يان ِراستةوخؤ مرؤظ بةشَيوةي

ناِراستةوخؤ.
هاتنـــة

َ
هةل و -كارلَيكـــةكان

دانـــراوةكان طازة  و  ناهةواييـــةكان
بةبؤنة ئايدرؤجـــني وةك كربيتيـــدي
لةطازة و...هتد. ميسان و ناخؤشةكةي
تواناي كة ئةوانةي يان ذةهراويةكان

طِرطرتنيان هةية دةردةكةون.
دروست ئةســـتوور زؤر -ضينَيكي
ئاوةِرؤكان ئاوي ِرووي لةسةر دةبَيت
ئاوةكـــة ِرؤيشـــتني  بةشـــَيوةيةك

نابينرَيت.
و كانزا ثيســـكةرةكان -توخمـــة
ذَير ئـــاوي ناو دةضنـــة قورســـةكان
طرنط بةســـةرضاوةيةكي كة زةويةوة

خواردنةوة. ئاوي بؤ دادةنرَيت
شـــلةكان ثاشـــةِرؤ -هةروةهـــا
خاكدا بؤشـــاييةكاني َين بةناو

َ
دةجول

ةتي ِرةنطةكاندا
َ
و بةتايبةتيـــش لةحال

بةكار ضنيندا و ِرستن كة لةثِرؤســـةي
دةهَينرَين.

لـــــةثاشـــةِرؤ خؤِرزطاركـــردن
بةبـــَي ثيشةســـازيةكان
ئةطـــةر يـــان ضارةســـةركردنيان،
كةم بةشَيوةيةكي كران ضارةسةريش
كة ثاشـــةِرؤ ِرةقةكان و بةتايبةتيش

دةطرَيتةوة: جؤرانة ئةم
بنةِرةتيةكان كانزا -تواندنـــةوةي
ســـوتاوي ِّــــي وةك: وتنيـــان

َ
و ثاال

شكاوي ثيسي فِرنةكان، داِرشتةكان،
طةرمي. ئؤكسيدةكان. خشتي

مس -بةرهةمة كانزاييةكان: تةلي
ثاشـــماوةي و وةرةق و و ئةلةمنيؤم

ِرةقةكان. و مس
-بةرهةمة كيمياويةكان: ئؤكسيدي
كاربؤناتـــي و كاليســـيؤم  و  كـــرؤم 

سؤديؤم.
ئةنداميةكان ثاشةِرؤ

ثاشـــماوةي ضنـــني: و -ِرســـتن
ضنراوةكان. ِرستني و خاو توخمي

كة كاغـــةز ـــي
َ
توَيكل -كاغـــةز:

كاغةز. ثيسيةكاني و نةهاِرِراوة
و تةختـــة وردة -تةختـــةكان:
ِرةطـــي و ثاشـــماوةي ثاشـــةِرؤكان

تةختةكان.
-بةرهةمةكيمياويةكان:ثاشماوةي
و الســـتيك و ثاشـــةِرؤ لولةكيـــةكان
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لةثِرؤســـةي ثالســـتيك ثاشـــماوةي
يةكاندا

َ
ناومال ئامَيرة دروســـتكردني

تةختةي و جيـــاوازةكان  قووتووة و 
فؤِرميكا.

ثاشماوةي -بةرهةمةخؤراكيةكان:
و...هتد. ِرووةكي وزي

َ
خةل دانةوَيلةو

لةهةندَيك زةوي ذَيـــر ئاوي م
َ
بةال

دةبينـــني كة هةندَيك كانزاي ناوضةدا
ناو مةنطةنيـــز دةضنة و وةك ئاســـن
لةناوبةري

َ
زةويـــةوة لةطةل ذَير ئاوي

دةهَينرَين بـــةكار كة مَيرووةكانـــدا
يةكاندا.

َ
كشتوكال لةزةوية

شريين ئاوي ثيسبووني كاريطةريةكاني
لةسةر تةندروستي مرؤظ

بريتييـــة كار  ســـةرةتايرتين 
مرؤظ بةخَيرايي لةداِرماني تةندروستي
بةنةخؤشـــية توشـــبووني لةِرَيـــي
تايفؤئيد، كولَيرا، وةك: هةناويةكانةوة
جؤرةكانييةوة، بةهةمـــوو ديزانرتي
مةالريا، درمـــي،  جطةري هةوكردني
جطةر، نةخؤشـــيةكاني بةلهارزيـــا،

تةنيـــا و ذةهراويبـــوون ةتـــي
َ
حال

نيية، مرؤظ بؤســـةر كاريطةريةكاني
بؤ ذيان لةناو دةكَيشـــَيت

َ
بال كو

َ
بةل

دةرياضةكانيشـــدا. و ئـــاوي ِرووبـــار
ثاشـــةِرؤ و ثةيـــن ئـــةو بةهـــؤي 
ئاوةِرؤكاندا لةئاوي يانةوة

َ
كشـــتوكال

طةشـــةكردني يارمةتيدةر بؤ دةبنـــة
كة جيـــاوازةكان ِرووةكة و قـــةوزة
ماسي. بةســـاماني دةطةيةنَيت زيان
دةبنةهؤي ِرووةكانة ئةو لةبةرئةوةي
و ِرؤذ ِرووناكي لةطةيشـــتني ِرَيطرتن
هةروةها و لةماســـيةكان ئؤكســـجني
مَيرووةكان زيادكردنـــي بؤ هـــؤكارن
دةبنةهؤي كة وةك مَيشـــوولةو...هتد

بةلهارزيا. نةخؤشي
و دةرياي ذينطةي ثيسبووني

كاريطةريةكاني
زؤر بةهـــؤي دةريايي ذينطـــةي
بةهؤي وةك: دةبَيت ثيس سةرضاوةوة
لةئةنجامي كة دةبَيـــت ئةو نةوتةوة
طوَيزةكانةوة نةوت ثاثـــؤِرة ِرووداوي

نةوتـــةي دةِرذَيتة ئـــةو كة لَيـــرةدا
700كم بؤماوةي دةرياكانـــةوة ئاوي
ودةبَيتةوة.

َ
بال ِرذانةكـــةوة لةجَيطةي

ِرووداوي لةِرَيي ثيسبوونة  جؤرة ئةم
و دةبَيت دروســـت ثاثؤِريةكانـــةوة
دةرياكانةوة يان نـــاو دةِرذَيتة نةوت
ثاشـــماوةي هةندَيك فِرَيداني بةهؤي
ئاوي دةريـــاكان. نـــاو نـــةوت بـــؤ
ثاشـــةِرؤ بةهؤي هةروةها دةرياكان
دةبَيت ثيس يةكانيشـــةوة

َ
كشتوكال

تَيي ِرووبارةكانةوة ئـــاوي كة لةِرَيي
مَيرووةكان لةناوبةري وةك دةضَيـــت
هةروةها كارطةكانةوة، و ثاشـــةِرؤي
ثيشةسازيةوة ن و

َ
ماال ئاوةِرؤي بةهؤي

دةبَيت.. ثيس
ئاوي ثيسبووني كاريطةريةكاني

دةرياكان
ئاوي ثيســـبووني كاريطةريةكاني
دةبَيتةهؤي لةوانة: زؤرن دةريـــاكان
وةك: مـــرؤظ بؤ  جياواز  نةخؤشـــي
درمـــي، كؤلَيرا جطةري هةوكردنـــي
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زيان هةروةها ثَيســـت. و هةوكردني
دةطةيةنَيتبةزيندةوةرةزيندووةكاني
ماسي، بةساماني طةياندن زيان ديكة،
بةخشةكان سوود ندة

َ
بال كؤضكردني

طة
َ
بةمؤل زيانطةيانـــدن و

َ
بةكؤمـــةل

مةرجانيةكان.
ثيسبووني ديكةش بؤ هؤكاري

ئاو هةن وةك
باراناو -ئاوي

دَيتةخوارةوة لةئاسمان باران ئاوي
م

َ
بةال نيية، دا

َ
لةطةل ثيســـيةكي هيض

لةِرَييطةيشتنيبةزةويثيسكةرةكاني
وةك: دةواســـرَيت

َ
ثياهةل ناو هـــةواي

ئؤكسيدي نايرتؤجني، ئؤكسيدةكاني
ئةمةش  .

َ
طةرديلةي خـــؤل كربيـــت،

دَيت طازيةكانةوة و ِرةق لةثيسكةرة
ئامَيرةكان ماكينـــةي و كـــة لةكارطة
دةبـــن. دروســـت ئؤتؤمبَيلـــةوة و 
لةناو ثَيكةوة ثيسكةرانة ئةم هةموو
ئةوةي بؤ باراندا دةتوَينـــةوة ئـــاوي
نةك بكةن دروســـت ديكة توخمَيكي
بؤ كو

َ
بةل ثيســـكردني ئـــاو تةنيا بؤ

ِرووةك لةوكاتةدا خاكيش، ثيسكردني
دوايي و دةمذَيـــت

َ
ئةو ذةهرانـــة هةل

تووشـــي و دةيانخوات
َ

ئاذةل و مرؤظ
ضؤن هةروةك دَيـــن، ذةهراوي بوون
و دةكات دةرياكانيش ثيـــس ئـــاوي
دواتر و ناويشـــي زيندةوةرةكانـــي
بوونةوةري ديكةي و ماســـي و مرؤظ
شـــَيوة بةهةمان دةيخوات دةريايي

بوون دَيت. تووشي ذةهراوي
و كانزا ئـــةو و خواردنةوة ئـــاوي
جيوة، وةك: تيايداية كة ناكانزايانةي
زةِرنيخ، قوِرقوشـــم، فلـــؤر، كلـــؤر،
بؤســـةر زيانيان كة ئاســـن كاديؤم و
لَيرةدا هةيـــة، مـــرؤظ تةندروســـتي
هةريةكةيان دةكةين. بةكورتي باسي
لةناو ضـــِري جيوة ئةطةر جيوة:
لة2ملطم/ بوو زياتر خواردنةوةدا ئاوي
ثيس بوو ئاوة دةووترَيت بةو لرت. ئةوا

ذةهراوي تووشي مرؤظ دواتر بةجيوة،
لةلةشدا ضِريةكةي ئةطةر دةكات بوون

نيشـــانةكاني  لة80 ملطم. بوو زياتـــر
ئةمانةن: بةجيوة، بوونيش ذةهراوة
و ثةنجةكان ســـةري وشـــكبونةوةي
كردني

َ
لةكؤنرِتؤل بَيهَيزي زمان، و لَيـــو

بةكوَيـــري، تووشـــبون ـــةدا،
َ
جول

دةمـــار لةكؤئةندامـــي كارلَيكردنـــي
كةموكوِري و لةجينـــةكان و طـــؤِران

بةئيفليجي. تووشبوون و زطماكي
بةكاردَيـــت توخمَيكـــة فلـــؤر: 
خواردنةوةدا، ئاوي لةثاكذكردنةوةي

لة1  بريتيية ِرَيطةثَيـــدراو تَيكـــِراي
هةية ســـوودي توخمة ئةم ملطم/لرت،
كلؤربوون، لةدان ِرَيطـــرة و بؤ مرؤظ

لة1.5  م ئةطةر ِرَيذةكةي زياتر بوو
َ
بةال

دةركةوتني دةبَيتةهؤي ئةوا لرت ملطم/
دان. لةسةر كاكاوي ةي

َ
ثةل

و كلـــؤر: توخمَيكـــي كيمياويـــة
لةثاكذكردنـــةوةي بةكاردةهَينرَيـــت
ِرَيذةي زيادبووني خواردنةوةدا. ئاوي
كارلَيكردني دةبَيتةهؤي  لةئاودا  كلؤر
ئاودا لةناو ئةنداميـــةكان ثَيكهاتةي 
ثَيكهاتةي كلؤرةكةدا و بةمةش

َ
لةطةل

طريمانةي كة دةبَيت دروســـت ديكة
زياد بةشـــَيرثةنجة بـــوون تـــووش 

دةكات.
كانزاية ئـــةم ِرَيذةي قوِرقوشـــم:

تا0.1ملطم/لرتِرَيطةيثَيدراوة،  لةئاودا
ذةهراوي بوون ئةوا بـــوو زياتر ئةطةر
ثيسبووني ِروودةدات. بةقوِرقوشـــم
بةهؤي بةقوِرقوشم خواردنةوة ئاوي
ِروودةدات. نةوة

َ
ماال بـــؤري طةياندني

بوونيـــش ذةهـــراوي  نيشـــانةكاني
لةكؤئةندامي ئازار وةك: بةقوِرقوشـــم
دا

َ
لةطةل ِرشـــانةوةي  كـــة هةرســـدا 

دةمار طرذبووني كؤئةندامي دةبَيـــت،
دا

َ
لةطةل قاضي و دةست شةلةلي ِرةنطة

تووشبووني و بَيهؤشـــبوون َّـ، بَيت،
ِرةشـــدا شـــني بةالي َيكي

َ
ثوك بةهَيل

دةِروانَيت.
زةِرنيخ

مَيرووةكانةوة لةناوبةري بةهؤي
لةثاشـــةِرؤي يـــان  ئـــاو دةطاتـــة 
كارطةكانةوةودةبَيتةهؤيتووشبووني
و سي و جطةر بةشـــَيرثةنجةي مرؤظ

خَيرا. مردني
بريتيية ِرَيطةثَيدراو ِرَيذةي كاديؤم:
ناو دةضَيتة و ليـــرت، لة10-1ملطم/
ِرَيذةي زيادبووني خواردنةوةوة، ئاوي
ثَيدراو ِرَيطة زياد لةِرَيـــذةي كاديـــؤم
و كاليسيؤم ِرَيذةي ســـةر كاردةكاتة

نةرمة. بةئَيسكة مرؤظ تووشبووني
ئاســـن زيادبوونـــي دواجـــار 
لةالي هةرسكردن قورس دةبَيتةهؤي

مرؤظ.
وزةوة لةوَيسطةكاني ثيسبوون

لةوَيسطةكاني  60% لةوزة نزيكةي
شـــَيوةي وزةوة دةردةضن لةســـةر
بةساردكردنةوة ثَيويستي كة طةرمي،
لةزيـــاد ِرَيطةطرتـــن بـــؤ هةيـــة، 
و مةكينة ثلةي طةرماي بةرزبونةوةي
ئةم ئاوي سةرضاوةي تؤِري بؤريةكان.
دةرياكان لةئاوي بريتيية ساردكراوانة
بةثلةيةكي دةطةِرَيتةوة بؤي دواتر كة
ثلةي لة10-12  زياد بةرزةوة طةرمي
بةرزة طةرمييـــة ثلـــة ســـةدي، ئةم
ئؤكسجيني كةمبوونةوةي دةبَيتةهؤي

لةئاودا. تواوة
تيشكاوي ثيسبووني

بةهؤي ثيســـبوونة جـــؤرة ئةم 
تيشـــكدةرةوة توخمي بةكارهَيناني

U وسوريوم  ِروودةدات، وةك يؤِرانيؤم
بةرهةم  ئةتؤميةكانةوة لةكورة Th كة
كة تيشك ديكةش ِرةقي دَين. توخمي

دةدةنةوة دةردةضن.
ســـةرضاوةي ئـــةو ســـةرباري
لةناوبةري باسكران كة ثيسبوونانةي
ثيسبووني دةبَيتةهؤي مارومَيرووش

ذينطة.



43 سةردةم زانستى 158

ئاو ثيسبووني كردني ضارةسةر
ئـــاوةِرؤكان ئاوي -زووضاكردنـــي
ِروبةرة يان بطاتة ناو خاك ئةوةي ثَيش
جارَيكي دةكرَيت كة ديكـــة. ئاويةكاني
زةوية لةئاوداني دي بةكاربهَينرَيتـــةوة
ثيسبووني بَي م

َ
بةال يةكاندا،

َ
َكشـــتوكال

ئاذةل و مرؤظ كة ِرووةكـــةكان خاك و
دةيانخوات.

طواستنةوة ضاالكي كةمكردنةوةي
بؤ نةوت لةِرذاني ِرَيطرتن بؤ دةرياييةكان
يان سووتاندنيان و دةرياكان ئاوي ناو

كؤكردنةوةيان.
ثاشـــةِرؤ شـــاردنةوةي ـــي

َ
-هةول

لةهةندَيـــك بيابانـــي تيشـــكدةرةكان
و لةبةرئـــةوةي ِرؤدةضَيت دياريكراودا.
سةالمةتي بؤ دةكات دروست مةترسي

زةوي. ذَير ئاوي
بؤ ِرَيوشوَين هةندَيك -ضةسثاندني
يةكَيك وةك زةوي ذَير ئاوي ثاراســـتني
خواردنةوة. ئـــاوي لةســـةرضاوةكاني
يان لةضاندن بةِرَيطةطرتـــن ئـــةوةش
بيابانضاالكيثيشةسازي دروستكردني

بطةيةنن. بةئاو زيان كة
بةكارهَينانةوي دووبارة بؤ دان

َ
-هةول

هةندَيكثاشةِرؤيكارطةكانثَيشئةوةي
دواتر و ئاوةِرؤكانةوة ئاوي نـــاو بكرَيتة
لةكاتَيكدا ذَير زةويةوة، ئاوي ناو بضَيتة

بةكارهَينانةوةيانزيانينةبَيت.
-شيكردنةوةيبةردةواميكيمياوي
تاقيطةي بةهـــؤي ئاو بؤ و زيندةطـــي
و ئاو لةخاوَيني نيابوون

َ
دل بؤ تايبةتةوة
ثيسنةبووني.

كة هةوا ثيسبووني -كةمكردنةوةي
و باراناو ئاوي ثيســـبووني بؤ هؤكارة
دةبَيتةهؤي كة ترشي ئاوي بؤ طؤِريني

طرفت. و كَيشة زؤر ِرووداني
بريتيية ِرَيطةضـــارة  -طرنطرتيـــن
طرنطي كة مرؤيي هؤشـــياريي لةبووني

لةثيسبوون. ئاو بةثاراستني بدات
بيستن بووني ثيس ثَينجةم:

يان ذاوةذاو بيســـتن ثيســـبووني
هةيـــة ـــي

َ
توندوتؤل ثةيوةنديةكـــي 

بةشارةكانوجَيطةثَيشكةوتووةكانةوة
ثيشةسازيةكانةوة جَيطة بةتايبةتيش و
و ئامَير بةكارهَيناني وي

َ
بةربـــال بةهؤي

هؤكارةنوَيكانيتةكنؤلؤذياوة.ئةمجؤرة
ي

َ
توندوتؤل ثةيوةندييةكي لةثيسبوون

هةيةبةثَيشكةوتن و طةشةسةندنةوةكة
دةدات. ي بؤ

َ
هةول ِرؤذ ِرؤذ دواي مرؤظ
ثيسبوونيبيستنضيية؟

بةشـــَيكي دةنطةكان ئاشـــكراية
ســـيمايةكي بؤتة ذيانمانة و دانةبِراوي
طةلَيك ســـيفةتي ئةو دةنطانة و ديـــار
وةرطرتن ضَيذ وةك هةيـــة جياوازييان
دةنطي و لةمؤسيقا طوَيطرتنمان لةِرَيي
هةرورةك هؤكارَيكيوتووَيذة ندةكان.

َ
بال

مرؤظةكاندا و لةنَيـــوان بـــؤ ثةيوةندي
مرؤظ ئاطاداركردنةوةي بـــؤ هؤكارَيكة
ندطؤكانـــي

َ
دةرطا.بل زةنطـــي وةك: 

ئاطادارمـــان يـــان ئاطاداركردنـــةوة،
و كةموكـــوِري دةكاتـــةوة لةبوونـــي
م

َ
بةال و...هتد، لةئؤتؤمبَيل وةك طرفتَيك

طاثَيشكةوتووةكاندا
َ
لةئَيستاداولةكؤمةل

بَيزاركةر سةرضاوةي بوونةتة دةنطةكان
بةم بَيت، لَييان طوَيمـــان و نامانةوَيت

بةذاوةذاو. دووترَيت دةنطانة
ذاوةذاو جؤرةكاني

طواستنةوة هؤكارةكاني -ذاوةذاوي
و ئؤتؤمبَيلـــةكان و ِرَيطاوبـــان وةك 
و شـــةمةندؤفَيرةكان و ئاسنني ي

َ
هَيل

فِرؤكةكان.
لةِرَيي وةك يةتي

َ
كؤمةال َ-ذاوةذاوي

ناومال ئيشوكاري و يةكانةوة
َ
مال ة

َ
ئاذةل

هؤكاري و ئؤتؤمبَيل ضاكردني و مرؤظ و
ديكة.

جؤرة ئةم -ذاوةذاوي ثيشةسازي، 
و ثيشةســـازيةكانداية جَيطة و لةكارطة
و بيستن سةر بؤ هةية طةورةي مةترسي

تةندروستيكرَيكارةكانيان.
بةهؤي جؤرة ئةم -ذاوةذاوي ئـــاو،

مرؤظـــةوة و لةاليةكي ديكةوة لةاليةك
و لةالي طرةكان

َ
نةوتهةل و بةهؤي ثاثؤِر

ةئاويةكانةوة
َ
سَييةميشةوةبةهؤيئاذةل

دروست نةهةنطةكانةوة و وةك ماســـي
دةبن.

هةية هةندَيجاريش ذاوةذاو سوودي
شـــةقامَيكي نزيك لةكاتَيكدا بؤنموونة
كةمَيـــك بؤئـــةوةي غيـــت

َ
قةرةبال

ئـــةوا ذاوةذاوة، لـــةو دووركةوينـــةوة
ئاوة نافورةي ئةو طوَيطرتن لةدةنطـــي
يان دةكاتةوة ئارام دةروون و مَيشـــك
غداين

َ
لةكاتَيكدالةفةرمانطةيةكيقةرةبال

ئةوا بَيزاركةرن فةرمانبةران ذاوةذاوي و
خؤشكةرةكان هةوا دةنطي بيســـتني
ذاوةذاوة لـــةو ســـاتَيك بـــؤ ضةنـــد

كةمدةكاتةوة.
لةالي هةركةســـَيك بايةخة جَيـــي
بطرَيت، ثيسبوونة لةمجؤرة ِرَي خؤيةوة
بدةتؤنةبيتةسةرضاوةي

َ
بؤنموونةهةول

ذاوةذاويبَيزاركةربؤكةسانيدةوروبةرت
ذاوةذاو و لةئيشكردن دووربكةوةرةوة و
هةروةها لةدرةنطانيشةو دروستكردن
تةلةفزيؤن و ِراديؤ دةنطي ثَيويســـتة
دووربكةوةرةوة و بكرَيـــن كز و...هتد
زةنط بَيزاركةر، ئاهةنطي لةســـازداني
بـــةرزةكان دةنط و ئاطاداركردنـــةوة
بدةين

َ
باشـــة هةول زؤر و بةكارمةهَينة

دةنطيان كة بكاربهَينني كةلوثةالنة ئةو
ة

َ
ئاذةل مـــةدة ِرَيطة لـــَي دةرناضَيت.

بكةن. بَيزار يةكانتدةرودراوسَيكان
َ
مال

ذاوةذاو بـــدة
َ
هةول دواجار هةميشـــة

ثةسةند لَيبكة يان واي  كةمبكةرةوة
بيوةستَينة. و ِرايبطرة يان بَيت

لَي خراثـــي كاريطـــةري ذاوةذاو
ِرووداني دةبَيتةهؤي و دةكةوَيتـــةوة
نةخوازراو تةندروستي ةتي

َ
حال هةندَيك

مَيشـــك، هيالكبووني وةك كةِربـــوون،
هةستكردنبةتةنطةنةفةسي،تووشبوون
ئارةزووي كةمبونةوةي بةسةرئَيشـــة،
هةستكردن ونبووني تواناي و خواردن
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كة كارانةي لةو بةتايبةتـــي و بريضِري
ثةيوةنديانبةبريكردنةوةوةهةية.

ِريطرتن بؤ  طونجاويش ضارةسةري 
رَيوشوَين هةندَيك دةكرَيت لةذاوةذاويش
دةست باج، وةرطرتني وةك بطريَيتةبةر
ئامَيرانةيسةرضاوةي بةسةراطرتنيئةو
ت

َ
وال هةندَيـــك بـــةرزن، ذاوةذاوي

كة قريَيك جؤرة بةكارهَيناني ِروودةكةنة
ثَينج نزيكةي بؤ دةمذَيت

َ
هةل دةنطةكان

ديسيبل*.
خاك ثيسبووني شةشةم:

هةموو سةرضاوةي كة خاكةي ئةو
خَيروبَيروبةرهةمةكانة.لةاليةنمرؤظةوة
دةكرَيت بةرامبةر خراثةكاري  زؤرترين
بةهؤي بةكارهَينانيةوةلةذينطةدا. مرؤظ
دةكات دا

َ
لةطةل ةي

َ
مامةل بَيبةزاييانة َزؤر

مال هةرضةندةسةرضاوةي ِرؤزيخؤيو
لةئةنجامي ئةوةش ةكانيشَيتي و

َ
مندال و

ِراستية. ئةو ناهؤشيارييةوةية بؤ
هؤكارةكانيتَيكضوونيخاك

بةئاو: تَيربوون و خاك -سوَيربووني
خراث و بةكارهَيناني ئاوي ئاودَيري زؤر
دةبَيتةهؤي ئاوةِرؤ ئاوي بةكارهَيناني
دياردةي بووني زيانطةياندن بةخـــاك،
نةباريني بةهؤي ئةمةش بةبيابانبوون:
بةهَيز و توند ِرةشـــةباي بووني و باران
زةوية بؤ لـــم البردني كـــة دةبَيتةهؤي
لةناوبةري بةكارهَيناني يةكان،

َ
كشتوكال

توخمـــة كيمياويةكان و مَيـــرووةكان
فراوانبووني بةرفراوان، بةشـــَيوةيةكي
بةهؤي ثيسبوون شارةكان، و ئاوةداني
لةجَيطة هةواوة ناو نيشتوةكاني توخمة
بةهؤي ثيســـبوون ثيشةســـازيةكان،
ثيسبوون تيشـــكدةرةكانةوة، توخمة
بةهؤي ثيسبوون قورسةكان و بةكانزا

بوونةوةرةزيندووةكانةوة.
كاريطةرييةكانيتَيكضوونيخاك

خراثي كاريطةريي خاك تَيكضووني
كةمكردني وةك: دةبَيت، ذينطة بؤسةر
توخمة خؤراكيةكان كة كاريطةريان هةية

ونبووني مرؤظ، طةشةي و ذيان لةسةر
يان ِرووةكـــةكان و

َ
ئـــاذةل ةي

َ
كؤمةل

نةمانيان،زيانطةياندنبةزيندةوةرةكاني
كؤضكردني و ماسي ساماني وةك ديكة

و زيانطةياندن. ندةكان
َ
بال

زيانةكانيثيسبوونيذينطة
زياني بةطشتي ذينطة ثيســـبووني
دةركةوتني وةك: لَيدةكةوَيتةوة، زؤري
لةناويشياندا جياواز ذينطةيي كَيشـــةي
ترشةباران، دانيشـــتوان، تةقينةوةي
بايؤلؤذي، جؤراوجـــؤري تَيكضوونـــي
ئـــؤزؤن، دياردةي ضينـــي داخورانـــي
ثيســـبوني بةهـــؤي بةبيابانبـــوون،
هؤي دةبنة فِرؤكةكان ئاســـمانيةوة،
ي

َ
و شاقول ئاســـؤيي شوَيني نةبينيني

طازة زيان و وتؤز تةث بةهؤي زيادبووني
و تةنيلةوردةكان لةهةوادا، بةخشةكان
و كةش ناجَيطريي و طةرمي تيكضووني
زيادبووني ئاطركةوتنةوة، ِرووداني هةوا،
كانزا و زيابةخشةكان ئؤكسيدة ِرَيذةي
لةهةوادا، واســـراون

َ
هةل كة قورسةكان

سةختيثاكذكردنةوةيئاويئاوةِرؤكان،
ثيشةسازيةكان ثيســـكةرة مانةوةي
ماوةي بؤ يةكاندا

َ
كشـــتوكال لةزةويـــة

ِرووبةرة كةمبونـــةوةي دوورودرَيـــذ،
داطريكردنة لةبةرامبةر يةكان

َ
كشتوكال

ِرَيذةيشي زيادبووني ثيشةسازيةكاندا،
ئاوي ِرووبةري نةبووني بةهؤي لةهةوادا.
ةثةســـتؤي

َ
ثال زيادبووني و ئاوةِرؤكان

طةرميلةناوضةثيشةسازيةكانةوة.
ضارةسةركردنيثيسبوونيذينطة

ئةم ثيادةكردني لةِرَيـــي  دةكرَيت 
خـــوارةوة الي ِرَيوشـــوَينانةي ضةند 
بةرطـــري بكرَيت لةدياردةي تاِرادةيةك

ثيسبووني ذينطة، لةوانةش:
ثيسبوون كة تاكةكان هؤشـــياري
زؤري ي

َ
هةول كة لةكاولكاريةك بريتيية

وةستاندني ِرَيطةلَيطرتني، بؤ طةرةكة
كة ثيشةســـازي كاركردني ةتـــي

َ
مؤل

ذينطـــة، كاولكردنـــي  دةبَيتةهـــؤي

كة ئةو ثيشةسازيانةي دوورخستنةوةي
لةجَيطةي ذينطة ثيسكردني دةبنةهؤي
ثَيشخستني ئادةميزاد، نيشتةجَيبووني
ثيسكةرةكاني لةناوبردني هؤكارةكاني
هؤكارةكانـــي ثَيشخســـتني هـــةوا، 
ثاشةِرؤكان، و لةخاشـــاك خؤِرزطاركةر
بةشـــَيوةيةكي دارودرةخت ِروواندنـــي
بةردةوامـــي ثشـــكنيني بةرفـــراوان،
بةكارهَيناني ِرووكردنة ئؤتؤمبَيلةكان،
نةوت، لةجياتـــي طـــازي سروشـــتي
بةنةوت، ثيســـبوون ضارةسةركردني
ثارَيزطاريكردني ثَيطةي دروســـتكردني
بةكارهَينانـــي ِرووكردنـــة و دةريايـــي
دووركةوتنةوة و ئةنداميةكان لةناوبةرة

لةبةكارهَينانيلةناوبةرةمَيروويةكان.
كة دةردةكةوَيت بؤمان بةمشَيوةية
ضونكة جيهانيية، دوذمنَيكي ثيسبوون
هيضِرَيطر وسنوورَيكلةبةردةم ثيسبووندا
ئةوثةِري بؤ باكورةوة لةوثةِري و نيية
تا تةوة

َ
خؤرهةال لةوثـــةِري و باشـــوور

طةلَيك دةطوازرَيتةوة. خؤرئاوا ئةوثةِري
ثيشةسازي ضاالكييةكي هيض هةية ت

َ
وال

َينَيت
َ
دةنال م

َ
نييـــة، بـــةال و كانزايـــي

با-و ثيسبوونةوة. دياردةي بةدةســـت
ياريدةدةرن ئاويةكان شـــةثؤلة و هةور
تَيك

َ
لةوال ثيسكةرةكان لةطواستنةوةي

هةورة ئةو بؤنموونة: ديكة. تَيكي
َ
وال بؤ

برية ســـووتاندني لةئةنجامي ِرةشةي
لةجةنطي ِروويدا كوَيتـــةوة نةوتةكاني
بووةهؤي 1991دا، ي

َ
ســـال كةنـــداوي

كوَيت، ئاسماني تةنيا نةك ثيسبووني
ِرةشدا دةرياي بةسةر طوازرايةوة كو

َ
بةل

خستة بولطارياشي و ِرؤمانيا تاني
َ
وال و

مةترسيةوة.
بةيةكةيـــةك ذاوةذاو *ثَيوانـــةي
و ديسيبل ثَيي دةوترَيت كة دةثَيورَيت
30- لةنَيوان كورتكـــراوةي دي. بي و

دي.بي. 35
Nawzad_mohandis@hotmail.com
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مةبةست كة ئَيســـتا لؤدى زانينى
كارةباية وزةى بـــِرى بةكارهَينانـــى
ثَيويســـتة زؤر زيادبـــوون و ِرَيـــذةى
داهاتوو ثَيشـــبينى لـــؤدى بؤئةوةى
ةكان

َ
هَيل سيانةى ثَيشرت هةتا بكرَيت

يان بكرَيت كارةبا و وَيســـتةطةكانى
بكرَيت زيـــاد ويســـتطةكان ذمارةى 
بكرَيت. زياد ويســـتطةكان يان تواناى
بةشة هةرة لة يةكَيكة لؤد ثَيشبينى
وكارَيكى ثالندانـــان هةســـتيارةكانى
بةكؤكردنةوةى ثَيويستى كة سةختة

هةية. ِراست وردو زانيارى
دوو داهاتــوو لــؤدى بــؤ دياريكردنى

ِرَيطاهةية:
لةبةر زانيارانة ئةم 1. ثَيويســـتة
هاوبةشةكان، (ذمارةى دةســـتابَيت

هاوبةشـــَيك هـــةر ثَيويســـتى
زيادبونى ِرَيـــذةى كارةبا، بـــةوزةى
ثِرؤذة ئَيستاى لؤدى هاوبةشـــةكان،
و ى

َ
كشتوكال بازرطانى،ثيشةســـازى،

 Bulkواتة حكوميـــةكان فةرمانطـــة
ِرَيـــذةى  زانينـــى

َ
لةطـــةل  load

ئةم زانياريانة زيادبوونيان لةبةرئةوةى
ئةم بؤية نيية لةبةردةســـتا بةوردى

بةكارنةهاتووة. ِرَيطاية
زانيارييانة ئـــةم ثَيويســـتة   .2
لةسةر ئَيستا لؤدى لةبةر دةستابني:
زيادبوونـــى ِرَيـــذةى وَيســـتطةكان،
ِراثؤرتةدا لـــةم كـــة لؤد- نةى

َ
ســـاال

بةكارهاتووة.
كاريـــان كارةبـــا وَيســـتطةكانى
ةكانى

َ
هَيل نَيوان لة كارةباية طةياندنى

لةبةرئةوة كارةباوتؤِرىدابةشكرداندا،
ثَيويستة وَيستطةكان تواناى و شوَين
تؤِرةكانى بةثَيويستى ببةستَيت ثشت
لؤد زيادبوونى ِرَيذةى و دابةشكردن

لةسةريان.
بةســـتووة ثشـــتى ِراثؤرتة َئةم 
ســـال ضةند لؤدى  كردنى 

َ
بةشـــيتةل

2006،2007،2008،2009،2010)
) لةمةوبـــةرى  فيـــدةرى 11 كى ظى 
هةروةهـــا دؤزينةوةى ويســـتطةكان.
وَيستطةكان لةســـةر زيادبوون ِرَيذةى

ى 
َ
5 سال بؤ كة زانيارانةوة ئةو لةِرَيى

 %9.3 لة بريتـــى بووة كراوة ِرابردوو
زيادبوونى ثيشـــبينى كـــة بةهؤيةوة
تا كراوة  وَيســـتطةكان  لةســـةر لؤد 
ئؤظةرلؤدبونى بؤئةوةى ،2015 ى

َ
سال

دةوَيت؟ كارةبا ضةندي سلَيماني 2015
مستةفا محةمةد ئارى ئةندازيار
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كارى ثَيويستة ِروونةدات وَيستطةكان
شـــَيوةيةى بةم بكرَيت بؤ بةثةلـــةى

خوارةوة:
كردنى(فراوانكردنـــى) - طـــةورة
ئَيستا كة كارةبا وَيستطةكانى تواناى
دابينكردنى بةمةبةســـتى لـــةكاردان
دانانى داهاتوو،هةروةها ئَيستاو لؤدى
دابةزينى بةمةبةستى تازة وَيستطةى
طونجانيان وَيســـتطةكان، لؤد لةسةر
كارةبادا، تؤِرةكانى فراوانبونى

َ
لةطةل

فيدةرةكان درَيـــذى كةمكردنـــةوةى
دابةزينى كةمكردنةوةى  بةمةبةستى 
نيايـــى

َ
دل ضاكردنـــى تيـــة، بـــؤ

َ
ظول

ةكاندا.
َ
لةهَيل

وَيستطةكان ظي كي 11 فيدةري ذمارة
سةر لة زيادبوونى داواكارى

َ
لةطةل

ةكانى
َ
 ذمارةى هَيل

َ
 بةسال

َ
سال كارةبا

كردن بةفراوان ثَيويســـتى كارةباش
شارى كة دةكرَيت ثَيشبينى بؤية هةية
بة 2015 ثَيويستى ى

َ
سال تا سلَيمانى

هةبَيت.  ظى 243 فيدةرى 11 كـــةى
ي2006 

َ
لةســـال ئةويش بةشـــَيوةيةك

ي 2007 
َ
لةســـال هةبوو، 66 فيدةر دا

ي 2008دا
َ
لةســـال دا بؤتـــة72 دواتر

ي2009دا
َ
و لة ســـال 101 فيدةر بؤتة

 2010 ي
َ
لةسال و 107فيدةر طةيشتؤتة

ي 2011 
َ
ســـال بؤ و 126 فيدةر بؤتة

و 144فيدةر ببَيتة دةكرَيت ثَيشييني
ي 

َ
لةسال 2012 ببَيتة 146 و ي

َ
لةســـال

ي 2014 
َ
2013 ببَيتة 187 فيدةر و سال

ي 2015 ئةو 
َ
و لةسال ببَيتة213 فيدةر

فيدةر. دةطاتة243 ذمارةية
لؤد بةرزترين

ى 2006دا
َ
لةسال سلَيمانى  شارى

296 ميطـــاوات  بةبـــِرى ثَيويســـتى
 2010 ى

َ
لةسال م

َ
بةال هةبووة،  كارةبا

واتة  356 ميطاواتة بـــة ثَيويســـتي

بريتيية َيك
َ
هةر سال زيادبوون بؤ ِرَيذةى

كة  دةردةكةوَيت لةمةشةوة لة%9.3 
بِرى 656 ميطاوات  2015 دا ى

َ
سال لة

ثَيويستة.
ي

َ
لةســـال بؤيـــة ئةطـــةر بِروانني

 322 بة َيماني ثَيويستي
َ
2007دا ســـل

ي2008دا
َ
هةبوو لةسال ميطاوات كارةبا

لة2009دا و 339 ميطاوات طةيشـــتة
ئةو  يش

َ
ئةمسال و 356 ميطاوات بووة

و  421 ميطاوات طةيشتة ثَيويســـتيية
بة460  ثَيويستي  لة2011دا سلَيماني 
 2012 ي

َ
سال بةدوايدا و دةبَيت ميطاوات

لة2013  و ميطاوات بة503 ثَيويستي
550ميطاوات دةطاتة ثَيويستيية ئةو
كارةبا 2014ثَيويســـتي ي

َ
لةســـال و 

لة601ميطاوات خـــؤي لةســـلَيماني
ثَيويســـتيية لة2015ئـــةو  و دةدات

657ميطاوات. دةبَيتة
زيادبووني لؤدة رَيـــذةي هةرضي
سلَيماني شاري وَيســـتطةكاني لةسةر
زياددةكات، كارةبا ثَيداويستي بةثَيي

2006 ســـلَيماني ثَيويستي  ي
َ
لةســـال

ي
َ
لةسال كارةبا هةبوو بة296ميطاوات

طةيشتؤتة 322  ثَيويستيية 2007 ئةم
و كردووة 8.8% زيادي ميطاوات كةواتة

بة  بووة ثَيويستيية 2008 ئةو ي
َ
لةسال

زياديكردووة   %5.3 كة  ميطاوات  339
كارةبا ثَيويستي 2009دا ي

َ
و لةســـال

رابردوودا  لةضاو 356 ميطاوات بة بووة
ناوةندي  بةمةش 5.0% زياديكـــردووة
رَيذةي زيادبوون دةكاتة9.3% لةماوةي 

دا.
َ
سال ضوار

كردووة ثةيدا بةرطرييان
و جيهاني تةندروستي ِرَيكخراوي
خَيرخوازييةكان ة

َ
كؤمةل و حكومـــةت

دةرمـــان زؤر ذمارةيةكـــي نة
َ
ســـاال

تـــة
َ
وال ثَيشكةشـــي  بةخؤِرايـــي

دةكـــةن، تـــازة طةشـــةكردووةكان
نـــادةن ثَيويســـت م بايةخـــي

َ
بـــةال

ميكرؤبانةي بةمةترســـييةكاني ئـــةو
ثةيدا دةرمانانة ئةو دذي بةرطري كة

دةكةن.
لةناوةندي كـــة ِراثؤرتةي  ئـــةو 
دةرضووة جيهانييةوة طةشـــةثَيداني
لةبةرنامةكاني زؤرَيك دةكات ئاشكراي
لةوانةية دةرمـــان دابـــةش كردنـــي
بةرطري تواناي زيادكردني ببَيتةهؤي
و دةرمانانة ئـــةو بـــؤ ميكرؤبـــةكان
دةكةوَيتة كةسانة ئةو طياني بةمةش
لةو ئامانج لةبناغةدا كة مةترسييةوة
كةسانةية ئةو  ِرزطاركردني بةرنامانة 

يارمةتيدانييانة. و
لةناوةنـــدي نؤطنـــت ِريضـــل 
و جيهانـــي طةشـــةثَيداني
كة ةي

َ
ئـــةو كؤمةل سةرثةرشـــتياري

لةمبارةيةوة نووســـي ِراثؤرتةكةيان
دةرمانة كردني ستي

َ
بةرهةل ِرايطةياند:

مةسةلةيةكي ميكرؤبةكانةوة لةاليةن
كردني فةرامؤش م

َ
بةال سروشـــتيية،

دةرمان بةكارهَينانـــي بـــةردةوام  و 
لةزيادبوونداية.

نة
َ
ســـاال هاتووة لةِراثؤرتةكـــةدا

ئةوةوة بةهؤي دةمرن
َ

مندال مليؤنةها
بةرطري لةميكرؤبـــةكان زؤرَيـــك كة 
دةرمانةكانـــي دذي ثةيدادةكـــةن
و نةخؤشييةكاني سيل ئةيدز و مةالريا

ديكة.
ي

َ
لةسال هاتووة ِراثؤرتدا لةهةمان

نيو  و مليؤن 2006 دا زياتـــر لةيـــةك
دةرمانانةي ئةو بؤ كراوة سةرف دؤالر
ئةو

َ
لةطةل كـــردن ة

َ
تايبةتن بةمامةل

بةرطرييان كة بةكرتيايانةي و ظايرؤس
بةكارهَينـــراوةكان دةرمانـــة دذي 

ثةيداكردووة.
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طةشتوطوزار ضةمكي
يةكدا و بيست لةسةدةي

عةبدولِرةحمان سةردار



43 سةردةم 163زانستى

ديـــاري و دةســـت نيشـــانكردن
طةشـــتوطوزار زاراوةكانـــي كردنـــي 
بريوبؤضووني خســـتنةِرووي لةِرَيـــي
ثَيويستي ةرةوةكانةوة

َ
لَيكؤل ثسثؤِرو

ورد لَيكؤلينـــةوةي بةشـــيكردنةوةو
طةشتيار لةماناي هةريةك ضونكة هةية،
دةست وكاتةكاني و خؤشـــطوزةراني
لةســـةر وكاريطةرييان ن

َ
تَيكةل ي

َ
بةتال

ئةم كردني كةواتـــة دياري يةك هةية،
ثَيويســـتة و بنةِرةتي كارَيكي زاراوانة
جوطرافييـــة ينـــةوة

َ
لَيكؤل لةطشـــت 

طةشتوزارييةكاندا،هةربؤيةبةثَيويستي
بةكورتي ئاماذة كة لَيـــرةدا دةزانـــني

بكةين. زاراوانة لةم بؤهةندَيك
يةكةم:طةشتـــــوطـــــوزار

وةك دياردةيةكـــي طةشـــتوطوزار
ســـةري شارســـتاني و مرؤيـــي 
طرنطيان ـــةت

َ
دةول ضةنديـــن داو

َ
هةل

 1898 ي
َ
لةســـال لةئةنجامدا ثَيـــداوة،

بؤ ةتي
َ
نَيودةول ِرَيكخـــراوي يةكةمني

و ِرَيكخســـتن و كردن سةرثةرشـــتي
بةناوي طةشـــتوطوزار ثةرةثَيدانـــي
طاكاني

َ
كؤمةل ةتـــي

َ
نَيودةول يةكيةتي

ي
َ
لةسال بوو، درووســـت طةشتوطوزار

ةتي
َ
نَيودةل كؤنطرةي لةالهاي 1925دا

ثِروثاطةندةي فةرميةكانـــي ـــة
َ
كؤمةل

دواترو دامةزَينـــدرا، طةشـــتوطوزاري
بـــؤ 1949نـــاوي طـــؤِردرا ي

َ
لةســـال

ةتي
َ
نَيودةول طةشتوطوزاري ِرَيكخراوي

مةدريدة لةشاري بارةطاكةي ،WTOَ
لةطةل طةشتوطوزار ضةمكي لةئسثانيا،
ثَيشكةوت، طادا 

َ
كؤمةل ثَيشـــكةوتني 

وشـــةي ئؤكســـفؤردا لةفةرهةنطـــي
tour- زاراوةي  بةبنةِرةتـــي  tour

ism دادةندرَيت، (بةماناي طةشـــتَيكة 
لةوَيش هةر دةكات ثَي دةست ةوة

َ
لةمال

بؤ ثَيناسة يةكةمني ثَي دَيت، كؤتايي
سةرةتاي بؤ دةطةِرَيتةوة طةشتوطوزار

 1905 ي
َ
لةســـال ســـةدةي بيســـتةم

كرا، ماني
َ
ئةل جويرفرويلـــر-ي لةاليةن

عةالئةدين و هؤنزيكر زانا لةاليةن دواتر
جؤراوجؤري ثَيناسةي لكوبرا...هتدد،

بؤكراوة)(1).
ئةمني د.ئازادمحةمةد بارةيةوة لةم
(طةشتوطوزار َيت:

َ
دةل نةقشـــبةندي،

و مرؤيي دياردةو ضاالكـــي َيـــك
َ
كؤمةل

كردارةكاني لةئةنجامـــي ثةيوةندية،
طواستنةوةيكاتييئةوكةسانةدروست
ضةند ناوضةيةك ســـةرداني كة دةبَيت
نيشتةجَي ناوضةي لةدةرةوةي دةكةن
مةبةســـتَيك بةضةند خؤيان، بوونـــي
و بةدةســـكةوتن نيية و ثةيوةنديدار

داراييةوة)(2). سوودي
طةشتــــيـــار دووةم:

ينـــــــةوةيةكـــي
َ
لَيكؤل لةهـــةر

tour- طةشتيار ناسيني طةشتوطوزاريدا
ist طرنطيو تايبةتيخؤيهةية، لةِرووي 
ئؤكسفؤِردي لةفةرهةنطي زمانةوانيةوة
كةسَيكة طةشتيار َيت:

َ
دةل يتانيادا بةِرِ

شوَينَيك سةرداني يان بكات طةشت كة
لةديمةني ضَيـــذ وةرطرتـــن بؤ بكات 
ي

َ
لةســـال في

َ
ئؤجل زانـــا ئةوشـــوَينة.

ئابوورييةوة  1933 دا لةِروانطةيةكـــي
َيت:

َ
دةل بؤ طةشتياركردووة و ثَيناسةي

كـــة دوو مةرج كةســـانةن هةموو ئةو
كة يةكةميـــان ئةوةية لةخؤدةطـــرن،
ن

َ
بةجَيبهَيل خؤيان هةميشـــةيي النةي

دووةميان َيك
َ
لةســـال كةمرت بؤماوةي

جَينشـــينيان بةهـــؤي كة ئةوةيـــة 
لةو خةرجيـــان لـــةدةرةوةي وآلتـــدا
كاتي بةشَيوةيةكي كة دةبَيت شوَينة
ثَيناسانةي ئةو دةبن، جَينشني تَييدا
طةشتوطوزاري بواري  ثســـثؤِراني  كة 
طةشـــتيار وتويانة زاراوةي دةربارةي
وةك هاوبةشن َيكدا

َ
خال لةضةند دةبينني

هةميشةيي طةشتيار (طؤِريني شوَيني
طةشـــتيار و ئةو ماوةيةيي ثَيويســـتة
بمَينَيتةوة طةشـــتةكةيدا لةناوضـــةي
سةعاتييان ضوار و لةبيســـت لةزياتر
سةردانةكةيان مةبةستي ندووة،

َ
خةمال

بَيت)، ماددي دةســـكةوتي بؤ نابَيت
ئةو (طةشتيار َيني:

َ
بل دةتوانني كةواتة

نيشتةجَيبووني شـــوَيني كة كةسةية
كاتي كة ماوةيةكي بؤ َيت

َ
دَيل خؤي جَي

و سةعات ضوار و لةبيست نةبَيت كةمرت
تةواو بِريني َيكي

َ
لةسال زياتريش نةبَيت

دابينكردني بةمةبةســـتي ئةو ماوةية
ثةيوةنديان كة ئارةزووةكاني و حةزو
دةســـكةوتي نيية بةبةدةســـتهَيناني

مادديةوة)(3).
سَييةم:خؤشطــــوزةرانــــي

recreation وةك  خؤشـــطوزةراني
تَيطةيشتني و واتا ديكة ضةمكَيكي هةر
ئةمةش هةيـــة، جؤراوجـــؤري خؤي
بـــؤ ئـــةو جياوازييةي دةطةرَيتـــةوة
و يةتـــي

َ
كؤمةال و لـــةِرووي ئابـــووري

طؤِرانـــكاري ِرادةي و ِرؤشـــنبريي
شارستاني تةكنؤلؤذياو ثَيشـــكةوتني
ضةمكي هةية، طاكاندا

َ
كؤمةل لةنَيـــوان

recreation ثَيكهاتووة خؤشطوزةراني
 creation و دووبـــارة لـــةre  بةماناي
طَيِرانةوةي يان كردن درووست بةماناي
ثَيناسةي ِروانطةيةوة لةم دَيت، ضاالكي
خؤشـــطوزةراني بؤ زؤرو جؤراوجـــؤر
لةاليةن ثســـثؤِراني كايـــةوة هاتؤتة
بـــواري جوطرافيـــاي طةشـــتوطوزار،
الوان سةرثةرشتي ثسثؤراني  ليذنةي
كة ناساندووة وايان عةرةبي تاني

َ
لةوال

ئاساييةو (ضاالكيةكي خؤشطوزةراني
مةبةستخوديمرؤظة،نةكدةسكةوتي
بوذانـــةوةي بـــؤ مـــاددي، ضونكـــة
وةرزشي لةِرووي تاك  توانســـتةكاني
لةكاتة دةروونييةوة و يةتـــي

َ
وكؤمةال

دةدرَيت)(4). ئةنجام ثشووةكاندا
خؤشطوزةراني كة َيني

َ
بل ماوةتةوة

جيـــان دوو زاراوةي و طةشـــتوطوزار
كاتدا لةهةمـــان بـــةآلم لةيةكـــرتي،
َيني:

َ
يةكرتين هةربؤية دةل تةواوكةري

طةشـــتوطوزار  ئــــــامانجـــي   .1
خـــؤشـــطوزةرانيية، بؤبةديهَينانـــي



43 سةردةم زانستى 164

ضاالكيةكي هةمـــوو نية بةآلم مـــةرج
. بةطةشتوطوزار ببَيت خؤشطوزةراني

ئةنجامدانـــي لــــةكاتـــي  .2
مرؤظ نييـــة مةرج خؤشـــطوزةراني
هةميشةيي نيشـــتةجَي بووني شوَيني

َيت.
َ
جَيبَيل خؤي

خؤشطوزةراني ضاالكي دةكرَيت .3
ضوار و لةبيســـت كةمرت لةماوةيةكي

بدرَيت. ئةنجام سةعات
نيية لةكاتي ئةنجامداني مةرج .4
طةشـــتيار ضاالكـــي خؤشـــطوزةراني

برِبَيت.(5)  كراو دياري دووريةكي
بةتاَلــــــــي دةست ضوارةم:

ضةمكي زمانةوانييـــةوة لـــةِرووي
التيني licer ةوة  leisure لةوشـــةي
ئازاد مرؤظ دَيت ئةوة بةماناي هاتووة،
لةكاتي ئةو بةشَيكة بَيت لةكارةكاني،
سةرةكييةكاني بةضاالكية َكةســـانةي
ســـةرقال كاركردنةوة وةك ديكـــةي
كاتةكاني ني

َ
بل دةتوانني كةواتـــة نني،

لةثاش كة كاتةية (ئةو ي
َ
بةتال دةست

بةرثرســـياريةتي و كاركردن كاتةكاني
لةمرؤظ  ِرؤذانة و ئةركةكانـــي ذيانـــي
كاتةكاني ثَيويســـتة كة دةمَينَيتةوة 
وزةو

َ
لةطةل بخات رَيك بةشـــَيوةيةك

هؤشييةكانيدا جةســـتةيي و توانستة
خؤي لةكاتةكاني بةشـــَيك و بطونجَيت
و طةشـــتوطوزارييةكان  ضاالكيـــة بؤ 
بكات خؤشـــطوزةرانيةكان تةرخـــان
ئارةزووة لةئاستي بذَيويو بةشَيوةيةك

بطونجَيت)(6). يةتييةكانيدا
َ
كؤمةال

دةســـت كاتي قةبارةو زيادبووني
ئةنجامدانـــي ئةطةرةكانـــي ـــي

َ
بةتال

طــــةشـــتوطوزارييةكان ضــاالكييـــة
طرنطرتين لةكاتَيكـــدا دةكات،  زيـــاد
دةســـت كاتي زيادبووني هؤكارةكاني

لة: بريتني ي
َ
بةتال

تةكنؤلؤذيـــاو ثَيشـــكةوتني  .1
كةمكردنـــةوةي لةســـةر كاريطـــةري

دةستي كار.

زيادبووني ذمارةي دانيشتوان. .2
ةتةكان

َ
زيادبووني قةبارةي مؤل .3

فةرميةكان. ثشووة و
تةندرووستي باري ثَيشكةوتني .4

مردن. تَيكِراي بوونةوةي وكةم
هؤيةكانـــي ثَيشـــكةوتني   .5

وطةياندن. طواستنةوة
ِرَيكخراوي ضةندين دامةزراندني .6
كاتةكاني كةمكردنةوةي بـــؤ كرَيكاري

كاركردن.(7) 
طةشتـــوطـــــوزار جوطرافياي ثَينجةم:
بةشَيكي طةشتوطوزار جوطرافياي
م

َ
مرؤيي، بةال لةجوطرافيـــاي تازةيـــة

يةكةم وئاشكرا روون بةشـــَيوةيةكي
طةشـــتوطوزاري جوطرافياي كةس كة
ي

َ
لةســـال بوو ســـرتاندلر بةكارهَينـــا

طرنطي ســـامؤلينز لةوة 1905، جطة
مرؤييةكان و سروشـــتي دا بةهؤكارة
كة ســـةرةكي بةهؤكارَيكي و دانانيان
بنيات لةسةر طةشتوطوزاري دةتوانني
ئةحمةد حةسةن، د. بنَيني، هةروةها
لقَيكة َيت:(جوطرافيايطةشتوطوزار

َ
دةل

طرنطي جوطرافيا لةلقةكاني زانســـتي
و لةطةشتوطوزار ينةوة

َ
بةلَيكؤل دةدات

و ي
َ
دةست بةتال بةسةربردني كاتةكاني

سروشتي)(8).  جوطرافياي بنةماكاني
 s.leszcyck هةروةها

طةشتوطوزار ثَيناسةي بةمشَيوةية
(جوطرافيـــاي َيـــت:

َ
دةل دةكات، 

نيشـــانكردني دةست طةشـــتوطوزار
طةشـــتوطوزارة بةهاي زانســـتيانةي
ينةوة

َ
لَيكؤل و سروشـــتي بـــؤ ذينطةي

و طةشـــتياران ي
َ
جموجؤل لةتوانـــاي

لةتايبةتمةندي كردن ثارَيزطاري
َ

لةطةل
ئةم بؤ ذيرانة بةرهةمهَينانـــي ذينطةو

ة)(9).    
َ
جموجؤل

د. عَيراقي جوطرافياناسي هةروةها
(جوطرافياي َيت:

َ
دةل مةحمود، سةباع

دةدات طرنطـــي طـــــةشـــتوطوزار 
دانيشـــتوان ةي

َ
لةجوول بةلَيكؤينةوة

ديكة ناوضةيةكي بـــؤ لةناوضةيةكةوة
ديكة، هةرَيمَيكي بؤ لةهةرَيمَيكةوة يان
بَيت ثَيي تـــدا

َ
وال خودي لةناو ئةطـــةر

ناوخؤيي، طةشـــتوطوزاري  دةووترَيت
تدا

َ
وال ســـنووري ئةطةر لـــةدةرةوةي

طةشـــتوطوزاري دةووترَيت بوو ثَيـــي
دةرةكي)(10).

ثةراوَيزةكان
بنةماكاني ِرةشـــيد، عومةر (1) شـــَيروان
طةشةثَيداني و بوون دروست سروشتي جوطرافياي
نامةي ســـلَيماني، لةثارَيزطـــاي طةشـــتوطوزار

2006، ال7. ماجستَير،
نةقشـــبةندي، محةمةدئةمني ئازاد (2) د.
كوردستاني ئاوي ساماني طةشتوطوزاري بايةخي
ذمارة(13)، برايةتي، سةنتةري طؤظاري عَيراق،
وةزارةتي ضاثخانةي ،1999 ســـَييةم، ي

َ
ســـال

ال5. ثةروةردة،
د.حمدي  و عبدالحكيم صبحي محمد (3) د.
اِّـفهوم، (الظاهـــرة ، الســـياحة ، احمـــد الديب
مكتبة الثانية، الطبعة السياحة، جغرافية االهمية)،

2001، ص3.    ، اِّـصرية االنجلو
ذمارة (1) ، ال8. س (4) ه.

جوطرافية توانستة عومةر، وسو لوقمان (5)
ماجسرت( نامةي كؤية، قةزاي طةشتوطوزاريةكاني
جوطرافيا، بةشـــي كؤية، ونةكراوة) لةزانكؤي

َ
بال

2006، ال١٧.
ال22. س (1)، (6) ه.

ال19. ذمارة (5)، س (7) ه.
ابراهيـــم، جغرافية حســـن (8) د.احمـــد

2000، ص26. دارالقلم، السياحية،
اِّـقومـــات امـــني، محمـــد (9) د.ئـــازاد
َّـ الســـياحة تطور و لنشـــوء الجغرافيةالطبيعية

اِّـنطقة.
الجغرافيـــة َّـ العـــراق، مقدمـــة الجبليـــة َّـ
العراقي، القطر عن التطبيقية دراسة مع السياحية

بغداد،198٠، ص84.
ذمارة (9). س (10) ه.
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لةكوردستاندا ي
َ

ئاذةل ساماني
زاهري محةمةد سةعيد
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طرنط بةشـــَيكي ي
َ
ئاذةل بةرهةمي

ثَيكدَينَيـــت، نةتةوةيـــي لةداهاتـــي
ي 

َ
كشتوكال 45,5% لةداهاتي بةنزيكي

خؤمان كوردســـتاني َينرَيت،
َ
دةخةمل

ةمةندةكان
َ
دةول لةهةرَيمـــة بةيةكَيك

سروشتييةكان لةســـامانة دادةنرَيت
ي،

َ
ئاذةل ســـاماني طةشـــةكردني  بؤ 

خؤراكييـــةكان ينـــةوة
َ
م لَيكؤل

َ
بـــةال

بةروبوومة كة ِروونكردؤتةوة ئةوةيان
خؤراكييان سوودي زياتر ييةكان

َ
ئاذةل

و ِرووةكييةكان، خؤراكة لةضاو هةية
بةكارهَيناني بةرةو جيهاني ئاِراستةي
دةِروات زياتر ييةكان

َ
ئاذةل بةروبوومة

ثةنري و هَيلكة و و شري (هةر لةطؤشت
ضاككردني طرنطي لَيرةوة ...هتد). و
دةردةكةوَيت. بؤ يمان

َ
ئاذةل بةرهةمي

بةرهةمـــي ئةمـــة ســـةرةِراي
زؤر كوردســـتان ـــي لةهةرَيمي

َ
ئاذةل

و ضؤنييةتـــي نزمـــة و لةِروانطـــةي
بـــةراوورد دةكرَيت كاتَيك ضةندَيتـــي
لةِرَيي و دراوســـَيكانمان، بةهةرَيمـــة
بةرهةمي دةربارةي ينةوةكانمان

َ
لَيكؤل

كة َيـــني
َ
بل دةتوانـــني ييـــةوة

َ
ئاذةل

ي ئاسؤيانة
َ
زيادكردني بةرهةمي ئاذةل

لةتوانادايـــة و ئاســـانة يانة
َ
و شـــاول

ثةيِرةوي ِرَيطا ِراســـتييةكان كاتَيـــك
طرفتي و َيك كَيشة

َ
م كؤمةل

َ
بكرَيت. بةال

ئةم ِرووبـــةِرووي كة هةن ســـةرةكي
نةبووني وةك: دةبَيتـــةوة بةرهةمـــة
دروست، بةشَيوةيةكي

َ
ئاذةل خؤراكي

ي
َ
ئاذةل سواللةي و بةجؤر طرنطينةدان

جَيبةجَي كردني ِرةســـةن، و زانـــراو
سةردةميانة، كردني بةبازاِر َِرَيطاكاني
 ئاذةل

َ
لةطـــةل خراث كردني ـــة

َ
مامةل

زستان و هاوين، بةشـــوَين و جَيطاي
و

َ
ئاذةل بةدروســـتي طرنطي نـــةدان

كةمي ظَيتَيرنـــةري، كةمي ثزيشـــكي
هؤكارةكاني و هونةرييةكان ِرَينمايية

ي.
َ
ئاذةل بةرهةمي بوونةوةي نزم

لةئامارةكانةوةبؤمانِروونبؤتةوة
نةطةيشـــتؤتة ي

َ
ئاذةل كـــة بةرهةمي

توانستي ثَيويستة، كة ئةو ئاســـتةي
بةرهةم هـــؤكاري بؤ بةرهةمدارَيتـــي
يان لةزةوي بَيت دؤنمَيك ض بـــؤ (ئيرت

كة لـــةو كرَيكارانةي بَيت كرَيكارَيـــك
نزمة. دا)

َ
ئيش دةكـــةن لةكشـــتوكال

جؤري خراثـــي ئةمةش  ســـةرةِراي 
تَيكِرايي كـــة بةشـــَيوةيةك بةرهةم 
كةمرتة زؤر جـــؤ و طةنم بةرهةمـــي
يان لؤكة بةرهةمهَيناني لةتَيكِرايـــي
بةنيسبةت نزمرتة  زؤر طةنمةشـــامي

دراوسَيكان. تة
َ
وال

هؤكارةكان
هؤكارانـــةي ئـــةو طرنطرتيـــن
بةرهةم خراثـــي كـــة بوونةتةهـــؤي
الي ئةمانـــةي لةناوضةكةمـــان

خوارةوةية:
نةزانينيجووتيارانيهةرَيم يةكةم:
ي

َ
بةكشتوكال ناوضةكةمان بةتايبةتي و

ثَيي، طرنطينـــةدان و ســـةردةمييانة
ناوضةكةمان جووتيـــاري ئَيســـتا تا 
ي

َ
نةشـــارةزاية لةزؤر بواري كشتوكال

بةضؤنييةتي جووتيار نةزانيني لةوانة:
كة خاكةكةي ثيتـــي تازةكردنةوةي
جووتيار نةزانينـــي بةكاريدَينَيـــت،
دروســـت، ئاودَيري بةهؤكارةكانـــي
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ئاوي ؤثَيني
َ
بةدل جووتيـــار نةزانيني

داضَينراوةكاني، ثَيويســـتي بةثَيـــي
و بةضَينراوةكانـــي طرنطينـــةدان
نةزانيني و

َ
بةكشتووكال طرنطينةدان

هونةرييةكان. زانياريية و بةِرَينمايي
سروشـــتييةكان: هؤكارة دووةم:
الفاو وةك سروشـــتييةكان هـــؤكارة
كةميـــي و ييةكان

َ
كشـــتوكال دةردة 

ِرَيكوثَيكي خراثـــي و بـــاران باريـــن
هةر هتد خؤيـــدا... باران لـــةوةرزي
ناِرَيكوثَيكي دةبنةهؤي ئةمانة هةموو
و لةكوردستان ي

َ
كشـــتوكال بةرهةمي

بةرهةم. ئاستي خراثبووني
بةبازاِر بَيهَيزي دةزطاي ســـَييةم:
و كردن ِرَيكوثَيك ئَيســـتا كردن: تـــا
كردن و كؤطاكردن ئاسانكاري و بةبازاِر
زؤر دي بةبازاِركردنةكانـــي كارة و 
لةضـــاو ثَيداويســـتيية دواكةوتـــووة

سةردةمييةكان. يية
َ
كشتوكال

ئةم  دةتوانَيت م حكومـــةت 
َ
بةال  

ثَيشـــكةش خوارةوة يارمةتيدانانةي
كردني سةرف بؤ ئاســـانكاري بكات:

لةباشرتين ييةكان
َ
كشتوكال بةرووبوومة

بةبازاِر كاري كردني ِرَيكوثَيـــك باردا،
ـــةي

َ
كؤمةل يارمةتيدانـــي كـــردن، 

و ييةكان
َ
كشـــتووكال بةرهةمهَينـــة

ضاككردنـــي و بةرووبومةكانيـــان
بؤ و طةياندن طواســـتنةوة ِرَيطاوباني
بةرهة طواســـتنةوةي كردني ئاســـان

ييةكان.
َ
كشتووكال

بةرهةم تَيضووني  بـــِرى ضوارةم:
تَيكِرايي كة بؤتةوة ِروون بؤمان بةرزة،
لةهةرَيم جؤ و طةنم بةرهةمي تَيضووني
تَيضووني لةتَيكِرايـــي بةرزتـــرة زؤر 
دي دراوسَيكاني تة

َ
وال لةضاو بةرهةم

دةهَينن. بةرهةم جؤ و طةنم كة
زنجرية ِرَيكخستن و ثَينجةم: خراث

ي.
َ
كشتوكال سيستمي كردني

ئامؤذطاري و ثَيشنيار
ئاســـتي كردنـــةوةي بـــؤ بـــةرز
ِرؤشنايي لةسةر ي،

َ
كشتوكال بةرهةمي

دةربارةي كردةوة ِروونمان كة ئةوةي
و بوونـــي توانا و  كـــردن

َ
كشـــتوكال

سروشـــتي و تواناي مرؤيي ســـاماني
بةتايبةتي و كوردســـتان لةهةرَيمـــي
و هةنطاو ضةند دةبَيت ناوضةكةمـــان
بؤ بةرهةمي دابنَيني دياريكراو ثالنَيكي
شـــَيوةكان بةهةمـــوو ي

َ
كشـــتووكال

ثِرؤذة ثاشـــةِرؤذ، و مةبةســـتةكاني
ثةيوةندييان كارييـــةكان جَيبةجـــَي
ثةيوةندييةكي هةيـــة بةيةكرتييةوة
باوةِرمان دةكةن. كار لةيةكرتي و باش
ســـةرةكييةكاني ئةم ة

َ
واية كـــة هَيل

ت: بةمانة دةبَيَ ثِرؤسةية ثَيويستي
بــــــةردةوامبـــوون يـــةكـــةم:
ضاككردني و لةشـــيكردنةوةي خـــاك
ثَيويســـتي ئةمـــةش زةوييـــةكان،
زةوييـــة ســـةرتاثاي بةئامارَيكـــي
ثاشـــان دةبَيـــت، ييةكان

َ
كشـــتوكال

ثَيكهاتة و خاكةكةي شـــيكردنةوةي
لةبةرئةوة كيميايـــي، و سروشـــتيي
ئةمانـــةي بةزانينـــي ثَيويســـتمان

هةية: خوارةوة
هؤكارةكانـــي كردنـــةوةي  ِروون 
و ييةكان

َ
كشـــتووكال زةويية بَيهَيزي

بةرهةمدارَيتي، توانستي نزمبوونةوةي
بؤ ِروون كردنـــةوةي بِري ثَيويســـت
نؤذةنكردنةوةي ضاككردن و و ئاودان
ثَيويســـتيي ندني

َ
خةمال ئاوةِرؤكان،

بةثيتكارةكان و كردن ثةيـــن خاك بؤ
جـــؤري زانينـــي جؤرةكانـــي،  و 
دةتوانرَيـــت كـــة بةرووبوومـــةكان
بذاردنـــي

َ
هةل و لةزةويـــدا بضَينرَيـــت

كة ي
َ
و خوولي كشتوكال باشرتينييان

بكرَيت. ثةيِرةو دةتوانرَيت
كردني بةئامَير  بةرنامةي  دووةم: 
ثَيويستي ةش

َ
خال ئةم ي:

َ
كشـــتووكال

لةبةكارهَيناني هةيـــة كردن بةفراوان
كـــة ييةكان

َ
كشـــتووكال ئامَيـــرة

كــــــةمكردنـــةوةي دةبَيتةهـــؤي
بةرهةم زيادكردنـــي و تَيضـــووةكان 
ي

َ
سياســـةتي كشتووكال و  ثَيويستة

هؤكارةكاني كارثَيكردنـــي ئامانجـــي
بَيت. تازةكان يية

َ
كشـــتووكال ئامَيرة

َيكدا
َ
خال لةضةنـــد ئةم سياســـةتةش

جؤري بذاردنـــي
َ
هةل دةبينرَيتـــةوة:

بؤ ذينطةي طونجاو ي
َ
ئامَيري كشتووكال

كاروبارةكاني ِرَيكخستني كوردستان،
هةبووني و زيادكردن و ناوةوة هَينانة
هاندانـــي و يةدةطـــةكان ثارضـــة 
يية

َ
كشـــتوكال ئامَيرة بةكارهَينانـــي

بتوانرَيت. ضةند تازةكان
خوولـــة بةرنامـــةي ســـَييةم:
ئـــةم ئةمـــةش و  ييةكان

َ
كشـــتوكال

داناني دةطرَيتةوة: خوارةوة نةي
َ
خاال

ييةكان
َ
خوولة كشتووكال ِرَيكخســـتني
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و خؤي ناوضةكةي بةثَيـــي هةريةكة
ي

َ
كؤكردنةوةيبةكارخستنيكشتووكال

ي
َ
كشتوكال كردني هةمئاهةنطي لةِرَيي

بضووكةكان. لةكةرتة
ضاككردني بةرنامـــةي ضـــوارةم:
و ييةكان

َ
كشـــتوكال بةروبوومـــة

بةردةوامبووني ضونكة بةجؤركردني،
بةرووبوومةكان تـــؤوي  ي

َ
كشـــتوكال

يةك لةدواي يـــةك ي
َ
ســـال بؤ ضةندين

ســـيفةتة بَيهَيزكردني  دةبَيتةهـــؤي 
ثَيويستة لةبةرئةوة بةرووبوومييةكان.
حكومةت دامودةزطاكانـــي لةســـةر
و تؤو جؤري بذاردني باشـــرتين

َ
بةهةل

بةو و بةجووتياران كردني ثَيشكةش
ثَيكراوي باوةِر تؤوي جووتياران جؤرة
بةرهةمي دةست دةكةوَيت كة باشيان

ضاكة. و زؤرباش
دةســـت بةرنامـــةي  ثَينجـــةم:
ييةكان

َ
كشتوكال دةردة بةسةراطرتني

و ِرووةكييـــةكان نةخؤشـــيية و 
كة ناكرَيت لةوة طومان ييةكان.

َ
ئاذةل

نةشـــارةزاية تةواو هةرَيم جووتياري
و ِرووةكي نةخؤشـــيية دةربـــارةي
زانراويشة ثةلةوةرييةكان، و ي

َ
ئاذةل

زةرةرو ضةنـــد نةخؤشـــييةكان كة 
دةدةن، لةبةروبومةكان زؤر زيانَيكي
َيكة

َ
خال بةضةند ثَيويستي اليةنة ئةم

وةك: دةســـت بكرَيـــت، جَيبةجـــَي
ي

َ
كشـــتوكال بةتاقيكردنةوةي كردن

كة بةروبوومانةي ئةو بذاردني
َ
هةل بؤ

تَيناكرَيت، كاري ِرووةكي بةنةخؤشي
توَيذينةوة و ينةوة

َ
بةلَيكؤل هةســـتان

و نةخؤشـــييةكان دةرد دةربـــارةي
و ضارةسةركردن باشـــةكاني ِرَيطا و 
بةكارهَيناني نةهَيشتني ثاراستنيان،
كة ئةوةي دواي تةنيا لةناوبـــةرةكان
تةواو هةموو ثَيوانةكاني كة سةِّـَينرا

ثالنَيكي دروســـتن، داناني و ِراســـت
لةدةردة بةرطريكردن بؤ سةرتاثاطري
و ييةكان

َ
ئاذةل و ِرووةكي نةخؤشـــة

ضاكرتين بؤ جووتيار كردني ِرَينمايي
و ثاراستن و ضارةسةركردن هؤكاري

كارثَيكردنييان. هؤكارو
بؤ بةرنامةيةك داناني شةشـــةم:
ي،

َ
ئاذةل ســـاماني  بردني بةرةوثَيش

ي
َ
ئاذةل ســـاماني وتمان وةك ضونكة

ســـةرةكي بةبةشـــَيكي دادةنرَيـــت
ي

َ
كشـــتوكال داهاتـــي لةبةشـــةكاني

بةمـــاددة ةمةنـــدة
َ
دةول هةروةهـــا

بـــؤ ثَيويســـتييةكان خؤراكييـــة
ثَيويســـتي بةرنامة  ئةم تييان، 

َ
هاوال

ســـيفةت ي
َ
ئاذةل بووني نةية.

َ
خاال بةم

ِرَيطةي ثةيِرةويكردني بةرز، بةرهةمي
كردني بةخَيو و لةثةروةردةكردن نوَي
بةخَيوكةراني، كردني ِرَينمايي و

َ
ئاذةل

برشت في
َ
ئال بووني و كردن ثاشةكةوت

خؤراكييةكاني تَيداية هةموو ماددة كة
ةكانيان.

َ
ئاذةل َبؤ

كشتوكال وةزارةتي لةسةر دواجار
كة ثَيويســـتة ئاو و ســـةرضاوةكاني
ســـاماني بؤ ســـةرتاثاطري ثالنَيكـــي
نةي

َ
خاال ئةم ئةمةش و دابنَيت

َ
ئاذةل

طشـــتي ئاماركردنَيكـــي ثَيويســـتة:
ي

َ
كة ئاذةل ناوضانةي ئـــةو و ن

َ
ئاذةال

هَينانة بةرهةمييان، ناوةندي و تَيداية
ضاككراو، بيانـــي وةضةي نـــاوةوةي
فراوانكردنلةثةروةردةكردنيطامَيش
بةرهةمي سيفةتي لةبةرئةوةي مةِر و
بةكرداري هةســـتان هةية، بةرزيـــان
لةوناوضانةي بؤماوةيـــي ضاككردني
تَيداية، ي

َ
ذمـــارةي ئاذةل كة زؤرترين

تايبةت وَيســـتطةيةكي دامةزراندنـــي
ناوةندي لةناوةِراستي بةلةوةِرطاكان
كاركردني و ســـةرةكيةكاندا لةوةِرطا

بؤ ثَيويســـت تـــةواو بةرنامةيةكـــي
نةخؤشيية ثاراستني و ضارةسةركردن

ييةكان.
َ
ئاذةل

بواري فراوانكردنـــي حةوتـــةم:
ئةمـــةش ي،

َ
كشـــتوكال ثَيشـــينةي

بانكي كردني ثَيويستي بةثشـــتطريي
هةية. ي

َ
كشتووكال

بةرنامةي ئامادةكردني هةشتةم:
كردن و هؤشياري فَيركردن و ِرَينمايي
بةرنامةش ئةم جووتيـــاران و كردني
خوارةوةية: الي بةمانةي ثَيويســـتي
تاقيكردنةوة ئةنجامةكاني طشتاندني
ســـةرجةم بـــؤ ييةكان

َ
كشـــتووكال

وكراوة
َ
بال وكردنةوةي 

َ
بال جووتياران،

و لةناميلكة هـــةر ييةكان
َ
كشـــتوكال

و ثؤستةر و زانستي ِراثؤرتي و كتَيب
طةِرؤك سينةماي بةكارهَيناني هتد، ...
يية

َ
كشـــتووكال فيلمة بؤ ثيشـــانداني

كؤنطرةي بةستني و سةردةمييةكان
جووتياران بؤي. بانطهَيشتي خولي و

ياســـاي كارثَيكردنـــي نؤيـــةم: 
كردني. طةشة و بةرهةم ثاراستني

سةرضاوةكان
عبدالوهاب د. الزراعي، تاليف: اآلقتصاد .1

الداهري مطر
اآلســـاتذة من نخبة الحيواني، 2.  اآلنتـــاج

والغابات. الزراعة كلية اِّـوصل الجامعة
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يةكَيـــك لـــةو كَيشـــانةي كة لةم 
كتَيبخانةي  ِرووبةِرووي  ســـةردةمةدا 
كوردي دةبَيتةوة نةبووني سيستمَيكي 
َيني ضوونيةك و فراوانة كة هةموو 

َ
ثؤل

بةتايبةتـــي  بطرَيتـــةوة  بابةتـــةكان 
و  ئـــةدةب  و  زمـــان  لةبوارةكانـــي 
مَيذووي كوردو كوردوستان. لةكاتَيكدا 
َيني ملظل ديوي-يةكَيكة 

َ
سيستمي ثؤل

ئاستي  لةسةر  كة  لةو سيســـتمانةي 
جيهـــان و ناوضةكةو كوردســـتانيش 
بةكاردةهَينرَيـــت،  بةفراوانـــي  زؤر 
بـــةآلم بةداخةوة لةم سيستمةشـــدا 

بابةتةكانـــي كة تايبةتـــن بةزمان و 
ئةدةب و مَيذووي كوردو جوطرافيةكةي 
ئةركَيكـــي  وةك  ثةراوَيزخـــراوة. 
سةرشـــان و مامؤســـتاي ئةو بوارة 
لةبةشي زانياييةكان و كتَيبخانة، لةم 
وتارةدا ضةند ثَيشنيارَيك دةخةمةِروو 
ئةو  ضارةســـةركردني  بةمةبةســـتي 
بابةتانـــةي ئامـــاذةم ثَيـــدان بـــةو 
هيوايةي كة شـــارةزا و ثســـثؤراني 
ئةو بوارة لةكوردســـتان و دةرةوةي 
وآلت سةرنج و ثَيشنيارةكاني خؤيان 
بخةنـــةِروو، لةدواتردا وةك ثِرؤذةيةك 

بةثةرلةماني  ثَيشكةش  راسثاردةكان 
كوردســـتان بكرَيت بؤ تاووتوآ كردن 
و بِرياردان لةســـةري تا بكرَيتة ثِرؤذة 
ياســـايةك و كتَيبخانةكاني كوردستان 
ناضار بكرَين بؤ ثابةند بوون ثَيوةيان، 
َيني 

َ
ثؤل سيســـتمَيكي  بةمشَيوةيةش 

ضوونيةك و يةكطرتوو بؤ كوردســـتان 
ثةيِرةو دةكرَيت.

ئاســتي ثؤَلَينكــردن لةكتَيبخانةكاني 
كوردستاندا 

و  باروودؤخة سياسي  ئةو  بةهؤي 
ناوضةييةي كة كورد ثيايدا تَيثةِري و 

َينكردن
َ

كَيشةي ثؤل
 لةكتَيبخانةكاني كوردستاندا 
شَيرزاد سةعيد محةمةد*
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نةتوانراوةوةك ثَيويست طرنطيبةبواري
كتَيبخانةكان زانســـتي كتَيبخانـــةو
بةتايبةتي ِرابردوودا لةسةدةي بدرَيت
ســـةرضاوةكاني َينكردني

َ
ثؤل لةبواري

لةبواري بةتايبةتريش كتَيبخانـــةدا،
بؤ طونجاو َينـــي

َ
ثؤل ذمارةي ثَيدانـــي

زماني مَيـــذوو و بوارةكانـــي ئةدةب
هةية ئَيســـتاش كة ئةوةي كـــوردي،
و ثَيويســـت لةئاســـتي ثاشـــكؤية
ئةو ســـةرضاوةكاني طةشةســـةندني
ثَيداوون ئاماذةمـــان كة نني بوارانـــة

كوردستان. لةكتَيبخانةكاني
لةبواري ضاكسازي و طؤِرين ئةركي
ناكةوَيتة بةتةنيا َيندا

َ
ثؤل ذمارةكانـــي

بواري كارمةنداني  و زانايان ئةستؤي 
ئةم كو

َ
بةل زانيارييـــةكان، كتَيبخانةو

و مامؤســـتايان ئةركـــة لةئةســـتؤي
و ئةدةب مَيذوو بواري شـــارةزاياني
ِرؤشنبرياني تَيكِراي و كورديي زماني

كوردة.
طرنطة لةســـةرةتادا ئةوةي كـــة
ضي ئةوةيـــة ثَيبدةيـــن ئامـــاذةي
َين

َ
لةثؤل دةطونجَيت َين

َ
ثؤل سيستمَيكي

كتَيبخانةي ســـةرضاوةكاني كردنـــي
وردةكاري ناو ضوونة دواتـــر كوردي،
هَيمايانةي ئـــةو طؤِريني ضؤنييةتـــي
ئةدةب سةرضاوةكاني َيني

َ
ثؤل بؤ كة

لةو دانراوة كـــورد مَيذووي و و زمان
سيستمةدا.

سيستمي لةو سيســـتمانة يةكَيك
بةفراوانرتين كة ديويية ملظل َيني

َ
ثؤل

لةجيهاندا دادةنرَيت َين
َ
ثؤل سيستمي

لةجيهاندا  وآلت 138 لـــة كة زياتـــر
و بةكاردةهَينَيـــت، ئـــةم سيســـتمة

لة30  زياتـــر ســـةر وةرطَيِردراوةتـــة
طشـــتيةكان  لة95% كتَيبخانة زمـــان.
لة%25  قوتابخانةكان كتَيبخانـــةي و 

ثةيمانطاكان و كؤليـــج كتَيبخانـــةي
تايبةتـــةكان  كتَيبخانـــة ولـــة%20 
لةئةمةريكائةم سيستمة بةكاردةهَينن،
بةشـــَيوةي سيســـتمة ئةم هةروةها
دةتوانرَيت كـــة هةية، ئةلةكرتؤنـــي
بةكار تؤِرةكانـــي ئةنتةرنَيت لةِرَيـــي

بهَينرَيت.
بواري زانايي لةاليةن سيستمة ئةم
كة لةدايك دانراوة ديوي بريكاري ملظل

 1876 ي
َ
1913-1851و لةســـال بووي

هةرضةندة كة داناوة، ئةم سيستمةي
بريتي تةنيا سيستمةكةي كاتةدا لةو

و بؤ مةبةســـتي  لة44  الثةِرة بووة
كتَيـــــبخانةيةكـــي خزمةتكردنـــي
ثآ ئةوةندةي بةآلم بووة، دياريكراوو
سيســـتمة داواكاري ئةم كة نةضووة
بووة فراوان زؤر و بووة لةسةر زؤري
داواكاري نوَيدا ضاثَيكي هةموو لةطةأل
كة كردووة زيادي دانةكاني لةســـةر

ي2003 
َ
22 ي ســـال ضاثي دواترينيان

بووة.
ســـةرنجة جَيطاي ئـــةوةي كـــة
بةبواري طرنطي زياتر ئةم سيســـتمة
ئينطليز مَيـــذووي و زمان و ئـــةدةب
هَيماكاني بـــةآلم دةدات، و ئةوروثـــا
كة بوارانةدا لةو ديكة طةالني نةتةوةو
دواوة، ثَيداوة، كةوتوونةتة ئاماذةمان

كوردة. لةو طةالنة يةكَيكيش
جَيطـــاي كـــة ئـــةوةي بـــةآلم 
دةدات ِرَيطة سيستمةكة كة ية

َ
خؤشحال

ذمارانةدا لـــةو كردن  بةطؤِرانـــكاري
مَيذوو و ئةدةب كة بةجؤرَيك لةطـــةأل
بطونجَيت، ديكة نةتةوةكانـــي زماني
سةرةكي لةسيستمي كةكار بةمةرجَيك
و ثَيـــش وةختيش نـــةكات َيـــن

َ
ثؤل

اليةني سةرثةرشـــتيكاري ِرةزامةندي
وةرطريَيت. سيستمةكة

مَيذوو و كة بؤ ئةدةب ذمارانةي ئةو
لةسيســـتمي دانراوة كوردي و زماني
بةمشَيوةيةية: ديوي-دا ملظل َيني

َ
ثؤل

زماني  بؤ 491.597 دانراوة ذمارة
ديوي)،  خشـــتةي (ل918  كـــوردي
ئةدةبي  بؤ 891.597 دانراوة ذمارةي
بةآلم  ديوي)، خشتةي (ل809 كوردي
كوردستان كورد بةمَيذووي سةبارةت
دابةشكراوة: خوارةوة شَيوةيةي بةم
مَيذووي بؤ 956.67 دانراوة ذمارة

 956.67 ذمارة ثاشـــان كوردستان، 
(ل354  لةتوركيا كوردستان مَيذووي
ذمـــارة 955.54  ديوي)، خ/2 ملظـــل
 351 لةئَيران(ل كوردســـتان مَيذووي
ذمـــارة956.72  ديوي)، ملظـــل خ/2 
 354 (ل لةعَيراق كوردستان مَيذووي
ِرةطةزي ديوي)، ثاشـــان خ/2 ملظـــل
خ/5 ملظل  91597(ل669 ذمارة كورد
كوردستان جوطرافياي بةآلم ديوي).
نةدراوة ثآ ئاماذةي لةسيستمةكةدا
َثيـــة ذمارةكةي بـــةو كـــة دةبَيـــت
دةشـــَيت هؤكاري كة 915.667 بَيت

بَيت. لةثشتةوة سياسي
لةبواري كة بةِرَيزانةي ئـــةو ديارة
كاردةكةن ثســـثؤِرن و كتَيبخانـــةدا
يةك هةر بؤ ذمارانة ئـــةم كة دةزانن
ثَيداوة ئاماذةمان كـــة لةو بابةتانةي
و شـــَيوازةكان تا بابةت دوورودرَيذن
بكةن زياد بوارانـــةدا لةهةريـــةك لةو
درَيذ ذمارانة ئـــةو ديكة ئةوةنـــدةي
َين

َ
دةل كة ئَيمـــة بؤنموونة دةبنـــةوة

كوردي891.597 ئةمة  ئةدةبي ذمارةي
باس ئةطةر ئةي ئةدةبة، هَيماي تةنيا
هَيماكةي بكةيـــن كوردي لةضريؤكي

باس  ئةطةر ئةي 891.5973 دةبَيت،
بكةين كـــوردي ضريؤكي لةمَيـــذووي

ئةطةر  ئةي دةبَيت.  891.597309
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بكةين كوردي ضريؤكي لةمَيذووي باس
ذمارةكة ناوةِراســـتدا لةســـةدةكاني
ئةمةش بة891.59730911، دةبَيت
ئةم بريخســـتنةوةي و بؤ لةبةركردن
كاديراني لةاليـــةن هةمـــوو ذمارانـــة
كة طرانـــة ئةركَيكـــي كتَيبخانـــةوة
زماني مَيذوو بـــؤ شـــَيوةش بةهةمان
كَيشـــة هةمان ِرووبةِرووي كورديـــش
بري لةهةموار ثَيويستة بؤية دةبينةوة.
كة ذمارانةي بكرَيتةوة لـــةو كردنـــي
كورد مَيذووي زمـــان و بؤ ئـــةدةب و

دانراوة.
عةرةبـــي ئةدةبـــي بؤنموونـــة
بووة،  892.7 ذمارةكةي لةِراســـتيدا
كتَيبخانةي بـــواري زاناكانـــي  بةآلم 
ذمارةيةدا لةو ضاكســـازيان عةرةب،
شـــوَيني خســـتوويانةتة كـــردووة و

يان   810 ذمـــارة ئةمةريكي ئةدةبي
ديوي-دا َينـــي

َ
لةثؤل عةرةبي زمانـــي

ضؤتة جَيطاي زانســـتي  492.7 بووة
شَيوةش  بةهةمان 410 هةروةها زمان

عةرةب. مَيذووي ئيسالم و ئاييني بؤ
ئةوةية، ثرســـيارةكة ئَيســـتاش
شَيوة بةهةمان دةتوانني ئَيمةش ئايا
كة بكةين ذمارانـــةدا لةو ضاكســـازي
كورد مَيذووي ئـــةدةب و و بـــؤ زمان

دانراوة؟
ثَيش ئةوةي دةتوانني، بةآلم ي،

َ
بةل

ثَيويستة بدةين ئةنجام كارة ئةم كة
بةرضاومان بَيتـــة ســـةرنجَيك  ضةند 

خوارةوةية: ئةمانةي ئةويش
وةختـــي ثَيـــش  -وةرطرتنـــي
كة ئَيســـتا اليةنةي لةو ِرةزامةنـــدي
ضاثةكاني دةركردني  سةرثةرشـــتي 

دةكات. ديوي ملظل َيني
َ
ثؤل

زاناياني كردنـــةوةي -خؤســـاغ
لةسةر لةكوردستاندا كتَيبخانة بواري

دةكرَيت بؤ تايبةت كة ئةو ذمارةيةي
كورد. مَيذووي و زمان

بةم تايبـــةت بوجـــةي -دانانـــي
هةركتَيبخانةيةكـــي ضونكـــة كارة، 
هةية، هةريةكة ئَيستا كوردستان كة
داوة َينيان

َ
ثؤل ذمارةي و بةشـــَيوازَيك

كردنةوةي ِراست بةسةرضاوةكانيان،
و كات َينةش،

َ
ثؤل ئةم هةموو ذمـــارة

زؤري كةرةستةي كاديرو و مةسرةف
دةوَيت.

زاناكانـــي كـــة ئـــةوةي -دواي 
دةبنةوة ســـاغ كتَيبخانـــة  بـــواري 
بةبِريار، دةيكةن و ذمارةيةك لةســـةر
هةرَيم لةحكومةتـــي داوا ثَيويســـتة
كة بكةين، اليةنة ثةيوةنديـــدارةكان
بناسن فةرمي بةبِريارَيكي بِريارة ئةم
كوردستان كتَيبخانةكاني سةرجةم و
ئةو كردني بةجآ بةجآ بكةن ثابةند
بتوانني لةداهاتوودا بؤئةوةي بِريارانة،
بةسيســـتمَيكي هةرَيم كتَيبخانةكاني

ببةستينةوة. ئةلةكرتؤني
لةســـةر بةِرَيكةوتن -ســـةبارةت
كوردستان كوردو مَيذووي بؤ ذمارةيةك
دةبَيت ئةمةش كة و جوطرافياكـــةي،
بكرَيت لةســـةر ينةوةي

َ
لَيكؤل بةوردي

بريوِراي ذمارانة ئةم بؤ و ثَيويســـتة
وةربطريَيت. ئةكاديمي كةساني

بةقؤناغةكانـــي ســـةبارةت  -
ومَيذووي وئةدةب زمان طةشةسةندني
بوارانة ئةم ثسثؤِراني ثَيويستة كورد،
كتَيبخانةدا بواري ثســـثؤِراني لةطةأل
كردنةوةي ساغ خؤ بؤ بكةن طفتوطؤ
ئةو كردنـــي بةنـــد ضؤنيةتـــي ِريـــز
طونجاوي ذمارةي ثَيدانـــي قؤناغانةو

هةريةكةيان. بؤ َين
َ
ثؤل

َيني
َ
ثؤل ذمارةيةكـــي ئايـــا ضـــي

بؤئةوةي دةطونجَيـــت ديـــوي ماظل 

َيني
َ
ثؤل ئَيســـتاي ذمارةكاني جَيطاي

مَيذووي زمان و و بابةتةكاني ئةدةب
بطرَيتةوة؟ كورد

ماوةيةكي بـــؤ كة دواي ئـــةوةي
لةبوارةي كرد ينةوةم

َ
لَيكؤل دوروودرَيذ

و ئةدةب شـــَيوازةكاني و جؤرةكان
كة دواي ئةوةي و طـــةالن زمانةكاني
بوارةدا لةو ة

َ
بؤ ماوةي زياتر لة18سال

وانةبَيذو كادير وةك َين
َ
ثؤل و ثَيِرســـت

دةركةوت بـــؤم كاردةكةم مامؤســـتا
بؤ بطونجَيت كة ذمارة كة باشـــرتين
و زمان بوارةكانـــي ئـــةوةي جَيطاي
بريتيية بطرَيتـــةوة كوردي ئةدةبـــي
يؤناني ئةدةبي زمان و لةذمارةكانـــي
سةرضاوةي كة ئةوةية هؤكارةكةشي
لةناوضةكي يؤنانـــي ئةدةبي  و زمان
بنكة و كتَيبخانةو بةطشـــتي ئَيمـــةدا
دةطمةن زؤر بةتايبةتي زانيارييةكان
و زمان و ببَيـــت و كةمـــة و ئةطـــةر
زمان كوردي بخةينة جَيطاي ئةدةبي
كاريطةريي زؤر يؤنانـــي و ئةدةبـــي
سيستمةكاني تَيكضووني لةسةر نابَيت
ضونكة لةكتَيبخانةكانماندا، َيـــن

َ
ثؤل

لةو ســـةرضاوة ثَيدا وةك ئاماذةمان
كوردستان لةكتَيبخانةكاني  بوارانةدا 
ئةطةر بةآلم كةمـــن، و زؤر دةطمـــةن
و زمانـــةكان لةشـــوَيني هةريةكـــة
ماني،

َ
ئةل ئينطليزي، عةرةبي، ئةدةبي

و ئيســـثاني ـــي،
َ
ئيتال فةِرةنســـي،

لةزؤر دةكرَيت  بةكاربهَينـــني التيني
سةرضاوة كوردستان لةكتَيبخانةكاني
بةتايبةتـــي زمانانـــة هةبَيـــت بـــةو
و زانكـــؤو كؤليجةكان لةكتَيبخانـــةي
زمان بةبواري تايبةتةكاندا كتَيبخانة
ديكة جارَيكي و ئـــةدةب، ئةمـــةش
دروست دةكات بؤ كَيشـــةي ئةوةمان
ســـةرضاوانةي َيني ئةو

َ
ثؤل كة دةبَيت
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بةثَيي بطؤِرين. زمانانـــةن بةو جؤرة
لةســـةري ئةطةر ئـــةو طؤِرانكارييانة
ئةدةبي و زمان ذمارةكاني ِرَيكةوتني
خـــوارةوة شـــَيوازةي كـــوردي بةم

دةبَيت.
كوردي، 481 شَيوازي  480 زماني
دةنطةكان و فؤنؤلؤجيـــا نووســـني،

482 شيكردنةوةي  كورديدا، لةزماني
و  483 فةرهةنـــط كـــوردي، زمانـــي
كورديدا، لةزمانـــي ئينســـايكلؤثيديا

 485 كوردي،  زماني ِرةوانبَيذي  484
486 كَيش  كـــوردي، زماني ِرَيزماني
 487 كورديـــدا، لةزمانـــي و قافيـــة
زماني   488 كوردي، زماني زارةكاني
زماني  480.9 مَيذووي ثاراوو، كوردي
880 ئةدةبي كوردي، 881  كـــوردي،
882 شـــانؤي  كـــوردي، هؤنـــراوةي
كوردي،  ِرؤماني و ضريؤك 883 كوردي،
كـــوردي، 885طوتاري 884 وتـــاري

كوردي،  ئةدةبي 886 نامةي كوردي،
كورديدا،  لةزماني تةوطـــةث

َ
طال  887

جؤراوجـــؤر بابةتـــي َيـــك
َ
888كؤمةل

و880.9 مَيذووي  كورديـــدا لةئةدةبي
كوردي. ئةدةبي

َيني
َ
ثؤل بةذمارةكاني ســـةبارةت

ئةو مَيذوو كوردســـتان، و جوطرافيـــا
بؤ مَيذووي كراوة تايبـــةت ذمارةيةي

هةر  956.67 دةكرَيـــت كوردســـتان
داوا بةآلم ينـــةوة،

َ
بهَيل ذمارةية ئـــةم

بـــواري ثســـثؤِراني و لةشـــارةزايان
قؤناغةكاني كة بكةين كـــورد مَيذووي
بؤ كوردمان مَيذووي طةشةســـةندني
كاديري ئَيمـــةي تا بكةنـــةوة ِروون 
بةثَيي كتَيبخانةكان زانســـتي بواري
هَيمايان ديوي ملظل َيني

َ
ثؤل سيستمي

كتَيبخانةي لةِرَيطايانةوة و دابنَين بؤ
مَيذووي لةبـــواري بةتايبةتي كوردي

زانستيانةتر باشرتو كوردستان كوردو
ذمـــارةي هةروةهـــا ِرَيكبخةيـــن،

كوردســـتاني  مَيذووي 956.67 وةك
بؤ لةباكورةوة دواتر بناسَينني طةورة
ذمارةي ِرؤذئاوا بؤ باشوور لةِرؤذهةآلت
كوردستان بةشارةكاني بدةين َين

َ
ثؤل

ناوبانطي و بضووكـــي طةورةو بةثَيي
شارةكان.

بــــــةجوطرافيـــاي ســـةبارةت
ذمارةكةي دةبَيت كة كوردســـتانيش

كةساني  بريوِراي دةبَيت بَيت 915.667
وةربطرين، سياسي جوطرافياي بواري
جوطرافياي دةزانني هةموومان ضونكة
وآلتي ضوار بةسةر ئَيستا كوردستان
دةكرَيت ئايا بووة، دابةش ناوضةكةدا
يةكطرتوو جوطراَّـ ذمارةي جؤر يةك
شـــارؤضكةكاني شـــاروو بـــؤ هةموو
كارة ئةم ئةطةر دابنَين، كوردســـتان
شـــَيوةي بةهةمان ئةوا ســـاغ بؤوة
هَيماش دةتوانني  كوردستان مَيذووي
شـــارؤضكةكاني شـــاروو بـــؤ هةموو

دابنَين. كوردستان
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ماكةكاني باتووشي
نةبيت شةكرة نةخؤشيي
قةفتان فةرةيدون ئاآل د.
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ئةو كةســـةى تووشـــى نةخؤشى 
شـــةكرة بووة ثَيويســـتة 6-3 مانط 
جارَيك ثَيويستة شـــيكاري طلوكؤزي 
ؤبيولينـــةوة نووســـاو واتة 

َ
بةهيمؤطل

HbA1C % Test in Diabetes Mel-
litus بكات.

خِرؤكةي  ؤبـــني 
َ
هيمؤطل شـــوَيني 

ســـووري ناو خوَينة واتـــة خِرؤكةي 
كاري  تيادايةو  ؤبيني 

َ
هيمؤطل ســـوور 

ؤبني وةرطرتني شةكري طلوكؤزو 
َ
هيمؤطل

طواستنةوةي ئؤكسجينة بؤ خانةكاني 
لةشـــي مرؤظــــ و بؤ دروســـتكردني 
ؤبينةوة نووســـاو 

َ
طلوكؤزي بةهيمؤطل

بةخِرؤكة  لةخوَيندا  طلوكؤز   HbA1C
سوورةكانةوة دةنووسَيت.

ســـوورةكان  خِرؤكـــة  تةمةنـــي 

ئةم  ثاش  مانطـــةو  لةخوَينـــدا 2-3 
ماوةية خِرؤكةي ســـووري نوَي دَينة 

شوَينيان.
لةكاتـــي ئاســـاييدا هةتـــا بِريي 
طلوكؤز لةخوَينـــدا زؤر بَيت ئةوةندة 
ؤبينةوة نووســـاو 

َ
طلوكؤزي بةهيمؤطل

دةبَيـــت،  زؤر  لةخوَينـــدا   HbA1C
بةآلم ئـــةو بـــِرة زؤرةي طلوكؤز كة 
بِرَيكي  هةية  شـــةكرةدا  لةنةخؤشيي 
و  نانووســـَيت  ؤبينـــةوة 

َ
بةهيمؤطل

 نابَيت.  
َ

نةخؤشييةكة كؤنرِتؤل
 HbA1C  % بةثَيوانةكردنـــي  
لةخوَيندا دةتوانرَيت بزانرَيت لةماوةي 
3-2 مانطي رابـــردوودا ضةند طلوكؤز 
ؤبينةوة نووساوةو ضةنديشي 

َ
بةهيمؤطل

ثَيـــوة نةنووســـاوةو هةتـــا بِريـــي 

نيشانةي  بَيت  زؤر  ثَيوةنةنووساويش 
 

َ
ئةوةية كة نةخؤشيي شةكرة كؤنرِتؤل

نةكراوةو ثَيضةوانةكةشي راستة.
-ِرَيذةي ســـةديي % HbA1C ي 
خوَين لةمرؤظَيكي ئاســـاييدا يةكسانة 

بة3,5-5,5 %.      
-ِرَيذةي ســـةديي % HbA1C ي 
خوَين لةنةخؤشـــَيكي شةكرةي باش 

كراودا يةكسانة بة6,5 %.
َ
كؤنرِتل

 HbA1C  % ســـةديي  -ِرَيـــذةي 
ي خوَين لةنةخؤشـــَيكي شـــةكرةي 
يةكســـانة  كراودا 

َ
كؤنرِتل مامناوةنـــد 

بة7,2 %.
 HbA1C  % ســـةديي  -ِرَيـــذةي 
ي خوَين لةنةخؤشـــَيكي شـــةكرةي 
بةسةروو  يةكســـانة  نةكراودا 

َ
كؤنرِتؤل

HbA1C ؤبني واتة
َ
  يةكطرتنى طلوكؤز لةطةأل هيمؤطل

ؤبينى  خِرؤكةى سوور
َ
HbA1C: ئةم يةكطرتنة لةثاش دة هةفتة روودةدات                                                                      طلوكؤز                                  هيمؤ طل

 

كراو ئاستى طلوكؤز لةخوَيندا كةمةو ذمارةى HbA1C لةخوَيندا زؤرة.
َ
نةكراو ئاستى طلوكؤز لةخوَيندا زؤرةء ذمارةى HbA1C لةخوَيندا زؤرة                              نةخؤشيى شةكرةى كؤنرِتؤل

َ
نةخؤشيى شةكرةى كؤنرِتؤل
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.% 7,2
 HbA1C % تَيستي ِرَيذةي سةديي

خوَين ي
بةئةنجام لــــــةتاقيطة -

دةطةيةنرَيت.
يةكَيكة ئَيســـتا تا - ثَيوانةكـــةي
كة بزانرَيت بؤئةوةي ِرَيطا لةباشرتين
يا كراوة

َ
كؤنرِتؤل شـــةكرة نةخؤشَيكي

نا.
% ســـةديي ِرَيـــذةي - تَيســـتي
لةتَيستي جياوازة خوَين HbA1Cي
لةخوَينداو طلوكـــؤز ئاســـتي ثَيواني
هةرطيز طلوكؤز  ئاستي  زانيني  لةِرَيي 

نةخؤشـــيي كة بزانرَيت َناتوانرَيـــت
كؤنرِتؤل  بووة يـــا

َ
كؤنرِتؤل شـــةكرة

خشـــتةي بةثَيي هةرضةندة نةبووة
لةنَيوان ثةيوةنديي هةندَيك خوارةوة

هةية: تَيستةدا دوو ئةم
تَيســـتي لةنَيوان بةراوردكـــردن
تَيســـتي و طلوكؤز ئاســـتي ثَيوانـــي
خوَين ي HbA1C % سةديي ِرَيذةي

خوارةوة نموونةيةي دوو - ئـــةم
كراو

َ
كؤنرِتؤل باش  شةكرةي  نةخؤشي

ِروو: دةخاتة نةكراو
َ
باش كؤنرِتؤل و

شةكرةي كاري1: نةخؤشـــيي
َ
هَيل

نؤهةم لةكؤتايي كـــراو
َ
كؤنرِتؤل بـــاش

ســـووردا، خِرؤكةي تةمةني هةفتةي
م 5-9 طلوكؤزي ئاستي ِرَيذةي

شةكرةي كاري2: نةخؤشـــيي
َ
هَيل

نؤهةم لةكؤتايي نةكراو
َ
كؤنرِتؤل بـــاش

ســـووردا، خِرؤكةي تةمةني هةفتةي
 7-12 طلوكـــؤزي ئاســـتي ِرَيـــذةي
بة10  يةكسانة ليرتدا  لةيةك

َ
ميلليمؤل

.HbA1C % ي %
 HbA1C ثَيوانـــةي% كاتةكانـــي
يةكةميان، دةبَيـــت: كاتةدا لةم دوو
بةرةو ئةطةر نةخؤشـــَيكي شـــةكرة
% ثَيوانـــةي بـــِروات ضاكبوونـــةوة

جارَيك  مانـــط HbA1C هـــةر ســـَي

HbA1Cي سةديي% ِرَيذةي تَيستي \mgبة خوَين طلوكؤزي ئاستي ثَيواني بة     تَيستي خوَين طلوكؤزي ئاستي ثَيواني تَيستي
سةديي خوَين بةِرَيذةي لةسةد سيسيدا                     CC 100ميلليطرام ليرتدا لةيةك

َ
  mmol\Lميلليمؤل

                                     
%13                                    324                                                             18
%12                                        306                                                             17
%11                                        270                                                             15
%10                                        234                                                             13
%9                                        216                                                             12
%8                                        180                                                             10
%7                                        144                                                             8
%6                                        126                                                             7

ئاسايية و ئاسايية                     104             كةمَيك  زياتر لة %5                      5,8
ئاسايية و 5                      ئاسايية                     90                                  %5

ئاسايية و 3,6                         ئاسايية                         65                     كةمرت لة %5
سيسيدا  لةسةد 18 ميلليطرام بة= يةكسانة ليرتدا لةيةك

َ
يةك ميلليمؤل

9-5م طلوكؤزى ئاستى رَيذةى سووردا، خِرؤكةى تةمةنى هةفتةى نؤهةم لةكؤتايى كراو
َ
باش كؤنرِتؤل شةكرةى نةخؤشيى :1 كارى

َ
هَيل

روو: دةخاتة نةكراو
َ
كؤنرِتؤل باش كراوء

َ
كؤنرِتؤل باش شةكرةى خوارةوة نةخؤشى نموونةيةى دوو ئةم
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دووةميـــان، ئةطةر بكرَيت. دةبَيـــت
ضاكبووبَيتةوة شـــةكرة نةخؤشَيكي

مانط  شةش HbA1C هةر % ثَيوانةي
بكرَيت. دةبَيت جارَيك

شـــةكرة نةخؤشـــيي -بؤئةوةي
ِرَيذةي تَيستي ئةبَيت بكرَيت

َ
كؤنرِتؤل

ي خوَين لة3-6  HbA1C %) سةديي
بَيت. كةمرت لة%7 مانطدا

 % ســـةديي ِرَيـــذةي -كاتَيـــك 
بوو  لـــة7% زؤرتر HbA1Cي خوَيـــن
ِرَيذةية ئةم  بدات

َ
هةول نةخؤش دةبَيت

ئةطةر بكاتةوةو كةم دةرمان بةثارَيزو
وةرزش نةدات بةثارَيز،

َ
هةول نةخؤش

 HbA1C % سةديي ِرَيذةي دةرمان و
ثَيويست  بكاتةوة كةمرت لة%7 خوَين ي
ِرَيذةي و بكرَيت هةر تَيستة ئةم ناكات

ِرووبةِرووي  نةخؤش واتة لة7% زؤرتر
نةخؤشيي شةكرة ئاكامة خراثةكاني

دةبَيتةوة.
%) ســـةديي ِرَيذةي -هةرضةنـــد
زؤرتر لةئاســـايي خوَين HbA1Cي 
كةســـي بَيت زؤر بَيـــت و بـــةردةوام
تووشـــي زؤرتر نةخؤشـــي شـــةكرة
شةكرة دةبَيت، ماكةكاني نةخؤشيي
وةك ضاو لةوانـــة: نةخؤشـــييةكاني
تة،

َ
جةل وةك

َ
دل كوَيريي، و ضاوكزيي

هةســـتةدةمار طورضيلةثةككةوتـــن،
قاض بِرينةوة سِريي دةستو قاض و وةك
تا بةثَيضةوانةشةوة و ســـةر و لَيداني

خوَين  HbA1C ي % ســـةديي ِرَيذةي
نةخؤش كـــةم بَيـــت كةمرت كةســـي
شةكرة نةخؤشيي ماكةكاني  تووشي

دةبَيت.
% ســـةديي ِرَيذةي ئةنجامةكاني

خوَين HbA1Cي
ئاسايية. كةمرت -لة%6 و

نةخؤشـــيي نةخؤشـــَيك -ئةطةر 

بدات
َ
هةول هةبَيت ئةبَيـــت شـــةكرةي

ي   (HbA1C %) ســـةديي ِرَيـــذةي
بَيت. يا كةمرت لة%7 خوَيني

HbA1Cي %) ســـةديي -ِرَيذةي
نائاســـاييةو واتاي  لة7% زؤرتر خوَين
لة3-2 مانطي  كة دةبةخشـــَيت ئةوة
خوَين طلوكـــؤزي ئاســـتي رابردوودا
نةخؤشيي بووةو ئاساييةوة لةسةروو
كةسي نةبووةو

َ
كؤنرِتؤل شـــةكرةكة

خراثةكاني ماكة ِرووبةِرووي نةخؤش
دةبَيتةوة. شةكرة نةخؤشيي

سةديي ِرَيذةي مانطانةي ثَيوانةي
بةهَيواشـــيي HbA1C ي خوَيـــن، %
دةطؤِررَيـــت 10-9 هةفتـــة لةثـــاش
ي جؤرَيتي

َ
كؤنرِتؤل تَيســـتي وةك بؤية

Quality Control بةكاردةهَينرَيـــت 
ثَيوانةي م

َ
زؤر باشة. بةال تَيستَيكي و

لةخوَيندا ئاســـتي طلوكـــؤز رؤذانةي
بةسةعات سةعات بةدةقيقة، دةقيقة
زانيني بؤ بؤية دةطؤِررَيت بةِرؤذ ِرؤذ و
سةرةوةدا كاتانةي لةم طلوكؤز ئاستي
تيســـتَيكي م

َ
بةال ثَيوةرة، باشـــرتين

لةنةخؤشـــيي ضونكة: نيية زؤر باش
بةتايبةتيي نانخواردن ثاش شةكرةو
و دةبَيتةوة بةرز شـــريينيي خواردني

دةبَيتةوة. وةرزشدا كةم لةكاتي

 D ظيتامني كةمي
بؤماوةيية

ئةوةيان زانـــاكان لـــةم دواييةدا
جيني كة سَي جياوازي كرد ئاشـــكرا
ئاستي تواناي كة كاردةكةنة سةر هةية
بةكةموكوِري تووشـــبوون بؤ مرؤظ
ثَييان خؤيان و Dدا ظيتامـــني لةبِري
جؤري بؤ كةميية ئةو هؤكاري كة واية
تيشكي ئيشـــةكةيان دةطةِرَيتةوة كة
وَيِراي سيســـتمي خـــؤر لَييان نادات

خؤراكيان.
و بـــــــــةريتانـــي توَيـــذةرة
ينةوةيـــان

َ
لَيكؤل ئةمةريكييـــةكان

ئةوروثي  هةزار  34 نزيكةي لةســـةر
دةركةوت بؤيان و كرد سثي ثَيســـت
كة هةية جينـــي َكة ســـَي جياوازي
كؤليسرتؤل بةثَيكهاتةي ثةيوةســـتة

ئةلينا  D و ظيتامني و ميتاثؤليزمـــي
تةندروســـتي لةثةيمانطاي هيبولـــني
كة بةزانكـــؤي لةندةن  ســـةر

َ
مندال

كردووة كاري ينةوةيـــةدا
َ
لـــةم لَيكؤل
ِرايطةياند:

لةوة جةخت كارةكةمان ئةنجامي
باو هةية جيني كة جيـــاوازي دةكات
بِرةكاني لةِرَيكخستني دابةشـــبووني
سَي لةو جياوازيش بووني ،D ظيتامني
بةكةمي تووشـــبوون ئةطةري جينةدا

زياد  هَيند، لةدوو زياتر D بؤ ظيتامني
دةكات.

دةرئةنجامَيكي وةك خؤي جةستة
بةتيشكي ثَيست بةركةوتني الوةكي

كة  دةكات، D دروست ظيتامني خؤر،
ضونكة ثَيويســـتة، زؤر ئةم ظيتامينة
دةدات كاليســـيؤم مذيني يارمةتـــي
دادةنرَيـــت زينـــدوو و بةتوخمَيكـــي
و ئَيســـك ي

َ
توندووتؤل لةثاراســـتني

تةندروستييان.
لةم كـــة ينةوانـــةي

َ
لَيكؤل لـــةو 

ئاشـــكراي ئةنجامدراون دواييةشـــدا
 D ظيتامني دةشـــَيت دةكـــةن كـــة
لةتووشبوون جةستة بكات ثارَيزطاري
و

َ
دل نةخؤشييةكاني و بةشَيرثةنجة

سيل. و خوَينبةرةكان
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بثرسني كة ثَيناكةين دةســـت َلةوَيوة
لةطةل كو

َ
بةل ضيية؟ سايكؤلؤذيا ئايا

ئةم مَيذووي تةماشـــاي دةســـثَيكدا
لةبةر ئةويش دةكةين، بســـايكؤلؤذيا

دوو هؤ:
ئةو مي

َ
وةال كـــة باشـــرتة وا يةكةم:

ســـايكؤلؤذيا بدةينةوة: ثرســـيارة
ضيية؟

و دةيبينني ئـــةوة ئـــةوةش لةثـــاي
لةاليةن مةزن كارَيكـــي كة دةيزانني
لةطؤِرةثاني لةبريمةندانةوة سوثايةك

دةستةبةربووة. سايكؤلؤذيادا
وابوو، بِروايان زؤر كانَيكي

َ
خةل دووةم:

واي ئَيستاش تا هةندَيكييان تةنانةت
و هاوضةرخة دةروونناسي كة دةبينن
ئامؤذطاري و بةِرَينوومايي ثةيوةستة
جيددي ِرووناكبريي كـــة ثةنهانـــةوة
بؤ لةكاتةكاني دةقيقـــة تةنيا يـــةك

نادات. لَيي بةهةدةر تَيطةيشتن
هؤكاري كـــة دةزانني ئةوة ئَيمـــةش
جـــؤرة ئـــةو دووةمييـــان بناغـــةي
دةيطرنةبةر زؤرينة كة وَيســـتةية

َ
هةل

نموونةش بؤ هةر نوَيدا. بارَيكي لةهةر
Lister شَيوازةكاني  ليستةر زانا كاتَيك
لةنةشتةرطةريدا بِريني كردنةوةي ثاكذ
تووند تةجاِري

َ
بةطال كايـــةوة، هَيناية

لةاليـــةن تةنانـــةت مدرايـــةوة،
َ
وةال

خؤشييةوة. هاوثيشةكاني
زاناية ثَيشكةشـــي ئةوةي ئةم م

َ
بةال

جَيـــي ِرةزامةندييـــة َكـــرد، ئةمـــِرؤ
لةطةل كة  ئةوانـــةوة هةموو  لةاليةن
دةكةن، ة

َ
مامةل و بِرينـــدا برينـــداري

ئةويشـــة كة هـــةر ئامؤذطارييةكاني
شـــَيوازةكاني بـــؤ ِرؤذطارةدا لـــةم 
لةثرؤســـةي خاوَينكردنةوة و ثاكذي

ثةرةيانسةندووة. نةشتةرطةريدا
ســـايكؤلؤذيا، بَيـــت، ضؤنَيك هـــةر 
مامؤســـتايان ثســـثؤِرو زانســـتَيكة
بةســـةر جةمـــاوةردا ســـةثاندييان،
ضارةســـةري ئةوةية نهَينييةكـــةش
كردووة سةرنجِراكَيشـــةرييان بابةتي
ناســـاغةكاني و ناِراســـت و ِرةفتارة

وروذاندووة. كيشيان
َ
خةل

لةلقةكاني لقَيـــك  وةك زانســـتة ئةم 
لةدايكبوونـــي ثَيـــش فةلســـةفةي
داوة،

َ
ســـةريهةل بةماوةيةك مةســـيح

ئةم شـــاطردةكاني و لةقوتابي يةكَيك
ئةرستؤ مةزن  بريمةندي زانســـتةش
نووسينةوة لةِرَيي دةشتوانرَيت بووة،
دةروونناســـي بةزانســـتي طرنطيدان
سةروةختةش، ئةو ثَيش بطةِرَينينةوة
يةكةم، مامؤستاي ئةرســـتؤي م

َ
بةال

كؤششـــي كـــة كةســـَيكة يةكـــةم 
ِرَيكوثَيك بةشـــَيوةيةكي تا كـــردووة
بـــِرواي و بريكردنـــةوة لةشـــَيوازي
ئامؤذطارييةكاني تَيبطـــات، ـــك

َ
خةل

بايةخ جَيـــي ِرؤذةوة لةيةكـــةم ئةو 
داوة ئةرســـتؤ بايةخي بوون، ثَيدان
مرؤظ، هةســـتةوةري بةكَيشـــةكاني
طوَيبيست دةكةين، هةست ضؤن واتة
دةبينني، وةردةطرين، ضَيـــذ دةبني،
بةكَيشـــةكاني طرنطيداوة هةروةهـــا
بريهاتنـــةوة، كردنـــةوة، 

َ
خةيال

هَينانـــةوة، طـــة
َ
بةل و بريكردنـــةوة

نةبووة لةبةردةستدا زانياري ئةرستؤ
ئةو دةمار، بةكؤئةندامي ســـةبارةت
ســـايكؤلؤذياي طرنطانةي بؤ زانياريية
لةو ئةمـــِرؤ ثِربايةخن، هاوضةرخـــي
طشتي بةشـــَيوةيةكي سةردةمةشدا
كاتة ئةو بـــاوي نؤذداري تَيِروانينـــي
ذيان لةوةي بووة بريتي كة كراوة

َ
قبول

بةوةوةثةيوةستة كة لةشادةمارةكاني
هةوايةش و ئةم هـــةوا هةبَيت خوَيندا
مةيسةر دةكات هةناسةدان ثرؤسةي 
دةمارةكانيش ذيان، بؤ بناغة بؤتة كة
طةش

َ
دةكةن، بةل هةستةكان ئاِراستة

لةناخماندا شتَيكة هةبووني ئةوة، بؤ
دةكاتةوة. ذيان لةدؤزةكاني بري كة

دةركةوت؟ ضؤن سايكؤلؤذيا
سارجَينت ئي. و. د.



43 سةردةم زانستى 178

دةســـتةيةك ئةرســـتؤ، ثـــاش 
كـــة هاتنةطـــؤِرَي لةِرووناكبـــريان
ِرةواقيةكان فةيلةســـوفة ةي

َ
بةكؤمةل

لةئةرســـتؤ دوورتـــر ناســـراون كـــة
توانستةكاني ِرايانطةياند: و ِرؤيشـــتن
لةطشـــت ثلةيةك تـــا بريكردنـــةوة
هةروةها خؤِرســـكة، بوونةوةرانـــدا
لةطيانلةبةراندا بةحيكمةتَيك بِروايان
نييـــة، ئةو ئةندَيشـــةيي هةية كـــة
ةتَيكي

َ
خةسل لةسروشتدا حيكمةتةش

تواناي مرؤظ تةنيا م
َ
بةال بؤماوةيية،

و باش هةية و دةتوانَيت بريكردنةوةي
بكاتةوة. لةيةكدي جيا خراث

كة ئةو دةمةي لةسةردةمي هيلينيدا،
هةريةكةيان عيربييةكان طريكييةكان و
كلتووري بؤســـةر هةبوو كاريطةريي
ئاينيية لةاليةن بزووتنةوة ديكة، ئةوي
تَيبيني بايةخدانَيك جياوازةكانـــةوة
ئةوة بةرةو بايةخـــةش ئةم دةكـــرا،
جياكةرةوةي ســـنوورَيكي ضوو كـــة
و سروشـــتي توخمـــة لةنَيـــوان 
سروشتي بةدةرةكاني لةسروشـــتي
قةشـــة كة ديارة قاند.

َ
خول مرؤظـــي

لةوكاتةدا ثريؤز) ســـي
َ
(ثؤل س»

َ
«ثؤل

سةرســـام بؤضوونانة و بةو ِرَينومايي
ةتةكاني

َ
خةســـل وتوويانة: بووة كـــة

ةتةكاني ِرؤح
َ
لةخةسل جةستة جياوازن

طيان. و
زاينييدا، ســـَيي م لةســـةدةي

َ
بـــةال

لةِرَيي  Plotinus ئةفلؤتـــني بريمةند
لةضاالكييةكانـــي ينـــةوة

َ
لَيكؤل

لةو ِرَيطايةي و شـــَيواز ئةو جةستة،
كـــة بةكاريهَينـــا، ينةوةيـــةدا

َ
لَيكؤل

تَيِرامان ميتؤدي ســـاتةدا لةم ضركة
ناوةكي لَيوردبوونةوةي يـــان لةخود
،introspective method ناســـراوة
طةشـــتَيكي بةواتاي ئـــةم ميتؤدةش
ئاوةزةماندا و ذيـــري كـــورت بةنـــاو

ضؤن بكةين كة بؤئةوةي ئاشـــكراي
دةكةينةوة

َ
خةيـــال و بريدةكةينةوة

و... هتد.
Augustine زاناي  ئؤطةســـتني م

َ
بةال

 430 ي
َ
كة لةسال مةزن و ئةديبي الهوتي

ئاســـةواري كؤضيكردووة، ي زاينييدا
طرتةبـــةر، ينةوةيـــةي

َ
لَيكؤل ئـــةم 

ئةم ئامؤذطارييةكانةوة لةدووتوَيـــي
تَيِرامانـــي تـــةرزة لةبريكردنـــةوةي
هةية نـــدي

َ
بل و شـــياو جَيطةيةكـــي

لةسايكؤلؤذيادا.
ئـــةوةي   بةشـــَيوةيةكي تايبةتـــي،
لةثةرةســـةندني طرنطيية شـــاياني
لةضةرخـــي دَيرينـــدا فةلســـةفةي
دانَيكة

َ
هةول ئؤطةستني، تا ئةرستؤوة

لةثِرؤسةي ذيريي ثِرؤسةي دابِريني بؤ
بةتـــةواوي ئةمـــةش جةســـتةيي،
ضـــؤن وةك ثَيهَينـــراوة، بـــِرواي 
كارلَيكي ضونكـــة دةيبينني، دواتـــر
جةســـتةدا و

َ
ئةقل لةنَيوان كاريطـــةر

ضؤن كة تَيدةطةيـــن م
َ
هةيـــة، بـــةال

بةراييةكانيدا لةقؤناغة ســـايكؤلؤذيا
ســـةدةي ثـــاش لةثةرةســـةندنيدا
ثَيشكةوت، ئاِراســـتةدا بةدوو دوازدة
نَيوان كؤششـــةكاني و

َ
هةول ضونكة

كةم زؤر و دوازدة ثَينجةم ســـةدةي
بايةخدان يةكةمني ئاِراســـتة: بوون:
دةمار، كاري كؤئةندامي و بةثَيكهاتة
بةهةمةجؤريي بايةخدان دووةمينيش:
كؤ. و تاك بةشَيوةي مرؤظ ِرةفتاري

سايكؤلؤذيا بؤ ينةوةشـــماندا
َ
لةلَيكؤل

كة: دةربخةين ئةوة دةتوانني
طةورةكان نووســـةرة و ا- ِرووناكبري
لةضؤنييةتي تَيطةيشتن  بؤ  تَيكؤشان
بةطشتي مرؤظ ِرةفتاري لَيكدانةوةي
بةشـــَيوةي ســـوكةوتةكاني

َ
هةل و 

نةخؤشي.
زانســـتَيكي ِرَينيســـاندا ب- لةضاخي

كة بةمرؤظ، سةبارةت لةدايكبوو نوَي
دةدا سروشتييةكاني لةئةركة سةرنجي
ضاالكييانةي جـــودا لةو كرداري وةك
سروشتي لةِرادةبةدةري طيانَيكي كة

هةية.
ديكارت ناودار فةِرةنســـي بريمةندي

Descarte بةِرووني شَيوازي ميكانيكي 
مرؤظدا ِرةفتاري هزرو لةلَيكدانـــةوةي
كاتَيك ئـــةوةش شـــرؤظة كـــردووة،
لةشَيوةي زانيني طرنطي لةش طةيشتة
بةوة هَينا بِرواي لةِرةفتاردا، تايبةت 
لةبريكردنةوةدا مرؤظ توانســـتي كة 
كو

َ
بةل دةرةوةي مَيشكةوة، دةكةوَيتة
دَيت. بؤ خوداوة الي توانايةي ئةو

دةردةخات ئةوة بَيطومان، ئةمةش،
خؤِرسكة، بريكردنةوة، كة توانســـتي
كارايي بةئةزموون و جؤرةش ثشت بةو
ئةوةي تةنانةت نابةســـتَيت، جةستة
ويذدانييةوة، بةهةستي ثةيوةستة كة
ثةيوةســـتن كة لةئارادان هةســـتَيك
كة هةن هةســـتَيكيش بةجةستةوة، 
ئاوةزةوة. يـــان بةطيان ثةيوةســـتن
ســـتي

َ
بةرهةل كة بريمةندَيك يةكةمني

كـــردةوة، ديكارتـــي دذايةتـــي و 
 John Locke لـــؤك جـــؤن  بريمةند
(لةوتارَيكيدا كرد ئاشـــكراي كة بوو.
ئادةميزادي- تَيطةيشـــتني بةنـــاوي
زانيارييةكانمان 1760) طشـــت ي

َ
سال

كة ِرامانةكانمانن و كارايـــي بةرهةمي
نيية، بوونييان هزرةكان ئةوان بةبَي
لةيةكَيتي كارامةييشمان  و  شارةزايي
جةســـتةييةكانمانةوة هةستةوةريية
لةدووتوَيي طرتـــووة ســـةرضاوةيان
ئةواني و و طـــوَي ضاو ئةندامةكانـــي

ديكةوة...
هزرةكانمان لـــؤك جؤن زانا بةبِرواي
لةدةرئةنجاميثوختةيتووخمطةلَيكي
و كارايي هةموو بـــؤ دياريكراوةوةية
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لةيةكَيتي كة جوداكانمان شارةزايية
يةكيان طرتووة، تـــةواودا يةكةيةكي
لةدةرئةنجامي داد بريؤكـــةي بؤ وَينة
شـــارةزاييةكةوة و كارامةيي ضةنـــد
كـــردارة كـــة بـــووة  دةســـتةبةر 
ئةم خؤ، دةطرَيتـــة دادوةرييـــةكان
كورتكراوةي طشـــتييانةش تووخمة
كة هةمـــان شـــارةزايي و كارزانـــني
و طرتووة يةكيان تةواودا لةيةكةيةكي

بةبريؤكة ناوزةد دةكرَيت.
وَيستي

َ
هةل لةنَيوان طةورةش جياوازي

لؤك لةوةداية كة ديكارتدا لؤك و جؤن
هزر لةنَيوان ثةيوةندي كة وابوو بِرواي

نيية. لةئارادا هةستةكانماندا و
دةكةينةوة بـــري بةئـــاوةز كاتَيـــك
زةيني وَينـــةي يان بةشـــَيوازي هزر
هَيربةرت ماني

َ
ئةل زاناي ثَيويستة بَيت،

بةهَينـــد   (Herbert 1776-1841)
لةبواري بةخششـــةكاني وةربطرين،
هةية طرنطي كاريطةري سايكؤلؤذيادا
ئةو ثةروةردةيي، تيـــؤري لةســـةر
هزرة َيك

َ
كؤمةل ئـــاوةز كة وايدةبيني

لةثةيوةستبووني بارســـتاييةكة  يان 
بـــؤ تَيدةكؤشـــَيت كـــة هةســـتي 
خؤي. شـــياوي شـــوَيني داطريكردني
جؤرن: ســـَي زةينييةكان وَينة هزر و
هزري و ناكؤك هزري لةيةكضوو، هزري

جوودا.
جياوازدا لةكاتـــي لةيةكضوو، هـــزري
ئـــةوةش نموونـــةي لةيةكدةضـــن،
لةســـبةيناندا، ندةية

َ
بال خوَيندنـــي

وَينةي يـــان ئةمـــةش يـــةك بريؤكة
ندةكـــةش

َ
بال خوَيندنـــي زةينييـــة،

وَينةيةكي كة شتة، هةمان لةئَيوارةدا
وَيكضووة. زةيني

بةماناي نني ناكؤك ناكؤكيش، هـــزري
وَينة بؤ لةجؤردا جياوازن، كو

َ
بةل دذ،

طِري ثياوَيك دةنطي و ندة
َ
خوَيندني بال

ئةو جووداش، زةيني وَينةي جوودان.
نيية. بؤ نموونة: وَينانةن كة وَينةيان
ندة

َ
بال خوَيندنـــي زةينـــي وَينـــةي 

جووداية. كولَيرةيةك ثارضة لةوَينةي
جياوازانة زةينيية وَينة ئةو ئَيستاش
بطرنةبةر، مَيشك بةرةو ِرَيطة ئامادةن
كاتدا لةيةك زةيني وَينةي دوو ئةطةر
زةينييدا وَينةي لةيـــةك ئامادةبوون،
لَيكضوونييان. بةمةرجي دةتوَينةوة،

زنجريةيةك يةكَيتيي ئةوةش نموونةي
ئـــاوازدا، لةيةك موزيكية لةنؤتـــةي
زةينيية ئـــةم وَينـــة م كاتَيـــك

َ
بـــةال

درَيذخايةني لةكردارَيكـــي جيـــاوازة
ســـينةما، يةكبطرن، بؤ وَينة ؤزدا

َ
ئال

طوَيمان و دةبينـــني و
َ
جـــوال وَينـــةي

دةبَيت، جووداكان دةنطة لةذاوةذاوي
ؤزةكانةوة

َ
ئال كـــردارة توَيي لـــةدوو

بؤ قسةكةرمان وَينةي ســـينةمايةكي
تواندنةوة ئةطةر م

َ
بةال َينَيت،

َ
دةخةمل

ئةوا لةنَيوان بوون، ؤزي ئاستةم
َ
ئال و

كَيرِبكَي ناكؤكةكانـــدا زةينيية وَينـــة
طوَي يان كاتةش ئةو دةردةكةوَيـــت،
دةنطي يـــان ندة

َ
بال بـــؤ خوَيندنـــي

لَيرةشـــدا ئةو دةطرم، ثياوةكة طِري
كَيشـــةي بةهَيزترة كة بريؤكةيةيـــان
ئةطةر دةكاتـــةوة، يةكاليي يةكـــةم
ودَيري

َ
هةال يان لةســـةريان نةبم مكوِر

نةكةم. نَيوانيان
وَينة يـــان هـــزرةكان هـــةر كاتَيـــك
ون بِري، هةرطيز زةينييةكان ئاوةزيان
بةندي

َ
مةل بةرةو هزرةكان ئةطةر نابن،

دةبَيت تيشكؤييانة ئةوا ن
َ
جوال ئاوةز

ئةطةر دةردةكةوَيت، و بةئاشـــكرايي
يان ئةوا نةدا ئةنجام بةو كردارةشـــي
لةلَيواري و ئاوةزدا لةدةرةوةي دةبَيت
بدؤزَيتةوة، خؤي بؤ جَيطايةك هةستدا
بةالي يان ثَيوانةييدا لةثةراوَيزَيكـــي

تَيثةِر ببَيت. جيهاني نةستدا

زؤري ثَيشـــنيا.ي زانـــا هَيربَيرتـــي
دةروونناس و زانـــا كة كرد ئةوانةي

زاناياني  Freud ســـةِّـاندني، فرؤيد
شـــَيوة بةهةمـــان ئةويـــش دواي 
ثاشرت ئةوةش ِراستي و ســـةِّـانديان
هَيربَيت ئةوةش ســـةرباري دةبينني.
كة ئةوة كـــرد بـــؤ كؤششـــي زؤري
بكات دةروونناسي خؤش بؤ  زةمينة

ببَيتةوة. نزيك لةثةروةردة كة
كة دابَيت دةبَيت ســـةرنجي ئـــةوةت
نَيو هزري ة

َ
كؤمةل دةربارةي ثَيشـــرت

بريؤكةيةك كردكاتَيـــك ئاوةز قســـةم
ئةطةر وةردةطَيرَيت دةكات، ِراطوزةر
ةيةدا

َ
ئةو كؤمةل شياوي لةنَيو جَيطاي

بارســـتايي لةنَيو واتـــة دؤزييـــةوة
با ناوةكي-هةســـتيدا، دركثَيكـــراوي
بةمشَيوةيةي بكةمةوة ِروون ئةوةش

خوارةوة:
خَيراتـــر بةشـــَيوازَيكي دةتوانيـــت
تَيبطةيت ســـايكؤلؤذيا لةكتَيبَيكـــي
بةبابةتي سةبارةت بريؤكةيةكت ئةطةر
ئةطةر بةواتاي هةبَيت، ســـايكؤلؤذيا
كة هةن هـــزر َيك

َ
لةئاوةزتـــدا كؤمةل

هةية، بةسايكؤلؤذياوة ثةيوةندييان
ثةروةردة ثرؤسةي ئامانجي ئَيستاش
دا،

َ
مندال ي

َ
لةئةقل هزرةكانـــة ضاندني

دانايية ئةوثةِري ثَييوابـــوو هَيربَيرت
بةهزرةكاني نَيو تواني ئةطةر مامؤستا
هةر لةبةر بَيت،  ئاشـــنا

َ
مندال ي

َ
ئةقل

ثَيشكةشي هَيربَيت ئةوةي ِرؤشنايي
بةشَيوازي كة نوَييانةية هزرة ئةو كرد
لةو دَينـــةدةرةوة

َ
ماقوول و طونجاو

هةن. ئاوةزدا لةنَيو هزرانةي ة
َ
كؤمةل

مامؤســـتا كاتَيك ئةوةش، نموونـــةي
بةدابونةريتي ســـةبارةت وانةيـــةك
َيتةوة

َ
دةل بةخوَيندكارةكاني نـــدة

َ
بال

بزانن و بيبينن ِراهاتوون وا ن
َ
منداال كة

زانياريية ثاشـــان ئـــةو دةربارةيان،
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هزرة تايبةتانةوة ة
َ
بةو كؤمةل نوَييانة

دةبةستنةوة.
هَيربَيرتمان بؤضوونـــي ئةوةي ثاش 
َيك

َ
كؤمةل

َ
ئةقل كـــة بةوةي تَيثةِراند،

هةذمووندا لةثَيناوي طشـــتيان هزرن،
ِرامانَيكلةوثةرةسةندنة با تَيدةكؤشن،
لةسايكؤلؤذيادا بكةين ديكةدا طرنطةي
فرينؤلؤذي فراسة الدماخ بةزانستي كة

ناودةبرَيت. Phrenology
ئةم لةبارةي ساكارت زانياري ِرةنطة
نةخشةي زؤرجار هةبَيت، زانســـتةوة
ئادةميزادَيك ســـةري  ِروونكردنةوةي
بةبةشـــةكاني ئامـــاذة دةبينـــي كة
ياد ناوضةي بةناوي دةكات مَيشـــكي
قسة، ناوضةي و بريةوةري وناوضةي
تايبةت لةطؤِرةثاني نةخشـــةية ئةم 
لةدةرةوةي بةنومايشة كالسيكيةكان
كة واســـراوة

َ
هةل ثياوة ضادري ئـــةو

ناسراوة. ضاكبني يان بةثياوي فراسة
كـــة ِرايدةطةيةنَيـــت ثيـــاوة  ئـــةم 
زانياريـــةت ئـــةو  لةتوانايدايـــة،
ي

َ
ئةقل توانـــاي كـــة ثَيببةخشـــَيت

زانياريـــت هةيـــة، جؤراوجـــؤرت
خؤت ثَيشكةش كةســـَيتي دةربارةي
شوَينة لَيداني بةدةست تةنيا دةكات
ئةطةر م

َ
بةال سةرت، دةرثةِريوةكاني

ِراســـت شـــَيوازةكةي ئـــةم تيؤرةو
دةيانتواني دةروونناسان ئةوا بووناية،
كات و بن سوودمةند سةعات هةزاران
مةزةندة بؤ ياندا

َ
لةهةول نةدةن بةفرِيؤ

كةسَيتييةكةي، و تاك توانستي كردني
قة وةهمي

َ
بل بةداخةوة ئـــةم م

َ
بـــةال

و تةقني بةخَيرايي و فرينؤلؤذييانـــة
ِرؤشتني. بادا

َ
لةطةل

 Franz Josef طـــال جؤزَيف فرانـــز
كة  بوو زاناية Gall 1758-1828 ئةو
كة مَيشـــكي داهَينا، فراسةي تيؤري
بايةخي و ييةوة طرنـــط

َ
هـــةر لةمندال

قةبارة نَيوان  نائاسايي بةثةيوةندي
و هاوِرَيكاني كةللةســـةري و شَيوةي
كةسَيتييان ةتي

َ
خةسل و ي

َ
ئةقل توانايي

كؤششـــكار طةنجَيكي وةك ئةو دةدا،
توَيكارزانيدا لةبـــواري خوَيندنةكةي
لةثةرةســـةندني بوو يارمةتيـــدةري
ئةوةي ثـــاش ئـــةم بايـــةخ ثَيدانة.
زانياري نةخؤشـــخانةكانةوة لةِرَيـــي
ناوداري تيـــؤري زؤري كؤكـــردةوة،

لة  داهَيناو  Phrenology فرينؤلؤذي
سيميناري لةبارةوة و ئةوروثادا كؤِر
هَيناو بةدةست  و سةركةوتني سازدا
بةريتانيا ميللي لةئةمةريكا و بايةخي
لةســـةر توَيذينةوةكان م

َ
وروذاند. بةال

تيؤرة ئةم كة سةِّـاند مَيشك ئةوةي
درؤية. لةبناغةوة

 Gall طـــال بَيـــت، هةرضؤنَيـــك
كة ةيدا

َ
هةول لةو هَينا نووشووســـتي

بكاتة ســـةر جوطرافياي دةيويســـت
بؤ توانســـتي يان ثَيوةرَيك تـــةرازوو
ســـةركةوتني بةدةست م

َ
بةال ي،

َ
ئةقل

نياي كردينةوة
َ
لةو بوارةدا كة دل هَينا

لةنَيوان
َ

توندو تـــؤل كة ثةيوةســـتي
لةدةركةوتني هةية، مَيشـــكدا و

َ
ئةقل

ضوونة
َ
هةل ضِربوونـــةوةي ئةطـــةري

شاياني طال لةمةشدا دياريكراوةكان
لةوةي ضنطي بوو طةورةتر ِرَيز لَيناني

كةوت.
بةسايكؤلؤذياي سةبارةت ينةوة

َ
لَيكؤل

ِرؤذَيك ة،
َ
مةحال ذيرييةكان بةهرة و هزر

بةتَيطةيشـــتنَيكي ثَيويســـتيي دَيت 
لةوانةش دةماريية، كؤئةندامي ِراستي
َيك

َ
 لةكؤمةل

َ
مرؤظ، ئةطةر ئةقل مَيشكي

ئةندامة لةِرَيي كـــة هـــزر ثَيكهاتبَيت
داخؤ بيطةنَيت، هةستةوةرييةكانةوة
شـــتي لةنَيوان بقةومَيت ضي دةبَيت
بؤ كردارةكـــي كارامةيـــي بينـــراو و
ضيية؟ شتةش بريؤكةي ئةو بينيني،

شتةكاني و شـــتة درك بةو ئةي ضؤن
دةكةين؟ ديكة

تةواو كردنـــي جؤن لـــؤك مةزةنـــدة
ويســـتي كاتَيـــك  بـــوو دروســـت 
زانيارييةكانمان طشت كة بيسةِّـَينَيت
وةختة ثَيش شارةزايي لةدةرئةنجامي
كة يـــون

َ
خةمل و تَيِرامانةكانمانـــةوة

نيية، بوونيان بَي ئةوةش هـــزرةكان
كارامةيشـــمان بريتيية و شـــارةزايي
هةســـتة جةستةييةكانمان لةيةكَيتي
هةستةوةرييةكانةوة: ئةندامة لةِرَيي

ضاو و لووت و طوَي... وةك
بؤ جدييـــةكان فيزيؤلؤذيية ـــة 

َ
هةول

سةبارةت ثرسياري بةرثةرضدانةوةي
هةســـتةكان وةرطرتني بةضؤنييةتي
هةستة كارتَيكراوةكاندا، ِراو لةهةموو
يةكةمي نيـــوةي تةنيا لةســـةرةتاي

ثَيكرد. نؤزدةدا دةستي سةدةي
بَيل جارلـــس  زانـــاي ســـكؤتلةندي

دةمـــاري  Charles bell دوو جـــؤر
دةمـــاري ئةوانيـــش: دؤزييـــةوة،

بزوَينةري. دةماري و هةستةوةري
ورياكةرةوةي هةستةوةري، دةماري
مَيشـــك، بؤ هةســـتي دةطوَيزنـــةوة
مدانةوة

َ
وةال بزوَينةريـــش، دةمـــاري

طونجاوةكاني بةشة بؤ دةطوَيزَيتةوة
لةش.

بةهادار و بايةخ ثِر هَيند دؤزينةوية ئةم
ينةوةي

َ
لةلَيكؤل زانايانةي ئةو بؤ بوو

مَيشـــكدا جـــؤري جـــؤراو كاري 
يةكةمني كؤتايي. قؤناغي طةشتبوونة
زاناي فســـيؤلؤذيدا لةكايةي زانايةك

 Pierre فلؤرانس ثَيري ســـكؤتلةندي
تاقيكردنةوةكاني  كة بوو  Flourens

دا. مَيشكي كؤتر بةئةنجام لةسةر
لةكاري بـــوو ئةم كارةشـــي جياواز
كارةكةي ضونكة فرينؤلؤذييـــةكان،
ثَيوة جَيطريي زانستي مؤركي ثرسي



43 سةردةم 181زانستى

مَيشك ســـةِّـاند كة ئةوةي بوو، ديار
هةر كاتَيـــك وةك طشـــت كاردةكات،
دةبَيت، تَيدا ئامادةباشـــي َبةشَيكي
طال ضؤن وةكو جوودا نةك بةبةشـــي

وابوو. بِروايان قوتابييةكاني و
مَيشك سروشتي ثَيكهاتةي و بوونياد
بةخَيرايي طرنط، زانستي بابةتي بوونة
لةدوو مَيشـــك كةوا دؤزرايةوة ئـــةوة
ماددةيةكي ثَيكدَيت: جياواز ماددةي

ةمَيشي.
َ
خؤل ماددةيةكي و سثي

لـــةذووري ةمَيشـــييةكة
َ
مـــاددة خؤل

مـــاددة و ثَيكهاتـــووة دةماريـــي
دةماريـــي ي

َ
لةِريشـــال ســـثييةكةش
ثَيكهاتووة. طوَيزةرةوة

Mar-
َ

 هؤل
َ

مارشال اناي سكؤتلةندي
ز

كة  دةركةوت بؤ shal Hall ئـــةوةي
دياريكراو جةستةيي ةي

َ
جوول ِرةنطة

ِرووبدات، مَيشك يارمةتي بةبَي هةبَيت
هةندَيك لةســـةر تاقيكردنةوةكانـــي
ســـةربِردرابوون، كة ئةنجامدا طياندار
ئةوةيان دةرئةنجامـــةكان و ئـــاكام
ةي

َ
جوول هةندَيـــك كـــة ئاشـــكرا كرد

ضَيـــوةي لـــةدةرةوةي جةســـتةيي
ي ويستدان.

َ
كؤنرتؤل يان هةست

لةسةر زؤر تاقيكردنةوةي و ئةزموون
دؤزينةوةكان، و دةماريي كؤئةندامي
بةئةندامةكانـــي بايــــــــةخدانـــي 
كـــردةوة، رت

َ
قول هةســـتةوةرييةوة

زؤر ناســـراو و ناوطةلَيكي نـــاوداران
تَيكؤشـــةر خوَينـــدكاري كـــة  هةن 
و دةناسن باشـــيان لةدةروونناسيدا

 Helmoltz هَيلمؤلتز زانـــا: لةوانةش
 Weber وَيبةر Hering و و هَيرينـــط
تيؤرييان Fechner، كـــة و فيخنـــةر
هلمولتز زانـــا و بةبينني ســـةبارةت
كردووة. كاري  بيســـتن دةربـــارةي
فيخنـــةر و وَيبـــةر م زانايـــان

َ
بـــةال

لةكايةي مةزنييـــان خزمةتـــي  كارو 

جيـــاوازي توانســـتي و دةســـتلَيدان
جياوازةكاندا ثَيشكةش لةنَيوان كَيشة
هةردوو ئةواندا لةِرؤذطاري هـــةر كرد.
وةرطرتن ضَيذ و بؤنكردن هةستةوةري
كرا، لةسةر ينةوةيان

َ
لَيكؤل خوَيندراو

لـــةم كايةيةدا خزمةتي زانا ويبةر-ي
كرد. ثَيشكةش بةرضاوي

و ئةزمـــوون ئـــةو دةرئةنجامـــي
و فســـيؤلؤذييانة تاقيكردنـــةوة
بوون دؤزينـــةوةكان هةنطاوي طةورة
و هةستي بري بوون بةوةي بِروا و بةرة
ويســـت و ئارةزوومـــان و ويذدانـــي
ثَيكةوة بكرَيـــن شـــرؤظة و دةكرَيت

دةمار. كؤئةندامي بةزماني
ئةوةيان بةوردي، ثشكنينةكان م

َ
بةال

ي
َ
مةتريال تَيطةيشتني كة كرد، ئاشكرا

بةرجةستة ذيرييةكان ناكرَيت لةثرؤسة
كةس هةرضةندة بثارَيزرَين، و بكرَين
ي

َ
ِرؤل لةطرنطـــي ـــي

َ
نكؤل ناتوانَيـــت

و ي
َ
لةكرداري ئةقل كؤئةندامـــي دةمار

بكات، طشت وةك ســـوكةوتماندا
َ
هةل

 Charles ضارلـــس داروين تا ضاخي
بةدةروونناســـي  بايةخدان  Darwin
دةستكةوتني لةضؤنييةتي ضِربووبؤوة
لةجيهاني مرؤظةوة لةاليـــةن زانياري
وةك ضؤن و خؤيـــةوة، دةوروبـــةري
كارلَيكـــي ئاكامـــي شـــارةزاييةكةي

دةكات. دا
َ
لةطةل

ديارتريـــن لةهـــةرة م يةكَيـــك
َ
بـــةال

دارويـــن- لةســـةردةمي كارةكانـــي
نوَي فاكتةرَيكي كـــرا دا ثَيشـــكةش
دةروونناســـيدا ينةوةي

َ
بـــوو لةلَيكؤل

ثةرةســـةندن بريؤكةي ئةويـــش كة 
بوونةوةرة شـــَيوةكاني  هةموو بوو:
نزمةكان لةشـــَيوة كان

َ
باال زينـــدووة

بوو ثَيويست ثةرةيانسةند-هةروةها
ِرةفتاري هاوبةشةكاني اليةنة تَيبيني
طيانلةبـــةران ِرةفتـــاري  و  مـــرؤظ 

كة بووترَيت ئةطةر ةشـــة
َ
هةل بكرَيت.

بريؤكةي كةســـَيكة يةكةمني داروين
بريؤكةكة ِراطةياندبَيت، ثةرةسةندني
لةِراستيدا م

َ
بةال كؤنرتة لةداروين، زؤر

تايبةتي شـــَيوةيةكي كـــة ئـــةو بوو
نَيكي

َ
ساال ئةوةي ثاش ثَيبةخشـــي،

كاري جيددي لةتوَيذينةي دوورودرَيذ
دةكرد.

سثنســـةر هةربةرت ماوةدا، لةهةمان
ثرةنســـيثي  كة   Herbert Spencer
1855دا، ي

َ
لةسال نووسي سايكؤلؤذياي

بةبريؤكـــةي هاوشـــَيوةي بايةخـــي
كة كارانةي ئةو لةنَيو دا. ثةرةسةندن
ثَيشكةشي بايؤلؤذييةوة لةطؤشـــةي
َيت

َ
دةل كة ئةو بِرواية كرد، سايكؤلؤذيا

لةباوكانةوة وةرطرياوةكان ةتة
َ
خةسل

ئةم دةطوَيزرَينةوة، ةكانييـــان
َ
بؤ ِرؤل

هَيرشي ناوبراو بةثةِرطريي بؤضوونةش
weismanي ويســـمان َكرايةســـةر،
لةطةل كردةسةر، هَيرشـــي ِرةخنةطر
شؤِرشطَيِرييةي وَينة ئةو ئةوةشـــدا،
م

َ
بةال هةيبـــوو، تيؤري ثةرةســـةندن

لةِراستي. نةبوو بَيبةر
سثنســـةرةوة لةِرؤذطـــاري هـــةر 
بِروايةيـــان ئـــةو دةروونناســـةكان
هةموو َيت:

َ
دةل كـــة بوو ة

َ
ل
َ
طةال لـــةال

بؤ نةذادييةكاني ةتة
َ
تاكَيـــك خةســـل

هةندَيكيان هةرضةندة دةمَينَيتـــةوة،
ةتة

َ
خةســـل كـــة وابـــوو بِروايـــان 

دةطوَيزرَينةوة بـــاوك وةرطرياوةكاني
نةوةكان. بؤ

سثنســـةر و دارويـــن ئـــةوةي كـــة
ســـايكؤلؤذيا، بؤ كرد ثَيشكةشـــيان
بوون، ئةويش وتن شاياني شايستة و
ينةوة

َ
لَيكؤل ئةنجامدانـــي ئةوة بـــوو

بةثَيويست ئادةميزاد ي
َ
لةســـةرئةقل

لةثةيوةنديـــدا هـــةر نـــةك دانـــرا، 
بةنيســـبةت كـــو

َ
بةل بةذينطـــةوة
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ثَيشـــينةي و بةباكطراوند ثةيوةندي
بؤماوةييشةوة.

جةختكردنةوةية ئةو كة سروشـــتيية
بايةخدان وروذاندنـــي ببَيتةمايـــةي
لةزانا طيانـــداران، بةدةروونناســـي
بوون بريتي بوارةش ئـــةم ديارةكاني

ينـــةوي 
َ
Faber كـــة لَيكؤل لةفابـــةر

مَيـــروو بةِرةفتـــاري ســـةبارةت
Romanes كة  رؤمانس زانا ئةنجامدا،
بةطيانلةبةران سةبارةت ينةوةي

َ
لَيكؤل

كرد طةورةشـــي ةي
َ
هةل ئةنجامـــدا،

لةِرةفتاري مرؤظي ِرةفتاري كة لةوةدا
زانا هةروةها هَينجا.

َ
هةل طيانلةبةرةوة

ضريؤك  شَيوازي كة Morgan مؤرطان
زاناي ِرؤمانس-ي ضةواشـــةي ئامَيزي
كردني بةثَيشكةش كردةوة، ِراســـت
Low of Par- كورتكردنةوة ياســـاي

ياســـاية وا  ئةم simony كـــة بةثَيي
طيانلةبةر ِرةفتاري دةكات ثَيويســـت
وشةي و لةِرَيي و شَيواز بةئاسانرتين
هةموو بةمةرجَيك لَيكبدرَيتةوة سادة

بطريَيت. لةبةرضاو ِراستييةكان
ضريؤكي ئةوة، دةربـــارةي بؤنموونة
كـــة دةضَيتة شـــوانةية ســـةطي ئةو
خاوةنةكةيـــدا.

َ
لةطـــةل َيســـا

َ
كل

ضريؤكئامَيزي شـــَيوازي بةثَيودانطي
ســـةطة ئةو رؤمانس) (تيؤرييةكـــةي
وةكو لةبةرئةوةي َيسا،

َ
كل بؤ دةضَيت

بةثَيي م
َ
بـــةال ديندارة، خاوةنةكةي 

َيني:
َ
بل دةبَيت كورتكردنةوة، ياســـاي

لةبةرئةوةي َيسا
َ
كل بؤ ضوو سةطة ئةو

خاوةنةكةيـــدا  
َ

لةطـــةل دةيةوَيـــت
ناومان زانايانـــةي لةو بَيجطة بَيـــت،
هةريةك ناوي دةبَيت ثَيشـــرت، هَينان

لةئةمةريكا   Thorndike لةسؤرندايك
بَينني. مانيا

َ
لةئةل Kohler كؤهلةر و

اليةن فرة كاري كـــة زانايةكي ديكة
لةدةروونناســـيدا جياوازي و بايةخي

يةكَيك سثنسةر و داروين ثاش هةبووة
هةقيقةت ئةنطَيزةي لةاليةنطراني بوو
و مرؤظ ِرةفتـــاري ينـــةوةي

َ
لةلَيكؤل

كاري يةكةم يةك. وةك طيانلةبةرانـــدا
He- بةبؤماوةي ســـةبارةت طرنطـــي

ئةنجامدا.  reditary Genius بليمةتي
بوو، بؤماوةيي تيؤري ثشتي

َ
بةثال كة

كةوتوويي
َ
هةل و بليمةتي ئـــةو: بةِراي

خَيزانةكانـــدا و ـــة
َ
بنةمال لةنَيـــو 

بةديوَيكدا شتةش ئةم دةطوَيزرَينةوة،
دةبَيت ديكةدا بةديوةكةي و ِراســـتة
ضونكة بكةينةوة، ثَيكردني لةبِروا

َ
سل

بةتَيروتةسةلي و بةئاساني ناتوانرَيت
و بكرَيت شـــرؤظة ذيريـــي توانســـتي

لَيكبدرَيتةوة.
ثَيويستةهؤكارةكاني بؤماوةييدا

َ
لةثال

بةتايبةت وةربطرين، بةهَيند ديكةش
هةيـــة ثةيوةنـــدي  كـــة ئـــةوةي 
بدةين مافيش ئةوةي بؤ بةذينطةوة،
َيني

َ
بل بةِراشـــكاوي دةبَيت بةطالتؤن

فةرامؤش ذينطـــةي هؤكاري كـــة ئةو
هةرضؤنَيـــك بةتـــةواوي. نةكـــردووة
دةربارةي ينةوةكـــةي

َ
لَيكؤل بَيـــت،

لةئةنجامدا تاك، خؤِرســـكي بةهرةي
وةضة، كردني ضاكرت بابةتي طةياندية
ِرةطةزي كردنـــي واتة زانســـتي ضاك

ئادةميزاد.
خزمةتَيك تاقة بؤماوةيي ينةوي

َ
لَيكؤل

ثَيشكةشـــي ئةم طالتـــؤن نييـــة كة
ينةوةكةي

َ
لَيكؤل كردبَيت،  زانســـتةي

كردنةوة
َ
خةيال و بةبريداهاتن سةبارةت

ثةيوةندي خؤي زياتـــر بةسروشـــتي
لةبؤماوة، وةك بةسايكؤلؤذياوة هةبوو
دؤزينةوةي بوو ئةوة لَيرةدا ئامانجي
بوو كردنـــةوة

َ
خةيال شـــَيوانةي ئةو 

يادكردنةوةدا لةكاتـــي كة تاكـــةكان
دؤزينـــةوة لةنَيـــو بةكاريدةهَينـــن.
بينراو يادكردنـــةوةي طرنطةكانيـــدا:

نةخوَيندةواردا كـــي
َ
خةل لةنَيو بووكة

هةرطيز بـــاوة. ن،
َ
منـــداال بةتايبةت

بةطالتؤن كؤتايي ينةوةية
َ
لَيكؤل ئـــةم

ذمارةيةكي ئَيســـتا تا ضونكة َنةهَينا،
سةرقال توَيذةري لةخوَيندكاراني زؤر
طالتؤن ئةوةش  ســـةرباري كردووة.
تاك ي

َ
بةتوانســـتي ئةقل زؤري بايةخي

داوة،ثشكنينةكانيئاماذةبؤسةرةتاي
دةكةن سةرنجِراكَيشـــةرة كارة ئةو 
ثةروةردةييةكان كـــة دةروونناســـة
كاتَيك دةكةن، ثراكتيزةي لةئَيستادا
تاكةكانةوة تاقيكردنـــةوةي لةِرَيـــي

دةسةنطَينن.
َ
هةل مرؤظ زيرةكي

فسيؤلؤذي لةكاري هةريةكة ئةطةرضي
ضَيذبةخشـــن، ئةزموونكاري كاري و 
نـــاو هزرةكانـــي م زؤرينـــةي

َ
بـــةال

و فةيلةســـوف ي
َ
لةئةقل ســـايكؤلؤذيا

بريمةندةكانةوةسةرضاوةيانطرتووة،
بةدةروونناســـي ئةوانيش  كارةكاني
كة ناونـــراوة سيســـتمي ِرَيكوثَيـــك
جوودابوون لةسايكؤلؤذياي فسيؤلؤذي
دةتوانني ئةزمووني، سايكؤلؤذياي و
و ئؤطةستني و  ئةرســـتؤ بريمةندان:
ديكة َيكي

َ
كؤمةل و ديكارت و ئةفلؤتني

لةقوتابي هَيربَيرت و لؤك لةوانةش: و
دابنَيني. ِرَيباز و قوتابخانة هةمان

ئامانجمانة بيطةينَي،   لةثَيناوي ئةوةي
بةكةســـايةتيية ضاوَيـــك دةكرَيـــت
ضاخـــي ناودارةكانـــي  ســـةرةكيية

  J.S. Mill ميـــل بطَيِرين.  نـــؤزدةدا 
وةســـتايةوة بةو بريمةندانة بةرامبةر
ثةيوةنديداري ِرَيبازي بةبريمةنداني كة

كة  (Associationists 1) ناسرابوون،
لةوان. بوو يةكَيك باوكيشي

وابوو  بِروايان زانايانة و بريمةند  ئـــةو
ثةيوةســـت لةهزري بريتيية

َ
كة ئةقل

ئةوة وايدانا ميـــل م
َ
بـــةال ثَيكـــةوة،

ئةوةشي  ،
َ

ئةقل لةكيمياي بةشـــَيكة 
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طواية لةبةرئةوةي خســـتةوة بةدرؤ
باوةِرهَينان ضؤنيةتـــي نةيتوانيـــوة
بكاتـــةوة، واتـــة ِروون بةشـــتةكان
تيؤرييةكان داناني و ِرَيســـا داِرشتني
ميل ِرةخنةكةي هزر، و بري لةهةمـــان
بةتةواوةتي هةرضةنـــدة بوو ِراســـت

ثةيوةنديداري. لةِرَيبازي دانةبِرابوو
ســـايكؤلؤذيا كة  كةســـَيك  يةكةمني
ســـةربةخؤ بابةتَيكي و بةزانســـتَيك
و فةلســـةفة لةلقةكاني بةلقَيك و دانا
ئالَيكساندةر زانا دانا، فســـيؤلؤذياي

كـــة  Alexander Bain بـــوو بةيـــن
تةرخان زانســـتة ئةم بؤ خؤي كاتي
كتَيبَيكي بوو كةســـَيك يةكةمني كرد
كتَيبة ئةم دانا، لةبارةوة ينةوةي

َ
لَيكؤل

يةكةميان- دةركةوت: بةشـــدا لةدوو
،1855 ي

َ
ســـال

َ
ئةقل و هةســـتةكان

ضوونةكان
َ
هةل و ويســـت دووةميـــان-

لةســـةروةختي  ،1859 ي
َ
ســـال

و بوون زؤر سوودمةند دةرضوونياندا
كردن بةثةسةند دةتوانني ئَيستاش تا
بةشـــَيكي ضةند زؤرةوة و بايةخـــي

لَي بخوَينينةوة. تةواويان
بريؤكةية  ئةو لةهةواداراني Bain بةين
دةيطوت: بؤ تَيطةيشـــتني بوو كـــة
ِراستةقينةيي، بةشـــَيوةيةكي

َ
ئةقل

دةربارةي بنةِرةتي زانيـــاري دةبَيت
ئةوةوة وةدةست بَيت. بةالي جةستة
بةثةيوةندي ســـةبارةت وتووَيذ ئيدي
ضونكة نامَينَيت، جةســـتةوة و

َ
ئةقل

وَيناي هاوتةريـــب زنجـــريةي بةدوو 
كـــة كردارة ضركةيةدا لةو كردبـــوو.
كردارة ثَيدةكةن، دةست ذيرييةكان
دةست جةســـتةييةكانيش ضوونيةك
هةر بةثَيضةوانةشـــةوة و ثَيدةكـــةن
و كـــردار ِراســـتة. لةِراســـتيدا ئـــةم
لةدوو جؤرةكةي بةهةردوو ثرؤســـانة
دوو كة لةسةر شـــةمةندةفةر دةضن

بكةن. هاوتةريب ثَيشرِبكَي ي
َ
هَيل

بةِرَيبازي  بةرامبـــةر  Bain بةين َزانا
لةطةل كردني

َ
قبول و ثةيوةنديـــداري

ئةميان م
َ
بةال نزيكن، زؤر ميـــل بِرواي

و تَيكؤشان بةهؤكاري زياتريدا طرنطي
ئةوة دةطةيةنَيت ئةنطَيزةكان ئةمةش
ماشـــَينَيك يان مةكينة وةك

َ
كة ئةقل

كؤني ِرَيبازي ضؤن هةروةك كارناكات
ضونكة ِرايطةيانـــد، ثةيوةنديـــداري
لـــةدةرةوةي ذيري ضاالكـــي كاتـــي

هةية. بووني هزرةكاندا مةملةكةتي
بريمةندي  و Lotze فةيلةســـوف لؤتز
ثةيوةندي لةســـةر جةختي ماني

َ
ئةل

كردؤتةوة، دةمار كؤئةندامي و
َ

ئةقل
بةوةي ئامـــاذةي كـــة هةرضةنـــدة
فسيؤلؤذي ثةيوةندي بؤ

َ
ئةقل طؤِراني

ئةمـــةش ئةســـتةمة، وطؤِركـــراو
َ
ئال

ئاِراستةكاني كاتي بوو بؤ ريفؤرميَيكي
ســـةردةمةي ئةودا، لـــةو هزر بـــوو
ي

َ
سةرقال فسيؤلؤذيســـتةكان كاتَيك

كؤئةندامي لةســـةر بوون ينةوة
َ
لَيكؤل

دةمار.
م

َ
بةال بووة، فسيؤلؤذي زانايةكي لؤتز

فةلسةفييةكةيةوة بايةخدانة بةهؤي
ي

َ
ئةقل ماددييانـــةي لةلَيكدانـــةوةي

لةهةقيقةتدا بـــوو. ئازادي ئادةميزاد
لةبةرامبةر قةرزارباري ئةوين ئَيمةش
بؤ ئامؤذطارييةكاني و سةرزةنشـــت

ماددي. ِرَيبازي زاناياني
زانايانـــةي لـــةو ديكـــة يةكَيكـــي 
كؤششيان سيستميدا لةدةروونناسي
Sally-ة، كة ســـيلي هةيـــة، زانـــا
كتَيبةكةيسةرةتايةكلةدةروونناسيدا
Bain-ي بةيـــن جَيـــي كتَيبةكـــةي
فَيركاري وةك كتَيبَيكـــي و طرتـــةوة
و وبؤوة

َ
بال خوَيندكارةكانـــدا لةنَيـــو

دةخوَيندرايةوة.
كة Wardة وارد كـــة زانايةكي ديكة

لةضاثي سةرنجِراكَيشـــةكةي وتـــارة
بةريتانيدا مةعاريفي دائريةي نؤيةمي
يازدةيةمدا لةضاثي ثاشرت كة نووسي،
لؤتز كة لةكاتَيكدا كرد. بةرفراوانرتي
لةلَيكدانةوةي كوشـــندةي طورزَيكي
وارد-يش وةشـــاند،

َ
ئةقل مادييانةي

بةزاناياني بةرامبةر وَيستي
َ
هةل هةمان

بةثةردة ئةويش نواند ثةيوةنديداري
ئةوان نووشووســـتي لةســـةر الدان 
هَينانةوةي بيانـــوو و  لةلَيكدانـــةوة

داهَيناندا. و
َ

ئةقل طونجاندني
بةلَيشاو لةوانةي ديكة نووســـةرَيكي
و دةخوَيندرَيتـــةوة كتَيبةكانـــي
Stout–ة ستاوت زانا دةخوَيندرَيت،
دةربارةي كورتةيةك كة كتَيبةكـــةي
داطري بـــةرزي جَيطاي دةروونناســـي
كتَيبخانةي هةموو لةتاقـــي كـــردووة
خوَيندني كؤششكارةكاني خوَيندكارة

دةروونناسيدا.
سيستماتيكي دةروونناسي ناودارترين

Systematic Psychology لةئةمةريكا 
-William James جيمس وليةم زانا
ثَيش وةك زاناكاني ئةويـــش ة كـــة
فســـيؤلؤذييةوة لةكايـــةي خـــؤي 
وةك دواجار كة دةروونناس، دةبَيتة
دةركةوت، بريمةندَيك  و فةيلةسووف
ئاشكرايي و بةِرووني ثَيويستي م

َ
بةال

بةرطي دوو بخوازَيت كةسَيك هةر بوو.
سايكؤلؤذيا ثرةنسيثةكاني كتَيبةكةي
لةشـــَيوازي ئـــةوا  بخوَينَيتـــةوة،
هةست بابةتةكةيدا ضاوي خستنةبةر

ناكات. بةبَيزاري
كارةكاني بدةين

َ
هةول ئةطةر بَيسوودة

كورت ســـايكؤلؤذيادا لةبواري جيمس
كورتةدا تَيِروانينـــة  لـــةم بكةينةوة

ئةم زانستة. سةبارةت بةمَيذووي
لةنَيو ثَيـــش ئـــةوةي ســـايكؤلؤذيا
بكاتةوة، جَيي خـــؤي زانســـتةكاندا
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تاقيكاري هةندَيك كة بوو ثَيويســـت
زياتر بؤئةوةي بطةيةنَيـــت بةئةنجام
طالتؤن بوارةشـــدا لةم بَيت، بابةتي

كردووة. زؤري كاري Galton
 Wandt ماني واندت

َ
ئةل زانـــاي م

َ
بةال

بريكردنـــةوةي الينـــربط، لةشـــاري
سةرسامكةر طرنطي كارَيكي لةســـةر
ســـايكؤلؤذياي لةبواري كردةوة ضِر 
الي دةطةِرَيمةوة دواتر كة ئةزموونيدا
بةقوتابخانةي ئةو ثةيوةندي و واندت
ناوةكييةوة تَيِراماني دةروونناســـي

.Psychology introspective
ِروون زاناية ئةو دةكرَيتبريوِراي لَيرةدا
 لةهةستي

َ
ئةقل ثَييواية بكةينةوة كة

ثةيوةستيدار ثَيكهاتووة، بةمشَيوةية
نزيكي اليةنطـــري ئةويـــش دةبَيتـــة
و هزر لةسةر لةزانيارييةكاني هَيربَيت
هونةرييةكاندا، زاراوة و زةيني وَينةي
هزرةكان تواندنةوةي كة دةربـــارةي
لةوةش زياتر نووســـي، ؤزيياني

َ
و ئال

As- بةوةرطرتن سةبارةت و ِرؤيشت
كـــردووة، واتة  similation قســـةي
و ميتاثؤليزمييانـــة وةرطرتنَيكـــي
بريتيية كـــة ميتاثؤليزمـــي خؤراك،
مذيني

َ
هةل يان وةرطرتن لةثرؤســـةي

دي. هةستَيكي بؤ هةستَيك
بةسايكؤلؤذيا نوَيي بريؤكةيةكي واندت
لةتيؤري بوو بريتي كة كرد ثَيشكةش
The- ِرةهةندي ويذداني سَي هةستي
كة وادةزانرا ثَيشرت .ory of Feeling
لةخؤشي بووة بريتي ويذداني هةستي
و بةردةوامي مـــاوةي و و خةمطيني
واندت-ةوة بـــةالي م

َ
بةال يـــان،

َ
قوول

جووت ويذداني لةهةستي ة
َ
كؤمةل سَي

خؤشي لة: بريتني و هةن جةمسةري
و، خاو بوونةوة و ةذان

َ
تةنطي، شل

َ
دل و

ةِراوكَي.
َ
دل هَيمني و هةروةها

الينربط، لةشاري خؤيدا لةتاقيطةكةي

بةجؤشـــةكاني لةخوَيندكارة زؤرَيـــك
تاقيكردنةوةي ذَيـــر خؤيان خســـتة
خـــؤي وانـــدت كـــة دةروونييـــةوة
ئامَيرَيكي و دةكـــرد سةرثةرشـــتي
شـــَيوازَيكي بـــة كـــة بةكاردةهَينـــا
مةبةســـتة دروستكرا ئةو بؤ تايبةت
ثَيوانةكردنـــي بةمةبةســـتي بـــوو 
طونجاوةكان ييـــة

َ
ئةقل مدانـــةوة

َ
وةال

جياواز و ورياكةرةوةيةكـــي بؤ هـــةر
جيالةيةكرتي.

ئةنجامدران ديكـــة تاقيكردنـــةوةي
لَيدان دةست و بيستن و بينني لةسةر
كات ثَيوانةي ضؤنيةتي و (بةركةوتن)
ثَيكةوةبةستني وشةكان و شـــوَين و
ث

َ
قل وريايي ضؤن و دةخايةنن ضةنـــد

تاكةكاندا لةنَيوان ضـــؤن و دةبَيتةوة
تاقيكردنةوةش دةكةوَيتةوة. جياواز
فَيربوونمان بةضؤنيةتـــي ســـةبارةت

طةيةندرا. بةئةنجام
ســـايكؤلؤذي كة دةكرا وا ضاوةِروان
وروذاندني ببَيتةهـــؤي ئةزموونكاري
ئةوانةي و جؤشي ورة م 

َ
بةال ِرةخنة،

دةدا، ئةنجـــام تاقيكردنةوةكانيـــان
شكســـتييان نةيانتواني ِرةخنةطران
كارةكانيان هةربؤيةشـــة  بهَينن، ثَي 
ثالنداِرَيذييةوة و خـــرؤش و بةجؤش

ِرؤيشت. ثَيشةوة بةرةو
ئةو ئةمةريكا، و لةبةريتانيا ئةمِرؤش
ســـايكؤلؤذي بابةتي  خوَيندكارانةي 
وةدةســـت هَيناني بؤ و دةخوَينـــن
ضةندان ثَيويســـتة زانســـتي، ثلةي 
لةالبؤرةكاني ئةزموونطةريي سةعاتي
لةِراستيدا بةسةربةرن. سايكؤلؤذيادا
لةشـــاري دةروونناســـان هـــةردوو 

 Dr. Drever دريفـــةر د. ئةدنبـــةرة
Dr. Colins ِراســـتييان  كؤلنـــز و د.
لةمِرؤوة (ئيدي َين:

َ
دةل كاتَيك وتووة

ئةزموونكاري، بةشي  بَي  سايكؤلؤذي

شتَيك مَيذوويية)-هةر ثارادؤكســـَيكي
ِرووبدات. طونجاويدا زةمةني لةغةيري
بطرين بةدوور خؤمان ناتوانني هةروةها
لق بؤ ســـايكؤلؤذي لةدابةشـــكردني
كؤبوونةوةي ضونكة بةشةكاني، يان
بةضةشـــنة جياوازةكانـــي زانيـــاري
لةناوةِراســـتي و ضةندايةتييانـــةوة،
هاندا توَيذةراني نـــؤزدةدا ســـةدةي
بذَيـــرن و

َ
تايبـــةت هةل كـــة بابةتـــي

ئيدي بكـــةن، تةرخان بـــؤ خؤياني 
وةك بةطةالن ســـةبارةت ينةوة

َ
لَيكؤل

دةســـتي دةرووني ينةوةيةكي
َ
لَيكؤل

زاناياني و بريمةندان لةاليـــةن ثَيكرد
 Wandt واندت Hegel و

َ
هَيطل ماني

َ
ئةل

هةروةها لَيوةكرد. باسمان ثَيشرت كة
كؤمت فةِرةنســـي  دةرووني زانـــاي

ئةنرتؤثؤلؤذييةكاني  كتَيبة و Comte
 Sir بؤك Taylor وســـَيرجؤن تايلؤر
بةهَيزي تةكانَيكي John Lubbockي
ســـايكؤلؤذي، ينةوةي

َ
لَيكؤل بةر داية

 R.R. Marett ماريت ئةوانيش ثـــاش
خوَيند مرؤظايةتي ذياري بنةضةي كة
ماني

َ
ئةل ييةوة. هةروةها زاناي

َ
لَيكؤل و

ينةوةيةكـــي 
َ
لَيكؤل  Waitz ظةتيـــز

و هوظي ذيانـــي دةربارةي تـــةواوي
ثشتي كة كرد، ثَيشـــكةش دِرندةكان
لةماوة كة بةســـتبوو زؤر  طةي

َ
بةبةل

كؤكرابوونةوة. جياكاندا
 Max Muller موولـــةر ماكـــس
ثَيشكةش كايةيةدا لةم خؤي خزمةتي
و زمانةواني ينةوة

َ
لَيكؤل كة كردووة،

بةنرخي كاريطةري ئةفســـانةييةكةي
ســـتاينتال زانا هةروةها هةبـــووة،
بةئةنجامدا ينةوةي

َ
لَيكؤل  Steinthal

بةزمانة سايكؤلؤذيا ثةيوةندي لةسةر
جياوازةكانةوة.

ئةميـــل م زانـــاي فةِرةنســـي
َ
بـــةال

خزمةتـــي   Durkheim دؤركهايـــم
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يةتي
َ
كؤمةال بةسايكؤلؤذياي طةورةي

هزري ئةوةوة: كرد، بةالي ثَيشكةش
ضاالكيية بةرئةنجامـــي تةنيا مـــرؤظ
نيية خـــؤي تايبةتةكانـــي ييـــة

َ
ئةقل

ذينطةي ئـــةو بةرئةنجامي كـــو
َ
، بةل

لَيي، بةشَيكة كة تاك يةتييةية
َ
كؤمةال

وةك هةبوو شـــتَيك بةهةبووني بِرواي
شـــتَيكة ئةوةش كة

َ
بةكؤمةل ي

َ
ئةقل

ي
َ
ئةقل  كردنـــي

َ
تَيكـــةل لةســـةرووي

زاناية ئةم دا،
َ
كؤمةل لةنـــاو تاكةوةية

بةاليةني بوونييةوة
َ

ســـةرقال لةِرَيي
بةراييةكان ـــة

َ
كؤمةل دةرووني ذياني

هةرضةندة بريؤكةية طةيشـــت، بـــةم
م

َ
بةال ِراكَيشـــة، ســـةرنج تيؤرةكةي

بووة بَيتوانا دةكات هةســـت مـــرؤظ
زانســـتييةوة طةي

َ
بةل لةِرَيي لـــةوةي

بكات. تيؤرةكةي ثشتطريي
تر ئيالســـتيكي تيـــؤري ئةو م

َ
بـــةال

ِرةطـــي داروينيزمـــدا لةتيؤرةكـــةي
ي

َ
ثةرةسةندني ئةقل كة داكووتي بوو،

يةتيدا
َ
كؤمةال ذينطـــةي لةنَيو مرؤظي

بِروا ئـــةوةي لةبري ِروونكـــردةوة،
هةردوو بهَينرَيت، ـــي

َ
كؤمةل ي

َ
بةئةقل

-Stanly Hall هؤل زانايان ســـتانلي
Baldwin توَيذينةوةيان  بالدوين و ة
ثةرةســـةندني لةضؤنيةتي دةربارةي
لةميانةي ئةنجامـــدا مـــرؤظ ي 

َ
ئةقل

ثَيكةوة لةنَيو ةكان
َ
ئةقل كارلَيك كردني

دا.
َ
كؤمةل

خزمةتَيكي زانايانةي لةو ديكة يةكَيكي
بةسايكؤلؤذياي ثَيشـــكةش بةرضاوي
ماكدؤطل زانا كـــردووة، يةتي 

َ
كؤمةال

كتَيبةكـــةي  Mcdougal بـــوو كـــة
سايكؤلؤذياي دةربارةي سةرةتايةك

1908 كاريطةري  ي
َ
ســـال يةتي

َ
كؤمةال

ئـــةم بةســـةر هةبـــووة طـــةورةي 
زانستةوة.

 Thorndike ســـؤرندايك م
َ
بـــةال

دةربارةي ئةنجامـــدا ينـــةوةي
َ
لَيكؤل

مرؤظ لةبةر وردي سروشتي بنضينةيي
ندا،

َ
ئاذةال ســـايكؤلؤذياي ِرؤشـــنايي

تايبةتي جةخت كردنـــةوةي
َ

لةطـــةل
لةنَيو ئةنطَيزةيـــي ئامانجي لةســـةر
ِرؤذطارةشـــدا لةم خؤيدا. سروشـــتي
نووســـينَيكي بابةتة بةم ســـةبارةت
Riv- ِريظـــةرز زانا وةك نووســـاوة،

و  (ســـايكؤلؤذيا لةكتَيبةكةيـــدا  ers
 1923 ي

َ
ســـال كة ِرامياري) زانســـتي

 Trotter ترؤتةر زانا نووســـيويةتي،
مَيطةل ئةنطَيزةكاني لةكتَيبةكةيـــدا
ئةويش ثَيش و شـــةِردا، لةئاشـــتي
Graham Wal- واالس طراهـــام زانا

و  ئادةميزادي سروشـــتي las كتَيبي
هةروةها نووســـي، ِرامياري زانستي

Bagehot ســـةبارةت  باطيهؤت زانـــا
ِرامياري زانستي و بةسروشـــتييةكان

نووسي.
،

َ
مندال بةســـايكؤلؤذياي ســـةبارةت

و يةتـــي
َ
كؤمةال وةك ســـايكؤلؤذياي

بةشَيوةيةكي ن،
َ
ئاذةال سايكؤلؤذياي 

لةنَيو هةيـــة خـــؤي طشـــتي ِرةطي
ثَيشـــكةوتــــووةكـــاني دؤزينـــةوة
بابةتَيكي وةك م

َ
ســـايكؤلؤذيادا. بةال

لةســـةدةيةك تةمةنـــي ســـةربةخؤ،
تةنيا مَيذووةش ئةو ثَيش تَيناثةِرَيت،
و

َ
ثةرشوبال كتَيبَيكي لةضةند بوو بريتي

يان ناوازةي دةربارةي ِرةفتاري نامؤ
ن.

َ
منداال تَيبينيكراو الي

لةسةر ئاشـــكرا ينةوةي
َ
لَيكؤل يةكةم

1786دا ي
َ
لةســـال

َ
منـــدال ـــي 

َ
ئةقل

Tied- تيدمان كاتَيك دةركةوتـــووة،

بةناوي  نووســـي كتَيبَيكـــي   mann
كة

َ
مندال تؤمارَيك بؤ ذياني دةفتةري

ئينطليزي زماني بؤ 1877دا ي
َ
لةســـال

ضارلس زانا هةروةهـــا وةرطَيـــِردرا،
بةم خؤشـــي بايةخي طةورةي داروين

تؤمارَيكي زؤر ماوةيةكي و داوة بابةتة
خؤي الي ذياني ِرؤذانةي ثةرةسةندني

طرتبوو.
َ
هةل

ئةم  James Sally يش ي
َ
سيل جيمس

لةدووتووَيي كـــرد بةهَيزتر بابةتـــةي
ســـايكؤلؤذياي بةناوي كتَيبةكةيـــدا

وي 
َ

1895 بـــال ي
َ
ســـال كـــة ـــي

َ
مندال

بالدويـــن- زانـــا كـــردةوة، ثاشـــان
ديكةي تةكانَيكي يـــش لةئةمةريـــكا
نووســـي كتَيبَيكي و بـــةم بابةتـــةدا
ذيريي بةثةرةســـةندني ســـةبارةت
ضؤن هـــةروةك وةضةدا و

َ
لةمنـــدال

،Tracy ترةيسي كتَيبةكةي ثَيشـــرت
هةمان ي

َ
مندال قؤناغي ســـايكؤلؤذياي

ثَيويســـتة هةروةها  بينـــي،  ـــي 
َ
ِرؤل

ناوداري لةزانـــاي بـــاس بةتايبةتـــي
كة بكةم،

َ
هؤل ســـتانلي فةِرةنســـي

و لةئةمةريـــكادا يةكـــةم تاقيطـــةي
ينةوةي

َ
لَيكؤل 1883دا بـــؤ ي

َ
لةســـال

كردةوة. ئةزموونكاري سايكؤلؤذياي
كؤششـــي قوتابخانةي كة ثَيويســـتة
بَينَيي بةســـةرؤكايةتي  فةِرةنســـي

Binet بـــري نةكةيـــن و ضاوثؤشـــي 
بوو كـــةس يةكةم لَينةكةيـــن، كـــة
كة داهَينا زيرةكي تاقيكردنةوةكاني
ديزايني

َ
مندال زيرةكي ثَيوانةكردني بؤ

بؤ و ثَيدرا طةشةي ثاشرت كة كرابوو،
طةورةكانيش زيرةكي كردني مةزةندة

بةكارهَينرا.
طـــةورةكان، ئةمِرؤ كردنـــي ثَيوانـــة
دةكرَيـــت ثراكتيـــك لةســـووثادا
لةدةروونناســـة َيـــك

َ
كؤمةل لةاليـــةن

بـــوارةدا، لـــةو ِراهَينةرةكانـــةوة
ينةوةي

َ
لةلَيكؤل يـــاش

َ
ئيتال هةروةها

خزمةتـــي ـــدا 
َ
مندال دةروونناســـي

كرد لةميانةي جؤراوجؤري ثَيشكةش
مةدام خاتوو ثةروةردةيـــي ميتؤدي
كؤفكا ماني

َ
ئةل زاناي و مؤنتيســـؤري
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-دا
َ

ئةقل لةطةشةكردني Koffkaَ-ش
مندال سةرةتايةكي لةســـايكؤلؤذياي

كرد. ثَيشكةش
شايســـتةي كة ينةوانةش

َ
لـــةو لَيكؤل

ينةوةي
َ
لَيكؤل لةسايكؤلؤذيدا، بايةخة

كة واية بـــِروام ـــي ناوازةبـــوو،
َ
ئةقل

ئـــةم بووترَيـــت كـــة ِراســـتطؤيية
بةشـــةكاني لةهةموو ينةوةيـــة

َ
لَيكؤل

ســـؤزي زياتر زانســـتة ديكـــةي ئةم
كَيش خؤي الي بـــةرةو جةمـــاوةري
كة َيت

َ
بل ئةوةش دةتوانَيت مرؤظ كرد.

ئةوةندة بابةتة ئةم بؤ سةرنجِراكَيشان
هـــؤي دةركةوتني بووة بةهَيزبـــوو،
ميللي ســـايكؤلؤذياي ديكةي جؤري
زياتـــر لةجـــادووةوة ســـاختة كـــة
دةكرد ثَيويســـتي وا نزيك بـــوو، كة
لةِرَيي سايكؤلؤذي، بواري خوَيندكاري
هؤشـــياريي و زيرةكانة خوَيندنةوةي
بثارَيزَيت. لَييان خؤي بابةتةوة، ئةم

كة ســـايكؤلؤذي ديكـــةي جؤرَيكـــي
بريتيية لَيـــرةدا، ثَيدةدةم ئاماذةي
Psy- نةخؤشي(2)  لةســـايكؤلؤذياي

كـــة  chopathology يـــان ئـــةوةي
ييةكان

َ
قوال بةسايكؤلؤذياي هةندَيجار

بـــؤ  Psychology depth ئامـــاذةي
يي

َ
لةقوال توَيذينةوة ضونكة دةكرَيت،

بةزانيني ســـةبارةت دةكات مَيشكدا
ِرةفتـــاري مرؤظ، جياكاني هـــؤكارة
دانسقة و ناوازة ض بَيت ض سروشـــتي

بَيت.
كـــة بووترَيـــت  ئةطـــةر ِراســـتة 
سةرةتاكةي دةرووني ضاكبوونةوةي
طرتووة، ســـةرضاوةي لةنؤذدارييةوة
ينةوةيةكي ئةكاديمي

َ
لةهيض لَيكؤل نةك

ثةيوةستييةكي سايكؤلؤذيدا، جيددي
خةواندنـــي بةمَيـــذووي زؤر ثتـــةوي
يةكةمجار كة هةية، موطناتيســـييةوة

 Mesmerism مَيسمةرييزم لةميانةي
ثَيشكةشكرا  1815-1734 دا ي

َ
لةسال

Mesmer دايهَينا  مَيســـمةر كـــة زانا

خةواندني تيؤرييةكـــةي لةدووتوَيي
شـــَيوةيةك وةك موطناتيســـي-داو
نؤذداري كـــة لةشـــَيوةكاني خةوتن
خؤي نةخؤشـــةكاني بـــؤ دةروونـــي

قَينَيت.
َ
دةخول

بِرواكةشي كة وابوو، بِرواي مَيســـمةر
كردني ِرةوانـــة لةِرَيي ـــة بـــوو-

َ
هةل

تايبةتـــةوة مووطناتيســـي شـــلةي 
نةخؤشـــةكةي بـــؤ  لةثزيشـــكةوة
نةخؤشـــةكة بـــؤ دؤخـــي نووســـتن
بةشـــَيوةيةك دةكرَيـــت فةراهـــةم
شياو ضارةســـةرييةكان ثَيشـــنيازة
وةك دؤخَيك كة هةندَيجـــار دةبَيـــت،
نةشتةرطةرييةكان لةضارةسةركردنة
ئةمةش هاوشَيوةي كاري بةكاردَيت.
1864دا ي

َ
لةســـال لةشـــاري نانســـي

-Liebeault ـــت
َ
ليبؤل زانـــا لةاليةن

قوتابخانةي لةاليـــةن هةروةها ةوة،
ثاريســـةوة مووطناتيســـي خةواندني

ي 1878 
َ
Charcot ســـال جاركؤت كة

جانَيت هةروةها دةكرد، سةرؤكايةتي
يةك  هةردووكيان كاريطةريي Janet كة
لةشاري بوو نؤذدارييان بةســـةرةوة

كة  Freud بوو، فرؤيد ئةويش ظييةننا
هَيناو موطناتيســـي لةخةواندني وازي
هاوثةيوةندي ميتؤدي و شَيواز و بةرة

و   Free Association ئـــازاد
و كرد لَيكدانـــةوةي خةونةكان، كاري
بووة دةرئةنجامةكاني و توَيذينـــةوة
ديكة. نؤذدارةكاني بايةخـــي جَيطـــة
لةدووانيـــان دةكةين باس لةوانـــةش

ئادلةر Dr. Adler و  د. كة ئةوانيـــش
دواجار  كة Dr. Yung بوون يؤنط د.
و لةتوَيذينةوةدا ناكؤك بوون يدا

َ
لةطةل

دؤزينةوةي بـــؤ بـــوون  بـــةردةوام
بةثاساو سةبارةت جياواز لَيكدانةوةي
ييةكان.

َ
بؤ نةخؤشيية ئةقل هَينانةوة

لةســـةر جةختي لةتيؤرةكةيدا فرؤيد
كردةوة، ي 

َ
مندال سَيكسي َضةثاندني 

ثال داية ضةثاندنةي ئادلةريش ئـــةو

خود ِرةوتي و منEgo يـــان مةيـــل
1912 شـــدا  ي

َ
لةســـال ســـةِّـاندن،

دامةزراند ِركابـــةري قوتابخانةيةكي 
ســـايكؤلؤذياي قوتابخانةي بةنَيـــوي

تاكَيتي.
بؤ بنةِرةتي هؤكاري فرؤيدةوة، بةالي

 Neurosis, نريؤسسيةكان نةخؤشيية
دةماريي نةخؤشـــي disease، واتـــة
شكستهاتووي لةخؤشةويستي ي،

َ
ئةقل

ســـةرضاوةي باوانةوة و
َ

مندال نَيوان
ِرةطةزة بةتايبةتي لةنَيوان طرتـــووة،

جياوازةكاندا.
هؤكاري واية كة بِرواي لةكاتَيكدا ئادلةر
هةست بؤ دةطةِرَيتةوة ةتانة

َ
حال ئةم

لةســـةرةتاي ذياني كة كردن بةكةمي
ةكة

َ
كةل و ثَيدةكات دةست ييةوة

َ
مندال

كردنةش هةست  ئةو بةهؤي دةبَيت، 
ئةو قةرةبووي تَيدةكؤشـــَيت

َ
مندال

كردن بةكؤشـــش دؤخـــة بكاتـــةوة
ئةواني بةسةر ســـةركةوتن لةثَيناوي

ديكةدا.
ئامانجةش، ئةو وةدةســـتهَيناني بؤ 
دةيطرَيتةبةر يدا 

َ
لةمندال ِرَيطايةي  ئةو

ني
َ
ساال ِرةفتارةي كة نموونةيةكة لةو

ثاشرتدةيطرَيتةبةر،بؤوَينةكةللةِرةقي
هَيناني وةدةست بؤ شَيوازَيكة

َ
مندال

ئامِرازَيكة شَيوة بةهةمان سةركةوتن،
ئامانجةكاني هَينانـــي بؤ وةدةســـت
ئةطةر قبوونـــدا،

َ
بال لةســـةروةختي

خؤنةخؤشخســـتنةوة لةِرَيي توانـــي
بهَينَيـــت، وةدةســـت ئامانجةكانـــي
دةكات، بةنةخؤشـــي هةســـت ئةوا 
دَينَيت نووشوســـتي كاتَيـــك هـــةر 
وَيستانةدا

َ
لةبةرةنطاربوونةوةيئةوهةل

دووضاري بوونيدا ق
َ
بال كة لةقؤناغـــي

دةبنةوة.
هةريةك هةســـتي بةوةكرد كة يؤنط
نةيانتوانـــي ئادلـــةر و لةفرؤيـــد
بؤ تـــةواو  و

َ
كامـــل لَيكدانةوةيةكـــي

ثَيشكةش ي
َ
ئةقل دةماريي نةخؤشـــي
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كردةوة جةختي لـــةوة بكةن، ئـــةو
ئةم نةخؤشيية هؤكاري سةرةكي كة
يان ي

َ
ئةقل وزةي لةنوشوستي بريتيية

بؤ Libido -ليبيدؤ (3)- ذيان وزةي
وَيستيتايبةت.

َ
بةرةنطاربوونةوةيهةل

نةخؤشيش ضارةســـةري شـــَيوازي
ثةنطخواردنةوةي وزةي كة لةوةداية
ئاِراستةي و دةرةوة بدرَيتة فِرَي ناخ
بكرَينةوة كة ثَيشوو وَيستانةي

َ
ئةو هةل

يان شَيواز خواردووة، طريييان لةناخدا
ئادلةر بريتي ميتـــؤدي بةكارهَينراوي
شيكاري و ئازاد لةهاوثةيوةندي بوون
فرؤيد، خةون لةســـةر شـــَيوازةكةي

جياوازةوة. بةئامانجَيكي م
َ
بةال

وَيســـتي
َ
هةل كة ئةوةبـــوو ئامانجـــي

بكرَيت ئاشـــكرا نةســـتيي نةخـــؤش
هةيةتي، هةنووكةييـــةي لةو كَيشـــة
ينةوة

َ
لةلَيكؤل بـــوو  بريتي ئامانجةكة

ي
َ
مندال سَيكسي بةئارةزووي سةبارةت

نايةن. بةدي كة
يؤنـــط كـــة قوتابخانةيـــةي ئـــةو 
بةدامةزرَينةي دادةنرَيت بةقوتابخانةي
ناكرَيت كة دةناسرَيت دةروونشيكاري
هونةري

َ
لةطـــةل بكرَيـــت و

َ
تَيكـــةال

دايهَينا. كة فرؤيد دةروونشيكاري
قوتابخانةيةي ســـَي ئةو دةربـــارةي
زؤرم تَيبيني نةخؤشي دةروونشيكاري
و كات م

َ
بةال َيـــم،

َ
بيل بتوانم هةية كة

نادات، ئاخاوتنة ئةو بواري شوَينةكة
لةدواي خوَينةر كة كاتَيك ِرةنطة م

َ
بةال

دةبَيتةوة بابةتة ئـــةم خوَيندنةوةي
كة دةكات ئةوة ئـــارةزووي لةناخيدا
بكات، بابةتة ئـــةم بؤ بةدواداضوون
طونجاو كتَيبي دةشـــتوانَيت ليســـتي
بةدةســـت بةئاســـاني لةمبارةيةوة
كتَيبانةي ئةو نَيوانةشدا لةو بهَينَيت،
كة دةكةوَيت دةســـت ديكة زاناياني
فرؤيد اليةنطري ِرةها بةشـــَيوةيةكي
ئةوةش ناكةن، يؤنط يان ئادلةر يان
تايبةت قوتابخانةي كـــة ِراناطةيةنن

لةنَيو ئـــةوان دابمةزرَيـــت، بـــةوان 
بذاردنيان

َ
هةل جياوازةكاندا شـــَيوازة

ئةوان شـــَيوازي ضارةسةري كردووة،
دةبةستَيت كة زانيارييانة ثشـــت بةو
لةزياتـــر لةقوتابخانةيةكةوة ضنطيان

كةوتووة.

ثةِراوَيزةكان
(اِّـذهب ثةيوةنديداري ِرَيبـــازي يان 1. ميتؤد

ي 
َ
ئةقل ذيانـــي كة لـــةوةي الرتابطـــي) بريتيية

لةدةرئةنجامي بريتيية كـــة لَيكدةداتةوة وةها
و هةســـتةكان لةنَيوان كـــة ثةيوةندييـــةكان
و ثاشـــماوة دةبنة ِروويانـــداوة كة واتاكانيـــدا
مصطلحات (معجم هةستةوةرييةكان. بؤ ئاسةوار
ص24). الخازن وهيبة منري أستاذ النفس/ علم

شيكردنةوةي نةخؤشييةكان سايكؤلؤذيا بؤ .2
ثرؤسة و ئةرك و هؤكار ينةوةي

َ
لةليكؤل بريتيية

هةروةها نةخؤشـــيدا، لةدؤخـــي ييـــةكان
َ
ئةقل

دةروونييةكان، ثشـــَيويية طشـــت لَيكدانةوةي
يش

َ
ئةقل نؤذداري سايكؤلؤذييانة لَيكدانةوةيةكي

سايكؤلؤذي نةخؤشي كردني بريتيية لةجَيبةجَي
(معجم ضارةســـةريدا. خؤثاراســـتن و لةبواري

.(119 ص النفس علم مصطلحات
زيندووي وزةي بةســـةر ليبيدؤي ناوي 3. فرؤيد
لةوةش جةختي بةخشي، ئةنطَيزةي سَيكســـي
سَيكســـي وزةي ئةنطَيزةي تةنيا كردةوة كـــة
زاراوةيةي ئـــةم يؤنـــط م 

َ
بـــةال ببةخشـــَيت.

دةرووني وزةي كـــة بةوةي كـــرد بةرفراوانـــرت
بطرَيتـــةوة، وايدةبينـــي زينـــدووي طشـــتيش
زياتر ئادةميـــزادي ضاالكي ةتةكانـــي

َ
كـــة ِروال

كة لةوةي ـــرتن
َ
تَيكةل و لَيكدراو و بةرفراوانـــن

سَيكســـييةوة، ئةنطَيزةي
َ

ثال بدرَينة هةموويان
و سَيكســـي هؤكارة ئادةميزادي وزةي كـــو

َ
بةل

(معجم دةبن.
َ

تَيكةل تيادا ناسَيكسييةكانيشـــي
مصطلحات علم النفس).

سةرضاوة:
أي و. تأليـــف: الدكتور نفس، َعلم نفســـك ِعلم
269- عدد الجومرد/ باحثة ترجمة: ســـارجنت/

1986/ بغداد ص11-54. /270
ِرةسول    ئةحمةد و: حةمةي

     

 

   

ضاو تؤِرةي ضارةسةركردني
كارا دةرماني ئَيستا ضةندة هةر
هةندَيك كردني ضارةســـةر بؤ هةية
م

َ
بةال ضاو تؤِرةي لةنةخؤشـــيةكاني

نني، ثَيويســـتدا لةئاستي هَيشـــتا
يي

َ
قوال دةكةوَيتة ضاو تؤِرةي ضونكة

ِرووثؤش و بني ضاوي ضاو ناوةوةي
جياكةرةوةي بةضَينَيكي و كردووة

داثؤشـــراوة. كونيلة بَي تؤكمةي
يةكـــةم جـــار  بـــؤ م وا

َ
بـــةال  

ترنتـــي زانكـــؤي تؤذةرةوةكانـــي 
توانيان ئايرلةنـــدا دبلني لةشـــاري
ضـــاوي دةرضـــة بكةنـــة تـــؤِرةي
ياري لةميانةي ئـــةوةش مشـــكةوة
ئةوان ضونكة بةجينةكان، كردنيان
كاري كاتي ماوةيةكي توانييان بـــؤ

5 و  كلؤدين بةناوي ِراطـــرن جينَيك
لةدروســـتكردني بوو كة بةرثرســـة
دةدات ي

َ
توندوتؤل كـــة ثِرؤتينَيـــك

لَي دةطرَيت. بِريني و ِرَيطاي بةتؤِرة
ئـــةو داهاتووشـــياندا لةهةنطـــاوي
مرؤظ سةر بؤ دةطوَيزنةوة شَيوازة
طريوطرفتةكانـــي بـــؤ ضارةســـةري
بوو تووش كةساني الي ضاو تؤِرةي

بةنةخؤشي شةكرة.   

رةئوف جوان و:
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ســـةدةكاني هـــةردوو لةنَيواني
ثَيـــش زاييندا، شةشـــةمي و ثَينجةم
ناكؤتايـــان ضةمكـــي يؤنانييـــةكان
دؤزينـــةوة ئـــةم كـــرد، ئاشـــكرا 
دانَيكي

َ
سةرهةل ك

َ
خةل ماتماتيكييةالي

سةرسوِرمان جَيطاي ســـةرنجراكَيش،
بوو. غةريب َييت شـــتَيكي

َ
بل و هةتـــا

مرؤظ زةحمةت بوو جطة لـــةوةي كة
ضةمكة ئـــةم ســـةردةمةكة بتوانَيت
بكات. ي

َ
قبول ـــي

َ
ئةقل ئةزم بـــكات و

نوَييةدا، ديـــاردة ئـــةم لةبةرا مبـــةر
تةواو ماتماتيكناسان و فةيلةســـوفان
هؤي بووة بةجؤرَيك حةثةســـابوون،
لةم تةنانةت و ةِراوكَي

َ
دل و نائارامـــي

ثاشانيش، كوذرا. كةسَيك مةســـةلةدا
،

َ
سال ثَينض ســـةد هةزار و دوو دواي

ئاشـــكراكردنة ئةم دةرئةنجامةكاني
دنياي سةر كردة ي

َ
قول كاريطةرييةكي

ئايني. و فةلسةفة ماتماتيك، زانست،
ِراســـتيية ئةو هةن طة

َ
بةل طةلَيك

بةهؤي يؤنانـــةكان كة دةخةنـــةِروو
ييـــان

َ
عةودال و طـــةِران ي،

َ
ســـةرقال

زينؤي ةكاني
َ
مةتةل بـــؤ حةلكردنـــي

كة بوو زايينةوة ئيليايي(1)-ثَيـــش
ناكؤتادا ضةمكي

َ
لةطةل ئاشنايةتييان

زينؤ ي
َ
مةتةل ناودارتريـــن ثةيداكرد،

بةثارادؤكسي كة ةي
َ
مةتةل لةو َبريتيية

كيســـةل و ئةضيليـــس ثَيشـــرِبكَيي
ةوانَيكـــي

َ
ئةضيليـــس ثال ناســـراوة،

بوو ِراكـــردن ثلة-يةكـــي بَيهاوتـــاي
ئؤلؤمثياتدا يارييةكانـــي لةِرؤذانـــي
توانســـتي كـــةس لةيؤنـــان و هيـــض
الي نةبووة. ةوانةي

َ
ثال ئـــةم بؤِرداني

لةنَيوان ئةطةر ثَيشـــرِبكَييةك زينـــؤ،
و رَيكبخرَيت دا

َ
كيســـةل و ئةضيليـــس

طةلَيك ضونكة  يش،
َ
كيســـةل تةنانةت

ِراكردن، بكةوَيتة يةكةمجار خاوترة،
ثَيش هةرطيزاوهةرطيز ئةضيليش ئةوا
ضونكة بؤضـــي؟ ناداتةوة،

َ
كيســـةل

َيت
َ
دةل و دةضَيت بؤي زينـــؤ هةروةك

ةي
َ
خال ئةو دةطاتة ئةضيليس كاتَيـــك

ةكةية
َ
كـــة دةســـتثَيكردني كيســـةل

ماوةيةكي ةكة
َ
كيسةل ئةوا بةِراكردن،

كة زةمةنـــدا لـــةو ثاشـــان بِريوة، 
ـــي دووةمي

َ
خال دةطاتة ئةضيليـــس

ةكة
َ
كيسةل ديســـانةوة  ةكة،

َ
كيســـةل

زؤر ئةطةرضي ديكـــةي، ماوةيةكـــي
مشتومِرة بَيت، بِريوة. ئةم بضكؤلةش
ناكؤتـــا هةتـــا زينؤييـــة بةمجـــؤرة
زينؤ دةرئةنجام بـــةردةوام دةبَيـــت.
سةرباري كة قةناعةتةي ئةو طةيشتة
مرؤية، خَيراترين ئةضيليـــس ئةوةي
خاوةكة ة

َ
كيســـةل ثَيش هةرطيز م

َ
بةال

زينؤ طرنطـــرت لةمـــةش ناداتـــةوة.
ئةو طةيشـــتة ةكةيةوة

َ
مةتةل بةهؤي

دياردةيةكي ة
َ
جول كة دةرهاويشتةيةي

ئةمةش، ِروونادات، هةرطيز ةو
َ
مةحال

كة طريمانةيةي ئةو لةسايةي ضونكة
و بـــؤ يةكةي بضوك شـــوَين زةمةن و

دةبن. هةتا ناكؤتا دابةش بضوكرت
زينؤ ديكةي بةناوبانطي َيكي

َ
مةتةل

لةو ثارادؤكسةي بةديكؤتؤمي بريتيية
ئةميـــش  ناســـراوة،   dichotomy
لةذوورَيكدا تـــؤ ئةطةر كة َيـــت

َ
وا دةل

ذوورةكة ناتوانيت هةرطيز ئةوا بيت،
هؤكةي، ئةميش بؤضي؟ يت،

َ
بَيل جَي

دةطةِرَيتةوة َيـــت،
َ
دةل زينؤ هةروةك

دورييةكة نيـــوةي كاتَيك بؤئـــةوةي
نيـــوةي هَيشـــتا ئـــةوا دةبِريـــت، 

كؤندا لةيؤناني ناكؤتا ضةمكي
ئاسزيل د. ئةمري
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دورييةكةت ئةطـــةر بؤنموونة ماوة،
ئةوا مةتـــر بَيت، يةك لةدةرطاكـــةوة
دةكاتة كة برِبيت، نيوةي ثَيويســـتة
ماوة ئـــةوةي ثاشـــان مةتـــر، نيو 
دةكات ثَيويســـت وا ئـــةوا بيرِبيت،
بةمجؤرة، بِرؤيت، ئةميشدا بةنيوةي
ئيرت دورييةي ماوة، بةنيوةي ئةو تؤ
و، بةردةوام دةبَيت بةمشـــَيوةية تؤ
ئةم ثرؤســـةية َيت

َ
زينؤ دةل هةروةك

ناطةيتة تؤش و نايةت كؤتايي هةرطيز
ذوورة ناضيتة لةو هةرطيز دةرطاكة و
بةمجـــؤرة نابَيـــت!. دةر و ِرزطـــارت
دةردةضَيت بؤ ذمارةيةكمان زنجـــرية
دةبَيتةوة: بضووكرت و بضووك هةر كة
خســـتةطةِر ةي

َ
مةتةل ئـــةم زينؤ 

ئةو بهَينَيتـــةوة بؤ ثاســـاو بؤئةوةي
لةكات هةر يةك َيت

َ
دةل طريمانةيةي كة

دةبن، هةتـــا ناكؤتا دابةش و زةمةن
ثَيناكات. دةست هةرطيز ةش

َ
جول

يةكـــةم ثارادؤكســـانانة ئـــةم 
ضةمكي كـــة لةمَيـــذوودا نموونـــةن
ئةوةي بةكارهَينابَيـــت. ناكؤتايـــان 
سةرنجِراكَيشة دةرئةنجامَيكي لَيرةدا
ناكؤتـــا ذمارةيةكـــي ئةوةيـــة كـــة
كؤتايان كؤيةكي هَيشتا كة دةشـــَيت

 finiteكـــؤي كؤتاية ئةم و هةبَيـــت
ناودةبرَيت(2). convergenceبة

ةي
َ
مةتةل ئـــةم دةتوانَيت مـــرؤظ

ئةضيليس كة حةلبكات جؤرة بةو  زينؤ
بطرَيت،

َ
هةل بضووكرت و بضووك هةنطاوي

ئةضيليس ئةمةشـــدا
َ

م لةطـــةل
َ

بـــةال
ئةم ناباتـــةوة. كَيرِبكَيكـــة هةرطيـــز
بةخاسيةتَيكي ئاماذة ثارادؤكســـانة
دةدةن ناكؤتا ثرســـي نةخـــوازراوي
دةمانةوَيـــت كاتَيـــك بةتايبـــةت
ثرؤسةي ضةمكي لةماناي بدةين

َ
هةول

دياردةي ناكؤتا بطةين. لةِراستيدا يان
بؤ دةطةِرَيتةوة ناكؤتا ثرسي ِريشةي
ئةويش كاتَيك لةزينؤ، سةدةيةك بةر

ماتماتيكناسي طةورةترين لةكارةكاني
دا  فيســـاطؤرس569-500 ث.ز كؤن

داوة.
َ
و سةري هةل باسكراوة

سامؤس، لةدورطةي فيســـاطؤرس
دةكةوَيتة توركياي هاوضةرخةوة، كة
بةفراواني بووة كاتَيك الو لةدايكبووة،
و ميسر تي بابل

َ
وال هةردوو َطةشـــتي

لةطةل ئاشـــنايةتي لةميسر دةكات.
فَيري و ثةيدادةكات ئايينـــدا ثياواني
كاتَيك دةبَيت، ذمارةناسي بنةماكاني
لةدةستي ســـامؤس، بؤ دةطةِرَيتةوة
كة كرؤتؤن، ِروودةكاتة و دَيت

َ
هةل م

َ
زول

لةو و ئيتاليا خواروي دةكةوَيتة شارَيكة
يؤنان. تي

َ
لةوال بووة بةشَيك رؤذطارةدا

قوتابخانةي لةكرؤتؤن فيســـاطؤرس،
كة دادةمةزرَينَيـــت، فيساطؤرســـي
دةبَيت تايبةت سةرةكي بةشَيوةيةكي
ذمارةكان. توَيذينةوةي و بةخوَينـــدن
بريدؤزي و شاطرداني فيساطؤرس لَيرة

دةدؤزنةوة. فيساطؤرسي ناوداري
ماتماتيكناسان لةفيساطؤرس، بةر
ئةنجامـــة ئـــةو  كـــة  نةياندةزانـــي
بةتيؤرمةكان ئةمِرؤ ماتماتيكييانـــةي
بسةِّـَينرَين. بوو ثَيويست ناودةبرَين
و قوتابخانةكـــةي و فيســـاطؤرس
كؤن يؤناني ي ديكه ماتماتيكناساني
شانبةشانييةكرتيماتماتيكيثوخت
ئاراوة هَيناية ورديان ماتماتيكي يان
ثَيشـــكةش ســـةِّـاندنيان و ضةمكي
جؤرة سةِّـاندن ضةمكي كرد. بةدنيا
لةخؤدةطرَيت هةيكةلَيك يان بونياتَيك
لةبنةما هةنطاودا بـــةدواي كة هةنطاو
ماتماتيكـــةوة ســـةرةتاييةكاني
سيســـتةمي ئةم ثَيدةكات، دةســـت
هةرة لؤذيكة و ئةكسيؤم ســـةِّـاندنة
دةخاتةطةِر ماتماتيك سةرةتاييةكاني
ماتماتيكييةكة بةئةنجامة طةيشتن بؤ
ناودةبرَيت. بةبريدؤز يان بةتيؤرم كة
بريتي جيؤمةتري بةر لةفيســـاطؤرس

ِرَيســـا كة ياســـا و َيك
َ
بـــوو لةكؤمةل

تةجريبييةوة ثَيوانـــي لةئةنجامـــي
ئةو فيساطؤرس بةدةســـتكةوتوون،
دةتوانرَيت كة ئاشكراكرد هةقيقةتةي
ماتماتيـــك ـــي

َ
كامل سســـيتةمَيكي

ِرةطةزةكاني تيايدا كة بنرَيت بوونيات
ذمـــارةكان هاوشـــاني جيؤمةتـــري
بؤ ثَيويســـتة تةنيا كـــة و ئـــةوةش
و لؤذيك سيســـتةمي دامةزراندني ئةم
تةواوةكان لةذمارة بريتيية هةقيقةتة
ِرؤذطارةدا م لةم

َ
بـــةال و ِرَيذةكانيان،

وةشاندنةوةي
َ
هةل هؤي بووة ئةوةي

و نايابةفيساطؤرســـيية ئةم طةردوونة
و دان

َ
لةسةرهةل بوو بريتي شاطرداني
ذمارة ناِرَيذةييةكان. دؤزينةوةي

قوتابخانةيفيساطؤرسيلةكرؤتؤن
و نهَيني زؤر سيســـتةمَيكي ثةيِرةوي
مريدةكانيئيماني سِرقايميياندةكرد،
ديكة جارَيكي و بوون

َ
بةنةقل تةواويان

لةفؤِرمَيكي م
َ
بوو، بةال ِرؤح ذيانةوةي

لةزةمةنَيكـــي دةشـــَيت و  ديكـــة 
ن

َ
ئاذةال نابَيت هةر بؤيـــةش ديكةدا.

ضونكة ســـةربرِبدرَين، بكوذرَيـــن يان
هاوِرَيياني ِرؤحي لةناخياندا دةشـــَيت
لةوةي جطة هةبَيت، كؤضكردوانمـــان
فيساطؤرســـةكان بوون، ِرووةكخـــؤر
طةِر خستبووة ديكةيان ِرَيذيمي طةلَيك
و سةثَينرابوون ئةنداماندا و بةســـةر

دةكرد. ثيادةيان
و ماتماتيـــك فيساطؤرســـةكان
و دةخوَيند ي

َ
بةقول زؤر فةلســـةفةيان

ئاكارييان ذياني ِرَيضكـــةي و بنضينة
َين فيســـاطؤرس هةر

َ
دةل وةك بـــوو،

فةلســـةفة وشـــةي هـــةردوو خؤي 
طرَيـــداوة، ثَيكـــةوة و ماتماتيكـــي
موحازةرةي جؤرة دوو فيســـاطؤرس
بؤ تةنيا يةكةميان ثَيشكةشـــكردوة،
نهَيني خؤي و ئةنداماني حوجرةكةي
جةماوةرَيكي بؤ دوةميشـــيان و بووة
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يةكَيك م كاتَيك
َ

بـــةال بووة، فراوانـــرت
ذمارة فيساطؤرســـةكان لةئةنداماني
كة دةكات، ئاشـــكرا ناِرَيذةييـــةكان
فيساطؤرسةكان ةي

َ
كؤمةل لةناو تةنيا

ثَيويســـتة و دةكرَيت باس خؤيانـــدا
بَيـــت، نهَينـــي ئةوثةِريـــش هةتـــا 
ســـوَيند دةدرَين ئةندامان بةجؤرَيـــك
قايمة نهَينيية ئةم كلؤجَيك بةهيض كة

نةدركَينن.
فيساطؤرســـي  قوتابخانـــةي  
ية

َ
ئاال ئـــةم بوون، يةك

َ
ئاال خاوةنـــي

وَينةي كة لةهَيمايـــةك بووة بريتيـــي
بوو، نوك-تيذ ثَينـــض ئةســـتَيرةيةكي
ثَينض نـــاو كةوتؤتة ئةســـتَيرةكةش
اليةك(ثَينتاطؤن)ةوة،ئةميشكةوتؤتة
ئةميش ديكةوة، كة اليةكي ثَينض ناو
نوك- ثَينض ئةستَيرةيةكي ديسانةوة
َيشةية

َ
كل ئةم ناوييةوة، كةوتؤتة تيذ

لةم دةِروات. ناكؤتـــا بةمجؤرة هةتا
هةردوو ـــةي

َ
هَيل ئـــةو ثَينض-اليـــةدا

دةطةيةنَيت بةيةكرت نادراوسَي ي
َ
خال

نايةكسان، كةرتي دوو دةكاتة سيماكة
بةشـــة طةورةكة كة ِرَيذةي بةجؤرَيك
دروســـتدةكات كةرتَيك بضوكةكة بؤ 
توني

َ
ئال بةبةشـــي كـــة لةماتماتيكدا

ضةمك تونـــي
َ
ئال ِرَيـــذةي ناســـراوة،

زؤر و ئةفســـوناويية و ذمارةيةكـــي
دةنوَينَيت خؤي هونةردا و لةسروشت
(يان كةرتي ئةم دةكاتةوة. دوبارة و
لةِرَيذةي بريتيية تونيية

َ
ئال بةشـــي)

زنجرية يةكي لةدواي يةك ذمارةي دوو

لة: بريتني كة فيبؤناضي ذمارةكاني
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,
ذمارةيةك هةر ئةطةر ...,144,233
فيبؤناضـــي(3) زنجريةيـــةي لـــةم 
دوو لةكـــؤي بريتيية بطريـــت ئـــةوا
هةر ِرَيذةي خـــؤي. ثَيش ذمارةكةي
يةكدا بـــةدواي يةك دوو ذمارةيةكـــي
بةكةرتي كة ذمارةيـــةي ئةو دةكاتة

دةكاتة....1.618  و ناسراوة توني
َ
ئال

و ناِرَيذةيية ذمارةيةكي ذمارةية ئةم
هةرطيز فاريزةكة دواي كةرتةكـــةي
دووبارة خؤشـــي نايـــةت كؤتايـــي 

ناكاتةوة.
غةيبطةري بناوانـــي هةرضةنـــدة
م

َ
بةال نةبوو، فيساطؤرسةكان ذمارةيي

بريوباوِرةيان ئـــةم فيساطؤرســـةكان
ئةوثةِري و بـــةرز ثلةيةكي طةيانـــدة
لةِروويماتماتيكي ذمارةثةرستن،هةم
يةك ذمارة ئايينييةوة، لةباري هةم و
بةرهةمهَينةري الي فيساطؤرســـةكان
طريمانةية ئةم ترة. ذمارةكاني هةموو
لةضةمكي كـــة ئةوة ئاشـــكرا دةكات
ثرسة بةم  سةبارةت و يبون

َ
حال ناكؤتا

هةر ضونكة هةبووة، تَيطةيشـــتنيان
نيية طرنط هةبَيت، طةورة ذمارةيةكي
لةو دةتوانيت بَيت، ئةوا طةورة ضةندة
دةست طةورةترت ذمارةيةكي ذمارةية
ذمارة بةزيادةكردني ئةويش بكةوَيت،
ذمارةي يةكةم دوو ذمـــارة يةك بؤي.
دةكات. بـــريوِرا تةمســـيلي جووتة و
جووتةكانيان ذمارة  فيساطؤرسةكان 
ذمارة و دانـــاوة مَيينة بةِرةطـــةزي 
ذمارة نَيرينة. بةِرةطةزي تاكةكانيش
بةيةكةم فيساطؤرســـةكان  الي سَي،
دةزانرَيت تاك ِراســـتةقينةي ذمارةي
دةكات. (تةبايي) هارمؤني نوَينةري و
ذمارةي يةكـــةم كـــة ذمـــارة ضوار،
و ِرةمـــزي دادثةروةريية دووجايـــة،
بؤ ذمارةيةكـــة كاتيشـــدا لةهةمـــان

بووة. حيســـابات يةكالييكردنةوةي
تةمســـيلي هاوسةرطريي ثينض ذمارة
ذمارةيةكـــة يةكةم دةكات: ضونكـــة
ذمارةي يةكةم و (دوو) مـــَي ذمارةي
و بؤتةوة يـــةك دةخاتة نَير (ســـَي)
ذمارةي شـــةش ذمارة يةكدةخـــات،
ذمـــارة طةردوونـــة، قكردنـــي

َ
خةل

فيسطؤرسةكان، ثَيطةي الي حةوتيش،
ضونكة هةبـــووة، تايبةتي ترســـَيكي
هةســـارةكان، لةذمارةي بووة بريتي

ئةستَيرة طةِرؤكةكان. يان
الي ذمـــارة ثريؤزتريـــن
لةذمارة بريتييـــة فيساطؤرســـةكان
طوتويانة بةيؤناني هـــةروةك دة، يان
ذمارةية تةمســـيلي تَيرتاكتيس، ئةم
لةكؤي وبريتييـــة دةكات طـــةردوون
ذمارانة لـــةم هةريةك و ذمارة ضـــوار
جيؤمةترييان ِرةهةندَيكي بؤ خؤيـــان
كؤي واتـــة دةكاتة دروســـتكردووة،
جيؤمةتري، ِرةهةندييةكانـــي ذمارة

(ســـفر 
َ

خال 1 ذمارةيةكـــة ضونكـــة
ِرةطةزَيكة دوو ثَيكدةهَينَيت، ِرةهةند)
دروســـتدةكات، ِرةهةند) (يةك-

َ
هَيل

(دوو رووتةخـــت  ســـَي ذمـــارة 
ضواريش ثَيكدةهَينَيـــت و ِرةهةنـــد)
ضوار-ِروو(ســـَي- واتة تَيرتاهَيدرؤن،
مةزني ي

َ
ِرؤل دروســـتدةكات. ِرةهةند)

فيساطؤرسةكان فكري  دةســـكةوتي
تايبةتي ثَيطةي كـــة لةو هةقيقةداية
ســـةرضاوةكةي لةاليـــان ذمـــارة دة
مشـــتومِرَيكي لةدةرئةنجامي بريتيية
لةوةي وةك زياتر ثوخت ماتماتيكـــي
ثةنجةكانةوة ذماردنـــي لةئةنجامـــي
بِروانينة ئةطةر م

َ
هاتبَيت، بةال بةرهةم

ذماردنة بنضينةي كة بيســـت، ذمارة
هَيمايةكي هيض فةِرةنســـيدا، لةزماني
نيية، تايبةتي ثَيطةيةكي يـــان ثريؤز
ثيشان ئةو هةقيقةتة ثتةوي ئةمةش
بـــؤ فيساطؤرســـةكان كـــة دةدات  فيساطؤرسةكان بةيداخى
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ثوختيان ماتماتيكي ئةنجامةكةيـــان
بةكارهَيناوة.

سَيطؤشةيية ذمارةيةكي دة ذمارة
ئةو  ديسانةوة لَيرةشدا ، triangular
بةدي بةهَيزة ة

َ
تؤل توندو ثةيوةنديية

لةنَيواني فيساطؤرسةكان كة دةكةين
ذمارةكاريدا دةركيان و جيؤمةتـــري 
سَيطؤشـــةييةكان ذمارة ثَيكردووة،
ِرةطةزةكاني كاتَيـــك ئةو  ذمارانـــةن
دروست سَيطؤشة شَيوةي دةكَيشرَين
بضوكةكاني سَيطؤشة ذمارة دةكةن،
لةشـــةش و بريتني بضوكرتن لةدة كة
كة سَيطؤشـــةيةش ذمارة ئةو ســـَي،

ثازدةية. دَيت ذمارة دة لةدواي
ناوي ديكـــة فيساطؤرســـييةكي 
ضواري لةســـةدةي و بووة فيلؤالوس
ثريؤزي ذيـــاوة لةمةِر دا زايني ثَيش
سَيطؤشةييةكان ذمارة و ثةرســـتني
تَيرتاكيس. بةتايبةت نووسيوة، شتي
بةتَيرتاكيســـي ســـةبارةت فيلؤالوس
ثِر وةك ثِر-هَيز، َيـــت و

َ
موبارةك دةل

ئةو و الي دةكات وةســـفي -بةرهةم
بؤ ِرابةرة و ِرَينيشـــاندةر ســـةرةتا و
و ئاســـماني. ذياني زةميني هـــةردوو
لةبابةت زانيارييانـــةي زؤربةي ئـــةو
ماونةتةوة بؤمان فيساطؤرسةكانةوة
بـــؤ دةطةِرَيتـــةوة ســـةرضاوةكاني
و بةثلةيةك نوســـينةكاني فيلؤالوس
ديكةي زاناياني و فةيلةسوف دوايش
ذيننوسي و ئةرستؤ و ئةفالتون وةك

ئايمبليكةس. فيساطؤرس
فيساطؤرسةكان ئةو هةقيقةتةيان
هةن ذمارةطةلَيـــك كـــة دؤزييـــةوة
دوو ِرَيذةيي بةشـــَيوةي ناتوانرَيـــت
ئـــةم بنووســـرَين، ذمـــارةي تـــةواو
ناِرَيذةييةكان بةذمارة ذمارانة جؤرة
كاتَيك فيساطؤرســـةكان ناســـراون.
لةســـةر بوون كاركـــردن ي

َ
ســـةرقال

بةناوبانطي بـــريدؤزي) تيؤرمي(يـــان

َيت:
َ
دةل تيؤرمةي  ئةو فيساطؤرســـي،

وةستاودا طؤشـــة لةسَيطؤشـــةيةكي
دووجاي كؤي دةكاتـــة ذَي  دووجاي
تةنيشـــت دووجاي زائيدةن بةرامبةر
خوارةوةدا وَينةيةي لـــةم و  هةروةك

بةدةردةكةوَيت.

فيساطؤرسي بةسةر كاتَيك تيؤرمي
كة وةستاودا، طؤشة سَيطؤشـــةيةكي
الي يةكة، لـــةدوو يةك هـــةر درَيذي

ذَيكةي دةضةســـثَينرَيت، ئةوا درَيذي
دوو. دووجاي ِرةطي دةكاتة

دةركةوت بؤيان   فيساطؤرسةكان
ذمارة ئةم نيية مرؤظـــدا كة لةتواناي
ذمـــارةي دوو ِرَيـــذةي وةك نوَييـــة 
ذمارة بنوســـرَيت،  ديكـــة تـــةواوي 
فؤرمَيكي ِرَيذةييـــةكان بةتةبيعـــةت

لَيرةشـــدا  وةردةطـــرن،  a/b وةك
ذمـــارةيa و bذمارةي تةواو هةردوو
كةرتةكةي ذمـــارةي  و كةرتـــن يان 
دةبَيت ذمارةيـــةك دواي فاريزةكـــة
نيزامَيكي جؤرة يان بةســـفر، كة يان
هةتا ئةبـــةدي دوبارة-بونةوةيةكـــي
لةخؤدةطرَيت. ناكؤتايي يـــان هةتايي

 0.6666666=2/3 بؤنموونـــة
....0.54545454=6/11 ;...

م ذمـــارة 
َ
1/2=0.50000 ، بـــةال ;

ملكةضـــي هةرطيـــز ناِرَيذةييـــةكان
لةمجؤرة نيزامي و سيستةمَيكي وةها
نةخشـــَيك دةربضن، وةك نني، يـــان
خؤي كة لةخؤدةطرن كةرتَيك كـــو

َ
بةل

ثَيويســـت وا ناكاتـــةوة و دووبـــارة
و بِروات ناكؤتا هةتا كةرتةكة دةكات

نايةت. كؤتايي هةرطيز هةرطيزاو
ناِرَيذةييةكان ذمارة ئاشكراكردني
الي ثشَيوي دروســـتبووني هؤي بووة
ضونكة مريدةكانـــي، و فيســـاطؤرس
كةرتةكاني ذمارة و تـــةواو ذمـــارةي
الي براياني فيساطؤرسةكان تةواوةكان
ثَيكهاتة ثريؤزترين و ئايني ســـيماي
هةموو بةواتايةكي تر ذمـــارة بـــوو،
وةك ذمارةيةكي بووني بوو، شـــتَيك
ذمارةيةكة كة دوو، دووجـــاي ِرةطي
دوو ِرَيذةي وةك نييـــة لةتوانســـتدا
و لَيبكرَيت طـــوزارةي  تةواو ذمارةي
ئةم دؤزينةوةية دةربرِبَيت، بةمجؤرة
ســـةراثاي شـــلؤقكردني هؤي بووة 
فيساطؤرسةكان فيكري  سيســـتةمي
مةترســـييةوة، كةوتة و ئايينةكةيان

ئةطةر ناِرَيذةييةكان: ذمارة لةدايكبوونى
الكةى لةدو يةك هةر درَيذى وةستاودا لةسَيطؤشةيةكى
هةرطيز درَيذى ذَيكة ئةوا بَيت، يةكة بةذآ يةك بةرامبةر

نادوزَيتةوة.

√2
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لةكاتَيكدا تةزَينـــة
َ
دل ئةم كارةســـاتة

لةثلةيةكي فيساطؤرســـةكان بوو كة
ثَيطةيةكي و بةهَيزدا بـــوون و بـــةرز
كردبوو دروست قاييميان لةئاسابةدةر
تةرخان كردبوو بةتـــةواوي و خؤيان
لةهَيز و و توَيذينـــةوة بؤ خوَينـــدن

غةيبطةريي ذمارةكان.
بـــوو يةكَيـــك هيثاســـةس، كـــة
برايانـــي قـــةي 

َ
ئةل لةئةندامانـــي

تاواني طةورةترين فيساطؤرةسةكان،
نهَينييةكي كاتَيك ئةمـــةش ئةنجامدا،
دنياي بـــؤ قايمي و طـــةورة ئَيجطار
كة نهَينييةي ئـــةو دةرةوة دركانـــد.
ضةمك فيساطؤرسةكان، واتة ئةمان،
ناِرَيذةييةكانيـــان ذمـــارة و بوونـــي
هةندَيك سزايةك وةك ئاشكراكردووة،
قةي

َ
هيثاســـةس لةئةل كـــة َيـــن

َ
دةل

َين
َ
دةل هةندَيـــك و برايـــان دةركـــرا

َين
َ
ديكةيش دةل هةندَيكـــي و مردووة

كارةي ئـــةم خؤي كة فيســـاطؤرس
بةخيانةتَيكـــي مـــةزن هيثاسةســـي
خؤي كردووة و بةدةستي حيســـاب

نقوومي دةرياي دةكات(4).
مةرطـــي لـــةدواي بةمجـــؤرة،
ضةمكـــة ئـــةو هيثاسةســـةوة،
ثريؤزييةي ئيالهيي و فيساطؤرســـيية
تةواوةكان(ســـاغةكان) ذمـــارة
ضةمكَيكـــي بـــؤ فؤرمةكـــةي طـــؤِرا
ةمةندتر وبةهادارتري بةردةواميي،

َ
دةول

ئاشنابوون دواي ئةنجامَيك و وةك هةر
جيؤمةتري ناِريذةييـــةكان، بةذمارة
جيؤمةتريـــش يؤنانـــي لةدايكبـــوو،
ماتماتيكييةي بةشـــة لـــةو بريتيية
،

َ
هَيل ،

َ
خال

َ
لةطةل ـــةدةكات

َ
كة مامةل

هةموويان هةر طؤشة، كة و ِرووتةخت
ذمارة هةية، بةردةوامييان خاسيةتي
بةشـــَيكن بةتةبيعةت ناِرَيذةييـــةكان

 the world بةردةوامبون لةجيهاني
ذمارةيةكي .of the continuum

طوزارة بةئاساني دةتوانرَيت ِرَيذةيي
لةِريزَيك كـــة بنووســـرَيت، بكرَيت و
كؤتايي و دةبَيـــت ذمـــارة دروســـت
ذمارة م

َ
بةال دياريكـــراوة، واتة دَيت،

ذمـــارة وةك هـــةر ناِرَيذةييـــةكان،
كة واتة22/7، نةطـــؤِر)، ثاي(ِرَيذةي
نَيوان لةِرَيذةي بريتيية ئةم ذمارةيـــة
بةتةبع بـــؤ تريةكةي، بازنة ضَيوةي
و لةتوانستدا ةت ناكؤتان

َ
و بةخةســـل

واتة كاغةز بنووسرَين، لةســـةر نيية
و بناســـرَين بةتـــةواوي بؤئـــةوةي
كاتَيك ئةوا ثَيويستة ئادةم، بنوسرَين،
كةرتةكةي بةشة نووسيني دَيتةسةر
زةمةن كؤتايي هةتا فاريزةكة، دواي
كؤتايي هةرطيز و ِريز بـــكات ذمـــارة
كة نيية ئةمة شـــتَيك نايةت، ضونكة
وةك ذمارةيـــي، َيشـــةيةكي

َ
كل وةك 

كةرتي دووبـــارة بوونةوةي بؤنموونة
ناِرَيذةييةكان ذمارة ضونكة ،17342
هةتا كو

َ
بةل لةخؤناطرن، يشانة

َ
كل ئةو

دةبنةوة. دووبارة ئةبةدييةت
لةميتاثؤنتـــةم، فيســـاطؤرس
ي

َ
سال ئيتاليا لةدةوربةري لةخوارووي

ئةفسانة  م
َ
دا مرد، بةال زايني ثَيش 500

هةرطيز كؤتايي هزري فيساطؤرسي  و
بةندي

َ
مةل ئةوةي ســـةرةِراي نةهات،

كة فيساطؤرسي، فيكري ســـةرةكي
هَيريشـــَيكي دووضاري بوو، كرؤتؤن
و ديكـــة بوةوة طروثَيكي دِرندانـــةي

فيساطؤرسةكان لةئةنداماني ســـةدان
م مريداني

َ
بةال ســـوتَينران، و كوذران

طؤشةيةكي بةهةموو فيساطؤرسةكان
وبونـــةوة،

َ
بال طريكةكانـــدا تـــي

َ
وال

بنياتدةناو ماتماتيكييان قوتابخانةي
و جيؤمةتـــري وانةكانـــي ـــكان

َ
خةل

يةكَيـــك دةخوَينـــد، ذمارةكارييـــان
براياني ندةكانـــي

َ
بل ثاية لةئةندامـــة

هةلَيت تواني كة  فيساطؤرةســـةكان 
فيلؤالوس دةستيكرد بوو، فيلؤالوس
سةربوردةي و داستان بةنوسينةوةي
ئةفســـانةي و  فيساطؤرســـةكان 
جيؤمةتري، ثرسةكاني و ذمارةكاري
بطوترَيت ئـــةوة ثَيويســـتة لَيـــرةدا
فيلـــؤالوس و لةِرَيي َكـــة ئةفالتـــون
لةطـــةل ئاشـــنايةتي ئةركيتاســـةوة
فيساطؤرسدا فةلســـةفةي و ماتماتيك
ئةفالتـــون هةرضةنـــدة ثةيداكـــرد،
نةبووة، ماتماتيكناس خؤي هةرطيـــز
و بةثـــةرؤش هاندةرَيكـــي م 

َ
بـــةال

ئةندامانـــي لةبةرامبـــةر كارا بـــووة
لةوةي جطة خؤيـــدا. َئةكاديمياكةي
ِراديـــكال خـــؤي فيساطؤرســـييةكي
لةســـةدةي ضوارةمي ثَيش بـــووة،
سةنتةرَيكي بوةتة ئةســـينا دا زايني
و ماتماتيـــك كاريطـــةري و ضـــاالك 
وةك ديكةي  ثةيوةســـتةكاني ثرسة
لةماتماتيكناسة ضوار ئةســـرتؤنؤمي،
لـــةو ئةســـينا ديـــار و مةزنةكانـــي
ئةكاديمياكةي قوتابـــي ِرؤذطـــارةدا
لةطةورةترين يةكَيك بوون، ئةفالتون
ئَيمة ئةوةي و لةم ماتماتيكناســـانة
داستانةكةمان بؤ مةبةستمانة لَيرةدا
لةنَيواني و كنيدؤسيية ئودؤكسةسي

دا  زايني ثَيش 355-400 ني
َ

ســـاال
ذياوة.

طوتمان، وةك هـــةر ئةفالتـــون،
ماتماتيكناس خؤي خودي هةرضةندة
هَيزي و لةمةزنـــي م

َ
بـــةال نةبـــووة، وةستاودا، سَيطؤشةيةكى لة َيت

َ
دةل فيساطؤرس بريدؤزى

دوجاى بةرامبةر زائيد تةنيشت دوجاى ذآ دةكاتة دوجاى
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طةلَيك طةيشـــتووة، باش زؤر ذمارة
و ثَييداطرتووة لةفيســـاطؤرس َزياتر 
ِراديكال زاتَيكي ذمـــارةدا لةبةرامبةر
هاتنةذوور لةدةروازةي تةنانةت بووة.
نوســـرابو ئةكاديمياكةي نَيـــو بـــؤ 
و ناشي كةســـاني بؤ «هاتنةذوورةوة
قةدةغةية». بةجيؤمةتري نةشـــارةزا
ذمـــارة الي ئةفالتـــون دؤزينـــةوةي
ماتماتيكيي ناوةنـــدي ناِرَيذةييةكان 
حةثةسان و شـــؤك دووضاري طريكيي
هـــؤي دروســـتكردني كـــرد و بووة
براياني ئةندامانـــي ثشـــَيوي لةنَيـــو
بنضينةي لةقكردني  و فيساطؤرســـي
و ذمارة ئةطةر فيساطؤرســـي ئاييني
طوزارشـــت نةتوانن ذمارةكان ِرَيذةي
طؤشةوةستاو سَيطؤشـــةيةكي لةذَيي
َيت

َ
بل ض دةبَيـــت بكن، ئـــةوا مرؤظ

ذمارةيي دةســـكةوتي لةبةرامبـــةر
خؤيدا. فيساطؤرسي براياني

بِري ثَيواني بؤ فيساطؤرســـةكان
ماتماتيكييـــةكان، فؤِرمـــة الكانـــي 
بةرد هةميشة سَيطؤشـــة بةتايبةتي
يؤنانةكان، بةكارهَينـــاوة، و ضةويان
بةضةويان فيساطؤرسةكان، بةتايبةت
م

َ
بةال ،calculi كالكيولـــي طوتووة

275- ئةكليدس و ئةفالتون كاتَيك
لةكارة هاتـــن، زايني دا 330ثَيـــش
طؤِرا ضةمكة ئةم ماتماتيكييةكانياندا
بؤ بوو هةنطاوَيك ئةمـــةش ،

َ
بـــؤ هَيل

 arithmetized بةئةريتمةكردنـــي
بةمةش جيؤمةترييـــةكان، ضةمكـــة
ئةم ئيرت طرتةوة، كالكيولي جَيطـــةي
لةِرؤذطاري جارَيكي كالكيولية ضةمكي
و لةسةر ذياوةوة زانســـتيدا شؤِرشي
كالكيولةس ميتؤدي نيوتن دةســـتي

بـــؤ  calculus  لةدايكبـــوو، كـــة
بوو مةزن ئَيجطار خؤي شؤِرشـــَيكي

لةماتماتيكدا.
و ذمـــارة لةنَيـــوان بةمجـــؤرة

ثَيويســـت بةردةوامةكانـــدا بـــِرة 
تَيطةيشـــتنَيكي نـــوَي بـــوو جـــؤرة
لةماتماتيكـــدا- بةهةمان لةهةريـــةك
ِرةضاوبكرَيت، لةفةلســـةفهدا- شَيوة
ئةكليدس، كاتَيك هةربؤيةش دةبينني،
مةزنةكةيدا، هةرة لةشاكارة بؤنموونة،
تَيطةيشـــتنة ئةم لةذَيـــر ِرؤشـــنايي
هاوكَيشة لةحةلكردني  باس نوَييةدا، 
وةك ئةمةش دةكات، ثلـــة-دووةكان
بةســـةر واريكردني و تةتبيقكـــردن
بةشَيوةي نةك و ِرووبةري الكَيشةكاندا
ذمارة هةرضةندة بةمجـــؤرة،  جةبر.
ثايةيةكي ئةفالتوندا لةئةكاديمياكةي
بةناوةِرؤكَيكي م

َ
بةال هةبووة، بةرزي

دا
َ
لةطةل ـــةي

َ
مامةل جيؤمةترييـــةوة 

كراوة.
هـــةرة لةشـــاكارة  ئةفالتـــون
َيـــت «ئةريتمةتيك

َ
دةل ناودارةكةيـــدا

و ئيلهامبةخشي كاريطةرييةكي مةزن
بري كة دةكات قايـــل وا

َ
ئةقل هةيـــة،

لةو بكاتةوة،»يةكَيك ذمارة لةثوختي
كتَيبانةيكةئةفالتونلةمةِر ئةتالنتيس
كة تيمايوس، بةناوي  نووسيوويةتي، 
جطة بووة، فيساطؤرسان  ئةندامَيكي 
بةذمارةيةك ئاماذة ئةفالتـــون لةوةي
باش و خراثي بة»طـــةورةي و دةدات
ذمارةيةك دةبات، لةدايكبوون»نـــاوي
مشتومِر، بابةتي بؤتة  سةدةهاية كة
هاوبةشـــي و

َ
ِرؤل مةزنرتيـــن م

َ
بـــةال

لةوةدا لةمَيذووي ماتماتيكدا ئةفالتون
شاطردي َيك

َ
كؤمةل كة دةردةخات خؤ

ئةمانيـــش دةوريان هةبووة هةبووة،
ناكؤتادا. ضةمكي لةثَيشخستني

لةيؤناني مةزن ماتماتيكناسي دوو
تاووتَيكردني فكري كةوتنـــة كؤنـــدا
ئةم دوو لةمةِر ثرســـي ناكؤتا، زينؤ
ثَيش كنيدؤسي ئؤدؤكسةسي بليمةتة
بوون. زايني ثَيش ئةركةميدس زايني و
ناكؤتاي ذمارةي

َ
لةطةل هةردووكيان

ةيان 
َ
بضكؤلـــةinfinitesimal مامةل

بؤ و كردووة لةسةر كاريان و كردووة
و قةبارة مةبةستي دؤزينةوةي ِرووبةر
فكرةيةيان ئةو ديووة. لَي ســـووديان
شَيوةكةيان ِرووبةري كة خستؤتةطةِر
الكَيشةي ِرووبةري بؤ دابةشـــكردووة
حيســـابكردني ثاشـــان و بضكؤلةتر
ئينجا و بضكؤالنـــة ِرووبـــةرة ئـــةم 
ِرووبةرَيكي ئةوةي  بؤ كؤكردنةوةيان 

دةرضَيت. بؤ شَيوةكةيان نزيكةيي
هةذار لةخَيزانَيكي ئودؤكســـةس
ئامانجةكانـــي م

َ
بـــةال لةدايكبـــووة،

بـــوون، طـــةورة طةلَيـــك لةذيانـــدا 
خوَيندن بـــؤ ئةســـينا ِروودةكاتـــة
م

َ
بةال ئةفالتونـــدا، لةئةكاديمياكـــةي

تواناي بـــووة هَينـــدة دةســـكورت
ئةسيناي ناو ذياني طراني مةســـرةَّـ
ديكة لةشارؤضكةيةكي بؤية نةبووة،
بذَيوي طةلَيك كة ثرياوسةوة، بةنَيوي
و دةطرَيت بةكرَي ذورَيك بووة، هةرزان
خوَيندن، هاتوضؤ مةبةستي ِرؤذانة بؤ
ئودؤكسةس تةواو َين

َ
دةل دةكات. وةك

ئةفالتون ســـةرنجي جَيطاي دةبَيتة
ميســـر طةشـــتي و هـــةر ثَيكةوةش
لةكؤتاييةكاني ئودؤكسةس دةكةن،
و خؤي زَيدي دةطةِرَيتـــةوة ذيانيـــدا
جطة دكتـــور، و ياســـانوس دةبَيتة
َيكي

َ
ِرؤل ئةسرتؤنؤميدا لةبواري لةوةي

لةثاية بووة يةكَيك و هةبـــووة مةزني
يؤنـــان ئةســـرتؤنؤمي  بةرزةكانـــي
طؤ- تيـــؤري فةلةكيـــي و خاوةنـــي
ماتماتيكدا، لةبواري هاوضةقيةكانة،
نةبَيـــت، ئةوا ئةطـــةر ئةركةميـــدس
ماتماتيكناسي بليمةترين ئودؤكسةس
ثلةو كان

َ
خةل كؤنة، يؤناني ِرؤذطـــاري

دادةنَين. زؤر بةرزي بؤ ثايةيةكي
لةماتماتيكـــدا ئودؤكســـةس
بةثرؤسةي كة خســـتةطةِر فكرةيةكي

ئةم  بةهؤي limit ناســـراوة، ليميت
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و ِرووبةري قةبارة ثرؤسةيةوة تواني
بدؤزَيتةوة، ئةويش ِرووة ضةماوةكان
يـــان ِرووبةرةكـــة بةدابةشـــكردني
زؤر الكَيشةي ذمارةيةكي قةبارةكة بؤ
ســـَي-دوري كة بابةتَيك يان بضكؤلة
حيسابكردني ثاشانيش  لةخؤبطرَيت، 
يـــان قةبارة ِرووبـــةرة كـــؤي ئـــةم
مرؤظ ئاســـان بؤ بضكؤالنـــة. هةروا
ضةماوةييةكان لةِرووة بتوانَيت نييـــة
قةبارةكةيان و ِرووبةر و ببَيـــت ي

َ
حال

وا مةبةستة ئةم بؤ بكات، حيســـاب
بِروانينة بةجؤرَيك دةكات ثَيويســـت
لةكؤي بريتيني كة ضةمـــاوةكان ِرووة
ِرووتةختي زؤر طـــةورةي ذمارةيةكي
لةشاكارةهةرة ئةممةسةلةية بضكؤلة،
بنةماكان، ئةكليدســـدا،  ناودارةكةي
باسكراوة و ثَينجةمدا هاتووة لةكتَيبي
طةورةترين ثَيـــدراوة، ئيشـــارةي و 
لةبواري ئودؤكســـةس  دةســـكةوتي
شانبةشـــاني بَيطومان، ماتماتيكدا،
ئةســـرتؤنؤمييةكاني، دةســـكةوتة
ميتـــؤدي لةخســـتنةطةِري بريتييـــة
كـــة  ،exhaustion هيالكســـازي
و ِرووبـــةر بةدؤزينـــةوةي تايبةتـــة
ئَيمة كة طوتي ئودؤكسةس قةبارةكان.
كة بِريكي دابنَيني وا ناكات ثَيويســـت
بوونيان هةقيقي ناكؤتاي كةم يان زؤر
حيسابكردني كؤي بؤ بةكاردَين هةية و
ضةماوةكة، ِرووة قةبارةي يان ِرووبةر
وةك مةبةســـتمانة و كو ئـــةوةي

َ
بةل

ئةوةية بكةين حيســـابي بؤ طريمانَيك
بوونيان بِرَيـــك ضةنـــد كة دةشـــَيت
بِرانـــة، خؤمان ضةندة ئةم و هةبَيت
بضكؤلةبن حةزبكةيـــن يان ئـــارةزوو
ســـةرتاثاي ئةمةش بةدابةشـــكردني
ئةو لَيـــرةوة بةبةردةوامي: بِرةكـــة
لؤجيكيية ماتماتيكيية بةهَيزة ضةمكة
po- بةهَيز بةناكؤتاي كة لةدايكبـــوو

و  ناودةبرَيـــت  tential infinity

لَيدةكات. دواييش ئةرســـتؤ باســـي
ضةمكـــي ناكؤتاي بةهَيزةوة، بةهؤي
دوو دواي توانييان، ماتماتيكناسان،
لةسةدةي ،

َ
ســـال سَيســـةد هةزار و

وةرطرتن بةسوود نؤزدةدا،ثةرةبدةن
ئةميش كة ،limit ليميت لةميتؤدي
تيؤري بناغةي بةهَيزتركردنـــي بووة

كالكيلةس.
يةكةمجار ئـــةو تةكنيكـــةي بـــؤ
ثةرةثَيدرا، ئودؤكسةســـةوة لةاليةن
طةورةترين لةاليةن سةدةيةك، دواي
يؤنانةوة ماتماتيكناسي ثايةدارترين و
كة فراوانكرا، و بةكارهات ديســـانةوة
ئةركةميدس ئةركةميدس بوو. ئةويش
بليمةتانةية، داهَيناني ضةندان خاوةن
كة بةشـــؤرةتانةي ياســـا يةكَيك لةو
كة ياســـايةية ئةو وة

َ
بال كدا

َ
لةناو خةل

خراية كة مادةيةك، بـــِرة هةر َيت
َ
دةل

ئاو كَيشـــةكةي هَينـــدةي ئـــاوةوة،
ئةو ئةركةميدس هةروةها دةِرَيذَيت،
ثاراستني بؤ كة بوو مةزنة كةسايةتيية
سرياكةس خؤشةويســـتةكةي شارة
طةلَيك ويستي ِرؤمةكان، لةهَيرشـــي
ئاوَينةيةك بكات، لةوانة دروست ئامَير
هةبَيت ِرووثَيوي طةورةتريـــن بوو كة
بةرثةرضدانةوةي بؤ بةكاربةَينرَيت و
كةشتي خؤر بةئاِراســـتةي تيشـــكي

هؤي سوتاندني. و ببَيتة دوذمندا
بليمةتانةكةي فكرة لةماتماتيكدا
و بةجؤرَيك خســـتةطةِر ئودؤكسةسي
ضةمكي بةكارهَيناني بؤ ثَيشخســـت
دؤزينةوةي بـــؤ ناكؤتـــا بضكؤلـــةي
تةنة شـــَيوة و قةبـــارةي و ِرووبـــةر
ئةم بةهؤي بةمجؤرة جيؤمةترييةكان.
ميتؤدانـــةوة تواني بطاتة دؤزينةوةي
ئـــةم قوضـــةك، ياســـاي قةبـــارةي
ئةمِرؤش ِرؤذطاري هةتا كة ياســـاية،
دةخوَينرَيـــت، لةقوتابخانةكانـــدا 
قوضةكةي ئـــةو  قةبارةي َيـــت:

َ
دةل

يةك دةكاتة دابنرَيت طؤيةكـــدا لةناو
بةمجؤرة طؤكـــة، قةبارةي بؤ ســـَيي
ئةوة ثيشـــان توانـــي ئةركةميـــدس
ناكؤتاي بةكارهَيناني لةِرَيي كة بدات
يةك هةر قةبارةي مةزنةوة دةشـــَيت

قوضةك بدؤزرَيتةوة. و لةطؤ
هَيناية هَيرشـــيان ِرؤمانةكان كة 
لةكةنار ئةركةميدس شارةكةي، سةر
نووقمي و بريكردنةوة ي

َ
سةرقال دةريا

بوو، ماتماتيكـــي خوردبوونـــةوةي
فةرمان درابوو، كة سةرةِراي ئةوةي
نابَيت و هةية لةمجؤرة كة كةســـَيكي
كاتَيك م

َ
بةهَيض جؤرَيك بكوذرَيت، بةال

سةري، دةطاتة ِرؤمانةكة ســـةربازة
ســـةرثَي، ناســـيتة

َ
هةل بؤ َيـــت

َ
دةل

َيـــت
َ
دةل مـــدا

َ
لةوةال ئةركةميـــدس

جيؤمةتريم. ي
َ
سةرقال مةكة، ئيزئاجم

شـــريَيك يةكســـةر  ســـةربازةكه
دةمرَيت، ِراســـت و دةدا لةســـةري
دةطاتة ِرؤمانـــةكان كة ســـةركردةي
بؤ لةنائومَيـــدي ضيرتي جَي، جطـــة
كوشتني فةرماني لةوَيدا هةر ناكرَيت،
بؤ دةدات. رؤمانـــةكان ســـةربازةكة
و زانا لةبليمةترين لةيةكَيك ِرَيزطرتـــن
بةشةرييةت مَيذووي ماتماتيكناســـي
دةبةســـتن

َ
هةل طؤِرةكةي بـــؤ كَيلَيك

لةنةخشـــي بريتيية َيشـــةكةي
َ
كة كل

بَيطومان طؤيةكـــدا، لةناو قوضةكَيك
جوانرتين ئةركةميـــدس الي ئةمةش

بوو. دؤزينةوة خؤي
فةيلةسوفاني و ماتماتيكناســـان
هـــةر طريـــك، تونـــي

َ
ئال ضةرخـــي 

و زينـــؤ هةتـــا لةفيساطؤرســـةوة 
و ئودؤكســـةس بـــؤ لةويشـــةوة 
هةرة زؤربةي توانيان ئةركةميـــدس،
ئةوةي بدؤزنةوة. ناكؤتا ضةمكي زؤري
دوو بؤ سةرنجِراكَيشـــانة، جَيطـــاي
خاسيةتة لةمةِر زانياري َيك

َ
سال هةزار

كةم زؤر هةر ناكؤتا ماتماتيكييةكاني
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ديكة جارَيكي ناكؤتـــا ضةمكي بـــوو.
بةفؤرمَيكي ناوةِراستدا لةسةدةكاني

ئايينييةوة لةدايكبوو.

تَيبينييةكاني وةرطَيِر ثةراوَيز و
فةيلةسوفة  طةورةترين ئيليايي  (1) زينؤي
هةتا و وروذاندووة ناكؤتايـــةي كة ئةم ثرســـي
بةزةحمةت ـــك

َ
خةل طةلَيك ئةمـــرؤش رؤذطاري

مةبةســـتي بزانن و بكةن بؤ لَيكدانةوةي دةزانن
قؤناغةكاني لة زوو زؤر هةر يؤنانةكان بووة، ضي
روبةروي و ماتماتيكدا، فةلسةفة ثةرةســـةندني
و ضارةسةر ي

َ
هةول و بونةوة ؤزة

َ
ئال ئةم ثرســـة

بكةيتة دارَيك ئةطةر نمونة بؤ داوة. بؤ حةلكردنيان
ثاشـــان و كةرتي ديكة ئينجا دوو و دوو كـــةرت
دةطةيتة ئايا لةكةرتكردندا، بيت بةردةوام هةر
دابةشـــي بكةيت؟. ناتواني ضيرت كة ثارضةيةك
فيساطؤرسةكان و فيســـاطؤرس الي ثرسة ئةم
كؤتايي شـــتَيك ذمارةية“ ”هةموو بةدروشمي
هةمو درستبوني بنضينةي و بنةما ذمارة و دَيت
لةذمارة طةردووندا لة دياردةيةك هةمو و شتَيك
ذمارة ئةم كةرتةكاني يان تةواوةكان سروشتيية
دةطةَينَيت ئةوة ئةمةش و بووة دروست تةواوانة
ديكة بةمانايةكي واتة ســـنوردارة، كة ثرسةكة
هةروةها كاتَيك نيية. ناكؤتا دياردةكة َيني كة

َ
بل

ماددة بةشي بضوكرتين َين
َ
دةل ئةتؤميســـتةكان

كةية
َ
تةنؤل ئـــةم ضيرت لةئةتؤم، كـــة بريتييـــة

ضي لَينابَيتةوة ديكةي كةرتي و ناكرَيت دابةش
ئةمانيش ثرســـةكة الي بَيطومان دةطةينَيـــت؟
نيية. ناكؤتا ضيرت و ســـنورةوة بي

َ
قال دةضَيتة

و بووة ثارمَينيدةس قوتابـــي كة تيؤري زينؤ،
و ؤز

َ
ئال ة

َ
لةمةتةل ئيليايية، بةقوتابخانةي ســـةر

بةئةتؤميستةكان دذ فةلســـةفييةكاندا تةماويية
دةكؤشَيت و و فيساطؤرســـةكان دةوةســـتَيت

بكاتةوة. رةت يةك وةك هةردوو
و بكةين ئـــةزم ناكؤتا ثرســـي بؤئـــةوةي
هةبَيت، ناكؤتا لةمةِر ِروونمان بريكردنةوةيةكي
بؤ بطةِرَيينةوة كة ئةوةية شـــت ئةوا باشـــرتين
جؤرةكاني بةجياكردنةوةي ئةرســـتؤ، زةمةني
دةست كة ئةرســـتؤ ثَي بكةين ناكؤتا دةســـت
دوو كة هةستيكردووة ئةرستؤ كردوون. نيشاني
وَينايان دةتوانني كة هةن لةئارادا ناكؤتا ضةشنة
بةقودرةت بةناكؤتاي دةشـــَيت يةكةم، بكةين.

ئةمةش  ببةين. نـــاوي  Infinity potential
هةذماركردني بؤنموونـــة بَيت، شـــتَيك دةكرَيت
درَيذ هةر ئةبةدييـــةت هةتا كة ئةســـتَيرةكان،

بةذماردني و هةرطيز دوايـــي نايةت و دةبَيتةوة
َين

َ
دةل ناكؤتاية بةمجؤرة ناكؤتا، ذمارةي ناطةيتة

ديكةوة دةشَيت لة اليةكي بةقودرةت. ناكؤتاي
actual infinityلةئارادبَيت، ناكؤتاي هةقيقي
بؤنموون كـــة فكرةيةي لةو بريتيية ئةمـــةش
دةبَيت كة دةكةيت شـــتَيك مَيزة ئةم لةســـةر
يان ناكؤتا، طةرماي ثلةي دروستكردني بةهؤي

ناكؤتا. ضِري ناكؤتا، يان ِرووناكي
ثَيشاندةدات، خؤي فؤرمدا لةســـَي ناكؤتا
ذمارة ئايا طةورةترين ماتماتيكي، وةك فؤرمـــي
بضووكرتين يان ذمـــارة طةورةترين ئايا ضيية؟
طوتةيةكي زانا تةنيا لَيرةدا هةية؟ ذمارة بووني

  428-500 ئةناكساطؤراس طريك، فةيلةسوَّـ و
طةورةكاندا لةنَيو َيـــت:

َ
دةل ث.ز   دَينمـــةوة كه

بضووكةكانيشـــدا بضووكرتين لةنَيو و طةورةترين
طةورةتر هةية شتَيك هةميشة م

َ
بةال نيية، بووني

بَيت. هةية بضووكرت شتَيك و
لةضةمكي بريتيية ناكؤتـــا دووةمي فؤرمي
طةردون ئايـــا طةردوون، ناكؤتـــاي فيزيكـــي و
ديو لةو خؤ ئةطةر سنوري هةية، هةية، سنوري
طةردوون ئةرستؤ، الي هةية، ضي ســـنورةكةوة
نيية، بووني ناكؤتا و ســـنووردارة دياردةيةكي
ضةقةش ئةم هةيـــة، ضونكة طـــةردوون ضةقي
ئيالهيية فؤرمي ناكؤتا، سَييةمي فؤرمي عةردة.
ضةمكي  دةبَيتـــه ناكؤتا ضةمكـــي و لَيـــرةدا

ئةمةش  absolute ، كـــة تي ِرةهـــا
َ

دةســـةال
تة

َ
دةســـةال ئةم خوداوةند تةنيا لـــة تيلؤذيادا،

وةختدا لةبضوكرتين ســـاتة و هةيـــة ِرةهايةي
بنياتبنَيت، طـــةردوون وةك ناكؤتاي بوونَيكـــي
شـــةش ِرؤذي ِرةهاية، تة

َ
دةســـةال ئةم م

َ
بـــةال

طةردوون؟ دروستكردني بؤ ثَيضووة
 convergence لةوشةي (2) مةبةســـت
ذمـــارة زنجريةيية ئةطـــةر ئـــةم ئةوةيـــة كة
دةردةضَيت، بؤ ذمارةيةكمان ئةوا كؤبكةينةوة
بِروات هةتا لةذمارةكان هةريةك ضونكة لَيرةدا،
و كؤي ذمارةكانيش ســـفر دةضَيت بةرةو زياتر
يؤناني ماتماتيكناساني ِرؤذطارةدا لةو .2 دةكاتة
لةئاســـتيدا و نةكراوة ئةزم بؤ دوو ضةمكيـــان
ناكؤتا ضةمكةش دوو ئـــةو تةواو حةثةســـاون،
وةك مةســـةلةي ســـفر تةنانةت و ســـفر بوون،
بوو ثرسَيك ناكؤتاش وابوو. ياساغ دياردةيةكي
ناكؤتاي وةك هةرطيز دياردةي ئةرســـتؤ كة الي
ئةرستؤيية ضةمكة ئةم نيية. وجودي هةقيقةت
ِرؤشةنفكراني مَيشـــكي بةســـةر بوو

َ
تةواو زال

ئةم كة ئةوةي ســـةِّـاندني بؤ يؤنانيدا. لَيرةدا

ئةطةر تكاية خؤشةويست، زنجريةية(خوَينةري
بازَيك خَيرا ناكةيت، ماتماتيكييةكة لةاليةني حةز

بةمجؤرةية: دو دةكاتة مةيخؤَينةوة) و بدة
ماتماتيكانســـي فيبؤناضي، (3) ليؤنـــاردؤ
بابي طةورةبووة. ئةفةريقـــا لةباكوري ئيتالي،
بازرطاني، نوَينةري وةك ديثلؤماتـــي، وي كاري
ياوةري لةطةشتةكاندا لةطةلَيك كردووة. لةجةزاير
سيستةمي

َ
لةطةل جةزاير تي

َ
لةوال كردووة. بابي

دةكات ثةيدا ئاشنايةتي هندي-عةربي ذمارةيي
ذمارةكان كتَيبي بةنَيوي كتَيبَيك و ســـةرةنجام
ئةمةش، طرنطة، زؤر كتَيبةكـــة و دةنووســـَيت
بؤ ِرؤذئاواية دةســـتثَيكردني سةرةتاي ضونكة
بةكارهَيناني سيستةمي ذمارةيي هندي-عةربي.

 1،2،3،4،5،6،7،8،9 سيســـتةمي بةمجؤرة
ِرؤمانـــي ذمارةيـــي بهسيســـتةمي جَيطـــاي 

بةيةكجارةكي  هةتـــا و I,II,V,X,D لَيذكـــرد
ثوكايةوة.

تةرزي و جؤر داســـتانة دةيـــان (4)   ئةم
 Hippasus هيثاســـةس هةية،  طَيِرانـــةوةي 

لةسةدةي ثَينجةمدا ذياوه.
كؤمثيوتةردا، دروستبوونى لةسةرةتاى (5)
كاتَيـــك هةشـــتاكان، هةفتاكانـــىء ســـاآلنى 
دروستبكراية، كؤمثيوتةر تازةى ثروسَيسةيةكى
ئةطةر بةكاردةهـــات، نةطـــؤِر ئـــةوا رَيـــذةى
دواى زؤرترين ذمارةى ثرؤسَيســـةرةكة بتوانَيت
باشرتين ئةوا بدؤزَيتةوة لة3.14...دا فاريزةكة

ثرؤسَيسةرة.
ِرةشيد شَيركؤ لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني

قادر
sherkodylan@gmail.com

سةرضاوة:
 The Mystery of the Aleph:
 Mathematics, the Kabbalah and
 the Search for Infinity, Amir D.
 Aczel, (Paperback), Pocket Books;
 New edition edition (2002), PP 11-
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مةترسيةكاني بةرامبةر هؤشياري
بةكارهَينان لةشـــمةكةكاني زؤرَيـــك
جؤربةجؤرانـــةي مـــاددة ئـــةو  و 
دةهَينني، بةكاريان ِرؤذانة بةردةوام
ئةمةش لةزيادبوونداية، ِرؤذبـــةِرؤذ
ئةوانةي بةتايبةتي وايلَيكردوويـــن،
بكةن: ثرسيار بةجدي مةبةستيانة،

دةكرَيت ضارسةر ضيية؟ ئايا كةواتة
ماددانة و ئةو شمةك دةستبةرداري
بةشـــَيك لةدابونةريت بووة كة ببني
لةكاتَيكـــدا ذيانمـــان، و شـــَيوازي
بؤسةر مةترسني  ماددانة لةو زؤرَيك
مرؤظ؟ ثاشان تةندروســـتي ذينطةو
ديكة لةكوَين ماددانةي شمةك و ئةو

يان كةمة يان نيية كة مةترســـييان
نيية، تيادا  زيانبةخشـــيان ماددةي
بةكاريان ترس بَي نياييةوةو 

َ
بةدل تا
بَينني؟

ئةم  زوربةي َيني، 
َ
دةل مدا

َ
لةوةال

حةوانةوةي لةثَينـــاوي شـــمةكانة
بؤئةوةي و دروســـتكراون مرؤظـــدا،

هةية مةترسيان هةوا بؤنخؤشكةرةكاني
سانا جةمال 
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كاتـــدا لةهةمـــان و  كات لـــةوزةو 
كَيشـــة م

َ
بةال ثارة كـــةم بكةنةوة،

مـــرؤظ كـــة تةندروســـتيةكان
لةوانةية دةبَيتـــةوة ِرووبةِروويـــان
لـــةو ِراســـتةوخؤ بةشـــَيوةيةكي
نةبـــن، دروســـت  شـــمةكانةوة
كردن زيادةِرؤيـــي كـــو بةهـــؤي

َ
بةل

ِرووبةِرووبوونةوة و لةبةكارهَينـــان
جؤري خستني ثشتطوَي يانداو

َ
لةطةل

كةم زيانبةخشـــي ماددةي باش كة
ِرووبدةن. بَيت،

ثَيويســـتة َيني
َ
دةل لةبةرئـــةوة

نةكةيـــن بَيبـــةش خؤمـــان 
شـــمةكانة ئـــةو لةبةكارهَينانـــي 
بةكَيشـــةي تووشـــبوون لةترســـي 
ثَيويســـتة م

َ
بـــةال تةندروســـتي،

بَينني بةكاريـــان بـــَي زيادةرؤيـــي
لةِرووبةِرووبوونـــةوةي بةئاطابـــني
زيانبةخشانةي تيشـــكة ئةو ماددةو
ثَيويســـتة هةروةها كـــة تياياندان،
و دةبذَيرين

َ
هةل جؤرانـــة كام بزانني

دا
َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل ضؤن بةدروســـتي

لةناوةِرؤكـــة بكةيـــن بةشـــَيوةيةك
خؤمـــان بةخشـــةكانييان زيـــان 

بةدووربطرين.
شـــمــــةكانة لـــةو يـــةكَيـــك
كـــة هةوايـــة بؤنخؤشـــكةرةكاني
جيـــاواز جـــؤري بةضةندةهـــا
دةكـــةون، لةبازاِرةكانـــدا دةســـت
هةواي هةن كة لةقووتووي كانزاييدا
ماددةكة تَيدايـــةو ثةســـتَيوراويان
بةناو ورددا ثرذةي  لةشَيوةي  خؤي
لةقووتووي يان دةبَيتةوة و

َ
بال هةوادا

بةرثرسن كؤمثانياكاني طةورةدايةو
شوشةي ناو دةيكةنة لةثاكوخاوَيني
كانزايي قووتـــووي  يـــان تايبةتي

دةستيان ثةمثدا لةشَيوةي و بضووك
خؤش بؤني بؤئةوةي دةنرَيت ثيادا
ماددة وبكةنـــةوة.

َ
بال بةناوهـــةوادا

جيـــاواز بؤنـــي بؤنخؤشـــكةرةكان 
ئةو م ماددةكاني

َ
بةال ودةكةنةوة،

َ
بال

كيميايي لةماددةي زؤركات بؤنانـــة
دروستكراون، هةرضةندة هةندَيكيان
وةردةطريَين، سروشتييةوة لةبؤني
بؤ هةن بؤنانة لـــةو ديكة هةندَيكي
وةك بةكاردةهَينرَين ديكة مةبةستي
تواندنةوةي بةكرتيا يان بؤ كوشتني
بؤمةبةســـتي يان مـــاددةي ديكـــة

بةســـتنيماددةيديكة.
لةســـةر دةبينـــني  لةبةرئـــةوة
دةســـتةواذة هةندَيك قووتووةكـــة
ئةوةي ثَيش ثَيويســـتة نوســـراوة
بؤئةوةي بيانخوَينينةوة بيانكِريـــن
بةكاردَين، مةبةســـتَيك  ض بؤ بزانني
بـــؤ هـــةوا بؤنخؤشـــكةري وةك: 
بةهـــؤي بووني بةكرتيـــا كوشـــتني
ئةمة بةكرتيـــاوة، دذة ثَيكهاتـــةي
بةجؤري ئاماذة بَيئةوةي دةنوسرَيت
زؤرَيـــك بدرَيـــت، ئـــةو ثَيكهاتانـــة
ناوي هـــةوا بؤنخؤشـــكةرانةي لةو 
قووتووةكة لةســـةر ثَيكهاتةكانيان
ثشتطوَي بةهؤي ئةويش نانوسرَين،
كؤمثانيايانـــةوة ئـــةو خســـتني 
زؤرَيك دةكـــةن. دروســـتيان كـــة 
بـــَي طوَيدانة ِرةضاوكردني لةئَيمةش
بةكاريان تةندروســـتيةكان اليةنـــة
ِرووبةِرووي بؤئـــةوةي دةهَينـــني،
نةبينةوة تةندروســـتيةكان كَيشـــة
هةوايةي مذينـــي ئـــةو

َ
بةهـــؤي هةل

وبؤتةوة،
َ
بال تيـــادا بؤنانةيان ئـــةو

ئةو دةربارةي زانياريمان ثَيويســـتة
ثَيكهاتةكاني كة هةبَيت طريوطرفتانة

مرؤظ تةندروســـتي بؤ ئـــةو بؤنانة
دةكةن. دروست

بكةين ثرســـيارة ئةو لةوانةيـــة
َيكة

َ
ســـال ضةند ماوةي تةنيا بؤضي

عةتر خراثةكانـــي لةزيانـــة بـــاس 
دةكرَيـــت هـــةوا و بؤنخؤشـــكةري
دَيرينةوة لةسةردةمَيكي  لةكاتَيكدا 
خـــؤش بؤنـــي عةتـــرو  مـــرؤظ 

بةكاردةهَينَيت؟
ضونكـــة َيـــني،

َ
دةل مـــدا

َ
لةوةال

بؤنخؤشكةرةكان و عةتر لةِرابردوودا
دةردةهَينران ةوة

َ
ئاذةل و لـــةِرووةك

لةدواييدا م
َ
بـــةال و ئامادةدةكـــران،

ثةنابرا بؤية نةما ِرةواجيان ئةوةندة
لةســـةدا و كيمياييةكان بؤ مـــاددة
بؤنخؤشـــكةرةكان ثَينجي و نةوةد
وَيِراي دةكرَيـــن  دروســـت

َ
لةثرتؤل

دةركةوتووة كة ذةهر جؤري هةندَيك
بةشَيرثةنجة تووشبوون دةبنةهؤي
و زطماكييـــةكان تَيكضوونـــة و 
و دةمار كؤئةندامي ثشـــَيوييةكاني

هةستيارَيتي.
هـــةوا بـــــــؤنخؤشـــكةرةكاني
دروست كيميايي ماددةي َيك

َ
لةكؤمةل

ئةســـيلي، كهولي وةك: دةكرَيـــت
كلؤريدي مؤم، ئيســـانؤل، طليكؤل،
ترشي و

َ
فينؤل ثَيكهاتةي ميسيلني،

سنةوبةر، زةيتي زنكي، َســـلفؤنيك
ثَيكهاتةي فينؤل بةنزيـــن، كلؤريدي
ضةندةها و ئاو و كاربؤنيك ترشي و

ديكة. ماددةي
طازَيكـــي ديهايد-يـــش

َ
فؤرمئةل

ثَيكهاتـــةي دةضَيتـــة و بَيِرةنطـــة
بــــؤنخــــؤشـــكةرةكاني زؤربـــةي
ترســـناك بةتَيكدةرَيكي و هـــةواوة
و بؤنكردن هةســـتي بؤ دادةنرَيـــت
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لةو يةكَيكة هةناســـةو كؤئةندامـــي
تووشبوون دةبَيتةهؤي فاكتةرانةي
تووشـــبووني ِرةبؤ، بةشـــَيرثةنجة،
جؤرةهـــا بةميكرؤبـــي ســـييةكان

نةخؤشي.
تةندروســـتيانةي زيانـــة ئـــةو 
بةكارهَينانـــي بةهـــؤي كـــة 
تووشي هةواوة بؤنخؤشـــكةرةكاني
كؤدةكرَيتةوة: لةدوواليةنـــدا دةبني
لةو ماددةيـــةي ئـــةو يةكةميـــان،
و نني سروشتي ماددةي بؤنانةداية،
لةزؤربةي و ديكةن كيميايي ئاوَيتةي
بؤنخؤشـــكةرانةدا ئـــةو ناوةِرؤكي
ئةو مةترســـي  دووةميـــان هـــةن، 
ئـــةو لةبوونـــي بؤنخؤشـــكةرانة
كوشتني دةبنةهؤي كة ماددانةداية
جةســـتةمان لةبةرئةوةي ميكرؤب.
ئةوا ثَيكهاتووة، لةخانـــة هةمووي
ميكرؤب كوذةرانـــةي ئـــةو ثَيكهاتة
هةية، هةوادا بؤنانةي ئةو لةناو كة
نيية، زيانيان كـــة  بووترَيت ضةندة
لةش خانةكاني بؤسةر زيانيان هةر
خانةكاني بؤسةر بةتايبةتي دةبَيت،
بةناو كاتَيـــك هةناســـة  كؤئةندامي
دةِرؤن، هةواوة لةِرَيطةي سييةكاندا
لةســـةر كاريطةرييان م بؤيـــة

َ
بـــةال

ئةوان ضونكة ئاشكراية، ميكرؤبةكان
و دروســـت بوون ورد زؤر لةخانةي
لةيةكدي، ســـةربةخؤن خانـــةكان
َيك

َ
لةكؤمةل مرؤظ جةســـتةي م

َ
َبةال

لةطةل بةســـرتاو خانـــةي ثَيكـــةوة
خانةكاني بـــووةو دروســـت يةكدا 
لَيدةكةن. ثارَيزطارييـــان بةرطـــري
ماددانة ئةو كاريطةري بةدةطمةنيش
ئةو كاتَيك دةمَينَيتةوة  بةنَيطةتيظي 
ماددةكةدا

َ
لةطـــةل زيندةوةرانـــة

دةطونجَينـــن و  ِرادَينـــن  خؤيـــان 
دةكـــةن، ثةيـــدا دذي و بةرطـــري
دةبَيـــت طةورةتـــر طرفتةكـــةش
بةرطري ئةطـــةر ئـــةو بةكرتيايـــةي
ثةيداكـــردووة بؤنانـــة ئـــةو دذي 
هةروةها بوو. نةخؤشـــهَين لةجؤري
كةلةهةوادا بؤنانـــة ئـــةو ثـــرذةي 
طليكؤل-يان مـــاددةي ودةبنةوة

َ
بال

كؤئةندامي يي
َ
قوال دةضَيتة تيادايـــة

كة كؤئةندامـــة هةناســـةوة، ئـــةم
بةئاســـاني خوَينة ثـــِر لةمولوولةي
دةمذَيت كة

َ
هةل ماددانـــة ئةو طـــازو

هةموو بؤ بةخَيرايش و ثَيي دةطةن
دةطوَيزرَينةوة، لةشـــي بةشةكاني
دياريكراويـــش ماددةيةكـــي هـــةر 
دياريكراوي بةشَيكي لةضةند زؤركات

جةســـتةجَيطريدةبَيت.
ينـــةوةو

َ
لَيكؤل ئةنجـــــــامـــي

دةدةن ئامـــاذة توَيذينـــةوةكان
ئةمجؤرة

َ
لةطةل ِرووبةِرووبوونـــةوة

دورودرَيذو بؤمـــاوةي ثَيكهاتانةداو
دةبَيتةهؤي كةميش بةبِري تةنانةت
كَيشـــةي بةهةندَيـــك تووشـــبوون
لةاليةكـــي ديكـــةوة تةندروســـتي،
سروشـــتي زانســـتي طؤظارَيكـــي
بؤنخؤشـــكةرةكاني دا هؤشـــمةندي
نوســـينطةكاندا  و

َ
مال لةناو كة هةوا

تووشبوون فرسةتي بةكاردةهَينرَين
كؤئةندامي ثشـــَيوييةكاني بةكَيشةو

هةناســـة زياد دةكةن.
لـــــةئاذانســـي توَيذةرةكانيش
ئةمةريكـــي ذينطـــةي ثاراســـتني
بةهؤي كـــردةوة لـــةوة جةختيان
بؤنخؤشـــكةرةركاني نَيوان كارلَيكي
طـــازي ئـــؤزؤن، طـــازي هـــةواو 
زيانبــــةخـــش فؤرمالــــديهايـــدي

طازَيكـــي كـــة بـــتةرهــــةمدَيـــت
ديكةشي ثَيكهاتةي شَيرثةنجةهَينةو
هةموويان كـــة ثةيدادةبَيت لَيـــوة
دروست هةناسة كؤئةندامي بؤ كَيشة

دةكةن.
ديكــــــــةوة لــــةاليـــــةكـــي
كـــة ثزيشـــكي ينةوةيةكـــي 

َ
لَيكؤل

بةريتانيدا نيوساينست–ي لةطؤظاري
كـــرد بةردةوام ئاشـــكراي وبؤوة

َ
بال

بؤنخؤشـــكةرةكاني بةكارهَينانـــي
كاريطةري ِرؤذانة بةشَيوةيةكي هةوا
تةندروستي بؤســـةر دةبَيت خراثي

شـــريةخؤرة. ني
َ
منداال و دايك

كـــة ينةوةيــــةكيـــش
َ
لَيكـــؤل

ثيس بؤ ةتي
َ
نَيودةول لةكؤنطـــرةي

بةســـرتا لةئةدةنبةرة هةوا بوونـــي
بةهؤي كـــة ئـــةوة ئاشـــكرادةكات
بؤنخؤشـــكةرةكاني بةكارهَينانـــي
تازة ئةو ذنانةي دا

َ
لةناو مال هةواوة

تووشي بةدايك بوون و بووة يان
َ
مندال

نـــؤرةي خةمؤكـــي و سةريةشـــةي
 %25 بةِرَيذةي دةبـــن دووبارةبؤوة
خانمانةي ئةو

َ
لةطةل بةبةراورد زياتر

يةكجار هةفتانة كةمـــةوة  بةاليةني
بةكاردةهَينن. بؤنخؤشـــكةرانة ئةو 

19%  تووشـــي  بةِرَيذةي هةروةهـــا
بـــوون دةبن،

َ
مندال دواي خةمؤكـــي

تووشـــي زياتر  تازةبووش ني 
َ
منداال

طوَي توندي هةوكردني و ســـكضوون
دةبن.

كؤنطرةيةدا لـــةم زانايانةي ئةو 
هـــــؤشـــمةنديياندا بةشـــداربوون

بةِرَيذةي%30  طـــوَي بةهةوكردنـــي
كة بضووكدا تةمةن نـــي

َ
منداال لةنَيو

مانطةوةيةو لةخوار شةش تةمةنيان
بؤنخؤشـــكةري كة شـــوَينانةن لةو 
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بةردةوامـــي يـــان هـــةوا بـــةزؤري
22% زياتر بةِرَيذةي بةكاردةهَينرَيت

تووشي سكضوون دةبن.
ئةوةشـــيان توَيذةرةوةكــــــان
بةرهةمانـــة ئـــةو ِروونكـــردةوة
كيميايي لةثَيكهاتةي زؤر ذمارةيةكي
و زايليني وةك لةناودايـــة فِريويـــان
كة ئةمانة و ئةلديهايدةكان كيتـــؤن
زؤر بةبِري مرؤظ ئةطـــةر ذةهراوين
هةروةها ببَيتـــةوة. ِرووبةِروويـــان
دروست تةندروستيانةش كَيشة ئةم

دةكةن:
دان

َ
لةميزةل بةرد  -دروستبووني 

-زيانثَيكةوتنـــيطورضيلـــة
لةطةشـــةدا كوِري و -كةم

ثَيكةوتني زيـــان -هةندَيكجـــار
جطةر

ئاماذة ينـــةوة
َ
لَيكؤل -هةندَيـــك

ـــدان
َ
ميزةل وةرةمةكانـــي دةدةن 

ئـــةو ِرووبةِرووبونـــةوةي بةهـــؤي 
ماددانةوةدروســـتدةبن.

كؤئةندامـــي -كاردةكاتةســـةر 
هةناسة.

تةندروســـتي كَيشـــةي -هةندَيك
زياتـــر ئاســـايي  هـــةن ديكـــةش 
ةتي

َ
حال كـــة دةبن ئةوانة تووشـــي

هةروةها داية،
َ
لةطةل هةســـتيارَيتيان

لةنةخؤشيةكاني هةندَيك كة ئةوانةش
تووشـــبوون وةك ســـنطيان هةيـــة
وةك: كَيشـــانةش، لـــةو بةِربـــؤ،
بةتايبةتي هةستيارَيتي، وروذاندني
ئامادةباشـــي كة لـــةو كةســـانةدا
تيادايـــة، تووشـــبوونةيان ئـــةم 
لةوانةية ثَيســـت كة هةوكردنةكاني 
ِرووبدات شـــوَينانةدا لةو  بةئاشكرا
هةواي بؤنخؤشكةرةكاني ثرذةي كة

دةبَيتةوة. و
َ
بال تيادا

تـــــوَيذينـــةوةكان هةروةهـــا
بةكارهَيناني كرد ئاشـــكرا ئةوةيان
هةوا بؤنخؤشـــكةرةكاني بةردةوامي
لةقؤناغةكاني و دووطيانيدا لةكاتـــي
كؤرثةلة دروســـتبووني ســـةرةتاي
كاردةكاتةسةر خراث بةشَيوةيةكي
دا

َ
لةمندال و و دايك

َ
مندال تةندروستي

و طوَي ئازاري ِرووداني دةبَيتةهؤي
سةريةشةو لةدايكيشدا و ســـكضوون
ئةوةشـــي ينةوةكة

َ
لَيكؤل خةمؤكي،

بؤنخؤشكةرةكاني كة كرد ئاشـــكرا
بؤ نني نموونةيـــي هـــةوا شـــَيوازي
و ئاو ثيسبووني

َ
لةطةل ةكردن

َ
مامةل

ناخؤشةكان، بؤنة بنرِبكردني  هةواو
كيمياييانةي مـــاددة ئـــةو ضونكة 
هةوا بؤناو هةوا بؤنخؤشـــكةري كة 
كارلَيك ئؤزؤندا طازي

َ
لةطةل دةنَيرن

شـــَيرثةنجةهَين ماددةي و دةكـــةن
دةردةكةن.

كـــة كةســـانةش  ئـــةو  بـــؤ 
ئةوا بـــوون  ِرةبؤ تووشـــي خؤيان 
بؤســـةر دةبَيت خراثي كاريطـــةري

تةندروســـتيان.
ببَيتــــةهـــؤي دةشـــَيت  -
ثَيست. بؤ هةستياري دروستكردني
بـــــؤنخؤشـــكةرانة ئـــةم  -
نييـــة كاريطةرييـــان هةرئةوةنـــدة
بـــةردةوام بؤســـةر ئةوكةســـانةي
قابيليةتي زياتـــر ياندةمـــذن كة

ََ
هةل

تووشبوون بؤ هةبَيت تووشبوونيان
كو

َ
بةل ِرةبؤ، و سنط بةهةستيارَيتي

ئةم درَيذدةبَيتـــةوةو كاريطةرييـــان
ماددةيةكي هةموو بةرامبةر كةسانة
دةبن هةستياري تووشـــي كيميايي
كةميـــش زؤر بةِرَيـــذةي تةنانـــةت

كةســـَيكي كارناكاتةســـةر هيض  كة 
ئاسايي.

واتـــة دةكات ثيـــس هـــةوا   -
ذينطة لةثيســـبووني فاكتةر دةبَيتة

بةطشتي.
هةندَيك ئةنجامدانـــي  لةدواي  -
تاقيطة مشكي لةســـةر تاقيكردنةوة
كاردةكاتةســـةر دةركـــــةوتـــووة
و و ِرووداني وروذاندن دةمـــارةكان
هةناسة لةكؤئةندامي هةســـتيارَيتي
بةتايبةتي لةســـييةكاندا و بةطشتي
بةئةستةم و بةتةنطي هةستكردن و

هةناســـةدانوخنكان.
ببَيتةهؤي دةشـــَيت -هةروةهـــا
بةبَيدةنطي سي شـــانةكاني تَيكداني
ئَيســـتا هةرضةنـــدة ئةمةيـــان تـــا

توَيذينةوةلةســـةري بةردةوامة.
مـــرؤظ تةنيـــا زيانةكانـــي   -
نيـــش

َ
ئاذةال كـــو

َ
بةل ناطرَيتـــةوة

جالنة ئـــةو كاتَيـــك دةطرَيتـــةوة، 
بؤنخؤشكةرانة بةرئةم كة دةشؤرَيت
ودةبَيتةوةو

َ
بال بؤنةكـــةي  كةوتوون

كة دزةدةكات ئـــاوة بـــؤ ناو ئـــةو
دةيخؤنةوة. ن

َ
ئاذةال

ئـــةم بـــــةكارهَينانـــي خـــراث 
تووشـــي مـــرؤظ بؤنخؤشـــكةرانة 
كاتَيك دةكـــةن مةترســـي طـــةورة
دةضنة طـــةورة بةبِري ئـــةو ثرذانة
دةبن، جَيطري تيايدا ناوسيةكانةوةو
لةوةوة مةترســـي ئـــةم ثرذانـــةش
لةهةندَيك كة طرتووة ســـةرضاوةي
هةية، ســـيليكؤن ِرةطةزي جؤرياندا
ناو ضـــووة ســـيليكؤنة ئةم ئةطةر 
ماوةيةكي دواي ئةوا ســـييةكانةوة،
ماددةيةكي كوشـــندة دورودرَيذ بؤ
و ضاكبوونةوة لةمبارةدا، دةطؤِرَيت
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دووركةوتنةوة لةثَيناوي ئةستةمة،
ماددانـــة ئـــةم لةمةترســـيةكاني
تَيبينيانة ئـــةم ِرةضاوي ثَيويســـتة

بكةين:
هيض يةكَيك ئةوةي -سةرةتا ثَيش
ثَيويســـتة بكِرين، بةرهةمانة لـــةو 
ثَيكهاتةكانيـــان بـــةوردي ســـةيري
ِرَينماييانة و ئامؤذطاري ئةو و بكةين
كؤمثانيـــاي كـــة بخوَينينـــةوة
ئةو لةســـةر قووتووي بةرهةمهَينةر
ثاشـــان نووســـيويةتي، بةرهةمـــة
جؤريان ســـةالمةترتين بدةين

َ
هةول

بذَيرين.
َ
هةل

ثةمثانة لةو جؤرَيك هيض -نابَيت
هةوادا بةناو ثرذة  بةكارنةهَينني كة
ئـــةو ناوةِرؤكـــي ودةكةنـــةوة،

َ
بال

واتة سروشتي ماددانة هةرضيةك بن
ثَيويســـتي ئةطةر كيميايي، يان بن 
كةمامة دةبَيت بَينني، بةكاريان كرد
م

َ
بةال ببةســـتني. لووتمان و لةدةم

نةكةوت، ئةوا دةست ئةطةر كةمامة
مذيني

َ
لةهةل بةئاطابني  زؤر ثَيويستة

هةوادا، لةناو ماددانـــة ئةو ثرذةي
ســـليكؤني ئةطـــةر بةتايبةتـــي

تيادابوو.
ئةوةي بؤنخؤشـــكةري - لةدواي
نوســـينطةدا يان ذوور هةوا بةنـــاو
ثَيويســـتة ماوةيـــةك دةثرذَينـــني،
دةنيشـــَيت تـــا ضـــاوةِرَي بكةيـــن
كة نةمذين

َ
هةل هةواية ئةو بؤئةوةي
تياداية. بؤنةكةي ثرذةي

بؤنخؤشكةرانةي ئةو -ثَيويستة
كوشـــتني بـــؤ ئةوانـــةش  هـــةواو 
دوور بةكاردةهَينرَيـــن ميكـــرؤب
ضونكة دابنرَين،

َ
منـــدال لةدةســـتي

ياريكردنـــةوة بةهـــؤي لةوانةيـــة

لةئايندةدا و مـــذن
َ
هةل ئةو ثرذانـــة

بؤ جياوازيان تةندروســـتي كَيشةي 
مذيني

َ
هةل كاريطةري بكات. دروست

ِراســـتةوخؤ يان زوو ئةم ماددانـــة
ماوةيةكي دواي كو

َ
بةل دةرناكةون،

بخايةنَيـــت
َ

دةســـال زؤر لةوانةيـــة
ئةمةش لةوانةية دةردةكةون، ئينجا
كةمتةرخـــةم بـــكات وا لةدايـــكان
و ةكانيـــان 

َ
بةمندال بةرامبـــةر بـــن 

ئـــةو خراثـــي بةكاريطـــةري درك 
كة نةكةن بؤنخؤشـــكةرانة ثةمثـــة

ثَيدةكةن. ياري ةكانيان
َ
مندال

زؤركـــةس لـــةالي تَيِروانينَيـــك
يان ئةو

َ
مال ثاكوخاوَيني كـــة باوة

دةكةين تيادا كاري نوســـينطةيةي
يان هةوا بؤنخؤشـــكةري بةدانانـــي
تَيروتةواو بةكارهَينانـــي بـــةردةوام
ئةم نازانني ئـــةوة م 

َ
بـــةال دةبَيت،

خؤمان و ذةهـــرن بؤنخؤشـــكةرانة
ذينطةي هةواي  خؤمان  بةدةســـتي 
دةكةين، ثيس ثـــَي  دةوروبةرماني
هـــةوا ضونكـــة بؤنخؤشـــكةرةكاني
هةوايـــة ئـــةو لةئاســـتي خاوَينـــي
كو

َ
بةل يدةمذين،

َ
هةل كة بةرزناكاتةوة

دةكات زيـــاد بؤ نوَيي ِرةطةزَيكـــي
هةواكةو ثيســـبووني كةدةبَيتةهؤي
دةطةيةنَيت بؤنكردن بةهةستي زيان
زيان بةر –يش و ســـييةكان و لووت
كَيشةي تووشي دةشَيت و دةكةون

زؤرببنيلةهةناســـةداندا.
بةردةوامي بةكارهَيناني لةجياتي
يان

َ
مال بؤ هةوا بؤنخؤشـــكةرةكاني

هةموو دةتوانيـــت نوســـينطةكةت
بةخاوَيني بـــةردةوام شـــوَينةكان
بضوك ثةنجةرةيةكـــي و ِرابطريـــت 
كَيشكةري يان  يت

َ
جَيبَيل بةكراوةيي 

بـــةردةوام بةكاربهَينيـــت، هـــةوا 
هيـــض بكرَيـــت ئـــةوة ضاودَيـــري 
ةكةتدا

َ
لةمال بـــوو خراث خؤراكَيكي

ةكانيش
َ
خؤل سةلةي و، نةمَينَيتةوة

بةفرطرةشدا لةناو بكرَيت،
َ

بةتال زوو
بةكاربَينـــة، ســـؤدا بيكاربؤناتـــي
دةمذَيت،

َ
هةل ناخـــؤش بؤني ضونكة

بِروَينرَيت، زؤر ِرووةكـــي واباشـــة
هةيـــة كاريطةريـــش ِرَيطةيةكـــي
بةناو خؤش وكردنـــةوةي بؤني

َ
بؤبال

بةضوار دةكرَيت  ليمـــؤ ضوار دا،
َ
مال

و فِرنةوة دةخرَيتةناو و بةشـــةوة
تيايدا دةقيقة  ثَينج و بؤماوةي ضل
لةماوةي بةنزيكي و  رَيتـــةوة

َ
دةهَيل

بةناو خؤشةكةي بؤنة ســـةعاتَيكدا
يان ة

َ
مال ئـــةو هةمـــوو شـــوَينَيكي

و دةبَيتةوة.
َ
بال نوســـينطةيدا

بةكارهَيناني لةجياتي دةكرَيت -
بةهةندَيك ثشت  هةوا بؤنخؤشكةري 
بؤ ببةســـرتَيت سروشـــتي هؤكاري
بؤنموونة ،

َ
مال ذوورو بؤنخؤشكردني

ئينجانةي يـــان
َ

ضةثكة طول داناني
خؤش بؤني كة بؤنخؤش ي

َ
لةطول ثِر

هةواكةش ودةكةنةوةو 
َ
بال بةهةوادا

دةبَيتةوة. خاوَين
لةِرَيـــي كردنةوةي -بـــةردةوام
هةواي ثَيويستة دةرطاوة ثةنجةرةو
داخراوةكان، شوَينة و

َ
مال ذوورو ناو

بكرَينةوة. تازة

ســةرضاوةكان
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