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سەنتەرەكانی هۆشیاری تەندروستی
لەژمارە 43ی سەرووتاری گۆڤاری زانستی سەردەمدا باسی هۆشیاری تەندروستیمان 

لەژیانی مرۆڤدا كرد، ئەمجارە پێم باش بوو سەرنجتان بۆ الی ئەو ناوەند و شوێنانە ڕابكێشم كە پێویستە بەرنامەی هۆشیاری 
تەندروستی لێوە پراكتیزە بكرێت.

زۆری ژمارەی نەخۆشخانە ئاماژە نییە بۆ پێشكەوتنی كەرتی تەندروستی، بەڵكو بەپێچەوانەوە ئاماژەیە بۆ خراپی تەندروستی 
خەڵك و پێویستی زۆر بەنەخۆشخانە، ئێمە پێویستمان بەسەنتەرەكانی ڕێنمایی تەندروستییە كە هاواڵتی فێر بكەن چۆن 
كۆئەندامی بەرگری بەهێز دەبێت و چۆن پێكهاتەیەكی جەستەیی پتەو و تەندروست بۆ خۆی دابڕژێت، لەجیاتی ئەوەی 
لەنەخۆشخانەكان فێر بكرێت چۆن دەرمان دەخوات كە یەكێك لەكێشە تەندروستییە هەر زەقەكان الی ئێمە بەكارهێنانی 
دەنووسێت،  بۆ  دەرمانی  كۆمەڵ  یەك  پزیشكەكەی  كاتێك  دادەنێت  بەگرنگ  ئەمە  نەخۆش  زۆرجار  و  زۆرە  دەرمانی 

لەكاتێكدا ئەگەر دەرمانی كەمی بۆ بنووسێت دەڵێت هیچی نەزانی تەنیا دوو دەنك حەپی بۆ نووسیم!
كاری ئەم سەنتەرانە پێویستە شانبەشانی پراكتیزە كردنی پەروەردەیەكی تایبەت بەتەندروستی بێت و لەقۆناغی باخچەوە 

دەست پێبكات و تا قۆناغی ئامادەیی بەردەوام بێت سەرباری ڕاگەیاندن كە دەكرێت ڕۆڵی گرنگ لەم بوارەدا بگێڕن.
پاشان دانانی دەفتەری تەندروستی كە لەقۆناغی منداڵیدا بۆ مەسەلەی كوتانی منداڵ بەكاردێت، ئەم دەفتەرە پێویستە كارا 
بكرێت و ناوی هەموو ئەو دەرمانانەی تیادا تۆمار بكرێت كە هەر لەمنداڵییەوە بەكارهاتوون، تەنانەت پێویستە ژمارەی 
لەڕووی  ئەمە  بێگومان  پزیشك دەیخۆین،  پرسی  بێ  لەماڵەوە  تیایدا كە هەموومان  بنوسرێت  پاراسیتۆاڵنەش  ئەو دەنكە 
دەفتەری  پزیشك سەیری  یان حاڵەتێكدا، كاتێك  نەخۆشی  هەر  ڕوودانی  لەكاتی  و  باشە  زۆر  تەندروستییەوە كارێكی 
نەخۆش دەكات دەزانێت چی بەكارهێناوە، لەڕووی دەروونیشەوە لەو باوەڕەدام كاریگەری هەبێت، چونكە كاتێك خۆمان 
سەیرێكی دەفتەرەكە دەكەین و دەبینین بۆ نموونە لەساڵی پاردا هەشتا دەنك پارسیتۆڵ و چل دەنك ئەنتی بایۆتیك و دە 
دەرزیمان بەكارهێناوە ئەم ژمارانە جۆرێك لەترس و هاوكات ئاگاداركردنەوەمان بۆ دروست دەكەن كە پێویستە زیاتر 

ئاگامان لەخۆمان بێت و كەمتر دەرمان بەكاربێنین.
هۆشیاری تەندروستی و خۆپاراستن تەنیا بەوە نابێت كاتێك پەتایەكی سكچوون باو دەبێتەوە بەخەڵك بڵێین دەستتتان بەئاو 
و سابوون بشۆن یان كاتێك كۆلیسترۆڵییان بەرزە بڵێین گۆشتی سوور مەخۆن، پێویستە ئێمە ڕێگری بكەین لەڕوودانی 
تێكچوونی تەندروستی و حاڵەتەكانی نەخۆشی بەرلەوەی سەرهەڵبدەن، لەبەرئەوە ئەركێكی دیكەی ئەم سەنتەرانە هەوڵدانە 
وەك  نایەن  لەژماردن  زۆرن  ئەوەندە  بكەین  باسییان  بمانەوێت  ئەگەر  كە  ڕۆژانە  ژیانی  خراپەكانی  نەریتە  گۆڕینی  بۆ 
و  دەرمان  بەكارهێنانی  شێوازی  جەستەیی،  چاالكی  و  جووڵە  شێوازی  خۆراك،  جۆری  و  بڕ  و  نانخواردن  لەشێوازی 

مامەڵەكردن لەگەڵ هەر تێكچوونێكی جەستەییدا.
لەالیەكی دیكەوە بەداخەوە تائێستا چەمكی خۆراكی دروست و جەستەی دروست و ژیانی دروست الی ئێمە نادیارە 
بۆ نموونە تائێستا كۆكبوونێكی گشتی نییە لەسەر ئەوەی كە قەڵەوی نەخۆشییە و دەبێتە هۆكار بۆ تووشبوون بەچەندەها 
نەخۆشی وەك شەكرە و دڵ و فشاری خوێن، بەاڵم لەدنیادا قەڵەوی وەك كێشەیەكی تەندروستی سەیر دەكرێت و مامەڵەی 

لەگەڵدا دەكرێت و حكومەت بودجەی تایبەت بۆ چارەسەركردنی تەرخان دەكات.
لەهەر شوێنێكیشدا نەتوانرا سەنتەرێكی تایبەت بەهۆشیاری و ڕێنمایی تەندروستی دابنرێت، دەكرێت ئەم سەنتەرانە وەك 

بەشێكی سەرەكی لەنەخۆشخانە و بنكە تەندروستییەكان كاربكەن.
سەرنووسەر

سەرووتار



5

    Medicine     نۆژداری

بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن 

د. سۆران محەمەد غەریب

8

12

29



6

زانستی سەردەم 48

پ����ەس����ت����ان����ی خ���وێ���ن 
بریتییە   Hypertension

پەستان  ل��ەب��ەرزب��وون��ەوەی 
خوێن  پەستانی  ب��ەرزە  لەخوێنبەرەكاندا، 
باوەو  زۆر  شتێكی  جیهاندا  لەسەرانسەری 
كەسێك  لەوانەیە  درێژخایەنە،  نەخۆشیەكی 
خوێنی  پەستانی  ساڵ  چەندین  ماوەی  بۆ 
بەرز بێت بێئەوەی هیچ نیشانەیەكی هەبێت، 
بەاڵم  ئەو كەسانەی پەستانی خوێنیان بەرزە 
بەشێوەیەكی  یان  وەرناگرن  چارەسەر  و 
ئەوا  وەردەگ���رن  چ��ارەس��ەر  ناڕێكوپێك 
تووشبوون  ئەگەری  ساڵێك  چەند  دوای 
دەماخیان  جەڵتەی  و  دڵ  بەنەخۆشیەكانی 

هەیە.
لەزۆربەی  خوێن  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
بەاڵم  دەبێت،  دروست  دەشێت  خەڵكیدا 
نیشان  دەس��ت  بەئاسانی  خۆشبەختانە 
دەكرێت، هەر كە زانیت پەستانی خوێنت 
ڕێنماییەكانی  پابەندی  پێویستە  ب��ەرزە 

پزیشكەكەت بیت.
ت��ووش��ی  خ��ەڵ��ك��ی  1:3ی  ن��زی��ك��ەی 
بۆ  دەب��ن  خوێن  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
نموونە لەویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 

73 ملیۆن كەس پەستانی خوێنیان بەرزە.
چۆن بزانم پەستانی خوێنم بەرزە؟

خوێنیان  پەستانی  كەسانەی  ئەو  زۆرب��ەی 
نییە،  دیار  پێوە  نیشانەیەكیان  هیچ  بەرزە 
پەستانی  كە  كەس  هەندێك  هەرچەندە 
حاڵەتانە  ئەم  تووشی  بەرزە  زۆر  خوێنیان 
لووت،  خوێنبەربوونی  سەریەشە،  دەب��ن: 
تەڵخبوونی  بێهێزی،  و  بەگێژبوون  هەست 

بینین، تەنگە نەفەسی، دڵ تێكەاڵتن.
هۆكارەكانی بەرزبوونەوەی

پەستانی خوێن
پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  هۆكارەكانی 
دوو  دەگۆڕێت،  جۆرەكەی  بەپێی  خوێن 

هەیە:  خوێن  پەستانی  بەرزبوونەوەی  جۆر 
خوێن-سەرەتایی  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
حاڵەتەكانی  95%ی  ج��ۆرەی��ان  ئ��ەم  كە 
ئەم  خوێنە،  پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
دیاریكراوی  هۆكارێكی  تائێستا  جۆرەیان 
وردەوردە  بەڵكو  بكات،  دروستی  كە  نییە 

بەتێپەڕبوونی ساڵ دروست دەبێت.
بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن-دووەمی، ئەم 
بەرزبوونەی  حاڵەتەكانی  95%ی  جۆرەیان 
دەبێت  دروس��ت  لەپڕ  پەستانی خوێنە كە 
دیكەوە  نەخۆشی  هەندێك  بەهۆی  یان 
سەر  گرێی  گورچیلەكان،  گرفتی   وەك: 
كەسانەی  ئەو  گورچیلە،  سەر  ڕژێنەكانی  
خوێنیان  بۆریەكانی  نەخۆشی  بەزگماكی 
هەندێك  بەكارهێنانی  بەهۆی  یان  هەیە، 
كۆكاین،  مەنع،  حەپی  وەك:  دەرم��ان��ی 

ئەمفیتامین.
هۆكارە مەترسیدارەكان بۆ تووشبوون

تەمەن: بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن لەگەڵ 
زیادبوونی تەمەندا زیاد دەكات، لەژندا زیاتر 
دوای نەمانی سووڕی مانگانە، بەاڵم لەپیاودا 

لەتەمەنی دوای چل ساڵییەوە ڕوودەدات.
خوێن  پەستانی  بەرزبوونەوەی  ڕەچەڵەك: 
بەبەراورد  هەیە  پێستەكاندا  لەڕەش  زیاتر 
دەرەنجامە  هەروەها  پێستەكان،  بەسپی 
پەستانی  بەرزبوونەوەی  مەترسیدارەكانی 
خوێنیش وەك جەڵتەی دڵ و جەڵتەی مێشك 

زیاتر لەڕەش پێستەكاندا ڕوو دەدات.
بۆماوە: ئەو كەسانەی بەرزبوونەوەی پەستانی 
تووش  زیاتر  هەیە  لەخێزانەكەیاندا  خوێن 
دەبن وەك لەو كەسانەی كە بەرزبوونەوەی 

پەستانی خوێن لەخێزانەكەیاندا نییە.
قەڵەوی و كێش زۆری: ئەو كەسانەی زیاتر 
قەڵەون زیاتر تووشی بەرزبوونەوەی پەستانی 
كە  كەسانەی  ئەو  چونكە  دەب��ن،  خوێن 
بچێت  زیاترە  بەخوێنی  پێویستیان  قەڵەون  
بۆ شانەو خانەكانی لەشیان بۆ پێدانی وزە بۆ 
بڕی خوێنیش  ئەوە هەتا  لەبەر  ئەو خانانە، 
بەبۆری خوێندا بڕوات پەستان زیاتر  زیاتر 

دەبێت لەسەر ئەو بۆری خوێنانە.
ئەو كەسانەی كە ناچاالكن و وەرزش ناكەن 
ناچاالكن و  ناجوڵێن: ئەو كەسانەی كە  و 
ئەگەری  زیاتر  وناجوڵێن  ناكەن  وەرزش 
بەرزبوونەوەی  بە  هەیە  بوونیان  ت��ووش 

پەستانی خوێن.
جگەرە  كەسانەی  ئ��ەو  جگەرەكێشان: 

هەیە  تووشبوونیان  ئەگەری  زیاتر  دەكێشن 
چونكە  خوێن،  پەستانی  بەرزبوونەوەی  بە 
جگەرە  ناو  نیكۆتینی  و  كیمیاوی  ماددەی 
دی��واری  و  دەنیشن  خوێنەكاندا  لەبۆری 
ئەمەش  دەكەنەوە،  تەسك  خوێنبەرەكان 
خوێن،  پەستانی  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە 
دووەمیش  دەستی  جگەرەكێشی  تەنانەت 
ئەگەری تووشبوونی هەیە بە بەرزبوونەوەی 

پەستانی خوێن.
خواردنیان  كەسانەی  ئەو  سوێر:  خواردنی 
ئەگەری  تیادایە  زۆر  سۆدیۆمی  و  سوێرە 
پەستانی  بەرزبوونەوەی  بە  تووشبوونیان 

خوێن زیاتر دەبێت.
پێویست  بڕی  لەخواردنیان  كەسانەی  ئەو 
پۆتاسیۆم  چونكە  وەرن��اگ��رن:  پۆتاسیۆم 
لەلەشدا  ڕادەگ��رێ��ت  س��ۆدی��ۆم  باالنسی 
ئەگەر بڕی پێویست پۆتاسیۆم وەرنەگریت 
لەخانەكانت  سۆدیۆم  ئەوا  لەخواردنەكانت 
بەرز دەبێتەوە و لەئەنجامدا پەستانی خوێنت 

زیاد دەكات.
پێویست  بڕی  لەخواردنیان  كەسانەی  ئەو   
ڤیتامین  چونكە  وەرناگرن:  دی   ڤیتامین 
كە  ئەنزیمانەی  ئەو  سەر  كاردەكاتە  دی 
كاریگەری  و  دەكات  دروستی  گورچیلە 
ئەگەر  ه��ەی��ە،  خوێن  پەستانی  ل��ەس��ەر 
وەرنەگریت  دی  ڤیتامین  پێویست  بڕی 
پەستانی  لەئەنجامدا  ئەوا  لەخواردنەكانت 

خوێنت زیاد دەكات.
كات  بەتێپەڕبوونی  ئەلكهول:  خواردنەوەی 
خواردنەوەی ئەلكهول كاردەكاتە سەر دڵ 
و زیانی گەورەی پێدەگەیەنێت، هەندێجار 
بڕێكی  كەسە  ئەو  دانیشتندا  لەیەك  كە 
پەستانی خوێنی  بخواتەوە  لەمەشروب  زۆر 
بەرزدەبێتەوە، چونكە خواردنەوەی ئەلكهول 
وا لەلەش دەكات جۆرێك هۆرمۆن بڕێژێت 

كە پەستانی خوێن بەرزدەكاتەوە.
بوونی سترێس و دڵەڕاوكێ: بوونی سترێس 
و دڵەڕاوكێ دەبێتە هۆی زیادبوونی پەستانی 

خوێن.
وەك:  دیكە  درێژخایەنی  حاڵەتی  هەندێك 
لەلەشدا،  كۆلیسترۆڵ  ڕێ��ژەی  زیادبوونی 

نەخۆشی شەكرە و نەخۆشی گورچیلە.
سكپریش  لەكاتی  هەندێجار  تێبینی: 
دروست  خوێن  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
پەستانی  بەرزبوونەوەی  هەروەها  دەبێت، 
بەاڵم  روودەدات،  لەگەورەدا  زیاتر  خوێن 

بەرزە
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بەهۆی  ڕووب���دات  لەمنداڵدا  لەوانەشە 
نەخۆشی گورچیلە یان دڵەوە.

دەستنیشان كردن و دیاریكردن
پەستانی خوێن بەشێوەیەكی ئاسایی بریتییە 
نێوان ئەو خوێنەی  لەو جیاوازی پەستانەی 
ئەو  و   )سیستۆلیك(  دەنێت  پێوە  پاڵی  دڵ 
هێزەی لەدیواری خوێنبەرەكاندا ڕووبەڕووی 

ئەو پەستانی خوێنە دەبێتەوە )دایستۆلیك(،
دەوترێت  پێی  بەئامێرێك  خوێن  پەستانی 
)سفیگمۆ مانۆمیتر(  و بەیەكەی )ملم.جیوە( 

دەپێورێت.
شێوەیە:  ب��ەم  ئ��اس��ای��ی   بەشێوەیەكی 
واتە:   ، دایستۆلیك=80   ، سیستۆلیك=120 

120/80
و  بێت   زیاتر  ل��ە140  سیستۆلیك  ئەگەر 
پەستانی  ئەوا  بێت،  زیاتر  لە90  دایستۆلیك 

خوێن بەرزە
خوێندا  پەستانی  پێوانی  لەكاتی  تێبینی:   
پزیشكەكەت دەتوانێت پشكنینی كۆلیسترۆڵ 

و هێڵكاری دڵیشت بۆ بكات.
چارەسەركردن

بەرگری  ژی��ان  لەشێوازی  گۆڕانكاری 
و  پەستانی خوێن  لەبەرزوبونەوەی  دەكات 

ڕێكی دەخات، بەڕەچاوكرنی ئەم خااڵنە:
میوە،  بەخواردنی  تەندروست:  خواردنێكی 
سوێر،  خواردنی  كەمكردنەوەی  س��ەوزە، 

كەمكردنەوەی خواردنی چەوری 
نموونە  بۆ  ل��ەش:  كێشی  كەمكرنەوەی 
بەكەمكردنەوەی هەر سێ كیلۆیەك لەكێشی 

لەشت پەستانی خوێن دادەبەزێت
سەعات  نیو  ڕۆژان��ە  ج��وواڵن:  و  وەرزش 
كەم  خوێن  پەستانی  چاالكی  و  وەرزش 

دەكات.
دووركەوتنەوە لەئەلكهول: چونكە پەستانی 
ئەگەر  تەنانەت  دەك��ات��ەوە،  ب��ەرز  خوێن 
ئەلكهول  نەبیت  بەرزیش  خوێنت  پەستانی 

بەرزی دەكاتەوە.
ماددە  چونكە  لەجگەرەكێشان:  وازهێنان 
دی���واری  ج��گ��ەرە  ن��او  كیمیاویەكانی 
تەسكی  و  تێكدەشكێنێت   خوێنبەرەكان 

دەكاتەوە و پەستانی خوێن زیاد دەكات.
دڵ��ەڕاوك��ێ كەم  و  سترێس   ب��دە  ه��ەوڵ 
سترێس   چونكە   لەمێشكت:  بكەیتەوە 

پەستانی خوێن زیاد دەكات.
پەستانی  پێوانی  ئامێری  لەماڵەوە  باشتر وایە 
چاودێری  زوو  زوو  و  هەبێت  خوێنت 

پەستانی خوێنەكەت بكەیت.
هەروەها حەوانەوە و وەرگرتنی دەرمانەكان 
پێكی  و  بەڕێك  داناویت  بۆی  پزیشك  كە 
و لەكاتی خۆیدا، هەروەها سەردان كردنی 

پزیشك بەشێوەیەكی ڕێكوپێك.
دەرەنجامە ترسناكەكان

جەڵتەی دڵ و جەڵتەی دەماخ: بەرزبوونەوەی 
نەكردنی  كۆنترۆڵ  و  خوێن  پەستانی 
جەڵتەی  هۆی  دەبێتە  كات  بەتێپەڕبوونی 
دڵ و جەڵتەی دەماخ، چونكە دەبێتە  هۆی 

گرتنی بۆری خوێنبەرەكان.
لەو  دڵ  ئەوەی  بەهۆی  دڵ:  شكستبوونی 
زیاتر  ب��ەرزە  خوێنیان  پەستانی  كەسانەی 
هێز بەكاردێنێت بۆ پاڵ پێوەنانی خوێن ئەو 
ماسولكەكانی دڵ  بەتێپەڕبوونی كات  كاتە 
دەئاوسێن و ئەستوور دەبن و شكستی دڵ 

دروست دەبێت.
خوێنەكان  ب��ۆری��ە  ب���وون���ەوەی  ت��ەس��ك 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  لەگورچیلەدا: 
خۆی  كارەكانی  نەتوانێت  گورچیلە  كە 

بەتەواوی ئەنجام بدات.
تەسك بوونەوەی بۆریە خوێنەكان لەچاودا: 
ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی كە بینین الواز 

بكات و تۆڕەی چاو تێك دەدات.
ب��ەرزە  خوێنیان  پەستانی  كەسانەی  ئ��ەو 
و  بیركردنەوە  درێژخایەن،  ماوەیەكی  بۆ 

تێگەشتنیان الوازدەبێت.
ب��ەرزە  خوێنیان  پەستانی  كەسانەی  ئ��ەو 
وەك  دەبن  شەكرە  نەخۆشی  تووشی  زیاتر 
كەسانەی  ئەو  چونكە  ئاسایی،  لەكەسانی 
ئینسولین  ڕێژەی  بەرزە  خوێنیان  پەستانی 

كەم دەبێتەوە لەلەشیاندا.

ئەو كەسانەی كە ناچاالكن و وەرزش 
ناكەن وناجوڵێن زیاتر ئەگەری تووش 
بوونیان بە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن 
هەیە
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دابەزینی
 پەستانی خوێن

د. عەدنان عەبدولاڵ كاكی
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خ���وێ���ن ئ���ەو 
كە  ف��ش��ارەی��ە 
دەیخاتە  خوێن 
خوێن  بۆرییەكانی  ناوەوەی  دیواری  سەر 
كاتی هەر لێدانێكی دڵ و پاش لێدانەكەش، 
نائاساییە  بارێكی  خوێن  پەستانی  دابەزینی 
زۆر  لەكەسەكەدا  خوێن  پاڵەپەستۆی  كە 
كەمترە لەپاڵەپەستۆی ئاسایی، واتە پەستانی 

تەوژمی سوڕی خوێن لەجەستەدا.
بەهۆی  ڕەنگە  خوێن  پەستانی  دابەزینی 
واتە  بێت  خوێن  قەبارەی  كەمبوونەوەی 
كەمبوونەوەی خوێنی ناو جەستە لەئەنجامی: 
میز دروست  دەرمانەكانی  بەكارهێنانی  فرە 
بۆریە  كشاندنی  دەرمانەكانی  دەك��ەن، 
خوێنبەرەكان یان جۆررەها دەرمانی دیكەی 
نەخۆشییە جیاوازەكان، كەمبوونەوەی ئاوی 
لەش واتە لەش وشكی و زۆر كەوتن لەناو 
دەشێت  هەروەها  زۆر،  بۆماوەی  جێگەدا 
بێت  هاوكات  خوێن  پەستانی  دابەزینی 
نەخۆشی  نەخۆشییانە:  لەم  یەكێك  لەگەڵ 
 Aeherosclerosıs نەخۆشی  ئەدیسۆن، 
واتە نیشتنی چەوری لەدیواری ناوەوەی بۆریە 
هەندێك  شەكرە،  نەخۆشی  خوێنبەرەكان، 
كۆنیشانەی  وەك  دەم��ار  نەخۆشییەكانی 
دابەزینی  ج��ۆری  ئ��ەو   Shy- Drayer

پێ  سەر  هەڵسانە  كاتی  خوێنەی  پەستانی 
تێبینی  بەتەمەنەكاندا  لەناو  زۆر  ڕوودەدات 
دەكرێت و بەزۆری لەناو ئەو كەسانەی كە 
پەستانی خوێنیان بەرزە هەیە، هەروەها ئەو 
نەخۆشییانەی كە ناوەندی مێشك بەهۆیانەوە 
پەستانی خوێن  لەدەست دەدات،  كۆنترۆڵ 
جەستەیی  چاالكی  كاتی  دەبێتەوە  بەرز 

بەهێز و دادەبەزێت كاتی گەرمای زۆر.
كە  دەم��ار  نائاساییانەی  ب��ارە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
خوێن  پەستانی  دابەزینی  ه��ۆی  دەبێتە 
لەڕاكشانەوە،  پێیان  سەر  هەڵسانە  ئەمانەن: 
میز  پاش  بەهێز،  زەبری  زۆر،  گەرمایەكی 
پاركینسۆن،  نەخۆشی  پیساییكردن،  یان 

نەخۆشی دەماری بێ هۆ، ترس.
پاش  ڕۆیشتن  بەپێ  كەساندا  لەهەندێك 
و  دەكات  بەهێز  خوێن  سوڕی  نانخواردن 
پەستانی خوێنیان دادەبەزێت ئەگەر وەستان 

لەڕۆیشتن بەپێ ڕوویدا.
كە  دەكەیت  تێبینی  كەسدا  لەهەندێك 
كەچی  لەئاسایی  كەمترە  خوێنیان  تەوژمی 
تەندروستیان زۆر باشە و هیچ كێشەیەكییان 
نییە و بگرە وەرزشی بەهێزیش دەكەن، هەر 
لەبەرئەمەیە پێویست ناكات ئەو كەسانە زۆر 
قاڵبكەن بەخوێندنەوەكانی پەستانی  سەریان 
بەئامێر و خۆیان تووشی دڵەڕاوكێ  خوێن 
بكەن لەبەرئەوە پێویستە تەنیا پزیشك بڕیار 
و  خوێندنەوەكانی  ژم��ارەی  لەسەر  بدات 
چارەی پێویست بەپێی بارەكە و ئەزموونی 

خۆی لەچارەسەری پزیشكیدا.
لەم  خۆهەڵنەقوورتان  بۆ  دووەم  ه��ۆی 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  لەخۆوە  و  خوێندنەوانەدا 
ئەوەیە  خوێن  پەستانی  خوێندنەوەی 
پەستانی  داب��ەزی��ن��ی  ب���اردا  لەهەندێك 
نەخۆشییە  بۆ  ترسناكە  زەنگێكی  خوێن 
گالندەكان،  كوێرە  دڵ،  ترسناكەكانی 
نەخۆشییەكانی دەمار و دەروون كە دیسان 
تەنیا كاری پزیشكی پسپۆڕە، چونكە ڕەنگە 
زیان  دەشێت  كە  بێت  شۆك  باری  بارەكە 
ئەگەر  هەندێجار  بگەیەنێت،  بەنەخۆش 
دەقیقەیەكدا  چەند  لەماوەی  نەخۆشەكە 
وەرنەگرێت  پێویست  پزیشكی  چارەسەری 

نابێت  هەبێت،  خراپی  كاریگەری  لەوانەیە 
پەستانی خوێن  دابەزینێكی  لەخۆوە هەموو 
ئاسایی  خوێنی  پەستانی  دابەزینی  بەباری 
تەنیا  ب��ڕۆ  بڵێن  بەنەخۆش  و  وەریبگرن 

سوێری وەربگرە باشە.
هۆكارەكانی دابەزینی پەستانی خوێن

دەرمانانەی  ئەو  وەك:  زۆرن  هۆكارەكان 
لەنەشتەرگەریدا بەكاردەهێنرێن، دەرمانەكانی 
چارەسەركردنی دڵەڕاوكێ، ئەو دەرمانانەی 
یان  بەكاردێت  خوێن  پەستانی  بەرزی  بۆ 
دیواری  خوێنبەرەكانی  نەخۆشییەكانی  بۆ 
نەخۆشی  هەندێك  دڵ،  پەككەوتنی  دڵ، 
نەخۆشییەكانی  پەتكەدەمار،  دەمارەكانی 
خەمۆكی،  دژە  دەرمانەكانی  هەندێك  دڵ، 
دەرمانە خەو لێخەرە ئازار شكێنەكان، مەی، 
كاردانەوەی  دڵ،  نەخۆشییەكانی  دەرمانی 
تەنی  و  دەرم��ان  هەندێك  بۆ  هەستیاری 
سكپڕی،  ئەدیسۆن،  نەخۆشی  كیمیاوی، 
هۆرمۆنی  كەم  نەخۆشی  ڤیاگرا،  دەرمانی 
دابەزینی  بارەكانی  ملەقۆرتە،  گالندی 
شەكری خوێن، هەندێك نەخۆشی شەكرە، 
وشكبوونەوەی جەستە )كەم ئاوی( بەهۆی 
بەهۆی  بێت، خوێنبەربوون  هۆیەكەوە  هەر 
بەهۆی  كەمخوێنی  بێت،  هۆیەكەوە  هەر 
هەر هۆیەكەوە بێت، هەوی بەهێزی جەستە، 

پیری و نەخۆشی پاركینسۆن.
سكااڵكانی دابەزینی پەستانی خوێن

دابەزینی  حاڵەتی  تووشی  كەسانەی  ئەو 
چەند  ب��ەدەس��ت  دەب��ن  خوێن  پەستانی 
نیشانەیەكەوە دەناڵێنن وەك: دڵ تێكەڵهاتن، 
بێهێزی، زوو ماندووبوون، سەرگێژخواردن 
یان هەست بەسەرسووكی، هەست بەئاڵۆزی 
زەردبوونی  و  س��اردی  پێست  گێلی،  یان 
فرە  وشكی،  دەم  هەڵگەڕان،  زەرد  یان 

 جوڵە و چاالكیت بەهێمنی بێت، بۆ نموونە كاتی 
هەڵسان لەجێگەی نووستن یان لەدانیشتن بۆ 
هەڵسانە سەر پێ، كە لەبەیانیاندا هەڵدەستیت 

سەرەتا چەند هەناسەیەكی قوڵی درێژ بدە 
پێش ئەوەی بكەویتە سەرپێیان، ئەو جێگەیەی 

تیایدا دەنوویت با كەمێك سەرەوەی بەرزتر بێت 
لەخوارەوەی

پەستانی
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هەناسەدان، بوورانەوە و خەمۆكی.
كەی ڕاوێژ بەپزیشك بكەم؟

خوێن  پەستانی  دابەزینی  لەبارەكانی  زۆر 
باشبوو  تەندروستیت  ئەگەر  نین  ترسناك 
ڕۆژان��ە  چاالكییەكانی  لەگەڵ  بەگشتی 

بەمەرجێك سكااڵی بەهێزت نەبێت.
جێگای  جارجار  كەمی  خواردنی  سەرگێژ 
نەبێت  خێرا  بەمەرجێك  نییە  گرنگی 
سكااڵیەكی  هەر  ئەگەر  بەاڵم  لەڕوودانی، 
باسمان  سكااڵیانەی  لەو  هەبوو  بەهێزت 
زوو  ڕاوێ��ژك��اری  ئ��ەوا  پێش  ل��ەوە  لێكرد 
ن��ەوەك  پێویستە  زۆر  بەپزیشك  ب���ەزوو 
ڕوودانی  نیشانەی  بۆ  بێت  زەنگێك  بارەكە 
نەخۆشییەكی مەترسیدار وەك لەوەی ڕوون 
پەستانی  دابەزینی  لەهۆكارەكانی  كرایەوە 

خوێندا.
ماكەكانی

ئەوا  مامناوەندە  دابەزینەكە  جۆری  كاتێك 
زەبر گەیشتن  ببێتە هۆی ڕوودانی  دەشێت 
یان  كەوتن  لەئەنجامی  جەستە  و  بەسەر 
بەهێزبوو  جۆرەكەی  ئەگەر  ب��ووران��ەوە، 
بەهۆی  دەبن  زیانمەند  مێشك  و  دڵ  ئەوا 
لەچەند  بۆیان  ئۆكجسین  ڕۆیشتنی  كەم 

دەقیقەیەكی كەمدا)3-2(.
چارەسەر بەگشتی

هەر دابەزینێكی پەستانی خوێن كە سكااڵ 
بەچارەسەری  پێویستی  نەبێت  نیشانەی  و 
یان  سكااڵ  كاتێك  ب��ەاڵم  نییە،  پزیشكی 
خوارەوە  بەمانەی  پێویست  دەبێت  نیشانەی 

دەكات:

لەالیەن  هۆكەی  كردنی  نیشان  دەست   -
پزیشكەوە.

- زیاتر بەكارهێنانی خوێ لەخۆراكدا.
- خواردنەوەی ئاوی زۆر.

گمۆڵی  گۆرەوییەكانی  بەكارهێنانی   -
خوێنهێنەرەكانی لەالق بۆ هەردوو القەكانی 

خوارەوە لەكاتی ڕۆژدا.
دەرمان  چەندەها  دەرم��ان:  بەكارهێنانی   -
هەیە كە هەر خۆی یان بەتێكەاڵوی لەگەڵ 

دەرمانێكی دیكەدا بەكاردێت.
بەكاردێت   Fludrocortısone دەرمانی 
بۆ ئەم نزمی پەستانەی كاتێك كە كەسەكە 
سوڕ  س��ەری  و  پێیان  س��ەر  هەڵدەستێتە 

دەخوات.
ئەو  بۆ  بەكاردێت   Mıdodrın دەرمانی 
كەسانەی كە بەپێوە سەریان گێژ دەخوات.

بۆ  ب��ەك��اردێ��ت  دیكە  دەرم��ان��ی  ج��ۆری 
 Etıle ئەمانەن:  خوێن  تەوژمی  دابەزینی 
 frıne, Pyridostigmine, NSAIDS,
 Caffeine, Erythropoietin
پەستانی  دابەزینی  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی 
بەهەمئاهەنگی  ڕۆژان��ەدا  لەژیانی  خوێن 
كە  دابەزینەكە  هۆكاری  زانینی  لەگەڵ 

لەهەندێك كەسدا تێبینی دەكەیت كە تەوژمی 
خوێنیان كەمترە لەئاسایی كەچی تەندروستیان زۆر 

باشە و هیچ كێشەیەكییان نییە و بگرە وەرزشی 
بەهێزیش دەكەن



11

یارمەتیدەرن  خ��وارەوە  ڕێنماییانەی  ئەم 
بەنیشانەكانی  هەست  ناهێڵن  تەنانەت  و 

دابەزینی پەستانی خوێن بكەیت:
كردنەوەی  كەم  ئاو،  خواردنەوەی  زۆر   -

مەی.
وەك  بەسوودەكان  خۆراكە  خواردنی   -
و  مریشك  س��ەوزە،  میوە،  دانەوێڵەكان، 
ماسی. زۆر وەرگرتنی ئەو شلەمەنییانەی كە 

خۆی سۆدیۆمی تیادایە.
بۆ  بێت،  بەهێمنی  چاالكیت  و  جوڵە   -
نموونە كاتی هەڵسان لەجێگەی نووستن یان 
لەدانیشتن بۆ هەڵسانە سەر پێ، كە لەبەیانیاندا 
هەناسەیەكی  چەند  سەرەتا  هەڵدەستیت 

بكەویتە  ئ��ەوەی  پێش  ب��دە  درێ��ژ  قوڵی 
سەرپێیان، ئەو جێگەیەی تیایدا دەنوویت با 
كەمێك سەرەوەی بەرزتر بێت لەخوارەوەی. 
بۆ  خۆربە  هەمیشە  كەمخۆری  هەروەها 
زۆر  خۆراكێكی  خواردنی  پاش  ئ��ەوەی 
بەیەك ژەم تووشی سەرگێژ خواردن نەبێت، 
كاربۆهایدرەیتی  زۆر  خۆراكەكە  هەروەها 

تیادا نەبێت وەك پەتاتە، برنج، كێك، نان.
ل��ەگ��ەڵ خ��ۆراك��دا چ��ا وەرگ��ری��ت باشە 
خوێن  پەستانی  بڵندی  كەمێك  بۆئەوەی 

بەرز بێتەوە.

كاتێك جۆری دابەزینەكە 
مامناوەندە ئەوا دەشێت 
ببێتە هۆی ڕوودانی زەبر 

گەیشتن بەسەر و جەستە 
لەئەنجامی كەوتن یان 

بوورانەوە، ئەگەر جۆرەكەی 
بەهێزبوو ئەوا دڵ و مێشك 
زیانمەند دەبن بەهۆی كەم 
ڕۆیشتنی ئۆكجسین بۆیان 
لەچەند دەقیقەیەكی كەمدا

بەر  زوربەمان  بەنەریت الی  بووە 
توێكڵەكەی  میوە  لەخوارنی 
ل���ەدوای  ب���ەاڵم  لێبكەینەوە، 
خوێندنەوەی ئەم هەواڵە لەوانەیە 

هیچ  توێكڵی  دیكە  جارێكی  
بەتایبەتی  نەدەیت  ف��ڕێ  میوەیەك 

ئەگەر بزانیت ئەو توێكانە باشترین چەكن 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشییە ترسناكەكانی 

وەك شێرپەنجە.
1-توێكڵی سیر:

جۆرە  ئەو  كە  لەناودەبات  ناوی  ئۆكسید(ی  سیر)دژە  توێكڵی  لێكردنەوەی    
دژەئۆكسیدانە یارمەتی سەالمەتی دڵ دەدەن.

2-توێكڵی سێو:
توێكڵی سێو ئەو جۆرە دژە ئۆكسیدانەی تێدایە كە ڕێگرن لەدەركەوتنی شێرپەنجەی 
تایبەت بەجگەر، دەتوانیت پارچەی توێكڵی سێو لەگەڵ ناوكە بادام پێكەوە بكەیتە 

خواردنێكی ڕۆژانەی شاهانە.
3-توێكڵی مۆز:

توێژەرەوە تایوانیەكان ئەوەیان ڕوونكردوەتەوە كە توێكڵی مۆز بڕێكی زۆر ماددەی 
و  چاو  تەندروستی  و  بۆسەالمەتی  هەیە  گەورەی  سوودێكی  كە  تێدایە  )لۆتین(ی 
شادی  و  بەخۆشی  هەستكردن  هۆی  دەبێتە  ماددەیەكە  كە  )سیرۆتۆنین(  ماددەی 

لەمرۆڤدا، دەتوانیت لەگەڵ هەنگوین و شیر تیكەڵی بكەیت و نۆشی بكەیت.
4-توێكڵی پەتاتە:

توێكڵی یەك پەتاتە )ڕیشاڵ، پۆتاسیۆم، ئاسن، توتیا، ڤیتامینC( ی تێدایەكە پێویستە 
بۆ لەش، پەتاتە كە ناسراوە بە)بۆمبی پۆتاسیۆم( بەبێ لێكردنەوەی توێكڵەكەی لەناو 

زەیتی زەیتوندا سوور بكەرەوە.
5-توێكڵی پرتەقاڵ:

توێكڵی پرتەقاڵ ماددەیەكی بەناوی )لیمۆنێن( تێدایە كە هاوسەنگی)كۆلیسترۆڵ( و 
بەڕێژەی %70  پێست  بۆ سەر  وەنەوشەیی(  تیشكی سەروو  )كاریگەری  هاوسەنگی 
كەم دەكاتەوە، دەتوانین توێكڵی پرتەقاڵ لەدروستكردنی زەاڵتە بەكاربهێنین و لەگەڵ 

خواردنی ماسیشدا سوودی لێوەربگرین.
6-توێكڵی كیوی:

توێكڵی كیوی سێ بەرامبەری میوەكانی دیكە )دژە ئۆكسید(ی تێدایە، دەتوانین لە 
كیوی ئاڵتوونی كە توێكڵەكەی زبری كەمتری تێدایە سوود وەربگرین، یان توێكڵی 

كیوی لەناو عەسارەدا لەگەڵ میوەی دیكەدا تێكەڵ بكەین.

لەفارسیەوە: هیوا

جادووی
توێكڵی 
میوەكان
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زانستی سەردەم 48

كۆرتیزۆل بەرگری لەش 
الواز دەكات 

كوردە ئاوات ئاغا*
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ناسراوە   Cortisol

بەهایدرۆكۆرتیزۆن 
ل���������ەم���������اددە 
ه��ۆرم��ۆن��ی��ی��ەك��ان��ی س��ت��ی��رۆی��د ی��ان 
هۆرمۆنە  ئ��ەم  گلوكۆكۆرتیكۆید-ە 
و  دەبێت  دروست  ئەدرینالیندا  لەگالندی 

لەوێوە دەردەدرێت.
لەئەنجامی  گلوكۆكۆرتیكۆید  هۆرمۆنی 
دەڕژێ���ت  پەشۆكییەوە  و  دڵ��ەڕاوك��ێ 
هەندێجاریش لەئەنجامی كەمبوونەوەی ئەم 

هۆرمۆنە لەخوێندا دەردان ڕوودەدات.
زیادكردنی  هۆرمۆنە  ئەم  سەرەكی  كاری 
ڕێ����ژەی ش��ەك��رە ل��ەخ��وێ��ن��دا ل��ەڕێ��ی 
كەمكردنەوە  هەروەها  گلوكونیوجینیسس، 
لەش  بەرگری  كۆئەندامی  سستكردنی  یان 
ئەو كەسانەی  بۆ  بەتایبەتی گرنگە  ئەمەش 
ڕێژەی خڕۆكەی سپی خوێنییان زۆرە، یان 
نەشتەرگەری چاندنەوەیان بۆ ئەنجامدراوە.

چەوری  هەڵمژینی  یارمەتی  كۆرتیزۆڵ 
پرۆتین و كاربۆهیدرات دەدات، لەكارەكانی 
دیكەی ئەم هۆرمۆنە نزمكردنەوەی ڕێژەی 
سكپڕیشدا،  لەكاتی  ئێسكە،  دروستبوونی 
زیادبوونی   32-30 لەهەفتەكانی  بەتایبەتی 
ماددەی كۆرتیزۆڵ یاریدەدەرە بۆ دەردانی 
بەگرنگترین  كە  سورفاكتانت  م��اددەی 
ماددە دادەنرێت كە لەسییەكانی كۆرپەلەدا 
لەهەفتەكانی  بەتایبەتی  دەبێت  دروس��ت 

كۆتایی پێش لەدایكبووندا.
دەستكردیش  بەشێوەی  كۆرتیزۆل  ماددەی 
هەندێك  كردنی  چارەسەر  بۆ  كە  هەیە 
لەنەخۆشییەكانی وەك هەوكردن و ڕۆماتیزمە 
بەكاردێت، نەخۆشی ئەدیسۆن كە تووشی 

نیشانەكانی  گالندەكانی ئەدریناڵ دەبێت و 
وەك: دابەزینی پەستانی خوێن، بێهێزی، دڵ 
تێكهەڵهاتن و بێ ڕەنگی و دابەزینی كێش، 
هەروەها نەخۆشی زیادبوونی بەرپەرچدانەوە 

.Allergic Reaction هەستییارییەكان
هایدرۆكۆرتیزۆن بەڕێژەیەكی كەمی %15-
واڵتان  لەهەندێك  كرێم  بەشێوەی   %10
كە  دەفرۆشرێت  پزیشك  ئامۆژگاری  بەبێ 
نەخۆشییەكانی  چارەسەری  بۆ  بەكاردێت 
خورووەكانی  بیرۆ،  خ��وورو،  وەك  پێست 

كۆئەندامی زاوزێی مێینە... هتد.
لەدەردانی  ڕێگری  دەبێتەهۆی  كۆرتیزۆن 
ئەو ماددانە لەلەشدا كە دەبنەهۆی هەوكردن 
ماددەی  كارلێكێكەوە  چەند  لەڕێگای  و 
دەك��ات،  دروس��ت  لەجگەردا  گلۆكۆز 
هەروەها كاری ئاسانكەرە بۆ كەمكردنەوەی 

ناڕەحەتی دەروونی یان سترێس.
شێوازی دەردان

بوونی ماددەی كۆرتیزۆل لەسوڕی خوێندا 
ڕێژەی  بەرزترین  شێوەیەیە،  بەم  بەگشتی 
كە   nmol/L- 700nmol/L  140

لەكاتەكانی بەیانیاندا ڕوودەدات نزیكەی 8 
 350nmol/L- بەیانی و كەمترین ڕێژەش
سەعات   4 یان  لەنیوەشەودا   80nmol/L
لەدوای خەو، ئەم شێوازی ڕژاندنی گالندە 
لەدوای دوو  هەفتە بۆ 9 مانگ لەلەدایك 
بوونی كۆرپەوە دروست دەبێت بۆیە دەست 
نەخۆشییانەی  لەو  هەندێك  كردنی  نیشان 
هۆرمۆنەوە  ئەم  بەتێكچوونی  پەیوەندییان 

هەیە لەتەمەنی پێش 9 مانگیدا گرانە.
بۆ  لەكەسێكەوە  ش��ێ��وازە  ئ��ەم  ه��ەروەه��ا 
تووشبوون  لەكاتی  و  دیكە  كەسێكی 
دەگۆڕێت،  دیكەیشدا  بەنەخۆشییەكانی 
هۆرمۆنەكە  ڕژان��ی  بڵێین  دەتوانین  بەاڵم 
بەشێوەیەكی گشتی بەو شێوەیەیە كە پێشتر 

باسمان كرد.
كاركردنی

ناڕەحەتی  لەئەنجامی  كۆرتیزۆل  ڕژان��ی 
دەبێت  دروس��ت  لەلەشدا  سترێس  ی��ان 
یەكسان  و  كردنەوە  ئ��ارام  دەبێتەهۆی  و 
هەندێجار،  بەاڵم  لەش،  باری  كردنەوەی 
كۆرتیزۆل  بەردەوامی  نائاسایی  دەردان��ی 
بەردەوام  سترێسی  لەئەنجامی  لەوانەیە  )كە 
یان درێژخایەنەوە بێت( دەبێتەهۆی ڕوودانی 
گۆڕانكاری گەورەی جەستەیی و دەروونی.
ئەنسۆلین  م���اددەی  ل���ەدژی  ك��ۆرت��ی��زۆڵ 

كارلێك دەكات، بەم هۆیەشەوە تووشبوون 
)بەرزبوونەوەی  هایپرگالسیمیا  بەنەخۆشی 

ڕێژەی شەكر لەخوێندا( ڕوودەدات.
كارلێكی  كۆرتیزۆل  ك��ات��دا،  لەهەمان 
ئەم  لەجگەردا،  زیاددەكات  گلۆكۆجین 
لەخۆگرتووە  كۆكراوەی  وزەی  پێكهاتەیە 
س��وودی  ل��ەش  پێویست  كاتی  ب��ۆ  ك��ە 

لێوەردەگرێت.
كردنەوەیەكدا  تاقی  چەند  لەئەنجامی 
كارلێكی  كۆرتیزۆل  كە  دەرك��ەوت��ووە 
كۆالجین كەم دەكاتەوە و ئەم كەمبوونەوەیە 
و  هەیە  كاریگەری  زۆرترین  پێستدا  لەژێر 
دیكەی  ئەندامەكانی  هێندەی  دە  بەڕێژەی 

لەش دەبینرێت.
كۆئەندامی  لەسەر  كۆرتیزۆل  كاریگەری 

هەرس و میز
ئەسیدییەكانی  دەردانە  كۆرتیزۆل  ماددەی 
و  دەك��ات  زی��اد  ه��ەرس  كۆئەندامی  ناو 
لەكۆئەندامی میزیشدا كاریگەری دەبینرێت 
كانزاییەكانی  ماددە  دەردانی  بەزیادكردنی 
ئەمۆنیۆم، لەهەمان كاتدا لەئەنجامی كارلێك 
باریكە  لەسەر ڕیخۆڵە  ماددەیە  ئەم  كردنی 
كلۆراید  دەردانی  دەركەوتووە  لەتاقیگەدا 
زۆر كەم دەكاتەوە بەمەش میزی بارگاوی 

بەكانزای ئەمۆنیۆم زیاد دەكات.
م��اددەی  لەسەر  كۆرتیزۆن  كاریگەری 

سۆدیۆم لەلەشدا
ڕێگری  ل��ەش��ی��ردەرەك��ان��دا  ك��ۆرت��ی��زۆل 
لەڕێخۆڵە  سۆدیۆم  لەلەدەستدانی  دەكات 
كە  ب��زان��ی��ن  گرنگە  ب���ەاڵم  ب��اری��ك��ەدا، 
م��اددەی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  بەپێچەوانەوە 
سۆدیۆم كاریگەرییەكی ئەوتۆی نییە لەسەر 

كۆرتیزۆل و دەبێتەهۆی كەمبوونەوەی.
كاریگەری كۆرتیزۆل لەسەر ئاو لەلەشدا

كۆرتیزۆل وەك هۆرمۆنێكی دایورتیك واتە 
لەڕێگای  فڕێدانی  و  لەش  ئاوی  دابەزینی 
لەفڕێدانی  بەرپرسە  و  كاردەكات  میزەوە( 
باریكەدا،  لەڕیخۆڵە  ئاو  ڕێ��ژەی  نیوەی 
ك��ردن��ەوەدا  تاقی  لەئەنجامی  ه��ەروەه��ا 
دەركەوتووە كە لەهەندێك ئاژەڵدا بەرپرسە 

لەهەڵمژینی ئاوی گورچیلەش.
كاریگەری كۆرتیزۆل لەسەر مس لەلەشدا

ئەنزیمەكانی  لەزۆربەی  كۆرتیزۆل كارلێك 
مس دەكات بەشێوەیەك كە بەڕێژەی %50 
لەئەنجامی  دەكاتەوە،  كەم  لەكاریگەرییان 
ئەم كارلێككردنە ماددەی مس سوودبەخش 

كۆرتيزۆل
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دەبێت بۆ سیستمی بەرگری لەش بەتایبەتیش 
سوپەرئۆكساید  دەڵێن  پێی  كە  ماددەیەك 
گرنگە  ماددەیەكی  كە  میوتەیس  دمیس 
بۆ ژەهراوی كردنی بەكتریا و بەهێزكردنی 

سیستمی بەرگری لەش.
كاریگەری كۆرتیزۆل لەسەر سیستمی 

بەرگری لەش
لەش  بەرگری  سیستەمی  كۆرتیزۆل 
خانەی  بەرهەمهێنانی  و  دەكات  سست 
سپیدا  لەخڕۆكەی   T- cell سایمس 
گرنگی  ڕۆڵ��ی  كە  دەك��ات��ەوە  كەم 
بەرگری  سیستەمی  لەپێكهاتەی 

لەشدا هەیە.
لەسەر  كاریگەری كۆرتیزۆل 

پێكهاتەی ئێسك
م�����اددەی ك��ۆرت��ی��زۆل 
بوونی  دروست  ڕێژەی 
ئێسك كەم دەكاتەوە، 
ب����ەم ش��ێ��وەی��ەش 
ماوەیەكی  پ��اش 
ن��ەخ��ۆش��ی  زۆر 
نی  و بو چكە كنۆ
ئ���ێ���س���ك ی����ان 
یسیس  ر پۆ ستیو ئو
سەرهەڵدەدات، 
نەخۆشییە  ئ��ەم 
ل��ەئ��ەن��ج��ام��ی 
نی  د كر ڕ گۆ ڵو ئا
ناو  پۆتاسیۆمی 
خ��ان��ە ب��ەس��ۆدی��ۆم 
كە  ڕوودەدات 
دەبێتەهۆی  لەئەنجامدا 
سەرهەڵدانی نەخۆشی هایپر 
ڕێژەی  زۆربوونی  واتە  كالیمیا 
كالیسیۆم لەخوێندا و نەخۆشییەكی 
ترسناكە كە لێدانی دڵ تێكدەدات 
خێرا  بەفریاكەوتنی  پێویستی  و 

هەیە.
دەبێتەهۆی  كۆرتیزۆل  هەروەها 
هەڵمژینی  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی 
كالیسیۆم لەڕیخۆڵە باریكەدا و بەم 

شێوەیە ئێسك الواز دەبێت.

كاریگەری كۆرتیزۆل لەسەر یادەوەری
ئەدرینالین  لەگەڵ  كۆرتیزۆل  هۆرمۆنی 
و  بەرهەمهێنان  بۆ  ك��اردەك��ەن  پێكەوە 
ڕاگرتنی ئەو كاردانەوانەی لەژیانی ڕۆژانەدا 
دروست دەبن، تا مرۆڤ بتوانێت دەسەاڵتی 
هەبێت بەسەر ڕێكخستن و بەرپەچدانەوەی 
ئەوەی دووچاری دەبێت بەبەردەوامی، بەاڵم 
زیادبوونی  یان  بەكارهێنانی  لەڕادەبەدەر 
دەبێتەهۆی  لەلەشدا  كۆرتیزۆل  ڕێ��ژەی 
هیپۆكامپوس  خانەكانی  تێكشكاندنی 
لەمێشكدا و بەم هۆیەشەوە كەم بوونەوەی 

توانای فێربوون، یان بیرچوونەوە.
كۆرتیزۆل  ئەمانەشەوە،  هەموو  لەسەرو 
ئەندامەكانی  لەسەر  هەیە  كاریگەری 
و  خ��وێ��ن  س�����ووڕی  وەك  دی���ك���ەی 
خوێن  پەستانی  بەرزبوونەوەی  دەبێتەهۆی 
و  هەیە  گورچیلە  ل��ەس��ەر  ك��اری��گ��ەری 
هەروەها  خانە،  وشكبوونەوەی  دەبێتەهۆی 
لەكار  زاوزێ  كۆئەندامی  بەجێهێنانەكانی 
دەخات و دەبێتەهۆی لەبارچوونی كۆرپەلە، 
كاتییە  نەزۆكییە  )ئەم  كاتیی  نەزۆكی  یان 
كەمبوونەوەی  ی��ان  ب��ەچ��ارەس��ەرك��ردن 
دۆخی  دەگەڕێتەوە  لەلەشدا  كۆرتیزۆل 

ئاسایی(.
لەنەهێشتنی  كاریگەرە  كۆرتیزۆل  هەروەها 
ه��ەوك��ردن��ەك��ان ل��ەل��ەش��دا ب��ەه��ۆی كەم 
هیستامین،  م��اددەی  دەردان��ی  كردنەوەی 
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی الوەك����ی ك��ۆرت��ی��زۆل 
خواردن  ئ��ارەزووی  لەسەر  كاریگەریشە 
كەڵەكە  لەئەنجامی  ئەمەش  قەڵەوی  و 
كشان  بەتایبەتیش  لەلەشدا  چەوری  بوونی 
كەمەر  و  ورگ  ناوچەی  زیادبوونی  و 
كۆرتیزۆلەوە  ڕێ��ژەی  ب��ەرزی  بەهۆی  كە 

ڕوودەدات.
هۆكارەكانی زیادبوونی هۆرمۆنی كۆرتیزۆل
1. زیادەڕەوی لەخواردنی ماددەی كافیین.

2. كەم خەوی، یان خەوی پچڕ پچڕ.
زۆر  پەستانی  و  درێژخایەن  دڵەڕاوكێی   .3

لەسەر لەش و مێشك.
كە  ئەنۆرێكسا  ن��ەخ��ۆش��ی  ب��وون��ی   .4
وا  م��رۆڤ  و  دەروون��ی��ی��ە  نەخۆشییەكی 
هەمیشەییدا  لەدڵەڕاوكێیەكی  لێدەكات 
و  لەش  كێشی  زیادبوونی  بەرامبەر  بێت 
بەبەردەوامی هەست بەگوناه دەكات ئەگەر 

كێشی زیاد بكات.
حەبی  خانمانەی  ئەو  كاتدا  لەهەندێك   .5

دژە سكپڕی جووت هۆرمۆنی  بەكاردەهێنن 
ك��ردن  وەرزش  ل��ەس��ەر  ب��ەردەوام��ن  و 
بەشێوەیەكی ڕێكخراو، ئەگەری زیادبوونی 

ئەم هۆرمۆنە لەلەشیاندا زۆرە.
بەشێوەی دەستكرد كە  ماددەی كۆرتیزۆل 
بەكاردێت  هایدرۆكۆرتیزۆن  دەڵێن  پێی 
كرێمدا،  یان  دەرزی،  ح��ەب،  لەشێوەی 
كردنی  سەركوت  یان  نزمكردنەوەی  بۆ 
بەتایبەتی  ل��ەش،  ب��ەرگ��ری  كۆئەندامی 
لەكاتی كاردانەوە هەستیارییەكاندا یان پێش 
ئەنجامدانی نەشتەرگەری چاندنەوەی خانە، 
و بۆ ئەو كەسانەی بۆماوەیەكی درێژخایەن 

ماددەی ستیرۆید بەكاردەهێنین.
كرێمدا  ل��ەش��ێ��وەی  ه��ای��درۆك��ۆرت��ی��زۆن 
بەكاردێت بۆ كەمكردنەوەی خوروی پێست 
وەك نەخۆشیەكانی بیرۆ، و سۆرەیسس یان 

خوروی كۆئەندامی زاوزێی مێینە.
ل��ەش��ێ��وەی دەرزی���ش���دا ب��ەك��اردێ��ت بۆ 
نەخۆشی  بەهۆی  جومگەكان  هەوكردنی 

گاوت یان ڕۆماتیزمە.
بەڕێژەی  هایدرۆكۆرتیزۆن  بەبەراوردكردن 
جۆرێكی  كە  پریدینیسەلون  توانای   4/1
ل��ەدژی  هەیە  دەرم��ان��ەی��ە  ئ��ەم  دی��ك��ەی 
دیكسامیسازۆن  لەكاتێكدا  هەوكردنەكان 
چل  دەرمانەیە  ئەم  دیكەی  جۆرێكی  كە 

جار كاریگەرترە لەهایدرۆكۆرتیزۆن.
كرێمدا  ل��ەش��ێ��وەی  ه��ای��درۆك��ۆرت��ی��زۆن 
بەئاسانی    %2.5mg تا   %0,5 بەخەستی 
پسووڵەی  بەبێ  بێت  بەدەست  دەتوانرێت 
پزیشك، بەاڵم بۆ بەكارهێنانی خەستی زیاتر 
لەم ڕێژەیە، پێویستە لەژێر ڕاوێژی پزیشكدا 

نەخۆشی ئەنۆرێكسا 
كە نەخۆشییەكی 

دەروونییە و مرۆڤ وا 
لێدەكات لەدڵەڕاوكێیەكی 

هەمیشەییدا بێت بەرامبەر 
زیادبوونی كێشی لەش 
و بەبەردەوامی هەست 
بەگوناه دەكات ئەگەر 

كێشی زیاد بكات
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بەكاربێت.
قوڕگ،  یان  بەلووت  هەڵمژیندا  لەشێوەی 
چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  گلوكوكورتیكۆید 
نەخۆشی ڕەبۆ بەكاردێت، هەروەها لەكاتی 
دەرەكی  خانەی  چاندنەوەی  نەشتەرگەری 
بەكاردێت  گلوكوكورتیكۆید  لەلەشدا 
سیستەمی  كاردانەوەی  كەمكردنەوەی  بۆ 
بەرگری لەش دژی ئەو خانە نوێیانە لەلەشدا.
كە  لەیادنەچێت  ئ��ەوەش��م��ان  پێویستە 
كاردانەوەی  تەنیا  نەك  گلۆكۆكۆرتیكۆید 
ب��ەرگ��ری ل��ەش ك��ەم دەك��ات��ەوە، بەڵكو 
بەهۆیەوە  كە  سەرەكییەی  ماددە  دوو  ئەو 
دەكاتەوە،  كەم  ڕوودەدەن  هەوكردنەكان 
وەك ماددەی پروستاگالندین و لوكوترینس.
هەوكردن  دژە  وەك  گلوكوكۆرتیكۆید، 
بەزۆری لەو ماددانە بەكاردێن كە لەشێوەی 
كرێمی  یان  ڕەبوو  پەمپی  وەك  هەڵمژین 
سەرپێست دان، چونكە ئەم شێوەیە باشترین 
نەبێت  الوەك��ی  كاریگەری  كە  ڕێگایە 
تێكەاڵوی  لەوەی  بێت وەك  یان زۆر كەم 
خوێن بێت لەڕێی حەب یان دەرزییەوە كە 
ئەگەری كاریگەرییە الوەكیەكانی زۆرترە.

كە  بكرێت  ئ���ەوەش  ڕەچ���اوی  گرنگە 
واتە  شێوەیە  بەم  چارەسەری  هەندێجار 
لەوانەیە  گلوكوكورتیكۆیدەوە  لەڕێی 
دوو  لەئەنجامی  ئەمەش  نەبێت،  كاریگەر 

خاڵی سەرەكییەوە.
وەك  ماددەیە  ئەم  بەكارهێنانی  زۆر   .1
لەسەری  ڕادێت  لەش  كە  چارەسەركردن 
و دەبێتە ماددەیەكی ناسراو لەلەشدا و هیچ 

كاریگەرییەكی نامێنێت.
م��اددەی��ەدا،  ب��ەم  چ��ارەس��ەر  لەكاتی   .2
لەپەرەسەندندایە،  بەبەردەوامی  نەخۆشییەكە 
بۆ نموونە ئەگەر وەرزی خۆڵبارین بێت و 
كەسێك بەدەست نەخۆشی ڕەبووەوە بناڵێنێت 
)كاتێك خۆی پەمپی ڕەبوو بەكاردێنێت كە 
بەاڵم  تیایە(،  گلوكوكۆرتیكۆیدی  ماددەی 
تێبینی دەكات چیتر ئەم چارەسەرە سوودی 
لەزیادبوون  ڕوو  نەخۆشییەكەی  و  نییە 
دەكات، ئەمە لەئەنجامی زۆرتربوونی خۆڵ 
جێی  بەبەردەوامی  كە  لەهەوادا  پیسی  و 
دەرمانەكە دەگرێتەوە لەلەشدا و دەبێتەهۆی 
كاریگەری  نەهێشتنی  یان  كەمكردنەوە 

دەرمانەكە لەسەر جەستە.
كاریگەرییە الوەكیەكانی گلۆكۆكۆرتیكۆید
بەرگری  سیستمی  ئاستی  نزمكردنەوەی   .1

لەش.

ماددەی كۆرتیزۆل ڕێژەی دروست بوونی ئێسك 
كەم دەكاتەوە، بەم شێوەیەش پاش ماوەیەكی زۆر 

نەخۆشی كنۆچكەبوونی ئێسك یان ئوستیوپۆریسیس 
سەرهەڵدەدات، ئەم نەخۆشییە لەئەنجامی 

ئاڵوگۆڕكردنی پۆتاسیۆمی ناو خانە بەسۆدیۆم 
ڕوودەدات كە لەئەنجامدا دەبێتەهۆی سەرهەڵدانی 

نەخۆشی هایپر كالیمیا واتە زۆربوونی ڕێژەی 
كالیسیۆم لەخوێندا و نەخۆشییەكی ترسناكە كە 

لێدانی دڵ تێكدەدات و پێویستی بەفریاكەوتنی خێرا 
هەیە
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لەخوێندا  شەكر  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی   .2
بەتایبەتیش بەشێوەیەكی ترسناك كاریگەری 
بەدەست  كە  هەیە  كەسانە  ئ��ەو  لەسەر 

نەخۆشی شەكرەوە دەناڵێنن.
پێست  تەنكبوونەوەی  و  ناسكبوونەوە   .3
یان  بوونەوە  شین  بەزوویی  كە  بەشێوەیەك 
ئەوانەی  بەتایبەت  ڕووبدات  پێست  برینی 

كۆرتیزۆن لەشێوەی كرێمدا بەكاردێنن.
4. نایەكسانی و تێكچوونی ڕێژەی كالیسیۆم 
هەڵمژینی  كەمبوونەوەی  بەهۆی  لەلەشدا 

كالیسیۆم لەڕیخۆڵەدا.
یان  ئێسك  كێشی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی   -5
زۆری  لەئەنجامی  كە  كنۆچكەبوونی 
دەبێتەهۆی  ئەمەش  ڕوودەدات،  كۆرتیزۆن 
شكانی  ئەگەری  و  ئێسك  ناسكبوونەوەی 
بەزوویی و درەنگ چاكبوونەوەی شكاویی 

ئێسك.
بەهۆی  ل��ەش  كێشی  زی��ادب��وون��ی   .6
لەبەشەكانی  بەتایبەت  چەوری  گلدانەوەی 
ورگ و كەمەردا )گلدانەوەی چەوری لەم 
هۆی  دەبێتە  كە  ناسراوە  وا  لەشدا  بەشەی 
زۆربەی نەخۆشییە درێژخایەنە ترسناكەكانی 
دڵ،  سەكتەی  دڵەكوتێ،  وەك  دیكەی 
و  خوێن  چ��ەوری  ڕێ��ژەی  بەرزبوونەوەی 

زیادبوونی ئارەزووی خواردن.
خانەكانی  تێكشكاندنی  و  الوازك��ردن   .7
بێهێزی  ه��ۆی��ەش��ەوە  ب���ەم  م��اس��ول��ك��ە، 

دەردەكەوێت.
8. تێكچوونی سوڕی مانگانە لەخانماندا و 

نەزۆكی كاتی و لەبارچوونی كۆرپەلە.
9. درەنگ كەوتنی نەرزەبوون یان باڵقبوون 

لەگەنجاندا.
لەخوێندا،  یۆریا  ماددەی  زیادبوونی   .10
نایەكسانبوونی ماددەی نایترۆجین لەلەشدا.

یان  شێتگیری  و  لەهەڵچوون  جۆرێك   .11
خانەكانی  هەستیاربوونی  لەپێویست  زیاد 

مێشك.
بەهۆی  ئەمەش  لەچاودا،  ڕەش  ئاوی   .12
مێشك  ناو  شلەی  پەستانی  بەرزبوونەوەی 
ڕوودەدات، كاتێك ئەو پەستانە بەرەوخوار 
كاریگەریی  و  دەكشێت  چاوەكان  ناو  بۆ 

لەسەر چاو دەبێت.
ه��ای��درۆك��ۆرت��ی��زۆن  بەكارهێنانی   .13
بەڕێژەیەكی زۆر دەبێتە هۆی گلدانەوەی ئاو 
بەرزبوونەوەی  لەشدا،  لەخانەكانی  و خوێ 
پەستانی خوێن و دابەزینی ڕێژەی پۆتاسیۆم.
14. زیادبوونی پەڵە و زیپكەی دەم و چاو 
لەئەنجامی نزمبوونەوەی كاریگەری سیستمی 

بەرگری لەش لەدژی هەوكردنەكان.
15. زۆربوون و چڕبوونەوەی مووی لەش 

و دەم و چاو.
زیادبوونی  و  گ��ەدە  س��ووت��ان��ەوەی   .16

ترشەڵۆكی گەدە.
17. زۆربوونی برینی ناو دەم.

گرنگە ڕەچاوی ئەوە بكەیت كە ئەگەری 
ئ��ەم ك��اردان��ەوە الوەك��ی��ان��ەی ل��ەس��ەرەوە 
ئاماژەمان پێدان مەرج نییە تێكڕاو لەئەنجامی 
كۆرتیزۆن  ماددەی  بەكارهێنانێكی  هەموو 

كە  كەسانێك  كەم  زۆر  بەاڵم  ڕووب��دات، 
چارەسەركردنی  بۆ  هۆرمۆنە  ج��ۆرە  ئەم 
نەخۆشییەكان بەكاردێنن دووچاری جۆرێك 
الوەكییەكان  بەرپەرچدانەوە  لەجۆرەكانی 
دەبن و پێویستە بۆ ئەم مەبەستە هۆشیاریی 
بهێنرێت لەكاتی  و زانیاری زیاتر بەدەست 

بەكارهێنانی ئەم جۆرە هۆرمۆنە.

*BSC Pharmacology

سەرچاوەكان:
1- The Cortisol Connection 

)Why stress makes You fat and 
Rins your health and what you 
can do about it(, Book, Shawn 
Talbott Ph.D. FACSM )Awthor(, 

Hunter House edition.

2- Sofe Uses of Cortisol, Book, 
William Mck, MD Jefferies 
)Authar(, Charles C. Thomas, 

Second edition.

3- http:// www. Stress. About.
com/Od/ Stress Health/a/ 

cortisol.htm.
4- http://www. Lab tests online. 
Org /unders tang/ana ly tes /

Cortisol.

5- http://www. Ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/4805027

پێكهاتەی كۆرتیزۆل
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زوربەمان  هەواوە  و  كەش  ئاڵوگۆڕی  بەهۆی  پاییزدا  لەوەرزی 
تووشی نەخۆشی و سەرمابوون دەبین بۆئەوەی لەخواردنی دەرمان 
بەدوور بیت دەتوانی پشت بەخواردنی میوە پاییزییەكان ببەستیت 

و بەرهەڵستی هێرشی ڤایرۆسەكان بكەیت.

میوە پاییزیەكان بخۆ
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سێو
دەركەوتنی  واتە  پاییز  وەرزی  دەركەوتنی 
ڕەنگ  و  بەتام  و  خ��ۆش  سێوە  وەرزی 
جوانەكان، ئەم میوە پاییزیە بۆ بەهێزكردنی 
بەسوودە، چونكە  لەش  بەرگری  سیستەمی 

ڤیتامینە  ئ��ەم  بوونی   ،C لەڤیتامین  پ��ڕە 
و  دەكات  بەهێز  لەش  بەرگری  سیستەمی 
ڤایرۆسەكان  و  میكرۆب  جۆرەها  شەڕی 
بەكۆڵەكەی  سێو  ل��ەوەش  جگە  دەك��ات، 

سیستمی خۆراكی دادەنرێت.
كیوی

كە  پاییزیەكان  لەمیوە  یەكێكە  كیوی 
سوودبەخشانە  پێكهاتە  ئ��ەو  زۆری��ن��ەی 
میوەیەكی  كیوی  دای��ە،  توێكڵەكەی  لە 
تووشی  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  گونجاوە 
هاوسەنگی  میوەیە  ئەم  توندبوون،  سەرمای 

خوێن ڕادەگرێت و ڕێدەگرێت لەزیادبوونی 
خوێن،  پەستانی  بەرزبوونەوەی  و  چەوری 
كە  ئەوەیە  كیوی  گرنگەكانی  لەسیفەتە 
دەوڵەمەندە بەڤیتامینA ، ڤیتامین B، ترشی 
فۆلیك، خوێ، فۆسفۆڕ، سۆدیۆم، پۆتاسیۆم، 

كلۆر، مەگنیسیۆم، كالسیۆم.
میوەیەكی  پاییزیە  میوە  ئەم  لەبەرئەوەی 
كە  ئ��ەوان��ەی  بەخشە،  خ��ۆراك  بەهێزەو 
ڕابگرن  لەشیان  هاوسەنگی  دەیانەوێت 
زیادبكات  لەشیان  كێشی  نەیانەوێت  و 
پێویستە حیساب بۆ كیوی بكەن و بەردەوام 
بەكاریبهێنن بێئەوەی بترسن لەوەی كێشیان 
خواردنی  ئەمانەشەوە  لەسەرو  زیادبكات، 
ئەوەشتان  ڕۆماتیزم.  بۆ  كیوی سوودبەخشە 
لەیاد نەچێت دانە ڕەشەكانی ناو كیوی ڤیتامین 
D تێدایە پێویستە بەماوەی 2 تا 3 سەعات 
تا  بخورێت،  )شیرەمەنی(  خواردنی  دوای 
ڕێگری لەڕاكێشانی كالیسیۆمەكەی لەالیەن 
سوودی  و  بكەین  شیرەمەنیەكانەوە  ماددە 

زیاتر لەكیویەكە وەربگرین.
هەنجیر

پڕ  و  گۆشتدار  شیرین،  میوەیەكی  هەنجیر 
بەڕەنگی  پاییزیەكان  هەنجیرە  لەڤیتامینە، 
بیرت  دەردەك���ەون،  وەنەوشەیی  زەردو 
لەهەموو  زیاتر  ت��ازە  هەنجیری  نەچێت 
بۆیە  تێدایە،  ڕیشاڵی  دیكە  میوەكانی 
لەكاتی  دەك��ەن  پێشنیار  ت��وێ��ژەرەوەك��ان 

ئەگەر  شیرینیدا  و  كێك  دروستكردنی 
هەنجیری تازە نەبوو، ئەوا سوود لەمرەبا و 

وشككراوەكەی وەربگرن.
و  دەب��ێ��ت  ه���ەرس  بەخێرایی  هەنجیر 
بەسوودە،  گەلێك  گ��ەدەدا  لەبەهێزكردنی 
ئەگەر لەپاییزدا تووشی سەرماو ئەنفلەوەنزا 
بوویت، بەرلەوەی بیر لەبەكارهێنانی دەرمان 
ئەمانە  سەرباری  بخۆ،  هەنجیر  بكەیتەوە 
ناخۆشی  بۆنی  لەناوبردنی  بۆ  بەكاردێت 
دەم و ددان و لەمەش گرنگتر لەنەهێشتنی 

هەستكردن بەخەمۆكی زۆر كاریگەرە.

اللەنگی
اللەنگی یەكێكی دیكەیە لەمیوە پاییزیەكان 
 ،A ، B1،B2 ،Cلەڤیتامین پڕیەتی  و 
پرۆتین، چەوری، شەكر، فۆسفۆڕ، كالسیۆم، 
اللەنگی خوێن دەپاڵێوێت، هەروەها بەهۆی 

بوونی ئەو فۆسفۆڕو كالسیۆمە زۆرەی كە 
و  نینۆك  و  ئێسك  لەدروستكردنی  تیایەتی 

كڕكڕاگەی لەش ڕۆڵی كاریگەری هەیە.
اللەنگی بڕێك مەگنیسیۆمی تێدایە كە ڕۆڵی 
هەیە لەچاالكی ماسولكەكان، خاوكردنەوەی 
هەموو  بۆ  لەوەش  جگە  توڕەیی،  هەستی 
ئەوەی  بەسوودە،  دەروونیەكان  نەخۆشیە 
بۆسەر  كاریگەریگەری  تاقیكراوەتەوە  كە 
بۆ  پاییزیەكاندا  لەشەوە  بۆیە  هەیە،  خەوتن 
خواردنی  خۆش  خەوێكی  دەستكەوتنی 

اللەنگی لەكیس خۆت مەدە.
مۆز
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پاییزەو  نموونەییەكانی  لەمیوە  یەكێك  مۆز 
تەندروستی  پاراستنی  بۆ  بەسوودە  زۆر 
 ،  C،B6 لەڤیتامین  پڕە  میوەیە  ئەم  پێست، 
پۆتاسیۆم و ڕیشاڵی زۆر، مۆز كارگەیەكی 
و  چ��ەوری  كەم  ئامادەكراوە،  خۆراكی 
بوونی  هاوسەنگ  یارمەتی  وزەی���ە،  پڕ 
یارمەتی  هەروەها  دەدات،  خوێن  شەكری 
كەمكردنەوەی نەخۆشی دەروونی دەدات، 
لەكارە  و  دەكاتەوە  كەم  خوێن  پەستانی 
گرنگەكانی دیكەی یارمەتی كەمبوونەوەی 

نەخۆشیەكانی دڵ دەدات.
هەرمێ 

ناگاتە  بەتەنيا  میوەیەك  هیچ  تایبەتمەندی 
دەكەین  پێشنیار  هەرمێ،  تایبەتمەندیەكانی 
هەرمێ لەكاتی ژەمە خۆراكەكاندا حیسابی 
بكەو  ورد  هەرمێ  بكرێت،  بۆ  خواردنی 
بەسەریدا،  بكە  ڕنەكراو  پەنیری  دوات��ر 
ئەمە ئەو خواردنەیە كە لێی بێزار نابیت و 
دەبێتە هۆی دابەزینی ڕێژەی كۆلیسترۆڵ و 

بەرگری دەكات لەخەمۆكی.
لەڤیتامین  زۆر  ڕێژەیەكی  بەبوونی  هەرمێ 
و  دادەنرێت  باش  پاییزی  بەمیوەیەكی   C
سوودێكی باش دەگەیەنێت بەلەشی مرۆڤ 
و یەكێكە لەو میوانەی خواردنی بەردەوامی 
هاوكات  لەشێرپەنجە،  دەخاتەوە  دوورت 
هاوسەنگی پەستانی خوێن ڕادەگرێت و لە 
جەڵتەی دەماخ دورمان دەخاتەوە، بێگومان 

پاراستنمان  بۆ  س��وودەك��ان��ی  س��ەرب��اری 
لەسەرمابوونی پاییزان.

هەنار
هەنار یەكێك لەمیوە پاییزیە گرنگەكان كە 
ڕەنگی سووری دانەكانی بەڵگەیە بۆ بوونی 
تایبەتمەندییە بەسوودەكانی، خواردنی هەنار 

لەپاراستنی تەندروستی و جوانكاری پێست 
بەسوودە، هەنار خوێن دەپاڵێوێت و دڵ و 
جوانە  میوە  ئەم  دەكات،  بەهێز  گورچیلە 
ئارەزووی خواردن زیاددەكات بۆیە پێویستە 
پێش ژەمە خواردنەكان بخورێت، هەروەها 
هاوسەنگی  و  كۆلیسترۆڵ  لەهاوسەنگی 
هەیە  گرنگی  دەورێكی  خوێن  پەستانی 
بەتایبەتی هەناری ترش و شیرین)مێخۆش(. 
بۆ چارەسەری  هەنار  بەكارهێنانی  هەروەها 
دەروون���ی  هەڵچوونی  و  خوێنی  ك��ەم 

بەسوودە.
ترێ

تایبەتمەندی  هەندێك  خاوەنی  ڕەش  ترێی 

گرنگە كە بەسوودو كاریگەرە بۆ لەش و 
پڕە لە ڤیتامین، ترێ پڕە لەڤیتامین و پۆتاسیۆم 

كە ڕاگری پەستانی خوێنن.
پرتەقاڵ

پرتەقاڵ یەكێكە لەمیوە بەسوودو گرنگەكانی 
وەرزی سەرما، وەك هەموو میوەكانی دیكە 
دەوڵەمەندە بەڤیتامینC  هەربۆیە بۆ پێشگیری 

لەسەرمابوون و ئەنفلۆنزا بەكاردێت.
پڕیشە  و   )B،E،A( لەڤیتامین  پڕە  پرتەقاڵ 
و  ڤیتامین  ئەم  بەبوونی  )بیتاكارۆتین(،  لە 
گشتی  بەهێزكەری  تیایدا،  كانزاییانە  خوێ 
ئێسك  گەشەپێكەری  و  بەهێزكەر  و  لەشە 

بۆیە  لەمنداڵدا،  بەتایبەت  نینۆكەكانە  و 
بەكارهێنانی و خواردنی ئەم میوە بۆ ژنانی 
بوونی  ب��ەس��وودە،  زۆر  شیردەر  سكپڕو 
پۆتاسیۆمی زۆر لەم میوەیەدا ڕێگرە لەبوون 
لەش،  ناو  بۆ  ژەهراوی  ماددەی  و چوونی 
پێش  پرتەقاڵ  شەربەتی  خواردنی  هەروەها 
ژەمە خۆراك بەچارەسەرێكی باش دادەنرێن 

بۆ هەندێك نەخۆشی گەدە.
نەخۆشی  زۆر  بۆ  دەرمانە  پرتەقاڵ  دواجار 
ڤیتامین ئەنفلۆنزا، كەمی  وەك: سەرمابوون، 
C ، كەمی ڤیتامین B1، نەخۆشی شەكرە، 

ڕۆماتیزم، نەخۆشییە درێژخایەنەكان.

لەفارسیەوە:
 هیوا محەمەد ڕۆستەم

سەرچاوە
گۆڤاری )سیب سبز( ژمارە )33(
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چاندنی دڵ
لەدەستكەوتە مەزنەكانی نۆژداری

جەمال موحەمەد ئەمین
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دووەم�������ی س����ەدەی 
ڕابردوو شوێنی گرنگی 
داگیركردووە لەمێژووی 
ب��ەس��ەردەم��ی  دادەن��رێ��ت  و  مرۆڤایەتی 
دەس��ت��ك��ەوت��ە گ��رن��گ��ەك��ان، ل���ەو م��اوە 
و  داهێنان  دۆزینەوەو  مرۆڤ  دیاریكراوەدا 
دەستكەوتی زانستی و تەكنیكی و نۆژداری 
كە  بەدەستهێناوە  وای  زۆری  فەزایی  و 
لەو  یەكێك  نەبینراون،  مێژوو  بەدرێژایی 
سەردەمەش  ئەو  وێنانەی  بێ  دەستكەوتە 

چاندنی دڵ بوو.
 1967 ساڵی  ی��ەك��ەم  كانونی  لەمانگی 
چاندنی  نەشتەرگەری  یەكەم  سەركەوتوانە 
دڵ لەمێژووی مرۆڤایەتیدا ئەنجامدرا، دكتۆر 
تاونی  كیپ  لەشاری  بارنارد  كریستیان 
دەستكەوتە  ئەو  پاڵەوانی  ئەفریقیا  باشوری 
بێ وێنەیە بوو. پێش ئەو سەركەوتنە مەزنە 
ئاژەڵ،  لەسەر  كراوە  تاقیكردنەوە  چەندین 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ب��وارەدا  لەو  هەوڵ  یەكەم 
ساڵی 1905 و دوای ئەوە هەوڵەكان بەردەوام 
وەك  ئاژەڵی  لەسەر  دڵ  چاندنی  بۆ  بوون 
سەگ و مەیمون، تا ناوەڕاستی شەستەكان 
دڵی  هەوڵیدا  ئەمەریكی  پزیشكێكی  كە 
دڵی  لەشوێنی  بچێنێت  شەمبانزی  مەیمونی 
لەمانگی  نەبوو.  سەركەوتوو  بەاڵم  مرۆڤ، 
نەشتەرگاری   1968 دووەم���ی  كانونی 
ئەمەری��كی نۆرمان شوموای دووەم كرداری 
بەسەركەوتوویی  ئەنجامدا  دڵی  چاندنی 
توانی دڵی مرۆڤێك بگوێزێتەوە بۆ كەسێكی 
دیكە، نەشتەرگەریەكە لەشاری ستانفۆردی 

ئەمەریكی ئەنجامدرا. 

دڵ  چاندنی  نەشتەرگەری  كرداری  سێیەم 
كۆماری  تاونی  لەكیپ  سەركەوتووانە 
بەسەرپەرشتی  ئەنجامدرا  ئەفریقیا  باشوری 
كریستیان بارنارد، كردارەكە مانگێك پاش 
یەكەم چاندن ئەنجامدرا، بەاڵم ئەمجارە ئەو 
و  ساڵ  بوو  چێندرا  بۆ  دڵەكەی  كەسەی 
نیوێك بەو دڵەوە ژیا، ئەوەش سەركەونێكی 
كە  یەكەمدا  ئ���ەوەی  ل��ەچ��او  ب��وو  ب��اش 
پاش  ژی��ا  ڕۆژ  ه��ەژدە  تەنیا  نەخۆشەكە 
نەشتەرگەریە  ئەو  پاش  نەشتەرگەریەكە. 
سەركەوتوانە نزیكەی سەد و پەنجا كرداری 
نەشتەرگەری لەو جۆرە چاندنانە لەشەست 
ناوەندی جیهانی ئەنجامدراوە لەنێوان سااڵنی 

 .1969 - 1968
ڕەتكردنەوەی ئەندامی چێندراو

دۆزینەوەی دیاردەی ڕەتكردنەوەی ئەندامی 
هۆی  دەبێتە  كە  مرۆڤدا  لەلەشی  چێندراو 
یەكێك  دڵەكە،  گواستنەوەی  پاش  مردن 
دەستكەوتە  لەو  وازهێنان  لەهۆكانی  بوو 
بوونەوەی  كەم  و  ماوەیەك  بۆ  گەورەیە 
ناوەندەكانی گواستنەوە و چاندن بەڕادەیەك 
مایەوە  ناوەند  چوار  تەنیا   1974 لەساڵی 
لەهەموو جیهاندا بۆ ئەنجامدانی ئەو كارە، 
ستانفۆرد،  لەزانكۆی  بوون  بریتی  ئەوانیش 
كۆلێژی پزیشكی ڤێرجینا كە هەردووكیان 
تاونی  كیب  ش��اری  ب��وون،  لەئەمەریكا 
فەڕەنسی،  الپیتی  نەخۆشخانەی  و  ئەفریقی 
نەخۆشخانەی  حەفتاكان  تەواوبوونی  پێش 
چواری  ڕیزی  چووە  بەریتانی  هارفیڵدی 
ئەو  خ��ۆڕاگ��ری  پێشوو.  ن��اوەن��دەك��ەی 
دەرمانێك  دۆزینەوەی  هۆی  بووە  ناوەندانە 
ئەو  چ��ارەی  كە  سایكڵۆسبۆرین  بەناوی 
كرد،  باش  ڕادەیەكی  تا  رەتكردنەوەیەی 
فراوانتر  ئاسۆیەكی  و   1983 لەساڵی  بۆیە 
كرایەوە لەبەردەم گواستنەوە و چاندنی دڵ. 

سایكڵۆسپۆرین چییە؟
لەم دوواییانەدا گواستنەوە و چاندنی ئەندامە 
لەكاركەوتووەكانی لەشی مرۆڤ هەنگاوی 
باشی ناوە بۆ پێشەوە، گرفتی سەرەكی لەو 
پرۆسەیەدا ئەوەیە كە لەشی مرۆڤ سروشتی 
ڕەتكردنەوەی هەر ئەندامێكی بیانی و نامۆ 
بەخۆی هەیە، سایكڵۆسپۆرین ئەو دەرمانەیە 
چارەسەر  گرفتە  ئەو  دەكرێت  ئومێد  كە 
بكات. لەشی مرۆڤ لەهەموو ئەو توخمانە 

پێكدێت كە لەخاكدا هەن، بۆیە دۆزینەوەی 
پێدەكات،  دەست  لەخاكەوە  دەرمانە  ئەو 
خاكی  لەسەر  تاقیكردنەوەكان  سەرەتا 
نەرویجەوە دەستیپێكرد، بۆ ماوەی نیو سەدە 
بەردەوامن،  تاقیكردنەوانە  ئەو  كە  دەبێت 
هەموو  كە  دەرك��ەوت  لەدوواییدا  ب��ەاڵم 
كە  توخمانەی  ئەو  بۆ  سەرچاوەن  خاكێك 
زاناكان بەدوایدا وێڵن تا دەرمانێكی وای لێ 
فەڕەنسا  تاقیگەكانی  پاشان  بكەن.  دروست 
و سویسرا بوونە سەرچاوە بۆ ئەو مەبەستە، 
توانی  دۆسیە  ج��ان  فەڕەنسی  زان��ای  تا 
سیستمی  و  توخمانە  ئەو  نێوان  پەیوەندی 
ئەو  بكات،  دیاری  مرۆڤ  لەشی  بەرگری 
بەرپرسە  مرۆڤدا  لەلەشی  بەرگریە  سیستمی 
لەوەرگرتن و ڕەتكردنەوەی هەر ئەندامێكی 
و  هەوڵ  دوای  لەلەشدا،  چێندراو  نامۆی 
توخمانە  لەو  توانرا  زۆر  تاقیكردنەوەی 
توانای  كە  دروستبكرێت  وا  ئاوێتەیەكی 
خاوكردنەوەی شانەكانی هەبێت تا ئەندامە 
چێندراوەكە ڕەت نەكاتەوە، ئەو ئاوێتەیەش 
ڕاگەیاندنی  پاش  سایكڵۆسپۆرینە،  دەرمانی 
خۆی  بەدەستكەوتی  فەڕەنسا  دەرمانە،  ئەو 
شێوە،  بەهەمان  سویسرا  الش��ەوە  لەو  دانا 
كاری  دیكە  هێڵێكی  لەسەر  ئەمەریكاش 
باشی  ئەنجامی  ب���وارەدا  ل��ەو  و  دەك��رد 

بەدەست هێنا. 
ئاوێتە  لەیانزە  سایكڵۆسپۆرین  دەرمانی 
بەتەواوی  ئێستا  تا  هەرچەندە  و  پێكدێت 
بەاڵم  ن��ەزان��راون،  الوەكییەكانی  زیانە 
لەش  ڕەتكردنەوەی  گرفتی  دەكرا  ئومێد 
بكات  چارەسەر  ئەندامەكان  چاندنی  بۆ 
لێوەرگیراوەكانی  و  كۆرتیزۆن  جێگای  و 

بگرێتەوە كە بەدەر نین لەزیانی الوەكی. 
سایكڵۆسپۆرین  دەرم��ان��ی  دۆزی��ن��ەوەی 
جۆری  بازدانێكی   1974 لەساڵی  لەنەرویج 
ئەندامەكان  چاندنی  لەبواری  بوو  گەورە 
لەلەشی مرۆڤدا، چونكە بەهۆیەوە كرداری 
ڕەتكردنەوەی ئەو ئەندامانە لەالیەن لەشەوە 
چارەكرا هەر لەساڵی 1983 وە كە یەكەم 
ئەو  بەكارهێنانی  بەاڵم  بەكارهێنرا،  جار 
دەرمانە بەدرێژایی تەمەنی وەرگر كاریگەری 
كەسی  تەندروستی  لەسەر  دەبێت  خراپی 
وەرگر، بۆیە بیركرایەوە لەڕێگایەكی ديكە 
كە زیان نەدات لەسیستمی بەرگری لەشی 

نيوەى
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وەرگر. 
و  نەشتەرگار   2002 ئۆكتۆبەری  ی   1 لە 
كە  ڕایانگەیاند  ئەمەریكیەكان  ت��ۆژەرەوە 
مەیمونانەیان  ئەو  هەن،  پڕۆتین  جۆر  دوو 
چێندراوە  بۆ  گورچیلەیان  كە  كوتاوە  پێ 
وەستاندووە  ڕەت��ك��ردن��ەوەی��ان  دی���اردەی 
پێویست  ئیتر  كوتاندنیان،  ج��ار  بەیەك 
دەرمانی  وەرگر  تەمەنی  بەدرێژایی  ناكات 
سایكلۆسبۆرین بەكار بێنێت. ئەو دوو جۆرە 
پڕۆتینە كاری جۆرێك لەخانەكانی سیستمی 
بەلیمفە  كە  دەكات  سست  لەش  بەرگری 

خانەكانی T دەناسرێن.
چاندنی دڵ بۆ كێ دەبێت ؟

كەسانە  ئەو  بۆ  دڵ  ئاسایی  بەشێوەیەكی 
خۆیان  سروشتی  دڵ��ی  كە  دەچێندرێت 
ل��ەم��اوەی��ەك��ی  ل��ەوان��ەی��ە  ن��ەخ��ۆش��ە و 
بەپێی  ماوەیەش  ئەو  بمرن،  دیاریكراودا 
هەژماردركردنێكی زانستی دیاری دەكرێت. 
بەاڵم مەرج نییە هەموو كات ئەو كەسەی 
دڵی نەخۆش بێت و لەقۆناغەكانی كۆتاییدا 
بێت و دڵی بۆ بچێنرێت، چونكە دەبێت ئەو 
ئینجا  هەبێت  تیادا  مەرجێكی  چەند  كەسە 
دەتوانرێت دڵی بۆ بچێنرێت، لەو مەرجانەش 
وای  نەخۆشییەكی  هیچ  كەسە  ئەو  وەك: 
نەبێت كە ڕێگری بكات لەكاریگەری ئەو 
ئەندامی  ڕەتكردنەوەی  دژی  دەرمانانەی 

چێندراو بەكاردەهێنرێن بۆ نموونە نەخۆشی 
گەدە،  توندی  برینی  ش��ەك��راوی،  میزی 
بەرزی پەستانی خوێنی سییەكان، نەخۆشی 
جگەر و هتد... ، گروپی خوێنی هەردوو 
بەاڵم  بن.  یەك  وەك  وەرگ��ر  و  بەخشەر 
گرنگ  نەبن  یەكیش  وەك   rh هۆكاری 
نییە، هەروەها لەبەر ئەوەی كردارەكە زۆر 
تێچووە لەڕووی ئابووریەوە و پرۆسەیەكی 
دەروون��ی  لەسەر  مەترسیدارەو  و  گ��ران 
كەسی نەخۆش بۆیە پێویستە كەسی وەرگر 
ئامادەباشی دەروونی بۆ ئەو بارە هەبێت و 

دەبێت پشكنین بۆ ئەو مەبەستە بكرێت.
كی دڵ دەبەخشێت؟

ئەم  پێویستە  دەبەخشێت  دڵی  كەسەی  ئەو 
مەرجانەی تیادا بێت: دەبێت ئەو كەسە بەپێی 
مەرجەكانی ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی 
دڵەكەی  ئ��ەوەی  پێش  بێت  مرد  مێشكی 
ببەخشێت. دەبێت تەمەنی لەنێوان 12 تا 35 
 40 تا   12 و  نێر  ڕەگەزی  بۆ  بێت  ساڵیدا 
ساڵ بۆ ڕەگەزی مێ، هەرچەندە لەئەمەریكا 
داوا دەكرێت ئەو تەمەنە بۆ 55 ساڵ بەرز 
هەروەها  بەخشەر،  كەمی  لەبەر  بكرێتەوە 
دەبێت كێشی بەخشەر و وەرگر زۆر نزیك 
ساغ  دڵی  بەخشەر  دەبێت  لەیەكترەوە،  بن 
دیكەی  ئەندامی  نەخۆشیەكی  هیچ  و  بێت 
دڵەكەی  گواستنەوەی  لەكاتی  و  نەبێت 

بۆیە  نەبێت،  درم��ی  نەخۆشییەكی  هیچ 
بەزۆری دڵی ئەو كەسانە وەردەگیررێت كە 
ئەوانەیان  بەتایبەتی  ڕووداوەكانن  قوربانی 
كە سەریان پێكراوە، هەروەها دەبێت پێش 
گواستنەوەی  و  وەرگرتن  مۆڵەتی  وەخت 
دڵەكەی وەرگیرابێت، یان ئەو كەسە خۆی 

لەگروپی دڵ بەخشەكان بێت. 
بەدەستهێنانی دڵ

بەهۆی  كە  نەچێت  لەبیر  ئەوەمان  دەبێت   
لەنیوەی  گ��ەورەی��ەی  دەستكەوتە  ئ��ەو 
هات  بەدەست  ڕاب��ردوو  سەدەی  دووەم��ی 
دڵ  چاندنی  و  گواستنەوە  تەكنیكی  توانرا 
بەدەستبێت، ئەی چۆن دڵمان دەستكەوێت؟ 
پێویستی  و  گرانە  و  ورد  كارێكی  ئەوە 
بەخێرایی زۆر هەیە، بەاڵم ئەمڕۆ لەسایەی ئەو 
گەیاندنەكاندا  لەبواری  مەزنەی  پێشكەوتنە 
ڕۆتینی  كارێكی  بۆتە  ئەوەش  بەدیهاتووە، 
و  چاندن  ناوەندی  چەند  ئەمڕۆ  ئاسان.  و 
هەر  ه��ەن،  لەجیهاندا  دڵ  گواستنەوەی 
گەیاندنە  لەڕێی  پێكەوەبەستراون  هەموویان 
ناوەندانە  لەو  یەك  لەهەر  نوێیەكانەوە، 
كراون  تۆمار  كەسانە  ئەو  ناوی  بەلیست 
هەموو  لەگەڵ  هاوڕێ  بەدڵە  پێویستیان  كە 
وردەكاریەكانی بۆ ئەو مەبەستە پێویستە،  و 
یەكێكیان  لەالی  بەخشەرێك  ئەگەر  ئینجا 
ئاگادار دەكاتەوە و  هەبوو، الیەنی وەرگر 
مەبەست  شوێنی  دەگاتە  بەخێرایی  ئەویش 
بەخشەر  لەناوەندی  تایبەت،  تیمی  لەگەڵ 
بەخشەرەكە  م��ردووە  كەسە  بۆ  پشكنین 
الیەن  بێ  تیمێكی  بەئاگاداری  دەكرێت 
و  بەخشەر  ت��ەواوی  لەمردنی  دڵنیابن  تا 
دڵ  گواستنەوەی  مەرجەكانی  ب��وون��ی 
كاتی  تا  بزانین  ئ��ەوەش  پێویستە  لێوەی، 
بەخشەر  ناوەندی  پێویستە  گواستەوەكە 
مردووەكە  خوێنی  لەسوڕی  پارێزگاری 
ئەوەش  لێوەردەگیرێت،  دڵەكەی  تا  بكات 
دەبێت،  ژیانەوە  پاڵپشتی  ئامێری  لەڕێی 
پێویستەكان  پشكنینە  هەموو  ئەوەی  پاش 
مردووەكە  بەخێرایی  زۆر  ئەنجامدران، 
دەرهێنانی  بۆ  نەشتەرگەری  هۆڵی  دەبرێتە 
لەدڵی  جگە  بەخشەرە  ئەو  ئەگەر  دڵ��ی، 
نموونە  بۆ  بەخشیبوو  دیكەیشی  ئەندامی 
بەو  تایبەت  تیمی  دەبێت  ئەوا  گورچیلە 
لەگەڵ  ئاهەنگی  بەهەم  بكەن  ئەوە  ئەندامە  سایكڵۆسپۆرین گرفتی رەتكردنەوەی لەش بۆ چاندنی ئەندامەكان چارەسەر دەكات
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دڵەكە  بەدەرهێنانی  هەر  دڵەكەدا،  تیمی 
و  دەكرێتەوە  ئاگادار  وەرگ��ر  ناوەندی 
دەدرێت  ئەنجام  گواستنەوەكە  ك��رداری 
دەگەڕێتەوە  نەخۆشەكە  ئ��ەوەی  پاش  و 
جارێك  چارەكێك  هەموو  خۆی،  ناوەندی 
بۆ  گوێزەرەوە  بەتیمی  دەكرێت  پەیوەندی 

دڵنیابوون لەسەركەوتوویی كردارەكە. 
پاراستنی دڵەكە

وەردەگیررێت،  لەبەخشەرەوە  دڵەی  ئەو 
چارەسەر  گیراوەیەك  و  دەرم��ان  بەچەند 
و  س��اردك��ردن��ەوە  بەمەبەستی  دەك��رێ��ت 
كە  مەبەست  شوێنی  دەگاتە  تا  پاراستنی 
ژووری نەشتەرگەریە لەناوەندی وەرگرتن، 
بەخشەر  لەلەشی  دڵەكە  بەدەرهێنانی  هەر 
تایبەتیەوە  كیسێكی  نێو  دەخرێتە  یەكسەر 
بەفراوانی 200 سم گەورەيە لەگیراوەیەكی 
 Lactated Ringer s بەناوی  تایبەتی 
Solution لەپلەی گەرمی 4 پلەی سیلیزی، 

پاكژی  كیسەیەكی  دەخرێتە  كیسە  ئەو 
گەورەتر لەپالستیك بەجۆرێك دڵەكە تێیدا 
هەڵدەواسرێت،  خۆی  سروشتی  بەشێوەی 
ئینجا بەدەوری ئەو كیسەدا چەند كیسەیەكی 
دیكەی زۆر پاكژ كراو هەن و كۆمەڵەكە 
هەمووی دەخرێتە لوولەیەكی ساردكەرەوە. 

هەڵگیرێت  شێوازە  بەو  دڵە  ئەو  هەرچەندە 
لەو  دەمێنێتەوە  بەسەالمەتی  سەعات   24 تا 
بەاڵم  لێدەبڕێت،  خوێنی  كە  ك��ات��ەوەی 
وا  پرۆسەیە  ب��ەو  تایبەت  ناوەندەكانی 
ڕێككەوتوون كە دڵە دەرهێنراوەكە لە3 تا 
4 سەعات زیاتر نەهێڵرێتەوە و بگۆێزرێتەوە 
ب��ۆ ك��ەس��ی ن��ەخ��ۆش، ب���ەو م��اوەی��ەش 
خۆی  بۆ  كە  سەالمەتی  ماوەی  دەوترێت 
بەڵگەیە لەسەر خێرا ئەنجامدانی كردارەكە 
نەخۆشەكە  گواستنەوەی  باری  لەهەردوو 
ڕاپەڕاندنی  خێرا  و  چاندنەكە  شوێنی  بۆ 
كرداری گواستنەوەی دڵەكە بۆ نەخۆشەكە، 
و  بەكارامەیی  پەیوەستن  ئ��ەوان��ەش  كە 
گورجوگۆڵی تیمی پسپۆر و نەشتەرگار و 
ناوەندی  بۆ  نەخۆش  هۆكانی گواستنەوەی 
فڕۆكەی  لەڕێی  ب���ەزۆری  كە  بەخشەر 

تایبەتەوە دەبێت. 
پاش نەشتەرگەریەكە

 لەم بابەتەدا خۆمان نادەین لەالیەنی تەكنیكی 
نەشتەرگەریە،  ئ��ەو  وردەكاریەكانی  و 
تەنیا  بۆیە  دەوێ��ت،  زۆری  ئ��ەوە  چونكە 
باس لەدوای نەشتەرگەیەكە دەكەین، پاش 
دەگوێزرێتەوە  نەخۆش  نەشتەرگەریەكە 
بەتەواوی  و  ورد  چاودێری  یەكەی  بۆ 
هیچ  تا  ك��ەس  لەهەموو  جیادەكرێتەوە 
نەخۆشیەكی بۆ نەچێت، لەو ماوەیەدا تیمی 

چاودێری  شەو  و  ڕۆژ  بەدرێژایی  تایبەت 
ئەندامەكانی  چاالكی  و  چێندراوەكە  دڵە 
بەدەیان  پشت  ئ��ەوە  بۆ  دەك��ەن،  دیكەی 
ئامێری پێشكەوتوو دەبەستن، نەخۆش هەر 
تا  نەشتەرگەرییەوە  لەهۆڵی  بوونی  لەكاتی 
دەرمانێك  چەند  دەرچوونی،  و  تەواوبوون 
خوێنبەرەوە  لەڕێی  سەرەتا  وەردەگرێت، 
لەو  دەم��ەوە،  لەڕێی  توانی  كە  ئینجا  و 
لەئامادەكراوەكانی  یەكێك  دەرمانانەش: 
لێبكات  وا  لەش  تا  كۆڕتیزۆن  دەرمانی 
بگرێت،  نەشتەرگەریەكە  شۆكی  بەرگەی 
چاالككردنی  ب��ۆ  دەرم��ان��ێ��ك  ه��ەروەه��ا 
ڕێكخستنی  و  چێندراوەكە  دڵە  ماسولكەی 
بەرگری  سیستمی  دەرمانێك  لێدانەكانی، 
ئەندامە  ڕەتكردنەوەی  تا  دەگرێت  لەش 
دووەمی  لەڕۆژی  ڕوونەدات،  چێندراوەكە 
پاش نەشتەرگەریەكە و بۆ ماوەی دوو هەفتە 
نەخۆش دەرمانێك وەردەگرێت كە ڕێگری 
مولوولە  لەناو  دەك��ات  خوێن  لەجەڵتەی 
دوای  سێیەمی  لەڕۆژی  ئینجا  خوێنیەكاندا، 
دەكات  دەس��ت  نەخۆش  نەشتەرگەیەكە 
بەجوڵە و ڕۆیشتن هەر لەژوورەكەی خۆیدا، 
دەكرێت،  زیاد  ڕۆیشتنەكەی  وردە  وردە 
كە  دیاریكراو  بەرنامەیەكی  بەپێی  بەاڵم 
دەبێت،  تیادا  وەرزش���ی  جۆرێك  چەند 
بۆ  ورددا  چاودێری  لەیەكەی  نەخۆش 
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بەشێوەیەكی ئاسایی 
دڵ بۆ ئەو كەسانە 

دەچێندرێت كە دڵی 
سروشتی خۆیان 

نەخۆشە و لەوانەیە 
لەماوەیەكی دیاریكراودا 

بمرن، ئەو ماوەیەش 
بەپێی هەژماردركردنێكی 
زانستی دیاری دەكرێت 
بەاڵم مەرج نییە هەموو 

كات ئەو كەسەی 
دڵی نەخۆش بێت و 

لەقۆناغەكانی كۆتاییدا 
بێت و دڵی بۆ بچێنرێت

یەكەم نەشتەرگەری 
دڵی ئەنجامدا، دڵی 

كەسێكی تازە مردوو 
بەهۆی كارەساتی 

ڕێگاوبانەوە 
گوێزایەوە بۆ 

كەسێكی نەخۆش 
بەناوی لویس 

واشكامسكی تەمەن 
53 ساڵ كە پاش 

18 ڕۆژ بەسەر 
نەشتەرگەریەكە 
بەهۆی نەخۆشی 

هەوكردنی 
سییەكانیەوە مرد
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دەمێنێتەوە  ڕۆژێ��ك  دە  تا  شەش  م��اوەی 
ئەگەر هیچ دەرهاویشتەی خراپ ڕووینەدا، 
نەخۆشی  قاوشی  بۆ  لەپاشدا دەگوێزرێتەوە 
پێنج تا حەوت هەفتە  ئاسایی و بۆ ماوەی 
ڕۆیشت  باشی  بەرەو  ئەگەر  و  دەمێنێتەوە 
دەینێرنەوە ماڵی خۆی تا وردە وردە ژیانی 

ئاسایی خۆی دەست پێبكاتەوە. 
دەرهاویشتەكانی چاندنی دڵ

لەدەرهاویشتە زۆر خراپەكانی نەشتەرگەری 
ب��ەدی��اردەی  كە  ئ��ەوەی��ە  چاندنی  و  دڵ 
لەالیەن  ئەوەش  دەناسرێت،  ڕەتكردنەوە 
سیستمی بەرگری لەشی مرۆڤەوە ڕوودەدات 
بیانی  ئەندامێكی  یان  تەن  كە لەش هەموو 
بیانیەكە  ئەندامە  لێرەدا   ، دەكاتەوە  ڕەت 
چێندراوەكە دڵە، ئەو ڕەتكردنەوەیەش بەدوو 
شێواز دەبێت، یەكەمیان ڕەتكردنەوەی توند 
كە دژایەتی گەورە دروست دەبێت لەنێوان 
و  لەش  بەرگری  سیستمی  تەنەكانی  دژە 
دڵە چێندراوەكە و لەماوەی چەند ڕۆژێكی 
ئەو كەسە دەمرێت، جۆری دووەم  كەمدا 
ڕەتكردنەوەی درێژخایەنە كە چەند مانگێك 
ئەنجامیش  و  دەخایەنێت  ساڵ  دوو  تا  و 
بۆ  ئینجا  وەرگ���رە.  كەسی  مردنی  ه��ەر 
ڕەتكردنەوەیە  دیاردەی  ئەو  ئەوەی  ئەوەی 

ڕوونەدات پێویستە كەسی وەرگر دەرمانی 
بەكار  لەش  بەرگری  سیستمی  كپكردنی 
بێنێت كە بەزۆری لەدەرمانی سایكڵۆسبۆرین 

خۆی دەبینێتەوە.
لەالیەكی  دەرمانانەش  ئەو  بەكارهێنانی 
لەلەش،  دەدات  گ��ەورە  زیانی  دیكەوە 
چونكە نەمانی بەرگری لەش یان كپكردن 
و الوازبوونی دەبێتە هۆی ئەوەی لەش ببێتە 
ڤایرۆسی  و  بەكتریا  و  میكرۆب  بۆ  مۆڵگە 
سیستمێك  كاتە  ئەو  چونكە  نەخۆشیەكان، 

نامێنێت كە پارێزی لەلەش بكات. 
بدەین  ب��ەوە  ئاماژە  پێویستە  لەكۆتاییدا 
دڵ  چاندنی  نەشتەرگەری  ك��رداری  كە 
لەجیهاندا،  نەشتەرگەریەكانە  لەگرانترین 
تەنیا تێچووی نەشتەرگەری و چاندنی یەك 
تا 150 هەزار دۆالری  لەئەمەریكا 55  دڵ 
لەمەسرەفی  جگە  دەوێ���ت  ئەمەریكی 
پێنج  م��اوەی  بۆ  لەنەخۆشخانە  مانەوەی 
هەزار   29 لەبەریتانیا  و  هەفتە،  حەوت  تا 
پاوەندی بەریتانی دەوێت جگە لەمەسرەفی 

مانەوە! 
دڵ  چاندنی  و  نەشتەرگەری  ك���رداری 
ئەمەی  فەزا،  بەرەو  گەشتكردنە  ه��ەروەك 

دوایی پێویستی بەتەكنیكی زۆر وردو ئاڵۆز 
و بەرز و پێشكەوتوو دەبێت، هاوڕێ لەگەڵ 
و  پێشكەوتوو  لەئامێری  زۆر  كۆمەڵێكی 
داراییەكی  هەمووشیانەوە  لەسەروو  و  وردا 
ك��ردارە  ئ��ەو  ئ��ەوە  لەبەر  زۆر،  هێجگار 
دەوڵەتێكدا  چەند  دەوری  لەچوار  هەر 
جیهانی  پرۆسەیەكی  نابێتە  و  دەمێنێتەوە 
وەك  ئەنجامبدرێت  الیەكدا  لەهەموو  و 

نەشتەرگەريیەكانی دیكە. 
كریستیان بارنارد كێیە؟

لەباشوری   1922 لەساڵی  بارنارد  كریستیان 
دەرچوونی  پاش  ب��ووە،  لەدایك  ئەفریقیا 
تاون  كیپ  لەشاری  پزیشكی  لەكۆلێژی 
ك��اری  نەشتەركار  وەك  ساڵێك  چەند 
ویالیەتی  بەرەو  دەڕوات  ئینجا  ك��ردووە، 
زیاتر  ڕاهێنانی  تا  ئەمەریكی  تیمینیسۆتا 
بۆ  و  دڵ  نەشتەرگەری  ل��ەس��ەر  بكات 
پاشان  دەمێنێتەوە،  لەوێ  ساڵێكیش  چەند 
یەكەم  ئەفریقیا،  باشوری  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
لەنەخۆشخانەی  نەشتەرگەری  یەكەی 
لە3  دادەمەزرێنێت.  تاون  كیپ  شارەكەی 
كانوونی یەكەم 1967 یەكەم نەشتەرگەری 
مردوو  تازە  كەسێكی  دڵی  ئەنجامدا،  دڵی 
گوێزایەوە  ڕێگاوبانەوە  كارەساتی  بەهۆی 
لویس  ب��ەن��اوی  ن��ەخ��ۆش  كەسێكی  ب��ۆ 
تەمەن 53 ساڵ كە پاش 18  واشكامسكی 
ڕۆژ بەسەر نەشتەرگەریەكە بەهۆی نەخۆشی 

هەوكردنی سییەكانیەوە مرد. 
ب��ارن��ارد  نەشتەرگەریيەی  ك���ردارە  ئ��ەو 
دەرگای وااڵ كرد لەبەردەم نوژداری نوێدا 
بۆ دەستكەوتێكی پزیشكی زۆر گەورە كە 
ئەندامەكان  چاندنی  و  گواستنەوە  ئەویش 
ڕزگار  هەزاران كەس  ژیانی  بەوەش  بوو، 
كرا، بۆیە جێی خۆیەتی بارنارد لەمێژووی 
باستۆر و كوخ و  بخرێتە ڕیزی  پزیشكیدا 

جینەر هتد....

سەرچاوەكان:
ی   5 مانگی   378 ژمارە  العربی  گۆڤاری 

1990
تەموزی  العربی  گۆڤاری  زانستی  پاشكۆی 

2011

نورمان شومورای 2006-1923

لەمانگی كانونی دووەمی 
1968 نەشتەرگاری 
ئەمەریــكی نۆرمان 

شوموای دووەم كرداری 
چاندنی دڵی ئەنجامدا 

بەسەركەوتوویی توانی 
دڵی مرۆڤێك بگوێزێتەوە 

بۆ كەسێكی دیكە، 
نەشتەرگەریەكە لەشاری 

ستانفۆردی ئەمەریكی 
ئەنجامدرا
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وەك پاشا بەرچایی بخۆ  
ئامادەكردنی: ماردین عوزيَری
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دێ���ری���ن دەرب������ارەی 
ژەم��ەك��ان��ی خ��ۆراك��ی پەندێكی

دەڵێت:  هەیە  ڕۆژان���ە 
ناشتا وەك پاشا، نیوە ڕۆژە وەك ئەمیر و نانی 
ل��ەڕووی   پەندە  ئ��ەم  فەقیر،  وەك  ئێوارە 
پزیشكی و تەندروستییەوە گرنگی گەورەی 

پێدراوە.
گەالنی بەریتانیا یەكێكن لەو كۆمەڵگایانەی 
كە هەر لەكۆنەوە بایەخییان بەنانی بەیانیان 
و  هێلكە  و  شیر  بەیانیان  دەبینی  داوە، 
فاسۆلیا  و  خۆشكراو  بەدووكەڵ  گۆشتی 
یان دانەوێڵەی هاوشێوە لەگەڵ چاو قاوەدا 
ڕاكێشانە  سەرنج  جێگەی  سەرمێز،  دەخەنە 
خێزانەكانی  زۆری  ه��ەرە  زۆرب���ەی  كە 
بەریتانیا شیری تازە دەگاتە بەر دەرگاكانیان 

و تەنیا سەری مانگ پارەكەی دەدەن.
كە   Healthy active Living سایتی 
باس  ب���ەوردی  باسەیە  ئ��ەم  س��ەرچ��اوەی 
خۆراكانەی  ئەو  وێڕای  دەك��ات،  لەناشتا 
كۆمەڵێك  ك��ردن  باسمان  ل��ەس��ەرەوە  كە 
سەرنانی  خستۆتە  دیكەی  خواردەمەنی 
ڕازب��ەری  شلیك  و  هەنگوین  و  بەیانیان 
بلوبەری و بالك بەری )كە هەموویان الی 
خۆمان بەتوتڕك ناسراون( ئەم میوانە دەكرێت 
باشی  بكرێت،  پێشكەش  مرەباش  وەك 
دەستبەجێ  كە  لەوەدایە  میوەیە  جۆرە  ئەم 
گلۆكۆز  ب���ەرزك���ردن���ەوەی  ن��اب��ن��ەه��ۆی 
نابنە هۆی كەمكردنەوەی  بەواتا  لەخوێندا، 
لەالیەكی  خ��واردن،  ئ��ارەزووی  بەپەلەی 
دیكەوە بوونی میوە دەبێتەهۆی ڕازاندنەوەی 
مێزی خواردن ئارەزووی نان خواردن بەهێز 
خواردن  ئامادەكردنی  هونەری  دەك��ات، 
بزواندنی  لەخۆیدا كاریگەری دەكاتە سەر 
لەگەلێك  نموونە  بۆ  خ��واردن،  ئ��ارەزووی 
كرێم  دەیكەنە  دەكوڵێنن  بەزالیاش  واڵتدا 
و لەنانی دەسوون دەیدەن بەمنداڵ ئەوانیش 

پەنیریش  هەروەها  دەیخۆن.  بەپەرۆشەوە 
چەوری  كەم  و  كرێمی  جۆری  ب��ەزۆری 
كەمەوە  بەشەكرێكی  مرەبا  بەكاردێنن، 
و  كێك  و  نان  لەگەڵ  و  دەكەن  دروست 

تۆستی بۆردا پێشكەشی دەكەن.
خواردنی  ژەمە  خۆرئاوا،  گەالنی  زۆربەی 
دەخۆن  كارەكانیان  لەشوێنی  نیوەڕۆیان 
مامناوەندی  لەخواردنێكی  بریتییە  كە 
بەسوود كە بەزۆری پێكهاتووە لەپارچەیەك 
كەمێك  بەزالیا،  یان  پەتاتە  لەگەڵ  گۆشت 
ئەگەر  وەردەگ��رن،  لەگەڵدا  كەرەشی  نان 
قاپێك  ئ��ەوە  نەكردن  تێری  خواردنەكە 
شیرینیش داوا دەكەن، بەاڵم نەریتی خۆمان 
بەزۆری برنج و شلەی پڕ لەگۆشت و ڕۆنە 
ئەم خواردنە قورسە دەبێتەهۆی  هەستكردن 
بەخەواڵوویی! خۆرئاواییەكان ناتوانن دوای 
نانی نیوەڕۆ بخەون، چونكە هێشتا نزیكەی 

چوار سەعات ئیشییان ماوە.
ژەمێكی  شێو،  وات��ە  ئ��ێ��واران  خ��واردن��ی 
لەزەاڵتە و سەوزە و  باش وایە  سوكەڵەیە، 
پێكهاتبێت،  نان  و  ماست  كەمێك  و  میوە 
كاهوون،  و  سێو  سەوزە،  و  میوە  باشترین 
ئەم دووانە كاری هێوركردنەوەیان  چونكە 
بنوێت.  دەتوانێت  باشتر  مرۆڤ  واتە  هەیە، 
گەلێك  س��ێ��وەوە  باشی  لەمیانەی  )ه��ەر 
دووگیان  لەژنانی  داوا  ژن��ان  پزیشكی 
دەكەن كە لەمانگەكانی كۆتاییدا سێو زۆر 
سوودەكانی  وێ��ڕای  سێو  چونكە  بخۆن، 
شلەمەنی بەڕێژەیەكی كەم تێدایە و یارمەتی 
ئاوسانی لەشی ژنی دووگیان نادات(، هەر 
خواردنی  ڕۆژان��ە  كە  وت��راوە  لەكۆنیشەوە 

سێوێك لەپزیشكت دوور دەخاتەوە.
لەپێكهاتەی ئەم ژەمە جیاوازنە ورد  ئەگەر 
ببینەوە، دەبینین چەند سیفەتێكی گرنگییان 
و  وزە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لەوانە  تێدایە، 
كالۆری بەشێوەیەكی گونجاو لەگەڵ كات 
و چاالكی ژیانی ڕۆژانەدا، كەواتە بەیانیان 
پێویستی  لەش  ڕۆژە،  چاالكی  سەرەتای 
هەرس  باشتر  خ��واردن  و  زیاترە  ب��ەوزە 
و  بەریتانیا  كە  م��اددان��ەی  ئ��ەو  دەك��ات، 
خۆرئاوا بەیانییان دەیخەنەسەر مێز، زۆربەی 
دەبەخشێت،  بەلەش  پێویستەكان  م��اددە 

مندااڵن بەم شێوەیە باشتر نەشونما دەكەن.
ببێتەهۆی  ن��اب��ێ��ت  ن��ی��وەڕۆ  خ���واردن���ی 
لێرەدا  خەواڵوویی،  و  ل��ەش  داهێزرانی 
كاتی  و  جۆر  كە  دەردەك��ەوێ��ت  بۆمان 

خواردن پەیوەندییان بەڕێژەی بەرهەمهێنانی 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە ه��ەی��ە. ل��ەك��وردس��ت��ان و 
خواردن  و  گەرما  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

كاتەكانی كاركردن كەم دەكەنەوە.
گرنگیەكەی  ئ��ێ��واران  ژەم��ی  دەرب���ارەی 
وەرنەگرین،  زیادە  كالۆریی  كە  لەوەدایە 
زیادە  چەوری  نەكەین،  قورس  گەدەمان 
نەخەینە سەر لەشمان، ڕاستییەكی پزیشكی 
هەیە دەڵێت: گەدەی بەتاڵ یان قورس بوو 
بەخواردن هۆكاری گرنگن بۆ خەولێزڕاندن! 
هەنگوین  كەوچكێك  و  شیر  پەرداخێك 

دەبێتەوە هۆی خەو لێكەوتن.
ڕەنگە هەندێك كەس بڵێت كێ دەتوانێت 
ئامادە  بەریتانییەكان  خواردنەی  هەموو  ئەم 
چونكە  وانییە،  ڕاستییەكەی  بەاڵم  بكات؟ 
هێندەی  ئەوان  خواردنەكانی  ئامادەكردنی 
جۆر  دوو  و  شلە  و  برنج  ئامادەكردنی 
گۆشتی كواڵو و سورەوەكراو كاتی ناوێت!
بەشی  گرنگترین  منداڵەكانمان  خواردنی 
ئەم تەوەرەیە، دەتوانین منداڵەكانمان یەكەم 
نانخواردنی  لەبەرنامەی  بن  سوودمەند 

ڕۆژانەدا یان غەدریان لێبكەین.
پێش هەموو شتێك دەبێت منداڵەكانمان زوو 
بێن،  بەخەبەر  بەیانی زوو  بۆئەوەی  بنوێنین 
دووشێك وەرگرن و چاالكانە بێنەسەر مێزی 
خواردن و بەئیشتیهاوە خواردن بخۆن، بەاڵم 
ئەگەر بەزۆر لەناو جێگە دەریان پەڕێنین و 
هەندێك  و  بكەین  پشیلەشۆر  دەموچاویان 
پارە بخەینە گیرفانیانەوە بیانێرین بۆ قوتابخانە 
و بۆئەوەی لەحانووتی قوتابخانە شت بكڕن 

ئەوا كارەسات ڕوودەدات!
لەكۆال  پێكهاتووە  حانووتەكان  خواردنی 
هەرزانترین  جیپس،  كۆكا(،  یان  )بیپسی 
بەكرێم  بسكیتی  و  شوكوالتە  ج��ۆری 
ناوەخن كراو! خراپی ئەم خواردنانە لەژمارە 
پێبكەین،  دەست  لەكۆالوە  ئەگەر  نایەن 
پڕە لەشەكر و غازات كە بێگومان ئازاری 
ماددەی  هەندێك  دەدات،  بەتاڵ  گەدەی 
نهێنی  وەك  كە  تێدایە  نەناسراویشییان 

پیشەگەری باس ناكرێن.
زۆر  هەڵكفاوی  خواردنێكی  ژەمە  چیپس 
خوو  لەماددەی  دەوڵەمەندە  بچكۆلەیە، 
پێوەگرتن، چەوری و كاربۆهیدراتی زۆر، 
درەوشەدار  بەماددەیەكی  كیسەكان  ناوی 
بەرهەتاو  خرایە  ئەگەر  كە  داپ��ۆش��راوە 
زوو  ناوەڕۆكەكەی  و  دەبێت  گەرم  زوو 
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ئێكسپایەر دەبێت، شوكوالتەكان هەرزانترین 
جۆرن، لەواڵتێكی دراوسێدا بەكوالیتی زۆر 
شارەزایەكی  وەك  دەكرێن-  دروست  نزم 
خۆراك لەكەناڵێكی تەلەفزیۆنیەوە ڕایگەیاند 
خ��راپ��ت��ری��ن ج��ۆر ب��ۆ ع��ێ��راق دەن��ێ��رن- 
سبنكەر  و  مارس  شوكوالتەی  بەئینسافەوە 
ئەسلیەكانەوە  لەسەرچاوە  ئەگەر  باشن  زۆر 
كە  بەبیرهاتنەوەیە  جێگەی  كرابن.  هاوردە 
حكومەتی بەریتانی لەسەرەتای شەستەكانی 
شوكوالتەی  نرخی  ڕاب���ردوودا،  س��ەدەی 
هەموو  كە  بەشێوەیەك  داب��ەزان��د  مارسی 
بەیانیاندا  ل��ەژەم��ی  بتوانێت  قووتابییەك 
چونكە  بخوات،  مارس  شوكوالتەیەكی 
كە  دەرك��ەوت  بۆیان  شیكردنەوە  لەدوای 
و  لەكانزا  دەوڵەمەندە  زۆر  بەرهەمە  ئەم 
ماددەی باش و وزەبەخش. كێشەی بسكیت 
لەوەدایە كە جۆری ناوەخنكراو بەشوكوالتە 
زۆر سەرف دەبێت، بسكیتەكە زۆرتر بەرگە 
ناوی زوو  بەاڵم شوكوالتەكەی  دەگرێت، 
بەسەر دەچێت، لەبەرئەوە باش وایە بسكیتی 

ئاسایی بەكاربهێنرێت.
حانووتی  ژەمی  گ��ەورەی  هەرە  كێشەی 
كالۆرییەكی  و  وزە  كە  لەوەدایە  بەیانیان 
و  بەشەڕ  كە  وەردەگ���رن،  لەسنور  زی��اد 
نابێت،  سەرف  نەبێت  یەكتری  پەالماردانی 
ئەم خواردنانە دەبنە ژەمبووردەی پرۆتین و 
كانزا و ڤیتامینەكان، دووریش نییە ئالوودەی 
چیپس و كۆالش ببن، باوكێكی خەمخۆر 
قوتابخانەیەكی  بەڕێوەبەرایەتی  لەچەند 
بەكافتریا  ناكەن  حانوتەكان  بۆچی  پرسی 
و  هێلكە  و  پەنیر  و  كەرە  سەندویچی  و 
و  بفرۆشن  تێدا  سوودبەخشی  خۆراكی 
بكەن؟  پێشكەش  چا  شیرو  كۆال  لەجیاتی 
بابەت  كۆمەڵێك  بۆ  هۆكارەكەی  وەاڵم: 
دەگەڕێتەوە كە لێرەدا جێگەی باسكردنیان 

نییە.
بەمنداڵەكانمانەوە  باسە  ئ��ەم  ئ��ەوەن��دەی 
دایك  كە  دەكەین  ئەوە  تێبینی  پەیوەندە، 
و  پەروەردە  وەزارەتی  هەردوو  باوكان  و 
تەندروستی هەوڵی هاوبەش بدەن بۆئەوەی 
لەخەو  زوو  بنوون  زوو  جگەرسۆزەكانمان 
بخۆن  شاهانە  لەماڵەوە خواردنی  و  هەستن 
بەتایبەتی كوردستان كە دەوڵەمەندە بەگوێز 

و هەنگوین.
سوود لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە:

 www.Healthy active living.com

بۆ  ئیتاڵیایان كرد  لەزانایان سەردانی  نێو دەوڵەتی  تیمێكی  ئەندامانی  لە  كۆمەڵێك 
هاوڕێكانییان  كە  لەپێشتر  لێكۆڵینەوەیەكی  پیاچوونەوەی  ئەنجامی  كردنی  ئاشكرا 
نیوترینۆ  ئەنجامیان دابوو هەروەها گەیشتبوونە ئەو ئەنجامەی كە تەنۆلكەكەكانی 
لەڕووناكی خێراترە، ئەم كۆمەڵە زانایە لەدوای پیاچوونەوەی تەواوی ئەو توێژینەوەیە 

بۆیان دەركەوت كە تاقیكردنەوەی هاوكارەكانییان لەهەڵە بەدەر نییە.
هەراو  كرا  ئاشكرا  ئەیلوولدا  لەمانگی  كە  ڕابردوو  توێژینەوەیەی  ئەو  ئەنجامی 
ئەنجامەكان  چونكە  كرد،  دروست  زانستییەكاندا  لەناوەندە  گەورەی  زەنایەكی 
زۆربەی  و   1905 ئاینشتاین-  ئەلبەرت  ڕێژەیی  تیۆری  كە  بەوەی  دەدا  ئاماژەیان 
پرەنسیپە نوێیەكانی فیزیا پشتییان بەسەرەتای هەڵە بەستووە، بەاڵم بەم دواییە ئەندامانی 
تیمی تاقیكردنەوەی )ئۆپرا(- ئەم ناوە ئاماژەیە بۆ پیتی یەكەمی ناوی زانستی ڕەسمی 
تیشكی  كە  ڕایانگەیاند  ڕۆما  باشوری  ساسۆی  گران  تاقیگەی  لە  تاقیكردنەوەكە 
نیوترینۆ كە لەتاقیگەی ئەوروپی بۆ فیزیای تەنۆلكەكان سەر بەڕێكخراوی ئەوروپی 
بۆ فیزیای تەنۆلكەكان )سیرن( لەدووری 720كم تێبینی كرا بەماوەی 60 نانۆچركە 

لەڕووناكی خێراتر دەڕوات- نانۆ چركە بەشێكە لەیەك ملیار بەش لەچركە.
بەاڵم ئەو زانایانەی كە تاقیكردنەوەكەی )ئیكارۆس( یان ئەنجامدا كە تاقیكردنەوەیەكی 
دیكەیە و لەتاقیگەی گران ساسو ئەنجامیاندا، ڕایانگەیاند دژبەیەكییەك لەنێوان ئەو 
پێوانانەدا هەیە كە بۆ وزەی تیشكی نیوترینۆ ئەنجامدراوە هەروەها ئەو زانیارییانەش 
كە  لەبەیاننامەیەكدا  و  تاقیگەكە،  گەیشتۆتە  كە  كاتێك  تیشكەكە  بە  تایبەتن  كە 
لەسەر پێگەیەكی ئەلكترۆنی باویانكردەوە ئەنجامی تاقیكردنەوەكەی )ئۆپرا( یان 

ڕەتكردەوە كە دەڵێت تیشكی نیوترینۆ لەڕووناكی خێراترە.
نیوترینۆ تەنۆلكەیەكی سەرەتاییە و زۆر بچوكترە لەئەلكترۆن و بارگەی كارەبایی 
لەگەڵ  بكەن، چونكە كارلێككردنی  پێوانەی  نەیانتوانییوە  زاناكان  ئێستا  تا  و  نییە 

ماددەدا زۆر الوازە.
نزیك شیكاگۆ  ئەمەریكی  قیرمیالب-ی  و  سیرن  لەتاقیگەی  دوریجو كە  تۆماس 
كە  ڕایگەیاند  ئەلەكترۆنی  زانستی  پێگەیەكی  لەسەر  لەپەیامێكدا  كاردەكات 

بەیاننامەكەی ئیكاروس سادە و سنووردارە، هەروەها وتی:
جیاوازی نێوان خێرایی تیشكی نیوترینو و خێرایی ڕووناكی نابێت ئەوەندە گەورە 

بێت كە تاقیكردنەوەكەی ئۆبرا ڕایگەیاند.

ئەنجامی ئەو توێژینەوەیە 
ڕەتكرایەوە كە دەڵێت:

تەنۆلكەكانی نیوترینۆ خێراترە
لە ڕووناكی
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نەخۆشییەكانی كۆئەندامی
 زاوزێ  مەترسیدارن

نەخۆشییەكانی كۆئەندامی زاوزێ  كۆمەڵێك 
نەخۆشی درمیین  واتە بەهۆی میكرۆبەوە– 
مشەخۆر–  ك��ەڕوو،  بەكتریا،  ڤ��ای��رۆس، 
دەكەن  نەخۆشی  تووشی  مرۆڤ  بەئاسانی 
دیكە  كەسێكی  ب��ۆ  ل��ەك��ەس��ێ��ك��ەوە  و 
سەرەكی  بەشێوەیەكی  كە  دەگوازرێنەوە 
بەڕێگەی كاری سێكسییەوە دەگوازرێنەوە. 
بگوازرێنەوە  دیكەیشەوە  لەڕێگەی  لەوانەیە 
وەك  بكەن  نەخۆشی  تووشی  م��رۆڤ  و 
و  دەرزی  وەرگ��رت��ن،  خوێن  بەڕێگەی 
كۆرپە  بۆ  لەدایكەوە  یان  پیسبوو  سرنجی 

بگوێزرێتەوە.
مەترسییەكان 

س��ەرەڕای  گەنجن،  تووشبووان  زۆرب��ەی 
ئابووری،  كێشەگەلی  تەندروستی،  كێشەی 
كۆمەاڵیەتی و دەروونی گەورەش دروست 
دەكەن، لەناو كۆمەڵگادا خێرا باودەبنەوە. 
نەخۆشییە  ئ��ەو  نیشانەن،  ب��ێ  زۆرج���ار 
زایەندەییانەی كە چارەسەر ناكرێن مەترسی 
پتر  دەجار  ئەیدز  بە  نەخۆش  تووشبوونی 

دەكەن وەك لەكەسێكی ئاسایی.
جۆری نەخۆشییەكان

بەكتریای وەك سۆزەنەك )گۆنۆریا(، سفلس 
كالمیدیا، ڤایرۆسی وەك ئەیدز، هەوكردنی 
جگەر جۆری بیB، بالووكەی كۆئەندامی 
سمپلكس-ی  هێرپس  )واڕت(،  زاوزێ 
جگەر جۆری سی، هەروەها جۆری دیكە 

وەك ترایكۆمۆنیاسیس.
گرنگترین نیشانەكان

 كێم و دەردراو لەكۆئەندامی میز )نێرینە( 
دەردراو  و  كێم  كالمیدیا،  گۆنۆریا،  وەك 
گۆنۆریا،  )مێینەوە(  زاوزێی  لەكۆئەندامی 
كەڕوو)كاندیدیا(  ترایكۆمۆنەس،  كالمیدیا 
زاوزێ،  لەئەندامی  برین  و  سووربوونەوە 
ژانی بن سك لەمێینەدا، ژان و هەڵئاوسانی 
منداڵی  لەچاوی  دەردراو  و  كێم  گوون، 
ساوا )گۆنۆریا(، كالمیدیا، بەكتریای دیكە 

لەدایكی توشبوو.

جۆرەكانی بەگوێرەی نیشانەكان
 كێم و دەردراوی میزەرۆ لەپیاو: گرنگترین 
و باوترین نیشانەی نەخۆشییە سێكسییەكانە 
پێدەكات  دەست  لەناكاو  كە  نێرینەدا  لە 
سێكسی  كرداری  دوای  ڕۆژێك  چەند  و 
ڕۆژ  تا7  ڕۆژ   2 نادڵنیا  سێكسی  ك��رداری 
لەكاتی  ژان  لەوانەیە  هەروەها  دەخایەنێت، 
میزكردنی  زۆر  یان  سووتانەوە  میزكردندا، 
گۆنۆریا  ه��ۆك��ارەك��ەی:  بێت،  لەگەڵدا 
كالمیدیا  و  زەردب���اوە  س��ەوزی  كێمەكە 

دەردراوەكە سپییە.
چارەسەر 

دەرزی  سپێكتینۆمایسین  سپرۆدار،  دەنكی 
بۆ گۆنۆریا، هەروەها تێتراسایكلین كەپسول 

یان ئیرپرۆمایسین بۆ كالمیدیا.
مێیینە:  زاوزێ��ی  كۆئەندامی  دەردراوی 
گرنگرترین و باوترین نیشانەیە كە لەوانەیە 
زیادبوونی  و  خ��ووران  و  سك  بن  ژان��ی 
خوێنبەربوون  كاتی سوڕی و ژان لەكاتی 

كرداری سێكسی لەگەڵدا بێت.
كەڕوو  ترایكۆمۆنا،  سەرەكی:  هۆكاری 

)كاندیدا(، گاردینێال
كلۆتریمازۆل،  كاندیدیا،  چ��ارەس��ەر: 
سپێكتینۆماسین،  گ��ۆن��ۆری��ا،  ه��ەروەه��ا 
گارامایسین. هەروەها كالمیدیا، دوكسیدار، 

ئرپررۆمایسین.
برینی كۆئەندامی زاوزێ

گرنگترین هۆكار لە هەردوو توخمدا بریتین 
سمپلكس،  هێرپس  )تریپۆنیما(،  لەسفلس 
لەكۆئەندامی  برین  بوونی  چانكرۆید، 
شوێنیان  و  قەبارەیان  و  ژم��ارە  زاوزێ ، 

جیاوازە.
تاكە،  بێ  ژانە،  بەزۆری  یەكەمی:  سفلسی 

زۆر ڕەق نییە.
و  بەئازار  و  زۆرە  ژمارەیان  چانكرۆید: 

نەرمن.
چارەسەر: سفلس: دەرزی بێنزاسین پێنسلین، 
چانكرۆید،  ئرترۆمایسین،  دۆكسیدار، 

سپرۆدار، ئرپرۆمایسین، هێرپس: ئەسایكلۆڤیر
بالووكەی كۆئەندامی زاوزێ

باوەكانە  لەنەخۆشییە سێكسییە زۆر  یەكێك 
حاڵەتەكاندا  لەزۆربەی  توخمدا،  لەهەردوو 
بێنیشانەیە، بەاڵم هەندێجار ژان و ناڕەحەتی 
و خووران و خوێن لێهاتنی لەگەڵدا دەبێت، 
بەرزبوونەوەیەكی  یان  بالووكە  بەشێوەی 
ماوەی  دەردەكەوێت،  سەروپێست  كەمی 

كڕكەوتنی لە 3 هەفتە تا 8 مانگ دەبێت.
گواستنەوەی: بەهۆی بەركەوتنی ڕاستەوخۆ 
یان ناڕاستەوخۆ لەڕێگەی بوونی داڕووشان 

یان برینی بچووكەوە.
كیمیاوی،  ن��ەژادی  بەڕێگەی  چارەسەر: 
كرایۆ،  كەوی،  بەڕێگەی   ،20% پۆدۆفیلین 

نەشتەرگەری.
لەكرداری  دوورك��ەوت��ن��ەوە  خۆپارێزی: 
هاوسەری،  ژیانی  ل���ەدەرەوەی  سێكسی 
هاوسەرەكەشی  ك��ۆن��دۆم،  بەكارهێنانی 
پێویستە چارەسەر وەربگرێت، چاودێریكردن 
و بەدواداچوون بەتایبەتی ئەگەر هەستیكرد 

دوای چارەسەر نیشانەكانی هەر ماون.
سۆزەنك

 نەخۆشییەكی سێكسی، زۆر باوە، سااڵنە 
سەدان ملیۆن كەس لەجیهان تووشی دەبن، 
سێكس  ك��رداری  گواستنەوەی:  ڕێگەی 
نەخۆشییەكە  هەڵگری  كە  كەسێك  لەگەڵ 
پیسبوو  كەلووپەلی  بەكارهێنانی  و  بێت 
لەچەند  تووشبوون:  ماوەی  بەمیكرۆبەكە، 

ڕۆژێك 5رۆژ تا مانگێك یان زیاتر.
لەكاتی  سووتانەوە  یان  ژان  نیشانەكان: 
میزكردن، دوای ڕۆژێك یان زیاتر، دەردانی 
كێم لەمیزەرۆ، لەوانەیە پلەی گەرمی لەشی 

بەرز بێتەوە و ژانەسەری لەگەڵ بێت.

لەهۆڵەندییەوە:
حەمەی ئەحمەد رەسوڵ

سەرچاوە: سایتی سێكس و ژیان
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 ك����ۆم ڕێ����ژەی
1% - 2% ی هەموو  

نی  كا نجە پە شێر
ڕیخۆڵە ئەستوورە دەگرێتەوە و، سااڵنە 2500 
یەكگرتووەكانی  لەواڵتە  تازە  حاڵەتی  ی 
شێرپەنجەی  دەكرێت،  دیاری  ئەمەریكادا 
لەو  باو  زۆر  بەشێوەیەكی  كۆم  كەناڵی 
لەنێوان  تەمەنییان  دەبینرێت كە  نەخۆشانەدا 
لەژناندا  زیاتر  و  كاندایە   60-50 سااڵنی 

دەبینرێت وەك لەپیاواندا )ڕێژەی مێ بۆ نێر 
1:2(، شێرپەنجەی دامێنی كۆم زیاتر لەپیاواندا 
ئەوەشدا  لەگەڵ  لەژناندا.  وەك  ڕوودەدات 
شێرپەنجەی  ڕێژەی  نەوەدەكاندا  لەساڵی 
پێنج  و  لەسی  تەمەنییان  كە  لەوانەی  كۆم 
ڕێژەی  ك��ردووەو،  زی��ادی  كەمترە  ساڵی 
تەمەنەدا  گروپە  لەم  مێ  و  نێر  جیاوازی 
زیاتر  كۆم  شێرپەنجەی  بۆتەوە،  پێچەوانە 
دەدات  شارنشینەكان  ئازاری  و  ئەشكەنجە 

وەك لەگوندنشینەكان.
هۆكارەكان

لەزۆربەی نەخۆشەكانی شێرپەنجەی كۆمدا 
ڤایرۆسی HPV ڕۆڵی كاریگەر دەبینێت.

ڤایرۆسی  ه���ەوك���ردن:  ك��اراك��ان��ی   -1
هەژدە  و  شازدە  جۆری  بەتایبەت   HPV
كۆم  شێرپەنجەی  سەرەكی  بەهۆكارێكی 
دادەنرێت زیاتر لە %70 شانەی شێرپەنجەی 
كۆم بەتەكنیكی پشكنینی PCR،  ماددەی 
بۆماوەیی DNA ی ڤایرۆسی HPV پیشان 
لەڤایرۆسەكەوە  كە  پڕۆتینەی  ئەو  دەدەن. 

پەیدا دەبێت E6 دەبێتەهۆی ناچاالك كردنی 
جینی كپكەری شێرپەنجە، بوونی بالوكەی 
كۆئەندامی زاوزێ بەڕێژەیی ڕێژەی ڕوودان 
دەكات  زیاد  كۆم  شێرپەنجەی  مەترسی  و 

بەهۆی هۆكاری )30( یەوە.
بەرگری  كەمی  ڤایرۆسی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ناسراوە  بەئایدز  كە   HIV دەستكەوتوو 
لەهۆكارەكانی  بەیەكێك  دەت��وان��رێ��ت 
دەرك��ەوت��ووە  داب��ن��رێ��ت،  نەخۆشییەكە 
دەرم��ان  كە  ل��ەوان��ەی  ك��ۆم  شێرپەنجەی 
مەترسی  كەمە،  زۆر  بەكاردەهێنن  خراپ 
ڕێ��ژەی��ی ل��ەه��اوڕەگ��ەز ب��ازەك��ان یان 
%84-ە  لەگەڵە  ئایدزیان  كە  لەنێربازەكان 
لەنێوان  سێكس  كە  ئەوانەی  بۆ  بەاڵم  و، 
ڕێژەكە  لەگەڵە  ئایدزیان  و  مێدایە  و  نێر 
هەوكردنانەی  ئەو   .%38 بۆ  دەبێتەوە  كەم 
زیادبوونی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوڕێ��ن  ك��ە  دیكە 
ڤایرۆسی  ل��ە:  بریتین  ك��ۆم  شێرپەنجەی 
 Herps simplex دوو  جۆری  هێربس 
تراخوما  كالمیدیای  هەوكردنی   ،2-virus

شێرپەنجەی كۆم  چارەسەری هەیە؟
د. بەختیار سادق تۆفیق

شێرپەنجەی
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لەژناندا و   Chlamydia trachomatis
گۆنۆریا Gonorrhea لەپیاواندا.

لەگەڵ  ه��اوڕێ��ن  نەخۆشییانەی  ئ��ەو   -2
بەركەوتنی  ئایدز،  وەك  كۆم:  شێرپەنجەی 
لەوەپێشی تیشكی، بوونی كەناڵە پەیوەندی 
 ،Anal fistula لەكۆمدا  ناسروشتی 
 Anal كۆمدا  لەناو  تەسك  شەقی  بوونی 
لۆكاڵی درێژخایەن،  fissure، هەوكردنی 
نەخۆشی  كرۆنز،  نەخۆشی  مایەسیری، 
 ،Lymphogrnuloma venereum
 Condylomata ب��ەه��ۆی  ن��ەخ��ۆش��ی 
ملی  ش��ێ��رپ��ەن��ج��ەی   ،acuminata
دەرەوەی  بەشی  شێرپەنجەی  و،  مناڵدان 
مەترسی ڕێژەیی  مێینە.  كۆئەندامی زاوزێی 
دوای  كۆم  شێرپەنجەی  دروستبوونی  بۆ 
ئایدز  نەخۆشی  دۆزینەوەی  و  دیاریكردن 
36% یە، چاالكی سێكسی بەتایبەت لەگەڵ 
زیاتر لەیەك كەس هاوڕێیە لەگەڵ زیادبوونی 

شێرپەنجەی كۆم.
بەتایبەت  ل��ەش،  بەرگری  دابەزینی   -3
بۆ  گورچیلەیان  چاندنی  كە  ئ��ەوان��ەی 
كراوە، ڕێژەی شێرپەنجەی ناوچەی كۆم و 
ئەوەندە  سەد  بەڕێژەی  زاوزێ  كۆئەندامی 

زیاد دەكات.
لەگەڵ  هاوڕێیە  ئەمەش  جگەرەكێشان:   -4
زیادبوونی ڕێژەی شێرپەنجەی كۆم بەڕێژەی 

هەشت ئەوەندە.
5- سێكس لەڕێگەی كۆمەوە لەپیاواندا نەك 
هاوڕێیە  بەهێز  زۆر  بەشێوەیەكی  لەژناندا، 
لەگەڵ زیادبوونی ڕێژەی شێرپەنجەی كۆم 
بەڕێژەی 33%، توێژینەوەكان پیشانیانداوە كە 
ڕێژەی شێرپەنجەی كۆم )شێرپەنجە لەجۆری 
خانەی  لەجۆری  و  پوولەكەیی  خانەی 
لەوانەی كە  گۆڕاو( شەش جار گەورەترە 

لەوانەی  دەدەن  ئەنجام  هاوڕەگەز  سێكسی 
بەبەراورد  ئەنجامداوە  هاوسەرگیرییان  كە 
ئەنجام  پیاو  سێكسی  كە  پیاوانەی  ب��ەو 
پیاوان  بەهاوسەرگیریی  باوەڕیان  یان  نادەن 
نییە. ژنە سەڵتەكان یان تەنیاكان ئەم جۆرە 

مەترسییە نایان گرێتەوە.
نەخۆشیزانی و مێژووی
سروشتی نەخۆشییەكە

1- توێكاری: كەناڵی كۆم ئەندامێكی شێوە 
دەبێت،  3-4س��م  درێژییەكەی  و  بۆرییە 
كۆم  كەناڵی  پێكەوەنووسانی  شوێنی 
لێواری  پێیدەوترێت  ناوگەڵ  پێستی  لەگەڵ 
یان  پیكتینی  هێڵی  هێڵتون.  هێڵی  یان  كۆم 
كۆمەوە  ناوەڕاستی  دەكەوێتە  داندار  هێڵی 
كۆم  كەناڵی  ناوپۆشی  سەرەوەیدا  لەبەشی 
داپۆشراوە،  ستوونی  شانەی  بەڕووكەشە 
ناوپۆشەكە  خ��وارەوەی��دا  لەبەشی  ب��ەاڵم 
كیراتینی  پوولەكەیی  شانەی  بەڕووكەشە 
و ناكیراتینی داپۆشراوە. هەرچی ڕووكەشە 
شانەی ناوەندەبەشە )كە لەهەمان كاتدا پێشی 
دەڵێن ڕووكەشە شانەی گۆڕاو لەڕووكەشە 
بەشی  ناوپۆشی  دەچێت(  میزەڵدان  شانەی 
ناوەندی كەناڵەكە دەكات كە درێژییەكەی 
ناوپۆشی  لەگەڵ  زیاتر  كە  سم-ە   5,0  -1

هێڵی پیكتینیدا دێتەوە. وا دەردەكەوێت كە 
لووی شێرپەنجەی كۆم سەرچاوە دەگرێت 
هەناوە  و  پێست  پێوەلكانی  لەناوچەی 
یان  دەك��ات  گەشە  ئینجا  كۆم،  پ��ەردەی 
بەرەو سەرەوە بۆ بەشی خوارەوەی كۆڵۆن 
و شانەكانی دەوروبەری یان بەرەو خوارەوە 

بۆ شانەكانی ناوگەڵ.
لەلوولە  هەندێك  لیمفییەكان:  لوولە   -2
لەگەڵ  كۆم  سەرەوەی  بەشی  لیمفییەكانی 
لوولە لیمفییەكانی تورەكە و بۆشایی بەشی 
دەڕژێنە  و  یەكدەگرن  كۆڵۆن  خوارەوەی 
لیمفەگرێكانی تەنیشتی شاخوێنبەر و بەشی 
سەرەوەی میز و كۆڵۆن و لیمفە گرێكانی 
لوولە  س��اك��رەم،  ئێسكی  دەوروب����ەری 
كۆمیش  خ��وارەوەی  بەشی  لیمفییەكانی 
یەكدەگرن  ناوگەڵدا  ئ��ەوان��ەی  لەگەڵ 
ناوكە  لیمفەگرێی  ڕووك��ارە  دەڕژێنە  و 
 superficial inguinal lymphnode
كە  ئ���ەوان���ەی  ی   %35-25 ل��ە  ل����ەوە. 
شێرپەنجەكەیان  لێكردنەوەی  نەشتەرگەری 
بەڕێگەی  ی��ان  ب��ەڕێ��ك��ە  دەك��رێ��ت  ب��ۆ 
 Apresection كردنەوەی سك و ناوگەڵ
باوبوونەوەی شێرپەنجە لەناوچەی حەوزدا 

پیشان دەدەن.

 لەگەڵ ئەوەشدا لەساڵی نەوەدەكاندا ڕێژەی 
شێرپەنجەی كۆم لەوانەی كە تەمەنییان لەسی و پێنج 

ساڵی كەمترە زیادی كردووەو، ڕێژەی جیاوازی نێر و 
مێ لەم گروپە تەمەنەدا پێچەوانە بۆتەوە، شێرپەنجەی 
كۆم زیاتر ئەشكەنجە و ئازاری شارنشینەكان دەدات 

وەك لەگوندنشینەكان.
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3- شانەزانی: 36% ی حاڵەتەكان شێرپەنجەی 
خانە پوولەكەییەكانن، لە 23% ی حاڵەتەكان 
شێرپەنجەی خانە گۆڕاوەكانن و، تەنیا %7ی 
حاڵەتەكان شێرپەنجەی ڕژێنی دەبینرێت كە 
لینجە ماددە دەڕێژن و لەزۆربەی كاتەكاندا 
لەم  دەبینرێن  ناسروشتی  كەناڵی  چەندین 
خانە  شێرپەنجەی  شێرپەنجەیەدا.  ج��ۆرە 
شێرپەنجەی  ی   %2 لە  تەنیا  بنچینەییەكان 
بنەبڕ  دەت��وان��رێ��ت  ك��ە  پێكدێنن،  ك��ۆم 
یان  ناوچەیی  دەرهێنانی  بەڕێگەی  بكرێت 
تیشكییەوە.  چ��ارەس��ەری  لێدانی  بەهۆی 
لە   Pagets disease پاجیت  نەخۆشی 
سەرەتایی  گرێیەكی  حاڵەتەكاندا  ی   %2
شێرپەنجەی پیسە كە لەبەشی ناوەوەی توێژی 
ئارەقە ڕژێنانەی كە  پێست ڕوودەدات لەو 
هاوڕێن لەگەڵ سەلكی موودا. شێرپەنجەی 
دەڕێژن  میالنین  ماددەی  كە  خانانەی  ئەو 
و  پێكدێنن  حاڵەتەكان  ی   %2 لە  ڕێژەی 
بەزۆری لەهێڵی پیكتینییەوە دەست پێدەكەن 
هەمەجۆر گەشە  و  تاك  لووی  بەشێوەی  و 
دەسێنن، پێشبینی داهاتووی نەخۆشییەكەش 
نەخۆشییەكە  ئەنجامی  بەگشتیش  و  خراپە 
شێرپەنجە  قووڵی  و  قەبارە  دەوەستێتەسەر 

لەجەستەی مرۆڤدا.
بریتین  شێرپەنجەكە  دیكەی  شێوەكانی 
)كە  بچووكەكان  خانە  شێرپەنجەی  لە: 
بەشێرپەنجەیەكی دەگمەن و زۆر مەترسیدار 
كە  بالوكییەكان  شێرپەنجە  دەژمێرێت(، 
پۆلیبین  سەرەتایی  شێرپەنجەی  ئەمەش 
لوو  بەڤایرۆسی  تووشبوون  بەهۆی  و 
نەخۆشی  پ��ەی��دادەب��ن،  بالوكەكانەوە  و 
كە  كۆرپەلەییەكان  شێرپەنجەی  ب��اون، 
ماسوولكەكاندا  لووسە  و  لەبەستەرەشانە 
لەمندااڵن و تازە لەدایكبوواندا ڕوودەدات، 
دواجار شێرپەنجەی پیسی لیمفەگرێكان كە 
نەخۆشی  كە  ڕوودەدات  نەخۆشانەدا  لەو 

ئایدزیان هەیە.
دیاریكردنی نەخۆشییەكە

هەستییان  نەخۆش  كە  نیشانانەی  ئەو   -1
ی   50% ك��ە  خوێنبەربوون  پ��ێ��دەك��ات: 
بوونی  پێدەكرێت،  هەستییان  نەخۆشەكاندا 
هەستكردن  حاڵەتەكاندا،  ی   %40 لە  ئازار 
هەموو  ی   %25 لە  لوو  و  بارستە  بەبوونی 
حاڵەتەكاندا  15%ی  خوران  نەخۆشەكاندا، 
هیچ  نەخۆشەكانیش  ی   %25 نزیكەی 

نەخۆشییەكیان نییە.
نەخۆشەكە:  فیزیكی  تاقیكردنەوەی   -2

كۆم،  پەنجەیی  تاقیكردنەوەی  ئەمەش 
هەناوبینی كۆم، هەناوبینی بەشی خوارەوەی 
پێكردنی  هەست  تاقیكردنەوەی  و  كۆم 
لیمفەگرێكانی ناوگەڵ بەدەست دەكرێتەوە 
لەكاتی تاقیكردنەوەی فیزیكی كۆم و بەشی 
خوارەوەی كۆڵۆن لەوانەیە پێویست بەپێدانی 
هۆشكردنی  بێ  یان  هێوركەرەوە  دەرمانی 
گشتی نەخۆشەكە بێت لەو نەخۆشانەی كە 
ئازاری زۆر و كەشەنگبوونی ماسولكەكانی 

كۆمییان هەیە.
3- وەرگرتنی نموونەی زیندوو: وەرگرتنی 
بەلێكردنەوەی  زیندوو  شانەی  نموونەی 
پەسەندە  و  پێویست  شێرپەنجەكە  شانەی 
نەخۆشیەكە،  دیاریكردنی  چەسپاندنی  بۆ 
زیندوو  ش��ان��ەی  ن��م��وون��ەی  وەرگ��رت��ن��ی 
بەلێكردنەوەی تەواوی ئەندامە تووشبووەكە 
هەر  بەبوونی  بكرێت،  جێبەجێ  نابێت 
ناوگەڵ  لیمفەگرێیەكی  لەهەر  گومانێك 
شانەی  نموونەی  وەرگ��رت��ن��ی  پێویستە 
جیاكردنەوەی  بۆ  بەدوادابێت  زیندووی 
دەرزییەوە  لەڕێگەی  هەوكردن  نەخۆشی 
پێویستە  ئ���ەوا  ن��ەب��وو  ت��ێ��دا  هیچی  ك��ە 
وەرگرتنی نموونەی شانەی زیندوو بەهۆی 

نەشتەرگەرییەوە ئەنجام بدرێت.
4- هەڵسەنگاندنی قۆناغ كردنی نەخۆشییەكە: 
تیشكی  پەنجەیی،  تاقیكردنەوەی  ئەمەش 
تی  سی  جگەر،  فەرمانی  تێستی  سنگ، 
سكانی حەوز و هەناوبینی سۆناری كەناڵی 
 HIV كۆم دەگرێتەوە. تێستی دیاریكردنی

لەوانەی هۆكاری  بدرێت  ئەنجام  گونجاوە 
مەترسیداری كەسییان هەیە.

قۆناغكردن و هۆكارەكانی پێشبینیكردن
قۆناغكردن  ڕێسای  قۆناغكردن:  ڕێسای  أ- 
خوێنەران  بەكاربێت،  لەوانەیە   TNM
ڕێساكانی  بەتازەترین  ئاشنابن  دەتوانن 
قۆناغكردن، لووە شێرپەنجەییەكانی لێواری 
قۆناغكردنی  بەڕێسای  دەتوانرێت  كۆم 
قۆناغی  بكرێن.  قۆناغ  پێست  شێرپەنجەی 
T لەقۆناغكردنی شێرپەنجەی كۆم بەقەبارە 
باوبوونەوەی  و  داگیركردن  ڕادەی  و 
و  شانە  بۆ  دەكرێت  دیاری  شێرپەنجەكە 
لەخوارەوە  تەنیشتی كۆم وەك  ئەندامەكانی 

باسی دەكەین.
سەرەتایییە  شێرپەنجەی  واتە  ئەمەش   :TX

كە ناتوانرێت هەڵبسەنگێنرێت.
Tis: بوونی شێرپەنجەی لۆكاڵی و ناوچەیی.

دوو  شێرپەنجەكە  تیرەی  ل��ێ��رەدا   :T1

سانتیمەتر یان كەمترە.
لەدوو  گەورەترە  لێرەدا  شێرپەنجەكە   :T2

كەمتر  یان  سانتیمەتر  پێنج  هەتا  سانتیمەتر 
لەوە.

T3: لەم بارەدا شێرپەنجەكە لەپێنج سانتیمەتر 

زیاتر دەبێت.
هەر  شێرپەنجەكە  حاڵەتەشدا  ل��ەم   :T4

قەبارەیەكی هەبێت بووەتەهۆی تووشبوونی 
كۆئەندامی  وەك  تەنیشت  ئەندامەكانی 
مێزەڵدان  میزەڕۆ،  ژن،  زاوزێ��ی  دەرەك��ی 
ماسولكەكانی  ل��ەت��ووش��ب��وون��ی  )ج��گ��ە 
ئەم  ناكەونە  كە  میزەڵدان  دەرچ��ەوان��ەی 

قۆناغەوە(.
داهاتووی  پێشبینیكردنی  هۆكارەكانی  ب- 

نەخۆشییەكە:
كە  نەخۆشانەی  ئەو   :TNM ڕێسای   -1
لەدوو  تیرەكەیان  واتە  دان   T1 لەقۆناغی 
گشتی  بەشێوەیەكی  كەمترە  سانتیمەتر 
كە  لەوانەی  هەیە  باشتریان  پێشبینییەكی 

قەبارەى لووەكەیان گەورەترە.
لەمردن  ساڵە  پێنج  ڕزگاربوونی  ڕێ��ژەی 
زی��ات��رە ل���ە80% ل��ەو ن��ەخ��ۆش��ان��ەی كە 
هەیە،  یان   T1،T2 قۆناغی  شێرپەنجەی 
نەخۆشانەی  ئ��ەو  بۆ   %20 لە  كەمترە  و 
هەیە.   T3،T4 قۆناغی  شێرپەنجەی  كە 
ڕزگاربوون لەمردن زۆر كەمە لەوانەی كە 
تەنانەت  گەورەترە،  لە6-10سم  لووەكانیان 
وتوندیش  ق��ورس  چ��ارەس��ەری  ئ��ەگ��ەر 
فرەگۆڕاودا،  لەتوێژینەوەیەكی  وەربگرن، 

هەندێك لەلوولە 
لیمفییەكانی بەشی 

سەرەوەی كۆم لەگەڵ 
لوولە لیمفییەكانی 
تورەكە و بۆشایی 

بەشی خوارەوەی كۆڵۆن 
یەكدەگرن و دەڕژێنە 

لیمفەگرێكانی تەنیشتی 
شاخوێنبەر و بەشی 

سەرەوەی میز و كۆڵۆن و 
لیمفە گرێكانی دەوروبەری 

ئێسكی ساكرەم
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پێشبینیكردنی  هۆكاری  تەنیا   Tقۆناغبەندی
كۆمە.  شێرپەنجەی  سەربەخۆی  و  گرنگ 
بۆ  شێرپەنجەكە  بابوونەوەی  ه��ەروەه��ا 
كە  ئ��ەوەی  ه��ۆی  دەبێتە  لیمفەگرێكان 
هەبێت،  خراپی  ئاكامێكی  شێرپەنجەكە 
شێرپەنجەی كەناڵی كۆم لەناوچەی كۆمدا 
دەمێنێتەوە ئەگەر ڕێژەی تەنینەوەی دووری 

نەخۆشییەكە لە10% كەمتربێت.
2-هۆكارەكانی دیكە

شێرپەنجەكە  شانەی  جۆری  -شانەزانی:  أ 
پێستەوە  لەدەرەتوێی  شێرپەنجەكە  )وات��ە 
هاتووە یان لەو بەشەی كۆرپەلەوە كە بەشی 
میزەڕۆی  خوارەوەی كۆلۆن و كۆئەندامی 
كاریگەرییەكی  دەبێت(  دروس��ت  لێوە 
داهاتووی  لەپێشبینیكردنی  نییە  ئەوتۆی 
نەخۆشییەكە، شێرپەنجەی شانە كیراتینییەكان 
لەشێرپەنجەی  هەیە  باشتریان  ئاكامێكی 
نەخۆشانەی  ئەو  ناكیراتینییەكان،  شانە 
ئەو  و  بچووكەكان  خانە  شێرپەنجەی  كە 
شێرپەنجانەی كە لەدەرەتوێی پێست و ڕژێنە 
خانەكانەوە دروستدەبن، ئاكامێكی خراپیان 

هەیە.
هەستیان  نەخۆشەكە  كە  نیشانانەی  ب-ئەو 
پێدەكات: ئەو نەخۆشانەی كە نیشانەیان نییە، 
نیشانەی ئەوەیە نەخۆشییەكەیان لەقۆناغێكی 
نیشانەیان  كە  ل��ەوان��ەی  وەك  باشتردایە 
ڕاستەوخۆ  نیشانەكان  بوونی  چونكە  هەیە، 
پەیوەندی بەقەبارەی لووە شێرپەنجەییەكەوە 

هەیە.
ئەو  شێرپەنجەییەكە:  ل���ووە  ج-پ��ل��ەی 
نزمیان  پلە  شێرپەنجەی  كە  نەخۆشانەی 
ساڵەیان  پێنج  ڕزگاربوونی  ڕێژەی  هەیە، 
شێرپەنجەی  كە  لەوانەی  زۆرترە  لەمردن 
 %25 بۆ   %75 بەڕێژەی  هەیە  بەرزیان  پلە 
ژمارەی  دەركەوتووە  یەك،  ل��ەدوای  یەك 
 DNA تاكی و جووتی ماددەی بۆماوەیی
كاریگەری  دووالیەنەیان  كاریگەریەكەی 

هەیە لەسەر داهاتووی نەخۆشییەكە یان هیچ 
نەخۆشییەكە  لەسەرئاكامی  كاریگەریەك 

بەجێ ناهێڵێت.
نەهێشتن و زوو

دیاریكردنی نەخۆشییەكە
زوو دیاریكردنی نەخۆشییەكە دەوەستێتەسەر 
وریایی و هۆشیاری نەخۆش و پزیشكەكە 
هۆكارە  بوونی  نەخۆشییەكە،  دەرب��ارەی 
شانەزانی  تاقیكردنەوەی  و  مەترسیدارەكان 
شانانەی  ئ��ەو  نموونەكانی  ه��ەم��وو  ب��ۆ 
دەرهێنراون  نەشتەرگەریدا  لەكاتی  كە 
لەنەشتەرگەری  كە  شانانەش  ئەو  تەنانەت 
الوەكی كۆم و بەشی خوارەوەی كۆڵوندا 
دەرهێنراون. سااڵنە پێویستە هەناوبینی كۆم 
لەو نەخۆشانەدا ئەنجام بدرێت كە مەترسیان 
زۆرترە. لەو نەخۆشانەی كە شێرپەنجەی ملی 
مناڵدان و زێیان هەیە پێویستە تاقیكردنەوە و 
بۆ  بەردەوام  بەشێوەیەكی  پشكنینی كۆمیان 

ئەنجام بدرێت.
بەڕێوەبردن و چارەسەری نەخۆشییەكە

یان  كۆم  لێواری  بچووكەكانی  شێرپەنجە 
كەمترن  سانتیمەتر  لەدوو  كە  كۆم  كەناڵی 
بكرێن  بنەبڕ  و  چ��ارەس��ەر  دەت��وان��رێ��ت 
بەنەشتەرگەری  ئەویش   80% ب��ەڕێ��ژەی 
لەگەڵ  شێرپەنجەكە  س��ادەی  دەرهێنانی 
ك��ەن��اری  سانتیمەتری  ی��ەك  الب��ردن��ی 
ئەو  بنەبڕی  و  چارەسەر  و  شێرپەنجەكە 
سەرهەڵدەدەنەوە  دووبارە  كە  شێرپەنجانەی 
كە  شێرپەنجانەی  ئەو  دەرهێنانی  بەدووبارە 
سەرهەڵدەدەنەوە  شێرپەنجەكەوە  لەناوچەی 
چ��ارەس��ەری  ه���ەردوو  دەب��ێ��ن.  جێبەجێ 
كیمیاوی و تیشكی ڕێگەیەكی چارەسەری 
سەرەتایی و سەرەكین بۆ زۆربەی شێرپەنجە 
كۆم،  كەناڵی  یان  لێوار  پێشكەوتووەكانی 
كردنەوەی  نەشتەرگەری  ڕێگەی  ئێستا 
 AP-resection ن��اوگ��ەڵ  و  س��ك 

چارەسەری ڕزگاركەرن بۆ ئەو نەخۆشانەی 
بۆ  وەاڵم��دان��ەوەی  نەخۆشییەكەیان  كە 
یان  نییە  تیشكی  و  كیمیاوی  چارەسەری 
دەك��ەن  ئ��ەو ج��ۆرە چ��ارەس��ەرە  بەرگری 
خواردووە  شكستی  نەخۆشییەكەیان  )واتە 
چارەسەرەكە  بۆ  پێویست  لەوەاڵمدانەوەی 
پاش  هەڵیداوەتەوە  نەخۆشییەكەیان  یان 
ئەو  بۆ  و  پێویست(  و  ت��ەواو  چارەسەری 
ڕاگیر  پیسایی  ناتوانن  كە  نەخۆشانەی 
نەخۆشییەكەدا،  دەركەوتنی  لەكاتی  بكەن 
ك��ۆم،  شێرپەنجەی  ك��ەم��ی  دەرب����ارەی 
هەڕەمەكییەكان  توێژینەوە  و  تاقیكردنەوە 
سەرمەشقی بەرەوپێشەوە چوونێكی جێگەی 
هەڵوێستەكردنن، كە الیەنی چارەسەرەكەیان 
تیایدا  )كە  نەشتەرگەرییەوە  لەچارەسەری 
ئاسایی  بەشێوەیەكی  كۆلۆن  هەناوبینی 
یەكەمی  ب��ەالی��ەن��ی  ئ��ەم��ەش  پێویستە، 
چارەسەرەكە دادەنرێت( گۆڕیوە بۆ هەردوو 
بەوەش  تیشكی،  و  كیمیاوی  چارەسەری 
چارەسەر،  هێڵی  دوا  بووە  نەشتەرگەری 
لەوانەیە  كە  لەبیرنەچێت  ئەوەمان  پێویستە 
و  كۆم  لەنێوان  بێت  هاوبەش  نەخۆشییەكە 
چارەسەر  پێش  بۆیە  زاوزێ،  كۆئەندامی 
كۆئەندامی  و  كۆم  تاقیكردنەوەی  پێویستە 
ڕۆڵی  گرنگترین  بدرێت،  ئەنجام  زاوزێ 
ل��ەچ��ارەس��ەری  بریتییە  نەشتەرگەرەكە 
نەخۆشییەكە دوای شكستهێنانی چارەسەری 
زووبێت  كیمیاوی  و  تیشكی  سەرەتایی 
شێرپەنجە  شوێنی  شێوەی  درەن��گ،  یان 
هەڵە  سەرمەشقێكی  لەوانەیە  سەرەتایییەكە 
چارەسەری  بەكارهێنانی  ل��ەدوای  بێت 

تیشكی.
ماكیان  لەوانەیە  نەخۆشانە  ئەو  ژمارەیەكی 
خانەكان  مردنی  وەك  ببێت  دروس��ت  بۆ 
بەهۆی تیشكەوە، كەناڵە پەیوەندی نائاسایی 
و نەمانی توانای پیسایی ڕاگیركردن ئەمەش 
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تیشكی  چ��ارەس��ەری  بەكارهێنانی  دوای 
بنچینەیی یان دوای بەكارهێنانی چارەسەری 

تیشكی و كیمیاییەوە ڕوودەدەن.
ا-هەردوو چارەسەری تیشكی و كیمیاوی

ئەمەش بەچارەسەری سەرەتایی شێرپەنجەی 
هەردوو  بەكارهێنانی  دەژمێررێت،  كۆم 
چارەسەری تیشكی و كیمیایی دەبنە هۆی 
ناوچەیی  كۆنترۆڵی  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی 
ڕێ��ژەی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  و  شێرپەنجەكە 
ڕزگاربوون لەمردن 82% و هێشتنەوەی فرمان 
بەبەكارهێنانی  بەبەراورد  كۆم  چاالكی  و 
زۆری  دۆزێكی  پێدانی  نەشتەرگەری، 
ڕێ��ژەی  دەتوانێت  تیشكی  چ��ارەس��ەری 
شێرپەنجەی بەردەوام كەمبكاتەوە و پێویستی 
بەنەشتەرگەری  لیمفە گرێكان  لێكردنەوەی 
ناهێڵێت، ئەو دۆزی چارەسەری تیشكییە و 
ژمارەی بازنەی ئەو چارەسەرە كیمیاوییەی 
كە پێویستن بۆ باشبوونی ڕێژەی كۆنترۆڵی 
ناوچەیی و ڕۆڵی، دیسانەوە  قۆناغ بەندی 
لەدوای تەواوبوونی پرۆسەی چارەسەرەكە، 

تائێستا جێگەی مشتومڕە.
بەكارهێنانی  سەرەتایی:  1-چ��ارەس��ەری 
تیشكی  ت��ەوژم��ی دەرەك���ی چ��ارەس��ەری 

م��اددەی  لەدانانی  س��ەروت��رە  و  لەپێشتر 
لەنێوەندە  تیشكی  بەچارەسەری  تایبەت 
دۆزی  بەكارهێنانی  شانەكاندا،  بەشی 
سی   5000 لە  زیاتر  تیشكی  چارەسەری 
نەبێت،  پێویست  دەردەك��ەوێ��ت  وا  گای 
بەكارهێنانی مایتۆمایسین-س لەگەڵ پێنجەم 
فلۆرۆیوراسیل پێكەوەش لەگەڵ چارەسەری 
تیشكی )سێ ڕشتەكە( سەرووتر و گونجاوترە 
بەتەنیا  فلۆرۆیوراسیل  پێنجەم  لەبەكارهێنانی 
)دوو ڕشتەكە(  تیشكی  لەگەڵ چارەسەری 
بەئەنجامدانی چاودێری كردنی نەخۆشییەكە 
بۆماوەی چوار ساڵ )ئەمەش بەڕەچاوكردنی 
تیایدا  دەم��ەوان��ەی ك��ۆل��ۆن  ئ���ەوەی ك��ە 
سێ  چارەسەری  ڕێژەی  بەكارناهێنرێت( 
بۆ   %71 ڕشتە  دوو  چارەسەری  بۆ  ڕشتە 
59% سەرووتر و گونجاوترە، بەاڵم ڕێژەی 
كۆنترۆڵی ناوچەیی بۆ هەردوو ڕشتەكە %82 
ڕشتەی  بۆ  گونجاوترە  سەرووترو   %64 بۆ 
سیانی و ڕێژەی ڕزگاربوون لەنەخۆشییەكە 
لەدوای  یەك  دووانی  و  سیانی  ڕشتەی  بۆ 
یەك 73% بۆ 51% -ە. بەكارهێنانی هەردوو 
كاتدا  لەهەمان  كیمیاوییەكە  دەرم��ان��ە 
و  سەرووتر  تیشكی  چارەسەری  لەگەڵ 

بەتەنیا،  تیشكی  لەچارەسەری  گونجاوترە 
ڕێژیمەكانی چارەسەری تیشكی بەگوێرەی 
چارەسەرە  ئەو  بەخشینی  پەیمانگاكانی 
لەهەموو  فلۆرۆیوراسیل  پێنجەم  دەگۆڕێت، 
خوێنهێنەرەوە  لەڕێگەی  حاڵەتەكاندا 
بەشێوەیەكی بەردەوام دەدرێت، دووان لەو 

ڕێژیمە بەكارهاتووانە ئەمانەن: 
* گروپی چارەسەری تیشكی شێرپەنجەزانی 

:)RTOG(
مەترە  هەر  بۆ  10ملگم  مایتۆمایسین-س: 
یەكسەر  م��رۆڤ  جەستەی  دووجایەكی 
دووەمی  لەڕۆژی  خوێنهێنەرەوە  لەڕێگەی 

چارەسەرەكەدا وەردەگیرێت.
هەر  بۆ  1000ملگم  فلۆرۆیۆراسیل:  پێنجەم 
مەترە دووجایەكی جەستەی مرۆڤ لەماوەی 
بیست و چوار سەعاتدا بەشێوەیەكی بەردەوام 
دووەم  لەڕۆژی  خوێنهێنەرەوە،  لەڕێگەی 
لەڕۆژی  و  چارەسەرییەكە  چوارەمی  بۆ 
دووهەمینی  و  سی  بۆ  وهەشتەم  بیست 

چارەسەرییەكە وەردەگیرێت.
گای  170س���ی  تیشكی:  چ���ارەس���ەری 
بیست  و  یەكەم  ڕۆژی  لەنێوان  لەڕۆژێكدا 

وهەشتەمدا.

زوو دیاریكردنی نەخۆشییەكە 
دەوەستێتەسەر وریایی 
و هۆشیاری نەخۆش و 
پزیشكەكە دەربارەی 
نەخۆشییەكە، بوونی 

هۆكارە مەترسیدارەكان و 
تاقیكردنەوەی شانەزانی 

بۆ هەموو نموونەكانی 
ئەو شانانەی كە لەكاتی 

نەشتەرگەریدا دەرهێنراون 
تەنانەت ئەو شانانەش كە 

لەنەشتەرگەری الوەكی كۆم 
و بەشی خوارەوەی كۆڵوندا 

دەرهێنراون
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هەموو دۆزی چارەسەری تیشكی :4500سی 
گای بۆ 5000سی گایە.

شێرپەنجەی  پەیمانگای  ڕێ��ژی��م��ی   *
:)Milan(نەتەوەیی

مەترە  هەر  بۆ  15مگم  مایتۆمایسین-س: 
یەكسەر  م��رۆڤ  جەستەی  دووجایەكی 
یەكەمی  لەڕۆژی  خوێنهێنەرەوە  لەڕێگەی 

چارەسەرییەكەدا وەردەگیرێت.
هەر  بۆ  750ملگم  فلۆرۆیۆراسیل:  پێنجەم 
مەترە دووجایەكی جەستەی مرۆڤ لەماوەی 
بیست و چوار سەعاتدا بەشێوەیەكی بەردەوام 
بۆ  یەكەم  لەڕۆژی  لەڕێگەی خوێنهێنەرەوە 

پێنجەمی چارەسەرییەكە وەردەگیرێت..
چارەسەری تیشكی: 180سی گای بۆ هەر 
چوار  ماوەی  بۆ  سەعاتێك  چوار  و  بیست 
ڕێست  هەفتە  دوو  بوونی  لەگەڵ  هەفتە 
وحەوانەوە لەنێوان هەردوو چارەسەرییەكدا 

وەردەگیرێت..
 5400 تیشكی:  چارەسەری  دۆزی  هەموو 
نەخۆشی  كە  نەخۆشانەی  لەو  گای  سی 
دەتوانرێت  هەیە،  ناوچەییان  پێشكەوتووی 
بەاڵم  زیادبكرێت،  چارەسەرییەكە  دۆزی 
نابێت كۆی هەموو چارەسەرییەكە لە 6000 

سی گای تێبپەڕێت.
2-چ������ارەس������ەری ب�����ەدواداچ�����وون 
وچاودێریكردنی نەخۆشییەكە: چارەسەرێكی 
هەفتەیی  شەش  بازنەی  دیكەی  كیمیاوی 
وپێنجەم  س  مایتۆمایسین-  )بەبەكارهێنانی 
دەدرێ���ت،  بەنەخۆش  ف��ل��ۆرۆی��ۆراس��ی��ل( 

ئەمەش بەندە لەسەر كۆنترۆلی لووەكە یان 
كە  ژەهراویبوونەی  ئەو  چارەسەركردنی 
پێویستە  ڕوودەدات،  دەرمانەكەوە  بەهۆی 
شوێنی  بەقواڵیی  زیندوو  شانەی  نموونەی 
شێرپەنجە بنەڕەتییەكە وەربگیررێت لەماوەی 
شەش بۆ هەشت هەفتەی دوای تەواوبوونی 

چارەسەرییەكە.
نەخۆشەكان پێویستە هەر سێ مانگ جارێك 
لەماوەی ساڵی یەكەمدا و هەر شەش مانگ 
لەالیەن  دووەم��دا  ساڵی  لەماوەی  جارێك 
پزیشكی پسپۆرەوە ببینرێن، ئەگەر لەماوەی 
وەرگرتنی  نەخۆشییەكەدا  بەدواداچوونی 
سەرهەڵدانەوە  زیندوو  شانەی  نموونەی 
پێویستە  سەلماند  شێرپەنجەی  بوونی  یان 
ئەنجامبدرێت  نەخۆشەكە  بۆ  نەشتەرگەری 
ناوگەڵەوە،  و  سك  كردنەوەی  لەڕێگەی 
نەخۆشییەكە هێڵی  لەكاتی سەرهەڵدانەوەی 
دووەمی چارەسەری كیمیاوی بەبەكارهێنانی 
فلۆرۆیۆراسیل و سیسپالتین لەگەڵ  پێنجەم 
ناوگەڵ  و  بەكردنەوەی سك  نەشتەرگەری 
دەتوانێت ڕێگەیەكی چارەسەری ڕزگاركەر 

و بنەبڕی گەورەی نەخۆشییەكە بێت.    
ب-نەشتەرگەری بەتەنیا

شێرپەنجەی  فراوانی  و  قووڵ  دەرهێنانی 
دەبێتە  كۆم  لێواری  جیای  و  ڕووك��ەش 
نەخۆشییەكە  بۆ  ت��ەواو  چارەسەری  هۆی 
لەمردن  ساڵە  پێنج  ڕێ��ژەی  زیادبوونی  و 
شێرپەنجەكە  هەرچەندە   %80 ب��ەڕێ��ژەی 
دەرهێنانی  ب��ێ��ت.  گ����ەورەش  و  ق���ووڵ 

كۆلۆن  خوارەوەی  بەشی  و  كۆم  ناوچەی 
ناوگەڵ  و  بەنەشتەرگەری كردنەوەی سك 
شێرپەنجەكانی  تەنیای  چارەسەری  وەك 
كەناڵی كۆم وشێرپەنجە گەورەكانی لێواری 
پێنج ڕێژەی  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە   كۆم 

ساڵە لەمردن بەتەنیا %55.
ج-بەدواداچوون وچاودێری نەخۆش:

ئەو  ب��ەدواداچ��وون��ی  و  چ��اودێ��ری��ك��ردن 
هەیە  كۆمیان  شێرپەنجەی  كە  نەخۆشانەی 
پەنجەیی،  تاقیكردنەوەی  )بەئەنجامدانی 
هەناوبینی  یان  كۆم  هەناوبینی  بەكارهێنانی 
ئینجا  و  بەشی خ��وارەوەی كۆلۆن  و  كۆم 
زیندوو  ش��ان��ەی  ن��م��وون��ەی  وەرگ��رت��ن��ی 
پێویستە  گومانن(  جێگەی  لووانەی  لەو 
بەتایبەت لەماوەی سێ ساڵی یەكەمی دوای 
چارەسەری  ئەمە  چونكە  چارەسەرەكە، 
بنەبڕ  نەخۆشییەكە  لەوانەشە  و  ڕزگاركەرە 

بكات.  
 سەرچاوەكان:

 1-manual of clinical
.oncology،fourth edition
 2-oxford handbook of
.oncology،first edition
 3-Harrisons principles of

.internal medicine
 4-Davidsons principles
.&practice of medicine
 5-Grants textbook of
.physiology
.6-Snells textbook of anatomy



35

پێویستییان  ن��ەخ��ۆش 
گواستنەوەی  بەپرۆسەی 
خۆپاراستن  هەنگاوێكی  وەك  هەیە،  خوێن 
بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەو ڕێژە خوێنەی كە 
لەكاتی كارەسات  بەتایبەت  لەكیس چووە 
بێ  پرۆسەیە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  ش��ەڕەك��ان��دا،  و 
مەترسی نییە بەتایبەت لەالیەنی بەخشەرەوە، 
سەرەكییە  هۆكارێكی  خوێن  گواستنەوەی 
بۆ تووشبوون یان بۆ گواستنەوەی نەخۆشییە 
ڤایرۆسی  هەوكردنی  وەك  ترسناكەكانی 

ڤایرۆسییەكانی  نەخۆشییە  و  ئایدز  جگەر، 
دیكە.

گرنگی  شایانی  و  شاراوەن  مەترسییانە  ئەم 
پێدانن، بەاڵم كاتێك پرۆسەكە بێ ترس و 
نیگەرانی لەالیەن پزیشكی پسپۆڕەوە بەڕێوە 
مەرجی  لەگەڵ  بێگومان  ئاساییە،  دچێت، 
خوێنەكە  كە  كەسەی  ئ��ەو  كە  ئ��ەوەی 
وەك  نەخۆشییەكی  هیچ  دەبەخشێت 

نەخۆشییە ڤایرۆسیەكانی نەبێت.
گواستنەوەی  بەمەسەلەی  سەبارەت  بەاڵم 
كەسەی  ئەو  بۆ  لەبەخشەرەوە  شێرپەنجە 
خوێنەكەی بۆ دەگوازرێتەوە، ئەوە ئەنجامی 
لێكۆڵینەوە نێودەوڵەتییەكان دڵنیاییان داوە كە 
ئەو كەسانەی خوێنییان بۆ گوزراوەتەوە لەو 
بەخشەرانەی كە تووشی شێرپەنجە بوون هیچ 
شێرپەنجەكەیان  گواستنەوەی  مەترسییەكی 
نییە یان لەكاتی گواستنەوەكەدا دەركەوتنی 
و  نەبینراوە  و  نەكراوە  تێبینی  شێرپەنجە 

شێرپەنجەی  بەلووی  تووشبوونیان  مەترسی 
پیس زیاد ناكات.

ئەو  بنەڕەتی  ل��ەس��ەر  ئەنجامانەش  ئ��ەم 
شیكارییانەوە هات كە لەنێوان سااڵنی 1968- 
2002 دا بانكی خوێنی سویدی و دانیماركی 
ئامادەیان كردبوو ئەو بەخشەرانەی خوێن كە 
تووشی شێرپەنجە بوون لەماوەی پێنج ساڵی 
سەرەتایی  لەقۆناغی  بەخشینەكەدا،  خوێن 
یان سادەی تووشبوونی نەخۆشییە پیسەكەدا 
گواستنەوەكەدا.  خوێن  لەكاتی  ب��وون 
354094-ی ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ە   ئ����ەم 
بۆ  خوێنییان  كە  لەخۆگرتووە  ئەوانەی 
گوازراوەتەوە لەنێوان ئەمانەشدا ژمارەیەكی 
زۆر لەوانەی تێدایە كە نزیكە 12012 كەس 
بوون كە خوێن لەو بەخشەرانەوە وەردەگرن 
لەمانەشدا  ب��وون،  شێرپەنجە  تووشی  كە 

شێرپەنجە تێبینی نەكراوە و نەبینراوە.
ی��ەك��ەم��ەوە  جیهانی  جەنگی  ل����ەدوای 

گواستنەوەی خوێن نابێتە هۆی
تووشبوون بەشێرپەنجەی پیس

هەندێك
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ئەو  بەمەترسی  هەستییان  پزیشكەكان 
لەڕێگەی  ك��ە  ك����ردووە  نەخۆشییانە 
بەنموونە  ڕوودەدەن  خوێنەوە  گواستنەوەی 
ئەوانەی  ی   %22 كۆریا  جەنگی  لەماوەی 
خوێنییان بۆ گوازراوەتەوە تووشی نەخۆشی 
هەوكردنی جگەر بوون، بەاڵم نزیكەی سێ 
ئەوەندەی ڕێژەكەیە لەماوەی شەڕی جیهانی 
ڕابردوودا،  سەدەی  لەهەفتاكانی  دووەمدا. 
نەخۆشی  قەاڵچۆكردنی  ناوەندەكانی 
توانییان  ئەمریكادا  لەواڵتەیەكگرتووەكانی 
مردن  ژم��ارەی  كە  ئەنجامەی  ئەو  بگەنە 
جگەرەوە  هەوكردنی  بەهۆی  لەساڵێكدا 
گەیشتۆتە  خوێنەوە  گواستنەوەی  لەڕێگەی 
دەڵێن  دیكە  ناوەندەكانی  بەاڵم   ،500,3

ڕێژەكە دە ئەوەندەیە.
پرۆسەكانی  باشتربوونی  بەهۆی  ب��ەاڵم 
و  بەخشەرەكان  هەڵبژاردنی  و  گواستنەوە 

چ��اودێ��ری��ك��ردن��ی وردی���ان ڕێ���ژەی یان 
بەڤایرۆسی  پیسبوون  حاڵەتەكانی  ژمارەی 
دابەزیوە   B جۆری  جگەری  هەوكردنی 
لەڤایرۆسی  جگە  ئەمە  كردووە،  كەمی  و 
دوای  كە   C جۆری  جگەری  هەوكردنی 
خەڵكێكی  تووشبوونی  هۆی  ب��ووە  ئ��ەوە 
كەس  ملیۆن  چ��وار  بەنزیكەی  كە  زۆر 
لەوانە  ه��ەزار  س��ەدان  دەكرێت.  مەزەندە 
لەڕێگەی گواستنەوەی خوێنەوە تووشبوون، 
پزیشكەكان تەئكیدیان كردەوە كە پشكنینی 
كەمبوونەوەی  بووەتەهۆی  ورد  و  تایبەتی 
باوبوونەوەی نەخۆشی هەوكردنی جگەری 
ڤایرۆسی جۆری C، بەاڵم سەرەڕای ئەوانە 
ترسی زۆر هەیە لەدەركەوتنی مەترسی تازە 
و هەست پێنەكردن هەتا دوای ساتەوەختی 
سەدەی  لەهەشتاكانی  تیاچوون.  و  مردن 
كرد  ئاشكرایان  پزیشكەكان  ڕاب���ردوودا 

پیس   HIV بەڤایرۆسی  لەوانەیە  كە خوێن 
دەبێتەهۆی  كە  ڤایرۆسەی  ئەو  بووبێت 
نەخۆشی ئایدز، و دڵنیاییاندا كە پڕۆسەكانی 
10%ی  لە  لێپرسراون  خوێن  گواستنەوەی 
ئایدز  بەڤایرۆسی  تووشبوون  حاڵەتەكانی 
ئایدز  حاڵەتەكانی  ی   %40 لە  لەئەفەریقا، 
بەهۆی  ئێستا  ب��ەاڵم  پاكستان،  ل��ەواڵت��ی 
پڕۆسەكانی  پێچوونی  بەرەو  یان  باشبوون 
گواستنەوەی  خ��وێ��ن��ەوە،  گواستنەوەی 
پێشكەوتووەكاندا  لەواڵتە  ئایدز  نەخۆشی 
لەگەڵ  دەگ��م��ەن��ە،  خوێنەوە  لەڕێگەی 
ئاستەنگێكی  و  گرفت  هەنووكە  ئەوەشدا 
پێگەیشتووەكان  ت��ازە  لەواڵتە  گەورەیە 
پڕۆسەیەكی  ب��ەڕێ��وەن��ەچ��وون��ی  ب��ەه��ۆی 

سەالمەتی گواستنەوەی خوێنەوە.
ڕایانگەیاند  لێكۆڵەران  دیكەوە  لەالیەكی 
كە پڕۆسەكانی گواستنەوەی خوێن لەگەڵ 
زیانیشی  و  زەرەر  قازانجەكەی  و  سوود 
وەردەگیرێت  خوێن  كاتێك  چونكە  هەیە، 
هەڵدەگیرێت،  خوێندا  لەبانكەكانی  و 
لەدەستدانی  و  لەكیسچوون  پڕۆسەكانی 
دەست  بنەڕەتییەكان  گەردیلە  و  م��اددە 
یەكەمەكانی  لەدەقیقە  ه��ەر  پێدەكات 

ڕاكێشانی خوێنەكەوە.
لەناوەندی  توێژەران  دیكەوە  لەالیەكی 
ئەمەریكی  دی��وك-ی  لەزانكۆی  پزیشكی 
نایترۆجین  ئۆكسیدی  كە  كرد  ئاشكرایان 
ئۆكسجین  گ��واس��ت��ن��ەوەی  پرۆسەكانی 
ناو  بۆ  خوێنەوە  سوورەكانی  لەخڕۆكە 

شانەكان ئاسانتر دەكات.
لێكۆڵەرانی بوارەكە ئاشكرایان كردووە كە 
لەماوەی  نایترۆجین(  )ئۆكسیدی  گازە  ئەم 
ڕاكێشانەكە  خوێن  یەكەمی  سەعاتی  سێ 
كەم دەكات و نامێنێت، لەالیەكی دیكەوە 
جۆناسان ستاملر كە مامۆستایە لەبەشی دڵ 
كرد  ئاشكرای  زانكۆ  لەهەمان  سییەكان  و 
داهاتوودا  و  لەئێستا  ئەو كێشەیەی كە  كە 
دەبێتەوە  ئەمەریكی  پزیشكی  ڕووب��ەڕووی 
ئەوەیە كە بزانرێت ئایا خوێنە گواستراوەكە 

زیان بەنەخۆشەكە دەگەیەنێت یان نا؟
ئامادەكردنی: بەختیار
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با هەناسەت بۆنی خۆش بێت 
د. سەعید عەبدوللەتیف*
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ت����ۆم����ارك����راوی 
كە  پ��زی��ش��ك��ی��دا 
بۆ  م��ێ��ژووەك��ەی 
دەگەڕێتەوە،  مەسیح  پێش  س��اڵ   1550
كە  گریكی  هەناویی  پزیشكی  هیپۆكرات 
بەباوكی پزیشك ناسراوە باسی لەپێكهاتەیەك 
خۆشكردنی  بۆن  بەمەبەستی  كە  كردووە 
ئامادەی  تێوەردەرێكدا  لەشێوەی  هەناسە 

كردووە و لەم بەشانە پێكهاتووە:
پزیشكە  شویت،  و  ڕازیانە  سوور،  شەرابی 
ددانییان  هەویری  دێرینەكانیش  میسرییە 
وەك  كە  بەكارهێناوە  مەبەست  هەمان  بۆ 
دەردەكەوێت  تۆماركراوەكاندا  لەڕاپۆرتە 
مێژووەكەی بۆ شەش هەزار ساڵ لەمەوبەر 
هەویری  بەكارهێنانی  بەاڵم  دەگەڕێتەوە، 
بۆنخۆشكردنی  و  پاككردنەوە  بۆ  ددان 
فڵچەوە  بەكارهێنانی  ل��ەڕێ��ی  هەناسە 
مێژووەكەی نوێیە و تەنیا لەپێنج سەد ساڵێك 
لەمەوبەرەوە بەكارهاتووە و ئەمەش لەالیەن 

چینییەكانەوە بووە.
كاتز  ه��ارۆڵ��د  د.  ل��ەڕاپ��ۆرت��ەك��ەی  وەك 
بۆ  كالیفۆرنیا  كلینیكی  ب��ەڕێ��وەب��ەری 
ملیۆن   93 نزیكەی  ئێستا  ه��ەن��اس��ەدان 
دژواری  كێشەی  ب��ەدەس��ت  ئەمەریكی 
درێژخایەنەوە  ناخۆشی  هەناسەی  بۆنی 
چەند  بۆ  ئاماژەیە  هەندێجار  كە  دەناڵێنن، 
خۆت  ئەگەر  تەندروستی،  كێشەیەكی 
كێشە  ئەم  برادەرێكت دووچاری  هەر  یان 
بەپەیڕەویكردنی  ئەوا  بوون  درێژخایەنە 

چەند خاڵێكی گرنگ دەتوانرێت هەناسەی 
مارگرێت  وەك  بگەڕێتەوە  بۆ  خۆشتان 
میچل و هاوكارانی ئاماژەیان پێ كردووە، 
لەپێناوی چەند زەردەخەنەیەكی دروست و 
لەشێكی بەهێزدا پەیڕەوی ئەم حەوت خاڵە 

بكە: 
زمانت پاك بكەرەوە

بەفڵچە  ددان  شتنی  لەگەڵ  گرنگە  زۆر   
دەزووی  بەكارهێنانی  و  ددان  هەویری  و 
دووجار  كەمەوە  بەالیەنی  ڕۆژانە  پزیشكی 
زمان  چونكە  بكەیتەوە،  خاوێن  زمانیش 
پێویستە،  زۆر  تایبەتی  بەئامڕازێكی  ڕاماڵین 
شوێنانەی  لەو  یان  لەدەرمانخانەكاندا  كە 
دەستەبەر  هەیە  پزیشكییان  ك��ەرەس��ەی 
ڕووی  س��ەر  فڵچەكردنی  ی��ان  دەب��ێ��ت، 
كە  زمان  پشتەوەی  بەشی  بەتایبەتی  زمان 
دەم  ناخۆشی  بۆنی  بەسەرچاوەی سەرەكی 
دادەنرێت، ئەوەش بەهۆی ئەوەیە كە ڕووی 
دەزوولەیی  تاڵی  ملیۆنەها  زمان  سەرەوەی 
و  خ��ۆراك  پارچەی  لەنێوانیاندا  كە  هەیە 
بەكتریا گلدەداتەوە و ئەمە دەبێتە هۆی بۆن 

دەركردن لەدەمەوە.

جووینی بنێشتی بێ شەكر
لەوانەیە الت سەیر بێت كە پێت بڵێن لیك 
باشترین بەرگریكارە لەدژی بۆنی ناخۆشی 
دەم. هۆكاری زۆر باوی دروستبوونی بۆنی 
هەناسەی ناخۆش دەم وشكییە، كە لەوانەیە 

بەهۆی كێشەیەكی تەندروستیەوە بێت. 
هەناسەت  بزانیت كە  ویستت  ئەگەر  بەاڵم 
لەخەودا  هەڵسان  لەكاتی  نییە  ئاسایی  بۆنی 
هۆكارەكەی  كە  بزانە  ئەوە  بەیانییان،  واتە 
سستی دەردانی لیكە لەكاتی خەوی شەواندا 
باری  بەتێكچوونی  پەیوەندییەكی  هیچ  و 
ئەو  بنێشت  جووینی  نییە،  تەندروستییەوە 
كێشەیە چارەسەر دەكات لەڕێی هەژاندنی 
نەبێتە  بنێشتەكە  بۆئەوەی  ڕژێنەكان،  لیكە 
ددانەكانت  كلۆریی  دروستبوونی  هۆكاری 
بێت،  شەكر  بێ  بنێشتەكەت  باشتروایە 
سەلماندووە  ئ��ەوەی  ن��وێ  توێژینەوەی 
وەك  زایلیتۆل  ماددەی  بەبەكارهێنانی  كە 
یاریدەی  لەبنێشتدا،  شەكر  جێگرەوەی 
كە  دەدات  بەكتریایانە  ئەو  كەمكردنەوەی 

ڕۆڵییان لەسەرهەڵدانی كلۆریی دداندا.
هەناسەت بۆندار بكە بەدارچینی

هەرچەندە نەعنا تامێكی خۆش دەبەخشێت 
ناخۆش  بۆنی  واتە  وەردەگیرێت  كاتێك 
دەشارێتەوە  بۆ ماوەیەك، بەاڵم بەپێچەوانەوە 
بۆنی  كردنی  بەرهەڵستی  توانای  دارچینی 
بەهۆی  ك��ە  هەیە  دەم��ی  ن��او  ناخۆشی 
زانیارییانە  ئەم  دەبێت،  دروست  بەكتریاوە 
كۆمەڵەی  سااڵنەی  توێژنەوەی  لەڕاپۆرتی 
دداندا  پزیشكی  توێژینەوەی  بۆ  جیهانی 
كە  سەلمێنراوە  توێژینەوەیەدا  لەم  هاتووە، 
ئەو كەسانەی كە ئەم جۆرە بنێشتە دەجوون 
كە دارچینی تیایە ئاستی بەكتریا لەدەمییاندا 

بەڕێژەی 50% دادەبەزێت.
دەمت بەتەڕی بهێڵەرەوە

ڕۆژان����ە خ���واردن���ەوەی ئ��اوێ��ك��ی زۆر 
ڕاماڵینی  بۆ  باشە  دیكەی  یارمەتیدەرێكی 
لەدروستبوونی  بەرپرسن  بەكتریایانەی  ئەو 
چەندین  ه��ەروەه��ا  دەم،  ناخۆشی  بۆنی 
ت��وێ��ژی��ن��ەوە ئ��ام��اژە ب���ەوە دەك���ات كە 
خواردنەوەی چا یارمەتیدەری ئەم كارەیە، 

هەرچەندە نەعنا تامێكی 
خۆش دەبەخشێت 
كاتێك وەردەگیرێت 
واتە بۆنی ناخۆش 

دەشارێتەوە  بۆ 
ماوەیەك، بەاڵم 

بەپێچەوانەوە دارچینی 
توانای بەرهەڵستی 

كردنی بۆنی ناخۆشی ناو 
دەمی هەیە كە بەهۆی 

بەكتریاوە دروست 
دەبێت

لەڕاپۆرتێكی
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پۆلینۆلس  ماددەی  لەبەرئەوەی كە  ئەویش 
ماددەیەكی  كە  تیایە،  Polypehnolsی 
ڕێگریی  توانای  و  ڕووەكییە  كیمیایی 

لەگەشەكردنی بەكتریا هەیە.
بەئاگابە لەو خۆراكەی كە وریدەگریت

یەكێك لەكاریگەرە نەویستەكانی خۆراكی 
بەرپرسە  كە  بەكاربۆهیدرات  ڕێژەیە  كەم 
جێی  كە  ناخۆش  هەناسەی  لەسەرهەڵدانی 
ناوبنرێت،  دێوەزمە  بەهەناسەی  خۆیەتی 
ڕێژەیەكی  دروستبوونی  بەهۆی  ئەمەش 
زۆر لەكیتۆن لەسووڕی خوێندا كە بریتییە 
یەكێكە  كە  چەوریی  سووتانی  لەباری 
و  خۆراكەیە  ئەمجۆرە  لەئەنجامەكانی 
بەوەرگرتنی ڕێژەیەكی  چارەسەر دەكرێت 
دەكرێت  چارەسەر  لەكاربۆهیدرات  بەرز 
بكرێت  دەس��ت  ب��ەدوای��دا  دەتوانرێت  و 
بەجوینی گەاڵی نەعنا یان مەعدەنووس كە 
بۆ ماوەیەكی كەم ئەم كێشەیە دەشارێتەوە.

خواردن  لەو  بین  بەئاگا  پێویستە  هەروەها 
بۆنی  كاردەكەنەسەر  كە  خواردنەوانەی  و 
چەند  هەروەها  ئەلكهول  قاوە،  وەك  دەم 
لەبۆنی  بەرپرسیارن  دیكە  خۆراكێكی 

ناخۆشی دەم وەك پیاز و سیر.
تێوەردەرێكی شیاو هەڵبژێرە

ئ��ەو ت��ێ��وەردەران��ەی ك��ە م���اددەی دژە 
بەرهەڵستكاری  یاریدەی  تیادایە  بەكتریایان 

هەوكردنن، بەمەش هەناسەدان بەرەو باری 
پەسەندتر دەبەن.

لەشیكاریی پێنج توێژینەوەی نوێدا كە 293 
ڕووپێوێكی  وەك  لەخۆگرت  بەشداربووی 
پەیوەندیی  و  گشتی  تەندروستی  ب��اری 
كە  دەركەوت  ئەنجامدرا،  دەمەوە  بەبۆنی 
تیایە  ماددانەیان  ئەو  تێوەردەرانەی  ئەو 
پایریدینیۆم  سیتایل  كلۆرۆهێكسدین،  وەك: 
هەروەها  كلورین  دووانۆكسیدی  كلۆراید، 
بۆ  باشن  یاریدەدەری  هەموو  ئەمانە  زینك 

كەمكردنەوەی بۆنی دەم.
دەرمان  الی  كلۆرهێكسیدین،  تێوەردەری 
ددانەكەت  پزیشكی  و  هەیە  س��ازەك��ان 
هەرچەندە  بنوسێت،  ب��ۆت  دەت��وان��ێ��ت 
زمانت  و  ددانەكانت  كورت  بۆماوەیەكی 
ڕەن��گ دەك���ات، ب��ەاڵم ی��اری��دەدەرە بۆ 

كەمكردنەوەی بۆنی ناخۆشی دەم.
دڵنیابە كە كێشە پزیشكییەكان

هۆكار نین
بۆنی  هۆكاری  كە90%ی  ئاشكرایە  ئەوەی 
كە  میكرۆبانەیە  ئەو  بەهۆی  دەم  ناخۆشی 
كە  باوانەی  هۆكارە  ئەو  دەم��دان،  لەناو 
بەرپرسن لەم كێشەیە دروستبوونی كلۆریی 
هیچ  گەلێجار  كە  پ��ووك  ه��ەوی  ددان��ە، 
لەبۆنی  جگە  ناكات  دروس��ت  سكااڵیەك 
پڕكردنەوەی  بەهۆی  هەروەها  ناخۆش، 

ددانی نازانستییانە كە مۆڵگایەكی چاكە بۆ 
گەشەكردنی بەكتریا.

ئەوەی پێویستە باس بكرێت ئەوەیە ئەگەر 
تۆ ئاستێكی باشی تەندروستی لەباری دەم و 
ددانت هەبوو لەگەڵ ئەوەشدا بۆنی ناخۆشی 
دەم بەردەوام بوو لەگەڵ پزیشكەكەتا هەوڵی 
دۆزینەوەی هۆكاری شاراوەی ئەم كێشەیە 
بدە، ئەمجۆرە نەخۆشییانە لەوانەیە بەرپرسی 
ئەم كێشە بن وەك: هەوكردنی كۆئەندامی 
ب��اری گ��ەڕان��ەوەی ترشی  ه��ەن��اس��ەدان، 
هۆكاری  تەنانەت  دەم،  ناو  ب��ەرەو  گەدە 
شێرپەنجەش تا ئاستێكی نزم لەوانەیە هۆكار 

بێت بۆ بۆنی ناخۆشی دەم.
پاراستنی  بۆ  ڕێگە  لەچاكترین  یەكێك 
و  ددان  و  دەم  ل��ەب��اری  ت��ەن��دروس��ت��ی 
دەبێت  بەوە  بەبۆنخۆشی  هەناسە  مانەوەی 
كە  لەجگەرەكێشان،  دووركەوینەوە  كە 
مەترسی هەوی پووك پتر دەكات هەروەها 
مەترسی تووشبوون بەشێرپەنجە تا ڕادەیەك 

ڕێژەكەی بەرز دەكاتەوە.
ناخۆشانەی  بۆنە  ئەو  سەرچاوەی  دواجار 
لەڕێی  و  س��ەره��ەڵ��دەدات  ل���ەدەم���ەوە 
بەهۆی  زۆربەی  دێتەدەرەوە،  هەناسەدانەوە 
ئەو ماددە پرۆتینانەوەیە كە لەناو دەمدا گیر 
ژمارەیان  كە  بەكتریاوە  بەهۆی  و  دەخۆن 
لەناو دەمدا پتر لەشەش جۆر بەكتریا دەبێت، 
ئەو  بەسەر  گۆڕانكارییانەی  پرۆسەی  بەو 
خۆراكانەدا دێت، دەبێتەهۆی بۆنی ناخۆش 
كە بریتییە لەپێكهاتەی گۆگرد كە لەشێوەی 
یان   H2S هایدرۆجین  كبریتیدی  گازی 
بەتێكشكانی بێ  ئەویش  دایمێسایل سلفاید 
بەترشە  دەرئەنجام  پرۆتینەكان،  ئۆكسیدی 
بۆگەنی  بەگازی  دەب��ن  كە  ئەمینییەكان 

گۆگرد.
سەرچاوەكان:

1- Seven tips to Prevent Bad 
Breath by: Lisa Callier Cool jull 
18,2011, Health Topics.
2- Cowson Essenteal of oral 
Pathology and oral Medicine 
7th Edition 2002, London
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چ��������ەوری 
خ�����وێ�����ن، 
بەشانی  ش��ان 

شەكرە،  وەك  دیكەی  نەخۆشییەكانی 
شێرپەنجە و سەوەفان بوونەتە باسی ڕۆژانەی 
لەسەر  زانیاری  وردە  ب��ەردەوام  و  خەڵكی 

كۆدەكەنەوە.
هەیە  باشتریان  هۆشیارییەكی  خەڵكی 
هەندێك  دەگونجێت  ب��ەاڵم  ل��ەج��اران، 
متمانە  جێگەی  زانیارییەكان  لەسەرچاوە 
نەبن، یان لەڕووی زانستييەوە الواز بن، ئەمە 
لەالیەكەوە و لەالیەكی دیكەیشەوە ڕێنماییە 
دەگۆڕێن،  ب��ەب��ەردەوام��ی  پزیشكییەكان 
دیاردەی  لەبەدواداچوونەكانیاندا  توێژەران 
پێدەچێت سەرلەنوێ  تازە ڕووماڵ دەكەن، 
كۆنەكان  ئامۆژگارییە  بۆ  هەڵسەنگاندن 

بكەن!

بەزەرەرمەند  زۆر  خواردنێكییان  ڕەنگە 
تازە  توێژینەوەی  ب��ەاڵم  دابێت،  لەقەڵەم 
نموونە  بۆ  دەكاتەوە،  كەم  لەمەترسییەكەی 
لەزەردێنەی  كۆلیسترۆڵ  زۆری  ئاستی 
باسی  یان  پاڵ،  خرابووە  زیادەی  هێلكەدا 
نەزانرابوو  ماسیدا  لەچەوری  سێ  ئۆمیگای 

كە چەندە بەسوودە.
دووەم  بەبكوژی  كۆلیسترۆڵ  لەبەرئەوەی 
دادەنرێت،  یەكگرتووەكاندا  لەویالیەتە 
بێت  هەروا  خۆمانیشدا  لەواڵتی  ڕەنگیشە 
یان خراپتر بێت، بەاڵم بەوردی تەتەڵە نەكرا 
بێت یان زانیاری كەمتری لەسەر درا بێت 
لەبەرئەوە باش وایە جارێكی دی بیخەینەوە 

ژێر تیشكی لێكۆڵینەوە.

ئاشنابوون بەكۆلیسترۆڵ
ئا/ عەبدولكەریم عوزێری

بەرزبوونەوەی

ئەباڵۆن لەهەر 3ئۆنسدا 144ملگم كۆلیسترۆل هەیەپێكهاتەی كۆلیسترۆل
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پێناسەی كۆلیسترۆڵ
مێوی  لەشێوەی  چەورییەكە  كۆلیسترۆڵ 
لەبەرهەمهێنانی  سوودبەخشە  هەنگویندایە 
هۆرمۆنەكاندا وەك هۆرمۆنی پڕۆجیسترۆن، 
هەروەها  هتد  ئەندرۆجین...  و  ئیسترۆجین 

لەشدا  خانەكانی  دی��واری  لەدروستبوونی 
كونیلەداری  سیفەتی  كە  گرنگە  زۆر 
پێدەبەخشێت تا فرمانەكانی خۆیان جێبەجێ 
بكەن وەك ڕێگەدان بەهاتوچۆی ماددەكان 

لەنێوان خانەكاندا.
لەهەمان كاتیشدا كۆلیسترۆل ڕۆڵێكی گرنگ 
زراو  زەرداوی  كردنی  لەدروست  دەبینێت 
یارمەتیدەرە،  چەوریدا  لەهەرسكردنی  كە 
هێنانی  لەبەرهەم  هەیە  گرنگیش  بایەخی 
ڤیتامین Dدا. كۆلیسترۆڵ لەپالزمای خوێندا 
بەرزبوونەوەی  لەكاتی  دەك��ات،  هاتوچۆ 
و  خوێنبەر  تێكچوونی  دەبێتەهۆی  ئاستیدا 
ناوی  خوێن،  بۆرییەكانی  و  دڵ  نەخۆشی 
كۆلیسترۆڵ لە Choleserine ی یۆنانییەوە 
 Chol لەم وشانەوە وەرگیراوە هاتووە و  
 Chole وەرگیراوە   ol و   Stereos و 
پتەو  بەواتای   Stereos زەرداو،  بەواتای 

دێت و ol سیمبۆلی ئەلكهوولە.
جۆرە  هەیە،  ج��ۆری  دوو  وتمان  وەك 
كاتێك  باش  كۆلیسترۆڵی  واتە  باشەكەیان 
چونكە  سوودبەخشە،  دەبێت  زۆر  بڕەكەی 
دەبات  جگەر  بەرەو  خراپەكە  كۆلیسترۆڵە 
زراو  زەرداوی   بۆ  بەشێكی  ئەویش  و 
ناتوانێت  لەش  جۆرەیان  ئەم  دەگۆڕێت، 
خۆی دروستی بكات بەڵكو لەگەڵ خۆراكدا 

خراپەكە  كۆلیسترۆڵە  بەاڵم  وەریدەگرێت، 
كە لەدوو سەرچاوەوە لەش وەریدەگرێت: 
)وەك  لەخۆراكەوە  ڕاستەوخۆ  یەكەمیان 
هتد(   ... چەور،  پەنیری  هێلكە،  زەردێنەی 
دووەمیان لەش لەكاتی كرداری میتاپۆلیزمدا 

دروستی دەكات.
مێژووی كۆلیسترۆڵ

زانای فەڕەنسی فرانسوا بولوتییە یەكەم كەس 
دۆزییەوە،  كۆلیسترۆڵی  دا   1769 لە  بوو 
بەاڵم ئەم دۆزینەوەیە لەكاتی خۆیدا بایەخی 
پێنەدرا تا لەساڵی 1815دا زانای كیمیاناس 
ئاوێتە  ماددەیەكی  وەك  شوفرول  ئۆجین 

وەسفی كرد و ناوی كۆلیسترۆڵی لێنا. 
لەسەدەیەك  زیاتر  پزیشكەكان  و  زان��ا 
جۆرەكانی  ك��ردن��ی  ت��اوت��وێ  سەرقاڵی 
بوون  كاریگەرییەكانی  و  كولیسترۆڵ 
د.  زانا  ه��ەردوو  1955دا  لەساڵی  تاوەكو 
جۆزیف گۆلدستین و نیچل براون توانییان 
 LDL پەیوەندی نێوان كۆلیسترۆڵی جۆری
ئەم  بدۆزنەوە،  خوێنبەرەكان  دی��واری  و 
نەخۆشییە بە atherosclerosis ناسراوە. 
خەاڵتی  گرنگەدا  دۆزینەوە  ئەم  لەبەرامبەر 
توێژینەوە  ئەمڕۆش  هەتا  پێبەخشرا  نۆبڵییان 
و  بەردەوامە  خوێن  چەورییەكانی  لەسەر 
لەوانەیە  دێنن،  بەدەست  تازەتر  زانیاری 

كۆلیسترۆل ڕۆڵێكی 
گرنگ دەبینێت لەدروست 
كردنی زەرداوی زراو كە 
لەهەرسكردنی چەوریدا 

یارمەتیدەرە، بایەخی 
گرنگیش هەیە لەبەرهەم 

هێنانی ڤیتامین Dدا. 
كۆلیسترۆڵ لەپالزمای 

خوێندا هاتوچۆ دەكات، 
لەكاتی بەرزبوونەوەی 

ئاستیدا دەبێتەهۆی 
تێكچوونی خوێنبەر و 

نەخۆشی دڵ و بۆرییەكانی 
خوێن

جگەری مریشك لەهەر 3ئۆنسدا 237 ملگم كۆلیسترۆل هەیەو جگەری ماسی سەلەمون لەهەر 3ئونس 54بۆ 63ملگم كۆلیسترۆلی تێدایە
گوێرەكە 477ملگم و جگەری گا 331ملگم هەیە
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جینەكان  توێژینەوەی  زانیاری  تازەترین 
و  دڵ  بەنەخۆشییەكانی  بێت  پەیوەندی  و 
گەلێك  و  شێرپەنجە  و  خوێن  بۆرییەكانی 

نەخۆشی دیكە.
كۆلیسترۆڵ لەڕووی فسیۆلۆژییەوە

لەش  كۆلیسترۆڵ،  ئەركی  گرنگی  لەبەر 
پێكی  س��ادە  م��اددەی  لەكۆمەڵێك  خۆی 
دەهێنێت كە هەر لەناو لەش خۆیدا بوونییان 
لەشی  كێشی  كەسێك  هاتوو  ئەگەر  هەیە، 
ڕۆژی  ئ��ەوە  ب��وو،  كیلۆ  حەفتا  نزیكی 
دەهێنێت،  بەرهەم  كۆلیسترۆڵ  گرام  یەك 
گرام   35 ب��ەڕێ��ژەی  ئ���اوادا  لەكەسێكی 

كۆلیسترۆڵ لەلەشدا دەمێنێتەوە.
گرامە  وێ��ڕای  كە  بزانین  ئ��ەوەش  گرنگە 
میلیگرام   300 بۆ   200 دروستكراوەكە، 
دەچێتە  خ��واردن��ەوە  بەهۆی  كۆلیسترۆڵ 
بزانین  كە  گرنگە  زۆر  ئ��ەوەش  لەشەوە، 
ئەگەر هاتوو كۆلیسترۆڵ بەهۆی خواردنەوە 
هەوڵی  دەكەوێتە  لەش  ئەوە  بووەوە،  بەرز 
بهێنێت  بەرهەم  كۆلیسترۆڵ  كەمتر  ئەوەی 
لەالیەكی  بپارێزێت،  ئاستەكەی  بۆئەوەی 
دیكەیشەوە لەش دەتوانێت بەهۆی سیستمی 
بپاریزێت،  چەورییە  ئەم  ئاستی  خولییەوە 
لەخوێن  كۆلیسترۆڵ  جگەر  نموونە،  وەك 

200 بۆ 300 میلیگرام 
كۆلیسترۆڵ بەهۆی 
خواردنەوە دەچێتە 

لەشەوە، ئەوەش زۆر 
گرنگە كە بزانین ئەگەر 

هاتوو كۆلیسترۆڵ بەهۆی 
خواردنەوە بەرز بووەوە، 

ئەوە لەش دەكەوێتە 
هەوڵی ئەوەی كەمتر 
كۆلیسترۆڵ بەرهەم 

بهێنێت بۆئەوەی 
ئاستەكەی بپارێزێت

گوێچكەماسی لەهەر 3ئۆنسدا 94 ملگم كۆلیسترۆل هەیە

بەاڵم  هەیە،  كۆلیسترۆل  250ملگم  3ئۆنسدا  لەهەر  هێلكە  زەردێنەی 
سپێنەكەی كۆلیسترۆڵی تيادانییە

حەبار لەهەر 3ئۆنسدا 400ملگم كۆلیسترۆل هەیە



43

 Bile وەردەگرێتەوە و بەهۆی شلەی زەرداو
ەوە دەیڕێژیتەوە ناو ڕیخۆڵەكان و جارێكی 
دەیكەنە  و  دەیمژن  ڕیخۆڵەكان  دیكەیش 
دەبێت  لەهەموو حاڵەتێكدا  بەاڵم  خوێنەوە، 
مرۆڤ سنووری خواردنی خۆی بپارێزێت، 
چونكە توانای لەش سنووردارە، لەوێدا كە 
دیوارەكانی  پاراستنی  ئەركی  كۆلیسترۆڵ 
دەپارێزێت  نەرمیەكەیان  دەداو  شانەكان 
شلەمەنییەكان  بەگۆڕینەوەی  ڕێگە  و 
لەش  ئایۆنەكانی  ئاستی  دەتوانێت  دەدات، 
دیكە  ئەوانی  و  پۆتاسیۆم  و  سۆدیۆم  وەك 
گەیاندن  كاری  شێوە  بەهەمان  بپارێزێت، 
كۆلیسترۆڵ  دەك���ات،  ئ��اس��ان  لەلەشدا 
 Lipi لەدروستكردنی  دەك��ات  هاوكاری 
rafts كە كاری گواستنەوە لەناو پالزمادا 

جێبەجێ دەكات، بێگومان ئەركی دیكەی 
ئەم ماددەیە یەكجار زۆرە و كۆمەڵێك وتاری 
دیكەی دەوێت، بەاڵم گرنگ ئەوەیە بزانین 
كە ئەم ماددەیە زۆر پێویستە لەلەشدا، بەاڵم 

پێویستە بەبڕێكی دیاریكراویش هەبێت.
كیمیایی كۆلیسترۆڵ

چڕوپڕ  كۆلیسترۆڵ  كیمیایی  پێكهاتەی 
ناسراوە   C27H46O بە  دەوڵەمەندە  و 
لەپلەی   1.052g/cm3 چڕییەكەی 
بەشلە  دەبێت  سەدیدا  پلەی   150 گەرمای 
بەسروشتی  دەكوڵێت،  360دا  لەپلەی  و 

پۆدرەیەكی كریستاڵی سپییە.
لیستی خواردن بڕی كۆلیسترۆڵ

خۆی  سایتەكەی  لەسەر  ف��ار  گ��اری  د. 
لیستێكی تایبەت بەخۆراك و بڕی كۆلیسترۆڵ 
داناوە و ئامادەشە لەسەر سایتەكەی وەاڵمی 
پرسیار بداتەوە، ئەم لیستی خواردنە تایبەتە 
كە  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  بەویالیەتە 
دەریایی  خ��واردن��ی  زۆر  ئ��ەوێ  خەڵكی 
لیستە  ئەو  وێنەكانەوە  لەڕێی  بەكاردێنن. 
ڕوونكراوەتەوە. )بۆ زانیاریش هەر ئۆنسێك 

نزیكەی 30 گرامە(.
چەورییەكانی ناو خوێن

گرنگترین ئەو چەورییانەی كە ئاستەكانییان 

چەوری  ئەمانەن:  دەپێورێن  خوێندا  لەناو 
كۆلیسترۆڵ،  و  گلیسرید  ترای  یان  سیانی 
هاتوچۆ  لەخوێندا  كە  ئەم چەورییانە  بەاڵم 
دەكەن لەگەڵ پرۆتینی دیكەدا هەڵدەگیرێن 
كە  دەكەن  دروست  گەورە  پێكهاتەی  و 
كە  پرۆتینەكان،  چەورییە  دەوترێت  پێیان 
ل��ەڕووی  ب��ەاڵم  هەیە،  جۆرێكییان  چەند 
كە  گرنگن  زۆر  دووانییان  تەندروسییەوە 
چڕی  پرۆتینی  چەورییە  ئەمانەن:  ئەوانیش 
كەم LDL و چەورییە پرۆتینی چڕی بەرز 
HDL كە ناسراون بەكۆلیسترۆڵی خراپ و 

كۆلیسترۆڵی باش.
هەرچی ترای گلیسریدە بریتییە لەیەكگرتنی 
كە  گلیسرید  لەگەڵ  چ��ەوری  ترشە  سێ 
ترای  ئاستی  وزەیە،  سەرەكی  سەرچاوەی 
بەپێی:  دەگ��ۆڕێ��ت  لەخوێندا  گلسرید 
تەمەن، شێوازی خواردن، كێش و  توخم، 

بەكارهێنانی دەرمان.
پرۆتینی  چەورییە  یان  خراپ  كۆلیسترۆڵی 
لەهەڵگرتنی  بەرپرسە   LDL كەم  چڕی 
زیادبوونی  بۆیە  كۆلیسترۆڵ،  65-70%ی 
لەخوێندا دەبێتەهۆی نیشتنی لەسەر ناوپۆشی 
و  ڕەقبوون  دەبێتەهۆی  و  خوێنبەرەكان 

تەسكبوونەوەیان.
چەورییە  یان  باش  كۆلیسترۆڵی  هەرچی 
نزیكەی  HDL ب���ەرزە  چ��ڕی   پرۆتینی 
كە  هەڵدەگیرێت  لەكۆلیسترۆڵ   %20-10
بەرەو  دەنیشێت،  خوێن  بۆرییەكانی  لەسەر 
میتاپۆلیزم  ك���رداری  تا  دەی��ب��ات  جگەر 

ڕووبدات.
دەبینن  ڕۆڵ  چ��ەوری��ن،  ه��ەم��وو  ئەمانە 
كاریگەری  كۆلیسترۆڵ،  لەگواستنەوەی 
ڕەقی  خوێن،  دەمارەكانی  دەكەنەسەر 
دەبنەهۆی  دەیوەستێنن،  بەگیر  و  دەكەنەوە 
ج��اروب��اری��ش  دەم���اخ،  و  دڵ  جەڵتەی 
لەنێوان  چ��ەوری  ك��ۆب��وون��ەوەی  بەهۆی 
دەتەقێت  دەمارێك  خوێنبەردا  دیوارەكانی 
و  خوێنەوە  ناو  دەچێتە  ناوەڕۆكەكەی  و 
ئەگەر  دادەخ���ات،  بچووكتر  دەمارێكی 

 Myocardial ئەوە  ڕوویدا  لەدڵدا  ئەمە 
ماسولكەی  ئیحتیشای  واتە   infraction

دڵی لێدەكەوێتەوە.
خۆشبەختانە زیادبوونی HDL بەپێچەوانەوە 
كەم  نەخۆشییانە  ئەم  ئەگەر  و  كاردەكات 
دەكاتەوە بێگومان باسی ئەم سێ چەورییە 
و لیپۆپرۆتین باسێكی درێژخایەنە و پێویستی 

بەوتاری تایبەتی هەیە.
 Mayo لەسەر  ئامۆژگاری  مایۆكلینیك 
بۆ  دەك��ات��ەوە  ب��او   Clinic online

كەمكردنەوەی كۆلیسترۆڵ كاریگەرییەكانی 
خواردنی  ڕێكوپێك  وەرزش��ی  دەڵێت:  و 
كۆلیسترۆڵی  كە  ناسراون  ب��ەوە  تایبەت 
باش  كۆلیسترۆڵی  دەكاتەوە  كەم  خراپ 
ب��ەم دوو ك���ارە، لەش  ب��ەرز دەك��ات��ەوە 

لەكۆلیسترۆڵی زیادە ڕزگاری دەبێت!
وەرزش  ئەگەر  دەڵێت  دەڕواو  لەسەری 
چ��ەوری  ئاستی  دروس���ت  خ��ۆراك��ی  و 
دەرمانی  ئەوە  و  نەكردەوە  كەم  خوێنییان 
گۆڤاری  )بێگومان  بەكارە.  زۆر   Statins

دەرمان  باسی  زانیاریدان  هەروەك  زانست 
لەڕێی  تەنیا  پێویستە  بەاڵم  دەگرێتەخۆی، 
دەرمانی  وەرگرین(.  دەرم��ان  پزیشكەوە 
لەپێكهاتنی  ڕێگە  هاوشێوەكانی  و  ستاتین 
بەاڵم  ل��ەج��گ��ەردا،  دەگ��رن  كۆلیسترۆڵ 

سوودی دەرمان مشتومڕی زۆری لەسەرە.
خواردنی باش كامانەن؟

لەوانە:  زۆرن  باش  خواردنی  خۆشبەختانە 
جۆ،  نانی  كزن،  كونجی،  ب��ادەم،  گوێز، 
سیر  پیاز،  سپی،  تاڕادەیەك گۆشتی  ماسی، 
و زۆربەی سەوزە و میوە، بەاڵم هێندێكیان 
دەبنەهۆی قەڵەو بوون ئەگەر زۆر بخورێن 

وەك مۆز.
پزیشكە پسپۆڕەكان دەڵێن پڕ بەمشتی خۆت 
گوێز یان بادەم بخۆ كەڵكی لێوەردەگریت 

بۆ پاراستنی ئاستی كۆلیسترۆڵ.

سەرچاوەكان: 
و  هاید  د.  ف��ار،  گ��اری  د.  ویكیپیدیا، 

خەستەخانەی مایۆكلینیك
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زانستی سەردەم 48

حاڵەتەیان  دوو  ئەم  كەسانەی 
ئازارێكی  هەندێجار  هەیە 
ڕەنگە  و  دێ��ت  بۆ  زۆری���ان 
یا  گ��ەدە  بەربوونی  خوێن  لەگەڵیشیدا 
سیستمێكی  ئێستا  ڕووب����دات،  ڕیخۆڵە 
لەو  نەخۆشانەو  ب��ەو  تایبەت  خ��ۆراك��ی 
تا  بێئەوەی  دیاریكراوە،  بارودۆخانەیاندا 
ئێستا میكانیزمەكەی بەوردی دیاری كرابێت 
نین  ئ��ەوەدا  لەگەڵ  ه��ەن  هەندێكیش  و 

جێبەجێ بكرێت، بەاڵم كاریگەری تەواوی 
لەبواری ئەزمونیدا بەدەست هێناوە هەندێك 
لەبارودۆخی  كە  دەكەنەوە  لەوە  جەخت 
تیایدا  كە  كردۆتەوە،  تاقیان  نەخۆشخانەدا 
ژەمە  تەواودایەو  لەپشوودانێكی  نەخۆش 
خۆراكییەكانی لەژێر كۆنترۆڵی سیستمێكی 
لەبەرئەوە  تایبەتیدایە،  كاتی  و  خۆراكی 
ئەم  كاریگەری  لەژێر  نەخۆش  حاڵەتی 
ئەم  و  دەڕوات  باشی  ب��ەرەو  هۆكارانەدا 
سیستمە  بەو  پەیوەندی  بەتەنیا  باشبوونە 

خۆراكیە تایبەتەوە نییە.
ژەم��ە  ئ��ەم  ئێمە  بێت  هەرچۆنێك     
جەختیش  و  بەرچاو  دەخەینە  خۆراكیانە 
لەوە دەكەینەوە كە تەنانەت لەكاتی بوونی 
جێبەجێ  بەباشی  ئەگەر  زۆریشدا  ئازاری 

كرا هیچ كاریگەرییەكی خراپی نابێت. 
  بەاڵم پێویستە نەخۆش لەوەش ئاگاداربێت 
لەسەر  ب��وون��ی  ب����ەردەوام  حاڵەتی  ك��ە 
خۆراكییە  سیستمە  ئ��ەم  جێبەجێكردنی 
بۆماوەیەكی درێژخایەن، ئەوا جەستە بێبەش 

پێویستیەكان  ماددە  لەوەرگرتنی  دەكات 
ئەوكاتە زیانی زۆرتر دەبێت وەك لەقازانج.

بگەڕێتەوە  نەخۆش  دەكات  پێویست  واتە 
خۆی  ئاساییەی  خۆراكیە  سیستمە  سەر 
لەپاش الچوونی ئازارەكان، بێئەوەی هەست 
سیستمە  دەرب���ارەی  دڵەڕاوكێیەك  بەهیچ 
هەیە  لەتواناشتدا  بكات.  خۆراكییەكەی 
دەركەوتنی ئازارەكان دوابخەیت لەڕێگای 
پابەندبوونت بەجێبەجێكردنە خۆراكیەكانەوە 
بەو شێوەیە لەنەخۆشیەكە ڕزگارت دەبێت.

لەئازارەكانیان  كەسانەی  ئەو  واباشە     
بەتەواوەتی  ئەوانەی  یان  ڕزگاریان دەبێت، 
دەبنەوە  چاك  دوانزەگرێ  گەدەو  لەبرینی 
ڕاسپاردانەبن  ئەو  جێبەجێكردنی  پابەندی 
حاڵەتی  بەسەرهەڵدانەوەی  تایبەتن  كە 
ئاماژە  الی��ەن��ەوە  ل��ەم  نەخۆشیەكەیان. 
كە  دەدەی��ن  گشتیەكان  بەجێبەجێكردنە 
تایبەتن بەوانەی برینی گەدەو دوانزەگرێیان 
هەیە، بەئامانجی بنەبڕكردنی دەركەوتنەوەی 
ئەو ئازارانەی لێیانەوە پەیدادەبن. واباشە بۆ 

باشترین خۆراك بۆ ئەوانەی برینی 
گەدەو دوانزە گرێیان هەیە

د. موحسین ئەحمەدی

ئەو 
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ئەو كەسانەی كە لەوەپێش ئەم ئازارانەیان 
كەسێك  یان  كردۆتەوە،  تاقیان  یا  هەبووە 
لەخێزانەكەیان تاقیكردۆتەوە، ئەم ڕاسپاردانە 
سیستمێكی  ل��ەپ��اش��دا  ب��ك��ەن،  جێبەجێ 
كەسانە  ئەو  بەبارودۆخی  تایبەت  خۆراكی 
ئ��ازارەوە  بەدەست  كە  بەرچاو  دەخەینە 

دەناڵێنن و ئازارەكانیان النەچوون:
1- پەستانی دەروونی و كێشەی مەعنەوییان 
هەڵچوونی  و  بەناڕەحەتی  هەستكردن  و 
گەدە  برینی  كە  هۆكارانەن  لەو  دەم��اری 
دروست دەكەن یا بەرەو خراپتری دەبەن، 
جۆری  و  ژینگەكەت  هەوڵبدە  لەبەرئەوە 
تێڕوانینت بۆ دەوروبەر بگۆڕیت بۆ ئەوەی 
خۆت لەو پەستانە دەروونی و ئازارە دەروونیە 
دەبن،  تووشت  كە  دەربهێنیت  مەعنەویانە 
خراپترین  نێگەتیفانە  هۆكارە  ئەم  چونكە 

كاریگەریان هەیە لەكاتی نانخواردندا.
كە  بگرە  بەدور  هۆكارانە  لەو  خۆت   -2
دەبنە هۆی پەرەپێدان و پەرەسەندنی برینی 
گەدە لەوانە: پەلەكردن لەكاتی ناخواردندا، 
باش،  بەشێوەیەكی  خۆراك  نەجوینی  باش 
ژەمی  هەندێك  لەدەستدانی  و  بەسەرچوون 
خۆراكی  سیستەمی  ه��ەروەه��ا  خۆراكی 
حاڵەتانە  ئەم  كە  هەوڵبدە  ناهاوسەنگ، 

بگۆڕیت و خۆتیان لێ دوربخەیتەوە.
3- لەدوای نەمانی ئازارەكە پێویستە پابەندی 
بكەیت  هاوسەنگ  خۆراكی  سیستمێكی 
هەبێت  دڵەڕاوكێیەكت  هیچ  بێئەوەی 
دەربارەی خراپبوونی حاڵەتی نەخۆشیەكەت 
كە  خۆراكانەی  ئەو  وەرگرتنی  لەئەنجامی 
پڕن لەڕیشاڵ وەك سەوزەو میوە، چونكە ئەو 
هەموویان  هەن  بارەیەوە  لەو  ڕاسپاردانەی 

بەكارهێنانیان  س��وودی  لەسەر  جەخت 
بەدڵەڕاوكێ  هەستكردنت  بەاڵم  دەك��ەن، 
دەربارەی سیستمی خۆراكی ئاسایی خۆی 
لەخۆیدا دەبێتە ئازارو هۆكارێكیش دەبێت 
مەبەستمان  بێگومان  سەرهەڵدانەوەی،  بۆ 
لەخواردنی ئاسایی ئەوە نییە كە تۆ پابەندی 
ڕێنماییە گشتیەكان نەبیت، بۆنمونە ڕێگرتنی 
توون،  بیبەری  لەبەكارهێنانی  هەمیشەیی 
كارێكی پێویستەو كاریگەرییەكی ئەوتۆش 

لەهاوسەنگی خۆراكی ناكات.
بەاڵم  بكە،  زیاد  خۆراكییەكانت  ژەمە   -4
یەكەیاندا خۆراك  لەهەر  دیاریكراو  بڕێكی 
خواردنت  نموونە  بۆ  دەتوانیت  تۆ  بخۆ، 
بكەیتە پێنج ژەم یان حەوت ژەم و تەنانەت 
جیاواز  چەسپاوو  بەمەرجێك  ژەمیش،  دە 
بن، چونكە زیادكردنی ژەمە خۆراكییەكان 
یان  نان  بڕێك  مرۆڤ  كە  نییە  وا  مانای 
هەر  یان   .. بخوات  شیكوالتە  پارچەیەك 
بەردەوام  خواردندا  لەخۆراك  لوا  بۆت  كە 
بیت، بەڵكو مەبەست لەوەیە كەسەكە ژەمە 
دە  تا  پێنج  لەنێوان  خۆی  خۆراكییەكانی 
بكات  دیاری  ڕێكوپێكدا  خۆراكی  ژەمە 
كە یەكێكیان پێش نوستن بێت، وا باشترە 
بەمەرجێك  تێدابێت  شیری  ژەمەیان  ئەو 
خۆراكیە  م��اددە  ئەم  بۆ  هەستداریەتیت 

نەبێت.
كەم  خوارەوە  ماددانەی  ئەم  خواردنی   -5
بكەرەوەو تا دەتوانیت لێیان دوربكەوەرەوە:
 جگەرە، ئەسپرین، خواردنەوە گازییەكان، 
زۆر  خۆراكییە  ماددە  قاوە،  خەست،  چای 
خەردەل،  بیبەر،  ساردەكان،  زۆر  یا  گەرم 
خۆراكی  تونن،  و  گەرم  خۆراكانەی  ئەو 

بەئاگر  ڕاستەوخۆ  ئەوانەی  یان  سورەكراو 
برژاون هەروەها ئەو خۆراكانەی با دروست 
خۆراكیانەش  ژەمە  ئەو  هەرچی  دەك��ەن، 
لەدەست  بەسكااڵكردن  تایبەتن  كە  هەیە 

ئازار ئەوا بەم شێوەیە جێبەجێ دەكرێن:
تا  ڕۆژێك  لەنێوان  لەسەرەتادا خۆراكت   -
سێ ڕۆژ دیاری بكە )واتە تا ئازارە زۆرەكە 
لەناو دەچێت( كە بریتی بێت لەتێكەڵەیەك 
لەشیر و قەیماغ، تێكەڵەیەك لەنیو كوپ شیر 
و یەك كەوچكی چێشت لەقەیماغ هەردوو 
بەدرێژایی  وەرب��گ��رە،  جارێك  سەعات 
بە،  ب��ەردەوام  ئەمە  لەسەر  هەر  شەویش 
حاڵەتەكەت پێویستی بەپشووی تەواو هەیە، 
لەم ماوەیەدا خۆت لەهروژاندن و هەڵچوون 
ئ��ازارەك��ە  نەمانی  پ��اش  دوورب��خ��ەرەوە، 
بەكەمكردنەوەی  بكە  دەست  وردەوردە 
جار  بەیەك  كەمكردنەوەیە  ئەم  ژەمەكان، 
ژمارەی  تا  ڕۆژێكدا  لەچەند  بەڵكو  مەكە، 
ژەمەكان دەبێتە حەوت جار، ژەمەكانت بۆ 

ئەمانە دابەش بكە:
- ژەمێكی سەرەتایی بەیانی )كە ڕاستەوخۆ 

لەخەو هەڵدەستیت( .
- نانی بەیانی.

- ژەمێكی دووەمی بەیانی.
- نانی نیوەڕۆ.

- ژەمێكی دووەمی عەسر.
- نانی ئێوارە.

- پێش نوستن.
    لەم ماوەیەدا ئەم شتانە بەرەبەرە بۆ لیستی 
خواردنەكانت زیاد بكە: هێلكەی كواڵو یان 
برژاو  نانی  )نیو كواڵو( و  دەڵەمە  هێلكەی 
)لەو جۆرەی كە لەئاردی سپی پێكهاتووە و 
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توێكڵی گەنمی تێدا نەماوە( شۆربای برنج 
بەشیر، دانەوێڵەی پاكراو، كەرە یان ماستی 
نانی  لەگەاڵ  نەبێت(  ترش  )وات��ە  شیرین 
لەوە  جەخت  دیسانەوە  مەحەلەبی،  برژاو، 
بەرە  بەرە  دەبێت  ئەم شتانە  دەكەیتەوە كە 
بۆ لیستی خواردنەكانت زیاد بكرێن و زۆر 

بەباشی بجورێن.
خۆراكیەكانت  ژەمە  گەیشتنی  لەكاتی     
هاڕاو  گۆشتی  دەتوانرێت  ژەم  بەحەوت 
)لەجۆری ئەو گۆشتانەی زۆر توند و ڕەق 
نین وەك گۆشتی بەرخ و گوێرەكە( جگەر، 
پەنیر،  مریشك،  گۆشتی  ماسی،  گۆشتی 
بۆ  بكرێت،  زیاد  مرەبا  سەوزە،  گوشراوی 
سەوزەو  لەخواردنی  خۆت  ڕۆژێك  چەند 
بەدوور  زەاڵتە  و  گوێزەڵی  و  تازە  میوەی 
كە  بخۆ  سەوزانە  ئەو  ماوەیەدا  لەو  بگرە، 
چەوەندەر،  گوێزەر،  وەك  كەمە  ڕیشاڵیان 
 ، سپێناخ  پەتاتە،  پۆلكە،  تەڕ،  فاسۆڵیای 
تەماتە لەپاش البردنی توێكا و دەنكەكانی( 
قۆخ،  هەڵوژە،  وەك  ڕیشااڵ  كەم  میوەی  و 
پاش  میوانە  )ئ��ەم  قەیسی  هەرمێ،  سێو، 
هەروەها  بخۆ(  توێكڵەكانیان  لێكردنەوەی 

مۆزی تەواو پێگەیشتوو.
     وردەوردە پاشماوەی میوەو سەوزەكانی 
كە  ئەوانەشیان  تەنانەت  بكە  زیاد  دیكە 
كاڵن، تۆ وا بیر نەكەیتەوە كە ئیتر دەبێت 
ژیانت  بەدرێژایی  میوانە  سەوزەو  ئەو  هەر 
لەو  چونكە  كەمە،  ڕیشاڵیان  كە  بخۆیت 
حاڵەتەدا تۆ خۆت تووشی پشێوی ڕیخۆڵە 
بەگرفت  تووشبوون  لەوانەش  دەكەیت 
ڕیخۆڵە، و گرفت  )قەبزی( و شێرپەنجەی 
)قەبزی( وردە وردە پشێویەكانی گەدە زیاد 
دەكەن، لەبەر ئەوە پێویستە لەسەرت هەنگاو 
خۆراكە  سیستمی  بۆ  بگەڕێیتەوە  هەنگاو 
ئەو  پابەندی  هەمیشە  بەاڵم  ئاساییەكەت، 

پێنج تێبینیانەی سەرەوە بیت كە باسكران.
لێ  خوێن  گەدە  ئازارەكانی  لەوانەیە      
حاڵەتەدا  لەم  بێت،  لەگەڵدا  رۆیشتنیان 
هەندێك نەخۆشخانە بۆ ئەو نەخۆشانەی ئەم 
حاڵەتەیان هەیە و لەوێ كەوتون تا سێ رۆژ 
هیچ خۆراكێكیان لەڕێگەی دەمەوە نادەنێ، 
لەتوخمە  جەستەیان  پێویستیەكانی  بەڵكو 

خوێنهێنەرەوە  لەڕێگای  خۆراكیەكان 
خۆراكیەیان  سیستمە  ئەو  ئەوسا  دەدەن��ێ، 
لەگەڵدا ڕەچاو دەكەن كە لەحاڵەتی بوونی 
پەیڕەو  ڕۆیشتندا  لێ  خوێن  بێ  ئ��ازاری 
دەركەوتووە  دیكەوە  لەالیەكی  دەكرێت، 
ئاستی  ل��ەگ��ەدەدا  ب��وون��ی خ���ۆراك  ك��ە 
و  دەكاتەوە  كەم  هروژاندنی  وریابوونەوەو 

ئازار و خوێن لێ رۆیشتی دادەبەزێنێت.
   لەبەرئەوە پێشنیازی سیستمێكی خۆراكی 
خوارەوە  جۆرەی  بەم  كە  دەكرێت  دیكە 

جێبەجێ دەكرێت:
پشێوی  لەحاڵەتی  كردنەكە  جێبەجێ 
تەواوی نەخۆشەكەدا دەكرێت و هەر دوو 
سەعات جارێك و لەماوەی چوار رۆژدا ئەم 

تێكەڵەیەی دەدرێتێ:
50 گم جەالتین، 60 گم دكسترۆز، پاش 
تێكەڵە  هەمان  ڕۆژەك��ە  چوار  تێپەڕبوونی 
زیادكردنی  لەگەاڵ  بەنەخۆشەكە  دەدرێت 
هێلكە، مەحەلەبیەك كە لەهاڕاوەی دانەوێڵە 
دروست كرابێت، نەخۆش دەتوانێت لەنێوان 
ژەمەكاندا ئاو بخواتەوەو كە هەر جارە لەنێو 

كوپ زیاتر نەبێت.
ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  قۆناغی  ل��ەپ��اش��ت��ردا    
و  پێدەكات  دەس��ت  خۆراكیەكان  ژەم��ە 
بۆ  وردەوردە  دیكە  خۆراكیەكانی  ماددە 
نەخۆشەكە زیاد دەكرێت تا دەگەڕێتەوە بۆ 

سیستمە خۆراكیە ئاساییەكەی .
   لەهەردوو حاڵەتەكە، ئەگەر تۆ لەوانەیت 
سیستمە  ئەم  لەجێبەجێكردنی  حەزت  كە 
زیاد  هەڵچوونت  سیستمانە  ئ��ەم  نییەو 
تەنیا  مەبە،  دڵ��ەڕاوك��ێ  تووشی  دەك��ەن، 
خۆراكیەكانت  ژەمە  كە  بەسە  ئەوەندەت 
زیاد بكەیت و كاتی ژەمەكان ڕێكبخەیت، 
خۆراك  بڕێك  جارێك  سەعات  ه��ەردوو 
بەباشی  خۆراكەكە  جووینی  لەگەاڵ  بخۆ 
بۆ ئەوەی نەرمی تەواوی بدەیتی و خۆت 
بەدوور  كااڵ  میوەی  سەوزەو  لەخواردنی 
بگرە تا بەتەواوی ئازارەكە نامێنێت لەگەاڵ 
زۆركردنی چەوری وەك قەیماغ، سەرتوێژ، 

كەرە، ڕۆنی زەیتون.
المعدة  أحمدي،  محسن  د.  س��ەرچ��اوە: 
واالثني عشري، )الطبعة االولى، دارالهادي، 

)2007

شێرپەنجەی
 مەمك 

بەپێی توێژینەوەیەكی كەنەدی  خۆدانە 
 3 ماوەی  بۆ  ڕۆژان��ە  خۆر  تیشكی  بەر 
كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  سەعات 
ئەگەری تووشبوون بەشێرپەنجەی مەمك 
بەڕێژەی 50% لێكۆڵینەوەكە دەریخستووە 
كە خانەكانی مەمكی ژن توانای گۆڕینی 
هەیە  لەخۆردا  كە  هەیە  یان    dڤیتامین
بیگۆڕن بۆ پێكهاتەی وا كە دژی خانە 
شێرپەنجەییەكان دەوەستێتەوە، ڕۆژنامەی 
لەژمارەی ڕۆژی  بەریتانی  دەیلی مەیلی 
ئەنجامی  ئەمساڵدا  ح��وزەی��ران��ی   28
كە  كرد  ئاشكرا  نوێی  توێژینەوەیەكی 
تیمێكی كەنەدی ئامادەیان كردووە، لەو 
لەژمارەیەك  پرسیار كراوە  توێژینەوەیەدا 
و  نیسان  مانگەكانی  لەنێوان  ئایا  لەژنان 
تشرینی یەكەمدا چەند سەعات لەدەرەوە 
جیاوازی  قۆناغی   4 لەمیانەی  و  دەبن 
ژیانیاندا، بەو پێیە ئەو ژنانەی كە بەالی 
كەمەوە لەهەفتەیەكدا 21 سەعات لەژێر 
لەتەمەنی  و  دەمێننەوە  خ��ۆر  تیشكی 
تووش  ئەگەری  كەمتر  هەرزەكاریدان 
لەسەرە  مەمكیان  بەشێرپەنجەی  بوون 
بەڕێژەی 29% كەمتر لەوانەی ڕۆژانە یەك 
سەعات خۆیان دەدەنە بەر تیشكی خۆر، 
پەنجاكانی  و  لەچل  كە  ژنانەی  ئەو  بۆ 
لەدەرەوە  كاتەكان  زۆربەی  تەمەنیاندان 
دەبن و لەبەر خۆر بەڕێژەی 26% كەمتر 
لەژنانی دیكە تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن، 
لەشەستەكانی  ئەوانەی  الی  ڕێژەكە  و 
دەگاتە  تووشبوونیان  ڕێژەی  تەمەنیاندان 
بەبەراوورد لەگەڵ  پێشوو  نیوەی ئەوەی 
بەر  دەدەن���ە  كەمتر  خۆیان  ئ��ەوان��ەی 
توێژینەوەكان  زۆرب��ەی  بەپێی  خ��ۆر. 
لەنێوان  هەیە  بەتین  پەیوەندیيەكی 
بەشێرپەنجەی  تووشبوون  و  خ��واردن 
مەمك الی ژنان، بەتایبەتی چەوريیەكان 
كە پێویستە زۆر كەم بكرێتەوە، پێویستە 
تەمەنەكانیاندا  لەهەموو  ژن��ان  لەسەر 
و  بەخواردنەكانیان  بدەن  زۆر  گرنگی 
بەدوور  قورسەكان  و  چەور  لەخواردنە 
بن و گرنگی زۆر بدەن بەمیوە و سەوزە 

و ئینجا وەرزشكردنی بەردەوام.

لینا جەمال
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ڕەزەرف���������ۆرد ل��ەس��اڵ��ی 
دەرك��ەوت  ب��ۆی  1897دا 
ل��ەم��اددە  تیشكانەی  ئ��ەو 
تیشكاوەرییەكانەوە دەردەچن تاك سروشت 
ڕیز  دوو جۆر  بۆ  كە  پێشنیاری كرد  نین، 
توانای  تیشكانەی  ئ��ەو  یەكەم:  بكرێن، 
تێپەڕبوونیان زۆرە كە ناوی نا تیشكی بێتا، 
تێپەڕبوونیان  توانای  تیشكانەی  ئەو  دووەم: 
ئەمەش  ئەلفا،  تیشكی  نا  ناوی  كە  كەمترە 
توێژینەوە  و  لەتاقیكردنەوە  كۆمەڵێك  پاش 
كە لەنێو 1897-1900 زاینییدا ئەنجامی دان.
لەساڵی 1990دا زانا ڤیالرد جۆری سێیەمی 
ئەم  و  دۆزییەوە  یۆرانیۆم  لەتیشكدانەكانی 
لەتیشكی  تێپەڕبوونییان  توانای  تیشكانە 
و  ك��ارەب��ای��ی  ب���وارە  و  زی��ات��رە   ß بێتا 
موگناتیسییەكان كاری تێناكەن و ناوی لێنا 
تیشكەی  ئەم  ئەوەی  پاش  گاما،  تیشكی 
لەیۆرانیۆم  بەلوورەیەك  چەند  سەر  خستە 
لەئەنجامدا  الیداو  لەبەلوورەكەدا  تیشكەكە 
چەند ناوچەیەكی ڕووناك و تاریكی پێكهێنا 
كە پێیان دەڵێن برژۆڵەكانی الدان، درێژی 
شەپۆلەكانی ئەم برژۆاڵنەی پێوا كە لەنێوان، 
دەردەچن  تێشكدانەوە  لەو  قۆناغانەی  ئەو 
ئەلكترۆن ڤۆڵتێك  وزەكەیان لەچەند ملیۆن 
زیاتر بوون، و درێژی شەپۆلی هەندێكییان 

لەتیشكەكانی Х كورتتر بوون.
تیشكێكی   Gamma گ��ام��ا  تیشكی 
لەشەپۆلەكانی  بەمەش  كارۆموگناتیسییە 
ڕووناكی دەچێت بێجگە لەوەی كە درێژی 
شەپۆلەكەی زۆر لەدرێژی شەپۆلی ڕووناكی 
و  هەیە  ب��ەرزی  زۆر  وزەیەكی  كورتترە 

توانایەكی  بەخێرایی ڕووناكی دەردەچێت، 
هەیە،  تەنەكاندا  بەناو  لەتێپەڕبوون  زۆری 
كە  نەبێت  ئەستوورانە  بەربەستە  ئەو  تەنیا 

لەقوڕقوشم دروست كراون.
تیشكاوەرییەكانەوە  لەناوكە  گاما  تیشكی 
دەردەچێت  ل��ەوزە  گورزەیەك  لەشێوەی 
لەگەڵ  هەمیشە  كە  فۆتۆن  دەڵێن  پێی  كە 
ئاستدا،  لەهەمان  تەنۆلكەكاندان  دەرچوونی 
تیشكی گاما بەنزیكەیی بەگشت ناوەندەكاندا 
خانەیەكی  هەر  دەتوانێت  و  دەبێت  تێپەڕ 
تێدەپەڕێت  بەناویدا  كە  بكوژێت  زیندوو 
بەكاردێت  پزیشكییەوە  لەالیەنی  لەبەرئەوە 
كە  شێرپەنجەییەكان  خانە  كوشتنی  بۆ 
لەهەندێك حاڵەتدا پێویستی بەنەشتەرگەری 
نابێت، تیشكی گاما بەتیشكێكی مەترسیدار 
دادەنرێت، چونكە بەئاسانی جەستە دەبڕێت 
تا دەگاتە ئەندامە زیندەییە ناوخۆییەكان و 
زیانییان پێدەگەیەنێت، لەبەرئەوە پێویستە زۆر 
وریا بین و خۆمان دووچاری مەترسییەكان 
خۆردا  تیشكی  لەبەر  زۆریش  و  نەكەین 
سووتان  تووشی  جەستەمان  تا  نەوەستین 

نەبێت.
ئەو كرێكارانەی كە ئەگەری بەركەوتنییان 
بەتیشكی گاما لێدەكرێت چەند نیشانەیەكی 
جیاواز لەو فیلمانە هەڵدەگرن كە لەچینێكی 
بۆئەوەی  پێكهاتووە  هەستیار  فۆتۆگرافی 
كە  بكات  دی��اری  تیشكدانانە  ئەو  بڕی 
پێویستییان  پارێزگاری  تا  دەبن  دووچاری 

بۆ دابین بكرێت.
تایبەتمەندییەكانی تیشكی گاما

تیشكاوەرییەكان  ناوكە  گاما  تیشكی 
دەردەكات  لەوزە  گورزەیەك  لەشێوەی 
فۆتۆنەكان هەمیشە هاوەڵی  پێی دەوترێت 
لەهەمان  بێتا-یە  تەنۆلكەكانی  دەرچوونی 
لەهەمان  هەیە  وزەی  هەمان  كە  ئاستدا 

بواردا.
تا  ڤۆڵتێك  ئەلكترۆن  لەچەند  تیشكی گاما 
چەند ملیۆن ئەلكترۆن ڤۆڵتێك پێكهاتووە، 
كە  بێتایە  تێشكی  پێچەوانەی  ب��ەاڵم 
ون  وزەك��ەی  كاتێك  دەبێتەوە  هێواش 
دەكات و لەكۆتاییدا لەگەڵ گەردەكەیدا 
تیشكی  ل��ەك��ات��ێ��ك��دا  ی��ەك��دەگ��رێ��ت، 
بەخێرایی  وزەكەیەوە  بەسەرجەم  گاما 
ڕووناكی دەڕوات، تیشكی گاما وزەكەی 
بەریەككەوتنی  لەئەنجامی  دەك��ات  ون 

هاویشتنی  لەئەنجامی  كە  بەڕێكەوتدا 
دێت،  بەرهەم  لەناوكەوە  ئەلكترۆنەكان 
بەشێكی  یان  وزەك��ەی  گشت  لەوانەیە 
ون بكات لەكاتی بەریەككەوتندا، ئەگەر 
بەشەكەی  ئەوا  ونبوو  وزەكەی  بەشێكی 
بەناو  لەڕۆیشتندا  دەبێت  ب��ەردەوام  دی 
ئەو  وەك  ڕووناكی  بەخێرایی  بۆشاییدا 
فۆتۆنانەی كە وزەیەكی كەمتریان هەیە، تا 
وزەی فۆتۆنەكانی گاما زیاد بكات وزەی 
ئەو  دەكات،  زیاد  جواڵوەكان  ئەلكترۆنە 
فۆتۆنەكانی  لەالیەن  كە  ئەلكترۆنانەی 
گوێزراوەتەوە  بۆ  وزەیان  گاماوە  تیشكی 
بەهۆی  ناوەندەكە  تێكدانی  دەبنەهۆی 
بەئایۆن بوون و وروژاندنی گەردەكانەوە، 
فۆتۆنەوە  بەهۆی  ئەلكترۆن  كاتێك  هەر 
دەرباز بێت ئەو ڕووداوەی بەدوایدا دێت 
خەسڵەتەكانی  لەسەر  دەبێت  بەند  تەنیا 
فۆتۆنەی  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  ن��ەك  ئەلكترۆن 

دەربازی كردووە.
بەهۆی  بارگاوی  ئەلكترۆنی  هاویشتنی 
بێت   1mev وزەك��ەی  كە  فۆتۆنێكەوە 
لەناوكەوە بەئایۆن بوونێكی تاك دادەنرێت، 
بوونەوەیاندا  هێواش  لەكاتی  ئەلكترۆنەكان 
وروژاندن  و  بوون  لەبەئایۆن  هەزار  دەیان 
بەرهەم دێنن، ئەو تێكچوونەی پەیدا دەبێت 
لەسەر ژمارە و جۆری دابەش بوونی فەزایی 
distribution Spstial ئەو بەئایۆن بوون و 

وروژاندنانە لەجیاتی بەئایۆن بوونی تاك كە 
لەفۆتۆنی گاماوە پەیدا دەبێت.

لەتیشكی  دیكەیە  جۆرێكی   X تیشكی 
خەسڵەتیدا  ل��ەزۆر  كە  كارۆموگناتیسی 
بنەڕەتی  جیاوازی  دەچێت،  گاما  لەتیشكی 
نێوانیان پەیوەندی بەپەیدابوونییانەوە هەیە، كە 
تیشكی گاما لەئەنجامی ئەو گۆڕانكارییانەوە 
پەیدا دەبێت كە بەسەر ناوكدا دێن، بەاڵم 
گۆڕان  كە  دەردەچێت  كاتێك   X تیشكی 
گەردیلەدا  ئەلكترۆنەكانی  خولگەی  بەسەر 

دێت.
لەئەنجامی  ناوكانەی  ئەو  جار  زۆرب��ەی 
بێتا- و  ئەلفا  تەنۆلكەكانی  هەڵوەشاندنی 
لەهەر  ناوكانەی  ئەو  یان  دەبن  پەیدا  ەوە 
دەبن  دروس��ت  ئەتۆمییەوە  كردارێكی 
لەباری  ناوكییەكان  كارلێكە  نموونە  بۆ 
ئەو  وایە  مانای  دەبن،  وروژاودا  ئاستێكی 
لەم  دەكەن  دروست  ناوكانە  ئەو  وزەیەی 
بارەدا بەرزتر دەبن لەو وزەیەی كە لەباری 

زانا
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)زەمینیدا(  جێگیریی 
بارستایی  واتە  هەیەتی 
وروژاودا  لەباری  ناوك 

لەبارستاییەكەی  گەورەترە 
 ground زەمینیدا  ل��ەب��اری 

لەماوەیەكی زۆر  پاشان   ،state

وروژاوەوە  لەباری  ناوك  كورتدا 
وروژاو  نیمچە  ب��اری  بۆ  دەگوێزرێتەوە 
جێگیری  )باری  دامركانەوە  باری  بۆ  یان 
زەمینی( بۆ ڕزگاربوون لەو وزە وروژێنەرە 
زیادەیە ئەویش بەدەركردنی لەسەر شێوەی 
بەتیشكی  كە  كارۆمەگناتیسییەكان  تیشكە 
گاما ناسراوە، ئەم تیشكە لەشێوەی فۆتۆندا 
تەنۆلكەكانی  یەكەی  فۆتۆن  دەردەچێت، 
لەجیاوزای  بریتییە  وزەكەی  تیشكەیە.  ئەم 

نێو هەردوو باری گۆڕانەكە.
ناوك دەتوانێت لەوزەی وروژاندن ڕزگاری 
دەكرێتەوە  كۆ  وزەی��ە  ئەم  كاتێك  بێت 
لەئەلكترۆنە  یەكێك  دەخ��رێ��ت��ەس��ەر  و 
 K خولگەی  )بەتایبەتی  خولگەییەكان 
ئەلكترۆنەكە  لەناوكەوە(،  نزیكە  چونكە 
كە  جێدێڵێت  گ��ەردەك��ە  و  دەردەچ��ێ��ت 
خۆیدا  لەگەڵ  وزە  دیاریكراو  بڕێكی 
بەگۆڕانی  كردارەشی  ئەم  و  هەڵدەگرێت 
باسە  شایانی  ئەوەی  دەناسرێت،  ناوخۆیی 
لەوانەیە نەمانی وروژاندن لەڕێی دەركردنی 
تیشكە كارۆموگناتیسییەكان )تیشكی گاما( 
لەباری وروژاوەوە  ناوك  وە بەگواستنەوەی 
و  ڕووب��دات  زەمینی  باری  بۆ  ڕاستەوخۆ 
یەك فۆتۆنی تێدا بێت كە سەرجەم وزەی 
بارە  ئ��ەم  هەڵگرتبێت،  وروژان��دن��ەك��ەی 
ئەگەرێكی الوازی هەیە بۆ ڕوودانی و پێی 
دەوترێت گۆڕانی قەدەغەكراو، بەاڵم ئەوەی 
زۆر كات ڕوودەدات گۆڕانە بەقۆناغە یەك 

بەدوای یەكەكەكاندا.
وزەی گشتی هەڵگیراو لەالیەن فۆتۆنەكانەوە 
و  بنەڕەتی  وزەی  نێوان  جیاوازی  دەكاتە 
قۆناغەكان  ژم��ارەی  هەرچەندە  كۆتایی 

جیاواز بن.
بەشێوەیەكی گشتی گواستنەوە لەباری وزەیەكی 
بەرزەوە بۆ باری وزەیەكی نزم دەبێت لەگەڵ 
زۆر  لەماوەیەكی  گاما  تیشكی  دەركردنی 
ناكات،  تێپەڕ  لەچركە  بەشێك  كە  كورتدا 
لەكاتێكدا گواستنەوەی قەدەغەكراو لەكاتێكی 

درێژخایەنتردا ڕوودەدات.

ب����������اری 
بارستە  ژم��ارە  لەناوكدا  وروژان���دن 
 1mev النیكەم  دەبێت،  بچووكەكانی 

لەناوكە  و  جێگیربوونەوە  باری  لەسەرو 
دەبێت،  كەمتر   1mev لە  مامناوەندەكاندا 
وروژاو  باری  یەكەم  قورسەكاندا  لەناوكە 
1mev-0 لەسەرو باری جێگیرەوە دەبێت، 

بەاڵم ناوكە ئەفسوناوییەكان ناوازەن و لەم 
 126 بزمۆس  نموونە  بۆ  الدەدەن  ڕێسایە 
نیوترۆن لەناوكەكەیدا هەیە وەك توخمێكی 
لەوزەكەیدا  جیاوازی  و  دادەنرێت  سووك 

لەئاستی یەكەمدا 1mev دەبێت.
كاتێك گورزەیەكی تەریب لەتیشكی گاما 
هەڵدەمژرێت  ماددەیەك  سەر  دەكەوێتە 
لەئەنجامدا فۆتۆنێك دەردەچێت كە لەگەڵ 
كارلێك  ماددەكە  لەگەردەكانی  گەردێك 
ك��ردارە-  سێ  لەم  بەهەریەكێك  دەك��ات 
هەڵمژینی  بەهۆی  ئەویش  لەگورزەكەوە 
وزەكەی بەتەواوەتی و لەناوچوونی لەڕێی 
دیاردەی كارۆڕووناكییەوە یان بەرهەمهێنانی 
پەرشبوونەوە  بەهۆی  یان  فۆتۆن،  جووتێك 
دیاردەی كۆمپتن،  لەڕێڕەوەكەی  و الدانی 
چڕی   No لێدەر  فۆتۆنی  ژمارەی  بەمەش 
تیشكی  تووندی  وات��ە  ە،   dx م��اددەك��ە 
دەبێتەوە  كەم  بنەڕەتی  بەشێوەیەكی  گاما 
لەكاتی تێپەڕبوونی بەناو ماددەكەدا ئەویش 
تەنە  بەناو چڕی  بەهۆی ونبوونی وزەكەی 
ماددەكەدا  خاڵێكی  لەهەر  م��ژەرەك��ەدا، 
و  تیشكەكە  توندی  لەنێو  پەیوەندییەك 

ئەستوری ماددەكەدا هەیە.
لەسەر  بەندە  هێڵی  هەڵمژینی  هاوكۆلكەی 
وزەی تیشكی گاما و هەروەها لەسەر جۆری 
لەماددەكە   1cm لە  هەڵمژین  ماددەكە 
ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ توندی فۆتۆنی 
لێدەر و ژمارەی گەردەكان و ڕووبەری پانە 

بڕگەی گشتی.
ڕێگەكانی گواستنەوەی وزەی تیشكی گاما 
لەو  هەیە  بنەڕەتی  جیاوازییەكی  ماددە  بۆ 
بارگاوییەكانەوە  لەتەنە  وزە  كە  ڕێگایانەی 
دەگوێزرێتەوە بۆ ماددە، لەگەڵ ئەوەشدا كە 

تیشكی X لەگۆڕانێكی ئەتۆمییەوە پەیدا 

دەچێت  گاما  لەتیشكی  كەچی  نابێت 
كارلێكردنی  و  بنەڕەتییەكان  لەخەسڵەتە 
ئەوەیە  ج��ی��اوازی  تەنیا  م���اددەدا  لەگەڵ 
هەیە،  بەرزی  وزەیەكی  گاما  تیشكی  كە 
كارۆموگناتیسییانەش  تیشكە  ئەو  هەروەها 

.100mev-90.01 كە وزەكانییان لەنێوان
چەند ڕێگەیەك هەن كە تیایدا تیشكی گاما 
كارلێك لەگەڵ ماددەدا دەكات و وزەكەی 
ون دەكات و دەیدات بەو ماددەیە لەڕێی 

ئەم سێ كردارە سەرەكییەوە:
ڕێگەیەدا  لەم  كارۆڕووناكی  دیاردەی   -1
ون  بەتەواوەتی  وزەك��ەی  گاما  تیشكی 
گەردانەی  لەو  بەیەكێك  دەیدات  دەكات 
ئەم  شێوەیە  بەم  بەستراوە  بەماددەكەوە 

تیشكە لەناو دەچێت.
2- دیاردەی كۆمپتن لەم ڕێگەیەدا تیشكی 
و  دەك��ات  ون  ل��ەوزەك��ەی  بەشێك  گاما 
دەیدات بەیەكێك لەئەلكترۆنە سەربەستەكان 
یان ئەو ئەلكترۆنەی بەالوازی بەگەردەكەوە 
بەستراوە بەمشێوەیە ئەم تیشكە لەڕێڕەوەكەی 

الدەدات.
فۆتۆنی  كاتێك  جووتەك  بەرهەمهێنانی   -3
 1.02mev لە  وزەك���ەی  گاما  تیشكی 
گەردیلەدا  ناوكی  بەنزیك  و  گەورەتربێت 
لەناو  كارەباكەدا  لەبوارە  ئەوا  ببێت  تێپەڕ 
دەچێت و جوتێك لەئەلكترۆن و جووتێك 
لەپۆزترۆن پێكدێت كە وزەكەیان هاوتای 
بارستاییەكانیانە دەكاتە1.02mev ، ئەمەش 
بەرهەمهێنانی  بۆ  پێویستە  وزەی  كەمترین 
وزەی  ئ��ەگ��ەر  تەنۆلكانە،  ج��ووت��ە  ئ��ەو 
فۆتۆنەكە لەو نرخە زیاتر بێت، ئەو زیادەیە 
توانایەكی  وەك  پۆزترۆن  و  لەئەلكترۆن 
لێكدراو دەردەكەوێت و بەشێكی بچووكی 



 زانستی سەردەم 48

50

دەچێت بۆ ناوكی گەردیلەكە.
هەر  دەردەكەوێت  ئاشكراتر  ڕووداوە  ئەم 
گاما  تیشكی  فۆتۆنەكانی  وزەی  كاتێك 

زیاتر بێت:
ئەگەری بەرهەمهێمانی جووتێك = جێگیری 

EX

بەزیادبوونی  دەك��ات  زیاد  ئەگەرییە  ئەم 
هەڵمژەرەكە  م��اددەی  گ��ەردی  ژم��ارەی 
ئاست  لەكەمترین  كە  فۆتۆن  توانای  و 
گۆڕانە  ئ��ەم  بێت،  زی��ات��ر   mev  1.02

تایبەتە جووتەكێك لەئەلكترۆن و پۆزترۆن 
دروست  ناوكدا  كارەبایی  لەڕووتەختی 
دەكات و هەروەها لەڕووتەختی خولگەیی 
دەكات  زیاد  ئەگەرییە  ئەم  ئەلكترۆنیشدا 
ل��ەوەی  گ��ەردی،  ژم��ارەی  بەزیادبوونی 
پێشەوە تێبینی دەكەین كە هەردوو ڕووداوە 
یەكەمینەكەی دیاردەی كۆمپتن كەم دەكەن 
بەزیادبوونی وزەی تیشكی گاما لەكاتێكدا 
بەزیادبوونی  دەكات  زیاد  سێیەم  دیاردەی 
وزەی تیشكی گاما، لەمەوە ڕوون دەبێتەوە 
یان  ئەلكترۆن  جووتە  بەرهەمهێنانی  كە 
تیشكی  بەرزەكانی  وزە  لەباری  پۆزترۆن 
 ،5mev گامادا ڕوودەدات كە وزەكەی لە
ژمارەی  كە  مژەرانەی  تەنە  ئەو  هەروەها 
شایانی  ئەوەی  هەیە،  گەورەیان  گەردی 
ئەم سێ كردارە سەرەكییە هەموویان  باسە 
یان هەندێكییان بۆ گشت وزەكانی تیشكی 

لەوانەش  دەدەن  دەست  كارۆموگناتیسی 
.X تیشكی

تیشكی گاما چەندین جێبەجێكردنی كرداری 
بەسوودی هەیە لەوانەش:

بەجێهێنانە پزیشكییەكانی تیشكی گاما
لەبواری پزیشكیدا تیشكی گاما بۆ كوشتنی خانە 
شێرپەنجەییەكان بەكاردەهێنرێت و گەشەكردنییان 
پێست دەبڕێت و  تیشكی گاما  دەوەستێنێت، 
دەبێتەهۆی  ئەمەش  بەئایۆن  دەكات  خانەكان 
لەناوچوونی ئەو خانانە، لەبواری پزیشكیدا بۆ 
توێژینەوەی نەخۆشییەكانی دەماخ و جگەر و 

گورچیلە و پەنكریاس و ڕژێنە دەرەقییەكان... 
هتد بەكاردێت.

زۆر  دۆزێكی  دەدرێنەبەر  ئەندامانە  ئەو 
ئەنجام  بەوردی  زۆر  كە  تیشكە  لەم  كەم 
كامێرایەك  بەبەكارهێنانی  ئەویش  دەدرێت، 
و  دەك���ات  ئیش  گ��ام��ا  بەتیشكی  ك��ە 

لەدەرەوەی جەستەی مرۆڤدا دادەنرێت.
بەجێهێنانە پیشەسازییەكانی

تیشكی گاما
بۆ  پیشەسازیدا  ل��ەب��واری  گاما  تیشكی 
دۆزینەوەی  و  نەوت  بۆرییەكانی  پشكنینی 

خاڵە الوازەكان تیایدا بەكاردەهێنرێت.
بۆرییانە  ئەو  وێنەگرتنی  بۆ  گاما  تیشكی 
بەكاردەهێنرێت، ئەو تیشكە دەخرێتەسەر ئەو 
بۆرییانە كە فیلمێكی هەستیار دەخرێتە پشتییانەوە 
بەمەش وێنەی سێبەر لەسەر فیلمەكە دروست 
بۆریانە  ئەو  الوازەكانی  ناوچە  كە  دەبێت 
وێنەگرتنی  وەك  دەردەك��ەون  بەباشی  زۆر 
ئێكسەوە  تیشكی  بەهۆی  م��رۆڤ  ئێسكی 
لەپاككردنەوەی  گاما  تیشكی  هەروەها   .X
بەكتریاكان  و  لەمیكرۆب  خواردەمەنییەكان 
بەكاردەهێنرێت، تیشكی گاما لەكارپێكەرە و 
بۆمبە ئەتۆمییەكاندا بەكاردەهێنرێت، لەبواری 
پیشەسازیدا ماددەی تیشكاوەری تیشكی گاما 
لەبەردەم ئەو تەنەدا دادەنرێت كە دەمانەوێت 
لەسەر  وێنەكەی  بكەین...  بۆ  پشكنینی 

تیشكی گاما بەنزیكەیی 
بەگشت ناوەندەكاندا 

تێپەڕ دەبێت و دەتوانێت 
هەر خانەیەكی زیندوو 

بكوژێت كە بەناویدا 
تێدەپەڕێت لەبەرئەوە 
لەالیەنی پزیشكییەوە 
بەكاردێت بۆ كوشتنی 

خانە شێرپەنجەییەكان 
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كە  دەكرێت  تۆمار  فۆتۆگرافی  لەوحێكی 
دەخرێتە پشت ئەو شتەی مەبەستمانە پشكنینی 

بۆ ئەنجام بدەین.
و  كانزاكان  لەلەحیمكردنی  بوون  دڵنیا  بۆ 
بەكاردێت،  كەموكوڕییەكان  دۆزینەوەی 
ب��ۆ پ��اك��ژك��ردن��ەوەی خ��واردەم��ەن��ی��ی��ە 
هەروەها  بەكاردێت،  لەقوتونێنراوەكان 
دەزووی  پاككردنەوەی  بۆ  تیشكە  ئ��ەم 
لەنەشتەرگەرییەكاندا  ب��ەك��اره��ێ��ن��راو 
بەكاردێت، چونكە تیشكی گاما ئەو بەكتریا 
لەكرداری  كە  دەكوژێت  بەخشانە  زیان 
تا  ماونەتەوە  بەدەزووەكانەوە  دوورینەوەدا 
بوون  پیس  دووچاری  نەشتەرگەرییانە  ئەو 

نەبن.
بەجێهێنانە زانستییەكانی تیشكی گاما

كارپێكەرە  پێدانی  لەگەشە  گاما  تیشكی 
تاقیكردنەوە  و  ئەتۆمییەكاندا  بۆمبە  و 

دۆزینەوەی  بۆ  بەكاردێت  زانستییەكاندا 
نهێنییەكانی ناوك بەهیوای ئەوەی تەقینەوەكانی 
لەكوادر  بەهێزتر  وزەیەكی  گاما  تیشكی 
بلیۆن-ی خۆر بەرهەم بێنێت تا بگەینە ئەو 
گەردیلە زۆر وردانەی لەناو تەپ و تۆزدان 
ئەستێرەكانی  كە  دادەنرێت  بەمناڵدانێك  كە 
لێوە لەدایك دەبن، زاناكان دەڵێن یەكێك لەو 
بلیۆن  كوادر  ڕوویداوە،  لەمساڵدا  تەقینەوانە 
ئەو  پانزە،  توان  یەك كەڕەتی دە  لە  بریتییە 
كۆنگرەیەك  ئامادەی  گەردوونناسانەی  زانا 
تەقینەوەكانی  دەرب��ارەی  لەبالتیمور  بوون 
دەربارەی  نازانن  شتێك  هیچ  گاما  تیشكی 
دەستكردی  مانگێكی  بەاڵم  دیاردەیە،  ئەم 
هۆڵەندی- ئیتاڵی یەكێك لەو تەقینەوانەی لە 

22ی شوباتدا چاودێری كردبوو.
لەلیژنەی  ئیتاڵییە  زانایەكی  بیرۆ كە  لویجی 
كە  توێژینەوەكان  بۆ  ئیتاڵی  نیشتمانی 

ئەو  دەركەوت  بۆی  لەڕۆمایە  بارەگاكەی 
تەقینەوەیە چەند تیشكێكی بەرهەمهێناوە كە 
بەخێراییەكی ئێجگار زۆر باوبوونەتەوە وەك 
دیوارێكی  بەاڵم  فەزایی،  بڵقێكی گەورەی 

چڕوپڕ لەگاز بەتەواوەتی دەورەی داوە.
بیرۆ وتی: گازە چڕەكان تەنیا لەناوچە زۆر 
ئەستێرەكانییان  كە  هەن  كەڵەكەبووەكاندا 

تێدا لەدایك دەبن.
گ��ەردوون��ن��اس  ژن��ە  ه��اری��س��ۆن-ی  ڤیۆنا 
لەپەیمانگای كالیفۆرنیا بۆ تەكنۆلۆژیا، وتی: 
تەقینەوەكانی  ئەوا  بێت  ئەمە ڕاست  ئەگەر 
تیشكی گاما دەبنە ئەو نیشانە گەردوونیانەی 
كە شوێنی لەدایكبوونی ئەستێرەكان دەست 
نیشان دەكەن. هەروەها وتی: ئەو تەقینەوانە 
ئەو ئاماژە ڕێبەرانەن بەرەو شوێنی دروست 
بوونی ئەستێرەكان، ئەو ئاماژانە لەو ماددانەوە 
شوێنانەیان  ئەو  دەوری  كە  دەدرەوشێنەوە 

و  دەنگی  شەپۆلە  بەپێچەوانەی  داوە، 
بینراوەكانەوە، گازەكان بەرهەڵستی تیشكی 

گاما ناكەن كە بەناوییاندا تێپەڕ بوون.
دەڵێت:  و  پ��ێ��دەدا  درێ���ژەی  ه��اری��س��ۆن 
تەمومژاویە  ه���ەورە  ل��ەو  "ئەستێرەكان 
جوانانەدا دەدرەوشێنەوە كە دەوریان داون 
بینینی  لەبەردەم  بەربەستێك  دەبنە  كە  و 
لەسەد  ئەگەر  ئەستێرەكان خۆیاندا،  خودی 
ئەستێرەدا یەكێكی وردو خاش بێت بەهۆی 
تەقینەوەی تیشكی گاماوە ئەوا دەدرەوشێتەوە 
و دەتوانین بڵێین ئەستێرەیەك دروست بووە. 
بیرۆ و هاریسۆن دەڵێن: گەورەترین ئەستێرە 
كە لەدایك دەبێت دەتوانرێت پێی بوترێت 
پەرشبوونەوەكانی گاما، بەاڵم جەختییان لەوە 
نەزانراوە،  دیاردەیە  ئەو  هۆی  كە  كردەوە 
كە  جێگیرەكان  ئەستێرە  دەوترێت  پێیان 
خۆر  لەبارستایی  جار   50 بارستاییەكانیان 

زەبەالحانە هەر كە  ئەستێرە  ئەم  گەورەترە 
لەدایك دەبن دەتەقێنەوە لەبەرئەوە چاودێری 
ئەگەر  ب��ەاڵم  گرانە،  كارێكی  كردنییان 
ئەوا  بن  گاماوە  لەتیشكی  تەقینەوەكان 
لەزەوییەوە لەدوورییەكی زۆرەوە دەبینرێت، 
لە  تەقینەوەیەی  ئەو  بەوەدا  ئاماژەی  بیرۆ 
نزیكەی  لەدووری  ڕوویدا  شوباتدا  22-ی 
10 ملیار ساڵی ڕووناكییەوە بوو لەزەوییەوە.
تریلیۆن   10 نزیكەی  ڕووناكیش  ساڵی 
كیلۆمەترە، شایانی باسە تەقینەوەكانی تیشكی 
نەوەدەكاندا  لەسااڵنی  جار  یەكەم  بۆ  گاما 
كە  بینرا  دەستكردانەوە  مانگە  ئەو  بەهۆی 
قەدەغەكردنی  ڕێككەوتنامەی  چاودێری 
تاقیكردنەوە ئەتۆمییەكانیان دەكرد، تا ئێستا 
تەنیا  زاناكان  ڕووی��داوە  تەقینەوە   3000
شوێنی 40 تەقینەوەیان لەگەردوونی فراواندا 
دووەم  كە  ب���اوەڕەدان  لەو  دۆزی��وەت��ەوە، 
گەورەترین وزە لەگەردووندا بەرهەم دێنن 

پاش تەقینەوە مەزنەكە.
كارێكی  وزەیە  ئەو  هێزی  هەژماركردنی 
دادەنێن  وای  زاناكان  بەاڵم  گرانە،  زۆر 
ئەگەر لە1%ی ئەو وزەیە بەكاربهێنرێت ئەوا 
پێداویستی زەوی بۆماوەی كوادربلیۆن ساڵ 

دابین دەكات.
لەنێو  گاما  تیشكی  تەقینەوەیەكی  ئەگەر 
ڕووب��دات  كاكێشاندا  ڕێگەی  گاالكسی 
بەرەو ڕووی زەوی ئەوا ئەو وزەیەی لێوەی 
خۆر  لەوزەی  جار   100000 دەبێت  پەیدا 
زیاترە و لەتوانایدایە هەموو شێوەكانی ژیان 

لەسەر هەسارەكەمان لەناوبەرێت.
و  گ��ام��ا  تیشكی  م��ەت��رس��ی��ی��ەك��ان��ی 

خۆپاراستن لێی
بەركەوتن بەتیشكی گاما دەبێتەهۆی بەئایۆن 
بەشێوەیەكی  و  مرۆڤ  خانەكانی  بوونی 
سەرەكی دەبێتەهۆی تووشبوون بەشێرپەنجە، 
بۆ پاراستنی ئەو كەسانەی لەبواری تیشكی 
ئەستوور  بەرگێكی  ك��اردەك��ەن  گامادا 
لەقوڕقوشم بەكاردەهێنرێت كە گەورەترین 

هاوكۆلكەی مژینی ئەو تیشكەی هەیە.
تیشكی گاما دوورییە گەردوونییەكان دەبڕێت 
بەریەككەوتنی  لەكاتی  تەنیا  و  لەبۆشاییدا 
بەبەرگی هەوایی گۆی زەویدا هەڵدەمژرێت. 
بەپارێزەری  هەوایی  بەرگی  بەمشێوەیە 
بوونەوەرە زیندووەكانی سەر زەوی دادەنرێت 

لەم تیشكە لەناوبەرە.
دەتوانین چی ببینین بەهۆی تیشكی گاماوە؟

بۆ دڵنیا بوون لەلەحیمكردنی كانزاكان و دۆزینەوەی 
كەموكوڕییەكان بەكاردێت، بۆ پاكژكردنەوەی 

خواردەمەنییە لەقوتونێنراوەكان بەكاردێت، هەروەها 
ئەم تیشكە بۆ پاككردنەوەی دەزووی بەكارهێنراو 

لەنەشتەرگەرییەكاندا بەكاردێت
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بینین بەهۆی ئەو چاودێرانەی بەتیشكی گاما 
سەبارەت  دەداتێ  وێنەیەكمان  دەكەن  كار 
و  گاالكسی  لەقواڵیی  ڕووداوان���ەی  بەو 
ڕوودەدەن،  ئاسمانییەكاندا  تەنە  و  ئەستێرە 
زان��اك��ان��ی گ��ەردوون��ن��اس��ی ه��ی��واخ��وازن 
گامای  تیشكی  شەبەنگی  لەتوێژینەوەی 
نوێ  ئاسۆیەكی  تەنانەوە  ل��ەو  دەرچ��وو 
لەو  بن  دڵنیا  هەروەها  بێت،  وااڵ  لەفیزیادا 
گ��ەردوون  بوونی  دروس��ت  كە  تیۆرانەی 

لێكدەداتەوە.
بۆ  گرنگە  زۆر  تیشكێكی  گاما  تیشكی 
توێژینەوەی  بۆ  گەردوونناسی  زانایانی 
گەردوونێكی  گەردوونییەكان،  كارلێكە 

تایبەتی هەیە ناوی تیشكی گاما-یە.
تیشكی گاما لەسروشتدا

بەهۆی  لەخۆرەوە  گاما  تیشكی  لەسروشتدا 
كارلێكە ناوكییەكانەوە پەیدا دەبێت، وزەی 
تیشكی گاما دەگاتە 1 ملیۆن ئەلكترۆن ڤۆڵت، 
ئەستێرانەی  ئەو  و  ئاسمانییەكان  گاالكسییە 
بەسەرچاوەكانی  باوبوونەتەوە  ب��ەف��ەزادا 
تیشكی X دادەنرێن، زاناكانی گەردوونناسی 
كار بۆ لێكۆڵینەوە لەم تیشكە دەكەن لەڕێی 
مەبەستە  ئەو  بۆ  تایبەت  چاودێرێكی  چەند 
گەردوونە،  ئەم  لەنهێنییەكانی  تێگەیشتن  بۆ 
وەك  تیشكاوەرییەكانی  توخمە  هەروەها 
گاما  تیشكی  ب��ەب��ەردەوام��ی  ی��ۆران��ی��ۆم 

بەرهەمدێنێت.
لەسەر  تیشكی گاما  میكانیزمی كاریگەری 

وردە زیندەوەر
گاما  تیشكی  ب��ەرف��راوان  بەشێوەیەكی 
پیشەسازییە  و  پاكژكردن  لەبەجێهێنانەكانی 
و  خۆراكی  و  دەرمانسازی  و  پزیشكی 
بەكاردەهێنرێت  پاشماوەكاندا  پاكردنەوەی 
لەكوشتنی  ب��ەرزەك��ەی  زۆر  توانا  لەبەر 
سیستمە  لەناوبردنی  زیندەوەرەكاندا،  وردە 
لەدوو  تیشكی گاماوە  بەهۆی  زیندەییەكان 

ڕێگاوە دەبێت:
كارلێككردنی  و  ڕاستەوخۆ  كارلێككردنی 
ناڕاستەوخۆ ئەم دوو زاراوەیە بۆ باسكردن 
ئاوێتە  لەسەر  گاما  تیشكی  لەكاریگەری 
جیاكراوەكان بەكاردەهێنرێت وەك ئەنزیم و 
ترشی ناوكی بۆ باسكردنی كاریگەری ئەو 
تیشكە لەسەر ئەو بوونەوەرانە بەكارناهێنرێت 
پێكهاتەیەكی  خانەكانییان  سیستمی  كە 
كیمیایی ئاڵۆزیان هەیە وەك خانە بەكتریایی 

و كەڕووییەكان.
ناڕاستەوخۆ  لەكارلێككردنی  مەبەست 
كاریگەری تیشكی گامای بەئایۆن بووە لەسەر 
گەردیلەكان كە پاش هەڵمژینییان بۆ تیشكی 
گاما دەبنە گەردیلە یان ڕەگ یان ئەلكترۆن 
كە دەبنەهۆی كارلێكە كیمیاییە لەناوبەرەكانی 
 ،)Gazso  ,1997( خانەكان  سیستمی 
كاریگەری ناڕاستەوخۆی تیشكی گاما بەسەر 
توێنەرەوەكاندا جێبەجێ دەبێت، ئاویش یەكێكە 
لەو توێنەرەوە بنەڕەتییانەی سیستمە زیندەییەكان، 
بەمەش كاریگەری ناڕاستەوخۆ لەئەنجامەكانی 
بەئایۆن بوونی گەردیلەكانی ئاوەوە تیشكێك 
بەرهەم دێنێت كە ڕەگەكانی زۆر چاالكن و 

هەروەها ئەلكترۆنی ئاویشی لێ بەرهەم دێت.
گۆڕانە  ڕاستەوخۆ  لەكارلێكی  مەبەست 
مەبەستە  ب��ۆ  گ��ەردی��ل��ەی��ی��دا  ل��ەواق��ی��ع��ی 
گەردیلە  و  ل��ەدەم��ارەك��ان  خانەییەكان 
چاالكەكان بەكاریگەری تیشكی بەئایۆنكەر 
نەك بەكاریگەری ئەو گەردیلە و ڕەگانەی 
لەئەنجامی بەركەوتنی گەردیلەكانی دیكەوە 

بەتیشكی ئایۆنكەرەوە پەیدابوون.
تیشكدانی  لەناوبردنی  ب��ەزاراوەی  زۆرجار 
ڕاستەوخۆ  كارلێكردنی  یان  ڕاستەوخۆ 
كاریگەرییە  ئ���ەو  ب��ەه��ۆی  دەدرێ����ت 
بەماددە  سەر  ئایۆنكەر  تیشكی  لەناوبەرەی 
چونكە  هەیەتی،  خانەدا  ماوەییەكانی  بۆ 

گەورەترین مەبەستی گەردیلەییە لەخانەدا.
ئەو  كە  پێكهاتووە  گەردیالنە  لەو   DNA

زانیاریە بۆماوەییانە هەڵدەگرن كە بەرپرسن 
و  دابەشبوون  و  نوێبوونەوە  و  لەزۆركردن 
زۆری دیكە لەو فەرمانە گرنگانەی ناو خانە، 
لەبەرئەوە لەناوچوون یان كارتێكردن لێیان 
بۆمانەوەی  دادەنرێت  كاریگەر  بەكارێكی 
بووندا،  لەنیشتەجێ  توانای  و  بوونەوەرەكە 
هەروەها توانای میتاپۆلیزمی خانە لەناودەچێت 
بەهۆی شكانی بەندەكان و شكانی شەكری 
فۆسفاتی و لەناوچوونی تفتە نایترۆجینیەكان، 
خانە  مایكرۆسكۆبەوە  بەهۆی  دەتوانین 
بپشكنین لەكاتی دابەشبوونیدا تێبینی گۆڕان 
بكەین لەپێكهاتەی كرۆمۆسۆمدا لەئەنجامی 
خانەكە  ئەگەر  گاما،  بەتیشكی  بەركەوتنی 
بدەین  تیشك  بەر   DNA دابەشبوونی  پاش 
گۆڕانێكی  لەكرۆماتیدینەكان  یەكێك  ئەوا 

بێ شێوەی بەسەردا دێت.

بەلەناوبردنی DNAبەهۆی  ئاماژە  بەمشێوەیە 
تیشكەوە دەدەین:

 phage 1- لەزیندەوەرە سادەكاندا وەك فاگ
و ڤایرۆسەكان بەگشتی پەیوەندییەكی بڕیی 
و  بۆماوەییەكان  م��اددە  لەناوبردنی  لەنێو 

وەستانی فەرمانە زیندەییەكاندا هەیە.
وەك  ئاڵۆزترن  كە  بوونەوەرانەدا  لەو   -2
 DNA لەناوچوونی  پەیوەندی  بەكتریا 
زیندەییەكانەوە  فەرمانە  بەلەناوچوونی 
دەردەكەوێت، بەاڵم پەیوەندییەكە تاڕادەیەك 

ئاڵۆزە.
توانای  دووب��ارە  زیندووەكان  خانە  وردە 
پاش  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ب��ۆ  گەشەكردنیان 
ئەو  چاككردنی  بۆ  بەتیشك  چاالككردن 

تێكچوونەی لە DNA-دا ڕوویداوە.
بەوە  كە  وردانەی  زیندووە  بوونەورە  ئەو 
 DNA بۆ  چاككردنییان  توانای  ناسراون 
بۆ  الوازە هەستیارییەكی گەورەتریان هەیە 
دەكات  زیاد  هەستیارییەكەیان  تیشكەكان، 
ئەگەر بەو ماددانە مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت 
كە كاریگەرییان لەسەر توانای چاك كردنی 

DNA دا هەیە.

باس  زاراوەی��ەك��ە  تیشكاوەری  *چاالكی 
گەردیلە  تیایدا  كە  دەك��ات  ك��ردارە  لەو 
یان  گەردیلەییەكان  تەنۆلكە  یان  تیشك 
گاما  تیشكی  وەك  بەرزەكان  وزە  تیشكە 
دەردەكات، ژمارەی ئەو گەردانەی زانراون 
 200 لە  زیاد  كە  زیاترە،  جۆر   2300 لە 
جۆریان تیشكاوەرن و نزیكەی 50 جۆریان 
لەسروشتدا هەیە، بەاڵم ئەوانی دیكە زاناكان 
تیشكاوەری  چاالكی  كردوون،  دروستییان 
هنری  ئەنتۆن  فەڕەنسی  زان��ای  لەالیەن 

بكوبریل لەساڵی 1896ز دا دۆزرایەوە.

سەرچاوەكان:
1- Gamma ray Astronomy in the 

compera the instrument.

2- Radar and Rohtgen strahlung.

3- GCSE physics Radoictivity 

Gamma waves.

4- GCSE Nuclear Rad. Types of 

Radio ctivity.

www17- ooh. Com/b/19172/htm/

coched.
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Royal Soci- سایت  نوێی  یەەڕاپۆرتێكی 
نەتەوەیی  ئەكادیمی  سایتێكی  دا، كە   ety

كە  ب��اوك��راوەت��ەوە  بەریتانییە،  زانستی 
گروپێكی نوێ لەواڵتان بەڕابەرایەتی چین و 
دیكە  واڵتێكی  چەند  ئەویشدا  ب��ەدوای 
توانای  بەبەڕازیل و هندیشەوە، وەك خاوەن 
كێبڕكێكردنی  بۆ  دەردەك���ەون  زانستی 
وەك  پێشووتری  زانستیەكانی  زلهێزە  واڵتە 

ئەمریكا و خۆرئاوای ئەوروپاو ژاپۆن.
هەروەها ڕاپۆرتەكە ناوی چەند نەتەوەیەكی 
بەشێوەیەكی  كە  باوكردووەتەوە،  زانستی 
زۆر خێرا لەڕووی زانستیەوە سەریانهەڵداوە و 
پێشتریش خاوەنی پێشینەیەكی زانستی بەهێز 
تونس و  لەئێران و  بریتین  ئەوانیش  نەبوون، 
توركیا، ڕاپۆرتەكە جەختیشی لەسەر گرنگی 
نێودەوڵەتییەكان  هاوكارییە  گەشەسەندنی 
كاریگەری  بەهۆی  كە  ك��ردووەت��ەوە، 
چارەسەركردنی  توانای  جیهانی و  زانستی 
ئاسایشی  وەك  جیهانیەكانی  ڕووبەڕوبونەوە 
لەناوچوونی  كەش وهەوا و  گۆڕانی  وزە و 

جۆرەكانی گیانداران هاتووەتە ئاراوە.
نێت  )زانیاری و  ناونیشانی  لەژێر  ڕاپۆرتەكە 
زانستی  هەماهەنگی  نەتەوەكان:  ۆرك و 
ژمارەیەكی  21دا(،  ل��ەس��ەدەی  جیهانی 
بەرباوی داتای هەمەڕەنگی وەك زۆربوونی 
لەالیەن  زانستیەكان كە  باوكراوە  ژمارەی 
شیكردووەتەوە و  باوكراوەتەوە،  واڵتانەوە 
گەشەسەندنی  پشكی  كە  دەركەوت  تێیدا 
واڵتی چین لەسەرجەم ژمارەی وتارو بابەتە 
باوكراوەكانی جیهان، بەپلەی دووەم دێت 
لەدوای ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، 
كە بۆ ماوەیەكی زۆر درێژ ڕابەری جیهانی 

زانستی بووە.
سەرۆكی گرووپی ڕاوێژكاری بۆ توێژینەوە 
لۆلین  كریس  پرۆفیسۆر  زانستیەكان، 
سمیس، وتی "جیهانی زانستی لەگۆڕاندایە و 
بەخێرایی  زۆر  ن��وێ  یاریكەرێكی  چەند 
لەدەردەكەوتندان، لەدوای سەرهەڵدانی واڵتی 
دیكە  نەتەوەیكی  واڵت و  چەند  چینیشەوە، 
خۆرهەاڵتی  ئاسیا،  خۆرهەاڵتی  لەباشوری 
ناوەڕاست و باكووری ئەفریقیا سەرهەڵدەدەن. 

توێژینەوە  ژمارەی  "پەرەپێدانی  ڕاشیگەیاند 
لەنێو  هەماهەنگی  زۆربوونی  زانستیەكان و 
واڵتان هەواڵێكی دڵخۆشكەرەو ئێمە پێشوازی 
بۆ  دەدات  یارمەتیمان  چونكە  لێدەكەین، 
بەربەرەكانیە  كێشە و  چارەسەری  دۆزینەوەی 
جیهانیەكان كە ئەمرۆ ڕووبەڕوی بووینەتەوە".

داتا باوكراوەكان كە لەالیەن ڕاپۆرتەكەوە 
لەپشكی  گۆڕانێكی  چەند  شیكراونەتەوە، 
توێژینەوە  جیهانی   authorship نووسینی 
نێوان  لەماوەی  خستووەتەڕوو  زانستیەكان 
2004-2008دا،  و   2003-1993 سااڵنی 
ویالیەتە  هێشتا  ك��ە  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای 
جیهانە  پێشەنگی  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
داهێنانی  پشكی  بەاڵم  زانستیەوە،  لەڕووی 
زانستی جیهانی لەڕێژەی 26% ەوە بۆ %21 
شەشەمەوە  لەپلەی  چین  ك��ردووە،  كەمی 
بووە بەپلەی دووەم و پشكی خۆی لەداهێنانی 
زانستیدا لە4,4%ەوە بۆ 10,2% زیادكردووە، 
پاراستووە،  پلەی سێیەمی خۆی  بەریتانیاش 
لەداهێناندا  پشكی  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 
تۆزێك كەمی كردووە لە7,1% ەوە بۆ %6,5.
 Royal Society ڕاپۆرتەكەی  هەروەها 
 Citation چەند داتایەكی وەرگرتنی دەقی
تۆمارێكی  چەند  )ك��ە  شیكردووەتەوە 
ئاستەكانە كە تێیدا لێكۆڵەران دەقی كارەكانی 
یەكتر وەردەگرن لەلێكۆڵینەوەكانیاندا(، ئەم 
ئامڕازێك  وەك  زۆرج��ار  وەرگرتنە  دەق 
چۆنێتی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  بەكاردێت 
باوكراوەكان وەك دانپیانانێك یان ناسینێك 
هاوپلەكەی  دان���ەرە  تێڕوانینی  ل��ەالی��ەن 
كە  دەردەخ��ات  ئەوە  ئەمەش  كە  خۆی، 
كۆمەڵگای زانستی نرخ و بەها بۆ ئەو كارە 
لەو  باودەكرێنەوە،  كە  دادەنێت  زانستیانە 
پێشەنگی و  پلەی  ئەمریكا  ماوەیەدا،  دوو 
لەگەڵ  هەیە،  دووەم��ی  پلەی  بەریتانیاش 
دەق  لەو  پشكیان  واڵت  هەردوو  ئەوەشدا 
لەسااڵنی  كەمیكردووە  جیهانیەدا  وەرگرتنە 
سااڵنی  لەگەڵ  بەبەراورد  2004-2008دا 
1999-2003، هەروەها ئاستی بەرزبوونەوەی 
چین لەداتاكەدا نیشاندراوە، سەرەڕای ئەوەی 

خێرایی  ڕەنگدانەوەی  بەرزبوونەوەیە  ئەو 
ئەو گەشەیە نییە كە لەئەنجامی وەبەرهێنان و 

باوكراوەكانی نەتەوەكەی بینراوە.
هەتادێ   كە  دەركەوتووە،  لەڕاپۆرتەكەدا 
دەبێتە  دەب��ێ��ت و  ف���راوان  زان��س��ت  ب��ەری 
لەوەو  زۆرتر  بەڕادەیەكی  جیهانی  شتێكی 
تادێ   لێكۆڵینەوانەی كە  ئەو  بەهۆی  پێش، 
زیاتر لێرەو لەوێ  ئەنجامدەدرێن، زیاد لەو 
گەشە خێرایەی چین و تا ڕادەیەكی كەمتر 
ژمارەیەك  ناوی  ڕاپۆرتەكە  هند،  بەڕازیل و 
واڵتی دیكەی بردووە كە بەخێرایی سەریان 
هەڵداوە لەڕووی زانستیەوە، ئەو واڵتانەش:

نزیكەی  خۆی  زانستی  ئ��ەدای  -توركیا 
باشكردووە.  چین  ڕكابەریكردنی  ڕێژەی 

توركیا ئەدای زانستی 
خۆی نزیكەی 

ڕێژەی ڕكابەریكردنی 
چین باشكردووە. 

تێچووی پێشخستن و 
 R&D لێكۆڵینەوەكان

شەش جار زیادی 
كردووە لەنێوان سااڵنی 

1995و2007دا، لەنێوان 
ئەو ماوەشدا ژمارەی 

لێكۆڵەرەكان بەڕێژەی 
43% زیادیكردووە و 

ژمارەی ئەو 
توێژینەوانەی دانەرەكانی 

تورك باڵویانكردەوە 
لەساڵی 2008دا چوار 
جار زیاترە لەژمارەی 

توێژینەوەكان لەساڵی 
1996دا
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 R&D لێكۆڵینەوەكان  پێشخستن و  تێچووی 
شەش جار زیادی كردووە لەنێوان سااڵنی 
1995و2007دا، لەنێوان ئەو ماوەشدا ژمارەی 
زیادیكردووە و  بەڕێژەی %43  لێكۆڵەرەكان 
ژمارەی ئەو توێژینەوانەی دانەرەكانی تورك 
جار  چوار  2008دا  لەساڵی  باویانكردەوە 
لەساڵی  توێژینەوەكان  لەژمارەی  زیاترە 

1996دا.
گەشەسەندن  واڵت��ی  بەخێراترین  -ئێران 
باوكراوە  ژمارەی  لەڕووی  هەژمار  دێتە 
پێیەی  ب��ەو   ، لەجیهاندا  زانستیەكانیەوە 

736ب��اوك��راوەی  تەنیا  1996دا  لەساڵی 
زانستی باوكرایەوە، كەچی لەساڵی 2008 
ژمارەیە گەیشتە 13,328باوكراوە،  ئەو  دا 
بە"پالنێكی  پابەندە  ئ��ێ��ران  حكومەتی 
پالنەش  لەو  بەشێك  زانستی" و  گشتگیری 
بۆ بەهێزكردنی وەبەرهێنانی توێژینەوەكان و 
كۆی  4%ی  ڕێ��ژەی  بۆ  پێشخستنەكانە 
بەرهەمی ناوخۆیی لەساڵی 2030دا، كەچی 
لەساڵی2006دا ئەو ڕێژەیە تەنیا 0,59% بوو.

-تونس ڕێژەی سەدی خەرجیەكانی كۆی 
بەرهەمی ناوخۆیی بۆ برەودان بەتوێژینەوەی 
لەڕێژەی  واڵتە  ئەو  پێشخستنی  زانستی و 
0,03% ەوە لەساڵی 1996دا بۆ 1,25% لەساڵی 
لەكاتێكدایە  ئەمەش  زیادكردووە،  2009دا 
كە ئەو واڵتە سەرقاڵی برەودانە بەسیستەمی 
بۆ  نەتەوەیی  لێكۆڵینەوەی  پێشخستن و 
دروستكردنی 624 یەكەی توێژینەوەو 139 

تاقیگەی توێژینەوەیی.

پێشخستن و  تێچوونی  سینگافۆرە  -واڵت��ی 
ئەوەندە  دوو  نزیكەی  بۆ  لێكۆڵینەوەكانی 
لەنێوان سااڵنی 1996و 2007دا،  زیادكردووە 
بەرهەمی  كۆی  بۆ 20,61%ی  ەوە  ل��ە%0,37 
باوكراوە  ژم��ارەی  لەكاتێكدا  ناوخۆیی، 
زانستیەكانی لەساڵی 1996و 2008دا بۆ زیاتر 

لەسێ  ئەوەندە 2620 بۆ 8506 زیادكردووە.
ڕێژەیی  بەشێوەیەكی  كە  قەتەر  -واڵت��ی 
ملوێنێك و  بچووكی  دانیشتوانێكی  خاوەن 
 128 خاوەنی  كەسییە و  ه��ەزار  چوارسەد 
ناوخۆیی  بەرهەمی  ك��ۆی  دۆالر  ملیۆن 
هەنوكەییە، لەبەرنامەیدایە بەڕێژەی 2,8%ی 

لەسەر  ناوخۆییەكەی  بەرهەمە  ك��ۆی 
لەساڵی  خەرجبكات  زانستیەكان  توێژینەوە 
خەرجی  توانای  كۆی  ئەمەش  2015دا، 
بۆ  كەس  تاكە  لێكۆڵینەوەی  پێشخستن و 

2,474 دۆالر بەرزدەكاتەوە.
هەماهەنگی  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  ڕاپۆرتەكە 
كە  دەری��خ��س��ت��ووە  ك����ردووەو،  جیهانی 
بابەتانەی  وتارو  ئەو  ل��ە35%ی  زیاد  ئەمڕۆ 
نیودەوڵەتیەكاندا  لەڕۆژنامە  باوكراونەتەوە 
نیودەوڵەتیەوە  كاركردنی  پێكەوە  بەهۆی 
پازدە  زیادكردووەش  ڕێژە  ئەم  كە  بووە، 
بایەخدان  بوو،   %25 تەنیا  ئێستا  پێش  ساڵ 
گەشەپێدان  نێودەوڵەتی و  بەهەماهەنگی 
بەهۆی چەند هۆكارێكەوەیە كە گرنگترینیان 
كاركردنە لەگەڵ كەسانی شارەزا و پێویستی 
لەسەر  هاوكاریكردن  كاركردن و  پێكەوە 
بابەت و كێشە جیهانیەكانی وەك پێشخستنی 
گەشتی  پەیوەندیەكان و  تەكنۆلۆژیای 
هەرزانتر. لەپشت سوودەكانی ئەم هەماهەنگیە 

خستۆتە  تیشكی  ڕاپۆرتەكە  نێودەوڵەتیەوە، 
سەر پەیوەندیەكی ڕوونی نێوان ژمارەی ئەو 
دەقە وەرگیراوانەی ناو هەر وتارێك و ژمارەی 
واڵتە هاوكارەكان، هەروەها ڕوونكردنەوەی 
بەهاوكاریكردن  بەهای سەرقاڵبوونی واڵتان 

بۆ زیادكردنی كاریگەری توێژینەوەكان. 
لەكۆتاییدا، ڕاپۆرتەكە ڕۆڵی هاوكاریكردنی 
لەبەرچاوگرتووە  واڵتاندا  لەنێوان  زانستی 
بەخێراترین  گرنگیدان  لەمامەڵەكردن و 
س��ەردەم��ە  و  ئ��ەم  جیهانی  بەربەرەكانێی 
حكومەتەكان  گرووپی  لەسەر  جەختكردن 
گرووپی  هەواIPCC و  كەش و  گۆڕانی  بۆ 
كشتوكاڵی  توێژینەوەی  بۆ  ڕاوێ��ژك��اری 
نێودەوڵەتی CGIAR و دامەزراوەی گەیتس
پەیمانگای  و   Gates Foundation

ITER توێژینەوە  تەكنیكی و  پ��ەروەردەی 
تەكنۆلۆژیای  بەكارهێنانی  بۆ  هەوڵدان  و 
ع��ەم��ب��ارك��ردن، ه��ەروەه��ا ڕاپ��ۆرت��ەك��ە 
مۆدێلەی  ئەم  الوازەك��ان��ی  بەهێزو  خاڵە 
زانستی  دابینكردنی  بۆ  خستووەتەڕوو 
بەكارهێنانی  باشتر  بەمەبەستی  نێودەوڵەتی 

لەداهاتوودا.
پرۆفیسۆر سمیس وتی: "كێشە جیهانیەكانی 
جیهانی،  پەتای  هەوا،  گۆڕانی كەش و  وەك 
وزە  ئاسایشی  خ��ۆراك و  ئ��او،  گیانلەبەران، 
پێویستی بەلێكنزیكبوونەوەو پێكەوە كاركردن 
هەیە و بۆ ڕووبەڕوبونەوەی ئەمانەش پێویستیمان 
بەهۆی  هەیە كە زۆرجار  ئاڵۆز  بەداینامیكی 
سیاسەتەوە پشتگوێ دەخرێت، "ئەو جەختیشی 
هەیە  ڕۆڵێكی گرنگی  "زانست  كردەوە كە 
لەدیاریكردن و شیكردنەوەی ئەم بەربەرەكانیانە 
و پێویستە بایەخی پێبدرێت بەهاوتەریبی لەگەڵ 
تێڕوانینە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووریەكان بۆ 

دۆزینەوەی ڕێگاچارەی گونجاو".

لەئینگلیزییەوە:
دانەر عەبدولرەحمان محەمەد

سەرچاوە:
http://royalsociety.org/news/new-

science-countries

كێشە جیهانیەكانی وەك گۆڕانی كەش و هەوا، 
پەتای جیهانی، گیانلەبەران، ئاو، خۆراك و ئاسایشی 
وزە پێویستی بەلێكنزیكبوونەوەو پێكەوە كاركردن 
هەیە و بۆ ڕووبەڕوبونەوەی ئەمانەش پێویستیمان 

بەداینامیكی ئاڵۆز هەیە كە زۆرجار بەهۆی 
سیاسەتەوە پشتگوێ دەخرێت
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كە مۆزەخانەی ئەسكەندەرییە 
دەكات،  لەگەشەكردن  ڕوو 
زۆر لەزانایان و فەیلەسوفانی 
وانەبێژی  یان  خوێندن  مەبەستی  بۆ  یۆنانی 
ڕوودەكەنە ئەم شارە. بەتایبەت ڕۆژگارێك 
پەتلیمۆسی  دەستی  لەسەر  مۆزەخانەكە  كە 
شای  یەكەم  پەتلیمۆسی  ك��وڕی  دووەم 
ئەسكەندەرییە بایەخێكی زۆر گرنگی پێدرا. 
لەسااڵنی  كە  فەیلەسوفانەی  لەو  یەكێك 

ئەسكەندەرییە  ڕوودەكاتە  سەدەدا  هەمان 
 194-276(  Eratosthenes ئیراتۆسێنێس

پێشزایین( بوو.
پێشزایین  ی   276 لەساڵی  ئیراتۆسێنێس 
لیبیای  دەكەوێتە  و  شارێكە  كە  لە سیرین، 
لەمنداڵییەوە  ه��ەر  لەدایكبووە.  ئێستاوە، 
تێدا  ش��ازی  و  ل��ەڕادەب��ەدەر  زیرەكییەكی 
لەشارۆچكەكەی  هەرچەندە  بەدیكراوە، 
خوێندویەتی،  س��ی��ری��ن،  وات���ە  خ���ۆی، 
لەئەسینا،  خوێندنەكەی  زۆرب���ەی  ب��ەاڵم 
و  ئەفالتون  لەئەكایمیاكەی  لەهەریەك 
ئەرستۆیی  ئەرستۆیی(  لیسیۆمی)قوتابخانەی 

خوێندویەتی.
پەتلیمۆسی  كاتێك  پ.ز،  ی   245 لەساڵی 
سێیەم )ئیوگیتەس( دەسەاڵتی گرتە دەست، 
ناوی  و  هەیە  بلیمەتێك  كە  دەبیستێت 
و  فەلسەفی  كاری  گەلێك  و  ئیراتۆسێنێسە 
ئەدەبی بەرزی نوسیووە بانگهێشتی كرد بۆ 
ئەسكەندەرییە  بۆ  بێنێت  تەشریف  ئەوەی 
ناوی  كە  كوڕەكەی  مامۆستای  ببێتە  و 
فیالپۆتەر، كاتێك پەتلیمۆسی سێیەم لەساڵی 

240 ی پ.زدا دەمرێت ، فیالپۆتەر دەبێتە 
پادشا. 

كتێبخانەكە،  س��ەرۆك��ی  مردنی  ل���ەدوای 
فیالپۆتەر ئیراتۆسێنێس ڕادەسپێرێت كە ببێتە  
بەرپرسی كتێبخانەكە، ئەو كتێبخانەیەی، شەش 
سەد هەزار دەسنوسی دانسقەی لەخۆدەگرت،  
لەكەسایەتییە  یەكێك  دەبێتە  ئیراتۆسێنێس 
هاوڕێیان  ئەسكەندەرییە،  گرنگەكانی  هەرە 
و توێژەران لەكتێبخانەكە نازناوی پێنتاتلۆس  
pentathios یان بەم كەسایەتییە گەورەیەی 

ب��ەزۆری  ن���اوەش  ئ��ەم  بەخشی.  زان��س��ت 
لەڕۆژانی ئۆڵۆمپیاتدا بەسەر یەكێكدا دادەبڕا 
كە لەپێنچ لەیارییەكانی گۆڕەپان و مەیداندا 
یارییانەش  ئەو  بووایە،  پاڵەوان  بەڕاست 
بریتیبوون لەهەریەك لەبازدان، دیسك هەڵدان، 
هەرچەندە  بۆكسێن.  و  زۆرانبازی  ڕاكردن، 
نەبوو،  پاڵەوان  یارییانەدا  لەم  ئیراتۆسێنێس 
دابڕابوو، چونكە  ئەمدا  بەسەر  ناوەكە  بەاڵم 
زۆر  لەسەر  دەزان���ی،  كارێكی  لەهەموو 
لەئەسترۆنۆمی  بابەت كاری كردووە، جگە 
و ماتماتیك ئیراتۆسێنێس لەگەلێك  الیەنی 

كاتێك

زەوی

ئه گه ر له م وێنه یه   بڕوانین، سه یرده که ین که  تیشکی خۆر شاقوڵییانه  له و بیره  ده دات که  له ئه سوان هه یه ، ئیراتۆسێنێس هات له هه مان ساته وه ختدا 
دارێک یان ستونێکی له مۆزه خانه که ی ئه سکه نده رییه  چه قاند که  ته واو شاقوڵی بوو. پاشان ئه و گۆشه یه ی پێوا که  داره که  له گه ڵ تیشکی خۆردا 
دروستی ده کات، بێگومان ئه م گۆشه یه  یه کسانه  به و گۆشه یه ی که  هه ردووک هێڵه  خه یاڵییه  درێژکراوه کانی ئه سوان و ئه سکه نده رییه ، دوای 

یه کتربڕینیان له چه قی زەویدا دروستی ده که ن. که  گۆشه که ی پێوا 7,2  پله  بوو.
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ئەقڵیی  دەس��ەاڵت��ی  و  بلیمەتی  دی��ك��ەوە 
هەبووە  دیاری  ڕۆڵی  و  خستۆتەگەڕ  خۆی 
لەبەرەوپێشچوونی زانست. ڕیفۆرمی ڕۆژمێری 
 leap بازدان  ساڵی   كە  كردووە  بەجۆرێك 
year لەخۆبگرێت. جگە لەوەی یەكەم زانا 

بوو كە ویستی كرۆنۆلۆژیای هەموو ڕووداوە 
ئەدەبی و سیاسییەكانی جیهان و یۆنانی كۆنی 
تۆمار  و  بنوسێتەوە  خۆی  لەسەردەمی  بەر 
بكات، هەروەها وەك لەسەرچاوەكاندا هاتووە 

كاتەلۆگی بۆ 675 ئەستێرە كردووە. 
الی  هەبووە،  مەزنی  ڕۆڵی  لەجوگرافیاشدا 
ئەو دەریاچەكان سەرچاوەی ڕووباری نیلن، 
هەتا  نیلی  ڕووب��اری  ڕەوتی  بەوردی  زۆر 
خەرتوم كێشاوە، بەپێچەوانەی فەیلەسوفانی 
بۆ  هەڵەیان  لێكدانەوەی  كە  خۆی  پێش 
پێشكەشكردووە،  نیل  سەیرەكانی  خەسڵەتە 
ئیرا تۆ سس یەكەم كەس بوو كە وەاڵمێكی 
كە  وتی  كاتێك  بەرچاو  خستە  دروستی 
سەرچاوەكانی  لەنزیك  بەخوڕ  بارانێكی 
ئەمەش  دەبارێت،  نیلەوە  ڕووب��اری  ئاوی 
لەناوچە  بەهۆی دروستكردنی الفاو  دەبێت 

ه��ەروەه��ا  نیل،  ڕووب���اری  نزماییەكانی 
وەسفی  جوگرافییەوە  ل��ەب��واری  كاتێك 
چ��وار  ك���ردووە،  یەمەنی  دانیشتووانی 
 Minaeans, Sabaeans,،ڕەگ������ەزی
  ،Qatabanians, and Hadramites

ئێستاش،  هەتا  كردووەتەوە،  جیا  لەخەڵك 
سەرباری گۆڕانی دەوروبەرەكە، ناوی ئەم 
چوار ڕەگەزە عەرەبییە لەیەمەن  ماون و دێنە 

سەر زمانی خەڵك.
بێگومان، وەك زۆر لەبلیمەتانی دیكەی یۆنان، 
زۆربەی دانراوە زانستییەكانی ئەم زاتە نەماون، 
بەنووسینەكانییەوەو  ئیشارەدان  بەهۆی  بەاڵم 
لەالیەن  ئاماژەپێكردن   س��ەرچ��اوە  وەك 
ت��وان��راوە گەلێك  ن��ووس��ەران��ی دی��ك��ەوە، 

لەبەرهەمەكانی كۆبكرێنەوە.
بووە  بریتی  گرنگەكانی  لەكارە  یەكێك 
كە  پالتۆنیكەس،  ب��ەن��اوی  لەكتێبێك 
تاووتوێ  ئەفالتون  فەلسەفەی  ماتماتیكی 
دەكات، هەرچەندە ئەم كتێبە نەماوە، بەاڵم 
ئاماژەیان  یۆنانی  ماتماتیكناسی  گەلێك 
سەرەتاییەكانی  لەبابەتە  هەریەك  كە  پێداوە 

میوزیك  و  ئەریتمەتیك  جیۆمەتری،  وەك 
لەم  ه��ەر  ل��ەوەی  جگە  لەخۆدەگرێت.  
هێندەكردنی  ل��ەدوو  ب��اس  س��ەچ��اوەی��ەدا 
لەسێ  یەكێكە  كە  دەك��ات  پاڵوو  شەش 
یۆنان  ماتماتیكی  بەناوبانگاكەی  پرسە 
بریتیین  دیكەیش  پرسكەی  دوو  دەكات، 
لەدووجاكردنی بازنە و دابەشكردنی گۆشە 

بەسەر سێ بەشی یەكساندا)1(.    
ئەوەی لێرەدا پەیوەستە بەباسەكەمانەوە بریتییە 
لەدوو پرۆژەی هێندە دانسقە و گەورە، كە 
تەواو زیرەكی و توانای قوڵی بیركردنەوەی 
دەخەنەڕوو،  مەزنە  زاتە  ئەم  لەئاسابەدەری 
دیاریكردنی  و  لەپێوان  بریتییە  یەكەمیان 
كە  ورد  وەها  بەڕادەیەكی  زەوی  چێوەی 
جیاوازی  زۆر  ئەم چەرخەدا  بەهای  لەگەڵ 
ئەوە  هەبێت  جیاوازیش  ئەگەر  خۆ  نییە، 
دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی ئامێری پێشكەوتووی 
تەكنۆلۆژی وەك لەڕۆژگاری ئەمڕۆدا هەیە، 
دەنا میتۆدەكەی لەڕووی ماتماتیكییەوە هیچ 
جۆرە خەوشییەك لەخۆناگرێت و میتۆدێكی 
هەتا ئێستاش زیندووە. دووەم كاری گەورەی 

ئیراتۆسێنێس ستونێکی له  ئه سکه نده رییه  چه قاندو سێبه ری داره که ی به کارهێنا بۆ حيسابکردنی چێوه ی 
زەوی. تاقیکردنه وه که ی لەڕۆژێکی هاویندا کرد که  تێیدا درێژی شه و و ڕۆژ یه کسان بوو. له م ڕۆژه دا 
له ئه سکه نده رییه   خۆر  تیشکی  ساتدا  له هه مان  ده داو  سه ری  له ته پڵی  شاقووڵی  خۆر  تیشکی  له ئه سوان 
سێبه ری بۆ داره که  دروست ده کرد. هۆکاری ئه مه ش، الی ئیراتۆسێنێس ده گه ڕێته وه  بۆ شێوەی چه ماوه یی 

گۆی زه وی. ئه م بیرکردنه وه یه  به یه کێک له بلیمه تییه کانی ماتماتیکناسانی یۆنانی کۆن داده نرێت. 

زەوی
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دووری  حیسابكردنی  و  لەدۆزینەوە  بریتییە 
مانگ  لەزەویەوە.

ئەو  گەیشتبوونە  بوو  دەمێك  یۆنانەكان 
گۆیی  شێوەیەكی  زەوی  كە  قەناعەتەی 
هەیە، چونكە هەر زوو فەیلەسوفان دركیان 
داوە  سەرنجیان  كە  كردووە،  بەهەقیقەتێك 
بەندەرەكان جێدەهێلن  كاتێك كەشتییەكان 
نامێنن و هەتا  دیار  لەئاسۆوە  هێدی هێدی 
ون  چارۆكەكانیان  لوتكەی  ل��ەدواج��اردا 
هۆكاری  دەبن،  نقوم  لەئاسۆدا  و  دەبێت 
ڕووی  چەماوەیی  بۆ  تەنیا  دیاردەیە  ئەم 
دەری��ا  ئەگەر  خۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە،  دەری��ا 

ڕوویەكی چەماوەیی هەبێت، ئەوا بێگومان 
زەوییش وا پێویست دەكات بەهەمان شێوە 
لەمەش  جگە  بێت،  گۆیی  و  چەماوەیی 
زەوی  كە  بوو  دیكە  بەڵگەیەكی  مانگیران 
گۆییە، چونكە كاتێك زەوی وەك سێبەری 
سینییەكی خڕ مانگ دادەپۆشێت، هەردوو، 
گۆیی  مانگ  ه��ەم  و  زەوی  ه��ەم  وات��ە 
و  مێژوونوس  ئەمانەش  سەرباری  دەنوێنن. 
لەوە  باس  هیرۆدۆتەس،  یۆنانی  گەڕیدەی 
دەكات كە خەڵكی ئەوپەڕی باكور كاتی 
زەوی  ئەگەر  بەمجۆرە  جودایە.  خەویان 
بە  زەوی  بەشی  هەندێك  ئەوا  بێت  گۆیی 

هۆی تیشكی خۆرەوە ڕووناكە  و هەندێك 
بەشی دیكە تاریكە.

هەیە،  گۆیی  شێوەیەكی  زەوی  ئەگەر 
لەنیوەی  كە  خەڵكانێك  بۆچی  ئەی  باشە 
زەوین  گۆی  لەباشورری  یان  خ��وارەوەن، 
ناكەونە خوارەوە؟ یۆنانەكان بۆ حەلكردنی 
كە  هەبوو  لێكدانەوەیەیان  ئەو  مەتەڵە،  ئەم 
گەردوون  چەقی  هەیە،  چەقی  گەردوون 
هەموو  بێت،  زەوی  كە  هەڵكەوتووە  وەها 
كێش  گ����ەردون  چ��ەق��ی  ب���ەرەو  شتێك 
دەكرێت. زەوی خۆشی لەحاڵەتێكی هەمیشە 
وەستاودایە، هەرچییەك لەسەر ڕووی زەوی 
جا  دەجوڵێت،  زەوی  چەقی  بەرەو  هەیە 

لەباكوری زەوی یان باشورەكەی بێت.
توانی   كە  بوو  كەس  یەكەم  ئیراتۆسێنێس 
و  ب��دۆزێ��ت��ەوە  زەوی  چێوەی  و  ق��ەب��ارە 
كە  هاتووە  كتێبەیدا  لەو  ئەمەش  بپێوێت، 
كاتێك  زەوی''ە.  پێوانی  ''دەربارەی  ناوی  
دەبێت،  ئەسكەندەرییە  لەمۆزەخانەكەی 
دەبیستێت كە لە خوارووی میسر، كە ئێستا 
هەیە،  بیرێك  دەناسرێت ،  ئەسوان  بەشاری 
هەیە.  نایابی  خەسڵەتی  گەلێك  بیرە  ئەم 
 21 ل��ە ڕۆژی  و  لەهاوین  ساڵێك  هەموو 
خۆر  تیشكی  لەنیوەڕۆدا،  حوزەیراندا،  ی 
هەتا  و  دەدات  بیرەكە  لەناخی  بەشاقووڵی 
بنەكەی ڕۆشن دەكاتەوە. ئیراتۆسێنێس بۆی 
ساتەدا  لەو  و  ڕۆژەدا  لەو  كە  دەرك��ەوت 
بەشاقوڵی  خ��ۆر  بەتایبەتی  لەئەسوان  و 
لەئەسكەندەرییە  ب��ەاڵم  سەرمانە،  لەسەر 
دیاردەكە هەرگیز بەو جۆرە نییە و تیشكی 
وەك  هەرگیز  دیاریكراوەدا  ساتە  لەم  خۆر 
بوو،  الر  بەڵكو  نییە،  شاقوڵی  ئ��ەس��وان 
ئەمەش هەرچەندە  دووری نێوان ئەسوان و 

ئەسكەندەرییە سەدان كیلۆمەتر بوو.
زەوی  كە  ل��ەوەی  دڵنیابوو  ئیراتۆسێنێس 
شێوەیەكی گۆیی و چەماوەیی هەیە، هەر 
ئەسوان  وەك  خۆر  لەئەسكەندرییە  بۆیەش 
و  ن��ادات  سەر  لەتەپڵی  نێوەڕۆ  ب��ەڕۆژی 
كە  كردەوە  بیری  نییە.  شاقوڵی  سیمایەكی 

 

 

زەوی

بەمجۆرە کاتێک پرۆسەکە ڕودەدات، سەرەتا مانگ دەچێتە دەڤەری سێبەری زەوییەوە ، 50 
دەقيقە دەخایەنێت، ئەمەش ئەوە دەگەێنێت کە تیرەی مانگ 50 دەقيقەيە، واتە هەر لەو 
ساتەوە کە دەچێتە سێبەری زەوی و هەتا بەتەواوی و کامڵی بەسێبەری زەوی دادەپۆشرێت 
زەوییەوەو  سێبەری  دەنێتە  پێ  مانگ  کە  ساتەوە  لەو  هەر  پاشان  دەخاێنێت.   دەقيقە   50
هەتا بەهەموو سێبەرەکەدا گوزەردەکات 200 دەقيقە دەخاێنێت، ئەمەش هێمایە بۆ ئەوەی 
کە تیرەی زەوی  200 دەقيقەيەو چوار ئەوەندەی تیرەی مانگە. وردی و دانسقەیی ئەم 

ماتماتیکناسە مەزن و مێشک فراوانە لێرەدا بەدی دەکرێت.
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و  گەڕ  بخاتە  فرسەتە  ئەم  بتوانێت  ئەگەر 
بەم هۆیەوە دەكرێت چێوەی زەوی بپێوێت. 
بۆ  خستەكار  بەتایبەت  كەسێكی  ه��ات 
ئەسكەندەرییە  نێوان  بە پێ دووری  ئەوەی 
بۆ  میتۆدەی  ئەو  بكات،  دیاری  ئەسوان  و 
هەتا  ئیراتۆسێنێس خستییەگەڕ  مەبەستە  ئەم 
هەرچەندە  بوو،  زیرەكانە  و  بلیمەتانە  بڵێی 
جۆرەی  بەو  كارەكە  ئەمڕۆدا  لەڕۆژگاری 
هەموو  م��رۆڤ  ئەمڕۆكە  و  ناكرێت  ئەو 
وردی  زانستی  و  تەكنۆلۆژی  ئامێرێكی 
لەبەردەستدایە بۆ جێبەجێكردنی پرۆژەیەكی 
وەها و گەلێك ئاسانە، بەاڵم ئێمە لێرەدا باس 

لە 22 سەدە لەمەوبەر دەكەین.
ساتەوەختدا  لەهەمان  هات  ئیراتۆسێنێس 
لەمۆزەخانەكەی  ستونێكی  ی��ان  دارێ��ك 
شاقوڵی  تەواو  كە  چەقاند  ئەسكەندەرییە 
ب���وو. پ��اش��ان ئ��ەو گ��ۆش��ەی��ەی پ��ێ��وا كە 
دروستی  خ��ۆردا  تیشكی  لەگەڵ  دارەك��ە 
یەكسانە  گۆشەیە  ئەم  بێگومان  دەك��ات، 
خەیاڵییە  هێڵە  هەردوو  كە  گۆشەیەی  بەو 
ئەسكەندەرییە،  و  ئەسوان  درێژكراوەكانی 
دوای یەكتربڕینیان لەچەقی زەویدا دروستی 

دەكەن. كە گۆشەكەی پێوا 7,2  پلە بوو.

پاشان یەكێكی لەئەسكەندەرییەوە بەپێ نارد 
و  ئەسكەندەرییە  نێوان  دووری  ئەوەی  بۆ 
ئەسوان بپێوێت، ئەگەر ئەم كەسە بەدەوری 
وایە كە  ئەوە  ئەوا وەك  بسوڕێتەوە  زەویدا 
بەدەوری بازنەیەكدا بسوڕێتەوە كە دەكاتە 
ئەگەر  لێرەدا  ب��ەاڵم  ت��ەواو،  پلەی   360
گۆشەی نێوان ئەسكەندەرییە و ئەسوان  7,2  
پلە بێت، ئەوا دووری نێوان ئەسكەندەرییە 
و ئەسوان بەپلە دەكاتە  7,2\360 پلە )واتە 
7,2  لەسەر 360، ئەم دابەشكردنە دەكاتە 
زەوی.  چێوەی  پەنجا)1\50(ی  لەسەر  یەك 
دووری  بەپێ  كەسەش   ئەو  كە  كاتێك 
نێوان ئەسكەندەرییە و ئەسوانی حیسابكرد، 
 5000 دەكاتە  دوورییەكە  كە  دەرك��ەوت 
ئەو  دووری  پێوەری  )ستادە  ستادە)2(  ، 
ستادەیەك  ه��ەر  ب��وو،  یۆنان  ڕۆژگ���ارەی 
)بەپێوەری ئەوسای میسر( بەنزیكی دەكاتە 
 5000 ئ��ەگ��ەر  بەمجۆرە  157,5م���ەت���ر(. 
چێوەی  ئەوا  بكەین   50 كەڕەت  ستادەكە 
زەوی دەكاتە 250،000 ستادە.  ئەگەر ئەم 
دەكاتە  ئەوا  كیلۆمەتر  بۆ  بگۆڕین  ژمارەیە 
39690 كیلۆمەتر )واتە سی و نۆ هەزار و 
شەش سەد و نەوەد كیلۆمەتر(. ئەم ژمارەیە 

بەهەقیقەت نزیكە لەچێوەی زەوی كە لەم 
چەرخەدا پێوراوە و دەكاتە 40079 كیلۆمەتر 
نۆ كیلۆمەتر(.  )واتە چل هەزار و هەفتا و 
ئەمەش ئەگەر بلیەمەتی ئەم ماتماتیكناسە و 
نایابی میتۆدی ماتماتیكی نەبێت چییە؟ پاش 
دۆزییەوە  زەویی  تیرەی  ئیراتۆسێنێس  ئەمە 
كیلۆمەتر،   12631 دەكاتە  بەهاكە  كە 
دیسانەوە ئەم بەهایەش زۆر نزیكە لەبەهای 
هاوچەرخەوە كە دەكاتە 12740 كیلۆمەتر.

توانا و دەسەاڵتی پێوان لەالی ئیراتۆسێنێس 
كردە  ڕووی  و  بڕی  زەویی  سنوورەكانی 
مانگ  دووری  حیسابكردنی  و  پ��ێ��وان 
ئامێرێك  هیچ  ئەوەی  سەرباری  لەزەویەوە، 
لەو ڕۆژەدا لەبەرد دەستیدا نەبوو، بەاڵم بۆ 
باشترین  ئەقڵ  وەها   مەزنی  كەسایەتییەكی 
ئامێر بوو، هەر بۆیەش توانای خۆی بۆ ئەم 
ئەم دوورییە  مەبەستە خستەگەڕ و هەوڵیدا 

بدۆزێتەوە.
مانگیراندا،  دی��اردەی  لەكاتی  هەروەها 
بەمیتۆدێكی  توانیویەتی  ئیراتۆسێنێس 
لۆژیكییانە یەكەم تیرەی مانگ بدۆزێتەوە و 
دووەم جاریش تیرەی زەوی دیاری بكات. 
)وەك دەزانین، مانگگیران بریتییە لەڕێگرتن 

دوای ئەوەی کە قەبارەی مانگی دۆزییەوە، ئیراتۆسێنێس بەجۆرێکی تاڕادەیەکی سانا توانی دووری مانگ لە زەویيەوە دیاری بکات. هەروەک 
لەم وێنەیەدا دیارە دوو سێگۆشە هەن یەکێکی بچکۆلەو یەکێکی گەورە ڕێژەی بەرزی بازنە بچکۆلەکە بۆ درێژی قۆڵمان وەک ڕێژەی تیرەی 
مانگ بۆ دووریەکەی لەزەویيەوە وایە. درێژی قۆڵمان بەنزیکی سەد ئەوەندی نینۆکمان دەبێت، واتە دووری مانگ لەزەویيەوە نزیکەی سەد 

ئەوەندی تیرەکەیەتی.
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بگاتە  كە  زەویەوە  لەالیەن  خۆر  لەتیشكی 
زەوی  بەسێبەری  مانگ  بەمەش  مانگ، 

دادەپۆشرێت(. 
ڕوودەدات،  پرۆسەكە  كاتێك  بەمجۆرە 
سێبەری  دەڤ��ەری  دەچێتە  مانگ  سەرەتا 
دەخایەنێت،  دەقیقە   50  ، زەوی����ەوە)3( 
مانگ  تیرەی  كە  دەگەێنێت  ئەوە  ئەمەش 
كە  ساتەوە  لەو  هەر  واتە  دەقیقەیە،   50
دەچێتە سێبەری زەوی و هەتا بەتەواوی و 
 50 دادەپۆشرێت  زەوی  بەسێبەری  كامڵی 
دەقیقە دەخاێنێت.  پاشان هەر لەو ساتەوە 
كە مانگ پێدەنێتە سێبەری زەویەوە و هەتا 
 200 گوزەردەكات  سێبەرەكەدا  بەهەموو 
دەقیقە دەخاێنێت، ئەمەش هێمایە بۆ ئەوەی 
چوار  و  دەقیقە   200 زەوی   تیرەی  كە 
ئەوەندەی تیرەی مانگە، وردی و دانسقەیی 
فراوانە  مێشك  و  مەزن  ماتماتیكناسە  ئەم 

لێرەدا بەدی دەكرێت.
چێوەی  لەوەبەر  ئیراتۆسێنێس  بێگومان 
بەهاكەی  نزیكانە  زۆر  و  دۆزییەوە  زەویی 
)واتە   40000 دەكاتە  كە  دیاریكرد  وەها 
چل هەزار( كیلۆمەتر، بەمشێوەیە تیرەكەی)4( 
دەكاتە 40000×ڕێژەی نەگۆڕ، كە ئەمیش 
لێرەوە  كیلۆمەتر،   12700 دەكاتە  بەنزیكی 
كە  بدۆزینەوە،  مانگ  تیرەی  دەتوانین 
واتە:  زەوی،  تیرەی  چواریەكی  دەكاتە 

12700×1÷4=3200 كیلۆمەتر
دەرك���ەوت  ب��ۆی  ئیراتۆسێنێس  پ��اش��ان 
لەزەویەوە  مانگ  دووری  دەتوانێت  كە 
میتۆدانەی  ل��ەو  یەكێك  ب��دۆزێ��ت��ەوە، 
بەكاریهێناوە بریتی بووە لەوەی كە سوودی 
چاوێكی  وەرگ���رت���ووە،  مانگ  ل��ەپ��ڕی 
درێژكردووە  ت��ەواو  قۆڵی  و  نووقاندووە 
داپۆشیوە،  مانگی  پەنجەی  بەسەری  و 
كاتێك  دەردەكەوێت  وێنەدا  ل��ەدوا  وەك 
مانگ  و  دادەنێین  جۆرە  بەو  پەنجەمان  
دروست  بازنە  دوو  دادەپۆشین،  بەتەواوی 
بازنەیەكی  و  بچكۆلە  بازنەیەكی  دەكەین، 
تەنیا   ، هاوشێوەن  بازنەیە  دوو  ئەم  گەورە. 

ئەوەندە نەبێت كە بازنە گەورەكە زۆر زیاتر 
بۆمان  لێرەوە  بچكۆلەكە گەورەترە.  لەبازنە 
دەردەكەوێت كە بەهۆی بەكارهێنانی چەند 
لەوەبەر  كە  سێگۆشەكارییەوە،  یاسایەكی 
هەر یەك لەئەناكساگۆراس و ئەریستاكەس 
كە  بڵێین  دەتوانین  لێوەرگرتووە،  سوودیان 
درێژی  لەسەر  نینۆكمان  ب��ەرزی  ڕێ��ژەی 
مانگ  تیرەی  بەڕێژەی  یەكسانە  باڵمان 
بەاڵم  ل��ەزەوی��ەوە،  مانگ  دووری  لەسەر 
سەد  دەك��ات��ە  بەنزیكی  قۆڵمان  درێ��ژی 
 )100:1 )واتە  نینۆكمان  بەرزی  ئەوەندەی 
لەوەبەر دیاریكرد و  مانگیشمان   تیرەی  و 
دووری  كەواتە  كیلۆمەتر،   3200 كردییە 
ئەوەندەی  سەد  دەكاتە  لەزەویەوە  مانگ 
بیست  و  )سێسەد   320000 واتە  تیرەكەی 

هەزار( كیلۆمەتر.  
تێكڕای دووری مانگ لەزەویەوە بەپیۆەری 
كیلۆمەتر،   384,392 دەكاتە  چەرخە  ئەم 
 50 نزیكەی  جیاوازییەكە  دەبینین  وەك 
هەزار كیلۆمەترە، بێگومان هۆكاری ئەمەش 
دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی ئامێری تەكنۆلۆژی، 
چونكە ئەمە تەنیا زادەی ئەقڵی ئیراتۆسێنێس 

و ماتماتیكە و هیچی دی)5(. 
چاوانی  ژیانیدا  لەكۆتایی  ئیراتۆسێنێس 
لەدەستدا و بووە بنیادەمێكی نابینای تەواو، 
هەتا دواجار بەنان نەخواردن و خۆبرسیكردن 

كۆتایی بەژیانی خۆی هێنا.
 پەراوێزەكان

داستانێكی  دێلیایەكانەوە،  پرسی  لەمەڕ   -1
وەها  چونكە  هەیە،  سەرنجڕاكێش  گەلێك 
هاتووە كە خوداوەند، بە هۆی ئۆراكلەوە،  
لەبەاڵی  دێلیاییەكان  دانیشتوانی  ئەوەی  بۆ 
پەتای تاعون ڕزگاریان ببێت، ئەوا پێویستە 
لەبری ئەو چوخمە شەشپاڵووەی ئێستا هەیانە، 
یەكێكی دیكە بنیات بنێن كە دوو هێندەی 
ئەوی ئێستا بێت. خەڵكی دێلیا دەچن بەرزی 
سەیر  كە  دەكەن،  هێندە  دوو  چوخمەكە 
دوو  نابێتە  بیناكە  جۆرێك  بەهیچ  دەكەن 
هێندە، لە ناچارییدا پەنا دەبەنە الی ئەفالتون 

ئەفالتون  بكات،  ئامۆژگارییان  ئەوەی  بۆ 
ئۆرەكڵ  كە خوداوەندی  دەڵێت  لەوەاڵمدا 
خەڵكی  كە  بووە  مەبەستی  و  دەخوازێت 
یۆنان شەرمەزار بكات، چونكە ماتماتیكیان 
فەرامۆش كردووە و گاڵتەیان بە جیۆمەتری 
دەدات��ە  پرسەكە  ئەفالتون  دوای��ی  دێ��ت. 
هاوڕێ و ماتماتیكناسی بلیمەت ئەركیتاس. 
ئەمیش پرسەكە زۆر جوان شیكار دەكات.

ئۆلمپیاتدا  لەیارییەكانی  لەیۆنان  ستادە   -2
بەمانای  كە  ستادیۆم  وشەی  بەكاردەهات، 

گۆڕەپانی یاری دێت بناوانەكەی ستادەیە.
هەفتاكانیش،  سااڵنی  كۆتایی  هەتا   -3
وەك  سلێمانی،  وەك  لەشارێكی  خەڵك 
لەبیرمە، بەتەنەكە لێدان و هاتوهاوار مێشكی 
خەڵكیان هیالك دەكرد، بەڵكە ئەمە خودایە 
لەیۆنانی  دی��اردەی��ە  ئەم  بەربێت،  مانگ 

كۆنیشدا باوبووە.
كەڕەت  تیرە  دەكاتە  بازنە  چێوەی   -4  

ڕێژەی نەگۆڕ )واتە پای(.
كە  بڵێێن  هەقیقەتە  ئەو  لێرەدا  پێویستە   -5
بەدەوری  هێلكەیی   بەشێوەیەكی  مانگ 
دەكات  وەها  ئەمەش  دەسوڕیتەوە،  زەویدا 
دووری��ی��ەك��ەی  جێگەدا  لەهەندێك  ك��ە 
بگۆڕێت، بۆ نموونە كاتێك دەگاتە نزیكترین 
  356,334 دوورییەكەی  لەزەوییەوە،  خاڵ 
ئەوا  دوورترین  دەگاتە  كە  و  كیلۆمەتر 
دوورییەكەی دەكاتە 405,503  كیلۆمەتر. 
لەزەوییەوە  مانگ  دووری  تێكڕای  واتە 

دەكاتە 384,392.

سەرچاوەكان:
1- Measuring the Universe: The 

Historical Quest to Quantify Space 

by Kitty Ferguson )Paperback 

2000(

2- Big Bang: The Most Important 

Scientific Discovery of All Time and 

Why You Need to Know About It by 

Simon Singh )Paperback -2005(
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دەك��ات  هەست  لەكارەكانیدا 
بەزانیاریە،  پێویستی  زۆر  كە 
كۆنەوە  لەزۆر  كە  دەبینین  بۆیە 

مرۆڤ هەوڵیداوە لەڕووداو وە دیاردەكانی 
بكات،  بۆ  ڕاڤەیان  و  بگات  دەوروپشتی 
ڕاڤانە  ئەو  كە  ناكات  لەوە  نكوڵی  كەس 
بەاڵم  دی��ارە،  پێوە  ئەفسانەیی  و  سادەیی 
لەمرۆڤدا  كە  دیارە  ئەوە  بێت  هەرچۆنێك 
ئەو حەزو خۆشەویستیە هەیە كە هەڵیدەنێت 
بەرەو تێگەیشتن لەو دیاردە سروشتیانە، ئەوە 
گەواهی یەكەمە لەسەر ئەو بیرەی كە وامان 
بەتینەی  پەیوەندیە  بەو  بڕوابێنین  لێدەكات 
سروشتیەكان  دی��اردە  بەدواداهاتنی  نێوان 
لەالیەك و بیرو بۆچوون و ژیری و پێزانینی 
لەالیەكی  دیاردانە  ئەو  بۆ  مرۆڤ  ئێمەی 
دی، زانست شێوەی نوێی خۆی وەرگرت 
لەو  هزریمان  كلتوری  كە  كاتەوەی  لەو 
تەپوتۆزو تەمومژەی یەكەم جاری ڕزگاری 
هەستێكی  زاناكان  ج��ۆرە  بەو  ئیتر  ب��وو، 

هەیە  سیستمێك  دروستبوو كە  زیادەیان ال 
كە  گونجاندێكە  ئەویش  كە  لەسروشتدا، 
لەبەشێكی  زیرەكیمان  كەمەوە  بەالیەنی 
دەگات پاشان هەموو هەوڵەكانیان ئاراستەی 
سروشت و ئەو گونجاندنە بكەن ڕۆژ بەڕۆژ. 
ئیدی بەو جۆرە ئەوە دروست بوو كە پێی 
دەڵێن زانستی ڕووت واتە چاالكی ژیریمان 
كە ئامانجی ئەوەیە كە لەو دیاردە سروشتیانە 
لەنێوانیاندا  گونجاو  پەیوەندی  و  بگات 
كە  ل��ەوەی  بەچاوپۆشین  بكات  دروس��ت 
پەیوەندیانە  ئەو  یان  دی��اردە  ئەو  كەڵكی 
تا  زانست  پێشكەوتنی  بەڕاستی  چین. 
پلەبەندی  بەشێوەیەكی  و  باش  ڕادەیەكی 
كۆنترۆڵی  یاساكان  كە  گەیاندین  لەوەی 
ئەو دیاردانە دەكەن، ئەوەتا بەهۆی هەموو 
ئەو داهێنان و بەجێهێنانە كرداریانەوەیە كە 

گەورەیی زانست و
بەهای ڕەوشتی
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و  باشی  بەالی  مرۆڤ  ژیانی  بارودۆخی 
هەندێك جار بەالی خراپیشدا ڕۆیشتووە، با 
ئەو بەجێهێنانانە لەوالوە بوەستێت، لەبەردەم 
هەموو ئەو هەوڵ و كۆششانەی كە لەمێژەوە 
و  داویەتی  مرۆڤایەتی  بەردەوام  ئێستاش  و 
لەفراوانكردن  بێت  تا سەركەوتوو  دەیدات 
دیاردە  دەربارەی  بەزانیاریەكانی  پاڵنان  و 
گرفتێك  هاوگونجانیان،  و  سروشتیەكان 
ئەوەیە  ئەویش  دەبێتەوە  قوت  لەبەردەمدا 
ئاخۆ ئەو پاڵنەرە نهێنیە چییە كە پاڵ بەچەند 
تاكێكی دیاریكراوەوە دەنێت تا ئەو هەموو 
هەوڵ و سامانە سەرف بكەن بۆ دۆزینەوەی 
ئەو نهێنیانە لەكاتێكدا ئەوان هیچ سوودێك 

نابینن..؟
تەنیا  بكات  توێژینەوە  توانی  زانست  چۆن 
كتوپری  لەگرتەیەكی  وەرگرتن  چێژ  بۆ 
ڕوویەك لەڕووەكانی ڕاستی لەگەڵ هەموو 
ئەو گرانی و دژایەتیانەی لەژیانی ڕۆژانەماندا 
هەن، بەاڵم ئەو بەو بیرەوە بەرەو نموونەی 

بەرز ملی ڕێگا دەگرێت؟
ئ��ەوە دی���ارە ك��ە ئ��ەوە ڕووی��ەك��ە ل��ەدوو 
بیرمەند  جار  زۆر  كە  م��رۆڤ  ڕووەكانی 
ئێمە  كە  پێداوە  ئاماژەیان  پیتۆڵەكان  و 
بەستراوەی پێكهاتە ئەندامی و دەروونیەكانی 
ژیانی ڕۆژانەمانین لەئاستی نزمیدا و لەهەمان 
كاتدا هەست بەو بانگە دەكەین كە كەم یان 
زۆر دەمانبات بەرەو بەها بەرز و گیانیەكان 
بێت  دەرباز  لێی  ناتوانێت  تاكێك  هیچ  كە 
هەتا خراپترین دروستكراوی خوا، بەاڵم ئەو 
مرۆڤەكان  چاوتێبڕینی  بۆ  گشتیە  ڕاڤەكردنە 
بۆ ئەو ئاسۆ بەرزانە بەس نییە بۆ لێكدانەوەی 
ئەو هێزی كێشكردنە گەورەیەی كە زانستی 
ڕووت هەیەتی لەسەر ژیریمان، بۆیە دەبێت 
بەرەو زیاتر لەوە بڕۆین و بگەڕێین بەدوای 
كێشندەیە،  هێزە  ئەو  سروشتی  و  بنەڕەت 
كەسە  ئەو  كە  كامایە  ئامانجە  ئەو  كەواتە 
ئەوە  كەسەش  ئ��ەو  ڕادەك���ات  ب��ەدوای��دا 
ناگرێتەوە كە كارەكەی ئەوەیە كە دەیەوێت 
سروشتی ئەو دیاردە سروشتیانە دیاری بكات 
دیاردانە  ئەو  دەیەوێت  یان  لەتاقیگاكەیەوە، 
دەیەوێت  توێژەرەوەی كە  ئەو  یان  ببینێت، 
هێما و ژمارە دابهێنێت تا پێكهاتەی ڕووتی 
ڕاستیە  لەدنیادا  كە  بێنێت  ب��ەدەس��ت  وا 
كە  دەربخات  پەیوەندیان  و  بینراوەكان 
مەبەستە  ئامانجەی  ئەو  نایزانن؟  كەسانێك 
بێگومان ئەوەیە قوڵبوونەوەیە لەزانینی پێكەوە 

گونجانیەكانی سروشت كە ئەوەش گەیشتنە 
بەتروسكاییەك لەڕووناكی ئەو سیستمەی كە 
كۆنتڕۆڵی گەردوون دەكات و چەند دڵۆپێكە 
لەئۆقیانووسی ڕاستیە قوڵە شاراوەكان كە ئەو 
پیتۆڵەكان  پێكهێناوە، هەتا زانا و  سیستمەی 
بگۆڕن  زانستیانە  تیۆریە  ئەو  كە  لەوانەن 
بەجۆرێك سوودمەند بێت هەروەك بیردۆهیم 
پێویستە  دەچێت،  بۆی  گ��ەورە  فیزیازانی 
ئەو  بنێن كە  بەوەدا  ئەو زانایانە دان  لەسەر 
تیۆریانە لەنێو قواڵیی دیاردە سروشتیەكانەوە 
بەدیهاتوون دەمانگەیەنێتە ئەوەی درك بكەین 
بەسیستمی بنەڕەتی، مەرجیش نییە كە هەموو 
ئەو كەسانەی كە هەوڵەكانیان بەرەو زانستی 
سیستمە  ئەو  بەبوونی  بڕوایان  بێت  ڕووت 
بااڵیە هەبێت، ئەوان بۆ ئەوەی بۆ ساتێكیش 
ئێمە  لەنێوان  كە  البدەن  پەردانە  ئەو  بێت 

بۆ خاڵێكی  لەخاڵێكیەوە  ئەو سیستمەدایە  و 
دی هەموو تواناكانیان و گوشراوی ژیانیان 
ڕووداوی  گرنگەكان  دۆزینەوە  دادەنێن، 
گەورەبوون بۆ سەردەمی خۆیان بۆ نموونە 
كتوپڕ  بروسكەی  وەك  گشتی  كیشكردنی 
لەیەك  كە  لێكردین  وای��ان  ب��وو  ساتی  و 
گونجانە  پێكەوە  بەو  درك  چاوتروكاندندا 
كەسدا  بەبیری  كاتە  ئەو  هەتا  كە  بكەین 
دەدات  ه��ەوڵ  ڕووت  زانستی  نەدەهات، 
مەبەستی  یان  بكات  كەمتەرخەمی  بێئەوەی 
بۆ  لەكاتێكەوە  تا  بێت  سوودێك  و  كەڵك 
كاتێكی دیكە چێژی ئەو خۆشیە پیرۆزەمان 
پێكەوە  ئ��ەو  ل��ەدۆزی��ن��ەوەی  كە  پێبدات 
گونجانە بەدەست دێت، نكوڵی لەوە ناكرێت 
و  شەو  لەماوەی  گەورەكان  دۆزینەوە  كە 
ڕۆژێكدا بەدی نایەن، چونكە ئامادەكردنیان 
و  هەیە،  زۆر  كاتێكی  و  بەهەوڵ  پێویستی 
توێژەرەوە  كەسی  لەبیری  ئەوە  جار  زۆر 
دەچێتەوە كە خەریكی چییە لەكاتێكدا ئەو 
تا گوێچكەكانی نوقمی دۆزینەوەكەی بووە 
و سەرگەرمی ئامادەكردنی ئامێرێك دەبێت 
یان خەریكی هەژماردنێك دەبێت، مەبەستی 
دووری توێژینەوەكانی بەجۆرێكە كە پێكەوە 
نابێت،  مەبەست  ال  گەردوونی  گونجانی 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی كە وا لەهەوڵەكانی 
دەكات بەبەها بن و جێگەی ئەوە دەگرێتەوە 
كە وا دەردەكەوێت كە بێ كەڵك بێت ئەوەیە 
كە ئەو بەو هەواڵنەی هەوڵە گشتیەكان بەهێز 
ئاسانكاری  ل��ەڕۆژان  دەك��ات كە ڕۆژێ��ك 
دەكات بۆ بونیاتنانی یەكێك لەگەورەترینی 
بەدیهێنراوەكان كە ژیری مرۆڤ شەرەفمەند 
دەكات، زانستی ڕووت بێ ووچان خەبات 
دەكات بۆ گەڕان بەدوای ئەو سیستمە شاراوە 
و ئەو ڕاستیە كۆتاییانەی كە هەموو زانایەك 
تایبەت  فەلسەفەی  و  بۆچوون  و  بیر  بەپێی 
كاتێك  بەاڵم  پێدەكات،  دەركیان  بەخۆی 
بەوەدا  دان  دەبن  دڵسۆز  هەموویان  زاناكان 
هۆكاری  ڕاستیدا  ب��ەدوای  گ��ەڕان  دەنێن 
پشتەوەی هەموو هەوڵەكانی زانستی ڕووتەو 
ئەوەش چاوگەی ڕەسەنیەتی، لەسەرو هەموو 
ڕاستەقینەكان  زان��ا  كە  دەبینین  ئ��ەوان��ەوە 
ئامانجە  ئەو  لەسەر  كۆكن  هەموویان  هەر 
بەرزەی زانستی ڕووت لەگەڵ جیاوازی بیرو 
بۆچوونیاندا، بەاڵم لەكۆتاییدا هەموو دەگەنە 

ڕێككەوتنێك دەربارەی ئامانجەكەیان.
ئەوەیە  زانستدا  لەپێشكەوتنی  ئەوەی سەیرە 

نكوڵی لەوە ناكرێت 
كە دۆزینەوە 

گەورەكان لەماوەی 
شەو و ڕۆژێكدا 

بەدی نایەن، چونكە 
ئامادەكردنیان 

پێویستی بەهەوڵ و 
كاتێكی زۆر هەیە، و 
زۆر جار ئەوە لەبیری 

كەسی توێژەرەوە 
دەچێتەوە كە خەریكی 

چییە لەكاتێكدا ئەو 
تا گوێچكەكانی 

نوقمی دۆزینەوەكەی 
بووە و سەرگەرمی 

ئامادەكردنی ئامێرێك 
دەبێت 
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و  بیرمان  لەنێوان  هەیە  ڕێكەوتنێك  كە 
شتەكان و توانای دیاریكراو بۆ پەنابردنە بەر 
پەیوەندیە  بۆ  بیر  ڕێساكانی  و  زیرەكیمان 
قوڵەكانی نێوان ئەو دیاردانە، وامان لێدەكات 
بەالمانەوە سەیر نەبێت هەر جۆرە زانستێك 
كە  لەوەی  بین  دڵنیا  كە  لێدەكات  وامان 
دابین دەكات كە  بۆ  ژیریمان هۆی وامان 
الی كەمەوە تێبگەین لەوەی لەدەوروپشتمان 
ئەوەشدا  لەگەڵ  لەسروشتدا،  ڕوودەدات 
بەسروشتی  ڕاستیە  ئەو  لەبیرمەندەكان  زۆر 
كە  دەڵێن  ئ��ەوان  وەك  چونكە  دەزان���ن، 
تااڵوی  مرۆڤایەتی  ساڵدا  هەزاران  لەماوەی 
لەو  كە  چێشتووە  نەهامەتیانەی  ئەو  هەموو 
دیاردانەوە بەسەریدا هاتوون بۆیە ئیتر كاتی 
لەگەڵیاندا  چۆن  بزانێت  كە  هاتووە  ئەوە 
خۆی  لەمانەوەی  پارێزی  تا  هەڵدەكات 
ئیتر بەو شێوە ژیریمان وردە وردە  بكات، 
فێری ئەوە بوو كە لۆژیك و بنەماكانی بیری 
لەبەر  ڕێكبخات،  ماددیە  فشارە  ئەو  لەژێر 
ئەوە سەیر نابێت كە جارێكی دیكە لەدنیای 
بیركردنەوە  بنەماكانی  و  لۆژیك  ماددیدا 

جارێكی دیكە بێنێتەوە كایە.
بەبەڵگەیەكی  ئ��ەوە  لەڕاستیدا  خۆم  من 
دابڕكار نازانم، چونكە بەالی منەوە پێویستە 
هەبێت  دروستكار  لێكچوونی  هەندێك 
تا  دەوروپشتی،  دنیای  و  ژیریمان  لەنێوان 

ژیان  بۆ  ڕابێنێت  بتوانێت خۆی  مرۆڤایەتی 
ئەوا  نەبوایە  وا  ئەگەر  خۆ  نێوەندەدا،  لەو 
مرۆڤایەتی تا ئێستا نەدەما و نەیدەتوانی خۆی 
خۆی  بۆ  ئەوە  مانەوەی  بەاڵم  ڕابگرێت، 
بێنێت  ڕام  خۆی  توانیویەتی  كە  بەڵگەیە 
لەگەڵ ئەو دیاردانەو لەهەندێك لەبنەماكانی 
هەندێكیشیان  هەتا  و  تێبگات  دیاردانە  ئەو 
ئەوەی  خۆی،  بەرژەوەندی  بۆ  بەكاربێنێت 
لێرەدا بۆمان دەردەكەوێت ئەوەیە كە ئێمە 
ئەزموونێكی  لەگەڵ  خۆڕابێنین  ناتوانین 
جیهانی هەر لەگزنگی مرۆڤایەتیەوە تا ئێستا.
لێكۆڵینەوەی وردی دیاردە زۆر هەستیارەكان 
لەنوێترینی  بەتایبەتی  لەباری جۆراو جۆردا 
ئەوە  كە  گەیشتووە  پێی  زانست  ئ��ەوەی 
لەو  دەبێت  جیاواز  زۆر  لێكۆڵینەوەیەكی 
تاقیكردنەوە زۆرانەی كە پیاوانی ئەشكەوت 
دەیانكرد، ئەو لێكۆڵینەوە وردانە ئێمەیان برد 
قواڵییەكانی  سەرچاوەی  دۆزینەوەی  بەرەو 
پێوە  خەوی  كەس  ئێستا  تا  كە  ژیریمان 
ل��ەدۆزراوە  دەگەیەنێت  تێمان  و  نەبینیون 
بدەن،  تێگەیشتوو  چەمكی  و  نوێیەكان 
نوێیەكانی  تیۆریە  مەبەستمان  لێرەدا  ئێمە 
بیردۆزی  نموونە  بۆ  س��ەردەم��ە،  فیزیای 
لەسەر  بوو  دروست  كە  وەرگرە  ڕێژەیی 
كە  ورد  زۆر  تاقیكردنەوەی  بنچینەی 
بكرێت  لەئەنجامەكانی  پێشبینی  نەدەتوانرا 

كۆنەكان–بۆچوونێكی  تیۆریە  بەهۆی 
نوێ بۆ شوێن و كات كە زۆر جیاوازبوو 
لەوەی كە لەسەری ڕاهاتووین، بەو شێوەیە 
دەردەكەوێت كە ژیریمان دەتوانێت لۆژیكانە 
ڕەگەزە پێویستیەكانی ڕاڤەی دوو چەمكی 
شوێن و كات بدۆزێتەوە كە زۆر جیاوازە 
لەوەی كە لەسەری ڕاهاتووین، سەركەوتنی 
تیۆری ڕێژەیی ئاینشتاین دەریدەخات كە چ 
لەنێوان  هەیە  فراوان  و  ورد  هاوڕێیەتیەكی 
سیستمەی  ئەو  و  بیردنەوەمان  ڕێساكانی 
پشتەوەی ئەو دیاردە وردانە كە ئەمڕۆ فیزیا 
دەردەخات  بۆمان  هەیە،  دەكۆڵێتەوە  لێیان 
كە ئەو هاوڕێیەتیە تا ناكۆتا درێژە دەكێشێت 
جیاواز لەئەزموونە ڕۆژانەییەكانی نەوەكانی 
گەردیلەیی  لەفیزیای  نموونەی  ئەو  پێشوو! 
ئەمڕۆ  –كە  وەردەگرین  مایكرۆییەوە  یان 
زۆر  درێژكراوەكانی–  و  كوانتا  تیۆری 
جوانتر و پڕ بەهاترە لێرەدا ئەوەی لەسەرمانە 
زۆر زیاترە لەوەی پێشوو دەربارەی تیۆری 
بۆچوونەكانمان  دەبێت  لێرەدا  ڕێژەیی 
دیاردەكان  پێشوو،  لەوانەی  قوڵتربن  زۆر 
واز  دەبێت  بۆیە  گەردیلەییدان  لەئاستی 
تەنۆلكەیەك  جوڵەی  دوای  كە  بێنین  لەوە 
و  بەخێراییەك  و  ب��ەب��ەردەوام��ی  بكەوین 
لەوە  واز  لەسەر ڕێڕەوێك هەروەها دەبێت 
سەرەتاییەكانیشیان  و  دیاردەكان  كە  بێنین 

بەڕاستی زانست هەنگاوی گەورە دەنێت بەرەو 
پێشەوە و ڕۆژانە دۆزینەوەی سەیر و گرنگ 

لەتاقیگاكانەوە دەردەچن، زانست بەخۆی 
و بەتیۆریە بوێرەكانیەوە دەرگای گەورەمان 
لەسەر وااڵ دەكات بەرەو نهێنیەكانی بوون، 
ئایا دەتوانین لەكۆتاییدا پەردە لەسەر هەموو 

نهێنیەكانی سروشت هەڵماڵین؟ 
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نەگۆڕیدا  و  وەستاو  لەبارێكی  ب��ەردەوام 
لەسەری  كالسیكدا  لەفیزیای  وەك  بن 
بنێین  بەوەدا  بەڵكو دەبێت دان  ڕاهاتووین، 
كە لەهەر ساتێكدا دیاردەكان وردەكانیشیان 
لەبارێكدان جیاواز لەساتێكی دی كە ناتوانین 
بۆیە  بكەوین  ساتانە  ئەو  دوای  ب��ەوردی 
دەبێت پشت ببەستین بەئەگەرە ڕێژەییەكان، 
دەست  دەبێت  ئ��ەوان��ەدا  لەگەڵ  ه��اوڕێ 
بەرداری ئەو بیرە بین كە تەنۆلكەكان بەتەنیا 
ئاڵۆزەكانیش  گروپە  پێكنەری  ڕۆڵی  و  بن 
وتارە  لەم  ناتوانین  ئێمە  نەمێنێت...هتد، 
بدەین  دیاردانە  ئەو  وردەكاری  سەرپێییەدا 

بەاڵم ئەم تێبینیەش تۆمار دەكەین:
كەمەی  پێشكەوتنە  ئەو  لەمیانەی  دەك��را 
دیاریكراو  ئەزموونی  ڕاستی  تیۆریانە  لەئەو 
بنچینەیان  ل��ەس��ەر  ك��ە  بێنین  ب��ەدەس��ت 
بنێین  بنیات  یەكگرتوو  لۆژیكی  شێوگی 
بیرمان  ڕێساكانی  لەگەڵ  بگونجێن  كە 
كۆ  ڕاستیەكان  هەموو  بەهەموویان  تا 
بكرێنەوە كە دەكرێت لێیان دڵنیابین لەسەر 
دیكە  جارێكی  لێرەدا  گەردیلەیی  ئاستی 
پێویستیەكان  سەرچاوە  هەموو  لەژیریماندا 
كۆنترۆڵی  كە  سیستمەی  ئەو  جیهانبینی  بۆ 
گەردیلەیی دەكات، هەرچەندە ئەو سیستمە 
زۆر جیاوازە تا ڕادەی سەرسوڕێنەر لەوەی 
وەك  ئ��ەوەش  كە  دەچ��ی��ن،  بۆ  ئێمە  كە 
جیاواز  دەردەكەوێت  سەربەخۆ  ڕاستیەكی 

لەوەی ڕابردووی دووری مرۆڤایەتی.
ئەو  نموونانەوە  ل��ەو  وت��ەك��ان  ك��ورت��ەی 
لەنێوان  ك��ە  دەردەخ����ات  ڕێكیە  ج��وان 
هەیەتی  ژیریمان  كە  سەرچاوانەی  ئەو 
ئەو  لەپشتەوەی  قواڵنەی  ڕاستیە  ئەو  و 
بۆ  ش��اراون��ەت��ەوە،   سروشتیانەی  دی��اردە 
ئەو  سەر  بخەینە  زیاتر  تیشكێكی  ئەوەی 
بەتێڕوانینێكی  ئەوەی  بۆ  یان  هاوگونجاویە 
وەك  بكەین  ڕەسەنیە  ئەو  سەیری  فراوانتر 
ئەوە  "دەڵێین  دەڵێت:  لەبارەیەوە  دۆهیم 
ڕاستی  پەیامی  دەردەكەوێت  ئەوەی  وەك 
دوورە  زۆر  پەیامەش  ئەو  ڕووتە  زانستی 
لەكەڵك و سوودی  یان  بایەخێك  لەهەموو 
لەپێناو  تەنیا  ڕوونكراوەتەوە  بەڵكو  خۆیی 
ڕووك��اری  جوانترینی  كە  ڕاستیەكاندا 
ب��ەرزەوە  ئایدیاڵیە  ئابەو  مرۆڤایەتیە"! 
بەهایەكی ڕەوشتی زۆر بەرز دەدرێت بەو 

پەیامە مرۆڤایەتیە كە نكوڵی لێناكرێت.

ئەو  هەموو  ئاخۆ  ئەوەیە  پرسیار  لێرەدا 
هەواڵنە بەرەو كوێمان دەبەن؟

دەنێت  گەورە  هەنگاوی  زانست  بەڕاستی 
سەیر  دۆزینەوەی  ڕۆژانە  و  پێشەوە  بەرەو 
و گرنگ لەتاقیگاكانەوە دەردەچن، زانست 
دەرگای  بوێرەكانیەوە  بەتیۆریە  و  بەخۆی 
ب��ەرەو  دەك��ات  وااڵ  لەسەر  گ��ەورەم��ان 
لەكۆتاییدا  دەتوانین  ئایا  بوون،  نهێنیەكانی 
سروشت  نهێنیەكانی  هەموو  لەسەر  پەردە 
هەڵماڵین؟ ئاخۆ وەاڵمێكی تەواومان دەست 
میتافیزیك  دەكەوێت دەربارەی گرفتەكانی 
كە ماوەیەكی زۆرە مرۆڤ پێوەی سەرقاڵە؟ 
بەاڵم لەوە ناچێت زانست بتوانێت ئەوانەمان 
نهێنیەكان  و  نادیاری  چونكە  بكات،  بۆ 
لەهەموو الیەكەوە دەوریان داوین، هەروەك 
چۆن ئەو لەوحە گ���������ەورەی بۆفیس من 
كە  لەوحەی  ئەو  پێدەدا،  ئاماژەی  شافانس 
ڕازاندۆتەوە،  پلیكەداری سۆربۆنی  دەروازە 
زۆر  ڕووناكیەكی  بۆ  ئاماژەیە  لەوحەكە 
پڕ و چڕ  دارستانێكی  بەدەوریدا  الواز كە 
ڕووناكیە  ئەو  هەرگیز  كە  هەیە  تاریك  و 
بڕەوێنێتەوە،  تاریكیە  ئەو  ناتوانێت  كزە 
نهێنیەكانی  كردنەوەی  كلیلی  هەرگیز  واتە 
لەگەڵ  بەاڵم  نییە،  زانست  الی  گەردوون 
ئەوانەشدا كارێكی ئاستەم نابێت كە زانست 
كە  پێدات  وام��ان  نوێی  ڕوونكردنەوەی 
بۆ  گەورەكانیشمان  فەلسەفیە  گرفتە  ئەگەر 
تیشكێك  نەبێت  هیچ  ئەوا  نەكات  شیكار 
فیزیای  ئەوەی  هەروەك  سەریان،  دەخاتە 
نوێ كردی كە بیری نوێی پێداین دەربارەی 
بەدواداچوونی  ئاستەمی  و  كات،  و  شوێن 
دیاردەكان لەئاستە زۆر پچووكەكانی وەك 
گەردوونی  لەئاستی  و  گەردیلەیی  ئاستی 
و زۆری دیكە كە تا ئێستا و لەدواتریشدا 
زانست لەنێوەندیدا گینگڵ دەدات و هیچی 

دەربارە نازانێت.
لێكۆڵینەوە لەناوكی گەردیلە وامان لێدەكات 
سەیرو  كە  ماددە  قواڵیی  بەنێو  بچین  ڕۆ 
سەمەرەی كتوپڕیان تێدا شاراوەیە، هەروەها 
گەردوونی  ئاستی  لەسەر  و  لەوالیشەوە 
زانست دەرگای گەورەی لەسەر كردینەوە 
كە لەوە تێبگەین كە تا چەند ئەم گەردوونە 
گەورە و فراوان و بێ سنوورە هەروەها بۆ 
بەهەمان  زانست  دیكەی  بوارەكانی  هەموو 

نوێ  دۆزینەوەی  ڕۆژێك  هەموو  و  شێوە 
دەدەن بەگوێماندا كە دەبنە ماددەی گونجاو 

بۆ پیتۆڵەكانی داهاتوومان! 
هەبێت  تایبەت  شوێنێكی  كە  پێویستە  زۆر 
بۆ ژیانزانی، ئەوە زانستێكی زۆر گرنگە كە 
لەدیاردەی ژیان دەكۆڵێتەوە زۆر بەخێرایی 
لەبواری  بەتایبەتی  دەڕوات  پێش  ب��ەرەو 
لەداهاتوودا  یان  لەئێستا  بەدڵنیایی  بۆماوەدا، 
دەداتێ  گرنگمان  زۆر  زانیاری  زانستە  ئەو 
شوێنی  و  ژیان  دیاردەی  ڕۆڵی  دەربارەی 
لەنێو هەموو زانستە  ئەو زانستە  ڕاستەقینەی 

سروشتیەكاندا.
ئەوانەی پێشتر ئاماژەیان بۆ كرا نموونە بوون 
بۆ زانستە ڕووتەكان لەسەر هەردوو ئاستی 
زیندوو و نازیندوو كە ئەوانیش دەبنە نموونە 
بۆ هەموو جۆرەكانی دیكەی زانست، لێرەدا 
زانستە  ئەو  چەند  تا  كە  ئەوەیە  گرنگ 
ئەو  چۆن  واتە  دەكرێن،  پراكتیك  ڕووتانە 
بۆ  بەجێهێنانی  كرداری  بەشێوەی  زانستانە 
بۆ  بن  سوودمەند  كە  بەجۆرێك  دەكرێت 
تاڕادەیەكی  و  لەخزمەتیدابن  و  مرۆڤایەتی 
كەم  ژیانی  كێشەكانی  و  لەگرفت  زۆر 
بكاتەوە و بەرەو ژیانێكی ئارام و ئاسوودە 
لەكێشمە كێش و  بیبات دوور  و كامەران 
كوشتن و بڕین و لەناوبردن و وێرانكاری، 
بۆیە ئالێرەدا زۆر گرنگە كە كاتێك لەزانستە 
ڕووتەكان و بەجێهێنانەكانیان دەدوێین زۆر 
ئەو  دووەم��ی  لەالیەنی  باس  كە  گرنگە 
زانستانە بكەین كە ئەویش الیەنی ڕەوشتی 
ئەو زانستانە و پراكتیكەكانیانە ئالێرەدا بەهای 
ڕەوشتی زانست دەردەكەوێت كە بەبێ ئەو 
نەبەن  مرۆڤایەتی  زانستانە  ئەو  نییە  دوور 
لەناوچوون  و  مەرگ  و  كارەسات  بەرەو 

و وێرانكاری. 

* لویس دی برۆلیە  زانای فیزیایی فەڕەنسی 
و  شەپۆلیە  میكانیكی  بیردۆزی  خاوەنی 
لەساڵی  ماددیەكانە،  شەپۆلە  دۆزەرەوەی 
1892 لەدایك بووە و لەساڵی 1929 خەاڵتی 
لەسەر دۆزینەوەی  فیزیای وەرگرت  نۆبڵی 

سیفەتی شەپۆلی ئەلكترۆن.   
  و: جوان ڕەووف

سەرچاوە:
والمكروفيزياء  الفيزياء  بروليه،  دي  لويس 
العرب،  سجل  مؤسسة  األول��ى،  )الطبعة 

القاهرة 1967(
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ناو  بەناو لەمالو لەوال هەواڵ و فیلمی 
وا باودەبێتەوە دەربارەی كلكدارەكان 
بەدەوری  سوڕانەوەكەیان  لەمیانەی  كە 
خۆردا لەزەوی نزیك دەبنەوە و گوایە 
دەبنە هۆی زیان گەیاندن  بەژیان لەسەر 
زەوی! وەك ئەوەی كە لەم دووایانەدا 
ئیلین  كلكداری  دەرب��ارەی  باوبوەوە 
كە گوایە كۆتایی بەژیانی سەر زەوی 
لەمیانەی  ئەمساڵدا  ی  لە26ی9  دێنێت 
بەهەر  یان  بەهێزدا  بوومەلەرزەیەكی 
ڕۆژە  ئەو  وا  بەاڵم  دیكە،  شێوازێكی 

ڕۆیشت و ژیانیش هەر بەردەوامە. 
  C\ 2010X1  كلكداری ئیلین كە بەناوی
وە دەناسرێت لە10\12 \2010 لەالیەن 
دۆزرایەوە  ڕووسیەوە  ئیلین-ی  لیۆنید 
بوو  ملیۆن كم  لەدووری 647  كاتێك 
لەو كاتەوە و وەك هەموو  لەزەویەوە، 
نزیك  لەزەویەوە  بەردەوام  كلكدارێك 
كە  باوبۆوە  ئەوە  دەنگۆی  دەبێتەوە. 
دەبێتەهۆی  ل��ەزەوی  نزیكبوونەوەی 
و  زەوی  یەكچارەكی  وێرانكردنی 

كۆتاییهێنان بەژیان لەسەری.
ئاراستەی  پرسیار  زۆر  ب���ارەوە  ل��ەو 
یۆمان  دۆن  كە  ك��را  ناسا  ئاژانسی 
دای��ەوە:  وەاڵمیان  مۆریسۆن  داڤید  و 
ئ��ەم��ەش ك��ورت��ەی وەاڵم��ەك��ان��ی��ان��ە: 
پرشنگداریدا  لەوپەڕی  كلكدارەكە 
نزیكترین  دەگ��ات��ە  كاتێك  دەب��ێ��ت 
كم  ملیۆن   35 كە  ل��ەزەوی��ەوە  پنتی 

مەترسییان  و  زیان  هیچ  لەزەویەوە،  
هەواڵ  هەرچەندە  زەوی  لەسەر  نابێت 
ئینتەرنێت  لەسەر  زۆر  بانگەشەی  و 
بەزەوی  زیان  دەبێتەوە كە گوایە  باو 
 ... نین  ڕاست  ئەوانە  بەاڵم  دەگەیەنن 
ئەو كلكدارە تۆپەڵێك لەگۆی سەهۆڵیە 
هەڵكشان  لەسەر  كاریگەری  هیچ  و 
ئەوەندە  نییە،  دەریاكانیش  داكشانی  و 
خۆریشدا  بەبەردەم  ئەگەر  پچووكە 
بڕوات ناتوانێت ڕووناكی خۆر لەزەوی 
بگرێت و خۆرگیرانی تەواوەتی لەسەر 
دەڵێن،  وەك  بكات  دروس��ت  زەوی 
دەبێت  كم   5 تا   3 تیرەكەی  چونكە 
دەگرێت  خۆر  ڕووناكی  چۆن  ئیدی 

لەزەوی؟
لەنێو  ئاسمانین  تەنی  كلكدارەكان 
لەسوڕەكانیاندا  و  خ��ۆردا  كۆمەڵەی 
نزیك  جار  هەندێك  زەویدا  بەدەوری 
و  ئاساییە  ئەوەش  و  لەزەوی  دەبنەوە 

هیچ مەترسییان نییە.

سەیرییان  زۆر  هەسارەیەكی  گەردوونیەكان  زانا 
هەسارەیە  ئ��ەو  سەرەكی  پێكهاتەی  دۆزی��ی��ەوە، 
ئەڵماسە، و 4000 ساڵی ڕووناكی لەزەویەوە دوورە، 
تیمێك لەزانا نێودەوڵەتیەكان وتییان چڕی پێكهاتەی 
ئەو هەسارەیە لەهەموو هەسارەكانی دیكە زیاترە و 
كە  دەچن  بۆ  وای  زاناكان  پالتین!  چڕی  دەگاتە 
ئینجا  و  بووبێت  ئەستێرە  یەكەم جار  هەسارەیە  ئەو 
گۆڕابێت بۆ هەسارەیەكی پەستێوراو، ئەو هەواڵە كە 
 8\25 5شەمە  ڕۆژی  ئەمەریكی  ساینسی  لەگۆڤاری 
\2011 دا باوكراوەتەوە ئاماژەی بەوەشدا كە بەشی 
ئەڵماسیش  و  كاربۆنە  هەسارەكە  پێكهاتەی  زۆری 
كاربۆنێكی زۆر چڕكراو و پەستێوراوە، ئەو هەسارەیە 
بەدەوری ئەستێرەیەكی نیوترۆنی دەسوڕێتەوە كە هەر 
3 چركە جارێك بەدەوری خۆیدا دەخولێتەوە )واتە 
ئەستێرەكە(، قەوارەی ئەو ئەستێرانە زۆر پچووكن و 
لەچەند كیلۆمەترێك تێپەڕ ناكەن. شایانی باسە ساڵی 
پاریش هەسارەیەكی دیكەی لەو جۆرە دۆزرایەوە، 

بەاڵم چڕی پێكهاتەكەی وەك ئەمەیان نەدەبوو! 
 

هەسارەیەك لەئەڵماس

كلكدارى ئيلين

توانییان  ئەمەریكی  لەزانایانی  تیمێك 
بەنەخۆشی  تووشبوون  هۆیەكانی 
نووستنی ناچاری و نیشانەكانی دەست 
نیشان بكەن و بیر لەچارەسەركردنیشی 

بكەنەوە.
نەخۆشییەكی  ن��اچ��اری  خ��ەوت��ن��ی 
دەگمەنە، بەاڵم چەندەها كەس بوونەتە 
تووشبوو  كەسانی  چونكە  قوربانی، 
لەناكاو و بێ هیچ پێشەكییەك خەویان 
لێدەكەوێت كە جاری وا هەیە لەكاتی 
دەبن،  خەوتنە  ئەو  تووشی  شۆفێریدا 
ژیانی  ئەگەر  نەخۆشییە  ئەم  هەروەها 

كەسی تووشبوو نەشخاتە مەترسییەوە 
لەحاڵەتی  ج��ۆرێ��ك  ت��ووش��ی  ه��ەر 
لەشوێنی  كاتێك  دەكات  شەرمندەیی 
یان هۆڵی خوێندن و وانە  كارەكەی 

وتنەوە لەناكاو خەوی لێدەكەوێت.
ژیانییان  دەبن  تووش  كەسانەی  ئەو 
ناتوانن  و  دەب��ێ��ت  ن��اخ��ۆش  زۆر 
تووشبوو  بن،  بەتەنیا  شوێنێك  لەهیچ 
هەست  ڕۆژدا  ل��ەس��ەع��ات��ەك��ان��ی 
بەخەواڵوییەكی زۆر و نەبوونی چاالكی 
هیچ  ناتوانێت  بەشێوەیەك    دەك��ات 

كارێك بكات.

خەوتنی ناچاری
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زانا گەردوونیەكان لەئەمەریكا بەهۆی 
هەسارەیەكی  كیپلەرەوە  تەلسكۆبی 
ب��ەدەوری  كە  دۆزی��وەت��ەوە  نوێیان 
زاناكان  ئەستێرەدا دەسوڕێتەوە،  دوو 
ئەمەریكیدا  ساینسی  لەگۆڤاری 
 2011/  9/16 هەینی  ڕۆژی  كە 
دەرچووە ئاماژەیان بەوە داوە كە ئەو 
نامۆیەی هەسارەكە جەنگی  پێكهاتە 
كیپلەر  بیر،  دێنێتەوە  ئەستێرەكان 
كە  دۆزراوەكەیە  هەسارە  ناوی   16
جووڵەی  ه��ەروەك  لەجووڵەكەیدا 
لەفیلمی  كە  تاتووینە  ه��ەس��ارەی 
بەاڵم  هەیە،  ئەستیرەكاندا  جەنگی 
نییە.  تێدا  ژیانی  نوێیە  هەسارە  ئەو 
ئەو هەسارە نوێیە بارستەیەكی گازیە 
ب��ەق��ەب��ارەی ه��ەس��ارەی زوح��ەل و 
ماوەی 200 ساڵی تیشكی لەزەویەوە 
زاناكان  پێشتر  هەرچەندە  دوورە! 
پێشبینی ئەوەیان كردووە كە دەشێت 
هەسارەیەك بەدەوری دوو ئەستێرەدا 
بسوڕێتەوە و بەو هەسارانەیان وتووە 

هەسارەی دوو خولگەیی، بەاڵم ئەوە 
بۆ یەكەم جارە لەو جۆرە هەسارانە 
كاتێك  هەسارانە  ئ��ەو  ب��دۆزن��ەوە! 
دوو  ڕۆژەك��ەی��ان  كۆتایی  دەگەنە 
خۆرئابوون دەبینن. دوو خۆری ئەو 
هەسارەیە لەچاو خۆرەكەی خۆماندا 
پ��چ��ووك��ن، پ��ل��ەی گ��ەرم��ی سەر 
تێپەڕ  ڕووەكەی لە10 پلەی سیلیزی 
ژیان  زەحمەتە  زۆر  بۆیە  و  ناكات 
لەسەر ڕووەكەی هەبێت! هەسارەكە 
بەشێوەیەكی ستوونیە لەسەر هەردوو 
ڕۆژدا   229 لەماوەی  ئەستێرەكەو 
دەسوڕێتەوە،  بەدەوریاندا  جار  یەك 
دوورە  لەهەریەكەیانەوە  هەسارەكە 
بەماوەی 104 ملیۆن كم كە نزیكەی 
هەمان ماوەی نێوان زوهرە و خۆرە. 
شایانی باسە تەلسكۆبی كیپلەر ساڵی 
دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  ه��ەڵ��دراوە   2009
خۆرن  وەك  كە  هەسارانەی  ئ��ەو 
بەمەجەڕەی  كە  لەمەجەڕەكەمان 

ڕێگای شیری دەناسرێت. 

هەسارەیەكی
  نوێ

بۆماوەییەكان  جینە  ب��واری  شارەزایانی 
پیاوە  ی   %70 كرد  ئاشكرایان  لەسویسرا 
بەریتانییەكان و نیوەی پیاوان لەسەرتاسەری 
بۆماوەییان  پەیوەندی  خۆرئاوا  ئەوروپای 
فرعەونی  ئاموون-ی  عەنخ  تووت  لەگەڵ 

میسریدا هەیە.
تایبەت  ئیجینیای  لەسەنتەری  زان��اك��ان 
بۆماوەیی  ماددەی  و  خزمایەتی  بەزانستی 
زوریخ توانییان سەرلەنوێ نموونەی پەڕلەی 
بۆماوەی ئەو فرعەونە الوەی میسر دروست 
تەختی  ساڵیدا  نۆ  لەتەمەنی  كە  بكەنەوە 
پەڕلەی  لەگەڵ  دەست  گرتۆتە  پادشایی 
ئەمنحەتبی  و  باوكی  ئەخناتوونی  بۆماوەیی 
بەستن  بەپشت  ئەمەش  باپیرەی،  سێیەمی 
كەناڵی  حیسابی  بۆ  وێنەیی  بەفیلمێكی 

دیسكەڤەری تەلەفزیۆنی.

ئەنجامەكان ئاشكرای دەكەن پادشا تووت 
پێی  كە  جینە  بەگروپێكی  سەر  ئاموون 
50%ی  لە  كە   R1B1A2 هابلو  دەوترێت 
بەهەمان  سەر  ئەوروپا  خۆرئاوای  پیاوانی 
ئەگەرەی  ئەو  بۆ  ئاماژەیە  ئەمەش  گروپن، 

كە سەر بەهەمان باپیرە گەورە بن.
سەنتەری ناوبراو ڕایگەیاند ڕێژەی بوونی ئەم 
گروپە جینییە لەنێو میسرییە هاوچەرخەكاندا 

بەڕیژەی 1% كەمی كردووە.
ڕۆمان شولتس بەڕێوبەری سەنتەری ئیجینیا 
تووشی  دۆزینەوە  ئەم  وتی:  لەمباریەوە، 
بۆ  ئاموون  بۆچی توت  سەرسامی كردین، 
سەر گروپێكی جینی لەئەوروپا بگەڕێتەوە، 
لەكاتێكدا گروپی جینی زۆر لەمیسر هەن، 
لەو  یەكێك  بۆ  كە  دەك��را  چ��اوەڕوان  وا 

گروپانە بگەڕێتەوە.

پیاوە  60%ی  و  ئیسپانی  پیاوە  70%ی  لە 
ئەو  جینی  گروپی  هەمان  فەڕەنسییەكانیش 
فیرعەونەیان هەیە كە بەر لەسێ هەزار ساڵ 

لەمەوبەر حوكمی میسری كردووە.
لەو  ئێمە  ڕاگەیاند،  بەڕۆیتەرزی  شولتس 
بڕوایەداین باپیرە گەورەی هاوبەش لەقەوقاز 

بەر لە 9500 ساڵ ژیابێت.
وت��ی:  ل��ەم��ب��ارەی��ەوە،  ن��اوب��راو  سەنتەری 
سەرەتای  كە  دەدەن  ئاماژە  خەماندنەكان 
 R1B1A2 هابلو  جینی  گروپی  كۆچی 
ب���ەرەو ئ��ەوروپ��ا ل��ەگ��ەڵ ب��اوب��وون��ەوەی 
كشتوكاڵدا دەستی پێكردووە بەر لەحەوت 
هەزار ساڵ، بەاڵم زاناكانی بۆماوە دڵنیا نین 
لەچۆنێتی گەیشتنی باوباپیرانی توت ئاموون 

بۆ میسر لەناوچە بنەڕەتییەكانی خۆیانەوە.
نزیكترین  بەشوێن  سەنتەرەكە  لەئێستادا 
كە  دەگەڕێت  ئامووندا  تووت  خزمەكانی 

لەژیاندا مابێت.

تووت ئاموون ئەوروپییە

لەڕێی هەناسەوە
زانایانی دامەزراوەی كلیفالندی كلینیكی بۆ بایەخدان 
شیكردنەوەی  كرد  لەوە  جەختییان  بەتەندروستی 
دەیداتەوە  لەلووتییەوە  مرۆڤ  كە  هەناسەیەی  ئەو 
لەكاتی هەناسەدانەوەدا دەچێتە ڕێزی پشكنینەكانی 
بۆ  لەئێستادا  كە  بەتیشك  وێنەگرتن  و  خوێن 
دەست نیشان كردنی هەموو نەخۆشییەكان پشتییان 
پێدەبەسترێت بەنەخۆشییە درێژخایەن و ئاڵۆزەكانی 

وەك شێرپەنجەشەوە.
بۆرییە  ب��ەرن��ام��ەی  ب��ەڕێ��وب��ەری  دوی��ك  ڕاد  د. 
ڕایگەیاند: هەناسەی  لەمبارەیەوە  خوێنییەكانی سی 
حاڵەتی  كە  دەوڵەمەند  لەشانەیەكی  بریتییە  مرۆڤ 
دەكاتەوە  ڕوون  نەخۆشییانە  ئەو  و  تەندروستی 
دەوڵەمەندە  چونكە  ب��ووە،  تووشییان  مرۆڤ  كە 
دوانۆكسیدی  پێكهاتەی كیمیایی وەك  بەكۆمەڵێك 
سووكەكان،  ژەمە  وردەكانی  پاشماوە  و  كاربۆن 
بەاڵم ئامێرەكانی ڕەوگەگرتنی هەناسە لەتوانایاندایە 
بەوردی ئەو ماددانە لەیەكتر جیا بكەنەوە كە لەگەڵ 
لەبەرئەوە  دەرەوە  دەدرێنە  فڕێ  هەناسەدانەوەدا 
لەئامڕازەكانی  یەكێك  دەبێتە  هەناسە  لەئایندەدا 

پشكنینی پزیشكی و نۆژداری.
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بۆ یەكەم جار زانا فەڕەنسیەكان ڕایانگەیاند 
بەڵكو  نییە،  جێگیر  ڕووناكی  خێرایی  كە 
كارۆموگناتیسیدا  بواری  كاریگەری  لەژێر 
زاناكان  دەگۆڕێت.  ئاراستەكەی  بەپێی 
باوبوونەوەی  خێرایی  جیاوازی  پێوانەی 
بۆ  دژبەیەك  ئاراستەی  بەدوو  ڕووناكییان 

دڵنیابوون لەو تیۆرە ئەنجامدا.
وااڵ  فراوان  بوارێكی  وردانە  ئەنجامە  ئەو 
دەك��ات ل��ەب��ەردەم ئ��ەو ت��وێ��ژەران��ەی كە 
كە  بدەن  بەنموونەیەك  پەرە  دەدەن  هەوڵ 
كارلێكی نێوان گەردەكان ڕوون دەكاتەوە، 
توێژینەوەیە  ئەو  دەكرێت  چ��اوەڕوان  وا 
لینەرز- ڕیفیۆ  فیزیكاڵ  زانستی  لەگۆڤاری 
دەزانی  وای��ان  زاناكان  باوبكرێتەوە،  دا 
كە  ڕووناكی بەهەمان خێرایی و بەهەموو 
ئەو  تا  دەبێتەوە  باو  لەبۆشاییدا  ئاراستە 
هەندێك  دۆزرایەوە،  بیرۆكەیە  ئەم  كاتەی 
باریش هەن كە ڕاستاندنیان بۆ نەكراوە وەك 
كارەبایی  تەنیا  بوارەكە  ئەگەر  كە  ئەوەی 
زانستیەكان  تیۆرە  بێت.؟  موگناتیسی  یان 
ڕابردووەوە  سەدەی  حەفتاكانی  لەكۆتایی 
بارانە  ئەو  لەبوونی  پێشبینی  نەیاتوانیوە 
بكەن، هەرچەندە هەندێك لەزاناكان تێبینی 
ئەوەیان كردبوو لەبۆشاییدا، بەاڵم نەیانتوانی 
لەتاقیگاكانیاندا،  بكەن  بۆ  ڕاستاندنی  بوو 
ڕێگای  تەكنیك  پێشكەوتنی  ئەمڕۆ  بەاڵم 
خۆشكردوە بۆ دۆزینەوەی ئەو كاریگەریانە 
توێژەرەوەكان  ڕووناكی.  خێرایی  لەسەر 
خێرایی  گوڕانی  گریمانەی  ڕاستاندنی  بۆ 
بوارێكی  نایترۆجین  گ��ازی  ڕوون��اك��ی 
كارۆموگناتیسیان بەكارهێنا بۆ تێبینی كردن 
لەپەیمانگای  توێژەرەوەكان  ك��ردارە.  لەو 
و  زانستیەكان  توێژینەوە  بۆ  فەڕەنسی 
تایبەتیان  ئامێرێكی  ساباتببیە  بۆڵ  زانكۆی 
تیشكی  دروستكردووە،  مەبەستە  ئەو  بۆ 
كاریگەری  لەژێر  دەڕوات  پێیدا  ڕووناكی 
موگناتیس و بواری كارەباییدا كە بوارێكی 
كارۆموگناتیسی بەهێز دروست دەكەن، ئەو 
جار  هەزار  بە20  كارۆموگناتیسیە  بواری 
لەبواری كارۆموگناتیسی زەوی گەورەترە، 
لەمیانەی ئەو ئامێرەوە توێژەرەوەكان بەنیازن 
خێرایی  بەهەمان  ڕووناكی  كە  بیسەلمێنن 
نابێتەوە،  باو  ئاراستەكاندا  بەهەموو  و 
و  گازێك  كە  لەناوەندێكدا  ه��ەروەه��ا 
بوارێكی كارۆموگناتیسی بەهێزی تێدابێت، 

جیاوازی خێرایی لەو بارودۆخانەدا دەگاتە 
كە  چركە  بۆ  مەترێك  ی   1 لەملیارێكدا 
ئەوەش جیاوازییەكی زۆر كەمە، بەاڵم ئەو 
زانایانە جەختیان لەوە كردەوە كە ئەوە زۆر 
لەبەردەم  فراوان  ئاسۆی  و  دەبێت  گرنگ 
وە  لەالیەك  ئ��ەوە  دەك��ات.  وااڵ  زاناكان 

لەالیەكی دیكەوە پرسیار دەكەین:
ئایا دیواری خێرایی ڕووناكی دەبڕرێت؟!

زانا  و  كرد  گ��وزەری  ن��ەوە  چەندین  بۆ 
خێرایی  دانابوو كە  وایان  هەر  فیزیاییەكان 
ئەو  لەم گەردوونەدا و  ڕووناكی زۆرترینە 
ئەو  نەگۆڕە،  بڕێكی  و  نابرڕێت  دیوارەی 
خێراییەش كە بڕەكەی  دەگاتە 300 هەزار 
لەبرنستۆن  تاقیكردنەوەیەك  بەاڵم  كم\چ، 
فیزیاییەكان  زان��ا  ئەنجامدرا  نیوجێرسی 
بۆ  ن��ارد  لەیزەر  لەڕووناكی  پرتەیەكیان 
تێدا  سیزیۆمی  هەڵمی  كە  ژوورێ��ك  نێو  
بەجۆرێك  خێرابوو  ئەوەندە  پرتەكە  بوو، 
پێش  دەرچوو  لەژوورەكە  پرتەكە  هەموو 
ژوورەوەی!!  بەچوونە  بێت  كۆتایی  ئەوەی 
دەرچ��وو،  كم\چ   310 بەخێرایی  پرتەكە 
باشترین  ئ��ەوە  كە  دەڵێن  توێژەرەوەكان 
بەڵگەیە لەسەر ئەوەی كە خێرایی ڕووناكی 
كە بەجێگیرێكی زانستی دانرابوو دەتوانرێت 
ئەو  دی  بەمانایەكی  ببڕرێت  سنورەی  ئەو 
هەیە  زیاتر  لەویش  و  نییە  جێگیر  خێراییە 
تاقیگاییدا،  لەبارودۆخێكی  كەمەوە  بەالی 
لەپەیمانگای  توێژەرەوە  وانگ-ی  لیگۆن 
ئەو  ناتوانرێت  دەڵێت:  تایبەت   ی   nec

زانیاری  ناردنی  بۆ  بەكاربهێنرێت  دیاردەیە 
ئەوە  تاقیكردنەوەكەمان  بەاڵم  دواوە،  بۆ 
ئێستا  تا  بیرۆكەیەی  ئەو  كە  دەسەلمێنێت 
ڕووناكی  خێرایی  كە  دادەنێت  وا  و  باوە 
ئەنجامەكانی  هەڵەیە.  بیرێكی  نابەزێنرێت 
ئەو تاقیكردنەوەیە كە وانگ و ئەلیكساندەر 
دا  ئەنجامیان  دۆگاریۆ  ئارسەر  و  كۆزمچ 
باوكراوەتەوە.  دا    natureل��ەگ��ۆڤ��اری
نییە  ك���رداری  بەجێهێنانی  ه��ەرچ��ەن��دە 
بەاڵم  زانستیە،  دەستكەوتە  ئ��ەو  لەسەر 
خرۆشانێكی  جۆرە  لەو  تاقیكردنەوەیەكی 
زانستیەكان دروست كردووە  ناوەندە  لەنێو 

بەتایبەتی لەبواری فیزیای تیۆریدا.
لەزانكۆی  فیزیایی  زان��ای  چیاو  ڕیمۆند 
لەو  خ��ۆی  ك��ە  لەبیركلی  كالیفۆرنیا 
دەڵێت:  نەكردووە  بەشداری  توێژینەوانەدا 
خەڵك  كە  نوێن  ئاسۆی  تاقیكردنەوانە  ئەو 
هەمان  چیاو   زانا  دەزان��ی،   بەئاستەنگیان 
بەبەكارهێنانی  ئەنجامداوە  تاقیكردنەوەی 

بواری كارەبایی. توێژەرەوەكانی پەیمانگای  
ئامێرێكیان  لەتاقیكردنەوەكەیاندا   nec

پرتەیەكی  بەهۆیەوە  كە  بەكارهێناوە 
شووشەیی  ژوورێكی  ئاراستەی  لەیزەریان 
گەردیلەكانی  لەهەڵمی  پڕە  كە  ك��ردووە 
ئامێرەكە  دەڵێن  توێژەرەوانە  ئەو  سیزیۆم، 
گەورەكانی  لەكارە  لەجۆرێك  بریتییە 
بنێرێت  پرتەكە  دەتوانێت  كە  ڕووناكی 
لەسەر  تاقیكردەوانە  ئەو  پێشتر  پێشەوە.  بۆ 
ڕووناكیەكە  ب��ەاڵم  دەك���ران،  ڕوون��اك��ی 
بۆیە  دەردەچ���وو  تێكچوو  بەشێوەیەكی 
خێراییەی  لەو  دەب��وو  گومانیان  زاناكان 
ڕووناكیەكە دەیگاتێ لەو ناوەندە تایبەتیەدا، 
لەیزەرەكە  نوێیەدا  تاقیكردنەوە  لەو  بەاڵم 
بەتوندیەكی كەمتر دەردەچێت، بەاڵم هیچ 
بەشێوەی  و  نایەت  بەسەر  تێكچوونێكی 
وەك  وە  دەردەچ��ێ��ت  ڕێ��ك  پرتەیەكی 
ئەو  دەكات.  ڕەفتار  لەفۆتۆنەكان  شەپۆلێك 
پرتەیە دەردەچێت لەژوورەكە پێش ئەوەی 
چونكە  بێت،  ژوورەوەی  بەچوونە  كۆتایی 
ئەو  لەسیفەتەكانی  سیزیۆم  گەردیلەكانی 
ڕووناكیە بەجۆرێك دەگۆڕێت كە خێرایی 

زیاتر بێت لەوەی كە لەبۆشاییدایە! 
هاوشێوەی  پرتەیەكی  لەتاقیكردنەوەكەدا 
پرتەیە  ئەو  وە  دەردەچێت  تێچووەكە  پرتە 
كە  ئ��ەوەی  پێش  دەبڕێت  م   20 م��اوەی 
بەچوونە  كۆتایی  پرتەكە  سەرەكی  بەشی 
ژوورەوەی بۆ ناو ژوورەكە هاتبێت، چونكە 
لەخێرایی  زیاترە  پرتە دەرچووەكە  خێرایی 
ئیفرایم  دیكەوە  لەالیەكی  تێچووەكە!  پرتە 
لەزانكۆی  فیزیایی  زان��ای  شتاینبێرگ 
فۆتۆنانەی  ئەو  لەوانەیە  دەڵێت:  تۆرینتۆ 
فۆتۆنە  هەمان  دەردەچ��ن  لەژوورەكە  كە 
بۆ  لەوانەیە  ئەوەش  كە  نەبن،  تێچووەكان 
دەرب��ارەی  بكات  دروس��ت  پرسیار  خۆی 
بەهەر  ب��ەاڵم  ڕوون��اك��ی،  دی��واری  بڕینی 
جۆرێك بێت ئەو تاقیكردنەوەیە زۆر گرنگە 
كە  هەن  وا  فۆتۆنی  ژوورەدا  لەو  چۆن 
نەچوونەتە  هێشتا  كە  دەچن  فۆتۆنانە  لەو 

ژوورەكەوە؟
جەمال

 http://www.iba.org.il

www.alqanat.com

زاناكان خێرایی ڕووناكی دەگۆڕن
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    psychology     سایكۆلۆژی

كەسێتی سێكسی خۆت بناسە

د. فەوزیە دریع
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چۆنێتی  و  بەگشتی  كەسێتیمان 
ڕەف��ت��ارك��ردن��ی ڕۆژان���ەم���ان 
ك��اری��گ��ەری ه��ەی��ە ب��ۆ سەر 

كەسێتی سێكسیمان؟
بەناوی كەسێتی سێكسی؟  ئایا شتێك هەیە 
كەسێتیمان  ئاكارەكانی  و  سیفەت  تاچەند 
و  هەڵسوكەوت  و  ڕەفتار  بۆ  كاریگەرییان 
ئارەزووی سێكسیمان هەیە؟ بۆچی مرۆڤ 
لەڕووی حەز و ڕەفتاری سێكسییەوە جیاوازە 
هەروەك چۆن لەڕووی كەسێتییەوە بەگشتی 
باسی  ڕاب���ردوودا  لەژمارەكانی  جیاوازە، 
ڕۆمانسی  ژنی  و  ڕۆمانسی  پیاوی  كەسێتی 
و  غەریزی  پیاوی  سێكسی  شێوازی  و 
باسی  بابەتەدا  لەم  كرد،  غەریزیمان  ژنی 
پیاوی  و  خەیاڵی  پیاوی  سێكسی  شێوازی 
عاتیفی لەگەڵ ژنی خەیاڵی و ژنی عاتیفی 
ئەم  گونجاندنی  چۆنێتی  لەگەڵ  دەكەین 
دەتوانیت  یەكتریدا،  لەگەڵ  كەسێتییانە 
خۆت  كەسێتی  و  بخوێنیتەوە  بابەتە  ئەم 
چۆن  بزانیت  تا  بناسیت  هاوبەشەكەت  و 

سەركەوتووانە مامەڵەی لەگەڵدا دەكەیت.
خ��اوەن  پ��ی��اوی  سێكسی  ش��ێ��وازی 

كەسێتی خەیاڵی
ئەم پیاوە سێكسی دەوێت و دەیەوێت زیاتر 
لەژنێك لەژیانیدا بێت بەالیەنی كەمەوە پێش 
هاوسەرێتییەوە،  ژیانی  ناو  بچێتە  ئ��ەوەی 
جوانی  بوونەوەرێكی  وەك  ژن  پیاوە  ئەم 
فرەجۆر دەبینێت و دەیەوێت چێژی لەگەڵدا 
ڕاشكاوەكانی  لەئارەزووە  یەكێك  ببینێت، 

كۆكردنەوەی ئەزموونە سێكسییەكانە.
نییە  دیاریكراوی  ئارەزوویەكی  پیاوە  ئەم 

ژن  جۆرەها  ئ���ارەزووی  ژن��ان��دا،  لەگەڵ 
بەپێچەوانەی كەسێتییەكانی  دەگرێت  لەخۆ 
حەزیان  هەریەكەیان  كە  پیاو  دیكەی 

لەجۆرێكی تایبەتە لەژن.
 هەندێك لەم پیاوانە ئەگەر بەڕاستی بكەونە 
ناو خۆشەویستییەكی قووڵەوە لەگەڵ ژنێكدا 
لەدەستدەدەن،  دیكە  ژنانی  بۆ  ئارەزوویان 
لەم بارەدا بەدڵسۆزی دەمێننەوە لەگەڵ ئەو 
ژنەی كە خۆشیان دەوێت، بەاڵم لەناخیاندا 
وەڕسی و بێزاری سەرهەڵدەدات، ئەم پیاوە 
دەستكەوتنی  و  خوێندنەوە  بۆ  ئ��ارەزووی 
هەیە،  سێكسی  فیلمی  و  گۆڤار  و  كتێب 
زانینی شتی  بۆ  ئارەزووییەك هەیە  لەناخیدا 
نوێ لەسەر سێكس تەنانەت لەوانەیە ڤیاگرا 
نەبێت،  پێویستیشی  ئەگەر  بەكاربهێنێت 
ئەوەندەی  پیاوە  ئەم  سێكسی  غەریزەی 
لەجەستەیدا  ئەوەندە  كۆبۆتەوە  لەمێشكیدا 
دۆخی  بەشوێن  دەگەڕێت  كۆنەبۆتەوە، 
لەبەرئەوەی  ن��ەك  سێكسكردندا،  نوێی 
شەبەقیەو و بەشێوەیەكی هەمیشەیی سێكسی 
ب���ەردەوام  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بەڵكو  دەوێ���ت، 
نوێبوونەوەی دەوێت، تێخستن و هاویشتنی 
بەالوە گرنگ نییە، چێژ و نوێبوونەوە الی 

ئەم پیاوە گرنگە.
ئەم پیاوە هەر لەتەمەنێكی زووەوە خەیاڵی 
بووە  ئالوودە  ب��ەزۆری  و  هەیە  سێكسی 
لەسەر دەست لێدان لەخۆی بەمەبەستی چێژ 
ژن  كە  بارەشدا  لەو  سێكسی،  وەرگرتنی 
بۆ خەیاڵی سێكسی  لەوانەیە هەر  دەهێنێت 
و دەستلێدانی سێكسی ڕۆژانی هەرزەكاری 
ئەم  ئەم خەیاڵە الی  هەندێجار  بگەڕێتەوە، 
لەالی  و  دەبێت  گەورەی  بایەخێكی  پیاوە 

ئەو جۆرێكە لەگەمەبازی.
وای  پیاوە  ئەم  الی  نوێبوونەوە  پێویستی 
لێدەكات زۆر بەئاسانی چەندەها پەیوەندی 
چونكە  ببەستێت،  دیكەدا  ژنانی  لەگەڵ 
مەسەلەكە لەنوێ بوونەوە لەناو هاوسەرێتیدا 
ئاسانە، ئەم پیاوە سێكسی خاوێن، سێكسی 
پیس، سێكسی بێ سۆز، سێكس بەسۆزەوە، 
سێكس بەپارە،... هتد هیچی بەالوە گرنگ 

نییە چۆنە تەنیا ئەو نوێبوونەوەی دەوێت.
بێت  نوێ  شتێكی  لەهەر  گوێی  پیاوە  ئەم 
لەگەڵ هاوسەرەكەیدا تاقی دەكاتەوە، هەر 
شتێك بخوێنێتەوە یان بیبینێت یان لەخەیاڵی 
خۆیدا بێت لەگەڵ ژنەكەیدا تاقی دەكاتەوە، 
جێگەی  لەناو  لەوەیە  ح��ەزی  پیاوە  ئەم 
ئەگەر  بكات،  سێكسی  قسەی  نووستندا 

لەڕووی پەروەردەوە زۆر محافزكار نەبێت 
سێكسی  لەچیرۆكی  گوێ  ئامادەیە  ئەوا 
یان  ژنەكەی  پێشووی  هاوسەرێتی  ژیانی 
ژیانی سێكسی هاوڕێكانی ژنەكەی بگرێت، 
ژنێك  لەوەدایە  پیاوە  ئەم  چێژی  ئەوپەڕی 
خەیاڵی  ئەنگێزەی  خۆی  وەك  بدۆزێتەوە 
لەزۆر شتدا هەبێت لەوانەش لەسێكسدا، لەم 
كاتەدا ئەم پیاوە ئیدی پێویستی بەوە نابێت 

تەماشای ژنێكی دیكە بكات.
ئەگەر  دیاریكراودا  حاڵەتی  لەهەندێك 
دیكەی  بواری  ئەقڵی  تێربوونی  بۆ  خەیاڵی 
بایەخەی  ئ��ەو  سێكس  ئ��ەوا  دۆزی��ی��ەوە، 
لەپیاوێكی  و  بەتەواوەتی  نامێنێت  لەژیانیدا 
دەدات،  بەسێكس  بایەخ  كەمتر  ئاسایی 
چونكە لەبناغەدا كێشەكەی ئەو كێشەیەكی 

ئەقڵییە.
دەكەوێتە  پیاوە  ئەم  گشتییەكاندا  لەحاڵەتە 
خۆشەویستی ئەقڵی ژنەوە زیاتر لەجەستەی، 
لەژنەكەی خۆی  پیاوە كاتێك  ئەم  لەوانەیە 
لەگەڵ  بەاڵم  نەدات،  تەاڵقی  دەبێت  بێزار 

ئایا
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كارەكەیدا خۆی سەرقاڵ بكات و ژنێكی 
دیكە لەژیانیدا دەبێت.

لەبوارە  كە  خەیاڵییەكان  پیاوە  زۆرب��ەی 
یان  ه��ون��ەری  ی��ان  زانستی  ی��ان  ئ��ەدەب��ی 
پێویستییان  دەكەن  كار  دیكەدا  بوارەكانی 
بەئەركێكە یان پڕۆژەیەكە خەیاڵییان داگیر 
بكات، چیرۆكی نادڵسۆزی و بێوەفایی ئەم 
بۆ  لەبناغەدا  نووساوە  پێیانەوە  كە  پیاوانە 

ئەم  پێداگرەیان دەگەڕێتەوە،  پێویستییە  ئەو 
لەگەڵ  هەیە  ڕاستەقینەی  كێشەیەكی  پیاوە 
پەیوەندی سۆزداریدا، ژن لەگەڵیدا هەست 
ناكات، چونكە گوزارشت  بەهیچ سۆزێك 
ئەم  ناكات،  لەهەست و سۆزی  و  لەخۆی 
و  هەست  و  دابنیشێت  ناكات  حەز  پیاوە 
توڕەبوون و توندوتیژی خۆی شی بكاتەوە، 
دەیەوێت خۆبەخۆ بێت و چۆن حەز دەكات 
بەو شێوەیە هەڵسوكەوت بكات، بۆیە توڕە و 
پەست دەبێت بەو ژنەی دەیەوێت دابنیشێت 

و باسی ئەو شتانەی ال بكات.
هیچ  و  نابێت  قەڵس  بەخیانەت  پیاوە  ئەم 
هەست بەگوناه ناكات، پەیوەندی ناشەرعی 
گرنگ  بەشێكی  دەبێتە  ماوەیەك  ل��ەدوای 
كارێك  دەبێتە  و  پیاوە  ئ��ەم  لەكەسێتی 
ئەم  دەدات،  ئەنجامی  ئاشكرا  و  خۆبەخۆ 
ناگەڕێت،  باشتردا  ژنێكی  بەشوێن  پیاوە 
دەگەڕێت  جیاوازدا  ژنێكی  بەشوێن  بەڵكو 
كە بەشێوەیەكی جیاواز بیوروژێنێت، ئیدی 

جیاوازییەكە هەرچۆنێك بێت.

تازەگەری  نەبوونی  و  ڕۆتین  و  بێزاربوون 
كێشەی  دەبنە  هاوسەرێتیدا  و  لەسێكس 
لەكێشە  یەكێك  پیاوە،  ئەم  الی  سەرەكی 
توانای  نەبوونی  پیاوە  ئەم  سەرەكییەكانی 
و  خۆشەویستی  لەنێوان  جیاكردنەوەیە 
سێكسدا، ئەم كێشەیەش الی زۆربەی ژنان 
هاوكێشە  باشترین  گەورەیە،  كێشەیەكی 
سێكس  ك��ەم  ئەوەیە  خەیاڵی  پیاوی  بۆ 
لەگەڵ ژنەكەی خۆیدا بكات بەو مەرجەی 
كۆششێكی زیاتر بخاتە كار لەو كاتانەدا كە 

سێكسی لەگەڵدا دەكات.
شێوازی سێكسی ژنی خاوەن كەسێتی 

خەیاڵی
داهێنانە  و  خەیاڵ  خاوەنی  خەیاڵی  ژنی 
بەشێوەیەكی  و  ژی��ان  هەموو  دەرب���ارەی 
تایبەتی دەربارەی سێكس، بڕوای بەشێوازی 
كالسیكی نییە، پێیوایە پێویستە فرەجۆری و 

تازەگەری لەهەموو شتێكدا بكرێت.
ئەم ژنە خەیاڵییە ئارەزووی هونەری هەیە، 
لەسێكسدا شێوازی فرەجۆری هەیە، خاوەنی 

زۆربەی پیاوە خەیاڵییەكان 
كە لەبوارە ئەدەبی یان 

زانستی یان هونەری 
یان بوارەكانی دیكەدا 

كار دەكەن پێویستییان 
بەئەركێكە یان پڕۆژەیەكە 

خەیاڵییان داگیر بكات
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سێكسی  پەسەندكراوی  شێوازی  هەندێك 
ئەزموونی  هەندێك  ژن��ە  ئ��ەم  تایبەتییە، 
سێكس،  لەبەرخاتری  نەك  هەیە  سێكسی 
ئەقڵی،  وروژان��دن��ی  خاتری  لەبەر  بەڵكو 
نوێ  شتێكی  هەر  لێدەكات  داوای  ئەقڵی 
هەر  ئ���ارەزووی  دەبینین  بكاتەوە،  تاقی 
شتێك دەكات لەدەرەوەی نەریتی تێربوونی 
لەبیرۆكەی  ح��ەزی  مێیە  ئ��ەم  سێكسی، 
لەوانەیە  تەلەفۆنەوە،  لەڕێی  سێكسكردنە 
بێت  زۆر  تەلەفۆنەكەی  فاتورەی  حیسابی 
وا  هەروەها  بێتەوە،  بۆ  زۆری  پارەی  واتە 
لەڕێی  زۆر  قسەكردنی  داهێنانی  دەزانێت 
ئینتەرنێتەوە داهێنانێكی مەزنە و بەتایبەتی بۆ 

ئەو داهێنراوە.
بۆ  دەدات  ه��ان  هاوسەرەكەی  ژن��ە  ئ��ەم 
تاقیكردنەوەی هەموو دۆخ و هەموو شتێكی 
تاقیكردنەوەی  ئارەزووی  لەسێكسدا،  نوێ 
داهێنان  كە  لەسێكسدا  دەكات  شتێك  هەر 
و ئاڵۆزی تیادا بێت، لەبەرئەوە سێكس الی 
ئەو  بەدەستهاتووی  بەرئەنجامی  ژنە  ئەم 
شتانەیە كە نایوروژێنن و نایەوێت، تەنانەت 
ئەو دۆخ و ڕێگایانەی سێكس كە  ئەگەر 
بكەنەوە  تاقی  دەیەوێت  هاوسەرەكەی 
و  لێنەبینێت  چێژیشییان  و  نەیشیوروژێنن 
مادام  بەالیەوە خۆشە  هەر  بكەن  ماندووی 
خەیاڵی دەبزوێنن، ئەمە گرنگترین شتە الی 
ئەو. مەسەلەكەش الی ئەو هێندە جیاوازی 
نییە ئەگەر خۆی بەخشەر بێت یان وەرگر، 
بكاتەوە  تاقی  شتێك  هەموو  دەی��ەوێ��ت 
تەنیا  بێت،  جارێكیش  بۆ  ئەگەر  تەنانەت 
بۆئەوەی بزانێت چییە و بەخێراییش لەو شتە 
یان لەو دۆخە یان لەو بابەتە لەسێكسدا بێزار 
و  لەالی  ڕۆتینی  شتێكی  دەبێتە  و  دەبێت 
داوای شتی نوێ دەكات، لەدوای ماوەیەك 
ئەو شتە نوێیە بەو كاراییە لەالی نامێنێتەوە و 
دەبێتە تەنیا نوكتەیەك و پێكەنینی پێی دێت.
نووستن  جێگەی  یان  جل  یان  ڕووخسار 
الی ئەم ژنە ئەوەندە گرنگ نییە وەك ئەو 
ڕۆمانسی  ژنی  نموونە  بۆ  كە  بارودۆخەی 
دەی��ەوێ��ت، ئ��ەم ژن��ە ئ��ەو ڕۆڵ��ەی ب��ەالوە 
گرنگە كە لەو كاتەدا لەسێكسدا دەیبینێت، 
ئەم ژنە خەیاڵییە ئەگەر هیچ شتێكی نوێی 
تاقیبكاتەوە،  لەسێكسدا  نەكەوت  دەست 
لەشوێنێكی  دەیەوێت  كەمەوە  بەالیەنی 
نوێ سێكس بكات غەیری ژووی نووستن، 
لەناخیدایە،  تازەگەری  ئەنگێزەی  ژنە  ئەم 
تازەگەری لەالی لەشێواز یان لەشوێن تێپەڕ 

دەبێت، بەڵكو تەنانەت دەیەوێت تازەگەری 
بكات،  سێكسكردنەكەشدا  لەمەزاجی 
بەتوندی،  نیانی، جارێك  و  بەنەرم  جارێك 
جارێك بەدوورودرێژی و جارێك بەخێرایی 

و ... هتد.
خەیاڵی  دەیسوڕێنێت،  خەیاڵ  خەیاڵی  ژنی 
سێكسی بەشێكی گرنگە لەگەشەی زووی، 
نەبێت  پیاوێكیش  لەژیانیدا  ئەگەر  تەنانەت 
ببینێت، خەیاڵی كاتێك كە  چێژی لەگەڵدا 
تێری  هەر  نییە  لەگەڵیدا  یان  لەگەڵیدایە 
خۆیدا  خەیاڵی  لەناو  ژنە  ئەم  دەك��ات، 
سێكسی  خەیاڵی  هەندێجار  بووە،  گرمۆڵە 
لەكێشەكانی  بۆ ڕاكردن  دەكاتە هۆكارێك 
خۆ  بۆ  دایدەنێت  بەهۆكارێك  و  ژیانی 
ڕزگاركردن لەفشارەكانی ژیانی، هەقیقەتێك 
بەشكستهێنان  هەست  چەندە  ژنە  ئەم  هەیە 
بژی  دیاریكراودا  لەبارودۆخێكی  و  بكات 
ئەوەندە خەیاڵی سێكسی بەرفراوانتر دەبێت، 
ئەگەر ئەم ژنە لەبارودۆخێكدا پەروەردە بوو 
شەرمن  كەمتر  یان  بێت  ئازاد  كەمێك  كە 
بێت، ئەوا چێژ دەبینێت لەباسكردنی خەیاڵە 
سێكسییەكانی، ئەگەر شووی بەپیاوێك كرد 
توانی لەمبارەیەوە قسەی لەگەڵدا بكات ئەوا 
بەالیەوە ئاساییە پرسیاری لێبكات دەربارەی 

خەیاڵە سێكسییەكانی.
جیاوازە  دیكە  ژنێكی  لەهەموو  ژنە  ئەم 
سەبارەت بەوێنەی سێكسی، بەالیەوە ئاساییە 
سەیر بكات، نەك بۆئەوەی بوروژێت، بەڵكو 
بۆئەوەی بابەتێكی نوێی دەست بكەوێت تا 

دواتر خەیاڵی سێكسی پێ پاراو بكات.
ئەم ژنە ئەگەر لەگەڵ هاوسەرەكەیدا هەستی 
ئەمی  بەئاسوودەیی كرد و هاوسەرەكەشی 
وەك خۆی وەرگرت، ئەوا بەالیەوە ئاساییە 
لەسێكسدا  دەكات  لەچی  حەز  بڵێت  پێی 
حەزی لەقسەی سێكسی زۆرە، چەندە ئەو 
قسانە شەعبی بن و ئاوازی ڕق و توندییان 

هەبێت ئەوەندە زیاتر دەوروژێت.
خاوەنی  كە  ژنانە  ل��ەم  زۆر  كۆمەڵێكی 
بەپێچەوانەی  بەتەواوەتی  خەیاڵین  كەسێتی 
ب��ەزۆری  ژنانە  ئ��ەم  ن��م��وون��ەی��ەوەن،  ئ��ەم 
پەروەردەبوون،  كالسیكیدا  لەبارودۆخێكی 
یان ئەزموونی ئازاراوییان دەربارەی سێكس 
هەیە لەژیانیاندا، لەبەرئەوە خەیاڵییان لەسەر 
دەبێتەوە،  چڕ  لەسێكس  دوور  دیكە  شتی 
هەر  ی��ان  دەستی  ك��اری  و  هونەر  وەك 
الی  خەیاڵ  ئەنگێزەی  دیكە،  شتێكی 
دیكە  شوێنێكی  بۆ  بەاڵم  هەیە،  ژنانە  ئەم 

گۆڕاوە، تەنانەت هەندێك لەم ژنە خەیاڵییانە 
لەالیەن هاوسەرەكانییانەوە بەسێكس ساردی 

تۆمەتبار دەكرێن.
دەتوانێت  خەیاڵی  كەسێتی  خاوەنی  ژنی 
جیابكاتەوە  لەسێكس  خۆشەویستی 
قوڵ  بەشێوەیەكی  دەشێت  ئەوەشدا  لەگەڵ 
گ��ەورەوە،  خۆشەویستییەكی  ناو  بكەوێتە 
داهێنەری  هێزی  پیاوەی  بەو  سەرسامیشە 
سێكس  چوارچێوەی  ل��ەدەرەوەی  ژنە  ئەم 
خەیااڵنەیدا  ئەم  هەموو  لەگەڵ  دەبینێت، 
بەپیاوێكی  شوو  لەوانەیە  خەیاڵییە  ژنە  ئەم 
ئاسایی بكات كە ئاسوودەییەكی ماددی بۆ 
دابین بكات، چونكە دەتوانێت خەیاڵەكانی 
سێكسدا  غەیری  دیكەی  ل��ەك��اروب��اری 

تەوزیف بكاتەوە.
لەگەڵ  بەستنە  لەپەیوەندی  حەزی  ژنە  ئەم 
پیاوێكدا كە جیاواز بێت لەخۆی و بەپلەی 
بەپلەی  وات��ە  لەیەكدی  بن  جیاواز  ب��ەرز 
دەوڵەمەندتر  نموونە  بۆ  خراپتر،  یان  باشتر 
یان هەژارتر، خوێندنی لەم زیاتر بێت یان 
بێت...  لەخوارتر  كۆمەاڵیەتییەوە  لەڕووی 
هتد، ئەو جیاوازییە گەورەیە دەیوروژێنێت 
ئەم  پێوەی،  بێت  پەیوەست  دەیەوێت  بۆیە 
فێر  نوێ  شتێكی  تا  دەوێت  جیاوازی  ژنە 

ببێت.
شوو  هۆكار  زۆر  لەبەر  لەوانەیە  ژنە  ئەم 
بەهەر پیاوێك بكات، لەوانەیە شوو بەپیاوێك 
بكات لەبەرئەوەی لەكەسێكی دیكە دەچێت 
كە ئەم سەرسامە پێی، لەوانە شوو بەپیاوێك 
بەبۆشایی  هەست  لەبەرئەوەی  تەنیا  بكات 
دەكات لەژیانیدا، یان لەبەرئەوەی پێویستی 
واتە  هتد،  هەیە...  منداڵێك  بەخستنەوەی 
دەنێت  پێوە  پاڵی  دیاریكراو  خاڵێكی  تەنیا 
بۆ هاوسەرێتی بەچاوپۆشین لەوەی ئایا ئەو 

كەسە گونجاوە بۆی یان نا.
دەك��ات��ەوە،  لەهاوسەرێتی  سڵ  ژن��ە  ئ��ەم 
تەنانەت ئەگەر داواشی بكات یان هەوڵیشی 
بۆ بدات، تەنیا بیرۆكەی مانەوە لەگەڵ یەك 
تەمەن  بەدرێژایی  و  ماڵدا  لەیەك  و  پیاودا 
دەیترسێنن، چونكە ئەم مەسەلەیە تازەگەری 
بەخۆیدا  بەزەیی  لەبەرئەوە  نامێنێت،  تیادا 
لەناو  ب���ەردەوام  بەشێوەیەكی  و  دێتەوە 
زۆرجار  دەكات،  تازەگەری  هاوسەرێتیدا 
هاوسەرەكەیدا  لەگەڵ  كێشە  و  ناكۆكی 
ئەم  لەالی  خۆگونجاندن  بۆ  چارەیە  ڕێگە 
شتانەی دڵخۆشی دەكەن  لەو  یەكێك  ژنە، 
ئ��ارەزووی  تا  ئاڵۆزە  هاوسەرێكی  بوونی 
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زانین و خەیاڵی بوروژێنێت، ئەم ژنە تووشی 
خەمۆكی دەبێت ئەگەر هاوسەرەكەی زۆر 
نەبێت،  تازەگەر  كەسێكی  و  نەكات  قسە 
بخواتەوە  خ��ۆی  خۆیدا  لەناو  لەوانەیە 
قسەكردن  قۆناغی  ناو  بچێتە  تەنانەت  و 
كەسێك  هیچ  ب��ارەدا  لەم  خۆیدا،  لەگەڵ 
زۆر  ژنە  ئەم  نەبێت،  خۆی  تێناگات  لێی 
دەك��ات،  خیانەت  بەرهەڵستی  بەتوندی 
ئەو  ئەگەر  هەڵبخلیسكێت  پێی  لەوانەشە 
پیاوەی دیكە كەسێكی ئاڵۆز و نادیار بێت و 
توانای وروژاندنی هەبێت، بێگومان كاتێك 
ڕوودەدات ئەگەر لەماڵێكدا گەورە بووبێت 

كە محافزكار نەبن.
بێزاری ئەو حاڵەتە ناخۆشەیە كە كاردەكاتە 
ئەوە  فێری  كامڵبووندا  لەگەڵ  ژیانی،  سەر 
ماوەیەك  پاش  نوێ  شتێكی  هەموو  دەبێت 
دەبێتە شتێكی بێزاركەر و بەمشێوەیە بەژیانی 

خۆی ڕازی دەبێت.
شێوازی سێكسی پیاوی عاتیفی

پیاوی عاتیفی ماوەیەك لەژیانی بەسەردەبات 
بێت  دوورودرێ��ژی��ش  ماوەیەكی  لەوانەیە 
ئاڕاستە  و  عاتیفە  بەهەقیقەتی  درك  تا 
پیاوە  ئەم  دەك��ات،  خۆی  سێكسییەكانی 
ئاپورەی  لەناو  لەژیانی  ماوەیەك  لەوانەیە 
دەگاتە  تا  بەرێت  بەسەر  خەڵكدا  و  ژیان 

ئەوەی كە پێویستە بگات پێی.
پێویستی  بەشوێن  ب��ۆم��اوەی��ەك  لەوانەیە 
پاش  بەاڵم  بڕوات،  سێكسیدا  و  جەستەیی 
ماوەیەك دەوەستێت و داوای شتێكی دیكە 
دەبینێت  خۆی  لەناكاو  خۆی،  بۆ  دەكات 
لەبەردەم فەلسەفەكەیدا كە بەدرێژایی ژیان 
لەسەری دەڕوات، ئەویش ئەمەیە: "لۆژیكی 
سێكس  عاتیفە  و  خۆشەویستی  بێ  نییە 

بكەیت".
ئەو  عاتیفی  پیاوی  الی  سێكس  باشترین 
لەقوواڵیدا  هەستەكانی  كە  سێكسەیە 
عاتیفی  پیاوی  غەریزە،  نەك  دەیجوڵێنن 
ل��ەوان��ەی��ە گ��وزارش��ت��ك��ردن��ی ك���رداری 
بێت  ئاسانتر  ب��ەالوە  زۆر  لەسۆزەكانی 
عاتیفی  پیاوی  زارەكی،  لەگوزارشتكردنی 
حەزی لەسێكسكردنە بەزۆری بەو مەرجەی 
پەیوەستییەكی  كە  بێت  ژنێكدا  لەگەڵ 
ببەستێت،  بەیەكییانەوە  بەهێز  س��ۆزداری 
پیاوە  ئەم  هەست الی  دژوارترین  لەوانەیە 
ئەوە بێت كاتێك هەست دەكات خۆیی و 
لەگەڵیدایە هەڵدەخەڵەتێنێت.  ئەو ژنەی كە 
ئەم  الی  بەختەوەری  لووتكەی  لەوانەیە 

پیاوە ئەو كاتە بێت ئەو ژنە دەدۆزێتەوە كە 
خۆی خۆشی دەوێت و هاوكات سێكسیشی 
لەگەڵدا دەكات، لەم كاتەدا دڵ و جەستەی 

پێكەوە دەكرێنەوە.
هەندێك پیاوی عاتیفی هەن كە ئارەزووی 
ئاساییە  ب��ەالی��ان��ەوە  ك��ەم��ە،  سێكسییان 
تا  بژین  دوورودرێ���ژدا  لەچاوەڕوانییەكی 
دەوێت،  خۆشییان  كە  دەدۆزنەوە  ژنە  ئەو 
یان لەوانەیە بەبێ سێكس لەگەڵ ئەو ژنەدا 
بمێننەوە كە خۆشییان دەوێت، پیاوی عاتیفی 
بەزۆری پێی وایە سێكسكردن باشتر دەبێت 
چەندە سااڵنێك بەسەر پەیوەندی سۆزداریدا 
چونكە  هاوسەرەكەی،  لەگەڵ  تێپەڕێت 
بەهێزتر دەبێت  نێوانییان  وایدەبینێت سۆزی 
و ئەمەش الی ئەو بناغەی پەیوەندییەكەیانە.
لەسێكسدا، ئەم پیاوە پێویستی بەوروژاندنێكی  
زۆر نییە، بەڵكو پێویستی بەسۆزێكی قووڵە 
تا سێكس لەالی بوروژێت و ببێتە بابەتێكی 

خواستراو.
ئەگەر الی زۆربەی پیاوان سێكس ئامڕازێك 
بێت بۆ ئاشتكردنەوە و نەهێشتنی زویری و 
ناكۆكی، ئەوا الی ئەم پیاوە شتێكی دیكەیە 
و ئەم پیاوە لەسەر یاسایەكی دیكە دەڕوات، 
ئ���ارەزووی  ئ���اژاوە،  و  ناكۆكی  چونكە 
چاك  ئ��ارەزووە  ئەم  دەوەستێنن،  سێكسی 
نابێتەوە تا ئەو ناكۆكی و ئاژاوە ڕاستەقینەیە 
ئەو  پەیڕەوی  لەوانەیە  نەكرێت،  چارەسەر 
دەست  كە  بكات  س��زادان��ەش  ش��ێ��وازی 
نەخەوێت  لەگەڵیدا  و  ن��ەدات  لەژنەكەی 

بەهۆی ئەو ئاژاوە و ناكۆكییەی نێوانییان.
ئەگەر زۆربەی پیاوان بەالیانەوە باشتر بێت 
خۆیان لەسێكسدا خاوەن دەسەاڵت و توانا 
بن، ئەوا پیاوی عاتیفی بەالیەوە ئاساییە ئەو 
الیەنی الواز یان كەم دەسەاڵت بێت و ئەو 

ژنەی كە سێكسی لەگەڵدا دەكات بەهێزتر 
لەحاڵەتی  لەهەندێك  بێت،  بەدەسەاڵتتر  و 
)بەخشراو  توندوتیژی  لەوانەیە  پەڕگیردا 
لەپەیوەندی  بەشێك  ببێتە  وەرگیراو(  یان 
توند  سێكسی  قسەی  هەروەها  سێكسی، 
سێكسی  ل��ەوروژان��دن��ی  بەشێكە  زب��ر  و 
ورد  بابەتی  هەندێك  پیاوە  ئەم  پیاوە،  ئەم 
قۆناغی  بۆ  و  لەناخیدا  سێكس  دەرب��ارەی 
هەست  لەبەرئەوەی  دەگەڕێتەوە،  منداڵی 
ئەم  بۆیە  دەبەن،  بەڕێوە  پیاوە  ئەم  سۆز  و 
پیاوە توانای كەوتنە ناو خۆشەویستی هەیە 
لەگەڵ ژنێكدا كە كێشەی دەروونی هەبێت 
نیورۆسس بووبێت، یان  بۆ نموونە تووشی 
تووشی شێتی شت كڕین بووبێت، یان هەر 
ئەنگێزەی  كە  دیكە  دەروونی  كێشەیەكی 
ئەم  پاڵنەر،  ببنە  ڕزگاركردن  و  فریاكەوتن 
و  ئازار  كە  دەهێنێت  ژنێك  بەزۆری  پیاوە 
خەمی هەیە و دەناڵێنێت، ئەم پیاوە ئەم جۆرە 
ژنە دەهێنێت تا ڕزگاری بكات ئەگەر لەم 
كارەیدا سەركەوت واتە ژنەكەی لەو خەم 
بەبەختەوەری  ئەوا  كرد،  ڕزگار  ئازارە  و 
دەژی تەنانەت ئەگەر سێكسیش كەم بێت، 
بەختەوەر  هەر  ژنەدا  ئەم  لەگەڵ  پیاوە  ئەم 
و  س��ۆزداری  پەیوەندییەكی  مادام  دەبێت 
بەالی  نییە  گرنگ  ئەوەندە  هەیە،  ئارامی 
بكاتەسەری،  تەركیز  ژن  كە  پیاوەوە  ئەم 
بەاڵم ئەگەر ئەم تەركیزكردنە سەر یەكدیە 
هەست  پیاوەكە  ئەوا  بێت  ئاڵوگۆڕكراو 
كاتێكیش  دەكات،  سۆزداری  بەتێربوونی 
لەڕێی  و  هەڵدەگرێت  پیاوە  ئەم  نازی  ژن 
شێالن و دەست پیاداهێنان و ناز هەڵگرتنەوە 
پیاوە  ئەم  دەگەڕێنێتەوە  منداڵی  قۆناغی  بۆ 

دەچێتە لوتكەی بەخشینی سێكسییەوە.
زۆرب�����ەی پ��ی��اوان��ی ع��ات��ی��ف��ی ت��وان��ای 
ئەزموونكردنی شتی نوێیان لەسێكسدا هەیە، 
لەپێناوی  و  ت��ازەگ��ەری  لەسۆنگەی  نەك 
ئەم  سۆنگەیەوە  لەو  بەڵكو  تازەگەریدا، 
گوزارشتكردنە  نوێی  وێنەیەكی  نوێیە  شتە 
لەخۆشەویستی بۆ الیەنی بەرامبەر، یەكێك 
عاتیفی  پیاوی  چێژەكانی  و  لەخۆشی 
توانای  بدۆزێتەوە  هاوبەشێك  كە  ئەوەیە 
لەخەیاڵە  لەگەڵیدا  هەبێت  بەشداریكردنی 
خەیاڵەكانی  كاتەدا  لەم  سێكسییەكانیدا، 
خۆی بەو ژنە دەڵێت و گوێ لەخەیاڵەكانی 
ئەویش دەگرێت، تەنانەت ئەگەر بابەتێكی 
ئەم  بێت،  خەیااڵنەدا  لەو  نامۆش  و  سەیر 
و  خۆشەویستی  وێنەی  لەم  خۆی  پیاوە 

هەندێك پیاوی عاتیفی 
هەن كە ئارەزووی 
سێكسییان كەمە، 
بەالیانەوە ئاساییە 
لەچاوەڕوانییەكی 

دوورودرێژدا بژین تا 
ئەو ژنە دەدۆزنەوە كە 

خۆشییان دەوێت
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بەیەكدا نووسانانەی هەیە و لەوانەیە خەیاڵی 
توندوتیژیشی هەبێت كە دەشێت ژن وەڕس 
بێت پێیان، لەبەرئەوە پارێزگاری لەهەندێك 
هەستی  هەندێجار  دەك��ات،  خەیااڵنە  لەم 
وا  بەهێزە  ئەوەندە  پیاوە  ئەم  الی  غیرە 
بەم ژنەوە  بەتوندی  پیاوە دەكات زۆر  لەم 
بنوسێت و سێكسی زۆری لەگەڵدا بكات و 

پێی وایە بەمە بۆخۆی دەپارێزێت.
میوزیك و كەشی باش باشترین گەمەبازین 
كە دەیوروژێنن، پێچەوانەكەشی ڕاستە، ئەم 
پیاوە بەالیەوە ئاساییە سەیری وێنە و فیلمی 
وروژاندن  پاڵنەری  بەهۆی  بكات  سێكسی 
خۆشی  كە  ژنەی  ئەو  بەختەوەركردنی  و 

دەوێت.
جۆرێك  عاتیفی  ل��ەپ��ی��اوان��ی  هەندێك 
لەزیادەڕۆییان هەیە دەربارەی ئەو ژنەی كە 
ئارەزووی دەكەن بۆ نموونە ژنی قەڵەوییان 
مەمكییان  ئ��ەوان��ەی  ی��ان  باشترە،  ب��ەالوە 
گەورەیە لەوانەیە بەشوێن نموونەی دایكدا 

بگەڕێین لەم جۆرە ژنانەدا.
لەهەندێك حاڵەتی زۆر دەگمەندا هەندێك 
لەبینینی  حەزییان  عاتیفییانە  پیاوە  ل��ەم 
ئەگەر  بەاڵم  بەڕووتی،  مندااڵنە  دیمەنی 
بوون،  ئاڕاستەیە  ئەم  هەڵگری  بەتەواوەتی 
ئەوا لەپشێوییەكی توندی دەروونیدا دەژین.
هەڵبژاردنەكەی  ئەگەر  عاتیفیە  پیاوە  ئەم 
ب��ۆ ئ���ەو ژن���ەی ك��ە خ��ۆش��ی دەوێ���ت 
لەوپەڕی  ئەوا  بوو،  دروست  هەڵبژاردنێكی 
دەژی،  لەگەڵیدا  دڵسۆزیدا  و  خۆشەویستی 
ئەوا  نەكەوت  دەست  خۆشەویستی  ئەگەر 
ئەلتەرناتیڤ  گونجاوی  ژنێكی  بەئەستەم 
دڵسۆزییەوە  بەهۆی  ئەویش  دەدۆزێتەوە 
ژنێكی  بەشوێن  نەگەڕانییەوە  بەهۆی  و 
و  نەرم  ئاسانە،  پیاوێكی  بەگشتی  دیكەدا، 
نیانە، تەنیا میهرەبانی و لەئامێزگرتن كەفیلە 
بۆئەوەی كەسێكسی زۆری نەوێت، یەكێك 
لەوانەیە  ئەوەیە  پیاوە  ئەم  لەكێشەكانی 
كە  ئەوەوە  بەهۆی  بكات  دروست  كێشە 
بكات،  لەسۆزەكانی  گوزارشت  ناتوانێت 
بێدەنگی الی ئەم پیاوە خزمەتی زۆر بابەتی 
لەسۆزی  گوزارشت  بێدەنگی  دەكات،  بۆ 
لەئەندامەكەی و لەزۆر  خۆشەویستییەكەی، 

شتی دیكە دەكات.
پێویستە  كە  دەكات  پێشبینی  وا  پیاوە  ئەم 
بێئەوەی  دەوێت  لێی كە چی  تێبگات  ژن 
ئەم خۆی قسە بكات، هەر مامەڵەكردنێكی 
ئەم  لەگەڵیدا  بەبێدەنگی  بەرامبەر  بێدەنگی 

وا  لێدەكەن  وای  و  دەك��ەن  هیالك  پیاوە 
هەست بكات كە خۆشەویست نییە.

ئەم پیاوە لەوانەیە تۆڵەكردنەوە بۆ كاتێكی 
دواتر دوابخات، توانای هەڵگرتن الی ئەم 
پەنابەرێت  لەوانەیە  هەروەها  زۆرە،  پیاوە 
بۆ  توندوتیژی  لەپلەكانی  پلەیەك  ب��ۆ 
دەروونییەكانی  لەئازارە  گوزارشتكردن 
پیاوەدا  ئەم  لەگەڵ  ژنەی  ئەو  لەغیرەی،  و 
ئەم  لەژیانی  خۆی  بەگرنگی  درك  دەژی 
پیاوەدا دەكات و حاڵەتی پشت بەستن بەو 
ژنەی خۆشی دەوێت ڕەفتارێكی مندااڵنەی 
منداڵەكانی  پیاوە  ئەم  پیاوەدا،  لەم  ناسراوە 
خۆش دەوێت، بەاڵم لەوانەیە خۆی لەحاڵەتی 
لەپێناوی  لەگەڵیاندا  ببینێتەوە  كێبڕكێدا 
دەستكەوتنی خۆشەویستی دایكیاندا، چونكە 
خۆی  كەسوكارەكەی  و  خێزان  پیاوە  ئەم 
دەبێت  ماندوو  و  بێتاقەت  دەوێت  خۆش 
ئەگەر ژنەكەی ڕەخنەیان لێبگرێت تەنانەت 
و  بێت  هەقیش  لەسەر  ژنەكەی  ئەگەر 
هۆكار هەبێت بۆ ڕەخنەگرتن لێیان، ئەگەر 
ڕابكێشێت  خۆی  الی  بۆ  ئەم  ویستی  ژن 
پێویستە كەسوكارەكەیی خۆش بوێت وەك 
لەوانەیە  دەوێت،  خۆشی  پیاوەكەی  چۆن 
بەڕاستی ڕقی لەكەسوكارەكەی بێت، بەاڵم 
ئەمە ڕێگەی پابەندبوونی لێناگرێت پێیانەوە.
ئەم پیاوە زۆر هەستی ژنەكەی ڕادەگرێت و 
دەبێتە هاوڕێ و هاوسەریشی لەیەك كاتدا، 
ئەم پیاوە لەگەڵ ژنەكەیدا پێكەوە دەتوانن 
ئیرەیی  ببێتەمایەی  بخوڵقێنن  پەیوەندییەك 

الی كەسانی دیكە.
ڕوویدا  ئەوە  ئەگەر  نییە،  خائین  پیاوە  ئەم 
هەست  ئ��ەوا  بكات،  لەژنەكەی  خیانەت 
هەرچەندە  دەك��ات،  زۆر  بەگوناهێكی 

ژنەكەی  دژی  سزا  وەك  سێكس  دەشێت 
و  چێژ  لەپێناوی  نەك  بەاڵم  بەكاربێنێت، 
شاردنەوەی  توانای  پیاوە  ئەم  قەرەبوودا. 
ترسی لەناخیدا هەیە، بەتایبەتی بێبەشبوونی 

سۆزداری و ترس لەجیابوونەوە.
دی��ك��ەدا  ژنێكی  ب����ەدوای  ب��ەدەگ��م��ەن 
ئەوا  ڕووی���دا  ئ��ەوە  ئەگەر  دەگ��ەڕێ��ت، 
گەورەی  زۆر  سۆزداریی  هۆكاری  دیارە 
بەهۆی هەر  پیاوە دەشێت  ئەم  لەپشتەوەیە، 
دەروونییەوە  یان  س��ۆزداری  كێشەیەكی 
ڕەپبوون  توانای  یان  سێكسی  ئ��ارەزووی 
هەیە  ئامادەیی  پیاوە  ئەم  بدات،  لەدەست 
بەتەواوەتی واز لەسێكس بێنێت و بەچێژی 
خۆشەویستی و خواردن و ئەو ئارەزووانەی 
پراكتیزەیان دەكات بژی مادام خۆشەویستی 

و لەیەك تێگەیشتن لەپەیوەندییەكەدا هەیە.
ئەوەیە  پیاوەدا  ئەم  لەگەڵ  مەترسی  تەنیا 
كاتێك لەدەرەوەی ژیانی هاوسەرێتی ژنێك 
دەدۆزێتەوە كە لەگەڵ سۆز و هەستەكانیدا 
كاتەدا  لەم  بیوروژێنێت،  و  بكات  مامەڵە 
دەشێت ئەم پیاوە خیانەت بكات، بەاڵم ئەمە 

لەبەرخاتری سێكس نییە.
خاوەنی  كە  ژنێك  سێكسی  شێوازی 

كەسێتی عاتیفی بێت
سێكس  دەتوانێت  بەئاسانی  زۆر  ژنە  ئەم 
ژنە  ئەم  الی  ئاسان  سێكسی  بكات،  ئاڵۆز 
كێشەیە، سێكس لەپێناوی سێكسدا كێشەیە، 
سێكس وەك پەیوەندییەكی ڕۆحانی ئەویش 

كێشەیە.
هەموو  و  لەسێكس  بەشێك  ه��ەم��وو 
هەنگاوێك لەسێكسدا الی ئەم ژنە عاتیفییە 
كێشەیە، ئەم ژنە هەستیار و فشەڵە، جەستەی 
بەاڵم  لەقبووڵكردنی سێكس دەكاتەوە،  بیر 
هەموو  و  سێكسكردن  چۆنێتی  و  شێوە 
ئەم  دڵی  و  لەئەقڵ  لەسێكسدا  هەنگاوێك 

ژنەدا كێشەن.
نییە  خۆش  شتێكی  ژنە  ئەم  الی  سێكس 
ئەگەر  تەنانەت  بكات،  بەحەوانەوە  هەست 
دەبێتەهۆی  چونكە  ببینێت،  لێ  چێژیشی 
یادگاری  هەمیشە  و  هەستەكانی  كرانەوەی 
ناخۆشی بۆ دەگەڕێنێتەوە، هەمیشە وا هەست 
دەزانێت،  هەستانەی  بەم  پیاو  كە  دەكات 
یارمەتیدانی  و  تێوەردان  دەس��ت  ئەگەر 
دەروونی بۆ ئەم ژنە ڕووینەدا، ئەوا ئەم ژنە 
لەڕووی  بەستوو  نیمچە  قۆناغێكی  دەچێتە 
سۆزداری یان سێكسییەوە، لەوانەیە داماوی 
ئەم ژنە بەهۆی ئەم حاڵەتەوە، بگەڕێتەوە بۆ 

تەنیا مەترسی لەگەڵ 
ئەم پیاوەدا ئەوەیە 
كاتێك لەدەرەوەی 

ژیانی هاوسەرێتی ژنێك 
دەدۆزێتەوە كە لەگەڵ سۆز 

و هەستەكانیدا مامەڵە 
بكات و بیوروژێنێت، لەم 
كاتەدا دەشێت ئەم پیاوە 

خیانەت بكات، بەاڵم ئەمە 
لەبەرخاتری سێكس نییە.
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هەستكردن بەشكستهێنان، هەروەها لەوانەیە 
هاتۆتە  مرۆڤایەتییەكەی  كە  بكات  هەست 
خوارەوە و هەست دەكات ڕەت كراوەتەوە.
كە  ب��وو  لەژینگەیەكدا  ئەگەر  ژن��ە  ئ��ەم 
لەگەڵ  مامەڵەیان  ئاسایی  بەشێوەیەكی 
لەم  خۆی  شكستی  ئ��ەوا  ك��رد،  سێكسدا 
ئەم  دەگەڕێنێتەوە،  بۆخۆی  مەسەلەیەدا 
وایە  پێی  زیاتر  دیكە  ژنێكی  لەهەر  ژنە 
سێكسی ئاسایی مەسەلەیەكی وەڕسكەرە و 

تێكچوونی ئەم دەگەیەنێت.
ئەو  دروست  بەشێوەیەكی  كاتێك  ژنە  ئەم 
هەست  و  لەگەڵیدا  كە  دەناسێت  پیاوە 
بەهای  و  دەوێ���ت  خۆشی  ك��ە  دەك���ات 
و  لەخۆشەویستی  بەتوندی  زۆر  دەزانێت، 
سێكس  توانای  و  دەتوێتەوە  پیاوەدا  ئەو 
هەر  دەبێت،  ب��ەرز  زۆر  لەئامێزگرتنی  و 
پێدەكات  هەستی  ژن��ە  ئ��ەم  كە  چێژێك 
نەبێت،  بێگەرد  سێكسی  چێژێكی  لەوانەیە 
تێكەڵ  سۆزداری  چێژێكی  لەوانەیە  بەڵكو 
بەسێكس بێت، هەموو جوڵە و ئاماژەیەكی 
سێكسی الی ئەم ژنە وا گریمانە دەكرێت 

لەناخ و سۆزییەوە سەرهەڵبدەن.
ناوێت،  توندوتیژی  سێكسی  عاتیفی  ژنی 
هاوكات  و  ناسك  و  نەرم  سێكسی  بەڵكو 
لەگەڵیدا سۆزێكی جوان و ناسكی دەوێت، 
بەبێ ئەم هەستە ناسكە سێكس الی ئەم ژنە 

هەڵەیەكی تیایە.
ئەم ژنە حەزی لەپیاوێكە دەسەاڵت بگرێت 
ئەم  ئەگەر  باشترە  ب��ەالی��ەوە  بەسەریدا، 
لەگەڵدا  لەتوندوتیژی  كەمێك  دەسەاڵتە 
بێت، تەنانەت ئەم دەسەاڵتە ئەگەر جۆرێك 
لەڕق لێبوونەوەی سادەی لەگەڵدا بێت، ئەم 
دەبێت،  زیاتر  سێكس  بۆ  ئ��ارەزووی  ژنە 
لەڕاستیدا ئەم ژنە تا ئاستێكی سادە حەزی 
بێت،  تیادا  سادوماسۆشی  كە  لەسێكسە 
تەنیا  ژنە  ئەم  الی  توندوتیژی  هەندێجار 
بیرۆكەیەكە و چێژی لێدەبینێت و مەرج نییە 

جێبەجێی بكات.
هەیە،  لەسێكسدا  یاری  و  خەیاڵ  ژنە  ئەم 
ئەگەر هاوبەشێكی دۆزییەوە ئەم خەیااڵنەی 
لەگەڵدا جێبەجێ بكات، ئەوا بەشێوەیەكی 
و  دەكات  جێبەجێیان  لەواقیعدا  دروست 
بەدرێژایی  ژنە  ئەم  لێدەبینێت،  چێژییان 
ژیانی بەبەندكراوی لەئەزموونێك یان چەند 
دەمێنێتەوە،  سەرەتادا  سێكسی  ئەزموونێكی 
ئەزموونانەش  ی��ان  ئەزموونە  ئ��ەم  ئیدی 
لەژیانیدا  نموونە  بۆ  خراپ،  یان  بن  باش 

چەمكی سێكسی لەالی پەیوەندی بەشەوی 
یەكەمییەوە هەیە لەگەڵ هاوسەرەكەیدا.

خۆی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  عاتیفی  ژنی 
بیركردنەوەی  شێوازی  پەیڕەوی  دەبینێتەوە 
ئەم  زۆربەی  دەكات،  باوكی  یان  دایكی 
بەباشی بەڕێكردووە  ژنانە قۆناغی منداڵییان 
بەسێكس  بەرامبەر  پۆزەتیڤییان  ئاڕاستەی  و 

هەیە و ئەمەش نیعمەتێكی باشە بۆیان.
وەردەگرێت  لەسێكس  چێژ  زیاتر  ژنە  ئەم 
مامەڵەی  منداڵ  وەك  كرد  هەستی  ئەگەر 
پیاو  ن��ازی  خۆی  یان  دەكرێت  لەگەڵدا 
هەڵدەگرێت و وەك منداڵ مامەڵەی لەگەڵدا 
هەستكردن  و  هەڵگرتن  ن��از  دەك���ات، 
بەمنداڵێتی دوو بەشی گرنگن لەهەستكردن 
لەبەرئەوە  ژنە،  ئەم  الی  سێكس  بەچێژی 
دەشوات،  هاوسەرەكەی  بەچێژەوە  دەبینین 
دەك��ات  خ���واردن  تەنانەت  دەیشێلێت 

بەدەمییەوە و هەموو ئەم جواڵنە الی ئەم ژنە 
تیادایە، چەندە  عاتیفییان  چێژێكی سێكسی 
لەگەڵیدا  پێكەوەنووسان  بۆ  ئارەزووی  پیاو 
دەربڕی ئەوەندە ئەم ئارەزووە الی ئەمیش 
گەورە دەبێت، لەكاتێكدا ئەگەر پیاو لەبەر 
لەئامێزی  لێداو  دەستی  سێكس  خاتری 

گرت ئەوا ئەوەندە چێژ نابینێت.
لەبابەتە شكست هێنەرەكان بۆ ئەم  یەكێك 
شێوازی  پەیڕەوی  پیاوەكەی  ئەوەیە  ژنە 
كێشەكانە"  هەموو  چارەسەری  "سێكس 
تا  بەسێكسیشە  پێویستی  ب��ەاڵم  بكات، 
پێكەوەنووسانی  خواستراوە،  بكات  هەست 
پێكەوەنووسانی  ژنە  ئەم  الی  جەستەیی 
ڕۆحییە، هەروەها پێكەوەنووسان هەستكردن 
پێدەبەخشێت،  گەورەی  بەئاسوودەییەكی 
ئەم ژنە حەز ناكات لەسێكسدا دەستپێشخەر 
بێت، بەڵكو بەالیەوە باشترە دەستپێشخەری 
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لەپیاوەوە بێت، هەرچەند خۆی تەواوی ئەو 
كەشە دەڕەخسێنێت كە پاڵ بەپیاوەوە بنێت 

بۆ دەستپێشخەری.
ئەم ژنە عاشقی میوزیكە، میوزیك شتێكی 
گرنگە لەژیانی عاتیفی و سێكسیدا، میوزیك 
ژنە  ئەم  بەڵكو  چارەسەرە،  ژنە  ئەم  الی 
میوزیك بەهۆكارێكی وروژێنەر دادەنێت و 
بۆ سێكس ئامادەی دەكات، ئەم ژنە حەزی 
ژنە  ئەم  دابڕاوە،  و كەشی  لەڕووناكی كز 
دەگونجێت،  سێكسییەوە  لەڕووی  بەئەستەم 
لەبەرئەوە ئەگەری ئەوە هەیە بوونی ژاوەژاو 
یان هەر دابڕینێك بەهۆی هەر هۆكارێكەوە 
سێكسكردن  ساتەكانی  كاربكاتەسەر 
لەگەڵیدا. سێكس الی ئەم ژنە مەسەلەیەكی 
بێ هیچ  ئەوەیە  پێیوایە شایستەی  جدییە و 
وەڕسییەك كاتێكی باشی و تەواوی بداتێ.

بۆ  ی��ان  پ��ی��اوێ��ك  ب��ۆ  كاتێك  ژن��ە  ئ��ەم 
ه��اوس��ەرەك��ەی دەب��ێ��ت، ه��ەم��وو س��ۆزی 
خۆی پێدەبەخشێت، ئەستەمە وازی لێبێنێت 
بدات  ڕێگە  یان  دووربكەێتەوە،  لێی  یان 
بكاتەوە،  جیا  لەیەكیان  بارودۆخێك  هیچ 
جیابوونەوە و لەدەستدانی ئەو پیاوەی خۆشی 
دەوێت وەك ئەوە وایە بەشێكی لێ بكەیتەوە، 
كە  لێكراوەتەوە  بەشێكی  دەكات  هەست 
شوێنەوارێكی ئەبەدی بەجێدێڵێت، لەبەرئەوە 
ژنێكی دڵسۆزە، بەئاگایە لەوەی پەیوەندیی 
لەگەڵ هاوسەرەكەیدا وەك شتێكی ئەبەدی 
بەزۆر  قوربانی  لەوانەیە  ژنە  ئەم  بهێڵێتەوە، 
شت بدات، تا وا لەو پیاوە بكات كە خۆشی 
دەوێت، بایەخی پێبدات، هەرئەوەندە تێبینی 
ئەوەی كرد ئەو پیاوە خۆشی دەوێت  ئەوە 
هەموو شتێكە بۆی، چونكە هەموو ئومێدی 
كاتێك  عاتیفی  ژنی  دەبێتەوە،  كۆ  لەوەدا 
كە كچە و هاوسەرێتی نەكردووە، بەشوێن 
بەشوێن  بەڵكو  ناگەڕێت،  خۆشەویستیدا 
بەشێوەیەكی  كە  دەگەڕێت  هاوسەرێتیدا 
سەرەكی خۆشی بوێت، بەپیاوی بەناوبانگ 
سەرسامە، هەروەها بەپیاوی دەوڵەمەندیش، 
چونكە حەز دەكات ئەو پیاوەی هاوسەرێتی 
لەگەڵدا دەكات شتێك بخاتە سەر ژیانی یان 
شتێك بۆ ژیانی ئیزافە بكات، پاشان پێیوایە 
پیاوی سەركەوتوو بەهێزە، لەخۆی بەهێزترە، 
ئەمەش دەیوروژێنێت، شێوە و تەمەن الی 
سەركەوتن  بەڵكو  نییە  گرنگ  ژنە  ئەم 
بەالیەوە گرنگە، دەشێت زۆرێك لەم ژنانە 
عاشقی پیاوێك ببن كە كێشەی هەبێت، بۆ 

نموونە حەز لەپیاوێكی ئالوودە بوو دەكەن، 
چونكە چێژ دەبینن لەڕزگاركردنی ئەو پیاوە 

و لەخۆ بوردەیی بۆ ڕزگاركردنی.
ژنی عاتیفی ژنێكە مندااڵن ڕۆڵێكی گەورە 
منداڵی  دەك��ات  حەز  لەژیانیدا،  دەبینن 
هەبێت و لەتەمەنی بچووكدا بن تا سۆز و 
خۆشەویستییان پێبدات و لەئامێزیان بگرێت، 
ئەم سیفەتەی دەبێتە مایەی بەختەوەری بۆی 
هاوسەرێتی  پەیوەندی  پیاوەی  ئەو  ئەگەر 
لەمنداڵ  ئەویش حەزی  لەگەڵدا دەبەستێت 

بێت.
بەتینی  پەیوەندییەكی  عاتیفی  ژن��ی 
لەگەڵیاندا  زۆر  و  هەیە  بەخێزانەكەیەوە 
بوون  خراپیش  ئەگەر  تەنانەت  دەبێت، 
لەئەندامانی  ڕقی  ئەگەر  تەنانەت  لەگەڵیدا، 
و  بەبێتاقەتی  هەستی  بوو،  خێزانەكەشی 
ناتوانێت  هەر  لەگەڵیاندا  كرد  شەكەتی 
بەرهەڵستی مانەوە بكات لەگەڵیاندا، ئەم ژنە 
بەخێرایی نەخۆش دەكەوێت، چونكە نائارامە 
بڕێكی  و  هەستیارە  و  زۆرە  دڵەڕاوكێی  و 
هاوسەرەكەی  لەوانەیە  هەیە،  گومانی  زۆر 
هەست نەكات بەوەی كە كێشەیەكی هەیە، 
پێزانینی  دەناڵێنێت،  خۆیدا  لەناخی  بەاڵم 
دەبێت بۆ هاوسەرەكەی ئەگەر هەستی پێ 
كرد، تەنیا پرسیاركردن لێی وای لێدەكات 
هەست بكات لەلوتكەدایە، ئەم ژنە عاتیفییە 

بەرامبەر  هەیە  زۆری  بەرگەگرتنی  توانای 
هاوسەرەكەی،  خراپی  ڕەفتارێكی  هەر 
پێكەوە  خێزان  وەك  دەی��ەوێ��ت  چونكە 

بمێننەوە.
ژنە  ئ��ەم  غ��ی��رەی  هەوڵیدا  پیاو  ئ��ەگ��ەر 
تۆڵەكردنەوەی  توانای  ئەوا  بوروژێنێت، 
و  ژاوەژاو  هیچ  بەبێ  هەیە  شێوە  ب��ەزۆر 
لەبەر  پیاو  ئەگەر  ب��ەاڵم  وەڕسكردنێك، 
ئەوا  بەجێیهێشتبێت  دیكە  ژنێكی  خاتری 
هەندێك ڕەفتاری زۆر درامی لێ چاوەڕوان 
دەكرێت، ئەگەر پیاو بەنەرمی و بەعەدالەت 
مامەڵەی لەگەڵ ئەم ژنەدا كرد، ئەوا هەرچی 

بەدەست  ژنە  ئەم  الی  هەیە  خۆشەویستی 
دەهێنێت. 

خۆشی  ژنە  ئەم  كە  مرد  پیاوە  ئەو  ئەگەر 
دەوێت ئەوا ئەم ژنە وەك مۆم دەكوژێتەوە 
لەم  دابڕانییەوە  ئازاری  بەهۆی  لەوانەیە  و 

پیاوە بمرێت.
ئەم ژنە جەستەی بێ دڵی نابەخشێت، بەهیچ 
تەماشای  سێكس  خاتری  لەبەر  شێوەیەك 
لەو  تەنیا  ب��ەاڵم  ناكات،  دیكە  پیاوێكی 
كاتەدا نەبێت كە زۆر بێبەشە لەخۆشەویستی 
كە  قەناعەتەی  ئ��ەو  دەگ��ات��ە  كاتێك  و 
واز  خۆشەویستی،  بۆ  نییە  ئومێدێك  هیچ 
لەپیاوەكەی دەهێنێت لەگەڵ ژنێكی دیكەدا 
ناكات،  لەخیانەت  حەز  خۆی  بەاڵم  بێت، 
بەئاسوودەیی  هەستكردن  بەهۆی  بەزۆری 
لەگەڵ پیاو و لەناو ماڵ و خێزاندا ئاسان نییە 
واز لەژیانی خێزانی خۆی بێنێت هەرچەندە 
بێت،  دڵتەنگیش  كەسێكی  ل��ەن��اخ��ەوە 
دڵسۆزی الی ئەم ژنە سزادانێكی دەروونی 

توند دەنوێنێت.
ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ئ��ەم س���ۆزەدا ئ��ەم ژنە 
بەخۆی  متمانە  بەنەبوونی  هەست  زۆرجار 
لەژیانیدا  كێشەیەك  هەر  ڕوودانی  دەكات، 
ئارەزووی سێكسی لەالی دەكوژێنێتەوە، بۆ 
دەستكەوتنی سێكسێكی چێژبەخش پێویستە 

چارەسەری كێشە سەرەكییەكەی بكرێت.

ئەوەیە فشارە  ئەم ژنە  یەكێك لەكێشەكانی 
ڕوودان��ی  و  هەڵدەمژێت  دەروونییەكان 
سەر  كاردەكاتە  دەروونی  كێشەیەكی  هەر 
الوازكردنی  دەبێتەهۆی  و  سێكسی  ژیانی 

ئارەزووی سێكسی.
مێشكی  لێدەكات  وای  كە  ڕێگە  تەنیا 
لەسێكس  چێژ  و  بخاتەوە  دوور  لەدەرەوە 
دیكە  كەسێكی  ببێتە  ئەوەیە  وەربگرێت 
لەسێكس  جیاواز  ڕۆڵێكی  واتە  لەسێكسدا، 
دیكە  ڕۆڵێكی  ی��ان  ببێت  لەخەیاڵدا  و 

لەیارییەكانی سێسكیدا ببینێت.
ئەم ژنە ئەگەر وازی لەسێكس هێنا دەتوانێت 
دیكەوە  ل��ەس��ەرچ��اوەی  سێكس  چێژی 

ئەم ژنە عاشقی میوزیكە، میوزیك شتێكی گرنگە 
لەژیانی عاتیفی و سێكسیدا، میوزیك الی ئەم ژنە 

چارەسەرە، بەڵكو ئەم ژنە میوزیك بەهۆكارێكی 
وروژێنەر دادەنێت و بۆ سێكس ئامادەی دەكات
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وەربگرێت، بۆ نموونە سەما، وەرزش، یان 
هەر چاالكییەكی دیكەی فیكری.

سروشتی پەیوەندی سێكسی لەنێوان 
هەردووكیان  كە  پیاوێكدا  و  ژن 

كەسێتی عاتیفییان هەیە
خاوەنی  هەردووكییان  پیاوەی  و  ژن  ئەو 
دوورودرێژ  بۆماوەیەكی  عاتیفین،  كەسێتی 
توانای بینینی یەكتریان هەیە و هەریەكەیان 
هەست دەكات الی هاوبەشەكەی خواستراو 
زۆری  ماوەیەكی  تا  و  نیانە  و  ن��ەرم  و 
بەمشێوەیە  دۆخە  ئەم  نێوانییان  پەیوەندی 
شێوە  عاتیفی  پیاوی  و  ژن  دەمێنێتەوە، 
نییە  زۆری  گرنگییەكی  ئەوەندە  لەالیان 
ئەوەندەی  یەكتری  بۆ  لەسەرنجڕاكێشانیان 

سۆزی گەورەی نێوانییان گرنگی هەیە.
سێكس الی ئەم ژن و پیاوە مەسەلەیەكی 
دروستە، بەبێ سۆز و خۆشەویستی سێكسی 
لەالیان تەنیا ڕەفتارێكە كە وزە و زیندەگی 
دەچێت،  بەفیڕۆ  تیادا  ئەقڵی  و  جەستەیی 
هیچ  خۆشەویستی  بەبێ  سێكس  بەكورتی 

مانایەكی نییە لەالیان.
لەهەقیقەتدا ئەم ژن و پیاوە قبووڵی ناكەن 
سێكسی  بتوانێت  خەڵك  ناكەن  وێنای  و 
كاتێك  ب��ەاڵم  بكات،  خۆشەویستی  بێ 
بەهێز  پ��ی��اوەدا  و  ژن  ئ��ەم  لەنێوان  س��ۆز 
وێنەكانیدا  لەجوانترین  سێكس  دەبێت 
هەموو  لەگەڵ  بەپێوانە  تەنانەت  ڕوودەدات 
گروپەكانی  الی  دیكەی  پەیوەندییەكانی 

دیكە لەكەسێتی.
زامەكانی  خۆیدا  لەگەڵ  عاتیفی  كەسێتی 
كاردەكاتە  ئەمە  هەڵگرتووە،  ڕاب��ردووی 
دواتری  لەقۆناغەكانی  سێكسی  ژیانی  سەر 
ژیانیدا، هەندێكیشییان سەركەوتن بەدەست 
دەهێنن لەوەدا كە زامەكانی ڕابردوو دەكەن 
پەیوەندییەكی  هەڵبژاردنی  بۆ  بەهۆكارێك 
باش لەئێستادا یان لەداهاتوودا، بەاڵم زۆربەی 
ئازاراوییەكانی  ئەزموونە  عاتیفی  ژنانی 
ڕابردوو دەپارێزن و ئەمەش كاردەكاتە سەر 

ژیانی سێكسییان بەدرێژایی ژیان.
پەیوەستی  بەهۆی  كە  سێكسی  پەیوەندی 
ژن  ئەم  بۆ  نەبووبێت  دروست  عاتیفییەوە 
دەكات،  هیالكییان  و  ئازاراوییە  پیاوە  و 
بەو  وایە  پێیان  عاتیفی  لەپیاوانی  هەندێك 
شێوەیە مامەڵە لەگەڵ سێكس دەكەن وەك 
و  توڕەیی  دەربڕینی  لەجۆرەكانی  جۆرێك 
لەالیەن  لەتێگەیشتن هەیە  بەبڕێك  پێویستی 

ژنی عاتیفییەوە ئەگەر وانەبێت ئەوە شەڕ و 
ڕوودەدات  ناخۆش  دوركەوتنەوەی  لەیەك 
ساردی  ڕوودانی  شێوەكانی  سادەترین  كە 
نەمانی خۆشەویستی  لەنێوانیاندا،  سۆزدارییە 
دەبێتەهۆی  عاتیفیدا  پیاوی  و  ژن  لەنێوان 
و  سێكسی  ئ����ارەزووی  ك��وژان��دن��ەوەی 
ساردی  حاڵەتی  چوونە  دووانە  ئەم  ئەگەر 
بەشوێن  پێویستە  ئ���ەوا  س��ۆزداری��ی��ەوە 
ڕێگەچارەی دیكەدا بگەڕێن بۆ وروژاندنی 

هەستی خۆشەویستی نێوانییان.
پیاوی  و  ژن  نێوان  لەپەیوەندی  سێكس 
گرنگیدایە،  لەوپەڕی  مەسەلەیەكە  عاتیفیدا 
ل��ەالی  عاتیفەدا،  ب��وون��ی  ل��ەگ��ەڵ  ب��ەاڵم 
نەبوونی  و  گرنگە  سێكس  هەندێكییان 

دەبێتەهۆی كوژاندنەوەی عاتیفە.
سروشتی پەیوەندی سێكسی لەنێوان 
پیاوێكدا كە خاوەنی كەسێتی  و  ژن 

خەیاڵی بن
سێكس  خەیاڵی  پ��ی��اوی  و  ژن  ل��ەالی 
چێژیش  و  نییە  س��ن��ووری  مەسەلەیەكە 
ناكۆتایە، ئەم دوو هاوبەشە ژیانی سێكسییان 
بەو ئارەزووەوە دەست پێدەكەن كە هەموو 
شتێك،  هەموو  بكەن،  ئ��ەزم��وون  شتێك 
ئارەزوویان  كات  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  بەاڵم 

دەكوژێتەوە.
سێكس  خەیاڵیدا  پیاوی  و  ژن  لەنێوان 
ئەگەر  تیادایە  هارمۆنییەتی  و  ڕێكخستن 
سێكس  دەرب��ارەی  بیركردنەوەیان  هەمان 
هەبوو، هەروەها بیركردنەوەیان لەدەرەوەی 
بوو  یەكتریدا كۆك  لەگەڵ  ئەگەر  سێكس 

ئەوا سێكسی نێوانیان باشتر دەبێت.
ب��ەڕۆح��ی  خەیاڵییە  پ��ی��اوە  و  ژن  ئ��ەم 
سەركێشییەوە دەچنە ناو پەیوەندی سێكسی، 
ئەگەر تێگەیشتنییان بۆ گۆڕان و فرە جۆری 
هەبێت ئەوا پەیوەندی سێكسییان زۆر باش 
بەبڕێك  پێویستییان  ئەم دوو كەسە  دەبێت، 
لەڕێككەوتنی سێكسی و عاتیفی هەیە واتە 
عاتیفەیە  و  بەسێكس  پێویستی  خەیاڵیان 
هاوسەنگی  ئەوا  وانەبێت  ئەگەر  پێكەوە، 

پەیوەندی نێوانییان تێكدەچێت.
لەیەكتریدا،  شتێك  هەموو  ئاشكراكردنی 
لەوانەیە نەك تەنیا خەیاڵ بەڵكو خۆشەویستی 
یەكێكییان  ئەگەر  بكوژێنێتەوە،  نێوانیشیان 
زیاتر  بەرامبەر  ئەوی  بۆ  ئارەزووكردنی 
مایەوە،  تیادا  ئ���ارەزووەی  ئەو  وات��ە  بوو 
شكستهێنانی  و  بەڕەتكردنەوە  هەست  ئەوا 

دەروونی دەكات بەرامبەر هاوبەشەكەی.

ئەم دوو كەسە ئەگەر یەكێكییان ئارەزووی 
دوو  وەك  ئ��ەوا  نەما  دیكەیان  ئ��ەوی  بۆ 
هاوڕێ جیادەبنەوە و كەمتر لەكەسێتییەكانی 
دیكە شەڕانگێزی بەرامبەر یەكتری دەنوێنن.
هەندێك  دیاریكراودا  حاڵەتی  لەهەندێك 
كەسێتی خەیاڵی وا هەست دەكات ئەگەر 
تەنیا یەك كەس لەژیانیدا بێت، ئەوا خەیاڵی 
لەبەرئەوە  دەك���ات،  لغاو  و  س��ن��ووردار 
هەوڵی پەیوەندی دیكە دەدات لەدەرەوەی 
كەسایەتییە  لەنێو  حاڵەتانە  ئەم  هاوسەرێتی، 
كە  ئەوانەی  باوە  هونەریەكاندا  و  ئەدەبی 

كەسێتی خەیاڵییان هەیە.
ئاساییە  ب��ەالی��ان��ەوە  هاوبەشە  دوو  ئ��ەم 
یان  سێكسی  فیلمی  تەماشای  پێكەوە 
بكەن، چونكە كەسێتی  گۆڤاری وروژێنەر 
هەوڵی  كە  شێوەیەیە  بەو  هەردووكییان 
شێوەكانی  بەهەموو  دەدەن  وروژان���دن 
تازەگەریدا  سەرچاوەكانی  بەشوێن  و 
دەگەڕێن، ئەم ژن و پیاوە لەوانەیە بەالیانەوە 
شێوازی  هەندێك  هەوڵی  بێت،  ئاسایی 
بۆ  بدەن  سەرەتایی  تەنانەت  و  مەترسیدار 
ئ��ارەزووی  چونكە  سێكسی،  وروژاندنی 
پێوە دەنێت، هەریەكەیان  پاڵیان  تازەگەری 
بەوشە و خەیاڵی سێكسی وروژێنەر یەكتری 

بارگاوی دەكەن.
الی ئەم ژن و پیاوە سێكس مەسەلەیەكی 
ئەقڵییە، لەبەرئەوە بارگەی وێنەی خەیاڵی بۆ 
سێكس دەبێتە ئامانجێكی دەگمەنی نێوانییان 
هەر  زانینی  بۆ  هەڵپەكردن  بەیەكەوە، 
شتێكی نوێ لەسێكسدا یەكێكە لەو ڕەگەزە 
سەرەكییانەی كە ئەم ژن و پیاوە بەیەكەوە 
گ��ەورەی��ەی  ئ���ارەزووە  ئ��ەم  دەبەستێت، 
زانینیان بەیەكەوە دەبێتە پاڵنەرێكی سێكسی 
كرد  هەستییان  چەندە  نێوانییان،  گەورەی 
هەیە،  نێوانیاندا  لەخەیاڵی  ڕێككەوتنێك 
سەرنجڕاكێشان  نێوانییان  پەیوەندی  ئەوەندە 

و زیندوێتی تیادا دەمێنێتەوە.
ئەم ژن و پیاوە ئەگەر تێربوونی سۆزداری 
و خەیاڵی لەنێوانیاندا هەبوو، ئەوا تێربوونی 
الوەك��ی  مەسەلەیەكی  دەبێتە  سێكسی 
بەوە  پشت  پەیوەندییەكەیان  ت��ەواوی  كە 

نابەستێت.

سەرچاوە:
مليون سؤال في الجنس، د. فوزية الدريع، 
الطبعة  الجمل،  )منشورات  الثاني،  الجز و 

االولى 2006(.
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 Personality كەسێتی
بارێكی   Disorders

ن���ائ���اس���ای���ی���ە ك��ە 
دروستكردنی  دەبێتەهۆی  مرۆڤ  كەسێتی 
خراپبوونێكی  یان  دەروون��ی  بێزارییەكی 
بەرچاو لەبەڕێوەبردنی كار یان لەڕۆڵبینینیدا 

لەكۆمەڵگەدا.
هەیە  كەسێتییەكی  م��رۆڤ��ێ��ك  ه��ەم��وو 
تایبەتمەندە  شێوازێكی  كەسێتیش  و 
لەبیركردنەوە و هەستكردن و هەڵسوكەوت 
دیكەوە،  بەكەسانی  پەیوەندیكردن  و 
چەند  كەمەوە  بەالیەنی  خەڵك  زۆرب��ەی 
كێشەو ناڕەحەتییەكیان لەگەڵدایە كە بەهۆی 

كەسێتییانیانەوە تووشیان دەبێت.
و  كێشە  بوونی  كە  دی��ارەی  سنورە  ئەو 
كەسێتی  پشێوی  بیانووی  زیاتریش،  لەوە 
و  لەسەرە  مشتومڕی  ب��دات،  بەدەستەوە 
پێناسەی  تاڕادەیەك  نەسەلمێنراوە،  هێشتا 
لەخۆوەیە  هەر  كەسێتییەكانیش  پشێوییە 
تاكەكەسی  بۆچوونی  ڕەن��گ��دان��ەوەی  و 
پسپۆڕانەشیان  هەڵسەنگاندنی  و  دیاریكراو  
تیادایە لەبارەی پلەی بەدڕەفتاری كەسێكەوە 
و  گ��ۆڕان  بۆ  كەسە  ئ��ەو  پێویستی  ی��ان 

پاڵنەرەكانی گۆڕان.
ڕەفتارانە  ئ��ەو  كەسێتییەكان  پشێوییە 
و  ل��ەپ��ێ��وەر  الدەدەن  ك��ە  دەگ��رێ��ت��ەوە 
تاكەكانی كۆمەڵگە،  وێناكردنی كلتووریی 
نییە هەموو ئەوانەی  لەگەڵ ئەوەشدا مەرج 
نەخۆش  الدەدەن  كلتوورییەكان  لەپێوەرە 
ئەوانەی  نییە  مەرجیش  چۆن  هەروەك  بن، 
كلتوورییەكاندا  پێوەرە  لەگەڵ  ڕەفتاریان 
لەپشێوییە  زۆر  ب��ن،  تەندروست  تەبایە 
كەسێتییەكان بەزیادەڕەویكردن لەشێوازێكی 
ئەو  هەر  كە  دەناسرێنەوە  هەڵسوكەوتدا 
دیاریكراودا  لەسنورێكی  هەڵسوكەوتە 
نموونە  بۆ  دادەن��رێ��ت،  بەبەها  و  بەباش 
بەباش  بەخۆبوون  متمانە  خەڵك  زۆرب��ەی 
بەخراپ،  زانین  خۆبەزل  ب��ەاڵم  دەزان��ن، 
بەكەم ڕازیبوون و قەناعەت دەنرخێنن، بەاڵم 
دەكەنەوە،  ڕەت  سازشكردن  و  ملكەچی 
بەاڵم  بەویژدانی دەدەن،  هانی هۆشیاری و 
خۆبەكامڵ زانین و بێ گوناهی قبوڵ ناكەن.
ئاشكرا  جیاكەرەوە  هێڵێكی  لەبەرئەوەی 
ناتەندروستی  و  تەندروستی  لەنێوان  نییە 
لەكەسێتیدا، ڕەخنەگران پرسیار لەوە دەكەن 
كە تاچەند دەست نیشانكردنی پشێوییەكانی 
كەسێتی پشتی پێدەبەسترێت، هەڵسوكەوتێك 

الدەر  ڕەفتارێكی  وەك  كەسێك  بۆ  كە 
دەردەكەوێت ڕەنگە بۆ یەكێكی دیكە بەپێی 
توخم و ڕەگەز و باكگراوندە كلتورییەكەی 
پرەنسیپەكانی  بێت،  ئاسایی  كەسە  ئەو 
و  دەروونی  تەندروستی  بواری  پسپۆڕانی 
هەیە  كاریگەرییان  دابونەریتەكان  و  كلتور 
پشێوییەكانی  نیشانكردنی  دەست  لەسەر 

كەسێتی.
بەرباڵوی پشێوییەكانی كەسێتی

خەڵكی  بیستی  لەسەدا  كە  خەمڵێنراوە 
هەیە،  زیاتریان  یان  كەسێتی  پشێوییەكی 
هەیە  كەسێتییان  پشێوی  لەوانەی  هەندێك 
لەگەڵدا  دیكەشییان  دەروون��ی  نەخۆشی 
ئەوانەی  پەنجای  لەسەدا  نزیكەی  هەیە، 
دەروونییان  نەخۆشییەكی  چ��ارەس��ەری 

بۆكراوە پشێوییەكی كەسێتییان هەبووە.
دەروون��ی  تەندروستی  ب��واری  پسپۆڕانی 
پشێوییەكانی  نیشانی  دەست  بەكەمی  زۆر 
لەبەرئەوەی  دەك��ەن  لەمندااڵندا  كەسێتی 
و  هەستكردن  و  بیركردنەوە  ب���ەزۆری 
جێگیر  دیكەوە  بەكەسانی  پەیوەندییان 
هەرزەكاری،  و  الوێتی  تەمەنی  تا  نابێت 
بەجێگیری  كەسێتی  ڕووخسارەكانی  دواتر 
بەزۆری  كەسێتی  پشێوییەكانی  دەمێنێتەوە، 
توندوتیژییان كەم دەبێتەوە كاتێك كەسێك 

دەچێتە تەمەنەوە.
پشێوییەكانی كەسێتی

 diagnosticك��ت��ێ��ب��ی چ��وارەم��ی  چاپی 
 and statistical manual of mental

دەروون��زان��ی  كۆمەڵەی  كە   ،disorder

باس  تیایدا  كردۆتەوە،  باوی  ئەمەریكی 
ئەم  دەك��ات،  كەسێتی  نەخۆشی  دە  لە 
لەو  ل��ەدووان  باس  بەدرێژی  باوكراوەیە 
زۆرتر  كە  دەكات  كەسێتی  پشێوییەكانی 
 Anti Social Personality( باون ئەوانیش
 .)Boarder line Disorder( و )Disorder

پشێوییەكانی  لەباسی  پوختەیەك  هەروەها 
كەسێتییشی تێدایە.

ئەنتی سۆشیەڵ 
ئەنتی  كەسێتی  پشێوی  كەسانەی  ئ��ەو 
بەجۆرێك  هەیە   Antisocial سۆشیاڵیان 

پشێوییەكانی
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دیكە  كەسانی  هەستی  كە  دەكەن  ڕەفتار 
كەسێتی  دەكەن،  فەرامۆش  مافەكانیان  و 
و  شكێنن،  یاسا  ب��ەزۆری  سۆشیەڵ  ئەنتی 
بەرژەوەندی  بۆ  دیكە  كەسانی  لەوانەیە 
بكەن،  قۆرغیان  یان  بەكاربهێنن  خۆیان 
بكەن،  درۆ  ب��ەب��ەردەوام��ی  ل��ەوان��ەی��ە 
بەشێوەیەكی هەڵەشە ڕەفتار بكەن و لەگەڵ 
لەوانەیە  ش��ەڕەوە،  بكەونە  دیكە  كەسانی 
هاوسەرەكانییان  لەگەڵ  مامەڵە  خ��راپ 
یان  بخەن  پشتگوێ  منداڵەكانیان  بكەن، 
و  ب��ەردەس��ت  ه��ەروەه��ا  بكەن،  قۆرغیان 
بەكاردەهێنن،  خ��راپ  كارمەندەكانیان 
بشكوژن،  دیكە  كەسانی  ڕەنگە  تەنانەت 
كەسانێك كە ئەمجۆرە نەخۆشییەیان هەبێت 
سۆسیۆپاسەكان  دەوترێت  پێیان  هەندێجار 
دژەكۆمەڵی  ڕەفتاری  سایكۆپاسەكان.  یان 
پێی  ساڵدا  هەژدە  خوار  تەمەن  لەكەسانی 
دەوترێت نەخۆشی Conduct واتە گرژی 

یان ئاڵۆزی.
بەزۆری  سۆشیڵییەكان  ئەنتی  كەسایەتییە 
ئەوان  ڕەفتارانەی  ئەو  كە  تێبگەن  ناتوانن 
توانایەكی خراپیان  نابەجێیە، چونكە  هەیانە 
و  پەشیمانی  و  بەتاوان  لەهەستكردن  هەیە 
و  شەرم  و  بەتاوان  هەستكردن  دوودڵیدا، 
هەستێكی  كۆمەڵە  دوودڵ��ی  و  پەشیمانی 
بۆ  پێویستن  هەمووشیان  بەاڵم  نین،  خۆش 
لەكێشە  دەربازبوون  بۆ  تەنانەت  كۆمەڵگە 
كەسانەی  ئەو  نموونە  بۆ  مەیدانییەكانیش 
توانایەكی كەمیان هەیە لە هەست بەدوودڵی 
ب��ارودۆخ��ە  ڕووب����ەڕووی  ب���ەزۆری  هەیە 
ئەم  لەكاتێكدا  دەبنەوە،  ترسناكەكانیش 
جۆرە كەسێتیانە ڕەنگە چەند هەلێكی باشیان 
لەژیاندا بۆ ڕێكەوێت كە بۆ كەسانی دیكە 

ڕێنەكەوێت!
ئەنتی  كەسێتی  نەخۆشی  تووشی  ئەوانەی 
ژنن،  یان   %1 و  پیاون   %3 دەبن  سۆشیاڵ 
زۆر  لەكەسێتیدا  پشێوییە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
ك��راوە،  ل��ەب��ارەوە  لێكۆڵینەوەی  بەچڕی 
باجی  بەگرانی  زۆر  كۆمەڵگە  چونكە 
دەدات،  كەسێتییانە  ئەم جۆرە  ڕەفتارەكانی 
ئەم جۆرە كەسێتییانە بەزۆری دەكەونە بەر 
مردنی  و  توندوتیژی  مردنی  مەترسییەكانی 

پێش وەخت و برینداربوون و زیندانیكردن 
و  ئیفالسبوون  و  ك��ار  ل��ەدەس��ت��دان��ی  و 
بەدەرمان  پشتبەستن  بەمەیی و  ئالوودەبوون 

و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی سەرنەكەوتوو.
پشێوی كەسێتی نێوانگیری 

كەسێتی  پشێوی  تووشی  كەسانەی  ئەو 
ناجێگیرییەكی   Borderline نێوانگیری 
بەتایبەتی  ه��ەی��ە،  توندییان  س���ۆزداری 
دیكە،  كەسانی  لەگەڵ  لەپەیوەندییەكانیاندا 
و  دووركەوتنەوە  بۆ  دەدەن  شێتانە  هەوڵی 
جا  دیكەوە،  كەسانی  لەالیەن  وازلێهێنانیان 
هەندێك جار ئەو وازلێهێنانە تەنیا خەیاڵێكی 
بچووك  كێشەیەكی  لەوانەیە  دروستكراوە، 
بگوزەرێنن،  گ��ەورە  كارەساتێكی  وەك 
بێ  و  ترس  و  خۆیان  تووڕەیی  لەوانەیە 
توانایی خۆیان لەڕێی هەوڵی خۆكوشتن و 
دەرببڕن،  خۆئازاردانەوە  و  خۆعەیباركردن 
ئەم جۆرە كەسێتییانە خۆوێناكردن و هەست 

بەخۆكردنێكی ناجێگیریان هەیە.
توشبووی  كەسانی  زۆرب��ەی  لەمنداڵیدا 
س��ۆزداری��ی��ەوە  ل����ەڕووی  پشێوییە  ئ��ەم 
ت��ووڕەن،  زۆرج��ار  و  هەڵەشە  و  ناجێگیر 
و  هەڵەشەیی  و  گێرەشێوێنی  لەوانەیە 
و  دیار  لەقوتابخانەدا  توندوتیژییەكەیان 
وا  لەسەرەتاوە  ڕەنگە  كردبن،  ناسراوی 
لەخەڵك بكەن هانبدرێن و بووروژێن، بەاڵم 
ناجێگیری  بەرەو  هەمیشە  پەیوەندییەكەیان 
و تەقینەوە دەچێت، نزیكەی لەسەدا دووی 
هەموو خەڵك پشێوی كەسێتی نێوانگیرییان 
هەیە، نزیكەی لەسەدا حەفتاوپێنجی ئەوانەی 
ئەم  مێن،  لەتوخمی  هەیە  پشێوییەیان  ئەم 
بەرمەترسی  دەكەونە  ب��ەزۆری  نەخۆشانە 
خەمۆكی قورس و ئالوودەبوون بەكهول و 
پشتبەستن بەدەرمان و تێكچوونی ئارەزووی 
خواردن و نەخۆشی شۆكی دەروونی پاش 

كارەساتەكان و گەلێك مەترسی دیكە.
پشێوییەی  ئ���ەم  ئ���ەوان���ەی  ی  ل����ە%10 
ساڵیدا  سی  لەتەمەنی  هەیە  كەسێتییان 
هەوڵی خۆكوشتن دەدەن، كەسانی خاوەن 
لەوانەن كە زۆر گرانە  نێوانگیری  كەسێتی 
چارەسەری دەروونییان بۆ بكرێت، چونكە 
لەگەڵ  ناجێگیریان  و  ڕەق  پەیوەندییەكی 

پزیشكە دەروونناسەكاندا دەبێت.
پشێویی كەسێتی لەجۆری ئەڤۆیدانت 
خۆی   Avoidant ئەڤۆیدانت  كەسێتی 
بەهۆی  لەكۆمەڵ  دەگرێت  پەرێز  دوورە 
ت��وون��دەوە،  و  گوماناوی  شەرمنییەكی 
كەسێتییە  پشێوییە  ئەم  تووشبووی  كەسانی 
ناكەن  بەتێكەاڵوبوونی كەسانی دیكە  حەز 
بەدڵنیاییەوە  كە  نەبێت  لەحاڵەتێكدا  تەنیا 
ه��ەس��ت ب��ك��ەن ك��ە خ��ۆش��وی��س��ت��راو و 
قبوڵكراون، ئەم جۆرە كەسێتییانە زۆر لەوە 
پەسەند  یان  لێبگیرێت  ڕەخنەیان  دەترسن 
نەكرێن، ئەمانە خۆیان وا نیشان دەدەن كە 
نازانن و هەمیشە  لەدابونەریتی كۆمەاڵیەتی 

السایی كەسانی دیكە دەكەنەوە.
پشێوی كەسێتی پشتبەستوو 

كەسێتی  بەپشێوی  ت��ووش��ب��وو  ك��ەس��ی 
ب��ەت��ون��دی   Dependent دیپێندنت 
بەكەسانی  پشت  سۆزدارییەوە  ل��ەڕووی 
دەستەوسانە،  كەسێكی  و  دەبەستێت  دیكە 
ئەمجۆرە كەسانە زۆر بەگران دەتوانن بەتەنیا 
بەبڕێكی  پێویستییان  هەمیشە  بدەن  بڕیار 
هەیە  دڵنیاكردنەوە  و  ئامۆژگاری  زۆر 
لەالیەن كەسانی دیكەوە، زۆر بەپەرۆشەوە 
بەدوای پەیوەندی دیكەدا دەگەڕێن كاتێك 
پێدێت،  كۆتایی  نزیكییان  پەیوەندییەكی 
ئەمانە هەست بەنائاسوودەیی دەكەن لەگەڵ 

خۆیاندا.
پ��ش��ێ��وی ك��ەس��ێ��ت��ی ل���ەج���ۆری 

هیستریۆنیك
ئەو كەسانەی پشێوی كەسێتی هیستریۆنیك  
Histrionicیان هەیە بەبەردەوامی تێدەكۆشن 

بۆئەوەی ببنە جێگای سەرنج و گرنگیدانی 
كەسانی دیكە، لەهەڵسوكەوتیاندا زۆر باسی 
چاكەی خۆیان دەكەن و خۆیان بەجۆرێك 
مایەی سەرنجی خەڵك  دەبنە  دەگۆڕن كە 
بەشێوازێكی سەیر و شانۆییانە قسە دەكەن و 
سۆزداری  كاردانەوەی  قسەكردندا  لەكاتی 

زیاد لەپێویست نیشان دەدەن.
پشێوی كەسێتی لەجۆری نارسیزم 

نارسیزم   ئەوانەی پشێوی كەسێتی لەجۆری 
هەستێكی  لەگەڵدایە  Narcissisticی����ان 
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ئێجگار گەورەكراوی خۆبەگرنگ زانینییان 
هەیە، هەمیشە بەدوای ئەوەدا دەگەڕێن كە 
سەریان  ئەمان  لەچاكەی  دیكە  كەسانی 
خۆیان  ك��ە  وای���ە  ب��ڕوای��ان  بسوڕمێت، 
چاوی  لەپێش  شازن  وێنەو  بێ  و  تایبەتن 
لەڕێز  بڕوایە  ئەو  بەاڵم  دیكەدا،  كەسانی 

لەخۆگرتنێكی ناسك زیاتر نییە.
ئۆبسێسڤ- ك��ەس��ێ��ت��ی  پ��ش��ێ��وی 

كۆمپەڵسڤ
ئۆبسێسڤ- ل��ەج��ۆری  كەسێتی  پشێوی 
 Obsessive-Compulsive كۆمپەڵسڤ 
نەخۆش زۆر  دەناسرێتەوە كە كەسی  بەوە 
بەوردەكارییەوە،  دەكات  خەریك  خۆی 
كردن،  بەڕێكوپێك  دەدات  زۆر  گرنگی 
ت��ەواو،  كردنی  كۆنترۆڵ  و  كامڵكردن 
ئەمجۆرە كەسانە بڕێكی ئێجگار زۆر كات 
تەرخان دەكەن بۆ كاركردن و بەرهەمێنان، 
بەاڵم لەتەرخانكردنی كاتێك بۆ حەوانەوە و 
ڕابواردن و هاوڕێیەتی شكست دەهێنن، ئەم 
كەسانە بەزۆری حەز دەكەن توند و ڕەسمی 
پشێوییە  ئەم  بن،  جدی  و  كەللەڕەق  و 
كەسێتییە بەشێوەی نەخۆشی تەواویش هەیە 
كە هەڵسوكەوت و خوونەریتی زیاتر سەیر 

و نامۆ لەخۆدەگرێت.
* نەخۆشی كەسێتی لەجۆری پارانۆید
پارانۆید  كەسێتی  پشێوی  كەسانەی  ئەو 
هەست  بەبەردەوامی  هەیە  یان   Paranoid

بەگومان و بێ متمانەیی دەكەن لەبەرامبەر 
كەسانی دیكەدا، ئەم كەسانە بڕوایان وایە كە 
هەڵسوكەوت  ئەمان  لەدژی  دیكە  كەسانی 
دەكەن و هەمیشە بەدوای بەڵگەدا دەگەڕێن 
بەرامبەر  گومانەكانیان  پشتگیریكردنی  بۆ 
دووژم��ن  ب��ەچ��اوی  كەسانە  ئ��ەم  خەڵك 
سەیری كەسانی دیكە دەكەن و لەبەرامبەر 
بەتوڕەیی  سووكایەتیدا  بچووكترین 

كاردانەوەیان دەبێت.
پشێوی كەسێتی لەجۆری شیزۆید 

 Schizoid پشێوی كەسێتی لەجۆری شیزۆید
ئ��ارەزووی  نەبوونی  و  لەكۆمەڵ  داب��ڕان 
نزیك  تاكەكەسی  پەیوەندی  دروستكردنی 
باشە  پێیان  كەسانە  ئەمجۆرە  دەگرێتەوە، 

پشێوی كەسێتی لەجۆری خەمۆك

پشێوی كەسێتی لەجۆری شیزۆید
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نامۆ  و  دوورەپ��ەرێ��ز  هەمیشە  بەتەنیابن، 
دەردەكەون، بەالیانەوە گرنگ نییە كەسانیتر 

پیایاندا هەڵبدەن یان ڕەخنەیان لێبگرن.
پشێوی كەسێتی لەجۆری شیزۆتایپەڵ
ل��ەج��ۆری  كەسێتی  پشێوی  ئ��ەوان��ەی 
هەیە  Schizotypalی�����ان  شیزۆتایپەڵ  
بیردەكەنەوە  دەگمەن  بەشێوەیەكی  هەمیشە 
دەك��ەن،  هەڵسوكەوت  و  قسەدەكەن  و 
دەستەواژەكان  و  وشە  ڕەنگە  كەسانە  ئەم 
بەشێوەیەكی نائاسایی بەكاربهێنن، و لەوانەیە 
بڕوایان وابێت كە كاریگەرییەكی ئەفسوناوی 
هەیە،  دیكە  لەسەر كەسانی  وێنەیان  بێ  و 
بەنائاسوودەیی  هەست  كەسانە  ئەمجۆرە 
الی  و  نزیكیاندا  كەسانی  لەگەڵ  دەكەن 

كەسانی دیكەیش گوماناوی دەردەكەون.
پشێوییەكانی دیكە كەسێتی 

زۆر لەدەروونناس و پزیشكە دەروونییەكان 
لەپشێوی  دیكە  دووجۆری  كە  وایە  پێیان 

كەسێتی هەیە:
دیپرێسڤ  ل��ەج��ۆری  كەسێتی  پشێوی 
بەڕەشبینی  كە  خەمۆك  یان   Depressive

بێهوایی درێژخایەن و دڵتەنگی ناسراوە،  و 
كە  ئەگرێسڤ  پاسڤ-  جۆری  هەروەها 
و  ن��اس��راوە  ب���ەالوازی  تووشبوو  كەسی 
بەردەوام لەتەواوكردنی كارەكانیدا ناڕەزایی 
و  دەگرێت  ڕەخنە  هەمیشە  و  دەردەبڕێت 
لەسەر كارەكەی بۆڵەبۆڵ دەكات و بێتاقەتە.

هۆكارەكان
پ��ش��ێ��وی��ی��ەك��ان��ی ك��ەس��ێ��ت��ی ب��ەه��ۆی 
هەریەكە  ئ��اڵ��ۆزی  بەیەكداچوونێكی 
ژیانەوە  شێوازەكانی  و  فیكری  لەهۆكارە 
نموونە  بۆ  یەكێكیان،  ن��ەك  دەب��ن  پەیدا 
ئەنتی  كەسێتی  نەخۆشی  حاڵەتی  هەندێك 
هۆكارێكی  ب��ەه��ۆی  ل��ەوان��ەی��ە  سۆشیاڵ 
بۆماوەیی پێش وەختەوە بێت كە ئامادەیی بۆ 
توندوتیژبوون و هەڵەشەیی دەداتە كەسەكە 
دەمارگرژییەكی  و  نەگونجان  بەهۆی  یان 
بەهۆی  یان  ب��اوك  و  دای��ك  نێوان  زۆری 
ژینگەیەكی دڵڕەقەوە بێت كە هیچ هەست 
بەگەرم و گوڕی و نەمونیانی ناكات و تەنیا 

قۆرغكردن و دوژمنایەتی دەكاتە خەاڵت.
لەوانەیە  نێوانگیری  كەسێتی  پشێوی 
پێش  بۆماوەیی  پێكهاتەیەكی  لەئەنجامی 

وەختەوە ڕووبدات كە دەبێتەهۆی شپرزەیی 
ئەمانەش  ڕەنگە  س��ۆزداری،  ناجێگیری  و 
هاوكات بن لەگەڵ فەرامۆشكردن لەالیەن 
توندی  ناكۆكی  وێڕای  باوكەوە  و  دایك 
و  ناخۆش  ڕووداوی  هەروەها  لەنێوانیان، 
خراپ بەكارهێنانی سۆزداری یان سێكسی 

توند و چەند بارەبوونەوەیان.
لەوانەیە  دیپێندنت-یش  كەسێتی  نەخۆشی 
بێت،  بۆماوەییەوە  دڵەڕاوكێیەكی  بەهۆی 
ڕێگریكردنێكی زۆر، پارێزگاری لێكردنێكی 
زۆر، گرنگی پێدان و ناز هەڵگرتنێكی زۆر 
فەرامۆشكردنێكی  و  خستن  پشتگوێ  یان 

زۆر لەالیەن دایك و باوكەوە.
چارەسەر

ب���ەرب���او و درێ��ژخ��ای��ەن��ی  س��روش��ت��ی 
لێدەكات  وای��ان  كەسێتی  پشێوییەكانی 
چارەسەریان گران بێت، ئەوانەی نەخۆشی 
دێنن  شكست  ب��ەزۆری  هەیە  كەسێتییان 
لەدرككردن بەوەی كەسێتی خۆیان دەستی 
هەیە لەكێشە كۆمەاڵیەتی و پیشەییی و تاكە 
لەگەڵ  كەسانە  ئەمجۆرە  كەسیەكانیاندا، 
بەكارهێنانی  لەخراپ  مێژووییەك  بوونی 
و  شكستخوارد  پ��ەی��وەن��دی  و  دەرم���ان 
هەست  هێشتا  نایاساییدا  هەڵسوكەوتی 
بەبوونی كێشەیەك ناكەن، لەبەرئەوە كەسی 
چارەسەركار دەبێت یەكەمجار كار لەسەر 
بەئاگای  و  بكات  كەسەكە  تێگەیاندنی 
كەموكوڕییانەی  ئەو  لەبارەی  بهێنێتەوە 

لەكەسێتیدا هەیە.
هەیە  كەسێتییان  پشێوی  كەسانەی  ئ��ەو 
هەرگیز  كە  دەكەن  هەست  وا  هەندێجار 
بگۆڕن،  خراپانەیان  ڕەفتارە  ئەو  ناتوانن 
چونكە ڕانەهاتوون بەو شێوەیە هەڵسوكەوت 

بكەن.
كارێكی  كەسێتی  گۆڕینی  هەرچەندە 
بەاڵم هەندێجار مرۆڤ  لەڕادەبەدەر گرانە، 
دەتوانێت ڕووخسارە خراپەكانی بیركردنەوە 

و هەڵسوكەوتەكانی خۆی بگۆڕێت.
پسپۆران بەپێی جۆری نەخۆشییەكە شێوازی 
پشێوییەكانی  چارەسەركردنی  بۆ  هەمەجۆر 
كەسێتی پەیڕەو دەكەن، بۆ نموونە تەكنیكی 
بەئاگاهێنەرەوەی وەك دەوربینین  پراكتیكی 
و گفتوگۆكردنی ژیریانە ڕەنگە هەست و 

تێڕوانینە بێ بناغەكانی ئەو كەسانە بەرامبەر 
دەرمانانەی  ئەو  هەروەها  بگۆڕێت،  خۆیان 
هەیە  دیاریكراویان  دەروونی  كاریگەری 
بەسەر  زاڵبوون  بۆ  بن  یارمەتیدەر  ڕەنگە 
و  خەمۆكی  و  بەدڵەڕاوكێ  هەستكردن 

تێكچوونی توندی بیركردنەوە.
ئامۆژگاری  بەشێوەی  چ��ارەس��ەرك��ردن 
لەگەڵ  نییە  كاریگەری  بەزۆری  دەروونی 
ئەنتی سۆشیاڵییان  پشێوی كەسێتی  ئەوانەی 
ناڕاستن  كەسانی  ئەمانە  چونكە  هەیە، 
پێویستیان  و  نابەسترێت  پێ  پشتیان  و 
لەالیەن  هەیە  ب��ەردەوام  بەچاودێریكردنی 
زۆر  لەبەرئەوە  دەروون��ن��اس��ەوە،  كەسی 
پێیان  دەروون��ی  تەندروستی  لەپسپۆڕانی 
باشە ئەمجۆرە كەسانە لەبارودۆخە باوەكەی 
ژیانی خۆیان هەڵبكەنرێن و لە ناوەندەكانی 
بكرێن،  نیشتەجێ  كەسێتیدا  چاككردنی 
بەرنامەی ئەم شوێنانە بەوردی سەرپەرشتی 
هەڵسوكەوتی نەخۆشەكە دەكەن و یاسا و 
بەسەردا  بەردەوامی  و  توند  بەرپرسیارێتی 
دەردەكەون  وا  بەرنامانە  ئەمجۆرە  دەدەن، 
نییە  ڕوون  ئەوە  بەاڵم  بەخشبن،  سوود  كە 
دەمێنێتەوە  باشیان  كاریگەری  چەند  تا  كە 

دوای دەرچوونی نەخۆش لەو ناوەندانە؟
چارەسەركەرانی پشێوی كەسێتی نێوانگیری 
بەكاردەهێنن  لەتەكنیك  جۆرێك  هەندێجار 
 Dialectical behavior ب��ە  ك��ە 
چارەسەرەدا  لەمجۆرە  ناسراوە   therapy

گرنگی  لەپێشدا  چ��ارەس��ەرك��ار  كەسی 
خۆكوشتن  ئ��ارەزووی  بەكەمكردنەوەی 
ببێتە  ك��ە  دەدات  ڕەف��ت��ارێ��ك  ه��ەر  و 
پاشان  چارەسەرەكەدا،  لەبەردەم  كۆسپ 
گەشەپێدانی  بۆ  دەدات  كەسەكە  یارمەتی 
خۆكۆنترۆڵ  ل��ەب��ارەی  شارەزاییەكانی 
سەرهەڵدانی  و  توڕەیی  لەكاتی  كردنەوە 

هەستی ڕق لەخۆبووندا.
لەحاڵەتی  فێردەكرێت  كەسەكە  دوات��ر 
بێهیوایی و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ كەسانی 

دیكەدا هێزی كەسێتی خۆی بەكاربێنێت.
لەئینگلیزییەوە:  یونس قادر توفیق

سەرچاوە: 
Microsoft/ Encarta، 2009
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ئایا شیزۆفرینیا نەخۆشییە؟ 
دانییل نیتل
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پشێوی  و  لەشیزۆفرینیا 
س�����ۆزداری ل���ەن���ۆژداری 
هەر  وەك  سایكۆلۆژیدا 
نەخۆشییەكی دیكە مامەڵەیەكی كالسیكییان 
ئەم  لەگەڵ  مامەڵەكردن  ك��راوە،  لەگەڵدا 
كە  بەشێوەیەكە  دەرووونییەدا  ئەزموونە 
نەخواستراوە،  و  نێگەتیڤ  ئەزموونێكی 
لەوانەیە ئەمە زۆر مایەی سەرسوڕمان نەبێت، 
لەحاڵەتێكی  پێشوازی  ئەستەمە  چونكە 
لەگەڵ  هاوكاتە  كە  بكرێت  وا  دەروون��ی 
تراژیدیە  دەرئەنجامە  و  كۆژان  هەموو  ئەو 
بۆ ئەو كەسەی كە تووشی دەبێت، لەگەڵ 
كە  بكرێت  باس  ئەوە  پێویستە  ئەوەشدا 
بەنیورۆسس  تووشبوو  لەكەسانی  زۆرێك 
دانانێن،  بەنەخۆش  خۆیان  شیزۆفرینیا  و 
جووڵە  هەندێك  دەیبینین،  لەدواییدا  وەك 
و ئاماژەیان هەیە جەخت لەچاكبوونەوەیان 
وڕێنەی  كە  ئەوانەش  تەنانەت  دەك��ات، 

بینراویان هەیە لەئەزموونی سایكۆسسیدا.
حاڵەتە  ئەم  دانانی  ترسناكی  دەرئەنجامی 
زۆرج��ار  ك��ە  بەنەخۆشی،  دەروون��ی��ی��ان��ە 
كە  ئەوەیە  لێگیراوە،  ڕەخنەم  بەهۆیانەوە 
سەرلەنوێ  بۆ  ڕادەكێشێت  سەرنجمان 
شتێكی  وەك  لەسایكۆسس  بیركردنەوە 
بەدەستییەوە  ك��ە  ك��ەس��ەی  ل��ەو  ج��ی��اواز 
دەناڵێنێت. ئەو كەسەی تووشی كۆلێرا بووە 
میكرۆبی كۆلێرا لەجەستەیدایە و كار لەسەر 
جەستەی دەكات و دەبێتەهۆی دەركەوتنی 
نیشانەی دیاریكراو كە ئاماژەن بۆ ڕوودانی 
كاتێك  لەجەستەدا،  فسیۆلۆژی  تێكچوونی 
لەناوبەرێت،  میكرۆبەكە  دەتوانێت  پزیشك 

نیشانەكان ون دەبن. ئەوەی لێرەدا گرنگە، 
ئەنجامیان  میكرۆبەكە  كە  كردارانەی  ئەو 
دەدات ئەوانە نین كە جەستەی نەخۆشەكە 
ئەنجامیان دەدات، بەڵكو جەستەی نەخۆش 
بەو كردارانەی میكرۆبەكە نامۆیە و لەگەڵ 
جیاوازن،  زۆر  خۆیدا  سروشتی  ك��اری 
سەر  بۆ  خ��ۆی  نەخۆش  دەستێوەردانی 
كاریگەری ئەو كۆلێرایەی كە تووشی بووە 
وەك توانای دەستێوەردانی وایە بۆ كاریگەری 
ئەو میكرۆبەی كە شیر لەبەفرگرەدا خراپ 
نەخۆشی  ڕوانگەی  ناوەڕۆكی  دەك��ات، 
بۆ  كرد  باسمان  شتەی  ئەم  هەمان  ئەوەیە، 

حاڵەتی سایكۆسسیش هەر ڕاستە.
ئەم ناوەڕۆكە لەگەڵ ئەزموونی هەندێك لەو 
پشێوییە  تووشی  كە  دەگونجێت  كەسانەدا 
ئەقڵیەكان بوون، زۆرێك لەو كەسانەی كە 
وا  بوون  دەروونییەكان  نەخۆشییە  تووشی 
هەست دەكەن كە نەخۆشییەكەیان شتێكی 
نامۆیە پێیان و دەستێوەردانی ئەو شتە نامۆیە 
بۆ سەر ژیانییان ڕەت دەكەنەوە، بۆ نموونە 
كە  بەخەمۆكی  توند  تووشبوونی  حاڵەتی 
ئەزموونێكی دژوار و ناخۆشە و ناتوانرێت 
لێكدانەوەی بۆ بكرێت، زۆر كەس لەوانەی 
حاڵەتێكە  كردووە  هەستییان  بوون  تووشی 
بۆ  پێشووییان.  ئەقڵی  لەژیانی  جیاوازە  زۆر 
لەكتێبەكەیدا  ورتسزیل  ئیلیزابێس  نموونە 

"كۆمەڵی برزواك" نووسیوویەتی:
دەرب��ارەی  دەمەوێت  شتەیە  ئەو  "ئەمە   
خەمۆكی ڕوونی بكەمەوە، خەمۆكی بەهیچ 
شێوەیەك پەیوەندی بەژیانەوە نییە، لەكاروانی 
ژیاندا خەم و ئازار و بێتاقەتی هەیە، هەموویان 
سروشتین،  گونجاودا  هۆكاری  و  لەكات 
هەرچەند ناچیزن، بەاڵم سروشتین، هەرچی 
خەمۆكییە دەكەوێتە بوارێكی تەواو جیاواز 

لەم هەستانە"
مستەر  خەیاڵەكانی  ناتوانین  شێوە  بەهەمان 
بەوە  هەست  بێئەوەی  بخوێنینەوە  ماسیۆز 
داكوتراو  ڕەگ  پەیوەندییەكی  كە  بكەین 
و نەخۆشی ئامێز و جیاكراوە نەبووە لەنێوان 
یان  سروشتیدا،  جیهانی  و  ئەو  جیهانەكەی 
ئەو  كە  بكەین  هەست  وا  دەتوانین  ئایا 
دەرئەنجامی  ئەمە  ئایا  هەبووە؟  پەیوەندییە 

حاڵەتە زۆر پەڕگیرەكانە؟
ڕوانگەی  لەگەڵ  توندا  بەیەكییەكی  لەدژ 
نەخۆشی )واتە دانانی حاڵەتە دەروونییەكان 

بەرفراوان  فرە جۆرییەكی  نەخۆشی(،  وەك 
كە  هەیە  تێگەیشتنانەدا  ئ��ەو  لەشێوازی 
ناڕوانێت  ئەقڵییەكان  لەپشێوییە  بەشێوەیەك 
كە ئەوانە نەخۆشی بن بەڵكو زۆر بەسانایی 
كەسیدا  ل��ەج��ی��اوازی  گ��وزارش��ت  وەك 
ئەقڵییەكان  پشێوییە  )واتە  دەڕوانێت  لێیان 
ئەو  وایە  پێیان  بەڵكو  دانانێت  بەنەخۆشی 
ئاسانە  دیكە(.  لەكەسانی  جیاوازن  كەسانە 
لەكوێوە  فەلسەفانە  ئەم  لۆژیكی  بزانین 
خەمۆكی  دیكە  جارێكی  ب��ا  ه��ات��وون، 
خەفەت  بەنموونە،  بكەینەوە  سایكۆسسی 
ئەزموونێكی مرۆیی جیهانییە، زۆربەی كات 
ئەزموونێكی گونجاویشە، خەمۆكی سادەش 
لەبەرامبەر  ب��ەردەوام،  لەخەفەتێكی  بریتییە 
هەر خەمۆكییەكی سووكدا، دەشێت وێنای 
ستیرۆتایپێكی كەمێك توندتر لەخۆی بكەین، 
بەمشێوەیە ئەم خەمۆكییە كەمێك توند بووە 
تەواو  س��ۆزداری  سایكۆسسییەكی  و  بەرە 
حاڵەتەكانی  توندترین  بەمشێوەیە  دەچێت، 
خەمۆكی دەشێت لەڕێی كاراییەوە، پێكەوە 
ببەسترێت )یان بەواتایەكی دیكە خەمۆكی 
لەخەمۆكی  لەزنجیرەیەك  بریتییە  توند 
سادەی سروشتی(، ئامانج لەم وتەیەدا ئەوە 
نییە توندی نیشانەكانی حاڵەتی سایكۆسس 
ئەوەیە  بۆ  لەواقیعدا  بەڵكو  بكەینەوە،  ڕەت 
مرۆییە  حاڵەتە  ك��ە  بنێین  ب���ەوەدا  دان 
پێكەوە  زنجیرەیەكی  لەڕێی  سۆزدارییەكان 
تێبینییەكی  ه��ەن،  بەیەكدییەوە  بەستراو 
كەسەكان  كە  ئەوەیە،  ئەویش  هەیە،  باو 
لەڕووی وەاڵمدانەوەی سۆزداریییان بەرامبەر 
هەروەها  ج��ی��اوازن،  ژی��ان  ڕووداوەك��ان��ی 
بەخەمۆكی  تووشبوون  توانای  دەشێت 
بەو  پەیوەندی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك 

زنجیرەیەوە هەبێت.
دەتوانم  بەهۆیانەوە  كە  هەیە  ڕێگە  دوو 
تیۆری زنجیرەی بەردەوام پووچەڵ بكەمەوە 
توند  بۆ خەمۆكی  تێڕوانینە  لەو  و جەخت 
بونیادێكی  وەك  توند  خەمۆكی  كە  بكەم 
یەكەمییان:  دەك���ات،  پۆلێن  جیاكراوە 
نەخۆشی  وەك  كە  مەزاجی  بێ  لەوانەیە 
نموونە  بۆ  جیابكەمەوە،  لەیەكدی  وای��ە 
یان  بێتەوە  جیا  لەهاوسەرەكەی  كە  ژنێك 
كە  لێدەكرێت  ئەوەی  چاوەڕێی  دابڕێت 
و  ڕەشبینی  و  خەفەت  و  بەخەم  ماوەیەك 
ڕوویدا،  ئەمە  ئەگەر  ببێت،  تێپەڕ  بێتاقەتیدا 

هەریەك
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بۆ  نەخۆشی  چەمكی  بەكارهێنانی  ئ��ەوا 
حاڵەتی ئەم ژنە نەگونجاوە، بەڵكو لەڕاستیدا 
ئەو خەفەتە سروشتییە هەرچەندە ئازاراوییە، 
نیشانانە  ئەو  هەمان  ئەگەر  لەبەرامبەردا 
تووشی ژنێك بوون كە ژنێكی سەركەوتوو 
بەبێ  كردبێت،  هاوسەرێتی  تازە  و  بێت 
بوونی هیچ هۆكارێك لەژیانیدا ئەو نیشانانەی 
زمانی  بەكارهێنانی  ئەوا  دەربكەون،  لەسەر 
ئەم  حاڵەتی  كردنی  وەسف  بۆ  نەخۆشی 
چەمكی  لەوانەیە  سەرنجڕاكێشەرترە،  ژنە 
پۆلێنكردنی  بەاڵم  بەكاربهێنم،  جیاكاری 
حاڵەتەكە بەنەخۆشی تەنیا لەو كاتەدا دەبێت 
بوونی هیچ  بێ  مەزاجی ڕووبدات  بێ  كە 

هۆكار و پاساوێك.
پاساو  نەبوونی  بیرۆكەی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
جیاكاری  بیرۆكەی  مشتومڕی  ناتوانێت 
بێ  بەشێوەیەكی  خەڵك  بكات.  ڕزگ��ار 
شومار لەوەاڵمدانەوەی سۆزدارییان بەرامبەر 

هەمان ڕووداو، جیاوازن.
بەنموونە  كردم  كە  بێوەژنەی  ئەو  ئەگەر 
بۆ  خەفەتی  بەقووڵی  دووس��اڵ  بۆماوەی 
ئەوا  خ��وارد  هاوسەرەكەی  لەدەستدانی 
هۆگری  زۆر  كە  لەبەرئەوەیە  تەنیا  دەڵێم 
كەسێتییەكی  و  ب���ووە  ه��اوس��ەرەك��ەی 
ب��ەڕووداوە  بەرامبەر  هەیە  وەاڵم��دەرەوەی 
ناخۆشەكان، بەاڵم ئەگەر تادوای پێنج ساڵ 
بەردەوام  هەر  ساڵ  پانزە  یان  ساڵ  دە  یان 
بوو لەو خەفەتە قووڵەدا ئەوا گومان دەكەم 
زیاتر  و  بێت  ئەو خەفەتە سروشتی  لەوەی 
هێڵەكە  بەاڵم  دەك��ەم،  پۆلێنی  بەنەخۆشی 

لەكوێ دەكێشرێت؟
ئەو  بەپێی  پەرەدەسێنێت  زیاتر  كێشەكە 
ج��ی��اوازەك��ان  كۆمەڵگە  ك��ە  ڕاستییەی 
پۆلێنكردنی  بۆ  جیاوازییان  زۆر  پێودانگی 
نیشانە  بەپێی  هەیە  سروشتییەكان  حاڵەتە 
خەفەت،  و  خ��ەم  بۆ  گونجاو  كاتی  و 
لەكۆمەڵگەیەكی  خێزانێكەوە  لەڕوانگەی 
تایبەتی  نەریتێكی  بەبوونی  و   دیاریكراو 
ساڵێك  م����اوەی  ب��ۆ  خ��ەف��ەت  و  خ���ەم 
خەفەت  و  خەم  بۆیە  دەبێت،  ب���ەردەوام 
حاڵەتێكی  وەك  تەمەن  بەدرێژایی  خواردن 
بەنیسبەت  بەاڵم  دەردەكەوێت،  نەخۆشی 
پرتوگالییەكانەوە   و  یۆنانی  كالسیكییە  ژنە 
تەمەن بەردەوام دەبێت، ئەگەر بەشێوازێكی 
ئەوا  كرد،  مەسەلەكەمان  تەماشای  دیكە 

بۆ  بەسە  پاساوێكی  دابڕان  و  بوون  بێبەش 
بەاڵم  توند،  بەشێوەیەكی  مەزاج  دابەزینی 
وەك  ڕوونە،  كەمتر  هەیە  حاڵەت  هەندێك 
س��ۆزداری  لەپەیوەندییەكی  نائومێدبوون 
كورتخایەن، یان لەدەستدانی ئاژەڵێكی ماڵی. 
وەاڵمدانەوەی بێشوومار بۆ ئەم كارەساتانەی 
بوونی  گومانی  ب��ەرەو  دەمانبات  دوای��ی 
ئەو  كە  خەمۆكی  شاراوەی  نەخۆشییەكی 
دەربڕینی  بۆ  بووە  پاساوێك  تەنیا  ڕووداوە 
دەڵێین  دیكە  جارێكی  ب��ەاڵم  لەواقیعدا، 
دەردەكەوێت  وا  بكێشین؟  لەكوێ  هێڵەكە 
كە  سروشتییەكانی  گۆڕانكارییە  لەنێوان 
بۆ  هەیە  پاساو  و  ڕوودەدەن  لەمەزاجدا 
خەمۆكی  نەخۆشی  لەگەڵ  ڕوودان��ی��ی��ان 
پێكەوە  لەزنجیرەیەكی  جگە  ت��ون��ددا، 
بەستراو هیچی دیكە نەبێت، كەسە جیاواز و 
كۆمەڵگە جیاوازەكانیش بەدرێژایی پێوەری 
شوێنی  زنجیرەیە  ئەم  لەسەر  پلەبەندكراو 

جیاواز داگیر دەكەن.
ڕێگەیەكی دیكە بەهۆیەوە دەتوانم بەرگری 
ئاماژەم  پێشتر  كە  بكەم  جیاكارییە  لەو 
ل��ەوەی  بەئاگابین  ئ��ەوەی��ە  ئەویش  پێدا 
تووشبوو  كەسی  ت��ەواودا،  لەسایكۆسسی 
لەوانەیە بیروباوەڕی هەبێت یان دروست ببن 
كە بەپێی تێگەیشتنی گشتی كۆمەڵگەكەی 

ڕاست نەبن، واتە ئەو كەسە وەهمی هەیە، 
شیزۆفرینیا  تووشی  كەسەی  ئەو  بەمشێوەیە 
ئازارەكانی  لەهەموو  وای��ە  پێی  و  ب��ووە 
كەسەی  لەو  جیاوازە  بەرپرسیارە،  جیهان 
دەكات  هەست  جێگیر  بەشێوەیەكی  كە 
بەختەوەر نییە و خەفەتی هەیە. ئەم مشتومڕە 
دەردەكەوێت،  سەرنجڕاكێش  لەڕووكەشدا 
دەردەكەون  وا  حاڵەتەكە  هەردوو  چونكە 

كە زۆر جیاوازن.
بەئاسانی  دیكە  جارێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بكەم  حاڵەتانە  لەو  زۆرێك  وێنای  دەتوانم 
ئەوەیە  ئەمەش  هۆكاری  لەناوەنددان،  كە 
بیروباوەڕی  كۆمەڵێك  هەموومان  الی  كە 
زۆر هەن كە لەو هەقیقەتانە تێپەڕ دەبن كە 
كاتێك  ناوە.  پیادا  دانیان  كۆمەڵگاكانمان 
خەمۆك دەبم لەو باوەڕەدابم من نموونەیەكی 
سەرنجڕاكێشی شكستهێنان نیم و كارەكەم 
كەمترە،  زۆر  ج��ۆرەوە  و  بەها  ل��ەڕووی 
ئەم  ئایا  بدەین  ئەوە  لەسەر  بڕیار  ئەستەمە 
بیروباوەڕانە بەپێی كۆمەڵگەكەم ڕاستن یان 
نا، لەوانەیە هەندێك كەس من بەكەسێكی 
ئەو  هەر  لەوانەیە  دانەنێن،  سەرنجڕاكێش 
كەسانە وام لێبكەن كە هەست بەشكستهێنان 
بكەم، بەهەمان شێوە، هەندێك كەس هەن 
هەندێك  دەوێت،  خۆش  منییان  كارەكەی 
كەسی دیكە خۆشیان ناوێت، بەاڵم كەسیان 
پێبكەن كە  یان هەستی  بزانن  ئەوە  ناتوانن 
خاوەنی  ئەگەر  دەب��وو  چۆن  من  دۆخ��ی 
بوومایە  ماندوو  ئەوەندە  یان  زیرەكییە  ئەو 
كە خۆم ئ��ارەزووم دەك��رد، دواج��ار هیچ 
من  ئایا  بڵێت  بەدڵنیایی  ناتوانێت  كەسێك 
فاشلم یان نا، چونكە ئەوان نازانن )لەوانەشە 
هەست نەكەن( بەو ئامانج و بەهایانەی كە 
پاڵ بەمنەوە دەنێن، بەكورتی ناكرێت، بڕی 
بكرێت،  دیاری  لەبیروباوەڕەكانمدا  هەق 

ئەمەش شتێكی ناچیزە.
لەوانەیە ئێستا یەكێك ڕەخنە بگرێت لەسەر 
ڕاستەقینە  سایكۆسسی  كەسی  كە  ئەوەی 
خاوەنی بیروباوەڕی وەهمی بێت دەربارەی 
حاڵەتانەی  ئەو  لەكاتێكدا  بكەر،  جیهانی 
بیروبۆچوون  هەموویان  كردن  باسم  كە 
مشتومڕەش  ئەم  خ��ۆم،  دەرب���ارەی  ب��وون 
نییە.  ڕێك  مشتومڕێكی  خۆیەوە  لەجێی 
"جیهان  دەبێت:  دەستەواژانە  لەم  گوێمان 
ڕۆژ بەڕۆژ لەخراپەوە بۆ خراپتر دەچێت"، 

ئەمە ئەو شتەیە دەمەوێت 
دەربارەی خەمۆكی ڕوونی 
بكەمەوە، خەمۆكی بەهیچ 

شێوەیەك پەیوەندی 
بەژیانەوە نییە، لەكاروانی 

ژیاندا خەم و ئازار و 
بێتاقەتی هەیە، هەموویان 

لەكات و هۆكاری 
گونجاودا سروشتین، 

هەرچەند ناچیزن، بەاڵم 
سروشتین، هەرچی 
خەمۆكییە دەكەوێتە 

بوارێكی تەواو جیاواز لەم 
هەستانە
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سنووردارە  توانام  كە  من  وەك  "كەسێكی 
ئەم  ن��اب��ێ��ت��ەوە"،  جێگەم  ك��اران��ەدا  ل��ەم 
زاری  لەسەر  باو  بەشێوەیەكی  دەستەواژانە 
ئەستەمە  دەبیسترێن،  خەمۆكەوە  كەسانی 
بەشێوەیەكی یەكالییكەرەوە بڵێین ئایا ئەمانە 
ڕەنگدانەوەی هەقیقەتن یان نا. بەشێوەیەكی 
بێشومار ئەم كێشەیە پەرەدەسێنێت بەپێی ئەو 
بیروباوەڕە  دەربارەی  ڕێژەییەی  جیاوازییە 
هەن.  جیهان  دەرب���ارەی  قبوڵكراوەكان 
ب��ڕوام  بەریتانی  كەسێكی  وەك  ئەگەر 
جنۆكەدا  لەناو  مردووم  باوباپیرانی  وابێت 
قسەم  كواڵوەوە  هێلكەی  لەڕێی  و  دەژین 
كە  كەسێك  وەك  ئەوا  دەك��ەن،  لەگەڵدا 
ئەم  بەاڵم  دەكرێم،  پۆلێن  دەكات  وەهم 
كۆمەڵگەی  لەهەندێك  بیروباوەڕە  جۆرە 
بەهەمان  سروشتییە،  لەنایجیریا  دیاریكراودا 
پزیشكیدا  لەكلینیكی  دەنگ  بیستنی  شێوە 
بەاڵم  دەروونییە،  نەخۆشییەكی  نیشانەی 
لەخانەكانی  لەهەندێك  باوە  مەسەلەیەكی 

خواپەرستی.
كەسێكی  كە  ك��ەس  زۆر  لەهەقیقەتدا، 

لەدەنگی دەبێت  نزیكییان دەمرێت گوێیان 
یان ڕووخساری مردووەكەیان دێتە بەرچاو، 
بێت  ئ��ەوەوە  بەهۆی  حاڵەتە  ئەم  لەوانەیە 
لەگەڵیدا  دوورودرێ���ژ  بۆماوەیەكی  كە 
دەكرێت  ئەوە  گومانی  كەمتر  و  ڕاهاتبن 
كە نەخۆشییەكی دەروونی بێت، بەاڵم بڕی 
بوەستین  دەتوانین  چەند  تاماوەی  و  چەند 
نیشانی  دەست  نەخۆشییەك  وەك  بەرلەوەی 

بكەین؟ 
بكەمەوە  ڕوون  خ��اڵ  ه��ەم��ان  دەت��وان��م 
كە  جیاوازییەی  لەو  سەرنجدان  لەڕێی 
كەس  هەندێك  هەیە،  خەڵكدا  لەنێوان 
زۆربەی  هەیە،  خەمۆكییان  ڕووخسارێكی 
ئەو  ئەستەمە  كە  دەكەن  هەست  وا  كات 
شتانە بەدەست بێنن كە دەیانەوێت، لەوانەیە 
ڕەشبین بن بەرامبەر ئەگەری گۆڕانی ئەوەی 
ئەوان بڕیاریان لەسەرداوە و پێیان وایە ژیان 
ڕازییان ناكات یان ژیان بەدڵی ئەوان نییە، 
دەكەن  ڕیسك  كەم  كەسانە  ئەو  لەبەرئەوە 
و  سادە  ئامانجی  سەر  دەكەنە  تەركیز  و 
كە  دەكەن  هەست  زۆرجار  هەنووكەیی، 

لەسایكۆسسی تەواودا، 
كەسی تووشبوو لەوانەیە 
بیروباوەڕی هەبێت یان 
دروست ببن كە بەپێی 

تێگەیشتنی گشتی 
كۆمەڵگەكەی ڕاست 

نەبن، واتە ئەو كەسە 
وەهمی هەیە، بەمشێوەیە 

ئەو كەسەی تووشی 
شیزۆفرینیا بووە و پێی 

وایە لەهەموو ئازارەكانی 
جیهان بەرپرسیارە، 
جیاوازە لەو كەسەی 

كە بەشێوەیەكی جێگیر 
هەست دەكات بەختەوەر 

نییە و خەفەتی هەیە

خەمۆكی توند بریتییە لە 
زنجیرەیەك خەمۆكی سادەی 

سروشتی
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لەزۆر  خۆیان  و  دەكات  هیالكییان  ژیان 
هەندێك  دەگ��رن،  ب��ەدوور  گۆڕانكاری 
و  گەشبینن  بەپێچەوانەوە،  دیكە  كەسی 
ئەزموونی  بۆ  ب���ەردەوام  دەك��ەن،  ڕیسك 
نوێ  ب��وون��ەوەی  ڕووب���ەڕوو  بۆ  یان  نوێ 
ئامادەن، متمانەیان بەتواناكانی خۆیان هەیە. 
بۆ  نییە  جیاكراوە  بناغەیەكی  هیچ  كەواتە 
مەزاجی مرۆڤ، لەمەش گرنگتر سەبارەت 
جەمسەر،  پشێوییەكانی جووت  بەپێودانگی 
هیچ بناغەیەكی جیاكراوە نییە بۆ ڕووبەری 
گۆڕانكارییە سۆزدارییانەی كە خەڵك  ئەو 
هەستی پێدەكەن كاتێك وەاڵمدانەوەیان بۆ 

ڕووداوەكانی ژیان دەبێت.
لقێكی  ل��ەالی��ەن  خود-ییە  ڕوان��گ��ە  ئ��ەم 
سایكۆلۆژییەوە كە مامەڵە لەگەڵ جیاوازییە 
تاكانەییەكاندا دەكات سیفەتی ڕەسمی پێ 
بەدوو  كەسێتی  سایكۆلۆژی  بەخشراوە. 
یەكەمییان:  دەكات،  پێوانە  گشتی  ڕێگای 
كە  هەن  زیندوو"  "تازەو  پێوانەی  هەندێك 
لەڕێی وەاڵمدانەوەی كەسەكەوە بۆ كۆمەڵێك 
دەوترێت  پێیان  دەكرێت،  دیاری  پرسیار 
پەرەپێدان و لێكۆڵینەوە لەسەر ئەم پێوەرانە 
دەروون��ی،  پێوەری  پرسیارەكانی  لەڕێی 
هەن  "زیندووتر"  پێوەری  هەندێك  دووەم: 
كۆئەندامی  وەاڵمدانەوەی  ڕاستەوخۆ  كە 
جیاوازەكان  هاندەرە  بۆ  كەسەكە  دەماری 
بەكارهێنراوەكان  پێوەرە  دەك��ات،  پێوانە 
وەك گوێزەرەوەكانی پێست )وەاڵمدانەوەی 
گلڤنی پێست( و نموونەی چاالكی كارەبایی 
دەماخ )هێڵكاری كارەبایی دەماخ( هەروەها 
و  جیاواز  دەرمانە  بۆ  وەاڵمدانەوە  پلەكانی 

هاندەرە هەستییەكان.
ئەو  لێكۆڵینەوانەكان  هاندانە  م��ای��ەی 
دەكرێت  كە  خستۆتەڕوو  پەیوەندییەیان 
كە  ئەوەی  لەنێوان  ببەسترێت  پێ  پشتییان 
كەسەكان خۆیان دەربارەی خۆیان بڕیاریان 
لەگەڵ  پرسیاردا  لەكۆمەڵێك  لەسەرداوە 
لەتاقیكردنەوە  ڕاستەقینەكان  وەاڵم��دان��ە 

زیندووەكاندا.
ئەوەیان  بەڕاستی  دەروونییەكان  پێوەرە 
دانیشتوواندا  لەسەرتاسەری  خستۆتەڕوو كە 
ب��ەردەوام��ی  و  ب��ەرف��راوان  شەبەنگێكی 
بۆ  لەمۆركدا،  هەیە  كەسیەكان  جیاوازییە 
نموونە لەنێگەتیڤی سۆزداری و هەڵەشەییدا.
لەم  هەندێك  دەرب���ارەی  زۆرەك��ان  ڕێ��ژە 

پێوەرانە هاوكاتن لەگەڵ زیادبوونی مەترسی 
ئەوە  گرنگە  زۆر  دەروونییەكان،  پشێوییە 
گوێزرەوە  ئەو  هەمان  ئاستەكانی  بزانین 
كێشەیان  لەسایكۆسسدا  كە  دەمارییانەی 
لەشەبەنگی  تاك  هەڵوێستی  لەگەڵ  هەیە 
ئەو  لەهەموو  ئەمە  دەگونجێت،  كەسێتیدا 
چاودێری  كە  دەركەوتووە  لێكۆڵینەوانەدا 
ئاستی ئەو ماددە كیمییانە دەكەن لەخوێندا 
كە مەبەستە، هەروەها لێكۆڵینەوەكان لەڕێی 
بەئاستی  ی��اری  دەرم��ان��ەوە  بەكارهێنانی 
گوێزەرەوە دەمارییەكان دەكەن بەمەبەستی 
لەڕێی  كە  كەسانەی  ئەو  تاقیكردنەوە، 
وا  زیندەییەوە(  كیمیای  )وەاڵم��دان��ەوەی 
تەخمین دەكرێت كە گوێزەرەوەی دەماری 
خۆشیان  زۆرە،  چاالكی  دوپامین-یان 
گەڕانییان  ئارەزووی  كەسانێكن  لەواقیعدا 
هەیە بەشوێن ئەزموونی سۆزداری پۆزەتیڤدا، 
)واتە  بەمەبەست  كاتێك  كاتدا  لەهەمان 
لەگوێزەرەوەی  كەسێك  تاقیكردنەوە(  بۆ 
ئەو  دەكرێت،  بێبەش  سیرۆتۆنین  دەماری 
كەسە دەبێتە كەسێكی شەڕانگێز و خەمۆك، 
بەاڵم پێدانی بروزاك كە كاری سیرۆتۆنین 
بەهێز دەكات وا دەكات كەسانی سروشتی 

زیاتر پۆزەتیڤ و كۆمەاڵیەتی بن.
بەمشێوەیە  دەروونییەكان  لەپێوەرە  یەكێك 
لەكەسێكدا  كە  نیشانانەی  ئەو  كاردەكات: 
تایبەتی  ئەنگێزەیەكی  خ��اوەن��ی  ك��ە 
كەسێتییە بەبەڵگە بۆ تووشبوون بەخەمۆكی 
لەوانەیە لەكەسێكی دیكەدا كە  دادەنرێت، 
كەسێتییە  جیاوازی  ئەنگێزەیەكی  خاوەنی 
زۆر سروشتی بێت. لەوانەیە ئەمە تا ئاستێك 
سەیر بێت، هەمان ئەو نیشانانەی كە دەشێت 
لەهاوسێكەمدا  كاتێك  بن  نەخۆشی  لەمندا 
ڕوودەدەن سروشتی بن، ئەگەر تێبینم كرد 
هاوسێكەم مەیلێكی هەیە بۆ خەمۆكی، ئەوا 
هیچ ئەوە ئاشكرا نییە من مافی ئەوەم هەبێت 
لەبەرئەوەی  تەنیا  ببەم  ناوی  بەخەمۆك  كە 
تایبەتییەكانی  لەخواستە  خواستەكانی  كە 
بەو  ئەو  بونیادی  لەوانەیە  جیاوازن.  من 
بێت  بونیادە  ئەو  تەنانەت  یان  بێت  شێوەیە 
هەن  بەڵگە  هەندێك  دەیەوێت.  خۆی  كە 
لەهەقیقەتدا  خەمۆك  كەسانی  لەسەرئەوەی 
توانا  لەهەڵسەنگاندنی  وردت���رن  زۆر 
كەسانی  لەگەڵ  بەبەراورد  پیشەییەكانیان 
ئەوانەی  چونكە  نین،  خەمۆك  كە  دیكەدا 

كە خەمۆك نین بەردەوام زیادەڕۆیی دەكەن 
لەهەڵسەنگاندنی تواناكانیدا.

هەرچەندە ئاشنابوون بەهەریەك لەتەندروستی 
ئاشكرا  بەشێوەیەكی  و  ئاسانە  نەخۆشی  و 
دەردەكەوێت كە جیاوازن لەیەكدی، بەاڵم 
ناوچەیەكی خۆڵەمێشی بەرفراوان دەكەوێتە 
جیاوازی  ڕوانگەی  مەزنی  هێزی  نێوانییان، 
بریتییە لەبڕیاردان لەسەرئەوەی كە سروشتی 
هێڵەكانی نێوان نەخۆشییە ئەقڵییە توندەكان 
و ژیانی ئەقڵی سروشتیدا، جیابوونەوەیەكی 
شەبەنگێكە  لەواقیعدا،  بەڵكو  نییە.  توندییان 
كۆمەڵگە  وەك  ئێمە  كە  لەسایكۆلۆژی 

وێنەی دەكێشین.
ئەوەی ناوی دەنێین تەندروستی ئەقڵی و ناوی 
دەنێین نەخۆشی ئەقڵی، تا ئاستێك بڕیارێكە 
لەكۆتایی  ئاشكرا كردن،  و  دۆزینەوە  نەك 
جیا  سایكۆسس  بەئاشكرا  شەبەنگەدا  ئەم 
تەنیا  خۆی  سایكۆسس  بەاڵم  دەكرێتەوە، 

كۆتایی شەبەنگەكە دەنوێنێت.
لەبابەتی  نەخۆشی  و  جیاوازی  ڕوانگەی 
یەكدی  ڕووب��ەڕووی  زیاتر  شیزۆفرینیادا 
وڕێنەكانی  و  وەه��م  ب��ەه��ۆی  دەب��ن��ەوە، 
وا  ساتدا  لەیەكەم  ه��ەن،  لەشیزۆفرینیادا 
نموونەیەكی  شیزۆفرینیا  كە  دەردەكەوێت 
ئەقڵی  لەژیانی  جیابوونەوەیە  ئاشكرای 
زیاترەوە  گەڕانی  بەهۆی  بەاڵم  سروشتی، 
لەخۆ  ئیشكالییەت  زیاتر  جەختكردنە  ئەم 
حاڵەت  هەندێك  لەسەرەتادا  دەگرێت. 
تێدەپەڕن  بەماوەیەكدا  و  هێورترن  هەن 
شیزۆفرینیا  لەحاڵەتی  نیشانەكانییان  كە 
ت��ەواو  بەسایكۆسییەكی  ئەمە  دەچ��ێ��ت، 
دانانێین پزیشكەكانی نۆژداری سایكۆلۆژی 
دادەنێن  بەشیزۆفرینییای  لێكچوو  بەپشێوی 
مامناوەندانە  حاڵەتە  ئ��ەم  لەكەسێتیدا. 
باس  ك��ەس  هەندێك  ك��ە  وای��ك��ردووە 
لەشیزۆفرینییا  شەبەنگێك  كە  بكەن  لەوە 
وەك  شیزۆفرینیا  ئ��ەوەی  لەجیاتی  هەیە 
وێڕای  بكەن،  پۆلێن  تایبەتی  نەخۆشییەكی 
ئاشكرایان  هەن  لێكۆڵینەوە  چەندەها  ئەمە، 
كردووە كە وڕێنە بەیناوبەین الی كەسانی 
ڕوودەدات،  زۆر  و  ب��اوە  زۆر  سروشتی 
لەیەكێك لەو لێكۆڵینەوانەدا دەركەوتووە كە 
39%ی خوێندكاری كۆلێجە ئەمەریكییەكان 
لەبیرۆكەكانی  گوێیان  بەرز  بەدەنگێكی 
خۆیان بووە و 5% یان قسەیان لەگەڵ ئەم 
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زۆر  ئەو كەسانەی كە  دەنگانەدا كردووە. 
بایەخ بەمیوزیك، هونەر، شیعر و ماتماتیك 
لەكەسانی  زیاتر  ی��ان  بەتایبەتی  دەدەن 
ئەم  تووشی  هەیە  ئەوەیان  ئەگەری  دیكە 
توانییان  یان   %29 لە  تەنیا  ببن،  وڕێنانە 
شێوەیەك  بەهیچ  كە  بكەنەوە  ڕەت  ئەوە 
شێوەیەیان  ل��ەو  سایكۆسسی  ئەزموونی 
هەست پێنەكردووە. لەو لێكۆڵینەوانەشدا كە 
خەواندنی  لەڕێی  هەوڵیاندا  توێژینەوەكان 
موگناتیسی یان ئیحایەكی سادەوە وڕێنەكان 
زیاتر  ل��ەوەش  هەبوون،  هەر  بخەنەڕوو، 
وڕێنەكان  وابوو  پێیان  ئەم كەسانە  تەواوی 
دەكەن،  ناخۆش  بەشتی  ئاماژە  و  ناخۆشن 
لەكۆمەڵگەی خۆرئاوای هاوچەرخدا،  وەك 
دیكەدا  كلتورەكانی  ل��ەزورب��ەی  ب��ەاڵم 
جۆرێك لەتەقلیدی وڕێنە هەن كە زۆربەی 
بەپیرۆزیش  تەنانەت  و  بەتەندروست  كات 

دادەنرێن.
بێت،  شیزۆفرینیا  سنووری  وڕێنە  ئەگەر 
تووشبوو  كەسی  پێویستە  كاتە  ئەو  ئەوا 
لەكەسانی  بەجۆر  نەك  بەپلە  بەشیزۆفرینیا 
لێدوان  دەكرێت  بكرێتەوە.  جیا  سروشتی 
لەسەر ئەوە بكرێت كە وەهمكردن بكرێت 
ئەوە  بەاڵم  وڕێنەكردن،  لەجیاتی  بەپێوەر 
ئاشكرا نییە كە چی دەبێتەهۆی وەهمكردن.
هەزارەها خەڵك بڕوایان بەبورج و مەسەلە 
ڕۆحی  جیهانی  و  بەدەرەكان  لەسروشتی 
بەشێوەیەكی  لەوانە  ب��ەدەر  ب��ەاڵم  هەیە، 
بەاڵم  دەك���ەن،  هەڵسوكەوت  سروشتی 
بەڵگەی  و  تایبەتین  بڕوایانە  ئەم  زۆرجار 
ماددی پاڵپشتییان ناكات. پێشینەی شیزۆفرینیا 
بریتییە لەبیركردنەوەی الدەرانە و ناتەقلیدی، 
ئاشكرایە ئەم شێوە تێگەیشتنە ڕێژەییە و پلەی 
هەیە. ئەو بڕوایەی كە پێی وایە ئەو نانەی 
بۆ الشەی  بگۆڕێت  دەشێت  دەیخۆین  كە 
لەڕۆژگارێكی  كە  م��ردوو  مامۆستایەكی 
بڕوایەی  ئەو  یان  ژی��اوە  لەمەوبەردا  زۆر 
دەتوانێت  هەیە  كەسێك  لەشوێنێك  كە 
بیرۆكەكانی مێشكی تۆ بخوێنێتەوە، ئەم دوو 
نییە  كەمتر  ئەوەندەیان  لەڕووكەشدا  بڕوایە 
لەوەهمەكانی مستەر ماسیۆز، مەسەلەكە لەوە 
تێپەڕ نابێت كە ئەم بیروباوەڕانە بەڕێكەوت 
گەیشتوون  و  كردۆتەوە  خۆیان  جێگەی 
بەلوتكەی هەندێك لەكلتورەكان، بەمشێوەیە 
مۆڵەتییان  كۆمەڵگەگان  دەردەكەوێت  وا 

و  داوە  وەهمی  بیروباوەڕی  بەهەندێك 
لەم  ن��ەداوە،  دیكە  بەهەندێكی  ڕێگەیان 
ڕوانگەیەوە ئەو كەسانەی كە بەشیزۆفرینی 
بوون،  شیزۆفرینیا  تووشی  واتە  دەبرێن  ناو 
كە  كەسانێكن  ئەمانە  ب��ەس��ادەی��ی  زۆر 
باوەكانی  لەبیروباوەڕە  كردن  هاوبەشی 
ئەو  دەكەنەوە،  ڕەت  كۆمەڵگەكانییان  ناو 
كەسانە نەخۆش نین، بەاڵم نایانەوێت وەك 

ئەوانی دیكە بن.
پەرەیان  كە  كەسانەی  ئەو  بەناوبانگترین 
بەم ڕوانگەیەدا تۆماس تساتس-ی پزیشكی 
هیچ  وابوو  پێی  تساتس  د.  بوو،  دەروونی 
بێت،  دەروونی  نەخۆشی  ناوی  نییە  شتێك 
دەردێكە  نەخۆشی  ئەو  تێڕوانینی  بەپێی 
دەكرێت لەجەستەدا دەست نیشان بكرێت، 
لەو  الدانێكە  تەنیا  لەشیزۆفرینیا  ئەمە  بەاڵم 
بیروباوەڕ و بەها سروشتییانەی كە كۆمەڵگە 
الی  شیزۆفرینیا  لەبەرئەوە  دەكات،  داوای 
بەڵكو  نەبوو،  نەخۆشی  گیروگرفتێكی  ئەو 
بوو،  یاسایی  گیروگرفتێكی كۆمەاڵیەتی و 
كە  كەسانەی  ئەو  یان  شیزۆفرینییەكان 
هیچ  لەپرەنسیپدا  بوون  شیزۆفرینیا  تووشی 
ئۆپۆزسیۆنانەی  ئەو  لەگەڵ  نییە  جیاوازییان 
كە ویژدانییان زیندووە یان لەگەڵ جیاخوازە 
ڕەخنەی  تساتس  د.  دەم��ارگ��ی��رەك��ان، 
دەگرت،  سیستماتیك  دەروونی  لەنۆژداری 
دكتاتۆرییە  دامەزراوەیەكی  دەكرد  هەستی 
ئەو  كۆنترۆڵكردنی  و  بێدەنگكردن  بۆ 
ژیانەدا  لەو  هەڵبژاردووە  ئەوەیان  كەسانەی 
نەژین كە سروشتیە لەو ڕۆژگارەی ئەواندا، 
دەیڕوانی  دەروونی  لەنۆژداری  بەمشێوەیە 
لەجیاتی ئەوەی بەلقێك لەلقە ڕاستەقینەكانی 
ئەم پزیشكە و چەندەها  نۆژداری دایبنێت. 
لەنۆژداری  ڕەخنەیان  كە  دیكە  نووسەری 
دەروونی دەگرت، زۆر هەقیقەتیان دروست 
كرد و دەیان وت لەیەكێتی سۆڤێتی كۆن، 
ئەو كەسانەی كە ناڕەزاییان هەبووە بەرامبەر 
وەك  كاتە  ئەو  زاڵی  و  باو  بەبیروباوەڕی 
دەست  بەشیزۆفرینیا  تووشبوو  كەسانی 
چارەسەركردندا  لەپێناوی  و  كراون  نیشان 
كردنی  نیشان  دەست  تساتس  بەندكراون. 
ل��ەن��ۆژداری دەروون��ی��ی��دا ب���ەراورد كرد 
دەسەاڵتییان  كە  پشكنین  بەدادگاكانی 
بەگومڕا  ناودەبران  ئەوانەی  بەسەر  گرتبوو 
لەچاخەكانی  لەبیروباوەڕ  الدەران  ی��ان 

ن���اوەڕاس���ت���دا، ن������ۆژداری دەروون����ی 
سیاسی  میكانیزمێكی  و  بەدكتاتۆرییەت 
ڕووت بۆ دەسەاڵت گرتن بەسەر جیاوازییە 

كۆمەاڵیەتییەكاندا وەسف كرد.
هاوشێوەكانی  و  تساتس  مشتومڕەكانی 
ڕابردوو  سەدەی  هەفتاكانی  و  شەست  بۆ 
دەگەڕێنەوە، كاتێك نەخۆشخانە گەورەكانی 
نەخۆشییە ئەقڵییەكان كە لەسەد ساڵ لەوەو 
بەرەوە هەبوون هێشتا لەیادەوەریدا مابوون.

ئامانجی هێرشەكانی تساتس ئەو دامەزراوە 
زەبەالحانە بوو كە بۆماوەی چەند دەیەیەك 
بێئەوەی  بوو خەڵكی تیایدا زیندانی دەكرا 
هیچ ڕاوێژ و دانووسانێك بكرێت لەگەڵیاندا، 
بەاڵم  بوون،  ون  دامەزراوانە  ئەو  بەگشتی 

كێشەی شیزۆفرینییا هەر ون نەبوو.
لەوە دەچێت ڕێسای مشتومڕەكەی تساتس 
زانیارییە  ئەو  بەهۆی  ببێت  لەقین  تووشی 
نوێیانەی دەربارەی شیزۆفرینیا دەستكەوتن، 
لەگەڵ  هاوكاتە  شیزۆفرینییا  دەرك��ەوت 
بوونی هەندێك جیاوازی لەكاری دەماخدا، 
هەروەك وێنەگرتنە دەماخییەكان ئاشكرایان 
دەرمانەوە  لەڕێی  دەكرێت  هەروەها  كرد، 
بەكارهێنانی  وەك  بكرێت  چ��ارەس��ەر 
هەندێك  ك��اری  وەستاندنی  بۆ  دەرم��ان 
وەك  لەدەماخدا  تایبەت  كیمیایی  ماددەی 
وەرگرت  بەهێند  ئەمەمان  ئەگەر  دۆپامین، 
بەدڵنیایی  ئەوا  ئەمەمان كرد،  ڕەچاوی  یان 
شیزۆفرینییا دەبێتە هەقیقەتێكی زیندوو، نەك 
تەنیا ئەفسانەیەك بێت و لەالیەن كۆمەڵگەوە 
داهێنرابێت بۆ دەسەاڵت گرتن بەسەر گومڕا 

یان لەباوەڕالدەراندا.
تەواو  بیركردنەوەیەكی  بیركردنەوەیە  ئەم 
زیندەیی  جیاوازییەكی  هیچ  نییە،  دروست 
كردنەوە  نیشان  دەست  ل��ەڕووی  كە  نییە 
واتە  هەبێت،  پێكراوی  باوەڕ  متمانەیەكی 
تووشبوو  كەسانی  مامناوەند،  بەشێوەیەكی 
بەشیزۆفرینییا ڕوپۆشی دەماخییان گەورەترە 
بەبەراوورد لەگەڵ ئەوانەی شیزۆفرینیان نییە، 
بەاڵم جیاوازییەكی گەورە لەنێوان تاكەكاندا 
وێنە  بەسەیركردنی  كەسێك  هیچ  و  هەیە 
گیراوەكانی دەماخ ناتوانێت بڵێت ئەو دەماخە 
سایكۆسسیە یان نا، بەردەوامییەك لەناوپۆشی 
دەماخدا هەیە و شیزۆفرینییەكانیش لەكۆتاییە 
بەرزەكەیدان، بەهەمان شێوە هەرچەندە بڕوا 
گوێزەرەوە  لەكاری  هاوسەنگییەك  نا  وایە 
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هەیە  سروشتیشدا  لەكەسانی  دەمارییەكان 
هەیە.  بەكەسێتییەوە  پەیوەندی  ئەمەش  و 
لەئاستی  ناهاوسەنگی  ئەگەر  تەنانەت 
كرا  ب��ەدی  دەمارییەكانیشدا  گ��وێ��زەرەوە 
كەسە  ئەو  كە  بسەلمێنرێت  ئەوە  ناكرێت 
تووشی نەخۆشی بووە. هەندێك كەس بااڵیان 
لەكەسانی دیكە بەرزترە، ئەمە جیاوازییەكی 
كە  كەسانەی  ئەو  كاریگەرە،  زیندەیی 
بااڵیان زۆر بەرزە یان زۆر كورتە بەدەست 
بەاڵم  لەژیاندا،  دەناڵێنن  كێشەوە  هەندێك 
بەدەستەوە  بدەین  دەرئەنجامە  ئەو  ناكرێت 
لەشێوەكانی  بێت  شێوەیەك  بەرزی  بااڵ  كە 
بااڵ  كەسی  ناكرێت  بەدڵنیاییش  نەخۆشی، 
نەخۆشخانە.  بۆ  بڕوات  بكەین  ناچار  بەرز 
لەكەسانی  وا  هێوركەرەوەكان  هەروەها 
جڵەویان  بەئاسانی  كە  دەك��ات  تاوانبار 
كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  بەاڵم  بگیرێت، 
هۆكارەكەی  و  نەخۆشییەكە  تاوانكاری 
دواجار  لەهێوركەرەوەكاندا.  كەموكوڕییە 
بناغەی  دەماری  زیندەیی  بەڵگەی  لەوانەیە 
جیاوازییەكان لەنێوان كەسانی شیزۆفرینی و 

كەسانی دیكەدا بخاتەڕوو یان نەخاتەڕوو.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانێت وەاڵمی ئەو 
بیرۆكەیە بداتەوە، ئایا پێویستە جیاوازی وەك 
بەمشێوەیە  نا؟  یان  بكرێت  پۆلێن  نەخۆشی 
مشتومڕەكەی  ناكرێت  بەسادەیی  زۆر 

تساتس بەتەواوەتی وەال بنرێت.
بەجدی  چیدی  تساتس  هەڵوێستی  بەاڵم 
ئەگەر  وەرنەگیرا،  دەروونیدا  لەنۆژداری 
هۆكارەكەی  بڕوانین  بابەتە  لەم  بەوردتر 
هەڵەیە،  تساتس  بۆچوونەكەی  دەزانین. 
دەرب��ارەی  هەڵە  بەتێگەیشتنێكی  چونكە 
ڕاستە  پ��ێ��دەك��ات،  دەس��ت  "ن��ەخ��ۆش��ی" 
میكانیزمی شاراوەی نەخۆشی لەشیزۆفرینیادا 
لەكۆلێرادا  كە  ئ��ەوەی  وەك  نییە  ئاشكرا 
ئەوە  تەنیا  ئەمە  ب��ەاڵم  نموونە،  بۆ  هەیە 
كۆنیشانەیەكە  شیزۆفرینییا  كە  دەگەیەنێت 
دەكرێت  دیاری  نیشانەوە  كۆمەڵێك  لەڕێی 
نەك بەهۆی هۆكارێكەوە. بەمەش جیاوازیی 
یان  درێ��ژخ��ای��ەن  شەكەتی  لەگەڵ  نییە 
كە  ڕیخۆڵەدا  پشێوییەكانی  كۆنیشانەی 
نۆژدارییەوە  لەڕووی  ئاشكرا  بەشێوەیەكی 
دروستن یان سەلمێنراون. لەواقیعدا زۆربەی 
دوورودرێ��ژ  بۆماوەیەكی  نەخۆشییانە  ئەو 
وەك  كاتەی  ئەو  تا  بوون  كۆنیشانە  تەنیا 

نەخۆشی شاراوە ئاشكرا كران. لەم خاڵەدا 
زوربەی كات ئەم حاڵەتە شۆڕشی لەپۆلێنی 
تا  و  ك��ردووە  دروس��ت  نەخۆشییەكاندا 
لەسایكۆسییەكاندا  ئەمە  دەشێت  ئێستاش 

ڕووبدات.
ڕاستە پێویستە دان بەبەردەوامی فسیۆلۆژیدا 
سایكۆسییە  دان��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  بنێین، 
ئەمسەرو  خاڵی  ل��ەدوو  فسیۆلۆژییەكان 
لەناوەڕاستدا،  سروشتی  دانانی  ئەوسەردا 
ناگەیەنێت كە شیزۆفرینی  ئەوە  ئەمە  بەاڵم 
شوێنەی  ئ��ەو  نییە.  ب��وون��ی  فسیۆلۆژی 
بكێشرێت  لەسەر  هێڵەكەی  كە  پێویستە 
ئەم  هەستیارە،  زۆر  نۆژداریدا  لەزانستی 
مەسەلەیە لەوانەیە بەهیچ شێوەیەك نەكرێت 
چارەسەر  یەكالییكەرەوە  بەشێوەیەكی 
كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  بەاڵم  بكرێت، 
هێڵە  ئەو  كێشانی  لەبەرپرسیارێتی  پێویستە 
دووربكەوینەوە. لەگەڵ ئەوەشدا و تساتس 
لەكێشەكانی  جەخت  هەیە  ئ��ەوەی  مافی 
بكات،  بەشیزۆفرینییا  تووشبوو  كەسانی 
دیكەی  حاڵەتەكانی  زورب��ەی  بەسەر  كە 
نەخۆشیدا جێبەجێ نابێت و لەو هەقیقەتەوە 
شیزۆفرینییەكان  زۆربەی  كە  هەڵدەقوڵێت 
دان نانێن بەوەدا كە نەخۆش بن یان وەك 

نەخۆش درك بەخۆیان ناكەن.
بیروباوەڕەكانییان  پێویستە  ك��ەی  ئایا 
ڕێزیان  پێویستە  و كەی  بكرێت  فەرامۆش 
بۆ  ترسناكە  كێشەیەكی  ئەمە  لێبگیرێت 
زۆربەی كۆمەڵگە ئازادەكان و هەروەها بۆ 

زۆرێك لەبابەتی بەرفراوانترمان دەبات.
كە  تساتس  لەهەڵوێستی  سەرەكی  كێشەی 
دژی ئەوەیە شیزۆفرینییا بەنەخۆشی دابنرێت 
تەواو  بەبیرۆكەیەكی  پشت  ئەو  ئەوەیە كە 
نەخۆشی،  دەرب����ارەی  دەبەستێت  هەڵە 
هەمیشە  دەردەك��ەوێ��ت  وا  تساتس  الی 
كە  وایە  كۆلێرا  نەخۆشی  وەك  نەخۆشی 
بەرپرسە  دیاریكراو  دەرەكی  هۆكارێكی 
لەفرمانەكانی  ك��ە  تێكچوونانەی  ل��ەو 
جەستەدا ڕوودەدەن. بەاڵم هەموو نەخۆشییە 
ه��ەروەك  نین،  ج��ۆرە  لەم  ئۆرگانییەكان 
"بنەماكانی  لەكتێبەكەیدا  گوردن كالریدج 
ڕوونیكردۆتەوە،  دا  ئەقڵییەكان"  نەخۆشییە 
هەن  كۆئەندامەكان  نەخۆشی  هەندێك 
وەك بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن دواجار 
بۆ  كێشە  كردنی  دروس��ت  دەبێتەهۆی 

لەئەندامە  كەموكوڕی  ڕوودان��ی  یان  دڵ، 
گورچیلەكان،  وەك  جەستەدا  جیاوازەكانی 

چاو، دەماخ.
لەپەستانی  بەرفراوان  شەبەنگێكی  لەئێستا 
خوێنی جیاواز هەیە الی كەسانی سروشتی. 
لەحاڵەتی نەخۆشیدا كاركردنی كۆئەندامی 
جیاوازییانە  ئەو  لەسنووری  خوێن  سوڕانی 
دەردەچێت كە لەكەسانی سروشتیدا هەیە، 
وردە  وردە  ڕوودان��ی  دەبێتەهۆی  ئەمەش 
هیچ  جەستەدا.  لەفرمانەكانی  تێكچوون 
سنورێكی جیاكراوەی سروشتی نییە لەنێوان 
تەندروستیدا،  حاڵەتی  و  نەخۆشی  حاڵەتی 
نەخۆشی  زمانی  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  ب��ەاڵم 
بەهۆی  بەكاردەهێنین  بەشێوەیەكی گونجاو 

كاریگەرییە مرۆییەكانی ئەو حاڵەتەوە.
جیاوازی  ڕوان��گ��ەی  بەكورتی  ك��ەوات��ە 
ئەوەمان  چونكە  بەبەهایە،  و  دروس��ت 
دێنێتەوە یاد كە شەبەنگێكی بەردەوام لەنێوان 
سایكۆسییەكاندا  و  سروشتی  ئەقڵی  فرمانی 
ئێمە  بابەتەكەی  مەبەستی  بۆ  ئەوەی  هەیە، 
گرنگە ئەوەیە پێشبینەیەكی سوكتر بۆ مانیا 
هەیە،  خەفەتدا  و  لەڕێدان  خەمۆكی  و 
بیرۆكە  بۆ  سووك  پێشینەیەكی  هەروەها 
بیركردنەوەی  لەڕێی  هەیە  سایكۆسییەكان 
بەڕاستیش هەڵوێستە  ناتەقلیدی و الدراودا، 
زیاتر پەڕگیرەكان لەشەبەنگی ژیانی ئەقڵیدا 
وەك دەبینین تەنیا نموونە نین بۆ تێكچوونی 
وەزیفی ئەقڵی- نەخۆشییە ئەقڵییەكان- بەڵكو 
داهێنان-  و  ئیلهام  ئەقڵیەكانیش-  فرمانە 
ڕوانگەی  كە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  دەگرێتەوە. 
بەالیەنی  ك��ردووە،  تیادا  هەڵەی  جیاوازی 
كەمەوە وەك ئەوەی كە تساتس گوزارشتی 
وایە  پێی  كە  گریمانەیەیە  ئەو  لێكردووە 
هەروەها  نین  نەخۆشی  ئەقڵییەكان  پشێوییە 
دەربارەی  گەورە  دەرئەنجامی  هەڵهێنجانی 
بەپێی  شیزۆفرینییەكان  پێویستە  كە  ئەوەی 
شیزۆفرینیا  بكەن.  چی  گریمانەیە  ئ��ەم 

جیاوازییە، بەاڵم نەخۆشیشە.
نەخۆشی  پێناسەكانی  باشترین  لەهەقیقەتدا، 
سوورە لەسەر ئەوەی كە هەموو نەخۆشییەكان 
لەباری  جەستە  وات��ە  ج��ی��اوازی��ن،  تەنیا 
لەدۆخی  دیاریكراو  دوورییەكی  نەخۆشیدا 
فسیۆلۆژی سرۆشتی خۆی دووركەوتۆتەوە، 
بەاڵم ئەمە هەر دووركەوتنەوە نییە، بەتایبەتی 
لەدۆخی  دووركەوتنەوەیە  ئەم  لەكاتێكدا 
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بەخۆمان  بایەخ  لێدەكات  وامان  سروشتی 
و  حاڵەتەدایە  لەو  كەسەی  بەو  یان  بدەین 
بەمشێوەیە  بكەینەوە،  لەچارەسەركردن  بیر 
جیاكردنەوەی نێوان نەخۆشی و تەندروستی 
پێكهاتەیەكی  ئەندەكی  بەشێوەیەكی 
بەبڕی  دەبەستێت  پشت  كە  كۆمەاڵیەتییە 
ئەو جیاوازییە سروشتییە و ئەو كۆژانەی كە 

كۆمەڵگە دەتوانێت بەرگەی بگرێت.
كلۆری  ددان  ڕاب��ردوودا  لەسەردەمەكانی 
دادەن��ران،  بەسروشتی  سكچوون  و  زۆر 
بەاڵم لەئێستادا بواری پزیشكی دەستێوەردان 
هۆشیاری  چونكە  دەكات،  حاڵەتانەدا  لەم 
چووە،  پێشەوە  بەرەو  كردن  نیشان  دەست 
)واتە  هێڵەكە  كێشانی  شوێنی  لەهەقیقەتدا 
نەخۆشی(  و  تەندروستی  ن��ێ��وان  هێڵی 
بەاڵم  دەكات،  دیاری  كلتوور  مەسەلەیەكە 
بەهیچ  پێویستە  كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە 

شێوەیەك ئەو هێڵە نەكێشرێت.
كرد  توندەكانم  سایكۆسسییە  باسی  لێرەدا 
و لەڕووی تێڕوانین و دانانی بەنەخۆشی و 
بەجیاوازی  دانانی  و  تێگەیشتن  هاتمەسەر 
مرۆیی و پاشان جارێكی دیكە وەك نەخۆشی 
سایكۆسس  لەواقیعدا  ك���ردەوە.  پۆلێنم 
جیاوازیشە،  و  نەخۆشییە  واتە  هەردووكیانە 
هەروەك فۆتۆنەكان وایە لەفیزیادا چۆن وەك 
گەردیلە  وەك  واتە  دایدەنێن  ئەتۆم  بەشی 

دیكەدا  لەكاتێكی  و  دەكەین  تەماشای 
هەندێجار  پێویستە  دەیبینین،  شەپۆل  وەك 
بكەین  سایكۆسس  سەیری  بەشێوەیەك 
هەندێك  و  جیاكراوەیە  بونیادێكی  كە 
بڕوانین،  لێی  شەبەنگێك  وەك  كاتێیش 
كە  دەگەڕێتەوە  بۆئەوە  ئەمەش  هۆكاری 
و  سمراون  و  مەبدەئی  تێگەیشتنەكانمان 
پێویستە بەهەر نرخێك بێت ملكەچیان نەبین، 
دەالالتی  لەسەر  مشتومڕ  ئەوەندە  هەروەها 
زاراوە و داتاشراوەكانیان نەكەین. ئەم بابەتە 
بەردەوامی  دەكاتەسەر  جەخت  بەتایبەتی 
ئەقڵی سروشتی  نێوان سایكۆسس و ژیانی 
و هەروەها جەخت دەكاتە سەر سایكۆسسە 
جیاوازەكان، بەاڵم هەندێجار واباشترە وەك 
سایكۆسسەكان  تەماشای  جیاواز  بونیادی 
تێڕوانینەكە  ه���ەردوو  پێویستە  بكەین. 
دەبێتەوە  ڕوون  ئەمە  بهێڵینەوە،  لەزەینماندا 
پرسیارە  ئەو  تەماشای  كاتێك  بەتایبەتی 
لەكوێوە  سایكۆسس  دەڵێت:  كە  دەك��ەم 
هاتووە؟ لەسروشت یان پەروەردە، لەمۆرك 

یان مۆرك وەرگرتنەوە؟
پەراوێز

*د. ماسیۆز ناوی نەخۆشێكە لەنەخۆشخانەی 
دەروونی بیسلم-ی ئەقڵی لەلەندەن، لەساڵی 
1810دا د. جۆن هاسالم كتێبێكی دەركرد 
بەناوی "وێنەیەك لەشێتی" كە پشتی بەستبوو 

بەلێكۆڵینەوە لەسەر حاڵەتی ئەو نەخۆشانەی 
نەخۆشەی  ئەو  بوون،  نەخۆشخانەیەدا  لەو 
لەم كتێبەدا لێكۆڵینەوەی لەسەر كرا پیاوێك 
بوو بەناوی ماسیۆز كە بە د. ماسیۆز ناسرا 
بوو كتێبەكە بەشێك لەنووسین و مسۆدەكانی 
ئەم نەخۆشە لەخۆدەگرێت، ماسیۆز تووشی 
بێ  زۆر  سااڵنێكی  بوو  بوو  شیزۆفرینیا 
نەخۆشخانەیەدا  لەو  چاكبوونەوە  هیوای 
مایەوە، بەاڵم لەبەرئەوەی توانایەكی سەیری 
قسەكردنی هەبوو توانی قەناعەت بەلیژنەیەك 
ژیرە  كەسێكی  ئەو  كە  بكات  لەپزیشكان 
و  دەرەوە  بڕواتە  لەنەخۆشخانە  پێویستە  و 
سەلماندنی  بۆ  هاسالم  لەكتێبەكەی  بەشێك 
شێتی ماسیۆزە و بردنەوەی ئەو مشتومڕەیە 
لەنەخۆشخانە  ماسیۆز  پێویستە  ئایا  كە 
بمێنێتەوە یان بڕواتە دەرەوەی نەخۆشخانە و 
وەك كەسێكی سروشتی ژیانی ئاسایی خۆی 

بەسەربەرێت.

و: سۆزان جەمال 

سەرچاوە: 
سامر  تعريب:  نيتل،  دانييل  القوي،  الخيال 
الطبعة  العبيكان،  )مكتبة  عبدالمحسن، 

االولى، 2003(.

زانا ئەمریكییەكان ڕایانگەیاند بەهۆی ئەو 
بەهۆكاری  سەبارەت  نوێیەوە  دۆزینەوە 
تێگەیشتنمان  بەشیزۆفرینییا،  تووشبوون 
بەشێوەیەكی  دەروونییە  نەخۆشییە  ئەم  بۆ 

ڕیشەیی گۆڕانی بەسەردا دێت.
لەگۆڤاری  ك��ە  زانستی  ڕاپ��ۆرت��ێ��ك��ی 
ئاماژە  باوكرایەوە  جینەكاندا  سروشتی 
تووشبوون  بۆ  نوێ  بەهۆكاری  دەدات 
بەشیزۆفرینیا، لەڕاپۆرتەكەدا هاتووە بازدانی  
تازە كە لە DNA دا ڕوودەدات هۆكارە بۆ 
تووشبوونی بەالیەنی كەمەوە لەنێوەی ئەو 
بوون  شیزڤۆفرینیا  تووشی  كە  كەسانەدا 
لەكاتێكدا كە هیچ حاڵەتێكی تووشبوون 
تۆمار  ئەو كەسەدا  لەخێزانی  بەشیزۆفرینیا 

نەكراوە.
جینی  لەچل  بازدانییان  توێژینەوەكان 
جیاوازدا لەو كەسانەدا دۆزییەوە، هەروەها 

هۆكاری  دۆزینەوەیەیان  ئەم  وایە  پێیان 
ڕێ��ژەی  بۆچی  دەك��ات��ەوە  ڕوون  ئ��ەوە 
تووشبوون بەشیزۆفرینیا بەگشتی لەجیهاندا 

ئەوەندە بەرزە.
جینی  لەچل  بازدانییان  توێژەرەوەكان 
جیاوازدا لەو كەسانەدا دۆزییەوە، هەروەها 
هۆكاری  دۆزینەوەیەیان  ئەم  وایە  پێیان 
ڕێ��ژەی  بۆچی  دەك��ات��ەوە  ڕوون  ئ��ەوە 
تووشبوون بەشیزۆفرینیا بەگشتی لەجیهاندا 

ئەوەندە بەرزە.
یان  لەهۆكارەكان  یەكێكن  جینەكان 
دەبینن  ڕۆڵ  هۆكارانەی  لەو  بەشێكن 
ل��ە10%ی  بەشیزۆفرینیا،  لەتووشبوون 
ئەوانەی تووشی شیزۆفرینیا بوون، یەكێك 
لەباوانییان هەمان حاڵەتی هەبووە، هەروەها 
ڕۆڵی  جینەكان  دەڵێن  لەئێستادا  توێژەران 
گرنگ دەگێڕن لەتووشبوون بەشیزۆفرینییا 

هیچ  ك��ە  كەسانەشدا  ل��ەو   تەنانەت 
لەبنەماڵەكەیاندا  شیزۆفرینیا  حاڵەتێكی 
بۆ  لەباوانەوە  نەخۆشییەیان  ئەو  واتە  نییە 

نەماوەتەوە.
لەڕاستیدا شیزۆفرینییا بەشێوەیەكی گشتی 
نەخۆشییەكی بێدەنگە و هەر لەسەد كەس 

كەسێك لەماوەی ژیانیدا تووشی دەبێت.
ت��ەواوی  كۆپییەكی  م��رۆڤ  ی   DNA

بازدانیش  نییە،  باوانی  جینەكانی  پەڕلەی 
تۆو  و  هێلكە  كە  ڕوودەدات  كاتێك 

دروست دەبن.
وەك:  شیزۆفرینییا  سەرەكییەكانی  نیشانە 
لەبیركردەوەدا،  ئەستەمی  وڕێنەكردن، 
لەالیەن  جەستەی  كە  بەوەی  هەستكردن 
ك��راوە،  كۆنترۆڵ  دیكەوە  كەسێكسی 
وەه��م��ك��ردن ه��ەروەه��ا ل��ەدەس��ت��دان��ی 
ئارەزووی بۆ ئەو شتانەی كە پێشتر حەزی 
لێیان بووە و لەدەستدانی وزە و سۆزی بۆ 

كەسانی دەوروبەری.

توێژینەوە نوێیەكان
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پرسیار و وەاڵم لەسەر سێكس
د. فەوزیە
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پەیوەندییەكی  سێكسی 
هەستیارە  و  گ��رن��گ 
پیاودا،  و  ژن  لەنێوان 
پەیوەندییەكە چەندە تایبەتمەندە لەنێوانییاندا، 
ك��اری  دەرەوە  فاكتەرەكانی  ئ��ەوەن��دە 
تایبەتییەكانی  فاكتەرە  سەرباری  تێدەكەن 
مرۆڤ خۆی وەك كەسێتی و بیروبۆچوون 
دابونەریت  خۆی،  مۆركی  و  سروشت  و 
ڕۆڵی  كارپێكراویش  و  زاڵ  كلتوری  و 
گەورە دەبینن لەدروستبوونی ئەم پەیوەندییە 
بەردەوامبوونی،  و  دروست  بەشێوەیەكی 
دنیاو  پێشكەوتنی  بەهۆی  سەردەمەشدا  لەم 
پەیوەندییەكان  سنووری  بەرفراوانبوونی 
پەیوەندی  چەمكەكان،  ئاڵۆزبوونی  و 
گۆڕانكارییانە  بەو  بووە  كاریگەر  بەگشتی 
بچووكدا  و  سادە  لەسنورێكی  چیدی  و 
كۆمەڵێك  بابەتەدا  ل��ەم  ن��ەم��اوە،  قەتیس 
بەپەیوەندی  سەبارەت  وروژێنراوە  پرسیار 
سێكسی و ئەو مەسەالنەی كاری تێدەكەن 
هۆكاری  و  هاوسەرێتی  پ��ەی��وەن��دی  و 
دەشێت  هاوسەرێتی،  خیانەتی  دروستبوونی 

وەاڵمی پرسیارەكانت لێرەدا بدۆزیتەوە.
- ئایا ڕاستە وێنەی پۆرنۆگرافی ڕەوشتی 

هەرزەكاران تێكدەدات؟
ڕەوشتی  پۆرنۆگرافی  وێنەی  من  بەبڕوای 
مرۆڤێك تێكنادات كە لەسەر بناغەیەكی باش 
مرۆڤ  ئارەزووی  زیاتر  بەاڵم  بیناكرابێت، 
وەك  ڕووت  وێنەی  بنچینەی  تێكدەدات، 
لەزمانی ڕۆژنامەوانی و ئەدەبیدا بەكاردێت 
 Pornography پۆرنۆگرافی  وشەی  بۆ 
ی گریكی واتە ڕیكالمكردن بۆ فرۆشتنی 
جەستە دەگەڕێتەوە، لەبەرئەوە كە ئەو وێنانە 

بێت  ڕیكالمێك  وایە  ئەوە  وەك  دەبینین 
لەكەسانی لەشفرۆشەوە.

مەبەستەكەی  پۆرنۆگرافی  وێنەی  كەواتە 
دروستكردنی  ئێستاش  تا  و  لەبناغەدا 
شتێك،  كڕینی  بەمەبەستی  وروژاندنێكە 
جەستەیەكی  گ��ۆڤ��ارێ��ك،  كڕینی  وەك 
پێویستە  هتد.  شمەكێك...  نمایشكراو، 
بەشتێكەوە،  بكرێت  پەیوەست  وروژان��دن 
لێرەدا  جەستەیە،  تەنیا  شت  سادەترین 
سێكس  چونكە  سەرهەڵدەدات،  كێشەكە 
جەستەیەكی  سێكس  و  نییە  جەستە  تەنیا 
نمایشكراو ناگەیەنێت، بەتایبەتی الی ئێمەی 
خۆرهەاڵتی و موسوڵمانان، چونكە جەستە 
سێكس  و  هەیە  خۆی  پیرۆزی  ئێمە  الی 
لێرەوە  هەیە،  خۆی  حورمەتی  و  پیرۆزی 
بارزرگانی هەرزان بەجەستەوە لەڕێی دانانی 
جەستە بەڕووتی و بەمەبەستی نمایشكردنی، 
دەمانەوێت  كە  تێكدەدات  باشانە  بەها  ئەو 

لەئەقڵی منداڵ و هەرزەكاردا بیچێنین.
دەگەڕێینەوە هەمان ئەو خاڵەی كە باسمان 
لەوە  جەخت  بەپەروەردە،  سەبارەت  كرد 
ئەگەر  ه��ەرزەك��ار  و  منداڵ  كە  دەك��ەم 
جەستە،  دەرب���ارەی  ب��اش  بەشێوەیەكی 
ئەوا  كرا،  لەگەڵدا  قسەیان  ئایین  سێكس، 
ڕەوشتییان  ناتوانێت  پۆرنۆگرافی  وێنەی 
میكرۆب  پۆرنۆگرافی  وێنەی  تێكبدات، 
هەیە،  لەهەوادا  ئاساییە  ڤایرۆسێكی  یان 
دەبەستێت  پشت  میكرۆبە  لەم  خۆپاراستن 
ئەگەر  بەرامبەری،  كەسە  ئەو  بەبەرگری 
بێت  پارێزراو  بەرگری هەبێت و جەستەی 
بەاڵم  دەكات،  تووشبوون  بەرهەڵستی  ئەوا 
لەگەڵ  ئ��ەوا  بێت  الواز  بەرگری  ئەگەر 

یەكەمین پژمیندا تووش دەبێت.
بەوێنەی  سەبارەت  هەیە  خاڵ  هەندێك 

پۆرنۆگرافی  پێم باشە ڕوونی بكەمەوە:
شوێنێك  لەهەموو  پۆرنۆگرافی  وێنەی   -
هەرزەكار  و  منداڵ  چاوی  ناكرێت  هەیە، 
لەشەستەكاندا  ئەوەی  نەیبینن،  و  دابخرێت 
لەئێستادا  دادەن��را،  پۆرنۆگرافی  بەوێنەی 
تایبەتن  ك��ە  گ��ۆڤ��اران��ەی��ە  ئ��ەو  ب��ەرگ��ی 

بەبابەتەكانی خێزان و ژنان.
هەموو  پۆرنۆگرافییەوە  وێنەی  بەهۆی   -
ئەگەر  تەنانەت  دەفرۆشرێت،  شمەكێك 
كالسیكی  كەسێكی  شمەكەكە  خ��اوەن 
داپۆشراویش بێت لەوانەیە بەئاسانی نەتوانێت 
وێنەی  ئەگەر  بكات  سەرف  شمەكەكەی 

ڕان یان سنگی ژنێكی لەگەڵدا نەبێت.
- چەمكی جیاواز دەربارەی وێنەی ڕووت 
پەیدابووە، چونكە وشەی  پۆرنۆگرافی  یان 
"ڕووت" بۆ وەسفكردنی ئەو وێنانە چەمكێكە 
نوێ  چەمكێكی  ئێستا  بووە،  ون  لەئێستادا 
وەسف  بەهونەر  و  ڕووتبوونەوە  بۆ  هەیە 
ئەم  لەگەڵ  دەبینیت  كەس  زۆر  دەكرێت، 
ئەوەی  لەترسی  دەڕۆن  نوێیەدا  چەمكە 
تۆمەتبار  ڕۆشنبیری  كەم  یان  بەناشارستانی 
بكرێن، بۆیە وێنەی ڕووت وەك هونەر یان 

بەشێك لەكاروانی شارستانی دادەنێن.
خاوەن  و  هونەرمەند  زۆرب��ەی  لەئێستادا   -
یان  لەتەڵەزگە  خۆیان  ئەدەبییەكان  داهێنانە 
بارێكی ئەستەمییدا دەبیننەوە بەهرەكانیان بەبێ 
بێگومان  ببەخشن،  جەستەیان  نمایشكردنی 
لەكەسانی  هەیە  بەرفراوانیش  توێژێكی 
لەهونەرمەند  زۆرێ��ك  ب��ەاڵم  بەدەربەست، 
شەپۆلەكە  تەسلیمی  كە  هەیە  ئەدیبانیش  و 
چییە  مانای  نا  ئەگەر  بژین،  زیاتر  تا  بوون 
بڵێت  گۆرانی  دەنگ خۆش  گۆرانیبێژێكی 
جلەكانی  و  بن  ل��ەدەرەوە  مەمكەكانی  و 

نیمچەڕووت بن؟
سەبارەت بەكاریگەری وێنەی پۆرنۆگرافی 
پێموایە  ه��ەرزەك��ار،  و  م��ن��داڵ  ل��ەس��ەر 
شۆكێكی  لەدروستكردنی  كاریگەرییەكەی 
ئەگەر  بەتایبەتی  دەبێتەوە  كورت  كاتیدا 

منداڵ و هەرزەكار 
ئەگەر بەشێوەیەكی 

باش دەربارەی جەستە، 
سێكس، ئایین قسەیان 
لەگەڵدا كرا، ئەوا وێنەی 

پۆرنۆگرافی ناتوانێت 
ڕەوشتییان تێكبدات، 

وێنەی پۆرنۆگرافی 
میكرۆب یان ڤایرۆسێكی 

ئاساییە لەهەوادا هەیە، 
خۆپاراستن لەم میكرۆبە 

پشت دەبەستێت 
بەبەرگری ئەو كەسە 

بەرامبەری

پەیوەندی
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كارێكی  لەگەڵ  بێت  هاوكات  وێنەكە 
لەگۆڤارە  وێنانە  ج��ۆرە  ئ��ەم  نائاسایی، 
دەبینرێت،  نزمەكاندا  ئاست  زۆر  سێكسییە 
ب��ەزۆری  وێنانە  ئ��ەم  كاریگەری  ب��ەاڵم 
ل��ەوروژان��دن دروس��ت دەك��ات،  جۆرێك 
الی  بەتایبەتی  چ��اوەڕوان��ك��راوە  ئەمەش 
هەرزەكار ئەویش بەهۆی پێگەیشتنی ڕژێنە 
وروژاندنی  بۆ  ئامادەباشی  و  سێكسییەكان 
لەوانەیە  كارتێكەرانەوە،  ئەو  بەهۆی  خێرا 
بەخێوكەران  یان  باوان  نائارامی  و  ترس 
هەرزەكار  یان  منداڵ  ئەگەر  بێت  لەوەدا 
كرد  پ��ەی��وەس��ت  سێكسی  وروژان���دن���ی 
لەم  دەشێت  و  پۆرنۆگرافییەوە  بەوێنەی 
لەسەر  ئالوودەبوون  حاڵەتی  تووشی  بارەدا 
وروژاندن بەهۆی وێنەی پرۆنۆگرافی ببێت 
زیاتر لەوەی كە توانای كارلێكی سێكسی 
سروشتییەكە  بەشێوە  واتە  هەبێت  دروستی 
لەڕووی سێكسییەوە بوروژێت، ئەم حاڵەتە 

ڕوودانی دەگمەنە، بەاڵم  ڕوودەدات.
بەكەم  یان  دونی  ڕوانگەیەكی  وێنانە  ئەم 
و  منداڵ  الی  ژن  بەرامبەر  تەماشاكردن 
تەنیا  ژن  و  دەك��ات  دروس��ت  هەرزەكار 
دادەنێت،  سێكس  تێركردنی  بەئامڕازی 
ئامارێك  هیچ  زانستییەوە  لەڕووی  بەگشتی 
نییە ئەوە بسەلمێنێت كە وێنەی ڕووت یان 
تێكبدات،  پۆرنۆگرافی ڕەوشتی هەرزەكار 
ئارەزوو  پێموایە  لۆژیكییەوە  لەڕووی  بەاڵم 
تەشویشكردنی  هۆی  دەبێتە  و  تێكدەدات 

مێشك.
ڕاس��ت��ە  ئ���ای���ا   -
نێرینەی  ئەندامی 
ڕەش  پ����ی����اوی 

درێژترە  پێست 
ل��ەئ��ەن��دام��ی 
ن��ێ��ری��ن��ەی 
سپی  پ��ی��اوی 

پێست؟
ئەمە  بێگومان 

ب��ەاڵم  نییە،  ڕاس��ت 
وەك  بیرۆكەیە  ئ��ەم 

بیرۆكەكانی  زۆرب��ەی 
بناغەیەكی  دیكەمان 
هەیە  تیۆرێك  هەیە. 
جەستە  تیۆری  بەناوی 
لەڕاستی  ب��ڕێ��ك  ك��ە 
تیۆرە  ئ��ەم  ت��ی��ادای��ە، 
جەستەمان  پ��ێ��ی��وای��ە 

لەیەك  تیایدا  بەش  هەندێك  و  بەگشتی 
دەچێت، بۆ نموونە ئەو كەسەی كە چوار 
پەلی ئەستور بێت وا گریمانە دەكرێت كە 
وا  جەستەی  دیكەی  بەشەكانی  زۆرب��ەی 
ئەم  بەپێی  لووت،  بەتایبەتی  بن،  ئەستور 
تیۆرە شێوەی لووت حوكم دەكات لەسەر 
شێوەی چووك، هەر لەسەردەمەكانی زووەوە 
سەلماندنێكی  هیچ  هەبووە،  بۆچوونە  ئەم 
زانستی بۆ ئەم مەسەلەیە نییە و بڕیاردانێكی 
یەكالییكەرەوەش لەسەری نەدراوە، بەهۆی 
ئەم  ئەفەریقی  توخمی  زۆربەی  گەورەیی 

تیۆرە هاتۆتە ئاراوە.
لەپشت  لەدەمارگیریش  جۆرێك  هەروەها 
لەزۆربەی  دەبینین  هەیە،  بیرۆكەیەوە  ئەم 
ڕەش  لەكەسانی  بەجۆرێك  كۆمەڵگەكاندا 
پێست دەڕوانرێت و وەك كەسانی سەرەتایی 
یان بەربەری تەماشا دەكرێن هەرچەندە ئەم 
كەسانی  شارستانیشن،  ئێستایان  نەوەیەی 
دەكەنەسەر  تەركیز  زیاتر  سەرەتاییش 
و  خ���واردن  سەرەكییەكانی  تێربوونە 
سەر  تەركیزكردنە  لێرەوە  سێكسكردن، 
ئەم ڕۆڵەیان ئەو بیرۆكەیەی دروستكردووە 
و  ئەستوور  لەجەستەیاندا  بەشە  ئەم  كە 
گەورەیە لەبەرئەوەی زیاتر بەكاردەهێنرێت 
ئەوەی  سەرباری  دەكرێت،  تێر  زیاتر  و 
ئەو تێڕوانینەش هەیە كە دەمارگیرانەترە و 
لەبەرئەوەی  ئاژەڵن،  ئەفەریقییەكان  پێیوایە 
چووكی  نێرەكانییان  ئاژەڵەكانیش  زۆربەی 
گەورەیان هەیە، بۆیە پێیانوایە پیاوی ڕەش 

پێستیش ئەندامەكەی گەورەیە.
بیرۆكەیەكی  لەبەرامبەردا 
دی����ك����ە ه����ەی����ە ك��ە 
ئەوروپی  لەكۆمەڵگەی 
باو بوو،  و ئەمەریكیدا 
ئ��ەوی��ش ئ��ەوەی��ە 
ڕەش  پ��ی��اوی 
پێست 

ئەندامی  واتە  هەیە،  سێكسی  پەككەوتنی 
خورافاتانە  ئەم  باشە  الوازە،  زۆر  سێكسی 
خورافاتانە  ئەم  سەریانهەڵداوە؟  لەكوێوە 
پیاوی سپی پێست لەسەردەمی كۆیالیەتییەوە 
لەبەرئەوەی  ئەویش  ك��ردۆت��ەوە،  ب��اوی 
حەز  پێست  سپی  ژن��ی  ه��ەب��ووە  ترسی 
لەپیاوی ڕەش پێست بكات، لەبەرئەوە ئەم 
خورافاتانەی باو كردۆتەوە وەك حاڵەتێكی 
بەرگریكردن لەخۆی و فێڵێك بۆ مانەوەیی 
و پاراستنی خۆی وەك پیاوێكی سپی پێست.
لەم تیۆرەدا كە باس لەپەككەوتنی سێكسی 
جۆرێك  دەك���ات  پێست  ڕەش  پ��ی��اوی 
پێستەكان  سپی  چونكە  تیادایە،  لەڕاستی 
پێستەكانییان  ڕەش  كۆیلە  سەردەمانەدا  لەو 
دەخەساند تا ئارەزووی سێكسییان نەمێنێت و 
ژنە سپی پێستەكانیان پارێزراو بن، هەروەها 
ل��ەڕووی  پێست  ڕەش  پیاوی  ب��ۆئ��ەوەی 
تا  بكەن  الواز  دەروونییەوە  و  سێكسیی 
تەنیا تەركیز بكاتەسەر كاری جەستەیی كە 

بەزۆر پێیان دەكرد.
- ئایا ڕاستە پیاوی ڕەش پێست وزەیەكی 
پێستی  سپی  لەپیاوی  زیاتر  سێكسی 

هەیە؟
نییە  زانستی  لێكۆڵینەوەیەكی  هیچ  ئێستا  تا 
بیسەلمێنێت كە كۆمەڵگەیەك یان توخمێكی 
بێت  زی��ات��ر  سێكسی  چ��االك��ی  م��رۆی��ی 
لەكۆمەڵگەیەك یان توخمێكی مرۆیی دیكە، 
لێكۆڵینەوەكانی لەئێستادا هەن دەڵێن سێكس 
لەنێو چینە هەژارەكاندا زیاترە واتە كەسانی 
چاالكترن  سێكسییەوە  ل���ەڕووی  ه��ەژار 
دەوڵەمەند،  كەسانی  لەگەڵ  ب��ەب��ەراورد 
هۆكارەكەشی لەوانەیە بۆئەوە بگەڕێتەوە كە 
ئەوان مێشكییان حەواوەترە، كاتییان زیاترە و 
تەركیز دەخەنەسەر چێژوەرگرتن لەسێكس 
دیكە،  لەچێژەكانی  بێبەشبوونیانەوە  بەهۆی 
سەبارەت  بەاڵم  دیكەش،  هۆكاری  زۆر 
سەلمێندراوێكی  هیچ  پێست  بەڕەنگی 

زانستی لەئارادا نییە.
بناغەكەی  هەیە  دیكە  هەقیقەتێكی  لێرەدا 
لەوانەیە  خ��ۆرئ��اوا  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
خۆرهەاڵتیش  ئێمەی  الی 
ئەوەیە كە ڕەش  بێت  ه��ەروا 
پێستەكان توخمێكی مرۆیی 
سەرەتایین و سەرقاڵی غەریزە 
سەرەكییەكانییان وەك خواردن 

و سێكس.
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سەرقاڵی  شارستانی  ئێمەی  لەكاتێكدا 
مەسەلەی بااڵترین وەك مەسەلە فیكرییەكان، 
لێیان  شەڕانگێز  بوونەوەری  وەك  هەروەها 
وامان  دەمارگیرانە  بیرۆكە  ئەم  دەڕوانین، 
پێست  ڕەش  كە  وابێت  پێمان  لێدەكەن 

لەسپی پێست شەهوانیتر و غەریزیترە.
بەاڵم ئەو تێڕوانینەی كە پێیوایە ڕەش پێست 
درێژترە،  پێست  لەسپی  نێرینەی  ئەندامی 
ئەمە تیۆرێكە هەڵە و نادروستی زۆر لەخۆ 
ئامارە  كە  بەسە  ئەوەندە  تەنیا  دەگرێت، 
وەرگیراوەكان ئاماژەدەدەن بەوەی خاوەنی 
سپی  پیاوێكی  نێرینە  ئەندامی  درێژترین 

پێستە.
بەاڵم بەشێك لەم تیۆرە بۆئەوە دەگەڕێتەوە 
ئەو  و  چاالكترە  پێست  ڕەش  پیاوی  كە 
كەسەش كە چاالكە و مێشكێكی ساویلكەی 
هەیە خاوەنی ئەندامێكی گەورەیە، هەروەها 
لەنێو  تیۆری بوونی گونجان و ڕێككەوتن 
ڕەش  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  هەیە،  ئەندامەكاندا 
پێست بەڕەچەڵەك ئەفەریقیین بۆیە بەزۆری 
گەورەیە  لووتیان  و  گەورەیە  جەستەیان 
كە  وایە  بڕوا  بۆیە  ئەستوورە،  لێوییان  و 
ئەندامەكەشیان گەورە و ئەستوور بێت، بەاڵم 
بەزۆری ئەمە ڕاست نییە و ئەو تیۆرەش كە 
دەچێت  لەئەندامەكەی  پیاو  لووتی  دەڵێت 
سەبارەت  بەاڵم  نییە،  ڕاست  هەر  ئەویش 
و  بەگشتی  م��رۆڤ  جەستەی  بەقەبارەی 
كە  تیادایە  ڕاستی  جۆرێك  ئەندامەكەی، 
ئەویش ئەوەندە بەهێند وەرناگیرێت و ببێت 
بەپێوانە ئەگەر پیاوێك لەجەستەدا گەورە و 

كەتەبوو ئیدی ئەندامەكەشی گەورە بێت.
و  ڕاستە چەمكەكانی پێشكەوتن  ئایا   -
ئازادی یارمەتیدەر بووە لەباڵوبوونەوەی 

خیانەتی هاوسەرێتی؟
هەموو شتێك الیەنی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤی 
هەیە، ئازادی ژن و ئازادی پیاویش بێگومان 
ئایا  بەاڵم  هەیە،  الوەكی  ماكی  هەندێك 
لۆمەی  ئازادییەكەیە و دەبێت  ئەمە خەتای 
كەسە  ئ��ەو  لۆمەی  ی��ان  بكرێت  ئ��ازادی 
بەكاردەهێنێت؟  ئازادییە  ئەو  بەخراپی  كە 
ئ��ازادی  بەكارهێنانی  خ��راپ  من  ب��ەڕای 
ڕێگرتن  حەبەكانی  نموونە  بۆ  هۆكارە، 
ئازادی  پێویست،  لەباربردنی  لەدووگیانی، 
كاركردن، ئازادی شۆفێری، ئازادی چوونە 
دەرەوە و گەشتكردن، هەموو ئەم فاكتەرانە 
دادەنرێن،  بەتۆمەتبار  و  ئازادین  بەرهەمی 
و  ژن  الی  هاوسەرێتی  خیانەتی  چونكە 

ئەم  لەڕاستیدا  بەاڵم  دەك��ەن،  ئاسان  پیاو 
بۆ  بن  چەمك  و  ئامڕاز  پێویستە  چەمكانە 
بااڵبوونی مرۆڤ لەڕووی ئەقڵی و دەروونی 
و ڕۆشنبیرییەوە، نەك وەك هۆكاری پاڵپێوەر 
دابنرێن بۆ نواندنی ڕەوشتی نادروست وەك 

غەدر و خیانەت.
- هۆكاری خیانەتی هاوسەرێتی چییە؟

پاڵنەری  دەك��ەن��ەس��ەر  تەركیز  هەندێك 
سێكسی وەك یەكێك لەهۆكارەكانی خیانەتی 
هاوسەرێتی، لەوانەیە لەهۆكارەكاندا هۆكاری 
كەمی  بەهۆی  لەوانەیە  هەبێت،  سێكسی 
سێكسییەوە  تێرنەبوونی  یان  بێت  سێكسەوە 
بێت، بەاڵم سێكس هۆكارێك نییە بۆ خیانەت 
بەالنی كەمەوە لەكۆمەڵگە محافزكارەكاندا، 
هەروەها گەڕان بەشوێن تێربوونێكی دیكەدا 
تەنانەت ئەگەر هۆكاریش بێت بۆ خیانەت، 
دەشێت تەنیا بەخەیاڵ بەبێ كرداری خیانەت 

قەرەبوو بكرێتەوە.
نەبوونی  یەكەم  ه��ۆك��اری  لەهەقیقەتدا 
هاوسەرێتیدا،  سیستەمی  لەتەواوی  تێربوونە 
بەخراپی  درك  هەندێك  لەوانەیە  بێگومان 
كارەكەیان بكەن، بەاڵم خۆشەویستی بكەن 
بەپاساو، یان بڵێین قەزاوقەدەر بووە و ئەوەی 
ڕوویدا، ڕوویدا، ئەمانە تەنیا پاساون بۆئەوەی 
شەرعییەتێكی دیاریكراو بەو هەڵەیە بدەن. 

ئەگەر  خیانەتە  هەر  خیانەت  لەخۆرئاوا 
پێیان  ئەوان  بوو،  بێئاگا  دیكە  الیەنەكەی 
گرێبەستێكە،  بەستنی  هاوسەرێتی  وای��ە 
لەبەرئەوە ئەگەر دوو ڕێكەوتن لەسەر بوونی 
هاوسەرێتی،  ل��ەدەرەوەی  دیكە  پەیوەندی 
ئەوا لەوانەیە خیانەت بەبێ ترس ڕووبدات، 
ئەمەش یەكێكە لەوێنەكانی داڕمانی ڕۆحی 

و بەهای پەیوەندی دووانی.
خیانەت ڕەفتارێكی نائەخالقی، نا شارستانییە 
و ڕەنگدانەوەی داڕمانی بەهاكانە، خیانەت 
لەوانەیە ئارەزووی مرۆڤ بێت بۆ شكاندنی 
بێت  نەڕەنجاندن  خۆ  و  وەڕسی  و  بێزاری 
هاوسەرێتی،  ژی��ان��ی  ن��وێ��ك��ردن��ەوەی  ب��ۆ 
یەكێك  وەك  ڕووب��دات  خیانەت  دەشێت 
پێی  ئەوەی  یان  تەمەن،  لەكاردانەوەكانی 
ئەمەش  تەمەن"،  "هەرزەكاری  دەوترێت 
تەمەن  لەبەرەوپێشچوونی  ترسە  ساتی 
هەرزەكاری،  بۆ  گەڕانەوەیە  حاڵەتی  و 
دەزانێت  مرۆڤ   لەتەمەنێكدا  سەركێشییە 

ڕووە و پاییز هەنگاو دەنێت.
خیانەت لەوانەیە تەنیا بەهۆی ئارەزووی زانین 

ئارەزووكردنی  ڕووب��دات،  تاقیكردنەوە  و 
ئەوەی  ئارەزووكردنی  بەهاكان  شكاندنی 
جیاوازدا  كەسێكی  لەگەڵ  سێكس  دەبێت 
بێت  گەڕان  حاڵەتی  لەوانەیە  بێت،  چۆن 
بەهۆی  نموونەییدا  دۆستێكی  بەشوێن 
ژیانەی  هاوبەشی  بەو  نەهێنان  قەناعەت 
پەیوەندی  الوازی  بەهۆی  یان  هەیە،  كە 
هاوبەشی  لەگەڵ  سێكسی  و  هاوسەرێتی 
متمانە  بەنەبوونی  هەستكردن  بەهۆی  ژیان، 
خیانەتكردن  بۆ  هەوڵدان  و  بەخۆكردن 
بەدەست  بەخۆ  متمانەیە  ئ��ەو  ب��ۆئ��ەوەی 

بهێنرێت.
دیكە  پەیوەندییەكی  ڕاستە  ئایا   -
هاوسەرێتی  پ��ەی��وەن��دی  ل����ەدەرەوەی 
دروست  حەوانەوەیەك  و  بەختەوەری 
دەك����ات ك��ە ڕەن���گ���دان���ەوەی ل��ەس��ەر 

پەیوەندی هاوسەرێتی دەبێت؟
و  دەروون��ی  هەڵخەڵەتاندنێكی  خۆ  ئەمە 
هێنانەوەیە  پاساو  و  ب��ردن  خۆبەهەڵەدا 
ن��ادروس��ت،  و  نائەخالقی  كارێكی  ب��ۆ 
خیانەتكردن فشارێكی دەروونی و دەماری 
پاساوەكەی  ئیدی  ئەقڵ،  سەر  بۆ  زیادەیە 
كە  ناولێنانە  ئەم  هەروەها  بێت،  هەرچییەك 
هەوڵدەدەین ئەم كارەی پێ باشتر بكەین و 
پێی نەرمتر بكەین خۆیان بەڵگەن بۆئەوەی 
"خیانەت"  وات��ە  ناوەكەشی  تەنانەت  كە 
دەبێتە هۆی دروستكردنی گرژی و نائارامی 

بۆ كەسی بكەر.
ئەو كەسەی كاری خیانەت دەكات لەڕووی 
دەك��ات  هەست  هیالكە،  دەروون��ی��ی��ەوە 
بەگوناه  هەست  لەناخیدا  كردووە،  غەدری 
مۆرانە  وەك  بەگوناه  هەستكردن  دەكات، 
لەوانەیە  لەبەرئەوە  دەیخوات،  لەناوەوە 
هاوبەشەكەی  لەگەڵ  س��ازش  هەندێك 
ژیانی  سازشە  ئەم  دەشێت  بكات،  خۆیدا 
لێدەكرێت  خیانەتی  كە  هاوبەشەی  ئەو 
ئاسانتر بكات، لێرەوە لەوانەیە بەشێوەیەكی 
ئەویش  ئەگەر  لێبكرێت  چاوپۆشی  نەستی 
پەیوەندی دیكەی هەبێت، هەندێك كەسی 
بەو  دەك��ەن،  ڕەفتار  بەپێچەوانەوە  دیكە 
مانایەی لەبەرئەوەی خۆی خیانەت دەكات 
گومان لەهاوبەشەكەی خۆیشی دەكات كە 
خیانەتی لێبكات ئەمەش لەو سۆنگەیەوە كە 
دەبینێت"  خەڵك  خۆیەوە  "لەچاوی  پێیوایە 

یان "هەموو كەس لەخۆیەوە دەبینێت".
ئاشكرا  دڵەڕاوكێی  بەهۆی  خائین  كەسی 
ناخی  دەروون��ی  لەملمالنێیەكی  بوونییەوە 
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هەندێك  تووشی  لەوانەیە  دەژی،  خۆیدا 
دەروون  وات��ە  سایكۆسۆماتی  نەخۆشی 
برینی  سەریەشە،  وەك:  ببێت،  جەستەیی 

گەدە، خەوزڕان.
خیانەت  سێكسییەوە  لەڕووی  كەسەی  ئەو 
و  شەكەت  جەستەییەوە  لەڕووی  دەكات، 
تێربكات  دووان  پێویستە  چونكە  ماندووە، 
دەرخستنی  ب��ۆ  ب��دات  ج��دی  ه��ەوڵ��ی  و 
خۆشەویستی بۆ دووان و لەوانەشە لەڕووی 

مادییەوە ماندوو بێت.
دەژی  دڵەڕاوكێیەدا  لەو  خائین  كەسی 
لەالیەن  دەشێت  بۆیە  نەبێت،  ئاشكرا  كە 
خۆیی  هاوبەشەكەی  واتە  هەردووكیانەوە 
كەسی  بكرێت،  ئیبتزاز  دۆستەكەشی  و 
خائین لەوپەڕی توانەوەیدا لەو پەیوەندییەی 
لەناخیدا شتێك هەیە  دەرەوەی هاوسەرێتی 
لەگەڵدا  ئەو كەسەی خیانەتی  پێی دەڵێت: 

دەكەیت ڕێزت لێناگرێت".

و  خۆشەویستی  قسەی  ڕاستە  ئایا   -
لەگەڵ  زیاترە  چێژی  بەڕاستی  سێكس 
مرۆڤێكی دیكە غەیری هاوبەشی ژیانت؟
و  بەهەڵەدابردن  لەخۆ  یەكێكە  ئەمەش 
ڕوودەدات  ئ��ەوەی  دیكە،  پاساوەكانی 
بەڕاستی  ئەوەی  بەاڵم  وەهمییە،  چێژێكی 
پەشۆكان و دڵەڕاوكێیە  پێدەكرێت  هەست 
وادەزان��ێ��ت  خائین  كەسی  هەندێك  كە 
و  دەم��اری��ی  گرژبوونێكی  تەنیا  چێژە، 
وەهمەی  ئەو  مرۆڤ  هەروەها  دڵەڕاوكێیە، 
هەموو  كە  ك��ردووە  دروس��ت  خ��ۆی  بۆ 
هەوڵی  بۆیە  خواستراوە"،  "قەدەغەكراوێك 

ئەم قەدەغەكراوە دەدات.
دەبێت،  دروست  پەشۆكان  ترسدا  لەگەڵ 
ماسوولكەیی،  گرژبوونێكی  پەشۆكانە  ئەم 
ئەدریناڵینە،  ب��ەرزب��وون��ەوەی  و  دەمارییە 
هەموو ئەم وەهمانە مرۆڤ بەچێژی داناوە، 
لەو  جەستەیین  نیشانەی  تەنیا  لەڕاستیدا  كە 
لەئاژەڵێكی  كەسێك  كە  دەچێت  نیشانانە 

دڕندە دەترسێت، یان لەشوێنێكی تاریك.

لەیاری  چییە  ب��ردن  و  هێنان  خاڵی   -
خیانەتدا؟

دەتوانێت  كەسێك  كە  هەیە  ی��اری  زۆر 
بۆ  كەسێك  دەی��ەوێ��ت  كاتێك  بیانكات 
شەیتان  چونكە  ڕابكێشێت،  هەڵە  كارێكی 
هیالك نابێت، بەاڵم خاڵی پێداویستی خاڵی 
پیاو  یان  بێت  سەرەكییە، هەر كەسێك ژن 
تەفرە  دیكە  كەسێكی  دەیەوێت  كاتێك 
بدات لەخاڵی پێویستی ئەو كەسە و خاڵی 
پاشان  دەكۆڵێتەوە،  كەسە  ئ��ەو  الوازی 
تێربوونە  ئەو  لەدابینكردنی  خۆی  توانای 
یان ئەو پێویستییە بۆ ئەو كەسە دەخاتەڕوو 
بەشێوەیەكی زیادەڕۆیانە، لەبەرئەوە لەیاری 
بۆ  خۆی  ئارەزووی  ژن  دەبینین  خیانەتدا، 
بۆ  هەیە  لەهەقیقەتدا  لەوەی  زیاتر  سێكس 
خیانەت  بۆ  پیاوە  ئەو  تا  دەخاتەڕوو  پیاو 
تەفرە بدات، پیاویش مەیلی بۆ خۆشەویستی 
و سۆز و ڕۆمانسییەت زیاتر لەوەی لەواقیعدا 
ژنە دەخاتەڕوو كە دەیەوێت  ئەو  بۆ  هەیە 

تەفرەی بدات بۆ كاری خیانەت.
ڕەفتارێكی  هاوسەرێتی  خیانەتی  ئایا   -

باوە؟
و  خ��ەڵ��ك  ن��ێ��وان  گشتی  لەگفتوگۆی 
و  دەروونییەكان  چ��ارەس��ەرك��ارە  نێوان 
دەدەن  بایەخ  كە  كەسانەدا  ئەو  لەنێوان 
جەختكردنێك  كۆمەاڵیەتی،  بەكاروباری 
مەسەلەیەكە  خیانەت  لەسەرئەوەی  هەیە 
ڕابردوودا  لەگەڵ  بەبەراورد  بوونی هەیە و 
لەزیادبووندایە، بەاڵم لەڕووی ئامارەوە هیچ 
نییە،  ڕاستەقینە  ژمارەیی  پێوانەكردنێكی 
بەهۆی  ئەویش  كۆمەڵگەكاندا  لەهەموو 
لەو  بەمەسەلەیەكی  دان��ن��ان  هەستیاریی 
ئەوروپییەكان  ئامارە  بەپێی  بەاڵم  شێوەیەدا، 
لەسەروو  هاوسەران  چ��واری  لەسەر  سێ 
واتە  بەخیانەتێكەوە  ساڵییەوە   45 تەمەنی 
هاوسەرێتی  ل����ەدەرەوەی  پەیوەندییەك 
مەسەلەكە  ئەگەر  تەنانەت  تێوەگالون 

نەشگەشتبێتە ئاستی سێكسكردنی تەواو.
سەر  سێكسی  پەیوەندییەكی  تەنیا   -
پێیە، بەاڵم ناتوانم بەرهەڵستی دووبارە 
خۆم  من  بكەم،  ڕوودان���ی  ب��وون��ەوەی 

بەخائین نازانم، ئایا من ڕاستم؟ 
پەیوەندییەكی  ه��ەر  هەڵەیەك،  هیچ  بێ 
دەچێتە  هاوسەرێتی  ل��ەدەرەوەی  سێكسی 
خۆی  پیاو  پێویستە  خیانەتەوە،  خانەی 
تەنیا  مەسەلەكە  بڵێت  و  هەڵنەخەڵەتێنێت 
مەترسی  تەنیا سێكسە  ئەم  سێكسە، چونكە 
نموونە  بۆ  تۆ:  ژیانی  سەر  بۆ  هەیە  زۆری 
مەسەلەی نەخۆشییە سێكسییەكان لەكاتێكدا 
كەواتە  دەژین،  ئەیدزدا  لەسەردەمی  ئێمە 
مەسەلەكە یاری نییە، هەروەها چی دەكەیت 
پێی زانی، هەر دەشزانێت  ئەگەر ژنەكەت 
درەنگ بێت یان زوو، ئایا ژیانی خێزانیت 
ئەوەی  لەپێناوی  تەنیا  مەترسییەوە  دەخەیتە 

ناوت ناوە "تەنیا سێكس".
بكەیتەسەر  تەركیز  پێویستە  پێموایە 
لەو  لێكۆڵینەوە  یەكەمیان:  مەسەلە،  دوو 
هەیە  خۆتدا  لەپەیوەندی  كەموكوڕییەی 
بۆ  دەنێت  پێوە  پاڵت  و  ژنەكەت  لەگەڵ 
بكە  لەخۆت  پرسیار  بەڵێ،  ڕەفتارە،  ئەو 
دەست  چیم  ئایا  گرنگ:  پرسیارێكی 
دەكەوێت لەپەیوەندییەكی دیكە لەدەرەوەی 
لەپەیوەندیمدا  و  هاوسەرێتی  پەیوەندی 
خۆزگە  ناكەوێت،  دەستم  ژنەكەم  لەگەڵ 
تایبەتییەكانت  پێداویستیە  لەسەر  لێدوانت 
دەك��رد،  ژنەكەتدا،  لەگەڵ  هەتە  ئەگەر 
داوای  ك��رد  پێویستی  ئ��ەگ��ەر  خ��ۆزگ��ە 
دەكرد،  پسپۆڕ  لەكەسێكی  ئامۆژگاریت 
مەسەلەیەكی دیكە ماوە، زۆربەی پەیوەندییە 
بۆ  هاوسەرێتی  دەرەوەی  سێكسییەكانی 
لەو  دەگەڕێنەوە  دەروون���ی  كێشەیەكی 
لەبەرئەوە  دەك��ات،  خیانەت  كە  كەسەدا 
كاتێك بیر دەكەیتەوە یان پەنا بۆ پسپۆڕێكی 
دەڕۆیتە  ئەو  بەیارمەتی  دەبەیت  دەروونی 
هۆكارە  ئەو  بەشوێن  و  خۆتەوە  ناخی  ناو 
دەروونییانەدا دەگەڕێی كە پاڵت پێوە دەنێت 
پێبكە  ب��ڕوام  زیادەیە،  پەیوەندییە  ئەو  بۆ 
خیانەتكردن  كە  خائین  پیاوێكی  هەموو 
دووبارە دەكاتەوە، هۆكاری پاڵپێوەنەر هەن 

بۆ ئەم ڕەفتارەی.
سەرچاوە:

د. فوزية الدريع، مليون سؤال في الجنس، 
)منشورات الجمل، الطبعة االولى 2006(

هەموو شتێك الیەنی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤی هەیە، 
ئازادی ژن و ئازادی پیاویش بێگومان هەندێك ماكی 
الوەكی هەیە، بەاڵم ئایا ئەمە خەتای ئازادییەكەیە و 

دەبێت لۆمەی ئازادی بكرێت یان لۆمەی ئەو كەسە كە 
بەخراپی ئەو ئازادییە بەكاردەهێنێت؟
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تافی نائومێدی لەپیاواندا 
میران عوزێری
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باسی  لەمەبەر  ساڵێك  چەند 
تەمەنی  یان  نائومێدی  تافی 
نائومێدی بكرایە ئەوا یەكسەر 
بیرمان لەژن و ئەو گۆڕانكارییە جەستەییانە 
ساڵی  چل  تەمەنی  دوای  كە  دەك��ردەوە 

ڕوودەدەن.
مانگانە  سوڕی  كە  دەچوو  بۆئەوە  بیرمان 
دێت  زوو  زوو  یان  )درەنگ  بووە  ناڕێك 

یان هەر بەتەواوی وەستاوە(.
بەنائومێدی  لەژندا  تەمەن  قۆناغەی  ئەم 
هەژمار دەكرێت، چیدی ئەگەری منداڵبوون 
كارێكی  لەخۆیدا  ئەمە  نامێنێت،  لەئارادا 
سروشتی دەبوو ئەگەر ژنان تووشی كێشەی 
دیكە لەم قۆناغەدا نەبوونایە، چونكە هەموو 
ل��ەزاوزێ  ل��ەڕۆژان  ڕۆژێ��ك  زیندەوەرێك 

دەكەوێت!
بێتە  لەهێلكەدانەوە  یەكەم  كێشەی  ڕەنگە 
ئاراوە، پێدەچێت هۆرمۆنەكانی ئیسترۆجین و 
پرۆجسترۆن كەم ببنەوە و بەرەو نەمان بڕۆن، 
دەرهاویشتەیەكی  هێلكەدان  پەككەوتنی 
دەكات،  نائارام  ژن  دەبێت،  نەخوازراوی 
چەندین  ن��اوەوە،  گۆڕانكارییەكانی  وێڕای 
دەكرێت،  ب��ەدی  ل���ەدەرەوە  زەق  هێمای 
وەك: سووربوونەوەی دەم و چاوو گەردن، 
دەركەوتنی پەڵە لەسەر سنگ و پشت و قۆڵ، 
گەرمبوونی بەشی سەرەوەی لەشی كە ڕەنگە 
هەموو لەش بگرێتەوە، هەروەها ئارەقكردنەوە 

یان هەڵلەرزین بەبێ هۆكارێكی زانراو.
هەر لەم تەمەنی نائومێدییەدا، ژن تووشی خەو 
لێزڕان دەبێت و ئارەقێكی زۆر لەناو جێگادا 
مایەی  دەبنە  هۆكارانە  ئەم  دەردەك���ات، 
لەهەمووی  پەستی.  و  نائارامی  خەمۆكی، 
كاریگەرتر كەمبوونەوەی هۆرمۆن یان نەمانی 
كاردەكاتە سەر وشك هەڵهاتنی كۆئەندامی 
زاوزێ، ئیدی لەجیاتی لەزەت ئازار دەچێژێت 
و مەیلی بەالی هاوسەرەكەیدا كەم دەبێتەوە، 

 famale لەڕووی پزیشكییەوە دەڵێن تووشی
climacteric بووە. 

ن��اچ��ار  ت��ەن��گ��ەژەی��ە ژن  ه��ەم��وو  ئ���ەم 
بۆ  تایبەت  پزیشكی  ڕووبكاتە  دەك��ەن 
ل��ەزووەوە  كە  كێشەیەك  چارەسەركردنی 
دەیناسێت، بەاڵم حەز بەئاشنابوونی ناكات، 
بەالی پیاوانەوە سەردانی خوشك، دایك و 
كارێكی  پزیشك  بۆالی  هاوسەرەكانییان 
ئاساییە و ڕەنگە ئەگەر زۆر پێویست نەبێت 

هەر پرسیاریشییان لێ نەكەن.
ئەم  تووشی  ئەگەر  پیاوە  بەدبەخت  بەاڵم 
جۆرە بەاڵیە ببێت! ئایا ئەم كێشەیە لەپیاودا 
تێكچوونێكی  ج��ۆرە  چ  تووشی  چۆنە؟ 
تەمەنێكدا؟  لەچ  و  دەبێت  ژی��ان  ڕیتمی 
نێرینەدا  لەنێو  نائومێدی  تەمەنی  ئایا 
هەبووە  یان  تازەیە  حاڵەتە  ئەم  ناسراوە؟ 
ئایا  هەبووبێت  ئەگەر  نەزانیوە؟  پێمان  و 
بەدوای  نەكردووین كە  ناڕەحەتی  ئەوەندە 
پزیشكەكان  ئایا  بگەڕێین؟  چ��ارەس��ەردا 
ئەی  خستووە؟  پشتگوێیان  و  بەئاگان  لێی 
ئایا  دەكەن؟  چی  توشبوون  خۆیان  ئەگەر 
بەنهێنی  كۆڵیوەتەوە؟  لەكاردانەوەكانییان 

دەرمان و هۆرمۆنییان بەكارهێناوە؟ 
ب��ۆ وردب��وون��ەوە و وەاڵم���دان���ەوەی ئەم 
پرسیارانە، باش وایە سەردانی ماڵپەڕی فۆستا 
تیشك دەخاتەسەر  ویكیپیدیا بكەین. فۆستا 
تەمەنی  دەربارەی  پزیشكی  كۆنفرانسێكی 
نائومێدی پیاوان، كۆنفرانسەكە تایبەت بوو 
بەپزیشك و نەشتەرسازەكانی كۆئەندامی میز 
و زاوزێ لەشاری ئەتالنتای سەر بەویالیەتە 

یەكگرتووەكان.
پزیشكی  دوو  لەنێوان  گەورە  مشتومڕێكی 
د.  یەكەم  ڕوویدا،  زانستخوازدا  و  شارەزا 
نائومێدبوونی  باسی  بەچڕی  كە  بوو  گۆی 
پیاوی وروژاند و پێشنیاری ئەوەی كرد كە 
تێستۆستیرۆن  واتە  نێرینە  هۆرمۆنی  بەهۆی 
كانینگام  د.  ب��ەاڵم  بكرێن،  چ��ارەس��ەر 
و  كرد  بۆچوونە  لەم  بەرهەڵستی  بەتوندی 
وتی: چارەسەر بەهۆی هۆرمۆن دەبێتەهۆی 
نووستوو  شێرپەنجەی  خانەی  وروژاندنی 
كرد،  پێشكەش  ئامارێكی  و  لەپرۆستاتدا 
و  تەمەن  بەپێی  شانانەی  جۆرە  ئەم  بوونی 

بەڕێژە ڕوونیكردەوە:
پیاواندا  3%ی  لە  ساڵ   40 بۆ   20 تەمەنی 
هەیە، تەمەنی 40 بۆ 50 ساڵ دەبێت بە %5، 
تەمەنی 60  بۆ هەشتا دەگاتە 40% و لەوەش 

بەدوا دەگاتە 55%ی پیاوان!
گەلێك  و  تۆكمەیە  كانیگام  بۆچوونی 
ڕاستی  پشت  ب��وارە  ئ��ەم  لەشارەزاكانی 
بەریتانی  شارەزای  پزیشكێكی  دەكەنەوە، 
ئاشكرابكات،  خۆی  ناوی  نەیویست  كە 
بەپەیامنێرەكانی وت: "كۆمپانیا گەورەكانی 
بەرهەمهێنانی  بە  تایبەت  بەریتانی  دەرمانی 
پڕوپاگەندەیەوەن  ئ��ەم  لەپشت  ڤیاگرا 
بۆئەوەی پیاوان زیاتر حەبی ڤیاگرا بكڕن".

بەاڵم د. گۆی بەقووڵی دێتە سەر باسەكەی 
داكۆكی  لێدەكات،  بەرگری  و  خۆیی 
لەسەر بەكارهێنانی هۆرمۆنی نێرینە دەكات 
وەك  چونكە  كەمبوونەوەیدا،  لەكاتی 
ئاستی  دابەزینی  هاتووە  ئەودا  لەباسەكەی 
پرۆستات  شێرپەنجەی  نێرینە  هۆرمۆنی 
چاالك دەكات، نەخۆشی شێرپەنجە بەهێزتر 
الوازبوونی  وەك  دەرهاویشتەی  و  دەكات 

ئێسك و ئیفلیج بوون زۆرتر دەكات.
د.  بۆچوونەكانی  ڕاو  ل��ەوەاڵم��دان��ەوەی 
كانینگامدا دەڵێت: "ئەم ڕێگەچارەیە دەبێت 
بەهاوكاری و چاودێری پزیشكەكانی دیكە 
بن و بەچڕی تاوتوێی هۆرمۆن لەتاقیگەكاندا 
دەبێت  قۆناغەكاندا  لەهەموو  و  بكرێت 
پرۆستات  نەبوونی شێرپەنجەی  یان  لەبوون 

و باوبوونەوەی بەئاگابین.
كە  دەك��ات  لەوە  باس  خۆیشی  گۆی  د. 
نییە،  مەبەست  بێ  هۆرمۆن  بۆ  چارەسەر 
و  هۆرمۆن  ئاستی  بەبەردەوامی  پێویستە 
خوێن  چ��ەوری  و  خڕۆكەكان  ژم��ارەی 
ئەنزیمەكانی  ئاستی  هەمیشە  و  بپێورێن 

جگەر ڕەچاو بكرێن.
بەئاستێكی  شوێنكەوتووەكانی  و  گۆی 
زانستییانە دێنە سەر باسی تەمەنی نائومێدی 
دەڵێن  دەخەنەڕوو،  نیشانەكانی  لەپیاواندا، 
هۆرمۆنی  ئاستی  سروشتی  كارێكی  وەك 
بەرەو  لەتەمەنی چل ساڵییەوە  تێستۆستیرۆن 
بەئامار هەر ساڵە سەدی  دابەزین دەڕوات، 
یەك بۆ دوو كەم دەبێتەوە و لەتەمەنی دوای 
و  پێنج  بۆ  بیست  سەدی  ساڵییەوە  شەست 
تێبینیكراوە  دەگرێتەوە،  پیاوانیش  هەموو 
ئەم حاڵەتانەش هاوكاتە لەگەڵیدا بەتایبەتی 

لەدوای تەمەنی پەنجا ساڵییەوە:
ك���ەم خ��وێ��ن ڕۆی��ش��ت��ن ب��ۆ ئ��ەن��دام��ی 
نزیكبوونەوە  مەیلی  الوازب��وون��ی  نێرینە، 
تووشبوون  ماندووبوون  لەهاوسەرەكەی، 
ت��ووڕەب��وون،  نائومێدی،  و  بەخەمۆكی 
ئارەق  ناتەبایی،  و  نەكردن  قبوڵ  یەكتری 

ئەگەر
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زانراو،  هۆیەكی  بەبێ  )جاروبار(  كردنەوە 
و پشت  لەش  ماسولكەكانی  خاوبوونەوەی 
كێشەی  كە  دەروون���ی  نائارامی  و  ئێشە 
ت��ەن��دروس��ت��ی دی��ك��ەی ل��ێ��دەك��ەوێ��ت��ەوە، 
بیر  توانای  لەدەستدانی  و  لەبیرچوونەوە 
چڕی، هەروەها قەڵەوبوون و كۆبوونەوەی 
چەوری لەهەندێك شوێنی لەشدا وەك گەدە 

و ناوچەی سك و كەمەر.
ئەم هێمایانە لەكاتی تووشبووندا دەردەكەون، 
پزیشكەكان دەڵێن هێشتا بەڵگەی دیكەشمان 
دەردەك��ەون  لەتووشبوون  بەر  كە  هەیە 
بەڕادەیەك  بوون  هەستیاری  تووشی  لەوانە، 
زیاتر  ناكەن،  قبووڵ  ڕەخنەیەك  هیچ  كە 
قژییەوە  ڕەنگی   و  جلوبەرگ  بەتەنگ 
كەسێك  هەموو  پێش  كە  بەئاستێك  دێت، 

پرسیار الی هاوبەشی ژیانی دەوروژێنێت.
سەروشوێن  بێ  پیاو  تووشبوون،  كاتی 
سروشتی  پەیوەندی  كاری  توانای  دەبێت، 
نامێنێت ناچار هاوسەرەكەی تاوانبار دەكات، 

ڕەنگە بكەوێتە سەركوتكردن بۆئەوەی ئەم 
داپۆشێت،  دیكە  بەبیانووی  كەموكوڕییە 
ئاگاداری  بەبێ  پیاویش،  هەندێك  ڕەنگە 
یان  بكات  پزیشك  سەردانی  خێزانەكەی 
دەرمانی ڤیاگرا یان شێوەكانی وەربگرێت، 
و  بكات  لەبەكارهێنانیدا  زیادەڕەوی  ڕەنگە 

مەسەلەكە ئاڵۆزتر بكات.
نەخۆشی  حاڵەتی  هەندێك  ن��ال��ەب��اری 
كە  ل��ەوەدای��ە  دەروون���ی  ی��ان  جەستەیی 
و  دووردەخ��ات��ەوە  لەكۆمەڵگە  تووشبوو 

خۆیشی حەز بەباسكردنیان ناكات!
یان  بوونی  گوێدانە،  بەبێ  بەهەرحاڵ 
كە  وایە  باش  حاڵەتە  جۆرە  ئەم  نەبوونی 
دەركەوت  كەسێكدا  لەهەر  هێمایانە  ئەم 
خۆڕاگر بێت، ئەوەی بەالوە دروست بێت 
كە نەخۆشی عەیب نییە بەزۆری لەدەرەوەی 

بەدوای  ئەوەیە  گرنگ  مرۆڤدایە،  ئیرادەی 
پشتگوێ  بەبێ  و  بگەڕێ  هۆكارەكەیدا 
خستن سەردانی پزیشكی تایبەت بكات و 
دابین كات  بۆ  ڕێگەچارەی چاكبوونەوەی 

و ئاسوودەیی ماڵی خۆی تێكنەدات.
جگەرەكێشان و تافی نائومێدی

لەسەر  كە  ئەمەریكی  لێكۆلێنەوەیەكی 
كۆمەڵێك كەسانی تەندروست ئەنجام درابوو 
بەجگەرەكێشان كردبوو،  دەستیان  تازە  كە 
لەجگەرەكێشان  س��اڵ  هەشت  ل���ەدوای 
نەخۆشییەكی  هیچ  تووشی  هەرچەندە 
ترسناكی وەك نەخۆشییەكانی دڵ و شەكر  
الوازبوونی  نۆرەی  تووشی  بەاڵم  نەبوون، 
دەگەیشتە  هەندێجار  كە  بووبوون  سێكسی 
دەرك��ەوت  هەروەها  ت��ەواو،  پەككەوتنی 
كۆئەندامی  بۆ  ڕۆیشتوو  خوێنی  فشاری 

نێرینەیان كەمی كردووە.
جگەرەكانی  ژمارەی  بەپێی  لێكۆڵینەوەكە 
ئەو  پۆلێن كرد،  كاریگەرییەی  ئەم  ڕۆژانە 

پیاوانەی زۆر جگەرەیان دەكێشا و دەگەیشتە 
كێشەی  ئەوانە  سەرەوە  بۆ  و  جگەرە  چل 
دەرك��ەوت،  تیادا  بەئاشكرا  ڕەپبوونییان 
دەكێشا  بۆ سی جگەرەیان  بیست  ئەوانەی 
سێكسی  ب��ەالوازی  هەستیان  بەین  بەیناو 
تافی  گەیشتبنە  بەرلەوەی  تەنانەت  دەكرد 

نائومێدیش!
پێویستی  سێكسی  كرداری  ئاشكرایە  وەك 
و  دەم��ار  كۆئەندامی  نێوان  بەكارلێكی 
خوێن  تا  هۆرمۆنەكانە  و  خوێن  س��وڕی 
ڕەپبوون  كرداری  و  ئەندامەكە  بۆ  بچێت 
سێكسی  الوازی  لەبەرئەوە  ڕووب���دات، 
لەپیاوانی جگەرەكێشدا دەردەكەوێت وەك 
ڕاستەوخۆی جگەرەكێشان،  دەرئەنجامێكی 
گیرانی  دەبێتەهۆی  جگەرەكێشان  چونكە 
و  جەڵتە  ڕوودان����ی  و  خ��وێ��ن��ب��ەرەك��ان 

پەرەسەندنی نەخۆشی شەكرە و پەككەوتنی 
سێكسی، بەهەمان شێوە كاریش دەكاتەسەر 
كۆئەندامی دەمار و هۆرمۆنەكان و لێرەشەوە 

توانای سێكسی.
دەركەوتووە لە 80%ی ئەو پیاوانەی كێشەی 
هەیە  سێكسیان  پەككەوتنی  یان  الوازبوون 
لەجگەرەكێشان  وازهێنان  جگەرەكێشن، 
سەرەكییە  ی��ارم��ەت��ی��دەری  هۆكارێكی 
سێكسی  الوازب��وون��ی  لەچارەسەركردنی 
چاكبوونەوە  ڕێ��ژەی  بەاڵم  پیاوانەدا،  لەو 
كە  زیانەی  ئەو  بەئاستی  دەبەستێت  پشت 
خوێن  بۆرییەكانی  لەسەر  جگەرەكێشان 
بێگومان چەند ماوەی  دروستی كردووە و 
كەمتری  زیانی  بێت  كەمتر  جگەرەكێشان 
دروست كردووە و ئەگەری چاكبوونەوەش 

بەهێزترە.
سێكسی  بوونی  الواز  كێشەی  سەرباری 
یارمەتیدەریشە  هۆكارێكی  جگەرەكێشان 
بۆ ڕوودانی شێرپەنجەی پرۆستات لەپیاواندا 
و ئامارەكان ئاماژە دەدەن ڕێژەی ڕوودانی 
لەدەستدان  گیان  و  پرۆستات  شێرپەنجەی 
الوەكییەكانییانی  كاریگەرییە  بەهۆی 
جگەرەكێشان لەبەرزبوونەوەدایە بەبەراوورد 

لەگەڵ ئەو پیاوانەی كە جگەرە ناكێشن.
ئەو  دەدەن  ئاماژە  نوێیەكان  لێكۆڵینەوە 
كەم  نێرینەیان  هۆرمۆنی  كە  پیاوانەی 
لێدەكرێت  ئەوەیان  ئەگەری  زیاتر  بۆتەوە 
چونكە  ببن،  دڵ  كێشەكانی  ت��ووش��ی 
هۆرمۆنی تێستۆستیرۆن ڕۆڵی گرنگی هەیە 
كەمكردنەوەی  و  فیبرین  لەشیكردنەوەی 
لەبەرئەوە  سیانییەكان،  چەورییە  ئاستی 
كە  جێگرەوە  هۆرمۆنی  بۆ  پەنا  زۆرج��ار 
دەبرێت  ناسراوە،  هۆرمۆنی  بەچارەسەری 
سەر  بۆ  پۆزەتیڤی  كاریگەرییەكی  كە 
سێكسی  چ��االك��ی  و  ئ���ارەزو  و  م���ەزاج 
دەبێت، بەاڵم دەشێت هەندێك كاریگەری 

نەخواستراویشی هەبێت وەك: 
نووستندا  لەكاتی  نەخۆش  لەوانەیە   -1

تووشی وەستانی هەناسە ببێت.
2- زیادبوونی ژمارەی خڕۆكە سوورەكانی 
هۆرمۆنەكەوە  كاریگەری  بەهۆی  خوێن 
زیادبوونی  هەروەها  ئێسك  مۆخی  سەر  بۆ 

كێشی لەش.
پ��ەی��ڕەوی  پ��ی��اوان��ە  ئ��ەو  باشترە  وا   -3
تووشی  كە  نەكەن  هۆرمۆنی  چارەسەری 
شێرپەنجەی و  پڕۆستات   هەڵئاوسانی 

پرۆستات بوون.

سەرباری كێشەی الواز بوونی سێكسی جگەرەكێشان 
هۆكارێكی یارمەتیدەریشە بۆ ڕوودانی شێرپەنجەی 

پرۆستات لەپیاواندا و ئامارەكان ئاماژە دەدەن ڕێژەی 
ڕوودانی شێرپەنجەی پرۆستات و گیان لەدەستدان 
بەهۆی كاریگەرییە الوەكییەكانییانی جگەرەكێشان 

لەبەرزبوونەوەدایە بەبەراوورد لەگەڵ ئەو پیاوانەی كە 
جگەرە ناكێشن
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ناساند،  بەفر  چیای  وەك  مرۆڤیشی  ئەقڵی 
بەشی  ی��ەك  تەنيا  ئ��اوەو  لەژێر  نۆبەشی 
درك  تەنيا  ئێمە  وات��ە  دی��ارە،  لەبەرچاو 
بەبەشێكی بچوكی ئەقڵمان دەكەین و بەشی 

زۆریشی لێمان شاراوەیە.
بۆ سێ بەش دابەش كرد  كەسێتی مرۆڤی 
كە هەریەك لەو بەشانە خەسڵەت و سیماو 
خۆی  داواك��اری  و  گیروگرفت  هەروەها 
هەیە، كە جیاوازە لەگەڵ تایبەتمەندیەكانی 
بەشەكانی دیكە، زۆرجاریش دژ بەیەكترن 
لەیەكتری جیانابنەوە  بەاڵم  لەملمالنێدان،  و 
ئەم  پەیوەستی  بەهۆی  مرۆڤ  كەسێتی  و 

سیانەوە كاردەكات:
بایۆلۆژییە  ڕەگ���ەزی   :id ئ��ەو  ی��ەك��ەم:   

وروژاوە،  ب�����ەردەوام  و  لەكەسێتیدا 
كەسێتییە،  بناغەی  لەبەئاگاییەوە،  دوورە 
دەروونی  پێكهاتەی  بەشی  بەگەورەترین 
لەكەسێتیدا دادەنرێت، سەرچاوەی غەریزەو 
لەسەر  و  مرۆڤە  سەرەتاییەكانی  خواستە 
دەڕوات.  ئارەزوو  تێركردنی حەزو  بنەمای 
بۆ  بەكاردەهێنێت  دەروون���ی  وزەی��ەك��ی 
و  م��ردن  غ��ەری��زەی  ه���ەردوو  تێركردنی 
پێداویستیە  و  لەغەریزە  پڕە  هەروەها  ژیان، 
بەشی  و  پارچە  كۆنترین  و  فیسۆلۆژیەكان 
دەبێت  لەدایك  مرۆڤ  كاتێك  كەسێتییە، 
لەدایك  لەگەڵیدا  و  هەیە  بەشەی  ئەم  تەنیا 
دەبێت و بەدرێژایی ژیانیشی هەر لەگەڵیدا 
بۆماوەو  لەگشت  بەشە  ئەم  دەمێنێتەوە. 

ئاژەڵیەكان  ئ��ارەزووە  حەزو  و  پێداویستی 
پێكهاتووە.

پڕەنسیپە  و  یاسا  لەگشت  دوور  ئ��ەو 
هیچ  و  كاردەكات  مرۆڤ  لۆژیكییەكانی 
ئاكاری  و  دابونەریت  دەرب���ارەی  شتێك 
كۆمەاڵیەتی  بەهای  ه��ەروەه��ا  و  ج��وان 
بەشێوەیەكی  نابێت،  نازانێت و گۆێڕایەڵیان 
و  ژیان  خۆشی  و  چێژ  ئ��ارەزووی  گشتی 
دوركەوتنەوە لەدەرد و ئازار دەكات، تەنیا 
خۆشیدایە  و  چێژ  بەدەستهێنانی  لەكۆششی 
و هەستە دوژمنكاریەكانی بەتاڵ دەكاتەوە، 
بەغەریزەی  ئەو  دەتوانرێت  كە  بەجۆرێك 

ئاژەڵ لەنێو مرۆڤدا دابنرێت.
برسی  ئەگەر  شیرەخۆر  منداڵی  نموونە  بۆ 

كەسێتی لەڕوانگەی فرۆیدەوە
ئامادەكردنی: عومەر هەڵەبجەیی

سەبارەت  خۆی  بیرۆكەی  فرۆید 
لەڕێی  خستەڕوو  بەكەسێتی 
نەخۆشە  لەگەڵ  مامەڵەكردنی 
نەست  وابوو  پێی  دەروونیەكان، 
كلیلی تێگەیشتنی كەسایەتیە
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ئەوا  بێت  شوێنێكدا  لەهەر  تینوو  یان  بێت 
میزەڵدانی  یان  بەگریان،  دەكات  دەست 
ئەگەر  دەك��ات  ڕزگ��ار  لێ  خۆی  بوو  پڕ 
لەباوەشی گەورەترین مرۆڤدا بێت، چونكە 
بێت  شێوەیەك  بەهەر  دەیەوێت  ساوایە  ئەو 

ئەو پێداویستیانەی تێر بكات.
دەروونییە  ڕەگ��ەزی   :ego من  دووەم: 
لەكەسێتیدا، لەسەر بنەمای لۆژیك دەڕوات 
مرۆڤ  یاساكانی  گشت  دەدات  هەوڵ  و 
واقیع،  لەگەڵ  پەیوەستە  و  بكات  جێبەجێ 
ئەقانییەت  و  بەزیرەكی  بەستن  بەپشت 

كۆنترۆڵی سەركێشییەكانی ئەو دەكات.
من بەشی ئەقانی و لۆژیكی كەسایەتیە كە 
ڕێڕەوێكی ئاگایانەی هەیە، لەژێر دەستەاڵتی 
تایبەت  شتی  لەكۆمەڵێك  من  دایە،  واقیع 
تاك  پەیوەندی  دەبێتە هۆی  پێكهاتووە، كە 
بریتییە  هۆكارە  كۆمەڵە  ئەو  بەدەوروبەر، 

لەقسەكردن، جوڵە.
فرۆید دەڵێت: كار و ئەركی من زۆر گران 
و دژوارە، لەبەرئەوەی زۆر زەحمەتە مرۆڤ 
خزمەتكارو  كاتدا  لەیەك  بتوانێت  لەژیاندا 
بێت،  س��ەرگ��ەورە  ئاغاو  دوو  بەردەستی 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا من لەجیاتی دووان 
دەبێت گوێڕایەڵی سێ زل هێز بێت لەیەك 
داواكاری  زۆرجار  ئەوەشدا  لەگەڵ  كاتدا، 
ئەو سێ ئاغایە جیاوازو دژبەیەكن، دەبێت 
هاوسەنگی  كە  بێت  بەهێز  ئەوەندە  من 
داواكارییەكانیان  هێزەو  زل  ئەو سێ  نێوان 
لێك  تووشی  بەپێچەوانەشەوە  ڕابگرێت، 
و  دەروون��ی  نەخۆشی  چەندەها  و  ت��رازان 
جەستەیی دەبێت، ئەو سێ ئاغایەش بریتین 

لە ئەو، واقع و جیهانی دەرەوە، منی بااڵ.
پێداویستیە  ئ��اژەڵ  وەك  دەی��ەوێ��ت  ئ��ەو 
فسیۆلۆژیەكانی  تێر بكات، هەروەها فشار 
دەخاتە سەر من لەالیەكی دیكەوە منی بااڵ 
و  من  سەر  دەخاتە  خۆی  تایبەتی  فشاری 
سەرەتایی  و  ئاژەڵی  بەشێوەیەكی  ناهێڵێت 
تووشی  و  بكات  هەڵسوكەوت  مندااڵنە  و 
بەگوناه  هەستكردن  و  وی��ژدان  ئ��ازاری 
جیهانی  و  واقیع  هەروەها  بێت،  ت��اوان  و 
تایبەتی  مەرجی  و  پێداویستی  دەرەوەش 

خۆی هەیە و من ناتوانێت لێیان دەربچێت، 
چونكە بەزاندنی سنووری جیهانی دەرەوەو 
دابونەریتی كۆمەاڵیەتی، كۆمەڵێك ئەندێشە 

و گرفت بۆ من دروست دەكات.
ل��ەوەدا  من  لێهاتووی  تواناو  لەبەرئەوە 
دەردەكەوێت، كە بتوانێت هەندێك لەحەزو 
ئارەزوو  پێداویستیە فسیۆلۆژییە ئاژەڵییەكانی 
ئەو لەبەرگ و كااڵیەكی كۆمەاڵیەتیدا تێر 
ئەو  دڵی  بتوانێت  لەڕێگەیەوە  كە  بكات، 

لەسنووری  كاتدا  لەهەمان  بكات،  ڕازی 
دەرنەچێت  دابونەریت  دەرەوەو  جیهانی 
ئەم  ب��ەاڵم  نەبێت،  زوی��ر  ب��ااڵ-ش  منی  و 
من-ێكی  و  نییە  ئاسان  ئ��ەوەن��دە  ك��ارە 
درێژكراوەی  من  پێویستە،  پتەوی  بەهێزو 
گونجاو  بەشێوەیەكی  من  ب��ەاڵم  ئ��ەو-ە، 
تێك  هۆی  نەبێتە  بەمەرجێك  دروس��ت  و 
شكاندنی و سوكایەتی پێكردنی، بەردەوام، 
لەكەسێتی  بەرگریكردن  بۆ  دەدات  هەوڵ 
جیهانی  و  ژینگە  لەگەڵ  گونجاندنی  و 
دەرەوەو چارەسەركردنی ملمالنێكانی نێوان 
و  لەالیەك  دەرەوە  جیهانی  و  مرۆڤ خود 

لەنێوان پێداویستیە دژبەیەكەكانی خودی-دا 
لەالیەكی دیكەوە.

پارێزگاری  میكانیزمەكانی  هەموو  هەروەها 
من جاربەجار لەالیەن مرۆڤی تێنەگەیشتووە 
سوودیان لێوەردەگرێت، بەاڵم لەهەلومەرجی 
زیاتر  سایكۆتیك-دا  و  نیۆرتیك  كەسێتی 

بەكاردەهێنرێت.
ڕەگ��ەزی   :super egoب���ااڵ منی  سێیەم: 
لەسەر  لەكەسێتیدا،  و كۆمەاڵیەتییە  مۆرالی 
و  دەڕوات  بەرز  ئاكاری  بەهای  بنەمای 
گوزارشت لەهەموو ئەو بەها كۆمەاڵیەتیانە 
و  دەبین  فێری  لەمنداڵیەوە  كە  دەك��ات، 

دەبێتە بەشێك لەئاكارمان.
منی بااڵ بەرئەنجامی شارەزاییەكانی من-ە، 
الیەنی نموونەیی لەژیانی مرۆڤدا دەنوێنێت 
و هەوڵی كەناڵ و بااڵبوون دەدات، الیەنی 
بەڵكو  نانوێنێت،  مرۆڤدا  لەژیانی  واقیعی 
كۆمەڵگەی  نموونەییەكانی  و  مۆرالی  بەها 
مرۆیی دەنوێنێت و كار بۆ سەركوتكردنی  
كۆمەاڵیەتییەكانی  ئامانجە  تا  دەكات،  من 
ب��ەردەوام  و  بگۆڕێت  مرۆیی  بەئامانجی 
هەوڵی كەماڵ دەدات و دەیەوێت من ڕازی 
بكات كە ڕەفتار بەرەو ژیانی كۆمەاڵیەتی 
بەئامانجی  ئامانجەكانی  و  بكات  ئاڕاستە 

مرۆیی بگۆڕێت. 
ب��ەردەوام  بااڵ  منی  و  ئەو  دەڵێت  فرۆید 
ئەو  ڕاگرتنی  من  ڕۆڵ��ی  و  لەملمالنێدان 
تێكدەچێت،  بااڵنسە  ئەو  كاتێك  بااڵنسەیە، 

مرۆڤ تووشی شڵەژانی دەروونی دەبێت.
منی بااڵ بەشی سێیەمی كەسێتی مرۆڤە، كە 
پاداشت  بەكارهێنانی  لەئەنجامی پەروەردەو 
كەسانی  و  باوك  و  دایك  لەالیەن  سزا  و 
منی  و  دەبێت،  دروس��ت  چ����واردەورەوە 
ئاكاری  و  دابونەریت  بەهاو  نوێنەری  بااڵ 
كۆمەاڵیەتییە لەناو خودی مرۆڤدا، هەروەها 
وەك دراوێك وایە دوو ڕووی هەیە، ڕووی 
كە  نموونەیی  بەمنی  ناودەبرێت  یەكەمی 
بەهاو  گشت  كردنەوەی  لەالسایی  بریتییە 
جوانەكانی  ئاكارە  هەروەها  و  ڕەوش��ت 
دایك و باوك و مامۆستا و كەسە گرنگ و 
هەروەها خۆشەویستەكانی ناو كۆمەڵ،  كە 

تواناو لێهاتووی من لەوەدا 
دەردەكەوێت، كە بتوانێت 
هەندێك لەحەزو ئارەزوو  

پێداویستیە فسیۆلۆژییە 
ئاژەڵییەكانی ئەو لەبەرگ 
و كااڵیەكی كۆمەاڵیەتیدا 

تێر بكات، كە لەڕێگەیەوە 
بتوانێت دڵی ئەو ڕازی 
بكات، لەهەمان كاتدا 

لەسنووری جیهانی 
دەرەوەو دابونەریت 

دەرنەچێت و منی بااڵ-ش 
زویر نەبێت
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منداڵ بەنموونەو گەورەی خۆی دادەنێت و 
هەوڵ دەدات وەك ئەوان وا بێت، هەروەها 
منداڵ  هاندانی  و  پاداشتكردن  لەئەنجامی 
ئەم  هەڵسوكەوتانەی  كردەوەو  ئەو  لەسەر 

بەشەی بۆ دروست دەبێت.
ناودەبرێت  بااڵ  منی  دووەمی  ڕووی  بەاڵم 
لەهێزێكی  بریتییە  ئەمیش  كە  بەویژدان 
نابەجێ  كارێكی  تاك  ئەگەر  كە  ناوەكی 
ناشرین دژ بەدابونەریتی كۆمەاڵیەتی بكات، 
منداڵ  ئەوا سزاو سەرزەنشتی من دەكات، 
پێش ئەوەی منی بااڵ-ی بۆ دروست ببێت، 
هێزی دەرەكی كە خۆیان لەدایك وباوك و 
هەروەها پۆلیس و مامۆستاو یاسادا دەبینێتەوە 
كە  سزاو سەرزەنشتی منداڵ دەكەن، بەاڵم 
پەروەردەكردنەوە  لەڕێی  ماوەیەك  دوای 
ناو  بۆ  دەگوێزرێتەوە  دەرەكیە  هێزە  ئەو 
خودی مرۆڤ و هێزێكی دەروونی ناوەكی 
بەویژدان  ناودەبرێت  كە  دەبێت،  دروست 
هێزە  ئەو  فرمانەكانی  و  كار  جێگەی  و 
فرمانەكانی  و  ئەرك  دەگرێتەوە،  دەرەكیە 
منی بااڵ خۆی لەچەند خاڵێكدا دەبینێتەوە، 
لەوانە چاودێریكردنی كارو كردارەكانی من 
هەروەها هەوڵ دەدات بۆ گۆڕینی ئامانجە 
و  نموونەیی  ئامانجی  بۆ  من  واقیعیەكانی 
گەیشتن بەكەماڵ بەبێ گوێدان بەبارودۆخ 

و واقیع و توانای گونجاو و لەبار.
هەروەها منی بااڵ بڕیاردەری یەكەمە لەسەر 
ئەویش  من  چاالكیەكانی  خراپی  و  باش 
كۆمەاڵیەتی،  پێوەری  و  دابونەریت  بەپێی 
و  پاڵنەر  سەركوتكردنی  بۆ  دەدات  هەوڵ 
حەزو ئارەزووەكانی ئەو، بەتایبەتی ئەوانەی 
دوژمنكاریان  و  سێكسی  سیمایەكی  كە 
بااڵ هەوڵ دەدات كە  هەیە، هەروەها منی 
بەپێی  سەرلەنوێ  ناوەوە  دەرەوەو  جیهانی 
دابڕژێتەوە  نموونەییەكان  ئاواتە  و  ئارەزوو 
بەو شێوەیەی كە خۆی دەیەوێت، هەروەها 
ئەمیش  چونكە  وای��ە،  ئەو  وەك  بااڵ  منی 
هەوڵی زاڵبوون و سەركوتكردنی غەریزە و 

پاڵنەرە فسیۆلۆژییە ئاژەڵییەكان دەدات.
شایەنی باسە كە من و منی بااڵ لەزۆر كەسدا 
كەسێتی  یەك  و  بن  هاوئاهەنگ  ناتوانن 

ناهاوسەنگیە  ئەو  بهێنن،  پێك  هاوسەنگ 
تووشبوون  هۆی  دەبێتە  كەسدا  لەهەندێك 
مرۆڤانەدا  لەو  چونكە  دەروونی،  بەپشێوی 
لەكێشەدایە  م��ن-دا  لەگەڵ  بااڵ  منی  كە 
دەسەاڵتەدا  ئەو  لەژێر  دەدات  هەوڵ  من 

ڕزگاری بێت و سەربەخۆ بێت.
بگرێت  لەئەو  ڕێگە  دەدات  ه��ەوڵ  من 
خۆی  بەمەیلی  و  بەخێرایی  نەیەڵێت  و 
دەیەوێت  و  بهێنێت  بەدی  ئارەزووەكانی 
بكات  ئاڕاستەی  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بەرەو 
و  سیستم  لەچوارچێوەی  ئارەزووەكانی  و 
ئەگەر  بهێنێت،  بەدی  كۆمەاڵیەتیدا  یاسای 
تاك ویستی یان هەوڵیدا بەو ئاستە مۆرالییەوە 
كە بۆ خۆی كێشاوییەتی پابەند بێت، ئەوا 
هەمیشەییدا  لەملمالنێی  بااڵ  منی  بەردەوام 

دەبێت لەگەڵ هەردووكیان.
بەدەوری  ئاماژە  دووبارە  پێویستە  هەروەها 
منی  لەداڕشتنی  بكەین  باوكان  و  دایك 

بااڵ-ی منداڵ، منداڵ لەناوی دایك وباوكی 
بااڵی  منی  نازانێت،  خۆشی  ناوی  بەوالوە 

خۆشی لەوانەوە وەردەگرێت.
ئەو دەیەوێت دایك وباوك، دایك وباوكێكی 
تێدەكۆشێت  منداڵ  ئالێرەدا  بن،  نموونەی 
دایك  هاوشێوەی  خۆی  كردەوەكانی  كە 
بەكاربهێنێت،  دەوروبەرەكەی  و  باوكی  و 
كەسانێكی  ئ��ەو  باوكی  و  دای��ك  ئەگەر 
ئەوان  وەك  ئەویش  بن،  خ��راپ  دڕن��دەو 
بەاڵم  دەبێت،  پەروەردە  و   دەبێت  گەورە 
بەڕەوشت  مرۆڤێكی  باوك  و  دایك  ئەگەر 
و تێگەیشتووبن، هەروەها ئەویش دەیەوێت 
بەڕێبازی  ژیانیەوە  ساڵەكانی  لەسەرەتای 
فێر  لەوانەوە  خوڕەوشت  و  بڕوات  ئەواندا 
كۆمەڵگە  ڕەوشتی  منداڵدا  لەچاوی  بێت، 

لەهەڵسوكەوتی دایك و باوكدا دەبینێتەوە.
لێرەدا دەبێت بگوترێت گەورەترین كاری 
باوكدایە،  و  دایك  لەئەستۆی  پ��ەروەردە 
منداڵەكانیان  دەتوانن  ئەوان  هەر  چونكە 
پەروەردە  ڕەوشت  خاوەن  مرۆڤێكی  وەك 
بكەن، یان بەپێچەوانەوە وەك دز و چەتە و 
پیاوكوژ پەروەردەی بكەن، لەژیانی منداڵدا 
لەوانەیە منی بااڵ تووشی گۆڕانكاری بێت و 
بكەوێتە سەر ڕێگەی شكست و نائومێدی، 
یان بەرەو سەركەوتن بڕوات و سەركەوێت.
بوو  باوەڕدا  لەو  دەروونناس  زانای  فرۆید 
و  دای��ك  فێركردنی  پ���ەروەردەو  بەهۆی 
بێت  بااڵتر  دەتوانێت  بااڵ  منی  باوكەوە 

لەژیانی منداڵدا.

سەرچاوەكان:
1- بنەماكانی دەروونزانی گشتی، عزالدین 

ئەحمەد عەزیز.
2- سایكۆلۆژیای گشتی، د. كەریم شەریف 

قەرەچەتانی.
میكانیزمی  م���رۆڤ،  بیری  ناسینی   -3

پارێزگاری دەروونی،
4- بۆچوونەكانی دكتۆر سیگمۆند فرۆید، 
نووسینی: د. محەمەد عەلی ئەحمەد وەند، 

وەرگێڕانی: حەمە ڕەشید حەسەن.

منی بااڵ بەرئەنجامی 
شارەزاییەكانی من-ە، 

الیەنی نموونەیی لەژیانی 
مرۆڤدا دەنوێنێت و 

هەوڵی كەناڵ و بااڵبوون 
دەدات، الیەنی واقیعی 

لەژیانی مرۆڤدا نانوێنێت، 
بەڵكو بەها مۆرالی و 

نموونەییەكانی كۆمەڵگەی 
مرۆیی دەنوێنێت و كار 
بۆ سەركوتكردنی  من 

دەكات، تا ئامانجە 
كۆمەاڵیەتییەكانی 

بەئامانجی مرۆیی بگۆڕێت 
و بەردەوام هەوڵی كەماڵ 

دەدات
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چەند  لەبەر  كە  ه��ەن، 
لەفیلمی  ڕقیان  هۆیەك 
پۆڕنۆیە "فیلمی ڕووت"، 
هەندێكی دیكەیش هەن، كە زۆر هۆگری 
ئەو جۆرە فیلمانەن، لەزۆربەی دەوڵەتەكانی 
فیلمی  بەكارهێنانی  و  سەیركردن  جیهاندا 
لەزۆربەی  ب��ەاڵم  نییە،  بەیاسا  دژ  پۆڕنۆ 
دەوڵەتە ئیسالمییەكان قەدەغەیە، هەرچەندە  
ئینتەرنێت جیهانێكی كراوەی بۆ بەكارهێنانی 
لەوەی  فیلمانە كردۆتەوە، جگە  ئەم جۆرە 
هەیە  ب��وون��ی  بازاڕەكانیشدا  ل��ەن��او  ك��ە 

هەرچەندە دژ بەیاسا بێت.
بەبێ  لەسەرتاپای جیهاندا  ئەوەی كە  بەاڵم 
:فیلمی  لە  بریتییە  بێت  قەدەغە  جیاوازی 
لەگەڵ  سێكس  فیلمی  مندااڵن،  سێكسی 
و  هێز  تیایدا  كە  سێكس  فیلمی  ئاژەڵدا، 
توندوتیژیی تیادا بەكارهاتبێت، هەروەها ئەو 
فیلمانەی كە پەیوەندییان بەڕەگەزپەرستیی و 

جیاكاریی مرۆڤەوە هەیە.
ژوورەكانی چات

بەبوونی  ئینتەرنێت  لەبەكارهێنەرانی  زۆر 
لەوێدا  خۆشحاڵن،  چاتەكان  ژووری 
و  دەگەن  بەیەك  دیكەدا  خەڵكی  لەگەڵ 
لەبارەی  نەناسراودا  كەسایەتییەكی  لەژێر 
هەندێك  دەدوێن،  تایبەت  بابەتی  چەندەها 
كە  دەبیننەوە،  چاتەدا  لەم  كەسێك  لەمانە 
شێوەیە  بەم  دەگرێت،  گوێ  و  تێدەگات 
كورتدا  لەماوەیەكی  بەهێز  هاوڕێیەتییەكی 
باوەڕەدان،  لەو  هەندێكیش  دەبێت،  پەیدا 
كە  كەسێكدا  لەگەڵ  هاوڕێیەتییەك  كە 
شتێكی  نایناسیت،  بەتەواوەتی  "لەڕاستیدا" 

دروست نییە، چونكە مرۆڤ شتێكی دیكەیە 
كاتێك كە دەنووسێت.

ئالوودەبوون  بەسێكس،  ئالوودەبوون 
ب��ەف��ی��ل��م��ی پ���ۆڕن���ۆ، ئ���ال���وودەب���وون 

بەئینتەرنێت
زۆركەس هەن كە كەوتوونەتە ناو تەوژمی 
وروژێنەرەكەی،  ناوەڕۆكە  و  ئینتەرنێت 
ئاشكرا  ئ��ەوە  جیهانییەكان  لێكۆڵینەوە 
هۆی  دەبێتە  ئینتەرنێت  ك��ە  دەك���ەن، 
ژنانیش  و  بەپۆڕنۆ  پیاو  ئالوودەبوونی 
جاروبار  دەتوانن  خەڵك  زۆربەی  بەچات، 
بەاڵم  بەكاربهێنن،  ئ��ەوی��ان  ی��ان  ئەمیان 
فیلمی  تەنیا  ئارەزووی  كە  هەن،  هەندێك 
پۆڕنۆیە، وێبسێكس یان چات هەیە، بەاڵم 
پاش ماوەیەك لێی بێزار دەبێت و ڕوودەكاتە 
كەمایەتییەك  لەژیانیدا.  دیكە  ئارەزوویەكی 
بەسێكسی  بەتوندی  زۆر  خۆیان  كە  هەن، 
ئینتەرنێتەوە دەبەستنەوە، ئەم كەسانە ئالوودە 
یان  وێ��ب  ئینتەرنێت،  بەسێكسی  دەب��ن 
كە  دێت،  لێ  وایان  هەتا  تەلەفۆنسێكس، 
بەدوای  هەمیشە  كە  دەكەن  لەخۆیان  زۆر 
فیلمی پۆرنۆی زۆرتر و وێنەی جیاوازتردا 
بگەڕێن، هەندێكیشیان لەناكاو ڕوو دەكەنە 
بنەما  لەهەموو  دوورە  كە  فیلمێك،  جۆرە 
مرۆڤایەتییەكان و لەالیەن یاساوە ڕێگە پێ 
نەدراوە وەك فیلم كە توندوتیژی تیادا بێت.  
یان ڕوو دەكەنە چات، كە وەك جیهانێكی 
لەوێش هەندێك  بەكاری دەهێنن،  یەدەگ 
بۆ  ڕاناوەستن،  خۆیان  لەسنوورەكانی  جار 
چات  دەدەن  هەوڵ  پیاو  هەندێك  نموونە 
لەمنداڵەكان  بكەن و زۆر  مندااڵندا  لەگەڵ 
بەسێكسیی  سەبارەت  ئ��ەوەی  بۆ  دەك��ەن 
دەگەڕێن  هەلێك  بەدوای  بدوێن،  خۆیان 
جەستەی  لەبارەی  هەرزەكارێكدا،  لەگەڵ 
دەپرسێت،  لێی  سێكسییەوە  ژیانی  ی��ان 
لەبارەی كردنەوەی وێبكام دەدوێت بەڵكو 
هەلێكی بۆ سێكسی كامێرا دەست بكەوێت. 

ئالوودەبوون چۆن پەیدا دەبێت؟
ئینتەرنێتەوە  و  پۆڕنۆ  بەفیلمی  ئالوودەبوون 
ژیانی  دێتە  و  دەك��ات  دزە  بەئەسپایی 
م���رۆڤ���ەوە، ل��ەس��ەرەت��ادا م���رۆڤ خۆی 
لێرەدا  دەبینێتەوە،  ترسناكدا  لەقۆناغێكی 
دەبێت،  زۆری  كاریگەرییەكی  ئینتەرنێت 
چونكە مانەوە لەناو چاتدا دڵشادكەرە و وەك 
كەسە  ئەو  یان  دەكات،  كار  ڕاكێشەرێك 
دەگەڕێت  سێكسییەكاندا  ماڵپەڕە  بەدوای 

و كار دەكات بەهەر شێوازێك بێت جۆرە 
بكەوێت:  دەس��ت  وێبی  ن��او  سێكسێكی 
كامێرا، قسەكردن، نووسین... هتد. هەتا ئەم 
قۆناغەش ئەو كەسە شتێكی لەدەستا هەیە و 

دەسەاڵتی بەسەر زۆر شتدا ون نەكردووە.
زۆركاریی  هەوڵی  ئاڵۆزتردا  لەقۆناغێكی 
دەك��ات  زی��اد  خ��ۆی  س��ەر  بۆ  لەخۆیەوە 
خۆی  زەحمەتە  الی  زۆر  كەسە  ئەو  و 
كاتی  زۆربەی  بخاتەوە،  دوور  لەئینتەرنێت 
خۆیان لەئینتەرنێتدا بەكار دەهێنن و هەندێك 
سەرف  تیادا  زۆری  پارەیەكی  جاریش 

دەكەن.
لەباری درێژەپێدان و قوڵبوونەوەدا ئەو كەسە 
دەكەوێتە ناو ئالوودەبوونێكی بەهێزەوە، هەر 
ئەو  ژیانی  ڕەوتی  كە  ئالوودەبوونەشە  ئەو 
كەسە دیاری دەكات، ئەو كەسە ژیانی بۆ 
ئینتەرنێت تەرخان دەكات و بەدرێژایی شەو 
بەدوای فیلمی پۆڕنۆدا دەگەڕێت و هەمیشە 
مرۆڤانە  ئەو  چاتدایە،  ژوورەكانی  لەناو 
دەگەنە ئەو ڕادەیەی، كە وا هەست دەكەن، 
كە پەیوەندی لەچاتدا گرنگترە لەپەیوەندی 
جیاوازەكانی  ج��ۆرە  واقیعیدا،  لەژیانی 
بەشێوازێكی  دەبێت  ئینتەرنێت  سێكسی 
سەرەكی دەربڕینی ئارەزووی سێكسیی ئەو 

كەسە.
قۆناغەكەدا  سێ  لەهەر  دی��اردان��ەش  ئەم 
هەموو  لەگەڵ  كەسانە  ئەو  دەردەك��ەون، 
قۆناغێكدا زیاتر و زیاتر لەیەك نزیك دەبنەوە 
و خۆیان چڕتر دەكەنەوە، هەتا لەكۆتاییدا 

هەموویان پێك دەگەن.
كاریگەری ئەم ئالوودەبوونە

ئینتەرنێت  سێكسیەكانی  -ب��ەره��ەم��ە 
لەسەر  دەبێت  گ���ەورەی  كاریگەرێكی 

الدانی سێكسی  ئەو كەسە.
-ئەو كەسانە لەناو ماڵپەڕە سێكسیەكان یان 
لەچاتدا كاتێكی درێژتر لەوە دەمێننەوە، كە 

خۆیان دەیانەوێت.
-ئەو كەسە دەیەوێت كۆنترۆڵی بەكارهێنانی 
دەیەوێت  بكات:  ئینتەرنێت  ناو  سێكسی 
بەاڵم  بێت،  ئامادە  لەوێ  كەمتر  بوەستێت، 

ئەمەی بۆ سەر ناگرێت.
-ئەو كەسە بێ ورە و توڕە دەبێت كاتێك 
هەوڵ  و  بكەوێتەوە  دوور  خۆی  بەهزری 
بدات بوەستێت، بەاڵم هەر ئەوەندەی هاتەوە 
بۆ  ئاسودەییەكەی  و  هێمنی  ئینتەرنێت  ناو 

كەسانێك
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دەگەڕێتەوە.
بۆ  بەچارەیەك  دەبێت  ئینتەرنێت  -سێكسی 
كێشە و هەستە خراپەكانی، چونكە لەمیانی 
كەمتر  باشتر،  بەبارێكی  هەست  ئەوانەوە 
دیار  ژیان  ترسەكانی  و  دەكات  خەمۆكی 

نامێنن.
بەشەو چەندەها جار  و  بەڕۆژ  -ئەو كەسە 
ئەزموونی  ئەوەی  بۆ  ئینتەرنێتەوە  دەچێتە 

سەیرتر و بەدەگمەنتر ببینێتەوە.
-ئەو كەسە ئەم شتە لەنزیكترین كەسەكانی 
و  ل��ەدەروون��ن��اس  لەخزمەكانی،  خ��ۆی، 
پزیشكەكەی دەشارێتەوە و بەهەندێك وتەی 
خۆهەڵخڵەتێنەر بەردەوامی بەخۆی دەدات: 
"من زۆر ناچمە ئینتەرنێتەوە"، "ئەمە هیچ الم 
گرنگ نییە، چونكە هەر دەمەوێت تۆزێك 

چاوێكی پیادا بخشێنم".
دەبەزێنێت:  سنوورەكان  كەسە  ئ��ەو   -
ت��ووش��ب��وو ل��ەگ��ەڵ ه��اوڕێ��ك��ان��ی��دا زۆر 
شەڕەنگێزانە مامەڵە دەكات، لەگەڵ كەسی 
بەجێهێنانی  لەسەر  سوورن  زۆر  دووەم��دا 
س��وورە  خ��ۆی��ان،  سێكسییەكانی  خەیاڵە 
سێكس  لەكامێراكەوە  كە  ئ��ەوەی  لەسەر 
ش��ەرم  ب��ەرام��ب��ەرەك��ەی،  ل��ەگ��ەڵ  بكات 
ڕووت��ی  فیلمی  ب���ەدوای  كاتێك  ناكات 
و  زۆركاریی  سێكسی  فیلمی  و  مندااڵن 
توندوتیژی دەگەڕێت، ئەو هەمیشە بەدوای 
ئەگەرچی  دەگەڕێت،  نوێدا  وروژێنەرێكی 

نایاسایی و نامرۆڤانەش بێت.
هاوسەریی  و  خۆشەویستیی  -ژی��ان��ی 
كاریش  لەسەر  دەڕوات،  ڕووخ��ان  بەرەو 
سێكسیی  فیلمی  تەماشاكردنی  ئ��ارەزووی 
وهۆكار  بەكێشە  دەبێت  هەندێجار  و  هەیە 

بۆ لەدەستدانی كارەكەی.
لەڕێی  بەسێكس  ئالوودەبوونە  ئەو  -بەهۆی 
بەرەو  ژیانی  ڕەوت��ی  گشت  ئینتەرنێتەوە 
هۆی  دەبێتە  هەندێجار  و  دەڕوات  خواری 

كێشەی دارایی زۆر گەورە.
سێكسی  فیلمی  ئ��ال��وودەی  ژن  ئایا 

دەبێت؟
ئەو  زۆری  بەشێكی  توێژینەوەكان  بەپێی 
و  سێكسی  فیلمی  ئ��ال��وودەی  كەسانەی 
ژنانیش  بەاڵم  پیاوانن،  ئینتەرنێتن  پۆرنۆی 
لەوەدایە كە  نین. جیاوازییەكە  بێبەش  لەمە 
پیاوان بەشی تێڕوانین و كاریگەرێتیی بینین 
ئەو  هەر  و  لەژنان  زۆرترە  مێشكیاندا  لەناو 

ژنان  الی  بەاڵم  دەیانوروژێنێت،  بینینەشە 
جوڵێنەرە  و  پەیوەندیی  كاریگەرێتی  زیاتر 
هەستییەكان زیاتر ڕۆڵی هەیە لەوروژاندنیان، 
هەیە،  جیاوازییان  هۆرمۆنیشیدا  لەپێكهاتەی 
دەروونییەكانیان  ئاڵۆزییە  پیاو  بەشێوەیەك 
كەم  كۆمپیوتەرەكەدا  شاشەی  لەبەردەم 
دەكەنەوە، بەاڵم الی ژن بەپێچەوانەوە زیاد 
بەپێی ئەو ژمارانەی هەن ژمارەی  دەكات. 
ژمارەی  بەاڵم  زۆرترن،  پیاو  ئالوودەبووانی 
بەتەواوەتی  ژنان  الی  ناتوانرێت  ڕاستەقینە 
ئەم  كە  هەن،  ژن  زۆر  چونكە  بزانرێت، 
توێژینەوە  هێندەی  دەشارنەوە،  دیاردەیە 

دەردەخەن،  ئەوە  ئامارەكان  هێنراوە  بەجێ 
پۆڕنۆن  فیلمی  ئاڵودەی  ژنان  ی   %8 كە 
نوێكەدا  لەنەوە  ڕێ��ژەی��ەش  ئ��ەم  ب��ەاڵم  و 

لەزیادبووندایە. 
ژن لەكۆمەڵگانی خۆرئاوادا كەمتر ئالوودەی 
دەبن،  ئینتەرنێت  سێكسی  و  پۆرنۆ  فیلمی 
كە  هەیانە،  كە  سەربەستییەی  ئەو  بەهۆی 
بوارێكی فراوانیان بۆ دەخوڵقێنێت بۆ ئەوەی 
بكەن  تێر  خۆیان  سێكسییەكانی  ئ��ارەزووە 
هیچ  بەبێ  ڕاستەوخۆكان  پەیوەندییە  بەهۆی 
سنوورێك، بەاڵم لەكۆمەڵگا كۆنسێرڤەتیڤەكان 
كۆمەڵگا  و  خۆرهەاڵتی  كۆمەڵگا  وەك��و 
ج��ی��اوازن،  ب��ارودۆخ��ەك��ان  ئیسالمییەكان 
ژیاندا  بەشی  ل��ەزۆر  ژنەكە  ل��ەوێ  چونكە 
سنووردارە و ناتوانێت خۆی تێر بكات یان 

بەشێوەیەك لەشێوەكان و بەبێ ترس ئارەزووە 
تێریان  یان  دەرببڕێت  خۆی  سێكسییەكانی 
خۆرهەاڵتییەكە  كوڕە  ئەگەر  واتە  بكات، 
لەبوارەكانی ژیاندا سەربەستییەكی سنوورداری 
ژنەكە  الی  ئ��ەوا  هەبێت،  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
لەبوارێكی زۆر تەسكدا نەبێت، هیچ بوارێكی 
شتێكی  ئەوە  لەبەر  نەماوەتەوە،  بۆ  دیكەی 
ئاساییە كە ژن لەم جۆرە كۆمەڵگایانەدا هەموو 
دەرفەتێك بقۆزێتەوە بۆ دەربڕین و تێركردنی 
ئارەزووە سێكسییەكەی،  لەهەمووشی كێشەتر 
ئەوەیە، كە گەر ئەو فیلمە پۆرنۆیە بۆ كیژێكی 
نەبێت، ئەوا بۆ كچێكی  ئەوروپی وروژێنەر 
لەوانەیە  بەڵكو  و  وروژێ��ن��ەرە  ڕۆژهەاڵتی 
بچوكترین شت وروژینەر بێت، لەبەر ئەوەی 
ویستی جەستەیی و دەروونیی و هزری ئەو 
ڕۆژ،  چەندەها  كۆكراوەی  سێكس  بۆ  ژنە 
ژن  هەندێك  لەوەی  ساڵە، جگە  یان  مانگ 
و  ئەزموون  و  تێڕوانین  لەڕوانگەی  ه��ەن، 
جۆرە  ئەم  تەماشاكردنی  مەیلی  دركپێكردن 
فیلمانەیان هەیە، چونكە كێشە سێكسییەكانی 
ڕۆشنبیرییەكی  نەبوونی  و  كۆمەڵگاكە  ناو 
سێكسیی وای كردووە، كە سەبارەت بەزۆر 
تووشی  كۆمەڵگایانە  ئەم  بوارەدا  لەم  الیەن 

گرفتی ڕۆژانە ببنەوە.
ئەمانە هۆكارن بۆ ئەوەی ئالوودەبوون بەفیلمی 
خۆرهەاڵتییەكاندا  لەكۆمەڵگا  پ��ۆڕن��ۆوە 
و  خۆرئاواییەكان  لەكۆمەڵگا  بێت  زۆرتر 
بكەینەوە  دووپاتی  دەتوانین  وتەش  هەمان 
پیاوی  و  ژن  بەئالوودەبوونی  سەبارەت 
خۆرهەاڵت بەماستەربیوشن )واتە دەستلێدان 
چێژبینین(   بەمەبەستی  سێكسی  لەئەندامی 

زیاتر لەكۆمەڵگا خۆرئاواییەكان.
ئایا ئەم ئالوودەبوونە چۆن ڕوو دەدات؟

كە  هەیە،  ئەوەی  توانای  مرۆڤ  مێشكی 
فێر  نوێ  بەشێوەیەكی  مێشك  خانەكانی 
هەروەها  بكات،  پ���ەروەردە  ی��ان  بكات 
لەنێوان  نوێ  بەشێوازی  نوێ  پەیوەندی 
بنێت، كیمیای دەمارناسی  بنیات  خانەكاندا 
ئەوەی سەلماندووە، كە پەیوەندییەكانی ناو 
نوێ  یان  بكرێنەوە  نوێ  دەتوانرێت  مێشك 
ئەم  هەمیشە  نییە  مەرج  بەاڵم  دابڕژێنرێت، 
شێوازە نوێیە خەسڵەتێكی پۆزەتیڤی هەبێت، 
بۆ  وات��ە  بێت،  نێگەتیڤ  لەوانەیە  بەڵكو 
مێشك  بڵێێن،  دەتوانین  ڕوونكردنەوە  زیاتر 
بگۆڕێت،  خۆی  پرۆگرامەكانی  دەتوانێت 

سێكس بەشێكی زۆر 
گرنگە لەژیانی خێزاندا 
و هەموو كەلێنێكیش، 

كە ئەكەوێتە ژیانی 
سێكسییەوە لەنێوان 

هاوسەرەكاندا 
كاریگەرییەكی 

نێگەتیڤانەی دەبێت و 
هەندێجار دەبێتە هۆی 

جیابوونەوەی ڕۆحیی 
نێوانیان
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پرۆگرامە  ئەم  لەگەڵ  خۆگونجاندن  بۆ 
وروژێ��ن��ەر  و  بەكات  پێویستی  نوێیەدا 
ئەوانەی  دەبینین  بۆیە  هەیە،  پاڵنەر  یان 
پۆرنۆ  بۆ  ئالوودەن هەمیشە كاتێكی زۆرتر 
زۆر  مرۆڤ  دەبێت  بۆیە  دەكەن.  تەرخان 
و  وێنە  لەگەڵ  چۆن  بزانێت،  هۆشمەندانە 
لەم  تەنیا  نەك  دەكات:  مامەڵە  فیلمەكاندا 
و  كۆنترۆڵكردن  لەالیەن  بەڵكو  الیەنەوە، 
مۆنۆپۆڵكرنی میدیای بینراو و چاپەمەنییەكان 
یان  گۆڤارێك  هەتا  لەڕیكالمەیەكەوە  هەر 
لەوەدا  كاریگەرییەكانی  چونكە  فیلمێك، 
دەرناكەوێت، كە بەڕێكەوت یان دەگمەن 
كاتێك  بەڵكو  بێت،  لەژیانماندا  شتە  ئەم 
ئەو  و  بكات  داگیر  ژیانمان  ڕۆژان��ە  كە 
خۆی  كاریگەری  و  شوێن  لەنەستدا  كاتە 
بەرامبەر  مرۆڤ  لەكاتێكدا  دەشارێتەوە، 
ئەم وروژێنەرانە ڕۆژبەرۆژ كەمتر هەستدار 

دەبێت.
پەیدابوونی  كاریگەرییە سەرەكییەكانی 

ئالوودەبوون
وا  پەروەردەیەكی  مرۆڤ  كاتێك  تەنهایی: 
نەكرابێت، كە بتوانێت پەیوەندییەكانی خۆی 
بخات،  ڕێك  بەئاسایی  دەوروبەردا  لەگەڵ 
سەردەمی  بۆ  ڕەگەكەی  كێشەیەش  ئەم 
منداڵی دەگەڕێتەوە )كەمی خۆشەویستی و 

بایەخدان لەالیەن دایك و باوكەكەوە(.
خراپەكارییەكی  هەموو  دەستدرێژیكردن: 
جەستەیی، سێكسی و سۆزداریی لەقۆناغی 
ترسنۆك  كەسە  ئەو  هۆی  دەبێتە  منداڵێتیدا 
پەیوەندییە  هەروەها  توڕەبێت  ڕق��دارو  و 

كە  ب��دات��ەوە،  لێك  بەهەڵە  سێكسیەكان 
زۆربەی جار وا ڕێدەكەوێت، ئەو كەسانە 
بەدوای چەندەها پەیوەندییدا لەهەمان كاتدا 

بگەڕین و بەتەنیا یان لەكۆمەڵدا.
توێژینەوەكان ئەوە دووپات دەكەنەوە، كە 
تێكەاڵوبوونی  و  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی 
ئازادكردنی  سەر  كاردەكەنە  پۆزەتیڤانە 
چونكە  ئالوودەییەكە،  لەویستی  م��رۆڤ 
دیكەدا  كەسانێكی  لەگەڵ  كاتێك  مرۆڤ 
بێت، زیاتر بیر لەشتە وروژێنەرەكان دەكاتەوە 
بەو  ناڕەخسێت  بۆ  بارەكەشی  هەروەها  و 
جگە  ئارەزوویەتی،  خۆی  كە  شێوەیەی، 
پەیوەندیی و كەشانە كار  لەم  لەوەی زۆر 
مرۆڤ  هەندێجار  ئ��ەوەی  س��ەر  دەكەنە 
لێدوانێك  و  بخشێنێتەوە  بەخۆیدا  چاوێك 
ئەوە  لەبەر  بهێنێت،  بەجێ  خۆیدا  لەگەڵ 
هەوڵدانی ئالوودەبووەكان بۆ نەمانەوە بەتەنیا 
هەنگاوێكی زۆر گرنگە بۆ قوتاربوون لەم 
لەهۆكارەكانی  یەكێك  چونكە  كێشەیە، 
لەویستی  بریتییە  بەپۆرنۆوە  ئالوودەبوون 
كەسێك  هاوسەرێك،  بوونی  بۆ  كەسە  ئەو 
هەستیی  ئ��ارەزووە  بتوانێت  كە  لەژیانیدا، 
بكات،  تێر  دەروونییەكانی  و  سێكسی  و 
بەشێك  تێكەاڵوبوونێك  هەموو  كەواتە 
دەك��ات��ەوە،  پ��ڕ  ڕۆحییە  تەنهاییە  ل��ەم 
یان  ئەگەرچی خۆشەویستێك، دەزگیرانێك 

هاوسەرێكیش نەبێت. 
خێزان و ئالوودەبوون

خێزانەكان  كە  ناگەێنێت،  ئەوە  ئەمە  بەاڵم 
دوور بن لەم ئالوودەبوونە، بەڵكو چەندەها 
یان  پیاوەكە  یان  ژنەكە  كە  هەن،  خێزان 
هەردووكیان پێكەوە بەشێوەیەكی بەردەوام 
لەبنكە  فیلمانە دەكەن،  ئەم جۆرە  تەماشای 
سكااڵ  چەندەها  كۆمەاڵیەتییەكانیش 
دەكرێت، كە پیاوەكە زۆر لەهاوسەرەكەی 
دەكات بۆ پێكەوە سەیركردنی فیلمی پۆرنۆ 
هەرچەندە ژنەكە مەیلی بەم شێوازە فیلمانە 
نایەت، كێشەی ئەم جۆرە خێزانانە ئەوەیە، 
ڕۆحی-جەستەییە  ڕۆڵ��ە  ئەو  سێكس  كە 
بەڵكو  پێكەوەییەكەدا،  لەژیانە  نابینێت 
و  لەڕاهاتن  دەبینێت  ڕاكردن  كاری  زیاتر 
مرۆڤ  واتە  پێكەوەیی،  ژیانی  خاتركاری 
هەست بەتەنهاییەك دەكات و لەبری ئەوەی 
بەدوای بەهێزكردنەوەی پەیوەندییە ڕۆحیی 
و خێزانییەكە بكات، میانی ئاستە سێكسیەكە 

بەاڵم  ڕاك��ردن.  بۆ  بەمیكانیزمێك  دەكات 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  هۆكاریشە  هەمان  هەر 
كە بەهۆی سێكسەوە هەوڵ بدرێت هەست 
لەهەندێك  ئەمەش  كە  بهێنرێت،  بەدەست 
ئالوودەبوونی  و  لەماستەربیوشن  كەسدا 
ئەو كاتە مرۆڤ  پۆڕنۆدا ڕەنگ دەداتەوە، 
جگە  و  دەكاتەوە  دی  لەكەسێكی  خەیاڵ 
لەتێربوونە جەستەییەكە هیچ شتێكی دیكەی 

پێ ناگەێنێت.
بواری  الی��ان  ه��ەردوو  ئەگەر  ب��ارەدا  لەم 
دەبێت  سەرەتایەك  ئەوا  بهێڵنەوە،  گفتوگۆ 
كێشەكە،  چ��ارەس��ەری  بۆ  ه��ەوڵ��دان  بۆ 
لەو  ك��ە  ه��ەن،  ه��ەرچ��ەن��دە زۆر ك��ەس 
بێنێت،  بەوەدا  دان  كاتێك  هەر  ب��اوەڕەدان 
كێشەكەی  ئیتر  بووە،  پۆرنۆ  ئالوودەی  كە 
بەاڵم  دەڕوات،  چاكبوون  بەرەو  و  نەماوە 
بەر لەوەی بڕیاری شتێكی وا بەسەر خۆیدا 
بكات،  ب��ەوە  درك  ژیرانە  دەبێت  ب��دات، 
پلەیەكدایە،  لەچ  ئالوودەبوونەكەی  ئایا 
چونكە ئەم جۆرە كێشە سێكسیانە كێشەی 
لێ  دیكەی  الیەنی  هەندێك  و  دەروونیین 
هەستكردن  توڕەیی،  وەك  دەبێت  پەیدا 

مێشك دەتوانێت 
پرۆگرامەكانی خۆی 

بگۆڕێت، بۆ خۆگونجاندن 
لەگەڵ ئەم پرۆگرامە 

نوێیەدا پێویستی بەكات 
و وروژێنەر یان پاڵنەر 

هەیە، بۆیە دەبینین 
ئەوانەی ئالوودەن 

هەمیشە كاتێكی زۆرتر بۆ 
پۆرنۆ تەرخان دەكەن

یەكێك لەهۆكارەكانی 
ئالوودەبوون بەپۆرنۆوە 

بریتییە لەویستی 
ئەو كەسە بۆ 

بوونی هاوسەرێك، 
كەسێك لەژیانیدا، 

كە بتوانێت ئارەزووە 
هەستیی و سێكسی 
و دەروونییەكانی تێر 
بكات، كەواتە هەموو 

تێكەاڵوبوونێك بەشێك 
لەم تەنهاییە ڕۆحییە 

پڕ دەكاتەوە، ئەگەرچی 
خۆشەویستێك، 
دەزگیرانێك یان 

هاوسەرێكیش نەبێت
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بێبایەخیی،  بێپەیوەندیی،  بەتەنهایی، 
دەروونییەكانی   كێشە  لەبەرئەوە  گرژیی، 
پێویستیان  و  قوڵن  زۆر  ئالوودەبوونە  ئەم 
پسپۆڕ  كەسانی  یارمەتی  و  بەڕاویژكاریی 
لەهەموو  لێكۆڵینەوە  بۆ  هەیە،  تایبەتمەند  و 
لەوانەیە  كە  كاریگەرییەكان،  الیەنەكانی 
یەكێك  هاوسەرییەكە  پەیوەندییە  خودی 

بێت لەم هۆكارانە. 
لەژیانی  گرنگە  زۆر  بەشێكی  سێكس 
خێزاندا و هەموو كەلێنێكیش، كە دەكەوێتە 
هاوسەرەكاندا  لەنێوان  سێكسییەوە  ژیانی 
و  دەبێت  نێگەتیڤانەی  كاریگەرییەكی 
هەندێجار دەبێتە هۆی جیابوونەوەی ڕۆحیی 
هاوسەرگیری  ژیانی  لەبەرئەوە  نێوانیان، 
هێندە بەنرخە، كە الیەنەكانی پەیوەندییەكە 
ئامادەیی خۆیان بۆ گفتوگۆ و چارەسەری 

ئەم جۆرە كێشانە نیشان بدەن.
ئایا تووشی ئالوودەبوون بووم؟ ئایا من 

كێشەم هەیە؟
چی بەرامبەر ئالوودەییەكەم دەتوانم بكەم؟

ئەگەر دەزانیت، كە تووشی ئەم ئالوودەییە 
بوویت، ئەوا پشت گوێی مەخە و لەالیەنی 
بكە،  تایبەتمەند  یارمەتی  داوای  تایبەتمەند 
چارەسەركارێكی باش دەتوانێت ڕێنماییت 
وا بكات، كە جارێكی دیكە ژیانت لەژێر 
كۆنترۆڵی خۆتدا بێت و ژیانێكی پڕ بەسەر 

بەریت.
ئارەزووی  كە  كرد،  هەستت  كاتێك  هەر 
ل��ەس��ن��وورە  ه��ەی��ە  سێكسییت  فیلمی 
بچۆ  هەر  ئەمەش  بۆ  ئەوا  یاساییەكەیدا، 
بۆ الی ڕێكخراو و كەسانی تایبەتمەند بۆ 

ڕاوێژكردن و چارەسەر.
كێشەی  كە  كەسانەی  ئەو  چارەسەری  بۆ 
پۆرنۆی منداڵیان هەیە، ئەوا هەرگیز نابێت 
ئەو كێشەیە بشارنەوە و شەرم دایانبگرێت، 
چونكە لەوانەیە ئەو دیاردەیە بەسەر ڕەوتی 
و  بشكێتەوە  منداڵەكانیدا  و  خێزانەكە 
خاڵێكی  هیچ  كە  بكات،  ڕەفتار  هەندێك 
مرۆڤایەتی نایگرێتە خۆی، بۆ چارەسەریش 
هەرگیز درەنگ نییە، بەاڵم دواخستنی چارە 

هەمیشە درەنگتر دەبێت.
لەهەندێك  كێشەیەش  ئ��ەم  چ��ارەس��ەری 
دەروونناسی  پسپۆری  یارمەتی  بەبێ  باردا 
كەسە  ئەو  زەحمەتە  ئەركێكی  تایبەتمەند 
بەتەنها بتوانێت خۆی لەو بارە ئاڵۆزە ڕزگار 

ئاسانترین  و  باشترین  ئەوە  لەبەر  بكات، 
پاش  كە  لەدەروونناسەكان،  بریتییە  ڕێگە 
بەمنداڵێتی،  سەبارەت  زۆر  لێكۆڵینەوەیەكی 
سێكسی  مامەڵەی  شێوازی  خێزانی،  باری 
هەیبێت،  ئەگەر  هاوسەرەكەیدا،  لەگەڵ 
ئەزموونەكانی  خ��ود،  كۆنترۆڵكردنی 
هەموو  دیكە،  دەروونی  كێشەی  پێشووی، 
ئەمانە دەرگایەك دەكەنەوە بۆ ئالوودەبووەكە 
لەكارێكی  ئەوەی  بۆ  دەروونناسەكە  بۆ  و 
پێكەوەیی هاوبەشدا بتوانن هەنگاو بەهەنگاو 

ئەو كێشەیە چارەسەر بكەن. 
ئەوەی كە دەبێت ئاماژەی پێ بكرێت ئەوەیە، 
كە لەهەندێك واڵتە پێشكەوتووەكاندا زیاتر 
دەبەسترێت  گفتوگۆ  بەچارەسەری  پشت 
ئەم  باردا  لەزۆر  چونكە  لەدەرمان،  دوور 

دەروونی  كێشەیەكی  ئاوێنەی  ئالوودەییە 
دیكەیە لەو كەسەدا.

لەو  زۆر  كە  دەركەوتووە،  كاتدا  لەهەمان 
و  هەیە  كحولیان  كێشەی  كە  كەسانەی 
ئالوودەی كحولن، لەهەمان كاتدا ئالوودەی 

پۆرنۆ و سێكسی ئینتەرنێتن. 
پۆرنۆ  فیلمی  ئالوودەی  هاوسەرەكەم 

بووە، چی بكەم؟
ئەم كێشەیە زیاتر ئاڵۆز دەبێت، ئەگەر لەناو 
خێزانەكەدا پیاوەكە ئالوودەی پۆرنۆ بووبێت، 
چونكە هەروەك باسمان كرد زۆربەی ژنان 
و  نایەت  فیلمانە  ج��ۆرە  بەم  ئ��ارەزووی��ان 
هاوسەرەكەدا  لەگەڵ  بن  ئامادەش  ئەگەر 
خاتری  لەبەر  زۆربەیان  ئەوا  بكەن،  تەماشا 

پیاوەكە ئەمە بەجێ دەهێنن.
سێكسی  مامەڵەی  پیاوەكە  لەالیەكەوە 
هەندێجار  و  دەگۆڕێت  ژنەكەیدا  لەگەڵ 
هەوڵ دەدات بگات بەوەی كە لەفیلمەكەدا 

بینیوێتی، بەبێ ئەوەی بیر لەوە بكاتەوە ئایا 
بەدڵە،  ئەوەی  ئایا  دەتوانێت،  ئەوە  ژنە  ئەو 
پیاوەكە  كاتدا  لەهەمان  دەك��ات  وا  ئەمە 
ببێت  و  بێت  سوور  خۆی  ویستی  لەسەر 
لەپەیوەندییە  كێشە  دروستبوونی  بەهۆی 
سێكسیەكەدا، لەهەمان كاتدا ئالوودەبووەكە 
هەرچەندە لەسێكسدا لەگەڵ هاوسەرەكەی 
تێر بێت، بەاڵم هەموو بارێك دەڕەخسێنێت 
بگات  فیلمانەوە  ئ��ەو  لەڕێی  ئ��ەوەی  بۆ 
سێكسی  و  فیلم  وات��ا  چێژ،  بەلوتكەی 
و  ل��ەژی��ان  بەبەشێك  دەبێت  ئینتەرنێت 
ئارەزووە سێكسیەكانی، كە ئەمیش درەنگ 
یان زوو بەنێگەتیڤی بەسەر شێواز و چەندێتی 
خۆیدا  هاوسەرەكەی  لەگەڵ  سێكسەكەیدا 
كە  ئەوەی،  دەگاتە  هەندێجار  دەشكێتەوە، 

دەبینێت  ناسەرەكی  ڕۆڵێكی  خێزانەكەی 
لەكاتی  بەڵكو  سێكسیەكانیدا،  لەئارەزووە 
پیاوەكە  هاوسەرەكەیدا  لەگەڵ  سێكس 
كە  ژنانەدایە،  ئەو  لەگەڵ  هەست  و  بەبیر 

لەفیلمەكاندا بینیونی.
پیاو  و  ژن  كە  وای��ە،  باشتر  كاتەدا  لەم 
یەكدا  لەگەڵ  ڕاشكاوانە  یەكدا  لەگەڵ 
چارەسەرێك  هەوڵی  پێكەوە  و  بدوێن 
لەكێشەكە  بێدەنگبوون  چونكە  ب��دەن، 
پشتگیریكردنی  نییە،  دیارنەمانی  مانای 
هاوسەرەكە و كاری پێكەوەییان دەتوانێت 
خێراتر  چ��ارەس��ەرە  ئ��ەم  هەنگاوەكانی 
تێ  لەوە  خێزان  پێویستە  لێرەشدا  بكات، 
و  بووە  ئالوودە  هاوسەرەكەی  كە  بگات، 
لێ  لەساتێكدا  دەرگایەی  ئەو  ناتوانرێت 
درێژە  پرۆسەیەكی  ئەمە  بەڵكو  دابخرێت، 
و خ��ۆڕاگ��رت��ن  و  بەهێمنی  پێویستی   و 

لەیەكگەشتنێكی دوورودرێژە.

بەپێی توێژینەوەكان بەشێكی زۆری ئەو كەسانەی 
ئالوودەی فیلمی سێكسی و پۆرنۆی ئینتەرنێتن پیاوانن، 
بەاڵم ژنانیش لەمە بێبەش نین. جیاوازییەكە لەوەدایە 

كە پیاوان بەشی تێڕوانین و كاریگەرێتیی بینین 
لەناو مێشكیاندا زۆرترە لەژنان و هەر ئەو بینینەشە 

دەیانوروژێنێت
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    child     منداڵ چۆن پرسیارە سێكسیەكانی
منداڵ وەاڵم بدەینەوە؟

نازەنین عوسمان محەمەد*

زۆرجار دایك و باوكان قسەو باس لەسەر ئەوە دەكەن كە چۆن 
پرسیارەكانیان  كاتێك  بدەنەوە  منداڵەكانیان  پرسیاری  وەاڵمی 
سەبارەت بەئەندامی زاوزێ دەبێت، وەك ئەوەی منداڵ دەپرسێت 
بۆ ئەندامی زاوزێی خوشكەكەی وەك ئەندامی زاوزێی ئەو نییە؟ 
دەرەوە؟  هاتۆتە  دایكی  لەسكی  چۆن  بووە؟  لەدایك  چۆن  ئەی 
ساوایان  باخچەی  مامۆستای  كێشەی  بۆتە  ئەمە  جار  گەلێك  یان 
مندااڵن دەست  تیایدا  بكەن كە  حاڵەتانە  ئەو  مامەڵەی  كە چۆن 
بۆ ئەندامی زاوزێی خۆی دەبات و یاری پێ دەكات، یان هەوڵ 
ببینێت  هاوڕێكەی  زاوزێی  ئەندامی  یاریكردنەوە  بەناوی  دەدات 

بەتایبەت كاتێك كە دەچن بۆ تەوالێت.
و  دەدرێتەوە  بەناڕاست  هەندێجار  پرسیارانە  جۆرە  ئەم  وەاڵمی 
بۆ  بوخچەیەكدا  لەناو  تۆی  لەق  لەق  حاجی  دەوترێت  بەمنداڵ 
یان  ڕوودەدات،  مندااڵندا  كارتۆنی  لەفیلم  وەك چۆن  هەر  هێنام 
یان وەاڵمی  لەنەخۆشخانە دۆزییەوە،  تۆمان  پێی دەڵێت  دایكەكە 
نادەنەوە و لێی تووڕە دەبن كە بۆ پرسیاری لەو شێوەیە دەكات، 
تەریقكردنەوەی  یان  خستن  پشتگوێ  یان  وەاڵمدانەوە  بەناڕاست 
و توڕەبوون وەك ئەوەی منداڵەكە باسی شتێكی خراپ و هەڵەی 
بۆ الیەنی دەروونی دروست دەكات، سەبارەت  كردبێت، كێشە 
بەسێكس هەست بەترس و شەرم و تاوانباری دەكات و تەنانەت 
زۆرجار ژیانی هاوسەری لەئایندەدا لێ تێكدەدات و ناهێڵێت بڕیار 

و هەڵبژاردنێكی سەركەوتووی هەبێت.
مەترسیيەكە لێرەدایە كە ئەو پرسیارە الی منداڵەكە وروژاوە هەر 
دەبێت بگات بەوەاڵمەكەی بۆیە دەبێت دایك و باوك هەوڵبدەن 
منداڵ  ئەوا  وانەكەن  ئەگەر  بدەنەوە  وەاڵمی  شێوە  بەڕاستترین 
لەوانەیە  و  دەگەڕێت  وەاڵمەكەی  بۆ  دیكەوە  لەسەرچاوەی 
یان  هاوڕێكانی  وەك  ببەن،  بەالڕێیدا  و  هەڵەبن  سەرچاوەكان 
كەسانی دیكە. بۆیە خۆدزینەوە لەم جۆرە پرسیارانە كە ئەنجامی 
پێگەیشتن و گەورە بوونی منداڵە، كارێكی نەشیاوە، دایك و باوك 
دەبێت ئەوە بزانن كە ئەوەش بەشێكی پەروەردەیە و كاریگەری 

گەورەی لەسەر كەسێتی هەیە.
پرۆگرامێكی  ئێمە  ئایا  دەكرێت  ئ��ەوە  گفتوگۆی  هەندێجار 
هەندێك  هەیە؟  سێكسی  پ��ەروەردەی  بۆ  ئاشكرامان  داڕێ��ژراوی 
دەدۆزرێتەوە،  پرۆگرامە  ئەو  گشتیدا  پ��ەروەردەی  لەناو  دەڵێن 

هەندێك دەڵێن نیمانە...هتد.
پێكهاتووە  كە  گشتیە  پەروەردەی  بەشێكی  سێكسی  پەروەردەی 
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و  ئەخالقی  )كۆمەاڵیەتی،  لەپەروەردەی 
یان  هەبێت  پرۆگرام  ئەگەر  بۆیە  ئەقڵی(، 
نەبێت ئەوا ئەو پەروەردەیە بەڕێوە دەچێت 
بەاڵم  ناڕاستەوخۆ،  یان  بێت  ڕاستەوخۆ 
ئاشكرا  و  ڕوون  دیدێكی  كە  وایە  چاكتر 
دابڕێژرێت بۆ ئەم پەروەردەیە و ئیدی دایك 
سەیری  خۆیان  سەردەمی  وەك  باوكان  و 
نەخەنە  الیەنە  ئەم  و  نەكەن  منداڵەكانیان 
دەستی ڕۆژگارەوە، چونكە لەم سەردەمەدا 
پێشكەوتنەكان زۆر خێرا و كاریگەرن هەتا 
لەسەر ئاستی زوو پێگەیشتنی نەوەكان، بۆ 
زووتردا  لەتەمەنێكی  مندااڵن  ئێستا  نموونە 
دەچنە قۆناغی نەرزەبوون و هەرزەكاریەوە 
ئەنجامی  بەپێی  كچان،  یان  كوڕان  بۆ  چ 
یان  ن���ەرزەب���وون  ت��وێ��ژی��ن��ەوە  هەندێك 
و  زیپكە  وەك  ه��ەرزەك��اری  نیشانەكانی 

عارەقكردنەوە لەنۆ ساڵیەوە دەردەكەون.
وێڕای هەموو ئەمانەی باسكران، بەاڵم وەك 
مەبەست   : دەڵێت  شەریف  كەریم  دكتۆر 
بەد  و  بەرەاڵیی  سێكسی  ل��ەپ��ەروەردەی 
بۆی  هەندێك  ئ��ەوەی  وەك  نییە  ڕەوشتی 
لەپەروەردەكردن  جۆرێكە  بەڵكو  دەچن، 
كە لەڕێگەیەوە شارەزایی ڕاست و دروست 
و  بەمنداڵ  دەدرێ��ت  سێكس  دەرب���ارەی 
تاكەكانی كۆمەڵگە بۆ ئەوەی بزانن سێكس 
چییە، چۆن گەشە دەكات، ڕێگای ڕاست 
زیانەكانی  تێركردنی،  بۆ  چییە  دروست  و 
الدانی سێكسی چیین؟ هەروەها فێری ناوە 
بەچاوی  ببن،  زاوزێ  ئەندامی  زانستیەكانی 
گومان و دوودڵی سەیری نەكەن بەمەرجێك 
مرۆڤایەتیە  بەها  و  داب��ون��ەرێ��ت  لەگەڵ 

ڕەسەنەكاندا هاوڕێك بێت. 
كەواتە گەشەی سێكسی چییە؟

گەشەی سێكسی الیەنێكی گەشەی مرۆڤە 
پەیوەستە  و  دەچێت،  بەڕێوە  یاسا  بەپێی 
لەگەڵ  تاكەوە،  كەسێتی  بەتایبەتمەندی 
بایۆلۆژیە،  پێگەیشتنی  ئەنجامی  ئ��ەوەی 
دەبێت  تێپەڕ  قۆناغێكدا  بەچەند  ب��ەاڵم 
فێربوونی  و  بەپێگەیشتن  پەیوەستە  كە 
دەروون��ی��ەوە،  ئامادەیی  و  كۆمەاڵیەتی 
وەك:  دیكەی  فاكتەرێكی  چەند  لەگەڵ 
ڕۆشنبیری، ئەزموونی ژیان، هێزە بایۆلۆژی 
ژیانی  بارودۆخی دیكەی  بۆماوەییەكان،  و 

و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  و  ئ��اب��ووری 
دەروونی كەسەكە.

توخمەكەی  دەبێت  لەدایك  منداڵ  كاتێك 
جێگیر و دیارە، توخم یەكەم خەسڵەتە كە 
یەكسەر دوای پیتاندنی هێلكە دەردەكەوێت، 
سێكسی  ئارەزووی  كە  لەوەی  جگە  ئەمە 
لەلەدایكبوونەوە  هەر  سروشتیە  وزەیەكی 
بەپێی  ب��ەاڵم  هەیە،  منداڵێكدا  لەهەموو 
دەكات،  گەشە  سێكسی  دەروونی  یاسای 
ناكرێت لەپرۆسەی پەروەردەدا وەالبنرێت، 
بنەمای  تەمەن  یەكەمی  ساڵی  پێنج  چونكە 
منداڵە  كەسێتی  و  ناسنامە  دروستبوونی 
لەئایندەدا، هەروەها بنەمای بۆچوونیەتی بۆ 
چواردەوری  دیكەی  كەسانی  بۆ  و  خۆی 

)واتە دروستبوونی چەمكی خود(.
كلتورەكان  و  نەتەوە  مامەڵەكردنی  جۆری 
پەروەردەی سێكسی جیاوازن، هەندێك  بۆ 
یەكێك  ك��راوە  الی��ەن��ەوە  ل��ەو  توێژینەوە 
لەوانە توێژینەوەكەی دیبوا-یە (كە دەڵێت: 
شێوازی  لەئەندەنوسیا  ئالوریز  خێڵەكانی 
لەیاریكردن  م��ن��دااڵن  دوورخ��س��ت��ن��ەوەی 
ئەوەیە  شیرخواردن  كاتی  دایكی  بەسنگی 
زاوزێ��ی  بەئەندامی  ی��اری  دایكەكە  كە 
خێڵە  ئەم  بكاتەوە، الی  هێمنی  تا  دەكات 
بەئەندامی  یاری  مندااڵن  كە  ئاساییە  زۆر 
گەورەكان،  لەبەرچاوی  بكات  زاوزێ��ی 
گونجاو  تەمەنێكی  دەگاتە  منداڵ  كاتێك 
یاریكردنە دێنێت، خۆ  لەو  ئەوا خۆی واز 
نایشكێننەوە  ئەوا  بوو  بەردەوام  هەر  ئەگەر 
تەنیا باوك ئاگاداری دەكاتەوە كە ئەو كارە 
باش نییە بیكات، زۆرجار كۆمەڵە منداڵێكی 
كوڕ و كچ لەناو خانووی كێڵگەكاندا جێ 
هەیە  گومانیشیان  گەورەكان  دەهێڵرێن، 
لەوەی كە چی ڕوودەدات، لەوانەیە السایی 
سێكسی،  پرۆسەی  بۆ  بكەنەوە  گەورەكان 
سەیری  مندااڵنە  یارییەكی  وەك  هەر  بەاڵم 

دەكەن.
مركیزان  گروپی  لەسەر  توێژەر  ی  ننتون- 
دەڵێت: الی ئەم گروپە یارییە سێكسیەكانی 
منداڵی بچووك ئاساییە، چونكە ئەم گروپە 
زاوزێ  ئەندامی  گەورەیی  تەمەنی  هەتا 

داناپۆشن.
 ئەنجامی ئەم توێژینەوانە ئەوە دەردەخات 

كاریگەری  ج��ی��اواز  كلتوری  چ��ۆن  كە 
هەیە،  سێكسی  پەروەردەی  جۆری  لەسەر 
لەكلتوری ئێمەدا مندااڵن وا ڕادەهێنین كە 
هەر لەمنداڵی زوەوە خۆی داپۆشێت، ئەمە 
جگە لەوەی لەناو خێزانەكانماندا قسە لەسەر 
ئەو ئەندامانە و ئەركەكانیان ناكرێت، هیچیان 
لەسەر ناوترێت، هەر لەمنداڵیەوە كوڕو كچ 
سێكسیەكانیان  یارییە  جیادەكرێنەوە،  لەیەك 
لێ حەرام دەكەین وەك ئەوەی ئەم یارییانە 
مندااڵن  بۆیە  بن،  گەورە  زۆر  گوناهێكی 
دەبێت  بەعەیبە  هەست  و  ت��رس  فێری 
خۆی،  جەستەی  شوێنانەی  ئەو  بەرامبەر 
بۆچوونی  و  ئاشنابوون  بۆ  ئارەزووی  بەاڵم 
باوان وا دەكات كە پرسیاری ال دروست 
ئەگەر  جا  ئەندامانە،  ئەم  ناسینی  بۆ  ببێت 
بەڕاست وەاڵم نەدرێتەوە ئەوا شتەكانی لێ 
ئاڵۆز دەبن و وا تێدەگات كە ئەم ئەندامانە 
گرێدراوی هەستی عەیبەو تاوان و شەرمن، 

لێرەوەیە كێشە دروست دەبێت. 
دەستپێكردنی هەستە
سێكسیەكانی منداڵ

منداڵ  ل��ەدای��ك��ب��وون��ەوە  ل����ەدوای  ه��ەر 
ڕەفتاری  و  جەستەیی  چێژی  بۆ  ئامادەیە 
چێژەی  ئەو  دەبێت،  الدروس��ت  سێكسی 
بەكارهێنانی  و  خۆی  لەجەستەی  مندااڵن 
وەریدەگرێت، هەرچەندە لەو چێژانە ناچن 
بەاڵم  وەریدەگرێت،  باڵق  كەسێكی  كە 
هەر  مندااڵن  سێكسیە،  چێژی  لەناوەڕۆكدا 
خۆی  جەستەییەوە  ل��ەڕووی  ئ��ەوەن��دەی 
خۆیدا  جەستەی  نهێنیەكانی  بەدوای  گرت 
لەشی  لەئەندامەكانی  دەست  دەگەڕێت، 
دەست  دیكە  كەسانی  كاتێك  دەدات، 
و  دەدەن  ختوكەی  یان  دەدەن  لەجەستەی 
وەردەگرێت،  چێژ  دەگرن  لەباوەشی  یان 
بەبەشێك  میهرەبانیانە  و  دەستلێدان  ئەم 
دادەنرێت،  مندااڵن  سێكسی  لەپەروەردەی 
دەبێت  فێر  منداڵ  كە  ڕێگەیەوەیە  ل��ەم 
عەشق و خۆشەویستی قبوڵ بكات، جاران 
منداڵەكانیان  زۆر  كە  دەوت  بەدایكانیان 
بەاڵم  دەرنەچێت،  نازدار  با  نەگرن  لەئامێز 
بەمیهرەبانی و  پێویستی  منداڵ  بێمانایە  ئەمە 

سۆز و لەئامێزگرتنە.
منداڵ لەقۆناغی یەكەمیدا جیاوازی لەنێوان 
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ئەندامەكانی لەشیدا ناكات، كاتێك دەگاتە 
قۆناغی خۆناسین و خۆ دۆزینەوە دەست بۆ 
هەموو شتێك دەبات، بۆ هەموو ئەندامەكانی 
كە  ئەندامانەش  ل��ەو  یەكێك  جەستەی، 
زیاتر  زاوزێیە،  ئەندامی  دەبات  بۆ  دەستی 
لێ  چێژی  چونكە  پ��ێ��دەدات،  گرنگی 
دەدات،  لێ  دەستی  كاتێك  وەردەگرێت 
ئەندامە  ئ��ەم  ئیشی  و  ف��ەرم��ان  بێئەوەی 
ئەمەش  دەكاتەوە،  دوبارەی  بۆیە  بزانێت، 
گرفتەكە  ب��ەاڵم  سروشتیە،  پشكنینێكی 
منداڵەكە  كە  پێدەكات  دەس��ت  كاتێك 
دەستلێدانی  باوانی  كە  دەدات  سەرنج 
قەدەغە  لەشی  دیكەی  ئەندامێكی  هەر  بۆ 
بێئەوەی  نەبێت،  ئەندامە  ئەم  تەنیا  ناكەن 
هیچ پاساوێك بدەن بەمنداڵەكە، ڕاستە هیچ 
كەسێك ناتوانێت پاساو بداتە منداڵی تەمەن 
هەر  چونكە  س��اڵ،  چ��وار  یا  سێ  یا  دوو 
شیكردنەوەیەك زۆر لەسەرووی درككردنی 
تووشی  منداڵەكە  بۆیە  دەبێت،  منداڵەكەوە 
شۆك دەبێت و پرسیاری ال دروست دەبێت 
ئەمەی  بۆیە  ببات،  بۆ  دەستی  ناهێڵن  بۆ 
دەڵێن  پێتی  كە  بكە  "ئەوە  دەوترێت:  پێ 
منداڵ  تێدەگەیت"،  بووی  گەورە  كاتێك 
زۆر  خۆی  چونكە  وەرناگرێت،  شتە  ئەم 
دەیەوێت  بۆیە  دەكات  شتەكان  ڕاشكاوانە 
لەگەڵیدا ڕاستگۆ و ڕاشكاوبن، زۆر پرسیار 
كە  دەكات  ڕەفتار  هەندێك  یان  دەكات 
مایەی شەرم بێت، بەاڵم ئەم هەست بەشەرم 
لەئەندامی زاوزێش  ناكات، كاتێك دەست 
شەرمە  بەو  هەست  شێوە  بەهەمان  دەدات 
بەاڵم  وەردەگ��رێ��ت،  چێژ  تەنیا  ناكات، 
كاتێك ڕێی لێ دەگیرێت و لەگەڵیدا توند 
دیكە  شێوازی  بۆ  پەنا  دەكرێت،  ڕەفتار 
ئەم  باوكی  و  دای��ك  لەبەرچاوی  دەب��ات 
خووە ئەنجام نادات خۆی دەشارێتەوە، یان 
خووە  ئەم  لەسەر  لەجێگادا  خەوتن  كاتی 

بەردەوام دەكات.
كاتێك  سەرەتادا  لەقۆناغی  منداڵ  كەواتە 
قۆناغەدا  ل��ەم  منداڵی  تەمەنی  )ف��رۆی��د 
دان��اوە(،  سااڵن  دوو  تا  بەلەدایكبوونیەوە 
چێژی  دەمیەوە  لەڕێی  دەب��ات  بەوە  پەی 
زۆر وەردەگرێت، ئەوا هەرچییەكی دەست 
پەنجەكانی،  دەم��ی،  بۆ  دەیبات  كەوێت 

سوچی پەتۆكەی، لەڕاستیدا مژین و جویین 
پێ  خۆشی  چێژی  لەشتەكان  گازگرتن  و 
لەم چێژە  بكرێت  بێبەش  نابێت  دەبەخشن، 
ئاگامان  بكەین،  كۆنتڕۆڵیان  دەبێت  تەنیا 
ئەو شتەی دەیخوات پاك و  لەوە بێت كە 
خاوێن بێت، هەندێكیان تەواوی چێژەكەیان 
بۆ  دیكەیان  هەندێكی  دەبینن  لەخواردن، 
بەمژینە  پێویستیان  چێژە  ئەم  تەواوكردنی 
منداڵ  دەمی  لێبگیرێت،  ڕێیان  نابێت  كە 
لەساڵەكانی سەرەتای تەمەنیدا هەموو دنیایە 
بۆ ئەو، كەواتە بهێڵن با چێژی لێوەربگرێت. 
كاتێك پێویستی مژین لەمنداڵدا تێر ناكرێت، 
ئەم پێویستیانە لەناو ناچن، بەڵكو بۆ شێوەی 
دەگۆڕێن،  ناپەسەند  یان  پەسەند  دیكەی 
مژینی  یان  قەڵەم،  الستیكی  مژینی  وەك 
نینۆك  یان جگەرە خواردن،  پەنجە گەورە 
خواردن، یان دەبنە ئەو كەسانەی كە دەمیان 

بۆ تانەو تەشەر بەكار دەهێنن. 
ناوە  یەكەمی  قۆناغەی  ئەم  ناوی  فرۆید 
منداڵ  قۆناغەدا  لەم  بۆیە  زارەكی،  قۆناغی 
لەدایكەوە،  هەیە  سەرەتایی  فێربوونێكی 
پێویستیەكانی  وەاڵمی  دایك  شێوازەی  ئەو 
منداڵەكەی دەداتەوە سروشتی جیهانی منداڵ 
بەتەواوی دیاری دەكات، لەم كاتەدایە كە 
فێر دەبێت جیهان باش و پڕ هیوا ببینێت یان 

خراپ و پڕ لەنەهامەتی و مەترسی.
كەواتە چۆن دایك و باوك یارمەتی منداڵ 
سێكسیسەكان  یارییە  خوو  واز  تا  ب��دەن 

بهێنن؟
دەكەین  لەمنداڵەكانمان  داوا  ئێمە  كاتێك 
واز لەم خووە بهێنن واتە داوای لێ دەكەین 
بەشێوەیەك ڕەفتار بكات كە لەگەڵ جۆری 
بیركردنەوەی ئێمەدا بگونجێت، بەاڵم منداڵ 
نەگەیشتۆتە ئەم ئاستی بیركردنەوەیە، ئەمەش 
لەمنداڵ  داوا  ئێمە  گەورەیە  ناكۆكیەكی 
ئێمە  كە  بدات  ئەنجام  شتانە  ئەو  دەكەین 
دەمانەوێت بێئەوەی هیچ شیكردنەوەیەكی بۆ 
باس بكەین كە قەناعەتی پێ بكات، چونكە 
شیكردنەوەش  هەوڵی  ئەگەر  وتمان  وەك 
بدەین ئەو تێناگات، كاتێك دایك و باوكی 
وا  منداڵ  دەكەن  خاڵە  ئەم  لەسەر  تەركیز 
تایبەتمەندە،  ئەندامە  ئەم  كە  تێدەگات 
ئەویش زیاتر تەركیزی دەخاتە سەر، جاری 

ڕادەی  دەگەنە  باوك  و  دایك  كە  هەیە  وا 
منداڵ،  سزادانی  و  توندوتیژی  بەكارهێنانی 
نەهێنا  خووە  لەو  وازی  بەسزاكەش  ئەگەر 
ئەوا پەنا دەبەن بۆ ناشرینكردنی ئەم ئەندامە 
دەڵێن:  ئ��ەوەی  وەك  منداڵ،  لەبەرچاوی 
"عەیبە نابێت دەست لەو شوێنەت بدەیت، 
خوا ئەشكەنجەمان دەدات، ئەم شوێنە شووم 
و نەگریسە"، بەم شێوەیە وێنەیەكی شێوێنراو 
سەبارەت بەو ئەندامە و سێكس الی منداڵ 

دروست دەكەن.
ئەی كەواتە مامەڵەی دروست چۆنە؟ 

منداڵەكە  كە  ئەوەیە  دروس��ت  مامەڵەی 
كارە  ئەو  بێت،  ئازاد  و  بهێنرێت  لێ  واز 
دایك  ئەگەر  بدات،  ئەنجام  بەئاسایی  زۆر 
شتی  بۆ  منداڵ  سەرنجی  توانیان  باوك  و 
وا  منداڵ  كە  بێئەوەی  ڕابكێشن  دیكە 
هەست بكات ئەم شوێنە تایبەتە یان نابێت 

دەستكاری بكرێت.
منداڵ  بۆ  سێكسی  پ���ەروەردەی  ك��ەی 

دەست پێ بكرێت؟
تەمەنێكی دیاریكراو نییە كە بڵێن دەبێت لەو 
تەمەنەدا دەست پێ بكرێت، چونكە قۆناغی 
دەگۆڕێت  بابەتانە  بەم  منداڵ  گرنگیدانی 
شتەكان،  بۆ  سەرنجدانیان  ئاستی  بەپێی 
سروشتی  بۆ  درككردنیان  بەپێ  هەروەها 
هەندێك  تەمەن  بەپێی  لەوانەیە  شتەكان، 
دوو  لەتەمەنی  نموونە  بۆ  بكرێت  پرسیار 
زیاتر  منداڵ  پرسیاری  ساڵی،  تا سێ  ساڵی 
توخمەكانە،  نێوان  بەجیاوازی  سەبارەت 
سااڵن  شەش  بۆ  سااڵنەوە  سێ  لەتەمەنی 
پرسیارەكان زیاتر لەبارەی سكپڕی و منداڵ 
بوونەوەیە، بەاڵم قۆناغی هەرزەكاری زیاتر 
و  لەهاوسەرگیری  دەكەن  وردتر  پرسیاری 

زۆربوون.
تەمەنی  جیاوازەكانی  قۆناغە  بەپێی  ئایا 
منداڵ دایك و باوك بابەتەكە بوروژێنن، یان 

چاوەڕێی پرسیاری منداڵ بكەن؟
پرسیارەكان  پێش  وەاڵم��ەك��ان  ناكرێت 
بكەون، منداڵ دەكرێت خۆی پرسیار بكات 
بكەین،  لێ  پرسیاری  ئێمەش  دەكرێت  و 
پاشان  بكات،  پرسیار  چۆن  بكەین  فێری 
وەاڵمی بدەینەوە، بۆیە دەبێت هەردەم دایك 
منداڵەكەیان  پرسیاری  بۆ  بن  ئامادە  وباوك 
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شەرمەزاری  مایەی  پرسیارەكەی  چەندیش 
بێت، بەاڵم نابێت وردەكاری لەوەاڵمەكانیاندا 
هەبێت و بەدرێژی وەاڵم بدەنەوە، پێویستە 
نابێت خۆیان  بابەتەكان بڕۆن،  بەپلە بۆ  پلە 
خۆدزینەوە  چونكە  بدزنەوە،  لەوەاڵمدانەوە 
بۆ  دیكە  سەرچاوەی  دەكات  لەمنداڵ  وا 

وەاڵم پەیدا بكات.
چۆن دەتوانین بابەتەكان لەتێگەیشتن منداڵ 
بۆ  هەیە  هۆكارێك  هیچ  بكەینەوە،  نزیكی 

ئەوە؟
دەتوانین  ه��ەرزەك��اری  پێش  تاتەمەنی 
وەك  بخەیەنەوە،  نزیك  بۆ  بابەتەكانیان 
بۆ  سەرنجدانی سروشت، سەرنجڕاكێشانیان 
زۆربوون الی گیانلەبەران، یان الی ڕووەك، 
بۆ  كردووە  دروست  مێی  نێرو  خوا  چۆن 
بەردەوامی ژیان، پاشان پرۆسەی زۆربوون 
مرۆڤ  الی  زۆرب��وون  بەپرۆسەی  الی��ان 
زۆر  بەشێوەیەكی  بەاڵم  بكەین،  هاوشێوە 
منداڵ  ئەوەی  پاش  وردەك��اری،  بێ  سادە 
پێویستە  ل��ەوێ  ئ��ەوا  خوێندنگە  دەچێتە 
زانیاری  بەهۆكاری  وەرگرێت  زانیاری 
خوێندنگەكانمان  تائێستا  )هەرچەندە  سادە 
چونكە  الیەنەوە،  لەو  هەیە  كەموكورتیان 
نییە  بابەتێك  ی��ان  دی��ار  پرۆگرامێكی 
زانیاریانە  ئەم  تا  مامۆستایاندا  لەبەردەستی 

بەپێی قۆناغ و تێگەیشتن بەمنداڵ بدەن(.
چۆن لەپەروەردەی سێكسی تێگەیشتووین؟ 
 دایك و باوك باشترە بزانن كە پەروەردەی 
تەنیا  ب���ەاڵم  گ��رن��گ��ە،  زۆر  سێكسی 
نییە،  زانستیەكان  زانیاریە  گواستنەوەی 
چاودێریەكی  و  پەیوەندی  ئەنجامی  بەڵكو 
واتە  ژینگەدا،  و  منداڵ  لەنێوان  بەردەوامە 
ب��ەردەوام��ی  بەیەكگەیشتنی  ڕێچكەی 
ترس  و  گرنگی  و  پێویستی  لەگەڵ  شیاو 
لەكەڵەكە  بریتییە  مناڵدا،  هەستەكانی  و 
بۆ  بەمنداڵ  ب��واردان  و  ئەزموون  بوونی 
و  خۆی  دۆزی��ن��ەوەوی  زانین،  و  پشكنین 
ئاستی  و  توانا  بەپێی  چ��واردەورەك��ەی، 
پێگەیشتوویی و فێربوون لەئەزموونەكانەوە، 
پەروەردەی گشتی بۆ جۆری توخمی منداڵ 
زۆر زانیاری وردی پێدەبەخشێت، هاوشانی 
پۆزەتیف  گونجاوو  هەڵوێستی  ئەمەش 
وەردەگ���رن،  بەتوخمەكەیان  س��ەب��ارەت 

یان  كوڕێك  وەك  منداڵ  ڕۆڵی  لەوانەش 
گرنگن  مرۆڤ  نەوەی  وەك  كچێك،  وەك 
لەناو خێزان و كۆمەڵگەدا، ئەم پەروەردەیە 
ناسنامەی  كە  دەدات  منداڵ  یارمەتی 
پەسەندی  و  وەربگرێت  خ��ۆی  توخمی 
بیروڕای  بۆیە  كچە،  یان  كوڕە  كە  بكات 
بەو  سەبارەت  پۆزەتیڤ  بۆچوونی  و  باش 
توخمە وەردەگرێت، ئەو كاتە گرنگی هەر 
توخمێكی مرۆڤ دەزانێت، بەم شێوەیە وا 
دەكەین كە منداڵ هەموو بەشەكانی لەشی 
قبوڵ بكات و هەموو قۆناغەكانی گەشەی 
باوەڕبەخۆبوون  بەمەش  بێت،  پەسەند  ال 
بەشێوەیەكی  و كەسێتی  دەبێت الی  زیاتر 

تەواو و دروست دادەڕێژێت.
پێگەیشتنی  یارمەتی  سێكسی  پ���ەروەردەی 
پەرەدان  لەڕێی  دەدات  منداڵ  سەربەخۆی 
بەتوانای پەیوەندی و گوزارشتكردنی لەهەستی 
سێكسی و پێویستیەكانی، ئەو مرۆڤەی نەتوانێت 
گوزارشت لەپێویستیەكانی خۆی بكات ئەوا 
كەسانی  ئارەزووەكانی  لەپێویستی  ناتوانێت 
دیكە تێبگات، ئەو كاتە لەبڕیاردانی پاشەڕۆژدا 

زۆر سەربەخۆ نابێت.
پەروەردەی سێكسی بۆچوونی پۆزەتیڤ بۆ 
سێكس دروست دەكات، وشیاركردنەوەی 
بێت  كوڕ  ئەگەر  مرۆڤێكە  بەوەی  منداڵ 
لەسەر  جەختكردنەوە  لەگەڵ  كچ،  یان 
یەكسانی  و  توخمێك  هەر  تایبەتمەندی 
نێوانیان، تەنیا ئەوەندە نا كە منداڵێكی كچ 
وای  زیاتر  لەوە  بگرە  كچە،  كە  تێبگات 
خۆیەوە  بەكچێتی  شانازی  كە  لێدەكات 
بەرامبەر  توخمی  بۆ  ڕێزیشی  و  بكات 

هەبێت.
زۆر  كە  خێزان  ناو  سێكسی  پ��ەروەردەی 
لەماڵەوە  منداڵ  بۆ  بەوردیەوە  و  بەڕوونی 
دەكرێت، ڕێگر دەبێت لەسوود وەرگرتنی 
دیكەی  س��ەرچ��اوەی��ەك��ی  ل��ەه��ەر  م��ن��داڵ 
بەئیرادەی خۆی كۆنتڕۆڵ  دەرەكی، خۆی 
دەكات ، هەستی بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی 
لەبەها  ڕێ��زگ��رت��ن  پ��ێ��ش��دەك��ەوێ��ت،  ال 
كۆمەاڵیەتیەكانی ال دروست دەبێت. كەواتە 
گەشەی  یارمەتی  سێكسی  پ���ەروەردەی 
دەیپارێزێت  دەدات،  منداڵ  تەندروستی 
ئ��ارەزووی  دواڕۆژی،  ژیانی  لەئاڵۆزی 

وا  بەشێوەیەكی  دۆزی��ن��ەوەی  و  پشكنین 
بەسوود تێر دەكات، كە نەبێتە سەرچاوەی 
دڵەڕاوكێ و ترس بۆی، لەڕێی پەروەردەی 
دەكات  درك  منداڵ  دروستەوە  سێكسی 
بەوەی كە خێزان ئاگای لێیەتی و تا یارمەتی 
بەم شێوەیە  پێبوو، و  پێویستی  بدات كەی 
بەخێزانەكەی  گ��ەورەی  ب��اوەڕی  منداڵ 
دەبێت سەرباری ئەوەی كە خێزان باوەڕی 

بەمنداڵ دروست دەبێت.
منداڵ  ڕەفتاری  بۆ  خێزان  پەرچەكرداری 
بۆ خودی خۆی دیاری دەكات  بۆچوونی 
كەسوكاری  بۆ  و  ڕەف��ت��اران��ەش  ئ��ەو  بۆ 
چواردەوری، زۆربەی خێزان وای دادەنێن 
زاوزێی  بەئەندامی  منداڵ  یاریكردنی  كە 
زۆر  هەر  بۆیە  نەشیاوە،  عەیبەو  شتێكی 
ناخۆشدا  زۆر  بەئەزموونێكی  منداڵ  زوو 
لەئەندامەكانی  بەشێك  لەگەڵ  دەبێت  تێپەڕ 
ئاگاداری  لەشی، كاتێك كەسوكاری خێرا 
یان  بەدەستیدا،  دەكێشن  یان  و  دەكەنەوە 
خێزان  زۆر  دەردەخ��ەن،  ناڕەزایی  دەنگی 
ئەندامی  بۆ  گۆرانی  دایكەكە  كە  هەیە 
پیاهەڵدەدا،  و  دەڵێت  كوڕەكەی  زاوزێی 
دەبات  بۆ  دەستی  منداڵەكە  كاتێك  بەاڵم 

ناهێڵن و دەكێشن بەدەستیدا.
ئەم  لەڕێی  دەگات  بەمنداڵ  پەیامەی  ئەو 
بەشەی لەشی  ئەم  ئەوەیە كە  هەڵوێستانەوە 
لەگەڵ  دی��ك��ەی،  لەبەشەكانی  ج��ی��اوازە 
دەبێت  دروس��ت  ترس  كاتدا  تێپەڕبوونی 
هەركاتێكیش  ئەندامە،  ئەم  لەدەستلێدانی 
دەستی بۆ ببات هەست بەتاونباری دەكات، 
ال  بێپاساوی  ترسی  هەستە  ئەم  لەوانەیە 

دروست بكات.
پەروەردەی سێكسی و ناسنامەی جەندەری 
كۆمەاڵیەتی(  )جۆری  جەندەری  ناسنامەی 
كە  ئ��ەرك��ان��ەی  ئ��ەو  دیاریكردنی  وات��ە 
پەیوەستن بەتوخمی منداڵەكەوە، بەئاگاییەوە 
بێئەوەی كە تواناو ئارەزو و  بێئاگایی،  یان 
كچ  بگیرێت،  لەبەرچاو  منداڵەكە  خولیای 
دەكرێن  ڕەفتار  هەندێك  ئاڕاستەی  و كوڕ 
نیشان  دەست  بۆ  خەسڵەتیان  هەندێك  و 
دەكەن كە پێشتر دانراوەو هەیە، واتە جۆری 
نموونەیەكی  دەدات  هەوڵ  كۆمەاڵیەتی 
نموونەیەكی  و  كچەكان  هەموو  بۆ  مێینە 
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نێرینە بۆ هەموو كوڕەكان بەرجەستە بكات. 
بیرباوەڕە  ڕەنگدانەوەی  پەروەردەیە  ئەم 
سیفەتی  لەسەر  كۆمەڵەگەیە  ناو  باوەكانی 
مێینە و نێرینە كە دەبێت چۆن بن، هەوڵی 
ئەرك دابەشكردن دەدات، بڕیار دەدات كە 
ژن-دایك دەبێت چی بكات و، پیاو-باوك 

چی بكات.
وەك  كچ  و  كوڕ  گەشەی  پێویستیەكانی 
یەكە، هەموویان پێویستیان بەو یارییانە هەیە 
كە وەك شانۆ ڕۆڵ ببینن، هەموویان ئەنجامی 
دەدەن تا خۆیان بناسن و كەسانی دیكەش 
بناسن، هەموویان لەئەزموونەكانەوە فێردەبن 
دیكەوە،  كەسانی  لەالسایكردنەوەی  و 
هەموو منداڵێك كوڕ بێت یا كچ دەیەوێت 
لەكاروباری  باوكیان  و  دای��ك  السایی 
لە  حەزیان  هەموویان  بكەنەوە،  ڕۆژان��ەدا 
لەپێكردنی پێاوی پاژنە بەرزە یان پێاوی 
لەبەری  دایكە  لەجلی  حەزیان  یان  باوكە 
بكەن، بەاڵم ئێمەی گەورەكان ئەوەیان لێ 
ئاڕاستەیان  بەم شێوەیەش  قەدەغە دەكەین، 
دەكەین بۆ ئەركی دیاریكراو، بەم شێوەیەش 
دابەش  لەكۆمەڵدا  بەنایەكسانی  ئەركەكان 
لەماڵەوە  سێكسی  پ���ەروەردەی  دەكەین، 
دەست پێدەكات، لەخوێندنگە و پەرتوكی 
لەپەرتوكی چیرۆكی مندااڵندا،  خوێندن و 
ناڕاستەوخۆكاندا  و  ڕاستەوخۆ  لەئاڕاستە 
و  تەلەفزیۆنی  درام��ا  و  كارتۆن  لەفیلم 

گۆرانی مندااڵندا.
دەكات  لەوە  گلەیی  دایك  واهەیە  جاری 
هاوكاری  ناوماڵدا  لەكاری  مێردەكەی  كە 
ئەوەی  بێ  كاتدا  لەهەمان  بەاڵم  ناكات، 
تا  دەدات  هان  كوڕەكەی  بزانێت  بەخۆی 
هەتا  و  بەماڵەكە  بەرامبەر  خۆی  ئەركی 
بەرامبەر بەخۆشی جێ بەجێ نەكات، داوا 
بهێنێت،  بۆ  ئاوی  دەكات  لەخوشكەكەی 
بەبەرژەوەندی  ناكۆكە  دایكە  ئەم  كاری 
ژن  وەك  چونكە  توخمەكەی،  و  خۆی 
ڕوبەڕووی جیاكاری توخمی بۆتەوە كەچی 
هەمان جیاكاری بەرامبەر كچ و كوڕەكەی 

پەیڕەو دەكات. 
ئەم پەروەردەیە ڕێگرە لەكچیش  نموونەی 
خۆیان،  شاراوەكانی  توانا  تا  لەكوڕیش  و 
و  ب��دۆزن��ەوە  دی��ارەك��ان��ی��ان  لێهاتووییە 

توانای  بەگوێرەی توخمەكەیان  گەورەكان 
ئایندەیان بۆ دەنەخشێنن، بێئەوەی ئەوە ڕەچاو 
بكەن كە ئەم ئەركە دەتوانێت یان ناتوانێت 
بیكات، زۆر ئەرك و لێهاتوویی هەیە لێیان 
كوڕن  لەبەرئەوەی  تەنیا  دەكرێت  قەدەغە 
بێبش  كۆمەڵ  شێوەیەش  بەم  كچن،  یان 
تاكەكانی  شاراوەی  توانای  لەزۆر  دەبێت 
و ئەو بارودۆخەش وەك خۆی دەپارێزێت 

بێئەوەی گۆڕانكاری دروست ببێت.
و  بەوشە  ڕۆژان��ە  باوكان  و  دایك  ئێمەی 
بەمنداڵەكەنمان  دەدەین  پەیام  ڕستەكانمان 
و  توخمەكەی  بۆ  ت��ەواوی  دیدێكی  تا 
منداڵێكی  ببێت،  دروست  ال  ئەركەكانی 
دێتە  ل��ەك��ۆاڵن  ب��ەگ��ری��ان  كاتێك  ك��چ 
نەوتیت  "پێم  دەڵێت:  پێ  دایكەكە  ماڵەوە 
بەاڵم  بكە"،  یاری  لەماڵەوە  دەرەوە  مەچۆ 
ئەوا  ماڵەوە  بێتە  بگری  كوڕەكەی  ئەگەر 
بڕۆ  لێیدایت؟  "كێ  دەڵێت:  پێی  دایكەكە 
تۆڵەی خۆتی لێ بكەرەوە"، ئێمە بەم وتانە 
كێشەكاندا  لەگەڵ  مامەڵەكردنیان  شێوازی 
بۆ ئاییندە فێر دەكەین، هەتا بەم شێوەیەش 
دەبێت  ب���ەردەوام  ساوایاندا  لەباخچەی 
لەالیەن  ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەخۆ  بەڕێنمایی 

مامۆستاكانەوە. 
بۆ  باجێنە  ماڵە  سوچی  كە  ئ��ەوەی  وەك 
كچەكان تا یاری بكەن، و سوچی ئوتومبێل 
لەماڵەوە  و میكانۆكان بۆ كوڕەكان، دایك 
چێشت لێدەنێت، باوك لەدەرەوەی ماڵ كار 
بۆچوونە  دەستەواژانە  جۆرە  ئەم  دەكات. 
كالسیكی بۆ دابەشكردنی كار دەپارێزێت 

لەمێشكی منداڵدا.
دەبێتە  منداڵ  بۆ  باوك  و  دایك  پەیوەندی   
لەهەندێك  منداڵەكانیان،  بۆ  باش  نموونەی 
ماڵ  ناو  كارەكانی  باوك  و  دایك  خێزاندا 
كردووە،  دابەش  منداڵەكانیان  خزمەتی  و 
شایەنی  بێت  چۆنێك  هەر  دابەشكردنە  ئەم 
كار  دابەشكردنێكی  هیچ  كەواتە  ڕێ��زە، 
نییە،  قەدەغەو عەیبە  نییە و هیچیان  جێگیر 
ماڵ  شوێنێكدا  لەهەموو  ئەوەیە  گرنگ 
بڕەخسێنین  كەشێك  ساوایان  باخچەی  یان 
منداڵەكان زۆربەی ئەو ئەركانە تاقیبكەنەوە، 
تا لەسەر بنەمای ناسینی خۆیان بۆ ئەو كارە 
خۆیان  لەدوایدا  بتوانن  ئەركە  ئەو  بۆ  و 

چی  یان  باشە  بكەن  چی  كە  هەڵیبژێرن 
نییە. ئەو پەروەردەیەی دوورە  نەكەن باش 
لەم دابەشكردنە كالسیكیە یارمەتی بیرۆكە 
داخراوەكان نادات لەسەر كچان و كوڕان، 
ئەم بیرۆكانەش كە زۆر پێویستە خۆمانی لێ 

دوور بگرین و بەكاری نەهێنین وەك: 
یاریدەكەن،  بەبووكەشوشە  كچان   -1

كوڕانیش بەئوتومبێل.
2- كچان لەكوڕان نەرم و نیانترن.

3- كچان قسە لەملمالنێ دەكەن و كوڕان 
خۆیان لێ نادەن.

4- كوڕەكان كاتی زیاتر لەیاری میكانۆدا 
یاری  زیاتر  كچەكان  بەاڵم  دەبەن،  بەسەر 

بەبوكەشوشە دەكەن.
5- كوڕان توندوتیژن و كچان هێمنترن.

6- كچان شەرمنن، بەاڵم كوڕان بەدەنگی 
بەرز خۆیان زاڵ دەكەن.

)ماڵەباجێنە(  خێزان  وەك  شانۆیی  یاری   -7
زیاتر لەناو كچاندا باوە، یاری وەك عەسابەو 

سەرباز زیاتر لەناو كوڕاندا باوە.
بۆ  زیاترە  كردارییان  توانای  كچان   -8
قاپ  بەستن،  قەیتان  وەك  كاری  هەندێك 

شتن، گسك و جل شتن.

پ��ەروەردەی  لەكۆلێژی  یاریدەدەر  *مامۆستای 
چەمچەماڵ-بەشی دەروونناسی 

سەرچاوەكان:
1- جالل، سعد )1985(: الطفولة و المراهقة. 

ط2. القاهرة. دار الفكر العربي
2- استنبولي، نبيلة )2011(: التربية الجنسية و 

الهوية الجنسية في الطفولة المبكرة. 
 http://www.jensanya.org/

.shownew.php

باوك  و  دایك   :)2011( هایم  گینات،   -3
و پەروەردەی منداڵ ڕێگای نوێ بۆ كێشە 
عەلی.  خەندە   : وەرگێڕانی  كۆنەكان. 

سلێمانی، بەڕێوبەرێتی خانەی وەرگێڕان.
4- شلتز، دوان )1983( : نظريات الشخصية. 

مطبعة جامعة بغداد.
 :)2009( شەریف  كەریم  قەرەچەتانی،   -5
چاپخانەی  سلێمانی.  گەشە.  سایكۆلۆژیای 

دیالن.
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حەوت وانەی شادی كە منداڵەكان
 فێرمان دەكەن 
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پێویست  بژیت  بەشادی  ئ��ەوەی 
هیچ  سۆراخی  كە  ناكات  بەوە 
یان  بكەیت  ناوەندێك  دەزگ��او 
هەر  بگەڕێیت،  ئامێرێكدا  هیچ  بەشوێن 
فێركاری  بەخولی  پێویستیش  بەڕاستی 
بگەڕێیتەوە  نابێت  و  ناكات  درێژخایەن 
پێویست  تەنانەت  كتێبێكیش،  هیچ  سەر 
ناكات  تێڕامانیش  و  یۆگا  بەتەكنیكەكانی 
بێنیت،  وەدەس��ت  ڕۆشنایی  و  ئارامی  تا 
ئەوا  دەگەڕێیت  لەشادی  ئەگەر  بەڵی، 
چ  بزانە  و  بكە  دەوروب���ەرت  سەیرێكی 
و  خۆشحاڵ  ڕۆژ  ب��ەدرێ��ژای��ی  كەسێك 
مندااڵننن  ئەوە  دروست  و  ڕاست  شادە؟ 
كە پێكەنین بەدەنگێكی بەرز و بەشادییەوە 
ئەگەر كات  ئەوان كارێكی سروشتییە،  بۆ 
مندااڵنندا  لەگەڵ  لەیاریكردن  تەمەنێك  و 
بەخەرج بدەیت ئەوە زۆر بەسادەیی خەندە 
مندااڵنن  دەگرێتەوە،  تۆش  پێكەنینیان  و 
بەخێرایی  زۆر  دەبن  نیگەران  كە  كاتێك 
تۆش  و  دەچێتەوە  لەبیر  نیگەرانییەكانیان 
دەتوانیت فێری پەند و وانە بیت لەوانەوە، 
بێتەوە  وەبیر  سەردەمێكت  و  كات  ڕەنگە 
ئەو  و  بوویت  منداڵ  خۆت  بۆ  تۆش  كە 
كاتەش ژیان چەندێك التان ئاسان و دوور 

بۆ
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لەنیگەرانی و تووڕەیی بوو.
ڕەوش  ح��ەوت  لێرەدا  بێت  هەرچۆنێك 
دەتوانیت  بەهۆیانەوە  كە  دەخرێتەڕوو 
چۆن  كە  ببیت  ئەوە  فێری  لەمندااڵننەوە 

خۆشحاڵ و شاد بیت: 
ژیان لەكاتی ئێستادا

سەرنجڕاكێش  بەشێوەیەكی  مندااڵنن 
ژیاندا  ساتی  و  ك��ات  ل��ەی��ەك  دەژی���ن، 
ئەو  بەهەمان  پەیوەستە  تەنیا  هەستەكانیان 
زۆرب��ەی  ل��ەڕوودان��دای��ە،  كە  ڕووداوەی 
كات شاد و خۆشحاڵن، كاتێك كە لەسەر 
كەرەستەی یارییەكانیان دەیكەن بەجەنگ و 
هەرا، هەستی نێگەتیڤانەیان هەیە، بەاڵم هەر 
لەگەڵ ئەوەی كە ڕووبەڕووی شتێكی تازە 
بوونەوە ئەوە هەستی نیگەتیڤانەی خۆیانیان 
و خۆشحاڵ  شاد  دووبارە  و  لەبیردەچێتەوە 

دەبنەوە.
بەاڵم ئێمەی گەورەكان تەنانەت كاتێك كە  
كارەسات و ڕووداوێكی خراپیش كۆتایی 
بێزارین،  و  ت��وڕە  لێی  هەر  هێشتا  دێ��ت، 
خەم  كەڵەكەكردنی  و  لەكۆكردنەوە  ئێمە 
و تووڕەیی لەخۆماندا وەستا و مامۆستاین، 
زۆر  ئ��ەن��دازەی��ەك��ی  ت��ا  هۆشمان  و  بیر 
دەستەویەخەی ڕابردووە و بەو شێوەی كە 
دەبێت لەكاتی ئێستاماندا بژین، ناژین، هەر 
ناژین  ئێستاماندا  لەكاتی  كە  ئەمەیە  لەبەر 
ئیدی شاد و خۆشحاڵ بوونمان زۆر دژوارە. 
تەركیز دەكەن  ئەو كاروبارانە  لەسەر  تەنیا 

كە ئەنجامی دەدەن. 
كاتێك كە منداڵێك گەمە و یاری بەكاغەوز 
لەبیری وێنەكێشانی  ئیدی  و پەڕە دەكات، 
قەاڵیە  لەو  بیر  یا  نییە  ك��ارەدا  ئەو  دوای 
ئەو  دەكات،  دروستی  سبەی  كە  ناكاتەوە 
ئێمە  دەكات،  تەركیز  بابەتێك  لەسەر  تەنیا 
دەبین،  پەرێشانی  دووچ��اری  گەورەكان 
شت  لەچەندین  بیر  كاتدا  لەیەك  چونكە 
دەكەینەوە و خۆمان لەلیستێكی گەورە لەو 
ئەنجامیان  دەبێت  كە  ڕۆدەكەین  كارانەدا 
بدەین، بەداخەوە، لەئەنجامی چەندین كاردا 

تەركیزمان لەسەرە ئەنجامدانی هەركامێكیان 
بەخێرایی  كارەكانمان  و  بووەتەوە  كەم 
ئەنجام دەدەین و دەرفەتی یەكالكردنەوەی 
كارەكانمان  و  نییە  كارەكانمان  ڕەوت��ی 
هەناسەمان لەبەر دەبڕن، لەخراپترین حاڵەتدا 
كاتێك كە فشاری كارەكان زۆر  دەبن، ئەوا 
لەتەواوكردنی زۆرێكیاندا سەركەوتوو نابین، 
لەبەرئەوە ئەگەر ئەنجامدانی كارەكە سەختە 
بكەرەوە  كەم  لەخێراییەكەی  كەمێك  ئەوا 
وسەرنجی خۆت لەسەر كارێك كۆبكەرەوە 
ئەنجامی  یەكەم جار  و  دەبێت سەرەتا  كە 
بڕۆ  كارە  ئەو  تەواوكردنی  دوای  بدەیت، 
بۆ سەر ئەنجامدانی كارێكی دیكە. ئەگەر  
هاوكات  دەبێت  كە  كارانەی  ئەو  ژمارەی 
ئەنجامیان بدەیت كەم بكەیتەوە، ئەوا ژیان 

التان شادتر و خۆشەویستتر دەبێت.
سودوەرگرتن لەهێز و توانای خەیاڵكردن  

مندااڵنن هەمیشە سوود لەهێزی خەیاڵكردنی 
یاریكردن  لەكاتی  چ  وەردەگ��رن  خۆیان 
گەمەو  ئ��ەوان  وێنەكێشان،  لەكاتی  چ  و 
و  ئەفسوناوی  بەچیرۆكی  یارییەكانیان 
دەدەن  ئەنجام  فێڵكارییەوە  جادو  سیحرو 
كە الی گەورەكان كارێكی وا نەكردەیە، 
كە  تێدەگەیت  بیركردنەوەوە  بەكەمێك 
خەیاڵكردن تۆوی خۆشحاڵی و شادومانییە، 
كاتێك كە هەستەكانی خۆت ڕەها دەكەیت 
ئەوا ئەندۆرفینەكان ڕەها دەبن و هەستێكی 
بوونت  ت��ەواوی  خۆشەویستی  و  گ��ەرم 

دەگرێتەوە. 
تەمەن گەورە  ئێمەی  جێگەی سەرنجە كە 
خەیاڵكردن  لەتوانای  وەرگرتنمان  سوود 
ئەوەی  قوتابخانە  سپاردووە،  بەفەرامۆشی 
فێركردووین كە زیاتر جەخت لەسەر الی 
كەسێكی  و  بكەینەوە  مێشكمان  چەپی 
كارو  ئەنجامدانی  ئێمە  بین،  شرۆڤەكار 
توند  و  بەسەخت  زۆر  چاوەڕوانییەكانمان 
ئەو  ئەگەرچی  حاڵەتەشدا  لەم  و  دەگرین، 
یان  دەمانەوێت  كە  وەدەستناهێنین  شتە 
پێشەوە  ناڕۆنە  بەرنامە  بەپێی  كاروبارەكان 

ڕوانگەیەشەوە  لەو  و  دەبین  نیگەران  زۆر 
ئەوا  لەدەستداوە  خەیاڵكردنمان  توانای  كە 
و  كراوە  ئەگەرەكاندا  لەبەرامبەر  ناتوانین 

ئاسۆبین بین.
ئاییندەی بێ سنوور  

شتێك  هەموو  لەمنداڵەكان  زۆرێ��ك  بۆ 
لەژیاندا شایانی ڕوودانە، سنوردارێتی كاری 
لەبەردەم  ژی��ان  هەموو  و  ئاسمانە  ئ��ەوان 
ئەوان  بۆ  كاتێك  هیچ  دەبیننەوە،  خۆیاندا 
ژیانت  بەدرێژایی  ئەگەر  نییە،  درەن��گ 
چاوەڕوانی ئەنجامی كارێكی ئەوا لەدووی 
بڕۆ، كۆتایی ئەوەی كە تۆ دەتەوێت ئەمەیە 
كە بۆ ژیانتان داخ و خەفەت مەخۆ، ئەگەر 
لێگەڕێیت كە ژیان ڕاوەستێت ئەوا ئەو كاتە 

هیچ خۆشحاڵییەكت نابێت. 
هەمیشە شادبوون  

وخۆشحاڵی  ش��ادی  هەمیشە  مندااڵنن 
لەشتگەلێكی بچووكدا پەیدا دەكەن، كاتێك 
دەوروژێ��ن،  ئەوە  دەبینن  پەپوولەیەك  كە 
بۆ  ڕۆیشتن  و  لەبەرزاییەكەوە  ب���ازدان 

مندااڵنن هەمیشە 
شادی وخۆشحاڵی 

لەشتگەلێكی بچووكدا 
پەیدا دەكەن، كاتێك 

كە پەپوولەیەك دەبینن 
ئەوە دەوروژێن، بازدان 

لەبەرزاییەكەوە و ڕۆیشتن 
بۆ سۆپەرماركێتێك ئەوان 
دەخاتە حاڵ و جۆش و 
خرۆشەوە، ئەوان ئاوڕ 

لەشرۆڤە و لێكدانەوەی 
حاڵەتەكان نادەنەوە و هیچ 

كاتێك شتە خراپەكان 
نادەنە پاڵ كەسان 

و كارەكان بەئاسانی 
وەردەگرن
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و  حاڵ  دەخاتە  ئ��ەوان  سۆپەرماركێتێك 
لەشرۆڤە  ئاوڕ  ئەوان  خرۆشەوە،  و  جۆش 
هیچ  و  نادەنەوە  حاڵەتەكان  لێكدانەوەی  و 
كاتێك شتە خراپەكان نادەنە پاڵ كەسان و 

كارەكان بەئاسانی وەردەگرن.
بۆ ئەوەی كە شادی وەبیر خۆت بهێنیتەوە، 
هەڵیان  و  بكە  تۆمار  ڕووداوەك���ان  ئ��ەوە 
لەژیاندا  كە  نیعمەتانەی  ئەو  بسەنگێنە، 
لێیان بەهرەمەندیت، بنووسە و بەشێوەیەكی 
بدە  ئەنجام  بچووكانە  كارە  ئەو  ڕێكوپێك 
كە خۆشحاڵت دەكات، وەك خوێندنەوەی 
یا  لێیە  ح��ەزت  كە  كتێبەی  لەو  بەشێك 

پیاسەكردن لەپاركێكدا.

باشی خۆ و متمانەكردن
بەكەسانی دیكە 

مندااڵنن لەخودی خۆیاندا كەسانێكی باشن، 
بەكەسانی  زیان  نایانەوێت  هەرگیز  ئەوان 
دیكە بگەیەنن و بەشێوەیەكی سروشتی بیر 
بیەوێت زیانیان  ناكەنەوە كە كەسێك  لەوە 
پێبگەیەنێت، كاتێك كە ئەمجۆرە بیركردنەوە 
نەبێت،  لەكەللەدا  عەیبدارەیان  ئەندێشە  و 
ڕۆژە  ئەو  هەموو  دەتوانن  بەسادەیی  ئەوە 

شاد و خۆشحاڵ بن. 
كەسەكان  هەموو  ئەگەر  كە  بكە  وێنا  وا 
دروست  و  ڕاست  بەشێوەیەكی  توانییان 
دنیا  بكەن،  یاری  و  گەمە  یەكدی  لەگەڵ 
و  گ��ەورە  كەسە  دەب��وو،  باش  چەندێك 
فێری  لەمنداڵەكانەوە  دەبێت  بەتەمەنەكان 
ئەوە ببن كە ناكۆكییەكانیان بخەنە الوە و 
بایەخ بەیەكدی بدەن، تا عیشق و خۆشحاڵی 

دروست بكەن.

كە  بێنە  ب��ەوە  ت���ەواو  ب���ڕوای  و  ئیمان   
بەئارەزووەكانت دەگەیت.  

ئیمان و بڕوای مندااڵنن سەبارەت بەوەی كە 
سەرسوڕهێنەرە،  بەئارەزووەكانیان  دەگەن 
كە  پێش  هاتۆتە  بۆ  ئەوەتان  هەرگیز  ئایا 
لەبەرامبەر پێداگری منداڵەكان بۆ وەرگرتنی 
شتەكەیان  و  سەردانەوێنیت  لەتۆ  شتێك 
دەبینیت  كاتێك  بكە  ب��اوەڕ  پێببەخشیت؟ 
دەبیت،  بێبەش  ئەوان  ڕوخساری  لەدیتنی 
توانای وەستانت لەبەرامبەر ئەواندا نامێنێت. 
بیهێنمەوە  دەتوانم  كە  دیكە  نموونەیەكی 
منداڵەكان  ئ���ارەزووی  و  لەحەز  بریتییە 
باس  هەمیشە  ئ��ەوان  جیهان،  دیتنی  بۆ 
دەكەن،  سەردانیان  و  گەشت  لەبەرنامەی 

ڕۆژێك  بۆ  كە  لەوەی  گەردێكیش  تەنیا 
دەگەن بەئارەزووەكانیان گومان ناكەن. 

و  ب��ەخ��ەون  گەیشتن  ب��ۆ  ئێمەش  ئ��ای��ا 
باوەڕ  و  ئیمان  لەهەمان  ئارەزووەكانمان 
ئێمە  نەخێر!  بێگومان  بەهرەمەندین؟ 
بەهۆی نیگەرانی بێ ماناوە ڕێگەی خۆمان 
و  لەسنوردارێتی  خۆمان  ئێمە  داخستووە، 
سنوربەندی بیروباوەرماندا قەتیس كردووە، 
كۆتایی  لەبەرژەوەندیمان  كارێك  ئەگەر 
ڕادەوەستین  ڕێگەدا  لەنیوەی  ئەوا  نەیەت، 
و خەون و ئارەزووەكانمان ڕادەستی خاك 

دەكەین .
لەفارسییەوە:

جەمال محەمەد هەڵەبجەیی 

سەرچاوە:
ئیتالعاتی عیلمی ژمارە  6ساڵی  بیست و سێ

بۆ ئەوەی كە شادی وەبیر خۆت بهێنیتەوە، ئەوە 
ڕووداوەكان تۆمار بكە و هەڵیان بسەنگێنە، ئەو 

نیعمەتانەی كە لەژیاندا لێیان بەهرەمەندیت، بنووسە و 
بەشێوەیەكی ڕێكوپێك ئەو كارە بچووكانە ئەنجام بدە 
كە خۆشحاڵت دەكات، وەك خوێندنەوەی بەشێك لەو 

كتێبەی كە حەزت لێیە یا پیاسەكردن لەپاركێكدا

ڕێژەی شەكر
كاردەكاتەسەر بڕیاردان

دف��وراك  ڕۆب��ەرت  و  فانگ  شیاوتیان 
ئەمەریكی  دەروونناسی  زان��ای  دوو 
ئ��ام��ۆژگ��اری��م��ان دەك���ەن ب��ەرل��ەوەی 
ژەمە  بدەین  گرنگ  بڕیارێكی  ه��ەر 

خۆراكێكی باش بخۆین.
كۆمەڵێك  ك��ە  ل��ەت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك��دا 
داوایان  كرد،  تیادا  بەشدارییان  كەس 
و  بخۆن  بەشەكرەوە  لیمۆ  ئاوی  لێكرا 
خواردەوە،  ئاویان  تەنیا  هەندێكیشییان 
ئەم  لەنێوان  لێكرا  پرسیاریان  پاشان 
هەڵبژێرن:  یەكێكییان  هەڵبژاردنەدا  دوو 
كە  دەوێت  كەمتان  پارەی  بڕێك  ئایا 
ڕاستەوخۆ بێتە دەستتان؟ یان پێتان باشترە 
بڕێك پارەی زیاترتان دەست بكەوێت و 

چاوەڕێ بكەن؟
ئەنجامی توێژینەوەكە ئاشكرای كرد ئەو 
كەسانەی شەربەتی لیمۆ و شەكرەكەیان 
چ��اوەڕێ  بوو  باش  پێیان  خ��واردب��ۆوە 
بكەن و بڕە پارەیەكی زیاتر وەربگرن، 
ئاویان  تەنیا  یان  هیچ  ئەوانەی  ب��ەاڵم 
چ��اوەڕێ  بوو  باش  پێیان  خ��واردب��ۆوە 
نەكەن و ڕاستەوخۆ ئەو بڕە پارە كەمە 

وەربگرن.
لەسەرئەنجامی  ناوبراو  زانای  هەرودوو 
ئەم توێژینەوەیە ئاماژەیان دا كە دەماخی 
بۆئەوەی  ب��ەوزەی��ە  پێویستی  م��رۆڤ 
بكات  جێبەجێ  درێژخایەن  هەڵبژاردنی 
و گلۆكۆز بەخۆراكی دەماخ دادەنرێت.
كەواتە بەرلەوەی هیچ بڕیارێكی گرنگ 
لەژیانتدا بدەیت نان بخۆ یان هیچ نەبێت 

پەرداخێك شەربەتی فرێش بخۆرەوە!
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دەمەوێت منداڵەكەم زیرەك بێت
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سەرەتای ژیانی منداڵ، ئەو كاتە ئاڵتوونیەیە 
پەیدا  بیركردنەوە  توانای  تیایدا  منداڵ  كە 
باوك و دایك  بۆ  بەاڵم هەندێجار  دەكات، 
قورسە كە ڕێگەی نوێ بدۆزنەوە بۆ ئەوەی 
بیری منداڵەكانیانی پێ بجوڵێنن، ئەم خااڵنە 
منداڵەكەت  ئەوەی  بۆ  دەدەن  یارمەتیتان 
وریا و زیرەك بێت و توانای سەرنجدان و 

لێوردبوونەوەی بەهێز بێت.
پەیوەندی چاو دروست بكە

منداڵەكەت  چاوی  كە  كەمانەی  كاتە  لەو 
كراوەیە، سوود وەربگرەو ڕاستەوخۆ سەیری 
چاوەكان  و  دەم  زوو  منداڵ  بكە،  چاوی 
دیاری دەكات، ڕووخساری دایك بۆ منداڵ 
زۆر گرنگە، هەندێك جووڵە بۆ منداڵەكەت 
بكە، چونكە تەنانەت منداڵی دوو ڕۆژیش 
السایی  سادە  جووڵەی  هەندێك  دەتوانێت 

بكاتەوە.
ڕێگە بدە وێنەی خۆی ببینێت

سەیری  لەئاوێنەدا  منداڵەكەت  بدە  ڕێگە 
خۆی بكات، لەوانەیە سەرەتا هەست بكات 
بینیوە،  لەئاوێنەكەدا  دیكەی  منداڵێكی  كە 
بەاڵم عاشقی ئەوەیە كە كارێك بكات ئەو 
بەرز  بۆ  دەستی  ئاوێنەكە  دیكەی  منداڵەی 

بكاتەوە و پێبكەنێت.
جیاوازیەكانی پیشان بدە

منداڵەكەت  ڕووخ��س��اری  وێ��ن��ەی  دوو 
بگرە،  سانتیمەتر  سی  بۆ  بیست  ل��ەدووری 
ئەم دوو وێنەیە بەشێوەیەك بێت كە لەیەك 
لەنێوانیاندا  بچووك  جیاوازی  بەاڵم  بچن، 
درەخت  لەوێنەیەكیان  نموونە  بۆ  هەبێت، 
تەنانەت  نەبێت،  دیكەیان  لەوەی  و  هەبێت 
بەجیاوازیەكان  هەست  دەتوانێت  منداڵیش 
و  پیت  ناسینەوەی  بۆ  لەبارە  ئەمە  بكات، 
خوێندنەوەو ئامادەكاری منداڵ بۆ ئەو كارە 

لەداهاتوودا.
پێكەوە سەیری دیمەنەكان بكەن

منداڵەكەت باوەش بگرەو ئەم شوێن و ئەو 
شوێن بیگێڕە، لەبەرخاتری ئەو هەرچیەكت 
بینی باسی بكە )ئەوە پشیلەیەكی بچووكە(، 
)دەنگی  ی��ان  دەبینیت؟(  درەخ��ت��ە  )ئ��ەو 
بەم  دەبیستیت؟(  ئوتومبێلە  ئەو  ئیشپێكردنی 
شێوەیە هەلی ناكۆتا دەدەیتە منداڵەكەت بۆ 

دروستكردنی وشەی نوێ.
پێكەوە بچن بۆ شت كڕین

كاتێك هەست دەكەیت لەماڵەوە بێزاریت، 
سوپەرماركێتێكی  بچنە  ببەو  منداڵەكەت 

نزیك ماڵەوە، ڕووخساری خەڵكی، دەنگ 
و ڕەنگی ئەو شوێنە، سەرگەرمیەكی تەواو 

دەداتە منداڵ.
دیمەنەكان بگۆڕە

مێزی  لەالیەكی  منداڵەكەت  كورسی 
و  دیكە  الیەكی  ببە  خواردنەكەوە  نان 
ئەوەی  بۆ  بكە،  دروس��ت  گۆڕانكارییەك 
شتانە  ئ��ەو  كە  بیربكاتەوە  منداڵەكەت 

لەكوێدا بوون.
فرسەتی قسەكردنی پێ بدە

قسە  منداڵەكەتدا  لەگەڵ  هەرچی  لەوانەیە 
ئەو  بچووكی  لەنیگایەكی  جگە  بكەیت، 
بەاڵم  نەكەوێت،  دەست  دیكەت  هیچی 
ئەویش  تا  ب��دەرێ  بچووكی  دەرف��ەت��ی 
ئەو  منداڵەكەت  زوو  بكات،  قسە  بتوانێت 
هەالنە دەقۆزێتەوەو ڕێگەیەكی ئاسانیشە بۆ 

بەخێرایی فێربوونی قسەكردن لەمنداڵدا.
گۆرانی بڵی

چەند دەتوانیت دڵخۆش و شادبە و گۆرانی 
بۆ  بخوێنە،  شیعرێك  سروودێك،  یان  بڵی 
شیرەكەت  دەدەمێ،  شیرت  )ئێستا  نموونە 
واتە  دەتدەمێ.....(  دەتدەمێ،  وادەدەم��ێ، 
شیعرێكی  گۆرانیەك،  لەشێوەی  قسەكان  با 
دەڵێن  توێژەران  بێت،  دان��راودا  بۆ  ئ��اواز 
بۆ  باشە  یادەوەریەكی  میوزیكیەكان  ئاوازە 

فێربوونی خێرای وەرزش.

خۆت یاری دابهێنە
دەستەكانت دابخە و ڕێگە بدە منداڵەكەت 
پەنجەكانت بكاتەوە، تاوای لێدێت دەستت 
ڕابكێشێت  گوێت  لەوانەیە  و  دەكاتەوە 
زمانی  نەبووە،  تیادا  هیچی  لەسەرئەوەی 
بۆ  ئ��اوازی  و  بجوڵێنە  سەرت  لێدەربهێنە، 
چوار  بۆ  سێ  كارانە  لەم  هەریەكە  بڵی، 
یاساكان  دوات��ر  ب��ك��ەرەوە،  دووب��ارە  جار 
ئەمانە  خۆی  منداڵەكە  بدە  ڕێگە  بگۆڕەو 
دووبارە بكاتەوە بزانە چی دەكات؟ لەوانەیە 

ئەنجامێكی دڵخۆشكەری هەبێت.
یاری بەپەنجەكانی قاچی بكە

پێی  تا  بەسەر  یاری  دەتوانیت  لەڕاستیدا 
منداڵەكەت بكەیت، بۆ نموونە ختووكەدان 
و  مل  و  چەناگەیی  بەژێر  یاریكردن  یان 
دەكات  لەمنداڵ  وا  قاچەكانی،  و  دەست 

پێشبینی ڕووداوەكان بكات.
خۆت كۆمیدی بكە

ڕەفتار  و  بكە  قسە  كۆمیدی  بەشێوەیەكی 
بەدەنگی كۆمیدی و شێتانە و  منداڵ  بكە، 
مندااڵننە دەكەوێتە پێكەنین و بیر لەو جۆرە 

قسەكردنانەی تۆ دەكاتەوە.
كارەكان ڕوون بكەرەوە

بڵێیت  گڵۆپ  داگیرساندنی  پێش  ئەگەر 
)دەچم گڵۆپەكە دادەگیرسێنم(، بەم شێوەیە 
پەیوەندییەك لەنێوان تۆو منداڵ و كارەكەدا 

دروست دەبێت.
گاڵتەی لەگەڵ بكە

بڵی  پێی  بدەو  پیشان  باوكی خۆتی  وێنەی 
بڵی  بەمنداڵەكەت  دوات��ر  دایكمە،  ئ��ەوە 
پێبكەنە  ك��ردووی��ت،  لەگەڵ  گاڵتەم  كە 
بەو  هەست  تا  خۆت  بەگاڵتەكردنەكەی 

گاڵتەیە بكات.
شیری دایك

بەمنداڵەكەت  خۆت  شیری  توانیت  ئەگەر 
بدە تا چەند توانێت بەردەوام بە لەسەری، 
شیری  پێشتر  مندااڵننەی  ئەو  تاقیكراوەتەوە 
زیرەكترن،  لەقوتابخانە  خواردووە  دایكیان 
كاتێكی  خواردن  شیر  كاتی  لەوەش  جگە 
تایبەتەو پێویستە )گۆرانی وتن، قسەكردن، 
دەست هێنان بەمووی سەری منداڵ( تیایدا 
ڕەچاو بكرێت و دایك بەسۆزو خۆشییەوە 

ئەو كارانە بكات.
بیری بخەرەوە

منداڵەكەت  پژانی  زمان  سەرەتای  لەگەڵ 
بكەیت  فێری  كە  ئەوەیە  سوود  باشترین 

ئەگەر توانیت شیری 
خۆت بەمنداڵەكەت بدە تا 
چەند توانێت بەردەوام بە 
لەسەری، تاقیكراوەتەوە 

ئەو مندااڵننەی پێشتر 
شیری دایكیان خواردووە 

لەقوتابخانە زیرەكترن، جگە 
لەوەش كاتی شیر خواردن 
كاتێكی تایبەتەو پێویستە 
)گۆرانی وتن، قسەكردن، 

دەست هێنان بەمووی 
سەری منداڵ( تیایدا ڕەچاو 

بكرێت و دایك بەسۆزو 
خۆشییەوە ئەو كارانە بكات
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جل  و  بناسێت  خۆی  لەشی  ئەندامەكانی 
كارێك  هەر  بناسێت،  جیاوازیش  وبەرگی 
دەكەیت بۆ منداڵەكەتی شیبكەرەوە تا وای 

لێبێت كارەكانی ڕۆژانەی پێشبینی بكات.
پشووی پێ بدە

هەر ڕۆژەو چەند دەقیقەیەك دابنێ و لەگەڵ 
منداڵەكەت هیچ كارێك مەكە تەنیا لەسەر 
زەوی لەتەنیشتی دابنیشە، میوزیك ئیش پێ 
مەكە، ڕووناكی ژوورەكە كەم بكەرەوە و 
یاری مەكە، ڕێگە بدە خۆی تێبینی بكات 

و ئەو چەند دەقیقەیە تۆ بۆ كوێ دەبات.
تەلەفزیۆن بكوژێنەرەوە

بەگفتوگۆی  پێویستی  منداڵەكەت  مێشكی 
ڕووبەڕووە كە هیچ بەرنامەیەكی تەلەفزیۆنی 
ئەوە  ناتوانێت  بێت  فێركاریش  ئەگەرچی 
فەراهەم بكات، هەوڵ بدەن ئێوە وەك باوان 

ئەو كارە بكەن.
سەربازیانە یاری بكە

یان  ب��ڕۆ  سنگ  لەسەر  ماڵەكەدا  بەناو 
كەم  و  زیاد  خێراییەكەت  و  بەگاگۆڵكێ 
بكە و لەشوێنە گونجاوەكان بوەستەو یاری 

دەست پێبكە.
ڕێگە بدە تالوتل بكات

منداڵەكەت فێربكە خۆی تالوتل پێ بكات 
و خۆی گرمۆڵە بكات هاوار بكات، ڕێگە 
بدە وەك تایە بەدەوری خۆیدا بسوڕێتەوە و 

تەقلە بدات.
هاوڕێی بە و چاودێری بكە

هەرچەندە منداڵەكەت گەورەتربێت هەوڵی 
و  جوڵە  خۆی  ئ��ەوەی  بۆ  دەدات  زیاتر 
ڕەفتاری سەربەخۆ بكات هەروەها سەرنجی 
ئەوە دەدات ئایا تۆ السایی دەكەیتەوە یان نا؟ 
بۆ نموونە دەنگی ئاژەڵ دەردەكات، بەرەو 
پێدەكەنێت،  دەڕوات،  سنگ  لەسەر  دوا 

تۆش وەك ئەو بڕۆ و هاوڕێی بە.
پێشبڕكێی لەگەڵ بكە

یان  ڕۆیشتن  سنگ  ل��ەس��ەر  پێشبڕكێی 
گاگۆڵكێ لەسەر زەوی، سەرین، كەلوپەلی 
یاری، فەرش بكە و پیشانی بدە كە چۆن 
یارییانە جوڵەی  بەم  ببڕێت،  بەربەستانە  ئەو 

پێیەكانی بەهێزدەبن.
لەسەر زەوی یاری بكە

بدە  ڕێ��گ��ە  و  ڕاب��ك��ش��ێ  زەوی  ل��ەس��ەر 
بەتالوتل  یان  بەگاگۆڵكێ  منداڵەكەت 
لەهەموو  یارییە  ئ��ەم  ب���ڕوات،  بەسەرتا 
تێدەچێت  هەرزانتری  دیكە  یارییەكانی 

شادی  منداڵەكەت  الی  لەهەمووشیان  و 
دەكات  منداڵەكەت  هاوكاری  بەخشترە، 

لەچارەسەری كێشەكانی لەداهاتوودا.
هەر شتێكی فڕێدا بۆی بەرەوە

فڕێ  یاریەكانیان  و  كەلوپەل  منداڵەكان 
دەدەنە سەر زەوی، لەوانەیە بەمە ناڕەحەت 
بادووبارەی  بكەرەوەو  نزیك  بۆیان  بیت، 
بیەوێت  منداڵەكەت  لەوانەیە  بكەنەوە، 
و  ببێت  فێر  كێشكردن  هێزی  ی��اس��ای 
تاقیبكاتەوە، چەند كاغەزێك لول بكەو وەك 
بخەرە  سەبەتەیەك  بكەو  لێ  تێنسی  تۆپی 
ژێر كورسیەكەی بۆ ئەوەی نیشانە گرتنەوە 

تاقیبكاتەوە.
منداڵەكەت ڕابهێنە

هەر چەندێك منداڵەكەت بەفووكردنە دەم 
ڕابهێنی،  دەرپەڕینی  و  هەڵمژین  هەناسە  و 
و  خۆشحاڵ  ئ��ەوەن��دەی��ت��ر  منداڵەكەت 
پێكەنیناوی دەبێت و پێشبینی زیاتر دەكات.

یاری)گوڵ( و)قت(ی لەگەڵ بكە 
سێ قاپی بەتاڵی خواردن دابنێ لەگەڵ یەك 
میكانۆی بچووك لەژێر یەكێكیان بشارەوە، 
منداڵەكەت  بدە  ڕێگە  بگۆڕە،  جێگاكانیان 

خەاڵتەكە بەدەست بهێنێت.
شتەكانی لێ بشارەوە

هەر  یان  كەلوپەلەكان  خۆشە،  یاریەكی 
خۆی  بدە  ڕێگە  ب��ش��ارەوەو  دی  شتێكی 
تۆش  كەمێك  و  ب��گ��ەڕێ  بەشوێنیاندا 

هاوكاری بكە.
بەدەنگی  چیرۆكەكان  ئەودا  لەپێناوی 

بەرز بخوێنەرەوە
ئەو چیرۆكەی كە حەزی لێیەتی بۆی بهێنە 
و لەجێگای كەسایەتی سەرەكی چیرۆكەكە 
زۆر  ئەو  بۆ  ئەمە  دابنێ،  منداڵەكەت  ناوی 

باشترە.
بەیەكەوە بچن بۆ كتێبخانە

بەرنامەی  شارەكەت،  شوێنەی  لەو  ئەگەر 
هەیە،  م��ن��دااڵن��ن  كتێبی  خ��وێ��ن��دن��ەوەی 
ئەو  ببەیتە  منداڵەكەت  دەبێت  بەدڵنیاییەوە 
بووكەڵەكان،  پێشانگای  بیبەیتە  یان  شوێنە، 
بینینی ڕەفەی كتێبخانەو سەیركردنی كتێب 

زۆر باشە.
فێری)ئەلف و بێ(ی بكە

هەر هەفتەی بەیەكێك لەپیتەكانی )ئەلف و 
بێ( تایبەت بكە، بۆ نموونە كتێبێك بخوێنەوە 
كە ناونیشانەكەی بە)ئەلف( دەست پێبكات، 
دەست  بە)ئەلف(  كە  بخۆ  خواردنێك 
ببڕەو  شێوەی)ئەلف(  لەسەر  نان  پێبكات، 

لەسەر تەختە وێنەی )ئەلف(ی بۆ بكە.
هەموو شتێك بژمێرە

چەند  بزانە  میكانۆدا  یاریكردنی  لەكاتی 
دەكات  دروست  چین  چەند  یان  باڵەخانە 
بژمێرە،  ماڵەوەتان  قادرمەكانی  یان  بیژمێرە، 
هی  یان  قاچت  و  دەست  پەنجەكانی  یان 
بەدەنگی  شتێك  هەموو  بژمێرە،  منداڵەكە 
بەرز بژمێرە، زوو دەبینیت كە ئەو بەئاسانی 

ئاشنایەتی لەگەڵ ژمارەدا پەیدا دەكات.
كتێب بخوێنەرەوە

كە  سەلماندووە  ئەوەیان  توێژەرەوەكان 
هەشت  تەمەنیان  مندااڵننەی  ئەو  تەنانەت 
مانگە پێویستە دوو تا سێ جار چیرۆكێكیان 
وشەی  هەندێك  بەمە  بخوێنرێتەوە،  بۆ 
توێژەرەوەكان  لەبەردەكەن،  چیرۆكەكە 
باوەڕیان وایە كە ئەمە هۆكارێكە بۆ ئەوەی 

بەزوویی فێری زمان و وشە ببن.
كلینێكس بدەرە منداڵەكەت

پاكەتە كلینێكسەكە بخەرە دەست منداڵەكە 
دەربهێنێت،  باهەمووی  لێبهێنە  وازی  و 
لەوانەیە تۆ هەزار دینارێك زەرەر بكەیت، 
بەاڵم ئەو هەستی بەركەوتنی بەهێز دەبێت.
وازی لێبهێنە دەست لەهەموو شتێك بدات

هەندێك پارچە قوماش بهێنە )حەریر، لۆكە، 
قاچی  و  بەدەست  بیانهێنە  هتد(  نایلۆن... 
ئەو  خۆی  لێبهێنە  وازی  یان  منداڵەكەتدا 
بەبەركەوتن  بتوانێت  بۆئەوەی  كارەبكات 

جیاوازی لەنێوانیاندا بكات.
بەخواردنەكەی  منداڵەكەت  بدە  ڕێگە 

یاری بكات
ئەو كاتەی كە منداڵەكەت ئامادەیە، هەندێك 
جیاواز  تامیان  كە  بكە  ئامادە  بۆ  خواردنی 
سریالك...  برنج،  شاتوو،  )نان،  وەك  بێت 
هتد(، منداڵەكە ڕادێت لەسەر دەست بردن 

بۆیان و هەستەكانی تاقیدەكاتەوە.
شوێن بگۆڕە

دوور  لەماڵ  و  ب��اوەش  بكە  منداڵەكەت 
)پەنجەرەیەكی  لە  بدە  دەستی  بكەوەوەو 
دیواری  چیمەن،  نەرم،  قوماشێكی  سارد، 
تاقی  هەستەكانی  ئەوەی  بۆ  هتد(  خانوو... 
نەرمی،  ل��ە)س��اردی،  هەریەكە  بكاتەوەو 

زبری، سافی... هتد( بۆ شی بكەرەوە.

لەفارسیەوە: هیوا             
سەرچاوە: 

گۆڤاری )سیب سبز(، ژمارە:33
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لەشیری خۆت بێبەشی مەكە
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بەهای  ل��ەس��ەر  مشتومڕ 
شیری دایك دروست بووە، 
توێژینەوەی زانستی زۆرتر 
ئەنجامدراون كە بەتەواوەتی سەلماندوویانە 
شیری دایك نەك تەنیا سەرچاوەیەكی گەورە 
و باشی خۆراكییە بەڵكو كاریگەریشی هەیە 
لەسەر سیستمی بەرگری و ڕادەی زیرەكی 
ل��ەدوای  ڕێكوپێك  خ��واردن��ی  خ��ووی  و 

منداڵی. 
ئەگەر الیەنی بەها خۆراكییەكەی لەبەرچاو 
بگرین، ئەوا بەبێ  زیادەڕۆیی پڕە لەهەموو 
پێیەتی،  پێویستی  كۆرپە  كە  شتانەی  ئەو 
شیرەكەت لەگەڵ خواردنی خۆت و لەگەڵ 
بەسەردا  گۆڕانی  شیرپێداندا  بەرنامەی 
چەند  پێكهاتەكەی  لەڕاستیشدا  دێ��ت،  
ل��ەڕۆژدا.  دێت  بەسەردا  گۆڕانی  جارێك 
ئەگەر تۆ تازە بوویت بەدایك، یان ئەگەر 
ژنی  یارمەتیدانی  كارت  كە  كەسێكیت 
دووگیان و دایكی شیردەرە، ئەم 20 ڕاستییە 
بیركردنەوەت  لەوانەیە  سەرسوڕهێنەرە 

دەربارەی شیری دایك بگۆڕێت.
دەبێتەهۆی  لەهۆرمۆنەكان  ڕژان��ێ��ك 

دروستبوونی شیری دایك
كاتێك كۆرپەكە لەدایك دەبێت )وێاشەكە 
لەهۆرمۆنەكاندا  ڕژانێك  لێدەكرێتەوە(، 
ڕوودەدات. ئەمەش دەبێتەهۆی چاالكبوونی 
دەدات  فەرمان  كە  پرۆالكتین،  هۆرمۆنی 
شیر  كاتی  ئێستا  كە  بەوەی  بەمەمكەكانت 

دروستكردنە.
قەڵەویی  مەترسیی  مەمك  شیردانی 

منداڵ كەمدەكاتەوە
دوو ساڵ لەمەوبەر، توێژینەوەیەك دەریخست 
كە شیرپێدان بەمەمك دەبێتەهۆی ڕێكوپێك 
پێش  ت��ەم��ەن  لەمندااڵننی  ن��ان��خ��واردن 
شیریان  بەبوتڵ  مندااڵننەی  ئەو  قوتابخانەدا. 
شیری  شیرەكە  ئەگەر  هەرچەند  پێدەدرا، 
بووبێت،  دایكیشیان  ڕاكێشراوی  بەپەمپ 
كەمتر هەستیان بەتێربوون دەكرد و بەردەوام 

لەخواردندا بوون. ئەمەش، بەبڕوای زانایان، 
زۆرتر پەیوەندییەكی ڕەفتارییە وەك لەوەی 

خۆراكی بێت. 
شیری دایك پێویستی بەئاوە

تینوویان  زۆرت��ر  دەدەن  شیر  ژنانەی  ئەو 
دەبێت و پێویستە بۆ هەر دانیشتنێكی شیردان 

پەرداخێك ئاو بخۆنەوە.
سێ   لەماوەی  مەمك  ڕژێنەكانی  شیرە 

مانگی دووەمی سكپڕیدا گەشە دەكەن
مەمكەكان لەماوەی سێ  مانگی دووەمدا كە 
ڕژێنە تورەكە ئاساكانی گەشەدەكەن، ئامادە 
بەیارمەتیی  شیر،  دروستكردنی  بۆ  دەبن 
و  الكتۆجین  و  ئیسترۆجین  زۆرب��وون��ی 
هۆرمۆنەكانی دیكە. كە كۆرپە دێتە دنیاوە 
و دەست دەكات بەمژینی مەمك، پرۆالكتین 
دەبێتەهۆی  ئەویش  كە  دەبێت،  چ��االك 
دەڵێن  پێی  كە  دیكە  هۆرمۆنێكی  هاندانی 
دەبێتەهۆی  لەڕاستیدا  كە  ئۆكسیتۆسین، 

دەردانی شیر.
شیری دایك هاوتای نییە

و  لەگۆڕاندایە  ب���ەردەوام  دای��ك  شیری 
شیری  بگیرێتەوە،  ل��ەب��ەری  ناتوانرێت 
دایكێك لەشیری دایكێكی دیكە ناچێت و 
ئەو شیرەی كە لەكاتێكی ڕۆژدا لەدایكێكی 
ناچێت  دایك  هەمان  لەشیری  وەردەگریت 

لەكاتێكی دواتری هەمان ڕۆژدا. 
لەماوەی هەر شیرپێدانێكدا، شیر گۆڕانی 

بەسەردا دێت
ئەوەش لەبەر ئەوەی پێكهاتەی ڕاستەقینەی 
دیكە  شیردانێكی  بۆ  لەشیردانێكەوە  شیر 
دەست  كۆرپە  سەرەتا  كاتێك  دەگۆڕێت، 
ب���ەزۆری  ش��ی��رەك��ە  دەك����ات،  بەمژینی 
و  پێكدێت  پرۆتینەكان  و  لەالكتۆس 
لەكۆتاییەكانی  هەیە،  شینباوی  ڕەنگێكی 
شیرداندا، كۆرپە شیرە پاشینە دەمژێت، كە 
بەزۆری لە چەوری پێكدێت و گەرمۆكەی 

پێویست دەبەخشێت بەكۆرپە. 
شیری دایك لەدوو جۆر پرۆتینی سەرەكی 

پێكدێت
و  )وێی(  سەرەكی  پرۆتینی  هەردوو  شیر 
زۆرترە  وێی  پرۆتینی  تیادایە.  )كاسین(ی 
بۆ  هەیە  زۆری  توانایەكی  و  لەكاسین، 
تۆ  ئەگەر  نەخۆشی.  لەدژی  بەرگریكردن 
شیری دیكە بۆ كۆرپەكەت بەكار دێنیت، 
كاسینی  و  وێی  كە  بێت  شیرێك  هەوڵبدە 
بێت،  دای��ك  سروشتی  شیری  هاوشێوەی 
توشبوونی  ئەگەری  كۆرپەكەت  ئەگینا 
زۆرترە بەنەخۆشی و كێشەی هەرسكردنی 

شیر.
مەمكەكانت هەمیشە بڕی پێویست شیر 

بەرهەم دێنن
بێ   بە  مەمكەكانت،  بەرچاو،  بەشێوەیەكی 
دەكەن  دروست  شیر  هێندە  كەم،  و  زیاد 
بێت. كە سەرەتا  پێویستی  كە كۆرپەكەت 
شیردەدەیت، مەمكەكانت بڕێكی زۆرتر شیر 
بەرهەم دێنن، بەاڵم كە شیردان كەمدەبێتەوە، 
جەستەت بەشێوەیەكی سروشتی دەوەستێت 

لەبەرهەمهێنانی بڕە شیری ناپێویست.
ڤیتامینی  ئ��ەوەن��دە  ه��ەر  شیرەكەت 

تیادایە كە خۆت دەیخۆیت
دایك  شیری  لەسەر  باو  لێتێنەگەیشتنێكی 
دەوڵەمەندترە  زۆر  لەبنچینەدا  كە  ئەوەیە 
لەشیری دیكە، هەر لەبەر ئەوەی سروشتییە، 
بەاڵم شیرەكەت تەنیا ئەو ڤیتامینانەی تیادایە 
كە ئێستا لەلەشتدا بوونیان هەیە. لەبەر ئەوە 
حەبی  شیردەر  و  دووگیان  ژنی  پێویستە 
ڤیتامینەكان و خواردنی تەندروست بخوات 
ڤیتامین  لە  دەستكەوێت  پێویستی  بڕی  تا 
A، D، E، K، C، ڕایبۆفلەیڤن ، نایەسین ، 

پانسۆسەنیك ئەسید.
كهول لەشیرەكەتدا دەبێت

پێویستە  شیردەدەیت،  بەبەرنامە  تۆ  ئەگەر 
وریای بڕی كهولی وەرگیراو بیت تەنانەت 
ه��ەروەك  كهول،  منداڵبوونیش.  ل��ەدوای 
دەمارەكانتەوە،  خوێنی  ناو  دەچێتە  چۆن 
دەبێت.  بوونی  شیرەكەتدا  لەناو  ئاوهاش 
چاكتر  ب��ەاڵم  نییە،  قەدەغە  خ��واردن��ەوە 
تەنیا  و  شیردان  پێش  وایە چەند سەعاتێك 
ئەوەی  بۆ  بخۆیتەوە،  دووان  یان  پێكێك 
بسوتێنێت.  كهولەكە  بتوانێت  جەستەت 
شیرەكەت  خ���واردەوە،  زۆرت��رت  ئەگەر 
بەپەمپ دەربێنە، بۆ ئەوەی دوایی شیرپێدانی 
تەندروستیی  و  نەپچڕێنی  كۆرپەكەت 

نەكەوێتە مەترسییەوە.
 شیری تازەی دایك زۆر دەمێنێتەوە

هەشت  م��اوەی  بۆ  دای��ك  ت��ازەی  شیری 
سەعات لەپلەی گەرمی ژوورێكی ئاساییدا 
دەمێنێتەوە و پێنج بۆ حەوت ڕۆژیش ئەگەر 
تەنیا  بەاڵم  هەڵیبگریت،  سەالجەدا  لەناو 
دڵنیابە لەوەی هێشتا تێكنەچووە و مەشهێڵە 

پسكیت و شتی تێبكەوێت.
دەتوانیت لەفریزەردا هەڵیبگریت

ئەگەر دەزانیت ناتوانیت بەپێی كاتی دانراو 
شیر بدەیت بەكۆرپەكەت و ئەگەر كاتت 
هەبێت بۆ ڕاكێشانی شیرەكە بەپەمپ، ئەوا 

لەوەتەی
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دەتوانیت  بیپارێزیت،  بەبەستن  دەتوانیت 
دەبەیەكی تایبەت بەفریزەر بەكاربهێنیت بۆ 
هەڵگرتنی شیرەكە تا نزیكەی سێ بۆ چوار 
شەش  تا  و   ئاساییدا  فریزەری  لە  مانگ 
پلەكەی  ئەگەر  هەڵدەگیرێت  مانگیش 

لەسفردا بێت.
مایكرۆوەیڤ شتێكی باش نییە بۆ شیر

بۆ  مەهێنە  بەكار  مایكرۆوەیڤ  هەرگیز 
شیری  تواندنەوەی  ی��ان  گەرمكردنەوە 
بەستوو، چونكە مایكرۆوەیڤ بەشێوەیەكی 
ن��ای��ەك��س��ان ش��ت گ��ەرم��دەك��ات��ەوە و 
گەرم  زۆر  لەالیەكەوە  شیرەكە  لەوانەیە 
دیكەوە  لەالكەی  تۆ  هەرچەند  بكات، 

تاقیتكردوەتەوە و ئاسایی بووە.
بیست  بۆ  پانزە  مەمكێك  گ��ۆی  ه��ەر 

دەرچەی تیادایە بۆ لێوەهاتنی شیر
كونۆچكەی  كۆمەڵێك  گ��ۆی��ەك  ه��ەر 
بەپێی  لێوەدەرچوونی شیر،  بۆ  وردی هەیە 
بۆ  پانزە  نزیكەی  پزیشكەكان  خەماندنی 

بیست دەرچە دەبن.
لەسەرخۆ  ب��ەرای��ی،  شیری  ی��ان  ژەك، 

دروست دەبێت
لەوپەڕی  كۆرپەكەت  گ��ەدەی  كاتێك 
بچووكیدایە، لەچەند ڕۆژی سەرەتای هاتنە 
پێی  كە  سەرەتاییت،  شیری  دنیای،  ناو 
دەوترێت ژەك، بەڕێژەی زۆر كەم بەرهەم 
دێت، بۆ ئەوەی لە كۆرپەكەت زیاد نەبێت. 

تیادایە  زۆری  دژەتەنی  و  پرۆتین  ژەك 
كە لە دایكەوەیە، سێ  هێندەی شیری 
چەوری  بەاڵم  تیادایە،  ڕەخسیوی 
چونكە  تیادایە،  كەم  شەكری  و 
سەرەتای  ڕۆژی  لەچەند  كۆرپە 

تەمەنیدا پێویستی پێیان نییە.
دایكان دەتوانن شیر بەمنداڵی 

یەكتر بدەن
ئاسایی،  بەشێوەیەكی  ئێستا 
نەماوە  ب��اوی  شیری(  )دایكی 

یەكگرتووەكانی  ل��ەواڵت��ە 
ئەمریكا، بەاڵم شیردان 

یەكتر  بەمنداڵی 
ه��ێ��ش��ت��ا 

شتێكی 

خۆش  الی��ان  دای��ك  هەندێك  گونجاوە. 
پەیوەستبوونە  ئەو  لەگەڵ  ڕانایەن  و  نییە، 
سۆزییەی منداڵەكانیان ئەگەر بێتو دایكێكی 
ئەوە  لەڕاستیدا  بەاڵم  بداتێ ،  شیریان  دیكە 
شتێكی باشە بۆ ئەو دایكە سەرقااڵنەی كە 
ڕاكێشن.  خۆیان  شیری  بەپەمپ  نایانەوێت 
شیر  ئامادەن  كە  دایك  هەندێك  تەنانەت 
سەرقاڵی  كاتی  ب��دەن،  یەكتر  بەكۆرپەی 
و  ئیش  تا  یەكتر  دەبەنە الی  كۆرپەكانیان 
كاریان ڕاپەڕێنن، یان بۆ یارمەتیدان لەكاتی 

نەشتەرگەریی مەمكدا.  
دەكرێت پەنیری لێدروست بكرێت

لەوانەیە كارێكی قێزەون بێت بەالتەوە، بەاڵم 
شێفێكی بەناوبانگی نیویۆرك، شیری ژنەكەی 
لەچێشتخانەكەی  و  بەپەنیر  ك��رد  خ��ۆی 
بەڕێوەبەرایەتیی  كرد.  پێشكەشی  خۆیدا 
ئەو كارەی  نیویۆركیش خێرا  تەندروستیی 
بواری  ڕەخنەگرێكی  بەاڵم  كرد،  قەدەغە 
تاقیی  بێت  هەرچۆنێك  هەوڵیدا  خ��ۆراك 
بكاتەوە، ئیتر بۆی دەركەوت كە هەرچەند 
تا ڕادەیەك تامێكی ئەوتۆی نییە و كەمێك 
شیرینە، بەاڵم پێكهاتەیەكی پێشبینی نەكراوە 
و زۆر حەزی لێناكەیت. نەرمی و جیڕییەكی 
سەیریشی هەیە، وەك شیرینی پانا كۆتا وایە.

شیری دایك توانای زیرەكی زۆر دەكات
سەرەڕای كەمكردنەوەی مەترسیی قەڵەوی 
لەمنداڵیدا، زانایان بڕوایان وایە شیری دایك 
لەكۆرپەدا.  توانای زیرەكیش زیاد دەكات 
لەوانەیە توانای زیرەكییان بگاتە هەشت پلە 
شیری  كە  كۆرپانەی  ئەو  لەچاو  سەروتر 
لەهەڵسەنگاندنی  بەتایبەتی  ناخۆن،  دایك 
زارەكیدا، ئەوەش بۆ خۆی گریمانێكی دوو 
بەشییە: ماددەكانی ناو شیری دایك یاریدەی 
گەشەكردنی مێشك و كارامەییەكانی بیر و 
كرداری  كاتیشدا  لەهەمان  دەدەن،  هۆش 
ئەزموونێكی  لەخۆیدا  خ��ۆی  شیرپێدان 
گ��ەرم��وگ��وڕی پ��ڕ س���ۆزە و ی��اری��دەی 

بەرەوپێشچوونی كۆرپە دەدات.  
شیری دایك باشترین دەرمانە

كۆرپە، هەرچی خۆراكی پێویست و هێزی 
دایكەوە  لەشیری  هەیە  بەنەخۆشی  دژ 
نەخۆشكەوتن  وادەكەن  وەریدەگرێت، كە 
و ناساغی دوور بێت لێیەوە. ئەگەر لەنێوان 
مەمكدا  شیرپێدانی  و  بتڵ  شیرپێدانی 
سوودی  هەمان  كۆرپە  ئەوا  بگوێزیتەوە، 
بۆ  مەمك  شیرپێدانی  نابێت.  دەستگیر 
نەخۆشی  تا  پێویستە  مانگ  شەش  ماوەی 

دووربخاتەوە لەساڵی یەكەمدا.
لەپاڵ ئەوەشدا، كە دایكێك فیچقەیەك شیری 
خۆی دەكاتە چاوی منداڵە بچووكەكەیەوە 
ت��ا چ��اوە س��وور ه��ەڵ��گ��ەڕاوەك��ەی چاك 
هیچ  بەبێ   و  خێرا  زۆر  منداڵەكە  بكاتەوە، 
ئێستا  تا  بەاڵم  دەبێتەوە،  چاك  دەرمانێك 
تا  نەدراوە  ئەنجام  زانستی  لێكۆڵینەوەیەكی 

بەدواداچوون بكات بۆ ئەمە. 
دێت  بەسەردا  گۆڕانی  شیر  پێكهاتەی 

لەماوەی ڕۆژدا
هەر  لەماوەی  شیرەكەت  چۆن  ه��ەروەك 
ئ��اوەه��اش  دەگ��ۆڕێ��ت،  شیرپێدانێكدا 
دەگۆڕێت  ڕۆژدا  لەماوەی  پێكهاتەكەی 
ڕێ��ژەی  ل��ەس��ەر  دەب��ێ��ت  كاریگەریی  و 
لەهەر  كۆرپەكەت  كە  كالۆرییانەی  ئەو 
فاكتەرێكی  وەریدەگرێت.  دانیشتنێكدا 
دیكە كە ڕەنگە كاریگەریی هەبێت بەسەر 
پێكهاتەی شیرەوە بریتییە لەخۆراكی دایك، 
بڕی  ئاخۆ  ئەوەی  دیاریكەری  دەبێتە  كە 
چەندێك چەوری و كالۆری دەگوێزرێتەوە 

بۆ كۆرپە.
لەئینگلیزییەوە: ئاری ئازاد تاهیر

سەرچاوە:
http://www.nursingschools.net
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گەشەدا  قۆناغێكی  بەچەند 
ت��ێ��پ��ەڕ دەب���ێ���ت، م��ن��داڵ 
ه��ەم��ی��ش��ە ج��وڵ��ەی ن��وێ 
زەوی  لەسەر  تەپاوتل  وەك  دەدات  ئەنجام 
دەبێت،  بەركەوتن  تووشی  ب��ەردەوام  كە 
دەكات  منداڵەكەی  ئاگاداری  چۆن  دایك 
چین  ڕێنماییانە  ئەو  بیپارێزێت؟  لەزیان  تا 
ڕەچ��اوی  دایكێك  هەموو  پێویستە  كە 
دانیشتن  فێری  منداڵەكەی  ت��ا  بكات 
ببێت؟  زیان  تووشی  پشتی  بێئەوەی  ببێت 
پەنجەیەكت  ئەگەر  ساوایە  هێشتا  كاتێك 
تێبینی  بچووكەكانییەوە  دەستە  ناو  بخەیتە 
هانی  چۆن  دەگوشێت،  پەنجەت  دەكەیت 
دایك  ببێت؟  گرتن  شت  فێری  دەدەی��ت 
زۆر جار تووشی دڵەڕاوكێ دەبێت كاتێك 
منداڵەكەی فێری ڕۆیشتن نابێت، چۆن دڵنیا 
هیچ  و  سروشتییە  منداڵەكەت  كە  دەبیت 
بۆ  چییە  خۆراك  باشترین  نییە؟  كێشەیەكی 
پێویستە  و  خۆت  شیری  سەرباری  منداڵ 
لەكەیەوە دەست بكەیت بە خۆراكپێدانی؟ 
منداڵەكەت ددانی دەرهاتووە؟ ئەی بێتاقەت 
لێدەكەیت؟  پارێزگارییان  پێی؟ چۆن  بووە 
پرسیارانە و چەندین پرسیاری  ئەم  وەاڵمی 
وێڕای  دەخەینەڕوو  بابەتەدا  لەم  دیكە 

چەندین ڕێنمایی دیكە.
منداڵ  ڕۆشتنی  پێش  هەیە  قۆناغ  چەندین 
نموونە  بۆ  جیاواز،  بەشێوازی  دەكەوێت 

لەكاتی خەوتن یان دانیشتن یان گاكۆڵكێدا، 
منداڵ  لەو جوڵەیەی كە  بریتییە  گاگۆڵكێ 
ڕاستەوخۆ  ئەوەی  پێش  دەدات  ئەنجامی 
دەس���ت ب��ەڕۆش��ت��ن ب��ك��ات، م��ن��داڵ بەر 
چەند  بكات  خشێ  بەسكە  دەست  لەوەی 

هەنگاوێكی جیاواز ئەنجام دەدات:
سكیدا  بەسەر  بوو  لەدایك  تازە  -منداڵی 
دەنوشتێنێتەوە  قاچی  هەردوو  و  دەخەوێت 

لەژێر سكی و سەریشی لەتەنیشتەوەیە.
ڕوخساری  دەتوانێت  سێیەمدا  -لەمانگی 

بەرز بكاتەوە و قاچی كۆكاتەوە.
-لەمانگی چوارەم و پێنجەمدا سنگی بەرز 
وەك  بەجوڵە  دەكات  دەست  و  دەكاتەوە 

ئەوەی مەلە بكات.
سەر  دەخاتە  پەستان  شەشەمدا  -لەمانگی 

دەستەكانی و لەشی بەرز دەكاتەوە.
-بەتەواوی گاگۆڵكێ دەكات هەتا دەگاتە 

مانگی نۆ و دە.
ئەنجام  نوێ  منداڵ هەمیشە جوڵەی  تێبینی: 
كە  زەوی  لەسەر  تەپاوتل  وەك  دەدات 
بۆیە  دەبێت،  بەركەوتن  تووشی  بەردەوام 
و  لەدەرگا  ئاگای  پێویستە  دایك  لەسەر 
وایەری كارەبا بێت تا منداڵ تووشی ئازار 

و زیان نەبێت.
هەموو  پێویستە  كە  چین  ڕێنماییانە  ئەو 
دایكێك ڕەچاوی بكات تا منداڵەكەی فێری 
زیان  تووشی  پشتی  بێئەوەی  ببێت  دانیشتن 

ببێت؟
- پێش ئەوەی منداڵ خۆی توانای دانیشتنی 
كە  دەڕوات  قۆناغدا  بەچەندین  هەبێت، 
تیایدا پێویستی بەهاوكاری دایك و باوكی 
بتوانێت  هەتا  لەسەرەتادایە  ئەوەش  هەیە، 

بەتەواوی پشت بەخۆی ببەستێت.
- بۆ ئەوەی منداڵ دانیشێت پێویستە توانای 
و  بەتەواوی  هەبێت  بەرزكردنەوەی سەری 
بەبێ لەرزین و پێویستیشە پشتی ڕێك بێت.

- منداڵ لەمانگی سێیەمەوە دەست دەكات 
پێویستە  كە  دایكی  بەهاوكاری  بەدانیشتن 
پشتی ڕێك  بەشێوەیەك  دانرێت  بۆ  پاڵپشتی 
بێت و سەریشی بگرێت، چونكە تێبینی الر 
بوونەوەی دەكرێت بۆ دواوە یان بۆ پێشەوە.
نابێ  چ��وارەم  یان  سێیەم  مانگی  دوای   -
پشتی  چەمانەوەی  یان  لەمنداڵەكە  ترسمان 
كرابێت،  هاوكاری  بەباشی  ئەگەر  هەبێت 
بۆ  دەكات  حەز  منداڵەكە  ناجارێك  جار 

بەدەستەكانی  بێنێت و خۆی  پێشەوە خۆی 
دەگرێتەوە.

دەقیقەیەك  چەند  بۆ  حەوتەمدا  لەمانگی   -
هاوكاریكردنی  بەبێ  دادەنیشێت  بەتەنیا 
بەدەستی  یارییەكانی  دەتوانێت  و  كەس 
بەپێشدا.  بكەوێت  ئ��ەوەی  بەبێ  بگرێت 
لەمانگی دە یان یانزە دەتوانێت ال بكاتەوە 
بۆ ال یان دواوە بێئەوەی هاوسەنگی خۆی 

لەدەست بدات.
بەكارهێنانی دەستی

- ئەگەر دەستت خستە ناو لەپی دەستیەوە 
سەری  دەخاتە  پەستان  و  دەیگرێت  خێرا 
هەرچەندە  ڕایكێشێت،  دەدات  هەوڵیش  و 
هەست  خ��ۆی  ك��ردەوەی��ەی  ب��ەم  منداڵ 
درك  ب��ەاڵم  دەك��ات،  ش��ادی  و  بەخۆشی 
ناكات و هەر بەخۆڕسك ئەم جوڵەیە ئەنجام 
یان  دایك  لەالیەن  پێویستە  منداڵ  دەدات، 
ئەنجام  بۆ  تاقیكردنەوەیەی  ئەو  باوكیەوە 
بدرێت بۆ سەلماندنی ئەوەی كە كۆئەندامی 

دەماری دروستە.
- پاشان نەریتەكانی منداڵ دەست بەگۆڕین 
ئەگەر  و  شتەكاندا  گرتنی  لەكاتی  دەكەن 
دەر  دەنگ  و  دانێیت  بچووك  یارییەكی 

بكات ئەو بەدەستەكانی دەیگرێت.
دەستەكانی  بەرزكردنەوەی  هاندانی  بۆ   -
و  بەپەتێك  ی��اری��ی��ەك��ان��ی  دەت��وان��رێ��ت 
بەبەرچاویەوە لەسەر جێگاكەی هەڵواسرێن، 
هەوڵ  و  ڕادەكێشێت  سەرنجی  چونكە 
ناتوانێت  بەاڵم  بدات،  لێ  دەستیان  دەدات 
شتێكی بچووكیش بگرێت هەتا تەمەنی پێنج 
مانگی، هەوڵەكانی یەكەمی هیچ توانایەكی 
تیادا نییە و بەشێوەیەك دەستەكانی بەهەموو 
ئاڕاستەكاندا دەجوڵێنێت پێش ئەوەی دەست 

بدات لەیاریەكە.
- بەاڵم سەبارەت بەشێوازی گرتنی شتەكان 
نەگونجاو  بەڕێگایەكی  ئەوە  لەسەرەتادا 
و  دەستی  لەپی  لەنێوان  دەدات  ئەنجام 

پەنجەیەكی یان دوو پەنجەیدا.
دەستی  گرتنی  مانگیدا  شەش  لەتەمەنی   -
بۆ  دەستی  لەم  شتەكان  و  دەبێت  بەهێز 
دەست  هەروەها  دەگوازێتەوە،  دەستی  ئەو 
شتەكان  ك��ردن��ەوەی  بەنزیك  دەك���ات 
تا  ناهێنێت  نەریتە  لەو  واز  و  لەدەمیەوە 

نەگاتە تەمەنی 12 مانگی.
بەباشی  دەتوانێت  یانزەدا  و  دە  لەمانگی   -

منداڵ



 زانستی سەردەم 48

124

ئەو  وەك  بگرێت  بچووكەكان  شتە 
سەر  دەكەونە  بەڕێكەوت  شتانەی 
و  مەترسین  س��ەرچ��اوەی  و  زەوی 

پەنجەكانی بەكار دەهێنێت.
مانگی   21 تەمەنی  دەگاتە  كاتی   -
دەتوانێت خۆی بەكەوچك نان بخوات 

و لەكوپیشدا شلەمەنی بخواتەوە.
چۆن چاوی بەكار دەهێنێت؟

بەالی  بوو  لەدایك  ت��ازە  منداڵی   -
دەسوڕێنێتەوە،  س��ەری  ڕووناكیدا 
ڕوخساری  لەنزیكەوە  دایك  ئەگەر 
منداڵەكەی لەئاستی ڕوخساری خۆیدا 
دانێت ئەوە بۆ ساتێك یان چەند ساتێك 

تەركیزی چاوی دەخاتە سەری.
بەچاوەكانی  منداڵ  یەكەم  مانگی   -
تەماشای هەر شتێكی جواڵو دەكات.

- مانگی سێیەم یان نزیكی ئەو مانگە 
چاو دەگێڕی بۆ شتی جواڵو لەالیەكەوە 
بۆ الیەكی دیكە مەوداكەی هەرچەند 
شتەكانی  دەبڕێتە  چاو  هەروەها  بێت، 

دەوروبەری.
شەشەم  مانگی  تا  سێیەم  مانگی   -
دەست دەكات بەنەریتی تەماشاكردنی 
پاڵكەوتنیدا  لەكاتی  دەستەكانی خۆی 

لەسەر پشت.
بەدوای  دەگەڕێت  شەشەم  مانگی   -
یارییە  بەدوای  و  بچووكەكاندا  شتە 
ال  هەندێجار  و  ڕەنگەكاندا  و  ڕەنگا 
بووكەڵەیەك  یان  یاریەك  تا  دەكاتەوە 

ببینێت كە سەرنجی ڕاكێشابێت.
- پەیوەندی چاوی منداڵ بەدایكیەوە 
بەشێوەیەك  چونكە  گرنگە،  زۆر 
ئاوێتەبوون  لەنێوانیاندا  لەشێوەكانی 
و وەاڵم��دان��ەوە دروس��ت دەك��ات و 
ڕۆژ  نێوانیان  س��ۆزداری  پەیوەندی 

بەڕۆژ زیاتر دەكات.
چۆن گرنگی دەدەیت بەگوێی؟

ل��ەڕووی  شیرەخۆرە  منداڵی  گوێی 
كەسێكی  گوێی  وەك  پێكهاتنەوە 
گەورە وایە، لەگوێی ناوەوە پێكهاتووە 
هەروەها  لەهاوسەنگی،  بەرپرسە  كە 
لەگوێی دەرەوە و لەگوێی ناوەڕاست 
ناسك  ئێسكی  لەسێ  پێكهاتووە  كە 
منداڵەوە  بەگەرووی  پەیوەستە  كە 
جۆگەی  دەوترێت  پێی  بەجۆگەیەك 

لەمنداڵدا  جۆگەیە  ئەو  ئیستاكیۆس، 
گەورەدا  لەگەڵ  بەبەراورد  فراوانترە 
لێرەوە  هەروەها الربوونەوەشی كەمە، 

مەترسی دەست پێدەكات.
شیر  بەشێوەیەك  لەدایكان  زۆرێك   -
ڕاكشاون،  كە  دەدەن  بەمنداڵەكانیان 
بۆ  ل��ەگ��ەروودا  شیرەكە  ئ��ەوە  لەبەر 
ماوەیەكی درێژ دەمێنێتەوە، بەشێك لەو 
شیرە لەڕێگەی جۆگەی ئیستاكیۆسەوە 
دەبێتە  و  ناوەڕاست  گوێی  دەڕوات��ە 
ئ��ەوە  دوای  و  ه��ەوك��ردن  ه��ۆی 
بەرز  و  دەكات  دروست  دەنگدانەوە 
لەگەڵدایە  گەرمای  پلەی  بوونەوەی 
سكچوون  حاڵەتیشدا  لەهەندێك  و 
و  هاوار  هۆی  دەبێتە  كە  ڕشانەوە  و 
گریانی منداڵەكە، لەگەڵ كەمتەرخەمی 
هەوكردنەدا  ئەو  لەچارەسەركردنی 
منداڵەكە  م��اوەی��ەك  دوای  دەشێت 

توانای بیستن لەدەست بدات..
هەیە  دیكە  مەترسیەكی  هەروەها   -
منداڵەكەی  گوێی  تووشی  دایك  كە 
و  بەئاو  پاكردنەوەی  لەكاتی  دەكات 
چونكە  بەكبریت،  یان  بەئۆكسجین 
هەیە  منداڵدا  لەگوێی  مۆمەی  ئەو 
بەشێوەیەكی خۆنەویست خۆی لەگەڵ 
جوڵەو خوراندا فڕی دەدرێتە دەرەوە 
كارە  ئەم  دایك  ناكات  پێویست  و 
پێویستە  هەروەها  بكات،  منداڵ  بۆ 
لەگەڵ تێبینیكردنی هەر هەوكردنێكدا 
پزیشك  الی  بۆ  منداڵ  بەخێرایی 

ببرێت.
ڕۆشتنی منداڵ

تووشی  ج��ار  زۆر  ب��اوك��ان  دای��ك 
منداڵەكەیان  كاتێك  دەبن  دڵەڕاوكێ 
ئەوەی  دوای  نابێت  ڕۆشتن  فێری 
لەشی  بەجواڵندنی  دەك��ات  دەس��ت 
و  بەسكەخشی  دەك��ات  دەس��ت  و 
دڵنیات  ڕێنماییانە  ئەم  گاگۆڵكێ، 
بۆ  تەواو  كاتی  زانینی  بۆ  دەكەنەوە 

ڕۆشتنی منداڵەكەت:
دەست  مانگیەوە:   10 لەتەمەنی   -
بەستن  بەپشت  بەوەستان  دەك��ات 

بەشتێك.
دەست  مانگیەوە:   11 لەتەمەنی   -
پشت  بەهۆی  بەجێگۆڕكێ  دەك��ات 
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بەستن بەشتێك.
بەتەنیا  خۆی  مانگیەوە:   12 لەتەمەنی   -

دەوەستێت.
دەڕوات  مانگ:  یەك  و  ساڵ  لەتەمەنی   -
شتێك،  بەهیچ  بەستن  پشت  بەبێ  بەڕێوە 
لەوانەیە ئەو حاڵەتە بگاتە تەمەنی ساڵ و سێ 
مانگ و ئەمە بەپێی منداڵەكە  دەگۆڕێت و 

پێویست بە نائارامی ناكات.
لەوانەیە منداڵ لەڕۆشتن دوابكەوێت بەپێی 
لەكاتی  نموونە  بۆ  تەندروستی،  حاڵەتی 
بۆ  سەخت،  ئێشەی  بەسك  تووشبوونی 
ماوەیەك دەوەستێت و پاشان دەست بەگەشە 
دەكاتەوە، یان ئەگەر منداڵ قەڵەو بێت ئەوە 
بیشڕوات  ئەگەر  دوادەكەوێت،  لەڕۆشتندا 

بەڕێوە ئەوە قاچەكانی دەچەمێتەوە.
رۆشتنی  یارمەتی  گرنگانەی  هۆكارە  ئەو 
گرنگی  ڕۆڵێكی  خۆر  وەك:  دەدەن  منداڵ 
دەدات  منداڵ  یارمەتی  بەشێوەیەك  هەیە 
بۆ  پێویستە  كە   Dلەڤیتامین بینین  سوود  بۆ 
پارێزگاری منداڵ لەتووشبوونی بەنەرمبوونی 
ئێسك و بنیاتنانی بەباشی، هەروەها خواردنی 
كالیسیۆم بەبڕێكی باش وەك شیرو پەنیر و 

ماست.
گەشەی منداڵ لەكێش و درێژیدا

1- كێش: كێشی منداڵی تازە لەدایك بوو 
لەنێوان 2,5 بۆ 3,5 كگم، منداڵ هەندێك 
گرام ون دەكات لەكێشی لەڕۆژانی یەكەمی 
كێشی  دەگەڕێتەوە  پاشان  لەدایكبوونیدا 
تەمەنیدا،  دەیەمی  ل��ەڕۆژی  خۆی  ئاسایی 
دەكات  زیاد  كێشی  منداڵ  ئەوەی  دوای 
بەڕێژەی 25 گم لەڕۆژێكدا واتە بەنزیكەی 
4/3 كگم لەمانگێكدا، ئەوەش لەمیانی چوار 
مانگی یەكەمی تەمەنیدا، پاشان بەڕێژەی ½ 
كگم لەمانگێكدا)لەچوار مانگی دووەمدا(، 
)لەچوار  لەمانگێكدا  كگم   ¼ بەڕێژەی 
چوار  لەمانگی  دوای��ی  سێیەمدا(،  مانگی 
بەرامبەر  دوو  منداڵەكە  كێشی  پێنجدا  یان 
یەكەمدا  ساڵی  لەمیانی  هەروەها  دەبێت، 

ئەوەندەی دیكە زیاد دەكات.
سەردا  لەچاو  پەلەكان  و  مل  درێژی:   -2
 2 لەمانگێكدا  منداڵ  درێ��ژی  ك��ورت��ن، 
مانگی  لەمیانی  ئەوەش  دەكات  زیاد  سم 
دواتردا  مانگی  شەش  لەمیانی  و  یەكەمیدا 

لەمانگێكدا 1,5 سم زیاد دەكات.
دان دەرهاتنی منداڵ

شەش  لەتەمەنی  منداڵ  ددان��ی  یەكەمین 
مانگیدا دەردەكەوێت و لەتەمەنی دوو ساڵ 
ژمارەكەی  ساڵیدا  سێ  تەمەنی  یان  نیو  و 
تەواو دەبێت كە بیست ددانە لەددانی شیری 

)بڕەر و كەڵبە و خرێ(.
   دوای تێپەڕ بوونی شەش ساڵی ئەو ددانانە 
دەكەون تا ددانی هەمیشەیی جێگەی ئەوان 
بگرێتەوە، سوودەكانی ددانی شیری ئەوەیە 
ددانی  تایبەتەكانی  شوێنە  پارێزگاری  كە 
الواز  گەشەی  ئەگەر  دەكات،  هەمیشەیی 
بێت و كێشەی تیایدا ڕووبدات ئەوە دەبێتە 
ناتەندروستی  گەشەیەكی  بۆ  یارمەتیدەر 
ناڕێك  شێوەیەكی  كە  هەمیشەییەكە  ددانە 
كەسە  ئەو  دەك��ات  وا  كە  وەردەگ��رێ��ت 
ڕاستكردنەوەی  بەر  پەنابەرێتە  لەئایندەدا 

ددانەكانی.
ت��وڕەی��ی،  دەره��ات��ن:  ددان  نیشانەكانی 
هەستان  شیرخواردن،  ئ��ارەزووی  نەمانی 
گازگرتن  گوێگرتن،  ش���ەودا،  لەكاتی 
لەشتەكانی دەوروبەر، سكچوون، لیك هاتن 
یان  ئاوسانی پووك، سووربوونەوە  بەدەمدا، 
بەهیماتۆما  ناسراوە  پووك كە  شینبوونەوەی 
كەمێك  ددانەكەدا  دەركەوتنی  لەكاتی  و 
چارەسەر  پێویستە  كە  دێت  لی  خوێنی 

بكرێت.
كەمكردنەوەی ئازار

بەشێالنی  منداڵەكە  هێوركردنەوەی   -
بەهێواشی و بەسۆزەوە.

- كەمێك لەئاوی لیمۆ بدە لەپووكی.
لەگەڵ  مێخەك  لەزەیتی  دڵ��ۆپ  چ��وار   -
كەوچكێكی بچووك لەزەیتی سەوزە تێكەڵ 
لۆكەیەك  پارچە  بەهۆی  پاشان  دەكرێت و 
دەخرێتە  تەڕكرابێت  تێكەڵەیە  ب��ەو  كە 
بەنجێكی  مێخەك  زەیتی  پووكەكە،  سەر 

سروشتیەو ئازار هێور دەكاتەوە.
- مەیەڵە منداڵەكە گاز لەشتی ڕەق بگرێت، 
بەپووكی  سەخت  ئازاری  لەوانەیە  چونكە 

بگەیەنێت.
- دان دەرهاتن نابێتە هۆی بەرز بوونەوەی 
دایكان  ب��ەاڵم  منداڵەكە،  گەرمای  پلەی 
كە  ئ���ەوەی  ل��ەس��ەر  كۆكن  ه��ەم��ووی��ان 
پلەی  دەرهاتندا  ددان  لەكاتی  منداڵەكانیان 
سكیان  و  دەبێتەوە  بەرز  لەشیان  گەرمی 

دەچێت.
هەیە  توشبوونی  ئەگەری  شیری  ددانی   -

هەمیشەیی،  ددان��ی  وەك��و  ب��ەه��ەوك��ردن 
لەئەنجامی شیرینی و ئاوی سارد و گەرم و 
هۆكارەكانی دیكەدا، لەبری ئەوەی شیر یان 
بەمنداڵ  گوشراوەكان لەسەر جێگا بدرێت 
باشتر وایە بەرلەخەوتنی ئاوی پێ بدرێت تا 
ددانەكانی پاك بكاتەوە و بەخاوێنی بنوێت.

لەسەرخۆ  و  بەبەردەوامی  منداڵ  ددانی   -
كە  كاتانەدا  لەو  بەتایبەتی  دەكرێتەوە  پاك 
ئەویش  لەسەرخۆیە،  و  ت��ەواوە  مەزاجی 
بەبەكارهێنانی پارچەیەك قوماش یان لۆكەی 
بەسەر  دەهێنرێت  پاشان  تەڕكراو  پاكی 

ددانەكاندا.
- بەاڵم بەنیسبەت بەكارهێنانی فڵچەی دەم 
و دان كاتێك دەست پێدەكات كە تەمەنی 
منداڵ دەگاتە سێ ساڵ، سەرەتا خۆت بۆی 
بشۆ و پاشان لەبەرچاویدا ددانەكانی خۆت 
بشۆ تا ئەویش لەتۆوە فێر ببێت، سەبارەت 
بەشێوەی فڵچەكە پێویستە قەبارەی بچووك 

بێت و نەرمیش بێت.
بین،  ددان  مەعجونی  ئاگاداری  دەبێت   -
سەرسامن  م��ن��دااڵن��ن  زۆرب���ەی  چونكە 
بەبۆنەكەی و لەوانەیە قوتی بدەن، سووربە 
لەسەر هەڵبژاردنی ئەو جۆرانەی كە سكرین 
و فلۆراید و ماددەی زیانبەخشیان تیادا نییە.

بۆ  هەیە  بەكالیسیۆم  پێویستیان  مندااڵنن   -
بەهێزبوونی ددانەكانیان، سەرچاوە خۆراكییە 
دانەوێلە  وەك  ماددەیە  بەو  دەوڵەمەندەكان 
و شیر و بەرهەمەكانی و میوە و سەوزە و 

گۆشت.
ب��ەددان  منداڵ  تووشبوونی  هۆكاری   -
پ��اش��م��اوەی  و  بەكتریا  ب��ەه��ۆی  ئێشە 
لەكاتی  ڕوودەدات،  خواردەمەنیەكانەوە 
لەسەر  ترشیانە  ئ��ەو  ددان���دا   نەشۆردنی 
دەكەن  دەمێننەوە و چینێك دروست  ددان 
ددانەكە،  خواردنی  هۆی  دەبنە  پاشان  و 
فلۆراید  ڕێكوپێكی  بەكارهێنانی  لەبەرئەوە 
چینی سەرەوەی ددان بەهێز دەكات و ڕێگا 
نادات ئەو ترشیانە كە كاریگەریان هەبێت 

لەسەری.
كاتی دەرهاتنی ددانەكانیش بەمشێوەیەیە:

بڕەرەكانی  شیری:  ددانی  دەركەوتنی   -1
مانگی،   8-7 ن��اوەڕاس��ت  خ����وارەوەی 
بڕەرەكانی سەرەوەی ناوەڕاست 8-9مانگی، 
 22-10 س���ەرەوە  دەرەوەی  ب��ڕەرەك��ان��ی 
خ��وارەوە  دەرەوەی  بڕەرەكانی  مانگی، 
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یەكەم  پێشەوەی  مانگی، خرێكانی   12-11
مانگی،   19-17 كەڵبەكان  مانگی،   14-13

خرێكانی دواوە 19-25 مانگی.
2- دەركەوتنی ددانی هەمیشەیی:

بڕەرەكانی ناوەڕاست  6-8 ساڵی، بڕەرەكانی 
دەرەوە 7-9 ساڵی ، كەڵبەكان 9-11ساڵی، 
ساڵی،   12-10 یەكەم  پێشەوەی  خڕێكانی 

خڕێكانی دواوە 11-13 ساڵی.
كەی منداڵ خواردن دەخوات؟

خواردن پێدان بەمنداڵ واتە پێدانی خواردنی 
یان  دایك  لەشیری  بێجگە  بەمنداڵ  ئاسایی 
شیری دەستكرد، ئەو خواردنەی كە كەسی 
كە  بەشێوەیەك  بەاڵم  دەیخوات،  ئاسایی 
دەتوانرێت  قوتدان،  بۆ  بێت  ئاسان  زیاتر 
ئەو  لەسەر  ڕابهێنرێت  وردەوردە  منداڵەكە 

سستەمە نوێیەی خواردن.
پێویستە وردەوردە خۆراك بەمنداڵ بدرێت، 
چونكە منداڵ پێویستی بەماددەی خۆراكی 
بگونجێ�ت  گەشەیدا  لەگەڵ  كە  دیكەیە 
بێجگە لەوەی كە لەشیری دایكدا هەیە وەكو 
هەروەها   ،  Dڤیتامین و   B ڤیتامین  و  ئاسن 
بۆئەوەی گەدەی منداڵەكە وردەوردە ڕابێت 
و  وشك  خواردنی  هەرسكردنی  لەسەر 
هەروەها خۆراكە نیشاستەییەكان. دەتوانیت 
بۆئەوەی  وەربگریت  ڕێنماییانە  لەم  سوود 
خۆراكێكی دروست بەمنداڵەكەت بدەیت: 
بەكەوچێكی  دووەم��دا  لەمانگی  سەرەتا 
بكە  پێ  دەس��ت  پرتەقاڵ،  ئ��اوی  بچووك 
تا  بكە  زیاد  بۆی  و  بدە  پێی  وردەوردە 
ماست  سێیەمدا  لەمانگی  فنجانێك،  دەگاتە 
چوارەمدا  لەمانگی  هەنگویندا،  لەگەڵ 
شۆربای  پێنجەمدا  لەمانگی  محەلەبی، 
سەوزەمەنی، لەمانگی شەشەمدا وردكراوی 
ج��گ��ەری م��ری��ش��ك ل��ەگ��ەڵ ش��ۆرب��ای 
لەمانگی حەوتەم و هەشتەمدا  سەوزەمەنی، 

سنگی مریشك و گۆشتی وردكراو.
تێبینی: نابێت واز لەشیر بهێنرێت و نەدرێت 
مانگی  لەسێ  پێویستە  بەڵكو  بەمنداڵەكە، 
یەكەمی تەمەنیدا ڕۆژانە 6 جار شیری پێ 
بدرێت، لەسێ مانگی دووەمدا 5 جار، لە6-

12 مانگیدا ڕۆژانە 4 جار.
ژەمە خۆراكی منداڵی شیرەخۆر

ژەمە خۆراكی منداڵی شیرەخۆر كە تەمەنی 
6 مانگ بێت:

یان  سروشتی  شیرپێدانی  بەیانی:  6ی 
دەستكرد 200 سم.

لەگەڵ  یان ماست  برنج  بەیانی: شیر  10ی 
هەنگویندا.

ئاوی  سەوزەمەنی-  شۆربای  نیوەڕۆ:  2ی 
یان  سروشتی  شیرپێدانی  لەگەڵ  پرتەقاڵ 

دەستكرد.
شەشی دوای نیوەڕۆ: شیرپێدان.

تەمەن  شیرەخۆری  منداڵی  خۆراكی  ژەمە 
7 مانگ:

یان  سروشتی  شیرپێدانی  بەیانی:  6ی 
دەستكرد.

هێلكە  برنج-زەردێنەی  شیر  نیوەڕۆ:  11ی 
دوای  دەدرێ���ت  پ��ێ  سپێنەی  )كاتێك 
لەتووشبوون  دوركەوتنەوە  بۆ  ساڵی  یەك 

بەهەستیارێتی( -سێوی هاڕدراو، ماست.
سەوزەمەنی+  شۆربای  نیوەڕۆ:  دوای  3ی 

سنگی مریشك.
7ی ئێوارە: شیرپێدان.

تەمەن  شیرەخۆری  منداڵی  خۆراكی  ژەمە 
8 مانگ:

زیادكردنی  لەگەڵ  هێلكە  لەگەڵ  پەنیر 
بكات  ئەوە  تێبینی  دایك  پێوستە  بڕەكەدا، 
یان  ناڕەحەتیەك  هەر  یان  گۆڕانی  هەر 
سكچوونێك یان پێست سووربوونەوە تووشی 
خواردنێك  هەر  دوای  ببێت  منداڵەكەی 
و  بەمنداڵەكەی  نەیدات  بەخێرای  پێویستە 

پاشان نیشانی پزیشكی بدات.
ژەمە خۆراكی منداڵی تەمەن یەك ساڵ

ژەمی بەیانی: شیر لەگەڵ زیادكردنی شەكر، 
ئەگەر  كاكاو  ی��ان  چا  زیادكردنی  ی��ان 
نەدەخوارد،  شیرەكەی  بەتەنیا  منداڵەكە 

هێلكە، هەنگوین، مرەبا، جەلی، مۆز.
یان  برنج  كەوچك  دوو  نیوەڕۆ:  ژەم��ی 
مۆخ، گۆشتی  ماسی، جگەر،  مەعكەرۆنە، 
گۆشتی  مریشك،  گۆشتی  كەروێشك، 
برنج،  شیر  یان  مانگا، سەوزەمەنی، جەلی، 
ئەگەر  هەرمێ.  یان  سێو  وەك  میوەی  یان 
منداڵەكە لەژەمی نیوەڕۆدا پێویستی بەژەمی 
زیاتر هەبوو دەتوانرێت ماست یان بسكیتی 

بدەیتێ.
ئێوارەی  ژەمی  دەتوانرێت  ئێوارە:  ژەمی 
سووك بێت هەتا بەئاسانی بتوانێت هەرسی 
ماست،  پەنیر،  یان  برنج  شیر  وەكو  بكات 

ئەوا  بوو  ق��ورس  ژەم��ە  ئەو  ئەگەر  ب��ەاڵم 
پێی  ب��دەن  سەوزەمەنی  و  برنج  دەتوانن 

لەگەڵ دووركەوتنەوە لەگۆشت.
ژەمە خۆراكی منداڵێك كە تەمەنی 2 ساڵە:

كەسی  وەك  دەتوانێت  منداڵ  تەمەنەدا  لەم 
تەمەنەدا  لەم  هەروەها  بخوات  نان  ئاسایی 
گرتن  بەكەوچك  بگرێت  خوو  دەتوانێت 
بەتەنیا لەگەڵ بەئاگایی لەخواردنە گەرمەكان 
و دڕكی ماسی و ئەو خواردنانەی تۆویان 

تێدایە وەكو قەیسی یان زەیتون.
چەند ئامۆژگاریەك بۆ دایكان

بدرێت  خ��واردن  وردە  وردە  پێویستە   -1
كە  پێویست  بڕی  دەگاتە  هەتا  بەمنداڵ 

پێویستی پێیەتی.
2- پێویستە خواردنی نوێ بدرێت بەمنداڵ 
لەكاتێكدا كە برسیەتی هەتا ڕەتی نەكاتەوە.
3- پێویست ناكات زیاتر لەیەك جۆری تازە 
بتوانرێت  هەتا  لەڕۆژێكدا  بەمنداڵ  بدرێت 
لەسەر  بكرێت  گۆڕانكاریەكان  تێبینی 

منداڵەكە وەك هەستیارێتی یان سكچوون.
گونجاو  بڕی  پێدانی  لەسەر  سوربوون   -4
گەشەی  چونكە  بەمنداڵ،  لەپڕۆتینەكان 
مێشكی كاریگەر دەبێت بەو بڕە پڕۆتینەی 
ئەوەی  دوای  بەتایبەتی  دەدرێت  پێی  كە 
دوای  لەمندااڵنن  زۆرێ��ك  كە  سەلمێنرا 
بڕی  ساڵی  دوو  تەمەنی  هەتا  لەدایكبوون 
لەشیر  نادرێت كە  لەپڕۆتینیان پێ  پێویست 
دەست  ماسییەوە  و  گۆشت  و  هێلكە  و 

دەكەون.
5- پێوستە لەم خواردنانە دووركەوینەوە و 
نەبێتە هۆی سكچوون:  بەمنداڵ تا  نەیدەین 

خەیار، شەمامە، كاڵەك.
لەو خواردنانەی  پێوستە دووركەوینەوە   -6
كە منداڵەكە نایخوات بۆ ماوەی هەفتەیەك 

یان زیاتر پاشان هەوڵ بدەینەوە لەگەڵیدا.
بەمنداڵ  بدرێت  پێویستە شیری گەورە   -7
دوای  ب��ەاڵم  ساڵی،  ی��ەك  تەمەنی  دوای 

كواڵندنی بەتەواوی.
8- دەتوانرێت منداڵ لەشیر ببڕینەوە، بەاڵم 
دوای ئەوەی كە شیری ئاسایی پێ دەدەین.

و: حسێن مەحمود هەڵەبجەیی
سەرچاوە:

WWW.feedo.net
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كێشە دەروونییەكانی مندااڵن

جەیمس تیگ
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كاتێكی  بۆ  لەكاتێكەوە  مندااڵنن  زۆربەی 
لەهەستەكانیاندا ڕوودەدات،  دیكە  گۆڕان 
بۆیە جاری وایە هەست بەدڵتەنگی، خەمۆكی، 
ئەم  بێگومان  دەك��ەن،  نیگەرانی  توڕەیی، 
لەجۆری  بەشداری  نێگەتیڤانەش  الیەنە 
دەكەن،  مندااڵنن  گەورەبوونی  و  گەشە 
داهاتوویان  لەسەر  كاردانەوەیان  كەواتە 
دەبێت، هەندێك كات كێشەكانیان دەچێتە 
بازنەیەكی مەترسیداوە، لەبەرئەوە ئێمە دێین 
تەماشای هەندێك لەهۆكارەكانی خەمۆكی 
و توڕەبوون و دڵتەنگی مندااڵنن دەكەین و 
لەگەڵ  و  دەگەڕێین  نیشانەكانیاندا  بەدوای 
ئەوەی  بۆ  دەگرینەبەر  ڕێگەچارە  ئەوەشدا 

چۆن هاوكاریان بكەین.
و  هەست  لەبارەی  لەمندااڵنن  هەندێك 
بەاڵم  دەدوێ��ن،  كێشەكانیانەوە  و  نەست 
چەندین هەست و كێشە و گرفتی دیكەیان 
هەیە لەڕێی مەزاج و هەڵسوكەوتی كۆنترۆڵ 

نەكراویانەوە دەریدەبڕن.
ئەگەر كاتی ناخۆشی و خەمۆكییەكە زۆر 
دادەنێت  وای  منداڵەكە  ئەوە  نەخایەنێت 
و  نییە  دیكە  هیچی  و  ژیانە  ڕووداوێكی 
نیگەران  لەبارەیەوە  نییە  لەئارادا  شتێكیش 
لەسەری  كاریگەری  خۆشبەختانە  بێت، 
و  كێشا  درێ���ژەی  ئەگەر  ب��ەاڵم  نابێت، 
یارمەتیدانی  بۆ  نەبوو  یارمەتیدەرێكی 
بەتەواوی  ئەوكات  چارەسەركردنی  و 

كاریگەری دەبێت لەسەر ژیانی بەگشتی.
سەرەڕای ئەوەش هەندێك كات كێشەكان 
جدی  كێشەی  دەبنە  و  س��ەره��ەڵ��دەدەن 
بەشێوەیەكی  ل��ەداه��ات��وودا،  ومەترسیدار 
هەستیارن  زۆر  گەنج  و  مندااڵنن  گشتی 
چی  بوون  دێتە  چی  خۆیان  بەدەوروپشتی 
دێتە كایەوە، لەگەڵ ئەوەشدا نیگەران دەبن 
بەزەحمەت  زۆر  و  بارودۆخەكە  دەربارەی 

دەتوانن مامەڵەی لەگەڵدا بكەن.
مێشكی  نەخۆشی  ئ���ازارو  هەركەسێك 
كەسە  ئەو  بێت  تەمەنێكدا  لەهەر  هەبێت 
زۆر پێویستی بەهاوكارییە، كاتێك خەڵكی 
نەخۆشی پەستی و پشێوی مێشكیان دەبێت، 
دەگۆڕێت،  بەجێ  دەست  هەڵسووكەوتیان 

بۆ نموونە:
و  شەڕەنگێز  و  ت��وڕە  كەسێكی  دەب��ن��ە 

توندوتیژ.

هەست  بەرامبەر  دەبن،  توڕە  بەشێوەیەك   -
بەترس  دەكات  كە ئەوان ئازاری خۆیان 

بدەن.
لەهەر  نین  قایل  خۆیان  بەهەڵسوكەوتی   -

بارێك و حاڵەتێكی نائاساییدا.
ناتوانن  دەكەن  بەوە  هەست  بەڕۆژ  ڕۆژ   -
دژواردا  ب��ارودۆخ��ی  و  ژی���ان  ل��ەگ��ەڵ 

مامەڵەیەكی سەركەوتووانە بكەن.
هەڵسوكەوت  نەگونجاو  بەشێوەیەكی   -

دەكەن بەرامبەر بەدەوروپشتیان.
هۆكارەكانی توڕەبوون و دڵتەنگی

ببێت،  توڕە  هۆكار  بەزۆر  دەشێت  منداڵ 
نازانن  باوك  و  دایك  هەندێجار  تەنانەت 
دەڵێن  و  دەبێت  توڕە  منداڵەكەیان  بۆچی 
ت��وڕەب��وون��ی،  ب��ۆ  نییە  ه��ۆك��ارێ��ك  هیچ 
منداڵ  بێتاقەتی  و  توڕەبوون  هەندێجاریش 

هۆكاری جەوهەری هەیە وەك:
- لەدەستدانی دایك و باوكی یان كەسێكی 
و  لەخزم  یان  لەخێزانەكەیدا  خۆشەویستی 

كەسوكاری.
ترس  لەقوتابخانەدا،وەكو  كێشەكان   -
لەو كەسانەی كە  ترس  یان  لەدەرنەچوون 

شەڕی لەگەڵدا دەكەن.
- بوونی دایك و باوكێكی توڕە.

- شەڕ و ئاژاوەگێڕی و جنێودان لەماڵەوە.
- هەست بەتەنهاییكردن یان پشتگوێخستن.

- بوونی زڕدایكێك یان زڕباوكێك.
- ئازارێكی جەستەیی، هەستی یان سێكسی.

چۆن نیشانەكان دەناسیتەوە؟
ئەو مندااڵننەی كە توڕە دەبن یان دڵتەنگ 
و خەمبار دەبن لەوانەیە گرینۆك و وڕكاوی 
بن، ئارەزووی نان خواردن لەدەست دەدەن 
دێن  بەخەبەر  خەودا  لەكاتی  شەوانەش  و 
یان خەوی خراپ دەبینن، هەڵسوكەوتیانیش 
دەبێت.  وێ��ران��ك��ەر  و  مەترسیدار  زۆر 
گەشەكردنیان  الی��ەن��ی  هەندێجاریش 
توالێت  چوونە  ل��ەدوای  و  دەبێت  الواز 
لەگەڵ  لەبیردەچێت،  خۆیان  پاكردنەوەی 
و  خوێندن  ئارەزووی  لەقوتابخانە  ئەوەشدا 
یاریكردنیان لەدەست دەدەن، یان ڕۆیشتن بۆ 
زوو  هەندێكیشیان  ڕەتدەكەنەوە،  قوتابخانە 
كارێكی  هێوركردنەوەیان  و  دەبن  پەست 
دیكەیشیان  هەندێكی  دەبێت،  گران  زۆر 
و  دەدەن  ل��ەدەس��ت  ب��ەخ��ۆب��وون  متمانە 
بەزەحمەت  زۆر  دەبن،  كەمتەرخەم  زۆر 
هەستەكانیان  دەربارەی  بەتەنیا  دەتوانرێت 
بەدزی  قوتابخانە  بۆ  نەڕۆیشتن  بدوێیت، 
دایك و باوكەوە كە وا بزانن منداڵەكەیان 
دەتوانرێت  ئەمەش  قوتابخانە  بۆ  ڕۆیشتووە 
بزانین  ئێمە  بۆ ئەوەی  بەنیشانەیەك دابنرێت 

ئەو منداڵە هەستێكی خراپی هەیە.
دەمێك  مەزاجین،  لەهەرزەكاران،  هەندێك 
قسە  ی��ان  دڵتەنگ،  دەمێك  و  دڵخۆش 
ناكەن، ئەمە نیشانەی توڕەیی نییە، نیشانەی 
لەهەرزەكار  كە  مەترسیدار  توڕەییەكی 
چەند  دەتوانین  بەدیدەكرێت  گەنجدا  و 

دانەیەكی لێ بژمێرین:
دەخەنەڕوو،  بیروبۆچوون  بەزەحمەت   -
لەقوتابخانەدا ئارەزووی یاری و گاڵتەكردن 

و چاالكی لەدەست دەدەن.
- شەرمكردن و دوور لەخەڵكی.

- چاودێری خۆیان ناكەن.
- كاتێك نان دەخۆن یان زۆر زۆر دەخۆن 

یان زۆر كەم دەخۆن.
- كەمی بڕوا بەتوانا و متمانەی خۆیان.

- خراپ نووستن یان زۆر نووستن.
چۆن یارمەتی دەدەیت؟

نەدەیت  ڕێگە  گرنگە  زۆر  كارێكی 

پشێوی باری توڕەیی، 
پشێوی الیەنی نان 

خواردن، پشێوی مەزاج، 
هەروەها شیزۆفرینیا 

هەروەك چۆن 
لەمندااڵنندا ڕوودەدات 

بەهەمان شێوەش 
لەگەنجاندا ڕوودەدات، 

بەاڵم ئەوانی دیكە وەك 
پشێوی هەڵسوكەوت، 
گەشەكردن، پیسایی 

كردن، فێربوون و 
ئاخاوتن، ئەمانە تەنیا 

لەتەمەنی منداڵیدا 
ڕوودەدەن
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یان  زۆر  م��اوەی��ەك��ی  ب��ۆ  بەكێشەكان 
درێ��ژە  و  هەبێت  بوونیان  ب��ەب��ەردەوام��ی 
بكێشن، چونكە كێشەكان بڕوابەخۆبوون و 
تواناكانی منداڵ الواز دەكەن، هەروەها ئەو 
كێشانە بەشێوەیەكی مەترسیدار كاریگەریان 

دەبێت لەسەر داهاتووی ئەو منداڵە.
تۆ  كە  هەیە  یارمەتی  ج��ۆری  چەندین 
لەیارمەتیدانی  بەكاریانبهێنیت  بتوانیت 
ئامۆژگاریكردن  لەوانەش:  منداڵەكەت، 
خێزان،  پسپۆڕی  كەسەوە،  تاكە  لەالیەنی 
كاركردن  ی��ان  هەڵسوكەوت  پسپۆڕی 
مندااڵننە،  ج��ۆرە  ئ��ەو  لەسەر  ب��ەگ��روپ 
بكەیت  چارەسەریان  دەتوانیت  هەروەها 
لەڕێگەی الیەنە هونەرییەكانەوە وەك: دراما، 

میوزیك، سەما.
ئەگەر هەركاتێك گومانت هەبوو لەدڵتەنگی 
هەر منداڵێك یان هەر گەنجێك كە گەیشتە 
ئاستی مەترسیدار، ئەوە بەزووی یارمەتی بدە 
درێژە  دڵتەنگییەكەی  و  توڕەیی  ئەوەی  بۆ 
وەربگری  یارمەتی  باشترە  وا  نەكێشێت، 

لەكەسانی پسپۆڕ لەم بوارەدا.
بەدەست  دەناڵێنن  ئەمریكا  لە20%مندااڵننی 
بەڕێوەبەری  بەپێی  مێشكەوە،  نەخۆشی 
خزمەتگوزاری تەندروستی گشتی ئەمریكی، 
ملیۆن  یەك  نزیكەی  ساڵدا  یەك  لەماوەی 
منداڵ و گەنج ئازاریان بەدەست نەخۆشی 

مێشكەوە چەشتووە.
نەخۆشییە هەرە بەرباڵوەكانی

مێشك لەمنداڵدا
ئەم  لەگەڵ  منداڵ  ت��وڕەی��ی:  پشێوی   -
پشێوییەدا هەندێك كاری تایبەت بەترسەوە 
كارانەشدا  ئەم  لەگەڵ  دەدات،  ئەنجام 
دەبێت  بەشدار  جەستەیەكانیشی  ك��ردارە 

وەك: خێرا لێدانی دڵ، عارەقكردن.
حاڵەتەدا  ل��ەم  هەڵسوكەوت:  پشێوی   -
و  نابێت  گوێڕایەڵ  شێوەیەك  بەهیچ  منداڵ 
لەهەموو  كە  بڕیارەكان  و  فرمان  هەموو 
بارودۆخێكدا پێی دەدرێت ڕەتی دەكاتەوە، 

بەتایبەت لەقوتابخانەدا.
منداڵ  گ��ەش��ەك��ردن:  الیەنی  پشێوی   -
لەتێگەیشتن  دەبێت  كێشەی  ب��ارەدا  لەم 
بەشێوەیەكی  لەشتەكان،  ل��ەدەوروب��ەری، 

گشتی شتەكانی لێ ئاڵوگۆڕ دەبێت.
- پشێوی الیەنی نان خواردن: لەم حاڵەتەدا 
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زۆر  هەڵوێستەكانی  و  هەست  م��ن��داڵ 
نائاسایی  هەڵسوكەوتی  دەبێت،  توندوتیژ 
یان  كێشەوەیە  بەهۆی  ئەمانەش  دەبێت، 

بەهۆی خۆراكەوەیەوە.
تێكچوونانە  ئەم  پیساییكردن:  پشێوی   -
هەیە،   هەڵسوكەوت  لەسەر  كاریگەری 
بەماددە  پەیوەندی  هەڵسوكەوتانەش  ئەو 
و  )میز  هەیە  لەشەوە  سەرفكراوەكانی 

پیسایی(.
- پشێوی الیەنی فێربوون و ئاخاوتن: منداڵ 
و  پاراستن  كێشەی  پشێویانەدا  ئەم  لەگەڵ 
پەیوەندی  ئەمەش  هەیە،  زانیاری  برەودانی 

بەفكر و بیروبۆچوونیانەوە هەیە.
- پشێوی الیەنی مەزاج: منداڵ بەخەمۆكی 
مەزاجی  یان  تێوەدەگلێت،  دڵتەنگییەوە  و 

زوو زوو دەگۆڕێت.
زۆر  پشێوییەكی  ئەمە  شیزۆفرینیا:   -
نەخۆشییەكی  بڵێین  با  یان  مەترسیدارە، 
مێشكی زۆر مەترسیدارە، منداڵ تێوەدەگلێت 

بەتێكچوون و گۆڕینی مێشك و بیر.
- پشێوی ماسوولكەكانی دەم وچاو بەهۆی 
دەبێتە  تێكچوونە  ئەم  توڕەییەوە:  نەخۆشی 
هۆی ئەوەی منداڵەكە شتی لەناكاو، دووبارە 
بدات،  ئەنجام  خۆی  ویستی  بێ  ك��راو، 
بێ  دەنگە  جوڵەو  هەمیشە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ماناكان دەردەبڕێت.
باسمان  كە  نەخۆشیانەش  لەو  هەندێك   -
توڕەیی،  ب��اری  پشێوی  وەك  لێوەكرد، 
پشێوی  خ���واردن،  ن��ان  الی��ەن��ی  پشێوی 
هەروەك چۆن  هەروەها شیزۆفرینیا  مەزاج، 
شێوەش  بەهەمان  ڕوودەدات  لەمندااڵنندا 
لەگەنجاندا ڕوودەدات، بەاڵم ئەوانی دیكە 
گەشەكردن،  هەڵسوكەوت،  پشێوی  وەك 
ئەمانە  ئاخاوتن،  فێربوون و  پیسایی كردن، 
تەنیا لەتەمەنی منداڵیدا ڕوودەدەن. هەرچەندە 
بن،  بەردەوام  قۆناغی گەنجێتی  تا  دەتوانن 
ماسوولكەكانی  پشێوی  بەدەگمەن  بەاڵم 
دەم وچاو، تا قۆناغی گەنجێتی بەردەوامی 
و  نائاسایی  زۆر  كارێكی  دواجار  هەبێت. 
لەپشێوییەك  منداڵێك  ئەگەر  سروشتییە  نا 

زیاتری هەبێت.
لەئینگلیزییەوە: پشتیوان عەلی

سەرچاوە:
www.bbc.co.uk

پزیشكییەكان  زانستە  بۆ  بەریتانی  ئەكادیمیای 
داوایكرد ڕێسای ئاشكراو تووندتر دابنرێت بۆ 
لەسەر  تاقیكردنەوەكان  سنووری  ڕێكخستنی 
خانە یان جینە مرۆییە چێنراوەكان لەئاژەاڵندا.

دان  هەرچەندە  ڕایگەیاند  ناوبراو  ئەكادیمیای 
تاقیكردنەوانە  ئەو  كە  دەنێین  ڕاستییەدا  بەو 
بەاڵم  پێویستن،  پزیشكییەكان  توێژینەوە  بۆ 
كە  لێدەكەوێتەوە  مۆرالی  كێشەی  هاوكات 
كۆنترۆڵ  بۆ  شارەزایە  بەستافێكی  پێویستی 
ل��ەوە ك��ردەوە  ه��ەروەه��ا جەختی  ك��ردن��ی، 
كە   3 كاتالۆگ  وەك  تاقیكردنەوەكانی 
بۆتە  ئەنجامدراون  مەیموون  مێشكی  لەسەر 
مرۆیی  ڕەفتاری  هەندێك  دەركەوتنی  هۆی 
تەواو  بەشێوەیەكی  پێویستە  لەمەیمووندا، 
حكومەتی  لەمباریەوە  بگیرێت،  لێ  ڕێگەی 
جدی  بەشێوەیەكی  ڕایگەیاند  بەریتانی 
ئەكادیمیای  ڕێنماییەكانی  و  ل��ەداواك��اری 

بەریتانی دەكۆڵێتەوە.
مرۆییەكان  خانە  بەكارهێنانی  باسە  شایانی 
ب��ووە  ی��ارم��ەت��ی��دەر  ئ��اژەاڵن��دا  لەجەستەی 
پزیشكییەكان  توێژینەوە  لەبەرەوپێشچوونی 
نەخۆشییە  چارسەركردنی  لەبواری  بەتایبەتی 
چونكە  شێرپەنجە،  وەك  مەترسیدارەكانی 
نموونە  بۆ  مرۆییەكان  خانە  بەكارهێنانی 
تووشبوو  لەمەمكێكی  خانە  وەرگ��رت��ن��ی 
بەشێرپەنجە و چاندنی لەمشكی تاقیكردنەوەدا 
دەرمانی  تا  زاناكان  بۆ  بووە  خۆشكەر  ڕێگە 

حاڵی  و  پەرەپێبدەن  مەمك  شێرپەنجەی  دژە 
حازر ئەو دەرمانە لەژێر تاقیكردنەوەدایە.

تووشی سەكتەی  كە  مشكانەی  ئەو  هەروەها 
بەشێوەیەكی  مێشكیان  ب��ووب��وون  دەم���اخ 
دەرزی��دا  لەشێوەی  كاتێك  كاریكرد  باشتر 
ئەم   ، بەكارهات  بۆ  مرۆییان  خانەی  دەمارە 
پراكتیكی  قۆناغی  گەیشتۆتە  تاقیكردنەوەیە 
لەسەر مرۆڤیش! ئەو مشكانەش كە زەرداوی 
تووشی  كە  لێدرا  نەخۆشانەیان  ئەو  خوێنی 
كۆنیشانەی داونز بوون، تاقیكردنەوەیان لەسەر 
كراو جینی مرۆیی بۆ چارەسەریان بەكارهات 
كە ئەمەش یارمەتی زاناكانی دا زانیاری زیاتر 
سەبارەت بەم كۆنیشانەیە بەدەست بێنن، بەاڵم 
ئەكادیمیای ناوبراو نائارامە بەرامبەر بەم دۆخە 
و پێشبینی دەكات ئەو توێژینەوانەی كە لەسەر 
لەپێكهاتەكانیان  یەكێك  و  دەكرێن  ئاژەاڵن 
بۆیە  بچن،  زیادبوون  بەرەو  مرۆییە،  خانەی 
ئەكادیمیای ناوبراو دەترسێت لەوەی هەندێك 
ئێستاكە  یاسای  لەڕێساو  تاقیكردنەوانە  لەم 
ناسروشتی  و  ئاڵۆز  تاقیكردنەوەی  و  دەربچن 
ئەنجامبدەن، هەر بۆ نموونە كاتێك تاقیكردنەوە 
لەسەر كۆرپەلەی مرۆڤ دەكرێت كە خانەی 
ئاژەڵی لێدراوە یاساكانی ئێستاكە ڕێگە نادات 
ئەو كۆرپەلەیە لەچوار ڕۆژ زیاتر بژی، بەاڵم 
ئەگەر كۆرپەلەكە لەئاژەڵ وەرگیرابوو خانەی 
مرۆیی لێدرابوو ئەوا هیچ ڕێساو یاسایەك نییە 

ماوەی ژیانی ئەو كۆرپەلەیە دیاری بكات.

توێژینەوەكان لەسەر خانەی مرۆیی
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    Biology      بایۆلۆژی

دوپشك نەدەبینێت
نەبۆن دەكات  و نەدەبیستێت 

ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع
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ل����ەگ����ی����ان����ەوەرە ب��ێ 
سەر  ب��ڕب��ڕەدارەك��ان��ە  و 
جاڵجاڵۆكەیە و  بەخێزانی 
پێی  هەشت  جومگەییەكانە و  پێ  لەبەرەی 
ژەه��ردار  بەگیانەوەرێكی  دوپشك  هەیە، 
مرۆڤ  نەیاری  دوژم��ن و  وەك  ن��اس��راوە و 
گ��ەرم و  لەناوچە  دەك��رێ��ت و  تەماشای 
ئ��ەوەی  بۆ  دوپشك  دەژی،  وشكەكاندا 
خۆرەتاوی  ب��اران و  لەتەڕوتوشی و  خۆی 
ك��ون و  ل��ەن��او  خ��ۆی  بپارێزێت،  بەهێز 
كەلەبەر و درز و ژێر بەردەكاندا دەشارێتەوە، 
زیندەوەرناسیدا  لەزانستی  دوپشك  هەروەها 
دەدرێ��ت و  لەقەڵەم  ش��ەو  ب��ەزی��ن��دەوەری 
گ��ەرم و  ل��ەش��ەوە  لەتاریكییە و  ح���ەزی 
لەڕۆژدا  تاریكەكانی هاویندا زۆر چاالكە، 
وەریو  گەاڵی  نێوان  لەپەناوپەسێر و  خۆی 
ژوورە  كەڵەكەبووەكان و  كۆنە  پێاوە  و 
خاشاك و  خۆڵ  و  ناو  پەڕپوتەكان و  چۆڵ و 
بۆیە  دەشارێتەوە.  تەختەكاندا  ب��ەرد و  بن 
لەخۆبێت و  ئاگامان  شوێنانەدا  لەو  پێویستە 
ئەگەری  چونكە  نەگەڕێن،  بەپێخاوسی 
زۆرە،  شوێنانەدا  لەو  دوپشك  پێوەدانی 
دروستكردنی  سەرقاڵی  ب��ەڕۆژدا  دوپشك 
لەكاتی خۆرئاوابوندا  پاشان  ژەهرەكەیەتی، 
دەكات  بەگەڕان  دەس��ت  دەرەوە و  دێتە 
بەدوای دۆزینەوەی نێچیرەكانی و پێوەدانیان، 
سوڕان  لەگەڕان و  بەرەبەیان  تا  شێوەیە  بەم 
دوپشك  پێوەدانی  لێرەوە  دەبێت،  بەردەوام 
لەكاتی خۆرئاوابوون و شەواندا مەترسیدارە، 
ژەهری  زۆر  بڕێكی  پێوەدانەكەی  چونكە 
تێدایە، بەاڵم پێوەدانی كاتی بەیانیان كەمتر 
مەترسیدارە، ئەمەش لەبەر ئەوەیە تورەكەی 
ئەو  ب��ڕی  خاڵییە و  ت��اڕادەی��ەك  ژەه��رەك��ە 
دەهێنێت  بەكاری  پێوەدانەكە  بۆ  ژەهرەی 

كەمە.
نییە و  كۆمەاڵیەتی  گیانەوەرێكی  دوپشك 
حەز  ناناسن و  یەكتری  خۆیاندا  لەناو 

دوپشك

كۆتایی پێییەكانی لەقوالپ دەچێت

تورەكەكەی پڕدەكات لەژەهر

مێیەی دوپشك ڕەنگی بریقەدارە
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بەتەنیا  خۆشە  پێیان  بژین و  پێكەوە  ناكەن 
مێیەكان  نێرە و  دەژین،  بەتەنیاش  هەر  بن و 
دێنە  جووتبووندا  لەسەروبەندی  تەنیا 
لەیەكتر  دیكەدا  لەكاتەكانی  یەك و  الی 
شوێنی  لێرەدا  ئ��ەوەی  دەكەونەوە،  دوور 
دوای  مێیەكان  ئ��ەوەی��ە  س��ەرس��وڕم��ان��ە 
بەنێرەكانەوە  جوتبوون،  كاری  تەواوبوونی 

دەدەن و دەیانكوژن!
لەجیهاندا نزیكەی دوو هەزار جۆر دوپشك 
پلەی  ڕەنگ و  قەبارە و  لەڕووی  كە  هەیە، 
لەو  ژەهرەكەیانەوە جیاوازن، هەر جۆرێك 
تایبەت  كەشوهەوای  دوپشك  جۆرانەی 
تیایدا بژین. لەشاخەكاندا  تا  بەخۆیان هەیە 
جۆرێكی تایبەت لەدوپشك دەژی و لەناوچە 
لمینییەكاندا جۆرێكی تایبەتی دیكە دەژی و 
تایبەت  جۆری  دارستانەكانیدا  لەبیابان و 
هەیە، هەروەها كێڵگەكان جۆری تایبەتیان 
هەندێك  چۆڵەكانیش  ناوچە  تیادایە و 
لەبیابانەكانیش  تیادا دەژی،  تایبەتی  جۆری 
جۆرێكی تایبەت دەبینرێت، دوپشكی بیابان 

لەدوپشكی دارستانەكان مەترسیدارترە.
ئەفەریقا  لەباشووری  دووپشك  گەورەترین 
و  گ��رام   32 دەگ��ات��ە  كێشەكەی  دەژی 
دەوترێت  پێی  و  سم   21 درێژییەكەی 
دوپشكیش  درێژترین  پانەوەبوو،  ب��ەردی 
دەگاتە  درێژییەكەی  كە  هندییە  دوپشكی 
دوپشكیش  بچووكترین  س��م،   29,5
درێژترین  تەمەن  سم،   8,5 درێژییەكەی 
و  ساڵە   24 كە  لەئوستورالیایە  دوپشكیش 

خۆشترین خواردن لەالی كوللەیە.
بەاڵم مەترسیدارترینیان لەبیابانە گەرمەكاندا 
دەژی، كە پێی دەوترێت دووپشكە زەردە 
و كلكێكی ئەستووری هەیە و سەر بەهەمان 
ئەوانیش  كە  ڕەشەیە  دووپشكە  خێزانی 

كلكییان ئەستورە و مەترسیدارن.
ژەهراویترین دووپشك بەدوپشكی ئسرائیلی 
و  كاڵە  زەردێ��ك��ی  ڕەنگی  كە  ن��اس��راوە 

باریكەلەیە.
لەقەڵەم  بچووك  بەمێروویەكی  دوپشك 
لەشی،  ق��ەب��ارەی  بچووكی  دەدرێ����ت، 
كەم  ڕێژەیەكی  لەبیابانەكاندا  وادەك��ات 
بكات،  ون  خۆی  فێنككردنەوەی  بۆ  لەئاو 
كە  داپۆشراوە  بەتوێژاڵێك  لەشی  هەروەها 
بەهەڵم،  ببێت  لەشی  ناو  ئ��اوی  نایەڵێت 
حەزی  دوپشك  گشتی  بەشێوەیەكی  بەاڵم 
ل��ەك��ەش��وه��ەوای گ��ەرم��ە و ب���ەزۆری لەو 
باران و  فێنكە و  گەرم و  كە  دەژی  واڵتانەدا 
سەرما و سۆڵەی كەمە، بەشێوەیەكی گشتی 

بچووكە،  بەقەبارە  هەرچەندە  دوپشك 
ئازار  مەترسیدارە و  گیانلەبەرێكی  ب��ەاڵم 
بەمرۆڤ دەگەیەنێت، زۆربەی دوپشكەكان 
لەكۆتایی  ژەه��رەك��ەی��ان  ژەه���راوی���ن و 
هەندێك  پێوەدانی  ب��ەاڵم  كلكیاندایە، 
جۆری دوپشك بۆ مرۆڤ، شوێنی مەترسی 
ماوەی  وایە،  هەنگ  پێوەدانی  وەك  نییە و 
سكپڕی لەدوپشكدا لەنێوان 3 مانگ بۆ 18 
بوونی  پێگەیشتنی و  ماوەی  كەچی  مانگە، 
بەدوپشكێكی تەواو لەنێوان 6 بۆ 96 مانگە.

ڕەنگی دوپشك چۆنە؟
بۆ  ئ��ام��ڕازێ��ك  وەك  دوپ��ش��ك  ڕەن��گ��ی 
بەرگریكردن لەخۆی زۆر گرنگە، هەروەها 
ساتەوەختانە  ئ��ەو  ب��ڕی��اری  ڕەن��گ��ەك��ەی 
بەشوێن  چ��االك��ە و  تێیدا  ك��ە  دەدات 
ڕەنگی  نموونە  بۆ  دەگەڕێت،  نێچیرەكانیدا 
خاك  خۆڵ و  لەڕەنگی  كە  دوپشكەی  ئەو 
بەئاسانی  دوپشكەكە  وادەك��ات  دەچێت، 
نەبینرێت و زەفەری  لەالیەن دوژمنەكانییەوە 
پێنەبەن، بەمەش دەتوانێت بەئاسانی لەدەست 
دوژمنەكانی ڕابكات و خۆی بشارێتەوە، ئەو 
كراوەیان  یان  كاڵ  ڕەنگێكی  دوپشكانەی 
چاالكبن،  ڕۆژدا  لەكاتی  دەتوانن  هەیە، 
بەكەمی  تیشكی خۆر  چونكە ڕەنگی كاڵ 
ئەو  ئەمەوە  بەپێچەوانەی  بەاڵم  دەمژێت، 
زۆر  تێرە،  یان  تۆخە  ڕەنگیان  دوپشكانەی 
چونكە  دەبینرێن،  ڕۆژدا  لەكاتی  بەكەمی 
زۆر  خۆر  تیشكی  تێر  یان  تۆخ  ڕەنگی 
دەمژێت و دوپشكەكە ناتوانێت بەماوەیەكی 
بكات،  ڕزگار  گەرمایە  لەو  كورت خۆی 
دوپشكە  ج��ۆرە  ئ��ەو  وادەك���ات  ئەمەش 
نەتوانن لەكاتی ڕۆژدا كاربكەن و چاالكبن، 
ناچار بەشەودا دێنە دەرەوە، ڕەنگی دوپشك 
ژینگەیەی  ئەو  ڕەنگی  لەگەڵ  بەتەواوی 
دوپشك  تەنانەت  گونجاوە،  دەژی  تێیدا 
دەتوانێت ڕەنگی لەشی بگۆڕێت بۆ ڕەنگی 
لەشی  گەرمی  پلەی  دەوروبەری،  ژینگەی 
پلەی گەرمی كەشوهەوادا  دوپشك لەگەڵ 
دەگۆڕێت، واتە دوپشك لەگیانەوەرە خوێن 
سارددا  زۆر  لەكەشوهەوای  ساردەكانە، 

دەچێتە سوڕی متبوونی زستانەوە.
نەزانتر"،  "لەدوپشك  دەڵێت:  هەیە  پەندێك 
بەمەترسی  هەست  كاتێك  دوپشك  وات��ە 
ئ��ەو شتانە  دەك���ات، پ��ەالم��اری ه��ەم��وو 
ئەگەر  تەنانەت  سەرڕێی،  دێنە  كە  دەدات 
چزوەكەی  زۆرجار  بۆیە  بێت،  بەردێكیش 
زیان  بەمەش  بەبەردەكاندا،  دەكێشێت 

دەشكێت  دەك��ەوێ��ت و  چ��زوەك��ەی  ب��ەر 
ئیدی  نامێنێت،  كاریگەرییەكی  هیچ  یان 
بۆ  ئاسان  نێچیرێكی  دەبێتە  دوپشكەكە 
دەیكوژن و  بەئاسانی  نەیارەكانی و  گیاندارە 
بریتییە  دوپشك  خۆراكی  دەیخۆن.  پاشان 
هەندێك  بچووكەكان و  لەجاڵجاڵۆكە 
جۆری مێروو كە ڕاویان دەكات، دوپشك 
بەهۆی هەردوو پەلی پێشەوەی نێچیرەكەی 
تا  دەدات  پ��ێ��وەی  پ��اش��ان  دەگ��رێ��ت و 
بەمژینی  دەكات  دەست  دواتر  دەمرێت، 
نێچیرە  الش��ەی  لەناو  شلەمەنییەی  ئ��ەو 
مردووەكەدایە، دوپشك لەبەر ئەوەی دەمی 
زۆر بچووكە، بۆیە ناتوانێت بەشە ڕەقەكانی 
بەمژینی  تەنیا  بخوات و  نێچیرەكەی  الشەی 
شلەمەنیەكان وازدەهێنێت، هەروەها دوپشك 
لەكاتێكدا  ل��ەخ��ۆی و  بەرگریكردن  بۆ 
ڕووبەڕووی هێرش و پەالمار دەبێتەوە، خۆی 
دەكات،  ئامادە  پەالماردەران  پێوەدانی  بۆ 
بەمانایەكی دیكە پێوەدانی دوپشك تەنیا بۆ 
كوشتنی نێچیرەكانی نییە، بەڵكو لەهەندێك 

كاتدا بۆ بەرگریكردنە لەخۆی.
شێوەی دەرەوەی دوپشك

هەیە و  الكێشەیی  لەشێكی  دوپ��ش��ك 
سانتیمەترە،   12 بۆ   8 لەنێوان  درێژییەكەی 
دابەش  ناوچەدا  بەسەر سێ  دوپشك  لەشی 

دەبێت كە ئەمانەن:
1-بەشی پێشەوە، واتە سەری.

سكی  ناوچەی  واتە  ناوەڕاست،  2-بەشی 
پێشەوەی.

سكی  ناوچەی  وات��ە  دوواوە،  3-بەشی 
دواوەی.

پێكەوە  ناوەڕاست،  بەشی  پێشەوە و  بەشی 
ئەوەی  وەك  دەردەك��ەوێ��ت  وا  نوساون و 
بەشە  ئەوە  ئەوەی  وەك  بێت و  پارچە  یەك 
بێت،  دوپشكەكە  لەشی  سەرەكییەكەی 
باریك و  بەشە  ئەو  دواوەی  بەشی  ب��ەاڵم 
كلكی  وەك  كە  ئەڵقەیەیە  ئەڵقە  درێ��ژ و 
چوار  دوپشك  دەردەكەوێت.  دوپشكەكە 
پێ،  دەكاتە هەشت  هەیە كە  پێی  جووت 
زۆر  لەقوالپێكی  كۆتاییەكەیان  پێیانە  ئەم 
دوپشكە  كلكی  هەرچی  دەچێت،  بچكۆلە 
گۆشتێك  بەكوتە  پێكهاتووە و  ئەڵقە  لەپێنج 
لەچزوەكەی و  بریتییە  كە  پێدێت  كۆتایی 
كوتە  لەم  دەهێنێت،  بەكاری  پێوەدان  بۆ 
ناوبۆش دەردەچێت و  بۆری  گۆشتەوە دوو 
بەدوو تورەكە كۆتاییان دێت كە ژەهریان 
لەناودایە، لەپێشەوەی سەری دوپشك، دوو 
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پەل هەیە كە بەدوو قوالپی درێژ كۆتاییان 
پێدێت و بۆ پارچە پارچەكردنی نێچیرەكانی 

بەكاریان دەهێنێت.
خۆراكی دوپشك

ترسناكە،  تاڕادەیەك  گیانەوەرێكی  دوپشك 
خۆراكدا  بەشوێن  دەرەوە و  دێتە  بەشەودا 
ه��ەرە  ل��ەدوژم��ن��ە  یەكێك  دەگ��ەڕێ��ت، 
جاڵجاڵۆكەی  دوپشك  سەرسەختەكانی 
كە  زیندەوەرە  دوو  ئەم  قژقژەیە،  جۆری 
لەنێوانیاندا جەنگێكی گەورە  یەك،  گەشتنە 
توانی  جاڵجاڵۆكەكە  ئەگەر  ڕوودەدات، 
كلكی دوپشكەكە لێكاتەوە، ئەوا جەنگەكە 
پێدێنێت،  كۆتایی  خۆی  لەبەرژەوەندی 

ئەگەر نا ئەوا جاڵجاڵۆكەكە دۆڕاوە.
شێوەیەیە:  بەم  دوپشك  ڕاوكردنی  شێوازی 
هەست  لەنزیكییەوە  دوپ��ش��ك  كاتێك 
ب��ەرەو  دەك���ات،  مێروویەك  بەجووڵەی 
ڕووی دەچێت و بەهۆی پەلەكانی پێشەوەی 
دەیگرێت، پاشان بەچزوەكەی جارێك یان 
ژەهرەكەی  دەدات و  پێوەی  جارێك  چەند 
ماددەیەك  لەژەهرەكەیدا  ناویەوە،  دەكاتە 
دوپشك  الی  هەرسكردن  ك��رداری  هەیە 
ئاسان دەكات، دواتر بەهۆی مقەستەكانییەوە 
بەهۆی  پارچە دەكات و  پارچە  نێچیرەكەی 
دەمە بچووكەكەیەوە شلەمەنیەكان دەمژێت، 
ناتوانێت  دەمیەوە  بچووكی  بەهۆی  چونكە 
دوپشك  ب���دات،  ق���ووت  نێچیرەكانی 
بەیەكجار هەموو ژەهرەكەی بەكارناهێنێت، 
بەڵكو بەگوێرەی ئەو نێچیرەی كە پەالماری 
دەهێنێت،  بەكاری  لەبەردەمیدایە  دەكات و 
بڕی ئەو ژەهرەی لەناو تورەكەكانیدا لەنێوان 
سێ  تا  دوو  پاشان  میلیگرامە،   2 بۆ   0,5
تازە  ژەهری  سەرلەنوێ  تا  دەوێت  ڕۆژی 
دوپشك  كۆدەكاتەوە،  تورەكەكانیدا  لەناو 
پەالماری  قژقژە،  لەجاڵجاڵۆكەی  جگە 
جۆرەكانی  هەموو  بچووكەكان و  خشۆكە 

قالونچەش دەدات.
و  هەیە  چاو  جووتێك  هەرچەندە  دوپشك 
هەیە،  جووتیش   5-2 ج��ۆردا  لەهەندێك 
خراپە،  زۆر  بینینی  ی��ان  نابینێت،  ب��ەاڵم 
هەروەها نە بۆن دەكات و نە دەبیستێت، بۆ 
پشت  نێچیرەكەی  ئاراستەی  دیاریكردنی 
بەلەرزین و لەرینەوەی دەنگەكان دەبەستێت، 
لەمەشدا قاچەكانی یارمەتی دەدەن، دوپشك 
بازنە و  بەشێوەیەكی  كە  لەقاچەكانیدا 
دوپشكەكەی  دەورەی  چ��وارالوە  لەهەر 

ئەم  هەیە،  هەستیار  دڕكی  ژمارەیەك  داوە، 
دڕكانە لەرینەوەكانی ناو هەوا وەردەگرن و 
بەمەش دەست نیشانی ئاراستەی نێچیرەكەی 

دەكات.
زۆربوون

لەگەڵ هاتنی وەرزی زاوزێدا كە لەمانگی 
ئایار دەست پێدەكات و تا مانگی ئەیلول درێژ 
دۆزینەوەی  بۆ  نێرەكان  دوپشكە  دەبێتەوە، 
بەگەڕان دەكەن،  مێیەكان دەست  دوپشكە 
ن��ێ��رەی دوپ��ش��ك ب��ەه��ەن��گ��اوی ق��ورس و 
سەرەوە  بۆ  كلكی  دەگەڕێت و  لەسەرخۆ 
بەرزكردوەتەوە و شێوەیەكی نیوە كەوانەیی 
وەرگرتووە، كاتێك نێرەیەك هەست بەبوونی 
بەبێدەنگی  یەكسەر  دەك���ات،  مێیەیەك 
دەك��ات  دەس��ت  لەشی  ڕادەوەس��ت��ێ��ت و 
بەلەرزین، پاشان لەو لەرزینە ڕادەوەستێت و 
پێدەكاتەوە، هەندێك جۆری  دواتر دەست 
نێرە هەیە كە بەمێیەیەك دەگات، لەشێوەی 
بازنەدا بەدەوری مێیەكەدا دەسوڕێتەوە، لەو 
نەجوڵێت و  دەك��ات  حەز  مێیەكە  كاتەدا 
بەبێدەنگی لەبەردەم نێرەكەدا ڕادەوەستێت، 
ئەم قۆناغە پێیدەوترێت قۆناغی یەكترناسین، 
مێیەكە  لەشی  بۆ  دەستی  نێرەكە  دوات��ر 
لەسەر  بەردەوامە  مێیەكە  دەك��ات،  درێژ 
ڕاوەستان و بێدەنگی، نێرەكە هەردوو دەستی 
لەدوای  گیردەكات و  مێیەكە  لەناوقەدی 
ڕاكێشانەدا  لەم  ڕایدەكێشێت،  خۆیەوە 
سەمائامێزی  جیاوازی  لەجووڵەی  جۆرێك 
دەنوسێن  بەیەكەوە  لەشیان  تێدەكەوێت و 
پاشان جیادەبنەوە، هەرچی قۆناغی دووەمە 
ئەوا لەالیەن مێیەكەوە دەست پێدەكات، لەم 
لەدوای  نابێت چیتر  مێیەكە ڕازی  قۆناغەدا 
بەنێرەكە  ئ��ەوەی  وەك  ب��ڕوات،  نێرەكەوە 
بڵێت دەبێت دەست بەقۆناغی دووەم بكات، 
دەم  لەڕێگەی  مێیەكە  نێرەكە و  لێرەوە 
خستنەناو دەمی یەكەوە بەیەكەوە دەنوسێن و 
لكێنەر  مادەیەكی  كە  چوكی  نێرەكە 
پاشان  مێیەكە،  ناو زێی  دەردەدات دەخاتە 

بەڕاكردن مێیەكە بەجێدەهێڵێت.
هێلكەیی  شێوەیەكی  دوپشك  هێلكۆكەی 
كاری  تێدایە،  خوێی  زۆر  بڕێكی  هەیە و 
مێیەكەدا  لەناوەوەی  لەهێلكەدان و  پیتێن 
مێیەكە  ئەوەیە  سەیرە  ئەوەی  ڕوودەدات، 
لەهەر  یان  لەچاڵێكدا  پیتێنراوانە  هێلكە  ئەو 
شوێنێكی دیكەی دەرەوەدا دانانێت، بەڵكو 
ئیدی  هەڵیاندەگرێت،  خۆیدا  لەهێلكەدانی 

هێلكۆكە پیتێنراوەكان گەشە دەكەن و پاشان 
دوپشكە بچوكەكان لەدایك دەبن كە تەواو 
نەبێت،  لەقەبارەدا  تەنیا  دەچن،  لەدایكیان 
بچووك  دوپشكی   100 بۆ   2 جارێك  هەر 
دادەنێت، بەاڵم بەگشتی ژمارەی ئەو بەچكە 
دەبن  لەدایك  بەزیندوویی  دوپشكانەی 
دوپشك  مێیەی  دانە.   45 نزیكەی  دەگاتە 
بەچكەكانی لەسكیەوە نایەنە دەرەوە، بەڵكو 
لەپشتییەوە دێنە دەرەوە، بەچكەكان لەكاتی 
لەدایكبووندا بەپەردەیەكی تەنك داپۆشراون، 
دایكەكە دوای لەدایكبوونی بەچكەكان ئەو 
پەردانە دەدڕێنێت و بەچكەكان دێنەدەرەوە، 

پشتی  لەسەر  بەچكەكانی  دوپشك  مێیەی 
هەڵدەگرێت و  هەفتە  دوو  ماوەی  بۆ  خۆی 
دیكە،  شوێنێكی  بۆ  دەیانبات  لەشوێنێكەوە 
دواتر بەچكەكان لەسەر پشتی دایكیان دێنە 
خوارەوە و لەژێر چاودێری دایكیاندا دەست 
بەمەش  دەكەن،  خۆیان  ئازادانەی  بەژیانی 
مێیەی دوپشك لەهەموو گیانلەبەرانی دیكە 
بەسۆزترە بۆ بێچووەكانی، سەبارەت بەوەی 
كە وا باوە دایكە دووپشك دەبێتە خۆراكی 
دووپشك  و  نییە  تیادا  ڕاستی  بێچووەكانی 
دیكەی  زیندەوەرانی  نێچیری  نەبێتە  ئەگەر 
وەك باڵندە و وشكاوەكی و مار ئەوا لەنێوان 
4- 25 ساڵ دەژی وەك دوپشكی بیابان كە 
لەئەمەریكای باكوور لەبیابانەكانی كالیفۆرنیا 

و ئەریزۆنا دەژی.
دوای لەدایكبوون و دوای ئەوەی بەچكەكە 
بەپشتی  تەنكەكە ڕزگاری دەبێت،  لەپەردە 

ڕەنگی دوپشك وەك ئامڕازێك 
بۆ بەرگریكردن لەخۆی زۆر 
گرنگە، هەروەها ڕەنگەكەی 

بڕیاری ئەو ساتەوەختانە 
دەدات كە تێیدا چاالكە و 

بەشوێن نێچیرەكانیدا 
دەگەڕێت، بۆ نموونە ڕەنگی 
ئەو دوپشكەی كە لەڕەنگی 

خۆڵ و خاك دەچێت، وادەكات 
دوپشكەكە بەئاسانی لەالیەن 

دوژمنەكانییەوە نەبینرێت و 
زەفەری پێنەبەن
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وایە  مانای  ئەمە  دەنوسێت،  دایكییەوە 
ڕادەكات  بەردانە  دارو  لەو  زەوی و  لەسەر 
تەنانەت  بڕوات،  بەسەریاندا  ناتوانێت  كە 
دیكە  شتێكی  لەهەر  یان  لەكارتۆن  ئەگەر 
دوپشكێك دروست بكرێت، ئەوا بەچكەكان 
دەنوسێنن،  پێوە  خۆیانی  س��ەری و  دەچنە 
ئەمە مانای وایە بەچكەی دوپشك ناتوانێت 
جووڵەیەكی  ه��ەر  ی��ان  بۆنكردن  لەڕێی 
ئەو  بناسێتەوە،  خ��ۆی  دایكی  دی��ك��ەوە 
چونە سەرپشتەشی تەنیا بۆ ئەوەیە لەڕووی 
بەاڵم  ببێت،  ڕزگاری  لەدار وبەرد  زەوی و 
بەچكەكانی  دەتوانێت  دای��ك  دوپشكی 

ئەو  بۆ  جیابكاتەوە،  دیكە  لەمێرووەكانی 
ئەنجامدراوە،  تاقیكردنەوەیەك  مەبەستە 
مێروولە  ژم��ارەی��ەك  لەتاقیكردنەوەكەدا 
دایكەوە،  دوپشكێكی  ب��ەردەم  خراوەتە 
پێنەچووە  هێندەی  دایكەكە  دوپشكە 
مێروولەكان،  بەكوشتنی  دەستیكردووە 
كەچی لەهەمان كاتدا دەستی بۆ بەچكەكانی 
خۆی درێژكردووە و لەشی خۆی بۆ ئامادە 
پێوەی  پشتی و  تا سەركەونە سەر  كردوون 
بەهۆی  دوپشك  سەلمێنراوە  ئەوە  بنوسێن، 
هەیە  لەپەنجەكانیدا  هەستیانەی  ڕیشاڵە  ئەو 

دەتوانێت بەچكەكانی خۆی بناسێتەوە.
مێیەی  نێرە و  جیاكردنەوەی  چۆنیەتی 

دوپشك
لەڕەنگی  ب��ۆرە و  نێر  دوپشكی  ڕەنگی 
تەسكە،  ن���ەرم و  لەشی  دەچ��ێ��ت و  خ��ۆڵ 
هێلكەیی و  پان و  مێ  لەشی دوپشكی  بەاڵم 

كۆمەڵێك پزیشكی فەڕەنسی 
ئەوەیان ئاشكرا كردووە كە 

ژەهری دوپشك دەكرێت، 
هەندێك كاری گرنگی پێ 

ئەنجام بدرێت، لەوانە 
بەكارهێنانی بۆ لەناوبردنی خانە 
شێرپەنجەییەكان لەجەستەی 

مرۆڤدا، چونكە ئەو چزوەی 
لەكلكی دوپشكدایە و ژەهری 
تێدایە، لەتوانایدایە بەڕوون و 
ئاشكرای ئەو خانانەی لەشی 
مرۆڤ بدۆزێتەوە كە دوچاری 

شێرپەنجە بوون

نێرەی دوپشك رەنگی دێزە

نێرەو مێیە پێكەوە

سەمای جووتبوون
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دوپشكدا  جۆرەكانی  لەزۆربەی  بریقەدارە، 
دوپشكی  لەشی  لە  نێر  دوپشكی  لەشی 
لەڕێی  دەكرێت  هەروەها  بچووكترە،  مێ 
نێر  دوپشكی  زاوزێ���وە  كونی  پشكنینی 
چوكلە  دوو  لەنێردا  جیابكرێتەوە،  لەمێ 
یەكەیان  ه��ەر  درێ��ژی  كە  دەردەك���ەون 
ڕوونیان  ڕەنگێكی  ملیمەترە و  یەك  نزیكەی 
نازانرێت  ب��ەت��ەواوی  ئەمڕۆش  تا  هەیە و 
بەاڵم  چییە،  چوكڵەیە  دوو  ئەو  فەرمانی 
كە  هەیە  قاوەیی  ڕەنگ  بەشێكی  لەمێدا 

كونی زاوزێ دادەخات.
ژەهری دوپشك

ژەه����ری دوپ��ش��ك س��ەرچ��اوەی��ەك��ە بۆ 
ژەهرەی  ئەم  دوپشك  م��رۆڤ،  ترساندنی 
نێچیرەكانی و  بێهۆشكردنی  كوشتن و  بۆ 
دەهێنێت،  بەكار  لەخۆی  بەرگریكردن  بۆ 
بەشی  ئەوەیە  سەرسوڕمانە  شوێنی  ئەوەی 
زۆری نێچیرەكانی دوپشك لەزیندەوەرە بێ 
بڕبڕەدارە بچووكەكانن، كەچی ژەهرەكەی 
هەیە،  زیاتری  كاریگەری  لەشیردەرەكاندا 
ئەمەش بۆ ئەوەیە تا دوپشك بتوانێت خۆی 
بپارێزێت و بەرگری لەخۆی  لەشیردەرەكان 

بكات.
ژەهری دوپشك لەكۆمەڵێك ئەنزیم و گیراوە 
ئازار  لەگیراوەكان  هەندێك  پێكهاتووە، 
دەگەیەنن و  پێوەدراوەكەوە  بەزیندەوەرە 
هەندێكی دیكەیان كار لەكۆئەندامی مێشك 
دەكەن و الشەكە لەجووڵە دەخەن و مەسەلەی 
دوای  تێكدەدەن،  دڵ  لێدانی  هەناسەدان و 
پێوەدانەكە،  بەسەر  سەعاتێك  تێپەڕبوونی 
ئازار و پشێوییەكان دەگەنە بەرزترین ئاست و 
تا سەعاتێك یان دوانی دیكە بەردەوام دەبن، 
دوای  دەبنەوە و  باش  وردە  وردە  پاشان 
كۆتایی  شتێك  هەموو  ڕۆژ  سێ  یان  دوو 
هەیە  بۆی  بەاڵم  دەبێتەوە،  ئاسایی  پێدێت و 
كەسەكە لەماوەی ئەو دوو تا سێ سەعاتەدا 
گیان لەدەستبدات، كاریگەربوون بەژەهری 
دیكە  كەسێكی  بۆ  لەكەسێكەوە  دوپشك 
جیاوازە و تەمەن و كێش ڕۆڵی تیادا دەبینن، 
كاریگەری  زیاتر  بەسااڵچوان  منداڵ و 
منداڵ  دەردەك���ەوێ���ت،  ت��ی��ادا  ژەه��ری��ان 
بەسااڵچووان  كێشەكەی و  سوكی  لەبەر 
هەروەها  لەشیان،  بەرگری  الوازی  لەبەر 
نیشانەكانی پێوەدانی دوپشك لەكەسێكەوە بۆ 
كەسێكی دیكە جیاوازە، بەاڵم بەشێوەیەكی 
بدات  پێوەی  دوپشك  كەسەی  ئەو  گشتی 

ئەم نیشانانەی تیادەردەكەوێت:

بەرزبونەوەی پلەی گەرمی لەش، بەرزبونەوە 
زۆر  خوێن،  فشاری  هاتنەخوارەوەی  یان 
ئارەقكردنەوە، زۆر لیككردن، فرمێسك هاتن 
ویستی  بێ  میزكردن  ئیرادە،  بەبێ  بەچاودا 
خۆت، ئازارێكی زۆر لەشوێنی پێوەدانەكە، 
سكچوون، ڕشانەوە، سووربونەوە و خورانی 
زمان و  قورسبوونی  گوێ،  قوڕگ و  لوت و 

یان  زی��ادب��وون  قسەكردن،  بەزەحمەت 
كەمبونی لێدانی دڵ و زیادبوونی هەناسەدان، 
سووربونەوەی  چاو،  بیلبیلەی  فراوانبوونی 

ڕومەت.
مەترسین،  شوێنی  نیشانانە  ئەو  ئەگەرچی 
بەاڵم زۆرجار پاش چەند سەعاتێك خۆبەخۆ 

نامێنن و بارودۆخی كەسەكە دەگەڕێتەوە بۆ 
ئاماژە بەوە  پێویستە  لێرەدا  ئاسایی،  حاڵەتی 
بدەین كە ژەهری دوپشك نەك زیانی نییە، 
لێوەرگیرێت،  س��وودی  دەكرێت  بەڵكو 
فەڕەنسی  پزیشكی  كۆمەڵێك  دوایانە  بەم 
ژەه��ری  كە  ك���ردووە  ئاشكرا  ئ��ەوەی��ان 
دوپشك دەكرێت، هەندێك كاری گرنگی 

بۆ  بەكارهێنانی  لەوانە  بدرێت،  ئەنجام  پێ 
لەناوبردنی خانە شێرپەنجەییەكان لەجەستەی 
لەكلكی  چ��زوەی  ئ��ەو  چونكە  م��رۆڤ��دا، 
لەتوانایدایە  تێدایە،  ژەهری  دوپشكدایە و 
لەشی  خانانەی  ئەو  ئاشكرای  ب��ەڕوون و 
شێرپەنجە  دوچاری  كە  بدۆزێتەوە  مرۆڤ 

مێیەی دوپشك میهرەبانترین دایكە

تاگەورەدەبن لەسەر پشتی دەیانپارێزێت
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بوون، ئەمەش لەڕێی بوونی ئەو ماددەیەی 
بە ئەوەی  یان  كلۆرۆتۆكسین  پێیدەوترێت 
هەیە،  دوپشكدا  لەژەهری  ناسراوە و   CTX

ئەو ماددەیە ماددەیەكی چاالكە و گرنگترین 
تێدا  مادەیەی  ئەو  بكرێت  كە  شوێنێك 

بەكاربهێنرێت دەماخە.
كردوەتەوە  ڕوون  ئەوەیان  پزیشكەكان 
شێرپەنجە  نەشتەرگەری  ئامانجی  هەمیشە 
وەرەم��ە  دەرهێنانی  ل��ەڕەگ��ەوە  بریتییە 
دەرهێنانی  بڕین و  واتە  شێرپەنجەییەكان، 
شێرپەنجە  دوچاری  شوێنەی  ئەو  تەواوی 
بووە، لێرەدا پزیشكەكە هەوڵ دەدات هیچ 
بەشێكی ئەم نەخۆشییە ترسناكە، ئەگەرچی 
هەمووی  نەهێڵێتەوە و  بێت،  بچووكیش 
زۆر  بەشە  ئەو  دەریبێنێت، چونكە  ببڕێت و 
بچووكانە تەنانەت بەتیشكی زۆر هەستیاریش 
دوای  نابینرێن،   MRI پێیدەوترێت  كە 
لێكردنەوە و بڕینی وەرەمەكە، دەكرێت پاش 
ماوەیەكی دیكە وەرەمی دیكە لەپاشماوەی 
ئەم  بەاڵم  دەركەوێتەوە،  بڕینەكە  شوێنی 
ئامانجە  ئ��ەو  دەكرێت  تازانە  دۆزی��ن��ەوە 
خواستراوە بێ هیچ ماندووبوونێك بێنێتەدی، 
پوختەی  ئەوەیە  دڵخۆشییە  مایەی  ئەوەی 
لەگەڵ  فەڕەنسییەكان،  پزیشكە  توێژینەوەی 
زانای  كۆمەڵێك  كە  دیكە  توێژینەوەیەكی 

ئەمریكی ئەنجامیان داوە، هاوشێوە بووە.
چۆنیەتی چارەسەری پێوەدانی دوپشك

-بەستنی بەشى سەرەوەی شوێنی پێوەدانەكە 
تا ژەهرەكە باونەبێتەوە 

لەسەر  سارد  كەماددەی  یان  بەفر  -دانانی 
شوێنی پێوەدانەكە.

بەئاوو  پێوەدانەكە  شوێنی  -پاكردنەوەی 
سابون و دیتۆڵ.

-ئیسراحەتكردن و ڕاكشانی كەسی پێوەدرا و 
لەگەڵ نەجواڵنی ئەو شوێنەی كە پێوەیدراوە 

تا ژەهرەكە بەئاسانی باونەبێتەوە.
پێوەدانەكە  شوێنی  ك��ردن��ی  -توێتوێ 
پاشان  پاكژكرا و،  ت��ازە و  بەگوێزانێكی 
تا  پێوەدانەكە  شوێنی  س��ەر  فشارخستنە 

ژەهرەكە بێتەدەرەوە
پێوەدانەكە  شوێنی  دەمەوە  لەڕێی  -نابێت 
بمژرێت، نەبادا ژەهرەكە لەدەمدا باوببێتەوە
نزیكیترین  بۆ  پێوەدراوەكە  -گواستنەوەی 

بنكەی تەندروستی یان نەخۆشخانە
پێوەداوە  دوپشكی  كەسەی  ئەو  نابێت   -
دەبێتەهۆی  چونكە  بدرێت،  پێ  ئسپرینی 
باوبوونەوەی  و  خوێن  لوولەكانی  كشانی 

ژەهرەكە.
پێویستە  ساڵ،  تەمەن سێ  خوار  -مندااڵنی 
ڕاستەوخۆ بگەیەنرێنە نەخۆشخانەی تایبەت، 
نەكرێن  چ��ارەس��ەر  زۆر  ئەگەر  چونكە 

ئەگەری مردنیان هەیە.
خۆپاراستن لەپێوەدانی دوپشك

خۆمان  نەبێت  ئاسان  كارێكی  ڕەنگە 
ب��ەاڵم  بپارێزین،  دوپ��ش��ك  ل��ەپ��ێ��وەدان��ی 
هەرچۆنێك بێت دەكرێت بۆ كەمكردنەوەی 
ئەم  ڕەچ��اوی  دوپشك،  پێوەدانی  حاڵەتی 

كارانەی خوارەوە بكرێت:
خانووەكان و  بەپاكوخاوێنی  -گرینگیدان 
لەكاتی  بەتایبەتی  دانیشتنەكان،  شوێنی 

گەشت وگوزاردا.
-ك��ۆن��ەك��ردن��ەوە و ك��ەڵ��ەك��ەن��ەك��ردن��ی 
بەشێوەیەكی  فڕێدانی  بەڵكو  خۆڵ وخاشاك، 

خێرا.
ماڵەكان،  پەنجەرەی  دەرگ��ا و  -داخستنی 
پەنجەرەكان  هێڵەكبەندكردنی  بگرە 
جۆرە  هیچ  تا  پێویستە،  گرنگ و  كارێكی 

مێرووەك نەتوانن بێنەژورەوە.
خ��ان��وو  ك��ەل��وپ��ەل��ی  -بەجێنەهێشتنی 
بلۆك و  داروتەختە و  وەك  دروستكردن، 
داڵدەدانی  شوێنی  نەبنە  تا  خشت،  لم و 

دوپشكەكان.
نان و  خ���ۆراك و  پاشماوەی  -فڕێنەدانی 
بەرهەمەكانی هەویركاری، تا نەبنە جێگایەك 

بۆ هاتنی دوپشك و مێرووەكانی دیكە.
نەڕۆیشتن  سۆڵە و  یان  پێاو  -لەپێكردنی 

بەپێخاوسی، بەتایبەتی بۆ منداڵ.
-پێویستە لەكاتی گەشتەكاندا جانتایەك كە 
فریاگوزارییە سەرەتاییەكانی تێدابێت، ئامادە 

بكرێت و ببرێت.
-لەبەر ئەوەی دوپشك بەشەودا دێتەدەرێ، 
دەوروب��ەری  ناوماڵ و  شەوانە  پێوستە  بۆیە 

خانوو تا ڕادەی پێویست ڕوناك بێت.
-دەس��ت��ن��ەك��ردن ب��ەك��ون و ك��ەل��ەب��ەردا و 

هەڵنەگرتنی بەرد.
پێالوی  پێویستە  گەشتەكاندا  -لەكاتی 

ئەستور و بەرز لەپێ بكرێت.
دیكە  پرسیاری  هەندێك  لەوانەیە  دواجار 
و  بێت  لەخەیاڵتاندا  دوپشك  دەرب���ارەی 
نموونە  بۆ  دەبیستن،  وەاڵمەكەی  لێرەدا 
م��اددەی  كە  دوپشك  خوێنی  دەرب���ارەی 
سوری  خڕۆكەی  تیادایە و  )هیمۆسیانین(ی 
تێدا نییە، دڵی دوپشك شێوەیەكی لوولەیی 
پێكهاتووە و  ژورێ���ك  لەچەند  ه��ەی��ە و 
لێدانی  دوپشكەكەوە  پشتی  دەكەوێتە 

 150 لەنێوان  لەدەقیقەیەكدا  دوپشك  دڵی 
پلەی  بەرزبونەوەی  لەگەڵ  جارە،   170 بۆ 
هەروەها  دەكات،  زیاد  دڵی  لێدانی  گەرما 
بكوژێت،  خۆی  خۆی  دەتوانێت  دوپشك 
چاالكە،  زۆر  هاویندا  گەرمی  لەشەوانی 
مێیەی  وریابین،  لەو شەوانەدا  پێویستە  بۆیە 
هێلكەكانی  بەاڵم  دەكات،  هێلكە  دوپشك 
پاشان  هەڵدەگرێت و  خۆیدا  ل��ەن��اوەوەی 
بەچكەی  دەبێت،  بەچكەكانی  دەتروكێن و 
دێنەدەرەوە  دایكیانەوە  لەپشتی  دوپشك 
نازانێت،  مەلە  دوپشك  لەسكییەوە،  نەك 
بەاڵم هەندێك جۆری دوپشك دەتوانێت بۆ 
بمێنێتەوە  ئاودا  لەژێر  سەعات  سێ  ماوەی 
بێئەوەی بخنكێت یان هیچی لێبێت، ژەهری 
دوپشك كاریگەری بۆ هەمان جۆری خۆی 
هەیەتی،  دیكە  جۆرەكانی  بۆ  بەاڵم  نییە، 
دوپشك لەڕێی بەهێزی ژەهرەكەیەوە پۆلێن 
دەكرێت، نەك لەڕێی قەبارە یان ڕەنگ یان 
دوپشك  هەندێك  نیشتەجێبوونی،  شوێنی 
هەندێكی  بەهێزە و  زۆر  ژەهرەكەی  هەیە 
دیكەیان هەیە ژەهرەكەی بەهێز نییە، بەاڵم 
ژەهرەكەیان  ئەوانەی  وانییە  مانای  ئەمە 
ڕەش  دوپشكی  نین،  مەترسیدار  نییە  بەهێز 
بەاڵم  دەبیسرێت،  كە  دەردەكات  دەنگێك 
هیچ بەڵگەیەك لەبەردەستدا نییە بیسەلمێنێت 

ئەو دەنگە مانایەكی هەبێت.
وا باوە دەڵێن ئەگەر دووپشك ئاگر لەچوار 
و  دەكوژێت  خۆی  ئەوا  بكەیتەوە  دەوری 
خۆی بەخۆیەوە دەدات، بەاڵم ڕاستییەكەی 
دەكرێتەوە  دەوری  لەچوار  ئاگر  كاتێك 
دەوروپشتی  ناوچەیەی  ئەو  گەرمی  پلەی 
سەر  كاردەكاتە  ئەمەش  و  دەبێتەوە  بەرز 
وا  بۆیە  دەبێت  گرژ  و  لەشی  ناو  پڕۆتینی 
دابێت  بەخۆیەوە  خۆی  كە  دەردەكەوێت 
بەئاگرەكە  بەرلەوەی  دەكەیت  تێبینی  واتە 

بسوتێت دەمرێت.
دواج����ار ئ��ای��ا دەزان��ی��ت دوپ��ش��ك بەو 
نێچیری  دەبێتە  خۆیەوە  مەترسیدارەی 
دوای  و  گەورە  مەیمونی  هەندێك جۆری 
ژەهراوییەكەی  كلكە  دەیگرێت  ئ��ەوەی 

لێدەكاتەوە و ڕاستەوخۆ قوتی دەدات.
سەرچاوەكان:

http://www.nazme.net

http://www.kuna.net

ejabat.google.com

http://www.alsakher.com

/wikipedia.org/wiki

www.brooonzyah.net
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بارین  ب��اران  وەرزی  كە 
گۆمە  دەب��ێ��ت��ەوە،  ن��زی��ك 
بۆ  ژیانیان  وشكبووەكان 
دەگەڕێتەوە، گۆمەكانیش شوێنی نموونەیی 
گۆمە  لەبنەوەی  مێشوولەن،  زۆرب��وون��ی 
ئاوەكاندا و بۆشایی زەوی كە ئاویان تیادایە 
و  لەجووڵەدان  كە  دەبینرێن  مێشوولەكان 
دۆزینەوەی  لەسەر  سوورن  و  دەسوڕێنەوە 

شتێك.
مێرووەكانن  بەپۆلی  سەر  كە  مێشوولەكان 
لوتكەی  وەك  بەربەستەكان  بەسەر  كاتێك 
بەقەبارە  ب��ەب��ەراورد  دەڕۆن  شاخەكان 
سەرنجڕاكێشیان  دیمەنێكی  بچووكەكەیان 
هەیە، لەیەك كاتدا هەزاران مێشوولەپێكەوە 
لەشوێنێكەوە  چونكە  دەك���ەن،  كارێك 
ئێستاش  بەئەنجامدانی،  پێكراوە  فەرمانیان 

كاتی ئەنجامدانی ئەو كارەیە.
گەشتی درێژخایەنی مێشوولەكان

لەبار  شوێنێكی  پێویستە  مێشوولە  دایكە 
مێشوولەی  ب��دۆزێ��ت��ەوە،  هێلكەكانی  بۆ 
بۆ  هەیە  بەئاو  پێویستی  لەدایكبووش  تازە 
تەواوكردنی قۆناغی گەشەكردنی، دەكرێت 
كە  بێت  ق��وڕاوی  گۆمێكی  شوێنەش  ئەم 
زۆنگاو  یان  بووە  دروست  باران  بەهۆی 
مێشوولەكان  بێت،  م��ەرەزە  كێڵگەی  یان 
ئاوی  چونكە  وەستاوە،  لەئاوی  حەزیان 
ك��رداری  كە  تێدایە  ڕووەك���ی  وەس��ت��او 
ڕۆشنەپێكهاتن ئەنجام دەدەن و بەم شێوەیە 
كە  بەئۆكسجین  دەكەن  دەوڵەمەند  ئاوەكە 
ئەمەش یەكێكە لەگرنگترین پێداویستیەكانی 

مێشوولەی كرمۆكە.

لەهەر  دەت��وان��ن  مێشوولە  هێلكەكانی 
گەشە  بێت  تیادا  ئ��اوی  كە  ژینگەیەك 
پێویستە،  مەرجیان  كۆمەڵێك  بەاڵم  بكەن، 
مێشوولە كرمۆكەكان كاتێك لەهێلكەكەیان 
دەتروكێن پێش ئەوەی ببن بەمێشوولەیەكی 
قۆناغێكی  بەچەند  دەبێت  پێگەیشتوو 
لەهەر  تێپەڕن،  گەشەكردن  هەمەجۆری 
قۆناغێكدا مێشوولە لەدایكبووەكە پێداویستی 
وشكە  بێت  هەرچۆنێك  هەیە،  بەجیاوازی 
دروست  كۆسپ  زۆر  گەرمای  یان  ساڵی 
مێشوولەی  گەشەكردنی  لەبەردەم  دەكات 
مێشوولە  دایكە  هۆیە  ئەم  لەبەر  كرمۆكە، 
تیایدا  كە  بدۆزێتەوە  ژینگەیەك  پێویستە 
كرمۆكەكانی بتوانن بەسەركەوتوویی گەشە 

بكەن.
دەتوانێت  مێشوولەكە  چ��ۆن  ك��ەوات��ە 
یان  بەبینین  بدۆزێتەوە؟  لەبار  ژینگەیەكی 

بۆن یان پێشبینیكردن یان هەر لەخۆوە؟
كە  دەكەین  ناڕەحەتیانە  ئەو  باسی  لێرەدا 
لەبارترین  دۆزینەوەی   لەكاتی  مێشوولە 
شوێن بۆ هێلكەكانی ڕووبەڕووی دەبێتەوە، 
بیهێنە پێش چاو كە هەوڵ دەدەیت بگەیت 
بەشوێنێك كە پڕی لەگردو دارو بۆشاییەو 
تۆش لەژێر خۆرێكی گەرم پیاسە دەكەیت 
یارمەتیدەدری  هۆكارێكی  هیچ  بەبێ 
بیهێنیتە  دەتوانی  چەتر،  و  ئۆتۆمبیل  وەك 
گەشتێكی  چەند  كە  خۆت  چاوی  پێش 

ماندووكەر دەبێت؟
چەند  مێشوولە  كە  دەكەینەوە  بیر  كاتێك 
بچووكە، دەتوانین بیهێنینە پێش چاو كە چەند 
قورس و تەنانەت نەگونجاوە بۆ دۆزینەوەی 
هێلكەكانی، هەرچۆنێك  بۆ  لەبار  شوێنێكی 
بێت مێشوولەكە بەئاسانی ئەم كارە دەكات 
و هێلكەكانی لەشوینێكی گونجاو دادەنێت، 
لەبەشی  تایبەتی  هەڵگرێكی  بۆ  سوپاس 
خوارەوەی سكی مێشوولەكە كە دەتوانێت 
ئەوە دیاری بكات ئایا ڕادەی شێ و پلەی 
هێلكەكانی  بۆ  گونجاوە  زەوییەكە  گەرمی 
یان نا، مێشوولەكە بەگورجوگۆڵی زەوییەكە 
گونجاوترین  دۆزینەوەی  بۆ  دەپشكنێت 

شوێن بۆ هێلكەكانی.
ئیشێكی دژوار دەست پێدەكات

بەوەی  سەبارەت  بكەینەوە  بیر  كەمێك  با 
چۆن بوونەوەرێكی وەك مێشوولە دەتوانێت 
پلەی  و  شێ  ڕادەی  پێوانەكردنی  كاری 
ئەنجامدانی  بدات،  ئەنجام  زەوی  گەرمی 

لەالیەن  زەوی  پشكنینی  و  توێژینەوە 
مرۆڤ  وردە،  زۆر  كارێكی  مێشوولەوە 
ئامێری زۆر تایبەتی بەكاردێنێت بۆ زانینی 
و  خ��اك  بەپیتی  و  تەمەن  و  شێ  ڕادەی 
هەروەها بۆ دڵنیابوون و دیاریكردنی كانزاو 
پشكنینی  كە  زەوی��ی��ەی  ئ��ەو  ماددەكانی 
و  دەپشكنرێت  زەوییەكە  دەك���ات،  بۆ 
دەكرێت،  بۆ  تاقیكردنەوەی  لەتاقیگەش 
دەستكەوتنی  بۆ  گرانە  تاڕادەیەك  چونكە 
لەتاقیكرنەوەیەكی  باوەڕپێكراو  ئەنجامی 

ئەوەی  زانینی  بەبێ  هەڵكەندن  چاڵ  وەك 
هەڵەكردنیش  قووڵە،  چەند  تیادایەو  چی 
لەئەنجامی تێكۆشانی خراپدایە كە زەحمەتە 

قەرەبوو بكرێتەوە.
زەوییەكە  یەكەمجار  مێشوولەش  هەروەها 
ئەنجامێكی  دەستكەوتنی  بۆ  دەپشكنێت 
یەكالكەرەوە و زانیاری دەست دەكەوێت 
زەوییەكە،  گشتی  بەبارودۆخی  سەبارەت 
دۆزینەوەكانی  بۆ  هەڵسەنگاندن  پاشان 
دەكات و بەپێی ئەو ئەنجامانەش بڕیار دەدات 
نابێت  خاڵەدا  لەم  هێلكەكانی،  دانانی  بۆ 
ئەوە لەبیر بكرێت كە ئێمە باسی ئامێرێكی 
تەكنیكی ناكەین، بەڵكو باسی بونەوەرێكی 
تەنیا 10  بچووك دەكەین كە درێژییەكەی 

ملیمەترە  یان 0,4 ئینجە.

كاتێك مێشوولەیەكی 
مێینە دەڕواتە ناو كۆمەڵە 
مێشوولەیەكەوەو لەالیەن 

مێشوولەیەكی نێرینەوە 
دەناسرێتەوە، ئەو مێشوولە 
نێرە گازی تایبەتی لەنزیك 
ئەندامی زاوزێی مێشوولە 
مێینەكە دەگرێت، بەزۆری 
لەهەوادا جوتبوون دەكەن، 

بەاڵم هەندێجاریش 
لەسەر زەوی جووت دەبن، 

پاش جوتبوون مێشوولە 
نێرینەكە دەگەڕێتەوە بۆ ناو 

مێشوولەكانی هاوڕێی و پاش 
ماوەیەك دەمرێت

هەر
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چۆن  بكەینەوە  بیر  و  بكەین  تەماشا  با 
بونەوەرێكی  دەكات؟  كارە  ئەم  مێشوولە 
10ملم لەدرێژیدا بەوریایی لێكۆڵینەوەیەكی 
ورد دەكات، مەبەستی مێشوولەكەش بریتییە 
لەدۆزینەوەی ژینگەیەك بۆ دانان و تروكانی 
بیری  دەبێت  كە  شت  یەكەم  هێلكەكانی، 
مێشوولەكە  چۆن  كە  ئەوەیە  لێبكەینەوە 
پێویستیەكیان  چ  هێلكەكانی  دەزان��ێ��ت 

دەوێت؟
دەرب��ارەی  زانیارییەك  هیچ  مێشوولەكە 
ئاووهەوا نازانێت، بۆ نموونە نازانێت ڕادەی 
و  ئەنزیم  نازانێت  هەروەها  چییە؟  شێ 
پڕۆتینەكانی ناو هێلكەكانی بەبوونی بڕێكی 
چاالك  گەرمی  و  شێ  ڕادەی  گونجاوی 
دەبن، بێگومان لۆژیكی نییە پێمان وابێت كە 
مێشوولەكە بزانێت ئەنزیم و پڕۆتین چییە و 
بۆ چ مەبەستێك بەكاردێن و گەشەكردنی 
چاالك  بارودۆخێكدا  چ  لەژێر  هێلكەكانی 

دەبن.
كە  دەزانێت  مێشوولەكە  چۆن  كاتەدا  لەو 
گەرمی  و  گونجاو  شێی  ڕادەی  پێویستە 
كە  مێروویەكە  مێشوولە  ب��دۆزێ��ت��ەوە؟ 
توانای بەهرەمەندی لەو شێوەیەی نییە وەك 
زانیاریە  ئەو  كەواتە  فێربوون،  بیركردنەوەو 
بەپێی  دەك��ات  مێرووە  لەم  وا  كە  چییە 

مەبەستێكی تایبەتی كار بكات؟
كەلوپەلە  ئەو  دووەم  گرنگی  وردەك��اری 
دێنێت  بەكاری  مێشوولە  كە  تەكنیكیەیە 
كاتێك خەریكی پشكنینی زەوییە، مێشوولە 
دەتوانێت  كە  هەیە  تایبەتی  ئەندامێكی 
هەڵسەنگاندنی ورد بۆ گەرمی و شێ ئەنجام 

بدات.
ئەندامە  بەم  پێویستی  مێشوولە  چۆن  بەاڵم 
داوە  بڕیاری  خۆی  مێشوولەكە  ئایا  بووە؟ 

شێوەیە  لەو  پشكێنەرێكی  دروستكردنی  بۆ 
تێبینیكردنی  و  گەڕان  لەئەنجامی  لەشی  بۆ 
پێداویستی هێلكەكانی؟ ئینجا لەسەر بنەمای 
خۆی  مێشوولە  ئایا  بڕیاردانەشدا،  ئ��ەم 
یان  كردووە؟  خۆیدا  لەلەشی  گۆڕانكاری 

بەشێك بووە لەپڕۆسەی پەرەسەندنی؟
بێگومان هیچ یەكێك لەم سینارۆیانە ڕاست 
پرسیار  س��ەدان  مێشوولە  نین،  ماقوڵ  و 
ڕوون��ك��ردن��ەوەی  كە  دێنێتەوە  بەبیرمان 
دەخاتە  بەڕێكەوت  سەبارەت  داروینەكان 
ئەندامەی  ئەم  دابنێین  وای  با  گومانەوە، 
گەرمی  پلەی  و  شێ  ڕادەی  كە  مێشوولە 
بوونەوە،  هاتبێتە  بەڕێكەوت  دەپشكنێت 
بەاڵم تەنیا ئەم ئەندامە هەستەوەرەی مێشوولە 
هەموو  بەڵكو  بێت،  كامڵ  دەبێت  كە  نییە 
بن،  كامڵ  دەبێت  دیكەیشی  ئەندامەكانی 
چونكە ئەندامێك كە بەباشی كار نەكات و 
پێوانەی هەڵە بكات  بۆ ڕادەی شێ و پلەی 
بێسوودەو دەبێتەهۆی دابڕینی  گەرمی ئەوە 

مێشولەكە لەتایبەتمەندی خۆی.
مێشوولە  "چۆن  ئەوەیە  دیكە  پرسیارەكەی 
چی  بۆ  لەشی  ئەندامەی  ئەم  زانیویەتی 

بەكاردێت و چۆنیش بەكاری بهێنێت؟
ئاشكرایە كە مێشوولە ناتوانێت پشكێنەرێكی 
چ  بكات  جێگیر  خۆی  لەلەشی  تایبەتی 
جای ئەوەی ئەو زانیاریە بۆ نەوەكانی دوای 
و  بەمەبەست  سەبارەت  بگوازێتەوە  خۆی 
پشكنین  ئەندامێكی  بەكارهێنانی  چۆنێتی 
كە باسمان كرد، گونجاوییەكی تەواو هەیە 
بەرهەمی  كە  مێشوولە  لەتایبەتمەندییەكانی 
لەنموونەكانی  ه��ەروەك  نییە،  ڕێكەوت 
پێویستە  مێشوولە  كە  دەبینرێت  دوات��ر 
لەبارودۆخێكی تەواو گەشە بكات بۆ فڕین 

یان بەپێچەوانەوە ناتوانێت بژی.
كارامەییەكانی مێشوولە

ڕووەكێكی  دروستكردنی  پاش  بەكورتی 
كارەبایی كە نەوەی )وەچە( هەبێت لەواڵتی 
كەنەدا لەساڵەكانی 1920 و 1929 دا، هەموو 
ڕووەكە  ئەو  بەخشەكانی  كارەبا  ت��ەزووە 
كارەباییە تێك شكاو لەكاركەوت، ئەمەش 
كە  بوو  مێشوولەوە  هەزار  سەدان  بەهۆی 
موەلیدەكانەوە،  مەكینەكانی  ناو  ڕۆشتبوونە 
كردبوو  مێشووالنە  لەو  وای  چی  كەواتە 
ئەوەی  پاش  موەلیدانەوە؟  بەو  بنوسێن  كە 
شت  هەمان  پاككرانەوە،  موەلیدەكان  كە 
بەوە  كێشەكەش  دای��ەوەو  ڕووی  دووب��ارە 
چارەسەر كرا كە بانگی پسپۆڕێكی بواری 

مێشوولەیان كرد.
بەموەلیدەكانەوە  كە  مێشووالنەی  ئ��ەو 
خستبوو  لەكار  موەلیدەكانیان  و  نوسابوون 
هۆكارەكەش  بوون،  نێرە  هەموویان  هەر 
پێیان وابوو كە  نێرەكان  ئەوە بوو مێشوولە 
مەكینەی  لەناو  هەبووە  مێینە  مێشوولەی 
موەلیدەكان و ئامادەی جوتبوونیان هەبووە 
لەگەڵ مێشوولە نێرەكاندا، مێشوولە نێرەكان 
دەنگی  بەهۆی  هاتبوون  شڵەژاوی  تووشی 
گیزی  گیزە  و  موەلیدەكان  مەكینەی 
مێشوولە مێینەكان، هەربۆیە كاتێك خێرایی 
موەلیدەكان باشكرا، ئیدی مێشوولە نێرەكان 
نزیكی  تەنیا  و  نەهاتن  شڵەژوای  تووشی 

مێشوولە مێینەكان دەكەوتنەوە.
سەرنجمان  سەرنجڕاكێشە  ڕووداوە  ئەم 
ڕادەكێشێت بۆ الی ئەو سیستەمە تایبەتیەی 
بۆ  دەدات  نێرەكان  مێشوولە  هانی  كە 
جوتبوون، مێشوولە نێرەكان بەهۆی دەنگی 
مێینەكانەوە دەتوانن مێشوولە  باڵی مێشوولە 
كە  ئەمەش  بۆ  سوپاس  بناسنەوە،  مێینەكان 
مێشوولە نێرەكان دەتوانن مێینەكان بدۆزنەوە 

و لەگەڵیاندا جووت بن.
توانای بیستنی مێشوولە

دەكەن،  جوتبوون  باڵ  لەسەر  مێشوولەكان 
هەرچۆنێك بێت تا نێرەكان دەگەن بەقۆناغی 
پێگەیشتن، بەمانایەكی دی بەدرێژایی بیست 
كورتەكەیان  ژیانە  سەعاتەكەی  چوار  و 
ناتوانن جوتبوون بكەن، چونكە لەم قۆناغەدا 
نەبوونەتەوە،  هێشتا وشك  هەستەوەرەكانیان 
باڵی  دەنگی  ناتوانن  كەڕەكان  مێشوولە 
مێشوولە مێینەكان ببیستن واتە بانگكردن بۆ 

جوتبوون.
بیستن لەمێشوولەدا زۆر پێشكەوتووە، لەسەر 
هەردوو هەستەوەرە بچووكەكەی مێشوولەی 

مێشوولەش یەكەمجار زەوییەكە دەپشكنێت بۆ دەستكەوتنی 
ئەنجامێكی یەكالكەرەوە و زانیاری دەست دەكەوێت سەبارەت 

بەبارودۆخی گشتی زەوییەكە، پاشان هەڵسەنگاندن بۆ 
دۆزینەوەكانی دەكات و بەپێی ئەو ئەنجامانەش بڕیار دەدات بۆ 
دانانی هێلكەكانی، لەم خاڵەدا نابێت ئەوە لەبیر بكرێت كە ئێمە 

باسی ئامێرێكی تەكنیكی ناكەین، بەڵكو باسی بونەوەرێكی 
بچووك دەكەین كە درێژییەكەی تەنیا 10 ملیمەترە  یان 0.4 

ئینجە
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هەیە  ئەندامێك  داپۆشراوە،  بەموو  كە  نێرە 
لەژمارەیەكی زۆری خانەی  پێكهاتووە  كە 
لەرەكانی  لەرە  سیستەمە  ئەم  هەستەوەر، 
شەپۆلە دەنگییەكان وەردەگرێت و جیاوازی 
تەنیا  هەستەوەرانە  ئەم  لەنێوانیاندا،  دەكات 
بكەن  دەنگییەكان  بەشەپۆلە  درك  دەتوانن 
لەو كاتەی كە لەحاڵەتێكی ڕەپدان واتا قیت 
مێشوولە  باڵی  كە  دەنگەی  ئەو  وەستاون، 
گرنگترین  دەك��ات  دروستی  مێینەكان 
مێشوولە  سەر  دەكاتە  كار  كە  هۆكارە 
مێینەكان  مێشوولە  باڵی  دەنگی  نێرەكان، 
وەرگرەكانی  خانە  كە  ئەوەی  هۆی  دەبنە 
نێرەكان دەست  مێشوولە  سەر هەستەوەری 
بنێرن  كارەبایی  هێمای  بەلەرینەوەو  بكەن 
بۆ مێشكیان، لێدانی باڵی مێشوولە مێینەكان 
خێراترە لەلێدانی باڵی مێشوولە نێرەكان، ئەو 
مێینەكان  مێشوولە  باڵی  كە  لەرانەی  لەرە 
نێرەكان  مێشوولە  هانی  دەك��ەن  دروستی 

دەدەن بۆ جوتبوون واتە دەیان وروژێنن.
با بیر بكەینەوە لەبیستنی ئەو دەنگانەی كە 
بوونی  بەهۆی  دەیبیستین  هاویندا  لەوەرزی 
ژاوەژاوی  مێشوولەوە،  زۆری  ژمارەیەكی 
و  ئ��اژەڵ  دەنگی  و  قسەكردن  و  ترافیك 
لەالیەن  ئەمانە  هەموو  خەڵكی،  ئاپۆرەی 
مرۆڤەوە هەندێكیان دەبیسترێن و هەندێكیان 
بەندە  لێیان  تێگەیشتن  و  بیستن  نابیسترێن، 
زەحمەت  تاڕادەیك  بوونەوەیان،  بەدووبارە 
بتوانێت  كە  نێرە  مێشوولەی  بۆ  دەبێت 
دەنگی لێدانی باڵی مێشوولەی مێینە ببیستێت 
باسكرا،  كە  ژاوەژاوییەی  هەموو  ئەو  لەناو 
هەستەوەرەكانی  گوێیە  بێت،  هەرچۆنێك 
باڵی  دەنگی  دەتوانێت  نێرە  مێشوولەی 
هەموو  لەو  بكاتەوە  جیا  مێینەكان  مێشوولە 
دەنگ و ژاوەژاوییەی كە مرۆڤ و دەوروبەر 
مێشوولە  ڕاستەوخۆش  و  دەكەن  دروستی 
مێینەكە  مێشوولە  الی  بۆ  دەڕوات  نێرەكە 
باڵی  دەنگی  ناسینی  لەڕێی  جوتبوون  بۆ 
مێشوولەیەكی  كاتێك  مێینەكەوە،  مێشوولە 
مێشوولەیەكەوەو  كۆمەڵە  ناو  دەڕواتە  مێینە 
لەالیەن مێشوولەیەكی نێرینەوە دەناسرێتەوە، 
لەنزیك  تایبەتی  گازی  نێرە  مێشوولە  ئەو 
ئەندامی زاوزێی مێشوولە مێینەكە دەگرێت، 
دەك��ەن،  جوتبوون  ل��ەه��ەوادا  ب���ەزۆری 
جووت  زەوی  لەسەر  هەندێجاریش  بەاڵم 
نێرینەكە  مێشوولە  جوتبوون  پاش  دەب��ن، 
دەگەڕێتەوە بۆ ناو مێشوولەكانی هاوڕێی و 

پاش ماوەیەك دەمرێت.
وردت��ر  بابەتەكە  دەب��ێ��ت  ك��ات��ەدا  ل��ەم 
تاقیبكرێتەوە، سیستەمێكی زۆر سەرنجڕاكێش 
ئەوەیە  ئەویش  ئیشكردندا،  لەكاتی  هەیە 
باڵی  لێدانی  لەڕێی  نێرینە  مێشوولەی  كە 
مێشوولەی مێینەوە دەتوانێت مێشوولە مێینەكە 
بناسێتەوە، یەكەمجار مێشوولە مێینەكە دەبێت 
زۆر بەهێواشی بدات لەباڵەكانی و مێشوولە 
نێرینەكەش زۆر بەخێرایی لەباڵەكانی بدات، 
پرسیار دروست دەكات  ئەمەش كۆمەڵێك 
وەاڵمی  پەرەسەندن  بیردۆزی  دەبێت  كە 
ب��وون��ەوەرە  خەسڵەتەكانی  كە  ب��دات��ەوە، 

زیندووەكان دەداتە پاڵ ڕێكەوت. 
ڕێكەوتەوە  لەئەنجامی  مێشوولە  ئەگەر 
دروست بوو بێت، ئەوە پێشبینی دەكرا كە 
بەخێراییەكی  مێشوولەیەك  هەر  باڵەكانی 
ه��ەڕەم��ەك��ی ل��ێ��ی��دەدا، ل��ەب��ەر ئ��ەوە هیچ 
هۆكارێك نییە كە وا لەباڵەكانی مێشوولەی 
و  لێبدات  بەهێواشی  زۆر  بكات  نێرینە 
باڵەكانی مێشوولەی مێینەش زۆر بەخێرایی 
مێشوولەیەك  بێت هەر  لێبدات، هەرچۆنێك 
لێدەدات  تایبەتی  لەخێراییەكی  باڵەكانی 
لەڕاستیدا  توخمەكەی،  جیاكردنەوەی  بۆ 
ئەم جیاوازی لێدانی باڵی مێشوولەی نێرینە 
نییە،  مانایەكی  هیچ  بەتەنیا  خۆی  مێینە  و 
بااڵی  بەهەستێكی  نێرینە  مێشوولەی  ئەگەر 
ئەوە  نەكرایە،  لەو شێوەیە دروست  بیستنی 
مانایەكی  هیچ  مێشوولەیە  باڵی  لێدانی  ئەم 
نەدەبوو، ئەو لەرە لەرانەی باڵی مێشوولەی 
مانایەكی  هیچ  دەك��ەن  دروس��ت��ی  مێینە 
نەدەبوو بۆ مێشوولەی نێرینە هەروەك چۆن 
بۆ مرۆڤ هیچ مانایەكی نییە، لەحاڵەتی لەو 
بەهۆی  نەدەدا  ڕووی  جوتبوون  شێوەیەدا 
لەدركپێكردنی  نێرینە  مێشوولەی  بێتوانایی 

لێدانی باڵی مێشوولەی مێینە.
دەبێت  ڕاست  ئەمە  پێچەوانەی  بێگومان 
زۆر  هەستێكی  نێرینە  مێشوولەی  ئەگەر 
هەموو  ئەگەر  بەاڵم  هەبێت،  بیستنی  باشی 
مێشوولەكان بەنێر و مێینەوە بەلێدانی جیاواز 
لەباڵەكانیان بدەن، ئەوا توانای دركپێكردنی 
لەئاست  دەبوو  بێسوود  نێرینە  مێشوولەی 
دابڕانی  وات��ە  ئەمەش  مێینە،  مێشوولەی 
ل��ەه��ەردوو  وەچ���ەوە  لەیەكەم  مێشوولە 

سیناریۆكەدا.
ئەو  كە  دەدات  پیشانمان  بەڕوونی  ئەمە 
دەدات  مێشوولەكان  یارمەتی  سیستەمەی 

جوتبوون  بەمەبەستی  بناسنەوە  یەكتری 
خۆی  ئ��ەرك��ی  بەباشی  ب��ووە  پێویست 
لەیەكەمین مێشوولەی  جێبەجێ بكات هەر 

نێرو مێینەوە.
قۆناغەكانی گەشەكردنی مێشوولە

مێیەكە  مێشوولە  جوتبوون،  كرداری  پاش 
بەرگێكی  لەناو  هەڵدەگرێت  سپێرمەكە 
تایبەتی خۆی و هێلكە پیتێنراوەكان دادەنێت 
مێشوولە  هەفتەیەك،  چەند  بەتێپەڕبوونی 
مێینەكە دەست دەكات بەمژین و خواردنی 
چونكە  جوتبوون،  كاتی  لەماوەی  خوێن 
خوێن پێویستە بۆ گەشەكردنی هێلكەكانی.

دەت��وان��ن  مێشوولەكە  هێلكەكانی 
گەشەكردنیان بوەستێنن

ئاژەڵەكان توانای ئەنجامدانی زۆر شتیان هەیە 
بەئاسانی و سەرنجڕاكێش كە نەگونجاوە بۆ 
مرۆڤ  بەدەستی بێنێت، بۆ نموونە، سكپڕی 
تەنیا  بەڵكو  بێت،  درێژخایەن  ناكرێت  ژن 
كارەیان  ئەم  توانای  تایبەتەكان  بوونەوەرە 
مێشوولەیە،  بوونەوەرانە  لەو  یەكێك  هەیە، 
تەنانەت هەرچەندە كاتی دانانی هێلكەكانی 
یەكەم  لەپاش  مێشوولە  هەندێك  هاتووە، 
باران بارین هێلكەكانیان دانانێن، بەڵكو پاش 
دووەم یان سێیەم باران بارین دایدەنێن، ئەم 
وەچەكانی  لەپاراستنی  بریتییە  وردبینیەش 

مێشوولە.
هۆكارێكی گرنگ هەیە بۆ ئەو مێشووالنەی 
بڕێكی  دوادەخەن،  هێلكەكانیان  دانانی  كە 
زۆری شێ و گۆمی ئاو كە بەهۆی بارانەوە 
كورت  ماوەیەكی  پاش  و  دەبن  دروست 
مێشوولەی  وات��ە  ئەمەش  دەبنەوە،  وشك 
لەسەر زەویە وشكەكە دەمێنێتەوە  كرمۆكە 
جۆرێكە  ئەمە  بكات،  گەشە  ناتوانێت  و 
كارە  ئەم  مێشوولە  بەاڵم  لەخۆگونجاندن، 
پێشتر  كە  زانیارییەی  ئەو  بەهۆی  دەكات 
بۆیە  ئەم كردارە،  لەئەنجامدانی  دراوە  پێی 
یەكەم  لەپاش  هێلكەكانی  مێینە  مێشوولەی 
باران بارین دانانێت، بەڵكو چاوەڕێ دەكات 

بۆ پاش باران بارینی دووەم و سێیەم.
ال  پرسیارێكمان  چەند  حاڵەتەش  ئ��ەم 

دروست دەكات:
شێی  بڕی  كە  دەزانێت  مێشوولەكە  چۆن 
زەوییەكە لەپاش یەكەم باران بارین گونجاو 
نییە بۆ هێلكەكانی و هەروەها چۆن دەزانێت 
كە ئەو گۆمە ئاوەی بەهۆی یەكەم بارانەوە 
وشك  ك��ەم  ماوەیەكی  پ��اش  بەجێماوە 
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بەئاگابێت  مێشوولە  ئەوەی  بۆ  دەبێتەوە؟ 
ئاگاداری  دەبێت  شێوەیە،  لەو  لەحاڵەتی 
بەخۆی  و  بێت  بەهەڵمبوون  كاریگەری 
بارینە و ئەو  باران  تەنیا یەكەم  ئەمە  بڵێت: 
بەخێرایی  زەوییە  لەسەر  كە  بارانە  ئاوی 
پێویستە ماوەیەكی زیاتر  بۆیە  دەبێتە هەڵم، 

چاوەڕێ بكەم بۆ دانانی هێلكەكانم.
لەڕێی  زانیارییە  ئەم  ناتوانێت  مێشوولە 
بهێنێت، چونكە ئەگەر  ئەزمونەوە بەدەست 
وابێت ئەوە هەر لەیەكەم جاردا هێلكەكان 
وشك بوونەتەوە و یەكەم وەچە بەتەواوەتی 
ل��ەن��او چ���ووە، ل��ەب��ەر ئ���ەوە س��ەب��ارەت 
بەسەركەوتنی هەمە چەشنەی مێشوولەكان، 
پێویست بووە مێشوولە زانیاری هەبوو بێت 
لەسەر ئەم كردارە، ئاشكراشە كە مێشوولە 
بەدەست  زانیارییە  ئ��ەم  ناتوانێت  خ��ۆی 

بهێنێت.
تێگەیشتنی  باشتر  بۆ  نموونانە  جۆرە  ئەم 
بارودۆخەكە باسكران، بەاڵم هەروەك پێشتر 
نییە،  فێربوونی  توانای  مێشوولە  باسكراوە 
زۆر  بڕیاڕێكی  مێشوولە  بێت،  هەرچۆنێك 
پاراستنی ژیانی  بۆ  گونجاو و ورد دەدات 

وەچەكانی.
ل��ەم خ��اڵ��ەش��دا زی��ات��ر دەب��ێ��ت جەخت 
زانیاری  چ��ۆن  پرسیارێك،  س��ەر  بكرێتە 
لەنەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دیكەی مێشوولە 
دەگوازرێتەوە؟ ئاشكرایە كە منداڵ سااڵنێكی 
زۆری پێویستە تا فێری پەروەردەو فێركردن 
مێشوولەی  ژیانی  بێت  هەرچۆنێك  بكرێت 
مێینە تەنیا چەند هەفتەیەكی كەمە و دەبێت 
ژیانییەوە  لەسەرەتای  زانیارییەكانی  هەموو 
فێری  زانیارییە  ئەم  كێ  كەواتە  ببێت،  فێر 

مێشوولەكە دەكات؟ 
لەكاتە  لەژیان  مانەوە  بۆ  ه��ەوڵ��دان 

سەختەكاندا
پایز  یان  هاوین  لەمانگەكانی  مێشوولەكان 
ئەو  گەرمی  پلەی  دادەنێن،  هێلكەكانیان 
دەی��دۆزن��ەوە  مێشوولەكان  كە  شوێنەی 
گرنگە  ه��ۆك��ارێ��ك��ی  ه��ێ��ل��ك��ەك��ان��ی��ان 
كرمۆكەدا،  مێشوولەی  لەگەشەكردنی 
گەشەكردنی مێشوولە خێراتر دەبێت كاتێك 
پلەی   30 بۆ   10 لەنێوان  گەرمی  پلەی 
سلیزی دەبێت و ئەگەر بڕی پلەی گەرمی 
گەشەكردنی  ئەوا  تێپەڕاند  سنوورەی  ئەم 
یان  دەبێت  ناچاالك  كرمۆكە  مێشوولەی 

دەمرێت.

كرمۆكەییەكان  مێشوولە  ه��ەرچ��ەن��دە 
توانای  تاڕادەیەك  هێلكەكان  بەاڵم  الوازن، 
بەرگەگرتنی وشكە ساڵی و سەرمایان هەیە، 
نەبێت،  گونجاوەكان  ب��ارودۆخ��ە  ئەگەر 
بتروكێن چاوەڕێ  بێئەوەی  ئەوە هێلكەكان 
گەرما  پلەی  و  دەبارێت  باران  تا  دەكەن 

بەرز دەبێتەوە.
ئەگەر  دەخوێنیتەوە،  ڕستەیە  ئەم  تەنیا  تۆ 
كەسێكی وردبین بیت، ئەوا دەبێت تێبینی ئەو 
ڕاستیەت كردبێت كە "هێلكەكان چاوەڕێی 
درزیان  ئەوەی  بەبێ  دەكەن  بارین  باران 
تروكانیان  كاتی  هەرچەندە  تێبكەوێت". 
باران  چاوەڕێی  هێلكەكان  بەاڵم  هاتووە، 
بارین دەكەن، هەروەها ئەگەر بارودۆخەكە 
گونجاو نەبوو بۆ تروكان ئەوا گەشەكردنی 
هێلكەكان دەوەستێت، ئەمەش جۆرێك نییە 
لەمردنی هێلكەكان، بەڵكو تەنیا بەئاگاییەكە 

تا بارودۆخەكە گونجاو دەبێت.
كاتێك كە بڕی پێویستی شێ و گەرمی نییە 
بۆ گەشەكردنی هێلكەكان، ئەوا هێلكەكان 
ساڵێك  چەند  و  دەوەستن  لەگەشەكردن 
و  تێكبشكێن  بێئەوەی  دەك��ەن  چ��اوەڕێ 
لەناو بچن، جۆرێك ئاوێتەبوونی سەالمەتی 
گەرمی-شێ هەیە لەناو هێلكەكان، كاتێك 
لەبار  هێلكەكان  تروكانی  ب��ارودۆخ��ی 
گەرمییەی  و  شێ  ئاوێتەی  ئەو  ئەوا  نییە، 
گەشەكردنی  و  دەتوێنەوە  هێلكەكان  ناو 

هێلكەكان لەناو ناچێت.
"وەستانی  بوترێت  بەمە  نابێت  لەڕاستیدا 
چاوەڕێكردنی  چونكە  گ��ەش��ەك��ردن"، 
لەگەشەكردنی  بەشێكە  بارودۆخی گونجاو 
لەقۆناغی  كە  بوونەوەرەش  ئەم  هێلكەكان، 
درێژە،  ملیمەتر  یەك  تەنیا  گەشەكردندایە 

واتە بەئەندازەی نوكی قەڵەمێك.
ئەم  بۆ  بكەیت  سەرچاوەیەك  هەر  سەیری 
هەموو  شتە:  هەمان  ئەنجامەكەی  بابەتە، 
كە  ئ��ەوەی  لەسەر  كۆكن  سەرچاوەكان 
دەكەن،  كار  بەبەرنامەیەك  كۆرپەلەكان 
ئەمەش بەرنامەی گەشەكردنە، كە لەسكی 
لەناو هێلكەكان ڕوو دەدەن،  دایكەكە یان 
كۆمپیوتەر  بەرنامەی  وەك  بڵێین  دەتوانین 
بەرنامەكە  وردەكارییەكانی  هەموو  وایە، 
لەناو گەردی DNA  دایە كە لەناو ناوكی 

خانەدایە.
یان  م��رۆڤ  مێشوولەو  نێوان  ج��ی��اوازی 
ج��ی��اوازەدا  بەرنامە  ل��ەم  بەبەغا  ی��ان  فیل 

لەیەكەم  خانەكان،  لەناو  سەرهەڵدەدات 
دەردەكەوێت  كەم  جیاوازییەكی  دیمەندا 
و  ئاژەڵ  پیتێنراوەكەی  نوێیە  خانە  لەنێوان 
هەر  ب��ەاڵم  م��رۆڤ،  پیتێنراوەكەی  خانە 
بەپێی  دەبێت  داب��ەش  ب��ەوردی  خانەیەك 
خۆی  خانەكە  لەناو  كە  بەرنامەیەی  ئەو 
هەمەچەشنەكان  زیندووە  بوونەوەرە  دایە، 
خانانەوە  دابەشبوونی  ئ��ەم  لەئەنجامی 
لەمێشوولەشدا  هەروەها  سەرهەڵدەدەن، 
فەرمانەكانی ئەم بەرنامەیە جێبەجێ دەكرێت 
گەشەكردنی  ئەوە  بێت  پێویست  ئەگەر  و 

هێلكەكان دەوەستن.
هەریەك لەخانەكان كە كۆرپەلەكە دروست 
دەكەن گوێڕایەڵی بەرنامەكە دەبن و پێكەوە 

كار دەكەن بۆ وەستاندنی گەشەكردنەكە.
گەشەكردنی  وەستاندنی  بابەتی  ئێستاش  با 
هێلكەكان واز لێبێنین و بگەڕێینەوە بۆ بابەتی 
بارودۆخێكی  بۆ  هێلكەكان  چاوەڕێكردنی 
خەسڵەتە  ئ��ەم  تروكانیان،  بۆ  گونجاو 
بوونەوەرە  چەشنەی  هەمە  لەبەردەوامبوونی 
یەك  نموونە  بۆ  گرنگە،  زۆر  زیندووەكان 
چەشنی مێشوولەی بیابان هێلكەی ئەستوور 
ساڵ  دوو  یان  ساڵێك  پاش  كە  دادەنێن 
دەمێننەوە  لەژیان  هێلكانە  ئەم  دەشكێن، 
بۆ چەند ساڵێك بەبێ لەناو چوون و ئینجا 
كرمۆكەكان  مێشوولە  و  دەشكێن  دوات��ر 
سەیر  شتێكی  هیچ  بێئەوەی  دەكەن  گەشە 
گرتنەی  بەرگە  ئەم  بەهۆی  دابێت،  ڕووی 
ل��ەزۆرب��ەی  دەت��وان��رێ��ت  هێلكەكانەوە، 
بدۆزرێتەوە،  مێشوولە  جیهان  شوێنەكانی 
مێشوولەكان دەتوانن لەو شوێنانە بژین كە 
پلەی گەرمی لەپلەی شەست پلەی سلیزی 
و  شێ  لەناو  دەتوانن  هەروەها  سفرە،  ژێر 
شوێنە گەرم و بێ هەواكان بژین یان لەناو 

بیابانەكان.
پێی  ئایسلەندا دەریاچەیەك هەیە  لەباكوری 
دەڵێن دەریاچەی مێشوولە، مێشوولە كرمۆكە 
بەستووەكانی  بەفرە  لەسەر  بەستووەكان 
لەتروكان  كە  دەبینرێن  دەریاچەكان  سەر 
دەست  بەفرەكان  بەتوانەوەی  و  وەستاون 
ماوەی  كە  بڵێی  وەك  بەهەڵهێنان  دەكەن 
نەیان  دەریاچەكە  لەسەر  مانگە  چەند  ئەو 
سەركەوتوو  گەشەكردنەكەیان  بەستووە، 
بوون  تیایدا  پێشتر  لەو شوێنەی كە  دەبێت 
واتە پێش ئەوەی تووشی بەستن ببن و پاشان 
گەشە دەكەن بۆ مێشوولەیەكی پێگەیشتوو.
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خەسڵەتەكانی هێلكەی مێشوولە
بەشێوەیەكی  دەتوانن  مێینەكان  مێشوولە 
هێلكە   200 بۆ   40 ئاودا  لەناو  جیاجیا 
هەن  مێینە  مێشوولەی  هەندێك  دابنێن، 
جار  ی��ەك  هەفتەیەك  سێ  هەموو  كە 
جۆرەكانی  و  دادەن��ێ��ن  هێلكەكانیان 
دیكەی مێشوولە مێینەكانیش ساڵی یەك 
جار هێلكە دادەنێن، هێلكەكانی مێشوولە 
ئەو  بەپێی  هەیە  جیاوازیان  خەسڵەتی 
دەژی  تیادا  مێشوولەكەی  كە  شوێنەی 
مەترسیانەی  و  دوژم��ن  ئ��ەو  بەپێی  و 
مێشوولەكەو  ڕووب��ەڕووی  لەوانەیە  كە 
هێلكەكانی ببنەوە، هەندێك لەهێلكەكان 
و  دادەپ��ۆش��رێ��ن  ب��ەوری��ای��ی��ەوە  زۆر 
بۆشاییەك  لەناو  بەتوندی  هەندێكیان 
دیكەیان  هەندێكی  و  دادەپ��ۆش��رێ��ن 
نوقم  ئەوەی  بۆ  دەپارێزرێن  لەهەوادا 

نەبن لەناو ئاوەكەدا.
هێلكە تایبەتە چاوبەستەكیەكان

مێینەكە  لەمێشوولە  هێلكەكان  هەركە 
جیابوونەوە ئەوە بەتەواوەتی بێ بەرگری 
دەمێنن،  بەجێ  دایكانەیە  مێشوولە  ئەو 
ڕەنگە  بەهۆی  هێلكەكان  لەسەرەتادا 
نێچیری بێ جووڵە  زەردە كاڵەكەیانەوە 
دەبینرێن،  بەئاسانی  و  چەسپیوون  و 
چاوەڕێیان  دوژمن  زۆری  ژمارەیەكی 
مێشوولە  هێلكەكانی  ب��ەاڵم  دەك��ەن، 
هەیە،  گرنگیان  تایبەتمەندییەكی 
هێلكەكان ئەگەر لەشەواندا دابنرێن، ئەوا 
لەكاتی یەكەم بینیندا ڕەنگیان دەگۆڕێت 
بۆ ڕەش، بەم شێوەیە هێلكەكان هێلكەی 
مێرووەكانی  باڵندەو  بۆ  چاوبەستەكین 

دیكە.

لەقۆناغی كرمۆكەیی هەندێك بوونەوەرە 
زیندووەكان و مێشوولەدا وەك مێشوولەی 
ئەنفۆلیس یان مێشوولەی مەالریا، توانای 
ئەو  ڕەنگی  بۆ  هەیە  ڕەنگیان  گۆڕینی 
ئەگەر  كەواتە  تیایدان،  كە  شوێنەی 
مێشوولە كرمۆكەكە لەژینگەیەكی ڕەش 
دەبێت  ڕاستەوخۆ  ئەوا  بێت  سپی  یان 

بەڕەنگی ئەو ژینگەیە كە تیایدایە.
ه��ەروەه��ا ل���ەڕووی س��روش��ت��ی��ەوە نە 
دەمرێت  قۆناغەدا  لەم  مێشوولە  دایكە 
نە  و  دەبێت  ناڕەحەتی  تووشی  ی��ان 
هێلكەكان  نە  و  كرمۆكەكە  مێشوولە 
هیچ زانیارییەكی ئەم ڕەنگ گۆڕینەیان 
نازانن  كرمۆكەییەكان  مێشوولە  نییە، 
هەروەها  لەدەوروبەریاندایە،  دوژمن  كە 
لەو  مێشوولەكەیان  دایكە  كە  ناشزانن 
شوێنەدا بەجێی هێشتوون و تاك و تەنیا 
ماونەتەوە بەبێ بەرگری دایكیان، بەاڵم 
ئەم بارودۆخە كێشە دروست ناكات بۆ 
بەپێی  چونكە  كرمۆكەكان،  مێشوولە 
شێوەیەكی گونجاوی بەرگری خوڵقاون 
دابینكراوە،  بۆ  پێداویستیەكانیان  و 
دەرەوەی  توێژاڵی  ڕەن��گ��دەرەك��ان��ی 
بەهۆی  كرمۆكەكان  یان  هێلكەكان 
بەهاتنی  و  دەبن  ڕووناكی خۆر چاالك 
تاریكی و شەو ڕەنگی خۆیان دەگۆڕن 

)چاوبەستەكی دەبن(.
گۆڕانی ڕەنگی هێلكەكان لەو ژینگەیەی 
كە لەئەنجامی ئەندازەی وزەی ڕووناكی 
پڕۆسەیەكی  تاڕادەیەك  دەبێت  خۆرەوە 
ئەم سیستەمە  زانستی  و  ئاڵۆزە  كیمیایی 
خانەكانی  لەناو  ك��راوە  جێگیر  پێشتر 
پڕۆسە  هەموو  هێلكەكەدا،  بەرگری 

سوڕی ژیانی مێشوولەمیشوولە حەزی لەئاوی وەستاوە

هێلكە چاوبەستەكیەكان

قۆناغی كرمۆكەیی

ئەو مووانە یارمەتی رۆیشتنی دەدەن
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ئەم  بۆ  پێویستییەكان  كیمیاییە  و  فیزیایی 
هەموو  لەناو  كاریگەرییە  بەرگرییە  شێوە 
مێشوولە كرمۆكەییەكاندا دركیان پێكراوە.

هێلكە سەرئاوكەوتووەكان  
مێشوولەی  هێلكەی  خ���وارەوەی  بەشی 
كیولێكس بۆشاییەكی شێوە ڕەحەتی هەیە، 
لەیەكەم  لەوانەیە  بۆشاییەش  لەم  مەبەست 
لەقۆناغەكانی  بەاڵم  نەبێت،  ڕوون  دیمەندا 
ئەوە  هێلكەكەدا  گەشەكردنی  دیكەی 
دەردەكەوێت كە ئەركێكی گرنگی هەیە، 
سوپاس بۆ هەوا كە بۆشاییەكە پڕ دەكاتەوە 
و وەك چووپی ئەڵقەیی سەرئاو كەوتوو كار 
دەكات و یارمەتی هێلكەكە دەدات سەرئاو 
بۆشاییەی  ئەو  بێت،  هەرچۆنێك  بكەوێت، 
لەهێلكەكە هەیە دەكرێت ببێتە هۆی چەند 
كێشەیەكی ترسناك بۆ هێلكەكە، بۆشاییەكە 
كەوتۆتە ژێرەوەی هێلكەكە، دەكرێت ئەم 
سەرئاوكەوتوو  ئەڵقەیی  بەچووپی  بۆشاییە 
دەبێت  بێسوود  بەئاسانی  كە  ناوببرێت 
ئەگەر هێلكەكە سەرەو خوار بێت، ئەگەر 
بەهۆی  بچێت  تێك  هێلكەكە  هاوسەنگی 
كەمترین جوڵەی هەژاندن، ئەوە سەراو بن 
دەبێت و بۆشاییەكەش كە پڕ بووە لەهەوا 
نوقمبوونی  هۆی  دەبێتە  و  لەئاو  دەبێت  پڕ 
ئ��ەوەی  بۆ  بێت  هەرچۆنێك  هێلكەكە، 
هێلكەكان  ئەوا  بمێنێتەوە،  لەژیان  هێلكەكە 
پێویستە لەسەر ئاو بمێنینەوە، لەم كاتەدا چی 
دەكرێت بۆ ئەوەی هێلكەكان نوقم نەبن و 

نەخنكێن؟
بەڕێگایەكی  كێشەیە  ئ��ەم  مێشوولەكان 
چارەسەر  بۆكێشراو  نەخشە  و  بنەڕەتی 
هێلكەكان  بەستنەوەی  لەڕێی  دەك��ەن 
لەتەنیشت  واتە  البەال  هێلكەكان  پێكەوە، 
یەكتریەوە دەبەسترێن بەیەكەوە بۆ ناو شێوە 
كەوتووی  سەرئاو  كەڵەكێكی  و  بازنەیەك 
سروشتی دروست دەكەن، ئەم شێوە بازنەیە 
كە نزیكەی یانزە ملیمەترە واتە 0,43 ئینجی 
بكەوێت  سەرئاو  دەتوانێت  و  بازنەكە  تیرە 
هێلكەكان  ژێر  بۆشاییەكانی  بەئاسانی، 
وەك  هێلكەكان  نێوان  بۆشاییەكانی  و 
سەرینێكی هەوایی ئیش دەكەن بۆ ئەوەی 
هێلكە شێوە بازنەییەكە بەسەرئاو كەوتووی 
لەم  زیرەكی  ڕێگایەكی  ئەگەر  بمێنێتەوە، 
هێلكەكان  ئەوە  نەهێنرایە،  بەكار  شێوەیە 
نوقم دەبوون و دەخنكان، هەرچۆنێك بێت 
و  الدەبرێت  لەسەرەتاوە  هەر  مەترسیە  ئەم 

دابین  هێلكەكان  بۆ  تەواو  سەالمەتییەكی 
دەكرێت.

كەواتە چۆن مێشوولە دەتوانێت بیر لەكێشەكە 
بكاتەوەو چارەسەری بكات؟ ئایا گونجاوە 
سەرئاوكەوتن  دەرب����ارەی  مێشوولەكە 
بزانێت؟ لەكوێوە زانیاری بەدەست دەهێنێت 
لەوانەیە  بێت  هەرچۆنێك  مەبەستە؟  ئەم  بۆ 
نەگونجاو بێت وایدابنێین مێشوولەكە خۆی 
دەك��ات  خ��ۆی  كێشەكەی  چ��ارەس��ەری 
بیركردنەوە  و  هێلكەكانی  بەتێڕوانینی 
تەنانەت  هێلكەكانی،  قەبارەی  لەدرێژی 
هیچ  ئەگەر  بێت،  كێشەكەش  ئەوە  ئەگەر 
هێلكەكە  لەژێر  نەبێت  هەوایی  بۆشاییەكی 
لەو كاتەی كە هێلكەكان دانراوە، ئەوا ئەو 
شێوە كەڵەكەی بۆ هێلكەكان دروستكراوە 

بێسوود دەبێت.
خۆڕسكی  توانایەكی  مێشوولە  هەروەها 
هەیە بۆ پێكەوە بەستنی هێلكەكان و بەمەش 
بەهۆی  لەناوچوون  لە  كات  بەتێپەڕبوونی 
ئاوەوە دەیانپارێزێت، بەدڵنیاییەوە هۆكارێك 
بۆ  مێشوولەكە  كە  كەڵەكەی  ئەو  بۆ  هەیە 
دروستی  بازنەیەك  لەشێوەی  هێلكەكانی 
گونجاوترین  بازنەییە  شێوە  ئەم  كردووە، 
مێشوولەكە  ئ��ەگ��ەر  چونكە  ش��ێ��وەی��ە، 
بەكاربهێنێت  دیكە  ئەندازەیی  شێوەیەكی 
درێژ،  و  باریك  الكێشەییەكی  نموونە  بۆ 
ئەوا كەڵەكەكە بەئاسانی نوقم دەبێت، بەاڵم 
شێوە بازنەییەكە بەباشترین شێوە كەڵەكەكە 
دەپارێزێت لەنقوم بوون ئەگەر هاتوو ڕووی 

ئاوەكە بجوڵێت.
ئەو  بكرێت  ئەوە  بانگەشەی  نەگونجاوە 
سیستەمێكی  پێكەوە  كە  وردەكاریانەی 
دەكەن،  دروس��ت  شێوەیە  لەو  گونجاوی 
دروست  و  هەڵدابێت  سەریان  لەخۆیانەوە 
بووبن  بەتێپەڕ بوونی كات، وێڕای ئەمەش، 
لەدەست  وردەكاریانە  ئەم  یەكێك  ئەگەر 
نەگونجاو  ئ��ەوا  نەمێنێت،  وات��ە  بچێت 
بەڵكو  دواوەو  بگەڕێتە  دووب��ارە  دەبێت 
لەناو دەچێت، مێشوولە كەڵەكێك دروست 
ئەزمون  بەهۆی  بۆ هێلكەكانی كە  دەكات 
و هەڵەكردنەوە گەشە ناكات و بەدڵنیاییەوە 
لەخۆوە ناتوانێت دروست بێت، بەم شێوەیە 
سیستەمە  ئەم  بۆ  ڕوونكردنەوەیەك  تاكە 
كەڵەكێك  كە  بوونەوەرە  ئەم  كە  ئەوەیە 
هەفتەیەكی  چەند  تەنیا  دەكات  دروست 
بۆیە  هێلكەیە،  لەناو  تروكانی  لەپاش  كەم 

تاكە ڕوونكردنەوە ئەوەیە كە ئەم بوونەوەرە 
و  زانیاری  سیفەتی  سروشتیەوە  ل��ەڕووی 
پێكهاتنی پێویستی بۆ دانراوە بۆ ئەم ئیشە و 

فێری كراوە چۆن ئەنجامی بدات.
ئیشێكی زۆر بەئاگاو وریایە كە هێلكەكان 
كەڵەكێك  و  بیانبەستی  پێكەوە  بەدانە  دانە 
ل���ەوەرزی  كاتێك  ب��ك��ەی��ت،  دروس���ت 
واتە  دەب��ن  شەق  هێلكانە  ئەم  داه��ات��وودا 
مردووە  خۆی  مێشوولە  دایكە  دەبن  درز 

ببینێت،  كارەكەی خۆی  ئەنجامی  بێئەوەی 
پاش ئەوەی مێشوولەكە هێلكەكانی دانا ئیتر 

پەیوەندی نامێنێت بەهێلكەكانیەوە.
لێرەدا  تێبینیكردنە  شایەنی  زۆر  كە  شتێك 
هیچ  بەتەواوەتی  مێشوولەكە  كە  ئەوەیە 
شتێكی نییە بەدەستی بهێنێت سەرەڕای ئەو 
ئیشە  ئەو  تێكۆشانەی  و  هەوڵدان  هەموو 
دەدات  ئەنجامی  مێشوولە  ماندووكەرەی 
ژیانی  لەسەر  نابێت  كاریگەرییەكی  هیچ 
مێشوولەكە  دیكە،  بەواتایەكی  مێشوولەكە، 

مێشوولەكان لەمانگەكانی 
هاوین یان پایز 

هێلكەكانیان دادەنێن، 
پلەی گەرمی ئەو 

شوێنەی كە مێشوولەكان 
دەیدۆزنەوە هێلكەكانیان 

هۆكارێكی گرنگە 
لەگەشەكردنی مێشوولەی 

كرمۆكەدا، گەشەكردنی 
مێشوولە خێراتر دەبێت 

كاتێك پلەی گەرمی 
لەنێوان 10 بۆ 30 پلەی 
سلیزی دەبێت و ئەگەر 
بڕی پلەی گەرمی ئەم 
سنوورەی تێپەڕاند ئەوا 
گەشەكردنی مێشوولەی 
كرمۆكە ناچاالك دەبێت 

یان دەمرێت
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لەپاش دانانی هێلكەكان و بەجێهێشتنیان ئیتر 
كارانە  ئەم  هەموو  بەڵكو  نامێنێت،  لەژیان 
داهاتوو،  نەوەی  پاراستنی  لەپێناو  دەكات 
و  دەدات  بڕیار  گونجاوترین  مێشوولە 
و  قورس  لەئیشێكی  سەركەوتن  لەپێناوی 
هەرگیز  كە  وەچەیەك  پاراستنی  بۆ  گراندا 
نایبینێت و هەرگیز ناشزانێت چ بارودۆخ و 
مەترسیەك ڕووبەڕووی هێلكەكانی دەبێتەوە، 
پێویستەكان  كارە  هەموو  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئەنجام دەدات.
پەرەسەندنی  لەبیردۆزی  بەرگری  ئەوانەی 
داروین دەكەن بانگەشەی ئەوە دەكەن كە 
دروست  ڕێكەوتەوە  بەهۆی  بوونەوەرەكان 
پێشنیاری  هەورەها  لەخۆیانەوە،  واتە  بوون 
ئەوە دەكەن كە هەوڵدانێكی خۆپەرستانە بۆ 
ژیان هەیە لەسروشتدا، ئەگەر ئەم بانگەشەیە 
ئەوە دەكرا كە  پێشبینی  ئەوا  بوایە،  ڕاست 
نەدەبوو  ئارەزوومەندییەكی  هیچ  مێشوولە 
بویستایە  لەهەركوێیەك  و  لەوەچەكانی 
هێلكەكانی دادەناو هیچ هەوڵی پاراستنیانی 
دابین  بۆ  دیكەی  پێداویستیەكانی  و  نەدەدا 
زانیاریانەی  ئەو  لەهەموو  بەاڵم  نەدەكردن، 
تا ئێستا خراونەتە ڕوو دەبینین كە مێشوولە 
بەم شێوەیە ڕەفتار ناكات و هەوڵێكی زۆر 
دەدات بۆ ئەنجامدانی كارێك كە هەرگیز 

ئەنجامەكەشی نابینێت.
هێلكە بەجەالتین داپۆشراوەكان

چەند  ڕاب���ردوو،  دەس��اڵ��ی  بەتێپەڕبوونی 
ڕێگایەكی كاریگەر خرایەڕوو بۆ پاراستنی 
خۆراك، گرنگترینی ئەم ڕێگایانە بریتی بوو 
لەهەڵگرتن، هێلكەكان لەسەر یەك لەشێوەی 
دادەن��رێ��ن،  جەالتین  وەك  م��اددەی��ەك��ی 
لەشێوەی قاڵبێك بێت یان دەزوو، پاشان ئەو 
كەڵەكەبووە جەالتینە هێلكەكان دەپارێزێت 
و  ببنەوە  وشك  و  بڕۆن  بەهەواوادا  لەوەی 
هەورەها لەگۆڕانی لەناكاوی پلەی گەرمی 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەیانپارێزێت،  دوژمن  و 
مێشوولەكە  كە  ماددەیە  ئەم  بۆ  سوپاس 
هێلكەكان پێكەوە دەبەستێت بەڕووەكەكان 
هێلكەكان  شێوەیە  بەم  و  بەردەكان  یان 
لەناو  نوقمبوون  و  بوون  لەون  دەپارێزێت 

ئاوەكەدا.
هێلكە سەرئاوكەوتووەكان

شێوەو  م��ەالری��ا  م��ێ��ش��وول��ەی  هێلكەی 
ڕێگرتن  بۆ  هەیە  تایبەتیان  پێكهاتەیەكی 
یارمەتیان  و  هێلكەكان  بوونی  لەنوقم 
هەواییە  بۆشاییە  بكەون،  سەرئاو  دەدات 

توێكڵی  دەرەوەی  دروس��ت��ك��راوەك��ان��ی 
سەرئاوكەوتووەكانی  قەراغە  هێلكەكەو 
دەوروب�������ەری ه��ێ��ل��ك��ەك��ان ی��ارم��ەت��ی 
كەنارە  بكەون،  سەرئاو  دەدەن  هێلكەكان 
سەرئاوكەوتووەكانی دەوروبەری هێلكەكان 
دەب��ن��ەه��ۆی زۆرب��وون��ی گ���رژی ڕووی 
دەرەوەی ئاوەكە و سوپاس بۆ ئەم گرژییە 

كە هێلكەكان تووشی نوقم بوون نابن.
دروس��ت  هێزێك  ئاوەكە  ڕووی  گ��رژی 
دەكات كە بوونەوەرە بچووكەكان ناتوانن 
پێیدا تێپەڕن، هەرچۆنێك بێت ئەمە شتێكی 
خراپ نییە كە یارمەتی مێشوولەكان دەدات 
سوپاس  بەئاسانی،  بڕۆن  ئاوەكەدا  بەسەر 
قاچەكانی  لەسەر  كە  پێكهاتەیەی  ئەو  بۆ 
كەم  مووی  وەك  هەن  مێروودا  هەندێك 
مێرووەكانی  پێیەكانی  كە  ڕژاندن  لیك  و 
داپۆشیوە، ئەمانە وایكردووە كە مێرووەكان 
و  تێپەڕن  ئاوەكەدا  ڕووی  بەسەر  بەئاسانی 

بڕۆن.
باسكرا،  پێشتر  ه��ەروەك  بێت  هەرچۆنێك 
ناو هێلكەكان و  مێشوولە كرمۆكەكانی  نە 
نە دایكە مێشوولە كە خۆی پێشتر یەكێك 
یەكێكیان  هیچ  لەم جۆرە كرمۆكانە،  بووە 
زانیاری نییە لەسەر گرژی ڕووی دەرەوەی 
بۆشاییە  هێلكەكان،  پێكهاتەی  یان  ئاوەكە 
و كەنارە سەرئاوكەوتووەكانی  هەواییەكان 
هێلكەی مێشوولەی مەالریا ڕۆڵێكی گرنگیان 

ئەگەر  هێلكەكان،  لەسەرئاوكەوتنی  هەیە 
ئەم پێكهاتانە نەبوایە لەسەر هێلكەكان ئەوە 
مەالریاكە  مێشوولەی  هێلكەكانی  هەموو 
ئاوەكەو  بنی  دەكەوتنە  و  دەب��وون  نوقم 

مێشوولە كرمۆكەكان لەناو دەچوون.
بەاڵم هەرگیز هیچ بارودۆخێكی لەو شێوەیە 
ه��ەروەك  مەالریا  مێشوولەی  ڕوون���ادات، 
دروست  دیكە  زیندووەكانی  ب��ون��ەوەرە 
لەگەڵ  بەتەواوەتی و  ژیانەوە  دەبن و دێنە 
هەموو ئەو پێداویستیانەی بۆ ژیانیان پێویستە 
و  كێشراو  بۆ  نەخشە  بەڕێگەیەكی  كە 

گونجاوترین پالن بۆ دانراو دێنە ژیانەوە.
مێشوولەی ڕووەكی حەیزەران

هێلكەكانیان  مێشوولە  ج��ۆری  هەندێك 
دادەنێن،  حەیزەران  ڕووەكی  قەدی  لەناو 
دەبەخشن  س��ەالم��ەت  ژینگەیەكی  ك��ە 
پێداویستیەكانی  و  كرمۆكەكان  بەمێشوولە 
كرمۆكەكانی تێدایە، هەروەك مێشوولەكانی 
حەیزەران  ڕووەك��ی  مێشوولەی  دیكە، 
هێلكەی  دان��ان��ی  بێهاوتای  ڕێگایەكی 
پشتەوەی  ح��ەی��زەران  مێشوولەی  هەیە، 
قاچەكانی لەڕێی كونەكانی قەدی ڕووەكی 
ح��ەی��زەران��ەوە دەب��ات��ە ن��او ئ��اوەك��ە وات��ە 
ڕووەك��ە  ق��ەدی  كونەكانی  لەناو  ئاوەكە 
مێشوولەكە  شێوەیە  بەم  حەیزەرانەكەیە، 
خۆی دڵنیا دەكاتەوە كە هێلكەكانی دەچێتە 
هێلكەكان  ئاوەكەدا  لەناو  كە  ئاوەكە،  ناو 

بەردەوام دەبن لەگەشەكردن.
هێلكەكان  دەبارێت  باران  یەكەم  كاتێك 
لەماوەی  كڕكەوتنەوە،  قۆناغی  دەڕۆن��ە 
هێلكەكاندا،  دانانی  ڕۆژی  سێ  بۆ  دوو 
دەڕوات  كۆتایی  بەرەو  كڕكەوتن  قۆناغی 
دەكەن  دەست  كرمۆكەكان  مێشوولە  و 
هێلكەكان  ناو  كرمۆكەكانی  بەتروكان، 
دەتروكێن،  و  پێدەگەن  كاتدا  لەهەمان 
كرمۆكەكان  هەموو  دەقیقەیەكدا  لەماوەی 
لەدەوربەری  بەخوالنەوە  دەك��ەن  دەست 
ئاوەكەدا، بەبەردەوامی دەخولێنەوەو هەرچی 
بێتە ڕێگایان دەیخۆن و بەڕێژەیەكی بەرچاو 

گەشە دەكەن.
لەئینگلیزییەوە:خالد غەفار نامق

سەرچاوە:
The Miracle in the Mosquito، by 
Harun Yahya،page 820-

مێشوولە مێینەكان 
دەتوانن بەشێوەیەكی 
جیاجیا لەناو ئاودا 40 
بۆ 200 هێلكە دابنێن، 

هەندێك مێشوولەی 
مێینە هەن كە هەموو 

سێ هەفتەیەك یەك جار 
هێلكەكانیان دادەنێن 
و جۆرەكانی دیكەی 

مێشوولە مێینەكانیش 
ساڵی یەك جار هێلكە 

دادەنێن



زانستی سەردەم 48
146

هۆرمۆنی
 گەشە



147

 Growth گ��ەش��ە 
بریتییە   hormone

لەهۆرمۆنێكی پرۆتینی 
كە یەكەی بنچینەیی پێكهاتەی هۆرمۆنەكانە 
پرۆتینەكان  گەردە  گەشەدا  لەهۆرمۆنی  و 
 amino acid لەنزیكەی 190 ترشی ئەمینی
چەند  لەالیەن  هۆرمۆنە  ئەم  پێكهاتووە، 
و  دێن  بەرهەم  تایبەتمەندەوە  خانەیەكی 
بەسۆماتۆترۆف  ناسراون  كە  دەردەدرێ��ن 
ژێر  پێشەوەی  لەبەشی   Somatotrophs

مێشكەڕژێندا pituitary gland. ئەم گالندە 
س���ەرەڕای دروس��ت ك��ردن و دەردان��ی 
هۆرمۆنی گەشە بەشداری لەدەردانی زۆربەی 
 endocrine كوێرەڕژێن  هۆرمۆنەكانی 
بەشدارە  گەشە  هۆرمۆنی  دەك���ات،  دا 
كرداری  و  كارلێك  چەندین  لەڕێكخستنی 
ئاڵۆزی فسیۆلۆژیای جەستە لەوانەش گەشە 
و زیندەپاڵ یان میتاپۆلیزم، سەرەڕای ڕۆڵی 
لەقۆناغە  كە  گەشە  هۆرمۆنی  فسیۆلۆژیای 
دەیبینێت  مرۆڤدا  گەشەی  جیاوازەكانی 
توخمی  پێگەیشتنی  لەقۆناغی  و  بەگشتی 
بایەخ  جێگای  گەشە  هۆرمۆنی  بەتایبەتی 
وەك  لەبەكارهێنانیدا  پێدانیشە  گرنگی  و 
چارەسەری دەرمانی لەبواری نەخۆشییەكانی 

تێكچوونی هۆرمۆنی لەمرۆڤ و ئاژەاڵندا.
كاریگەرە فسیۆلۆژییەكانی هۆرمۆنی گەشە

هۆرمۆنی  لەچاالكییەكانی  تێگەیشتن  بۆ 
كاریگەرییەكانی  ك��ە  پێویستە  گەشە 
بكەین،  دیاری  جەستە  فسیۆلۆژیای  لەسەر 
كاریگەری  دوو  گشتی  بەشێوەیەكی  كە 

دیاریكراوی هەیە.
1- كاریگەری ڕاستەوخۆ 

لەڕۆڵیی  بریتییە  ڕاستەوخۆی  كاریگەری 
فرمانییەكانی  و  فسیۆلۆژی  لەگۆڕانكارییە 
لەئەنجامی  ل��ەش��دا،  شانەكانی  و  خانە 
 Receptors ناسەرەوەكانی  كارتێكردنی 
خانانەی  ئ��ەو  ب��ۆ  گەشە  ه��ۆرم��ۆن��ی  ی 
واتە  تێبكات  كارییان  دیاریكراون  كە 
كاریگەری   ،targetcell خانە  ئامانجە 
ڕاستەوخۆدا  لەشێوازی  گەشە  هۆرمۆنی 
هۆرمۆنە  ئەم  نموونە،  بۆ  دەردەك��ەوێ��ت 
ئەم  خانەكان  چەورییە  سەر  كاردەكاتە 
كارتێكردنە ڕاستەوخۆیە دەبێتەهۆی هاندانی 
كە  ترایگلیسرید  گەردەكانی  تێكشكاندنی 
و  لەشانە چەورییەكانی  جۆرێكی چەورییە 
ڕێگەگرتن  دەبێتەهۆی  لەئەنجامدا  خوێندا، 
جۆرە  ئەم  كەڵەكەبوونی  و  لەكۆبوونەوە 

چەورییە لەخوێن و شانەكانی لەشدا.
2- كاریگەری ناڕاستەوخۆ

كاریگەری  گەشە  هۆرمۆنی  دۆخەدا  لەم 
دەردەكەوێت  دیكەوە  هۆرمۆنێكی  بەهۆی 
هەیە  یارمەتیدەری  و  تەواوكەر  ڕۆڵی  كە 
یارمەتیدەرێكی  هۆكارە  هۆڕمۆنە  ئەم  و 
گەشەی  ب��ەه��ۆك��ارە  ك��ە  و  س��ەرەت��ای��ی��ە 

ئەنسۆلین-1 ناسراوە بە
 Insuline- like growth factor-1 IGF-1

ئەم هۆرمۆنە لەالیەن جگەرەوە دەردەدرێت 
بۆ  گەشە  هۆرمۆنی  هاندانی  لەئەنجامی 
دەردانی IGF-1 و هەروەها هەندێك شانەی 
-IGF دیكەی لەشیش بەشدارن لەدەردانی
1 دا بەشێوەی ناڕاستەوخۆ، ڕۆڵی سەرەكی 
جەستەی  لەگەشەكردنی  گەشە  هۆرمۆنی 
كە  توخمیدا  پێگەیشتنی  لەقۆناغی  مرۆڤدا 
دەبێتە هۆی گەشەی ئێسك و ماسولكەكان 
جەستە  گەورەبوونی  و  بااڵ  درێژبوونی  و 
بەهۆی كاریگەری IGF-1 ەوە دەبێت كە 
پاڵپشت و تەواوكەری كاری سۆماتۆترۆپینە 

)هۆرمۆنی گەشە(.
لەسەر  گەشە  هۆرمۆنی  ك��اری��گ��ەری 

گەشەكردن
بەگشتی  لەگیانلەبەراندا  گەشە  ك��رداری 
لەچەند  بریتییە  بەتایبەتی  لەمرۆڤدا  و 
كۆنترۆڵی  لەژێر  كە  ئاڵۆز،  كردارێكی 

ڕوودەدات  جیاوازدا  هۆرمۆنی  چەندین 
كارلێكی  و  بەهاوبەشی  هۆرمۆنانە  ئەو  و 
هاوبەش ئەم كردارە ئاڵۆزانە تەواو دەكەن، 
گەشەكردن لەبنەڕەتدا بریتییە لەگەورەبوون 
لەشی  خانەكانی  ژم��ارەی  زۆرب��وون��ی  و 
سەرپەرشتی  و  چاودێری  لەژێر  م��رۆڤ 
و  پێگەیشتن  لەقۆناغی  هۆرمۆنەكاندا 
منداڵیدا، گەشە هۆرمۆنی پشكی شێری لەم 
گەشە  هۆرمۆنی  بەردەكەوێت،  كردارانەدا 
لەهاندانی  دەیبینێت  كە  ڕۆڵ  سەرەكیترین 
جگەر  لەهاندانی  بریتییە  جەستەدا  گەشەی 
IGF- و هەندێك ئەندامی دیكە بۆ دەردانی
1، هۆكارە گەشەی لێكچووی ئەنسۆلین-1 
كە لەئەنجامی كاری IGF-1 دا دەبێتەهۆی 
قەبارەی  گەورەبوونی  و  ژمارە  زۆربوونی 
بەمەش  ل��ەش  كڕكڕاگەییەكانی  خانە 
ئێسكەكان  نەشونماكردنی  دەبێتەهۆی 
توخمی  چەسپاندنی  ك���رداری  ب��ەه��ۆی 
كالیسیۆم، هۆرمۆنە گەشە كاریگەری تەواو 
ناڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  دەكات  دروست 
ئێسك  گەشەی  لەسەر  جگەرەوە  لەڕێی 
گەشەكردن  لەقۆناغی  گ��ەورەب��وون��ی  و 
خانە  بەهاندانی  توخمیدا  پێگەیشتنی  و 
بۆ  ئێسكەپێكهێنەرەكان  كڕكڕاگەییە 
جیاوازبوون كە لەكرداری جیاوازبووندا ئەم 
خانانە فرمانی گۆڕینی كڕكڕاگە بۆ ئێسك 

جێبەجێ دەكەن.
IGF-1 ڕۆڵی بەرچاوی هەیە لەوەی كە وەك 

ماسولكەكان  گەشەی  كارپێكردنی  كلیلی 
گەشەكردندا،  لەپرۆسەی  دەردەك��ەوێ��ت 
IGF-1 هەردوو فرمانی هاندانی جیاوازبوون 

ماسولكەكاندا  لەدروستكەری  زۆربوون  و 
مژینی  هانی  هەروەها  دەك��ات،  جێبەجێ 
كۆكردنەوە  بۆ  دەدات  ئەمینییەكان  ترشە 
لەدروستكردنی  ئەوەی  بۆ  ڕێكخستنییان  و 
لەشانە  پێبكات  بەشدارییان  پرۆتیندا 

ماسولكەكان و شانەكانی دیكەی لەشدا.
كاریگەری زیندەپاڵی

هۆرمۆنی گەشە كاریگەری گرنگی لەسەر 
و  لەپرۆتین  هەریەكە  هەرسی  و  زیندەپاڵ 
لەخانە  هەیە  كاربۆهیدراتەكان  و  چەوری 
ب��اردا  لەهەندێك  ل��ەش��دا.  شانەكانی  و 
بەڕوونی  زۆر  گەشە  هۆرمۆنی  كاریگەری 

هۆرمۆنی
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دیكەدا  باری  لەهەندێك  و  دەردەكەوێت 
نییە  ڕاستەوخۆ  و  ڕوون  كاریگەرییەكەی 
بەڵكو بەهۆی هۆكارە یاریدەدەری ناوەندی 
لەهەندێك جاریشدا  و  دەبێت  ەوە   IGF-1

ناڕاستەوخۆی  و  ڕاستەوخۆ  كاریگەری 
بەدی  پێكەوە  هەردووكیان  هۆرمۆنەكە 

دەكرێت.
زیندەپاڵی  كاریگەری  گشتی  بەشێوەیەكی 

هۆرمۆنی گەشە دەكرێت بەسێ جۆرەوە:
بەشێوەیەكی  پرۆتین:  زیندەپاڵی   -1
پڕۆسەی  هانی  گەشە  هۆرمۆنی  گشتی 
لەزۆربەی  دەدات  پرۆتین  دروستكردنی 
كارتێكردنە  و  هاندان  ئ��ەم  شانەكاندا، 
وەرگرتنی  و  مژین  زیادبوونی  دەبێتەهۆی 
زیادبوونی  لەئەنجامدا  و  ئەمینییەكان  ترشە 
لەشانەكاندا،  پرۆتین  كردنی  دروس��ت 
كەمكردنەوەی  دەبێتەهۆی  كاتدا  لەهەمان 
بڕی  پاراستنی  بۆ  ئۆكساندن  پرۆسەی 

پێویست لەشانەكاندا.
ه��ۆرم��ۆن��ی  چ����ەوری:  زی��ن��دەپ��اڵ��ی   -2
سوود  و  بەكارهێنان  هاندانی  گەشەفرمانی 
دەك��ات  جێبەجێ  چ��ەوری  لێوەرگرتنی 
بەهۆی هاندانی هەرس كردنی ترایگلیسرید 
كیمیاییەكانی  ب��ەن��دە  تێكشكاندنی  و 
كاربۆنیەكانی  گەردیلە  لەنێوان   سیگنا 
ئەم  ئۆكساندنی  و  ترایگلیسریدەكەدا 

چەورییە لەشانەكانی جەستەدا.
3- زیندەپاڵی كاربۆهیدرات

لەپاتری  یەكێك  وەك  گەشە  هۆرمۆنی 
بەرچاو  ڕۆڵێكی  كە  وای��ە  هۆرمۆنەكان 
دەگ��ێ��ڕێ��ت ل��ەه��ێ��ش��ت��ن��ەوەی ڕێ���ژەی 
نۆرماڵی لەئاستی  گ��ل��ۆك��ۆز   ش��ەك��ری 
120mg/dl-80 خۆیدا لەخوێندا، سەرەڕای 

دژە  خەسڵەتی  گەشە  هۆرمۆنی  ڕۆڵە  ئەم 
ئەنسۆلینی هەیە، كاریگەری لەسەر چاالكی 
ئەنسۆلین هەیە و ڕێگرە لەدەردانی بڕێكی 
دەبێتەهۆی  هەربۆیە  ئەنسۆلین،  زۆری 
پەكخستن و ڕێگرتنی چاالكی ئەنسۆلین بۆ 
گلۆكۆز  شەكری  گەردی  كردنی  هەرس 
و  خوێندا  سوڕی  دەوروبەری  لەشانەكانی 
لەخوێندا  گلۆكۆز  نۆرماڵی  ئاستی  بەمەش 
كاتدا  لەهەمان  و  دەمێنێتەوە  بەهاوسەنگی 
ب��وون��ی ش��ەك��ر دەدات  ه��ان��ی دروس���ت 
بۆ  گالیكۆجین  بۆ  گۆڕینی  بۆ  لەجگەردا 

شەكرە  لەكرداری  شیبوونەوەی  دووب��ارە 
شەكر  ڕێژەی  دابەزینی  لەكاتی  شیكاریدا 
هۆرمۆنی  كاری  بەپێچەوانەی  لەخوێندا، 
لەهەندێك  كاربۆهیدرات  لەسەر  گەشە 
گەشە  هۆرمۆنی  كە  نەخواستراودا  باری 
بدرێت  )چ��ارەس��ەر(  دەرم���ان  بەشێوەی 
ڕێژەی  تێكچوونی  دەبێتەهۆی  بەنەخۆش 
هانی  لەئەنجامدا  و  هۆرمۆنە  ئەم  سروشتی 
و  لەپەنكریاسدا  دەدات  ئەنسۆلین  دەردانی 
ڕێژەی شەكر  دابەزینی  دەبێتەهۆی  بەمەش 
دیاردەی  تووشی  نەخۆشەكە  و  لەخوێندا 
دابەزینی شەكری خوێن و دیاردەی بەرزی 

ئەنسۆلینی خوێن دەبێت.
ئەم ڕۆڵەی هۆرمۆنی گەشە دەگەڕێتەوە بۆ 
كرداری  لەسەر  هۆرمۆنە  ئەم  كاریگەری 
وەك  كاربۆهیدراتەكان  كاربۆهیدراتەكان، 
هەڵگیراو  وزەی  سەرەكی  سەرچاوەیەكی 
هەڵدەگیرێت،  خانەكاندا  و  شانە  لەناو 
لەكاتی پێویستدا بەكرداری شەكرە شیكاری 
بەشێوەی گالیكۆجین  ئاڵۆز  كاربۆهیدراتی 
لەجگەردا شی دەبێتەوە بۆ شەكری گلۆكۆز 
ئەم  لەخوێندا،  شەكر  بااڵنسی  ڕاگرتنی  بۆ 
هۆرمۆنی  كاریگەری  لەژێر  هاوسەنگییە 
ك��رداری  ڕێكخستنی  بۆ  ئەنسۆلیندایە، 
شەكرە شیكاری و كاری ئەنسۆلین لەسەر 
لەالیەك  گەشە  هۆرمۆنی  شەكر  هەرسی 
بۆ  ئەنسۆلین  ك��اری  ل��ەزی��ادڕەوی  ڕێگرە 
ڕێخۆشكەرە  لەالیەك  و  شیكاری  شەكرە 
بۆ دروست بوونی گالیكۆجین لەجگەردا، 
دەرپەڕاندنی  كارلێكی  سەرچاوەی  واتە 
هەربۆیە  پێویستدا  لەكاتی  لەخوێندا  وزەیە 

بەپاتری  ناودەبرێت.
كۆنترۆڵكردنی دەردانی هۆرمۆنی گەشە

واتە  گەشە  هۆرمۆنی  دەردان��ی  كۆنترۆڵی 
گەشە،  هۆرمۆنی  دەردانی  بەسەر  زاڵبوون 
گەشە  هۆرمۆنی  بەرهەمهێنانی  و  دەردان 
هەندێك  كاریگەری  لەژێر  دەگ��ۆڕێ��ت 
هۆكاری دیاریكراودا وەك فشاری دەروونی 
ڕاهێنان،  و  كردن  وەرزش  خەمۆكی،  و 
جۆری خواردنی وەرگیراوی ڕۆژانە، ماوەی 
هۆرمۆنەكە، سەرەڕای  و سروشتی  خەوتن 
هەن  سەرەتاییەكان  هۆكارە  هۆكارانە  ئەم 
كە بریتین لەهۆكاری فسیۆلۆژی هۆرمۆنی 

لەژێر هایپۆساالمەس، وەك:

 Growth hormone- releasing  -1
 GHRH هۆرمۆنی   hormone (GHRH

ئەم هۆرمۆنە هۆرمۆنێكی پێپتایدی پرۆتینییە 
كە لەژێر مێشكە ڕژێنەوە دەردەدرێت، ئەم 
هۆرمۆنە هەردوو فرمانی دروست كردن و 
دەردانی هۆرمۆنی گەشە جێبەجێ دەكات.

 :Somatostatin SS سۆماتۆستاتین   -2
چەندین  لەالیەن  و  پێپتایدیە  هۆرمۆنێكی 
شانەی جیاوازەوە دەردەدرێت و لەنموونەی 
ڕژێن،  ژێرالنكە  وەك  شانانە  و  ڕژێن  ئەو 
بۆ  سەرەكییە  هۆكارێكی  سۆماتۆستاتین 
لەدەردانی هۆرمۆنی گەشە كە  ڕێگەگرتن 
GHRH هاندانی  وەاڵمدانەوەی  لەئەنجامی 
فرمانی   SS هۆرمۆنی  دەردەدرێ��ت،  ەوە 
هۆرمۆنی  وەاڵم��ی  هاندانە  پەكخستنی 
هەندێك  و   GHRH هۆرمۆنی  بۆ  گەشەیە 
هۆكاری وروژێنەری وەك دابەزینی ئاستی 
بەم  لەخوێندا،  گلۆكۆز  شەكری  ڕێ��ژەی 
هانبدرێت  ژێرالنكەڕژێن  پێویستە  دابەزینە 
ڕاگرتنی  بۆ  گەشە  هۆرمۆنی  دەردان��ی  بۆ 
 SS ڕێژەی شەكری خوێن بەاڵم هۆرمۆنی
دەردانی  هاندانی  لەوەاڵمدانەوەی  ڕێگرە 

هۆرمۆنی گەشە.
Ghrelin 3- هۆرمۆنی

ڕژێنەكانی  لەالیەن  پێپتایدیە  هۆرمۆنێكی 
دی��واری گ��ەدەوە دەردەدرێ���ن و ئەركی 
هۆرمۆنی غریلین بریتییە لەگرتن و پەیوەست 
خانەكانی  وەرگرەكانی  بەپرۆتینە  بوونی 
ئەمەش  مێشكەڕژێندا  لەژێر  سۆماتۆترۆفەوە 
دەردانی  بۆ  بەهێز  هاندانێكی  دەبێتەهۆی 
هۆرمۆنی گەشە. سەرەڕای ئەم هۆكارانەی 
باسكران، پرۆسەی دەردانی هۆرمۆنی گەشە 
نێگەتیڤ  دیكەی  لەهۆكاری  نییە  ب��ەدەر 
نموونەی  گەشە.  هۆرمۆنی  دەردانی  لەسەر 
 ،IGF-1 وەك  نێگەتیڤانە  ه��ۆك��ارە  ئ��ەو 
بەرزی ڕێژەی IGH-1 لەخوێندا دەبێتەهۆی 
دابەزینی دەردانی هۆرمۆنی گەشە لەخوێندا 
دەبێتەهۆی  ڕاستەوخۆ  تەنیا  نەك   IGF-1

كە  سۆماتۆترۆف  خانەكانی  داخستنی 
گەشە  هۆرمۆنی  ل��ەدەردان��ی  لێپرسراون 
هاندانی  دەبێتەهۆی  كاتدا  لەهەمان  بەڵكو 
دەردانی هۆرمۆنی سۆماتۆستاتین SS لەژێر 
النكەڕژێنەوە كە هۆرمۆنی SS ڕێگرێكی 
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ئەم  گەشە،  هۆرمۆنی  لەدەردانی  سەرەكییە 
تێكەڵ  بەو  نێگەتیڤانە  و  پۆزەتیڤ  هۆكارە 
و پێكەڵییە بووەتەهۆی ئەوەی كە هۆرمۆنی 
شێوەیەكی  دیاریكراو  ئاستێكی  گەشە 
بەڵكو  لەخوێندا  نەبێت  دەردانی  جێگیری 
دەگۆڕێت،  هۆكارەكاندا  لەكارتێكەری 
كە  ئ��ەوەی  بنەمای  بووەتە  هەرئەمەشە 
بەردەوام  گەشە  هۆرمۆنی  ئاستی  بەگشتی 
 )POH( تفتێتی  خەستی  لەگۆڕانكاریدایە، 
لەهۆرمۆنی گەشەدا لەئاستێكی زۆر نزمدایە 
بەتایبەتی لەمنداڵ و تازە پێگەیشتووەكاندا، 
زۆرترین بڕی خەستی هۆرمۆنی گەشە لەو 
دوای  كورت  بەماوەیەكی  كە  كاتەدایە 
چوونە ناو خەو لێكەوتنێكی قووڵەوە دەست 

پێدەكات.
بارەكانی نەخۆشی

چەند نەخۆشییەكی دیاریكراوی فسیۆلۆژی 
گەشەوە  بەهۆرمۆنی  پەیوەندی  كە  هەیە 
ڕێ��ژەی  كەمی  ب��اری  ل��ەه��ەردوو  هەیە، 
هۆرمۆنەكە  دەردانی  زیاد  یان  هۆرمۆنەكە 
زۆر  نەخۆشییانە  ئەو  نیشانەكانی  زۆربەی 
لەو  دەردەك��ەون،  جەستە  لەسەر  بەڕوونی 
هۆرمۆنی  كە  دەردەك��ەوێ��ت  نیشانانەوە 
گەشە چ ڕۆڵێكی كاریگەری لەسەر فرمانە 

هەیە،  جەستەدا  فسیۆلۆژییەكانی  سروشتییە 
بەهۆی  نەخۆشی  و  تێكچوون  هەندێك 
كاریگەری دەردێكەوە یان تێكچوونێكەوە 
لەژێر هایپۆساالمەس و ژێر مێشكەڕژێن یان 
لەئامانجەخانەكاندا ئەو خانانەی كە پێویستە 
هۆرمۆنەكە هانبدەن و  هۆرمۆنەكە كاریان 
لەسەر بكات، تێكچوون لەكاری فسیۆلۆژی 
ئەم ڕژێن و خانانە دەبێتەهۆی دەركەوتنی 
كەمی  لەباری  نموونە  بۆ  نەخۆشییەكان، 
هۆرمۆنەكە  كەمتوانایی  و  ه��ۆرم��ۆن 
بڕی  ل��ەدەردان��ی  كەمتواناییە  تەنیا  ن��ەك 
كەمتواناییشە  بەڵكو  هۆرمۆنەكە،  پێویستی 
پڕۆتینییەكانی  وەرگ��رە  لەوەاڵمدانەوەی 

ئامانجە خانەكان بۆ هۆرمۆنەكە.
نیشانەیەكی  چەند  كلینیكییەوە  ل��ەڕووی 
دەردەك��ەوێ��ت  ل��ەن��ەخ��ۆش��ەك��ەدا  ڕوون 
گەشەدا  هۆرمۆنی  توانایی  كەم  لەدۆخی 
هۆرمۆنەكە  یەكگرتنی  نەتوانینی  ی��ان 
خانەكاندا،  وەرگرەكانی  پرۆتینە  لەگەڵ 
دواكەوتنی گەشەی كەسی  نیشانانەش  لەو 
قەزەم  و   growth retardation نەخۆش 
بوونە Dwarfism ، دەركەوتنی نیشانەكانی 
پشت  گەشە  هۆرمۆنی  كەمی  نەخۆشی 
پیربوونەوە،  و  تەمەن  بەچوونە  دەبەستێت 

ئاسایی  مرۆڤێكی  ل��ەس��ەر  دەگونجێت 
بەاڵم  ژیانیدا،  لەسەرەتاكانی  دەربكەوێت 
لەگەڵ چوونە تەمەن و گەورەبووندا هەست 
بەكەمی هۆرمۆنەكە و نیشانەكانی بكرێت و 
ئەو شێواوی و كەم تواناییە دەربكەوێت یان 
لەئەنجامی هەریەكە لەهۆكاری بۆماوەیی و 

نەخۆشی دەستكەوتووەوە دەربكەوێت.
ه��ەردوو  دەركەوتەكانی  و  كاریگەری 
ئەگەر  هۆرمۆنەكە  نەخۆشی  ب��ارەك��ەی 
بێت  هۆرمۆنەكە  زی��ادب��وون��ی  ل��ەدۆخ��ی 
كەمبوون  یان  نەخۆشدا  كەسی  لەخوێنی 
و كەم توانایی هۆرمۆنەكە بێت، لەهەردوو 
شێواوی  دیاریكراو  جۆری  دوو  بارەكەدا 

دەردەكەون كە بریتین لە:
دۆخی  ئ��ەم   :Giantism 1-زەب��ەالح��ی 
زیاد  بڕێكی  دەردانی  لەئەنجامی  نەخۆشییە 
ڕوودەدات.  گەشە  لەهۆرمۆنی  لەپێویست 
دەركەوتەی ئەم تێكچوونە نائاساییە لەمنداڵی 
زەبەالحی  دەردەكەوێت،  هەرزەكاریدا  و 
حاڵەتی  دەگمەنە،  زۆر  حاڵەتێكی  بەگشتی 
بوونی   دروست  بەهۆی  زەبەالحی  ئاسایی 
لەخانەكانی   Tumor شێرپەنجە  وەرەم��ى 
شێرپەنجەی  ڕوودەدات،  سۆماتۆترۆفدا 
دەبێتەهۆی  سۆماتۆترۆف  خانەكانی  ڕژێنە 



زانستی سەردەم 48
150

دەردانی هۆرمۆنی گەشەی زیاد لەپێویست 
و كۆنترۆڵ نەكراو. یەكێك لەبەناوبانگترین 
بەناوی  بوو  پیاوێك  زەبەالحی  دیاردەكانی 
ڕۆب���ەرت واڵ���دۆ ئ��ەم زەب��ەالح��ە كێشی 
دەگەیشتە 8,5 پاوەند لەكاتی لەدایكبوونیدا 
 105 بە  بوو  كێشی  ساڵیدا   5 لەتەمەنی  و 
پێنج پێ و چوار  بااڵشی  بەرزی  پاوەند و 
گەنجێتیدا  لەتەمەنی  ڕۆب��ەرت  بوو،  ئینج 
گەیشتە 490 پاوەند و بااڵی بوو بەهەشت 
ساڵیدا   22 لەتەمەنی  كە  ئینج  یانزە  و  پێ 

مرد.
2- گەورەیی پەلەكان Acromegaly: ئەم 
دیاردەیە لەئەنجامی دەردانی زیاد لەپێویست 
لەقۆناغی  دەبێت  پەیدا  گەشە  لەهۆرمۆنی 
دەردان  زی��اد  ئەم  هۆكاری  پێگەیشتندا، 
بەهۆی  هۆرمۆنە  بەالنسی  تێكچوونی  و 
بوونی وەرەمى شێرپەنجەوەیە كە  دروست 
لەژێر مێشكەڕژێندا پەیدا دەبێت، دەركەوتن 
دیاردە  و  ئەم شێواوی  پێكردنی  و هەست 
فسیۆلۆژیە وردە وردە دەبێت و لەپڕدا نییە، 
قۆناغی  لەسەرەتای  شێواو  كەسی  بەڵكو 
كاتێكی  تا  ناكرێت  پێ  هەستی  منداڵیدا 
پێگەیشتندا،  لەقۆناغی  تەمەنی  دیاریكراوی 
نیشانەكانی ئەم دیاردەیە لەڕووی كلینیكییەوە 
گەورەبوونی  و  لەگەشەكردن  بریتییە 
درێژبوونییان  و  پ��ەل��ەك��ان  ناسروشتی 
لەش  دووری  لەناوەندی  كە  بەشێوەیەك 
بەناسروشتی  هەست  و  دووردەك��ەون��ەوە 
و  نەرمی  دەك��رێ��ت،  پەلەكان  گەشەی 
هەڵئاوسانیان،  و  لەشیدا  لەشانەكانی  شلی 
و  لەشەویلگەكانیادا  ناسروشتی  پێكهاتەی 
دەردانی  دڵ.  بەنەخۆشییەكانی  تووشبونییان 
گەشەو  لەهۆرمۆنی  لەپێویست  زیاد  بڕی 
باسكران،  ئەو دیاردانەی  IGF-1 سەڕەڕای 

تووشبوون  دەبێتەهۆی  كاتدا  لەهەمان 
بەژمارەیەك لەتێكچوون و ڕێكنەخستنەوەی 
زیندەپاڵ و هەرسەكرداری خانەكانی لەش، 
لەو تێكچوونانەش بەرزبوونەوەی ناسروشتی 

ڕێژەی شەكر لەخوێندا.
هۆرمۆنی گەشە وەك دەرمان

بایۆتەكنۆلۆژیاییەكانی  و  دەرمانی  سوودە 
دواییدا  سااڵنەی  ل��ەم  گەشە  هۆرمۆنی 
پێشكەوتنێكی بەچاوی بەخۆوەبینی، پسپۆڕان 
پاڵفتەكراو  گەشەی  هۆرمۆنی  توانییان 

بەڕێگەی زانستی تایبەت بەرهەمبهێنن ئەویش 
مێشكەڕژێنەوە،  لەژێر  دەرهێنانی  لەڕێی 
پاشان لەچارەسەركردنی ئەو مندااڵنەی كە 
بەدەست كەمی گەشەی تووندەوە دەناڵێنن، 
هۆرمۆنی  بەكارهێنانی  دوات��ر  بەكارهێنرا 
مەودایەكی  نەخۆشیدا  لەچارەسەری  گەشە 
بینی  بەخۆیەوە  بەرفراوانی  سنووری  بێ 
 DNA تەكنۆلۆژیای  بەبەكارهێنانی  ئەویش 
جێبەجێ  چەندین  كە  یەكگرتوو  دووبارە 
لەبواری  لەخۆگرت  چارەسەری  كردنی 

نەخۆشییەكانی مرۆڤ و ئاژەاڵنیشدا.
گشتی  بەشێوەیەكی  گەشە  هۆرمۆنی 
گەشە  و  بااڵ  كورتە  منداڵە  لەچارەسەری 
باری  لەهەندێك  و  بەكاردێت  شێواوەكاندا 
دیكەدا هۆرمۆنی گەشە بەكاردێت بۆ ئەو 
مندااڵنەش كە گەشەی بنەڕەتی سروشتییان 
گەشە  بۆ  هاندەرێك  وەك  ب��ەاڵم  هەیە، 
پێی دەوترێت  لەم حاڵەتەدا  پێیان دەدرێت 
هۆرمۆنە  یان   Enhancement- therapy

گەشەی خوازراو Demand، بۆ نموونە وەك 
وەرزش  و گەنجانەی كە  منداڵ  مێرد  ئەو 
هاندەری  بەهۆرمۆنە  پێویستییان  دەك��ەن 
گەشە و بەهێزبوونی ماسولكەكانییان هەیە. 
وەك  گەشە  هۆرمۆنی  پێدانی  بەگشتی 
زیانە  بێ  مرۆڤ  تەندروستی  بۆ  چارەسەر 
بەهەمیشەیی  ناتوانرێت  بەاڵم  سەالمەتە،  و 
گەرەنتی پاراستنی تەندروستی و بێ زیانی 
ئەم هۆرمۆنە تاسەربێت، بەڵكو دەگونجێت 
لەو  چ��اوەڕوان��ك��راودا  كاتێكی  ل��ەه��ەر 
مندااڵنەی گەشەیان سروشتییە و هۆرمۆنییان 
كاریگەرییە  پێدەدرێت  بەهێزكەر  وەك 
باوك  و  دایك  دەربكەوێت،  نێگەتیڤەكانی 
پسپۆڕ  پزیشكی  چاودێری  لەژێر  پێویستە 
بەهیچ  و  ب��ەرن  چ��ارەس��ەرە  ئ��ەم  بۆ  پەنا 
شێوەیەك نابێت بەبێ ڕێنمایی ئەم چارەسەر 
بەكاربهێنرێت، كاریگەری هۆرمۆنی گەشە 
پیربوون  لەسەر  و  ئاسایی  تەمەنی  لەسەر 
هێشتا زۆر ڕوون و ئاشكرا نییە و تێگەیشتنی 
هەندێك  ب��ەاڵم  نییە،  لەسەری  ت��ەواوم��ان 
چاو  و  دەم  جوانكاری  و  جوانی  نیشانەی 
پەیوەندی  دەگونجێت  پیریدا  لەتەمەنی 
وەك  گ��ەش��ەوە  هۆرمۆنی  بەوەرگرتنی 
لەكاری  ناڕوونییە  ئەم  هەبێت،  چارەسەر 
بەتوێژینەوەی  پێویستی  گەشە  هۆرمۆنی 

ك��ۆك��ردن��ەوەی  و  ه��ەی��ە  ج��دی  و  ورد 
زانیاری زیاترە،  بەرئەنجامی لێكۆڵینەوەكان 
هۆرمۆنی  زیانی  و  سوود  كە  دەریدەخەن 
گومانانە  ئەو  بەمەش  دەبێت،  چی  گەشە 
گەشە  هۆرمۆنی  كاری  لەسەر  دەڕەوێنەوە 
گەشە  هۆرمۆنی  نزیكدا،  لەئایندەیەكی 
بەكاردەهێنرێت لەهاندانی زۆربوونی شیر لەو 
ئاژەڵ و مەڕو مااڵتانەی شیر بەرهەم دێنن و 
دەتوانرێت بازاڕی شیرەمەنی و سپیایی پێ 
بەرهەمی  بێ دوودڵی  بكرێت، و  پڕفرۆش 
مانگا و گۆلكانەی كە  ئەو  شیر و سپیایی 
هۆرمۆنییان لێدراوە بەكاربهێنە و بێ زیانن، 
دەكرێن  چاك  بەهۆرمۆن  چێانەی  ئەو 
شیرێكی زۆر بەرهەم دێنن، بەرهەم و چاكی 
بەخێوكردن  بەشێوازی  دەبەستێت  پشت 
كە  بەخێوكردن  كێڵگەی  بەڕێوەبردنی  و 
لێ  باشییان  ئابووری  سوودی  دەتوانرێت 
هۆرمۆنی،  چارەسەری  بەپێدانی  بكرێت 
زۆری  باسی  و  مشتومڕ  چارەسەرانە  ئەم 
بەخێوكەری چێڵەكاندا  لەنێوان جووتیارانی 
لەگرنگترین  یەكێك  ك��ردووە  دروس��ت 
دەركەوتووە  بەئاشكرا  كە  ئەوەیە  باسەكان 
لەمانگای  بەرهەمهاتوو  شیری  خواردنەوەی 
كوالیتی  هەرچەندە  بەهۆرمۆن  چاككراو 
ئەگەری  و  نییە  زیان  بێ  بەاڵم  بێت،  بەرز 
لێدەكرێت،  تەندروستی  بۆسەر  مەترسی 
گەشە  هۆرمۆنی  دیكەی  بەكارهێنانێكی 
گیانلەبەری  لەبواری  لەبەكارهێنانی  بریتییە 
دەشتەكی و كێڵگەیی، بۆ نموونە بۆ گەشە 
بەكاردێت  دەشتەكی  بەرازی  زۆربوونی  و 
بەپێدانی هۆرمۆنی گەشە بەجۆرێكی بەراز 
دەبێتەهۆی  ن��اس��راوە،   Porcine بە  كە 
بەرهەمی  و  گەشەكردنی  و  گەورەبوون 
گەشەی ماسولكەكانی بەرازەكە دەبێتەهۆی 
بەرهەمهێنانی بەرازێك كە گۆشتێكی زۆری 

بێ چەوری هەبێت.

لەئینگلیزییەوە:
دڵشاد ساڵح حەمەشكور

سەرچاوە:
www.vivo.colostate.edu/hbooks/

pathphys/endocrine
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ecology  ئیكۆلۆژی 

گەردەلوولی تۆرنادۆ دەنگێكی
 لەگەڵدایە گوێ كەڕ دەكات
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خ��ول��گ��ەی��ی��ەك��ان 
ب�����ری�����ت�����ی�����ن 
ل��ەگ��ێ��ژەڵ��وك��ەی 
و  ڕۆژ  چەند  بۆماوەی  و  بەرز  مارپێچی 
600ك��م  نزیكەی  ڕووب���ەری  هەفتەیەك 
نێوانی  دەگاتە  خێراییەكەیان  و  دادەپۆشن 
لەگەڵ  هاوكاتە  بایە  ئەم  300ك��م،   -120
هەورێكی توند و چڕدا و زۆرجار لەشێوەی 
لەمانگە  ئەگەر  دەردەك��ەوێ��ت،  چ��اودا 

دەستكردەكانەوە سەیر بكرێت.
لەبنەڕەتدا لەناوچەی خولگەیی پەستان نزم 
دروست دەبێت، كە لەوێدا هەوای شلەتێن 
بەرز دەبێتەوە و ئینجا هەڵمی ئاوی ناو هەوا 
لەبەرزبوونەوەدا  و  دەبێتەوە  خەست  كە 
و  دەهێنێت  پێك  زەب���ەالح  ه��ەورێ��ك��ی 
لەژێر  ئەویش  بەسوڕانەوە  دەكات  دەست 
لێرەوە  زەوی،  س��وڕان��ەوەی  كاریگەری 
تەوژمە  ئینجا  پێكدێت،  گەردەلوولەكە 
هەواییەكانی ئەو دەوروبەرە دەست دەكەن 
لەبارودۆخی  گەردەلوولەكە،  بەپاڵنانی 
پەستانی زۆر توند و نزمدا پەستانی هەواو 
لەگەڵ  دەبێتەوە  بەرز  ئاوەكەش  هەڵمی 
ئاوی زەریاكان و، دەبێتەهۆی نوقمكردن و 
داپۆشینی كەنارە نزیكەكان و، لەوانەیە سەر 
ڕووی ئاوەكە بۆ حەوت مەتر بەرزتر بێتەوە.

چۆن گەردەلوولەكان پێكدێن؟
پلەی  بۆ  كەمەرەیی  دەریای  ئاوی  كاتێك 
بەرز  سەدی  پلەی   30-27 نێوان  گەرمی 
هەوای  چینی  سەر  كاردەكاتە  دەبێتەوە، 
بەگەرمبوونی  ئاوەكەدا،  لەگەڵ  بەركەوتە 
دەبێت  سووك  هەوا  پەستانی  چینەش  ئەو 

و دەكشێت و بەرز دەبێتەوە بۆ سەرەوە و 
ناوچەیەكی پەستانی نزم دروست دەبێت، لەم 
كاتەدا بایەكان بەرەو ئەم ناوچە پەستان نزمە 
كێش دەكرێن، لەو ناوچانەوە كە پەستانییان 
گەرمیان  پلەی  دەووروب��ەرە  لەو  و  بەرزە 
گەرمی  پلەی  بەرزی  پەستانی  بەرەو  نزمە 
بەرز، بەم كردارە جیاوازی پەستان دروست 
دەبێتەهۆی  كردنەش  كێش  ئەم  دەبێت، 
بەرزبوونەوەی  و  زۆر  بەهەڵمبوونێكی 
س��ەرەوە  ب��ەرەو  س��ووك  ئاوێكی  هەڵمی 
ئەمەش  س��اردەك��ەدا،  ه��ەوا  بەناوەڕاستی 
سەریەككەوتنێكی  و  موڵبوون  بەكرداری 
بووە  بەرزەوە  ئاوە  هەڵمی  ئەو  بەردەوامی 
بەرەو  زیاتر  بەرزبوونەوەی  دەبێتەهۆی  و، 
بەهەڵمی  بارگاوییەكە  زیادبوونی  و  سەرە 
دەكات  دەست  ئاوەكە  هەڵمی  ئینجا  ئاو، 
بەخەستبوونەوە و دواتر ساردبوونەوە، ئینجا 
پێكدێنێت  س��ارد  زۆر  زۆر  ئ��اوی  دڵۆپە 
هەركە  بەفر،  كریستاڵی  و  تەرزە  لەوانەش 
ئینجا  وەستا  سەریەككەوتنەكە  ك��رداری 
باران دەست دەكات بەبارین و، لەگەڵ ئەم 
دابارینە گەردەلوولێكی بریسكەدار و گرمە 

داچۆڕینی  لەگەڵ  ئینجا  هەڵدەكات،  گرم 
لەگەڵ  و  بەفرەكە،  و  سەرما  ناڕێكی 
خەستبوونەوەی زیاتری هەڵمە ئاوەكە بڕێكی 
دیكە لەگەرمی دەردەچێت و زیاتر پەستانی 
هەواكە نزم دەكاتەوە و دەبێتە هۆی دابارینی 
زیاتر، بەدووبارە بوونەوەی ئەو كردارانەی 
نزم  پەستانی  ناوچەی  ق��ەب��ارەی  پێشوو، 
دەكات،  زیاد  كەمەرەییەكان  دەریا  لەسەر 
ئەمەش دەیخاتە نێوان ناوچەی ساردەوە كە 
هەلی  كردارەش  بەم  و،  بەرزە  پەستانییان 
پێكهاتنی هەورەكان و كەڵەكەبوونیان زیاتر 
ئاو  بەهەڵمی  بارگاویبوونی  پاشان  دەبێت، 
بەتایبەتی  هەواییەكان  بارستە  دەبێت،  زیاتر 
ئەوانەیان كە شێوازەكەیان بەهەورە بروسكە 
و دەنگی بەرزە، دەست دەكەن بەسوڕانەوە، 
توند  هەوایی  گەردەلوولێكی  كاتەشدا  لەم 
و خێرا پەیدا دەبێت كە بەم ناوانە ناسراون: 
گەردەلوولی  كەمەرەیی،  گەردەلوولی 
كەمەرەیی  گ��ەردەل��وول��ی  خولگەیی، 
گ��ەردەل��وول��ی  دەری��ای��ی،  خولگەیی  و 
مارپێچی خولگەیی، ئینجا ئەم گەردەلوولە 
خێراییەكەی زیاد دەكات بۆ 120 كیلۆمەتر 
گەردەلوولێكی  دەبێتە  و  لەسەعاتێكدا 

ڕاستەقینە و مەزن.
گەردەلوولەكان لەچییەوە پەدا دەبن؟

گەردەلوولە  زۆرینەی  كە  بزانین  دەبێت 
و  كەمەریی  لەناوچەی  بەبروسكەكان 
خولگەیی پێكدێن، ئەی بۆچی؟ لەبەرئەوەی 
ئەو تەوژمە گەرمانەیان تێدایە كە هەڵگری 
شێن )ناوچەی پەستانی نزم(، كاتێك لەگەڵ 
هاتوو  وشكی  و  س��ارد  هەوایی  تەوژمی 
)ناوچەی  دەبنەوە  ڕووب��ەڕوو  لەباكورەوە 

پەستانی بەرز( "بەرە" دروست دەبێت.
- ئەی "بەرە" چییە؟

بارستەی  نێوانی  دەكەوێتە  هێڵێكە  ب��ەرە 
سارد  هەوایی  بارستەی  و  گەرم  هەوایی 
خلۆكە  بەشێوەی  گەرمەكە  هەوا  بارستە 
بەهۆی  ئەوەش  سەرەوە،  بۆ  دەبێتەوە  بەرز 
خۆیدا،  ب��ەدەوری  زەوییەوە  سوڕانەوەی 
س��ەرەوە  ب��ەرەو  گ��ەرم  بەرەیەكی  ئینجا 
هەوایی ساردیش  و خلۆكەیەكی  دەڕوات 
لەناوەڕاستی  دەبێتەوە  نزم  خوارەوە  بەرەو 
خلۆكەیە  ئەم  گەرمەكەوە،  هەوا  خلۆكە 
یان  بەشانە  دەبرێت  ناو  كێشكردنەكەی 
ئەوەی  گەردەلوولەكە(  یەكەمی  )خانەی 
دابەش  شانەیە  ئەو  سەرسوڕمانە  جێگای 

زۆرینەی گەردەلوولە 
خولگەییەكان ناگەنە سەر 
وشكانی ئەگەر گەیشتنە 

وشكانی لەو كاتەدا 
كارەساتی لێدەكەوێتەوە 

بەهۆی شەپۆلەكانەوە 
نەوەك بایەكان! ئەو 

شەپۆالنەی گەردەلوولەكە 
فڕێی دەداتە سەر 

كەنارەكان، لەساڵی 1934 
بەهۆی گەردەلوولێكی 

خولگەییەوە بۆ سەر ژاپۆن 
كەشتییەكی گەورەی 

لەناوەڕاستی بەندەرەكەدا 
لەگەڵ خۆی هەڵگرت و 
لەیەكێك لەشەقامەكانی 

شارەكەدا داینا

گەردەلوولە
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دەبێت بۆ چەندین شانەی دیكە و لەوانەوە 
لەكاتێكدا  دەبێت،  لەدایك  گ��ەردەل��وول 
زیاد  گەردەلوولەكە  ه��ەوری  ق��ەب��ارەی 
هەواییە  خلۆكە  خێرایی  لەگەڵ  دەك��ات 
باو  لەگەردەلوولەكە  ئەوا  بەرزەوەبووەكە 

بۆران پەیدا دەبێت.
ئایا گەردەلوولەكان چەند جۆرن؟

خولگەیی  گەردەلوولی  بەناوبانگترینیان 
خولگەیەكان  خلۆكەیە،  گەردەلوولی  و 
ب��ەن��اوی )ه��اری��ك��ی��ن( ن��اس��راوە، واب���اوە 
پێكدێن،  زەریاكان  لەسەر  گەردەلوولەكان 
سارد  بای  بەیەكگەیشتنی  بەهۆی  ئەوەش 
لەجەمسەر لەگەڵ بارستە هەوای گەرم، كە 
بەهۆی  دەبنەوە،  بەرز  خلۆكەیی  بەشێوەی 
لەكیسچوونی  و  گ��ەرم  ه��ەوای  كشانی 
و،  دەبێتەوە  سارد  بەمەش  و  گەرمییەكەی 
دەبێتە هۆی خەستبوونەوەی ئاوی زەریاكان 
ئینجا  هەڵیگرتووە،  خ��ۆی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە 
و  دەدات  لەدەست  گەرمییەكەی  ئاوەكە 
دیكە  جارێكی  بۆ  دەكات  گەرم  هەواكە 
و هەوایەكە گەرمی دیكەی بۆ زیاد دەبێت 
كە لەدەرەوەی خۆی وەریگرتووە، دێتە ناو 

بازنەیەكەوە و پلەی گەرمی بەرز دەبێتەوە 
و  هەواكە  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  و 
ئیتر  گەورەتر،  بەخێراییەكی  سوڕانەوەی 
خلۆكەكە پەیدا دەبێت، كە زۆر گەورە و 
ترسناكە و ئاسمان تاریك دەبێت و بڕێكی 
خلۆكەكە  و  دەبێت  دروس��ت  هەور  زۆر 
دەست دەكات بەهەڵلووشینی ئاوی زەریا بۆ 
سەرەوە بەشێوەی شەپۆلی زەبەالح و باران 
زۆر بەبەهێزی دەبارێت و هەورە بروسكە و 

دەنگی لێدەردەچێت.
سیفەتەكانی گەردەلوولی خولگەیی

گەورەیە  زۆر  خولگەیی  گەردەلوولی 
و  كیلۆمەتر   160 دەگاتە  قەبارەكەی  و 
لەهەندێك  كیلۆ   8000 دەگاتە  تیرەكەشی 
لەو گەردەلووالنە و بەخێرایی 40 كیلۆمەترە 
هەڵدەكات  توند  بایەكی  و  لەسەعاتێكدا 
خێرایی  دەگاتە  كە  گەردەلوولەكەدا  لەناو 
زۆر  ئەمەش  لەسەعاتێكدا  كیلۆمەتر   300
مەترسیدار و كاولكارە، ئەوەی شایانی باسە 

بۆماوەی 9-25 ڕۆژ بەردەوام دەبێت!
زۆرینەی گەردەلوولە خولگەییەكان ناگەنە 
سەر وشكانی ئەگەر گەیشتنە وشكانی لەو 

بەهۆی  لێدەكەوێتەوە  كارەساتی  كاتەدا 
شەپۆلەكانەوە نەوەك بایەكان! ئەو شەپۆالنەی 
گەردەلوولەكە فڕێی دەداتە سەر كەنارەكان، 
گەردەلوولێكی  بەهۆی   1934 لەساڵی 
كەشتییەكی  ژاپ��ۆن  سەر  بۆ  خولگەییەوە 
لەگەڵ  بەندەرەكەدا  لەناوەڕاستی  گەورەی 
لەشەقامەكانی  لەیەكێك  و  هەڵگرت  خۆی 
لەوێرانكاری و  ئەمە جگە  داینا!  شارەكەدا 
مرۆییەكان،  قوربانیە  و  گوند  كاولكاری 

نموونەی نوێ گەردەلوولەكەی كاترینایە.
یان  خلۆكەیی  گەردەلوولی  سیفەتەكانی 

تۆرنادۆ
گەردەلوولی  لەقەبارەی  بچووكترە  ئەمەیان 
مەترسیدارترە،  بەاڵم  هاركین،  خولگەیی 
لەناكاو  و  لەهاركین  خێراترە  چونكە 
پێشوەخت  ئ��ەوەی  بەبێ  دەردەك��ەوێ��ت 
هاركینەوە  بەپێچەوانەی  ئ��اگ��ادارب��ی��ن 
شارەكانی  و  ببینرێت  دەت��وان��رێ��ت  كە 
لەناو  ت��ۆرن��ادۆ  بكرێتەوە،  ئ��اگ��ادار  لێ 
خۆی  برووسكەدارەكاندا  گەردەلوولە 
و  دەردەك��ەوێ��ت  لەناكاو  و  ش��اردۆت��ەوە 
دەكات،  وێرانی  بێت  لەبەردەمیدا  ئەوەی 
دەناسرێت  توند  بەگێژەڵۆكەیەكی  تۆرنادۆ 
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سەری  و  وەردەگرێت  ڕەحەتی  شێوەی  و 
و  دەبێت  زەوی  لەسەر  ڕەحەتییەكەش 
لەشێوەی لووتی فیلدا بەرز دەبێتەوە و لەنێو 
سەر  دەكەوێتە  و  دەكات  سەما  ئاسماندا 
زەوی، لەسەرەتادا ڕەنگی ڕەحەتییەكە سپییە، 
بەهۆی  ئەوەش  بۆ ڕەش،  بەاڵم دەگۆڕێت 
ئەو تەن و تەنۆلكانەی كە هەڵی دەلووشێت 
وەك  ئاسمان،  بەرەو  دەكاتەوە  بەرزی  و 
دەگاتە  بەرزییەكەی  وەهایە  ئامێری گسك 
چەند  دەگاتە  كە  بەتیرەیەك  و  مەتر   500
دەناسرێت  بەوەش  تۆرنادۆ  كیلۆمەترێك، 
لەناوەندەكەیدایە  نزم  زۆر  پەستانێكی  كە 
تاڕادەیەك دەتوانێت ئۆتۆمبێل هەڵبگرێت و 

دەنكە لم بكاتە چەكێكی مەترسیدار!!
لەگەڵدایە  فیكەیەكی  ئەمانەشدا  لەگەڵ 
گ��وێ ك��ەڕ دەك����ات، ه��ەروەه��ا زۆر 
بێبەش  لەكاولكارییەكانی  لەخانووەكانیش 
كاولكاری  زیندووەكانی  لەنموونە  نابن، 
بیۆن-ە  ش��اری  گ��ەردەل��وول��ی  ت��ۆرن��ادۆ، 
و  پووش  هەروەك  پۆاڵینەكانی   پلێتە  كە 
ڕووخاند  ماڵەكانی  برد،  بەئاسماندا  پەاڵش 
هەروەها  بن،  كارتۆن  ئەوەی  ه��ەروەك  و 
سێ تانكەری گازی لەگەڵ خۆی هەڵگرت 
كە كێشی هەریەكێكیان 34000 كیلۆگرام 
دوو  كە  پەروەدگارە  میهرەبانی  بەاڵم  بوو، 

سەعات زیاتر ناخایەنێت.
دووچاری  سااڵنە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
تەوژمە  بەهۆی  دەبێتەوە،  گەردەلوول   800
مەكسیك  لەكەنداوی  هاتووەكان  گەرمە 
ت��ەوژم��ی  ل��ەگ��ەڵ  گەیشتنی  ب��ەی��ەك  و 
دەبڕێت  ناوچەیە  ئەو  و  سارد  باكووری 
بەگورزەی گەردەلوولەكان و زۆرینەی ئەم 
گەردەلووالنەش لەنێوانی مانگی ئۆگستۆس 
باكوری  لەنیوەگۆی  نۆڤەمبەر ڕوودەدەن  و 
زەوی و، لەنێوان مانگەكانی یەنایر و مایو 
ئەوەی  بەاڵم  زەوی،  باشووری  لەنیوەگۆی 
ڕوودانییان  گەردەلووالنە  ئەم  باسە  شایانی 
بۆ  بەڵكو  زەوی  لەسەر  نییە  هەڕەمەكی 
دوورخستنەوەی گەرمی زیادەیە لەناوچەی 
ئەمەش  خولگەیی،  و  كەمەرەیی  گەرمی 
بەرپا  ناوچانەدا  لەو  گەرمی  هاوسەنگی 

دەكات.
و: هاوڕێ ڕەووف حەسەن

سەرچاوە:
http//www.omanya.net
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كرد كە بەپێی ئەو بەڵگانە ئەو ئاوە بەبەستوویی هەیە و لەجەمسەرەكاندا كۆبۆتەوە.
هەسارەكەدا  دەوری  بەچوار  كە  بەناسا  سەر  ئۆربیتور-ی  ڕیكونیسانس  مسباری 
سوڕاوەتەوە وێنەی ئەو شێوە تاریكانەی گرتووە كە لەشێوەی پەنجەی دەستدان و بۆ 
هەندێك لەچااڵییەكانی مەریخ درێژ دەبنەوە و لەكۆتایی بەهار و تا هاوین دەردەكەون 

و لەزستاندا نامێنن.
فیلیب كریستنسن شارەزای بواری جیوفیزیا لەزانكۆی ویالیەتی ئەریزۆنا و ئەندامی 
ئەمە  ئەمڕۆ  تا  وتی:  لەمبارەیەوە  باوكردەوە،  هەواڵەیان  ئەم  كە  ناسا  لیژنەی  ئەو 

باشترین بەڵگەیە دەستمان كەوتبێت دەربارەی بوونی ئاو لەسەر ڕووی مەریخ.
 5 ئەتڵەس  لەجۆری  مووشەكێك  ئاسمانی  كنافیرالی  كیب  لەبنكەی  دواییەش  بەم 
ڕەوانەی بۆشایی ئاسمان كرا كە ئەم مووشەكە تاقیگەیەكی ئاژانسی فڕۆكەوانی و 
فەزای ئەمەریكی )ناسا( ی هەڵگرتووە بەئامانجی ئاشكرا كردنی ئەگەری ژیان لەسەر 

ئەم هەسارەیە ڕەوانەكرا.
ئەم مووشەكە بەناو هەورە چڕەكاندا دەڕوات و بەرز دەبێتەوە بۆ دانانی ئەو تاقیگە 

زانستییە بۆ ناسا لەگەشتێكدا كە نزیكەی نۆ مانگ دەخایەنێت.
وا بڕیارە ئەو تاقیگە زانستییە كە هێندەی قەبارەی ئۆتۆمبێلێكی بچووكە و بەوزەی 
ناوكی كاردەكات لەشەشی ئابی ساڵی 2012دا لەسەر هەسارە سوورەكە بنیشێتەوە و 
بۆماوەی دوو ساڵ دەست بەشیكاری ورد دەكات لەناوچەیەكدا كە پانتاییەكەی 154 
كم دەبێت، ئامانج لەم كارە گەڕانە بەشوێن هەر بەڵگەیەكدا كە ئاماژەبن بەئەگەری 
لەڕابردوودا،  ژیان  بوونی  ئەگەری  لەسەر  لێكۆڵینەوە  و  مەریخ  لەسەر  ژیان  توانینی 
ئەمەش بەیەكەمین پڕۆسە توێژینەوە دادەنرێت لەسەر مەریخ لەدوای ئەو پڕۆسەیەی 

كە فایكینج لەحەفتاكاندا ئەنجامی دا.

بەڵگەی نوێ
لەسەر بوونی ئاو لەسەر مەریخ
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Condensation گۆڕانی ئەو هەڵمە ئاوەیە 

كە لەهەوادا هەیە لەدۆخی گازی نەبینراوەوە 
ئیدی  دەبینرێت،  كە  دیكە  شێوەیەكی  بۆ 
ئ��اوی  دڵ��ۆپ��ە  وەك  بێت  ش��ل  بەشێوەی 
یان  )دڵۆپیلكە(  هەورەكان  ناو  بچووكی 
بێت  بەستوو  بەشێوەی  یان  شەونم،  دڵۆپە 

وەك تەرزەو بەفر.
كە  ڕوودەدات  كاتێك  چ��ڕب��وون��ەوە 
هەڵمەكەی  هەواییەی  ئەو  گەرمی  پلەی 
هەڵگرتووە نزم بێتەوە بۆ خوار پلەی شەونم، 
ئیدی  و  ببێت  هەڵم  تێر  هەوایە  ئەو  واتە 
شێی  )كە  بگرێت  لەخۆ  هەڵم  نەتوانێت 
ڕێژەیی لەهەواكەدا بگاتە لە100%(، ئەگەر 
چڕبوونەوە لەسەرووی پلەی سفری سەدیەوە 
)باران،  شل  بەچڕبوونەوەی  ئەوا  ڕووی��دا 
لەخوار  ئەگەر  بەاڵم  ناودەبرێت،  شەونم( 
پلەی سفری سەدیەوە بوو ئەوا چڕبوونەوەی 

ڕەق )بەفر، تەرزە( ڕوودەدات.
گرنگیەكی  چ���ڕب���وون���ەوە  ك�����رداری 

زەپۆش،  كردارەكانی  بۆ  هەیە  گ��ەورەی 
ئاوییە  دی��اردە  پێكهاتنی  بنەمای  هەروەها 
تەم،  ش��ەون��م،  وەك:  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی 
زوقم، هەور، باران، بەفر و تەرزە، بەهۆی 
ناو  دەچێتە  ش��اراوە  وزەی  چڕبوونەوەوە 
زیادكردنی  هۆی  دەبێتە  و  ئاوەوە  هەڵمی 
بەمەش  گەرمبوونی،  هەواو  بەرگە  بۆ  وزە 
لەبەدەستهێنانی  دەبێت  گرنگی  ڕۆڵێكی 
هاوسەنگی وزە لەسەر زەوی و دابینكردنی 
زەپۆشەكانی  ك��ردارە  بۆ  پێویست  وزەی 

دیكە.
بەفرەكان  كریستاڵە  یان  ئاوەكان  دڵۆپیلكە 
هەندێكیان  و  بچووكن  زۆر  لەسەرەتادا 
ئەوەی  بۆ  لێرەدا  بەهەڵم،  دەبنەوە  دیسان 
ڕووب��دات  بەباشی  چڕبوونەوە  ك��رداری 
ببێت:  دەستەبەر  مەرجە  سێ  ئەم  پێویستە 
بوونی هەڵمی ئاو لەهەوادا )هەوای شێدار(، 
نزمبوونەوەی پلەی گەرمی ئەو هەوا شێدارە 
تا خوار پلەی شەونمەكەی، بوونی ناوكێك 

بۆ چڕبوونەوە.
ئەوە  پێویستە  سێیەم  بەمەرجی  سەبارەت 
ناوك كۆمەڵێك ماددەی بچووكە  بڵێین كە 
لەدەوری كۆدەبنەوە  ئاوەكان  دڵۆپیلكە  كە 
خوێ  گەردی  ناوكانە  ئەم  دەكرێت  كە 
بوون  و  دەری��اك��ان  ئ��اوی  لەڕێی  كە  بن 
هەوا،  بەرگە  بۆ  گوێزرابێتنەوە  بەهەڵمەوە 
و  خۆڵ  گەردی  ناوكەكان  دەكرێت  یان 

تەپوتۆز بن كە ئەمەیان لەناوچە بیابانەكاندا 
تیادا  خۆڵینیان  گەردەلوولی  چونكە  زۆرە، 
كە  هەیە  ناوك  دیكەی  جۆرێكی  چاالكە، 
ئەمانە  كە  دووكەڵە  و  ترشەكان  ئەوانیش 
لەئەنجامی سووتانی دارستانەكان و هەروەها 
لەكارگەكان وئۆتۆمبیل و بیرە نەوتەكانەوە 
جیاوازن  ناوكانەش  ئەم  تیرەی  دەردەچن، 
مایكرۆن   2-0,2 لەنێوان  تیرەكەیان  كە 
ملیۆن  بەیەك  یەكسانە  مەتر  یەك   ( دەبن، 
مایكرۆن (.                               

شێوەكانی چڕبوونەوە
بەچەند شێوەیەك دەردەكەوێت  چڕبوونەوە 
زەوی  ل���ەڕووی  نزیك  هەندێكیان  كە 
و  زوق��م(  تەم،  )شەونم،  وەك  ڕوودەدەن 
بەرزەكاندا  لەچینە  دیكەیان  هەندێكی 
ڕوودەدەن وەك )هەور، باران، بەفر، تەرزە(، 
شێوانەی  لەم  لەهەریەكە  بەكورتی  لێرەدا 

چڕبوونەوە دەدوێن:
شەونم   

دەوترێت  ئاوە  هەڵمی  بەو   Dew شەونم 
هەوای  نزمەكانی  چینە  بەساردبوونی  كە 
ئاو  دڵۆپەی  بەشێوەی  زەوی  ڕووی  نزیك 
شتومەكانەی  ئەو  گژوگیاو  ڕووی  لەسەر 
كە بەدەرەوەن لەسەر ڕووی زەوی دروست 

دەبن.
هەرچەندە ڕێژەی شی لەهەوادا زیاتر بێت 
و پلەی گەرمی ڕووی زەوی نزم بێت بڕی 

باران و بەفر
 چۆن دروست دەبن؟

هێمن ئیبراهیم

چڕبوونەوە
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بڵێن  ئەوەش  پێویستە  دەبێ،  زیاتر  شەونم 
شێ  بوونی  سەرەڕای  شەونم  ڕوودانی  بۆ 
و نزمبوونەوەی پلەی گەرمی پێویستە هەوا 
بەتەواوی ئارام بێت، دەكرێت شەونم بەدوو 

شێوە دروست ببێت:
بێت  ئ��ارام  ه��ەوا  كە  لەبارێكدا  یەكەم: 
بێت  كەمتر  10م  ب��ەرزی  تا  با  )خێرایی 
لە0,5 م/چركە(، لێرەدا هەڵمی ئاو لەڕووی 
زەویەوە بەرەو سەرەوە بەرز دەبێتەوە لەكاتی 
سەر  شتومەكەكانی  بەگژوگیاو  بەركەوتنی 
كە  دەبێت  دروست  شەونم  زەوی  ڕووی 
دڵۆپەكردن  دەوترێت  شەونمە  جۆرە  بەم 
شەونم بەرزبوونەوەی  یان   Distillation

ساماڵەكاندا  لەشەوە  ئەمەش   .  Dew rise

ڕوودەدات كە زەوی بەهۆی تیشكدانەوەوە 
بەخێرایی پلەی گەرمیەكەی نزم دەبێتەوە بۆ 

پلەی شەونم.
دووەم: لەبارێكدا با ئارام بێت، لەم جۆرەیاندا 
زۆر  بڕێكی  گوێزانەوەی   بەهۆی  شەونم 
هەڵمی ئاو لەچینەكانی سەرەوە بۆ چینەكانی 
بەركەوتنی  و  زەوی  ل���ەڕووی  نزیك 
بەم  و  دەبێت،  دروست  سارد  بەڕوویەكی 
خوارەوەی  هاتنە  دەوترێت  شەونمە  جۆرە 
شەونم Dew fall.                        بۆ 
پێویستە  مەرجێك  چەند  شەونم  ڕوودان��ی 

لەوانە:
- بوونی شێ: هەتا ڕێژەی شێ زیاتر بێت 
دەبێت،  زیاتر  شەونم  ڕوودان��ی  ئەگەری 
كە  جۆراوجۆرە  شێ  بوونی  سەرچاوەی 
یان  بێت  هەوا  ناو  ئاوی  هەڵمی  دەكرێت 
سەرچاوەی  ی��ان  بێ  ش��ێ��داردا  خاكێكی 

شێیەكە گەاڵی هەندێك ڕووەك بێت.
- نزمبونەوەی پلەی گەرمی بۆ پلەی شەونم 

یان خوار پلەی شەونم.
- شەوی هێمن و درێژ و ئاسمانی ساماڵ: 
ساماڵدا  و  درێژ  لەشەوی  زەوی  چونكە 
لەڕێی تیشكدانەوەوە گەرمیەكەی لەدەست 
پلەی  و  دەبێتەوە  س��ارد  خێرا  و  دەدات 

گەرمیەكەی نزم دەبێتەوە بۆ پلەی شەونم.
- پێویستە هەوا كپ و ئارام بێت، چونكە 
ئارامی هەوا یارمەتیدەرە بۆ دابەزاندنی پلەی 

گەرمی.
تەم 

تەمFog  دڵۆپە ئاوی یەكجار بچووك یان 

كە  بەفرە  و  سەهۆڵ  بچووكی  كریستاڵی 
كە  هەڵواسیوە  هەوایەوە  چینە  بەو  خۆی 
و  دەكەوێت  زەوی  ڕووی  بەر  لەخوارەوە 
لەسەرەوە نزیكەی 150م-200م بەرزە، ئەو 
دڵۆپیلكەو كریستاڵە سەهۆڵینانەی ناو تەمەكە 
هەموو كات بچووكترن لەوانەی ناو هەور.

دەشێت تەم ئەوەندە چڕبێت مەودای بینین 
ستوونیەوە  لەئاستی  بێتەوە  كەم  ئەوەندە 
ناو  دی��اردەك��ان��ی  نەتوانێت  ف��ڕۆك��ەوان 
لەچەند  بەئاسۆییش  ببینێت،   فڕۆكەخانە 
بینین  مەودای  بێت  1000م  بۆ  مەترێكەوە 

كەم بێتەوە. 
جۆرە  بەم  كەشدا  لەلێكۆڵینەوەكانی  تەم 

بینینەی  كەم  لەو  بریتییە  دەكرێت:  پێناسە 
ئاو  هەڵمی  چڕبوونەوەی  لەئەنجامی  كە 
بەشێوەی شل یان ڕەق ڕوودەدات، لەچینە 
زەوی.  ڕووی  سەر  ه��ەوای  نزیكەكانی 
كەواتە بۆ مەبەستی كەش و هەوا تەم ئەو 
كەم بینینە ناگرێتەوە كە لەئەنجامی تەپوتۆز 
ئەگەرچی  دەبێت،  پەیدا  دوك��ەڵ��ەوە  و 
لەهەندێك  وەك  ب��ارودۆخ��دا  لەهەندێك 
تەم  و  دووك��ەڵ  پیشەسازیەكاندا  لەشارە 
تێكەڵ دەبن، ئا لەم حاڵەتەدا زاناكان ناوێكی 
)Smog-تەكەڵ  بە  كە  داناوە  بۆ  تایبەتیان 
وشەیە  ئەم  كە  ناودەبرێت،  دووت��ەم(  یان 
و   Fog تەم  وشەی  هەردوو  لەیەكگرتنی 

زوقم

شەونم
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وشەی دووكەڵ Smoke پێكهاتووە.
تەم  بوونی  دروست  بۆ  مەرج  گرنگترین 
هەروەها  ئاو،  بەهەڵمی  هەوایە  تێربوونی 
پلەی  ژێر  بۆ  گەرمی  پلەی  نزمبوونەوەی 
چینە  ئ��ەو  گشتی  بەشێوەیەكی  شەونم، 
بگاتە  زەوی��ەوە  ل��ەڕووی  نزیكە  هەوایەی 
تەم  بوونی  ئەگەری دروست  پلەی شەونم 
هەوا  گەرمی  پلەی  ئەگەر  پەیدادەبێت، 
ئەوا  بێتەوە،  بەرز  تەم  دروستبوونی  دوای 
نامێنێت،  دەبێتەوەو  وباو  پەرش  تەمەكە 
لەسەر  تەم  قەبارەی  )ئەستوری(  گەورەیی 
پلەی  شی،  لەوانە:  بەندە  هۆكارێك  چەند 

گەرمی، با. 
بەپێی ڕادەی بینین تەم دابەش دەبێ بەچەند 
جۆرێك ئەوانیش: تەمی خەست )چڕ( كە 
ڕادەی بینین تیایدا تا نزیكەی 45م دەبێت، 
180م  تیایدا  بینین  ڕادەی  ئەستور  تەمی 
بینبین  ڕادەی  كە  ئاسایی  تەمی  دەبێت، 
ڕادەی  كە  مامناوەند  تەمی  دەبیت،  450م 
ڕادەی  باریك  تەمی  دەبێت،  900م  بینین 

بینین 1800م دەبێت. 
دروستبوونی  هۆكارەكانی  بنەمای  لەسەر 
تەم، تەم دابەش دەبێت بەچەند جۆرێكەوە: 
1- تیشكاوەرە تەم: تیشكاوەرە تەم لەشەودا 
ڕووی  ه��ەوای  كاتێك  دەبێت  دروس��ت 
زەوی شێدار بێت و پلەی گەرمی دابەزێت 

بۆ پلەی شەونم.
ڕوودەدات  لەكاتێكدا  تەم:  گواستراوە   -2
شێدار  گ��ەرم��ی  ه��ەوای��ەك��ی  تۆپەڵە  ك��ە 
سارد  ڕادەیەك  تا  ڕوویەكی  سەر  هەڵكاتە 
لەپلەی  بێت  كەمتر  گەرمیەكەی  پلەی  و 
شەونم، بەم جۆرە چینی خوارەوەی تۆپەڵە 
بەركەوتنی  بەهۆی  دەبێت،  سارد  هەواكە 
بەڕوویەكی سارد چڕبوونەوە ڕوودەدات و 

دەبێتە هۆی پێكهاتنی تەمی گواستراوە.
3- بەرە هەوایە تەم: كاتێك دروست دەبێت 
تێدەپەڕن  گەرمەكان  هەواییە  ب��ەرە  كە 
بەسەر هەوایەكی سارددا و بارانێكی سووك 
لەسەر هەوا ساردەكەی خوارەوە دەبارێنێت 
ساردەكە  هەوا  بۆ  ئاویش  بەزیادبوونی  و 
دەگاتە پلەی تێربوون و تەم دروست دەبێت.
بەهۆی  چ��ی��اك��ان:  ق��ەدپ��اڵ��ی  ت��ەم��ی   -4
ب���ەرزب���وون���ەوەی ه���ەوا ب��ۆ س����ەرەوەی 
بەو  دەبێت،  دروس��ت  چیاكان  قەدپاڵی 

شەونم  پلەی  تا  ه��ەوا  بەرزبوونەوەیەش 
سارد دەبێت و تەم دروست دەبێت لەسەر 

بەرزاییەكی كەمتر لەلوتكەی چیاكان.
5- تەمی دوكەڵی )تەكەڵ( Smog : كاتێك 
ڕوودەدات كە ماددە پیسەكان تێكەڵ بەدڵۆپە 
ئاوە بچووكەكان ببن، تیشكی خۆر كاری 
تێناكات، چونكە زۆربەی لەماددە پیسەكان 
تیایدا  ئاوەكان  دڵۆپە  ڕێژی  و  پێكهاتووە 
كەمە، هەروەها مەترسی لەسەر تەندروستی 

مرۆڤ دروست دەكات.
زوقم 

كە  كە  ڕوودەدات  كاتێك    Frostزوق��م
سفری  پلەی  بۆ  دادەبەزێت  گەرمی  پلەی 
سەدی یان ژێر سفری سەدی، ئەو هەڵمی 

ئاوەی كە لەهەوادا هەیە بەشێوەی شەونم و 
تەم دەرناكەون، بەڵكو بەشێوەی دەنكۆڵەی 
و  گژوگیا  لەسەر  بەفر  كریستاڵی  و  بەستو 
لەسەر ڕووی  دەردەكەوێت  شتومەكەكاندا 

زەوی بەدەرەوەن. 
دیاردەی  لەنێوان  جیاوازی  پێویستە  لێرەدا 
بەستن و دیاردەی زوقم دا بكەین، دیاردەی 
بەستن لەكاتێك دەبێت كەپلەی گەرمی نزم 
بێتەوە بۆ خوار پلەی سفری سەدی و ئەوەی 
پێشتر  كە  ئاوەیە  بڕە  ئەو  دەیبەستێت  كە 
لەسەر ڕووی زەوی یان لەناو خاكدا هەبووە، 
ئیتر شی هەبێت یان نەبێت، هەوا كپ بێت 
زوقم  دیاردەی  بەاڵم  هەبێت،  جوڵەی  یان 
زستاندا  شەوانی  ساردەكانی  زۆر  لەكاتە 

هەور

باران
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هەڵمی  بڕێك  و  بێت  ساماڵ  ئاسمان  كە 
ئەمەش  ڕوودەدات،  هەبێت  لەهەوادا  ئاو 
ورد  زۆر  دەنكۆڵەی  و  كریستاڵ  بەشێوەی 
لەسەر گژوگیا و ئەو تەنانەی لەسەر ڕووی 
زەوین دەبینرێن. مەرجەكانی ڕوودانی زوقم 
شەونمە،  دروستبوونی  مەرجەكانی  هەمان 
هەبێت  لەنێوانیاندا  جیاوازیەك  تەنیا  بەاڵم 
لەڕوودانی زوقمدا  لەپلەی گەرمیەكەیدایە، 
پلەی گەرمی هەوا لەبەر هەر هۆیەك بێت 
سفری  ژێر  پلەیك  چەند  بۆ  دادەب��ەزێ��ت 
سەدی، بەم هۆیەوە هەڵمە ئاوەكە بەڕێگای 
بەهەواداچوون یەكسەر دەگۆڕێت لەدۆخی 
گازیەوە بۆ دۆخی ڕەقی بێئەوەی بەدۆخی 

شلیدا تێپەڕ ببێت وەك )بەفر بارین(. 
دلۆپە  ڕێ��دەك��ەوێ��ت   كاتدا  لەهەندێك 
لەدۆخی  بگۆڕێن  و  بیبەستن  شەونمەكان 
ناوترێت  بەمە  ڕەق��ی،  دۆخ��ی  بۆ  شلیەوە 
زوقم، بەڵكو ئەمە دیاردەی بەستنە، چونكە 

بەرێگەی بەهەواداچوون دروست نەبووە.
جۆرێك زوقم هەیە كە بەشووشەییە زوقم 
لەچینێك  بریتییە  كە  دەناسرێت،   Glaze

سەهۆڵ كە ڕووی ماددەكان و ڕووەكەكان 
دڵۆپەكانی  بەستنی  بەهۆی  و  دادەپۆشێت 
ئاوی بارانەوە ڕوودەدات كاتێك بەر ڕووە 
پلەی  كە  ئەوانەی  دەكەوێت  ساردەكان 

گەرمیان لەژێر سفری سەدیەوەیە.

هەور
یان  لەچینێك  بریتییە   Cloud ه���ەور 
پێكهاتەكەی  كە  شێدار  هەوایەكی  بارستە 
دڵۆپیلكەی ئاو یان كریستاڵی بەفر و سەهۆڵ 
و  بەیەكەوە  هەموویان  یان  ئاوە  هەڵمی  و 
جیاوازدا  لەبەرزایی  هەن،  جیاواز  بەڕێژەی 

دەبینرێن و بەخێرایی جیاواز دەجوڵێن.
هەوای  كە  دەبێت  دروست  هەور  كاتێك 
بۆ  داب��ەزێ��ت  گەرمیەكەی  پلەی  شێدار 
ناوكێكی  و  شەونمەكەی  پلەی  خ��وار 
بەمشێوەیە  چڕبوونەوە،  بۆ  هەبێت  لەبار 
ئاوەكە  هەڵمی  و  ڕوودەدات  چڕبوونەوە 
دۆخی  بۆ  دەگۆڕێت  گازیەوە  لەدۆخی 
لەسەرووی  چڕبوونەوەكە  ئەگەر  شلی، 
پلەی سفری سەدیەوە بوو ئەوا چڕبوونەوەی 
شل ڕوودەدات، بەاڵم ئەگەر چڕبوونەوەكە 
ئەوا  بوو  سەدیەوە  سفری  پلەی  لەخوار 

چڕبوونەوەی ڕەق ڕوودەدات.
ناو  ئاوەكانی  دڵۆپیلكە  تیرەی  تێكڕای 
دەبێت،  )0,01-0,1ملم(  لەنێوان  هەورەكان 
ك��رداری  لەئەنجامی  ئاوەكان  دڵۆپیلكە 
چڕبوونەوەوە دروست دەبن، پاشان بەهۆی 
دەوروب��ەری��ەوە  گەردەكانی  كێشكردنی 
ئاوەكان  دڵۆپیلكە  توانای  دەكات،  گەشە 
لەسەر گەشەو كێشكردن و هەڵمژینی ئاوی 
پێكهاتەكانی  بەقەبارەو  پشت  دەوروب��ەری 
قەبارەی  بۆ  دڵۆپیلكانەی  ئەو  دەبەستێت، 
گەورە گەشە دەكەن دەبنە دڵۆپەی گەورە 

ئەوانەن كە باران پێكدەهێنن.
دەبێتەوە  باو  ترۆپۆسفیردا  لەچینی  هەور 
ل��ەك��ات��ی ڕوودان�����ی چ��ڕب��وون��ەوە ی��ان 
بەهەواداچوون پێكدێت، ئەویش لەئەنجامی 
بەهۆی  ه��ەروەه��ا  ه���ەوا،  س��اردب��وون��ی 
هەوای  لەگەڵ  سارد  هەوای  تێكەڵبوونی 
تێربوون  باری  دەگاتە  هەوا  گەرمی شێدار 
هەوری  بەتایبەتی  دەبێت،  دروست  هەور 
چین چین یان كەڵەكە هەوری چین چین.

بەبەردەوامی  هەورەكان  قەبارەی  شیوەو 
لەگۆڕاندایە ئەویش بەكاریگەری با و پلەی 
گەرمی و بڕی شێیەكەی و ئەو دابارین و 
بەهۆی  پەیدادەبێت،  لێوەی  چڕبوونەوەیەی 
بەوردی  ناتوانرێت  خێرایانەوە  گۆڕانە  ئەو 

پێوانەی هەورەكان بكرێت.
ئەستورە  هەیە  زۆرە  شێوەی  و  هەور جۆر 

بەفر

تەرزە



159

هەیانە تەنكن، هەیانە ڕەش و تاریكن هەیانە 
چیا  و  بان  و  گرد  شێوەی  هەیانە  ڕوونن، 

وەردەگرن، هەیانە شێوەی ڕێك تەختە.
بۆ  ه��ەی��ە  پۆلێنكردنێك  ج���ۆرە  چ��ەن��د 
هەورەكان لەسەر بنەمای شێوەی هەورەكان 
یان  هەورەكان  دروستبوونی  چۆنیەتی  یان 
بەشێوەیەكی  ب��ەاڵم  ه��ەورەك��ان،  ب��ەرزی 
بەرزییان  بنەمای  لەسەر  هەورەكان  گشتی 
پۆلێن دەكرێن، لەسەر ئەم بنەمایە دەكرێن 

بەسێ جۆرەوە ئەوانیش: 
كە  هەورانەن  جۆرە  ئەو  نزم:  ه��ەوری   -
دەبێت،  2000م  نزیكەی  تا  بەرزییەكەیان 
وەك:  دەگرێتەوە،  جۆرێك  چەند  ئەمەش 
چین  هەوری  چین،  چین  هەوری  كەڵەكە 
چینی بەباران، كەڵەكە هەور، هەوری چین 

چین. 
ئەو  ئەمەش  ناوەند:  مام  بەرزی  هەوری   -
جۆرە هەورانە دەگرێتەوە كە بەرزیەكەیان 
لەنێوان 2000م-6000م دەبێت، وەك كەڵەكە 
هەوری بەرزی مام ناوەند و هەوری چین 

چینی بەرزی مام ناوەند. 
- هەوری بەرز: بەو جۆرە هەورانە دەوترێت 
كە بەرزیەكەیان لەنێوان 6000 م-12000م 
دەگرێتەوە  جۆرێك  چەند  ئەمەش  دەبێت، 
وەك: كەشە) گەوالە( هەور، كەشە هەوری 

چین چین، كەشە هەوری كەڵەكە بوو.
هۆكارەكانی لەتاوچوونی هەور     

ئەو  دەك��ات  وا  هەیە  هۆكار  كۆمەڵێك 
هەورانەی كە لەئاسماندان نەمێنن لەناو بچن 
ئەوانیش ئەمانەن: ئەگەر توندەبا و تەوژمی 
هەوا هەورەكەیان جواڵند، ئەگەر هەورەكە 
باراندە  هەمووی  وبەفر  لەباران  پێبوو  چی 
لەبەر  هەوا  پلەی گەرمی  ئەگەر  خوارەوە، 
بەرزبویەوە  پلەیە  ئەو  تا  بێت  هۆیەك  هەر 
هەورەكە  بەفرەی  و  ب��اران  بتوانێت  كە 

هەڵیگرتووە بكاتەوە بەهەڵم.
باران

خ��وارەوەی  لەهاتنە  بریتییە   Rain ب��اران 
دڵۆپە ئاو بەشێوەی دڵۆپیلكەی بچووك كە 
تیرەی هەریەكەیان 0,5 ملم بۆ دڵۆپیلكە و 
5 ملم بۆ دڵۆپە ئاوی گەورە دەبێت. باران 
چڕبوونەوەی  ڕووخسارەكانی  لەگرنگترین 
دابەزینی  پاشان  ل��ەه��ەواداو  ئ��اوە  هەڵمی 
گرنگیەی  ئ��ەم  ه��ۆی  دڵ��ۆپ��ە،  بەشێوەی 

دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی بەتینی نێوان باران 
و جۆرەها چەشنی ژیان لەسەر گۆی زەوی.
باران بەهۆی دابەزینی پلەی گەرمی هەوای 
شەونم  لەپلەی  نزمتر  ئاستی  تا  شێدارەوە 
گەرما  پلەی  دابەزینی  چونكە  دەبارێت، 
بەشێوەی  هەڵم  چڕبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 
ناوكە  ل��ەس��ەر  ئ��او  وردی  گ��ەردی��ل��ەی 
میكرۆسكۆبیەكانی چڕبوونەوە كە هەوریان 
لێپێكدێت و بەم شێوەیە دەمێننەوە لەهەوادا 
تا كێش و سەنگی دڵۆپە وردەكانی ئاو لەناو 
هەوردا قورستر نەبێت، ئەو دڵۆپانە دانابارن 
دەمێننەوە،  لەهەوادا  بەهەڵپەسێردراوی  و 
ئاو  وردەكانی  دڵۆپە  قەبارەی  ئەگەر  بەاڵم 
بەپێی  سەنگیان  و  كێش  و  كرد  زی��ادی 
ناوكەكانی  لەدەوروبەری  گردبوونەوەیان 

ناتوانێت  هەوا  چیتر  قورستربوو  چڕبوونەوە 
دادەب��ارن  ئیتر  بیانهێلێتەوە  و  هەڵیانگرێت 
باران  نمە  یان  ب��اران  بەشێوەی  ڕەنگە  و 
گەورەبوونی  كرداری  زەوی.  سەر  بگەنە 
ئەوەوە ڕوودەدات  بەهۆی  بارانەكان  دڵۆپە 
یەكبگرن  ی��ەك  دڵوپیلكە  چ��ەن��د  ك��ە 
نێوان  دووری  بەكەمبوونەوەی  ئەمەش 
هەورەكاندا،  لەناو  دەبێت  دڵۆپیلكانە  ئەو 
ئاوەكان  دڵۆپە  گەورەبوونی  دەكرێت 
بەهۆی كۆبوونەوەی دوو جۆر دڵۆپیلكەوە 
ئاوی  )دڵۆپیلكەی  هەورەكاندا  لەناو  بێت 
ئاسایی، دڵۆپیلكەی ئاوی سارد( كە لەپلەی 
پلەی  وادەك��ات  ئەمە  جیاوازن،  گەرمیدا 
جیاواز  لەیەكتر  ئاوەكە  هەڵمی  پەستانی 
بەهەڵم  دەبنەوە  گەرمەكان  دڵۆپیلكە  بێت، 

تەم
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جارێكی  ساردەكان  دڵۆپیلكە  لەسەر  و 
دیكە چڕدەبنەوە بەمەش قەبارەی دڵۆپیلكە 
ساردەكان  زۆرتر دەبن و دەكەونە خوارەوە.
باران لەڕووی بڕو خوڕی و كاتی دابارینەوە 
جیاوازە، بڕی باران جیاوازە لەنێوان 350سم/
باشوری  و  كەمەرەییەكان  لەناوچە  ساڵ 
ویالیەتە  خ��ۆرئ��اوای  ب��اك��وری  و  ئاسیا 
10سم/ بۆ  ئەمریكادا  یەكگرتووەكانی 
تێپەڕدەبێت  ساڵ  بیابانەكان،  لەناوچە  ساڵ 
ببارێت،  ناوچەدا  لەهەندێك  باران  بێئەوەی 
بەاڵم لەڕووی كاتی بارینی بارانەوە لەوانەیە 
ناوچەكانی  وەك  بێت  زستاندا  ل��ەوەرزی 
ساڵ  بەدرێژایی  یان  ناوەڕاست،  دەریایی 
هەروەها  كەمەرەییەكان،  ناوچە  وەك  بێت 
بارانێكی سووك  لەوانەیە  لەڕووی چڕییەوە 

یان بارانێكی بەخوڕ ببارێت.
مەرجەكانی باران بارین 

مەرجێك  چەند  بارین  باران  ڕوودان��ی  بۆ 
پێویستە:

بڕی  چەندە  لەهەوادا  ئاو  هەڵمی  بوونی   -
زۆرتر  بارین  باران  بڕی  بێت  زۆرتر  هەڵم 

دەبێت. 
- بوونی ناوكەكانی چڕبوونەوە، كە ئەمەش 
مەرجێكی بنچینەیە بۆ ڕوودانی چڕبوونەوە، 
ئەستەمە  ن��ەب��ن  ن��اوك��ەك��ان  ئ��ەگ��ەر  ك��ە 

چڕبوونەوە ڕووبدات.
- كێشی دڵۆپە ئاوەكە لەكێشی ئەو هەوایە 

زیاتر بێت كە هەڵیگرتووە. 
و  هەورەكە  ژێر  هەوای  گەرمی  پلەی   -
نەبێت  بەرز  ئەوەندە  زەوی  ڕووی  نزیك 

دڵۆپەكە دووبارە بكاتەوە بەهەڵم. 
باران ڕۆڵێكی گەورەی هەیە لەدیاریكردنی 
مرۆڤایەتیدا،  لەكۆمەڵگەی  ئابوری  چاالكی 
لی  باشی  بارانی  شوێنانەی  ئەو  چونكە 
دەبارێت بەشوێنەوارێكی باش بۆ ڕووەك و 

گیانلەبەرە هەمەچەشنەكان دادەنرێت.
- بەفر  

بریتییە دڵۆپە ئاوی سوكەڵەی   Snow بەفر
بەستووە لەهەورەوە دێتە خوارەوە، كە بەهۆی 
بوونی هەڵمی ئاو لەهەوادا و نزمبوونەوەی 
سەدی  سفری  پلەی  ژێر  بۆ  گەرمی  پلەی 
لەكاتی  كاتدا  لەهەندێك  دەبێت،  دروست 
دەتوێنەوەو  بەفرەكان  بلورە  بەفردا  بارینی 
باران  بەشێوەی  و  ئاو  بەدڵۆپە  دەبێتەوە 
لەهەندێك  هەروەها  خ��وارەوە،  دادەبارێتە 
كاتدا بەشێك لەبلورە بەفرەكان دەتوێنەوەو 

هەندێكی دیكەیان بەشێوەی بەفر دەبارێت 
كە ئەو كاتە بەبارانی بەتەرزەوە یان بەستوە 

باران دەناسرێت.
بچووكن  زۆر  لەسەرەتادا  بەفرەكان  بلورە 
و  دەبن  گەورە  بەریەككەوتن  بەكرداری 
شێوەی شەش پاڵوو وەردەگرن، هەتا زۆرتر 
هەڵمی ئاوی لەدەوریان كۆبێتەوە گەورەتر 
بەفر  تێكدەچێت،  شێوەكەیشیان  و  دەبن 
دێتە  و  دەبارێت  لەسەرخۆ  و  بەهێواشی 
كێشیان  بەفرەكان  بلورە  چونكە  خوارەوە، 
هەوایەو  ی  لە%90  پێكهاتەكەیان  سووكەو 
لە10%ی ئاوە، بۆیە لەكاتی زانینی تێكڕای 
ئەژمار  باران  بە1سم  بەفر  هەر10سم  باران 

دەكرێت.
كاتێك تیرەی بلورە بەفرەكە دەگاتە )ملم( 
بەاڵم  1م/چ��رك��ە،  دەگ��ات��ە  خێرایەكەی 
واتە  قەبارە  بەهەمان  باران  دڵۆپێك  خێرایی 
بەفری  )8-10م/چ��رك��ە(  دەگاتە  )5ملم( 
بڕێكی  گێڕانەوەی  توانای  باریو  تازە  سپی 
دەگاتە  كە  هەیە  خ��ۆری  تیشكی   زۆر 
لە90% بڕی تیشكەكە هەر لەبەرئەمەیە بەفر 
بەفر  هەروەها  دەبینرێت،  سپی  بەڕەنگی 
لەبەر  توانەوە  بۆ  دەوێت  ماوەیەكی زۆری 
ئەمەیە زستانی ئەو ناوچانەی بەفری زۆری 

لێدەبارێت درێژترەو بەهاری كورتە.
بۆ  بەتایبەت  هەیە  زۆری  گرنگیەكی  بەفر 
خاك،  شێداربوونی  هۆی  دەبێتە  كە  خاك 
هەروەها سەرچاوەیەكی گرنگی ئاوی ژێر 
زەویە، هەروەها بەسەرچاوەیەكی گرنگیش 
دادەنرێت بۆ ئاوی ڕووبار و دەریاكان. بۆ 

بارینی بەفر دوو مەرج پێویستە:
- كێشی بلورە بەفرەكە لەكێشی ئەو هەوایە 

قورستر بێت كە هەڵیگرتووە.
هەورەكە  ژێ��ر  ه��ەوای  گەرمی  پلەی   -
بەفرەكە  بلورە  كە  بەرزنەبێت  ئ��ەوەن��دە 

بتوێنێتەوە و بیكاتەوە بەدڵۆپە باران.
تەرزە 

دڵۆپە  كە  لەدابارین  جۆرێكە    Hailت��ەرزە
چین  چین  بەستووی  بەشێوەی  ئاوەكان 
بەزۆری  چڕدەبنەوە،  ناوك  یەك  ل��ەدەوری 
ه��ەورە  كە  ب��ەب��اران  ه��ەوری  لەكەڵەكە 
جۆرە  ئەم  دەبارێت،  لەگەڵدایە  برسكەی 
بەئەستورایی  كە  دەناسرێتەوە  بەوە  هەورە 
ت��ەوژم��ی ه��ەوای  زۆر درێ��ژ دەب��ن��ەوە و 
زۆری  شێی  و  تێدایە  زۆری  هەڵچووی 
لەخۆگرتووە، دڵۆپە ئاوی ئاسایی و ساردیان 

تێدایە، ئەم هەورانە بەهۆی تەوژمی هەوای 
هەڵچو و تەوژمی هەوای داچووەوە بەرزو 
نزم دەبنەوە، لەبەرزبوونەوەكاندا هەورەكان 
گەرمیەكەی  پلەی  كە  ئاستەی  ئەو  دەچنە 
هەڵمی  بەمەش  بەستنەوەیە  پلەی  لەخوار 
ئاوەكە دەیبەستێت، لەدابەزینەكاندا دێنە ئەو 
ئاستەی كە پلەی گەرمیان لەسەرووی پلەی 
بەستنەوەیە بەمەش هەڵمی ئاوەكە بەڕێگەی 
سەر  لە  بەفر  بەشێوەی  و  بەهەواداچوون 

دڵۆپە ئاو بەستووەكان كۆدەبێتەوە. 
بەم  جارێك  چەند  تەرزانە  دەنكۆڵە  ئەم 
شێوەیە بەرزو نزم دەبنەوە هەتا قورس دەبن 
هەڵگرتنی  توانای  هەڵچووەكە  تەوژمە  و 
نامێنێت و دەكەوێتە خوار. دەنكۆڵەی تەرزە 
لەچینێكی سەهۆڵین پێكدێت كە هاوشێوەی 
و  هەڵچون  ژم��ارەی  وە  پیازە،  چینەكانی 
ژمارەی  سارددا  هەوای  لەناو  داچونەكانی 

چینەكانی دیاریدەكات.
لێرەدا پێویستە ئەوە بڵێن كە مەرج نییە هەموو 
لەبنكی هەورەكەوە  ئەو دەنكۆڵە تەرزانەی 
بەشێوەی  خ��وار(  )كەوتوونەتە  ت��رازاون 
دەنكۆڵە بگەنە سەر زەوی ڕەنگە هەمووی 
بەشێوەی  بتوێنەوە و  لەڕێگە  بەشێكیان  یان 
ئەمەش  زەوی  سەر  بكەونە  ب��اران  دڵۆپە 
پلەی  تەرزەكەو  دەنكۆڵە  قەبارەی  لەسەر 
دەنكۆڵە  كە  وەستاوە  هەوایە  ئەو  گەرمی 
گەورەترین  دەبێت.  تێپەڕ  پیادا  تەرزەكەی 
لەكانزانسی   1970 ئەیلولی  لەمانگی  تەرزە 
ئەمریكا باری كە كێشەكەی 757 گرام بوو.

سەرچاوەكان:
غانم  د.عەلی  ئاووهەوا،  جوگرافیای   -1
چاپی  ئیمامی،  ڕەشید  گۆران  و:  ئەحمەد، 

یەكەم، ساڵی 2009.
لەهەرێمی  ب��اران  تایبەتمەندیەكانی   -2
عەبدوڵال  د.سلێمان  عێراق،  كوردستانی 
سەنتەری  لەباوكراوەكانی  ئیسماعیل، 

لێكۆڵینەوەی ستراتیجی، سلێمانی 2006.
عەلی  م.ئەحمەد  لەوانەكانی  بەشێك   -3
ئاووهەوا،  و  كەش  جوگرافیای  ئەحمەد، 
قۆناغی یەكەم، بەشی جوگرافیای زانكۆی 

سلێمانی ساڵی 2005-2004.
گشتی،  جوگرافیای  زانیاری  دەری��ای   -4
ساڵی  یەكەم،  چاپی  ڕەئوف،  مەال  هاوڕێ  

.2011
5- فەرهەنگ اب و هواشناسی )ئینگلیزی-

فارسی(، د. حەسەن ذولفقاري.
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پێوەری مۆهس بۆ پتەوی خاوەكان
د.ئیبراهیم محەمەد جەزا*

لەالیەن  جار  یەكەم  بۆ  مۆهس  پێوەری 
1812ی  لەساڵی  مۆهس  فریدریك  زان��ا 
بۆ  بەكاردێت  پێوەرە  ئەم  دان��راوە،  زاینی 
بەڕێگەی  ئەویش  خاوەكان  ناسینەوەی 
 Hardness پتەوی  دیاریكردنی  و  زانین 
لەگەڵ  خاوەكان  ڕێگەیەدا  لەم  خاوەكان. 
بەكاردێن و كاتێك  ستاندەردەكاندا  خاوە 
ئەوا  دەڕووشێنێت  دیكە  ئەوی  خاوێك 
خاوە ڕووشاوەكە پلەی پتەوییەكەی نزمترە 

لەخاوە ڕووشێنەرەكە. 
ڕێژەییە،  پێوەرێكی  پێوەرە  ئەم  بێگومان 
بەاڵم هەر ئەم ڕێگەیە بەسە بۆ دیاریكردنی 
كە  خ��اوەك��ان  گرنگی  خەسڵەتێكی 
لەناسینەوەیاندا سوودی دەبێت، ئەم پێوەرە 
لەدە خاو پێكهاتووە كە پتەوترینییان خاوی 
و  یە   10 پتەوییەكەی  پلەی  كە  ئەڵماسە 
ئەویش   1 پلەكەی  نەرمترین خاویش كە 
دیكەیە  خاوەكانی  هەرچی  تالكە،  خاوی 

ئەوا لەخشتەكەدا دیارن:
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پێوەرە  ئ��ەم  ك��ە  باسە  جێگەی  ئ���ەوەی 
بەشێوەیەك زیاد دەكات كە بریتییە لەچەند 
جارەیی یان بەمانایەكی دی پتەوی ئەڵماس 
چوار هێندەی پتەوی خاوی كۆراندەمە كە 
پلەی پتەوی ئەمەی دواییان 9 یە بەم پێوەرە، 
هەروەها ئەڵماس 6 ئەوەندەی تۆپاز پتەوە كە 
پتەوی تۆپاز 8 بەم پێوەرە. هەندێجار نیوەی 
ژمارەكانیشس بەكاردێت، بۆ نموونە خاوی 
دۆڵۆمایت پلەی پتەوییەكەی بریتییە لەژمارە 
3,5 ، هەندێجاریش دەكرێت ماددەی دیكە 
بەكاربهێنرێت لەجیاتی خاوە ستاندەردەكان 
پارەیەكی   2,5 پەنجە  نینۆكی  نموونە:  بۆ 
مسین لەژێر پلە3 وەیە، دەمی چەقۆ 5,5 و 
شووشە 5,5 بڕبەنێكی ستیل دەگاتە 6,5 و 
كاغەزی سمارتە كە لەكۆراندەمی دەستكرد 
دروستكرابێت ئەوا دەگاتە ژمارە 9 و ئەوەی 
لەگارنێت دروستكرابێت دەگاتە ژمارە 7,5.
هەمان  كە  دەستكرد  م��اددەی  لەئێستادا 
هەیە  ستاندەردانەیان  خ��اوە  ئەو  پتەوی 
پێوەری  سێتی  دروستكردنی  بۆ  بەكاردێت 
لەچەند  پێكدێت  سێتە  ئ��ەم  م��ۆه��س. 
ژم��ارەی  سەرێكیان  ه��ەر  كە  قەڵەمێك 
بەئاسانی  دەكرێت  و  وەردەگرن  پتەوییەك 
ژم��ارەی  دیاریكردنی  بۆ  بەكاربهێنرێن 
سێتەكە  بێگومان  دیكە،  خاوەكانی  پتەوی 
لەگەڵدایە  دیكەیشی  پارچەیەكی  چەند 
پتەوی  پلێتی  و  موگناتیسێك  پارچە  وەك 
زانراو و بڕبەندێك بۆتیژكردنەوەی نووكی 
دەكرێت   .)1 ژم��ارە  )وێنەی  قەڵەمەكان 
بكرێتەوە كاتێك  بەئاسانی ڕوون  ئەم كارە 
چەندە  پتەوییەكەی  نازانین  كە  خاوێك 

دەبینین  دەڕووشێنین   6 ژم��ارە  بەقەڵەمی 
خاوەكەی كە مەبەستمانە ناڕووشێت )وێنەی 
 7 ژمارە  قەڵەمی  سەری  كاتێك  ژم��ارە2( 
بەكاردێنین دەڕووشێت )وێنەی ژمارە 3( و 
شوێنی ڕاكێشانی قەڵەمەكە لەسەر خاوەكە 
خاوەكە  ڕووشاوی  پاودەری  و  دیاردەبێت 
ئەو  كە  دەزانین  ئەوكات  دەمێنێت،  بەجێ 
خاوە پلەی پتەوییەكەی لەنێوان 6 و 7 دایە 
پێوەری  لەسەر  پلەبێت   6,5 لەوانەیە  كە 

مۆهس.
ئەوەیە  پێبكەین  ئاماژەی  پێویستە  ئەوەی 
لەخەسڵەتە  یەكێكە  تەنیا  خەسڵەتە  ئەم  كە 
ئەنجام  خ��اوەك��ان  بۆ  كە  فیزیاییەكانی 
خاوەكە  ئاستەی  ئەو  بگەینە  تا  دەدرێ��ت 
بناسینەوە و ناوی بنێین، چەندەها خەسڵەتی 
دیكەیش هەیە كە پێویستە هاوكات لەگەڵ 
دیاربكرێت  خاوەكەدا  پتەوی  دیاریكردنی 
كێشی  و  ڕووش��ان  ڕەنگی  و  ڕەنگ  وەك 
و  شەقبردن  و  شكان  بوونی  و  جۆریی 
درەوشانەوە و چەندینی دیكە، ئەمە بێجگە 
كاتدا  لەزۆر  كە  كیمیایی  لەشیكردنەوەی 

یەكالییكەرەوەیە لەناسینەوەی خاودا.
ئەم جۆرە بۆكسانە نرخەكەی لە20 دۆالری 
دەكرێت  ك��ە  ن��اك��ات  تێپەڕ  ئەمریكی 
وەزارەتی پەروەردە بۆ قوتابخانەكانی دابین 
لەپۆلەكانی  ئێستا  بەڕاستی  چونكە  بكات، 
وان��ەی  نۆیەمدا  و  هەشتەم  و  ح��ەوت��ەم 
زەویناسی بەشێكی گرنگە لەوانەی زانست 
بەوەیە  پیۆیستییان  قوتابییان  و  هەمووان  بۆ 
لەنزیكەوە  و  ببینن  ماددانە  جۆرە  ئەم  كە 

كارەكان بەدەستی خۆیان بكەن.

وێنەی ژمارە 1: سێتی دیاریكردنی پتەویی 
خاوەكان. 

1-بۆكسێكی تەختە بۆ هەڵگرتنی پارچەكان.
نووكی  ت��ی��ژك��ردن��ەوەی  ب��ۆ  2-ب��ڕب��ەن��د 

قەڵەمەكان.
3-پلێتێكی مس كە ژمارەی پتەوییەكی 3,5.
4-پ��ارچ��ەی��ەك ش��ووش��ە ك��ە ژم���ارەی 

پتەوییەكەی 5,5.
ڕەنگی  بۆدیاریكردنی  سیرامیكی  5-پلێتی 

.)Streak( پاودەر یان هاڕاوەی خاوەكە

وێنەی ژمارە 2: بەقەڵەمی پتەویی ژمارە 6 
خاوەكە ناڕووشێت

بەرزتر  پتەویی  بەقەڵەمی   :3 ژمارە  وێنەی 
)ژمارە 7( خاوەكە دەڕووشێت.

سەرچاوەكان:
 ،2011 محێدین،  جەزا  محەمەد  ئیبراهیم   -
)ئینگلیزی-كوردی(،  زەویناسی  فەرهەنگی 

چاپخانەی پەیوەند،سلێمانی، 269ل.
بەسەرهاتی  ج��ەزا،  محەمەد  ئیبراهیم   -
)خ��اوی كوارتز  دۆڵ��ەڕەق��ە  م��رۆت��ەزرەی 
لەكوردستان(، گۆڤاری هەفتانە،ژمارە، 2010، 

116، ل44-43.
- كەمال جەالل غەریب، 2002، لەفەرهەنگی 
كوردی-عربی-ئینگلیزی،  مەعدەنەكان، 

سلێمانی، ل 274.
*پرۆفیسۆری یاریدەدەر

بەشی زەویناسی، سكووڵی زانست
زانكۆی سلێمانی.

ibrahim.jaza@univsul.ne

دیاریكردنی  سێتی   :1 ژمارە  وێنەی 
پتەویی خاوەكان. 

پتەویی  بەقەڵەمی   :2 ژم��ارە  وێنەی 
)ژمارە 6( خاوەكە ناڕووشێت

وێنەی ژمارە 3: بەقەڵەمی پتەویی بەرزتر 
)ژمارە 7( خاوەكە دەڕووشێت.
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computer    كؤمثيوتةر     

ئێستا سەردەمی ئی بووكە

ئەندازیار: محەمەد دوكانی
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ئ����ەم����ڕۆم����ان����دا 
دەس����ت����ەواژەی����ەك 
دەبیسترێت  ب��ەزۆری 
و بەرگوێ دەكەوێت ئەویش دەستەواژەی 
 e-book كتێبی ئەلكترۆنیە كە بە ئی بووك
دەستەواژەیەكی  ئەمەش  دی��ارە  ناسراوە، 
نوێیە لەجیهانی تەكنۆلۆژیای نوێدا كە مانای 
ئەو فایلە تێكستیانە دەگرێتەوە كە لەڕیزبەند 
كتێبە چاپكراوەكانن،  هاوشێوەی  كردنیاندا 
كتێبی ئەلكترۆنی ئەو كتێبانەن كە لەشێوەی 
تێكستی ئەلكترۆنی یان دیجیتاڵیدان و بەهۆی 
ئامێری كۆمپیوتەری یان ئامێری خوێندنەوەی 
بۆ  دەخوێندرێنەوە.  بەخۆیانەوە  تایبەت 
یەكەمین جار ئەم بیرۆكەیە لەالیەن مایكل 
هارت-ەوە خرایە بەردەست و لەدوایانیشدا 
كتێبخانەیەكی  وەك  گۆتنبێرگ  پ��ڕۆژەی 
جێبەجێكردنەوە،  بواری  خرایە  ئەلكترۆنی 
دوای  ئەلكترۆنی  كتێبی  دەزانین  هەروەك 
كە  باوبووەوە  گەورەیە  پێشكەوتنە  ئەو 
ئەو  خەزنكردنی  و  چاپكردن  ل��ەب��واری 
زانیارییە ئەلكترۆنیانەوە بەدیهات كە بەهۆی 
دوای  دەك��ران،  جێبەجێ  كۆمپیوتەرەوە 
كتێبە  كڕینی  ئینتەرنێتیش  كایەی  هاتنە 
بەرچاو  دیاردەیەكی  بووە  ئەلكترۆنیەكان 
تۆڕەكانی  س��ەر  بازرگانیەكانی  لەپێگە 
جیهانی ئینتەرنێت، كە قەبارەكانیان لەنێوان 
بگرە  و  دەبێت  بایتێكدا  كیلۆ  سەد  چەند 
دەبێت،  مێگابایت  لەسەد  پتر  هەندێجار 
دێت  میدیا  مەلەفەكانی  فاكتەری  لێرەدا 
وەك دەنگ و وێنە و ڤدیۆ، ئەمەش لەالی 
بەشێوەیەكی  كتێبەكان  لەقەبارەی  خۆیەوە 

ڕاستەوانە زیاد بكات.

كتێبی ئەلكترۆنی بەوە ناسراوە كە نواندنی 
تێكستێكی  بۆ  )ژمێرییانەیە(  دیجیتاڵیانەیە 
ئامێری  لەسەر  دەتوانرێت  كە  چاپكراو 
ئامێری  ی��ان  كەسی  تاكە  كۆمپیوتەری 
كتێبی  دەستەواژەی  بیخوێنرێتەوە،  تابلێت 
نییە  تازە  زۆر  بووك  ئی  واتە  ئەلكترۆنیش 
ناساندووە  خۆی  1990وە  لەسەرەتای  هەر 
ئەویش كاتێك بوو كە بەكار بۆ خەزنكردن 
دەهات  دۆكۆمێنتەكان  باوكردنەوەی  و 
لەنێوان ئەو كۆمەاڵنەدا كە گرنگیان پێدەدا، 
تەكنۆلۆژیای  ناوەوەی  هاتنە  لەگەڵ  بەاڵم 
وەك   E-Ink ئەلكترۆنی  م��ەرەك��ەب��ی 
بەرهەمێكی بازرگانی لەكۆتایی ساڵی 2004 
ئەوەی  ئیدی  2005دا،  ساڵی  سەرەتای  و 
نوێ  ئەلكترۆنیەكاندا  كتێبە  لەتەكنۆلۆژیای 
و  خوێندنەوە  لەڕێگەی  بوو  بریتی  بوو 
لەوەوپێش  ئێمە  لەكاتێكدا  خستنەڕوویدا، 
شاشەی  لەڕێگەی  ئەلكترۆنیمان  كتێبی 
بەبەكارهێنانی  دەخوێندەوە  كۆمپیوتەرەوە 
ئامێری  وایلێهات  تایبەتی،  ب��ەرن��ام��ەی 
بەتەكنۆلۆژیای  بەكارهێنا كە  تایبەتمەندمان 
بۆ  دەك��رد  ك��اری  ئەلكترۆنی  مەرەكەبی 
خوێنەری  وەك  كتێبانە،  ئەم  خوێندنەوەی 
كۆمپانیای  لەالیەن  كە  كتێبەكان  دیجتاڵی 
سۆنیەوە بەرهەمهێنران یان ئەلیاد iLiad-ی 
كۆمپانیای iRex. ئەم تەكنۆلۆژیایە بەدڵنیاییەوە 
باوەكان  كتێبە  پەرەسەندنی  و  باوبوونەوە 
دەوەستێنێت  ك��اغ��ەزدارەك��ان(  )كتێبە 
بەاڵم  گەنجاندا،  نەوەی  لەناو  بەتایبەتیش 
ڕۆشنبیری  ئاستی  دیكەشەوە  لەالیەكی 
بەجۆرێكی  دەكاتەوە،  بەرز  زانیاریان  و 
باوەكانیان  كتێبە  پێكهاتەی  هەمان  كە  وا 
بەاڵم  لەخۆگرتووە،  كالسیكییەكان  یان 
و  دیجیتاڵی  و  تازە  شێوازێكی  و  بەڕێگە 
كە  چین  باشیانە  ئەو  كەواتە  گەڕۆكانە، 
خۆیان لەبەكارهێنانیدا مەالسداوە و هەروەها 
كە  چین  كەموكورتیانە  و  خ��ەوش  ئ��ەو 
هاتوونەتە  باوبوونەوەیانەوە  لەدەرئەنجامی 

دی.
كتێبی ئەلكترۆنی بۆ؟

ڕێگەی  بۆ  پەنا  لەباوكراوەكان  هەندێك 
باوكردنەوەی ئەلكترۆنی دەبەن، لەبەرچەند 
كردنی  پاشەكەوت  لەوانەش  هۆكارێك 
تێچووی چاپكردن و دابەشكردن یان خێرایی 
یان  باوكردنەوەی  و  كتێب  بەرهەمهێنانی 
بڵێین بوونی خەسڵەتی داینامیكیە لەشێوازی 
ئەم  ك��ە  ئەلكترۆنیدا  ب��اوك��ردن��ەوەی 

باوكردنەوەدا  باوەكەی  لەڕێگە  خەسڵەتە 
ئەلكترۆنی  كتێبی  هەروەها  ناكرێت.  بەدی 
خستنەڕووی  توانای  كە  دەناسرێتەوە  بەوە 
لەناوەندە  هەیە  ج��ۆراوج��ۆری  شێوازی 
پەیوەندی  هەروەها  و  چەشنەكاندا  هەمە 
ڕاستەوخۆیان هەیە بەزانیارییەكانەوە لەتۆڕی 

جالجالۆكەیدا )تۆڕی ئینتەرنێتیدا(.
ناوازەیەكی دیكەی گرنگی كتێبی ئەلكترۆنی 
لەسەر  كار  كە  كتێبانەی  لەو  بەتایبەتیش 
پەیوەستیی نێوان تێكستەكان دەكات ئەوەیە 
كە خوێنەر بەڕێگەیەكی زۆر داینامیكیانە كە 
ناكەوێت  بەرچاو  كالسیكییەكاندا  لەكتێبە 
بەئاسانی  الپەڕەكاندا  لەنێوان  دەتوانێت 
ڕێگەی  لەگەڵ  ڕێگەیەش  ئەم  بدات،  باز 
مرۆڤایەتی بۆ فێربوون هاوڕایە، چونكە ئێمە 
بەهێڵێكی ڕاست فێر نابین، بەڵكو لەڕێگەی 
بۆ  دەبین  فێر  زانیارییەكاندا  لەنێوان  بازدان 
دروستكردن و ئەفراندنی وێنەیەكی گەورە.

شێوازی كتێبی ئەلكترۆنی
پێناسەكردنی  بۆ  زۆرجار كتێبی ئەلكترۆنی 
وەك  بەكاردەهێنێت  شێوازێك  چەند  خۆی 
 PDF ئێف  دی  پی  و   HTML شێوازی 
لەكتێبە  هەندێك  دیكە،  جۆری  زۆری  و 
پێشكەوتوویان  بەتوانای  ئەلكترۆنیەكان 
و  زی��ادك��ردن  توانای  وەك  دەناسرێنەوە 
یان  تێكستیەكان  تێبینیە  خستنەسەری 
دەنگیەكان و پەیوەستكردنی كۆمێنتەكان و 
زیادكردنی بەستەر و بۆندەكان و هەروەها 
چات  خەسڵەتی  تێكەاڵوكردنی  توانستی 

لەگەڵ ئەوانەی كە هەمان كتێبیان هەیە.
كێ كتێبی ئەلكترۆنی باڵودەكاتەوە؟ 

پێدەرانی  بایەخ  یەكەمین  بەدڵنیاییەوە 
بریتین  ئەلكترۆنی  باوكردنەوەی  شێوازی 
ئەكادیمی  باوكردنەوەی  لەدەزگاكانی 
بیرمان  دێتە  كە  ناو  یەكەمین  بازرگانی،  و 
و  كتێب  بۆ  گوگڵ  لەپڕۆژەكەی  بریتییە 
هەروەها پڕۆژەی یەكێتی پێكهاتە كراوەكانە 
Open Allian و پڕۆژەی NetLibrary و 

پڕۆژەی Questia و هتد، بەاڵم لەتەوەرەی 
لەزانكۆكان  هەندێك  دەبینین  ئەكادیمیدا 
پیادە  ئەلكترۆنی  فرۆشتنی  شێوازی  هەن 
ئەكادیمیەكان  لەكتێبە  هەندێك  بۆ  دەكەن 
گرانی  لەبەر  ئەمەش  بەخوێندكارەكانیان، 
بەجۆرێكی  چاپكراوەكان.  كتێبە  نرخی 
ئامێرە  و  بەخۆی  خوێندكارەكە  كە  وا 
فرۆشتنی  سەنتەری  بۆ  دێت  الپتۆپەكەیەوە 
ب��ەداب��ەزان��دن  دەك���ات  دەس��ت  و  كتێب 

لەڕۆژگاری
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كتێبەی  ل��ەو  كۆپیەك  داونلۆدكردنی  و 
كار  دیاریكراو  كاتێكی  بۆ  كە  دەیەوێت 

دەكات.
پڕۆگرامەكانی خوێندنەوەی

كتێبی ئەلكترۆنی:
هەن  پرۆگرامێك  كۆمەڵە  بەدڵنیاییەوە 
كە  ئەلكترۆنی  كتێبی  خوێندنەوەی  بۆ 
تەنیا  هەشیانە  ن��اس��راون  و  بەرباو  زۆر 
یان  دیاریكراوەوە  بەشێوازێكی  تایبەتمەندە 
پڕۆگرامانەش  لەو  دیاریكراوەوە.  ئامێری 
گەریدەكانن وەك فایرفۆكس یان ئینتەرنێت 
ئەو  خوێندنەوەی  بۆ  ئەمەش  ئێكسپلورەر 
بەشێوازی  كە  دەشێن  ئەلكترۆنیانە  كتێبە 
هۆت مەیلن. هەروەها بەرنامەی ئەكرۆبات 
فایالنەی  ئەو  بۆ خوێندنەوەی  هەیە  ریدەر 
ئەو  بەاڵم  ن،   PDF شێوازی  لەسەر  كە 
كتێبانەی كە بەشێوازی CHM ئەوا لەگەڵ 
ئەو ئامێری خوێنەرەی دێت كە لەسیستەمی 

ویندۆزدا ئاوێتە كراوە.
سەرەڕای ئەوانەش لەڕۆژگاری ئێستاماندا پتر 
لەهەشت ئامێری تایبەتمەندی خوێندنەوەی 
كە  ل��ەب��ەردەس��ت��دان  ئەلكترۆنی  كتێبی 
و  سۆنی  خوێنەری  ئامێری  بەناوبانگترینیان 

خوێنەری ئەلیاد-ن.
الیەنە باشەكانی كتێبی ئەلكترۆنی

ئاسانی و خێرایی:
بەو  گەیشتن  لەئاسانی  مەبەستی  ئەمەش 
لەڕێگەی  دەمانەوێت  كە  زانیارییانەیە 
بەستەرەكانەوە  بەكارهێنانی  یان  گ��ەڕان 
دیجیتاڵی  پێكهاتەی  چونكە   ،Hyperlinks

كە  ئاسانییە  ب��ەه��ەم��ان  تیایدا  گ���ەڕان 
لەئامێری كۆمپیوتەردا بۆی دەگەڕێین، ئەم 
بۆ  بەكەڵكە  و  كرداری  زۆر  خەسڵەتەش 
وەك  گەورەیە  قەبارەیان  كە  كتێبانەی  ئەو 
و  فەرهەنگی  و  زانستی  سەرچاوە  كتێبی 

واتاسازییەكان.
پانتایی خەزنكردن:

بەو هۆیەوە كە هەموو سیدیەك CD لەتێكڕایی 
سروشتیدا دەتوانێت 500 كتێب لەخۆ بگرێت 
ئەمەش مانای وایە كە دەتوانرێت پاشەكەوتێك 
لەڕووبەری سروشتی خەزنكردندا بەدی بێت 
بنەمای  كە دەگاتە نزیكەی 10 مەتر لەسەر 
ناوەندی  مام  قەبارە  كتێبێكی  كە  ئ��ەوەی 
بەاڵم  بێت،  )2,5سانتیمەتر(  ئەستورییەكەی 
لەحاڵەتی كتێبە قەبارە گەورەكاندا پێویستمان 

بەچەندان ئەوەندە پانتایی هەیە.
حەوانەوە و گونجاندنی:

ئەلكترۆنیە  كتێبە  ئامێرەكانی  دی��زان��ی 
تایبەتەكان و ڕووكاری دەرەوەی پێویستی 
كالسیكییەكان  كتێبە  وەك  كە  نییە  بەوە 
مایەی  شتێكە  ئەمەش  بگیرێن،  بەدەستەوە 
حەوانەوەیە و زۆر بەكەڵكە بۆ ئەو كەسانەی 
ئەندامێكیان  یان  لەدەستەكانیان  یەكێك  كە 
لەدەستداوە، چونكە دەتوانرێت بخرێتە سەر 
یەكێك  بەهۆی  بكرێت  كۆنترۆڵی  و  مێز 
لەئەندامەكانی جەستەوە یان بەهۆی كەسانی 
زیادكردنی  بەهۆی  ه��ەروەه��ا  دی��ك��ەوە 
تێكستە  دەتوانرێت  بۆی  پڕۆگرام  هەندێك 
تێكستی  ب��ۆ  ب��گ��ۆردرێ��ن  ن��وس��راوەك��ان 
و  مرۆڤ  دەنگی  شێوەی  لەسەر  دەنگی 

گرنگە  خەسڵەتێكی  ئەمەش  بخوێنرێتەوە، 
لەدەستداوە  چاویان  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ 
ناتوانن  ی��ان  ن��ەم��اوە  بینینیان  ت��وان��ای  و 
شوفێرەكانیش  بۆ  هەروەها  و  بخوێننەوە 
ئۆتۆمبیلدا،  لێخوڕینی  لەكاتی  بەكەڵكە 
قەبارەی  دەتوانێت  بەكارهێنەر  لەمانە  جگە 
بۆ  بەكەڵكە  ئەمەش  بگۆڕێت  تێكستەكە 
ئەوانەی ئاستی بینینیان الوازە، بەاڵم بۆ ئەو 
باری خراپی چاپ  بەدەست  كەسانەی كە 
كتێب  هەندێك  چونكە  دەنالێنن،  كردنەوە 
نەكراون  چاپ  جوان  زۆرجار  وشەكانیان 
لەباری  ئەوا  نزیكن  لەپەراوێزەكەیەوە  و 
كتێبی ئەلكترۆنیدا ئەو كێشەیەیان نایەتەڕی، 
چونكە كتێبی ئەلكترۆنی دوو الپەرە ناخاتە 
نیشان  الپ��ەڕە  دوای  الپ��ەڕە  بەڵكو  ڕوو 

دەدات.
چاپكردن و باڵوكردنەوە:

دەتوانێت  ئەلكترۆنی  كتێبی  بەكارهێنەری 
یان  دانەر  تایبەتی  مافی  نەبوونی  لەسایەی 
بەشێكی  یان  كتێبەكە  ناوەڕۆكی  باوكار 
چاپ بكات و هەروەها دەتوانێت كۆپیەكی 
هەست پێنەكراوی دیجیتاڵی لەبەر بگرێتەوە، 
لەگەڵ ئەوەشدا پرۆگرامی وا هەیە كە پێی 
دەوترێت DRM كە دەتوانیت لەڕێگەیەوە 
كۆنترۆڵی خەسڵەتەكانی چاپ و كۆپیكردن 
ئەوەت  ڕێگەی  هەرگیز  ئەمەش  بكرێت. 
لەبەرگرتنەوەیەكی  ڕێگەی  یان  پێنادات 
نایەڵێت  هەروەها  پێدەدات،  دیاریكراوت 

ناوی دانەر و دەزگای باوكار بگۆڕیت.

دیزانی ئامێرەكانی كتێبە ئەلكترۆنیە تایبەتەكان و ڕووكاری دەرەوەی 
پێویستی بەوە نییە كە وەك كتێبە كالسیكییەكان بەدەستەوە بگیرێن، 

ئەمەش شتێكە مایەی حەوانەوەیە و زۆر بەكەڵكە بۆ ئەو كەسانەی كە 
یەكێك لەدەستەكانیان یان ئەندامێكیان لەدەستداوە
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دابەشكردن و باڵوبوونەوە:
بوونی  ئەلكترۆنی  كتێبی  كە  پێیەی  بەو 
سروشتیە  بەهۆی  نییە  بەردەستی  فیزیایی 
خێرایی  یاریدەی  ئەوەش  دیجیتاڵییەكەیەوە 
ئەم  دەدات،  باوبوونەوەی  و  دابەشكردن 
بواری  یاریدەی  بەتایبەتی  خەسڵەتەش 
فێركاری دەدات  ڕۆشنبیری و مەعریفی و 

بۆ تەشەنەكردن و باوبوونەوە.
الیەنە خراپەكانی كتێبی ئەلكترۆنی

لەگرنگترینی خەوشەكانی كتێبی ئەلكترۆنی 
دەست  دیجیتاڵیەكەی  بەشێوازە  كە  ئەوەیە 
مافی  پێشلكردنی  ئەمەش  و  دەك��ەوێ��ت 
توانستی  فیكرییەكەیەتی،  خاوەندارێتیە 
دابەشكردن و باوكردنەوەی كتێب لەسەر 
دانانرێت  كۆسپێك  وەك  ئینتەرنێتدا  تۆڕی 
لەو  هەندێك  هەروەها  كەس،  هەندێك  بۆ 
كتێبانەی كە ڕێگە دەدات بەخوێنەرەكانیان 
بگۆڕن  پێكهاتەكەیان  و  ن���اوەڕۆك  ت��ا 
سەرەكی  بیرۆكەی  گۆڕینی  هۆی  دەبێتە 
خاوەنەكەی و دەبێتە موڵكی یەكێكی دیكە. 
سەرەكی  خەوشێكی  و  نەنگی  هەروەها 
لەكتێبی ئەلكترۆنیدا بەدی دەكرێت ئەویش 
جێگەی  ئەلكترۆنی  شێوازی  كە  ئەوەیە 
شێوازە كاغەزییەكە و میكانیكیەكە ناگرێتەوە 
خوێندنەوە  ه��ەروەه��ا  لەمامەڵەكردنیدا. 
ئامێری  لەڕێگەی  زۆر  م��اوەی��ەك��ی  ب��ۆ 
ماندووكردنێكی  هۆی  دەبێتە  ئەلكترۆنیەوە 
گەورە بۆ چاو و ئەندامەكانی دیكەی وەك 
كتێبە  ج��ۆرە  ئەم  هەروەها  پشت.  و  مل 
ئامێری  بەهۆی  ناتوانرێت  كاتێك  هەموو 
كۆمپیوتەر و مۆبایلەوە بخوێنرێتەوە، بەڵكو 
هەندێك جۆری هەیە كە پێویستی بەئامێری 
كە  خوێندنەوە  بۆ  هەیە  بەخۆی  تایبەت 
ئەمەش زۆرجار سەرەڕای تێچووی ئامێرەكە 
خەرجی  و  بەچاكسازی  پێویستی  هەروەها 
هەیە كە دەبنە كۆسپێك لەبەردەم خوێنەردا.

ئایا ئایپاد ئایفۆنێكی گەورەیە؟
كە  ناوازەیەیە  ئامێرە  ئەو   iPad ئایپاد 
بووە  ئەپڵەوە  كۆمپانیای  لەالیەن  داهێنانی 
تەكنۆلۆژیای  بواری  گەشی  ئەستێرەیەكی 
و  خ���رۆش  خستنەڕووشی  و  زان��ی��اری 
بازاڕی  ناو  خستە  گەرموگوڕی  جۆشێكی 
فرۆشی كەرەسە و ئامێرە ئەلكترۆنیەكانەوە 
قازانجێكی  و  داه���ات  م��ای��ەی  ب��ووە  و 
وا  بەجۆرێكی  ئەپڵ  كۆمپانیای  بۆ  گەورە 
تەواوی  ساڵدا  لەدوو  كەمتر  لەماوەی  كە 
 )2 ئایپاد  و   1 )ئایپاد  ئامێرەكانی  ژمارەی 

لەكۆگاكانی  بوون  دانە  ملیۆن   18,5 كە 
و  بفرۆشێن  هەموویان  و  نەمێنن  ئەپڵدا 
خەڵكی بۆ بەدەستهێنانی وادە وەربگرێت و 
گەورە  سامانێكی  ئایپاد  فرۆشی  بكات  وا 
و  ئەپڵ  كۆمپانیای  داهاتی  س��ەر  بخاتە 
دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری جێبەجێكارەكەی 
كە ستیفن جۆبز بوو، ئەو ستیڤن جۆبزەی 
تەكنۆلۆژیای  لەبواری  بەداهێنانەكانی  كە 
لەئامێرەكانی  ب��وون  بریتی  كە  زانیاریدا 
دیكە  زۆری  و  ئایپۆد  و  ئایپاد  و  ئایفۆن 
ئەدیسۆنەوە  و  ئەنشتاین  ڕیزی  بچێتە  ناوی 
و  زۆرت��ری��ن  مردنیشیدا  ل��ەپ��رس��ەی  و 
گەورەترین سەركردەی سیاسی و داهێنەر و 
بەڕێوەبەرانی كۆمپانیاكانی جیهان لەبارەیەوە 
بۆ  خۆیان  هاوخەمی  و  بنووسن  و  بدوێن 
بزانین  پێویستە  بۆیە  دەربڕن.  ئەو  مەرگی 
كە ئامێری ئایپاد چییە و چۆن كار دەكات 
و جیاوازی لەگەڵ كۆمپیوتەری الپتۆپ و 

تەلەفۆنی مۆبایلی زیرەك )ئایفۆن(دا چییە؟
ئامێرێكی  ك��ە  ن��اس��راوە  ب���ەوە  ئ��ای��پ��اد 
ئەم  و  )تابلۆییە(  تابلێتە  كۆمپیوتەریی 
لەم  نوێ  نەوەیەكی  بەسەر  دەستەواژەیەش 
ئامێرێكی  كە  دەكرێت  جێبەجێ  ئامێرەدا 
تەلەفۆنی  و  الپتۆپ  كۆمپیوتەری  لەنێوان 
ئایپاد خاوەن  ئایفۆندا وەبەرهێناوە،  مۆبایلی 
شاشەیەكی قەبارە مام ناوەندییە كە نزیكەی 
نیو ئینج دەبێت و بەقەدەر گۆڤارێك دەبێت 
بچووكە(  زۆر  نە  و  گەورەیە  نەزۆر  )كە 
هەندێك  ك��ە  ئ���ەوەی  بەپێچەوانەی  و 
لەقەڵەم  قورسی(  بارستایی  بە)ئامێرێكی 
)كێشەكەی(  بارستاییەكەی  بەڵكو  دەدەن 
و  هەڵگرتن  لەكاتی  چونكە  س��ووك��ە، 
ئازاری  ناكەیت  بەوە  هەست  بەكارهێنانیدا 
دەستت بدات تەنانەت ئەگەر بۆ ماوەیەكی 
زۆریش بێت. لەڕێی ئەم ئامێرەوە دەتوانیت 
بەوپەڕی ساناییەوە بەنێو پێگە و ماڵپەڕەكانی 
بگەڕێیت  ئەلكترۆنیدا  پۆستی  و  ئینتەرنێت 
سەیری  لەڕادەبەدەرەوە  بەتاموچێژێكی  و 
كتێب  و  بكەیت  وێنە  و  ڤدیۆیی  گرتەی 
یاری  بەدیار  كاتێكی خۆش  و  بخوێنیتەوە 
و  بەسەربەریت  ڤدیۆییەكانەوە  گەمە  و 
چاوەدێری ئەستێرەكان بكەیت و لەئاسمان 
پیادەكردنی  لەتوانای  جگە  بیتەوە،  ورد 
چەندان ئەپلیكەیشنی دیكە كە پتر لە150000 
ئەپڵدا  لەكۆگاكانی  هەموویان  و  بەرنامەیە 
قەبارەی  ئایپاد  ئامێری  دەك��ەون.  دەست 
بەپرۆسێسەرێكی  و  ئینجە   9,7 شاشەكەی 

و  گێگاهێرتزە   1 كە  دەك��ات  كار  ئەپڵ 
میمۆرییەكەی لەنێوان 16-64 گێگا بایت-
ماوەی  بۆ  دەتوانێت  پاترییەكەی  و  دایە 
بێئەوەی  بكات  كار  بەردەوام  سەعات   10
بكرێتەوە  بارگاوی  بكات  بەوە  پێویست 
ئینجە  نیو  ئەستوورییەكەی  ماوەیەدا.  لەو 
سەرۆك  گرامە.   700 تەنیا  كێشەكەشی  و 
گڕكانەكانی  لەكاتی  نەرویج  وەزیرانی 
بگەڕێتەوە  نەیتوانیبوو  كە  ئیسلەندە-دا 
ئایپادەوە  نایابەی  ئامێرە  ئەم  بەهۆی  واڵت 

سەرپەرشتی كارەكانی واڵتی دەكرد. 
ئایا ئایپاد ئایفۆنێكی گەورەیە؟

ئەو  و  دەڵ��ێ��ن  ڕستەیە  ئ��ەم  ك��ەس  زۆر 
دەكەن  لەبیر  ئەپڵ  كۆنگرەكەی  ڕاستیەی 
ئایپاد  وت��ی:  جۆبز  ستیڤن  ك��ە  كاتێك 
الپتۆپ  نێوان  دەكەوێتە  نوێیە  نەوەیەكی 
و تەلەفۆنی زیرەك بەو مانایەی بەدڵنیاییەوە 
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گەلێك خەسڵەت و سیفەت هەیە كە ئایپاد 
بەدڵنیاییەوە  هەروەها  لەئایفۆن جیادەكاتەوە 
بەو مانایەی كە هەركەسێك ئایپادی هەبێت 
دەبێت حەتمەن ئایفۆن و الپتۆپیشی هەبێت. 
لەم  تێگەیشتن  زیاتر  بۆ  باشە  پێمان  بۆیە 
بابەتە و ڕوونكردنەوەی الیەنە شاراوەكانی 
وەاڵم  و  پرسیار  هەندێك  بەتێروتەسەلی 

لەبارەیەوە بخەینە ڕوو.
لەالپتۆپ  واز  كە  دەكات  وا  ئایپاد  ئایا 

بهێنیت؟
ئایفۆن-ی  سیستەمی  كە  ئامێرێكە  ئایپاد 
باشتر  بەخەسڵەتی  ب��ەاڵم  لەخۆگرتووە، 
لەالیەنی  ئەویش  ئایفۆن  لەقۆناغەكانی 
وردبینی شاشە و باشێتی و نایابی خستنەڕووی 
پڕۆگرامەكان و كۆنترۆڵكردنیان و هەروەها 
بۆیە  ه��ەر  بینراوەكان  بینینی  و  گ��ەڕان 
بۆ  یەكەم  بێت،  بەكار  كۆمپیوتەر  دەبێت 

و  زانیارییەكان  زیادكردنی  و  خستنەسەر 
دووەم، چونكە ئایپاد تەنیا لەالیەنی گەڕان 
لەئینتەرنێتدا كە زۆر خۆشە وات لێدەكات 
سەرنجڕاكێشە  زۆر  و  نەوێت  الپتۆپت  كە 
مایەی  پۆستەكان و زۆر  بەدواداچوونی  بۆ 
ڤدیۆییەكان  گرتە  بینینی  بۆ  ڕەزامەندییە 
كە  دیكە  خەسڵەتی  چ��ەن��دان  ه��ەروەه��ا 
بەرجەستە  تیایدا  ئەپلیكەیشنەوە  لەالیەنی 

كراوە. 
ئایا ئایپاد وا دەكات
واز لەئایفۆن بێنیت؟

هەبێت،  دیكەت  تەلەفۆنێكی  ئەگەر  بەڵی، 
تەلەفۆنە  و  هەبێت  ئایپادت  زەحمەتە  بەاڵم 
وا  چونكە  نەبێت  ئایفۆن  مۆبایلەكەت 
دادەنرێت كە تەواوكەری ئایفۆنە و هەموو 
ئەو شتانەی كە حەزت كردووە لەئایفۆندا 
شاشەكەیەوە  لەوردبینینی  ه��ەر  هەبێت 

م��ەودای  و  ڤدیۆیی  لەگرتە  وردبینیی  و 
بەرفراوان بۆ گەڕان، هەموو ئەمانە لەئایپادا 
و  جوانی  كە  دەكات  وا  و  هەیە  بوونیان 

خێرایی لەكۆنترۆڵكردندا ببەخشن.
كەواتە وادادەنرێت كە الپتۆپ تەواوكەری 

ئایپادە و ئایپادیش تەواوكەری ئایفۆنە.
خێرایی:

كۆمپانیای  لەالیەن  زیرەكانەیە  پالنێكی 
ئ��ەپ��ڵ��ەوە ك��ە ئ��ام��ێ��رێ��ك ب��خ��ات��ە ڕوو 
لەسەر  ب���ووك(  )ن��ێ��ت  ب��ەپ��رۆس��ێ��س��ەری 
ئایفۆن  مۆبایلی  بەسیستەمی  كە  سیستەمێك 
دادەنرێت بەجۆرێكی وا كە پلەی خێرایی 
كە  خێراییە  و  تیژڕەو  ئەوەندە  ئامێرەكە 
بۆ  ئایپاد و گەڕانەوەت  بەكارهێنانی  دوای 
دەكەیت  هەست  وا  ئێس  جی   3 ئایفۆنی 
ئایفۆنی 3 جی ئێس تاڕادەیەك خاوی تێدایە 

لەڕێی ئەم ئامێرەوە 
دەتوانیت بەوپەڕی 

ساناییەوە بەنێو پێگە و 
ماڵپەڕەكانی ئینتەرنێت 
و پۆستی ئەلكترۆنیدا 

بگەڕێیت و بەتاموچێژێكی 
لەڕادەبەدەرەوە سەیری 

گرتەی ڤدیۆیی و 
وێنە بكەیت و كتێب 
بخوێنیتەوە و كاتێكی 
خۆش بەدیار یاری و 
گەمە ڤدیۆییەكانەوە 

بەسەربەریت و چاوەدێری 
ئەستێرەكان بكەیت و 

لەئاسمان ورد بیتەوە
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بەبەراوورد بەئامێری ئایپاد.
دەست لێدان:

لەشاشەكەدایە  هەرچی  ئایفۆن  ه��ەروەك 
بەركەوتن  ب��ەدەس��ت  و  لەبەردەستدایە 
)لەمس( كار دەكات، قەد ئەوە نابینیت كە 
وەاڵمدانەوەی نەبێت یان پچڕانی تێبكەوێت.

پاترییەكەی:
سەرسوڕهێنەرە،  شتێكی  لەئایپاددا  پاتری 
دەگرێت  بەرگە  سەعات  دە  تا  چونكە 
لەگەڕان  هەر  ماندووكارانە  كاری  لەگەڵ 
تا  بیگرە  یاریكردنەوە  و  ئینتەرنێت  بەناو 

دەگاتە بەكارهێنانی ئەپلەیكەیشنەكان.
كیبۆرد )تەختە كلیل(:

ئامێرەكەدا  ڕاگەیاندنی  لەكاتی  لەڕاستیدا 
لەبارەی  دوودڵبوون  ڕادەی��ەك  تا  هەندێك 
كیبۆردەكەی  چونكە  كیبۆردەكەیەوە، 
و  لێدان  ب��ەدەس��ت  هەموو  ب��ەت��ەواوەت��ی 
بەو  و  دەك��ات  كار  دەس��ت  بەركەوتنی 
بەاڵم  بێت،  نێگەتیفانە  ڕەنگە  قەبارەیەش 
بەشێوازێكی  ئایپادا  بەكارهێنانی  لەگەڵ 
دەتوانیت  كە  دەبینیتەوە  خۆت  ئاسۆییانە 
بەخێرایی مامەڵەی لەگەڵدا بكەیت تەنانەت 
لەسەر  ڕاهێنانی  نییە  ب��ەوەش  پێویستیت 
بكەیت، بەاڵم بەشێوازی ستوونیانە پێویستت 
بەڕاهێنان كردن دەبێت لەسەر بەكارهێنانی 

كیبۆردەكەی بەشێوەیەكی زیاتر.
شاشەكەی:

لەالیەن  ژیرانەیانە  نەخشەیەكی  ئەمەشیان 
كۆمپانیای ئەپڵەوە كە ئامێرێكی كۆمپیوتەری 
لەوردبینی  قەبارەیە  بەو  شاشەیەك  تابلێت 
لەخۆ بگرێت كە ڕەنگەكان تیایدا شتێكی 
بەبەكارهێنەر  سەرسورهێنەر  و  ج��وان 
لەڤدیۆیی   HD گرتەی  بینینی  دەبەخشن، 
پێگە ڤدیۆییانەوە كە  یان یوتیوب یان ئەو 
شتێكی  بەڕاستی  بەكاردەهێنن   5  HTML

سەرنجڕاكێش و مایەی تێڕامانە.
لیستی ئەپلیكەیشنەكان:

ئەوە  وەك  و  دەبینیت  بۆشایی  بەدڵنیاییەوە 
بێت كە لەو لیستەدا كەموكورتی هەیە، بەاڵم 
سەرەوە  ڕووكاری  بینینی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
لەگەڵ  دەبەخشێت  نایاب  شتێكی  لەئایپادا 
ساف و ڕوونی شاشە و جوانی ڕەنگەكان 
پێ  جیاكەرەوانەی  ئەوەی خەسڵەتی  دیارە 
ئاسۆیی  بەشێوەیەكی  ئەوەیە كە  بەخشیووە 
كاتێك  هەروەها  دەكات.  كار  ستوونی  و 
كە  وێنەیەی  یەكەمین  لەو  دەبینن  گوڵێك 
كەوتۆتە الی ڕاست كە ئەمەش خەسڵەتی 

وایكردووە  ئەمەشە  هەر  وێنەیە  پیشاندانی 
و  سەرنجڕاكێش  ئامێرێكی  ببێتە  ئایپاد 
ئایكۆنەش  ئەم  خستنەسەر  بەفشار  بەرچاو 
بێت  بزۆك  گەلەرێكی  ئایپاد  دەك��ات  وا 

ونەوەستێت.
گەڕانی )سەفاری(:

لەگەڕان  خۆیان  لەئایپادا  جوانیەكان 
بەشێوەیەكی ئاسۆیی و ستوونی و هەروەها 
جوانی رێگەكانى فرە الپەڕەییدا دەبینێتەوە، 
ڕێگەت  كە  تێدایە  خۆڕایی  بەرنامەیەكی 
 WebEx پێدەدات لەیەك كاتدا دوو پێگە

بكەیتەوە.
پۆستی ئەلكترۆنی:

لەئایپادا   Mail بەرنامەی  بوونی  لەگەڵ 
ل��ەڕووی  ئەلكترۆنی  پۆستی  دەك��ات  وا 
زۆرتر  نامەكانەوە  وەاڵمدانەوەی  و  گەڕان 
لەكاركردنت  زۆر  و  بێت  تێدا  تاموچێژی 

لەسەر كۆمپیوتەر خێراتر بێت.
ئایپۆد:

لەڕێگەی  ئایپۆد  بۆ  ناوەوە  چوونە  لەكاتی 
لەناو  دەك��ەی��ت  ه��ەس��ت  وا  ئ��ای��پ��ادەوە 
بچووكراوەدایت  ئایتونیوز-ی  بەرنامەیەكی 
بەجۆرێك كە دەتوانیت پلەی ستەیشنی تیادا 

دروست كەیت و ڕێكخەیت.
پۆدكاست:

پۆدكاست  ب��ۆ  ن���اوەوە  چ��وون��ە  لەكاتی 
ڕێكخستن و هەمئاهەنگیەكی سەرسورهێنەر 
و  گرتە  بینینی  باشتر  ل��ەوەش  و  دەبینیت 

لێوەی  ف��ێ��رب��وون  و  HD-ی���ە  پ��ارچ��ەی 
بەشێوەیەكی ئاسان و فەراهەمكراو.

ئەلبوم:
خاوەن  و  ناوازەیە  شتێكی  لەئایپادا  ئەلبوم 
و  وێنە  وردی  و  لەڕوونی  بەرزە  ئاستێكی 
گەڕۆكە  )پرتۆفیلۆیەكی(  وێنەگرەكان  بۆ 
بخەیتەڕوو  كارەكانت  تیایدا  دەتوانن  و 
كەسانەی  ئەو  بۆ  بەكەڵكە  زۆر  هەروەها 
گەشتی  خ��اوەن  یان  دەك��ەن  دیزاین  كە 

دوورودرێژن.
یوتیوب:

نایاب و  لەئایپادا شتێكی  بەرنامەی یوتیوب 
خاوەن ڕوونی و وردبینیەكی دەگمەنە كە وا 
ڤدیۆیی  لەناو كۆگایەكی  دەكەیت  هەست 
ڕاستەقینەدایت و بەئارەزووی خۆت دەتوانیت 

كۆنترۆڵی بكەیت و بەڕێوەی بەریت.
گرتەی ڤدیۆیی:
خشتەی ڕۆژانە:

تۆماركردن و نووسینەوەی كاری ڕۆژانەت 
تێدایە  وردی  و  دروستی  و  ڕاستی  پتر 
خێراییەكی  و  ئایپادا  بەكارهێنانی  لەگەڵ 
بەرچاو دەبینین لەتۆماركردن و خەزنكردنی 

نووسینەوەكاندا.
پەیوەندییەكان:

ئامێرە  لەسەر  كاتێك  جوانە  شتێكی  زۆر 
تابلێتەكەتدا لەشێوەی نامیلكەیەكی بچووكدا 
هەموو ئەو الیەنانە دەبینیت كە پەیوەندییان 

پێوەكردوویت.
ئای بووك:

نایابە  زۆر  لەئایپادا  كتێب  بەجێهێنانی 
بەجۆرێك كە ڕێگەت دەدات بەنیوەی كتێبە 
ئەلكترۆنیەكەت وەك ئەوەی ڕاستەقینە بێت، 
ئایبۆكستبۆ  ئەپلیكەیشنی  دوای بەكارهێنانی 
دەتوانیت  ئەو  لەوەودوا  ئیدی  یەكەمینجار 

بەخۆرایی كەڵك لەو كتێبە وەرگریت.
ئایفۆن  بەجێهێنانەكانی  هەموو  ئایا 

لەگەڵ ئایپادا هاوڕان؟
بەجێهێنانەكانی  هەموو  دەتوانیت  بەڵی، 
)ئەپلیكەیشنەكانی( ئایفۆن لەئایپادا كار پێ 
ماوەی چوار  بۆ  ئەوانیشدا  لەگەڵ  بكەیت، 
ئایپاد  ماندووكارانە  بەشێوەیەكی  سەعات 
لەئامێرەكە  وا  گەرمییەكی  و  بەكارهاتووە 
بیستۆكە  بكرێت،  پێ  هەستی  كە  نەبینراوە 
دەرەكیەكانی زۆر لەبیستۆكەكانی ئایفۆن و 
سری جی ئێس بەهێزترن، مۆنۆن و ئیستریۆ 
نین، بەاڵم بەجوانترین شێوە ئامانجی خۆیان 

دەپێكن.

زەحمەتە ئایپادت هەبێت و 
تەلەفۆنە مۆبایلەكەت ئایفۆن 

نەبێت چونكە وا دادەنرێت 
كە تەواوكەری ئایفۆنە و 

هەموو ئەو شتانەی كە حەزت 
كردووە لەئایفۆندا هەبێت هەر 

لەوردبینینی شاشەكەیەوە و 
وردبینیی لەگرتە ڤدیۆیی و 

مەودای بەرفراوان بۆ گەڕان، 
هەموو ئەمانە لەئایپادا بوونیان 

هەیە و وا دەكات كە جوانی 
و خێرایی لەكۆنترۆڵكردندا 

ببەخشن
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كۆمپیوتەریش
بیر دەكاتەوە! 
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بیر  وا  ل���ەزان���اك���ان 
دەكەنەوە كە كۆمپیوتەر 
دی،  هیچی  و  ئامێرێكە 
هۆكارێكیش  هیچ  و  بكاتەوە  بیر  ناتوانێت 
بتوانێت  ل��ەدواڕۆژدا  لێبكات  وای  تا  نییە 
زانای دیكە هەن  لەبەرامبەردا  بكاتەوە.  بیر 
نزیكدا  لەداهاتووی  كە  بیردەكەنەوە  وا 
كۆمپیوتەر دەبێتە ئامێرێكی بیركەرەوە وەك 

مرۆڤ! 
لەڕاستیدا مشتومڕێكی زۆر هەیە لەنێوان دوو 
زاناكان  زۆربەی  هەرچەندە  بۆچوونەكەدا، 
لەگەڵ بۆچوونی یەكەمدان، لەو ڕاپرسییەی 
باویكردەوە  بەریتانی  گاردیانی  ڕۆژنامەی 
لەئەیلولی2009دا لەوەاڵمی پرسیاری )بۆچی 
كۆمپیوتەر ناتوانێت بیربكاتەوە؟( خاتوو ئان 
لۆنگ-ی بیرمەند دەڵێت: "بۆیە بیركردنەوە 
هەیە تا الی بوونەوەرە زیندووەكان خزمەتی 
بایەخدانە  و  پەرەپێدان  و  گۆڕانكاری 
سۆزداریەكان  و  زمانەوانی  و  زانستی 
نازیندووە  كۆمپیوتەر  ئەوەی  لەبەر  بكات، 
لەویشەوە  و  نابێت  بایەخدانانەی  ئەو  بۆیە 
پزیشك  هەروەها  نابێت".  بیركردنەوەی 
تالیس  ڕیمۆند  بەناوبانگ  فەیلەسوفی  و 
كارێكی  كۆمپیوتەر  بیركردنەوەی  دەڵێت: 
ئەو  من  نابێت،  وا  شتی  و  گاڵتەجاریە 
ئەو  لەسروشتی  تێنەگەیشتن  بۆ  بۆچوونە 

ئامێرە دەگێڕمەوە". 
سروشتی كۆمپیوتەر 

لەئێستادا زۆربەی خەڵك لەسەر ئەوە كۆكن 
كە كۆمپیوتەرەكانی ئێستا هۆشیار نین، هەتا 
كۆمپیوتەرە زۆر پێشكەوتوو وسوپەرەكانیش 

لەو سیفەتەدا زۆر هەژارن.

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەندێكی دیكە وای 
دەبینن لەبەر ئاڵۆزی ئەو ئامێرە و كارلێكی 
لەگەڵ دەوروپشتدا لەوانەیە لەداهاتوودا ببێتە 
تایبەت  بەبوونی  هۆشمەند  بوونەوەرێكی 
بەخۆی، بەالیەنی كەم ئاگادری بدات لەو 
كارانەی خۆی دەیكات یان لەدەوروپشتیدا 
بەگومانەوە  ئەوە  تالیس  بەاڵم  ڕوودەدەن، 
جۆرە  بەو  ئەوانەی  دەڵێت  و  وەردەگرێت 
كامەیە  بڵێن  پێمان  ناتوانن  بیردەكەنەوە 
كۆمپیوتەرە  جۆرە  لەو  كە  سیفەتانەی  ئەو 
هۆشمەندانەدا دەبێت و لەوانەی ئێستادا نییە؟ 
تالیس دەڵێت لەئێستادا هیچ هۆكارێك نییە 
ئامێرە  تا وابكات چاوەڕوانی ئەوە بین كە 
ئەو  هۆشمەند،  ببنە  ئێستا  ناهۆشمەندەكانی 
ئامێرانە هەرچەندە پێشبكەون ئەوا ئاڵۆز دەبن 
لەوانەیە كاری زیاتر و زۆرتر و وردتر  و 
بكەن، بەاڵم نابنە هۆشمەند و هەر بەئامێری 
ئەو  دەمێننەوە!  ناهۆشمەند  و  تەق  و  ڕەق 
كە  كارەباییەكانەوە  سوڕە  لەڕێی  ئامێرانە 
و  دەدەن  ئەنجام  كارەكانیان  ناهۆشمەندن 
كارلێك  دەوروپشتیدا  ئامێرەكانی  لەگەڵ 
ناڕاستەوخۆ  یان  بەڕاستەوخۆ  و  دەك��ەن 

لەگەڵیاندا دەبەسترێنەوە.
 سروشتی بیركردنەوە

لەسروشتی  تیگەیشتن  دەچێت خراپ  لەوە 
ئاڵۆزتر و قوڵتر بێت كە  بیركردنەوە، لەوە 
زانراوە، هەندێك لەزاناكان وا پێشنیار دەكەن 
كە بیركردنەوە پێویستی بەهۆشمەندی نەبێت، 
كۆمپیوتەرەكان  دەشێت  و  دەبێت  بۆیە 
لەداهاتوودا بكەونە بیركردنەوە هەتا ئەگەر 
هۆشیاریش نەبن! بەڵگەشیان بۆ ئەوە بیرەكان 
تەنیا  هۆشداری،  چاالكییەكی  هەموو  وەك 
تێچووەكانی وەك  لەسەر ڕێگای  وێستگەن 
و  ڕەفتار  وەك  دەرچووەكانی  و  هەست 

كردارەكان. 
نییە  بەهۆشداری  پێویستیان  هیچیان  ئەوانە 
ناكات  هیچ  هۆشداری  ئەوانە  ب��ەڕای  و 
بەتوندی  تالیس زۆر  بەاڵم  بەو چاالكییانە، 
باسەكە  دەڵێت  و  دەداتەوە  ئەوانە  وەاڵمی 
دانوستانێك  هەتا  ئامێرێك  بەهیچ  پێویستی 
نابێت كە ئەنجام بدرێت، ئەوە هەموو كات 
ئەوەیە  بكرێت  پێویستە  ئەوەی  بەفیڕۆدانە، 
لەم  كە  بیرانەی  ئەو  سەر  بخرێتە  فۆكس 
كە  لەوەی  كردن  نكۆڵی  هەمانە،  ساتەدا 
پووچ  بەخۆی  خۆی  هۆشدارە  بیركردنەوە 
نكوڵی  ناتوانیت  تۆ  چونكە  دەك��ات��ەوە 

بێئەوەی  بیرەكانت  لەهۆشداری  بكەیت 
ئەوە  كە  بەوەی  بیت  هۆشدار  خۆت  كە 
بەكۆمپیوتەرێكی  ناكرێت  بۆیە  دەكەیت! 
واتە  ئەو  بیردەكاتەوە،  بوترێت  ناهۆشدار 
بدات  یارمەتیمان  لەوانەیە  كۆمپیوتەرەكە 
لەسەر بیركردنەوە، بەاڵم خۆی بیرمەند نییە، 
هەروەك سەعاتێك كە دەتوانێت بەئێمە بڵێت 
كات چەندە، بەاڵم هەرگیز ناتوانێت خۆی 

بەخۆی بڵێت كات چەندە؟! 
وەك چۆن ئێمەی مرۆڤ دەتوانین چەندین ئیش 
لێبكەینەوە،  بیرییان  بێئەوەی  بەجێبێنین  وكار 
كۆمپیوتەری نا بیركاریش دەتوانێت چاالكانە 
لەئیش و كارانەماندا یارمەتیمان بدات بێئەوەی 
پێویستی بەبیركردنەوە هەبێت، ئالێرەدا جیاوازی 
لەنێوان چاالكی كۆمپیوتەر بێئەوەی پێویستی 
بەبیركردنەوە هەبێت، مرۆڤ كە بیركرنەوەی 
و  ئیش  لەزۆربەی  و  دەردەك��ەوێ��ت  هەیە 
كارەكانیدا پێویستی بەو بیركردنەوەیە دەبێت 
و بەكاری دێنێت كە دەكرێت كۆمپیوتەریش 
كۆمپیوتەرەكە  بێئەوەی  بەاڵم  یارمەتیبدات، 

خۆی توانای بیركردنەوەی هەبێت! 
خراپ بەكارهێنانی زانیاریيەكان

ئەو  چۆن  كە  سەیرە  بەالیەوە  زۆر  تالیس 
بیرە بۆ كەسێك دێت كە ڕۆژێك لەڕۆژان 
الی  وەاڵم  بیركەرەوە؟  دەبێتە  كۆمپیوتەر 
یەكەمیان  هۆ،  دوو  بۆ  دەگەڕێتەوە  تالیس 
ئ��ەو زم��ان��ەی ك��ە وەسفی  زم���ان وات���ە 
كۆمپیوتەری پێدەكەین و دووەمیان مێشك 
قسەی  زمان  بۆ  بەڵگەی  خۆمانە.  ژیری  و 
زمانەوانەكانی  پیتۆلە  لەگەورەترین  یەكێك 
سەدەی بیستەمە، ئەویش لۆدویگ ویتگنستن 
كە لەنیوان سااڵنی )1881-1951( ژیاوە كە 

لەئێستادا زۆربەی 
خەڵك لەسەر 

ئەوە كۆكن كە 
كۆمپیوتەرەكانی 

ئێستا هۆشیار نین، 
هەتا كۆمپیوتەرە 
زۆر پێشكەوتوو 

سوپەرەكانیش لەو 
سیفەتەدا زۆر هەژارن

هەندێك
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كۆتی  وێنە  دەڵێت:  فەلسەفیەكانیدا  لەبابەتە 
كردووین بەقەیدەكانی و ناتوانین لێی دەرباز 
لەزمانەكەماندا و  بووە  بین، چونكە جێگیر 
كۆتەمان  ئەو  بەردەوام  زمان  كە  ئاشكرایە 
تالیس  لێرەوە  دەكاتەوە.  دووبارە  بەسەردا 
خراپ  ئەویش  پرسیارەكە  وەاڵمی  دەگاتە 
هەندێك  زانیاریەكانە،  وشەی  بەكارهێنانی 
ژیریمان  و  مێشك  و  كۆمپیوتەر  دەڵین 
كە  دەك��ەن،  جێبەجێ  كار  هەمان  هەموو 
دەوترێت،  پێ  زانیاریەكانی  چارەسەری 
ئەوانە دەڵێن بەشێوەیەكی سادە ژیری واتە 
ئەقڵ بەرنامەیەكی ئەلكترۆنیە یان ئامێرێكی 
نەرمە كە چێندراوە لەنێو ئامێرێكی ڕەق كە 
ئەویش مێشك یان دەماخە، بەاڵم ئەوەی ئەوان 
لێی بێئاگان ئەوەیە كە وشەی زانیاريیەكان 
و  كۆمپیوتەرەكان  لەنێوان  جیاوازە  مانای 
ژیریماندا و یان ئەوەی كە لەڕۆژانە بەكاری 
ناوەندە تێكەڵ  نابێت ئەو دوو  دێنین، بۆیە 
بكەین واتە دنیای كۆمپیوتەر كە نازیندووە 
لەگەڵ دنیای مرۆڤ كە زیندووە. ئەوەش 
بیركاری  زان��ای  ڕوون��ك��ردن��ەوەی  بەپێی 
وارن  بەناوبانگ  ئەمەریكی  كارگێری  و 
 )1978-1894( سااڵنی  لەنێوان  كە  وەیڤەر 
بیرۆدزی  لەدامەزرێنەرانی  یەكێكە  و  ژیاوە 
بەپێی  ئالی،  وەڕگێڕانی  و  زانیاریەكان 
ئێمە فێری ئەوە دەبین كە زانیاری  وەیڤەر 
ئەو  نموونە  بۆ  ماددیماندا،  لەدنیای  هەیە 
چاومان،  تۆڕەی  سەر  دەگاتە  ڕووناكیەی 
خۆی  بۆ  هەستپێكراوە  تاقیكردنەوە  ئەو 
تایبەت  بەشی  دەماخدا  لەناو  زانیاریە، 

ئاگادار  لێ  دیكەی  بەشەكانی  كە  هەیە 
دەكات دەماخیش بۆ خۆی چارەسەركاری 

زانیاریەكانە.
بەاڵم زانای بیركاری و تەكنۆلۆژی ئەمەریكی 
و دۆزەرەوەی بیردۆزی زانیاریەكان كالود 
-1916 سااڵنی  )لەنێوان  و  شانوون  ئیلوود 
نووسینە  زۆر  خاوەنی  ئەو  ژیاوە،   )2001
دەربارەی شۆڕشی زانیاریيەكان و زیرەكی 
لەنووسینەكانیدا  لەهەندێك  ئەو  دەستكرد، 
دەدات  سەیر  دی��اردەی  بەهەندێك  ئاماژە 
وەك  )ئەقڵی(  ژیری  چاالكی  ئەوەی  وەك 
وەك  لەهۆشیاری  دەبێت  جیا  بیركردنەوە 
ئەوەی لەئەقڵی زۆر لەبیرمەندەكانی ئەمڕۆدا 

هەیە. 
بنچینەیە  ئەو  لەسەر  دەڵێت  تالیس  بۆیە 
كەسانێك دەبن كە ئەو بیرە دوور لەڕاستیە 
دەڵێنەوە كە گوایە دەشێت كۆمپیوتەر كە 
هۆشدارانەو   ك��اری  هەندێك  ناهۆشیارە 
وەك  كە  بێت  ڕۆژێكیش  و  بدات  ئەنجام 

مرۆڤ بیر بكاتەوە! 
تەكنیكێكی  هەواڵی  ئەمەریكی  شارەزایانی 
نوێیان ڕاگەیاند كە بەهۆیەوە بیرەكان واتە 
فكر دەگۆڕدرێت بۆ قسەكردن كە ئەوەش 
كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  دەبێت  بەسوود  زۆر 
تووشی ئیفلیجی بوون و توانای قسەكردنیان 
ئەمەریكیەكان  ت��وێ��ژەرەوە  لەدەستداوە، 
نوێیەدا  تەكنیكە  ئ��ەو  لەتاقیكردنەوەی 
 26 لەتەمەنی  بەگەنجێك  بەستبوو  پشتیان 
لەمیانەی  كە  ڕامسی  ئیریك  بەناوی  ساڵی 
جەڵتە  تووشی  هاتووچۆدا  ڕووداوێ��ك��ی 
توانای  لەدەستدانی  هۆی  بووبووە  بووبوو، 

قسەكردنی و هەر بەئاماژەی چاوی قسەی 
لەزانكۆی  توێژەرەوەكان  ئەوە  بۆ  دەكرد، 
لەناو  كارەباییان  جەمسەرێكی  بۆستن 
دەماخیدا چاند كە لەو ڕێگایەوە بیرەكانی 
ئامێرێكی  لەڕێی  كە  دەنگ  بۆ  دەگۆڕدرا 
وەردەگیرایەوە،  دەنگیەوە  شیكردنەوەی 
لەسەرەتادا زاناكان ئەو ناوچانەیان دیاریكرد 
ئەو  دەماخی  لەناو  بەقسەكردن  تایبەتن  كە 
گەنجەدا پاش ڕووپێوكردنێكی تەواوی ناو 
دەماخی ئینجا ئەو جەمسەرە كارەباییەیان لەو 
چیلكەیەكی  بەشێوەی  كە  چاند  ناوچەیەدا 
درێژی  هەروەها  بوو  شووشەیی  قوچەكی 
1ملم بوو، سێ تەلی پێوە بوو كە لەمووی 
فڕانك  پڕۆفیسۆر  ب��وون،  باریكتر  س��ەر 
جۆینسەر لەزانكۆی بۆستن وتی ئەو كردارە 
كەمتر لە50 چركە دەخایەنێت كە ئەوەش 
كاتی ئاسایی قسەكردنە، بەكارهێنەری ئەو 
چۆن  كە  دەكرێت  ئ��ەوە  فێری  تەكنیكە 
بیرێك  یان  بكات  قسە  ویستی  هەركات 
بیرەكە  جەمسەرەوە  ئەو  لەڕێی  بگەیەنیێت 
پچووك  زۆر  ڕادیۆیی  ئامێرێكی  دەگاتە 
بۆ  لەوێشەوە  و  س��ەردا  تووكی  لەژێر 
نیشانانە شیدەكاتەوە  ئەو  كۆمپیوتەرێك كە 
و دەی���ان گ��ۆڕێ��ت ب��ۆ دەن��گ ك��ە وەك 
قسەكردنی ئاسایی دەبێت! بەاڵم ئەمە مانای 

ئەوە نییە كە كۆمپیوتەر بیر دەكاتەوە.
 و: جوان موحەمەد 

 سەرچاوە: 
hazemsakeek.com

پاشكۆی زانستی گۆڤاری العربی
ژمارە 2/تەموزی2011

لەوە دەچێت خراپ 
تیگەیشتن لەسروشتی 

بیركردنەوە، لەوە 
ئاڵۆزتر و قوڵتر بێت 
كە زانراوە، هەندێك 
لەزاناكان وا پێشنیار 

دەكەن كە بیركردنەوە 
پێویستی بەهۆشمەندی 

نەبێت، بۆیە دەبێت و 
دەشێت كۆمپیوتەرەكان 

لەداهاتوودا بكەونە 
بیركردنەوە هەتا ئەگەر 

هۆشیاریش نەبن

كالود ئیلوود شانوون )1916 - 2001(         وارن وەیڤەر )1894 - 1978(
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ل��ەب��ەر ئ����ەوەی زۆرب���ەی 
هاككەرەكان پالنی نهێنییان 
گرتنی  دەسبەسەرا  بۆ  هەیە 
دنیا و زاڵبوون بەسەر دنیادا، ئەمە مانای ئەوە 
نییە كە هاككەرەكان كەسانی خراپن. پێناسە 
هاككەر(1(  )زاراوەی  زاراوەك��ە  كردنی 
هاككەرەكانیش،  خ��ودی  لەنێو  تەنانەت 
لەڕاستیدا،  هەستیارەكان.  لەبابەتە  یەكێكە 
خۆشیان  تەنانەت  لەهاككەرەكان  زۆرێك 
لەخەڵكی  زۆرێ��ك  دانانێن،  بەهاككەر 
هەیە  بیرۆكەی  هەندێك  كەمەوە  بەالیەنی 
لەسەر ئەوەی كە هاككەر چییە، بۆ نموونە:

هاككەر كەسێكە كە...
- دەچێتە نێو كۆمپیوتەری كەسانی دیكەوە 

بۆ ئەوەی كۆنتڕۆڵی ئامێرەكانی بكات.
- ڤایرۆسی مەترسیدار و لەناوبەر دروست 

دەكات و باوی دەكاتەوە.
- ناسنامە و زانیاری كارتی قەرزی خەڵكی 

دەدزێت.
- دژ بەیاسایە.

 ئەم لێكدانەوانە بۆ زاراوەی هاككەر لەهەموو 
ئەم  تەنیا  نەك  هەڵەن،  و  ناڕاست  بارێكدا 
بیركردنەوانە هەڵەن، بەڵكو ئەم بیركردنەوە 
بەكەسایەتی  سوكایەتی  لێكدانەوانە  و 
لەسروشتیاندا  تەنانەت  و  دەكەن  هاككەر 
ڕەگەز پەرستانەن، میدیاكانیش بەشێوەیەكی 
مێژوویەكی  خەڵكی  بەشانی  شان  گشتی 
درێژیان هەیە لەترسان و گەیشتنە كۆمەڵێك 
بنەمای  لەسەر  نەزانانە  هەڵەو  دەرەنجامی 
شتێك كە ئەوان بەتەواوی لێی تێینگەیشتوون. 
لەم حاڵەدا پرسەكە لەبارەی ڕەنگی پێستمان 
نییە )نووسەری ئەم بابەتە وەك هاككەرێك 

ئێمە  لەڕاستیدا  كە  دەكات.وەرگێڕ(،  قسە 
)مەبەست  ڕووخسارین  بێ  لەتەكنۆلۆژیادا 
بەدەگمەن  زۆر  هاككەران  كە  لەوەیە 
پرسەكە  بەڵكو  وەرگ��ێ��ڕ(،  دەردەك���ەون. 
پێشكەوتنی  و  بەپەرەسەندن  پەیوەندی 
كلتورەكەمانەوەیە واتە كلتوری هاككەران. 
یارمەتیدەری  ئینتەرنێت  لەدایكبوونی 
هاتنەكایە و بەرهەم هاتنی كلتورێكی نوێ  

بوو، كە ناونرا )گیك()2(.
جگە  نییە  هیچ  ه��اك��ك��ەر  ل��ەب��ن��ەڕەت��دا 
و  نهێنی  بەزانینی  ح��ەز  كە  لەكەسێك 
هاككەر  وات��ە  دەك��ات،  شتەكان  هەموو 
دیكە،  بەدەربڕینێكی  زانینخوازە،  كەسێكی 
هاككردن واتا بەدواداگەڕان و ئاشكراكردن 
نییە  كارێك  لەخۆیدا  و خۆی  فێربوون،  و 
كە نایاسایی بێت بەگوێدانە ئەوەی تۆ چی 
گەورەیە  زوڵمێكی  ئەوە  دەكەیت،  هاك 
هاككەران  هەموو  وابێت  پێمان  ئەگەر 
لەبنەڕەتدا  بەدخوازن.  و  ناحەز  خەڵكانی 
هاككەری  هەیە:  لەهاككەرمان  جۆر  دوو 
كە  ڕەش،  كاو  هاككەری  و  سپی  كاو 
زیاتر بەهاككەری كاو ڕەش )واتە جۆرە 
كراكەر  دەوترێت  هاككەر(  خراپەكەی 
cracker. هەر وەك چۆن لەفیلمە كۆنەكاندا 

كاو  و  باشەكانن  سپییەكان  كاو  هەیە، 
خراپەكانن.  )كراكەرەكان(  ڕەشەكانیش 
هاككەرە منداڵەكانیش ئەوانەن كە ئاستێكی 
سەرەتاییان هەیە لەنووسینی سكرپتدا و پێیان 
ئەوەندە  ئەمانە   .script-kiddy دەوترێت 
زیرەكن دەتوانن سوود لەو شتانە وەرگرن كە 
لەالیەن هاككەرە پیشەگەر و شارەزاكانەوە 
نووسراوە و هەندێجار دەسكاریشیان بكەن، 
بەاڵم هێشتا لەو ئاستەدا نین كە خۆیان كۆد 
و پرۆگرامەكان بنووسن و ئیش بەشتەكانی 
خۆیان بكەن، بۆیە من پێیان دەڵێم هاككەرە 
چونكە  هاككەر،  بەچكە  یان  منداڵەكان 
لەزۆر ڕووەوە هەر لەمنداڵێكی ساوا دەچن، 
هێشتا  كە  هاروهاج  بێزاركەری  منداڵێكی 
زۆر شت ماوە فێری بن، لەهەمان كاتیشدا 

زۆر خۆشن بۆ گاڵتە پێكردن.
كە  بكەرەوە  لەهاككەر  بیر  شێوەیە  بەو   
چۆن  دەزانێت  كەسێكە  جادووگەرێكە، 
بەكۆمەڵێك شتی ناڕاست هەڵت خەڵەتێنێت، 
ئەویش بەكارهێنان و دەسكاریكردنی شێوەی 
سۆفتوێرێكە.  هەر  ڕووخساری  دەركەوتنی 
چۆن  فڕوفێانە  ئەو  زانیت  تۆش  كە  هەر 
پێیان  دیكە  جارێكی  ئیتر  دەدرێن،  ئەنجام 

جادووگەرەكان  ب��ەاڵم  هەڵناخەڵەتێیت، 
هەردەم جادوو و فڕوفێڵی نوێ  دەدۆزنەوە 
وەك  هەر  جادووگەرەكان  دایدەهێنن.  و 
دەخەڵەتێنن،  هەڵ  خەڵكی  هاككەرەكان 
بەاڵم  هونەرمەندن،  پێكەوە  هەردووكیان 
تاوانبار  كەسێك  ئەوەی  بۆ  نییە  بەس  ئەمە 
فێری  نییە  لەوەدا  خراپییەك  هیچ  بكەیت، 
و  بپارێزیت  خۆت  تا  ببیت،  جادووە  ئەم 
كار بەو ئامێرانە بكەیت كە موڵكی تایبەتی 
بۆ ئەوەی كۆمەڵێك شتی خۆش  یا  خۆتن 
بكەیت،  هاوڕێكانت  لەگەڵ  بەكۆمپیوتەر 
بێت  لەبیر  بەاڵم هەمیشە و هەمیشە ئەوەت 
هەیە،  بەتواناتر  لەتۆ  ج��ادووگ��ەری  كە 
خۆت  كە  نییە  باش  سیفەتێكی  هەرگیز 
هەموو  لەسەرووی  تۆ  ئیتر  دەرخەیت  وا 
كەسانی  هەمیشە  گیكەكان  خەڵكەوەی، 
دەكەن  تازە  كەسانی  قبوڵی  و  بیركراوەن 
لەكۆمەڵگاكەیاندا، تا ئەو شوێنەی ئامانج و 
مەبەستەكانت پاك و ڕاستگۆیانە بن، ئەگەر 
دەتەوێت ببیتە هۆی وێرانی و ئاژاوە، ئەوە 
ولیام  كە  ئەناركیستەكان)3(  كتێبی  بڕۆ 
بەخۆشییەوە  و  دابگرە  نووسیویەتی  پۆویڵ 
خۆت لەناو بەرە، بەس هیچ نەبێت بیخەرە 
تا كەسانی دیكە  ڤیدیۆیی  سەر كاسێتێكی 

لەهەڵەكانتەوە فێر بن یان پێت پێ بكەنن.
هەڵسوكەوتی ڕۆژانەی هاككەران

زۆر  بەشێوەیەكی  هاككەران  هەرچەندە    
كە  جیاوازن  زۆر  كەسانی  هەستپێكراو 
بێهاوتان،  و  دەگمەن  كەسایەتی  خاوەنی 
نادیارانە  و  ئاڵۆز  زۆر  بەشێوەیەكی  بەاڵم 
وا دەرەكەوێت كە هەموویان هەمان شێوە 
چاكەت  لەو  جلەكانیان  هەبێت.  ژیانیان 
سەرە  كە  ناشرینانەوە  ئاساییە  پانتۆڵە  و 
گیرفانی گەورەیان هەیە و شەیالە دەبەستن، 
لەبەر  دایكیان جلیان  هێشتا  بڵێی  هەر وەك 
دەكات تا دەگاتە جلێكی شیك و كەشخانە 
خۆماڵیانەیان  ستایڵێكی  كە  تەكنیكیانە  و 
هاككەران  ئەوەی  كردنی  بەڕەچاو  هەیە، 
لەسەرانسەری دنیادا هەن، ناتوانین شێوازی 
جل و بەرگ پۆشینیان بۆ گروپێكی دیاری 
ئەو  بەنێوبانگترینیان  بكەین.  پۆلێن  كراو 
و  سەر  كە  پۆشینەیە  بەرگ  و  جل  شێوە 
تاریك  و  ڕەش  جلی  و  دادەپۆشن  ملیان 
مافیایانە  و  ئەو شەقاوە  لەبەر دەكەن، وەك 
دەرەكەون كە خۆیان گۆڕیوە و نایانەوێت 
بناسرێن )هەرچەندە ڕەنگ زەردییان بەهۆی 
كەمی تیشكی خۆرەوە وا دەكات زۆر وا 

تەنیا



 زانستی سەردەم 48

174

دەرنەكەون(.
بار  ئوتومبێلێكی  نموونەیی  هاككەرێكی 
هەڵگر دەئاژوێت و لەژێر زەمینی خانووەكەی 
گوێ  دەژی،  بەتەنیا  یان  دەژی،  دایكیدا 
دەگرێت  ڤیدیۆییەكان  یارییە  لەمیوزیكی 
زۆر  )هەرچەندە  ئاسایی  لەمیوزیكی  وەك 
چوونەتە  بەناوبانگەكان  زۆر  لەمیوزیك 
دیكۆری  و  ڤیدیۆییەكانەوە(،  یارییە  نێو 
كلتورییانەی  زۆر  شێوەیەكی  ژوورەكەشی 
فیلمە  شێوەی  لەسەر  ئ��ەوەت��ا  ی��ان  هەیە 
ئەویش  لەوانەیە  زانستییەكانە،  خەیاڵییە 

لەسەر ستایڵێكی ژاپۆنیانە بێت.
ناكەن،  ب��ەوەرزش  حەز  زۆر  گیكەكان 
شۆكێكی  ب��ی��رەوەری  لەبەر  یان  ئەمەش 
دەروونیی سەردەمی منداڵییە یان تەنیا لەبەر 
ئەنجامی  كە  جەستەییەی  چاالكییە  ئەو 
لەسەر  بەردەوامیان  دانیشتنی  واتە  دەدەن 
كۆمپیوتەر، تەنانەت هیچ حەزێكیان بۆ ئەو 
یارییە ڤیدیۆییانەش نییە كە وەرزشین وەك 
تۆپ تۆپێن و پێشبڕكێ  جیاوازەكان، زیاتر 
ئەو  یا  فەنتازین  كە  یارییانەیە  بەو  حەزیان 

یارییانەی تاكە كەسێك تەقە دەكات.
تەخت  كە  خواردنانەیە  بەو  حەزیان  زیاتر 
تورتە،  و  كێك  پەنیر،  وەك:  گ��ەورەن،  و 
نانی برژاو و پیتزا، و هەر شتێك كە بەفڕنی 
لەبارەی  كرابێت،  دروست  مایكرۆوەیڤ 
ئەوەی بۆچی ئەم جۆرە خواردنانە دەخۆن 
چەند بۆچوون و تیۆرییەك هەیە، و زۆرینە 
لەسەر ئەوە قایلن لەبەر ئەوەیە گیكەكان زۆر 
تەمەڵن و حەزیان بەخواردنێكە زوو لێبنرێت 
دەتوانم  من  هەرچەندە  بكرێت،  ئامادە  و 
سوێند بخۆم كە لەشوێنێك بیستوومە هۆكاری 
و  ستەمكار  كەسێكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە 
و  ئیش  سەرەتاییەكانی  لەسەردەمە  زۆردار 
كاری كۆمپیوتەرییدا، كە ناكرێت ناوەكەی 
دەكرد  لەپرۆگرامەرەكانی  زۆری  بوترێت، 
و ئیشی زیادی پێ دەكردنن هەندێك قسە 
لەژێر  تەنانەت  گوایە  دەڵێن  هەیە  باس  و 
هەردوو  داونەتێ،  خواردنی  دەرگاكانەوە 
لێكدانەوەكە ئەگەری ڕاستییان هەیە و ڕێیان 
خواردنەوانەش  ئەو  هەروەها  دەچێت،  تێ 
چونكە  پێویستییەكە،  تێدایە  كافینیان  كە 
نەهاتووەكانی  لەژمارە  سەعاتە  و  خەوزڕان 
كۆد نووسین پێویستیان بەسووتەمەنی و وزە 
دەڵێت:  هەیە  بەناوبانگ  وتەیەكی  هەیە. 

"خەوتن بۆ خەڵكی بێهێز و الوازە."
بەدەگمەن قسە دەكەن،  هاككەرەكان زۆر 

و  بكات،  پێویست  نەبێت كە  كاتێك  تەنیا 
شێوەی نووسینیشیان وەهایە ئەوەندەی بتوانن 
بەبەكارهێنانی  ئەویش  دەكەنەوە  كورتی 
كورتكراوە  خۆیان  یان  كراوەكان  كورت 
و  لەهێز  پارێزگاری  خۆیان،  بۆ  دادەنێن 
توانای خۆیان دەكەن، كە ئەمەش شتێكی 
باشە بۆ فرەكاری و ئەنجامدانی چەند شتێك. 
بیری گیك وەهایە كە لەدەرەوەی مێشكی 
و  خۆكارەیی  ئیشی  دەكاتەوە،  بیر  خۆی 
بێت  كەمتر  و جووڵە  كار  تا  ئۆتۆماتیكی، 
نووسراو  پەیامی  و  ئیمەیڵ  هەمیشە  باشترە. 
دەنگی  لەبەكارهێنانی  باشترە  بەكاربێنیت 
كەسێكیش  لەگەڵ  ئەگەر  تەنانەت  خۆت، 
بێت كە ڕێك لەتەنیشتەوە دانیشتووە. پەیامی 
تیلیپاسی  بۆ  شتێكە  باشترین  ئەلكترۆنی 
بەشێوەیەكی  بیرەكان  پەیوەندی  )وات��ە 
-وەرگێڕ-(.  سروشتی.  و  ئاسایی  س��ەرو 
هەندێك  ئێستا  كە  بیستوومە  )هەرچەندە 
مایكرۆچپانەی)4(  ئەو  لەڕێی  هەن  خەڵك 
كە لەمێشكیانایە یارییە ڤیدیۆییەكان دەكەن، 
زۆر  هاككەران  هەروەها  شێتییە(.  لەو  ئای 
كەسانێكی  و  دەزانن،  لەزمانێك  زیاد  جار 
زۆر كلتوورین، بەاڵم ئەگەر كەسێك خۆی 
ئیتر ئەو  نایە  بەمانای ئەوە  ئەمە  گیك بێت 
كەسە هەموو گیكەكانی دنیا دەناسێت، بۆیە 

پرسیاری دیكە مەكەن.
نادیارن  و  كز  كەسانی  یان  گیكەكان    
بەاڵم  دەركەوتوون،  و  دیار  كەسانی  یان 
بەشێوەكی زۆرتر نادیار و كزن، هاككەران 
نایانەوێت سەرنجی ناپێویستی كەس بۆ الی 
خۆیان ڕاكێشن، زۆر ئاساییە كە هاككەران 
یان  بكەن،  بەیەكتری  گاڵتە  خۆیاندا  لەناو 
گاڵتە بەخۆیان بكەن، بەاڵم بۆ هەر كەسێكی 
ئەوە  بكات  بەهاككەران  گاڵتە  كە  دیكە 
بەسوكایەتی و بەكەم سەیركردن دادەنرێت. 
نەكرام كە جارێكیان كارەبا  )زۆر ستایش 
هەموویان  هاتەوە  كارەبا  كە  دوای  بڕا، 

سەیری منیان دەكرد... بەڵێ ، من بووم(. 
و  لەكتێبخانە  دەك��ەن  حەز  هاككەران    
كتێب فرۆشییەكاندا لەبەشی تایبەت بەكۆد 
لەكۆگایەكی  ی��ان  ب��ن،  پرۆگرامیندا  و 
هەندێك  ب��ن،  ئەلكترۆنیدا  كەلوپەلی 
لەشارەزایان پێیان وایە كە هەر كەسێك تەنیا 
ئەلكترۆنی  بواری  سەرەتاییەكانی  زانیارییە 
بزانێت، دەتوانێت ئەو ماددە و كەرەستانەی 
ئەلكترۆنییەوە  لەكۆگایەكی  پێویستن  كە 

بێنێت،  پێك  ئاڵۆز  بۆمبێكی  بكات و  پەیدا 
هاككەران حەزیان لەدروستكردنی بۆمب و 
ئەو شتانە نییە، بەاڵم ئەو كۆگایانە شوێنێكی 
و  تاقیكردنەوە  ئەنجامدانی  بۆ  باشن  زۆر 

فێربوونی ئەلكترۆن.
ئەگەر  نەبێت  سەیر  الت  هیچ  دواج��ار 
نەكات،  پێ  ب��اوەڕت  زۆر  هاككەرێك 
بن  هاوڕێ  زۆریش  ماوەیەكی  هەرچەندە 
نەخۆشییەكی  پارانۆیا)5(  بناسن.  یەكتر  و 
ببی  بتەوێ   ئەگەر  بەگشتی،  ترسناكە، 
ئەقڵییەت  تێكچوونە  ئەم  دەبێت  بەگیك، 
بوێت و تیاتدا دەركەوێت و تووشی ببیت. 
شتێكە  بەڵكو  بكرێیت،  فێر  نییە  شتێ  ئەمە 
سەرەڕای  ببیت،  فێری  دەتوانی  خۆت  كە 
بكەم،  ڕێنماییتان  دەدەم  هەوڵ  من  ئەوەش 
گیكەكان  هاتووە،  یاساكەدا  لەدە  هەروەك 
حەز دەكەن یارمەتی كەسانی دیكە بدەن، 
بێت  هەرچۆنێك  ڕادەی���ەك،  تا  ئەویش 
لەجیاتی ئەوەی بپرسی "چۆن دەتوانم ئەمە 
بپرسی  وایە  باشتر  بكەم؟"  ئەوە  و  بكەم 
"چۆن دەتوانم یارمەتی خۆم بدەم؟ و چۆن 

خۆم ئەو شتە بكەم و فێر بم؟".
هەڵبژاردنی ناوێكی نوێ 

  لەوانەیە داهێنانی ناوێكی نوێ  بۆ خۆت 
دەتوانی  بەڵێ   بێت،  زۆر سەخت  كارێكی 
هەمیشە ئەو ناوەی كە لەئینتەرنێتدا بەكاری 
بەاڵم،  نوێ ،  بەناوێكی  بیگۆڕی  دەهێنیت 
ئیتر  ناسی  تۆی  بەناوێكەوە  خەڵكی  كە 
هەوڵی  هەرچەندە  لێنابێتەوە،  ناوەت  ئەو 

گۆڕینیشی بدەیت.
بەناوی خوازراوەوە  هاككەران  )هەمیشە    
ناوە  بەو  هەر  و  دەدەن  ئەنجام  كارەكانیان 
خوازراوە یان نازناوەش ناوبانگ دەردەكەن 

و دەناسرێن. وەرگێڕ(
نوێ   ناوێكی  دانانی  بۆ  شت  یەكەمین    
كە  بێت  شتێك  ناوە  ئەو  ئەوەیە  بۆ خۆت 
خۆت حەزت لێیە، دواتر كێشەی ئەوە دێتە 
ئاراوە دەبێت دڵنیابیت لەوەی لەسەر لیستی 
كەسی  ئیمەیڵەكەت  یان  مەسنجەرەكەت 
بەاڵم  نەكردووە،  تۆمار  ناوەی  ئەو  دیكە 
نییە  ئەمڕۆدا زۆركات گرنگ  لەڕۆژگاری 
دەكەیت،  پێ  دەست  ناوێكەوە  بەچی  كە 
چونكە دواتر دەتوانی كەمێك گۆڕانكاری 
ناوی  بە  لەوانەیە  نموونە  بۆ  بكەیت،  تیادا 
بكەیت،  تۆمار  ناوەكەت  )bug()6(ەوە 
بەاڵم دواتر دەبێت كەمێك گۆڕانكاری تیادا 
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ببێت  ئەوەی  بۆ  بكەیت 
تۆ  بەتەنیا  كە  بەناوێك 
خاوەنی بیت، بۆ نموونە 
 "bug byte"ب��ە بیكەت 

یان   "bug72280" ی��ان 
لەو  دیكەی  شتێكی  هەر 

بابەتە، ڕێگایەكی ئاسانتریش 
ئەوەیە كراكی پاسۆردەكانیان 
لێ  ن��اوەك��ان��ی��ان  و  بكەیت 
بدزیت، بەاڵم ئەمەش كارێكی 

خراپ و ناحەزانەیە.
دەكات  بێزارم  زۆر  كە  شتێك 

سەربەخۆیانەیە  سایتە  هەموو  ئەو 
كە هەن و پێویستە ئەكاونتێكی تایبەت 

بەكاریان  ئ��ەوەی  بۆ  هەبێت  بەخۆتت 
و  ناو  سەدان  دەبێت  شێوەیە  بەم  بهێنێت، 
پاسۆردی جیاجیات هەبێت، كە هەندێكیان 
لەوانەی  هەندێك  ناهێنیت،  بەكار  هەر 
وا  دەهێنن  بەكار  كۆمپیوتەر  ت��ازە  كە 
لەالی ئەكاونتێك  كاتێك  دەكەنەوە   بیر 
ئیتر  دەكەیت،  تۆمار  یەكەت   )7()isp(
چوونە  و  بەكارهێنان  مافی  بەتەواوەتی 
بەاڵم  دەبێت،  شتێكت  هەموو  ژووەرەوەی 
هەر  بۆیە  نییە،  شێوەیە  بەو  ئەمە  بەداخەوە 
ئەگەر  كە  ئەوەبە  ئ��اگ��اداری  لەئێستاوە 
یەكێكی لەوانەی چاالكانە ئینتەرنێت بەكار 
تازە  ئەكاونتی  هەمیشە  دەبێت  دەهێنیت 
دروست بكەیت، بیرۆكەیەكی باشە ئەگەر 
تا  دابنێیت  خۆت  بۆ  لەستاندەرد  جۆرێك 
شتەكانت لێ تێك نەچێت، ئەویش بەدانانی 
هاوشێوە،  پاسۆردی  و  بەكارهێنەر  ناوی 
تەنیا بۆ ئەكاونتێكی گرنگ نەبێت شتێكی 
بیرۆكەیەكی  هەروەها  دانەیت،  جیاواز 
و  سكراب  ئەدرێسی  ئیمەیڵ  ئەگەر  باشە 
ئەمەیش   junk email هەبێت  خراپبووت 

لەبەر هۆكاری خۆی.
شت  زۆر  گرنگە،  شتێكی  نازناو  یان  ناو 
دەڵێت،  كەسایەتیت  و  ت��ۆ  دەرب����ارەی 
یان  دانێیت  منداڵیت  نازناوێكی  دەتوانیت 
هەر شتێك كە لەگەڵتدا بگونجێت، من بۆ 
خۆم بەو شێوەیەی كە ئەمریكاییە هندییەكان 
ناوی خەڵكانیان دەنا لەهۆزەكانیان، ئاوا بیر 
لەدانانی ناو دەكەمەوە، باوەڕم وایە كە دەبێت 
ناو، وەسفكەر و ڕەنگدەرەوەی كەسایەتی 
دەگمەن  زۆر  شتێكی  یان  بێت  تاكەكەس 
و بێهاوتای تایبەت بەو كەسە بێت كە تەنیا 

لەڕێی ڕوونكردنەوەوە شی بكرێتەوە و 

لەماناكەی 
تێبگەیت، بۆ نموونە نازناوی خۆم: تەیپوۆم 
شریتی  كرمی  بەمانای  كە   tapeworm(
دێت( یان ۆرم یان ۆرم بایت، هەركامێكیان 
نەبوو،  هەڵبژاردنم  یەكەمین  ناوە  ئەم  بێت، 
بۆ خۆم  نەبوو  ناوێكیش  باشترین  هەروەها 
كە حەزم لێی بێت، بەاڵم تازە بەم ناوەوە 
لەبەر  ناوەشم  ئەم  نابێتەوە،  لێم  و  ناسراوم 
لەبەر  بڕا،  بەسەرا  قێزەون  زۆر  هۆكارێكی 
ئەوەی لەپزیشك دەترسم و جەستەیەكی لەڕ 
و الوازم هەیە، ئیدی ئەوەندە نەچووبووم بۆ 
الی پزیشك تا كەسێك توانجی لێدام و پێی 
وتم: "كێ ناڵێ  كرمی شریتی یا شتێكی لەو 
بابەتەت نییە وا ئاوا لەڕ و الوازی؟" منیش 
نوكتە  لەوەوە  ئیتر  "نازام".  دایەوە:  وەاڵمم 
و قسە و قسەڵۆك باوبوویەوە، بۆ نموونە، 
كاتێك كە برسیم دەبوو هەر ئەوە نەبوو كە 
خۆم خواردن بخۆم بەڵكو نانم بەكرمەكانی 
نییە؟  ئەمە خۆش  توخوا  دەدا  لەشیشم  ناو 
و بایتەكەش "byte" بۆ ناوەكەم زیاد كرا، 
لەبەر ئەوەی تەیپوۆم ناوێكی زۆر بەرباوە 
ئەوەش  لەبەر  و  دەهێنرێت،  بەكار  زۆر  و 
وشەی  كێشی  هەمان  لەسەر  بایت  كە 
پێوەدان  یا  گەستن  بەمانای  كە  "bite"ە 
بایتی  بۆ  ئاماژەیە  كە  هەیە  ئەوەش  دێت، 
كۆمپیوتەر )كە یەكەیەكی پێوانەی داتایە(. 
ئەم  لەوەی  نەبوو  نیازێك  هیچ  لەڕاستیدا 
ناوەی خۆم بەمانای درمێكی كۆمپیوتەریی 
ئەمەش  بێت،  دەك��ات  تەشەنە  زوو  كە 

لەبەرژەوەندی من بووە.
دانانی  بۆ  دانێن  باش  كاتێكی  باشە  وا 

ناوێكی گونجاو بۆ خۆتان، ئەو ناوە دەبێتە 
بۆ  كەسێك  هەر  یەكەمی  سەرنجی  باری 
ئێوە، هەروەها زۆر خراپ و جێی مەترسییە 
كە داوا لەهاوڕێكانت بكەیت )هاوڕێكانی 
ژیانی ڕاستەقینەت(، نەك هاوڕێكانی ژیانی 
بەو  كە  ئینتەرنێت!  دنیای  نێو  خەیاڵی 
داتهێناوە،  خۆت  كە  بكەن  بانگت  ناوەوە 
وەاڵم��ت  ك��ات  هیچ  لەئینتەرنێتدا  ب��ەاڵم 
تەنیا  خۆت،  ڕاستەقینەكەی  ناوە  بۆ  نەبێت 
یان  بووی  كارەكەت  لەسەر  هاتوو  ئەگەر 
ئەمە  ئەگەر  بووی.  خێزانەكەتدا  لەبەردەم 
زۆركات  بێت،  بەكەڵك  و  بگرێت  سەر 
 613 تا  درێژییەكەیان  ئینتەرنێتییەكان  ناوە 

كارەكتەر دەبێت. 
هاككردنی ڕەگەزی بەرامبەر

بزانن كە گیكەكان  ئەوە  لەئێستاوە  هەر  با 
ئەمە  كردنی  ب��ەڕەچ��او  تەنیان،  كەسانی 
ناكرێت وەك سەرپشكێك سەیر بكرێم لەم 
چەند  دەكرێت  بێت  هەرچۆنێك  بابەتەدا، 
ڕێنماییەك  باشترین  ڕوو،  بخەمە  خاڵێك 
خەریكی  ه��ەر  ئ��ەوەی��ە  بیكەم  دەت��وان��م 
ئیشكردن بن لەسەر ڕۆبۆتە سێكسییەكان)8(. 
"دەبێ   ئەمەیە:  پرسیارەكە  دەكەم  پێشبینی 

گیكەكان چییان هەبێت تا بیبەخشن؟"
چۆنێتی باش

- پشتیوانی تەكنیكی بیست و چوار سەعاتی 
خۆڕایی.

- گیكەكان كاتی ئەوەیان نییە كە هاوبەشێك 
بدۆزنەوە كە تەواو دڵنیابن لەوەی ڕۆژێك 

لەڕۆژان بەجێیان ناهێڵێت.
- گیكەكان زیاتر شتە كارتۆنی و كارەكتەرە 
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بەالوە  ڕەهەندییەكانیان  سێ   دیجیتەڵییە 
ڕاستەقینەكان،  لەشتە  وەك  سەرنجڕاكێشترە 
و  ناكەن  لێ  فێڵت  كات  هیچ  ئەمانە  كە 
بكەین  چاوەڕێ  دەبێت  بۆیە  نابڕن،  قۆڵت 
تەواو  سێكسییەكان  ڕۆبۆتە  كاتەی  ئەو  تا 
ئەو  بابەتەدا  ئەم  نووسینی  )لەكاتی  دەبن، 
نەكرابوون،  دروست  سێكسییەكان  ڕۆبۆتە 
ئێستا ئەو ڕۆبۆتە سێكسییانە دروست  بەاڵم 
كراون و لەبازاڕەكانی دنیادا هەن. وەرگێڕ(.
نییە  ق��ورس  و  ئاستەنگ  شتێكی  هیچ   -
و  كەوێت  دەست  دیكەت  گیكێكی  كە 
خۆشەویستی لەگەڵدا بكەیت، بەس دەبێت 

بۆیان بگەڕێیت، ئەمەشیان خراپ نییە. 
چۆنێتی خراپ

- لەوانەیە دۆزینەوەی گیكێك زۆر سەخت 
بێت، ئەگەر ئەوە ڕەچاو بكەین كە ئەوان 
دەچنە  لەماڵەوە  بەدەگمەن  زۆر  لەبنەڕەتدا 

دەرەوە.
كۆمپیوتەر  گیكەكانەوە  بەالی  هەمیشە   -
لەپێشترە و خۆشەویستترە، كەسی دیكە بەپلەی 

دووەم دێت.
شارەزاییەكی  و  توانا  هیچ  گیكەكان   -
و  وشك  كەسانی  و  نییە  كۆمەاڵیەتییان 
پەیوەندییەك  جۆرە  هیچ  ناتوانن  داخراون، 
دروست بكەن كە بەرهەمێكی باشی هەبێت.
- ئەگەر دەتەوێت گیكێك ببینیت كە چۆن 
هەر  ئەوە  دەبێت،  شێتگیر  و  دەبێت  توڕە 
ئەوەندە بەسە دەسكاری شتێكی بكەیت، بۆ 
نموونە بۆكسێك بكێشە بەمۆنیتەرەكەیدا یان 

شتێكی لەو بابەتەی لێ بكە.
گەورە ببە...

لەژواندایە  گیكێك  كاتێك  هەندێجار    
بۆ  ئاماژە  كە  خۆشەویستەكەیدا،  لەگەڵ 
بێتا)9(  وەك  دەك��ەن  خۆشەویستەكانیان 
منداڵەكانیان  ناوی  كاتێك  دەكەن.  سەیری 
ئەوەندە  )وات��ە   "version 2.0" دەنێن 
دووەمیان  منداڵی  و  ببن  پێكەوە  توانیویانە 
ب���ووە. وەرگ��ێ��ڕ( ئ��ەوە وەك ئ��ەوە وای��ە 

لەبەهەشتدا بەیەك گەیشتبن.
خرۆشێنەرە  و  ه��ان��دەر  زۆر  كە  شتێك 
ئەوەیە  گیكەكانەوە  پەیوەندی  لەبارەی 
یەكتری  ڕاستیدا  لەدنیای  لەوەی  جگە  كە 
دەبینن و كات پێكەوە بەسەر دەبەن، ئەوە 
دەكەن  پەیوەست  كۆمپیوتەرەكانیشیان 
ئەوە  لەسەر  شەڕ  هەردووكیان  بەیەكەوە، 
دەكەن كامیان دەست بەسەر دیسكتۆپەكەی 
دەست  كێ   و  بگرێت،  دیكەیاندا  ئەوی 

بگرێت،  پەیامەكاندا  و  نامە  ناردنی  بەسەر 
بەهەردووكیانەوە بەناردنی پەیامی ناتەواو و 
كە  دەدەن  تێك  كەسە  لەو  سەر  تێكچوو 
قسەی لەگەڵ دەكەن و پەیامی بۆ دەنێرن، 
هاوتای  گیكەكان  الی  ئەمە  هاوڕێیان 
ژیانێكی كۆمەاڵیەتیانە و تێكەاڵوبوونە، هەر 
لێرەشەوەیە جاری وا هەیە لەگەڵ كەسێكدا 
پەیوەندی دروست دەكەیت كە زۆر زۆر 
لەڕێی  نەتبینیوە،  هەرگیز  و  دوورە  لێتەوە 
دادەنێن  ژووان  و  دەبینن  یەكتر  وێبكامەوە 

و دیاری لەگەڵ یەكتر دەگۆڕنەوە.
كۆمەڵێك  زیاتر  یەكتردا  لەگەڵ  گیكەكان 
پەیوەندییان  كە  دەهێنن  بەكار  دەربڕین 
مانای  و  هەیە  كۆمپیوتەرەوە  بەدنیای 
بۆ  ئەمەت  "دەت���ەوێ   هەیە.  ش��اراوەی��ان 
زپە  ئەم  دەكەی  سەیر  بەم؟"   )zip( زنجیر 
سەرنجمان بۆ الی فایلی زپ ڕادەكێشێت 
زیاد  یان  یەك  پەستێنراوە،  پاكێجێكی  كە 
تێدایە،  ج��ۆراوج��ۆری  فایلی  دان��ە  لەیەك 
ئەلكترۆنییەوە  لەڕووی  وادەك��ات  ئەمەش 
ئاسانتر بگوێزرێنەوە )لەبەر ئەوەی قەبارەیان 
دیكە:  بەدەربڕینێكی  یان  بچووكترە()10(. 
دیفراگ  درایڤەكەت  ه��ارد  "دەم��ەوێ��ت 
پرۆسەی  دیفراگمێنتەیشن  كە  بكەم؟" 
سەر  داتاكانی  ڕێكخستنەوەی  دووب��ارە 
هارد درایڤێكە بۆ ئەوەی باشتر كار بكات 
"كەواتە،  بڵێ :  هاوڕێیەكیشت  لەوانەیە  و 
فایەرۆڵ  ك��رد؟"  ك��ون  فایەرۆڵەكەمت 
ڕێگە  سەالمەتییە،  و  ئاسایش  فلتەرێكی 
بەشتە باشەكان دەدا بێنە كۆمپیوتەرەكەتەوە 
یان  دەكات.  خراپەكان  لەشتە  ڕێگری  و 
هەبێت و  لەوانەیە گیكێكی زۆر الدەرمان 
بڵێ: "پێویستم بەپیاكێشانێكە یان سترۆكێكە" 
لەو  دێت  ئاوتالین  بەمانای  سترۆك  كە 
كردنی  بەدەسكاری  تایبەتن  پرۆگرامانەی 

وێنە)11(. 
ئەگەر گیكێك بیەوێت لەكەسێك جیا بێتەوە 
ئەوە  بهێنێت،  بەپەیوەندییەكەیان  و كۆتایی 
دیكە  كەسەكەی  گیكە  ئەو  ئاسانە،  زۆر 
 lan:Local( الن  ئاهەنگێكی  بۆ  دەب��ات 
كۆمەڵێك  تیایدا  كە   ،)Area Network

كۆمپیوتەرەكانیان  و  كۆدەبنەوە  گیك 
یاری  ئ��ەوەی  بۆ  دەبەستنەوە  بەیەكەوە 
بگۆڕنەوە  فایلەكانیان  و  بكەن  ڤیدیۆیی 
خەریكی  زۆر  كاتێكی  یەكتردا،  لەگەڵ 
لەوانەیە وادەركەوێت كە ئەمە  ئەمە دەبن. 
شتێكی خۆشە، بەاڵم كاتێك تۆ تاكەكەسی 

نییە،  پێ  كۆمپیوتەرت  كە  شوێنەدا  لەو 
لەژیانی خۆت دەكەیتەوە  بیر  ئیتر دووبارە 
ئەو  بۆ  هێناوە  تۆی  كەسەی  ئەو  لەگەڵ 
شوێنە، هەموو كەسێك دەزانێت ئەوە مانای 
چییە، كە كەسێك بەری بۆ شوێنێكی وا و 
كۆمپیوتەری پێ نەبێت، هەموو جارێك ئەم 
پالنە سەر دەگرێت. )واتە ئەگەر گیك بیت 
جیابیتەوە،  لەخۆشەویستەكەت  بتەوێت  و 
ئەوا بیبە بۆ ئەو شوێنەی كە گیكەكان تێیدا 
كۆدەبنەوە و هەریەكەو كۆمپیوتەری خۆی 
پێیە و لەڕێی نێتۆركێكەوە كۆمپیوتەرەكانیان 
بەیەكەوە دەبەستنەوە و یاری ڤیدیۆیی دەكەن 
ئەمەی  )نووسەر  دەنێرن،  یەكتر  بۆ  فایل  و 
ناوناوە ئاهەنگی الن، ئیتر خۆشەویستەكەت 
كە سەیری خۆی دەكا كۆمپیوتەری پێ نییە 
و  سەرقاڵ  چەند  تۆش  و  تەنیایە  چەند  و 
دڵخۆشی، ئیتر خۆی تێدەگات و وازت لێ 

دەهێنێت.وەرگێڕ( 
دە یاساكەی گیك

تایبەتی  زۆر  نموونەیەكی  گیكەكان 
من  ب��ەب��ڕوای  سەیرن،  و  سەرنجڕاكێش 
لەبەناوبانگترین  دانە  دە  خوارەوە  ئەمانەی 

یاساكانی گیكن، یاسا نەنووسراوەكان:
یەكەم: نابێت زۆر قسە بكەیت و هاوكات 
سوپاس  تەنیا  دەرببڕیت،  ڕاكانت  و  بیر 

گوزار بە.
گیكەكان وا ناسراون كە كەسانی بێدەنگ 
و كەمدوو و ناكۆمەاڵیەتین، بۆیە یەكەمین 
كە  ئەوەیە  بەگیك  ببی  ئەوەی  بۆ  هەنگاو 
و  نەكەیت  قسە  زۆر  و  دابخەیت  دەمت 

بەس وریا بەو ئاگاداری شتەكان بە.
)هاككەرز()12(ت  فیلمی  دەبێت  دووەم: 

بینیبێت و باش بیزانیت.
كە  نەبینیوە  گیكێكم  لەژیانمدا  ئێستا  تا 
تەواو  چەندە  هەر  نەبینیبێت،  فیلمەی  ئەو 
زیادەڕۆیی تیادا كراوە، بەاڵم فیلمێكی زۆر 
شتێكی  هاككەرەكان،  ژیانی  لەسەر  چاكە 
گیكەكاندا  نێوان  لەگفتوگۆی  كە  باویشە 
فیلمە  ئەم  ناو  وتەی  و  لەدایەلۆگ  گوێت 

ببێت.
سێیەم: دەبێت پێش ئەوەی پرسیار بكەیت، 
بەباشی  شتێك  هەر  نامەی  ڕێنمایی  كتێبی 

بخوێنیتەوە. 
كە  نییە  بێزاركەرتر  ل��ەوە  شتێك  هیچ 
كەسێك چارەسەری كێشەیەكی دەوێت و 
چارەسەرەكەش لەشوێنێكی زۆر ئاشكرا و 
ڕووندا هەیە ئەویش كتێبی ڕێنمایی نامەی 
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هەمیشە  هاردوێرێكە،  یان  سۆفتوێر  هەر 
هەوڵ بدە خۆت خۆت فێر بكەیت، كەمێك 

خۆت ماندوو بكە.
ئەو  ڕێنمایی  و  یارمەتی  دەبێت  چ��وارەم: 
وەاڵمەكاندا  ب��ەدوای  كە  بكەیت  كەسانە 
ئەو كەسانە  بەو مەرجەی  بەاڵم  دەگەڕێن، 
سێیەمیان  یاسای  پەیڕەوی  و  گوێڕایەڵی 

كردبێت ئەوكات یارمەتییان بدە.
لەگەڵ ڕێزدا بۆ حاڵەتی سەرچاوە كراوەیی 
مێشك، هەمیشە زانیاری بگۆڕەوە لەگەڵ ئەو 
و  بەفێربوون  حەز  و  زانینخوازن  كەسانەی 

زانین دەكەن، هیچ زانیارییەك مەشارەوە.
جیاكاری  شێوەیەك  بەهیچ  نابێت  پێنجەم: 
پێست،  ڕەنگی  نەتەوەیی،  لەڕووی  بكەیت 
ڕەگەزیی، تەمەن، توانای مێشك و الوازیی 
و سستی مێشك، كەموكوڕییە جەستەییەكان، 
مەیلە سێكسییەكان، بیروباوەڕی ئاینی، حەز 
لەشێوازی  كەس  تاكە  ئارەزووەكانی  و 
گۆرانیانەی  و  میوزیك  ئەو  و  دەركەوتن 
گ��وێ��ی��ان ل��ێ��دەگ��رێ��ت و ه���ەر ح���ەز و 

ئارەزوویەكی دیكە.
جگە  شتێك  ه��ەر  ل���ەدژی  ج��ی��اك��اری 
كارێكی  كەسێك  بێزاركەری  لەكەسایەتی 

نەزانانەیە. 
نابێت  گیكەكاندا  لەزنجیرەی  شەشەم: 
گیكەكانی  ه��اوڕێ  ل��ەس��ەرووی  خ��ۆت 
دیكەوە دانێیت، تەنیا دەتوانی پلەی خۆت 
بەرەو خوار بێنیت، تەنیا لەڕێی دەنگدان و 
بێتەوە،  بەرز  پلەت  دەكرێت  هەڵبژاردنەوە 

بەپێچەوانەوە هەمووان یەكسانن.
ه��ی��چ ك��ەس��ێ��ك ح����ەزی ب��ەك��ەس��ان��ی 
لەم  و  نییە  خۆبەزلزان  و  خۆبەرزكەرەوە 
زۆر  یەكتردا  لەگەڵ  گیكەكان  بابەتەشدا 
بەڕێزن، هەمیشە ئەوە بزانە و بیرت بێت كە 
كەسێك هەیە لەتۆ زیرەكتر بێت، هەر كە 
زانست،  و  خوێندەواری  پلەیەكی  دەگەیتە 
لەزانیاری  دیكەیش  گیكەكانی  بزانە  ئەوە 
بەرەو سەر چوون، وەك  پلەیەك  و زانستدا 
بەوە  هەست  غەریزی  بەشێوەیەكی  ئەوەی 

بكەن كە تۆش سەرچاوەیەكی بەنرخی.
حەوتەم: لەگەڵ ڕێزدا بۆ یاسای شەشەم )واتە 
یاساكەی پێش ئەم(، بۆت هەیە بەرەنگاری 
خۆبەگیكزانێك  هەر  نێوبانگی  و  ڕاستیی 
هێزی  بەهۆی  لەوانەیە  هەروەها  ببیتەوە، 
خاڵەكانی  و  لەبەها  شەشەمەوە  یاسای 
سەرەكییەكانی  لەپرسە  هێشتا  كە  گیكێك 

گیكە، كەم بكەیتەوە. 

زۆرێك لەخەڵكی بەخۆیان دەڵێن هاككەر، 
لەڕاستیدا  كە  هاككەرەكان  منداڵە  وەك 
لەزۆرانبازییەكی  كە  ئاساییە  زۆر  وانین، 
هاككەرە  كەسێك  ئایا  بزانیت  هاوڕێیانەدا 
یان نا، بەكەمبوونەوەی كەسانی خۆ بەگیك 
زانیش تۆ نابیت بەگیك، واتە ئەگەر بۆت 
نییە، بەاڵم وا  دەركەوت كەسێك هاككەر 
خۆی پیشان دەدات كە هاككەرە و گیكە، 
یان  گیكیت  تۆ  ئیتر  نییە  ئەوە  مانای  ئەوە 

هاككەریت.
هەر  لەگەڵ  مامەڵە  وەها  دەبێت  هەشتەم: 
كۆمپیوتەرێكدا بكەیت وەك ئەوەی مامەڵە 
هەندێك  چونكە  دەكەیت،  خۆتدا  لەگەڵ 
بوونی  دروست  سەرچاوەی  خۆت  كات 

كێشەكانیت.
تۆ  نییە، كە  ئەوە خەتای كۆمپیوتەرەكەت 
وات لێكردووە خاو و خلیچك ئیش بكات، 
یان  هەڵكە  كۆمپیوتەرەكەت  لەگەڵ  یان 
ئەوەتا تۆ واز لەو بێنە، بەدڵنیاییەوە ناتەوێت 
بنێریت  بەكیبۆردەكەدا  نانێكت  پەنجە  هەر 
بكات،  چاك  بۆت  ئەوەی  بۆ  گیكێك  بۆ 

وانییە؟
ڕاب��ردوو  بدەیت  ه��ەوڵ  دەبێت  ن��ۆی��ەم: 
تاكە  مافە  لەپاراستنی  دڵنیابە  بپارێزیت، 
كەسییەكان و زانیارییەكان بەئازادانە بهێڵەوە 

بۆ كەسانی دیكە.
سەرچاوە  بەحاڵەتی  پەیوەندی  ئەمەش 
زانیارییەوە  ئ��ازادی  و  مێشك  ك��راوەی��ی 
هەیە. مێژوو )و ڕاستی( دەكرێت تا ئاستی 
archive. لەسایتی  بن.  گرنگ  وەڕسیی 
org كە وەك كتێبخانەیەكی دیجیتاڵی وایە، 

كە  بكەیت  سایتانە  ئەو  سەیری  دەتوانیت 
چیتر نەماون، كەرەستەیەكی زۆر بەسوودە 
گەشەپێدەرانی  بۆ  بەتایبەتی  گیكەكان،  بۆ 
هەڵگرن  داتاكانیان  چووە  بیریان  كە  وێب 
 hosting پێش ئەوەی پارەی هۆستینەكەیان

وەالنێن. 
دەی�����ەم: دەب���ێ���ت خ���ۆت ب��پ��ارێ��زی��ت 
مەبەستی  بۆ  گیك  تواناكانی  لەبەكارهێنانی 
ئەگەر  تەنیا  خ��راپ��ەك��اری،  و  ناحەزانە 
ئەویش  بێت،  خۆت  بەرپرسیاری  لەسەر 
یان  هاوسازدا  و  هەماهەنگ  لەژینگەیەكی 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێرشی ناحەزانە.
هاككەرەكان وەك جیدیسەكان jedis وان 
و كراكەرەكانیش وەك سیسەكان sith وان. 
خراپەكان.  لەهاككەرە  نەپاڕێیتەوە  هەرگیز 
قسە  چییەوە  لەبارەی  من  نازانی  ئەگەر 

)جەنگی  فیلمی  س��ەی��ری  ب��ڕۆ  دەك���ەم، 
ئەستێرەكان()13( بكە.

  زۆر یاسای دیكە هەیە كە لەگەڵ تێپەڕینی 
ڕیزبەندی  ب��ەاڵم  دەبیت،  فێریان  كاتدا 
هەریەك لەم یاسایانە مایەی سەرنج و تێبینی 

كردنە.
پەراوێزەكانی وەرگێڕ:

)1(هاككەر: 
- كەسێك كە زۆر حەزی بەكۆمپیوتەرە و 
بەتەواوی بیر و هۆشی خەریكی تەكنەلۆژیای 
یان  كۆمپیوتەرە  بەرنامەڕێژی  و  كۆمپیوتەر 
سیستمی  كۆدی  حەزدەكات  كە  كەسێك 
دیكە  پرۆگرامەكانی  و  كارپێكردنەكان 
تاقی بكاتەوە و بزانێت چۆن كار دەكەن و 

دەسكارییان بكات.     
كە  دێت  كەسێكیش  بەمانای  هاككەر   -
و  توانا  كە  كەسێك  وات��ا  بێت،  كراكەر 
بۆ  بەكاردێنێت  كۆمپیوتەریی  شارەزایی 
ناو  قەدەغە وەك چوونە  نایاسایی و  كاری 
سیستمێكی كۆمپیوتەرییەوە بەبێ  وەرگرتنی 
و  پرۆگرام  كردنی  دەسكاری  و  مۆڵەت 

داتاكانی ئەو سیستمە. 
)2( گیك: 

- بەشێوەیەكی گشتی بەكەسێك دەوترێت 
دەك��ات  مێشكییەكان  بەچاالكییە  ح��ەز 
)وەك یاری وشەی یەكتربڕ و بەرنامەڕێژی 
زیاتر  بەڕادەیەكی  ئەمەش  كۆمپیوتەر( 

لەخەڵكی ئاسایی. 
پسپۆر  ی��ان  ش���ارەزا  زۆر  كەسێكی   -
سەرقاڵی  زۆر  كە  كۆمپیوتەر  ل��ەب��واری 
كۆمپیوتەرە بەڕادەیەك لەزۆرێك پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكان دابڕاوە و بووە بەكەسێكی 

گۆشەگیر.
  )Anarchist )3 : بەكەسانێك دەوترێت 
كە  دەك���ەن،  ئەناركیزم  پ��ەی��ڕەوی  ك��ە 
دەبێت  وایە  باوەڕیان  ڕامیارییە،  تیۆرییەكی 
بنرێن.  وەال  یاساكان  هەموو  و  حكومەت 

)فەرهەنگی ئۆكسفۆرد(
 IC: س��ی��ەك��ە  ئ���ای  م��ای��ك��رۆچ��پ:   )4(
Integrated Circuit لەكۆمەڵێك پێكهاتەی 

ڕیسستەر  و  ترانسستەر  وەك  ئەلكترۆنی 
مایكرۆچپ  پێكهاتووە،  دیكە  ئەوانی  و 
لێرەدا  هەیە،  بچكۆلەی  زۆر  قەبارەیەكی 
هەندێك  كە  لەوەیە  مەبەستی  نووسەر 
خەڵكی، مایكرۆچپ لەناو مێشكیان دادەنێن 
ئەو  لەرێی  كۆمپیوتەرییەكانیان  یارییە  و 
مایكرۆچپانەوە دەكەن، واتە بێئەوەی دەست 
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و  بێنن  بەكار  دیكەیان  شوێنێكی  هەر  یان 
ئەو  كە  دەكرێت  بەوە  ئەمەش  بیجوڵێنن. 
مێشكی  شەپۆلەكانی  دەتوانێت  مایكرۆچپە 
دەیەوێت  بزانێت  و  بخوێنێتەوە  كەسە  ئەو 
چی بكات. دیارە ئەمە یەكێكە لەتەكنۆلۆژیا 
زۆر پێشكەوتووەكانی دنیا و لەزۆر بواری 
بوارێكی  چەند  و  پزیشكی  وەك  دیكەی 

دیكەدا بەكار دەهێنرێت.
ئەو  كە  ئەقڵییە  تێكچوونێكی  پارانۆیا:   )5(
كەسە وا هەست دەكات دەچەوسێنرێتەوە، 
باوەڕنەكردنێكی  و  گ��وم��ان��ب��ردن  ی��ان 
واتە  دەب��ێ��ت،  دروس��ت  ال  نائاساییانەی 
بەهیچ  باوەڕ  و  بەگومانە  شتێك  لەهەموو 

ناكات.
هەڵەیەك  بوونی  بەواتای   :bug بەگ   )6(
دەبێتە  كە  پرۆگرامێك،  لەكۆدەكانی  دێت 
و  پرۆگرامەكە  كاركردنی  خراپ  هۆی 

پیشاندانی ئەنجامی ناڕاست.
 :)ISP )Internet Service Provider .)7(
خزمەتگوزاری  كە  دەوترێت  شوێنە  بەو 
و  كۆمپانیا  و  هاوواڵتیان  بۆ  ئینتەرنێت 
دەك��ات،  دابین  دەزگ��اك��ان  و  دام���ەزراو 
گۆران  خۆماندا،  لەكوردستانی  نموونەش 
نێت و سێڵ نێت و ڕێبەر كویك و ئەوانی 

دیكە.
كتێبە،  ئەم  نووسینی  لەكاتی  دی��ارە   )8(
پێشكەوتووەكانی  تەكنۆلۆژییە  كۆمپانیا 
دنیا سەرقاڵی دروستكردنی ڕۆبۆتێك بوون 
لەگەڵ  هەبێت  سێكسكردنی  توانای  كە 
مرۆڤدا، لەمڕۆدا ئەو ڕۆبۆتە هاتۆتە بەرهەم، 
نمایش  2010دا  ساڵی  یەكی  لەمانگی  و 
بەناوی Roxxxy كە ڕۆبۆتێكە لەسەر  كرا 
توانای  و  كراوە  دروست  كچێك  شێوەی 
سێكسكردنی هەیە لەگەڵ مرۆڤ و خاوەنی 
تایبەتمەندی زۆر سەرنجراكێشە،  كۆمەڵێك 
 sex robot سێكس  ڕۆبۆتی  بەیەكەمین 
گوێت  ڕۆبۆتە  ئەم  لەدنیادا.  دادەن��رێ��ت 
و  دەكات  لەگەڵ  قسەت  و  دەگرێت  لێ 
لێبەیت هەستت پێ دەكات  ئەگەر دەستی 
و  دەردەبڕێت  بۆ  خۆیت  خۆشەویستی  و 
لەسێكسدا!  بەتایبەت  تریش  توانای  زۆر 
ئەندازیار  لەالیەن  سێكسییە  ڕۆبۆتە  ئەم 
New Jersey-لە Douglas Hinesەوە 

 based company TrueCompanion

دروس��ت ك��راوە و م��اوەی دوو س��اڵ و 
بۆ یەك  ملیۆن  نیو  لەنێوان  پێچووە و  نیوی 

ملیۆن دۆالری تێچووە و ئێستا لەئەمریكا و 
و  دەفرۆشرێت  ئەوروپا  لەواڵتانی  هەندێك 
نرخەكەی لەنێوان حەوت هەزار بۆ نۆ هەزار 
كڕیارەكان  هەروەها  ئەمریكییە،  دۆالری 
دەتوانن لەسەر داواكاری خۆیان ئەو ڕۆبۆتە 
سێكسییەیان بۆ دروست بكرێت، بۆ نموونە 
ڕەنگی چاو و ڕەنگ و جۆر و شێوەی قژ 
و ڕەنگی پێست و قەبارەی مەمك و زۆرێك 
خۆیان  خواستی  لەسەر  دى  لەسیفەتەكانی 

داوا بكەن.
http://en.wikipedia.org/ سەرچاوە: 

wiki/Roxxxy

كۆمپیوتەردا  لەدنیای   :beta بێتا   )9(
بەسۆفتوێر یان هاردوێرێكی تازە دەوترێت 
كە تازە دروست كرابێت یان تازەكرابێتەوە، 
و ڤێرژنێكی دەخرێتە بەردەست بەكارهێنەران 
بۆ ئەوەی بزانن چۆن كاردەكات و تا چەند 
بەكارهێنەران بەدڵیانە و كەم و كوڕییەكانی 
نەك  كردنەوەیە  تاقی  بۆ  تەنیا  واتە  چییە، 
بەكارهێنانی تەواو، بەم ڤێرژنە لەو سۆفتوێرە 
 beta( بێتا  ڤێرژنی  دەوترێ   هاردوێرە  یان 
ڤێرژنی  دوات��ر  بێتا،  هەر  یان   )version

تەواوەتی ئەو بەرهەمە باودەكرێتەوە. لێرەدا 
كە  گیكەكان  ئەوەیە  مەبەستی  نووسەر 
لەسەرەتای ژووان و چوونە دەرەوەن لەگەڵ 
هێشتا  و  دادەنێن  بەبێتای  ئەوە  كەسێكدا، 
تاقی دەكەنەوە و دەیانەوێت  بزانن كەم و 
ئاماژە  دواتردا  لەدێڕی  چییە.  كوڕییەكانی 
منداڵەكانیان  گیكەكان  كە  دەكات  بەوە 
یەك و  ڤێرژنی  ناودەنێن  لەشێوەی سۆفتوێر 

دوو و بەو شێوەیە.
)10( مەبەست لەفایلی زپ ئەو فایلەیە كە 
لەفایلێك یان كۆمەلە فایلێك پێكهاتووە، كە 
لەوانەیە جۆری فایلەكانی ناوی جیاواز بن، 
ئەم فایالنە پەستێنراون، بۆ ئەوەی بەهەموویان 
بۆ  و  هەبێت  بچووكیان  ق��ەب��ارەی��ەك��ی 
گواستنەوە ئاسان بن. زۆربەمان بەرنامەكانی 
بۆ  بەكارهێناوە كە  winzipمان  و   winrar

مامەلەكردن لەگەڵ ئەم جۆرە فایالنە بەكار 
دێن.

كە  ئەوەیە  مەبەستی  نووسەر  لێرەدا   )11(
گیكەكان دەستەواژە و دەربڕینەكانی دنیای 
كۆمپیوتەر لەقسە و باسەكانی ژیانی ڕۆژانەدا 
بەكار دەهێنن، و تەنانەت خۆشمان لەژیانی 
دەستەواژەكانی  هەیە  وا  جاری  ڕۆژان��ەدا 
بۆ  دەهێنین،  بەكار  بەكۆمپیوتەر  تایبەت 

یان  وتوومانە  هەبووە  وا  ج��اری  نموونە 
"پێویستم  وتویەتی:  كەسێك  بیستومانە 
یەكێكی ديكە وتوویەتی:  یان  بەڕیفرێشە." 
"دەبێ  خۆت ئەپدەیت بكەیتەوە." یان "فان 
بیر  هیچی  ك��راوە،  فۆرمات  دەڵێی  كەس 
نەماوە." یان "با لەناو مێشكما سێرچێ  بكەم" 
یان "میمۆرێكەت وەزنی كەمە، زوو شتت 
بیر دەچێت" یان "فان كەس زۆر درەنگ 
تێدەگا، سی پی یووەكەی خاوە" و چەندین 
بەكارهێنانی  بەهۆی  كە  ديكە  دەربڕینی 
كۆمپیوتەر و ئینتەرنێتەوە تێكەاڵوی زمانمان 
بوون و بەكاریان دەهێنین، لێرەشدا نووسەر 
گیكەكان  تەنانەت  و  لەمەیە  مەبەستی 
دیارە  بەكاردەهێنن،  دەربڕینانە  ئەم  زیاتر 
كۆمپیوتەرن،  خەریكی  زیاتر  ئەوەی  لەبەر 
مانای  دەربڕینەكانیان  هەیە  وا  جاری  و 
شارەوەی تێدایە، ئەمەش لەبەر ئەوەی زیاتر 

لەكۆمپیوتەر شارەزان.
لەژیانی  ب��اس  فیلمێكە  هاككەرز   )12(
 1995 لەساڵی  دەكات.  هاككەرێك  چەند 
)Iain Softley( لەئەمریكا لەالیەن دەرهێنەر
یەوە دەرهێنراوە. ئەم ئەكتەرانە ڕۆڵیان تێدا 
 Jonny Lee Miller Angelina, بینیوە: 

 .Jolie, Jesse Bradford

 star wars ئەستێرەكان  جەنگی   )13(  
كە  ئەنیمەیشنە،  تەلەفزیۆنی  زنجیرەیەكی 
دەكات،  ئەستێرەكان  نێوان  لەجەنگی  باس 
 Jedis .لەسااڵنی 2003 بۆ 2005 دەرهێنراوە

و sith یش دوو پاڵەوانی ناو زنجیرەكەن.
http://www.imdb.com/title/ سەرچاوە: 

 tt0361243

لەئینگلیزییەوە: بڕیار عوسمان
gmail.com@bryar1991

سەرچاوەی پەراوێزەكان:
1.www.wikipedia.org

2.Microsoft Computer Dictionary, 

5th Edition, by Microsoft press, 

2002.

3.Harry Henderson, Encyclopedia 

of computer science and 

technology, Revised Edition, by 

Facts 

سەرچاوە:
1337 hax or handbook, tapeworm, 

Sams Publishing, 2005
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كۆمپانیای  خاوەنی  و  جیهانی  ملیاردەری   
مایكرۆسۆفتی ئەمەریكی لەهەر یەك چركەدا 
دەستكەوتيیەتی،  ئەمەریكی  دۆالری   250
واتە لەیەك سەعاتدا 14400 دۆالر و لەیەك 
لەیەك  و  دۆالر   345600 ت��ەواودا  ڕۆژی 
مانگدا   10368000  دۆالر و لەیەك ساڵدا 

124416000 دۆالر!
كە  دەوڵەمەندە  ئەوەندە  گەیتس  بیڵ    
لەسامانەكەی هەر مرۆڤێكی سەر ئەم زەویە 
15 دۆالری بەردەكەوێت ئەگەر بیبەخشێت  
و هێشتا 5 ملیۆن دۆالر بۆ خۆی دەمێنێتەوە.
هەرزەكاریدا  لەتەمەنی  گەیتس  بیل  كاتێك 
و  بووە  ئەلكترۆنیەكان  یارییە  خولیای  زۆر 
لێهاتوو  ڕێژێكی  بەرنامە  لێكردوون،  حەزی 
و سەركەوتوو بوو، ڕۆژێك هاوڕێیەكی دێت 
بۆ الی وێنەی ئامێرێكی دەخاتە بەردەم و وا 
بیریان دەكردەوە كە لەدوا ڕۆژدا كۆمپیوتەر 
بەفراوانی باو دەبێتەوە، بۆیە بیریان دەكردەوە 
لەداهێنانی بەرنامەیەك بۆ كۆمپیوتەر كە وەك 
زمانێك بێت بۆ كۆمپیوتەرەكە و بەكارهێنەری 
بیرەكەی  بێنێت،  بەكاری  بەئاسانی  بتوانێت 
و  كرد  گەیاندن  بەكۆمپانیایەكی  پێشكەش 
ئەوانیش داوایان لێكرد كە بەرنامەكە ئامادە 

بكات. 
البێت  بیرۆكەیەكی  هیچ  بێڵ  بێئەوەی 
دەربارەی بەرنامەكە داوای لەزانكۆ كرد كە 
ئەو  ژووری كۆمپیوتەری  و  بدات  یارمەتی 
كاتەی بخاتە بەردەست، زانكۆش بەوە ڕازی 
زیاد  ڕۆژانە  كرد،  بەكار  دەستی  ئەو  بوو، 
لە20 سەعات كاری دەكرد تا توانی پڕۆژەی 
زمانی بەیسك ئامادە بكات. پاشان بێل بووە 
فەرمانبەر لەو كۆمپانیایە و ئینجا كۆمپانیایەكی 
تایبەت بەخۆی دانا لەگەڵ هاوڕێكەی ستیڤ 

پەلمەر  كە بووە جێگری لەو كۆمپانیایەدا. 
هانا

چۆن  گەیتس  بیل 
بوو بەملیاردەر؟                                                                          
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ئەم بەرنامەیە یەكێكە لەبەرنامە زۆر باش و سەركەوتووەكان كە توانیوێتی سەرنجی بەكارهێنەرەكان بەالی خۆیدا ڕابكێشێت بەهۆی 
ئاسان بەكارهێنان و ئەو خەسڵەتانەوە كە ناوەڕۆكی ئەم بەرنامەیە لەخۆی دەگرێت، هەروەها كۆمپانیا گەورە گەورەكانی جیهان بەیەكەم 
بەكارهێنەری ئەم دژە ڤایرۆسە دادەنرێن، لەوانە yahoo كە ئەگەر ئیمەیڵكمان بۆ بێت و ئەتاچ كرابێت واتە وێنەیەك یا فایلێكی پێوە 
لكابێت ئەوا یەكسەر بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیك و سیستماتیك لەالیەن yahoo سكان دەكرێت و لەبێژنگ دەدرێت، هەروەك لەوێنەكەدا 

دیارە

كەواتە گرنگی ئەم دژە ڤایرۆسە ئەگەر تەنیا yahoo بەكاری بێنێت ئەوا ئەوەندە بەسە بۆ تێڕامانی ئێمە و گرنگی پێدانی، بەكارهێنانی
ئەو بەڕێزانەی كە لەئینتەرنێتەوە خوازیارن بەرنامە ، ڤیدیۆ، ڕەسم،… یان هەرشتێك دابەزێنن )داونلۆد( بكەن، ئەوا ئەم بەرنامەیە ڕاستەوخۆ 

دەست بەكاردەكات  و یارمەتیدەر دەبێت بۆ لەناوبردنی ڤایرۆسەكان. 
سوودەكانی 

لەهەوڵەكانی  بەربەستكردنی هەندێك  ڤایرۆس و ترۆجان و  هەربەناوەكەیدا دیارە كە كار لەسەر ڤایرۆس دەكات و هەوڵی البردنی 
دزەكردنی زانیاری )هاك( دەكات.  

سەرنج:
 ئەم بەرنامەیە بۆماوەی تەنیا 30  ڕۆژ كاردەكات پاشان داوای كلیلی بەرنامە دەكات، لەم بابەتەماندا  بەرنامەكە وا لێدەكەین كە دوای 
مانگێك 30 ڕۆژ  دووبارە كار بكاتەوە بێئەوەی  كلیلمان هەبێت. هەروەها تا 165ی دیكە واتە بۆ ماوەی 5 مانگ و نیو، كەواتە باشترین 

دژە ڤایرۆسمان بەئاسانی دەست دەكەوێت بۆ ماوەی 195 ڕۆژ كە نزیكەی 6 مانگ و نیو دەبێت.

چۆنێتی دابەزاندن و ئیشكردنی بەرنامەی
Norton Antivirus 2011 

دیالن فەرەیدون
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1(سەردانی ئەم ماڵپەڕە بكە
   http://www.megaupload.com/?d=XDMJCP2E

2( لەخانەی خوار  Premium downloa چاوەڕێ 
بكە تا لە45 دەبێتە0

پاشان كلیك لەسەر Regular download بكە

3( فایلێكی زیپ zip file دێتە بەرچاو بەناونیشانی 
  NTR2011.rar

لەپاش دابەزاندنی لەسەر كۆمپیوتەرەكەت ئەم فایلە زیپە 
بەدەبڵ كلیك بیكەوە، دەبینین كە لەسێ بەش پێكهاتووە 

)یان سێ دانەی تێدایە وەك لەوێنەكەدا دیارە

هەنگاوەكان
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4( دەبڵ كلیك لەسەر
NAV_18.1.0.37_SYMTB_CNET_ (

بكە     )LOEM_MRFTT_175_5411_P.exe

)واتە با run(  بێت.  وەك لەوێنەكەدا دیارە

5(  پاشان  دایلۆگ بۆكسێك دێت، كلیك لەسەر 
Agree & Install بكە.

6( پاشان  چاوەڕێ دەكەین تا 100%  تەواو دەبێت، 
وەك لەوێنەكەدا دیارە

7( پاشان  دایلۆگ بۆكسێكی دیكە دێت، كلیك 
لەسەر Explore بكە
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پاشان دایلۆگ بۆكسێكی دیكە دێت، كلیك   )8
لەسەر Done بكە. 

تێبینی:
باشتر وایە لەكاتی دابەزاندنی ئەم بەرنامەیەدا ڕەبتمان 
لەگەڵ ئینتەرنێتدا نەبێت، واتە تا داونلۆدی دەكەین 

دواتر كۆنێكتمان نەمێنێت لەگەڵ ئینتەرنێتدا.

9( پاشان  دەبینین كە بەرنامەكە دادەبەزێت و ئەم 
ویندوزەمان پیشان دەدات

10( ئەگەر تێبینی بكەین لەبەشی خوارەوەی الی 
چەپ  نوسراوە Days Remaining 30  واتە 

تا 30 ڕۆژ كاردەكات و ڕۆژانە كەم دەبێتەوە .
ڕۆژە   30 ئەم  ئ��ەوا  ویستمان  ئەگەر  تێبینی: 
دەهێنین  لەبەرنامەكە  واز  و  دەبین  ب��ەردەوام 
درێژ  ماوەكەی  دوات��ر  ڕۆژ   29 نزیكەی  تا 

دەكەینەوە
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هەنگاوەكانی درێژكردنەوەی
Norton Antivirus 2011 بۆ 165ی دیكە.

  setting 1(پێش هەموو كارێك پێویستە بچینە سەر
كە لەبەشی سەرەوەی واجیهەی بەرنامەكەدایە

 Miscellaneous س��ەر   دەچینە  2(پ��اش��ان 
لەوێنەكەدا  وەك  خوارەوەدایە  لەبەشی  كە   setting

دیارە

و  دێ��ت  دیكە  بۆكسێكی  دای��ل��ۆگ  3(پ��اش��ان 
 Norton Product Tamper دەگەڕێیین بەدوای

on و دەبینین Protection

 و دەیگۆڕین بەoff  وەك لەوێنەكەدا دیارە 

وەك  دێت  دیكە  بۆكسێكی  دایلۆگ  4(پاشان 
لەوێنەكەدا دیارە
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هەڵبژێرە    until system restart 5(پاشان 
و ok بكە

6(پاشان لەناو ئەو فۆڵدەرەی كە دامان بەزاند 
و سێ فایلی تیادا بوو )بگەڕێوە بۆ خاڵی 4 
و وێنەكەی ژێری سەرەتا( و، كلیك لەسەر  
 run 1 بكە واتە باBOX_NRT2011.exe

بێت.

كلیك  و  دێت  بۆكسێك  دایلۆگ  7(دەبینین 
لەسەر INSTALL بكە.

8(پاشان خۆی restart دەكات، ئەگەر نەیكرد 
ئەوا خۆتان restart بكەن.

9(دەبینین 30 ڕۆژ گۆڕاوە بۆ 165 ڕۆژ .
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ئێستا بەرنامەكەمان تەواو دابەزیوەو هیچ كێشەیەكی نییە.
تێبینی:

بەهەمان  دابەزاندنەوەدا  لەگەڵ دووبارە  بەاڵم  بەرنامەیەكی دیكە دەڕوات،  ڤایرۆسەش وەك هەموو  ئەم دژە  1(لەگەڵ  هەر فۆڕمات كردنێكدا 
شێوەی خاڵی یەكەم دەست دەكەینەوە بەدابەزاندنەوەی و( كەواتە ئەگەر دوای 6 مانگ فۆرمات بكەین ئەوا دەتوانیت بۆ ماوەی ساڵێك باشترین 

دژەڤایرۆس بەكار بێنین.
2(ئەگەر دژەڤایرۆسی دیكەت هەیە و خوازیاری ئەم دژە ڤایرۆسەیت ئەوا دەبێت ئەوی ديكە البدەیت.

زیاترن  زۆر  هەن  ئێستا  كە  البتۆپانەی  ئەو  و  كۆمپیوتەر  توانای  دڵنیابن  بەاڵم  كۆمپیوتەر،  بۆ  قورسە  ڤایرۆسە  دژە  ئەم  دەبیسترێت  جار  3(زۆر 
لەكارپێكردنی دەیان بەرنامەی دژە ڤایرۆسی نۆرتن.

دابەزێنرێت  كۆمپیوتەرێك  لەسەر  یان  دابەزێنرێت،  فۆڕمات  لەپاش  وایە  4(باشتر 
كە ڤایرۆسی نەبێت، چونكە ئەگەر ڤایرۆسی هەبێت ئەوا دانابەزێت یان كارەكانی 

بەباشی ناكات.
5(لەپاش up date  كردن ئەوا full system scan بكە، كە لەخوارەوەدا بەچەند 

هەنگاوێك ڕوونی دەكەینەوە
هەنگاوەكانی up dateكردن

a(ڕەبتی ئینتەرنێت
b(لەتەنیشت Run Live Up date  دەبینین  نوسراوە چەند ڕۆژێكە نوێ نەكراوەتەوە 

بۆنموونە 323 ڕۆژ الی من نوسراوە
وەك لەوێنەكەدا دیارە

هەر سێ  ئۆتۆماتیك  بەشێوەیەكی  و  دێت  بۆكسێك  دایلۆگ  c(پاشان 
بەشەكە update دەكات.

تێبینی:
ئەم up date تەنیا یەك جارە لەپاش دابەزاندن و پێویستە خەتی 
ئینتەرنێت باش بێت، هەروەها كاتێكی باشیش دەبات بۆیە دەبێت 

چاوەڕێ بكەین.
چۆنێتی بەكارهێنانی 

1(یەكەم جار بچۆ سەر scan now و كلیك بكە.
2(پاشان Run Full System Scan  بكە و چاوەڕێ بكە تا 

سكان دەكات.

3( هەر كاتێك فالشت flash لەكۆمپیوتەرەكەت دا ئەوا  پێش  
كردنەوەی بچۆ سەر فالشەكەو كلیكی ڕاستی لەسەر بكە.

بەچارەسەركردنی،  دەكات  دەست  خۆی  ڤایرۆسدا  گرتنی  لەكاتی   )4
بەاڵم ئەگەر ڤایرۆسەكە زۆر بەتوانا بوو یان تازەبوو ئەوا كاتێكی تۆزێك 

زۆری دەوێت، و زۆرجار داوای restart دەكات.
پێبدەو  گوێی  كرد  ى   restart داوای  هەركات  بەرنامەیە  ئەم  تكایە 
چارەسەر  ڤایرۆسەكە  ئەوا  وانەكەین  ئەگەر  چونكە  بكە  ى   restart

ناكات و دێتە ناو كۆمپیوتەرەكەمان.
تكایە خاڵی 3 و 4ی  چۆنێتی بەكارهێنانی ئەم دژە ڤایرۆسە بەجوانی 

جێ بەجی بكە
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 ناردنی فایلێکی  چه ند گێگابایتی
 له  رێگه ی ئیمه یڵه وه 

ئاماده کردنی:کاروان مه هدی

ئیمەیڵەوە  لەڕێی  كەسانەی  ئەو  بەدڵنیاییەوە 
دەكەن  ئاڵوگۆڕ  هاوڕێكانیاندا  لەنێوان  زانیاری 
دەبنەوە  ڕووب���ەڕووی  كێشانەی  لەو  یەكێك 
ئەوەیە ئەگەر ئەو زانیاریەی دەیانەوێت لەڕێی 
چەند  بەرامبەرەكەیان  بۆ  بینێرن  ئیمەیڵەوە 
لەبەرئەوەی  ناتوانن  بێت  كەمیش  مێگابایتێكی 

كیلۆبایت  قەبارە  فایلی  ناردنی  توانای  ئیمەیڵ 
چاالك  بەشێوەیەكی  هەیە  زیاترى  كەمێك  یان 

نەك فایلی قەبارە مێگابایت یان گێگابیتی.
دەتوانیت  كێشەیە  ئەو  چارەسەركردنی  بۆ 
سەرنج لەم بابەتەیە بدەیت لەم ڕێگەیە نوێیەدا 
هەیە  بچووك  زۆر  بەبەرنامەیەكی  پێویستمان 

ئەم    WinCut 1.0 بەرنامەی  ئەویش 
دەكرێتەوە  و  دەكەیت  بەرنامەیە كە جێبەجێی 
بەاڵم  هەیە،  س��ادەی  ئێجگار  ڕووكارێكی 
دەگەیەنێت  بەئەنجام  گ��ەورە  زۆر  كارێكی 

بەپێچەوانەی ڕووكار و قەبارەكەیەوە.
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وێنه ی ژماره )1(
دەتوانیت فایلێكی چەند گێگابایت بەهۆی ئەم بەرنامەیەوە دابەش 

بكەیت بۆ چەندان فایلی قەبارە بچووك )قەبارە كیلۆبایتی(
دەس���پ���ێ���ك���ی 

كردارەكە
س�������ەرەت�������ا 
ب���ەرن���ام���ەك���ە 
بكەرەوە دەبینیت 
ڕووك��ارێ��ك��ی 
هەیە  بچووكی 
چەند  فایلە  ئەو 
 گ��ێ��گ��اب��ای��ت��ەی

ك��ە دەت��ەوێ��ت  
لەڕێی ئیمەیڵەوە  بینێری ڕایبكێشە ناو بەرنامەكە.

بۆ نموونە من فایلێكی ڤیدیۆی قەبارە 1,78 گێگابایتیم ڕاكێشاوەتە 
ناو بەرنامەكە و لەبەشی سەرەوەی بەرنامەكە شوێنی پاشەكەوتبوون 

فایلە دابەشبووەكانم دیاری كردووە. 

 وێنه ی ژماره )2(
نەكەیت،  دیاری  دابەشبووەكانیش  فایلە  قەبارەی  دەتوانیت خۆت 

بەاڵم من لێرەدا قەبارەی هەر فایلێكی دابەشبووم بە44داناوە، لەپاش 
دەتوانیت  گێگابیتیەكە   1,78 قەبارە  فایلە  دابەشبوونی  تەواوبوون 
سەدان  كە  ببینت  دابەشبووەكان  فایلە  بوونی  پاشەكەوت  شوێن 

فایلی تیادایە.
 وێنه ی ژماره )3(

تایبەتمەندیەكی دیكەی ئەم بەرنامەیە ئەوەیە كە خێرایەكی ئێجگار 
لەتوانایدایە  گێگابیتیەكە  قەبارە  فایلە  لەدابەشكردنی  هەیە  زۆری 

فایلێكی 100 مێگابایت لەماوەی كەمتر لە5چركەدا دابەش بكات 
بۆ دەیان فایلی قەبارە بچووك.

بەڤایرۆس هەیە  بەرامبەر  بەرنامەیە هەستیاریەكی زۆری  بەاڵم ئەم 
دیكەی  كێشەیەكی  هەر  یان  ڤایرۆس  بوونی  لەكاتی  بەجۆرێك 
كارەكەت  دیكە  بەواتایەكی  نیشاندەدا  هەڵەیەك  كۆمپیوتەرەكەت 

سەركەوتوو نابێت .

  وێنه ی ژماره )4(
لەدوای  گێگابیتیەكە  قەبارە  فایلە  دروستكردنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ 

ناردنی بۆ كەسی بەرامبەر پێویستە كەسی بەرامبەر ئەم بەرنامەیەی 
هەبێت.

پاشان لەڕێی ماوسەوە و هاوشێوەیەی سەرەتای كارەكە بەپێچەوانەوە 
بەمشێوەیە  بەرنامەكە  ناو  ڕابكێشە  دابەشبووەكان  فایلە  فۆڵدەری 
دروست  سەرەتا  فایلەكەی  یەكدەگرنەوەو  فایلەكان  سەرجەم 

دەكەنەوە.

Karwan_Mhd@yahoo.com
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Veterinary  ڤێرتێرنەری

هەوكردنی
درمی بۆرێچكەكانی هەوا

د. فەرەیدون عەبدولستار*



 زانستی سەردەم 48

190

ئابوورییەوە سامانی پەلەوەر 
ب��ەس��ام��ان��ێ��ك��ی گ��رن��گ 
پیشەسازی  لەبەرئەوە  لەواڵتدا  دادەنرێت 
پەلەوەر گەشەكردنێكی لەبەرچاوی بەخۆوە 
ئەمەش  بێگومان  كە  لەكوردستان  بینیوە 
بۆتە هۆی ئەوەی تاڕادەیەكی باش گۆشتی 
بەئاسانی  كوردستان  لەبازاڕەكانی  سپی 
س��وودی  هاواڵتییان  و  بكەوێت  دەس��ت 
دواییدا  سااڵنەی  لەم  چونكە  لێوەربگرن، 
گۆشتی  لەخواردنی  ڕوو  زیاتر  خەڵكی 
گۆشتی  لەگەڵ  بەبەراوورد  دەكەن  سپی 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بێگومان  ئ��ەم��ەش  س���وور، 
لەالیەن  س��وور  گۆشتی  خ��واردن��ی  زۆر 
زۆریان  تەندروستی  كێشەی  ئادەمیزادەوە 
بۆ دروست دەكات لەبەرزبوونەوەی فشاری 
خوێن و بەرزبوونەوەی ئاستی كۆلیسترۆڵی 
دەمارەكانی خوێن  ڕەقبوونی  و  زیانبەخش 

و نەخۆشی دەردەشا.
پیشەسازی  بواری  چاالككردنی  لەبەرئەوە 
پەلەوەر لەكوردستاندا بەكارێكی ستراتیژی 
دەزگ��ا  و  دام  پێویستە  و  دەزان��رێ��ت 
هەرێمی  لەحكومەتی  پەیوەندیدارەكان 
كوردستان زیاتر پشتگیری لەم بوارە بكەن 
لەگشت  كێشەكانییان  بەچارەسەركردنی 
ڕوویەكەوە بەتایبەتی دابین كردنی دەرمان 
و ڤاكسینی پێویست بەمەبەستی سنووردانان 
هۆی  دەبنە  نەخۆشییانەی  دەردو  ئەو  بۆ 
پیشەسازی  پێشكەوتنی  لەبەردەم  كۆسپێك 

پەلەوەردا.
بۆرێچكەكانی  درمی  هەوكردنی  نەخۆشی 
گ��ەورە  زیانی  نەخۆشییانەیە  ل��ەو  ه��ەوا 
بەپێی سەرچاوەكانی  بەپەلەوەر دەگەیەنێت 
چەند  لەم  ڤێتێرنەری  دەزگاكانی  و  دام 
گەیاندووە  زیانی  گەلێك  دواییدا  ساڵەی 
مریشك  بەخێوكردنی  ب��ەپ��ڕۆژەك��ان��ی 
پسپۆڕانی  ل��ەالی��ەن  و  ل��ەك��وردس��ت��ان��دا 
زانستی  توێژینەوەی  گەلێك  بوارەكەشەوە 
پزیشكی  لەكۆلێژی  بەتایبەتی  ئەنجامدراوە 
د.  لەالیەن  سلێمانی  لەزانكۆی  ڤێتێرینەری 
كە   2011 لەساڵی  ڕەشید  قادر  مەریوان 
دبلۆمنامەكەی لەبارەی نەخۆشی هەوكردنی 

درمی بۆرێچكەكانی هەواوە بوو.
 Infection هەوكردنی بۆرێچكەكانی هەوا
نەخۆشییە  ل��ەو  یەكێكە   Bronchitis

زیانێكی  كە  زیانبەخشانەی  ڤایرۆسییە 
بەشێوەیەك  دەگەیەنێت  بەمریشك  كوشندە 
كە خاوەن پڕۆژەكانی مریشك بەشێوەیەكی 
گشتی بەدەستییەوە دەناڵێنن بەوەی لەڕووی 
ئابوورییەوە زەبری كوشندەیان بەردەكەوێت. 
بۆرێچكەكان  ه��ەوك��ردن��ی  ن��ەخ��ۆش��ی 
نەخۆشییەكی ڤایرەسی توندوتیژە كە تایبەتە 
كە  مریشك  هەناسەدانی  بەكۆئەندامی 
هەناسەدان  پڕۆسەی  پەكخستنی  دەبێتەهۆی 
و هەناسەوەرگرتن و لەڕووی ئابووریشەوە 
چونكە  هەیە،  خۆی  بایەخی  نەخۆشییەكە 
دەبێتە هۆی دابەزینی كێشی مریشكەكان و 
لەمریشكی  هێلكە  هێنانی  بەرهەم  دابەزینی 
كاریگەری  ه��ەروەه��ا  و  هێلكەكەردا 

خراپیشی هەیە لەسەر كوالێتی هێلكەكان.

ڤێتێرنەری  پزیشكی  لەسەرچاوەكانی 
 Avian Infectiousبەنەخۆشییەكە دەوترێت
Bronchitis بەپێی سەرچاوە پزیشكییەكان 

بۆرێچكەكان  ه��ەوك��ردن��ی  ن��ەخ��ۆش��ی 
ناگوێزرێتەوە  شێوەیەك  بەهیچ  لەمریشكدا 
هیچ  خۆشبەختانە  وات��ە  ئ��ادەم��ی��زاد  ب��ۆ 
ناگەیەنێت.  گشتی  بەتەندروستی  زیانێك 
لەمێژوودا  جار  یەكەم  بۆ  نەخۆشییەكە 
یەكگرتووەكانی  لەواڵتە  لەساڵی1930 
كرا  تێبینی  داكۆتا  لەباكوری  ئەمەریكا 
لەسەرەتادا  نیشانكرا،  دەست  لەئەنجامدا 
لەدواییدا  و  بچووكدا  تەمەن  لەمریشكی 
پێگەیشتوو  مریشكی  تووشی  دەرك��ەوت 
مریشكی  بەرهەمی  ه��ەروەه��ا  و  دەبێت 
ئەم  كە  خ��وارەوە  دێنێتە  هێلكەكەریش 
دیاردەیەش لەالیەن پزیشكانی ڤێتێرنەری و 

لەساڵی 1940 دەست نیشانكرا.
نەخۆشی هەوركردنی بۆرێچكەكان لەگشت 
زۆربەی  تووشی  و  باوە  جیهان  واڵتانی 
سەرچاوەكان  بەپێی  و  دەبێت  باڵندەكان 
مریشك بەگشت تەمەنەكانییەوە زۆر هەستیارە 
بەشێوەیەكی  و  نەخۆشییەكە  ڤایرەسی  بۆ 
تەمەن  مریشكە  و  دەبێت  تووشی  سروشتی 
ڤایرەسی  بەدەستی  زیاتر  بچووكەكان 
لەگەڵ  بەبەراورد  دەناڵێنن  نەخۆشییەكەوە 

مریشكە تەمەن گەورەكان.
لەنێو  بەخێرایی  زۆر  نەخۆشییەكە  ڤایرەسی 
باو  مریشكدا  بەخێوكردنی  هۆڵەكانی 
دەبێتەوە ئەمەش ڕوودەدات لەڕێی هاتوچۆی 
كرێكار و هەروەها گواستنەوەی كەلوپەلی 
یەكێكی  بۆ  لەهۆڵێكەوە  هۆڵەكانەوە  ناو 
دی،  ئەوی  بۆ  لەپڕۆژەیەكەوە  یان  دیكە 

لەڕووی

نەخۆشی هەوركردنی بۆرێچكەكان لەگشت واڵتانی 
جیهان باڵوە و تووشی زۆربەی باڵندەكان دەبێت و 

بەپێی سەرچاوەكان مریشك بەگشت تەمەنەكانییەوە 
زۆر هەستیارە بۆ ڤایرەسی نەخۆشییەكە و 

بەشێوەیەكی سروشتی تووشی دەبێت و مریشكە 
تەمەن بچووكەكان زیاتر بەدەستی ڤایرەسی 

نەخۆشییەكەوە دەناڵێنن بەبەراورد لەگەڵ مریشكە 
تەمەن گەورەكان
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هەروەها ئاڵف و ئاوی تووشبوو بەڤایرۆسی 
دەبینن  س��ەرەك��ی  ڕۆڵ��ی  نەخۆشییەكە 
هەروەها  و  نەخۆشییەكە  لەگواستنەوەی 

بەهۆی هەواو ڕەشەبایشەوە دەگوێزرێتەوە.
هۆكاری نەخۆشییەكە

درم��ی  ه��ەوك��ردن��ی  نەخۆشی  ه��ۆك��اری 
بۆرێچكەكان دەگەڕێتەوە بۆ ڤایرەسێك كە 
لەجۆری  یە   Coronaviridae لەخێزانی 
گشتی  بەشێوەیەكی  كە   ،CoronA Virus

جۆری  لەسێ  و  هەیە  خڕی  شێوەیەكی 
ڤایرۆسەكە  پێكهاتووە،  پرۆتین  سەرەكی 
لەشانەكانی  هەیە  دابەشبوونی  ئ��ارەزووی 
ئەندامەكانی كۆئەندامی هەناسەدان و هەرس 

و گورچیلەكان و جۆگەلەی هێلكەدان.
دەردەدرێ��ت��ە  ب��ەب��ەردەوام��ی  ڤایرەسەكە 
بەهۆی  تووشبوو  باڵندەی  لەشی  دەرەوەی 
دەردراوی هەناسەوە لەڕێی دەم و لووتەوە و 
هەروەها لەڕێی ڕیقنەوە كە ئەمەش بێگومان 
لەئاووهەوا و  پیسبوونی ژینگە  دەبێتە هۆی 
بەكارهێنراو  كەلوپەلی  هەروەها  و  خۆراك 
كە  مریشكدا  بەخێوكردنی  لەهۆڵەكانی 
ئ��ەم��ەش ب��ەس��ەرچ��اوەی ب��اوب��وون��ەوەی 

نەخۆشییەكە دادەنرێت.
نیشانەكانی نەخۆشییەكە

ن��ی��ش��ان��ەك��ان��ی ن��ەخ��ۆش��ی ه��ەوك��ردن��ی 
بەزۆر  پەیوەندی  لەمریشكدا  بۆرێچكەكان 
هۆكارەوە هەیە كە ڕۆڵییان هەیە لەچۆنیەتی 

باوبوونەوەی نەخۆشییەكە لەوانەش:
تەمەنی  ڤایرەسەكە،  ج��ۆری  توندوتیژی 
ب��ەرگ��ری  ئاستی  ت��ووش��ب��وو،  ب��اڵ��ن��دەی 
هۆكارە  بوونی  تووشبوو،  باڵندەی  لەلەشی 
باڵندەكاندا  لەژینگەی  ماندووكەرەكان 
وەك كەش و هەوایەكی زۆ سارد، ڕادەی 
الوەكییەكان،  بەمیكرۆبە  ت��ووش��ب��وون 
لەالیەن  ئاڵف  بەكارهێنانی  ئاستی  هەروەها 

باڵندەكانەوە.
بۆ  هەسیارە  زۆر  كە  باڵندانەیە  لەو  مریشك 
ڤایرەسی نەخۆشییەكە و نیشانەكانی بەشێوەیەكی 
گشتی زیاتر لەمریشكدا دەردەكەوێت، ماوەی 
تووشبوون تا دەركەوتنی نیشانەكان نزیكەی 
18-36 سەعات دەخایەنێت كە ئەمەش بەندە 
بەبڕی ئەو ڤایرەسەی چۆتە لەشی باڵندەكەوە و 
هەروەها ئەو ڕێگەیەی كە بەهۆیەوە باڵندەكە 

تووشی نەخۆشییەكە بووە.

مریشكەكاندا  لەنێو  تووشبوون  ڕادەی 
مریشكەكانی  گشت  واتە   %100 دەگاتە 
هۆڵەكە تووشی ڤایرۆسەكە دەبن و ڕادەی 
بۆ  لەپڕۆژەیەكەوە  دەگۆڕێت  لەناوچوون 

ئەوی دیكە.
نەخۆشییەكە تایبەتە بەكۆئەندامی هەناسەدان 
هەناسە  و  هەناسەدان  پڕۆسەی  لەبەرئەوە 
هۆی  دەبێتە  و  دەكەوێت  لەكار  وەرگرتن 
دەركەوتنی قرخە قرخ و كۆكە و پژمە و 
دەم كردنەوە لەالیەن باڵندەی تووشبووەوە.

لوت و چاوی باڵندەی تووشبوو ئاو دەكات 
بەمەش  هەودەكەن  لووتی  گیرفانەكانی  و 

دەم و چاویان دەئاوسێت.
الواز  و  هێز  ب��ێ  ت��ووش��ب��وو  ب��اڵ��ن��دەی 
لەنزیك  كۆدەبنەوە  زیاتر  و  دەردەكەوێت 
لەهۆڵەكاندا،  كەرەوەكان  گەرم  ئامێری 

چونكە هەست بەسەرما دەكەن.
ل��ەالی��ەن  ئ��اڵ��ف  بەكارهێنانی  ڕادەی 
دەب��ێ��ت��ەوە  ك��ەم  زۆر  م��ری��ش��ك��ەك��ان��ەوە 
دابەزینی  تێبینی  لەئەنجامدا  و  لەهۆڵەكاندا 
كێشییان دەكرێت و گەورە نابن، هەروەها 
مریشكی  بەخێوكردنی  ل��ەپ��ڕۆژەك��ان��ی 
هۆی  دەبێتە  نەخۆشییەكە  هێلكەكەردا 
بەڕێژەی   هێلكە  هێنانی  بەرهەم  دابەزینی 
ك��اردەك��ات��ەس��ەر  ه��ەروەه��ا  و   %50-5
شێوەكەی  ب��ەوەی  هێلكەكان  كوالێتی 

و  دەبێت  نەرم  توێكڵەكەی  و  تێكدەچێت 
لەناوەوەی هێلكەكەشدا ئەلبۆمینەكەی ئاوی 
دەردەكەوێت ئاستی هەڵهێنانی دێتەخوارەوە.
لەكاتی تووشبوونی باڵندە بەڤایرەسی جۆری 
 Nephropathogenicتایبەت بەگورچیلەكان
هەوكردنی  ه��ۆی  دەبێتە  ك��ە   Strain

گورچیلەكان بەمەش ڕادەی لەناوچوون لەنێو 
مریشكە تەمەن بچووكە تووشبووەكاندا بەرز 

دەبێتەوە و دەگاتە زیاتر %60.
توێكاری  لەدوای  كە  گۆڕانكارییانەی  لەو 
بریتییە  دەبینرێت  لەناوچوون  مریشكی 
زۆر  شلی  دەردراوێ��ك��ی  لەكۆبوونەوەی 
كۆئەندامی  بۆرێچكەكانی  و  ل��ەب��ۆری 
ه��ەن��اس��ەدان، ه��ەروەه��ا دی���واری كیسە 
هەواییەكان هەو دەكەن و ئەستور دەبن و 

گورچیلەكان قەبارەیان گەورە دەبێت.
دەست نیشان كردنی نەخۆشییەكە

كردنی  نیشان  دەست  گشتی  بەشێوەیەكی 
نیشانە  بەندە بەسێ فاكتەرەوە:  نەخۆشییەكە 
گۆڕانكارییەكانی  نەخۆشییەكە،  دیارەكانی 
پشكنینە  و  باڵندەكە  لەناوچوونی  دوای 

تاقیگەییەكان.
هەوكردنی  نەخۆشی  لەنیشانەكانی  زۆر 
نیشانەكانی  لەگەڵ  هاوبەشن  بۆرێچكەكان 
كۆئەندامی  تووشی  كە  دیكە  نەخۆشی 
ل��ەوان��ەش:  دەب��ن  مریشك  هەناسەدانی 
و  ق��وڕگ  نەخۆشی  نیوكاسل،  نەخۆشی 

بۆرییە هەواییەكان، نەخۆشی كۆڕاینزا.
نیشان  دەست  دەكات  وا  ئەمەش  بێگومان 
نیشانەكانەوە  بەهۆی  نەخۆشییەكە  كردنی 
پشكنینە  پێویستە  و  نەبێت  ئاسان  كارێكی 
لەوانەش:  بدرێت  ئەنجام  تاقیگەییەكان 

PCR, ELIsa

چارەسەر و كۆنترۆڵ
تایبەتمەندی  چارەسەرێكی  هیچ  ئێستا  تا 
نەدۆزراوەتەوە،  ڤایرەسەكە  لەناوبردنی  بۆ 
ب���ەاڵم دەرك���ەوت���ووە ب��ەڕەچ��اوك��ردن��ی 
ه��ەن��دێ��ك ه��ەن��گ��او دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی كەم 
هەوكردنی  نەخۆشی  زیانەكانی  بوونەوەی 
بەخێوكردنی  لەپڕۆژەكانی  بۆرێچكەكان 

مریشكدا لەوانەش:
هۆڵەكانی  گەرمی  پلەی  بەرزكردنەوەی   -
بەخێوكردنی مریشك لەكاتی باوبوونەوەی 
نەخۆشییەكە بەمەش لەسەرما دەیانپارێزێت.

نەخۆشی هەوكردنی 
بۆرێچكەكان 

نەخۆشییەكی ڤایرەسی 
توندوتیژە كە 

تایبەتە بەكۆئەندامی 
هەناسەدانی مریشك كە 
دەبێتەهۆی پەكخستنی 
پڕۆسەی هەناسەدان 
و هەناسەوەرگرتن و 
لەڕووی ئابووریشەوە 
نەخۆشییەكە بایەخی 

خۆی هەیە
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بكرێتەوە  ك��ەم  مریشكەكان  ژم��ارەی   -
ڕووب��ەری  ڕەچ��اوی  ب��ەوەی  لەهۆڵەكاندا 

هۆڵەكان بكرێت.
بەڕێوەبردنی  باری  بۆ چاككردنی  هەوڵدان 
بەشێوەیەك  ڕوویەكەوە  لەهەموو  هۆڵەكان 
لەالیەن  ئاڵف  بەكارهێنانی  كارناكاتەسەر 
مریشكەكانەوە ئەمەش بێگومان لەبەرئەوەی 

كارنەكاتە سەر كێشییان.
لەژێر  بایۆتیك  ئەنتی  بەكارهێنانی   -
سەرپەرشتی پزیشكانی ڤێتێرنەری بەمەبەستی 
میكرۆبە  كاریگەری  ك��ردن��ەوەی  ك��ەم 
كەمكردنەوەی  لەئەنجامدا  و  الوەكییەكان 

ڕادەی لەناوچوون.
نەخۆشییەكە  كردنی  كۆنترۆڵ  بەمەبەستی 
بدرێت  ئەنجام  كوتان  پڕۆسەی  پێویستە 
بەپێی  مریشكدا  كردنی  بەخێو  لەهۆڵەكانی 
سەرپەرشتی  لەژێر  و  زانستی  پڕۆگرامێكی 

پزیشكانی ڤێتیرنەری شارەزا.
دەركەوتووە  زانستییەكان  سەرچاوە  بەپێی 
دەبێت  س��ەرك��ەوت��وو  ك��وت��ان  پ��ڕۆس��ەی 
ڤاكسینانەی  ئەو  بەكارهێنانی  لەئەنجامی 
كە  بێت  تێدا  ڤایرەسەی  ج��ۆرە  ئەو  كە 
و  ش��ار  ك��ردن��ی  بەخێو  لەكێڵگەكانی 
هەیە  و  باوە  كوردستاندا  شارۆچكەكانی 
نەك لەو جۆرە دروستكرابێت كە لەواڵتانی 
جۆرە  ئەو  چونكە  هەیە،  بوونییان  دیكەدا 
بەرگرییەی كە لەلەشی مریشكەكەدا بەرهەم 
نەخۆشییە  لەو  پارێزگاری  دەتوانێت  دێت 

بكات كە لەكوردستاندا هەیە.

سەرچاوەكان:
1-Rasheed, M,K., (2011). 

Investigation of Infectious 

Bronchitis virus in Broiler farms 

in Sulaimani Province. High 

Diploma. College of Veternary 

Medicine, Sulaimani Universty.

2- Calnek, B.W., (1997). Diseases 

of Poultry. 10th edition. USA.

*كۆلێژی ڤێتیرنەری
زانكۆی سلێمانی

ئەمەریكی  نوێی  لێكۆڵینەوەیەكی  بەپێی   
بەهێزی  زۆر  میمۆریەكی  قەلەباچكە 
بناسێتەوە  كەسە  ئەو  دەتوانێت  هەیەو 
خۆی  و  ژیانی  لەسەر  هەڕەشەیە  كە 
دیسكەڤەری  سایتی  بەپێی  لێدەپارێزێت، 
ت��وێ��ژەرەوەك��ان  ئەمەریكی  ن��ی��وز-ی 
كە  ك��ردووە  تێبینیان  واشنتن  لەزانكۆی 
بكات  ج��ی��اوازی  دەتوانێت  قەلەباچكە 
و  دوژمندا  و  هاوڕێ  دەموچاوی  لەنێوان 
خۆی لەمەی دووایی دەپارێزێت، هەروەها 
بۆیان دەركەوتووە كە ئەو باڵندانە ئەوەندە 
زیرەكن هەروەك شەمبانزی كە تا ماوەی 
بەالی كەمەوە 5 ساڵ كەسەكان دەناسنەوە 
و لەبیرییان ناچێتەوە. بەپێی وتەی بەرپرسی 
توێژینەوەكە ئەو باڵندە 5 ساڵ و زیاتریش 
بەدرێژایی  و  دەمێنێت  لەبیر  كەسەكانی 
زۆربەی ژیانی لەبیری ناچێت كە تەمەنیان 
توێژەرەوەكان  ساڵەوەیە.   15 لەسەروو 
تاقیكردنەوەیان لەسەر ئەو باڵندەیە كردووە 
دەمامكداری  دەموچاوێكی  بەنیشاندانی 
ترسناك و بینویانە چۆن ڕادەكات پاش 5 
ساڵ هەمان كرداریان دووبارە كردەوە و 

هەمان ئەنجامیان بینیەوە!
تاقیكردنەوەكان  بەپێی  دیكەوە  لەالیەكی 
زیرەكیەكی  كۆتریش  كە  دەركەوتووە 

كام  دەزانێت  بەڕادەیەك  هەیە  بێوێنەی 
دەری  كامە  و  دەدات��ی  خواردنی  دەستە 
دەكات! توێژەرەوە فەڕەنسیەكان ئاماژەیان 
كۆتر  ملیۆن   28 نزیكەی  كە  دا  ب��ەوە 
لەشارەكاندا  بەزۆری  هەیە،  لەئەوروپادا 
بخۆریان  گیانداری  چونكە  كۆبو,نەتەوە، 
و  دەژی���ن  م��رۆڤ��دا  ل��ەگ��ەڵ  و  كەمترە 

خواردنیش لەشارەكاندا زۆرترە. 
توێژەرەوە فەڕەنسییەكان لەتوێژینەوەكەیاندا 
كە  دەك���ەن  تاقیكردنەوە  ل��ە10  ب��اس 
ئەنجامیان داوە، لەباخچەیەكی گشتیدا دوو 
یەكێكیان  بەرەو كۆترەكان دەڕۆن  كەس 
ب��ێ الی��ەن و ئ��ەوی دی��ك��ەی��ان ڕق��اوی 
بەاڵم  داوە،  دەركردنیانی  هەوڵی  بووەو 
كۆترەكان توانیویانە زیرەكانە هەردووكیان 
جیابكەنەوە كاتێك دووانەكە سەدریەكەی 
بەریان گۆڕیوەتەوە و ویستویانە خواردنیان 
خۆیان  بەپێی  كۆترەكانیش  ب��دەن��ی 
دوور  لەڕقاویەكە  و  داونەتەوە  وەاڵمیان 
زیاتر  دیكەیان  لەوی  و  كەوتوونەتەوە 
كۆتر  دەڵێن  زاناكان  بوونەتەوە!   نزیك 
بەخێرایی  زۆر  زیرەكەو  زۆر  باڵدارێكی 

كەسەكان دەناسێتەوە. 

و: لینا

قەلەباچكە باڵندەیەكی زیرەكە
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   chemistry      كيميا

بەرهەمێنانی گۆگرد لەكوردستاندا

ئامادەكردنی: قادری حاجی عەزیز
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زەردە  ڕەنگ  كانزایەكی 
گڕێكی  و  دەسووتێت  و 
تیژی  بۆنێكی  و  شین 
هەیە لەزۆر پیشەسازیدا لەكۆنەوە تا ئەمڕۆ 
بەكارهاتووە بەتایبەتی پیشەسازی باروت و 
شقارتە و داودەرمان و الستیك، ئەم كانزایە 
گرنگییەكی تایبەتی خۆی هەیە و بەڕێژەی 
هەزاران  هەیە  هەوادا  بەرگە  لەنێو   %60
لەپێشدا  بەكارهێنراوە،  لەئێستا  بەر  ساڵیش 
مێش  دوورخستنەوەی  بۆ  یۆنانییەكان 
بەسووتاندنی  هێناوە  بەكاریان  مەگەز  و 
هەروەها  پەرستگاكانیاندا،  و  ماڵ  لەنێو 
سەر  پەڵەی  البردنی  بۆ  میسرییەكانیش 
سفت  و  قوماش  كردنی  ڕەنگ  و  پێست 
هێناوە،  بەكاریان  كەتان  سۆكردنی  و 
كە  بوون  كەس  یەكەم  ڕۆمانەكان  بەاڵم 
كردووە  دروست  لێ  سوتێنەریان  چەكی 
بەتێكەڵكردنی ئەو كانزایە لەگەڵ هەندێك 
قیر و زفت و خوێ  دیكەدا وەك  كانزای 
و كەتیرەی سروشتی، ئەو بوارانە كارێكی 
وای كرد كە نرخی ئەو كانزایە بەرز بێتەوە 

و زیاتر گرنگی پێبدرێت.
سیفەتەكانی ئەم كانزایە

S-ە  هێماكەی  گرنگە  كانزایەكی  گۆگرد 
كە لە Sulphur-ەوە وەرگیراوە، ژمارەی 
توانەوەكەی  پلەی  گەردیلەيى16-يەو 
بەرزتر  لەوە  زۆر  لەپلەیەكی  115سليزييەو 
سستە،  كارەبادا  لەگەیاندنی  دێتەكوڵ، 
زۆرە،  سەرچاوەی  سروشتییە  توخمێكی 

ڕێژەیەكی زۆری گۆی زەوی لێ پێكهاتووە 
كریستاڵین،  دووانییان  هەیە  شێوەی  سێ 
و  نییە  كریستاڵی  سێیەمی  شێوەی  بەاڵم 
كریستاڵییەكانی  شێوە  تاریكە،  ڕەنگەكەی 

ڕەنگییان زەردە.
لەبواری  واڵتانەی  ئەو  كە  باسە  شایانی 
پیشەسازیدا لەپێشەوەن بەڕادەیەكی بەرفراوان 

ئەم كانزایە بەكاردێنن.
مێژووی بەكارهێنانی لەپیشەسازیدا

بۆ  1845دا  لەساڵی  لەبەریتانیادا  گۆگرد 
بەكارهێنراوە،  مێروو  دەرمانی  پیشەسازی 
بۆ  ئەوروپادا  لەواڵتانی  ئەوە  دوای 
دروستكردنی ئەو خواردنەوانە بەكارهێنراوە 
تاقیكردنەوەدا  لەئەنجامی  نەشئەبەخشن،  كە 
هاڕاوەی  كە  دەركەوت  بۆیان  زانایان 
لەناوبەرێت  ئافاتە  ئەو  دەتوانێت  گۆگرد 
لەویالیەتە  دەبێت،  مێو  تووشی  كە 
چارلس  ئەمەریكاش  یەكگرتووەكانی 
كۆدێر توانی لەپیشەسازی الستیكدا بەكاری 
سروشتی  الستیكی  بەگەرمكردنی  بهێنێت 
جۆرە  لەئەنجامدا  گۆگرددا،  لەگەڵ 
بەتوانا  زۆر  كە  دەبێت  پەیدا  الستیكێك 
لەدروستكردنی  هەروەها  بەرگەگرە،  و 
بەكاردێت،  ئێستاش  كیمیاویدا  پەیینی 
كیمیاوی  پەینی  كارگەی  شوێنێكدا  لەهەر 
هەبێت هەر لەوێشدا ترشی گۆگرد ئامادەیە 
لەزۆر  گۆگرد  ئێمەشدا  سەردەمەی  لەم 
پیشەسازی  وەك  بەكاردێت  پیشەسازیدا 
نەوت،  پااڵوتەكردنی  زاخ،  ترشەڵۆكەكان، 

بۆیاخ، كاغەز و قەاڵچۆكردنی مێروو.
لەكۆندا بۆ تۆكمەكردن و پەستانی ڕیسەمەنی 
لۆكە و خوری و كەتان بەكاریان هێناوە و 
كردووە  تێكەڵییان  كونجیدا  ڕۆنی  لەگەڵ 
پێست،  نەخۆشییەكانی  چارەسەركردنی  بۆ 
سووتاندووە  گۆگردیان  لەگوندەكانیشدا 
بۆئەوەی مار و مێروویان لێدوور بكەوێتەوە.
یەكەم  جیهانی  جەنگی  كە  لەكاتێكدا 
بەرپابوو پیشەسازی گۆگرد بەرتەسك بۆوە 
و لەئەنجامدا جۆرێك لەتەقەمەنی هاتە ئاراوە 
بوو  هێجگار گەورە  تەقینەوەی  توانای  كە 
كارەساتی زۆر گەورەی بەدوای خۆیدا هێنا 
هەروەها ڕێبازی نوێ هاتە ئاراوە بۆ بۆیاخ 
كردن و ڕەنگكردنی قوماش و ئامادەكردنی 

بەسەردا  زۆری  گۆڕانێكی  كانزایەش  ئەو 
ڕێگەی  و  پااڵوتە  جۆری  هەمە  و  هات 
پاك  لەگۆگردی  جۆرێك  نوێوە  دەرهێنانی 

هاتە ئاراوە و بەرهەم هێنرا.
گۆگرد لەگەڕاوەكانی كوردستاندا

لەكوردستاندا  لەگۆگرد  وەرگرتن  كەڵك 
لەزۆر  خاوەنی مێژوویەكی دێرینە، چونكە 
كانزایە  ئەو  نیشتەی  كوردستاندا  شوێنی 
بەردەكانەوە  بەسەر  بەتایبەتی  دەبینرێت 
كە  هەیە  گەڕاو  هەندێك  لەكوردستاندا 
خواردنەوە  و  بەكارهێنان  بۆ  ئاوەكانیان 
و  سوێرن  و  ترش  و  تاڵ  چونكە  ناشێن، 
هەندێكییان  ڕەنگە  كە  لێدێت  بۆگەنییان 
لەزۆربەی  بێت  تێدا  گۆگردییان  ترشی 
دەڵێن  ئاوانە  جۆرە  بەو  ناوچەكاندا 
چارەسەری  مەبەستی  بۆ  چونكە  گەڕاو، 
دێنن  بەكاریان  پێست  نەخۆشییەكانی 
هەیە  خورویان  كە  ئەوانەشییان  بەتایبەتی 
بۆیە سەردانی ئەو گەڕاوانە دەكەن و چەند 
جارێك خۆیانی تێ هەڵدەكێشن و كەڵكی 

لێوەردەگرن.
كانیاوی  شوێنێك  لەچەند  لەكوردستاندا 
كانزایی هەیە كە تا ئێستا هەر بۆ مەبەستی 
كە  ئومێدەوارین  دێنن  بەكاری  نەخۆشی 
لەسەر  بتوانین  نزیكدا  لەپاشەڕۆژێكی 
پیشەسازی  مەبەستی  بۆ  تازە  تەرزێكی 

بەكاریان بهێنین.
لەو  هەندێك  بۆ  خوێنەر  سەرنجی  لێرەدا 
كە  ڕادەكێشین  كوردستان  گەڕاوانەی 
بریتییە  كە  خورماڵ  گەڕاوەكەی  ئەمانەن: 
بەهەڵەبجەیە،   سەر  و  سەرچاوەیەك  لەچەند 
كە  لەكۆیە  گەلی  و  جەلی  گەڕاوەكەی 
گەڕاوەكەی  ناسراوە،  جەلی  بەحەمامی 
سەر  كە  ئاشداخ  لەشاخی  دەرزیلە 
بەسەنگاوە، گەڕاوەكەی خوێڵین )مەملەحە( 
لەسەنگاو، گەڕاوەكانی بانی خێان كە سەر 

بەدەربەندیخانە.
گۆگرد لەكوێ هەیە؟

بەڵگەكان وامان پیشان دەدەن كە لەعێراق 
بێ  زۆر  بەبڕێكی  گۆگرد  كوردستاندا  و 
لەدەیەی  مەبەستە  ئەو  بۆ  هەیە  ئەندازە 
سێیەمی سەدەی ڕابردووەوە ڕوماڵێكی زۆر 

گۆگرد
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لەناوچەی موسڵ و  ناسەكان  كراوە زەوی 
كاتانەدا  لەو  داوە  زۆریان  هەوڵی  فەتحەدا 
كنە  خەریكی  نەوت  كۆمپانیاكانی  كە 
لەهەمان  نەوتدا  بەدوای  بوون  پشكنین  و 
كاتیشدا بەدوای گۆگردیشدا گەڕاون بۆیە 
لەو ناوچانەدا كە تیایدا گەڕاون و پشكنینیان 
كردووە زۆر بەوردی لەڕووی زەویناسییەوە 
چینە جیاجیاكانی ئەو ناوانەیان دەست نیشان 
كردووە و ئاماژەیان بۆ پێكهاتەی ئەو چینانە 
شوێنی  بەئاشكرا  زۆر  تیایدا  كە  كردووە 
نیشتەی گۆگردیان دیاریكردووە ئەو كارە 
لەو كاتەدا پاڵی بەكاربەدەستانی عێراقەوە نا 
گۆگرددا  بەدوای  چاالكانەتر  لەوەدوا  كە 
ئەوانیش  گەڕاوانەی  ئەو  گەرچی  بگەڕێن 
و  هونەری  توانای  چونكە  بوو،  سنووردار 
نەبوو،  پێویستدا  لەئاستی  لەوكاتەدا  ماددی 
دڵخۆشكەر  پشكنینانە  ئەو  ئەنجامی  بەاڵم 
خوازیاری  جیهانییەكانیش  كۆمپانیا  بوون، 
ئەوەبوون كە ڕێگەی گەڕان و پشكنینییان 

شوێنی  نیشانكرنی  دەست  بۆ  بدرێت  پێ 
نەبوو  ئەوتۆی  ئەنجامێكی  بەاڵم  گۆگرد، 
و  پشكنین  ئەو  بەدواوە   1958 لەساڵی 
هات  بەسەردا  زۆری  گۆڕانێكی  گەڕانە 
دامەزراوەی  بەیارمەتی  1960دا  لەساڵی 
ئەو  گەیشتنە  سۆڤێتی  تەكنۆكسوارت-ی 
ئەنجامەی كە نیشتە گۆگردێكی زۆر هەیە 
لەژێر زەویدا بەبڕێكی ئەوتۆیە كە لەڕووی 
لێوەردەگێرێت  كەڵكی  بازرگانییەوە 
بەتایبەتی لەو ناوچانەدا كە كەوتوونەتە نێوان 
لەدەوروبەری  سەرسارەوە  دۆڵی  و  موسڵ 
میشراقدا  لەناوچەی  بەتایبەتی  دیجلە  زێی 
مەزەندە  تەن  ملیۆن  بە 245  بەبڕەكەی  كە 
ملیۆن   40 بەبڕی  لەفەتحەشدا  دەكرێت، 
1969دا  لەساڵی  هەبوو،  گۆگرد  تەن 
ڕێكەوتنێك  پۆڵەندەدا  و  عێراق  لەنێوان 
لەئەنجامی  گۆگرد  دەرهێنانی  بۆ  مۆركرا 
بۆ  مۆركرا  گرێبەستێك  ڕێكەوتنەدا  ئەو 
دامەزراندن و دەرهێنانی گۆگرد لەكانگای 

بەڵگەكان وامان پیشان 
دەدەن كە لەعێراق 

و كوردستاندا گۆگرد 
بەبڕێكی زۆر بێ ئەندازە 

هەیە بۆ ئەو مەبەستە 
لەدەیەی سێیەمی سەدەی 
ڕابردووەوە ڕوماڵێكی زۆر 

كراوە زەوی ناسەكان 
لەناوچەی موسڵ و 

فەتحەدا هەوڵی زۆریان 
داوە 

یەكێك لەو ئاوانەی بڕێكی زۆر گۆگردیان تێدایە
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نیشتمانی  كۆمپانیای  لەنێوان  میشراقدا 
سەنترۆزاب-ی  دامەزراوەی  و  عێراق 
تەواو  پێداویستی  و  ئامێر  دەبێت  پۆڵەندیە 
بەبڕی  گۆگرد  دەرهێنانی  بۆ  بخاتەگەڕ 
دیسان  كەمەوە،  بەالی  تەن  ملیۆن  یەك 
ئەو دامەزراوەیە ڕاهێنان و مەشق پێكردنی 
كرێكارە عێراقییەكانی گرتە ئەستۆی خۆی 
لەهەموو قۆناغە جیاجیاكانی دەرهێنانی ئەو 
بتوانن  لەئایندەدا  ئەوەی  بۆ  گۆگردەدا  بڕە 
لەئەستۆ  پڕۆژەیە  ئەو  بەڕێوەبردنی  ئەركی 
بگرن كە ماوەكەی بەپێنج ساڵ دیاریكرابوو، 
بەاڵم هێزی كاری عێراقی و هونەرییەكانیان 

كە لەهۆڵەندا مەشق و ڕاهێنانیان پێكرا بوو 
توانییان لەماوەیەكی زۆر كەمدا ئەو پڕۆژەیە 

بەڕێوەبەرن.
دەرهێنانی گۆگرد

پڕۆژەی دەرهێنانی گۆگرد لەگازی سروشتی 
دەكەوێتە نزیكی كێلگەی بابە گوڕگوڕەوە 
كە نەوتی لێ دەردەهێنرێت و پشت بەگازی 
سروشتی دەبەستێت كە لەو كێڵگەیە بەرهەم 
دەگوێزرێتەوە  بۆرییەوە  بەهۆی  دەهێنرێت 
كارەبا  وزەی  پڕۆژەكەش  و  كارگەكە  بۆ 
كە  وەردەگرێت  دیبس-ەوە  لەوێستگەی 
بەهۆی  كەركوكەوە  ڕووی  سەر  كەوتۆتە 
ئاوی  كارەباوە،  گواستنەوەی  هێڵەكانی 
دابین  بۆی  بۆرییەكەوە  بەهۆی  پێویستیش 
بۆریە  ئەو  بچووكەوە  لەزێی  كە  دەكرێت 
ڕاكێشراوە و لوولەكێشی بۆكراوە مەبەست 
لەو پڕۆژەیەش ئەوەیە كە گۆگرد لەگازی 
بهێنرێت  بەرهەم  و  جیابكرێتەوە  سروشتی 
بەهۆی  گازە  ترشە  لەجۆری  گازەش  ئەو 
بوونی ڕێژەیەكی زۆری گۆگرد لەو گازەدا 
كە بە 10-14% مەزەندە دەكرێت لەشێوەی 

كبریتیدی هایدرۆجیندا.

بەشەكانی پڕۆژەی گۆگرد
لەكێڵگە  گاز  كۆكردنەوەی  تۆڕی   -

نەوتییەكاندا.
- كارگەی جیاكردنەوەی گۆگرد لەگازی 

سروشتی.
- وێستگەی پاكژكردنەوەی ئاو لەسەر زێی 

بچووك و ڕاكێشانی بۆ ناو كارگەكە.
بەشێوەیەك  كارگەیە  ئەو  باسە  شایانی 
دروستكراوە كە وزەی كارەبا بەرهەمهێنانی 
لەگازی  بێت  سێجا  پێ  ملیۆن   88-84 لە 
لەگەڵ  گۆگرد  ترشە  و  وشك  سروشتی 
لەو  گۆگرد  بەرهەمهێنانی  كە  ئەوەدا 

كارگەیەدا بەبەرهەمێكی الوەكی دادەنرێت، 
بەاڵم بڕێكی هێندە زۆری لێ بەرهەم دێت 
نیشتمانی  پیشەسازی  پێداویستی  بۆ  كە 
ئاوریشمی  پیشەسازی  وەك  بەكاردێت 
پیشەسازی  و  هیندییە  لەبەنداوی  دەستكرد 

پەینی كیمیاوی لەپااڵوگەی دۆرە لەبەغدا.
كەرتی  پێداویستی  پڕۆژەیە  ئەو  هەروەها 
بۆ  لەگۆگرد  دەكات  دابین  تایبەتیش 
و  دروستكردن  سابوون  پیشەسازی 
قەاڵچۆكردنی  دەرمانی  و  پاككەرەوەكان 

مێروو... هتد.
بەاڵم بەرهەمی گازی سروشتی وشك دەنێرێت 
بۆ كارگەی تاجی بەهۆی بۆرییەكەوە لەوێوە 
گازەكە بەسەر پڕۆژە پیشەسازییەكاندا دابەش 
بەكارهێنانی  بۆ  بەغدا  لەناوچەی  دەكرێت 
بەمەبەستی سووتەمەنی یان بەرهەمهێنانی وزەی 

كارەبا.
بەاڵم گازی شلە و بەنزینی سروشتی بەهۆی 
دوو بۆرییەوە لەكەركوكەوە دەگوێزرێتەوە 
دووانە  ئەو  تاجی  لەكارگەی  تاجی  بۆ 
لەیەكتری جیادەكرێنەوە و بەشێوەی بەنزینی 

سروشتی و گازی برۆبان و گاز ی شل.
پڕۆژەی بەرهەمهێنانی گۆگرد لەسەر نوێترین 

و  دامەزراوە  سەردەم  تەكنۆلۆژیای  تەرزی 
چونكە  لێوەردەگیرێت،  زۆری  كەڵكێكی 
زۆری  بەشێكی  بەفیڕۆنەدانی  هۆی  بۆتە 
بەرهەمی گاز كە بەبەردەوامی سەدان ساڵ 

بوو دەسووتا و بەفیڕۆ دەدرا.
دەرهێنانی  لەڕابردووی  ئاوڕێك  ئەگەر 
بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێت  بدەینەوە  گۆگرد 
كۆتایی سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای سەدەی 
بەڕێگە  هەر  گۆگرد  كاتانەدا  لەو  بیستەم، 
ئاساییەكەی خۆی بەرهەم هێنراوە بەتایبەتی 
لەناو ڕۆمانەكاندا كە  لەدورگەی سەقیلە و 
ئەو بەردانەیان كۆدەكردەوە كە گۆگردیان 
تێدایە و لەنێو چاڵێكدا كۆمەڵیان دەكردن و 
ئاگریان تێبەردەدان بەو شێوەیە بەشێك لەو 
گۆگردە دەتوایەوە و بەهۆی دەرچەیەكەوە 
لەشوێنێكدا كۆ  و  دەبۆوە  جیا  گۆگردەكە 
تا  تایبەتییەوە  بۆری  دەكرایە  دەكرایەوە 
و  وەردەگرت  قاڵبی  شێوەی  و  دەیبەست 

دەفرۆشرا.
گۆگرد و ترشەڵۆكە باران

ترشەڵۆكە باران بریتییە لەجۆرە گیراوەیەكی 
ترشی كبریتیك  و ترشی نایتریك لەئەنجامی 
دوانۆكسیدی  بەگازی  هەوادا  بوونی  پیس 
گۆگرد لەگەڵ باران باریندا تێكەڵ بەئاوی 
دەریا و گۆماو و ڕووبارەكان دەبێت لەپاش 
لەالیەن خاك و زەوییەوە دووبارە  مژینییان 
بڕی  ئاوەكانەوە  بەڕێڕەوی  دەبنەوە  تێكەڵ 
ئەو گازانەش بەچەند ملیۆن تەنێك مەزەندە 
ئەوروپای  لەواڵتانی  بەتایبەتی  دەكرێت 
گازانەش  ئەو  سەرەكی  هۆی  پیشەسازیدا 
و  سروشتی  چاالكی  لەهۆكاری  بریتین 

پیشەسازییە هەمەجۆرەكان.
بەهۆی  شتیش  گەلێك  بڵێین  ماوەتەوە 
ناوەیان  ئەو  گۆگردەوە  زەردەكەی  ڕەنگە 
و  گۆگردی  كانیاوی  وەك  وەرگرتووە 
گوڵی گۆگردی و نەهەنگی گۆگردی كە 

پێستی ژێر سكییان زەردە.
سەرچاوەكان:

1- ڕۆژنامەی )الصباح( ژمارە 2277 ڕۆژی 
.2011/6/18

كانوونی   16 ژمارە  كاروان  گۆڤاری   -2
دووەم 1983.

لەكۆندا بۆ تۆكمەكردن و پەستانی ڕیسەمەنی لۆكە و 
خوری و كەتان بەكاریان هێناوە و لەگەڵ ڕۆنی كونجیدا 

تێكەڵییان كردووە بۆ چارەسەركردنی نەخۆشییەكانی 
پێست، لەگوندەكانیشدا گۆگردیان سووتاندووە بۆئەوەی 

مار و مێروویان لێدوور بكەوێتەوە.
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چی پێویستە لەباخچە 
گشتییەكاندا هەبێت؟

هیوا عەبدولاڵ ڕەشید*

       Agriculture كشتوكاڵ
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سەرەكی  بەشێكی  بۆتە  گشتییەكان  باخچە 
لەم  بەتایبەتی  ش��ارەك��ان،  لەدیزایینی 
سەردەمەدا كە شارەكان بەگشتی قەڵەباڵەغ 
بوون و بینا و ئەپارتمانی زۆری تیادا كراوە 
بۆتەوە،  ك��ەم  س��ەوزای��ی  ڕووب���ەڕووی  و 
بەباخچە  پێویستییان  شارەكان  دانیشتووانی 
كاتی  بەسەربردنی  بۆ  دەبێت  گشتییەكان 
و  پاك  هەوایەكی  هەڵمژینی  ح��ەوان��ەوەو 
و  گ��وڵ  جوانی  دیمەنی  تەماشاكردنی 
دیزایینی  پێویستە  بەگشتی  باخچەكان، 
باخچەكان بەجۆرێك بن كە لەگەڵ دانیشتن 
واتە  بگونجێت  خەڵكدا  چاالكییەكانی  و 
پێویستە لەڕووی دیزاینەوە هەر لەسەرەتاوە 
حیساب بۆ بوونی هەندێك شوێنی گرنگ 
بكرێت بۆ نموونە بوونی یاریگەی وەرزشی 
تا  شانۆ  هۆڵەكانی  و  ئاژەاڵن  باخچەی  و 
دەگاتە یاری مندااڵن و كورسی و شوێنی 

دانیشتن.
و  ه��ەب��وون  ل��ەك��ۆن��ەوە  ه��ەر  باخچەكان 
گریكییەكان  سەردەمی  بۆ  مێژووەكەیان 
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە كە ڕووب���ەری ب��ەرف��راوان 
و  دانیشتن  بۆ  خەڵك  هەبوو  لەسەوزایی 
هەروەها  تێدەكرد،  ڕووی��ان  پیاسەكردن 
كۆڕی  بەستنی  بۆ  فەیلەسووفەكانیش 
و  دەچ��وون  لێدوانەكانیان  و  قسەكردن 
لەسەر بایەخی باخچە گشتییەكان ئۆلمستید 
وتوویەتی: ئەگەر نەتوانی بڕۆیت بۆ الدێ 
لەناو گوڵ و  باخچە گشتییەكان و  بۆ  بڕۆ 

سەوزاییدا بحەوێرەوە.
جۆر  چەندەها  گشتییەكانیش  باخچە 
دەگرنەوە وەك: باخچە بەردینەكان، باخچەی 
كارگەكان، باخچەی سەربانەكان، باخچەی 
شوێنە بەرزەكان، باخچە ئاوییەكان، باخچە 
كێڵگەكان،  باخچەی  سروشتییەكان، 
باخچە  ئاژەاڵن،  باخچەی  ماسی،  باخچەی 

ڕووەكییەكان، باخچەی منداڵن.
لەڕووی تەندروستییەوە باخچەكان بەسییەكان 
دەشوبهێنرێن كە لەڕێگەیانەوە شار هەناسەی 
گرنگ  بەفاكتەری  باخچەكان  پێدەدات، 
دادەنرێن بۆ خاوێنكردنەوەی هەوا لەتەپوتۆز 
زیادكرنی  و  ك��ارب��ۆن  دوانۆكسیدی  و 

یەك  سەلماندوویەتی  زانست  ئۆكسجین، 
دۆنم سەوزایی ئۆكسجینی پێویست بۆ 18 
لەڕووی  هاوكات  دەك��ات،  دابین  كەس 
باخچەكان  سەوزی  ڕەنگی  دەروونیشەوە 
دەبەخشن،  بەمرۆڤ  دڵنیایی  و  ئارامی 
گ��ەورەی  ڕووبەرێكی  دەستكەوتنی  بۆ 
لەباخچەكان  وەرگرتن  سوود  و  سەوزایی 
پێویستە لەكاتی دانانی دیزاینی باخچەكاندا 
بكەین،  گرنگ  خاڵی  كۆمەڵێك  ڕەچاوی 
پێویستن  باخچەدا  ل��ەن��او  بوونییان  ك��ە 
هەڵبژاردنی جۆری  ڕەچاوكردنی  سەرباری 
گواڵنەی  و  نەمام  و  دارودرەخ���ت  ئ��ەو 
گونجاندنی  ئاستی  و  دەیانڕوێنین  كە 
ئاستی  و  شوێنەكەدا  ئاووهەوای  لەگەڵ 
بەرگەگرتنیان بۆ نموونە لەكاتی هەڵبژاردنی 
باخچەكان  فرێزی  ی��ان  چیمەن  ج��ۆری 
وەرزە  چوار  هەڵبژێرین  جۆرێك  پێویستە 
هاتوچۆكردن  ب��ەرگ��ەی  و  بێت  س��ەوز 
بگرێت،  دانیشتن  و  یاریكردن  و  بەسەریدا 
جیاوازییان  باخچەكان  دیكۆری  بێگومان 
ئایا باخچەی  بەپێی جۆری باخچەكە  هەیە 
باخچەكە  شوێنی  و  گشتی  یان  ماڵەوەیە 
گرنگی  لێرەدا  باخچەكەش،  ڕووب��ەری  و 
ئەو  باسی  و  گشتی  بەباخچەی  دەدەی��ن 
كەلوپەل و ئامڕاز و پێویستییانە دەكەین كە 
لەباخچەی گشتیدا دادەنرێن و هەریەكەیان 
و  لەڕووی جوانكاری  هەیە  بایەخی خۆی 

سەالمەتیشەوە.
دروست كردن و دانانی كورسی

لەكۆتایی  باخچەكان  لەناو  كورسیەكان 
ڕێڕەوەكان  الوالی  لەم  یان  ڕێڕەوەكان 
داردا  سێبەری  لەبن  بەمەرجێك  دادەنرێن 
باخچە  ناو  كورسی  جۆرێك  چەند  بێت، 
دار،  و  پالستیك  كۆنكرێت،  وەك:  هەیە 
ج��ۆری  شوێنەكە  ك��ەش��وه��ەوای  بەپێی 

گونجاو هەڵدەبژێرین.
دروست كردنی نافورە )حەوزی ئاو(

ئێستا لەكوردستان گرنگی زۆری پێدەدرێت 
دەكرێت  دروست  جیاواز  بەقەبارەی  كە 
بەشێوەیەكی  كە  باخچەكە  جۆری  بەپێی 
گشتی دووجۆر لەنافورە دروست دەكرێن: 

جۆرێكییان بەرزترە لەئاستی ئەو شوێنەی كە 
جۆرێكییان  و  دەكرێت  دروست  لەسەری 
لەسەری  كە  شوێنەی  ئەو  لەئاستی  نزمترە 

دروست دەكرێت.
هەست  دەكەن كە  لەمرۆڤ  وا  نافورەكان 
بەفێنكی و شێداری هەوا بكەین و هەست 
كاتێك  بكەین  ئ��او  سروشتی  بەڕەنگی 
نافورە  دەبێتەوە،  ب��او  ن��اوی  ئ��اوەك��ەی 
دەكرێت:  دروست  ماددانە  لەم  لەیەكێك 

كۆنكرێت، بەرد، الستیك و نایلۆن.
دروست كردنی )بازنە- نیو بازنە- كەوانە- 

نیوكەوانە(
باخچەكان  لەناوەڕاستی  دیكۆرانە  ئ��ەم 
ناو  سەوزەكانی  ڕووب��ەرە  لەتەنیشت  یان 
باخچەكان دروست دەكرێت كە دەتوانرێت 
بەڕووەك  یان  بەدیكۆر  تایبەت  بەبەردی 

دروست بكرێن.
و  جیاواز  ڕەنگ  بەگوڵی  دیكۆڕەكان  ناو 
قەبارە جیاواز پڕ دەكرێن، بەاڵم بەشێوەیەكی 
ڕێكوپێك و گونجاو لەگەڵ كەش و هەوای 

ناوچەكە.
هەر  كە  دەدا  پیشان  وا  دیكۆرانە  ئ��ەم 
دیمەنێكی  باخچەكە  لەناو  ڕووب��ەرێ��ك 
تایبەتی هەیە، هەروەها پێویستە ئەو  بازنە، 
بەپێوانەی  نیوكەوانە  كەوانە،  بازنە،  نیو 

دیاریكراو دروست بكرێن.
دانانی بەردی شاخی تاڕادەیەك گەورە

خۆمان  كە  هەیە  لەشاخدا  بەردانەی  ئەو 
بەمەرجێك  باخچەكان  ناو  بۆ  دەیهێنین 
كراوە  بەڵكو  نەبێت،  تاریك  ڕەنگەكەی 
كاڵ  زەردی  و  مەیلە  ڕەنگەكەی  بێت 
ئەو  جوانترن،  بێت  سپی  و  مەیلە  ی��ان 
بەردانەی لەناوەڕاستی ڕووبەرە سەوزەكانی 
لەناوەڕاستی  هەروەها  دادەنرێن  باخچەكان 
بازنە، نیو بازنە، كەوانە، نیوكەوانە دادەنرێن 
كە ئەمەش دیمەنێكی سروشتی بەباخچەكە 
دەبەخشێت كە هەست دەكەیت باخچەكە 

لەسروشتدا هەروا بووە.
دروست كردنی پێپلیكانە

ئەو پێپلیكانە زیاتر لەو باخچەیانەدا دروست 
مەرج  تێدایە  نزمی  و  بەرزی  كە  دەكرێن 
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بن  الر  دەكرێت  بن  ڕێك  پێپلیكانە  نییە 
تەنیا  چونكە  ناڕێك،  شێوەیەكی  هەر  یان 
پێدا  بۆ  نەك  دەكرێن  دروست  جوانی  بۆ 

ڕۆیشتن بەسەریدا.
دروست كردنی پەیكەری ڕووەكی

ئەو پەیكەرانە لەسەر شێوەی باڵندە و ئاژەڵ 
دروست دەكرێن هەندێجار لەسەر شێوەی 

مرۆڤ دروست دەكرێت.
و  دەچێنرێت  بۆ  نەمامەكەی  سەرەتا  كە 
پاشان بەسیم یان تەل نەخشەی بۆ دادەنرێت 
بەشێوەی  نەمامە  ئەو  تا  نەمامەكە  لەسەر 
زی��ادەك��ەی  و  ب��ك��ات  گ��ەش��ە  سیمەكە 
دوای  نەمامەكە  زی��ادەی  واتە  دەبڕدرێت 
ئەم  بۆ  كە  ڕووەك��ەی  ئەو  گەورەبوونی. 
)دەرونیا-  زیاتر  بەكاردەهێنرێت  مەبەستە 

بیگۆنیا( بەكاردەهێنرێت.
دروست كردنی كەپر و كۆشك

كە نزیك بن لەڕێڕەوەكان و شوێنی چاندنی 
دانیشتنی  بۆ  لەمە  مەبەست  كە  زۆر  گوڵی 

ئەو كەسانەی كە دێنە باخچەكان.
دانانی ڕووناكی 

باخچەكان  بۆ  گرنگە  زۆر  ئەمەش  كە   
هەیە  نزمی  و  ب��ەرز  كە  ش��ەودا  لەكاتی 
جۆرەكەی  هەردوو  كە  بەرزییەكەی  واتە 
كە  بهێنین  بەكاری  لەباخچەكان  دەتوانێت 
هەر جۆرە باخچەیەك بێت )ڕووەك گەشەی 

زیاتر دەبێت بەڕووناكی(.
دانانی ئامێری دەنگی

كە ئێستا لەكوردستان زۆر باو نییە كە جۆرە 
میوزیكێك پەخش دەكات كە مێشك ئارام 
دەكات و پێویستە ئەو میوزیكە هێمن بێت 
واتە ژاوەژاو دروست نەكات و نەبێتەهۆی 
هەروەها  ژینگە  بوونی  پیس  و  وەڕس��ی 
ڕووەكەكان  كە  سەلمێنراوە  بەتاقیكردنەوە 

بەمیوزیك گەشەیان زیاتر دەبێت.
سوود لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە:

مۆڵ  نەجم  تاهیر  د.  باخچەكان،  ئەندازەی 
چاپخانەی  بەڕێوەبەرێتی  یەكەم  )چاپی 

ڕۆشنبیری- هەولێر 2007(
* ئەندازیاری كشتوكاڵی

نهێنییەكانی پرتەقاڵ
پرتەقاڵ جۆرێكە لەمزرەمەنییەكان و سەرچاوەیەكی پڕ بایەخی ڤیتامین C-ە لەسروشتدا، 
لەئێسكەكانی  كالیسیۆم  توخمی  جێگیركردنی  و  مژین  بۆ  یارمەتیدەرە   C ڤیتامین 
جەستەدا، هەروەها پرتەقاڵ دەوڵەمەندە بەڤیتامین A كە زۆر بەسوودە بۆ هەستی بینین، 
پرتەقاڵ سەرچاوەی توخمگەلێكی وەك سۆدیۆم، پۆتاسیۆم، مەگنیسیۆم، تۆتیا، گۆگرد و 
كلۆرین-ە، كە ئەم توخمانە ڕۆڵی سەرەكی و یەكالییكەرەوەیان لەزیندەچاالكییەكانی 
لەپرتەقاڵدا   C ڤیتامین  بوونی  بەهۆی  هەیە،  دەمارەكاندا  فرمانی  و  گەشە  و  لەش 
كاریگەریی بەرچاوی هەیە لەسەر بەرزكردنەوەی ئاستی سیستەمی بەرگری لەش دژی 

نەخۆشییە بەكتریی و ڤایرۆسییەكان.
زۆربەی دار پرتەقاڵ بەشێوەی نەمام و قەڵەم لەسەرەتادا لەكێڵگەكاندا دەچێنرێت، پاشان 
بەهۆی موتوربەكردنەوە جۆرەكەی باش دەكرێت و بەشێوەی قەڵەم كە چڵێكی بڕوای 
لێوەرگیراوە لەدرەختی پرتەقاڵەكە لەباخ و بێستانە گەورەكاندا دەچێنرێت، لەسەرەتای 
بۆماوەی  پاشان  ناگرێت  بەر  ساڵێك  تا  مانگ  بۆماوەی شەش  پرتەقاڵدا  دار  چاندنی 
چوار ساڵ سااڵنە بەروبوومی جۆری باش دەبێت، سێ بەشی بەرهەمی پرتەقاڵ بەگشتی 
بەشیرینی  دەكرێت  بەرهەمەكانیشی  بەشێكی  چارەكە  و  دەفرۆشرێت  میوە  بەشێوەی 
پێكهاتەی  و  ڕەنگ  و  تام  جیاوازەكان  ناوچە  بەگوێرەی  جۆری  هەندێك  مرەبا،  و 
پرتەقاڵ جیاوازە، باشترین ژینگەی لەبار بۆ چاندنی داری پرتەقاڵ بریتییە لەناوچە نیمچە 
خولگەییەكان، ئەم ناوچانە ئاووهەوای مامناوەند و گەرمە بۆیە ژینگەیەكی لەبارن بۆ 
بەپلەی  بەرازیل  دێنن  بەرهەم  پرتەقاڵ  ئەو واڵتانەی كە  لەگرنگترین  مزرەمەنییەكان، 
یەكەم و ئەمەریكا و مەكسیك و هند و چین و ئیسپانیا و ئیتاڵیا و ئێران و میسر و 

پاكستان پلەكانی دووەم و تا دەیەمییان گرتووە.
لەگرنگترین  و  تێدایە   سوودبەخشی  خۆراكی  توخمی  جیاواز  جۆری   23 پرتەقاڵ 
و   C ڤیتامین  و   B1 ڤیتامین  و  فسفۆر  و  فرەكتۆز  میوە  شەكری  و  ئاسن  توخمی 
نەخۆشی  بۆ  سوودمەندە  لەپرتەقاڵدا  لەئاسن  باش  بڕێكی  بوونی  بەهۆی  كالیسیۆمە، 
كەمخوێنی بۆ گەشەی ئێسك و مووەكان زۆر بەسوودە بەهۆی بوونی توخمی فسفۆر 
لەسەرما و  پاراستنی جەستەی مرۆڤ  بۆ  بەرچاوی هەیە  ڤیتامین C و كاریگەری  و 
و   B1 لەڤیتامین  پێویست  بڕی  بوونی  بەهۆی  دا  پەتا-  و  سەرما  لەوەرزی  هەاڵمەت 
پرتەقاڵ  بۆیە  لەئێسكەكاندا  كالیسیۆم  توخمی  چەسپاندنی  دەبێتەهۆی   D ڤیتامین   ،C
بۆ پاراستنمان لەنەخۆشی ئێسكە نەرمە زۆر بەسوودە، پرتەقاڵ ڕێگرە لەتووشبوونمان 
بەنەخۆشی گرانەتا و كۆكەڕەشە، هەروەها گەاڵی پرتەقاڵ بەكاردێت بۆ چارەسەری 
ئازاری سەر و كۆكە و ڕشانەوە، بەهۆی بوونی ترشی ستریك لەپرتەقاڵدا زۆر بەسوودە 
بۆ هەرسی خواردن و زیادبوونی توانای هەرس و ئارەزووی خواردن و پاككردنەوەی 

خوێن و پاككردنەوەی ڕیخۆڵەكان لەپاشماوەی ژەهرینی خواردنی هەرسكراو.
ترشی ستریك دەبێتەهۆی هاوسەنگی لە PH ی دەردراوی زراودا كە دەردراوێكی 
زراوەوە  بەهۆی خوێی  زراو  بەردی  نەبوونی  و دروست  هاوسەنگ كردن  بۆ  تفتە، 
دەم  بۆنی  پرتەقاڵ  هەروەها  هەیە،  ب��وارەدا  لەم  گرنگی  ڕۆڵی  پرتەقاڵ   Bile salt

پێكەرە  میز  و  دادەبەزێنێت  لەوەرزی گەرمادا  لەش  پلەی گەرمی  و  خۆش دەكات 
بۆ پاككردنەوەی ڕێڕەوی میزەڕۆ بەسوودە و ئەو كەسانەی كرمییان هەیە خواردنی 
بەردەوامی كرمەكانییان پێ فڕێدەدات هەروەها پرتەقاڵ وەك توخمی خۆراكی بەهێزكەر 
Supplement element ڕۆڵی هەیە بۆ دەمار و دڵ و مێشك، زۆر بەسوودە بۆ پێستی 

وشكهەاڵتوو و گەشەی نینۆكەكان و پاراستنییان لەشكان، توێكڵی پرتەقاڵ بەسوودە بۆ 
دابەزاندنی ڕێژەی كۆلیسترۆڵی زیانبەخش لەخوێندا و زەیتی مزرەمەنییەكان بەكاردێت 
 ،Hypertension خوێندا  فشاری  نەخۆشی  چارەسەری  كەپسوولی  لەدروستكردنی 
هەروەها بەهۆی كاریگەری پرتەقاڵ لەسەر بەكتریا و كەڕووەكان بۆیە لەچارەسەری 
نەخۆشییەكانی كۆئەندامی زاوزێشدا بەكاردێت وەك نەخۆشی سفلس و زوهری، زۆر 
بەسوودە بۆ لووی شێرپەنجەیی كۆئەندامی هەرس و مایەسیری، كرێمی دروستكراو 
لەپێكهاتەی پرتەقاڵ بەكاردێت بۆ ڕێگری زێی ژنان لەتووشبوون بەهەوكردن بەهۆی 
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زانای   1959 ساڵی  لەدایكبووی  بیرلموتر  سۆل 
ئەمریكی لەبواری فیزیای گەردوونی لەگەڵ ئادەم 
ئەمەریكی  زانای   1969 ساڵی  لەدایكبووی  ڕیس 
هۆبكنز  جۆنز  لەزانكۆی  گەردوونزانی  لەبواری 
شمیدت  بریان  و  فەزایی  تلسكۆبی  پەیمانگەی  و 
لەدایكبووی ساڵی 1967 زانای ئوسترالی لەزانكۆی 
ئەمساڵیان  نۆبڵی  خەاڵتی  نیشتمانی،  ئوستورالیای 
لەبواری فیزیادا وەرگرت لەبەرامبەر پێشكەشكردنی 
ئەو بەڵگانەی ئەوە دەسەلمێنن كە كشانی گەردوون 

لەخێرابووندایە.
نۆبڵی  خەاڵتی  بۆ  زانایانە  ئەم  پزیشكیدا  لەبواری 
لەدایكبووی  بوتلەر  بروس  كران،  دیاری  ئەمساڵ 
لەگەڵ  بەهاوبەشی  ئەمەریكی  زانای   1957 ساڵی 
لەدایكبووی  فەڕەنسی  زان��ای  هوفمان-ی  جول 
لەبواری  توێژینەوەكانیان  لەبەرامبەر   1941 ساڵی 
كاراكردنی بەرگری سروشتیدا، بەشەكەی دیكەی 
كەنەدی  زانای  بوو  ستینمان  ڕالف  بۆ  خەاڵتەكە 
خانەكاندا  بایۆلۆژی  و  بەرگریزانی  ل��ەب��واری 

لەزانكۆی ڕۆكفلەر.
بۆ  ئەمساڵ  نۆبڵی  بواری كیمیاشە خەاڵتی  هەرچی 
شیختمان  دانیال  بەناوی  بوو  ئیسرائیلی  زانایەكی 
زانستی  لەبواری  كە   1941 ساڵی  لەدایكبووی 
ماددەدا لەزانكۆی تخنیۆن و زانكۆی ویالیەتی ئیوا 

كاردەكات. 
لەسەروبەندی ڕاگەیاندنی ناوی پاڵێوراوانی خەاڵتی 
نۆبڵ بۆ ساڵی 2011 هەواڵی كۆچی دوایی ستێڤن 

جۆبز خاوەنی سێوە بەناوبانگەكە باوبۆوە.
لەباوكێكی  1955دا  لەساڵی  جۆبز  پۆل  ستێڤن 
لەدایك  ئەمریكی  دایكێكی  عەرەب  بەڕەچەڵەك 
توانی  ئابل  لەكۆمپانیای  كاركردنی  لەماوەی  بووە، 
تەكنۆلۆژیای  ل��ەب��واری  گرنگ  بەرهەمی  سێ 
كە  بەكارهێنەران  ب��ەردەم  بخاتە  زانیارییەكاندا 
ئایفۆن و ئای پاد-ن. لەساڵی  ئەوانیش ئای پۆد و 
2004دا تووشی شێرپەنجەی پەنكریاس بوو، پاشان 
بۆ  نەشتەرگەری چاندنی جگەری  لەساڵی 2009دا 
بەڕێوبەری  وەك  ئەمساڵدا  ئۆگتسی  لەمانگی  كرا، 
جێبەجێكار لەكۆمپانیای ئابل دەستی لەكاركێشایەوە 
ئیدارەی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  لەپۆستی  تەنیا  و 
ئەمساڵدا  ئۆكتۆبەری  لە5ی  مایەوە،  كۆمپانیاكەدا 

لەتەمەنی 56 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
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