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وةرطراني نؤبَل كؤتاييان نايةت
ئةو  نيشانكردني  بؤ دةست  دةكرَيت  بِرياردةر  ليذنةي  لةبَياليةني  طومان  ئابوريدا  و  ئاشتي  وةك  بواري  لةهةندَيك 
 لةبواري ماتماتيكدا نيية، 

َ
تي نؤبل

َ
ي ثَيدةدرَيت، هاوكات ِرةخنة لةوة دةطريَيت كة بؤضي خةال

َ
كةسةي خةآلتي نؤبل

تة نيية يان لةبةرئةوةية هةر لةسةرةتاوة نةبووة.
َ
ئاخؤ هيض داهَينانَيكي ماتماتيكي شايستة بةو خةال

 ئةو كارانةي زاناو توَيذةرةوةكان ثَيشكةشي دةكةن كار و بةرهةمي بةسوودن و لةقازانجي  مرؤظايةتني 
َ

بةهةرحال
تيان لةسةر وةرطرتووة، لةكاتَيدا مةرج 

َ
و بةدواياندا زانا و توَيذةران  سوود لةو كارء داهَينانة دةبينن كة ئةمان خةال

يان لةسةر 
َ
تي نؤبل

َ
نيية ئةو سةركةوتنانةي  بواري زانست- كة زياتر مةبةستمانة، داهَينانَيكي وا نةبن كة ئةطةر خةال

وةرنةطريَين ئيرت ناضنة خانةي داهَينان و سوودي بؤ مرؤظايةتي نيية ئةوةتا ئايان ويلموت ثِرؤفيسؤري بةريتاني كة 
يةكةمني ثِرؤسةي كلؤنكردني شريدةرةكان بةسةركةوتوويي لةذَير سةرثةرشتي ئةودا بةِرَيوةضوو كة ئةويش مةِري 
ي 1996 دا و يةكَيك لةهةرة ديارترين بةكارهَينانةكانيي كلؤنكردني ئةو زيندةوةرانةية كة هةِرةشةي 

َ
دؤلي بوو لةسال

تي 
َ
م ويلموت خةال

َ
 لةماليزيا و ثاندا لةضني، بةال

َ
لةناوضوونييان لةسةرة وةك كلؤنكردني جؤرَيكي تايبةت لةكيسةل

ي لةتَيطةشتن 
َ
ي وةرطرت لةبةرامبةر ِرؤل

َ
ي 1922 كاتَيك خةآلتي نؤبل

َ
يشي وةرنةطرت! لةبةرامبةردا نيلز بور لةسال

َ
نؤبل

لةطةرديلة و ئاشكراكردني ئةوةي كة ناوك لةضةقدايةو ئةلةكرتؤن بةدةوريدا دةسوِرَيتةوة و دواتريش هةر بةردةوام 
ينةوة لةسةر ثَيكهاتةي ناوكي طةرديلة و هةر ئةو داهَينانةي ئةويش بوو يارمةتيدةر بوو لةداهَيناني 

َ
بوو لةسةر لَيكؤل

بؤمبي ئةتؤمي لةاليةن زانا فَيرمي-يةوة ، كة يةكَيكة لةمةترسيدارترين ئةو ضةكانةي هةميشة هةِرةشةن بؤ سةر 
مرؤظايةتي.

بةآلم لةو بِروايةدا نيم هيض زانايةك يان توَيذةرةوةيةك كة كارَيك يان بةرهةمَيكي نوَي ثَيشكةش دةكات مةبةستي زيان 
م ئةوة سياسةتة بةثَيي بةرذةوةندييةكاني خؤي ثَيشكةوتن و داهَينانة زانستييةكان 

َ
طةياندن بَيت بةمرؤظايةتي، بةال

يان وةرطرتووة و 
َ
َيم زاناكاني نؤبل

َ
بةكاردةهَينَيت و هةندَيجار زياني بَيشومار بةمرؤظايةتي دةطةيةنَيت، مةبةستمة بل

تَيك نيية 
َ
ئةوانةش كة ضاوةِرَيي وةرطرتني دةكةن و ئةوانةش كة لةداهَينانةكانياندا ضاويان لةوةرطرتني هيض خةال

بخاتة  ذياني مرؤظايةتي  و  بكات  وَيران  داهَينانةكانيان زةوي  ئةطةر  نيية  تاوانَيكيان  ئةوان هيض  جَيطاي ستايشن، 
مةترسييةوة.

27ي11ي1895 مؤري  لة  لةوةسيةتنامةكةيدا  كة  -ة 
َ

نؤبل ئةلفريد  ديناميت  داهَينةري   
َ

نؤبل تي 
َ
ِرؤحي خةال باوكي 

يش لةبوارةكاني ئةدةب، فيزيا، كيميا، ثزيشكي لةشاري 
َ
تي نؤبل

َ
كردووة. يةكةمني ئاهةنطي ثَيشكةش كردني خةال

ئةوانةي  دةبةخشيية  تةكاني 
َ
خةال ثادشا خؤي  ةوة   1902 ي 

َ
لةسال هةر  بةِرَيوةضوو،  1901دا  ي 

َ
لةسال م 

َ
ستؤكهؤل

تةكة بةغةيرة سويدييةكان ببةخشَيت، 
َ
 بوو لةوةي خةال

َ
بةدةستيان هَيناوة، ثادشا ئؤسكاري دووةم، سةرةتا دوودل

تة كرد كة بةدةستكةوتَيكي طةورة دادةنرَيت بؤ سويد.
َ
م دواتر دركي بةبايةخي دةنطدانةوةي جيهاني ئةو خةال

َ
بةال

م ثَيشرت لةمانطي 
َ
 خؤيةتي، بةال

َ
يادي كؤضي دوايي زانا نؤبل

َ
تة لة 10ي12 دا تةسليم دةكرَيت كة سال

َ
نة ئةو خةال

َ
ساال

10دا ناوي براوةكان ئاشكرا دةكرَيت. 

سةرنووسةر
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ثياودا و لـــةذن لةهةريةك غـــرية
لةنَيوانياندا جيـــاوازي م

َ
هةية، بـــةال

واية، كة بؤضووني ذن زؤر طةورةيـــة:
كَيشةترة، سؤزداريدا لةاليةني ناثاكي
لةثةيوةنديي ناثاكـــي ثياوان م

َ
بـــةال

طةورةتر بةكَيشـــةيةكي سَيكســـييدا
كـــراوة زؤر توَيذينـــةوةي دةبينـــن.
يةكَيكة ئةمةش باسة و بةم سةبارةت

ينةوانة.
َ
لَيكؤل لةم

دةروونييةكان توَيذينةوة زؤربةي
ذن كة دةرئةنجامةي، ئةو طةشتوونةتة
ناثاكييةكي كاتَيك دةبَيت، بريندارتر
بةدي لةهاوســـةرةكانيان ســـؤزداري
كاتَيك دةبن، ترس تووشـــي و بكةن
لَي بكرَيت. هةِرةشةي جيابوونةوةيان
لةناثاكييةكي لةذنان زؤرَيك لةكاتَيكدا
هاوســـةرةكانيان دةطمةني يان َكاتي
لةطةل سَيكســـي ثةيوةندييةكي كة 
و دةبن خؤش دةكةن ديكةدا ذنَيكـــي
بةرنةوة. خؤياني دةدةن لةبري

َ
هةول

لةسةر توَيذةرةوةكان زؤر كاريان
غرية كردووة جياوازةكاني شـــَيوازة
زؤر ذن كة و توانيويانة بيســـةِّـينن،
كاردانةوةيان و دةبـــن هةســـتيارتر
دةبَيت زياتـــر ســـؤزداريدا لةناثاكي
ئـــةم سَيكســـييدا. لةناثاكـــي وةك 
كرد، لةزانايان واي  بؤضوونة  شَيوازة
كؤني مَيـــذووي بؤ كـــة بطةِرَينـــةوة
مةسةلةيةكي ثياو الي مرؤظايةتي، كة
ذنةكةي هاوســـةرة بووة، كة طرنـــط
يدا

َ
لةطةل بةثاكي سَيكسييةوة لةِرووي

كة بَيت، نيا
َ
دل بؤئةوةي بمَينَيتـــةوة،

دةكات هي بةخَيويان نـــةي
َ
منداال ئةو

بةثَيضةوانةوة، ذنةكة الي م
َ
بةال ئةون.

سؤزداري بةثاكي بايةخيان زياتر ذنان
بؤئـــةوةي داوة، هاوســـةرةكةيان
و سةرثةرشـــتيكار وةك ثياو وَينةي
هةرضي بمَينَيتةوة، خَيزان بايةخدةري
ثياو سَيكسيي بةثاكي سةبارةت هةية

ذن. لةالي دووةم ثلةي خراوةتة
ثانســـلظانيا زانكؤي توَيذةرةكاني
جطة ديكة ئةنجامَيكي طةشـــتوونةتة
مرؤظايةتي طةشـــةي و طؤِران ي

َ
لةِرؤل

ثيـــاودا. و ذن غـــريةي لةجيـــاوازي
كريســـتني و كَينيت لَيظي زانا هةردوو
كة هةن، ثياويش زؤر َيـــن:

َ
دةل كَيلي

تر ناثاكي ســـؤزداري زؤر بةئازاراوي
ضيية؟ هؤكارةكة كةواتة دادةنَين،

ئةو طةشتوونةتة زانايانة دوو ئةم
و ثةيوةندي كة متمانـــة ئةنجامةي،
َيكي

َ
ِرؤل هاوسةرةكان نَيوان سؤزداري

مَيذووي لةطؤِرانكارييةكاني طرنطـــرت
توَيذينةوة ئةمةش بؤ دةبينَيت، مرؤظدا

بةثَيي  كراوة. 411 بةشداريكةر لةسةر
ئةوانةي زؤربـــةي ئـــةم توَيذينةوانة
تةســـكدان و بةهَيز لةثةيوةندييةكي
ئاســـوودةييةك و بةهَيمنيي هةســـت
ذن. يـــان بن ثياو دةكـــةن، ئةطـــةر
لةثةيوةندييةكـــي هةندَيكيشـــيان
زؤر نايانةوَيت خؤيـــان يـــان الوازدان
دةروونناســـةكان ببنةوة،  نزيك لَيك
ئةو ئةنجامـــةي طةشـــتوونةتة ئـــةو
لةثةيوةندييةكي الوازدا كةسانةي كة
سَيكسيي ناثاكي ِرةضاوي زياتر دةذين
م

َ
بةال دةكـــةن، زياتـــر لةســـؤزداري

بةهَيزي لةثةيوةندييةكي كة ئةوانةي
ناثاكيية دةذين، ئـــةوا ســـؤزدارييدا
ذيان طةورةي بةشؤكي سؤزدارييةكة

دةطرن.
َ

لةدل
دةروونناســـةكان بةمشـــَيوةية
كة ِروونةي، ئةنجامة ئةو طةيشـــتنة
يةتي

َ
كؤمةال و كولتـــوري ميكانيزمي

طرنط َيكـــي
َ
ِرؤل غـــريةدا لةبناغـــةي

طؤِرانكاريية ـــي
َ
لةِرؤل بـــةر دةبينَيت

مرؤظايةتي. مَيذووييةكاني
غرية كاريطةرى

ببَيت دةتوانَيت بةهَيـــز غـــريةي
تَيكدةر، و ئازاردةر بةكارتَيكةرَيكـــي

و لـــةدةروون طِرَيـــك ئـــةوةي وةك 
و بـــةردةدات مـــرؤظ جةســـتةي 
خؤي طةدة زؤر، ئارةقَيكي كردنةوةي
تَيكدةضَيت،  

َ
دل يـــةك، دةهَينَيتةوة

كـــة دةكات، هةســـت وا مـــرؤظ 
غرية وا لةمرؤظ نادرَيت. بؤ هةناسةي
بةبةردةوامي هةميشـــة دةكات، كـــة
تر، هيضي و باســـة بكاتـــةوة بري لةو
هةندَيجار، ِرادةيـــةك  دةطاتـــة هةتا 
شـــَيت كـــة دةكات كـــة وا هةســـت
طشـــتي كةسي بووة. بةشـــَيوةيةكي
ســـةرةكي بةبابةتي دةبَيت بةرامبةر
طوماني و مرؤظةكةدا لةبريكردنةوةي
ةيةكي

َ
مامةل و سوكةوت

َ
هةل لةهةموو

جطة دةبَيت، بةرامبةري كةســـةكةي
ِرؤحي هَيمنييةكي ناتوانَيت كة لةوةي

بةخؤي. بدات
دةبَيت؟ لةضييةوة ثةيدا غرية

ئـــةوة دووثاتـــي هةميشـــة 
ثلةي هةرضةندَيك كـــة دةكرَيتـــةوة،
ثلةي هَيندة بَيت، زؤر خؤشةويستيي
كة كةســـةي ئةو دةبَيت. زؤرتر غرية
ئةوا بوَيت، يةكَيكي خؤش بةِراســـتي
بارَيكي غـــرية م

َ
بةال زؤرة، غـــريةي

لةســـةر غرية كة لةبةرئةوةي طرانة،
ترس كايةتيكـــردن و

َ
بةمول بنةمـــاي

دروســـت ثةيوةنـــدي لةدةســـتداني
ِراستةقينة خؤشةويستييةكي دةبَيت.
تةندروســـتي و كاتَيـــك بةردةوامـــي
هةر ئةطـــةر دةبينَيت، بةخؤيـــةوة
لةئؤتؤنؤمييـــان جؤرَيـــك يةكةيـــان
بارَيكي خؤشةويستي ضونكة هةبَيت،
مرؤظ كة نييـــة، نةطؤِر و بةســـرتاو

بيبةستَيتةوة. بتوانَيت
غرية خؤشةويستي و سَيكس و

خؤشةويســـتي ســـَيكس، ضـــي 
ثَيكـــةوة و غـــرية لةهاوســـةرَيتيدا
خؤشةويستي، ئايا دةبةســـتَيتةوة؟
ثةيوةندييةكدا لةناو غرية و ســـَيكس
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ئايا دةبةســـتَيتةوة؟ ضي ثَيكيانةوة
ِراكَيشانَيكي لةبناغةدا خؤشةويستي
بريتيية سَيكس يان نيية؟ سَيكسيي
بةتواندنةوة طةشتن بؤ لةدةربِرينَيك
خؤشةويستي ئايا ثةيوةندييةدا؟ لةو
خؤشةويستي بَي سَيكسي و سَيكس بَي
ذياني بؤ هةندَيـــك كةس ئايا هةيـــة؟
لَيثرسينةوةيةك هيض بةبَي سَيكسيي
خؤشـــرتين ثةيوةندييةك هيض و بةبَي
غرية ي

َ
ِرؤل ئايا لةذياندا؟ نيية شـــت

غرية ئايا ضيية؟ شتانةدا ئةم لةهةموو
بكوذي يان خؤشةويستيية نيشـــانةي
هاوسةرَيك بؤ ئايا خؤشةويســـتيية؟
كة كاتَيك بزانَيت، ناخؤشرت هةية، لةوة
سَيكسيي ثةيوةندييةكي ديكة الكةي
ديكةدا كةسَيكي

َ
لةطةل سؤزداري يان

بةغرية هةســـتكردن ئايـــا هةيـــة؟ 
ئةطةر بكرَيتـــةوة، كـــةم دةتوانَيت
لَيك سَيكس و خؤشةويســـتي مرؤظ

بكاتةوة؟ جيا
لةم ثرســـيارانة ئةم مي

َ
بـــؤ وةال

ثةيوةندي شتَيك لةهةموو بةر بابةتةدا
باس و خؤشةويستي ســـَيكس نَيوان

دةكةين.
لةنَيوان بكةين بةرواردَيـــك ئةطةر
ضةنـــد دةســـتةواذةدا دوو ئـــةم 
ســـَيكس دةكةين: بةدي جياوازييةك
جةستةيي، لةثَيداويستييةكي بريتيية
و ئامانجي هةيةتي هةموو مرؤظَيك كة
جةستةيي لةهَيوركردنةوةي بريتيية
خؤشةويســـتي م

َ
لـــةو بـــوارةدا. بةال

هةروةها و نيية ســـةرتاثايي شتَيكي
نيية. جةســـتةييش ثَيداويستييةكي
هةن، كةســـانَيك كاتَيكدا لةهةمـــوو
بةتاقيكردنـــةوةي كـــة لةذيانيانـــدا
هةستي و نةِرؤشتوون خؤشةويستيدا
لةوةش جطة ناناسن. خؤشةويســـتي
ثاش هةروةك سَيكســـيي ئارةزووي
و نامَينَيت برســـَيتييةكة نانخـــواردن
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ون دةبَيت، خواردنيـــش ئـــارةزووي
جيابوونـــةوةش شـــَيوة، بةهةمـــان
زؤرتر لةئارةزووي جؤرَيك لةهاوســـةر

دةوروذَينَيت. سَيكس بؤ
خؤشةويستي و ســـَيكس  كةواتة
زؤر م

َ
بـــةال جيـــاوازن، شـــتي دوو 

شَيوازي بةسرتوان. ثَيكةوة بةتوندي 
لةِروانطـــة ثةيوةندييةكةشـــيان
جياواز ِروونكردنةوةي جياوازةكانةوة
َيت:

َ
دةل بؤضوونانة لةو يةكَيك دةدةن.

خؤشةويستيية»، لةِراستيدا «سَيكس
خؤشةويستي َيت: «

َ
ديكةيان دةل ئةوي

كة ِراي سَييةم لةِراســـتيدا سَيكسة».
خؤي دةبينَيتةوة ئةم دووانةدا لةنَيوان
لةبةشَيك بريتيية «ســـَيكس َيت:

َ
دةل

لةخؤشةويستي».
سَيكسة لةِراستيدا خؤشةويستي

لةبنضينـــةي ِروانطـــةوة  لـــةم 
خؤشةويســـتيدا ثةيوةندييــــةكـــي
دةبينرَيتةوة، سَيكســـي ئـــارةزووي
لةتةنيا بريتيية خؤشةويســـتي واتة
يةكَيك الوةكي ســـَيكس. بةرهةمَيكي
ِرَيبازة ئةم بةناوبانطةكاني لةنوَينةرة
فرؤيد فرؤيـــد، لةســـيطمؤند بريتيية
خؤشةويســـتي و هةرطيـــز ســـَيكس
واي ئةو كو

َ
بةل نةكـــردووة، و

َ
تَيكـــةال

ئـــارةزووي سَيكســـي كة دةبينـــي،
سؤزدارييةكان. ئارةزووة بؤ نةرة

َ
ثال

دةربِريني وةك ئـــةو خؤشةويســـتي
كة دةبينَيت، سَيكســـيةكان ويســـتة
سَيكسيةكان ويستة هةموو بةهؤيةوة
ئاراســـتةي دياريكراودا لةكاتَيكـــي
نَيطةتيظانة ئةو م

َ
دةكرَيت، بةال كةسَيك

ئارةزووة هةموو بوو، كة باوةِرةدا لةو
لةثةيوةنديية مرؤظ سَيكســـيةكاني
تَير هةميشة مرؤظدا درَيذخايةنةكاني
لةنَيوان دةبَيت مرؤظ كةواتة ناكرَيت:
خؤشـــيية و جَيطري ثةيوةنديةكـــي 
بذاردن

َ
هةل ِرؤحييةكانيدا و جةستةيي

بكات.
خؤشةويستيية لةِراستيدا سَيكس

بةدةر لـــةم ِروانطةيةوة ســـَيكس
خؤشةويستي سؤز و َلةئارةزوويةك بؤ
لةطـــةل يةكطرتـــن هةروةهـــا و 
شتَيكي هيض ديكةدا كةســـايةتييةكي
سَيكس ئارةزووي كةواتة نيية، ديكة
نةك خؤشةويستي لةكؤرثةي بريتيية

بةثَيضةوانةوة.
خؤشةويستي بؤ ئةم شـــرؤظانةى
زانايانةوة هةندَيك لةاليةن و ســـَيكس
ئةبراهام بؤنموونة كراون، ثَيشكةش
خؤشةويستي جؤري  دوو  ماســـلؤظ
خؤشةويستي-نةبوون دةكاتةوة: جيا
خؤشةويستي-بةرجةســـتةكردني و 
ثَيطةشـــتووةكاني نـــةرة

َ
خـــود، ثال

نةبووني لةبنةمـــاي خؤشةويســـتي
وةك نابَيت ثةيدا نـــةرةوة

َ
هةندَيك ثال

خؤشةويستي، ئاسوودةيي، نةري
َ
ثال

طادا،
َ
كؤمةل لةناو شـــوَين كةسايةتي،

خود، ســـةِّـاندني و ثةيوةستبوون
هَينراونةتة نةرانة

َ
ثال ئةم لةبةرئةوةي

نةبوو توخمَيكـــي وةك دي: كةواتـــة
و دةرناكةون تاكةكةســـدا لةذيانـــي
بةبةرجةســـتةكردنيان ثَيويســـتيان
ثَيكهاتانة ئـــةم نييـــة. لةبةرئـــةوة
بةبنةمايةك بنب بؤئةوةي سةربةستن
خؤشةويستي-بةرجةســـتةكردني بؤ 
هاوكار ثَيكهاتانة ئـــةم كةواتة خود.
خؤشةويســـتي، ثَيكهَيناني بؤ دةبن
بةهؤي كة بن ئـــةوة نةك ضاوةِرواني

بهَينرَين. بةدي خؤشةويستييةوة
خؤشةويستيي ماسلؤظ هةروةها
كردؤتةوة. لَيـــك جيـــا و سَيكســـي
ئةو كـــة بؤضوونةدايـــة، ئـــةو لـــةو
خؤشةويســـتي- بةدواي كةســـانةي
ســـَيكس خوددا بةرجةســـتةكردني
و خؤشةويســـتي ثَيكةوة دةبةســـتن
دةتوَيننةوة، لةناويانـــدا خؤيـــان و 

كة باوةِرةشـــداية، لـــةو هةروةهـــا
لةسَيكس ثاشةكشـــة كةســـانة ئةو 
سؤزي و ئةطةر بةبَي هةست دةكةن،

ذيانييانةوة. ناو بَيتة خؤشةويستي
لةخؤشةويستي بةشَيكة سَيكس

نَيوان كةوتؤتة ئـــةم تَيطةشـــتنة
ئةم ثَيشوو؛ ِروونكردنةوةكةي هةردوو
طرنط بةبةشَيكي ســـَيكس  ِروانطةية
ئايا جا دةبينَيت، لةخؤشةويســـتيدا

زؤر. يان بَيت كةم طرنطييةكةي
خؤشةويستيي َيت:

َ
دةل مَيس ولريخ

لةويست بريتيية مرؤظَيك هاوسةرَيتي
بةرةو بؤئةوةي كةسة ئةو وئارةزووي
نموونةيةكي بةرامبةري كةســـةكةي
ســـؤز، و لةهةســـت دياريكـــراو
بدات ثيشـــان ة

َ
مامةل بريكردنـــةوة،

سؤز، و َيان تيايدا بذي. ئةم هةســـت
لةطةل دةطؤِرَين نة

َ
مامةال و بريكردنةوة

خؤشةويســـتييةكةدا. كةواتة بةهَيزي
ئايا دةدةن ثيشـــان ئةوة بةهَيزييان

بةهَيزة. ضةند خؤشةويستيية ئةو
هةســـت جؤري ســـَي بةهَيزترين
جؤري بةســـَي كراوة « كة بةطشـــتي
لةنـــاو بوونيـــان كـــة جيـــاوازةوة»
هةية: بةهَيزةكة»دا «خؤشةويستيية
بةرامبـــةر زؤر ســـؤز و هةســـتَيكي
و خةفةت تةنطيي

َ
دل بةكةسي دؤست،

ئةو خؤشةويســـتييةدا لةكؤتاييهاتني
لةبةردةوامبوونـــي شـــادي و 

خؤشةويستييةكةدا.
لةنـــاو سَيكســـيي ئـــارةزوي
َيكي

َ
ِرؤل طةورةكة»دا «خؤشةويستيية

ســـَي دةبينيت، ضونكة لةناو بضـــوك
مرؤظدا ةي

َ
هةست و مامةل بريكردنةوة،

بةردةكةوَيت. بضوكي  بةشَيكي  تةنيا
سَيكسيي لةِراســـتيدا ئارةزووي م

َ
بةال

خؤشةويســـتي بؤ طرنطة  ثَيوةرَيكي
سَيكسيي ئارةزووي كةواتة هاوسةر.
لةثَيكهاتةكانـــي ثَيكهاتةيـــةكـــة
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ثَيكهاتةيةكي م
َ
بةال خؤشةويســـتي،

و ئـــارةزوو نيية: هـــةرة ســـةرةكي
هةميشة نابَيتة سَيكســـيي ثةيوةندي
سؤز و هؤي دروســـتبووني هةســـت
لةخودي كو

َ
بةل كةســـدا، دوو لةنَيوان

خؤشةويستييةوة و ســـؤز و هةست
ةت

َ
خةســـل و ويســـت مرؤظ هةندَيك

بؤ لةناوياندا ويســـتة دةبَيت، كة فَير
سَيكسييةكة. ثةيوةنديية

و سَيكس نَيوان ثةيوةنديي
خؤشةويستي

ســـَي لةو كام الي هاوســـةرةكان
دةيطرنة و دادةنرَيت بةِراست ِروانطةية
دةكاتة طرنط كارَيكي لةذيانياندا، بةر
ئاواتةخوازي كةسة ئةو ئةوةي، سةر
سَيكســـي ثةيوةندييةكي ض جـــؤرة
خؤشـــيي لَي دةتوانَيت ضؤن و بَيـــت
جار هةندَيك لةوانةشـــة وةربطرَيـــت.
و ئةطـــةر ِروانطة كَيشـــة، ببَيتة هؤي
ثةيوةندييةكة اليةنةكانـــي بؤضووني

نةبَيت. يةك وةك
بـــَي سَيكســـي ثـــــةيوةنـــدي

و نيية شاراوة شتيكي خؤشةويستي
بةئةزمونَيكي وادا كة هةن، و زؤر كةم
جارَيكيش ئةطةرضـــي بووبن، تَيثةِر
ثيـــاوان الي بَيطومـــان بووبيـــت،
كةمرتين ئةوةي طةورةتر. بةِرَيذةيةكي
لة»خؤشةويستي بريتيية هةبَيت بووني
سَيكســـيي» ئارةزووي بووني بةبـــَي
ثياوانيش. لةاليةن و ذنانيش لةاليةن

بةبَي سَيكســـي ئارةزووي ئةطةر
كةواتة بووني هةبَيت، خؤشةويســـتي
لوتكةي دةطاتة ســـَيكس لةض بارَيكدا
زؤر و جوانيي؟ بةشـــَيكي خؤشـــيي
ئةو لةطـــةأل ثياوان و كـــةم لةذنـــان
خؤشييةكي سَيكس كة بؤضوونةدان،
زياتردةداتبةبَيبوونيثةيوةندييةكي
طا

َ
كؤمةل زؤربةي م

َ
بةال خؤشةويستي،

دةطاتة ســـَيكس كة ئةوةدان،
َ

لةطةل
كةســـَيكدا بَيت،

َ
لةطةل كاتَيك لوتكة،

هةبَيت. دا
َ
لةطةل خؤشةويستيي كة

و سَيكس خؤشةويســـتي كةواتة
م

َ
بةال بكرَينـــةوة، جيـــا دةتوانرَيت

ثَيشينةي هةية. هةميشة ثَيكةوة

و سَيكس غرية، خؤشةويستي
تي

َ
لةدةسةال كة هةن، هاوسةر كةم

بةثَيي ببَيت. ِرزطاريان غرية هةستي
هاوســـةرةكان 90%ي  توَيذينةوةكان
تووشـــي بَيت جارَيكيش ئةطةرضـــي
بةبَي زؤربةيـــان كـــة غرية بـــوون،
كو

َ
بةل بووة، ِروون هؤكارَيكـــي بووني

75% هؤكارةكةي  بةِرَيـــذةي و زياتر
لةخيانةت ـــي

َ
دوودل دةطةِرَيتـــةوة بؤ

بووة. هاوسةرييةكةدا لةثةيوةندي
و بةســـَيكس غـــرية ســـةبارةت
لةضةند دةتوانرَيـــت خؤشةويســـتي
بكرَين. تةماشـــا  جياوازةوة  َيكي

َ
خال

دةتوانرَيت، خوارةوة ةي
َ
خال ضةند لةم

ِروون خؤشةويستي غريةي ةتي
َ
خةسل

نةبووني نيشـــانةي غرية بكرَيتةوة: 
قورســـاييةك دةخاتـــة و متمانةيـــة
غرية خؤشةويستي، ثةيوةندي سةر
ثاراستني و خؤشةويستيي نيشانةي
كةســـانَيك لـــة“دزة“ي هاوســـةرة
ثاشـــان ثةيوةندييةكة.  لةدةرةوةي 
سَيكس نَيوان بؤ ثةيوةندي  تَيِروانني
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ديكـــة جارَيكـــي خؤشةويســـتي  و 
بةهَيزي دةبينَيـــت:  طرنط يكـــي

َ
ِرؤل

ئايا بةوةي، ثشت دةبةســـتَيت غرية
هاوســـةرةكةي مـــرؤظ ثةيوةنـــدي
يان سَيكســـيي زياتـــر بةاليةنطرييي
دوو ئةم يان دةبينَيت خؤشةويستيي

لَيك جياناكاتةوة. ِروانطةية
خؤشةويستي غريةي

سةبارةت ِرةخنةطرانة ِروانطةيةكي
نيشـــانةي كة غرية َيت، 

َ
دةل َبةغرية

لةطةل و ثيســـيية
َ
دل و بَيمتمانةيـــي

ثةيوةندييةكي هيض خؤشةويســـتيدا
وَينةيةكي ئةم بؤضوونة بةرامبةر نيية.
تيايدا كة غـــرية هةية، ثؤزةتيظانةي
كةســـةكةي بةرامبةر غرية َيـــت:

َ
دةل

ئـــةوة ِرادةطةَينَيت، ضةند ئةو ديكة
طرنطـــة كةســـة لةثةيوةندييةكـــةدا
لةناحةزان ثةيوةندييةكـــة و ضـــؤن
جار هةندَيك بةمشَيوةية  دةثارَيزَيت. 
و دةكات بةهَيز ثةيوةندييةكة غـــرية
شَيوازة دوو ئةم لةناو دةكات. جَيطريي
بةثَيي دةبينرَيتةوة ِراستي دذبةيةكدا
طؤشـــةنيطايةكي ض غرية ئايا ئةوةي
يـــان بَيمتمانةيـــي هةيـــة: غـــريةي
ئاشكراية ســـومبولَيكي كة غريةيةك،

هاوسةرةكة. ناثاكي بؤ
هاوســـةر لةكاتَيكدا  غرية  بووني
يان نييـــة ثـــاك لةثةيوةندييةكـــةدا
نةبووبَيت ثـــاك لةبنضينةدا لةوانةية
بةدةستهَيناني ئاواتي بؤ دةربِرينَيكة
ترسة كاتدا لةهةمان و خؤشةويستيي
بةهؤي ئةو خؤشةويســـتيية لـــةوةي
لةدةســـت دةرةكييةوة كةســـَيكي
بؤ ئاماذةيةكة غرية بةمشَيوةية بدات.
م

َ
بةال هاوسةرةكة. بؤ خؤشةويســـتي

كة هةية، بَيمتمانةيـــي-ش غـــريةي
وةك بَيطوناهانة ِرووداوَيكي هاوســـةر
ناثاكييةكيهاوسةرةكةي بؤ طةيةك

َ
بةل

طةي
َ
بةدواي بةل هةميشة دةبينَيت يان

غريةية شـــَيوازة ئةم دةطةِرَيت. وادا
ِراســـتةقينة، هؤكارَيكي بووني بةبَي
كةمي بؤ دةطةِرَيتـــةوة هؤكارةكةي
ئةمةشلةوانةية بةهاوسةرةكة. متمانة
ؤزييةك

َ
ئال دروستبووني  بةهؤي  ببَيت

كاتَيك لةثةيوةندييةكةدا كَيشةيةك و
بةبَي بكات، كة َهاوسةرةكة هةســـت
كؤنـــرتؤل و طومانلَيكـــراوة بناغـــة 

دةكرَيت.
باس بـــةزؤري طادا

َ
كؤمةل لةنـــاو

دووةم لةغرية دةكرَيت، لةشـــَيوازي
كاتَيككةسَيككةسَيكيديكةبةغريةدار
زؤربةي ئةمة لةبةر دةكات، وةســـف
وةك شَيوازَيك لةدةربِريني غرية كات
ناِرةوا وردةكارييةكي و متمانة نةبووني
ئةم بؤ ضيية هؤكار م

َ
بةال دةردةخات،

ناثاك هاوســـةر ئةطةر ؤزة،
َ
ئال بـــارة

كة ئةوةية، هؤكارةكة بَيطومان بَيت؟
لةوةي، دةترسَيت ةتَينراوةكة

َ
خل

َ
هةل

بةيةكجارةكـــي كـــة هاوســـةرةكةي
ناثاكييانةي، ئـــةو بدات. لةدةســـت
يان بةدةطمةن نـــني و كـــة بةردةوام
هاوســـةرَيتيدا لةذيانـــي بةِرَيكـــةوت
هؤي نةبنـــة ِروودةدةن، ئةطةرضـــي
خؤي كاريطةري م

َ
بـــةال جيابوونةوة،

قورس بةئةزمونَيكي دةبَيـــت و هةية
لَيـــرةدا م

َ
بـــةال لةثةيوةندييةكـــةدا،

كة ئةوةي، بؤ ةِرواكَي
َ
دل هؤي نابَيتـــة

لةدةست هاوســـةرةكةي كةسة ئةو 
بةهؤي كـــة شـــت، بدات. خراثرتين
دةدرَيـــت لةدةســـت ناثاكييـــةوة
سةرتاثاي هاوســـةرةكة كة ئةوةية،
لةدةست لةبناغةوة ثةيوةندييةكةي
تايبةتمةندَيتي و تاقانةيةتي  دةدات:
ناثاكييةكة كةواتة خؤشةويستييةكة.
ئةو ةتي

َ
بةخةســـل زةرةر لةِرةطـــةوة

دةدات: ثةيوةنديية خؤشةويســـتيية
كةسَيكي كة ئةو خؤشةويســـتييةي،
ئةوة وةك بكات، تَيدا بةشداري ديكة

ديكةي كةسي لةثَيشدا بةشي كة نيية
نةبووة. ثَيوة

و شَيوازةكاني متمانة غرية
كة كةســـانةوة ئةو لةِروانطـــةي
ةيةكي

َ
ض مامةل واتـــة هةية غريةيـــان

هـــؤي بووةتـــة هاوســـةرةكانيان
خؤشةويســـتييان؟ ئةو برينداركردني
كةسةكان بةثَيي جياوازن مةكان

َ
وةال

كةسدا لةهةمان جار هةندَيك كو
َ
بةل و

ديكة دةطؤِرَيت. بارَيكي لةبارَيكةوة بؤ
يةك لةســـةر بارَيكدا لةهةموو م

َ
بـــةال

بةشَيك ئةوةية كة كؤكن، ئةويش
َ

خال
و لةثاكيي بريتيية لةخؤشةويســـتي
لةخيانةتي متمانةيسَيكسي،هةروةها
م

َ
بةال هيض بةخشينَيك نيية، سَيكسيدا

دةست لةكوَيوة سَيكســـيي خيانةتي
سةربةستي ناتوانرَيت ئايا دةكات؟ ثَي
لةكاتَيكـــدا سَيكســـي ببةخشـــرَيت،
نةكاتة ئةم سةربةســـتيية هيض كارَيك
خؤشةويستييةكة؟ ثةيوةنديية سةر
نابَيت ســـؤزدارييةكة ثةيوةنديية ئايا
بكشَينَيت؟ خؤي سَييةم اليةني بةرةو
ئةطةر: بؤنموونـــة كـــراوة

َ
ئايـــا قبول

زؤر لةئاهةنطَيكـــدا هاوســـةرَيكيان
يان تةماشا بكات كةســـَيك تةماشاي
هاوِرَييةكي ثياوةكـــة يـــان بكرَيت؟
ذنةكةي هاوســـةرة كة ذني هةيـــة،
بةيةك متمانةيان زؤر و دةيناســـَيت
هةندَيك بةشَيوةيةك كة ثياوةكة هةية،
كة باس دةكات، ئةو هاوِرَيية شت الي
ناكات؟ باســـي خؤي الي خَيزانةكةي
ئَيوارةيةك ذنةكة طونجـــاوة يان ئايا
دةستةخوشكي هاوِرَيي هةندَيك

َ
لةطةل

طونجاوة ئايا بةاليةكدا؟ بضَيت خؤيدا
ذناني بؤ ئارةزووي خـــؤي ثياوةكـــة
ثيشـــان خَيزانةكةيدا دةم لةبةر ديكة

بدات؟
مي

َ
وةال ثرسيارانة ئةم مي

َ
وةال بؤ

نيية جَيطري بنةمايةكي و هةن جياواز
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الي هـــةردوو ئةوةية بؤيـــان، طرنط
و لَيبوردن ســـنووري ثةيوةندييةكة
سةربةســـتي بؤ ئارةزوويان هةروةها
سنوورانة ئةم بتوانن بؤئةوةي بزانن،

بكةن.
َ

قبول الوة لةهةردوو
ثرسيارانة شَيوازة ئةم طرانة زؤر
هةر م

َ
و لَيدوان، بةال بخرَيتةبةر طفتوطؤ

هةبوو كَيشةيان  هاوسةرةكان كاتَيك 
شـــَيوازة ئةم ئةوا غـــريةدا،

َ
لةطةل

دةبَيت، خؤيان ســـوودي ثرسيارانة
سةبارةت جَيطري بؤئةوةي بنةمايةكي
دياري ثةيوةندييةكة ثاكيي و بةمتمانة
ثةيوةندييةكة جَيطرييي ئةمةش بكةن.
طةورة ئاســـوودةيةكي و دةثارَيزَيت

ثةيوةندييةكة. بةاليةنةكاني دةدات
سَيكســـيي ناثاكي بةهؤي غـــرية
غرية هـــؤكاري كاتَيك و ســـؤزداريي
بةبرينــــــداركردنـــي ثةيوةنـــدي
تايبةتمةندَيتـــي و تاقــــانةيةتـــي
خؤشةويســـتييةكةوة ثةيوةندييـــة
لةم خراثـــرت دةبَيت: ئـــةوا دةبَيت،
كاميان خـــوارةوة نموونةيـــةي دوو 

خراثرتن:
ذنَيك بةهـــؤي كارةوة ثياوةكـــة
نزيك دةبنةوة لَيك زؤر دةناســـَيت و
بةثةيوةندييةك. ببَيـــت ئةوةي بةبَي
سؤزداري ثةيوةندييةكي ثياوةكة يان
دةســـت ديكةدا ذنَيكي

َ
لةطةل هةيـــة

هيـــض ئـــةوةي ثـــَي دةكات بةبـــَي
لةنَيوانياندا سَيكســـي ثةيوةندييةكي

هةبَيت.
ثرســـيارةدا دوو ئةم مي

َ
وةال لةم

بةخراث ئةوة بةشـــداريبووان زؤربةي
هاوســـةرةكة كاتَيـــك َدادةنَيـــن،
لةطـــةل ســـؤزداري ثةيوةندييةكـــي
بكات. ثَي دةســـت ديكةدا يةكَيكـــي
لةثياوان زؤربةي ذنان زياتر بَيطومان
م الي

َ
بةال هةيـــة، بؤضوونةيان ئـــةم

بةنيـــوة بةشـــداري ثيـــاوان نيـــوة

ئةواني و يةكةم ـــي
َ
نةكردني خال

َ
قبول

ناكةن.
َ

قبول دووةم ي
َ
خال ديكةش

هـــةردوو توَيذينــــةوةكـــانـــي
دي داظيد دةروونناســـاني ئةمريكـــي
ســـالؤظي دةضنةوة ثيتَير و ســـتَينؤ
غرية، نَيوان ثةيوةندييةكاني ســـةر
ئةوة و سَيكس. ئةوان خؤشةويســـتي
غريةكردن دةكةنةوة، كة ِرادةي ِروون
ئةو ئايا بةوةي، ثشـــت دةبةســـتَيت
دةبينَيـــت كةســـة ض ثةيوةندييـــةك
خؤشةويســـتيدا و ســـَيكس لةنَيوان

لةذيانيدا.
كةسانة ئةو سَيكســـيي بؤ ناثاكي
دةبينن وا زؤر خراثة، كة بةتايبةتـــي
بكات، سَيكسيي ناثاكي كةسةي ئةو

دةكات. سؤزداريش ناثاكي ئةوا
ئةو لةاليةن ناثاكـــي ســـؤزداري
تةماشـــا بةخـــراث زؤر كةســـانةوة
ناثاكي باوةِرةدان، لةو كة دةكرَيت،
يان درةنط دةطةَينَيت ئةوة سؤزداري
دةبات. سَيكسيي ناثاكي بةرةو زوو

الي بؤضوونـــةي كة بةثَيـــي ئةو
سةبارةت دةبَيت دروســـت كةســـَيك
ئةطـــةر دوواليةنانـــة، بةناثاكـــي
يان سؤزداري لةِرووي هاوســـةرةكةي
كةسةي ئةو كردبَيت. ناثاكي سَيكسيي
بَي خؤشةويستي باوةِري بةسَيكس كة
زؤر هةستيارانةتر كاردانةوةي نةبَيت،
بةرامبـــةر دةدةن خؤيـــان ثيشـــان
هاوسةر سَيكسيي ناثاكي دةركةوتني
بَي «خؤشةويستي كة كةســـةي و ئةو
دابنَيت، دةطمةن بةشتَيكي سَيكس»
ســـؤزداريي ثةيوةندييةكـــي ئـــةوا 
ترسناكرت بةشـــتَيكي هاوسةرةكةي

ةم دةدات.
َ
لةقةل

لةطةَل دةتوانــن ضــؤن هاوســةرةكان
بكةن؟ مامةَلة غريةدا

بَيت، ِروون الي مـــرؤظ ئةطـــةر
لةترس بريتييـــة غرية بناغـــةي كة 

خؤشةويســـتيي لةلةدةســـتضووني
غرية كةواتة مرؤظ دةتوانَيت هاوسةر،
ثةيوةنديية ئةو «ئاسايي» بةبةشَيكي
لةبةرئةوةيبؤ دابنَيت. خؤشةويستيية
خؤشةويستي ثةيوةندي ك

َ
خةل زؤربةي

ذيان، بابةتةكاني لةطرنطرتين يةكَيكة
نايةوَيت كةســـَيك  هيض كة هةرطيـــز
ئةوةشدا

َ
لةطةل م

َ
بةال لةدةستي بدات.

لةناو غرية دةبَيت بةكَيشة هةندَيجار
هةردووكيان كـــة ثةيوةندييةكـــةدا،
يدا

َ
لةطةل ثَيويستة ضؤن بزانن دةبَيت

ئةطةر بةتايبةتي دةكـــةن. ـــة
َ
مامةل

و و بؤنةدا بـــار لةزؤر هاوســـةرةكة
توندِرةوانة ِروون هؤكارَيكـــي بةبـــَي
دةتوانـــني ئةمة ناو كة غرية بـــكات
هةندَيجاريش غرية. نةخؤشـــي بنَيني
دةبَيتةهـــؤي بناغـــةدار غريةيةكـــي
كاتةدا لةو و ثةيوةندييةكة تَيكدانـــي
ِرَيطةضارةي كةســـة دوو ئةو دةبَيت

بدؤزنةوة. دروست و ِراست
غريةدا نةخؤشيي لةطةَل مامةَلة

غـــرية لةنةخؤشـــي مةبةســـت
زؤرجـــار مـــرؤظ ئةوةيـــة، كاتَيـــك
ئةوةي بةبَي بكات، ة

َ
مامةل غريةييانة

هؤكار بَيت ِروون بؤ بةرامبةرةكـــةي
ضيية. ةيـــةي

َ
مامةل ئـــةو و بناغـــةي

زياد كاتَيك بـــارةش ئةم مةترســـيي
توندوتيذي كةسة ئةو ئةطةر دةكات،
بةكاربهَينَيت بةهاوسةرةكة بةرامبةر
كةمرت غرية يان بيرتسَينَيت. كَيشةي
كو زياتر

َ
بةل هاوســـةرة، دوو كَيشةي

كة هاوسةرةيانة ئةو كةسَيتي كَيشةي
لةم بارة تايبةتييانةشدا هةية. غريةي
يارمةتـــي داواي كـــة طرنطـــة، زؤر 

بكةن. داوا تايبةتمةند لةكةساني
ئاساييدا غريةي مامةَلة لةطةَل

ئاسايشي ســـنورَيكي غرية ئةطةر
يدا

َ
لةطةل بتوانرَيت واتة بةر، طرتبَيتة

نةدابَيت، لةباري ئاسايي الي و بذيت
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ضارةسةر بةدواي هةر باشـــرتة م
َ
بةال

بطةِرَين. يدا
َ
لةطةل ة

َ
مامةل و شـــَيوازي

ناثاكييةكي هاوســـةرَيك بؤنموونـــة:
دةيةوَيـــت ئَيســـتاش و كـــردووة 
و بكات هاوسةرَيتي ذياني ثارَيزطاري
ئارةزووي هاوسةرَيك يان بيثارَيزَيت،
لةوةي، دةكات زؤرتر سةربةستييةكي
دةدةن، ثـــَي ِرَيطةي كة دةوروبـــةر
لةثةيوةندييةكي هاوســـةرةكان يان 
يةكَيكيان و تَيكشـــكاودان سَيكسيي
كة بكاتةوة كةم غريةية لةو دةيةوَيت

داطريكردووة. مَيشكي
كَيشةي ناثاكي و غرية بارةدا لةم
هةر ثَيويستة هاوسةرةكةن، هةردوو
ئارةزووةكانيان و ويســـت دووكيـــان
لةزؤر و بكةنـــةوة نزيـــك لةيةكـــدي
ثسثؤر كةســـاني يارمةتي بةبَي كاتدا
ئةطينا بهَينرَيت، بةجـــَي دةتوانرَيت 
بنكةكانـــي بكةنـــة  ِروو دةتوانـــن

يةتيي.
َ
كؤمةال ِراوَيذكاري

ضارة بؤئةوةي طرنط زؤر َيكي
َ
خال

بريتيية بدؤزرَيتةوة كَيشـــةية بؤ ئةم
بنةماكانـــي لةســـةر لةِرَيكةوتنَيـــك
الي بؤئةوةي متمانـــة لةنَيوانيانـــدا،
دةوَيت ضي بَيت ِروون هةر يةكةيـــان
بةرامبةر بؤئةوةي شانة لةسةر ضي و

بهَينَيت. بةجَيي بةهاوسةرةكةي
لةهةمـــوو هاوســـةر ئةطـــةر 
ثاكيـــي ثاراســـتني ســـنوورةكاني
الدا، سَيكســـييةكاني ثةيوةندييـــة
دةزانن، كة ذن هةنديك وةك ئـــةوةي
سَيكسيي ثةيوةندييةكي مَيردةكةيان
ديكةدا يةكَيكـــي 

َ
لةطةل ئاشـــكراي

ئـــةوةش، ســـةرباري م
َ
هةيـــة، بةال

ثةيوةنديية ئـــةو بيانةوَيت ئةطـــةر
دةتوانن ئـــةوا بثارَيزن، هاوســـةريية
هَينانةوةي بـــؤ ثةيِرةوَيك و بنةمـــا
يارمةتي كة دابِرَيذن، ثةيوةندييةكةيان
 غريةي

َ
لةطةل ةكـــردن

َ
لةمامةل دةدات
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بارانةدا لةو هةرضةندة هاوسةرةكةدا.
بؤئةوةي بؤضوونة، ئـــةو طةِرانةوةي
جارَيكي هةرطيـــز كـــة هاوســـةرةكة
شـــتَيكي زؤر ناكاتةوة، ناثاكي ديكة
ئةوةية طرنط م

َ
بةال و زةحمةتة. طران

ثةيِرةوانةدا و بنةمـــا ئـــةو لةمياني
غرية ضارةســـةري بؤ بدرَيت بوارَيك 
بةهؤي ثةيوةندييـــةكان و كَيشـــةي
هةندَيـــك ِرَيككةوتنـــةوة. و وتووَيـــذ
مرؤظدا لةهزري دةتوانرَيـــت بؤضوون
لةكَيشـــة ِرزطاربوون بؤ بنرَيت بنيات
لةبنةماكاني كة دةروونييةكانيمرؤظ،
ثَي كاري ثةيوةندييةكـــةدا ثاكيـــي

وةك: بكرَيت
-هاوســـةرةكةم ئةو كةســـةكةي
سَيكسيدا لةثةيوةندي لةوانةية ديكة
لةســـةروو م

َ
بةال ببينَيت، بةضاالكـــرت

سَيكســـيي ئـــارةزووي ئةوةشـــةوة
و بةردةوامني هةية منـــدا

َ
لةطةل هةر

سَيكسيماندا. لةثةيوةنديي
ديكة كةسةكةي - هاوســـةرةكةم
دةبينَيت، خؤشةويستي بةشايستةي
خؤش مني هةر هةتا ئَيســـتاش م

َ
بةال

بؤ ثاراستن دةدات
َ

هةول و هةر دةوَيت
ثةيوةندييةكةمان. ِرزطاركردني و

ديكـــة لةئةركةكانـــي يةكَيـــك 
غـــريةدا

َ
لةطـــةل ةكـــردن

َ
بـــؤ مامةل

ثةيوةندي لةبةهَيزكردنـــي بريتييـــة
ئـــةو كاتَيـــك هـــةر هاوســـةرَيتيي:
ئةوا بكرَيت، بةهَيزتـــر ثةيوةندييـــة
الوازكردنـــي لةســـةر كاري دةبَيـــت
و هاوسةرةكة ديكةي ثةيوةندييةكةي
غريةيي هاوسةرةكةي كةمكردنةوةي
غريةيان ديكـــةش هةندَيكي ديكـــة،
ثةيوةندي بةهـــؤي ضونكـــة هةية، 
ِرَيطةيةك الوازة.  خؤي هاوســـةرييان
ثةيوةنديـــي بةهَيزكردنـــةوةي بـــؤ 
ثالن لةبينينةوةي بريتيية هاوسةرَيتي
ويستوويانة كة هاوبةشةكان، ة

َ
خال و

لةدواِرؤذدا يـــان لةِرابردوودا ثَيكةوة
بَينن. بةجَيي

ةكردن
َ
مامةل طشتي بةشَيوةيةكي

تَيطةشـــتنمان و غـــرية
َ

لةطـــةل
ســـَيكس، نَيـــوان بـــؤ ثةيوةنـــدي
بَيت، غرية هةرضؤنَيك و خؤشةويستي
شوَينَيك لةهيض و كاتَيكدا لةهيض ئةوا
بؤ دياريكراو ِرةضةتةيةكي و ميك

َ
وةال

نيية. سَيكس ضارةسةرةكان م و
َ
وةال

و لةخؤشةويستيدا دةبينَيت َيك
َ
ِرؤل َض

لةطةل ة
َ
مامةل دؤخَيكدا و بار ض لةذَير

ثةيوةندييةكةدا لةناو دةكرَيت غريةدا
ئةمانة ئاستَيكداية، لةض ئايا غريةكة و
بؤية دةطؤِرَين. و نني جَيطري شـــتَيكي
ثةيوةندييةكة اليةنةكانـــي دةبَيـــت
لةنَيوان ثرســـيارانة ئـــةم مـــي

َ
وةال

هةرضةندة بكةنـــةوة، ِروون خؤياندا
مةكة

َ
وةال ثةيوةندييةكيشـــدا لةنـــاو

و طؤِراني بار و كات  تَيثةِربووني
َ

لةطةل
نني. جَيطري و دةطؤِرَيت خؤي دؤخةكان
جاروبار ك

َ
خةل زؤربةي دةبينني بؤية

بةرةو ثرســـيارانة ئةو خؤياندا لةناو
لةوانةشـــة خؤيانةوة دةكةن و ِرووي
مَيكـــي

َ
وةال جياوازةكانـــدا لةكاتـــة

بكةوَيت. دةست جياوازييان
غرية بةرةنطاريبوونةوةي بؤ ثالن
و ثةيِرة هةندَيك جـــؤردان ظؤلف
بةكارهَينانيان بؤ داِرشـــتووة بنةماي
م لةباري

َ
بةال نةخؤشـــييدا، لةغريةي

دةتوانرَيـــت ئاسايشـــدا  غـــريةي 
بةكاربهَينرَين:

لةترســـي كـــة طرنطـــة، -زؤر 
هةموو بةجَيهَيشـــتني هاوســـةر بـــؤ
ِرةزامةند هاوسةرةكةت داواكارييةكي

بيت.
بةكؤنرتؤلكردن بتةوَيـــت -ئةطةر
طومانلَيكراو ِراســـتةقينة يان ناثاكي
ئةنجامَيكت هيـــض ئةوا بشـــاريتةوة،
و لةئازاردان جطـــة نابَيت دةســـتطري

بةهاكةشي خؤت نةبَيت و شـــثرزةيي
دةدةيت. خةندةكان بةنةماني

كة ياريـــدةدةرة، َيكـــي
َ
-زؤر خال

و خـــود لةِرَيي كار باوةِر و بةهـــاي
و بكةيت زياد يةتييةوة

َ
كؤمةال ضاالكي

هاوسةرةكةشت كة بكةيت، وا كارَيكي
هةية بةرامبةرت. غريةي

ِرَيزي مـــةدة
َ

هـــةول - هةرطيـــز
لةدةســـت بدةيـــت، هاوســـةرةكةت
هةرضةندة و ببيت تـــوِرة هةرضةندة

هةبَيت. لةثةيوةندييةكة ترست
خؤشةويســـتيي بـــدة  

َ
-هـــةول

و نةكةيـــت لةبـــري هاوســـةرةكةت
نةثةِرَيت. تَي بةسةرتدا

داواكارييةكانـــت و -ثَيويســـتيي
بــــةثـــــةيوةندييـــة ســـةبـــارةت
ِروون و جَيطـــري ســـؤزدارييةكةت
ِروودةدات زؤرجار ضونكة بكـــةرةوة،
لةسةر بنةماي نامورتاحَيتي غرية كة
دةبَيت دروست شـــاراوة درَيذخايةني
و كـــة دةبَيتـــة هؤي ثاشةكشـــةي
لةناثاكي كردن  طومان هاوسةرةكة و
دروستبووني كَيشة هاوســـةر لةثاس

بةردةوامةكان.
لةغريةدا كـــة هةمـــوو ئةوانـــةي
غرية كةســـةي ئةو واتة بةشـــدارن 
قورباني كة دةبَيتة ئةوةش و دةكات
و ئـــازار كةمرت غريةكـــة، دةتوانـــن
يةكةميان ئةطةر هةبَيت ئةشكةنجةيان
بخاتة غريةييةكةي بتوانَيت ِرســـتةي
غريةم من دةريبرِبَيت: و لَيواني سةر
بدةم. لةدةست تؤ دةترسم من هةية،
بةهَيزيش بةهؤي زؤر غـــريةي كو

َ
بةل

باشرت دةبَيت، الواز دةربِرينانةوة ئةم
بةتةنيا هةرطيز كـــة غريةدارةكة واية
هةروةها لةترس بَيت دوور هةتا نةبَيت
ِروونكردنةوةيةكـــي كـــة باشـــرتة،
بةهاوســـةرةكةي بـــدات كـــراو

َ
قبول

سوكةوتي.
َ
هةل ةو

َ
بةمامةل ســـةبارةت
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و لةيةكطةشـــتن بؤ بوارَيكة ئةمةش 
نزيكبوونةوةي لَيـــك و ِروونكردنةوة

و ضارةسةرةكان. بؤضوونةكان
خؤش يةكَيكي كةسَيك هةركاتَيك
هةية ئةوة ئةطةري هةميشة دةوَيت،
ئةو تةنيا ببَيتةوة، بةرةنطاري غرية
بةرزة. ال كة زؤر خؤيان كةسانة نةبن،
لةخؤشةويســـتي زؤر كةســـانة ئةم 
هـــةر بَيطومانـــن، بةرامبةرةكةيـــان
ةيةك

َ
جول جاروبـــار  كـــة غريةشـــة 

دةكات لَي واي بةثةيوةندي و دةدات
بَيت. بةردةوام

لةسةرتاثاي بمانةوَيت غرية ئةطةر
شـــتَيكي ئةوا ـــني،

َ
نةهَيل جيهانـــدا

ئَيمة لةوة جطة يية.
َ
خةيال و نةطونجاو

لةهةستي بةشـــَيك غرية وةك دةبَيت
هةرطيز غرية دابنَيني: مرؤظايةتيمان
خؤشةويســـتييةكي بؤ نييـــة طة 

َ
بةل

بنضينةيي بةشَيكي م
َ
بةال ِراستةقينة،

لةسةر كة هةرضةندة خؤشةويستيية،
م

َ
بةال هةبَيت، بووني واقيع زةمينـــةي

نيية. تَيدا نيايي
َ
دل هةرطيز

سةرضاوةكان
1. Eifersuch: Ein Lesebuch für 

Erwachsene.
2. Magazin Focus: 10-1995
3. Spiegel: 01.2010
4. Eifersucht: Woher 

sie kommt und wie wir sie 
überwinden können.   

5. Das Familienhandbuch des 
Staatsinstituts für Frühpädagogik 
(IFP)

ثشوودان تةكنيكةكاني
طرذييةكي هيض جةستةي دةبيني كة ثشــــوودانيدا لةكاتي بكة سةطَيك سةيري
زوربةمان ذيانمانةوة فشــــاري بةهؤي ئَيمةش ئارامداية. لةبارَيكي نييةو ديار ثَيوة
دووبارة فَيري ثَيويســــتة و ثشــــوودانةمان لةدةســــتداوة ئةم تواناي ئةنجامداني

ثشوودان بينةوة.
لةش و يارمةتي مَيشــــك و َيت

َ
ناهَيل نيطةراني دارَيــــذِراو بؤ ثشــــوودانَيكي ثالن

و ميوزيك كاروباري ِرؤذانة. لةوانةية فشــــاري و ث
َ
هةل ثة

َ
لةهةل لةِرزطاربوون دةدات

ديكة هةندَيكي بؤ بةآلم كةس، هةندَيك بؤ بَيت ئاسان كارَيكي لةثاركدا ثياسةكردن
نيية. ئاسان

ثشوودان، ئةوة فَيربووني بؤ بةيارمةتية كة ثَيويســــتيت كرد ئةطةر هةســــتت
ناوخؤييةكانيش كتَيبخانة ِراهَينةرو لةِرَيي بكةيت، ثشوودان وانةي بةشداري بدة

َ
هةول

ئةم ثةيِرةوي دةتوانيت دةســــتدةكةوَيت. ثشوودان شــــَيوازي زانياريت دةربارةي
بكةيت: ِرَينماييانة

دابِرينت نةبَيتةهــــؤي كةس تيايــــدا كة بذَيرة
َ
هةل هَيمن ســــةرةتا شــــوَينَيكي

خؤي لةسةر ِراهَينانَيكي ضةند ثَيبكةيت دةســــت ئةوةي لةثشــــوودانةكةت، ثَيش
ماسولكةكانت توندكردني و ِراســــتكردنةوةيان و بةدرَيذكردن بكة قاضةكانت  و

َ
قؤل

بةدانيشتن بكة ئاسودة خؤت ثاشان ماســــولكةكانت، هَيوركردنةوةي تا ببَيتةهؤي
بةشَيوازَيكي بةهةناسةدان ي دةســــت بكة

َ
و بةقوول بَيت يان ِراكشــــان، بةهَيواشي

ئةمةش ئارام بةرةوة، بدةو بكة ئينجا ثشــــوو طرذ خؤت بةنةرمي هَيمن و ئاســــان،
بدة. ئةنجامي تا سةرت لةثَييةكانتةوة

ثشوودان  و ناِرةحةتي و لةطةرمايي بكةرةوة بري ئةوة شوَينَيك كاتَيك دةطةيتة
ثةرؤشت بريكردنةوةيةكي كةوَيت، هةموو دةســــت طونجاوت و هَيمن تا شــــوَينيكي
ِرَيطة بةئاســــاني بريكردنةوانةت نةبووة، جؤرة ئةو هةر كة دابنَي بكةو واي لةيــــاد
ثشوو بةماسولكةكانت بدة ِرَيطة و ماسولكةكانت ناو طرذي (نةماني) بةِرؤشتني بدة
بةِرَيطةيةكي كةس ئةمة لةبريكردنةوة، هةندَيك بكة

َ
بةتال مَيشــــكت دوايي بدةن،

وةك جوان و ئارام شــــوَينَيكي وَينةي ضاوي ثَيش بةهَينانة دادةنَيــــن يارمةتيــــدةر
ثاشان ضةند دةقيقة، بيست تا بمَينةرةوة دواجار بةمشــــَيوةية يان مَيرط، باخضة
يان بةدانيشتن ضركةيةك ضةند بةآلم بكةرةوة، بدةو ضاوةكانت

َ
قوول هةناسةيةكي

ثَي. سةر هةستيتة ئةوةي ثَيش بمَينةرةوة ِراكشان
ضاالكييةكي ئةنجامداني بــــؤ بكةي دياري بؤ خؤت كاتَيك كــــة شــــتَيكي طرنطة

ِرؤذانةت. ِرَيكوثَيكي
يةكَيكة ثشوودان ثشوودان، بؤ دةدةن يارمةتيت كة هةن ســــةرضاوة ضةندين
ضاالكييةكي دةكرَيت دةروونــــي. تةندروســــتي ضاالكييةكان بؤ لةكاريطةرترينــــي
فشارو نيطةراني لةثةرةسةندني ضارةسةرةكاني ِرَيطرتن بؤ بَيت زيادكراوي بةسوود

مَيشك.
مةشقي و لةش ثشووداني مةشقي بةشــــةوة: بةدوو دةبن ثشــــوودان ِراهَيناني
مةشقي مَيشك. لةســــةر هةية كاريطةري مةشقي جةســــتةيي ثشووداني مَيشــــك.
مةشقَيكي بةآلم نيطةراني، نةهَيشتني نةبَيتةهؤي بةتةنيا لةوانةية ثشووداني لةش
ئةنجام ئةوةية نيطةرانيانة. كةواتة باشرتين بةشــــَيك لةو كردني كؤنرتؤل بؤ باشــــة
ثشووداني مَيشك. و ثشووداني لةش واتة بكةي تةكنيكةكة ثَيكةوة هةردوو جؤرة

غةفار خاليد لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني
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ِرذَيني دةرةقـــي يةكَيكة لةِرذَينة 
مرؤظدا.  لةلةشـــي  طرنطـــةكان  هةرة 
ئةم ِرذَينة دةكةوَيتة بةشـــي ثَيشةوة 
و خـــوارةوةي مـــل، كةوتؤتةســـةر 
كِركِراطةكاني بؤري هةواو، شـــَيوةي 
ثةثولـــة  لةشـــَيوةي  ِرذَينـــة  ئـــةم 
ِرذَينةكان  لةكوَيرة  بةيةكَيك  دةضَيت، 
ِرذَينانة  ئـــةم  بةواتاي  دةذمَيردرَيت، 
نييةو  هؤرمؤنيان  دةردانـــي  ِراِرةوي 
ِراســـتةوخؤ دةردراوةكانيان دةِرذَينة 

ناو خوَينةوة.
دةرةقي  هؤرمؤنـــي  ِرذَينـــة  ئةم 
سايرؤكسني دةردةدات، كة ِراستةوخؤ 
لةذَير كاريطةري ذَيـــر نةخامة ِرذَيندا 
لةبةشي ثَيشـــةوةي مَيشك هؤرمؤني 
ِرذَيني دةرةقي كاريطةري طرنطي هةية 
لةسةر ضاالكي خانةكاني لةش، طةشةو 
كارايـــي، ئةندامي و هؤشـــي، كةمي 
يان زؤري ئةم هؤرمؤنـــة كاريطةريي 
كة  دةبَيت  مرؤظ  تةندروستي  لةسةر 

هةندَيجار كاريطةري ترسناكي دةبَيت 
ي تازةبـــوودا، ئةطةر بةزوويي 

َ
لةمندال

ثَيي نةزانرَيت و ضارةســـةر نةكرَيت، 
دةبَيتةهـــؤي دواكةوتن و وةســـتاني 
طةشـــةي ئةندامي و هـــزري و ذيري 

.
َ

مندال
ماددةي يؤد سةرةكيرتين ماددةية 
هؤرمؤنـــي  كيميايـــي  لةثَيكهاتـــةي 
خواردنةوة  لةِرَيـــي  كـــة  دةرةقيدا، 
مرؤظ دةســـتي دةكةوَيت، ِرؤذانةش 
مرؤظَيكي ئاســـايي ثَيويســـتي بةبِري 
يؤد هةية  لةماددةي  ميكرؤطرام  سةد 
بـــؤ زيندةضاالكـــي دروســـت كردني 

هؤرمؤني دةرةقي.
دةرةقي  ِرذَيني  نةخؤشـــييةكاني 
جيهانـــدا  لةهةمـــوو  ون 

َ
بةربـــال زؤر 

بةِرَيذةي جيـــاواز، بؤنموونة لةناوضة 
شاخاوييةكاندا بةهؤي كةمي ماددةي 
يؤدةوة كة باران دةيشواتةوة لةخاكدا 
دانيشـــتوان  دةطاتة20%ي  ِرَيذةكـــة 

و بةشَيوةيةكي  لةضياكاني هيمااليادا 
طشتي ِرَيذةكةشـــي لة ذناندا زؤرترة 

وةك لةثياواندا.
كةمي ماددةي يؤد 

لةهةندَيك شوَيني جيهاندا بةتايبةت 
لةشـــوَينة شـــاخاوييةكان، كـــة الي 
خؤشمان دةطرَيتةوة، كاتَيك ماددةي 
يـــؤدي ناوخؤراك كـــةم و بةطوَيرةي 
لةكاتي  بؤنموونـــة  نابَيت  ثَيويســـت 
كؤتايي 90 دةكاني ســـةدةي ِرابردوو 
بةهؤي طراني و طةمارؤي ئابوورييةوة 
وبوو لةالي 

َ
كةمي ماددةي يؤد زؤربةربال

خؤمـــان بةجؤرَيـــك واي لةِرَيكخراوي 
مةتي 

َ
تةندروســـتي جيهان كـــرد، هةل

ثَيدانـــي ماددةي يـــؤد لةِرَيي خوَيوة 
بدةن. كةمي ماددةي يؤد دةبَيتةهؤي 
 goiter طةورةبوونـــي ِرذَيني دةرةقي
ئاوساني ِرذَيني 

َ
كة ثَيي دةووترَيت هةل

 endemic goiter ناوضةيي  دةرةقي 
ِرَيـــذةي طةورةبوونـــي ِرذَينةكـــةش 

ذنان زياتر تووشي نةخؤشييةكاني دةرةقي دةبن
د. دالوةر زةفةر فةرهاد
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كةمي ِرَيـــذةي
َ

لةطةل ِراســـتةوانةية
ثَيويستي بِري بةثَيداني و يؤدا ماددةي
ئاوســـاني ِرذَينةكة

َ
هةل يؤد مـــاددةي

ِرذَيني نةخؤشـــييةكاني نامَينَيـــت.
دةردةكةون، شَيوة سَي بة دةرةقي
دةرةقـــي ِرذَينـــي ئاوســـاني

َ
هةل

هؤرمؤنـــي دةردانـــي زؤر   ،goiter
 hyperthyroidism دةرةقـــي ِرذَيني
دةردانـــي  كـــةم  ،Thyrotoxicosis
دةرةقـــي ِرذَينـــي هؤرمؤنـــي 

hypothyriodism
سادة بةربَالوي دةرةقي هةَلئاوساني

دةرةقي وي
َ
بةربال ئاوســـاني

َ
هةل

simple diffuse goiter زؤر ســـادة
نَيوان لةتةمةني بةتايبةتي وة

َ
بةربـــال

كات زؤربةي دا و يدا
َ
بيست سال بؤ ثانزة

لةاليةن بةزؤريش ســـكثِريدا، لةكاتي
هةست هاوِرَيكانيةوة و نزيك كةساني
لةشـــوَيني دةكةن ئاوســـانَيك

َ
بةهةل

هةندَيجاريـــش دةرةقيـــدا، ِرذَينـــي
دةكات بةتوندييةك هةســـت نةخؤش
شـــت لةكاتي بةتايبةت داو لةملـــي
ِرذَينةكـــة ئاوســـاني

َ
هةل قوتدانـــدا.

هةموو واتـــة ضوونيةكة وةو
َ

بةربـــال
لَيدان بةدةست و دةطرَيتةوة ِرذَينةكة

ئازارَيكي نيية. هيض نةرمة و

ِرَيـــذةي كيميايـــي ثشـــكنيني
ئاســـاييةو دةرةقييةكة هؤرمؤنـــي
ضارةســـةرَيك بةهيـــض ثَيويســـت و 
وردة وردة  كات بةثَيـــي  و نـــاكات
ِرَيذةيةكي نامَينَيت. ئاوســـانةكة

َ
هةل

لةماوةي كة لةوانةية كةميان زؤر زؤر
لةِرذَينةكة بةشَيك دا

َ
سال بيست بؤ دة

دةردةدات. زؤر دةرةقـــي  هؤرمؤني
هؤرمؤني دةرداني زؤر دةبَيتةهـــؤي
نةخؤش هةندَيجار دةرةقـــي، ِرذَيني
بؤ ثةنا جوانـــكاري ةتـــي

َ
لةبةر حال

لةوانةية كـــة دةبات، نةشـــتةرطةري
زانســـتييةوة و تةندروســـتي لةِرووي

نةبَيت. زؤرباش
دةرةقي   ِرذَيني هؤرمؤني دةرداني زؤر
دةردانـــي زؤر هؤكـــارةكانـــي

 Thyrotoxicosis دةرةقـــي ِرذَينـــي
دةطةِرَينةوة، هؤكارَيـــك بـــؤ ضةنـــد

 graves طرةيظس نةخؤشـــي وةك:
هؤكارة  ســـةرةكيرتين disease كة
ِرذَيني دةرداني زؤر  لةهؤكارةكانـــي

نةخؤشـــيية  ئـــةم  %76 دةرةقـــي،
خؤي تايبةتمةندي نيشانةو َيك

َ
كؤمةل

ئاوســـاني
َ
هةل لة: بريتـــني هةيـــة كة

كة نةخؤش هةموو ِرذَينةكـــة وي
َ

بـــال
ئاوساوييةك

َ
بةهةل هةســـت بةئاساني

مليدا، خوارةوةي لةبةشـــي دةكات
ِروودةدات، طةنجدا لةذنانـــي بةزؤري
نةخؤشييةكة ماكةكاني كات زؤربةي
دةردةكةوَيت نةخؤشـــةكةدا لةضاوي
فةرماني تَيكضووني و زةقي ضاو وةك
لةوانةية كة ضاو دةوري ماسولكةكاني
ئاوســـاني و بيني، دووان ببَيتةهؤي
لةوانةية نةخؤشـــةكة ضاو و ووي

َ
ثَيل

لةبةشي بَيتةوة ئاوســـان
َ
هةل تووشي

ئةذنؤكاني. القيدا خوار ثَيشةوةي
طشتييةكاني نيشانة

َ
لةطةل و ئةمة

دوايي كة دةرةقي ِرذَيني دةرداني زؤر
تووشبوون هؤكاري دةكةين، باسيان
(نةخؤشـــي طرةيظـــس بةنةخؤشـــي
بةواتاي بووني خؤيية) بةرطـــري دذة

بـــؤ   Auto AB خؤيـــي دذةتةنـــي
هؤرمؤني بـــؤ يان ِرذَينةكة، خـــودي

 TsH ِرذَينةكة دةردانـــي هانـــدةري
تووشي  لةوانةية نةخؤشةكاني و%50 
ِرذَيني دذةخؤيي بةرطري نةخؤشـــي

ديكةيان هةبَيت.
ِرذَينــي طرَيــي فــرة هةَلئاوســاني
:multi nodule goiter دةرةقــي
دادةنرَيت بةدووةم هـــؤكار ئةمـــةش
ِرذَيني دةرداني زؤر  لةهؤكارةكانـــي
طرةيظس. نةخؤشـــي لةدواي دةرةقي
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ضوونيةك ِرذَينةكة ئاوساني
َ
هةل لَيرةدا

كـــو ِرذَينةكة بةشـــَيوةي
َ
نييـــة، بةل

دةردةكةوَيت ئاوســـاو
َ
هةل طرَيي طرَي

هةست نةخؤشـــةكة بةئاســـاني كة 
لةمليدا. دةكات ِرذَينةكة بةطرَيكاني

ئةمجؤرةيـــان لةذناني دةروروبةر
هةندَيجـــار زؤرة، دا

َ
ســـال شةســـت 

لةم طرَييانة لةوانةية ثةســـتان يةكَيك
نةخؤش هةناسةو بؤري بخةنةســـةر
هةناسة بةتةنطة نةفةسي واتة هةست

بكات. توندي
 solitaryطرَيي تاك ئاوساني

َ
هةل

هؤكار  بةســـَييةم nodule : ئةمةش
دروســـت طرَييةك لَيرةدا دادةنرَيـــت،
هؤرمؤني ســـةربةخؤيانة كة دةبَيت
بةزؤري ئةميش دةردةدات، دةرةقي

زؤرة. يدا
َ
لةدواي ضل سال لةذنان

هةوكردني هةوكردني ِرذَيني دةرةقي:
هؤكار بةضوارةمني دةرةقـــي ِرذَيني
بةدوو دةكرَيت دادةنرَيـــت ئةميـــش
نيمضة كتوثِر هةوكردنـــي جـــؤرةوة
زؤر بةئازارَيكي هةســـت كة نةخؤش
كـــة مليـــدا، دةكات لةدةوروبـــةري
ضةناطة بؤ بـــِروات لةوانةية ئازارةكة
دةكات ئازارةكـــة زياد و طوَيضكةي،
لةبةشي دةســـتدان و بةقســـةكردن
هةوكردنة كاتيية، ئةم ثَيشةوةي مل،
كاتييةو ِرذَينةكـــةش دةردانـــي  زؤر 
تةنيا ناكات، بةضارةســـةر ثَيويست

ثَيويستة. شكَين ئازار
نيشانةكان

ِرذَيني دةرداني زؤر نيشـــانةكاني
دابةزيني دةطرَيتةوة: دةرةقي ئةمانة
ئاســـايي ســـةرةِراي لةش كَيشـــي 
حةزي تةنانةت يـــان خواردن حةزي
بةرطةطرتني كـــةم زؤر خواردنيـــش،
هةميشـــة هةست نةخؤش واتة طةرما
ترثةي دةكات، زؤر لَيداني بةطةرمـــا

هةميشـــة هةســـت نةخؤش  واتة
َ

دل
تةنانةت لَيـــدةدات خَيرا ي

َ
دل دةكات

لةرزين، دةست خةويشـــدا، لةكاتي
توِرةبوون و بَيئارامي، ةِراوكَي و زؤر

َ
دل

بَيتاقةتي، و هَيزي بةبَي هةســـتكردن
شكاني و هةندَيجار ئَيســـك داخوراني
زؤربووني واتة دانيشـــتن زؤر ئَيسك،
هةندَيجاريش كردن، ثيســـايي ِرَيذةي
توندي هةستكردنبةهةناسة سكضوون،
بةكةمرتين تووندبوون هةناســـة و زوو
ســـنط ئازاري هةندَيجار بوون، هيالك
ســـةرةوةي و بةرزبوونةوةي بةشـــي
زؤر ئارةقكردنةوةي خوَين، ثةستاني
خوراندني و سةر قذي كةمبوونةوةي و
بوونـــةوةي يان كةم زؤري ثَيســـت،
لةبارضووني مانطانيان سوِري نةماني
مانطـــي، شـــةش ثَيـــش كؤرثةلـــة 
سَيكس ئارةزووي نةماني َهةندَيجاريش
لةطةل ضاو، ســـووربوونةوةي و كردن
دووان هةندَيجار زؤر و ِرشتني فرمَيسك

طرةيظس. جؤري
َ

لةطةل بيني
ثشكنينةكان

ثشـــكنيني نةخـــؤش ثَيويســـتة
ئةمانيش كـــة  بـــؤ بكرَيت تاقيطةيي
هؤرمؤني بةِرَيذةي تايبةتن ثشكنيني

 TSH. T4, T3 ِرَيذةي وةك دةرةقـــي
خوَينداو هةندَيجار ثَيويســـتمان لةناو
و هةروةها دةبَيت بةسؤناري ِرذَينةكة
هةندَيجار ،

َ
دل ـــكاري

َ
هَيل ثشـــكنيني

تيشكدةر يؤدي ماددةي بةكارهَيناني
يارمةتيدةرة.

ضارةسةر
ضارةسةري طشتي بةشـــَيوةيةكي
دةرةقي ِرذَيني هؤرمؤني زؤردةرداني

دةرماني  ِرَيطاية: ســـَي واتة 3 جؤرة
ماددةي ، دةرةقـــي دذة هؤرمؤنـــي
ِرَيطةي ضـــاالك، تيشـــكدةري يؤدي 
باسي بةكورتي لَيرةدا نةشتةرطةري.

دةكةين. ِرَيطةكة هةرسَي
anti- هؤرمؤني دةرةقي دةرمانــي دذة

بريتيية  ِرَيطةية thyroid drugs: ئةم
دةرمانَيك ـــة

َ
كؤمةل لةبةكارهَينانـــي

دروســـتكردني كةم كـــة دةبَيتةهؤي
ِرذَيني لةاليـــةن دةرةقي هؤرمؤنـــي
ناضاالك هؤرمؤنةكة يان دةرةقييةوة
لةش لةســـةر و كاريطةري دةكـــةن
ِرَيطاية: ئـــةم ســـوودةكاني ن.

َ
ناهَيل

ضارةســـةري يةكـــةم زؤربـــةي كات
لةنةخؤشـــي بةتايبـــةت ثَيشـــنيارة
و

َ
ســـال لةضل كةمرت تةمةن طةنجداو

لةكاريطةري بةدووردةبَيـــت نةخؤش
يؤدي و نةويســـرتاوي نةشـــتةرطةري
ئةم كةموكورتي م

َ
بـــةال تيشـــكدةر.

الوةكي لةكاريطةري بريتييـــة ِرَيطاية
و و ســـووربوونةوة وةك دةرمانةكان
خِرؤكة كةمبوونةوةي و ثَيست ةي

َ
ثةل

دانةوةي
َ
سةرهةل خوَين، ســـثييةكاني

لةنيوة زياتر بةِرَيذةي نةخؤشـــييةكة
وةستاني دواي ي

َ
دووسال لةماوةي يان

مـــاوةي درَيـــذةي و  دةرمانـــةكان
ثَيويست نةخؤش كة  ضارةسةركردن
هؤرمؤني دذة حةثـــي ِرؤذانة دةكات

 12-18 بؤمـــاوةي بخوات دةرةقي
مانط.

تيشكدةري يؤدي ماددةي بةكارهَيناني
: ئةمةش  radio active iodineضاالك
حةثَيكـــي لةبةكارهَينانـــي بريتييـــة
دةمةوة لةِرَيي كة  تيشـــكدةر يؤدي
ثاشـــان و جار بةيةك دةدرَيت قووت
ضاالكة يؤدة تيشكدةرة ماددةي ئةم
دةرةقيدا ِرذَينـــي خانةكانـــي لةناو 

3-1 مانطدا  لةماوةي و كؤدةبَيتـــةوة
خانةكاني تَيكشـــكاندني دةبَيتةهؤي
دةبَيتةهـــؤي بةمـــةش ِرذَينةكـــة
دةرةقي ِرذَيني دةرداني كةمبوونةوةي
ســـوودةكاني ِرذَينةكةوة. لةاليـــةن



44 سةردةم زانستى 18

خَيراو ضارةســـةرَيكي ئـــةم ِرَيطاية:
تةمةن لةنةخؤشي بةزؤري كاريطةرة،
بةكاردةهَينرَيت، دا

َ
ســـال ضل سةروو

ضارةسةرة كؤتاترين و سةرةكيرتين
نةشتةرطةري ِرَيطةي دةرمان و ئةطةر
نةبوون و باشرتين ِرَيطاية سةركةوتوو
ئةم ســـةرةِراي كـــة بؤ نةخؤشـــَيك
هةبَيت نةخؤشي ديكةيشي نةخؤشيية
درَيذخايةني لةخواردني ِرَيطربَيت كـــة
دةرةقي، دذة هؤرمؤنـــي دةرمانـــي
البردني نةشتةرطةري ئةنجامداني يان
خراثييةكاني هةرضي دةرةقي. ِرذَيني
ئةم ِرَيطاية و كورتييةكاني يان كـــةم
كةمبوونةوةي كؤدةبَيتةوة: لةمانةدا
كة دةرةقي ِرذَيني هؤرمؤني تـــةواوي

و  دةبن تووشي لة40%ي نةخؤشةكاني
زياددةكات كات بةثَيي ِرَيذةيةش ئةم

ضل  لةماوةي نةخؤشةكان 80% ي بؤ
لةوانةية ثَيويستي كة نةخؤش دا

َ
سال

بَيت، دةرةقي هؤرمؤني بةبةكارهَيناني
لةنةخؤشي قةدةغةية ضارةســـةري
خراثرتبووني دةبَيتةهؤي ســـكثِردا،
كة لةضاودا نةخؤشـــيةكة ماكةكاني
طرةيظس-دا لةنةخؤشـــي ِروودةدةن
ضارةسةري و كرد باسمان ثَيشرت وةك
يدا

َ
سال ضل خوار لةتةمةني نةويسرتاوة

تووشبوون ئةطةري ثشكنيني بةهؤي
دةرةقي ِرذَيني شَيرثةنجةي بةهةندَيك

هةرس. كؤئةندامي و
نةشـــتةرطةري ِرَيطةي  دواجـــار
لةالبردنـــي بةشـــَيك كـــة بريتييـــة

 sub total thyroidectomyلةِرذَينةكـــة
ئـــةم نةشـــتةرطةرييةوة  لةِرَيـــي
ئَيمة، الي وة

َ
بـــال زؤرتر ِرَيطةيةيـــان

ئةنجام لةثَيويست زياد  هةندَيجار كة
لةو زياتر ِرَيطةيـــة ئـــةم دةدرَيـــت،
زياتر كة دةبذَيردرَيت

َ
هةل نةخؤشانةدا

نةخؤشـــي ديكةيان و كةمة تةمةنيان

طـــةورةي ئاوســـانَيكي
َ
هةل و  نييـــة 

لةوانةية كة هةية، دةرةقييان ِرذَيني
نةشـــتةرطةرييةكةش هؤكارَيكـــي
نةخؤش يان  بَيت هؤكاري جوانكاري 
تةواوي نيية بةضارةســـةري ثابةندي
يـــان دةرمانـــي، درَيذخايةنـــي
لةدواي نةخؤشييةكة دانةوةي

َ
سةرهةل

ي
َ
لةخال م

َ
بةال دةرمـــان، بةكارهَيناني

و مةترســـي وةك: نيية بةدةر خراث
و هؤشـــكاري بَي خراثي كاريطـــةري
لةو نادرَيت ئةنجـــام نةشـــتةرطةري،
سةرةكي ِرؤذانةيان كة ئيشي كةسانةدا
لةوانة دةنطيانة، بةكارهَيناني لةسةر
خوَيـــن، ئةمةش وتار طؤراني بَيـــذ،
دةنطيان لةدةســـتضووني لةترســـي
دةنطة بِريني يان بوون سست بةهؤي
نةشتةرطةرييةكةوة، بةهؤي ذَيكانةوة
كات هةموو نةشـــتةرطةري ئةنجامي 

80% نةخؤشةكان  لةوانة: نيية ويسرتاو
دةبنةوة10% بةهةتا  ضـــاك بةتةواوي
هؤرمؤني كةم دةرداني تووشي هةتايي

خؤيـــان  5% وةك دةبـــن دةرةقـــي
هؤرمؤنةكة ِرَيذةي واتة دةمَيننـــةوةو
نةخؤش دةمَينَيتةوة، بـــةزؤري هةر 
ماددةي دةرداني كةم تووشي لةوانةية
البردني ِرذَيني بةهؤي بَيت كاليسيؤم

 parathyroid دةرةقييةوة تةنيشتة
و  لةدةردان gland كة بةرثرســـيارة
و خوَين ناو كاليســـيؤمي ِرَيكخستني
بةهؤي دةنط طِربوونـــي و تَيكضوون
خستنةســـةر ثةســـتان يـــان بِرين 
لةكاتي ذَييةكانةوة دةنطـــة دةماري

نةشتةرطةرييةكةدا.
ذةهراوي دةرةقيي طرفتي

دةرةقي ِرذَيني دةرداني بةلَيزمة
ةتَيكـــي

َ
حــــال  ،thyrotoxic crisis

دةرداني زؤر لةنةخؤشـــي دةطمةنـــة
مةترســـيدارة م

َ
بةال دةرةقيدا، ِرذَيني

طرنطرتين نيشانةكاني ذيان، بؤســـةر
بةرزبوونةوةي خـــوارةوةن: ئةمانةي
و ةذان

َ
نةخؤشـــةكة، شل طةرمي ثلةي

خَيرا نةخؤشةكة، تَيكضووني هؤشـــي
بووني و هةندَيجار سســـت

َ
دل لَيداني

ةتَيكي كتوثِرة
َ
حال ةتـــة

َ
حال ئةم ،

َ
دل

خَيـــرا بةفرياكةوتنـــي و ثَيويســـتي
مردن ِرَيذةي ئةمةشـــدا

َ
لةطةل هةية

ةتةكة 
َ
حال لةوانةية10% تووشـــبوواني

بطرَيتةوة.
ةتةكةدةطةِرَيتةوة

َ
هؤكاريئةمحال

ئةو لةلةشـــي هةوكردنَيك بـــؤ بووني
كة نةزانرابَيت لةوانةية كة كةســـةدا
هؤرمؤني دةردارنـــي زؤر نةخؤشـــي
م

َ
بةال زانراوة، هةية يان دةرةقي ِرذَيني

هةندَيجار نةكراوة. ضارةسةر بةباشي
ِرذَيني البردني نةشـــتةرطةري لةدواي
بةماوةيةكي ِروودةدات دةرةقييةوة
بةتايبةت نةشتةرطةرييةكة دواي كةم
لةونةخؤشانةيبةباشيئامادةنةكرابن
هةندَيجـــار نةشـــتةرطةرييةكة بـــؤ 
بةكارهَيناني دواي كـــةم بةماوةيةكي
تيشـــكدةر ِروودةدات. يؤدي ماددةي
لةنةخؤشـــخانة ثَيويســـتة نةخؤش 
وردي ضاودَيـــري لةذَير بمَينَيتـــةوة
ثَيويستي ضارةسةري بَيت، ثزيشكيدا
بريتـــني لةدةرماني كة بؤ بكرَيـــت،
دةرماني و

َ
دل لَيداني كةمكردنةوةي

كردنـــي ناضـــاالك و كةمكردنـــةوة
دةرماني دةرةقي دةردراوي هؤرمؤني

دذةتا. و دذةهةوكردن
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هاوسةنطي الوازي
تَيكدةدات  هؤرمؤنةكان
Jذاذَلةيي ِرةسوَل د.كامةران
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 وشـــةي الوازي يان كةمي كَيش 
بةكاردَيت كاتَيك كَيشي مرَوظ كةمرت 
تايبةت  ســـتاندةري  لةكَيشـــي  بَيت 
بةتةمةن و ِرةطةزي ئةوكةســـة، يان 
كاتَيك ِرَيذةي بارســـتايي لةشي لةذَير 
18.5 بَيت. كةمي كَيـــش دةتوانرَيت 
َين بكرَيت بؤ: الوازي ســـادة واتة 

َ
ثؤل

كاتَيك كة كَيشـــي كةســـةكة لة%10 
كَيشي ســـتاندر كةمرت بَيت،  الوازي 
مام ناوةند واتة ئةطةر كَيشي كةسةكة 
لة20% كَيشـــي ســـتاندر كةمرت بَيت،  
الوازي قورس يات كوشندة واتة كاتَيك 

كَيشي كةسةكة لة 30% كَيشي ستاندر 
كةمرت بَيت. 

هؤيةكاني 
كةمي خؤراك بةهؤكاري سةرةكي 
بؤنموونة  لةجيهان،  دادةنرَيت  الوازي 
ناوضة  لةزؤربـــةي  ديـــاردةي الوازي 
بيابانييةكانـــي ئةفريقيا و خؤرئاواي 
50% و خؤرئاواي  ئاســـيا  كيشوةري 
دانيشـــتوان  ئاســـيا  كيشـــوةري 
خواردنيـــش  كةمـــي  دةطرَيتـــةوة. 
دةطةِرَيتـــةوة بؤ هـــةذاري، زينداني 
ِرووداني  ئةشـــكةنجةدان،  و  كـــردن 

كؤضي  و  سروشـــتييةكان  كارةساتة 
ك وةك الفاو و بوركان 

َ
ي خةل

َ
بةكؤمةل

ييةكان 
َ
و  وشك بووني ناوضة كشتوكال

يان نقووم بوون و ذَير ئاوكةوتنييان، 
و  ناوخؤيـــي  شـــةِرة  و  جةنـــط 
ئابووري،  طةمـــارؤي  دةرةكييةكان، 
و ضارةسةري شَيرثةنجة،  شَيرثةنجة 
طالنـــدي ِرذَيني دةرةقـــي ذةهراوي، 
ةِراوكَي، ئايدز، نةخؤشي 

َ
خةمؤكي و دل

شةكرة-جؤري يةكةم و لةكاتي بةرزي 
ؤكةكان بؤماوةيةكي 

َ
كيتؤن و ترشـــةل

زؤر لةجؤري دووةمدا. 
دةروونييةكانيـــش  نةخؤشـــي 
وةك خؤِرشـــانةوة، كةمي ئيشـــتها و 
ة 

َ
خؤبرســـي كردني دةمـــاري، بةهةل

مرؤظةكـــة  كَيشـــي  تَيطةيشـــنتي 
لةاليـــةن خؤيةوة واتة نةخؤشـــةكة 
ـــةوة. هةروةها 

َ
وا دةزانَيـــت زؤر قةل

ئالوودة بوون بةماددة بَيهؤشـــكةر و 
كهولييةكان، ســـكضووني درَيذخايةن. 
نةخؤشـــيةكاني هةوكردنة  هةرضـــي 
ةكانيشـــة 

َ
ِريخؤل درَيذخايةنةكانـــي 

وةك كؤنيشـــانةي نةحؤشـــي كِرؤنز. 
دةبنةهؤي  هؤكارانةش  ئةم  هةروةها 
الوازيي وةك: البردني بةشَيكي زؤري 
كؤتايي  سم  بةتايبةتي30  ةكان 

َ
ِريخؤل

ة باريكة لةكاتي نةشتةرطةريدا، 
َ
ِريخؤل

بووني  ةو 
َ
ِريخؤل كورتي  كؤنيشـــانةي 

برينـــي طـــةورة يـــان مامناوةند بؤ 
و  كـــردن  ورزش  زؤر،  ماوةيةكـــي 
ِراهَيناني زؤر تاِرادةي شةكةت بوون، 
بووني كرمة مشةخؤرةكان لةجؤطةي 
ة باريكةدا، 

َ
هةرس بةتايبةتي لةِريخؤل

ضوون بةتايبةتـــي 
َ
ثـــريي و بةســـاال

لةكاتي نةبووني يـــان بَي خزمةتيدا، 
بـــوون و هةرزةكاري  ق 

َ
بال لةتةمةني 

و طةشـــةي خَيـــرا، خؤبرســـيي كرن 
جةستةيكي  بةدةســـتةبةركردني  بؤ 
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باريـــك و ســـةرنج ِراكَيشـــةر لةهةر 
دوو ِرةطـــةزي نَير و مَيـــدا بةتايبةتي 
ةتي 

َ
لةحال ي نةخوازراو 

َ
لةذناندا، مندال

ـــي زؤر و كةم دةرامةتي 
َ
بووني مندال

لةاليةن   
َ

بةمندال ثَينـــةدان  يان طوَي 
دايـــك و باوكَيكي ئالـــوودة (دايكةكة 
ق و 

َ
ةتي تةال

َ
يان هةردووكيـــان) و حال

ناكؤكي و شةِري بةردةوامي نَيوان ذن 
وثياو،  نةخؤشـــيةكاني دةم و ددان، 
بووني  بؤنموونة  بؤماوةيـــي  هؤكاري 
دايك و باوكَيكي الواز، نةخؤشييةكاني 
 و سســـت بـــوون يان وةســـتاني 

َ
دل

درَيذخايةنـــي طورضيلةكان و سســـت 
بـــوون و بةمؤم بووني جطةر و  بريني 

طةدة. 
نيشانةكاني 

بضووكـــي جةســـتةو كةمي كَيش 
ندا. 

َ
 لةمنداال

َ
دا و كورتي باال

َ
لةضاو باال

دةست نيشان كردن 
بووني  بةطـــةورة  هةســـت كردن 
جلوبةرط لةاليةن نةخؤشكةوة لةكاتي 
بةتايبةتي  زؤر  كَيشَيكي  لةدةستداني 
لةماوةيةكـــي كورتـــدا. كةمي ِرَيذةي 
بارستايي لةش لة 18.5 %   يان كةمي 
 بةبةراوردكردن 

َ
كَيـــش و كورتي بـــاال

بووني  ستاندةرةكاندا،  ذمارة   
َ

لةطةل
دياردةي بةدخؤراكـــي و ماكةكاني و  
بووني ئةو نةخؤشييانةي كة هؤكاري 

الوازين. 
ماكةكاني الوازي

بةرطري  كؤئةندامي  بوونـــي  الواز 
زياتركردني  كـــة دةبَيتةهـــؤي  لةش 
درةنط  و  نةخؤشـــكةوتن  ئةطـــةري 
هاوسةنطي  تَيكضووني  بوونةوة،  ضاك 
بةتايبةتـــي  لـــةش  هؤرمؤنةكانـــي 
تَيكضووني ســـووِري مانطانة لةمَينةدا 
يان وةستاني و نةزؤكي و زياتربووني 
ئةطةري ِرووداني ماكةكاني ســـكثِري 
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كةمكَيش. ي
َ
مندال بووني و دروســـت

ي،
َ
كةضةل و ِرووتانـــةوة قذ هةروةها

و خوَينـــي كـــةم ئَيســـكة نةرمـــة،
و لةش بوونةوةي بةدخؤراكي وشـــك
لةش. كانزايي هاةوسةنطي تَيكضووني

ضارةسةر
بةضةنـــد الوازي ضارةســـةري

دةكرَيت: دابةش قؤناغَيكدا
كالؤري و وزة بِري كردني -زياتـــر
وردةيي وردة بةشـــَيوةيةكي ِرؤذانة
هةموو كـــة هةمةجـــؤر و خؤراكـــي
تةندروستي خؤراكي ثَيكهاتووةكاني

بَيت. تيادا
وشك بةثةلةي -ضارةســـةركردني
ِرَيككردنةوةي و  لـــةش بوونـــةوةي

لةخوَيندا. كانزاكان ِرَيذةي
و خوَيني كةم - ضارةســـةركردني

خؤراكي. ئَيسكةنةرمةو بةد
بةشـــَيوةيةكي كـــردن -وةرزش 
دياريكراو ماوةيةكـــي بـــؤ و ِرؤذانـــة
بةثَيي طونجاو وةرزشـــي بذاردني

َ
هةل

نةخؤشةكة. تةندروستي باري
الوازي هـــؤكاري -نةهَيشـــتني
ضارةســـةر و بَيت لةتوانادا ئةطـــةر
نةخؤشييةكان ةتة

َ
حال هةموو كردني

طونجاو. و زانستي بةشَيوةيةكي
نةخؤشـــةكةء كردني -ضاودَيري
بؤ نةخؤشـــةكة ةتي

َ
حال بةدواضووني

درَيذ. و دوور ماوةيةكي
سةرضاوةكان
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ضيني دةرزي و طشتي نةشتةرطةري
ثسثؤِركاني سةنديكاي ئةندامي

قةَلةويي ضارةسةركردني
ئةمريكاو ثسثؤِرةكاني ثزيشــكة ئةندامي
نةشتةرطةري خؤراك و زانستي دةوَلةتي بؤ نَيو

طشتي.
  
 

كاربؤنيةكان مولوولة
كة نوَي بةثَيـــي توَيذينةوةيةكـــي
زانا دراوة ئةنجام ِرابـــوردوودا لةمانطي
يةكةم بـــؤ ئةمةريكيـــةكان ســـويدي و
مولوولة كة دةكرَيت جار دةريانخســـت
لةشـــدا لةناو نانؤييـــةكان كاربؤنيـــة
بطةيةنن زيـــان بَيئـــةوةي بشـــكَينرَين
زؤر طرنطيةكـــي ئـــةوةش و بةلـــةش 
بةثَيي توَيذينة مولووالنـــة، بةو دةدات
ديكة شتي و دةرمان كاتَيك ثَيشينةكان
لةِرَيي ئةو مولوولة دةكرَيتة ناو لةشةوة
بوون لةِرزطار هةبوو كَيشة كاربؤنيانةوة
بةنطست لةمبارةيةوة لةثاشماوةكانيان،
سويدي ثزيشـــكي زانكؤي مامؤســـتاي
ثَيشـــرت َيت:

َ
دةل كارؤلني، لةثةيمانطاي

ضارةسةري ئةوةمان هةبوو ضؤن طرفتي
مولووالنة ئةو ثاشماوةي كة بكرَيت ئةوة
مةترســـي ضونكـــة دةرةوة، بكرَينـــة
لةشـــيان شـــانةكاني كردني  ذةهراوي
نوَيية توَيذينة ئةم بةثَيي م

َ
لَيدةكرا،بةال

لةشـــدا لةناو ئةو مولووالنة كة دةكرَيت
بَيئـــةوةي زيان بكرَين ثارضة ثارضـــة
ثَيكدَين ئةو مولووالنة بطةيةنن، َبةلةش
لةطةل كاربؤن لةطةرديلـــةي لةضينَيـــك

1 نانؤ مةتر  بةتـــريةي مولوولةيةكـــدا
مةترَيك)  بةشي لةمليارَيك 1 بةش (واتة
مولوولة مليمةترَيك. ضةنـــد َبةدرَيذايـــي
لةثؤال بةهَيزترن و  سوكرت  كاربؤنيةكان
بؤ جياكةرةوةيان هةية و ســـيفةتي زؤر
ثَيشرت طةرمي، تةزووي كارةبا و طةياندني
كاربؤنيانة مولوولة ئـــةو كة وا دةزانـــرا
زؤر زياني و دةبن وردوخاش لةشدا لةناو
تووشبوون و مةترسي بةلةش دةطةيةنن
ئةوةش بؤ دةبَيت لةئارادا بةشَيرثةنجة
تاقيطايي تاقيكردنةوةيان لةسةر مشكي
توَيذينة نوَيية ئةو بةثَيي م

َ
بةال كردووة،

كاربؤنيانة ئـــةو مولوولـــة دةتوانرَيـــت
ئةنزيمَيكي لةميانةي و بشـــكَينرَين تَيك
بةخش زيان بةكرتياي تايبةتـــةوة كاري
دةطؤِرن مولوولةكانيش و دةوةستَينرَيت

جؤرة  بةو ديكة جارَيكي co2 و ئاوو بؤ
تاقيطةيي مشـــكي لةسةر  تاقيكرايةوة
لَينةكةوتةوة، خراثـــي هيـــض ئاكامَيكي
مولووالنة ئـــةو زياني جـــؤرة ئيرت بةو
بةشـــَيوةيةكي دةتوانرَيت و نامَينَيـــت
لةبواري بهَينرَين بةكار سةالمةتيانة زؤر

ثزيشكيدا.
جةمال هاوكار و:
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دةبَيت؟ ضؤن طةردوون كؤتايي
ئةمني موحةمةد  جةمال
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كة مشـــتومِرةي ئةو دةربـــارةي
يان تاريك وزةي َيني

َ
بل ثَيـــي دةكرَيت

هَيزة ناديارةي ئةو ِرةش واتة وزةي
بةِرايزاناكانهؤكاريكشانيطةردوونة
هةميشـــةيي خَيرايي بةتَيكِراييةكـــي
طةردووني زانـــاي برادلـــي شـــيظةر 
لويزيانـــا- لةزانكـــؤي ئةمةريكـــي
طةورةي ي ئةمةريكـــي بؤمبايةكـــي
توَيذينةوةيةكي شـــيظةر تةقاندةوة.
لةوة باس تيايدا كة كرد ثَيشـــكةش
وزةي ِرةش هَيـــزةي كة ئةو دةكات
كاتَيكي بؤ لةكاتَيكـــةوة دةريدةكات
بِري توَيذينةوةية ئةو دةطؤِرَيت، دي
بريؤكةي سةر دةخاتة لةطومان زياتر
جَيطريي دةربارةي ئاينشتاين ئةلبَيرت
ي

َ
بةهةول ثـــاش ئةوةي كة طةردووني

لةمةوبةر َيك
َ
ســـال ثَيش ضةند زاناكان

لةلةبريضوونـــةوةي ئـــةو بريؤكةيـــة
ثارَيزرا. زانستي

تايبـــةت لةديدارَيكـــي شـــيظةر 
ثاش درابـــوو ســـاز يـــدا

َ
كـــة لةطةل

هــــــةفتانـــةي كــــؤبـــوونـــةوةي
كة ئةمةريكي طةردوونـــي ـــةي

َ
كؤمةل

ثَيشكةشكردبوو توَيذينةوةكةي تيايدا
توَيذينةوةية وةك وتـــي: مـــن ئـــةم
وةك كو

َ
بةل ثَيشكةش ناكةم طةيةك

َ
بةل

بةجَيطريي ئـــةوةي  دذي ئاماذةيةك
ئةنجامَيكي وةك و ناسراوة طةردووني
ضؤنيةتي دةرخستني بؤ سةرةتاييش
كات، بةطؤِراني ِرةش وزةي طؤِرانـــي
زياتر بةكةســـاني ئَيمة ثَيويســـتمان
ئةنجامةكان تاقيكردنةوةي بـــؤ هةية
لةو زياتر زانياري و بةدةســـتهَيناني

ِرووانةوة.
زانياريةكاني و دؤزينةوة  بنةماي
تةقينةوة ئةو شـــيكردنةوةي شيظةر
ثرشـــنطدارانةية زؤر طـــــةردوونيـــة
طاما تيشـــكي كـــة بةتةقينةوةكاني

8ر12 بليؤن  لةدووري كة دةناسرَيت
دؤزراونةتةوة. ِرووناكيةوة ي

َ
سال

كة دؤزييـــةوة شـــيظةر ئـــةوةي
زياتـــر دوورةكان زؤر زؤر تةقينـــةوة
بوو ثَيويست لةوةي كة ثرشـــنطدارن
بةتَيكِراييةكي طةردوون ئةطةر وانةبن
بَيت طةورةبووندا و لةكشـــان نةطؤِر
طةردوون وتي ئةو كات و بةتَيثةِربووني
طؤِراو بةتَيكِراييةكي م

َ
بةال لةكشانداية،

ئةو واتة كـــةم دةكات كة وردةوردة
بةتَيثةِربووني طةورةبوونة و كشـــان
دةضَيت. بـــوون كـــةم كات بـــةرةو
شيظةر توَيذينةوةكةي بةثَيي هةروةها
وزةي كة كاتدا ئةو هَيزةي لةهةندَيك
و سفر دةبَيتة دةكات دروستي ِرةش
دروست طةردوون لةسةر فشارَيك هيض
لَيكدانةوةيةكيش و ِراظة هيض كة ناكات،
دؤزينةوةكاني دياردةية. ئةو بؤ نيية
بةيةكةمـــني دادةنرَيـــت شـــيظــــةر
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تةقينةوةكاني تيايـــدا كة دؤزينةوة
بؤ دةهَينرَيت بـــةكار طاما تيشـــكي
لةوزةي ينـــةوة

َ
لَيكؤل توَيذينـــةوة و

ئةنجامي دؤزينةوانـــةش ِرةش، ئـــةو
هةموو كة دذايةتـــي ئةو داوة وايـــان
دةكات كـــة ةكةبووانـــة

َ
طـــة كةل

َ
بةل

بةدواداضوونـــي جؤرَيكي لةميانـــةي
كة لةتةقينةوةكان كؤكراونةتةوة دي
دةناسرَين نوظا ســـةرو بةتةقينةوةي
ئةو بةثَيي كة نوظاكان يان ســـوثةر
بةو ثَيية طةردوون طانة

َ
بةل ئةنجـــام و

باسي كردووة ئاينشتاين دةكشَيت كة
بةتَيكِراييةكي دةكشَيت طةردوون واتة

نةطؤِر.
طةردووني زاناي ئةليس ريتشارد
تةكنؤلـــؤذي كاليفؤرنيا لةثةيمانطاي
سوثةر لةزاناكاني يةكَيكة ئةويش كة
بريؤكـــةي بةكارهَيناني َيت:

َ
دةل نوظا

وةك طامـــا تيشـــكي تةقينـــةوةي
زؤر بةكارَيكي دووري بؤ نيشـــانةيةك
طرفت لَيرةدا م

َ
بةال ســـةير دادةنرَيت،

ئاشكرا بؤ وانيية هؤكارَيكي كة ئةوةية
من هونةريية و شـــَيوازة ئةو كردني
م

َ
بةال نيية، باش ئـــةو بريؤكةية َيم

َ
نال

بريؤكةية ئةو كة بكةم بِروا ناتوانم من
نوظاكان وردة. سوثةر بةهةمان وردي

 1999 ي
َ
لةسال كة ِرةش وزةي ضةمكي

ِراظةكردني وةك هؤيةك بؤ دةركةوت دا
كشـــاني َيت:

َ
دةل كة ئةو ِراســـتييةي

هةر لةتةقينةوة كةم دةكات طةردوون
بليؤن 7ر13  ثَيـــش واتة مةزنةكةوة
كشان ئةو وا دةزانرا ثَيشرت  كة

َ
ســـال

نةطؤِر بةتَيكِراييةكي و طةورةبوونـــة
بريؤكةي بوونداية، ئـــةوةش لةزيـــاد
زيندوو كردةوة طةردوونـــي جَيطريي
ثَيش بوو كة خاوةنةكةي ئاينشـــتاين
ِراظةيةك وةك لةمةوبةر

َ
ســـال هةشتا

ثَيشكةشي طةردووني بؤ هاوســـةنطي
هَيزيكَيشكردنيش هةرضةندة كردبوو،
َيك

َ
ســـال ضةند ثاش تَيدةكرد، كاري

زانـــاي طةردوونـــي
َ

ئةدويـــن هابـــل
طـــةردوون ئـــةوةي دؤزييـــةوة كـــة
و نيية وةســـتاويدا و جَيطريي لةباري
جَيطريي َين

َ
دةل ثَيي كة نيية ئـــةوةش

لةو بوارةدا ئاينشتاين طةردووني بؤية
م

َ
بةال طـــةورةوة. ةيةكي

َ
هةل كةوتـــة

زانا ِرابوردوودا سةدةي لةنةوةدةكاني
دؤزييةوة وايان ِرَيطاي طةردوونيةكان
مؤمي نوظاكان وةك بتوانن سوثةر كة
بتوانرَيت كـــة طةردووني ثَيوانةيـــي
بةكاريان شيبكرَيتةوة ِرووناكيةكانيان
كشاني مَيذووي بةدواداضووني بؤ بَينن
زياد طةردوونـــي كة دةطةِرَيتـــةوة بؤ
ئةوةشةوة بةهؤي ،

َ
ســـال بليؤن لةدة

طةردووني كشـــاني كـــة دةركـــةوت
بوونةوةي هَيـــواش خَيرابوونـــةوة و
وا ثَيشـــرت وةك نةديـــوة بةخـــؤوة
هَيزَيكـــي هةردةبَيـــت و دانرابـــوو،
بةســـةر دووركةوتنـــةوة هةبَيـــت كة
دةيةوَيت كة بَيت

َ
زال كَيشكردندا هَيزي

زاناكانيش يـــةك، بضَيتةوة طةردوون
ِرةش. وزةي ناونـــاوة ئـــةو هَيزةيان
ِرووبةِرووي زاناكان 1998دا ي

َ
لةســـال

طةورة طةردوونـــي دؤزينةوةيةكـــي
طةردوون كة ئـــةوة بوو ئةويش بوون
بؤية بةردةوامداية، خَيراي لةكشانَيكي
هاتة ئةوة طرفتي لةاليةكةوة زاناكان
هؤكاري نةياندةزاني كـــة بةردةميان
لةاليةكي و ضيية؟ بزانن دياردةية ئةو
وزةي تاريك ديكـــةوة كـــة ضةمكـــي
بةهؤكاري ئةو دانرا و ثَيشـــةوة هاتة
ضةمكي طةردوون، خَيرايةي كشـــانة
ديكةي طةورةي طرفتَيكي تاريك وزةي
ئةطةر دروســـتكرد، زاناكان لةبةردةم
ئةي بَيت تاريـــك وزةي ئةو هـــؤكارة
و ضةمكي ئةو ضيية وزةي تاريك خؤي

دةطةيةنَيت؟ ضي وزةية
بةســـةر ئةو  زياتر

َ
ســـال   وا دة

بةســـةر و طةردوونييةدا دؤزينـــةوة
دةكات طوزةر تاريـــك وزةي ضةمكي

هيض ِرووناكيةك لةئاســـؤوة بَيئةوةي
نة،

َ
مةتةال ئةو كردنةوةي بؤ بَيت ديار

بةرامبةر لةكوَييانة ئةوان جارَي م
َ
بةال

زؤري شاراوةيي و نهَيني و بةفراواني
طةردوونة؟ ئةم

بـــؤ نزيككراوةيـــي وَينةيةكـــي 
ئةطةر دةبَيـــت ضـــي وزةي تاريـــك،
ذمارةي خانوةكاني بةِرَيزتان بيةوَيت
زؤر لةشـــةوَيكي بزانَيت  طةِرةكَيـــك
خؤت لةشـــوَيني نةتواني تاريكدا كة
زؤر تاريكة شـــةوةكةي هةســـتيت؟
دياريكراودايت لةشـــوَينَيكي تؤش و 
ؤثـــةكان

َ
طل ذمـــارةي و لـــةدوورةوة

بؤ دةيكةيتة بنضينة وةردةطرَيـــت و
بةنزيكيش ئةطةر خانووةكان ذمارةي
ِرووناك دنيا كة بةياني بؤ م

َ
بةال بَيت،

دةبَيتةوةدةبينيتكةجياوازييةكةزؤر
زاناكاندا بةســـةر ةتة

َ
حال ئةو ئا زؤرة!

كة دةركةوت بؤيـــان ئةوان هاتووة،
طةيشـــتوون، لةطـــةردوون كةم زؤر 
بةو ثشـــتيان تةنيا ضونكـــة ئـــةوان
بةســـتبوو طةردوون بينراوةي ماددة
ئةو كة دةركةوت بؤيان لةدوواييدا كة
زؤر كةمي ماددة بينراوة بةشَيكي زؤر
هةروةك كة ثَيكدَينَيت طةردوونة ئةم
وايان زاناكان هةروةهـــا واية، َنةبوو
سال مليار ثاش ســـيانزة كة دانابوو
ئيرت طةردوون بةردةوامي لةكشـــاني
هَيزي بةهؤي دَيت ضوونةوةيةكي كاتي
طةردوون، ماددةي  نَيوان  كَيشكردني 
بةثَيضةوانـــةوة ئـــةوةش وا م 

َ
بـــةال

طرنطةي دؤزينةوة ئةو ثاش دةرضوو
دةكةين! باسي لَيرةدا كة

بةردَيـــك كةســـَيك وةك ئةوةيـــة
و ســـةرةوة بؤ ـــدات

َ
هةل يانة

َ
شـــاول

بطاتـــة دةكات ئـــةوة  ضاوةِروانـــي
ئيرتبطةِرَيتةوة، بةرزييةكيدياريكراو و
و نةطةِرايةوة بةردةكـــة ئةطةر م

َ
بةال

ئاســـمان بةرةو طةورة بةخَيراييةكي
واتة نابَيت؟! سةير ئةوة ئاخؤ ِرؤيشت
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طرانة و ؤز
َ
ئال زؤر تاريك وزةي ضةمكي

طرفتة ئةو زانايةك هةر نيباييةوة
َ
بةدل و

وةردةطرَيت،
َ

نؤبل تـــي
َ
خةال بكاتةوة

زؤر نادياري كاتي و دؤزينةوةي نهَيني
زؤري دةوَيت طرتني ئـــارام و

َ
و هةول

وةك ؤزي
َ
ئال زؤر بابةتَيكي بةتايبةتي

ثَيويســـتي لةوانةية كة تاريك وزةي
يةكةم اليةنـــي بَيت، اليـــةن بـــةدوو
لةسةر ينةوة لةثَيكهاتةي ماددة

َ
لَيكؤل

ســـةرةتاييةكاني تةنؤلكة ئاســـتي
لةِرَيي ئةو ئـــةوةش طةرديلةوة خوار
هةن ئَيستا كة زةبةالحانةي تاودةرة
مانيا

َ
ئةل و  سويســـرا  و لةئةمةريـــكا

دووةميش اليةنـــي تانـــي ديكة،
َ
و وال

لةِرَيي لةم طةردوونة فراوانة ينةوة
َ
لَيكؤل

لةبةردةستدان ئامَيرانةي ئةو هةموو
فةزاييةكان و زةميني تةلسكؤبة وةك

هتد... و
بكرَيتةوة ة

َ
مةتةل ئةو توانرا ئةطةر

لةبةردةم فراوان زؤر ئاســـؤيةكي ئاوا
زؤر بةرامبـــةر مرؤظـــدا دةكرَيتـــةوة

و طةردوون شـــاراوةكاني  و لةنهَيني
بةرثا وا شؤِرشـــَيكي زانياري و ماددة
لةســـةدةي لةوةي طةورةتر دةبَيت
لةسةردةســـتي ِروويـــدا بيســـتةمدا
ماكس و ئاينشـــتاين زانايانـــي وةك

ثالنك!
تاريك وزةي دةربـــارةي زانياري
بؤ هةيـــة زؤري بايةخـــي طرنطـــي و
تا ئةوةي لةطةردوون، تَيطةيشتنمان
طةردوون كة ئةوةية زانراوة ئَيســـتا
ثَيكهاتووة، سةرةكي ثَيكنةري لةسَي
و تاريك مـــاددةي ماددةي ئاســـايي،
مرؤظي ثؤلَينكردنةدا لةو تاريك، وزةي
%5ي تةنيا بيســـت و يةك ســـةدةي
ماددةي طةردوون و 25%ي ناســـيوة
هيضـــي دةربارةي مرؤظ كة تاريكـــة

70% كةي  و لةوةش ســـةيرتر نازانَيت
هةر هيضي تاريكة وزةي كـــة ديكةي
طرنطرتين ئةوة كة نازانرَيت دةربـــارة
و طةردوون توَيذينةوةكاني بؤ زانيارية

طةردووني. فيزياي

ي
َ
لةســـال طةردووني: جَيطـــريي

ِرَيذةيي  تيـــؤري 1915 ئاينشـــتاين
ثاش شيكاركردني داِرشـــت و طشتي
كة ئةوةي هاوكَيشـــةكاني طةيشـــتة
وةك نيية لةبارَيكي جَيطريدا طةردوون
زياد بؤية جَيطريَيكي دةزانرا،  ثَيشرت
بةجَيطريي كة هاوكَيشـــةكاني بؤ كرد
تا هاوكَيشةكاني ناوي هَينا طةردووني
كاتةدا لةو بريةي ئةو

َ
لةطةل بطونجَين

بوو دةربارةي طةردوون. بريؤكةي باو
بؤئةوة طةردوونييـــة ئةو جَيطرييـــة
لَيكدووركةوتنةوة هَيزَيكـــي بوو كـــة
هَيزي ثارســـةنطي بـــؤ بدؤزَيتـــةوة
لةبارَيكي طـــةردوون تا كَيشـــكردني
َيك

َ
سال ضةند ثاش بمَينَيت، جَيطرييدا

جَيطرية ئةو وتي كة طةِرايةوة و لةوة
بؤ تاريكةوة بةوزةي هةية ثةيوةندي
زؤر ئةو طةردووني. كشاني ِراظةكردني
لةنَيوان هاوســـةنطي باري كة يدا

َ
هةول

مةجةِرةكان لةنَيوان كَيشكردن هَيزي
بدؤزَيتةوة  دووركةوتنةوةيان و هَيزي
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بمَينَيتةوة. بةجَيطريي طةردوون تا
ســـةدةي بيســـتةكاني لةكؤتايي
دةركةوت بؤيـــان زاناكان ِرابـــردوودا
كشـــانداية و لةباري كـــة طـــةردوون
ســـةدةي نةوةدةكانـــي لةكؤتايـــي
دؤزييةوة ئةوةيان زاناكان ِرابـــردوودا
جَيطري طةردووني كشاني تَيكِرايي كة
بةثَيي ياساي و لةخَيرابوونداية، نيية
لةنَيوان كَيشـــكردن نيوتـــن هَيـــزي
دةبواية ثَيية بـــةو هةية ماددةكاندا
بةرةو طـــةردوون ثارضةكاني هةموو
كاتةي تـــا ئةو بووناية كَيش يةكـــرت
َيكدا

َ
لةخال طةردووني  ماددةي  هةموو

بَيت ضي ئةوة دةبَيت كؤدةبوونةوة،
ئةو يان و ِرووبدات ئةوة َيـــت

َ
كة نايةل

لةكوَيوةية؟ دووركةوتنةوةية هَيـــزي
هةرضةندة ئةوةيـــة ئةوةي ســـةيرة
ثارضةكاني بَيـــت طـــةورة  طةردوون
و دةكةونةوة دوور لةيةكـــرت زياتـــر
دةبَيت طةورةتر دووركةوتنةوة هَيزي
هَيزي ئـــةو و ناتوانرَيـــت ثَيوانـــةي

بكرَيت. ثَيوانة دووركةوتنةوةية
70% ي بووترَيـــت ســـةير نييـــة
كة تاريك لـــةوزةي بريتيية طةردوون
ثارضةكاني كة هةية تواناي ئةوةندة
بةئاراستةي بنَيت ثَيوة

َ
ثال طةردوون

لةنَيوان كَيشـــكردن هَيزي ثَيضةوانةي
بةِراســـتي ئةوةش كة ئةو ثارضانةدا
كـــة ئاوا ضيية وزةية ســـةيرة ئـــةو
دوور لةيةكرت طـــةردوون ثارضةكاني
70%ي كة دةخاتـــةوة؟! ئةو وزةيةي
وزةيةكي داطرتووة طةردووني هةموو
لةزانا يةكَيك وةك ناديارة و شـــاراوة
َيت:

َ
دةل ليظـــؤ دكتؤر فيزياويـــةكان

 %70 كة ئاوةية ئـــةو هةروةك ئـــةوة
هيضيش و داثؤشـــيوة زةوي ي طؤي
ضةند ثَيـــش نةدةزانـــرا دةربـــارةي
وزةي ِرةشيش و سةدةيةك لةمةوبةر
ســـةدةيةكي ضةند شـــَيوة بةهةمان
يةكَيك تَيبطةين. لَي شتَيكي تا دةوَيت

كة ئةوةية وزةي تاريك لةِراظةكانـــي
كةم نابَيت بؤية فةزاية ســـيفةتيكي
كو

َ
بةل كشاني طةردووندا

َ
لةطةل بكات

زياد بكات، ضونكة بةكشـــاني دةبَيت
نوَي دروست دةبَيت طةردوون فةزاي 
دةكات زياد ِرةشـــةش وزة ئةو بؤية
تَيبطةين طرانة لَيـــي زؤر كـــة ئةمـــة
لةكشـــانَيكي خؤي بؤ با طةردوونيش

بَيت. بةردةوامدا خَيراي
لةتةقينةوة طـــةردوون طؤِرانـــي
ثةيوةســـتة بةبِري تا ئةمِرؤ مةزنةكة
و ِرةش ماددةي و ئاســـايي ماددةي
هةن، لةطةردوونـــدا كـــة وزةي ِرةش
ماددةي و ئاسايي ماددةي بِري ئةطةر
لةوزةي تاريك زياتر بوواية يان ِرةش
دةضوةوة يةك طـــةردوون ئةوا ِرةش
بوايـــة زياتـــر وزةي ِرةش و ئةطـــةر
دةكشـــا طةردوون بةجؤرَيكي وا ئةوا
جيا لةيةكرت ثارضةكانـــي كة هةموو
واتة دواِرؤذي دةثضِران! دةبوونةوة و
بةثةيوةندي بةســـرتاوةية طةردوون
ناديارةوة ئـــةو وزة و ماددة نَيـــوان
دةبَيت لةطـــةردوون تَيطةيشـــتن بؤ 
تاريك وزةي و تاريك لةماددةي ئَيمـــة

تَيبطةين.
وزةي دابــةش بووني بــؤ نةخشــةيةك

لةطةردوون تاريك
لةبيست جيهانييةكان لةزانا تيمَيك
زياد زانســـتيةوة دامةزراوةي و ضوار
بةبةكارهَيناني زانـــا ويـــةك لةثةنجا
هةستاون زةبةالح  ئةوروثي ِروانطةي
لةزيـــاد ِرووناكـــي بةكؤكردنـــةوةي
لةقةوارةي مةجةِرة هةزار لةســـيانزة
مليؤن وثَينج بيست بةبِري طةردوون
(مةبةســـت ي ِرووناكي ســـَيجا

َ
ســـال

واتة بةشَيك ســـَيجا ِرووناكي ي
َ
لةسال

بؤنموونة بةســـَي دووري  لةطةردوون
درَيذي بؤ ِرووناكي ي

َ
ســـال سةد ثَينج

ثاني بؤ ي ِرووناكي
َ
سال ســـةد و ضَينج

بةرزي بـــؤ ِرووناكي ي
َ
و ســـةد ســـال

دةســـت ناوبراومان قـــةوارةي ئةوا 
ِرووثَيوي بةوةرطرتنـــي  دةكةوَيت)،
قةوارةي ئةو لةنَيو مةجةِرانة بؤ ئـــةو
بكةن نةخشـــةيةك توانييان طةردوون
مةجةِرانة لةو طةردوون ثَيكهاتةي كة
ِروون بوونيـــان و ضؤنيةتـــي دابةش
خَيرايي بةثَيوانةكردني دةكاتـــةوة،
مةجةِرانـــة ئـــةو  دووركةوتنـــةوةي
ثَيوانةي كـــة لـــةزةوي توانيويانـــة
لةســـةر بكةن ِرةش وزةي كاريطةري
ئةوان م

َ
بـــةال مةجةِرةكان، خَيرايـــي

ينةوةيةكة
َ
بةلَيكؤل ثَيويستيان َين

َ
دةل

لةطةردوون طةورةتر قةوارةيةكي كة
زياتر وردةكاري بطةنـــة بطرَيتةوة تا

تاريك. وزةي دةربارةي
لةزاناكان هةندَيـــك ِراي بةثَيـــي
نَيوان دووركةوتنةوةي هَيـــزي ئةطةر
بةتَيثةِربووني طـــةردوون ثارضةكاني
لةكؤتاييدا ئـــةوا بـــكات كات كـــةم
دادةِرمَيت، خؤيدا بةســـةر طةردوون
لةزيادبووندا ئةو هَيـــزة ئةطةر م

َ
بةال

شـــةق طةردوون لةكؤتاييدا ئةوا بَيت
و دةبَيت ثارضـــة ثارضـــة دةبـــات و
بةدِراندنة ناو دةبةن ئةوةش زاناكان
تةقينةوة كَيشـــي لةســـةر مةزنةكة
ئَيستا بَيت هةرضؤنَيك م

َ
بةال مةزنةكة!

طةردوون كؤتايي بزانني كة ماوة زؤري
هيض ئَيســـتا ضونكة تا ضؤن دةبَيت،

تاريك! وزةي دةربارةي نازانرَيت
تاريك ثِرؤذةكاني لَيكؤَلينةوةي وزةي

بؤ هةن لةئارادا ثِرؤذةيـــةك ضةند
ئَيمة م

َ
ينةوة لةوزةي تاريك، بةال

َ
لَيكؤل

ثرؤذانة لـــةو بةدووان تةنيا ئامـــاذة
كة نةضَيت لةبري ئةوةمان دةكةيـــن،
ئةو زانايةك هةر يـــان هةر ثِرؤذةيةك
بةطةورةترين ئـــةوا بكاتةوة  ة

َ
مةتةل

كاريطةري داوةو ئةنجام زانستي كاري
لةســـةر دةبَيت زؤر و درَيذخايةنـــي
تَيطةيشتني زانســـتي مرؤيي و ِرةوتي
ثِرنهَينية!! طةردوونـــة ئةم بؤ مرؤظ
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ئةمانةن. ثِرؤذةيةش دوو ئةو
ِرووثَيوي ثِرؤذةيLSSTبؤ يةكةم:
لةزانـــاكان تيمَيـــك تاريـــك:  وزةي
لةِرَيي ســـةرطةرمن بـــةو ثِرؤذةيةوة
لةِرَيي و ورد زؤر تةكنيكي بةكارهَيناني
يةوة

َ
ديجيتال كامَيـــراي طةورةتريـــن

زؤر كؤمثيوتةري و كة بةتةلســـكؤب
هةموو ئةوانة بةسرتاون، زةبالحةوة
تيمة ِرووثَيوي ئةو تشيلني، لةِروانطةي
تا لةمةجـــةِرةكان دةكةن َيـــك

َ
كؤمةل

مةجةِرانة ئـــةو بارســـتايي دةطةنة 
و تاريك مـــاددةي  بارســـتايي

َ
لةطةل

بووني دابةش ِرَيطاي بطةنة هةروةها
لةطةردووندا، مةجةِرانة ـــة

َ
ئةو كؤمةل

ثِرؤذةية ئـــةو بؤ  تةلســـكؤبةي ئةو 
لةهيض كة هةية ســـيفةتَيكي دانراوة
ئةويش نيية ديكةدا لةتةلسكؤبةكاني
دةتوانَيت ِرووثَيويدا لةيةك كة ئةوةية
جطة بطرَيت ئاســـمان هةموو وَينةي
تةنانة ئةو وَينةي لةتوانايـــدا لةوةي
تا و الوازة زؤر ِرووناكييان كة بطرَيت
نةطرياوة، وَينةيةكيان هيض ئَيســـتاش
لةوَينةطرتندا كـــة  لةوةي جطة ئةمة
ئاسمان بةشَيكي هةموو خَيراية. زؤر
لةماوةي دةطريَيت وَينةي  جار هةزار
ةدا

َ
سال ئةو دة و لةماوةي دا

َ
دة ســـال

ئاسمان وَينةي جارَيك شةو سَي هةموو
طؤِرانكاريةك ض بزانـــن تـــا دةطريَيت
لةو كة ِروويـــداوة، يةكـــةم ِرووناكي
 2014 ي

َ
لةسال ببينرَيت تةلسكؤبةوة

2015 دةســـت  ي
َ
و لةســـال دا دةبَيت

ي
َ
لةســـال و دةكرَيت بةتوَيذينةوةكان

تواناكةيةوة  بةتةواوي تيمةكة 2016 دا
كاتةش ئةو دةبن لةئاماددة باشـــيدا
شؤِرشـــَيكي ديكة جارَيكي لةوانةيـــة
فيزيكدا و طةردووني لةبواري زانستي
تةلسكؤبانة ئةو ضونكة ِرووبداتةوة،
ئَيســـتا تا كة وان توانايي خاوةنـــي
كة َين

َ
دةل زانـــاكان نيية. نموونةيان

بؤية تاريك بدؤزرَيتةوة وزةي دةشَيت
خةريكي ةتي

َ
دةول نَيو بةهاريكاريةكي

زةبةالحن كامَيرايةكي دروســـتكردني
لةثَينج كامَيراية ئةو مةبةستة، ئةو بؤ
طةورةكةيان ثَيكدَيت كة تريةي هاوَينة
ينةوةيةكي

َ
لةلَيكؤل دةبَيت، مةتر يةك

مليؤن سةد ســـَي ِرووثَيوي تايبةتدا
ئةو بةبةكارهَيناني دةكرَيت مةجةِرة
بةتريةي تةلسكؤبَيك

َ
لةطةل كامَيراية

وزةي دؤزينـــةوةي بـــؤ ضـــوار مةتر
ي

َ
لةسال ئةو كامَيراية ثِرؤذةي تاريك،

ي 
َ
لةسال و دا دةســـتثَيدةكات  2011

زانا  ســـةد و دَيت ثَي 2016 كؤتايـــي
و ئيســـثانيا و بةريتانيا و لةئةمةريكا

دةكةن. كاري تَيدا بةرازيل
 JDEM  JDEM ثِرؤذةي دووةم:
طةِران كورتكـــراوةي ثِرؤذةيةكـــة بؤ

كة ئةمةية تاريك بةدواي وزةي
  Joint Dark Energy Mission
وزةي بؤ ثـــِرؤذةي هاوبةش بةماناي
ناســـا ئاذانســـي بةهاوكاري تاريك، 
مانطَيكي لةئةمةريـــكا وزة و بةشـــي
ثَيواني بؤ دروســـتدةكرَيت دةستكرد
زةوي، لـــةدةرةوةي تاريـــك وزةي 
ثِرؤذةيةش بةو تايبةت تةلسكؤبَيكي

ثِرؤذةكة  2017 دا ي
َ
لةســـال كة هةية

دةبَيت. بةكار دةست
تـــةواو ثِرؤذانـــة  ئـــةو ئةطـــةر 
ئةوا بـــوون بةكار بـــوون و دةســـت
بةرثـــا شؤِرشـــَيك دؤزينةوةكانيـــان
فيزياي و طةردووني لةبـــواري دةكةن
لةشؤِرشـــة ئةطةر كـــة طةردوونيـــدا
ماكس و ئاينشـــتاين فيزياييةكـــةي

نابَيت. كةمرت نةبَيت طةورةتر ثالنك

سةرضاوةكان
www.aljeeran.com
http://www.yallarab.com          

جيني دؤزينةوةيةكي
ميكانيزمَيكي بةريتانييـــةكان زانا
بؤماوةييان لةثةرةسةندني كؤئةندامي
لةو ئاشـــكرا كـــرد كـــة دةمارييـــدا،
لةئايندةدا ميكانيزمة ئـــةم باوةِرةدان
لةضارةســـةركردني بةشـــَيك ببَيتـــة 
ئةلزايمةر نةخؤشي و دةماخي سةكتةي

مَيشكدا. وةرةمةكاني و
كـــة ينةوةيةكـــدا

َ
لــــــــــةلَيكؤل

دةمارةكاندا سروشـــتي وكراوةي
َ
لةبال

دةركةوت بؤيان زانـــاكان وكرايةوة
َ
بال

9 بةكليلي  ســـوك بةناوي كـــة جينَيك
دةمارييةكان قةدةخانة ثةرةسةندني
هةر كة مرؤظدا لةكؤرثةلةي دادةنرَيت
يان مَيشـــك شـــانةي بؤ ئةم خانانةن

ثشت ثةرةدةسَينن. بِربِرةي
لةســـةر تاقيكردنـــةوة لـــةدواي 
لةِرَيي دةركةوت بؤيان زاناكان مشـــك
دةتوانن جينـــةوة ئةم بةكارهَينانـــي
خانانة ئةم بةثةرةَيداني بكةن دةست
بتوانرَيت لةئايندةدا دةشَيت بةمةش و
توانايان بؤئةوةي بكةن خانانة لةم وا
تَيكضووةكان خانـــة جَيطةي هةبَيـــت

لةمَيشكي مرؤظدا بطرنةوة.
سةرثةرشتي كة  بريســـكو  جمس 
وتي: لةبةريتانيا كرد ينةوةكةي

َ
لَيكؤل

َيكي 
َ
كةجينيسوك9 ِرؤل ئةوةشدا

َ
لةطةل

لةثةرةســـةندني دةطَيِرَيت تةوةرةيي
هَيشـــتا م

َ
دةماريـــدا، بةال سيســـتمي

لةسةر بِرياردان بؤ ماوة هةنطاوَيكمان
لةدةماخدا قةدةخانةكان بةكارهَيناني
لةخانة نوَيكردنةوةي جؤري جياواز و

دةمارييةكان.
توانـــاي ِرايطةيانـــد لةبةيانَيكـــدا
تَيكضووةكان دةمارةخانة ِرَيككردنـــي
و ِرووة طـــةورة دادةنرَيت بةبازدانَيكي
ثَيشةوة بةنيسبةت مليؤنةها كةسةوة
ئةلزايمةر و نةخؤشـــي كة بةدةســـت
يان َينن

َ
دةنال مَيشـــكةوة وةرةمةكاني

ســـةكتةي دةماخي تووشـــي ئةوانةي
َيكي

َ
سال ضةند لةوةدةضَيت م

َ
بةال بوون،

بتوانرَيت ئةم بَيت تا ثَيويســـت ديكة
لةسةر ثةيِرةوكردني بؤ ضارةســـةرانة

ثَيبدرَيت. ثةرة مرؤظ

http://www.aljeeran.com
http://www.yallarab.com
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بناسة هاوبةشةكةت سَيكسي كةسَيتي
دريع  د.فةوزية
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ِرؤذانةدا لةذياني مرؤظ كةســـَيتي
ديكة كةســـَيكي لةكةســـَيكةوة بـــؤ
خؤي شـــَيوازَيكي هةريةكة جياوازة،
و و هاوِرَييةتي كـــردن ة

َ
لةمامةل هةية

ثؤشـــني جل و نانخواردن و كاركردن
ئاشـــكرا ئةمانة كات زؤر و...هتـــد،
سيماي دةبنة ئاستَيك تا و دةردةكةون
ئةوةي م

َ
بـــةال مرؤظة، ئةو كةســـَيتي

سَيكسي مرؤظة كةسَيتي ئاشكرا نيية
كةسةي كة هاوبةشـــي ذيان واتة ئةو
دا

َ
لةطةل سَيكســـي ثةيوةندي مرؤظ

هةرضةنـــدة و دةيناســـَيت دةكات 
ئةويش ئاشكرا الي هةندَيجار تةنانةت
كةســـَيتي دةربارةي لَيرةدا نابَيـــت،
لةم كو

َ
بةل دةكةين قســـة سَيكســـي

و خؤت ِرَييةوة كةســـَيتي سَيكســـي
بناسيت. هاوبةشةكةت

جياوازة طشـــتي ذياني كةسَيتي
هةندَيكمان سَيكســـيمان، لةكةسَيتي
لةذياني كةســـَيتيية هةمان خاوةني
يةك سَيكســـيدا واتة ذياني ِرؤذانـــة و
لةتامكردني هةية كةســـَيتي شَيوازي
كار، جـــؤري خـــؤراك، هاوِرَييةتـــي،
لةذياني هةيـــة هةمان كةسَيتيشـــي
كةس هةندَيك دةبينـــني سَيكســـيدا،
و ِرؤمانســـيية شـــتَيكدا لةهةمـــوو
هةموو دةخاتة ِرؤمانســـي شـــَيوازي
م

َ
بةال ذيانييـــةوة، وردةكارييةكانـــي

جيـــاوازن، هةية ديكـــة َيكـــي
َ
كؤمةل

كةســـَيتييةكي طشـــتيدا لةذيانـــي
ذياني لةكةســـَيتي جياوازة كة هةية
دةبن شؤك تووشي زؤرَيك سَيكســـي،
بةكةسَيتيي كةسَيك دةناسن و كاتَيك
م

َ
بةال دةبن، ئاشـــنا ِرؤذانةدا لةذياني

خاوةني سَيكســـيدا لةذياني دةبينن
جياوازة. تةواو كةسَيتييةكي

لةهةمـــوو لــــةئَيمـــة هةندَيـــك
ذيانيدا كةســـَيتييةكةي طؤشـــةيةكي
كةســـَيتي هةندَيك دةداتةوة، ِرةنط

بِريـــارو ئـــريادةي هـــةن خاوةنـــي
سَيكسيشياندا، لةذياني هؤشيارانةن
ديكةمان ذياني هةندَيكـــي الي م

َ
بةال

ِروودةدةن ئةوانـــةي  يان سَيكســـي
يان نةســـتني مةســـةلةيةكي تيايدا

دةطؤِرَين. وَيست
َ
هةل بةثَيي

سنوردارة سَيكســـيمان كةسَيتي
ديكة كةســـَيكي هيض و لةكةســـَيتي
ثرســـيارة ناضَيـــت، زؤرجـــار ئـــةم
كةســـَيتي ئاِراســـتة و ئايا دةكرَيت،
ةكانمان

َ
مندال بـــؤ ئَيمـــة سَيكســـي 

هةزار و نةخَير م
َ
دةطوازرَيتةوة؟ وةال

دةرووني ثؤلَينَيكي هيض نةخَير، جار
كة نيية سَيكســـي و بةتايبةتـــي تر
بَيت، هةندَيك يةكالييكةرةوة ئاستَيكي
لةكةسَيكدا هةية تايبةتي ســـيفةتي
ديكةدا كةســـَيكي هةيـــة و لةهيـــض
سَيكسي لةكةســـَيتي لَيكضوون نيية،
لةهةندَيك مرؤظةكانـــدا هةيةكة نَيوان
لةيةكدةضن، نموونـــةدا و ةت

َ
خةســـل

َيك
َ
طري كؤمةل

َ
هةل كةســـةو هةر م

َ
بةال

تايبةتة بةخؤي كة ســـيفةتي ديكةية
و جيا دةكاتةوة لةكةسَيكي ديكةي و
ئةو لةسةر ثؤلَيندا لةكاتي بةهؤيةوة
طري

َ
هةل كة دةكةيـــن ثؤلَيني طروثة

ئَيمةي مرؤظ سيفةتن، ة
َ
هةمان كؤمةل

لةيةك سيفةتدا لةهةندَيك بةخؤِرســـك
ِرادَيني سيفةت هةندَيك لةسةر دةضني،
بةالسايي ديكةش سيفةتي هةندَيك و
وةريدةطرين، ضاولَيكردن و كردنةوة
دةبني، ئَيمةي تووشي ثةتا وةك يان
ثَيويســـتمان بةلَيكضوون يان مـــرؤظ
تا ســـَيكس غةيري ديكةية نزيكايةتي

بذين. بةيةكةوة
بـــــةطواســـتنةوةي ســـةبارةت
ةكانمان،

َ
ةتيسَيكسيمان بؤمندال

َ
خةسل

بؤ ئَيمة كةسَيتي سَيكسيمان نةخَير،
لةوانةية ناطوازينةوة، ةكانمـــان

َ
مندال

هةندَيك يـــان جؤرَيك لةئامادةباشـــي

دروســـت تيايدا ةتييان
َ
ِرووال ِرةفتاري

دةكةنةوة، الساييمان خؤيان كة بكةين
كةســـَيتي خاوةني َيك

َ
مندال هةر م

َ
بةال

كةســـَيتي خاوةني تايبةتةو طشـــتي
تايبةتيشة. سَيكسي

سَيكسيدا لةذياني جياوازي
ِرؤذانةماندا لةذياني ئَيمة بَيطومان
بضوكةكانييةوة وردةكاريية بةهةموو
ئاست لةضيية، ِرقمان لةضييةو حةزمان
ثِركَيشيمان شةِرانطَيزيمان، قةبارةي و
يـــان ثابةندبوونمان نوَي بـــؤ بابةتي
زيرةكيمان، كالسيكييةوة بةشَيوازي
لةهةموو زارةكيمان جيـــاوازي تواناي
لةذياني تةنيا جياوازين نةك شـــتَيكدا
كـــو

َ
بةل ضاالكييةكانـــدا، و طشـــتي 

ئاشـــكراتر لةذيانـــي بةشـــَيوةيةكي
جياوازين. سَيكسيماندا

جةخـــت ينةوةكــــانيـــش
َ
لَيكؤل

هةية زؤر جيـــاوازي كة دةكةن لةوة
وردةكاري و سَيكســـيماندا لةذيانـــي
ديكةدا لةشـــوَينَيكي ئةو جياوازييانة
كةسَيتي بةطشتي م

َ
بةال دةكةين. باس

ناسراوي ثؤلَيني ضةندةها سَيكســـي
دانران ِراســـتةوخؤ هةندَيكيان هةية،
يان ِروخســـار كردنـــي بؤ وةســـف
ديكة هةندَيكي سَيكســـي، ئاِراستةي
ئَيمةي بؤ ئاِراســـتةكردني سؤزداري،
ِرؤحةوة بـــةو دةرووني ثســـثؤِراني
شـــتَيك هةر دةِرؤين كة لةســـةريان
جَيبةجَي ســـؤزداريدا اليةني  بةسةر
جيبةجَي غةريزةشدا بةســـةر ببَيت،

دةبَيت.
كةسَيتي بؤ ثؤلَينانة  لةو  هةندَيك
ثَيشبيني تياياندا كة دانراون طشـــتي
لةكةســـَيتيدا سَيكســـي اليـــةنـــي
ئيزنك تيؤري وةك بؤنموونة دةكرَين،
ديكةي تيؤرةكةي نؤ و لةكةســـَيتيدا

كةسَيتي.
ثؤلَينانة ديكـــة لـــةو هةندَيكـــي
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مرؤظ بةكةســـَيتي ثشـــت دةبةستن
و ضؤنَيتي بورجةكانييـــةوة لة ِرَيـــي
لةسةر ةتانة

َ
ئةو خةسل جَيبةجَيكردني

كةسَيتي سَيكسي.
ثةيوةنديمان بةثَيي هةية ثؤلَينَيك
سروشـــتةوة ِرةطةزةكةي بةضـــوار
هةوايي يان ئاوين ئَيمة ئايـــا دانراوة،
ضةندةها ئاسمانني. يان زةميني يان
من بةقةناعةتي هةيـــة، ديكة تيؤري
ثشـــت لةخؤي مرؤظ تَيطةيشـــتني
مةرج و تيؤر يةك بةتةنيا نابةســـتَيت
زانستي ِراي بةيةك تةنيا ثشـــت نيية

ببةستَيت.
ســـتايلي يان تيـــؤري شـــَيوازي

Sexual Styles يةكَيكـــة  سَيكســـي
كةســـَيتي بةناوبانطةكاني لةتيـــؤرة
تيؤرة ضةندةها ثوختةي كة سَيكسي،
ليتفينؤف- سارة كةسَيتيدا، لةبواري
ة

َ
ثانزة ســـال كة ي توَيـــذةر دايناوة

سَيكســـيةكان ينةوة
َ
بةلَيكؤل بايـــةخ

بةريتانيدا Sheي لةطؤظـــاري دةدات،
دواتر م

َ
بـــةال هةبـــوو، ســـتوونَيكي

لةبوارةكةدا بوونةوةي
َ
قوول لةئةنجامي

ضارةسةركردني لةبواري بةثسثؤر بوو
لةبةريتانيا. هاوسةران طريوطرفتي

لةســـَي ثةيوةندي بابةتي ســـارة
ِرَينمايي و هونةري باسكردووة بةشدا
جيهاني نـــاو هاوســـةرَيتي هَيناوةتة
هةبووة ي

َ
ِرؤل و خؤيي ضارةسةركردني

لةبواري نوسني ئاِراســـتةي لةطؤِريني
ثةيوةنديلةنَيوانهاوسةراندا سَيكسو
بةشَيوازي لَيرةدا ئةمريكا. و لةئةوروثا
ئةو خؤمان باسي تيؤرةكةي تايبةتي

دةكةين.
ِرؤمانسي ثياوي

بيةوَيت ئةطـــةر ثياوي ِرؤمانســـي
ناخي لةناو يةك، ثلة عاشـــقي دةبَيتة
نوَينةرَيكي ِرؤمانســـيدا  ثياوَيكي هةر 
ي

َ
ِرؤل بيةوَيـــت ئةطـــةر مـــةزن هةية

دةكات شـــانازيش خـــؤي بطَيِرَيـــت،
هةر ثياوَيك م

َ
بةال خؤيـــةوة، بةتواناي

مةرج هةبَيت، ِرؤمانسي كة كةســـَيتي
عاشـــق وَينةي كة بَيت نيية كةســـَيك
ِرَيذةيةكي بنوَينَيت، ضونكة بةباشـــي

وروذاندني هونةري و تةكتيك زؤريـــان
ئامادةباشـــي هةرضةندة ذن نازانـــن
زؤرَيك هةية. لةناخياندا خؤِرسكييان
سَيكس ِرؤمانسي كةسَيتي لةثياواني
ئةطةر تةنانةت نابينـــن، زؤر بةطرنط
حةزناكةن بَيت طرنطيـــش بةاليانةوة
بةئاشكرا سَيكســـيةكاني ذن هةستة
هةســـت كاتَيك كـــو

َ
دةربرِبَيـــت، بةل

سَيكسية يدان
َ
لةطةل ذنةي ئةو دةكةن

بةتةواوةتي سَيكســـييان ئـــارةزووي
ليستَيكي ثياوة جؤرة ئةم نامَينَيت،
ســـيفةتانةي ِرةفتـــارو هةيـــة لـــةو
وةك: نني، مَيينةيي كـــة وايدادةنَيت
ثَيكةنني، دةنطَيكي تايبةتي ذن، جؤرة
شـــتي زؤر قذَيكي زةيتاوي، و ةي

َ
جول

دةكةن ثياوة لةم كةوا بضوك ديكةي
ذنة ئةو ئارةزوويةكي بةرامبةر هةموو
هاوسةرَيتيدا جَيطةي لةناو بكوذَيتةوة.
ثياوة ئةم كردندا و  لةكاتي ســـَيكس
سَيكسي باسي ِراشكاوانة ذن ئةطةر
َي

َ
بل ثَيي ِراســـتةوخؤ و بكات دا

َ
لةطةل

لةسَيكسدا، لةضيية ِرقم لةضييةو حةزم
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ئارةزووييةكي سَيكس يةكسةر هةموو
تةنانةت دةكوذَيتةوة يدا

َ
لةطةل كردن

بكات. تـــةواو ئةطةر سَيكســـةكةش 
ثَيشوازي كة ذنةية حةزيلةو لةكاتَيكدا
و ئـــةم دةكات ةو قســـةكاني

َ
لةجول

باشرت بةشَيوةيةكي ذنةدا ئةم
َ

لةطةل
ذنةي ئـــةو م

َ
دةكات، بـــةال كارلَيـــك

ســـَيكس دةكات داواي زياتر كة لةو
هيالكي و دةكات ةذاني 

َ
شـــل تووشي

ســـَيكس ِرؤمانســـي دةكات، ثياوي 
خراث بةشـــتَيكي بَي خؤشةويســـتي
دادةنَيت بةئاماذةيةكي و دادةنَيـــت
بةتايبةتي دةرووني تَيكضوونَيكي بـــؤ
جـــؤرة ئـــةم ئةطـــةر ذنةكـــة داواي

ئةم بـــكات، لـــَي خؤشةويســـتييةي
بَي دةوَيت خؤشةويســـتييةكي ثياوة
دا

َ
لةطةل زؤري خةموخةفةتي ئـــةوةي

ترايذيديا بةكةمَيك تةنيـــا م
َ
بةال بَيت،

ناخي دةووروذَيت، ئةكتةرةي ناو ئةو
ناو سَيكسي وةك سَيكسي ثياوة ئةم
نةرم ضةرضةَّـ دةوَيـــت: فيلمةكاني
ثاكوخاوَين، جوانـــي ذنَيكي تازة، و 
تايبةتي ســـةردةمييانةي ثؤشـــاكي
لةئارايشتي حةزيشـــي  و لةبةردابَيت
دةكات ذنة ئةو زؤر نييةو ئـــارةزووي
دَيتة ئارايشـــتةوة تةنيـــا بةكةمَيـــك
ذنةية كة لـــةو حـــةزي نـــاو جَيطا،
ئةو ذنةي جوانـــرتة، لةناو جَيطـــادا

حـــةواوةي لةبةرداية و جلي عةمةلي
بؤ ســـَيكس ئـــارةزووي ِراســـتةوخؤ
ِرؤمانســـيية ثياوة ئـــةم دادةخات،
بةرامبةري ناوَيت بةِرووتـــي ذنَيكـــي
لةِرؤمانســـييةتي دةوَيت بِرَيك بِروات،
بةرةو ذن وردة وردة دةكات و حـــةز
بؤن كة ذنانةية لةو حةزي بَيت، ِرووي
بؤنةكةيان م

َ
بـــةال دةدةن، لةخؤيان

ســـابوون، بؤني وةك تازة و فرَيشـــة
م

َ
بةال ســـةردةمييانةية، لةذني حةزي

وردةكارييةكي لةهيـــض خـــؤي ئاطاي
ئةو نيية، ةتة ســـةردةمييانة

َ
ئةو ِروال

برؤي بيبينَيت ئةطةر يداية
َ
لةطةل ذنةي

ِراســـتةوخؤ دةكات ضاك ضاوي لةبةر
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هةروةهـــا دادةخرَيـــت، ئـــارةزووي
وردةكاري هةندَيـــك  نـــاكات حـــةز 
بةتايبةتي بزانَيـــت نةخؤشـــييةكاني
وةك لَيدةكاتةوة ئةوانةي كةبَيزيـــان
طازاتي يان مانطانةي ســـوِري ئازاري

سكي. ناو
ِرؤمانسي كةسَيتي خاوةن ثياوي
دةوَيت ِرؤمانســـي كةشـــوهةوايةكي
بةرةو ســـةرةوة ســـؤزي تا ئارةزوو
خاوةني دةوَيت ذنَيكي بكشـــَيت،

َ
هةل

ذنَيك بَيـــت، داهَينةرانة َيكـــي
َ
خةيال

دةكات كز ِروناكيةكان ضـــؤن بزانَيت
دةبذَيرَيت

َ
هةل ِرؤمانســـي ميوزيكي و 

كة ة ناديارانةي
َ
لةو جول و شـــارةزاية

لةو دةبزوَينـــن، ضةندة ي ئـــةم
َ
فزول

هةبوو، زؤر ـــي
َ
فزول كةشـــوهةوايةدا

سَيكســـييةوة لةِرووي زياتر ئةوةندة
يان دةوروذَيـــت، حـــةزي لةشـــوَين
نيية ناِرَيك يـــان ئاســـايي ذوورَيكـــي
ثياوة ئةم نةبَيـــت، بةناضاري تةنيـــا
هةية ِرؤمانسيية ئاشنايةتييةكي باشي
وسَيكسدا، سؤزداري هونةري

َ
لةطةل

و بازي طةمة دةربارةي دةكات حـــةز
بخوَينَيتةوة، ِرؤمانســـيةت و سَيكس
شـــَيوةيةي بةو حـــةزي لةسَيكســـة
ثةنجةيةكي شـــوَين كة هةر شـــةوةو
طةمةبازي بَيت. ديـــار ثَيوة تايبةتي
ِرؤمانسييةدا ثياوة ئةم لةتَيطةيشتني
وشـــةي قســـةو يان ة

َ
لةجول بريتيية

ثَيويســـتة دان،
َ
ثياهةل و ئةظينـــداري

هةموو ئةم شتانة  ئةم ثياوةدا
َ

لةطةل
واتة بدةن ِروو وطؤِر

َ
ئال بةشَيوةيةكي

بةالي وةريشـــبطرَيت. ببةخشـــَيت و
نةوايي

َ
دل و ضاودَيـــري ئـــةم ثياوةوة

و ســـؤز و لةيةكرتي لَيبوون و ئاطـــا
طرنطرتن، ســـَيكس لة خؤشةويستي
خؤشةويستي ئةم ثياوة الي ذنةي ئةو
بؤ باوةشـــي كة ذنَيكة دةطةيةنَيت،
دةســـت بطرَيت ئامَيزي لة و بكاتةوة
بخورَينَيت، بـــؤ ســـةري و بكاتة ملي
هاوسةري ثياوَيكي زيرةك ئةطةر ذني
ِرؤمانســـي بوو كاتَيك حةز لةسَيكس
ئةويش بكات دةتوانَيت واي لَي دةكات
بةدةست تةنيا بكات حةز لةســـَيكس
ئةم طرتني،

َ
هةل ناز و بةقذيـــدا هَينان

زياتر دةوروذَيـــت زؤر ثيـــاوة بةمـــة
سةرنج جلَيكي ذنةكةي ئةطةر لةوةي

بكات. لةبةر بؤ ِراكَيشةري
حةزي هةرضةنـــدة ثيـــاوة ئةم 
سَيكسيدا، كاري لة كردنةوةية لةدرَيذ
خَيراش سَيكســـي دةتوانَيت م

َ
بـــةال

ســـؤزة هةنووكةيية ئةو ئةطةر بكات،
لةالي ســـَيكس باشـــرتين بوو، بةهَيز
زؤر سؤز كة دةدات ِروو لةو ســـاتةدا

ضَيذي بةهَيزة ســـؤزة ئةو بةهَيـــزةو
ثيـــاوي ثَيدةبةخشـــَيت. طـــةورةي 
تةنيا ئةطـــةر ِرؤمانســـي كةســـَيتي
سَيكســـييةوة ئارةزووييةكي بةهؤي
تةواو بوون لةدواي ئةوا سَيكس بكات
دةكاتةوة ذنةش لـــةو و لةخؤيي بَيز
كـــردووة. ـــدا

َ
لةطةل كـــة سَيكســـي

و ســـؤزداريدا طونجانـــي ةتـــي
َ
لةحال

باش بةشَيوةيةكي هةستيكرد ئةطةر
ئةوا طونجاوة، دةروونييةوة لـــةِرووي
ئةو

َ
لةطةل جَيطادا لةناو دةكات حةز

ذياني دةربارةي بكات زؤر قسةي ذنة
لةكاتي كردووة ضييان و سؤزدارييان

سَيكسدا.
ثياوي ِرؤمانسي الي خؤشةويستي
هةبَيت، ماناي كة دةكات لةسَيكس وا
ئةم الي سَيكس خؤشةويستي بَي م

َ
بةال

كة وةرزشيية تةنيا ضاالكييةكي ثياوة
تةنيا بؤ تةندروســـتيية. ئامانجةكةي
خؤشةويســـتيدا ةتـــي

َ
كاتَيـــك لةحال

زؤر ي
َ
هةول و دةكات داهَينان دةبَيت،

شت بكات لةسَيكسدا باشرتين دةدات
بؤي، بَيت باشرت و بؤ هاوبةشـــةكةيي
ئةم الي خؤشةويستيدا

َ
لةطةل سَيكس

كة دةقَيك بؤ شانؤيية نمايشَيكي ثياوة
لَييةتي وةك ئةكتةر حةزي ثياوة ئةم
لةثياواني هةندَيك دةوَيت. و خؤشـــي
وةردةطرن، سَيكس بةجدي ِرؤمانسي
قســـةيةكي يان نوكتةيـــةك هيـــض 
ناوَيت، لةجَيطـــادا تةجاِرانةيـــان

َ
َطال

لةطةل دةوَيت ِرؤمانسييةتييان كو
َ
بةل

دةرضوونَيكيان هيـــض لةِرَيز، جؤرَيك
يان ثَيكةنني لةِرَيي ناوَيت لةدةمةوة
ئارةزوويان نـــا  ئةطةر  نوكتةيةكةوة
ذنةي سَيكســـي ئـــةو دادةخرَيـــت،
م

َ
بةال لَيدةطرَيت، ِرَيزي دةكات دا

َ
لةطةل

ديمةني بةذن و بةســـتنةوةي سَيكس
دةكوذَينَيتةوة، ئارةزوويان ِرووتةوة
دةطرَيت لةذنةكـــةي ِرَيز ئةم ثيـــاوة
سَيكسي و هيض قسةيةكي جَيطادا لةناو
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ئةم بكات، بريندار ذنةكةي كة ناكات
دةكات، ثريؤز دايكي لةبناغةدا ثياوة
دةبينَيت، دايكي  شتَيكي لةذنةكةيدا 
لةو حةزي ِرؤمانسي كةســـَيتي ثياوي
نيية بوون

َ
لةمندال ِرَيطـــري هؤيانـــةي

بةكاريبَينَيت، خـــؤي  ثَيويســـتة كة 
دادةخرَيت ئـــارةزووي ِراســـتةوخؤ
لَيدةكات كاتَيـــك ذن داواي بؤنموونة

بةكاربَينَيت. الستيكي كؤندؤمي
زوو ِرؤمانســـي هةندَيك لةثياواني
كةســـَيتيية ئةو بةهؤي ذن دةهَينـــن
هةيانـــة، كـــة ِرؤمانســـيةتـــــةوة
دةهَينـــن، ذن درةنـــط هةندَيكيـــان
هاوسةرَيتي واية قةناعةتييان ضونكة
ثَييانواية دةكوذَيت، خؤشةويســـتي
و سةرسام بوروذَين ناتوانن بةكةسَيك
بةدرَيذايي كـــة كةســـَيكدا

َ
بنب لةطةل

ئةطةر ثياوة ئةم بذي، يدا
َ
لةطةل كات

ثراكتيكي لؤذيكَيكي بناغةي لةســـةر
كةســـة لةو زياتر بكات هاوســـةرَيتي
بةهؤي كة دةمَينَيتةوة لةهاوسةرَيتيدا
هاوســـةرَيتي بةهَيـــزةوة ســـؤزَيكي
كوذانةوة ةتي

َ
حال ِرووبةِرووي و كردووة

بووة. نائومَيدي و
ِرؤمانســـي لةثياوانـــي هةندَيـــك
لةثةيوةنديدا مانةوةيانـــدا لةثَيناوي
لةسروشـــتي بـــةدةر دةتوانـــن
ســـؤزداري بؤ خؤيان، ثَيويســـتييان
جيابكةنةوة سَيكس بؤ لةثَيويستييان
جيا لةخؤشةويستي و هاوســـةرَيتيش
ِرؤمانســـي لةثياواني زؤرَيك بكةنةوة.
سَيكس ذنةكانياندا

َ
لةطةل ناكةن حةز

و شتَيكة ذن يدا
َ
لةئةقل ضونكة بكةن،

سَيكس خؤشةويست شتَيكي ديكةية و
بَيت خؤشةويستةكةيدا

َ
لةطةل دةبَيت

لةدواي ِرؤمانسي ثياوي ذنةكةي، نةك
دةطاتة لةهاوسةرَيتي كةم ماوةيةكي
ناكات سَيكس ئارةزوو واتة بِريارة ئةم
لةهؤكارةكاني يةكَيك ذنةكةيدا،

َ
لةطةل

لةسَيكس ِرؤمانسي ثياوي وازهَيناني

خةرمانةية ئـــةو بؤ ذنةكةيدا
َ

لةطـــةل
دايكي لةضواردةوري كة دةطةِرَيتةوة
وةك ذنةكةي لةِرَييـــةوة داينـــاوة و
ناكات دةبينَيت حةز لةسَيكس دايكي
ذنةكةي ئةطـــةر تةنانةت يـــدا

َ
لةطةل

ئةنجامَيكي هيـــض لَيبكات  زؤريشـــي
نةبَيت كردنةوة ِرةت ناكةوَيت دةست
بؤ سَيكس ئارةزووي  داخستني

َ
لةطةل

يدا.
َ
لةطةل كردن

ِرؤمانســـييةكان ثيـــاوة زؤربةي 
و بةضـــاوي ِرَيز ســـؤزن، زؤريـــان

َ
دل

دةِروانن، لةذنةكانيان سةرسامييةوة
و دةردةضَيت لةســـنوور بةشَيوةيةك
تيايدا بةتايبةتي دةكـــةن زيادةِرؤيي
خــــؤرئاواييةكانـــدا. طـــة

َ
َلةكــــؤمةل

لةطةل ثَييخؤشـــة ثياوي ِرؤمانســـي
لَيوةي هاوســـةرةكةيدا يان ئةو ذنةي
دا

َ
لةطةل ِرةفتاري بةشـــَيوةيةك نزيكة

وةك دوو يدا
َ
لةطةل بكات ِرةفتار بكات و

و لةخؤثارَيزي جؤرَيك كة نامؤ كةسي
ثَيويســـتة بَيت، لةنَيوانياندا مجامةلة
لَيوةي نزيكة ذنةي ئـــةو يان ذنةكةي
هـــةروةك بكات مةدحـــي شـــَيوةي
ثَيكةوةذياني ضونكة  نامؤ،  كةسَيكي
و حةواوة خؤش شتَيكي ئةو ِرؤذانة بؤ
ِرؤمانســـي ثياوي نييـــة، كةســـَيتي
كة كاتَيك يدا دةبَيت

َ
حال لةباشـــرتين

دابِران و لةدووركةوتنـــةوة جؤرَيـــك
بؤنموونة ِروودةدات ذنةكةيـــدا

َ
لةطةل

طةشتي بَيت بةشـــَيوةيةك كارةكةي
تَيبكةوَيت.

كاتَيك  ِرؤمانسي ثياوي  كةسَيتي
خؤشةويســـتييةوة كـــة دةكةوَيتـــة
توانـــاي زياتـــر لةهةمـــوو ثياوَيـــك
ئةطةر ثياوة ئةم دةبَيت، بةخشـــيني
ِراستةقينةوة خؤشةويستي بكةوَيتة
لةذياني و هَينابَيـــت و خـــؤي ذنـــي
ي

َ
مندال و بَيت ئارام هاوسةرَيتيشـــدا

هةر هةبَيت، خؤي ثيشـــةي و هةبَيت
لةهةموو شتَيك واز هةية ئةطةري ئةوة

خؤشةويستييةكةيدا، لةثَيناوي بَينَيت
ئارامي بةذياني قورباني لةتوانايدايـــة
ثَيي. ذَير بخاتة شتَيك هةموو و بدات

ئةستةمة بةاليةوة ِرؤمانسي ثياوي
ِرةت خؤشةويســـتيية ئةو هةســـتي
بةهَيزة بةتايبةتي كة توندو بكاتةوة
شةهوةتي و شؤِرش سؤزة ئةو ئةطةر
ئةوةشدا

َ
دا بَيت، لةطةل

َ
لةطةل سَيكسي

واز لةبةرئـــةوة تةنيـــا ئةم ثيـــاوة
لةبةرئةوةي ناهَينَيت خؤي لةذنةكةي
سَيكســـي تَيربوونَيكي ديكة ذنَيكـــي
ئةم كو

َ
بةل ثَيدةبةخشـــَيت، باشرتي

بَيئةوةي دةوَيـــت وروذاندني ثيـــاوة
بكات، خؤي وَيـــران ذيانـــي ئارامـــي
ئةطةر دةوَيت ئةم ثياوة وروذاندنـــي
لةثةيوةندييةكيخؤشةويستيدةستي
بَينَيت لةذنةكةي واز بَيئةوةي بكةوَيت
لوتكةية. ئةم ئةوةوة بةالي ئةمة ئةوا
و ذنَيك لةســـةر بريي ثياوة ئةطـــةر
ئةستةمة كردةوة ضِر ذنة ئةو عةشقي

ببينَيت. ديكة ذنَيكي هيض
داية ثياوة  ئةم

َ
ئةو ذنةي لةطـــةل

طرتن بةخؤدا دان و بةسةبر ثَيويستي
بَي ماوةيةك لةوانةية ضونكـــة هةية،
هيض ناشيةوَيت و بمَينَيتةوة ســـَيكس
بكات، بابةتة ئةم لةسةر طفتوطؤيةك
نةبووني لةسةر طفتوطؤية ئةم ئةطةر
دةكةوَيتة لؤمة ئةوا ِروويدا ســـَيكس
وروذاندني ثياوةكة، نةك ذنةكة سةر
كةمَيك لةوانةية ثيـــاوة ئةم غـــريةي
ببزوَينَيـــت.  ســـؤز و خؤشةويســـتي
هةندَيك ِرووبـــةِرووي كاتَيك هةروةها
دةبَيتةوة داهَيناندا لةبواري وروذَينةر
كتَيبَيكـــي بؤنموونـــة دةوروذَيـــت،
كردني سةير بؤ بيبةيت يان ثَيبدةيت
ديكة شتي زؤر طةشتَيك، يان فيلمَيك
نةبَيت، ِراســـتةوخؤ كة بةو مةرجةي
ئةو كرد هةســـتي ئةطةر ئـــةم ثياوة
ة

َ
جول هةندَيـــك يدايـــة

َ
لةطةل ذنـــةي 

لةِرووي لةبةرئةوةي تةنيا دةنوَينَيت
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ئةوا ببزوَينَيـــت ئـــةو سَيكســـييةوة
خوارةوة بةرةو ئارةزووي ِراستةوخؤ
وتمان وةك ثيـــاوة ئةم دةكشـــَيت.
سَيكس و دادةنَيت ذن بؤ زؤر ِرَيزَيكي
وَينةيةكة يـــان جؤرَيكة  ئـــةو لةالي 
لةبةرئةوة ذن قؤرخكردني لةوَينةكاني

يدا.
َ
لةطةل لةسَيكس دةهَينَيت واز

ِرؤمانسي ذني
خةرمانةيةك بةزؤري ِرؤمانسي ذني
ضاوي، دةورييةتي، لةضوار لةسَيكس
هيض بَيئةوةي تةنانـــةت ةكاني،

َ
جول

بةسَيكســـةوة و شـــتَيكي ببينيـــت
حـــةزي بـــةزؤري بيبةســـتَيتةوة،
كردنة لةسَيكس حةزي و لةسَيكســـة
باشـــة، سَيكسيشـــي ئـــارةزووي و 
زؤر كة طروثةشـــيان  ئـــةو تةنانةت
شتَيكييان لةسَيكس نيية هةر حةزيان
بةســـَيكس، دةدات ئاماذة كة تياية
ئةو تيايةو مَييةتـــي ذني ِرؤمانســـي
كة دةبةخشـــَيت بةثيـــاو هةســـتة 
بكات، ئةم هةســـت بةثياوةتي خؤي
خؤشةويســـتي بةبَي ذنـــة ســـَيكس

كاتَيك لـــةالي، نيية مانايةكي هيـــض
كةسَيتييةكي دةكات خؤشةويســـتي
بةسةر خؤشةويستي هةية، ِرؤمانسي
دةردةكةوَيت: جةســـتةيدا تـــةواوي
ثَيستي دةدرةوشـــَينةوة، ضاوةكاني
باش تةندروستي و دةبريســـكَيتةوة
هةميشة خؤشةويســـتةكةي و دةبَيت
فةرمانبةرَيكي و دةبَيـــت  يـــدا

َ
لةطةل

دةكةوَيتـــة كاتَيـــك بـــاش نابَيـــت،
خؤش لةالي ذيان خؤشةويســـتييةوة
وةِرسي ناتوانَيت كةسَيك هيض و دةبَيت
ذنة ئةو بناغـــةدا ضونكة لة بـــكات،
وادةزانَيت و ناكات بةجيهان هةســـت
تياداية، لةبةرئةوة تةنيا خؤياني دنيا
ثَيكةوةنووســـانةوة ئـــةم بةهـــؤي 
زؤر ِرؤمانســـيدا ذني

َ
لةطةل ســـَيكس

نووسانةكة ثَيكةوة ضونكة خؤشـــة،
اليةكدا مَيشـــكي بةهيض و تَيروتةواوة
ثةرتةوازة نابَيت، هةروةها ســـَيكس

خؤشةويستية. لةالي
ةتـــي

َ
لةحال ِرؤمــــانســـي ذنـــي 

بةركةوتـــن هـــةر خؤشةويســـتيدا

و توانةوةيـــة لـــةالي  و ضرثةيـــةك
لةبةرئةوة سَيكس، بؤ َئامادةباشيية
لةطةل لةجَيطادا ناوازةية هاوبةشَيكي
ةتي

َ
حال ةتة

َ
حال ئةم هاوســـةرةكةي،

دةكةوَيتة كـــة ذنَيكة هةر كةســـَيتي
ذنـــان هةمـــوو خؤشةويســـتييةوة،
ِرؤمانســـيدا كةســـَيتي بةم قؤناغةي
دةكةونـــة كاتَيـــك كـــة تَيدةثـــةِرن
ذنَيك هةموو كو

َ
بةل خؤشةويستييةوة،

ِرؤمانسييان لةكةســـَيتي ذني بةشَيك
هةية.

خؤشةويستي ِرؤمانســـي الي ذني
دةطةيةنَيـــت سَيكســـي ذيــــانـــي
بوو هؤيةكةوة هـــةر بةهؤي ئةطـــةر
سَيكســـيش نةمَينَيت خؤشةويســـتي
هةر كة كارةبايية ئةو هةموو نامَينَيت،
ثَيدةكرد هةستي طرتنَيكةوة لةدةست
تَيربوون لةبةرئةوة دةدات، لةدةستي
قورســـة ئةطةر ذنـــةدا  ئةم

َ
لةطـــةل

تةنانةت بَيتةوة، كةم خؤشةويســـتي
هةبَيت ئارةزوويةكي زؤريشـــي ئةطةر
ضَيذ ئةســـتةمة بـــَي خؤشةويســـتي
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لةبةر سَيكس، تةنيا لةســـَيكس بكات
كة ثياوةي ئـــةو

َ
لةطةل لةبةرئـــةوة

دةبَيت طريوطرفـــت تووشـــي دةذي 
نيية مةرج سَيكسي دةوَيت كة كاتَيك
لةهةموو يان بةردةوام ئةو سَيكســـة
و بةعةشق بَيت ثةيوةســـت ساتَيكدا

خؤشةويستييةوة.
دياري و كارتي

َ
ِرؤمانسي طول ذني

بؤنةدا، بـــَي و بؤنة لةكاتي دةوَيـــت
ثَيويســـتي بةخؤراكي  ئةوانة  ضونكة
ئةمذنةنايةوَيت ِرؤمانسييةتدادةنَيت،
دةوَييت) (خؤشم وشةي لةوتني ثياو
مةدحي بةلَيشاو دةيةوَيت و بوةستَيت
تؤ وروذَينةري، مَييةتييةكـــةي بكات:
كة زيرةك ثياوي هتد، ... جوانيت، تؤ
ضَيذ دةتوانَيت دةكات خؤي ثرؤطرامي
يدا،

َ
لةطةل كردن لةسَيكس وةربطرَيت

ذنة لةو هةندَيك تةنانةت هاوســـةري
ياريية ئةو ئةطةر تواناي ِرؤمانسييانة
ثَيويست وةك نةبَيت، ئةوا زارةكييةي
وةرناطرَيت. خؤي شةرعييةكاني مافة
تايبةتة، كةشوهةواي ذني ذنة ئةم
لةناو سَيكس  تةنيا ناوَيت سَيكســـي 
نووســـتنداو ذووري لةناو و جَيطـــادا
تايبةتي كةشوهةواي ذنة ئةم تةواو،
و عةتري دةوَيت و ميوزيك دةوَيت، مؤم
لةكاري بةر دةيةوَيت بةر لةســـَيكس،
دوورودرَيذ بةماوةيةكـــي سَيكســـي
نا خواســـرتاوة ئةطةر بكات هةســـت
تةنيا هاوسةرةكةي كة دةكات هةست
دةكات و طةرمي هاني دةدات ئةوة بؤ
تةواو، سَيكسييةو كارة لةبةرئةو تةنيا
ةثةســـتؤي

َ
ثال و بردن  لةهَيرش ِرقي

شتَيكي هةموو لةسَيكسدا، جةستةيية
دةربارةي لةكتَيبةكانـــدا  كة دةوَيت
كاوةخؤيي و نةرمونياني و طةمةبازي
سَيكسيدا كاري ثَيكردني لةدةســـت
ئةمةي جارَيـــك هةموو باســـكراوة، 
ئارةزووي بةخَيرايـــي زؤر دةوَيـــت،

ئةو كرد دةكوذَيتةوة ئةطةر هةســـتي
ديارة، ثَيوة ِراســـتةوخؤيي سَيكسة
 هاوسةرةكةيدا

َ
ضةندة لةطةل ذنة ئةم

هةموو و ثَيكةوة نوســـت بن ذيابَيت
دةوةستَيت سَيكســـي ئارةزوويةكي
توانجَيكي هةر هاوســـةرةكةي ئةطةر
َيت

َ
بل بؤنموونة دةربرِبَيت نَيطةتيظانة

بضووكة، مةمكـــت يان ورطت هةيـــة
هاوســـةرةكةي بَيئةوةي هةندَيجـــار
ئةطةر دةربرِبَيت تةنيا توانجَيـــك هيض
ضؤنَيتي يـــان ِرووناكييةكة تيشـــكي
جةســـتةي الوازي َيكي

َ
خال دؤخةكـــة

ي
َ
ئةقل ئةطةر ذنة ئةم بكات، ئاشـــكرا

سَيكســـي ئـــارةزووي  بةئاطابَيـــت
دةكوذَيتةوة.

ئـــارةزووي ِرؤمانســـيية ئةم ذنة
شـــَيوةي و بةنـــدة بةثاكوخاوَينـــي
حةزي يداية،

َ
لةطةل كـــة ئةو ثياوةوة

بَيئةوةي لةبةيانياندا نيية لةســـَيكس
لةسَيكس و حةزيشي شؤرابَيت ددان
كارةكةي لةسةر ئةوةي لةدواي نيية
حةزي ئارةقاوييـــة، دةطةِرَيتـــةوةو
خؤي ثياوة ئةو بةخاوَيني لةسَيكسة
كردبَيت و تةراش ِريشـــي و شت بَيت
خؤشـــة ثَيي دابَيت، لةخؤي عةتري
بةر بَيت تايبةتييةكانييـــةوة بةجلة
لةســـَيكس بةر دةرةوة،  لةضوونـــة
هاوبةشـــي و بيت ثياوَيك تؤ ئةطـــةر
بةِرَيكةوت و بيت ِرؤمانسيية ذنة ئةم
سَيكســـي ثةنجةيةكت بةر لـــةكاري
بؤئةوةي دةمتدا يـــان بةلووتدا كرد 
ددانت نَيـــوان خؤراكـــي ثارضةيـــةك
هيض ئـــةوا لةو كاتـــةدا َدةربَينيـــت
لةطةل ســـَيكس بؤ ئومَيدَيكت نةبَيت
بكات، تَيرت كة ئةم ذنةدا سَيكســـَيك
دةيانةوَيت ِرؤمانســـي ذناني زؤربةي
بَيت، تدار

َ
دةســـةال ثياو لةسَيكســـدا

كالســـيكييةكةية، لةمؤدَيلة حةزيان
لةناوةندي ثياو كاتَيك سَيكسدا لةكاتي

ئةمة ضونكة دةوروذَين، دةبَيت هَيزدا
تةنانةت دةوروذَينَيـــت، مَييةتييـــان
كةســـَيتي كة ذني ســـةردةمييانةش
دةكةن حـــةز هةر هةية، ِرؤمانســـي
لةناوةندي ثيـــاو سَيكســـدا لةكاتي 
ثَييانواية ذياني ضونكـــة بَيت، هَيزدا
كردووة ذنانة لةو واي ســـةردةمييانة
زبرتربن، لةسروشـــتي خؤيان كةمَيك
الوازيي بؤ ِرؤمانســـيةت و لةبةرئةوة
و دةطةِرَينةوة هاوسةرَيتي جَيطاي ناو

دةكةنةوة. قةرةبووي شَيوةية بةو
سَيكســـي هةندَيك دؤخي ئةم ذنة
ســـووكايةتي و ناشـــرين بةثيـــس و
ثَيويستة بؤية لةسَيكســـدا دادةنَيت
حةزدةكات يدا.

َ
لةطةل بةئاطابَيت ثياو

بطؤِرَيت، خؤي سَيكس بؤ بةتايبةتي
هةموو كة هةية ئةكتةرَيـــك لةناخيدا
شانؤ َيي

َ
بل هةروةك دةوَيت شـــتَيكي

و بةجلوبـــةرط شـــانؤطةرييةكة و 
خؤيةوة. تايبةتمةندي

غريةي دةوَيت هةســـتي ذنة ئةم
لَيبكات بتوانَيـــت واي ثياوةي و ئةو
سَيكسييةوة لةِرووي لَيي بكات غرية
مةســـةلةكة مةرجةي بةو دةوروذَيت
ذنة ئةم وروذاندن تَيثةِر نةبَيت، ي

َ
لةخال

سةرسام ثياوَيك بةضةند هةية تواناي
بةثلةيةكي لَيبكات حةزييان يان ببَيت
لةئةكتةر، حـــةز  هةية توانـــاي زؤر 
بكات، دةوروبةري ثياواني و نوســـةر
خؤشةويستييةكةي تةنيا و ي

َ
م دل

َ
بةال

كةسَيتي بةخؤِرســـكي ثياوة، بؤ يةك
نيية خيانةت كةســـَيتييةك ئـــةم ذنة
دةوَيت. خؤشي ثياوةي كة لةو بكات
َيت

َ
بةثياو بل نـــاكات حةز ئةم ذنة

ثَيويست وا و لةضيية حةزي لةسَيكسدا
يداية

َ
لةطةل كـــة ثياوةي دةكات ئـــةو

تَيبطـــات، لةئاماذةكانـــي خـــؤي 
لَيي ثياوةكةي دةكات حةز هةروةها
ئةو دةيكات ئةوانـــةي ئايا بثرســـَيت
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ضونكة دةكةن، خؤشي
َ
دل لةسَيكسدا

ِراطرتني
َ
لةدل جؤرَيكن ئةمانة ثَييواية

لةهاوســـةرَيتيدا خؤشةويســـتي. و 
و باشـــة زؤر ذنَيكي َيني

َ
بل دةتوانـــني

بةدرَيذايي و دةوَيت ثياوي يةك تةنيا
هةروةك ســـؤز دةبَيت بؤي،

َ
دل تةمةن

ئاطابـــوون ِرَيكةوتنامـــةي هةندَيـــك
يةكـــرتي ِراطرتنـــي

َ
دل و لةيةكـــرتي

تا لةنَيوانياندا بَيت وطؤِر
َ
ئال كة دةوَيت

تةمةن هةموو بؤ نَيوانيان هاوسةرَيتي
بكَيشَيت. درَيذة

هاوسةرَيتي لةكَيشـــةكاني يةكَيك
ِرؤمانســـيدا ذنـــي

َ
لةطـــةل كـــردن 

و ســـؤز ذنة ئةم ئةوةيـــة لةوانةيـــة
ثَيوة ـــي

َ
ثال زؤر خؤشةويســـتييةكي

لةثاش م
َ
بةال بؤ هاوســـةرَيتي، بنَيت

ئةو ســـؤز دةكات هةســـت ماوةيةك
زيادةِرؤيي و خؤشةويســـتييةي كـــة
زؤرَيك نييـــة. بووني تيايدا كـــردووة
ةيةكي

َ
هةل َيت:

َ
دةل بةخؤي لةم ذنانـــة

طروثَيكي زيرةك كـــردووة، طـــةورةم
بةردةوام هةيـــة ِرؤمانســـي لةذناني
كردنةوةي هةمان لةدووبـــارة دةبَيت
خؤشةويستي بةهؤي ســـاتي و ة

َ
هةل

جارَيـــك ضةنـــد زؤرةوة و ســـؤزَيكي
بةهيـــواي دةكـــةن هاوســـةرَيتي
دةيانةوَيت، ثياوةيكة دؤزينةوةيئةو
ماوةيةك لـــةدواي هةندَيكيان م

َ
بـــةال

ثياوي بةشـــوَين لةطةِران واز دةهَينن
هيوا بَي لةاليةكةوة ديكةدا، ضونكـــة
دةترسن ديكةشةوة و لةاليةكي دةبن
ةيان

َ
بةهةل كة ك

َ
خةل نيطاي و لةسةرنج

لَيدةطرن. ِرةخنةيان و دادةنَين
ئاســـايي ثَياوَيكـــي ئـــةم ذنـــة
بةناوبانط ثياوَيكـــي كو

َ
بةل ناوَيـــت،

ثياوَيكي دةوَيـــت، ةمةنـــدي
َ
دةول و 

ئةم ثارةدار نازي بكَيشَيت، ثارة الي
ضونكة كةشـــوهةوايةكي ذنة طرنطة،
ئةم هةروةها دةكات، دروست خؤش

ةكاني
َ
مندال نـــازي دةكات ذنة حـــةز

بكات، طةورةيان بةنـــاز و بطرَيت
َ
هةل

نابَيت. دابني ئةمة ثارةش بَي
ذنـــة ئـــةم هةيـــة هةقيقةتَيـــك
لةلةدةستداني ضاوثؤشـــي لةوانةية
ثارة بِرَيك ئةطةر بكات ِرؤمانســـييةت
بةكِريني و بطريَيت

َ
هةل نازي ثَي هةبوو

بكات، لةوانةية ي
َ
شتومةكةوة سةرقال

خؤشةويســـتي بؤ قةرةبووكردنةوةي
ماددييةكان بةرَيت. بؤ شتة ثةنا

هاوســـةرةكةي لةوانةية ذنة ئةم 
خؤي نائومَيدي ضونكة بكات، هيالك
دةردةبِرَيت هاوســـةرَيتي بةرامبـــةر
دةزانَيت وا هاوســـةرةكةي لةكاتَيكدا
شـــتَيك هةموو دةبينَيـــت يـــان واي
بةردةوام بةِرَيوةدةضَيـــت، بةباشـــي
ِرؤمانسييةتي سةردةمي بةسةرضووني
ئةســـتؤي دةخـــــاتـــة نَيوانيـــان
و دةكات لؤمـــةي هاوســـةرةكةيي و

تةواو بةبَيتاوان دةزانَيت. خؤي
لةوانةية ِرؤمانســـيية ئـــةم ذنـــة
بـــكات لةيـــاد هاوســـةرةكـــــةي
ثةيوةندييـــان كاتَيـــك مةســـةلةكان
هـــــةيـــة، ةكــــانييـــةوة

َ
بةمندال

دةكاتةوة قةرةبوويان بةخؤشةويستي
دةشَيت و بكات ييان

َ
كؤنرتؤل لةوانةية و

خؤيـــان لةهةقيقةتـــي ةكانـــي
َ
مندال

و زيرةكرت بؤنموونـــة ببينَيت زياتـــر
دةزانَيت و وا تَيروتةواوتر دةيانبينَيت
لةثشت ذنة ئةم فريشتةن، ةكاني

َ
مندال

دةوةســـتَيت بةهرةمةندةوة ثياوي
هانـــي و لَيـــدةكات  ثشـــتيواني و 
خاوبوونةوةيةك ئةطةر م

َ
بةال دةدات،

لَيي ِرقي بـــكات بةدي َلةثياوةكـــةدا
لةطةل تَيدةكات ثشتي و دةستَيت

َ
هةل

لةخؤشةويستي ذنة ئةم كة ئةوةشدا
دةبينَيت. ي دايك

َ
هاوسةرَيتيدا ِرؤل و

ثياوي ِرؤمانســـيية ئـــةم  ذنـــة
لةهةمـــوو نوســـةر  و هونةرمةنـــد

ســـةرنجي زياتر ديكة بةهرةيةكـــي
و حـــةزي لةحةنـــان ِرادةكَيشـــَيت،
ِراطرتنة

َ
دل و ضاودَيـــري و ئاطالَيبوون

الواز دةبينَيت ذنـــي ي
َ
ِرؤل لةبةرئةوة

نةوايي
َ
دل و ضاودَيري بـــةردةوام َو تا

لةطـــةل ثيـــاو دةســـتةبةر بـــكات.
هةر ذنة ئـــةم هةندَيجـــار ئةوةشـــدا
شَيوازي و نابَيت ثَيطةيشـــتوو و

َ
كامل

خؤشةويســـتي ســـؤز و لةداواكردني
هةندَيجـــار هةرضةنـــدة ناطؤِرَيـــت،
دةطةِرَيت ديكةدا ســـرتاتيذي بةشوَين
م

َ
بةال ثياودا،

َ
لةطةل كردن ة

َ
مامةل بـــؤ

لَينةطرَيت ثَيويست وةك ِرَيزي ئةطةر
هةســـت ثَينةدرَيـــت،  بايةخـــي و 
دةكات لةذياني نةطبةتي بةبؤشايي و

هاوسةرَيتيدا.
لــــــةهاوســـةرَيتيدا ئـــةطـــــةر
سَيكسي ذنة ئةم هةبَيت خؤشةويستي
لةســـيفةتة يةكَيك نيية، طرنط بةالوة
ِرؤمانسيية ذنة ئةم مةترسيدارةكاني
ماوةيةك لـــةدواي ئةطـــةر ئةوةيـــة،
ثةيوةندييةكي ناو لةهاوسةرَيتيكةوتة
خؤي يان خؤشةويســـتييةوة ديكةي
هةية توانـــاي ئةوا وا هةســـتي كرد
ئةو بةقورباني بـــكات دنيـــا هةموو 
ةكاني

َ
مندال تةنانةت و خؤشةويستيية

بَيطومان م
َ
بةال طرنط نابَيـــت، بةالوة

ئـــةو وةهمة هةركـــة زؤربـــةي كات
بؤوة ي ِرؤشن

َ
و بةرضاو لَيل ِرةوييةوة

هةســـت و ئازار بازنةي ناو دةكةوَيتة
و لةســـؤز ذنة ئةم بةطوناه، كـــردن

ثِركَيشة. خؤشةويستيدا
ةو

َ
قةل ئةوة نيية ذنة ةِراوكَيي ئةم

َ
دل

ةِراوكَيي
َ
ضووة بةتةمةندا دل يان بووة

خؤشةويستييةكةيةتي، و سؤز ذنة ئةم
ثياوةي ئةو كرد هةر كاتَيك هةســـتي
تَير خؤشةويســـتي و ســـؤز يدا

َ
لةطةل

لةو حةزي دةكات هةســـت كـــردووة
دةكات سَيكسي حةز زياتر ثياوةية و
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بكات. دا
َ
لةطةل

وا هةية ثضـــووك ي
َ
خال هةندَيـــك

كاريطةرييان لةنَيو دةكرَيـــت طريمانة
م

َ
بةال بَيتـــةوة، كـــةم هاوســـةراندا

ِرؤمانســـييةدا ذنة ئةم لةناو ناخـــي
ســـَيكس ئارةزووي بؤ دةمَينَيتةوة و
دواي ئةطـــةر تةنانـــةت دادةخـــات
لةثَيكةوة بَيـــت  زؤريش نَيكي

َ
ســـاال

يان ثياو، ثرخـــةي بؤنموونة ذيـــان.
يان دةربضَيت لـــةدواوةي دةنطَيـــك 
ض بكات،

َ
مل ضة

َ
مل لةكاتـــي نانخواردندا

بضووكانة دةيكةن شـــتة لةم هةندَيك
ذنة ئةم جَيطـــادا، لةناو بةبةفرطـــرة
م

َ
دةنوَينَيت، بةال شـــةهوةت زؤرجار

ِراطرتني بؤ ســـةرةكي بةثلةي ئةمة
بؤئةوةية كو

َ
بةل نيية، ثياوةكةي ي

َ
دل

توانستي لةسَيكســـدا نةزانَيت كة وا 
نيية.

لةذياني كة ِرؤمانسي لةذناني زؤرَيك
كة باوةِرةدان دةذين لةو هاوسةرَيتيدا
تَير سَيكسةوة و ســـؤزداري لةِرووي
سَيكسي و سؤزداري ي

َ
بةخةيال و نني

ئةو لةوانةية و دةكةنةوة قةرةبـــووي
بةدرَيذايي بةنةريـــت ببَيت نـــة

َ
خةياال

تةمةنييان.
غةريزي ثياوي

خَيرا لةسَيكســـدا غةريزي ثياوي
خَيراي سَيكســـي تَيربووني و نييـــة
زؤر كة نةبَيت بارانةدا لةو تةنيا ناوَيت
كةسَيتي ثياواني زؤربةي ساويلكةية،
كات زؤرترين دةيانةوَيـــت غةريـــزي
ضَيذ زؤرترين تا بمَيننةوة لةسَيكسدا
دةيةوَيت غةريزي ثيـــاوي وةربطرن.
بةشـــَيك لةجةســـتةي و

َ
هةموو خال

ئةويش دةيةوَيت و بكات ئاشكرا ذندا
بؤ طةِران بكات تةرخان كاتَيكـــي زؤر
دةستييةوة لةِرَيي ئةودا بةجةستةي
بةهةمـــوو و دةمييـــةوة لةِرَيـــي و 
ئةم بطةِرَيت جةســـتةيدا بةشـــَيكي 

ِرؤمانسيية، ثياوي ثَيضةوانةي ثياوة
حةزي يـــان بةِرووتي حةزي لةذنـــة
جلةكاني بةئاســـاني كة لةو ذنةيـــة
لةالي سَيكسي الدةبات، شـــةكلياتي
كةسَيتي ثياوي نيية، طرنط ئةوةندة
شـــتَيكي لةهةموو حـــةزي غةريزي 
بَي كة لةثياو جياوازة، ذنة جةستةي
و دةكات بةراورد مَيشكي بريكردنةوة
وةردةطرَيت وةردةطرَيـــت: ضَيذ ضَيذ
ثَيست، لووسي و لةنةرمي لةجياوازي
م

َ
بةال هتد، ... َبةرزونزمي جةســـتة،

خؤي لةطةل ثَيســـتي زبري جياوازي
ثَيســـتي ذنةكةي لووســـي نةرمي و
لةالي، جياوازيية ي

َ
خال وروذَينةرترين

ذنة مَييةتي لةبؤني حةزي هةرضةندة
بؤني م

َ
بةال دةدات، لةخؤي كة عةتـــر

ذني ثياوي خؤشرتة، بةالوة سروشتي
هاوسةرةكةي دةكات تَيبيني غةريزي
ثياوة ئةم هةروةها دةكات، بؤني زؤر
طةمةبازيـــدا جياوازة، لةمةســـةلةي
ثَييانواية ثيـــاوان زؤربةي لةكاتَيكدا
ذن ئـــارةزووي بؤئةوةية طةمةبـــازي
بكشَيت،

َ
هةل زياتر ســـةرةوة و بةرة

ذنة بؤ طةمةبازي ثَييواية ئةم ثيـــاوة
لَيوةردةطرَيت، ضَيذي خـــؤي و ذنيش
نيية ئةرك بةاليةوة طةمةبـــازي واتة
خؤشـــة ضَيذة، هةروةها ثَيي كو

َ
بةل

دةســـت لةِرَيي ذنيش لةبةرامبـــةردا
و بكات دا

َ
لةطةل طةمةبـــازي لَيدانةوة

الري هيض و بطةِرَيت جةستةيدا بةناو
بؤ بدات

َ
هةول لةوةدا نيية خؤيشـــي

فِرَيداني بةنةشوةي طةيشتن تا ئةمة
بخات. دوا تؤو

واتة غةريزي ذني وةك ثياوة ئةم
سَيكســـييةكةي كةســـَيتي ئةو ذنةي
لةدووبارة نيية الري هيـــض غةريزيية،
دؤخـــة ئـــةو بوونـــةوة و ِرؤتينـــي
دووبارة سَيكسدا لةكاتي سَيكسييانةي
يان نامؤ لةدؤخي حـــةزي دةبنةوة،

ثَييواية ضونكة لةسَيكسدا، نيية ؤز
َ
ئال

هةموو بةو ثَيويست و ضَيذة ســـَيكس
واي نـــاكات، ؤزييـــة هيالككـــةرة

َ
ئال

ةيةك
َ
جوول هةمـــوو دؤخ يان دةبينَيت

شكستهَينةر بةبريكردنةوةي ثَيويستي
سَيكســـي ئارةزووي ئةمةش و هةية
ثَي واي ثيـــاوة ئةم دادةبةزَينَيـــت،
دةكات سَيكس ئارةزووي كاتَيك باشة
و دةيزانن هةمـــووان كة بكات ئـــةوة
بؤ دانة

َ
هةول هةرضي وةربطرَيت، ضَيذ

مةسةلةيةكي بةيناوبةين ئةوا نوَيكاري
ناكات ثَيويست م

َ
بةال لةالي، شـــياوة

نوَي شـــتَيكي كة نةبَيت لةو بـــارةدا
دةكات. زياد

ضَيذي غةريزي ثياوي دةمة، ثياوي
بةذن دةم ضَيـــذي و دةوَيت دةمـــي
وةستانة حةزي لةدؤخي دةبةخشَيت،
بةتايبةتي سَيكســـدا لةكاتي بةثَيوة
دةوةســـتَيت، بةديـــوارةوة ئةوةي 
كة دةطمةنـــدا ةتـــي

َ
لةهةندَيـــك حال

ثةروةردةوة بةشَيوازي  ثةيوةندييان 
لةوانةيـــة غةريـــزي هةيـــة ثيـــاوي
ثاكوخاوَيني طرَييةكي يان ؤزييةكي

َ
ئال

طرنط بةالوة ثاكوخاوَيني زؤر و هةبَيت
نةبَيت ةتـــة دةطمةنانة

َ
حال ئةم بَيت،

بةالوة ثاكوخاوَيني غةريـــزي ثياوي
نيية مةبةست لةوة نيية، لَيرةدا طرنط
م

َ
بةال بَيت، ناخاوَيني و لةثيسي حةزي

هيض جةستة سروشتي بؤني و ئارةق
هةر ثياوة ئةم نيية. طرنط بةاليـــةوة
حةزي زووي تةمةنييةوة لةقؤناغَيكي
ثةيدا تا شارةزايي كردنة  لةئةزموون
دةيةوَيت ئةوةي لةسَيكســـدا و بكات
و لةمجامةلة حةزي بكةوَيت، دةستي

فيلمي سَيكسي نيية.
غةريزةي كةسَيتي خاوةن ثياوي
كاتَيـــك نامرَيـــت لـــةالي ســـَيكس 
تووشيبَيزاري خؤشةويستيدةمرَيتو
وةك لةهاوسةرَيتيدا لةســـَيكس نابَيت
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ثياو ديكةي كةســـَيتييةكاني زؤربةي
دةبينَيت واي كو

َ
بةل دةبن، تووشـــي

دةبَيت ضَيذ زياتر لَيشـــاوة و سَيكس
ماوةيةكي لةدواي ذندا هةمان

َ
لةطةل

بةو ذنة ئةو ئةطةر لةثَيكةوةذيان زؤر
ئةم هةبوو كة مدانةوةي

َ
وةال شَيوةية

دةيةوَيت. ثياوة
لةبارَيكي كاتَيك كـــة ئةم ثيـــاوة
ســـاف و مَيشـــكي دةبَيت حةواوةدا
وةردةطرَيت، لةسَيكس ضَيذ زؤر دةبَيت
دادةنَيت هؤكارَيك وةك سَيكس كو

َ
بةل

ثَيويســـتي كة حةوانةوةيةي بؤ ئةو
غةريزيدا ثياوي لةكةســـَيتي ثَييةتي،
ثياواني لةهةمـــوو كة هةيـــة َيك

َ
خال

ئةوةية ئةويش جيادةكاتةوة ديكةي
دةست و لةبةركةوتن حةزي ثياوة ئةم
بازيية و خســـتنة ثياهَينـــان و طةمة
ئةمة نيية، نـــاوةوةي بةالوة طرنـــط
ناضووكي بةثياوَيكي لَيـــدةكات واي 
لةبةر مانايـــةي بةو بكرَيت وةســـف
هؤكارَيكي ديكة هةر يان تةمةن بَيت
هةر لةِرةثبووندا هةبوو كَيشةي ئةطةر
ضَيذ كو

َ
بةل ناهَينَيت، لةســـَيكس واز 

بةركةوتن و لةطةمةبازي وةردةطرَيت
لةكاتَيكـــدا ثياهَينانـــدا دةســـت  و 
ســـَيكس ديكة ئارةزوويان بؤ ثياواني
تووشي كاتَيك دادةخرَيت بةتةواوةتي

لةِرةثبووندا. دةبن شكستي
غةريزييةوة ثياوي  بةالي  ئةوةي
و جةســـتةيي بوونةوةي طرنطة نزيك
بةاليةوة لةبةرئةوة نووسانة، ثَيكةوة
بنوَيت، لةجَيطـــادا بةتةنيا قورســـة
خؤي لةجَيطادا هةميشة دةوَيت ذنَيكي
بَيئةوةي تةنانةت بنوســـَينَيت ثَيوة

بكات. دا
َ
لةطةل سَيكسي

و ثياوَيكي بةذن دنيـــا ئةم ثياوة
دةبينَيت، يةكدا

َ
لةطةل ثَيكةوةنووساو

لةو يدا
َ
لةمندال ثيـــاوة تةنانـــةت ئةم

كراوة زؤر لةباوةش بووة كة نة
َ
منداال
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كـــراوة ـــدا
َ
لةطةل و زؤر بةركةوتنـــي

ثياوة ئةم دةســـتةوة، دايكي لةِرَيي
بووة دايكانة جـــؤرة لةو يـــدا

َ
لةمندال

كردووة و مـــاض زؤر ةكةي
َ
كـــة مندال

ئةم ذني طرتـــووة، زؤر لةباوةشـــي
دةبَيت، خؤشـــةكان

َ
دل لةذنة ثياوةش

زؤر ثةنجةكاني ثيـــاوة ئةم ضونكـــة
باشيش بةشَيوةيةكي و بةكاردةهَينَيت
كردني بةختةوةر بؤ بةكارياندةهَينَيت

ذنةكةي.
زؤر ذنـــان الي ثيـــاوة ئـــةم 
هةر باســـي ضونكة خؤشةويســـتة،
كةسة ئةو دةســـتي بابةتَيك دةكات
شاني دةخاتة سةر و دةست دةطرَيت

دةست دةدات لةقذي ذنةوة. و
و ســـادة سَيكســـَيكي ئةم ثياوة
طرنط بةاليةوة هيض دةوَيت، حةواوةي
ســـةرنج ةي

َ
جوول هةندَيك ذن نييـــة

هيض بكات يان نا، لةبةرئةوة ِراكَيشةر
وةربطرَيت ضَيذ و بوروذَيت نيية دوور
قذي لةَّـ ذنةكـــةي ئةطةر تةنانـــةت
دابَيت ماســـكَيكي و بَيت بةسةرةوة
و تووندكردنةوة بـــؤ لـــةدةم وضاوي

نووستني جلي و ثَيســـتي ِراكَيشاني
كؤنيشـــي مؤدَيل و حةواوة و خووري
ذنةكةي ئةوةية طرنط دةبَيت، لةبةر
بؤ ئامـــادة بَيـــت و حـــةواوة بَيـــت

سَيكس.
حةزي غةريزي ثياوي كةســـَيتي
بةهَيزانةية جةســـتةيية لةو وةرزشة
لةكاتي دةكاتةوة ئارةق كة جةســـتة
ثياوة ئةم ئةنجامدانيدا، وةرزش الي
جةستةيي ضَيذَيكي و واية سَيكس وةك
خواردنيش هةروةهـــا ثَيدةبةخشـــن
هةموو ثياوة ئةم شـــَيوة، بةهةمان
لةئاستَيكي جةســـتةي غةريزةكاني

بةرزدان.
دةهَينَيت بةزؤري ذنَيك ثياوة ئةم
ئةم سَيكسييةوة بيوروذَينَيت، لةِرووي
ذنة ئةطةر ضَيذ بؤ يـــةك تةنيا ثياوة
ئةطةر هةروةها وةربطرَيـــت، لةو ذنة
جةســـتةيي طةمةبازي  و  بةركةوتني
ئةو نيية طرنط بةاليةوة هيض هةبَيت،
ثَيدةبةخشـــَيت ضَيذانةي ئةم ذنـــةي
و دووطيانـــي بةهـــؤي جةســـتةي 
دووطياني ةكانـــي

َ
هَيل و  بـــوون

َ
مندال

جةستةي ةوييةوة
َ
قةل و سكي لةسةر

ئةم نا، يان هاتبَيت طؤِراني بةســـةردا
مادام تَيناكةن كاري ةتييانة

َ
ِرووال شتة

ضَيذيش دةكرَيت و تَيـــر غةريزةكةي
هةية.

تَيربووني مةسةلةي ثياوة ئةم الي
بةهةنديك هةية ثةيوةندي سَيكســـي
لةناو كالسيكي ِرؤتيني و مةســـةلةي
لةكاتي نانةكةي دةيةوَيـــت خَيزاندا،
كةلوثةلةكاني ئامادةبَيـــت، خؤيـــدا
باش ةكاني

َ
بـــن، مندال خؤيدا لةجَيي

بن باش زؤر زؤر نييـــة بن و طرنـــط
لةهةمـــوو حـــةزي َلةقوتابخانـــةدا، 
لةطةل كالسيكي شتَيكة بةشَيوةيةكي
لةضَيذوةرطرتـــن هَيمـــن ِرؤتينَيكـــي
بةمشـــَيوةية لةوثةِري و لةســـَيكس

دةبَيت. بةختةوةريدا
ةكةيدا

َ
مال لةناو ئةطةر ثياوة ئةم

نةكةوت دةست سَيكســـي تَيربووني
دةدات

َ
هةول ةوة

َ
مال لةدةرةوةي ئةوا

بؤ دةطةِرَيتةوة ثاشان و تَيربوون بؤ
زؤر ةتانةدا كة

َ
حال لـــةو ةوة واتة

َ
مال

تَيربوون و ضَيذ و لةســـَيكس بَيبةشة
ئةو م

َ
بةال هةبَيت، دؤستَيكي دةشَيت

خؤي. بةذنةكةي نابَيت ذنة
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ئةمثياوةكة كةسَيتي غةريزيهةية
ضونكة ِرؤمانســـي، لةثياوي جياوازة
بَيت، دايكيشـــي ذنةكةي دةيةوَيـــت
ضاودَيري و بكات نةوايي

َ
دل دةيةوَيـــت

و بةســـةريدا بَينَيت بكات و دةســـت
لةسؤزدا نانخواردن و بكات بؤ بانطي
دةيةوَيت هاوكات م

َ
بةال بكات، نووقمي

بكات، تَيري سَيكسيشـــةوة لةِرووي
ئةم ثيـــاوة ذنَيكي دةوَيت دةســـتي
بةدوو ضاوي و ناوضةواني بخاتة سةر
”ئازيزةكةم َيت:

َ
بل ثَيي ثِر ســـؤزةوة

ئَيســـتا شؤربا- بنوو بةرزة تا-كةت
ناِرازي بةمة هيض لَيدةنَيم“، بؤ يةكت
َيت

َ
بل بةذنةكةي ئاسايية كو

َ
بةل و نيية

ئازيزةكةم“. طيان ”داية
فيكر و

َ
ئةقل طفتوطؤي ثياوة ئةم

كة شـــت تةنيا نيية، طرنط بةاليةوة
و ضَيذ حةوانةوة طرنطة بةالي ئةوةوة
بؤ دَيتةوة ِريالكسة كاتَيك و وةرطرتن

ةوة.
َ
مال

نازي دةوَيـــت بـــةزؤري ذنَيكـــي
خزمةتي وةك دايكـــي بطرَيـــت و

َ
هةل

ذنة ئةم ِروويـــدا ئةطةر ئةوة بـــكات،
خؤي كة لَيكرد داواي و كـــرد بانطـــي
دةيةوَيت كـــة بكات خؤي ئةوة بـــؤ
يان بؤ خـــؤي بَينَيت ئـــاو بؤنموونة
قاثةكةوة بكاتة  خؤي بؤ خواردنةكة 
ِراستةوخؤ ئارةزوويسَيكسيبؤي ئةوا
لةوانةية ثيـــاوة ئـــةم دادةخرَيـــت.
هةســـت م

َ
بةال بمَينَيتةوة، ةوة

َ
لةمال

الي
َ

مال دةكات، ضونكة بةشكســـتي
كةلوثةالنةوة و ديوار بةو بةنـــدة ئةو
خؤي لةهيالكي بةشـــَيك تياياندا كة 
غةريزي ثيـــاوي ضونكة دةبينَيـــت،
تةنانةت هةموو ضَيذةكانـــة، ثيـــاوي
دةبينَيت هةندَيك لةم ثياوانة ئاسايية
خواردن جَيطـــادا لةناو بةاليانـــةوة 
نووســـتندا لةذووري بةتةنيا و بخؤن
يةكَيك وةربطرن. ذيان لةهةمـــوو ضَيذ
ئةم نةكردني خيانةت  لةهؤكارةكاني 

خيانةت نةبووني ئةنطَيزةي يان ثياوة
دةطةِرَيتةوة بؤئـــةوة ثيـــاوةدا لةم 
بةكؤشش ثَيويستي خيانةت ثَييواية
ثَيويســـت وا و هةية و ماندووبـــوون
ئةم لةبةرئةوة بريبكاتـــةوة، دةكات
نايةوَيت ضونكة ناكات، خيانةت ثياوة
هةموو بةهؤي بَيـــت ماندوو و َهيالك
لةطةل دةبينيت لةبةرئةوة ئةمانةوة،
خؤي تةواو لةتَيربووني بَيبةشبوونيدا
بةالوة ئةمةي ضونكة دةطونجَينَيـــت،
بريكردنةوة لةسةريةشـــةي باشـــرتة
مةسةلةيةدا لةم ثياوة ئةم لةخيانةت،
كة دةِروات فةلســـةفةية ئةو لةسةر
بةباشي بيناسيت شـــةيتانَيك َيت:

َ
دةل

نةيناسيت. كة لةشةيتانَيك باشرتة
بةهؤي بةدةطمـــةن ثيـــاوة  ئةم 
هةست و هةبَيت ي

َ
ســـكاال سَيكسةوة

مادام خةفةت بكات، خةم و بةئازارو
هيض ئيدي هةية تَيربوونَيكي ئاســـايي
لةوانةية كَيشـــةكة نيية، طرفتَيكـــي
ثياوةكةي كة ثَييواية بَيت لةذنةكةيدا
بايـــةخ ثياوَيكـــي ئاســـايية و هيـــض
و ِرؤمانســـييةكان نادات بةمةســـةلة
تَيربوون. و ســـَيكس وردةكارييةكاني
كَيشة باســـي ناكات ئةم ثياوة حةز
بؤ بكات نة وطرفتة سَيكســـييةكاني
ثسثؤِريش نة بؤ كةساني و هاوِرَيكاني
يـــان ضارةســـةركردن بةمةبةســـتي
ئةم ثَييواية ضونكة ِراوَيذ وةرطرتـــن،
الي نابَيت زؤر تايبةتيية و مةسةلةية
ئةو ئيدي بَيت ئاشـــكرا هيض كةسَيك
ثياوة ئةم كةســـَيك بَيت هةر كةســـة

ناكات. ي
َ
قبوول

غةريزي  ذني
ناولَيناني بؤ هةية وةسف ضةندةها
خَيرا دةنَين هةندَيك نـــاوي ئةم ذنة،
هةستيار، دةوروذَيت، خَيرا واتة وروذاو
دةست دةكات و حةز لةطةمةبازي يان
حةز من م

َ
بـــةال دةكات، ثياداهَينـــان

غةريزي، ذنـــي بنَيم دةكـــةم نـــاوي

زؤر ذنة ئةم سَيكسي نةري
َ
ثال ضونكة

و بةرزداية لةئاســـتَيكي  يان بةهَيزة
خواردن وةك سَيكسي لةالي تَيربووني

خواردنةوةية. و
ضَيذوةرطرتني توانـــاي ئةم ذنـــة
هةيـــة سَيكســـي وردةكارييةكانـــي
بةشَيوازة تووندةكةشييةوة، بَيطومان
ثِركَيش ذنَيكي ناطةيةنَيت ئةوة ئةمة
ثَيي ِرازي بَيـــت شـــتَيك بَيـــت و هةر
ئاشكرا شـــتَيك هةموو بيةوَيت و بَيت
هةرضةندة زؤرجار لةسَيكســـدا بكات
لَيرةدا مةبةســـت م

َ
بةال سةركَيشـــة،

سَيكسيدا لةثةيوةندي ذنة ئةم ئةوةية
لَيوةردةطرَيت، ضَيـــذي و دةتوَيتةوة
هةن غةريزي لةذناني زؤر َيكـــي

َ
كؤمةل

فرةجؤري و لةسةركَيشي حةزيان كة
باشرتة و بةاليانةوة لةسَيكســـدا نيية
هةبَيت لةسَيكســـدا  ِرؤتني هةندَيـــك
ذني غةريزي لَيوةربطـــرن، و ضَيـــذي
ببَيت لةشؤك جؤرَيك تووشي لةوانةية
دةبينَيت مةســـةلة هةندَيك كاتَيـــك
جؤراوجؤري يان فرةجؤري دةربارةي

لةسَيكسدا.
غةريزةي ي

َ
 قول

َ
لةطـــةل ئـــةم ذنة

ضَيذوةرطرتني و  لةاليـــي  سَيكســـي
قسة ناكات زؤر حةز م

َ
بةال لةسَيكس،

ذياني باسي و ســـَيكس لةسةر بكات
بكات. خؤي سَيكسي

ئارةزووي حةز بةهةست و ذنة ئةم
لةجةستةيدا، دةكات سَيكس بةهَيزي
و بةبةركةوتـــن دةكات زؤر هةســـت
كاريطةر جةســـتةي موويةكي هةموو
دةبـــن و تةنانـــةت دةســـت لةقذي
هةست مووةكاني ة

َ
تال ِرةطي دةدةيت

وةك دةكـــةن، بةركةوتن و بةضَيـــذ
حةز و لةسَيكســـدا كالسيكيية وتمان
ناكات سَيكسييةكان دؤخة لةطؤِريني
نيا

َ
دل ئةطةر نةبَيت بارانةدا لةو تةنيا

زياتر ضَيذي نوَيييـــة دؤخة ئةو بَيـــت
ذنة ئةم الي بةركةوتن ثَيدةبةخشَيت،
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حةز هةروةها و طرنطة زؤر لةسَيكسدا
سةر ثةســـتاني زؤر بكةوَيتة دةكات

جةستةي.
زياتر دةوَيت ثياوَيكـــي ئـــةم ذنة
بَيت شـــارةزا لةهونـــةري طةمةبازيدا
طؤي و طةردن نةك خســـتنةناوةوة،
طرنطرتن، شتَيك لةهةموو لةالي مةمك
ئةطةر لةسةر ذنة ئةم  ئةوةشدا

َ
لةطةل

ئةوا بَيت كـــرا ثةروةردة شـــةرمني
لةتَيربووني دةبَيت ئةستةمي تووشي
خؤِرسكي بةسروشـــتي ضونكة تةواو،
بكات ئاِراســـتة ثياو ناكات خؤي حةز
لةكاتي كة ثَيويستة شـــتانةي بؤ ئةو
ئةم يـــدا،

َ
لةطةل بيانـــكات سَيكســـدا

دةربارةي شـــتَيك هيض ذنة دةشـــَيت
نةزانَيت ســـَيكس دةربارةي و خؤيي
شتَيك هةموو ثياو دةيةوَيت لةبةرئةوة
دةيةوَيت تةنانـــةت و تاقيبكاتـــةوة
بكات، ئاشـــكرا ثياوةوة خؤي لةِرَيي
ذني بةركةوتنة، وةك وتمان ئةم ذنـــة
ثياو بةجؤرةها دةكات لةبةرئةوة حةز
جةستةيدا

َ
لةطةل بةركةوتن شـــَيواز

نينؤك وةك خشاندني بكات دروســـت
ثةِري ثياهَيناني ثَيســـتيدا، بةســـةر
سةري، خســـتنة ثةســـتان  ندة،

َ
بال

ثياهَيناني طاز طرتن، طرتن، ضِرنووك
جةستةيدا، بةســـةر

َ
ثارضة ســـةهؤل

سَيكســـي تَيربووني ذنة ئةم ... هتد.
طرنطرتة، و دياري بةالوة

َ
لةطول لةالي

دةضَيتةوة لـــةالي هةمـــوو شـــتَيك
لةِرؤمانســـييةت زياتر ســـةر غةريزة
ِرؤمانســـيدا لةذنـــي لـــةكاتَيكـــدا
ذنة ئةم هةروةها بةثَيضةوانةوةيـــة. 
هاوسةرةكةي جةستةي دةكات حةز
بكات، لةوانةية خستنةناوةوة ئاشكرا
خؤي لةبةرئةوةي تةنيا نةك دوابخات
كو

َ
بةل زياترة، بةبةركةوتني ثَيويستي

دةست بةوةشة ثَيويستي لةبةرئةوةي
هاوســـةرةكةيدا بةجةســـتةي نَيت بَيَ
حةز بـــكات، دا

َ
لةطةل و بةركةوتنـــي

هاوســـةرةكةي جةســـتةي دةكات 
ئةطـــةر تةنانـــةت بـــكات ئاشـــكرا 
لةتةمةن دورودرَيذيش بؤماوةيةكـــي
لةهةموو ذنة ئةم بَيـــت، ذيا يدا

َ
لةطةل

بةطةمةبازيية ثَيويستي زياتر شـــتَيك
نـــاوةوة، خســـتنة لـــةدواي كرداري
كـــرداري دةكات ضونكـــة ئـــارةزوو
و بةركةوتـــن سَيكســـي بةهةندَيـــك
كؤتايي و قسةكردن ثياكردن باوةش
واي هةبن ســـاتانة ئةم ئةطةر بَيـــت،
حةواوة و بةختةوةر ذنَيكي لَيدةكةن
اليةنةكاني لةهةمـــوو ثيـــاو بَيت بؤ
ئةم ثَييواية ذنة ئةم ضونكة ذيانيـــدا،
دروستن بةخشيني و دياري ســـاتانة
لةبةرئةوة هاوسةرةكةيةوة، لةاليةن
تووشـــي زؤر ذنة ئةم ئةوةي َيني

َ
دةل

ئةوةية دةكات بةشكستي هةستكردن
سَيكس كردن لةدواي ئةطةر ثياوةكةي
يان بكةوَيتة تَيبكات ِراستةوخؤ ثشتي
يان بَيت ثرخةي و ةوة

َ
قوول خةوَيكي

طياني بشوات. تا يةكسةر بِروات
جةســـتةي لةبؤني حةزي ئةم ذنة
ســـَيكس، لةدواي هاوســـةرةكةيةتي
زؤر ذنَيكـــي ئةوةشـــدا   

َ
لةطـــةل

جَيطاي و ضةرضـــةف و ثاكوخاوَينـــة
و بن ثاك طرنطة بةاليةوة زؤر نووستن
ثَيستي لةسةر و لَيبَيت عةتريان بؤني
دؤخي ذنة ئـــةم بن، نةرم و خـــؤش
نيية، طرنط بةالوة زؤر ِرؤمانسييةتي
لةو ئةوةية بةاليةوة طرنطـــة ئةوةي
حةواوة لَيدةكات سَيكسي كة شوَينةدا
خؤش هاوسةرَيكي ئةطةر م

َ
بةال بَيت،

ِرؤمانسي كةشوهةوايةكي و حةواوة و
ســـَيكس لةالي دةطاتة ئةوا هةبَيت،
شـــَيوازي هةندَيك ذنة ئـــةم لوتكة، 
دةكات حةز بؤنموونة هةية، كالسيكي
و بكرَيت لةناو جَيطادا تةنيا ســـَيكس
خؤش ثَيي ديكـــة لةهيض شـــوَينَيكي
حةزي ضونكة بـــكات، نيية ســـَيكس
حةزي حةواوة، لةشوَيني لةسَيكســـة

لةسَيكس تةواوة، كاتي  و لةشَينةيي
و لةدانيشتن لةنانخواردنيشدا حةزي و
تَيربوون. ثاشان لةسةرخؤيية و هَيمني
لةتَيربووني ؤزييةكي

َ
ئال هيض ذنة ئةم

عةمةليية دةبينيت نيية، سَيكســـيدا
كاتي و دةكات ســـَيكس وردة و وردة
هةروةها وةرطرتن، ضَيـــذ بؤ دةوَيت
دةمي زارةكيية، ذنَيكي غةريزي ذني
بةكاردةهَينَيت سَيكسي تَيربووني بؤ
زؤر لةماضدا ثياويش دةكات و حـــةز
ئةوثةِري تـــا و بةكاربهَينَيت دةمـــي
هاوسةري بةكاربَينَيت، ضَيذ بؤ دةمي
كة ذنةكةي بةوة دةكات ذنة درك ئةم
هةموو كـــة ضَيذ لـــةوة وةردةطرَيت
ئـــةم ذنة لةقؤناغَيكي بخوات، طياني
دةزانَيت بةخؤِرســـك ذيانيدا و زووي
م

َ
بةال لةسَيكسدا، بةضيية ثَيويســـتي

ئةزمووني سَيكســـي هاوســـةرَيتي و
ئاشـــكراتري وَينةيةكي واي لَيدةكةن

ببَيت. لةال دروست خؤي دةربارةي
و نةوايي

َ
دل و خؤشةويستي هةستي

الي ئةم ذنة بةشَيوةيةكي لَيبوون ئاطا
ثياوَيكةوة بةبووني بةندة ســـةرةكي
كاتَيك شانيدا بةســـةر بَينَيت دةست
دةضَيت كاتَيك يان دةِروات لةاليـــةوة
هتد، لةضَيشـــتخانةية... بؤ الي كـــة
بةســـؤزةوة لَيـــدان دةســـت ي 

َ
هَيل

ئةم الي سَيكســـي  وروذاندني
َ

لةطةل
ئةســـتةم لةوانةية ذنـــة ثَيكـــةوةن،
ثيادا باوةشـــي ثياو بَيت بةاليـــةوة
سَيكسييةوة لةِرووي بَيئةوةي بكات
بةوروذاندن كردن هةســـت بوروذَيت،
الي ئةم ذنة لةهةســـت و طةمةبـــازي
ئؤرطازم يان نةشوة بةلوتكةي كردن

طرنطرتة. بةالوة لةسَيكسدا
بةثَيضةوانـــةي ذنـــي ئـــةم ذنـــة
و نيية لةثَيكةنني ِرَيطر ِرؤمانسييةوة 
ئةطةر تةنانةت سَيكسدا، لةكاتي نوكتة
لةشوالري و جةستة لةسةر نوكتةكة
بةرضاو ذنـــة ئـــةم بَيت، خؤيشـــي 
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لةمةســـةلةي كة هةية ِرؤشـــنييةكي
و ةوة

َ
هةل ناكةوَيتـــة خؤشةويســـتيدا

لةبةردةميداية ثياوةي ئةو دةتوانَيت
كة ســـؤزدارييةي ثةيوةنديية ئةو و 
بـــاش بةشـــَيوةيةكي تيايـــدا دةذي
تووشـــي بَيئةوةي بســـةنطَينَيت

َ
هةل

ذنة ئةم ئةطةر ببَيـــت، ةيةك
َ
هيض هةل

بكات تَيري كة دؤزييةوة ثياوةي ئةو
شـــتَيكي ثياوة لةو وازهَينان ئيـــدي
ضةندة لةبةرئةوة بؤي، نيية ئاســـان
لةهاوســـةرَيتي ثارَيزطاري بتوانَيـــت
هةندَيك لةوانةيـــة ذنة دةكات. ئـــةم
بدات قورباني و بكات

َ
قبول بَيبةشبوون

هاوسةرَيتييةكةي ثةيوةنديية  ئةطةر
ثَيبةخشي، جةســـتةيي تَيربوونَيكي
لةهةندَيك ســـازش لةوانةية ثاشـــان
كة ثياوةي ئةو ئةطةر بكات تَيربوون

يدا.
َ
لةطةل دةذي باش بوو يدا

َ
لةطةل

دووضاري ئةطةر تةنانةت ذنة ئةم
بَيتةوة سَيكسيش لةشكستي جؤرَيك
ثياوةكةي بـــؤ دةبَيت ســـؤز

َ
هةر دل

تيايـــدا دةذي شـــوَينةي لةو ئةطةر 
طرنط بةاليةوة بؤنموونة بوو، حةواوة
كو

َ
بةل بَيـــت طةورة ةكـــةي

َ
نييـــة مال

تيايدا بَيت حـــةواوة طرنطة بةاليةوة
لَيبنَيت، تيادا ضَيشتي بةحةواوةيي و
و لةضَيشتلَينان دةبينَيت ضَيذ ذنة ئةم
سَيكسي غةريزةي لةوانةية و خواردن
قةرةبوو بكاتةوة، َبةغةريزةي خواردن
بةطول بةطةمةبـــازي يان ثَيويســـتي
قةرةبوو سةرداني باخضةكةي و ِرواندن
ثشـــيلةيةك يان سةطَيك يان بكاتةوة
ئةوة ئةمة بَيطومـــان بكات، بةخَيـــو
لةدةوروبةري

َ
مندال بووني دةطةيةنَيت

لةبناغـــةدا يانـــدا
َ
لةطةل و ياريكـــردن

تَيرنةبووني بؤ قةرةبوون طةورةترين
ئةم ثَيدةكات، هةســـتي كة سَيكسي
طةمةبازي لةجياتي ذنة لةتوانايدايـــة
ختووكةي زؤر بؤماوةيةكي سَيكســـي
لةباوةشـــييان و بدات ةكانـــي

َ
مندال

بطرَيت.
بةشَيوةيةكي غةريزةيية ذنة ئةم
و هةية زؤر توانـــاي خؤطوونجاندنـــي
مادام دةكات

َ
قبوول هاوســـةرةكةي

باوةش شـــتَيك ئاسايية: ماض، هةموو
هتد دارايي ... سةقامطريي ثياكردن،
بذي ئاســـايي لَيدةكةن واي ئةمانـــة
تَيربوونيشـــدا، كةم

َ
لةطةل تةنانـــةت

ئةوةية ذنة ئةم لةكَيشـــةكاني يةكَيك
واي ِرؤتيندا

َ
لةطـــةل خؤطونجاندنـــي

بوةستَيت خؤي لةشـــوَيني لَيدةكات
طؤِرانكارييانة ئةو ِرووداني و تَيبينـــي
ئايـــا و  دةدةن ِروو كـــة  نـــاكات 
ذنة ِرووبـــدةن. ئةم ضؤن ثَيويســـتة
سَيكســـي ذياني بةدرَيذايي دةتوانَيت
وروذاوي خؤشـــي و

َ
بةدل هاوســـةرَيتي

لةطؤِراني بةضاوثؤشـــني بمَينَيتـــةوة
طؤِرانـــي و سَيكســـي و جةســـتةيي
ثياوةكـــةي. ِرووخســـاري شـــَيوة و
هاوســـةرةكةي نيية ئاســـان ئةم ذنة
لَيناكات، خيانةتيشـــي َيت و

َ
بةجَيبَيل

باشـــرتة بةاليةوة ِروويدا ئةمة ئةطةر
ســـةركةوتووةوة طفتوطؤيةكي لةِرَيي
هاوسةرةكةي

َ
لةطةل ثةيوةندييةكةي

نـــاو بضَيتـــة ئةوكاتـــة ببضِرَينَيـــت
ذناني زؤربةي نوَيوة، ثةيوةندييةكي
ِراستةقينة ئاشنابووني ناطةنة غةريزي
خؤيان سَيكسي ئارةزووي و بةجةستة
ضونكة نةبَيت، ي

َ
سي سال دواي تةنيا

بةندة زؤر طةيشتنيان بةشـــَيوةيةكي
سَيكسييةوة، بةركةوتني بةطةمةبازي
ذنة ئةم الي خؤشةويســـتي ضةمكي
سَيكسيية كَيشكردني سةرنج ضةمكي
دووانة ئةو بةتةواوةتـــي  ناتوانَيت َو 
لةطةل ذنة ئـــةم جيابكاتةوة، لةيةك
ئةوةندة ضونكة جياوازة، ديكةدا ذني
لةمةسةلة هةســـتيار نيية و ناســـك
ئـــةوة ئةمـــةش ســـؤزدارييةكاندا
بةثَيضةوانةوة وشـــكة، كة ناطةيةنَيت
كَيشـــةي نيية،

َ
ئةقال م

َ
بةال ناســـكة،

ســـؤزدارييةكاني كَيشة م
َ
بةال هةية،

غةريزيية ذنة لةالي، ئةم كَيشةن دوا
كاتَيك ناكات بةبةختةوةري هةســـت
دةطةيةنَيت لةهاوســـةرةكةي ئـــةوة
بةبَيبةشبوون هةســـت كة  جةستةي
كة زياتر لةوةي نيية يان تَير دةكات
كة دةطةيةنَيت لةهاوســـةرةكةي ي

َ
دل

خؤشةويستي كةمة. لةسؤز و
غةريزي ذني ِروويدا ئـــةوة ئةطةر
ئةوة ئةمة هَينـــا، لةســـَيكس وازي 
لةســـةرةتاوة هةر كة دةطةيةنَيـــت
هةمـــوو و تَينةطةيشـــتووة َلَيـــي 
لةطةل ثَيشـــوويان مدانةوةكاني

َ
وةال

كردنةوةي ثـــِر بؤ تةنيـــا يةكرتيـــدا
ئةوةشدا

َ
لةطةل بووة، ثَيداويســـتي

وةك لةبـــةر زؤر هـــؤكار ئـــةم ذنـــة
قورسة شـــةرمني بةاليةوة و ئةدةب
لةسَيكســـدا َيت

َ
بل بةهاوســـةرةكةي

لةضـــي حـــةزي حـــةزي لةضييـــة و
و لةبةركةتن ذنـــة ئةم نيية، ئةطـــة
ضرثـــة بَيبةش بوو و لَيدان دةســـت
و دةبَيت خةمؤكـــي ئـــةوا تووشـــي
لةبةرامبةر دادةخات ي

َ
دل بةتةواوةتي

و هاوســـةرةكةيدا خؤشةويســـتي
خؤشةويستي لةبناغةوة هةر لةوانةية
ويســـتي ثياو ئةطةر ِرةت بكاتـــةوة،
ئةوا دابخات ســـَيكس ئـــارةزووي بؤ
دةست و بةركةوتن هيض بَي دةتوانَيت
دواي و بكات ناوةوة خستنة لَيدانَيك
خةمؤكييةكي دةكةوَيتة ذنة ئةو ئةوة

درَيذخايةنةوة.
وروذاندن كردني دروست بؤ ذنة ئةم
ثةيوةندييةكي باشي ثَيســـتي لةسةر
هةر طةرميـــدا هةية، و  خـــؤر

َ
لةطةل

بؤ تووندي بةركةوتني كةشوهةوايةك
دةكات. خؤشي

َ
دل هةبَيت ثَيستي سةر

سةرضاوة:
الثاني الجـــزء َّـ الجنـــس مليـــون ســـؤال

ط1 2006 الجمل، منشورات
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دةزانني؟ دةربارةى بؤق ضى
قانع وريا هةورامان
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وشـــكاوةكي بـــؤق طيانلةبةرَيكي
ـــةي

َ
بـــةكؤمةل ســـةر بِربـــِرةدارة،

لةزماني وشـــةية ئةم Anurans-ة، 
دةطةيةنَيت، كلك بـــَي ماناي يؤنانيدا
طيانلةبةرةية ة

َ
كؤمةل بةو سةر بؤق واتة

جةســـتةيةكي بؤق نيية. كة كلكيان
هةردوو هةية، لينجي نةرمء بضووكء
(دةســـتةكاني) قاضـــي ثَيشـــةوةي
ثشتةوةي قاضي هةردوو بةآلم كورتن،
كؤتاييان ثةنجة َيك

َ
بةكؤمةل درَيـــذنء

تةنكةوة ثةردةيةكي بةهؤي كة دَيت
تةنكة ثةردة ئةم بةسرتاون، ثَيكةوة
لةناو بةئاســـاني دةدات بؤق يارمةتي
نييةء كلكي بـــؤق مةلةبكات. ئـــاودا
هةروةها دةرثةِريـــون.  ضاوةكانـــي
ساردةكانة، خوَين لةطيانلةبةرة بؤق
نزمبونةوةي بةهؤي لةوةزريزستانداء
قؤناغي دةضَيتـــة طةرمـــاوة، ثلةي 
تا زســـتانةء متبووني يان ســـِربوون
لةو بةرزدةبَيتـــةوة  طةرمـــا ثلـــةي 
جةستةي دةمَينَيتةوة. ســـِربوونةيدا
بريتني ثَيكدَيت كة لةســـَي بةش بؤق

قةد. سك، لةسةر،
لةناوةندَيكي بؤقةكان زؤري بةشي
بؤق ةي

َ
دةذيـــن، جوول ئاويدا نيمضة

تواناي بازدانـــةء لةســـةر شـــَيوةي
مَييةي هةية. بةدرةختدا طةِرانـــي

َ
هةل

دةرياضةء طؤمء لةناو طةراكاني بـــؤق
لةكاتي ئةوةي دادةنَيت، جؤطةكاندا
دَيتةدةرةوة طةراكانـــدا تروكاندنـــي
كةمَيك كة سةرةمَيكوتة ثَييدةوترَيت
كةوانةي بضووك دةضَيتء دوو لةماسي
ئاوةكةدا هةية كة لةناو ِريشـــوةداري
بةكارياندةهَينَيت. هةناســـةدان بـــؤ 
ناوضةكاني لةهةموو بؤق تاِرادةيـــةك
لةناوضـــة هةيـــة، بوونـــي دنيـــادا 
نيمضة ناوضة بـــؤ كةمةرةييةكانةوة 
طةرمةكان، بيابانـــة بؤ ســـاردةكانء

لةناوضةي زؤريان هةرة بةشـــي بةآلم
باراناوييةكاندا كةمةرةيي دارســـتانة
جؤر هةزار ثَينض نزيكـــةي كة دةذين
قةبارةيان تؤمـــار كراوة، بؤق لةوَيدا
درَيذييةكةي كة بضووك بؤقي لةنَيوان
 بؤقي

َ
لةطةل ســـانتيمةترة يةك تةنيا

كة قةبة جولياتي جؤري وةك طةورة
بةآلم  30 ســـم، دةطاتة درَيذييةكةي
قاضي هةردوو

َ
لةطةل درَيذييةكةي كؤي

80 سم،  ثشـــتةوةي دةطاتة نزيكةي
ناوةِراست لةئةفريقاي بؤقة جؤرة ئةم
طيانلةبةرة لـــةو يةكَيكة بؤق دةذي.
كةضي ون،

َ
بةربال زؤر بِربِرةدارانـــةي

دواييدا ساآلنةي لةم ئةوةشدا
َ

لةطةل
ناوضةي لةهةندَيـــك  كـــراوة تَيبيني
ذمارةيان جيهاندا، جيـــاوازي جياواز

دةضَيت. كةمبوونةوة بةرةو
وشكاوةكي ديكةي طيانلةبةرَيكي
دةضَيتء لةبؤق زؤر هةيـــةء بَي كلك
زؤرجـــار عةلجـــوم، ثَييدةوترَيـــت
لةنَيوان جيـــاوازي ناتوانن كـــي

َ
خةل

لَييان بكةنء بؤقدا ئةم طيانلةبـــةرةء
ةمي

َ
لةقةل بـــؤق وةك تَيكدةضَيـــتء

لةتوخمي طيانلةبـــةرة دةدةن. ئـــةم
ســـيفةتء هةندَيـــك بؤقـــة، بـــةآلم
كة هةية ِرةفتاري تايبةتي خاسيةتء
بؤق جياوازبَيت،

َ
لَيدةكات لةطةل واي

هةموو ثَييانواية ثؤلَينكردن زاناياني
بةئؤردةري ئةو طيانلةبةرانةي ســـةر
ئةوانة تةنيـــا بؤقن، بَي كلكةكانـــن
دادةنرَين ِراســـتةقينة بةعةلجومـــي
كة بوفؤنيدا-ن خَيزاني بة كة ســـةر
دةذين ئـــاودا كةم وشـــكي لةناضةي
ماوةيةكي بؤ دةتوانن بةشـــَيوةيةك
هةروةها بذيـــن، لةئـــاو درَيـــذ دوور
ثَييةش بةم بازدانييان نيية، توانـــاي
ئةستورترةء بؤق لةثَيستي ثَيستييان
قاضي

َ
لةطةل بةبةراورد قاضةكانييان

بؤق ثَيســـتي هةروةها كورترتة. بؤق
بةآلم شـــَيدارة، لـــوسء ثَيســـتَيكي
ئةستورء ثَيستَيكي عةلجوم ثَيســـتي
دةرثةِريوء طرَيـــي ضةنديـــن زبرةء 
مَييةي تَيداية. سةرةِراي ئةوانة دياري
شـــَيوةي لةســـةر عةلجوم طةراكاني
مَييـــة هةندَيـــك زنجـــري دادةنَيـــتء
ثَينج و بيســـت نزيكةي لةيةكجـــاردا
مَييةي بـــةآلم دادةنَيت، طةرا هـــةزار
ء

َ
كؤمةل شَيوةي لةسةر طةراكاني بؤق

 دادةنَيت.
َ

بؤل
َ

بؤل
وةك لـــةِرووي ثؤلَينكردنيشـــةوة
بَي ـــةي

َ
بةكؤمةل ســـةر وتمـــان بؤق

هةشتاوهةشتي لةسةدا كة كلكةكانة
بؤسيو و دةطرَيتةوة وشكاوةكييةكان
طةورةترينيان بووة دابةش خَيزان سَي
Leptodctylidae-ية ئؤردةري  خوار

 
َ

لةطةل لةخؤدةطرَيت 1100 جـــؤر كة
دةطرَيتةوة. جؤر 750 Hylidae كة

بؤق ذياني سوِري
ســـوِري وةك بؤق ذياني ســـوِري
وشـــكاوةكييةء طيانلةبةراني ذيانـــي
ثَيكدَيت، ســـةرةكي قؤناغي  لةضوار
طةرايـــة، دانانـــي قؤناغـــي يةكـــةم
طةراكانء تروكاندني دووةم قؤناغـــي
ســـةرةمَيكوتةكان، هاتنةدةرةوةي
طواستنةوةية قؤناغي سَييةم قؤناغي
قؤناغي بؤق، بؤ لةســـةرةمَيكوتةوة 

هةراشة. بةبؤقَيكي بوون ضوارةم
ثَيويستي دووةم يةكةمء قؤناغي
بؤق نَيرةي ئاوي هةية، بةناوةندَيكي
دةكات دةســـت ئاوييةدا لةو ناوةندة
بؤالي مَييةكان بةمـــةش بةقرِيةقرِي،
جووت دواتر تا ِرادةكَيشـــَيت، خؤي 

بنب.
طةراكانيان كلكةكان بَي طيانلةبةرة
بؤق يةك مَييةي ئاودا دادةنَين، لةناو
لةطةرا زؤر ذمارةيةكـــي دةتوانَيـــت
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هةر دابنَيت،
َ

بؤل شـــَيوةي لةســـةر
هةزاران يان ســـةدان نزيكةي َيك

َ
بؤل

زؤرجـــار ئةم طـــةرا لةخؤدةطرَيـــت،
دةبنة ديارنء بةئاشـــكرايي طةرايانة
ئاوييةكان. زينـــدةوةرة بـــؤ خؤراك 
ثاراستني بؤ مَييةكان بؤقة ئةوة لةبةر
بةردةوامبوونيان بـــؤ طةراكانيـــانء
هةندَيكشَيوازيان ذيانءمانةوة، لةسةر
ئـــةو بةناوبانطرتيـــن دؤزيوةتـــةوة،
طةراكان لةداناني بريتيية شَيوازانةش
ئةمةش ،

َ
بؤل

َ
بؤل ء

َ
كؤمةل بةشَيوةي

دِرندةكان ئاويية طيانلةبةرة وادةكات
بخؤن، طةرايانة ئةو سةرتاثاي نةتوانن
دانانيان طةراكانء ذمارةي زؤربووني
، وادةكات

َ
كؤمةل

َ
بةشـــَيوةي كؤمةل

شـــَيوازَيكي لةناونةضن. هةموويـــان
لةسةر طةراكان لةداناني بريتيية ديكة
ســـةرئاوكةوتونء ئـــةو طةآليانـــةي
بةثةردةيةكي طـــةراكان داثؤشـــيني
ئةم بؤقانةي طةراي ئـــةو لةزطـــةدار.
دةتوانن بةكاردةهَينن، شَيوازة جؤرة
مارةكانـــي ـــةء

َ
زةردةوال ـــةي

َ
جوول

(ثَيش بؤية زوتر دةوروبةريان بناسن،
سةرةمَيكوتةكان وةخت)دةتروكَينء 
دةكـــةن خؤيـــان دَينـــةدةرةوةء 
لةمةترسييةكان ئاوةكةداء بةقوآليي
زةبةالح عةلجومي دووردةكةونـــةوة.

ماددةيةكي  Bufo marinus طةراكاني
خواردني بةمةش تَيداية، ذةهراويـــان
طيانلةبةراني لةاليـــةن طةرايانة ئـــةو

كةمدةبَيتةوة. ديكةوة
طـــةراكان، مـــاوةي تروكاندنـــي
جؤرَيكي بـــؤ بؤقـــةوة لةجؤرَيكـــي
بةزؤري بةآلم بؤق جيـــاوازة، ديكةي
طةراكان هةفتةيةك تَيثةِربووني  دواي
طةراكان تروكاندني دواي دةتروكَين.
دَينـــةدةرةوةء ســـةرةمَيكوتةكان
ذيانيان ئاوةكـــةوةء نـــاو دةضنـــة 
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دةستثَيدةكةن. 
ثشتةوةء  ثَييةكاني  نة  سةرةمَيكوتة 
نة هـــي ثَيشـــةوةي هةيـــة، لةِرَيي 
كةوانةي ِريشوةدارةوة هةناسةدةدات، 
كلكةثةِرةكةيةكـــي تاِرادةيةك درَيذي 
يارمةتي  ثشـــتيء  دةطاتة  هةيـــةء 
ناو ئاوي دةدات. بةشـــي  ةي 

َ
جوول

زؤري ســـةرةمَيكوتةكان زيندةوةري 
ِرووةكنيء لةسةر قةوزة دةذين، بةآلم 
هةندَيك جؤري سةرةمَيكوتةي دِرندة 
هةية لةسةر ماسي بضوك و مَيرووةكانء 
لةسةر سةرةمَيكوتة  تةنانةت  دةذي، 

بضوكةكاني ديكة دةذي.
قؤناغةدا  لةم  مةترســـيانةي  ئةو 
ِرووبةِرووي سةرةمَيكوتةكان دةبنةوة 
زؤرء هةمـــة جـــؤرن، لةهةموويـــان 
ماسيء  لةاليةن  ئةوةية  مةترسيدارتر 
ندةكانةوة دةخورَين، 

َ
سةلةمةندةرء بال

ندةي ماسيطرةي 
َ
بةتايبةتي لةاليةن بال

قالؤنضـــةي  ةمَيشـــيء 
َ
خؤل ســـةر 

ئاوييةوة، ئةمـــة جطة لةوةي خؤيان 
لةناو خؤيانـــدا يةكرتدةخؤن. قؤناغي 
هةفتةيةك  نزيكـــةي  ســـةرةمَيكوتة 
م هةندَيك جؤريان تا 

َ
دةخايةنَيت، بةال

كؤتايي زستان هةر بةسةرةمَيكوتةيي 
قؤناغةدا،  ئةم  لةكؤتايي  دةمَيننةوة. 
ســـةرةمَيكوتةكان لةِرووي شـــَيوةء 
طؤِرانَيكي  جةســـتةييةوة  ثَيكهاتةي 
دةبـــن  بةســـةردادَيتء  طةورةيـــان 
بةبؤقَيكي تةواو. ســـةرةتا ثَييةكاني 
بةدوايدا  دةردةكـــةون،  ثشـــتةوةي 
دةردةكةون،  ثَيشـــةوةي  ثَييةكاني 
لةدةســـت  كةوانةكانيـــان  ِريشـــوة 

دةدةن، 
بؤ 

سييةكان هةناسةدان  
ِريشوة شوَيني 
دةطرنةوةء كةوانةكان 
بةكاركردن دةست 
زيندةوةران دةكةن. 

سةرضاوةي  ســـةرةكي دةبنة 
خؤراك بؤ بؤقةكان، دواتر هةردوو ضاوي 
لةيةكـــرت دوور دةكةونةوة،ئةمـــةش 
طؤِرانَيكي طرنطء بةســـوودة، ضونكة 
وادةكات مةوداي بينيني فراوانرتبَيتء 
لةكاتـــي ثةالماردانـــي بـــؤ طرتنـــي 
كـــي لَيوةردةطرَيت. 

َ
مَيـــرووةكان كةل

هةروةهـــا ئةم قؤناغـــة طؤِراني بؤقة 
بضوكةكة بؤ بؤقَيكي طةورةء هةراش 

لةخؤدةطرَيت.
بـــؤق  طؤِرانانـــة،  ئـــةو  دواي 
دةضَيتة سةر وشـــكايي، يان لةنزيك 
ئاوةكانـــةوة بةردةوامـــي بةذيانـــي 
مَيرووة  لةسةر  بؤقي هةراش  دةدات. 
ثـــَي جومطةييـــةكانء لولثَيضـــةكان 
لةســـةر  هةندَيكيان  تةنانةت  دةذي، 
خواردني ماســـي دةذيـــن. بؤق زمانة 
درَيـــذو لكَينةرةكـــةي بـــؤ طرتنـــي 
بةكاردةهَينَيت،  خَيـــراكان  مَيـــرووة 
هةندَيك بؤقي ديكة بةهؤي ثةلةكاني 
دةطرَيـــتء  نَيضريةكـــة  ثَيشـــةوةي 
دةيخاتة ناو دةميـــةوة، بةآلم لَيرةدا 
َين هةندَيك جؤري 

َ
ثَيويســـتة ئةوة بل

بؤق هةية تةنيا لةسةر ِرووةك دةذين، 
لةبةرامبـــةر ئةمةدا بـــؤق خؤراكَيكي 
كء بؤ 

َ
بةتامء بةلةزةتة بؤ هةندَيك خةل

ذمارةيةكي زؤري طيانلةبةراني ديكة، 
تةكَينة.

َ
وةك مارء ِرَيويء طؤِرهةل

زؤربوون
كاتَيك بؤقـــةكان دةطةنة تةمةني 
دةرياضةكان  لةنزيـــك  بوون،  هةراش 
يـــان لةنزيـــك جؤطـــةي ئاوةكانةوة 
كؤدةبنةوة. ثَيويستة ئةوة بزانني بؤق 
حةزدةكات لةزادطاي خؤيء لةشوَيني 
جوتبوون  ثرؤســـةي  لةدايكبوونـــي 
ئةنجامبدات. هةر ئةم حةزكردنةشـــة 
ي بؤقةكان 

َ
وادةكات كؤضـــي بةكؤمةل

بـــةرةء زادطاكاني خؤيـــان ِرووبدات 
بـــؤق لةخؤدةطرَيت.  كة بةهـــةزاران 
هةر بؤقةي دةيةوَيت هاوبةشـــَيك بؤ 
بؤقةكان  بدؤزَيتةوة،  هاوســـةرطريي 
ةياندا، 

َ
بةكؤمةل ئةم طةشتة  لةميانةي 

دةبن،  طةورة  كارةســـاتي  دووضاري 
ئؤتؤمؤبيلةكانةوة  لةاليةن  بةتايبةتي 
كـــة ذمارةيةكـــي زؤريـــان دةكـــةن 
هةندَيك  ئةمـــة  لةبـــةر  بةذَيـــرةوة. 
لةوآلتان، لةوانة وآلتة ئةوروثييةكان، 
بةربةســـت يـــان تونَيل يـــان ِرَيطاي 
ي 

َ
ديكةيـــان بـــؤ ِرؤشـــتني بةكؤمةل

بؤقةكان دروستكردووة.
كاتَيك بؤقةكان دةطةنة شـــوَيني 
نَيرةكان  هاوســـةرطريي،  جوتبوونء 
دةردةضَيـــتء  لَيـــوة  دةنطَيكيـــان 
نَيرةكان  مَييةكانـــي هةمان جـــؤري 
بؤالي خؤيان ِرادةكَيشن، مَييةكانيش 
لـــةالي خؤيانـــةوة دةتوانـــن ئـــةو 
نَيرانـــةي لةجؤري خؤيانن بناســـنء 
جيايانبكةنـــةوة. ئةمـــة لةكاتَيكداية 
ناتوانَيت  هةيـــة  بؤق  نَيرةي  هةندَيك 
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لَيناطةِرَيت دةربكات، بؤية دةنطة ئةو
ببنةوة نَيرانة نزيك لةو بؤقة مَييةكان
لَيوةدةردةضَيـــتء دةنطيـــان كـــة 

دةضنن.
َ
ثَيهةل تةنطيان

ثيتَينـــي لــــــةِرَيـــي بؤقـــةكان
نَيرةكـــة زؤردةبـــن، دةرةكييـــةوة
جوتبووندا دةضَيتة لةميانةي ثرؤسةي
بةمشَيوازة مَييةكة، ثشـــتي ســـةر 
نَيرةكـــة ســـواربوون، دةوترَيـــت
ثَيشـــةوةي ثشـــتةوةء بةثةلةكاني
ِرادةطرَيتء خؤي باش بةشَيوةيةكي
مَييةكة دةكات. مَييةكـــة ـــي

َ
كؤنرتؤل

دةضَيتة ثشتي سةر نَيرةكةي
َ

لةطةل
بةداناني دةستدةكات ئاوةكةوةء ناو
ِرةشـــةكان، قاوةيي يان ِرةنط طةرا
ئاوةكةوة، دةِرذَيتـــة نَيرةكة تـــؤوي
ناو طةراكاني

َ
لةطةل ِرذاوانة تؤوة ئةم

ثيتاندن كرداري يةكدةطرنء ئاوةكـــة
ثيتاندن كـــرداري واتـــة ِروودةدات،
لةناو لةدةرةوةء كردارَيكيدةرةكييةء
ئةو نَيرةكان ِروودةداتء ئاوةكـــةدا
ثيتاندن ئةنجام دةدةن. دواي كردارة
بةطةشةكردن، دةستدةكةن طةراكان
هةروةها دةبَيت، طةورةتر قةبارةيان
طةراكان بؤ ثارَيزطـــاري ثةردةيةكي
لةماددةيةكـــي كـــة دروســـتدةبَيت
دةضَيـــت. بؤقةكان (

َ
(مل جةالتينـــي

جووتدةبن، بةهاردا ثايـــزء لةكؤتايي
ئاو طةرمـــي ثلـــةي ماوةيةدا لـــةم 

10-4 ثلةي  لةنَيوان نزمة، تاِرادةيةك
ثلةيةكي ئةمـــةش دةبَيت، ســـةديدا
طةورةبووني طةشةكردنء بؤ طونجاوة
لةو ئةوة سةرةِراي سةرةمَيكوتةكان.
باش بةشـــَيوةيةكي خؤراك ماوةيةدا

دةستدةكةوَيت.
عةلجومةكان زؤري بةشَيكي بةآلم
زؤربوون، بؤ تايبةتيان هةية شَيوازي
دوايئةوةي مَييةكانطةراكان دادةنَين،

دةطرنةخؤيانء طـــةراكان نَيـــرةكان
قاضي بةهـــةردوو دةثَيضن طـــةراكان
تروكاني لةســـةروبةندي ثشتيانةوة،
ناو بؤ دةِرؤن طةراكانـــدا، نَيـــرةكان
سؤرينام، عةلجومي مَييةي ئاوةكان.
دةطرَيت،

َ
ثشـــتي هةل لةسةر طةراكان

طةراكان لةســـةر ثاشـــان ثَيســـتَيك
لةشوَيني طةراكان دواتر دروستدةبَيت،
دَينةدةرةوة. دةتروكَيـــنء خؤيانـــدا
درَيذي ثةنجةي  ســـؤرينام عةلجومي
ثةنجة ئةو بةهؤي دةتوانَيـــت هةيةء
ئةمريكاي ثاوي

َ
ضل لةقوِرو درَيذانةيةوة

بدؤزَيتةوة. خؤراك باشوردا
بايةخدان بةسةرةمَيكوتة بضوكةكان

بةبايةخداني ســـةبارةت ئةوةي
شـــتَيكي زانراوة وةضةكاني بـــؤق بؤ

لة%20  ئةوةشـــدا
َ

لةطـــةل كةمـــة، 
بــــةشـــَيوةيةك وشـــكاوةكييةكان،
بةبَيضووةكانيان بايةخ  لةشـــَيوةكان
باوكانة ِرةفتـــاري دةدةن، هةندَيـــك
دةبينرَيت. مَييةكانةوة بؤقة لةاليةن
وةك هةندَيك جـــؤري بؤق بؤنموونـــة
لةســـةر طةراكاني بؤقـــي ذةهـــردار
دادةنَيـــتء دارســـتانةكةدا زةوي 
دةيانثارَيزَيت، دِرندةكان لةمةترســـي
ئةوةداية ي

َ
لةهةول بةردةوام هةروةها

بمَيننـــةوة. بةشـــَيداري طةراكانـــي
بؤئةوةي بؤق ديكةي  جؤري  هةندَيك
بثارَيزَيت، لةوشـــكبوونةوة طةراكاني
لةهةندَيك دةكات. بةســـةردا ميزيان
طةراكان ئةوةي دواي بؤقـــدا، جؤري
ســـةرةمَيكوتة مَييةكة دةتروكَيـــن،
دةطرَيتء

َ
هةل بةثشـــتي بضووكـــةكان

لةوَي ئاوةكة، جؤطةي ناو بؤ دةيانبات
ثَيكةوة هةردووكيان مَييةكـــة نَيرةء
دةدةنء بةســـةرةمَيكوتةكان بايةخ
لةجؤطةي نةثيـــرتاو طةراي هةندَيـــك
سةرةمَيكوتةكان دادةنَين، تا ئاوةكةدا

خؤراك بةكاريبهَيننء طةورةبنب. وةك
هةم بـــؤق، جؤري هةندَيك مَييـــةي
ســـةرةمَيكوتةكان، هةم طـــةراكانء
لةسةر يان ثشتةوةي قاضةكاني لةسةر
هةندَيكي كةضي دةطرَيت.

َ
هةل ثشـــتي

لةنـــاو ســـةرةمَيكوتةكان ديكةيـــان
وةك بؤقي دةطرن،

َ
هةل الشةي خؤياندا

جؤرة ئةم ئوســـتورالي، تورةكةداري
تورةكةيةكي لةتةنيشتَيكييةوة بؤقة
تَيدادادةنَيت سةرةمَيكوتةكاني هةيةء
بؤ دةطؤِرَين طةورةدةبنء ئةوكاتةي تا
ئوستورالي ديكةي بؤقَيكي جؤرة بؤق.
لةوانةية سةير دةكاتء شتَيكي هةية
لةناوضووبَيت، ئَيســـتا بؤقـــة ئـــةو 
قوت ســـةرةمَيكوتةكاني ئةو بؤقـــة
قوتدراوةكان ســـةرةمَيكوتة دةدات،
دةستدةكةن بؤقةكةدا طةدةي لةناو
كارة ئـــةم بـــةآلم بةطةشـــةكردن،
دايكةكة بؤقة ئةطةر مةيســـةرنابَيت
ِرانةوةستَينَيتء ِرذَينةترشةكانيطةدة
كؤئةندامي هةرس ـــةي

َ
جوول ئةطـــةر

بؤقي هةندَيك هةروةهـــا ِرانةطرَيـــت.
ضاودَيريكردني ثارَيزطاريء بؤ ديكة،
وةك ديكة بؤقـــي ةكةي،

َ
مال طـــةراء

بةكاردةهَينَيت. بةديل دايكَيكي
ســـةيرتر ئةوانة لةهةموو بـــةآلم
ثريؤي لةبؤقي كـــة ِرةفتارةية ئـــةو
طةراكان ئةوةي دواي هةية، ذةهرداردا
ثشـــتي لةســـةر نَيرةكة دةتروكَين،
بضووكةكان سةرةمَيكوتة يةكة يةكة
لةدرةختةكان، يةكَيك سةر بؤ دةبات
ســـةرةمَيكوتةيةك هـــةر نَيرةكـــة
بضوكـــدا ئـــاوي لةطؤميضكةيةكـــي 
قةدي كةلةبةرء لةكونء كة دادةنَيت
ثاشـــان دروســـتبوون، درةختةكةدا
دَيتء بةهَيلكة نةثيرتاوةكاني مَييةكة
هةركاتَيـــك ثَيـــدةدات. خؤراكيـــان
نَيرةكة بوو، برسي سةرةمَيكوتةيةك
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كةوا دةكاتـــةوة ئاطـــادار مَييةكـــة
برســـييةتي، نـــة ســـةرةمَيكوتة

َ
فال

ســـةر ســـةردةكةوَيتة ئيدي مَييةكة
نةثيرتاوةكاني بةهَيلكة درةختةكـــةء
ســـةرةمَيكوتة بةو  دةدات خـــؤراك
نةثيرتاوانة، هَيلكـــة ئةو برســـيية،
كة تَيداية خؤراكَيكـــي وزة هةمـــوو
ثَييةتي. ثَيويستيان سةرةمَيكوتةكان
ســـؤزيء

َ
دل ِرةفتارانةدا جـــؤرة لةم 

لةنَيوان وةفادارنة بةدةمةوةضوونَيكي
بؤقةدا جـــؤرة ئةم نَيـــرةء مَييـــةي

دةبينرَيت.
توَيكاري شَيوةء

بـــةوة لـــةشء شـــَيوةي بـــؤق
نييةء كلكـــي كـــة جيادةكرَيتـــةوة
طونجاوترن بـــازدان بـــؤ ثَييةكانـــي
بؤق هاكةزايـــي. تـــا بـــؤ ِرؤشـــتني
بِربِرةدارةكاني لةطيانلةبـــةرة بـــةوة
بةثَيســـتي كة جيادةكرَيتةوة ديكـــة
ئؤكسجني بؤق ثَيستي هةناسةدةدات،
بةئاساني ثَيدةدات ِرَيي دةتوَينَيتةوةء
شـــانة بطاتة  تَيثةِرَيـــتء بةناويـــدا
خوَين. بطاتة لةوَيشةوة شَيدارةكانء
ناوضة لةنزيك بؤق لَيرةوةية دةبَيـــت
ثارَيزطاري تا بمَينَيتةوة، ئاوييةكانةوة

بكات. جةستةي شَيداري لةتةِرييء
بؤق جؤر هـــةزار ثَينج نزيكـــةي
درَيذةكانـــي بةثَييـــة هةيـــة، بـــؤق
كة ئَيســـكي ثاذنةي ثَيي ثشتةوةيء
طونجاوةء بـــازدان بؤ درَيذبوةتةوةء

لـــة10 بِربِرةي  كة ثشـــتي بةبِربِرةي
لةوشكاوةكييةكاني تَيناثةِرَيت، نةرم
قةبـــارةي جيادةكرَيتـــةوة. ديكـــة 
لةتوخمَيكةوة كلكةكان بَي طيانلةبةرة
درَيذي ديكـــة جياوازة. بؤ توخمَيكي

لة10 ملم  كوبي بؤقي بةرازيليء بؤقي
جالوت بؤقي كةضي درَيذي تَيناثةِرَيت،

ضونكة  ثَيستي بؤق، 30 سم. دةطاتة

باش بةجةســـتةيةوة بةشـــَيوةيةكي
لينجة. شانةكاني نةنوســـاوة، نةرمء
شَيوةي يان لوسة يان بؤق ثَيســـتي

قةدقةدة. يان طرَيطرَيية
ثـــةردة بةســـَي بـــؤق ضـــاوي 
ثةردةيةكي يةكَيكيان  داثؤشـــراوة، 
لةذَيـــر ئـــاو بـــؤق ِروونـــةء ضـــاوي
ثَيدةدات، بينيني ِرَيطاي دةثارَيزَيتء
ِروونيان ثلةي دوو ثةردةكةي ديكـــة
بؤ مامناوةندةوة لةِروونَيكي جياوازة،
سةرييةوة لةهةراليةكي بؤق تاريكة.
هةندَيجار هةيـــة، يـــةك طوَيضكـــةي
تـــا ِرادةيـــةك طوَييةكاني بةثَيســـت
بؤقةكان زؤري بةشـــي داثؤشـــراوة.
قوضةكيان شـــَيوة بضووكي  ددانـــي
ســـةرةوةدا لةشـــةويلطةي هةيـــةء 
لةهةندَيجـــاري بـــةآلم ِريزبـــوون،
َيك

َ
كؤمةل ددانانـــة لةو جطة ديكةدا،

هةر هةيةء قةييان
َ
ئةل شـــَيوة دداني

م
َ
بةال سةرةوة. شـــةويلطةي دةكةونة

شتَيك لةشـــةويلطةي خوارةوةدا هيض
دداني شةويلطةي بووترَيت ثَيي  نيية
نيية بؤئةوة بـــؤق خوارةوة. دداني
بؤئةوةية كو

َ
بةل بجوَيت، ثَي خواردني

بداتء يارمةتي نَيضريةكةيدا لةطرتني
لةتكـــردنء يارمةتـــي َينَيـــتء

َ
بيجول

ئةوا بدات. هةرضي عةلجومة قوتداني
نيية. ددانَيكي جؤرة هيض

ثَيست
بةهـــؤي دةتـــــوانَيـــت بـــؤق 
بةتايبةتي بمذَيت، ئاو ثَيستةكةيةوة
سيفةتة ئةم بةآلم ســـمت، لةناوضةي
هةية، بؤقةكة بـــؤ هةندَيجـــار زياني
ئاو لةجةســـتةي ِرَيطة دةدات ضونكة
بؤ ئةطةر بَيتـــةدةرةوة، بؤقةكـــةوة
طةرماي دووضـــاري درَيذ ماوةيةكـــي
تووشي لةوانةية ئةوا بوو، كةشءهةوا
هؤيةية ئةم ببَيت. لةبةر وشكبوونةوة

كلكةكان، بَي لةطيانلةبـــةرة هةندَيك
درةختةكان لةســـةر كة ئةوانةيـــان
هةية ثَيســـتيان َيكي

َ
توَيذال دةذيـــن،

لةجةســـتةيانةوة ئـــاو ِرَيطةنـــادات
لةبَي هةندَيك هةروةها َبَيتـــةدةرةوة.
خؤطونجاندنيان لةطةل بـــؤ كلكةكان
ِرةفتارَيكي جـــؤرة ثلـــةي طةرمـــا،
تةنيا لةوانة  ثيادةدةكـــةن، تايبةت
دةطةِرَينء لةكاتي ضاالكنء لةشـــةودا
هةندَيكـــي دةحةوَينـــةوة. ِرؤذدا 
حةوانةوةدا، سمتيان ديكةيان لةكاتي
لَيوةدةردةضَيت، ئـــاوي كة زؤرترين
هةروةها جةستةيانةوة. ذَير دةخةنة
دةستةجةمعي بةشَيوةيةكي بؤقةكان
بةســـةريةكدا و دةحـــــةوَينـــةوة 
دةنوســـَين، بةيةكةوة ةكةدةبنء

َ
كةل

لةتيشـــكي خؤرء كةم بِرَيكي بةمةش
ئةو دةكةوَيت. ثَيســـتيان بةر لةهةوا
بؤ ئةو بةســـة خؤطونجاندنة جـــؤرة
يان درةختـــةكان لةســـةر بؤقانةي
ئةو بةآلم دةذين، ئاوةكانةوة لةنزيك
دةذين، وشكةكاندا  لةناوضة بؤقانةي 
بذين ناوضانةدا لـــةو بتوانن بؤئةوةي
شـــَيوازي ثَيويســـتة كةمة، كة ئاوي

بدؤزنةوة. ديكة خؤطونجاندني
كلكةكان بَي طيانلةبةرة ثَيســـتي
ئةويش ديكـــةي هةيـــة، فرمانَيكـــي
خؤشاردنةوةء كاري بؤ لةوةي بريتيية
ئةم بةكاريدةهَينَيت. سةرلَيشَيواندن
كلكةكان بَي طيانلةبةرة شـــَيوازة الي
ئةو زؤربةي وة،

َ
باوءبةربال شَيوازَيكي 

ئةو بؤ ثةنا كلكانةي طيانلةبةرة بـــَي
بؤقانةن شـــَيوازة دةبةن، ئةو جؤرة
بؤقة ئةم جؤرة ضاالكن، لةشةودا كة
بؤ طونجاو شـــوَينَيكي لةكاتي ِرؤذدا،
ئةو

َ
لةطةل خؤي دةدؤزَيتةوةء خؤي

ة
َ
ئيدي مةحال شـــوَينةدا ِرادةهَينَيت،

بيدؤزنةوةء دِرنـــدةكان طيانلةبـــةرة
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بؤق جؤري هةندَيـــك ثةالماريبدةن،
طؤِريني بـــؤ ثةنا بؤ خؤشـــاردنةوة
وةك دةبةن، ثَيســـتيان ِرةنطةكانـــي
ئوســـتورالي، درةختي بؤقي ســـثي
لةســـةوزةوة ِرةنطةكةي ئةم بؤقـــة
جؤري هةندَيك قاوةيي. بؤ دةطؤِرَيت
فاكتةرةكاني بةثَيـــي بـــؤق ديكةي 
شـــَي ِرةنطي خؤرء تيشـــكي طؤِراني
ئةو بةآلم ثَيســـتي خؤيان دةطـــؤِرن.
بَي كلكانةي لةوشـــكانيدا طيانلةبةرة
ةء لةكةء

َ
ثةل بوونـــي بةهؤي دةذين،

طرنجطرنجء ثَيســـتيان ئةوةي بةهؤي
خؤطونجاندن كـــرداري  طرَيطرَييـــة،
ثَيســـتَيكي بووني ئةنجامـــدةدةن،

طيانلةبةرة طِرَيدار طرنجطرنجء ةدارء
َ
ثةل

تةواو ئةمةش دةترسَينَيت. دِرندةكان
بَي طيانلةبةرة ئةو ثَيستي ثَيضةوانةي
دةذين، ئاوةكاندا لةنزيك كة كلكانةية
دةكات كة واثَيويســـت ئةم جؤرةيان
ئةو

َ
لةطةل بَيتء نةرم لوسء ثَيستيان
طونجاوبَيت. تَيدادةذين ذينطةيةي

ثَييةكاني قاضء
لةجؤرَيكةوة بؤق ثَييةكاني قاضء
ثةيوةستة جياوازةء ديكة جؤرَيكي بؤ
ئايا دةذي، تَيـــدا بـــةو ذينطةيـــةي
ئاويية نيمضة وشكانيية يان ذينطةكةي
ذينطةيةي ئةو لةدارودرةخت. ثِرة يان
بَيت، هةرضؤنَيك دةذي تَيـــدا بؤقـــي

طرنطء زؤر بـــؤق خَيرا بؤ ـــةي
َ
جوول

قوتداني طرتنء بؤ ئةوةش بايةخدارة،
ِراكردنبَيت بـــؤ بَيت يان نَيضريةكةي
دِرندةكاني طيانلةبـــةرة لةدةســـت

ديكة.
بةتايبةتـــي كلكةكــــــان، بـــَي 
دةذين، ئـــاودا لةناو كـــة ئةوانةيان
ثَييان، ثةنجةكانـــي نَيوان بؤشـــايي
وادةكات كة داثؤشراوة بةثةردةيةك
بةتوانا. لَيـــزانء مةلةوانَيكي ببَيتـــة
نَيوان ثةردةيـــةي ئـــةم ِرووبـــةري
بؤقَيكي بؤ لةبؤقَيكـــةوة ثةنجةكان،
ئـــةم ِرووبـــةري ديكـــة جيـــاوازة،
كاتَيكي جؤرة بؤقانةي لةو ثةردةيـــة
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لةسةر يان درةختةكان لةســـةر زؤر 
بةآلم كةمة، بةســـةردةبةن، وشكاني
تاِرادةيةكي زؤر كـــة ئةفريقي بؤقـــي
ئاويدا ذينطةيةكي لةناو كاتـــي هةموو
تةواوي ثةردةكة ئةوا  دةباتةســـةر،
ثَيي ثةنجةكانـــي نَيـــوان بؤشـــايي 
ئوستورالي بؤقي كةضي داثؤشـــيوة،
زؤري كاتةكاني بةشي سثي كة ِرةنط
دةباتةســـةر، درةختةكان لةســـةر
كةم زؤر ثـــةردةي ثَيـــي بةشـــَيكي
ثَيي ثةنجةكاني نَيـــوان  لةبؤشـــايي 

داثؤشيوة.
لةتةنيشـــتي بؤق جؤري هةندَيك
هةية، ِرذَينَيكي ثَييدا ثةنجةيةكي هةر
ثانتايـــي دةدات بؤقةكـــة يارمةتـــي
ئةو

َ
لةطةل ِراوةســـتانةكةي، شوَيني

ِراوةســـتاوة، لةســـةري ِروتةختةي
خؤطريسانةوةشي هَيزي زياتربكاتء
هةندَيجار ئةوةي لةبةر دةكات. زياتر
درةختةكانـــدا لةنَيـــوان  بـــازدان 
لةبؤقةكان هةندَيك بؤية مةترسيدارة،
يارمةتي هةية ســـمتيان جومطةيةكي
بةثَيي دةدات، يان ِرؤشـــتني بازدان
ئةوة سةرةِراي ثَيويستي شـــوَينةكة.
ئةو هةندَيـــك جـــؤري تَيبينيكـــراوة
درةختةكان دةذين، لةســـةر بؤقانةي
ثَيي ثةنجةكانـــي ثـــةردةي نَيـــوان
بازداني لةكاتي ضونكة لةدةستنةداوة،
بؤ ئاراســـتةكردنء هاوسةنط درَيذدا،

بةكاريدةهَينَيت. خؤي ِراطرتني
خوَين مولوولةكاني هةناسةدانء

ِرَيطا ثَيســـتي بـــؤق وةك ضـــؤن

بةهةمان ثَييداتَيثةِرَيت، بةئاودةدات
بةئؤكســـجنيء طازي شـــَيوة ِرَيطـــة
دةدات كاربؤنيـــش دوانؤكســـيدي
ِرووكاري لةنزيـــك ثَييداتَيثـــةِرن.
هةية، خوَيـــن مولوولةي ثَيســـتةوة
دةبَيت، ئـــاودا لةناو بؤقةكة كاتَيـــك
لةثَيستةوة راستةوخؤ ئؤكسجني ئةوا
كاتَيك بةآلم ســـوِري خوَين،  دةطاتة
دةبَيت، وشـــكايي بؤقةكـــة لةســـةر
بؤ سييةكاني هةراشـــةكة بؤقة ئةوا

بةكاردةهَينَيت. هةناسةدان
كة ئةوةبني ئاطاداري دةبَيت لَيرةدا
ثةيوةنديان بؤق سنطي  ماسولكةكان
جؤرة هيض نييـــة، بةهةناســـةدانةوة
نيية ثةردةيـــةك يان ماســـولكةيةك
بؤق بدات، بؤق هةناسةداني يارمةتي
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ذورةوة، دَينَيتة هةوا لوتييةوة لةِرَيي
فراوانبووني دةبَيتةهـــؤي ئةمـــةش
دةم ناو ثانتايي لةسةر فشار قوِرطء
بةناضاري بؤيـــة هةواكة زياددةبَيت،
ي

َ
ســـييةكانةوة. لةســـال ناو دةضَيتة

دؤزرايةوة  لةبـــؤق جؤرَيـــك  2007
يةكةم ئةمة زاناكان الي نةبوو، ســـي
ســـي كة بوو بؤق جؤري ناســـراوي
كلكةكان بَي طيانلةبةرة ـــي

َ
دل نةبوو.

سيفةتَيكة ئةمةش هةية، ذووري سَي
هاوبةشـــة، ضوارثَيكاندا   

َ
لةطةل تَيدا

نـــدةكان
َ
بال تةنيـــا شـــريدةرةكانء

كة ئؤكســـجني ثِر خوَينـــي نةبَيـــت.
ثِر خوَيني هاتووة، لةســـييةكانةوة
لةهةموو كـــة كاربؤن دوانؤكســـيدي
بةهؤي هاتووة، لةشـــةوة خانةكاني
لَيكجيـــاوازةوة طوَيضكةلـــةي دوو 
لةِرَيي زمانة لةوَيـــوةء ،

َ
دل دةطةنـــة

ئؤكسجينةكة تايبةتةكانةوة،خوَينةثِر
خوَينبـــةرةكانء شـــا دةطاتـــة 
تةواوي دةطاتة خوَينةكة لةوَيشـــةوة
ثِر خوَينة بةآلم جةســـتة، خانةكاني
لةِرَيي ئةوا كاربؤنةكة، دوانؤكســـيدي
دةطاتة ســـييةوة خوَينهَينةرةكانـــي
ميكانيزمـــة كارَيكي ئةم ســـييةكان.
خوَينة ئةو جياكردنـــةوةي بؤ طرنطة
دَيت لةسييةكانةوة ثِر ئؤكســـجينةي
دوانؤكســـيدي ثِر خوَينة ئةو

َ
لةطةل

دَيت. لةشةوة لةخانةكاني كاربؤنةي
هةرس كؤئةندامي

لةدوو بـــؤق هةرســـي كؤئةندامي
كة ثَيكهاتـــووة: بةشـــي ســـةرةكي
ِرذَينةكاني و هـــةرس جؤطةي ئةويش
يارمةتيدانـــي بـــؤ كـــة هةرســـة 
لَي ســـوودييان خؤراك هةرســـكردني
كورتة هةرس جؤطةي وةردةطرَيـــت.
دةمَيكي بة ةش كورتة كة

َ
ِريخؤل بؤية

بةكونَيك و ثَيدةكات دةســـت طةورة

دَيت، كؤتايي ثاشـــةِرؤ بـــؤ فِرَيداني
ِرذَينةكاني جؤرن:  ضوار ِرذَينةكانيش 
ة.

َ
ِريخؤل و ثةنكرياس جطـــةر، طةدة،

كَيش زمانييـــةوة خؤراك بؤق لةِرَيي
هايدرؤكلؤريك ترشـــي طةدة و دةكات
دةكات، بةسةردا ديكةي ئاوطةكاني و
بةرةو شل و نيمضة خؤراكةكة دةبَيتة
دةِروات، ـــة

َ
ِريخؤل بةشـــي يةكةمـــي

و ثةنكرياس جطةر ئاوطةكاني ديكةي
ضةوري كردني هـــةرس بؤ دةِرَيذرَين
هةرســـي كاربؤهايدرات، و وثِرؤتـــني

ِروودةدات. ةدا
َ
لةِريخؤل كؤتايي
بؤق قرِيةقرِيي

دةنطيان بـــؤق جـــؤري هةندَيك
ميل لةيةك زياد لةدووري دَيتء لَيوة
ةتَيكة

َ
خةسل دةنطي بؤق دةبيسرَيت،

جيادةكاتةوة. بؤق لةيةكرت جؤرةكاني
هةوا كة ثةيدادةبَيت كاتَيـــك دةنـــط
بةآلم قـــوِرط، دةطاتة لةطـــةرووةوة
بؤقةكانـــدا، زؤري لةبةشـــي هـــةرة
ثةردةيةك لةثَيســـتة هةية كيســـَيك
طةرووةوة ذَير دةكةوَيتة ثَيكهاتووةء
لةكاتَيكدا دةمةوة، الي دةكةوَيتة يان
وةك كيسة ئةو دةبَيت زياد دةنطةكة
هةندَيك تَيدةكرَيت. فـــووي دان

َ
ميزةل

دةنطةيان ئةو كيســـةي بؤق جـــؤري
بؤقانـــةي لةِرةطةزي  ئةو وةك نيية،
 Neopatrachus يان   Heleioporus
ئةوةشـــدا دةنطَيكي

َ
لةطةل م

َ
ن، بةال

ضونكة لَيوةدةردةضَيـــت، بةرزيـــان
وةك تَيدايـــة دةميـــان بؤشـــاييةكي
كاردةكاتء دةنطدانـــةوة ذوورَيكـــي

دةكات. زياد دةنطةكة هَيزي
كـــة بـــؤق جؤرانـــةي ئـــةو 
كيســـي دةنطيـــان نييةء ناشـــتوانن
دةنط بؤ بةرزيان دةنطدانةوةيةكـــي
لَيية لةنزيك حةزيـــان ئـــةوا هةبَيت،
ضونكة بذيـــن، ئاوةكانـــةوة ِراِرةوي

دةبَيت
َ
زال ئاوةكـــة، خوِرةي دةنطـــي

دةنطةكاني جـــؤرة هةموو بةســـةر
قرِيةقرِيي سةرةكي هؤكاري ديكةدا.
بتوانـــن نَيـــرةكان بـــؤق، ئةوةيـــة
بكةن، خؤيـــان ثةيدا هاوســـةرَيك بؤ
يان بةتاك بـــؤق، ض دةنطي نَيـــرةي
كؤرس. ثَييدةووترَيـــت  ،

َ
بةكؤمـــةل

وةكجؤرَيك مَييةيهةندَيكجؤريبؤق،
ِرةزامةندييانةي دةنطَيكي داري،

َ
لةدل

زياتر نَيرةكـــة تا  لَيوةدةردةضَيـــت
دةنطَيكي بـــؤق نَيـــرةي هانبـــدات.
لَيوةدةردةضَيـــت ئاطاداركـــةرةوةي
ســـواري ة

َ
بةهةل نَيرانةي بؤقة بؤ ئةو

كةمةرةيي، ناوضةي بؤقةكاني بوون.
دةنطي شَي، بةِرادةي بةثشتبةســـتن
ئةمةش لَيوةدةردةضَيـــت، بارانيـــان
بارين بـــاران ئةوةي بـــؤ ِراطةياندني
بؤق زؤري ذمارةيةكي نزيكبووةتةوة.
لَيوةدةردةضَيت لةدةنطيـــان جؤرَيك
ناوضـــة ئـــةو تَيـــدا ِرايدةطةيةنَيـــت
ئةوة، كي

َ
مول زةوي، دياريكـــراوةي

ديكة لةنَيرةكاني نَيرةكان هةِرةشـــة
ناوة نةكةونء ئةو كة تخوني دةكةن
نةبنةوة. نزيـــك ئـــةو لةناوضةكـــةي
دةنطةي ئةو بزانني ئةوة ثَيويســـتة
دةردةضَيت، بؤقةكانـــةوة لةهةموو
دةميان بؤقـــةكان كة لةكاتَيكدايـــة

داخستووة.
ثارَيزطاريكردن بآلوبوونةوةء شــوَيني

لةبؤق
لةزؤربـــةي تاِرادةيـــةك بـــؤق 
تةنيا دةذي، جيهانـــدا ناوضةكانـــي 
ضةنـــد جةمســـةرييةكانء ناوضـــة 
زؤرترين نةبَيت. زةرياكان دورطةيةكي
كةمةرةييةكاني لةناوضة بؤق ئاثؤرةي
ئاو سةرضاوةكاني تَييدا كة جيهانداية
دةيطةنَي. بةئاســـاني وةء

َ
بةربال زؤرء

لةناوضـــة بـــؤق جـــؤري هةندَيـــك 
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كة دةذين وشـــكانييةكاني جيهانـــدا
بةســـةرضاوةكاني تَييـــدا طةيشـــتن
ئوســـتورالي بؤقي نيية. ئاو ئاســـان

بؤقـــي  ء   Cyclorana لةتوخمـــي 
 Ptemohyla لةتوخمـــي ئةمريكـــي
حةشـــاردةدةن، زةويدا لةذَير خؤيان
دةرةوةء نايةتة لةشيان ئاوي بةمةش
زستانةوةء سِربووني قؤناغي دةضنة
باران تا ئـــةو كاتةي نايةنـــةدةرةوة
طؤماوَيكي ئـــةوكات ئيدي دةبارَيت.
لةوَيدا دةدؤزنةوة، زؤربوون بؤ كاتي
سةرةمَيكوتةكان، طةراكانء طةشةي
طةراء طةشـــةي

َ
لةطـــةل بةبـــةراورد

زؤر ديكة، بؤقةكاني سةرةمَيكوتةي
ثَيش خَيرايـــة. ثرؤســـةي زؤربونةكة
طؤماوةكة نةمانـــي وشـــكبوونةوةء
بؤق جـــؤري هةندَيك  تةواودةبَيـــت. 
ساردةكاندا لةناوضة واِراهَيناوة خؤيان
ناوضةي كة تةختة بؤقي وةك بذيـــن،
ســـنوري دةطاتـــة نيشـــتةجَيبووني
بؤقة جؤرة ئةم باكور،  جةمســـةري
زةوي لةذَير ســـاردةكاندا، زؤر لةكاتة
زؤري هةرة بةشي دةشارَيتةوةء خؤي

ئةندامةكاني لةشي دةيبةستَيت.
1950 ةوة  ي

َ
لةســـال بةداخـــةوة

بةشـــَيوةيةكي بؤقـــةكان  ئاثؤرةي
زاناكان كةمدةبَيتةوة، تابَيت تةزَين

َ
دل

لةضارةكي زيـــاد بـــاوةِرةدان لـــةو 
هةِرةشـــةي لةذَير  بـــؤق  جؤرةكاني
زاناكان ديارنةمانـــدان. لةناوضوونء

لة120  زياد 1980 ي
َ
لةســـال ثَييانواية

ديارنةمـــاون، لةوانةش جؤري بـــؤق
بؤقي لةكؤستةريكاء زَيِرين عةلجومي
لةئوســـتوراليا، طةدةيي زؤربوونـــي
كة بؤقةية جـــؤرة لـــةو (مةبةســـت
لةناو قوتدةداتء ســـةرةمَيكوتةكاني
وةك دةكات، بةخَيويـــان طةدةيـــدا 
ماددة ثَيكراوة-و-).  ئاماذةي ثَيشرت 

طؤِرانكارييةكانـــي ذةهراوييـــةكانء
زؤربووني كةشءهـــةواء بارودؤخـــي
ملمالنَي كة ديكة طيانلةبةرانةي ئـــةو
ثةيدابووني دةكةنء بؤقةكاندا

َ
لةطةل

كة   chytridiomycosis نةخؤشـــي
دةبَيتء وشـــكاوةكييةكان دووضاري
فاكتةري ئةوانة هةموو لةناوياندةبات،
بؤقةكانن. ئاثـــؤرةي كةمبوونةوةي
وشـــكاوةكييةكان ثَييانواية زاناكان
ثَيوانةيةكي نايابة لةوانةش بؤقةكان،
ذينطةي سيســـتمي بـــؤ ســـةالمةتي
لةزنجريةي ئةوانة ضونكـــة دةرةكي،
ناوةِراســـتي دةكةونـــة خؤراكـــدا

زنجريةكةوة.
ئاوء لةناو  بؤق دوواليةنةي ذياني
كة دةردةخةن ئةوة وشكاني، لةسةر
ســـةرةمَيكوتة، طةراء داناني قؤناغي
تابَيت لةثاشةكشةء قؤناغةن كة ئةو
طؤِرانكارييةكاني كةمبوونةوةدايـــةء
كاريطةري كةشءهـــةوا زياتر ذينطةء
قؤناغي بـــةآلم دةكةن، قؤناغة لـــةم
زياتر هـــةراش، بةبؤقَيكـــي بـــوون 
دةطرن. ذينطةييةكان فاكتةرة بةرطةي

ينةوةيةكـــي 
َ
لةلَيكؤل  2006 ي

َ
ســـال

زؤر ئةوةي دةركةوتـــووة كةنةديدا،
بريتيية دةكات، لةبؤقةكان هةِرةشة
شـــوَيني لةنزيك هاتوضؤ ـــةي

َ
لةجوول

 2007 ي
َ
سال بؤقةكان. نيشتةجَيبوني

وشـــكاوةكييةكان بؤ ثارَيزطاريكردني
،chytridiomycosis لةنةخؤشي
بةجؤرَيـــك لةبةكرتيا ثشـــت بِرياردرا
ء

َ
ئاذةل زانســـتي زاناياني ببةســـتن.

لةسةرتاســـةري ئاوييةكان  حـــةوزة
ي 

َ
سال وةك 2008 يان ي

َ
سال جيهاندا،

لةبـــؤق ِراطةيانـــد، ثارَيزطاريكـــردن
كَيشـــةء لةو ئاوِر بؤئةوةي ئةمـــةش
بؤقةكان كة بدرَيتةوة مةترســـييانة
دةبنةوة. ِرووبةِرووي لةذينطةكانياندا

لةمَيذوودا بؤق
 لةمةوبةر،

َ
سال 290 مليؤن ثَيش

لةهةندَيـــك ذيـــاوة بؤقَيكـــي كـــؤن
ضووة. لةســـةلةمةندةر ســـيفةتيدا
ثَييدةوترَيت ناســـراء بؤقـــي يةكةم 

شوَينةوارةكةي  Triadopatrachus ء
دؤزراوةتةوة، مةدةقشةر لةدورطةي
ضاوي دوو

َ
لةطةل ثاني سةرَيكي كاسة

ثاشـــماوة بةثَيي هةبـــووة، طةورة 
زؤري بةهؤي ئةم بؤقة، بةردينييةكاني
درَيذتربووة، جةستةي بِربِرةكانييةوة
بِربِرةيكلكيهةبووةكةكاري هةروةها
لةكاتَيكداية ئةمة ئةنجامداوة، كلكي
ئةو نيية. كلكيـــان ئَيســـتا َبؤقةكاني
لةطةل لَيثَيكهاتووة، كلكيان بِربِرانةي
بِربِرةيةكـــي يـــةك يةكيانطرتـــووةء
ئَيســـكي ثَيكهَيناوة. كلَينضكةييـــان
لَيك بةبةردبـــووة بؤقـــة قاضـــي ئةو
لـــةوي جياوازبـــوونء هةريةكةيـــان
ئةمـــة جيابووةتـــةوة، ديكةيـــان
ئةو دةســـةِّـَينَيت ئةوة تاِرادةيـــةك

بدات. باز نةيتوانيوة بؤقة
هةية ديكة بةبةردبووي بؤقَيكـــي

دؤزراوةتةوةء  1985 لةئةريزؤنا ي
َ
سال

مَيذووي (برؤسالريؤس) ثَييدةووترَيت
تاِرادةيـــةك هةمـــان ئـــةم بؤقـــةش
،Triadopatrachus بؤقـــي مَيذووي
نةبوونء طةورة ثَييةكاني ئـــةم بةآلم
ئةم يةكةمةوة، بؤقـــي بةثَيضةوانةي
نةبووة. كلكـــي تاِرادةيةك بؤقةيـــان
كـــة ِراســـتةقينة بؤقـــي نوَيرتيـــن 
فرييالء ثَييدةووترَيت دؤزراوةتـــةوة
ضاخي بؤ دةطةِرَيتةوة مَيذووةكـــةي

213-188 مليؤن  جةوارســـي، واتـــة
مانةوةي لةِرَيـــي  لةمةوبـــةر.

َ
ســـال

زانراوة ســـكي ثشتء  شـــوَينةواري
كؤمي بؤ لووتيةوة لةكونة قةبارةكةي

 Notobatrachus بؤقي بووة. 33 ملم
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واتة ناوةنـــددا، لةضاخي جةوارســـي
لةمةوبةر، 

َ
ســـال 170-155 مليـــؤن

تازةترة. بؤقةي سةرةوة لةو كةمَيك
كلكةكان بَي لةطيانلةبةرة بؤقةيان ئةم
لةماوةي بؤقة ئةم لةوانةية دةضَيت،
طةشـــةيكردبَيت، جةوارسيدا ضاخي
بريتي بووة سةرةكيشـــي طةشـــةي
ضووةتةوةيةكء جةســـتةي لـــةوةي
كلكي بضووكبوةتةوةء قةبارةكـــةي

لةدةستداوة.
بةبةردبووي دؤزراوة نوَيرتين بؤقي

 Sanyanlichan بؤقـــي بةنـــاوي
 125 نزيكـــةي ثَيش تؤماركـــراوةء
ئةم ذيـــاوة. لةمةوبةر

َ
مليؤن ســـال

تازةي بؤقي ةتَيكي
َ
خةسل هةمو بؤقة

نةبَيت، جياوازي يةك تةنيا هةبـــووة،
ئةوةي لةبري لةوةي بريتيية ئةويش
هةبَيت، وةك ثشتي هةشـــت بِربِرةي
بِربِرةي هةبووة. نؤ بؤقةكاني ئَيستا،
بةشـــتَيك ئاماذة ثَيويســـتة لَيـــرةدا
شـــوَينةوارء ئةوةية ئةويش بدةين،
لةهةمـــوو بةبةردبـــووةكان، بؤقـــة 
دؤزراونةتـــةوة، كيشـــوةرةكـــانــدا 

ئةنتاركتيكا. كيشوةري لةوانةش
بةكارهَيناني بؤق لةكشتوكاَلء

توَيذينةوةكاندا
بازرطارنيء بؤ ئاستي بؤق لةسةر
بةكاردةهَينرَيت، جؤراوجؤر مةبةستي
ســـةرضاوةيةكي وةك لةوانـــة بـــؤق
لةوآلتاني بةكاردةهَينرَيـــت. خـــؤراك
يؤنانء باكوري ضنيء فةرةنساء وةك
لةوياليةتةكانـــي هةندَيـــك فليثـــنيء
لويزيانا، بةتايبةتي وياليةتي ئةمريكا،
لةزةآلتة جؤرَيك وةك بـــؤق ثَييةكاني
جطة دادةنرَيت. بةتام (موقةبيالت)ي
بؤ ثةيمانطاكاندا، لةزانكؤء بؤق لةوة
توَيكاريء وانةي خوَيندني  مةبةستي
بؤ بةكاردةهَينرَيـــت. نةشـــتةرطةري

دةرزييةوة لةِرَيي بؤق ئةم مةبةســـتة
دةبَيتةهؤي تَيدةكرَيت، ماددةيةكـــي
زيندووةكاني. ئةندامـــة قةبةكردنـــي
ةي

َ
ســـال ضةند لةم  ئةوةشـــدا

َ
لةطةل

وانانة لةسةر جؤرة ئةو دوايدا خوَيندني
كةمبووةتةوة، زؤر تاِرادةيةكي بـــؤق
ِراطةيةندرا ئـــةوةي دواي بةتايبةتي
نيشـــتةجَيبونياندا بـــؤق لةشـــوَيني

لةسةرة. لةناوضوونيان هةِرةشةي
زانســـتء مَيـــذووي لةميانـــةي
بـــؤ بـــؤق زانســـتيدا، لةبـــواري 
طرنط ئامانجي مةبةســـتء ضةنديـــن
هةذدةهةم لةســـةدةي بةكارهَينراوة.
”لؤجينـــي زيندةوةرزانـــي زانـــاي 
توَيذينةوةيةك لةميانـــةي جالفاني“
كارةباء نَيوان ثةيوةندي بؤق، لةسةر
دؤزييـــةوة. دةمـــاري كؤئةندامـــي

بريجـــز“ء  ”ِرؤبـــرت  1922 ي
َ
ســـال

بةكارهَيناني بةهـــؤي كنج“ ”تؤماس
 Somatic cell nuclear تةكنيكـــي
ئةم  كؤثيكرد، بؤقَيكيـــان  transfer
بوو تةكنيكة ئـــةو تةكنيكـــة هةمان
دؤلي- مةِري لةكؤثيكردني كة دواتـــر
دوو ئةو ئةزموونـــي دا بةكارهَينـــرا.
سةركةوتوو ئةزمووني بةيةكةم زاناية

دادةنرَيت. كؤثيكردندا لةبواري
بـــؤق ئـــةوةي ســـةرةِراي
كؤثيكردنـــدا لةتوَيذينةوةكانـــي
لقـــي لةهةندَيـــك بةكاردةهَينرَيـــت،
زانســـتي توَيذينـــةوةي ديكـــةي 
جطـــة بةكاردةهَينرَيـــت. خانـــةدا 
ســـةوز، عةلجومي لةِرابردوودا لةوانة
ســـكثِري ثشـــكنيني لةتوَيذينةوةي 
لةوةدا توَيذةران بةكارهاتووة، لةذناندا
كاريطةري توانيان كة سةركةوتوبوون
ميزي لةســـةر عةلجوم نَيرةي تؤواوي
ئةو توَيذةرانة بؤياندةركةوت بزانن، ذن
بةئاراستةي تؤواوةكة خانةكاني ئةطةر

نيشـــانةي ئةوة مةلةيانكرد، ميزةكة
لةو بةآلم هةية، ئةوةية ذنةكة ســـكي
ثشكنيني شـــَيوازي كاتءســـاتةوة
كردووة، زؤري طةشـــةي ثِر ذني سك
ئـــةم لةئَيســـتادا تـــا وايلَيهاتـــووة
ضيرت كؤنةكانةء لةشـــَيوازة شَيوازة 

بةكارناهَينرَيت.
بؤق ديكةي لةسوودةكاني يةكَيك
بؤقي كة ليكةي لةو زاناكان ئةوةية،
سثيدارستانيئوستوراليدةريدةدات،
كـــة دؤزيوةتـــةوة ماددةيةكييـــان
بَيئةوةي لةناودةبات، ئايدز ظايرؤسي
بةخانةكانيT(كـــة جؤرَيكـــة زيـــان

بطةيةنَيت. سثيةكان) لةخِرؤكة
بؤق جؤرةكاني

بؤق ثَيكرد ئاماذةمان وةك ثَيشرت
هةر هةية، جؤري هةزار ثَينج نزيكةي
جؤرةي بةشَيوةيةك لةشَيوةكان لةوي
ِرةنطي قةبارةء  جيـــاوازةء ديكةيان
بضووكةء هةية بؤق هةية. جياوازيـــان
ثةنجةيةك نينؤكي هَيندةي قةبارةي
طةورةيةء هةية بـــؤق بةآلم دةبَيت،
طةورةترة. دةســـت لةلةثي قةبارةي
قةبارةيان بؤق زؤري هةرة بةشي م

َ
بةال

ئَيمة  ســـانتيمةترداية.  3-5 لةنَيوان
دةطمةنء جؤري لةهةندَيك باس لَيرةدا

ناوازةي بؤق دةكةين.
شةيتاني بؤقي يةكةم:

زيندةوةرانـــي بـــواري زانايانـــي
زةبةالحـــي بؤقَيكـــي بةبةردبـــوو،
لةسةردةمي كة دؤزيوةتةوة َدِرندةيان
سال مليؤنان ثَيش داينةسؤرةكانداء
بؤقي ناويانلَيناوة لةمةوبةر ذيـــاوةء
َين

َ
دةل زاناكان بيلزبوفؤ، يان شةيتاني

غانَيكي خؤثاراستنء
َ
كة قةل بؤقة ئةم

هَيندةي قةبـــارةي هةبووة، ددانـــي
بووةء ئةمريكي ثَيي تؤثي قةبـــارةي

16 ئينجة،  نزيكـــةي درَيذيةكةشـــي
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نزيكةي  كَيشي لة40 ســـم، زياد واتة
لةدورطةي بؤقة ئةم بووة،

َ
16 ِرةتـــل

بةكةنـــاري بةرامبـــةر مةدةقشـــةر،
دؤزراوةتةوة. ئةفريقا خؤرهةآلتي

ِرووندةكةنـــةوة ئـــةوة زانـــاكان
تاِرادةيةكـــي زؤر بؤقـــي شـــةيتاني
كة دةضَيت بؤقانة ئةو ةكـــي

َ
لةِرةضةل

باشوردا دةذين. هةنووكة لةئةمريكاي
دؤزينةوةي ئاشـــكراكردنء ثرؤسةي
دَيظد لةاليةن بؤقة، ئةم شـــوَينةواري
ســـتؤني زانكؤي زاناي كـــراوس-ي
سةرثةريشـــتيكراوة. لةنيؤيؤرك برؤك
طؤظارةدا لـــةو ئاشـــكراكردنةكةش
ئةكاديمياي لةاليةن كة وكراوةتةوة

َ
بال

دةردةضَيت. نيشتيمانييةوة زانستي
 1993 ي

َ
لــــةســـال كـــراوس دَيظـــد 

لةسةر بةتوَيذينةوة دةســـتيكردووة
ئاماذةي بةوةداوة ئَيســـكء َيك

َ
كؤمةل

لةسةردةمي ئَيســـكانة  ئةم خاوةني
مليؤن حةفتا ثَيش داينةسؤرةكانداء
خاوةني ئةو ذياوة.  لةمةوبةرةوة

َ
سال

بةشوَيني ذياوة لةشوَينَيكدا ئَيسكانة
ناسراوة. داينةسؤرةكان ذياني

دواييانة بةم تةنيا زانـــاكان تيمي
ئةو كة دةركةوتـــووة  بـــؤ  ئةوةيان
بـــؤ بؤقَيكي دةطةِرَيتةوة ئَيســـكانة
داينةســـؤرةكاندا، لةضاخي دِرنـــدة
ئَيسكَيكيان ضةند ئةوةي دواي ئةمةش
دةكات ئـــةوة بةشـــي دؤزييـــةوة
زةبةالحي بؤقَيكي ثةيكةري ئَيســـكة

بؤقي زةبةالحرتين بكةن. لَيدروســـت
ثَييدةوترَيت كـــة بؤقةية ئةو زيندوو
ئةفريقا دةذيء لةخؤرئاواي طوليات ء
ِرةتلة. بةآلم حةوت كَيشـــي نزيكةي
ئةم ةكي

َ
ِرةضةل ثَييواية كراوس دَيظد

ةكي
َ
لةِرةضةل نزيكـــة  زةبةالحة بؤقة

بةهؤي كة باشور ئةمريكاي بؤقةكاني
ثَيياندةوترَيت طةورةكةيانةوة دةمة
كؤمثيوتـــةرء لةيـــاري  باكمـــانء

هةية. ظيديؤكاندا
كؤني لةزماني بليزبوفؤ  وشـــةي
دةطةيةنَيتء شةيتان ماناي يؤنانيدا

دةطةيةنَيت. ماناي بؤق بةاليتنيش
دارودرةخت بؤقي دووةم:

جؤرةكاني لةســـةيرترين يةكَيـــك
لةدارســـتانة كة  جؤرةية  ئـــةم بؤق 
دةذي، تايبةتةكانـــدا كةمةرةييـــة 
ةء

َ
كال ســـةوزَيكي ِرةنطيان زؤربةيان

طةآلي ِرةنطـــي  
َ

لةطـــةل بةتـــةواوي
ئةم طونجاوة. دةروبةريدا درةختةكاني
بةلقء بتوانَيت بؤئةوةي بؤقـــة جؤرة
بطاتة سةركةوَيتء درةختةكاندا ي

َ
ضل

ماددةيةكي بكات، ِراويان مَيرووةكانء
دةســـتيء هةردوو لةثةنجةكاني لينج
يارمةتي دةدات هةية، هـــةردوو ثَييدا
ئةم جؤرة بنووسَيت. طةآلكانةوة بةلقء
فِريني تواناي نـــدةكان

َ
بال وةك بؤقة

َيكء
َ
ضل بؤ َيكـــةوة

َ
لةضل كو

َ
بةل نييـــة،

ديكة بازدةدات، لقَيكي لةلقَيكةوة بؤ
هةية، ثَيضراوةي طةندةثَيي هةندَيـــك

وةك دةيانكاتةوةء بازدانـــدا لةكاتي
بةمةش بةكارياندةهَينَيت، ثةِرةشوت
بطرَيتء لةنطةر لةهـــةوادا دةتوانَيت
بةو هةروةها ديكة، درةختَيكي بطاتة

30 مةتر  مـــاوةي دةتوانَيت هؤيةوة
برِبَيت. لةهةوا

بؤ درارودرةخت، بؤقـــي زؤربةي 
هةية، بةخؤيان تايبةت ِرَيطاي زؤربوون
لةطؤميضكةي طةراكانيان هةندَيكيان
قةدي لةكونءكةلةبةرء ء

َ
لَيـــل ئاوي

ئاوي درةختةكانـــدا دادةنَيـــن كـــة
ئةو لةسةر يان تَيداطريســـاوةتةوة،
تَيياندا ئـــاو كة داياندةنَين طةآليانـــة
بؤق جؤري كؤدةبَيتـــةوة. هةندَيـــك
ســـثَينةي وةك لينجـــي كةفَيكـــي
كةفة لينجة ئةم هَيلكـــة دةردةدةن،
طةآليانةي كةوتوونةتة دةنوسَينَيتبةو
ئاوةكةء طةراكانيان لةناوداية، ســـةر
وشـــكدةبَيتةوةء ثاشـــان كةفةكـــة
ثارَيزطاري لَيدَيتء وةك ثةردةيةكـــي
طةراكان كاتَيـــك دةكات. لةطـــةراكان
نةرم تةِرو وشكةكة ثةردة دةتروكَين،
لَييةوة ســـةرةمَيكوتةكان دةبَيـــت،
ئاوةكةوة. ناو دةكةونة دَينـــةدةرَيء
لةطةآلي ديكةيـــان  جـــؤري هةندَيك
طةراكانيان هَيالنة بـــؤ درةختـــةكان
يةك يةك طـــةآلكان دروســـتدةكةن،
دةنوســـَيننء يةكـــةوة بةتةنيشـــت
ثَيكدةهَيننء هَيالنةيـــةك شـــَيوةي
هَيالنةكـــةدا لةنـــاو طةراكانيـــان
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دةتروكَينء طةراكان كاتَيك دادةنَين،
دَينـــةدةرةوة، ســـةرةمَيكوتـــةكان
بةردةبَيتـــةوةء هَيالنةكـــة تـــةواوي
بؤق جؤرَيكي ئاوةكة. نـــاو دةكةوَيتة
لةناو طةراكان نَيرةكانيان لةشـــيللي،
ئةو تا دةطـــرن،

َ
هةل طياكاندا قـــوِرء

ســـةرمَيكوتةكان دةتروكَينء كاتةي
تورةكةدارةكاني بؤقة دَينةدةرةوة.
تورةكةيةكدا لةناو طةراكاني ئةمريكا،
طةراكان لةثشتيداية، كة دةطرَيت

َ
هةل

بؤقي ِراســـتةوخؤ دةتروكَين كاتَيـــك
دةرةوة. لَيدَيتة طةورةيان
سَييةم: بؤقي سؤرينام

سةيرة، شـــَيوة  بضوكي بؤقَيكي
ســـةيرةي بةو شـــَيوازة مَييةكانـــي
ناوبانطي بةخَيـــودةكات بَيضوةكاني
بؤ لةبةرئةوةي بؤقة ئةم ثةيداكردووة.
دؤزرايةوة سؤرينام لةشاري يةكةمجار
دةكةوَيتـــة باكـــوري كـــة شـــارَيكة
بؤية باشورةوة، ئةمريكاي خؤرهةآلتي
شَيوةي ناونراوة. شارةكةوة بةناوي
ِرووتةختةء شَيوةيةكي سؤرينام بؤقي
دوو دةضَيتء  لةسَيطؤشـــة ســـةرى
دداني يان زمان هةية. بضووكي ضاوي
دةســـتي هةردوو ثةنجةكاني نييـــة،
هيض جؤرة ثةردةيةكيان ثَيشـــةوةى
بةثَيضةوانةي نيية، ئةمـــة لةنَيوانـــدا
ثشتةوةيةتي هةردوو ثَيي ثةنجةكاني

هةية. لةنَيواندا ثةردةيةيان كة
دةذيء لةئـــاودا بؤقي ســـؤرينام

هةية، زبـــري قاوةيـــي ثَيســـتَيكي
ثَيستي لةسةروبةنديوةرزي زؤربوندا،
ثَيستَيكي دةبَيتة ســـؤرينام مَييةي
كاتَيك مَييةكة  ئيســـفنجي. ئةستورء
ثشتيةتي، لةسةر نَيرةكةي هاوسةرة
طةراكاني ناو ئاوةكةء دةضنة ثَيكةوة
طـــةراكان نَيرةكـــةش دادةنَيـــتء
ثيرتاوةكان طةرا ثاشان دةثيتَينَيت،
ثشـــتي مَييةكة، دواتر سةر دةخاتة
دةتروكَينء طةشـــةدةكةنء طةراكان
بضووكيان بضووك  بؤقي ِراســـتةوخؤ 
ثَيضةوانةي ئةمـــةش لَيدَيتةدةرةوة.
لةكاتـــي كـــة بؤقةكانـــي ديكةيـــة
سةرةمَيكوتةكان طةراكاندا تروكاندني
بضووكـــةكان بؤقـــة دَينـــةدةرةوة.
لةثَيســـتةكةي دةيةم، هةفتةي دواي

دَينةدةرةوة. دايكيانةوة
شةكر قاميشي بؤقي ضوارةم:

بؤقة بةو ئوستورالييةكان ئةم ناوة
لةِروبارةكاني كـــة َين

َ
دةل زةبةالحـــة

دةذي. باشوردا ناوةِراستء ئةمريكاي
ِرذَينَيكي  ضةند 20 سمء درَيذييةكةي
 1935 ي

َ
لةســـال هةيـــة، ذةهـــراوي

بةسةر دايان زؤر قالؤنضةي ِرةوةيةك
لةباكوري شـــةكر قاميشـــي طةي

َ
كَيل

بؤ زاناكان لةئوســـتوراليا، كوينزالند
كةوتنة ئافاتـــة، ئةم قةالضؤكردنـــي
ثَيشـــنياري يةكَيكيان بريكردنـــةوة،
ذةهردارة بؤقة كردووة ئـــةم ئةوةي
قالؤنضةية، لةخواردني حةزي كة بَينن

زؤر ضونكة بؤقـــة، ئـــةم هةروةهـــا
دةكات، زياد بةئاســـاني بةخَيراييء 
ذمارةيان كة قالؤنضةكان، هةموو ئةوا
طةي

َ
كَيل لةناودةباتء زؤرة هَيجطـــار

ئافاتة لةو شـــةكرةكةش قاميشـــي
ســـةر دةطةِرَيتةوة  دةبَيتء ِرزطاري 

خؤي. ئاسايي بارودؤخي
كارةساتة ئةو ِروونكردنةوةي بؤ
ئةم هَينانـــي ذينطةييـــةي، بةهـــؤي
ئوســـتوراليادا بةســـةر بؤقانـــةوة،
ساينس كريســـتيان ِرؤذنامةي هات،
ِراثؤرتَيكـــي ئةمريكـــي مؤنيتـــةري
ئامـــاذةي تَييـــدا وكـــردةوة،

َ
بال

بةخواردني تةنيا بؤقةكان بةوةدابوو
كو

َ
بةل نةوةســـتان، قالؤنضةكانـــةوة

خؤيانخســـتةطةِر تواناكاني ء
َ

هـــةول
زيندةوةرةكانـــي خواردنـــي بـــؤ 
بؤ لةمَيرووةكانـــةوة دةوروبةريـــان،
بـــؤ خؤراكي نـــدةكانء

َ
بال هَيلكـــةي

خواردني بـــؤ ييـــةكانء
َ
مال ـــة

َ
ئاذةل

تةنانـــةت بضووكـــةكان، ماســـيية 
هَيالنةكانيان ندانةي

َ
بال ئةو خواردني

ئـــةم لةســـةر زةوي دروســـتدةكرد.
طةي

َ
لةكَيل تةنيا ئةوةي لةباتي بؤقانة

بمَيننـــةوة، قاميشـــي شـــةكرةكةدا
ديكةء شوَينةكاني ِروويانكردة كةضي
ئوســـتوراليا فراواني لةثانتاييةكـــي
حكومةتـــي ئةمـــةش وبونـــةوة،

َ
بال

لةثَيناو دؤالر بةمليؤنةهـــا ناضاركرد
مةترســـيدارة خَيراء وبونةوة

َ
بال ئةم
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بةوة ئاماذة ِراثؤرتةكة خةرجبـــكات.
بةخَيرايي زيندةوةرانةي ئةو دةكات
كة كَيشةية زياددةكةن، سةرةكيرتين
دةبَيتةوة، جيهان ِروبةِرووي لةئَيستادا
دةكات لةوة باس ِراثؤرتةكة هةروةها
ِرووةكانـــةي يـــان ئـــةو زينـــدةوةر
نوَيوة، ذينطةي  دةبرَينة سيستمَيكي
ئابوري ذينطةيـــيء زةرةروزيانَيكـــي

دةطةيةنن. بةذينطةكة طةورة
ثَيشرت ئاماذةمان وةك بؤقانة ئةم
هةيةء ذةهراويان ِرذَينَيكي ضةند ثَيدا
ئةمةش دةرةوةيانداية، ثَيستي لةسةر
بةردةوامبووني مانةوةيانء يارمةتي
ئةو ضونكـــة دةدات، وةضةكانيـــان
بةرطريكردن بـــؤ ئامِرازَيكة  ذةهـــرة
دِرندةكاني بةطيانلةبةرة دذ لةخؤيان
سةرنجة شوَيني لَيرةدا ئةوةي ديكة.
شوَيني لةزؤر بؤقة جؤرة ئةم َئةوةية
لةطةل كةضي هةية، جيهانـــدا ديكةي
ئةوتؤيـــان كَيشـــةيةكي ئةوةشـــدا
باســـكردنبَيت. شـــايةني نةناوةتةوة
كَيشـــةيةي ئةم هؤكاري ئةي دةبَيت
بَيت؟ ضي ناويانةوة لةئوستوراليا كة
ذةهردار بؤقـــي َين

َ
دةل زانـــاكان

خواردنَيكي خؤيـــدا، لةذينطةكـــةي
لةطيانلةبةرةكاني زؤرَيـــك بؤ بةتامة
هةرضةندة تيمســـاحةكان. وةك مارء
كار م

َ
ذةهردارة، بةال ئةم بؤقة ثَيستي

كاتيك بةآلم ناكات. طيانلةبةرانة لـــةو
ذينطةيةكي بؤ طواسرتايةوة بؤقة ئةم
بةشـــَيوةيةكي ذينطةيـــةك نـــوَي، 
وةرطرتني بؤ ئامادةنةكراوة سروشتي
لةمارء زؤر ئةوا بِرَيكي بؤقة، جؤرة ئةو
تازةية، ذينطـــة تيمســـاحةكاني ئةو
ذةهراوي بؤقةكةوة خواردني بةهؤي

لةدةستدةدا. ذيانيان دةبوونء
ئةو َين

َ
بل ئـــةوة لَيـــرةدا دةبَيت 

خؤيدا، كؤنةكـــةي بؤقـــة لةذينطـــة

مارو بؤ بـــوو بةلةزةت خؤراكَيكـــي
سيســـتمَيكي ئةوان تيمســـاحةكان،
بةذةهـــري دذ بةهَيزيـــان بةرطـــري 
ئةم دةمانبيني بؤية هةبـــوو، بؤقةكة
دةخواردء بؤقةكةيـــان طيانلةبةرانة 
بةردةوام لَينةدةهـــاتء هيضيشـــيان
ِرَيذةي بةمةش لةذيانيـــان، دةبوون
كةمدةبونةوةء بؤقـــةكان ذمـــارةي
زاناكان كاتَيـــك بةآلم طونجاوبـــوون.
هـــةزاران بـــةدووري  بؤقةيان ئـــةم 
طواســـتةوة لةدةرياكانةوة كيلؤمةتر
(دةرياكان تـــازة، بـــؤ ذينطةيةكـــي
لةبةردةم بةربةســـتَيكي سروشـــتني
ئةوا بؤقةدا)، جؤرة ئةم وبونةوةي

َ
بال

كَيشةيةكي تازةكةدا لةذينطة بؤقة ئةم
بةشـــَيكي نايةوةء طةورةي ذينطةيي
تازةيةي ذينطة ئـــةو لةزيندةوةراني
لةبةر ئـــةوة ســـةرةِراي لةناوبـــرد،
بؤقة ئةم طيانلةبةرانةي ئةو نةبووني
ذمارةيان تازةيةدا ذينطة لةو دةخؤن،
مارء تيمساحةكاني زؤر بووة. َيي

َ
تابل

بؤقانةيان ئةو كاتَيـــك تازةكة ذينطة
دواي ِراســـتةوخؤ ئـــةوا دةخـــوارد

خواردني بؤقةكة دةمردن.
ذةهردار بؤقي ثَينجةم:

لةطيانلةبةرة قســـةوباس كاتَيك
ِراســـتةوخؤ دةكرَيت، ذةهردارةكان
بةآلم دَيتةبةرضاو، دوثشـــكمان مارء
ديكة شتَيكي زيندةوةرزاني زاناياني
مةترسيدارترن ثَييانواية ئةوان َين.

َ
دةل

تا ئَيســـتا كة طيانلةبـــةري ذةهردار
لةاليةنزاناكانءتوَيذةرانةوةناسراوة،
وواآلي

َ
ئال ِرةنطَيكي كة لةبؤق جؤرَيكة

ِرةنطةكان بةجؤرَيك بريقةداري هةيةء
هونةري لةتابلؤيةكي بةناويةكداضوون

دةضَيت. قةشةنط نايابء
وواآل

َ
ئال ِرةنطـــة ئةم  ســـةرةِراي

جةخت زاناكان جوانانة، قةشـــةنطء

جؤرة ئـــةم ذةهري لـــةوة دةكـــةن
ضركةدا سَي لةتةنيا دةتوانَيت بؤقة،
ئةوةي بكوذَيت. ثَيطةيشتوو ثياوَيكي
جؤرة ئـــةم لةذةهري مةترســـيدارة
بريقـــةدارةدا جـــوانء بؤقـــة ِرةنط
ثَيستة بةدةســـتلَيداني تةنيا ئةوةية
شـــتَيك هةموو بؤقةكة، وواآلكةي

َ
ئال

دةمرَيت. كةســـةكة دَيـــتء  كؤتايي 
جةالتيني بةماددةيةكي ثَيســـتةكةي
زؤر ذةهراوي داثؤشراوةء ئةســـتوري
ئـــةم باتراكؤتســـنا. ثَييدةووترَيـــت
لةتةنيا دةكات ئةوة بةشـــي ذةهرة

بكوذَيت،  مشـــك  3000 ضركةدا يةك
يةكسةر ئةوةدةكات  بةشي هةروةها 
دةتوانَيت لةوانة جطة بكوذَيت، فيلَيك
هةشت لةدةقيقةيةك كةمرت لةماوةي
ذةهرة ئةم بكوذَيت. مةترســـي ثياو
هةناســـةدان ســـةكتةيةكي لةوةداية

نيية. ضارةسةري كة دروستدةكات
ـــرتء

َ
قول كَيشـــةكــــة ئـــةوةي 

ئةم ئةوةيـــة دةكات، مةترســـيدارتر
قةبارةيان كة بضوكانة قةبـــارة بؤقة

ئةوةية  2 بؤ 5 ســـم دايـــة، لةنَيوان
بازبدةن.  20 ســـم بؤ 30 سم دةتوانن
ِرةنطيان ئـــةوةي بةهؤي هةروةهـــا
ةكان

َ
طول طةآلء لةِرةنطي درةختةكانء

بةلَيزانانة بةئاســـانيء زؤر دةضَيت،
باخضةكانء لةنَيوان خؤيـــان دةتوانن
دةتوانَيت بشارنةوة. ةكاندا

َ
طول طةآلء

لةناو يان دةرختَيكةوة لةسةر لةناكاء
بـــداتء دوذمنةكةي بازَيك َيكةوة

َ
طول

برتسَينَيت.
بةوة ئامـــاذة ثَيويســـتة لَيرةدا
وشـــكاوةكي بؤقة جؤرة ئةم بكرَيت
مةلةواني ديكة  بؤقةكاني وةك  نييةء
لةئاو ئةوةشـــدا

َ
لةطةل بةآلم نازانَيت،

طةراكانيان مَييةكان دوورناكةوَيتةوة،
ِرؤخي لةســـةر ئاويداء لةذينطةيةكي
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لةكونءكةلةبةري طؤمةكانء جؤطةء
ئـــةو تـــا دادةنَيـــن، ِرووةكةكانـــدا
سةرةمَيكوتةكان دةتروكَينء كاتةي
ســـةرةمَيكوتـــةكان دَينـــةدةرةوة،
تا دةمَيننـــةوة، ئاوةكةوة لةنزيـــك 
بةهَيزةكاني ثَيية هةردوو كاتةي ئةو
دةســـتي هـــةردوو ثشـــتـــةوةيء
كلكةكةشي ثةيدادةبنء ثَيشـــةوةي
لةســـنورة لةوكاتةوة ئيدي نامَينَيت.
طةشةدةكاتء دَيتةدةرةوةء ئاوييةكة
جؤرة ئةم بةبؤقَيكي هةراش. دةبَيت
كةمةرةيي ناوضةكاني لةهةموو بؤقة
لةئةمريكاي بةتايبةتي دةذي، جيهاندا

ناوةِراست. باشورء
بؤقة ئةم ديكةي جـــؤري هةندَيك
دةذين، تازة غينياي لةمةدةقشـــةرء
خؤيـــان بـــةآلم زادطـــاي ِرةســـةني
بؤقانة لـــةم هةندَيـــك كؤلؤمبيايـــة،
باراناوييةكاندا كةمةرةيية لةدارستانة
لةسةر قةدي ديكةيان دةذي، هةندَيكي
ديكةيان هةندَيكي دةذي، درةختةكان
كةمةرةيي ناوضةي شاخةكاني لةسةر

لة2000 بؤ  زيـــاد بةرزيان كة دةذي
لةســـةر ِرووي زةوي،  3000 مةتـــرة
ناودةنَيت بؤقانة ئـــةم كةس هةندَيك

وواآل.
َ
ئال ذةهراوي بؤقي

ئـــةوةي ســـةيـــرة ئـــةوةي 
بؤقة بةخَيوكردني ئارةزوومةندانـــي
بؤقة جـــؤرة ئـــةم ذةهراويـــةكان،
بطرة بةخَيودةكـــةن، مةترســـيدارة
ئةو هةيـــة ئارةزوومةنـــد هةندَيـــك
لةحةوزي دةوَيتء خـــؤش بؤقانةيان
ئةمةش كؤياندةكةنـــةوة، تايبةتـــدا
طريةكانيةتي،

َ
دل ِرةنطة جواني لةبةر

كةسانةشارةزاييةكيباشيان ئةو م
َ
بةال

بؤقانةدا ئـــةم
َ

لةطةل ةكردن
َ
لةمامةل

بؤقانة ئةوةي ئةو ئةوان دواي هةية،
كؤدةكةنةوة، تايبةتةكاندا لةحةوزة

ئةو دةطـــؤِرن ء بؤقـــةكان خؤراكي 
جؤرة كـــة ئةم نادةنَي خؤراكةيـــان
جؤرة كو

َ
بةل ِراهاتوون، لةسةري بؤقة

بةمةش دةدةنَي، ديكةيان خؤراكَيكي
كةم ذةهرةكةي وردة وردة بؤقةكـــة
الواز ذةهرةكةش هَيـــزي دةبَيتةوةء
لةناوناضَيت. بةتةواوي بةآلم دةبَيت،

بؤق ديكةي هةندَيك جؤري دواجار
بةهؤي كة شـــاخدار بؤقي هةن وةك:
كة ددانةكاني وةكانـــيء

َ
درَيـــذي ثَيل

لَينراوة، ناوةي ئةو دةضَيت، لةشـــاخ
جةســـتة بؤقَيكي كة بؤقي جالـــوت
بطاتة درَيذييةكةي لةوانةية طةورةية،

ســـةيرةكة  باز، بَي بؤقي 80 ســـم،
بازنادات ئةم جؤرة بؤقـــة لةوةدايـــة
ِرةشة، سورء ِرةنطي و دةِروات كو

َ
بةل

هَيندةي قةبـــارةي كة بؤقي ســـةوز
بؤقـــي ةيةكة،

َ
مشـــتةكؤل قةبـــارةي

قةبارةي كة بضووكة بؤقَيكـــي ضاالك
دةبَيت، دةســـت نينؤكَيكي هَيندةي
دةناســـرَيتةوة بةوة بؤقي قـــوِراوي
ناوةكةي كورتن، ثشتةوةي ثَييةكاني
قوِر وةك ِرةنطي لةوةوةهاتووة ِرةنطي
ثَيســـتةكةي زؤر كة لينج بؤقي و واية
لةثلةي ثارَيزطاري بةهؤيةوة لينجةء

دةكات. لةشي طةرمي

سةرضاوةكان:
http://www.aglik.com
http://www.tkne.net
http://www.bbc.co.uk/arabic/
http://women.bo7.net/
http://www.moheet.
http://vb.we3rb.com 
http://sciencenotes.wordpress.

com
http://www.fouadzadieke
htt://www.al3lom.com/

سةوزةوات ِرَيطرة
بةشةكرة لةتووشبوون

خواردنـــي ِرايانطةيانـــد زانـــاكان
بةشَيوةيةكي دارةكان

َ
طةال ســـةوزةواتة

بةنةخؤشي تووشـــبوون ديار مةترســـي
كةم دةكةنةوة. شةكرة

بـــــةريتانييـــةكان تـــوَيـــذةرةوة
توَيذينةوة شـــةش بؤ  بةدواداضوونييان
ئةنجامدرابوون ثَيشـــرت كـــة ئةنجامـــدا
و شةكرة نَيوان بةثةيوةندي ســـةبارةت
دةركةوتووة ميوة، و ســـةوزة خواردني
ِرؤذانةخواردنيذةمَيكيزيادلةسةوزةوات
مةترسي بروكلي و كةلةرم و سثَيناخ وةك
لةشـــةكرة دووةم بةجؤري تووشـــبوون

 14% بةِرَيذةي ثَيةطةيشتوودا لةكةساني
ئةوة ئةنجامة ئةم م

َ
دةكاتةوة.بةال كـــةم

بةتةواوي ســـةوزةوات كة ناسةِّـَينَيت 
ببَيتة ِرَيطر لةتووشبوون بةجؤري دووةم
ثةيوةندي كات زؤربـــةي كة بةشـــةكرة
و خؤراكي بةخراثـــي سيســـتمي هةية 
و ةيي

َ
كـــةم جول و وةرزش ئةنجامدانـــي

ةوييةوة.
َ
قةل

زؤر بِرَيكـــي كـــة ئـــةو كةســـانةي
دةخـــؤن دارةكان

َ
طـــةال لــــةســـةوزة 

خؤراكييـــان سيســـتمي هةروةهـــا و 
لةِرووي و دةكةن وةرزش و تةندروســـتة
باشـــة، ئابوورييان باري داراييشـــةوة
كاردةكاتةسةر هؤكارانة ئةم ســـةرجةم
باتريس بةشةكرة. تووشـــبوون ئةطةري
تايبةت توَيذينةوةكاني لةيةكـــةي كارتر
بارةيةوة لةم لشسرت لةزانكؤي بةشةكرة
دةدةن ئاماذة زانييارييانة ئةم ِرايطةياند
كليلي دارةكان

َ
طةال كة ســـةوزة بةوةي

بةشةكرة. لةتووشـــبوون خؤثاراســـتنن
ئةوةشـــي ِروون كردةوة كارتر هةروةها
م

َ
بةال باشن، سةوزةواتةكان سةرجةم كة

تَيبينيكراو بةشـــَيوةيةكي  زانيارييةكان
دارةكان

َ
طةال َين كة سةوزة

َ
ثَيدةل ئةوةمان

ثَيويستة ئةوةشدا
َ

لةطةل بةسوودن، زؤر
ئةنجامبدرَيت. زياتر توَيذينةوةي

دارةكان 
َ
باسة سةوزة طةال َ شـــاياني

لةطـــةل تيادايـــة دذةئؤكســـانييان 
و ضةورييةكان ترشـــة و مةطنيســـيؤم

ئؤميطا 3 و ســـوودي سةرجةم ئةمانةش 
سةِّـَينراوة. تةندروستييةوة لةِرووي

http://www.tkne.net/vb/t53724.html
http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2010/02/100222_az_peru_poison_frog_tc2.shtml
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شَيرثةنجةي سييةكان باوترينيانة
د. هادي محةمةد
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باوترين ســـييةكان شَيرثةنجةي
لةسةرتاسةري شـــَيرثةنجةية جؤري
ئةو لـــة18% ي هةمـــوو جيهانـــدا و
شـــَيرثةنجةوة بةهؤي كة مردنانةية

ِروودةدةن.
هـــؤكاري تووتـــن بةكارهَينانـــي
سةرةكييةكة دةكرَيت ِرَيطري لَيبكرَيت،
ثَيشـــكةوتوودا، تـــي

َ
وال لةهةندَيـــك

بةكارهَيناني كةمبوونـــةوةي بةهؤي
شَيرثةنجانةش ِرَيذةي ئةم تووتنةوة،
تاني

َ
لةزؤربةيوال م

َ
بةال كةمبوونةتةوة،

لةئةوروثاي و ثَيشـــكةوتوودا تـــازة
ِرَيذةي زيادبووني بةهؤي ت،

َ
خؤرهةال

شـــَيرثةنجةي جطةرةكَيشـــانةوة،
زؤرينةي لةزيادبوونداية سييةكانيش
سي (وةرةمةكاني) شـــَيرثةنجةكاني
بؤري ســـةرةتاييةكاني شـــَيرثةنجة
شـــَيرثةنجة ئةم داهاتووي هةواكانن
خراثة هـــةوا بؤري ســـةرةتاييانةي

يةك  تا 20% ي نةخؤشـــةكان و لـــة
تا 5  5% يـــان لـــة و  دةذيـــن

َ
ســـال

ئةندامةكانـــي . شـــَيرثةنجةي
َ

ســـال
مةمك شـــَيرثةنجةي بةتايبةتي ديكة
و طـــوون و ـــدان

َ
منال و و طورضيلـــة

هةروةها و دةرةقي ِرذَيني و هَيلكةدان
شـــَيرثةنجةي ئَيسك و شـــَيرثةنجةي
ديكة دةشَيت شـــانةكاني بةســـتةرة
نيشتةجَي سييةكاندا لة و وببنةوة

َ
بال

بنب.
سي كارةساتةكاني شَيرثةنجةي

هةزار ثياو سةد نؤ َيك
َ
هةموو سال

دووضاري هةزار ذن و سي سةد سَي و
مردنةكان 18%ي هةمـــوو لة دةبـــن،
شـــَيرثةنجةوة بةهؤي كة ثَيكدَينَيت

زياتر  1950 وة ي
َ
لةســـال ِروودةدةن،

مردنةكان ِرَيـــذةي ئةوةندة لةســـَي
ِرَيذةكةي هةروةهـــا كردووة،  زيادي
تدا،

َ
وال لةزيادبوونداية،لةزؤر  لةذناندا 

و كةوتووة شـــَيرثةنجةي مةمك ثَيش

شَيرثةنجةشة مردني هؤكاري باوترين
كة َينراوة

َ
خةمل ثياوانـــدا. لةذنـــان و

بيستدا لةسةدةي كةس مليؤن ســـةد
ثةيوةست نةخؤشـــييةكاني بةهؤي

مردوون. بةتووتنةوة
سي سةرةتاييةكاني شَيرثةنجة

ســـةرةتايي َيني
َ
دةل كـــة كاتَيك

ِراســـتةوخؤ شـــَيرثةنجةكة واتـــة 
دةبَيت دروســـت هةواكةوة لةبـــؤري
لةشـــوَينَيكي ئةطةر و دةردةكةوَيت،
دةوترَيـــت ثَيـــي ديكـــةوة هاتبـــوو

دووةمي.
كَيشـــان جطةرة هؤكارةكانـــي:
لةدروســـت هؤكارة تاكة طرنطرتيـــن
باوةِر ســـيدا، شـــَيرثةنجةي  كردني 
بةرثرســـيارة ِراســـتةوخؤ وايـــة كة

90% شـــَيرثةنجةكاني  كةم لةاليةنـــي
ِراستةوانة تووشبوون مةترسي سي،
قةتران بِري

َ
لةطـــةل دةبَيت هاوِرَيذة

ِرَيذةي بؤنموونة جطةرةكة، ناو Tarي
لةجطةرةكَيشة نةخؤشيية بةم مردن

زياتـــرة لةو  40 جـــار قورســـةكاندا
نةكَيشـــن، جطـــةرة كة كةســـانةي
و ِرَيذة ئـــةم وازهَينان م ثـــاش

َ
بـــةال

دَيتةخوارةوة، وردة وردة مةترسيية
 لةسةروو

َ
سال ضةندين هةرضةندة بؤ

نةكَيشـــةكان جطـــةرة مةترســـي 
لةوانةشـــدا واية  باوةِر دةمَينَيتةوة، 
5%ي لة هؤكاري كة جطةرةناكَيشـــن

سني. شَيرثةنجةي مردنةكاني
بةطازي بةركةوتنة هـــؤكار دووةم
ثاشان ،Radon ِرةيدؤن سروشـــتي
ســـي كةمَيك شـــَيرثةنجةي ِرَيـــذةي
لةشارةكاندازياترةوةكلةالدَيييةكاندا،
ِرةنطدانـــةوةي لةوانةيـــة ئةمـــةش 
هةوا كـــةش و ثيســـبووني جياوازي
جطةرةشـــةوة) يان ي

َ
(بةدووكةل بَيت

ضونكة بَيت، ثيشةوة جياوازي بةهؤي
وةك ثيشةسازي بةرهةمي ذمارةيةك

بَيريليةم/كادميؤم، ئةسبَيســـتؤس،
بةشَيرثةنجةي ثةيوةندييان كرؤميؤم

هةية. سييةوة
هةوا بؤري شَيرثةنجةي

هةوا بؤري شـــَيرثةنجةي ِرَيذةي
لةمـــاوةي بةرضـــاو  بةشـــَيوةيةكي
كردووة، زيادي بيســـتةمدا  سةدةي
مـــردن و جطةرةكَيشـــان ِرادةي 
شـــَيرثةنجةيةوة ئةم بةهؤي لةذناندا
لةئةمةريكا لةبةرزبوونةوةداية، ئَيستا
بةهؤي ذنانـــةي ئـــةو بةريتانيـــا و 
زياترن دةمرن سييةوة شـــَيرثةنجةي
دةمرن. مةمك بةشَيرثةنجةي لةوانةي

ثاسؤلؤذي
لةِرووكةشة شَيرثةنجةيبؤريهةوا
ِرذَينةكانـــي يـــان بـــؤري شـــانةي 
دةبـــن. دروســـت لينجةمـــاددةوة 
طةورةوة هةوايةكي لةبؤرييـــة كاتَيك
زووتر نيشـــانةكاني دةدات،

َ
سةرهةل

لةبؤريية ئةطةر م
َ
بـــةال دةردةكةون،

بدات،
َ
سةرهةل ضَيوةييةوة هةوايةكي

زؤر قةبارةيةكـــي دةشـــَيت بطاتـــة
دروست نيشـــانة ئةوةي بةبَي طةورة
لةوانةية شـــَيرثةنجةية  ئـــةم بكات. 
جا بطرَيتةوة ســـيش ثةردةثؤشةري
وبوونةوةي

َ
يان لةِرَيي بال ِراســـتةوخؤ

بؤ بكشـــَيت لةوانةشـــة ليمفييةوة و
نَيوانة ثةالمـــاري ســـنط و ديـــواري
تؤِرة يـــان دةمـــارةكان ثةراســـووة

 Brachial Plexus باســـكي دةماري
دروست بكات. تووند و ئازارَيكي بدات
ســـةرةتاييةكة شـــَيرثةنجة لةوانةية
طرَي ناو وبؤوةي

َ
بال شَيرثةنجةي يان

بؤ بؤشـــايي وببَيتةوة
َ
بال ليمفييةكان

يان ثةالماري Mediostinum و سنط
ســـةر ثةردةثؤشةري بخاتة ثةستان
خوَينهَينةري كلؤرة و سورَينضك و

َ
دل

 Trachea هـــةوا لوولةي و ســـةروو
دةماري يـــان ناوثةنضك و دةمـــاري
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هةروةها قوِرقورِاطة. طةرٍِاوةي ضةثي
طـــرَي بـــؤ ليمفـــي وبوونـــةوةي

َ
بال

بؤشايي و ةمة
َ
سةروو ضةل ليمفييةكاني

دةكرَيت. بةدي زؤرجاران سنط
بةزؤري وبوونةوةش بةِرَيي خوَين

َ
بال

و ِرذَيني مَيشـــك و ئَيســـك لةجطةر و
ِروودةدات، ثَيســـتدا و سةرطورضيلة
سةرةتايي شـــَيرثةنجةيةكي تةنانةت
لةشدا بةهةموو دةتوانَيت بضوكيشـــي

وببَيتةوة.
َ
بال

ديدةنييةكاني نيشانة
بةضةنديـــن ســـي شـــَيرثةنجةي
لةزؤرينةي بةياندةكات، خؤي شـــَيوة
دةبن دروست نيشـــانةكان بارةكاندا،
ناوضةيـــي كاريطـــةري لةئةنجامـــي
هةواكة، بؤري لةســـةر شَيرثةنجةكة 
وبوونةوةي

َ
دةشَيت لةئةنجامي بال م

َ
بةال

ســـنط ديـــواري بـــؤ شـــَيرثةنجةكة
ســـنط يان لةئةنجامي يان بؤشـــايي
دروست خوَينةوة لةِرَيي وبوونةوةي

َ
بال

دةرداني لةئةنجامي كةمرتيـــش بنب،
خانةن لةاليةن هؤرمؤنةوة َيـــك

َ
كؤمةل

دةبن. دروست شَيرثةنجةييةكانةوة
نيشـــانةي باوتريـــن كؤكـــة: 
م

َ
بةال وشـــكة، زؤرجار ســـةرةتايية،

بَيـــت ئةطةر كَيمي و دةشـــَيت تـــةِر
جطةرةكَيش كةساني كردبَيت، هةوي
ِرَيكييان و بـــةردةوام كة كؤكةيةكي
ئةم لةشـــَيوازي طؤِرانَيك هةر هةيـــة،
ثةيوةندي بةتايبـــةت ئةطةر كؤكةية
كؤئةندامـــي تازةكانـــي بةنيشـــانة
ثزيشك ثَيويستة هةبَيت، هةناســـةوة
مةترســـي لةبـــةر ئاطاداربكرَيتـــةوة

هةوا. شَيرثةنجةي بؤري
نيشـــانةيةكي خوَيناوي: غةمي

َ
بةل

شـــَيرثةنجانةدا لةو بةتايبةتي بـــاوة
ناوةندييةوة هةوايةكـــي كة لةبؤريي
بةِرَيكةوتيـــش، دةبـــن. دروســـت 
(ئةوانةي ناوةندييةكان  شـــَيرثةنجة 
ناوةِراســـتةوة هةواكانـــي لةبـــؤري 

هؤِرنةر كؤنيشانةى
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ضَيوةييةوة) نـــةك دروســـت دةبـــن
دةدةن خوَينييةكان دةمارة ثةالماري
زؤري بةربوونَيكي خوَين و دووضـــاري
دةكرَيت بـــةدي غةمةكةدا

َ
بةل

َ
لةطةل

نؤبةي بَيـــت. كـــوذةر و لةوانةشـــة
بِر خوَيناوي غةمي

َ
بةل دووبارةبؤوةي

غةمدا
َ
لةبةل خوَينيني ي

َ
ِريشال يان كةم

زؤري ئةطةري كَيشـــةكاندا لةجطةرة
ثَيويســـتي هةية هةوا شـــَيرثةنجةي

هةية. ثزيشكي بةلينؤِرينَيكي
دةركةوتةيةكي هةوا: بؤري طرياني
هةوكردني ببَيتةهؤي لةوانةيـــة باوةو

زؤرجار  Pneumonia كة سييةشـــانة
ديدةنييانةي دةركةوتـــةي يةكـــةم
تةنانةت هةواية، بؤري شـــَيرثةنجةي
طريانةكة ئةوةندة ِرادةي كاتَيكيـــش
ثوكانةوةي ســـييةكة دروست نةبَيت
دووبارة هةوكردني سيية شانةي بكات.
هةوكردنَيك يان جَيطادا لةهةمان بؤوة
ضارةسةرةكة بؤ مي

َ
وةال بةخاوي كة

لةجطةرةكَيشـــدا، بةتايبةتي دةبَيت
ئةطةري بةجَي دةســـت دةبَيت ئةوا

شَيرثةنجة دابنَييت.
ســـي ي

َ
دوومةل جاريش هةندَيـــك

دروست طريانةكةوة شـــوَيني لةثشت
الداني شـــوَين نيشـــانةكاني دةبَيت،
بةرزبوونةوةي يان ســـنط بؤشـــايي
ِروودةدات كاتَيـــك تةنيا ناوثةنضـــك
ســـي ســـةرةكي ئةطـــةر بةشـــَيكي
توونـــدي هةناســـة ثووكابَيتـــةوة. 
بؤري طرياني ِرةنطدانةوةي لةوانةيـــة
لةئةنجاميشدا بَيت، طةورة هةوايةكي
يان يان ســـي ثووكانـــةوةي ثلَيـــك
فرةشلةييةكي زؤري دروســـت بووني

 Stridor لرخة ســـي. ثةردةثؤشةري
وةرطرتنة هةناسة كاتي طِري دةنطَيكي
بةشـــي خوارةوةي كاتَيك ِروودةدات
ي جيابوونةوةي

َ
خال هةوا، يان لوولةي

هةوا بؤرييـــة يان هـــةوا دوو بـــؤري
بووبَيتةوة تةســـك  ســـةرةكييةكان
ســـةرةتايي بةهـــؤي شـــَيرثةنجةي
بةهؤي خستنةســـةر ثةســـتان يان 
طرَي شَيرثةنجةييانةي طةورةبوونَيكي
هةواو لوولةي تةنيشـــت ليمفييةكاني

هةواكانةوة. بؤري نزيك
بةزؤري سي ثةردةثؤشةري ئازاري
نيشانةيثةالماردانيشَيرثةنجةييانةي
هةرضةندة ســـيية، ثةردةثؤشـــةري
هةوكردنَيكي لةئةنجامـــي لةوانةشـــة
ثةالمارداني بووبَيت، دروست دوورةوة
لةوانةية دةمارةكان ثةراسووة نَيوان
بةدرَيذايي بكات دروست لةسنطدا ئازار

ِرَيِرةوي دةمارةكة.
لةلوتكةي هةوا بؤري شَيرثةنجةي
كؤنيشانةي ببَيتةهؤي ِرةنطة ســـيدا

دةطرَيتةوة:  ئةمانة  Horner هؤِرنةر
ووي سةرةوةي

َ
ثَيل داكةوتني نيمضةيي

ئةو  واتة ال Ptosis  هةمـــان ضـــاوي
بووة، دروست شَيرثةنجةي لَي اليةي
،Enophthalmos ضـــوون

َ
بةقوال ضاو

ئارةق دةرداني كةم بيلبيلةي بضووك،
Hypohidrosis، ئـــةم ضـــاو دةم و
ثةالمارداني بةهؤي  كؤنيشـــانةيةش 
سيمثســـاتيك بةســـؤزي زنجـــريةي
هةروةها دةبَيت، دروست دةمارييةوة
ببَيتةهؤي شـــَيرثةنجةية ئةم لةانةية

  Pancoast ثانكؤســـت كؤنيشانةي
دا

َ
قؤل ناوةوةي ديوي و لةشـــان ئازار

خوارةوةي بةشي ثةالمارداني بةهؤي
وبوونةوةي

َ
بال باسكيدا. دةماري تؤِر

سنطةوة بؤشايي لةِرَيي شَيرثةنجةكة
بةقورســـي ببَيتةهـــؤي لةوانةيـــة

قووتدان.
نةخؤشـــةكة ِرةنطـــة هةروةهـــا
لةئةنجامي بَيـــت بـــةو نيشـــانانةوة
خوَينـــةوة لةِرَيـــي  وبونـــةوةي

َ
بال

كةموكورتي وةك:  دةبـــن  دروســـت
طؤِراني طةشـــكة، ناوضةيي، دةماري
ئـــازاري زةردوويـــي، كةســـايةتي،
لةش ثَيستي. طرَيضكةي يان ئَيســـك
خواردن ئارةزووي نةماني و داهَيزران
نيشـــانةي بةزؤري دابةزين و كَيـــش

وبوونةوةي شَيرثةنجةكةن.
َ
بال

لةوانةية نةخؤشـــةكة دواجاريش
لةدةرةوةي بَيت نيشانةوة َيك

َ
بةكؤمةل

وبووبَيتةوة،
َ
بال بَيئةوةي و سييةكان

َيك
َ
كؤمةل دةرداني لةئةنجامي ئةميش

و هةندَيك دةماري و نةخؤشي هؤرمؤن
بةمشَيوةية: ديكة باري

هــــــؤرمؤنـــةكان: يةكـــةم،
دذة   ADH هؤرمؤنـــي دةردانـــي
،ACTH هؤرمؤنـــي ميزكـــردن،
بةهؤي لةخوَينـــدا كالســـيؤم فـــرة 
ثاراســـايرؤيدةوة، هؤرمؤني دةرداني
زلي و مةمك كؤنيشـــانةي كارسينؤيد

Gynaecomastia.
دةمارة فـــرة دةماريي: دووةم،
،Polyneuropathy نــــةخؤشي
دةمـــاري كيفـــي نــــــــةخؤشـــي
لــــةكاركةوتنـــي  ،Myelopathy
مايةسينييا نةخؤشـــي و مَيشـــكؤلة

Myasthenia.
خِربووني ديكة: ئةواني ســـَييةم،
ئَيسكي نةخؤشـــي ثةنجة، ســـةري
كؤنيشـــانةي بـــوو، دروســـت تازة 
،Reohroti ثرؤتينـــاوي ميـــزي
و مــــاســـولكةكان هــــــةوكردنـــي
ثَيست ثووكانةوةي و ســـووربوونةوة
ذمـــارةي بـــــــةرزبوونـــةوةي و 
ســـوور بؤية هؤطري ســـثي خِرؤكةي

.Eosinophilio
ثشكنينييةكاني نيشانة

بةرضاوي بؤري طريانَيكـــي ئةطةر
شَيرثةنجةكة يان نةدابَيت ِرووي هةوا
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ثؤشـــةري ثةردة بؤ ونةبووبَيتةوة
َ
بال

يان  سنط Pleura و بؤشـــايي ســـي
ســـةروو ئَيسكي ليمفييةكاني بؤ طرَي
ثشـــكنينةكة بةزؤري  ئةوا  ةمة،

َ
ضةل

شـــَيرثةنجةكة ئةطـــةر ئاســـايية،
بؤرييـــة طيـــــرانـــي بووبَيتةهـــؤي
نيشانةكاني ئةوا طةروو، هةواييةكةي
لةوانةشـــة و دةردةكةون ثووكانةوة
بكات دروست هةوكردني سييةشـــانة
جيادةكرَيتةوة بـــةوة تاِرادةيةك كة 
زؤر و نيية ثشـــكنيني كة نيشـــانةي
دةداتةوة. ضارةسةر مي

َ
وةال بةخاوي

تاك دةنط بوونـــي خيزةخيزَيكي
هةر كؤكينيش ثـــاش كة ال تاك يـــان
طريانَيكي بوونـــي نيشـــانةي ناِروات
بوونـــي جَيطـــريي بـــؤري هةوايـــة،

طريانة  Stridor نيشـــانةي لرخـــةش
بؤري لَيكجيابونةوةي ي

َ
خال لةئاستي

طِري ســـةرووتر. دةنطي يان هةواكان
ثِرهاشـــة بةكؤكةيةكي  ثةيوةنديدار 

شةلةلي نيشـــانةي و طِرو قورســـةوة
قوِرقوِراطةية. ضةثي دةماري طةِراوة
دةبَيتةهؤي دةمار ناوثةنضكة شةلةلي
و ناوثةنضـــك الي  تـــاك شـــةلةلي
ثةنجةلَيدان بةثشـــكنيني لَيرةشةوة

Percussion هةست  كوتان ثةنجة يان
نةبووني دةكةين و كـــث بةدةنطَيكي

لةبنكةي سيدا. دةنطة هةناسة
ثــــةردةثؤشةري تووشـــبووني

 Rub خشةخشـــي لةوانةيـــة ســـي 
بـــكات دروســـت ثةردةثؤشـــةرةكة
شـــلةيي فـــرة نيشـــانةكاني يـــان 
كثييةكي ســـي ثؤشـــةري ثـــةردة 
كةمبوونـــةوة َزؤر بةثةنجةكوتـــان و
ثال و دةنطة هةناســـة يـــان نةبووني
... و دةنَيـــت ســـنطةوة بةبؤشـــايي
باوترين هةوا بؤري شَيرثةنجةي هتد،
سةرووة خوَينهَينةري كلؤرة هؤكاري
لةشَيوةي لةسةرةتادا كة كؤنيشانةية
خوَينهَينةري ملة تَيزاني و فشـــبوون

ثاشـــانيش و دةبَيـــت هـــةردووالوة
ةكان

َ
قؤل مل و و ضاو دةم و ئاوســـاني

خِربووني ضاو. وي
َ
ثَيل و ناوةثؤشـــي

و دةبينرَيت زؤرجـــار ثةنجة ســـةري
بةكؤنيشانةي ثةيوةندي لةوانةشـــة
كة هةبَيـــت ئَيســـكة نةخؤشـــييةوة
لةئَيسكة شـــَيرثةنجةوة  ئةم بةهؤي
قايش وةك دةبَيت دروست درَيذةكاندا
ئةمةش تةوةرة. زةند و و زمـــة

َ
و تةل

لةم كوالنةوة و ئـــازار دةبَيتةهـــؤي
ئةم ثشـــكنيني تيشكي ئَيســـكانةدا
نوَي ئَيسكي بووني دروست ئَيسكانة

دةردةخات.
لَينؤِرينةكان

بؤ ســـةرةكي ئامانجـــي لَيـــرةدا
ناســـينةوةي لةســـةر جةخت كردنة
جـــؤري خانةيـــي و نةخؤشـــييةكة

و بِري تةشةنةكردني. نةخؤشييةكة
بؤ تيشـــكي ثشـــكنيني يةكةم: 
وةرةمةكـــة شـــوَيني دياريكردنـــي
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داية، ســـي ضَيوةي يان لةضةق ئايـــا
ِروويداوة ثوكانـــةوة لةض ثلَيكداية و
فـــرةشـــلةيي ِرووينـــةداوة، يـــان 
نيية، يان هةية ســـي ثةردةثؤشةري
بووني فراوان نيشانداني بؤ هةروةها
سَيبةري طةورةبووني و سنط بؤشايي
و ناوثةنضـــك بةرزبوونـــةوةي و   

َ
دل

ثةراسووةكان. خوراني
نةرم هةوابينـــي بـــؤري دووةم: 

توانـــاي   Flexible bronchoscope
نزيكةي دةتوانَيت و هةية ضةمانةوةي
سةرةتاييةكاني وةرةمة سَي بةشـــي
نموونةشانة دةكرَيت و دةربخات سي
هـــةواكان بؤري نـــاو و شـــؤراوةي
ثاسؤلؤذي ثشـــكنيني بؤ وةربطريَيت
توانـــاي بِريـــاردان و شـــَيرثةنجةكة
بةِرادةي ئةميـــش بؤ نةشـــتةرطةري
ي

َ
لةخال ناوةندييةكة وةرةمـــة نزيكي

هةردوو جيابوونةوةي و ناوةِراســـت
بةبؤري ئةطةر وةرةمةكة هةوا. بؤري
و شـــؤراوة ئةوا نةبينـــرا، هةوابـــني
وةردةطريَيت هةوا بؤري وردةثارضةي
بةثشـــكنيني كة ســـي لةو بةشـــةي
دياريكراوة، تيايدا وةرةمةكة تيشكي

هةستيارة. ئةمجؤرة كةمرت م
َ
بةال

ئـــةو وةرةمانةي بـــؤ ســـَييةم:
هةوابني نايانطاتَي، بؤري و لةضَيوةدان
ديواري لةِرَيي بةدةرزي نموونةشـــانة
تيشـــكي ِرَينيوَيني لةذَير لةشـــةوة

يان سؤنةر وةردةطريَيت. تةنووري
وةرطرتني هةروةهـــا ضـــوارةم:
ناوي خانةكاني ثشـــكنيني بؤ غةم

َ
بةل

نةخؤشـــييةكة دياريكردني يارمةتي
دةدات.

نـــموونـــــــةشـــانةي ثَينجـــةم:
لةهةمـــوو ســـي ثــةردةثؤشـــةري
شـــلةيي فرة كة ئـــةو نةخؤشـــانةدا

هةية. ثةردةثؤشةري سييان

ئاسايي ثشكنيني كاتَيك شةشةم:
وةرةمةكة كة دةريخست تةنووري يان
ئةوا ســـنطيداوة، بؤشايي ثةالماري 
ديواري لةِرَيي بةدةرزي نموونةشـــانة
بؤري بةبةكارهَيناني هـــةواوة بؤري
لةِرَيي ســـؤنةر بةِرَينوَيني و هةوابني
لةِرَيي يان سورَينضكةوة وةردةطريَيت

 Mediastinoscopy بؤشايي سنطبني
طشتيدا. بةنجي لةذَير

حةوتـــةم: هةندَيجاريش، ســـنط
كردنةوةي  يان  Thoracoscope بني
ثَيويستة بؤ ســـنط بةنةشـــتةرطةري
تةواوي شـــانةزانييانةي دياريكردني 

وةرةمةكة.
وبووبَيتةوة

َ
بال ئةطةر هةشـــتةم:

نةخؤشـــةكةدا، ئـــةوا بةجةســـتةي
لةســـةر بكةينةوة جةخت دةتوانني
نموونة بةوةرطرتنـــي شـــَيرثةنجةكة
نموونةشـــانة يان دةرزييةوة لةِرَيـــي
ثَيســـتي، طرَيي يان ليمفـــي لةطرَي 
تووشـــبووة ئَيســـكي جطـــةر يـــان

وبؤوةكة.
َ
بال بةخانةشَيرثةنجةيية

ثـــاش دياريكردني شـــانةييانةي
لَينؤِرين ثَيويســـتة شـــَيرثةنجةكة،
وةرةمةكـــة ئايـــا ئةنجامبدةيـــن
البربَيت بةنةشـــتةرطةري دةتوانرَيت 

يان نا.
خـــوارةوةدا بارانـــةي لـــةم 
ئةنجامبدرَيت: ناتوانرَيت نةشتةرطةري
لةش، بؤ بةشة دوورةكاني وبوونةوة

َ
بال

ناوةندييةكاني ئةندامـــة ثةالمارداني
لوولةخوَينة  و

َ
وةك دل سنط بؤشايي

 Ttachea هةوا لوولةي و طـــةورةكان
زؤري فرةشـــلةييةكي و ســـورَينضك،
ســـي، ثةالمارداني ثةردةثؤشـــةري
ثَيضةوانةي الي ليمفييةكانـــي طـــرَي
دراوةي هةواي قةبارةي شَيرثةنجةكة،

 FEV1 لةضركةيةكـــدا ســـييةكان

و نا جَيطريي  0.8 ليـــرت لة طةورةتـــر
يان هةر نةخؤشـــييةكي

َ
دل فرمانـــي

ديكة.
ضارةسةر

لةِرَيي البردنيشَيرثةنجةكة يةكةم:
ضارةسةرة باشرتين نةشتةرطةرييةوة
درَيذتر ماوةيةكي نةخؤشةكة بؤئةوةي
سةنطاندنَيكي

َ
بةهةل ثَيويستي و بذي

هةناسةيي تواناي شَيرثةنجةكةو وردي
هةية نةخؤشـــةكة ـــي

َ
دل و دؤخـــي 

زياتر زؤرينةي نةخؤشةكان بةداخةوة
نةشـــتةرطةرييان  ناتوانرَيت  %85 لة
بؤ نني بـــؤ ئةنجامبدرَيت يان لةبـــار
وبوونةوةي

َ
بال بةهؤي نةشـــتةرطةري

يـــان شـــَيرثةنجةكة سةرتاســـةري
لةهةمان ديكـــة نةخؤشـــي هةبووني

كاتدا.
تيشـــكي ضارةســـةري دووةم: 
كــاريطةرييةكـــةي  ،Radiotherapy
ئـــةم كةمـــرتة، لـــةنةشـــتةرطةري
ذيـــان درَيذتر مـــاوةي ضارةســـةرة
كة نةخؤشـــانةدا لـــةو دةكاتـــةوة
نةخؤشي و سنوردارة وةرةمةكةيان
شياو نةشـــتةرطةري و هةية ديكةيان
ســـوودي ئةم باشـــرتين نيية بؤيان.
نيشـــانة كة لةوةدايـــة ضارةســـةرة
طرياني وةك َيت

َ
ناهَيل بَيزاركـــةرةكان

ســـةروو، خــــوَينهَينـــةري كلـــؤرة 
ســـنط خوَيناوي بةردةوام، غةمي

َ
بةل

كاتي بةشَيوةيةكي هةروةها ئَيشـــة.
بؤري هةواو لوولةي دةتوانرَيت طرياني

نةهَيلرَيت. هةوا
Cheسَييةم: ضارةسةري كيميايي
شَيرثةنجةي motherapyضارةسةري

 Small Cell خانة-بضـــووك جـــؤري
لَيكـــدراو كيميايـــي بةضارةســـةري
كاتدا لةيـــةك (ضةنـــد دةرمانَيكـــى
Combination) و هــــةندَيجاريـــش
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تيشكيدا ماوةي ضارةســـةري
َ

لةطةل
دةكاتةوة. درَيذتر نةخؤشةكة ذياني

شَيرثةنجةدا ديكةي لةجؤرةكاني
بضـــووك) وةك خانة لةجؤري (جطـــة
ثوولةكةيي، (خانة جؤري شَيرثةنجةي
ضارةسةري ِرذَيني) جؤري خانةطةورة،
كيمياييدةتوانرَيتثَيشنةشتةرطةري
و بكاتةوة درَيذتر ذيان ماوةي و بدرَيت
دوادةخات نةخؤشييةكة ثةرةسةندني
ليمفييةكان طـــرَي وبونةوةي بؤ

َ
و بال

ضـــارةســـةري دةكات.  ســـنووردار
سوودي نةشتةرطةريش ثاش كيميايي
كاتَيك شـــَيرثةنجةكة خـــؤي هةيـــة

ليمفييةكان. طرَي طةيشتبَيتة
و لةيزةر ضارةســـةري ضوارةم:
بنةِرةتي بةشـــَيوةيةكي كرانـــةوة،
نيشانةكان نةهَيشـــتني بؤ بةكاردَيت
شـــانة ئـــةو كردنـــةوةي ثـــاك  و 
هةوايية ِرَيـــِرةوة شـــَيرثةنجةييةي
سةرلةنوَي و طرتووة  سةرةكييةكاني 
ثووكاوةكان. سيية بؤ هةوا طةِرانةوةي

لةبؤري  Stent دةتوانرَيت بضووك بؤري
بةكراوةيي بؤئةوةي دابنرَيت هةواكةدا
ثةستان كة لةكاتَيكدا ئةمة بمَينَيتةوة
لةِرَيي هةبَيت هةواكة بؤري لةســـةر

تووشبووةوة. ليمفي طرَييةكي
نةخؤشييةكة داهاتووي

داهاتووي نةخؤشـــييةكة هةرضي
بـــةشـــَيوةيةكي  ئـــةوا  Prognosis
بؤري شَيرثةنجةي  داهاتووي طشتي، 

 %80 لة نزيكـــةي خراثة، زؤر هـــةوا
ي

َ
يةك ســـال لةماوةي نةخؤشـــةكان 

لة كةمرتيش دةمرن، ناســـينةوةيدا
ناسينةوةي  ثاش نةخؤشةكان 6% ي

دةذين.
َ

شَيرثةنجةكة ثَينج سال

   

بةسوودة  ئَيسك كنؤضكةبووني K2 بؤ ظيتامني
مةياندنةوة  خوَين و ثةيوةندي بةتةندروستي خوَين كة ناســـراوة K بةوة ظيتامني
ئةو زؤرتر بةرهةمهَيناني خؤراك كؤمثانياكانـــي دواييدا نةي

َ
ســـاال دة لةم م

َ
بةال هةيـــة،

بؤ  دةطةِرَيتةوة كة k تَيداية لةظيتامـــني دي جؤرَيكي كة دةكةن ثَيشـــكةش خؤراكانة
لةســـةوزة زؤرتر -K1ة، ئةمجؤرةيان ئةويش ظيتامني ظيتامينة ئةم جؤرَيكـــي تايبةتي

 Menaqwinoneناسراوة K2 جؤرَيكيديكةيظيتامنيK بةظيتامني هةية. دارةكاندا
َ
طةال

ئةم خؤراكي سةرضاوةكاني لةكؤنةوة هةر و هةية ةي
َ
سال هةزارةها كؤني مَيذوويةكي كة

 K2 ظيتامني لةطرنطي كردنةوة جةخت بؤ بووة. طرنطي ثَيـــدان بايةخ و جَي ظيتامينة
ِرؤتردام لة ةندي

َ
هؤل توَيذينةوةيةكي لةوانة ئةنجامدراوة، زانستي توَيذينةوةيةكي ضةند

كة  وةرطريا وثياو لةذن تي
َ
هاوال 4800 لة ِرؤذانـــةي زياتر خؤراكي كة تيايدا ئةنجامـــدرا

بؤ ِرؤذَيك. ملطم 45 K2تيايدا ظيتامني بِري
ظيتامني ةمةند

َ
دةول كةســـانةي خؤراكـــي ئةو كـــرد ئاشـــكراي توَيذينةوةيةكة

دةبن. ثارَيزراو
َ

دل خوَينبةرةكاني ِرةقبووني بةنةخؤشـــي لةتووشبوون K2بةكاردَينن
كة كراوة ئةوة تَيبيني كراوةء ظيتامينة ئةم طرنطي لةســـةر لةذاثؤنيش ئيش هةروةها
لةظيتامني ثَيويست كة ئاستي لةنَيوان ئةو كةســـانةي هةية ِراســـتةوانة ثةيوةندييةكي

سمت  ئَيسكةكاني شكاني مةترســـي ِرَيذةي كةمبوونةوةي
َ

هةية لةطةل K2 لةخوَينياندا
لةخؤراك جؤرَيكـــي تايبةت بةرزة كة كةســـانةدا ِرَيذةيةش لةو ئةم لةكاتـــي كةوتندا،

ظيتامينة. بةم ةمةندة
َ
دةول و Natto بة ناسراوة كة بةكاردَينن

ظيتامني نَيوان جياوازي ي
َ
خال كة دةركةوتووة ســـةرةكييانةي لةو ئةنجامة يةكَيك

بؤ  هةية خوَيندا لةســـوِري مانةوةي ئةوةية كة ظيتامني K2 تواناي K1لةظيتامـــني K2
سوِري خوَين  تةندروستي بؤ زؤري K1، ئةمةش سوودَيكي لةظيتامني درَيذتر ماوةيةكي
بريتيية  ذاثؤنيدا K2 لةخؤراكي Natto ي ظيتامني ســـةرةكي ســـةرضاوةي  هةية.

َ
و دل

كة لة SoyaBean بةزاليادا Bacillus Subtilis لةبةرئةنجامـــي زيندةكاري بةكرتيايـــي
B Subti-زيندةضاالكي كة دةركةوتووة ئةوةش هةية، Nattoدا خؤراكي ثَيكهاتةي لـــة

خؤراكةكةش،  بةكارهَيناني ظيتامني K2 لةدواي لةبةرهةمهَينانـــي دةبَيت lis بةردةوام
نةك  Natto بخورَيت، تةواوي خؤراكي باشـــرتة وا خؤراكة لةو وةرطرتن ســـوود بؤية بؤ
كة لةخواردن ديكة جؤرَيي هةربؤيـــة دةرهَينراوة، لَيي كة بِرة ظيتامينةي تةنيا ئـــةو

ئةو  تةواوي Vit K2 لةهةموو بِري وةرطرتني بؤ دةكرَيت vitanat ثَيشكةش بة ناسراوة
دَيت. لَي بةرهةم سروشتي خؤراكيNattoي شوَينانةي كة

ِرةقبووني K2 بؤ ظيتامـــني طرنطي و
َ

ِرؤل زانيني بـــؤ بةردةوامة ينـــةوةكان
َ
لَيكؤل

تووشي
َ

دل خوَينبةرةكاني كة دةناســـرَيت بةوة نةخؤشـــيية ئةم ،
َ

دل خوَينبةرةكاني
لةديوارةكانياندا Calcification دةبن بوون بةكاليســـيؤم كاليسيؤم نيشتني دياردةي

K2 كاريطةري ثؤزةتيظي  ظيتامني دةشـــَيت م
َ
بةال ِرةقبوونييان، دةبَيتةهؤي بؤية هةر

لةديواري كاليســـيؤمي نيشـــتوو ِرَيذةي كردنةوةي لةكـــةم هةبَيت ســـوودمةندانةي
خوَينبةرةكاندا.

نزيكةي 75  ئةمةريكا ذاثؤن و لةئةوروثا و WHO بةتةنيا ِرَيكخراوي ِراثؤرتي بةثَيي
تةمةنيشةوة ضوونة

َ
لةطةل بوون، ئَيسك كنؤضكةبووني نةخؤشي تووشـــي كةس مليؤن

دةكات بةِرَيذةي زياد ســـمت و مةضةك ئَيسكةكاني سةر نةخؤشيية بؤ ئةم مةترســـي
ِرةقبووني خوَينبةرةكان دةضَيت. لةنةخؤشي زةرةرةكاني زؤر مةترسي و %75

كة دةكةنةوة ِرووني WHOبةباشـــي ِرَيكخراوي كراوةكانـــي طة
َ
بةبةل توَيذينـــةوة

لةئَيسكةكاني نيشـــتني كاليســـيؤم لةيارمةتيداني دةطَيِرَيت طرنط َيكي
َ
K ِرؤل ظيتامني

كنؤضكةبووني كةمكردنةوةي ئازاري بؤ هةية باشـــي سوودَيكي كة و ئَيســـكةثةيكةردا
ئَيسك.

ساَلح دلًَشاد و:
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سَيكس  لةسةر م
َ
وةال و ثرسيار

فةوزية د.
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هاوبةشة ذيانَيكي سَيكسي ذياني
ســـةركةوتني و وثياودا ذن لةنَيـــوان
بةندة وةرطرتن لَيي و ضَيذ ذيانة ئـــةو
لةيةكدي، هةريةكةيان بةتَيطةيشتني
ثَيويســـتييان بةردةوام هةريةكةيان
لةيةكـــدي زياتـــرة بةتَيطةيشـــتني
مةســـةلةمان هةندَيك باســـي لَيرةدا
دةشَيت ثياو و بةذن تايبةت كردووة
بَيت تيادا تؤي ثرسيارةكاني مي

َ
وةال

سَيكســـييةكانت كَيشـــة دةربارةي
هاوبةشةكةتدا.

َ
لةطةل

دةروونييةكاني نيشانة ِراســتة - ئايا
خوَيني هاتوو بــِري ئةطةر دةكات ذن كــةم

بوو؟ كةم مانطانةدا لةسوِري
ينـــةوةكان

َ
لـــــــةليكؤل زؤرَيـــك

كردؤتةوة، ِراســـت ثشـــت ئةمةيان
ينةوةكةي

َ
لَيكؤل بةناوبــانطرتينييـــان

ضةندةها كة توَيذةرة ستيفنزي وليةم
هاتوو بةدوايـــدا ديكة توَيذينـــةوةي
ئـــةو لةئةنجامةكانـــي جةختييـــان

كردةوة.
بريتيية ينةوةكةي

َ
لَيكؤل كورتةي

لةكاتي لةضارةسةركردني ئةو ذنانةي
زؤرة خوَينييـــان  مانطانةدا ســـوِري
حةب هةندَيك خواردني لةِرَيي ئةويش
دذة حةثةكاني بؤنموونة دةرمانةوة و

مةسةلةكة واية؟ ئةمة بؤضي سكثِري،
نةزيفة ئةو نيية بـــةوةوة ثةيوةندي
كـــو

َ
بةل بةئـــازارةوة  بةنـــدة زؤرة 

كردني
َ

لةكؤنرتؤل بريتيية  مةسةلةكة
كةمكردنةوةي لةِرَيي تاقيكردنةوةكة
بؤ مانطانةوة، ســـوِري خوَيني بـــِري
زؤر خوَيني بؤضـــي مـــي ئةوةش

َ
وةال

بةهَيزتر ذن الي دةروونـــي ثشـــَيوي
دةبَيت بَيتاقةت زياتر ذن واتة دةكات
َيم

َ
دةل بَيت زياتـــر خوَينةكةي ئةطةر

دةشَيت ئةوةية لؤذيكي شيكردنةوةي
ئةو باو هةية كلتورَيكي لةبةرئةوة بَيت
و بةثيسي دةكات ثةيوةســـت خوَينة
تةماشاي نزم بةضاوَيكي و خراثييةوة
و ثيـــاو ماوةيـــةدا ذن دةكات لـــةو
ذنيش دةطرَيت و بـــةدوور خؤي لـــَي
خوَين بَيت و ثيس دةترسَيت جلةكاني
ةِراوكَييانة

َ
دل ئةم هةموو دةربكةوَيت،

دةروونييةكاني نيشـــانة وا دةكـــةن
و طريـــان و خةمؤكـــي ديكـــةي وةك
و تةنيايـــي ئـــارةزووي تووِرةيـــي و
بكةن، زياتر شـــةِرانطَيزي تةنانـــةت
ذنانةي ئةو ينةوةية

َ
لَيكؤل ئةو بةثَيي

بةحةث كاتَيك بـــووة  زؤر خوَينييان 
كراوةتةوة كـــةم خوَينةكةيان بـــِري
هاوكاتـــن نيشـــانة دةروونييةكانـــي

و هَيوربؤتةوة ســـوِرةكةدا
َ

لةطـــةل
هَيناوة حةثانـــة لةو كاتَيك وازيـــان
و كردؤتةوة زيادي خوَينةكةيان بِري
بؤتةوة. خراث دةروونيشـــييان باري
بَيتاقةتيـــش دووةمـــي هؤكــــــاري
دةزانَيت وا ذن دةطةِرَيتـــةوة بؤئةوة
ســـةر كاردةكاتة زؤرة ئةو خوَينـــة
ئةم بؤضوونةي بةثَيي تةندروســـتي و
مانطانة ســـوِري وا دةزانَيـــت خوَيني
ديكةي بةشـــَيكي هةر وةك خوَينـــي
بِرة ئةو لةدةستداني و واية جةستةي
بةلةدةستداني دةبةستَيتةوة خوَينة
قةيرانة بةو بؤية و تةندروســـتييةوة
ئةو بؤ مدانـــةوةي

َ
وةال دةروونييـــة 

دةبَيت. خؤي بارةي
دةكرَيت؟ خةتةنة كض بؤضي -

خةتةنة كض كة طايانةي
َ
كؤمةل ئةو

لةو بةردةوامن و تائَيســـتاش دةكةن
بِرينة بضووك ئامانجييـــان لةو نةريتة
دوورينةوةية كة ئةو و يان طةورةيـــة
خوَيني و بؤ ميز كونَيكي ثضووك تةنيا
ِرَيطة ئةوةيـــة  نةوة

َ
دةهَيل مانطانـــة

نةك كض بطرن لةشـــةهوةتي سَيكسي
و كردن ســـَيكس بؤ بنَيت ي ثَيوة

َ
ثال

و سةرشؤِري كة كضَيني لةدةستداني
دةكات دروست خَيزانةكةي بؤ عةيبة
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يان نيية كض هاوسةرةكةي وتي ئةطةر
زؤرةملَيية بِرينـــة ئةم نيية. ثاكيزة
لةبـــةردةم لةوانةيـــة ببَيتـــة ِرَيطـــر
ذنةكةي كة ثياو لةوةي بريكردنةوةي
كردني لةخةتةنة بةتايبةتي نةبَيت كض
لةمبارةدا ضونكة فريعةونيدا،  جؤري
م

َ
بةال دةبَيت. ئةستةم خستنةناوةوة

كض حةزي ئةطةر ئـــةوةي ِروودةدات
ضونكة دةيكات، هةر بوو لةســـَيكس
نيية، ناوةوة خســـتنة تةنيا سَيكس
ِرووبدات لَيدانَيكةوة لةدةست دةشَيت
و بَيئةوةش ئةوثـــةِري تـــا دةطاتـــة

ِرووبدات. ناوةوة خستنة
سَيكسي كردني هةســـت ثاشـــان
لةكار سَيكسي كؤئةندامي بةتَيكداني
و مَيشك هةستَيكة ئارةزوو ناوةستَيت،
وَيِراي دةكةن، ي

َ
كؤنرتؤل هؤرمؤنةكان

ثاكيزةييةي يان كضَيني ئـــةو ئةوةي
بؤ ثياو دةشـــارَيتةوة وةك ديارييةك
وةك سزايةك كردنةوة لةِرَيي خةتةنة
بةئةســـتةم ضَيذ ثياو ضونكة وايـــة،
لةكاتي كـــة  وةردةطرَيـــت لةذنَيـــك
ئةشكةنجة و بةئازار هةست سَيكسدا
ميتكة بِريني ئةمانة  سةرباري  بكات.
ئـــارةزووي وةســـتاني نابَيتةهـــؤي
بةشـــَيك البردني كـــو

َ
بةل سَيكســـي،

ئـــارةزووة، لةم بةرثرســـة لةدةماخ
ئةم مةسةلةيةيان خوا كة بؤ سوثاس
يةك ئَيستا ئةطينا نةكردووة ئاشـــكرا
لةذنـــان دةبوو توَيـــذي طةورةمـــان
بوو طـــريا

َ
ســـةريان هةل كة كاســـةي

كةم و مردن لةنَيوان ضارةنووســـييان
تَيثةِرنةدةبوو. يدا

َ
ئةقل توانايي

كردنـــي هةســـت و وروذانـــدن
لَيوةكةدا ضوار و لةميتكة سَيكســـي
م

َ
بةال ضِربؤتةوة، زؤر بةشـــَيوةيةكي

دةوروثشـــتي دةمارةكاني و خانـــة
و دةوروبـــةري كـــؤم و زَي و ســـمت

ثَيكةوة هةموويان دانيش
َ
منال تةنانةت

هةستي لةدةستضووني لةتوانايانداية
بكةنةوة قةرةبـــوو ميتكة سَيكســـي
ئؤرطازم و بكـــةن و ئةو هةســـتة زياد

بكةن. دةستةبةر
بةتةواوةتــي خةتةنةكــراو ذنــي  -

دةدات؟ لةدةست سَيكسي هةستي
لةخةتةنةكردن جـــؤر ضةندةهـــا
لةميتكة بةشـــَيك هةندَيكييان هةية،
ثَييدةوترَيتخةتةنةكردني دةبِرَيتكة
ناولَينانة ئةم باوةِرةدام لةو ئيسالمي،
خةتةنةية ضونكة ئةمجؤرة بَيت، ة

َ
هةل

باو لـــةدواي دةركةوتني ئيســـالمةوة
هةبووة، ثَيشـــرتيش كو

َ
بةل نةبـــووة

ئاشـــكرا بةدةقَيكي ئيســـالم م
َ
بـــةال

واباشـــرتة بؤية لَينةطرتووة، ِرَيطةي
عةرةبي كردني خةتةنـــة بنَيني ناوي
خةتةنةكردني هةروةهـــا ميللي، يان 
هةردوو و ميتكة كـــة هةية فريعةوني
لَيوة لةدوو بةشـــَيك و بضووكةكة لَيوة
كووني يـــةك تةنيا و طةورة دةبـــِرن
خوَيني و ميز دةرضوونـــي بؤ بضووك

نةوة.
َ
دةهَيل مانطانة سوِري

ثَيشرت بةشةكاني هةموو بَيطومان
و دةمار لةكؤتايية ثِرن كرد باســـمان
وروذاندن هةستي كة خوَين موولولةي
بِرينييان دةكـــةن و و ضَيذ دروســـت
م

َ
بةال هةستة، ئةو تَيكداني دةبَيتةهؤي

خةتةنةكراون كـــة ذنانةي لةو زؤرَيك
ضَيذييان و وروذاندن لةهةســـتي بِرَيك
بؤ طةيشتن دةكات كة ئامادةيان هةية

بةئؤرطازم.
كة بؤ ئـــةو ذنانةي طرنط ـــي

َ
خال

دةكةم ئامؤذطارييان خةتةنةكـــراون
بدةن ديكةيان ةكاني

َ
بةخال كة بايـــةخ

سَيكسييان شةهوةتي تا لةجةستةياندا
طةردن، لَيو، مةمك، وةك، بَيتةوة بةرز
هةستكردني ثاشان هتد. ،... ســـمت،

و دةماخيية مةســـةلةيةكي سَيكسي
بةسةريدا دةتوانَيت خةتةنةكراو ذني

بَيت.
َ

زال
خراث ثياوي لةذنان هةندَيك بؤضي -
باش بةثياوي و ِرادةكَيشــَيت ســةرنجييان

ناوروذَين؟
ئازاراوييـــة، مةســـةلةية ئـــةم 
خوَينةرانة لةو هةندَيك نامـــةي كاتَيك
لةمجـــؤرةن، كـــة دةخوَينمـــةوة
بؤ ثةيوةندييةوة لةم كضَيك َدةبينيت
لةطةل دةضَيت ديكة ثةيوةندييةكـــي
باش ثياوة ئةو كة دةزانَيت ئةوةشدا
يدا،

َ
لةطةل بووة كَيشة تووشي يان نيية

هؤيانة ثياوي لةبةرئةم كض بةِراي من
يةكةم، ِرادةكَيشَيت: سةرنجي خراث
ثياوَيكي باوكـــي كضة ئةو دةشـــَيت
ذَيـــر كةوتبَيتـــة و خـــراث بووبَيـــت
ثةيوةندي ســـايكؤلؤذي كاريطـــةري
لةمانةدا خـــؤي كة باوكيـــدا  

َ
لةطةل

لَيت ِرقم (ِرقم لَيتة، نابَيت دةبينَيتةوة
يةكَيكم بوَييت، خؤشـــم ناتوانم بَيت،
ئةمةش بضَيت)، لةتـــؤ خؤش دةوَيت
ئةم دووةم، دةروونيية. ميكانيزمَيكي
هةستي و نةســـتي كضة لةبةرهؤكاري
يان بـــكات، هاوســـةرَيتي نايةوَيـــت
نايةت. سَييةم، كي هاوسةرَيتي

َ
بةكةل

واتة بـــدات خؤي ئـــازاري دةيةوَيت
ضَيذ بؤية هةية ماسؤشـــي ئةنطَيزةي
تياياندا كة دةبينَيت ثةيوةندييانة لةو
و ســـؤز ضوارةم، ئـــازار دةضَيذَيت.
حةز م

َ
بـــةال دةوَيت، خؤشةويســـتي

ثَينجةم، ببينَيت. قورباني ي
َ
ِرؤل دةكات

سةركَيشـــيية و لةوروذاندن حـــةزي
ئةم وروذَينـــةرة، و هيالك و ثيـــاوي
دةروونيدا لةبواري كةسَيتييانة جؤرة
وروذاندا بةشوَين ئةوةي َين

َ
دةل ثَييان

ســـتَيرؤتايثَيكي وةك كة دةطةِرَيـــت
كراوة. ثؤلَين دةرووني يان جؤرَيكـــي
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لةِرووداني حةزيان كضانة ئةم دواجار
بؤ دةدةن

َ
هـــةول طؤِرانكارييـــة بؤية

ثياوَيكي
َ

لةطـــةل بةســـتن ثةيوةندي
بةتواناي قةناعةتييان ضونكة خراثدا،
دةتوانـــن مرؤظ كـــة خؤيـــان هةية
كضة بكـــةن، ئةم ِرزطاري و بطـــؤِرن
هةية ئةوةي ئومَيدي كـــة ِرزطاركةرة
ثياوَيك ذياني بتوانَيت لةِرؤذان ِرؤذَيك
باش بؤ خراثةوة لةكةسَيكي و بطؤِرَيت
شكستهاتوو لةكةسَيكي يان بطؤِرَيت
... و حـــةواوة و تَير بـــؤ كةســـَيكي

بةمشَيوةية.
دروست دةنطَيك وة لةزَي- هةندَيجار -

ضيية؟ ئةو دةنطة دةبَيت،
دةنطَيك سَيكسدا كاتي لة هةندَيجار
لةناوضـــةي ـــق

َ
قةبل

َ
بل وةك دةنطـــي

هؤكارةكةي دةردةضَيـــت، زَي-ةوة
لةناو هـــةوا بووني بؤ دةطةِرَيتـــةوة
هةوايةش دةشَيت ئةم زَي-دا، بووني
كة بَيت طةمةبازييـــةوة ئةو بةهـــؤي
دةستةوة، دةكات لةِرَيي ذني بؤ ثياو
بؤنموونة دؤخي سَيكسي هةندَيك يان
دةست ي كة ذن لة ســـةر

َ
ئاذةل دؤخي

لة ثياويش و دةوةستَيت ئةذنؤكاني و
و يان بةهؤي خؤشتنةوة ســـةرةوة،
مةسةلةكة نةبوونةوةيزَي-ةوة، وشك
نيية، خراث تةندروســـتيةوة لةِرووي
دةكات، شةرمندةيي تووشي ذن م

َ
بةال

نةي
َ
جوال و دؤخ لـــةو دووركةوتنةوة

دةبن لةدةرضووني كردن ِرَيطر باسمان
ناوضةي دةكرَيت هةروةها دةنطة ئةو
شَيوازي لةسةر بكرَيتةوة زَي وشـــك
بخوردانَيك لةداناني بريتيية كة كةنداو
بخوردي سروشتي ضةند ثارضةيةك كة
بكةيتةوة قاضةكانت و دابنرَيت لةسةر

ِرابوةستَيت. لةسةري
ِرذَينـــَيــك - هــةر ماســولكــــة يــان
بةتةنيــا ذن زاوزَيــي لةكؤئةندامــي

كاردةكات؟
بارستايية، يةك  مرؤظ  جةستةي
و لةئةنجامداني و لةئازار لةبةختةوةري

فرمانةكانيدا.
بةنـــدة ميتكـــة ماســـولكةكاني
ماسولكةكاني و زَي بةماســـولكةكاني
ِروودةدات ئـــةوةي حـــةوز ثَيكةوة،
خؤبةخؤيية كة بوونـــي يـــةك  طـــرذ
واتـــة وردة وردة دةبَيت. بةكاوةخؤ
زَي- لةنـــاو كة َئـــةو ماســـولكانةي
لةطـــةل ثضوكةكانـــدا لةلَيـــوة دان 
دةبنةوةو درَيذ زَي-دا ماسولكةكاني
خانةو لةو ثشت

َ
لةثال جؤرَيك ثَيكةوة

تواناي نة دروســـت دةكةن كة
َ
ِريشاال

ماســـولكانة ئةم هةية، ِرةثبوونييان
لةناو لؤضَيكـــدان و ضةند لةشـــَيوةي
كة دةكةوَيتة ميز ـــي

َ
كةنال الي زَي-دا

م
َ
دةبَيت، بةال تةواو زَي تةنيشت كوني

ماسولكانة بةرةو  و
َ

ِريشال َكاتَيك ئةم
دةبنةوةو لةطةل درَيذ خوارةوة دَين،
دةبن،

َ
تَيكةل كؤمدا ماســـولكةكاني

كاري
َ
هَيل وَينةيةكي توانيمـــان ئةطةر

لةو بةتايبةتي مرؤظ ماســـولكةكاني
شانةي سةير بكةين دةبينني شوَينةدا
ضوون يةكدا لةوَيدا بةناو ماسولكةيي
يةكرتي هـــاوكاري و  بوون

َ
و تَيكـــةل

هـــةر كاردانةوةيةكدا،
َ

لةطةل دةكةن
دةبنةوة درَيـــذ ماســـولكانةش ئةم 
ناوضةي بةماســـولكةكاني  بؤئةوةي

بطةنةوة. حةوز
ذن سَيكســـدا لةكاتـــي ئةطـــةر 
ماسولكانة ئةم ســـةر كردة تةركيزي
طرذبونَيكي هاوبةش تَيبينـــي دةكات
ة

َ
مامةل هةروةها هةيـــة، لةنَيوانياندا

ماســـولكانة لةم هةريةك
َ

لةطةل كردن
لةتةندروســـتي دةبَيت يارمةتيـــدةر
ماســـولكةكاني هةمـــوو و كارلَيكـــي
ضارةسةر ةتي

َ
لةحال بؤنموونة ديكة،

نةبووني يان سَيكس ســـاردي كردني
ذن لةذنـــدا، ضوونـــي سَيكســـي

َ
هةل

ســـةر بكاتة تةركيز دةكرَيت ِرَينمايي
ماســـولكانة لةثَيناوي يةكَيـــك لـــةو
ديكة ماســـولكةكاني يارمةتيدانـــي

بَيت. ضارةسةر كَيشةكةي بؤئةوةي
ئةم ماسولكانة لةشةهوةت هةموو
طرذبووندا و لةئازاردا، خاوبوونةوة  و
ئةوي ســـةر كاردةكاتة هةريةكةيان
لةهةر ضوونَيك

َ
هةل هةر هةروةها ديكة،

ذندا زاوزَيـــي كؤئةندامـــي بةشـــَيكي
كة دان

َ
منال ســـةر كاردةكاتة ِرووبدات

دةماري كردني  لةثةيوةندي بةشَيكة 
َي

َ
بةل َيـــم

َ
دةل كةواتـــة ماســـولكةيي.

يةك كارلَيكةوة لةَرَيي بارستاييةكة و
دةكات. كار

لةدةست سَيكسي ئارةزووي ذن ِراستة -
ناوضةي بةشــي خوار ئةوةي لةدواي دةدات

كردني منداَلبوون؟ ئاسان دةدِرن بؤ زَيي
مـــرؤظ خؤيـــةوة لةئةزموونـــي
لةكاتي كات زوربةي ذن َدةركةوتووة
لةطةل ناوضةيـــةي ئةو بوونـــدا

َ
مندال

سةري قةبارةي بةهؤي دةوروثشتيدا
بؤ دةبَيت، دِران تووشـــي ـــةوة

َ
مندال

بؤ و هةِرةمةكيية دِرانـــة ِرَيطرتن لةو
دةرضووني ِرَيي كوني كردني ئاســـان
بِرينـــة ثةيدا ئةم بريؤكـــةي

َ
منـــدال

ِروانطةي هةندَيـــك بووة. لةئَيســـتادا
ثَيويست ناكات ثَييواية ثزيشكي هةية
بِرينـــة لةو ناوضةيةدا يان ئةم دِرينة
ئةوةش بَي ضونكة بكرَيت، دروســـت
و دةكرَيتةوة ناوضةية ئةو بةسروشتي
ئةم بووندا.

َ
مندال لةكاتي دةبَيت طةورة

بةشَيوةيةكي بِريني لةدواي ناوضةية
ســـاِرَيذ بةخَيرايي و باش دةدورَيتةوة
نةبَيـــت ئةطةر كاتـــةدا دةبَيـــت لةو
نةخواســـرتاو ماكَيكي يان ةيـــةك

َ
هةل

ِروويدابَيت.
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سَيكسي ئارةزووي بِرينة بةم ذن
لةدواي بةتايبةتي نـــادات لةدةســـت
كة ضونكة تـــةواو، ضاكبوونـــةوةي
بةضَيذ هةست ئةســـتةمة هةبوو ئازار
لةدواي بكات. سَيكسي ئارةزووي يان
باري بؤ ذنان زووربةي ضاكبوونةوة،
ثَيشرت وةك و دةطةِرَينةوة سروشتييان
م

َ
بةال وةردةطـــرن، لةســـَيكس ضَيذ 

بةشـــَيك دةطمةندا ةتي
َ
حال لةهةندَيك

ناوضةية لـــةم وروذاندن لةهةســـتي
تَيكضووني بةهؤي دةدةن لةدةســـت
كة خوَين موولوولةي و دةمار هةندَيك
ةمةندن

َ
دةول كؤم و زَي نَيوان ناوضةي

بؤ هةية ِراهَينـــان هةندَيـــك ثَييـــان.
دؤخي بؤ طةِرانةوة بؤ ذن يارمةتيداني
ئةو شَيالني مةســـاج يان وةك جاران
باري بؤ بـــدات يارمةتي تا ناوضةيـــة
بَيطومان م 

َ
بةال بطةِرَيتةوة، زيندوَيتي

دةبَيت. تةواو ضاكبوونةوةي لةدواي
بدؤزينةوة؟ ضؤن ذندا لة G خاَلي -

هاوبةشـــةكةي يـــان ذن خـــؤي 
لةِرَيي  G بدؤزَيتةوة ي

َ
خال دةتوانَيت

هةنطاوانة: ئةم كردني ثةيِرةو
خؤت ئاساندا لةدؤخَيكي يةكةم:
زَي بةر دةستت بةئاساني تا بكة شل
باشرت بكةيت، ثَي و هةســـتي بكةوَي
لةسةر يان دابنيشـــيت  بةحةواوةيي

بكةويت.
َ
ثال دةم

دوو يـــان ثةنجةيـــةك دووةم: 
زَي-دا بـــؤ بةنـــاو ثةنجـــةت بكـــة
لةديواري وروذانـــدن دروســـتكردني
دةكةيـــت زَي، هةســـت ثَيشـــةوةي
م

َ
بةال دةكةيت، كردن ميـــز ئارةزووي

ئةو ئةوا بوو
َ

بةتال دانت
َ
ميزةل ئةطةر

دةتةوَيت ثَيي هةستي وروذاندنةية كة
كارة لةو بةر باشرتة وا بؤية بطةيت،

 بكةيتةوة.
َ

نت بةتال
َ
ميزةال

وروذاندن هيـــض ئةطةر ســـَييةم:

ئةوا نةكـــرد بةهيـــض يان هةســـتت
ســـةر بخةرة ديكةت بةدةســـتةكةي
بةلةثي دةستت سكت و ناوضةي خوار
بةردةوام

َ
لةطةل سةري بخةرة ثةستان

بةدةســـتةكةي طةِران بوون لةســـةر
ديكةت.

بـــةردةوام
َ

لةطـــةل ضـــوارةم:
بةجؤرَيك هةست طةِران و لةبةركةوتن
داندا

َ
لةمنال ضَيذَيـــك يـــان لـــةوروذان

ئةوا نةتدؤزييةوة و ئةطـــةر دةكةيت
ضونكة بيت، بِراو هيوا ناكات ثَيويست
هةر هةستي طةِراندا  بةردةوام

َ
لةطةل

خؤي بةركةوتنةكةش و ثَيدةكةيـــت
بارةدا لةو  م

َ
بةال وروذَينةرة. لةخؤيدا

ي
َ
خال بةشوَين ذيانت هاوبةشي ئةطةر

ئةوا  تـــؤدا لةجةســـتةي G دا طةِرا
بكات: نة

َ
خاال ئةم ثةيِرةوي َثَيويستة

ثال لةجَيطادا لةسةردةم  يةكةم:
وا و بكةرةوة ســـمتت و بكةوة، قاض

ذَير ِرانت. بخةيتة باشرتة سةرينَيك
دةتوانَيت هاوســـةرةكةت دووم:
ناو بخاتة دوو ثةنجة يـــان ثةنجةيةك
ندني

َ
بةجوال بكات دةســـت و زَي-ةوة

بطةِرَيت  G دا ي
َ
ثةنجةي بةشوَين خال

وروذاندنَيكي و بةضَيـــذ تـــا هةســـت
دةزانيت ئةو كاتـــة و زؤر دةكةيـــت

كامةية. شوَينةكةي
لةئيغتيساب هةندَيك ذن ضَيذ ِراستة -

وةردةطرن؟
ثَيويســـتة شـــتَيك بـــةر لةهـــةر
ئيغتيســـاب كة بكةينةوة ِروون ئةوة
بةزؤر و كتوثِرة كردنَيكي َدةستدرَيذي
لةطةل بةتوندوتيذي سَيكس كردنة و
مةكان

َ
وةال بَيطومان كةواتـــة كضَيكدا

ذني بةثَيضةوانةوة كـــو
َ
بةل نةخَيـــر، 

كراو بةردةوام لةقةيرانَيكي ئيغتيساب
لةئةزمووني و دةذي طةورةدا دةرووني
ةتةكاني

َ
حال

َ
لةطـــةل ثيشـــةييمةوة

دةكةمةوة لةوة جةخت ئيغتيســـابدا
زامة لةو يةكَيكة ئيغتيســـاب كة زامي
نابَيت ســـاِرَيذ نةي 

َ
قوال دةروونييـــة 

داطري كضـــة ئةو ذيانـــي و تـــةواوي
يةك تةنيا دةكات، و وَيرانـــي دةكات
بتوانَيت ذني ئيغتيســـاب كراو نييـــة
سروشتي ئيغتيساب ِرووداوي لةدواي
بوونةوةي ِرووبـــةِروو بَيطومان بَيت،
ثلةي و ِرووداني ضؤنَيتي و ئيغتيساب
ئةم

َ
لةطةل خؤذياندن و خؤطونجاندن

بؤ لةيةكَيكةوة ناخؤشـــةدا ئةزموونة
جياوازة. ديكة يةكَيكي

توندوتيذيية كارَيكي ئيغتيســـاب
بَيت سَيكســـي  كارَيكي لةوةي زياتر
كارَيكة م

َ
بـــةال بكةرَيكةوة، لةاليـــةن

ذن لةوانةية هةية. شَيوةي سَيكســـي
وةربطرَيت لةتوندوتيذي لةجؤرَيك ضَيذ
ئاســـايي سَيكســـي  لةثةيوةنـــدي
ســـادييةت هاوســـةرةكةيدا،  

َ
لةطةل

لةذيانـــي ثيـــاو و ذن بةِرةزامةنـــدي
م

َ
بةال دةشَيت، ئاستَيك تا تايبةتيياندا

هيض توندوتيذييةكـــة بَي ئيغتيســـاب
و زؤر تووندوتيذييةكي و ِرَيكةوتنَيـــك
سةر تياية بؤ هةِرةشةي ترســـناكة و

ذيان.
ضَيذيشـــة، هةرضـــي مةســـةلةي
لةسةر كاركردنمةوة ئةزمووني بةهؤي
و لةئةمةريكا ئيغتيساب ةتةكاني

َ
حال

َيم
َ
هةقيقةتة دةل ئةو تاني عةرةبي،

َ
وال

بةهؤي دةطمةندا ذن ةتـــي زؤر
َ
لةحال

م
َ
بةال ئؤرطازم، دةطاتة ئيغتيسابةوة

لةسَيكسي كة نا ئؤرطازمة جؤرة ئةو
ِروودةدات، و ثياودا ذن نَيوان ئاسايي
ئةمـــة لةنةشـــوةي كـــو تةنيـــا

َ
بةل

تَيثةِر جةســـتةيي كاردانةوةيةكـــي
كاردانةوةي مةســـةلةكة وةك ناكات،
بةتووندي كـــة كاتَيك ثَيســـت وايـــة
هةروةها دةكَيشيت سِر دةبَيت ثيايدا
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هةر بكةيت بةتوونديش ماضي ئةطةر
هةية جياوازيش م

َ
بـــةال دةبَيت، ســـِر

لةنَيوانياندا.
و سَيكسي وةرطرتني ضَيذ ضةمكي
بةكاردانةوةي بةندة ذن الي ئؤرطازم
م

َ
بـــةال ييـــةوة، 

َ
ئةقل و ســـؤزداري

شتَيك هيض فســـيؤلؤذي  كاردانةوةي
نةخَير َيـــم

َ
ذن، دةل الي ناطةيةنَيـــت

كاتَيـــك ذن نةخَيـــر و هـــةزار جـــار
سَيكسة لةو دةكرَيت ضَيذ ئيغتيساب

وةرناطرَيت.
تَيكضوونَيك هةر بووني ِراســتة - ئايا
ثيــاودا و  ذن سَيكســييةكاني لةِرذَينــة
سَيكسي ذياني هاتني كؤتايي بؤ بةَلطةية

نَيوانيان؟
لةهَيلكةدانةكاني تَيكضوون بووني
طوونةكاندا لـــةكاري تَيكضوون و ذن 
مةســـةلة يةك ثياو و لةذن لةهةريةك
لةتَيكضوون بريتيية كـــة دةطةيةنَيت

تَيكضوون نـــةك ثيتاندن، لةتوانـــاي
مةســـةلةي سَيكســـي، لةثةيوةندي
و لةذندا مانطانة ســـوِري وةســـتاني
لةثياودا تـــؤو الوازي بةرهةمهَينانـــي
ِرووبةِرووبوونـــةوة مةســـةلةيةكــــة
ضوون واقيعي

َ
لةطـــةل دةطةيةنَيـــت

كردني دروست نةتوانيني و بةتةمةندا
كةمبوونـــةوةي ضاالكـــي و ـــة

َ
مندال

وةســـتاني نةك م
َ
بـــةال سَيكســـيية،

بةتةواوةتي.
بةتةمةندا ضـــوون

َ
لةطـــةل ثياو 

ئةطةر بـــكات ثيتاندن لةتوانايدايـــة
م

َ
ذنةكةي هَيلكةدانةكانيكارابوون، بةال

خاوةني بةتةمةندا ضوون
َ

لةطةل ثياو
لةِرةثبووندا، نييـــة كارايـــي هةمان 
كةم ِرةثبـــوون جارةكاني ذمـــارةي
ِرةقي هةروةهـــا ئاســـتي دةبنـــةوة
دةبَيتةوة كةم يان ِرةثبوونةكةشـــي
تؤو قةبارةي كةمبوونـــةوةي

َ
لةطةل

ذمارةي كةمبوونةوةي هاويشتنةكةي.
ضوون

َ
لةطةل كردن سَيكس جارةكاني

و سروشتيية مةسةلةيةكي بةتةمةندا
بن نيطةران ذن و ثياو ناكات ثَيويست
شتَيك هةموو تةمةنة ئةو دةربارةي،
دةضَيت، خاوبوونـــةوة بةرةو تيايدا
تيايدا سروشـــتيية سَيكسيش كةواتة
ضوون

َ
لةطـــةل ثياو كـــةم بَيتـــةوة،

بةوة ثَيويســـتي لةوانةية بةتةمةندا
ثِرؤستات بةدواداضوون بؤ كارايي بَيت
بةهَيزي ثةيوةندييةكي ضونكة بكات،
زؤرَيك هةية، سَيكســـييةوة بةضاالكي
بةتةمةندا ضـــوون

َ
لةطةل لةثيـــاوان

بةِراستيش و هةية ثِرؤستاتيان كَيشةي
بةنةشتةرطةري ثَيويستييان لةوانةية
ذياني دةكات ثَيويســـت وا هةبَيـــت،
نةشـــتةرطةري دواي ثياو سَيكســـي
هةر ئةطـــةر م

َ
بَيـــت، بةال سروشـــتي

بانطةشةي ئةوةي و سَيكســـي نةكرد
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ثةيوةندي ةتـــةي
َ
حال ئـــةم كة  كرد 

ئةوا هةيـــة، بةنةشـــتةرطةرييةكةوة
بيانوويةكة. تةنيا َئةمة

لةطـــةل بةذنيـــش ســـةبارةت
كةمبوونةوةي و تةمةندا َطؤِرانةكاني
هؤرمؤنيئيسرتؤجنيكةهاوكاتة لةطةل
ذن مانطانة، سوِري ثضِراندني تةمةني
طةرما و نؤرةي ثشَيوي خةو تووشي
كردنـــةوة دةبَيت ئارةق و و ســـةرما
ديواري سةردا، لةناوضةي بةتايبةتي
ديواري و دةبَيتـــةوة  تةنك داني

َ
منال

ئةمانة هةموو دةبَيتةوة، وشـــك زَيي
هيالككةر كةمَيك سَيكس لَيدةكةن واي
ناطةيةنَيت م ئةمة ئةوة

َ
بةال بؤي، بَيت

ســـَيكس بتوانَيت ئيـــدي ئةســـتةمة
ِراستة ناكات، سَيكس هةر يان بكات
تةمةنةدا لةم ذن بؤ سَيكس دةشـــَيت
وشـــكييةوة ئةو بةهؤي بَيت ئازاراوي
و طؤِرانـــة هؤرمؤنييةكان و بةهـــؤي
بةكةمَيك م

َ
بةال دانةوة،

َ
طرذبووني منال

ك واي جيلي وةك بةماددةي تةِر كردن
خؤشةويستي بةبِرَيك و (K.Y.Jelly)
خؤش لةسَيكســـَيكي ضَيذ دةتوانَيت

وةربطرَيت.
ثيـــاودا و ذن ســـَيكس لةنَيـــوان
تةمةنةوة ثَيويستة كة دةضنة كاتَيك
بَيت، تَيربووندا و خؤشـــي لةلوتكةي
هةموو  نامَينَيت،

َ
مندال خةمي ضونكة

دةذين ذيانـــي خؤيان و بوون طةورة
نةماوة، ئيـــش و كاركردن و خةمـــي
ثياوانةي و ذن زؤربةي ئـــةو ضونكة
ِرذَينة تَيكضوونـــي قؤناغي دةطةنـــة
بوون خانةنشني يان سَيكسييةكانييان
لةبةرئةوة لةخانةنشينةوة، نزيكن يان
لـــةم تَيربـــوون وا ثَيويســـت دةكات
سَيكس بَيت، ضونكة زؤر باش تةمةنةدا
ثَيطةيشتووة و  بووة

َ
كامل لةنَيوانياندا

حةز و هةريةكةيان ئارةزوو دةكات و

بةرامبةر ِرابطرَيت ئـــةوي ي
َ
دل دةكات

بكات، تَيري سَيكسيشةوة لةِرووي و
جاران لةبةرئـــةوةي ثياوةكةش وةك
زووهاويشتنةوة بةدةست و نيية طةنج
باشة زؤر ماوةية ئةم بؤية َينَيت،

َ
بنال

هةردووكيان كة دروست تَيربووني بؤ
ثيـــاو و ذن ثَيويســـتييان ثَييةتـــي،
باش خؤثارَيزييةكي لـــةم تةمةنـــةدا
خؤراكياندا بؤية لةسيســـتمي دةكةن
لـــةتةندروســـتييةكي هةردووكيـــان
ئامادةباشـــييان و دةبـــن باشـــدا 
سَيكســـي تةواو، بؤ تَيربووني تَيداية
خؤراكييـــةي كة ئـــةو خؤثارَيزييـــة

كاليسيؤم  E و بةظيتامني ةمةندة
َ
دةول

ظيتاميني ميـــوةدا  ســـةوزة و
َ

لةطةل
هةريةكةيان بؤ دةكات دابني ثَيويست
بةشَيوةيةكي سَيكسي لةذياني ضَيذ تا

وةربطرن. باش
و لؤذيكـــي حيســـابة بةثَيـــي 
نَيوان سَيكســـي ذياني نؤذدارييةكان
ي ثَيويستة

َ
سال ضل ثياو لةدواي و ذن
بَيت. تَيربووندا لةلوتكةي

لة تــةواو تَيربووني ِراســتة - ئايــا
ثَيكةوة كة كاتةية ئةو وثيــاودا ذن نَيوان

ئؤرطازم؟ بطةنة
هةريةكةيـــان ئةوةيـــة طرنـــط 
هةست بكةوَيت يان تَيربووني دةست
يان ثَيكةوة بَيت  بةتَيـــر بوون بكات،
طةيشتن بةئؤرطازم بؤ لةدواي يةك، يةك
هةية، ثياودا و ذن لةنَيـــوان جياوازي
تواناي ثياو جةســـتةييةوة لة ِرووي
ئؤرطازم بطاتة لةذن خَيراتر كـــة هةية
باش كارَيكي بَيطومان بِرَيذَيت، تؤو و
ثياو و بطةن ثَيكةوة كة ضَيذبةخشة و
بخات، دوا هاويشتنةكةي تؤو بتوانَيت
بخات دواي نةيتواني ثياو ئةطةر م

َ
بةال

دواي نييـــة، دةتوانَيت هيض كَيشـــة
دةســـتةوة لةِرَيي خؤي بةطةمةبازي

ئؤرطازم. بطةيةنَيتة ذن
ثَيكـــةوة مةســـةلةي هةروةهـــا
ثياودا و لةذن بةئؤرطازم نةطةيشـــتن
ئةوةية ئةويش هةية، سوودَيكيشـــي
سةر بخاتة

َ
خةيال هةريةكةيان ئةطةر

ثَيويست كاتي ئةوا خؤي ئؤرطازمةكةي
لةهاوبةشـــةكةي، ئاطابوون بؤ نابَيت
طةيشـــتن بؤ ـــدان

َ
هةول لةبةرئـــةوة

ســـةر كردنة تةركيز لةِرَيي بةئؤرطازم
لَيبوون ئاطا ثاشان و دةيةوَيت ئةوةي
باشرتين تَيربوون بةرامبةر لةهاوبةشي

دةكةن. دروست هةردووال بؤ
بةكاتي ثَيويســـتي ذن بةطشـــتي
بةئؤرطازم، طةيشـــتن بـــؤ زياتـــرة 
يان دةست طةمةبازي لةِرَيي هةروةها
دةطةن زياتر لةخستنة ناوةوة زمانةوة
ثياو باشرتة وا لةبةرئةوة بةئؤرطازم،
ذن ثاشان وةربطرَيت يةكةمي بةشي
ضةند كة بَيتةوة، ئةو ذنانةش

َ
بةتـــال

ِرةفتاري دةطـــةن بةئؤرطازم جارَيك
بةر بةضِري ئةوةيـــة زؤر نموونةيـــي
خستنة لةكاتي و ناوةوة لةخســـتنة
طةمةبازييان ئةويش دواي و ناوةوةدا
وطؤِر

َ
ئال تَيربووني تـــا بكرَيت دا

َ
لةطةل

بدات. ِروو كراو
يةكدي ِراطرتني

َ
دل و لَيبـــوون ئاطا

وطؤِر
َ
ئال تَيربوونـــي كردني بؤ دابـــني

طشـــتيية تَيربووني كـــراو بناغـــةي
و بةتايبةتي لةثةيوةندي هاوسةرَيتي

نَيوانياندا. سَيكسي لةثةيوةندي

سةرضاوة
الدريع، فوزية د. الجنس، َّـ ســـؤال مليون

الثاني والجزء الجزء األول
ط1 2006. الجمل، منشورات
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ســـةنديكاي ثزيشـــكاني دداني 
و  رَيكخـــراوي دةرمان  و  ئةمةريكي 
خؤراكي ئةمةريكـــي تةنيا ِرَيطةيان 
داوة بةدوو جؤري طرياوة بؤ ســـثي 
كردنـــةوةي ددان كة ســـةالمةتن و 
كاريطةري باشييان هةية و لةتاقيطة 
زانستييةكانيشدا دةرضوون ئةوانةش: 
طـــرياوةي كاربةمايـــد ثريؤكســـايد 
بةخةستي10-1% ئةويش ئةو جؤرةية 
 

َ
ةوة بةكاردةهَينرَيت لةطةل

َ
كة لةمال

طـــرياوةي هايدرؤجني ثريؤكســـايد 
ثزيشكي  لةاليةن  كة  بةخةستي%35 
لةكلينيكي  بةكاردةهَينرَيت  ددانةوة 

تايبةتدا.

 ســـثي كردنةوةي ددانـــةكان بؤ 
هةتاية ناخةيةنَيت، ئةو كةسانةي كة 
ئةو خـــواردن و خواردنةوانة دةخؤن 
كة بِرَيكي زؤر ِرةنطييان تَيداية وةك: 
شرييني، شةربةتة ِرةنطدارةكان، ضا، 
قاوة، جطةرةكَيشـــةكان ددانةكانيان 
ديســـانةوة زةرد دةبَيتـــةوة ثـــاش 
مانطَيك لةسثي كردنةوةيان  و لةكاتي 
بةكارنةهَيناني ئةو طرياوة ِرةنطدارانةدا 
يان جطةرةنةكَيشان سثي كردنةوةكة 
َيك يان زياتر دةخايةنَيت.

َ
ماوةي سال

 
َ

ِرَيطاكاني ســـثي كردنـــةوةي لةطةل
بةكارهَيناني جؤر و رَيطة جياوازةكاني 
سثي كردنةوةي ددانةكان ئةنجامةكان 

بؤ مانةوةي 
ددانةكانت 
بةسثَيتي 
د.زانا حسَين عزيز*
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كردنةوةكةش سثي ِرَيذةي جياوازن،
ددانةكان، زةردي بةِرَيذةي ثةيوةندة
خةستي جؤرو ددانةكان، تةندروستي
بةكارهَينانةكةي، كاتـــي طرياوةكان،
و كردنةوةكة سثي ثاش رَينمانيةكاني
ئةمانةن: كة كردنةوةكة سثي رَيطاي
ســـثي دداني دةرماني يةكـــةم،
دةرمانانة طرياوةو جؤرة ئةم كرنةوة:
ئةم هةن، دةرمانخانةكاندا و لةبـــازاِر
يي

َ
بةقوال ناتوانـــن دةرمانانة جـــؤرة

و ســـثي بكةنةوة، ســـثي ددانةكـــة
الي كة نيية رادةية كردنةوةكة بـــةو
دةكرَيت، لةكلينيكدا ددان ثزيشـــكي
يةك دةرمانانة تةنيا لةبةرئةوةي ئةم
دةتوانن ددانةكان كةمـــرت يان نمرة
سثي ئةو لةكاتَيكدا بكةنةوة، ســـثي
ددان ثزيشـــكي الي كة كردنةوةيةي

8-3 ئةوةندةية،  بةِرَيـــذةي دةكرَيت
و جؤري بةخةستي ئةمةش ثةيوةندي
طرياوانةش ئـــةم هةية،  طرياوةكةوة
كة تياداية ِروشـــَينةريان مـــاددةي 
ضيني لةســـةر كاريطةرييـــان تةنيـــا
و هةية ددانةكـــة مينـــاي دةرةوةي
ســـةرةِراي ددانةكة، يي

َ
قوال ناطاتـــة

دةبَيتةهؤي بةكارهَينانيان زؤر ئةوةي
ئةوةش ددانـــةكان طرتني زوو كلس
دةرةوةي ضينـــي زبربووني بةهـــؤي

ددانةكان. ميناي
لةم ةوة:

َ
لةمال سثيكردنةوة دووةم،

لةهةموو كة ســـثيكردنةوةيةدا جؤرة
كة باوترة، و تر ســـةالمةت جؤرةكان
تيادا كةمرت بةخةســـتي طرياوةيةكي
جؤري هةردوو كـــة بةكاردةهَينرَيت،

بةخةستي%10  ثريؤكسايد كاربةمايد
بةخةستي ثريؤكسايد هايدروجني يان

هةربؤيـــة كاتَيكـــي  3% بةكاردَيـــت،
بةدوو رَيطة ئةوةش زياتـــري دةوَيت،

دةبَيت:
بَيكي

َ
قال جؤرة ددانةكة ثزيشكي

تايبةت بةقةباريددانةكانتبؤ دروست
بةددانةكانةوة بةتـــةواوي كة دةكات
جووتبَيتو طرياوةيسثيكردنةوةكةي
دةمةوة ناو دةكرَيتـــة تَيدةكرَيـــت و
ئةمةش باشـــرتين شـــةو، بةدرَيذايي
ةوة.

َ
كردنةوةيـــة لةمال ســـثي رَيطاي

 

ثالســـتيكي تايبةت كة ثارضةي يان
جؤرة ئةم بةددانةكانةوة: دةنوسَيت
لةدةرمانخانةكاندا ثالستيكية ثارضة
بةددانةكاني دةنوســـَينرَيت كة هةية،
هةرجارةي جار دوو ِرؤذانة ثَيشـــةوة

دوو  بةدرَيذايي 30 دةقيقة بؤمـــاوةي
كة بةهؤي ئةوماددةيةي هةفتة، كـــة
هةية ثالستيكيةكةدا لةزطة لةثارضة
سثي و ئةم ســـثيدةبنةوة ددانةكان
هةفتة نزيكـــةي ضوار كردنةوةيةش

دةبَيت. بةردةوام
لةكلينيكي كردنةوة سثي سَييةم،
باشرتين و خَيراترين ددان: ثزيشـــكي
ددانةكانة، كردنةوةي سثي ِرَيطةكاني
تايبةت و خةســـت كة طـــرياوةي زؤر
كاريطةري كة تيايدا، بةكاردةهَينرَيت
ثزيشكي نابَيت لةسةرالوازيددانةكان،
سةر ددانةكة ثارضةيةكي ثارَيزرةر بؤ
كةدةيثارَيزَيت دادةنَيت، ثوكةكة ِرووي
ئـــةو بةثـــووك، لةزيـــان طةيانـــدن
جؤري بةكاردةهَينرَيت كة طرياوةيةش
بةخةستي ثريؤكســـايدة هايدرؤجني
بؤ تيشـــكَيك بةبةكارهَيناني 35%، كة
ِروودةدات كارلَيكَيك ددانةكان ســـةر
عاجي و مينا ضيني ناوةوةي لةديوي
سَي سثيكردنةوةكةش بؤ ددانةكان،
رووناكي جؤري ســـةرةكي تيشـــكي
بةكارهَيناني بةهؤي يةكةميان هةية:
لةهةموويـــان كـــة  لةيزةرةوةيـــة
كاريطةريةكـــةي م

َ
بـــةال طرانـــرتة،

باشرتة، ديكةش لةهةمووجؤرةكاني
بةكارهَيناني بةهـــؤي ديكة جؤرَيكي
ئةويش كـــة تيشـــكي ثالزماوةيـــة،

هةية، باشـــي زؤر بـــاوةو كاريطةري
بةكارهَينانـــي بةهـــؤي ســـَييةميان

وةنةوشةييةوةية. سةرو تيشكي
لةماَلةوة سثي كردنةوة نَيوان جياوازي

ثزيشك الي و
ماوةي كردنةوةكة: سثي ماوةي
ةوة

َ
لةمال ددانةكان كردنةوةي ســـثي

دةخايةنَيـــت، هةفتةيـــةك ضةنـــد 
م

َ
بةال ، ددانةكان بةطوَيرةي ِرةنطـــي

ددان الي ثزيشـــكي كردنةوة ســـثي
كةمرت كـــة دةخايةنَيت يـــةك جـــار

دةوَيت. لةسةعاتَيكي
ســـثي تَيضــــوونـــي تَيضـــوون:
زياترة ددان ثزيشكي الي كردنةوةكة
ـــةوة،

َ
لةمال كردنـــةوة وةك لةســـثي

ســـثي مانةوةي ماوةي درَيذي م
َ
بةال

زياترة ددان ثزيشكي الي كردنةوةكة
ةوة.

َ
لةمال كردنةوة لةسثي وةك

سثي طرياوةي بةكارهَيناني لةكاتي
ئةطةر هةســـتت ةوة

َ
كردنةوةكة لةمال

كرد ددانةكانت زؤري بةهةســـتياري
هةرطؤرانَيك يان ساردي،  و بةطةرمي
واز دةســـتبةجَي ثووكدا، لةِرةنطـــي
سةرداني بهَينةو كردنةوةكة لةســـثي
ســـثي دواي بكـــة. ثزيشـــكي ددان
بكةم؟ ضـــي ددانةكانم  كردنـــةوةي 
ددانـــةكان كردنـــةوةي دواي ســـثي
كةســـة ئـــةو  لةســـةر ثَيويســـتة 
جؤرَيكـــي لةضةنـــد دووركةوَيتـــةوة
كةمةوة بةاليةني خواردنةوة خواردن و

ســـثي  دواي 3-2 هةفتة بؤمـــاوةي
جؤرانةي ئةو بةتايبةتي كردنةوةكـــة
تَيداية دةســـتكردنيان كـــة ِرةنطـــي
خواردنةوانةي ئـــةو وةك: كةضـــةث،
ضا، ، قاوة وةك تَيدايـــة كة كافايني
وةك: طازييةكان خواردنةوة نيسكافة،

فانتا...هتد. بيبسي، كؤال، كؤكا
كة ِرَينماييـــةك هةية ئايـــا هيـــض
ددانةكان ســـثيكردنةوةي تةمةنـــي



44 سةردةم زانستى 76

زيادبكات؟
و خـــواردن لـــةو دوركةوتنـــةوة
هةروةها رةنطدارن كة خواردنةوانةي
ثاش راســـتةوخؤ  ددانةكان شـــتني
ئةطةر رةنطـــدارةكان. خواردنـــةوة 
ِرةنطدارةكانيشـــت خواردنـــةوة
كـــة باشـــرتة ئـــةوا بةكارهَينـــا، 
وابكرَيت يان بةكاربهَينرَيت قةســـةب
ددانةكانيثَيشةوةت بةر خواردنةوةكة

نةكةوَيت.
هةموو تةمةنةكان طونجاوة؟ بؤ

لةم ددانـــةكان ســـثي كردنةوةي
بارانةي خوارةوةدا ناطونجَيت بكرَيت:
سثي ن:

َ
ساال شانزة تةمةني -خوار

خوارتةمةني بؤ ددانةكان كردنةوةي
نةكرَيت، واباشـــرتة ن

َ
ســـاال شانزة

طةورةية كرؤكي ددانـــةكان ضونكـــة
طرياوةي بؤية تةمةنةوة، ئةم لةخوار
دةطةيةنَيت زيان كردنةوةكة ســـثي
دةبَيتةهـــؤي ددانةكـــةو بةكرؤكـــي
ددانةكان. بةردةوامـــي  هةســـتياري

شـــريدان يان ثـــري -لةكاتـــي ســـك
.

َ
بةمندال

لةبةرئةوةي -هةستياريددانةكان:
زؤرجار ددانـــةكان ســـثي كردنةوةي
بؤية دةكات، دروســـت هةســـتياري 
ددانةكان، هةســـتياري بووني لةكاتي

دةكات. زياد هةستياريية ئةم
ثووك. -هةوكردني

دروستكراوو دداني بووني -لةكاتي
ثَيشـــةوة: ثركراوةكاني ددانـــة يان 
ناتوانن ددانة كةرةوةكان طرياوة سثي
ثركراوةكاني يانددانة دروستكراوةكان
ئةم هةربؤية بكةنةوة، سثي ثَيشةوة
سروشـــتييةكان ددانة تةنيا طرياوانة
دةبَيتةهؤي بؤية و دةكةنةوة ســـثي
ددانـــة ِرةنطـــي جيـــاوازي لةنَيـــوان
دواي دروستكراوةكان ددانة و سروشتي
كة واباشـــرتة بؤية ســـثيكردنةوةكة،
سثي ددانةكان ثَيويستة لةســـةرةتادا
ضاوةِروانبكرَيت هةفتة دوو و بكرَيتةوة
خؤي وةردةطرَيت ددانةكان ِرةنطي تا

يان دروستبكرَيتةوة ددانةكان ثاشان
ِرةنطةي ثِربكرَيتـــةوة بةطوَيرةي ئةو
وةريانطرتووة. كراوةكان سثي ددانة

ددانةكان: لةِرةنطـــي -جيـــاوازي
كاريطةري ددانةكان كردنةوةي سثي
زةردةكان، ددانة لةسةر هةية باشيان
كةِرةنطيان ددانانـــةي بـــةآلم ئـــةو
شريباوة سثي كردنةوةيان زؤر طرانة،
ِرةساسي كةِرةنطيان ددانانةي ئةو يان
ناتوانرَيت بةباشـــي يان مةيلةو مؤرة
شَيوةيةك بةهيض يان بكرَينةوة سثي

ناتوانرَيت سثي بكرَينةوة.
خةياَلي و ضاوةِروانكراوةكان -ثَيشبينية

ددانـــةكان ســـثيكردنةوةي
ددانَيكي دةســـتكةوتني دةبَيتةهؤي
م

َ
لةزؤربةيكةسدا، بةال جوانو بريقةدار

كةس ددانةكانيان بةوشَيوةية هةندَيك
يانداية،

َ
لةخةيال كـــة ســـثي نابَيتةوة

جطةرةكَيشـــدا كة وةك لةكةســـاني
نابَيتةوة سثي بةوشَيوةية ددانةكانيان

دةكةن. ضاوةِرَيي كة
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كردنةوة سثي دواي طريوطرفتةكان
هةية ســـةرةكي طريوطرفتي دوو
و ددانـــةكان هةســـتياري  ئةويـــش 
ثووك هةوكردني هةوكردني ثووكـــة،
جؤرةية ئةو كردنةوةي سثي بةهؤي
بةكاردةهَينرَيـــت، ـــةوة

َ
لةمال كـــة 

ثِر بةي
َ
قال ئةو ئةوةي بةهؤي ئةويش

كردنةوةكة سثي لةطرياوةي دةكرَيت
طةورةترةو دةم ئاســـايي لةقةبارةي
هةردوو ثوكةكة، ئازارداني دةبَيتةهؤي
3-2 ِرؤذَيك ماوةي تةنيا طريوطرفتةكة
كردنةوةكة، سثي لةدواي دةخايةنَيت
ضارةسةري هةستياري ددانةكانيش بؤ
دذة تايبةتي دداني دةرماني ثَيويستة
طرياوةي كة بةكاربهَينرَيت هةستياري
وةك تَيداية، نيرتاتـــي ثؤتاســـيؤمي

سَينسؤداين. جؤري دداني دةرماني
بةسثَيتي مانةوةيان بؤ

ددانةكانمان مانـــةوةي لةثَيناوي
ئةم ثةيـــِرةوي واباشـــة بةســـثَيتي
دووركةوتنةوة بكةيـــن: ِرَينماييانـــة
دووركةوتنـــةوة لةجطةرةكَيشـــان،
خواردنةوانةي ئةو خواردنةوةي لةزؤر
تياداية زؤريان دةستكردي ِرةنطي كة
خواردنةوةي كوثَيك و قاوة، ضا وةك
خواردنةوةي ضا ثاش ِراستةوخؤ ئاو 
ِرةنطدارةكان، خواردنةوة قاوةو يان

 3 ِرؤذي كةم اليةني ددانةكان شـــتني
نَيوان ددانةكان ثاك كردنةوةي ، جار
دواي ثزيشـــكي تايبـــةت بةدةزووي
ســـةرةِراي شـــتنَيك، هةمـــوو ددان
ثزيشكي الي ددانةكان ثاككردنةوةي
جارَيك. مانط شةش كةم اليةني ددان
جوانكاري لةِراســتكردنةوةو *ماســتةر

ددان
drzana78@yahoo.com

زيادكردووة شَيرثةنجةي ئابووري قةيراني
ئابووري قةيرانـــي كة ِرايطةيانـــد طشـــتي تةندروســـتي شـــارةزاياني بواري
تووشـــبوون ِرَيذةي زيادبووني ببَيتةهـــؤي دةشـــَيت و طةورةية هةِرةشـــةيةكي
كةمبوونةوةي و ذيان شَيوازي طؤِراني

َ
لةطةل هاوكاتة كة لةئةوروثا بةشـــَيرثةنجة

كةمبوونةوةي و طشـــتيدا و تايبةتي كةرتي لةهةردوو دابةزيني مووضة و بوودجة
كارمةندان. ثيشةيي سةالمةتي بؤ سةرف كراو دارايي بِري

بةهؤي مردن ةتةكاني
َ
حال ذمـــارةي َيت

َ
دةل شـــَيرثةنجة بؤ ئةوروثي ِرَيكخراوي

لةنةخؤشييةكة خؤثاراستن ةكاني
َ
هةول م

َ
بةال دةكات، كةم لةناوضةكة شَيرثةنجةوة

و بةشـــَيرثةنجة بةرزبؤتةوة تووشـــبوون ةتةكاني
َ
حال ذمـــارةي هـــاوكات نيية و

2002 دا 2,1 مليؤن  ي
َ
لةسال لةكاتَيكدا ي 2008دا

َ
لةسال 2,5 مليؤن طةيشتووةتة

بووة.
ئَيستاكة دارايي قةيراني دةشَيت كة بةوةي دةدات ئاماذة توَيذينةوةكة ثوختةي
جياواز بةِرَيطةي لةشَيرثةنجة خؤثاراســـتن ةكاني

َ
بةهةول بطةيةنَيت طةورة زيانَيكي

طؤِرانكارييانةي كة ئةو لةِرَيي ترسناكي فاكتةرةكاني ِرووبةِرووبوونةوةي وةك زياتر
سةالمةتي دةكاتةسةر كاريش ئةمة هةروةها ِروويانداوة. ذياندا لةشَيوازي يان لةكار
بةتةرخانكردني بوودجةي سةبارةت و كؤمثانياكان و حكومةت و بِرياري ثيشـــةيي

توَيذينةوةكان. ئةنجامداني بؤ و دياريكرا
لةِرَيي و ضارةســـةر لةتةندروســـتي طشتي ثســـثؤِر مورينو خوســـيية مارتن
تايبةتةكان كؤمثانيا كة ِرايطةياند ئيســـثاني بلنسيةي لةزانكؤي خؤثاراســـتنةوة
ســـةالمةتي بةندةكاني و كؤت ئابووريية، قةيراني ماوانـــةي لةو و حكومةتـــةكان
كَيشةي و قةيران كة كرد ئاشـــكرا ئةوةشي مارتن هاوكات دادةبةزَينن ثيشـــةيي
لةخؤثاراستن ييان هةية

َ
ِرؤل كة ديكة هؤكاري َيك

َ
كؤمةل ســـةر كاردةكةنة ئابووري

وةرزشي و خؤراكي سيستمي و كهولييةكان ماددة خواردنةوةي وةك لةشَيرثةنجة
... هتد. و

َين
َ
دةل ينةوة

َ
لَيكؤل هةندَيـــك هةرضةندة كة كردةوة ِروون ئةوةشـــي هةروةها

هيض م
َ
بةال جطةرةكَيشـــان، ذمارةي كةمبوونةوةي دةبَيتةهؤي كَيشـــةي ئابووري

جطةرة دةستبةرداري وا لةمرؤظ بكات ئةوةي كَيشةي ئابووري بؤ نيية طةيةك
َ
بةل

كَيشان ببَيت.
ئاشكرايان كردووة ئةوروثييةكان ينةوة

َ
لَيكؤل كهولييةكانيش سةبارةت بةماددة

لةكاتَيكدا ئيشدا بَي كةساني لةنَيو دةبن زياتر ماددانة ئةو لةسةر ئالوودةبوون كة
دةبَيت. تَيثةِر توونددا ئابووري بةقةيراني ت

َ
وال كة

ِرَيوشـــوَينييان كرد َيك
َ
كؤمةل ثَيشـــنياري مورينو مارتن تيمي توَيذينةوةكةي

لةتةشةنةســـةندني ِرَيطرتن لةثَيناوي ئابووريدا قةيراني لةكاتي بؤ حكومةتـــةكان
ئةو هانداني و جطةرة و كهولييةكان ماددة لةسةر باج زيادكردني وةك شَيرثةنجةدا

ناكةنةوة. ثيشةيي كةم سةالمةتي ِرَيوشوَينةكاني كة كؤمثانيايانةي
يارمةتيدةدةر هؤكارى بؤتة كة ئَيســـتا سةردةمييانةى ذيانى باسة شـــايةنى
بةهؤى لةوان يةكَيكة شـــَيرثةنجة مةترسيدار كة نةخؤشى بةطةلَيك لةتووشـــبوون
ســـوورةوكراو خواردنى لةقووتوونراو خؤراكة خَيراكانء خواردنى ـــةء

َ
كةمى جوول

بؤمةبةســـتة كيميايى ماددةى بةكارهَينانى جؤرةها ذينطةء هاوكات ثيســـبوونى
ء

َ
خؤراكء كشتوكال ثَيشةسازى بوارى دةطاتة تا لةجوانكارييةوة جياوازةكان هةر

هتد. ِرووةكييةكانء... ئافاتة بنِركردنى

mailto:drzana78@yahoo.com
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لةمةترسيداية زةوي هةسارةي
ئيرباهيم* عةبدولِرةحمان سةردار
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زانايةكـــي جـــار َبـــؤ يةكةمـــني
هيطل ئارنســـت بةنـــاوي مانـــي

َ
ئةل

ذينطةي  ضةمكي 1866 دا ي
َ
لةســـال

بؤ طرنط  هةســـتيارو بابةتَيكي وةك 
ِروونكردةوة مرؤظايةتـــي طاي

َ
كؤمةل

ئةو ذينطـــة بريتيية لةهةموو كة وتي
مرؤظـــي دةوري كـــة ضوارضَيـــوةي
لةبةرطي زياتـــر مةبةســـتي داوة كة
بةرطي و وشـــكاني و زةوي َهـــةواي
لةطةل زةريـــاكان بوو. دةريا و ئاوي
ثةرةســـةندني شؤِرشي ثيشةسازيش
كةوتة لةجيهاندا ذينطةي سروشـــتي
شـــومارةكاني بَي ثةالمارة بـــةردةم
ذياني كردني لةثَيناوي باشـــرت مرؤظ
ســـاتةوةختانةوة لةم مرؤظايةتيـــدا،
ذينطة بووني ثيس خةتارناكي زةنطي
لَيدرا.شانبةشاني مرؤظايةتي هةموو بؤ
ثيشةسازي شؤِرشـــي ثَيشـــكةوتني
ثيشةسازي و ي

َ
كشـــتوكال بةرهةمي

وةك كرد. لةزيادي ِرووي و بازرطانـــي
ئـــةم بةرامبـــةر ثةرضةكردارَيكيـــش
دانيشـــتواني ذمارةي طرنطة هةنطاوة
كـــرد، لةزيادبـــوون ِرووي  جيهـــان 
دانيشتوان ذمارةي بووني زؤر بَيطومان
ثَيويستي هةسارةية ئةم ِرووي لةسةر
بةِرووبةريوشكانيزياتروبةكارهَيناني
دةبَيت، زياتر سروشتيةكان سةرضاوة
بةتوانســـتي طوَيـــدان بـــَي ئةمةش 
هةنطاونان لَيرةوة زةوي، دةرامةتـــي
نةبووني دذوارو ئايندةيةكـــي بةرةو
نةوةكاني بؤ ناِرؤشـــن بةرنامةيةكي
دوارؤذ دةســـتي ثَيكرد، ســـةرةنجام
ثيس بوونةهؤي كارانـــة ئةم هةمـــوو

مرؤيي. و سروشتي ذينطةي بووني
شؤِرشي نَيطةتيظةكاني دةرةنجامة
بووني لةثيس بوون بريتي ثيشةسازي
ةكةبووني

َ
كةل و  شـــارةكان  هـــةواي

ثيس ثاشـــماوة ثيشةســـازيةكان و
و زةريـــاكان دةرياو بوونـــي ئـــاوي
مةترســـيداري كةشـــَيكي قاندني

َ
خول

طاي
َ
كؤمةل هةمـــوو دةيةوَيت وا كـــة

بةئاطا ةيان
َ
قول خةوة لةم مرؤظايةتي

ئاشـــكراية وةك ضونكة بَينَيتـــةوة،
ثيشةســـازيةكان كارطة زيادبوونـــي
زؤري بِرَيكي فِرَيدانـــي دةبنةهـــؤي 
ثيس هةوا بةرطـــي كة ئـــةو طازانةي
دووانؤكسيدي طازةكاني وةك دةكةن،
و ذةهـــراوي طازَيكي كـــة كاربـــؤن 
ئةوةش ســـةرةِراي ئةمة خنكَينةرة 
دياردةي بؤ هؤكارَيكـــة ئةم طازةش
طؤي طةرماي ثلـــةي بةرزبوونةوةي
دةبَيتةهؤي ســـةرةنجام زةوي، كـــة
و ي

َ
سال وشكة دياردةي داني

َ
سةرهةل

وبوونةوةي
َ
بال و برسيةتي و بارين

َ
خؤل

دةرامةتي كةمبوونةوةي و نةخؤشي
ئاوي بوونـــي و ثيـــس ي

َ
كشـــتوكال

ثيشةسازيةكان بةثاشـــةِرؤ دةرياكان
باران ترشـــة باريني دياردةي و يـــان
ثيس هةواي يةكطرتني لةئةنجامـــي
طـــازي دووانؤكســـيدي

َ
بـــوو لةطةل

توانةوةي دةبَيت. دروســـت كاربؤندا
دياردةي و جةمســـةريةكان ناوضـــة
طريســـاني

َ
هةل و ةتي

َ
نَيودةول كؤضي

تان لةسةر ضؤنيةتي سوود
َ
وال جةنطي

سروشتيةكاني لةسةرضاوة وةرطرتن
زةوي.

مرؤظ ضاالكييةكاني هةرضةنـــدة
ثيشةســـازي بواري  بةثَيشـــكةوتني 
بةســـةرضاوةي و جةنطةكانيشـــةوة
ذينطـــة بوونـــي ثيـــس ســـةرةكي 
هؤكاري َيك

َ
كؤمةل م 

َ
بـــةال دادةنرَيت،

كة هةن طرنطـــرت ديكةي سروشـــتي
بةبةراورد هةية زياتريـــان كاريطةري
ثيس مرؤييةكاني ســـةرضاوة

َ
لةطةل

تةقينةوةي كانة وةك ذينطـــة، بووني
دارستانةكان، سووتاني ئاطرينةكان،
وي،

َ
خؤال تؤزو ِرةشةباي و طةردةلوول

هتـــد. هــــةندَيجار بوومةلـــةرزةو...
هؤكارة سروشتيانة دةرئةنجامي ئةم
ديكـــةي سروشـــتي كارةســـاتي
لةدياردةي بؤنموونة لَيدةكةوَيتـــةوة

 desertification بـــوون بةبياباني
بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكارةكـــةي و كـــة
و بارين ِرَيذةي بـــاران كةمبوونـــةي
ِرةشـــةبا و طةردةلوول كردنـــي

َ
هةل

ســـةرجةميان كـــة تؤزاويـــةكان.
ثيس ترســـناكةكاني بةدةرةنجامـــة

ذينطة دادةنرَين. بووني
تةنيـــا ذينطـــة  بوونـــي ثيـــس 
يان بةهةرَيمَيـــك نييـــة ثةيوةســـت
يةكَيك كو

َ
بةل تَيك.

َ
وال يـــان ناوضةيةك

بووني ثيـــس لةتايبةتمةنديةكانـــي
تان

َ
وال ســـنووري كة ئةوةية ذينطـــة

ئةو شـــوَينانةي و هةموو دةبةزَينَيت
بوونةيان ثيـــس ئةم كة كاريطـــةري
ثيس ئةم باجي دةبَيـــت ِرةت ثيـــادا
بةدةر مرؤظيش ي

َ
ِرؤل دةدةن. بوونة

كةشـــة ئةم لةِرةخســـاندني نييـــة 
بَيبةزةييانة سروشت كة ترســـناكةي
و ماددي زياني وَيـــزةي و دةكةوَيتة
دةتوانني كةواتـــة لَيدةدات، طيانـــي
بةرهةمي كارو طريؤدةي مـــرؤظ َين

َ
بل

مةترسيدار ذينطةيةكي خؤي خؤيةتي،
دةرةخســـَينَيت، ئايندة بؤ نـــةوةي
و ضاوضنؤكي و خؤويستي وَيستي

َ
هةل

و كؤمثانياو ضاوبرســـيةتي تاكةكةس
بةبةرذوةندية قوربانيدان و ةتان

َ
دةول

بةرذوةندية لةثَينـــاوي طشـــتيةكان
ســـةرةكي هـــؤكاري تايبةتيـــةكان
هـــةر بؤنموونة ذينطة ثيس بوونـــي
طؤي طةرمبووني دياردةي ثةيدابووني
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دووضاري زةوي هةسارةي كة زةوي
زانايـــان دةكات. مةترســـي طـــةورة
تواناي زةوي طؤي سامانةكاني َين:

َ
دةل

هةموو ثَيداويستيةكاني كردني دابني
م

َ
بةال هةية، جيهانيان دانيشـــتواني

كةســـي تةنيا يةك لةتوانايانـــدا نيية
و ضاوبرسي و ضاوضنؤك خؤويســـت
مرؤظيش خؤي بكةن. ضاالكيةكاني تَير
دارستانةكان لةبِرينةوةي دةبينَيتةوة
زةوي توخمةكاني بةكارهَيناني زياد و
طةورة ي

َ
ضال كةندني

َ
هةل بةرنامة بَي و

زةوي بةمةبةستي دةرهَيناني لةناخي
ي

َ
كشتوكال و سروشتيةكان دةرامةتة

ثةيني بةكارهَيناني زياد و وضان بَي
و... ناتةندروست ئاودَيري و كيميايي

هتد.
زةوي طؤي طةرمبووني دياردةي

هةريةك طشـــتي بةشـــَيوةيةكي

مرؤييةكان و سروشـــتي لةسةرضاوة
هةيـــة بةرضاويـــان كاريطةريةكـــي 
طؤي طةرمبووني جيهاني لةديـــاردةي

بريتيية  global warning كـــة زةوي
طةرمي تَيكِرايـــي ثلةي لةزيادبوونـــي
ثةنطواردني لةئةنجامي يان زةوي ِرووي
ئـــةم دةدات، ِروو طـــةرمييــــــةوة
سروشـــتيية دياردةيةكي دياردةيةش
ذيان بووني بةردةوام بؤ و ثَيويســـتة
بةناوبانطي زاناي زةوي. طؤي لةســـةر
يةكةم ئةرهينيس ســـيفنت ســـويدي

دياردةي  1896 دا ي
َ
لةســـال كةس بوو

لةطةرماي طةرمي بِرَيـــك ثةنطواردني
لةتيشـــكي زةوي بةِرووي طةيشـــتوو
لةبةرطي طازيدا بةكاريطةرَيتي خؤرةوة

ناوبرد. شووشةييةكاني خانووة
زةوي طؤي كة ِرووناكيةي وزة ئةو
بةشـــي دَيت، لةخؤرةوة دةكات طةرم

تيشكي بةِرَيطةي وزةية ئةو زؤري هةرة
تيشـــكَيكي دَيت كة كورت شـــةثؤل
كاتَيك لةخؤدةطرَيت، بينراو ِرووناكي
دةدات زةوي لةِرووي ِروناكية وزة ئةم
ِرووناكيةوة لةوزةيةكي دةطؤِردرَيـــت
طةرم و زةوي طةرمـــي بـــؤ وزةيةكي
لـــةو بةشـــَيك زةوي  ِرووي دةكات، 
طةرمي بةتيشـــكي دةطؤِرَيت وزةيـــة
ئةم زؤري كة بةشي هةرة درَيذ شةثؤل
بؤ دةطةِرَيتةوة درَيذة شةثؤل تيشكة
بؤشايي طةردوون و بةشةكةي ديكةي

طازيدا. لةبةرطي دةدرَيتةوة طل
زةوي طؤي بووني طةرم دياردةي
ِروودةدات: كردارةوة دوو لةئةنجامي
بةتَيثةِربووني تيشكي يةكةم: رَيطةدان
بةرطي بةضيني كورت شةثؤل خؤري
زةوي. طؤي بةِرووي طةيشتني طازيدا،
بةشي لةتَيثةِربووني ِرَيطرتن دووةم:
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تيشكي ي (% لة90 زؤري (زياتر هةرة
دةطةِرَيتةوة درَيذ كة شـــةثؤل زةوي
ة

َ
كؤمةل لةاليةن ئاســـمان بؤ بؤشايي

لةتَيثةِر ِرَيطـــر دةبنة كة طازَيكـــةوة
وةك تيشـــكانةي زةوي بووني ئـــةم
مي

َ
هةل كاربؤن، دووانؤكســـيدي طازي

ميســـان، كاربؤن،  فلؤرؤ كلؤرؤ  ئاو،
نيرتؤز،...هتدد. ئؤكسيدي

كةش طؤِرانكارييةكاني دةرةنجامي
وئاووهةوا لةجيهاندا

دانيشتووان: ذمارةي زؤربووني .1 
نة

َ
ساال دانيشتووان ذمارةي زيادبووني

و 85  دةكرَيت مةزةنـــدة بة93 مليار
سَييةمدان، جيهاني تاني

َ
هاوال مليؤن

ذمـــارةي دانيشـــتوواني زؤربوونـــي
هةيـــة مةترســـي زةوي هةســـارةي
ذينطة بـــؤ ســـةرجةم ِرةطةزةكانـــي
كةمبوونةوةي خـــؤراك، كةمي وةك:
ئـــاو، بوونـــي ئـــاوي ثـــاك، ثيـــس
كةمبوونةوةي خـــاك، ثيس بوونـــي
زةوي، سروشـــتيةكاني دةرامةتـــة
كاريطةرييةكاني دانيشتووان، كؤضي

ئاووهةوا. طؤِرانكاري
تؤس

َ
مال خؤراك: كةمبوونةوةي .2

بؤ ِروانطةيةوة لـــةم زياتر زانايةكـــة
لةِرؤذطاري َيت:

َ
دةل ضووةو دياردةكة

ذمـــارةي زيادبوونـــي ئةمِرؤمانـــدا
طرنطـــةو بابةتَيكـــي  دانيشـــتووان
سةر بؤ طةورة مةترسيةكي لةدوارؤذدا
دةكات، دروست مرؤظايةتي طاي

َ
كؤمةل

دانيشتووان ذمارةي ثَييوابوو ضونكة
دوابةدوايةكي بةشـــَيوةيةكي جيهان
هاوشان م

َ
بةال دةكات، زياد ئةندازةيي

بةربوومي ذمـــارةي ئةمـــةدا  
َ

لةطةل
دوابةدوايةكي بةشَيوةيةكي خؤراكي
واتة بةمشَيوةية: ذمارةييزياد دةكات.

 32 ،16 ،8 ،4 دانيشتووان=2، ذمارةي

خؤراك= ذمارةي بةربوومي م
َ
بةال ،...

... ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
نــــــــــاوضـــة توانـــةوةي  .3
نـــاوضـــة بةندانةكــــــــاني

َ
ســـةهؤل

دياردةي بةهـــؤي جةمســـةرييةكان
بةرزبوونةوةيثلةيطةرميطؤيزةوي:
ثةنطخواردني بةدياردةي ناسراوة كة
ئاســـةوارَيكي طرنط كة ضةند طةرمي
شاخة وةك: جَيدَيلَيت خؤيدا بةدواي
زؤري ِرَيذةيةكي بةندانةكان 

َ
ســـةهؤل

دَينَيت، ثَيك زةوي طؤي شرييني ئاوي
دةرياو ئاوي ئاســـتي بةرزبوونـــةوي
ســـةر بؤ مةترســـي هةية زةرياكان
ناوضة بةتوانـــةوةي مـــرؤظ، ذياني 
ذينطة سيســـتةمي ةكةكان

َ
بةســـتةل

وَيـــران بوون و تووشـــي تَيكضـــوون
تووشـــي زيندةوةرانيش دةبَيتةوة،
نةماني و دةبن لةناوضوون مةترســـي
دةبَيتةهؤي بةندانةكان

َ
سةهؤل شاخة

جوانةكانـــي ديمةنـــة لةدةســـتداني
كةرتـــي لةناوضوونـــي و سروشـــت 
بواري شـــارةزاياني طةشـــتوطوزاري.
ثلةي ثَيشبيني بةرزبوونةوي ئاووهةوا
بةتَيكراي دةكةن زةوي طؤي طةرمي

َيك 
َ
سال دة هةر بؤ ســـةدي 0،3 ثلةي

ئةطةر يةكدا. و بيســـت لةســـةدةي
ثيســـكةرةكاني دةرضووني تَيكـــِراي
بَيت. بـــةردةوام ئاســـتة هـــةوا بةم
بةرزبوونةوةي دةبَيتةهـــؤي ئةمةش

6 سم بؤ  بةتَيكراي دةرياكان ئاستي
َيك.

َ
سال دة هةر

ثاكي ئـــاوي 4. كةمبوونـــةوةي 
ئامارانةي داتـــاو  ئـــةو خواردنةوة:
لةجيهاندا ئاوي ســـازطار دةربـــارةي
ئاوي لة95% ي بةمشـــَيوةيةية: هةن
لةئاوي بريتييـــة زةوي ســـةر ِرووي
كة 5%ي سوَيرة، واتا زةرياكان دةرياو

ســـازطار لةئاوي بريتيية دةمَينَيتةوة
لةشـــَيوةي دَيت مرؤظ كـــي

َ
كةبةكةل

زةوي ذَير و ئاوي زةوي ســـةر ئاوي
ةكيةكان

َ
بةســـتةل ِرووبارة و و شـــاخ

ي  دةكرَيـــن،%4  بةدي لةزةثؤشـــدا
كي

َ
بةكةل كـــة ســـازطارةي ئةو ئاوة

لةئاوي بريتييـــة دَيـــت خواردنـــةوة
شاخة ِرووبارو لةشـــَيوةي ةك

َ
بةستةل

مرؤظ ِراستةوخؤ ةكيةكانداية
َ
بةستةل

لَيوةربطريَيت ســـوودييان ناتوانَيـــت
لةمرؤظـــةوة. دةســـتن واتـــا دوورة

دةرياو  ســـوَيري 95%ي ئاوي كةواتة
ســـازطاري 4%ي ئاوي و زةريـــاكان
،%99 دةطاتة كـــة ةكةكان 

َ
بةســـتةل

دابني بؤ ِراســـتةوخؤ ناتوانَيت مرؤظ
ِرؤذانةي ذياني ثَيداويستيةكاني كردني

وةربطرَيت. لَي سووديان
و زةوي طـــؤي ســـةرجةم ئـــاوي
بةكارهَيناني بؤ شياو سازطاري ئاوي

كـــة  1% دةمَينَيتـــةوة مرؤظايةتـــي
دابـــةش خـــوارةوة بةمشـــَيوةيةي
ذَير لةئاوي 97%ي بريتييـــة دةبَيت:

ســـةر  لةئاوي 2% ي بريتييـــة زةوي،
جؤطةدا، ِرووبـــارو زةوي لةشـــَيوةي
و زةثؤش لةئـــاوي 0،95َي بريتييـــة
ئاذةل لةشي لةئاوي بريتيية 0،05ي
زانياريش بؤ هةر رووةك. و و مـــرؤظ
طشـــتي ةي

َ
1992 دا كؤمةل ي

َ
لةســـال

برياِريدا ِرؤذي نةتةوة يةكطرتووةكان
بكرَيت بةِرؤذي  َيك

َ
هةموو سال 22/3 ي

لةجيهاندا ئاو جيهاني
ديـــاردةي بوونـــي 5. دروســـت
هؤكارةكانـــي بـــوون: بةبيابانـــي
بةبياباني ديـــاردةي بووني دروســـت
ئةمانـــة: بـــوون دةطةِرَيتـــةوة بـــؤ
وةك ئاووهـــةوا طؤِرانكارييةكانـــي 
كةمي ثلـــةي طةرمي، بةرزبوونةوةي
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ِرووثؤشي كةمي بارين، باران ِرَيذةي
ثَيشـــكةوتني هةروةهـــا ِرووةكـــي.
سةرمايةداري لةجيهاني ثيشةســـازي
بةرهةمهَيناني بؤتةهؤي ئةمِرؤمانـــدا
ذةهـــراوي، لةكةرةســـةي زؤرَيـــك 
ئاودَيري بـــواري بةكارهَيناني خراث
ثةيِرةوكردنـــي وةك ي

َ
كشـــتوكال

دواكةوتوو، و كؤن سةرةتايي شَيوازي
لةوةِراندني لةرادةبـــةدةر، ضاندنـــي
هةروةها ...هتـــد. لةثَيويســـت زياد 
ذمارةي زؤربووني شةِر، طريساني

َ
هةل

ناوضـــة و بِرينـــةوةي دانيشـــتووان
دارستانيةكان.

لةســـةر يـــةك شـــايةني باســـة
كة بيابانة زةوي ِرووبـــةري ضـــواري

 2 و مليؤن بـــة(13) مةزندةدةكرَيت
 12 طةورةكان بيابانـــة كم، ذمارةي
سروشتي ذينطةي سيستةمي بيابانة.
بةوزةي ثشت وزةدا لةبةدةستهَيناني
خؤريش وزةي دةبةســـتَيت، خـــؤر 
بةردةوامةو و ثاكة وزةي سةرضاوةي
هةر يان و ثاشماوةي كةمة لةناوناضَيت
مرؤيي ذينطةي سيستةمي م

َ
نيية. بةال

وزة ثيسكةرةكاني بةسةرضاوة ثشت
طازي ووز،

َ
خةل نةوت، وةك دةبةستَيت

...هتد. سروشتي

سروشـــتي ذينطـــةي سيســـتمة 
لةناوبردني نيية بـــؤ هيـــض طرفتَيكي
هةموو ضــــــونكـــة ثاشـــةِرؤكاني،
طيانلةبةران و لةِرووةك َثاشـــةِرؤكان
تَيكـــةل سروشـــتي  بةشـــَيوةيةكي
سووديشـــيان هةية و دةبَيت بةخاك
خاك. بووني بةثيت و بؤ بةهَيزبـــوون
ذينطـــةي مرؤيي م سيســـتمي

َ
بـــةال

ئةمرؤ كة هةية طةورةي طريوطرفتَيكي
بؤ َينَيت

َ
دةنال بةدةســـتيةوة  جيهان

كة ثاشـــةرؤيانةي ئةو لةناوبردنـــي
مرؤييةكانةوة ضاالكيـــة لةئةنجامـــي
ثاشـــةِرؤيانةش ئةم دةبن. دروســـت
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و نابنةوة و شي بةخاك دةبن
َ

تَيكةل
بووني ثيس بؤ ســـةرضاوةيةك دةبنة

زةوي. ِرووي سةر ذينطةي
 sand باريـــن

َ
خؤل 6. ديـــاردةي

ئاســـةوارةكاني كاريطةري  :strom
لة: بريتني ذينطـــة بارين لةســـةر

َ
خؤل

بينـــني، ديـــاردةي كةمبوونـــةوةي
تةندروستي ســـةر بؤ هةية مةترسي
بةهؤي هـــةوا مرؤظ، ثيـــس بووني
كردني كة دةبَيتةهؤي ثيس تةثوتؤز
و ثارك داموودةزطـــاو  و

َ
خانوو مـــال

كاريطةري طةشـــتيارةكان، ناوضـــة
ِرؤشـــنةثَيكهاتني بؤســـةر كـــرداري
دةبَيتةهؤي و دةبَيـــت ِرووةكـــةكان
دانيشـــتووان ةي

َ
جوول كةمبوونةوةي

لةبازاِرو شوَينة طشتيةكان.
ِرووبـــةري كــــةمبوونـــةوي  .7
لةجيهانـــدا: دارســـتانةكان ناوضـــة 
ِرووبةري كةمبوونـــةوي هؤكارةكاني
بريتني لةجيهاندا دارستانةكان ناوضة
بةكارهَينانـــي نارَيكـــي و لـــة: زؤري
لةبواري بةتايبةتي مرؤظـــةوة لةاليةن
ناوضـــة بِرينـــةوي ثيشةســـازيدا،
كردنيان بةمةبةســـتي دارستانةكان 
نيشـــتةجآ يان ي

َ
بةزةوي كشـــتوكال

دارســـتانةكان لةناوضووني بـــوون،
طؤِراني بةهؤيِرووداويئاطركةوتنةوة،
بيابانةكان ناوضة كشـــاني ئاووهةواو

ناوضةي دارستانةكان. بؤسةر
شـــايةني باســـة ِرووةك لةِرَيـــي
دةتوانَيت ثَيكهاتنةوة ِرؤشنة كرداري

طازي  تةن 100 بليـــؤن بري نة
َ
ســـاال

لةهـــةوادا كاربـــؤن دووانؤكســـيدي
بِري50 بليؤنتةنيش نة

َ
مذَيتوساال

َ
هةل

دارستانةكان واتا دةكاتةبةرطةهةواوة.
 50 لةنزيكةي هةوا نة

َ
ســـاال دةتوانن

كاربؤن لةدووانؤكســـيدي تةن بليؤن

بكةنةوة. ثاك
جؤرةكاني ذينطة: بووني ثيس .8
لة: زؤربووني بريتني ذينطة بووني ثيس
وخاشاك،كةمبوونةوةيِرووثؤشة

َ
خؤل

طةردةلوولة كردني
َ
هةل ِرووةكيةكان،

باران كةمبوونةوةي وييـــةكان،
َ
خؤال

ديـــاردةي داني
َ
ســـةرهةل باريـــن، 

ثيس بوون، بةبياباني و ي
َ
وشكةســـال

بووني بينني ذاوةذاو، ثيـــس بوونـــي
بارينـــةوة،

َ
خؤل ديـــاردةي بةهـــؤي 

هةوا، ثَيكهَينةرةكاني بوونـــي ثيس 
و جؤرةكانـــي ئـــاو ثيـــس بوونـــي
نةخؤشية وبوونةوةي

َ
بال و دان

َ
سةرهةل

هةستيارةكان.
نةتةوة ِرَيكخراوي باســـة شايةني
لـــــةكؤنطرةكـــةي يةكطرتـــووةكان
بووة بةذينطةي تايبةت م كة

َ
ستؤكهؤل

 5/6 رؤذي  1972 ي
َ
لةســـال جيهـــان

بؤ ِرؤذي جيهاني ذينطة. تةرخان كرد
الفاو: دياردةي داني

َ
9. ســـةرهةل

الفاوو ديـــاردةي ِرووداني  هؤيةكاني
ذينطة لةسةر كاريطةريان طةردةلوول
كةمبوونةوةي بِرينـــةوةو لة: بريتني
ِروودانـــي دارســـتانةكان، ِرووبـــةري
دةرياكان لةذَيرئاوي زةميني ةي

َ
جوول

باووبؤراني و طةردةلوول (تسؤنامي)،
زياد بارين بـــاران زؤربووني بةهَيـــز،
ناوضة توانةوةي و خؤي لةثَيويستي

داثؤشراوةكان.
َ

بةسةهؤل
بوون و طةشـــةكردني 10. فراوان
دياردةي بةهؤي شارنشيني دياردةي
بووني فراوان كاريطةري كردنةوة: كؤض
زيادبووني ذمارةي شـــارةكان بةهؤي
هةية بةرضاوي كاريطةري دانيشتووان
دياردانـــةي دةبنةهؤي ئةو لةســـةر
بريتني كة لةئاووهـــةوادا طؤِرانكاري
شارنشيني طةشةي بووني فراوان لة:

كةمبوونةوةي حيســـابي كة لةســـةر
ِروودةدات، طوندنشـــينةكان ذمارةي
نةبووني و شـــارةكان بووني فـــراوان
بووني فـــراوان و زانســـتي ثالنَيكي
زةوية حيســـابي لةسةر شـــارةكان
كة شارةكان طةشةي يةكان،

َ
كشتوكال

ذينطةي جؤرةكاني بووني ثيس طرفتي
زؤري كؤبوونةوةي لَيدةكةوَيتـــةوة،
لةشـــارةكاندا دانيشـــتووان ذمارةي 
بَيكاري كَيشةي زيادبووني دةبَيتةهؤي
بَي و ثاشاطةرداني و تةشـــةنةكردني
كارطةكان ثاشةِرؤي بووني و ياسايي

ن.
َ
ماال ثاشةِرؤي و

ناوضةي ضوار لةجيهاندا شـــايةني
بريتني هةية كة غ بةدانيشتووان

َ
قةرةبال

تاني
َ
وال وةك لة: باشـــووري ئاســـيا،

بؤرما، ســـريالنكا، ثاكستان، هيند،
تي

َ
خؤرهةال هةروةها تايالند كمبوديا،

كؤريا، (ضـــني، تاني
َ
وال وةك ئاســـيا

ئةوروثا، رؤذئاواي فليثـــني)، ، ذاثؤن
مانيا،

َ
ئةل ز، ئيتاليا،

َ
وَيل تانـــي

َ
وال وةك

باكؤري ئةوروثا، خؤرئـــاواي تاني
َ
وال

تاني
َ
وال وةك ئةمةريـــكا، تي

َ
خؤرهةال

تي كندا
َ
خؤرهةال شارنشينةكاني ناوضة

ئةمةريكا. وياليةتةيةطكرتوةكاني و
ئــــــاسايشـــي تَيكضووني  .11
كـــة ئــــــاشـــكراية نةتةوةيـــي: 
كـــة ئاووهـــةوا طؤِرانكارييةكانـــي
لةئةستؤي يةكةم  بةثلةي ِروودةدةن 
خؤيشـــي هةروةها خؤيدايةتي مرؤظ
باجيئةمكارانةيدةداتكةسةرةنجام
ئاسايشي بؤسةر مةترسي دةبَيتةهؤي
لةطرنطرتين دانيشـــتوووان نةتةوةيي
ســـةر كاردةكةنة كة ئـــةو هؤكارانة
لة: بريتييـــة نةتةوةيـــي ئاسايشـــي
كة مرؤييةكان سروشـــتي و ِرووداوة
و ِروودةدةن زةوي ِرووي لةســـةر
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دياردةي هَينانةكايةوةي بؤ هؤكارَيكن
باري ؤزي

َ
و ئال ناجَيطريبووني سياسي

دةبنةهؤي دياردانـــة ئةم سياســـي،
يةتي

َ
كؤمةال و ئابووري باري ناجَيطريي

ةذاني
َ
ثيشةســـازي شـــل و و بازرطاني

بةهؤي زؤرجار و مرؤظايةتي طاي
َ
كؤمةل

دياردةي ذينطةيةكانةوة  كارةســـاتة 
دةدات

َ
سةرهةل ةتي

َ
دةول نَيو كؤضي

ديكةي دياردةيةكـــي كـــة ئةمـــةش
باروودؤخي ســـةقامطريي تَيكضووني

ةتة.
َ
دةول ئاسايشي

نةخؤشـــية وبوونـــةوةي
َ
 12. بال

ئاشكراية هةستيارةكان: و درَيذخايةن
ديكةي لةدةرةنجامةكاني يةكَيكي كة
لةئاووهـــةوادا طؤرانكارييةكــــانـــي
وبوونةوةي

َ
لةبال بريتييـــة ِروودةدةن

ئةمةش كة مةترسيدارةكان نةخؤشية
دةبَيتةهـــؤي لةناوضووني ذمارةيةكي
مرؤظايةتـــي طـــاي

َ
كؤمــــةل زؤري 

نةخؤشـــي وبوونـــةوةي
َ
بال لةوانـــة:

هةناسة بؤري طرياني تةنطةنةفةسي و
كةمبوونةوةي خؤضـــوون، و لةهؤش
لةســـةر كاريطةري و بينني دياردةي
زيندةوةراني وةك زؤربوونـــي ضـــاو،
جومطةدارةكان...هتد، و، مار مَيروو،
نةخؤشـــي وبوونةوةي

َ
بال هةروةهـــا

وي
َ
بةربال نةخؤشيةكي كة تسي تسي

بةرزبوونةوةي بةهـــؤي دارييـــة
َ
ئاذةل

زؤربووني رادةي شَي ثلةي طةرمي و
دياردةي بوونـــي و دةدات

َ
ســـةرهةل

لةسةر هةية كةكاريطةري ترشةباران
كةمبوونةوةي و ثَيست نةخؤشيةكاني

زةرياكان. دةرياو ماسي ساماني

سةرضاوةكان
والتلوث االنســـان 1.هيكل ريـــاض رافت،

االوُّـ، بغداد،2006. ،الطبعة البيئي

الطبعة اِّـناخ، ، علم شـــعادة نعمان 2. د-
االردن، النموذجيـــة، النـــور الثانيـــة، مطبعـــة

.1983
متنوعة حول ، مقاالت بيوار خنسي د. .3 
وزارة مطبعة االوُّـ، طبعة ، البيئة) النفط، (اِّـاء،

.2001 الرتبية، هولندا،
نةقشـــبةندي، ئةمني محةمةد 4. ث.د.ئازاد
ض1، يةكةم، بةرطـــي كةشـــوهةوا، جوطرافياي

ضاثخانةي حةمدي، سليماني،2007، ال11.
ئابووري حسن، جوطرافياي السيد عدنان .5
وةرطَيراني. هاوضةرخ، جيهاني و دانيشـــتوواني
ض1، فاتح، محةمـــةد عةبدوِرةحمان و فةرمـــان
ســـةردةم، سلَيماني، ثةخشي و ضاث دةزطاي

.2000
د.فـــوزي و 9. د.موســـا عبـــودة ســـمعة
وةرطَيِراني: دانيشتووان، جوطرافياي عبدسهاونة،
موكريان، ضاثخانةي ض1، شـــواني، ئةمني هيوا

.2009 هةولَير،
بةدواي طةِران حةســـةن، ضةتؤ 10. ئةذي

.2004 هةولَير، لةطةردووندا، ذيان
ئةحمةد، ئةمـــني حةمـــة ثرشـــنط  .11
دياردةي ذينطـــةو بووني ثيس ذينطةثارَيـــزي:

سلَيماني،  ضاثخانةي ض1 ، طةرما، بووني قةتيس
.2008

سورداشي، ئةســـحةد مةحمود 12. عةلي
عَيراق، كوردســـتاني هةرَيمـــي جيؤطرافيـــاي
هةولَير، 3، ض1، ذمـــارة برايةتي، ســـةنتةري

.1998
نةقشـــبةندي، محةمـــةد 13. ث.د.ئـــازاد
زةوي و كاريطةري لةســـةر طـــؤي طةرمبووني
ِرؤشنبري، ضاثخانةي عَيراق، كوردستاني هةرَيمي

.2008 هةولَير،
و ترشـــةلؤكةباران عوســـمان، 14. تاهري
ذمارة مريط، طؤظاري ذينطة، لةسةر كاريطةري
دووةمي كانووني 2ي 32، هةولَير، بـــةرواري

.2008
طةشةي ئةحمد، 15. ثشـــتيوان شـــةفيق

ئابووري، لةســـةر كاريطـــةري و شارنشـــيني
ي

َ
سال ،27 ئابووري، ذمارة سياســـةتي طؤظاري

كوردستان، ئابووريناساني سةنديكاي هةشتةم،
هةولَير،2010.

زنار، ذمارة طؤظاري 16. حســـني محةمةد،
.2009 رانية، تةمووزي ،32

رؤذنامةي خةبات، ئةحمـــةد، 17. هـــؤزان
هةولَير. ، 7/4/2010 بةرواري ،3439 ذمارة

كوردستاني رؤذنامةي عوسمان، دالوةر .18
،3/8/2009 4964، بـــةرواري ذمـــارة نوَي،

سليماني.
نوَي، كوردستاني حةمةئةمني، سؤران .19

.26/3/2008 ،4529 ذمارة
نوَي، كوردستاني تالب، تؤفيق د.جةزا .20

.2/12/2008 ،4740 ذمارة
نوَي، كوردستاني ئةحمةد، د.محسني .21

.26/8/2008 ذمارة4640،
رؤذنامةي ثاشكؤي بةروو، هةفتةنامةي .22

.16/12/2009 ،3 ذمارة هةولَير،
كوردستاني ِرةشيد، عومةر 23. شـــريوان

.26/3/2008 ،4529 ذمارة نوَي،
بةروو، هةفتةنامةي زانستي ثاشكؤي .24

(،24،26، ذمارة(11
ذمارة ثؤست، كوردســـتان 25. ِرؤذنامةي

هةولَير. ،26/9/2007 بةرواري ،301
محةمـــةد، محـــازةرةي د.تةحســـني .26
بةشي ، زانســـتة مرؤظايةتيةكان- رانية كؤليذي

11/10/2006 جوطرافيا،
كؤية زانكؤي نةقشـــبةندي، 27. ث.د.ئازاد
بةشي مرؤظايةتيةكان-رانية، زانســـتة كؤليذي

.12/4/2007 بةرواري جوطرافيا،
جوطرافيا- *بةكالؤريؤس لةزانســتي

ِرانية
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دا بكةم؟ 
َ

ةى لةطةل
َ

ةكةم بؤتة هةرزةكار،ضؤن مامةل
َ

مندال
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لةدايك كة ئاســـايي َيكي
َ
هةر مندال

بةشَيوةيةك جةستةي توَيكاري دةبَيت
يان بةكوِر ببَيت داهاتوودا لة كة دةبَيت

طةشةكردوو. تةواو طةورةي كضَيكي
شَيوةدا لة كة ثياو دةبينني ئَيمة
جَيطةي م

َ
بةال ذن، لـــة جياوازة َضةند

مندال كوِرَيكي شَيوةي سةرسوِرمانة
ئةطةر دةضَيت،

َ
مندال لةكضَيكي زؤر

ِرووت ي
َ
سةيري دوو مندال لةثشـــتةوة

كوِرةو كامةيان َيي
َ
بل ناتوانيت بكةيت

ئةطةر بةثَيضةوانةوة كضـــة، كامةيان
ِرووتي مرؤظَيكي بنواِرينة لةثشـــتةوة
ذن. يان ثياوة َيني

َ
بل طةورة دةتوانني

كوِر منداَلي طةشةي
تايبةتة، شَيوةكةي طةورة نَيري
لةســـَيبةندةكاني، ثانـــرتة شـــاني 
دياري بةتةواوي كةمـــةري ناتوانرَيت

ديارن جةستةو زؤر القةكاني بكرَيت،
ماســـولكةيية، ةوو

َ
قةل ثةلةكانيـــان

بةتوكي زؤر لةشـــي جياوازي بةشي
ضني طؤِرانكاريانة ئـــةو َداثؤشـــراوة.
مندال خِرةي لةشـــة دةكةن ئةو كةوا

بطؤِرَيت؟ طةورة كوِرَيكي لةشي بؤ
ئةم طؤِرانكاريانةي ئةو ماوةيـــةي
كورتةو تاِرادةيةك ِروودةدات تيـــادا
باشرتين ِرَيطة بةهةرزةكاري، ناسراوة
ِرووداوةكاني كردنـــةوةي ِروون بـــؤ 
ئةوةيـــة لةســـةرةتادا هـــةرزةكاري
كض دواتر و كوِر جةســـتةي توَيكاري
كردنةوةي ِروون ثاشان و دةكةين باس

ئةندامةكةيان. فرماني
لةسةر نَيرينة زاوزَيي ئةندامةكاني
لةضوك هاتوون ثَيك كة جةستةن ِرووي
لةتورةكةيةكي وةتـــةكان وطونةكان،

َين
َ
ثَيي دةل لةثَيســـت كـــة َبضوك دان

كوِرَيكي مندال ضوكي تورةكةي طون،
وئةســـتوري  2-1 ئينجة درَيذييةكةي
دةســـتي طـــةورةي  ثةنجـــة وةك 
ِرادةيةكي تا ئةمانة واية، طةورةيـــةك
هةية

َ
مندال كـــوِري زؤر زؤر ِرَيذةية،

م
َ
بةال بضوكـــرتة، لةمة كة ضوكيـــان

دةكات، طةشـــة ثاشـــان بةخَيـــراي
ِرادةيةك تا ِرَيذةية لةم ديكة هةندَيكي
ضوكي شـــانةيةي ئـــةو طةورةتـــرة.
تواناي ئيســـفةنجيةو ثَيكهاتووة لَي 
تَيخزاني بةهؤي هةية بووني ئةستور
لةخوارةوة كة لةخوَين زؤر بةشـــَيكي

ضؤن؟ دةكرَيتةوة ِروون
طؤشتي بؤريةكي ضوك  لةِراستيدا
بةســـةرَيكي دَيت كؤتاي نةرمة كـــة
ســـةرة ئةم درَيذي دا

َ
لةمندال لوس كة
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دَيت ئينج و كؤتايـــي دةطاتـــة نيـــو
بة سةرة تةســـك، ئةم بةبةرزاييةكي
ئةم كاري داثؤشراوة. خةتةنة ثَيستي
وةي

َ
كال ثاراستني خةتةنةية ثَيستي

هةستيارة، لةبةشي كة طةلَيك ضوكة
خةتةنةية ثَيســـتي ئةم كوِردا زؤري
ثَيي بةنةشـــتةرطةرييةك الدةبرَيـــت
هةندَيجار كة ســـوران خةتةنة َين

َ
دةل

يان ئايينييةوة بـــاوةِري بريو بةهؤي
نةشتةرطةرية ثزيشكييةوة ئةم بةهؤي
هةية ميزةِرؤ ضوكدا ناو لة دةكرَيـــت،
دةِروات ثيـــادا كة بؤرييةكـــة ميزي
دَيت لةســـةري و بةكونَيـــك كؤتايي
ميز دانةوة

َ
لةميزةل ميـــزةِرؤ ضوكدا،

ئةم ئةطةر لـــةش، دةرةوةي دةباتة
كوني ئةوا خةتةنةية توند بَيت ثَيستي
ِرةنطة بطريَيت تيايةتي ميزةكةي كة
طراني لةدةرضووني ببَيتةهؤي ئازارو و

ميزدا.
دةِروات ضوكدا بةنـــاو كة ميزةِرؤ
ميزي ئةوةية يةك هةية، دوو ئةركـــي
تؤو طةياندني دووةم دةِروات، ثيـــادا
تةنيا دا

َ
لةمندال م

َ
بةال و شـــلةكةيةتي،

هةرزةكاري ثـــاش ميزةو طةياندنـــي
شـــلةكةي و كاري طةياندنـــي تـــؤو
ضوكةوة لةذَيـــر ثَيدةكات. دةســـت
طالندن كة هةية بضـــوك هَيلكةي دوو
دا

َ
لةمندال و طـــون دةةترَيت و ثَييان

ناوكـــي زةيتونة، وةك قةبارةكـــةي
ســـكدا لةناو طونانة ئـــةم طالنـــدي
ثَيش لةدايك بوون دروســـت دةبَيت و
طون تورةكةي نـــاو بؤ خواري دَينـــة
ثَيستي جةســـتةية. لةسةرِرووي كة 
زؤري دةمارَيكي طونة تورةكةي ئـــةم
خَيراي دةبَيت كاردانةوةي تَيداية بؤية
ةكة

َ
مندال هانـــدةر، كاتَيك بؤ جؤرةها

طوني نييةو هَيمنة ثَيستي ســـةرماي
دةبن دوور طونةكاني و دةبَيت شـــؤِر
ةكة

َ
مندال كاتَيك م

َ
بةال لةجةســـتةي، 

طوني بةســـةرما بكات ثَيستي هةست

دةخات ســـةر طونةكان و طرذ دةبَيت
هؤكاري لةجةســـتةي، نزيـــك  بةرةو 
كاتَيك طونةكان ئةوةية دياردةية ئةم
ئةركي خؤيان جَيبةجَي دةكةن ثلةي

36.5 ثلةي  لةدةوروبةري طةرمييـــان
لةثلةي كةمرتة كةمَيك كة سةديدا بَيت
لةبةر ئةوة جةســـتة، ئاسايي طةرمي
طون ثَيستي بَيت طةرماي جةستة كة
بةرةو فرةتر وطونةكان دةبَيتةوة شؤِر
نةطاتة طةرماييان ئةوةي بؤ دَين خوار
كاتدا سةرماي لةهةمان طةرمايي لةش،
لةســـةر هةية تَيكدةري كاري زؤريش
بَيت ســـارد دنيا كاتَيك بؤية طونةكان
طالندةكان و دةبَيت طرذ طون ثَيستي
بؤئةوةي دةكةنةوة نزيك لةجةســـتة

لةشدابن. طةرمي ثلةي
َ

لةطةل
زؤر بؤري لةضةندةها هةر طونَيـــك
تؤو خانةكاني كـــة ورد ثَيكهاتـــووة
وردانة ئةم بؤريـــة دةكةن، دروســـت
درَيذ بؤريان يـــةك و بَيت ئةطةر لولن
ضواري لةسةر سَي دةطاتة ئةوا بكةين

ميل. يةك
بؤريةكي وردانـــةوة لـــةم بؤريـــة
دةســـت ثَيدةكات ديكة لول كـــراوي
دةطاتة درَيـــذ كرَيت و بَيت كة ئةطةر
طونةوة، بةثشتي نوساوة و ثَي هةذدة
تؤوي كؤبونةوةي جَيطـــاي ئةم بؤرية
بةبؤريةكي ثاشان بةســـرتاوة ثياوة،
دانةوةو

َ
ميزل دةضَيتة ثشت كة ديكةوة

َين
َ
ثَيي دةل كة بةســـرتاوة بةئةندامَيك

لةهةرزةكاريداو تؤودان ئةركي تؤودان،
ئةو كردني دروســـت ئـــةوةش ثاش 
دةطوَيزَيتةوة تؤو كة شـــلة ســـثيية
جةســـتة، بؤدةرةوةي  بةناوضوكـــدا 
وةهاية مَيكوتة سةرة وةك ثياو تؤوي
ثَيكهاتووة، كلكَيـــك و كة لةســـةرَيك
دةبَيت لةدايك َيكي كـــوِر

َ
مندال كاتَيك

كوِرةكة كاتَيك هةية، ئةندامانةي ئةو
دةكات هةرزةكاري تـــةواو طةشـــةي
و ئةندامانةدا لةم طؤِرانكاريـــةك ضةند

ِروودةدات. جةستةيدا لة بةطشتي
هةرزةكاري طةشةي تةمةنةي ئةو
تةمةنَيكي ثَيدةكات تيايـــدا دةســـت
لةهةندَيك ،

َ
بةسال نيية كراوي دياري

يدا
َ
ســـال يانزة لةتةمةني ِرةنطة كوِردا

ديكةدا لةهةندَيكي و ثَيبكات دةست
يدا،

َ
سال ضواردة بؤ ســـيانزة لةنَيوان

ة،
َ
نزيكرتين سال ي

َ
ســـال دوانزة ِرَيذةي

كاتَيكدا. لةهةموو نةك م
َ
بةال

طةشـــةي نيشـــانةي يـــــةكـــةم
كوِرةكة ِراكَيشة، سةرنج هةرزةكاري
بةخَيرايي بةضةند ئينجَيـــك درَيـــذي
باريك لةشـــي ِرةنطة و دةكات زيـــاد
ضةوري ديكة كـــوِري هةندَيك بَيـــت،
لةم دةبَيـــت زيـــاد زؤر جةســـتةيان

طةشة. كؤتايي تا قؤناغةدا
دوا و خَيرايـــة طةشـــة هؤي ئةو
بـــؤ هـــةرزةكاري طؤِرانكارييةكانـــي
طالندي جةستة دةطةِرَيتةوة، ضةندةها
كوَيرة َيـــن

َ
دةل ثَييان ئةم طالندانـــة

هؤرمؤن ضةندةهـــا كـــة طالندةكان
ي طةشة

َ
كة كؤنرتؤل دةكةن دروســـت

ئةمانةش كة دةكةن بوون و دروســـت
ذَير دةكةوَيتة كة ِرذَينةكانن ذَيرمَيشكة
لةسةر طالندي ئةدرينالني مَيشكةوة،
لةنَيردا، وةتـــة طالنـــدي طورضيلة،
كة ديكة طالنـــدي ضةندين هةروةهـــا

نيية. طرنطييان لَيرةدا
ذَيرمَيشكة طالندةكان ســـةرؤكي
هـــةرزةكاري لةســـةرةتاي طالندة،
دةبَيتةهؤي كة دةردةكات هؤرمؤنَيك
و طالنـــدي ديكة هاندانـــي جؤرةهـــا
دةست بؤئةوةي بةشةكاني جةســـتة

بةطةشة. بكات
دةدات وةتـــةكان هاني هةروةها
بؤ بةطةشة بكةن دةســـت بؤئةوةي
بةخَيرايي ضةنـــد ِروونة هةموومـــان
دروست تيادا طؤِرانكاري طةشانة ئةم
يةك لةماوةي ضؤن دةبينني دةبَيت،
ثان شانةكاني ةكة

َ
مندال كوِرة دا

َ
ســـال
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دةبَيت  سنطي، دةنطي طِر
َ

لةطةل دةبن
طةورة دةبن، وةتةكانـــي و و ضووك
طةشةي مووي ئاشكرا بَيت ئةوةي زؤر
دابةشـــبوونَيكي لةثياودا كة لةشـــة
جةستةي لةســـةر هةية دياريكراوي 
ثَيستي و سكي خوار و سةرسكي وةك
دةســـت و ي

َ
بال بن هةروةها طووني،

كوِرَيك هةموو سةر ســـنطي، و و قاض
هةندَيك ناكات ثةيدا سةرسنطي مووي
تةمةنَيكي دواي زؤربةيـــان نةبَيـــت،
ئةوةي ديســـان دةكةن، زؤر ثةيداي

ة.
َ
سمَيل و ِريش مووي نيية شاراوة

نيشـــانةيةكي ديكةي هةرزةكاري
ســـةر لةكوِرةكة كات كـــة هةندَيـــك
لةدةنطيدا، طؤِرانكاريية دةشَيوَينَيت
كوِرةكة قوِرطييةوة طةشـــةي بةهؤي
دةنطي ئـــاوازي ي

َ
كؤنرتؤل ناتوانَيـــت

بؤماوةيةك دةبَيت طِر دةنطـــي بكات،
دةبَيتةوة، كـــةم طِرييةكةي ثاشـــان
نيطةران كوِرةكـــة ماوةيةدا ئا لـــةم

دةبَيت.
طؤِرانكارييـــة لةهـــةرة يةكَيـــك 
هـــةرزةكاري تةمةنـــي طرنطةكانـــي
هةســـتي كوِرةكة كـــة لةســـةرةتادا
لةاليةن تؤوة بووني دروست ثَيناكات
بؤري لةناو تـــؤوة طوونةكانةوة.ئةم
و

َ
تَيكةال ثاشـــان و كؤدةبَيتةوة تؤودا

لةتؤودانةوة كة دةبَيت شـــلةية بةو 
دةكةوَيتة تؤودان دةبَيت، دروســـت
بووني دروست دانةوة،

َ
ميزةل ثشـــت

بؤري لةهةموو كاتَيكداية، ضونكة تؤو
ئةمةش بؤ دةبَيت، ثـــِر تؤو بةزوويي
فِرَيي بةردةوام جةســـتة ثَيويســـتة
ئةوةي جَيطاي تؤوي بداتة دةرةوة بؤ
زؤربةي بكاتةوة، ديكة دروستكراوي
بـــؤ دةرةوة فِرَيدانة تـــؤو كات ئةم
ِروودةدات، شةودا نووســـتني لةكاتي
دةبينَيت دَيت بةئاطـــا كوِرةكة  بؤية
ثَيش ئةطةر لةوة و لينجة، تةِربـــووة
بَيت نةكرا بـــؤ ئةم ِرووداوةي باســـي

شةيتاني َين
َ
دةل ثَيي (لةكوردةواريدا

و شةرم دةبَيت ئةوا سةرســـام بوون)
دةكاتةوة بري وةها و دةكات لةخؤي
كـــردووة بةخؤي كة شـــةو ميـــزي
باشـــرتين كةواتة ثَيخةفةكةيـــدا، و 
هـــةرزةكاري ثَيش  ئةوةية  بريؤكـــة
فِرَيدانةي بؤ تـــؤو ةتـــةي

َ
ئـــةم حال

خةودا لةكاتي كـــة ِروون بكرَيتـــةوة
دةبَيتةهؤي ئةمة ضونكة  ِروودةدات،
زؤربةي بةخؤبوون، متمانـــة جَيطاي
نووستندا لةكاتي ةتة

َ
حال ئةم كة كات

خةوي هةرزةكارةكة كوِرة ِروودةدات
سَيكســـي بةخةوي و

َ
تَيكةال خؤشـــي

لةخةوي ةتـــة
َ
حال ئـــةم دةبينَيـــت،

جؤرة هةردوو ِروودةدات، كيذانيشدا
ِرشـــتن تؤو خةوةكـــة بةِرةحـــةت و
َين

َ
ثَيي دةل كة دَيت لةنَيردا كؤتاييان

وةرطرتني ضَيذ لوتكةي ضَيذ، لوتكةي
كة هاوكاتة هاوتاية خؤشـــييةكي بَي

لةضووكةوة. تؤواو ِرشتني
َ

لةطةل
نةرمة بضووكي ئةندامَيكي ضووك
ثَيكهاتووة ئيسفةنجي لةشانةيةكي كة
ئةم سوودي ببَيت، ِرةث كة دةشـــَيت
هةبَيت، لةتواناي ئةوةية بوونةي ِرةث
ِرةق و (طةورةبوون مَي زَيي ناو بضَيتة
هَيلكةي بطاتة تـــؤو ضووك) و بووني
كةواتة كؤرثةلة. بووني دروست بؤ مَي
لةطةورةبووني بريتيية هةستانيضووك
ئةوا كة ئةطةر ِروونةدات بووني ِرةث و
لةِرَيي كة مَي داني

َ
منال ملي ناطاتة تؤو

كاتَيك ضووك هةستاني دةبَيت، زَيوة
ديمةنَيكي نَيرةكـــة كـــة ِروودةدات
ضونكة خوَين كات، سَيكســـي بةدي
كوِر زؤربةي ضووكييةوة. ناو دةزَيتة
هاتووة بةســـةردا ضووك هةســـتاني
سروشتي بةشـــَيوةيةكي لةِرابردوويدا
كوِري دوور لةوروذاندنـــي سَيكســـي
ال خؤشـــة، هةســـتانةي بضووك ئةم
زؤر هةرزةكار كـــوِري الي هةرضةندة
بةئازارة، كةمَيـــك م

َ
بةال خؤشـــرتة،

بؤي تةمةنيـــدا هـــةر لـــةم قؤناغةي
هَيناني دةســـت كة دةردةكةوَيـــت 
دةبَيتة بةضووكـــدا يةك لةســـةريةك
طةيشـــتن و جيـــاواز خؤشـــييةكي
لةكوني ِرشتن تؤواو و ضَيذ بةلووتكةي
َين

َ
دةل ةتةش

َ
حال بـــةم كة ضووكةوة

ماستةربيوشن.
باش بةشَيوةيةكي لةكؤنةوة هةر
دةستلَيدان ةتة واتة

َ
حال ئةم باســـي

مةبةســـتي بؤ سَيكســـي لةئةندامي
كة هةرضةندة نةكراوة ضَيذوةرطرتـــن
توَيذينةوةكان ضونكة سروشتيية، زؤر
كـــة هةمـــوو ئاشـــكرايان كـــردووة
دةكات ئةمكارة هـــةرزةكار كوِرَيكي
يان لةكؤتايي لةسةرةتاي هةرزةكاري،
وتوويانـــة هةندَيـــك هةرزةكارييـــدا.
دةبَيتةهـــؤي ناِرةســـةنةو كارَيكـــي
بَيهَيزي كوَيربوون، لةشـــَيتي، جؤرَيك
ثِروثووضي شـــتي ضةندةها طشـــتي

ديكة.
لةسةر كوِرَيك ئةطةر بريكردنةوةي
كة بوو بةمشـــَيوةية ماستةربيوشـــن
واي بـــةردةوام ئةوا لَيكرد باســـمان
ئةنجامدامي بةهؤي نةك م

َ
بةال لَيدَيت،

بةهؤي شـــَيوةي كو
َ
ئـــةو كارةوة بةل

لةسةري. بريكردنةوةكةي  ضؤنييةتي
ئةطةر نةضَيت لةياد ئةوةمان ثَيويستة
نةكردبَيت ماستةربيوشني هيض كوِرَيك
خؤي، بةويســـتي نةِرشـــت و تؤوي 
نووســـتندا شةيتاني لةكاتي هةر ئةوا
ئةم لةخـــةودا، كةواتة واتة دةبَيـــت
ضونكة نيية، مةترســـيدار دياردةيـــة
لةكاتي هةرطيز ئـــةوا وابواية ئةطـــةر

نةدةبوو. شةيتاني كوِر خةودا
بةرةوذوور و هةرزةكاري لةتةمةني
بةِرادةي دةبَيت شةيتاني لةخةودا كوِر
جـــار لةهةفتةيةكدا، دوو بـــؤ ســـَي
زياتر كةمرت يـــان هةرضةنـــدة ئةمة
كةســـَيكي بؤ دةبَيت لةكةســـَيكةوة
هةســـت كاتَيك بةزؤري م

َ
بةال ديكـــة،
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جارَيك ِرؤذانة كة  دةكةن بةخؤشـــي
دةدةن. ديســـان يان زياتر ئةنجامي
ئةنجامداني كة دةكةينـــةوة دووثاتي
بَي زؤر ماستةربيوشـــن ئةمكارة واتة
خؤي هةست كوِرةكة زيانة بةمةرجَيك
ة

َ
هةل يان لةطوناه يان تاوان بةجؤرَيك

نةداتَي خووي ئةوةندة زؤر يان نةكات
ضاالكييةكي هيـــض ِرؤذانة كـــة ئيـــرت
ديكةي ذيان ئةنجام نةدات. بؤية باوك
ي طرنط بينَيت بةرامبةر

َ
دةتوانَيت ِرؤل

بابةتة ئةم بؤ هةرزةكارةكةي كـــوِرة
بكات بةرامبةر نياي

َ
دل زوو زوو بةوةي

تةندروستي سةر ئةمكارة بؤ زياني بَي
بكات. دا

َ
لةطةل قسةي بةِراشكاوي و

جةستةييانةى طؤِرانة ئةم
َ

لةطةل
طـــؤِران هـــةرزةكـــــــاردا كـــوِري 
جـــار ِروودةدات، لةسؤزداريشـــيدا
بةرامبةر دةبَيت تووندوتيذ زؤر هةية
جاريش و باوكي و دايك يان هاوِرَيكاني
بةِرادةي دةبَيـــت ســـؤزدار هةية زؤر
دياردةية دوو ئةم ِرشـــتن، فرمَيسك
تيايدا. دةردةكةوَيت زؤر بةخَيرايـــي
دوو طؤِرانكارييـــة ئـــةم هةرضةنـــدة
دايك بؤ ناخؤشة زؤر سوكةوتدا

َ
لةهةل

ئةطةر و سروشتيية زؤر م
َ
باوك، بةال و

بكةن ثةسةندي بةهَيمني باوك و دايك
ئةوة تَيبيني هةبَيت، لَيخؤشبوونيان و
بؤ دةطةِرَيتةوة بةخَيرايي كة دةكةن
ديكةي ذيان، طؤِرانَيكي ئاسايي دؤخي
دةكاتة ثشت ئةوةية باو هةرزةكاري
طروثي وي

َ
بةتَيكةال حةز و خَيزانةكةي

لةدةرةوةي دةكات ديكة كةســـاني
كوِراني بـــةزؤري كـــة خَيزانةكـــةي
خؤيني، ئـــةم دياردةية هاوتةمةنـــي
لةمرؤظدا. تَيبينيكراوة لةكؤنةوة زؤر
طروثي زؤر دواي يارمةتي هةرزةكاران
ال زؤريان ديكة دةكةون و كةســـاني
ديكة طروثي ِركَيفـــي بضنة خؤشـــة
و ببةســـتن دا

َ
لةطةل و ثةيوةندييـــان

بكةن. ثةيِرةوييان

كة دووثاتي دةكةينةوة ديســـان
باوك مةراقي و دايك ثَيويســـت ناكات
ثشتكردنة واتة بخؤن دياردةيةش ئةم
كةســـاني ِركَيفي ذَير ضوونة و خَيزان
بؤ دياردةيةش ئـــةم ضونكة ديكـــة،
دَيت. شـــاراوة و كؤتايي ماوةيةكـــة
هـــةرزةكار كوِرَيكي كاتَيـــك نييـــة 
ضةقاوةســـوو َيكي

َ
كؤمةل ناو َدةضَيتة

بةكؤمةل دذة ســـوكةوتييان
َ
كـــة هةل

ببَيتة ئةنجامـــدةدةن ئاذاوةطَيِري و 
كة ئةوةي (سةرةِراي طةورة خةمَيكي
طةورة باش و بةهَيز بةثةروةردةيةكي
خؤي ضاكـــة و خراثـــةي و كرابَيـــت
وييةي

َ
تَيكةال بـــةم ضونكة بزانَيـــت)

ثَيِري
َ

لةطةل دةبَيت نةطريســـي فَيري
لةبةرئةوة بدا.

َ
نالةبار و قةل هاوِرَيياني

كات ثَيش باوك و دايك باشـــرتة زؤر
بةر ضاو ثَيـــش بخةنة ئـــةم ئةطةرة
كاتَيك ديكة بةواتايةكي لةِروودانـــي،
هةرزةكاري لةسةرةتاي باوك و دايك
هاوِرَيكاني لةوةي نيان 

َ
دل كوِرةكةيان

ئةمانةن كة لةو ثَيـــِرةن كوِرةكةيان
ئةوا متمانةن جَيطاي و شـــارةزايانن
بَي و لةبار كةســـانَيكي دةكةوَيتة ناو

كَيشة.
ناضَيت لـــةوة دياردةيـــة ئـــةم 
سَيكسييةوة بةِرؤشنبريي ثةيوةندي
دايك نيية، م لةِراستيدا وا

َ
بةال هةبَيت،

كة لةوةي شـــارةزابن و باوك دةبَيت
دةيكات سوكةوتةي هةرزةكار

َ
هةل ئةو

طؤِرانكارية ثةيوةســـتة بةو و قورسة
ِروودةدت لةنـــاو كـــة سَيكســـييةي
بن ثَيويســـتة ئاطادار و جةســـتةييدا

لةوةي:
طرنطة زؤر و ثَيويســـتة -كـــة زؤر
سوكةوتي

َ
ثةســـةند هةل تا ِرادةيةكي

نـــةدةن بةنالةبـــار هةرزةكارةكـــة
بكرَيت دابني بـــؤ ةم، داواكاري 

َ
لةقةل

ذياني طرنطي ثَيداويســـتي لةهةندَيك 
بَيهاوتاوة. بةسؤزي ِرؤذانة

بـــدةن يارمةتـــي -دةبَيـــت
طؤِرانكارييانةي ئةو بؤ لةتَيطةيشـــتن
ضؤن بكةيت و فَيري لَيـــي ِروودةدات
بكات. لةنالةبارييةكاني زؤر ي

َ
كؤنرتؤل

دايك هةندَيك ديكـــةوة لةاليةكي 
دةبن ةِراوكـــَي

َ
دل و بـــاوك تووشـــي

كوِرة كاتَيـــك ئـــةوةي لةديـــاردةي
دةنوســـَيت زؤر هةرزةكارةكةيـــان
يان هاوتةمةني كـــوِري بةهاوِرَيياني
ئةوةي لةترســـي  طةورةتر كةمَيـــك
ببَيت، نَيربازي تووشـــي  كوِرةكةيان 
زؤر لةجَيطاي ترسةش تاِرادةيةكي ئةم
توَيذينةوةكان ضونكـــة نيية، خؤيدا
96%ي لة زياتر دةريانخســـتووة كة
ثَيكةوةنووســـاون لةقؤناغي َكـــوِران
لةطـــةل ســـؤزداري  وهؤطربوونـــي
ضونكة تَيدةثـــةِرن، ديكة كوِرَيكـــي
نيية ثةسةند لؤذيكيشـــةوة لةِرووي
نَيربازن،

َ
كؤمـــةل نَيرةكاني 95%ي 

سروشتيية زؤر دياردةية ئةم كةواتة
مؤدَيلـــي هةرزةكارةكـــة كـــوِرة و 
بؤضوون كة دةبذَيرَيـــت

َ
هةل كةســـَيك

ببينَيتةوة، تيادا خؤي و كةســـايةتي
هةرزةكارةكة كـــوِرة كات هةندَيـــك
بةنيمضة و دةبذَيرَيت

َ
هةل ةوانَيـــك

َ
ثال

ياريكةر، وةك دةيثةرستَيت ثةرستن
ديكـــة هةندَيكـــي شؤِررشـــطَيرَيك،
يان بَيذَيك طؤراني بؤ بذاردنةكةي

َ
هةل

دةبَيت. طؤراني ميوزيك و ثَيِرَيكي
قؤناغةدا لـــةم كوِري هـــةرزةكار
باوك و دايك نابَيت نوسابَيت بةضييةوة
يان ثَيبكةنن تةي ثَيبكةن، ثَيـــي

َ
طال

باشرتين لةسةري، بكةن سةرزةنشتي
ثةيوةندي ئةوةية  ضاودَيري بؤ  ِرَيطة
كة مامؤســـتايةكي يان بةهاوِرَييةكي
بوون نيا

َ
دل بؤ يدا بكةن

َ
لةطةل ِرَيطة ئةم

يان داهاتووي، بةِرؤذ لةضاودَيري ِرؤذ
دةبَيت ِرزطاري ِرؤذ لةدواي ِرؤذ بةمـــة
خوو لَيدَيت واي ناسكةوةء قؤناغة لةم

خؤي. هاوتةمةني كضاني بداتة
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كيذ طةشةكردني ضؤنَيتي
كضَيكي طةشةي طؤِرانكارييةكاني
زؤر زةقرتة كضَيكى طةورة بـــؤ

َ
مندال

لةنَيردا ضـــؤن هةر نَير، لةطةشـــةي
لةسةر ِروونكردنةوةماندا لةسةرةتادا
ثَيش ئاسايي فسيؤلؤذيي و شيكاري
ِروونكردنةوةي ثاشـــان هةرزةكاري،
دةخةينةِروو هةرزةكاري دياردةكاني
لةنَيـــردا باســـمان هـــةروةك ضـــؤن

لَيوةكرد.
سَيبةندة يان ئةســـتَيلك ئَيسكي
القةكاني و نَيـــوان ســـك دةكةوَيتـــة
خوارســـكدا لةناوضةي خوارةوةكـــة
هةردووال ئةســـتَيلكةي ئةم ئَيســـكي
ئاشكراية (ِراست و ضةث)، يةكدةطرن
لةكوِريشـــدا هةية. ئَيســـكة ئةم  كة 
سَيكســـييةكاني لةئةندامة هةندَيـــك
ئةم ناو دةكةوَيتـــة

َ
منـــدال كضَيكي 

ناو (بةماناي سَيبةندةية ئَيسكي دوو
هةندَيكي كاتدا لةهةمان  جةســـتة)،
جةستةي، دةرةوةي دةكةونة ديكة
ئةندامةكاني كة دةطةين لةوة كاتَيك
ناوةوة كةوتوونةتة بؤضي جةستة ناو
و دووطياني  لةدياردةكانـــي كة باس

دةكةين. بوون
َ

مندال
ناو سَيكسي ئةندامي طةورةترين
و ماسوولكةيي كة دانة

َ
منال جةســـتة
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ئةم هةرمَيداية، لةشَيوةي و بضووكة
لةناوةوةي هةيـــة بؤشـــايي ئةندامة
ئةســـتوورن، ديوارةكاني لةكاتَيكدا
هةر سةرةوةي بةشي ضةثي و لةِراست
لَيدةرضوون باريكي بـــؤري يةك اليةك
هةية ثةلكي بؤرييةك هةر كؤتايي كة
هَيلكةدان لَيوةي، نزيكة هَيلكةدان و
دروســـت هَيلكة كة ئـــةو طالندةيـــة
لةنَيردا وةتةية بةرامبةرةكةي دةكات
لةخوارةوةي دةكات. دروست تؤو كة
دَيت، ـــدان

َ
منال ملي بةشـــي دان

َ
منال

ِراندا هةردوو لةنَيوان كة زَي ثاشـــان
دةكةوَيتة كـــة دةرةوةيةتي  كووني
(دةرةوةي دةرةوة سَيكسي ئةندامي

جةستة).
ئةنداميسَيكسيثَيكهاتووة لةمَيدا
هةردوو ثَيشـــةوةي لةنَيوان لةدرزَيك
يةك لةهـــةر اليةكدا درزة ئةم ِراندا،
بضووكي يةك لَيـــوي لَيوي طـــةورةو
لةدةرةوةي طةورةكـــة لَيوة هةيـــة،
لةســـةرةوةي لَيـــوة بضووكةكةيـــة.
بضووكةكة لَيوة دوو هـــةر ئةم درزة
دروســـت ميتكة دةطةن كة بةيـــةك
لةخوار هةســـتيارة، زؤر كة دةكـــةن
كووني لةخوار ميـــزة، كووني ميتكة
دةكةوَيتة كـــة زَي دَيت ميـــز كووني
بضووك، لَيـــوي هةردوو خـــوارةوةي
ئةو كة لةوةداية ميتكة هةســـتياري
هي شانةيةي لَيي دروست بووة وةك
خوَين تواني بةواتـــاي ضووك وايـــة،

هةية. بووني ِرةث و تَيزان
نَيردا و مَي جياوازييةك لةنَيـــوان
و كووني بـــؤري كة لةنَيردا ئةوةيـــة
يةك بؤري تؤو و هاتنةدةرةوةي ميز
تةنيا ميز كووني لةمَيدا م

َ
بةال وكوونة،

هةروةها ميـــزة، هاتنةدةرةوةي بؤ 
ثـــةردةي زَي كؤتايـــي خـــوارةوةي

كضَينيية.
دةرةوةي سَيكســـي ئةندامـــي
طةورةي كة هةردوو لَيوي مَي جةستةي

كووني و دةطرن يـــةك لةخوارةوةيدا
ثيسايي لَيدَيتة كة دروست دةكةن كؤم
ةكانةوة،

َ
لةِريخؤل جةســـتة دةرةوةي

هةية. لةكوِريشـــدا ئةم كووني كؤمة
و هةية لةمَيدا لةِراســـت دوو مةمـــك
كة سنط ثَيشةوةي سةرةوةي ضةثي
و دةبن طةورة هةرزةكاريـــدا لةكاتي
لَيي دةرثةِريوة طؤيةك هةر مةمكَيـــك
ديسان مةمك طةوربووني دةرةوة، بؤ
سَيكســـييةكاني ئةندامة ناوي لةذَير

جةستةية. دةرةوةي
ثَيكردني دةســـت

َ
لةطةل لةكضدا

طؤِرانكارييـــةك ضةنـــد هـــةرزةكاري
تةمةني دَيت، جةســـتةييدا بةســـةر
لةمَيدا هةرزةكاري ثَيكردني دةســـت
ديكة. كضَيكي بؤ لةكضَيكةوة جياوازة
دةست يدا

َ
لةتةمةني دة ســـال هةندَيك

م
َ
بةال بطـــرة زووتريش، و ثَيـــدةكات

سيانزة لةتةمةني ديكةدا لةهةندَيكي
ثَيدةكات. دةست يدا

َ
ســـال بؤ ضواردة

دةســـت بؤ بةطشـــتيية
َ

يانزة ســـال
م

َ
بةال لةمَيدا، هـــةرزةكاري ثَيكردني

نيشانكراو ئةمة ياســـايةكي دةســـت
دةست كيذان زووتر هةتا بَيت و نيية
باشي خؤراك بةهؤي ِرةنطة ثَيدةكةن
ســـةردةمةدا، لةم بَيت نـــةوة

َ
منداال

ِرابردوودا لةســـةردةمةكاني ضونكـــة
يدا

َ
شـــانزة بؤ حةظدة سال لةتةمةني

ثَيكردووة. دةستي
لَيكرد باســـمان لةنَيردا هةرضؤن
هةرزةكاري ثَيدةكردني دةســـت كة 
طالندةكانداية، كوَيرة ي

َ
كؤنرتؤل لةذَير

هؤرمؤن طالند مَيشكة ذَير لةســـةرةتا
فةرمان وةك خوَينةوة ناو دةِرذَينَيتة
ديكةي كوَيرةطالنـــدي بـــؤ ضةندةها
ضةندةها ِرشـــتني بـــؤ ناو جةســـتة
فةرمان وةك لةاليةنيانـــةوة هؤرمؤن
طةشةو بؤ جةســـتة بؤ بةشـــةكاني
ثَيطةيشتن،هةرئةندامةسَيكسييةكاني
هةموويان سةرةتاي جةستة ناوةوةي

ثاشان دةكةن، بةطةورةبوون دةست
طةشة ئةندامةكاني دةرةوةي جةستة

دةكةن. ثَيطةيشتن و
هةســـت دةكةن لةكضان زؤرَيـــك
ثَيكردنـــي دةســـت لةثَيـــش زؤر 
كة هـــةرزةكاري طؤِرانكارييةكانـــي 
طةورة دامَين نـــاوةوةي لَيوةكانـــي 
دةكةن و حةز ثةيدا دةبن و خوراندن
دياردةية ئةم خورَينن. بيـــان دةكات
ِرووداني بؤ نيشاندةرة و سروشـــتيية
لةهةمانكاتدا بووني. بةردةوام طةشةو
مَيينة شـــَيوةي كضةكة جةســـتةي
ئةندامي هةندَيك بةوةي  وةردةطرَيت
وةك خؤي دةطرَيتة ضةوري َجةستةي
لةطةل دةبَيـــت خِر كة ســـَيبةندةي
خـــِر و ثةراســـووةكاني ســـمتةكاني
مةمكةكان. طةورةبووني

َ
لةطةل دةبن

طةورة مةمكـــي طـــؤي لةســـةرةتادا
دةثؤشـــني ثةمةيي ِرةنطي و دةبَيت
دةئاوسَيت،

َ
هةل طؤكة دةوري ضوار و

ثاشـــان ئاســـايني، هةموويان ئةمانة
مةمكةكان طؤي ذَير ِرؤذ لـــةدواي ِرؤذ
ناِرةحةتي و بخورَين ِرةنطة و دةثةنمن
ئةم م

َ
لةســـةرةتادا، بةال بكةن َثةيدا

لةطةل ئاسايية و دياردةيةش ديسان
بدةيت دةست ئةطةر نامَينَيت، كاتدا
ئةوا طةشـــةيةدا كاتي لةمةمك لـــةم
كة تيايدا دةكةيت بةتوندي هةســـت

ئاسايية. دياردةيةكي هةر ديسان
ئةم دياردانةدا جةســـتةي

َ
لةطةل

بةدةركردني دةكات دةســـت كضةكة
هةروةك كة بةشةكانيدا َموو لةهةندَيك
بال مووي بن وةك لةكوِردا ِروودةدات
لةشَيوةي لةكضدا م

َ
بةال ســـك، و خوار

و سَيطؤشة دةبَيت ســـك خوار مووي
دةبَيت. سةرةوة بؤ سَيطؤشةكة بني
و القةكانياندا موو لةدةست زؤربةيان
و باريك مـــووةكان م

َ
بـــةال دةِروَيت،

كةمَيك مـــووي هةرضةندة  نةرمـــن،
زؤر ئاســـايية. م

َ
بةال زةقن، لةكضـــان
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ئةندامييانة طؤِرانكاريية ئـــةم كاتَيك
ِروودةدات جــــةســـتة لـــةدةرةوةي
لةناوةوةيجةستة ئةندامي طؤِرانكاري
طؤِرانـــكاري لةئةنجامـــي ِروودةدات
بةشَيوةي مَيينة طةيشتن هؤرمؤني بؤ
وةك ناوةوةي و جةستة لةدةرةوةي
هَيلكةدانةكاندا و دان

َ
لةمنال طؤِرانكاري

يان خستنةوة نةوة بؤ ئامادةبوون بؤ
زاوزَي.

يـــةك هـــةر هَيلكـــةدان دوانـــن،
هَيلكة كاتَيك ئةستَيلكداية، لةاليةكي
و ثاشان دةثيتَينرَيت دةكات دروست
بووني دروســـت ئةنجامةكةي  ئـــةوا
دان

َ
منال دانـــدا، 

َ
منال لةناو كؤرثةلةية

طةشـــةو كاتي دةثارَيزَيت كؤرثةلـــة
كاتـــي فِرَيداني هةتـــا طةورةبوونـــي
بةشـــَيوةي جةســـتة بـــؤ دةرةوةي
ثَيش طالندَيكة هَيلكةدان بوون.

َ
مندال

بةكاردةبَيت دةست ئةندامَيك هةموو
و ثـــِرة لةهَيلكـــةي ثَينةطةيشـــتوو

دةســـت ثاشـــان دا.
َ
مندال لةكضـــي 

كضةكة هـــةرزةكار تةمةني ثَيكردني
ِرذَينراوةكاني هؤرمؤنـــة  بةهـــؤي و 
لةم يةكَيك طالند طالندي ذَيرمَيشـــكة
دةست دةكات بضوكانة هَيلكة قةبارة
بةثَيطةيشتن لةسةر ِرووي هَيلكةدان،
طةشـــةكردني بؤ ثَيويســـت كاتـــي 
ِرشتني لةســـاتي ِرؤذة ضواردة هَيلكة
دواي خوَين. سوِري ناو بؤ هؤرمؤنةكان
بؤ دةرثةِرينة كاتي هَيلكة ثَيطةيشتني
ضةثكي كؤتايي و دةرةوةي هَيلكةدان
دةدات شـــةثؤل كة ـــدان

َ
بؤري منال

ناو دةضَيتة هَيلكةكة و دةيطرَيتـــةوة
ناو بؤشـــايي بؤ ثاشـــان و بؤرييةكة
قةبارةي هَيلكةكة كاتةدا دان، لةم

َ
منال

و واية دةمبووس دةرزي سةري وةك
طواستنةوةيةو ئةم بؤ ثَيويستة كات
هؤرمؤنَيك هَيلكةدان كاتةداية لةم هةر
بؤ خوَين ســـوِري نـــاو دةِرذَينَيتـــة
هَيلكة وا كـــة دان

َ
بةئاطاهَينانـــي منال

وا هؤرمؤنة ئـــةم بـــؤي، بةِرَيوةيـــة
بكات ئامادة دةكات خؤي ـــدان

َ
لةمنال

(ثيتَينراو) لةهَيلكـــة ثَيشـــوازي بؤ 
ثةردةيةكي ئةستور بةدروست كردني
كة ديوارةكةي نـــاوةوةي لةديـــوي 
لةبؤرييةكاني خوَين، ثـــِرة و نةرمـــة
ثيتَينراو هَيلكةي و هات ئةطةر ضونكة
بةم ثةردةيةوة ئةوا لكا طةيشـــت و
بةكؤرثةلة، دةبَيت و دةكات طةشـــة
بةخؤراكة ثَيويســـتي ئةم طةشـــةية
بؤرييةكاني لةِرَيي  كـــة لةدايكةكةوة

ثَيدةطات. ثةردةية ئةم خوَيني
دان

َ
منال دةطاتـــة هَيلكة كاتَيـــك

دةبَيت ـــك
َ
بَيكةل ئةوا و نةثيتَينـــرا،

بووة، دروست  ثةردةيةي ئةو  
َ

لةطةل
دةكات دةست ثةردةية ئةم لةمكاتةدا
لةديواري بةتواندنـــةوةو لَيبوونـــةوة
دان

َ
منال ملي لةِرَيي و دان

َ
منال ناوةوةي

دةرةوةي ثاشان بؤ ناو زَيوة، دةضَيتة
هَيلكةكةشي خوَيناوة ئةم جةســـتة،
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خوَيني َين
َ
دةل خوَيناوة بةم تيادايـــة،

مانطانة. سوِري
بؤ ثَيويســـتة ِرؤذ ثَينج مـــاوةي
خوَيناوة ئةم دةرةوةي هاتنـــة تةواو
سَي بؤ دوو مَي هةندَيك لةجةســـتة،
هةندَيكي هةروةها دةخايةنَيـــت، ِرؤذ
م

َ
بةال هةفتةيـــةك، دةطاتـــة ديكـــة 

هةروةها قةبارةي ئاسايني. هةموويان
بةشَيك نيية، يةك وةك خوَيناوةكةش
زؤرة، بةشَيك كةمة،  قةبارةكةي  مَي
لةبةدةربوو زيـــاد كة كاتَيـــك تةنيا 
هةركة ينةوة.

َ
لَيكؤل جَيطـــاي دةبَيتة

ثَيكرد دةســـتي ســـووِري مانطانـــة
دةكات دةســـت هَيلكـــةدان  ئـــةوا 
ديكة، هَيلكةيةكـــي بةثَيطةيشـــتني
لةطةشةكردني ثَيويســـتة ئةو كاتةي
ســـوِري خوَيني كؤتايي هةتا هَيلكـــة
و هةشت ِرؤذة، كةواتة مانطانة بيست
دةســـت هَيلكـــة ضـــواردة ِرؤذ ثَيش
لةهَيلكةدان مانطانة سوِري ثَيكردني

دةردةثةِرَيت.
كة بَيت لةيادمان دةبَيت هةميشة
ِرؤذةي هةشت بيســـت و ئةم ماوةي
يةك وةك كاتَيك هةموو مانطانة سوِري
سوِري كة هةية و ذن كض ضةندةها نيية
دةخايةنَيت، هةفتة شةش مانطانةيان
دةوَيت، هةفتةي سَي ديكة بةشَيكي
ســـوِري ديكة نازانن كةي هةندَيكـــي
لةدوو كة ِرةنطة بـــؤ دَيت مانطانةيان
نابَيت بَيت. هةفتة لةشـــةش بؤ زياتر
ةِراوكَي

َ
دل جَيطاي ببَيتة ناِرَيكيية ئةم

هةرزةكاريدا، لةمـــاوةي و بةتايبةتي
جةستةي تا دةوَيت ماوةيةكي ضونكة
وةردةطرَيت، خؤي النســـي مَيية ئةو
ضوار بـــؤ ســـَي ِرةنطة ئـــةم ماوةية
سوِري زياتر بَيت لةيةكةم يان

َ
ســـال

مانطانةوة.
بةئاساني مانطانة سوِري بةطشتي
م هةندَيجار

َ
بـــةال ئازارة، بـــَي دَيت و

دان
َ
منال ضونكة دةبَيـــت، زؤر بةئازار

و ماســـولكةداري بةهَيزة ئةندامَيكي
خوَينة ئـــةو لةدةركردني بةثةلةيـــة
دةبَيتةهؤي بوونةي طرذ ئةم لةناويدا،

سك. يان ثشت لةخوارةوةي ئازار
ســـوِري ئازاري كـــة ئـــةو ذنةي
بةبارَيكي هةيـــة نابَيـــت مانطانـــةي
دانيشَيت يان بكرَيت ئةذمار نائاسايي
لةِراســـتيدا بكاتةوة، و بري لةخـــؤي
ئةم ضارةســـةري بؤ باشـــرتين ِرَيطا
بةثَي وةرزشـــي ناهةمـــوارة بـــارة 
لةبري كراوةدا لةكةشـــَيكي ِرؤشتنة
جةوةنةي و ِرابكشـــَيت بؤي ئةوةي
سكي، خوارةوةي بخاتةســـةر طةرم
زياتر ئازارةكة ضارةسةرة ئةم ضونكة
كاتَيك بةثزيشـــك ِراوَيذ م

َ
بةال دةكات،

ئازاري هةية زؤر بةدةطمةن طرنطة كة
ؤزة.

َ
هؤكاري ئازارةكةي ئال و

كة بَيـــت لةبريمـــان ثَيويســـتة 
زؤر طرنطة، كـــض دةرووني بؤضووني
لَي بارةي ئةطةر دايكي ئةم بؤنموونة
ةذاني

َ
و ببَيتةهؤي شـــل بكات طـــةورة

بةئازارَيكي هةســـت ئـــةوا كضةكـــة 
بةئاســـايي ئةطةر م

َ
بةال دةكات، زؤر

كضةكةش ئـــةوا بـــدات ةمـــي
َ
لةقةل

تَيي دةثةِرَينَيت. بةئاساني
سروشـــتي ديكـــةي ِرووداوَيكـــي
طةورةبووني مانطانةدا سوِري لةكاتي
مانطانة ســـوِري و لةثَيش مةمكةكانة
زؤر طرذييةكي بةتوندي و كة هةســـت
ديســـان مةمكةكانيدا، لةناو دةكات
لةبةرئةوةي و ئاســـايية هةر ئةمةش
كاريطـــةري لةذَيـــر مةمكـــةكان
ســـوِري دروســـتكةري هؤرمؤنةكاني
ثيتَينرا هَيلكـــة ئةطةر مانطانـــةدان.
مةمكةكان ئـــةوا بةكؤرثةلـــة بـــوو 
بؤ ِروودةدات تيـــادا ئامادةباشـــيان
لةداهاتوودا بؤ كردن شـــري دروســـت
مانطانةي ســـوِري هةتا كؤرثةكـــة.

مةمكةكان ثَيدةكات دةست خوَيناوي
هَيلكةدان هؤرمؤنةكان كاريطةري لةذَير
اليان نيية ضونكة ئاشكرا دةمَيننةوة،
يان نا. دةبَيت دروســـت كؤرثةلة ئايا
خوَين هاتنةخـــوارةوةي كاتَيك بؤية
و هؤرمؤنةكان كةم ثَيدةكات دةست 
ئةوا ســـوِري خوَيندا لةناو دةبنـــةوة
دةبنةوةو لةماوةي ئـــارام مةمكةكان

طرذييان نامَينَيت. سَي ِرؤذدا بؤ دوو
مانطانة سوِري ديكةي يةكي

َ
سكاال

لةئةنجامي كؤبوونةوةيئاو لةجةستةي
ســـوِري ثَيش بةهةفتةيةك مَيدا كـــة
كردنة هةست ثَيدةكات دةست مانطانة
ناوضةي طةورةبووني يـــان ؤزي

َ
بةئال

دةروونيدا لةباري طؤِراني 
َ

لةطةل سك
دياردةيةكي ئةمـــةش كـــة ديســـان
لةِرادةبةدةر دةبَيت كاتَيك ئاسايية و
ثسثؤر بةثزيشكي ِراوَيذ ثَيويستة ئةوا
ِروودةدات لةكـــوِردا هةروةك بكرَيت.
بةهَيز طؤِرانـــكاري َئةوا لةكضانيشـــدا
لةطـــةل ســـوكةوتدا

َ
لةهةل ِروودةدات

م
َ
بةال هةرزةكاري، ثَيكردني دةســـت

وةك دةركةوتـــووة زؤر لةمانـــةدا
دةبَيتةوة ناســـك ي

َ
دل كض لةكوِراندا،

زؤر و دةكات بةطريان دةســـت و زوو
دةبَيت. ثَيوةديار هةستياري

خَيـــرا زؤر طؤِرانكـــارييةكـــــان
وةك ســـاتَيك بـــةوةي ِروودةدةن
دةكات، سوكةوت

َ
هةل لةبار َيكي

َ
مندال

دةبَيت ناِرةسةن ديكة ساتَيكي م
َ
بةال

ئةم بذي، يـــدا
َ
لةطةل كـــةس ناتوانَيت

لةكضـــدا كات  زؤربـــةي نالةبارييـــة
و باوكيدا دايـــك و كضةكـــة لةنَيـــوان
بؤية قؤناغـــةدا لةم دةدات

َ
ســـةرهةل

هاوتا بَي بةنةرمييةكي زؤر ثَيويســـتة
نةبَيتةهؤي و بكرَيت

َ
لةطةل ةي

َ
مامةل

خَيزانةكة. ئارامي شَيواندني
ئةو ِراستيية دووثات جارَيكي ديكة
طؤِرانكاريية ئةم هةموو كة دةكةينةوة
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دةروونييانة ثةيوةستييةكي بةهَيزييان
جةســـتةييةكان بؤطؤِرانكاريية هةية
دايك لةسةر و هةرزةكاريدا لةتةمةني
كة ئةركَيكـــي طةورةية زؤر و باوكي
ئارامطري و  فراواني

َ
دل و ونياني بةنةرم

بكةن سوكةوت
َ
هةل كضةكةياندا

َ
لةطةل

بؤ يارمةتيدةر دةبَيتـــة كة ديســـان
بةرةنطاربوونةوةي بؤ كضةكة هةستي
لةِرَيي دايدةطرَيت ئةو خةمؤكييـــةي
ئةمان ســـوكةوتي

َ
بةهةل و ئةمانـــةوة

نيية نةخؤش كة بؤي دةردةكةوَيـــت
بةطؤِراكاريية بةندة ؤزيـــةي

َ
ئال و ئةم

زؤر و هؤرمؤنةكان جةســـتةييةكاني
كاتَيك دةطةِرَيتةوة بـــؤ ئارامي خَيرا
هؤرمؤنةكاني ئاسايي دةرداني ئاستي

دةبنةوة.
قؤناغةدا طرفتَيكي ديكة لةم ضةند
كضي بؤ يارمةتيداني بايةخة جَيطـــاي
كة طرفتانة لـــةو يةكَيك هـــةرزةكار
ئةو لَيي دايكي بةئاطا بَيت ثَيويســـتة
دةبَيت كض تووشـــي كة ةِراوكَييةية

َ
دل

بكاتةوة دةتوانَيت خـــاوي دايـــك و 
ئةم ةِراوكَيي

َ
دل ضونكـــة لةســـةري، 

قؤناغـــةدا نايدركَينَيت بؤ كضة لـــةم
ةية

َ
هةل دةكات هةست ضونكة كةس،

هةروةها تَيناطةن. لَيـــي و طةورةكان
دايكي كـــةوا دةبَيت فَيـــر بةطـــةِران
طرنطي جَيطاي و تَيبطات لَيي دةتوانَيت
كة بِروخَينَيت ديوارة ئةو و متمانةية و

هةبوو. بووني لةنَيوانياندا ئةطةر
قؤناغةدا لةم ديكة ةِراوكَييةكي

َ
دل

هاتنةخـــوارةوةي هةســـتيارة كـــة 
و لينجة كة كضةكة لةزَيي شلةمةنيية
ديسان ئةمةش دةضَيت، لووت لةهي
ثَيويست سروشتيية و ئاسايي و هةر
طرنطة بةثَيضةوانةوة و ناكات ؤزي

َ
بةئال

ثاكوخاوَيني ضؤن بكرَيت فَير كضةكة
هةموو بؤشـــؤردني ِرابطرَيت دامَيني
جلةكاني طؤِرينـــي

َ
لةطـــةل ِرؤذَيـــك

زَي شـــلةيةي ئةم كاتَيك ذَيـــرةوةي
بِرةكةي هةروةهـــا بـــوو و َزةردبـــاو
لةطةل بوو ناخؤش بؤني يـــان زؤربوو
ِراوَيذ طةِراني دامَين ئـــةوا

َ
هةل ســـوور

و دةستة. دةم ئةركَيكي بةثزيشـــك 
لةئةنجامي كة هةبَيت زَيي هةوي ِرةنطة
لةسروشتي كة بةو بةكرتيايةي هةوة
ئاسانة ضارةسةري و هةية ئاســـاييدا
زؤر لـــةم تةمةنةدا كضان هةرضةندة
خؤيان، بةجةستةيان دةدةن طرنطي
هةر بةثزيشـــك ِراوَيذ لةمبارةدا م

َ
بةال

كة تَيـــي بطةيةنَيت بؤئةوةي طرنطة
بووني و نةكـــردووة ةيةكي

َ
هيـــض هةل

و سروشـــتيية لةزَيوة ئـــةو شـــلةية
دةبَيت دايـــكان باريشـــدا  لةهةندَيك
لةكضان هةندَيـــك كة بَيت لةياديـــان
لةهاتنةدةرةوةي دةبن ترس تووشي
ثاش بةتايبةتي لةدامَينيـــان شـــلة 
دةكةن واتة ماستةربيوشن ئةوةي كة
دةدةن، زاوزَييان لةئةندامي دةســـت
دةردةثةِرَيتة شـــلةكة لةكوِردا م

َ
بةال

بةشـــَينةيي لةكضدا م
َ
بـــةال دةرةوة،

لةكضدا ماستةربيوشن دَيتةخوارةوة،
دةبَيت نـــدن

َ
جوال ثةنجـــة بةهـــؤي 

بؤماوةيةك دامَيـــن ميتكةي لةســـةر
بةلوتكةي طةيشتنة ئةنجامةكةي كة
تةِر و ئؤرطازم واتة سَيكســـي خؤشي
شلة ئةو هاتنةخوارةوةي و زَي بووني

لينجة.
هةســـتيارة زؤر دامَين ميتكـــةي
ئةندامة، ئـــةم كـــة دةكةوَيتة ذوروي
ثيشـــان خؤي وا دايك باشـــة من ثَيم
لةئةنجامداني ئاطـــادارة كـــة نةدات 
لةاليةن كضةكةيةوة، ماستةربيوشـــن
كضةكـــة دةخاتـــة ئةمـــة ضونكـــة 
دايكةكة باشـــرتواية ةتييةوة،

َ
سةغل

ئةنجامداني لةضؤنَيتي باس بةطشتي
بةشـــَيوةيةك بكات لةكضاندا ئةوكارة
بَيت و ثارَيزراو كضَينـــي كة ثةردةي

دياردةيةكي بكاتةوة بؤي كة ِروونـــي
ئةنجامي لةكضان  زؤر و سروشـــتيية 
خؤشـــييان تةنانـــةت و دةدةن 
كضَينييـــان، كاتـــي ئةنجاميانـــداوة
ئةنجامداني لةناهةمـــواري زؤر بةمة
لةســـةر كةمدةكاتةوة ئةم دياردةية

دةرووني كضةكةي.
كة هةيـــة ديكـــة دياردةيةكـــي
لةكضان زياتر دةكات ةت

َ
سةغل دايكان

دايبيية تايبةتـــي جؤرَيكي ئةويـــش
هةندَيك مانطانـــةدا، لةكاتي ســـوِري
ثاش دةبَيت كة واية بِروايان لةدايكان
سوِري خوَيني بؤ دانرَيت شـــووكردن
دةطةيةنَيت زيان لةبةرئةوةي مانطانة

كضَيني. بةثةردةي
ئةو كضَيني ثةردةي لةِراســـتيدا
ئةو ثاكي بـــؤ نيية طرنطةي بايةخـــة
بريوباوةِري هةندَيك ئةوةي وةك كضة
مةحةكةوة. سةنطي دةيخاتة ئاييني
ضاالكي بةهـــؤي ئةمِرؤدا لةِرؤذانـــي 
وةك وةرزش لةبوارةكانـــي كيـــذان
مةلةكردن... و ثاسكيل سواري، ئةسث
ئةو دِراندني ببنةهـــؤي هتد ِرةنطـــة
ثةردةكةيان ديكة هةندَيكي ثةردةية،

كشَينةرة. يان جؤري بضووكة زؤر
ئـــازادة كض بةطشـــتي  كةواتـــة 
بؤ ماددةيةك هـــةر لةبةكارهَينانـــي
مانطانة ســـووِري خوَيني مذينـــي

َ
هةل

بؤني ناوضةيـــة و بةمةرجَيـــك ئـــةو
يـــان زيان نةكات بؤطـــةن نةيـــةت و
ناِرةحةتي يان بةثَيســـتةكةي نةطات

لةدامَيندا.

سةرضاوة
A Parents Guide to Sex 

Education (Mine Book) By: 
Claire Rayner

لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني
كاكي عةبدولَال د. عةدنان



44 سةردةم 95زانستى

كة بارَيكة ئَيســـك ثوكانـــةوةي
ئةطةري يان دةشـــكَيت ئَيسك تيايدا
و ئاســـايي لَيدانَيكي شـــكاني بةهؤي
ثوكانةوةي زؤرتردةبَيت. ســـوكةوة
وانةي

َ
بال طرفتة زؤر يةكَيكة لةو ئَيسك

لةدواي كة مرؤظايةتي طةي
َ
كؤمةل ناو

ثَيدةكات.  دةست يةوة
َ
35 سال تةمةني

لة45  طةورةتر ذنان نيـــوةي نزيكةي
لة75ي طةورةتر ذنان 90%ي و

َ
سال

ئَيسك ثوكانةوةي نةخؤشـــي تووشي
تووشـــي بةتةمةنيش ثياواني دةبن،
ِرَيذةي م

َ
بـــةال دةبن ئةم نةخؤشـــية

نزيكةي لةذنان. كةمرتة توشبوونيان

ثياو لـــةدوازدة و ذن يةك ذن لةســـي
ئَيسك ثوكانةوةي تووشـــي يةك ثياو
دة َيكدا

َ
لةسال ثَييةي كة بةو دةبَيت.

بَيهَيزكةر شكاني تووشي كةس هةزار
ِرَيذةيةكيان بةداخـــةوة بوون و كـــة
بةنةخؤشـــي بةهـــؤي تووشـــبونيان
و ضاودَيري لةذَير ئَيســـك ثوكانةوةي

دةمَيننةوة. ثشكنيندا
كة ئَيســـك ِرووداوَيكة ثوكانةوةي
ثةيدادةبَيت، ضوونةوة

َ
بةساال بةهؤي

خوَييةكاني كةمبوونةوةي لةئةنجامي
ئَيســـك بةرطري و ئَيســـك، ثتـــةوي
مـــرؤظ ئيســـكي كةمدةبَيتـــةوة،

خؤِراطرتن سيفةتي الوَيتيدا لةتةمةني
فشـــارة لةبةرامبةر زياترة و ثتةوةي
بةثَيـــي تَيثةِربووني و دةرةكيةكان
ِرَيك و دروســـت كات بةشـــَيوةيةكي
الوازدةبَيت، بةرطريةكـــةي دواتريش
بيســـت لةتةمةني بةهَيزيةش و ئـــةم
لةتةمةني و دةطاتة لوتكـــة يدا

َ
ســـال

نَيوان35-20 بةهةمان شَيوة بةثتةوي 
كة هؤوة هةمان بةهؤي دةمَينَيتةوة.
بةهَيزةكانيشـــدا ثَيكدادانة لةكاتـــي
درز بةدرَيذاي طةنجانة ئةو ئَيســـكي
ئةم تةمةنة بةرةو م لةدواي

َ
بةال دةبات،

ثتةوي كةم بةخَيرايةكي و بةِرَيكي دوا

ئَيسك ثوكانةوةي نةخؤشي
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ئَيســـكةكان كةمدةبَيتـــةوة بةتَيثةِر 
دةثوكَينةوة.  ئَيسكةكان  كات  بووني 
لةذنانـــدا لةدواي تةمةنـــي نائومَيدي 
هؤرمؤني  لةدةرداني  وةستان  بةهؤي 
مَييينـــةوة كـــة ئةمةش ســـةرةتاي 
داني ثوكانةوة زياتردةكات، 

َ
ســـةرهةل

ضونكة ئـــةم هؤرمؤنانـــة طرنطيةكي 
زؤريان هةية لةثتةوي ئَيسكدا.

كَي بةزؤري تووش دةبَيت؟
ِرَيذةيي  بةشَيوةيةكي سروشتي و 
توشـــبوونمان  ئةطةري  هةموومـــان 
ئَيســـك  ثوكانـــةوةي  بةنةخؤشـــي 
م بةطشـــتي لةم كةسانةدا 

َ
هةية، بةال

ئةطةري  بةتةمةنةكان  كةسة  زياترة: 
ئَيسك  بةثوكانةوةي  تووشـــبوونيان 
ثوكانـــةوةي  نةخؤشـــي  زياتـــرة، 
ئَيســـك لةناو ذناندا لـــةدواي تةمةني 
ة 

َ
وة، وةرزش و جول

َ
نائومَيدي زؤر بال

هؤكارَيكة بؤ ثتـــةوي و بةهَيزكردني 
م 

َ
بةال تةمةنةكاندا،  لةهةموو  ئَيســـك 

ن و زؤر 
َ
وةرزش نةكـــردن و نةجـــوال

ديارة  و  ثشـــودان هؤكارَيكي طةورة 
دان و تـــووش بوون بةم 

َ
لةســـةر هةل

ثوكانـــةوة  هةندَيجـــار  نةخؤشـــية، 
دةردةكةوَيـــت،  زؤر  لةخَيزانَيكـــدا 
هةندَيجار لةنةتةوةيةكدا وةك هةندَيك 
لةنةتةوةكاني ئاســـيا كة ثوكانةوةي 

تيادا  زؤرتر  ئَيسكيان 
 ، َيـــت و كة ة د ر ة د
َيكـــي 

َ
ِرؤل خـــواردن 

هةيـــة  طرنطـــي 
لةثوكانةوةي ئَيسكدا. 
ئـــةو كةســـانةي كة 
ثَيويست  كاليسيؤمي 
خؤراكياندا  لةذةمـــة 
نيية و يـــان ظيتامني 
ثَيويســـت  D-ي 
 ، هَينـــن منا هة ر بة

نةخؤشينة  بةم  توشبوونيان  ئةطةري 
زياترة، كَيشاني جطةرة و خواردنةوةي 
كهول و قاوةي زؤر دووبارة كاريطةريان 
لةســـةر ثوكانةوةي ئَيسك هةية، ئةو 
كةسانةي كة جطةرة دةكَيشن و يان 
ياندا دةذين 

َ
ئةو كةســـانةي كة لةطةل

زووتر تووشي ثوكانةوةي ئَيسك دةبن 
و ئـــةو ذنانةي كة جطةرة دةكَيشـــن 
خراثرت و بةهَيزتر تووشي ثوكانةوةي 
ئَيسك دةبن لةضاو ئةوانةي كة جطةرة 
ناكَيشن، زؤر بةكارهَيناني دةرمانة ميز 
ديكةي  دةبَيتةهؤيةكي  ثَيكـــةرةكان 
ثوكانةوةي ئَيســـك. بَيطومان دةبَيت 
بزانني كة بةكار هَيناني يةك يان ضةند 
دةرزيةكي كةمـــي ئةمجؤرة دةرمانة 
َيكدا هيض تَيكضوونَيك و خراث 

َ
لةســـال

بوونَيكي ئَيسك دروست ناكات، دواجار 
ئةو كةســـانةي كة بةهؤي تَيكضووني 
هةندَيك هؤرمؤني تايبةتةوة طريؤدةن 
وةك ضاالكي ســـريؤيد و ثارا سريؤيد 
و الوازي ِرذَينـــة سَيكســـيةكان زياتر 
لةثوكانةوةي ئَيسك نزيكرت دةبنةوة. 

نيشانةكان
َيـــني 

َ
بل دةبَيـــت  بـــــةداخـــةوة 

بةشـــَيوةيةكي سروشتي ثوكانةوةي 
نةخؤشيةكة  دةركةوتني  ثَيش  ئَيسك 
هيض نيشـــانةيةكي نيية. نيشانةكاني 

كاتَيـــك دةردةكـــةون كـــة شـــكان 
ِرووبـــدات. دةركةوتنـــي نةخؤشـــي 
نيشانةيةكة  ثشتدا  لةبِربِرةي  لةناكاو 
بؤ دروســـت بووني شكاوي لةبِربِرةي 
ثشـــتدا. ثَيدةضَيـــت شـــكاني بِربِرة 
بةبآ هؤ ِرووبـــدات و  ببَيتة هؤكاري 
ضةمانـــةوةي بِربِرةي ثشـــت و كةم 
ي نةخؤشةكة. ئةطةرضي 

َ
بوونةوةي باال

هاوكاري   X بةتيشـــكي وَينةطرتـــن 
نةخؤشـــيةكةدةكات،  دةرخســـتني 
بةزووي  ناتوانني  بةوشـــَيوةش  م 

َ
بةال

باشرتة  بكةين.  دياري  نةخؤشـــيةكة 
ئةو كةسانةي لةذَير ترسناكي ئةطةري 
ئَيســـك  بةثوكانةوةي  توشـــبووندان 
داني نةخؤشيةكة بخرَينة 

َ
ثَيش سةرهةل

ذَير ضاودَيري تا لةكاتي توشـــبووندا 
ِرَيطريي لَيبكرَيت. باشـــرتين شَيوةش 
نةخؤشة  ئةم  نيشانكردني  بؤ دةست 
و بـــؤ دةرخســـتني  ضـــِري ئَيســـك 
خؤشـــبةختانة ئةمِرؤ ئامَيري تازة و 
ئَيسك  ثَيواني ضِري  بؤ  ثَيشـــكةوتوو 
هةية كـــة بةورديةكـــي زياتر ضِري و 
ِرَيذةيان لةبةرامبةر ئَيسكة ئاساييةكان 
ديـــاري  طونجاوةكانـــدا  تةمـــةن  و 
دةكات. تاقيكردنةوةي دةرخســـتني 
ضِري ئَيســـكةكان بَي ئازارة و تةنيا 
ضةند دةقيقةيةك درَيذة دةكَيشـــَيت، 
ثَيويستي  هةروةها 
بةخؤئامادةكرنـــي 
ناكات  ثَيشوةخت  
لةدرَيـــذةي  و 
ئـــةم كارةدا هيـــض 
دةرمانَيـــك بـــةكار 
نايةت. ئةم ثشكنينة 
لةثزيشـــكةكة  وا 
دةكات كـــة ِرَيذةي 
بةهَيزي ثوكانةوةي 
دياري  ئَيســـكةكة 
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ئَيســـكةكة ثتةوي لةئةنجامدا و بكات
بؤ ِرَيطـــةش باشـــرتين دةربخـــات. 
و ئَيســـك لةثوكانـــةوةي ِرَيطرتـــن 
ئَيسك، ديكةي نةخؤشيةكاني هةموو
بةســـوود خؤراكي ذةمة خواردنـــي
طونجاو وةرزشـــي

َ
لةطةل و طونجـــاو

لـــةو دوركةوتنـــةوة و  بةســـوود و 
بوون لةدروست هاوكارن كة شتانةي
وةك نةخؤشـــيةكة و ثةرةســـةندني
خواردنةوة و مـــةي جطةرةكَيشـــان
كة ديكة بَيهؤشـــكةرةكاني ماددة و 
دةبنـــة هؤكاري دووبارة ئةمانـــةش

 35 تةمةني ثَيش نةخؤشيةكة ئةوةي
بؤ ســـةنطاندني

َ
هةل بةئاساني ي

َ
ســـال

نةكرَيت. دةستنيشان و نةكرَيت
ئَيسك لةثوكانةوةي ِرَيطرتن

زؤر شـــَيوازَيكي بةضةند دةتوانني
ترســـي تووشبوون بةنةخؤشي سادة

كةم بكةينةوة: ثوكانةوةي ئَيسك
ئَيســـكةكة لةباري بوون بةئاطادار
نزيك لةماوةكاني بةتايبةت لةذنانـــدا
بةِرَيطـــةي نائومَيـــدي، لةتةمةنـــي
جَيبةجي ثزيشكدا،

َ
لةطةل ِراوَيذكردن

كردني ديـــاري كردني شـــَيوازةكاني
ِرَيطة و ثَيويست بةشـــَيوةي طونجاو
دةرماني بةبةكارهَينانـــي و ثَيـــدراو
بكرَيت ِرَيطريي دةتوانرَيـــت تايبـــةت

و هاوشَيوةكاني. لةنةخؤشيةكة
زؤر جؤراوجؤر و طونجاو خواردني
لةثوكانةوةي ِرَيطةطرتن بؤ كاريطةرة
ثَيويســـتة مرؤظ خواردني ئَيســـك،
خوَي و لةثِرؤتينةكان بَيت ةيةك

َ
تَيكةل

كة ثَيويستن  و ظيتامينة ثَيويستيةكان
فراوان و بوون بؤ ِرَيطرتن لةدروســـت

ئَيسك. ثوكانةوةي بووني
و كاليسيؤم ســـةرضاوةي باشرتين
و و ماست ثةنري و بريتيني لةشري ثِرؤتني
ماسي. بةتايبةت دةرياييةكان خواردنة
لةثَيكهاتـــــةكاني يةكَيكة كاليسيؤم
ثَيويستة بؤية ئَيسكةكان دروستكردني
ثَيطةيشتوو كةسَيكي خواردني ِرؤذانة

(1200-1000) ملطم  كةمةوة بةاليةني
ئةم ِرَيذةية م

َ
بةال تَيدابَيت. كاليسيؤمي

ئةوانةي و شـــريدةر و سكثِر لةذناني
و ثري كةساني و نائومَيديدان لةتةمةني

بؤ 1500-2000  بةرزدةبَيتةوة
َ

مندال
لةِرؤذَيكدا. ملطم

باســـكرا كـــة  شـــَيوةي بـــةو 
ثةنري، ماست، وةك بةرهةمةكاني شري
باشي ســـةرضاوةيةكي ذاذ و كةشـــك
ديكةي ســـةرضاوةكاني كاليسيؤمن.
و بريتيني لةســـةوزةوات كاليســـيؤم
و و شـــَيلم كةلـــةرم وةك ميـــوةكان
شـــلَيك، ترَي،  و

َ
ثرتةقال و طوَيـــزةر

و بســـتة بادام، كشـــميش، زةيتون،
دةريايةكان خواردنة و ـــةكان

َ
دانةوَيل

ِرؤبيـــان. ثوكانةوةي و وةك ماســـي
كة ِرووداوانةي لـــةو يةكَيكة ئَيســـك
و كاليسيؤمةوة كةمبونةوةي بةهؤي
كةمبووني ظيتامني بةهـــؤي هةروةها

هةروةها  دةبَيـــت، دروســـت  D،C
ماددة و نةزؤكي دةرماني بةكارهَيناني
ةيي

َ
جول بَي و بَيهؤشكةرةكان و كهولي

ثةرةسةندني و بةهَيزبوون بؤ هؤكارة
نةخؤشيةكة.
خؤثاراستن

كـــة دةزانن ثَييةي بةو -ئَيســـتا
ثَيويســـت كاليســـيؤمي ِرَيـــذةي
بَيت، ضةند ِرؤذانةدا دةبَيت لةخؤراكي
بخؤن خؤراكانة ئةو ِرؤذانة بدةن

َ
هةول

تا تَيداية ثَيويستيان كة كاليســـيؤمي
ِرَيذةيكاليسيؤميثَيويستلةلةشتاندا
ثوكانةوةي تووشـــي و كةمنةبَيتةوة
كؤكردنـــةوةي نةبـــن. ئَيســـكةكان
و سَييةمي دووةم دةيةي كاليسيؤم بؤ
كة كاتةي ئةو بؤ طرنطة زؤر ذيانتـــان
كاليسيؤم ثَيويســـتي ِرَيذةي نةتوانن
بةدةســـت خؤراكيةكان لةبةرهةمـــة
نةخؤشـــيية لةم ِرَيطرتن بـــؤ بَينن و
كة دةكةينةوة ئاطادارتـــان خراثـــة
لةماددةي ثِرن كة بخؤن ماددانة ئةو
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بةســـوود و بةئاســـاني لةبازاِرةكاندا 
دةست دةكةون.

- ظيتامـــني D بـــؤ ثاراســـتني 
ســـةالمةتي ئَيســـكةكان و ِراكَيشاني 
كاليسيؤمي ثَيويســـت بؤ ئَيسكةكان 
طرنط و ثَيويستة. بؤ ئةمةش ماوةيةك 
لةبةر خؤردا بمَيننةوة يان لةبةر خؤردا 
ِرَيبكةن تا ثَيســـتي لةشتان هانبدةن 

.D بؤ دروستكردني ظيتامني
-بةشـــَيوةيةكي ِرَيك و بةرنامة بؤ 
داِرَيذراو وةرزش بكةن، ئَيســـكةكاني 
سروشـــتيانة  كردن  بةوةرزش   

َ
مندال

طةشةدةكةن و ثتةوتردةبن. بَيطومان 
ثَيويســـتي  ثَيطةشـــتووش  كةســـي 
ةي ثَيويســـت هةية و ثشوودان 

َ
بةجول

ن هؤكارَيكن بؤ شيبوونةوةي 
َ
و نةجوال

ئَيســـكةكان. باشـــرتين و هةرزانرتين 
و بةســـوودترين وةرزش بـــؤ مرؤظي 
بةِرَيطادا  بةتةمةنةكان  ثَيطةيشـــتوو 
ِرؤشـــتني ئاســـايية. ئاطاداريشنب كة 
قورسايي،  طرتني 

َ
هةل وةرزشـــةكاني 

طرنط  ـــي 
َ
ِرؤل بةِرَيطاداِرؤشـــتن  وةك 

كاليســـيؤم  لةنيشـــتني  دةبينـــن 
لةئَيسكةكاندا.

-خؤتان بةدوور بطرن لةو ماددانةي 
كـــة دةبنة هـــؤكاري ثةرةســـةندني 
ثوكانـــةوةي ئَيســـكةكان وةك كهول 
زؤر  و  بَيهؤشـــكةرةكان  مـــاددة  و 

خواردنةوةي قاوة.         
-بةكارهَينانـــي جَيطريةوةكانـــي 
هؤرمؤني ذنانـــة لةتةمةني نائومَيديدا 
ِرَيطر  دةتوانَيت  ثزيشـــك  بةضاودَيري 
بن لـــةزوو توشـــبوون بةنةخؤشـــي 

ثوكانةوةي ئَيسكةكان.
ضارةسةركردن

لـــةدواي ثَيوانـــي ضِري  ئةطـــةر 
ئَيسك دةركةوت كة كةسةكة تووشي 
ثوكانةوةي ئَيســـك بووة ئةوا دةبَيت 

لةذَير ضاودَيري ثزيشكي ثسثؤردا ئةم 
دةرمانانةي خـــوارةوة بةكاربهَينَيت.  
لةيـــةك  زؤري  ئَيســـتا دةرمانَيكـــي 
جيـــاواز هةيـــة بؤ ضارةســـةركردني 
نةخؤشـــيةكة كة هةريةكةيان بةثَيي 
نةخؤشـــةكة  بارودؤخـــي  و  مـــةرج 
بةكاردةهَينرَيـــت، لةوانـــة زؤربـــةي 
طري ثؤتاســـيؤم و 

َ
ثَيكهاتةكانيان هةل

طري 
َ
ظيتامني D-ين،  و ماددةكاني هةل

فلؤرايد و دةرمانةكاني كةمكردنةوةي 
خَيـــراي كنؤضكةبوونى ئَيســـكن كة 
م 

َ
تةواوي ئةو ماددانة زؤر طرانن، بةال

مادةكاني ديكةي وةك كاليســـيؤم و 
ظيتامني D هةرزانـــة و هةموو كةس 
بكةوَيت  بةئاساني دةتوانن دةستيان 

و بةكاري بَينن.
دواجـــار لةبريتـــان نةضَيـــت كة 
خواردني ئةو ماددانـــةي كة ثِراوثرن 
ن و 

َ
لةكاليســـيؤم و ثرؤتـــني، جـــوال

ن و ئةنجامداني 
َ
دوركةوتنةوة لةنةجوال

ي و 
َ
وةرزشة طونجاوةكان لةكاتي مندال

طةنجيدا باشرتين و هةرزانرتين ِرَيطاية 
بؤ ِرَيطاطرتن لةثووكانةوةي ئَيسك.   
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 سِرينةوةى ظايرؤسي 
autorun.inf

ئةم ظايرؤســـة زؤربةى جار بةهؤي 
و  ودةبَيتةوة 

َ
بال ميمؤرييـــةوة  فـــالش 

درايظةرةكانـــى   ناتوانـــني  بةهويـــةوة 
كؤمثيوتةرةكة بةباشـــي بكةينةوة. بؤ 
لةكارخستني  ئةم هةنطاوانة جَي بةجَي 

بكة: 
  (RUN) ئينجا (Start) 1.بضؤ بـــؤ
و لة ناويدا بنوســـة (cmd)  بؤ ئةوةى 
بكرَيتةوة ئةو درايظةى كة ظايرؤسةكةى 
تَيداية  بينوســـة بؤنموونـــة درايظي (:

c) دةنوســـني (c:) و ئينتـــةر دةكةين. 
(<\:c)  بةمشَيوةيةى لَيدَيت

c:\> attrib-s -r -h) 2.بنوســـة 
*.*) بةمشـــَيوةية كة نَيوان وشـــةكان 
نوسيومة.  ئةوةى  بؤشايي هةبَيت وةك 
بؤ لةكارخســـتني فايلي جؤري (exe) و 
ثاشان بؤ سِرينةوةكةى ئةمة دةنوسني 
c:\> del autorun.infc:\> del autorun.inf(c:\> del autorun.inf). ئـــةم كارة بؤ 
هةموو درايظةكان جَي بةجَي بكة تةنيا 
درايظةكة  نـــاوى  يةكةمدا  لةهةنطـــاوى 

.(:f)ff بطؤِرة بؤنموونة 
3.ئـــةو كاتة ئةطةر كليكي ِراســـت 
لةسةر ئةو درايظة بكةين ئةوا  دةكرَيتةوة 

بَي كَيشة.
4.يـــــان لةجياتى هةنطاوى دووةم 

ئةم دَيِرة  بنوسة:
C:\>del /a:rhs c:\autorun.inf | 

md c:\autorun.inf

بةختيار ِرةئوف
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جطةرةكَيشـــان ئاشـــكراية وةك 
مرؤظ تةندروســـتي بةتةواوي زيـــان
لةبةر و تةمةنَيكدا لةهةر دةطةيةنَيت،
بةجطةرةكَيشان دةستت هؤيةك هةر
بريي باشرتين هةنطاو لةذيانتدا كردووة
لةوانةية لَيي، وازهَينانة بكةيتةوة لَي
بؤ هةبَيت ِرَيطـــة و شـــَيواز ضةندةها
بةالوة كاميانت وازهَينان لةجطـــةرة،
بذاردندا،

َ
لةهةل ئازادي تؤ ئاســـانرتة

بِريارة ئـــةم دةطةيتة كاتَيك م
َ
بـــةال

بكة: ئةمانة ِرةضاوي طرنطة
وازهَينانةكةت هؤكاري ســـةرةتا
بِريارت داوة تؤ طريمـــان بكة، دياري
ثَيش ثَيويستة بهَينيت، لةجطةرة واز
وازهَينانةكةت هؤكاري شـــتَيك هةموو
ضونكة وازدةهَينيت، ئايـــا بزانيـــت:
بةتةندروستيت زيان جطةرةكَيشـــان
ضونكة وازدةهَينيت، دةطةيةنَيـــت؟
بةتةندروســـتي زيان ضيدي ناتةوَيت
بطةيةنيت دةوروبةرةكةت و خَيـــزان
يان ةكـــةي)؟

َ
دووكةل مذينـــي

َ
(بةهةل

لةنةخؤشـــي بريكردنـــةوة بةهـــؤي 
ترساندووة؟ تؤي ســـي شَيرثةنجةي
و طةنجرت دةربكةويت دةتةوَيـــت يان
كة بذَيرة

َ
هةل هؤكارَيك بريبكةيتـــةوة.

وازى ضؤن
دَينيت؟ لَي
عةبدوللةتيف سةعيد دةريا د.
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لَيبكات  بَيـــت وات  ئةوةندة كاريطةر 
كة بةرطةي ئـــةو تةطةرانة بطرَيت كة 

لةكاتي وازهَينانةكةدا دَينةِرَيطةت.
ـــدان و باســـكردني 

َ
ِرةنطـــة هةول

ئاســـان  فِرَيداني جطةرة  و  وازهَينان 
م بةِراستي وازهَينانت كارَيكي 

َ
بَيت، بةال

زؤرَيك  كـــو 
َ
بةل نيية  ئاســـان  ئَيجطار 

 دةدةن واز لةجطةرة 
َ

لةوانةي هـــةول
بهَينن بَي ثـــالن دانان و بةكارهَيناني 
ةكانيان 

َ
ِرَيطةي دروست %95 يان هةول

لةســـاتَيك  يان  دةبَيتةوة   
َ

ثووضـــةل
لةساتةكان دةســـت بةجطةرةكَيشان 
لةبةرئةوةية  ئةمـــةش  دةكةنـــةوة، 
كة مَيشـــكي كةســـاني جطةرةكَيش 
ِراهاتووة لةسةر ماددةي نيكؤتني كة 
لةجطةرةدا هةيـــة لةبةرئةوة لةكاتي 
نةبوونـــي ئـــةو ماددةيـــة لةخوَيندا 
نيشانةكاني خؤكَيشانةوة لةجطةرةي 
تيـــادا   Nicotine Withdrawal

دةردةكةوَيت.
جطةرة  كةســـةي  ئةو  لةبةرئةوة 
دةوةســـتَينَيت ثَيويســـتة هةندَيـــك 
دةرمـــان و جَيطـــرةوةي نيكؤتـــني 
كة  ثزيشـــك  بةِرَينمايي  وةربطرَيـــت 
دةبنةهؤي كةمكردنةوةي ئةو نيشانانة 
كـــة هةندَيجـــار هةندَيـــك بَيزاركةرن 
دةبَيتةهؤي ئةوةي كةســـةكة دةست 
بةناضاري  و  لةبِريارةكـــةي  طرَيت 

َ
هةل

دةســـت بةجطةرة كَيشـــان بكاتةوة 
لةبةرئـــةوة كاتَيـــك بِريـــار دةدةيت 
كـــة واز لةجطـــةرة بهَينيـــت، ثَيش 
ئةنجامدانـــي بِريارةكةت باشـــرتواية 
ســـةرداني ثزيشـــك بكةيـــت تا بؤت 
ِروون بكاتةوة كة ضـــؤن واز بهَينيت 
و ض جؤرة دةرمانَيـــك بةكاربهَينيت. 
جَيطرةوةي نيكؤتني يان بةشـــَيوةي 
و  نيكؤتني) هةية  (بنَيشـــتي  بنَيشت 

ضوو (فوار) كة 
َ
يان حةبي كـــةف لَيهةل

لةئـــاودا دةتوَينرَيتةوة و يان لةزطةي 
نيكؤتني كة لةسةر ثَيست دادةنرَيت. 
بةبةكارهَيناني ئةم ماددانة ضانســـي 
بةئَيجطـــاري وازهَينانت لةجطةرة دوو 
 

َ
هَيندة زيـــاددةكات بةمةرجَيك لةطةل

ِرَيكوثَيكدا  ِرةفتـــاري  ثِرؤطرامَيكـــي 
بةكاربهَينرَيت.

جطة لةم دةرمانانةي نيكؤتينيان 
تَيداية، هةندَيك دةرماني ديكة هةية كة 
بةكاربهَينرَيت  بَيت  ثَيويست  لةوانةية 
لةذَير ِرَينمايي ثزيشـــك لةســـةرةتاي 
وازهَينانتـــدا وةك هةندَيـــك حـــةب و 
دةرمان كة تامةزرؤ بوونت بؤ جطةرة 
بةشةي  ئةو  بةطؤِريني  كةمدةكاتةوة 
مَيشـــك كة لةذَير كاريطةي (نيكؤتني) 
ة، ئـــةو طؤِرانكاريةش ِرةنطة وابكات 
كة ئةو كةســـة كةمرت حةز بةجطةرة 
جطةرةكة  ئةطـــةر  تةنانةت  بـــكات، 

لةبةردةميشيدا دابنرَيت.
بدة 

َ
هةول بِريارمـــةدة،  بةتةنيـــا 

هاوِرَيكانـــت و ئةنداماني خَيزانةكةت 
َييت كة 

َ
ئاطـــادار بكةيت و ثَييـــان بل

بةنيازيت واز
 لةجطةرة 
بهَينيت، 
هانداني ئةوان 
كاريطةرييةكي 
باشرتو 
جياوازي لةسةر 
وازهَينانةكةت 
دةبَيت.

ثاشان طرنطة 
خؤت لةتةنطذة 
دةروونييةكان 
دووربخةيتةوة، 
يةكَيك

 لةهؤكارةكاني خووطرتن بةجطةرة 
ئةوةيـــة كـــة مـــاددةي نيكؤتني كة 
لةجطةرةدا هةية ئارامييةك دةبةخشَيت 
بةمَيشـــك بةتايبةتي لةكاتي سرتَيس 
ثَيويســـتة  لةبةرئةوة  يان فشـــاردا، 
لةهةمان  وازهَينانت لةجطةرة  لةكاتي 
كاتـــدا ئةوةندةي ثَيت دةكرَيت خؤت 
دةروونييةكان  لةتةنطذة  بةدووربطرة 
لةماوةي ضةند هةفتةيةكي سةرةتاي 
بــــةثَيضةوانـــةوة  وازهَينانةكةتـــدا، 
يان  لةطؤرانـــي خاو  طـــوَي  بدة 

َ
هةول

هَيمنكةرةوة بطري، هةروةها هةندَيك 
وةرزش بكة كة بـــؤ ئارام كردنةوةي 

مَيشك و لةش باشة.
خؤت لةخواردنةوة كهوولييةكانيش 
و  مـــاددة  هةندَيـــك  بةدووربطـــرة، 
هـــؤكار وروذَينـــةرن و وات لَيدةكات 
زيادبكات،  بةجطةرةكَيشـــان  حةزت 
يةكَيك لـــةو هؤكارانـــة خواردنةوةي 
تا  بدة 

َ
لةبةرئـــةوة هةول ئةلكهوولـــة 

دةتوانيت كةم بخـــؤرةوة بةتايبةتي 
لةســـةرةتاي وازهَينانـــت لةجطةرة، 
ِرةنطة لةهةندَيك كةســـدا قاوة يةكَيك 
بَيت لةوروذَينةرةكان بؤية واباشـــرتة 
لةجطةرة  وازهَينانـــت  لةســـةرةتاي 
كةمرت قاوة بخويتـــةوة يان بيطؤِريت 
بيطـــؤِرة بة ضا. ئةطـــةر تؤ يةكَيكيت 
لةوانةي كـــة ِراهاتوويت بةكَيشـــاني 
جطةرة لةثاش نانخواردن، دةتوانيت 
لةمـــةودوا لةجياتـــي جطـــةرة ثاش 
ددانت  يان  بخؤيت  بنَيشت  نانخواردن 
بشـــؤيت يان هةر شـــتَيك كة دوورت 
بخاتةوة لةجطةرة كـــة تا وردةوردة 
خـــؤت فَيـــر دةبيت حـــةز لةجطةرة 

ناكةيت لةثاش نانخواردن.
ت خاوَين 

َ
 و كةلوثةلةكاني مال

َ
مال

بكـــةرةوة، هـــةر كـــة دوا جطةرةت 
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هؤكارانة ئةو هةموو بدة
َ
هةول كَيشـــا،

كردني يان بؤن لةناوببةيت بةبينيني
بؤ بريهَينانـــةوةت بـــؤ هؤكارَيكـــن
جلوبةرطَيك هةموو ثَيويستة جطةرة،
جطةرةيـــان بؤنـــي كـــة بشـــؤيت 
و ثةردة و فـــةرش هةموو و لَيدَيـــت
و ِراخةر هةر ةكة يـــان

َ
مال كةلوثةلي

بؤني و ةكةتداية
َ
لةمال كة داثؤشةرَيك

ماددةي بدة
َ
هةول طرتـــووة. جطةرةي

بةكاربهَينَيت ةكةتدا
َ
لةمال بؤنخؤشكةر

بةسةر نةهَيشـــتني بؤني جطةرة بؤ 
لةسةر ِراهاتنت بؤ و كةلوثةلةكانةوة
و فرَيش بؤنة ئةمجـــؤرة بؤن كردني
بؤني و لةبةرضاوكةوتنـــي خؤشـــانة
دان

َ
هةول

َ
خـــال طرنطرتيـــن جطـــةرة.

ئةوانةي جـــار طةلَيك نةدانـــة،
َ
و كؤل

دةهَينن لةجطـــةرة وازهَينان ي
َ
هةول

ســـةرةتاي لةســـاتةكاني لةســـاتَيك
ثَيدةكةنةوة دةست وازهَينانةكةياندا 
بَي تكاية م

َ
بةال بطرن، ناتوانن ئارام و

بدة
َ
مـــةدة، هةول

َ
و كؤل مةبة هيـــوا

دووبارة لَيكرديـــت  واي بزاني ضـــي
دووبارة دابطريســـَينيتةوة، جطـــةرة
كة نيابة

َ
دل وازبهَينيت،  بدةرةوة 

َ
هةول

بةئارامرت و دةبيـــت باشـــرت ئةمجارة
تةنيا ضةند بزانـــة ئةوةش و دةبيت
و ناخؤشـــة ســـةرةتا هةفتةيةكـــي
كة بكةرةوة بـــري دةبيت، ناِرةحةت
لةضاو نييـــة هيض هةفتةيةك ضةنـــد
بةدةست

َ
سال ضةندين تؤ كة ئةوةي

يان شـــَيرثةنجةوة يان
َ

دل نةخؤشي
َينيت،

َ
بنال ديكةوة نةخؤشييةكي هةر

سوودَيكي هيض ثةشيماني كاتة ئةو كة
نابَيت.

وازهَينانةكةت بـــةرواري بدة
َ
هةول

تؤماري خـــؤت لـــةالي  و بنووســـة

 هةر
َ

لةطةل كة بزانـــي بؤئةوةي بكة،
بَي دةتوانيت ضةند ماوةي َيكتدا

َ
هةول

ئةمة هاندةرَيكة و بَيطومان بيت جطةرة
زيادبووني ماوةي بةبينينـــي بؤ خؤت

وازهَينانةكةت.
وازهَينانت ئارةزووي بةِراستي طةر
سةركةوتوو ةكةت

َ
هةول نيابة

َ
دل هةبَيت

مةبةستت زؤر تؤ ئةطةر م
َ
دةبَيت، بةال

يـــان ســـَي ِرؤذ دوو دواي نةبـــوو و
َييت

َ
بل ِرةنطـــة دةســـتت ثَيكـــردةوة

نةخَير وازبهَينم، ناتوانـــم و زؤر طرانة
طران كارَيكي ئةمـــة  بةثَيضةوانـــةوة
بدةيت، دةتوانيـــت ئةنجامي و نييـــة
نةبوويت وةرزش ســـوور ئةطةر م

َ
بةال

ضاالكي زيادكرني زيادبكة، ضاالكيت و
كردن وةرزش و ِرؤذانـــةت ةي

َ
و جوول

كــــــــةمبوونـــةوةي دةبَيتةهـــؤي
لةجطةرة خؤكَيشـــانةوة نيشانةكاني
ئاسان و سووك وةرزشـــَيكي تةنانةت
وةك ِرؤيشتن دةبَيت سوودَيكي باشي
نةضيَت لةبريت كـــراوةدا. لةهةوايةكي
زؤر طرنطة، و ســـةوزة ميوة خواردني
كردن(ثارَيزكردن ِرَيجيم ـــي

َ
هةول م

َ
بةال

وازهَينانت لةكاتـــي مةدة  لةخؤراك)
ميوةو بـــدة

َ
هةول تةنيـــا لةجطـــةرة،

ضةوري كةم شـــريةمةني و ســـةوزة
لةيةكَيك زيادبكةيت. لةخؤراكةكانتـــدا
كة ينـــةوةكان دةركةوتـــووة

َ
لةلَيكؤل

لَيدةكات وات خؤراكانـــة ئةمجـــؤرة
بَيت ناخؤش ال كة تامـــي جطـــةرةت
دووركةوتنةوةت زياتـــر يارمةتـــي و 
ثاداشتَيك دةتوانيت دواتر لَيي. دةدات
ثارةيةي بِرة ئـــةو دابنَييت، بؤخؤت
ئةنجامي نةكَيشـــان و كة لةمـــاوةي
دةكةوَيت دةســـتت نةكَيشـــانةكةدا
كة بكةيت خةرجي لةشتَيكدا بدة

َ
هةول

ثاداشتي ثَيدةكةيت، ئارةزووي خؤت
جطةرة نةكَيشاني بؤ بدةرةوة خؤت
بؤ ضوون يان شتَيكي خؤش بةكِرَيني
بةسوود بؤخؤت شتَيكي يان سينةما 
ثاداشتة ئةم بَيطومان ثاداشتَيك، وةك
وازهَينانةكةت ديكـــةي هاندةرَيكـــي
ئةو بَيـــت لةبـــري دةبَيـــت. ئـــةوةت
تةندروســـتيتة، بؤ دةيدةيت ةي

َ
هةول

كات بةزووترين لةجطـــةرة وازهَينان
بةســـوودي دةبَيت و باش ئةنجامـــي
و خوَين فشاري تةندروستيت، لةسةر
كةم دةكاتةوة ت

َ
دل زيادبووني ترثةي

دةقيقـــة بيســـت تةنانـــةت ثـــاش
دةكةيت. لةوازهَينانت تَيبيني ئةمة

ئؤكســـجني ِرَيذةي ِرؤذَيك لةثاش
لةخوَيندا و دووانؤكســـيدي كاربـــؤن
خؤي، ِرَيذةي ئاسايي دةطةِرَيتةوة بؤ
وازهَينان درَيذخايةنةكاني لةســـوودة
لةكةمكردنةوةي بريتييـــة لةجطةرة
بةسنطةكوذَي تووشـــبوونت مةترسي
شَيرثةنجةكاني و سي شَيرثةنجةي و
سوودانةي ئةم بةردةوام واباشة ديكة،
لةبرينةكةيت. لةجطـــةرة وازهَينـــان
وازهَينان بـــؤ ثالندانانتـــدا لةكاتـــي
ئةوةش هاوكات ثَيويســـتة لةجطةرة
دةهَينيت واز لةجطةرة كاتَيك بزانيت
(نيشـــانةكاني نيشـــانة هةندَيـــك
لةســـةرت لةجطةرة) خؤكَيشـــانةوة
نةماني و سةرئَيشة وةك دةردةكةوَيت
و بؤ جطةرة و تامةزرؤبوونت وريايـــي
ئةوةي م

َ
بةال ديكة، نيشانةي هةندَيك

ئةم كة ئةوةيـــة خؤشـــكةرة
َ
كـــة دل

سةرةتادا  3-2 هةفتةي لة نيشـــانانة
و بةرضـــاو بةشـــَيوةيةكي و  زؤرن 
و بةرةبةرة دةردةكـــةون بَيزاركـــةر
دةِرؤن، نةمان و تابةرة و كةمدةبنةوة
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وةك ثَيشرت باســـمان لَيوةكرد كة بؤ 
ئةم نيشـــانانةش لةماوةي سةرةتادا 

ضارةسةر هةية بؤ كةمكردنةوةيان.
جطـــة لـــةوة ِرةنطـــة كؤكـــةت 
تـــووش ببَيـــت لةهةفتـــةي يةكةمي 
م بووني 

َ
ثـــاش وازهَينانةكةت، بـــةال

كؤكـــة يةكَيـــك نيية لةنيشـــانةكاني 
كو بةهؤي 

َ
خؤكَيشانةوة لةنيكؤتني بةل

داني لةشـــة لةثـــاك كردنةوةي 
َ
هةول

 
َ

ســـييةكان و بؤري هـــةوا لةدووكةل
و ثيســـي و ثاشـــماوةي جطةرة كة 

لةماوةي جطةرة كَيشاندا نيشتووة.
لةكاتـــي وازهَينانـــت لةجطـــةرة 
بدة خؤت لةخواردنةوةي بيبسي و 

َ
هةول

قاوة و شةربةت و سؤدا دووربخةيتةوة 
ثاش  و  لةثَيش  بؤماوةي ضارةكَيـــك 
نيكؤتني،  جَيطـــرةوةي  بةكارهَيناني 
بةهـــؤي ئةو ماددة ترشـــةي كة لةم 
خواردنةوانةدا هةية لةشت ماددةي ناو 
ئةم ضارةســـةرانة (جَيطرةوانة) باش 
نامذَيت و سوودي لَينابينَيت، وةك 

َ
هةل

ئةوة واية دةرمانةكةت نةخواردبَيت.
جطةرة  لةجَيطـــرةوةي  جؤرَيـــك 
بةكاربهَينة كة بؤت طونجاوة و ئةطةر 
زانيت جؤرَيكت بؤماوةيةك بةكارهَينا و 
نيشانةي الوةكي لةسةر لةشت هةبوو 
دةتوانيت بيطؤِريت بؤ جؤرَيكي ديكة، 
م بَيطومان لةذَير ِرَينمايي ثزيشكدا.

َ
بةال

ماددة  ئةم  بةكارهَيناني  دةركةوتووة 
جَيطرةوانـــة هيـــض زيانَيكي لةســـةر 
تةندروســـتي نيية ئةطةر بؤماوةيةكي 
زؤريـــش بةكاريبهَينيت و ثَيويســـتة 
ِرؤذانـــة و بةشـــَيوةيةكي ِرَيكوثَيك و 

بةبةرنامة ثةيِرةوي بكةيت.
   
   

ياريزانةكاني تَينس بؤ دةقيذَينن؟
توَيذينةوةيةكي نوَي ئاشـــكراي كرد ياريزاناني تَينـــس كاتَيك لةكاتي ياري كردندا 
بةدةنطي بةرز هاوار دةكةن و جؤرة دةنطَيكي تايبةتي دةردةكةن، ئةمة وايان لَيدةكات 
بةسةر ِركابةرةكانياندا سةركةوتن بةدةست بَينن. توَيذةرةوة كةنةدي و ئةمريكييةكان 
مدانةوةي ياريزاني 

َ
 لَيداني تؤثةكةدا وادةكات وةال

َ
وتيان ئةو ذاوةذاوةي هاوكاتة لةطةل

بةسةر ِركابةرةكانياندا سةركةوتن بةدةست بَينن. توَيذةرةوة كةنةدي و ئةمريكييةكان بةسةر ِركابةرةكانياندا سةركةوتن بةدةست بَينن. توَيذةرةوة كةنةدي و ئةمريكييةكان 

ة بكات 
َ
بةرامبـــةر يان ِركابةري بةرامبةر هَيواشـــرت بَيت و ئةطةري ئـــةوةش هةية هةل

لةبِريـــاردان لةو شـــوَينةي كة تؤثةكة بـــةرةو ِرووي دَيت، لةبةرئةوة ئةســـتةمة بؤي 
بتوانَيت بةتؤثةكةدا بكَيشَيتةوة و ِرةوانةي بكاتةوة. سكؤتسينت مامؤستاي ياريدةدةر 
لةزانكؤي هاواي لةمبارةيةوة، وتي: بةثَيي ئةو ئةنجامانةي كة بةدةستمان طةيشتوون، 
ئةو دوورييةي كة تؤثي تَينس لةســـةعاتَيدا دةيرِبَيت دةكاتة نزيكةي هةشتا كيلؤمةتر، 
م بؤ ِركابةر وةك ئةوة واية شةست سانتيمةتر بَيت لةشوَيني ِراستةقينةي خؤيةوة. 

َ
بةال

ئةو دوورييةي كة تؤثي تَينس لةســـةعاتَيدا دةيرِبَيت دةكاتة نزيكةي هةشتا كيلؤمةتر، ئةو دوورييةي كة تؤثي تَينس لةســـةعاتَيدا دةيرِبَيت دةكاتة نزيكةي هةشتا كيلؤمةتر، 

مبياي 
َ
توَيـــذةرةوةكان توَيذينةوةكانيان لةســـةر خوَيندكاران لةتاقيطـــةي زانكؤي كؤل

م بؤ ِركابةر وةك ئةوة واية شةست سانتيمةتر بَيت لةشوَيني ِراستةقينةي خؤيةوة. 
َ
م بؤ ِركابةر وةك ئةوة واية شةست سانتيمةتر بَيت لةشوَيني ِراستةقينةي خؤيةوة. بةال
َ
بةال

بةريتاني تاقيكردةوة لةِرَيي بةكارهَيناني دةنطي هاوشـــَيوةي ئةو دةنطانانةي هةردوو 
-ةووة دةردةكرَين. ئةنجامةكان 

َ
ئةســـتَيرةي ياري تَينس ماريا شاراثؤظا و ِرافائيل ِرادال

بةريتاني تاقيكردةوة لةِرَيي بةكارهَيناني دةنطي هاوشـــَيوةي ئةو دةنطانانةي هةردوو بةريتاني تاقيكردةوة لةِرَيي بةكارهَيناني دةنطي هاوشـــَيوةي ئةو دةنطانانةي هةردوو 

وكراونةتةوة، سَينت 
َ
دا بال

-ةووة دةردةكرَين. ئةنجامةكان 
َ

-ةووة دةردةكرَين. ئةنجامةكان ئةســـتَيرةي ياري تَينس ماريا شاراثؤظا و ِرافائيل ِرادال
َ

ئةســـتَيرةي ياري تَينس ماريا شاراثؤظا و ِرافائيل ِرادال
ONE وكراوةي ئةلكرتؤني كتَيبخانةي طشـــتي زانستي

َ
لةبال

-ةووة دةردةكرَين. ئةنجامةكان 
َ

-ةووة دةردةكرَين. ئةنجامةكان ئةســـتَيرةي ياري تَينس ماريا شاراثؤظا و ِرافائيل ِرادال
َ

ئةســـتَيرةي ياري تَينس ماريا شاراثؤظا و ِرافائيل ِرادال

و هاوكارانـــي ثَييانوايةضةند لَيكدانةوةيةك بؤ كاريطـــةري ئةم دةنطانةهةية، بؤنموونة 
 دةدةن بِريار 

َ
ياريزانة شـــارةزاكان لةِرَيي ئةو دةنطة تايبةتييةي كة دةريدةكةن هةول

لةســـةر ســـوِرانةوةي و خَيرايي تؤثةكة بدةن كاتَيك كة ِركابةري بةرامبةر بةدةسكي 
دةطرَيت 

َ
تَينســـةكة تؤثةكة فِرَي دةدات، ئةم دةنطانة لةياري تَينســـدا قسةي زؤر هةل

لةســـةر ســـوِرانةوةي و خَيرايي تؤثةكة بدةن كاتَيك كة ِركابةري بةرامبةر بةدةسكي لةســـةر ســـوِرانةوةي و خَيرايي تؤثةكة بدةن كاتَيك كة ِركابةري بةرامبةر بةدةسكي 

و هةريةكة و بةشـــَيوةيةك وةســـفي دةكات، مارتينا نافراتيلؤفـــاي كة نؤ جار براوةي 
ةتاندنَيكي سادة و تةواو وةسفي دةكات.

َ
خةل

َ
وانَيتي ويمبلدون بووة بة هةل

َ
ثال
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زةمـــةن  لـــةم  خوَيندنـــةوة، 
ِراســـتييــــةكة  وســـةردةمــــــةدا، 
لةِراستييةكاني ذيان و ثشتطوَيخستن 
و فةرامؤشـــكردني طرفتَيكـــي طةورة 
و  قَينَيـــت 

َ
دةخول مرؤظايةتـــي  بـــؤ 

ســـةرجةم ئةطةرةكاني ثَيشكةوتن و 
كردنـــةوةي دةروازةكانـــي داهَيناني 
بةرتةسكدةكاتةوة، بؤية توَيذةرةوان 
بةجديـــةوة لةم مةســـةلةية دةِروانن 
ي ســـةرجةم 

َ
بـــاال و بةكَيشـــةيةكي 

كـــي دةبينن وكاريانكـــردووة تا 
َ
خةل

لةدايكبوونةوة،  هةرلةســـاتي  مرؤظ 
تابةشَيوةيةكي  ببَيت،  ئامادةباشـــي 

بـــاش و طونجـــاو توانـــاي فَيربووني 
 

َ
زال خوَيندنةوةي هةبَيت و بةسةريدا 

بَيت.
ئاشـــكراية وةك ضـــؤن قؤناغـــي 
َيتـــي كاريطـــةري لةســـةرجةم 

َ
مندال

مـــرؤظ  داهاتـــووي  اليةنةكانـــي 
َيـــت، بةهةمـــان شـــَيوةش 

َ
جَيدةهَيل

هةمـــوو هةلومةرجـــة جةســـتةيي و 
ـــي و دةروونـــي و ثةروةردةيي 

َ
ئةقل

قؤناغـــةدا،  لـــةم  خَيزانييـــةكان،  و 
كاريطةرييان لةسةر تواناكاني فَيربووني 
خوَيندنـــةوة، لة قؤناغةكاني دواتردا، 
بةتايبةتي قؤناغي ضوونة قوتابخانةدا 

لةمبارةيـــةوة ثةيمانطـــةي  هةيـــة، 
ي 

َ
ســـةنطاندن، لةسال

َ
ئةمريكي بؤ هةل

بؤئةوة كردووة كة  ئاماذةي  2000دا 
ني 

َ
زياد لةيةك لةســـةر ضواري منداال

نةي 
َ
ثؤلي ضوارةم و 68%ي ئةو منداال

كة سةرةتا ثةيوةندي بةقوتابخانةوة 
ئـــةو  ثَيويســـتي  بـــِري  دةكـــةن، 
بيانطةيةنَيتة  كة  نيية،  شارةزاييةيان 
كةمرتين ئاستي فَيربوونَيكي طونجاوي 
هؤنيـــط  هـــةروةك  خوَيندنـــةوة، 
honig 1997 ئةوةي دةرخســـتووة 
 لةكردنةوة و 

َ
كة تواناكانـــي منـــدال

ِراظةكردنـــي هَيماكان لةثؤلي يةكةمدا 

 شريين بكةيت
َ

دةتوانيت خوَيندنةوة الي مندال
مةحمود عةبدولكةريم باجةالن*
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 80-90% ِرَيذةي بةئاماذةي دةتوانرَيت
لةثؤلةكاني نة

َ
منداال ئةو كة دابنرَيت،

دةتوانـــن بـــاش دووةم وســـَييةمدا
دةتوانني لةمةش زيـــاد بخوَيننةوة، 
كة شكســـت لةفَيربووني َيني

َ
بل ئةوة

تةمةن بةتَيثةِربووني خوَيندنـــةوةدا
بةمـــةش زياتردةبَيـــت، كات  و 
دةبَيت نةرةكاني خوَيندنةوة الواز

َ
ثال

خوَيندنةوةو ئارةزووكردني ِرادةي و
تواناكانيشـــيان و ثـــاراو دةربِريـــن
و الواز خوَيندندا لةدةرئةنجامةكانـــي

دةبَيت. كةم
فاكتةرةكان

خَيزانييةكان،  هةلومةرجة و  كةش
تواناكاني لةئامَيزطرتني يةكةمي النكي
ثَيطةياندن، بةئاِراســـتةي ـــن،

َ
مندال

دةتوانَيت خَيـــزان ثةكخســـتن. يان 
لةثةرةثَيداني بَيت يةكةم قوتابخانةي
خوَيندنةوة تواناكاني بنضينةي هؤكارو
لةزؤر خَيزان ضونكة بةثَيضةوانةوة، يان
ببينَيت، خؤي ي

َ
ِرؤل دةتوانَيت ِرووةوة

بةهاوكاري يان بَيت خَيزانـــدا ض لةناو
طةشةثَيداني و ثةروةردة دةزطاكاني
هاوكاري خَيزاندا، لةدةرةوةي

َ
مندال

بؤ
َ

حـــةزي منـــدال و  بكات
َ

منـــدال
لةوانة: درووستبكات، خوَيندنةوة

كتَيبةوة لةِرَيي منداَل هانداني
ســـةرةتاييةكاني ة

َ
كتَيب لةســـال

لةهؤكارة بةيةكَيـــك دا،
َ
مندال ذيانـــي

ماددييةكان طرنطة سةرنجِراكَيشـــةرة
ئةو كتَيبانةي دادةنرَيـــت، بةتايبةتي
نزيك بِرطةي و جؤربةجؤر كة وَينـــةي
لةخؤدةطرن، ـــةوة

َ
مندال لةجيهانـــي

توَيذةر هةردوو كة لةتوَيذينةوةيةكدا
َين:

َ
دةل ئةنجاميانداوة، و كالي َبؤكلةر

مندال ئاشـــنا بوونـــي و نزيكبـــوون
ةوة

َ
لةمال ضاثكراوةكانةوة و بةكتَيب

كاريطةريةكي قوتابخانة، ثَيشـــضوونة

مةعريفي طةشـــةي طةورةي لةســـةر
بةهةمانشَيوة لةدواتردا. هةية

َ
مندال

ةي
َ
كؤمةل لةتوَيذينةوةكاني هةريـــةك

و ئةمريكـــي كتَيبـــي فرؤشـــياراني
و ن

َ
منداال كتَيبفرؤشـــاني ـــةي

َ
كؤمةل

و ئةمريكا كتَيبخانةكاني ـــةي
َ
كؤمةل

كة لةسةر ديكة ضةندين توَيذينةوةي
ثشرِتاست خَيزان كراون، ئةوة ذينطةي
خَيزان ِرووةوة لةزؤر كـــة دةكةنةوة،
دةتوانن خَيزانييةكان، هةلومةرجة و
فَيربووني بؤ بكةن

َ
مندال ثشـــتي

َ
ثال

ني
َ
لةســـاال بـــاش خوَيندنةوةيةكـــي

ئةم دةشـــَيت قوتابخانةدا. دواتـــري
زياتـــر

َ
منـــدال سةرنجِراكَيشـــييةي

ثَيدانة طرنطـــي بةزيادبووني  بَيـــت،
زيادبوونـــي و مةعريفـــي ئاطايـــي و
ثشـــتي

َ
ثال كة ئـــةو ورووذَينةرانـــةي

خوَيندنـــةوةو وةدةستخســـتــــــني
زماني ثَيويســـتي و هزرو دركثَيكردن
بةمةش دةكـــةن، ئـــةم مةســـةلةية
ناو دنياي بِرواتـــة دةتوانَيت

َ
منـــدال

خوَيندنةوةوة، و كتَيـــب  بةرفراواني
 بةتَيثةِربووني

َ
تواناكاني مندال َضونكة

لةطةل كردنيان ســـوكةوت
َ
كات لةهةل

ئاخاوتنةكاندا بةسةرهات و و ضريؤك
بابةتي دةشـــتوانن و زياتردةبَيـــت
جيابكةنةوةو خؤيان بةحةزي تايبةت
يان بةجؤرَيك زياتـــر طرنطيثَيدانـــي
ديمةنةكاني يان طيانداران، جؤرةكاني
ديكة هةر شـــتَيكي يان سرووشـــت،
و بةدواطةِران حـــةزي بدةن، بةمةش
كة شوَينانةي ئةو كتَيبخانةو سةرداني
دروست ال هةية ثَيوةي ثةيوةندنيان
ســـةرةتاييةكاني ة

َ
لةســـال دةبَيـــت.

بؤ
َ

مندال حـــةزي قؤناغـــي مندالَيدا
ضاولَيكردني بةالساييكردنةوةو كتَيب
دايـــك وةك كةســـاني دةوروبـــةري
دةســـتثَيدةكات، وطةورةكان وباوك

نووســـني خوَيندنةوةو ئـــةو لةِرَيـــي
ئـــةوان كـــة هاوشـــَيوانةوة وكارة 
ئةم ســـةرةتاي دةدةن، ئةنجامـــي 
كتَيب بةداواكردني الساييكردنةوانةش
دانةوةي

َ
هةل وكردنةوةو طرتنةدةست و

لةاليةن ثَيدةكات دةست  الثةِرةكاني
ضةند بةدةربِريني ن

َ
منداال و ةوة

َ
مندال

ئةو كة دةردةخةن وا خؤيان وتةيةك
داوا زؤرجاريش و دةخوَيننةوة كتَيبة
كة دةكةن دةوروبةريان لةكةسةكاني
هةِرةمةكيانةي وَينة و ـــكاري

َ
ئةو هَيل

و شـــيبكةنةوة بؤيـــان كَيشـــاويانة
زؤر كارةشـــيان و ئـــةم باســـبكةن
بؤية طرنطة ثِرواتاية، و جـــدي بةالوة
لةم ثةروةردةييانة بةشَيوةيةكي كة
ِرةفتاربكرَيت دا

َ
مندال

َ
لةطةل قؤناغةدا

و كـــث نةكرَيـــت و ئـــةو حةزةيـــان
بكرَيت، خؤشةويست ال خوَيندنةوةيان
شـــَيوازةوة َيك

َ
كؤمةل لةِرَيي دةكرَيت

بكةيت: كارة ئةم
لةخوَيندنةوةدا، بةثَيشةنط -بوون
دةستثَيشخةر و بةثَيشةنط ببة خؤت
بةجؤرَيـــك واتـــة لةخوَيندنـــةوةدا
كة خوَيندنةوةدا بكة

َ
لةطـــةل ِرةفتار

بةكةيفةوة بةســـوودةو ضاالكيةكـــي
بكة. ثَيشوازي لَي

طؤظارانـــةي و  كتَيـــب ئـــةو   -
با

َ
منـــدال بةجيهاني كـــة تايبةتـــن

ثَي ئازادي و بن دا
َ
مندال لةبةردةستي

بَي هاوكات لةبةكارهَينانيانـــدا، بدة 
زؤرلَيكردن. و سةرزةنشت

بنياتناني بـــؤ
َ

منـــدال -هانداني
تا بةخؤي، كتَيبخانةيةكـــي تايبـــةت
كتَيب خؤشةويستي و ثاراستن فَيري

ببَيت. ِرَيكخستنيان ضؤنيةتي َو
مندال حـــةزي -لةبةرضاوطرتنـــي
و كتَيـــب جـــؤري بذاردنـــي

َ
لةهةل

ثِر كتَيبي بةتايبةتـــي  و ناوةِرؤكيان
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شوَيني و كات دةستةبةركردني وَينةو
مةبةستة. ئةو بؤ ولةبار طونجاو

يـــاري خوَيندنةوة َ-ئةنجامدانـــي
بةكتَيبـــةوة لةطةل ثةيوةند ئامَيـــزو

دا.
َ
مندال

طرنطة فاكتةرَيكي زمان
ئةنجامدانةكانيزمان، كة ئاشكراية
خوَيندنةوةيةو فَيربوونـــي بناغـــةي
طرنطي بةشـــَيكي زمـــان فَيربوونـــي
رووديل خوَيندنةوةيـــة، فَيربوونـــي

ي 
َ
لةسال لةتوَيذينةوةيةكدا   ruddell

بِروايةي كة  ئـــةو 1995 دا طةيشـــتة
لةبةكارهَيناني بريتييـــة خوَيندنةوة
لةكردنةوةي هَيماكان تواناكاني زمان
نووسراوةكان، لةدةقة تَيطةشـــتن و 
كرداري واتـــة ضونكـــة خوَيندنـــةوة
زماني

َ
لةطةل خوَينـــةر كارلَيككردني

بؤ خوَينـــةرة ـــي
َ
هةول نووســـراوداو

كة ثةيامةي ئةو بنياتنانةوةي دووبارة
بؤية ويستوويةتي بيطةيةنَيت. نووسةر
جؤرَيك دووضاري خوَينـــةر هةركاتَيك
تَيطةيشـــتني زمانةواني يان لةطرفت
بابةتـــةي لـــةو ناسرووشـــتي هـــات
تووشـــي بَيطومان دةيخوَينَيتـــةوة،
دةبَيت تَيطةيشـــتنيش ناِرةحةتـــي
جاهةركاتَيك نووســـراوةكة. لةدةقة
ثةيدا واتايي و زمانةواني َشـــارةزايي
مندال واتة بضووك خوَينةري ئةوا كرد
لةثَيكهاتةي كة ئاســـانرتة، بةاليةوة
تَيبطات، ِرةنطة و نوسراوةكان ِرستة
بريؤكةي ِرابردوو لةتيؤرةكاني زؤرَيك
دةربارةي درووســـتيان كةم ناووردو
م

َ
بـــةال دةربِريبَيـــت، خوَيندنـــةوة

لةتوَيذينةوة خوَيندنةوة لةِراســـتيدا
ثيت ناســـينةوةي تةنيا نوَيكانـــدا،
كـــة هَينـــدةي و وشـــةكان نييـــة،
و لةتَيطةيشـــتن طرنطة، تاك توانيني
و واتةكةي بنياتنانـــةوةي دووبـــارة
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بةندة ئةمةش دةقةكـــة، ِراظةكردني
ناسراوو شـــارةزايي و ضةمكة لةسةر
لةسةر تاك، طشـــتييةكاني زانياريية 
طةشةو و زمان بةكارهَيناني ضؤنيةتي
طرنطة، زؤر بؤيـــة نةشـــونماكردنيدا،
دةنـــط يةكـــةم هةرلةدةركةوتنـــي
كةسوكاري ثَيويســـتة ،

َ
مندال لةزاري

بؤ ســـةرةتايةك وةك و تَيبطةن لَيي
و بكةن ســـةيري

َ
ئاخاوتنـــي منـــدال

بدةن هاني ثؤزةتيظانة بةشَيوةيةكي
بَيت. بةردةوام تا

زماني طةشـــةي لةبةرئةوةي جا 
سرووشتيةكاني لةتوانا بَيجطة ،

َ
مندال

ســـةرةكي وابةســـتةيةكي خـــؤي، 
كردنةوةي دووثات الســـاييكردنةوةو
دةورووبةريةتي، طةورةكانـــي  زماني
طةورةكان دةكات واثَيويســـت ئـــةوا
لةزماني ثةروةردةيي اليةنَيكي ضةند
تابتوانرَيت بكـــةن، ثةيِرةو ـــدا

َ
مندال

بةكاربهَينَيت زمان باشرت بةشَيوةيةكي
بؤنموونة:

بؤ طونجاو هةلـــي -ِرةخســـاندني
ةوة،

َ
مندال لةاليةن زمان بةكارهَيناني

ئاوَيتةي زمان ثَيبدرَيت كـــة ةتي
َ
مؤل

وطةمةكاني بَيت. ضَيذو خؤشي
و لةئاخاوتن بدرَيـــت -يارمةتـــي
بةشـــَيكي بكرَيتة

َ
منـــدال طفتوطؤ و

واباشـــرتة طفتوطؤكـــةو َتـــةوةري 
لةطةل طفتوطـــؤ، بابةتي ناوةِرؤكـــي
تَيطةيشـــتنيدا تواناي و

َ
مندال حةزي

تا بدرَيت ِرَيطة لةباربَيـــت، َطونجاو و
بةتال طرَييانة لةو خؤي ناخي

َ
منـــدال

لَيدةكاتةوة، بـــريي كـــة بكاتـــةوة،
بةردةوامـــي دةبَيتةهـــؤي ئةمـــة 
لـــة كاراتـــري بةشـــداريكردنَيكي  و 

ضاالكييةدا.
ثرســـيارة مـــــدانـــةوةي

َ
وةال  -

بةشَيوةيةكي ،
َ

مندال جؤربةجؤرةكاني

ِروون طونجاو بةزمانَيكي ثةروةردةيي
بةوةي تةواو طرنطيثَيداني وســـاكار،

بيزانَيت. دةيةوَيت
َ

مندال
لــــةثَيدانـــي -ثةلــــةنةكـــردن
و لةبةرضاوطرتني ئاســـتي زانيـــاري
،

َ
مندال زماني  طةشـــةي  َنةشـــونماو

مندال زماني كة ئاشـــكرايية ضونكة
سةر ثةرةدةســـتَينَيتة لةدةنطَيكةوة
ديكةي بةشةكاني ِرستةو وشةو و بِرطة
ئةمةش تَيثةِربووني و بـــؤ ئاخاوتـــن

دةوَيت. طونجاوي كاتي و ئارامي
فؤنؤلؤذي  هؤشياري

ئةوة ثَيويستة سةرةتا ئاماذة بؤ
طرنطي بوارَيكي فؤنؤلؤذيا كـــة بكةين
لةِرَيي زمانَيكـــة، هـــةر ثَيكهَينانـــي
بةاليةنةكانـــي دةنطـــي طرنطيدانـــي
بةمثَيييةهؤشياريفؤنؤلؤذي زمانةوة،
شوَيني لةناسينةوةي توانا بووني واتا
و زمان دةنطةكانـــي درووســـتكردني
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ئةو دةرضووني ميكانيزمي ضؤنيةتي
ثَيكهَيناني ضؤنيةتي

َ
لةطةل دةنطانة،

يةكـــدي بؤ
َ

لةطـــةل ئـــةو دةنطانـــة
تواناي واذةو وشـــةو درووستكردني
لَيكجوداكاني و بةلَيكضوون درككردن
دةنطانة ئـــةو نَيو دةنطـــةكان، ئيرت
دةربِرينةكاندا لةوشةو يان بَين بةتةنيا
هؤشـــياري ديكةوة، لةِروويةكي بن. 
كة توانايةي ئـــةو واتـــة فؤنؤلـــؤذي
ئةو بؤ دةطوَيزَيتةوة لةزمانةوة

َ
َمندال

مندال زمان، بةواتاي تواناي ديوةكاني
ِرستة دابةشكرني و ئاواز لةناسينةوةي
ثيت و بؤ بِرطة بِرطةو بؤ وشة بؤ وشةو
بةثَيضةوانةوة، ثاشانيش و دةنطةكان
ئـــةم شـــارةزاييانة كـــة بَيطومـــان
لةسةركةوتني بةتينيان ثةيوةنديةكي
ني

َ
لةســـاال لةخوَيندنةوةدا، ـــدا

َ
مندال

زؤرَيك و هةية، ســـةرةتادا خوَيندني
سةِّـاندووة ئةوةيان لةتوَيذينةوةكان
لةخوَيندنـــةوةو ســـةركةوتن كـــة 
فـــراوان بةشـــَيوةيةكي نووســـيندا
بةتوانـــاي دةربِريني ثشتدةبةســـتن
لةطرفتةكانـــي زؤرَيـــك  زارةكـــي،
دةرئةنجامي نةدا

َ
ساال خوَيندنةوة لةو

فؤنؤلؤذييةكانن، هؤشياريية ثشَيوي
لةسةر ِراهَينراون كة قوتابيانةي ئةو و
ئاستَيكي فؤنؤلؤذييةكان،  شارةزايية 
كة قوتابيانةي لـــةو هةية باشـــرتيان
الوازن. يان بَيبةشن هؤشـــياريية لةو
طرنطي بةو كـــة ثَيويســـتة بؤية زؤر
جؤرة ئـــةو كة بدرَيـــت ضاالكيانـــة
دةكةن، بةهَيز

َ
منـــدال توانايانة الي

نمايشـــكردني وَينةو لةِرَيي ئةويـــش
ثَيكهاتةكاني ناوهَيناني ضريؤكةوَينةو
وشة هَينانةوةي بؤ ،

َ
مندال هانداني و

هاوشـــَيوة لةئـــاوازدا، كة يان ناوي
و دةنط جياكردنةوةي توانـــاي َئةمة
مندال الي دةدات ئاوازو ناسينةوةيان
بؤنموونة وَينةيـــةك يان ثيشـــانداني
لةشـــوَيني لةشـــةقامَيكدا َيـــك

َ
مندال

دةثةِرَيتةوة، طونجاوةوة ثةِرينةوةي
ناوةِرؤكي ئةو بكرَيـــت

َ
داوا لةمنـــدال

لةِرســـتةي بَيطومان كة َيت،
َ
بل وَينةية

ثةِرينةوةوة، لةشـــوَيني ةكـــة
َ
«مندال

دةثةِرَيتـــةوة»، لةسةرشـــةقامةكة
دةتوانرَيت ثاشان دةبينَيتةوة، خؤي
وَينةكة بةجيا لةبةشـــةكاني هةريةك
شوَيني شـــةقام، وةك  ناوبهَينرَيت،
لةِرَيي بةمجؤرة و

َ
منـــدال َثةِرينةوة،

منـــدال وَينةكـــةوة خوَيندنـــةوةي
و درووستكردن ِرســـتة بؤ تواناكاني
الدروست وشة بؤ وةشـــاندنةوةي

َ
هةل

بةفراوانكردني بواري ثـــةرة و دةبَيت
دةتوانَيت و دةدرَيت زماني فؤنؤلؤذي
خوَيندنةوةي بؤ وةك ســـةرضاوةيةك
لةدواتـــردا نوســـراوةكان ِرســـتة 
تَيبينية جَيطةي ئةوةي بةكاربهَينَيت.
لَيرةدا، ئاماذةي ثَيبدةين ثَيويستة و
طةورةكانة دووركةوتنـــةوةي َطرنطي
لةطةل ة

َ
هةل زمانـــي َلةبةكارهَينانـــي

مندال كة ئةوةي بةبيانـــووي دا
َ
مندال

كردني بؤنموونـــة َيـــت،
َ
وادةل خؤي 

وةك (ل) بة (
َ

(ل يان (ل) بة (ِر) دةنطي
دةرِبرينة ئةو ضونكة (بلؤ)، بة (بِرؤ)
دةق

َ
الي مندال ِراستيةك وةك ةية

َ
هةل

ِراست دةرِبرين بؤ طرفت دةبةستَيت و
دةكات. درووست لةدواتردا

َ
مندال الي

و مةعريفي توانا طةشةثَيداني
كؤمةَاليةتيةكان

لةقؤناغي  جؤرةكاني ياري،  هةموو
بةشـــَيوةيةكي يدا،

َ
مندال َســـةرةتاي

مندال لةئامادةسازيي بةجؤرَيك طشتي
يارييانةي ئـــةو  ضونكة دادةنرَيـــت،
تةنيا دةدات، ئةنجاميـــان  

َ
كة مندال

كو
َ
بةل وبـــةس، نيية  ضَيذوةرطرتـــن

تواناكاني بريكردنةوة ضاالكييةكة كة
مةعريفـــة و ـــة

َ
جوول و و داهَينـــان

شـــارةزاييةكاني و يةتـــي
َ
كؤمةال

بةهؤي ثَيدةدات، ثةرة  تيادا ديكةي
دةســـتوثةنجةكانييةوة بةكارهَيناني

بةهَيزدةبن ماســـوولكةييةكاني توانا
و نووســـني تواناي و بؤ باشـــكردني
لَيدةبينَيت، سووديان طرتن ثَينووس
لةِرَيي دةتوانَيـــت

َ
هـــةروةك منـــدال

جؤربةجؤرةكاني لةشَيوازة يارييةوة
و تَيدةطات دةربِرين ِرستةو و ئاخاوتن
هاوِرَيكانيدا

َ
لةطةل ض دةهَينَيت بةكاري

لةبريكردنـــةوةي و بةتةنيـــا يـــان 
و ثرســـياركردن شـــَيوازي خؤيةوة 
ِرادةربِرين و داخـــوازي مدانةوةو

َ
وةال

ثةرة خـــؤي و...هتـــد، طفتوطؤكاني
لة لَيوةردةطرَيت سووديان  و ثَيبدات
دروست. بةشَيوةيةكي خوَيندنةوةدا

دةتوانَيتلةِرَيي
َ

لةهةمانكاتدامندال
يةتي

َ
كؤمةال بةاليةني ثـــةرة يارييةوة

هةريةك كة و بدات خؤي و مةعريفـــي
ن

َ
مندال باشي هاوكارَيكي بوارانة، لةو

بوَيرانةتر خوَيندندا لةناوةندةكاني تا
ببَيتةوة ثَيشـــهاتةكان ِرووبـــةِرووي
لةهةلومةرجةكاني ســـوود و باشـــرت

وةربطرَيت. فَيربوون

سةرضاوةكان
واليـــات، مفاهيـــم اِّـثمـــرة القـــراءة  .1
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وفاء محمود طيبة
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زماني دايك  بريكردنةوة دياري دةكات
نوسيني: طاي دؤضةر
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لةئَيســـتا، بـــةر
َ

حةفتـــا ســـال
بةناوبانطي  ي1940 طؤظارَيكي

َ
لةســـال

و
َ

بـــال كورتـــي زانســـتي بابةتَيكـــي
بةطرنطرتيـــن بـــوو  كـــة كـــردةوة 
فكري بابةتي مشـــتومِري و دةسثَيك
وتارةكة ســـةرةتا بيستةم. سةدةي
بتوانَيـــت كـــة دةرنةدةكـــةوت وا 
هةبَيـــت، ئةوتـــؤي دةرئةنجامَيكـــي
نة ناونيشـــاني بابةتةكة «زانســـت و
طؤظارةكة نة و زمانةواني» زانســـتي
كـــة تةكنؤلؤذيـــا ثَيداضونـــةوةي
ماسوشيتس تةكنؤلؤذياي  ثةيمانطاي 
بايةخي جَيطاي هيضيـــان دةريدةكرد
بابةتةكةش نووسةري نةبوون. ك

َ
خةل

ئةندازيارَيكي كة وَيرف لـــي بَينجامني
كؤمثانيايةكي كاري بؤ و بـــوو كيميا
وانةبيـــذي و دةكـــرد نيـــاي

َ
دل

يةيل ئةنرتؤثؤلؤذيـــاش بوو لةزانكؤي
وةها بةهـــؤي نةبـــوو وا كةســـَيكي
كةســـايةتيةكي ببَيتة نوســـينَيكةوة
ئةوانةشـــدا

َ
لةطةل م

َ
بـــةال جيهاني،

بريؤكةيةكي سةرنجراكَيشـــي وَيـــرف
و

َ
دا بال

َ
ئةقل بةسةر زمان لةسةر هَيزي

ي
َ
وَيرف هةول كردةوة. لةنوسينةكةيدا،

كي
َ
خةل بةهةموو بِروا كة دابوو ئةوةي

دايك كة زماني سةردةمةكةي بهَينَيت
دةبَيت كة ئةوة دةدات لةسةر بِريار

بكةينةوة. بري ضؤن
زماني بةتايبةتي لةســـةر وَيـــرف
كة ِرايطةياند ئةمريكيةكان الي دايـــك
دةكات ناضار قسةكةراني زمانةكةيان
ببينن ِراستةقينةياندا لةذياني وَينةيةك
ئَيمة جياواز بَيت لـــةوةي كة تـــةواو
قسةكةرةكاني لةبةرئةوة دةيبينني.
لةســـادةترين لةهةندَيـــك ناتوانـــن
ئَيمة كـــة تَيبطةن ئـــةو ضةمكانـــة
بؤنموونة، دةطةين، تَييان بةئاســـاني
يان كات تَيثةِرينـــي بةردةوامـــي و
لةيةكدي، شـــتةكان جياكردنـــةوةي
يـــان هةندَيك (بةرد) وةك بؤنموونـــة

(كةوتنةخـــوارةوة). وةك كـــرداري
ضةند بؤماوةي وَيـــرف بريدؤزةكةي
كي

َ
خةل ئةكاديمي و كي

َ
يك خةل

َ
سال دة

كرد. وةك يةك سةرسام ئاساييشـــي
وَيرفدا، نووسينةكةي ســـايةي لةذَير
بؤضووني زنجريةيةك ديكةيش كي

َ
خةل

زمان هَيـــزي دةربـــارةي ذيرانةيـــان
كة بـــاوةِرةوة لةو دةربـــِري، هـــةر
ئةوةي ئةمريكيةكان الي زماني دايك
ضةســـثاندوة لةناو قســـةكةرةكانيدا
لةضةمك لةناخياندا و كة بةئاســـاني
وةك كاتي ئةنشتاين تَيبطةن واتاي و
ئةو دةطاتة هةتا دووري، ضوارةمـــني
ثَييواية سيســـتمي بريدؤزةيـــةي كة
سروشتي عيربيدا كؤني لةزماني كات

دةكات. دياري جولةكة ديني
لةدوايـــدا وَيـــرف بريدؤزةكـــةي
بؤوة

َ
تال زؤر ِراستييةكي ِرووبةِرووي

كاتَيك لَيي كشايةوة، طشتيش ِراي و
طةيةك

َ
بةل كة لةِراستيدا هيض زاندرا ئةوة

ثشرِتاستبكاتةوة. بريدؤزةية ئةو نيية
سةخت ئةوةندة لةدذي كاردانةوةش
دوورودرَيذ زؤر بؤماوةيةكي بوو كـــة
ســـةِّـاندني بؤ بدراية يك

َ
هـــةر هةول

لةســـةر كاريطةري زماني دايك بووني
سةير نرخ بَي و سووك زؤر بريكردنةوة
تَيثةِريني حةفتا دواي م

َ
بـــةال دةكرا،

هاتووة ئـــةوة كاتي ، ئَيســـتا
َ

ســـال
بســـووتَيت لةوةي مان بـــؤ وَيرف

َ
دل

دوايدا نةي
َ
ســـاال لةم هات. بةســـةري

ســـةِّـاندوة ئةوةيان ينةوةكان
َ
لَيكؤل

دايك زماني فَيري كـــة كاتةدا كة لةو
بةشَيوةيةكي بريكردنةوةمان دةبني،
ثةيوةست سةير و سةرنجِراكَيش زؤر

تايبةتةوة. بةخوويةكي دةبَيت
كة وَيرف ئةوة دةزانـــني ئَيســـتا
لةهةموويان كـــردووة،  زؤري ةي

َ
هةل

دةيطوت: زماني كة بوو ئـــةوة ديارتر
بري بتوانني لةوةي دةطرَيت ِرَي دايـــك
ثَيكهاتةي بكةينةوة، شـــت لةهةندَيك

بوو ئـــةوة وَيـــرف ئارطومينتةكـــةي
زمانَيك ئةطـــةر يـــت:

َ
بل ثَيمـــان كة 

دةست ضةمكَيك بؤ هيض وشـــةيةكي
زمانة ئةو قســـةكةراني ئةوا نةكةوت،
زمانَيك ئةطةر تَيناطـــةن. لةو ضةمكة
ئةوة نةبَيـــت، تَينســـي داهاتـــووي
لةضةمكي ناتوانـــن قســـةكةرةكاني 
بةالتةوة ِرةنطة تَيبطةن. داهاتووبوون
ئاِرطومَينتة ئةم بووترَيت كة بَيت سةير
بةدةست سةركةوتني  لةِرؤذان ِرؤذَيك 
طة

َ
بةل ضةندان كة لةكاتَيكدا هَينابَيت،

ِرةت بكةنةوة. كاتَيك دةتوانن ئةمة
تؤ ئايا دةكةي ثرســـيار تؤ بةكوردي
ِرستةية لةم هةرضةند دَييت؟ ســـبةي
نيية، داهاتـــوو  دةمي يان تَينســـي
مةبةســـت كة تَيناطةيت م ئايـــا

َ
بةال

كوردي تـــؤي ئايا ثَيي داهاتـــووة؟
طوَيبيستي هةرطيز ثَيشـــرت كة زمان

  Schadenfreude ماني
َ
ئةل وشـــةي

لةماناي زةحمةتة بةالتةوة نةبووبيت،
كةساني لةبةدبةختي وةرطرتن «ضَيذ
يان بةمشـــَيوةية بري تَيبطةي؟ تر»
وشانةي ئةو تةنيا ئةطةر بكةيتةوة؟
لةوةي بدةن بِريار هةن لةزمانةكةتدا
واتايةك تَيدةطةيت، ضةمك و كة لـــةض
فَير نوَي شـــتَيكي هيض ضؤن دةتواني

ببيت؟
طةيةك

َ
بةل هيـــض لةبـــةر ئـــةوةي

كة بيســـةِّـينيت نيية بةدةســـتةوة
دةطرَيت لةقســـةكةراني ِرَي زمانَيـــك
ثَيويســـتة بكةنةوة، بـــري لةشـــتَيك
تا زمان بِروانينة جيا بةئاراستةيةكي
دايكمان زماني بةِراستي ضؤن بزانني
ـــب

َ
لةقال جيهانبينيمـــان ئةزموونـــي

لةئَيستا، بةر َيك
َ
ســـال ثةنجا دةدات.

جاكؤبسن ِرؤمان  بةناوبانط زمانزاني 
دةربارةي طرنطـــي زَور ِراســـتييةكي
دةرخســـت زمانةكان نَيوان جياوازي
لةبنةِرةتدا لةوةدا وتي: زمانةكان كة
دةربرِبن، ضـــي دةبَيت كة جيـــاوازن
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طووتةية ئةم دةردةبِرن. ضي كة نةك
دةكاتةوة كة بـــؤ ئـــةو دةرطايةمان
هَيزي ِراستي بطةينة ثيايدا دةتوانني
دايك: ئةطةر زمانة جياوازةكان زماني
كاريطةريـــان جيـــاواز بةشـــَيوازي
لةبةر مان هةية، ئـــةوة

َ
ئةقل لةســـةر

ِرَيطةمان زمانةكةمان كـــة نيية ئةوة
و بكةينةوة لةضـــي بـــري ثَيـــدةدات
لةبةر كو

َ
بةل نةكةينـــةوة، لةضي بري 

بةسروشـــتي زمانةكةمان كة ئةوةية
لةضي بري دةكات ناضارمـــان خـــؤي

بكةينةوة.
واي و بكة نموونةية ئةم ســـةيري

َيم
َ
دةل ثَيت بةئينطليزي من دابنَي

 I spent yesterday evening
دوَينـــي  واتـــة  .with a neighbor
بةســـةر دراوســـَييةك

َ
لةطةل ئَيوارةم

كة بَيت بةبريتـــدا ئةوة ِرةنطة بـــرد.

ثياو، يان دراوســـَيكةم ذن بووة ئايا
ِرةطةزي ئينطليزيدا لةزمانـــي ضونكة
من م

َ
دةرناكةوَيـــت، بةال دراوســـَيكة

بةئةدةبةوة هةية كة زؤر ئةوةم ماَّـ
بزاني كة نيية تؤ كاري ئةوة يم

َ
بل ثَيت

ئةطةر خؤ بـــووة. ضي ِرةطةزةكـــةي
قســـة بةفةرةنســـي مانـــي يان

َ
بةئةل

لةبةر بذاردنةم
َ
هةل بكةم ئـــةوة ئـــةو

ســـةرةوة ِراســـتيةي ئةو دةم نيية
ِرَيزماني بةهؤي ضونكة بشـــارمةوة،
لةجياتـــي ناضـــارم  زمانةكانـــةوة

كة  دراوسَي neighbor واتة وشـــةي
وةك يةكـــة، دةبَيت مـــَي و بـــؤ نَير
يـــان  Nachbarinيـــان   Nachbar

 voisine يان voisin بَو فةرةنســـي
نا يان بمةوَيت تيايـــدا كة بَينم بةكار
دةردةكةوَيت. دراوســـَيكةم ِرةطةزي
َيم

َ
بل ثَيت كـــة ناضارم لـــةم زمانانةدا

ذن بووة م
َ
كةسةي لةطةل ئةو رةطةزي

ضؤن هةســـت هةر جا يان ثياو، بووة
هةبَيت بةتؤوة ثةيوةندي ئةوة بكةم
بـــةو واتاية ئةوة بَيطومان يان نـــا.
زمانةكان ناتوانن ئينطليـــز كة نايةت
ئَيوارةيةي ئـــةو كة لةوةي َتَيبطـــةن
لةطةل يان ذن دراوســـَييةكي

َ
لةطةل

دةبةن بةسةري ثياو دراوســـَييةكي
بـــةو واتاية كو

َ
بةل ضييـــة، جياوازي

ِرةطةزي ئةو ناكات ثَيويست دَيت كة
دةربخةن هاوِرَيية ئةو يان دراوســـَيية
باسيان لةطفتوطؤكاندا جار هةموو كة
كة لةكاتَيكدا ئةمـــة لَيوة دةكـــةن.
دةبَيت ديكة زمانَيكـــي قســـةكةراني

بةناضاري ِرةطةزةكة دةربخةن.
كاتَيـــك ديكـــةوة، لةاليةكـــي
دةكةيت، قســـة بةئينطليـــزي تـــؤ 
بدةيت زانياري هةندَيك كـــة ناضاريت
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ديكةدا لةزمانةكانـــي دةكرَيـــت  كة 
ئةطـــةر بمةوَيت بخرَيت. ثشـــت طوَي
خوانَيك ئَيـــوارة باســـي بةئينطليزي
ناضار نيم دراوســـَيكةم،

َ
لةطةل بكةم

ناضارم م
َ
بةال بكةم، ِرةطةزةكةي باسي

كة بكةم خواردنةكة نان كاتي باســـي
دةخوارد خـــوارد، ي

َ
لةطةل نانم ئايـــا

لةكاتَيكداية دةخَوم...هتد. ئةمة يان
ناكات ناضار ضينييةكان ضيني زماني
بكةن، دياري بةمشَيوةية كاتةكة كة
كار فؤِرمي هةمـــان دةكرَيت ضونكة
ِرانةبردوو ِرابردوو، بؤ بهَينرَيت بةكار
واتاية بةو ئةوة ديســـان يان داهاتوو.
كات لةضةمكي ضينيـــةكان كة نايةت
ماناية بـــةو ئةمة كـــو

َ
بةل تَيناطـــةن.

هةركاتَيك ناضـــار نني ئةوان كة دَيت
لةكاتةكةي بـــري لةكارَيك بكةن باس

بكةنةوة.
ناضاري زمانةكةت سروشتي ئةطةر
زانياري بةهةندَيـــك كـــردي طرنطـــي
ثةلكَيش تـــؤ ئةوة بدةيت، تايبـــةت
ئاطاداري لةجيهاندا بؤئـــةوةي كراوي
ئةزموون و بيت شتَيك وردةكاريةكاني
كة وةرطريت بوارَيك اليةنَيكي لةضةند
لةسةريان ديكة  زمانَيكي قسةكةراني 
بدةن. ثـــَي طرنطي نييـــة ئةوةنـــدة
لةخووطرتنة ئةمجؤرة كة لةبةرئةوةش
لةســـةرةتاكاني كردندا  لةناو قســـة
زؤر ئـــةوة بووة، دروســـت تةمةندا
لةناو بضةسثَينَيت خؤي كة سروشتية
كة تَيبثةِرَينَيت ئةوة و مرؤظدا ي

َ
ئةقل

بةمشَيوةية لةزمان. بَيت بةشَيك تةنيا
لةســـةر دروســـت بكات كاريطـــةري
و هةست و بريوباوةِر و ئةزموونبيني
لةجيهاندا. ئاراستةبيني و يادةوةري

سةِّـاندني بؤ هةية طةيةك
َ
بةل هيض

دةدات؟ ِروو بةكرداريي ئةمة ئةوةي
بةنموونـــة ِرةطـــةز بـــا ديســـان
ئيسثاني وةك زمانةكاني وةرطرينةوة؟
مانـــي و ِرووســـي

َ
ئةل و و فةِرةنســـي

دةكةن بري ناضـــارت تةنيا هةر نـــةك
دراوسَيكةت يان هاوِرَيكةت لةِرةطةزي
نَيرينةيي دةبَيـــت كو

َ
بةل بكةيتةوة،

طيانةكانيش بـــَي شـــتة يان مَيينةيي
ِريش نَيرينةيي بكةيت. دياري هةمووي
ئاو بؤضي ضيية؟ فةِرةنسيدا لةزماني
بؤضي ئةي ِرووســـيدا مَيية؟ لةزماني
تَيكرا وشكي ضاي تؤزَيك ئةوةي دواي
بةنَير؟ مارك توين بوو بةضا دةبَيت و
زماني بةناوي بةناوبانطيدا لةوتارَيكي
دةخوات خةفـــةت ماني

َ
ئةل ســـةيري

لةوةدا زمان ِرةطةزيي لةبَيسةروبةري
كضيش بةبَي و دادةنرَيت تور بةمَي كة
زماني باســـي كة لةوَيدا هةر ِرةطةز.
سةيري سيستمَيكي كة دةكات ماني

َ
ئةل

دةكات هةية ئاماذة بةوةش ِرةطةزي
ئينطليزية (اليةني زمانـــي كة ئـــةوة
ئةوروثيةكاندا) كة زمانـــة كةم لةناو
ناكات ضـــا يان تور

َ
لةطـــةل ـــة

َ
مامةل

زمانانةي ئةو بن. مَي يان نَير بةوةي
بَي شتة

َ
لةطةل ة

َ
مامةل بةمشـــَيوةية

يان نَير بـــةوةي دةكةن طيانـــةكان
دةكةن لةقسةكةرةكانيان وا بن، مَي
ثياو يان ذن شـــتة بَي طيانةكان وةك
قســـة بةئينطليزي كاتَيك من ببينن.
ثَيخةفَيك دةربـــارةي ِرةنطة دةكةم
زؤر نةرمة طيانة بَي شـــتة ئةم َيم

َ
بل

لَي بريي ِرةطةز بَي طيانَيكي بـــَي وةك
شـــتة لةئينطليزيدا ضونكة بكةمةوة،
م

َ
بةال ِرةطةزيـــان نيية. طيانةكان بَي

دةكةم باســـي بةزماني عيربي كاتَيك
لَي مَيينة بريي وةك زماني دايكمة، كة
مَيينةية شتة ئةم َيم

َ
دةل و دةكةمةوة

دةكةم هةست وا هةر
َ

بةدل نةرمة زَور
دةريدةبِرم. ئةو كاتةي تا مَيينةية كة
دوايـــدا، نةي

َ
ســـاال م لـــةم

َ
بـــةال

ثيشـــانيان جياجياكان تاقيكردنةوة
كةســـةكان بريكردنةوةي كـــة داوة 
بري بـــةوةي ضؤن دةدرَيت ـــب

َ
لةقال

شـــتةكان مَيينةيي يان لةنَيرينةيـــي

ِرةطةزة ضاوطرتني بةلةبةر بكةنـــةوة
ني

َ
لةســـاال بؤنموونة ِرَيزمانيةكةيان.

ِرابـــردوو ســـةدةي نةوةدةكانـــي
كرد بةراوردَيكيان دةروونناســـةكان
و ئيسثاني زمانةكان ماني

َ
لةنَيوان ئةل

زؤر دوو زمانةدا ناوي لـــةم زمانةكان.
لةهةر ِرةطةزةكةيان كـــة شـــت هةية
مانيدا

َ
ئةل لةزماني جياوازة. يةكةياندا

م 
َ
بةال die Brücke مَيينةيـــة، ثـــرد

ئةمة  el puente نَيرينةية لةئيسثانيدا
و سةعات بؤ ِراستة شـــَيوة بةهةمان
طريفان و ِرؤذنامة و

َ
ضنطال و ئةثارتمان

و كةمانضة و و بليـــت ثول و شـــان و
م

َ
بةال خؤشةويســـتي، و جيهان و ِرؤذ

لةئيسثانيدا و نَيرة مانيدا
َ
لةئةل سَيو

كورســـي شـــَيوةي مَييـــة، بةهةمان
و شـــاخ و ثةثولةو كليل و و طةســـك
و جةنـــط و باران و مَيز و ئةســـتَيرة
زمانانة بةم قســـةكةران  كاتَيك زبأل.
شتة ئةم كة ســـيفةتي داوايان لَي كرا
ئيسثاني بكةن، دياري جؤراروجؤرانة
و باسيان لةثرد زمانةكان بةشَيوةيةك
كة سيفةتي دةكرد و كةمانضة سةعات
بةهَيزييـــان هةبَيت، وةك ثياوانـــةي
و بةناســـك زياتر مانيةكان

َ
ئةل م

َ
بةال

شـــاخ بؤ م
َ
بةال نازداريـــان دادةنان،

و مانيدا
َ
لةئةل نَيرينةن كة و كورســـي

بؤضوونةكةيان لةئيســـثانيدا مَيينةن
بوو. ثَيضةوانة

ديكـــةدا لةتاقيكردنةوةيةكـــي
ئيســـثاني و زمانـــةكان فةرةنســـي
دةنط كرا كة لـــَي زمانـــةكان داوايان
لةفيلم بكةن دياري شتَيك ة

َ
كؤمةل بؤ

فةرةنســـيةكان كاتَيك كارتؤنَيكـــدا.
َيك،

َ
بةوَينـــةي ضنطال ضاويان كـــةوت

دةنطيكـــي ويســـتيان زؤربةيـــان
ئيســـثاني م

َ
بةال دابنَين، بـــؤ َذنانةي

ضنطال لةزمانةكةياندا كـــة زمانةكان
ويســـتيان  نَيرينةية،   la fourchette
دابنَين. بؤ ثياوانةي طـــِري دةنطَيكي
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دةروونناســـةكان دواييانةش، بـــةم 
ئاشـــكرا كردووة ئةوةيان تةنانـــةت
شـــوَينكاري ِرةطةزيةكاندا كة لةزمانة
كة زؤرة شتةكان ئةوةندة بؤ ِرةطةز
كةسةكان لةتواناي ِرَي ئةم هةســـتة
زانيـــاري طرتنـــي

َ
لةهةل دةطرَيـــت

لةمَيشكياندا.
نايةت بـــةو ماناية ئةمة بَيطومان
فةِرةنسي و زمانةكان ئيســـثاني كة 
بَي لةِراستيدا شتة كة زمانةكان نةزانن
بايؤلؤذي ِرةطةزي خـــاوةن طيانةكان
مَيردةكةي لَي مانـــي

َ
ئةل ذنَيكي نني.

كة نةشـــزانراوة و.
َ
بةكال تَيكناضَيـــت

ئةوةي ثَيخةف و ئيســـثاني ثياوَيكي
نةكاتةوة. جيا لَيك ِراكشاوة تيايدا كة
(كة وشانة ئةم ئةوانةشدا

َ
لةطةل م

َ
بةال

ِرةطةزيش بنضينةكةيان جطة لةمانـــا
كة كةســـَيكدا لةبريي دةردةخـــةن)
وشانة ئةم تةمةنيدا لةسةرةتاي هةر
بةشَيوةيةك دةبيستَيت بةمشَيوةية
دةكةن ضةســـث خؤيان لةمَيشـــكدا
بـــَي طيانةكان شـــتة كـــة جيهاني
كـــة ببينـــن لةثةنجةرةيةكـــةوة 
سؤزداري بةهةســـتَيكي ِرةنطاوِرةنطة
كةســـَيكي لةكاتَيكدا  ِرةطةزيـــةوة، 
لةزمانةكةيدا كـــة زمـــان ئينطليـــز
لةو طيانةكان نيية بَي بؤ شتة ِرةطةز
م

َ
بةال بَيئاطاية. ســـؤزدارية هةســـتي

ِرةطةزي دوو بوونـــي بؤنموونة، ئايا
لةزماني وشـــةي ثـــرد بؤ جيـــاواز 
كاريطـــةري مانيـــدا

َ
ئةل و ئيســـثاني

ديزاين ضؤنيةتـــي هةبـــووة لةســـةر
مانيا؟

َ
ئةل و لةئيســـثانيا ثرد كردنـــي

سيستمي سؤزداريةي نةخشة ئةم ئايا
ســـةثاندوويةتي زمـــان ِرةطةزيـــي
باشرتبووني لةسةر هةبووة كاريطةري
ئةمة ئايا ِرؤذانةمان؟ ســـوكةوتي

َ
هةل

و حةز كاريطـــةري دانـــاوة لةســـةر
ِرةوشتمان لةبابةتي و و خوو ئارةزوو
هةرضةند يةتيةكان.

َ
كؤمةال ثةيوةنديية

دةربارةي لةئَيســـتادا بةو زانياريةي
بةئاســـاني ناتوانني  هةمانة مَيشـــك
ئةمة دةروونناســـيدا لةتاقيطةيةكي
ئةطةر سةيرة زؤر م

َ
بيسةِّـَينني، بةال

دانةنابَيت. كاريطةري
طرنطي طةي زؤر

َ
بةل بوارةي كة ئةو

كاريطةري لةسةر هَينراوة بةدةست تيا
كردن، بريتيية لةئاراستة دياري زمان
لةجيهانـــدا باس ئَيمة ضـــؤن واتـــا 
خؤمان ئاراســـتةكاني و لةدةوروبةر
ئةو دةتةوَيت تؤ دابنَي واي دةكةين.
كة بدةيت كةســـَيك ثيشـــاني ِرَيطاية
َييت:

َ
بل ثَيي ِرةنطة ةكةت.

َ
مال دةضَيتة

ني
َ
كؤال بةيةكةم اليتةكة ترافيك دواي

ِراست ني
َ
كؤال دووةم ثاشان ضةثدا بِرؤ،

لةبةردةمي سثي خانوويةكي و بطرة
لةالي ئَيمة دةرطاكةي دةبينيت. خؤت
َيي:

َ
بشل دةكرَيت م

َ
بةال ِراســـتةوةية.

ِرةت اليتةكان لةترافيك دواي ئةوةي
دةطةيتة تا بِرؤ باكور بةرةو دةبيت،
ت

َ
ِرؤذهةال بةرةو و ضوارِريـــان دووةم

ت
َ
لةِرؤذهةال لةبةردةمـــت بِرؤ، ِرَيـــك

دةرطاي دةبينيت. ســـثي خانوويةكي
دوو ئةم لةوانةية لةباشورة. ِروو ئَيمة
هةمان ِرَيطة ثيشاندانة بةرةو شـــَيوة
هةريةكةيان بةندة م

َ
بةال ببةن. شوَينت

لةسيســـتمي دياريكراو بةجؤرَيكـــي
دياري كردن. لةيةكةمياندا ئاراســـتة
واتا ئاراســـتةكاني خؤت ســـةنتةري
ضةث و ِراســـت تةوةري بةوةرطرتني

خؤت  لةشي ثشتةوةي و َو ثَيشـــةوة
لةطةل واتا دةكةيت دياري ئاراستةكان
دةسوِرَيت. تةوةرةكة ئَيمة ســـوِراني
جوطراَّـ تةوةري دووةمدا لةسيستمي
ِرؤذئاوا ت،

َ
ِرؤذهـــةال باشـــور، باكور،

ئَيمة ســـوِراني
َ

لةطةل كة دَيت، بةكار
جَيطرية. كو

َ
بةل ناسوِرَيت

ِرةنطةبؤنموونةئةطةرلةدةشتودةر
بةثَيي ئاراســـتةكان بمانةوَيت بـــني 
بكةين، دياري جوطرافيةكان تةوةرة
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ئيطؤسَينرتيك كةمدا لةبوارَيكي م
َ
بةال

بؤنموونـــة ـــة لةقســـةكردنماندا،
َ
زال

كاتَيك َيني:
َ
نال ئةثارتمانَيكـــدا لةنـــاو

دةرةوة هاتيتـــة لةبةرزكةرةوةكـــة
بِرؤرة ت

َ
لةِرؤذهةال و بِرؤ باشور بةرةو

ئةوةية ئةمة هـــؤي دووةم! دةرطاي
ة

َ
زال ئيطؤســـَينرتيك كـــة سيســـتمي

ئاسانرت كة زؤر دةكات وا لةزمانماندا و
بكةين. دياري ئاراستةكان سروشتيرت و
بةثشـــتةوة هةميشـــة جطة لةمةش
و دةزانـــني خؤمـــان و ثَيشـــةوةي
نيية قيبلةنما و بةنةخشة ثَيويستمان
دةكةين. هةست بةئاساني هةر كو

َ
بةل

ِرَيك خودســـةنتةرية ئةم لةبةرئةوةي
و لةِروئياي لةشـــي خؤمان لةســـةر

خؤمانةوةية. راستةوخؤي
كة زماني دواتر دةركـــةوت م

َ
بةال

 GuuguYimithirr يميســـري طوطـــو
ناوضـــة ِرةســـةني زمانَيكـــي كـــة 
ئوســـتورالياية دوورةدةســـتةكاني
شَيوةيةك بةهيض لةباكوري كوينسالند
بةكارناهَينَيت ئَيطؤسَينرتيك سيستمي
ئةمةش ئاراســـتة، كردني بـــؤ دياري
ئةم دةركةوتةي سةرسوِرهَينةرترين
نيية. ديكة زمانةكاني وةك و زمانةية
و هاظيالن جؤن ئةنرتؤثؤلؤذي زانـــاي
لَيظينسن ســـتيفن زمانزان ثاشانيش
زماني قســـةكةراني كة دةريانخست 
ِراست و ضةث وشةكاني يميسري طوطو
بؤ بةكارناهَينن ثشتةوة و بةردةم و
كو

َ
بةل شتةكان. شـــوَيني باس كردني

ت،
َ
(ِرؤذهةال زةوي ئاراستةكةي ضوار

بةكاردةهَينن. وباشور) باكور ِرؤذئاوا،
لةناو يةكَيكيـــان ئةطـــةر بؤنموونـــة
تؤزَيك َيت

َ
بل ثَيت بيةوَيت ئؤتؤمبيلـــدا

بكةيتةوة جَيطةي تا بةاليةكدا بضيت
الي بؤ بـــِرؤ تؤزَيك َيـــت:

َ
ثَيـــت دةل

يةكَيكيان ئةطـــةر يـــان ت.
َ
ِرؤذهـــةال

ضووبَيت بري تؤ ةكةي
َ
لةمال شـــتَيكي

بريي لةكوَي كتومـــت َيت
َ
بل و ثَيـــت

ِرؤخي باشوري لةسةر َيت:
َ
دةل ضووة،

ئةطةر يان ِرؤذئاوا. الي تةختةكـــةي
مَيروولةيةك و لةِرؤذئاوابَيت ِرووت تؤ
ئةوان ثَيت ضةثـــةت بَيت ثَيي لةالي
مَيروولة طةورةية لـــةو ئاطات َين:

َ
دةل

تةنانةت ثَيكانتة. لةباكوري ِرَيك بَيت
فيلمَيك بكةن ناو ِرووداوي ئةطةر باسي
تةلةفزيؤنةكة شاشـــةي ئاراســـتةي
ِرووي تةلةفزيؤنةكة ئةطةر دَينن. بةكار
كةســـَيك لةفيلمةكةدا و بَيت لةباكور
كةســـة ئةو َين:

َ
دةل بكةوَيتةوة، نزيك

دَيت. باكور بةرةو
تايبةتمةنديانـــةي كاتَيـــك ئـــةم
زؤر دؤزرانةوة، يميســـري طوطو زماني
بيني ئاراستة دةربارةي ينةوة

َ
لَيكؤل

دةركةوت ئةو زمانة كرا. قسةكةراني
نيية. زمان تاكة ئةمة كة لةِراســـتيدا
ثشـــت لةبنضينةدا كة ئـــةو زمانانةي
جوطرافيةكانةوة بةئاراستة دةبةستن
مةكسيك تا لةثؤلينيزياوة لةجيهاندا
ئَيمة بؤ ون.

َ
تا بالي بال لةناميبياوة و

كة مامؤستايةكي بَي مانايية ئةوثةِري
ئَيســـتا َيت:

َ
بل بةقوتابيةكةي ســـةما

و بكـــةرةوة بةرز دةســـتي باكورت
ببة. ت

َ
خؤرهةال بةرةو قاضي باشورت

مانايي الي هةموو كةس بَي م ئةوة
َ
بةال

كةنةدي-ئةمريكي ميوزيكناسي نيية:
ســـةدةي لةســـيةكاني  مكفي كؤلن 
تةمةني َيكي

َ
ضةند سال كة ، بيســـتةم

باسي كرد، تةرخان بالَي بؤ ســـةماي
لةِرادة توانايةكي كة كردووة لةكوِرَيك
كردندا، لةســـةما هةبـــووة بةدةري 
هيض كوِرةكة لةالدَيي زانـــي م كة

َ
بةال

بةكوِرةكة كة ِراهَينان نيية ِراهَينةرَيك
بؤ ديكـــةي بـــكات، مامؤســـتايةكي
كارةكاني و ديكة لةالدَييةكي دؤزيةوة
الدَيية لةو كة بؤ كوِرةكة ِرَيكخســـت
و بمَينَيتةوة مامؤســـتاكةدا

َ
لةطـــةل

ِرؤذَيك ضةند دواي بكات. ثَي ِراهَيناني
بزانَيت. كوِرةكـــة ـــي

َ
ويســـتي هةوال

و ئومَيد بووة بـــَي كوِرةكة كة بيني
ئةستةم ضونكة بَيزار. مامؤستاكةش
هيض شتَيك بؤ ِراهَينةرةكة بتوانَيت بوو
لةبةرئةوةي بـــكات، كوِرةكة فَيـــري
ِراهَينةرةكة لةفرمانةكانـــي لةهيـــض
بةكوِرةكةي كاتَيك تَينةدةطةيشـــت.
خؤرئاوا يان بةرةو هةنطاو ئةوت: سَي
بضةمَيرةوة، باشور تي

َ
خؤرهةال بةرةو

بضوكرتين كوِرة بكات، ضي نةيدةزاني
فرمانانة نةبوو ئـــةم

َ
لةطةل كَيشـــةي

لةبةرئةوةي م
َ
بةال خؤيدا،  لةالدَيكةي 

لةالدَييةكـــي ديكةدا، بوو نةشـــارةزا
بؤ ئةي تَيكضوبوو. لَي ئاراســـتةكاني
ِراهَينةرةكة فرمانةكاني بةشَيوةيةكي
ئةطةر ئةم ِرةنطة نـــةدةدا؟ ثَي ديكة
كردبـــا لةِراهَينةرةكـــة ثرســـيارةت
بَي ئةوثةِري ئـــةوة وتباي:  مدا

َ
لةوال

ثَيشةوة بؤ سَي هةنطاو َيي
َ
بل هانايية

دواوة بضةمَيرةوة. بؤ يان
جؤراوجؤرةكان زمانة بةمشَيوةية
دياري ئاراستةكان جؤراوجؤر بةِرَيطةي
دَيت ماناية بةو ئةمة ئايا م

َ
بةال دةكةن،

ناضوونيةك بةشَيوةي ئَيمة دةبَيت كة
دةوروبةرمـــان و  لةئاراســـتة بـــري 
بؤ دةبَيت لةئيســـتادا بكةينـــةوة؟
بوةســـتني، ثرســـيارة  ئةم مي

َ
وةال

وشةيةكيشي هيض زمانَيك ئةطةر ضونكة
ماناية بةو ثشـــتةوة ئةوة بؤ نةبَيت
لةو زمانة ئةو قســـةكةراني كة نايةت
ئَيمة ئةوة لةجياتي تَيناطةن. ضةمكة
بطةِرَيني ئةو ئةطةرةدا بةدواي دةبَيت
بةئاراستة ثشت زمانانةي ئةو ئايا كة
قسةكةرانيان دةبةستن جوطرافيةكان
بةتايبةتي بطةيةنن. ضي دةكةن ناضار
ئايا ينةوة كـــة

َ
دةبَيـــت لـــةوة بكؤل

طةشة بكات مَيشك شتَيكي دةبَيت ض
ئاراستة كردني دياري بؤ ثَيويســـتي

جوطرافيةكان.
بةزمانَيكي قسة بتواني بؤئةوةي
بكةيت، يميســـري وةك زمانـــي طوطو
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بزاني لةهةر ساتَيكي ذيانتدا ثَيويستة
و باكور واتة جوطرافيةكان ئاراســـتة
لةكوَين؟ ت و خؤرئاوا

َ
خؤرهةال و باشور

لةمَيشكتدا قيبلةنومايةك ثَيويســـتة
ِرؤذ و بةشةو و هةميشـــة كة هةبَيت
ضونكة بـــكات، كار كاتَيكدا لةهـــةر
ســـادةترين ناتواني نةبَيت وا ئةطةر
تَيبطةيت قسانة لةو و بزانيت زانياري
لةدةورووبـــةرت دةيكةن. ك

َ
كـــة خةل

زمانانة ئةم قســـةكةراني ثَيدةضَيت
ئاراســـتة بةدةري لةِرادة توانايةكي
ئةوةندة هةبَيـــت. كردنيـــان دياري 
بيناييان باري نيية طرنط كة بةتوانان
لةدارســـتانَيكي نيية طرنـــط ضؤنة، 
تةختن يان لةدةشـــتَيكي ضِرن يـــان
لةدةرةوةن يان داخراون لةشوَينَيكي
يان ئةشـــكةوتن لةناو يـــان تةنانةت
ئةوان وةســـتاون، يان َين

َ
نا، دةجول

لَي كاتَيكدا لةهيـــض ئاراســـتةكةيان
هةية ئةوةيان هةســـتي و تَيكناضَيت
يان باشـــورة لةباكورة ِروويـــان  كة 
ثَيويست ديكةية. شوَينَيكي هةر يان
خؤر بكةن سةيري و بوةســـتن ناكات
ثَيت ئينجا بكةن، بـــؤ و لَيكدانةوةي
لةباكوري مَيروولةيـــة ئـــةو ـــني: 

َ
بل

هةست خؤيان هةر كو
َ
بةل ثَيكانتةوةية،

و ت
َ
باكور و باشور و خؤرهةال دةكةن

تؤ وةك ضؤن هةر لةكوَيـــن، خؤرئاوا
ثشتةوة و ثَيشةوة دةكةيت هةست
لةكوَيـــن. ضريؤك ِراســـتت و ضةث و
ئةو لةســـةر تواناي هةن طةلَيكي زؤر
كة كردندا دياري لةئاراســـتة كانة

َ
خةل

سةرســـوِرهَينةر ئَيمةوة بةالي ِرةنطة
زمانة قســـةكةراني بةالي م

َ
بةال بـــن،

يةكَيك ئاسايني. زؤر َجوطرافيةكانةوة
تال

َ
تزال دةربـــارةي لـــةو ضريؤكانـــة

كاتَيك مةكسيكة، باشـــوري زمانَيكي
و بةســـتةوة ضاوةكاني كةســـَيكيان
جار لةبيســـت زياتر بةدةوري خؤيدا
خوالنديانةوة، تاريكدا لةخانوويةكي
ضاوةكانيشي و بوو طَيذ هةر هَيشـــتا
بةبَي م

َ
بـــةال بـــوون، و هةر بةســـرتا

باشـــور و بؤ باكور ثةنجةي ي
َ
دوودل

و خؤرئاوا ِرادةكَيشا. ت
َ
خؤرهةال

دَيت؟  وةدةست ضؤن تواناية ئةم
زمانانةيئاراستة نةريتيدةربِرينيئةو
لةجياتي دةهَينن بةكار جوطرافيةكان
لةقســـةكةراني وا ئَيطؤســـَينرتيك،
يةوة

َ
مندال لةتةمةني هـــةر كة دةكةن

ذيانيانـــدا ضركةســـاتَيكي و لةهـــةر

ذينطة نيشـــانةكاني بدةنة ســـةرنج
...هتد) با خؤر، (شوَيني فيزيايةكان
جوطرافيةكان جةمســـةرة زانيني بؤ 
ئاراســـتةكانيش طؤِراني و هةروةهـــا
وبةِراســـت بةوردي لةهةر ســـاتَيكدا
بكةن تؤمار لةيادةوةرياندا ودروستي
بةم شـــَيوةية ثَي بدةن. و طةشـــةي
وةك جوطرافيانة زمانة بةو قسةكردن
ئاراستة لةسةر مَيشك واية ِراهَينانَيكي
جوطرافيةكان. لةطفتوطؤ ئاساييةكاني
كة ينراوة

َ
خةمل يميســـري زماني طوطو

يةكَيكيان زمانة ئةم وشةي دة لةكؤي
ت،

َ
خؤرهةال باشور، لةباكور، بريتيية

يةكَيكيش لةمانة هةر لةطةأل خؤرئاوا
دروســـتي دةســـتيش ئاماذةيةكـــي
وةرطرتنة بةهةند ئةمجؤرة بةكاردَيت.
جوطرافيةكان ئاراســـتة بةردةوامةي
بضووكـــةوة زؤر هـــةر لةتةمةنَيكـــي
دةكات: طةشـــة لةبريي كةســـةكاندا
داوة ثيشان ئةوةيان ينةوةكان

َ
لَيكؤل

هةر طايانة
َ
كؤمةل ئـــةم ني

َ
كـــة منداال

دةكةن دةست يةوة
َ
سال دوو لةتةمةني

جوطرافيةكان ئاراستة هَيناني بةبةكار
يشدا

َ
سال هةشت يا حةوت لةتةمةني و

ِراهَينانة بةو دةبن. فَيريان بةتةواوي
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لةســـةرةتاي تةمةنةوة هةر ضـــِرةي
توانايةي ئـــةم دةكات ثَي دةســـت
و سروشتي شـــتَيكي مَيشك دةبَيتة
هةســـت بَيئةوةي و بـــَي ماندووبوون
دةبَيت. دروســـت بكةي تواناكة خؤي
طوطو قسةكةري لةكةســـَيكي كاتَيك
ضؤن دةزانَيت كة ثرســـي يميسرييان
لةوة باشرت  نةيتواني لةكوَيية، باكور
تؤ بداتةوة كة ثرســـيارة مي ئةو

َ
وال

ضؤن بدةيتةوة ئةوة مي
َ
وال دةتواني

لةكوَيية. ثشتةوة ئةزاني
زمانةي ديكة ئةو ِرَيطايةكـــي بةض
سةر دةكاتة كار دةكةين ثَي قســـةي
لةم دواييانةدا ئةزموونبيني جيهانمان؟
تاقيكردنةوةيةكي زنجـــرية بةهـــؤي
كة ثيشـــاندراوة ئةوة زيرةكانـــةوة
دايكمانةوة زمانـــي بةهؤي تةنانةت
ضةند تَيدةطةيـــن. لةِرةنطةكانيـــش
لةوةي هةية ـــي

َ
ِراديكال جياوازيةكي

ِرةنطةكانـــي ئاوَيزة ضؤن زمانـــةكان
شني سةوز و بؤنموونة دابةش دةكةن؟
لةئينطليزيدا، جيـــاوازن ِرةنطي دوو 
زمانـــدا بةيةك لةزؤر م ئةمانـــة

َ
بـــةال

كة نةبَيت دادةنرَين بةس ئةوة ِرةنط
بةمشـــَيوةية جياوازة. تؤخيةكةيان
زمانةكةمـــان كـــة ئـــةو ِرةنطانـــةي
ناضارمـــان ِرؤتينـــي بةشـــَيوةيةكي
بكةينةوة، لَي برييان جيـــاواز دةكات
ب

َ
لةقال بةشَيوةيةك بينينمان هةستي

ِرةنط هةندَيـــك بةِراســـتي كة دةدا 
شـــَيوةية بةو لةيةكرت ببينني، جياواز
كة ِرادَيت ئةوة لةســـةر مَيشـــكمان
جياوزي لةبينيني بكةين  زيادةِرةوي
لةزمانةكةماندا ِرةنطةي دوو ئةو نَيوان
ئةمة هةيـــة. جيـــاوازي دوو نـــاوي
كة سةرســـوِرهَينةرة بةشـــَيوةيةك
تابلؤكاني لةبينيني ئةزمونمان ِرةنطة
كة لةسةرئةوةي بَيت بةند وَينةكَيشَيك
هةية وشةيةك هيض لةزمانةكةماندا ئايا

ِرةنطَيكي شـــني يان هـــةر بؤ ِرةنطي
ديكة.

ني
َ
لةســـاال ـــةران

َ
لَيكؤل ِرةنطـــة

سةر بخةنة تيشـــك بتوانن داهاتوودا
زياتري لةبـــواري زمـــان كاريطـــةري
بؤنموونة زماندا. شاراوةكاني  دياردة
ماتســـيس زماني وةك زماني هةندَيك
كة دةكات ناضار قســـةكةراني لةثَيرؤ
ثارَيزةريكي وةك قسةكردندا  لةكاتي
ضؤنيةتي وردةكاريةكاني بةئةزموون
َين

َ
دةيل زانياريانةي ئةو دةستكةوتني

تؤ زمانةدا بكةن. لـــةم دةسنيشـــان
ِرةت لَيرةوة َيك

َ
ئاذةل َيـــي

َ
ناتوانيت بل

ديكة بةشَيوةيةكي دةبَيت كو
َ
بةل بوو،

ئايا تؤ كـــة دةربرِبي ئةم زانياريـــة
لَيرةوة َيك

َ
بينيوتة ئاذةل خؤت بةضاوي

َيكت
َ
ئاذةل ثَيـــي يان جَي بَيت، ِرةت

ئةوة خؤت يان بووبَيت، ِرةت بينيوة
كاتانةدا زياتر لةم ن

َ
ئاذةال كة دةزاني

زمانةدا ِرةت دةبن. ئةطةر لةم لَيرةوة
ئةو طةيةك

َ
بَي بووني بةل كرا قسةيةك

بؤنموونة، دادةنرَيت. بةدرؤ قســـةية
بثرسيت ماتسي لةثياوَيكي تؤ ئةطةر
مدا

َ
لةوةال ئـــةوا هةية، ذني كة ضةند

لةبةر ذنةكةي هةردوو كاتةدا لةو ئةطةر
م

َ
وةال دةبَيت بةِرابردوو، نةبَيت، ضاو

كة بينيمن جار دوا َيـــت:
َ
بل و بداتةوة

ذنةكاني لةبةرئـــةوةي بـــوون، دوو 
كة نيابَيت

َ
دل ناتوانَيـــت نـــني ئامادة

نا: رةنطة هـــةردوو ذنةكاني ماون يان
ئةطةر جا نةماوة اليان كاتةوةي لـــةو
يةكَيكيان بَيت،  ثَينـــج دةقيقة تةنيا
ديكة ثياوَيكي ِرةدووي يـــان مردبَيت
وةك ناتوانَيت ئةوة لةبةر كةوتبَيـــت،
ذنم َيت دوو

َ
بل ِراســـتيةك بةِرانةبردوو

هةية.
وا باوةِر زؤر نَيكي

َ
ســـاال بؤماوةي

بةنديخانة وةك دايـــك زماني بوو كة
كردنةوة بري تواناكاني كة ِرَيطري واية

هيض دةركـــةوت كة م
َ
بـــةال دةكات،

ئيرت نيية، ئةمـــة لةســـةر طةيةك
َ
بةل

كلتورة هةمـــوو كي
َ
خةل كة وا دانـــرا

بنضينةيي بةشَيوةيةكي جياوازةكان
م

َ
بةال دةكةنـــةوة، بـــري يـــةك وةك 

زيادةِرةوي كة ةية
َ
هةل ئةوة بَيطومان

بةشَيوة بريكردنةوة لةطرنطي بكةين
ضةند ِرؤذانة ئَيمة ئـــةي واتاييةكةي.
دةدةين، لؤجيك بةثَيـــي تةنيا بِريار
يان بوَيري بةهـــؤي بةراورد بةوانةي
بةزةيي بةهؤي يان لةخؤمانةوة هةر
دةين؟ شارةزايي ئةزمووني دةيان يان
كة بريكردنةوةيةي ئـــةو ضؤنيةتـــي
كؤرثةييةوة لةتةمةني هةر كلتورمان
ضـــــةســـثاندوويةتي لةمَيشـــكماندا
جيهان بؤ بينيمان ئاراستة ضؤنيةتي
ســـةر دةكاتة كار و دةكات ديـــاري
شتة ئةو بؤ مة ســـؤزداريةكانمان

َ
وةال

ِرةنطة طيانانةي تووشيان دةبني، بَي
زياتر لـــةوة دةرةنجامـــي ئةمانةش
تاقيكردنةوةي ئَيســـتا تـــا كة بَيت 
ِرةنطة دراوة، ثيشان و كراوة لةسةر
لةســـةر هةبَيت كاريطةري ئةمـــةش
ِرةنطة ئايدؤلؤذيامان. و بةها و بِروا
بِري نةزانني ِراســـتةوخؤ لةئَيســـتادا
يان بكةين، ثَيوانة ئةو كاريطةريانـــة
لةخراث هاوبةشـــن ئةمانة كة ضـــؤن
سياســـيةكان. كلتوري و تَيطيشـــتنة
باشـــرت هةنطاوي يةكةم وةك بـــةس
تَيطةيشـــتني بةرةو بدةين

َ
هةول واية

هةموومان َيني
َ
بل لةوةي يةكةيان، هةر

دةكةينةوة. بري يةك وةكو

سةرضاوة
 -  New York Times ِرؤذنامةي

26/08/2010  
غازي ِرَيباز وةرطَيِرانىلةئينطليزييةوة:

rebazg@gmail.com

mailto:rebazg@gmail.com
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لـــةم جيهانةي نييـــة شـــوَينَيك
ؤثي

َ
طل ِرووناكي بـــة كة ئةمِرؤمانـــدا

نيؤن ِرووناك ؤثي
َ
طل فلؤرســـينت يان

و خوَيندنطةو لةماأل هةر نةكرابنةوة،
و كارطـــة و نوســـينطة فةرمانطـــة و

...هتد كؤمثانياكانةوة
دةدةين كة

َ
هةول بابةتـــةدا لـــةم 

كاري بريؤكةي بخةينةسةر تيشـــكَيك
ِرووناكيةكي كـــة ؤثانة

َ
طل ئةو جؤرة

سةر ضاومان دادةنَين، نةرم لة و سثي
ِرؤشناييةك لة ثَيشدا ثَيويســـتة م

َ
بةال

سثي: ِرووناكي سةر بخةينة
لةجؤرةكاني جؤرَيكـــة ِرووناكـــي

ماددةكانةوة طةرديلـــةي لة كة وزة 
بة كة تةنؤلكة شَيوةي بة دةردةضن
سادةترين و  دةناســـرَين فؤتؤنةكان

ِرووناكية. ثَيكنةري
ئاستيوزةيدياريكراو لةطةرديلةدا
خولطةكان دةوترَيت ثَييـــان كة هةية
دابةش ســـةردا بة كة ئةلكرتؤنةكاني
دياريكراو، ِرَيســـايةكي  بةثَيي دةبن
وةردةطرَيت وزةيةك ئةلكرتؤن كاتَيك
دةطاتة نزمةوة وزة لةئاستَيكي ئةوا
بـــةوةش و بـــةرز وزة  ئاســـتَيكي
بـــاري ورووذاوي دةضَيتة  طةرديلةكة
زياد طةرديلةش ورووذاوي ،Excited

بةرةو ئةلكرتؤن  هةرضةنـــدة دةبَيت
ِرؤيشت. بةرزتر وزة ئاستَيكي

زؤر ورووذاويدا لةباري طةرديلةكان
ئةلكرتؤنةكان زوو هةر كو

َ
بةل نامَيننةوة

و خؤيان خولطةكانـــي دةطةِرَينـــةوة
بةشَيوةي وةريانطرتووة وزانةي ئةو
فؤتؤنةكان وزةي دةدةنةوة. ِرووناكي
طةرديلةيةكي بـــؤ لةطةرديلةيةكةوة 
فؤتؤن وزةي ضونكة دي دةطؤِرَيـــت،
ئةو نَيوان وزةي جيـــاوازي دةكاتـــة
تَيدا ئةلكرتؤنةكاني ئاســـتانةي كـــة
طةرديلة جياجياكان َيـــن، بؤية

َ
دةجول

و ئةوةش دةردةكةن فؤتؤني جياجيا

كاردةكات؟ ضؤن فلؤرسينت ؤثي
َ

طل
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كارةبا ِرؤيشتني تةزووي ثَيش

ِرؤيشتني دواي
كارةبا تةزووي

و ئايؤنةكان ئةلكرتؤن
كة جيوة طةرديلةكاني

دةورووذَينن

ِرووناكي
سةروبنةوشةيي

طةرديلة لة دةرضوو
ورووذاوةكاني

ضينة بةر جيوةكةوة
و دةكةون فؤسفؤريةكة
بينراو ِرووناكي دةبنة
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دةكات، دياري ِرووناكيـــةكان ِرةنطي
ضونكة ثةيوةندي هةية لةنَيوان وزةي
ِرووناكيةكة شةثؤلي درَيذي و فؤتؤن

hc / λ  =  E
 λ و ِرووناكية  كـــة c  خَيرايـــي
    E= hυ هةروةها شـــةثؤلة، درَيـــذي
و h نةطؤِري  E وزةي فؤتؤنـــة كـــة
و  تيشكةكةية υ لةرةلةري و ثالنكة
جياوازي دةكاتة فؤتؤنةكانيش وزةي
طواستنةوةكة ئاســـتانةي ئةو وزةي

تَيدا ِروودةدات :
. E1 – E2 =E     

ِرووناكي ســـةرضاوةكاني هةموو
دةدةن ِرووناكـــي شـــَيوة بةهةمان
ورووذاندني لةِرَيطاي جياوازي

َ
لةطةل

طةرديلةكان، هةندَيكيان بةطةرمكردن
و ئاســـايي ؤثي

َ
طل لة وةك دةورووذَين

ئةنجامي لة يان هةيـــة طازيدا ؤثي
َ
طل

ؤثي
َ
لةطل ئـــةوةي وةك بةريةككةوتن

لةكارلَيكة يان فلؤرسينتداِروودةدات،
لةثةنجـــةرة وةك كيمياويةكانـــةوة

دةردةكةوَيت. ووناكيدةرةكانةوة ِرِ

فلؤرسينت طَلؤثي ناوةوةي
ثَيكدَيـــت فلؤرســـينت ؤثـــي 

َ
طل

يكراو
َ
خال لةهةوا شوشةيي لةبؤريةكي

طازَيكي  و  Hg لةجيـــوة كة كةمَيك
لةذَير  Ar كة ئارطـــؤن وةك سســـتي
ناوةوةي ديوي كةمداية، ثةستانَيكي
لةماددةي ضينَيـــك بـــة بؤريةكةش
لةهةردوو و ناوثؤشـــكراوة فؤســـفؤر
جةمســـةري دوو بؤريةكةدا ســـةري
تةزووي طةياندني بـــؤ هةن كارةبايي
ئـــةو و بؤريةكـــة بةنـــاو  كارةبـــا 
ناوةوة طةيةنراون جةمســـةرانةش لة
تةزووي بةِرؤيشـــتني كة يتةيةك

َ
بة ثل

ئةلكرتؤن و دةبَيت طةرم ثَييدا كارةبا
تةزووي بةطةياندني فِرَيدةدات.هـــةر
يتةكاني

َ
ثل بةجةمســـةرةكان كارةبا

طةرمدةبن بؤريةكة ســـةري هةردوو
بةهؤي كة تيشـــكدةدةن و ئةلكرتؤن
هةردوو ثةستانة كارةباييةي سةر ئةو
ئةلكرتؤنـــةكان تاو بؤريةكة ســـةري
ئـــةو ئةلكرتؤنة ئينجا ، و دةدرَيـــن
طازي طةرديلةكاني بـــةر تاودراوانـــة

ئايؤن دةكةون و دةيانكةنة ئارطؤنةكة
سالبيانةوة جؤري موجةب و بةهةردوو
جةمســـةري بةرةو كـــة موجةبةكان
ســـالبةكانيش بةرةو ئايؤنة و سالب
لةئةنجامدا جةمسةريموجةب دةِرؤن و
دروستدةبيت داخراو ســـوِرةكارةباي
تةزووي و بؤريةكةدا نـــاو طازي لةنَيو

دةِروات. ثَيدا
ئةلكرتؤنـــة و  ئايـــؤن  كاتَيـــك
طةرديلةكانـــي بـــةر  تـــاودراوةكان
و دةيانورووذَينن دةكـــةون جيوةكة
نزمةكانيانةوة وزة لةئاستة ئةلكرتؤن
بةرزتر وزةي ئاســـتي بةرةو دةبةن
لةو طوازراوانة ئةلكرتؤنـــة ئةو ئينجا
و نامَيننةوة زؤر ئاســـتة بةرزانـــةدا
و خؤيان ئاســـتةكاني دةطةِرَينـــةوة
بةشَيوةي وةريانطرتووة وزانةي ئةو
دةدةنةوة بنةوشةيي سةروو ِرووناكي
ئةو تايبةتي ســـيفةتي لةبةر ئةوةش
ِرووناكي مرؤظيـــش ضاوي خولطانة،
نابينَيـــت بؤية ســـةروو بنةوشـــةيي
بؤ بطؤِردرَيت ِرووناكية ئةو ثَيويســـتة

ثريشكَيكي كارةبا تةزووي
دروستدةكات تةلةكةدا دوو لةنَيوان ِرووناكي

ِرووناكيةكــةوة  لةثريشــكة  ئــةو طةرميــةي
تةلةكان يةكَيك لة كشاني دروستدةبَيت دةبَيتةهؤي

ديكةيان. ئةوي بةرةو

لةستارتةرةكةدا كارةبا تةزووي وةستاني ثاش
دؤخي دةضَيتةوة ســارد دةبَيتةوة و تةلة كشــاوةكة

جاراني.
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ئةو ي
َ
ِرؤل ئالَيـــرةوة بينراو. ِرووناكي

بؤريةكة ناوثؤشي فؤسفؤريةي ضينة
تيشـــكة ئةو كاتَيك دةردةكةوَيـــت،
سةر دةكةوَيتة بنةوشـــةيية ســـةروو
طةرديلةكاني فؤســـفؤرية ئـــةو ضينة
باري دةطةِرَينةوة كاتَيك و دةورووذَيت
وةرطرياوةكان لةوزة بةشَيك دامركاوي
دةدةنةوة كةم طةرميةكي بةشَيوةي
كةمةي ئةو طةرمية بةو هةســـت بؤية
ديكةي بةشةكةي دةكرَيت و ؤثانة

َ
طل

نزم وزة بةفؤتؤني وزة وةرطرياوةكةش
سثية ِرووناكي كة بينراوة ِرووناكي كة
تيشكي مذيني بةدياردةي دةدرَيتةوة.
ضينة ئةو لةاليةن سةروبنةوشـــةيي
ديـــاردةي دةووترَيت فؤســـفؤريةوة
ؤثانةش

َ
بـــةو طل بؤية فلؤرؤســـينت،
ؤثي فلؤرسينت.

َ
دةووترَيت طل

Starter ضيية؟ ستارتةر ِرؤَلي
بةبَي فلؤرســـينت ؤثَيكي

َ
طل هيض 

ئةطةر خـــؤ ناكات ئيـــش ســـتارتةر
بطؤِردرَيت. دةبَيت بووبَيت خراثيش

ناو ئارطؤنـــي طـــازي بَيطومـــان
تا نةبَيت ناطةيةنَيت بؤريةكـــة كارةبا
بةئايؤني بوون كاتي تا بؤية و ئايؤن
تةنيشتيدا بةسوِرَيكي كارةبا تةزووي
كورت بؤماوةيةكي bypass circuitو
بةســـتارتةرةكةدا كارةبـــا تةزووي 
دةكةونة يتـــةكان

َ
ثل دوو تـــا دةِروات

ئايؤن دةبَيتة ئارطؤنةكة و ئةلكرتؤندان
دةبَيت تةواو ستارتةرةكة كاري ئيرت
بَي دةريشبهَينرَيت دةتوانرَيت هةتا و

بكوذَيتةوة. ؤثةكة
َ
طل ئةوةي

ؤثَيكي
َ
لةطل بريتييـــة ســـتارتةر

فالشـــي وةك ِرووناكـــي ثضووكـــي
دوو جةمســـةري لةدوو و كامَيرايـــة
لةكاتي ثَيكدَيـــت، تةلـــي طةيةنـــةر

تةزووي ؤثةكة
َ
طل بةئيشكردني دةست

ســـتارتةرةكةوة لةميانةي كارةبـــا
طازي ئارطؤني هَيشتا دةِروات، ضونكة
كارةبا و نةطةيةنـــةرة نـــاو بؤريةكة
ســـةري دوو ناطةيةنَيـــت، لةنَيـــوان
كارةبايي يبوونـــةوةي 

َ
خال تةلةكاندا

ثريشـــكي لةئةنجامـــدا و ِروودةدات
ِروودةدات لةنَيوانيانـــدا كارةبايـــي
بةو تةالنة لـــةو يةكَيـــك و بـــةوةش
بةر و دةكشَيت ثريشكةكة طةرميةي
بؤماوةيةك ديكة دةكةوَيت و تةلةكةي
تا دةِروات بةتةلةكاندا كارةبا تةزووي
دةبَيتة ئارطؤنةكة طـــازي ئةو كاتةي
كارةباكة تةزووي كاتةش ئةو و ئايؤن
كارةبايي بةرطـــري كةم ناوةندَيكـــي
ثَييدا و دةدؤزَيتةوة وةك ئارطؤنةكـــة
ســـتارتةرةكةش تـــةزووي و دةِروات
كشاوةكة تةلة بةوةش و دةوةستَيت
دؤخي دةضَيتةوة و دةبَيتةوة ســـارد
ســـتارتةرة ئةو ي

َ
ِرؤل ئيرت و جارانـــي

ؤثةكة
َ
ديكة طل تا جارَيكـــي نامَينَيت

دةكرَيتةوة.
َ
هةل

جؤرة لـــةم كة جَيـــي ســـةرنجة
بةكارناهَينرَيت نيؤن طازي ؤثانةدا

َ
طل

نيؤنيش ؤثي
َ
بةطل هةندَيجار هةرضةندة

دةبرَين. ناو

سةرضاوة
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تووشي سوور طؤشتي
دةكات شَيرثةنجةت

ســـوور طؤشـــتي ديكة جارَيكـــي
خؤراكانةي ئـــةو بازنةي ناو خرايـــةوة
تووشـــبوون هؤكار بن بؤ كة دةشـــَيت
ينةوةيةكـــي

َ
لَيكؤل بةشـــَيرثةنجة،

ماددة ئـــةو كرد ئاشـــكراي ئةمةريكي
ســـوورباو ِرةنطي  كـــة كيمييايانـــةي
دةبةخشن دروستكراو سووري بةطؤشتي
بؤ مةترســـيداربن دةشـــَيت هؤكارَيكي
ن

َ
ميزةال بةشـــَيرثةنجةي  تووشـــبوون

ئامانداكروس د. كـــة ئةم توَيذينةوةية
شَيرثةنجة بؤ نيشـــتماني لةثةيمانطةي
بةشـــَيوةيةكي كردووة سةرثةرشـــتي
بـــةوةي ئامـــاذة دةدات ســـةرةتايي
ناو دةكرَينـــة كـــة نرتيـــت و نيـــرتات
و ثاراستنيان بةمةبةســـتي طؤشتةوة
دةشـــَيت بؤن ثَييان و تام بةخشـــيني
تووشـــبوون بةشـــَيرثةنجةي ببنةهؤي
ثشرِتاســـتكردنةوةي بـــؤ ن.

َ
ميـــزةال

توَيـــذةرةوةكان زانيارييانـــة ئـــةم 
بةستووة ينةوةيةك

َ
بةلَيكؤل ثشـــتييان

1995 ةوة زانيارييـــان ي
َ
كـــة لةســـال

بـــؤ بةدواداضـــوون و كؤكردؤتـــةوة
بةتةمـــةن  300933 كةســـي نزيكـــةي
لةسةرتاســـةري ذنان و لةثياوان كراوة
ئةمةريـــكا، يةكطرتووةكانـــي تـــة 

َ
وال

داوا زانيارييةكاندا وةرطرتنـــي لةكاتي
ثَيويست زانياري كراوة لةبةشداربووان
ئةو طؤشتة بةجؤري بنووسن سةبارةت
ِرَيطةيةي ئةو و بةكاريدةهَينن سوورةي
لةدواي دةكةن، ئامادة ثَي طؤشتةكةي

854 كةس لةم  لة  زياتر
َ

ســـال حةوت
شـــَيرثةنجةي تووشي بةشـــداربووانة

بوون. ن
َ
ميزةال

نزيكةي حةفتا نة
َ
ساال باسة شايةني

شَيرثةنجةي ئةمةريكي تووشـــي هةزار
2% ي  لةِرَيذةي زياتر و دةبن ن

َ
ميـــزةال

لةماوةي ذيانياندا دانيشتووان بةطشتي
نةخؤشيية دةبن. تووشي ئةم

كة نةشـــاردةوة كروس ئةوةشـــي
طؤشتي تةنيا مةترســـي فاكتةرةكاني
كَيشـــان جطةرة كـــو

َ
بةل ســـوور نـــني

زةرنيخ-يـــش ِرووبةِرووبوونـــةوةي و 
هؤكارن.

http://www.hazemsakeek.com
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دا
َ

 مندال
َ

هونةري ديالؤط لةطةل
حةمةي ئةحمةد رةسوَل*
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لةدايـــك رؤذي  لةيةكـــةم
َ

منـــدال
ذياني، دوايـــني رؤذي بوونييـــةوة تا
كة باوكةيـــة دايـــك و ـــي ئـــةو

َ
مندال

دةبَيت بؤيـــة كردووة، دروســـتيان
ذيان رؤذي دوايـــني تا بـــاوك دايك و
ئةو ســـؤزي

َ
دل و بةبةرثرس خؤيـــان

هةســـت وا باوك دايك و زؤرجار بزانن.
طةورةبوون ةكانيان

َ
مندال كـــة دةكةن

نةماوة، بةئـــةوان و ئيرت ثَيوســـتيان
القي بةقةولي كوردي دةبَيت لةســـةر
خؤيان بةِرةي يان بوةســـتن خؤيان
كة دةزانني وا ئَيمة لةئاو دةركَيشـــن.
ثَيوستييان الوي تةمةني ذَير تا

َ
مندال

الوي تةمةني دواي تا زؤرترة بةئَيمة
زؤر تةمةنة ئـــةو دواي و بةجؤرَيـــك

ناكةين. هيالك بؤ خؤمانيان
هةريةك بريوبؤضوونانة ِرةنطة ئةم
جياوازييان كةسةكان ئةزمووني بةثَيي
لةهةر

َ
مندال بةطشـــتي م

َ
بةال هةبَيت،

ثَيويســـتييان بن دؤخ و قؤناغَيكـــدا
لةبواري ِراستةقينةية بةثةيوةندييةكي
باوكةوة، و قســـةكردن لةاليةن دايك
لةنيازة

َ
مندال ئةوكاتـــةي بةتايبةتي

نيازة
َ

لةطةل و دادةبِرَين فيزيكييةكان
سؤزي و هةست وةك، سةرةكييةكان
ئةو دةبنةوة، ِرووبةِروو خؤشةويستي
دةردةكةوَيت بؤيان ةكان

َ
مندال كاتةي

و باوكيان ضةندَيك مشووريان دايك كة
بةثةرؤشن. بؤيان و دةخؤن

باوك و دايك ثةيوةنـــدي كةواتـــة
كات هيض قسةكردندا لةبواري

َ
ومندال

ةكان
َ
بةتايبةتي مندال بووني نيية، تةواو

بةدابينكردني زؤرتـــرة ثَيوســـتييان
باوكةوة و دايك لةاليةن هةستةكانيان

فيزيكييةكانيان. نيازة تا
دةطَيِرَيتةوة، بةمجـــؤرة  دايكَيك
دةدام، ئازاري ناخؤش زؤر هةستَيكي
قســـةم دةكرد، خؤمدا

َ
لةطةل بَيئاطا

زؤرجار دةكـــردو  لةخؤم ثرســـيارم
بةطومـــان ثرســـيارةكانم مـــي

َ
وةال

وةك ةكةم
َ
كضة شازدة سال دةدانةوة.

شتَيكي دةهاتة بةرضاوم، هيض شـــَيت
سةير بةشَيوازَيكي نةبوو، ئاسايي َئةو
قسةم لةطةل تةماشـــاي دةكردم، كة
بَيِرَيزييةوة يان بةبَيوازي زؤر دةكـــرد
لةِرؤذان دةدامةوة. تا ِرؤذَيك مـــي

َ
وةال

شـــةِرَيكي ترازاو لةكار كار خةو ثَيش
ئةو رؤيشـــتة ذووري و كرد باشـــمان
بوو، بَيدةنط تاوَيك نووســـتنةكةي.
بـــؤ دايكَيـــك منيـــش وةك هةمـــوو
ِرؤيشتمة و بووم بةثةرؤش ةكةم

َ
مندال

تةختة لةســـةر ديتم ئةو، ذوورةكةي
بةغةريبي زؤر راكشـــاوةو خةوةكةي
ئةو م ثِر بوو، وَيِراي

َ
منييش دل دةطري،

طرت لةباوةشم بةطريان، كرد دةستم
بةسةريدا دةستم طريان تاوَيك دوايي و
كة نةخاياند زؤري كـــرد، هَيناو ماضم
لةسةر بووينةوةو هَيور  هةردووكمان

دانيشتني. تةختةكة
قسةي شتَيكة،  ضاوةِرواني بينيم 
وتـم، بوو. بَيدةنط و مـــات نةدةكرد،
بؤضي كضة جوانةكـــةم بؤضي ئاواي،
ضةندة من دةزاني ناكةي، هيض قســـة
كضة هـــةر تؤ تـــؤم خـــؤش دةو َيت،
هةموو كة مني جاراني نازةنينةكـــةي
تَيدةثةِري. تـــؤدا

َ
لةطةل كاتةكانمان

دةستي ئةويش كة بووم قسانةدا لةم
طيان داية و وتي: كرد بةقســـةكردن
دةوَيـــت، هيض خـــؤش منيـــش تؤم
تؤ هَينـــدةي دنيايـــةدا كةســـم لةم
الي كات هةمـــوو من خؤشـــناوَيت، 
منت تؤ ئيرت كة بريم دةكردةوة خؤم
بؤية طرنط نيية، بؤ و منت خؤشناوَيت
شةوة لةو ببووم. بَيزار شتَيك لةهةموو
تةواو كضة و دايك ثةيوةندي بةدواوة
بوو، ســـاز نوَي ثةيوةندييةكي طؤِرا،

ئاشكرا لةنهَينييةكان  زؤر بةشـــَيكي 
كران. ضارةسةر بةقسةكردن و بوون

ثةيامةية ئةم طري
َ
هةل نموونة ئةم

كات هةموو
َ

َيـــت مندال
َ
دةل َكة ثَيمان

لةطةل هةية بةقســـةكردن ثَيوسيتي
كة دةكةن حةز ئةوان باوكدا ، و دايك
ِراطرين، لَي طوَييان خؤيان ي

َ
بةدل ئَيمة

يانداية
َ
لةدل هةرضـــي حـــةز دةكـــةن

دةروونياندا لةنَيو بكةنـــةوةو ي
َ
بةتال

هةموو ن
َ
منـــداال نةكـــةن. ئةنبـــاري

دةرطاي كة كات ضاوةرواني ئـــةوةن
هةرضي ديالؤطيـــان بؤ بكةينـــةوة تا

بكةن. باسي الي ئَيمة يانداية
َ
لةدل

يــــــــةكَيـــك بَيطــــومـــــــان،
ثةيوةندي كـــة لةتايبةتمةندييةكان
لَيكمان و طرَيدةدات يانـــدا

َ
لةطةل ئَيمة

لةضؤنييةتـــي دةكاتـــةوة نزيـــك 
ئَيمةبةثَييبريكردنةوةو قسةكردنداية ،
دةدوَين شتةكان لةسةر لَيكدانةوةمان
ثيشاندةري قسةكان و دةكةين قسة و
و نةريـــت و ئـــةدةب ضؤنييةتـــي 
هةرة بةشَيكي ئَيمةن. سوكةوتي

َ
هةل

بنةماي لةســـةر
َ

مندال لةذياني طرنط
لةثةيوةنـــدي دايـــةو

َ
مؤرال ئـــاكار و

قســـةكردنداية، شـــَيوةي  
َ

لةطـــةل
ثيشاندةري ئَيمة قسةكردني شَيوةي
بؤ .

َ
لةمنـــدال رَيزطرتنة ضؤنييةتـــي

لةثةروةردةو رَيزطرتـــن و بةهـــادان
بؤ بةدروســـتي ئاخافتن بؤ فَيركردن،
لةيةكرت، خراثة ضاكةو جياكردنةوةي
هةســـتي دةربِريني و بـــؤ راطةياندن
ثَيوستيمان ،

َ
مندال بؤ خؤشةويســـتي

كة هَيزو هةيـــة لَيدوانَيك و بةزمـــان
هةبَيت. ِراطةياندني بِرستي

سةرلَيشـــَيواوي و بؤ ثةرَيشـــاني
ي

َ
و كؤنرِتؤل ِرَينوَينـــي بـــؤ ،

َ
منـــدال

ثَيويســـتيمان
َ

منـــدال هةســـتةكاني
لةهةر  ئةوداو

َ
هةية لةطةل بةقسةكردن
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قؤناغَيكداو لةبواري لةهةر تةمةنَيك و
ثةيوةندييةكي ئاكاريدا طةشةكردني
كاتَيك هةية. سةرةكي ي

َ
ِرؤل اليةنة دوو

ثةيوةندييةكي ةكانمـــان
َ
مندال ئَيمةو

دةتوانني ئاســـانرت هةبَيت، باشـــمان
سازداني بؤ بكةين. يةكرت ِراســـثَيري
و سةربةســـت كةشـــوهةوايةكي
،

َ
 مندال

َ
لةطـــةل قســـةكردن ئازاد بؤ

ثَيويستيمان هةية، بةكات ثَيوستيمان
طرنطرت هةية، مَيشـــك بةئاسوودةيي
بةتةكنيكـــي لةمانـــة ثَيويســـتيمان

دا.
َ
مندال

َ
لةطةل هةية قسةكردن

بارةيةوة لـــةم خؤمـــان ئَيمـــة 
ثةيتا ثرسياري م

َ
بةال سةربةســـتني،

وةك دةكات، مانـــدوو
َ

ثةيتا منـــدال
هةموو ِرؤذَيك يةك

َ
كة مندال ئةوة واية

بخوات. خواردن جؤرة
وتني  دووثاتكردنةوةي  بَيطومان،
دةبَيتةهؤي دةكات، ماندوو

َ
مندال زؤر

ئةو لةئَيمة. و دووربوونةوةي دابِريـــن
ضووةتة لةبةيانييةوة

َ
منـــدال كاتَيك

تا دوانيوةِرؤ دةطةِرَيتةوة قؤتابخانة،
جؤراوجؤر شـــتي َيك

َ
كؤمةل ـــةوة

َ
مال

ئةم لَيـــدةدات، بةمَيشـــكيدا خـــول
لةمَيشكي زؤر بةشـــَيكي خول لَيدانة
هةروةهـــا دةكات، ـــؤز

َ
ئال  

َ
منـــدال

قوتابخانةش ثشـــَيوي
َ
دل و هيالكـــي

ئةوةي ثَيش بووةســـتَيت. لـــةوالوة
كة قوتابخانةطرنطة بِرواتـــة  

َ
منـــدال

ةوةدا
َ
مال لةضوارضَيـــوةي ديالؤطَيـــك

زؤرتر ئةركةش ئـــةم بَيت، لةئـــارادا
لةم ضونكة دايكدايـــة، لةئةســـتؤي

الي زؤرتر
َ

مندال نيازةكاني قؤناغةدا
هؤشيارو و دايكَيكي دةبن دابني دايك
لَيكدابِراني نرخَيك بواري بةهيض سؤز

َ
دل

نادات. ةكةي
َ
مندال و خؤي ثةيوةندي

زؤربةي ئةمـــِرؤ  بةداخةوة هةرضةند
ئةركي ثَيويســـت بةثَيي دايكـــةكان
ناهَينن. بةجـــَي  خؤيان دايكايةتـــي
دايك طرَيي و

َ
مندال كاتَيك ثةيوةندي

ناوةشَيت،
َ
بةئاســـاني لَيك هةل خوارد

بةثَيضةوانـــةوة ئةطةر ثةيوةندييةكي
كَيشةو َيك

َ
كؤمةل نةبوو لةئارادا دروست

و َيت
َ
دةخةمل

َ
مندال و دايك ملمالنَيـــي

و خةت باوك دَيتة ســـةر لـــةوالوةش
دةكاتةوة. رت

َ
كَيشةكان قوول

دةربِرينانـــة و ئـــةم لَيكدانـــةوة
جؤراوجؤرةكانـــي بـــوارة  لةهةمـــوو
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ثةيوةندي ئَيمة دَيـــن، وةدي ذيانـــدا
لَيكطرَي دةخؤن نـــة

َ
خاال ئةم بةثَيي

ئةوةي كة يان دةوةشَين،
َ
هةل يان لَيك

ئاشتي، و شةِر بؤ سةرةكي دةبنةهؤي
و هةســـتي خؤشةويســـتي دةربِريني
بَيزاري. و ِرق دةربِريني يان داري،

َ
دل

لةزمان وةرطرتن ك
َ
كةل بةدروستي

فرة ثَيكردن لَيدوان و قسة دروست بؤ
قسةكردن دروستى شـــَيوةي طرنطة،
دةكات، ثتةوتـــر ئَيمـــة ثةيوةنـــدي
لةيةكرتي نزيكرت نةستةكان و هةست
جواني هونةرو دةكاتةوة، هةروةهـــا
ئةطةر دةردةخـــات. خـــؤي زمـــان 
ثاراوي و بةثوخـــت نةتوانني ئَيمـــة
ناشـــتوانني ك وةربطرين، 

َ
كةل لةزمان

مةبةســـتي ماناو بةثَيـــي ثَيويســـت
كاتَيك بيســـتةر دةربرِبين. خؤمـــان
كة بَيت قســـةيةك طوَيطري دةتوانَيت
بَيت، و ثاراو لةئارادا ثوخت زمانَيكي
و هَيوري قسةكردن شَيوةي هةروةها

ئاسوودةيي بةبيستةر ببةخشَيت.
بةدروســـتي بةكارهَينانـــي زمان 
ثةيوةندي ـــدا، بؤ

َ
لةضوارضَيوةي مال

بؤ طةرموطوِري و ثياو، ذن دروســـتي
كة طرنطة فرة ـــة

َ
بنةمال تةبايي و بؤ

زمانةوة ة لةرَيـــي
َ
بنةمال ئةندامانـــي

دةتواننئةركةكانيخؤيانبةِرَيوةبةرن
بكةن. ضارةسةر طريوطرفتةكانيان يان
و دايك و قسةكردني لَيدوان شـــَيوةي
ِرَيخؤشكةرن ئةوان طرنطة، فرة باوك
شـــَيوةي ضونكة ةكانيان،

َ
بـــؤ مندال

َدروســـت قســـةكردن و نةكردنيـــان
مندال كةسَيتي لةسةر

َ
قوول َكاريطةري

لةطةل
َ

مندال ةتةدا
َ
حال لةم دادةنَيت،

دةبَيتةوةو ِرووبـــةِروو َخؤ ديتنةوةدا
لةطةل ثةيوةندي ديتنةوة خؤ بةثَيي

ثَيكدَينَيت. دةوروبةريدا دنياي
لَيـــدوان شـــَيوةي بَيطومـــان،

ئاخاوتـــن هارمؤني يان بةدروســـتي
دةرطاي ديالؤطي  دةبةخشَيت،

َ
َبةمندال

بةمندال بـــؤ دةكاتـــةوة، دةرفـــةت
هةســـتةكاني بةدروســـتي دةدات تا
ِراستي و ضةث دةســـتي دةربرِبَيت،
ةكان

َ
مندال كاتَيـــك بناســـَيت. خؤي 

دادةخرَيت، لـــَي ديالؤطيان دةرطاي
هةســـتةكانيان ناتوانن كة جطة لةوة
زؤر بةشـــَيكي دةربـــِرن،  بةباشـــي 
كة دةكرَين سةركوت لةهةستةكانيان
دةبن. تووشـــي نائومَيدي لةئةنجامدا
ةكان

َ
بةم ضةشـــنة، بةداخةوة مندال

بةكةمزانني طرَيي خؤ قورباني  دةبنة
سؤزة سةركوتكراوةكاني هةِرةتي يان
لةِرةهةندة و باوكيان كة دايك ي

َ
مندال

دةردةكةون. ذياندا جؤراوجؤرةكاني
ثةيوةندييـــةدا لـــةم ئةفالتـــون
كردنـــةوةي َيـــت: ديالـــؤط بـــؤ

َ
دةل

مرؤظ كة مةبةســـتة ماناو دةربِريني
مةبةستي ِرَيطةيةوة لةم دةدات

َ
هةول

لَيي بةرامبةرةكةي تا دةربرِبَيت خؤي
تَيطةيشـــتنةوة ئةم لةِرَيي و تَيبطات
بةئاكام دةطةن. طروثَيك كةس يان دوو
قســـة

َ
ةتـــةدا، كاتَيك مندال

َ
لةم حال

ئةو نيية كة قســـةكاني طرنط دةكات
بَيت، طرنط باوك و دايك ي

َ
تةواو بةدل

بدرَيت ثَي دةرفةتـــي
َ

مندال ئةوةية
مةبةستي تا بتوانَيت بةئاســـوودةيي

دةربرِبَيت. خؤي
قسةكردن  

َ
مندال  

َ
لةطةل بةهَيمني 

هَيوري ئاســـوودةيي و َنـــةك تةنيـــا
مندال كو

َ
بةل دةبةخشـــَيت،

َ
بةمندال

هَيزو دةكاتـــةوة، نزيـــك لةديالـــؤط
دةكات. زؤرتر تَيطةيشـــتني توانـــاي
بةئاسوودةيي هةســـت

َ
مندال كاتَيك

تووشـــي كةمـــرت دةكات دةروونـــي
لةسةر زؤرتر دةبَيت، سةرلَيشـــَيواوي
ي بةسةر

َ
كؤنرِتؤل هؤشـــة، و هةســـت

زؤرتـــرة. ئةو زمـــان و قســـةكردندا
سةر قســـةكردندا لةكاتي نةي

َ
منداال

ناكةن، قسة يان لةشـــةرما دادةخةن
ثَينةدراوة، قســـةكردنيان َدةرفةتي
لةطةل بةتوندي قســـةيان ـــةوة

َ
لةمال

طةيةكي
َ
بةل دةتوانَيت ئةمةش كراوة.

قسةكردن بةتوندي كة بَيت ئاشـــكرا
تووِرةيي  تووشي

َ
دا مندال

َ
مندال

َ
لةطةل

ئاسوودةيي دةكات، و سةرلَيشـــَيواي
و هؤش دةســـتَينَيت، لَي دةروونـــي
دةيخاتة زؤرتر دةكات، ـــؤز

َ
ئال بريي

دِردؤنطييةوة.
يان دةكات  قســـة

َ
مندال كاتَيـــك

ســـةيري طرنطة هةيـــة، ثرســـياري
تةمةني بةثَيي دؤخةكة بكةين، بتوانني
ضونكة بدةينـــةوة، م

َ
وةال ةكـــة

َ
مندال

ئاكامي ةتَيكدا
َ
حال لةهـــةر توندوتيذي

يش فَير
َ
مندال لَيدةبَيتـــةوةو خراثـــي

 ئَيمة
َ

لةطةل شَيوة بةهةمان دةبَيت كة
سةرنجمان ئةطةر كةمَيك بكات. قسة
زؤرجار ئـــةوان ةكان،

َ
بةمندال دابَيـــت

كردؤتةوة، راست ئَيمةيان ةكاني
َ
هةل

ثَيكردووةو هةست ئَيمةيان عةيبةكاني
ئةوةيان ي

َ
يان ســـكاال دركاندوويانة،

كة دةكةين ة
َ
ئَيمةش هةل كة كردووة

طوَي ئَيمة م
َ
بـــةال نيية، ئةوان ي

َ
بةدل

بَيطانة كةسَيكي ئةطةر نادةين. بةوان
شةرم َي

َ
بل ئَيمة كةموكوِري و خةوش

ئةو واية كة المان و دةكةين لةخؤمان
م

َ
بةال ئَيمةية، سؤزي

َ
دل ضةندة كةسة

خةوش هةمان  ةكةمـــان
َ
مندال ئةطةر

تازة كة دةكةيـــن كارَيك بدركَينَيـــت
سزاي بةجؤرَيك و نةكات باســـي ئيرت

نةضَيتةوة. بريى هةرطيز دةدةين
كورت يي تةمةنَيكي

َ
مندال تةمةني

و فَيربوون شـــت تةمةني و ناســـكة،
ةو

َ
هةل تةمةني تاقيكردنةوةية، شـــت

فَير شت ئةوان بةئاساني سةرةِرؤيية،
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لَيدَينن. وازي بةزةحمةت كةضي دةبن
بةشـــة بةوردي نةِروانينة ئةم ئةطةر
َيك

َ
كؤمةل ةكةمـــان 

َ
مندال كة دةبينني

كة طرتووة بةخؤوة خراثيـــان خووي
واتة زةحمةتة. طةلَيـــك وازلَيهَينانـــي
بضووك ةيةكي

َ
هةل بؤ دةبَيت بةكورتي

بةهايةك بدةيـــن،  مـــةزن بةهايةكي
نايـــةت. كـــة لةمةزةنـــدةي كـــةس
بكةين، خؤمان ســـةيري ئَيمة ئةطةر
يمان

َ
مندال خـــووي َيك

َ
كؤمةل دةبينني

كة هَيناوة بةمـــريات خؤماندا
َ

لةطةل
لـــَي بَينني، هةرضةند وازيان ناتوانني
بؤ ذياني ئَيمة بةشـــَيك لةخووةكاني
م

َ
بةال طرنطن، و ثَيوســـت ِرؤذانةمـــان

خووة كة لةمةداية سةرةكي كَيشةي
داهاتوون بةجؤرَيك بةملمان خراثةكان

ئازاردانمان. دةبنةهؤي و
خوويةك َين:

َ
دةل لةكؤنةوة هةروةك

تةركـــي ناكةيت شـــريي، طرتـــت بة
زؤر وتةية ئـــةم بَيطومان، بـــة ثريي.
تاندا

َ
وال لةزؤربةي بةجَييةو ثةسةندو

وتراوةتةوة. جؤراوجؤرةكان بةزمانة
و خراث بةضاك شتةكان ئَيمة زؤربةي
فَير دةبني، فَير يدا

َ
مندال لةسةردةمي

خؤشـــكةرو
َ
دل ضاكةكان بووني شـــتة

م شـــتة خراثةكان
َ
بـــةال ثَيويســـتن،

هؤي بـــةردةوام دةبنة وةك لةمثـــةر
طريوطرفتةكانمان.

شياوي َيك
َ
مندال هةر َلةِراســـتيدا،

لةطةل ئةوةيـــة بةهَيمنـــي قســـةي
الســـار

َ
مندال ضةند هةر بكردرَيـــت،

كة نيية ئةوة ديسان شـــياوي بَيت،
دايك بكرَيت. دا

َ
لةطةل قسةي بةتوندي

كة كةســـانةن ئةو لَيهاتوو و باوكـــي
بةبةرثرسي خؤيان ةتَيكدا

َ
حال لةهةر

دا
َ
مندال

َ
لةطةل قســـةكردنيان شَيوةي

شـــَيوةي قســـةكردني ئةوة بزانن و
دَينَيت بةرهةم السار ي

َ
مندال ئَيمةية كة

لةدايك بةالساري ةكة
َ
مندال ئةوةي نةك

َيك
َ
ةكان كؤمةل

َ
مندال كاتَيـــك بوو بَيت.

نيشان لةخؤياندا  نائاســـايي َكرداري
لةطةل لةثةيوةندي بَيطومان دةدةن،
دايك نادروســـتي ِرةفتاري شـــَيوةي
كاتَيك دةوروبةريانداية. يـــان و باوك
دَينَيت، بةكار ناشـــرين قسةي

َ
مندال

دةدرَيت ســـزا طةورةكانةوة لةاليةن
خؤمان م

َ
بةال دةكَيشـــَيت، ئازار َو ئةو

بةمندال ناشـــرين قســـةي بةردةوام
بةهيض هةســـت بَيئـــةوةي َيـــني

َ
دةل

ئةوةوةية بةهـــؤي بكةين. ئازارَيـــك
يان باوكة بةدايك و نيازي زؤري

َ
مندال

ماناية بةو دةرناية نوزةي لةترساندا
دَيت. بةجنَيـــودان خؤشـــي نيية كة
الي ترســـةكان هةموو نياييةوة

َ
بةدل

تووِرةيي، سةرةكي دةبنةهؤي
َ

مندال
لةداهاتوودا دةروونـــي طرَيـــي وةك 
بـــؤ ـــةكان

َ
مندال و دةدةن

َ
ســـةرهةل

ئازارة يان تووِرةيي كردنـــةوةي
َ
بةتال

قسةي يان لةجنَيودان ناديارةكانيان
لَيدان يان وةردةطرن، ك

َ
كةل ناشـــرين

كةرةسةيةكي وةك دةستوةشاندن و
لةدةرئةنجامدا دَينـــن، طرنط بـــةكار
ســـةرةكي ئةم تاوانباري باوك و دايك

كردارانةن.
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كؤمةَلناسى بوارى *ثسثؤرى

دةبِرَيت ديوار كامَيرايةك
لةتوَيـــذةرةوةكان طروثَيـــك
كة نوَي لةتةكنيكَيكـــي بةشـــدارن
ئةوديو يان

َ
ميتاماتريال بةتةكنيكي

لةميانةي دةناسرَيت ئةوةش ماددة
كة كامَيرايةكـــةوة دروســـتكردني
و جل و ديوار ديو لةو لةتوانايدايـــة
ئةو ببينَيت، تةنةكان بةرطةكانةوة
ماددة بةهةندَيك ثشـــت تةكنيكـــة
لةدةســـتكردي كـــة دةبةســـتَيت

مرؤظة.
شـــةثؤلةكاني لـــةو تةكنيكةدا
كة دةهَينرَيت، بـــةكار ترياهَيرتـــز
كة نـــزم لةطةرميةكـــي بريتييـــة
دروستدةبن، طةردةكانةوة ةي

َ
لةجول

ئامَيرانـــةي ئـــةو  دروســـتكردني
تواناي دةكـــةن كار بـــةو تةكنيكة

دةبَيت. لةِرادةبةدةريان
لةزماني ســـاينس اليف سايتي
توَيذةرةوة ئةفرييت-ي ِريتشـــارد
كة ماددانةي ئـــةو كـــة ِرايطةيانـــد
هانيان ترياهَيرتـــز شـــةثؤلةكاني
وزةيةكانيان مذيني  تواناي  دةدةن
ديكة بةرهةمي جارَيكـــي و دةبَيت
دياريكـــراو بةِرَيطـــةي و دَيننـــةوة
بةجَي وا ثةنجةي شوَين كة بةجؤرَيك
بناســـرَينةوة دةتوانرَيت كة ـــن

َ
دَيل

زاناكانةوة. لةاليةن
كات ئةو  هـــةر َيـــت

َ
 ئـــةو دةل

ذوورةوةي بنَيررَينـــة شـــةثؤالنة
وةربطريرَينةوة تةنَيكو يان جانتايةك
ماددةيةكي ض كة دةزانن ئيـــرت ئةوا
ديكة ماددةيةكي هةر يان و كيميايي

هةية. نَيوةندةدا لةو
ئَيســـتا تا كة َيت

َ
دةل هةروةها

جَيبةجي بةكـــرداري تةكنيكة  ئةو 
لةفِرؤكةخانةكاندا ئةوةي و نةكراوة
لةرةلةرَيكي كةمرت بةكار دةهَينرَين

دَينن. لةترياهَيرتز بةكار
ترياهَيرتز  كة دةكرَيت هةروةها
بهَينرَين. بةكار ثزيشكيشدا لةبواري

محةمةد جوان و:
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نيشـــتــــةنييــــــةكان كةظـــرة
نيشتووةكان Sedimentary Rocks يان

زؤر ثانتاييةكي زةوي ِرووي لةســـةر
،(%75 (نزيكةي داطريكردووة فراوانيان
ئةستوورايي ئةوةشـــدا كة لة

َ
لةطةل

كةميـــان هةية. زةويـــدا ِرَيذةيةكـــي
كةشكاري بةناوي ثَيشوودا لةوتارَيكي
باسلةكردارةكانيوردبوون ني(1)

َ
ِرامال و

كة كرا، كةظرةكان و شـــيبوونةوةي
ثَيشةكييةكن كردارانة ئةم لةِراستيدا
نيشتةنييةكان. كةظرة دروستبووني بؤ
لةكاري زؤر كردارانة لةو بةتَيطةشتن
نيشـــتةنييةكان كةظرة تَيطةشـــتني
خوَينةر هيوادارم بؤية دةبَيت، ئاسان

بخوَينَيتةوة. وتارة ئةو
كةظري نيشتةني ضيية؟

كةشـــكاري كردارةكاني بةرهةمي
طشتيان ني

َ
وكيمياي و ِرامال ميكانيكي

كةرةستةي سةرضاوةي دةبنة ثَيكةوة
كةظرة نيشتةنييةكان. بؤ ســـةرةكي

  Sedimentationنيشـــتن كـــرداري
كة بارةي ئةو لةنيشـــاندني بريتيية
يطرتووة

َ
هةل

َ
ســـةهؤل يان با ئاو يان

دةبَيت طونجـــاو بـــارودؤخ و كاتَيـــك
بني هؤكاري طواستنةوةكةو دةكةوَيتة
جا ةكةدةبَيت،

َ
كةل يـــان دةنيشـــَيت

بَيت(واتة ميكانيكي نيشـــتنةكة ئيرت
يان كؤبوونةوةي مـــاددةكان تةنيـــا
كيميايي نيشتنَيكي يان ةكان)

َ
دةنكؤل

ةكةبووني
َ
كةل

َ
لةطـــةل بَيطومان بَيت.

ســـةرةوة ئةوانـــةي  نيشـــتووةكان
ذَيرةوة بةشةي ئةو دةخةنة ثةستان
و ِرةقدةبَيـــت هَيـــواش هَيـــواش  و 
.Compacted دةكــــــوترَيتـــةوة
ندووة

َ
زةويناســـةكان ئةوةيان خةمال

 %5 نزيكةي نيشتةنييةكان كةظرة كة
دةرةوةي لةبةشي قةبارةوة لةِرووي
ثَيكدَينَيت، ئةستووري) (16كم

َ
توَيكل

م
َ
بةال زؤركةمة، بـــِرة ئةم كة واديارة

نيشتةنييةكان كةظرة
جةزا محةمةد د.ئيرباهيم
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مرؤظايةتي بؤ هةية زؤري َطرنطييةكي
لةطةل كاري ئادةميزاد بةبةردةوام و
زؤر لةسةرضاوة و بةشةدا دةبَيت ئةم
ئادةميزاد ثةيوةستة طرنطةكاني ذياني

بةشةوة. بةم
كةظر: كردارةكاني لةنيشتووةوة بؤ

و ِرةقبوون طؤِران
لةذينطةيةكي كة ئةو نيشـــتوانةي
لةوكاتةي دةنيشـــَين، دياريكـــراودا
طةلَيك تووشي دةبن ِرةق تا دةنيشَين
بةهؤيانةوة كة دةبن طـــؤِران كرداري
وردانـــة ـــة

َ
دةنكؤل و ئـــةو ثارضـــة

نيشـــتةني و كةظري دةلكَين ثَيكةوة
 Diagensis دايةجَينسز دروستدةكةن. 
بريتيني كـــردارةكان طؤِرانـــة يـــان 
كة كيمياييةكان فيزيايي و لةطؤِرانـــة
و طةرمي ثلةي و ثةســـتان لةناوياندا
كة دةطرَيتةوة، كيمياييةكان كارلَيكة
وردةوردة نيشتووةكان لةِرَيطةيانةوة
نيشـــتةنييةكان. كةظرة بؤ دةطؤِرَين
كردارةكان بةطشـــتي لةضةند طؤِرانة
ي

َ
سةرةوةي توَيكل كيلؤمةتري بةشي

ثلةي بةطشتي كة ِروودةدةن، زةويدا
150 بؤ 200 ثلةي  لةنَيـــوان طةرمي
ييةوة

َ
قووال ئةو لةذَير دةبَيت. سةديدا

يان طؤِراو بةكةظري بوون كردارةكاني
ِروودةدات. ميتامؤرفيزم

طؤِرانـــي كـــة لـــةو كردارانـــةي
دووبارة وةك ِروودةدات ةكان

َ
دةنكؤل

كة طةشةكردني  بوونةوة،
َ

بةكريستال
لةشـــوَيني جَيطريةكانة زياتر خـــاوة
بؤنموونـــة ناجَيطـــريةكان، خـــاوة 
كالســـايت، بؤ دةطؤِرَيت ئةرةطؤنايت
جَيطريترة جؤرَيكي كالسايت ضونكة

كالسيؤم. لةكاربؤناتي
كـــرداري كـــردارةكان طؤِرانـــة

دةطرَيتةوة   Lithificationِرةقبوون
ئةو بةبةردبوون، يـــان كـــة ِرةقبوون
ةي

َ
لةِرَيطةيةوة دةنكؤل كردارانةية كة

كةظري بؤ دةطؤِرَيـــن نيشـــتووةكان
ســـةرةكي كـــرداري دوو نيشـــتوو.
و ثةســـتاوتن ئةوانيش دةطرَيتـــةوة
كاتَيـــك (ســـيمينت). ثَيكةوةلكانـــة
نيشتووة لةسةر تازةكان نيشـــتووة
دةبنةهـــؤي دةنيشـــَين كؤنـــةكان
لةســـةر ثةســـتانَيك دروســـتبووني
لةذَيركاريطـــةري ذَيـــرةوة ئةوانـــةي
بةردةوامي كـــة ضينةكان، كَيشـــي
كةمبوونةوةي دةبَيتة ئةم ثةســـتانة
ةكان

َ
دةنكؤل نَيـــوان بؤشـــاييةكاني

لةهةمان كردنةوةيـــان. لَيكنزيـــك و 
بؤنموونة دةطؤِرَيت، قةبارةش كاتدا
بؤ ضةند قوِرييـــةكان ئةطةر ضينـــة

ئةوا40% ي  بطريَيت
َ
هةل كيلؤمةترَيـــك

ون دةكات. ثَيكةولكاني قةبارةكـــةي
مـــاددة بةكاريطـــةري ـــةكان

َ
دةنكؤل

و بةســـتةرةوةكاني وةك كالســـايت
كردارَيكي ئاسن، ئؤكسيدي و ســـليكا
دةطؤِرَيت نيشتووةكان كة طرنطة زؤر
ماددة ئـــةو نيشـــتوو. بـــؤ كةظري
دَين شـــالنةدا ئةو

َ
لةطةل لكَينةرانـــة

و تَيثةِردةبن  نيشتووةكاندا بةناو كة 
يان ماددانة ئةو نيشتني دةبَيتةهؤي
نَيوان كونةكاني و لةبؤشـــايي خاوانة
كةظري بةِرةقبوونيان و ةكان

َ
دةنكؤل

دروستدةكةن. نيشتوو
لةِرَيـــي زؤربـــةي نيشـــتووةكان
ثَيكةولكانةوة و ثةستاوتن كردارةكاني
نيشتوو، بَيطومان كةظري دةطؤِرَين بؤ
كة هةية ديكةيش كـــرداري ضةندين 
كةظري دروستبووني بؤ يارمةتيدةرة
باســـكردنيان بةدرَيذي كة نيشـــتوو

ناكات. ثَيويست لَيرةدا
نيشتوو كةظري جؤرةكاني

بةطشتي نيشـــتةنييةكان كةظرة
يةكَيكيان بةشـــةوة: بةدوو  دةكرَين
نيشـــتةنيية (كةظرَيكي وردبووةكان
ثارضةي ثارضة لةماددةي ثَيكهاتووة

ئةويرتيان (كالستيك)ثَيكةوةنووساو،
لــــةئةنجامـــي (كـــة كيمياييـــةكان

دروستدةبَيت). كيمياييةوة نيشتني
وردبووةكان نيشتةنيية كةظرة

Detrital Sedimentary Rocks
ثاشئةوةيكة ثارضة وردبووةكاني
ثَيكةوة جياوازةكان و خاوةكان كةظرة
ةكةدةبن،

َ
كةل لةشوَينَيكدا بةهؤكارَيك

و ثةســـتان كردارةكاني بةكاريطةري
و وردبووانة ثارضـــة ئةم ثَيكةولكان
نيشتووي كةظري  جياوازانة ة 

َ
دةنكؤل

دروســـت جيـــاوازةكان ـــة
َ
لةدةنكؤل

ضـــةو بريتيني لم و قـــوِرو دةبَيـــت.
ئةم ســـةرةكييةكاني لةثَيكهَينـــةرة
ئـــةوةي

َ
لةطـــةل جـــؤرة كةظرانـــة،

ديكةيـــش خـــاوي جؤرةهـــا كـــة 
بوونياندا. لةدروســـت بةشداردةبَيت
و ةكان

َ
دةنكؤل جـــؤري دةتوانرَيـــت

كةظرةي بةردة يان و ئةو تريةكةيان
ذمارة دةكةن لةشَيوةي دروستي كة

بةمشـــَيوةية  ِروونبكرَيتـــةوة. دا   1
بةكاربهَينرَيت: جـــؤرة  بةم دةكرَيت
هةبـــوو كةظرَيكـــت ئةطـــةر ثارضـــة
ةكاني

َ
تـــريةي دةنكؤل بزانيت دةبَيت

يان بةهةر بةِراســـتةيةك واتة ضةندة،
ةكان

َ
دةنكؤل تريةي ديكـــة ِرَيطايةكي

زؤرينةي ئةطةر بؤنموونة دةثَيويـــت.
3.2 ســـم  تريةكةيان ـــةكان

َ
دةنكؤل

كةظرةكة كة دةردةكةوَيت ئةوا بوو،
َكؤنطلؤمرياتيانبِرَيشاية.ئَيستادةبَيت
لةطةل ةكان

َ
دةنكؤل شـــَيوةي بزانيت

ضـــؤن دةردةكةوَيت، لَيوارةكانيـــان
هَيلكةي يان خِر ـــةكان

َ
دةنكؤل ئةطةر

ئةو ئةوا بـــوو لووس و لَيوارةكانـــي
شـــَيوةي يةكةميانة، ئةطةر بـــةردة
لَيوارةكاني و خِرنةبَيت ـــةكان

َ
دةنكؤل

كةواتة دووةميانـــة. ئـــةوا بَيت تيذ 
سيفةتةكان بةهةنطاو هةنطاو دةبَيت
لةثَيناو لَييوردببيتةوة و بكةيت سةير
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كردني دةست نيشـــان و ناســـينةوة
بةدروستي. بةردةكة ناوي

زؤرن، كةظرانة ئةم جؤري بَيطومان
باس دةكرَيت ويان

َ
بال بةطوَيرةي م

َ
بةال

ِّـني بةردي و ثةِرةيي قوِري لةبةردي
بةردي ضةويي بكرَيت. و
ثةِرةيي قوِريني بةردي

Shale بةطشـــتي  قوِرين بـــةردي
زؤرينـــةي تـــريةي كـــة ئةوانـــةن 

ملـــم  لـــة0.063  ةكانييـــان
َ
دةنكؤل

وتريـــن
َ
بةبال ئةمانـــةش بضووكـــرتة.

دادةنرَين ِرووي زةوي ســـةر بـــةردي
دةطةِرَيتـــةوة بؤئةوةي كة ئةمـــةش
ِرووي ســـةر كةظرةكاني كة زؤرينةي
ئةطةر لةكؤتايـــدا دةبن بةقوِر. زةوي
شـــَيوةيةكي قوِرييانة ئـــةو ضينـــة
بةبةردي ئةوكاتة هةبوو ثةِرةثةِرةيي
كة دةناســـرَيت ثةِرةيـــي قوِرينـــي
ِرةش وةك هةبَيت ِرةنطي زؤر لةوانةية
ســـةوز و قاوةيي لةسةر و و ســـوور
نة.

َ
دةنكؤال ئـــةو ثَيكهاتةي بنةمـــاي

ِرةشـــةكةية جؤرييان  بةناوبانطرتين 
ئةندامي بةماددةي ةمةنـــدة

َ
كة دةول

بةســـةرضاوةيةكي ببَيت و دةكرَيـــت
ئةطةر ثَيرتؤل بةرهةمهَيناني باشـــي
بؤ بارودؤخي زةويناسييةوة لةِرووي
بؤية وة

َ
زؤربال لةبةرئةوةي كة طونجا.

كوردســـتاندا ناوضةكاني لةزؤرينةي
و سلَيماني و كةركوك وةك دةبينرَيت،
بةردي قوِرين كةالر. و كفري و هةولَير
دروستكردني بؤ ســـةرةكيية ماددةي
و ســـرياميكي ومـــاددةي خشـــت 
بةكاردَيت. ضيمةنتؤشدا لةثيشةسازي
ســـةيري دةكرَيت زياتر بؤ زانيـــاري

وتاري ثةيوةنديدار بكةيت(2).
ِّـني بةردي

 Sandstone لــــــمـــني بـــةردي
زؤرينةي كـــة ديارة لةناوةكةيـــةوة
و مامناوةندين قةبـــارة ةي

َ
لةدةنكؤل

ملم   0.063 تـــا لة2ملم  تريةكانيان

ة
َ
دةنكؤل ِرَيـــذةي ئةطةر ثَيكهاتووة.

بةردي بةرةو بوو ئةوا زياتر وردةكان
ةي

َ
دةنكؤل ئةطـــةر و دةضَيت  قوِرين

بوو زياتر 2ملم قةبارة طةورةتر لـــة
بِرَيشـــيا يان كؤنطلؤمريات بةرةو ئةوا
جؤري زؤر ِّــــني بـــةردي دةضَيت.
ثَيكهاتةي بنةمـــاي هةية و لةســـةر
بةئةرينايت لةوانةيـــة ةكانـــي

َ
دةنكؤل

كةندي
َ
مةل بةردي بناسرَيت. واكي يان

تانجةرؤ) ثَيكهاتووي ِّـينـــي (بةردي
لةكؤنـــدا ســـلَيماني كـــة لةشـــاري
جؤرَيكة بةكاردةهـــات بؤبيناكـــردن
باشي توانايةكي و لةبةردةِّـيينةكان
كةشكاري خؤِراطرتن لةبةردةم بؤ هةية
بةردة ئةم ينـــدا. هةندَيك جار

َ
و ِرامال

ةمةندن بةخاوي
َ
دةول زؤر ِّـينانة زؤر

بةسةرضاوةي دةكرَيت ببَيت كة كوارتز
شووشة، ثيشةســـازي بؤ ســـةرةكي
باشـــووري لةناوضةي كة وةك ئةوةي

هةية. عَيراق
وة

َ
بال لةكوردســـتاندا ِّـني بةردي

قةرةداخ و سلَيماني لةناوضةكاني وةك
زؤرَيك و زاخؤ و وة

َ
شـــةقال و و بازيان

ئةم و تةمةني ديكـــة لةناوضةكانـــي
بؤ هةندَيكيان كـــة جياوازة بةردانـــة
دةطةِرَيتةوة.

َ
سال مليؤن 65 نزيكةي
بِرَيشيا و كؤنطلؤمريات

بِرَيشـــيـــــا و كـــؤنطلؤمـــريات
Conglomerate and Breccia جؤرَيكـــة 
بـــةوة نيشـــتةنييةكان لةكةظـــرة
ةكاني

َ
دةنكؤل زؤرينةي كة دةناسرَيت

2ملم لة تريةيان دةكةن كة دروستي
ةكان

َ
دةنكؤل لَيـــواري كاتَيك زياترة.

ئةوا بَيت وتيذ طرنج طرنج طؤشـــةدارو
بةبِرَيشيا. كةواتة كةظرةكة دةناسرَيت
كةظرة جـــؤرة ةكانـــي ئـــةم

َ
دةنكؤل

و تلةبةرد زلةضةو و لةضـــةو لةوانةية
وردة بةستةرةوةكةي ماددةي و بَيت
ئاسني يان كلس يان ماددةي قوِر و لم
كةظرانة ئةم ِرةنطي هةربؤيةش بَيت،
جؤري لةســـةر بنةمـــاي دةطؤِرَيـــت

جؤرة ئةم ـــةكان. 
َ
دةنكؤل ثَيكهاتةي

وةك وة
َ

بـــال لةكوردســـتاندا كةظرانة
زاخؤ ةبجةو

َ
هةل ضوارتاو لةناوضةكاني

ضينةسوورةكان لةثَيكهاتووةكاني كة
و جَيركةس-دا تانجـــةرؤ و و قولقولة

هةية.
كيمياييةكان نيشتةنيية كةظرة

وردبووةكان كةظـــرة وةك بينـــرا
ثَيكةولكانـــي لةئةنجامـــي  زياتـــر 
كةظـــرةكان ثارضـــة وردبووةكانـــي
كةشـــكاري و كـــة لةبةرهةمةكانـــي
ثَيكدَيـــت. هاتبـــوون، ينـــةوة

َ
ِرامال

كةظـــرة نيشـــتةنيية كيمياييـــةكان
  Chemical Sedimentary Rocks
دةردةكةوَيت، وةك لةناوةكةيانـــةوة
تَيرةكان لةطرياوة  نيشتن لةئةنجامي
دةبَيت. دروســـت بةتوخمةكانـــةوة
و دةرياضـــةكان كةواتـــة لةدةريـــاو
تَير ئاوةكـــة كاتَيـــك ِروبارةكانـــةوة
توخمَيكي يـــان بَيـــت بةئاوَيتةيـــةك
بارودؤخي هةركاتَيـــك  و دياريكـــراو
دةكرَيت ئـــةوا بوو طونجاو كيميايـــي
و بنيشـــَيت كيميايي بةشـــَيوةيةكي
وةك كةظرانة ئةم لةجؤرةكاني جؤرَيك
و كةظري خوَي و ضَيرت بـــةردي كلس

.(2 ذمارة (شَيوةي بكات دروست
بؤ دةكرَيـــت نيشـــتن كـــرداري 
يةكَيكيان دابةشـــبكرَيت، دوو جـــؤر
وةك ،Inorganicنائةندامـــي ئةوةية
لةئةنجامي يـــان كيميايي نيشـــتني
بةردَيكي لةكؤتايدا كة مبوونةوة

َ
بةهةل

كيميايي دةســـتدةكةوَيت. نائةندامي
كيمياي نيشـــتني بـــؤ نموونةيـــةك

 Dripstone دريثستؤن دروستبووني
دةبينرَيت. لةئةشـــكةوتةكاندا كـــة 
كرداري لةئةنجامـــي خوَي نيشـــتني
لةناوضـــةي وةك مبوونـــةوة

َ
بةهةل

دةبينرَيت َين
َ
خوَيل لةطوندي طةرميان

نيشـــتووي ديكـــةي نموونةيةكـــي
دووةمة كـــرداري هةرضي كيميايية.
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جـــؤرةدا ئةنداميـــةOrganic، لـــةم
لةئةنجامدا و دةبينن

َ
ِرؤل زيندةوةران

دروســـت ئةندامي بنةضة نيشـــتووي
لةطؤمـــة ئاوييةكاندا دةكات. لـــةزؤر
دةذين لةوَيدا كة ئةو زيندةوةرانـــةي
ئةنجـــام دةدةن، خـــاوة و ضاالكـــي
لةاليـــةن ئـــاودا لةنـــاو تـــوواوةكان
بـــؤ وةردةطريَيـــت زيندةوةرانـــةوة
ثارضة و سةدةفةكانيان دروستكردني
زيندةوةران مردني ثاش ِرةقةكانيان.
دانة بةمليؤنةها ِرةقانـــة ثارضة ئةو 
و دةريادا ئاوي لةبني دةبـــن ةكة

َ
كةل

ثَيكدةهَينن بايؤكيميايي نيشـــتووي
.(3 ذمارة (شَيوةي

Limestone كلس بةردي
 Limestone كلــــــــس بـــةردي
نيشـــتووةكان 10% كةظرة نزيكـــةي
سةرةكي بةشَيوةيةكي ثَيكدةهَينَيت.

 CaCO3 كالســـيؤم لةكاربؤناتـــي 

بةنيشـــتنَيكي لةوانةية و ثَيكهاتووة
بةِرَيطةي يـــان كيميايي(نائةندامي) 
بــــــايؤكيمياييةكانـــةوة. كـــردارة
كلسييةكان كةظرة بنةضةي بَيطوَيدانة
هةمانشـــتة، خاوييان ثَيكهاتةي ئةوا
لةم كةظرانة هةرضةندة ضةندةها جؤر
لةشَيوةي وةك جيابكرَيتةوة، دةكرَيت

وةك  لةوانة ذمارة2 دةردةكةوَيـــت.
لةبةربةستة كة كلسيانةي كةظرة ئةو
دةبَيـــت. دروســـت شـــَيالنييةكاندا 
لةزيندةوةرة َيكن

َ
كؤمةل شـــَيالنةكان

لة كة جةســـتةكةيان بَيرِببـــِرةكان
ئةم بووة. دروســـت ورد كالســـايتي
م

َ
بةال بضووكن، هةرضةندة طيانةوةرانة

 Reef بةربةست دروستكردني تواناي
لةكاتي بةربةست طةورةترين هةية. يان
نزيكةي كة لةئوســـرتالياية ئَيســـتادا
نيشتووة لةو درَيذيةكةيةتي. 2000كم
و هةية لةكوردستاندا كة كةظرييانةي

بةربةستي نيشتووي بؤ دةطةِرَيتةوة
كة ســـنجار، لةثَيكهاتووي بريتييـــة
ســـلَيماني و شـــةنطال لةناوضةكاني
بةِرووني تان

َ
ســـول هةيبةت و شاخي

دةبينرَيت.
كؤكينا و تةباشري

 ئةوةشدا كة زؤرينةي بةردة
َ

لةطةل
بايؤكيميايي بةِرَيطـــةي كلســـييةكان
طـــةي

َ
م بةل

َ
بـــةال دروســـت دةبـــن،

تووشـــي زؤريان ضونكة نيية، تةواو
نيشـــتن دواي طؤِراني كردارةكانـــي
بةبةردبووةكان شـــوَينةواري و دةبن
Coquina يةكَيكة كؤكينا نابينرَيت.
كـــة بةشـــَيوةيةكي لـــةو بةردانةي
ثارضةكاني و لةبةبةردبوو ســـةرةكي
ثَيكهاتـــووة قاوغـــةكان ســـةدةفةو
ثَيكةوةنةبةســـرتاوة. تـــةواو كـــة 
لةبةردي بريتييـــة ديكـــة جؤرَيكـــي

نةرمةو  بةردَيكي Chalk كة تةباشري
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كة ورد زؤر لةبةبةردبووي بةطشـــتي
ســـةري هَيندةي يان نابينرَين بةضاو
لةم ثَيكهاتـــووة. دةبـــن دةرزييةك
بةردة لةثَيكهاتووي ثيالســـثي جؤرة
قةرةداخ و ةزةردة

َ
طل لةشاخةكاني كة

تةنك بةضينـــي وة
َ

بـــال و هةولَيـــردا
دةبينرَيت.

نائةندامي  كلسي بةردي
كالســـيؤم  كاربؤناتي ضِري  كاتَيك
طرياوةكة يان شلةكة ئةوسا دةبَيت زؤر
كاربؤناتي كالســـيؤم تَير دةبَيـــت و
كيميايي. بةشـــَيوةيةكي دةنيشـــَيت

ئةو   Travertine تراظةرتـــني بةردي
لةناو كـــة كلســـييةية جـــؤرة بةردة
لةئةنجامي و دةبينرَيت ئةشكةوتةكاندا
دةبَيت. دروست كيمياييةوة نيشتني
لـــةم بارةدا ســـةرضاوةي بَيطومـــان
كالسيؤمةكة كاربؤناتي بؤ ســـةرةكي
ديكةي جؤرَيكي ذَيرزةوييـــة. ئـــاوي
نائةندامي كيميايـــي  بةردي كلســـي

بريتييـــة   Inorganic limestone

 Oolitic ئؤئؤليتي كلســـي لةبةردي
ثَيكهاتووة limestone، ئةمةيـــش
كة بضووك خِري وردي ـــةي

َ
لةدةنكؤل

(واتة ودا
َ
جـــووال تةنكاوي لةئاوَيكـــي

و دةضن) دَين شةثؤلةكان ئاوةكة يان
لةئاوة ةكان

َ
دةنكؤل كاتَيك دةنيشَيت.

دةبنةوة خل و ودةضن دَين طةرمةكاندا
تَيـــرة بةكاربؤناتي ئةوا ئاوةكـــةش
لةئةنجامدا ئؤئؤاليت كالســـيؤم، بؤية

دروستدةبَيت.
دؤَلؤمايت  بةردي

Dolostone وةك  ؤمايت
َ
دؤل بةردي

بةشـــَيوةيةكي ديارة لةناوةكةيةوة
ؤمايـــت

َ
دؤل لةخـــاوي  ســـةرةكي 

كة و دروستدةبَيت (CaMg(CO3)2)
بريوِراي كاربؤناتة. طروثـــي خاوَيكي
دروســـتبووني، لةســـةر جياواز هةية
دةكرَيـــت كـــة ئةوةشـــدا   

َ
لةطـــةل

بِروا م
َ
بـــةال بنيشـــَيت، ِراســـتةوخؤ

زؤرينةيـــان لةئةنجامي كة دةكرَيـــت
بةدؤلؤمايتةوة كالسايت جَيطرتنةوةي

ِرةقرتة بةردَيكـــي دةبَيت. دروســـت
زةردباوة. ِرةنطةكةي و كلس لةبةردي
لةثَيكهاتووة طةلَيـــك لةكوردســـتاندا
ضينةكاني باش بِرَيكي جيؤلؤجييةكان
ثَيكهاتووي وةك هةية ؤســـتؤنيان

َ
دؤل

قةمضوغة يان ثيالسثي.
ضَيرت

بؤ  Chert بةكاردَيت ضَيـــرت ناوي
ة

َ
ثتةوة دةنكؤل ســـليكية ئةو بةردة

ثَيكهاتوون. لةســـليكا كـــة وردانةي
كة بةردانة لـــةم فلينـــت جؤرَيكـــة
ةمةنـــدة

َ
دةول ِرةشـــةو ِرةنطةكـــةي

جاسثار هةرضي ئةندامي. بةماددةي
لةبووني كـــة ســـوورة هةية ِرةنطي
وةريطرتووة، ئاســـنةوة ئؤكســـايدي
ضيندا ضني لةشَيوةي ئةطةر بةردةكة

ناودةبرَيت. بةئةطةيت ئةوا بوو
دروستببَيت شَيوة بةدوو دةكرَيت
بةشـــَيوةي يان جَيطرتنةوة  ئةويش
لةذينطةيةكي هةريةكةيـــان كة ضني 

دةنيشَين. تايبةتدا

بةكارهَيناني Mineralخاو

زةويئةثةتايت بؤبةثيتكردني
سووتان(ئةسبَيستؤس(كريسؤتايل دذي ي

َ
ِريشال بؤدروستكردني

بيناكالسايت وةك بةردي ضاككردني خاك، ستيلدا، لة دروستكردني ثارضةي بةرد، وةك

قوِرييةكان(كائؤلينايت سرياميكيدا(خاوة لةكاري
بةنرخكؤرةندةم بةردي وةك بِرةر، وةك

ماس
َ
بةنرخئةل بةردي وةك بِرةر، وةك

كيميايدافلؤرايت لةماددةي شووشة، ئةلةمنيؤم، وتني
َ
ستيل، ثاال دروستكردني

بةنرخطارنَيت بةردي وةك بِرةر، وةك

بةرزداطرافايت ثلةطةرمي كةمكةرةوة، لةخشتي ليكخشان مادةي ثَينووس، وةك دروستكردني بؤ

هااليت
َ

سةهؤل ي
َ
كؤنرتؤل كيميايي، ماددةي وةك ضَيشت، خوَيي وةك

كارةباييةكاندامةسكؤظايت لةئامَيرة نةطةيةنةر وةك

شووشةداكوارتز لةدروستكردني
بةثيتكةري خاكطؤطرد و دروستكردني ماددةي كيميايي وةك ماددةي

بؤخاكسيلظايت ثؤتاسيؤمي بةثيتكةري

مكياجتالك و جوانكاري ماددةي وةك ، بؤيةدا لةثيشةسازي ثاودةر وةك

(8 ذمارة سةرضاوةي ) ناكانزاييةكان لةخاوة هةندَيك بةكارهَيناني خشتةي ذمارة1:
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ضَيرتييةكان لةضينـــة هةندَيـــك
يان ذيلةمؤدا وبوونـــةوةي

َ
بال  

َ
لةطةل

دةبينرَين. طِركانيـــدا ةمَيشـــي
َ
خؤل

كة جؤري بةوةدةناســـرَيت ضَيـــرت
ضـــؤن وةك لةثكةييـــة شـــكانةكةي
وةك لةكؤندا بؤية دةشكَيت، شووشة

بةكارهاتووة. بِرةر
هةَلميني  نيشتووي

 Evaporites ميني
َ
هةل نيشتووي

نيشـــتني لةئةنجامـــي ِراســـتةوخؤ
دروست تَيرةكاندا لةطرياوة ئايؤنةكان
تايبةتن كـــة خاوانةي دةبـــن. لـــةو
دروستبووةكان م

َ
لةهةل بةنيشـــتووة

سةرةكي  ثَيكهاتةي NaCl كة يت
َ
هاال

طرنطةكاني لةخـــاوة خوَيية كةظـــري
ثَيكهاتةكةي كة جيثســـؤم ديكةيش

كـــة   CaSO4.2H2Oلـــة بريتييـــة
دروســـتكةري بةردي طةضة. بَيطومان
ئـــةم خاوانةو دروســـتبووني لةثَيناو
كةظرةكان ئةوانيشـــةوة  بةِرَيطـــةي
مبـــوون

َ
بةهةل كـــرداري  ثَيويســـتة

بةتةواوي ئايؤنانة ئـــةو و  بةهَيزبَيت
لةكؤتاي لةطرياوةكـــةدا. ضِرببنـــةوة
ثـــاش ئةوةي مبوون

َ
بةهةل كـــرداري

دةنيشَين هااليت و جيثســـؤم و كلس
و بةثؤتاسيؤم ةمةند

َ
دةول خاوة ئينجا

دةنيشَين. مةطنسيؤم
بةردين خةَلووزي

 Coal بةرديـــن ـــووزري
َ
خةل

نيشـــتةنيية كةظـــرة بةثَيضةوانـــةي
لةخاوةكاني ديكـــةوة كيمياييةكاني
ســـليكا و ؤمايـــت

َ
ودؤل كالســـايت

لةمـــاددةي كـــو
َ
بةل ثَيكنةهاتـــووة،

ئةطةر بةوردي دروســـتبووة. ئةندامي
ســـةير بكرَيت، وردبينـــدا و لةذَيـــر
لةثاشـــماوةي لةزؤرَيـــك ثَيكدَيـــت
كان

َ
طةال و وةك شـــانةكان ِرووةكـــي

طـــؤِراون، كيمياييةوة كـــة لـــةِرووي
دةناســـرَينةوة ثَيكهاتووةكان م

َ
بةال

نيشتةنيية كالستيكةكان (ثارضةثارضةكان) كةظرة

ةكان
َ
دةنكؤل نيشتووتريةي ناوي بةردناوي

2ملم لة خِرن)طةورةتر ةكان
َ
كونطلؤمرياتضةو(دةنكؤل

لَيوار ة
َ
دةنكؤل ضةو(
تيذةكان)

بِرَيشيا

مامناوةندي
ملم 0.063 – ملم

لم
بوو زؤر فيلدسثاِر (ئةطةر

ئاركؤزة) كةظرةكة ئةوا

ِّـني بةردي

ورد
ملم 0.063 0.0039 ملم-

قوميقوِر بةردي

زؤر ورد
ملم 0.0039 لة كةمرت

ثةِرةييقوِر قوِري بةردي

وةرطرياوة). 7 ذمارة (لةسةرضاوةي كالستيكةكان نيشتووة كةظرة ثؤلَينكردني :1 شَيوةي ذمارة
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جؤر ضةندةها بنةماية ئةو و لةســـةر
هةنطاوةكاني نيشـــانكراوة. دةســـت
لةوتارَيكي ـــووز

َ
خةل دروســـتبووني

ثَيدراوة(3). ئاماذةم ديكةمدا
نيشتةنييةكان كةظرة ثؤلَينكردني

يان ديكة وةك هـــةر زانســـتَيكي
ثؤلَينكـــردن زانســـت، بةشـــةكاني
و وردبوونةوة زياتـــر  بـــؤ ِرَيطايةكة
لةكةظرة تَيطةشتن زياتر و ينةوة

َ
لَيكؤل

لةزووةوة نيشتةنييةكان. هةربؤية هةر
كراوة نيشـــتةنييةكان كةظرة ثؤلَيني

1 و 2 دا  لةشـــَيوةكاني و بةِروونـــي
تياياندا كةظرةكان زؤربةي كـــة ديارة
بنةماكاني لةسةر كة ِروونكراوةتةوة
كوَيـــوة. دةكةونـــة ثؤلَينكردنيـــان
سةرةكييةكة بةشة دوو لةســـةرةتادا
دانراوة، دروستبوونيان بنةماي لةسةر
ثاشـــان كيميايية، و كـــة ميكانيكي
دةبينَيت

َ
ِرؤل كةظـــرةكان  تنـــراوي

دةكرَيت و كةظرةكانـــدا لةناونانـــي
بةطوَيرةي ديكـــة وردة كارييةكانـــي

دياري و توَيذينةوةكة بطؤِرَيت جؤري
بكرَيت.

بؤ نموونةن كةظرةنيشتةنييةكان
كؤن ذينطةي

لةبواري طرنطن زؤر ئةم كةظرانـــة
لةِرووي كؤن ذينطةي دروستكردنةوةي
نيشتووة تيايدا كة ئاوةي ئةو ي

َ
قوول

ةي
َ
جوول ئاوةكـــةو كيميايي و بـــاري

ناوضةيـــةداو ضةندين لـــةو تةكتؤني
ئةو ثَيكةوة دةكرَيت ديكة كة زانياري
تيايدا نيشـــتووةكاني كة ذينطةيةي
دروستبكرَيتةوة سةرلةنوَي نيشتووة
ئامانجي كة ئـــةم كارة لةمؤدَيلَيكـــدا
لةكةظـــرة لَيتوَيذينـــةوة ســـةرةكي 

نيشتووةكانة.
زانيارييةكانـــي َبةبةكارهَينانـــي
لةطـــةل بةبةراوردكرنـــي و ئةمـــِرؤ 
دةتوانرَيـــت كؤنةكانـــدا، نيشـــتووة
و نيشتني كؤن وةسفبكرَيت ذينطةي
لةطؤِرانة جياوازةكان بارودؤخة هةموو
دياريبكرَين، كيمياييةكان و فيزيايـــي

كة كردارانةي طؤِرانة ئةو ســـةرةِراي
لةساتي هةر نيشتووةكان بووة تووشي
ِرةقبوونيان. ثاش تا نيشـــتنيانةوة
طرنطةكانيجيؤلؤجي لةبريدؤزة يةكَيك
يةكشـــَيوازي لةبـــريدؤزي بريتييـــة

كـــة   Uniformitarianism ِروودان
هاتن جَيمس ئينطليزي زاناي لةاليةن
هاتن ثَيكراوة. ئاماذةي و باســـكراوة
ئةمِرؤ ئـــةو دياردانةي وابوو كة ثَيي
ِروويانداوة، لةكؤنيشـــدا ِروودةدةن
بؤية جياوازةوة، بةطوِروتينَيكي م

َ
بةال

ئَيستا لةذينطةكاني  ســـوود دةكرَيت
لةو ذينطانانةي بؤ تَيطةشتن وةربطرين
و

َ
بال كؤنةكاندا جيؤلؤجييـــة لةضاخة

سادة هةبووة، بةمانايةكي يان بووة
ِرابردووة. كردنةوةي كليلي ئَيستا

نيشتووةكان نيشتني ذينطةكاني
بةســـَي بكرَين دةتوانرَيت بةطشـــتي
ئةوانيش جؤرةوةكة سَي يان بةشةوة
ناوضةكاني و دةريايي و كيشـــوةري
جؤرَيكيان كةنارن. بَيطومان هةر ي

َ
هَيل

وردتري تيادا بةشـــي و جؤر ضةندين
ينةوة

َ
لَيكؤل لةِرَيـــي هةيةو بـــةوردي

كة دياري بكرَين لةكةظرةكان دةكرَيت
نيية. باسكردني شوَيني لَيرةدا

نيشتةنييةكان ثَيكهاتووة
سةرةِراي نيشـــتةنييةكان كةظرة
و ضؤنَيتي شـــَيوة قةبارةو كة ئةوةي
ةكانتياياندا جياوازةو

َ
ِريزبووني دةنكؤل

دةدةن بةضؤنَيتي بـــاش ئاماذةيةكي
كردارانةي طؤِرانة ئةو طشت و نيشتن
بةسةرياندا هاتوون، لةهةمانكاتدا كة
و ِرَيك ثَيكهاتووي شـــَيوة ضةنديـــن
هةية طرنط ســـةرنج ِراكَيش و و جوان
دةبنة كة نيشتةنييةكاندا ضينة لةناو
َينجاني

َ
هةل ِرووني و ديـــار هؤكارَيكي

لةو هةندَيك نيشتن. كؤنةكاني ذينطة
دروست ضينةكان لةسةر ثَيكهاتووانة
ديكةيـــان لةناو دةبـــن و هةندَيكـــي
لةبني هةبَيت لةوانةشـــة ضينةكةداو 

كيمياييةكان نيشتةنيية كةظرة
ناوي بةردتنراوثَيكهاتة

كالسايت
CaCO3

زبر بؤ ي ورد
َ
كلسيناكالستيك: كريستال  بةردي

ي
َ
كريستال

تراظةرتني
كة ثارضةي سةدةفةو  كالستيك:

ثَيكةوةنةنووساون بةتوندي
كؤكينا

لةسةدةفةو قةبارةي جياواز  كالستيك:
بةسرتاون ثَيكةوة بةكالسايت كة لةثكةكان

كلسي  بةردي
بةبةردبوويي

قوِر و ورد زؤر لةثكةي تةباشريكالستيك:

كوارتز
SiO2

ورد زؤر ي
َ
كريستال َ ضَيرت( ِرةنطيناكالستيكي:

(كال
 فلينت( ِرةنطي

(تؤخ
بؤزبرجيثسؤم ورد ي

َ
كريستال جيثسؤمناكالستيكي: بةردي

هااليت
NaCl

بؤزبر ورد ي
َ
كريستال خوَيناكالستيكي: بةردي

  ثارضةي
ِرووةكي شيبووةوةي

لةماددةي ورد ةي
َ
دةنكؤل  ناكالستيكي:

ئةندامي
ووزري

َ
 خةل

بيتيوميني

يي
ميا

ؤكي
باي

سي
كل

دي
بةر

وةرطرياوة). 7 ذمارة نيشتةنيية كيمياييةكان(لةسةرضاوةي كةظرة ثؤلَينكردني :2 شَيوةي ذمارة
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طرنطن طشتيان و بببينرَيت ضينةكاندا
ذينطةي دروستكردنةوةي لةدووبارة
بارودؤخـــي دياريكردنـــي و كؤنـــدا 
بؤنموونة طؤِرانةكان. كردارة و نيشتن
كةظرةكان ضني بووني دياردةي ضني

ديـــــــاردةي  يـــان  stratification
ـــةكان

َ
دةنكؤل بضــــــووكبوونـــةوةي

 Graded ضينَيك سةرةوةي بةئاراستةي
bedding،كةبريتييةلةبضووكبوونةوةي

كةظرةكة ناو ةكاني
َ
دةنكؤل قةبـــارةي

لةهةندَيجاردا يـــان بةرةو ســـةرةوة
نيشانةكاني دياردةي بةثَيضةوانةوة.

لةسةر  Ripple marks  كة شـــةثؤل
بةشَيوةي و دةبينرَيت ضينةكان ِرووي
دةكرَيت كـــة دةردةكةوَيت شـــةثؤل
لَيوةي كـــؤن  تةووذمي ئاراســـتةي

دياريبكرَيت.
  Mud cracksقوِرينـــةكان درزة
كة لةبةشي ثَيكهاتووانةي يةكَيكة لةو
دروست قوِرييةكان ضينة ســـةرةوةي
بؤ زؤرباشـــة نيشـــانةيةكي َدةبَيت و
لةطةل مبوون

َ
بةهةل و وشك ذينطةيةكي

وة لةذينطةي
َ

بـــال زؤر كـــة تةِرييـــدا
يان بيابانةكان مؤذي يان دةرياضةكان
داكشاني و كشان

َ
هةل تةختي ناوضةي

دةريا.
بةبةردبووةكان

سةرةكييةكاني  لةثَيكهاتة يةكَيك  
بةتايبةتي و نيشـــتةنييةكان كةظرة
بايؤكيمياييـــةكان و كيمياييـــةكان

 Fossils لةبةبةردبووةكان بريتييـــة
زيندةوةرانن و ثاشماوةي كة ئةمانةش
زانياري بؤ ثارَيزراون. بةردةكاندا لةناو
بةبةبةردبووةكان ســـةبارةت زياتـــر
ثَيكهاتـــةو و دروســـتبوون لـــةِرووي
بؤ بطةِرَييتةوة دةكرَيت جؤرييانـــةوة

بةبةردبووةكان(4). بة تايبةت وتاري
ناكانزاييــةكان خــاوة كؤبوونــةوةي

نيشتةنييةكاندا لةكةظرة

و ناكانزاين كـــة ئـــةو خاوانـــةي
ســـووتةمةني وةك بةكارناهَينرَيـــن
ناكانزاييةكان خاوة بةســـةرضاوةي

 Nonmetallic mineral resources
لةوانةية ذمارة1). (خشتةي دةناسرَين
بةسوودي و طرنطي بةطشـــتي كي

َ
خةل

نةزانـــن، ناكانزاييانـــة ئـــةم خـــاوة
طرنطي زياتر ديكـــة يـــان بةجؤرَيكي
وةك بةخاوةكانزاييةكاني َدةدرَيـــت
و...هتد. لةطةل كرؤم و مس تون و

َ
ئال

زؤرَيك لةخاوة ناكانزاييةكان ئةوةشدا
بةكارهَينانيان فراوانة، زؤر طرنطـــن و
ســـةرضاوةي فلؤرايـــت. بؤنموونـــة
بةطشـــتي ناكانزاييـــةكان خـــاوة 
يان كةرةسة بةدووبةشةوة: دةكرَيت
خاوة و دروســـتكردن بينا مـــاددةي
هةندَيك لةوانةية ثيشةســـازييةكان.
بةكارهَينانيان زؤري لةبـــةر مـــاددة
بةردي دةبن. بةشـــةكةدا لةهـــةردوو

لةهةرة  يةكَيكة  Limestone كلـــس
كة ماددة وتريـــن

َ
بةربال و طرنطرتيـــن

نةك بةكاردَيت، ثيشةسازيدا لةزؤرَيك
بؤنموونة كـــو

َ
بةل لةضيمةنتؤ تةنيـــا

ثَيويستي لةستيل تةنَيك بةرهةمهَيناني
كلس بةردي تةنَيك لةسةرسَيي بةيةك

لة 9كيلؤطرام بـــؤ 1كيلؤ و لةنَيـــوان
طرنطانةي ماددة لـــةو هةية. فلؤرايت
بةكاردَين ضةو لةبيناكاريدا كـــة ديكة
و و جيثســـؤم ولـــم و ثارضةي بةرد

قوِرة.
نيشتةنييةكاندا لةكةظرة وزة سةرضاوةي
نيشـــتةنييةكان كةظرة بَيطومان
ماددة هةندَيك لةبووني تايبةتي طرنطي
زؤر بةسوودة كة تياياندا وةردةطرن،
بووني بةردةوام بؤ و ك

َ
خةل ذياني بـــؤ

طرنطانة مـــاددة شارســـتانيةت. لةو
طازي و ثَيرتؤل و بةرديـــن ووزي

َ
خةل

بةســـووتةمةنيية كـــة َسروشـــتيية،
لةطةل دةناســـرَين. بةبةردبـــووةكان
تةكنؤلؤذياو بةردةوامي ثَيشكةوتني
ي

َ
ِرؤل ئةمسووتةمةنييانة زانستهَيشتا

لةسةر زةوي. هةية ودياريان بةرضاو 
وزي

َ
سةبارةت بةخةل زانياري زياتر بؤ

دروســـتبوونةوة لـــةِرووي بةرديـــن 
ذمارة3 و  ســـةرضاوةي بؤ بطةِرَيـــوة
ضؤنَيتي لـــةِرووي ثيرتؤل بةطوَيرةي
ثَيكهاتةكةيـــةوة و دروســـت بـــوون

ذمارة5  ســـةرضاوةي بـــؤ بطةِرَيوة
لةشـــوَيني بوون شـــارةزا و لة ثَيناو
نموونـــة و  ثيـــرتؤل كؤبوونـــةوةي

ثانةكانيش لةلةفتوزيا و بريتني درَيذكؤلةكان فؤِرامنيفَيرا، بةبةردبووي :3 شَيوةي ذمارة
طة،سلَيماني.

َ
ضال طوندي ئؤمفالؤسايكلةس،
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سةرضاوةي لةكوردستاندا بطةِرَيوة بؤ
.6 ذمارة

سةرضاوةكان
كةشـــكاري محةمـــةد جةزا، 1. ئيرباهيـــم
ذمارة زانســـتي سةردةم، طؤظاري ؟، ني،

َ
وِرامال

. 40، ل86-80 ،نؤظةمبةري 2009
ئيرباهيـــم و مـــريزا ئةحمـــةد ـــة 

َ
تؤل  .2

بؤ ي
َ
خؤمال ي

َ
طل ســـةنطاندني

َ
هةل محةمةد جةزا،

سةردةم، خشت، طؤظاري زانستي دروستكردني
23 ، ل 224-229 ، 2005.  ذمارة

وزي
َ
خةل محةمـــةد جـــةزا، 3. ئيرباهيـــم

ذمارة  ، 2009 خاك، جـــون بةرديـــن، طؤظاري
.46-47 ل ،144

بةبةردبوو جـــةزا،  محةمةد ئيرباهيـــم  .4
،2010 ، جَينيـــوةري طؤظاري خاك ضييـــة؟،

،ل44-47. ذمارة151
ضيية ثيرتؤل محةمـــةد جةزا، 5. ئيرباهيم
زانســـتي طؤظاري دةبَيت؟، و ضـــؤن دروســـت
37 ، ل 113-117 ، 2009. ذمارة سةردةم،
ضؤن جـــةزا، ثيرتؤل محةمةد 6. ئيرباهيم
زانســـتي كؤدةبَيتةوة؟،طؤظـــاري ولةكوَيـــدا
.2009 ، 215-218 ل ،38 ذمارة سةردةم، 

7. Lutgens، F.K.، and Tarbuck، 
E.J.، 2006، Essentials of Geology، 
9th ed.، Pearson Printice Hall، 
New Jersey، 486p.

8. Grotzinger، J.، Jordan، T.H.، 
Press،F.، and Siever، R.، 2007، 
Understanding Earth، Freeman 
and  

Company، New York،y، 579p.
9.Thompson، G.R.، and 

Turk، J.، 2007، Earth Science 
and the environment، 4th edition، 
Thomson Books/Cole، Belmont، 
USA، 635p.

ياريدةدةر *ثرؤفيسؤري
زةويناسي بةشي
سلَيماني زانكؤي

ibrahim.jaza@univsul.net

زيندوو خانةي يةكةم
بةدةســـتهَينا ســـةركةوتنينان زاناكان ئةمةريـــكا لةوياليةتـــة يةكطرتووةكانـــي

 DNA لةاليةن بةتةواوي كة ،The first living cell زيندوو خانةي يةكةم لةدروستكردني
 genetic software وَيرَيكي سؤفت توانيان توَيذةران دةكرَيت كؤنرتؤل و دروســـتكراوة
دةركةوت وا ميكرؤبة ثةيدابووةكة، ميواندا بيضَينن. لةناو خانةيةكي و داِرَيذن ميكرؤبي

سةبارةت،  دروستكراوةكةية، DAN ية نموونةي دةتوتت ســـوكةوتي كرد كة
َ
هةل يان وا

ثَيشنياري هةندَيكيان ئؤرطانيزمي لةئاراداية، َين مةترسي
َ
دةل ِرةخنةطران ثَيشكةوتنة بةم

بةآلم خؤي مةزةندةكراوة، لةسنووري زياتر سوودبةخشـــةكاني توانا كة دةدةن ئةوة
دةرمان كردني دروست بؤ داهَينانة وةربطرن لةم لةداهاتوودا، سوود بةهيوان توَيذةران
بةسةرؤكايةتي كة تيمة ثالستيكةكانةوة، لةخانووة طاز مذيني

َ
هةل بؤ ستوومةنيء بؤ و

لةكاليفؤرنيا  ماريالند ثةيمانطاي بةهاوكاري «Jcvl» لةثةيمانطاي بوو ظَينتةر كارينط د.
ميكرؤبَيكي ميكرؤبيان جينؤمَيكي داهَيناوةء دةستكرديان بةكرتيايةكي جينؤمي ثَيشرت
ناوة خانةي ناويان يةكخستووةء تيؤرةكةيان هةردوو ئَيستاكة زاناكان ديكةدا ضاندووة.

دروستكراوة. جينؤمةكةي تةنيا لةِراستيدا ، Synthetic cell دروستكراو
خانةكة بؤ وَيري تازةوة سؤفت بةداهَيناني بةستةوة ئةم ثَيشكةوتنةي ظَينتةر دكتؤر
جينييةكانيان كؤدة كـــرد. ئامادة ميكرؤبَيكيان جينؤمي كؤثي هاوِرَيكانيـــدا

َ
و لةطةل

ئةم كيمياييةوة لةِرووي بؤئةوةي بةكارهَيناوة دروستكردنيان ئامَيري دواتر لةيةكداوةء
ئةنجامبدةن. كؤثية

دروستكراوةكةمان  كرؤمؤسومة توانيومانة ئَيســـتا «ئَيمة بةBBC وت: ظَينتةر د.
هةر جياواز». بةشـــَيوةي ئؤرطانيزمَيكـــي بيضَينني وةرطردا خانةي لةنـــاو دةربَيننيء
دةيخوَينَيتةوةء خانةكـــة خانةكة، طةيشـــتة ناو تازةية وَيرة ســـؤفت ئةوةندةي  ئةم
تازةية، بةكرتيا ئـــةم كؤدَيكي جينـــي تايبةت، خاوةن نموونةيةكـــي بؤ دةيطؤِرَيـــت
دةكات دروســـت كؤثييانة ئةو و دةردةهَينَيت خؤي دةقاودةقي وَينةي جار مليؤنةهـــا

DNA ي  جارة يةكةم ئةمة كـــراوة.
َ
كؤنرتؤل هةبووةء كة لةDANية دروســـتكراوةكةدا

هاوِرَيكاني و ظَينتةر دكتؤر خانةيةكـــةوة، ي
َ
ذَير كؤنرتؤل بخرَيتة بةتةواوي دروســـتكراو

خواست ئةوةيان هيواي ء كرد بةشؤِرشـــي ثيشةسازي وةســـف ئةم دةســـتكةوتةيان
ك

َ
بةكةل ئةركي كـــة دابِرَيذن تازة ميكرؤبَيكي دروســـتكردني بؤ نةخشـــة كة لةدواييدا

بةجَيبهَينَيت.
دةكةوَيتة ئاراوة تازة شؤِرشـــَيكي ثَيشةسازي كة باوةِرةدام لةو من وتي هةروةها
بتوانني لةوانة دةمانةوَيت كة بةرهةمانةي ئةم بؤ كةوت بةدةست خانةمان هاتوو ئةطةر
كاربؤن كةمرت بكةينةوةء كـــةم ذينطة ثَيطةياندني لةزيان بـــنيء دةســـتبةرداري نةوت
كؤمثانياكاني لةطةأل هاوكاريـــن ي

َ
ســـةرقال هاوكاراني، ظَينتةرء دكتؤر بهَينني. بةرهةم

كردني دروست لةبواري وةربطرن لةم داهَينانة سوود بتوانن تا ســـووتةمةنيدا دةرمانء
ظاكسيندا. و سووتةمةني

كاريطةرييةكي جؤرة تازانة كة ئةم ئورطانيزمة لَيدةكرَيت ئةوةي ترسي بةرهةمة ئةم
هؤشداري ساظوسيكو جوليان ثرؤفيسؤر بةآلم هةبَيت. سةر ذينطة جياوازي خراثييان بؤ

تريؤريستان. دةستي نةكةوَيتة داهَينانة ئةم بكرَيت ئةوة زامني دةبَيت كة دا
ينةوة

َ
لَيكؤل بةوردي كة كرد لةِراوَيذكاراني داواي ئؤباما سةرؤك سؤنطةيةوة، لةم هةر

كارةي ئةم لةرووي ئاينيةوة، فاتيكان، بكةن. زانستية ئةم دةسكةوتة ئاكامةكاني لةسةر
م

َ
بةال دةتوانَيت زيندةوةر بخولقَينَيت. ثةروةردطار وتي تةنيا ةم داء،

َ
لةقةل بةياخيبوون

هاوشَيوةي ثَيدةضَيت دةرنةبِريوةء وَيســـتي خؤيان
َ
هةل ئَيستا تا ئيســـالميةكان اليةنة

جؤرةكاني بةتووشبواني طةورة ئومَيدَيكي زانيارية دةرخستنة ئةم بَيت مةســـيحيةكان
دةروازةيةكي بةكردنةوةيةكي بةريتانيا ثسثؤرةكاني ثزيشكة دةبةخشَيت. شَيرثةنجة
بةمليؤنةها دةتوانرَيت ضونكة شَيرثةنجة، كردني ضارةسةر بؤ كرد ئةذمار بةرفراوانيان

بضَينن. طونجاودا شوَيني لةكاتء شَيرثةنجة بةخانةي دذ دروستكراو خانةي
عوزَيرى عةبدولكةريم و:

mailto:ibrahim.jaza@univsul.net
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شانة ِرووثؤشةكانى دةم واتة نةرمة 
لةضةندين   oral mucosa شـــانةكان 
خانةى ناسك ثَيكدَيت و بةبةردةوامى 
لةطـــؤِران و نوَيبوونـــةوةدان، بةثَيي 
ئةركـــى ِرؤذانةى خـــؤراك وةرطرتن و 
ةى 

َ
بِريـــن و ثضِرين و جويـــني و جول

ئـــةو خؤراكانة لةدةمدا، وةك كارَيكى 
زةبرى  نةرمةشـــانانة  ئةو  ميكانيكى 
جؤراوجؤريان ثَيدةطات جطة لةوةش 
ئـــةو خؤراكانة هةندَيكيـــان لةِرووى 
ثلةى طةرمييةوة واتة ســـاردو طةرم، 
لـــةِرووى تام و ضَيـــذو تيذييةوة واتة 
ترش و ســـوَير و شريين و توون و ... 
ئةمانـــةش هؤكارَيكى ديكةن بؤ زةبر 

ثَيطةياندنييان.

دةبَيت ئةوةشمان لةبرينةضَيت كة 
شـــانةكانى ديكةش كة نيمضة نةرمن 
شـــوو 

َ
واتـــة شـــانةكانى ثووك و مةال

هةمان ئةركييان هةية.
لةهةمان كاتدا شانة ِرةقةكان كة 
ى ددانةكان 

َ
بريتني لةمينا يـــان توَيذال

ثَيدةطـــات  زةبريـــان  ِراســـتةوخؤ 
ئَيســـكي  ئةركى خواردنةوة،  بةهؤى 
دةوروبةرى ددانةكانيش بةشَيوةيةكى 
ســـةنطةى  ئةو  لةِرَيى  ناِراســـتةوخؤ 
ديسانةوة  ددانةكان  دةكةوَيتةســـةر 

ئةركى جؤراوجؤريان ثَيدةطات.
كـــة  باســـة  شـــايةنى  ئـــةوةى 
خؤثاراستن لةهةندَيك جؤرى نةخؤشي 
ى مرؤظدا 

َ
زؤر طرنطة ئةطةر لةذَير كؤنرتؤل

بَيت، كة طةلَيك نةخؤشي طشتى هةية 
ناِراستةوخؤ كاريطةرييان هةية لةسةر 
جطة  ناودةم،  شانةكانى  تةندروستى 
لةضةنديـــن نةخؤشـــي ديكةش هةية 
ي مرؤظدا نني وةك: 

َ
كة لةذَيـــر كؤنرتؤل

نةخؤشي شـــةكرة، بةرزيي ثةستانى 
خوَين و ضةندين نةخؤشي كؤئةندامى 
ســـوِري خوَين، كة كاريطةرييان هةية 
لةسةر نةرمة شـــانةو شانة ِرةقةكان 

واتة ئَيسك و ددانى ناودةم.
ثاراستنى شانةكانى ناودةم

و  بةتةندروستى  طرنطي  ثَيويستة 
ِرؤذانة  بدرَيت،  نـــاودةم  ثاكوخاوَينى 
طرنطيـــدان بةثـــاك و خاوَينى ناودةم 
لةهـــةرة ئةركـــة طرنطةكانـــة لةمةِر 

ثارَيزطارى كردن لةشانةكانى ناودةم
د. سةعيد عةبدوللةتيف*
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بةتايبةتى شانةكانى ناودةم ثاراستنى
كة بَيت لةبارَيكـــدا ئةطـــةر مـــرؤظ
ناودةم بكات، وشكيي بةدةم هةست
كةمبوونةوةى بـــؤ ثـــرت لةباردةبيت
و وردة بةبةكرتيا دذ بةرطـــرى هَيزى

ديكة. زيندةوةرةكانى
وشـــكيدا دةم كةواتـــة لةكاتـــى
ثاك كة بكات كارَيك مرؤظ ثَيويســـتة
بَيت ناودةمى بـــةردةوام و خاوَينـــى
ضة كردن

َ
فل شتن واتة ئةويش بةددان

بةتايبةتى و نانخـــواردن دوابـــةدواى
ئةطةر دةستى خؤ شريينى خواردن،
ثَيويستة دةرماندا نةطةيشت ضةو

َ
بةفل

بؤماوةى بجوَيت بَي شـــةكر بنَيشتى
شةكرة بَي بنَيشتة ئةم دةقيقة. بيست
ئةطةر بةكاربهَينرَيت ناوبةناو ثَيويستة
دةمت كة كرد بةوة هةستت هةركاتَيك

وشكة.
بنَيشت ئةو باسة شايةنى ئةوةى
لةليك باش بِرَيكى كة وادةكات جوينة
وشكى دةم واتة دةمةوة، ناو بِرذَيتة
لةبةكارهَينانى جطة كةم دةكاتـــةوة،
وةرطرتنى شـــةكرة، بَي ئةم بنَيشتة
ســـةوزة لةميـــوة و بِرَيكـــى بـــاش
ناودةم و دةهةذَينَيت ليك ِرذَينةكانى

دةمَينَيتةوة. بةتةِريي
بؤ طرنطة كـــة ديكـــة َيكـــى

َ
خال

نـــاودةم شـــانةكانى  هَيشـــتنةوةى
خواردنى ئةوةية تةندروستدا لةبارى
سةرةكييةكاندا ذةمة لةنَيوان شريينى
لَيرةدا طرنطة ئـــةوةى كةم بكرَيتةوة
بةتةندروستى سةبارةت بكرَيت باس
بوونى طرنطـــى ناودةم، شـــانةكانى
طرنطى َيكـــى

َ
ِرؤل كة لةدةمـــدا ليكة 

ضينة ئـــةو شـــؤردنةوةى هةيـــة بؤ
لةسةر ددانةكان ة ميكرؤبييةى

َ
توَيذال

ليـــك لـــةوةش دةنيشـــَيت. جطـــة
و لةخـــواردن باشـــة ياريدةدةرَيكى
ئاســـانكارَيكي واتة ثارودا قووتداني

تةنانةت ئـــةم كردارانـــة، باشـــة بؤ
لةقسةكردندا. باشيشة ياريدةدةرَيكى

شـــانةكانى  بؤمانةوةى  هةروةها
بةتايبةتى تةندروستدا لةبارى ناودةم
ددانةكاندا، لةنَيوان ددانةكان ثووكى
ئةو دروست بةشـــَيوازَيكي ثَيويستة
دةربَينني يان خؤراكانة طؤشتة ي

َ
ِريشال

ددانانةوة و نَيـــوان كـــة دةضةقنـــة
ناضن، ال بؤمـــان دةرمان و ضـــة

َ
بةفل

ثزيشكى دةزووى ثَيويستة لةمبارةدا
ِرؤذى كةمةوة بةاليةنى بةكاربهَينرَيت
كردنةوةي ثاك ِرؤذي جارَيـــك جارَيك
لةشـــانةكان وا ددانةكانمان نَيوانـــي
بمَيننةوة دروســـتدا دةكات لةبـــارى
ئةو بةمة بَيت، ئاســـايي دةم و تامى
ِرؤذانةيدا بةختياردةبَيت لةكارى كةسة
نيدا

َ
هاوةال لةنـــاو خؤشـــييةوة

َ
و بةدل

كاتَيك واتة دةدات، ئةنجام كارةكانى
باشدا ناودةم لةبارَيكى تةندروســـتى
باش مرؤظيش دةروونى  بارى  دةبَيت

دةبَيت.
لــــةخــواردنـــةوةى دووربـــوون
كة ديكــــةيـــة َيكـــى

َ
ئةلكهول–خال

ثَيبدات، طرنطـــى مـــرؤظ ثَيويســـتة
دةريخســـتووة توَيذينةوة ضةنديـــن
بةضِري ئةلكهـــول َكـــة خواردنةوةى
بةتايبةتى لةطةل بؤماوةى دوورودرَيذ
تَيكضوونى جطةرةكَيشاندا هؤكارة بؤ
دانى

َ
ســـةرهةل و  ناودةم  شـــانةكانى

دةم. شَيرثةنجةى
كة نيشانداوة واى  توَيذينةوةكان 
دورودرَيذ بؤمـــاوةى جطةرةكَيشـــان
ئةلكهول بـــةردةوام كةســـانةى  لةو 

ِرَيذةكةى  30 ئةوةنـــدة دةخؤنـــةوة
كة جطةرة لةضاو ئةوانـــةى زياتـــرة

دةخؤنةوة. ناوبةناو م
َ
ناكَيشن، بةال

زؤر بةخَيرايي شَيرثةنجةى ناودةم
نيشان دةست بؤية جا دةبَيتةوة و

َ
بال

ئةوةى بةزوويـــي زؤر طرنطة، كردنى

تاكة مـــرؤظ دةمى شـــايةنى باســـة
ثزيشك دةتوانَيت كة بةئاسانى ئةندامة
ئةنجام ثشكنينى بؤ بكات و ســـةيرى
ي

َ
سال كةمةوة بدات. كةواتة بةاليةنى

لةالى بثشـــكنة ددانت و دةم جارَيك
بةتايبةتى ثســـثؤِر، ددانى ثزيشكى
جطةرةكَيشيت كة مرؤظانةى لةو ئةطةر
تا دةخؤيتةوة، ئةلكهوليش هـــاوكات
نائاسايي طؤِرانكارييةكى هةر بةزوويي
دةست ِرةضاوكرا دةمدا لةشانةكانى
بؤ كَيشةت بةرلةوةى بكرَيت نيشـــان

دروست بكات.
جطةرةكَيش مرؤظـــى هةندَيجـــار
لةســـةر خواردنةوةي يان ئةوانـــةي
تةندروســـتى بوون ئالوودة ئةلكهول
ناودةمييان ثشـــت و خاوَينى و ثـــاك
شـــانةكانى بةمةش طوَي دةخـــةن،
نةخؤشي هةندَيك و دةشَيوَين ناودةم
نةخؤشـــييةكانى وةك دةردةكـــةون
هةوي ددان و ثـــووك، دةوروبـــةرى
هؤكارن كة شةويلطة ئَيسكى و ناودةم

ددانةكان. لةدةستدانى بؤ
ثاكوخاوَينى نادروســـتى هاوكات
دانى كلؤربوونى

َ
هؤكارة بؤسةرهةل دةم

شانة ِرةقةكانى ناودةم. ددانةكان واتة
لةســـةر بوون ئالودة ئةمانةش وَيِراي
بؤ هـــؤكارة ئةلكهول خواردنـــةوةى
جطةر بةمَيوبوونى و داِرمانى جطـــةر
ضةندين دانى

َ
ســـةرهةل بؤ كة هؤكارن

و زام دةمـــدا وةك لةناو زام و بريـــن
كةِرووى دروستبوونى و

َ
دومةل و هةو

.candidiasis ناودةم
ثارَيزطارى ثَيويســـتة هةروةهـــا
واتة نـــاودةم ِرةقةكانـــى لةشـــانة 
ى (

َ
(توَيذال مينا بةتايبةتى لةددانةكان

بكرَيت. بةردةوام بةشَيوةيةكي ددان
لةخانة ثارَيزطارى باســـي بةرلةوةى
ثَيويســـتة بكةين ناودةم ِرةقةكانـــى
يان تَيكضوونى هؤكارةكانـــى بزانني
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تا ضني، شانانة ئةم لةدةســـتضوونى
بزانني. ثارَيزطارييان شَيوازى

تَيكضوونى يان لةِرووشاندن جؤرَيك
دةبَيت ترشي بةماددةى ددان ميناى
كارَيكى بةهـــؤى ديكةيان جؤرَيكـــى
وةك دةستكرد كارَيكى يان دةرةكى
لةدةمدا ئامِرازانةى و تاقم ثارضة ئةو
دةبَيتـــةهـــؤى و  بةكاردةهَينرَيـــت
ددان. ميناى داِرمانـــى ِرووشـــاندن و
دةبَيت ئةوةوة بةهؤى سَييةم جؤرى
ددانةكانى بةتةمةندا ضوون

َ
لةطةل كة

لةيةك واتة بةيةك دةســـوَين بةرامبةر
دةخؤن.

ددانةكان مينـــاى بـــؤ ثارَيزطارى
ترش شـــتى بةضِريي زؤر ثَيويســـتة
بـــؤ هـــؤكارن ضونكـــة نةخؤيـــن، 

ددان. ميناى نةرمكردنةوةى
طرنطى دداندا لةشـــتنى ثَيويستة
زانســـتيانة ددانشـــتنى بةشـــَيوازى
بةكارنةهَينني. ِرةق زؤر ضةى

َ
فل بدةين،

نادروســـت دزَيوو ديكـــةى كارَيكـــى
بةكاربهَينيت ددانةكانـــت كة ئةوةية
ضةند قرتانى طرتن و ئامِرازَيك بؤ وةك
دةزوو، بةدةر لةخؤراك وةك شـــتَيك
مرؤظ ...هتد. كةواتة ثَيويستة وايةر،
تا دووركةوَيتةوة  كارانـــة لةم جؤرة
بمَيننةوة. كَيشـــة بةبَي ددانةكانـــى
دابوو، ِرووى كَيشـــةكة ئةطةر م

َ
بـــةال

ثزيشكى سةردانى نةخؤش ثَيويستة
و كردن نيشان دةست بؤ بكات ددان

طونجاو. ضارةسةرى دؤزينةوةى

دةم ثزيشكى *ثسثؤِري

سةرضاوة
*Patient education fact sheet 

no.5,8,20,33.
Scienbasis of oral health 

education .London :BDJ books 
2004.

هَيلكةدان           سةر تورةكةي
دةبَيتةهؤى زؤر بةِرَيذةيةكى كة باوانةية ةتة

َ
حال لةو ســــةرهَيلكةدان تورةكةي

دواكةوتنى سكثِرى لةذناندا.
هَيلكؤكةي ناتوانن هَيلكةدانةكان كة لةوةداية سةرهَيلكةدان تورةكةي كَيشةى
لةهَيلكةدانةكان بةنزيكةيي يةكَيك سروشــــتيدا لةبارى بهَينن، بةرهةم ثَيطةيشتوو

دةهَينَيت، بةرهةم مانطانةدا هَيلكؤكةيةكى ثَيطةيشتوو سوِرى لةناوةِراستى
هَيلكةدانةوة تورةكةى سةر بوونى بةدروست كة ثةيوةندييان هةن نةخؤشى زؤر
زؤرة، هةروةها كَيشيان كة ذنانةى ئةو بةتايبةتى و شــــةكرة هةية وةك نةخؤشــــى
وةك نةخؤشى زؤر دةبنةهؤى كة ســــيانيدا و ضةورى كؤليسرتؤأل لةِرَيذةى ناِرَيكى
ة

َ
دل كةموكوِرى و خوَينبــــةرةكان ِرةقبوونــــى و خوَين بةرزبوونــــةوةى ثةســــتانى

دان
َ
منال ناوثؤشــــى زيادةى طةشــــةكردنى دووضارى زياتر ئةو ذنانة خوَينبةرةكان.

خانة شَيرثةنجةييةكان. ببنة لةوانةية لةئايندةدا كة دةبن
لةو تايبةتة بةِريجيمَيكى ثَيويســــتيان هَيلكةداندا ســــةر تورةكةي ةتةكانى

َ
حال

ئاستى ثَيوانى و خوَين ثةستانى بؤ خوُّـ هةروةها ثَيوانى زؤرةو كَيشيان كة ذنانةدا
بنب. ِرةق خوَينبةرةكان بةرلةوةي سيانى ضةورى و كؤليسرتؤأل

دةنطةوة سةروو شةثؤلةكانى لةِرَيطةى هَيلكةدان لةسةر بوون دروست تورةكة
مةرج و ةتةن

َ
حال ئةم كؤنيشــــانةى كة هةن زؤر طةى

َ
لةمانة بةل بَيجطة دةزانرَيــــت،

َيك لةم
َ
كؤمةل ةتَيك

َ
هةر حال كو

َ
بةل ببنةوة، كؤ ةتدا

َ
لةهةمان حال هةموويان نيية كــــة

مانط بةدوو كة وةك ئةوةى مانطانة ناِرَيكى ســــوِرى نموونة بؤ نيشــــانانةى تَيداية
ِروودانى ضةند دةرمانَيك بؤ بةكارهَينانى يان ثَيويســــتى ِرووبدات، مانط يان ســــَي

سوِرةكة.
نَيرينة هؤِرمؤنى بةبةرزبوونةوةى بةنــــدة كة هةية نيشــــانةيةك هةروةها ضةند
مووى ِرووانى يان سةر قذة وةرينى وةك ِروودةدات ةتانةدا

َ
حال لةم كة لةجةســــتةدا

ثشت. و سك و قاضةكان و وةك قؤأل جياوازةكانى جةستةدا زيادة لةناوضة
هةندَيجار و دةردةكةون ضاودا و لةدةم كة هةن لةزيبكة زؤر ةتى

َ
حال هةروةهــــا

ةتانة
َ
حال ئةم زؤرجار وبوو دةبنةوة

َ
ثشتدا بال و شان هةردوو بةســــةر زؤرة ئةوةندة

هَيلكةدان. لةسةر هةية بةتورةكة دروست بوونةوة ثتةويان ثةيوةندييةكى
دروست بوونى تورةكة ةتةكانى

َ
لةطةأل حال كة هةن لةتاقيطةكاندا زؤر شيكارى

LH بةطوَيرةى هؤِرمؤنى ِرَيذةى بةرزبوونةوةى وةك دةبن كؤك هَيلكةدانةكاندا سةر
ةتدا 

َ
حال لةهةندَيك شــــري هؤرمؤنى لةِرَيذةى FSH ةوة و بةرزبوونــــةوة هؤرمؤنــــى

نَيرينة. هؤرمؤنى بةرزبوونةوةى هةروةها
ئاستى بةرزبوونةوةى و سيانيدا ضةورى كؤليسرتؤأل و لةِرَيذةى ناِرَيكى هةروةها
هيض لةِراستيدا دةبَيت ثةيدا ئةنسؤلينةوة لةبةرطريكردنى كة لةخوَيندا ئةنســــؤلني
هَيلكةدان ســــةر تورةكةي بووني لةدروســــت بةتةواوةتى ئةوةى بؤ نيية ِرَيطةيةك
جياوازةكانى طريوطرفتــــة دةتوانرَيت ديكــــةوة لةاليةكى بــــةآلم ِرزطارمــــان ببَيت،
سكثِربوونةوة بةدواكةوتنى سةبارةت سكثِرنةبوونة طرنطرتينيان كة بكرَين ضارةسةر

بكرَين. كون نةشتةرطةرييةوة ناوبينَيكى لةِرَيى هَيلكةدانةك هةردوو دةتوانرَيت
كةمكردنةوةى دةبَيتةهؤى و هَيلكةدانان شــــَيواوى ضاككردنى كة دةبَيتةهؤى
نةخؤشةكة و سوِرةكة بةِرَيكوثَيكى دةستثَيدةكات نَيرينةو بةمةش هؤرمؤنى دةردانى

نةشتةرطةريية. ئةم ثاش دةكات ئاشكرا و ِروون بةباشبوونَيكى هةست

عةبدوآل تارا و.
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وة
َ
بةربال دياردةيةكـــي نةزؤكـــي

خَيـــزان ضةندةهـــا و لةجيهانـــدا
هؤكارةكاني َينن 

َ
دةنال بةدةستييةوة 

هةردوو بـــؤ نةزؤكـــي دةطةِرَيتـــةوة
كَيشةيةكة نةزؤكي مَي. و نَير ِرةطةزي
زاناكان و لةسةرتاســـةري جيهانـــدا
بةدواي ـــي طةِراندان

َ
لةهةول بةردةوام

بؤ كَيشـــة ضارةســـةر دؤزينـــةوةي
نةزؤكي. جؤربةجؤرةكاني

مَيينةدا لةِرةطةزي نةزؤكي بووني
هؤكارَيكةوة ضةنـــد بةهؤي دةكرَيت
دروست لةهَيلكة شـــَيواوي وةك بَيت

تةمةن فالوب، بؤري طرياني كردنـــدا،
بؤ هَيلكةدان تواناي ئاشكراية وةك كة
دةبَيتةوة كةم هَيلكة كردني دروست
لةدواي بةتايبةت تةمةن بةزيادكردني
ييةوة، الوازي

َ
ثَينج سال و تةمةني سي

طرتني
َ
هةل دان بؤ

َ
توانايـــي منال و كةم

لةِرةطةزي هؤكارةكاني م
َ
بةال كؤرثةلة،

ذمارةي تؤو بؤ كةمي 90%ي نَيرينةدا
دةطةِرَيتةوة تؤوةكـــة جؤري خراثي
ناهاوســـةنطي بةهؤي كةمَيكيشـــيان

بؤماوةييةوةية. كَيشةي و هؤرمؤن
ئةمـــِرؤدا ضةنديـــن لةِرؤذطـــاري

نةزؤكي بؤ جؤراوجـــؤر ضارةســـةري
بةكارهَيناني لةِرَيي وةك دؤزراوةتةوة
بةشَيك نةشتةرطةرييةوة، يان دةرمان
لةهةموو و جيهانني ضارةسةرانة لةم
هةندَيكي م

َ
بةال بةكاردَين، شـــوَينَيك 

بةفةرمي، نةبوون ئَيســـتا تا ديكةيان
حكومةت بووني ِرةزامةنـــدي بةهؤي
تاني

َ
لةوال بةتايبةت لةسةريان ئاين و

ماندا.
َ
موسول

دةخةينة تيشك تةنيا بابةتةدا لةم
بةِرَيطةي نةزؤكي ضارةســـةري سةر 

 In vitro fertilization بلـــووري

لةكوردستان نوَي هيوايةكي بلووري ي
َ

مندال
كةمال ذينؤ
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ئةويش بلـــووري ي
َ
مندال IVFواتـــة

بةكارهَينانـــي و وي
َ

بةهـــؤي بةربـــال
هةموو و لةكوردســـتان ئـــةم ِرَيطةية

جيهاندا.
لةثرؤسةي بريتيية بلووري ي

َ
مندال

تؤودا
َ

لةطـــةل هَيلكةخانة ثيتاندنـــي
ئةمةش بةيةكَيك ن،

َ
منداال لةدةرةوةي

نةزؤكي لةضارةســـةرة طةورةكانـــي
ديكةي ِرَيطاكاني لةكاتَيكدا دادةنرَيت
ســـةركةوتوو زؤربوون ياريـــدةدةري

نةبوون.
دروســـت ِرَيطةي يةكةمجـــار بؤ 
بةسةركةوتوويي بلووري ي

َ
مندال كردني

ثرؤسةكة  ئةنجامدرا.  1987 ي
َ
لةسال

بريتييـــة طشـــتي بةشـــَيوةيـــةكي 
هَيلكة هؤرمؤنةكاني كردني

َ
لةكؤنرتؤل

هَيلكةكة البردنـــي كردن،  دروســـت
ثيتاندني ثاشان ذنةكة، لةهَيلكةداني
و طواستنةوةي تؤوي ثياوةكةدا

َ
لةطةل

هَيناني بةدةست ذنةكة بؤ ني
َ
منداال بؤ

سةركةوتوو. سكثِربوونَيكي
ثرؤســـةكة ناوناني هؤكارةكاني
وشـــةي بؤ  دةطةِرَيتةوة بةبلـــووري 

التينييةو  invitro كـــة زاراوةيةكـــي
ضونكة دَيت، شووشةدا لةناو بةواتاي
وةك ثرؤسةكة زيندةييةكاني هةنطاوة
لةسةرةتادا شانةكان كردني ضاودَيري

دةبَيت. شووشةدا لةناو
 invitro وشـــةي لةمِرؤدا م

َ
بـــةال

كارَيكـــي هـــةر بـــؤ دةطةِرَيتـــةوة
لةشي لةدةرةوةي كة  زيندةوةرييان
ئـــةنجامبدرَيـــت، زيندةدةوةرةكـــة
جياكردنةوةيةتـــي بـــؤ ئةمـــةش 
بارةياندا لةم كة  invitor لةوشـــةي
زيندةوةرةكةدا لةشي لةناو شـــانةكة
invitor دا وشةي

َ
لةثال دةمَينَيتةوة.

Test Tube Babies بةكاردَيت وشةي
ئةو  Test Tube كة وشـــةي بةهؤي
كيميايي تاقيطة لةناو  شووشـــةيةية
ئةو هةمان و و فيزياييةكانـــدا هةيـــة

كة كاري ثيتاندنةكةي شووشـــةيةية
ئةنجامدةدرَيت. تيادا

بةكارهَيناني
بـــؤ بةكــــــاردةهَينرَيـــت  IVF
لةو نةزؤكي كَيشةي ضارةسةركردني
فالوبييان ي 

َ
كةنال كَيشةي كة  ذنانةدا

ثيتاندن وادةكات ئةمـــةش هةيـــة،
بَيت، هةروةها طران تيايانـــدا كارَيكي
ضارةســـةركردني بؤ بةكاردةهَينرَيت
كة نَيرينانةدا لـــةو كَيشـــةي نةزؤكي
ةتةشدا

َ
حال لةم هةية، تؤويان شَيواوي

 intra cytoplasmic injection ICSI
دةرزييةكة بةكاردةهَينرَيت كة جؤرة
ِراستةوخؤ ثياوةكة تؤوي لةِرَيطةيةوة
تؤوةكة ضونكة  لةهَيلكةكة، دةدرَيت 
تواناي بِريني ثةردةي هَيلكةكةي خؤي
ذمارةي بارةشـــدا لةو هةروةها نيية،

بن. تؤوةكان كةم
ثرؤســـةي ســـةركةوتني بؤ زياتر

هَيلكةيةكي  باشرتة IVF بلوري ي
َ
مندال

تواناي كـــة تؤوَيـــك و تةندروســـت
دانَيك

َ
منال هةروةها و هةبَيت ثيتاندني

سكثِري مانةوةي و طرتن
َ
هةل تواناي كة

هةبَيت، بوونييان هةبَيت.
هةنطاوةكان

ضارةسةركردنةكة سوِري سةرةتا
مانطانـــةدا ســـوِري ِرؤذي لةســـَييةم
َيك

َ
لةكؤمةل كـــة دةســـت ثَيـــدةكات

طةشـــةكردني بؤ ثَيكهاتووة دةرمان
دةرزي نةخؤشـــدا لةزؤر هَيلكـــةدان.

بؤماوةي  بةكاردَيت  Gondatropins
هؤرمؤني

َ
لةطةل هاوشَيوةية كة ِرؤذ دة

بةرثرســـيارة  هؤرمؤنة FSH كة ئةم
طــــةشـــةكردني و لةثَيشـــكةوتن
ثرؤســـةي و  هةزةكاري قؤناغةكاني 
لةهَيلكةداندا... هَيلكة كردني دروست
لةدروســـت بووني دةطريَيت ِرَيطة
ســـوِرةكةدا لةكاتي لةناكاو هَيلكةي

 GnRH دةرزي بةبـــةكارهَينانـــي
لةهةمان يان ثَيكردن دةســـت ثَيش

كة ضارةســـةرةكةدا كاتـــي ســـوِري
هؤرمؤني ِرذاندني ِراطرتني دةبَيتةهؤي

هؤرمؤني 
َ

لةطـــةل LH هاوثيشـــةية
دةرزيية ئةم كاتدا لةهةمان و .FSH
ثزيشكةكان ياريدةدةري  دةبَيتةهؤي 
ثرؤســـةي هَيلكة دروســـت بؤ داناني
لةِرَيي طونجـــاوو لةكاتـــي كردنةكـــة

دةرمانةوة. بةكارهَيناني
هَيلكــــةيـــة، دووةم هةنطـــاوي

 Human Chorionic بةبةكارهَيناني
كاراييئةم كة ،(gondatropin (HCG
هؤرمؤني

َ
لةطةل هاوشَيوةية هؤرمؤنة

بووني  دروســـت دةبَيتةهـــؤي  ،LH
هةشـــت سةعات ضل و لةدواي هَيلكة
لةنةخؤشـــةكةدا هَيلكةكان ثاشـــان
بةبةكارهَينانـــي وةردةطريَيـــت
بريتيية كة زَيـــوة لةِرَيي تةكنيكَيـــك
ديواري بةناو دةرزييةك كردني لةِرةت
و ثَيي بةهَيلكةدان بؤ طةيشـــتن زَيدا

 Follicular Aspiration دةوترَيـــت
هَيلكة بـــؤ بيســـت دة بـــة نزيكةي
بيست هَينانةكة ثرؤسةي و الدةبرَيت
ناوضةيي بةنجي و دةخايةنَيت دةقيقة
ئازاري نةهَيشتني بؤ بةكاردةهَينرَيت
سَييةم هةنطاوي ثاشان  نةخؤشةكة.
تؤو هَيلكة لةئامادةكردنـــي بريتييـــة
كة دياريكـــراوة هَيلكة  لةتاقيطـــةدا
دةوروبةر لةخانةكاني جيادةكرَيتةوة
ثيتاندن. بـــؤ دةكرَيـــت ئامـــادة و 
دةكرَيـــت هَيلكةكـــة دياريكردنـــي
بؤ بدرَيت ئةنجـــام ثيتاندنةكة ثَيش
باشرتين بذاردنيهَيلكة خانةيةككة

َ
هةل

سةركةوتوو ســـكثرٍِبوونَيكي ضانسي
ئامادة تؤوةكة كاتدا لةهةمان بـــدات.
لةِرَيي البردني بؤ ثيتانـــدن دةكرَيت
هةروةهـــا و خانةلةكاركةوتـــووةكان
ثرؤسةيةش دةوترَيت تؤو، بةم شلةي

شتني تؤو.
ثيتاندن

لةِرَيي ضـــوارةم هةنطاوي دواتـــر
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دةوترَيـــت ثَيـــي ثرؤســـةيةك كـــة
ناوةوةي  بردنة واتة  insemination
دةخرَينة ناو هَيلكـــةكان و تؤو تؤو،
بؤماوةي لةتاقيطةدا طرتن

َ
هةل ئامَيري

ســـةعات كة وا دةكات كاري هةذدة
ِرووبدات. ثيتاندنةكة

بةِرةضاوكردني ةتدا
َ
حال لةهةندَيك

دةرزي ئةوا  ثيتاندنةكة  كاري  الوازي 
كةثَيشرتباسمانكرد”ِراستةوخؤ  ICSI
بؤ لةهَيلكةكـــة“ تؤوةكـــة لَيدانـــي
ثاشان ثيتاندنةكة، كاري سةرخستني
دةطوَيزرَيتةوة ثيتَينراوةكـــة هَيلكة
تايبةت طةشـــة كردني بؤ ناوةندَيكي
ئةو سةعات تا هةشت و بؤماوةي ضل
دةبَيتة ثيتَينراوةكة هَيلكـــة كاتـــةي

خانة. هةشت بؤ شةش
طــواســـتنةوةي دواهــــــةنطـــاو
ني

َ
منداال بـــؤ كؤرثةلة كؤرثةلةيـــة،

6-1 ِرؤذ  لةنَيوان دةطوَيزرَيتةوة ذنةكة
هَيلكةكة، لةم هَيناني دواي ثرؤسةي
دابةشـــبووة ثيرتاوةكة هَيلكة ةدا

َ
خال

كؤرثةلةخانة. 2-4 بؤ
ثَيكهاتووة طواستنةوةكة ثرؤسةي

ةوة  ”زَي“ Speculum لةِرَيـــي لـــة
.Cervıx زَي يـــي

َ
قوال دةخرَيتـــة

كؤرثةلةكاني دياريكراوةكةي ذمـــارة
طرياون

َ
هةل شـــلةمةنييةكةدا لةنـــاو

دان
َ
منال نـــاو دةخرَينة و بةهَيواشـــي

ئـــةم بةطشـــتي  .catheter لةِرَيـــي
و ئازارة بَي طواســـتنةوةية ثرؤسةي
سؤنةرةوة ضاودَيري لةِرَيطةي ئامَيري

دةكرَيت.
دةبَيت؟ سةركةوتوو ثِرؤسةكة

سةركةوتن هؤكارةكاني بةطشتي
بلـــووري ـــي

َ
و ســـةرنةكةوتني مندال

لةوانة هؤكار هةندَيك بؤ دةطةِرَيتةوة
دةكرَيت، دةرووني باس لةثةســـتاني
ي

َ
سويدي سال م لةتوَيذينةوةيةكي

َ
بةال

لةذَير  166 ذن كـــة 2005 دا هاتووة
ثَيش لةمانطَيك بوون ورددا ضاودَيري

ثِرؤسةكة، كؤتايي IVF تا ئةنجامداني
هاوبةشـــي َيكي

َ
خال هيض كة دةركةوت

دةرووني ثةســـتاني لةنَيوان كاريطةر
دا   IVF ئةنجامـــي و  نةخؤشـــةكان

نيية.
دةرئةنجامـــي دةكرَيـــت  م 

َ
بـــةال

دروســـت ببَيتةهـــؤي ثرؤســـةكة
ئةمةش دةرووني، ثةســـتاني بووني
بةهؤي كةسانةي ئةو كة لةكاتَيكداية
كاريطةري َينـــن

َ
دةنال نةزؤكييـــةوة

لةسةرة زياتريان  دةرووني ثةستاني 
كةســـانةي ئةو

َ
لةطـــةل بةبـــةراورد

ثةستاني  IVF تووشي لةدةرئةنجامي
دةبن. دةرووني

جطةرةية كَيشاني ديكة هؤكارَيكي
كردنةوةي كـــةم كـــة دةبَيتةهـــؤي
لةِرَيي

َ
مندال بووني دروســـت ضانسي

هةروةهـــا  ،%34 بةِرَيـــذةي   IVF
دروست ِرَيذةي زيادكردني دةبَيتةهؤي
،%30 بةِرَيذةي ناتةواو ي

َ
مندال بووني

ةوي
َ
قةل ِرَيـــذةي زيادبووني ثاشـــان

ضانســـي كةمكردنةوةي دةبَيتةهؤي
هةروةها ،%30 بةِرَيذةي بوون

َ
مندال

ئةوا ةون
َ
قةل و ســـكثِرن ئـــةو ذنانةي

كَيشة هةندَيك  ِرووبةِرووي دةشـــَيت 
جةســـتةي شـــَيواوي وةك: ببنةوة 
ثةستاني سكثِري، شـــةكرةي ،

َ
مندال

كَيشةي ديكة ضةندةها و بةرزي خوَين
بووندا.

َ
مندال لةكاتي

كاريطةري ذنةكة تةمةني هةروةها
 23-39 لةنَيـــوان هةيـــة و واباشـــة
ضارةسةرةكةدا، لةكاتي بَيت دا

َ
ســـال

 IVF ِرَيذةي سةركةوتني لةئةمةريكا 
كؤرثةلة ذيانـــي طرةنتي هةروةهـــا
بريتييةلة: لةدايكبوو بلـــووري بةِرَيي

كةمرت لة  تةمةن ذناني 35%-30% بـــؤ
نَيوان -35 تةمةني ، %25 بؤ

َ
سال 35

نَيوان  تةمةني ، %20-%15 بؤ
َ

37 سال
تةمةني ، %10-%6 بـــؤ

َ
40-38 ســـال

.
َ

سال 40 سةروو

وةرطرتني ِرَيـــذةي كةمي دواجار
زياتر كارةكة و كافايـــني، ئةلكهـــول
َيني

َ
بل ماوةتةوة دةكات.  سةركةوتوو

ضارةســـةرة ئةم كة خؤشـــبةختانة
لةكوردســـتانيش بلووري ي

َ
مندال واتة

دةرئةنجامـــي و دةكرَيـــت ثةيـــِرةو
هةبووة. باشيشي

سةرضاوةكان
1. American Pregnancy 

Association
2. WWW.Wikipedia.org
3. Health- care.net

 
مالَئاوا كيبؤرد و ماوس

بةبواري تةكنيكي تايبةت زاناكاني 
وازهَينان ِرايانطةيانـــد بةرنامةســـازي
مؤنيتـــةر و  مـــاوس و لةكيبـــؤررد
بوونةتةوة، نزيـــك لةكؤمثيوتةرةكاندا
و مرؤظ نَيوان و ضةرخَيكي كارلَيكـــي
بةكليكي تةنيا ثَيدةكات، دةست ئامَير
ســـادة هَيمايةكي  لةســـةر ثةنجةيةك
بوَيت بؤت ضيت دةنطـــةوة لةِرَيي ئيرت
و بيت مانـــدوو دةنوســـرَيت بَيئةوةي
و كيبؤرد لةســـةر بكةيت كات ســـةرف
بةثَيي بطةِرَييـــت، ثيتةكاندا بـــةدواي
طؤِرانكاريانةدا لـــةو وتةي شـــارةزايان
م

َ
بةال دةبَيت، قورباني يةكةمني مـــاوس

لةميانةي دةبَيت، دواهةمينيان كيبؤرد
بةئاماذةي كاركـــردن نوَيدا تةكنيكـــي
كؤمثانياي ئةندةر دةبَيـــت، ثةنجةيي
داهَيناوة ئةوة سيســـتمَيكي بؤ كظةر
كار دةكات ثةنجةييانة ئامـــاذة كة بةو
ئَيستا بةفراواني بةكاردَيت لةزؤربةي كة
بؤينط وةك كؤمثانياي دامـــةزراوةكان
لةكاتَيكدا فِرؤكةكان، بؤ دروســـتكردني
بؤ دةكرَيت زؤر ئةندازةيي ينةوةي

َ
لَيكؤل

م ِرؤبةرت
َ
بةال ئاِراستةيةدا، بةو ثشتي

َ
ثال

لةثةرةثَيدةراني يةكَيكـــة  كـــة وَينط 
َيت:

َ
دةل بةتةلةفزيؤن

َ
كؤنرِتؤل سيستمي

لةمثـــةر زؤرن بةرامبةر بةو و كؤســـث
قورســـي لةوانـــةش تاقيكردنةوانـــة،
ثةنجةييةكان بةئامـــاذة كـــردن

َ
مامةل

وردةكاندا زؤر تةكنيكيـــة داتا
َ

لةطـــةل
تووشي بةكارهَينةر كةسي لةوانةية كة

ةذان بكات.                
َ
شل

هاوكار  و:

http://WWW.Wikipedia.org
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هةن هؤكار زؤر طيانداراندا لةنَيـــو
و وبوونةوة

َ
لةبال دةكـــةن بةشـــداري

لةوانةش نةخؤشييةكان تةشةنةكردني
كةشءهةواي سةرةكي بةشَيوةيةكي
نةخؤشـــي هةندَيك  واتة وةرزةكانة، 
دياريكراودا لةوةرزَيكـــي هةيـــة كـــة
لةو هةية كـــة جياوازي ودةبَيتةوة

َ
بال

ديكةدا لةوةرزَيكي كة نةخؤشييانةي
بَيطومان ئةمـــةش دةبَيتةوة، و

َ
بـــال

ثلةي و كةشءهةوا بـــؤ دةطةِرَيتةوة
وةرزة شـــَيداري ئاســـتي طةرمـــي و

جياوازةكان.
لـــةوةرزي و لــــــةكوردســـتاندا
بةرز طةرمي ثلةي تيايدا كـــة هاويندا
دادَيت طةرم كةشءهةوا و دةبَيتـــةوة
و طةشـــةكردن دةبَيتةهؤي و بةمةش
جومطةدارةكان زيندةوةرة زؤربووني

مَيش  Arthropode organisms وةك

هتد ... ئةسثَي و طةنة و و مَيشـــولة
بايؤلؤذي طوَيزةرةوةيةكي وةك كـــة
هؤكاري لةطواستنةوةي هةية يان

َ
ِرؤل

نةخؤشييةكان.
يةكَيكة ســـَي ِرؤذة تاي نةخؤشي
لةكوردستاندا كة لةو نةخؤشـــييانةي
و ودةبَيتةوة

َ
بال هاوينـــدا لـــةوةرزي

بةئابووري لةبةرضاو زيانَيكي و زةرةر
دةطةيةنَيت. ت

َ
وال

دةطةيةنَيت؟ ضي ِرؤذة سَي تاي
خاوةن لةنَيـــو و لةكـــوردةواري
دةووترَيت بةنةخؤشييةكة ةكاندا

َ
ئاذةل

لةســـةرضاوةكاني و ِرؤذة تاي ســـَي
دةووترَيت ثَيي ظَيتَيرنةري ثزيشـــكي

هةربؤيةش   Bovine Ephemeral Fever
ضونكة ســـَي ِرؤذة، دةوترَيت ثَيـــي
ســـَي نةخؤشـــييةكة زؤرجار ماوةي
ي

َ
ئاذةل لةخـــؤوة و ِرؤذ دةخايةنَيـــت

دةبَيتةوة. ضاك تووشبوو
تاني

َ
وال لةزؤربةي نةخؤشـــييةكة

تاني
َ
وال بةتايبةتـــي وة

َ
بـــال جيهاندا

تـــي
َ
ئاســـيا و خؤرهةال كيشـــوةري

هةروةها ناوةِراســـت و ئوستوراليا و 
لةكوردستانيشـــدا كة دةركةوتـــووة
لةكاتي ســـةرضاوةكان بةثَيي و هةية
ِرادةي نةخؤشييةكة تةشـــةنةكردني
لةنَيوان ـــدا

َ
ئاذةل لةنَيو تووشـــبوون

زؤر لةناوضوونيش ِرادةي و  25-40%
كةمة.

ِرؤذة زياتر ســـَي تاي نةخؤشـــي
و

َ
بال هاويندا وةرزي طةرمةكاني لةمانطة

كةشءهةوا لةبةرئـــةوةي دةبَيتةوة،
و طةشـــةكردن بؤ طونجاوة لةبـــار و
بايؤلؤذييةكاني طوَيزةرةوة زؤربووني
ئةســـثَي طةنـــة و و وةك مَيشـــوولة
هؤكارَيكي ِرةشـــةباش هةروةهـــا و 

سَي ِرؤذة تاي
عةبدولستار*  فةرةيدون د.
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خَيراتر و طواستنةوة بؤ يارمةتيدةرة
نةخؤشييةكة. وبوونةوةي

َ
بال كردني

 et. of Radostits ،2007 بةثَيي
بةشَيوةيةكي ِرؤذة سَي تاي نةخؤشي
دةبَيت خ

َ
ســـةرةكي تووشي ِرةشة وال

مانطا و طامَيش و ســـةرضاوةي و لةطا
ي

َ
ئاذةل بؤ دةطةِرَيتةوة نةخؤشييةكة

طوَيـــزةرةوة
َ

لةطـــةل و تووشـــبوو
بايؤلؤذييةكاني.

تةمةنةكاندا لةهةموو ـــةكان
َ
ئاذةل

لةتةمةنةكاني م
َ
بـــةال دةبن، تـــووش

ستي 
َ
بةرهةل تواناي 6-3 مانط نَيوان

هيـــض و هةيـــة نةخؤشـــييةكةيان
نيشـــانةيةكييان لةسةر دةرناكةوَيت.
كة كَيشـــة زؤرةكان مانطا خـــاوةن

 Dairy زؤرة شـــريييان بةرهةمـــي 
بـــؤ  هةســـتيارترن  زياتـــر   Cattle
بةنةخؤشـــييةكة تووشـــبـــــوون
و ديكة  جؤرةكاني

َ
لةطـــةل بةبةراورد

دةبَيتةهؤي كةمبوونةوةي لةبةرضاوي
بةِرَيذةي%80  شـــري بةرهةمهَينانـــي
طةياندنة خـــؤي زيـــان ئةمـــةش بؤ
نةخؤشـــييةكة و ت

َ
وال بةئابـــووري

كؤئةندامي ثةكخســـتني  دةبَيتةهؤي
دوا ييان

َ
هاتنـــة كةل زؤربوون بةوةي

بووني بةراويتة هةروةها و دةكةوَيت
لةطاكاندا نةزؤكي و ئاوسةكان ة

َ
ئاذةل

ِروودةدات.
نةخؤشييةكة هؤكاري

نةخؤشييةكة ســـةرةكي هؤكاري
ثَيي كة ظايرةســـَيك بؤ دةطةِرَيتةوة

كة   Ephemero Virus دةووترَيـــت
 Arthropod- Borne ةي

َ
بةكؤمةل سةر

ظايرةســـة  ئةم Rhabdo Virus واتة
جومطةداري زيندةوةرَيكـــي بةهؤي
دةطوَيزرَيتـــةوة مَيشـــولة وةك 
يةكَيكي بؤ تووشبووةوة َيكي

َ
لةئاذةل

قؤناغي دواي ظايرةســـةكة ســـاغ و
لةش دةست ناو بؤ ضوونة ذوورةوةي
لةئةنجامدا و بةدابةشـــبوون دةكات

زياد ذمارةيـــان خوَينـــدا لةســـوِري
ئةندامةكانـــي بةهةمـــوو و دةكات 
دةبَيتةهؤي و ودةبَيتةوة

َ
بال لةشـــدا

هةوكردني طشتي لةلةشدا.
ديارةكان نيشانة

زياتـــر نيشـــانة كلينيكييـــةكان
تووشـــبووانة ة

َ
ئاذةل ئـــةو لةســـةر 

شـــريييان بةرهةمي كة دةردةكةوَيت
سروشتي طشتي بةشَيوةيةكي و زؤرة
تيـــذ نةخؤشـــييةكة بةشـــَيوةيةكي

ثَيدةكات. دةست Acute Form
ضـــــوونـــةذوورةوةي مـــاوةي
دةركةوتني تا و لةش بؤ ظايرةسةكة
تووشبوو ي

َ
ئاذةل لةســـةر نيشانةكان

دةخايةنَيت. دة ِرؤذ بؤ دوو نزيكةي
واتة لَيدَيت تاي تووشبوو ي

َ
-ئاذةل

لةشـــي بةرز دةبَيتةوة طةرمي ثلةي
سةدي. 41-40,5 ثلةي دةطاتة

و لةلـــةوةِر تووشـــبوو ي 
َ
-ئاذةل

لةوةِري ئارةزووي و  دةكةوَيت كاوَيذ
دةبَيت. بَيهَيز و نامَينَيت

بةرهةمهَينانـــي -كةمبوونـــةوةي
لةبةرضاو. بةشَيوةيةكي شري

و دةبَيت هةناســـةبِركَي -تووشي
و ضاو و دةكات  زياد

َ
دل لَيداني ِرَيذةي

دةكات. ئاو تووشبوو ي
َ
ئاذةل لووتي

طشـــتي -بــــــــةشـــَيوةيةكي
ـــي

َ
ئاذةل لةشـــي ماســـوولكةكاني

بَيهَيز دةلةرزَيت و بةرةبةرة تووشبوو
تووشي داهاتوودا  لةِرؤذاني و دةبَيت 
ثةلي ماســـوولكةكاني بوونـــي ِرةق 

 Muscularدةبَيت ثَيشـــةوة و دواوة
ةكة 

َ
ئاذةل لةئةنجامـــدا و    Stiffness

َيتةوة.
َ
دةجول بةزةحمةت

ئاوسةكان. ة
َ
ئاذةل -بةراويتةبووني

لـــــــةئةنجامـــي -هةندَيجـــار
كاليســـيؤم ِرَيـــذةي كةمبوونـــةوةي
دةكةوَيتة تووشبوو ي

َ
ئاذةل لةلةشـــدا

زةوي. سةر
ســـةرضاوةكان لةدواي -بةثَيـــي

ةكة
َ
ئاذةل لةتووشبوون ِرؤذةوة سَييةم

كاوَيذ و بةلةوةِراندن دةكاتةوة دةست
لةشي طةرمي ثلةي بةرةبةرة و كردن
ضاكبوونةوة بـــةرةو و دادةبةزَيـــت

دةِروات.
ضارةسةر و كؤنرتؤَل

سَي  تاي  سروشـــتي نةخؤشـــي
تووشـــبوو ي

َ
ئاذةل كة لةوةداية ِرؤذة

ضاك لةخؤوة ِرؤذةوة سَييةم لةدواي
 Spontaneous Recovrey دةبَيتةوة
دةكاتةوة دةســـت ةكة

َ
ئاذةل بةوةي

ثلةي و كردن كاوَيـــذ و بةلةوةِراندن
 Radostits et دادةبةزَيت طةرميشي

.of 2007
ِرةضاوي ثَيويستة ئةوةشدا

َ
لةطةل

نةبكرَيت:
َ
خاال ئةم

و مَيش كردنـــي ضؤ
َ
قةال يةكـــةم:

كة شوَينانةي بةبةردةوامي لةو مةطةز
بةتايبةتي دةكرَيت بةخَيو تَيدا ي

َ
ئاذةل

هاويندا. طةرمةكاني لةمانطة
ـــة

َ
ئاذةل دووةم: جياكردنـــةوةي

تايبةتدا. لةشوَينَيكي تووشبووةكان
ئةنتي دةرماني ثَيداني ســـَييةم:
ديكة لةجؤري دةرمانـــي و بايؤتيـــك

ثزيشـــكاني  ضاودَيري NSAID لةذَير
ظَيتَيرنةري.

هةندَيـــك ثَيدانـــي ضـــوارةم:
و كاليســـيؤم وةك ضاالككةر ماددةي

ثَيويست. بةثَيي ظيتامينةكان

سةرضاوةكان
1. RADOSTITS, O.M, 

GAY, C.C.,BLOOD, O.C. AND 
HINCHCLIFF, K.W, 2007. 
VETERINARY MEDICINE 10TH 
EDITION.

2. MERCK VETERINARY 
MANUAL 8TH EDITION 1998.
ظَيتَيرنةري زانكؤي * كؤلَيذي ثزيشكي

سلَيماني    
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نوَييان جيني لةسي زياتر زاناكان
هةية ثةيوةندييـــان كـــة دؤزييـــةوة
تيمي زؤرييةوة، و كَيش و ةوي

َ
بةقةل

زانا زياتر لةضوارســـةد توَيذينةوةكة
بةدووســـةدو ســـةر كة ثَيكهاتبوون
توَيذينةوةيي دامـــةزراوةي هةشـــتا
لـــةم ئةنجامانـــةي ئـــةو بـــوون، 
تيشكي دةستكةوتن ينةوةيةدا 

َ
لَيكؤل

كـــردارة ئةو دةخةنةســـةر زياتـــر 
ةوي

َ
قةل دةبنةهؤي زيندةييانةي كـــة

ِرَيطةخؤشـــكةر لةئايندةدا و لةوانةية
نوَيي ِرَيطـــاي بـــؤ دؤزينـــةوةي بن 
خؤثاراســـتن و  ضارةســـةركردن
دةشَيت ينةوة

َ
لَيكؤل ةوي.هةمان

َ
لةقةل

لةتَيطةيشـــتن بَيـــت  يارمةتيـــدةر
جةستة ةوي

َ
قةل شـــَيوةي لةهؤكاري

ةوييةكةيان
َ
قةل كـــةس هةندَيـــك كة 

ديكة هةندَيكي و سَيوداية لةشَيوةي
لةشَيوةي هةرمَيداية،هةروةها زاناكان
كة كـــردةوة لـــةوةش جةختييـــان
هةبَيت ييان

َ
ِرؤل جينـــةكان هةرضةندة

زؤريدا، كَيش طرفتةكاني و ةوي
َ
لةقةل

ثضووكة بةشـــَيكي تةنيا ئةمة م
َ
بةال

بؤ كة ةوي
َ
قةل ســـةرةكي لةهؤكاري

و وةرزش خؤراكي سيســـتمي خراثي
دةطةِرَيتةوة. نةكردن

زانســـتي لةيةكـــةي لـــؤز ِرؤس 
بةئةنجومةني ســـةر نةخؤشـــييةكان
كة لةكمربدج ثزيشكييةكان توَيذينةوة
كردووة ينةوةدا بةشـــداري

َ
لةم لَيكؤل

ئةوة ثَيويســـتة وتي:  لةمبارةيةوة،
جينةكان هةرضةنـــدة نةكةين لةيـــاد
بةشي م

َ
ةويدا، بةال

َ
يارمةتيدةرن لةقةل

ـــةوي بةندة
َ
قةل طـــةورةي هـــؤكاري

ينةوةي
َ
لَيكؤل ذيانمانةوة. بةسيستمي

جَينَيتيكس نيضـــر لةطؤظاري  يةكةم
سيانزة زاناكان تيادا كة كرايةوة و

َ
بال

و دةكةن ئاشكرا نوَي جيني ناوضةي
هةبَيت ثةيوةندييان ئةمانة دةشـــَيت
واتة جةســـتة ةوي

َ
قةل بةشـــَيوةي 

خوارةوة نيـــوةي ةوييةكة
َ
قةل ئايـــا

دةطرَيتةوة. جةستة يان ناوةِراســـتي
ئةم نةشاردةوة كة زاناكان ئةوةشيان
دةردةكةوَيت لةذناندا زياتر كاريطةريية

ثياواندا.
َ

لةطةل بةبةراوورد
ئاشكرايان ثَيشوو ينةوةكاني

َ
لَيكؤل

كةلةجةستةدا ناوضانةي ئةو كردووة
كاردةكةنةسةر كؤدةكةنةوة ضةوري

كؤبوونةوةي بؤنموونة تةندروستيمان
كاتَيك واتة كةمةر لةناوضةي ضةوري
ةويشَيوةيسَيووةردةطرَيتبةندة

َ
قةل

شةكرة بةنةخؤشي بةتووشـــبوون
نةخؤشـــيةكاني و دووةم لةجـــؤري
ضةوري كؤبوونةوةي لةكاتَيـــدا ،

َ
دل

كة ِرانةكان واتة و ســـمت لةناوضةي
وةردةطرَيت هةرمَي شَيوةي جةستة
باشـــة ِرَينمايـــي وا ئـــةو كةســـانة
خؤثاراســـتن بؤ وةربطرن ثَيويســـت
ثةستاني بةرزبوونةوةي و لةشةكرة
هةندَيك ئةنجامي بةثَيي ئةمـــة خوَين
توَيذينةوة لـــةم لةتوَيذينـــةوةكان.
نةخشةي لةسةر توَيذينةوة طةورةيةدا

ئةنجامداوة  كةس 250 هـــةزار جيني
بةرثرس جينـــي بةشـــوَين بؤ طةِران
ناوضةي هةذدة زانـــاكان و ةوي

َ
لةقةل

بةندة كة دؤزيوةتةوة نوَييـــان جيني
هةروةها جةســـتةوة. بةبارســـتايي
دةدةن ئامـــاذة نوَييةكان ئةنجامـــة
كة لةمَيشكدا جينةكان ضاالكي ي

َ
بةِرؤل

نانخواردن ئارةزووي كاردةكاتةسةر
ئةنسؤلني كردني

َ
لةكؤنرتؤل جينةكان و

ميتاثؤليزم. و

دؤزرايةوة ةوي
َ

قةل جيني
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كةسَيكي؟ جؤرة ض
ئارميسرتونط جانس
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خؤناســـنيء بـــاوةِرةدام لـــةو 
مةسةلةيةكي خؤت لةطةأل ئاشنابوون
بةرلةوةي دةست بَيت طرنطء بةسوود
هةركارَيك يـــان داهَينان بةطةشـــتي
بةتايبةتـــي وتـــارة بكةيـــت، ئـــةم
بؤ بدات تا هانـــت بـــؤ تؤ نوســـراوة
كردني دياري لةخـــؤتء بريكردنةوة
طروثةدا ئةو لةناو كةســـَيتيت، جؤري
بؤ هةروةها بؤيان هةية كة ئينتمـــات
توانات هَيزء ةكاني

َ
خال تا يارمةتيدانت

دةســـت نيشـــان بكةيتء مَيشـــكت
كة ضِربكةيتةوة بوارانة ئةو لةســـةر
بةئاطايية، بةســـةرنجء ثَيويســـتيان
واقيعة، ثشـــكنيني ئـــةم هةنطاوةت
بدةيت بةخؤت ةتَيـــك

َ
مؤل دةتوانيت

لةم كؤبكةيتـــةوةء كةلوثةلةكانـــت
بةشوَين وةآلمي بةرينةدا جيهانة ثانء
جؤرة ض تؤ ثرسيارةدا بطةِرَييت كة ئةو
كؤمثانيايةكي ئةطةر بةآلم كةسَيكي؟
دةبةيت بةِرَيوة شـــوَينَيك يان بضووك
بري ئةوة لةئةستؤية و بةرثرســـياريت
ةت

َ
مؤل مةكةرةوة وةرطرتن  ةت

َ
لةمؤل

نيية، بذاردنَيكي باش
َ
لةم بـــارةدا هةل

فنجانَيك ئـــةوة لةجياتي دةتوانيـــت
ئامادة خؤت بؤ ضا كوثَيك يـــان قاوة
طةِرانَيكي ِرؤحي فرســـةتي بكةيـــتء

ببةخشيت. بةخؤت
بةخؤت ئاشنابوون بايةخي

مةســـةالنةي لـــةو تَيطةيشـــتنت
يارمةتيت هةية بةخؤتةوة ثةيوةندي
ضي لةوةي تَيطةيشـــتن دةدةن بـــؤ
ئةو يان دامـــةزراوةي لةو ِروودةدات
ئةمةش دةكةيت تَيدا كاري شوَينةي
ئةنجام دةدرَيت بؤ لوتكـــة لةبنكةوة
سةركةوتني بؤ نيية ئومَيدَيك هيض واتة
خؤت بةثَيشـــةنطي ئةطةر داهَينـــان
بؤ ثَيدةدات ِرَيطةت كارة ئةم نةبَيت،
دةشَيت بةربةستانةي بةو بوون ئاشنا

رَيطةتكاتَيك دةتةوَيتبناغةيةكي بَينة
لةدامةزراوةكةت طؤِران بؤ توندوتؤأل
كارةكـــةت بكةيت، من يان شـــوَيني
تؤ دةكةم خؤمةوة طريمانـــة بـــةالي
دةطةِرَييت. لةطؤِراندا جؤرَيك بةشوَين
بةئاطابيت كاتَيك ِروودةدات كة طؤِران
جؤرَيك ِروودانـــي بـــؤ لةثَيويســـتيت
ئةم بتوانيت بؤئـــةوةي ةكان،

َ
لةِراضل

ثَيويســـتة بكةيت جَيبةجآ هةنطاوة
بكةيت، ئاسوودةيي بةمتمانةء هةست
قاندني

َ
دةست بكةيت بةخول دةتوانيت

بةئايندةء بةرامبةر تايبةت ِروانطـــةي
لةطةأل كاتَيك بيـــت؟ ضؤن دةتةوَيت
ض خؤتـــدا ئاشـــنا دةبيـــت كـــة تؤ
ض بؤ ئينتيمات يان كةســـَيكي جؤرة

طروثَيكة؟
جـــؤرة كةســـَيك  ض  دةتةويَيـــت
تؤ خؤت لةو كةســـانةيت ئايا بيـــت؟
خاوةني دةكةن بةِرَيكخستن حةز كة
بـــةردةوام دةتوانيـــت ثِرؤطرامـــن؟
تؤ ئـــاراوة؟ بَينيتة نـــوَي بريؤكةي
لةمَيشكء واز عةفةويت؟ كةســـَيكي
شـــةثؤلدا لةطةأل دةهَينيت ـــت

َ
خةيال

قورســـةكانةوة لةكارة ئايا بـــِروات؟
دةستثَيدةكةيت؟ تؤ لةوكةسانةيكة
راهاتووي وا تؤ دةكةن؟ دروست ليست
ئةنجاميان دةتةوَيـــت ئةو كارانـــةي
لةدواي دةياننوسيت؟ سةرةتا بدةيت
دياري ســـةرةكيةكان كارة ئـــةوةي
زياتـــر جَيطةي ئةوانةي دةكةيـــتء
دةنَييت؟ دايان لةسةرةتاوة بايةخن
ثرؤطرامَيك يان رؤذَيـــك ئايا هةمـــوو
كردن؟ جَيبةجآ دادةنَييت بؤ ليستَيك
لةكاتةكاني حةزت كةســـانةي تؤ لةو
بةالوة شةوت كاتةكاني يان بةيانيية
ئةوةندة كةسانةي لةو تؤ خؤشرتة؟
ناني دةبيت بةكارةكانتةوة ســـةرقاأل

بريدةضَيتةوة؟ نيوةِرؤت

كاركردن بؤ تايبةت هةية شوَينَيكي
بةشـــَيوةيةكي بكةيت كـــة هةســـت
كار تيادا ديكة لةشـــوَينةكاني باشرت
لةكاتةكاني ِرؤذدا دةكةيت؟ لةبةشَيك
زياترة؟ بةرهةمت دةكةيت هةســـت
ةوي

َ
جل تَييـــدا هَيشـــتؤتةوة بوارت 

بكةيت؟ شل بةئاساني داهَينانةكانت
بري بؤ كات بِرَيك تايبةتمةندكردني
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زؤر ثرسيارانة لةم لةهةندَيك كردنةوة
ثَيبكةيت دةست بةرلةوةي ثَيويستة
ئةو نةريتانةي بةوةرطرتنء فَيربووني
هةبن. داهَينةردا لةكةســـي ثَيويستة
هاوكاتة ناكةين سيحرَيك باسي لَيرةدا
دةشـــَيت هةرضةندة داهَينان لةطةأل
بةدةستةوة ئةنجامي سيحري داهَينان
هةمووان بـــدات، هةمـــوو كةســـَيكء
دةتوانيت تؤش دةتوانني داهَينةربني

ثَيويستة ئةوةي هةموو بيت داهَينةر
لةو هةندَيك ِراهَينانةو  تةنيا  لةسةرت
فَيربوون ِراهَينانء بؤ ئامِرازانةية كـــة

ثَيويستن.
با و بكـــِرة دةفتةرَيـــك بؤخـــؤت
لةكاتي بَيت، جوان ناسكء دةفتةرةكة
لةدواي وتـــارةء ئةم خوَيندنـــةوةي
ئةم بةجَيبةجَيكردني دةســـتثَيكردن
خؤتي هةستةكاني بريؤكةو ثِرؤطرامة

تةنيا ئةطةر تةنانةت بكة تؤمار لةسةر
لةســـةر ي ناِرَيكوثَيكء وَينةشـــي

َ
هَيل

دابنآ دةفتةرة ئةو هةر بكةيت تؤمار
دةست ةمَيك بةدةستةوة بطرة

َ
قةل و

ثرســـيارةكانء دانةوةي بةوةآلم بكة
لةكاتي بريؤكانةي ئـــةو كردني تؤمار

دَين. تدا
َ
بةخةيال خوَيندنةوةدا
بناسيت خؤت طرنطة

كة ئَيمة  بةوةي  ئاشـــنا بوونمان
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ضوون ةتاكاني 
َ
لةخةسل يةكَيكة كَيني 

طةنجَيتـــي ِرؤذطـــاري بةتةمةنـــدا،
نائارامـــيء ئـــةو روخســـارةكاني
كة دةبات خؤيدا لةطـــةأل ةِراوكَيية

َ
دل

بووة ماندا
َ
لةطةل دورودرَيذ ماوةيةكي

متمانة نةواييء 
َ
دل ئـــةوةي لةجياتي

لةهةقيقةتي تَيطةيشـــتن بةخؤكردنء
لـــةو جيهانة شـــوَينمان خؤمـــان و
هةقيقةتي ئةمة دةطرَيتـــةوة جَيطةي
وانيية ثَيت تؤ بةتةمةنداية... ضـــوون

وابَيت؟
بةو مةســـةلةكان كاتَيك هةمـــوو
تةنانةت ناِرؤن بةِرَيوة، ضونكة شَيوةية
لةتةمةن قؤناغَيك طةيشـــتبيتة ئةطةر
بةخؤت متمانةت بووبيـــتء و كامـــأل
قؤناغـــةدا رووبةرووي هةبَيـــت لـــةم

ديكة دةبيتةوة. َيك كَيشةي
َ
كؤمةل

كاتةدا لـــةم هةية ئةوة ئةطـــةري
لةنَيوان ِرَيطر ببنة بةربةســـت هةندَيك
ناخت، داهَينةرةكةي خـــودة خؤتء
بِروايان واية هةســـتةكانمان زؤرَيـــك
بةرئةنجامي تةنيـــا مةزاجمـــان يان 
طةورةبوونمانة، ثةروةردةء شَيوازي
بارودؤخي جينةكانمـــانء ئةمـــةش
لةســـةر بِريـــاري كؤمةآليةتيمـــان
لةذيانماندا كة وتووَيذَيك هةر دةدةن،
يارمةتيمـــان دةدةيـــن  ئةنجامـــي
لةديدمان كـــردن جةخت دةدات بـــؤ
قســـةية ئةم بةجيهان من بةرامبـــةر
ثلةيةكي تا بةآلم بةِراســـت دادةنَيم،
باوةِرةدام لـــةو هةروةها  دياريكراو،
لةبةردةماندايةو لةهةر ئةطةري طؤِران
ذيانماندا لةقؤناغةكانـــي قؤناغَيـــك

لةبةردةستمانداية.
كـــة بريكردنـــةوةت شـــَيوازي
طرنطة، زؤر لَيرةدا لةسةري ِراهاتوويت
كة شـــتانة دياري دةكات ئةو ضونكة
بةمَيشكتدا كة ئةو بريؤكانةي َيتء

َ
دةيل

هةســـتيان كة هةســـتانةي دَين ئةو
كة ئةطةر لةو باوةِرةدايت ثَيدةكةيت
بةخؤت بِروات بةختةوةريت كةسَيكي
دةوروثشـــتت ء دةبيت هةروا هةيـــة
بؤ شـــت هةمان هـــةروا دةتبينـــن،
ئةطةر هةر ِراستة، ضونكة كارةكةشت
ئةوا بليمةتيت هةبوو كة بةوة بِروات
كة بليمةتي ِروودةدات بَيطومان ئةوة

بسةِّـَينيت. خؤت
لةطةأل بةر لةئيستا قسةم ماوةيةك
ئةو كرد هةستم دةكرد، هاورَييةكمدا
ثَيبدة (كوِرَيكم َيـــت:

َ
دةل كة وتةيةي

توخمةكةي بؤ ثَيبـــدةم) با ثياوَيكت
هاوِرَييةم ئـــةو ِراســـتة، ديكةش هةر
ةكةي

َ
سال هةشـــت كضة كة وتم ثَيي

بؤ وةرطرتووة ِرَيزلَيناني بِروانامـــةي
لَيكردو ثريؤزبايم مةتري، سةد مةلةي
وتم: ثَيي هاوِرَيكةم خؤش بـــوو، ثَيم
دةســـتكةوتة ئةم تواني كضم ثوولي
لةو من هةرضةندة بَينَيت بةدةســـت
كاتةدا لةو ناتوانَيت كة بووم باوةرةدا
هةستم بةوة كرد، هةستم بةبَيتاقةتي
كضة ثضووكة لةبةِرَيكردني ئةو كة كرد
ِرووبةِرووي بةئايندة لةطةيشتن ذيانداو
ضونكة دةبَيتـــةوة، زؤر ئاســـتةمي
ئةم نيية بةتواناكاني بـــِرواي دايكي
هةشـــت تةنيا تةمةني ة

َ
كضـــة مندال

بكاتء مـــةزن كاري بؤئةوةي ة
َ
ســـال

متمانةي و بَينَيتةدي  خواســـتةكاني 
ثَيويســـتي هةبَيت خؤي بةتواناكاني
هةية. ثشتيواني تايبةتيء بةضاودَيري
لةو يةكَيكة خؤت بةتواناي بِرواهَينان
خَيزان ثَيويستة كة طرنطانةي مةسةلة
و بيضَينَيت ةكانيدا

َ
مندال لةدةروونـــي

بَيت. مةسةلة طرنطرتين لةوانةشة
ئةركانةي ئـــةو هةموو كةســـَيك 
بةشَيوةيةكي ئةســـتؤي كة دةخرَينة
ئةطةر دةكات جَيبةجَييـــان باشـــرت

ثَيكرد متمانةيان دةوروبةري كةساني
بةكةســـاني بِروا ئةطـــةر توانيشـــت
ئةوان شتانةي ئةو كة بَينيت دةوروبةر
ئةوا بَيسنوورة بهَينن بةديان دةتوانن
ئةوانيش بـــؤ خؤت بؤ زؤر ســـوودي

دةضنيتةوة.
 ئةم ِراهَينانة بكة 

تةنيا ثَينج بَينةء ةمَيك
َ
كاغةزء قةل

نووســـيني بؤ بكة تةرخان دةقيقـــة
ئاراستةتي ئَيستا كة ثرسيارةي ئةو
بنووسيت شتانة ئةو دةمةوَيت دةكةم.
ئةم خؤتدان ـــي

َ
لةخةيال كة ســـةرةتا

ئاهةنطي راهَيناني ناودةنَيم راهَينانة
تؤ طريمانـــة بكةين با وا نانخـــواردن
دةعوةتي لةهاوِرَيكاندا َيك

َ
كؤمةل لةطةأل

بؤماوةي ئةطةر كراويت نانخواردنَيـــك
نانخواردنةكةت دةقيقةيـــةك  ضةنـــد
َين؟

َ
بل دةكةيت ضي بةجَيهَيشت، حةز

َين:
َ
بل ثَيت بؤنموونـــة  دةتةوَيت ئايا

دةزانَيت ء زؤر باشـــة بةِرَيوةبةرَيكي
ة

َ
مامةل دادوةرانـــة بةباشـــيء  ضؤن 

دةتةوَيت يان بكات؟ كـــدا
َ
خةل لةطةأل

كارء شـــتَيكة، هةموو خاوةني َين:
َ
بل

ئةم باش؟ خَيزانَيكي باشء ثيشةيةكي
بةرامبةر تؤ ِراي سةرنجء دةستةواذانة
لةبةرئةوة دةكةن، ئاشـــكرا بةخؤت
بةخوَيندنةوةي مةكة ســـةرقاأل خؤت
سانسؤرَيك هيض نووســـيوتةء ئةوةي
بؤ هةشت بدة مةخةرةسةري، هةوأل

بنووسيت. ِرستة دة
خؤم بكة: بةِراي ثرســيارة لةخؤت ئةم

كَيم؟ من
ذوورَيكي ديكة بـــؤ بِرؤ ثاشـــان
ثرســـيارة ئةو بـــةرز  بةدةنطَيكـــي
بةرامبةري؟ ضيية ِرات بخوَينةرةوة،
ئةطةر دةكةيت؟ ثَيوة شـــانازي ئايا
بدة بِريار ضيية؟ هؤكارةكةي وانييـــة
ثؤزةتيظةكان بةاليةنـــة بايةخ زياتـــر
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كة ديكةية شتةكاني هةرضي بدةيت،
دةتوانيت لةبةردةمتدا ِرَيطر بوونةتة
ئةوانيش بذيت واتة فةرامؤشيان بآ

بكةيت.
لةبةربةستةكان تَيطةيشتن

يان ذيان َيـــت:
َ
كيلةر دةل هَيلـــني

هيض يان وروذَينةرة موغامةرةيةكـــي
نيية.

هةية ســـةرةكي دوو بةربةســـتي
يةكةميـــان داهَينانـــدا، لةبـــةردةم
خؤتي، دووةميان لةذينطةكةتدايـــة، 
لَيرةيـــة، خـــؤش ـــي

َ
هةوال بـــةآلم 

هةردووكيانـــدا بةســـةر دةتوانيـــت
بريتيية يةكةم هةنطـــاوي ببيت، زاأل
داهَينةرانةي ِرةفتـــاري لةنواندنـــي
هةنطاو قورســـرتين هةندَيجار كة نوآ
وادةردةكةوَيت ضونكة ثرؤســـةكةية،
بَيت، تةحةدايـــةك خـــؤي كـــة ئةمة
دةربكةوَيت ترســـناك تؤزَيك لةوانةية
يان يـــان لةوانةيـــة يادطاري خـــراث
بواري بريبخاتـــةوة لة شـــةرمةندةت
كاتَيك ميوزيك يـــان  هونةر وانةكاني
لةوانةية بوويـــت، لةقوتابخانة كـــة 
بكةيت لةتؤثةكة ثارَيزطاري نةتوانيت
شـــتء تةنيا دابةزدا. بةزء

َ
هةل لةباري

لةبةردةمتدا ئةوةية شـــت باشـــرتين
دةتةوَيت كة بكةيت كارة بةو دةست
ء ترس ةكانـــي

َ
لةخال بةضاوثؤشـــني

ثَيدةكةيت، هةســـتي كـــة ـــي
َ
دوودل

قورس ئةوةندة بةكار كردن دةســـت
لةبريكردنةوة، بريتيية نيوةي ء نيية
دةبيتة كة بةهَيزة ئـــةوةش ئةطةري

خؤت. سةرسامي جَيطةي
ثةيوةنديم لةمةوبةر َيك

َ
سال ضةند

كارطَيرييـــةوة بةثةيمانطـــاي كـــرد 
كـــردن، مةشـــق  بةمةبةســـتي
خولةكـــة يةكَيك دووةمـــي لـــةِرؤذي
ثآ وانةمان كة هات لةمامؤســـتاكان

ةم
َ
لةقةل ثِر طةورةي قووتويةكي َيت

َ
بل

بوو، ثآ ِرةنطاوِرةنطي ء تةباشـــريي
بريسكةدارء كاغةزي هةندَيك هةروةها
داواي مامؤستاكةمان ســـيكؤتينيش،
هاوبةشـــَيك هةريةكةمان لَيكرديـــن،
ئةو وَينةي و بدؤزَيتـــةوة بؤ خـــؤي
دةكات، كار تَييدا كة بكات دامةزراوة
لةخؤم ثرسي كردء بةبَيزاري هةستم 
بةثشووي ناني كاتة ئةم باشرت نةبوو
زؤر كاتَيكي بةسةربةرين؟ نيوةِرؤوة
هيض وَينةي بتوانم بَيئـــةوةي تَيثةِري
دامةزراوةكةم، وَينـــةي بكةم، نـــةك
ثَيشرِبكَييان لةمَيشـــكمدا بريؤكةكان
كاتَيك بواري هيـــض ضونكة دةكـــرد،
من كة نةبـــوو هونةر لـــةو بوارانةدا
هَينا تيايدا بةدةســـت ســـةركةوتنم 
هةر دياريكراودا كاتي لةكؤتايي بَيت،
وَينةيةي ئةو بوو ناضار خوَيندكارَيـــك
بكاتةوة بـــةرزي كـــة كَيشـــاويةتي
ئةوة لةبةر بدات، مامؤستاي ثيشاني
دةبووم شـــةرمةندةيي من تووشـــي
نةكرداية، وَينةيةكـــم ئةطـــةر هيـــض
زياتر لةوة كرد مةســـةلةكةم هةستم

كردووة. طةورة
هةروا نةمتواني حاأل بةسروشـــتي
دانيشتمء زةويةكة لةســـةر دابنيشم،
ي

َ
لةدل ثاكةكة، بِرية كاغـــةزة ضـــاوم

شتَيكي بةهةر خؤم خؤزطة وتم خؤمدا
ِرووبةِرووي بكرداية، سةرقاأل ديكةوة
بوومةوةء خؤم بريؤكةكاني خةيـــاألء
دايـــةوة، لةهاوبةشـــةكةم ئاوِرَيكـــم
ئةويش هةســـتةكاني دةركةوت بؤم 
نيية، جياوازيان مندا لةطةأل ئةوةندة
دامةزراوةمان ئةو باسي هةريةكةمان
ثاشـــان تَيدا دةكةين، كاري كرد كة
تةباشـــرية كردنةوة بـــةدةم قســـة
بةكارهَينا، ِرةنطةكانمـــان ِرةنطـــاء
ضونكة بووم، سةرســـوِرمان تووشي

لةكارةكةم ضَيـــذم خـــؤم بينيـــةوة
لةســـةر قســـةكردن  وةردةطـــرت،
ئاسان ئةســـتةميةكان بةربةســـتء
ِرووبةِرووبونةوةي لةكاتـــي كة دةبن

دةكَيشيت. وَينة كَيشةكةدا
كردني جَيبةجآ دةركـــةوت بؤم 
خؤشء زؤر كارَيكـــي ئـــةو ِراهَينانة
لَيوةي بةآلم ئـــةوةي ضَيذبةخشـــة،
بـــوو، سةرســـوِرهَينةر فَيربوويـــن
يةكرتيدا طؤِرييةوة، لةطةأل وَينةكانمان
ئةزموون طةورةترين ئةزموونـــة ئةم 
تَيثةِري ثيايـــدا بوو كـــة لةذيانمـــدا
هةموو ئاشـــكراييةوة بـــم، بةوثةِري
هاوكات دةركةوتـــنء بؤ كَيشـــةكانم
كةوت دةســـت ضارةسةرةكانيشـــيم
ِرةنطاء وَينةي تةباشريانة بةو كاتَيك

دةكَيشا. ِرةنطم
هيض مـــن ئيـــرت رؤذان تَيثـــةِريء
بةتةباشري لةكاركردن نةما ترســـَيكم
ثَيي كـــردن وَينـــة و بةكارهَينانـــيء
َيكمان

َ
مندال ئةوةي لةدواي بةتايبةتي

زؤر ِرؤذاني دةكردم، بوو هاوبةشـــي
كردنةوة، بةوَينة برد بةســـةر خؤشم
دةســـت َيم

َ
بيل دةمةوَيـــت ئـــةوةي 

لةهةر بةشة قورسرتين كار ثَيكردني
زاأل ترسةدا ئةو بةسةر هةركة كارَيدا،
ِراستةءخؤ ضَيذ لةناختداية بوويت كة
كة ئةنجامي وةردةطريـــت لـــةو كارة

دةدةيت.
ذينطةكةت

كار شوَينَيك لةهةر هةر كةســـَيك
دامةزراوةيةك خاوةني ئةطةر دةكات
كؤمثانيايةك، بةِرَيوبـــةري بيت يـــان
فاكتةري تا ئةوثةِري دةكةيت ئارةزوو
بكةيتةوة، كةم زةرةر و ترســـناكي
دةمَينَيتةوة كةم فرســـةتَيكي ثاشان
دةشَيت كة شـــتانةي ئةو بؤ ِرووداني
زيادة دةســـتكةوتَيكي و ِرووبـــدةن
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يان بَينن بةدةســـت بؤ كؤمثانياكةت
داهَينان بةمشَيوةية بةدةستنةهَينن،
لةفشار بةدةر لةذينطةيةكي كاركردن و
دةسَينَيت طةشـــة ةِراوكَي

َ
دل و و ترس

دةبن. و ِروون ئاشـــكرا و ئامانجةكان
جياوازةكاني شـــَيوازة بةثَيي ئةمانة
كؤمثانيـــاكان دةيطرنةبةر دةطؤِرَين،
دوورودرَيذ بؤمـــاوةي كـــة كارمةندان
لةسةر زؤريشيان فشـــاري كاردةكةن
دةبَيتلةثَيناوبةديهَينانيئامانجةكاني
مةسةلةية ئةم ك

َ
خةل زؤر كؤمثانياكة،

دادةنَين ِراســـتةقينة بةبةربةستَيكي
و ثَيشـــضوونياندا بـــةرةو لةبةردةم 
كاردةكات تؤ ذينطة دذي لةم بـــارةدا
بيت، تؤ داهَينةريش ئةطـــةر تةنانةت
دةبَيت زياتر تـــؤ الي داهَينان هَيزي
كاردةكةيت لةذينطةيةكدا كـــة كاتَيك
ثشتيوانيت ذينطةية وةك كةس ئةو كة
ئازاديت ذينطةيـــة ئـــةم لَيـــدةكات،
خؤش بؤ و ِرَيطةت ثَي دةبةخشـــَيت
كارةكةت لةســـةر دةكات ســـةرنجت
ضةند فةرمـــوون بكةيتـــةوة، ضـــِر 
هةستت باس بكةم: نموونةيةكتان بؤ
شـــاخَيكدا بةســـةر كة ضيية كاتَيك
سةيري دةوةستيت و ســـةردةكةويت
تدا

َ
بةخةيال دةكةيـــت؟ ضي خوارةوة

دةريايةك كةناري لةسةر كاتَيك دَيت
و دةبِريت لةئاسؤ ضاو و دادةنيشيت
ثةنجةكاني

َ
لةطةل ياري شـــةثؤلةكان

كاتَيك ضؤنة هةستت دةكةن؟ قاضتدا
ثاييزدا وةرزي وةريوةكاني

َ
طةال بةناو
دةِرؤيت؟

ضاالكي هةيـــة شـــوَين هةندَيـــك
دةبةخشـــن، بةمـــرؤظ ِراســـتةقينة
بةئيلهام هةست مرؤظ لةو شـــوَينانة
دةدرَيت هةست دةكات هان و دةكات
كارةكةي بـــؤ ســـةر كـــة طةِرايةوة
ئةمة كاربكات، ضاالكييةوة بةوثةِري

بةمةبةست كارة ئةم ناطةيةنَيت ئةوة
ِروودةدات. خؤبةخؤ ضونكة بِروات، وا
بؤ كاتَيك بةمةبةســـت مـــن م 

َ
بـــةال

وَينةية ئةو دةِرؤم جوان شـــوَينَيكي
دةثارَيزم مـــدا

َ
خةيال مَيشـــكء لةناو 

بؤ طةِرامةوة كـــة كاتَيك بؤئـــةوةي
بؤي. بيطوَيزمـــةوة نووســـينطةكةم
هَيواش قووألء هةناســـةي ِراهاتووم 
وةربطرم ديمةنةكة تةواوي بمذمء

َ
هةل

ئةمشوَينانةبةِراستييارمةتيتدةدةن
ضِر ئةركةكانت لةســـةر بريت بتوانيت
بؤ يارمةتيمـــان دةدةن بكةيتـــةوة،
طريوطرفتةكانمان لةكَيشـــةء ِروانـــني
لةضوارضَيوةي جياوازةوة، لةطؤشةي
نء

َ
دةمال دامان ئاســـاييةكان مةسةلة

ثةيِرةوكردني بـــؤ دةدةن هانمـــان
ئةو سةرنجِراكَيشـــةرتر، نوَيي ِرةوتي
طواستنةوةي بؤ كامانةن شـــَيوازانة
كارةكةت؟ شوينَيكي بؤ ئيلهامانة ئةم
كارةكةتدا لةشـــوَيني ضؤن دةتوانيت
ئامؤذطاريت ئَيستا بذي؟ ساتانةدا لةم
بةســـةر كةم ســـاتَيكي دةكةم ضةند
ذينطةيةكي كردنـــي لةديزاين بةريت
دةتوانيت كاركـــردن، بـــؤ نموونةي
ِرةنطةكانـــت ِرةنطـــاو تةباشـــرية

ويستت؟ بةكاربهَينيت ئةطةر
دةتةوَيت كة كامانةن دةسكةوتانة ئةو

بَينيت؟ بةدييان
لةطةأل بةكاركردن دةســـتثَيكردن
كارَيكي ئامانـــج دوا كردنـــي  دياري 
بةدةســـت هَينانـــي ثَيويســـتة بـــؤ
تؤم واتسؤن دامةزرَينةري سةركةوتن،

بةهؤكاري  ســـةبارةت كاتَيك  ABM
ثرسياري كؤمثانياكةي ســـةركةوتني
بؤ ســـةركةوتن دايةوة وةآلمي لَيكرا،
يةكةميان دةطةِرَيتةوة، هؤكار ســـآ
دةربارةي ئاشكراية وَينةيةكي بووني
ضؤن دةمةوَيت ئايـــا كؤمثانياكـــةم

بَيت؟ ضـــؤن ثَيويســـتة بَيـــت؟ ئايا
دةتوانم لةخؤم كردن ثرسيار ثاشان
بَينمة دي وَينةية ئـــةو ضؤن دةتوانم
لةسةر ناوبراو كؤمثانياي دامةزرَينةري
ئةو طةيشـــتة تا كاريكرد ئةم بناغةية
كة دةيخواســـت. ثِرؤسةي ئةنجامةي
لةئيمانة بةبِرَيك ثَيويســـتي داهَينان
بـــةوزةي ثَيويســـتيت هةروةهـــا
دةتةوَيت ئـــةوةي هةية تا ئـــارةزوو
بةخاوةني بوويـــت ئةطـــةر بَيتةدي
ئةوانةي هةموو ئـــةوا ئةم فاكتةرانة
ئةم دَين،  لةخؤيانةوة ديكة خؤبةخؤ
بؤ خؤتء بؤ بةخشة ئيلهام شـــَيوازة
هانيان و تيمةكةت ئةنداماني هةمـــوو
تواناكانيان ضوارضَيـــوةي دةدةيـــت
لةداهَينان بةردةوام بةرفراوان بكةنء
لةخؤت ثرســـيارانة ئةم بدة

َ
بن هةول

بكة:
جـــؤرة كةســـَيك ض - دةتةوَيـــت

بيت؟
ضَيذيان كـــة ضني - ئةو شـــتانة

لَيوةردةطريت؟
خؤشيت ضَيذء بوويت منداأل -كة

وةردةطرت؟ لةضي
بةِرةزامةندي هةســـتت -كـــةي

كردووة؟ ِراستةقينة
واتلَيدةكات كة ضني شـــتانة -ئةو

بةختةوةربيت؟
دةكةيتةوة ِرؤذانة لةو بري -كاتَيك
تَيثةِريـــوونء لــــــةتةمةنتـــدا كـــة 
ضؤن دةخوازي خؤزطة بةســـةرضوون
بدةي بةخؤت ِرَيطة بووناية؟ ئةطـــةر
دةكةيت؟ ضي  بريكةيتـــةوة ئازادانة
لةئَيســـتا جياواز بةشـــَيوازَيكي ئايا 
ضـــؤن كار دةكـــةي، لةكارةكةتـــدا
بؤ بةرنامةت دةكةيت؟ سوكةوت

َ
هةل

دةبَيت؟ ضؤن ئَيســـتات ثرؤذةكاني
لةطةأل جيـــاواز ئايـــا بةشـــَيوازَيكي
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ةوة
َ
لةمال دةكةيـــت؟ ة

َ
مامةل كدا

َ
خةل

ئايا دةكةيـــت؟ ســـوكةوت
َ
ضؤن هةل

ِرؤيشتي بريؤكانة ئةم لةســـةر ئةطةر
تَيبيني هاوِرَيكانت يان هاوبةشةكةت

دةكةن؟ جياوازي
كارةكةيدا لةشوَيني  هةريةكةمان 
بؤنموونة هةية، لةدةمامكـــي جؤرَيك
ئةو دةيثؤشـــني، جلوبةرطانةي ئـــةو
بةشـــَيك تا يدةبذَيـــرن

َ
شـــتانةي هةل

ئاشكراي يان بكةن ئاشـــكرا لةئَيمة
دةيطَيِرينةوة هةواآلنةي ئةو و نةكةن

ئةم دةيشـــارينةوة، يـــان ئةوانـــةي
دروست طشـــتيةكةمان وَينة شـــتانة
ئةو نيية تيادا عةيبَيكي هيض دةكةنء
ئةطةر لةكاتي بَيت، وَينةية هةرضؤنَيك
دانيشتءكؤبوونةوةكانداجلوبةرطَيكي
ئةم دةشَيت ئةوا دةثؤشَيت ِرةسمي
ئةو بؤ لةِرَيزت بَيت طوزارشت كارةت
كؤدةبيتةوة ئةمة يدا

َ
كةســـةي لةطةل

بةهَيزكردني بـــؤ دةدات يارمةتيـــت
جلءبةرطة ئـــةم بةخؤت متمانـــةت
دةتثارَيزَيت غـــان

َ
لةقةل وةك جؤرَيـــك

هيض زيانَيكت ثَيناطةيةنن، شتانة ئةم
ثارَيزةر لةبةربةســـتي جؤرَيك كو

َ
بةل

مةسةلةكة دةكةن، دروست لةدةورت
بةثَيي ئةطـــةر ئَيمة دةبَيت جيـــاواز
ســـوكةوتمان

َ
هةل خؤمان سروشـــتي

داهَينةرتر لةم بـــارةدا ضونكة كـــرد،
ئازاد ســـنوورانة ئةو دةبني هةمـــوو
خؤمان لةضواردةوري خؤمان كة دةبن
ِرَييةوة لـــةم ء كردوون دروســـتمان
بكةينةوةء بـــري ئاشـــكرا دةتوانني
واهةست بةرفراوانء بةشـــَيوةيةكي



44 سةردةم زانستى 150

لَيمانةوة، نزيكرتة ئاسمان كة دةكةين
خؤتكردوة لـــة ثرســـيارةت ئايا ئةو
كارةكانيان لةدةرةوةي ك

َ
خةل بؤضي

ِرؤذَيك دةبَيـــت؟ زياتريان داهَينانـــي
كاذَيردا كرد َيك

َ
كؤمةل لةطةأل قســـةم

ئةوةي لةســـةر بوون كؤك هةموويان
نيية، داهَينانَيكيان هيض كةسييان كة
تةحةدايةك وةك ئةمـــة منةوة بةالي
ثرسيارم قسةكانماندا لةدرَيذةي وابوو
ضي ثشـــوودا لةِرؤذاني ئةي لَيكردن:
وةآلمَيكيـــان دةكـــةن هةريةكةيـــان
ؤن،

َ
بةبال نيشتنةوة هةندَيكيان هةبوو،

كردني لةناو باخضةدا، ئامادة كاركردن
...هتد. خـــؤش، ذةمـــة خؤراكَيكـــي
وتن ثَيم بةاليانةوة ســـةير بوو كـــة
بةداهَينان ضاالكيانة ئـــةو بؤضي ئةي
كةســـماندا لةنَيو وتم ثَييان دانانَين،
نيية. بينتـــز هارولد يـــان ظـــان كوخ
بوون، داهَينةر بةِراستي كةسانة ئةو
ِرووكةشـــية كردنة مةدح بةآلم بـــةو
لةناوماندايةو كةس زؤر نةبوون ِرازي
ئـــةو لةنَيـــو تةنانـــةت  داهَينـــةرن 
هةية لةداهَينان جؤرَيك كاذَيرانةشـــدا
ثلةيةكي بةرز نةشطةيشـــتبنة ئةطةر
لةشوَينَيكدا ئَيمة كة ناطةيةنَيت ئةوة

لةداهَينان. بةدةرة كة دةبزوَيني
بكةين داهَينان ثَيناسةي دةتوانني
لةبةهرةمةندي، جؤرَيكـــة بـــةوةي
بِرَيك لةِرَيي دةتوانَيت كةسَيك هةموو
فَيربَيت، بةهرةمةندية ئةو ِراهَينانةوة
بةباخضةء بايةخـــدان ضـــؤن دةبَيت
طةورة ســـةيركردني دارودرةخـــت تا
دةكـــةن بةكارَيكي دةبـــنء طةشـــة
بةهةمانشـــَيوة دانةنَيني؟ داهَينـــان
خواردنَيكـــي ذةمـــة ئامادةكردنـــي
كتَيبي يارمةتـــي بـــَي بةلةزةتيـــش
ئةو ضونكة داهَينانة، هةر جَيشتلَينان
زةوق بةبةهرةمةنديء ثَيويستي كارة

دةخوازين لةئَيمـــة زؤرَيك هةية كـــة
لةو هةريـــةك بووينايـــة. خاوةنيـــان
ياندا

َ
بةتال دةست لةكاتةكاني كاذَيرانة

بةآلم دةدةن، ئةنجام داهَينةرانة كاري
نووســـينطةكاني دةطةنةوة هةركـــة
دةربارةي شـــتَيك خؤيـــان هةمـــوو
ن

َ
بةجَيدَيل خؤيانةوة لةثشتي داهَينان

لةطـــةأل بليمةتـــي َيـــي
َ
هـــةروةك بل

ثآ كاتَيك دادةكةنـــن تؤكانيانـــدا
َ
ثال

كة ثاشان نووسينطةكانيان، دةخةنة
دةطةِرَينةوةلةطةأل خؤياندادةيبةنةوة.
ئةو دةطةينة ئةمانـــة دةرئةنجامـــي
كاذَيرانة لةجياتي ئةو َيني

َ
بل ئةنجامةي

تواناكانيانـــةوة ئـــةوةي بةهةمـــوو
لـــةوزةي بةشـــَيك تةنيا  كاربكـــةن
بةكارهَيناوة. خؤيـــان  ِراســـتةقينةي
بدةيـــت بةخـــؤت ثَيويســـتة ِرَيطـــة
ئةطةر كاربكةن دةربضـــنء وزةكانت
بريكردنةوةي بيت، داهَينةر ويســـتت
لةطةأل شـــَيواز بـــةزؤر داهَينةرانـــة
دذ لــــؤذيكيانـــةدا بريكردنـــةوةي
داهَينةرانة بريكردنةوةي دةوةستَيت،
خؤبةخؤيي ء بةحةواوةيي ِرَيطايةكة
ئةوةندة دةدةيت، ئةنجـــام كارةكان
مةكـــة، لةجدييةتـــدا  زيـــادةِرؤي
هيض بؤئـــةوةي ئامادةبة هةندَيجـــار
تة

َ
طال كةمَيك بتوانَيت بؤئةوةي نةبيت

سواري بكةيت، ئةطةر ويستت بةخؤت
ةوي

َ
جل ئةوا ببيت داهَينان شـــةثؤلي

بكة. ئازاد جةستةت ئةقألء
بدةرةوة ثرسيارانة ئةم وةآلمي

بَينةرةوة جارانـــة ئةو -ذمارةي
ـــةوة يان

َ
مال لـــة كة يـــادي خـــؤت

بوويت. داهَينةر تيايدا لةنووسينطة
داهَينانةكةت لةوانةية كرد؟ -ضيت
خؤراكَيكدا ذمة ئامادةكردني لةبواري
داهَينانةكـــةت لةوانةيـــة بووبَيـــت،
كَيشـــةيةكدا كردنـــي لةضارةســـةر

تووشي كاركردندا لةكاتي كة بووبَيت
بووبَيت.

كاتَيك كاتَيـــك بوويـــت -لةكوآ 
كَيشةية ئةو كردني لةضارةسةر بريت

كردةوة.
ئةو كردارة لَيكرديـــت واي -ضي 

بَيت؟ ئاسان بةالتةوة
وات ضـــني  بارودؤخانـــة -ئـــةو 
كاتَيك بَيت، داهَينةرانة زياتر لَيدةكةن
كاردةكةيت ديكةدا كةســـاني لةطةأل

دةبيت. بةتةنيا كة كاتَيك يان
زانيارانة ضؤن بةكاردةهَينيت -ئةم

بدةن؟ يارمةتيت لةئايندةدا تا
لةكارةكانتدا دةتوانيـــت  -ئايـــا
دةربكةويتء خـــؤت وةك هةقيقةتي
ئةطـــةر بكةيـــت؟ ســـوكةوت

َ
هةل

ئةطةر بؤضي؟ َييـــة،
َ
بةل وةآلمةكةت 

بؤضي؟ نةخَيرة،
لةو ثرســـيارانة ئـــةم وةآلمـــي 
كردء باسمان كة بنووسة دةفتةرةتدا
وةآلمةكاني جارَيك ضةند بطةِرَيـــرةوة
ينةوةكان

َ
لَيكؤل بخوَينـــةرةوة،  خؤت 

تؤمــــــاركردنـــي دةدةن، ئامـــاذة
بؤ باشـــة ِرَيطةيةكي بريؤكةكانمـــان
خودي لةطـــةأل كـــردن ثةيوةنـــدي
ئةو(خود)ةدا لةطةأل ئةطةر نةســـتدا،
يبوون

َ
لَيكحال تَيطةيشتنء طةيشـــتيتة

هَيمنرت تؤ دةطةيةنَيــــت ئةوة ئةمـــة
داهَينانت بةمشَيوةية فرسةتي بوويتء

دةبَيت. زياتر

جةمال سؤزان و:
سةرضاوة

البداعك الحنان  اطلق
سعيد محمد ت: ارمسرتونغ، جانس

 2009 ط1، ناشـــرون، للعلوم العربية الدار
بريوت.
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ئةستَيرةكان وزةي هَيناني
زةوي  بؤسةر

عةبدولَال* دَلنيا
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طرنط َيكـــي
َ
ِرؤل ئةتؤمـــي وزةي 

جيهانييةكاني لةبةرهةمـــة دةبينَيت
نزيكةي 434  1998 دا ي

َ
لةسال وزةدا،

كة كرا دروست ئةتؤمي كارتَيكةرةي
لة16% لةكارةباي  زيـــاد تدا

َ
31 وال لة

بةشداري بةمةش كرد، دابني جيهاني
8%ي  دةرثــــةِرينـــة لةنةهَيشـــتني

كرد. كاربؤندا بةرزةكاني
و وزة بـــؤ جيهانـــي داواكاري 
زيادبوونَيكـــي كارةبـــا  بةتايبةتـــي
بـــــةهـــؤي دةبينَيـــت بـــةردةوام
و ذمارةي دانيشـــتووان زيادبوونـــي
تازة تة

َ
لةوال ئابووري طةشةســـةندني

ِراثؤرتَيكي بةثَيي ثَيطةيشتووةكاندا،
جيهاني وزةي ئةنجوومةني ثارَيزراوي
جيهاني دةكرَيت كة داواكاري ثَيشبيني
بكات زياد ســـَي ئةوةنـــدة بؤ كارةبا

داهاتوودا. ي
َ
سال ثةنجا لةماوةي

وزة تةنطـــذةي بـــؤ نةهَيشـــتني
بريتيية ضارةسةر تةنيا لةدةهاتوودا
لةســـةر ئةتؤمي وزةي لةفراوانكردني
لةوانةية تاِرادةيةك جيهان كة ئاستي
وزة نادياريكراوةكانـــي بةرووبوومـــة
بوونَيكي و هيض ثيـــس دابني بـــكات

لَينةكةوَيتةوة. ذينطةيي
نة ئَيستادا لةكاتي كة ئاشـــكراية
بـــا دةتوانن وزةي نة و وزةي خـــؤر
نوَييانةي و طةورةو ثَيداويستيية ئةم
كارطةي ضونكـــة بكةن، وزة دابـــني
تةنيا بةرهةمةكاني يـــان خؤر وزةي
بضووك وزَيكي

َ
خةل كانة هاوشـــَيوةي

دةبن كة ئةتؤمـــي يـــان كارطةيةكي
بةرفراوانة بةِرووبةرَيكـــي ثَيويســـتي
طرفتة دةبَيتةهؤي ئةمةش لـــةزةوي،
ئةو ثاشماوانةي ذينطةييةكان بةهؤي
ثيس ذينطة كـــة دةبن ثةيدا لَيوةي
تَيدةضَيت زؤريان ثارةيةكي و دةكةن
هيوايةن بةو زاناكان لةناوبردنيان، بؤ
ثِرؤذةي داهاتوودا ي

َ
ســـال كة لةضةند

ثَيبدرَيت، ثةرة كانزاكان تواندنةوةي
ثشـــتي بةتةواوةتي ناتوانرَيت م

َ
بةال

ثَيببةسرتَيت.
دارايي مةسرةَّـ  زيادبووني

َ
لةطةل

لةزةوييةوة كة ئةو ســـووتةمةنيانةي
دةبَيتة ئةتؤمي وزةي دةرهَينـــراون،
وزة بةســـوودتري ســـةرضاوةيةكي

ئابوورييةوة. لةِرووي
ئةو ةتي

َ
حال ديكـــةوة لةاليةكـــي

كة لةكاتي دةكاتـــةوة كةم مردنانـــة
ثاشماوةي مذيني

َ
هةل بةهؤي ئَيستادا

ناو دةرهَينراوةكاني ســـووتةمةنيية
ِروودةدةن. زةوييةوة جةرطةي

ي
َ
دوودل ئَيستا تا لةمانةش بَيجطة

دةربارةيتواناي وزةي نوَيبوةوةهةية
بَيتزيادلةسةرضاوةيةكي كةلةتوانايدا
بكات، وزة لةجيهاندا دابني ناوةنـــدي
بةستن ثشـــت و دان

َ
لةبةرئةوة هةول

ئةســـتَيرةكان وزةي بةبةكارهَيناني
سةرضاوةيةكي وةك كة ثِرؤذةيةية ئةو
و لَيوةربطَيريت سوودي وزة خاوَيني
ثشـــتي وزةدا بةرهةمهَيناني لةبواري

ثَيببةسرتَيت.
زياد ماوةي و نيية نوَي ة

َ
هةول ئةم

ن
َ
سةرقال ثَيوةي زاناكان ة

َ
سال لةثةنجا

سوود بةمةبةستي دةكةن تَيدا كاري و
كة بةشَيوةيةك كردارة لةو وةرطرتن
بدات ئةســـتَيرةكان و خؤر يارمةتي
بكةن ِرووناكيية وزة لـــةو ثارَيزطاري
وةك تا ة هةيانـــة

َ
ســـال كة مليارةها
بمَيننةوة. خؤيان

زةوي ئةستَيرةكان بؤ هَيناني وزةي
ي

َ
نَيكة بةخةيال

َ
ســـاال كة خةونَيك

وزةي هَينانـــي دَيـــت، زاناكانـــدا
زةوي، ئةستَيرةكان ئةستَيرةكانة بؤ
كة ئاســـمانيانةن  طاالكســـية ئـــةو 
ثةيان

َ
كل بـــةرزة، طةرميان زؤر ثلةي

ِرؤشـــنن، َيســـةدارن،
َ
بل ســـةندووة،

ثَيكهاتةكةيانة زؤربةي هيليؤم طازي

كة تَيداية توخمانةيان لـــةو و كةمَيك
ماددة طازة كةمـــرتة، لةم كَيشـــيان
كَيش كرداري ئةستَيرةكان طازييةكةي
لةئةنجامي ناوخؤيي لةخؤن كة كردني
خولطةكةيدا بةدةوري ســـوِرانةوةي

دةبَيت. ضةقةكةي ثةيدا بةرةو
يةكطرتني دةبَيتةهؤي كردارة ئةم
يةكرتدا

َ
لةطةل هايدرؤجني ناوكةكاني

ئةتؤمي شلبوونةوةي  َين
َ
ثَيي دةل كة

زؤر  Nuclear Fusion كـــة بِرَيكـــي
تيشـــكة شـــَيوةي لـــةوزة لةســـةر
دةردةكات، كارؤموطناتيســـيةكان
وزة طةرميية ئـــةو نموونة  طرنطرتين
دةطات ثَيمان لةخؤرةوة كة مةزنةية
مليؤن نةوةدوثَينـــج نزيكـــةي  كـــة 
وزةي ميـــل لَيمانـــةوة دوورة! ئايـــا
بةض و ضيية ئةتؤمـــي شـــلبوونةوةي
هةســـارةي بؤ دةهَينرَيت ِرَيطةيـــةك

زةوي؟
شلبوونةوةي تيؤرييةوة لةاليةني
بةئامادةكردن ثَيويستي تةنيا ئةتؤمي
هايدرؤجني لةهاوتاكاني ةيةكة

َ
تَيكةل و

ديؤترييؤم  وةك Hydrogen Isotope
نَيوان كارلَيكي دةبنةهؤي تريتيؤم و
بةشـــداري كة هايدرؤجني، ناوكةكاني
ثرؤتؤنةكاني لةشلبوونةوةي دةكةن
طؤِريني و يةكرتدا

َ
هايدرؤجـــني لةطةل

م
َ
وزة، بةال بؤ بةشَيك لةبارستاييةكةي

تةنيا ئةتؤمةكان ناوكي نَيوان كارلَيكي
ِروودةدات بةرزدا طةرمـــي لةثلةيةكي
طةرم. ئةتؤمي وزةي َين

َ
دةل كة ثَيـــي

زؤر ي
َ
هةول مَيذوو بةدرَيذايي لةبةرئةوة

ئةتؤمي شلبوونةوةي وزةي بؤ دراوة
ئةتؤم وزةي كردنـــي

َ
بةرةال لةِرَيـــي

.Fission بةثةرشكردنةوةي
بةكارهَينانـــي نـــة

َ
هةوال ئـــةو 

طرتةوة، طةورةكانـــي كارتياكـــةرة
وةك كـــرد لةكارةكـــة ئةمـــةش واي
خؤشاردنةوة يان ضاوشـــاركَي ياري
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زاناياني و وزة لةنَيـــوان دةربكةوَيت
لةاليةكةوة كـــة ناوكيدا، يةكبوونـــة
بكـــةن بـــاوةِر وا وايـــان لَيـــدةكات
نزيكبوونةتـــةوة، لةئامانجةكةيـــان
تةيـــان

َ
طال ديكةيشـــةوة لةاليةكـــي

هَيناني بةدةســـت  بةوةي ثَيدةكات
لةشلبوونةوةي بَيســـنوور وزةيةكي

خةونَيكي دوورة. ئةتؤمي هَيشتا
ئةتؤمي هةر شـــلبوونةوةي وزةي

 1989 ي
َ
لةسال لةمارتي لةدؤزينةوةي

خواســـتي وتووَيذة، جَيي تا ئَيســـتا
بةرزبوونةوةي نرخي مرؤيي لةسايةي
كَيشةكانيدا و طرفت زيادبووني و وزة
كَيشـــانةي ئةو بةتايبةتي  مايـــةوة
ثةيدا بةردينةوة وزةي لةســـووتاني
وزةيةكي دةدات

َ
هـــةول كة دةبَيـــت

كة بدؤزَيتةوة هـــةرزان جَيطـــرةوةي
نةطةيةنَيت. بةذينطة زيان

دةربـــارةي كَيشـــةيـــــة ئـــةم 
شـــلبوونةوةي وزةي بةرهةمهَيناني
كارتياكةرةكان يـــان طةرمـــي بةبَي 

ســـارد ئةتؤمي شـــلبوونةوةي  واتة 
ئةم لةكوَيي ئَيمة ئةمِرؤ هةرمايـــةوة،

خةونةداين؟
شــلبوونةوةي تاقيكردنــةوةي يةكــةم

سارد ئةتؤمي
بَينينةوة ئةوة با لةســـةرةتادا،
ي1989دا

َ
يادمان كةلةمانطيمارتي سال

بونز ستانلي ثرؤفيسؤر كاتَيك ِروويدا،
لةكؤنطرةيةكي فليشـــمان و مارتـــن
ِرؤذنامةوانيداسةركةوتنيتاقيكردنةوة
ئةتؤمي شلبوونةوةي تاقيطةييةكةي

ِراطةياند. سارديان
ئـــةو دوو زانايـــة لـــةو كاتـــةدا
شـــلبوونةوةي كـــة كرد ديارييـــان
تَيربووة كانزايةكـــي ئةتؤمي ســـارد
قـــورس. و ســـوك بةهايدرؤجينـــي 
وزةيةكي كارلَيكةكـــةوة لةئةنجامي
ِرَيذةيةكي و هيليـــؤم و بةرز طةرمـــي
دةبَيت. كـــةم لةنيوترؤنةكان ثةيـــدا
كانزاكة تاقيكردنةوةكاندا لةهةندَيـــك
ديكة، توخمَيكي ضةند دةطؤِرَيت بـــؤ

تاقيكراوةتةوة كـــة  كانزايانةش ئةو 
 و هةندَيك

َ
نيكل و باالديؤم و تيتانيؤم

ضاكة. طةيةنةرَيكي سرياميك
فليشمان و بونز تاقيكردنةوةكةي
لةناو باالديؤم بؤريةكي بةكارهَينانـــي
ثِر كارةبايي كيميايـــي شـــانةيةكي
ديؤترييؤمدا لةخؤطرت. لةئؤكســـيدي
طازي و وزة  كارلَيكةكـــة ئةنجامـــي
لةنيوترؤنـــةكان كةمَيـــك هيليـــؤم و
دياريكراو نيية كارلَيكـــة ئةم بـــووة.
بةشلبونةوةي ثشـــتي كة تا كؤتايي،

ئاوي قورس   Electrolysis كارةبايي
ثِرؤتؤنةكاني بةهَيـــزي و ِراكَيشـــاني
باالديؤم جةمسةري بةرةو هايدرؤجني
شـــلبوونةوةي هانـــي كة بةســـت، 
شـــلبوونةوةي ناتوانني ئةتؤمةكةيدا.
كيميايي كردارَيكـــي وةك ئةتؤمـــي
لةبةرئةوةي هيض بكةيـــن، بةند ِريـــز
هيض و ماددةيةكـــي بةكارنةهَينـــاوة
نةكردووة. دروســـت ثاشـــماوةيةكي
بةزؤري سارد شلبوونةوةي خانةكاني
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باش ماددةيةكي كة ثَيكهاتووة لةئاو
طةرميية كارلَيكة نـــاو ناضَيتة و نيية
شـــانةكة هةروةها دةرةكييةكانةوة،
بِرَيكي كة تَيداية هايدرايدت-ي كانزاي
دةردةكات، طةرمـــي  لـــةوزةي كةم 
سارد شـــلبوونةوةي شانةكاني م

َ
بةال

لةيةكةي لةوزة زؤر بِرَيكي دةتوانَيت
جار سةدةها كة دةربكات بارستاييدا
كيمياييةكان شـــانة كة زياترة لةوة

دةهَينن. بةرهةمي
مليطرام   50 ئةطـــةر بؤنموونـــة
Gram 0.005 لةهايدرايـــد (كانـــزا) 
بةبَي شـــانةيةكةوة ناو مان خســـتة
ماددةيةكي يان سووتةمةنييةك هيض

مليؤن   108 ئةوا ســـوتَينةر،  طةرمي
دوومانطدا لةمـــاوةي لةوزة جوِّـان

دةكةوَيت. دةست
باشرتينجؤرةكاني بةبةراوردكردن
كة طازؤلينة، كيميايي ســـووتةمةني

بةرهةمهَيناني  بؤ دةوَيت 2500 طرامي
وزةي  بةمةش جـــوول، 108 مليـــؤن
ئةتؤمي سارد شـــلبوونةوةي شانةي
طازؤلني لةوزةي جار ثةنجاهةزار تةنيا

دةبَيت. زياتر
بَيجطةلةمةششانةيشلبوونةوةي
نيشـــانةيةكي هيض ئةتؤمـــي ســـارد
دةرنةخست، كارةكةي هاتني كؤتايي
سةدةيةك ضةند  و

َ
ســـال ضةند كة بؤ

كاردةكات.
بةرهةم ناوكـــي وزةيةك كارلَيكي
لةوزةي جار مليؤنةها كـــة دةهَينَيت
و زياتـــرة كيميايـــي ســـووتاندني

دةخايةنَيت. زؤرتر ماوةيةكي
دةنكة شقارتةيةك كاتةدا كة لةو
ضركةيةك ضةند بؤ لةوزة زؤر َبِرَيكـــي
ســـال هةزاران بـــؤ دةدات، ِراديـــؤم

دةمَينَيتةوة. بةطةرمي
واية بِروايـــان كـــةس زؤربـــةي 
ئةتؤمييةكان كارلَيكـــة لةبةرئةوةي

دَينن بةرهـــةم لـــةوزة زؤر بِرَيكـــي
دا

َ
لةطةل بةرزيان طةرمييةكـــي دةبَيت

كارتياكةرة لةناوجةرطةي وةك بَيت،
لةخؤرداية. يان ئةتؤمييةكان

زانســـتييةوة لةاليةني  ئةمـــةش
لةكانزاي نموونةيـــةك نيية، ِراســـت
تيشـــكاوةر يؤرانيؤمي يـــان ِراديؤم
ثةرشـــبوونةوةياندا لةكاتي لةوانةية
ماددانة بِرَيكي ئةم م

َ
بةال بن، ســـارد

بةئايـــؤن كـــةرةكان زؤر لةتيشـــكة
ثةرشبوونةوةي يةك دةهَينن. بةرهةم
ت

َ
ظؤل ئةلةكرتؤن  مليؤنةهـــا  ئةتؤمي

لةكاتَيكدا دةهَينَيت، بةرهـــةم لةوزة
 3-4 كيمياييدا لةكارلَيكي طةردةكان

دَينن. بةرهةم وزة ت
َ
ظؤل ئةلةكرتؤن

ئةو  ذمارةي كة ئةوةية  جياوازي
ئةتؤمي كارلَيكي ثةيِرةوي طةردانةي
زؤر دةكةن ثةرشبوونةوة) (بؤنموونة
مليارةها

َ
لةطةل بةبةراوردكردن كةمن

كيميايي كارلَيكي كـــة لةو طةردانةي
ماناي ئةمةش دةدةن. ئةنجام ساتي

ئةتؤمـــي وزةيةك كارلَيكي واية كـــة
مليؤنةها هاوتـــاي بةرهـــةم دَينَيـــت
كة كارلَيكي وزةيةية نرخي ئةو جاري
م

َ
بةال دَينَيـــت. بةرهةمـــي كيميايـــي

زؤر وزةيةكـــي كيميايـــي كارلَيكـــي
دَينَيت، بةرهةم كورتـــدا لةماوةيةكي
دةكات وا لةدةنكة شقارتة هؤيةية ئةم
لةهةر بسوتَينَيت زياتر طةرمييةكي كة
يان يؤرانيؤم كانـــزاي بِرَيـــك لـــةدوو

ِراديؤم.
طةرم ئةتؤمي شلبوونةوةي

شلبوونةوةي
َ

بةبةراوردكردنلةطةل
ئةتؤمي شلبوونةوي ســـارددا ئةتؤمي
بةناوي كة طةرمي كالســـيكي ضييـــة

ناسراوة؟ ثالزمي شلبوونةوةي
جؤرَيكة طةرم ئةتؤمي شلبوونةوي
دةداتة وزة كـــة ئةتؤمي  لةكارلَيكي 
طةرمي كاتَيك ئةســـتَيرةكان، خؤر و
ناوكي دةبَيتةوة بةرز ثلة مليؤنةها بؤ
خاســـيةتي (ثرؤتؤنةكان) هايدرؤجني
لةنَيوانيانـــدا دووركةوتنـــةوة  لَيـــك 
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دةست دةكةن بؤية لةدةست دةدةن،
شـــلبوونةوة لةنَيوان و بةيةكطرتـــن
ثَيكهَينانـــي ناوكةكاني بـــؤ خؤياندا
لةئةنجامـــي (2ثرؤتـــؤن) هَيليـــؤم
لةوزة زؤر بِرَيكـــي ئـــةم يةكطرتنةوة

دةردةضَيت.
كارلَيكَيكـــي وةك شـــلبوونةوة
ثَيضةوانةي ثةرشـــبوونةوةية ئةتؤمي
ثةرشبوونةوةي و شكاندن لةِرَيي كة
وةك قورسةكاني توخمة طةردي ناوكي
بةرهةم وزة و بلؤتؤنيـــؤم يؤرانيـــؤم

دَينَيت.
ييان 

َ
نزيكـــةي40 ســـال زانـــاكان

كـــة بةســـةربرد لةتوَيذينةوةكانـــدا
كرد، ســـةرف تَيدا دؤالريان مليارةها
كةم اليةني لةثَينـــاوي ئـــةوةدا كـــة
ئةو بتوانَيت بكةن دروست دةزطايةك
كة لَيكبداتةوة شـــلبوونةوانة كارلَيكة

ِروودةدةن. لةئةستَيرةكاندا
و طةورة دةزطا توانيان زانايانة ئةو
موطناتيسيية بوارة لةسةر ؤزةكان

َ
ئال

بةهَيزةكان لةيـــزةرة و بةهَيـــزةكان
طةرمكردني ديؤترييؤم بؤ ثةســـتان و
كة  ئةوةشدا

َ
بكةن، لةطةل دروســـت

بَينن ســـةركةوتن بةدةســـت توانيان
ئةتؤمي شلبوونةوةي يان لةيةكخستن
تائَيســـتا زاناكان (ثالزمي) طةرمـــي
كةمةوة بةاليةني كة بـــاوةِرةدان لةو
بةدةست بؤ ة

َ
بةسي سال ثَيويستييان

كة يةكخســـتن دةزطايةكي هَينانـــي
طشـــت بؤ كرداريـــي بةشـــَيوةيةكي
ئةندازيارييةكان و تةكنيكي طريوطرفتة

بةكاربهَينرَيت.
ئايتار ثِرؤذةي

لةكؤبوونةوةيةكي ئـــةم هيوايـــة
كة هـــات، فيزياييـــةوة ئةمةريكـــي
2001دا ي

َ
ســـال يةكةمي لةتشـــريني

كاتَيـــك بةســـرتا، لةكاليفؤرنيـــا 
زانياريانةيان ئـــةو توَيـــذةرةوةكان
دةتوانَيت بةِراســـتي كة خســـتةِروو
بَينَيت بةرهةم بةرزةكان ثلةطةرميية
سةدي، ثلةي مليؤن سةد دةطةنة كة

كة لَيبكةن ثارَيزطاري بةشـــَيوةيةك
تيؤري بةشَيوةيةكي كةمةوة بةاليةني
وزةي ســـةرضاوةي كة ِرَيطة بـــدات

بهَينرَيت. زةوي بؤ ئةستَيرةكان
مةزنة ثَيشـــكةوتنَيكي ئةمـــةش
شـــلبوونةوةي توَيذةرةوةكاني بةالي
1989دا ي

َ
لةســـال كة  ئةتؤمييةوة، 

وةستاني ثاش ببوةوة. نزم زؤر وزةيان
ئةزمووني كارتياكـــةرةي ثـــِرؤذةي
ئايتار، ةتي

َ
نَيو دةول ئةتؤمي طةرمـــي

ئامَيرَيكي كردني دروست ئامانجي كة
بينايةكي بةقةبارةي بوو شلكةرةوة

قاتي. دة
ئةنجامدرا، كة حيســـابانةي ئةو 
دةربارةي مةترســـيداري  طومانَيكي
كة خســـتةوة قســـةية ِراســـتي ئةو
ئةم ـــي طِرطرتن.

َ
خال دةطاتة ئايتـــار

تَيضوونة ثـــارة هةروةها و طومانـــة
بةمليارةها دؤالر كة زؤرةي ثِرؤذةكة
نا بةكؤنطرَيسةوة ي

َ
ثال َينرَيت

َ
دةخةمل

تَيدا بةشداري ئةمةريكا نةبَيت ِرازي كة



44 سةردةم زانستى 156

بن لةدروســـت بةمةش نائومَيد بكات،
ثاش زةبةالحدا. مةكينةيةكي كردني
جدييان طومانَيكي لةزاناكان زؤر ئةوة
طةياندني بةئةنجام لةتوانـــاي هةبوو
كة بةتايبةتي ناوكيدا، شـــلبوونةوةي
لؤذيكيةكان ذمَيريارييـــة ســـادةترين

ناكرَيت. ضاوةِرَي لَي طةشبينيان
وةك لةدةرةوةدا ئةســـتَيرةكان
بةرهةم داطريســـاوةكاني  وَيســـتطة
م كاتَيك

َ
بةال دةردةكةون، وزة هَيناني

ئةســـتَيرةيةكي ســـةيري لةنزيكةوة
دةبينـــني دةكةيـــن، خـــؤر وةك 
لةشـــلبوونةوة وزةيـــةي  ئـــةو بِري 
لة دةبَيـــت ثةيـــدا ئةتؤمييةكـــةوة

ناكات،  تَيثةِر لةقةبارةكةي 1وات/م3 
شلبوونةوةي كارتياكةرةي لةكاتَيكدا
كة خؤي دةئاخنَيتة وزةيةك ئةتؤمي
بِرة، ئةو  ئةوةندةي دةكاتة مليؤنَيك

ةتة
َ
خةســـل لةتوَيذينةوةي تا زاناكان

ثالزماي ؤزةكانـــي
َ
ئال زؤر فيزياييـــة

بةنزيكةيي بـــووة بةئايؤن (طازَيكـــي
و لةئةلةكرتؤن يةكســـان ذمارةيةكي
لةخؤدةطرَيت) مووجةبـــةكان ئايؤنة
ئةتؤمي شلبوونةوةي ئامَيرةكاني ناو

دةبن. نائومَيد زياتر ئةوا ببنةوة
َ
قول

بابةتةكة، كَيشـــةي طةورةتريـــن
ثَيشنياركراوةكة كارتياكةرة قةبارةي
لةبةريةككةوتني بةرطةطرتني تواناي و
لةئةنجامي كـــة ئـــةو نيوترؤنانـــةي
بةرهةم يةكبوونـــةوة كارلَيكةكانـــي
بةرطةطرتني توانـــاي هةروةها دَين،
بـــؤ بـــةرزة زؤر ثلةيةكـــي طةرمـــي
و بِران، بةبـــَي دورودرَيذ نَيكي

َ
ســـاال

لةثلةي كـــردن توانـــاي ثارَيزطـــاري
دةرةوة بؤ بَيئةوةي ناوخؤيي طةرمي

بكات. دزة

ـــةي
َ
كؤمةل لةكؤبوونةوةيةكـــي

مايو جويل فيزياييـــدا، ئةمةريكـــي 
توَيـــذةرةوةكان لةذنة يةكَيكـــة كة 
ئةوروثي (تـــوروس)ي لةتاقيطةكاني
تاقيكردنةوة لةئؤكســـفؤرد، هاوبةش
مةكينةكاني ةتييةكانـــي

َ
دةول نَيـــو

ناســـراوة بة(طيت) كة شـــلبوونةوة
ئَيستا باشرتين تا كة ثَيشكةش كرد،
بةكارهَيناني توانـــاي بـــؤ طةيـــة

َ
بةل

ثةنطخواردنـــي كاريطةرييــــةكانـــي
لةثالزمادا كـــة طةرمـــي سروشـــتي
(ئاســـتةنطةكاني بة كة ِروودةدةن،
ثاراستني بؤ ناوخؤيي طواســـتنةوةي
ناســـراوة. كارتياكـــةرة) طةرمـــي 
ئاستةنطةكاني كة دةكرَيت  ثَيشبيني
ناوخؤيـــي طةرمـــي طواســـتنةوةي
لةســـةركةوتني يةكالكةرةوة َيكي

َ
ِرؤل

ئايندةيـــي كارتياكةرَيكـــي هـــةر 
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ببينَيت. وزةدا بةرهةمهَينةري
بارودؤخي كردنـــي

َ
بةكؤنـــرتؤل

شـــلبوونةوةي مةكينةكـــةي نـــاو 
لةبواري الدان دةتوانرَيـــت ئةتؤمـــي
ئةمةش كة بدؤزرَيتةوة موطناتيسيدا
بةشَيوةيةكي طةرمي ونبووني تَيكِرايي
بةمةش كةمدةكاتـــةوة، دراماتيكي 
ضِري و طةرما بةرزدةبَيتـــةوة ثلـــةي
شـــَيوةيةش بةم دةكات، زياد ثالزما
دروست كارتياكةرانة ئةو دةتوانرَيت
و بضووكرتة قةبارةيـــان كـــة بكرَين

تَيدةضَيت. كةمرت ثارةيان
ثَيشكةوتنَيكي هاوِرَيكاني و مايؤ
هَينانـــي لـــــةبةجـــَي مــــةزنييـــان
كة دؤزييةوة دا (طيت) كارتياكةرةي
ناوخؤيي طواستنةوةي ئاستةنطةكاني
كاريطةرييةي ئةم دةســـتةبةريكرد،
سةركةوتني طةرمي ثةنطخواردنةوةي
لةبةرزكردنـــةوةي بةدةســـت هَينـــا
زياتر بؤ ثالزمـــادا لةضةقي طةرمـــي
سةدي، ثلةي مليؤن ســـةد لةســـَي
ئاســـتي ئةوةندةي لةدوو زياتر واتة
ثَيكردن بةكرداري دةســـت بؤ ثالزما
بةردةوامبوونـــي، و شـــلبوونةوةكة
ثالزما قةبـــارةي تواناي هةروةهـــا
قةبارةكةي ئةوةنـــدةي دة بكاتـــة
ثَيشـــكةوتنَيكي ئةمةش يةكةمجاري،

ِراثةِراندنيدا. لةكار مةزنة
(طيت) توَيذةرةوةكاني لةكاتَيكدا
ثَيشكةوتنة ئةم كة بةوةدادةنَين دان
لةســـةر هةنطاوَيكة تةنيـــا مةزنانـــة
مةبةستة بةرةو دوورودرَيذ ِرَيطةيةكي
ناوخؤيي ِرَيكةوتنَيكـــي بازةكـــة،

َ
فَيل

توَيذةرةوةكاندا جةمـــاوةري لةنَيوان
دةرئةنجامـــةكان دوا كـــة هةيـــة 
ي

َ
دل نَيو بخةنـــة هيوا ديكة جارَيكـــي

ني
َ
ســـاال لةضةند كة ئةو كةســـانةوة

بوون. ِرابردوودا بَي هيوا
هةية خـــؤش ي

َ
هةوال هةروةهـــا

كارتياكةرةي بةثرؤذةي ســـةبارةت
سةرلةنوَي ئَيستادا لةكاتي كة ئايتار
ثـــاش ئةوةي زينـــدوو دةكرَيتـــةوة
ِراطريابوو،

َ
ســـال حـــةوت بؤمـــاوةي

ئـــةو ئَيســـتادا لةثَيشـــنيارةكةي
كارتياكةرة ثَيشنياركراوة قةبارةكةي
ثَيشـــكةوتووترة م

َ
بـــةال بضوكـــرتة،

وةك كةمـــرت تَيدةضَيت و ثارةشـــي
بنةِرةتييةكـــة. كـــراوة لةثَيشـــنيار
تيؤرييةكان توَيذةرةوة لةوةدةضَيت
لة كاريطةرييةي ثةنطخواردني بن نيا

َ
دل

وةك بضووكةكاني لةمةكينة كة طةرمي
دا بينراوة، لة (ئاتيار) يشـــدا (طيت)
لَيدةكرَيت ثَيشبيني  كة دةربكةوَيت، 
سةد مَيطا وات لةوزة لةدةيةها ثَينج
تةنيا بهَينَيـــت بةرهـــةم مَيطـــاوات
لةمانطي دةرةكـــي، بةطةرمكردنـــي 
ِرابـــردوودا يةكةم دووةمي تشـــريني
نَيو بةشداربووة ئةو لةنَيوان طفتوطؤ
ثابةندبوون كة ئةنجامدرا ةتيانةدا

َ
دةول

دةربارةي بِرياردان بؤ بةثرؤذةكةوة
ئايتـــاري كارتياكـــةرةي شـــوَيني 

بضوككراوة.
تة 

َ
وال َين سةرلةنوَي

َ
دةل هةروةها

يةكطرتووةكان بةشداري لةثرؤذةكةدا
لةهةســـتي ســـوودي كـــة دةكات 
دةربارةي وةرطرت نوَي طةشـــبيني
لـــةالي بةطومانَيكي شـــلبوونةوةكة،
لةزانكؤي هازلتني-يش ريتشارد وةك
بووم بةطومان من وتي: كة تةكساس،
كة بريوباوةِرانةي ئـــةو دةربـــارةي
سووديبةدواداضوونيتوَيذينةوةكةيان
َيك،

َ
ســـال ضةنـــد خســـتةِروو ثَيـــش

ديكة ئةواني وةك لةمِرؤدا مـــن م
َ
بةال

كاريطةرييةكاني بةهؤي طةشـــبينم.
تَيطةيشتني طةرمييةوة ثةنطخورادني
لةيةكبوونة ضـــي كـــة بةتةواوةتـــي
وَينةكة بةمةش ِروودةدات، ناوكيـــدا

طؤِرا. بةتةواوةتي

لةشكســـت نَيك
َ
ســـاال ثاش ضةند

لةو زانـــاكان نائومَيـــدي، هَينـــان و
لةكؤتاييدا لةوانةيـــة كة بـــاوةِرةدان

ئامانجةكةيان. بطةنة
توكاماك كارتياكةرةي

متمانةيـــةي ئـــةو ســـةرضاوةي
لةو هةية بةخؤيان لةئَيستادا زاناكان
لةوةوثَيش كـــة دةســـتكةوتانةوةية
تايبـــةت (طيـــت)ي لةثِرؤذةكـــةي
بةدةســـت ناوكيـــدا  بةيةكبوونـــة
تـــة

َ
لةوال ذمارةيـــةك هاتـــووة، كـــة

و دةبةن بةِرَيـــوةي ئةوروثييـــةكان
ئؤكسفؤردةوة لةنزيك كولهام لةشاري
ي

َ
ســـال لةكؤتايـــي ئةنجامدةدرَيـــت.

لةم دةدةن
َ
هةول زاناكان هةفتاكانةوة

لةِرَيي ناوكـــي يةكبوونة ثِرؤذةيـــةدا
َين

َ
دةل ثَيـــي كـــة كارتياكةرَيكـــةوة

ئةنجامبدةن،   Tokamak توكامـــاك
و ِرووســـيية وشـــةيةكي ئةمـــةش 
ئةفســـوناويية. شووشـــةي مانـــاي 
ناو دةخرَيتـــة لةثالزمـــا ذمارةيـــةك
لةم و ثارَيزطاري ئـــةم شووشـــةيةوة
دةكرَيت لةِرَيي خســـتنةكاري بارةي
كة ضِرةكانةوة موطناتيســـيية بوارة
ثلةي بةبةرزكردنةوةي كـــراون طةرم
ثلةي مليؤنَيك بـــؤ طةرمييةكةيـــان
تيشكَيك ضةند بةبةكارهَيناني سةدي،
تيشكاوةرييةكان تةليية بَي لةشةثؤلة
ئاِراســـتةكراون، بـــةوردي زؤر  كـــة 
كـــة طةردانـــةش ئـــةو هةروةهـــا 
ثِرؤذةيةكي طيت خَيرايـــة، ةيان

َ
جوول

لةسةر كاري كة ئةوانةي ئومَيدةوارة،
ِرايانطةياند  1997 دا ي

َ
لةســـال دةكةن

تواني كة شووشـــةي ئةفســـوناوي،
دةطاتة كة بهَينَيت بةرهـــةم وزةيةك
وزةيةكة ئةمـــةش مَيطاوات شـــانزة
بةتةواوةتي شـــارَيك كـــة دةتوانَيت
دؤزينةوة ئةم م

َ
بةال بكاتةوة، ِرووناك

خراثـــي زؤر اليةنَيكـــي زانســـتيية



44 سةردةم زانستى 158

شـــلكةرةوةية ئامَيري ئةو هةيـــة كة
بـــةردةوام لةكارةكةيـــدا بؤئـــةوةي
بةدوو ثَيويســـتي بَيـــت بةنزيكةيـــي
بةرهةمي كة  وزةيةية ئةو ئةوةندةي 
دؤزينةوةية ئـــةو لةبةرئةوة  دَينَيت،
ضونكة نةبوو، ئابووري نرخَيكي هيض
ئةو كة ئـــةوة بَيت ئةطةر مةبةســـت
ســـةرضاوةيةكي بؤ بطؤِرَيت وزةيـــة
وزةيةي ئةو قةبارةي ئةوا جَيطرةوة،
دةهَينرَيت بةرهـــةم ئامَيـــرةوة لةم 
زياتر ثَيويستة وزة لةو زؤر ثَيويستة
خســـتنةطةِري ئامَيرةكة بؤ كة بَيـــت

بةكاردَيت. خؤي
كة واية بِروايان لةمـــِرؤدا زاناكان
ِرَيطةيةك طةيشتوونةتة ئَيستا لةكاتي
ئةنجامةيـــان ئـــةو كـــة دةتوانَيـــت
بريوبـــاوةِرة ئـــةم بداتـــة دةســـت،
هـــات كة ِراطةياندنـــة ثـــاش ئـــةو
لةبـــواري شـــارةزا ئةمةريكييـــةكان
خؤيان ئامادةيي ناوكيـــدا يةكبوونة
و ئةوروثا زاناياني لةهاريكاريكردنـــي
بؤ دةبِري و كةنةدا ذاثؤن و ِرووســـيا
ئةتؤمي كارتياكـــةرةي دامةزراندني
يةكةم ئةزمووني، ئةمـــةش طةرمـــي
ســـووتاندني ئامَيرة بؤ جـــؤرة لـــةو

ثالزما.
ئةم كارتياكةرة بةِراستي ثاشـــان
و دةطمةن مةزن دةبَيتـــة ثِرؤذةيةكي
قةبارةدا، تَيضـــوون و ثارة و لةجؤر
دادةنَين بـــؤ ثالنـــي وةك زانـــاكان
لةدوروبةري ثِرؤذةية ئةو بةتةواوبووني
بةنزيكةيي درَيذييةكةي 2018دا ي

َ
سال

10 نهؤم  لة بينايةك كة دةطاتة درَيذي
نزيكةي دروســـتكردني و ثَيكهاتووة 
ئيســـتةرليني جونةيهي مليار ســـَي 
ئةم لؤذيكييةوة لةاليةني تَيدةضَيت.
بؤ طوونجاوة تَيضوونة ثارة و قةبارة
بةدةست ثَيشـــبيني كة هةر ئامَيرَيك
كردني دابـــني ســـةرضاوةي هَيناني
بؤ طةياندنـــي و وزةي ئةســـتَيرةكان

لَيبكرَيت. زةوي سةر
زاناكان زؤربةي كة ئةوةشدا

َ
لةطةل

تا ثِرؤذةكة، ضاالكـــي كؤكن لةســـةر
بةِراســـتي بةطومان كةم ماوةيةكـــي
كارتياكةرةي ئـــةو دةربارةي بـــوون
هيواي كة مةبةســـتة ئةو لةهَينانةدي
ي1995دا

َ
لةسال ئةمةريكا لَيدةكرَيت،

نان لةهةنطـــاو كـــرد ثاشةكَشـــَيي 
هاوشَيوة كؤثييةكي كردني لةدروست
ئَيستادا لةكاتي كة كارتياكةرةي لةو
كة دادةنرَيت، كردني بؤ دروست ثالني
قةبارةكةي كارتياكةرةكةي ثَيشـــوو
ئَيستا كارتياكةرةكةي دووئةوةندةي

دةبَيت.
كة بوو ئةوة بيانـــووي ئةمةريكا
دي، بهَينرَيتة هيواية ئـــةو نةتوانرَيت
ِرَيطةية ئةو ئةو طومانانة دةربـــارةي
لةناو َينرَيت

َ
ثَيدةجول كـــة ثالزمـــاي

ثَيويســـت بؤ لةطةرمي زؤرة ئةو بِرة
كة شلبوونةوةكة، كرداري ئةنجامداني
ثةرش و طةِرانةوة

َ
هةل تووشي ثالزماكة

ئامَيرةكةدا لةنـــاو دةبَيت بوونـــةوة
بواري لةِرَيـــي  كة  ئةوةشـــدا  

َ
لةطةل

جَيطريكردني ي
َ
هةول مووطناتيسييةوة

دراوة.
شارةزاي كولي ستيظ ثِرؤفيسؤر
لةزانكؤي ئةمرييال ناوكـــي يةكبوونة
و ندن

َ
جووال ئـــةم َيت

َ
دةل لةلةندةن،

تني
َ
هةال دةبنةهـــؤي جَيطرينةبوونة

لةثالزماوة، بةخَيرايـــي زؤر طةرمـــي
بني،

َ
زال كارةدا ئةم بةسةر بؤئةوةي

ناوكي يةكبوونة ئامَيرةكاني ثَيويستة
ببنةهؤي كـــة بن طـــةورة ئةوةنـــدة
كة ئـــةو كاتةي ِرووبةري زيادكردني
و تن

َ
بؤ هةال ثَيويســـتَيتي طةرمييةكة

لةثالزماوة. كردن دزة
كة  ثِرؤفيسؤرة لةو باوةِرةداية  ئةو
بطةنة لةوانةية ئامَيرانة ئةو قةبارةي
بةطران كة ئةوةندة طةورة ئاستَيكي
ئةم بدرَيت، ئةنجام تيادا ثِرؤذةكـــةي

بةسةر دا خراثي تارماييةكي كارةش
م

َ
بةال بةطشـــتي. ثِرؤذةكةدا ئايندةي

جارَيكي بؤ دوايية بـــةم ئةم تارمايية
توَيذةرةوةكان كاتَيك ِرةوايةوة، ديكة
ِرايانطةيانـــد طيـــت-دا  لةثـــِرؤذةي
ثَيشكةوتوو ِرَيطةيةكي  طةيشتوونةتة 
و بَيتـــةل شـــةثؤلة َبةبةكارهَينانـــي
كؤنرتؤل بؤ مووطناتيســـيةكان َبوارة
لةطةل م

َ
ثالزما، بةال ـــةي

َ
جوول كردني

دةربارةي هةية هةر ترس ئةوةشـــدا
لةبةرهةمهَيناني كارتياكةرةكة تواناي
وزةية ئةو ئةوةنـــدةي دة وزةيةكدا
ي

َ
ثال كارة ئةم كاريـــدةكات، كة بَيت

كردني لةدروست بري نا بةهةندَيكةوة
كارتياكةرة ئـــةم ديكةي نموونـــةي
توانايةي ئةو بةشـــَيوةيةك بكةنةوة

كة ئاماذةي ثَيدراوة. هةبَيت
كارتياكةرةكة لةسةر م ئةطةر

َ
بةال

ســـةركةوتن ئاســـتي زانستيشـــةوة
هةر هَيشتا وَينةكة بهَينَيت، بةدةست
ئةوةي نةبؤتـــةوة، ئاشـــكرا ِروون و
سةركةوتنييةوة بةتواناي ثةيوةندي
بةتايبةتي ئابوورييةوة لةاليةني هةية
بيســـت ثِرؤذةكة كـــة تةواوبوونـــي
زاناياني دةخايةنَيـــت، ديكة ي

َ
ســـال

دةدةن ثارةية بِرة بةو ئاماذة ذينطة
تايبةتـــة و نةزانـــراوة كـــة هَيشـــتا
بؤ ثَيويســـت ضاكســـازي بةكرداري
ِرَيطةكاني و كارتياكةرانة ئةو جـــؤرة
و ثاشـــماوة ئةتؤمي كردني

َ
كؤنرِتؤل

تيشكاوةرييةكانيان.
ثِرؤذةكة ثشـــتيواناني هـــاوكات
ثةيوةستن ثاشماوانةي ئةو ثَييانواية
كة سادةترن لةوانة وزةيةوة بةمجؤرة
ثةيدادةبن، ديكةوة لةسةرضاوةكاني
ئـــةوة لةســـةر هةروةهـــا جةخـــت
كارتياكةرانة ئةمجؤرة كة دةكةنةوة
سةركةوتوو زؤر ئابوورييةوة لةاليةني

دةبن.
بريوِرا ئـــةم

َ
لةطـــةل لةبةرئـــةوة
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مةســـةلة لةم هةقيقةت جياوازانةدا،
دوورة، هاتنةدي خةونَيكة وةدا

َ
تَيكئاال

تاقيكردنةوة ئةنجامدانـــي كـــة تةنيا
كردني دروســـت و  ثَيويســـتييةكان
باســـكرا كـــة ئـــةو كارتياكـــةرةي
ئةوكاتة تةنيا دةكةنـــةوة، يةكاليي
يةكالدةكرَيتةوة، مةســـةلةية ئـــةو
ئايندةي دةمَينَيتةوة ئةو ثرســـيارة

ضيية؟ شلبوونةوةي سارد
لةتَيطةيشتني ئاستةنط طرنطرتين
ئةتؤمييةداية، كارلَيكة ئةم ميكانيزمي
لةتوَيـــذةرةوةكان زؤر تا ئَيســـتاش
بةئاساني ِرةت زؤر كَيشةية بووني ئةو
دةكةنةوة،ضونكةِروونكردنةوةيةكيان
ديكةوة طشت لةاليةنَيكي بؤي، نيية
طرنطةكانـــي دؤزينـــةوة و داهَينـــان
ئؤتؤمبَيل و فِرؤكة و وةك ســـِركردن
و هةوكردنـــةكان دذة دةرمانـــي و 
ثةرشبوونةوةي و فةزا طةشـــتةكاني
هاتة كَيشـــة هةمان هتد و ... ئةتؤمي

ِرَييان.
شـــلبوونةوةي نَهنييةكاني ئةطةر
شؤِرشَيكي ئةوا بنب، ئاشـــكرا سارد
لةضوارضَيوةي وزةدا زانســـتي مةزن

دةبَيت. بةرثا
ســـووتةمةني لةبةكارهَيناني كةوا
كاربـــؤن دةكات ســـوتاني بةردين و
كة دواكةوتووانةي ِرَيطـــا ببنة ئـــةو
ِرؤذَيك كة خؤي بـــكات لؤمةي مرؤظ
مرؤظايةتي بردوون، بؤ ثةناي لةِرؤذان
زاناياني كة ِرووداوَيكة ضاوةِرواني هةر
هاوكات و ِراستطؤ وَيستَيكي

َ
هةل ئةمِرؤ

لَيوةربطرن. درؤزني

سةرضاوة:
1. www.docshare.com
2.ar.wikipedia.org

فيزيا *ثسثؤِري

بَيئاطايت  لَييان خؤت
هَيزَيكي هيض كة يةكجار مةترسيدارة دةريدةكات شلةيةكي طةدةت ئةو ترشـــييةي
شلةيةكة ئةم لَيت، بكاتةوة جياي و بكات نيشاني دةست ناتوانَيت جةســـتةت بةرطري
ئةو بةســـةر دةِرذَينَيت ترشـــي هايدرؤكلؤريك خانةكاني طةدة دةردةضَيت، لةطةدةوة
هَينان

َ
ذةنطهةل لـــةدذي ثيشةســـازيدا لةبواري ترشـــة ئةم دةيخؤيت، كة خؤراكةكاندا

ئةم تؤ طةدةي ناوثؤشي لةكاتَيكدا لةناودةبات، كانزا هةندَيك و لَيوةردةطريَيت سوودي
رذَينة بةو طةدةشت ديواري دةيخؤيت، كة شيبكاتةوة خؤراكانة ئةو تا دةِرذَينَيت ترشة
ِرةنطة دروستبوون، لةهةستةكانمانةوة بريةوةرييةكان زيانَيكي بةرناكةوَيت. هيض ترشة
بكاتةوة، زيندوو دَيرينتان بؤ زؤر يي

َ
مندال بريةوةرييةكي تايبةت دةنطَيكـــي يان بؤنَيك

بةشَيوةي هةندَيجاريش و ئاشكرا هةندَيجار بريةوةري و هةســـتةكان نَيوان ثةيوةندي
بريكةوتنةوةي بؤ و دةريخست دؤزييةوة ثةيوةندييةي ئةم ينةوةيةكي نوَي

َ
لَيكؤل جفرةن،

رابطريت. يادةوةرييةكة كاتي شَيوةي بةهةمان لةشت ثَيويســـتة يادةوةرييةكي دَيرين
ئاستي يارمةتي رَيكخستني دةثارَيزَيت، ماسولكةكان و ئةندام سةرةِراي ئةوةي ئَيسقان
كة تَيداية فؤســـفؤري و كاليسؤم ماددةي ئَيسقان دةدات. لةشـــيش كاليســـيؤمي ناو
ئةم ئةطةر مَيشكة، دةمارةكاني و ماسولكة سةرةكي ثَيويســـتييةكي دووةميان ئةوةي
دةبنةهؤي كة هةن تايبةت هؤِرمؤني هةندَيك ئةوا دابةزَيت، ِرَيذةكةيان لةلةشدا توخمانة
جاراني ئاستي ِرَيذةكةي بطةِرَيتةوة تا وةرطرتني كاليسيؤمةكانيان و ئَيســـك داخوراني
%2ي تةنيا مَيشـــك ئةوةي لةطةأل توخمة. ئةو طونجاوي بةثَيكهاتةيةكـــي و طةيشـــتن
بؤ بؤخؤي دةبات كالؤرييـــةكان و %20ي ئؤكســـجني بةآلم ثَيكدَينَيت، مرؤظ لةشـــي
دةماخي خوَينبةري ســـآ طرنطةي لةش، ئةندامة ثَيداويســـتييةكاني ئةو ثِركردنةوةي
لةو برينداربوونَيك طريان يان هةرجؤرة مَيشك، دةطةيةننة ئؤكسجني بةردةوام سةرةكي
لةو كاراييةكاني مَيشك وادةكات و مَيشك خانةكاني برســـيبووني دةبَيتةهؤي بؤرييانةدا
كاتَيك وةستاني مَيشك. سةكتة دروستبووني ببَيتةهؤي و ببَيت تووشـــي زيان شوَينةدا
دةوةستَيت، مانطانة سوِري ثةنجاكان، سةرةتاي و ضلةكان كؤتايي دةطاتة ذن تةمةني
و سؤزداري طؤِرانكاري ئةمةش بةرهةمدَيت، كةمرت بةرَيذةيةكي ئيســـرتؤجني هؤِرمؤني
جاران وةك رَيكوثَيك بةشَيوةي ئيرت لةوةودوا هَيلكةدانةكان لَيدةكةوَيتةوة، فسيؤلؤذي

هةية،  ثَينةطةيشتووي 34.000 هَيلكةي تَيكِرا هةرزةكار كضَيكي بةرهةمناهَينن، هَيلكة
طةشـــةدةكةنء ثَيدةطةنء  هَيلكانة ئةو 350 دانةي تةنيا تةمةنيدا لةهةموو لةكاتَيكدا
تيستؤســـرتؤن وةك ماوةيةك لةناودةضن. هؤِرمؤنةكاني ثاش ثَينةطةيشـــتووةكانيش
مَيشكيش شَيوةي طؤِرانةي ئةو و مَيشكدا خانةكاني طةشةكردني بةسةر دةستدةطرَيت
و قؤناغةدا لةو هةرزةكاراندا ســـوكةوتةكاني

َ
هةل و لةِرةفتار طؤِراني طةورة دةبَيتةهؤي

ثَيطةيشتني لةطةأل بؤية دةكةن، بةناِرةحةتي و ثشَيوي هةست ســـؤزدارييةوة لةِرووي
الوازبووني و سؤزداري ثشَيوي و هةست يي

َ
ناكامل ضاوةِرَيي مَيشك ثَيشةوةي ِرؤثؤشـــي

بةشـــَيوةيةكي هةرزةكاريدا لةتةمةني هةموويان ئةمانةش كة بكة، دروســـت بِريارداني
دةدةيت باوَيشك كةسَيكدا ضةند لةناو كاتَيك تؤ ضؤن هةروةك دةدةن.

َ
ســـةرهةل بةرضاو

و ثَيكةنني كة ةرةوان
َ
دةســـت لَيكؤل هاتوونةتة طة

َ
بةل باوَيشـــكدان، ئةوانيش دةكةونة

بيســـتني دةنطي ديكةوة. كةســـاني دووبارةكردنةوةي لةاليةن دةبَيتةهؤي خةندةش
لةِروخساري كردةوة هةمان كة دةكات مَيشـــكدا لةناو ثَيكةنني لةبةشـــي كار ثَيكةنني
لةثةيوةنديية طرنطـــي َيكي

َ
ِرؤل الســـاييكردنةوةش بكاتةوة، دووبـــارة خاوةنةكةيـــدا

دةمارةكاني كرَيميية، و سثي ِرةنطي ئاساييدا لةباري ثَيســـت هةية. كؤمةآليةتيةكاندا
ِرةنطي زةردي سةر كاردةكاتة ثَيدةدةن، ِرةنطةى ســـووري لةثَيســـتةوة خوَيني نزيك
كاردانةوةي لةئةنجامي ِرةنط كـــة قاوةيي ميالنيني ةكانـــي

َ
دةنكؤل هةروةها ثَيســـت،

ِرةش مةيلةو ِرةنطَيكي دروســـتدةبَيت، وةنةوشـــةييةوة سةروو بةركةوتني تيشـــكي
ِرةنطةش ئةم ضوار بةركةوتووةكاندا، ة

َ
دةنكؤل ذمارةي زؤربووني دةدات لةكاتي بةثَيست

دياريدةكةن. مرؤظةكان ِرةنطي ثَيستي و ضوون بةيةكدا كَيش
َ
تَيهةل بةشَيوةيةكي

عوسمان وةرطَيِراني لةفارسيةوة: ناسح



44 سةردةم زانستى 160

 Organic ئؤرطانـــي ي
َ
كشـــتوكال

كة  ية
َ
كشتوكال farming شـــَيوازَيكي

بةبةكارهَيناني نابةسرتَيت ثشت تَييدا
و دةســـتكرد مَيرووكوذي مـــاددةي
و بايؤتيك ئةنتي و طةشـــة هؤرمؤني
وةضةي طيانلةبةري ِرووةك و تـــؤوي
تيشكلَيدراو. و دةســـتكاريكراو جني 
جوتيارةكانـــي ئةمانـــة لةجياتـــي
ثشتدةبةســـتن ئؤرطاني بةرووبوومي
بةبةِرَيوةبردني ذينطةي سروشتيلةِرَيي
مَيرووكوذانةي ئةو ثةين و بةكارهَيناني
طيانلةبةران ثاشماوةي و لةِرووةك كة
وةردةطريَين. سروشتيةكانةوة كانزا و

ضارةسةري بؤ ئؤرطانيدا ي
َ
لةكشتوكال

بايؤلؤذييةكان شـــَيوازة كَيشـــةكان
بؤنموونة دةبةســـرتَينةوة، ثَيكـــةوة
 كردني

َ
كؤنرتؤل بـــؤ دان

َ
هةول لةكاتي

جؤرَيكـــي زينـــدةوةر مَيرووةكانـــدا
ديكـــة جؤرَيكـــي بـــؤ لةناوبردنـــي
ي

َ
كشـــتوكال ِرَيطاكاني  بةكاردةهَينن. 

دةطةِرَيـــن ئــــــؤرطانـــي بةرهةمـــي
و بةثيتي خاك زيادكردنـــي بـــةدواي
هةروةها مَيروو ِرَيذةي هاوسةنطكردني
هةريةكة ثيســـبووني كةمكردنةوةي 

لةخاك و هةوا و ئاو.
ئؤرطاني بةروبوومي لةئةمريـــكادا

بواري طةشةسةندووي خَيرا كةرتَيكي
فرؤشي 2006دا ي

َ
لةســـال ة،

َ
كشتوكال

 16,7 طةيشـــتة خؤراكـــي ئؤرطانـــي
ي

َ
ئةوةي لةســـال دؤالر ثاش بليـــؤن

هةروةها  بوو، دؤالر بليؤن 7 2001دا
خؤراكية بةرهةمة دةرةوةي ناردنـــة
بؤ بةتايبةتي زياديكرد، ئؤرطانيةكان

ئةوروثا و ذاثؤن.
ئؤرطاني كشتوكاَلي شَيوازةكاني

شَيوازي  ِرَيطةو ئؤرطاني ي
َ
 كشتوكال

بؤ طرَيـــدةدات ثَيكةوة  جؤراوجـــؤر
و

َ
خؤل و خاك تةندروستي ثاراستني

زةوي ِرووتانةوةي و لةداخوران ِرَيطرتن

دةكات لةذينطة ثارَيزطاري ئؤرطاني ي
َ

كشتوكال
هينس ئَيرين
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بةكارهَينان بَي مَيروو كردني
َ
كؤنرتؤل و

ماددة بةكارهَيناني بةكةمرتيـــن يان
بةهةمان دروســـتكراوةكان، قِركةرة
م

َ
كؤنـــةكان، بةال جوتيارة شـــَيوةي

طرنطرتيني فراوانـــرتدا. لةئاســـتَيكي
ئةمانةن: شَيوازةكانيش

ئؤرطانيدا لةكشتوكاَلي خاك  ثاراستني
بؤ دابني   ثةيـــن بةكاردةهَينرَيت
هةندَيك كانزاييانـــةي كردنـــي ئـــةو
بؤ ثَيويســـتيانة يـــان لةزةويـــةكان
كانزاييانـــةي ئـــةو  جَيطرتنـــةوةي
ِرووةكةكانةوة طةشـــةكردني بةهؤي
زؤر لةدةســـتياندةدات، زةويةكـــة 
ثةينـــي ئاســـاييةكان  لةجوتيـــارة
كة ضِركـــراوة بةكاردةهَينن كيميايي
ِرووةكةكانةوة لةاليـــةن بةخَيرايـــي
طةشةكردنَيكي دةبنةهؤي و دةمذرَين
جؤرة ثةينة ئةم ِرةنطة بـــةآلم خَيرا،
طرنطي جـــؤري كوشـــتني ببَيتةهؤي
زةوي كرمي وةك خاك ناو زيندةوةري
جوتياري سوودبةخشةكان. بةكرتيا و
ئةندامي ماددةي َيكي

َ
تَيكةل ئؤرطاني

دروســـتكردني بؤ دةطةنَينَيت ك
َ
بَيكةل

لـــةوردة زيندةوةرة ثِرة كة ثةينَيك
ثَيي و زةوي ناو سوودبةخشـــةكاني

دةوترَيت كةمثؤست-compost يان 
سروشتي كةرةستةي و ي

َ
ئاذةل ثةيني

بووذاندنةوةي بؤ بةكاردةهَينَيت ديكة
ئةمانيش و خاك ناو زيندةوةرةكانـــي
كانزاييةكان ماددة خؤيانةوة لةاليةن

ِرووةكةكان. بؤ دةكةن ئاماددة
 جوتياريبةروبووميئؤرطانيزياتر 
نؤرة ثَيويستة ئاســـايي لةجوتياري
نؤرةثَيكردنيش بـــكات بةمةزراكةي
ســـةرلةنوَي بةهؤيـــةوة ِرَيطةيةكـــة
لةماددةي ثِردةبَيتـــةوة زةويةكـــة
كيميايي ثةينـــي بَيئةوةي خؤراكـــي
لةِرَيـــي بةكاربهَينرَيـــت. دةســـتكرد
بؤماوةي كة طةيةك

َ
كَيل نؤرةثَيكردندا

بةكارهَينراوة َيك
َ
سال ضةند يان َيك

َ
سال

ة
َ
دانةوَيل جؤرَيكي بؤ بةرهةمهَينانـــي

ثَيويستة طةنم يان وةك طةنمةشـــامي
بابةتي ثاقلة ِرووةكَيكي وةرزَيكيـــش

 alfalfa يان soy bean وةك بةزاليـــا
ِرةطةكانـــي بِروَينرَيـــت. تَيـــدا ي 
بةكرتيا ثاقلةمةنييـــةكان  ِرووةكـــة
بةكرتياي وةك خاك سوودبةخشةكاني
ثةنـــادةدات ضةســـثَين نايرتؤجـــني
لةهـــةواوة نايرتؤجـــني و ئةمانيـــش
بةمةش خاكةكـــةوة و ناو دةهَيننـــة
دةبنةهؤي و دةكةن بةثيت زةويةكة
خاكةكة ثَيداويســـتي كةمبوونةوةي
نايرتؤجينيان ثةينانةي كـــة بؤ ئـــةو
شَيوة بةهةمان نؤرةثَيكردن تَيداية،
لةماددة كردن ثارَيزطاري دةبَيتةهؤي
بؤنموونة زةويةكة، ناو خؤراكيةكاني
ضَينراو ةي

َ
دانةوَيل يةكةمي دةســـتةي

ِرووي لةنزيـــك لةوانةية ِرةطةكانـــي 
ِرةطةكاني م

َ
بـــةال بَيت، زةويةكـــةوة

دةضنـــة زياتـــر دووةم  دةســـتةي 
بةمةش ماددة زةوييةكـــةوة، قوآليي
جياوازةكاني لةضينـــة خؤراكيـــةكان
ثَييـــدا و ِرادةكَيشـــرَين خاكةكـــةوة

ودةبنةوة.
َ
بال

ِراطريابَيت خؤيـــدا لةجَيي خاكَيك
ِرووةكةكانةوة كةمرت ِرةطـــي بةهؤي
ران

َ
ِرامال و تةقني و يش بردن

َ
قل ئةطةري

ِرووتةن. خاكَيكي تا هةية داخوراني و
مةترســـي ئؤرطانيـــةكان جوتيـــارة
ثارَيزةر بةِرووةكَيكي زةوي داخوراني
كورتي تةمةنَيكي كة ضارةسةردةكةن
ضيمةني يان ِروةكَيكي بةزؤري هةية و
دةثارَيزرَيت ثَي زةويةكةي و ثاقلةيية
ةي

َ
دانةوَيل دروَينةي نَيـــوان لةماوةي

زؤر دووةمدا. ِرووةكي ضاندني و يةكةم
زةويةكانيان ئؤرطانيةكان لةجوتيارة
يان ن

َ
نةكَيال بةِرَيطةي دةبوذَيننـــةوة

لةِرَيي ن ئةمةش ئةويـــش
َ

كةم كَيـــال
تؤو بؤ دةســـتي ئامَيري بةكارهَيناني
زةويةكة ةكردني 

َ
ثاضةكؤل و توَيكردن 

طاسن لةبةكارهَيناني دووركةوتنةوة و
دةبَيت، زةويةكة طَيِرانـــةوةي

َ
بؤ هةل

ةكـــة
َ
دانةوَيل ةيةكـــي

َ
ثةل دةكرَيـــت

طةكـــةدا
َ
نةكـــراوي لةكَيل بةدروَينـــة

خاكةكة داثؤشـــيني بؤ رَيت
َ
بةجَيبهَيل

و با بةهؤي لةداخوران و ثاراســـتني
بارانةوة.

لةكشــتوكاَلي مَيــروو بةِرَيوةبردنــي
ئؤرطانيدا

كوشـــتني بؤ ئاســـايي جوتياري
مَيرووي و ِرووةك كـــةِروو،  ة،

َ
طياكةل

َيك
َ
زيانبةخشثشت دةبةستَيت بةكؤمةل

دةســـتكرد، ئافاتـــرِبي دةرمانـــي
 pesticides ئافاترِبانـــةش ئـــةم
نةوتي كيمياييانةي ةكردنـــي

َ
لةمامةل

و ئةمؤنيا سروشـــتي، خـــاو، طـــازي
ديكةوة ماددةي خـــاوي ذمارةيـــةك
ثَيكهَينةري ماددةي دروســـتدةكرَين،
كة تَيداية ئةوتؤيان ناضاالكي و ضاالك
و بؤماوةيةكي بن زؤر ذةهرين دةتوانن
م

َ
بـــةال بمَيننـــةوة. درَيذخايةنيـــش 

ئةوتؤ ئافاترِبي ئؤرطانـــي، جوتياري
بةشـــَيوةيةكي كة بةكاردةهَينَيـــت
لـــةِرووةك ِراســـتةوخؤ سروشـــتي و

توخمـــة كانزاكانةوة  و و طيانلةبـــةر
كيميايي بةِرَيطـــةي وةردةطريَيـــن و
نةهَينراوة. بةســـةردا  طؤِرانكاريـــان
ثَيكهاتة ئافاترِبانـــةدا لـــةم جـــؤرة
دواي بةخَيرايي ذةهرينة ضاالكـــةكان
دةبنة و دةبنةوة شي بةكارهَينانيان

و ناذةهرين. بَي زيان ماددةي
سابووني درةختي neem و  ِرؤني

 pyrethrum مـــاددةي و  جؤراوجؤر
 chrysanthemum كةلـــةِرووةكـــي
ئـــةو لــــةنَيـــوان دةردةهَينرَيـــت
جـــوتيـــاري كـــة مَيرووكوذانـــةدان
بةكاريان دةهَينن. بةروبوومي ئؤرطاني
بوون

َ
زال بؤ ئؤرطاني جوتياري هةروةها

بةخشـــةكاندا زيان كةِرووة بةســـةر
مس و كالسيؤم لةكاربؤناتي َيك

َ
تَيكةل
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بةكاردةهَينن كة بـــة طرياوةي بؤردؤ 
Bordeaux Mix ناسراوة.

بـــــةكارهَينــــانـــي  ســـةرةِراي 
لةاليـــةن  سروشـــتي  مَيرووكـــوذي 
جوتيـــاري ئؤرطانيـــةوة، ئـــةوان بؤ 
مَيرووةكان  بةســـةرداطرتني  دةست 
ِرَيطةيـــةك دةطرنةبةر ثَيي دةووترَيت 
intercropping كـــة لـــةم ِرَيطةيةدا 
ضةنـــد جؤرَيـــك بةروبوومـــي جياواز 
بةشَيوةي ِريزَيكي فراوان و يةك لةدواي 
يةك و بةســـةرة  دةضَينرَيت بةمةش 
ـــي زينـــدةوةرة ئافاتيةكان 

َ
جموجول

طةكةدا ثةكـــي دةكةوَيت، 
َ
بةنـــاو كَيل

ضونكـــة زؤر جـــؤري مَيـــرووةكان و 
كـــةِرووةكان تةنيا لةســـةر يةك جؤر 
بةروبووم دةذيـــن. جوتياري ئؤرطاني 
بةثرذاندني  مَيرووةكان  زةرةروزياني 
بةكرتيـــاي ئةوتـــؤ كـــةم دةكاتةوة 
كـــة قؤزاخة و بةضكـــةي مَيرووةكان 
دةكـــوذن. هةروةهـــا ئـــةو جـــؤرة 

ؤكة و 
َ
خال

َ
بةروبوومانة دةضَينن كة خال

 تؤِرييةكان و ئةو مَيرووة 
َ

مَيرووة بال
ِراوي  ِرادةكَيشن كة  سوودبةخشـــانة 
مَيرووة  نةويسرتاوةكان دةكةن.       

بــــــةروبوومـــي  جوتيارةكانـــي 
ئؤرطاني زؤر ِرَيطـــة بةكاردةهَينن بؤ 
كردنـــي طذوطياي زيانبةخش، 

َ
كؤنرتؤل

كـــة   mulching ِراخســـتن  وةك 
دةوروبةري  خاكي  تَييدا  شـــَيوازَيكة 
ة كة بةتةآلشةدار يان  كاوثوش  

َ
دانةوَيل

دادةثؤشرَيت و طذوطيا زيانبةخشةكان 
دةيانتاســـَينَيت.  و  دادةبِرَيت  لةهةوا 
 cover crops ِرووةكة ثارَيـــزةرةكان
دةتوانرَيـــت لةثايزدا بضَينرَين و ضةند 
مانطَيكي كةم بكرَين بةذَيرةوة، ئةمان 
كةكان 

َ
كةل بـــَي  طذوطيا  ثَيشـــرِبكَيي 

بةســـةرياندا،  دةبـــن 
َ
زال و  دةكـــةن 

بؤنموونة ِرووةكي شؤظانoat  خَيراتر 
لةطذوطيا زيانبةخشةكان طةشةدةكات 
لـــةو مـــاددة  بَيبةشـــيان دةكات  و 

دروســـتكردني  بؤ  كة  خؤراكيانـــةي 
تؤوةكانيان ثَيويستيانة. جؤري ديكةي 
 cereal rye ِرووةكـــي ثارَيزةري وةك
هةن  كـــة لةِرةطةكانيانةوة ماددةي 
ِرَيدةطـــرن  كـــة  ئةوتـــؤ دةردةدةن 
لةضةكـــةرة كردنـــي تـــؤوي طذوطيا 
زيانبةخشةكان. جوتيارة ئؤرطانيةكان 
هةندَيجـــار ئامَيري جؤراوجؤر لةدواي 
لةِرةط  بؤ  دةبةستن  تراكتؤرةكانيان 
كانةي 

َ
كَيشاني ئةو طذوطيا بَي كةل

َ
هةل

دةدةن. 
َ
ةكانياندا سةرهةل

َ
لةدةغل

هةندَيجار  ئؤرطانـــي  ي 
َ
كشـــتوكال

ثشـــتكراو 
َ
ثال ي 

َ
كشـــتوكال بةنـــاوي 

بـــؤ  ئامـــاذةي  ةوة   sustainable
دةكرَيت، هةرضةندة هةردوو ضةمكةكة 
ـــؤزن، بةآلم جياوازي زؤريان 

َ
ورد و ئال

لةنَيوانداية.
دةطةِرَيت  ثشتكراو 

َ
ثال ي 

َ
كشتوكال

بةدواي ضاكسازي كردني سةرلةبةري 
يةكة 

َ
سيســـتمة خؤراكي و كشـــتوكال
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لةِرَيي هاوسةنط كردني بةرهةمهَينان 
و بةكارهَينانةوة. بؤنموونة جوتيارَيك 
ثشتكراو 

َ
ي ثال

َ
كة ثةيِرةوي كشـــتوكال

ةكاني 
َ
ئاذةل ثةينـــي  لةوانةية  دةكات 

خؤي بةكاربهَينَيت بؤ بةثيتكردني ئةو 
ةكاني ثَي 

َ
طةيةي كة ئاليكي ئاذةل

َ
كَيل

دابني دةكات. 
 كـــةم كردنـــةوةي كِريني ثةين، 
ة و عةلةف 

َ
كرَيـــي ثةيداكردني دانةوَيل

بةكارهَينانـــي  و  دةكاتـــةوة  كـــةم 
ةو عةلةفةكةش بؤ لةوةِراندني 

َ
دانةوَيل

ـــةكان لةجياتي كِريني، خةرجي 
َ
ئاذةل

زؤركردني مةِروماآلت كةم دةكاتةوة. 
ثشـــتكراو 

َ
ثــــــال ي 

َ
كشـــتوكال  

ذينطةيي  ثرســـة  هةموو  تاووتوَيـــي 
وكؤمةآليةتيةكانيـــش  ئابـــووري  و 
بةسيســـتمة  ثةيوةنديان  كة  دةكات 
 

َ
هـــةول هةيـــة.  يةكانةوة 

َ
كشـــتوكال

بـــؤ مســـؤطةركردني زةوي  دةدات  
بؤئـــةوةي  ثارَيـــزراو  ي 

َ
كشـــتوكال

نةوةكاني ئَيســـتا و داهاتـــوو بتوانن 
طة، زؤر 

َ
بةســـةركةوتوويي بيكةنة كَيل

ثشتكراو 
َ
ي ثال

َ
لةاليةنطراني كشـــتوكال

طة 
َ
 بؤ بةزيندوو هَيشتنةوةي كَيل

َ
هةول

طةي 
َ
خَيزانيةكان و ذياندنةوةي كؤمةل

دةطونجَيـــت  دةدةن.  طوندنشـــني 
ثشـــتكراو هةبَيت ئؤرطاني 

َ
طةي ثال

َ
كَيل

هةمان  بةكارهَيناني  سةرةِراي  نةبَيت 
ِرَيطة و شـــَيوازةكان، ثَيضةوانةكةشي 

ِراستة. 
سوودةكاني كشتوكاَلي ئؤرطاني

ديارترين  بةكارهَينـــةرةوة  بةالي 
ي ئؤرطاني ئةوةية 

َ
سوودي كشـــتوكال

كة تةندروســـتي مرؤظ باشـــدةكات، 
نيشـــان  ئةوة  ينـــةوةكان 

َ
لَيكؤل

دةدةن كة خؤراكي ئؤرطاني 
ثةروةردةكراو  ئاستَيكي 

زياتر لةتوخمة 

كانزا ثَيويستةكاني تَيداية تا  خؤراكي 
ئاسايي ثةروةردةكراو. 

يية 
َ
هةروةها خؤراكي ئؤرطاني خال

و  دةســـتكاريكراو  جني  لةثَيكهاتةي 
هؤرمؤن و دةرمانـــي دذة زيندةيي و 

ثاشماوةي مَيرووكوذةكان. 
ســـوودة درَيذخــــايةنــــةكانـــي 
و  ثارَيزطاريكردن  ئؤرطاني  ي 

َ
كشتوكال

ضاكســـازي كردني خاك و زيادكردني 
ئةطـــةري ئـــةوةي كـــة ئـــةم جؤرة 
يية لةداهاتوودا بةردةوامي 

َ
كشـــتوكال

بـــدات بةبةرهةمهَيناني خؤراكي باش 
لـــةِرووي جؤرَيتييةوة بـــؤ نةوةكاني 

داهاتوو، دةطرَيتةوة. 
هانـــي  ئؤرطانـــي  ي 

َ
كشـــتوكال

زيادبوونـــي نةوةيةكي تةندروســـتي 
و  دةدات  سوودبةخشـــةكان  مَيرووة 
بةمةش مَيرووة زيانبةخشةكان لةذَير 

َيتةوة.
َ
دا دةهَيل

َ
كؤنرتؤل

 هةروةها يارمةتي ثارَيزطاريكردني 
ثاككردنـــةوةي  و  ئـــاوي  ذيانـــي 
لةِرَيي  دةدات  ئاوييةكان  ســـةرضاوة 
ماددة  بووني  تَيكةآلو  كةمكردنةوةي 
 ئاوي 

َ
قِركـــةرة ذةهراويـــةكان لةطةل
ضةم و ِرووبار و دةرياضةكاندا.

 ِرةخنةطراني ئةم بوارة باس لةوة 
دةكةن كة ئةم شَيوازة كةمرت قازانجي 
ئابـــووري لَيدةكرَيـــت و ثَيويســـتي 
بةشارةزاييةكي زياتري بةِرَيوةبردن و 

كاركردني زياتر هةية 
بؤ  ئــةوةي  تا 

ي 
َ
ل كا كشتو
يي  سا ئا

ثَيويستة.
دةرماني  مةســـرةَّـ  و  تَيضـــوون 
و  كيميايـــي  ثةينـــي  و  مَيرووكـــوذ 
ســـووتةمةني هةرضؤنَيك بَيت كةمرتة 
هةروةها  زيادة  كاركردني  لةتَيضووني 
ســـوودة ذينطةييةكانيشي دوورمةودا 
و درَيذخايةنن، نةك تةنيا بؤ جوتيارة 
كـــو بـــؤ نةوةكاني 

َ
ئؤرطانيةكـــة بةل

داهاتووش.
بةروبوومي  كشتوكاَلي  ستانداردةكاني 

ئؤرطاني
وآلتة  كؤنطرَيسي  ي1990دا 

َ
لةسال

يةكطرتووةكانـــي ئةمريـــكا ثـــِرؤذة 
خؤراكـــي  بةرهةمهَينانـــي  ياســـاي 
ياســـاكة  ثِرؤذة  تَيثةِراند.  ئؤرطانـــي 
ي وآلتة يةكطرتووةكان  

َ
بةشي كشتوكال

َيـــك ثَيوةر 
َ
ناضـــار دةكات كة كؤمةل

لةسةر ئاستي ئةمريكا بكاتة ستاندارد  
كاروبارةكانـــي  بةِرَيوةبردنـــي  بـــؤ 
ئؤرطانيةكان  بةروبوومة  ي 

َ
كشـــتوكال

لةكِريـــن و فرؤشـــتن و ســـازكردن و 
ي 2000دا 

َ
بةخَيوكردنيانـــدا. لةســـال

ي ئةمريكي ياسايةكي 
َ
بةشي كشتوكال

بةرهةمهَيناني  ِرَيكخســـتني  بؤ  نوَيي 
ي 

َ
خؤراكـــي ئؤرطانـــي دانا و لةســـال

ئةمريكي  ئؤرطاني  ثرؤطرامي  2002دا 
دامةزرَينرا. ياساكاني ِرَيكخستني ئةم 
بوارة  ســـتانداردة بِروانامةييةكانيان 
هَينايـــة ئـــاراوة و ِرَيطرييـــان كـــرد 
جني  ثَيكهاتـــةي  لةبةكارهَينانـــي 
دةســـتكاريكراو و تيشكلَيدراو و  
ئاوةِرؤكان  ليتةي  بةكارهَيناني 
وةك ثةين بـــؤ  هةر خؤراكَيك 
ئؤرطانيـــةوة  بةنـــاوي  كـــة 

بفرؤشرَيت. 
 ئـــةو بةرهةمانـــةي لَييان 
دةنوسرَيت لةسةدا سةد ئؤرطاني  
ثَيكهاتةي  تةنيـــا  ثَيويســـتة 
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بةرهةمانةي ئةو و تَيدابَيت ئؤرطانيان
ثَيويستة ئؤرطاني دةنوســـرَيت لَييان
وثَينجي نةوةت لةســـةدا كةم اليةني

بَيت. ئؤرطاني ثَيكهاتةكاني
النيكةم كة ســـازكراو خؤراكَيكي
ئؤرطاني ثَيكهاتةكاني حةفتاي لةسةدا
بنوســـرَيت لَيي دةتوانرَيـــت بَيـــت 
و دروســـتكراوة ئؤرطاني بةثَيكهاتةي
ئؤرطاني ثَيكهاتةي لةسَي زياد ئةطةر
لةسةر ناوةكانيان دةتوانرَيت تَيدابوو
بةرهةمةكة ثاكةتـــي يـــان دةفـــر 
بةرهةمانةي ئـــةو تةنيا بنوســـرَيت.
نةوةت لةســـةدا كةمةوة بةاليةنـــي
ئؤرطاني ثَيكهَينةرةكانـــي وثَينجـــي
بةشي ئؤرطاني مؤري دةتوانَيت بَيت
بطرَيت

َ
USDAهةل ي ئةمريكا

َ
كشتوكال

لةكاتـــي و ثاكةتةكـــةي لةســـةر 
بانطةشةكاندا.

مَيذووي كشتوكاَلي بةروبوومي ئؤرطاني
كيميايـــي ثةينـــي ثَيشـــئةوةي
دةســـتكردةكان قِركةرة  مـــاددة و 
َيك

َ
كشـــتوكال هةمـــوو بدؤزرَينـــةوة

ئةمِرؤ. ثَيناسةي بةثَيي بووة ئؤرطاني
لةسةردةمي تازةدا يةكَيك لةيةكةمني
ئؤرطاني كشـــتياري ديارةكاني ناوة
ئةلبَيرت سَير بةريتاني ناسي

َ
كشتوكال

كة  هـــاواردSir Albert Haward بوو
بةناوي  ي1940دا 

َ
ســـال لةكتَيبةكةي

ي
َ
هاني كشتوكال ي

َ
وةسَيتَيكي كشتوكال

ماددةي بةكارهَينانـــي بةبـــَي دابوو 
كيميايي. ثةيني دروستكراو و قِركةري
بةريتاني ناسي

َ
كشتوكال ذنة هةروةها

بةشـــداري   Lady Eve Balfour
ي

َ
كشتوكال لةبزوتنةوةي هةبوو كاراي

سي طة
َ
كَيل بيستةمدا. سةدةي ئؤرطاني

و ينةوة
َ
لَيكؤل بؤ تايبةتكراوةكةي

َ
سال

 Haughley ديارةكةي تاقيكردنةوة
زؤر ذمارةيةكـــي شـــوَيني بوونـــة 
لةنَيوان بةراوردكاري تاقيكردنـــةوةي
ي

َ
كشـــتوكال و ئؤرطاني ي

َ
كشـــتوكال

ي 
َ
ئاساييدا. كتَيبةكةيBalfour  لةسال

 Theزيندوو خاكـــي بةناوي  1943دا 
دؤكيؤمَينت طةو

َ
بةل living soil) بـــة

تةندروستي خاكي طرنطي ينةوة
َ
ولَيكؤل

ثشـــت و دووثـــات يدا
َ
لةكشـــتووكال
ِراستكردةوة.

 Balfour و Howard كارةكانـــي
ئةمريكي ةري

َ
بةلَيكؤل بةخشي ئيلهامي

و  طؤظاري باخداري J.I.Rodale  كـــة
1942دا ي

َ
لةسال ئؤرطاني ي

َ
كشـــتوكال

دابمةزرَينَيت.
طشـــتي كي

َ
خةل طؤظـــارة ئـــةم 

شـــَيوازة ِرَيطـــةو دةربـــارةي
 Rodale دةكرد. شارةزا ئؤرطانيةكان
ينةوةي

َ
لَيكؤل ناوةندَيكـــي هةروةهـــا

دامةزراوةي بةناوي خؤبةخشـــانةي
سةرثَي خستة تةندروستييةوة و خاك
ناسراوة.

َ
ِرؤدَيل بةثةيمانطاي ئَيستا و

ذنـــة كارســـؤن ريضـــارد 
بوو دةريايي بواري زيندةوةرزانَيكـــي
ذياني ماســـي و خزمةتي لةدةزطـــاي
ديكةي داية طوِرَيكي ئةمريـــكا كَيوي
بةو ئؤرطاني ي

َ
كشـــتوكال بزوتنةوةي

بةهاري بةناوي 1962دا لة كة كتَيبةي
دةريكرد   silent spring دةنـــط بَي 
كاريطةرية ِرووداوةكانـــي تَييـــدا كة 
قِركةرةكاني ماددة زيانبةخشـــةكاني
هةر كَيوي تؤماركردبوو. ذياني لةسةر
ي

َ
كشتوكال هةردوو ِرابةري لةئةمريكادا

بةكتَيبي نارين سكؤت هَيلني و ئؤرطاني
ي 

َ
لةســـال  Living the good life

ديكةيان  زؤرةكاني وكراوة
َ
بال و 1954

برد بةرةوثَيش ئؤرطانيان ي
َ
كشتوكال

ِرؤشنبريكردني جوآلنةوةي ياريدةي و
ةكاني

َ
لةســـال زةوي-يان بؤ طةِرانةوة

دا.  1960 و 1970 كاندا
    

سةرضاوة 
.Microsoft/Encarta/2009 

لةئينطليزييةوة: وةرطَيِراني
توفيق قادر يونس

                                     
                                          
                                                       

بةرزبوونةوةي
كؤليسرتؤَل لةمندالَدا

ئــةمةريكييـــةكان تـــــوَيـــذةرةوة
كيمياييانةي مـــاددة  ئـــةو ِرايانطةياند
لةبؤيةكردنوِرووكةشكردنيئامِرازةكاني
ماددانةي ئةو ضَيشتخانةدا بةكاردَيت و ناو
لةناو بةكارهَينراو قوماشي كة دةكةن وا
ئاو بةرامبةر ســـتي

َ
بةرهةل ضَيشتخانةدا

ئاستي لةوانةية ســـةرجةمييان هةبَيت،
بكةنةوة. بةرز ندا

َ
لةمنداال

َ
كؤليسرتؤل

كـــرد ئاشـــكرايان توَيـــذةرةوةكان
ينةوةكةيان

َ
لَيكؤل كـــة نـــةي

َ
منداال ئةو 

ثَيكهاتانة ئـــةم ئاســـتي لةســـةركراوة
يدا

َ
لةطةل و بـــووة بةرز لةخويَبنييانـــدا

بةرزبوو خراثيش ي
َ
كؤليســـرتؤل ئاستي

كة نةي
َ
منداال ئـــةو

َ
لةطةل بةبـــةراوورد

نزم لةخوَينيياندا ثَيكهاتانة ئةم ئاســـتي
بووة.

وست- لةزانكؤي فريسبي ستيظاني
و

َ
مندال نؤذداري وكراوةي

َ
لةبال فرجينيا

ئةنجامة ئةم نووســـيوويةتي َهةرزةكاردا
لةطةل بةركةوتن كة ناســـةِّـَينَيت ئةوة
دةبَيتةهؤي كيمياييانـــة ئـــةم مـــاددة
م

َ
بةال ،

َ
كؤليسرتؤل ئاستي بةرزبوونةوةي

بةبوونـــي ثةيوةندييةك دةدات ئامـــاذة
دةكات وا ثَيويست هَيشتا لةنَيوانيياندا و

بكرَيت. زياتر توَيذينةوةي
لةســـةر توَيذةرةوةكان كاريان كرد
و فلؤر و ســـةلفاتي بةفلؤر تَير ترشـــي
دةطمةنة ماددانـــة ئةم تَيـــر، ئؤكتاني
تةثوتؤز و خواردنةوة ئاوي لةِرَيي ك

َ
خةل

و خؤراكييةكان مـــاددة وثَيضانـــةوةي
و ئةو ناوكة ثةتك و خوَيني شـــريي دايك
ئامادة بةمايكرؤوةيظ كة طةنمةشامييةي
ينةوةكان

َ
لَيكؤل هـــةوا-ش. و دةكرَيـــت

دةشَيت بةفلؤر تَير ترشي دةدةن ئاماذة
لةوانةية ئةمةش و جطةر كاربكاتةســـةر

.
َ

كؤليسرتؤل ئاستةكاني كاربكاتةسةر
ثَييانوايـــة توَيذينةوةكـــة تيمـــي 
بةبووني دةدةن ئامـــاذة ئةنجامـــةكان
كيمياييانة ثَيكهاتة ثةيوةنديلةنَيوانئةم
ئةم م

َ
بةال دا،

َ
كؤليسرتؤل بةرزبوونةوةي و

تا زياترة ينةوةي
َ
بةلَيكؤل ثَيويستي بابةتة

كيمياييةكان ماددة كة بسةِّـَينرَيت ئةوة
بةرزبوونةوةكة. هؤكاري دةبنة
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زؤرَيـــك لةوانـــةي كـــة طرفتـــي 
َينن 

َ
كةمبينينييان هةية و ثَيوةي دةنال

زؤر دةترســـن كة ِرؤذَيك بةتةواوةتي 
تووشـــي ثةككةوتـــن و كوَيربوونـــي 
ِرَيذةي  بةنزيكةيي  بنب،  ضاوةكانييان 
ئةمةريـــكا  دانيشـــتوواني  ي   %3,4
يدان و ئـــةم 

َ
لةتةمةنـــي ضـــل ســـال

ِرَيذةيـــةش لةم تةمةنةدا بةدةســـت 
طرفتـــي ثةككةوتنـــي ضاوةكانـــةوة 
طريؤدةبوون،  بينينـــةوة  طرفتـــي  و 
ي 

َ
ثَيشـــبيني دةكرَيت كة لة 30ي سال

داهاتوودا ِرَيذةي ئةو نةخؤشـــييانةي 
كـــة ثةيوةندي بةثريبـــوون و ضوونة 
تةمةن و طرفتي تةندروستييةوة هةية 
لةو تةمةنـــةدا، لةوانـــةش كةمبيني 

و ثةككةوتنـــي كؤئةندامـــي بينـــني 
ئَيســـتاي.  ِرَيذةي  دووهَيندةي  بطاتة 
لةنموونةي نةخؤشييةكاني وةك ئاوي 
ِرةش Glaucoma، شةكرة كوَيربوون 
 Diabeticو ثةككةوتنـــي تؤِرةي ضاو
شـــيبـــــوونةوةي    Rerinopathy
ثَيكهاتة سةرةكييةكان و ثِرؤتينةكاني 
ضـــاو كـــة لةئةنجامـــدا دةبَيتةهؤي 
كوَيربوونَيكـــي حةتمي و نةطةِرانةوة، 
لةســـةرضاوة  داتايةش  ئـــةم  هةموو 
حكومةتي  ثزيشـــكييةكاني  فةرميية 
ئةمةريكا ثشـــت ِراســـت كراوةتةوة. 
هةر بةطوَيـــرةي داتاكاني ثةيمانطاي 
 National ضـــاوي ميللي ئةمريكـــي
Eye Institute نزيكـــةي 1,7 مليؤن 

تةدا طرفتي ضاويان هةية 
َ
كةس لةو وال

كـــة ثةيوةندي  تايبةت  لةجؤرَيكـــي 
بةضوونة تةمةنةوة هةية و كة بةطرفتي 
شـــيبوونةوةي ماكيـــوال Macula ي 
بةتةمةنةوة  ثةيوةستة  ناسراوة  ضاو 
ئةمجـــؤرة نةخؤشـــيية تايبةتمةندة 
دةركةوتةكاني  و  لةنيشانة  و  بةثريي 
بريتييـــة لةشـــيبوونةوة داخورانـــي 
بينني  لةكؤئةندامي  طرنط  بةشـــَيكي 
كة بةماكيوال ناســـراوة و لةئةنجامي 
بووني 

َ
ئةم داخوورانةدا دةبَيتةهؤي لَيل

ئاستي بينني و دروست بووني تانةي 
توانـــاي بينني،  لةدةســـتداني  ضاوو 
نةخؤشـــييةش  ئةمجـــؤرة  ِرَيـــذةي 
بةطوَيرةي تةمةن و سَيكس و ِرةطةزي 

ترَي ضةميلة كَيشةكاني ضاو ضارةسةر دةكات
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بؤ يةكَيكي نةخؤشـــةكة لةيةكَيكةوة
نةخؤشـــي هةروةها دي دةطؤِرَيـــت.

زياتر  50% ي بةِرَيذةي ضاو سثي ئاوي
كة تةمةنييان كةسانة دةطرَيتةوة ئةو

ييةوةية.
َ
سال شةست لةسةرو

نةخؤشـــييةدا ئـــةم ةتـــي
َ
لةحال

 Opaque- ـــةدار
َ
ثةل ي

َ
لَيل ناوضـــةي

ضاو دروست  Area لةســـةر هاوَينةي
و بوون شـــَيواو لةئةنجامي و دةبَيت
ثَيويستييةكاني ثرؤتينة شيبوونةوةي
خ

َ
تةل و ناِرؤشـــن ضـــاو ناوضةيةكـــي

بؤية دةبَيت دروســـت (هةورئاســـا)
هةورة يـــان بينني ـــخ

َ
تةل ناونـــراوة

بينني.
بـــةدواي ثَيويســـتـــــــة بؤيـــة 
خؤثاراســـتندا ِرَيطةضارةســـةري
ثرييدا تووشـــي لةتةمةني تا بطةِرَيني
ثرســـيارةكة نةبـــني، كوَيربـــوون
بؤ بكةيت ضي ثَيويســـتة تؤ ئةمةية،
تا ئَيستاش شارةزاياني ضارةســـةر؟
ئامؤذطارييةكي ِرَينمايي و ثزيشـــكي
ضارةســـةر ئةوتؤيان نيية تا طرنطي
ئةم نةخؤشييانةي كةزانراوة. بؤ بَيت
جؤراوجؤر مـــي

َ
وةال ئـــةوةي

َ
لةطةل

م
َ
بةال بطةين، ثَيي لةذيانـــدا كة هةية

كـــة لةثَيشـــمانداية ِراســـتييةكيش
ئَيمة لةكاتَيكدا زؤربةمـــان نايزانـــني.
بؤ مَيك هةبَيت

َ
وةال دةبَيت كة دةبينني

يارمةتيدانمان بؤ كرا ثرسيارةي ئةو
كليلي تةندروستيمان، بؤ ثاراســـتني
بريتيية ئـــةو ثرســـيارةش مـــي

َ
وةال

ِراســـتةقينةمان دايكي بؤ لةطةِرانةوة
كة ناسراوة بةوة ئةو كة سروشـــتة.
ضةند بؤ دياريكراودا ذياني لةخولَيكي
ناوازةكاني لةبةرهةمة جؤرَيك َيك

َ
سال

ضارةسةري بؤ ثَيببةخشَيت خؤيمان
طذوطيا كة تةندروستييةكانمان طرفتة
هيوا جَيي كة سروشـــتني و بةرهةمي
طرفتةكاني نةخؤشـــي و نزاكردنة بؤ
ِرابردوومان طرفتةكاني ي

َ
وَيل و

َ
و ئـــال

تؤ هةرطيز تةندروســـتيماندا. لةبواري
ِرووةكَيكي كة نةكةوتووة بةر طوَيـــت
َين ترَي

َ
دةل ثَيي هةية طيايي ثزيشكي

بةخَيزاني  سةر Bilbemy كة كَيويلة
Cran Berry و Blue Berry –ةكانة. 
ترَي ضييـــة؟ كَيويلة تـــرَي بابزانـــي
كـــة لةكوردةواريـــدا بةترَي كَيويلـــة
زانستييةكةي ناوي ناســـراوة ضةميلة

V. Myrtillus بةزؤري  لـــة بريتييـــة
ناوضة دةوةنةكاني بـــن و  

َ
لةقةدثال

وةك تانـــي
َ
وال شـــاخــــاوييةكاني

و دةشـــتةكاني ســـيربيا و بةريتانيا
ئةوروثي ديكـــةي تاني

َ
وال هةندَيـــك

ثَيكهاتةي لـــةِرووي دةكةن، طةشـــة
كيميياييةكانييةوة و ئةندامي ئاوَيتة
سروشـــتي ةكـــي

َ
لةتَيكةل ثَيكدَيـــت

 Glycossides لةطاليكؤســـايدةكان
ديلفيندين  Cyanidin و و ســـياندين
 Malvidin و مالظديـــن Delphindin
تايبةتة كة ناسراوة بةوة كَيويلة ترَي
ضاو و كردني كَيشةكاني بؤ ضارةسةر
لةدذة باش بِرَيكي لةبةرئةوةي بينني

ي   Anti oxidantئؤكســـَينةرةكاني
بةرضاوي طشتي كاريطةري كة تَيداية
ضاالك كردني كؤئةندامي لةسةر هةية
بةنةطةيووي ترَيية ئةم خوَين. سوِري
دروست بؤ بةكاردَيت (بةرســـيلةيي)
دةم ثَيستي ضةوري دذة كرَيمي كردني
و بةربوون خوَين ضارةسةري ضاوو و
دذة بةكرتيا ثاكذكةرةوةي و  تؤنيـــك
سكضوون باري ضارةسةري هةروةها و
كؤم بةربووني خوَين و و مايةســـريي
جؤطةي و ةكان

َ
ِريخؤل كردنـــي و هةو

طرياوةي ترَي ئـــاوة لةمِرؤدا هةرس.
ضاو طرفتةكاني بـــؤ طةيو كَيويلـــةي
بةسوودة و زؤر باســـكران كة ثَيشرت

بةكاردَيت.
ئاوةطرياوةيـــة ئـــةم ضونكـــة 
ئاســـتي بةرزكردنةوةي دةبَيتةهؤي
بوونـــي فـــراوان  و تةندروســـتي

ترَي مَيوي
َ
طةال خوَيـــن، مولولةكاني

ضارةســـةري بؤ بةكاردَيت كَيويلـــة
كة نةخؤشي شـــةكرة لةو كةسانةدا
خوَين شةكري بةرزبوونةوةي تووشي
ترَي مَيوي

َ
طةال ئـــاوي طرياوةي دةبن

ضارةسةرة و باوترين باشرتين كَيويلة
(لينجة ناودةم و ضاو كردني هةو بؤ
ثَيست هةكردني ناودةم) و ِرووثؤشي

سووتانيي. و
لـــةبةرئـــةوةي ئةمـــــــــِرؤكـــة 
زةوةنـــد و زؤر توَيذينةوةيــــةكـــي
ئةو بةهؤي ترَيية كراوة ئةم لةســـةر
ثؤزةتيظانةي ئةنجامة دةســـتكةوت
بووةتةهؤي بةدةســـتهاتووة كة لَيي
نةخـــؤش هةزارةهـــا ئـــةوةي كـــة
ِرووةكَيكي و بووةتـــة بةكاريبهَينـــن
لةالي ميوة بةرهةمَيكي خواســـرتاوو
زانســـتييةكان توَيذينةوة كـــي.

َ
خةل

ئاوي بةكارهَيناني كة دةكةن ثَيشنيار
و بوونةوة دةبَيتةهؤيضاك كَيويلة ترَي
فرمانةكان ِرَيكخستنةوةي و ضارةسةر
ئةندامةكاني ضـــاو و و ضاالكييةكاني
كاريطةرييةكانيش لـــةش، ديكـــةي
دةبَيتةهؤي كة دةردةكةوَيت لةوةوة
شانةكاني تواناي شـــلةي و زيادكردن
بتوانن تا ثَيدانييـــان خؤراك لـــةش و
موولوولةكاني و خوَينهَينـــةر بةنـــاو
بـــرِبن دووري زؤرتريـــن خوَينـــدا
بطةنـــة ســـووِرانداو لةكؤئةندامـــي
توانا لةبةرئةو  مةبةســـت. شـــوَيني
لةم هةيةتي كَيويلة ترَي سروشتييةي
يارمةتيدةرة دةركةوتـــووة بوارةدا
ضارةســـةري و كـــردن  لةِرَيطـــري
شـــلةي خوَين  تَيكضووني هاتوضؤي
ي

َ
دةمارةكانـــدا. ِرؤل بةناو شـــانةكان

خوَين لةضارةســـةري هةية طرنطـــي
توَيذي ذَير لةضيني طشـــتي بةربووني
لةدذة كاريطـــةري  ـــي

َ
ِرؤل ثَيســـت. 

هةية لةباري ثَيدان ثشوو هةوكردن و
جوومطةكاني بةهةوكردني تووشبوون



44 سةردةم 167زانستى

كـــةمكردنـــةوةي ئَيســـكةثةيكةر،
هةوكردنانة ئةم ِرؤماتيزمـــةي ئازاري
دةكات، ثووك نةخؤشي ضارةسةري
لةم ســـوودانةي ئةو  لةسةرةكيرتين
(تايبةتمةندة واتة وةرطـــرياوة ترَيية
كة ئةوةية نةخؤشييةك؟) جؤرة ض بؤ
خوَين ســـوِري ضاكبووني دةبَيتةهؤي
بؤرييةكاني يارمةتـــي و لةتَيكضوون
ضارةســـةري و دةدات خوَيـــن
هةربؤية دةكات، ضاو نةخؤشييةكاني
طووشراوي ئاوي ئةمةريكا ســـووثاي
ضارةســـةركردني بـــؤ ئـــةم ترَييةي
لةســـةربازي ضـــاو نةخؤشـــييةكان
دووةمدا جيهاني لةجةنطي سوثاكةيدا
نةخؤشي شةوكوَيري بؤ و بةكارهَينا 
بةتايبةتي لةشـــةواندا ِروونبينـــي و 

سوثا. فِرؤكةوانةكاني
يادا

َ
لةئيتال توَيذينةوةكان هةروةها

تواناي كة ترَي كَيويلة دةريانخستووة
لةضاواندا خوَين  سوِري  ضاكردنةوةي 
كة ضاو بارانـــةي زيـــاد دةكات لـــةو
لةباري ئاوي ِرةش دةكةن وةك طريؤدة
نزيك و ِرؤذكوَيري شةكرةدا نةخؤشي
ضاو. سثي ئاوي بووني دروست و بيني
لـــةو توَيذينةوانة دةريدةخات يةكَيك
 ظيتامني

َ
لةطـــةل كَيويلـــة كة تـــرَي

بؤماوةيةكـــي  بةكاردةهَينرَيـــت  E
ضاو ســـثي ئاوي درَيذ ضارةســـةري
نهَينـــي  ،%97 بةرٍَِيـــذةي دةكات
دةطةِرَيتةوة ضارةســـةرانةش ئـــةم 
كيميايـــي ئاوَيتـــةي بوونـــي بـــؤ 
لـــةم Flavonoids: فالظؤنيـــدةكان
بةئةنسؤسيانؤسايدةكان كة ترَييةدا

ئةم  ناســـراوة  Anthocyano sides
ناداتة ثشتي

َ
ثال و توانا تةنيا ئاوَيتانة

دةبَيتةهؤي كـــو
َ
بةل ضاو شـــانةكاني

نيشتوو كاليسيؤمي بِري دياريكردني
مةينـــي خوَيـــن و ِرَيطـــري كردنـــي
ضاودا. شـــانةي لةخوَينهَينةرةكانـــي
كاريطةري كَيويلة تـــرَي لةبةرئةوةي
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ســـووِري لةســـةر  ِراســـتةوخؤي
ســـوودمةندة زؤر بؤية هةية خوَيـــن
دي نةخؤشـــي بـــاري بـــؤ هةندَيـــك
وةك ضاو لةنةخؤشـــييةكاني بـــةدةر
بةتايبةتـــي القـــةكان ئاوســـاني

َ
هةل

مايةسريي بةربووني  و خوَين دةوالي
هةية كاريطةري طرنطرتين دةركةوتووة
ياريدةدةرَيكي هةوكردن نةهَيشتني بؤ
و جوومطةكان هةوكردني لةدذة باشة
خَيراتر لةباري زام و كردنـــي ســـاِرَيذ
زامة دةكات لةو ثارَيزطاري ئاسايي و
ِراثؤرتي بةثَيي دةكات، هةو كةمرت و
تـــرَي CNNي ئةمةريكـــي ـــى

َ
كةنال

بؤ كي
َ
بةكةل ســـوودي طةلَيك كَيويلة

هةية، طشـــتي مـــرؤظ تةندروســـتي
سوودبةخشـــةكاندا ميوة لةثؤلَينـــي
ئةمةريـــكا ي

َ
كشـــتوكال وةزارةتـــي

كة ميوانةي لةو دَيت بةثلةي يةكـــةم
باش بةبِرَيكي دذةئؤكســـَينةرةكاني

يةكة  13 هةزار لـــة زياتر كة تَيدايـــة
ِرةزة يان ئاسايي ترَيي لةخؤدةطرَيت.
ثؤلَينةداية ئةو دووةمي لةثلةي ترَي
دذة ئؤكسَينةري هةزار يةكةي نؤ كة
دَيت سَييةم بةثلةي سَيويش تَيداية،
ئؤكسَينةري لةدذة هةزار ضوار تةنيا كة
ِرَينماييمان ثســـثؤِران لةخؤطرتووة.
ِرؤذانة بِري دةكـــةن كـــة ثَيويســـتة
لةدذةئؤكســـَينةرةكان تةواو طوونجاو

ضونكة وةربطريَيت، خؤراكةوة لةِرَيي
لةدذايةتي هةية خؤي تايبةتي طرنطي
ِرةطـــة سةربةســـتة و هاوتاكردنـــي

وةك   Free Radicalsزيانبةخشةكان
ثشـــَيوي دةخةنة ِرةطانة ئةم زانراوة
كاريطةري خانةكانةوة و لةِرَيي فرماني
خانةكان ناوكي ترشة لةسةر نَيطةتيظي

تووشبوون  دةبَيتةهؤي DNA ئةمةش
وةك كوشـــندةكاني بةنةخؤشـــيية
ئةلزايمةر. بةطوَيرةي شـــَيرثةنجة و
نيشتماني ثةيمانطةي توَيذينةوةكاني
دةركةوتووة لةئةمةريكا شـــريثةنجة
دةبَيتةهؤي ئؤكســـَينةرةكان كة دذة
نةخؤشـــي ِرَيطةطرتني و دواخســـتن
هةروةهـــا لةمرؤظـــدا، شـــَيرثةنجة
بةهةوكردن لةتووشـــبوون بةرطـــري
يةكَيكة هةوكـــردن كة دةكات زيـــاد
شَيرثةنجة، توشبووني لةهؤكارةكاني
دةمانثارَيـــزن ئؤكســـَينةرةكان دذة 
جومطةكان بةهةوكردني لةتووشبوون
ِرةطـــة بــــةلةناوبردنـــي ئـــةوةش 
خواردن بؤية دةبَيت، سةربةستةكان
زؤر كَيويلـــة تـــرَي و بةكارهَينانـــي
لةتووشبوون ثاراســـتنمان بؤ طرنطة

كوشندةكان. بةشَيرثةنجة

سةرضاوة
www.nutriforce.com/
products/bilberry_00911.html

سالح دَلشاد و:
   Dlshad.salh@yahoo.com
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سَيجا ِرةطي دةرهَيناني بؤ نوَي ِرَيطايةكي
مةحمود* ِرَيبني
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لةكردارةكاني يةكَيكة سَيجا ِرةطي
هةمـــوو كردارةكاني وةك بـــريكاري
سَيجا وِرةطي ســـَيجا كة ديارة ديكة،
يةكرتن، ثَيضةوانـــةي كـــرداري  دوو 
دةكةين ســـَيجا ذمارةيةك كة كاتَيك
كة نةبَيت (0) و (1) لةذمـــارة جطة
ذمارةيةكي دةردةضن خؤيان بؤ هةر
دةســـت لةخؤيانمان طةورةتر ديكةي
ئةم كرد باسمان وةك هةر دةكةوَيت،
كةواتة يةكرتن ثَيضةوانةي كردارة دوو
دةســـت كةوتووةكان طةورة ذمـــارة
سَيجاوة ِرةطي بةهؤي ديكة جارَيكي
بؤ هةنطاوي بطةِرَينينـــةوة دةتوانني

سَيجاكردنةكة. ثَيش
ِرَيطةيةكي دةمةوَيـــت لَيرةدا من 
ذمارةيةك بةدةرهَيناني سةبارةت تازة
ثَيشـــكةش ســـَيجادا ِرةطي لةذَيـــر 

بكةم بةخوَينةران
هةنطاوَيكدا بةضةند ِرَيطةيةش ئةم

دةطاتة ئةنجام. دةِروات تا
هةنطاوي يةكةم: ذمارةكة دةكةين

بةمشَيوةية: بةشةوة بةدوو
سةدان) و دةيان و خانةي(يةكان
هةروةها يةكةم بةبةشي دةنَيني ناو
ي سةدان) و دةيان و يةكان خانةي(
دووةم، بةبةشي  دةنَيني ناو هةزاران
هةبوون ِرةنووســـةكان هةموو ئةطةر

بةمشَيوةية:
3√ 823 103

بةشي يةكةم 103
م 

َ
بـــةال دووةم، بةشـــي  823

نةبوون ِرةنووســـةكان هةموو ئةطةر
بةمشَيوةية دةبَيت: 

                               3√29791
 3√27                              
791بةشي يةكةم         
يةكةم                       27 بةشي
بةشي دووةم 29
خانةي يةكةمدا لةبةشي تَيبيني/

ســـةرةكييةكةمان ئةنجامة يةكانـــي
لةبةشـــي م

َ
بةال دةكةوَيت، دةســـت

ئةنجامة دةيانـــي خانـــةي دووةمدا
دةكةوَيت. دةست سةرةكييةكمان

سَيجاي ِرةطي وةرطرتني لةكاتي
ذمارةكة ئةطـــةر هـــةر ذمارةيةكـــدا
لة(3) يان بـــوو (3) ِرةنووس تةنيـــا
ذمارةكة واتـــا بوو كةمرت ِرةنـــووس
بةبةشـــي يةكةمي هةبوو، ئةوا تةنيا
خانةي دةياني ئةنجامة سةرةكييةكة
كاتَيك ئةنجامة ســـةرةكييةكة نابَيت،
ئةو ئةطةر دةبَيـــت دةياني خانـــةي
ســـَيجاداية ِرةطي لةذَير كة ذمارةيةي

بَيت. زياتر ِرةنووس لة(3)
ئةنجامة يةكانـــي ضؤن خانـــةي
يةكةمدا لةبةشي ســـةرةكييةكةمان

؟ دةكةوَيت دةست
يةكةم بةشـــي يةكاني خانـــةي
يةكاني خانـــةي و ســـَيجا دةكةيـــن
يةكاني خانةي دةبَيتة ئةم ئةنجامـــة
هـــةروةك ســـةرةكييةكة، ئةنجامـــة
ديارة دا ســـةرةوة بـــةم نموونانةي
يةكاني يةكةمداخانـــةي لةنموونـــةي

ة (1) ذمارة يةكةم بةشي
يةكاني  خانـــةي  كةواتـــة  1=31
(1) ســـةرةكييةكة ذمارة ئةنجامـــة

دووةمدا: لةنموونةي م
َ
دةبَيت. بةال

=343 كةواتة خانةي يةكاني  37
(3) ســـةرةكييةكة ذمارة ئةنجامـــة

دةبَيت.
ذمارةيةي ئةو ديكة بةواتايةكي يان
دةطرين وةر بـــؤ ســـَيجاي كة ِرةطي
بةشـــي يةكةمي ضةند يةكاني خانةي
يةكانـــي ئةنجامة خانةي بوو ئـــةوة
دةبَيت ئةوة هةر  سةرةكييةكةشـــي 

جطة لة:
كة  2 كة دةبَيتـــة 8 هةروةها 3 

 7 دةبَيتة
8 كة دةبَيتـــة 2 هةروةها 7 كة 

3 دةبَيتة
ئةنجامة دةيانـــي ضؤن خانـــةي
دةكةوَيت؟ دةست سةرةكييةكةمان

(4) و (5)  لةذمارة
ِرةنووسيةكاندا:

دووةم بةشـــي ذمـــارةي ئةطةر 
ئةوا خانةي (8) لةذمارة بوو بضوكرت
ذمارة سةرةكييةكة  ئةنجامة دةياني 

دةبَيت، (1)
دووةم ئةطةر ذمارةي بةشي م

َ
بةال

لة(8) طةورةتر بَيت يـــان (8) بَيت و
خانةي ئةوا لة(27) بَيت و بضووكـــرت
ذمارة سةرةكييةكة  ئةنجامة دةياني 
ذمارةي ئةطةر م

َ
بـــةال (2)  دةبَيـــت،

يـــان و (27) بَيـــت دووةم بةشـــي
بَيت بضوكرت و لة(27) بَيت طةورةتـــر
ئةنجامة دةياني خانةي ئةوا لة(64)

م 
َ
بةال دةبَيت، (3) ذمارة سةرةكييةكة

(64) دووةم بةشـــي ئةطةر ذمارةي
ذمارةية لةو بَيت طةورةتر يان و بَيت
ذمارة ئةنجامةكة دةياني خانةي ئةوا

دةبَيت. (4)
ئةم سةيري ِروونكردنةوة زياتر بؤ

بكة: خشتةية

 ذمارةي                      
دووةم بةشي

 خانةي        
ئةنجامة  دةياني
سةرةكييةكة

                               
٨ >  بةشي دووةم 
٢٧ > بةشي دووةم  ≥ ٨
٦٤ > بةشي دووةم  ≥     ٢٧ 

< بةشي دووةم ٦٤   
        

١-         
 ٢-         
 ٣ -        
 ٤-         

نموونةيةك ضةند
             3√ 1 331= 11 
                  3√ 64 000= 40                
                        3√ 46  656= 36
           3√ 17  576= 26
                   3√ 97 336= 46                
 3√ 5  832= 18

ِرةنووسيةكاندا: (6) لةذمارة
ذمارة يةكةم ِرةنووســـي * ئةطةر
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يةكسان دووةم ِرةنووسي و بَيت (1)
لةخؤي بضوكرتبَيت بةخـــؤي يان بَيت
ذمارة ئةنجامةكة دةياني خانةي ئةوة
لةخؤي ئةطـــةر م

َ
بةال (4) دةبَيـــت،

خانةي دةياني ئـــةوة بَيت طةورةتر
وةك دةبَيت (5) ذمـــارة ئةنجامةكة

ديارة دا خوارةوة نمونانةي لةم
                      3√ 110 592=4-
3√ 185 193=5-         
يةكةم ذمارة ِرةنووســـي *ئةكةر
دووةم لةنيوةي و ِرةنووسي بَيت (2)
ئةوة بَيت بضوكرت يةكةم ِرةنووســـي

 (5) ذمارة ئةنجامةكة دةياني خانةي
دووةم ِرةنووسي ئةطةر م

َ
بةال دةبَيت،

ِرةنووســـي بةنيوةي بَيت يةكســـان
خانةي ئةوة طةورةتربَيت يان يةكةم
دةبَيت (6) ذمارة ئةنجامةكة دةياني

خوارةوة نمونانةي ئةم وةك

                      3√205 379=5- 
               3√216 000=6-       
  3√274 625=6-  
يةكـــةم ِرةنووســـي *ئةطـــةر 
ِرةنووســـي دووةم و (3) بَيت ذمارة
ئةوة بوو بضوكرت يةكةم لةِرةنووســـي
(6) ذمارة ئةنجامةكة دةياني خانةي
بوو طةورةتر ئةطـــةر م

َ
بةال دةبَيـــت،

ذمارة ئةنجامةكة دةياني خانةي ئةوة
نموونانة ئةم وةك دةبَيت (7)

                      3√314 432=6- 
 3√373 248=7-                   
يةكةم ذمارة ِرةنووســـي *ئةطةر
دةيانـــي خانـــةي (4) بَيـــت ئـــةوة
نموونة  (7) دةبَيت ذمارة ئةنجامةكة
3√421 875 =7- 
يةكةم ذمارة ِرةنووســـي *ئةطةر
بَيت ئةوا خانةي ذمارة (6) (5) يـــان

(8) دةبَيت  ذمارة ئةنجامةكة دةياني
نموونة

                        3√531 441=8-

3√636 056= 8-                      
يةكةم ذمارة ِرةنووســـي *ئةطةر
ئةوة (7) يـــان (8) يـــان (9) بَيـــت
(9) ذمارة ئةنجامةكة دةياني خانةي
نةبَيت ةتدا

َ
حال لةيـــةك تةنيا دةبَيت

(7) ذمارة يةكةم ِرةنووســـي ئةطةر
(0) ذمارة دووةم ِرةنووســـي بَيت و
ئةنجامةكة دةياني خانةي ئةوة بَيت

بةمشَيوةية: دةبَيت (8) ذمارة
                       3√804 357=9-
                3√912 673=9-            
3√ 729 000=9-            
3√704 969=8-

نموونةيةك: ضةند
               3√ 343=7
       3√8000=20
          3 √226 981=61     
                           3√493 039=79
                                              
    3√117 649=49 
        3√91 125=45  
          3√314 432=68  
                        3√571 787=83
 3√238 328=62
      3 √195 112=58   
       3√205 379=59  
                   3√357 911=71   
            3√614 125=85              
              
ئـــةم ِرَيطاية تةنيا جَيطاي باســـة
جَيبةجـــي تةواوةكانـــدا لةذمـــارة
دةييةكانيشدا لةذمارة كو

َ
ناكرَيت،بةل

هةركاتَيـــك دةكرَيـــت جَيبــــةجـــي
سَيجادا دةيي لةذَير ِرةطي ذمارةيةكي
ئةم ذمارةية دةرهَيناني ئةوة بؤ بوو
ِرَيطاو هةمان ِرةطـــةدا هةر ئةم لةذَير
فاريزةي ديارة دَيت، بةكار دةستوور
هـــةر دوو نَيوان دةيـــي دةكةوَيتـــة
بةشي و واتا بةشي يةكةم بةشةكةوة
ذمارةيةكي كاتَيك هةر ضونكة دووةم

دةكةين سَيجا ِرةنووســـي دوو دةيي
خانةي فاريزةكة دةكةوَيتة نَيوان ئةوا
لةبةر هةر هةزاران، يةكاني و سةدان
نَيوان دةكةوَيتة فاريزةكة ئةوةشـــة
بةمشَيوةية: ئةنجامةكة ذمارةي دوو

                       3√0,001=0,1
                 3√474,552=7,8      
3√970,299=9,9 

                  3√50,653=3,7 
              3√438,976=7,6         
 3√10,648=2,2 

قةآلدزآ ـ ماتماتيك *ثسثؤرى

جطةر ضاندنى نوَى بؤ هةولََيكي
ئةمةريـــكا تيمَيـــك لةزانــــاكانـــى
مــــاساتسؤشتســـى لةنةخؤشـــخانةى
لةخانةكانـــى جطةرَيكيـــان ئةمةريكـــى
ساينس- كرد طؤظارى دروســـت مشـــك
لةو بِرطةيةكـــى ى ئةمةريكـــى ضةنـــد
زانـــاكان وكـــردةوة،

َ
بال توَيذينةوةيـــة

ضاندنـــى ئةو جةخـــت لةســـةركةوتنى
نزيكدا لةداهاتوويةكى دةكةنةوة جطةرة
ذمارةيةكي بةوة دا كـــة و ئاماذةيـــان
جطةريان كـــة لةوانةى هةية زؤر كـــةم
ثَييةتي، ثَيويستيان بةوانةى دةبةخشن
هيض سةركةوتنى نوَى ئَيستاش نؤذارى تا
جطةر لةضاندنى نةهَيناوة بةدةست واى
بةريتانى شـــارةزايةكى طؤِرينـــى،  يان 
باشـــة هةنطاوَيكى ئـــةوة كة َيـــت

َ
دةل

ماوةيةكة دروســـت، بةئاراســـتةيةكى
خانة تؤذينـــةوةى كار لةســـةر زاناكان
م

َ
بةال لةتاقيطةدا، دةكـــةن زيندووةكان

بةردةميان دَيتـــة قورســـى زؤر طرانى و
ضاندنى و ئةندامَيـــك لةبةرهةمهَينانـــى
و بةدةمار بةستنةوةى ئينجا لةلةشـــدا
مارك ثرؤفيسؤر خوَينيةكانةوة. مولوولة
طالندةكان لةزانســـتى ثسثؤر ســـؤريس
كؤلَيـــج لةلةندةن ئةمربيال لةكؤلَيـــذى
كة هةن ثـــرس و بابـــةت زؤر َيـــت:

َ
دةل

و بكرَيت ـــدا
َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل ثَيويســـتة

لةضاندنى باس كاتَيك بكرَين ضارةســـةر
مرؤظدا. لةلةشى دةكرَيت جطةر

جةمال هاوكار و:
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خؤر نهَينييةكاني ئةمةية
سةعيد محةمةد زاهري ئةندازيار



44 سةردةم 173زانستى

كة ئةوةية ئةمِرؤ زانـــراوة ئةوةي
لةئةستَيرة كة ئةستَيرةية تةنيا خؤر
سيفةتةكان لةزؤربةي مامناوةندةكان
لةطةلة ئةســـتَيرة مليؤنةها لةنَيوان
بة دةناســـرَيت كة ئةســـتَيرةكةماندا
يان كاكَيشان ِرَيطاي ”طةلةئةستَيرةي

 The شَيري ئةســـتَيرةي ِرَيطةي طةلة
هـــةروةك  .“Mılky Way Galaxy
طؤيةكـــي زةبةالحي خؤر ئاشـــكراية
ثلةي ناوةكييةكان، سووتاوة لةطازة
شـــةش نزيكةي ِرووةكةي  طةرمـــي
كلظن-ة ثلةي يان ثةتي ثلـــةي هةزار
بةردةوامي وَينةي بَي و ضاالكييةكـــي

هةية.
لةخـــؤرةوة تيشـــكةي ئـــةو 
زنجرية ئـــةو بةهـــؤي دةردةضَيـــت
كـــة نـــــاوةكييانةوةيـــة كارلَيكـــة
و بِرَيكـــي لةضةقةكةيـــدا ِروودةدةن
كة تةنيا دةدةن، لةوزة يةكجار طةورة
سةر نةبَيت ناطاتة زؤر كةمي بةشَيكي
بةزؤري وزةيةش ئـــةم زةوي. ِرووي
كة دةمذرَيـــت ِرووةكـــةوة لةاليـــةن
ديكة لةزيندةوةراني هةندَيك و مرؤظ
ئةم هةر هةروةها دةذين. لةســـةري
بةئاوي دةدات طةرمي خؤرة تيشكي
دياريكراو بةِرادةيةكي تـــا زةرياكان
ئاوةكة بثارَيزَيت. بارســـتايي طةرمي

دةبَيت  2*3010 كيلؤطرام نزيكةي خؤر
بةهَيندةي  33400 جار بةنزيكي يان
بارستايية ئةم و زةوي طؤي بارستايي
هةموو %99.9ي بارســـتايي هاوتـــاي

خؤرة. ةي
َ
كؤمةل

نؤ هةر بارســـتايي واية كة ماناي
ئةو و هةموو و مانطةكانيان هةسارةكة
خولطةي لةنَيوان كة هةســـارؤكانةي
هةموو هةروةها و هةن هةسارةكاندا
طازة و

َ
خؤل و نَيزةك و شوهب و كلكدار

نَيوانهةسارةكان طازةكاني ئاسمانيو
بارستايي 0.001ي دةكاتة هتد ... و

نزيكةي تريةكةي م
َ
بةال بةتةنيا، خؤر

بةنزيكي  يان كيلؤمةترة،  1400000
ئةمةش  زةوي، تريةي ئةوةندةي 109
1.33 مليؤن  بةنزيكي خؤر واية ماناي
خؤر لةخؤبطرَيت،  دةتوانَيـــت زةوي
دةسوِرَيتةوة تةوةرةكةيدا بةدةوري
بةكةمرت خؤرئاوا بـــؤ تةوة

َ
لةخؤرهةال

ِرؤذي   30 واتـــة مانطَيك، لةمـــاوةي
خؤر ئةوةي كة و بةســـيفةتي خؤمان
بةشـــَيوةي ئةوا لَيمانةوة زؤر نزيكة
بؤمان دةردةكةوَيت طازي ثةثكةيةكي
َيكي ِرووناكي ثرشنطدار

َ
وةك خال نةوةك

كة ينةوانةي
َ
لَيكؤل ئةو لةئاســـماندا.

دةربارةي ثَيـــدا طرنطيـــان زانـــاكان
جَيطري و باش ثشتَيكي

َ
بةثال بوو خؤر

بةطشتي ئةســـتَيرةكان بؤ زانســـتي
كردةوة ئةســـتَيرةزاني دةرطاي واتة

بةِرووي مرؤظدا.
لةسةر   planet هةسارة َيك

َ
كؤمةل

بـــةدةوري خؤردا تايبةتي خولطـــةي
و خَيرايي هةريةكةيان و دةسوِرَينةوة
لةخؤرةوة، هةية خؤي تايبةتي دووري
هةســـارةي لةخؤرةوة نزيكرتينييان
،Mercury ناهيي-ة يان يان عةتارد
و دوورة كيلؤمةتر 58 مليؤن نزيكةي

88 ِرؤذة. سوِرانةوةكةي تَيكِرايي
نيثتؤنة هةسارةي دوورترينييان و
كيلؤمةتر مليـــؤن  4494 نزيكةي كة
8ي لةمانطي ضونكة بلؤتؤ، نةك دوورة
طةردوونناسي ةي

َ
كؤمةل 2006دا ي

َ
سال

لةشـــاري خؤي كؤنطرةي  جيهانـــي
 2500 كؤنطرةية بةست، ئةم ”ثراك“
تيان 

َ
وال 75 نوَينةرايةتي طةردوونـــزان

ســـةرلةنوَي كؤنطرةيةدا لةم تياكرد،
خؤري ةي

َ
كؤمةل ثَيناســـةكردنةوةي

زانايان كؤنطرةيةدا  لـــةم لةخؤطرت،
خؤر، ةي

َ
كؤمةل بؤ دانا ثؤلَينيان سَي

و ئاســـاييةكان يةكةميان هةســـارة
بةيان، ناهي، لةهةســـارةي: بريتني

زوحةل، موشـــتةري، مةريخ، زةوي،
ئةم هةشـــت نيثتـــؤن، ئؤرانـــؤس،
ثلؤتؤ هةســـارةي بـــَي هةســـارةية
م

َ
بةال ناونووسكران، لةثؤلَينييةكةمدا

لةهةسارة بةيةكَيك ناونووسكرا ثلؤتؤ
دووةمـــدا لةثؤلَينـــي طرنطـــةكان،

جَيطري  Ceres هةسارؤكةي ســـَيرس
وةرطرت، كراو ســـيفةتي هةســـارةي
كيلؤمةتر هةزار نزيكةي تريةكةي كة
مـــاوةي خوالنةوةكـــةي و دةبَيـــت

ةو 
َ
4.6 ســـال بةدةوري خؤردا نزيكةي

 2.8 لةخؤرةوة دووريةكةي تَيكـــِراي
م زةوي

َ
بةال دةبَيت. فةلةكـــي يةكةي

150 مليؤن كيلؤمةتر دوورة  نزيكةي
ماوةية دةناســـرَيت ئةم  لةخؤرةوة،

 Astronomical فةلةكـــي بةيةكةي
باسمان ئاسمانيانةي تةنة ئةم .unit
زؤر كة بةهةسارةكان دةناسرَين كرد
يةكرتيدا لةنَيـــوان هةية جياوازييـــان
ئةندازةييةكاندا، و فيزيايي لةسيفةتة
5000- لة نَيوان تريةكانيان هةروةها
143000 كيلؤمةتر دةبَيت، هةسارةي
و لةقةبارةدا، طةورةترينيانة مشتةري
ئةوةندةي دوانزة تريةكةي بةوجؤرة
ئةو كؤي هةموو زةوي دةبَيت، تريةي
نؤ دؤزراونةتةوة ئَيستا تا هةسارانةي
دانةيان شةش ةوة، بةسَيرس- دانةن
دؤزراونةتةوة. كؤنـــةكان  لةســـةدة

هةسارةكانيش:ناهيMercury، بةيان 
،Mars مةريخ ،Earth زةوي ،Venus
،Jupiter Ceres، مشـــتةري سَيرس
،Uranusئؤرانؤس ،Saturn زوحةل

هةسارةكان  Neptune شوَيني نيثتؤن
لةسةر هةية ِراســـتةوخؤي كاريطةري
هةســـارةيةك هـــةر درةوشـــانةوةي
طشتي بةشـــَيوةيةكي لةئاســـماندا،
مةريـــخ وةك ئةطـــةر هةســـارةيةك
ئـــةوا لةزةوييـــةوة بَيـــت نزيـــك 
درةوشـــاوة تةنَيكـــي بةشـــَيوةي



44 سةردةم زانستى 174

ئةطةر و ِرةنط“ دةردةكةوَيت“سوور
بَيِرةنط و تاريك زؤر ئةوا بوو دوورتـــر
دةبَيت زؤرتر بَيِرةنطييةكةي و دةبَيت
لةخؤرةوة. بَيت دوورتـــر  هةرضةندة
خؤر ِروويي كَيشـــكردني هةروةهـــا 
ئةوةندةي وهةشـــت بيست نزيكةي
زةويية، ِروويي هةسارةي كَيشكردني
بارســـتاييةكةي كةســـَيك واتة ئةطةر

كَيشـــةكةي  ئةوا بَيت، كيلؤطرام  70
65 كطم *9.8م/ دةكاتة زةوي لةسةر

كاتة  ئةو ئـــةوا ضركـــة2=686 نيوتن
كَيشةكةي خؤر لةســـةر ئةو كةســـة

70كطم*28*9.8=19208نيوتن.
هةروةكباسمانكردخؤرطةورةترين
خؤرة ـــةي

َ
كؤمةل تةنـــي ئاســـماني

دابةشبووني بارســـتاييدا. و لةقةبارة
لةضاو ئاسمانييةكانة تةنة بارستايي
%0.1ي بةهةموويـــان كـــة خـــؤردا 

ثَيكدَينن. خؤر بارستايي
كـــة باســـة شـــايةني ئـــةوةي 
زؤر بةشـــَيكي خـــؤر ـــةي

َ
كؤمةل

واتة لةطةلةســـتَيرةكةمان بضووكـــة
دةكةوَيتة و كاكَيشان طةلةســـتَيرةي

 30 وبـــةدووري ةكاني،
َ
لةبال اليـــةك

لةضةقـــي تيشـــكي ي
َ
هـــةزار ســـال

ســـةيري كاتَيك طةلةســـتَيرةكةوة.
لةسةرةتاكاني هاوين ئاسمان دةكةين
كاتَيك وســـافدا

َ
ســـامال لةشةوَيكي

واتة لةسةرةتاي ثةناي طرتووة هةيظ
يةكجار َيكي

َ
هَيل ئـــةوا هةيظيدا مانطي

ســـثي ِرةنط ثانمـــان لةهةورَيكـــي
دةكةوَيت لةئاسؤي لةئاسمان بةرضاو
دةطاتة دةكات ثَي دةست باشوورةوة
ئةم طةلةستَيرةش باكوور و ئاســـؤي
طةلةســـتَيرةيةكة تةنيـــا بَيطومـــان
دي لةطةلةســـتَيرةي مليار لةدةيـــان
بَيطومان و بةرينةدا ثان طةردوونة لةم
هاوسةنطييةك ثَيوةرو ياســـاو ضةند
كَيشاوة ي

َ
هةذمارد ناكرَين بال كة هةن

دةذين تَييدا هةسارةيةي ئةو بةسةر
كة خـــؤرةي ةي

َ
كؤمةل ئةو و ســـةر

تةنانةت دةسوِرَينةوة خؤردا بةدةوري
هةمووئـــةو بةســـةر طةردوونيشـــدا،
هاوســـةنطييةش ثَيـــوةرو ياســـاو 
تيادا ذياني تواناي كة بةشـــَيوةيةكة
بةناوبانطي زانـــاي بَيت و هـــةروةك
ِرؤجةر و هؤكينط ســـتيظن بةريتاني
و...هتد. ديك و ديظس ثؤل و بنـــرؤس
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بةناوي ينةوةكانيان
َ
لَيكؤل لةتازةترين

ِرةطةزي طةشةسةندني ثرنسيثةكاني
بابةتة ئـــةم لةســـةر مرؤيي جةخت

دةكةنةوة.
ضةندين خؤرةكةمـــان ةي

َ
كؤمةل

كة ثَيوةر هاوســـةنطي لةخؤطرتووة،
سةرســـوِرمانن جَيطةي هةريةكةيان
شوَينةكةشـــي لةوةي بَيجطة ئةمـــة
بةشـــوَينَيكي لةناو طةلةســـتَيرةكةدا
ئاِراســـتةيةي ئةو و دادةنرَيت ناوازة
ثَيـــدا خؤرةكةمانـــي ـــةي

َ
كؤمةل

ئةو كةناري دةكةوَيتة دةسووِرَيتةوة
ئةم زانراوة هةروةك طةلةستَيرةيةوة،
لولثَيضيية، شَيوةكةي  طةلةستَيرةية 
هاوشَيوةكانيان ئاسمانية تةنة هةموو
تةني ضةندين كةوا دةناســـرَين بةوة
بةدةوري لةخؤطرتـــوةو ئاســـمانيان
لةسةر كة ساودا

َ
هةال سوض ناوةندَيكي

طةلةستَيرةيةوة ئةم درَيذي درَيذ ي
َ
بال

دةسوِرَيتةوة، يةكسان بةشَيوةيةكي
ثَيض طؤشـــة بةهةمان نـــةش

َ
ئةم باال

ئةم نَيوان لةبؤشـــايي دةخؤنـــةوة،
ئةســـتَيرة َيك

َ
كؤمةل ثَيضاوثَيضانة ة

َ
بال

كةمة ئةوةندة ذمارةيان م
َ
بـــةال هةن،

ةي
َ
كؤمةل نني، َيني

َ
ئـــةوةي بل دةطاتة

لةو بةيةكَيك خؤرةكـــةي خؤشـــمان
دةكةوَيتة كة دادةنرَيت كةمانة ة

َ
كؤمةل

ةكاني ئةم طةلةستَيرةيةوة،
َ
بال نَيوان

ة
َ
كؤمةل ضييـــة ئةوة م طرنطـــي

َ
بـــةال

ةكاني
َ
نَيوان بال خؤريةكةمان بكةوَيتة

وةوة؟
َ
جوال طةلةستَيرة ئةم

هةســـارانةي كـــة زةوي و ئـــةو
دةســـوِرَينةوة خـــؤردا بـــةدةوري
ِروو خستووةتة ِرَيكوثَيكيان جيهانَيكي
فراوانيداية، لةوثةِري مرؤظةوة بةاليةن
مليؤن ســـةدوثةنجا زةوي بؤنموونة
ئةمةش دوورة لةخـــؤرةوة كيلؤمةتر
مرؤظةوة، بةاليـــةن زؤرة ماوةيةكي
كةم دةبَيتةوة زؤر ئةم ماوةية م

َ
بـــةال

دووري
َ

بـــةراورد بكرَيت لةطةل ئةطةر
نزيكةي كة لةخـــؤرةوة بلؤتؤ نَيوان
زةوي و نَيوان دووري ضل ئةوةندةي
مليار كيلؤمةتر، شـــةش واتة خؤرة،
دادةنرَيـــت مـــاوة بةطةورةتريـــن
خؤر تيشـــكي و خؤردا، ةي

َ
لةكؤمةل

بلؤتؤ، دةطاتـــة بةشـــةش ســـةعات
كيلؤمةتر مليؤن سَي تيشك ئاشكراشة
ئةو م

َ
بـــةال لةضركةيةكدا، دةبِرَيـــت

ســـةر كةتوونةتة كة ئةســـتَيرانةي
ثَيويستييان ئاسماني كةناري سنووري
ئةوةي بـــؤ ة

َ
ســـال مليار بةضةنديـــن

تيشكيان بطاتة ئَيمة.
تةنَيكي تةنيـــا خؤر لةِراســـتيدا
سةد لةنَيوان بضووكة زؤر ئاســـماني
باسمان هةروةك طةلةستَيرةدا. مليار
لةشـــةواني لةشـــةوَيك كـــرد ئةطةر
ثان وبةرين كاتَيك ئاســـماني هاويندا
و هةورَيكي ثَيـــوة نةبَيت ة

َ
هيـــض ثةل

تاريكة كة ئةو شـــةوانةي بةتايبةتي
ئاسمان دةرناكةوَيت، مانط و شـــةوة
طةشةكاني ئةستَيرة و دةدات ثرشنط
زياتر وردبينةوة تا دةدرةوشَينةوةو
درةوشانةوةية ئةم  دةبني،  سةرسام
كة كاكَيشانة، ِرَيطاي طةلةســـتَيرةي
فراواني خاوةني طةلةستَيرةيةش ئةم
ئاشكراشة زؤرةو ئَيجطار دوورييةكي و
هةموو ســـةعاتَيكدا لةضةند تيشـــك
م تيشـــك

َ
بةال دةبِرَيت، خؤر ةي

َ
كؤمةل

هةية
َ

سال بةنةوةد هةزار ثَيويســـتي
هةردووالي ئةوثةِري بطاتة بؤئةوةي
زؤرضِرن ة ئةستَيرةيةي كة

َ
كؤمةل ئةو

ئَيمةيـــان طةلةســـتَيرةيةي ئـــةم  و 
كة طةلةســـتَيرةيةي ئةم ثَيكهَيناوة،
فراوانييةكةي هةرضةندة كرد باسمان
م هَيشـــتا

َ
بةال نابات، ثَي ثةي

َ
خةيال

بضووكـــة زؤر طةلةســـتَيرةيةكي 
ئةم لةدةرةوةي ضونكة لةئاســـماندا،
بارستاييةكي ضةندةها  طةلةستَيرةية 

لةطةلةستَيرةي كة هةن طةورةتر زؤر
لةِرَيي دةتوانرَيت كة ثَيكهاتوون ديكة
جيا بارستاييانة ئةو تةليسكؤبةكانةوة
طةلةستَيرةيةكي لةضةند كة بكرَينةوة
و هاتوون بَي شومار ثَيك طةورةو زؤر
ئَيمة مَيذووي ئةطةر لةذماردن نايةن.
دة بؤ بة ئةم طةلةســـتَيرةي خؤمان
بةثَيي دابنَيني ئةوا

َ
سال سيانزة مليار

بةثَينج خؤر ةي
َ
كؤمةل طريمانةية ئةم

ثةيدابووني زياتـــر دواي
َ

مليار ســـال
ِروو. هاتووةتة طةلةستَيرةكة

تيشـــكدانةوةي ينـــةوةي
َ
لَيكؤل

وكاتي سروشتي مَيذووي زةوي خؤيي
 

َ
سال 4.5 مليار بة خؤر دروستبووني
جؤرة بةم و دةكات، دياري لةمةوبةر
شارةزاييةكي طةردوونناسي زاناياني
دةربارةي هَيناوة بةدةســـت زؤريان
بةشَيوةيةكي خؤر ياساي طةشةكردني

طشتي.
هةزارةهـــا طـــــةردوونـــة ئـــةم 
و تَيدايـــة طةلةســـتَيرةي مليـــؤن 
ســـةدان هةموو طةلةســـتَيرةيةكيش
لةكةنـــار و ئةســـتَيرةية مليـــؤن 
مليؤن طةلةســـتَيرةيةكيش ســـةدان
طةلةستَيرةيةك لةكةنار و ئةستَيرةية
ِرَيطاي طةلةســـتَيرةي َين

َ
دةل كة ثَيي

طةلةســـتَيرةي ِرَيطاي شـــريي يـــان
لةقةبارة ناوةند ئةستَيرةيةك كاكَيشان
ثرشـــنط و لةطةرمي و مامناوةنـــدي
ئةم بةدةوري زةرد لةبةرثريي ِرةنطي
هةزار هةذدة بةخَيرايي طةلةستَيرةيةدا
دةسوِرَيتةوة. لةسةعاتَيكدا كيلؤمةتر
لةبواري هارظارد  زانكؤي زاناكاني 
طةردوونناســـي و ئةســـتَيرةزانــــي
ئـــــةســـتَيرةكاني ســـةرذمَيرييةكي
كاكَيشـــانيان ِرَيطاي طةلةســـتَيرةي
ماتماتيكي كارَيكـــي بةضةند كـــرد و
ثَيشـــكةوتووي زؤر و كؤمثيوتـــةري
كة ســـةد دةركةوت زةبـــةالح بؤيان
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ئةســـتَيرة لةم طةلةستَيرةيةي مليؤن
قةبـــارةي كـــة هةيـــة، خؤمانـــدا 
لةخؤري مليؤنَيـــك جار هةندَيكييـــان
ئةم كة سةِّـَينراوة طةورةترة. خؤمان
ئةستَيرةكانييةوة بةهةموو طةردوونة
هةميشةبةرةوطةورةبوونوفراوانبوون
لةوةية ئةمةش مةبةست دةكشـــَيت،
لةطةلةستَيرةيةكي طةلةســـتَيرة كة 
ثرؤفيســـؤر دةكةوَيتةوة دوور ديكة
ِروون لةم بارةيةوة ئةوةي ئيدنجتؤن
واية ئـــةوة وةك ئةمة كردةوة كـــة
لةســـةر ن

َ
منداال ؤنَيكي الســـتيكي

َ
بال

بكةيت دروست زؤر َيكي
َ
خال ِرووةكةي

تَيدةكةيت فـــووي كة كاتَيك ثاشـــان
لةيةك نة

َ
خاال ئةو هةموو و دةكشـــَيت

دةكةونةوة. دوور
خـــؤر باســـمانكرد هـــةروةك 
ةي

َ
كؤمةل ثَيكهاتةكانـــي  طةورةترين

و لةقةبارة طةورةترينيشيان و خؤرة
خؤر ةي

َ
كؤمةل هةموو هةر بارســـتايي

و هةسارؤكةكان و هةيظ بةهةسارؤكة
بةخـــؤرةوة بةســـرتاون بةتوونـــدي
كارَيكي هَيزة ئةم ِراكَيشان،  بةهَيزي
لةدووريةكةوة هةريةكـــة وايكردووة
لةســـةر خولطةي خـــؤردا بةدةوري
دةخولَيتةوة بةخؤي تايبةت هَيلكةيي
كة خؤر دةربضَيـــت. لَيي بَيئـــةوةي
مامناوةندةكان لةئةســـتَيرة يةكَيكة
هةروةكئةستَيرةكانيديكةيطةردوون
مي

َ
هةل و لةطاز طِراويية بارستاييةكي

ِرووةكةي طةرمي ثلةي  تووخمةكان،
ســـةديية، ثلةي هةزار لةثَينض زياترة
لةمةزياترة زؤر ناوجةرطةكةي م

َ
بـــةال

بةبيســـت َينراوة
َ
خةمل و طةرمييةكةي

ئةم لةئةنجامي سةدي، ثلةي ثَينض و
تووخمانةي ئةو هةموو زؤرة طةرميية
ناتوانَيت هةية ِرووةكةي كة لةســـةر
كو

َ
بةل بَيت شليدا يان ِرةق لةشَيوةي

ئةويش كة ضوارةمة دؤخي بةشَيوةي

ثالزماية.
تايبةتـــي بةِرَيطـــاي زانـــاكان
ئةو زؤربةي بزانن توانيويانـــة خؤيان
وةك زةوي هةية لةســـةر تووخمانةي
ئةوانةي ديكةش زينك و و و مس ئاسن
بةوَينةي م

َ
بـــةال لةناو خـــؤردا هةية.

هةموو طِراويي زؤر بارستاييةكي طاز،
كو

َ
بةل طرتؤتـــةوة، اليةكـــي خـــؤري

دةبَيتةوة درَيذ طِر بةوَينةي زمانةطاز
هةزار سةدان ِرؤذةوة ِرووي لةسةر كة

دووردةكةوَيتةوة. كيلؤمةتر
ئامَيرة ئـــةو بةهـــؤي زانـــاكان
توانيويانة كة هةيانة ثَيشكةوتووانةوة
بزانن، خؤرةوة  لةبارةي زانياري زؤر
كة طـــِركان دةمة وَينةي بؤنموونـــة
ديارة ِرةش بؤشايي قة

َ
بل بةشـــَيوةي

تريةي واية، ضوو
َ
هةل طِركاني وةك كة

و كيلؤمةتر ضةند تَييـــدا ئةم دةمانة
جاري كيلؤمةتر، هةزاران تَيشـــيداية
زةويي وةك هةســـارةيةكي وا هةيـــة
دةضَيت ثَيدا بةئاســـاني زؤر  ئَيمةي
طِركانة بةم دةمـــة و طةورةتريـــش،
بؤشاييانة قة

َ
بل يان ِرةشانة ة

َ
ثةل يان

َين
َ
دةل زانـــاكان ”كلف“. دةووترَيت

بةهؤي كـــة بةهَيزة ئـــةوة زريانـــي
ناوســـكي دةرضوونـــي تةقينـــةوةو
ضـــؤن وةك ِروودةدات، خـــؤرةوة
دةردةضَيت، شـــلة بةوَينةي لةزةويدا
بةهَيزترة طةورةتر و لةسةر خؤر م

َ
بةال

لةطةرميدا ســـثي طازي  بةشـــَيوةي
زياتر بؤمـــاوةي و لـــةِرووي خؤرةوة
دةكةوَيتةوة، دوور كيلؤمةتر لةهةزار
ثَيش مانطَيكيش ضةند هةية وا جاري
بـــةردةوام دةبَيت، بَيت ون ئـــةوةي
كاردةكاتة قةبارةيان و ئةمانة ذمارةي
سَييةم كة زةوي طؤي هةواي ســـةر
دةبَيتةهؤي و لةخؤرةوة هةســـارةية
بَيوَينـــة كـــة طـــِرة و طةرماييةكـــي
ثَيدةكةين. هةستي بةزؤري لةهاويندا

يةكَيكة خؤر باسمانكرد هةروةك َي
َ
بةل

لةنَيوان نموونةييـــةكان لةئةســـتَيرة
لةطةلةستَيرةكةمان ئةستَيرة مليؤنةها

لَيمانةوة. نزيكرتينييانة و
بةشَيكي خؤمان  ةي خؤري

َ
كؤمةل

لةطةلةستَيرةيةكي كةمة زؤر يةكجار
كرد باسمان وةك كة ثَيضاوثَيض كةمرت
خؤر ةي

َ
كؤمةل و ِرَيطةي كاكَيشـــانة،

بةش شـــةش لةســـةر يةك دةكةوَيتة
طةلةســـتَيرةكةوة، ضةقي لـــةدووري
وةك باسمانكرد نزيكةيسةد هةروةها
لةطةلةستَيرةكةي هةية ئةستَيرة مليار
نزيكةي دةهةزار تريةكـــةي كة ئَيمة
خؤمان ي تيشـــكيية.  خـــؤري

َ
ســـال

دةوَيت ي
َ
سال مليؤن سةد دوو نزيكةي

ضةقي بةدةوري بسوِرَيتةوة بؤئةوةي
خولطةيي بةخَيرايةكي طةلةستَيرةكةدا
ميل ســـةدوثةنجا نزيكةي كة دةكاتة

لةسةعاتَيكدا.
خؤمان) خؤري (وةك ئةستَيرةيةك
بةضوونةوةيةك دةكــــــات  دةســـت
زيادبوو كَيش كردني تيشكي هةركاتَيك
هَيزةكاني لةئةنجامي نـــاوةوة بةرةو
ثةســـتاني هةتا كَيـــش كردنـــةوة،
كردندا كَيش ثةستاني

َ
لةطةل ناوةكي

هـــةروةك هـــةر دةكات، هاوســـةنط
زياد ناوةكي ثةســـتاني دي طازَيكي
و طةرمي- ثلةي بةزيادبووني دةكات
كردن كَيش هَيزةكاني بةو جـــؤرةش
بضووكةكانـــي لةبـــاري كؤبوونـــةوة
دةطاتة لةبةرئـــةوة الوازة، مـــاوةدا
طةرميية لةثلة لةهاوســـةنطي بارَيـــك
ئةستَيرة بةنيسبةت م

َ
بةال نزمةكاندا،

بةردةوام ضوونةوةيةك ئةوا طةورةكان
طةرمي ئةستَيرةكة هةتا ثلةي دةبَيت
ثلـــةي مليؤنَيـــك ضةنـــد  دةطاتـــة 
بةرزةدا طةرمييـــة ثلة لةم طةرمـــي،
طةرمـــةوزةي تَيكِرايي“ناوةنـــدي“
ئةليكرتؤن هـــةزار نزيكةي ثرؤتـــؤن
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ئةم ِرَيذةيي بضووكـــي
َ

تة، لةطةل
َ
ظؤل

وزةبةرزةكان ثرؤتؤنة ئةوا وزةشـــدا
بةجؤرَيك دةردةكـــةون بةســـن كـــة
دروســـت يةكبوونةكة ناوكة كارلَيكة
ســـةرةتاييةكاندا لةقؤناغة دةبَيـــت،

بريتييةلة:
+1H1+1H2نيوترنيؤ+ثؤزيرتؤن

دةناســـرَيت نيوترينيؤ بةجؤرَيك
و بَيبارطةية تةنؤلكةيةكي كة بةوةي
نيية، وةستاوي بارســـتايي هةروةها

ديكة  1H2 جارَيكي ديوترؤن ثاشـــان
كارلَيك دةكةن.  ثرؤتؤن

َ
لةطةل

1H2+1H1→2He3+ γ
2He3 كارلَيك  هيليؤم هاوتاي م

َ
بةال

بةمجؤرة: دةكات
2He3+2He3→2He4+2H

                 
دةتوانني  ديكـــة  و بةشـــَيوطَيكي

بةيةكادةلكَين ثرؤتؤنةكان كـــة َيني
َ
بل

دروســـت و هيليؤم لـــةم كارلَيكـــةدا
دةبَيت.

دةكات كارلَيـــك شـــةش ثرؤتؤن
دروست ثرؤتؤن و دوو هيليؤم ناوكَيكي
كارلَيكَيكي هةروةك هـــةر دةبَيـــت،
يةكجار بِرَيكي لةمجؤرة جؤشخواردن
بةمشـــَيوةية دةردةضَيت، زؤر لةوزة
خؤي دةتوانَيت ئةستَيرةية ئةم ئَيستا
ثةنا بـــةوزة بَيئةوةي ثَيبدات درَيذة
كشـــانةوةيةكي زؤربووني بةرينةبةر
ناكات دةســـت هيليؤم و كردني كَيش
كة نةبَيت تةنيا كاتَيك بةجؤشخواردن
بَيت ئةســـتَيرةكة نزيك طةرمي ثلةي
بةوجؤرة كلظن ثلةي مليؤن لةســـةد

ِروودةدات: كارلَيكة ئةم
2He4+2He4→4Be8

َ
لةطةل بريليـــؤم توخمي ثاشـــان

يةكدةطرَيت: هيليؤم
4Be8+(2H2)4→6C12

دةناســـرَيت كارلَيكـــة ئـــةم  و 
لةبةرئةوةي ئةلفاي سياني بةكارلَيكي
رووتكـــراوة هيليؤمـــي طةرديلـــةي
و قؤناغة ئةلفا لةتةنؤلكـــةي بريتيية
طةشةســـةندن ثَيشـــكةوتووةكاني
تاقيكردنةوة م

َ
بـــةال نـــني، تةئكيـــد

تَييدا تـــاودةرة كـــة زانســـتييةكان
ِروونييان بةكاردةهَينن زةبةالحةكان

 C12 لةنَيوان كارلَيـــك كة كردؤتـــةوة
ديكـــة بةرزةكانـــي وزة و تةنؤلكـــة

بَينَيت. قورسرت ناوكي دةتوانَيت
خؤر تايبةتييةكاني فيزيايية سيفةتة

لةزةوييةوة دوورييةكةي تَيكِراي
كاتـــي  كيلؤمةتـــرة،  149598000
زةوي بؤ خؤر تيشـــكي طةيشـــتني

دووري  طةورةترين 8.25 دةقيقةيـــة،
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كيلؤمةترة  152086000 لةزةوييةوة
1392530 كيلؤمةترة،  و تريةكـــةي
نَيوان خؤر ئةوةندةي دووري واتة سَي

زةوي،  لةتريةي جار 109 يان زةوي و
يان  1.99*1033 طرام بارســـتاييةكةي
بةنزيكي  واتـــة تةنـــة،  1027*109
لةبارستايي  قورسرتة جار 334000
بارســـتايي زةوي ئةطةر واتة زةوي،
بارستايي خؤر ئةوا بَيت هةشت طرام

تةنة. 30 بةنزيكةي
كردني ِرووةكةي كَيـــش تَيكِرايي

لةسةر  لةكَيشكردن طةورةترة 28 جار
 28 خؤر واتة ِراكَيشان لةسةر زةوي،
و زياترة سةرزةوي جار لةِراكَيشـــاني
خؤر ِرووي لةسةر دةربازبوون خَيرايي
كيلؤمةتر/ضركة. 617.3 بة يةكسانة

ِرووكـــةش شـــةوقدانــــةوةي
ِرووكـــةش“=26.8-. ”مـــاكنتيـــودي
طؤيةكي خؤر كرد باســـمان هةروةك
ثالزميية، يـــان طازيية ثةطرتووي

َ
طل

مامناوةندةكان، لةئةســـتَيرة يةكَيكة

خـــؤر بةنزيكي ضركةيةك بؤية هـــةر
لةبارســـتاييةكةي  تةن 4.2 مليـــؤن
ئةمةش دةكات، كةم يان دةبَيت كار
كة بَيشومارة زؤرةي ئةو وزة بةهؤي
ودةبَيتةوة

َ
بال دةردةضَيـــت و لَيوةي

طةردووندا بةبؤشـــايي دةبَيت ثةخش
ئةنيشتاين هاوكَيشةكةي ياساي بةثَيي
بارستايي*ِرووناكي وزة= ياساية: بةم

.(E=MC2) دووجا
بةنزيكي خـــؤر قةبـــارةي م 

َ
بةال

ســـَيجا 1406395.7كيلؤمــــةتـــر
سَي و مليؤن يةك واتة َينرَيت،

َ
دةقةبل

زةوي لةقةبـــارةي جار ســـةد هةزار
طةورةترة.

1طم/سم3= ضِريضِريئاو لةكاتَيكدا
ناوةندييةكةي ضِريية طم/سم3.  1,41
يةكســـانة بة خؤر ضِري يان تَيكِراي
ضِري زةوي ضوارجار و طم/سم3، 1.41

زياترة. خؤر لةضِري
خؤرييةي وزة ئةو بِري لَيكدراوي
دةكةوَيتة ســـتووني بةشـــَيوةيةكي

هةواي بةرطي ســـةر ِرووي دةرةكـــي
يةكةي بؤ كات يةكةي

َ
لةطـــةل زةوي

لةخؤرةوة لةدوورييـــةك كة ِرووبةر،
بةناوةنـــدي يةكســـانة دانـــراوة،
ناودةبرَيـــت و دووري لةزةوييـــةوة،

 Solar Constant خؤريي بةنةطؤِري
مانطة بةهؤي كـــة ثَيوانة تازةتريـــن
ئةنجامـــدراوة دةســـتكردةكانـــةوة

 1.353 دةكاتة نةطـــؤِرة ئةم نرخـــي
طةرمؤكـــة/  1.954 وات/م2، كيلـــؤ
ميطاجـــوول/ ســـم2.دةقيقة،4.871 

م2.سةعات.
لةشَيوةي خؤريي تيشكدانةوةي
كارؤموطناتيســـيدا شـــةثؤلـــةكـاني
كة درَيذيشةثؤلةكاني دةطوَيزرَيتةوة،

4-0.15 مايكرؤنداية. لةنَيوان
هةزار دوانزة خؤر لةســـةعاتَيكدا
وزة ميمان

َ
هةل ئةســـثي مليان مليؤن

وزةيةك لةضركةيةكدا بؤ دةنَيرَيـــت،
ثةخش  3.9*1023 كيلؤوات بةبـــِري
بةهةزار يةكســـانة دةكات، ئةمـــةش
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و زةوي، 1012جار لةثَيويســـتي مليار
وزةيةي دةطاتة ئةو بةشـــَيكي كةمي
هةزار بةثانزة هاوتاية زةوي، ســـةر
مرؤظايةتي هةموو كة وزةيةي لةو جار

ثَيويستي ثَييةتي.
دةطاتة ئةو وزةيةي لةخـــؤرةوة

 1015*173.85 نزيكةي زةوي ســـةر
وات-ة.

ـــَي ئةطـــةر هاتوو ثَيويســـتي
َ
بةل

 1015*61 نةي جيهان لةوزةدا
َ
ســـاال

ذمارةي و بَيت، سةعاتَيك هةر بؤ وات
َيك=24*365=

َ
ســـال ســـةعاتةكاني

واية  مانـــاي بَيت، 8760 ســـةعات
لةسةعاتَيكدا تَيكِراييبةكارهَينانيوزة

و  7*1012 وات، نزيكـــةي دةكاتـــة
بِرةمان ئةم هاتوو بـــةراووردي ئةطةر
دةطاتة كرد كة ئةو وزةيـــةدا

َ
لةطةل

دةكةين تةماشا زةوي، ِرووي ســـةر
ثَينج و بيســـت دواييان ئةم وزةيةي
يان زياترة، مرؤظ جار لةثَيويســـتي
َيني،

َ
بل ديكة دةتوانني بةشـــَيوةيةكي

22 دةقيقةدا  لةماوةي ئةو وزةيـــةي
بةرطي كةشـــي لةخـــؤرةوة دةطاتة

 1015*63.7 بـــة يةكســـانة زةوي 
ئةمـــةش لةبِري ئةو وات/ ســـةعات،
لةجيهاندا َيكدا

َ
لةسال كة زياترة وزةية

بةكاردَيت.
خؤري شةبةنطي

لةتيشكي باريك ضةثكَيكي كاتَيك
ي

َ
شـــيتةل خؤر بةئاوَيزةيةكدا دةبةين

ِرةنطَيك لةضةند خؤر دةبينني دةكةين
ثَيدةكات دةست بةسوور كة ثَيكدَيت
وةنةوشـــةيي كؤتايـــي و بةِرةنطـــي
ِرةنطةدا دوو ئـــةم دَيـــت.  لةنَيـــوان
و ســـةوز و زةرد و ي

َ
ثرتةقال َِرةنطي

بةكؤمةل ِرةنطانة ئةم دةبينني شـــني
بينراو. بةشةبةنطي ناودةبرَين

خؤر طشتي بةشـــَيوةيةكي م
َ
بةال

نةبينراو تيشكي َيك
َ
لةكؤمةل ثَيكدَيت

ِراديؤ- شـــةثؤلةكاني بةمشـــَيوةية:
بينراو- ذَيرسوور-شـــةبةنطي تيشكي
وةنةوشةيي-تيشكي سةروو تيشكي
تيشـــكة يان طامـــا ئَيكس-تيشـــكي

طةردووني.
بةشـــي لةســـَي خؤر ثَيكهاتووة
.

َ
توَيكل ناوةِراست، ضةق، ســـةرةكي
ضةقي يان خؤر ناوجةرطةي يان ضةق
ناوكيية كارلَيككردنة ناوضـــةي خؤر 

20-13 مليؤن  تيايدا طةرمـــي و ثلةي
 107*1.4 بةتَيكِرايي ســـةديية ثلةي
لةِرَيي جينة ئةم طةرمي سةدي، ثلةي
تيشـــكة ئَيكســـةوة و تيشـــكة طاما
و ناوةِراست ناوضةي بؤ دةطوَيزرَيتةوة
نزيك خؤر لةِرووي دةرةكي هةرضةندة
دادةبةزَيت، طةرمي ثلةي بكةوينةوة
ســـةد دا دةطاتة نزيكةي

َ
تـــا لةتوَيكل

ثلة. هةزار
دةطاتة خـــؤردا لةضةقي ضـــِري
ثاشان سَيجا. سةد طرام/ســـانتيمةتر
دَيت  Radiation Zone ناوةِراســـت
طرام/ يةك نزيكةي ضينةدا لـــةم َضِري
توَيكل دواتر و ســـَيجاية ســـانتيمةتر

0.1 ي  ئةســـتوورييةكةي كـــة دَيت 
تريةي خؤرة.

دةســـت طةرمـــي طوَيزانـــةوةي 
لةشـــَيوةي هةر نـــةك ثَيـــدةكات،
ةي

َ
جوول كو لةشَيوةي

َ
بةل تيشكدانةوة

خؤر، ِرووي ســـةر دةطاتة تا طازيش،
شةش طةرمي دةطاتة ِرووةدا ثلةي َلةم
ضـــِري لةتوَيكل و كلظن ثلةي هـــةزار
سَيجا. طرام/سانتيمةتر 0.01 دةطاتة

خؤر، ئةتمؤسفري كةشي
كة خـــؤر تةنيـــا ئةو بةشـــانةي
ضاودَيـــري و ببينرَيـــت دةتوانرَيـــت
لةضينة بريتيية ِراســـتةوخؤ بكرَيـــت
بةكةشي دةناسرَيت كة دةرةكييةكاني

Solar Atmosphere و لةســـَي خؤر
ضيني ئةمانةن: ثَيكدَيت كة ضوار ضني
بةفؤتؤسفري ناودةبرَيت خؤر: دةرةكي
كة بريتيية خوارةوة ضيني بينراوي يان
دةتوانرَيت و بريقـــةدار لةِروويةكـــي
ئاســـاييةوة تةليســـكؤبي بةهـــؤي 
بةخانـــةي ضينـــة ببينرَيـــت، ئـــةم
داثؤشراوة. ةيي

َ
دةنكؤل بريسكةداري

لةنَيوان فؤتؤسفري ضيني ئةســـتوري
و كيلؤمةترداية، دووســـةد ســـةد بؤ
4500- دةطاتة طةرمي تيايـــدا ثلةي

ثاشـــان ضيني  كلظن. ثلـــةي  6800
ضيني لـــةدةرةوةي ثةرضكـــةرةوة:
خؤر بةرطـــي ضينـــي فؤتؤســـفريدا،
و ِروون لةضينَيكي بريتييـــة كة هةية
طشتيدا خؤرطرياني لةكاتي دةتوانرَيت
ثَيكهاتووة ئـــةم ضينـــة و ببينرَيـــت
و ســـاردةكان لةطازة ضينَيك لةضةند
ثةرضكةرةوة، بةضينـــي ناودةبرَيت
ِرةنطينطؤ، ضيني يان كرمؤسفري ضيني
ثةرضكةرةوةدا ضينـــي لةدةرةوةي
ناودةبرَيت كـــة هةية  ديكة ضينَيكي
ثنتي ضينـــةدا لةم بةكرؤمؤســـفري،
دثرذَيت ـــة

َ
ثةل خـــؤرة خؤريـــي يان

كاردةكاتةســـةر زةوي كـــة لةســـةر
كورتةكان، وبوونـــةوةي شـــةثؤلة

َ
بال

ضينة ئةم لةناسةرةوةكاني هةروةها
و لةنَيوان كةمة كة ضِرييةكةي ئةوةية

1011طم/سم3  دةبَيت  8-10  طم/سم3   بؤ

لة دةكات زياد طةرمييةكةي و ثلـــةي
كلظني. ثلةي 4500 بؤ 100000

ناودةبرَيـــت خـــؤر دواضينـــي
خةرمانةي بةكؤرؤنـــاCorona، يـــان
لةبارستاييةكي طازيي كة بريتيية خؤر
ثلةي و هةية كةمي زؤر ضِرييةكي كة
بؤ دةبَيت ثةخش لَيوة بةرزي طةرمي
خؤريي، سيستمي يان خؤري ةي

َ
كؤمةل

كرؤمؤســـفري كؤتايي دواي ضينة ئةم
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بؤ درَيذ دةبَيتةوة ثَيدةكات و دةست
كة زؤرجار ئاسمان دةرةوةي بؤشايي
مليؤن ضةندين دةطاتة درَيذييةكـــةي
ضينة ئةم ثلـــةي طةرمي كيلؤمةتر و
ثلة ئةم كلظن. ثلةي لةمليؤنَيك زياترة
تَيكِراي بةهؤي دةثَيورَيـــت طةرميية
بةثَيي طةردة طازييةكان وزةي ة

َ
جوول

هاوكَيشةي طازي نموونةيي.
ضينـــي كرؤنا زؤر طةرمي ثلـــةي
طةرمي لةثلةي زياتـــرة زؤر و بةرزة
سةرضاوةي زانيني كرؤمؤسفري، ضيني
لةكرؤنادا بـــؤ واية كة زؤرة ئةم وزة
لةزاناكان زؤر طةورةية، كَيشـــةيةكي
ســـةرضاوةي كـــة باوةِريـــان وايـــة
بريتيية لةكرؤنـــادا بـــةرزة ئةم وزة
دةناسرَيت كة دياريكراو لةشةثؤلَيكي

 Shock ِراتةكانـــدن بةشـــةثؤلةكاني
كرؤمؤسفريي ضيني  هؤكةي  Waves
طازييةكان ضوونـــة 

َ
هةل كة شـــَيواوة

دةكةن. دروست
دةبِرن، و زؤر زؤر كة ماوةيةكـــي
زؤر يةكجار بةخَيراييةكي ئةم طازانـــة
خَيرايي ســـةروو دةطةنة َيـــن

َ
دةجول

ِراتةكاندن دروست شـــةثؤلي و دةنط
كؤرؤنا طةرمي يةكجار زؤري دةكةن،
كَيشـــكردن ِرَيذةيي نزمبوونةوةي و 
ضةند دةبنةهؤي ماوانةدا لةم ِراكَيشان
تيايدا كرؤنا كة بـــةردةوام كردارَيكي
دروســـت كردني دةبنةهؤي و ضاالكة
طازةكاني خؤرةبا. يان خؤرةكي باي
ئةمةش ئايؤنراون، زؤر طةرم زؤر كرؤنا
بةاليةني طةرديلةيةك هةر واية ماناي
كردووة، ون ئةلةكرتؤنَيكي كةمـــةوة
دةناســـرَيت لةمكاتةدا و ئةم طـــازة
دؤخي ضوارةمي ئةويش بةثالزما كة

ماددةية.
بةبريماندا؟ دَيت ثرسيارَيك لَيرةدا
ثلةي كاتَيك  باشـــة ئةوةية: ئةويش

زؤرن زؤر  يةكجار طةرمي خؤرةباكان
دَين زةوي بـــةرةو ئةي بؤضي كاتَيك

نامانسوتَينن؟
َي ِراســـتة

َ
بةل َيني

َ
دةل مـــدا

َ
لةوةال

م
َ
بةال طةرمـــن، زؤر خؤرةبـــاكان زؤر

لةطةرميية ئةوةشدا بِرَيكي زؤر
َ

لةطةل
طةرمي ثلةي َي

َ
بةل نيية، دا

َ
لةطةل وزةي

طةرمؤكةكاني ذمـــارةي  م
َ
بةال زؤرة،

طشتي بارستايي  لةبةرئةوةي كةمن، 
زةوي بةر كـــة طةرمةكاني تةنؤلكـــة
جطة هةروةها كةمـــن، زؤر دةكةون
وا زةوي بواري موطناتيســـي لةمةش
بن بارطاوي كة دةكةن لةتةنؤلكةكان
لةئاِراســـتةكانيان و باكاندا و لةخؤرة
كةشـــي دةطةنـــة الدةدةن كاتَيـــك
يان كةشـــي زةوي واتة زةوييـــةوة،
ئةو الداني دةبنةهؤي زةوي ئاسماني
لةطؤي دوورخستنةوةيان و تةنؤلكانة
سةالمةت ئَيمة بةمشَيوةيةش زةوي،

ترسناكة. ِرووداوة لةو دةبني
خؤر كيمياي ثَيكهاتةي

ةكاني
َ
هَيل لَيكدانـــةوةي بةهـــؤي

توانرا خـــؤردا لةتيشـــكي فرانهؤظةر
لةكةشي كة بدؤزرَينةوة توخمانة ئةو
نزيكـــةي حةفتا توانـــرا خـــؤردان و
ِرووي لةســـةر توخمانةي لةو توخـــم
ئةوةي و بناسرَينةوة، زانراون زةوي
لةبنةِرةتدا خـــؤر زانـــراوة ئَيســـتا 
ِرَيذةيةكـــي هايدرؤجـــني و لةطـــازي
كةم زؤر ِرَيذةيةكي و لةهيليؤم لةبـــار
دروســـتبووة، ديكة لةتوخمةكانـــي
70%ي خؤر بارستايي َيني

َ
بل دةتوانني

طازي 28%ي لة و هايدرؤجينة طـــازي
ديكةية. توخمةكاني 2%ي و هيليؤمة

خؤر ِرووي طةرمي ثلةي تَيكِرايي
ِرةنطي  كلظنة. 5760 ثلـــةي (ضاالك)
خؤر ناســـراوة بةثرية و زةردة خؤر
لةثؤلَينكردني خؤر شةبةنطي هةروةها

G2 وةردةطرَيت  ثلةي ئةستَيرةكاندا
سةرةكي يةكبةدواييةكي ةي

َ
لةكؤمةل

ثلة. الري= 7.25 و G2V
ئيستواي بازنةي لةنَيوان طؤشـــة
(بورجةكان) كةلوةكان بازنةي و خؤر
خولي هةرضي 7.25ثلة، بة يةكسانة
بةمشَيوةيةية: تةوةرةيي ئةستَيرةيي
25.38ِرؤذة خـــؤر خولـــي كاتـــة 
خـــؤرداو35ِرؤذة ئيســـتيواي ي

َ
لةهَيل

ـــة
َ
ثةل م

َ
بـــةال لةجةمســـةرةكانيدا.

طشـــتي بةشـــَيوةيةكي خؤرييةكان
كةمرتن ة خؤرييةكان

َ
ثةل طةرمي ثلةي

كلظـــن، لةضاو ثلةي  لـــة1500 ثلةي
خؤر. ِرووي طةرمي

خؤر ِرووي ديكةي ِرووداوةكاني
 Faculae خؤر َيســـةكاني

َ
بل وةك 

 Solar ئاطرين ثـــةي
َ
Flocculi و كل و

طازييـــةكان  ضوونـــة
َ
هةل و   Flares

ِرةشـــةكان Promineces و دةزوولة
خؤرة و تيشكدانةوةكان ،Filaments
طةورةترين كورةي خؤر باكان. دواجار
لةوة زؤر زؤر ئةتؤميية يـــان ناوكيية
ئَيمـــة ثةي بةنهَينييةكاني كة زياترة

بةرين.

سةرضاوةكان
و مجول النعيمي حميد الفلك د. 1.علم

النجم. عبداللطيف فياض
بوش ف. تاليف: الفيزياء 2.أساسيات

.1988
حميد د. العمالقة: 3.اكتشاف الكواكب

فليح. عبداآلمري حسن و مجول
4. David Baker by Astronomy.
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كَيشةي وزة و ذينطة دوو كَيشةي 
جيهانني لةم ســـةردةمةدا، كة بِرَيكي 
بةرضاوي بودجةي لةســـةر ئاســـتي 
جيهانـــدا بـــؤ تةرخانكـــراوة. يةكَيك 
بريؤكةي  طةورانـــة  هةنطـــاوة  لـــةو 
دةســـتكةوتني وزةي خاوَينـــة كـــة 
بريتيية لةديزاين و بنياتناني سيستمي 
وزةي خاوَين يان دروستكردني وزةي 
كَيشةي  ضارةســـةركردني  بؤ  خاوَين 
ثيســـبووني ذينطة، هـــاوكات طةِران 
 و 

َ
بـــةدواي ئةلتةرناتيظدا بـــؤ ثيرتؤل

ـــوزي بةردين، ضونكـــة نةمان و 
َ
خةل

 شـــتَيكي حةتمية 
َ

تةواوبووني ثيرتؤل
و زانايان توَيذينةوةكانيان ِرووةو ئةو 

ضارةسةرة ئاِراستةكردووة  .  
ســـةرةكي  َيكي 

َ
ِرؤل هايدرؤجـــني 

دةبينَيـــت لةضارةســـةر كردني ئـــةو 
بـــوارةدا، ضونكـــة هايدرؤجني خؤي 
سووتةمةنيةكي خاوَينة و لةخانةكاني 
وزةدا Fuel cells بةكاردَيت ، هةروةها 
خؤنوَيكةرةوةية و ذينطة بةســـةوزيي 
ِرادةطرَيت. بؤية ئةطةر بتوانرَيت سوود 

وةربطريَيـــت لةوزةي طـــةورةي خؤر 
و طـــازي هايدرؤجني بةرهةم بهَينرَيت 
ئةوا زانســـت و تةكنؤلؤذيا ثَيدةنَيتة 
قؤناغَيكـــي نوَيـــوة و قؤناغَيكي نوَي 
لةميذووي مرؤظايةتي و زانستدا لةدايك 

دةبَيت . 
لةم سةردةمةدا، زانستي كةرتبووني 
ئاو Water Splitting بةهؤي تيشكي 
خؤرةوة   ِرووبةرَيكي يةكجار طةورةي 
لةزانســـتي كيميا و ئةندازياري ماددة 
طرتوةتةوة،  كيميايـــي  ئةندازياري  و 
بةمةبةســـتي بةدةســـتهَيناني وزةي 
بةئاســـانرتين  هايدرؤجني  خاوَينـــي 
شـــَيوة و لةهةرزانرتيـــن و زؤرتريـــن 
سةرضاوةي وةك ئاوةوة. بؤية خانةي 
 photoئةلكرتؤكيمياييـــةكان فؤتـــؤ 
بةشَيوةكي   electrochemical cells
بةرضـــاو طرنطي ثةيداكـــردووة و بؤ 
َيكي زانستي، 

َ
ئةو مةبةســـتةش هةول

تةكنؤلـــؤذي، ذينطةيـــي و  وزةيـــي 
لةئاراداية.

ـــي 
َ
لــــــةهةول توَيذينةوةكـــــان 

سةرةكياندا مةبةستيانة كة ئةو ماددة 
ضاالكانـــة بدؤزنةوة كة بةئاســـاني و 
ببنة  دةتوانن  بةرزةوة  بةضووســـتي 
كاراي ياريدةدةرcatalyst  بؤئــةوةي 
ِرووةكانيان  لةســـةر  ئاو  طةردةكاني 
كةرت بكـــةن، بةو ماددانة دةطوترَيت 

.Photo catalyst فؤتؤ كةتةلست
كةواتــة بزانني خــؤرة كةرتبووني ئاو 

ضيية؟
بــــريتييـــة  ئـــاو  كةرتبوونـــي 
وزةي  بةهؤي  ئاو  وةشاندني 

َ
لةلَيكهةل

خؤرةوة بؤ هايدرؤجني و ئؤكسجني. 
زانـــاي  هـــةردوو   1972 ي 

َ
ســـال

ذاثؤني هؤندا و فؤجيشـــيما توانيان 
تَيبينـــي كةرتبووني ئاو بكةن بةهؤي 
خانةي  بةكارهَيناني  لةِرَيي  تيشكةوة 
كة  كاتَيك  ئيليكرتؤكيمياييةوة.  فؤتؤ 
وةنةوشةيي  ســـةروو  خؤري  تيشكي 
UV  بـــةر دوانؤكســـيدي تايتانيؤم 
دةكةوَيـــت TiO2 كة ئؤكســـيدَيكي 
نيمضـــة طةيةنةرة لةطـــرياوةي ئاويدا 
و بانـــد طاثةكـــةي band gap نزيكة 

تةكنؤلؤذياي كةرتبووني ئاو
 زةوي لةمةترسي دةثارَيزَيت
خاليد محةمةد عومةر* 
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بةمـــةش  تـــة. 
َ
ظؤل ئةلكـــرتؤن  3.2

ئةلةكرتؤن دروستبووني دةبَيتةهؤي
موجـــةب)  hole (بارطـــةي

َ
و هـــؤل

وزةي واتة لـــة فؤتؤكةتةلســـتةكةدا
ئةلكرتؤنـــي دةتوانَيـــت خؤرةكـــة

 photo excited electron وروذاو
دروســـتبكات، موجةب بارطة ي

َ
و هؤل

ثرؤتؤني دةتوانن كة ئةلكرتؤنـــةكان
ئاوةكة هايدرؤجينـــي ئايؤنـــي واتة 
هايدرؤجني، طـــازي  بـــؤ  لَيبكةنةوة
هايدرؤجني طازي دةتوانرَيت بةمةش

.1 ذمارة وَينةي بِروانة دةربثةِرَيت،
سةرةكيةكاني بنةما :1 ذمارة وَينة
ئيليكرتؤكيميايـــي فؤتـــؤ خانـــةي 
كة فؤتؤكةتةلســـتي ِرووندةكاتـــةوة
ئانؤد تايتانيـــؤم وةك دوانؤكســـيدي
و كاردةكات كاثـــؤد وةك و ثالتـــني
وةنةوشةيي سةروو بةهَيزي تيشـــكي
و وروذاو فؤتؤئةلكرتؤني  دةتوانَيـــت

دروستبكات. ةكةدا TiO2 لة
َ

هؤل
ئاو خؤرة كةرتبووني ميكانيزمي

مذةر ماددةي يةكـــةم: هةنطاوي
تيشكي دةبَيت (فؤتؤكةتةلســـتةكة)
زؤر) بِرَيكي (واتة ضاالكانـــة زؤر خؤر
هَيناني ئةلكرتؤني بـــؤ بةرهةم بمذَيت
شـــةثؤلي درَيذي دةبَيـــت و وروذاو 

زؤر بِرَيكي ئـــةوةي بؤ بمذَيت جياواز
دروستبكات، لةفؤتؤئةلةكرتؤنيوروذاو
فؤتؤكةتةلســـتةكة واتـــة ثَيويســـتة

 Absorption مذينةكةي شـــةبةنطي
بؤئةوةي  بَيـــت، spectrum فـــراوان

بينراو بمذَيت. لةتيشكي زؤرترين بِر
تيشكي كاتَيك 1دا، ذمارة وَينةي لة
بةر وةنةوشةيي ســـةروو وزة بةرزي
ئةوا دةكةوَيت تايتانيؤم ئؤكســـيدي

باند  هاوبةشـــة ي
َ
لةئؤربيتال ئةلكرتؤن

نةي 
َ
ئؤربيتاال لةو واتة valence band

ئاستي و دروســـتكردووة كة بؤنديان
وزة (واتة دةووروذَيـــن نزمة وزةيان
ةكاني

َ
ئؤربيتال دةضنة و وةردةطـــرن)

بةباندي  كة  anti-bonding دذةبؤند
 conduction ناودةبرَيـــت طةيانـــدن
بةمةش .2 ذمارة وَينة بِروانة ،band
باند كؤندةكشن دةضَيتة ئةلكرتؤنَيك
ئةلكرتؤني خؤرة دةطوترَيت كة ثَيـــي
وروذاو، ئةلكرتؤني يان فؤتـــؤ وروذاو
لةثاش خؤي بؤشاييةك يان كونَيك َو
بةهؤل ناودةبرَيت كة َيت

َ
دةهَيل بةجَي

 
َ

هؤل و ئةلكرتؤن hole. بةمشـــَيوةية
دروستدةبن.فؤتؤئةلكرتؤنة وروذاوةكة
بةسةر لَيكردنةوة كرداري دةتوانَيت
هايدرؤجيني طـــازي بهَينَيت و ئـــاودا

ئةلكرتؤدي ِرووي لةسةر دةربثةِرَينَيت
طواســـتنةوةي (ثـــاش  ثالتينةكـــة
ة

َ
هؤل و كارةباييةكة)، ســـوِرة بةهؤي

دةتوانَيـــت بارطـــة موجةبةكانيـــش
دةرثةِراندني بؤ بئؤكســـَينني ئاوةكة
ِرووي ئؤكسيدي لةسةر ئؤكسجيني طاز

 1 ذمارة لةوَينةي وةك تايتانيؤمةكة،
ِروونكراوةتةوة. و2دا

نزمرتيـــن ئاســـتي بةمشـــَيوةية
لَيثرســـراوة بانـــد كؤندةكشـــن
هايدرؤجني، بـــؤ لةلَيكردنـــةوةي ئاو
باند ظالةنس ســـةرةوةي و ئاســـتي
بـــؤ ئـــاو لةئؤكســـاني لَيثرســـراوة
ماددةيةكي بؤئةوةي بؤية ئؤكسجني،
ي فؤتؤكةتةلست

َ
ِرؤل نيمضةطةيةنةر كة

بَيت: تَيدا مةرجي دوو دةبَيت ببينَيت
ئاســـتي نزمرتيـــن دةبَيـــت  .1
ســـاليبرت باندةكـــةي كؤندةكشـــن
لــــةئةركـــي بَيـــت (نَيطةتيظـــرت)
بؤ هايدرؤجني ئايؤنـــي لَيكردنةوةي

تة 
َ
هايدرجنيH+/H2 كة0.0 ظؤل طازي

جةمســـةري بةنيوةخانةي بةرامبةر
- NHE يان هايدرؤجينـــي ثَيوانةيي

وزةي  بة بةرامبةر ت
َ
ظؤل ئةلكرتؤن 4.5

.Vacuum لةبؤشاييدا ئةلكرتؤن
ئاســـتي بةرزتريـــن 2. دةبَيـــت
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(ثؤزةتيظرت) موجةبـــرت  باند ظالةنس
ئؤكســـاني لَيكردنةوةي لةئةركي بَيت

O2/ H2O واتة  ئؤكســـجني بؤ ئـــاو
.NHE بةرامبةر  V 1.23

ةيسةرةوةبنضيةنةيني
َ
ئةودووخال

بؤ ئـــاو كةرتبوونـــي بـــؤ ِروودانـــي
خانةي لةيةك و ئؤكسجني هايدرؤجني
وبةبةكارهَيناني فؤتؤئةلكرتؤكيمياييدا
فؤتؤكةتةلســـت. مـــاددةي يـــةك 
نةبَيت دةطمـــةن زؤر  بِرَيكي م

َ
بـــةال

دوو ئـــةو زؤر لةفؤتؤكةتةلســـتةكان
يان دةتوانن واتة نيية، مةرجةيان تَيدا
بة بةتةنها كاري لَيكردنةوة بكةن يان
دةكـــةن. واتة ئؤكســـان تةنيا كاري

ناضاالكن. وزةوة ئاســـتي لـــةِرووي
فؤتؤكةتةلســـتي ديزانـــي بةمـــةش 
و ضاالكانة بةشـــَيوةكي نـــوَي كـــة
دوو ئةو بتوانَيـــت بةضوســـتي بةرز
ســـةختي كارَيكي تَيدابَيت مةرجةي
و كيمياطةراني ئةندازياراني ماددةكان
ئةو دؤزينـــةوةي بؤ بـــواري وزةيـــة
بطوترَيت ئـــةوةش  دةبَيت ماددانة.

TiO2 وةك  تايتانيؤم كة ئؤكســـيدي
لة ثَيـــداوة، ئاماذةمان لةســـةرةوة
نيية، سةركةوتوو ثراكتيكةوة  ِرووي
جياوازي (واتة طاثةكةي باند ضونكة
ظالةنس باند) نَيوان كؤندةكشن باند و

ت، 
َ
ظؤل ئةلةكرتؤن 3.2 بة يةكســـانة

بةرزي وزة بةتيشكي ثَيوســـتي واتة
هةية كة وةنةوشـــةيي وةك ســـةروو
كردني لةثراكتيـــزة ِرَيطرة ئـــةوةش

 TiO2 تايتانيـــؤم دوانؤؤكســـيدي
م

َ
بةال بينـــراو، تيشـــكي بـــؤ مذيني

ئؤكسيدي سيانة وةك فؤتؤكةتةلستي
كادميؤم  طؤطرديدي WO3 و تةنطستن
بةســـوودوةرطرتن  دةتوانـــن  CdS
ئاو فؤتؤكةرتبووني بينراو لةتيشـــكي
بضووكي لةبةر ئةوةش بدةن، ئةنجام

باندطاثةكةيان. بةهاي
ئاســـتي كاري

َ
هَيل ذمارة2:  وَينة 

بؤ باند كؤندةكشـــن َظالةنـــس باند و
لةطةل ِرووندةكاتةوة طةيةنةرَيك نيمضة
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لَيكردنةوةي و ئؤكسان وزةي ئاستي
هايدرؤجيني جةمسةري لةبةرامبةر ئاو
ئةلكرتؤن لةبؤشاييدا وزةي و ثَيوانةيي

.Vacuum
بةرهـــةم بـــؤ دووةم: هةنطـــاوي
كارلَيكي ض واتة تةواو، وزةي هَيناني
فؤتؤ ثَيويســـتة كارةبا، يان كيميايي
(بارطةي

َ
هؤل يان وروذاو ئةلكرتؤنـــي

مذةرةكـــةدا لةمـــاددة موجـــةب) 
لةيةكدي دووربكةونةوة جياببنـــةوة
دووبارة ثرؤســـةي بـــؤ ِروونةدانـــي
كة  Recombination يةكطرتنـــةوة
بؤية وزةكة. بةفرِيؤداني دةبَيتةهؤي
فؤتـــؤ ئةلكرتؤنةكة و

َ
هـــؤل دةبَيت

ماددةي ِرووي ســـةر بؤ بطوازرَينةوة
كةتةلستةكة طةيةنةرةكة فؤتؤ نيمضة

فؤتؤكةتةلستةكة. كرؤكي يان
بةفيزيكي فؤتؤ بةنـــدة ئةمـــةش
بلورَيني ئاستي وةك كةتةلستةكةوة،
كةتةلســـتةكة، فؤتؤ َيتي)

َ
(كريســـتال

كةتةلســـتةكة فؤتـــؤ ضةندَيـــك
ئةوةندة بـــوو زياتر َيتي

َ
كريســـتيال

defect كةمـــرت بَيت،  كةلَينـــي درز و
دةبنةهـــؤي كةلَيـــن و ضونكـــة درز
طواستنةوةي ضاالكي ئاستي دابةزيني
ِرووي سةر بؤ

َ
و هؤل وروذاو ئةلكرتؤني

دووبارة بةمةش كةتةلســـتةكة، فؤتؤ
ِروودةدات. يةكطرتنةوة

ئةلكرتؤنـــة ســـَييةم: هةنطـــاوي
و وزة لـــةِرووي وروذاوةكـــة دةبَيت
ئةنجامداني توانـــاي  كاينةتيكـــةوة
وزةي واتة هةبَيت كيميايي كارلَيكـــي
ِرادةيةك بـــة ةكة

َ
يان هؤل ئةلكـــرتؤن

لَيكردنةوة كـــرداري بتوانَيت كة بَيت
كيمياوي ماددةيةكي ئؤكســـاني يان 
ِرووي لةســـةر بدات دياريكراو ئةنجام
ئاو. كةرتبووني وةك فؤتؤكةتةلستةكة
بةِرووي بةندة ســـَييةم ي

َ
خال كةواتة

كة فؤتؤكةتةلســـتةكةوة، دةرةوةي
 active لةِرووي ضاالك بريتني ئةويش

.quantity ضاالك ِرووي بِري site و
سةرةوة مةرجةي دوو ئةو ئةطةر
ضاالك، م ِرووي

َ
بـــةال هةبوو، بوونـــي

وروذاو ئـــةوا ئةلكرتؤني نةبوو بووني
هيض ناتوانَيـــت دروســـتبوو ـــي 

َ
هؤل

دووبارة بـــدات و ئةنجام كارلَيكَيـــك
يةكدةطرنةوة.

كـــة بةكارهاتوون لـــةو ماددانةي
وةك ئـــاو كةرتبوونـــي بـــؤ خـــؤرة
طؤطرديدي تايتانيؤم، دووانؤكســـيدي
كادمييؤم سيلينايدي ،CdS كادميؤم
،ZnO توتيـــا ئؤكســـيدي   ،CdSe
ئؤسيدي ،Fe2O3 ئاســـن ئؤكسيدي

WO3...هتد. تةنطستن
ئةمِرؤ  ئةلكرتؤكيمياييةكان فؤتؤ
كة بةرفراوانـــة و طـــةورة بوارَيكـــي
لةوزةي بينينة ســـوود لَيي مةبةست
بؤ وزةي وزةية ئـــةو طؤِريني خؤر و
يانوزةيكيميايي(سوتةمةني كارةبا،
هةرضةندة .(

َ
ميثانؤل هايدرؤجني، وةك

نةطةيشتوون زانايان ئَيســـتاش هةتا
لةو بواردةدا، هةيانة خةونةي كة بةو
ئةوة ئومَيدي توَيذينـــةوةكان م

َ
بـــةال

خةونة ئـــةو بتوانن كة دةبةخشـــن
دي. بهَيننة

تَيكساس دكتؤرا لةزانكؤي *خوَيندكاري

لةئؤستن/ئةمريكا
Khalidmomerster@gmail.com 

تووشي بؤئةوةي
نةبيت خةوزِران

بةرلةخةوتـــن ســـةعات -بةضـــوار
لةسةرضاوةكاني كافةئنيدووربكةوةرةوة
قـــاوة كةم و ضا واتـــة  خواردنـــةوةي

بكةرةوة.
بةخواردني ثِر  يـــان

َ
بةتال -طةدةي

لَيزِراندن، خـــةو هؤكاري دةبنة قـــورس
ســـووك خواردنَيكي بوو ئةطةر برســـيت
ضةور، قورس، لةخواردنـــي خؤت بخؤ،
لةئَيوارة خواندا،دوورخةرةوة سورةوكراو
و ميوة و لةســـةوزة ئةم ذةمة باش واية
وتراوة ثَيكهاتبَيت، نان شـــريو و ماست
وةك ثاشـــا و نيـــوةِروان وةك بةيانيان

بخؤ. نان فةقري وةك و ئَيواران ئةمري
ناسراوةكاني، -وةرزشوَيِرايسوودة
كة هؤرمؤنَيك جؤرة ِرشتني دةبَيتةهؤي
خةو ناِرةحةتي و دةرووني  ةتي

َ
ســـةغل

الدةبات.
ثاكذدا و هـــةواي تاريك -لـــةذووري
دةقيقة دة بؤماوةي ثةنجةرةكان بنوو،

بَيت. زستانيش ئةطةرضي بكةرةوة
و ســـادةوة، ســـووك -بةجلوبةرطي
بةِراطرتني بنوو، طةرمـــدا جَيطةي لةناو
خوَين طةرمدا، لةجَيطةيةكي قاضةكانـــت
خةوتـــن و دةكةوَيتـــةوة لةســـةر دوور

ئاسانرت دةبَيت.
خـــؤش -كةشءهـــةواي ذيانَيكـــي
دروســـت خَيزانـــدا لةنـــاو  مةعشـــةر 
لةخةو بؤ  بةســـة

َ
بكة، وشـــةيةكي تال

هةستيار. كةسَيكي حةرامكردني
لَيزِران، خـــةو ةتدا،

َ
حال -لةطةلَيـــك

و كوثَيـــك شـــري و وةرزش بةكةمَيـــك
دةكرَيت. ضارةسةر هةنطوين كةوضكَيك

-سةرخةوشكاندنبةِرؤذلةكَيشةكاني
نزيك بةمةرجَيك كةمدةكاتـــةوة  خـــةو 
بةقةرةبووي نووستنةوة، لةكاتي نةبَيت

ةم دةدرَيت.
َ
شةو لةقةل خةوي

نيوةِروان ثـــاش خةوَيكي -كورتـــة
ذياني فشاري بةكةمكردنةوةي بةسوودة
م

َ
لةش،بةال بوونةوةي «فرَيش» و ِرؤذانة
هةية. خؤي ميكانيزمي شةويش خةوي

نةخؤشي نيية، -هةموو ثرخةثرخَيك
بؤ بةسة النووســـتن لةســـةر جار طةلَيك

ثرخة. بِريني
عةبدولكةريم ماردين
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ثَيشةنطي كؤمثانياي دواييانة بةم
دوايني طةيةنـــةرةكان نيمضة بـــواري
ئاشكراكرد ثرؤسَيسةري نوَيي نةوةي
بكات بةرثا شؤِرشـــَيك كة ثَيدةضَيت
و الثتؤث و ضوســـتبووني لةخَيرايي

ديسكتؤثدا. كؤمثيوتةري
ضيية؟ ثرؤسَيسةر كاري

َيـــت
َ
دةل و

َ
بةربـــال بؤضوونَيكـــي

هةندَيجار يكؤمثيوتةرة،
َ
دل ثرؤسَيسةر

كة بريتيية  cpu ناوزةند دةكرَيت بة
 central processing لةكورتكراوةي
ناوةندي  ضارةسةري يةكةي unit واتة

دَينَيت بةجَي ئةركانة و فرمان و ئـــةو
ِرَينمايية لةبةجَيطةياندني كة طرنطـــن
(واتة خةزنكراوةكان بةدوايةكهاتووة
كاري خةزنكراوةكان ِرَينمايية بةثَيي
جؤرة ئةو بةِرَيوةبردني ثَيدةكرَيـــت)
جؤرة ئةو يان كارثَيكردنة سيستمي
بةسوود كراوة ِرَينمايي ضؤن ثرؤطرامة
توانـــاي لةبةكاربردنـــي وةرطرتـــن
داتاكاني يةكةمجار ثرؤسَيســـةرةكة،
وةردةطرَيت كؤمثيوتةرةكة ِرامي ناو
يان ثةِرلةيي بةثرؤسةيةكي ثاشان و
تةشفري(طؤِرينبؤزمانَيكيتَيطةتشتوو)

و بةشـــَيك ضةند بؤ دابةش دةكرَيت
دةنَيردرَيت ؤز

َ
ميكانيزمَيكي ئال بةثَيي

كؤمثيوتةرةكة و ميمـــؤري بـــؤ نـــاو
بةثَيي و وةردةطريَيـــت فرمانة ئـــةو
جَيبــــةجـــَي تايبةتمةندَيتيةكـــةي

دةكرَيت.
ئينتَيل ةكاني core

كارطةي  Intel طةورةترين ئنتَيـــل
لةجيهاندا ثرؤسَيسةرة بةرهةمهَيناني
دنياي بازاِرةكاني لـــة80%ي زياتر و 
نوَيكاني و نـــةوة كـــردووة

َ
كؤنرتؤل

 i3, i5 , i7تايبةتمةندةكانـــي جؤرة

كاردةكةن؟ ضؤن ئينتَيل نوَيي نةوةي
جةميل ضَينةر ئةندازيار



44 سةردةم زانستى 186

ديســـكتؤث و جؤري كة بـــؤ هةردوو
كةســـي و هَينراون بةرهةم الثتـــؤث
جؤري بةورياييـــةوة دةبَيت كِريـــار
طونجاو ،واتة بذَيريت

َ
هةل خواســـرتاو

بةكارهَينةردا ثَيويســـتيةكاني
َ

لةطةل
تايثَيســـت بةكارهَينةرَيكي بؤنموونة
ناو ســـادةكاني ِرؤتينية كردارة يان 
بواري بةكارهَينةرَيكي 

َ
لةطةل ويندؤز 

زؤرييان  جياوازي 3d و ئةنيمةيشـــن
تةنانةت يةكـــةم ئـــةوي كـــة هةية 
ثرؤسَيسةرةكان ثَيشووتري نةوةكاني
م كَيشـــةي

َ
بةال بؤي، زؤريش باشـــن

كة لةم طرافيك. ئيشي بؤ زؤري دةبَيت
بةشَيوةيةكي نوَيية نةوة ئةم ِرووةوة
دةكات rendering خَيرا ئيشي ناوازة
بةضوســـتي بةبةراورد قات بةضةندين
ِرةنطة ثَيشرت، نةوةكاني ئةواني كاري
كة كردبَيت ئـــةوةت تَيبيني  زؤرجار 
بةهةر ثرؤذةيةك  تةواوكردني لةكاتي 

ثِرؤطرامي  بؤنموونة  3d ثِرؤطرامَيكي
ئةنجامدانـــي  و   VIZ يـــان   vue
فانـــي دةنطـــي  كـــة   rendering
بةرزدةبَيتةوة ضـــؤن كؤمثيوتةرةكة
زؤرترين لةوةي دةكات كة دةاللـــةت
يةكةي فشـــار ضؤتة سةر و ئةوثةِري

ناوةندي. ضارةسةري
هات؟ Pentium بةسةر ضي

ثنتيؤم ثرؤسَيسةرةكاني هَيشـــتا
لــــةكؤمثيوتةرةكانـــي لــةزؤرَيـــك
طرنطي ي

َ
هَيل ضيـــرت م

َ
بةال جيهاندان،

كؤمثانياي لةاليـــةن نابَيـــت ثَيـــدان
بةثرؤسَيسســـةري كـــة ئينتَيلـــةوة
2006دا ي

َ
لةسال Core 2وةوة جؤري

م بةهؤي
َ
بـــةال لَيذكرا، ثـــَي جَيطـــاي

لةاليةن كؤمثانياكاني داخوازي بووني
طَيِردرايةوة ديكة جؤرَيكي الثتؤثةوة

دوا  كة  Pentium dual-coreبةناوي
ئاست نزمة. نةوةي ثرؤسَيسةري

نوَيية ئةم نةوة خَيرايي
خَيرايـــي تائَيســـتا ئةطـــةر 
طَيطاهةرتز و ثرؤسَيسةرتبةمَيطاهَيرتز

تَيبيني  ثَيوابَيتMHz and GHz ئةوا
نةوة لةم ئينتَيل كـــة دةكةيت ئةوة
خستووة ثشـــتطوَي ئةوةي نوَييةدا
ديكـــة لةثَيوانـــةي و بةشـــَيوازَيكي
ثرؤسَيسةرةكانيدا خَيرايي و ضوستي
ئةمةش دةكات، كارة ئةو بؤ حيساب
كة بِروايةي ئـــةو لةبـــةر وةالنانـــي
زياتربَيت طَيطاهَيرتـــز ذمارةي هةتـــا
م

َ
بةال دةضَيت، بةِرَيـــوة خَيراتر ئيش

ئةم ِرادةطةيةنَيـــت كة ئينتَيـــل واي
ئةمة نييـــةو ضةشـــنة بةم بريوِراية
كؤرةكان ذمـــارةي بؤ دةطةِرَيتـــةوة

ئـــةم  و cores لـــةو ثرؤسَيســـةرةدا
هةر ضونكـــة طونجاوتـــرة، رَيطةيـــة
دةكات جيـــاواز  ئيشـــَيكي كؤرَيـــك 
دةبَيت كؤرَيكي ديكة تايبةت هاوكات
ضةشنة بةم و ديكة لةئيشي بةجؤرَيك
فرمانَيك و ئةرك ضةند كة دةتوانرَيت
بةثَيي و كاتدا لةهةمان بةجَيبهَينرَيت
تايبةتمةندة كـــؤرة ضوســـتي ئـــةو
ِرَيطةي بةثَيـــي م

َ
بةال لةئَيشـــةكةدا،

كردنانة ئةو جَيبةجَي ذمارةي يةكةم
واتة ضركةيةكدا لةماوةي دةثَيورَيت
يـــةك no. of executions\sec. بـــؤ

ئيشَيك. جؤرة
جؤرةكاني لةنَيــوان ضييــة جيــاوازي

i3,i5,i7؟
نزمرتين  بة 3iجؤري ثرؤسَيسةري
هةذماردةكرَيـــت ئاســـتي ضوســـتي
كـــة تايبةتة نوَييـــةدا لـــةم نـــةوة
كة ديســـكتؤث جؤري بةكؤمثيوتةري

بووني 
َ

لةطةل 2 وة كؤرةكاني ذمارةي
 Hyper-Threading تايبةتمةنـــدي
لـــةئيشـــثَيكردني لةبةكارهَينانيـــدا
لةئيشـــي هاوكات كؤرةكة هـــةردوو

i5 يـــان ضوار يان  جؤري و جيـــادا،
ديزاينةكةي بةثَيي هةيـــة دوو كؤري
بؤ يان بةكاردَيت ديســـكتؤث كـــة بؤ
خاوةني بةهةمان شـــَيوة و الثتـــؤث

 Hyper-Threading تايبةتمةنـــدي
توانايةكي و كؤرةكاندا لةئيشثَيكردني
كة ئةوةية نوَييانةدا نـــةوة لةم ديكة
كة هةية تايبةتيان تواناي طرافيكـــي
لةهةمان كاتدا تواناي ظيديؤ كارتيش
لةم يةكَيك واتـــة ئةطةر تؤ دةبينَيت،

 5iيان 3i هةبَيت ثرؤسَيســـةرانةت
طرافيك بةكِرينـــي ئـــةوا ثَيويســـتت
دةورةش ئةو و ناكات شاشـــة كارتي
هةر

َ
لةطةل دةشتواني م

َ
بةال دةبينَيت،

جَيطريي ديكـــةدا شاشـــةي كارتَيكي
كؤرة يان  7i يان دوو جؤري بكةيت.
ديكةي ئةم تايبةتمةندييةكي ضوار و

 turbo boostلة بريتيية جـــؤرة دوو
ثَيويســـتدا  لةكاتي technology كة 
ثَيدةبةخشَيت تايبةتت ضوســـتيةكي
rendering دا لةكرداري بؤنموونة واتة
كة ئةوةي و دةداتَي خَيرايت ئةوثةِري

لةجؤرةكاني  7i جيادةكاتةوة جؤري
فراوان كاشَيكي لةبووني بريتيية ديكة

بؤ  ناكات بطةِريتةوة cpu ثَيويست كة
و كؤمثيوتةرةكة ميمؤري سيستةمي
كة دةخايةنَيت زياتر كاتَيكي ئةمةش
بةدةست ئةوتؤ خَيراييةكي ِروةوة لةم
بووني ِرابردوودا لةنةوةكاني كة دَيت

نيية.
كاردةكات؟ ضؤن turbo boost

بةهةردوو تايبةتة ةتة
َ
ئةم خةســـل

كـــة وادةكات و   i7 و  i5جـــؤري
فريكوَينســـي كةمـــدا لةماوةيةكـــي
ئةو كؤرانة بةرزبكاتةوة ئيشـــكردني
جـــؤري ثرؤسيســـةري  بؤنموونـــة

كـــة  هةيـــة i5-760 ضـــوار كـــؤري
م

َ
بـــةال ن،   3.33Ghz هةريةكةيـــان
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 GHZ 3.6 دةطةنة boost دا لةكاتي
كؤرَيك كة بةوة دةبَيـــت وة ئةمةش
دةضَيتةســـةر زؤري  سرتَيســـيكي
دةســـتدةكةن ديكـــة  كؤرةكانـــي
بةسةر سرتَيسة ئةو بةدابةشـــكردني
و ديكةدا بةكارنةهاتووةكاني بةشـــة
طونجاو كي ِرَيخستنَيَ بةم ضةشـــنةش
ضوستي و لةخَيرايي دةبَيت دروســـت
هـــاوكات وزةيةكـــي و لةكاركردنـــدا
بةبةراورد ســـةرفدةكات كةمرتيـــش
ســـايتي لةم بوارةدا ثيشـــرت. بةواني

 cpu توانـــاي   cpubenchmarkَ
لةطةل ئينتَيل نوَييانـــةي ئةم نـــةوة

 AMD كؤمثانياي ثرؤسَيسةرةكاني
طةيشـــتوونةتة كة دةكات بـــةراورد

بةجؤرةكاني  بةبةراورد  top 30ثلةي
ئينتَيل.

ئينتَيل كؤمثانياي باســـة شايةني
ســـانتا 1968 لة وياليةتي ي

َ
لةســـال

طؤردؤن لةاليةن لةكاليفؤرنيـــا كالرا
زانايةكي كة دامةزرا ئي موري-يـــةوة
ذمارةي و كيمياو فيزياشـــة بـــواري
طةيشتة ي2008دا

َ
كارمةندةكانيلةسال

ثرؤسَيسةري  يةكةم و 83500 كارمةند
ِركابةري  و 1971 بةرهةمهَينا ي

َ
لةسال

بةتةواوي كة بوو  AMD ســـةرةكي
سةركةوتنة بةرامبةر هَينا شكســـتي
ي

َ
لةسال و دواييانةيدا ئةم طةورةكاني

خَيزانةكةي نزيكةي موري و 2001دا
بةخشي دؤالريان مليؤن ســـةد شةش

توَيذينةوةو  Caltech لةبـــواري بـــة
تةكنؤلؤذيادا

سةرضاوةكان 
 Intel.com
History of intel (Wikipedia) 

Webuser magazine
Cpu magazine
Pc magazine

مةترسيدارة  هؤرمؤني ضارةسةري
بؤ هؤرمؤنييان ضارةســـةري ذنانةي ئةو ِرايانطةياند ئةمريكييـــةكان توَيـــذةرةوة
مردن ئةطةري ِرَيذةي طريؤدةن، مةمكيشـــةوة شـــَيرثةنجةي ةتةكاني

َ
بةحال و دةكرَيت

و ترس داني
َ
ســـةرهةل بؤتةهؤي ئةمةش ديكةدا، ذناني

َ
لةطةل بةبةراورد بةرزترة تياياندا

هؤرمؤنييان تياداية. كة باوانةي حةثة ئةو نيطةراني بةرامبةر
بةيةكةمني و كرايةوة

َ
بال ئةمريكيدا ِرابتةي ثزيشكي وكراوةي

َ
لةبال كة ينةوةكة

َ
لَيكؤل

نةخؤشانةي ئةو لةنَيو دةكات مردن ِرَيذةي لةزيادبووني باس كة دادةنرَيت ينةوة
َ
لَيكؤل

بةكاردةهَينن. هؤرمؤني و لةبناغةشدا ضارةسةري بوون مةمك شَيرثةنجةي كة تووشـــي
ضونكة دةوةســـتَيت، دذ ثَيشـــرتدا ينةوةكاني

َ
لَيكؤل

َ
لةطةل ينةوةية

َ
ئةم لَيكؤل ئةنجامي

بةشـــَيوةيةكي هؤرمؤني وةردةطرن ضارةســـةري ذنانةي ئةو بةوةي دةدا ئاماذةيـــان
مةترسيدار شَيرثةنجةكةيان بؤ دةكرَيت بةمةرجَيك شَيرثةنجةكانيان ضارةسةري ئاسانرت

نةبَيت.
ثزيشكي توَيذينةوةكاني بؤ ئةنجةلوس لوس لةثةيمانطةي ضليبوفســـكي د. ِرووان
تةلةفؤنيدا، لةضاوثَيكةوتنَيكي ينةوةكةشـــي كردووة

َ
لَيكؤل سةرثةرشـــتي كة زيندةيي

ةتةكاني
َ
حال لةمةوبةر دةربارةي

َ
سال دوو نزيكةي كة بريؤكةيةي ئةو بةثَيضةوانةي وتي:

هاوكات تووشـــي شـــَيرثةنجة بـــوون و ذنانةي ئةو دةزانرا كةوا شـــَيرثةنجة هةبوون،
كردني ضارةسةر لةكاتي دةبن كَيشة تووشـــي كةمرت ضارةسةري هؤرمؤني وةردةطرن
ِرَيذةي نوَيية توَيذينةوة ئةم ئةنجامي بةثَيي و ئَيستاكة م

َ
ةتي شَيرثةنجةكةياندا، بةال

َ
حال

بؤتةوة. بةرز شَيرثةنجةي مةمكةوة ةتانةدا بةهؤي
َ
حال لةم مردن

كة كردووة َيك ذني
َ
كؤمةل تةندروستي ضاودَيري

َ
سال يانزة ينةوةكة بةدرَيذايي

َ
لَيكؤل

ِرَيذةي كراوة وةرطرتووة، تَيبيني هؤرمؤنييان ضارةسةري ئةم ذنانة
َ

سال ثَينج بؤماوةي
تةندروستييةكاني كَيشة و دةماخ دةي

َ
مةمك و جةل و هَيلكةدان بةشَيرثةنجةي تووشبوون

كردووة. زيادي ديكة
كة ذنييان شـــيكردؤتةوة هةزار لةدوانزة زياتر داتاكانـــي تيمةكةي ضليبوفســـكي
هَيند دوو ئةو نةخؤشانةدا لةنَيو مردن ِرَيذةي دةركةوتووة لةسةر كراوة، ينةوةيان

َ
لَيكؤل

ة وةرةمي
َ
هةمان كؤمةل 24%ي هةروةها وةرطرتووة، هؤرمؤنييان ضارةسةري كة بووة

ديكة ةكةي
َ
كؤمةل 16%ي بؤتـــةوة، لةكاتَيكدا و

َ
بال ِرذَينةكانياندا لةليمفة شـــَيرثةنجةيي

بوون. ةتة
َ
حال ئةم تووشي وةرنةطرتووة هؤرمؤنييان ضارةسةري ئةوانةي واتة
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بينا ثةروةردة لةثايةكاني يةكَيك
لةنَيوان دروستة ثةيوةندييةكي كردني
ةكانيان،

َ
مندال

َ
لةطـــةل دايك و بـــاوك

بةنزيكي هةســـت ن
َ
منداال كة كاتَيـــك

لةِرةفتار ئةوا باوانيان،
َ

لةطةل دةكةن
كةمرت يانـــدا

َ
لةطةل ســـووكةوت

َ
و هةل

دةبن. كَيشـــة و نةطونجان دووضاري
هةست ن

َ
منداال كة كاتَيك ســـةرةنجام

ئاسانرت دةتوانن دةكةن بةئاســـايش
دايك بةردةستي بخةنة كَيشـــةكانيان
و ِرادَيرَين طوَييان بـــؤ و و باوكيـــان
جَيبةجآ ئامؤذطارييةكانيان هةروةها

بكات.
َهةندَيجـــار دايك و باوك تووشـــي
لةطةل ةكردنيان

َ
لةمامةل دةبـــن ة

َ
هةل

ةيةي
َ
هةل ســـَي ئةم ةكانيانـــدا

َ
مندال

بةداخةوة كة نةن
َ
لـــةو هةال خوارةوة

دةبن باوكان دووضاري لةدايك و زؤرَيك
كَيشة دروســـت بووني و دةبَيتةهؤي
ةكانياندا.

َ
مندال

َ
لةطةل لةثةيوةندييان
منداَلةكانتدا لةطةَل

بكة  بةرثا  ثةيوةندي
ةكةتان دةدوَيت،

َ
كـــة مندال كاتَيك

َيكـــي طرنطت
َ
هةوال دةكات، ثرســـيار

كة تةنانةت يـــان بؤ بـــاس دةكات،
ئةنجام كارَيك ض دةكات. طؤشـــةطريي
فةرامؤش ةكة

َ
مندال ئايـــا دةدةيـــت؟

ثَيدةدةيت ئامـــاذةي يان دةكةيت؟
كاتَيك هـــةر يان كة بَيدةنـــط بَيت،
دةدوَييت؟ يدا

َ
لةطةل لَيبوو كة حـــةزت

كاتَيك دةكرَيت كـــة جَيطةي تا ئـــةو
دةدوَيت تاندا

َ
لةطةل ةكةتـــان

َ
كة مندال

كارَيكيـــت، ئةوا ي
َ
و تـــؤش ســـةرقال

طوَيي بةوردي و زؤر ِرابطرة كارةكةت
ثَيويستي وتةكاني ئةطةر و ِرادَيرة بؤ
بةوردي زؤر ئةوا هةية مدانةوة

َ
بةوةال

ثَيدانة طرنطي ئةم بدةرةوة، مي
َ
وةال

هةستي بووني دةبَيتةهؤي دروســـت
ئةوان الي بوون طرنطـــي بةهاداري و
و قســـةكردن بـــؤ و هانيـــان دةدات
ئةوةي كـــة بةبريياندا خســـتنةِرووي

دَيت.
بكة منداَل ستايشي

رستةي و لةدةســـتةواذة ســـوود
ثَيكردن ســـووكايةتي نَيطةتيظانـــة و
بـــةردةوام كة كاتَيـــك وةرمةطـــرة،
ئامَيزةوة ســـووكايةتي وشةي لةِرَيي
دةكةيت ةكةت

َ
بةمندال ســـووكايةتي

دةكةن نيطةران
َ

مندال باوك و دايك ةكاني
َ

هةل
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يةكةمجـــار ةكـــة بـــؤ
َ
رةنطـــة مندال

و دةرنةبرَيـــت وا  كاردانةوةيةكـــي
ةوةيانتةنانةت

َ
بةزةردةخةنةيةكيتال

بةمةسةلةكة كؤتايي طريان بةساتَيك
ماوةيةك دواي ن

َ
منداال م

َ
بةال بهَينَيت،

دةست خؤنةويستانة بةشـــَيوةيةكي
لَيكدانةوةي و شـــرؤظةكردن دةدةنة
و بـــاوك و دايـــك ســـوكةوتي

َ
هةل

بةجؤرَيك ةكـــة
َ
مندال كة ئالَيرةوةيـــة

و دايك دةِروانَيتة لةبَي متمانةييـــةوة
قسة لةنَيوةندي ئةطةر تةنانةت باوكي.
ضةند جؤراوجؤرةكانيشةوة نَيطةتيظة
َييت،

َ
بل ثؤزةتيظ ئاساش قســـةيةكي

نَيطةتيظانة هةســـتي  لةسةرخؤ ئةوا
بةرةو ةكان

َ
مندال نائومَيدكةرانـــة،  و 

طؤشةطريي يانبةئةنقةستو بةمةستي
دةبن ناضار ن

َ
منداال سةرنجراكَيشـــان

سوكةوت ئةنجام
َ
هةل و هةندَيك كاروبار

ضاوةِروانيان باوكيان و دايك كة بدةن
ئةوة لَينةكـــردوون. جَيطةي خؤيةتي
ينةوةي

َ
لَيكؤل لةضةنديـــن كة بزانيت

دةروونييةوة لةِرووي كة جؤراوجؤردا
كة دةركةوتووة ئـــةوة ئةنجام دراوة
ثَيطةيشتووانةي تازة  الوو  لةو زؤرَيك
ماددة بَيهؤشـــكةرةكان كة ئالوودةي
نةي

َ
منداال كةســـانَيكن هةر لةم بوون

ـــةي
َ
مامةل دووضـــاري بـــةردةوام

و دايك لةاليـــةن بـــوون نَيطةتيظانـــة
باوكيانةوة.

دةبَيت بـــةردةوام دايك و بـــاوك
ســـوكةتةي

َ
هةل كاروكردةوة و كة ئةو

دةدةن ئةنجامي ةكانيـــان 
َ
كـــة مندال

بةضاوي و بَيـــت لةسةرســـةرزارييان
ئةطةر بكـــةن. ستايشـــي وَيذدانةوة
يـــان بةمةســـةلةيةك  ســـةبارةت
لةسةر تَيبينيت نَيطةتيظانة بابةتَيكي
دةتوانيت ئةو هةبوو ئةوا سوكةتي

َ
هةل

ثةيِرةو جيـــاواز ِرَيطـــةي ضةنديـــن 

ئاشـــتيئامَيزةوة لةِرَيـــي بكةيـــت و
بؤ ةكاني

َ
هةل و بكةيت فَيـــر ةكة

َ
مندال

لةبةردةم هةرطيز بكةيتةوة. ِراســـت
ئةوة ي

َ
هةول كيـــدا

َ
خةل و ئامادةيـــي

سؤز
َ
مامؤســـتايةكي دل ي

َ
ِرؤل كة مةدة

ئةم ضونكة ةكةت،
َ
مندال بـــؤ بطَيِريت

كة ئةوةي دةبَيتةهؤي ســـوكةوتة
َ
هةل

نَيطةتيظ و وَينايةكـــي بؤ هةميشـــة
بكةيت ِرَيزلَينةطرياو لةخؤت دروســـت
باوةِربةخؤبووني و و دةروونبـــةرزي
ذَيـــر ثَيـــوة. بخةيتـــة ةكـــةت

َ
مندال

لةذَير تا ةكةت
َ
مندال بدةرة ِرووخسةت

رَيطةي جياواز ضةندين ضاودَيري تؤدا
بتوانَيت لةئاييندةدا بكات تا ئةزموون
و بكاتةوة جيا ـــةكان

َ
لةضال ِرَيطةكان

لةو بدة
َ
هةول ببينَيتـــةوة. ِرَيطةضارة

لَييةتي حةزي ةكةت
َ
مندال كة ِرَيطةيةوة

حـــةزت لَييةتي كة تؤ نةك ئـــةوةي
بكةيت، هةمووار بؤ ِراستي ِرَيطةيةكي
حةزي ةكةتان

َ
مندال بؤنموونة ئةطـــةر

م نوكتةطَيرانةوةي
َ
بـــةال لةضريؤكـــة،

داوات لَيدةكات كة نيية، كاتَيك باش
ئيدي بخوَينيتـــةوة، كـــة بابةتةكةي
و ســـتايش ضاوةِرواني كة بزانة ئةوة
تؤ كة ئةوةي نةك لَيدةكات ِرَينمايـــت
بريتيية كة مةسةلةكة ي

َ
ئةسل لةكةنار

ِراوبؤضوون دةربِريني و لةخوَيندنةوة
و بدةيت ال سةبارةت بةنووسينةكةي
بيدةتة ِرةخنةئامَيز بةقسةي بةردةوام
ئايا لَيي. عةيبةدؤزينةوة و بةرةخنة
َييت:

َ
بل ثَيـــي كة نيية ئةمـــة باشـــرت

نووســـينةكةت كة دةكةم زؤر حـــةز
ةي

َ
ســـةد هةل حةوت ئةطةر تةنانةت

تا بيانخوَينمةوة تَيدابَيت  ئيمالشـــي
كة ثةرةطرافانةي بةو سةبارةت دواتر
خراثن و تؤيش باش من و بةبؤضووني
باشرت نووســـينةكانت ئيدي و بدوَيني

بنب.

لةِرةخنةي خؤت
بطرة  بةدوور  راستةوخؤ

و و بـــاوك دايـــك لةثةيوةنـــدي
هيضشتَيكوةكِرةخنةطرتن ةكاندا

َ
مندال

بةربةســـت و ديـــوار بةخَيرايـــي
نةكردني ثشـــتطريي ناكات. دروست
باوكييةوة و دايـــك لةاليـــةن

َ
منـــدال

بؤسةر هةِرةشـــةية مةترسيدارترين
قةرةبووكردنةوة شـــاياني و كةسَيتي
ي“،

َ
تةمةل ِرستةطةلَيكي وةك”تؤ َنيية،

مندال كةسَيتي بَيدةربةســـتي“ ”تؤ 
دةِروخَينن. بةتةواوي

ِرســـتةي لةبـــري بةكارهَينانـــي
حورمةتـــةوة و بةِرَيـــز ِرةخنةيـــي،
كامة كـــة تَيبطةيةنـــة ةكـــةت

َ
مندال

ســـوكةوت
َ
هةل ـــةو

َ
جول و ِرةفتـــار

كردن
َ
قةبوول شـــاياني تؤوة لةديـــدي

لةبةرامبةردا و ناِرةحةتكةرة و نييـــة
بؤ طونجـــاو زنجريةيـــةك ِرةفتـــاري
هةروةها و بكة ةكانت ثَيشـــنيار

َ
مندال

تَيبطةيةنة ِرةفتارانةيان ئةو سوودي
بؤنموونة باشـــن. جـــوان و كة ثَيت
دةفري خؤراك ةكةتان

َ
مندال كاتَيك كة

لةسةر نانخواردن دواي خواردنةكةي و
ئةوةي لةبري َيـــت،

َ
بةجَيدَيل مَيزةكة

بدةيتة ةكة
َ
مندال كة بةدةنطي بـــةرز

شوَيني َي:
َ
بل ثَيي ئةوا جوَين بةرهَيرشي

كردنةوة ثاك بؤ قاضاخانة و قاث ئةم
لَيوةرطرتنةوةيان ســـوود دووبارة و 
دةي قاثشتنةكة، بريتيية لةســـنطي
سنطةكةوة. ناو بيانخةرة بَيزةحمةت

سةرضاوة
             www.hamshahri.com
هةَلةبجةيي                جةمال و:
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 1996 ي
َ
لةسال دةرضووني لةدواي

ويست  زؤري فيشةيUSB  ماوةيةكي
كؤمثانياوة َيـــك

َ
كؤمةل تـــا لةاليـــةن

لةثَيشكةوتووترينيان لَيكرا ثشتيواني
و مايكرؤسؤفت بوون، كؤمباك  و

َ
ئينتل

 1998 ي
َ
لةسال و كورت ماوةيةكي دواي

ِرَيطةي  كة دةرضوو 1.1 ي مؤدَيلي دا
12Mb لةضركةيةكدا.  بةخَيرايي دةدا
كَيشـــة و بةدةيةها هَينان بؤ كؤتايي
طونجاني و لةخَيرايـــي كةموكورتـــي

 USBواتة ثَيشوو لةفيشةي كة نةطؤِر
ئاراوة. 2.0 هةبوو، USB 3.0هاتة

 USB 2.0 تازة ثَيـــوةري بةثَيي
هةية زانياري طواســـتنةوةي تواناي
هةية 480Mb لةضركةيةكدا بةخَيرايي
خَيراييةكةي بؤUSB 3.0 كة طؤِريني و

بةالي  م
َ
بةال لةضركةيةكدا، Gb 4,8بة

ئةو هةموو كة دةزانني ئةوة كةمةوة
ئَيســـتادان لةجيهاني كة زانياريانةي
ئةو

َ
لةطةل بةآلم لةم خَيرايية، كةمرتة

لةدنياي ثَيشةوة دَيتة كة طريمانانةي
لةطواستنةوةي بةتايبةت ئَيســـتاداو

ئةمةش  Gb 3.2 لةضركةيةكـــدا كـــة
لـــةUSB 2.0 دا كة  كةموكوِريةكـــة
كةموكوِرييةي ثَينج لةو يةكَيكة ئةمة

لَيوةدةكرَيت. باسي كة
دةتوانرَيت USB نوَييـــةدا لـــةم
بنَيرَيت ئاِراستةيجياواز زانياريبةدوو
تةنيا ثَيشوودا لةجؤرةكاني لةكاتَيكدا
بةيةك زانياري دةتوانرا كاتـــدا لةيةك
لةUSB 3.0 دا بةآلم بِروات، ئاراستةدا
بكةين و خوَيندنةوة نووسني دةتوانني
زيادكردني لةِرَيي ئةمةش كاتدا لةيةك
تازةوة ديكةي تايبةتمةندي ي

َ
هَيل دوو

خَيرايي و زانيـــاري بؤ طواســـتنةوة
كة بةرامبةرةوة لةاليـــةن وةرطرتني
ذمارةيةكي بةدةركةوتنـــي ئةمـــةش

 USB 2.0لة ضـــوار وةك طريمانةيـــي
بةخَيرايي كردن ثةيوةندي لةنَيوانياندا
كردن. ثةيوةندي بؤ USB 3.0نؤ لة

توانايةكي وزةدا لةبةكارهَينانـــي
هةية لةِرَيي نيشـــانداني زؤر باشـــي
دةزانَيت مانايةي بةو زانراوةوة ي

َ
هَيل

يان ئامَيرةكةي بةرامبةر كارناكات كة
دايكةوة بؤردي لةِرَيي كة نيية ضاالك
جَيبةجَيي  كردنةوة

َ
بؤردي كؤنرتؤل يان

دابةزاندني بؤ داني
َ
هةول لةِرَيي ناكات

ِرَيذة  لة4,4 بؤ 4 كـــة USB3.0 ئةم
هَيناني بةرهةم بؤ بةرزدةكاتةوة نزمة

بؤ900  500 لةنَيـــوان وزةي كارةبـــا
 USB 3.0ِروكاري كـــة ئةمثَير ميلي

ضيية؟ USB 3.0
عةزيز ِرةئوف بةختيار
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ضيية؟ USB 3.0

ديكة ئامَيرةكاني بؤ دةكات هاوكاري
دةست بؤ بؤ ئاراســـتةكردني نيشانة

داتا. طواستنةوةي ثَيكردني
 backwards compatible بةهؤي
هةردوو كة دَيـــت كـــة بةماناي ئةوة
هاوكاري بةيةك بةرامبةر ئامَيرةكةي

 USBلة دةكـــةن زانيـــاري ناردنـــي
هةمـــوو  بةكارهَينانـــي 2.0 لةكاتـــي
لةUSB 3.0 ئةمة  بةآلم ةكانيةوة،

َ
هَيل

كة لةكاتَيكدا ِراســـتة، ثَيضةوانةكةي
 USBبة دةبةســـرتَيتةوة  USB 3.0
2.0 ةوة bandwidth دادةبةزَينَيـــت
هةماهةنطيةكي بـــؤ تةنيـــا ئةمةش 

 USB 3.0 , USB لةنَيـــوان نةطؤِرة
.2.0

ثشتيواني
خؤي بؤ

َ
ئينتل كة بةداخةوة زؤر

بؤ ثشـــتيواني هيـــض ثالنَيكـــي نيية
بةخـــؤي تايبـــةت تةكنؤلؤذيـــاي
ليذنةي بـــةآلم   ،2001 ي

َ
ســـال هةتا

NEC كة نيشـــتيماني بذاردنـــي
َ
هةل

لةبازاِردا و داهَينا ثرؤسَيســـةريةكيان
ناســـراوة.   µPD720200 بةنـــاوي
تةنكـــي 10*10  َيكـــي

َ
Chip  توَيذال

،W1 لةجؤري بةبةكارهَيناني ملم-ة،
هةية. دؤالر 15 بةنرخي
Motherboards

لةكؤمثانيايةكان زؤر ذمارةيةكـــي
 NEC بةبِرياري دةبةســـتن ثشـــت 
لـــةUSB 3.0 لةوانة  بؤ ثشـــتطريي
بةئةنـــدازةي   asus كؤمثانيـــاي
تـــا   180$ بةنرخـــي  LGA 1156
 P7P55D-E لـــةمؤدَيلـــي   280$
لةمؤدَيلي   LGA 1366بةئةنـــدازةي

.P6X58D Premium 300$
gigabyte ثشـــتطريي  كؤمثانياي
جؤريدا دةكات لـــةUSB 3.0 لةضوار

لـــةP55A بةنرخةكاني  كـــة بريتيية
 350$ هةروةهـــا  250$ و   135$
GA-X58A- جـــؤرةكانـــي   بـــؤ 

 Intel مةزةربؤردةكانـــي UD7 بـــؤ 
بةنيســـبةت كؤمثانياي بةآلم يـــش،

amd ثشـــتطريي gigabyte ي كـــرد 
 AMD>s 790X andلةجؤرةكانـــي

790FX بةنرخي $145 و 185$.
هاوبةشةكان ئامَيرة

دةدةن بةوة ئاماذة بؤضوونةكان
دةرنةضووة ئامَيرَيكي هاوبةش هيض كة
سةرةكي بةشَيوةيةكي كة ئامَيِريك يان

بكات بةالي  USB 3.0لة ثشـــتطريي
ثَيش نةبَيت

َ
دوو ســـال ثَيش كةمةوة

كؤمثانيا ِرَيطر هةندَيك بةآلم ئَيســـتا،
لةUSB 3.0 وةك لةثشتطريي نةبوون

.Buffalo كؤمثانيا
هاردَيكـــي   Buffalo كؤمثانيـــا
HD-HXU3 كـــة  بةنـــاوي داهَينـــا
 1tb   (1 يةكةميـــان بـــوو دوو جـــؤر
 tb 2 تَيـــرا بايت) بـــة$200 دووةم
كؤمثانياكة  $400 هةروةها بةنرخـــي
CD- وكردنةوةي

َ
بةبال دا ئامـــاذةي

 12x بةخَيرايـــي   ROM blue ray
لـــةUSB 3.0 بةنرخي  كة ثشـــطريي
لةذاثؤن  بةرهةمانـــة $451 كـــة ئةم
دةكرَيـــت ثَيشـــبيني و دةرضـــوون
ديكة بةئامَيرَيكي بـــكات ئامـــاذةش

 USB 3.0لـــة دةكات كة ثشـــتطريي
 external solid-state بةنموونـــة
 dual-drive و   drive from OCZ
 RAID storage solution from
دةكات  ثشتطريي دووةميان و LaCie
 Symwave storage لةثَيشخســـتني
controller و جؤرةكاني ديكةيشـــي 
بؤ دةكرَيـــت ئاماذةي كة ثَيشـــبيني

.CES لةثَيشانطاي بكرَيت
Adapter cards

بـــــريتييـــة   Adapter cards
Pci express كـــة  لــةكارتةكانـــي
بؤرد مةزةر لةثَيكهاتـــةي بةكاردَيت

تَيداية  usb 3.0 ي جَيطـــةي دا كـــة
بؤ  $150 زياددةكات كة نرخةكـــةي

نوَي جؤرَيكي كِرينـــي ثَيشخســـتن و
بكات لةUSB 3.0 كة  ثشـــتطريي كة
Adapter cards هةموو  ديكةدا لةكاتي
 30$ بةنرخةكاني دةكِرين جؤرةكاني

.USB 3.0 بةبَي .50$ بؤ
لةو  ناكات ثشتطريي Windows 7
تَيدابَيت، USB 3.0ي كة  ئامَيرانةي

َيني 
َ
بةل  Microsoft كؤمثانياي بةآلم

بكات لَي ثشـــتيطريي كة بةوةي داوة
لةداهاتوودا كـــة نوَيســـازيانةي لةو 
ئـــــةنجـــام ســـوِرَينةرةكةيدا

َ
لةهةل

دةدرَيت.
بزانني؟ ضي دةبَيت دا USB 3.0لة

ئةوثةِري كراو: ثَيشـــنيار ئةداي
ئـــةداي طواســـتنةوةية، خَيرايـــي
و زاراوة لـــةِرووي ِراســـتةقينةش
كة دةكات ئاشـــكرا ئةوة كـــردارةوة
هؤكارَيك ضةند و ِراستة بؤضوون هةمان
بؤ كرداريي خَيرايي ســـةر كاردةكةنة
لةئةداي USB كـــة بريتـــني ِروكاري
دياري وةك ئامَيرَيكي كؤمثيوتةرةكةو
و بةكارهاتووةكاني كـــراو، ثَيكهاتـــة
كة بةكارهاتوو ـــي

َ
ثرؤتؤكؤل جـــؤري

لةUSB بةستنةوةي  دةكات هاوبةشي
بةمةزةربؤردةوة. ئامَير

كـــة   USB 2.0 هةرضةنـــدة
/60Mb) ق 480Mb خَيراييةكـــةي
ِرَيذةكاني و ِراستيدا لةدنياي ضركة)،
/280Mb نزيكةي دا زانياري ناردني
هةرطيز لةبةرئةوة ق (35MB/ضركة)
يةكالييكةرةوة زانيـــاري ناتوانـــني
USB 3.0 بزانـــني تةنيا دةربـــارةي
كـــة لةتاقيطةكاندا نةبَيت ئةوةنـــدة
ئةطةر  ئةوةشـــدا

َ
لةطـــةل زانـــراوة،

بكات  كةم %25 خَيراييةكةي بةِرَيذةي
هةندَيك زؤر نةطونجـــاوة، كة ئةمـــة
ناوةندي نةوة كة

َ
لةوة دةكؤل بؤضوون

نوسني و خوَيندنةوة بؤ خَيراييةكةي
بَيت. (150MB/ضركة) Gb 1.2/ق

كردارةكاني كة دَيت ئةوة بةماناي

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF-8&sl=en&tl=ar&u=http://www.techspot.com/news/34763-nec-introduces-worlds-first-usb-30-host-controller.html&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiFDJdPYiifljjOzbZmvXHF5FMY8A
http://www.techspot.com/news/37044-ocz-to-unveil-usb-30-solid-state-drive-at-ces-2010.html
http://www.techspot.com/news/37044-ocz-to-unveil-usb-30-solid-state-drive-at-ces-2010.html
http://www.techspot.com/news/37044-ocz-to-unveil-usb-30-solid-state-drive-at-ces-2010.html
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 يةكـــةي 
َ

ناردنـــي زانيـــاري لةطـــةل
خةزنكردنـــي دةرةكـــي USB دا كة 
 USB ديـــاري كـــراو نيية لةاليـــةن
دةبَيت،  35MB/ضركة  لةدةوروبةري 
ةي هارددا، 

َ
بةآلم لةسنوري ئةداي جول

لةوثةِريدا150MB/ ضركة دةبَيت كة 
 

َ
ئةمة بةس نييـــة بؤ كاركردني لةطةل

ئةو هاردانـــةي كة ئَيســـتا لةبازاِردا 
بزانني  ِراســـتيةش  ئةو  هةن، دةبَيت 
كة ئةمانة تةنيا لةســـةر بناغةي ئةو 
تةخمـــني كردنةية كة دةيكةين و واي 
بؤ دةضني كة لةئيستا بةدواوة بةرةو 

باشرت دةِرؤن.
Super Talent كـــة بـــــة خَيرايي 
و  لــــــــةضــــركةيةكـــدا   /320MB
 UAS بةبةكارهَينانـــي ثرؤتؤكولـــي 
 RAID Drive USB 3.0 flashلـــة
drives، كرداري طواســـتنةوة ئةنجام 
دةدات، ئةطةر بةطوَيرةي ريكالمةكاني 
ِرَيـــذةي ناردن  Buffalo بَيـــت ئةوا 
 /130mbلةاليةن ئةوةوة طةيشـــتؤتة
 OCZ لةضركةيةكدا، بةآلم كؤمثانياي
لةثَيشـــانطاي CESدا هيض شـــتَيكي 

بةزيادكردني   ِرانةطةياند.  لةمبارةيةوة 
توانـــاي خةزنكردن، هةمـــوو ئامَيرَيك 
high-bandwidth device –ةكـــةي 
بةئاِراســـتةيةكي   USB2:0  

َ
لةطـــةل

 USB تازةطةرييةكاني 
َ

زؤرباش لةطةل
3.0 دا كاردةكات، هةروةها دةطونجَيت 
هةندَيك جَيبةجـــَي كردن ئةنجام بدات 
و   high-resolution كامَيراكاني  وةك 
جوآلوةكاني Blue ray، شاشـــةكاني 
ي شـــلةو كامَيـــرا 

َ
جـــؤري كريســـتال

ذمارةييةكان و... هتد.
هةنطاوي نوَي

لةمانطي ئةيلولدا تةكنيكَيكي تازة 
دةركـــةوت بةنـــاوي Light Peak كة 
 10Gb/s ِرَيذةي طواستنةوةي  تواناي 
transfer rate يـــان كةمي لةخَيرايي 
USB 3.0 بةالي كةمةوة دةطونجَيت 
بطات بة100Gb/s ئةطةر توانرا ثَيش 
ذمارةيةكي  جَيطـــةي  ئةوةش  بخرَيت 
زؤر لةو ِرووانة دةطرَيتةوة كة ئَيســـتا 
 USB itself: وةك  بةكاردةهَينرَيـــن 
...،  HDMI, Display Port, LAN

هتد.

  Intelكؤمثانياي
ي 2011

َ
 لةكؤتايي سال

 وة ثشتطريي
 USB 3.0لة
 دةكات
 ئةمةش
 نيشانةية بؤ
 ئةوكاتةي
ي

َ
 كة كيبل

 تيشكي
 ثَيشكةش
 دةكرَيت و
 بةكاردَيت
 Light يان
Peak كة ئَيستا 
لةقؤناغي بةرهةم هَينانَيكي

وداية.
َ
 بال

دواكةوتنى  لةهؤكارةكانى  يةكَيك 
ثَيويستى  بؤ  دةطةِرَيتةوة   USB 2.0
زياتر بةبايـــةخ ثَيدان و بـــة ئةنجام 
طؤِرانكارييـــةك  ضةنـــد  طةياندنـــى  
ضاكســـازييةكانيش  لةئامَيرةكـــةدا، 
 pciخؤى لة تازة كردنةوةى فيشةى
 5GHz PCI Express   بؤ express
هةروةهـــا   ،2.0 specification
 NEC ى 2000دا كؤمثانيـــاى

َ
لةســـال

 USB 2.0 ضةنـــد تايبةتمةندييةكى
ِراطةياند: 

ى 
َ
كة بريتييـــة لةيةكةمني كؤنرِتؤل

طونجاو.
بـــةآلم لةهةمانكاتـــدا كؤمثانياى 
 نةكرد، تا لةمانطي 

َ
 ثشطريى ُّـ

َ
ئينتل

َيكى 
َ
هَيل دا ضةند   2002 ئاب/ئةيلولي 

تايبةتمةند ئاشـــكراكرا، وةك طؤِرَينى  
.845GL845 وG 

َ
845E، لةطةل

طؤِرنكاريانةدا  ئـــةو  لةدرَيـــذةى 
 دةســـتى كـــرد 

َ
كؤمثانيـــاى ئينتـــل

بـــؤ  طؤِرينى  بةداِرشـــتنى ثالنَيـــك 
USB 3.0 بؤ يةكجؤرو  ثَيشخســـتني 
هةريةكَيـــك لةمةزةربـــؤردةكان وةك 
ئاســـؤس و طيطابايت و طؤِريني كاري 
لةكاتي بووني adapter cards و كرؤت 
   USB 3.0كـــة ثشـــتيواني دةكات لة
بةشَيوةيةكى   خســـتنةِروى  هةروةها 

ستاندارد و جيهانى.
 لةهةمانكاتدا فرؤشتنى بةنرخَيكى 
طونجاو لـــة 30 دؤالر بؤ 50 دؤالر بؤ 
هـــةر كارتَيكيان كة لةئَيستاشـــةوة 
ذمارةيةكي زؤر لـــةم ئامَيرة بةرهةم 

دةهَينرَين.  



44 سةردةم 193زانستى

بةشَيوةيةكي ثيشةسازي شؤِرشي
و زانياريـــي شؤِرشـــي و  طشـــتي 
بـــــةشـــَيوةيةكي ثةيوةندييـــةكان
وبوونةوة

َ
بال

َ
تايبةتمةند،هاوكاتة لةطةل

ثةرةسةندني بةرفراواني ئامَيرةكاني و
كؤمثيوتةر و ظديؤ و وةك تةلةفزيـــؤن
تةلةفؤني و و يارييـــة ئةلكرتؤنيةكان
لَيزةر ئامَيرةكاني و مؤبايـــل و بَيتةل
بورجةكاني هةروةها مايكرؤوةيظ، و
و ثةخشـــي ِراديؤيي (تاوةرةكاني)
وةرطري وَيســـتطةكاني تةلةفزيؤني و
و دةســـتكردةكان مانطة ثةخشـــي 
وَيســـتطةكاني ثةيوةنديية بَيتةلةكان
وَيستطةكاني ِرادارو وَيســـتطةكاني و 
ثــــةيوةندييـــةكان بةهَيزكـــردنـــي

تةلةفؤنةوة. بةتؤِرةكاني
سيســـتمة ئـــةو بؤنموونـــة،

ةكانـــدا
َ
لــــةمال كـــة كارةباييانـــةي

هةية بةكاردةهَينرَيـــت و كةموكوِري
ئةرزي لةبارةيطةياندنيبةزةوي(واتة
ئةمانة تةكاندا،

َ
وال لةزؤربةي كردني) 

بـــؤ بوارةكاني دةبن ســـةرضاوةيةك
كة توندي بوارةكانيان موطناتيســـي

لةرةلةري  و 0.5 بؤ 8 طاوس، لةنَيوان
5 بؤ 50  شةثؤلةكانيشـــي لةنَيـــوان
هاوكات بوارانة ئةم هةروةها هَيرتزة.
كارةباييانةي بوارة ئةو

َ
لةطةل دةبن

توندي هةية و هةمان لةرةلةريان كـــة
هةندَيك ِرووي بوارةكانيـــان لةســـةر

بؤ30 كيلؤ  20 لةنَيوان لةئامَيرةكان
دةبَيت. مةترَيك هةر بؤ ظؤلتة

رووي لةســـةر  كارةبـــا بـــواري 
دةطاتة30 كيلؤ  ئينج 22 تةلةفزيؤنَيكي
لةرةلةرةكةشي و مةترَيك هةر بؤ ظؤلت

شاياني  ئةوةي 12 كيلؤهَيرتز. دةطاتة
تةندروســـتيدا باســـة لةبوارةكانـــي
بؤ دةبرَيت بةكار وا ئامَيري ثزيشكيدا
موطناتيسي بةرهةمهَيناني شـــةثؤلي

  200 دةطاتة بوارةكانيان كة تونـــدي
16000 طاوس.  بؤ

موطناتيســيةكان تيشــكة هةَلمذينــي
لةاليةن جةستةوة

ئةوةيـــان تـــوَيذينةوةكـــــــــان
ذيني

َ
تَيكرايي هةِّـ دةرخســـتووة كة

وزةي بـــؤ مــــــرؤظ جةســـتـــةي
بـــــةشـــَيوةيةكي كارؤموطناتيســـي
دةبةســـتَيت ثشـــت بةرضاو طةورة و
طةورةي بةشـــَيكي بةئاراستةكردني
بةبوارة مرؤظ ســـةبارةت جةستةي
مذيـــن

َ
هةل تَيكـــِراي و كارةباييةكـــة

درَيـــذي كاتَيـــك لوتكـــة دةطاتـــة 

مايكرؤوةيظ و مؤبايل
دةطةيةنن بةتةندروستي زيان

دوكاني ساَلح محةمةد ئةندازيار
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بةنزيكةي دةبَيـــت لـــةش يةكســـان
لـــةو  شـــةثؤلةكة و 0.4 لةدرَيـــذي
70بؤ80  لةنَيـــوان كة لةرةلةرانـــةي
لةرانةوة) (لةرةلةري مَيطاهَيرتـــزدان
دةبَيت دابـــِراو مـــرؤظ كاتَيكيش و 
ئةوة تَيبينـــي زةوي. لةبةركةوتنـــي
بةزةوي مرؤظ بةركةوتني كـــة كراوة
لةرةلةرةكان بارودؤخـــةدا ئةم لةذَير

(35 بؤ 40  نزيكةي كةمدةكاتةوة بؤ
بايةخي و طرنطي ئةمةش هَيرتز)، مَيطا
ئةرزي طةياندني سيستمي دامةزراندني
لةتؤِرة دةردةخات طةياندن) (بةزةوي
و قوتابخانة و

َ
لةمال كارةبايييةكانيدا

كاردا. جؤراوجؤرةكاني دامةزراوة
طشـــتي ِرَيطةثَيدراوي ســـنووري
ذيني

َ
لةتَيكِرايـــي هةِّـ مرؤظ لةشـــي

بةماوةيةكي دةبةستَيت ثشت جؤريدا
دةقيقة. شـــةش دةطاتة كة زةمةني
تا كة توَيذينةوانةي ئةو دةرئةنجامي

لةشي ئةوة دةردةخةنكة كراوة ئَيستا
بوونةوةي ِرووبـــةِروو تواناي مـــرؤظ
هةية كارؤموطناتيسيةكاني شـــةثؤلة
ئةو تا بةشـــَيوةيةكي دووبارةوة بوو
كاريطةرييةكي هيض بَيئةوةي ئاســـتة
بؤســـةر لةشي خراثي تةندروســـتي

هةبَيت. مرؤظ
تةندروستي بؤسةر كاريطةري

تووش ناِرةزاييةكانـــي و
َ
ســـكاال

بوونـــةوةي ِرووبـــةروو و  بـــوون 
كــارؤموطناتيسيةكان تيشـــكاوةريية
بَي و درَيذخايةن لةسةرئَيشةي خؤي
و هؤ بَي ضووني

َ
هةل و ترس و ئارامـــي

هةســـتيارَيتي زيادبووني و بَيئومَيدي
هةوكردني ضاو و ســـنط و و ثَيست
بَيتوانايي و ئَيسقان شكستي جومطةو
دةركةوتني و

َ
دل ثشَيوي و سَيكسي

وةخت ثَيـــش دياردةكانـــي ثـــريي
دةبينَيتةوة.

زانســـتية لـــــةتوَيذينـــةوة زؤر 
كة كؤكن ئةوة كلينيكيةكان لةســـةر
كارؤموطناتيسيانةي تيشكاوةريية لةو
وات\ ميللي لة0.5  ئاســـتةكانيان  كة 
هيض كةمـــرتة دووجـــا ســـانتيمةتر 
خراثي تةندروســـتي َكاريطةرييةكـــي
ِرووبةِرووبوونةوة لةطةل م

َ
بةال نابَيت،

كاتَيك كارؤموطناتيسي تيشـــكاوةري
بةشَيوازي و دةبَيت بةرزتر ئاستة لةم
ببَيتةهـــؤي ِرةنطـــة ةكةبـــوو

َ
كةل

دةركةوتنيطةلَيكلةدياردةينةخؤشي
نيشانةي هةندَيك دةركةوتني لةوانة:
هةست كردن بةماندووَيتي وةك طشتي
دةرووني، و ثشـــَيوي و سةرئَيشـــة
ئةندامي نيشانةي هةندَيك دةركةوتني
دةمـــاردا و  دةمـــاخ لةكؤئةندامـــي
ئاســـتي دابةزيني كـــة دةبنةهـــؤي
و ِرووداني هـــؤش زةين و و بريضِري
ســـوكةوت

َ
هةل و لةِرةفتار طؤِرانكاري
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خؤكوشتن، ئارةزووي و بَيئومَيدي و
و ئؤرطاني نيشانةي ضةندان هةروةها
و بينني لةهةستي كة ديكة ئةنداميي
بةرطري كؤئةندامي و بريؤهؤش و

َ
دل

دةركةوتني دةردةكـــةون، لةشـــدا
هةست شـــَيرثةنجةييةكان، وةرةمة
لةوانةش كاتي بةكاريطةريـــي كردن
كـــةم بوونـــةوةي و لةبريضوونـــةوة
بوونـــي زيـــاد و توانـــاي بريضـــِري
هةموو و دةرووني دةماري فشـــاري
تووشـــبــوون دواي ئةمانـــةش
تيشـــكاوةريية بةكاريطةريي دةبَيت
لةئاســـتي كة كارؤموطناتيســـيةكان

وات\ســـانتيمةتر  0.01 بؤ 10 ميللي
تووشـــبـــوون هةروةها دووجادان.
كارؤموطناتيسيةكان بةتيشكاوةريية
ثشـــَيوي ِروودانـــي  دةبَيتةهـــؤي
شانة خؤراكيي لةفرماني سيســـتمي
تووشـــبـــوون زيندووةكان، و خانـــة
كة كارؤموطناتيسي بةتيشـــكاوةري

وات\  ميللـــي  120 لةئاســـتةكاني
دةست ثَيدةكات ســـانتيمةتر دووجا
لةســـةر كاريطةريـــي دةبَيتةهـــؤي
مَيشـــكة ذَير هؤرمؤنةكاني فرمانـــي
خراثي كاريطةريـــي ئةمةش ِرذَيـــن،
ثَيطةيشتني ئاســـتي سةر بؤ دةبَيت
تووشي كة كةسانةي ئةو سَيكســـي،
كة دةبن كارؤموطناتيسي تيشكاوةري

دةست  واتةوة ميللي  700 لةئاستي
دةكةن هةست وا زؤربةيان ثَيدةكات،
واية وةك ئةوة دةنطَيك دةبيستن كة
لةنزيكيانةوة يان لةســـةريانةوة كة 
بةتيشكاوةري بوون تووش دةربضَيت،
و زيـــان بةتـــؤِرة كارؤموطناتيســـي
دةطةيةنَيت، هةروةها ضـــاو هاوَينةي
هاوَينةي طةرمي ثلةي بةرزبوونةوةي

ســـةدي،  41 ثلةي نزيكةي بؤ ضـــاو
ضاو، ي

َ
لَيل و خي

َ
تةل ببَيتةهؤي ِرةنطة

تةواو توَيذينةوةي نةبووني سةرةِراي
تيشـــكاوةريية كاريطةريي  لةســـةر

كانزاكاندا،
َ

لةطةل كارؤموطناتيسيةكان
ئةوة ئامؤذطاري ئةوةشدا

َ
لةطةل م

َ
بةال

تيشكة بةر ئةم كة خؤنةدرَيتة دةكرَيت
هةر بؤيةشة لةئاستة كاريطةرةكانيدا.
كة شكاوي نةخؤشـــانةي ئةو دةبَيت
بزماري و ثارضـــة و هةية ئَيســـكيان
بةستنةوةي بؤ لةطيانيانداية كانزايي
خؤيان بةيةكدييةوة، ئَيســـكةكانيان
ئـــةم لةخؤدانةبـــةر بـــةدوور بطـــرن

تيشكانة.
تووشبوون مةترسيةكاني

دروســـتي و ئاســـتي ســـةالمةت
ةتـــان

َ
دةول كـــة تيشـــكاوةرييةكان

ناتوانَيـــت رَيكةوتـــوون لةســـةري 
و جةســـتةيي زياني زامني ِروونةداني
زؤرجار ِرةنطة  كـــة بكات، بؤماوةيي
جا ِرووبدات درَيـــذ دواي ماوةيةكـــي
بةركةوتني تووشي كة لةو كةســـانةي
دةبن ئةم جؤرة ئاستانة تيشكاوةري
ِروودةدةن. داهاتوودا لةنةوةكاني يان
لةدةرئةنجامي ناكؤتايي زياني ِرةنطة
تيشكاوةريية ئةم بؤ جةستة مذيني

َ
هةل

مامناوةندانة بةرزو كارؤموطناتيســـية
بـــؤ دةقيقةيـــةك لةمـــاوةي ضةنـــد
ِروو دياريكـــراودا هةفتةيةكي ضةنـــد
ثشـــَيوي دةبَيتةهؤي ئةمةش بدات،
هةندَيك ثَيكهاتـــةي لةكاروفرمانيـــي
كة و جةســـتة لةخانـــة زيندووةكاني
تيشـــكاوةري ذيني

َ
هةِّـ ةتـــي

َ
لةحال

ببَيتةهؤي ِرةنطة بةرز ئاستي خاوةن
زيندووةكانـــي لةش. مردنـــي خانـــة
بوون تووش و ِرووبةِرووبوونةوة م

َ
بةال

تيشكاوةري بؤ جةستةيي ذيني
َ
بةهةِّـ

نةخؤشي نابَيتةهؤي كة نزم ئاســـتي
دةبَيتةهؤي كو

َ
بةل خَيرا، جةســـتةيي

لةطؤِرانكاري زنجريةيـــةك ورووذاندني
خانةكاني بؤماوةيي طةياندني زيان و
بووني ثةيدا دةبَيتةهـــؤي كة ئةويش
كـــة شـــَيرثةنجةييةكان  وةرةمـــة 
تا دةخايةنَيت َيك

َ
ســـال ضةند ئةمةش

طةياندن زيـــان م
َ
بةال دةردةكةوَيت،

خانةكانـــي بؤماوةيـــي بةمـــاددةي
دةبَيتةهـــؤي زاووزَي كؤئةندامـــي
بوون دروست و لةثَيكهاتة كةموكوِري
لةنةوةكاني بؤماوةيـــي و نةخؤشـــي
بوونة كة باوكاندا و دايـــك داهاتووي
بةبةركةوتني تووشـــبوون قوربانـــي
كارؤموطناتيسيةكان. تيشـــكاوةريية
بؤماوةيية زيانـــة جةســـتةيي يـــان
بةزياني دةركةوتـــووةكان درةنـــط
بـــوون بةمـــاددة ئةطـــةري تـــووش

تيشكاوةرييةكان.
مؤبايل مةترسييةكاني

كارؤموطناتيسيانةي لةرةلةرة ئةو
 900 لةرةلـــةري خـــاوةن كـــة 
لةرةلةرانةش ئـــةم مَيطاهَيرتزيـــن،

 FM,AM ثةخشـــي زؤر لةلةرةلةري
لةثةخشـــي هةروةهـــا و وة نزيكـــن
جةنطييـــةكان ِرادارة و تةلةفيزيـــؤن
لةفِرنـــة و ئـــةو لةرةلةرانـــةش كـــة
(لةكاتَيكدا ن

َ
مـــاال مايكرؤوةيظةكاني

وزةيـــةي لةفرنة ئـــةو كة دةزانـــني
بةكاردةبرَيـــت مايكرؤوةيظةكانـــدا 
لةوانـــةي بةهَيزتـــرة دة ئةوةنـــدة
مؤبايلةكاندا تةلةفؤنـــة كة لةتـــؤِري
لةرةلةرانةش ئـــةم دةبرَيت)،  بةكار
كة لةرةلةرانةي ئةو بازنةي دةكةونة
و بةوةش ناســـراون نني بوو بةئايؤن
هةية بؤ جةســـتةي مرؤظ كة زيانيان
و ئَيكس تيشـــكةكاني لةلةرةلـــةري
هةر ديكة.  ئةواني و طاما و ئةلفـــا و
و بينا لةسةر وَيســـتطةكان بؤيةشة
ئةثارتمانة نيشتةجَييةكان دادةنرَين
كة وزةيةي ئـــةو بـــؤ كةمكردنةوةي
لةاليةكي و دةردةضَيـــت لَييانـــةوة
تيشكة كةمكردنةوةي بؤ ديكةشةوة
لـــةم دةرضـــووةكان  و ثةرشـــبوو

وَيستطانةوة.
بةكــــاريطـــةري ســـةبــــــارةت
و مؤبايل تةلةفؤنـــي وَيســـتطةكاني
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ئةوة ِراثؤرتةكان طشتي، تةندروستي
ئةو زؤربةي كة دوو ثات دةكةنـــةوة
نَيو ضوونةتة كـــة طةورانـــةي تة 

َ
وال

بؤماوةي نوَييـــةوة ئـــةم تةكنؤلؤذيا
توَيذينةوةي كة دةبَيت

َ
ســـال ثانزة

كاريطةريية وردوضِروثِريـــان لةســـةر
تيشكاوةريية ئةو زيانبةخشـــةكاني
ِرةنطة كة كردووة كارؤموطناتيسيانة
لةوَيستطةكاني لةشةثؤلةكانيدةرضوو
تةندروستي بؤسةر ِرووبدات مؤبايلةوة
و ينةوة

َ
لَيكؤل مـــرؤظ. دةرئةنجامـــي

ئةنجامانةي ئـــةم توَيذينةوةكانيـــش
بةدةســـتةوة: داوة خوارةوةيـــان
ئـــةو شـــةثؤلةمايكرؤميتةريانةي كة
بةكاري دةبةن ئةنتَيناكاني مؤبايل و

(لـــة900 بـــؤ 2300 مَيطاهَيرتـــزة) 
ناودةبرَين، نائايؤنيةكان بةشـــةثؤلة
كة كةمـــرتة ئاســـتة ئةمـــةش لـــةو
وةشَينَيت

َ
هةل جةســـتة طةرديلةكاني

بطةيةنَيت ثَي ِراســـتةوخؤيان و زياني
ئةتؤمي تيشـــكي كة ئةوةي هةروةك
دةيكات. (ئَيكس) سيني تيشكي يان
ي

َ
هةل تيشـــكة ئةم كة ئـــةو وزةيةي

بطاتة كة تواناي ئةوةي نيية دةطرَيت
هةرضةندة خانةكان ناوكي ناوةوةي
ئَيســـتاش تا زياتربَيت، تونديشـــيان
كةموكوِرييةكي كة نةسةِّـَينراوة ئةوة
دةكات، هةروةها دروســـت بؤماوةيي
بةجَي طةرمي هيـــض كاريطةرييةكـــي
زانســـتييةكان توَيذينةوة َيـــت.

َ
ناهَيل

بتوانن ِرَيطةيةي كة ئةو طةيشتونةتة 
جةستةي كة بثَيون ثَي دؤزانةي ئةو
و بطرَيت بةرطةيان دةتوانَيـــت مرؤظ

دةبَيت. بةمشَيوةية ئةويش
جؤرايةتي ذينـــي 

َ
هةِّـ تَيكِرايـــي

بِرة لةو بريتييـــة ناســـراوة كة بةوة
لةهةر كيلؤطرامَيـــك  كـــة  وزةيـــةي 
ـــي

َ
هةل لةضركةيةكـــدا ماددةيـــةك

ئادةميزاد لةسةر ناتوانرَيت دةمذَيت،
بكرَيت، ثَيوانة زيندوويـــدا ةتي

َ
لةحال

زانســـتيةكاندا لةتاقيكردنةوة م
َ
بةال

ئةمةش كة توانا ضِري دةكرَيت. ثَيوانة
دةكةوَيتة كة وزةيةي بِرة لةو بريتيية
لةضركةيةكدا ِرووبـــةر ســـةر يةكةي
بريتيية ثَيوانةييةكةشـــي و يةكـــةي
بةثشـــت وات/كيلؤطـــرام، لةميللـــي
زاناكان كة توَيذينةوانةي بةو بةستن
ِراكانيان بةكـــؤي داوة و ئةنجاميـــان
كة ئةو دةرئةنجامةي طةيشـــتوونةتة
كة تةندروســـتي كاريطةريي تةنيـــا
تووشـــبوون لةدةرئةنجامي ِرةنطـــة
كارؤموطناتيسيةكانةوة بةشـــةثؤلة
طةرمية، كاريطةريي تةنيـــا بدات ِروو
ثلةي بةرزبوونةوةي كة دةبَيتةهـــؤي
كة سةدية 0.1ثلةي بؤ لةش طةرماي
و ئاسايية بةرزبوونةوةيةكي ئةمةش
و بطرَيت بةرطةي دةتوانَيت جةســـتة
بةشَيوةيةكي ئاسايي لةذياني ِرؤذانةدا
بـــكات. لةكورتةي ة

َ
مامةل يـــدا

َ
لةطةل

توَيذينةوانـــةي كة و ئـــةو ِراثـــؤرت
ةتي

َ
نَيودةول تةندروســـتي رَيكخراوي

لةرةلةرة ئةو لةسةر كردووة ئامادةي
مؤبايلةوة لةتةلةفؤني كة ِراديؤييانةي
هيض نابنةهؤي دةركةوتووة دةردةضن
لةثلةي بةرضـــاو بةرزبوونةوةيةكـــي
لةرةلةري لةكاتَيكدا لةشـــدا. طةرمي
زياد بوونَيك ببَيتةهؤي ِراديؤيي ِرةنطة
كة طةرديالنـــةي ئـــةو لةلةرةلـــةري
ثَيكهاتووة لَي مرؤظيان ةكاني

َ
ِريشـــال

هةندَيـــك ثةيدابوونـــي و ببنةهـــؤي
لةرةلةرانةي ئـــةو  ئاســـتي طةرمي. 
بةهَيزكردنـــي لةوَيســـتطةكاني كـــة 
دةردةضَيت مؤبايلةكانـــةوة تايبةتي
هةر ببَيتةهؤي كـــة كةمرتة لـــةوةي
لةثلةي بةرضـــاو بةرزبوونةوةيةكـــي

بةطشتي. جةستةدا طةرمي
هةواييانـــةي كة ئـــةو ضاودَيـــرة
كة كاردةكـــةن لةفِرؤكةخانةكانـــدا
كة بةكاردةبرَيـــت تيـــادا واي ِراداري
بةبةراورد طةورةترة زؤر وزةكانيـــان

مؤبايلدا لةتةلةفؤني كة بةو وزةيـــةي
ضاوةدَيريي بؤ ئةمةش بةكاردةبرَيت،
فِرؤكةكان فِريني و نيشتنةوة كردني
هيض ئَيســـتاش تا  بةكاردةهَينرَيت و
كةسانةدا لةو ترسناك نةخؤشييةكي
ديكةوة لةاليةكـــي دةرنةكةوتـــووة،
ئاسمانيي بةرطري هَيزي ئةندامةكاني
و جةنطيـــةكان ِرادارة و رؤكَيـــت و 
ثَيش ورياكردنـــةوةي ئامَيرةكانـــي
زؤر بةوزةيةكي هةموويان كة وةخت،
ضوار و بيست ماوةي بؤ ِرؤذانة و بةرز
ِراثؤرتَيكي هيض كاردةكةن، ســـةعات
كة نيية ةتـــي

َ
دةول نَيو تةندروســـتي

تووشي كةسانة ئةو بسةِّـَينَيت ئةوة
بووبن. نةخؤشي ةتَيكي

َ
حال هيض

شــاشـــة بـــــةكارهَينـــةرانـــي
شاشـــةكاني وةك ئةلكرتؤنيةكانـــي
ئـــةم تةلةفيزيـــؤن، و كؤمثيوتـــةر
تةلةفؤنـــي مؤبايل وةك شاشـــانةش
كة دةردةثةرَينن ِراديؤيي شـــةثؤلي
شاشـــةكةدا جؤري

َ
لةطةل تونديـــان

ثؤليس ثياواني دةطؤِرَيت هةروةهـــا
و 

َ
30 ســـال بؤماوةي كـــة و ســـوثا

ئامَيرانة بةكاردةبةن بةبةردةوامي ئةو
زياترة كيلـــؤوات لةدة كـــة توانايان
وات لةكاتَيكدا مؤبايل وزةكةي لةدوو
ئةو بؤ تةنانةت تائَيســـتا ثرت نييـــة.
بةبةردةوامي ِرؤذانة كة كةســـانةش
هيض كاردةكةن شاشـــانة ئةو لةسةر
ثةيدا لَيوة تةندروستيان مةترسيةكي

نةبووة.
سةرضاوةكان

1. Effects of Wireless 
Communication Devices 
on Human Health ...

2. What Are The 
Health Effects Of 
Wireless Communication 
Devices?

3. Wireless electronic 
devices and health - 
Wikipedia, the free ...
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كَيشةكاني هاوسةرَيتي كاريطةرييان 
بؤســـةر ذنان زياتـــرة وةك لةثياوان 
سيســـتمي  ؤزي 

َ
ئال بةهـــؤي  ئةويش 

هؤرمؤنيانةوة كة لةجةستةياندا هةية، 
لةبةرئةوة زانايان ثَييانواية ثَيويستة 

بايةخَيكي زياتر بةذن بدرَيت. 
دووثـــات  ئـــةوة  توَيـــذةرةوان 
دةكةنةوة ذياني هاوسةري نابةختةوةر 
بةذنـــان  زؤر  تةندروســـتي  زيانـــي 
ئةمريكيةكانيش  زانـــا  دةطةيةنَيـــت 
ثَييانواية ذنان زياتر ِرووبةِرووي زيان و 
ئازارة جةستةييةكان دةبنةوة ئةويش 
بةهؤي فشـــاري ذياني هاوســـةري و 
ئـــةرك و نيطةرانيةكانيـــةوة، بةثَيي 
ةي 

َ
توَيذينةوةيةكـــي نوَي كـــة كؤمةل

ئةمريكـــي بؤ نةخؤشـــية دةرووني و 
شيكاغؤ  لةوياليةتي  جةســـتةييةكان 

ئةوانـــةي  ذنـــان  داوة  ئةنجاميـــان 
تةمةنياني  نيـــوةي  طةيشـــتوونةتة 
بةكَيشة  تووشبوونيان  ئةطةري  زياتر 
تةندروســـتييةكانــــي ثةيوةنديـــدار 
هةية  هاوســـةرييةوة  بةبةدبةختـــي 
وةك بةرزبوونـــةوةي فشـــاري خوَين 
زيـــادة  ضـــةوري  وكؤبوونـــةوةي 
ئـــةو  و  كةمـــةر  لةدةوورووبـــةري 
مةترســـييةكاني  كـــة  هؤكارانـــةي 
 و شةكرة 

َ
تووشبوون بةكَيشةكاني دل

زياتر دةكات
 و 

َ
د. نيســـا غؤلدبَيرغ ثزيشكي دل

بةِرَيوبةري ثِرؤطرامي تةندروستي ذنان 
َيت: ثةيوةندي 

َ
لةزانكؤي نيويؤرك دةل

كاريطةري  تةنيا  خراث  هاوســـةرَيتي 
كامةرانـــي  و  بةختيـــاري  لةســـةر 
لةســـةر  كاريطةري  كـــو 

َ
بةل نابَيـــت 

تةندروســـتي هاوســـةرانيش دةبَيت، 
يؤتاة  لةزانكؤي  لةتوَيذينةوةيةكيشدا 
لةســـةر  بةدواداضوونيان  توَيـــذةران 
ةتي 276 هاوسةر كردووة تا بطةنة 

َ
حال

ئايا خةمؤكي هؤكاري  ِراستي ئةوةي 
سةرةكي ئةوة بَيت كة زيان طةياندن 
بةتةندروستي ئةو هاوسةرانةي لةذياني 

هاوسةرَيتياندا بةختةوةر نني.
توَيذةران ئةوةيان ئاشكرا كردووة 
ثةيوةندي هاوسةرَيتي بةدبةخت زيان 
بةاليةني  بةتةندروســـتي دةطةيةنَيت 
كةمةوة بؤ سةر ذنان ئةويش بةهؤي 
ئةوةي كة ذنان لةمجؤرة ذيانةدا زياتر 
بةخةمؤكي  تووشـــبوون  ِرووبةِرووي 
دةبنةوة و زياتـــر ئامادةن بؤئةوةي 
تووشـــي كؤنيشـــانةي ميتاثؤليـــزم 
َيك هؤكاري 

َ
بنب كة بريتييـــة لةكؤمةل

كَيشةكاني هاوسةرَيتي تووشي شةكرةت دةكةن
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بةرزبوونةوةي دةبنةهؤي و مةترسيدار
ئاستي بةرزبوونةوةي خوَين فشـــاري
كةمةر ةوي ناوضةي

َ
و قةل

َ
كؤليسرِتؤل

لة شـــةكر ِرَيذةي و بةرزبوونـــةوةي
خوَيندا.             

دةركةوتـــووة بؤيـــان زانايـــان
جياواز بةشـــَيوةيةكي ثياو مَيشـــكي
زانيارييةكان ضارةسةر لةمَيشكي ذن
دا دةكات،

َ
لةطةل ةيـــان

َ
مامةل و دةكات

كـــة ناوضانـــةي ئـــةو بةشـــَيوةيةك
دةبن جياوازة ضاالك ثياودا لةمَيشكي
ذندا لةمَيشـــكي كة لـــةو ناوضانـــةي
هؤكاري هةمان بةرامبةر دةبن ضاالك
دةكات لةذنان وا ئةمـــةش كاريطةر،
كَيشةيان هاوسةرَيتياندا لةذياني كاتَيك
هةســـت بةناِرةحةتي زياتر دةبَيـــت
كردؤتةوة دووثات ئةوةشيان دةكةن.
لةجةستةي هؤرمؤني كة سيســـتةمي
وةك جؤراوجؤرترة و ؤزتـــر

َ
ئال ذناندا

زياتـــر لةثياوان ذنـــان و لةثياوانـــي
تةندروستيياننيطةراندةبن، بةرامبةر
ئةوة نوَيدا توَيذينةوةيةكي لةئةنجامي
ذنـــان لةثةيوةنديية كة دةركةوتووة
ناجَيطريةكانـــدا زياتـــر هاوســـةريية
ئةوانةي يـــان دةبـــن زةرةرمةنـــد
دةبن تَيثةِر وطراندا قورس بةدؤخَيكي
كة ئةوان خستووة هةروةها دةريشي
تووشـــبووني بؤ نزيكرتن ذنان واتة
ِرةنطة كة تةندروستييةكان دةركةوتة
نةخؤشـــية ثةيدابووني ببَيتةهـــؤي
توَيذينةوةكة ئةطةرضـــي دذوارةكان
تووشي ثياوانيش كردووة ئاشـــكراي
شكستهَيناني و خةمؤكي ةتةكاني

َ
حال

ئةطةري بـــةآلم  دةبـــن، دةروونـــي
وةك نةخؤشـــيان نيية تووشـــبووني

ذنان تووشي دةبن. ئةوةي

ِروون بؤيـــان دةرووني زانايانـــي
بؤتـــةوة ذنـــان لةذياني هاوســـةري
تووشي زياتر كَيشـــةداردا و ناجَيطري
مةترسيدارةكاني تةندروستيية نيشانة
دةي

َ
جةل و

َ
دل وةك نةخؤشـــييةكاني

دةبنةوة نةخؤشـــي شةكرة و مَيشك
دةركةوتووة بؤشـــيان كاتدا لةهةمان
ثةيوةنديدا لةهةمـــان كـــة ثيـــاوان
كةمرت و هةية زؤريـــان بةرطرييةكـــي
تةندروستيةكان نيشانة هةمان تووشي
و مشـــتومِر زؤري بـــةآلم دةبنةوة،
ببنةهؤي ِرةنطة توِرةبوون و كَيشـــة
تةندروســـتي نيشـــانةي ثةيدابووني
بؤ هةردوو خراث دةرووني وجةستةيي

ِرةطةزةكة.
لةزانستي توَيذةر هينري نانســـي
يؤتا لةزانكؤي كلينيكـــي دةروونـــي
ثياوانةي ســـةبارةت بـــةو َيـــت:

َ
دةل

هــــاوســـةري بةثــــــةيوةندييةكي
هيـــض تَيدةثـــةِرن نابةختـــةوةردا
ئةو كة نةدؤزيوةتةوة ثةيوةنديةكمان
بةنةخؤشية ثةيوةندي ناخؤشة دؤخة
بـــةآلم هةبَيـــت، جةســـتةييةكانةوة
ثةيوةســـتي تةنيـــا  توَيذينةوةكـــة
خةمؤكييةوة، بةنيشانةكاني كردووة
ئةوة توَيذينةوةيـــة ئـــةم هـــاوكات 
دةســـتبةرداري ذن ئةطةر ناطةيةنَيت
ئيدي بوو ئةو جؤرة هاوســـةرَيتيانة

ببَيت. باشرت تةندروستي باري
َيني: دةست

َ
بل بةذن ناتوانني ئَيمة

باش ببـــة هاوســـةرةكةت بـــةرداري
ديكة دةبيت...لَيـــرةدا زؤر هـــؤكاري
بةشـــدار دةبَيت، كارةدا هةية لـــةم
تةندروســـتييةكان نةريتـــة لةوانـــة 
كة بةشـــَيوةيةك

َ
ســـال بةدرَيذايـــي

لةذياني هاوسةرَيتي و ئاذاوة توِرةبوون

زيادبووني دةبَيتةهؤي ناسةركةوتوودا
ثةيوةستة كة نيطةرانيي هؤرمؤنةكاني
و ئةنســـؤليني بةبةرطـــري كردنـــي
بةرزبوونةوةي دةبَيتةهؤي لةكؤتاييدا
زيادبووني شـــةكر لةخوَيندا و ِرَيذةي
بةنةخؤشيةكاني تووشبوون مةترسي

. شةكرة و
َ

دل
كؤمةآليةتي زاناياني هةرلةبةرئةوة
ـــي

َ
لةهةول دةروونـــي زانايانـــي و 

تا بةثياوان هؤشـــداريدان بةخشيني
لةثَيناو بدةن بةذنةكانيان بايةخ زياتر
ذيانَيكي هاوســـةري دابني كردنـــي 
لةزؤرَيك وتةندروســـترتدا، بةختيـــار
ئاشـــكرا ثَيشـــرتدا لةتوَيذينةوةكاني
و هاوســـةرَيتي سةقامطري بووة ذياني
و بةخشندةيي دةبَيتةهؤي لةسؤز ثِر
بةرطري سيستمي تواناي بووني زياد

نةخؤشييةكان. لةدذي هاوسةران

سةرضاوة
htt://forum.sedty.com

عومةر شريوان و:
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لةنةخؤشي  جؤرَيكة  هةستيارَيتي 
م 

َ
كة تووشـــي مـــرؤظ دةبيـــت، بةال

 دةبيت زياتر 
َ

بةزؤري تووشـــي مندال
وةك لةمرؤظـــي طةورة واتـــة هةندَيك 
هةندَيك  دةبيـــت  تووش  يـــدا 

َ
لةمندال

بةطةورةيي .
ناطوَيزرَيتةوة  نةخؤشـــية  ئـــةم   
كـــو بؤماوةيية 

َ
واتة ســـاري نيية بةل

واتـــة لةباوانـــةوة دةمَينَيتـــةوة بؤ 
جؤري  هةســـتيارَيتي  نةوةكانيـــان. 
زؤرة لةوانة هةســـتيارَيتي بةخؤراك، 

ئارايشـــت و بؤيةي قذ، كليل و ئاسن 
و مةعدةن. 

م لةهةمـــووي ناســـراوتر و 
َ
بـــةال

وتـــر هةســـتيارَيتيية بةخـــواردن 
َ
بال

خواردني  بةرامبةر  هةستيارَيتي  وةك 
هةندَيـــك ميـــوةي وةك ســـَيو، مؤز، 
، طَيـــالس، توو، 

َ
هةرمـــَي، ثرتةقـــال

هةروةهـــا بةرامبـــةر هَيلكة، شـــري، 
ة، طةنم، ماسي، فستق، طوَيز، 

َ
دانةوَيل

بـــادةم، بوندق، كازؤ، تةماتة، طيزةر 
و ...هتد.

َين طرفت، 
َ
الي خؤمـــان ثَيـــي دةل

هةندَيـــك كـــةس بؤنموونة كة ســـَيو 
دةخوات تووشـــي ئازاروو سك ئَيشة 
َين تووشـــي طرفت 

َ
دةبَيـــت ثَيي دةل

م 
َ
بـــووة يان طرفتـــي طرتـــووة، بةال

لةِراستيدا ئةمة هةستيارَيتية بةرامبةر 
بةو خواردنةي خواردوويةتي.
هؤكاري هةستيارَيتي ضيية؟ 

هؤكاري تووشبوون بةهةستيارَيتي 
ئةوةيـــة كاتَيـــك مـــرؤظ  جؤرَيـــك 
م جةســـتةي 

َ
لةخواردن دةخوات بةال

هةستيارَيتي بةرامبةر بةخؤراك
شريين مستةفا عيسا
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دروست بةرثةرضدانةوة كةســـة ئةو 
ضونكة بةرامبةر بةو خؤراكة، دةكات
يان ماددةية ئةو كةسة ئةو جةستةي
ئةو لةناو كـــة ناناســـَيتةوة ثِرؤتينة
وةك ماددةيةكي لةشي خؤراكةداية و
بةو كردارة و دةطرَيت ذةهراوي وةري
ناسراوة كة دةردةدات ئةنزيميك لةش

كاتَيك  كة لةش بةرطري دذة - IGE بة
دةبَيت لةجةستةدا لةش زياد بةرطري

دةبَيت. دروست هةستيارَيتي ئةوا
هةستيارَيتي نيشانةكاني

نيشانةكاني هةستيارَيتي دةطؤِرَيت
ضؤنيةتي و بةثَيـــي جـــؤرو خَيـــراي
كةسة ئةو جةستةي بةرثةرضدانةوةي

دةيخوات. خواردنةي بةو بةرامبةر
نيشانةكاني يةكســـةر هةندَيجار
ضةند هةندَيجـــار دواي دياريـــدةدات
جةستةي لةسةر نيشانةكان سةعاتَيك
ئةمانة كـــة دةردةكةون ئةو كةســـة
ئاوســـاندني

َ
هةل دةكرَيـــن: تَيبينـــي

ووي
َ
ثَيل و يان لَيـــوةكان دةمووضـــاو

سك رشـــانةوة، ضوون، ضاو، ســـك
ئَيشةو، سةر لةش، خوراني ئَيشـــة،
هةســـت ماندووبـــون، سةرســـوران،
بةلغةم، زؤربووني  كـــردن، بةالوازي
و بةلـــووت خـــوارةوة ئـــاوو هاتنة
ةي

َ
ثةل هةناســـة تووند بوون، ضاودا،

لةش، لةسةر دةبَيت دروســـت سوور
دةكات. لةش زيـــاد ثلةي طةرمـــاي
تاســـاني دةبَيتةهؤي هةندَيجاريـــش
كة دةبَيتةهؤي مةترســـي مرؤظةكـــة
دةبَيت و ذياني مرؤظةكـــة بؤ ســـةر
نةخؤشخانةي فرياي كات بةزووترين
بكرَيت بؤ فرياطـــووزاري يان بخةيت
بةكاربهَينرَيت بـــؤ دةرمانةي و ئـــةو
بؤي ثزيشـــكةوة لةاليةن كة ثَيشـــرت
دةطةيةنرَيتة نةخؤشةكة تا نوسراوة

نةخؤشخانة.
لةهةستيارَيتي؟ خؤثاراستن

تةنيا هةستيارَيتي ضارةسةركردني
لةو خؤراك دووربكةوينةوة ئةوةية كة
و ناكةوَيت ثَيي لةشـــمان و ماددانةي

بةرامبةري. هةيـــة بةرثةرضدانةوةي 
خواردنَيك يان دةكِرين خواردنيك كاتَيك
يان بثرســـني و دةبَيـــت دةخؤيـــن
سةر كارتؤني خواردنةكةي نووسيني
بؤئةوةي بخوَينينةوة طرياوة

َ
هةل تيادا

ماددةيةكي تياداية جـــؤرة ض بزانني
يان بخؤين خواردنةكـــة ثَيشـــئةوةي
هةستيارَيتي تووشي بؤئةوةي بيكِرين
دةرماني بةبةردةوامي دةبيت نةبني.
لةاليـــةن كـــة بةهةســـتيارَيتي  دذ 
و بَيت ثَيمان نووســـراوة ثزيشكةوة
لةكاتي بةكاريبهَينـــني ضـــؤن بزانني
كاتَيك بةهةستيارَيتي. تووشبوونمان
هةستيارَيتي تووشي دةزانَيت مرؤظَيك
بؤ بـــكات باســـي واية بووة بـــاش
ِرةضاوي بؤئةوةي دةورووبةرةكـــةي
بةبواري بكـــةن و طرنطي ئـــةو مرؤظة
يارمةتي و بـــدةن مرؤظةكة خواردني
هةســـتيارَيتي تووشـــي بدةن كاتَيك

دةبَيت.
نةكةين؟ ثارَيز ئةطةر

دةموقـــورط نـــاو ليمفةكانـــي
كةمي دةبَيتةهـــؤي دةئاوســـني

َ
هةل

خنكان، تووشبوون هةناســـةدان يان
بةتووندي ِرةبوو يان تووندي بةهةناسة
لَيدةكات كةواي مرؤظةكة تاساني يان
ئاو ِرَيذةي و بدات هةناســـة نةتوانَيت
كـــةم دةكات دةبَيتةهؤي لةلةشـــدا
بةطشتي جةســـتة. وشـــك بوونةوةي
بةرامبةر هةســـتيارَيتي ناتوانرَيـــت
بنرببكرَيـــت، بةتـــةواوي بةخـــؤراك
ثَيويستة تووشبوو  كةسي لةبةرئةوة 
لةو و خؤي بـــكات ثارَيز بـــةردةوام
بؤي كة بطرَيـــت بـــةدوور خؤراكانة
بةرامبةريان هةستيارَيتي دةركةوتووة
دذ دةرماني بةكارهَيناني وَيِراي هةية
كردنةوةي بؤ كـــةم بةهةســـتيارَيتي
بةهةستيارَيتي. تووشبووني ئةطةري

                                     

                                    

  

ئَيسك مؤخي خانةكاني
ِرايانطةياند مانييـــةكان

َ
ئةل توَيـــذةرة

ئةو بؤ ئَيسك مؤخي خانةكاني بةكارهَيناني
لةكاركردني هةية كَيشـــةيان نةخؤشـــانةي
ضؤنَيتي كردني باش ببنةهؤي دةشَيت دا

َ
دل

نةخؤشيش درَيذتر تةمةني و
َ

كاركردني دل
لةطةورةترين يةكَيـــك ئةنجامـــي بَيتـــةوة.
كة كرد تا ئَيســـتا ئاشكراي ينةوةكان

َ
لَيكؤل

خانةكاني لةِرَيي بةكارهَينانـــي ضارةســـةر
نةخؤشي كةسانةي ئةو بؤ ئَيسكةوة مؤخي
لةماوةي ســـَي ســـوودةكةي هةية، ييان

َ
دل

بؤمـــاوةي ثَينج و مانطـــدا دةردةكةوَيـــت
ئـــةم بةدرَيذايـــي يش دةخايةنَيـــت.

َ
ســـال

يانداوة
َ
هةول ثزيشكةكان ِرابردوو نةي

َ
ســـاال

بةكاربَينن قةدةخانةكان شَيوةي ضةندةها
و دا

َ
دل نةخؤشـــييةكاني لةضارةسةركردني

داوة جياوازي ئةنجامـــي توَيذينةوةكانيان 
توَيذينةوةيةي ئةنجامي ئةم بةدةســـتةوة.
م

َ
نيية، بةال يةكالييكةرةوة هَيشتا دواييش

بوودوئيكهارد توَيذينةوةكة سةرثةرشتياري
وتي هاينـــة هينريـــض شـــرتاور لةزانكـــؤي
بـــؤ ماوةيةكي ِرَيطاية ئـــةم ســـوودةكاني
توَيذينةوةكانـــي هانـــدةرن. درَيذخايـــةن
كة ئةنجامةي طةيشـــتبوونة ئـــةو ِرابردوو
سوودي دةشَيت خانةكان ضارةسةركردني
كَيشةي كة تووشي ئةو كةسانةي بؤ هةبَيت
ئاماذة نوَيية توَيذينةوة ئةم م

َ
بةال بوون،

َ
دل

َيكي طرنط
َ
ِرؤل دةشَيت خانانة ئةو دةدات كة

كة كةموكوِرييةكي ئةو نةخؤشانةي بؤ بطَيِرن
خانةكاني هةيـــة. دا

َ
لةدل درَيذخايةنييـــان

نوَييةدا توَيذينـــةوة لـــةم ئَيســـك مؤخي 
و وةرطريابوون نةخؤش حةوزي لةئَيســـكي
بؤكرابوو جياكردنةوةيان كرداري لةتاقيطةدا
ي

َ
دل لةناوضةي دةرزيدا لةشَيوةي بةرلةوةي

ةي
َ
سكؤل كرا تَيبيني بدةن، نةخؤشـــةكةي

كرد كاري باشرت بةشَيوةيةكي ئةو نةخؤشة
باشرت ثَيوةناني خوَين

َ
ثال بؤ

َ
تواناي دل واتة

بوو.
391 نةخؤشـــي طرتةوة  ينةوةكة

َ
لَيكؤل

مؤخي  بةضارةســـةري 191 يان لةنَيوانياندا
ِرةتييان  200 يـــان و بـــوون ئَيســـك ِرازي
حةوت

َ
ســـال ثَينج لـــةدواي و َكـــردةوة،

قبوول ضارةســـةرةكةيان لةوانةي نةخؤش
لةبةرامبةر لةدةســـتدا طيانييـــان كردبوو 

كة ئةو ضارةســـةرةيان  لةوانةي 32 كةس
نَيوانيان جياوازي دةبينـــني نةكرد،

َ
قبوول

طةورةية.


