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سەرووتار

مافەکانی ژینگە
مافەکانی مرۆڤ لەم سەردەمەدا مەسەلەیەکی بەڵگە نەویستن و ڕۆژانە دێنە بەرگوێمان ،ڕاستە پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
بەردەوامن و لەگەڵیاندا دەنگێک یان هۆشیارییەکیش هەیە بەرامبەر بەو مافانە ،بەاڵم ئایا چەمکێک هەیە بەناوی مافەکانی
ژینگە؟ کێ بەرپرسیارە لە ڕێزگرتن لەو مافانە؟ کێ لێپرسینەوە لەگەڵ ئەو کەس و الیەن و واڵتانە دەکات کە ئەم مافانە
پێشێل دەکەن؟
ڕێزگرتن لە مافەکانی ژینگە ،واتە پاراستنی سیستمی ژینگەیی لە ئاو و هەوا و وشکانی و تەواوی زنجیرە خۆراکی
و زیندەگییەکانی سەر زەوی ،ئەمەش ئەرکێکی هاوبەش و سەرتاپاگیرە بۆ هەموو مرۆڤ لە هەر شوێنێکی ئەم گۆی
زەوییە بژی .پێشێلکردنی ئەم مافانە دەستدرێژکردنە بۆسەر مافی تەواوی بوونەوەران و مافی نەوەکانی داهاتووی مرۆڤ
و مرۆڤایەتی.
مرۆڤ وەک تەنیا بوونەوەری ژیر لەسەر زەوی لەگەڵ پێشکەوتنی زانست و تەکنۆلۆژیا و بواری پیشەسازی ،دەستی
بە پێشلکردنی مافەکانی ژینگە كرد .لە کاتێکدا مرۆڤ گرنگترین فاکتەری زیندەگییە لە دروستکردنی گۆڕانکاری لە
ژینگەدا و تێكدانی سروشتی بایۆلۆژی ،لە پێناوی حەوانەوە و بەرژەوەندی ماددی و سیاسی خۆیدا بە ئارەزووی خۆی
دەستکاری ژینگەی کردووە و زۆرجاریش دەرئەنجامی چاالکییەکانی زیانی بە ژینگە گەیاندووە.
بەردەوامی ژیان لەسەر زەوی بەندە بە ڕێزگرتنی مرۆڤ لە مافەکانی ژینگە ،واتە پاراستنی هاوسەنگی بایۆلۆژی و
هاوسەنگی سیستمی ژینگەیی .مرۆڤ لەم هاوسەنگییەدا کارتێکەر و کارتێکراویشە ،واتە خۆی دەبێتە هۆی تێکدانی
هاوسەنگی و بەرئەنجامی ئەو تێکدانەش کاردەکاتەوە سەرخۆی .لەبەرئەوە لەبەرژەوەندی خۆیەتی کە پارێزگاری لە
ژینگە بکات.
زۆربەی واڵتان ،بەهەموو شێوەیەك ،لە خەمی پاراستنی ژینگەکەیاندان .ئەنجوومەنی شاری لوس ئەنجەلوس بەم دواییە بە
کۆی دەنگ ڕەزامەندی پیشاندا لەسەر قەدەغەکردنی بەکارهێنانی زەرفی نایلۆن لە دوکان و سوپەرمارکێتەکاندا .هەروەها
 45شاری دیکەش لە ویالیەتی کالیفۆرنیا هەمان ڕێوشوێنیان گرتۆتە بەر.
لە کاتێکدا لەواڵتان بەدەیەها و سەدەها توێژینەوە ئەنجام دەدرێت و کۆنگرە و دانیشتن سازدەکرێت لە پێناوی
کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگە ،وەک ئەم هەنگاوەی شاری لوس ئەنجەلوس ،لەواڵتی ئێمە ڕێژەی بەکارهێنانی شمەکە
نایلۆنییەکان لەزیادبووندایە ،وەک بەکارهێنانی سفرەی سەفەری و ئاوی کانزایی کە تائێستا بیر لەوە نەکراوەتەوە چۆن
خەڵكی هان بدەن بۆ فڕێنەدانی ئەو كەرەستانە و سەر لەنوێ بەکارهێنانەوەیان لەکارگەکاندا.
ئەگەر ناتوانین ئەم شمەكە نایلۆنییانە قەدەغە بکەین ،با هیچ نەبێت ڕێگری لە زیادبوونی بەکارهێنانیان بكەین .هەروەها
لە پێناوی پاراستنی مافەکانی ژینگەدا پێویستە حکومەت و الیەنی بەرپرس ،پاشان دانیشتووانی ئەم واڵتە بیرێكی جدی
لە ژینگەكەمان بکەنەوە کە ڕۆژبەڕۆژ بەرەو پیسبوون دەچێت و خەریكە نەك بۆ نەوەكانی ئایندە ،بۆ مرۆڤەكانی ئەم
سەردەمەش بەكەڵكی ژیان نامێنێت.

سەرنووسەر
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نۆژداری

بهرزی فشاری خوێن له مرۆڤدا
د .عهدنان عهبدولاڵ کاکی

5

Medicine

پهستانی خوێن سهرو  90 /140بهواتای
بهرزییه ،ب��هاڵم گرنگی ئ��هم بهرزییه له
بهرزبوونی ئهژماری فشارهکهی خوارهوهیه،
واته سهرو نهوهدهکه .بۆ باشتر چارهسهرکردنی
ئ��هم کێشهیه تا بێت ئامێری پێشکهوتوو
دههێنرێت بۆ ئهژمارکردنی فشاری خوێن.
کاتێک به زگماکی کون له نێوان پهردهکانی
ناو دڵ (نێوان سکۆڵهکان یان گوێچکهلهکان)
دروست بووبێت ئهوا ئهنجامهکهی فره خوێن
تێزانه بۆناو سییهکان .بهرزی پهستانی خوێن به
واتای خوێن تێزانی بههێز لهناو خوێنبهرهکان
لهژێر فشارێکی زۆردا.
کاتێک کهسێک نهخۆشی ش��هک��ره یان
گورچیلهی ههبێت توێژینهوهکان دوپاتیان
کردۆتهوه که فشاری خوێن لهسهرو 80/130
ترسناکه و پێویستی بهچارهسهر ههیه.
کهواته دهست نیشانکردنی بهرزی پهستانی
خوێن له کهسێکدا زۆر گرنگه و ئامانج
دابهزینیهتی بۆ ئاستی ئاسایی بۆ پاراستنی
نهخۆشهکه له ماکهکانی ب��هرزی تهوژمی
خوێن .له ڕاب��ردوودا وازانرابوو که بهرزی
خوارهوهی تهوژمی خوێن زۆر گرنگتره بۆ
نهخۆش وهک له بهرزی سهرهوهی تهوژمی
خوێن ،ب��هاڵم ئێستا دهرک��هوت��ووه که ئهو
نهخۆشانهی تهمهنیان له  50ساڵ پتر بێت
ئهوا ترسناکی له بهرزی سهرهوهی فشاری
خوێن دایه .بهرزی تهوژمی خوێن بارێکی
نهخۆشی پزیشکییه کاتێک بهرزییهکه
درێژ خایانه ،خوێنبهرهکان ئهو بۆریانهن
که خوێن دهگوێزنهوه له دڵهوه بۆ ههموو
ئهندام و شانهکانی جهسته ،بهرزی تهوژمی
خوێن به واتای سترێسی سۆزداری نایهت،
ههرچهنده فشاری س��ۆزداری و کێشهکانی
ژیان جار جار دهبنه هۆی بهرزبوونهوهی
پهستانی خوێن .ترسناکی ئهم باره پهیوهسته
به بههێزی بهرزی تهوژمهکهوه ،بۆیه دهبێت
ج��ۆری چارهسهرهکهی پهیوهند بێت بهو
6
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بههێزییهوه .بهگشتی چهند فشاری خوێن
بهرزتر بێت ئهوا مهترسی بۆ نهخۆشهکه زیاتر
دهبێت و کاتێک بێ چارهسهر دهمێنیتهوه ئهوا
کاریگهری مهترسیدارتری دهبێت لهسهر
ههموو ئهندامهکانی لهش و تهمهنی کهسهکه
به  20-10ساڵ کهمتر دهکات.
ب��هرزب��وون��هوهی ئ��هژم��اری س���هرهوه یان
خ���وارهوهی پهستانی خوێن ئهگهرهکانی
تووشبوون بهم نهخۆشهییانه زیاتر دهکهن وهک
نهخۆشییهکانی دڵ ،گورچیله ،گرژه ڕهقبوونی
دی��واری خوێنبهرهکان ،تێکچوونی چاو و
مێشک .ههروهها تهقینی دیواری خوێنبهر،
پهککهوتنی دڵ لهژێر ئهم فشاره بهرزانهدا یان
ڕاوهستانی دڵ له کۆتاییدا ،کاتێک تهوژمی
خوێن زۆر ب��هرز بێت ئهنجامهکهی کهم
توانایی دڵ دهبێت و خوێن کهمتر دهچێت بۆ
سییهکان بۆ ههڵگرتنی ههوای ئۆکسجین بۆ
جهسته .پهستانی خوێن ههمیشه له گۆڕاندایه،
ئهمهش دهبێته هۆی ترسناک له تووشبوون به
نهخۆشییهکانی دڵ و بۆرییهکانی خوێنبهر به
بهردهوامی ،ههر لهبهر ئهمهشه خویندنهوهکانی
پهستانی خوێن کاریگهری بۆ س��هر ئهو
فاکتهرانه ههیه که کاردهکهنه سهر پاڵپێوهنانی
خوێن له دڵهوه و زیندهچاالکی خوێنبهرهکان.
کاتێک دهڵێین فشاری خوارهوهی خوێن ئهوا
واتای فشاری خوێنه لهناو خوێنبهرهکاندا
کاتێک دڵ له پشوودایه پاش گرژبوون .دڵ
پاڵ بهخوێنهوه دهنێت بۆ ناو خوێنبهرهکانی
ماسولکه و ئهندامهکان .کاتێک فشاری
خوێن بهرز دهبێتهوه ئهوا فاکتهرێکی ترسناک
دهبێت بۆ ڕوودانی نهخۆشییهکانی دڵ و پهک
کهوتنی ،خوێن بهربوون ،تێکچوونی بینین،
نهخۆشییهکانی گورچیله .کۆمهڵهی فشار
بهرزی بهریتانی چهند پهیڕهوییهکی دهست
نیشانکردووه وهک چارهسهر بۆ باری فشار
ب��هرزی خوێن که ت��هواو پهسهندکراوه له
بهریتانیا و واڵتانی دیکه.
ئهو نهخۆشهی بهرزی فشاری خوێنی تووش
دهبێت ئهوا دیواری بۆرییه خوێنبهرهکانی
ئهستوور دهبن و دهبێته هۆی بهرزبوونهوهی
بهرگری بۆرییهکانی خوێن له چوار دهوری
جهسته ،ئهنجامی ئهمهش گهڕانهوهی شهپۆلی
خوێنه بۆناو شاخوێنبهر.
هۆیه باوهکانی بهرزی فشاری خوین:
� نهخۆشییهکانی گورچیله.
� بهتوورهکهبوونی گورچیلهکان.
� ههوی خوێنبهرهکان.

� فره زیندهچاالکی یان سستی گالندی
ملهقۆرته.
� وهرگرتنی کافائین (ههرچهنده فشار بۆ
ماوهیهکی کهم بهرزدهبێتهوه).
� ف��ره خ��واردن��هوهی م��هی بهتایبهتی بۆ
ماوهیهکی درێژ خایهن.
� باری نائاسایی.
� جگهره کێشان.
� وهرزش نهکردن.
� وهرگ��رت��ن��ی دهرم��ان��هک��ان��ی کۆرتیزۆن
 steroidsبۆ ماوهیهکی زۆر.
� باری وهرهمی .pheochromocytoma
سکااڵ باوهکانی بهرزی فشاری خوێن:
� گێژبوون.
� تێکچوونی بینین.
� شینبوونهوهی پێست له منداڵدا سهرهڕای
وهرگرتنی ئۆکسجین.
� سهرگێژ خواردن.
� ماندوێتی.
� ئاوساندنی قاچهکان.
� شینبوونهوهی لێوو پێست.
� ئازاری سنگی بههێز.
� زیکهی ناو گوێ.
� دڵ تێکهڵهاتن و ڕشانهوه.
� ههناسه سواری.
چارهسهری فشاری بهزری خوێن
� بهکارهێنانی دهرمان وهک میز پێکهرهکان،
Beta Blocckers, calcium channel
blockers, angiotensin- converting
enzyme
)(ACE
inhibitors,
angiotensin receptor blockers
.(ARBs), or alpha blockers

� بهکار هێنانی دهرمان بۆ کاتی فشار بهرزی
زۆر بههێز وهک HYDRALASINE,
dia2oxide.
.NITROPRSSID

.

minoxidil

� پێدانی ه��هوای ئۆکسجین  %100بۆ ئهو
کۆرپانهی شینبوونهوهیان ههیه.
� دابهزینی کێشی جهسته بۆ لهژێڕ  %15ی
ئاسایی.
� کهم وهرگرتنی چهوری له خۆراکدا.
� جگهره نهکێشان.
سهرچاوه:
h t t p : / / w w w. h e a l t h - d i s e a s e .
org/cardiology
disorders/
hypertension.htm

ژنان زیاتر تووشی ڕۆماتیزم دهبن
د .سۆران محهمهد غهریب

7

بێهێزی و تا ،زیاتر تووشی ژنان دەبێت بە
ب��ەراورد بە پیاوان و بە زۆری لە نێوان
تەمەنی  60-40ساڵیدا ڕوودەدات.
مەبەست لە چ��ارەس��ەرك��ردن��ی نەخۆشی
ڕۆماتیزم بریتییە لە كۆنترۆڵكردنی نیشانەكانی
نەخۆشییەكە و نەهێشتنی تێكچوونی
جومگەكە.

نیشانەكانی نەخۆشی ڕۆماتیزم

نەخۆشی ڕۆماتیزم
 Arthritisبریتییە لە ههوکردنی درێژخایەنی
جومگە كە بەشێوەیەكی سەرەكی كاردەكاتە
سەر جومگە بچووكەكانی دەست و قاچ،
نەخۆشی ڕۆماتیزم تووشی هەزاران خەڵك
دەبێت لە سەرانسەری جیهاندا ،كاردەكاتە
سەر دیوی ناوپۆشی جومگەكان و ئازار و
ئاوسان لە جومگەكەدا دروست دەكات و
دوای تێپەڕبوونی چەندین ساڵ دەبێتە هۆی
تێكچوونی شێوەی جومگەكە.
نەخۆشی ڕۆماتیزم نەخۆشییەكی درێژخایەنە،
وەكو نەخۆشییە درێژخایەنەكانی دیكەی
وەك زەخت ،شەكرە ،كاتێك ڕوودەدات
كە كۆئەندامی ب��ەرگ��ری ل��ەش بە هەڵە
پەالماری خانە و شانەكانی لەشی خۆت
دەدات و دەبێتە هۆی دروستبوونی گرفت
لە جومگەكاندا.
ئ��هم نهخۆشییه ك��اردەك��ات��ە س��ەر هەموو
ئەندامەكانی لەش و دەبێتە هۆی دروستبوونی
Rheumatoid
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نیشانەكانی نەخۆشی ڕۆماتیزم وردە وردە
دەردەكەوێت خراپ دەبێت و ئەم نیشانانە
دەگرێتەوە:
 -1ئازار :جومگەكە تووشی ئازار دەبێت لە
كاتی جواڵندن و ئیش پێكردنی.
 -2بوونی ئ��ازار لەكاتێكدا بە دەست
پەستان بخەیتە سەر جومگە تووشبووەكە و
گەرمبوونی جومگەكە و ئاوسانی جومگەكە.
 -3ڕەقبوون :ڕەقبوونی جومگەكان بەتایبەتی
لە بەیانیاندا یا دوای ماوەیەكی زۆر لە
ئیسراحەت و ئیش پێنەكردنی جومگەكە كە
بۆ ماوەی چەند سەعاتێك بەردەوام دەبێت.
 -4نەمانی جووڵەی جومگەی تووشبوو بە
شێوەی ئاسایی پێشوی خۆی.
 -5درووستبوونی ههاڵوسانێك لەژێر پێستەوە
بەتایبەتی لە قۆڵدا كە پێی دەوترێت گرێی
ڕۆماتیزمی.
 -6بێتاقەتی ،ئازار ،تا ،دابەزینی كێشی لەش.
نەخۆشی ڕۆماتیزم لە سەرەتادا تووشی
جومگە بچووكەكانی دەست و قاچ دەبێت،
بەاڵم لەگەڵ بەردەوامبوونی نەخۆشییەكە
و بە تێپەڕبوونی كات كاردەكاتە سەر

جومگەكانی (ئانیشك ،شان ،ئەژنۆ  ،سمت
یان حەوز ،جومگەی پاژنەی پێ) .نیشانەكانی
نەخۆشی ڕۆماتیزم كە دەردەك��ەوێ��ت لە
جومگەكاندا بە شێوەیەكی یەكسان لە
ه���ەردووالی لەشدا دەردەك��ەوێ��ت واتە
كاردەكاتە سەر جومگەكانی الی ڕاست و
چەپی لەش.
نیشانەكانی نەخۆشی ڕۆماتیزم لەوانەیە
زۆر جیاوازبن لە دەركەوتندا واتە لەوانەیە
ماوەیەك نەخۆشەكە هیچ نیشانەیەكی نەبێت،
بەاڵم دوای ماوەیەكی دیكە نیشانەكانی
سەرهەڵبداتەوە.
نەخۆشی ڕۆماتیزم ئ��ازار و ئ��اوس��ان لە
جومگەكەدا دروس��ت دەك��ات و دوای
تێپەڕبوونی چەندین س��اڵ دەبێتە هۆی
تێكچوونی شێوەی جومگەكە.

چ كاتێك پێویستە
سەردانی پزیشك بكەیت

هۆكارەكانی تووشبوون بە نەخۆشی ڕۆماتیزم
نەخۆشی ڕۆماتیزم كاردەكاتە سەر دیوی
ناوپۆشی جومگەكان و ئ��ازار و ئاوسان
و ههو لە جومگەكەدا دروست دەكات و
ئێسك و كڕكڕاگە و ژێ تێكدەشكێنێت و
دوای تێپەڕبوونی چەندین ساڵ دەبێتە هۆی
تێكچوونی شێوەی جومگەكە.

تێبینی

لە هۆكارەكانی تووشبوون بە نەخۆشی
ڕۆماتیزم :تووشبوون بە هەندێك ڤایرۆس و
بەكتریاش دەوریان هەیە.
لە دیارترین هۆكارە هاندەرەكانی تووشبوون
بە نەخۆشی ڕۆماتیزم:
 -1تەمەن :نەخۆشی ڕۆماتیزم لە هەموو
تەمەنێكدا ڕوودەدات ،بەاڵم زیاتر لە نێوان
تەمەنی  60-40ساڵیدا ڕوودەدات.
 -2ڕەگ��ەز :ژن��ان زیاتر ت��ووش دەب��ن بە
نەخۆشی ڕۆماتیزم بە بەراورد بە پیاوان.
 -3بوونی نەخۆشی ڕۆماتیزم لە مێژووی
خێزانەكەیدا :ئەگەری تووشبوون بە نەخۆشی
ڕۆماتیزم زیاترە لەو كەسەی دایكی یان
خوشكی یان باوكی یان پووری یا نەنكی
یان كەسی دیكەی خێزانەكەی نەخۆشی
ڕۆماتیزمی هەبێت.
 -4جگەرەكێشان
ئەو كەسانەی جگەرە دەكێشن ئەگەری
تووشبوونیان به نەخۆشی ڕۆماتیزم زیاتر
دەبێت و ئەگەر واز لە جگەرەكێشان
بهێنێت ئەوا ئەگەری تووشبونت بە نەخۆشی

ڕۆماتیزم كەمتر دەبێتەوە.
دەرەنجامە خراپەكانی نەخۆشی ڕۆماتیزم
ڕۆماتیزم نەخۆشییەكە كە ڕۆژ بە ڕۆژ بە
تێپەڕبوونی كات بەرەو خراپبوون دەچێت،
بوونی ڕەقبوون و ئازارێكی زۆر لە جومگە
تووشبووەكە وا لەو كەسە دەكات نەتوانێت
ئیشەكانی ڕۆژان��ەی بە ت��ەواوی جێبەجێ
بكات .لە هەندێك كەسدا وای لێدەكات
توانای ئیشكردنی هەر نامێنێت.
نەخۆشی ڕماتیزم ل��ەوان��ەی��ە ببێتە هۆی
دروستبوونی ئەمانەی خوارەوە:
 -1کنۆچکهبوونی ئێسك Osteoporosis
نەخۆشی ڕۆماتیزم خۆی و ئەو دەرمانانەش
كە بۆ چارەسەركردنی نەخۆشی ڕۆماتیزم
بەكاردەهێنرێن دەبنە هۆی کنۆچکهبوونی
ئێسك كە تێیدا ئێسكەكە الوازدەبێت و
زۆر بە ئاسانی بە بەركەوتنی زەبرێكی سادە
دەشكێت.
Carpal tunnel syndrome -2
ئەگەر نەخۆشی ڕۆماتیزم تووشی جومگەی
مەچەكی دەست ببێت دەبێتە هۆی ئەوەی
كە پەستان بخاتە سەر ئەو دەمارەی كە جوڵە
و هەستی دەستی لە ئەستۆدایە و لە ئەنجامدا
ئەم حاڵەتە ڕوودەدات.
 -3دروست بوونی گرفت لە دڵدا
نەخۆشی ڕۆماتیزم دەبێتە هۆی مەترسی
گیرانی بۆری خوێنبەرەكان و دەبێتە هۆی

دروستبوونی ههو لەو پەردەیەی دەوری دڵی -2نیشانەكانی نەخۆشییەكە دەگۆڕێن بە پێی
گۆڕانی كات؟
داوە.
 -3ئ��ای��ا شتێك ی��ان چاالكییەك هەیە
 -4نەخۆشی سنگ
نەخۆشی ڕۆماتیزم دەبێتە هۆی مەترسی ئازارەكەت باشتر یا خراپتر بكات؟
دروستبوونی ههو لە سنگدا .لە ئەنجامدا -4كام جومگەیە تووشبووە؟
 -5ئایا نیشانەكانی نەخۆشییەكە كاری
تەنگەنەفەسی دروست دەبێت.
كردۆتە سەر چاالكی ڕۆژانەت؟
دەست نیشانكردن و دیاریكردنی
كاتێك هەستت بە ئاوسان و ڕەقبوونی پشكنینی سەرەتایی
جومگەكانت كرد لە چەند هەفتەیەك زیاتر هەرچەندە لە قۆناغە سەرەتاییەكانیدا،
پێویستە سەردانی پزیشكی تایبەتی ئێسك و تەشخیس كردنی نەخۆشی ڕۆماتیزم ئاسان
ڕۆماتیزم بكەیت ئەو زانیارییانەی پێ بڵێیت نییە ،چونكە نیشانەكانی ئ��ەم نەخۆشییە
لێكچوونی لەگەڵ نیشانەكانی زۆر نەخۆشی
كە پێویستە وەك:
 -1بەدورودرێژی وەسفی جۆری ئازارەكەی دیكە هەیە ههروهها پشكنینێكی تایبەت نییە
بۆ بكەیت و كەی ئازارەكە دەستی پێكرد بۆ دیاریكردنی نەخۆشی ڕۆماتیزم.
ئایا ئازارەكە بەردەوامە یان دێت و دەڕوات ل��ە كاتی پشكنینی س��ەرەت��ای��ی جومگە
ئایا شتێك یان چاالكییەك هەیە ئازارەكەت تووشبووەكەدا پزیشكەكەت دەگەڕێت بۆ
بوونی ئاوساوی ،ئازار،سووربوونەوە ،جوڵەی
باشتر یا خراپتر بكات.
-2ئەگەر هەر نەخۆشییەكی دیكەت هەیە جومگەكە ،هێزی ماسولكەكان ،پاشان
پزیشكەكەت لەوانەیە بتنێرێت بۆ پشكنینی
پێویستە پێی بڵێیت.
 -3ئەگەر هەر نەخۆشییەك لە خێزانەكەتاندا تاقیگە و ئەشیعە.
پشكنینی وێنەی تیشكی
هەیە پێویستە پێی بڵێیت.
 -4پێویستە ئاگاداری بكەیت دەرب��ارەی  -1تیشكی ئێكس :بۆ دیاریكردنی نیشانەكانی
جۆری خواردنت و دەربارەی هەر دەرمانێك نەخۆشی ڕۆماتیزم لە جومگەدا.
 -2تیشكی ئێم ئاڕ ئای MRI
كە بەكاریدێنیت.
پزیشكەكەت لە كاتی بینینت ئەم پرسیارانەت تیشكی ئێم ئاڕ ئای زۆر وردتر و دەقیقترە لە
دیاریكردنی نیشانەكانی نەخۆشی ڕۆماتیزم
لێدەكات:
 -1كەی نیشانەكانی نەخۆشییەكە دەركەوت؟ لە جومگەدا.
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پشكنینی تاقیگەیی

 -1پشكنینی خ��وێ��ن :ب��ۆ دی��اری��ك��ردن
وج��ی��اك��ردن��ەوەی هۆكارەكانی دیکهی
ئ��ازاری جومگە ،وات��ە بۆ ئ��ەوەی جیای
بكاتەوە كە ئایا ئەم جۆرە ئازارەی جومگەیە
ه��ۆك��ارەك��ەی نەخۆشی ڕۆماتیزمە یان
نەخۆشییەكی دیكەی ئێسكە وەك نەخۆشی
سەوەفان.
ت��ێ��ب��ی��ن��ی :ل���ە ن��ەخ��ۆش��ی ڕۆم��ات��ی��زم��دا
ئ��ەم دووان����ە ب���ەرز دەب��ن��ەوە ڕێ��ژەك��ەی
(anti- ccp( antibodies, ESR.

ههوکردنهکهش .نموونەی ئەم دەرمانە وەك
(حەپی ناپرۆكسین ،حەپی پرۆفین) ،بەاڵم
ئەوكەسانەی برینی گهدهیان هەیە نابێت ئەم
.دەرمانە بەكاربهێنن
 -3دەرمانی ستیرۆید :ئەم دەرمانە دەدرێت
بۆ كەمكردنەوە و نەمانی ئازاریش و بۆ
كۆنترۆڵی ههوکردنهکهش.
دەرزی ستیرۆید ك��ە پزیشكەكەت بە
دەرزیەك ماددەی ستیرۆیدەكە دەكاتە ناو
جومگە تووشبووەكە و ئازارەكەی نامێنێت،
ب��ەاڵم پێویستە بزانیت نابێت له ساڵێکدا
دەرزی جومگە  3جار زیاتر بۆ ئەو جومگەیە
بكرێت.

 -2ش��ی��ك��اری ش��ل��ەی ن��او جومگەكە:
پزیشكەكەت لەوانەیە دەرزی���ەك بكاتە 4- Disease-modifying antirheumatic
ناو جومگە تووشبووەكەوە و شلەی ناو
)drugs (DMARDs
جومگەكە وەرب��گ��رێ��ت ب��ۆ پشكنین بۆ :نموونەی ئەم گروپەش لە دەرمان وەك
دەركەوتنی هۆكاری تووشبوون بەو ئازار و methotrexate (Trexall)، leflunomide
(Arava)،
ئاوسانە كە ئایا ڕۆماتیزمەیە یان سەوەفانە یان hydroxychloroquine
)(Plaquenil)، sulfasalazine (Azulfidine
دهردهشا یان ههوی دیكەیە.

چارەسەری نەخۆشی ڕۆماتیزم

and minocycline Dynacin، Minocin).

لە ڕاستیدا چارەسەرێك نییە بە ت��ەواوی ئەم دەرمانانە دەدرێت بۆ كەمكردنەوە و بۆ
نەخۆشی ڕۆماتیزم بنەبڕ بكات ،چونكە كۆنترۆڵی ههوکردنهکه و نایەڵێت جومگە
نەخۆشییەكی درێ��ژخ��ای��ەن��ە ،ب��ەاڵم ئەو تووشبووەكە بەرەو ههوی زیاتر بڕوات و
نایەڵێت نەخۆشییەكە خراپتر ببێت.
چارەسەرانەی دەدرێت تەنیا بۆ كەمكردنەوە

ڕۆماتیزم نەخۆشییەكە كە ڕۆژ بە ڕۆژ بە تێپەڕبوونی
كات بەرەو خراپبوون دەچێت ،بوونی ڕەقبوون و
ئازارێكی زۆر لە جومگە تووشبووەكە وا لەو كەسە
دەكات نەتوانێت ئیشەكانی ڕۆژانەی بە تەواوی
جێبەجێ بكات
و نەمانی ئازار و ئاوساوی و گەڕانەوەی
جوڵەی ئاسایی جومگە تووشبووەكەیە ،لەو
چارەسەرانەی هەیە بۆ نەخۆشی ڕۆماتیزم
ئەمانەن:
 -1پاراسیتامۆڵ :ئەم دەرم��ان��ە دەدرێ��ت
تەنیا بۆ كەمكردنەوە و نەمانی ئازار نەك بۆ
كۆنترۆڵی ههوکردنهکه.
anti-inflammatory

2-(Nonsteroidal

5- Immunosuppressants: azathioprine
cyclosporine

Azasan)،

(Imuran،

(Neoral، Sandimmune، Gengraf) and
cyclophosphamide (Cytoxan).
6- TNF-alpha inhibitors.: etanercept
(Remicade)،
golimumab

infliximab
(Humira)،

(Enbrel)،
adalimumab

(Simponi) and certolizumab (Cimzia).

ئەم دەرمانانە دەدرێ��ت بۆ كەمكردنەوە
ئ��ەم دەرم��ان��ە دەدرێ��ت بۆ كەمكردنەوە و نەمانی ئ��ازار و ئاوساوی و ڕەقبوونی
و ن��ەم��ان��ی ئ��ازاری��ش و ب��ۆ كۆنترۆڵی جومگەكە.
)drugs NSAIDs
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-7چ��ارەس��ەری سروشتی ئەم چارەسەرە
زۆر گرنگە بۆ جومگە تووشبووەكە لەالیەن
كەسی شارەزاوە بۆت دەكرێت.
 -8گۆڕینی پیشەكەت :ئەگەر پیشەیەكی
ق��ورس��ت ه��ەب��وو ك��اری ك��ردب��ووە سەر
جومگەكەت پێویستە پیشكەت بگۆڕیت.
 -9بەكارهێنانی سپلینتی تایبەت یان پێاڵوی
تایبەت كە پزیشكەكەت بۆت دەست نیشان
دەكات بۆ ئەوەی كەمترین زەبر بكەوێتە
سەر جومگە تووشبووەكە.
-10گۆڕینی جومگە بە نەشتەرگەری:
نەخۆشی ڕۆماتیزم نەخۆشییەكە كە ڕۆژ
بەڕۆژ بە تێپەڕبوونی كات بەرەو خراپبوون
دەچێت ،بوونی ڕەقبوون و ئازارێكی زۆر لە
جوومگە تووشبووەكە وا لەو كەسە دەكات
نەتوانێت ئیشەكانی ڕۆژان��ەی بە تەواوی
جێبەجێ بكات .لە هەندێك كەسدا وای
لێدەكات توانای ئیشكردنی هەر نامێنێت كە
گەیشتە ئەم ڕادەیە پزیشكەكەت پێشنیاری
گۆڕینی جومگەكەت بۆ دەكات.
هەندێك ڕێنمایی دیكە بۆ ئەو كەسانەی كە
نەخۆشی ڕۆماتیزم یان هەیە:
 -1ئیسراحەت :ئەگەر هەستت بە ئازار
یان ههوکردن كرد لە جومگەكانت پێویستە
ئیسراحەت بكەیت و ئەو جومگەیە زۆر
بەكارنەهێنیت.
 -2وەرزش :وەرزش ماسولكەكانی دەوری
جومگە تووشبووەكە بەهێز دەك��ات و
جومگە تووشبووەكەش جێگیرتر دەكات،
لەو وەرزشانەش وەك :وەرزشی نەرم وەك
مەلەكردن.
 -3بەكارهێنانی گەرمی یان س��اردی بۆ
دامركانەوەی ئازاری جومگەكەت :گەرمی
یان ساردی هەردووكیان بۆ دامركانەوەی
ئازاری جومگە بەكاردێت.
 -4بەكارهێنانی كرێم یان جێڵی ئازار شكێن
وەك جێڵی ڤۆڵتارین .
 -5بەكارهێنانی ئامڕاز یان هۆكاری یارمەتیدەر
وەك بەكارهێنانی گۆچان بۆ ئەوەی هێز زۆر
نەكەوێتە سەر جومگە تووشبوەكەت ،یان
بەكارهێنانی سپلینتی تایبەت یان پێاڵوی
تایبەت كە پزیشكەكەت بۆت دەست نیشان
دەكات بۆ ئەوەی كەمترین زەبر بكەوێتە
سەر جومگە تووشبووەكە.
سەرچاوە:
www.mayoclinic.com

شێوانی
ڕەنگی
پێست
د .مەحمود فەقێ ڕەسول
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 packageدروست دەكەن و باڵودەبنەوە.

كۆنتڕۆڵكردنی
میالنین

دروستبوونی

 -1تیشكی سەروو وەنەوشەیی (ت س و):
ئەم تیشکه پڕۆسەی میالنین دروستبوون
چاالك دەكات.
 -2ه��ۆڕم��ۆن��ی ه��ەژێ��ن��ی خ��ان��ەی تۆخ
(α- MSH( α-melanocyte
stimulating
hormone
:ئەم هۆڕمۆنە لەژێر مێشكەگالند Pituitary
 glandدەردهدرێ��ت و كاریگەرییەكی

لە ئەنجامی چەند هۆكارێك ڕهنگی
پێست دروست دەبێت ،وەک :بڕ و جۆری
میالنین (ئیۆمیالنین یان فیۆمیالنین) ،زۆری
و كەمی بۆری خوێن ،بوونی كارۆتین و
ئەستووری چینی كاژ.
دروستبوونی میالنین :Melanogenesis
ل��ە ج��گ��ەردا ب��ە هایدرۆكسیل كردنی
ترشی ئەمینی بنەڕەتی فەنیل ئەالنین بۆ
دروستبوونی دۆپا ،بە هۆی ئەنزیمی فەنیل
ئەالنین هایدرۆكسیلەیس ڕوودەدات ،دواتر
بەهۆی ئەنزیمی تایرۆسینەیس كە مسی
پێویستە بۆ كارەكەی دۆپا بۆ دۆپاكوینۆن
دەگۆڕێت ،ئەوسا بۆ پۆلیمەراندن كۆبوونەوە
و یەكگرتنی چەند گەردێكی دۆپاكوینۆن
ئیۆمیالنین (میالنینی قاوەیی یان ڕەش)
دروست دەبێت ،بەاڵم ئەگەر ترشی ئەمینی
بنەڕەتی سیستاین لەگەڵ دۆپاكوینۆن
كاریان لێككرد ئەوسا پۆلیمەراندن ڕوویدا
ئەوە فیۆمیالنین (میالنینی سوور یان زەرد)
دروست دەبێت .جۆری سێیەمی میالنین
نیوڕۆمیالنینە كە لە پێست و موودا نییە
بەڵكو لە م��ژادە ڕەش��ە substanica
 nigraو خانەكانی كۆئەندامی كڕۆمافین
 Chromaffin systemوەك كرۆكی
ئ��ەدری��ن��اڵ و دەم��ارەگ��رێ��ی وزەوااڵ
 sympatheticدا هەیە.
میالنین لەناو میالنۆسۆمەكاندا هەیە كە
بریتین لە تەنۆچكەی بچووكی 0.7 -0.1
مایكرۆنی ،بەشێوەی تۆپی پێی ئەمەریكی
(ئیومیالنۆسۆمەكان) یان تۆپی پێی ئاسایی
(فیومیالنۆسۆمەكان) ،پاشان میالنۆسۆمە
تۆخبووەكان  Fully melanizedبۆ
لقەكانی خانەی تۆخ (میالنۆسایت) دەڕۆن
بۆ ئ��ەوەی بچنە ناو خانەی كاژ و لەناو
سایتۆپالزمی خانەی كاژدا بەستە (پێچراو)
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كەمی بۆ پڕۆسەی دروستبوونی میالنین
ه��ەی��ە ،جگە ل���ەوەش ئ��ەم هۆڕمۆنە لە
خانەی تۆخ و كاژیشدا دروست دەبێت
و لەوە دەچێت ئەم ڕژێنە جێیە یان خۆییە
 autocrineكاریگەرتربێت ل��ەوەی
ژێرمێشكەگالند.
 -3ئ��ی��س��ت��رۆج��ی��ن ،پ��ڕۆج��ی��س��ت��رۆن و
تێستۆستیرۆن :لە هەندێك باردا پڕۆسەكە
چاالك دەكەن.
 -4جیاوازی جینی :پلەی تۆخبوونی پێست
لە ڕەگەزە جیاكاندا دیاری دەكات.
فرەتۆخبوونی پێست Hypermelanosis
 -1تۆخبوونی گشتی :melanisim
بۆماوەیی لەشی زاڵ��ە ،پێست لە ئاسایی
تۆخە و لەكاتی لە دایكبوونەوە هەیە و تا
 6-5ساڵی تۆخبوونەكە هەر پتر دەبێت،
بەاڵم دەم و چاو و لۆچەكان پتر تۆخن ،قژ
هەمیشە ڕەشە.
 -2ت��ۆخ��ب��وون��ی دەوری چ��اڵ��ی چ��او
 :Periobital melanosisبۆماوەیی
لەشی زاڵ��ە ،هەندێك تۆخبوون ئاساییە،
بەاڵم كە زۆر تۆخبوو ئەوسا بۆماوەییە.
 -3شڵی  :Lentiginosisپەڵەی شڵ
بریتییە لە پەڵەی تۆخ كە ژمارەی خانەی
تۆخی تێدا لە ئاسایی پترە ،ئەگەر ژمارەی
ئەم پەاڵنە زۆرب��وو ئەوە پێی دەڵێن شڵ
بوون یان شڵی ،جۆرەكانی:
 -1شڵی گشتی Generalized L.
بە تاك یان بە كۆمەڵ لە ساواییەوە بەرەو
زۆربوون دەچن ،هۆكاری نەزانراوە.
 -2شڵی یەكالیی  :.unilateral Lلە
الیەكی لەش یان بە شێوەی ئاستەدەماری
 ،zosteriformلە پارچەیەكی لەش
دەردەچن.
 -3شڵی هەڵتۆقیوی  :.Eruptive Lلەگەڵ

تەمەندا شڵی پتر دەبێت ،لەوانەیە لە ماوەی
یەك هەفتەدا ژمارەیەكی یەكجار زۆر بە
تایبەتی لە باڵقدا دەربچن.
 -4كۆنیشانەی ل��ی��وپ��ارد Leopard
 :syndromeبۆماوەیی لەشی زاڵە ،شڵی
لە كاتی لە دایكبوون یان منداڵیدا هەیە
و ژمارەیان تا كاتی باڵقبوون بەتایبەتی لە
مل و سەرەوەی قەد-دا هەر زۆر دەبێت،
بەاڵم لەوانەیە زۆربەی یان هەموو لەش شڵ
دەبێت ،لەگەڵ شڵیدا ناساغی دیكە وەك
ناساغی دڵ ،چاو ،سی ،كۆئەندامی سێكسی
ناتەواو ،كەڕی و كەم گەشەیی هەبن.
 -5ش��ڵ��ی ن����اوەن����دی دەم و چ��او
 Centrofacial L .ناوەڕاستی دەم و چاو بە
شێوەی پەتێكی ئاسۆیی شاڵوییە و ناساغی
دەم��اری و ئێسكی و دان و مەاڵشووی
لەگەڵدایە ،زۆر دەگمەنە.
6
peutz :jeghers syndromeبۆماوەیی لەشی
زاڵە پەڵەی شڵ بە ژمارەیەكی زۆر لەسەر و
دەوری لێو و ناودەم و مەاڵشوو و دەست
و پێدا و هەندێك جار لە سەر و دەم و
چاو و ناوك و كۆمدا هەن ،هەندێك لە پەڵە
شڵەكان گەورەن،گرنگی ئەم كۆنیشانەیە
لەوەدایە كە خڕەزێدەگۆشتی polyps
لە گ��ەدە و ڕیخۆڵەدا ه��ەن و لەوانەیە
پێكداچوونی ڕیخۆڵە intussusception
یان خوێنڕێزی بكەن لە  30 -10ساڵیدا
ئەمانە ڕوودەدەن .شێرپەنجەی ڕیخۆڵە بە
دەگمەن ڕوودەدات.
 -7ك��ۆن��ی��ش��ان��ەی ك��ڕۆن��ك��ت ك��ەن��ەدا
:Cronkhite- Canada syndrome
بۆماوەیی نییە ،دوای  50ساڵی ڕوودەدات،
ل��ە پێستدا تەنیا شڵی ه��ەی��ە لەگەڵ
خڕەزێدەگۆشت لە گەدە و ڕیخۆڵە و موو
ڕووتانەوە و نینۆك تێكچوون.
 -8كونجە :(Freckles) Ephlildes
هەروەك شڵبوونە ،بەاڵم بۆماوەیی لەشی زاڵە
و ژمارەی خانەی تۆخ لە ئاسایی پتر نییە،
بەاڵم میالنۆسۆمەكان درێژ و شێوەی قەدی
داریان هەیە وەك هی ڕەش پێستەكان.
 -4تۆخبوونی پێستی كۆئەندامی سێكس:
تۆخبوونی ناڕێكی قاوەیی یان قاوەیی
خۆڵەمێشی لە پۆپكە و قەدی چووك و كیلەك
و زێ  vaginaدا هەیە ،دەستكەوتەیە و
تەنیا ڕەنگی (بۆیەی) میالنین "نەك خانەی
تۆخ" پتربووە.

 -5دەاڵندنی ڕەنگی Incontinentia
 :pigmentiباسمانكرد.
 -6كۆنیشانەی فانكۆنی Fancini
 :syndromeب��ۆم��اوەی��ی لەشی

بەزیوە ،لە نێرینەدا پترە لە  10-4ساڵیدا
دەردەكەوێت ،لە %85ی بارەكاندا
تۆخبوونی قاوەیی و زەیتوونی گشتی
ڕوودەدات و لە خ��وارەوەی قەد و
لۆچەكان و ملدا تۆخترە ،لەسەر ئەم
تۆخبوونە گشتییە ،پەڵەی سپی و زۆر
تاریك و تۆختر ،وەك دڵۆپەی باران،
هەن و كەمبوونی خەپلە و خانەی
سپی و كەمخوێنی و خوێنبەربوون
ڕوودەدەن ،لەوانەیە هەندێك جار
شێرپەنجەی خوێن و شوێنی دیكە
و ن��ات��ەواوی دیكەیش هەبن وەك
دواكەوتنی ژیری و سەربچووكی،
ن��ات��ەواوی كۆئەندامی سێكسی و
ئێسك ...هتد.
چ��ارەس��ەر :هۆرمۆنی زیندەپاڵكەر
 anabolicو گواستنەوە و چاندنی
مۆخی ئێسك .B. M.
 -7كۆنیشانەی ئەلبڕایت Albrights
 syndromeه��ۆی ن��ەزان��راوە3 ،
ناساغی تێدایە:
 -1ناساغی ئێسك (ب��ەد گەشەی
فرەئێسكی ڕیشاڵی polyostotic
.)fibrous dysplasia
 -2ف���رەچ���االك���ی ك��ۆئ��ەن��دام��ی
كوێرەگالندی.
 -3تۆخبوونی قاوەیی لە ساواییدا
لە سەر و قەد و بڕبڕەی سمت و
سمت دەس��ت پێدەكات ،ئەم پەڵە
تۆخانە یەك الیەكین و گ��ەورەن و
لە هێڵی ناوەڕاستی لەش ناپەڕنەوە و
لێوارەكانیان ناڕێكە و مشارین.
 -8زگ��م��اك��ە ب��ەدق��ۆچ��ەك��اژی
congenita

:Dyskeratosis

تۆخبوونی ت��ۆڕی بەتایبەتی لە مل
و سنگ و ڕان��دا لە  13 -5ساڵیدا
دەردەكەوێت ،پێشتر نینۆك تێكچوون
و دواتر یان لەگەڵ تۆخبوونەكە قوتكە
سپیكە leukoplakiaی ناوپۆشی
چاو و دەم و كۆم ڕوودەدات ،ڕەنگ
گۆڕانەكە فرە دەزوولە و پووكانەوەی
ل��ەگ��ەڵ��دای��ە ،زۆرج�����ار ناساغی
haematological
خوێنیش

 abnormalitiesه��ەی��ە ،ئ��ەم
نەخۆشییە بۆماوەیی سێكسی بەزیوە.
 -9دەم������ارە ڕی��ش��اڵ��ە گمۆڵی
.neurofibromatosis
 -10نەخۆشی گۆشەر Gauchers
 :diseaseبۆماوەیی لەشی بەزیوە،
ئەنزیمی شیكەرەوەی چەوری كەمە
بۆیە م���ژادەی چ��ەوری لە خانەی
قەپگردا لە جگەر و سپڵ و ئێسكدا
ك��ۆدەب��ێ��ت��ەوە (دەب��ێ��ت ب��ە خانەی
گ��ۆش��ەر) ،لە مناڵدا لە دوو ساڵدا
دەیكوژێت ،ب��ەاڵم لە باڵقدا وردە
وردە بۆ الوازب��وون و كەمخوێنی و
تۆخبوونی گشتی و ئازاری ئێسك و
كەمبوونی خانەی سپی و خەپلە ...هتد
پەرەدەستێنێت.
 -11پ��ێ��س��ت��ەوش��ك��ەی ڕەن��گ��ی
:Xeroderma pigmentosum
باسمانكرد.
ف����رەت����ۆخ����ب����وون����ی
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فرەتۆخبوونی پێست

شڵی

hypermelanosis
in
 ،endocrine disordersئەمانەی

خوارەوەن:
 -1نەخۆشی ئەدیسۆن Addison's
 :diseaseتێكچوونی زیندەچاالكییە
بەهۆی كەمبوونی هۆڕمۆنەكانی
ڕژێنی ئەدرینال ،بە تایبەتی كۆرتیزۆڵ
و مینیڕاڵۆكۆرتیكۆیدەكان ،ئەم
تێكچوونە ل��ە ئ��ەدری��ن��ال گالنددا
سەرەتاییە ی��ان دووەمییە بە هۆی
سستی ژێر مێشكەگالند .لە جۆری
سەرەتاییدا تووشێن وەك سیل ،.T.B
ڤایرۆس و كەڕووی هیستۆپالزما ،یان
بەرگری دژەخۆیی یان شێرپەنجەی
تەشەنەكردوو هۆكارەكانن ،بەاڵم
هەندێك ج��ار بڕینی (وەستاندنی)
كتوپڕی ستیڕۆیدی ئەم بارە دروست
دەكات .جۆری دووەمی بەشێكە لە
سستی گشتی ژێر مێشكە گالند.
نیشانەكان :بریتین لە :كێش دابەزین و
الوازبوون ،ماندووبوون ،نزمی پەستانی
خوێن ،گێژی ،نەخۆری ،anorexia
سك ئێشە و بێ خوێنی لە پێستدا:
تۆخبوونی ئەدیسۆنی كە بریتییە لە
تۆخبوونی پێست بەتایبەتی لە شوێنە
بەرخۆركەوتووەكان ،لە دەوری جێ

كۆنیشانەی پیوتز-جەگهەرس

كۆنیشانەی ئەلبڕایت

نەخۆشی گۆشەر
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نەخۆشی ئەدیسۆن

تووشبوون بەئەنۆریکسیا یەکێکە لەنیشانەکانی نەخۆشی ئەدیسۆن

زلبوون تۆخبوونی وەك نەخۆشی ئەدیسۆنی هەیە

كۆنیشانەی كوشینگ تۆخبوونی وەک ئەدیسۆنی هەیە

زام ،كۆئەندامی سێكسی ،ناوپۆشەشانە
و ل��ەژێ��ر ن��ی��ن��ۆك��دا ڕوودەدات،
تۆخبوونی هێڵی بەری دەست و پەنجە
تایبەتمەندە ،نیشانەكانی پێست و موو
تۆخ دەب��ن ،م��ووی بەر و ژێر باڵی
مێینە نامێنێت و زیپكەی عازەبە باشتر
دەبێت.
چ��ارەس��ەر :هۆڕمۆنە كەمبووەكەی
بدرێتێ.
 -2زل��ب��وون :Acromegtaly
تۆخبوونی وەك نەخۆشی ئەدیسۆنی
هەیە.
 -3كۆنیشانەی كوشینگ Cushings
 :syndromeلە %10ی بارەكاندا
تۆخبوونی ئەدیسۆنی هەیە.
 -4فرە چاالكبوونی ملەقۆرتەگالند
(پ�������ەری�������زادەی ژەه���������راوی)
 :Hyperthyroidismلە %10ی
نەخۆشەكاندا تۆخبوون هەیە ،زۆربەی
ج��ار ب��ەش��ێ��وەی ب��اڵو ی��ان ج��ۆری
ئەدیسۆنیە ،هەندێك جاریش وەك
ماڵەی سكپڕە.
 -5سكپڕی و پێش تێكەوتن :بە
ش��ێ��وەی ت��ۆخ��ب��وون��ی دەم و چاو
(كوڵمە ،ناوچەوان ،چەناگە) هەروەها
تۆخبوونی مل ،گۆی مەمك ،هێڵی
ناوەڕاستی سك (هێڵە ڕەشە linea
 )nigraو پێستی كۆم و كۆئەندامی
سێكسی ڕوودەدات ،دوای مناڵبوون
وردە وردە نامێنێت ،بەاڵم لەوانەیە
چەند مانگ بۆ چەند ساڵێك بەردەوام
بێت ،هەندێك مێینە پێش تێكەوتن ئەم
جۆرەیان تووش دەبێت.
 -6خ���ەپ���ل���ەی ن���ەزۆك���ان���دن
 :Contraceptive pillsوەك جۆری
سكپڕی وایە و بە خۆر تۆختر دەبێت
و چەند مانگ تا چەند ساڵ دەمێنێتەوە
و لەوانەیە كەم جار هەمیشەیی بێت.
 -7فیۆكرۆمۆسایتۆما (ڕەنگە خانەگمۆڵی
ئاسایی) :Pheocromocytoma
تۆخبوون لە هەندێك لەم نەخۆشانەدا
ئەدیسۆنیە ،لەگەڵیدا بەرزی پەستانی
خوێن ،سەرئێشە ،فرە ئارەقكردنەوە،
دڵەكوتێ و شپرزەیی و بەرزی ڕێژەی
كاتیكۆڵئەمینەكان لە خوێندا هەن.
 -13تۆخبوون لە ناساغیە سەراپاییەكاندا
other

فرە تۆخبوونی دوا هەویی
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in

:systemic disorders
 -1تووشێنی درێژخایەن Chronic
 :infectionsتۆخبوونی پێست

جێیە یان باڵوە لە مەالریا ،كاالئازار
 ،kalazarشستۆزۆما ،سیل ... ،هتد.
 -2شێرپەنجە :تۆخبوونی ئەدیسۆنی لە
زۆر جۆری شێرپەنجەدا ڕوودەدات
وەك شێرپەنجەی ب��ۆری ه��ەوا ،یان
ئەدینۆكارسینۆمای گەدە ،میالنۆما،
لیمفۆما و نەخۆشی هۆدجكن.
 -3نەخۆشی كۆئەندامی دەم��اری
 :Nervous systemتۆخبوونی
ئ��ەدی��س��ۆن��ی ل��ە ن��ەخ��ۆش��ی ولسن،
،ependymomas
ئیپیندیدمۆما
شیزۆفرینیای درێژخایەن ،نەخۆشی
پاركینسۆن و ف��ش��اری دەروون���ی
درێژخایەندا هەیە.
 -4ئ��ەس��ك��ەرپ��ووت ،ب���ەد مژین
،malabsorptionن����ەخ����ۆش����ی
ڤاگابۆندز Vagabonde disease
(= ب��ەدخ��ۆراك��ی +پیسوپۆخڵی)،
Kwashiorkor
ك��واش��ی��ارك��ۆر
پێلالگراPellagraتۆخبوونی
و
لەگەڵدایە.
 -14ت���ۆخ���ب���وون ب���ە دەرم�����ان
of

Hypermelanosis

 :drugsوەك فینۆسایازینەكان
(وەك كلۆرپڕۆمازین) هایدانتۆین،
م��ەرگ��ەم��ووش ،دژەم���ەالری���ا ،دژە
شێرپەنجە ،هەڵتۆقیوی چەسپاوی
دەرمان ...هتد.
 -15ف��رە تۆخبوونی دوا هەویی:
P o s t - i n fl a m m a t o r y
 :h y p e r p i g m e n t a t i o nز ۆ ر
ن��ەخ��ۆش��ی پێست (دوای نەمانی
نەخۆشییەكە) تۆخبوون جێدەهێڵێت
وەك نەخۆشی گورگەسوورە ،پانە
پێستەستوورێ ،برینداربوون ،سەدەف،
ن��ەخ��ۆش��ی دەه��ری��ن��گ (ئ��ەی��وب)،
تامێسكی دەمار ...هتد.
 -16تیشك :وەك:
 -1پێستە هەوی بیڕلۆك Berloque
 :dermatitisبەهۆی ڕۆنی بێرگاموت
(بێرگاپتین) ك��ە بریتییە ل��ە پێنج
میسۆكسی سوراڵین لەناو بۆندا (قۆڵۆنیا
 ،)Eau de cologeneلە مل و
 hypermelanosisسەرەوەی سنگدا ڕوودەدات .دڵۆپەی

بۆنەكە كە تیشكی خۆری بەركەوت ئەم
تۆخبوونە قاوەییە تاریكە دروست دەكات
و تا چەند هەفتە بۆ چەند مانگ الناچێت.
 -2تیشكە پێستە ه���ەوی ڕووەك���ی
 :Phytophoto- dermatitisوەك
ج��ۆری بۆن وای��ە( ،ب��ەاڵم بەهۆی گیا و
درەخ��ت كە بە ناویدا بڕۆین بە الق و
پێی ڕووت و ئەوسا بەر خۆر بكەوێت
ڕوودەدات) ،پەڵەی تۆخ و قاوەیی ژمارەیی
و دڵۆپەیی و ناڕێك دروست دەبن لەسەر
پێ و الق و هەر شوێنێك بەر گیاكە یان
درەختەكە كەوتبێت و هەندێك جار بڵق
دروست دەبن.
 -17تۆخبوونە پێستەستوورێ Lichen
 :Pigmentosusلەوانەیە پەیوەندی
هەبێت بە پانەپێستەستوورێ و هەندێك
جار بەیەكەوە هەن ،لەوانەیە لە منداڵییەوە
تا پیری لە هەردوو ڕەگ��ەزدا دەربچێت.
پەڵەی چەند ڕەنگی سوور و خۆڵەمێشی
بەرزبووەوە و لێوزار تەنراوە دەردەكەون،
پەڵەكان لەسەر زۆربەی قەد و پەلەكان و
دەموچاو یەكدەگرن ،لەسەر ئەم ڕەنگە
باڵوە پەڵەی بچووكی تۆختر یان كاڵتر
هەن ،ئەم نەخۆشییە بەردەوامە و هیچ زیانی
نییە.
 -18تۆخبوونی دەم��وچ��او Facial
 :melanosisئەمانەن:
 -1م��اڵ��ە (:Melasma (Closma
زۆرباوە ،دەتوانین بڵێین پتر لە %30ی مێینە
تووشی دەبێت ،بەتایبەتی پێستی گەنم
ڕەنگ (پێستی جۆری  )5 ،4 ،3هەیانە5 ،
جۆری هەیە:
أ -ناوەندی دەم و چاو (جۆری چەپی).
ب -بازنەیی :هێڵی یان پەتی تۆخی شێوەی
چێوەی بازنە لە الیەكانی دەم و چاو
بازنەیەكی تۆخ دروست دەكات.
ج -هەموو دەم و چاو ،جگە لە پەتێكی
ڕەنگ ئاسایی ،لێواری پەڕی دەوری دهم
و چاو.
د -چەند پەڵەیەك لەسەر ناوچەوان ،جێ
سمێڵ ،ناوەڕاستی كوڵمە و چەناگە.
ه -یەك یان دوو پەڵە لە ناوچەوان ،یان جێ
سمێڵ یان چەناگە.
بە پشكنین بە تیشكی ود باشتر دەردەكەوێت.
هۆكاری بنەڕەتی نەزانراوە ،بەاڵم هەندێك
هۆكار گرنگن ،وەك:
 -1تێكچوونی ه��ۆڕم��ۆن��ی ی��ان هۆی

هۆڕمۆنی :بۆ نموونە سكپڕی ،ئەگەر ژنێك
ماڵەی تووشبوو لە كاتی سكپڕیدا ئەوە لە
سكپڕی داهاتووشدا هەر توشی دەبێت.
زۆربەی ژنان دوای مناڵبوون ماڵەكەیان لە
چەند مانگێكدا نامێنێت ،بەاڵم هەندێكیان
هەر دەیانمێنێت ،هەندێكیان بە چارەسەر
ب��اش دەب��ن و لە هەندێكی دیكەیاندا
سەرهەڵدەداتەوە.
 -2خەپلەی نەزۆكاندن :خراپترین ئاكامی
بۆ پەڵە هەیە و زۆرجار بە چارەسەریش
سەرهەڵدەداتەوە.
 -3چارەسەری هۆڕمۆنی ،بۆ نموونە دوای
لێچوونەوە.
 -4دەرمان وەك هایدانتۆین ،دایالنتین.
 -5ماكیاج.

 -4هایدرۆكینۆن  +%5-1رێتینۆیك ئەسید+
ستیرۆیدی جێی مامناوەندی.
 -5هایدرۆكیونۆن بە تەنیا.
 -6ك��ۆج��ی��ك ئ��ەس��ی��د ،گالیكۆلیك،
ئەزیاڵیك ئەسید  ،%20ئاربیوتین ،پوختەی
الیكۆڕایس.
 -7دەرمانی نوێ (ن -ئەسیتایڵ-4-س-
سیستئەمینیڵ فینۆڵ كە سایۆئیسەری فینۆڵە)
ڕۆژی یەك جار بۆ  4هەفتە و كەمتر لە
هایدرۆكینۆن ورووژێنە.
 -8تاشینی كیمكی (ك��ڕان��دن) بە %70
گالیكۆلیك ئەسید یان شلەی جیسنەر.
 -9لەیزەر -ئاكامی ڕوون نییە.
چارەسەر بۆ ماوەی  6 -1.5مانگە.
 -2تۆخبوونی ریل Riehls melanosis

نەخۆشی بەڵەكی لەگەڵ موو سپی بوون لە پەڵەكاندا یان
سپی بوونی مووی لەشی پێشوەخت (نابەكام) یان دەردە
ڕێوی بەیەكەوە باون ،هەندێك جار بەبێ بوونی پەڵەی
بەڵەكی موو سپی دەبێت ،موو سپی بوونی باڵو بۆ داهاتووی
نەخۆشی بەڵەكی نیشانەیەكی بەدە
 -6خۆر و تیشكی سەروو وەنەوشەیی،
هۆكاری زۆر باون.
 -7فشاری دەروونی.
 -8ڕەگ���ەزی ،پێستی گەنم ڕەن��گ و
ڕەگ����ەزی خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و
ئیسپانییەكان زۆرتر دەیگرن.
 -9بەكارهێنانی لفكە و پەڕۆ بۆ دەم و چاو
شۆردن.
 -10تێكچوونی كوێرەگالندەكان وەك
نەخۆشی كوشینگ (كەم جار).
 لەوە دەچێت زۆربوونی  α- MSHلەخانەی كاژی (پەڵەی ماڵە) كاریگەری
هەبێت .ڕێژەی %10ی بارەكان نێرینەن.
جگە لە زۆربوونی میالنین خانەی تۆخیش
ژمارەیان لە ئاسایی "لە پەڵەكاندا" زۆرترە.
چارەسەر:
 -1البردنی هۆكارەكان.
 -2دووركەوتنەوە لە خۆر.
 -3بەكارهێنانی دژەخ��ۆر بە بەردەوامی
(جۆری دژی  UVAو .)UVB

بریتییە لە تۆخبوونی ڕەش بۆ قاوەیی و
وەنەوشەیی تۆڕئاسای دەم و چاو و هەندێك
جار مل و پشتی دەست و باسك ،لەوانەیە
هۆكارەكەی فرەهەستیاری لێككەوتن یان
تیشكەپێستەهەوی لێككەوتنی بۆ مژادی
كیمیكی ،بە تایبەتی بۆنی مكیاج ،بێت،
هەر بۆیە لە مێینەدا هەیە.
 -3ڕەنگگۆڕاوی سیڤات Poikiloderma
 :of civatteلە مێینەی باڵقدا هەیە،
تیشك و م��ژادی ماكیاج ،كە هەستێنی
تیشكی تێدابێت ،گرنگن ،بەاڵم لەوانەیە
تێكچوونی هۆرمۆنی یان گۆڕانگاری لە
ئەنجامی تەمەندا ،یارمەتی دروستبوونی
بدەن .تۆخبوونی قاوەیی و سووری تۆڕی
لەگەڵ فرەدەزوولە و پووكانەوەی پێست
بە شێوەیەكی ناڕێك ،بەاڵم چوونیەكی لە
دواوەی ڕوومەت و الكانی مل (جگە لە
ژێر چەناگە)دا دەردەچێت.
 -4س��وور و تۆخبوونی دەم و چاو
:Erythrosis pigmentata faciei
15

بۆماوەیی لەشی زاڵە
پەڵەی شڵ بە ژمارەیەكی
زۆر لەسەر و دەوری لێو
و ناودەم و مەاڵشوو و
دەست و پێدا و هەندێك
جار لە سەر و دەم و چاو
و ناوك و كۆمدا هەن،
هەندێك لە پەڵە شڵەكان
ئەم
گەورەن،گرنگی
لەوەدایە
كۆنیشانەیە
كە خڕەزێدەگۆشتی لە
گەدە و ڕیخۆڵەدا هەن
و لەوانەیە پێكداچوونی
ڕیخۆڵە یان خوێنڕێزی
بكەن لە  30 -10ساڵیدا
ڕووبدەن
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لە مێینەی باڵقدا هەیە (لە نێرینەدا زۆر
دەگ��م��ەن��ە) ،م��ژادی تیشكە هەستێن لە
ماكیاجدا هۆكارەكەیە .س��وورب��وون و
تۆخبوونی باڵوی چوونیەكی لە دەوری
دەم (ب��ەاڵم بازنەیەكی باریكی پێستی
ئاسایی دەوری دەم بێ ڕەنگ تێكچوون
دەمێنێتەوە) دەردەچێت و هەندێك جار بۆ
سەرەوە بە ناوەڕاستی دەم و چاودا دەگاتە
ناوچەوان .ئەگەر هۆكارەكەی البرا ئەمیش
نامێنێت.
 -5تۆخبوونی پیشەیی Occupational
 :melanosisلە كرێكاری بەرهەمەكانی
قیری خەڵوزی بەردیدا وەك ئەسفەڵت و
كریۆسۆت یان ڕۆنی كانزایی بە هۆی
م��ژادی تیشكە هەستێنەكەی ن��اوی وەك
ئەنسراپین ،فینانسرین...هتد ڕوودەدات.
تۆخبوونی گشتی پەرەسەندوو لەگەڵ
قۆچەكاژی سەلكی ،فرەدەزوولە ،پووكانەوە
و تەنۆچكەی پێستئەستوورێ دەردەچ��ن
و لەوانەیە قۆچەكاژی و شێرپەنجەش
دروست دەبن.

گلێنەی چ��او ،ت��ۆڕەی چ��او ،ماسولكەی
چاڵی چ��او و چاڵی چاویش لەوانەیە
بگرێتەوە و هەندێك جار مەاڵشووش.
لەوانەیە میالنۆمای پێست و چاو و مێشكی
تێدا دروست بێت.
 -3نیشانەی ئیتۆ  :Naevus of Itoلە
ژاپۆنیەكاندا باوە ،تۆخبوونی شین لە شان
و س��ەروی ق��ۆڵ و پێستی س��ەر ئێسكی
چەڵەمەدا دروست دەبێت.
 -4ت��ۆخ��ب��وون��ی ل��ی��ری Urticaria
 :pigmentosaل��ە منداڵیدا پەڵەی
گەورەتر لە 2سم قاوەیی كاڵ و هەندێك
جار گرێیی ،بەاڵم لە باڵقدا پەڵەی بچووكتر
و زۆرتری ئەرخەوانی و قاوەیی باڵوبووەوە
لەسەر قەد و پەلەكان دەردەچن.

ت��ۆخ��ب��وون��ی زەرد Yellow
pigmentation

لە ئەنجامی ئەمانەی خوارەوە ڕوودەدات:
زەردووی��ی ،زۆری كارۆتین لە خوێندا
دەرمانی میپاكرین ....هتد.

تۆخبوون بە خوێنئاسن نیشتن
فرەبوونی خانەی تۆخی بنتوێژ Haemosiderosis
Dermal melanocytosis
خوێن تێچوونی پێست دەبێتە هۆی

بریتییە لە تۆخبوونی خۆڵەمێشی ،شین
یان قاوەیی خۆڵەمێشی ،بە هۆی بوونی
خانەی تۆخی چاالك لە بن توێژدا ،چونكە
ئەم میالنۆسایتانە نەیانتوانیوە لە ژیانی
كۆرپەلەییدا لە پۆپنەی دەمارەوە neurald
 crestكە دروست دەبن بگەنە شوێنی
ئاسایی خۆیان كە چینی بنكەیی توێژە.
ئەمانەی خوارەوەن:
 -1پەڵەی مەنگۆلی :Mongolian spot
لە ساوادا زۆر باوە لە منداڵی ڕەش پێستدا
كەمترە .پارچەی قاوەیی یان خۆڵەمێشی یان
ڕەش و شین ،سنوور نا ئاشكرا و هەندێك
جار زۆر گەورە لە بڕبڕەی كەمەرە و سمت
 lumbosacral areaدەردەچێت ،دوای
چەند ساڵێك نامێنێت.
 -2نیشانەی نۆتا :Naevus of Ota
زگماكیە ،ب��ەاڵم لەوانەیە لە تەمەنێكی
درەنگتر دەركەوێت ،لە ژاپۆنییەكاندا زۆر
باوە ،بەاڵم لە ڕەگ��ەزی دیكە وەك ئێمە
كەمترە.
تۆخبوونی قاوەیی و خۆڵەمێشی یان شین لە
یەك الی دەموچاو كە دەماری ترایجێمیناڵی
(كەللە دەماری پێنجەم -لقی یەك و دوو)
تێدایە دەردەچێت ،سپێنەی چاو ،پەڕ گلێنە،

تۆخبوونی س��ووری تاریك یان قاوەیی
تاریك لەگەڵ تۆخبوونی ئاسایی وەك:
خوێنهێنەگمۆڵ و داسە بێ خوێنی sickle
 cell anemiaو نەخۆشی شامبەرگ
 Shemberg's diseaseلە القەكاندا،
دەرم���ان ،جلوبەرگ (ل��ە لۆچەكاندا)،
ڕەنگبوونی خوێنی (خوێن ڕەنگاڵە)
.haemochromatosis

تۆخبوونی كانزایی
pigmentation

Metalic

وەك:
 -1زیو (ئەرجیریا  :)argyriaتۆخبوونی
شین و خۆڵەمێشی لە شوێنە بەرخۆر
كەوتووەكان و هەندێك جار هەموو پێست.
 -2ئاڵتوون :خۆڵەمێشی شین و كەمێك
ئەرخەوانی لە شوێنە بەرخۆر كەوتووەكان.
 -3بسمۆس  :bismuthوەك هی زیوە،
بەاڵم لە پووكدا زۆر زەقە.
 -4جیوە :قاوەیی خۆڵەمێشی لە شوێنە
بەركەوتووەكان (مەرهەم).
 -5قۆڕقوشم  :leadزەرباد و شینە و لەسەر
پووكیش دروست دەبێت.

ڕەنگبوونی خوێنی (خوێن ڕەنگاڵە
hemochromatosis )Bronz as(.

لە سیانەی (بە ڕیشاڵبوونی جگەر+
نەخۆشی شەكرە +تۆخبوونی پێست)
پێكدێت.

هۆكارەكەی:

پێستە هەوی بیڕلۆك

ماڵە

 -1جۆری سەرەتایی (هۆنەزانراو).
 -2بۆماوەیی لەشی بەزیوو.
 -3بە ئاسن ژەهراوی بوونی درێژخایەن.
 -4نەخۆشی جگەری درێژخایەن.
 -5زێدەئاسنی ( iron overloadبە
ژەهربوونی ئەلكهولی درێژخایەن)
لە پێستدا :لەوانەیە پێست تۆخبوون
چەند س��اڵ پێش نیشانەكانی دیكە
یان درەنگتر دەركەوێت ،تۆخبوونی
قاوەیی خۆڵەمێشی بە تایبەتی لە دەم
و چاو و لۆچەكان و شوێنە بەر خۆر
كەوتووەكان و هەندێك جار ناوپۆشی
ناو دەم دەردەچێت ،هەندێك جار موو
ڕووتانەوە  ،%75نینۆكی كەوچكی %50
و ڕێ��ژەی  %45پێست وشكی "وەك
نەخۆشی ماسی" لەگەڵدایە ،كەمتر
لەوانەی سەرەوە سووربونەوەی بەری
دەست ،هێڵبوونی نینۆك ،سپی بوونی
نینۆك و بۆریە گمۆڵ  angiomaهەن.
گەورەبوونی جگەر ،نەخۆشی شەكرە،
پووكانەوەی گ��وون ،نەخۆشی دڵ،
كێش دابەزین و جومگەهەو نیشانەكانی
دیكە.
چ�����ارەس�����ەر :خ���وێ���ن ل��ێ��گ��رت��ن
خوێنهێنەر
(ی���ەك���االك���ردن���ەوەی
 )venesectionتا ئاستی ئاسنی جگەر
بۆ  100مایكرۆمۆڵ/گم دادەبەزێت.

كەمڕەنگی پێست (سپی ڕەنگی
پێست) Hypomelanosis

تۆخبوونی ریل

تیشكە پێستە هەوی ڕووەكی

 -1ك��ەورێ  :Albinismلە پێستدا
بۆماوەیی لەشی بەزیوە ،دوو جۆری
سەرەكی هەن:
أ -ك����ەورێ����ی پ��ێ��س��ت و چ��او
 :Ocutocutaneousئەمیش چوار
جۆرە:
 -1ج��ۆری  :Iبەهۆی بازدانی جینی
تایرۆسینەیس  Tyrosinaseڕوودەدات
و ڕێژەی %40ی نەخۆشەكانە ،ئەمیش
دوو جۆرە ،جۆری Iأ  Type IAكە
زۆر توندە  Severeو بۆیەی میالنین
بە هۆی ناچاالكی تەواوی ئەنزیمەكە بە
تەواوی نەماوە و دەبێتەهۆی كەورێی
پێست .بینینی چاو  visual acuityبۆ

 400/20كەمدەبێتەوە ،بەاڵم لە جۆری
Iب  ،type IBچاالكی ئەنزیمەكە
زۆر كەمە و نەخۆشەكان لەگەڵ كاتدا
هەندێك تۆخبوونی پێست و موو و
چ��اوی��ان دەبێت و بە خ��ۆر كەمێك
گەنمڕەنگ دەبن.
 -2ج����ۆری  :2ڕێ�����ژەی %50ی
نەخۆشەكانە ،بە هۆی بازدانی جینی
 Pڕوودەدات ،لەوانەیە نەخۆشەكان بە
تەواوی سپی بن یان پێستیان ئاسایی بێت
یان لە نێوان ئەم دوو بەشە دابن ،كە
سپی بن لەگەڵ كاتدا تۆختر دەبن و
بینینی چاویش باشتر دەبێت.
 -3جۆری  :3بە هۆی بازدانی جینی
 9ڕوودەدات ،لە ئەفەریقادا هەیە ،موو
قاوەیی كاڵە ،پێستیش هەروەها ،گلێنەی
چاو قاوەیی شینە ،چاوەفڕێ لەگەڵ
كەمبوونی بینینی چاو هەن.
 -4ج���ۆری  :4ب��ازدان��ی جینی لە
كرۆمۆسۆمی  6ڕوودەدات ،وەك جۆری
 2وایە ،لە ژاپۆندا باوە.
ب -كەوڕێی چاو :Ocular albinism
زۆر جۆری هەیە ،بەاڵم ڕەنگی پێست
ئاساییە.
نیشانەكانی ك��ەوڕێ :هەموو پێست بە
تەواوی سپی بووە ،بەاڵم وەك وتمان
ل��ەگ��ەڵ ك��ات��دا هەندێك تۆخبوون
لە بەشێك لە نەخۆشەكاندا بە پێی
جۆرەكەی ڕوودەدات ،بە خۆر زوو
دەسووتێن و شڵی باوە و لەوانەیە ئاكامی
بەدیش ،بەهۆی خۆر ،دروست بن وەك
قۆچەكاژی خۆری solar keratosis
و شێرپەنجە.
چ���ارەس���ەر :خ��ۆپ��اراس��ت��ن ل��ە خ��ۆر،
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی دژەخ�������ۆر ،زوو
دەستنیشانكردنی شێرپەنجە و سازدانی
نەشتەرگەری بۆی.
 -2نیمچەكەوڕێ :Piebaldism
بۆ ماوەیی لەشی زاڵە و زۆر باو نییە،
بازدانی جینی لە كرۆمۆسۆمی 4q12
ڕوودەدات ،ناساغیەكە لە كاتی لە
دایكبووندا هەیە و بریتییە لە سپی بوونی
مووی پێشی سەر  Whtie forelockو
پێست سپیبوونی پەاڵوی ،پەڵە سپییەكان
چەسپاون و لە پێش و دواوەی قەد دان،
ناوەڕاستی قۆڵ تا مەچەك ،ناوەڕاستی
الق و لە پێشی الق .دیاردەیەكی دیكە
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پەڵەی مەنگۆلی

ئەوەیە كە پەڵەی تۆخ لەسەر پەڵە سپییە
گەورەكان و لەسەر پێستی ئاساییدا هەن،
پەڵەی سپی سێگۆشەیی لە ناوەڕاستی پێشی
سەر یان ناوچەواندا هەن و لەوانەیە بەشی
ناوەوەی برۆ و برژانگیش سپی بن ،خانەی
تۆخ لە پەڵە سپییەكاندا نەماون.
چارەسەر :چاندنی خانەی تۆخ لە پەڵە
سپییەكان یان البردنی ڕەنگی ئاسایی بە
بینۆكوین بۆ چەند ساڵێك.
 -3ك��ۆن��ی��ش��ان��ەی واردن ب���ەرگ
:Waardenburgs
syndrome
بۆماوەیی لەشی زاڵە و دەگمەنە 4 ،جۆری
هەیە ،تێیدا نیمچەكەوڕێ
(%20ی نەخۆشەكان) ،دوورتر
بوونی نێوان ه��ەردوو چاو
 ،Hypertelorismچڕبوونی
سێیەكی ن��اوەوەی برۆكان،
ج��ی��اوازی ڕەن��گ��ی گلێنەی
چ��اوەك��ان iridesو كەڕی
ه��ەن .لەگەڵ كاتدا پێست
كەمێك گەنمڕەنگ دەبێت.
 -4ك���ەم���ڕەن���گ���ی ئیتۆ
Hypomelanosis

of
 :Itoهۆكاری نەزانراوە ،سپی

نیشانەی نۆتا

كۆنیشانەی واردن
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بوونی پێچاوپێچ و سووڕاوە
یەك یان دوو الیەكی uni-
 or bilateralهاوتەریبی
بۆ پ��ەراس��ووەك��ان هەیە ،لە
پێستدا وەك درەختێ سنەوبەری هەڵگەڕاوە
وایە ،لەوانەیە لە هەموو شوێنێكی پێستدا
دەربچێت ،لە كاتی لە دایكبوونەوە هەیە،
لەوانەیە لەگەڵ كاتدا تۆخ بن ،ناساغی
دیکهی لەگەڵدایە وەك ناساغی كۆئەندامی
ماسولكە و ئیسك و ددان و چ��او و
كۆئەندامی دەماری ناوەندی.
 -5كۆنیشانەی ڤ��ۆگ��ت -كۆیاناگی-
هاڕادا Vogt- Koyanagi- Harada
 :syndromeلە ڕەش پێستدا پترە و
جۆرێكە لە ناساغی بەرگری دژەخۆیی
خانەیی (جۆری  )4كە تێیدا دژە ژیندەرە
خۆییە دەركەوتووەكان تەنیا لە خانەی
تۆخ دان .ئەم نەخۆشیە تووشی چاو و
پێست و كۆئەندامی ناوەندی دەبێت ،لە
پێستدا م��ووڕووت��ان��ەوە ،بەڵەكی و سپی

بوونی مووی سەر و برۆ و برژانگ و
ژێرباڵ ڕوودەدەن.
 -6كەمڕەنگی وەرگیراو Acquired
 :hypomelanosisئەمانەی خوارەوەن:
 -1هۆكاری كوێرەگالندەكان وەك :كەم
چاالكی ژێر مێشكە گالند (كەمڕەنگی
باڵو دروست دەكات) ،نەخۆشی ئەدیسۆن
(پەڵەی سپی ،وەك بەڵەكی ،دروس��ت
دەكات).
 -2ه��ۆك��اری كیمیكی (پیشەیی یان
چارەسەری) :وەك مۆنۆبێنزایل ئیسەری
هایدرۆكینۆن وات��ا مۆنۆبێنزۆن (پەڵەی
سپی ،وەك بەڵەكی ،دروست دەكات)،
كلۆرۆكوین و هایدرۆكسی كلۆرۆكوین
(كهمڕەنگی پەاڵوی دروست دەكەن).
 -3هۆكاری خۆراكی :كەمی پڕۆتینی
درێژخایەن و كەمخوێنی توند نەمانی
ڕەنگی (ب��ۆی��ەی) م��وو وات��ا قژسپیبوون
دروست دەكەن.
 -4هەویی :وەك لە دوای ،بیرۆ (كڕێژە
سپییە  )pityriasis albaو سەدەف و
ك��ەڕووی كاژە فرەڕەنگی pityriasis
 versicolorو ساركۆید و گورگەسوورە
و پانەپێستەستوورێ.
 -5تووشێن  :infectionsوەك لە دوای
سفلس (فەڕەنگی) ،بێتا  pintaو یاوس
 Yawsو گولی .leprosy
 -6لوو :میالنۆما (پەڵەی وەك بەڵەكی
دروست دەكات).
 -7أ -كۆنیشانەی ڤۆكت -كۆیاناگی-
هاڕادا .باسمانكرد.
ب -ك���ەم���ڕەن���گ���ی دڵ���ۆپ���ەی���ی
ه��ۆن��ەزان��راوە Idiopathic guttate
 :hypomelanosisبەتایبەتی لە مێینەدا
زۆر باوە ،دوای تەمەنی  40ساڵی 30-10
پەڵەی (بە قەبارەی 6-2ملم) كاڵ (سپی
شیری) لە پێستی الق و باسك دەردەكەون،
بەاڵم هەندێك جار پترن ،لە قەد و و چاودا
نین ،شێوەیان ناڕێكە و سنووردارە و تەمەن
و خۆر هۆكارن و زۆر لە بەڵەكی دەچێت.
چارەسەر :تەزینەچارە cryotherapy
ڕواڵەتی پەڵەكان جوانتر دەكات.

 -7بەڵەكی Vitiligo

نەخۆشییەكی ب��اوە %2-1 ،خەڵكی لە
ه��ەردوو ڕەگ���ەزدا تووشی دەب��ن ،زۆر
بە دەگمەن زگماكییە ،ب��ەاڵم لە كاتی

لە دایكبوونەوە تا تەمەنی  81ساڵی
تۆماركراوە ،هەرچەندە زۆربەیان لە 30-10
ساڵی لێیان دەردەكەوێت.
 -1بۆماوەیی (فرەجینییە .)Polygenic
 -2بەرگری دژە خۆیی :autoimmunity
ئەم بۆچوونە لە هەموویان باوترە و زۆر
نەخۆشی بە ه��ۆی بەرگری دژەخۆیی
لەگەڵ بەڵەكیدا ڕێژەیان لە ئاسایی پترە
وەك كەمخوێنی توند ،نەخۆشی ئەدیسۆن،
نەخۆشی شەكرە ،نەخۆشی ملەقۆرتەگالند،
دەردەڕێوی ...هتد.
 -3خۆلەناوبردن :self- destruction
واتا خانە تۆخەكان خۆیان لەناو دەبەن
بەهۆی نەبوونی ك��اری خانە پاراستنی
ئاسایی كە لە ب��اری ئاساییدا م��ژادی
ژەهراوی میالنین الدەبات.
 -4ب��ی��ردۆزی دەم��اری neurogenic
 :theoryكەواتا بەڵەكی لە  %40بارەكاندا
بۆماوەییە و زۆرج���ار بۆ دروستبوونی
هۆكاری چاالكێنی پێویستە ،بۆ نموونە
زەب��ر ،چونكە لە سێیەكی نەخۆشەكاندا جۆرەكانی بەڵەكی:
دیاردەی كۆبنەر ،كە هەندێك جار تیشكی  -1جۆری مۆڵگەیی  focal V.یەك شوێن
"وەك پۆپكەی چ��ووك" یان بە شێوەی
خۆرە ،هەیە.
ناچوونیەكی یەك ئاستەدەمار یان پەتێك
نیشانەكانی:
پەڵەی نموونەیی بەڵەكی ڕەنگی سپی دەگرێتەوە .ئەم جۆرە لە تەمەنێكی زووتردا
شیرییە ،خڕ یان بازنەییە ،لێواری پەڵەكان دەردەكەوێت و كەمتر ناساغی بەرگری
فڵچەیی یان ڕێكە ،قەبارەكەی لە چەند دژەخ��ۆی��ی دی��ك��ەی لەگەڵدایە و زۆر
"ملم" بۆ چەند "سم" دەبێت و جگە لە بەرهەڵستی چارەسەر دەكات ،ڕێژەی %5
ڕەنگ سپیبوون گۆڕانكاری دیكەی توێژی باڵق و %20ی منداڵ ئەم جۆرە بەڵەكییەیان
تێدا نییە ،بەاڵم چەند جۆرێكی دیكە لە هەیە.
 -2ج��ۆری گشتی Generalizedv.
ڕەنگی پەڵەكە هەیە ،وەك بەڵەكی سێ
(= چ��وون��ی��ەك��ی ب���اڵو Common
ڕەنگی كە بریتییە لە ڕەنگی ناوەندی ،واتا
ڕەنگی نێوانی شیری سپی و ڕەنگی ئاسایی  :)symmetricلە هەموو جۆرەكان
پێست ،لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا ئەم ڕەنگە باوترە ،بە شێوەیەكی چوونیەكی دەم
مامناوەندییە بۆ ڕەنگی سپی دەگۆڕێت .و چاو ،س��ەرەوەی سنگ ،پشتی دەست،

ڕەنگی چ��وارەم (بهڵەكی چوار ڕەنگی،
جگە لە سێ ڕەنگەكە تۆخبوونی دەوری
سەلكی یان لێواری پەڵە سپییەكە هەیە (ئەمە
لە قۆناغی چاكبوونەوەدا دەردەچێت).
بەڵەكی پێنج ڕەنگی :بریتییە لە ڕەنگی
سپی +ڕەنگی مامناوەندی (گەنمڕەنگبوون
 +)tanتۆخبوونی ق��اوەی��ی +شین و
خۆڵەمێشی +ڕەنگی ئاسایی پێست.
بەڵەكی شین :بریتییە لە دروستبوونی بەڵەكی
لە شوێنی تۆخبوونی دوا هەویدا.
بەڵەكی هەویی :لێواری پەڵە سپییەكە
ب��ەرزب��ووەوە و س��ورە لە ك��ەڕووی كاژە
فرەڕەنگی دەچێت.
س��وورب��وون��ەوەی پەڵەی بەڵەكی دوای
بەرخۆر كەوتن ڕوودەدات.
ژمارەی پەڵەی بەڵەكی لە یەك پەڵە تا چەند
پەڵەیەك تا سەدەها پەڵەیە ،بچووك یان
گەورەن لەگەڵ كاتدا پەڵەكان گەورەتر
دەبن و یەك دەگرن ،كە زۆربەی لەشی
گرتەوە پەڵە ئاساییەكان ناوچاڵن.

كەورێ

نیشانەی ئیتۆ

ژێر باڵ و پەنا ڕان و پێستی كونەكانی
لەش وەك دەوری چاو و لووت و دەم و
گوێچكە و گۆی مەمك و ناوك و چووك و
كیلوك و كۆم دەگرێتەوە ،چونكە بەڵەكی
لە شوێنی زەبر دەردەچێت بۆیە ئانیشك و
ئەژنۆش زۆر تووشی دەبن.
 -3ج���ۆری س��ەرج��ەم��ی (س��ەراپ��ای��ی)
 Universal V.هەموو پێست یان زۆربەی
لەش بەڵەك دەبێت.
 -4جۆری پەل و دەموچاو Acrofacial V.
پەنجە سەرپەڕەكان و كونەكانی دەم و چاو
وەك لێو و سەری لووت ...هتد بەڵەك دەبن.
بەڵهكبوونی پێست لە دەوری نیشانە
 naeviو شێرپەنجەی میالنۆما هەندێك
جار ڕوودەدات (جۆری خەرمانە Halo
 )vitiligoو لە نەخۆشی بەڵەكیدا نیشانەی
خەرمانە باوە .پەڵەی بەڵەكی بە تیشكی
س��ەروو بنەوشەیی و خ��ۆر هەستیارە و
سووتان زووتر ڕوودەدات ،ناساغی چاو
لەگەڵ نەخۆشیی بەڵەكیدا پترە ،وەك گلێنە
هەو  iritisو تێكچوونیی ڕەنگی تۆڕەی
چاو ،ئەم نەخۆشییە باری دەروونی نەخۆش
تێكدەدات.
بەڵەكی پیشەیی .Occupational V
م���ژادە كیمیكەكان وەك سایۆلەكان،
ئ��اوێ��ت��ە ف��ی��ن��ۆڵ��ەك��ان ،كاتیكۆڵەكان،
مێركەپتۆئەمینەكان و كوینیەكان (وەك
كلۆرۆكوین) لەو شوێنانەی كە بەر پێست
دەكەون بەڵەكی دروست دەكەن ،بۆ نموونە
كرێكاری ،جلی الستیكی یان دەستكێشی
الستیكی (ك��ە مۆنۆبێنزایل ئیسەری
هایدرۆكوینۆن)ی تێدایە ،فینۆڵەكان وەك
بیوتایڵ فینۆڵ ،ئەملیفینۆڵ ،بیوتایڵ كاتیكۆڵ
و سەلفیدڕیڵەكان ،سەرچاوەیەكی ئەمانە

تۆخبوونی لیری
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بریتییە لە پاكژكەری دژە بەكتریا لە
نەخۆشخانە ،پالستەر و كەتیرەی پێاڵو و
بازنەی مەچەك ،پالستەر ،مژادی جیڕی
سوخمەی مەمك ،كۆندۆم ،سەرجەمی
ئامێری تەواری دڵ ...هتد.
نەخۆشی بەڵەكی لەگەڵ موو سپی بوون
لە پەڵەكاندا یان سپی بوونی مووی لەشی
پێشوەخت (نابەكام) یان دەردە ڕێوی
بەیەكەوە باون ،هەندێك جار بەبێ بوونی
پەڵەی بەڵەكی موو سپی دەبێت ،موو سپی
بوونی باڵو بۆ داهاتووی نەخۆشی بەڵەكی
نیشانەیەكی بەدە.
كە بەڵەكی لە دەوری نیشانە دروست بوو
ئەوە بەڵەكییەكە پەرەدەستێنێت و لە ئاكامدا
نیشانەكە نامێنێت .ڕێژەی %16ی نەخۆشی
بەڵەكی دەردە ڕێوی لەگەڵدایە.
ڕێ���ژەی %20-10ی ن��ەخ��ۆش��ەك��ان بێ
چارەسەر چاك دەبنەوە ،ئەم نەخۆشییە
درێژخایەن و ناوبەناو پەرەدەسێنێت و
ناوبەناو دەوەستێت .بە چارەسەر %60-50
یان كەڵك وەردەگرن.

چارەسەر

 -1پاراستن لە خۆر :بەكارهێنانی دژەخۆر
جۆری پەرچدەرەوە reflectant type
كە  ZnOیان  TiO2یان تێدایە ،چونكە
بە خۆر پەڵەی بەڵەكی دەسووتێت لەوانەیە
هۆكاریش بێت بۆ دەرچوونی پەڵەی نوێ
بە دی��اردەی كۆبنەر ،جگە لەوەش خۆر
ڕەنگی ئاسایی پێست تۆختر دەك��ات
بەمەش پەڵە سپییەكان زەقتر دەردەكەون.
 -2چ��ارەس��ەری دەروون���ی :بە كەڵكە،
چونكە ئەم نەخۆشییە درێژخایەنە و ڕێژەی
چاكبوونەوە بە چارەسەر نیو بە نیوە.
 -3ماكیاج :ماكیاجی ئاسایی بۆ داپۆشینی
پەڵە سپیەكان لەبارەی كۆمەاڵیەتییەوە زۆر
بە كەڵكە ،بەاڵم بە ئاو الدەچێت ،لەبەرئەوە
بۆیەی بە ئاوالنەچوو باشترە ،وەك %5
دایهایدرۆكسی ئەسیتۆن لە ناو شلەی ڕۆن
لەناو ئاو.
 -4تاتو (خ��اڵ ك��وت��ان)ی جوانكاری:
بۆ بەڵەكی چەسپاوی جێی بەتایبەتی
ناوپۆشەكان( .ئۆكسیدی ئاسن دەخرێتە ناو
بن توێژ).
 -5بەڵەككردنی پەڵەی ئاسایی پێست:
ئەگەر زۆربەی لەش بەڵەك بوو (پتر لە -50
%80ی لەش) ،لەم بارەدا ڕەنگی ئاسایی
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پێست ،كە بەڵەك نەبووە ،بە
هەمیشەیی بە كرێمی مۆنۆبێنزایڵ
ئ��ی��س��ەری ه��ای��درۆك��وی��ن��ۆن
(MBEH
20%
%20
(m o n o b e n z y e t h e r
 of hydroquinoneبەڵەكی
دەك���ەی���ن ،ڕۆژی  2ج��ار
ب��ۆ  12-9م��ان��گ (%95-90
سەركەوتووە) و لە  3-2مانگدا
كارتێكردنەكەی دەردەكەوێت،
بەاڵم پێستە هەوی لێككەوتن لە
%15ی نەخۆشدا دەردەچێت ،بە
دەگمەن دوای بەرخۆر كەوتن
چەند پەڵەیەكی تۆخ دروست
دەبنەوە بۆ ئەمەش مانگێك یان
پتر كرێمەكە بەكاردەهێنینەوە.
لە بەكارهێنانی كرێمی MBEH
دا جگە لەو شوێنەی كرێمەكەی
لێدەدەین بەڵەككردنی چەند
پەڵەیەكی دوور ،كە كرێمەكەی
بەرنەكەوتووە ،ڕوودەدات بۆ
ئەوەی سپی بوونی پێست كەمتر
دیاربێت ئ��ەوە بێتاكارۆتین
-6-30 B- caroteneملگم/
ڕۆژ بەكاردەهێنرێت.
هەر بۆ ئەم مەبەستە :كرێمی
 -4میسۆكسی فینۆڵ  %20یان
ل��ەی��زەری Q- switched
 ruby laserبۆ بەڵەككردن
بەكاردەهێنرێت .لەیزەر و كرێم
بەیەكەوە كاریگەرترن.
 -6تۆخكردنەوە
أ -ل��ە م��ن��داڵ��دا )1 :كرێمی
دژەخ����ۆر )2 ،م��اك��ی��اج(3 ،
س��ت��ی��رۆی��دی جێی س���ووك و
مامناوەندی )4 ،بۆ بەڵەكی
پسۆڕاڵینی جێی )5 ،تیشكی
س��ەروو بنەوشەیی تەسك بۆ
منداڵی بەتەمەنتر لە  6ساڵ
باشترین چارەسەر )6 ،دوای
تەمەنی  10ساڵی پسۆڕاڵین بە
دەم +خۆر یان .UVA
ب -لە باڵقدا:
 -1ستیرۆیدی جێی مامناوەندی
و بەهێز وەك فلوسینۆلۆن،
كلۆبێتازۆل ،ب��ەاڵم بۆ دەم و

نیمچەكەوڕێ

كەمڕەنگی دڵۆپەی هۆ نەزانراو

بەڵەكی

بەڵەكی پیشەیی

گێزەرێنی خوێن

چاو و ژێر باڵ لە منداڵدا هایدرۆكۆرتیزۆن
بەكاردەهێنرێت ،ڕۆژی یەك جار بۆ 3
هەفتە و یەك هەفتە پشوودان ئەوسا دووبارە
دەكرێتەوە ،ئەگەر لە ماوەی دوو مانگدا
تۆخبوونەوە دهرنەكەوت ئەوە دەیوەستێنین.
لەوانەیە ئەم چارەسەرە پێست بپوكێنێتەوە.
 -2ستیرۆیدی سیستمی :هەرچەندە
كاریگەرییەكی مامناوەندی هەیە ،بەاڵم
لەبەر ماكەكانی بە دەگمەن و بۆ كاتێكی
سنووردار بەكاردەهێنرێت.
 -3تاكڕۆلیمۆس یان پیمیكرۆبیمۆسی
جێیی :بۆ منداڵ زۆر لەبارە ،شەوی یەك
جار بەتایبەتی بۆ دەم و چاو و مل بۆ پتر
لە  3مانگ ،ئەم كرێمە پووكانەوەی پێست
دروس��ت ناكات و ڕێ��ژەی %90-%75ی
نەخۆش پێی چاك دەبن ،بەاڵم بۆ قەد تەنیا
 %25كاریگەرە .بەیەكەوە لەگەڵ ستیرۆیدی
جێی ئاكامی باشترە.
 -4تیشكی س��ەرو بنەوشەیی :باشترین
چارەسەر ،هەفتەی  2جار ،نزیكەی %50ی
نەخۆشەكان پتر لە %50ی بەڵەكییان
چاكدەبێتەوە بەتایبەتی بۆ دەم و چاو و
قەد و الق ،بەاڵم لە بەڵەكی دەست و
پێدا كەمتر لە %25ی نەخۆشەكان كەڵكی
لێوەردەگرن .بۆ چەند مانگ یان پتر
بەكاردەهێنرێت.
 -5گچكەتیشكەچارەی تیشكی سەرو
بنەوشەیی تەسك :تیشكی سەرو بنەوشەیی
315 -280( Bن��م) بە ئامێری تایبەتی،
ئاڕاستەی پەڵە سپییەكان دەكرێت ،ئەم
جۆرە گرانە و كارمەندی تایبەتی پێویستە،

بۆ  12مانگ بەكاردەهێنرێت .ڕێژەی
%70ی نەخۆشەكان %75ی بەڵەكیەكەیان
چاكدەبێتەوە.
 -6كیمیكە تیشكەچارەی جێیی :بە
بەكارهێنانی ش��ل��ەی  -8میسۆكسی
پسوڕالین ( )%0.1 -0.05لەگەڵ تیشكی
سەروبنەوشەیی  Aدوای چەند دەقیقەیەك
تا یەك سەعات بۆ جۆری سنووردار یان
مۆڵگەیی ،بەاڵم لەوانەیە سووتان و بڵق
دروست بكات.
 -7كیمیكە تیشكەچارەی سیستمی (= پۆڤا
 )Puvaخەپلەی  -8میسۆكسی پسوڕالین
( )8-MOPی��ان  8 ،5 ،4ترایمەسیل
پسوڕالسن ( )TMPیان  -5میسۆكسی
پسوڕالین ( )MOP-5بە ژەمی  0.6ملگم/
كگم ،دوو سەعات دواتر خۆر یان UVA
بەكاردەهێنرێت ،بەاڵم ژەمی تیشكەكە جار
بە جار زۆرتر دەكرێت ،بۆ ئەوەی پێست
ڕابێت و سووتان دروس��ت نەبێت ،بۆ 6
مانگ تا چەند س��اڵ ،ب��ەاڵم كە لە 6-3
مانگدا تۆخبوون دەرنەكەوت ئەوا وازی
لێدێنین ( 50جار بەكارهێنان) ،نزیكەی
 200-100جار بەكارهێنان پێویستە.
بەكارهێنانی كالسیپۆتریۆل calcipotriol
(جێی) بە تەنیا بێسوودە ،بەاڵم لەگەڵ
پوڤا یان تیشكی سەرو بنەوشەیی تەسكدا
بەكەڵكە.
 -8لەیزەری ئێگزایمەر 308نم :نوێترین و
كاریگەرترین چارەسەر ،بە تەنیا یان لەگەڵ
تاكڕۆلیمۆس یان پیمیكڕۆلیمۆس ،هەفتەی
 3جار بۆ  21جار ( 7هەفتە) یان پتر.
 -9تیشكی تاكەڕەنگی ئێگزایمەر 308نم:
ه��ەروەك لەیزەری ئێگزایمەر ئەنجامی
هەیە ،بەاڵم بە كاتێكی كەمتر ڕووبەرێكی
زۆرتر چارەسەر دەكرێت.
 -10ل -فەنیل :UVA +وەك پوڤا ئەنجامی
هەیە.
 -11كێللین UVA +وەك پوڤایە.
 -12كرێمی پسودۆكەتەلەیز و كالیسیۆم
 UVB +ئەم كرێمە ،لەگەڵ كلۆریدی
كالیسیۆم ،ڕۆژی  2جار لە پەڵە سپییەكان
دەدرێت و دوای یەك سەعات هەموو لەش
 UVBلێدەدرێت ،هەفتەی دوو جار.
 -13كرێمی -5( 5 FUفلۆرۆیۆراسیل)
ڕۆژی  1جار لە ژێر بەستندا بەكەڵكە.
 -14ل��ی��ڤ��ام��ی��س��ۆڵ (ب���ەرگ���ری گ��ۆڕ
 150 (immunomodulatorملگم/

ڕۆژ ،دوو ڕۆژی بە دوای یەكدا لە
هەفتەیەكدا بۆ  48-4مانگ بەكەڵكە.
 -15ن���ەش���ت���ەرگ���ەری :ك���ە ه��ەم��وو
چ��ارەس��ەرەك��ان��ی دیكه بێسوودبوون،
بەكاردەهێنرێت ،بەتایبەتی بۆ بەڵەكی
پارچەیی یان جێیی و جێگیر بێت (بۆ پتر
لە  2ساڵ) .پێش نەشتەرگەرییەكە پوڤا بۆ
دیاریكردنی ئەو پەاڵنەی كە تۆخ نابنەوە
بەكاردەهێنرێت و دوای نەشتەرگەریەكەش
هەر بەكاردەهێنرێت :ئەمانەی خوارەوەن:
 -1چاندنی توێژ :دوای تاشین چاندنی
توێژی تەنكی بۆ دەكرێت و پتر لە -80
%90ی چاندنەكە سەركەوتووە و 7-6
مانگی بۆ تۆخبوون پێویستە.
 -2چاندنی متوربەی بچووك چاندنی
نقورچەمتوربەی  12ملم بۆ پەڵەی بەڵەكی
بچووك( .دانانی  4متوربەی  1.5ملمی بۆ
 1سم.)2
 -3چاندنی بڵقی توێژ.
 -4چاندنی خانەی تۆخی چێنراو.
 -5تێكەڵەی (هەڵواسینی) توێژی نەچێنراو.
 -6چاندنی تاكەموو بەتایبەتی بۆ برۆ و
برژانگ و پەڵەی بەڵەكی بچووك.
تێبینی :لە نموونە وەرگرتندا خانەی تۆخ لە
پەڵە سپییەكاندا نین.

گ����ێ����زەرێ����ن����ی خ���وێ���ن
Carotenaemia
ك��اڕۆت��ی��ن (گ��ێ��زەرێ��ن) چ��ەورەڕەن��گ��ە
 lipochromeو زەردب����اوی ئاسایی
دروست دەكات ،ئەگەر ڕێژەی لە خوێندا
ب��ەرز ب��ۆوە زەردباویەكە بەتایبەتی لەو
شوێنانەی كە چینی كاژ تێیدا ئەستوورە
پتر دەبێ وەك بەری دەست و پێ ،چونكە
چەوری ژێر پێست لەم شوێنانەدا زۆرە.
سپێنەی چاو وەك لە زەردوییدا ،زەردنابێت.
كاڕۆتین لە گێزەر و پرتەقاڵدا زۆرە
(سەوزە و میوەی دیكەیش) .ئەو كەسانەی
خۆیان بە زۆر خواردنی س��ەوزە و میوە
دادەبەزێنن پێستییان زەردتر دەبێت ،بەاڵم
هەندێك ناساغی دیكەیش كەمێك كاڕۆتین
پتر دەكەن و پێست زەردتر دەبێت ،وەك
ف��رەچ��ەوری خوێن ،نەخۆشی شەكرە،
گورچیلەهەو ،پەریزادەسستە و كەم گۆڕانی
كارۆتین بۆ ڤیتامین  Aبەهۆی نەخۆشی
زیندەچاالكی یان ناساغی جگەر.
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مشک و جرج سەرچاوەی
سەرەکی تاعوونن
ئامادهکردنی :قادری حاجی عهزیز

میكرۆبی تاعوون ی��ان چ��اوە قووڵە
لە سەدەكانی ن��اوەڕاس��ت��دا چارەكێكی
دانیشتووانی ئەوروپای كوشت تا ئێستاش
كە سەدەی بیست و یەكەمە ئەو نەخۆشییە
مەترسی تووشبوون و باڵوبوونەوەی هەر
هەیە ئەوەندەش قڕكەربووە بە نەخۆشی
مردنی ڕەش ناوزەند كراوە ،سااڵنەش لە
هەردوو ئەمەریكا و كیشوەرەكانی ئاسیا
و ئەفەریقادا  1500حاڵەتی تووشبوون
بەو دەردە تۆمار دەكرێت .هەرچەندە بە
بەراورد لەگەڵ نەخۆشییەكانی شێرپەنجە و
22
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سیل و مەالریا و شەكرە و تەوژمی خوێن
تاعوون ئێستا ئەو مەترسییەی ئەوانی نییە.
تاعوون چییە و چۆن باڵو دەبێتەوە؟
ه��ۆی تووشبوون بە ت��اع��وون جۆرێك
بەكتریایە كە پێی دەڵێن یارسینیابستس
 ،Yersinia Pestisماوەی كۆشگری
ئەم بەكتریایە لە نێوان  67-15ڕۆژدایە لە
تاعوونی جۆری دوومەڵی و لە نێوان 4-2
ڕۆژدایە لە تاعوونی جۆری سییەكان.
سەرچاوە و ڕێگەكانی تەشەنەكردن
تاعوون بە پێی ڕێگەی گواستنەوە و
تەشەنەكردنی بۆ سێ جۆر پۆلێندەكرێت:
یەكەم :تاعوونی دوومەڵی :لە هەموویان
باڵوترە ،لە نێو قرتێنەرەكانی وەك مشك
و جرجدا باڵو دەبێتەوە كە سەرچاوەی
سەرەكی نەخۆشییەكەن ،لە نێو خۆیاندا
ب��ە ه��ۆی ك��ێ��چ��ەوە دەگ��وازرێ��ت��ەوە و
دەبێتەهۆی لەناوبردنیان ،لە كاتی ڕوودانی
باڵوبوونەوەی ئەم دەردەدا كێچەكان لەسەر

الشەی ئەو قرتێنەرە لەناوچووانەوە بۆ سەر
جەستەی مرۆڤ دەگوێزرێنەوە و هێرش
دەكەنە سەری تا لەسەر خوێنەكەی بژین.
دووەم :تاعوونی سییەكان :لە هەموو
جۆرەكانی دیكە مەترسیدارترە ،چونكە بە
ئاسانی دەگوازرێتەوە لە نێو ئەو كەسانەی
كە لەگەڵ نەخۆش یان تووشبووەكەدان،
بەتایبەتی لە بارودۆخی ژینگەیی نادروستدا،
لە ڕێی پاشماوەی نەخۆشەوە بۆ كەسی ساغ
دەگوێزرێتەوە ،لە نیشانە سەرەتاییەكانی
وەك :سەریەشە ،الوازی ،كۆكە لەگەڵ
خوێن هێنانەوە ،جیاكردنەوەی ئەم نیشانانە
و دەست نیشانكردنی تاعوون كارێكی
ئەستەمە ،چونكە نیشانەكان لەگەڵ نیشانەی
كۆمەڵێك نەخۆشی دیكەدا لێكچوون،
بێ دەست نیشانكردن و چارەسەركردن
دەشێت ئەو كەسە لە م��اوەی یەك ڕۆژ
بۆ شەش ڕۆژە ،ڕێژەی مردن لە -%100ە
ئەگەر نەخۆش زوو چارەسەرنەكرا.

سێیەم :تاعوونی ژەهراویبوون :لە ڕووی
ڕێگەی گواستنەوەی لە تاعوونی جۆری
یەكەم دەچێت.

نیشانەكانی تووشبوون

نیشانەكانی تاعوون هەمان نیشانەكانی
تووشبونە بە بەكتریا و هەروەها نیشانە
جیاكەرەوەكانی هەر جۆرێك ،نیشانەكان
بەگشتی ئەمانەن :بەرزبوونەوەی پلەی
گەرمی ل��ەش ،بێهێزی ،لەرزینی زۆر،
ئ��ازاری ماسولكەكان ،ڕشانەوە ،ئازاری
قوڕگ و پشێوی ئەقڵی و لە هۆشخۆچوون.
لە تاعوونی ج��ۆری یەكەمدا هەوێكی
زۆر و هەڵئاوسانێكی بە ئ��ازار لە لیمفە
ڕژێنەكاندا ڕوودەدات ،لەو شوێنانەدا كە
نزیكە بە شوێنی گەستنی كێچەكە ،لە
تاعوونی جۆری دووەمیشدا وێڕای نیشانە
گشتییەكان نەخۆش تووشی كۆكەیەكی
توند و بەڵغەمێكی زۆر دەبێت ،هەرچی
جۆری سێیەمە ،زۆرب��ەی جار بە ماكی

جۆری یەكەم و دووەم دادەنرێت ،سەرباری
نیشانە گشتییەكان نەخۆش تایەكی بەرزی
لێدێت و دڵی تەواو الواز دەبێت.
هەرچی چارەسەریشە لە ڕێی وەرگرتنی
ئەنتی بایۆتیكەوە دەبێت ئەگەر زوو دەست
نیشانكرا .لەوانەیە جگە لە دەردی تاعوون
ئ��ەو كەسە تووشی سیل و سەحایاش
ببێت لە هەمان كاتدا گەلێجار تاعوون بە
هۆی هەناسە یان بەكارهێنانی كەلوپەلی
نەخۆشەكەوە تووش دەبێت.

تاعوون لە مێژوودا

لە كۆتایی تشرینی یەكەمی ڕاب��ردوودا
تیمێك لە زانایانی پسپۆڕی بواری بۆماوەی
پزیشكی ڕاپۆرتێكییان ب��اڵوك��ردەوە
كە تیایدا باسی شەپۆلە مەترسیدار و
بەرەودواكانی تاعوون دەكات كە كاتی
خۆی بۆتەهۆی وێ��ران كردنی ئەوروپا
و گۆڕینی ڕێ��ڕەوی مێژوو ،ئەو شەپۆلە
مەترسیدارانەش سەرچاوەكەیان واڵتی

چین بووە بە تایبەتی دوو شەپۆلیان لەوێوە
باڵوبۆتەوە ،بەاڵم شەپۆلی سێیەم ئەو تین
و تاوەی دوو شەپۆلەكەی دیكەی نەبوو.
لە بەدواداچوونێكی جیاوازدا تیمێك لە
لێكۆڵەران لە بواری بایۆلۆژیدا ڕایگەیاند
ك��ە ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی ت��اع��وون كە
دەردێكی كوشندە بووە و بە مردنی ڕەش
ن��اوزەد ك��راوە ئەو بەكتریایەیە كە ناوە
زانستییەكەی به التینی یەرسینیا بیستس-ە
بە هۆكاری سەرەكی تووشبوون بەو
نەخۆشییە دادەنرا ،بەاڵم گروپێكی بچووكی
زانایانی بایۆلۆژی و مێژوونووسان ئەو بیر
و ڕایەیان وەالوە نا و لەو باوەڕەدابوون
ك��ە نەخۆشی م��ردن��ی ڕەش ج��ی��اوازی
هەیە لەگەڵ تاعووندا كە لە هیندستان
بەدواداچوونی بۆ ك��راوە گەیشتوونەتە
ئ��ەو ب��ڕوای��ەی ك��ە دەب��ێ��ت هۆكارێكی
دیكە هەبێت بۆ تووشبوون بەو نەخۆشییە
لە پێشدا دەردی چاوە قووڵە لە ئەوروپا
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باڵوبۆوە تەنانەت لە ساڵی  1347دا ئەو
دەردە زیاتر لە  %30دانیشتووانی كووشت
و بۆ چەند سەدەیەكیش بەردەوام بوو هەر
دە ساڵ جارێك ئەو دەردە دەستی خۆی
دەوەشاندەوە دواج��ار كە ئەو نەخۆشییە
باڵو بۆوە لە شاری لەندەن بوو لە نێوان
ساڵەكانی  ،1666 -1665كە ئەو كاتە بە
دەردەگەورەكە ناودەبرا شاندێك لە زانایانی
بایۆلۆژی بەڕابەری باربرا -برامانتی كە لە
پەیمانگای باستۆر كاریان دەكرد لە پاریس
و ستیڤانی هانیش لە زانكۆی گۆتەبرگ لە
ئەڵمانیا توانییان نموونەیەك لە ناوكە ترشی
 DNAلە الشەی ئەو مردووانە دەربهێنن و
پشكنینی بۆ بكەن كە بە نەخۆشی تاعوون
گیانیان لە دەست داب��وو ،ئەو الشانە بە
شێوەی گ��ۆڕی بە كۆمەڵ ل��ەو كاتەدا
نێژرابوون ،ئەو جۆرە لە مردنی بە كۆمەڵ
لە سەرانسەری ئەوروپادا هەبوو ،ئەو دوو
زانایە لە یەكێك لە گۆڤارە زانستییەكاندا
لەو ب��ارەی��ەوە نووسینییان ب��اڵوك��ردەوە،
دۆزینەوەی ئەوان و بۆچوونەكانییان هیچ
بوارێكی بۆ گومان و دڵەڕاوكێ نەهێشتەوە
بە دڵنیاییەوە ڕایگەیاند :بەكتریای یەرسینیا
هۆكاری سەرەكی تووشبوونە بە تاعوون
یان مردنی ڕەش.
تیمی د .برامانتی توانی دوو ن��ەوەی
نەخۆشی تاعوون یان مردنی ڕەش لە
یەكدی جیا بكاتەوە ،ئەو دوو نەوەیە
لەگەڵ یەكدا جیاوازن و لەگەڵ ئەو سێ
نەوە سەرەكییەدا كە ئەمڕۆ لە جیهاندا هەن
دیسان جیاوازیان هەیە و دانیان بەوەدا نا
كە ئەوروپا كەوتۆتە بەر شااڵوی میكرۆبی
یەرسینیا بیستس كە لە دوو سەرچاوەی
جیاوازەوە هاتوون ،یەكێك لەوانە لە ڕێی
بەندەری مارسیلیا -ەوە هاتووە كە دەكەوێتە
سەر ڕۆخی خوارەوەی دەشتایی لە فەڕەنسا
لە ساڵی -1374دا دوا ئەوە بە شێوەیەكی
زۆر خێرا لە فەڕەنسادا باڵوبۆوە تا لە ساڵی
 -1349دا گەیشتە شاری هێرفۆرد كە
شارێكی قەرەباڵغی بەریتانیایە و مەڵبەندێكی
پیرۆزی ئاینیشە بە الی دانیشتووانەكەیەوە،
لە دواییدا دەرك��ەوت ئەو نەوەیەی كە
لە تاقیگەدا شیكردنەوەی بۆ كراوە و لە
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ئێسك و پروسكی ئەو الشانەدا دەرهێنراون
كە بەو نەخۆشییە مردوون ،بۆیە لە ساڵی
 -1349دا بەهۆی بەراوردكردنەوە بۆیان
دەركەوت جینەكانی مردووانی ئەوانەی
لە هەرێمی وێڵز نێژراون لەگەڵ ئەوانەی
باشووری فەڕەنسادا هاوشێوەن كە لە
پێشتردا لە ساڵی  1348لەوێ شیكاریان بۆ
كرابوو ،ئەو بارە ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێت
كە ئەو دەردە ڕاستەوخۆ باڵوبۆتەوە،
بەاڵم جینەكانی تاعوونی شاری بیرگن
ئوب زوم-ی هۆڵەندی نەوەیەكی دیكەی
هەمان بەكتریای تێدابوو كە زۆر لە
یەكدی جیاوازبوون سەرچاوەی ئەو جۆرە
بەكتریایەش لە نەرویجە-وە پەیدابوون.
مردنی ڕەش شەپۆلی ناوەڕاست بوو لە سێ
شەپۆلی دەردی تاعوونی زۆر مەترسیدار
كە لە ڕابردوودا گورزی خۆی وەشاندبوو.
شەپۆلی یەكەم لە سەدەی شازدەی زاینیدا
دەرك��ەوت لە سەردەمی فەرمانڕەوایی
ئیمپراتۆڕی بێزەنتی جیوستینان -دا
گەیشتنە قستەنتینەی پایتەخت بە هۆی
ئەو كەشتییانەوە كە دانەوێڵەیان لە واڵتی
میسرەوە دەگواستەوە ،بۆچوونەكانیش
وایە كە نەخۆشی تاعوونی جیوستینان
وەك مێژوونووسەكان ناویان لێناوە نیوەی
دانیشتووانی ئەوروپای لەناوبردووە هەر ئەو
نەهامەتییە ڕێگەی خۆشكرد بۆ عەرەبەكان
كە توانییان بێزەنتینییە داگیر بكەن لە
خۆرهەاڵت نزیك و كیشوەری ئەفەریقادا.
بەاڵم شەپۆلی سێیەمی گەورەی دەردی
تاعوون لە ساڵی -1894دا لەناوچەی
یۆنان-ی چینییەوە دەستی پێكرد دواتر
لە هۆنگ كۆنگدا دەرك���ەوت و بە
هۆی ڕێگەی ئاوییەوە بە هەموو جیهاندا
باڵوبۆوە ،ئەو دەردە كووشندەیە گەیشتە
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە هۆی
كەشتییەكەوە كە لە هۆنگ كۆنگ-
ەوە هاتبوو لە ساڵی -899دا گەیشتبووە
هاوای و لەوێ لەنگەری گرتبوو لە مانگی
كانوونی یەكەمی ئەو ساڵەوە نەخۆشییەكە
لەوێش تەشەنەی كرد و لە دواییدا گەیشتە
سان فرانسیسكۆ لە مانگی ئاداری ساڵی
-1900دا نەخۆشییەكە بە تەواوی لەوێش

باڵوبۆوە.
ئەمڕۆ دەتوانین پەیوەندی نێوان ئەو سێ
شەپۆلە زەبەالحە هەست پێ بكەین و لەو
ڕاستییە دڵنیا بین كە ئەو سێ شەپۆلە لە

هۆکاری گواستنەوەی بەکتریاکە لە نێو
قرتێنەرەکاندا

بەکتریای تاعوون

یەکێک لە نیشانەکانی نەخۆشییەکە

بنەڕەتدا دەگەڕێنەوە بۆ یەك سەرچاوە و
نزیكییەكی تەواو هەیە لە نێوانیاندا دوای
ورد بوونەوە و بە دواداچوونی تیمێكیی
تەندروستی پسپۆڕ لە زانستی بۆماوەدا كە
مارك ئەختمان ڕابەری دەكرد لە زانكۆی
كورك لە ئیرلەندە لە دوای سەرنج و تێبینی
لە جیاوازی جینەكانی ئێستای یەرسینیای
بیستس تیمەكەی د .ئەختمان توانی كە
پەیكەری درەختی خێزانی ئەو بەكتریایە
سەرلەنوێ دروس��ت بكاتەوە و لە ڕێی
ژمارەی جینەكان و جیاوازییان كە لە ژێر
تێكڕاییەكی نەگۆڕدان كە بە تێپەڕینی
كات و بەرەودوا تۆماری كراون ،زاناكان
توانییان ئەو خااڵنە دەست نیشان بكەن كە
تیایدا درەختی خێزانەكە لق وپۆپییان لە
یەكتر جیادەبێتەوە لەوێدا ئەوەی شایانی
سەرنجە ئەوەیە كە لقە سەرەكییەكان
هاوكات لەگەڵ ڕووداوە مێژووییەكاندا
یەك دەگرنەوە.
لە باڵوكراوەیەكدا كە بەم دواییە لەسەر
تۆڕی ئینتەرنێت باڵوكرایەوە لە دوو توێی
بەرنامەیەكدا بە ناوی نیتسر جینیتكس
كە لە بارەی بۆماوە لە سروشتدا دەدوا،
تیمێكی زانستی گەیشتە ئەو دەرئەنجامەی
ك��ە ه��ەم��وو شەپۆلەكانی ت��اع��وون بە
تایبەتی ئ��ەوان��ەی زۆر كوشندە بوون
س��ەرچ��اوەك��ەی��ان واڵت��ی
چین بووە ،ئەگەر ئەو
دەردی تاعوونە بە
درەختێك بچوێنین
ئ���ەوا ڕەگ��ەك��ەی
ل��ە خ��اك��ی چیندا
داكوتاوە ،زاناكانیش

ل��ەو ب���اوەڕەدان كە ب��اڵوب��وون��ەوەی ئەو
نەخۆشییە لە ئ��ەوروپ��ادا هۆكارەكەی
بازرگانی و هاوردەی ئاوریشم بووە ،بەاڵم
ئەو تاعوونەی كە خۆرهەاڵتی ئەفەریقای
گرتەوە بە هۆی هاتوچۆی جینغ هی-یەوە
بووە كە سەركردەیەكی دەریاوانی چین
بووە هەر خۆشی سەرۆكایەتی كەشتییەكی
چینی ك��ردووە كە لە سێ سەد كەشتی
پێكهاتبوو لە ساڵی 1409دا ئەو كەشتییە
گەیشتە كەنارەكانی كیشوەری ئەفەریقا
لەو بارەیەوە د .ئەختمان دەڵێت" :ئەوەی
كە جێی سەرسوڕمانە لەو باسەدا ئەوەیە كە
توانیومانە شوێن پێی ڕێڕەوە مێژووییەكەی
ئەو بەكتریایە هەڵگرین كە بۆتەهۆی
باڵوبوونەوەی ئەو نەخۆشییە بە درێژایی
چەند سەدەیەك.
بەاڵم لیستر لیتل كە شارەزایە لە بواری
نەخۆشی تاعوونی جیوستینان –دا لە
كۆلێژی سمیس ل��ە چاوپێكەوتنێكی
ڕۆژنامەوانیدا كە لەگەڵیدا سازكرابوو لە
شاری بیرغامو-ی ئیتاڵی دەڵێت" :یەكەم
كەس كە ڕاپۆرتی باڵوبوونەوەی ئەو
نەخۆشییەی ڕاگەیاند مێژوونووسی بیزەنتی
بروكوبیوس بوو لە شاری فارما كە شارێكی
كۆنە كەوتۆتە
نیو ە

دوورگەی سیناوە لە نزیك كەناڵی سویس
لە میسر ،بەاڵم مێژوو نووسەكان لە كۆندا
لەو باوەڕەدا بوون ئەو نەخۆشییە لە دەریای
سوور و ئەفەریقاوە هاتووە و باڵو بۆتەوە،
بەاڵم لە ڕاستیدا پسپۆڕانی زانستی بۆماوە
س��وورن لەسەر ئ��ەوەی كە واڵت��ی چین
پێگەی ئەو نەخۆشییە ب��ووە بەگشتیش
زانایان لەو باوەڕەدان كە ئەوانە ئامانجییان
پێكاوە ،لەوانە لیتل و د .ئەختمان كە دەڵێت:
"ئەو سەرچاوەیەی كە ئاماژە دەكات چین
س��ەرچ��اوەی نەخۆشییەكە ب��ووە ڕاستە،
بەاڵم پەیوەندی بە گەلی چین و چڕی
دانیشتووانەكەی نییە ،چونكە بەكتریای
ئەو نەخۆشییە پەیوەندی بە مرۆڤەوە نییە
هەرچەندە تاعوون دەبێتەهۆی لە ناوبردنی
مرۆڤەكان ،چونكە كۆشگری سروشتی ئەو
میكرۆبانە قرتێنەرەكانن بە تایبەتی جرج
و مشك كە لە ناوچەكانی واڵتی چیندا
بەزۆری بوونییان هەیە.

سەرچاوەكان:

 -1ڕۆژن��ام��ەی (الصباح) ژم��ارە 2118
ب��ەرواری  2010/11/29و لەنووسینێكی
نیكۆالس وید لەڕۆژنامەی نیۆیۆرك تایمز
وەریگرتووە.
 -2بانكی زانیاری وەرگێڕانی "مستەفا
سەعید عەلی" ل.384/
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ئاشکراكردنی تی ئێن تی

زانا بە ناوبانگە هیندییەكان ماددەیەكی
خاوی جەالتینی شل (جێڵ) یان دروست کرد
كە دەبێتە ماددەیەكی گەشاوە و بریقەداری
بەهێز لە كاتی خستنەڕوو و هەستپێكردنی
ئەو تەنۆلكانەی كە لە ماددەیەكی تەقەمەنی
وەك  trinitrotolueneواتە  -TNTدا
هەیە ،بە خستنەسەری ئەو ماددە جەالتینیە
بۆ سەر پارچە پەڕەیەكی تایبەت ،كە ئەمە
پیشاندەری ڕێگەیەكی خێرا و هەرزانترینە
لە سیستەمی ئاشکراکردنی  -TNTدا ،و لە
هەمان كاتدا ئاسانترین كردارە لە بوارێكی
ئەوپەڕی هەستیاردا.
ئەو ماددە تەقەمەنییە بە شێوەیەكی بەرفراوان
لە دەزگایەكی ترسناكی وەك مینی زەمینیدا
بەكاردەهێنرێت ،كە دەبێتە هۆی پیسبوونی
خاك و ئاو و ژەهراویبوونییان لەگەڵ ئەوەی
كە میراتیەكی هەتاهەتایی مرۆڤە لە پێناو
كوشتنی هاوتا مرۆڤەكەی خۆیدا و بە
مەرگی شاراوە ناسراوە.
سەگە ڕاهێنراوە بۆنكەرەكان و شەبەنگ بینی
گەڕۆكی ئایۆنی دوو ڕێگای گرنگن كە بە
زۆری لە ئاشکراکردنی تەقەمەنی -TNT
دا بە كاردەهێنرێن ،بەاڵم هەریەكەیان لە
چوارچێوەیەكی دیاریكراودا بەكاردێن
و هەریەكەشیان پێویستی بە ڕاهێنان یان
پارچە و كەلووپەلی تاڕادەیەك زۆرو قەبە
دەبێت ،و جگە لەوەش لە ڕووی تەكنیكەوە
ئاڵۆزن و كارامەیی گونجاوی دەوێت كە
زۆرب��ەی كات لە مانۆڕە سەربازییەكان
تووشی گرفت دەبوون ،هەروەها دەبووە
گرفتێكی دیکهیش لە هەندێك ناوچەی
چڕو دیارینەكراو بە تایبەتی الی دەستەی
كارگەرانی دەزگاكە ،بۆیە لەبری لوتێكی
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هەستیار بۆ بۆن یان دەزگایەكی جواڵو بۆ
بینینی شەبەنگی دیاریكراوی ئەو تەقەمەنیانە،
ئەم ڕێگا نوێیە بەكاردێت كە تەكنیكێكی
پرشنگداری نوێی لە خۆگرتووە.
لەبەرئەوە ئایاپانپیالی و تیمە چاالكەكەی
لە پەیمانگای ناوخۆیی دابینكاری زانستی
و تەكنۆلۆژی لە تراڤاندرۆم یارمەتیدەربوون
ب��ۆ دۆزی��ن��ەوەی ئ���ەوەی ك��ە چ��ۆن ئەو
م��اددە جەالتینە پرشنگدارە دەبێتە هۆی
ئاشکراکردنی .TNT
ئ��ەوان ماددەیەكییان بەكارهێنا بە ناوی
 OPVPFكە پێشتر ئامادەكراو و ڕێكخراو
بوو ،لە كاتی گەرمكردنی ئەم ماددەیەدا
ئەو ڕۆشناییە پرشنگدارە دروست دەبوو كە
تیمەكە پێشنیاریان كردبوو ،بەاڵم گومانی
سەرەكی تیمەكە لەوەدابوو كە ئەم ماددە
ڕێكخراوە چۆن كرداری ساردكردنەوەی
خۆیی بەسەردادێت كاتێك بۆنی ئەلیكترۆنی
گەردەكانی ناو-TNTە كە دەكات ،واتە
كاتێك هەستی پێدەكات كە ئەمە ئەو
تەقەمەنیەیە كە داواكراوە لەو بیدۆزێتەوە.
ئ�����ەو گ�����ی�����راوەی -OPVPFە
وەاڵم��دان��ەوەی��ەك��ی الوازی ه��ەب��وو بۆ
ئاشکراکردنی -TNTەك��ە ،واتە نەیتوانی
بە تەواوی ئاشکرای بكات ،بۆیە تیمەكە
ماددەیەكی جەالتینی (جێڵ)ێكی دیکهیان
لە هەمان گیراوە دروست کرد كاتێك بە
ڕوناكییەكی زەرد شەوقداركرابێت .پاشان
ئەو ماددە جەالتینیەیان لەسەر كاغەزێكی
ڕووپۆشكراو بە گیراوەكە بەكارهێنا ،ئەم
جارەیان گۆڕانی ڕەنگی ماددە جەالتینیەكە
لە زەردەوە بۆ پرتەقاڵی یان سوور بەڵگەیە
ب��ۆئ��ەوەی ك��ە پ���ەڕەو م��اددەك��ە وزەی
تەقینەوەكەیان مژیوە و ئەمەش نیشانەی لەئینگلیزیەوە :هیوا
ئاشکرابوونی تەقینەوەكەیە ،جگە لەوەش
ڕێگەیەكی ساردكردنەوەی خێرایان پیشاندا
لەكاتی ئاشکراکردنی ماددەكە بە تێكڕایی سهرچاوه:
w w w. r s c . o r g / c h e m i s t r y w o r l d /
دەگاتە 5چركە دوای بەركەوتن یان
News/2012
ئاشکراکردن.

جیاوازی سیفەتی بۆنی ماددەی تەقینەوەكان
دەبێتەهۆی جیاوازی كاتی ساردكردنەوەی
م���اددە جەالتینەكە ،ب��ەاڵم ئەمە نابێتە
كێشەیەكی ئاڵۆز هەروەك چۆن توێژەرە
زانستییەكان وتیان ئەمە پەیوەندی بە خودی
پیشەسازی  TNTو خستنە بازاڕییەوە هەیە،
بە واتایەكی دی چۆنیەتی بەكارهێنانیان.
ئەم ئیشە پیشاندانی بیرۆكەیەكی نوێ و
نایاب و سەرنجڕاكێشە ،هەندێک سیفەتی
بە كەڵك هاتووی تێدایە كە ڕەوش��ت
و پێكهاتەی ماددەكە ڕوون دەكاتەوە،
ئیشێكی فرەالیەن و گشتگیرە ئان .نێل ئەمەی
وت كە خۆی یەكێك بوو لەو كەسانەی لە
بواری بزوێنە هاندانی ماددە جەالتینیەكەدا
كاریدەكرد لە زانكۆی میشیگان لە والیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا.
چەمكی دەزووە تاقیگە ،test strip-كە
بریتییە لە پارچەیەكی ڕووپۆشكراو لەو
پەڕەیەی م��اددە جەالتینیەكەی دەخرێتە
سەرو كرداری گرژبوون و وشكبوونەوەی
دێت بەسەردا ،ئەم پارچە ڕووپۆشكراوە
باریكە زۆر درەوشاوەیە و ئاشکراکردنهکهی
هێواش نییە ،بەڵكو بەشێوەیەكی ئاسان و بە
باڵوبوونەوەی هەڵمی ،خێرا ئاشکراکردنهکه
جێبەجێ دەكات.
دەزوولە تاقیكردنەوەكان لە ئاشکراکردنی
كۆكراوەیەكی زۆر لە  ،TNTهەروەها لە
بواری زیادە و پاشەڕۆی خاكدا بەكاردێت،
لە كرداری بە هەڵمبوون و گیراوەی TNT
دا ،هەروەها لە بواری چاودێری ژینگەیی
و بەجێهێنانە خزمەتگوزارییەكان و پاك
ڕاگرتنی واڵت لە م��اددەی تیشكدەرو
زیانبەخش بەكاردێت.

نامەوێت پیر ببم ،چی بكەم؟
پاتریك هۆلفۆرد
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پیربوون مەسەلەیەكی حەتمییە و
دەرب��ازب��وون لێی مەحاڵە ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی
دەتوانرێت بكرێت ڕێگرتنە لە زوو پیربوون.
چەندەها ڕێگە هەن بۆ خۆ بە دوورگرتن
لە دەركەوتنی چرچ و لۆچی دەموچاو
و تووشبوون بە نەخۆشییەكانی پیربوون
و ڕوودان��ی تێكچوون لە بیركردنەوە و
دەركەوتنی چەندەها نیشانەی نێگەتیڤی
دیكەی پیرێتی ،بۆ نموونه خواردنی دروست
هەر بە تەنیا كارناكاتە سەر ڕووخسار و
جوانی پێست ،بەڵكو فرسەتی تووشبوون
بە نەخۆشییەكانی بەندن بە تەمەنەوە كەم
دەكاتەوە ،وەك شەكرە و شێرپەنجە ،چونكە
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خۆراكی دروست دەشێت بە دەیەها ساڵی پڕ
لە تەندروستی بۆ سەر تەمەنی مرۆڤ زیاد
بكات.
لێرەدا چەندەها پرسیار و وەاڵم دەربارەی
پیربوون دەخ��ەی��ن��ەڕوو ،دەشێت وەاڵم��ی
پرسیارەكانی خۆتی تیادا بدۆزیتەوە،
هیچ كاتێك بۆ دەستپێكردن بە ژیانێكی
تەندروست درەنگ نییە ،بەاڵم بە دڵنیایی
چەندە زووتر بیر لە خۆت بكەیتەوە ،چی
دەخۆیت و چۆن دەژیت ئەوەندە باشترە
و ئەوەندە ساڵ زیاتر بە تەندروستی ژیان
دەبەیتەسەر.

كەسێك لە چلەكانی تەمەنیدا بێت ،چی بكات بۆ
ڕێگرتن لە تووشبوون بە نەخۆشییەكانی قۆناغی
پیرێتی؟

زۆرێك لەو كارانە هەن كە مرۆڤ دەتوانێت
ئەنجامیان بدات تا ڕێگە لە زوو پیربوون
بگرێت ،ئەم بابەتە بۆتە جێگەی سەرنجی
زانایانی پیربوون و زانایانی دیكەی بواری
بایۆلۆژی ،چونكە ئەوان وا پێشبینی دەكەن
تەمەنی مرۆڤ بەم زووانە بگاتە سەد ساڵ.
نهێنی یەكەم لە پشت بەرهەڵستیكردنی
پیربوون لە دژە ئۆكسانەكاندایە ،یەكێك
لە مامۆستاكانی كۆلێجی پزیشكی لەو
باوەڕەدایە بەهۆی فاكتەرە ئۆكسێنەر و ئەو

ماددانەی دیكە كە لە ئەنجامی سووتانەوە
پەیدا دەبن (وەك لە مەكینەی ئۆتۆمۆبێل
ی��ان دووك��ەڵ��ی ج��گ��ەرە ی��ان برژاندنی
پارچە گ��ۆش��ت) ،دەشێت بە ڕێ��ژەی لە
 %99فرسەتی زوو پیربوون خێراتر بكەن.
هەرچی دژە ئۆكسانەكانیشن وەك ڤیتامین
ئەی و بێتاكارۆتین و ڤیتامین سی و ڤیتامین
ئی و زیندەفالفۆن  Bioflavonoidsو
ئەنسۆسیاندین  Anthocyanidinsو زیاتر
لە سەد جۆری دیكە لە دژە ئۆكسانەكان
لە توانایاندایە شوێنەوارەكانی پیربوون
لەناوبەرن ،لەبەرئەوە شارەزایان ئامۆژگاریمان
دەكەن بە ڕۆژانە وەرگرتنی دوو گرام لە
ڤیتامین سی كە دوو ئاوێتەی دیكەی دژە
ئۆكسانی لەگەڵدا بێت ،هەروەها دەكرێت
ئەم بڕە زیاتر بكرێت بۆ ئەوانەی تەمەنیان
لەسەروو پەنجا ساڵەوەیە و دەتوانین ڕۆژانە
سێ گرام لە ڤیتامین سی و سێ ئاوێتەی دژە
ئۆكسان لەگەڵیدا بخۆن.
دژە ئۆكسانەكان تەنیا نیوەی چارەسەرەكەن،
چونكە ڤیتامینەكان بۆ نموونە ڤیتامین بی B
 ،كۆنترۆڵی كرداری میتاپۆلیزم یان زیندەپاڵ
دەكات و گرنگی ئەم كردارەش لەوەدایە
كە پارێزگاری لە گەنجێتی خانەكان دەكات
و ناوكە ترشی  DNAدەپارێزێت و ڕێگە

گێزەر دژە ئۆکسانێکی بەهێزە

بە لەش دەدات بۆ بیناكردنی خانەی نوێ و
دروست .دەكرێت ڤیتامین بی لە ڕێی ئەو
حەبانەوە وەربگیرێت كە ئامادەكراون و بڕی
پێویست لەم ڤیتامینە بە لەش دەبەخشن.
ڕهگەزێكی دیكەی گرنگ كە یارمەتی
پارێزگاریكردنی جەستە و هێشتنەوەی بە
گەنجێتی دەدات و بەرهەڵستی پیربوون
دەك��ات ،ڕاهێنانە وەرزشییەكانە ،چونكە
ڕاهێنانە وەرزشییەكان بۆ دابەزینی ڕێژەی
كۆلیسترۆڵی خوێن و كۆنتڕۆڵكردنی ڕێژەی
میتاپۆلیزم و فشاری خوێن و پاراستنی
ئاستی زیرەكی و هێزی بیرچڕی ،زۆر
پێویستن ،لەبەرئەوە ئامۆژگاریتان دەكەین
بە ئەنجامدانی هەندێك وەرزشی خۆش و
بەسوود ،وەك :پاسكیل سواری ،مەلەكردن
و ڕاكردن.
بۆچی دژە ئۆكسانەكان لە بەرهەڵستیكردنی
دەركەوتنی نیشانەكانی پیربوون ئەوەندە بە
ماددەیەكی گرنگ دادەنرێن؟
گرنگی دژە ئۆكسانەكان لە دەستگرتن بەسەر
وەستانی چاالكی فاكتەرە ئۆكسێنەرەكاندایە،
كە خانە و ناوكە ترشی  DNAلەناو دەبەن،
هەروەها ئەم فاكتهرە ئۆكسێنەرانە زیان بە
پێكهاتە و فرمانی خانە و ناوكە ترشی DNA
دەگەیەنن ،ئەمەش لەو نیشانانەدا خۆیان

دەنوێنن كە بە نیشانەكانی پیربوون ناسراون،
وەك :الوازبوونی توانای بینین و چرچبوونی
پێست و بەدخۆراكی و لەدەستدانی چاالكی
و زیندەگی و كەمبوونەوەی توانستی
فرمانەكانی درككردن و بیركردنەوە و
تووشبوون بە نەخۆشییەكانی دڵ و  ...هتد.
دەكرێت خێرایی ئەم كردارە كەم بكرێتەوە
لە ڕێی ئەو دژە ئۆكسانانەی كە لەناو لەشدان
یان دەخورێن .كرداری ئۆكسانبوون كاتێك
ڕوودەدات كە جەستە خ��ۆراك بۆ وزە
دەگۆڕێت یان تەنانەت لە كاتی هەناسەداندا،
بەاڵم فاكتەری دیكە هەن كە خێرایی ئەم
كردارە زیاد دەكەن وەك جگەرە كێشان و
خواردنی خۆراكی سورەوكراو یان سووتاو
یان بەركەوتنی خۆر بۆ ماوەی زۆر.
خێرایی ئەم كردارە هێواش دەكرێت لە ڕێی
خواردنی بڕی زۆر لەو ماددە خۆراكیانەی
كە دژە ئۆكسانن بۆ نموونە ڤیتامین ئهی A
كە لەناو گوێزهر و تهماتهدا ههیه ،ڤیتامین
سی که لهناو میوه و س��هوزهو بەتایبەتی
لهناو بیبهر و بروکلیدا ههیه ،ڤیتامیڤ
ئی که لهناو تۆوە ڕووەك��ی و گوێزەڵی
(چەرەسات) و ماسیدا هەیە ،ئەنسۆسیاندین
كە لەناو توو لەگەڵ ترێی سووردا هەیە.
سەرباری خواردنی ئەم جۆرە خۆراكانە

واباشە تەواوكەرە خۆراكییان وەربگرین
وەک ئاوێتە دژە ئۆکسانەکان ،باشترین ئەم
تەواوکەرە خۆراكییانە ئەوانەن كە هەموو
ئەم ماددە خۆراكییە سەرەكییانە لەخۆدەگرن
كە ئاماژەمان پێدان ،هەروەها دەكرێت
دژە ئۆكسانی ئیزافی بەهێز وەربگرن وەك
 60-30( CoQ10ملگم ڕۆژانە) ،هەروەها
ترشی ئەلفالیپویك ) 60-50 Alphalipoic
ملگم ڕۆژانە) ،پیكنوجینۆل Pycnogenol
كە لە تۆوی ترێ و نیانی سنەوبەر دروست
دەكرێت ( 100-50ملگم ڕۆژانە) ،هەروەها
ترشی ئەمینی گلوتاسیون  Glutasioneبە
بەهێزترین دژە ئۆكسانەكان دادەنرێت كە
پێكهاتەی دژە ئۆكسانی بەهێزی تیایە.
ئایا كرێمەكانی دژە ئۆكسان بە ڕاستی لە
توانایاندایە پیربوون بوەستێنن؟
بەڵێ و هاوكات نەخێر ،بەڵێ ،لەبەرئەوەی
ئەو كرێمانە بڕی جۆراوجۆریان لە ماددەی
خۆراكی دژەئۆكسان تیادایە ،لەبەرئەوە خێرا
پیربوونی خانەكانی پێست هێواش دەكەنەوە،
بەاڵم دەڵێم نەخێر ،لەبەرئەوەی بەبەراورد
لەگەڵ ئەو بڕەی كە لەش پێویستی پێیەتی
كەمە ،بۆ نموونە ئەو بڕە لە ڤیتامین ئی كە
لەش پێویستی پێیەتی زیاترە لەو بڕەی كە
لەو كرێمانەدا هەیە ،وا پێویست دەكات هەر

پیربوون دەگرێت
تەماتە ڕێگە لە 29

پێستەوە،
ل���ە

یەك گرام لەو كرێمانە بە الیەنی كەمەوە
 20ملگم لەم ڤیتامینەی تیادابێت ئەو كاتە
پێست سوودێكی ڕاستەقینەی لێوەردەگرێت،
باشترین دەرمان كە لە چارەسەركردنی چرچ

و لۆچی دەموچاودا سوودی لێوەردەگیرێت،
ئەوانەن كە چەند ڤیتامینێكیان تیادایە و لە
شێوەی كەبسولدان و دژە ئۆكسانی وایان تیادایە
كە ئاستێكی بەرزی هەڵمژینیان هەیە لەالیەن
30
زانستی سەردەم 50

د و ا ی
و
ئ��ەوەی دەكرێنەوە
ناوەڕۆكەكەیان لە پێست دەدرێت.
ك��رداری پیربوونی ڕاستەقینەی لەش
پەیوەندی بە ئاستی توانستی ك��رداری
گۆڕینی خانەكانەوە هەیە ،چونكە مرۆڤ
خۆی بە شێوەیەكی ب��ەردەوام خۆی نوێ
دەك��ات��ەوە ،بۆ نموونە خانەكانی پێست
بیست ڕۆژ جارێك خۆیان نوێ دەكەنەوە،
دژە ئۆكسانەكان پارێزگاری لەو ناوكە
ترشەی  DNAدەكەن كە خانە نوێیەكان
جیادەكەنەوە ،لەبەرئەوە خ��واردن��ی ئەو
خۆراكانەی كە دژە ئۆكسانی زۆری��ان
تیادایە ،كارێكی پێویست و گرنگە ،ئەمە
و سەرباری ڕۆژانە وەرگرتنی تەواوكەرە
خۆراكییەكان وەك ئاوێتە دژە
ئۆكسانەكانی كە ڤیتامین
ئ��ەی و ڤیتامین ئ��ی -یان
تیادایە و بە بەهێزترین
دژە ئۆكسان ب��ۆ لەش
دادەنرێت.
هەروەها ڤیتامین بی بە
هەموو جۆرەكانییەوە،
بە تایبەتی بی شەش و
بی دوان��زە و هەروەها
ترشی فۆلیك ،هەموویان
ن���اوك���ە ت��رش��ی DNA
دەپ���ارێ���زن و ه��ەروەه��ا
دەك��رێ��ت پ��ارێ��زگ��اری لە
ئاستی بەرزی ئەم ڤیتامینە بكرێت لە ڕێی
سیستمێكی خۆراكی تێر و تەواو دەوڵەمەند
بە ڤیتامینی جۆراوجۆر و بەهێز ،لەبەرئەوە
لێرەدا هۆشداری دەدەین بەو كەسانەی كە
زۆر بە توندی ڕووەكین واتە تەنیا پشت
بە خواردنی ڕووەك دەبەستن لە سیستمی
خواردنی ڕۆژانەیاندا ،بە ئاگا بن لە هەژاری
س��ەوزەوات بە ڤیتامین بی دوان��زە ،چونكە
جەستە پێویستی بە بەرهەمەكانی گۆشت و
ماسی و هێلكە و شیر و ماستە یان پێویستە
تەواوكەرە خۆراكییەكان وەربگرن تا بڕی
پێویست لە ڤیتامین بی دوانزە كە دە ملیگرامە
بۆ جەستەیان دابین بكەن.
هیچ ج���ۆرە سیستمێكی خ��ۆراك��ی ه��ەی��ە بۆ

وەستاندنی گەشەی مووە سپییەكانی قژ؟
وەاڵمی ڕاستی ئەم پرسیارە ،نەخێر ،تەواوی
خەڵك بە دەست ئەم كێشەیەوە دەناڵێنن،
ڕەنگی قژ پشت دەبەستێت بە پەییتی ئەو بۆیە
ڕەشەی كە تیایدایەتی ،كاتێك خانەكانی
میالنین دەمرن ،ئەو بۆیە ڕەشە الواز دەبێت
و تا لە كۆتاییدا بۆ ڕەنگی سپی دەگۆڕێت.
توێژینەوەكان سەلماندوویانە گەشەكردنی
تاڵە م��ووی سپی لە تەمەنێكی زوودا بۆ
كەمی بڕی ڤیتامین بی لە لەشدا دەگەڕێتەوە،
بەتایبەتی ڤیتامین بی دوانزە ،ئەم كەموكوڕییە
لەوانەیە ببێتە هۆی خێراكردنی كرداری
گەشەكردنی سروشتی تاڵە م��ووی سپی.
لەبەرئەوە ،پێویستە تەواوكەرە خۆراكییە
جۆراوجۆرەكان و ئاوێتەكانی ڤیتامین بی
وەربگیرێن ،بەاڵم هەندێك فاكتەری دیكە
هەن كە دەبنە هۆی خێرا گەشەكردنی
تاڵە م��ووی سپی كە پێویستە بە هەند
وەربگیرێن ،وەك فشاری دەروون��ی یان
ڕووبەڕووبوونەوەی شۆكی دەروونی گەورە،
ئەوەی لەو حاڵەتە كتوپڕانەدا ڕوودەدات
ئەوەیە ئەو كەسانە بڕێکی گەورە لە تاڵە
مووی ڕەش لەدەست دەدەن ،لەبەرئەوە وا
هەست دەكەن كە لە ناكاو تاڵە مووی سپی
دەركەوتووە ،بەاڵم ڕاستییەكەی ئەوەیە كە
قژ پێویستی بە چەند مانگێكە تا بۆ ڕەنگی
سپی بگۆڕێت .هۆرمۆنەكانی پەیوەندییان
بە فشاری دەروونییەوە هەیە لەگەڵ بۆیەی
ڕەش كە بە گرنگترین ئ��ەو فاكتەرانە
دادەنرێن كە كاردەكەنە سەر ڕەنگی قژ،
بۆ ترشی تیروزینی ئەمینی Amino Acid
 tyrosineدەگەڕێنەوە لە ڕووی تیۆرییەوە،
كەمكردنەوەی فشاری
دەروون���ی و وەرگ��رت��ن��ی تیرۆزین وەك
تەواوكەری خۆراكی (ڕۆژانە یەك گرام)
لەوانەیە لە چارەسەركردنی كێشەكەدا،
یارمەتیدەر ب��ن ،ب��ەاڵم لەمە دڵنیا نین،
لەبەرئەوە ،لێرەدا ئامۆژگاریتان دەكەین
چێژ لەو ڕەنگە سپییە سروشتییە وەربگرن،
هەندێك لە خانمان ئ��ەم ڕەنگە سپییەی
قژ وەك جۆرێك لە جوانی و كەشخەیی
دادەنێن ،یان دەكرێت ئەو بۆیە سروشتییانە
بەكاربێنن كە لە ڕووەك دەردەهێنرێن،
ئەویش بۆ شاردنەوەی ڕەنگە سپییەكە و ئەم
بۆیانەش لە بازاڕ دەست دەكەون.
بۆچی هۆمۆسستین بە ئاماژەیەك دادەنرێت بۆ

هۆكارەكانی مردن؟
بە الیەنی كەمەوە لە نێو هەر چوار كەسدا
سێ كەس دەمرن بەهۆی ئەو هۆكارانەوە
كە دەشێت بە ئاسانی خۆمانیان لێ بە
دووربگرین ،بۆ نموونە نەخۆشییە زۆر
باوەكان وەك سەكتەی دڵ و سەكتەی دەماخ
و شێرپەنجە و ماكەکانی نەخۆشی شەكرە و
ئەلزەهایمەر .ئەگەر كەسێك هیچ كام لەم
نەخۆشییانەی نەبێت ،ئەوا پێشبینی زیادبوونی
ناوەندی تەمەنی دەكرێت بە ڕێژەی  10بۆ
 20ساڵ ،لە ئینگلتەرا ناوەندی تەمەن 73
ساڵە بۆ پیاوان و  79ساڵ بۆ ژنان ،لە واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا  76ساڵ بۆ پیاوان
و  83ساڵ بۆ ژنان ،لەبەرئەوە زیادبوونی دە
ساڵێك یان دوو دە ساڵی پڕ لە تەندروستی
زیاتر بۆ سەر تەمەنمان بە نیعمەتێك دادەنرێت
نابێت فەرامۆشی بكەین ،باشترین ڕێگە بۆ
ئەوەی مرۆڤ بزانێت چەندە تەندروستی باشە
یان نا بریتییە لە زانینی ئاستی هۆمۆسستین
 Homocysteineلە لەشدا.
هۆمۆسستین بریتییە لە ترشێكی ئەمینی كە بە
شێوەیەكی سروشتی لە خوێندا دەردەدرێت،
لە ڕێ��ی كردارێكی سروشتییەوە كە لە
لەشدا ڕوودەدات دەكرێت كۆنترۆڵی ئەم
ماددەیە بكرێت ،ئەو كردارەش میتاپۆلیزمە،
كە هۆمۆسستین بۆ ترشی میسۆنین ئەمینی
 Amino Acid Methonineدەگۆڕێت،
هەندێك م��اددەی خۆراكی و كیمیاوی
سروشتی هەن كە كرداری میتاپۆلیزم بەهێز
دەكەن ،لەو ماددانەش وەك ڤیتامین بی.
بەپێی لێكۆڵینەوەیەكی سەراپاگیر لە زانكۆی
برجن لە نەرویج لە ساڵی 1992دا ،ڕێژەكانی
هۆمۆسستین الی  4766ژن و پیاو پێوران كە
تەمەنیان لە نێوان  65بۆ  67ساڵدا بوو ،پاشان
ڕێ��ژەی ئەو كەسانەی گیانیان لە دەستدا
لە ماوەی پێنج ساڵی داهاتوودا تۆماركرا،
توێژەرەوەكان بۆیان دەركەوت ئەو كەسەی
تەمەنی  65بۆ  67ساڵە بە ڕێژەی  %50فرسەتی
مردنی زیادی كردووە لەگەڵ زیادبوونی
ڕێ��ژەی هۆمۆسستین بە بڕی پێنج یەكە.
ئەمەش بە توندی ئەوە ڕوون دەكاتەوە چۆن
فاكتەرەكانی وەك هۆمۆسستین و كرداری
میتاپۆلیزم بە هۆكاری سەرەكی دادەنرێت بۆ
تووشبوون بە نەخۆشییە باوەكانی كە دەبنە
هۆی زوو مردن لە سەدەی بیست و یەكدا،
ئەگەر لە الیەكی دیكەوە تەماشای ئەم

دۆزینەوەیەمان كرد ،دەكرێت بڵێین دابەزینی
هەر پێنج یەكە لە ناوەندی هۆمۆسستین
مەترسی زوو م��ردن ب��ە ه��ۆی هۆكارە
باوەكان بە ڕێ��ژەی نیوە كەم دەكاتەوە،
بۆ نموونە ناوەندی هۆمۆسستین  15یەكە
بێت و  6یەكە یان كەمتر دابەزێنراو لەو
ناوەدەدا پارێزگاری لێكرا ،ئەوا چاوەڕوان
دەكرێت ناوەندی تەمەن نزیكەی دە ساڵ
بەرزبێتەوە و ئەو كەسە بە تەندروستییەكی
باشیشەوە ژیان بەرێتەسەر .چونكە ئەگەر
توانرا ئەو ناوەندەدا بۆ كەمتر لە  6یەكە
دابەزێنرێت لەگەڵ پەیڕەوكردنی سیستمێكی
خۆراكی دروست و وەرگرتنی تەواوكەری
خۆراكی وێڕای كەمكردنەوەی كێشەكانی
كرداری میتاپۆلیزم ،ئەوا ڕێژەی پیربوونی

پیرێتیدا ،كەم دەكات.
ئ��ەوەی گومانی تیادا نییە خواردنی بڕی
پێویست لەو ماددە خۆراكییانەی كە یارمەتی
لەش دەدەن بۆ دەردانی هۆرمۆنی گەشە بە
ڕێگە كاراكان دادەنرێت بۆ بەرهەڵستیكردنی
چ��وون بەتەمەندا ،نموونەی ئ��ەم م��اددە
خۆراكییانەش ،وەك :ترشی ئەمینی ئۆرنیساین
 ،Ornithineئارگنین  Arginineو
گلۆتامین  Glutamineو گلیسین
 Glycineو تریبتۆفان  Trtptophanكە
هەموویان لە خواردنە پرۆتینییەكاندا ،هەن.
سەبارەت بەوەی كە ئەم ماددانە هۆرمۆنی
گەشە دەردەن (تەنانەت ئەگەر هۆرمۆنی
گەشە بە ڕاستیش یەكێك بێت لەو ماددانە،
بە زۆری لە ك��رداری هەرسكردندا ئەم

توێژینەوەكان سەلماندوویانە گەشەكردنی تاڵە مووی
سپی لە تەمەنێكی زوودا بۆ كەمی بڕی ڤیتامین بی لە
لەشدا دەگەڕێتەوە ،بەتایبەتی ڤیتامین بی دوانزە ،ئەم
كەموكوڕییە لەوانەیە ببێتە هۆی خێراكردنی كرداری
گەشەكردنی سروشتی تاڵە مووی سپی
خانەكان كەم دەكرێتەوە و مرۆڤ هەست
بە چاالكی و زیندەگییەكی زیاتر دەكات و
هەست دەكات لە تەمەنی ڕاستەقینەی خۆی
گەنجترە ،چەند جۆرێك لە پشكنین هەیە كە
دەتوانرێت لە ڕێگەیانەوە ڕێژەی هۆمۆسستین
لە لەشدا بزانرێت.
ئ��ەو ت��ەواوك��ەرە خۆراكییانە كە تایبەتن
ب��ە ه��ۆرم��ۆن��ەك��ان��ی گ��ەش��ە و ل��ە ڕێ��ی ت��ۆڕی
ئینتەرنێتەوە دەفرۆشرێن بۆ بەرهەڵستیکردنی
پیربوون ،ئایا سوودییان هەیە؟
هۆرمۆنی گەشە  HGHیەكێكە لە گرنگترین
كیمیاوییەكانی گەینگە دەمارییەكان ،هەروەك
 DHEAو ئەستیل كولین Acetylcholine
و سیرۆتۆنین  ،Serotoninهۆرمۆنی گەشە
كە بە سوماتوتروفین Somatotrophin
ی��ش ن��اودەب��رێ��ت و ژێ��ر مێشكە ڕژێ��ن
دەریدەدات ،كاردەكاتە سەر گەشەی ئێسك
و ئەندام و ماسولكەكان ،لەگەڵ چوون بە
تەمەندا دەردانی ئەم هۆرمۆنە كەم دەكات،
لەبەرئەوە هیوا بۆ توانای لە بەرهەڵستیكردنی

ئاوێتانە بەر لە مژینییان شیدەبنەوە) ،ئەمە
مەسەلەیەكی گرنگە ،بەاڵم هەندێك مەترسی
هەن كە تایبەتن بەم هۆرمۆنە.
ل��ەس��ەر زاری هەندێك ل��ە پسپۆڕانەوە
گوێمان لەم جەختكردنە بووە كە نابێت
زیادەڕۆیی لە وەرگرتنی هۆرمۆنی گەشەدا
بكرێت ،هەرچەندە هەندێك لە پزیشكان
بە شێوەیەكی نابەرپرسانە ئامۆژگاری
نەخۆشەكانییان دەكەن بە وەرگرتنی ئەم
هۆرمۆنە .ئ��ەم هۆرمۆنە نرخی گرانە و
زۆر دەكەوێت لەسەر ئەو كەسەی كە بە
كاریدەهێنێت ،هەندێك لێكۆڵینەوە ئەوەیان
سەلماندووە كە هیچ سوودێكیشییان نییە و
تەنانەت دەشێت كاریگەری الوەكیشییان
هەبێت وەك تووشبوون بە كۆنیشانەی كارپڵ
تونەل یان پەنگخواردنەوەی ئاو لە لەشدا
یان ئ��ازاری جومگەكان یان هەوكردنی
پەنكریاس یان زیادبوونی ڕێژەی شەكر لە
خوێندا یان بەرهەڵستی كردنی جەستە بۆ
ئینسۆلین یان تووشبوون بە شەكرەی جۆری
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دووەم .Type II Diadetes
زۆر ڕێگە هەن كە یارمەتی دەردانی هۆرمۆنی
گەشە و فاكتەری زیادبوونی ئینسۆلین
دەدەن ،كە هۆرمۆنی گەشە لەزیادبوونیدا
پشتی پێدەبەستێت لە جیاتی ئ��ەوەی ئەم
هۆرمۆنە لە ڕێی دەرزییەوە وەربگیرێت،
ڕاهێنانە وەرزشییەكان یەكێكە لەو ڕێگایانە،
كە ب��ەس��وودن ل��ەو ب��اران��ەدا كە پێویستە
هۆرمۆنی گەشە زیاد بكات وەك لە حاڵەتی
دابەزینی ناوەندەكانی وزە لە جەستەدا،
لەبەرئەوە نابێت ئەو تەواوکەرە خۆراكییانە
وەربگیرێن كە هۆرمۆنی گەشەیان تیادایە،
تەنیا لەو بارانەدا نەبێت كە پزیشكی پسپۆڕ
لە بواری دەردراوەكانی ناوەوە پشکنین بۆ
نەخۆشی دەك��ات و بوونی تێكچوونێكی
ڕاستەقینە لە لەشدا دەست نیشان دەكات،
ئەمەش دوای پەیڕەوكردنی سیستمێكی
خۆراكی و وەرزشی بۆ ماوەی شەش مانگ
دەبێت ،لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ،باشترین
ڕێگە بۆ بەرهەڵستی كردنی پیربوون دژە
ئۆكسانەكانن لەگەڵ ڤیتامین بی-دا.

چۆن ڕێگە لە دەركەوتنی چرچ و لۆچی پێست
بگرین؟
ئۆكسانبوون بە هۆكاری سەرەكی دادەنرێت
بۆ پیربوونی پێست و لە دەستدانی زیندەگی
و ڕەونەقی ،ئەمەش هەر بە تەنیا چوونەبەر
هەواش ڕوودەدات ،بەاڵم جگەرەكێشان ئەم
كردارە خێراتر دەكات ،هەروەها بەركەوتن
لەگەڵ دووكەڵی جگەرە یان زۆر ئەنجامدانی
گەرماوە خۆرییەكان.
دەكرێت خێرایی كرداری ئۆكسانبوون كەم
بكرێتەوە لە ڕێی خواردنی بڕی زۆر لە ماددە
خۆراكییە دژە ئۆكسانەكان وەك ڤیتامین
ئەی كە لە گێزەر و تەماتەدا هەیە هەروەها
ڤیتامین سی كە لە میوەدا و سەوزەدا هەیە،
ڤیتامین ئی كە لە دانەوێڵە و چەرەساتدا
هەیە ،ئەنسۆسیاندین كە لە توو و ترێی
سووردا هەیە ،وێڕای پێویستی وەرگرتنی
ت��ەواوك��ەرە خۆراكییە دژە ئۆكسانەكان،
هەروەها لە نهێنییەكانی پاراستنی پێست و
هێشتنەوەی بە گەنجی بەكارهێنانی كرێمی
دژە خۆرە هەر كاتێك چوویتە دەرەوە لە
ڕۆژە گەرم و خۆرەتاوییەكانیشدا ،ئەمەش

بێگومان واتە قوربانیدان بە پێستێكی ئەسمەر
و ڕووخسارێكی تەندروست ،بەاڵم ئەمە
یارمەتیمان دەدا بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ
گەنجتر لە تەمەنی خۆمان دەرب��ك��ەون،
ه��ەورەه��ا ن��ەرم��ك��ردن��ەوە و تەڕكردنی
پێست و خ��واردن��ەوەی بڕی باش لە ئاو،
ئەمەش پێست س��اف و ن��ەرم دەك��ات و
لە وشكبوونەوە دەیپارێزێت ،بەاڵم ئەمانە
ناتوانن زیانی قووڵی ئۆكسانبوون ڕاوەستێنن
كە دەبنە هۆی چرچبوونی پێست ،هەرچی
كرێمەكانی پێست هەیە ئەوانەی كە بە
ماددە دژە ئۆكسانەكان دەوڵەمەندن ،ناتوانن
وەك پێویست بە ن��او پێستدا ڕۆبچن تا
خۆراكی پێویست بەو كۆالجینە بگەیەنن كە
یارمەتیدەر دەبێت لە وەستاندنی دەركەوتنی
چرچ و لۆچبوونی پێست.

و :سۆزان
سەرچاوە:

باتریك هولفورد 500 ،سؤال و جواب عن
الصحة و التغذیة المثالیة ،دار الفاروق ،الطبعة
االولی2008 ،

پۆزش
لە ژمارە 49دا بە هۆی هەڵەیەكی هونەرییەوە لە بابەتی «پێت سكان تەكنیكێكی نوێ بۆ دیاریكردنی شێرپەنجە» لە نووسینی
د .ئەختەر نەجمەدین چەند زانیاریەك بە هەڵە هاتووە ،لێرەدا ڕاستەكانیان دەنووسین و داوای لێبوردن لە نووسەر و خوێنەرانی
گۆڤارەكەمان دەكەین.
 فۆتۆنە هاوتاكان  coincidencesتۆمار دەكرێن و پاش هەندێك پرۆسەی بەهێزكردن دەگوێزرێنەوە بۆ كۆمپیوتەر كەوێنەیان لێدروست دەكات و شوێنی چڕی زۆر كە شوێنی زیاتر كۆبوونەوەی نەخشەكێشە تیشكدەرەكەیە وەك پەڵەی گەرم (Hot
 )spotدەردەكەوێت و ئەمەش شوێنی چاالكی زۆری كرداری زیندەوەرییە.
شوێنی كەم چڕی نەخشەكێشە تێشكدەرەكەش وەك پەڵەی سارد ( )Cold spotدەردەكەوێت كە مانای سستی چاالكی
كیمیاوی و كرداری زیندەوەرییە ،و بەم جۆرە وێنەی دروستبوو یارمەتی پزیشكی شارەزا دەدات بۆ تێگەیشتنی چۆنیەتی
كاركردنی ئەو شانانە(.ل(7

 لەبەر توانای پێت سكان لە دەرخستنی وەاڵمی جەستەدا بۆ ئەو چارەكردنەی لە بەكارهێناندایە ،پێت بەكاردێت بۆ چاودێریكاری چارەسەر لەسەر نەخۆشەكە بە تایبەتی بۆ  Hodgkins lymphoma, non Hodgkin lymphomaو شێرپەنجەی
سییەكان ،و نەخشەكێشی  FDGبە تایبەتی بۆ ئەم مەبەستە گونجاوه( .ل(8
 بۆ سكانێكی ئۆنكۆلۆجی و بۆ مرۆڤێكی ئاسایی دۆزێكی نموونەیی لە  FDGبە بڕی  200تا  400مێگا بكرل بەسە بۆدەستكەوتنی وێنەی پێویست بۆ شوێنی مەبەست لە جەستەی نەخۆشەكە( .ل(8
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مێژووی
دێرینی
ددان
د .سەعید عەبدوللەتیف*
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پیشەی پزیشكی ددان پیشەیەكی وا
سادە وساكار نییە وەك بەگشتیی خەڵكی
سهیری دەكهن ،ئەوەش جێی داخە كە هەر
لە دێر زەمانەوە لەهەر كوچە و كۆاڵنێكدا
هەر كەسێك دەستی توانای گاز هەڵگرتنی
هەبووبێت ،دەستی کردووه بە هەڵكێشانی
ددان ،وەك ئ��ەوەی بزمار لە تەختە دار
دەربێنێت و هیچ پێوانەیەك بۆ ئەوە دانانێت
كە ئەو كار لە سەر مرۆڤێك دەكات و
لە گۆشت و ئێسك و دەم��ار و هەست
پێكهاتووە .جگە لەمانەش هیچ بیر لهوه
ناكاتەوە كە لهناو دەمی مرۆڤدا هەزارەها
وردە زیندەوەر  micro.organismههیه،
ئەو كەسە لەوانەیە دووچ��اری چەندین
نەخۆشیی ببێتەوە ،ی��ان دەشێت زیانی
جەستەیی پێبگات.
لەم باسەدا و لەبەر گرنگیی ئەم پیشەیە
وام بەباشزانی هەر لە سااڵنی زۆر زووهوه
باسی بواری پزیشكیی ددان بكەین وەك
پیشەیەكی گرنگ ،و شێوازی گەشەكردنی
پلە بە پلە ،ئەویش بۆ بەرچاو ڕوونی
ه��اواڵت��ی��ان و پزیشك و كارمەندانی
تەندروستی ،ڕوون��ک��ردن��هوهی چۆنێتی
گرنگیدان بەم پیشەیە.
سەرچاوە دێرینەكان
له ماوهی  5500 -7000پێش زایین پزیشکی
ددان��ی نوێ له گۆڕستانێک له پاکستان
ددانیان دۆزییهوه که چایان تێکراوه و به
درێلی ددان کونکراون.
 5000پێش زاینی – تێكستی سۆمەرییەكان
باسی لە كرمی ددان كردووە وەك هۆكارێك
بۆ كلۆریوونی ددان .سەرهەڵدانی ئەم
بڕوایە لە الی (هیندی ،میسری ،ژاپۆنی و
چینی ) یەكانیش ئاماژەی پێكراوە .بڕوابوون
بەم كرمە لە نووسراوەكانی  Homerیشدا
بینراوە ،هەروەها هەتا دواتریش كە لەs
34
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 1300 ADدوای مێژوو نەشتەركار كە هەر
بڕوای وابوو كە كرم هۆكارە بۆ كلۆربوونی
ددان.
هەسی  .ری (ل��ه  2600پێش زایندا
مردووه) ،گەلێک جار بە یەكەم پزیشكی
ددان ناو دهبرێت و دێرینترین سەرچاوەیە
كە ئاماژەی پێكراوە وەك كەسێكی كارا
لە بواری پیشەی دداندا و هەروەها وەك
پزیشكی هەناویی کاری کردووه.
1800پێش زاینی – لە سەدەی هەژدەهەمدا،
ئ��ام��اژەی ح���ام���وراب���یthe Code of
 Hammurabiوەك سەرچاوەیەك دوو
جار باسی لە هەڵكێشانی ددان كردووه
و وەك پەیوەستییهک بە سزادانەوە ئاماژهی
پ��ێ��داوه .پشكنینی چەند پاشماوەیەكی
دێرینی میسریی و ئیغریقیی -ڕۆمانیی
وای دهگهیهنن ههر كە لەو کاتانەوە لە
بواری دروستكردنی ددان prosthetics
و نەشتەرگەریدا هەوڵدراوە.
 1550-1700پێش زاینی – تێكستێكی
میسریی ئاماژەی بە نەخۆشیەكانی ددان و
چەندین دەرمانی ددان كردووە.
300-500پێش زاینی هیپۆكرات و ئەریستۆڵ
ئاماژهیان داوه بە بواری پزیشكیی ددان وەك
شێوازی ددانهاتن ،چارەسەركردنی ددانی
كلۆر و نەخۆشییەكانی پووك ،هەڵكێشانی
ددان بە گاز و جێگیركردنەوەی ددانی
لەقیوو و شەویلگەی شكاو و بە وایەر.
 -100پێش زاینی سیلسەس كە نووسەرێكی
پزیشكیی ڕۆمانیی بوو بە چڕیی باسی
له الیەنی پاكوخاوێنی دەم و ددان،
جێگیركردنی ددان��ی لەقیوو هەروەها
دەربارەی چارەسەری گونجاو بۆ ئێش و
ئازاری ددان ،ئازاری ددانهاتن و هەروەها
بۆ شەویلگەی شكاو ،کردووه.
166-201پێش زاینی ،ئیتروسکانس كیفی
ئاڵتوونی ددانی بهکارهێناوه و پردی جێگییر
ددانی دروست کردووه.

گەشە و هەڵسانەوە
لە سەدەی ناوەندا

 500-1000لە سەرەتای ئەم ماوەیەدا لە
ئەوروپا بواری (پزیشكیی ،نەشتەرگەریی
و پزیشكیی ددان) بەگشتیی لەالیەن
ڕاهیبەكانەوە پراكتیزە دەك��را كە لەو
ماوەیەدا تێگەیشتووترین هاوواڵتیان بوون.
له ساڵی  700دا لە تێكستێكی پزیشكیدا لە
چین باس له بەكارهێنانی جۆری هەویری

زیو لە ئەمەڵگەم کراوه.
 1163-1130سەرتاشەكان و ڕاهیبەكانی
کڵێسه كاری نەشتەرگەریی ،دەركردنی
دومەڵ و هەڵكێشانی ددانیان کردووه.
 1210كۆمەڵێک سەرتاش لە فەڕەنسا وەك
ڕێنمایی كار ،دابەشبوون بە دوو كۆمەڵەوە:
نەشتەركار كە تێگەیشتوو و ڕاهێنراوبوون
لەسەر ئەنجامدانی كاری نەشتەرگەریی
ئ��اڵ��ۆز ،ك��ۆم��ەڵ��ی دووەم :س��ەرت��اش��ی،
چارەسەركردنی خوێنبەربوون و هەڵكێشانی
ددان.
 1400زنجیرەیەك فەرمانی شاهانە دەرچوو
ب��ە ق��ەدەغ��ە ك��ردن��ی س��ەرت��اش��ەك��ان بە
ئەنجامدانی كاری نەشتەرگەریی جگە لە
خوێنبەربوون،کەڵهشاخ
چارەسەركردنی
گرتن ،خوێنگرتن بە زەروو و هەڵكێشانی
ددان.
 1530نامیلكەیەكی پچووك دەرب��ارەی
هەموو جۆرە نەخۆشی و كەمووكوڕییهکانی
ددان دەركرا .یەكەم كتێب كە بەتەواو دانرا
بۆ پزیشكیی ددان لە ئەڵمانیا باڵوكرایەوە،
كە بۆ سەرتاش و نەشتەركارەكان نوسرابوو
كە چارەسەری دەم و ددانیان دەكرد و
چەند الیەنێكی پراكتیكیی گرتبوەوە
وەك :پاكوخاوێنی دەم ،هەڵكێشانی ددان،
هەڵكۆڵیینی ددان بە درێل و پڕكردنەوەی
ددان بە زێڕ.
 1563باپۆلۆمیوو ئیوستاكیۆس ،یەكەم
كتێبی ڕێكوپێكی لە ب��واری توێكاریی
دداندا دەركرد.
 1575لە فەڕەنسا ئهمبرۆس پار كە بە باوكی
نەشتەرگەریی ناسراوە هەموو كارەكانی
خۆی بە ناوی زانیاریی پراكتیكیی دەربارەی
پزیشكیی ددان باڵوکردهوه كە هەڵكێشانی
ددان ،چارەسەری ددان و شكاوییەكانی
شەویلگە دهگرێتهوه.
 1683ئەنتۆنی ڤان لیڤنهوک بە ئامێری
وردبین بەكتریای ناودەمی دەست نیشانكرد.
 1685یەكەم كتێبی فراوان كە بە زمانی
ئینگلیزیی نوسرابوو لەالیەن چارلس ئالێن
دانرا بە ناوی "The Operator for the
"Teeth
سەدەی ههژدهیەم
 1746كالود مۆوتن كیفی كەللەی ددان
و كۆڵهكەكەی دروست کرد كە لە ناو
كەناڵی ڕەگی ددانەكەدا جێگیر دهکرا،
هەروەها زێڕی ڕووی ددانەكەی بە ڕەنگی

سپی دانا بە مەبەستی جوانكاریی.
 1760جۆن بەیكەر دێریینترین پزیشكی
ددان كە لە مەشقی پزیشكییدا كارابوو و لە
ئەمەریكا پراكتیزەی دەكرد ،كۆچبەربوو لە
ئینگلتەراوە هاتبوو.
 1764یەكەم وانە بێژ لەسەر بابەتی ددان
لە كۆڵیجی شاهانەی نەشتەركاران لە
ئەدنبێرگ لەالیەن جەیمس رەی-ەوە بوو.
 1770 -1768پاوڵ ریڤێر لە ڕۆژنامەیەكدا
لە بۆستن خزمەتگوزارییەكانی خۆی
ب��اڵوك��ردەوە ك��ە وەك پزیشكی ددان
پێشكەشی دەكرد.
 1771جۆن هەنتەر باڵوكراوەی مێژووی
س��روش��ت��ی ددان���ی م����رۆڤ-ی دان���ا كە
بنەما زانستییەكانی توێكاریی ددان��ی
لەخۆدەگرتبوو.
لە  1776دا كە وەك حاڵەتێكی زانراوی
دوای م��ردن وات��ە وەك ب���واری ددان��ی
دادوەری���ی دهستی پێکرد ،پ��اوول ڕیڤیر
برادەرەكەی خۆی دوای مردنی ناسییهوه،
كە جۆزێف وارن بوو ،ئەویش بە ناسینەوەی
ئەو پردی ددانەی كە بۆ جۆزێف وارن-ی
دروستكردبوو كەلە شەڕی Breeds Hill
كوژرابوو.
 1780ولیەم ئادیس یەكەم فڵچەی ددانی
مۆدێرنی دروستكرد.
 -1789نیكۆالس دوبۆیی فەڕەنسیی یەكەم
نەخۆشی وەرگرت بۆ دروستكردنی ددانی
پۆرسیلین.
 1790جۆن گرین وود یەكێك بوو لە
پزیشكی ددانەكانی جۆرج واشنتن كە یەكەم
ئامێری پێ مەكینەی ددانی دروستكرد ،بە
پەت خوالنەوەی ویڵی گواستەوە بۆ درێلی
ددانەكە.
 1790جۆزێ فالگ که پزیشكێكی ددانی
ئەمەریكیی لێهاتوو بوو یەكەم كورسی
تایبەتمەند بە نەخۆشی ددانی دروستکرد
كە شوێنی سەردانانی گونجێنراو و قۆڵ و
شوێن بۆ ئامڕازەكانی پێوە دروستكردبوو.
سەدەی نۆزدهیەم
 1801یەكەم كتێب دەرب��ارەی ددان لە
ئەمەریكا لەالیەن ریچارد سی سكینەر
باڵوكرایەوە كە تیایدا باسی چارەسەری
ددانی مرۆڤی كردووە.
 1820ك���الودی���ەس ئ���اش كۆمپانیا
دەستەبەركردنی كەرەسەی ددان لە لەندەن
دامەزراند.

 1790جۆزێ فالگ یەكەم كورسی تایبەتمەند بە نەخۆشی ددانی دروست كرد

 1937ئالڤین سترۆک بۆ یەكەمجار برغوی ددانی ڤیتالیۆم-ی بۆ چاندنی ددان بەکارهێنا

 1825سامۆیل ستۆکتۆن دەستیكرد بە
بەرهەمهێنانی بازرگانی ددانی پۆرسیلین.
كۆمپانیاكەی به ن��اوی S.S. White
-Dental Manufacturing Compan
ە كەرەسەی ددانی خستە بازاڕەوە.
 1890-1830کراوکۆورس که دوو برای
فەڕەنسی ب��وون ،م��اددەی پڕكردنەوەی
ئەمەڵگەم-یان لە واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا دەستەبەركرد بەناوی Royal
 ، Mineral Suc cedaneumسەبارەت
بە كەڵك و زیانی بەكارهێنانی ناکۆکی
لهسهربوو.
 1831جهیمس سنێل بۆ یەكەمجار بەرنامەی
شێوازی دووب��ارە پاككردنەوەی كورسی
ددانی دانا.
 18839دەسپێكردنی دەرچوونی گۆڤاری
ئهمەریكی زانستی ددان.
 1839چارلس گوودیهر پڕۆسەی جۆشدانی
الستیكی داهێنا ،كە بە ئاسانی وەك بنی
تاقمی ددان بەكارهێنرا و ددانی دەستكردی

لەسەر ڕیزكرا ،لەالیەن پزیشكانی ددانەوە
بەكارهێنرا .ل��ە  1864پ��ڕۆس��ەی تاقم
دروس��ت��ك��ردن ب��ە ج���ۆش���دانvulcanite
 denturesباڵوبوەوە ،بەاڵم وەك پیشەی
پزیشكیی ددان بەرەنگاریی ڕێپێدانی ئەم
كارە گرانە بوو تا  25ساڵی داهاتوو.
 1843یەكەم گۆڤاری ددان��ی بەریتانی
دەرچوو.
 1844پزیشكی ددان د .ه��ۆراس ویلس
توانی  nitrous oxideبە سەركەوتوویی
بەكاریهێنێت بۆ هەڵكێشانی چەندین ددان
لە شوێنی كاركردنەكەی خۆیدا .كاتێك كە
لە ساڵی  1845دا یەكەم نمایشی گشتی بۆ
ڕوونكردنەوەی بەنجدانەكە نیشاندا ،بەگشتی
پێیان وابوو كە ئەو بەنجدانە شكستی هێناوە
لەبەرئەوەی نەخۆشەكە گریابوو لەكاتی
نەشتهرگەرییەكەدا.
ل���ە س��اڵ��ی  1846دا پزیشكێکی
دی��ک��ەی ددان ب��ەن��اوی ول��ی��ەم مۆرتن
كە قوتابی دكتۆر د .ویلس بوو بڕوانامەی
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داه��ێ��ن��ان��ی وەرگ����رت كاتێک نمایشی
بەكارهێنانی بەنجكردن بە ئیسهر  etherكە
بە سەركەوتوویی نیشاندا بۆ نەشتەرگەریی.
دواب���ەدوای ئەمە ،ك��راوف��ۆرد لۆنگ كه
پزیشكی هەناویی ب��وو گلەیی ئ��ەوەی
كرد كە ئهو له ساڵی  1842دا ماددەی
ئیسهری بۆ نەشتەرگەریی بەكارهێناوە ،بەاڵم
كارەكەی باڵونەكردبۆوە.
 1855ڕۆب��هرت ئارسهر پەڕەكەی زێڕی
دهستهبهر کرد بە شێوەیەك كە پزیشكی
ددان بتوانێت ئەو پەڕەكە زێڕانە چاڵی ددان
بە كەمترین پەستاندن پڕبكاتەوە.
 1858نەخۆشخانەی ددانی لەندەن كرایەوە
وەك یەكەم دامەزراوەی ڕاهێنانی كلینیكیی
بۆ پزیشكانی ددان لە بەریتانیا.
 1859ژمارەی  26پزیشكی ددان كۆبوونەوە
لە نیویۆرک ،و كۆمەڵەی پزیشكانی ددانی
ئەمەریكییان پێكهێنا.
 1864داهێنانی بەربەستی الستیك rubber
 damلەالیەن سانفورد.س.بارنهم داهێنرا
كە بەهۆیەوە توانرا ئەو ددان��ەی كاری
لەسەردەكرێت لە لیك و میكرۆبی ناو دەم
جیابكرێتەوە.
 1869د .ڕۆب���هرت ت��ان��هر فریمان كە
بڕوانامەی لە زانكۆی هارڤەرد –سكوڵی
پزیشكیی ددان وەرگ��رت ،بوو بە یەكەم
(ئەفریقی-ئەمەریكی ) كە بڕوانامەی ددان
وەربگرێت.
 1871ماددەی پڕكردنەوەی ڕەنگیی ددان
 silicate cementدەستەبەركرا.
 1871جهیمس .ب .مۆریسۆن یەكەم
مەكینەی ددان��ی بازرگانیی بە ئامڕازی
پێویستەوە داهێنا و بە نرخێكی گونجاو
كە بێرس -Bursی ددان��ی پێوەبێت و
خێراییەكی خ��والن��ەوەی هەبێت كە بە
نەرمیی و بە ئاسانی و بە خێرایی توێژاڵ و
توێكڵ -enamel and dentinی ددان
ببڕێت ،ئهمهش شۆڕشێكی دروستكرد لە
پیشەی پراكتیكیی پزیشكی دداندا.
 1871جۆرج .ف .گرین-ی ئەمەریكیی
بڕوانامەی داهێنانی یەكەم مەكینەی ددانی
كارەبایی وهرگ��رت كه ماتۆڕ و دەسكە
پارچە motor and handpieceی
پێوەبوو.
 1877كورسی ویڵكیرسۆن وەك یەكەم
كورسی جۆری پەمپی هایدرۆلیكیی داهێنرا.
 1880شۆڕشی داهێنانی هەویری ددان بوو،
36
زانستی سەردەم 50

 1950یەكەم هەویری ددان فلۆرایدی تێكەڵ كرا وخرایە بازاڕەوە

لە شەستەكاندا داهێنانی لەیزەر دەستیپێكرد لە پزیشکی ددان

ههویری ددان بەشێوە تۆز و شلە دەستەبەركرا
و خرایە ب��ازاڕەوە ،ئەمەش لەالیەن چەند
پزیشكێکی ددانەوە دروستكرا ،بەاڵم هەویری
ددان بە شێوەی تیوب لە كارگە گەورەكاندا
بهرهەمهێنرا و خرایە بازاڕە گەورەكانەوە و لە
واڵتانی جیهاندا لە ماوەی بیست ساڵدا وهک
كارێكی ئاسایی لێهات.
 1880كۆمەڵەی پزیشكانی بەریتانی دامهزرا.
 1884ماددەی کۆکاین  Cocaineوەك
بەنجی جێگەیی بەكارهێنرا لەالیەن کارل
کۆلهر-هوه.
 1887ی��ەك��ەم تاقیگەی ددان ك��ە بە
سەركەوتوویی كەرهسەی دروستكراوی
خستە ب���ازاڕەوە لە ئەمەریكادا ب��وو ،لە
کاتێکدا دێرینترین تاقیگەی ددان لە شاری
نیویۆرك لە دەوروبەری  1854دا كرایەوە.
 1890پزیشكی ددانی ئەمەریكی ویلۆوبی
میلهر لە ئەڵمانیا كتێبێكی دانا بەناوی :وردە

زیندوەرەكانی ناو دەمی مرۆڤ ،باسی لە
بنەما میكرۆبییهکان كردووە بۆ كلۆربوونی
ددان microbial basis of dental
 decayئەمەش هاندەرێكی باشبوو بۆ
ئارەزوومەندیی لەمەڕ پاكوخاوێنیی دەم
وددان و دەستكردن بە جموجوڵێكی
بەرفراوانی جیهانی بۆ بەكارهێنانی فڵچەی
ددان و دەزووی پزیشكیی ددان بە
شێوازێكی ڕێكوپێك و بەردەوام.
 1895فیزیایی ئەڵمانیی ویلیەم رۆتگن
 1923 -1834تیشكی ئێكس-ی دۆزییەوە.
لە ساڵی  1896دا س .ئدمۆند کیلس
پزیشكی ددانی هەڵكەوتوو یەكەم تیشكی
ددانی گرت بۆ نەخۆشێكی ئەمەریكیی.
 1896ڕێخەر و ڕۆشنبیری پزیشكیی ددان
بنەماكانی ئامادەكردنی چاڵی ددانی دانا بە
مەبەستی پڕكردنەوەی ددان بە شێوازێكی
گونجاو .لە ساڵی  1908دا دوو بەرگی

لە كتێبی :شێوازی چارەسەركردنی ددان
باڵوكردەوە.
 1899ئ��دوارد هارتلی ئهنگڵ شێوازی
دزێویی ددانجوتبوونی پۆلێنكرد و ڕێوشوێنی
پێویستی دانا تا بواری ڕاستكردنەوەی ددان
وەك پسپۆڕییەكی ددان دابنرێت .هەروەها
یەكەم سكوڵی ڕاستكردنەوەی ددان��ی
دامهزراند.
سەدەی بیستەم
 1900یەكێتی پزیشكانی ددانی جیهانیی
دامەزرا.
 1901لەالیەن ئالفهرد ئینهۆرد كیمیایی
ئەڵمانییەوە ماددەی نۆڤۆکاین Novocaine
بەكارهات وەك بەنجی جێگەیی .لە 1905
دا ماددەی پڕۆکاینی ئامادەكرد ،دوایی بە
ناوی بازرگانی نۆڤۆکاین خستییە بازاڕەوە.
 1903چارلس الند كیفی كەللەی ددانی
پۆرسلین-ی داهێنا.
 1907ویلیهم تاگارت مەكینەیەكی داهێنا
بە ناوی مێو لە دەستدان lost waxکه
بۆ داڕشتن دایهێنا و بە هۆیەوە پزیشكی
ددان بە شێوازی داڕشتن دەتوانێت ددان
پڕبكاتەوە.
 1908گ .ڤ .بالک دوو بەرگی لە كتێبی
چارەسەركردنی ددان دانا كە وەك تێكستێكی
پشتپێبەستراوی كلینیكیی ددان بۆماوەی 50
ساڵ مایەوە ،دوایی بالک شێوازی تەكنیكیی
ددانپڕكردنەوەی دانا و پڕۆسە و ئامڕازەكانی
پڕكردنەوەی ددانی ڕێكخست ،چاكسازیی
لە پێكهاتەی ئەمەڵگەمدا کرد ،برەوی بە
فێركاریی پیشەی پزیشكیی ددان دا لهڕێی
بەكارهێنانی ئامڕازەكانی بینینەوه.
 1913ئالفۆرد.س.فۆنس كلینیكێكی بەناوی
خۆیەوە ك��ردەوە كە بە یەكەم سكوڵی
پاكوخاوێنی دەم دادەنرێت لە جیهاندا27 .
ژن لهم سکوڵهدا بڕوانامەیان بەدەستهێنا،
د .فۆنس یەكەم كەس بوو كە زاراوەی
""dental hygienistی بەكارهێناوە بۆیە
بە باوكی پاكوخاوێنی ددان ناو دەبرێت.
 1924ك��ۆم��ەڵ��ەی ی���اری���دەدەری ددان��ی
ئەمەریكایی پێكهات بە ناوی ژنه یاردهدهرانی
پزیشکی ددان كە بۆ یەكهمجار لە سەدەی
نۆزهەمدا بیسترابوو كاتێك كە خانمێک له
نوسینگهکانی ددان��دا پێشوازی له نهخۆش
دهک���رد و ئ��هرک��هک��ان��ی بریتی ب���وون له
یاریدەدەری پزیشک لە الی كورسی ددان،
پاكردنەوەی ئامڕازهکان ،كاتدانان بۆ سەردانی

نەخۆش ،ئامادەكردنی لیستی بەسەركردنەوە،
چاودێریی بەڵگەنامە و دۆسیەكان ،ههروهها
پێشوازیی نەخۆش.
 1943-1930فریدریک.س .میکای پزیشكی
ددان لە كۆالڕدۆ به توێژینەوەیەك سەلماندی
كە خ��واردن��ەوەی ئاوێكی سروشتی كە
ڕێژەیەكی بەرز فلۆرایدی تیابێت ڕێژەی
كلۆر كەم دەكاتەوە و توێژاڵ (مینا)ی ددان
تێكدەدات (خاڵخاڵی دەكات) .لە سەرەتای
سااڵنی 1940ه��� .تریندلی دی��ن ڕێ��ژەی
شیاوی فلۆرایدی دهست نیشانکرد لە ئاوی
خواردنەوەدا بە ڕێژەیەكی باش كلۆری
ددان ك��ەم دەك��ات��ەوە بەبێ تێكچوونی
توێژاڵی ددان.
 1937ئالڤین سترۆک بۆ یەكەمجار
بڕغوی ددانی ڤیتالیۆم-ی بۆ چاندنی ددان
بهکارهێنا ،یەكەم كانزای سەركەوتوو بوو
لە چاندنی دداندا كە لەشی زیندوو ڕەتی
ناكاتەوە ،كە بەر لە ساڵێك ئهم کانزایه
لەالیەن چارلس ڤینهبل كە نەشتەركارێكی
ئێسك بوو ،بهکارهاتبوو.
 1938فڵچەی ددان��ی نایلۆن به ڕیشاڵی
دەستكرد بۆ یەكەمجار كەوتە بازاڕەوە.
 1940لە سااڵنی نۆسەدو چلەكاندا 22.000
پزیشكی ددان خزمەتیان لە جەنگی جیهانی
دووەمدا کرد.
 1945بە فلۆركردنی ئاوی خواردنەوە لهم
شارانە نیوبۆرگ ،نیویۆرک ،گراند ڕاپیدس
و مێشیگان دهستی پێکرد كە فلۆریدی
سۆدیۆمیان كردە ناو ئاوی خواردنەوەی
گشتییەوە.
 1949ئۆسکار هاگهر كیمیاویی سویسریی
یەكەم سیستمی ئەكریلیكی چەسپاندن بە
توێكڵ (عاج) داهێنا.
 1950یەكەم هەویری ددان فلۆرایدی
تێكەڵ كرا وخرایە بازاڕەوە.
 1955میچل بۆونۆکۆر تەكنیكی (acid
 )etch techniqueداهێنا وهک شێوازێكی
ساكار بۆ پتر چەسپاندنی پڕكردنەوەی
ئەكریلیی بە مینای ددانەوە.
 1957جۆن بۆردن بە هەوا خوالوەی بە گوڕی
زۆر خێرای بە دەسكە پارچە چێوەییهوه
داهێنا که خێرایی ماتۆڕی هەواكەی دەگاتە
 300.000خوالنەوە لە دهقیقهیهکدا ،ئهمهش
بە سەركەوتنێكی بازرگانی و برەودان بە
بواری چارەسەركردنی ددان دادەنرێت.
 1958ش��ێ��وازی ت���ەواوی پ��اك��ردن��ەوەی

كورسی ددان ڕێوشوێنی بۆ دانرا.
 1960لە سااڵنی شەستەكاندا كاركردنی
پزیشكی ددان بە دانیشتنەوە هاتە ئاراوە ،واتە
كاركردن بە چواردەست دەستی پێكرد .ئەم
تەكنیكە برەوی به شێوازی كاركردن دا و
ماوەی كاركردنەكەشی كورتكردەوە.
 1960لە شەستەكاندا داهێنانی لەیزەر
 Lasersدەستیپێكرد و لە بواری پڕۆسەی
نەرمە شانەكاندا بهکارهێنرا.
 1960دوای جەنگی جیهانی دووەم
یەكەم فڵچەی ددانی كارەبایی بازرگانیی
لە سویسرا داهێنرا .لە  1961دا مۆدێلێكی
نوێی كە بە پاتریی (دووبارە وزە) كاربكات
داهێنرا.
 1962ڕافاڵ بۆین  Bis-GMAی داهێنا
كە ماددەی جەوی  resinکە بە گەرمیی
دەیبەستێت وەك نوێترین ك��ەرەس��ەی
ددان��پ��ڕك��ردن��ەوەی (ڕەن��گ��ی سپی وەك
ددانەكە) بەكارهێنا.
 1980پێر ئیڤار برانمارک تەكنیك و شێوازی
یەكگرتن و چەسپاندنی نێوان ئێك و
ماددەی ددانی چێنراودا ڕوونكردەوە.
 1989یەكەم ماددەی ددان سپیكردنەوەی
نێوماڵ وەك بەرهەمێكی بازرگانیی كەوتە
بازاڕەوە.
 1990ماددەی نوێی پڕكردنەوەی ددان بە
ڕەنگی جیاجیاوە لەگەڵ بەكارهێنراوی پتر
لە ماددەی :سپیكردنەوە ،ڕووپۆشی ددان
و ماددەی چاندنی ددان ،برەوێكی باشی دا
بە بواری جوانكاریی لە پیشەی پزیشكیی
دداندا.
 1997یەكێتی پزیشكانی ددانی جیهانیی
 FDAبرەوی بە ئامێری لەیزەر دا ،جۆری
 erbium Y AG laserبەكارهێنرا
بۆ توێكڵ (ع��اج) ی ددان بە مەبەستی
پڕكردنەوەی كلۆری ددان.
سەرچاوەکان
The story of dentistry: Ancient origins,
Middle ages, The Renaissance ,19th
Century, 20th Century
Dental History / More facts & stories
Archaeological evidence of the
dentistry of antiquity

* مامۆستای پزیشكیی ددان – زانكۆی
سلێمانی
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پشكنینی پێوانەكردنی هەناسە
د .دەریا سەعید عەبدوللەتیف*

پشكنینی پ��ێ��وان��ەك��ردن��ی هەناسە
 spirometryپشكنینێكە ب��ۆ دەس��ت
نیشانكردنی ن��ەخ��ۆش��ی س��ی��ی��ەك��ان و
بۆرییەكانی ه���ەوا ب��ەك��اردێ��ت ك��ە لە
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هەموویان باوتر نەخۆشی هەوكردنی
سی درێ��ژخ��ای��ەن()COPDە .یەكێك لە
بەكارهێنانەكانی دیكەی ئەم نەخۆشییە بۆ
چاودێریكردنی ڕادەی بەرەوپێشچوونی
هەندێك نەخۆشی سییەكان و وەاڵمدانەوەی
ئەو نەخۆشییەیه بۆ دەرمان و چارەسەرەكان.
ئەم پشكنینە یەكێكە لە باوترین جۆری
پشكنینی هێڵكاری سییەكان (فەرمانی

سییەكان
 )Testئەم پشكنینە ئەوە نیشان دەدات
كە ئایا سییەكانت تا چ ڕادەیەك بە باشی
كاری خۆیان ئەنجام دەدەن و تا چ ڕادەیەك
توانای هەناسە هەڵمژین و هەناسەدانەوەیان
هەیە.
ئامێری پێوەری هەناسە ئەو ئامێرەیە كە
بۆ پێوانی هەناسەدان بەكاردەهێنرێت،
Function

Pulmonary

ئەم ئامێرە بەشێكی هەیە كە پێی دەڵێن خوێندنەوەیە بە ه��ۆی تەسكبوونەوەی
دەم��ە پ��ارچ��ە  mouth pieceك��ە بە بۆرییەكانی هەوایە (بە هۆی هەوكردن و
هۆیەوە نەخۆشەكە هەوا (فوو) دەكاتە ناو ئەستووربوونی دیوارەكانی یان بە هۆی
زۆربوونی ڕێژەی ماددە دەردراوەكانی)
ئامێرەكەوە و هەناسەدانەكەی دەپێورێت.
ل��ە دیارترینییان نەخۆشی Chronic
چۆنییەتی ئەنجامدانی پشكنینەكە
 پێش دەستپێكردن بە پشكنینەكە كێش و obstructive pulmonary diseaseە وات���ە ( )COPDی���ان نەخۆشیبااڵی كەسەكە دەپێورێت.
 داوا لە كەسەكە دەكرێت كە هەناسەیەكی درێژخایەنی ه��ەوك��ردن��ی سییەكان ،وپڕبەپڕی سنگی هەڵمژێت (تا چەند لە نەخۆشی تەنگەنەفەسی یان ڕەبۆ-یە.
ئەم نەخۆشییە دەبێتە هۆی ئەوەی كە ئەو
توانایدا هەیە).
 پاشان كەسەكە پێویستە دەمی بكات بە كەسە نەتوانێت بە خێراییەكی ئاسایی ئەودەمە پارچەی ئامێرەكەوە بە شێوەیەك لێوی ،هەوایەی سنگی دەربكاتە دەرەوە (ماوەیەكی
چواردەوری ئەو بەشەی ئامێرەكە دابخات .زۆرتری دەوێت بۆ كردنە دەرەوەی هەوای
 پاشان دەبێت كەسەكە بە یەكجار سییەكان) ،بەاڵم توانای سییەكانی بۆ قەبارە وهەواكەی سنگی بكاتە دەرەوەی سییەكانی بڕی ئەو هەوایەی كە وەریدەگرێت ئاساییە،
(هەناسە بداتەوە) بۆ ناو ئامێرەكە بە توندی چونكە توانای كشانی سییەكانی ئاساییە.
و خێرایی تا چەند لە توانایدا هەبێت ،تا  -3حاڵەتی دیاریكردنی (سنوورداركردنی)
هەموو هەواكەی سنگی دەردەهێنێت و هەناسەدان لەم خوێندنەوەیەدا ،قەبارەی
هەست دەك��ات كە چی دیکە ه��ەوا لە ئەو هەوایەی كە سییەكان لە توانایاندا
سنگیدا نەماوە تا بیكاتە دەرەوە.
هەیە وەریبگرن كەم دەبێتەوە ،بە هۆی
پێویستە ئەم هەناسەدانەوەیە تا  6چركە كەمبوونەوەی توانای كشانی سییەكان.
بخایەنێت.
یەكێك لەو نەخۆشییانەی كە ئەم بارە
ئەم تەكنیكە چەند جارێك بە نەخۆشەكە دروست دەكات بۆ نەخۆش بە ڕیشاڵبوونی
دووب����ارە دەك��رێ��ت��ەوە ت��ا  3ئەنجامی سییەكانە .Pulmonary Fibrosis
هاوشێوەمان دەست دەكەوێت.
ئەم نەخۆشییە دروست دەبێت لە ئەنجامی
پێوانەی چی دەكات و سوودەكانی كەمبوونەوە و تێكشكاندنی ئەم ماددە
چین؟
الستیكییانەی كە لە سییەكاندا هەیە و
ئەم ئامێرە پێوانەی بڕ (قەبارە) و خێرایی دەبنە هۆی كشان و چوونەوە جێی خۆی
تێپەڕبوونی ئەو هەوایە دەكات كە ئەو كەسە سییەكان لە كاتی هەناسەداندا .لە ئەنجامدا
لە توانایدا هەیە هەڵیبمژێت و بیداتەوە.
لەم نەخۆشییەدا توانای كشانی سییەكان
ئەم پشكنینە یەكێك لەم سێ حاڵەتەمان بۆ كەم دەبێتەوە و ناتوانێت وەك سییەكانی
نیشان دەدات:
كەسێكی ئاسایی قەبارەیەكی زۆری هەوا
 -1حاڵەتی ئاسایی :ئەمە لە كاتێكدا دەبێت هەڵبگرێت.
كە ئەنجامەكانی ئ��ەم پشكنینە ئاسایی ئامادەكارییەکانی پێویستەکانی پێش پشكنین
دەربچێت ،پێوەرەكانی خوێندنەوەی ئاسایی  -نەخۆشەكە نابێت دەرمانی فراوانكردنی
جیاوازە لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیكە ،ب���ۆری ه���ەوا bronchodilatorی
ئەمەش بە هۆی جیاوازی لە ڕەگەز و تەمەن وەرگرتبێت پێش ئەنجامدانی پشكنینەكە
و بااڵ و كێشی ئەو كەسە دەبێت.
(ماوەكەی پزیشك دیاری دەكات بە پێی
 -2حاڵەتی بەربەستی (ڕێگری) هەناسەدان :ماوەی كاركردن و جۆری دەرمانەكە).
واتە بەربەست لە تێپەڕبوونی هەوا بەناو  -دووركەوتنەوە لە خواردنەوەی ئەلكهول
بۆرییەكانی ه���ەوادا ه��ەی��ە ،ئ��ەم ج��ۆرە چەند سەعاتێك پێش پشكنینەكە.

 پێویستە كەسەكە بە دوو سەعات پێشپشكنینەكە ،خواردنی قورس نەخوات و
وەرزشی سەخت ئەنجام نەدات.
 باشتر وایە ئەو كەسە  24سەعات پێشپشكنینەكە جگەرە نەكێشێت.
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە ك��ار ل��ە ئەنجامەكانی
پشكنینەكە دەكات و ئەنجامەكەی نا ڕاست
دەردەچێت.
ئەو پشكنینە بۆ كێ ئەنجام نادرێت؟
ئەم پشكنینە پشكنینێكی ئاسانە هەرچەندە
پێویستی بەوە هەیە كە بە باشی بۆ نەخۆشەكە
باس بكرێت و پێویستی بە تێگەیشتنێكی
باشی نەخۆشەكە هەیە و تا چ ڕادەی��ەك
بەپێی ڕێنماییەكان دەڕوات لە كاتی هەناسە
هەڵمژین و دانەوەكاندا.
ئەم پشكنینە هیچ زیانێكی لەسەر تەندروستی
نەخۆشەكە نییە و هیچ ماكێكی نییە تەنیا بە
هۆی بەرزبوونەوەی پەستانی ناو سنگ و
سك و چاو لە كاتی ئەنجامدانی ئەم پشكنینە
و ئەم جۆرە هەناسەدانانەدا وا باشترە كە ئەم
پشكنینە لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا نەكرێت:
 -1ب��وون��ی سنگە ك��وژێ��ی ناجێگیر
.Unstable angina
 -2كۆبوونەوەی هەوا لە دەوری سییەكاندا
.Pneumothorax
 -3سەكتەی دڵ  heart attackو مێشك
 Strokeكە لە ماوەیەكی كەم بەر لە
پشكنینەكە تووشی بووبێت.
 -4ئەگەر بە ماوەیەكی كەم بەر لەم پشكنینە
نەشتەرگەری چاو ،سنگ و ناوسكی بۆ
ئەنجام درابێت.
 -5ئەگەر كۆكەكەی خوێنی پێوە بێت و
هۆكارەكەی نەزانراوبێت.
* ماستەر لە فسیۆلۆژیدا
سەرچاوەكان:
1- Spirometry in practice 2nd
edition 2005.
2- hronic obstructive pulmonary
disease, NICE Clinical gnidlne
2010.
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پاراستنی تەندروستی ئێسک
ماردین عەبدولكەریم

ئێسكەكان كۆئەندامێك پێكدێنن كە هەر
لە سكی دایكەوە پەیكەری لەش پێكدێنن و
لەش ڕادەگرن ،ئێسك لە قۆناغی كۆرپەلەیی
بەپێی هەندێك سەرچاوەی پزیشكی بە 13
هەفتە دوای پیتاندنی ،دروست دەبێت .لە
سەرەتادا شانەی ماسولكە و ئێسك لەیەك
40
زانستی سەردەم 50

جیادەبنەوە ،یەكەمجار ،چ ماسولكە چ
ئێسك ورد و نەرم و ناسكن ،لە ڕاستیدا
هەموو ئەندامەكانی لەش لە دەستپێكدا ورد
و نەرمن.
لە هەفتەی 30هەمدا شێوازی ئێسك دیاری
دەدا ،بە تایبەتی لە چوار پەلدا ،گرنگە
ئەوە بزانین كە زۆرب��ەی كۆئەندامەكان
دروست دەبن ئەوساكە بە ئێسكی پارێزەر
دەورە دەدرێن ،ئەو كۆئەندامانەی كە بە
تۆكمەیی دەپارێزرێن ،مێشك و دڕكە پەتك
و ناوەڕۆكەكانی سنگ و حەوزە.
كاتێك منداڵ دێتە دنیاوە ،هێشتا تا ئاستێكی
ڕێژەیی ئێسكی نەرمە ،هەرواش دەمێنێتەوە
تا تەمەنی  20بۆ  25ساڵی ،هەندێك ئێسك
بە كڕكڕاگە كۆتاییان دێت ،بەاڵم كاتێك

لە نەشونما كەوت ئیتر سەخت دەبێت و
چیدی زیاد ناكات.
پتەوبوونی ئێسك پڕۆسەیەكی پڕ ئارامە،
بە چەند قۆناغێكدا تێدەپەڕێت تا داڕشتنی
لەش تەواو دەبێت ،كاتێك منداڵ دەتوانێت
دانێشێت و گاگۆڵكێ بكات كە بڕبڕەی
پشتی بەهێز دەبێت ،دوات��ر ددانەكانی
پێشەوەی س��ەره��ەڵ��دەدەن ،پاشان وردە
وردە پێ دەگرێت ،لێرەدا زۆر گرنگە كە
ڕەوڕەوە بۆ منداڵ بەكارنەهێنرێت ،پەلەی
ڕۆیشتنی لێنەكرێت ،چونكە خۆی دەزانێت
ك��ەی هەوڵی ڕۆیشتن دەدات و كەی
دەتوانێت سەربەخۆ ڕاوەستێت.
ئەركی كۆئەندامی ئێسك
لەوانەیە بەالی گەلێك كەسەوە ئەركی

كۆئەندامی ئێسك تەنیا بریتی بێت لە
بەخشینی توانای بەپێوە وەستان و ڕۆیشتن،
لە ڕاستیدا ئەم بۆچوونە هەڵەیە و ناڕەوایە،
كەمكردنەوەیە لە بایەخ و گرنگی ئەم
كۆئەندامە مەزنە .ئەگەر لە جموجۆڵی
ئێسكەكان هەر لە چەناگەوە تا نووكی پێ
ورد ببینەوە دەبینین ئەم كۆئەندامە خاوەن
ن��ەزم و توانایەكی جواڵندن و بزواندنە
كە نە بە كۆمپیوتەر و نە ڕۆبۆت السایی
ناكرێتەوە ،جێگەی خۆیەتی باس لەوە بكەین
كە كۆمپانیایەكی بە ناوبانگی پلەیستەیشن
نەیتوانی توانای سەمای قاچەكانی باشترین
یاریزانی تۆپی پێی ئەم سەردەمەی جیهان
وەك خۆی نمایش بكات لەبەرئەوە ناچاربوو
كارتێكی میمۆری بخاتە پێاڵوەكانییەوە بۆ
تۆماركردنی جموجوڵەكانی.
بڕگەكانی پشتیش زۆر بە شێوەیەكی
سەرسوڕهێنەر خوڵقاون ،گەورەترین
پزیشکی نەشتەرکار دوودڵ��ی دەكات لە
دەستكاری كردنیدا ئەگەر شێواز و كاری
ئەم بڕگانە ئاڵۆزكاو بن ،بچووكترین هەڵە
ڕەنگە الیەكی لەش لەكار بخات!
دانەكانیش بەشێكن لە كۆئەندامی ئێسك،
بەاڵم ناچارین خۆمان لەم باسە ببوێرین،
چونكە باسەكە ئەوەندە درێژە كە پێویستی
بە پێنج ساڵ خوێندنی كۆلێژ و چەندین
ساڵی دیكەی خوێندنی بااڵ هەیە.
دەم و ددان ك��اری��گ��ەری دەكەنەسەر
تەندروستی لەش و بەتایبەتی ئێسك ،دەم
لە ناوهندێکی شێدار و گەرمە ،خواردن
و خواردنەوەی پێدا تێدەپەڕێت ،بەشێك
لەم خواردنە لە دەم و نێوان ددانەكاندا
دەمێنێتەوە و بە مینای دانەوە دەنووسێت
هەروەها ترشی و شیرینی زیان بە ددانەكان
دەگەیەنێت ،دەشێت ببنەهۆی نەخۆشی و
زیان پێكەوتنی ددانەكان.
ددان و ئێسك و پەیوەندییان بەیەكەوە هەیە،
نەخۆشییەكانی ئێسك و الوازبوونی ،لە 3
تا چوار نەوەدا ،لە ساغلەمی ددانی منداڵدا
دەردەكەوێت.
لێرەوە باش وایە باوك و دایك گرنگی بە
تەندروستی خۆیان بدەن پێش ئەوەی منداڵ
دروست بكەن ،دایكی دووگیان دەبێت بە
درێژی دووگیانی و لە ماوەی شیردانیدا،
هەموو ئەو خواردەمەنییانە وەرگرێت كە بۆ
كۆرپەلە و منداڵ بەسوودن ،لەو خۆراكانە

دوور بكەوێتەوە كە زیان بە خۆی و منداڵەی
دەگەیەنێت وەك جگەرەكێشانی ڕاستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆ ،تیشكی زیانبەخش ،وەك
تیشكی ئێكس ،زۆر بەكارهێنانی ڕیمۆت بۆ
تەلەفزیۆن و ڤیدیۆ و هاوشێوەكانی ،دایك
دەبێت سووكە وەرزش و پیاسە لە هەوای
پاكدا و خۆدانەبەر هەتاو بخاتە پرۆگرامی
ڕۆژان��ەی��ەوە ،لە گەلێك واڵت��ی جیهاندا،
پزیشكی ژنان ڤیتامین و كانزا و كۆمەڵێك
توخمی دیكە بۆ ژنی دووگیان دەنووسێت
تا ڕۆژانە وەریبگرێت.
هەر ئەوەندەی منداڵ هاتە دنیاوە چەند
ش��ارەزای��ەك سەرپەرشتی دەك��ەن لەوانە
پزیشكی منداڵ ،پەرستارێكی ش��ارەزا لە
باری تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و پزیشكی
ئێسك و دواتر پزیشكی ددانیش ،پزیشكی
ئێسك بە وردی چ��اودێ��ری پێگرتن و
ڕۆیشتنی منداڵ دەكات بە ڕاوێژی پزیشكی
ددان كانزا و ڤیتامین لە كاتی پێویستدا بە
منداڵ دەدرێ��ت ،ئەم پزیشكانە سەردانی
باخچەی ساوایان و قوتابخانەكانیش دەكەن.
پێكهاتەی ئێسك
ئێسك ئەوەندەی لە دەرەوە سەخت و ڕەقە
ئەوەندەش لە ناوەوە نەرم و ناسكە ،هەروەك
چۆن ئەندامەكانی دیكەی لەش دەپارێزێت
كرۆكی خۆشی دەپارێزێت ،كرۆك یان
مۆخ بەشێكی هەرە گرنگی لەشی مرۆڤە،
كارگەیەكی بێدەنگە كە بە درێژایی ژیان
كااڵكانی ژیان (وەك خڕۆكەكانی خوێن)
بەرهەم دێنن ،بە گشتی دیواری دەرەوەی
ئێسك شانهی داڕژاوە ،بە زمانی زانست پێی
دەوترێت  ،compact boneئەم كۆمەڵە
شانەیە بەشێوەیەك تێكسمراوە كە كون و
كەلەبەر بەجێ ناهێڵێت ،سەختە ،بەاڵم ساف
و لوسە ،ئەم چینەی ئێسك كە بە بەشی چڕ
 Dense Boneدەناسرێت %80 ،ی كێشی
كۆئەندامی لەش پێكدێنێت كرۆكە ڕەنگا
و ڕەنگەكەی ناوی جیهانێكە لە زانیاری،
تۆڕێكی كوناودەرە ،زیاتر لە شانەی هەنگ
دەچێت ،بۆری خوێنی درشت و زۆر وردی
تێدا پەخشبووە ،ئەم نەرمە ئێسكە بە ئینگلیزی
پێی دەوترێت  ،trabecular boneئەم
ناوە وا دەگەیەنێت كە كونا و كون و نەرم
و ئیسفەنجییە ،ئەگەر ڕووبەرەكەی بپێورێت
ئەوە دە هێندەی دیواری دەرەوە دەبێت كە
چی لە ڕووی كێشەوە تەنیا  %20كێشی

كۆئەندامی ئێسك پێكدێنێت.
مۆخ  Bone Marrowدوو جۆرە جۆری
سوور و جۆری زەرد .هەر ڕەنگە ئەركی
تایبەتی خۆی هەیە .مۆخی سوور خڕۆكەی
خوێن جۆری سوور و و خڕۆكەی خوێن
مەیین و بەشێك لە خڕۆكەی سپی دروست
دەكات و شانەی چەوری لەش هەڵدەگرێت
بۆ كاتی تەنگانە ،لە سەردەمی منداڵیدا
بەشی زۆری مۆخ سوورە ،بەاڵم لە كاتی
گەورەبووندا بەشێكی زەردیش دەخوڵقێت،
مۆخ ،سوور بێت یان زەرد بێت بەشێكی
زۆر بۆری خوێنی پێدا دەڕوات.
ئەو م��اددان��ەی كە ئێسك پێكدێنن دوو
جۆرن :نا زیندە و زیندە یان ئەندامی و
نائەندامی ،ه��ەردووك��ی��ان بە ماترێكس
 Matrexن��اس��راون ه��ەر ماترێكسە كە
لە لەشی منداڵدا ڕەق دەبێت و دەبێت
بە ئێسك ،ئەگەر لە ئێسقانێكی درێژكۆلە
وردبینەوە دەبینین لەسێ بەش (لە باری
درێژی) پێكهاتووە یەكەم گۆپكەییە و بە
 Epiphysisدەناسرێت ،بەشی ناوەڕاست
ڕاك��ش��او و ب��اری��ك��ە ب��ە Diaphysis
ناسراوە بەشی خوارەوەشی هەر گۆپكەییە
 Epiphysisی پێ دەوترێت ،بەاڵم پێشتر
پانۆڵەبووە ،چونكە وردە وردە نەشونمای
كردووە كاتێك لە گەشە كەوتووە شێوەی
گۆپكەی وەرگرتووە و لە جموجۆڵدا ڕۆڵی
بینیوە.
فرمانی ئێسك
 -1ڕاگرتنی قەوارەی لەش.
 -2پاراستنی ئەندام و كۆئەندامی لەش،
وەك پاراستنی مێشك لە كاسەی سەردا.
 -3بزواندن ،لەگەڵ ماسولكەكاندا هاوكاری
جواڵندن و جموجۆڵ و گواستنەوە دەكات
بۆ وردە بابەتی بزواندن.
 -4ڕۆڵ��ی بیستن ،ئێسكی ناو گوێچكە
ك��اری��گ��ەری دەب��ێ��ت ل��ە گواستنەوەی
دەنگەكاندا.
 -5دروست كردنی پێكهاتەكانی خوێن
وەك خڕۆكە سوورەكان ،خڕۆكە سپییەكان
و خڕۆكەی تایبەت بە مەینی خوێن ،لە
ڕاستیدا ئێسكە درێژەكان ڕۆڵی كاریگەری
دەبینین لەم دروست كردنەدا.
 -6ئێسك وەك عەمبار كار دەك��ات بە
تایبەتی بڕێكی باش كالیسیۆم فۆسفۆر
هەڵدەگرێت.
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کنۆچکەبوونی ئێسک
 -7بە هەمان شێوە فاكتەرە گرنگەكانی
نەشونما دەكەن .ماددەی شێوە ئەنسۆلین
دەپارێزێت ،پڕۆتینی جۆری مۆرفۆجێنیك
دەگوێزێتەوە.
 -8عەماركردنی چەوری ،بەتایبەتی مۆخی
زەرد ئەم كارە دەكات.
 -9هاوسەنگی تفتێتی و ترشی دەپارێزێت.
 -10بە هەمان شێوە دەتوانێت م��اددەی
سەخت كۆكاتەوە و عەمارییان بكات بۆ
ئەوەی زیان بە لەش نەگەیەنن لە كاتی
زۆربوونیاندا ،ب��ەاڵم دوات��ر دەیانڕێژێتە
دەرەوە.
 -11ئێسك دەت��وان��ێ��ت مامەڵە لەگەڵ
میتاپۆلیزمی فۆسفاتدا بكات ئەمەش بە
ه��ۆی دروس��ت كردنی فاكتەرێكەوەیە
كە بە  -23FGFدەناسرێت هەروەها
گورچیلەكان چاالكتر دەكات.
كنۆچكەبوونی ئێسك
كنۆچكەبوونی ئێسك Osteoporosis
نەخۆشییەكی زۆر كاریگەرە لە تافی
پیریدا یەخەی مرۆڤ دەگرێت ،ئامارەكان
وای دەردەخەن كە  %40ژنان دوابەدوای
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تەمەنی پەنجا ساڵی
ت���ووش���ی دەب���ن،
پ��ی��اوان بە ڕادەی
 %25ل���ە دوای
ساڵییەوە.
حەفتا
ئ���ەم نەخۆشییە
دوو كاریگەری
م���ەت���رس���ی���داری
هەیە :یەكەمیان:
تێكشكانی ئێسكی
سمت ،حەوز ،قۆڵ
و بڕبڕەی پشت.
دووەم�������ی�������ان:
بڕبڕەكانی پشت
دەچ��ن��ە س��ەری��ەك،
ل����ەم ح��اڵ��ەت��ەدا
ن��ەخ��ۆش��ەك��ە وا
دێتە ب��ەرچ��او كە
ب�����ااڵی ك���ورت
ب��ووب��ێ��ت��ەوە ،ئ��ەم
چوونەسەریەكەش
ت��ووش��ی گەلێك
ئ��ازار و سڕبوونی
دەكات بەپێی شوێنی بڕبڕەكان.
هۆكارەكانی كنۆچكەبوونی ئێسك ،لە
قۆناغی بە ساڵداچووندا ،گەلێك زۆرن لە
نێوانیاندا:
 كەمبوونەوەی ئاستی كانزای كالیسیۆم وڤیتامین .D
 دورك��ەوت��ن��ەوە ل��ەوەرزش��ی سست وخاوبوونەوە.
 سوود وەرنەگرتن لە هەتاو. جگەرەكێشان ،زۆر خواردنەوەی قاوە وكهوول.
 نەخۆشییەكانی ناوەندە كۆئەندامی دەمار. سستی گورچیلەكان. بەكارهێنانی جۆرە دەرمانێك ،بە تایبەتیئەگەر كۆرتیزۆنی تێدا بێت.
كنۆچكەبوونی
پزیشكیدا
لەزانستی
ئێسك لەبەسااڵچوواندا پێی دەوترێت
 ،Osteoporosisبەاڵم Brittle Bores
تایبەتە بە منداڵ ،ڕێكخراوی WHO
لە ئاستی خۆیەوە ئۆستیوپۆرۆسیس بە
كەمبوونەوەی ڕادەی چڕی كانزای ئێسك
وەسف دەكات و بەپێی پێوەری تایبەت
بە كەمتر لە  2.5حیسابی دەكەن ،لەگەڵ

كەمبوونەوەی چڕی ئێسكەكاندا ،سەنگی
لەشیش كەم دەبێتەوە لە ڕووی پۆلێنەوە
ئ��ەم ڕێ��ك��خ��راوە باسی دووج���ۆری لەم
نەخۆشییە دەكات ،جۆری یەكەم ژنان بە
هۆی ڕاوەستان و شێوازی جووڵەیانەوە
تووشبوون ،جۆری دووەم لەسەروو تەمەنی
 75ساڵییەوە ڕوودەدات.
بۆ خۆپاراستن لە شكاندن و كنۆچكەبوونی
ئێسكەكانت ب��اش وای��ە پ��ەی��ڕەوی ئەم
ئامۆژگاریانە بكەیت:
 چاودێریكردنی ئ��ەو دەرمانانەی كەوەریدەگریت.
 خواردنی شیرو بەرهەمەكانی بە مەرجێككەم چەوری بن.
كالیسیۆم ،ڤیتامین  Dو بای فۆسفۆنەیت زۆر
باشن ،باشتر وایە پرسی پزیشكی تایبەتیش
بكرێت لە كاتی بەكارهێنانی ئەمانەدا.
 لەناو ماڵدا ئاگات لە شوێنی خز و پێپلیكانەبێت ،ئەگەری كەوتن هەڵخلیسكاندن كەم
بكەرەوە ،چونكە لە تەمەنی پیریدا ئێسقان
زۆر درەنگتر چاك دەبێتەوە.
 ب��ە دەس��ت��ی خ��ۆت ق��اچ و دەس��ت وجومگەكانت بشێلە ،ئ���اوی س���ارد و
گ��ەرم بەكاربهێنە .لە جێگەی گ��ەرم و
ه��ەوای خاوێندا بنوو ،بەیانیان شوێنە
پەیوەندیدارەكان بجووڵێنە بەتایبەتی ئەژنۆ
و قوولەپێ و ئانیشك.
 درێغی لە خواردنی سەوزە و میوە مەكە.پاراستنی تەندروستی ئێسك
 لە قۆناغی منداڵی و پێگەیشتندا ،ئەركەكەدەكەوێتە سەر باوك و دایك هەڵسوڕاوانی
پەروەردە.
 لە تافی گەنجیدا ،گەنجەكان دەبێت بڕیكالیسیۆمی لەش زیاد بکەن ،زیاتر شیر
و بەرهەمەكانی شیر وەك ماست و پەنیر
وەرگرن ،النی كەم ڕۆژانە  3پەرداخ شیر
پێویستە.
 كچان لە كاتی پەیدابوونی سوڕیمانگانەدا ،پێكهاتەی لەش زیاتر ون دەكەن،
دەبێت بە خواردنی باش قەرەبووی بكەنەوە
و لە ڕێكی سوڕەكانییان بە ئاگا بن.
 لە دوای تەمەنی  20ساڵییەوە چیدی ئێسكدروست نابێت ،بەاڵم سەخت و بەهێزتر
دەبێت ،بە واتا كانزا گرنگەكان ڕۆڵییان هەر
دەمێنێت ،لەش ڕۆژانە پێویستی بە هەزار
ملیگرام كالیسیۆم دەبێت ،تەمەن نابێت

ببێتە هۆی سستی لەش و دووركەوتنەوە لە
وەرزش و خۆدانەبەر هەتاو.
 ژن��ان بە ه��ۆی گۆڕانكاری هۆرمۆنو تەمەنی نائومێدییەوە زیاتر دووچ��اری
كنۆچكەبوونی ئێسك دەب��ن ،باش وایە
لە پاڵ سەردانی پزیشكی ژناندا گوێ لە
ئامۆژگاری پزیشكی ئێسکیش بگرن.
 هەموو كەسێكی بە تەمەن ژن یان پیاولە كاتێكدا ئەگەر قاچەكانی یان پشتی
یارمەتی ڕۆیشتنی نەدا باش وایە گۆچان
بەكاربهێنێت ئەگەر چی كێشەی ئێسك و
ڕۆیشتنی نەبێت ،باشتر وایە دارە دەستەكەی
 3كوچكە بێت .گرنگە لە تەمەنی دوای
پەنجاوە پشکنین بۆ تەندروستی ئێسك و
چڕییەکەی بكرێت.
ڕا و بۆچوونی مایۆ کلینک
بەالی شارەزایانی ئەم نەخۆشخانە هەرە
پێشكەوتووەی جیهان ،گرنگی ساغلەمی
ئێسك لەوەدایە ئەم بەشەی لەش هەمیشە
یان لە نەشونمادا بێت ( تا نزیكەی تەمەنی
 30ساڵی) یان لەخۆ تازەكردنەوەدا .دوای
 30ساڵی ،بەداخەوە لە دەستچوون لە بە
دەستهێنان كەمتر دەبێت ،لێرەدا پرسیاری
گرنگ دێتە پێشەوە ،مرۆڤ تا چ ڕادەیەك

بەرەو كنۆچكەبوون دەڕوات؟ وەاڵمەكە بە
دڵی كەسمان نییە ،بەاڵم باش وایە هەر لە
منداڵی و گەنجییەوە رەسیدی تەندروستی
ئێسك بپارێزین بۆ ئەوەی لە پیریدا سوودی
لێوەرگرین.
ئامارەكانی كنۆچكەبوون
كەمن ئ��ەو واڵت��ان��ەی ژم���اردە و ئامار
لەسەر ب��اری تەندروستی و كاریگەری
نەخۆشییەكان و تێچوونییان چ لە ڕووی
ماددی و چ لە ڕووی مەعنەوییەوە ئەنجام
دەدەن.
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لەم
ڕووەوە ق��اڵ ب��ووە و خ��اوەن ئەزموونە.
سەبارەت بە نەخۆشییەكانی ئێسك ،ئاماری
چڕوپڕ لە سایتی « ”NOFكە تایبەتە بە
نەخۆشییەكانی ئێسك ،ب��اڵوك��راوەت��ەوە
ئەمانەش هەندێكن لە خاڵە گرنگەكانی:
 -1دە م��ل��ی��ۆن ئ��ەم��ەری��ك��ی ت��ووش��ی
كنۆچكەبوونی ئێسك بوون.
 34 -2ملیۆن كێشی ئێسكییان كەمە.
 -3ڕێژەی ژنی تووشبوو زۆر لە پیاو زیاترە.
 %85 -4كێشی ئێسك لە كچاندا لە تەمەنی
 18ساڵیدا و لە كوڕاندا لە تەمەنی  20ساڵیدا
پێكدێت.

 -5ڕێژەی گیان لەدەستدانی تووشبووان،
ب��ەه��ۆی تێكشكانی ئێسكی ح���ەوزەوە
ڕوودەدات.
 -6تێچوونی چارەسەری كنۆچكەبوون ،لە
ساڵی  2025دا دەگاتە  25ملیار دۆالر.
پاراستنی

تەندروستی

ئامۆژگارییەكانی
ئێسك
بێگومان هەنگاوی یەكەم خۆپاراستنە
ل��ەو هۆكارانەی كە دەبنە ئەنجامدانی
كنۆچكەبوونی ئێسك وەک پێشتر باسمان
کردن.
هەنگاوە
یارمەتیدەرەكانیش ئەمانەن:
 كەمكردنەوەی ئەو خواردەمەنییانەیكە دەبنە ه��ۆی قەڵەوی و سستی وەك
كاربۆهیدرات.
 كەمكردنەوەی ئەو خواردەمەنییانەی كەدەبنە هۆی زۆربوونی یۆریای خوێن وەك
گۆشتی سوور.
 گۆڕینی ئەمانە بە شیرەمەنی و سەوزەو میوە ئەو خۆراكانەی كە لە پرۆتیندا
دەوڵەمەندن وەك فاسۆلیا و سۆیا و ماسی
دەریا.

وەرزش ئێسکەکان بەهێز دەکات
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 ڕاگرتنی ساغلەمی گورچیلەكان. دووركەوتنەوە لە سوێری و شیرینی زیادلە سنوور لە ئێسكدا ،شەكری ڕووەكیش بە
ناتەندروست وەسف دەكرێت.
ڕاوبۆچوونی رێکخراوی تەندروستی جیهانی
رێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO
 ،كنۆچكەبوون بە كەمبوونەوەی ڕادەی
چڕی كانزاكانی ئێسك وەسف دەكات،
بەپێی پێوەری تایبەتی خۆی لە ئاستی
 2.5كەمتر دەبێتەوە ،لە ڕووی پۆڵێنەوە
باس لە دوو جۆر دەك��ات -1 :لە ژناندا
ڕوودەدات بەهۆی سروشتی فسیۆلۆژییەوە و
شێوازی هەڵسوكەوتییانەوە -2 ،لە هەردوو
توخمەكەدا هەریەكە بەپێی تەمەنی خۆی.
 WHOجیاوازی لە نێوان كنۆچكەبوون و
نەرمی ئێسكی منداڵ نیشان دەدات كە لە
منداڵدا بە  Brittle Bonesناودەبرێت.
توێژینەوەی نوێ
توێژینەوە نوێیەکان دەرب���ارەی ڕێ��ژەی
كانزاكانی لەش زانیاری تازەمان دەخەنە
ب��ەردەس��ت ،هاوسەنگی ڕێ��ژەی��ی نێوان
كانزای كالیسیۆم و مەگنیسیۆم ،ئەم ڕێژەیە
ئەگەر نەپارێزرێت ئەوە گەلێك هاوكێشەی
ناو لەش تێكدەچێت ،بۆ نموونە ئەگەر
مەگنیسیۆم كەم بوو كالیسیۆم زیاد بوو
ئەوا ڕێخۆڵەكان كەمتر كالیسیۆم هەڵدەمژن
و كەمی ئەم كانزایە كاریگەری دەگاتە
سەر ئێسك ،ئەگەر بە پێچەوانەبوو ئەوا
كالیسیۆمێكی زۆر لە خوێندا كۆدەبێتەوە
و ب��ەردی گورچیلە دروس��ت دەك��ات ،لە
مەودایەكی دووریشدا دەبێتە هۆی ڕەق
هەڵهاتنی بۆری خوێنبەر.
ئەوە ماوە بزانین كە مەگنیسیۆم بە سروشتی
لەگەلێك خۆراكدا دەستەبەر دەبێت لەوانە
ب��ادەم ،مۆز ،تەماتە ،هەنار بە واتا ئەگەر
شیر و بەرهەمەكانی زۆر وەرگ��رن ئەوە
باش وایە ڕۆژانە كەمێك بادەم و گوێز و
مۆزێك بخەیتە سەر لیستی خۆراكەكەت
ئەم هاوسەنگییە ڕێژەییە هەستیارە هانی
ئەوەمان دەدات كە هەمیشە پرسی پزیشكی
تایبەت بكەین ،بۆ ئەوەی زانیاری ڕاست
لەسەرچاوەی باوەڕپێکراوەوە وەربگرین.
سەرچاوەکان:

Dr Bobbi Farber university of
Colombia USA. and see also www.
nos.org.uk
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«تیۆری ڕێژەیی تایبەت» لە
مەترسی ڕەتكردنەوەدایە
یەكێك لەو چەمكە گرنگانەی كە دنیای
مۆدێرنی نەخشاند و پاڵنەرێكی سەرەكی
بوو بۆ گەشەی خێرای بوارە جیاجیاكان،
چەمكی (ڕێ��ژەی��ی) بوونی هەقیقەت
بوو .ئەم چەمكە بە یەكێك لە باشترین
ڕێگەچارەكانی ڕزگاری و فریادڕەسی
دنیای نوێ و مرۆڤی نێو دنیای نوێ بوو لە
ئاڵۆزی و جەنجاڵی و ڕەهایی ڕاستییەكان
ب��ەرەو فرە ڕەهەندی و ڕێ��ژەی بوونی
هەقیقەتەكان .هەربۆیە تا ئێستا ڕێژەیی
بوون و ڕەها بوونی حەقیقەتەكان جێگەی
مشتومڕە ،ه��ەروەك چۆن لەنێو زانستی
بینراو زانستی نەبینراودا دەیان و سەدان
حەقیقەتی ڕەهای گەورەی سەردەمانێكی
م��ێ��ژووی كە یاساو ڕێسا ب��وون ئێستا
بوون بە ئەفسانە یان هەقیقەتی ڕێژەیی،
سەردەمی ئێستامان و بە پێچەوانەشەوە
پێدەچێت و پێشبینیدەكرێت هەر یەكێك
لە هەقیقەتەكانی ئێستاش بەر بەرداشی
ڕەخنەی زانستیی داهاتوو بكەون و تێك و
پێك بشكێنرێن.
لەم سۆنگەیەوە مرۆڤی دنیای نوێ پێویستی
بە هەمیشە نوێكردنەوەی زانیارییەكانی
هەیە ،چونكە زانیارییەكان شت گەلێك
نین لە دەرەوەی هەقیقەت و ناهەقیقەت.
ئەوەی پرسی منە و پەیوەندی بە پێشە
كییەكەمەوە هەیە دۆزینەوەیەكی نوێیە لە
زانستی فیزیادا ()Physicsدا كە دەبێتە
سەلمێنەری هەڵەبوونی بڕبڕەی پشتی
زانستی فیزیای مۆدێرن.
بڕبڕەی پشتی زانستی فیزیای مۆدێرن
تیۆری تایبەتی ڕێژەی فیزیاناسی گەورە
(ئەلبێرت ئەنشتاین)ە ،ئەنشتاین پێی وایە:
هیچ شتێك ناتوانێت خێراتر لە تیشكی
ڕووناكی بە ناو بۆشایدا تێپەڕێت .ئەمە
هەقیقەتی ڕەه��ای زانستی فیزیای یەك
سەدە بوو كە ئەنشتاین لە ساڵی 1905
لە یەكێك لە تیۆرە بەناوبانگەكانیدا بە

ناوی تێۆری تایبەتی ڕێژەیی theory of
 special relativityڕایگەیاند بوو.

ب���ەاڵم ل��ە ڕۆژی  2011/9/23دا لە
ئەزموونێكی نوێدا  700توێژەر لە واڵتانی
جیاجیاوە كە لە تاقیگەی گران ساسۆی
نەتەوەی ئیتاڵیادا ئەنجامیاندا گەشتنە ئەو
دەرئەنجامەی كۆمەڵێك ماددە و بەشی
زۆر بچووك بە ناوی نیوترۆن هەن دەتوانن
بە خێراییەكی زیاتر لە تیشكی ڕووناكی
بەناو بۆشاییدا تێپەڕ ببن .ئەم دۆزینەوە
نوێیە پ���ەردەی ل��ەس��ەر ئ��ەو هەقیقەتە
هەڵدایەوە كە هەقیقەتی ڕەهای خێرای
ڕووناكی لە سەدەی ڕابردوودا بنەڕەتێكی
هەڵەبوو لە زانستی فیزیادا ،چونكە زانستی
فیزیا بۆ ماوەی  100ساڵ پشتی بەو یاسا
فیزیا گەردوونییە بەست كە پێی وابوو:
خێرایی ڕووناكی ڕووداوێكی گەردوونی
هەمیشەییە و هیچ شتێك نییە لە گەردووندا
خێراتربێت ل��ە خێرایی ڕوون��اك��ی لە
بۆشاییدا.
ئیریدیتاتۆ وتەبێژی ت��وێ��ژەران��ی ئەم
ئەزموونەیە بۆ ڕۆیتەرز دەڵێت« :من تەواو
دڵنیام لە دەرئەنجامی توێژینەوەكەمان و
ئێوەش دەتوانن سەربەخۆیانە لە دڵنیابوونی
دەرئەنجامی توێژینەوەكەمان بكۆڵنەوە،
ئ��ەگ��ەر گەشتن ب��ە دڵنیایی هاوكات
دۆزینەوەكەمان تیۆری تایبەتی ڕێژەی
گەورە فیزیاناس ئەلبێرت ئەنشتاین ڕەت
دەك��ات��ەوە و پێمان دەڵێت :یەكێك لە
بنەڕەتیترین یاساكانی فیزیای مۆدێرن
هەڵەبووە» .ئەزموونی ئاماژەبۆكراو پێی
دەوت��رێ��ت  ،OPERAبە  1400مەتر
لەژێر زەویدا ئەم تاقیكردنەوەیە ئەنجامدرا
بۆ چاودێریكردنی تیشكی نیوترۆن كە لە
تاقیگهی سێرن-ەوە دەردەچێت.
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ئەم گەردوونەی ئێمە تێیدا دەژین لێواولێوە
لە نادیاری و نهێنی و مەتەڵ ،هەرچەندە
زانست وەاڵمی زۆر كەم لە پرسیارەكانی
داوەتەوە ،زۆر كەم لە نهێنی و مەتەڵەكان
كراونەتەوە ،بەاڵم ئەوانە دڵۆپێكن لە چاو
زەریایەك .لە گەردووندا زیاد لە یەك ملیار
مەجەڕە هەیە و هەر مەجەڕەیەكیش بە
ملیۆنەها ئەستێرەی تێدایە و بە ملیۆنەها
ساڵی ڕووناكی لە یەكترەوە دوورن ،لەگەڵ
ئەوەشدا ئەوە هەمووی %10ی ئەو بەشەی
گەردوونە و الی ئێمە ناسراوە و  %90كەی
دیکهی نادیارە!
زۆربەی زاناكان بڕوایان وایە كە تەقینەوە
مەزنەكە بۆتە هۆی دروستبوونی گەردوون
بەم شێوەی ئێستای ،ئ��ەوەش لە میانەی
بەریەككەوتنی سەدان ملیۆن گەردی ماددی
لە نێو سیستمێكی خێراكردنی تەنۆلكەكاندا،
لەم كاتەشدا زاناكان لە هەوڵی ئەوەدان كە
ئامێرێكی نوێ بدۆزنەوە كە السایی ئەو
تەقینەوە مەزنە بكات .ئەوە لە كاتێكدایە
كە ماوەیەكی زۆرە زاناكان واق وڕماو
ماون بەرامبەر ڕاستییەك كە ناتوانن خۆیانی
لێالبدەن ،ئەویش ئەوەیە چۆن لە ماددە و
دژەكەی گەردوون یان هەر شتێكی دیکه
پەیدا دەبێت لە كاتێكدا ئەگەر بەیەكدا
دران یەك ئەوی دیکه لەناو دەبات ؟
بەاڵم ئەنجامی تاقیكردنەوەكان كە زانا
فیزیاوییەكان ئەنجامیانداوە ئەوە دەردەخەن
كە ماددە لە كۆتاییدا هەر دەمینێتەوە ،بە
پێی ئەو تاقیكردنەوانە جیاوازیەكی زۆر
كەم دەمێنێتەوە لە نێوان ماددە و دژەكەیدا
پاش بەیەكدادان كە لە  %1تێپەڕ نابێت،
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ئەوە ئاماژەیە بۆ چۆنییەتی پەیدابوونمان
لە نێو ئەم گەردوونە ماددیەدا ،لە الیەكی
دیكەوە زانا گەردوونییەكان كۆكن لەسەر
ئەوەی كە وزەی تاریك یان ماددەی تاریك
نهێنی بوونی گەردوونی لەخۆ گرتبێت و
زۆربەی ماددەكەی پێكهێنابێت ،تۆێژینەوە و
لێوردبوونەوە و چاودێرییە گەردوونییەكانیان
لەم دوو دەیەی كۆتاییدا ئەو ئەنجامانەی
داوە بە دەستەوە .ئەوە ماددەی تاریكە یان
وزەی ڕەشە (تاریك) كە ملیۆنەها ساڵە
وەك مەتەڵێك وایە و كەس لێینەگەیشتووە،
هەر بە نهێنیش دەمێننەوە ،چونكە كەس
لە چۆنیەتی دروستبوونی ماددە ناگات لە
سەرەتاكانی بەدیهاتنی گ��ەردوون ،ئەوە
بابەتی زاناكانی ئەمڕۆیە كە ئەگەر بتوانن
لە ماوەی دوو دەیەی داهاتوودا و لە میانەی
تەلسكۆبە زەبەالحەكانییانەوە شتێك بە
دەست بێنن.
ل��ەو ڕووەوە و لە چوارچێوەی هەوڵی
زاناكان بۆ دۆزینەوەی نهێنییەكانی چۆنییەتی
بەدیهاتنی گ��ەردوون توانیویانە بەرزترین
پلەی گەرمی بە دەست بێنن لە تاقیگاكانەوە
كە دەگ��ات��ە  4تریلیۆن پلەی سیلیزی
(سەدی) ،لەو میانەدا زاناكان ئامێرێكی زۆر
زەبەالح بەكاردێنن بۆ تێكشانی گەردیلە
لە تاقیگای برۆكهافن-ی نیشتمانی سەر بە
وەزارەتی وزەی ئەمەریكی لە (نیویۆرك)،
لەو تاقیگایەدا بەیەكدادان ڕوودەدات
لە نێوان ئایۆنەكانی ئاڵتون بە مەبەستی
تەقینەوەی زۆر گەورە كە پلەی گەرمی
زۆر بەرز بە دەست دێت بۆ ماوەیەكی
زۆر كەم ،بەاڵم ئەوە بەسە بۆ زاناكان تا
وەاڵمی پرسیارێك بدەنەوە كە زۆر دەمێكە
بە دوای��دا دەگەڕێن ئەویش چۆنییەتی
بەدیهاتنی گەردوونە( ،ستیفن فیجدور) لە
تاقیگای برۆكهافن دەڵێت ئەو پلە گەرمییە
بەرزە بەسە بۆ ئەوەی پرۆتۆن و نیوترۆنەكان
بتوێنێتەوە ،ئەو تەنۆلكانە گەردیلەكان
دروست دەكەن ،بەاڵم خۆیان لە پێكهاتەی
زۆر پچووك پێكدێن كە بە (كواركەكان
و گڵۆنەكان) دەناسرێن ،زانا فیزیاییەكان بە
دوای ئەو جیاوازییە زۆر وردانەدا دەگەڕێن
كە ڕاڤەی ئەوە بكات بۆچی چڕبوونەوەی
م��اددەك��ان لە س��ەرەت��ادا بە شێوەی پەڵە
هەورێكی زۆر چڕبوەوەی گەرم بووە؟
زاناكان بە هیوای ئەوەشن كە لە میانەی
ئەنجامەكانی تاقیكردنەوەكانیان بەجێهێنانی

كرداری زۆر بە دەست بێنن بە ئاڕاستەی
بچووككردنەوەی ئامێرە ئەلكترۆنییەكانی
وەك كۆمپیوتەرەكان و خێراتر كردنیان،
زاناكان بەیەكدادەری ئایۆنە قورسەكانیان
بەكارهێناوە كە ت��اودەری تەنۆلكەكانە و
بە یەكدادەریشە لە ئەبتۆن لە نیویۆرك بۆ
بەیەكدادانی ئایۆنەكانی ئاڵتون بە ملیارەها
ج��ار ،فیجدور دەڵێت بەیەكدادەرەكە
بۆ ئ��ەوە دروستكراوە تا پلەی گەرمی
ماددە بگەیەنێتە ئەو ڕادەیەی سەرەتاكانی
دروستبوونی گ���ەردوون ،تێكرای پلەی
گەرمی ناوجەرگەی خۆر نزیكەی 20
ملیۆن پلەی سیلیزیەوەیە لە كاتێكدا پلەی
توانەوەی ئاسن  1800پلەی سیلیزیە و بە
پێی ڕۆیتەرزیش لە ئێستادا تێكڕای پلەی
گەرمی گەردوون  2.735پلەی پەتیە (-
 )271پلەی سیلیزی!
زاناكان بە نیازن لەمساڵدا بە بەكارهێنانی
بەیەكدادەری زەبەالحی هادرۆنەكان لە
سویسرا ئایۆنەكانی قوڕقوشم بە یەكدا بدەن
بۆ بەدەستهێنانی پلەی گەرمی زۆر بەرزتر
كە لەوانەیە بگاتە ساتەكانی پێش بەدیهاتنی
گەردوون!
م����اددەی ت��اری��ك نهێنی بوونی
گەردوونە
هەموو زاناكان كۆكن لەسەر ئەوەی كە
م���اددەی تاریك (ڕەش) نهێنی بوونی
گ����ەردوون ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت ،زۆرب���ەی
پێكهاتە ماددیەكەی پێكدێنێت ،ئەوەش
بە پێی ئەو توێژینەوە و بینین و چاودێری
كردنانەوەیان كە لەم دوو دەیەی كۆتاییدا
ئەنجامیان داوە ،ئەو ماددە تاریكە یان ئەو
وزە ڕەش��ە ئەوەیە كە ماوەیەكی زۆرە
زاناكانی سەرقاڵ كردووە بێ ئەوەی هیچی
لێتێبگەن و یان بگەنە هیچ سەرە داوێك
دەرب��ارەی نهێنیەكانی ،ناوەكەشی لەوەوە
نراوە كە هیچ دەرب��ارەی نازانرێت ،نەك
لەبەر دووری یان نەبینینی ،لەو كاتەوەی
تەلسكۆب دۆزراوەتەوە  4سەدە پێش ئێستا،
لە میانەی چاودێریكرن و لێكۆڵینەوە زۆر
لە نهینیەكانی گەردوون دەركەوتوون و چ
گۆڕانێكیان بەسەردا دێت ،توێژەرەوەكان
دەڵێن ئەو گەردوونەی ئێستای ئێمە دەڵێین
شتێكی دەرب���ارە دەزان��ی��ن لە ماددەیەك
پێكهاتووە كە تەنیا %5ی الی ئێمە زانراوە
و ئەوی دیكەی هەموو نەزانراون و بریتییە
لەو ماددە تاریكەی كە پێشتر زاناكان وایان

دانابوو سەرچاوەی دروستبوونی هەموو
بوونە بە ژیانیشەوە ،وا ئێستا هیچ دەربارەی
نازانن.
لە میانەی چاودێریكردن و وردبونەوەی
ورد و درێژخایەن ،زاناكان توانییان دوو
نیشانە دیاری بكەن كە وەك دەڵێن بەڵگەن
لەسەر بوونی گەردی ماددەی تاریك ،بە
پێی ئەو لێكۆڵینەوەیەی كە لە گۆڤاری
ساینسدا باڵوكراوەتەوە ئەگەری ئاماری
دیاریكردنی ماددەی تاریك دەگاتە ،%23
خاتوو د .جۆدی كۆلی لە زانكۆی ساوسرن
میسودیست لە شاری داالس و که سەرۆكی
تیمی توێژەرەوەکانه وتی" :لە بارێكی زۆر
سەختدا توانیمان ئەو دوو نیشانەیە دیاری
بكەین ،ئەوە بەڵگەیەكە لەسەر بوونی ئەو
ماددەیهی بە تاریك یان ڕەش دەناسرێت،
لێكۆڵینەوەكان لەو ب��وارەدا هەر لە ساڵی
 2003وە بەردەوامە لە تاقیگای مینۆسیتا
بۆ دیاریكردنی گەردە گریمانەییە گەورە
كارلێكە الوازەكان ،ئەو تەنۆلكانەی كە هیچ
ڕووناكییەك یان شەپۆلی كارۆموگناتیسی
لێوە دەرناچێت" .لەم دوواییانەشدا زاناكان

تاقیكردنەوەی زۆر ورد و هەستیاریان لەو
بوارەدا ئەنجامداوە ،لەوانەش تاقیكردنەوەی
توێژینەوەی كریۆجینی-ی بە بەكارهێنانی
پلەی گەرمی زۆر نزم بۆ گەڕان بە دوای
ماددەی تاریك لە میانەی هەوڵی هاوبەشی
چەندین زانكۆ و پەیمانگای زانستی
ئەمەریكی ،زاناكان وا باسی ماددەی تاریك
دەكەن وەك پایە التەنیشتەكانی كە بوونەتە
ه��ۆی ك��ۆب��وون��ەوەی م���اددەی سروشتی
لە مەجەڕەكاندا ،بڕوایان وایە كە ماددە
ئاساییەكانی وەك گاز و تۆزە گەردییەكان
تەنیا %5ی پێكهاتەی ئەستێرە و هەسارەكان
پێكدێنن ،بەاڵم ئەوی دیكەی گەردوون
نەبینراون و بەشی زۆری وزەی ڕەشە ،بەپێی
تیمێك لە توێژەرەوەكان م��اددەی ڕەش
پێكدێت لە تەنۆلكەی پچووكترلە گەردیلە،
بەو پێیە ماددە یان وزەی ڕەش پێكدێت
لە ه���ەزاران ل��ەو تەنۆلكە گریمانەییانە
كارلێكە الوازان��ە ،بەاڵم تیمێكی دیکهی
توێژەرەوەكان وای بۆ دەچن كە ماددەی
تاریك هەر ماددەی ئاساییە و بەشی زۆری
گەردوون لەو ماددە ئاساییە پێكهاتووە و

پاش تەقینەوە مەزنەكەش بڕێكی كەم لە
ماددەی تاریك دروستبووە .كولی بە ئومێدە
كە هەوڵی داهاتووی زاناكان ببێتە هۆی
البردنی ئەو دەمامكەی بەسەر م��اددەی
تاریكدا دراوە و ئ��ەوە بە ساتێكی زۆر
گەورە و مێژوویی دادەنێت! هەروەها لەو
بارەوە تیۆری پەیدا بوو ڕاڤەی ئەو ماددەیە
دەكات ،بەپێی ئەو تیۆریانە ماددەی تاریك
پێكدێت لە تۆپەڵە گەردو تەنۆلكەی سفت
و ڕیزبوو لە تەنۆلكەی سەرەتایی كە لەسەر
شاشەی ئامێرەكانی تەلسكۆبە نوێیەكان
دەردەك��ەوێ��ت ،ه��ەروەك پەڵە هەورێكی
تەنك كە ڕووپۆشی گومەزی ئاسمانی
كردووە و بروسكەی وزە بەرز دروست
دەكات ،لە حەفتاكانی سەدەی ڕابردوودا زانا
گەردوونییەكان تێبینییەكیان كرد كە لەگەڵ
یاساكانی فیزیادا ناكۆكە ئەویش ئەوە بوو
مەجەڕە لولپێچییەكانی وەك مەجەڕەكەمان
بە دەوری خۆیاندا دەخولێنەوە بە تێكڕاییەك
كە دەبوایە لە زۆر كۆنەوە لە لەرینەوەیەكی
بێ كۆنتڕۆڵدا بونایەو بە دڕێژیی لێكبچڕایەن
و ئەستێرەكانیان بە هەموو الیەكدا پەرشوباڵو
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بكردایەتەوە ،و دەبوایە ئەو مەجەڕانە زۆر
بە خێرایی لەناو بچوونایە بۆیە زاناكان
پرسیاری ئەوە دەكەن ئاخۆ دەبێت شتێك
هەبێت وەك خەرمانەیەكی گریمانەیی بۆ
هەر مەجەڕەیەك و بیپارێزێت؟
لە كۆتایی هەشتاكانی سەدەی ڕابورد تیمێك
لە گەردوونناسەكان هەوڵیاندا وەاڵمێكی
قایلكار بە دەستبێنن بۆ ئەو پرسیارەی
ئاخۆ گ��ەردوون هەر ئەوەیە كە دەیبینین
ی��ان ل��ەوەش زیاتر هەیە و ئەگەر لەوە
زیاتر هەبێت لە كوێیە و بڕی زیادیەكەی
چەندە؟ هەوڵەكان بەردەوام بەو ئاڕاستەیەدا
و بە تایبەتی بۆ پشتڕاستكردنەوەی دۆزینەوە
گەردوونییەكەی زان��ا ئەدوین هابڵ لە
ساڵی  1929سەبارەت بەوەی گەردوون
لەوە فراوانترە ئێمە دركی پێدەكەین و
بەردهوامیش لە فرانبووندایە!
لە ساڵی  1997دا دوو تیمی ئەمەریكی و
نێودەوڵەتی هەستان بە كۆكردنەوەی داتا
لەسەر زیاد لە  50ئەستێرەی زۆر بە شەوق و
ئەندامانی ئەو تیمانە تێبینی ئەوەیان كرد كە
هەندێك لەو ئەستێرانە وەك چاوەڕوان دەكرا
شەوقدار نەبوون ،ئەوە بووە هۆی ئەوەی
هەندێكیان وای بۆ بچن هەڵە هەبووبێت
لە چاودێریكردنەكانیاندا ،لە ساڵی دواتردا
ئەو دوو تیمە دەریانخست بەڵێ گەردوون
لە كشانێنێكی بەردەوامدایە و بە خێرایش
نەك وەك پێشتر دان��راب��وو ئەو كشانە بە
هێواشی بێت .بە پشتبەستن بە ڕای زاناكان
سیفەتی جیاكراوەی ماددەی تاریك هەر
ئەوە نییە كە دەكەوێتە دەرەوەی سنووری
هەستی ئێمە بەڵكو لە دەرەوەی شەبەنگی
كارۆموگناتیسیشدان ،ئێمەی مرۆڤ ناتوانین
بیدۆزینەوە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ نەبێت،
چونكە جوڵەی مەجەڕەكان هەستپێكراو
نابێت بەڵگە بە دەست نەبین لەسەر بوونی
ماددەی ڕەش كە لە حەفتاكانی سەدەی
ڕابردووەوە هەندێك لە زاناكان چاوەڕوانی
ئەوەیان دەكرد لە ماوەی یەك دەیەدا هەموو
سیفەتەكانی ئەو ماددە شاراوەیە بدۆزنەوە،
وا زیاد لە چوار دەیە تێپەڕیكرد و واش
دەرنەچوو!
تەقینەوە مەزنەكە
سەبارەت بە بابەتەكە زانا ئەوروپییەكان
تاقیكردنەوەیان لە نزیك جنیفی سویسری
ئ��ەن��ج��ام��داوە ،ك��ە وەك خ��ۆی��ان دەڵێن
الس��ای��ك��ردن��ەوەی تەقینەوە مەزنەكەیە
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كە گەردوونی لێوە پەیدابووە ،ئەوەش
لە ڕێگای بەیەكدادانی س��ەدان ملیۆن
گەرد لە میانەی سیستمێكی خێراكردنی
گەردەكانەوە ،تاقیكردنەوەكە لەسەر سنوری
نێوان سویسرا و فەڕەنسا ئەنجامدراوە كە
لە چەندین ساڵ پێش ئێستاوە ئامادەكاری
بۆ دەكرێت ،لەو تاقیكردنەوەدا سەدان
ملیۆن پڕۆتۆن لە تونێلێكی  27كم -ی
ژێر زەویدا بەیەكدا دەدرێن بە خێراییەكی
بێ وێنە لە مێژووی زانستدا ،لەو میانەیەدا
 600ملیۆن بەیەكدادان لە یەك چركەدا
ڕوودەدات ،و لە هەریەكەیاندا بە هەزاران
تەنۆلكە پەیدا دەب��ن كە چ��اودێ��ری و
تۆماریان دەكەن بە مەبەستی ناسینەوەیان،
تێچووی ئەو تاودەدەرە بەیەكدادەرە دەگاتە
 3ملیار ی��ۆرۆ ،بەڕێوەبەری ڕێكخراوی
ئەوروپی بۆ توێژینەوە ناوكییەكان ڕۆبیر
ئیمار كە فەڕەنسیە دەڵێت" :ئەو تاودەرە
بەیەكدادەرە دروستكراوە تا بە یەكجاری
تێڕوانینمان بۆ گەردوون بگۆڕێت"  ،لەوە
زیاتر دەڵێت دۆزینەوەكان هەرچییەك بن
ئەوەندە تێگەیشتنی م��رۆڤ بۆ بنەڕەتی
ئ��ەم جیهانەمان زی��اد دەك��ات .ناوەندی
سێرنی ئەوروپی بۆ توێژینەوە ناوكییەكان
سەرپەرشتی ئەو پڕۆژەیە دەكات ،بەپێی
ئەو ناوەندە ئەو ئامێرە گەورەترین ئامێرە
كە تا ئێستا مرۆڤ دروستی كردبێت ،پلەی
گەرما لەناو تاودەرەكەدا دەگاتە ()4،271 -
پلەی سیلیزی واتە تۆزێك كەمتر لە تێكڕای
پلەی گەرمی گەردوون كە خۆی دەدات
لە ( )4،270 -پلەی سیلیزی ،بەاڵم لە كاتی
تەقینەوەی گەردیلەكان لەناو تاودەرەكەدا
پلەی گەرمی بە بڕی  100ه��ەزار جار
زیاتر دەبێت لە پلەی گەرمی ناوجەرگەی
خۆر ،بەاڵم بوارێكی موگناتیسی زۆر بەهێز
كە  100هەزار جار لە بواری موگناتیسی
زەوی بەهێزترە وا لەو تەنۆلكانە دەكات بە
ڕێكی لەسەر ڕێڕەوەكانیان بمێننەوە .ئەو
تاقیكردنەوەیە پێویستی بە  120میگاوات لە
تەزووی كارەبا دەبێت ،ئەوەش دەكاتە بڕی
ئەو كارەبایەی كە شارێكی وەك جنیف
پێویستییەتی كە ژمارەی دانیشتووانی160
هەزار كەس دەبێت .خێرایی بەیەكدادان
لە نێوان پڕۆتۆنەكان نزیك دەبێتەوە لە
خێرایی ڕووناكی ،وا چاوەڕوان دەكرێت
ئەو تاقیكردنەوەیە وەاڵمی پرسیاری زاناكان
بداتەوە كە ژمارەیان چەند هەزارێك دەبێت

و هاوبەشن لەو پرۆژەیەدا ،و یارمەتیان
بدات بۆ بەدستهێنانی زانیاری دەرب��ارەی
ئەوەی پێی دەوترێت ماددەی سەدیمی و
مەتەڵی چۆنییەتی گۆڕانی ماددە بۆ بارستایی
و چۆنیەتی پەرەسەندنی گەردوون ،بە پێی
زانا گەردوونیەكان لە پێش  15ملیار ساڵ
لەمەوبەرەوە گەردوون بەدیهاتووە لە میانەی
تەقینەوەی مەزنی بارستەیەكی زۆر گەرمی
زۆر پچووك كە هەرگیز وێنا ناكرێت!
لە بەرامبەردا زاناكانی یەكێك لە تاقیگا
ئەوروپیەكان بە هیوان ئامێرێكی وایان
دەستكەوێت كە گەردیلە هەڵوەشێنێت
وەك السایی كردنەوەیەك بۆ بۆ تەقینەوە
م��ەزن��ەك��ەی ی��ەك��ەم گ���ەردوون���ی لێوە
پەیدابوو ،یارمەتیشیان بدات بۆ تێگەیشتن
لە نهێنیەكانی گەردوون ،ئێستا ئەو ئامێرە
دروستكراوە و وا لە تاقیگای ڕێكخراوی
ئەوروپی بۆ توێژینەوە ناوكییەكان كە بە
كورتی بە ناوی سێرن -وە دەناسرێت و
نزیك بە شاری جنیفی سویسریە.
ڕاڤەی گەردوون
تیمێكی نێو دەوڵەتی لە زانا گەردوونییەكان
توانیان بەرنامەیەك داڕێ���ژن بۆ ڕاڤ��ەی
خێرابوونی فراوانبوونی گەردوونی ،ئەو
بەرنامەیەی لە گۆڤاری نەیچەردا ڕاپۆڕتێكی
لەسەر ب��اڵوك��راوەت��ەوە و دادەن��رێ��ت بە
دەستكەوتێكی گەورە بۆ ڕاڤەی گرنگترین
نادیارییەكانی گ��ەردوون ،هەڵسوڕاوێكی
لێكۆڵینەوەكە بە ناوی لۆیدجی گۆترۆ لە
ڕوانگەی بریرا -ی گەردوونی لە ئیتاڵیا وتی
كە ئەو تیمە نێودەوڵەتییە پێكدێت لە  51زانا
لە  24دام��ەزراوەوە ،شێوازێكی چاودێری
وایان داهێناوە كە لە توانایدایە پێوانەی
شوێن و خێرایی مەجەڕە دوورەكان بكات
و نزیكبوونەوەیەكی نوێ پێشكەش دەكات
دەربارەی قواڵییەكانی ئەو نادیاریانە ،بەاڵم
بەرپرسی ڕوانگەی ئەوروپی لە چیای بارناڵ
لە چیلی ب����ە ن�������اوی ئۆلیفیە لۆفیفەر
كە لەو لێكۆڵینەوەدا بەشدارە دەڵێت" :لە
پێوانەكردنی خێرایی نموونەیەكی زۆر
لە مەجەڕەكان توانراوە نموونەیەكی 3
دووری بۆ بارستایی گەردوونی لەوپەری
گ��ەردوون��ەوە ئامادە بكەین و چاودێری
وردی داب���ەش ب��وون��ی مەجەڕەكانمان
ك��ردووە لە  3دووری���دا و ئ��ەو ڕوانگە
گ��ەورەی��ە چ��اودێ��ری وردم���ان بۆ دابین
دەكات" .لۆفیفەر كە پۆستی بەڕێوەبەری

تاقیگای مارسیلیا-یە بۆ فیزیای گەردوونی
لە زانكۆی برۆفانس-ی فەڕەنسی جەخت
لەوە دەكاتەوە ئەو نەخشەیەی شەبەنگی
جوڵەی ملیارەها مەجەڕە دیاریدەكات
ئەوەی دەرخستووە ئەو الدانانەی كە پێوانە
دەكرێن لە قۆناغە جیاجیاكانی مێژووی
گەردوون لە توانایدا دەبێت سروشتی وزەی
تاریك شیبكاتەوە.
گۆترۆ دەڵێت" :ئەوەمان سەلماندووە كە
فراوانكردنی پێوانەكردنەكانمان لەسەر
بارستاییەكان بە  10جار لەوانە زیاترە كە
تا ئێستا لێكۆڵینەوەیان لەسەر كراون ،بەپێی
تەكنیكێك لەوانەیە بگەینە ئ��ەوەی ئاخۆ
ئەو فراوانبوونە گەردوونییە لە ئەنجامی
بوونی وزەی تاریكی سەرچاوە دەرەكییە،
یان پێویست دەكات یاساكانی كێشكردن
هەموار بكرێن"

پرۆفیسۆرێک لە تاقیگەی سێرن

بەپێی فرانس پریسیش ناوەندی نیشتمانی
فەڕەنسی بۆ توێژینەوە زانستییەكان لە
باڵوكراوەیەكیدا دەڵێت" :بەو ڕێگا نوێیە
زاناكان گەیشتنە هەمان ڕێژەی لێكۆڵینەوە
پێشینەكان كە وزەی ڕەش یان تاریك
%70ی هەموو گەردوون دەگرێتەوە".
ماوەیەك لەمەوبەر زان��ا گەردوونییەكان
ئ��ەوەی��ان دۆزی��ی��ەوە ك��ە گ����ەردوون بە
شێوەیەكی خێراتر ل��ە ملیارەها ساڵ
لەمەوبەرەوە ف��راوان دەبێت و دەكشێت،
ب��ۆ ڕاڤ���ەی ئ��ەوە دوو ت��ی��ۆری بنەڕەتی
دەدەن ،یەكێكیان بوونی وزەی تاریكە
لە گەردووندا كە زۆر بەهێزترە لە هێزی
كێشكردن كە ئەو فراوانبوونە كۆنترۆڵ
بكات و ئەوی دیكەیان بوونی هەڵە لە
تیۆرییەكەی ئاینشتاین دەرب��ارەی هێزی
كێشكردن كە پێویستە ڕاست بكرێتەوە!

گەردوون و سەرسوڕماوی زاناكان
كاتێك زانا گەردوونییەكان لە نەوەكانی
سەدەی ڕابردوودا كەوتنە گەڕان بە دوای
هەسارە و ئەستێرەكانیان ،تووشی بارێكی
واق وڕماوی و ترس و دڵەڕاوكێ بوون،
چیرۆكی مرۆڤ لەگەڵ گەردووندا كۆنە
و بە هۆی زۆری نهێنیەكانی گ��ەردوون،
هەردەم مرۆڤ نەوەستاوە لەوەی كەمێك
لەو نهێنییانە بدۆزێتەوە ئەگەر بتوانێت.
لەبەر گەورەیی و فراوانی گەردوون ئێمەی
مرۆڤ ئەو پێوانانە بەكارناهێنین كە لە سەر
زەویدا بەكاریان دێنین وەك كم ،م ،میل و
هتد ...بەڵكو ساڵی ڕووناكی بەكاردێنین كە
دەكاتە ئەو ماوەیەی كە ڕووناكی دەیبرێت
لە یەك ساڵدا ئەگەر بزانین لە یەك چركەدا
 3000000كم دەبڕێت ،ئەوە ماوەیەكی
هێجگار گەورەیە ،ڕووناكی خۆر بە ماوەی
 8دهقیقه و تۆزێك زیاتر دەگاتە سەر زەوی،
واتە لەو ساتەی ئێمە سەیری خۆر دەكەین
ئەوا وێنەكەی لەسەر چاومان بۆ ئەو ساتە
ناگەڕێتەوە بەڵكو بۆ  8دهقیقه پێش ئێستا
دەگەڕێتەوە! بۆیە ئەگەر ئەستێرەیەك 100
هەزار ساڵی تیشكی لە زەوییەوە دووربێت
ئەوا كاتێك ئەو ئەستێرەیە دەبینین لەوانەیە
ئێستا ئەو ئەستێرەیە هەر نەمابێت ،چونكە
ئەو ڕووناكییەی لێی دەرچووە پێش 100
هەزار ساڵ لەمەوبەر بووە و ئێستا دەگاتە
ئێمە!
لە ساڵی ڕووناكی گەورەتر فەرسەخی
گ��ەردوون��ی��ی��ە ك��ە دەك��ات��ه  37،4ساڵی
ڕووناكی.
یەكێكی دی��ک��ه ل���ەوان���ەی زان��اك��ان��ی
سەرسوڕماو ك���ردووە كونەڕەشەكانن،
كاتێك ئەستێرەیەكی زەبەالح كە بە  3جار
لە خۆر گەورەتر بێت دەگاتە كۆتاییەكانی
ژیانی دەگۆڕێت بۆ كونی ڕەش ،واتە چڕی
و بارستاییەكی هێجگار گ��ەورە هاوڕێ
لەگەل قەبارەیەكی زۆر پچووك و هێزێكی
كێشكردنی زۆر گەورە بە ڕادەی��ەك هیچ
تەنێك لە ب��واری كێشكردنی دەرناچێت
هەتا ڕووناكیش ،واتە تەنێكی ڕەشی نادیار
لەم گەردوونەدا هەموو ماددە تەنەكانی كە
دەكەونە بواری كێشكردنیەوە ههڵدهلوشێت!!
بەاڵم چۆن زاناكان هەست بە بوونی دەكەن
لە كاتێكدا ئەو بۆ خۆی نەبینراوە؟
زاناكان هەست بەو كونە ڕەشانە دەكەن
لە میانەی هێزی كێشكردنی زۆرییەوە،
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كاتێك ئەو كونە ڕەشە تەنێك هەڵدەلوشێت
گورزەیەك لە تیشكی  xدەنێرێت و زاناكان
ئەو تیشكە وەردەگرنەوە و لەوەوە هەست
بە بوونی كونی ڕەش دەكرێت.
یەكێكی دیکه لەوانەی كە زاناكانی واق
وڕماوكردووە و تا ئێستا هیچ دەربارەی نازانن
ماددەی تاریكە  Dark Matterیان ماددەی
ڕەشە ،ئەوە زانراوە كە مەجەرە پێكدێت لە
ئەستێرە و هەسارە و تەنە ئاسمانییەكانی
دیکه و شێوەی گشتی مەجەڕەكە پەپكەییە
و مەجەڕەكە لە خوالنەوەدایە بە دەوری
خۆیدا ،ئەوەش زانراوە كە زۆربەی بارستایی
مەجەڕەكە لە ناوەنددا كۆدەبێتەوە ،بۆیە وا
چاوەڕواندەكرێت كە لە كاتی خوالنەوەی
مەجەڕەكە بە دەوری خۆیدا خێرایی
خوالنەوەی ناوەندی مەجەڕەكە زیاترە لە
خێرایی خوالنەوەی دەوروب��ەرەك��ەی یان
ئەمالو ئەوالی مەجەڕەكە ،بەاڵم بۆ زاناكان
دەركەوتووە كە مەجەڕەكە بە یەك پارچە
دەخولێتەوە و خێرایی خ��والن��ەوەی لە
هەموو الیەكیدا هەمان خێراییە ،ئەمە وای
لە زاناكان كرد كە بیریان بۆ ئەوە بچێت
لە نێوان ئەستێرەكانی دەوروب��ەرو ئەمالو
ئەوالی مەجەڕەكە پڕبێت بە ماددەیەكی
نەبینراو كە بە ماددەی تاریك دەناسرێت،
بەاڵم هیچ دەربارەی نازانرێت.
نهێنیەكی دیکه لە نهێنییەكانی گەردوون
دژە م��اددەی��ە كە بۆ هەموو م��اددەی��ەك
دژەك��ەی هەیە كە ئەگەر بەیەكدا دران
ئەوا لەناو دەچن و دەگۆڕدرێن بۆ وزە،
بۆ نموونه ئەلكترۆنی بارگە سالب دژەكەی
پۆزیترۆنە و بەیەكدا بدەن هیچیان نامێنن
و دەگۆڕدرێن بۆ وزە ،لەسەر ئەو بنچینەیە
بۆ گەردوونیش دەبێت دژە گەردوونێكی
هەبێت!
لەسەر هەمان بنچینە كونی سپی هەیە كە
دژی كونی ڕەش دەبێت و لە كونی سپییەوە
ماددە دەردەچێت بە پێچەوانەی كونی ڕەش
كە تێیدا ماددە نامێنێت و هەڵدەڵوشرێت
و كونە سپییەكانیش نهێنیەكی دیکهی
گەردوونین.
خولی ژیانی ئەستێرەكان كە ملیۆنەها ساڵ
دەخایەنێت یەكێكی دیکە لەوانەی زاناكانی
سەرسوڕماو كردوو ،هەموو ئەستێرەیەك لە
سەرەتادا پەڵە هەورێكە لە گاز و تۆزی
گەردوونی كە پێی دەوترێت سەدیم ئیدی
م��اوەی پەیدابوون و تەمەنی ئەستێرەكە
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پەیوەستە بە قەبارە و بڕی ئەو هایدرۆجینەی
تێیدایە ،ئەو ئەستێرەی لە قەبارەی خۆردایە
زیاد لە  10ملیار ساڵ دەژی ،بەاڵم لەو
گەورەتر كەمتر دەژی هەرچەندە بڕی وزە
و سووتەمەنی زۆرتریشی هەیە!
پەڵە گاز و تۆزە گەردوونییەكە بە دەوری
خ��ۆی��دا دەخ��ول��ێ��ت��ەوە و ب��ەه��ۆی هێزی
كێشكردنەوە م��اددە لە ناوەندەكەیدا كۆ
دەبێتەوە و ئیتر ئەو ماددەیە دەگۆڕێت
بۆ س��ەدان ئەستێرەی ت��ازە لە دایكبوو،
پلەی گەرمی هەریەكە لەو ئەستێرانە بە
ڕادەیەكی وا بەرز دەبێتەوە تا ئەو كاتەی
كرداری یەكبوونی ناووكی تێدا دروست
دەب��ێ��ت ،و لە ئەنجامدا وزە بە شێوەی
ڕووناكی بینراو و نەبینراو و گەرمی لە
ئەستێرەكەوە دەردەچێت ،بەهۆی توندوتیژی
ئ��ەو ك���ردارە ناوكییە پاشماوەی گ��از و
تۆزە گەردوونییەكە فڕێدەدرێتە دەرەوە و
ئەستێرەكە بە درەوشاوەیی دەمێنێتەوە تا ئەو
كاتەی تەمەنی تەواو دەبێت ،كاتێك گازی
هایدرۆجینەكەی بەرەو نەمان دەچێت وردە
وردە لە ناوەندییەوە سارد دەبێتەوە تا لە
كۆتاییدا یان دەگۆڕێت بۆ گرگنێكی سپی
و یان ئەستێرەیەكی نیوترۆنی و یان كونێكی
ڕەش ،ئ��ەوان��ەش هەموو بەپێی قەبارەی
ئەستێرەكە دەبێت ،ئینجا ئەو كردارانەی
باسكرا هەر بە دەم و بە نووسین خۆشە ئاوا
باسیان بكەین ،ئەگینا لە ڕاستیدا ئەو كردارانە
بە ملیۆنەها ساڵ دەخایەنێت و زاناکان سهریان
سوڕماوه ،چونكە زۆر ورد و ئاڵۆزن ،لە
دایكبوون و مردنی ئەستێرەكانیش یەكێكی
دیکهن لەوانەی زاناكانی زۆر سەر سوڕماو
كردووە و هەروا و بە ئاسانی لێی تێناگەن.
و لە الیەكی دیكە و لە نوێترین هەواڵی
زانستیدا سەبارەت بە نهێنییەكی دیکهی
زۆر گ��ەورەی گەردوونی كە زاناكانی
سەڕسوڕماو كردووە دەربارەی تەنۆلكەی
بۆزۆن–هیگزە ،زانا فیزیاویە ئەمەریكیەكان
خەریكن وەك خۆیان دەڵێن نزیكدەبنەوە
لە دۆزینەوەی تەنۆلكەی ب��ۆزۆن– هیگز
كە وەك دەڵین ئەڵقەی ونبوە لە تیۆری
ئانیشتاینی گەردوونی ،لە وتهیەكیدا بۆ
ئاژانسی هەواڵی ئەڵمانی دیمیتری دینیسۆف
لە تاقیگای فیرمیالب بۆ توێژینەوەی وزە
سەر بە وەزارەتی وزەی ئەمەریكی نزیك
بە شیكاگۆ دەڵێت" :ئێستا داتای زۆرمان
لەبەردەستدایە ك��ە ل��ەوان��ەی��ە بەڵگەبن

لەسەر بوونی تەنۆلكەی بۆزۆن–هیگز"،
ت��وێ��ژەرەوەك��ان شیكردنەوەیان بۆ ئەو
داتایانە ك��ردووە ،ئەنجامەكانیش پشت
بە ه��ەزاران تاقیكردنەوە دەبەستن كە لە
ماوەی زیاد لە یەك دەیەدا ئەنجامدراون
لە ت��اودەری تەنۆلكەكان لە (تیفاترۆن)
لە تاقیگای فیرمیالب ،تەنۆلكەی بۆزۆن
زۆر گرنگە بۆ زاناكان بۆ تەواوكردنی
نموونەی تایبەت بە فیزیای تەنۆلكەكان
و ئەگەر زاناكان گەیشتنە ئەو تەنۆلكەیە
ئەوا دەشگەنە تەواوكردنی تیۆرییەكەی
ئاینشتاین دەربارەی گەردوون .لە سەروو
ئەوانەش هەموویەوە ناتوانرێت ڕاڤەی
بارستایی ماددە بكرێت بەبێ ناسینی ئەو
تەنۆلكەیە بە پێی بۆچوونی خاتوو ئەنادی
كالیبا که زانایهکی فیزیاییه و رۆب رۆزر
سەرپهرشتیاری توێژینەوەكە لەو بوارەدا
دەڵێت" :زانیارییەكانی لە بەردەستدان ئاماژە
بەوە دەدەن كە بوونی تەنۆلكەی بۆزۆن لە
بواری بارستاییەكدایە كە دەكەوێتە نێوان
 115تا  135گیگا ئەلكترۆن ڤۆڵت ،ئەوەش
هەمان ئەو بوارەیە كە زاناكان لە سێرن
پێیگەیشتوون ،لە بیرمان نەچێت زۆر جار زانا
فیزیاییەكان ئاماژە بە بارستایی تەنۆلكەكان
دەدەن وەك هاوتایەكی وزە بۆیە یەكەی
ئەلكترۆن ڤۆڵتی  eVبۆ بەكار دێنن .شایانی
باسە رۆزر وا چ��اوەڕوان دەك��ات كە لە
تەموزی داهاتوودا زانا ئەوروپییەكان لە
سیرن-ەوە ڕایگەیەنن وا ئەوان گەیشتنە
ڕاستی تەنۆلكەی بۆزۆن هیگز ئەوەش لە
میانەی یەكەم كۆنگرەی زانا فیزیاوییەكان
لە شاری ملبۆرنی ئوسترالی.
بەڵێ ژیان و گەردوون یەك پارچە نهێنی و
نادیارین و كەم و زۆر كەم لەو نادیاریانە
بۆ ئێمەی مرۆڤ دەردەكەون ،زۆر كەم لە
مەتەڵەكان دەكرێنەوە ،بهاڵم لە ماوەیهکی
درێژخایهندا.
سەرچاوەكان:
http://www.annabaa.org/news/
science/index.htm.
http://
universesecrets.hidden-science.
net/201105//
http://
www.damtp.cam.ac.uk/research/
gr/public/cmbr_temp.html

http://1000dollare.blogspot.
com/201004 //blog-post.html
http://www.dw.de/dw/

فیزیای پزیشكی لە خزمەتی مرۆڤدایە
دڵنیا عەبدولاڵ
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ف��ی��زی��ای پ��زی��ش��ك��ی ی��ەك��ێ��ك��ە لە
پسپۆڕییەكانی فیزیای جێبەجێ كردن لە
بوارە پزیشكییەكاندا ،بە تایبەتی لە دەست
نیشانكردن و چارەسەركردنی نەخۆشە
مرۆییەكاندا.
مێژووی فیزیای پزیشكی
پێدەچێت لیۆناردۆ دافینچی پێش پێنج سەدە
یەكەم فیزیایی پزیشكی بووبێت ،بێگومان
ئێمە لە ئێستادا بایەخ بە میكانیكی جوڵەی
جەستەی مرۆڤ دەدەین.
گ��ەش��ەس��ەن��دن��ی وردە وردەی ئامێرە
فیزیاییەكان زۆر یارمەتی پێشكەش بە
زانستی پزیشكی و زیندەوەرزانی كردووە.
وەك ئەو مایكرۆسكۆبەی كە داهێنەری
هۆڵەندی "ئەنتوان ڤان لیوین ه��وك" لە
سەدەی هەڤدەیەمدا پەرەی پێدا .ئەو گەشە
سەندنەی لە كارۆموگناتیسیدا ڕوویدا لە
سەدەی نۆزدەیەمدا یارمەتی فیزیاییەكانیدا
كە بەشداری لە چارەسەری پزیشكی و
دەست نیشانكردنی نەخۆشیدا بكەن.
فیزیایی فەڕەنسی (دۆ ئەرسۆناڵ) بە پێشەنگ
دادەنرێت لە بەكارهێنانی تەزووی كارەبایی
لەرەلەر بەرز لە چارەسەركردندا ،هەروەها
ڕێبەری پەرەپێدانی ئامێری پێوەری كارەبایی
بوو .لەو كاتەوە دەزگای پێوانی ڤۆڵتیەی
هەستیار بووە هۆی گەشەسەندنی دەزگاكانی
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هێڵكاری دڵ و دەماخ .دۆزینەوەی تێشكی دەكرێت بۆ:
ئێكس ( )X-Rayلەالیەن ڕۆنگتن-ەوە  -1فیزیای چ��ارەس��ەری تیشكاوەری
Therapeutic
لە ساڵی 1895دا ،دۆزی��ن��ەوەی چاالكی Radiological
تیشكاوەری لەالیەن بیكریل-ەوە لە ساڵی .Physic
1896دا كە لە چەند ماددەیەكی سروشتیەوە  -2فیزیای پزیشكی ئەتۆمی Medical
بەرهەم دێت ،بوونەهۆی زوو جێبەجێكردنی .Nuclear Physic
تیشكە ئایۆنكەرەكان لە دەست نیشانكردن  -3فیزیای تیشكەكانی دەست نیشانكردن
و چارەسەركردنی نەخۆشیدا ،ئەم هۆیەش Diagno Stic Radio logical
بوو وای لە فیزیاییەكان كرد بچنە ناو .Physics
 -4فیزیای زرن��گ��ان��ەوەی موگناتیسی
نەخۆشخانەكانەوە بۆ كاركردن.
لە ساڵی 1913ز دا (دوان) كاری لەسەر .Magnatic resonance physics
بەكارهێنانی (توخمی ڕادۆن) ك��رد بۆ  -5خۆپاراستن لە تیشكدان (فیزیای
چارەسەركردنی نەخۆشی شێرپەنجە لە تەندروستی) .Medical Helth physics
نەخۆشخانەی بۆستن ،پاش ئەویش (فایال -6 -فیزیای دەزگاكانی لەیزەر Laser
 )Faillaلە ساڵی 1915ز دا بەكاریهێنا لە .physics
كاتی ئێستادا پتر لە ( )4000فیزیایی پزیشكی  -7فیزیای شەپۆلەكانی دەن��گ Ultra
.Sound Physics
لە نەخۆشخانەكانی ئەمەریكا كاردەكەن.
داهێنانی س��ەرچ��اوە تیشكاوەرییەكان -8 ،ف��ی��زی��ای ش��ەپ��ۆل��ەك��ان��ی گ��ەرم��ی و
گ��ەی��ان��دن��ی چ���ارەس���ەری تیشكاوەری چ��ارەس��ەری گەرمی Infrared and
بۆ ن��او شانەكانی ل��ەش و كەلێنەكانی .thermal thermal therapy
ن����اوەوە ،و ئ��ام��ێ��رهك��ان��ی چ��ارەس��ەری  -9فیزیای كارەبای زیندەیی (وەك هێڵكاری
تیشكاوەری دەرەك��ی وەك ئامێری (ڤان دڵ و دەماخ) .Physics Bioelectrical
دی گ���راف)( ،بیتاترۆن)( ،یەكەكانی بواری كاری فیزیاییە پزیشكییەكان
كۆباڵت)( ،چارەسەركەرە هێڵكارییەكان) ،هەمیشە كاری فیزیاییە پزیشكییەكان چوار
(مایكرۆترۆن)( ،سایكلترۆن) ،هەروەها چاالكی لەخۆ دەگ��رێ��ت كە ئەمانەن:
ناوكە تیشكاوەرییە دەستكردەكان لە (خزمەتگوزاری كلینیکی ،ڕاوێژكاری،
دەست نیشانكردنی پزیشكیدا ،و پەرەپێدانی توێژینەوە و پ��ەرەپ��ێ��دان ،وان��ە وتنەوە،
ئامێرهکانی دۆزینەوە وەك ئامێری (گاما كارگێری) بەشداریكردنی فیزیایی پزیشكی
كامێرا) ،وێنەگرتنی چینەكانی جەستە لە هەموو یان هەندێك لەو چاالكییانەی
بەهۆی پرۆتۆنی دەرچووەوە واتە بە هۆی پشت بە شوێنی كاركردن و ئاستی زانستی
پێت سكانەوە و دەزگای ڕووپێوانەكان ،و بایەخە كەسێتییەكان دەبەستن ،بۆ نموونە
بەجێهێنانەكانی تیشكی ئایۆنكەر لە دەست زۆرب��ەی چاالكی فیزیای پزیشكی كە
نیشانكردنی پزیشكی ،و داهێنانی ئامێرهکانی لە نەخۆشخانەیەكی نا فێركاریدا یان لە
وێنەگرتن وەك ڕیشاڵە بیناییەكان ،نۆڕینگەیەكی خزمەتگوزاری كلینیكیدا
وێنەگرتنی چینەكان ،تیشكە ژمارەییەكان ،كاردەكات ،بەاڵم ئەو فیزیاییە پزیشكیەی
لە ئێستاشدا بەكارهێنانی زرنگانەوەی لە دامەرزاوەیەكی ئەكادیمیدا كاردەكات
ئەتۆمی موگناتیسی  MMRلە وێنەگرتن زۆرب����ەی چاالكیەكانی ل��ە چاالكییە
و شیكاریی چینەكاندا ،گشت ئەمانە ئەكادیمیەكاندا ئاڕاستە دەكرێت وەك وانە
لە هونەری چارەسەركردنی نەخۆشیدا وتنەوە و توێژینەوەی زانستی.
بوونە هۆی ڕۆڵ بینینێكی گەورە لەالیەن بە تەنیا خوێندنی ئەكادیمی بەس نییە بۆ
فیزیاییەكانەوە ،لەبەرئەوە گەشەسەندنی كەسێك كە ببێتە فیزیایی پزیشكی ،پێویستی
فیزیایی پزیشكی دەرەنجامێكی سروشتی بە ش��ارەزای��ی زانستییە لە مامەڵەكردن
گەشەسەندنی زانستی نوێ و تەكنۆلۆژیایە .لەگەڵ گرفتە پزیشكییەكان و ئەو ئامێره
ج��ی��اوازان��ەی ل��ەو ب����وارەدا ب��ەك��اردێ��ن.
لقەكانی فیزیای پزیشكی
بەپێی دابەشكردنی كۆمەڵەی ئەمەریكی دەتوانرێت ئەو شارەزاییە بە دەست بهێنرێت
فیزیایی پزیشكی ،فیزیای پزیشكی دابەش بە ڕاهێنان لەگەڵ پیشەكەیدا ،یان لە ڕێگەی

پڕۆگرامی پاش دكتۆرا بە باشتر دەزانرێت
كە لە ساڵێك یان دوو ساڵ لە نەخۆشخانەدا
پێكدێت پاش وەرگرتنی بڕوانامەی ماستەر
یان دكتۆرا لە فیزیای پزیشكیدا.
وێنەگرتنی پزیشكی
زاراوەی وێنەگرتنی پزیشكی Medical
 Imagingئاماژە بە تەكنۆلۆژیا و كردارە
بەكارهێنراوەكان دەدات بۆ دەستكەوتنی
وێنەی جەستەی م��رۆڤ (ی��ان بەشێكی
جەستە) بۆ مەبەستی دەست نیشانكردنی
نەخۆشییەكان و چ��ارەس��ەرك��ردن یان
توێژینەوە.
بە لقێك لە وێنەگرتنی بایۆلۆژی زیندەیی
دادەنرێت ،بە شێوەیەكی زۆر هاوكاری
زانستی تیشكەكان ،هەناوبینی ،وێنەگرتنی
گەرمی .هەندێك ڕێگەی پێوانەكردن و
تۆماركردنی فسیۆلۆژی بە جۆرێك لە
وێنەگرتنی پزیشكی دادەن��رێ��ت ئەگەر
وێنەش بەرهەم نەهێنن وەك هێڵكاری
دەماخی ( )EEGیان هێڵكاری دەماخی
موگناتیسی ( )MEGدا هەیە ،بەڵكو
زانیاری و داتاكان لە شێوەی نەخشەكاندا
بەرهەم دێنێت.
لە زاراوە پزیشكییەكاندا وێنەگرتنی پزیشكی
هاوتایە لەگەڵ زانستی تیشكەكان بە
شێوەیەكی گشتی ،هەروەها ناوی پسپۆڕی
تیشكەكان لە كارمەندی هونەری پزیشكی
ب��ەرپ��رس لە ئەنجامدانی كردارەكانی
وێنەگرتن دەنرێت.
تەكنۆلۆژیای وێنەگرتنی پزیشكی نوێ
وێنەگرتنی پزیشكی تیشكاوەریی :بە
وێنەگرتن بە تیشكی Xی بینین ناودەبرێت،
بۆ دیاریكردن و ڕادەی شكاوی لە ئێسقاندا
بەكاردەهێنرێت لە حاڵەتە فریاگوزارییەكاندا
بە بەكارهێنانی ماددەیەكی تاریك وەك
باریۆم ،هەروەها دەتوانرێت ئەم ڕێگەیە بۆ
وێنەگرتنی گەدە و كۆڵۆن بەكاربهێنرێت
كە ئەمەش یارمەتی دەست نیشانكردنی
برین یان شێرپەنجەی كۆڵۆن و زۆر لە
نەخۆشییەكانی دی دەدات.
تیشكە بڕگەییەكان
وێنەگرتن بە تیشكە بڕگەییەكان ڕێگەیەكە
بۆ دەستكەوتنی وێنەی یەك ئاست یان
بەشێكی جەستە ،چەند جۆرێكی هەیە
لەوانەش:
 -1تیشكە بڕگەییە هێڵییەكان :سادەترین

جۆری تیشكی بڕگەییە ،كە بۆری تیشكی
( )Xلە خاڵی (أ) وە دەجوڵێت بۆ خاڵی
(ب) لەسەر جەستەی نەخۆشەكە ،لە
كاتێكدا وەرگ��رەی تیشكەكان هاوكات
لەژێر جەستەی نەخۆشەكەدا لە خاڵی
(ب)وە بۆ خاڵی (أ) دەجووڵێت ،خاڵی
ت��ەوەرەك��ە دەخرێتە ئ��ەو ناوچەیەی كە
مەبهستە وێنەی تیشكاوەری بۆ بگیرێت .لەم
حاڵەتەدا وێنەی ئەو ناوچانەی كە دەكەونە
سەروخواری ئامێرەكەوە شێواو دەبێت،
چیدی ئەم ڕێگەیە بەكارنایەت و لەجیاتی
ئەمە وێنەگرتن بە تیشكی بڕگەیی پڕۆگرام
كراو بەكاردێت.
 -2وێنەگرتن بە تیشكی بڕگەیی تەوەرەیی
پ��ڕۆگ��رام��ك��راو ( )CATن��اودەب��رێ��ت،
وێنەگرتنێكی ل��وول پێچییە وێنەیەكی
دووالی��ەن��ە بۆ ه��ەر بڕگەیەكی بەشێكی
جەستە بەرهەم دەهێنێت.
تیشكی ( )Xبەكاردەهێنرێت ،نابێت ئەم
وێنەگرتنە بە شێوەیەكی زۆر بەكاربهێنرێت

هەندێك بەكارهێنانی دیكەی گرنگی هەیە
وەك وێنەگرتنی ئەندامەكانی ناوپۆشی دڵ،
ئەندامی زاوزێ��ی نێرینە ،خوێنبەرەكانی
قاچ .هەرچەندە ئەم ڕێگەیە زانیارییەكی
توێكاریی كەمتر پێشكەش دەك��ات لە
ڕێگەی وێنەگرتن بە تیشكی بڕگەیی یان
زرنگانەوەی موگناتیسی ،بەاڵم زۆر خەسڵەتی
هەیە كە وای لێدەكات زۆر لە ئامێرەكانی
دیكەی دەست نیشانكردن باشتر بێت لە زۆر
لە حاڵەتەكاندا بە تایبەتی ئەو حاڵەتانەی
كە توێژینەوەی ئەندامە بزوێنەرەكان
لەكاتی جواڵندنیاندا لەخۆدەگرن ،هەروەها
بەكارهێنانی ئەم ڕێگەیە سەالمەتترە ،چونكە
نەخۆش دووچ��اری هیچ كاریگەرییەكی
تیشكاوەریی نابێت ،تا ئێستاش نەسەلمێنراوە
ك��ە شەپۆلەكانی س���ەرو دەن���گ هیچ
نیشانەیەكی تەندروستی لێكەوتبێتەوە ،و
تاڕادەیەك ئەم ڕێگەیە هەرزان و خێرایە،
هەروەها دەتوانرێت دەزگاكانی وێنەگرتن
بە شەپۆلەكانی سەرودەنگ بۆ ئەو شوێنە

فلۆرۆسكۆبی وێنەی زیندوو بۆ ئەندامەكانی ناوەوەی
جەستە دروست دەكات بە هەمان ڕێگەی وێنەگرتن
بە تیشك ،بەاڵم پێویستی بە بەكارهێنانێكی جێگیری
تیشكی ئێكس هەیە ،ماددەیەكی وەك باریۆم و یۆد و
هەوا بۆ دەرخستنی ئەندامەكانی ناوەوە بەكاردەهێنرێت
لە كاتی كاركردنیدا
لەبەرئەوەی كاریگەری خراپی بۆ سەر
جەستەی مرۆڤ هەیە.
 -3شەپۆلەكانی سەرو دەنگ :لەم ڕێگەیەدا
وێنەگرتنەكە بە هۆی بەكارهێنانی (هێڵكاریی
دەنگەوە) ئەنجام دەدرێ��ت ،ئەویش ئەو
شەپۆلە دەنگیانەن كە لەرەلەرێكی بەرزیان
هەیە لە نێوان ( )10-2مێگاهێرتزدایە،
كە لەالیەن شانەكانی جەستەوە بە گۆشە
جیاوازەكان دەدرێنەوە وێنەیەكی دووالیەنە
لەسەر شاشەكە دروست دەكەن ،زۆرجار
ئەم ڕێگەیە بۆ چاودێریكردنی كۆرپەلە
ل��ەالی ژن��ی دووگ��ی��ان بەكاردەهێنرێت.

بگوێزرێتەوە كە نەخۆشەكەی لێیە ئەگەر
هاتوو نەتوانرا نەخۆشەكە بهێنرێت بۆ
شوێنی وێنەگرتنەكە وەك لە حاڵەتەكانی
چاودێریكردنی وردبینیدا ،دەتوانرێت
وێنەی زیندوو لە كردارەكانی هەناوبینیدا
بەكاربهێنرێت.
 -4فلۆرۆسكۆبی
فلۆرۆسكۆبی وێنەی زیندوو بۆ ئەندامەكانی
ناوەوەی جەستە دروست دەكات بە هەمان
ڕێگەی وێنەگرتن بە تیشك ،بەاڵم پێویستی
بە بەكارهێنانێكی جێگیری تیشكی ئێكس
هەیە ،ماددەیەكی وەك باریۆم و یۆد و
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هەوا بۆ دەرخستنی ئەندامەكانی ناوەوە
بەكاردەهێنرێت لە كاتی كاركردنیدا،
ڕێ��گ��ەی وێنەگرتنی فلۆرۆسكۆبی لە
كردارەكانی ژێر وێنەگرتندا بەكاردەهێنرێت
كاتێك پێویستی بە دەستكەوتنی زانیاری
دەكات دەربارەی ئەندامەكانی ناوەوە لە
كاتی نەشتەرگەریەكەدا.
 -5وێنەگرتن بە زرنگانەوەی موگناتیسی
( )MRIلەم ڕێگەیەدا موگناتیسی بەهێز
بەكاردەهێنرێت تا ناوكی هایدرۆجین
جەمسەرگیر بكات كە تاكە (پڕۆتۆنێكی
ه��ەی��ە) ل��ە گ��ەردەك��ان��ی ئ��ەو ئ���اوەی لە
شانەكانی م��رۆڤ��دا ه��ەن كە نیشانەیەك
دروست دەكات توانای وەرگرتنی هەیە
و كاتێك كۆدەکەی دەكرێتەوە وێنەیەك
بۆ جەستە دروس��ت دەك��ات ،وێنەگرتن
بە زرنگانەوەی موگناتسی سێ ب��واری
كارۆموگناتیسی بەكاردەهێنرێت ،بوارێكی
موگناتیسی ستاتیكی زۆر بەهێز (لە جۆری
چەند یەكەیەك ل��ە تێسال) ل��ە پێناوی
جەمسەرگیركردنی ناوكەكانی هایدرۆجیندا
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ك��ە پێی دەوت��رێ��ت ب���واری ستاتیكی
(ئارامگرتوو) ،بوارێكی الوازتر لەو هەیە
كە لەگەڵ كاتدا دەگۆڕێت (لەجۆری 1
كیلۆهێرتز) لە پێناوی نیشانەكردنی تایبەتیدا
پێی دەوترێت بواری الدی ،هەروەها بواری
شەپۆلە ڕادیۆییەكان كە الوازن تا بتوانرێت
دەستكاری ناوكەكانی هایدرۆجین بكرێت
ب��ۆ ب��ەره��ەم هێنانی ئ��ەو نیشانانەی كە
دەتوانرێت پێوانە بكرێن كە لە ڕێگەی
هەوایی (ئاریالی) شەپۆلە ڕادیۆییەكانەوە
كۆ دەكرێنەوە .وەك لە ڕێگەی تیشكە
بڕگەییەكاندا وێنەگرتن بە زرنگانەوەی
موگناتیسی وێنەی بڕگە و توێژاڵە تەنكەكانی
جەستە دروس��ت دەك��ات لەبەرئەوە بە
ڕێگەیەك لە ڕێگەكانی وێنەگرتن بە تیشكی
بڕگەیی دادەنرێت .دەزگاكانی وێنەگرتن بە
زرنگانەوەی موگناتیسی دەتوانن وێنە سێ
الیەنەكان دروست بكەن كە بە گشتگیریەك
بۆ وێنەی دووالیەنە دادەنرێت .بە پێچەوانەی
وێنەگرتن بە تیشكی ئێكس وێنەگرتن بە
زرنگانەوەی موگناتیسی هیچ جۆرێك لە

تیشكە ئایۆنكەرەكان بەكارناهێنێت ،بەمەش
هیچ مەترسییەكی بۆ سەر تەندروستی نییە
و تائێستاش هیچ مەترسییەكی تەندروستی
نەزانراوە كاتێك جەستە دەدرێتەبەر بوارێكی
موگناتیسی ستاتیكی بەهێز ،ئەم مەسەلەیە تا
ئێستا لە توێژینەوە و گفتوگۆی زانستیدایە،
لەبەرئەوە تا ئێستا بە دیاریكراوی ژمارەی
ئەو جارانە نەزانراوە كە نەخۆش دەتوانێت
بەم ڕێگەیە وێنەی پێبگرێت بە پێچەوانەی
وێنەگرتن بە تیشكی ئێكسەوە.
بەاڵم ئەو مەترسییە تەندروستییانە هەن كە
لە ئەنجامی گەرمبوونی شانەكانەوە پەیدا
دەبن كاتێك دەدرێنە بەر بواری شەپۆلە
ڕادیۆییەكان و هەروەها كاریش دەكاتە
سەر ئەو ئامێرانەی لە جەستەدا چێنراون
وەك ڕێكخەرەكانی كاری دڵ .بەو پێیەی
ه��ەردوو ڕێگەی وێنەگرتن بە تیشكی
بڕگەیی و وێنەگرتن بە زرنگانەوەی
موگناتیسی جیاوازن لە هەستیاریاندا بۆ
م���اددەی شانە ج��ی��اوازەك��ان ،لەبەرئەوە
ئەو وێنانەی لەو دوو ڕێگەیەوە دروست

دەبن بە ڕادەیەكی بەرچاو جیاوازن ،لە
ڕێگەی وێنەگرتن بە تیشكی ئێكس-ی
بڕگەییدا ،وێنەكان لە ڕێگەی تێپەڕنەبوونی
تیشكەكانەوە دروست دەبن بە هۆی شانە
چڕوپڕەكانەوە ،لە كاتێكدا چوستی وێنەكان
الوازە لەو شوێنانەدا كە شانەكانی تەڕ و
پاراون ،پرۆتۆنی هایدرۆجین لە زۆربەی
شوێنە تەڕ و پاراوەكاندا هەیە كە ژمارەیەكی
زۆر لە گەردەكانی ئاویان تێدایە.
ل��ێ��رەدا تەكنۆلۆژیای (ه��اوت��ای��ی وێنە)
بەكاردەهێنرێت بەهۆی كۆمپیوتەرەوە
بۆ دەس��ت كەوتنی وێنەیەكی ڕوون و
ئاشكرا بۆ زۆرب��ەی شانە جیاوازەكان بە
هاوتاكردنی هەردوو وێنەی تیشكی ئێكسی
و زرنگانەوەی موگناتیسی.
 -6وێنەگرتنی ئەتۆمی
وێنەكانی كامێرای گاما بەكاردەهێنرێت
ل��ە پزیشكی ن��اوك��ی��دا ب��ۆ وێنەگرتنی
ناوچەكانی چاالكی زیندەیی كە هاوەڵی
نەخۆشییەكانی وەك شێرپەنجەیە ،نەخۆشەكە
دەرزیەكی وەك توخمی یۆد )I123( 123
ی لێدەدرێت ،ئەم توخمانە بە خێراییەكی
زۆر لەالیەن ناوچە زیندەییە كاریگەرەكانی
ج��ەس��ت��ەوە ه��ەڵ��دەم��ژرێ��ن وەك وەرەم��ە
شێرپەنجەییەكان و درزەكانی ئێسك.
 -7وێنەگرتن بە تیشكی پۆزیترۆن PET
ئ��ەم ڕێگەیە بە شێوەیەكی تایبەتی بۆ
گ��ەڕان بە دوای نەخۆشییەكانی دەماخ
و دڵدا بەكاردەهێنرێت .وەك لە پزیشكی
ئەتۆمیدا توخمێك بەكاردەهێنرێت نیوە
تەمەنێكی كورتی هەیە كە ماوەی چاالكییە
تیشكاوەرییەكەی لە جەستەدا كورتە ،وەك
تووخمی فلۆر )F18( 18كە دەتوانێت
بچێتە پێكهاتەیەكی ئ��ەو م��اددان��ەی لە
جەستەی مرۆڤدا بەكاردەبرێن وەك شەكری
گلۆكۆز كە لەالیەن خانە شێرپەنجەییەكانەوە
بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ بەكاردەبرێن.
ئامێرهكانی وێنەگرتن بە تیشكی پۆزیترۆن
ه��اوت��ان لەگەڵ دەزگاكانی وێنەگرتن
بە تیشكی بڕگەیی كە دەتوانرێت وێنە
بگیرێت بێئەوەی نەخۆشەكە بجوڵێنرێت.
ئ��ەم��ەش ڕێگە ب��ە دۆزی��ن��ەوەی وەرەم��ە
شێرپەنجەییەكان دەدات بە توێكاری ئەو
ئەندامەی نەخۆشەكە كە بەهۆی تیشكی
ئێكسەوە وەرگیراوە.
 -8وێنەگرتنی دەنگیی

لە ئێستادا تەكنۆلۆژیای وێنەگرتنی دەنگیی
و بەكارهێنانی لە جێبەجێكردنەكانی
وێنەگرتنی پزیشكیدا پەرەپێدراوە ،كە
خەسڵەتەكانی هەڵمژینی ڕووناكی لەگەڵ
بواری شەپۆلەكانی سەرو دەنگدا تێكەڵ
دەك��رێ��ن بۆ دەستكەوتنی وێنەیەك لە
قواڵییەكی زی��ات��ردا ،توێژینەوە نوێكان
دەریانخستووە كە دەتوانرێت تەكنۆلۆژیای
وێنەگرتنی دەنگیی لە شیكردنەوە و
چاودێریكردنی وەرەمەكان و ئۆكساندنی
خوێن و وێنەگرتنی فەرمانەكانی دەماخ
و دۆزینەوەی وەرەمە ڤیتامینەكانی پێستدا
بەكاربهێنرێن.
 -9مایكرۆسكۆبی ئەلەكترۆنی
ب��ۆ پشكنینی ئ��ەو نموونانەی ل��ە خانە
بچووكترن وەك پێكهاتەی خانەكان و
ڤایرۆس ،زاناكان جۆرێكی دیاریكراو لە
جۆرەكانی مایكرۆسكۆبی ئەلەكترۆنی
بەكاردێنن ،ك��ە تیایدا گ��ورزەی��ەك لە
ئەلەكترۆن لە جیاتی تیشكێكی ڕووناكی
وێنەیەكی گەورەكراوی نموونەكە دەدەن،
مایكرۆسكۆبە ئەلەكترۆنیەكان زۆر بەهێزترن
لە مایكرۆسكۆبە ڕووناكییەكان ،هەندێك
لە مایكرۆسكۆبە ئەلەكترۆنییەكان دەتوانن
ڕووبەری گەردە جیاكراوەكانی نموونەیەك
دەربخەن ،لەوانەیە هێزی گەورەكردنی
مایكرۆسكۆبی ئەلەكترۆنی بگاتە نزیكەی
دوو ملیۆن جار.
دەستكەوتنی وێنەیەكی سێ الیەنە
لەم دواییەدا تەكنۆلۆژیایەك پەرەپێدراوە
دەتوانێت وێنەیەكی سێ الیەنە لە تیشكی
بڕگەیی و ( ،)CTی��ان وێنەگرتن بە
زرنگانەوەی موگناتیسی ( ،)MRIیان
وێنەگرتن بە شەپۆلەكانی سەرو دەنگەوە
دروست بكات ،تەكنۆلۆژیای وێنەگرتن
وێنەیەكی دوو الیەنە بۆ توێی بەشێكی
لەش لەسەر فیلمەكە دروست دەكات ،بۆ
ئەوەی وێنەیەكی سێ الینە دروست ببێت
وێنەی ئەو بەشەی لەش دەخرێتە سەر
كۆمپیوتەرێك بۆ دەستكەوتنی وێنەیەكی
سێ الیەنە لەسەر شاشەی كۆمپیوتەرەكە،
ئەم نموونانە كارئاسانی بۆ پزیشك دەكەن
لە كاتی پشكنینی ئەندامەكانی ناوەوەی
لەش لە چەند گۆشەیەكی جیاوازەوە و
كارەكەش بە خێرایی ئەنجامدەدرێت،
تەكنۆلۆژیایەكی هاوشێوە بەكاردەهێنرێت

بۆ دەستكەوتنی وێنەیەكی سێ الیەنە لە
داتاكان وێنەگرتن بە شەپۆلەكانی سەرو
دەن��گ��ەوە .ئەم تەكنۆلۆژیایە بایەخێكی
گ��ەورەی هەیە لە وێنەگرتنی پزیشكیدا،
بەشداریكرد ل��ە پەرەپێدانی زۆر لەو
نەشتەرگەرییانەی كە لەوەوپێش نەبوون،
بۆ نموونە نەشتەرگەری جیاكردنەوەی
دووانە ئێرانییەكە (اللە و الدان بیجانی) كە
لەالیەن پزیشكێكی سەنگافوریەوە كە ناوی
(كیت گوە) بوو لە ساڵی  2003دا ،بێجگە
لەمانەش چەند توێژینەوەیەك ئەنجامدراوە
لە پێناوی بەكارهێنانی ئەم تەكنۆلۆژیایە
لە ب��واری پیشەسازیدا بۆ دەستكەوتنی
نموونە بۆ پارچە میكانیكەكان لەو وێنە
سێ الیەنەی ئەو بڕگەیەی كە لە تیشكی
ئێكسەوە وەرگیراوە.
وێنەگرتنی پزیشكی بۆ مەبەستی دیكە
بێجگە لە دەست نیشانكردنی نەخۆشییەكان
لەم دواییەدا تەكنۆلۆژیای وێنەگرتنی دەماخ
بۆ تاقیكردنەوە لەسەر مرۆڤ (بەتایبەتی
كەمئەندامان) بەكارهێنرا بۆ كۆنترۆڵ
كردنی دەزگا دەرەكییەكان بە بەكارهێنانی
شەپۆلەكانی دەم��اخ كە پێی دەوترێت
كارلێككردنی دەماخیی كۆمپیوتەریی.
مێژووی وێنەگرتنی پزیشكی
وێنەگرتن لە ساڵی 1895دا دەستیپێكرد لەگەڵ
دۆزینەوەی تیشكی ئێكسدا پێشی دەوترێت
تیشكی (رۆتنگ) بە ناوی ئەو كەسەوە كە
دۆزییەوە كە پێكهاتەی ئەم تیشكەی زۆر
بە وردی باسكرد كە جۆرێكە لە تیشكی
كارۆموگناتیسی بەجێهێنانەكەی ئەم تیشكە
هەر لە زووەوە ئەنجامدرا پێش دۆزینەوەی
مەترسییەكانی تیشكدانی ئایۆنكەر .لە
سەرەتادا وێنەگرتنەكە بۆ ژمارەیەكی زۆر
لە كارمەندانی نەخۆشخانەكان ئەنجامدراون
كە زانا و پزیشك و پەرستار و ئەندازیار و
وێنەگرانی گرتەوە .سەبارەت بە پزیشكی
دەستنیشانكردن لە تیشك و گەشەسەندنی
تەكنۆلۆژیا نوێیەكە چەند ساڵێك بەردەوام
بوو ،كاتێك كە تاقیكردنەوەكانی دەست
نیشانكردنی نەخۆشی و تیشكی ئێكسی
نوێ پەرەیسەند ،وێنەگران ڕاهێنانیان لەسەر
ئەم تەكنۆلۆژیا نوێیەكرد ،لە سەرەتادا
لەگەڵ دۆزینەوەی فلۆردا بەهۆی ئامێری
تۆمۆگرافییەوە لە ساڵی 1960دا ،پشكنینی
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لە ئێستادا تەكنۆلۆژیای وێنەگرتنی دەنگیی و
بەكارهێنانی لە جێبەجێكردنەكانی وێنەگرتنی پزیشكیدا
پەرەپێدراوە ،كە خەسڵەتەكانی هەڵمژینی ڕووناكی
لەگەڵ بواری شەپۆلەكانی سەرو دەنگدا تێكەڵ دەكرێن
بۆ دەستكەوتنی وێنەیەك لە قواڵییەكی زیاتردا

مەمك بە شەپۆلەكانی س��ەرو دەن��گ لە
ساڵی 1970دا ،وێنەگرتن بە زرنگانەوەی
موگناتیسی ساڵی  ،1980هەروەها لیستێك
لەو شارەزاییانەی كە وێنەگران بە تیشك
بەكاریدێنن ،ئەم پسپۆڕییانە تیشكدانی
ئایۆنكەر یان تیشكی ئێكس بەكارنایەنن،
ئەم تەكنۆلۆژیایە بە وەرگرتنی تیشكی
ئێكس ناودەبرێت ،ئەمەش تەنیا بەشێكە
لە لقی وێنەگرتن بە تیشكی ئێكس.
هەروەها وێنەگران تیشكی ئێكس لە بواری
(تاقیكردنەوەی لەناونەبردندا) بەكاردێنن،
هەورەها نوێترین تەكنۆلۆژیای پشكنین بە
شەپۆلە دەنگییەكان بەكاردێت.
ه��ێ��ڵ��ك��اری دڵ :ه��ێ��ڵ��ك��اری دڵ ی��ان
ئیكۆكاردیۆگرافی پشكنینی دڵ��ە بە
بەكارهێنانی تەكنۆلۆژیای شەپۆلەكانی
سەرو دەنگەوە .هێڵكاری دڵ بەو پشكنینە
پزیشكییە وێنەگرتنانە دادەنرێت كە لە
ڕێگەی پشكنینەوە هێزی ماسولكەی دڵ
و شێوەی زمانەكانی دڵ و ئەو نەخۆشییانە
دەست نیشاندەكرێن كە تووشی دڵ دەبن.
ئامێری هێڵكاری دڵ
چەمكی ك��ارك��ردن :ب��ۆ دەستكەوتنی
وێنەیەكی دڵ شەپۆلەكانی سەرو دەنگ
بەكاردەهێنرێت بۆ بڕینی ماددە و شكانەوە
و دان��ەوەی دەنگەكە كاتێك بە ناوەندە
فیزیاییە جیاوازەكاندا ڕوودەدات بۆ نموونە
گواستنەوەی دەنگ لە پێستەوە بۆ چینەكانی
چەوری ژێری ،هەروەها لەكاتی تێپەڕبوونی
شەپۆلەكانی سەرو دەنگ بە ماسولكەی
دڵدا ،بەمەش بۆرییەكانی دڵ بە شێوەیەكی
ڕوونتر دەردەكەون.

56
زانستی سەردەم 50

لەكاتی تێپەڕبوونی شەپۆلەكانی سەرودەنگ
بە بۆرییەكانی دڵدا ،خوێن ئەم شەپۆالنە
دوور دەخ��ات��ەوە ،بەمەش ئەو شەپۆالنە
نادرێنەوە ،ئەمەش وا دەكات بۆرییەكانی
دڵ بە بەتاڵی دەربكەون (بە ڕەنگی ڕەش)
لە كاتێكدا دەنگدانەوەكە لە دی��وار و
زمانەكانی دڵەوە ئاشكراتر دەردەك��ەون،
لە حاڵەتێكدا كە ئەم بەشانە كلس بكەن
ئاشكراتر دەردەكەون.
ئامێرەكانی هێڵكاری دڵ پێكدێت لە
گیرەیەكی دەست ،یەكەیەكی چارەسەركەر
و شاشەیەك هەروەها لەوحێكی داخڵكردن
كە لە چەند بۆردێكی كلیل پێكهاتووە ،یەك
ئامێر چەند سەری گیرەیەك لەخۆدەگرێت
كە دەتوانرێت لە كاتی هێڵكاری كردن لە
ڕێگەی سنگ یان سورێنچكەوە بگۆڕدرێن.
لە پزیشكی دڵدا ئەو شەپۆلە سەرو دەنگییانە
بەكاردەهێنرێن كە لەرەلەرەكانییان لە نێو
( )3-2مێگاهێرتزدایە كە دەگەنە قوڵترین
بەشی لەشی مرۆڤ ،ئەمەش ڕێگە بە بینینی
گشت بۆرییەكانی دڵ دەدات ،و بەندە
لەسەر توانای جیاكردنەوە و وردی وێنەكە.
ه��ێ��ڵ��ك��اری دڵ ل��ە ڕێ��گ��ەی سنگەوە
echocardiography transthorocal
()TTE

ل���ەم ڕێ��گ��ەی��ەدا س���ەری ئ��ام��ڕازێ��ك��ی
هەستەوەرێك لەسەر پێستی دیواری سنگ
لەنێو دوو پەراسووەكەدا دادەن��رێ��ت ،و
ئەو نەشتەرە شەپۆلەكانی سەرو دەنگ بە
شێوەیەكی بڕگەیی دەردەكات تا وێنەیەكی
دڵ لە زۆر الوە بگرێت و وێنەی زۆر بڕگە
لە بۆرییەكانی دڵ بە دەستبهێنێت ،هەمیشە

داوا لە نەخۆشەكە دەكرێت سنگی ڕووت
بكات و لەسەر الی چەپی پاڵ بكەوێت.
دوو خاڵی سەرەكی هەن بۆ هێڵكاری
دڵ ،یەكێكیان لەالی سەروی الی چەپی
قەفەسەی سنگەوە ،دووەم��ی��ان ل��ە نێو
پەراسووەكاندا بەرامبەر بە لوتكەی دڵ.
س��وودەك��ان��ی هێڵكاری دڵ لە ڕێگەی
سنگەوە
 -1زانینی قەبارەی دڵ.
 -2زانینی شكاوی هاویشتن و لەوەشەوە
خەماڵندنی هێزی هەڵدانی ماسولكەی دڵ.
 -3پێوانی فشاری خوێنهێنەری سییەكان.
 -4دەس��ت نیشانكردنی ڕژان��ی فەرمان
پێكراو.
 -5دەس��ت نیشانكردنی بەردەوامبوونی
كونی هێلكەیی دڵ Patent Foramen
.ovalae
 -6بۆ دۆزینەوەی جیاوازی و نەخۆشییە
زگماكییەكان لەكاتی لەدایكبوون و لە
دوایدا.
پشكنین لە ڕێگەی سنگەوە ئەنجامدانی
ئاسانە و نرخیشی هەرزانە بە بەراوردكردن
بە وێنەگرتنە پزیشكییەكانی دیكە ،هەروەها
دەتوانرێت ئامێری هێڵكاری دڵ ببرێتە
ژووری نەخۆشەكە لە جیاتی ئ��ەوەی
نەخۆشهكە ببرێتە ژوورێكی تایبەتی كە
ئامێرەكەی لێیە ،ئەمەش بایەخ و گرنگی
هەیە لە پشكنینی حاڵەتە كتوپڕەكاندا.
هێڵكاری لە ڕێگەی سورێنچكەوە
لەم ڕێگەیەدا ئامڕازێكی هەستەوەر دەخرێتە
دەمی نەخۆشەكەوە بەرەو سورێنچك بۆ
دەستكەوتنی باشترین پەنجەرەی شەپۆلەكانی
سەرودەنگ بۆ بینینی بەشەكانی دواوەی دڵ
كە لە سنگەوە دورن ،بۆیە ئەو وێنانەی لە
سنگەوە دەست دەك��ەون ڕوون نین ،لە
كاتێكدا پشكنین لە ڕێگەی سورێنچكەوە
كە ڕاستەوخۆ دەكەوێتە دواوەی دڵ
وێنەیەكی وردی بەشەكانی دواوەم��ان
دەداتی ،هەروەها دەتوانین وێنەیەكی سێ
الیەنەی زمانەكانی دڵ وەربگرین.
لە ڕێگەی وێنەگرتن لە سورێنچكەوە
وێنەیەكی كوالیتی ب��ەرز و ئاشكرا و
وردی بۆری و زمانەكانی دڵمان دەست
دەكەوێت ،چونكە سورێنچك ڕاستەوخۆ
دەكەوێتە دواوەی دڵەوە بەبێ بوونی سی

وەك بەربەستێك لە نێوان نەشتەری پشكنین
و بۆرییەكانی دڵدا ،چونكە سییەكان كە
هەوایان تێدایە بە بەربەستێكی گەورە
دادەنرێت بۆ كردارەكانی وێنەگرتن بە
بەكارهێنانی شەپۆلەكانی سەرو دەنگ.
لێرەدا وێنەگرتنەكە وردترە لە وێنەگرتن
لە ڕێگەی سنگەوە ،چونكە ئەو ئامڕازە
هەستەوەرە بە حاڵ بەر دیواری دواوەی
دڵ دەكەوێت و تەنیا دیوارە تەنكەكەی
سورێنچك لە یەكیان جیادەكاتەوە.
دەتوانرێت وێنەگرتن بە هۆی شەپۆلەكانی
سەرودەنگەوە لە ڕێگەی سورێنچكەوە
هاوشێوەی هەناوبین بەكاربهێنرێت ،بۆریەك
لە شێوەی سۆندەدا لە قوڕگەوە ڕەوانەی
سورێنچك دەكرێت ،دەتوانرێت حەبی
هێمنكەرەوە بدرێتە نەخۆشەكە ،لەم كاتەدا
بردنە ناوەوەی بۆریەكە گرانتر دەبێت ،بەاڵم
نەخۆشەكە هەستی پێناكات و وا دەزانێت
پشكنینەكە ئیسراحەتترە.
پێویستە گەدەی نەخۆشەكە بەتاڵ بێت و
بۆماوەی شەش سەعات نان نەخوات پێش
پشكنینەكە ،سەعاتێك بۆ دوو سەعاتیش
شلەمەنی نەخواتەوە پێش پشكنینەكە بۆ
ئەوەی لە كاتی پشكنینەكەدا نەڕشێتەوە.

پشكنین لە ڕێگەی سورێنچكەوە لەو ڕێكخراوی نێو دەوڵەتی فیزیایی پزیشكی
حاڵەتەدا ئەنجامدەدرێت كە لە ڕێگەی International
سنگەوە دیار نییە.
of Medical
س���وودەك���ان���ی پشكنین ل��ە ڕێ��گ��ەی ساڵی 1936دا دامەزراوە ،دامەزراوەیەكی
سورێنچكەوە:
فێركاری پسپۆڕییە ئەندامێتی  75واڵت و
 -1دۆزینەوەی بوون یان نەبوونی مەیینی زیاتر لە  16000ئەندام لەخۆ دەگرێت.
خوێن لە گوێچكەڵەی چەپدا كە پێی ب -واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا:
دەوترێت (زمانەی گوێچكەڵەی چەپ) -1 ،كۆمەڵەی ئەمەریكی فیزیاییەكان لە
ئ��ەم مەیینە لەوانەیە ببێتەهۆی گیرانی پزیشكیدا  AAMPڕێكخراوێكی زانستی
خوێنهێنەرەكان و ڕوودانی وەستانی دەماخ فێركاری پیشەییە لە زیاتر لە  5000فیزیایی
لەالی ئەو كەسانەی كە نەخۆشی لەرزینی پزیشكی پێكهاتووە ،مەبەستی پێشخستنی
گوێچكۆڵەیان هەیە.
بەجێهێنانە فیزیاییەكانە لە پزیشكی و
 -2هەڵسەنگاندنی وردی كاركردنی زیندەوەرزانیدا ،هاندان و ڕاهێنانكردنە لە
زم��ان��ەك��ان��ی دڵ و ن��ەب��وون��ی گ��رف��ت و بوارەكانی فیزیای پزیشكیدا.
كەموكوڕی و تەسكبوونەوەی ئەو زمانانە .ئەندامە لە پەیمانگای ئەمەریكی فیزیادا
 -3دەست نیشانكردنی هەوكردنی ناوپۆشی ( ،)IPAبنكەی سەرەكی دەكەوێتە بنكەی
دڵ  Endocarditisبە تایبەتی دۆزینەوەی ئەمەریكی فیزیاوە لە كۆلێژی پ��ارك لە
چ��ەك��ەرە میكرۆبییەكان Bacterial
والیەتی مارالند و  20كارمەند كاری
 vegetationsلە بۆرییەكانی دڵدا.
تێدادەكەن و بە بودجەی سااڵنە كە نزیكەی
 -4دەست نیشانكردنی داماڵینی شاخوێنبەر
پێنج ملیۆن دۆالره ،لە پەخشكراوەكانی:
.Aoritc dissection
 -5دەس��ت نیشانكردنی بەردەوامبوونی گۆڤاری زانستی (فیزیای پزیشك) و ڕاپۆرتە
تەكنۆلۆژیەكان و وانە بێژە زانستییەكان.
كونی هێلكەیی دڵ .PFO
هەمیشە سااڵنە كۆنگرەیەك لە فیزیای
ڕێكخراوەكانی فیزیایی پزیشكی
أ -لەسەر ئاستی جیهانییەوە:

Physics- Iomp
 .organizationلە
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پزیشكیدا دەبەستێت.
 -2كۆلێژی ئەمەریكی بۆ فیزیای پزیشكی
:ACMP
گۆڤارێكی زانستی بە ن��اوی (گۆڤاری
فیزیای پزیشكی جێبەجێكاری كلینیكی)
( )JACMدەردەك��ات بە بەشداریكردن
لەگەڵ ڕێكخراوی نێودەوڵەتی بۆ فیزیای
پزیشكی.
 -3لیژنەی ئەمەریكی بۆ فیزیای پزیشكی
( )ABMPلە ساڵی  1987دا دامەزراوە ،ئەم
لیژنەیە پشت بەو فیزیایە پزیشكیانە دەبەستێت
كە لە بوارەكانی تیشكدا كاردەكەن.
لە ساڵی  2001وە لیژنەكە دەستبەرداری
پسپۆڕییەكانی فیزیای چارەسەركردن
بە تیشك و فیزیای دەس��ت نیشانكردنی
نەخۆشی و فیزیای پزیشكی ئەتۆمی بووە
و لە كاتی ئێستادا لەگەڵ لیژنەی ئەمەریكی
پزیشكی تیشكدا ABRدا لە پسپۆڕی
وێنەگرتن بەزرنگانەوەی موگناتیسی و
فیزیای تەندروستدا كاردەكات.
 -4لیژنەی ئەمەریكی بۆ پزیشكی تیشك
 ABRئامانجی خزمەت كردنی هاواڵتییان
و پیشەی پزیشكییە لە ڕێگەی بڕواهێنان بەو
كەسانەی كە بڕوانامەیان لەو بوارەدا هێناوە
كە لە ئاستی پێویستدان لەالیەن زانستی و
شارەزاییەوە بۆ مومارەسەكردنی پزیشكی
تیشك و چارەسەركردن بە تیشك و فیزیای
تیشك.
ج -كەنەدا
 -1ڕێكخراوی كەنەدی فیزیای پزیشكی
 COMPشەش ئامانجی هەیە بۆ هاندانی
بەجێهێنانەكان لە فیزیای پزیشكیدا:
 -1بەرزكردنەوەی ئاستی زانستی.
 -2گ��ۆڕی��ن��ەوەی ب��اڵوك��راوە زانستی و
تەكنۆلۆژییەكان.
 -3پتەوكردنی هەلی خوێندن.
 -4پەرەپێدان و پاراستنی پێوانەكانی پیشەكە
لە ڕێگەی لیژنەی كاروباری پیشەییەوە.
 -5بەهێزكردن و پێخستنی بڕوانامەكان لە
كۆلێژی كەنەدی بۆ فیزیای پزیشكی.
 -6بەستنی كۆنگرەیەكی سااڵنە لەكەنەدا.
خ��اوەن��ی دوو گ��ۆڤ��اری زانستی فەرمیە
لە فیزیای پزیشكی و فیزیای پزیشكی
و زی��ن��دەوەرزان��ی ،ل��ەگ��ەڵ كۆمەڵەی
فیزیاییەكانی دیكەدا.
 -2كۆلێژی كەنەدی بۆ فیزیاییەكان لە
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پزیشكیدا  :CCPMئامانجی خزمەتكردنی
كۆمەڵە لە ڕێگەی دەمەزراندن و پێدانی
بڕوانامە بەو كەسانەی كە ئاستێكی زانستی
بەرز و شارەزاییەكی تەواویان لە بەجێهێنانە
كلینیكیەكاندا هەیە ،هەروەها تاقیكردنەوە لە
پسپۆڕییەكانی فیزیای چارەسەر بە تیشك و
فیزیای دەست نیشانكردن و فیزیای پزیشكی
ئەتۆمی و وێنەگرتن بە زرنگانەوەی
موگناتیسی ،وێنەگرتن بە تیشك بۆ مەمك
ئەنجامدەدات.
د -ئەوروپا
یەكێتی ف��ی��دراڵ��ی ڕێ��ك��خ��راوەك��ان��ی
فیزیای پزیشكی  EFOMPلە ساڵی
1980دا دام���ەزراوە لە  35ڕێكخراوی
نیشتمانی پێكهاتووە كە زیاتر لە 5000
فیزیایی و ئەندازیار لە ب��واری فیزیای
پزیشكیدا ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت ،ئامانجی
هاندان و ڕێكخستنی چاالكی ڕێكخراوە
نیشتیمانییەكانە و هاوكاریكردن لەگەڵ
ڕێ��ك��خ��راوە جیهانییەكاندا ،هاندانی
گۆڕینەوەی زانیاری پیشەیی و زانستییە
هەروەها گۆڕینەوەی فیزیاییە پزیشكییەكانە
لە نێو واڵتاندا ،پێشنیاركردنی نەخشەدانان
و ڕێنماییەكانە بۆ فێركردن و ڕاهێنان
بە پشتبەستن بە پڕۆگرامەكان لە فیزیای
پزیشكیدا.
ه -بەریتانیا IPEM
ڕێكخراوێكی خێرخوازیە بۆ پێشخستنی
كۆمەڵگا بنیاتنراوە لە ڕێگەی بەجێهێنانەكان
لە فیزیا و ئ��ەن��دازی��اری و پزیشكی و
زیندەوەرزانیدا -پێشخستنی ڕەوڕەوەی
زانستی لەم ب��وارەدا و باشكردنی بواری
تەندروستی.
باڵوكراوە و خولە زانستییە پسپۆڕییەكان:
باڵوكراوەكان
 -1باڵوكراوەی جیهانی فیزیای پزیشكی
Bulletin Medical physics world

خولە پزیشكییە پسپۆڕییەكان:
 -1خولی فیزیای پزیشكی بەجێهێنانی
كلینیكی .Biology and JCMP
 -2خولی پزیشكی تیشكدانی بەریتانی
.Radiology British J
و چ��ارەس��ەرك��ردن بە تیشك و زانستی
وەرەم��ەك��ان Radiotherapy and
.oncology
پسپۆڕی وەرگرتن لە فیزیای پزیشكیدا:
پسپۆڕی لە یەكێك لە بوارەكانی فیزیای
پزیشكیدا پ��اش ت���ەواو ك��ردن��ی پلەی
بەكالۆریۆسە لە زانست یان ئەندازیاریدا،
پسپۆڕی فیزیا بە باشترین پسپۆڕی دادەنرێت
لە زانستەكانی دیكە ،پاشان فۆرمی پسپۆڕی
وەرگرتن بە پلەی ماجستێر لە فیزیای
پزیشكیدا پێشكەش دەكرێت ،هەندێك
زانكۆش هەن كە بەكالۆریۆس لە فیزیای
پزیشكیدا پێشەكەش دەكەن ،پاش پلەی
ماجستێر دەتوانرێت دكتۆرا لەم بوارەدا
بخوێنرێت ،ئەو كەسەی دەیەوێت وەك
ڕاوێژكارێك لە نەخۆشخانەكاندا كاربكات
پێویستە پشتگیری یەكێك لەو كۆمەڵە و
ڕێكخراوە جیهانیانەی هەبێت كە لە پێشەوە
باسكران.
ئەم زانستە لە زۆربەی زانكۆكانی جیهاندا
دەخوێنرێت.
 -1زانكۆكانی ئەمەریكای باكوور ،واڵتە
یەكگرتووەكان.
 -2زانكۆكانی ئەوروپا وەك بەریتانیا،
ئەڵمانیا ...،هتد.
 -3واڵت��ە عەرەبییەكان ،زانكۆی پادشا
عەبدول عەزیز و زانكۆی (ئوم قورا) لە
سعودیە ،زانكۆی زەرقای ئەهلی لە ئەردەن،
زانكۆی نیلین لە سۆدان ،زانكۆی حەلوان لە
میسر ،زانكۆی بەحرەین و چەندەها زانكۆی
دیكەش.
سەرچاوەكان:

لە ڕێكخراوی جیهانی فیزیای پزیشكییەوە
 IOMPدەردەچێت.
 -2ب��اڵوك��راوەی كۆمەڵەی ئەمەریكی
فیزیاییە پزیشكییەكان News letter
 AAPMلە كۆمەڵەی ئەمەریكی فیزیاییە
پزیشكییەكانەوە  AAPMدەردەچێت.
University, QC canada.
 -3كارلێكردن  Inter Actionsلە
كۆمەڵەی كەنەدی فیزیایە پزیشكییەكانەوە  -6مبادئ عمل تخطیط مدی القلب.
 COMPدەردەچێت.
1-Transesophageal Echocardiography:
Clinical Indication and Applications.
2- Harrisons priniciples of internal
Medicine.
3- Dynamic 3D echocardiography in
virtual reality.
4- Medlineplus. Echocardiogram.
5- Medical physics Unit- Mcgill

بەجێهێنانەكانی شەبەنگی
كارۆموگناتیسی

شەپۆلە كارۆموگناتیسییەكان ئەو جۆرە
شەپۆالنەن كە لە دوو بواری لەراوە پێكدێن
كە یەكێكیان ب��واری كارەبایی و ئەوی
دیکهیان بواری موگناتیسییە ،ئەم دوو بوارە
لەسەر یەكدی ستونن و وزەش بە یەكسانی
بە سەریاندا دابەشبووە و هەریەكەشییان
ستوونە لەسەر ئاڕاستەی باڵوبوونەوەی
شەپۆلەكە.

شەپۆلە كارۆموگناتیسییەكان لە بۆشاییدا
خێراییەكانیان یەكسانە و هەموویان
 810×3م/چركەیە كە ئەمەش دەكاتە
خێرایی ڕووناكی ،چونكە خودی ڕووناكی
خ��ۆی یەكێكە لە جۆرەكانی شەپۆلە
كارۆموگناتیسییەكان.
هەردوو بوارە كارەبایی و موگناتیسییەكەی
شەپۆلەكە ڕەوگەیان وەك یەكە و جگە
لەوەش شەپۆلی كارۆموگناتیسی بە شەپۆلی
پانڕەو ناوزەد دەكرێن.
ئاسانترین ڕێگە بۆ بەرهەمهێنانی ئەم جۆرە
شەپۆالنە بریتییە لە لەرینەوەی ئەلیكترۆنی
سەربەستی ناو ماددە گەیەنەرەكان ،واتە
ئەو ماددانەی توانای گەیاندنی كارەباییان

هەیە.
شەپۆلە كارۆموگناتیسییەكان دەكرێن
بە  7ج��ۆری سەرەكییەوە كە ئەمانەن:
ڕادیۆیی -مایكرۆیی -ژێرسوور -ڕووناكی
بینراو -س��ەرو وەنەوشەیی – X-گاما.
كە ڕیزبەندییەكە لە درێژترین درێژی
شەپۆلەوە بۆ كەمترین درێژی شەپۆل واتە
لە بچووكترین لەرەلەرو وزەوە بۆ زۆرترین
لەرەلەرو وزە كراوە.
وا لێرەدا چەند بەجێهێنانێكی ك��رداری
كەمی ئەو جۆرە شەپۆالنە ئاماژە پێدەدەین.
*شەپۆلە ڕادیۆییەكان Radio Waves
 -1لە سیستمی ڕاگەیاندن وەك ڕادیۆ و
تەلەفزیۆندا بەكاردێت.
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 -1زیانی هەیە لە بۆركردنی پێستی مرۆڤ،
كاتێك مرۆڤ بۆ ماوەیەكی زۆر لەبەر
خۆردا دهمێنێتهوه.
 -2یەكێكە لە هۆكارەكانی تووشبوون بە
شێرپەنجە.
 -3زیان بە تۆڕەی چاو دەگەیەنن.
 -4لە كرداری پاكژكردنەوە و كوشتنی
میكرۆبی تۆڕی ئاوی شارەكان بەكاردێت.
 -5بۆ پیشاندانی ڕستە و نووسینی كوژاوە،
ب��ۆی��ە ه��ەن��دێ��ك ج��ار ك��ارت��ی بااڵنسی
مۆبایلەكان ڕەش دەكرێت بۆ ئەوەی بەم
تیشكە ئاشکرا نەكرێت.
-6ل��ە دی����اردەی ك��ارۆڕوون��اك��ی��داو لە
دروستكردنی دەزگاكەیدا بەكاردێت.
-7بۆ زانینی پێكهاتەی گەردیلە و گەردو
ئەستێرە و تەنە ئاسمانییەكان.
 -8بۆ ڕەقكردنی زیاتری ئەو ماددەیەی كە
لە پڕكردنەوەی كلۆری دداندا بەكاردێت.
*تیشكی سینی X-Rays
 -1بەكارهێنانی لە ب��واری پزیشكیدا بۆ
دیاریكردنی شكاوی ئێسك.
-2بەكارهێنانی لە ب��واری دیاریكردنی
نەخۆشییەكانی قوڕگ و لوت و گوێ.
 -3بەكارهێنانی لە دەزگاكانی ئاسایش و
فڕۆكەخانەكان بۆ دیاریكردنی كەلوپەلی
شاراوەی وەك چەقۆ و دەمانچە..هتد.
*تیشكی گاما Gamma-Rays
 -1زیانی گەورەی هەیە لە ڕووی توانای
تێپەڕبوونی بەناو لەشی مرۆڤ و گیانەوەر
و ترسناكی بۆسەر لەشی مرۆڤ.
 -2زیانی تایبەتی و جیاوازیان هەیە لە
كوشتنی شانەی زیندوو.
 -3سوودی لێوەردەگیرێت بۆ لەناوبردنی
شانەی شێرپەنجەیی.
 -4دەزگ��ای ئاشکراکردنی تیشكە گاما
لەسەر مانگە دەستكردەكان دادەنرێت لە
بواری گەردوونناسیدا.

 -2بۆ ناردنی زانیاری و داتا بۆ شوێنە
دوورەكان.
 -3توانای بڕین و تێپەڕبوونیان هەیە بەناو
بەرگەهەوای دەوری زەویدا.
 -4بۆ تێگەیشتن لە بواری گەردوونناسی لە
زەوییەوە بەكاردێت.
*شەپۆلە مایكرۆییەكان Micro Waves
 -1لە سیستمی تەلەفزیۆن و ڕاگەیاندندا
بەكاردێت.
 -2شەپۆلە كورتەكانیان لە سیستمی ڕادار
و فڕۆكەوانیدا بەكاردێت.
 -3بۆلێكۆڵینەوەی هەندێک سیفەتی گەرد
و گەردیلەیی ماددە بەكاردێت.
 -4لە فڕنە مایكرۆییەكاندا بۆ ئامادەكردنی
خواردەمەنی و گەرمكردنەوەیان بەكاردێت.
 -5بۆلێكۆڵینەوە ل��ە ئەستێرەكان و
پەیوەندیكردن بەو مانگە دەستكردانەی كە
لە خولگەی تایبەتی خۆیاندا دەسوڕێنەوە.
 -6شەپۆلە درێژەكانیان لە برژاندنی
گەنمەشامیدا بەكاردێت.
 -7لەبەرئەوەی دەتوانن بەناو ه��ەور و
دوكەڵ و تەمومژدا بڕۆن بۆیە بۆ ناردنی
زانیاری بەكاردێت.
 -8بۆ ناردنی داتا و زانیاری وەك فایل
و ف��ۆڵ��دەرو ن���اردن  sendو هاوپێچ
-attachی كۆمپیوتەر وئەنتەرنێت.
*ژێرسوورInfrared
 -1بۆچارەسەركردنی سروشتی هەندێك
نەخۆشی ماسولكە بەتایبەتی پێكانی یاریزان.
 -2بۆ وێنەگرتن لە ش��ەودا لە ڕێگای
فالشەوە.
 -3بۆ لێكۆڵینەوەی پێكهاتەی كریستاڵی
ماددە و ئاشکراکردنی ،بۆ نموونە بڵقی ناو
شووشە و درزی ناو كانزا گرانبەهاكان.
 -4بۆ ناردن و ئاڕاستەكردنی مووشەك.
 -5لە ئیشپێكردنی كۆنتڕۆلی تەلەفزیۆن.
 -6بۆ یارمەتیدانی ئەفسەر و پیاوانی
فریاكەوتن لە ش��ەودا و ئاشکراکردنی
تاوانبار.
ل��ەئ��ی��ن��گ��ی��زی��ی��ەوە :ه��ی��وا
هەندێك
الی
خواردن
دۆزینەوەی
 -7بۆ
پێنجوێنی
جۆری مێرووەكان.
*ڕووناكی بینراو Visible Light
سهرچاوه:
 -1لە دروستكردنی گڵۆپەكانی نیۆندا.
University Physics
 -2لە هەندێك دەزگ��ای بەهێزی وەك young and Freedman Addison-
لەیزەردا و بواری دیکهدا.
Wesley Publishing comany
*سەرو وەنەوشەیی Ultra Violet
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السایی كردنەوەی
ژیان لەسەر زەوی
لە هەموو الكانی جیهانەوە توێژەرەوەكان
لە هەوڵی ئەوەدان كە سیستمێك دابنێن
لەو سیستمە بچێت كە لە سەر زەوی
ك��ار دەك��ات وەك ك��ەش و ه��ەوا و
باڵوبونەوەی نەخۆشی و مامەڵەكردنی
دارایی و ...هتد ...ئەوەش بە مەبەستی
زانینی زیاتر و باشتر دەربارەی زەوی.
ڕادی���ۆی  bbcڕایگەیاند ك��ە ئەو
پرۆژەیە ناوی (السایی كردنەوەی ژیان
لە سەر زەوی) لێنراوە ،بە مەبەستی
تێگەیشتنێكی زانستیانە لەو ڕووداوانەی
بە سەر زەوی��دا دێن و ڕۆڵی مرۆڤ
لەو ڕووداوانە و كاریگەری ڕەفتاری
مرۆڤ لەسەر زەوی و ژینگە .بە پێی
وت��ەی توێژەرەوەیەك لە پەیمانگای
فیدراڵی سویسری بۆ تەكنۆلۆژیا:
زۆرب���ەی زۆری ئ��ەو گرفتانەی كە
ڕۆژانە تووشمان دەبێت لەسەر زەوی
وەك ناجێگری كۆمەاڵیەتی و ئابوری و
شەڕ و ئاژاوە و باڵوبونەوەی نەخۆشی
و پەتای كوشندە ،بەشی زۆری ئەوانە
بەهۆی ڕەف��ت��اری مرۆڤەوەیە لەسەر
زەوی ،لە ئامانجەكانی ئەو پڕۆژەیە
تێگەیشتنە لە چۆنێتی كارلێكی مرۆڤ
یان دەستی مرۆڤ لە ڕێرەوەی ژیان
لەم سەر زەویە بە مەبەستی دۆزینەوەی
ڕێگاچارە بۆ ئەو گرفتانە ،بێگومان بۆ
ئ��ەوەش پێویستی بە زانیاری زۆر و
كۆمپیوتەری زەبەالح دەبێت.
ئەو سیستمە نوێیەی ئەو پرۆژەیە وا
چ��اوەڕوان دەكرێت بتوانێت پێشبینی
زۆر كێشەی گرنگ بكات بۆ نموونە
ب��اڵوب��ون��ەوەی پەتایەكی كوشندەی
وەك ئەنفلۆزای بەراز و هۆكارەكانی،
چارەسەركردنی گۆڕانی كەش و هەوا و
نیشانەكانی سەرهەڵدانی قەیرانی ئابوری
دیاری...هتد .ئەو سیستمە پێویستی بە
بڕی زۆر لە زانیاری دەبێت ،كورتەی
كاری ئەو سیستمە پێمان دەڵێت كە
سەرچاوەی هەموو بەاڵو نەهامەتیەكان
و نەخۆشیەكانی سەر زەوی دەستی
مرۆڤ خۆیەتی.

هاوبیر جەمال

شەپۆلی ڕادیۆیی بادراو
ئەو گورزانەی ڕووناكی بینراو ئێستا بە

شێوەیەكی گشتی لە بواری بینایی optics

دا بەكاردێن ،هەمان نزیكبوونەوە و شێواز
جێبەجێ دەبێت بەسەر درێ��ژە شەپۆلە
ڕادیۆییەكانیاندا كاتێك بەكاربهێنرێن لە
پەیوەندییە تەلەفۆنییەكاندا.

توێژینەوە زانستییەكان ئاماژە بەم بابەتە
گرنگە دەدەن كە لە گۆڤارێكی تایبەتمەندی
فیزیایی ب��ەم دواییانە ب��اڵوك��راوەت��ەوە و
دواتریش لە گۆڤارێكی سروشتزانی لە
 22ی شوباتی  2011دا باڵوكراوەتەوە
كە ئەمەیان ئەرشیفێكی گرنگە بۆ بابەتی
گۆڤارەكەی دیکه.
ئەو گورزە شەپۆالنەی كە بوونی هەیە لە
مۆبایل و تەلەفزیۆنی دیجیتاڵی و هەموو ئەو
تەكنۆلۆژیایانەی لە بواری پەیوەندیكردن و
قسەكردندا بەكاردێن ،دەتوانرێت سەرەتا
فراوان بكرێت بە شێوەیەكی گەورەی وەها
كە بگونجێت لە درێژی شەپۆلی ڕادیۆییەوە

دوای كرداری بادرانی شەپۆلی.
ئەم پێشنیازە لەالیەن گروپێكەوە لە زانایانی
ئیتاڵیا و سویدەوە كرا كە پیشانیاندا چۆن
گ��ورزەی ڕادیۆیی دەتوانرێت ك��رداری
بادرانی بەسەردا جێبەجێ بكرێت و ئەو
گێژەنگەی كە دروست دەبێت لە ڕێگەی
هەوایی(ئارێل)ی تایبەتی مەودا دوورەوە
ئاشکرا بكرێت و وەربگیرێتەوە.
س�����ادەت�����ری�����ن ج�������ۆری گ������ورزە
كارۆموگناتیسییەكان بە شێوەی ڕووتەختی
ب��ەرەی شەپۆلە ،ئەمە مانای وای��ە كە لە
زنجیرەیەك (سەر)و(بن)ی یەك لە دوای
یەك پێكدێت بە شێوەیەكی خەیاڵی لە
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ڕووتەختێكدا جێگیربوون لەناو دوو بواری
كارەبایی و موگناتیسی ستوون لەسەریەك
و ستونیش لەسەر ئاڕاستەی باڵوبوونەوەی
شەپۆلەكە ،بەاڵم ئەگەر گورزەیەك بادرا
بەرەشەپۆلەكە دەخولێتەوە بە دەوری
ئاڕاستەی گورزەكەیدا و باڵودەبێتەوە
بە شێوەیەكی لولپێچی كە گێژەنگێك
پەیدادەكات و گورزەكە جێدەهێڵێت بە
نزمترین توندی واتە سفر لە چەقدا.
فیزیاییەكان م���اوەی  20ساڵە توانای
دەستكەوتنی گورزەی بادراویان هەبووە
لە ڕووناكی بینراوەوە ،كە سەرەتا تێبینی
ئەوەیان كردووە كە دەتوانرێت ئەم جۆرە
گورزەیە لەناو هەندێك بۆری لەیزەریەوە
ب��ەره��ەم بهێنرێت .ئ��ەم گ��ورزە ب��ادراوە
دەستكەوتووانە لە ڕووناكییەوە سوودێكی
گرنگی هەیە لە تەكنۆلۆژیای نانۆییnano
 technologyدا كە تیایدا چارەسەرێكی
وردی تەنۆلكەی زۆر بچووكی پێدەكرێت.
لەم ڕۆژەدا هەرچۆنێك بێت هەوڵ دەدرێت
و بیرۆكەی نوێ دێتە كایەوە كە هەمان شت
بكرێت لە درێژیە شەپۆلەكانی ڕادیۆیی و
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەكاندا بەكاربهێنرێت.
شەپۆلی لولپێچی(بادراو)
ئێستا گروپێك بە ڕابەرایەتی بۆسید لە
پەیمانگای فیزیایی بۆشایی لە سوید لە
ئهبساله و هەروەها فابریزیۆ تامبورینی لە
زانكۆی پادووه لە ئیتاڵیا سەركەوتوبوون
لە بادرانی ئەو شەپۆالنەی كە دەرچوون
لە جۆرێكی هەواییەوە كە لە دەزگایەكی
جێگیری هەوایی خ��والوەدا بەكارهاتووە
و ئیشی گواستنەوەی داتایەكی بۆماوەیی
درێژە.
تیمەكە ئەمەیان جێبەجێ كرد بە دانەوەی
ئەو شەپۆالنە بەرەو دەرەوە لە دوورییەكی
دیاریكراوەوە و بە دوو ڕێ��ڕەوی مەتری
دوور لە هەواییەكەوە ،هەردوو تەوەرەكەیان
لە دوو گورزەكەوە وەرگ��رت .بیرۆكەی
دوو بەرە شەپۆلی جیاواز دوو هەنگاوی
جیاوازی لێدەكەوێتەوە كە داهێنانەكە
دوادەخ���ات لە نێوان دان���ەوەی پارچە
شەپۆلەكەی دراوسێیەوە و كاردەكاتە سەر
ئەوی دیکهیان و دەیكاتە بادراو بە هەمان
سیفەتی ئەو شەپۆلەی كاری تێكردووە.
بۆ سەلماندنی ئەوەی كە ئایا بە ڕاستی ئەو
شەپۆلە بادراوە یان نا ،سید و هاوەڵەكانی
62
زانستی سەردەم 50

توندی ئەو گورزەیەیان پێوا بە هۆی دوو
هەوایی كە نزیكەی 7م دوورب���وون لە
ناوچەی دروستبوونەكەوە .ئەوەیان دۆزییەوە
كە توندی دەستكەوتوو لە هەریەكە لە
هەواییەكانەوە جیاوازە ئەگەر یەكێكیان
وەستاویش بێت و شەپۆلەكەشی ستون
بێت لەسەر شەپۆلی هەواییەكەی دیکهیان.
چی چاوەڕوان دەكرێت ئەگەر ئیش لەسەر
پارچەیەكی دیاری كراوی جیاوازی بەرەی
شەپۆلی باڵوبووەوە بكرایە لە چەند كاتێكی
دیاریكراودا؟
نیشانەكان  signalsی دوو هەواییەكە
تۆماركرا كاتێك شەپۆلی دەرچوویان بە
هەمان ڕەوگەبن (واتە دوو سەریان یان دوو
بنیان وەك یەك بن) ،یان ڕەوگەیان جیاوازبن
و لە هەر شوێنێك بن بەندە لەسەر جووڵەی
خوالنەوەی ڕێژەیی نێوانیان .پیشاندانی ئەو
شێوازەی توندی شەپۆلەكان لە ڕێگای
كۆمپیوتەری تایبەتیەوە جێبەجێ دەكرێت و
ئیشی باڵوبوونەوەی گورزە بادراوەكانیشی
دەدرێتە پاڵ.
سید و تامبورینی و تیمەكەیان ئەوەیان
پیشاندا ك��ە چ��ۆن ئ��ەو پالنانە ئاشکرا
دەكرێت لە ڕێگای بەكارهێنانی تەلەسكۆبی
ڕادیۆییەوە كە وردەكاری ئەو تیشكدانەش
ڕوون دەكاتەوە كە لەڕێگای بادرانەكەوە
ئەنجام دەدرێ��ت بۆیە تامبورینی گەیشتە
ئ��ەوەی كە ئەمە شۆڕشێكی گەورەكراو
دەبێت لە بواری پەیوەندی ڕادیۆییەوە.
ئەو لەوە ڕاما كە شەپۆلەكان هەرچەندە
لەرەلەریان جیاوازە چۆن باڵودەبنەوە بەبێ
بەیەكداچوون ،كە ئەمەش بە گەورەكردنی
ژم���ارەی نیشانە ن��ێ��ردراوەك��ان لە نێوان
نێرەر و وەرگری هەوایی یان ڕادیۆكەدا
چ��ارەس��ەردەك��رێ��ت و پ��اش��ان هاوكات
گورزەكان فراوان دەكرێن و دەگوازرێنەوە
بە هەمان لەرەلەر ،بەاڵم جیاواز لە پلەی
بادرانیاندا.
یەكێك لە گرنگترین كێشەكانی ئەم دیاردەیە
شێواندنی شەپۆلە ڕادیۆییە بادراوەكانە لە
كاتی گواستنەوەیاندا بۆ ژاوەژاو ،بۆیە ئەو
تاقیكردنەوانە لە ژورێكی نەگەیەنەردا كراوە لەئینگلیزیەوە:
و سەرجەم ڕێگەكانی
دروست نەبوونی ئەو هیوا محهمهد
ژاوەژاوەش چارەسەركراوە.
تامبورینی بیری ل���ەوەش ك���ردەوە كە
سهرچاوه:
گ��ورزەی شەپۆلی گونجاو بۆ مۆبایل و
http://www.scientificamerican.com

كۆمپیوتەری الپتۆپ پێویستە بە شێوەیەكی
خێراتر ل��ەوان��ەی دیکه بێت و نرخی
تێچوونەكەشی بە ڕێژەیەكی كەم بێت،
ئەمەش بە دانانی چوار هەوایی نێرەر دەبێت
لە جیاتی دوو هەوایی .ئەوەشی بۆ زیادكرد
كە ئەم تەكنۆلۆژیایانە لە ماوەی  5-2ساڵی
داهاتوودا بە ب��رەودان بە تاقیكردنەوەی
گونجاوترو گورزە شەپۆلی چاالكتر دەچنە
ناو بازاڕەكانەوە.
تاسکۆ ڤیسر ئ��ەن��دازی��اری كارەبایی لە
زانكۆی تەكنۆلۆژی دیلفت لە هۆڵەندا بیری
لەوە كردەوە ئەم گورزە ڕادیۆییە بادراوانە
بە وردی و فراوانی لە كەناڵە پەیوەندییە
تەلەفۆنییەكاندا زی���اددەك���ات ،ب��ەاڵم
هۆشداریشیدا لەسەر ژاوەژاو لە چینەكانی
ب��ەرگ��ەه��ەوادا كە دەبێتە ه��ۆی شەپۆل
دەرك��ردن لە ڕووی فراوانی و ڕەوگەی
نیشانەكانەوە ك��ە ئ��ەم��ەش كاریگەری
نێگهتیڤی دەبێت لەسەر ج��ۆرو ژم��ارەی
شەپۆلە بادراوەكان ،و هەروەها وتیشی كە
ئەمە ڕوون نییە كە چۆن هەر دەزگایەكی
لەم شێوە بۆ دەركردنی ئەو گورزە شەپۆالنە
پێویستی بە دەرچەیەك هەیە لە ڕێیەوە ئەو
شەپۆالنە دەربكات.
هەرچۆنێك بێت تامبورینی ئەوەی خستەڕوو
كە ئەوان بیرۆكەیەكیان بەرهەم هێناوە كە
پێویستی بە شەپۆلی نێردەر و وەرگیراو
هەیە و ڕونیشیان ك��ردوەت��ەوە كە چۆن
ئەمە دەبێتە نموونەیەكی ڕەسەن و دەچێتە
قاڵبی داهێنانەوە و لەو ڕووخسارە ئاڵۆزەی
بیرۆكەوە دەبێتە دەزگایەكی نوێ بۆ ناردن
و وەرگرتنی گورزە شەپۆلی بادراو.
ڤیسر ئەوەیشی وت كە ئەم ئیشە بەجێهێنانی
كرداری دیکهی سوودمەندی دەبێت .بۆ
نموونە ،شەپۆلی ڕادیۆیی دروستكەرێكی
سەرەكییە لە ڤێرشنێكی نوێی optical
 spannerی پلەپلەكراو .هەروەها جگە
لەوەش كارامەیی لە بەكارهێنان و جواڵنی
تەنەكان لە ماوەی  1000000/1ی مەترێكدا
بە شێوەیەكی ڕێكوپێك و ڕیزكراو و مەشق
پێكراو.

منداڵ

child

میوزیک چۆن کاردەکاتە سەر مندااڵن؟
کامەران چڕوستانی
63

بچوک کار لەسەر ریتم و کاتی میوزیکەکەدا
بکات .ئەوەی گرنگە لەم بەشە میوزیکییەدا
ئەوەیە ،کە هەست بە هەڵە و شڵەژاندنێکی
میوزیکی لێرەدا ناکرێت ،بەڵکو لەوانەیە
گونجاندن و هارمۆنییەکی ڕیتمی جێگیر
وەک شڵەژاندنێکی ئاوازی بگرێتە خۆ یان
بە پێچەوانەوە.

کارکردنی ئاستی هزریی

ئایا میوزیک چ��ۆن ک��اردەک��ات��ە سەر
مرۆڤ بە شێوەیەکی گشتی؟ سەدەها ساڵە
کارتێکەرە سیحراویەکەی میوزیک لەسەر
مرۆڤ وەسف دەکرێت ،بەاڵم ناتوانرێت
ڕوونکردنەوەیەکی جێگیر بدرێت.
ش��ێ��وازی ک��ارک��ردن��ی م���رۆڤ ل��ەگ��ەڵ
زانیارییەکاندا
م��رۆڤ بەهۆی گوێگرتنەوە تابلۆیەکی
«وروژێنەرێکی بیستراو» لە هزریدا بنیات
دەنێت .گۆڕینی ئەم شەپۆلی دەنگانەش بە
شێوەیەکی گشتی بۆ هێمایەکی دەماریی
زۆر کەمە .کاریگەرێتی ئ��ەو دەنگەش
پشت دەبەستێت ب��ە ج��ۆر و توندیی
دەنگەکە ،سەرچاوەکەی ،چڕییەکەی و
ئەو گۆڕانکارییەی لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتدا
بەسەر دەنگەکەدا دێت .کارکردن لەسەر
ئەم شەپۆالنە بە سێ قۆناغی جیاواز لەیەک
دەڕوات ،کە بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین
بڵێین ،کە وروژاندنەکە بۆ پێکهاتەیەکی
دەروونی دەگۆڕێت ،پاش ئەوە بۆ ئاستێکی
هزریی و لە کۆتاییدا لە کارپێکردنی
ناوەندیدا گۆشەنیگاکان شی دەکرێتەوە.

پێکهاتەی دەروونی

ئەمەش ئاستێکی نەستییە ،کە مرۆڤ بە هزر
ناتوانێت کاری لەسەر بکات .بۆ نموونە
ئەو وروژاندنە بیستراوە پێناسە دەکات،
دەنگە سەرەکییەکان لە دەنگە البەالییەکان
جیادەکرێتەوە یان کەرەسە میوزیکییەکان،
دەنگی گۆرانیبێژەکان و قسەکەرەکان لە
یەک جیا دەکرێنەوە .الیەنە دەروونییەکەی
بەشی نەستی بیستراوەکان لە گوێوە دەست
پێدەکات ،یەکەم دەمارەکانی ناسینەوە،
گورزەکانی دەم��اری هەستی بیستن هەتا
دەگاتە تاوەرەکانی بیستن .لە میانی پەیوەندی
نێوان بەشە ئاڵۆزەکە زەیتونییەکەی مۆخ،
بۆچوونێکی واش هەیە ،کە لەوانەیە مۆخی
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لەم ئاستەدا هزر توانای کار و چاالکی هەیە،
بەاڵم مەرج نییە ،کە وەک ئەرکێکی پێویست
هۆشمەندانە و هزرییانە کاری لەسەر بکات.
بەپێی بۆچوونەکانی جەستەناس کارڵ
پریبرام لەم بەشەدا سێ ت��ەوەر هاوکات
مێشک کار دەکات:
تەوەری یەکەم :بابەت و تەنە هەستپێکراوەکان
پێناسە دەکرێن و لە تۆڕێکی پەیوەندیدا
دیار و دەستنیشان دەکرێت.
تەوەری دووهەم :هەستپێکراوەکان لە هەموو
ئاستێکی نوێدا دەپشکنرێت و بەهای بۆ
دادەنرێت بە چ ئاڕاستەیەک دەڕوات.
ت��ەوەری سێیەم :بەهاو ڕۆڵ��ی گرنگێتی
هەستپێکراوەکان لە ن��او ب��ارە نوێکەدا
دەپشکنرێت.
لە تەوەری یەکەمدا دەنگ و کاتەکان بۆ ئاواز
و ڕیتم و وێنە میوزیکییەکان پۆڵێن دەکرێن.
بۆ ئەم پرۆسەیەش بنەماکان بەکاردەهێنرێت،
کە پشت بە ئاڕاستە و کولتوری میوزیکی
دەبەستێت .لێرەدا بەکارهێنان و گوێگرتنی
میوزیکەکە لە ئاستێکی هزریدا دەبێت
و گەر گوێگر کەسێکی مۆسیقاژەن یان
توێژەرێکی میوزیکی بێت ،ئەوا لەم ئاستەدا
توانای شیکردنەوە و بەهای زانستییانەی ئەو
پارچە میوزیکەی هەیە .واتە لەم تەوەرەدا
بوونە دەنگییەکان لە نەستەوە بۆ یەکەیەکی
میوزیکی هزریی بەرجەستە دەکرێت.
تەوەری دووهەم تایبەتە بە بیر و هەستەکان.
لەسەر بنەمای ئەو زانیارییانەی کە لە ناو بیردا
«هۆشدا» کۆکراوەتەوە و پارێزراوە بڕیار
دەدرێت ئایا «دەنگ» زانیارییە هاتووانە بە
بیر نوێن یان کۆنن ،ناسراون یان نەناسروان.
لێرەدا پەیوەندییەکان بەستراون بە ڕووداوە
ناونراوەکان ،ئەویش بە پەیوەندیکردنی
نێوان دەنگ و ئاوازە بیستراوەکان بە پێکهاتە
بینراوە پارێزراوەکان وەک نووسراوەکان،
تێبینییەکان و وێنەی وشەکان لە الیەک و
پێکهاتەی بیستراوی وشەکان .لە هەمان
کاتدا ئەو هەست و سۆزانە بە ئاگا دێن ،کە

پەیوەندییەکیان بەو واقیعەی ئەو ساتەوە یان
واقیعێکی هاوشێوەوە هەیە.
ل��ە ت�����ەوەری ی��ەک��ەم و دووه���ەم���دا
ئ��ەوەی دەردەک��ەوێ��ت بریتییە لە چێژ و
پەسەندکردنە میوزیکییەکانی ت��اک ،کە
هاوکات لەگەڵ زانیارییە میوزیکییەکان و
یادەوەرە تایبەتییەکانو ئەزموونی گوێگرتندا
کاردەکات و دەبن بە یەک یەکەی یەکرتوو.
ت��ەوەرەی سێیەم :کە تیایدا کەمتر هزر
کاریگەر دەبێت لە شیکردنەوەکاندا ،بەڵکو
زیاتر کار لەسەر مامەڵە و کاردانەوە دەکات
تیایدا .لێرەدا کار لەسەر هەموو زانیارییەکی
دەوروب���ەری هەستپێکراو دەکرێت ،ئایا
ئەو زانیارییە میوزیکییانە گرنگن یان هیچ
گۆڕانکارییەک لەگەڵ خۆیاندا دەهێنن .بۆ
نموونە سەرنجڕاکێشان بۆ پارچەیەک لە
میوزیکەکە یان یەکێک لە ئامێرەکانی ناو
پارچە میوزیکییەکە.
لە الیەن پێکهاتە جەستەییەکەوە هەر سێ
تەوەرەکە بە هۆی پێکەوە کارکرنی بەشە
تایبەتییەکەی مۆخ بەرجەستە دەکرێت ،کە
تایبەتمەندە بە بیستن .لە چەقی ئەو بەشەدا
بریتییە لە ئەموگداال « »Amygdalaو
هیپۆکامپوس « ،»Hippocampusکە
ڕۆڵێکی گرنگ دەبینن لە یادە کورتخایەن
و درێژخایەنەکاندا .لێرەدا هەموو زانیارییە
کارپێکراوەکانی هەستپێکراوەکان کۆدەبنەوە
و ئەم دوو بەشە بە سیستمی لیمفەکانەوە
بەستراون ،کە ئەمانیش بۆ کارکردن لەگەڵ
هەست و سۆزەکاندا ئامادەن .زانیارییە
کۆکراوەکان بە هۆی ئەمیگداالوە مامەڵەیەک
دیاری دەکات و دەنێردرێتە بەشی پێشەوەی
مێشک و لەوێشەوە بۆ «ناوەندی مۆتۆڕی
مۆخ» دەنێردرێت.

کارپێکردنی ناوەندی

کارپێکردنی ناوەندی هەموو بیرۆکەکان
و هەموو پرۆسە هزرییەکان لە ئاستێکی
ه��ۆش��م��ەن��دی��دا دەب��ێ��ت .م���رۆڤ ل��ێ��رەدا
هۆشمەندییانە پرۆسەیەکی دیاریکراو پێناسە
دەکات و بەو پێیە مامەڵەی لەگەڵدا دەکات.
پاشکۆکان
لەم کورتە شیکردنەوەوە بۆمان دەردەکەوێت
کە کاریگەرییە هەستییەکانی بیستنی پارچە
میوزیکێک چۆن کاردەکات .بەاڵم دەربڕین
و بنەما ویستراوەکانی ئ��اوازدان��ەرەک��ە،
کە خ��ۆی لەناو پارچە میوزیکییەکەدا
دەردەبڕێت ،لەالیەن گوێگرەوە بە هزر

یان بە نەست هەستی پێدەکرێت .لە میانی
مێشکەوە مۆدێلێکی تایبەتی بۆ دەستنیشان
دەکرێت بۆ ئەو شێوازە دەربڕینە ،کە پێکهاتە
فیزیایییەکەی پارچە ئاوازەکە دەستنیشانی
دەکات .ڕۆشنبیریی زانستیمان سەبارەت بە
میوزیک و سەبارەت بە مۆدیلی جیاوازەکانی
مامەڵە میوزیکییەکان و هەروەها بوونی ساتیی
ئەو کەسە پێکەوە کار لەگەل مامەڵەکردن
لەگەڵ پارچە موزیەکەکدا دەکەن .جگە
لەوەش پێکەوەژیانی ساتیی میوزیکەکە بە
مامەڵە پێداویستییەکان کۆنترۆڵ دەکرێت،
کە بۆ هەر پارچە میوزیکێک جۆرە مامەڵە
و کاردانەوە و یاد و هەستێکی جیا دەدات
بەو کەسە.
بە یارمەتی توێژینەوەیەک ئەوە دەرکەوتووە،
کە میوزیک کاریگەرێکی هێمنکەرەوەتری
دەبێت ،کاتێک نەخۆش بەر لە نەشتەرگەری
بە ئ���ارەزووی خ��ۆی پارچە میوزیکێک
هەڵبژێرێت.

پێوەری گۆڕانکارییە جەستەییەکان

میوزیک دەتوانێت لە کەمتر لە چرکەیەکدا
کەشی کەسێک بگۆڕێت و دەتوانێت ڕۆح
هێمن بکاتەوە ،هەستکردن بە کەسی دیکە،
خۆشی و ش��ادی بێنێتە کایەوە و دڵیش
ببوژێنێتەوە.
ئایا میوزیک کار لەسەر چ بەشێکی جەستە

و ئەرکەکانیان دەکات؟
 هەناسە. لێدانی دڵ. فشاری خوێن. گرژی ماسولکەکان. باری جەستەیی. گەرمیی جەستە. ئەنزیم و لیمفەکان.ب��ەاڵم م��رۆڤ پرسیار لە خ��ۆی دەک��ات،
چۆن میوزیک ئەم هەموو کارتێکەرانەی
دەبێت ،کە لە س��ەرەوە ئاماژەمان پێداوە.
بەر لە هەموو ڕوونکردنەوەیەک دەبێت ئەوە
بزانین ،کە جەستەی مرۆڤ هەمووی پێکەوە
ک��اردەک��ات .بە پێی شێوازی ئاوازەکە،
رێتمەکەی ،هارمۆنێتی ،خێرایی و جۆری
دەنگەکان میوزیک دەتوانێت هێمن بکاتەوە،
هارمۆنێتییەک بەرجەستە بکات یان گوێگر
چاالکتر بکات ،بەاڵم لە باری زۆر دەگمەندا
میوزیک دەبێتە هۆی ترس و ناڕەحەتی .بە
شێوەیەکی گشتی کاریگەرێتی لەسەر سێ
بەش لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت:
• لەرینەوە کە سەرتاپای جەستە دەگرێتە
خۆی.
• هەست و س��ۆز ،ک��ە ل��ە فراوانترین
دەروازەکانەوە دەچێتە ناو ڕۆحی مرۆڤ.
• هارمۆنێتی و ڕێکخستن ل��ە ئاستی

ڕۆحیدا لەم بەشانەدا ،کە دەروون و ڕۆح
دووچاری بەستن و مانەوەبوون ،کە بە هۆی
میوزیکەکەوە دەبێتە هۆی دروستبوونی
بااڵنسێکی نوێ لە پێکهاتە ناوەکییەکەی
مرۆڤدا.
ئەو میوزیکەی کە هەمان ریتم و هارمۆنێتی
ئ��اواز و م��ان��ەوەی لە ی��ەک خێراییدا بە
شێوەیەکی هێمنکەرەوە کار دەکاتە سەر
گوێگر ،ب��ەاڵم ئەمە ناتوانین شێوازێکی
گشتی بدەینێ ،بەڵکو هەموو مرۆڤێک لەو
بارەدا کاریگەرییەکی تایبەتی بەسەردا دێت
بە تایبەتی لە ڕۆژی ئەمڕۆماندا فشار لەسەر
تاک زۆرە و مەرج نییە هەموو میوزیکێک
بە هەمان ئاست هێمنی و هارمۆنی لەگەڵ
خۆیدا بهێنێت .بەاڵم لە بارە ئاساییەکەدا
ئەم میوزیکە خاوکردنەوەیەک بەرجەستە
دەکات :هەناسە بێ ئەوەی هەستی پێبکەین
قوڵتر و درێژتر دەبێت ،هەندێکجاریش
خۆت لەگەڵ خێرایی و ریتمی میوزیکەکەدا
دەگونجێنێت ،بە هۆیەوە لێدانی دڵیش
هێواشتر دەبێتەوە .بەم هۆیەوە فشاری خوێن
دادەبەزێت و پلەی گەرمی جەستە دێتە
خوارەوە .لە کۆتاییدا ماسولکەکان دەتوانن
خۆیان لە گرژبوونەکان ڕزگار بکەن و لە
هەمان کاتدا چەندێتی ئۆکسجین و ئەنزیم و
هۆرمۆنەکانیش خۆیان ڕێکبخەنەوە.

چی ڕوودەدات ،کاتێک منداڵێک لە تیپێکی موزیکدا بەشدار دەبێت؟
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باشترین نموونە کۆرپەیەکی بچووکە:
گ��ۆران��ی��ی��ەک��ی هێمن ب��ە شێوەیەکی
زۆر سەرنجڕاکێش کاریگەرێتی لە
هێمنکردنەوەی منداڵەکەدا دەبێت .نۆتەی
سێچارەکی هاوئاستی پارچە میوزیکێک،
میلۆدییەکی ه��ارم��ۆن��ی و دەنگێکی
متمانەبەخشی دایک یان باوک زۆر بە خێرایی
منداڵ هێمن دەکەن و خەویان لێدەخەن.
بەگشتی دەتوانین بڵێین کە کارتێکەرەکان و
کارتێکراوەکان هەموویان پێکەوە بەستراون
و میوزیک کار دەکاتە سەر جەستە و ڕۆح
و دەروون.
هەر لەبهر ئەم هۆکارانەیە دەبینین میوزیک
هەموو ڕۆژێک زیاتر میوزیک بەکاردەهێنرێت
لە چارەسەرییە دەروونییەکان و بەتایبەتی لە
ئەمریکادا ،کە ئاواز و ریتمە جیاوازەکان
بەکاردەهێنرێن ل��ەن��او نەخۆشخانە و
چارەسەرە دەروونییەکاندا بۆ ئەوەی پرۆسەی
چ��ارەس��ەرەک��ە خێراتر بکات .ئەنجامی
هەندێک توێژینەوە ئەوەیان دەرخستووە،
کە کاریگەرییە پۆزەتیڤەکانی میوزیک وای
ک��ردووە ،کە بەکارهێنانی میوزیک لەناو
نەخۆشخانەکان و پزیشکەکانی دداندا لە
زیادبووندایە بۆ کەمکردنەوەی ئازارەکان
و هێمنکردنەوەی ب���ارە دەروون��ی��ی و
جەستەییەکەی نەخۆشەکان و هەروەها بۆ
کەمکردنەوەی فشاری دەروونیی و ترس و
تەنگەژە .مامانەکانیش میوزیک بەکاردەهێنن
بۆ کەمکردنەوەی ئازاری دووگیانەکان و
ئاسانکردنی پرۆسەی منداڵبوونەکە.
چی ڕوودەدات ،کاتێک منداڵێک لە تیپێکی
میوزیکیدا بەشدار دەبێت؟
لە گەشەی منداڵدا میوزیک چ ڕۆڵێک
دەبینێت؟
کاتێک مرۆڤ سەیری گەشەی کۆمەڵگای
ه��اوچ��ەرخ دەک��ات و ب��ی��ردەک��ات��ەوە ،چ
هۆکارێک بۆ نەوە گەشەسەندووە نوێکە
دابینبکرێت .لە کۆتاییدا دەگ��ات��ە ئەو
ئەنجامەی کە باشترین شت کە بتوانرێت بۆ
کارپێکردن بەکاربهێنرێت بریتییە لە میوزیک.
لە فەرهەنگی زانستی پەروەردەدا زۆرجار
ڕیزبەندی گرنگێتی «کلیلی پۆلێنکردن»ەکان
بریتین لە :توانای پەیوەندیکردن ،توانای
هاوکاریی ،نەرمیی ،ڕۆحی خەلقکردن،
بیرکردنەوە ل��ە بابەتە دی��اری��ک��راوەک��ە،
سەربەستی خود ،توانای چارەسەری کێشە،
توانای گەیاندن ،ئامادەیی فێربوون و ویست
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بۆ سووربوون لەسەر کۆشش.
یاریکردن لە گروپێکدا بەبێ بوونی توانای
پەیوەندیکردن ناتوانرێت بەرجەستە بکرێت،
هەروەها پێویستی بە بوونی توانایەکی
هاریکاری و نەرمیی میوزیکژەکان هەیە،
بۆئەوەی بتوانن لە کۆرسێکدا کارێکی
پێکەوەیی بکەن .ڕۆح��ی خەلقکردن و
بیرکردنەوە لە بابەتە دیاریکراوەکە و
سەربەستی خود پێویستە بۆ مۆزیکژەنێکی
سۆڵ کاتێک بە تەنیا دەیەوێت کار لەسەر
بەرهەمێک بکات .بەم شێوەیە هەموو ئەو
خاڵە گرنگانەی پ���ەروەردە دەتوانین بە
شێوەیەک لە شێوەکان لە میوزیکدا بەدی
بکەین و بیانکەین بە بنەمایەک بۆ پەروەردەی
مندااڵن.

بۆچی مندااڵنی ئەم سەردەمە پێویستیان
بە میوزیک هەیە؟
ه��ۆک��ارە ئەنترۆپۆلۆژییەکان :مەبەست
لە «بوونێتی م���رۆڤ»ە لە گۆشەنیگای
میوزیکەوە .میوزیکدانان و ژیان لەگەڵ
میوزیکدا جۆرێکی زۆر تایبەتە لە «بوونێتی»
بۆئەوەی تاک بتوانێت خۆی بدۆزێتەوە.
واتە میوزیک کەرەسەیەکی زۆر گرنگە
بۆ بەرجەستەکردنی خود و بە تایبەتی الی
هەرزەکاران و الوان ،کە میوزیک تیایدا
سومبولێکی بەرز دەنوێنێت و لە هەمان کاتدا
ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێت لە پەیوەستیکردن و
ڕێکخستنی پەیوەندی نێوان تاکەکان.
هۆکارە پەروەردەیی-کولتورییەکان :مرۆڤ
بوونەوەرێکی کولتورییە (ئارنۆڵد گێلن)،
م��رۆڤ داهێنەرە و لەالیەن کولتورەوە
مرۆڤ دادەهێنرێت (مایکڵ الندمان) .لە
ڕاب��وردوو و هەنووکەدا هیچ شارستانییەک
نییە لە جیهاندا بەبێ میوزیک .لەمیانی وانەی
میوزیکەوە دەتوانین الوەک��ان بکەین بە
کەسانی «داهێنەر».
ه��ۆک��اری بوونێتی « :»Ontologyئەم
گۆشەنیگایە بەستراوە بە بوونی خودی
میوزیک ،چونکە میوزیک ج��ی��اوازە لە
هونەرەکانی دیکە .ئەی باشە میوزیک چ
شتێک لە پشت خۆیەوە دەشارێتەوە ،چ
شتێکی تایبەت و دەگمەن لەناو خەسڵەتەکانی
خۆیدا حەشار دەدات؟ زان��ای میوزیکی
بەناوبانگ «هانز هاینریخ» دەڵێت :میوزیک
وەک شانشینی دەنگ و بیستراوەکان ،کە
تایبەتمەندێتییەکەی میوزیک پیشاندەدات،
ئەویش ئەو تایبەتمەندێتییەیە کە تەنیا بۆ

خودی خۆی هەیەتی لەناو ئەو شانشینەدا.
میوزیک ئەو هونەرە بێوتە و بێدەستەواژەیە،
کە بە هەموو کەسێک دەتوانێت شتێک
ڕابگەێنێت یان هەروەک ڤیکتۆر هیگۆ دەڵێت:
میوزیک ئەوە دەردەبڕێت ،کە ناتوانرێت
بوترێت و بێدەنگبوونیش لێی مەحاڵە.
هۆکاری بیردۆزی خوێندن و سیاسەتی
پێگەیاندن :گ��ەر چ��اوێ��ک ب��ە سیستمی
پەروەردەی هەرێمدا بخشێنین ،سەرنجی ئەوە
دەدەین ،کە لەمێژە ئێمە ڕێبازێکی پڕهەڵەمان
گ��رت��ووە ل��ەم میانەدا ،چونکە هونەری
میوزیک هەتا ئێستاش بە وانە بنەڕەتییەکان
دانانرێت ،هەرچەندە هەموو زانیاریی و
زانستە نوێکان ئەوەیان دەرخستووە ،کە
میوزیک بۆ گەشەی کەسایەتیی و ڕۆحیی
و توانای داهێنان زۆر گرنگن ،چونکە
قاڵبکردنی خوێندکار لەناو چوارچێوەی
وانە زانستییە وشکەکاندا کاردانەوەی زۆر
نێگەتیڤی دەبێت .گەر پرسیارێک لە منداڵ
و هەرزەکار و الوان بکرێت سەبارەت
بەوەی کە لە هەنووکەدا دەیکەن ڕۆژانە و
هەروەها لەوەی کە لە داهاتوودا دەیانەوێت
بیکەن ،ئەوا زۆرکەمیان هەیە ،کە ئاوڕێک
لە هونەری میوزیک بداتەوە ،کە ئەمەش
هۆکاری کەمیی دەوڵەمەندێتی ڕۆحی ئەو
منداڵەیە سەبارەت بە هونەری میوزیک.
هۆکاری پەروەردەی کۆمەاڵیەتی :بێگومان
میوزیک کۆمەاڵیەتیترین هونەری هەموو
هونەرەکانە .کەشی میوزیک بوارێک بۆ
مرۆڤ لەگەڵ مرۆڤی دیکهدا دەکاتەوە.
چونکە میوزیک تەنیا وەک توخمێکی ناو
ناوەندێکی کۆمەاڵیەتی و کارتێکەرێکی
کۆمەاڵیەتی تەنیا بوونی دەتوانرێت هەبێت.
هۆکارە چارەسەریی و غەریزییەکان :بۆ
هەموو الیەنەکان ئەوەی ئاشکرایە بریتییە
لە «هێزی کارتێکەری میوزیک لەسەر
دەروونمان» .ئێمە ئەمڕۆ سەبارەت بە ڕۆڵی
میوزیک دەزانین سەبارەت بە توانا و پیرۆزیی
ئەم هونەرە لە بواری چارەسەرە جیاوازەکاندا.
میوزیک لە ڕۆحی هیچ منداڵێک ناپرسێت
ئایا دەیەوێت یان ئارەزوویەتی یان نایەوێت
یان دەیزانێت ،چونکە ئەو توخمە پارچەیەکە
لە ڕۆحی هەموو کەسێک .ئێمە هەر ئەوەندە
لەسەرشانمانە ،کە ڕێگەی بۆ بەرەاڵ بکەین.
لەم میانەدا لە سێ بواردا کاریگەرە:
 .1زاڵبوون بەسەر هەستە نێگەتیڤەکان لە
کاتی گۆرانی وتندا.

 .2زیادبوون و ڕێکخستنی وزەی باری
هەستە پۆزەتیڤەکان.
 .3گۆرانی وتن وەک شێوازێک لە نەرمێتی
خود.
هۆکارەکانی بەدەر لە میوزیک :لێرەدا مەبەست
لە گواستنەوەی کاریگەرییەکانی میوزیکە
لەسەر کەسایەتی .ئێمە لە بنەمای توێژینەوە
نوێکانەوە ،کە لە قوتابخانەکانی بەرلیندا
کراوە ،ئەوەمان بۆ ڕوو بۆتەوە ،کە میوزیک
پەروەردەیەکی هزری میوزیکیی ،ڕۆحێکی
داهێنانیی ،جوانکاریی ،کۆمەاڵیەتیی،
سۆزداریی و جوڵەی دەروونیی لە هەمان
ئاستی خوێندن و پرۆسەی پ���ەروەردەدا
بەرجەستە دەکات .ئەمەش لە دوو دیاردەدا
ڕەنگ دەدات��ەوە :گەشەپێدانی زیرەکیی

لەسەر میلۆدییەکان بە شێوەیەکی گشتی لە
بەشی ڕاست و کاکرکردن لەسەر ریتم لە
بەشی چەپی مێشکدا بەجێ ڕوودەدات .بەم
شێوەیە میوزیک هەردوو بەشی مێشک چاالک
دەکاتەوە ،کە بۆ بااڵنسێکی نموونەیی لەناو
دووالی مێشکدا.

و فراوانکردنی توانا کۆمەاڵیەتییەکان .لە
تەمەنێکی دیاریکراودا پەیوەندییەکی زۆر
بەهێز هەیە لە نێوان زیرەکیی و گەشەپێدانی
بەهرە میوزیکییەکان .دی��اردەی دووهەم
بریتییە لە پتەوکردنی ڕۆحی داهێنان ،کە
بنەمایەکی زۆر بەهێزە بۆ گەشەی کۆمەڵگا
توێژینەوە زانستییەکان و ئەنجامەکانی
لە هەموو الیەنەکاندا.
هۆکارە دەمار -بایۆلۆژییەکان و دەمار -پرۆفیسۆر «هانز گیونتەر» توێژینەوەیەکی
درێژخایەنی ئەنجامدا لە بەرلین لەسەر
فیزیکییەکان
توێژینەوەکانی سەر بواری مێشک ئەوەیان قوتابیانی بنەڕەتی لەسەر « کاریگەرێتی
دەرخستووە ،کە گوێگرتن لە میوزیک و پ����ەروەردەی میوزیکی لەسەر گەشەی
کارکردن لەسەر میوزیک پەیوەندیی و کەسێتی منداڵ» .توێژینەوەکەش بەشێوەیەک
چاالکی هەردوو الی مێشک بەهێزتر دەکات بوو ،کە مندااڵن فێری ئامێرێکی میوزیکی
و هەروەها دەبێتە هۆی تۆڕێکی دەماریی بکرێت ،لە کۆرسێکدا بەشداری بکات و
زۆر بەرفراوان .ئەمڕۆ دەزانین ،کە کارکردن بەهۆی پەروەردەی میوزیکییەوە بتوانن توانا
هزریی ،ڕۆشنبیریی ،میوزیکیی ،داهێنانیی،
دەرون��ی��ی و کۆمەاڵیەتییەکانی خۆیان
گەشە پێبدەن و کاریگەربن تیایدا .لە پاش
ئەوە سەرنج دراوە لە باری سۆزداریی و
خودهاندانی منداڵەکان لە میانە جیاوازەکانی
ف��ێ��رب��وون ،ک��ۆش��ش ،وردبینیی ،ڕۆح��ی
لێپرسینەوە ،ئازادکردن و سەربەستی خود،
توانای بەرگریی ،ڕەخنەی خود و بەرامبەر.
توێژینەوەکە لەسەر هەندێک گروپی مندااڵن
کرا ،کە تەمەنیان لە نێوان  6هەتا  12ساڵ
بووە .هەفتانە دوو سهعات وانەی میوزیکیان
وەرگرتووە ،کە تیایدا بەشداری فێربوونی
ئامێرێکی میوزیکی یان گۆرانی وتن لە
کۆمەڵێکدا کردووە.

ت��وێ��ژی��ن��ەوەک��ان ئ��ەم ئەنجامەیان
دابەدەستەوە

 ه��ەردوو گروپەکە لە ساڵی یەکەمیخوێندنی میوزیکدا ئاستی ژیرێتییان بە
پێوەری « »IQگۆڕانکارییەکی هێجگار
زۆری��ان بەسەر نەهاتووە ،ب��ەاڵم لە پاش
چوار ساڵ بەرهەمی کارەکەیان ئاشکراتر
دەرکەوتووە ،ئەویش بەوەی کە ژیرێتییان
و نیشانەکانی « »IQئاستێکی زۆر بەرزتریان
پیشان داوە.
 ئەو مندااڵنەی بەشداریی توێژینەوەکەیانکردووە پاش چوار ساڵ توانایەکی هزریی
و هەستدارێتیی ئاست بەرزتریان نیشان داوە.
 ئەو مندااڵنەی کە بەر لە توێژینەوەکەئاستی هزریی و ژیرییان لە ئاستێکی نزمدا
بووە ،پاش چوار ساڵ لە کار لەسەر میوزیک
بەرزبوونەوەی ئاستە جیاوازەکانی هزری و
هەستییان پیشان داوە و بەڵکو هەندێکیان
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لە بوارە کۆمەاڵیەتیی و دەروونییەکەشدا
گۆڕانکارییەکی هەستپێکراویان بەخۆیانەوە
بینیوە.
ئەم لێکۆڵینەوانەش بەردی بناغەیەک بوون
ب��ۆئ��ەوەی ،کە الیەنە پەیوەندیدارەکانی
سیاسەتی پەروەردە لە دەوڵەتە ئەوروپییەکان
سیاسەتی پ��ەروەردەی میوزیکی بکەن بە
بەشێک لە سیاسەتی کۆمەاڵیەتیی و زانستیی
بواری پەروەردە.
کێشەی پەروەردەی میوزیکی لە کوردستان
لە کوردستاندا هەتا ئێستا ئێمە نەگەشتوینەتە
ئ��ەو تێگەشتنەی ،کە میوزیک دەتوانێت
ڕۆڵێکی گرنگ ببینێت لە گەشەی کەسایەتی
و هەستی و هزری منداڵ ،ئەم گەشەیەش
بە درێژایی ژیانی مرۆڤ دەتوانێت بەردەوام
بێت .بە شێوەیەکی گشتی تێگەشتنمان بۆ
میوزیک لە بەشی پەروەردەی مندااڵندا زۆر
جار لە سنووری چێژ وەرگرتن و خۆشی
بەخشین تێناپەڕێت .خ��اوەن ئ��ەزم��وون و
پسپۆرەکانیش لەم بوارەدا بە داخەوە لەناو
پالندانانی کۆمەاڵیەتی و پەروەردەییدا خاوەنی
دەسەاڵتێکی هەستپێکراو نین و لەالیەن الیەنە
پەیوەندیدارەکانەوە گوێیان لێ ناگیرێت و
بواریان پێ نابەخشن ڕۆڵێکی گرنگتر ببینن،
ئەمەش هۆکارێکە ،کە هونەری میوزیکی
منداڵ زۆر بە دواکەوتویی بمێنێتەوە.
نەبوونی بنەمایەکی زانستی لە گەلێک الیەنی
پ��ەروەردەی��ی و گەشەی مرۆیی ه��ەر لە
دایەنگاکانەوە هەتا زانکۆکانمان وای کردووە
بۆ نموونە باخچەی ساوایان وەک شوێنێک
تەماشا بکرێت زیاتر بۆ کات بەسەربردنی
مندااڵن و دوورخستنەوەی منداڵ لە ژینگەی
ماڵەوە ،ئەگەر چاوێک بە ڕێژەی پسپۆرانی
پ���ەروەردەی مندااڵن لە باخچەی ساوایان
و دایەنگەکاندا بخشێنین ،ئ��ەوا ئەو کاتە
ب��ارە کارەساتاوییەکهی ئەم بنکانەمان بۆ
دەردەکەوێت ،کە چەند بێپالن و بێبایەخن.
قوتابخانەکانمان زیاتر لە سەربازگەیەکی
فێربوون دەچن نەک لە بنەمایەک بۆ پەروەردە
و گەشەی کەسایەتی و بنیاتنانی کەسێکی
پێگەشتوو .ئ��ەم الیەنە الوازان���ەی ب��واری
پەروەردەی مندااڵن ،پەروەردەی میوزیکیشی
گرتۆتەوە .لە دایەنگە و باخچەی ساواکاندا
زۆر بە دەگمەن کەسێک بدۆزیتەوە کە پسپۆر
بێت لە دەرونناسی مندااڵندا و یان ئەزمونێکی
باشی هەبێت سەبارەت بە میوزیک و میوزیکی
مندااڵن بە تایبەتی .هەرچی لە قوتابخانەکان
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دەگوزەرێت لەوە باشتر نییە ،بەڵکو وانەی
میوزیک وەک وانەیەکی پلە سێ و پلە چواری
بێ بایەخ هەڵدەسەنگێنرێت و وانەیەکە
زیاتر بۆ پشووی مامۆستا و قوتابی و کات
بەسەربردنێکی بێ سوود .هەرچی ڕێنمایی و
ڕوونکردنەوەکانی وەزارەتی پەروەردە و الیەنە
پەیوەندیدارەکانە هیچ ئاماژەیەک بە پەروەردە
میوزیکییەکان نادەن و هیچ پالنێکیشیان بۆ
ئهو جۆرە پەروەردەیە نییە ،چونکە بە شتێکی
الوەکی و بێبەهای هەژمار دەکرێت.
هۆکارێکی دیکەی الوازی پ��ەروەردەی
میوزیکی بریتییە لە نەبوونی هۆڵ و ژووری
تابەت بە میوزیک و سەما لە قوتابخانەکان.
هەتا ئێستاش کەم قوتابخانە هەبن کە هۆڵێکی
مۆدێرن و شیاویان هەبێت بۆ چاالکییە
میوزیکییەکان ،بە شێوەیەک کارکردن و
پەخشی میوزیک تیایاندا کار نەکاتە سەر
وانەی پۆلەکانی دیکەی قوتابخانەکە.
بنکەکانی مندااڵن و هەرزەکاران و الوان
هەتا ئێستاش کەمن و بەپێی ئاست و
پێداویستی سەردەم نین ،بەڵکو ئەوەی زیاتر
بەرباڵوە بریتییە لەو کۆمپانیا و مامۆستایانەی
کە بە شێوەی وانە و کۆرسی تایبەت زانستی
میوزیک بە بەشداریکەران و ئارەزوومەندان
دەگەێنن.
لە الیەکی دیکە هونەری میوزیکی مندااڵن لە
کۆمەڵگاکەماندا هەتا ئێستاش پێشکەوتنێکی
وای بەخۆیەوە نەبینیوە لە الیەن داڕشتن و
تۆن و هۆنراوەی تایبەت بە منداڵ و شێوازی
وتن و دابەشکردنی میوزیکیی و دەرهێنانی
کلیپەکان ئەگەر خۆمان ب��ەراورد بکەین
بە هونەری فارسی و تورکی و عەرەبی.
بەڵکو زۆر بەرهەممان هەن ،کە تەنیا بوونی
بریتییە لە پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی ،کە لە
هونەری مندااڵندا هەمانە و هیچی دیکە .جگە
لەوەی دانانی هەندێک لەو ئاوازانە لە الیەن
کەسانێکەوەن ،کە نە ئەزموونێکی وا قوڵیان
لەو بارەیەوە هەیە و نە زانیارییەکی یەکجار
زۆریان سەبارەت بە میوزیک و دەرونناسی
مندااڵنەوە هەیە .ئەمەش وای کردووە کە
نمایشی هەندێک لە گۆرانییەکانی مندااڵن
بەرگ و ڕوخسار و ڕەفتارێکی پێگەشتووانەی
پێوە دیار بێت زیاتر لە ڕووکەشێکی مندااڵنە.
هەموو ئەم هۆکارانە وایان ک��ردووە ،کە
منداڵ نەتوانێت هاوڕێیەتی لەگەڵ جۆرە
میوزیکێکدا ببەستێت ،کە بۆ تەمەنی ئەو
بگونجێت و هاوزمانیش بێت بۆ منداڵەکە.

منداڵیش بوونەوەرێکی ڕەزام��ەن��دە .ئەوە
وەردەگرێت ،کە پێی دەدرێت .ئەویش لەم
هەژاریی جیهانەی خۆیدا هیچ ڕێگەیەکی
دیکەی بۆ نامێنێتەوە تەنیا ئەوە نەبێت ،کە
گەورەکان گوێی لێ دەگرن .چونکە هیچ
یاریدەدەرێک و پاڵنەرێک نییە ،کە یارمەتی
منداڵەکە بکات بۆ ئەوەی ڕۆحی منداڵەکە
بە میوزیکێکی گونجاو ئاو بدات .بەاڵم
ئایا لە کوردستاندا چ جۆرە میوزیکێک
بەرباڵوە؟
ئەوەی جێگەی ئاماژەیه ئەوەیە ،کە هونەری
میوزیک لە کۆمەڵگای ک��وردی��دا و بە
تایبەتی لە بیست ساڵی پێشوودا زیاتر خۆی
بەستۆتەوە بە هونەرە تورکی و عەرەبی و
فارسییەکەوە ،کە وای کردووە گوێگری
کورد زیاتر گوێبیستی ئەو جۆرە گۆرانییانە
بێت و هەر کاتێکیش باس لە میوزیکی
خۆرئاوا بکرێت ،ناوی چەند گۆرانیبێژ و
موزکزانێکی دیاریکراو دەهێنرێت ،وەک:
یانی ،مایکڵ جاکسن ،براین ئادامس ،ئێمینیم،
 . . .هتد .هەرچەندە میوزیکی خۆرئاوا زۆر
دەوڵەمەندە و بەڵکو لەناو گەنجینەکەیدا
گەلێک جۆرە میوزیکی وا بەدی دەکرێت،
کە خودی میوزیکی خۆرهەاڵتیش دەتوانێت
سوودی لێ وەربگرێت ،بەاڵم بە داخەوە
کە میدیای کوردیش نە وەکو زانستێک
و نە وەکو ڕۆشنبیرییەکی گشتی کارێکی
وای نەکردووە ،کە تاکی کورد بە الیەنە
نەناسراوەکەی میوزیکی خۆرهەاڵتی ئاسیا و
خۆرئاوا ئاشنا بێت.
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هەڵبژێریت ،یان بچیتە سەرStart>all :
programs>accessories>notepad
دەتوانیت بۆ نووسینی دۆكیومێنتەكانت
مایكرۆسۆفت ۆرد بەكار بهێنیت ،بەاڵم بۆ كۆد
نووسین نۆتپاد باشترە .پاش ئەوەی نۆتپادتان
كردەوە بچنە سەر مێنووی  formatو لەوێ
دڵنیا بن كە " "word wrapچێك كراوە،
واتە نیشانەی ڕاستی لە بەردەم دانراوە ،ئەمەش
بۆ ئەوەی ئەگەر هاتوو دێڕەكانتان زۆر دوور
و درێژ بوون خۆیان ئۆتۆماتیكی بێنە سەر
دێڕێكی نوێ و لە خ��وارەوەی ویندۆكەدا
سكڕۆڵێك زیاد نەبێت .كلیك لە لیستی ""edit
بكەن و تێبینی ئەو هەڵبژاردنانە بكەن كە بۆ
گەڕان و دۆزینەوەی ئەو شتانەی نووسیوتانە
پێویستتان دەبێت ،هەروەها هەوڵبدەن فێری
شۆرتكەتەكانیان ببن .كاتێك كۆدەكانت دەبن
بە چەند سەد دێڕێك ،ئەوكات زۆر سەخت
دەبێت گەر بتەوێت هەر بە سكرۆڵ كردن
ئەو شتە بدۆزیتەوە .ئەگەر بە ماوسەكەت
كلیك لە شوێنێكی ناوەڕاستی ئەو ڕستەیەی
نووسیوتە بكەیت ،پاشان پەنجە بنێی بە كلیلی
" "insیان ""insertی سەر كیبۆرد ،پاشان
ئەگەر لەو شوێنەوە هەرچییەك تایپ بكەیت،
سەیرەكەیت شتەكانی پێشی دەسڕێتەوە ،كە لە
حاڵەتی ئاسایدا بەمشێوەیە نییە .بۆ ئەوەی ئەم
كاریگەرییە ڕابگریت ،دووبارە پەنجە بنێرەوە

بەو كلیلەی سەر كیبۆردەكەتدا .بۆ خۆم بە
ڕێكەوت پەنجەم بەر ئەو كلیلە كەوت و بەم
شتەم زانی ،و وام دەزانی كۆمپیوتەرەكە یاری
بە مێشكم دەكات.
هەموو كۆدێك -text editorێكی تایبەت
بەخۆی هەیە كە لە ئەوانی دیکه پەسەندترە،
بەاڵم بۆ دەست پێكردن ،نەوتپاد هەموو ئەو
شتانەی تیایە كە پێویستن .جیاوازی سەرەكی
نێوان نەوتپاد و تێكست ئیدیتەرەكانی
دیکه لەوەدایە كە تێكست ئیدیتەرەكانی
دیکه تایبەتمەندێتی ڕەنگكردنی تێكستە
جیاوازەكانیان هەیە  text highlightingبە
ڕەنگ و شێوەی جیاواز بە پێی كۆدەكە،
كە كۆدەكان بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی
ڕەنگ وەردەگ��رن ئەمەش بۆ ئ��ەوەی لە
خوێندنەوەدا ئاسان بن ،تایبەتمەندییەكی
دیکه بریتییە لە پێچانەوە  ،foldingواتە تۆ
دەتوانیت بلۆكێك لە كۆدەكانت (فەنكشنێك
یان كاڵسێك بۆ نموونە) كۆبكەیتەوە،
هەروەك ئەوەی مێنوویەك بن لە ویندۆكەدا.
تایبەتمەندییەكی دیکه كە لە نەوتپاددا
نییە بریتییە لە دانانی ژم��ارە بۆ هێڵەكان
 ،line numberingكە هەموو هێڵێكی
كۆدەكە ژمارەیەكی بۆ دانراوە و دەتوانیت
ئەو ژمارەیەش ببینیت كە ئەمەش بۆ دیبەگ
 debugیا دۆزینەوەی هەڵەكان زۆر باشە ،لە ئینگلیزییەوە :بڕیار
ئەگەر پێویست بكات .بە دەربڕینێكی دیکه،
نەوتپاد زۆر سادە و ئاسانە و ئەو شتانەشی سەرچاوە:
نییە و بەسوودە و دەتوانیت بۆ كۆدنووسین 1337 hax or handbook, tapeworm,
Sams Publishing, 2005
بەكاریبهێنیت .لە نەوت پ��اددا بە ctrl+g
دەتوانیت بچی بۆ هەر هێڵێك كە دەتەوێت.
لەوانەیە تۆ نەخۆشی ڕەنگ كوێریت هەبێت،
و پێچانەوەی كۆدەكانیش شتێكی ئەوەندە
تایبەت و گرنگ نییە!
دیارە هەر كاتێك كۆدەكانمان زۆر زۆر بوون
و نەمان توانی تەنیا بە سكڕۆڵ شتێك لەناو
كۆدەكاندا بدۆزینەوە ئەوكات ڕێگایەكی
ئاسان بۆ دۆزینەوەی ژمارەی هێڵی كۆدەكان
ئەوەیە كە :سەرەتا بچینە سەر مێنوی فۆرمات
و ئەو نیشانەی ڕاستەی لە تەنیشت word
 wrapدانراوە الیبەین ،واتا ئەنچێكی بكەین،
ئینجا بچینە سەر  viewو لەوێ status bar
هەڵبژێرین ،ئەوكات لە خواری ویندۆكەوە
باڕێك زیاد دەبێت كە پێمان دەڵێت لە هێڵی
چەنەم داین و لە كۆڵۆمی چەنداین ،ئەمە بۆ
ئەوەش بەسوودە كە بزانین لە دێڕێكدا چەند
كارەكتەر نووسراوە.
هەروەها قەبارەی فایلی نەوتپاد یەكسانە بە
كۆی ئەو كارەكتەرانەی لەناو فایلەكەدا هەن
و بۆ هەر كارەكتەرێكیش یەك بایت ،واتە
ئەگەر لە فایلێكی نەوتپاددا تەنیا  3كارەكتەر
بنووسیت ،قەبارەی ئەو فایلە  3بایت دەبێت
و بەو شێوەیە ،بیرتان نەچێت سپەیسیش بە
كارەكتەر ئەژمار دەكرێت.
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ئۆتیزم ههر له منداڵییهوه
دهردهکهوێت
عەبدولکەریم عوزێری
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ئۆتیزم یان ئاوتیزم نەخۆشییهکی دهروونییه
و ههر له منداڵییهوه دهردهکهوێت ،ئەم
نەخۆشانە لەناو جیهانی زات��ی خۆیاندا
دەژی��ن ،دەچنە قاوغێكەوە كە لە خێزان
و هاوسەر و كۆمەڵگە و جیهان جیایان
دەكاتەوە.
ئەم ج��ۆرە گۆشەگیریە ،چەندین پلەی
هەیە ،هەندێكییان دەتوانن لە دوا ڕوژدا
كاربكەن و بگرە خێزانیش پێكەوەنێن
هەندێكی دیكەیان بە یەكجاری ئاگایان
لە دەوروب��ەری خۆیان نامێنێت ،ئەستەمە
بتوانێت بە سەالمەتی لە شەقامێك بپەڕێتەوە،
چونكە هەست بە بوونی مەترسی بۆ سەر
ژیانی ناكات ،ئەم جۆرە مندااڵنە چاودێری
هەمیشەییان دەوێ��ت ،دەبێت خۆراكیان
بۆ ئامادە بكرێت و بیاندرێتێ ،پێویستییان
بەسەرپەرشتی پزیشكی و فێركردنی تایبەت
هەیە ،لە هەندێك حاڵەتدا دەتوانرێت فێری
ئەنجامدانی هەندێك كار و پیشە بكرێن.
ئۆتیزم نەخۆشییەكی دێرینە ،بەاڵم ڕەنگە
مۆدی ژیانی سەردەم پەرەی بە زۆربوونی
داب��ێ��ت ،چونكە ل��ە توێژینەوەیەكدا
دەركەوتووە كۆمەڵێك منداڵی سۆماڵی لە
واڵتی خۆیان ئەم نەخۆشییەیان نەبووە،
بەاڵم لە سوید تووشبوون .ئەم نەخۆشییە
لە جیهانی پزیشكیدا تەنیا پەنجا ساڵێكە
ناسراوە ،لە ڕووی كۆمەاڵیەتیشەوە مامەڵەی
لەگەڵدا دەكرێت ،ژمارەیەك كۆمەڵەی

كامبریجی ویالیەتی ماساچوستیس ،سااڵنە
توێژینەوە لەسەر ئەم نەخۆشییە ئەنجام
دەدەن و ئەنجامەكانی لە گۆڤارە زانستی
و سایتە زانستییەكاندا باڵودەكەنەوە ،بە
پشت بەستن بەم سەرچاوانە ،هەندێك لە
هۆكارەكانی ئۆتیزم دەخەینەڕوو:
 -1زیادبوونی گهشهی کاندیدا
کاندیدا یهکێکه له کهڕووه مشهخۆرهکان
به هاوسهنگییهکی سهیر لهگهڵ ئهو بهکتریا
و خهمیرانهدا دهژی که لهناو ڕیخۆڵهدان
و زۆریشیان سوودبەخشن ،بەاڵم كاتێك
كە هەندێك ج��ۆرە م��اددەی زیانبەخش
یان دەرمان وەردەگرین یان بەكاریاندێنین
وەكو ئەنتی بایۆتیك ،هەندێك دەرمانی
ژەه���ردار ،ئ��اوی ئاست ب��ەرزی كلۆر،
بەكارهێنانی دەرمانی سكپڕی ،بەكتریا
سوودبەخشەكان لەناو دەچن لە جێگەی
ئەوان كاندیدا زۆر دەبێت .که بە سروشت
حەز بە خۆراکی كاربۆهیدرات دەكات لەو
جۆرە ناوەندەدا پەرەدەسێنێت ،لێرەدا دایكی
دووگیان دەبێت بزانێت چ جۆرە خۆراكێك
باشە ،ئەوە وەربگرێت ،زیادبوونی كاندیدا
دەبێتەهۆی الوازبوونی سیستمی بەرگری
كۆرپەلەكەی ناو سكی.
بە كورتی خراپی زیادبوونی گهشهی
کاندیدا ،ڕیخۆڵەكان بە وردی كون
دەك��ات ،لێرەوە پرۆتینی هەرسنەكراو
تێكەاڵو بە خوێن دەبێت و لە خوێندا
ئاستی بەرگری كەم دەبێتەوە و تێكدەچێت.
لەجیاتی ئ���ەوەی ب��ەرگ��ری بەكتریای
زیانبەخش بكات سەرقاڵی كێشەی پرۆتینی
هەرسنەكراو دەبێت.
لە هەمان كاتیشدا ماددەی سوودبەخشی وەك
گلوتاسیون لە شانەكانی لەشدا كەمدەبنەوە.
ئەم كەمبوونەوەش دەبێته هۆی الوازبوونی
كرداری ئۆكسیدەیشن (ئۆكسیدەیشن واتا
وزە وەرگرتن لە خواردن لەناو شانەكانی
لەشدا).

خێرخواز دامەزراوە و یارمەتی ئەم مندااڵنە
و خێزانەكانیان دەدەن ،ڕێنمایی خۆبەخشانە
پێشكەش دەكەن سەردانی منداڵ و خێزان
و شوێنگەكانی چارەسەركردن دەكەن
ڕێژەی توانا و زیرەكی منداڵەكان بە «ئای
كیوو  »IQدەپێون.
ئەو كەسوكارانەی كەوا مەبەستییانە یان
ئەو كەسانەی دەیانەوێت زانیاری زیاتر
كۆبكەنەوە ،باش وایە سەردانی ماڵپەڕی
 Autisticaی بەریتانی بكەن.
هەر لە بەریتانیادا كە ئەم بوارە زانستییە
پێشكەوتنی گهورهی بەخۆ دیوە ،هێشتا نیو
ملیۆن تووشبوو هەیە ،ئاماری سەرانسەری
دنیا نەزانراوە ،بەاڵم بە ڕەهایی لە دە ملیۆن
تێدەپەڕێت ،تووشبووی ك��وڕان چوار
هێندەی كچانە ،ئەم نەخۆشییە پەیوەندی بە
ڕەگەز و ئەنتی و تیرە و هۆز یا بارودۆخی
ئابورییەوە نییە.
وەك كۆمەڵەی ئاوتیستیكا باسی دەكات:
خەڵكانێكی زۆر خۆشبەختانە پیتاك
دەبەخشن و بەشداری ماددی و مەعنەوی
ئ��ەو ڕێ��ك��خ��راوە دەك���ەن ل��ە پ��ڕۆس��ەی
چارەسەری ئەو نەخۆشانە بەشداری بكەن و
شێوازی ژیانیان دەخەنە قاڵبێكی سەالمەت
و دوور لە مەترسی.
لە ڕووی پزیشكییەوە ،لە بواری ڕووماڵكردن
و چارەسەرەوە ،هەنگاوی فراوان نراوە و
پێشكەوتن بەڕێوەیە ،شایانی باسە هەموو
نەخۆشێكی ئۆتیزم ئەگەر چی ئاستی
تووشبووی نزم بێت هەر پێویستی بە جۆرێك
لە چارەسەر دەبێت ،وا دەركەوتووە كە
ئەوانەی دەچنە سەركار و خێزان پێكدێنن
هێشتا ئەگەری تووشبوونی كۆنیشانەی
ئەسپرگەر Aspergers Syndrome
هەیە كە لە خۆیدا حاڵەتێكی خەمۆكی و
ناهەمواری ئاستی هۆشیاری و زیرەكییە.
زۆرن ئەو الیەنە پزیشكییانەی كە ئەم
ناساغییەیان بە هەند وەرگرتووە ،ویالیەتە
یەكگرتووەكان لەم ئاڕاستەیەوە پێشەنگی كوتان و ڤاكسین
جیهانن ،نەخۆشخانەی مایو دهزگ��ای ك��اری��گ��ەری ڤاكسین ك��ەوت��ۆت��ە ب��ەر
تەندروستی زانكۆی هارڤارد و نەخۆشخانەی مشتومڕێكی گ���ەرم ل��ە ن��ێ��وان زان���ا و
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پزیشكەكاندا .هەندێك هۆكاری ئۆتیزم بۆ
ئەو ماددە بەكارهاتووانەی ناو ڤاكسینەكان
دەگەڕێننهوە.
چەندین جۆر كوتان دژی چەندین جۆر
نەخۆش و چەندین جار دووپاتكردنەوەیان
ههیه ،مشتومڕ لەسەر ئەوەش هەیە كە چ
جۆرێك ڤاكسین دەبێتە هۆی ئەم نەخۆشییە
یان تا چ ڕادەی��ەك بەڵگە زانیارییەكان
پتەون .لەالیەكی دیكەیشەوە گروپهکانی
دروستكردنی دەرمانەكانی كوتان بە سەختی
دژ بەم باسە دەوەستن تا بازرگانیەكانیان
ڕانەوەستێت ب��ۆ نموونە ئ��ەم گروپانه
توانیان باسێكی پێشكەوتووی د .ویكفیڵد
بوەستێنین كە لەسەر منداڵێكی یەكێك لە
هاوكارەكانی دەیكرد ئەم منداڵە تووشی
ئۆتیزم بووبوو ،میدیا و كارمەندەكانی
تەندروستی گشتی ،بە هاندانی كۆمپانیاكان
دژ بەم پزیشكە وەستان و بە دادگایان
گەیاند و توێژینەوەكەیان ڕاوەستان.
بە ه��ەرح��اڵ ،بیرۆكەكە ل��ەوەدای��ە ،كە
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هەندێك كانزا هەن لە ڤاكسینەكاندا و لە
كاتی كوتاندا دەچنە نێو لەشی منداڵەوە.
لەوانە كانزای ئەلەمنیۆم ،ئەگەر هاتوو ئەم
ماددەیە چووە ناو لەشی منداڵەوە و منداڵەكە
سیستمی بەرگری لە خۆیدا الواز بوو ،ئەوە
ئەم ماددەیە دەگاتە ناو خانەكانی مێشك
و ژەهراوی دەكەن و كاریگەریەكەی بە
لەشدا باڵو دەبێتەوە تووشی ئۆتیزم دەبێت.
ئەم باسە ،هەرچەند دادگایەكی بااڵی
ویالیەتە یەكگرتووەكان قەدەغەیكرد،
بەاڵم گۆڤاری نیورۆلۆژی ئەمەریكی بوێرانە
باڵویكردەوە و زایناری ئەم توێژینەوەیهی
د .ویكفیڵد لە الپەڕەكانی ئەم گۆڤارە و
چاوی بە ڕووناكی كەوت.
ژەهراویبوونی لەشی منداڵ و بوونی كاندیدا
لە لەشدا دەبنە هۆی الوازبوونی توانای
فڕێدانە دەرەوەی كانزا نەخوازراوەكان لە
ڕێگەی گورچیلەكانەوە ،ئەمەش یەكێكە لە
هۆیەكانی ئۆتیزم.
 -بوونی نەخۆشی لیما

لە دارستانەكانی ئەوروپادا ،مەگەزێكی
زۆر ورد هەیە (كە ڕەنگە الی خۆمان
لە كاتەگۆری گەنە و مچ دابێت» كە بە
لەشی مرۆڤدا دەگیرسێتەوە و پێوەی دەدا،
جۆرە ژەهرێك دەكاتە لەشییەوە ،لە ڕاستیدا
ئەمجۆرە ژەه��رە لە بەكتریای بۆرپالوە
سەرچاوە دەگرێت.
ئەگەر دایك ئەمجۆرە بەكتریایەی هەڵگرت
یان مەگەزەكە (كە بە ئینگلیزی بە Tick
ناسراوە) ڕاستەوخۆ بە منداڵەكەیەوەدا ئەوە
ئەگەری ئۆزتیزم لە منداڵەكەدا دێتەئاراوە.
لەالیەكی دیكەشەوە ئەم نەخۆشیە لە خۆیدا
گەڕۆكە و لەناو ئەندامەكانی دیكەی
خێزاندا باڵو دەبێتەوە و تێكدانی مێشكی
لێدەكەوێتەوه .زۆرب��ەی ئەو مندااڵنەی
كە تووشی نهخۆشی لیما دهبن ،تووشی
گۆشەگیری ئۆتیزمیش دەبن.
لە گەلێك واڵتانی خۆرئاوای ئەوروپادا
م��ن��داڵ دژ ب��ەم م��ەگ��ەزەوە دەك��وت��ن،
ئامۆژگاری دایك و باوكان دەكەن كە دوا

بە دوای هەموو گەشتێكی ناو دارستان ،بە
وردی سەیری لەشی منداڵەكانیان بكەن و
ئەگەر هاتوو بە لەشییانەوە بوو ،ئەوە دەبێت
ڕاسەوخۆ بیبەن بۆ نەخۆشخانە و نابێت
خۆیان هەوڵی لێكردنەوەی بدەن.
 -4بەكتریای ناسراو بە بایۆفیلم
لەم حاڵەتەدا ،كۆمەڵێك بەكتریا لەناو خوێندا
كۆدەبنەوە ،دەكەونە هەوڵی خۆپاراستنەوە،
وەك��و د .پیتاكۆهین ب��ە دواداچ��وون��ی
بۆ ك���ردووە و ل��ەس��ەری نووسیوە ،ئەم
بەكتریایانە شێوەی تۆڕێكی جاڵجاڵۆكە
دەچ��ن��ن ،دی��وارێ��ك بە دەوری خۆیاندا
لە پڕۆتینی خۆیان دروس��ت دەك��ەن كە
كۆئەندامی بەرگری لهش زەفەری پێنابات.
ئەم دیوارە لینجە لە شانە و دەزوولە وەك
هێالنە دروست دەكرێت و بە ئینگلیزی پێی
دەڵێن  Matrexناوی  Biofilmلەوەوە
هاتووە كە شانەیەكی زیندووە وەك فیلم
تەنكە و شەفافە.
لەم هێالنەیەدا بەكتریاكان دەژین ،كاری
پیتاندن ئەنجام دەدەن ،زۆر دەبن و ژەهری
خۆیان دەڕێژن بەناو خوێندا باڵوی دەكەنەوە
كاتێک كە بەكتریا لەم حەشارگەیەدا دەژین
زۆر ئەستەمە بدۆزرێنەوە یان توێژینەوەی
لەسەر بكرێت .هەر لەبەرئەوەشە لێكۆڵینەوەی
زۆر وردی لەسەر نەكراوە و هەموو شتێكی
بە وردی لەسەر نەزانراوە .بۆچوونی وا
هەیە كە بڕێك كانزای وەك كالیسیۆم،
مەگنیسیۆم و ئاسن لە لەش هەڵدەمژن و
بە كاریدێنن و ژەهرەكەی دەكەنەوە ناو
لەش «هەرچەندە چارەسەرەكان دواتر
دێنەبەر باس ،بەاڵم گرنگ ئەوەیە لە كاتی
لەناوبردنی ئەم بەكتریایانەدا ژەهرێكی ترش
 acidic toxinدەڕێژن كە ڕەنگە مەترسی
تێكچوونی هاوسەنگی PHی خوێنی
لێبکرێت».
د .پێتاكۆهین كە سەرپەرشتی ئەم باسەی
كردووە دەڵێت :مەرج نییە ئەم بایۆفیلمانە
هۆكاری سەرەكی ئۆتیزم بن و بە قەد
كاندیدا ڕۆڵییان هەبێت ،بەاڵم لە هەمان
كاتدا ناكرێت گرنگی پێنەدرێ بەتایبەتی

كاریگەری ڤاكسین كەوتۆتە بەر مشتومڕێكی گەرم لە
نێوان زانا و پزیشكەكاندا .هەندێك هۆكاری ئۆتیزم بۆ
ئەو ماددە بەكارهاتووانەی ناو ڤاكسینەكان دەگەڕێننهوە
لەبەرئەوەی ئەم هەموو تۆكسینە بەرهەم
دێنن .خۆشبەختانە چارەسەری كاندیدا و
لیما و بایۆفیلم لەیەكەوە نزیكن.
 -5ڕۆڵی ڤایرۆسەكان
هەموو ئەو مندااڵنەی كە تووشی ئۆتیزم
ب��وون هەڵگری ڤ��ای��رۆس��ن و زۆرب��ەی
پشكنینەكان هەوكردنی ڤایرۆسی پیشان
دەدەن .سەرچاوەی ئەم ڤایرۆسانە ڕەنگە
ڤاكسین بن كە منداڵی زۆر ساوایان
پێكوترابێت و هێشتا سیستمی بەرگری
تۆكمە نەبووبێت بۆ بەرهەڵستیكردن یان
سیستمەكە بە هۆی كاندیدا و نەخۆشی
لیماوە ماندوو بووبێت .هەر كاتێك نەزمی
بەرگری منداڵێكی كۆرپەلە بە هۆی كاندیدا
و لیمای درێژخایەنەوە الواز ببێت ،زۆر بە
ئاسانی دەكەونەبەر هەڵمەتی هەوكردنی
ڤایرۆسی .ئەم هەوكردنانە هەمیشەیی و
درێژخایەنن ،لەم حاڵەتانەدا ژەهرەكان
دەگەنە مێشك .گەلێجار ڤایرۆسەكان لە
مێشك و پەردەی مێشكدا جێگیر دەبن و
كاتێك هەوكردن ئەم پەردەیەی دەوری
مێشك دەگرێتەوە ،دەم��ارەك��ان نەخۆش
دەكەون و پەردەی مێشكیش دەكەوێتەبەر
هەڵمەت و پەالماردانی سیستمی بەرگری
خودی لەش.
كاتێك كە ئ��ەم دوو ك��ارە ڕوودەدات
هەردووال واتە پەردە و دەمارەكان تووشی
ئازار دەبن و لەكار دەكەون (ئەگەر ئازار
بە پێوەری یەك بۆ دە بپێورێت ،ئەوا ئەم
ئازارە لە ئاستی نۆدا دەگاتە هەمان ئاستی
ئۆتیزم زۆر مەترسیدارە و ناتوانن هیچی
لەگەڵدا بكەن .ئێوە وەك باوك و دایك بڕوا
مەكەن ،خۆتان نا ئومێد مەكەن ،ساواكەتان
مەدەنە دەست قەدەر! باشتر وایە هەوڵ بۆ
ئەوە بدەن كە منداڵەكە لە چنگی بەكتریا و
ڤایرۆس دەربێنن و كاریگەری ژەهرەكەی

البەرن هەندێك پزیشك لەوانەیە ئەم جۆرە
ئۆتیزمە بۆ هۆكاری جینی بگەڕێننەوە و بڵێن
چارەسەر ناكرێن ،ڕاستە جینەكان كاریگەر
یان بەشدارن لە ڕوودانی ئۆتیزمدا ،بهاڵم
پێویستە لە چارەسەركردن بێ هیوا نەبین.
 -6ڕۆڵی ڤیتامین دی
گەلێك لە شارەزایانی بواری تەندروستی ،لە
میانەی بە دوادا گەڕاندا بۆیان دەركەوتووە
كە ساوایانی تووشبووی ئۆتیزم دووچاری
كەمی ڤیتامین دی بوونەتەوە.
وەك پێشتر باسمان لێوەكرد ،كومەڵێك
منداڵی سۆماڵی ،بە هۆی شەڕی ناوخۆی
ئ��ەو واڵت��ەوە مافی پەنابەریان لە سوید
وەرگرت دوای چەند ساڵێك دەركەوت
كە ئاستی نەخۆشی ئۆتیزمیان تێدا بەرزە!
بە ب��ەراورد دەرك��ەوت كە ئەم دیاردەیە
لەناو منداڵەكانی ناوەوەی سۆماڵدا نییە و
كەموكوڕی ئەم ڤیتامینەیان تێدا بەدی
ناكرێت و تووشی ئۆتیزمیش نەبوون،
چونكە ئاشكرایە كە هەتاو لە سۆماڵدا بەتینە
و هەمیشەییە و لە سوید بە پێچەوانەوەیە،
هەتاو بۆ خۆی سەرچاوەی ڤیتامین دی-ە
بە واتاكەی هەتاو كەمی ئەم ڤیتامینەیە و
هۆكاری ئەم نەخۆشییەیە.
 -7تێكچوونی نەزمی بەرگری لەش
لە خاڵەكانی پێشتردا باسی ئەم تێكچوونەمان
كرد ،باسی ئەوەشمانكرد كە لە گەلێك
منداڵی ئۆتیزمدا بەرگری لەش لەبەر چەند
هۆیەك الواز بووە ،لە الیەكی دیكەشەوە،
لە میانەی ئەم تێكچوونەدا كۆئەندامی
بەرگری پەالماری لەش خۆی دەدات وەك
لە حاڵەتی هەوكردنی پەردەی مێشكدا.
بەدبەختی لەم حاڵەتانەدا لەوەدایە كۆئەندامی
بەرگری لەش ناتوانێت پەالماری سەرچاوە
نامۆكانی ناو لەش بدات كە دەبنە هۆی
نەخۆشی ،واتە بەكتریا و ڤایرۆسەكان بەبێ
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بەرهەڵستی كاری خۆیان دەكەن.
توكسینێكی زۆر دەڕێژنە سوڕی خوێنەوە و
ئەم دیاردەیەش لە مندااڵنی ئۆتیزمدا بەدی
دكرێت.
 -8شیری بە پاستۆر ئامادەكراو
ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە گرنگی ش��ی��ری خاو
دەردەكەوێت ،ئەگەر شیری دایك نەبوو
بێگومان شیری پاودەر زۆرە كە بۆ منداڵ
ئامادەكراوە و لە پاڵ ئەم شیرانەدا لە تەمەنی
شەش مانگییەوە وردە وردە خواردنی دیكە
بە منداڵ دەدرێت ،بەاڵم ناكرێت شیری بە
ڕێگەی پاستۆر ئامادەكراو بە منداڵ بدرێت.
شارەزاكان قەدەغەكردنی ئەم جۆرە شیرە و
بەرهەمەكانی دیكەی دەگێرنەوە بۆ ئەوەی
پڕۆتینی ناو شیر ،دوای پاستۆركردن بە
ئاسانی بۆ منداڵ هەرس ناكرێت ،زیاتر

دەبێتە هۆی دروستبوونی ماددەیەك كە لە
مۆرفین دەچێت پێی دەوترێت ئیكسۆرفین.
ئەم ماددەیە لە شانەكانی مێشكدا جێگیر
دەبێت و كاردەكاتە سەر فرمانەكانی.
كێشەی پرۆتینی شیری پاستۆركراو لە
ڕیخۆڵەكانەوە پەیدا دەبێت ،چونكە جۆرە
ئەنزیمێكی ن��او ڕیخۆڵهکان لە تەمەنی
منداڵیدا ڕێگە بە شیكردنەوەی ئەم پڕۆتینە
نادات.
 -9نەخۆشی پیرۆل یۆریا
ئەم نەخۆشییە بە واتای ئەم ماددانە دێت:
زینك ،مەنگەنیز ،كەموكوڕی ئۆمیگای
شەش و ڤیتامین ب.6
لێكۆڵینەوەیەكی ب��ەرف��راوان لەسەر ئەم
باسەكراوە ،بەاڵم ئاكامەكانی بە وردی
نەخراونەتەڕوو ،دەڵێن  %60 -%20مندااڵنی

كێشەی پرۆتینی شیری پاستۆركراو لە ڕیخۆڵەكانەوە
پەیدا دەبێت ،چونكە جۆرە ئەنزیمێكی ناو ڕیخۆڵهکان
لە تەمەنی منداڵیدا ڕێگە بە شیكردنەوەی ئەم پڕۆتینە
نادات
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ئۆتیزم هەڵگری نەخۆشی پیرۆڵ یۆریا بوون
كە ئەمانەن:
 لە ئاستی لەشدا :الوازبوون ،بە خێراییماندووبوون.
 لە ئاستی مێشكدا :شپرزەیی ،خەمۆكی وبە زەحمەت خوێندنەوە.
 لە ئاستی بیستندا :هەستیاری دژ بە دەنگیبەرز.
 چاو :تووشی هەستیارێتی دەبن. پێست :زەردهەڵگەڕان. خەو :خەو لێزڕان ،توانای گێڕانەوەیخەوبینی زۆر كەم دەبێتەوە.
 گەدە :حەز بە خواردنی بەیانیان ناكات. -10كاریگەری ئەلكترۆماگناتیكی ناسراو
بە EMF
مێشك بە شێوەیەكی بەرچاو زەرەرمەند
دەب��ێ��ت ك��ە دەك��ەوێ��ت��ە ب���ەر شەپۆلی
موگناتیسی ئامێری تەلەفۆنی مۆبایل و
شەپۆلی موگناتیسی كە لە مۆبایل و
كۆنترۆڵی (ڕیمۆت) تەلەفزیۆن و سەتەالیت
و چەندین ئامێری دیكە باڵو دەبێتەوە و
كاریگەری خراپ دەكاتە سەر مێشكی
منداڵ .كەواتە ئەگەر منداڵ هێشتا لە سكی

دایكیدا بوو یان هاتبووە دنیاوە نابێت بخرێتە
ناو فەزایەكی پڕ لە شەپۆلی موگناتیسیەوە.
زیانگەیاندن بە مێشك بە هەر جۆرێك بێت،
بە هەموو ئەندامەكانی لەشدا باڵو دەبێتەوە،
لەوانەیە وێڕای ئۆتیزم نەخۆشی دیكەی
خەستی لێبكەوێتەوە .شارەزایان پێیان وایە
كە هەموو ئەم ئامێرانە بە شەو بكوژێنرێنەوە،
سەالمەتترە.
 -11هەرسكردن
خراپی هەرسكردن بە هۆی كاندیداوە هەر
لە سەرەتاوە باسكراوە ،بەاڵم س��ەرەڕای
ئەمەش دوو هۆكاری دیكە هەن كە هەمان
كێشە دروست دەكەن ،ئەوانیش هەستیاری
كۆئەندامی هەرسە بەرامبەر هەندێك
خواردن ،و جۆری خوێنی ئەی سستە لە
هەرسكردنی خواردندا.
دەركەوتووە كە هەردوو ئەم جۆرە كەسانە
بە زۆری تووشی ئۆتیزم دەبن و زۆرینەی
مندااڵنی ئۆتیزم هەڵگری گروپی ئەین.
 -12فرە زۆری هۆرمۆنی تێستۆستیرۆن
لە پەنجاكانی سەدەی ڕابردووەوە ،ژەهری
كیمیاوی هاتووەتە ن��او ماڵەكانمانەوە.
ئەمەش لە ڕێگەی قاپ و قاچاخی ناو
ماڵ وەكو فافۆن ،پالستیك و فۆمەڵدەهاید.
لە  30ساڵی ڕاب���ردوودا ژەهراویبوونی
مێشك بە زەقی دەركەوتووە بە بۆنەی ئەم
ژەهرەوە پێكهاتەیەكی كیمیاوی لە لەشدا
پەیدا دەبێ كە دژ بە هۆرمۆنەكانی لەش
كاردەكات ،پێی دەوترێت  EDCSئەمەش
كورتكراوەی Endocrine Disrupting
.Chemicals
ل��ەب��ەرئ��ەوەی هەموو ماڵێك ل��ەم جۆرە
ئامێر و ماددانەی تێدایە ،ترسێكی زۆر لە
ژەهراویبوونی مێشك دەكرێت بە تایبەتی
مەترسی دەكەوێتە سەر منداڵی ناو سكی
دای���ك .مەترسییەكە ل��ە هەڵكشاندایە،
چونكە ڕۆژ بە ڕۆژ بوتڵی پالستیك و
قوتووی خواردن ،ئامێرەكانی كۆمپیوتەر
و جوانكاری ژن��ان و هەندێك جۆری
جلوبەرگ لەناو ماڵەكانماندا و شوێنە
گشتییەكاندا زۆرتر دەبن .وێڕای كاریگەری

لەسەر مێشك و هۆرمۆنەكانیش تێكدەدات.
گەلێک توێژینەوە لەسەر ئەم بابەتەكراوە
و دەركەوتووە كە چ لە مرۆڤ و چ لە
ئاژەڵدا ڕێژەی هۆرمۆنی نێرینە بە هۆی
كاریگەری ئەو م��اددان��ەوە زۆر دەبێت،
ئەگەر ئەم كاریگەریە كەوتە سەر منداڵی
ناو سكی دایك ئەوە ئەگەری تووشبوونی
ئۆتیزمی زۆرە.

چۆن مامەڵەیان لەگەڵدا بكەین؟

بۆ مامەڵەكرد لەگەڵ تووشبوونی ئۆتیزمدا،
بۆ چارەسەركردنی ناساغییەكەیان پێویستە
هەر  13خاڵەكەی هۆكاری ئەم نەخۆشییە
بە هەند وەرگیرێن و بزانرێت ئەو منداڵە
بە چ هۆیەكیانەوە گرفتار بووە ،ئەو كاتە
هەوڵی البردنی هۆكارەكان بدرێت.
بێگومان ئەگەر خێزانێك یان دەزگایەكی
ت��ەن��دروس��ت��ی ی���ان ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ل��ەم
چارەسەرەدا سهرکهوتنیان به دهست هێنا،
ئەگەر چی بە شێوەیەكی ڕێژەیی بێت
هێشتا دوای ئەوەش منداڵەكان پێویستیان
بە بەدواداچوون و چاودێری دەبێت نەوەك
هۆكارەكان سەرلەنوێ كاریگەری خۆیان
زیندوو بكەنەوە .لەالیەكی دیكەشەوە ژیان
ئەزموونە ،دوورنییە ئەزموونەكەی ئێوە
سوود بە چەندین خێزانی دیكە بگەیەنێت.
كۆمەڵێك كتێب بە گەلێك زمانی جیاجیا
لە بابەت ئەزموونی ئۆتیزمەوە نووسراون و
كەوتوونەتە بازاڕەوە و سوود دەگەیەنن بەو
كەسانەی بەدواداچوون دەكات .ماڵپەڕی
زۆریش لە خزمەتی هەموو جیهاندایە دواجار
دهکرێت سوود لهم خااڵنه وهربگرن-:
 -1كەمكردنەوەی كاریگەری ژههراویبوون
و هەوڵدان بۆ نەهێشتنیان.
 -2ڕێكخستنەوەی باری هۆڕمۆنی چ لە
دایك و باوكدا بێت چ لە منداڵەكاندا.
 -3ڕێكخستنەوەی بارودۆخی هەرسكردن
بە شێوەیەك كە هەموو پێكهاتەیەك بۆ
ئاستێك بگۆڕدرێن كە لەش بە تەواوی
سوودیان لێوەرگرێت و و ئەو بەشەی
كەڵكی لێوەرناگیرێت ،بتوانرێت بە ڕێگە
سروشتیەكاندا فڕێ بدرێنە دەرەوە و نەبنە

بارێكی گ��ران و ئازاربهخش بۆ لەشی
مرۆڤ.
 -4نەهێشتنی هەموو ئەو نەخۆشییانەی كە
بەشداری ئۆتیزم دەكەن بە واتا Eliminate
 .Pathogensئەم كارە ئەركی پزیشكە
پسپۆڕەكان دەبێت.
 -5كەمكردنەەی هەستیارێتی ئەگەر
هەستیاری تەنیا بەرامبەر ئەو ماددانە بێت
كە دەكرێنە ئاوی خواردنەوە ئەوا دەبێت
ئەو ئاوانە نەخورێنەوە ،دەشێت هۆكارەكانی
هەستیاری زی���اد ل��ە س��ن��وور ببنەهۆی
زیانگەیاندن ئەگەر چی ساغیش بێت.
 -6دووركەوتنەوە لەم ئامێرانەی خوارەوە:
فۆمەڵدەهاید ،كەمكردنەوەی بەكارهێنانی
پالستیك و فافۆن ،ئەو جلوبەرگانەی كە
وەك لە هۆكارەكاندا هاتوون و زیانبەخشن.
 -7چارەسەری هەوكردنی مێشك و پەردەی
مێشك و گەڕاندنەوەیان بۆ باری سروشتی
خۆیان ،بێگومان ئەمە ئەركی یەكەی
تەندروستی زۆر تایبەتە.
 -8ڕاهێنانی تایبەت بۆ مندااڵنی تووشبوو
لەگەلێك بواردا ،باش وایە بە سەرپەرشتی
پزیشك بێت.
 -9قەرەبووكردنەوەی ئەو خواردەمەنییە
بە كەڵكانەی كە بە هیچ هۆكارێك بێت
نەدراوە بە منداڵ یان بە دایك.
 -1كردنەوەی بنكەی تایبەت بە شێوەی
 NGOو بە ه��اوك��اری وەزارەت��ەك��ان��ی
تەندروستی و كاروباری كۆمەاڵیەتی و
الوان و وەرزش ،بەخشینەوەی كتێبی
ڕێنمایی و CDی تایبەت كە ئاسوودەیی
بە مێشكی منداڵ دەگەیەنن و هەستیاری
كەمدەكەنەوە.

سەرچاوەکان:

Dr Mirjam Seplacki on Autism
Budapes Hungari and nbci
& American center for books
information.
And also several issues of BMJ.
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ڕۆڵی كارامەیی مامۆستا
لەكاری پەروەردەو فێركردندا
مەحمود ناوخاس*

مامۆستا ڕۆڵێكی گرنگ و زیندووی لە
كاری پەروەردە و فێركردندا هەیە ،چونكە
بەجێهێنەری سەرەكی پرۆگرامی خوێندنە
و ئاڕاستەكار و ڕێنوێن و سەركردەی
بەڕێوەبردنی پۆلیشە و ،هەر ئەویشە كە
هەڵسوڕێنەر و بە دواداچوونی دەرئەنجامەكانی
توانای خوێندكاران دەكات لە فێربووندا و
هەوڵی باشتركردن و پەرەپێدانی دەدات،
بەم هۆیانەشەوە دەكرێت بڵێین مامۆستا
ڕەگەزێكی زۆركاریگەری نێو سەرجەم
ڕەگەزەكانی پرۆسەی فێركارییە و كاریگەری
مەزنی لەسەر خوێندكاران هەیە نەك تەنیا بۆ
گەیاندنی پرۆگرامەكان بەڵكو لەسەر سیفەت
و جۆری پێكهاتەی كەسێتی خوێنكارانیش،
چونكە ڕاستەوخۆ ئاوێتەی كارەكە دەبێت و
كاتێكی زۆری لەگەڵدا بەسەر دەبات ،جا لە
ڕوانگەی ئەو لێشاوە پێشكەوتنە ڕۆشنبیریی و
زانستییانەی كە سەرانسەری جیهانی ئەمڕۆی
پێوەقاڵە و ئەو گۆڕانكارییە خێراییانەی كە
لە بوارە جیاجیاكانی ژیاندا بەدیهاتوون و
كاریگەریان لەسەر مرۆڤی ئەمڕۆ هەیە،
ئەركی مامۆستای چەند هێندتر كردووەتەوە
بۆ زیاتر ئاشنابوون بە كارەكەی و ڕۆچوون
لە پێكهاتەكانیدا و گەڕان بۆ تێگەشتن لە
ماهیەتی كاری مامۆستایی و ئامانجەكانی لە
كاری فێربوون و فێركردندا ،گومانی نییە
سەرەكیترین كەسێك كە هەمیشە دەبێت لە
خەمی خۆگونجاندن و نوێكرنەوەی خۆیدا
بێت مامۆستایە ،مادام ژیان لە پێشكەوتندایە
و هۆكارەكانی تەكنۆلۆژی ڕۆژانە لە برەودان
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و شێوازەكانی وان��ە وت��ن��ەوە لە گۆڕانی
ب��ەردەوام��دان و خ��ودی وات��ای پ��ەروەردە
و چەمكی پ���ەروەردەش پێش هەرشتێك
واتای گۆڕان و بەرەو پێشچوونی نەوەكان
دەگەیەنێت بۆ بااڵترین پلەی هۆشیاری،
كەواتە پێویستە مامۆستا ئەو توانایە لە خۆیدا
فەراهەم بكات ،كە ڕاستییە نوێكان قبووڵبكات
و ئەزموونی ڕابردووی خۆشی بكاتە پاڵپشت
بۆ بەرەو پێشچوونی نوێگەرییەكانی ئێستەی.
ئەمەش دەمانخاتە بەردەم ئەو ڕاستییەی كە
واپێویست دەكات زیاتر گرنگی بە پێكهێنان
و ئامادەكردنی مامۆستایان بدرێت و دڵنییای
لەوە دەستەبەر بكرێت لە دامودەزگاكانی
تایبەت بە ئامادەكردنی مامۆستایاندا كە
لە هەموو ڕوویەكی پیشەیی و كەسێتی و
تواناكانی گەیاندنەوە مامۆستا بۆ ئەم ڕۆڵە
مەزنە ئامادەكراوە ،بۆ گەیاندنی پەیامەكانی
پ���ەروەردە و فێركردن بە پیرۆزی و لە
خزمەت كۆمەڵگادا.

مامۆستای كارامە كێیە؟

گرنگترین سیمای مامۆستای كارا ،مەزن ڕوانینە
بۆ پیشەكەی و ئەركی مامۆستایەتیەكەی،
لێرەشەوە سەرجەم پێوەر و هەڵسەنگاندنەكانی
بۆ خ��ۆی بە گ��ەورەی��ی��ەوە تەماشادەكات
و ،هەر لە خۆسازاندنەوە بۆ وانەوتنەوە ،تا
بەدیهێنانی ئەوپەڕی ئامانجەكانی وانەوتنەوە،
مامۆستای كارا هەوڵی خۆی لە بەدیهێنانی
ئامانجە پەروەردەییەكاندا كۆدەكاتەوەو ،بە
شێوەیەكی ئاشكراو واقیعی و دەست نیشانكراو
دەیخاتە ڕوو ،و بەشێوەیەكی ڕیزبەندی و
پالن بۆكراو دەیگەیەنێت ،ش��ارەزای��ی و
ڕۆچوون لە پێكهاتەكانی بابەتێكدا و بەباشی
گونجاندنی لەگەڵ شێوازی وانەوتنەوە
و ئاستی خوێندكاراندا و هەمیشە گەڕان
ولێوردبوونەوە بە دوای سەرچاوەی زانستی و
نوێ ،بۆ بەدیهێنانی بەرزترین پلەی ئامانجی
وانەوتنەوە و ،سەلماندنی بە شێوەی كردار

وگوفتار ،گرنگیدان بە كات و ڕێكخستنی
هەلی گەیاندن ،و بەكارخستنی بەهرەكانی
داهێنان و تواناكانی لە خزمەتی سەرخستنی
پ��رۆس��ەی فێركردندا ،ئەمانە و چەندین
سیفەتی پڕ بەهای دیکه ،دەتوانرێت لە
مامۆستای كارادا بەرچاو بكەوێت ،دەتوانین
هەمووشیان لە تەنیا خاڵێكدا كۆبكەینەوە كە
پەرۆشی و هەست بە گەورەییكردنی كاری
مامۆستایەتیە لە پێگەیاندن و دروستكردنی
نەوەكانی داه��ات��وودا ،هەروەها بەرزترین
پلەی گەورەیی مامۆستا لەوەدایە كە خۆی
سەرچاوەی گەڕان و بە دواداچوونەكانی
بێت و فێركردنی خۆی پێش فێركردنی
نەوەكان بخات.

ڕۆڵی كارامەیی مامۆستا لەگەیاندنی
پەیامەكاندا

لە تێڕوانینە پێشكەوتووەكانی جیهانی
ئەمڕۆ لەسەر هەموو شتەكان ،بێگومان
كاریگەریشی لەسەر پرۆسەی پ��ەروەردە و
فێركردن هەیە ،ئەگەر لە ڕاب��ردوودا ڕۆڵی
مامۆستا تەنیا گوێزەرەوەیەكی داماڵراو-
مجرد -بووبێت بۆ گواستنەوەی زانیارییەكان
ب��ۆ خ��وێ��ن��دك��اران و ئامانجی سەرەكی
لەوانەوتنەوەدا تەنیا تەواوكردنی پرۆگرامی
خوێندن و لەبەركردن بووبێت ،بێگومان
ئەمڕۆ پەیامی كاری مامۆستایی هەرئەوەندە
نییە ،بەڵكو دیدێكی زۆر فراوانی هەموو
الیەنەكانی پەروەردە دەگرێتەوە ،لە كەسێتی
خوێندكارەوە دەستپێدەكات تا بچوكترین
شتێك كە دەكرێت لە سیستمی پەروەردەدا
بەكاربێت بۆ خزمەتی توانای گەیاندن بە
خوێندكاران ،جا بۆئەوەی لە چەمك واتای
ڕۆڵ تێبگەین و تیشكێك بخەینە سەر
دیارترین ئەو كارامەییانەی كە دەكرێت
لە ك��اری مامۆستایەتیدا ڕۆڵ��ی هەبێت لە
پێشخستنی تواناكانی مامۆستا بۆ گەیاندنی
پەیامەكانی بە دروستترین شێوە و بە دیهێنانی

فراوانترین ئامانجەكانی پەروەردە و فێركردن
لێرەدا پێناسەیەكی ڕۆڵ دەكەین:

چەمك و واتای ڕۆڵ

ڕۆڵ ،بە واتا فراوانە گشتییەكەی ،مەبەست
ئەو كۆمەڵە چاپوكی و چاالكییە پێكەوە
وابەستانەیە كە دەكرێت تاك ئەنجامی بدات
بۆ بەدیهێنانی ئامانجێكی دیاریكراو یان
چاوەڕوانلێكراو لە هەڵوێستە جۆربەجۆرەكاندا،
یان بەپێی بۆچوونەكانی (كارتز و كاهن)
لە پێناسەی ڕۆڵ��دا هاتووە كە ،ڕۆڵ ،ئەو
چوارچێوە پێوەرە ڕەفتارییانەیە كە لە كاتی
پەیوەستبوونی تاك بە كارێكەوە وا لەسەر تاك
پێویست دەكات چاالکییهک ئهنجام بدات ،بە
مەرجی چاوپۆشیكردن لەو ویست و حەزە
تایبەتییانەی خۆی كە دوورن لە بەدیهێنانی
ئامانجە تایبەتییەكانی ئەو كارەوە ،ئەمەش ئەو
ڕاستییە ڕوونتر دەكاتەوە كە ڕۆڵ لە كاری
فێركردندا دەبێت بە تەواوەتی دوور بێت لەو
مەزاج و سۆز و هەڵچوونانەی كە لەگەڵ
بنەماكانی پەروەردەی نوێ و داخوازییەكانی
فێركردندا ناگونجێن ،چونكە بە دڵنییاییەوە
كاریگەری نەرێنی دەكەنە سەر پرۆسەی
فێركردن و لە بنەما زانستییە پەروەردەییەكانی

دووردەخهنهوه ،و لەبەرئەوەی تێڕوانیینەكان
ب��ۆ وات���ا و چ��ەك��ی ڕۆڵ ج��ۆرب��ە ج��ۆرە
و ن��اوەن��دی ك��ار و ت��وان��ای تاكەكان لە
تێگەیشتنی واتای ڕۆڵ لە كاری فێركردندا
بە پێی توانا و بیركردنەوەكانی ئاڕاستەكارانی
بواری فێركردندا دەگۆڕێت ،زۆر پێویستە كە
مامۆستا بەرچاو ڕوون بێت و بە ڕۆڵی زانستی
و پەروەردەیی خۆی هەستێت ،تا بتوانێت
بە شێوەیەكی دروست كارامەیی خۆی لە
كارەكەیدا بەرجەستە بكات و زۆرترین
ئامانجەكانی لە پێگەیاندن و گەشەپێدانی
تواناكانی فێرخوازاندا دەستەبەربكات.

كارامەییە بنەڕەتییەكانی مامۆستا لە
كاری فێركردندا

كۆمەڵێك ئەرك و كارامەیی سەرەكی هەیە كە
پێویستە لە كارو چاالكی مامۆستادا فەراهەم
بكرێن ،تا بتوانرێت بە ڕۆڵی زیندووی كارای
خۆی ببینێت و زۆرترین شوێن پەنجەشی لە
بنیاتنانی كەسێتی خوێندكاراندا جێبهێڵێت بە
شێوەیەكی زانستی و بابەتی و پەروەردەیی،
كە لێرەدا هەوڵ دەدەین بیانخهینهڕوو:
 .1كارامەیی مامۆستا لە زانیاری پسپۆڕییەكەیدا
یەكێك لە گرنگترین ئەو كارامەییانەی كە

پێویستە لە مامۆستادا هەبێت ،شارەزایی
و بە ئەزموون بوونە لە پسپۆڕییەكەیدا و
درككردنە بە سروشت و تایبەتمەندییەكانی
پسپۆڕییەكەی و پەیوەندی بەشەكانی بە
یەكەوە و پەیوەندییان بە زانستەكانی دیکەوە
و بەگەڕخستنی تواناكانی لە بەدواگەڕان و
پشكنینی پێكهاتەكانی بابەتەكانی پرۆگرامی
خوێندن لە پسپۆڕییەكەیدا ،بە مەبەستی
لێوردبوون و كاركردن بۆ باشتركردنی
كەموكوڕییەكانی و پ���ەرەدان بە الیەنە
باشەكانی ،چونكە پرۆگرامەكانی خوێندن
دڵ��ی زی��ن��دووی سیستمی فێركردنن و
ڕۆچوون شۆڕبوونەوە تیایاندا و تێگەیشتن
لە ئامانج وپێكهاتەكانی و گونجاندن و
هەڵبژاردنی باشترین شێواز بۆ وتنەوەیان
و دەستەبەركردنی ه��ۆك��ار و پێویستی
گونجاوی فێركردن لە نمایشی بابەتەكاندا
خاڵێكی دیکهی مسۆگەركردنی سەركەوتنی
مامۆستایە لە كارەكەیدا.
 .2پالن و ئامادەكرنی زانستییانەی وانەكان
ئاشكرایە الی هەمووان ،كاری وانەوتنەوە
كارێكی زانستییە و بەرنامە بۆ داڕشتن و
ئامادەكردنی پێشوەختی دەوێت و ،ناكرێت بە
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هیچ جۆرێك پشت بە ڕێكەوت و هەڕەمەكی
وتنەوە ببەسترێت ،چونكە كارێكی لە جۆرە
لەگەڵ بنەما مەعریفییەكانی ئەم سات و
وەختە پێشكەوتووەی ئێستادا نەكراوە و
ناگونجێت ،هەر پالنە كە دیدێكی زانستییانە
و چاوڕوونی تەواو بە مامۆستا دەبەخشێت
تا بتوانێت لە تەواوی پێكهاتەی بابەتەكەی
ئاشنابێت و بە شێوەیەكی گونجاو لەگەڵ
ساڵ و مانگ و هەفتە و ڕۆژەكاندا دابەشی
بكات و ئامادەسازی تۆكمەی بۆ بكات،لە
هەمانكاتدا هەر لە ڕێی پالنەوە دەتوانێت
لە ڕەوشی چۆنییەتی بەڕێوەچوونی پرۆگرام
ئاگاداربێت و هەڵسەنگاندنی ت��ەواوی بۆ
بكات و سەرنج و تێبینییەكانی تۆمار بكات
ولە توانای گەیاندنەكانی بە خوێندكاران
دڵنییابێت.
 .3شێواز و ڕێگەی گونجاوی وانە وتنەوە
شێواز و ڕێگەی وانەوتنەوە ڕۆڵ و كاریگەر
و پڕبایەخیان لە پرۆسەی فێركردندا هەیە ،و
لەبەرئەوەی ڕێگاكانیش زۆر و جۆربەجۆرن
و لە هەمانكاتدا ڕێگای كۆن و هاوچەرخیش
هەیە ،ئاشنابوونی مامۆستا بە شێوازەكان و
هەڵبژاردنی گونجاوترینیان بۆ وانەوتنەوە بە
گونجاندنی لەگەڵ ن��اوەڕۆك و پێكهاتەی
بابەتەكەدا ،ئەركێكی گرنگ و لە یادنەكراوی
مامۆستایە لە كاری فێركاریدا ،هەروەك چۆن
پەیڕەوكردنیشی بە شێوەیەكی زانستی و
جێبەجێكردنی هەنگاوەكانی بە شێوەیەكی
دروس��ت هەلێكی زیاتری سەركەوتن لە
كاری مامۆستایەتیدا مسۆگەر دەكات.
 .4شارەزاییەكانی پەیوەندی و گەیاندن
ك��اری ف��ێ��رك��اری ب��ە پلەی ی��ەك��ەم وات��ا
كاری گەیاندن ،جا بۆ ئەوەی مامۆستا لە
كارەكەیدا سەركەوتووبێت ،زۆر گرنگە
كە شارەزایی توانا گەیاندنییە زارەك��ی و
نازارەكییەكان -ئاماژەییەكان  -بێت و چەند
بكرێت زمانی سادە و ئاسان و تێگەیشتراو
لە ڕاڤەی بابەتەكاندا بەكاربهێنێت ،هەروەك
كارامەیی لە لێدوان و گفتوگۆ و شێوازی
ئاڕاستەكردنی پرسیار و وەرگرتنەوەی
وەاڵم بە شێوازێكی پەروەردەیی و دوور لە
خۆسەپاندن و ئاڵۆزكردن زۆر گرنگە كاری
لەسەربكرێت.
 .5كارامەیی لە سەرنجڕاكێشان و وروژاندن
و به ئاگاهێنانهوهی خوێندكاران
ه��ەم��وو ئ��ەو لێكۆڵینەوە و توێژینەوە
ه��اوچ��ەرخ��ان��ەی ل��ە ب���واری پ����ەروەردە و
دەروونیدا سەبارەت بە كاری فێربوون و
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فێركردن كراون ،ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن كە
كاری فێربوون و فێركردن كارێكی گشتگیرە
و باری توانا و سەرنج و ئاگایی خوێندكار
بەشێكی سەرەكی و دانەبڕاوی ئاماژەبۆكراوی
پرۆسەكەیە ،كە ناكرێت بە هیچ بیانو و
پاساوێك پشتگوێ بخرێت ،بۆ ئەم مەبەستەش
پێویستە مامۆستا لەو چاالكییانە ئاگاداربێت
كە تواناكانی ئاگایی و سەرنجڕاكێشان
الی خوێندكاران دروستدەكەن و هەمیشە
هاندەربێت و بە شێوازێكی پەروەردەیی بۆ
زیاتر بەشداری پێكردنیان و ئاوێتەكردنیان
لەگەڵ پرۆسەكەدا.
 .6ب���رەودان بە كەسێتی خوێندكاران و
پەرەپێدانی لێهاتووییان
ئاگاداربوون لە قۆناغەكانی گەشە و ئاستی
تێگەیشتنی خوێندكاران و تێگەیشتن لە بنەما
و تایبەتمەندییەكانی قۆناغەكان و جۆری
كەسێتی خوێندكاران ،هاوكارێكی پڕبایەخی
مامۆستایە بۆ سەركەوتن لە كارەكەی
و گەیاندنی پەیامەكانی بە شێوەیەكی
دروست و زانستی ،چونكە ئەم تێگەیشتنە
هاوكار دەبێت بۆ بەكارهێنانی شێوازی
گونجاوی گەیاندن و بەدیهێنانی بنیاتێكی
دروستی كەسێتی خوێندكاران و ڕوواندنی
بنەماكانی بڕوا بەخۆبوون ودروستكردنی
حەزی بەدواگەڕانی خۆیی لە دەروونیاندا ،تا
بتوانن لەسەر پێی خۆیان بوەستن و تاكێكی
خۆنەویست و بابەتی بن لە كۆمەڵگەدا.
 .7پەیڕەوكردنی جیاوازی تاكایەتی
مەبەست لە جیاوازی تاكایەتی بەراوردكردنی
خ��وێ��ن��دك��اران نییە ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ت��ردا،
بەڵكو سەیركردنێتی بە پێی توانست و
تایبەتمەندییەكانی خۆی لە فێربووندا ،چونكە
هەموو تاكێك یەكەیەكی تایبەتە و جیاوازە
لەویترو ،بێگومان تواناكانی فێربوونیشیان
جیاوازە لەیەكتر ،ئەوەی لێرەدا گرنگە دەبێت
لەو ڕاستییە تێبگەین كە كەمتوانایی تاك لە
بوارێكدا مەرج نییە ئاماژەبێت بۆ بڕیاردان
لەسەری كە الوازە یان توانای فێربوونی نییە،
بەڵكو پێویستە سەرجەم تواناكانی لەبەرچاو
بگیرێت لە سەرجەم بوارەكانی ژیانیدا و لە
خزمەت یەكتردا بەكاربهێنرێن بە مەبەستی
ڕێكخستنی تواناكانی تاك بۆ فێربوون و
گەشەپێدانی بە شێوەیەكی گونجاو.
 .8كارامەیی لە ش��ێ��وازی ڕێكخستن و
بەڕێوەبردنی پۆلدا
ئ��ەگ��ەر ه��ەری��ەك ل��ە ئێمە ئ��اوڕێ��ك لە
ڕۆژگارەكانی خوێندكاری خۆی بداتەوە * ،سەرپەرشتیاری پەروەردەیی بنەڕەتی

بڕوا ناكەم هیچ گومانی ل��ەوەدا هە بێت،
كە باشترین مامۆستایەك پەیامەكانی بەباشی
گەیاندبێت مامۆستایەكی توندووتیژ و
خۆسەپێن بووبێت ،بەڵكو تەواو بە پێچەوانەوە
كارامەیی مامۆستا لە بەڕێوەبردنی پۆلدا لە
پۆلێكدا دەردەكەوێت كە مامۆستا توانیبێتی
گیانی لەخۆبوردن و هاوكاری تیادا فەراهەم
كردبێت ،چونكە بنەڕەتی كاری گەیاندن
لەیەكتر تێگەیشتنە ،ئەمەش لە پۆلێكدا
دەستەبەردەبێت كە خوێندكاران تیایدا
هەست بەدڵنییایی بكەن و پەیوەندی مامۆستا
و خوێندكاران لەسەر بنەمای ڕێز و لەیەك
گەیشتن بنیاتنرابێت ،هەرلەم پۆلەشدا مامۆستا
دەتوانێت زۆرترین ئامانجەكانی بە ئەنجام
بگەیەنێت و پۆلەكەی لە ڕووی كات و
مەبەستەوە كۆنترۆڵ بكات.
 .9كارامەیی لە بەكارهێنانە زانستییەكانی
سەردەمدا
لەگەڵ پێشكەوتنەكاندا ،ڕۆژان��ە لێشاوی
تەكنۆلۆژیا لە بوارە جیاجیاكاندا لە برەودایە،
ب��ەم��ەش داخ����وازی ك��اری ف��ێ��رك��ردن بۆ
بەكارهێنانی ئامێرەكان زیاتردەبێت ،بۆیە
زۆر گرنگە مامۆستا لەو كاروانە ڕۆشنبیری
و زانستییانە دانەبڕێت و هەمیشە بە دوای
سەرچاوەی زانستیی و هۆكاری فێركردنی
سەردەمیانەدا بگەڕێت و سەرمەشق و ڕێنوێن
بێت لەو ب��وارەدا و چەند بكرێت خۆی
قاڵ بكات لە دەستخستنی زانیاری نوێ و
شارەزابوون لە بەكارهێنانی ئامێر و هۆكارە
پێشكەوتووەكان و بەكارهێنانیان بە پێی بنەما
و ڕێوشوێنە پەروەردەییە یاساییەكان ،چونكە
بە ڕاستی كارەساتە ئەگەر ئەمڕۆ ئاستی
زانستی مامۆستا بە قەد ئاستی شارەزاییەكانی
خوێندكارەكەی نەبێت.
 .10كارامەیی هاوبەشیكردنی چاالكییەكان
سەرجەم ئەو چاالكییە جۆر بە جۆرانەی وەك
ڕۆژنامە یان گۆڤاری خوێندنگەیی ،شانۆ،ئیستگەی خوێندگە -كە چ لەناو خوێندنگەدا
دەكرێن یان لە دەرەوەی خوێندنگەدا و لە
سنووری كاری پەروەردەییدان ،دەكرێت
بە شێوەیەكی ك��ارا لە خزمەت ئامانجە
گەیاندنییە پەروەردەییەكاندا بەكاربهێنرێن ،و
تیایدا توانا و بەهرە و لێهاتووی خوێندكاران
بەدەربخرێن و بكرێنە زەمینەیەكی لەبار بۆ
دەرخستنی تواناكانی داهێنان و ئەفراندنی
خوێنداكاران لە بوارە جۆربەجۆرەكاندا.
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مرۆڤ لە سهرهتای گەشتەكەیهوه واته
لەلەدایكبوونەوە تا مردن لە ژیاندا پرسیار
دەرب���ارەی ئ��ەم دوو شتە دەك���ات :چی
ڕوودەدات لە دەوروبەری؟ چی ڕوودەدات
لە ناو خۆیدا؟
پرسیارە مەزنەكانی م��رۆڤ دەرب���ارەی
«دەرەوە» و «ن���اوەوە» تەنیا هەوڵێكە بۆ
دەستكەوتنی لێكدانەوە و دەستكەوتنی
ڕێگەچارەكان تا ئ���ارەزووی زانین لە
خۆیدا تێر بكات و ژیانی ئاسانتر ببێت،
بەاڵم مامەڵەكردنی مرۆڤ لەگەڵ «جیهانی
دەرەك��ی» و لەگەڵ «ژی��ان»« ،مانەوە» و
سروشت» دا ئاسانترە لە مامەڵەكردنی لەگەڵ
«جیهانی ناوەوە»ی خۆیدا ،لەگەڵ ئەقڵ و
ڕۆح و دەروونیدا.
ئ���ارەزووی زانین و كەللەڕەقی مرۆڤ
وایكردووە ئەقڵ و دەروون بۆ تاقیكردنەوە
و ت��ێ��ڕوان��ی��ن ملكەچ ب��ك��ات ،مەسەلە
ڕۆحانییەكانیش الی م��رۆڤ قورسترن.
مرۆڤ لە كاتێكدا كە لەم دنیایەدا دەژی
ملمالنێ دەك��ات و كۆشش دەك��ات تا
لێكدانەوە و ڕێگەچارەكانی دەستبكەون
بۆئەوەی گهشتەكەی لەم دنیایەدا چێژ
بهخش بێت ،به بەرهەم بێت و تێری بكات.
مرۆڤ بە زۆری درك بەوە دەك��ات كە
دوای م��ردن ژیانێكی دیكە هەیە ،ئەمە
مەسەلەیەكە ت��ەواوی ئایینە ئاسمانییەكان
لەسەری كۆكن ،لەبەرئەوە بۆ باشتركردنی
مەلەفەكەیی و چاودێریكردنی حیسابە
مرۆڤایەتییەكەی لەبەرخاتری ئەودنیای،
هەرچییەك لە توانایدا بێت دەیكات ،كار بۆ
ژیانیی دووەمی دەكات ،ئەو ژیانەی پێگە
و پلەی مرۆڤ بەپێی هەوڵ و ماندووبوون
و كار و نیازەكانی لە ژیانی یەكەمدا (واتە
لەم دنیا) ،دیاری دەكرێن.
م��رۆڤ چەندە م��ان��دوو شەكەت بێت،
دۆش��دام��اوب��ێ��ت ،ل��ە ژی��ان��ی ی��ەك��ەم و
دووەم��ی سڵ بكاتەوە ،بەاڵم ماندووتر و
سەرسوڕماوترە و زیاتر دەترسێت كاتێك
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شەوانە گەشتێكی كاتی بۆ ژیانی سێیەم
دەك��ات كە بریتییە لە خەونەكان ،كە
هیچ دەروازەی��ەك نییە بۆ خۆ قوتاركردن
لە دەستی ،ئەویش بە حوكمی سوڵتانێك
كە حوكمی تەواوی مرۆڤ دەكات ،ئەو
سوڵتانە بریتییە لە سوڵتانی خەو.
ئێمە سێ بەشی ژیانمان كە دەژین بە خەو
بەسەری دەبەین ،ڕووبەری سێ بەش لەم
گەشتە كورتەی ژیاندا ئەوەندە كەم نییە كە
گوێی پێ نەدەین ،بەاڵم خەو لە پێناوی
سەرلەنوێ بیناكردنەوەی ئەو خانانەی
لهش که له ماوهی به ئاگاییدا بهکاریان
دههێنین پێویسته ،ههروهها خەو بۆ پاراستنی
تەندروستی جەستەیی و ئەقڵی پێویستە،
هەروەها قەناعەتێك هەیە پێی وایە نووستن
پێویستە بۆئەوەی خەو ببینین ،چونكە بڕوا
وایە كە خەونەكان بۆ تەندروستی جەستە
و ئەقڵ و ڕۆح پێویست بن ،ئەمەش دواتر
بە ت��ەواوی باسی لێوە دەكەین ...مرۆڤ
بەبێ نووستن توڕە و شڵەژاو دەبێت ،نەك
تەنیا لەبەر پێویستی جەستەی بە خەو،
بەڵكو لەبەرئەوەی پێویستی بە خەو بینیینشە
تەنانەت ئەگەر ئەو خەونانەش كە دەیانبینێت
لە بیری بچنەوە.
نووستن چەند ئاستێكی هەیە ،دەكرێت لە
ڕێی لێكۆڵینەوە لەسەر چاالكی شەپۆلەكانی
دەماخ ،جۆرەكەی دیاری بكرێت.
 -1سووكە خەو Light sleep
هەروەها بە خەوی حەوانەوەش ناودەبرێت،
خ��ەوێ��ك��ە ل��ە ن��ێ��وان س��ووك��ە خ���ەو و
زیندەخەودایە و دەكرێت ڕەوگ��ەی ئەم
خ��ەوە بە ه��ۆی شەپۆلە دەماخییەكانی
ئەلفاوە بگیرێت ،كەسی نووستوو لە نێوان
خەوەنووچكە و بە ئاگاییدایە و بە ئاسانی
بە ئاگا دێت.
 -2خ����ەوی ج���وڵ���ەی خ���ێ���رای چ��او
(rapid Eye Movement )REM
ئ��ەم خ��ەوە خەوبینینی تیادا ڕوودەدات
و ئەمیش دەك��رێ��ت ب��ەه��ۆی شەپۆلە
دەماخییەكانی ئەلفاوە ڕەوگەی بگیرێت.
خەوی  REMلە كەسی پێگەیشتوودا لە
ماوەی یەكجار نووستندا یان لە یەك شەودا
بە ڕێژەی  5-4جار ڕوودەدات ،كاتێك
ڕوودەدات كە نوقمی خەو دەبین یان دەچینە
خەوی قووڵەوە ،هەر قۆناغێكیش ()45-10
دەقیقە دەخایەنێت ،توێژەرەوەكان بۆیان
دەركەوتووە ،بارگەكانی دەماخ لەم خەوەدا
خێراترە وەك لەوەی مرۆڤ بەخەبەر بێت.
ئەو جووڵەیەی چاویش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
كە كەسی خەوتوو دیمەنی ڕووداوەكانی

خەوەكەی تەماشا دەكات ه��ەروەك بڵێی
تەماشای فیلمێك یان دیمەنێكی ڕاستەقینە
دەكات لە ژیانیدا كاتێك كە بەخەبەرە.
ئەو نووستنەی كە م��اوەی ن��ەوەد دەقیقە
دەخایەنێت ،قۆناغی  REMلە %20ی
دەبات ،واتە لە %20ی بە خەون بینینەوە
بەسەر دەبات ،بەاڵم لە منداڵی خوار دوانزە
ساڵەوە بە ڕێ��ژەی  %80-50دەب��ات كە
ئەوپەڕی ماوەی خەو بینینە لە ژیانی مرۆڤدا.
هەروەها لێكۆڵینەوەكان ئاشكرایان كردووە
كە ژن بەر لە سوڕی مانگانە REMی لە
ڕۆژەكانی دیكە زیاتر دەبێت( ،هۆكاری
ئەمە تا ئێستا هیچ لێكدانەوەیەكی نییە)،
لەم قۆناغەدا ماسولكەكانی كەسی خەوتوو
نیمچە ئیفلیجە تا لەگەڵ ئەو جووڵەیەی كە
لە خەوەكەدایە كارلێك نەكات ،ئەگەر لەم
قۆناغەدا کەسی خەوتوو خەبەر بكەیتەوە وا
دەزانێت كە بیری كردۆتەوە نەك خەوی
بینیبێت.
 -3خەوی قووڵ Deep Sleep
دەكرێت بە هۆی شەپۆلە دەماخییەكانی
سیتا-وە ڕەوگەی بگیرێت.
 -4خەوی قووڵتر Deepest sleep
دەكرێت لە ڕێی دوو ئاست لە شەپۆڵە
دەماخییەكانی دەلتا-ەوە ڕەوگەی بگیرێت.
لەم ئاستی خ��ەوەدا ئەوپەڕی ئاستەكانی
چ��ارەس��ەر و چاكبوونەوەو بیناكردنی
خانەكان ڕوودەداتGarfield and
 ، 1995 Garfieldم��رۆڤ پێویستی
بە خ��ەوە بە هەموو پلەكانییەوە ،بەاڵم
خەوی جوڵەی خێرای چاو واتە REM
پێداویستییەكی زۆر تایبەتییە ،بەرلەوەی بۆ
جیهانی خەونەكانی گەشت بكات.
جیهانی خەونەكان لە كۆنەوە و تا ئێستاش
مایەی سەرسوڕمانی مرۆڤی ئاسایی و
توێژەر و شیكارەكان بووە ،تا ئێستا زانست
ڕای كۆتایی لەسەر خەون دەرنەبڕیوە،
وەك هەوڵدانێك بۆ تێگەیشتنی لە هەندێك
لەو شتانەی دەكرێت لەم ژیانەی سێیەمدا
لێی تێبگەین ،هەوڵ دەدەین وەاڵمی ئەم
پرسیارانە بدەینەوە.
 +خەونەكان چین؟
 +جۆرەكانی خەون كامانەن؟
 +بۆچی خەون دەبینین؟

خەونەكان چین؟

خەون چاالكیەكی ئاوەزییە و لە كاتی
نووستندا ڕوودەدات ،ئ��ەم چاالكییە
ئاوەزییە كاتێك دەردەكەوێت و چاالك
دەبێت كە هەستە ئاساییەكانی مرۆڤ بە
هۆی نووستنەوە لەكار دەكەون ،زۆربەی

توێژەرەوەكان لە بواری خەوبینیدا بڕوایان
بە لە كاركەوتنی تەواوی هەستەكان نییە لە
كاتی نووستن یان خەوبینیدا و وای دەبینین
كە بەشێكی هۆشیار تیاماندا ڕۆڵ دەبینێت
لە فۆرمەلەبوونی خەوەكەدا.
بۆ پێناسەكردنی خەونەكان دوو تێڕوانین
هەیە:
 -1تێڕوانینی ڕۆحانی
ئەم تێڕوانینە ئایینە ئاسمانییەكان بڕوایان
پێیەتی ،پوختەكەی ئەوەیە كە نووستن
«مردنێكی پچووكە» و خەونەكان بریتییە لەو
گەشتەی كە ڕۆحی مرۆڤ دێتەدەرەوە و
بۆ جیهانی ڕۆح و غەیب و ئایندە دەڕوات،
واتە بۆ ئەو جیهانەی پێی دەوترێت جیهانی
(بەرزەخ).
سەبارەت بە هۆكاری ئەم گواستنەوە یان
ڕۆیشتنە ڕۆحانییە جیاوازی هەیە ،هەندێك
لە ئایینە ئەفەریقییەكان پێیان وایە خەونەكان
بریتییە لە گەشتی بە یەكگەیشتن لەگەڵ
ڕۆحە مردووەكاندا لە پێناوی وەرگرتنی
پەیامی ڕێنمایی و ئامۆژگاری لێیان Biaye
 ، 1985تێڕوانینێكی ڕۆحانی دیكە هەیە پێی
وایە خەونەكان ئاماژەی ئاگاداركردنەوەن
ب��ەرام��ب��ەر ه��ەن��دێ��ك ل��ەو ه��ەاڵن��ەی لە
ژیانی ئێستاماندان یان بانگەشەیەكە بۆ
ئاگاداركردنەوە بەرامبەر بە شتێك كە
ڕوودەدات ،بەمەش خەونەكان فرسەتێكی
ڕزگ��ارب��وون��م��ان پێدەبەخشێت ئەگەر
سوودمان لێوەرگرتن و لێیان تێگەیشتین.
تێڕوانینێكی ڕۆحانی دیكە هەیە پێی وایە
خەونەكان تەنیا پەیوەندییان بە جیهانی
دواڕۆژوە هەیە ،بۆئەوهی ئیمانی مرۆڤی لە
خۆبایی بە تواناكانی خۆی زیادبكرێت بە
شێوەیەكی ئەندەكی یان بەشی بۆ جیهانی
دواڕۆژ دەگوێزرێتەوە ،چونكە ئەو كەسە
دەشێت بتوانێت «ئێستا» بگۆڕێت ،بەاڵم
شكستە لەبەردەم وێناكردنی «دواڕۆژ»دا،
چیرۆكی ڕۆیشتن بۆ جیهانی دوا ڕۆژیش
لە خەونەكاندا ئەوەیە ئهو ههستهمان بۆ
لێکدهداتهوه که وا دهزانین ئێمه پێشتر بهو
ئهزموونهدا تێپەڕیوون یان هەست دەكەین
پێشتر ئەو كەسەمان دیوە.
تێروانینی ڕۆح��ان��ی ل��ە ل��ێ��ك��دان��ەوەی
خەونەكاندا پشت دەبەستێت بە ڕووداوی
مێژوویی وەك خەونی پێغەمبەران و خەونی
كەسە بەناوبانگەكان ،بە ناوبانگترین خەونی
پێغەمبەرانەش خەونەكەی یوسفی پێغەمبەرە.
 -2تێڕوانینی سایكۆلۆژی
پوختەی ئ��ەم تێڕوانینە ل��ەوەدای��ە كە
خ��ەون��ەك��ان بریتین ل��ە ه��ەڵ��گ��ی��راوی

دەروون���ی ،بە ناوبانگترین ئ��ەوان��ەی لە
ڕووی سایكۆلۆژییەوە لێكۆڵینەوەیان
لەسەر خەونەكان كردووە ،جنگ Jung
و سیگمۆند فرۆید Sigmund Freud
بوون.
جنگ پێی وای��ە خەونەكان بریتین بە
پوختەی كارلێكی مرۆڤ لەگەڵ ئەوهی
ل��ە چ��واردەوری��ی��ەت��ی وەك س��روش��ت و
ئەزموونەكانی ژیانی خۆی ،ئەم تاقیكردنەوە
ت��ەواوەی ژی��ان دەبێتە هۆی خوڵقاندتی
سیمبولێكی كلتووری كە مێشك خەزنی
دەكات و لە شێوەی خەوندا دەردەكەونەوە،
ئەم خەزنكردنە تایبەتە بە ڕابردوو و ئێستا،
لەوانەیە توانا هەبێت بۆ خستنەڕووی
وێنایەك بۆ دوا ڕۆژ ئەویش بە هۆی
شیكاری دەماخییەوە ،بەاڵم جنگ بایەخی
سەرەكی بە ئێستا دەدا پێی واب��وو ،ئەو
قەیرانە هەنووكەییانەی كە مرۆڤ تیایاندا
دەژی بناغەی ماددەی خەونەكانین ،زۆرێك
لە لێكۆڵینەوە سایكۆلۆژییەكان پشتیوانی لە
چیرۆكی قەیرانەكانی ئێستا و پەیوەندی بە
زیادبوونی خەونەكان لە مرۆڤدا دەكەن ،بۆ
نموونە ژنی دووگیان كە دڵەڕاوكێی بەرامبەر
بە سكەكەی هەیه زیاتر لە ژنی ئاسایی
یان ژنێك كە دووگیانە ،بەاڵم دڵەڕاوكێی
نییە ،خەون دەبینێت ( )1994 Schreerو
( )1991 ,Yuong and Hallوهک دەزانین
كە فرۆید خاوەنی گەورەترین پشکه لە
تێڕوانینی سایكۆلۆژی بۆ خەونەكان ...ئەو
پێی وایە خەونەكان بریتین لە چاالكییەكی
ئاوەزی دەروونی وڕێنەیی كە ڕوودەدەن
بەهۆی ڕوودان��ی هەڵەیەك لە چەمك و

فرۆید پێی وایە ماددەی
سەرەكی خەونەكان
بریتین لە شارەزایی
و ئەو ئەزموونانەی
پیایاندا تێپەڕ دەبین،
چەندە ئەم ئەزموونانە
تووند و ئازاراوی و
شەرمەزار ئامێز بن،
ئەوەندە خەونەكان
بەهێز دەبن

ئەزموونە فیكرییە زۆرەكان یان ئەزموونە
كردارییەكان بەگشتی و سێكسییەكان
بەتایبەتی.
فرۆید پێی وایە ماددەی سەرەكی خەونەكان
بریتین لە شارەزایی و ئەو ئەزموونانەی
پیایاندا تێپەڕ دەبین ،چەندە ئەم ئەزموونانە
توند و ئ��ازاراوی و شەرمەزار ئامێز بن،
ئەوەندە خەونەكان بەهێز دەبن ،خەونەكان
پاڵمان پێوە دەنێن بۆ وەبیرهاتنەوەی شت،
شوێن و ئامڕازەكان و  ...هتد ،ئەو شتانەی
كە لە بیرمان چوونەتەوە یان بێ توانایین لە
یادكردنەوەیان لە كاتێكدا كە بەخەبەرین
و نە نووستووین ،فرۆید پێی وایە مەرج
نییە خ��ەون��ەك��ان م���اددەی خەزنكراوی
ئەزموونە سێكسییەكان بن ،بەاڵم جەخت
ل��ەوە دەك���ات ك��ە ئ��ەزم��وون��ە سێكسییە
ئازاراوییەكان تهنانهت ئهگهر ئهو ئهزموونانه
بریتیش بن له ئهزموونی به یهکنهگهیشتنی
سێكسی یەكێك ل��ەو ق��ۆن��اغ��ان��ەی كە
مرۆڤ پیایاندا تێپەڕ دەبن ،ئەم ئەزموونە
سێكسیانە هەر بریتین لە ماددەی سەرەكی
خەونەكان و تەواوی شارەزاییەكانی دیكە
بریتین لە م��اددەی الوەك��ی خەونەكان
(.)1971 Freud
خەونەكان ڕەگ���ەزی ك��ات و شوێن و
ڕووداوییان تیادایە ...لەگەڵ خەونەكاندا
هەندێك وردەكاری دیكە دێن -هەرچەندە
ئەم وردەكارییانە نایەنەوە یادی مرۆڤ-
لەم وردەكارییانە وەك :ڕەنگ ،بۆن ،پلەی
ڕووناكی و گەرمی و ساردی و هەستكردن
بە هەڵچوون و  ...هتد ،تەواوی ئەم شتانە
گرنگن و ی��اری��دەدەرن لە لێكدانەوەی
خەونەكاندا.
مرۆڤ هەمیشە ئەو خەونەی كە دیویەتی
نایبینێتەوە -هەرچەندە هەندێجار وا دەزانێت
هەمان خەونی بینیوە -چونكە تەنانەت لەو
خەونانەشدا كە دووبارە دەبنەوە هەندێك
وردەك����اری زی���ادە ه��ەن ك��ە ل��ە خەونە
دووباربۆوەكاندا جیاوازن ئەویش بەهۆی
ئەزموونە جیاوازەكانی ژیان و كاریگەری
بۆسەر ماددەی خەزنكراو لە دەماخدا.
هەروەها ناشێت دوو كەس هەمان خەون
ببینن ئەویش بە هۆی جیاوازی ئاستە ئەقڵی
و دەروونییەكان و جیاوازی ئەزموونەكان
لە نێو خەڵكدا.
بەاڵم ئەو شتەی كە جێگەی گومان نییە،
ئەوەیە ئێمە هەموومان خەون دەبینین.

بۆچی خەون دەبینین؟

خەون ئامانجی هەیە ،هیچ خەونێك نییە
مرۆڤ بیبینێت و ئامانجی نەبێت ،بەڵكو
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زۆرجار لە خەوندا بە شوێن شتێکدا دەگەڕێین و نایدۆزینەوە
لەوانەیە خەون چەند ئامانجێكی هەبێت
و كۆمەڵێك هۆكار پاڵپێوەنەری بن .لێرەدا
ئامانجە سەرەكییەكانی خەون دەخەینەڕوو:
 -1فێربوون :ئێمە لە كاتی بێداری و لە كاتی
نووستنیشدا فێر دەبین ،ڕاستە ماوەی بێداری
ماوەیەكی ڕێكخراوە و مرۆڤ بە ئاگایە
ل��ەوەی چی فێر دەبێت ،بەاڵم لە ماوەی
ڕۆژدا كاتێك كە زۆر شتی دەوروبەرمان و
كارتێكەرە هەستییە زۆرەكان وەردەگرین...
دەشێت بە هۆی سەرقاڵبوونمانەوە هەڵوێستە
لەسەر هەموویان نەكەین ،لەبەرئەوە ئەقڵ
خەزنییان دەكات ،كاتێك دەخەوین دەماخ
بایەخ بەم بڕە ماددە خەزنكراوە دەدات
و ڕێكییان دەخات و پۆلێنیان دەكات و
دەیانخاتە خەزێنەی مەعریفەوە و دەیانخاتە
شوێنێكەوە که ئێمە نازانین كوێیە.
ل��ەو لێكۆڵینەوە سەیرانەی تایبەت بە
خەونەكان (چامبرلین) دەرب��ارەی منداڵی
كۆرپەلە ئەنجامی داوە )Chamberlain
( ،1994ك��ە ت��ی��ای��دا ڕەوگ����ەی چ��اوی
كۆرپەلەی لەناو سكی دایكیدا گرتووە،
دەركەوتووە كۆرپەلە كە بە درێژایی كات
و لەناو سكی دایكیدا نووستووە ،زۆربەی
م��اوەی نووستنەكەی لە ج��ۆری جوڵەی
خێرای چاوە  ،REMلەوانەیە پرسیاری
82
زانستی سەردەم 50

گرنگ لێرەدا ئەمە بێت :كۆرپەلە كە هیچ
ئەزموونێكی دەربارەی جیهانی دەرەكی نییە
خەون بە چییەوە دەبینێت؟ وەاڵمەكەی كە
تا ئێستا ڕایهکه ،بهاڵم ڕایهکی قەناعەت
پێكەریشە ،ئەوەیە منداڵ ئەو شتانە دەربارەی
جیهانی دەرەكی فێر دەبێت كە تایبەتە بە
دەنگ و جووڵە ،بە الیەنی كەمەوە كاتێك
كە لە دایك دەبێت زانیاری و ئامادەباشی
و ژاوەژاو ،جووڵە و ڕووناكی بە هێزی
جیهانی دەرەوە هەیە بەبەراوورد لەگەڵ
مەملەكەتی مناڵدان كە بێدەنگ و تاریكە،
بەاڵم خەونەكان دەشێت ئاڕاستەمان بكەن
بەرەو فێربوونی شتێك لە ژیاندا كە لەو
باوەڕەداین ئێمە لە ژیاندا نایزانین ،لێرەدا ئەم
نموونەیەتان بۆ باس دەكەم( :سالم گەنجێكی
تەمەن نۆزدە ساڵ بوو ،بە شێوەیەكی زۆر
محافزكارانە و كالسیكی و بە زەب��ر و
زەنگ پەروەردە كرابوو ،بە الیەنی كەمەوە
بە بەراورد لەگەڵ پەروەردەی گەنجی ئەم
سەردەمە بەگشتی ،باوكی ناچاری كردبوو
لە تەمەنێكی زووەوە ب��ەرل��ەوەی بڕواتە
قۆناغی خوێندنی ئامادەیی :كچە مامهكەی
مارە ببڕێت ،سالم لەو ساتەوە ئەو خەونەی
دەبینی كە دەڕواتە ناو باخێكی هەنارەوە،
یەك یەك هەنارەكان دەكات بە دوو لەتەوە

و سەیریان دەكات و بێئەوەی بیانخوات).
لە خەونەكەی سالمدا ئەو باخە پڕ میوەیە
ئ��ام��اژەی��ە ب��ۆ ژی��ان��ی سێكسی ،چونكە
زۆرێك لە خەڵك باخ و داری بەرداری بە
چیرۆكی ئادەم و حەوا و كاری سێكسییەوە
دەبەستنەوە ،هەرچی هەنارە بە میوەیەكی
سێكسی دادەنرێت لە خەونەكاندا ...كاتێك
كە سالم لە خەونەكانیدا ب��ەردەوام هەنار
هەڵدەبژێرێت ئاماژەیە بۆ ئەوەی دڵەڕاوكێ و
پرسیاری دەربارەی سێكس هەیە ،لەتكردنی
هەنارەكانیشی بانگەشەیە بۆ پەیڕەوكردنی
ئەو غەریزە خۆڕسكەی كە تەركیز دەكاتە
سەر چیرۆكی «كون» .كەواتە خەونەكەی
سالم زانیاریەكی زۆر سادەی دەرب��ارەی
كاری سێكسی پێ بەخشیووە.
 -2چ��ارەس��ەرك��ردن��ی گیروگرفتەكان:
خەونەكان پەیوەندییان بە ڕووداوەكانی
ئەو ڕۆژەوە هەیە كە پێش خەوتن تیایدا
ژیاوین ،یان چەند ڕۆژێكی كەم پێش ئەو
ڕۆژە ...چونكە ئێمە لە گەرمەی چاالكی
ڕۆژان��ەم��ان��دا ڕووب����ەڕووی گیروگرفت
دەبینەوە كە پێویستییان بە چارەسەرە،
هەندێك ل��ەم گیروگرفتانە س���ادەن و
هەندێكی دیكەیان ئاڵۆزن ،هەندێكیان
ڕاستەوخۆ چارەسەریان بۆ دەدۆزینەوە و

هەندێكی دیكەیان دووچاری ئەستەمیمان
دەكەن كاتێك چارەسەریان دەكەین یان
بڕیار دەدەین دەربارەیان -هەندێكی دیكە
لەم گیروگرفتانە فەرامۆش دەكەین ،چونكە
پێمان وایە گرنگییان نییە ...كاتێك دەخەوین
و چاومان دادەخ��ەی��ن ،بە ئاگاییمان بێ
هۆش دەبێت و هەستەكانمان دەحەوێنەوە،
بەشێك لە ئێمەدا بە بێداری دەمێنێتەوە كە
بریتییە لە «ئ��اوەز» یان ئەقڵمان ،چاالكی
ئەقڵی ئێمە لە كاتی نووستندا ناوەستێت،
بەڵكو بە پێچەوانەوە بە شێوەیەكی باشتر
ك��اردەك��ات كاتێك ك��ە نووستووین،
چونكە دوور لە هەر وەڕسكارییەكی دیكە
هەڵسوكەوت دەكات ،یەكەمین شت كە
فرسەتی كاركردن لەسەری پێدەبەخشرێت
لە كاتی خ��ەودا بریتییە لە كێشەكان و
ئەو لێكدانەوانەی كە لە كاتی ڕۆژ و لە
كاتی بێداریدا ق��ورس و ئەستەم بوون.
بەڵێ ،بە گیروگرفتێكەوە چاو دادەخەین
و بە چارەسەركرنییەوە چاو دەكەینەوە
( )Greenberg etal 1989زۆرێك لە
توێژەر و بیریارەكان لە دوای بێداربوونەوە
لە خەو داهێنانەكانیان لە دایك بووە ،زۆر
جار گوێمان لێبووە زانایەك یان توێژەرێك
هاوكێشە ونبوو یان نادیارەكەی لە خەودا
چنگ كەوتووە ...لەوانەیە بەناوبانگترین
زانای سەردەم «ئەنیشتاین» یەكێك بێت لەوانە
كە خەوت و لە دوای بێداربوونەوە هاواری
كرد« :ڕێژەییم دۆزییەوە» .بە سروشتی حاڵ
دڵەڕاوكێ و زانیارییەكان لەناو كەللەسەریدا
بوون ،بەاڵم حەوانەوەی جەستەی لە خەودا
وایكرد ئەقڵی ئەنیشتاین باشتر كار بكات.
ئێمە بە شێوەیەكی خۆڕسك لەمبارەیەوە
زیرەكانە هەڵسوكەوت دەكەین ،بۆ نموونە
دەستەواژەی« :لێگەڕێ تا بەیانی بیری لێ
بكەمەوە» یان «لێگەڕێ با لەناو سەرمدا
بیترشێنم» یان بە ئینگلیزییەكەی كە دەڵێت:
«لێگەڕێ با لەگەڵیدا بخەوم Let me
 ،»sleep with itواتە ئەم دەستەواژانە
دەوترێت كاتێك دەویسترێت ئارەزووی
مانەوە لەگەڵ بیرۆكەیەك یان پڕۆژەیەك بۆ
مانەوەی شەوێكی تەواو ،دەرببڕێت ،ئەمە
جووڵەیەكی خۆڕسكانەیە تا ئەقڵ لە دوای
نووستن لەو ش��ەوەدا باشترین چارەسەر
بخاتەڕوو.
 -3ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی شكستیەكانی
ڕۆژان��ە :ژیانی ڕۆژان��ە كە تیایدا دەژین
بڕێك لە تێربوونی تیادایە ،هاوكات بڕێك
لە شكستیش ،مرۆڤی سەردەم مرۆڤێكی پڕ
خواستە ،بەراووردكاری بۆ فرسەتەكانی

ژی��ان دەك���ات ،ل��ەب��ەرئ��ەوە شكستیەكان
ڕووب��ەرێ��ك��ی گ���ەورە ل��ە ژی��ان��ی داگیر
دەك��ەن ،لە زۆرب��ەی كاتەكاندا دەشێت
هەروا بە شكستییەكانی ڕۆژانەدا تێپەڕببین
بێئەوەی هیچ ئاوڕێكیان بۆ بدەینەوە یان
هەڵوەستەیەك بكەین لە سەریان ،ئەویش
بە هۆی خێرایی ڕەوتی ژیانەوەیە ،بەاڵم
مێشك ئەمانە خەزن دەك��ات ،ئ��اوهز ئهو
بڕه بێشوماره له شکستیه درککپێکراو و
درکپێنهکراوهکان له ڕێی خهونهکانهوه
پۆلێن دهکات ،بێ ئەرزشەكان فڕێ دەدات
و ئەوانەش كە لە ڕۆژدا بە تەواوەتی هەرس
نەكراون شییان دەكاتەوە ،پاشان ئاوەز یان
ئەقڵ بەهۆی خەونەكانەوە وامان لێدەكات
ڕووب��ەڕووی شكستییەكانمان ببینەوە و
ئەو دەمامكی پەشۆكانە فڕێ بدەین كە
لە ماوەی ڕۆژدا ئاوێنەیەك دەخاتە بەردەم
ڕووخسارمان و ئەو شكستیانەمان پیشان
دەدات كە لە ژیانی ڕۆژانەماندا ڕوودەدەن،
لەوانەشە خەون بە شێوەیەكی ڕاشكاوانە
یان سیمبوولی ئەڵتەرناتیڤی باشترمان پێ
ببەخشێت ( )Treacher 1995هەروەها
لەوانەیە لێرەدا خەون یارمەتیمان بدات بۆ
خوڵقاندنی ئەو هاوسەنگییەی كە دەمانەوێت
و ناتوانین بە دەستی بێنین.
 -4ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی شكستی و
ئ��ەزم��وون��ەك��ان��ی ڕاب����ردوو :ه��ەر ل��ە لە
دایكبوونمانەوە بە ئەزموونی خۆش و
دژوار ،پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ ،دڵخۆشكەر
و ئازاراویدا ،تێپەڕ دەبین ...ئەقڵی شاراوە
خاوەنی پێشینەیە لە خەزنكردندا ،نازانم ئەوه
ماوەیە خۆشبەختی مرۆڤ بێت یان بەدبەختی
بێت كە لە پێشەوەی ماددە خەزنكراوەكان
الی مرۆڤ شتە ئازاراوییه نێگەتیڤەكان
بێت ،لەوانەشە ئەوە مایەی خۆشبەختی بێت
كە مرۆڤ لە لە بیرچوونەوەی ڕووكەشی
شتەكاندا بژی تا ژیان بەردەوام بێت .بەاڵم
ئەو سندووقەی كە بە ئەقڵی شاراوە ناسراوە
لەوانەیە هەندێك شت لێوەی دزە بكات و بۆ
ڕووبەری خەونەكان بڕوات ،ئەمەش لەبەر
كۆمەڵێك هۆكارە ،یەكێك لەو هۆكارانە
لەبەرئەوەیە ئەو ئەزموونە یان یادەوەرییە
زۆر بە ئ��ازارە چەندە زەم��ەن بە سەریدا
تێپەڕێت هەر پێویستی بە ڕووبەڕووبوونەوە
ههبێت تا چارەسەر ببێت یان مرۆڤ لە
پێناویدا بگری ،یان لەوانەیە لەبەرئەوە بێت
ئەو یادگارییە یان ئەزموونە پەیوەندی بە
واقیعێكەوە هەبێت كە خاوەنی خەونەكە
تیایدا ب��ژی و كۆمپیوتەری دەماخیش
پڕۆسەی دەرهاویشتنی پراكتیزە كردبێت

لەگەڵ هێنانی هەندێك شت لە ڕابردووەوە
كە پەیوەندییان بە ئێستاوە هەبێت.
زۆر ك��ەس پرسیار دەك��ەن بۆچی ماڵە
كۆنەكەیان لە خ��ەون��دا دەبیننەوە یان
كەسێك دەبینن لە خەوندا كە كاتێك
منداڵبوون ناسیویانە ،شتی كۆن ،ئیدی ئەو
كۆنە مرۆڤێك بێت یان شوێنێك بێت یان
ڕووداوێ��ك بێت یان بۆنێك بێت ،بریتییە
لە دەنگێك لە ڕاب���ردووەوە ،پەیامی ئەو
خەونەش كە هەڵقواڵوی ڕابردووە لەوانەیە
ڕاشكاوانە یان سیمبوولی بێت.
لێرەدا چیرۆكی یەكێك لە نەخۆشەكانم باس
دەكەم( :فاتمە كچێك بوو نزیكەی ساڵێك
بوو هاوسەرێتی كردبوو ،ژنێكی دڵخۆش و
بەختیار بوو لە ژیانیدا تا ئەو كاتەی بەر لە
دوو مانگ كچێكی بوو ،لەو كاتەوە شەوانە
خەون بە ژوورەكەیەوە دەبینێت كە منداڵ
بووە و بە جلی جەژنەوە تیایدا دانیشتووە،
پیاوێك دێتە ناو ژوورەكەیی و دەموچاوی
خۆی داپۆشیوە ،كلیلێكی بە دەستەوەیە
و دەیخاتە ناو دەمی ئەمەوە ،ئەمیش بەمە
ڕازی دەبێت بێئەوەی هیچ هاتوهاوارێك
بكات).
«فاتمە» كاتێك تەمەنی حەوت ساڵ دەبێت لە
یەكێك لە جەژنەكاندا ڕووبەڕووی سووكە
دەستدرێژیكردنێكی سێکسی دەبێتەوە واتە
تەنیا دەستیان داوە لە گیانی بێئەوەی هیچ
كارێكی سێكسی تەواوی لەگەڵدا بكرێت،
ئەو كەسەی دەستدرێژی كردۆتە سەری،
میوە فرۆشەكەی دراوسێیان بووە ،فاتمە ئەم
ئەزموونەی لە بیرچووبۆوە ،خەونەكەی ئەم
پیاوە نامۆ و نەناسراوەی بۆ دەهێنایەوە و
كلیلەكەش سیمبوولە بۆ ئەندامی سێكسی
پیاو ،دانانی كلیلەكە لە دەمیدا دوو واتای
هەیە:
یەكەمیان :دەستدرێژییەكە لە ئەندامە
سێكسییەكاندا نەبووە.
دووەم :ئەم ڕووداوەی الی هیچ كەس
نەدركاندووە ،لە دایكبوونی كچەكەی
قۆناغی منداڵی خۆی و ئەو مەترسییانەی
هێناوەتەوە یاد كە ئەم كاتێك كچێكی
منداڵ بووە پیایدا تێپەڕیوە ،لە بنكی نەستەوە
ئەم ئەزموونەی هێناوەتەوە مەیدان و لە
خەونەكانیدا ئامادەیی هەبووە.
 -5ڕاكردن لەواقیع :خەونەكان ڕووداوی
سینەمایی داماڵراونین لە ئێمە ،بەڵكو
پەیوەندییەكی بەتین بە ژیانی ئێمەوە و
بە هەموو ئەو بێبەشبوون و شكستی و
ئومێدانەی كە تیایەتی ،بەستراوە ...ئێمە
كاتێك دەخەوین لەگەڵماندا و لە ناوماندا
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بابەتەكانی ژیانی ڕۆژانە كە تیایدا دەژین،
دەخەون ...بەاڵم خەون توانایەكی ئەفسوناوی
هەیە لە مامەڵەكردن لەگەڵ شكستییەكانی
واقیع و ئەستەمییەكانیدا ...خەون توانای
مامەڵەكردنی لەگەڵ ئازاری شكستییەكاندا
هەیە لە ڕێی گهمهی «پێچەوانە كردنەوە»...
پێشینان وتویانە «برسی خەو بە ب��ازاڕی
نانەوە» دەبینێت.
زان��ای��ان��ی س��ای��ك��ۆل��ۆژی��ش ل��ەس��ەرووی
ه��ەم��ووش��ی��ان��ەوە ف��رۆی��د ج��ەخ��ت ل��ەوە
دەكەنەوە ، ،فرمانی سەرەكی خەونەكان
بریتییە لە تێركردنی ئارەزووە چەپێنراو یان
شكستهاتووەكان كە لە بێداریدا شكستمان
هێناوە لە تێركردنییاندا.
ژیانی واقیعیمان درام��ای��ەك��ە ...فیلمێكە
بە هۆی ق��ەزاو ق��ەدەر و ب��ارودۆخ��ەوە بە
دەگمەن دەستمان هەیە لە بەڕێوەچوونی
ڕووداوەك��ان��ی��دا ،ب��ەاڵم لە خەوندا ئاوەز
درام��ای��ەك��ی دەس��ت��ك��ردی تێركراومان
پێدەببەخشێت .فیلمێكمان بۆ دەخوڵقێنێت بە
پێچەوانەی واقیعەوە ،فیلمێك كە كێشەكانی
واق��ی��ع ل��ەچ��او داخستنێكدا چ��ارەس��ەر
دەك��ات ( ،)Gollub.1994لەوانەیە
خەونی كچێكی ناشرین كە كوڕێك بە
جوانییەكەیدا هەڵبدات یەكێك بێت لەو
خەونە ڕاشكاوانەی كە واقیع پێچەوانە
دەكاتەوە ،هەروەها خەونی پیاوێكی هەژار
بە دەوڵەمەندییەكی زۆرەوە یان خەونی
كەسێكی الواز و بێدەسەاڵت بە دەسەاڵت
و هێزەوە.
ئەمە بەسەرهاتی یەكێكە لە نەخۆشەكانم:
نادیە كچێكی بە ڕەگەز عەرەبییە و بارودۆخ
ڕایكێشاوە لە یەكێك لە ئوتێلەكانی كەنداو
كاربكات ،ماوەیەكە خ��ەون دەبینێت و
خەونەكەی دووبارە دەبێتەوە لە كڵێسەیەكدا
زیندانی كراوە و پاشان جلوبەرگی سپی
لەبەردەكرێت و پاشان وەك مەسیح بە
ڕووتی لە خاچ دەدرێ��ت .نادیە كچێكی
جوان و محافزكارە و بە هۆی كاركردنی
لە ئوتێل ڕووبەڕووی دەستدرێژی و گێچەڵ
پێكردن دەبێتەوە ،ناتوانێت بە شێوەیەكی
توند بەرهەڵستی ئەمە بكات بۆئەوەی
پارێزگاری لە پ��ارووی ژیانی بكات و
نانی نەبڕرێت ،زیندانی ئارەزووییەكە بۆ
تەنیا بوون و خۆ بە دوور گرتن ،بەاڵم
زیندانی لە كڵێسەیەكدا ئەوە ئاماژەیە بۆ بە
تایبەتی جیابوونەوە لە پیاوان ،جلوبەرگی
سپیش ئارەزووییەكە بۆ خۆ پاككردنەوە
لە قوڕولیتەی ئەو پیشەیەی كە بە هۆیەوە
نانی ژیان پەیدا دەكات ،هەرچی خاچە ئەوا
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مرۆڤ هەمیشە ئەو خەونەی كە دیویەتی نایبینێتەوە-
هەرچەندە هەندێجار وا دەزانێت هەمان خەونی
بینیوە -چونكە تەنانەت لەو خەونانەشدا كە دووبارە
دەبنەوە هەندێك وردەكاری زیادە هەن كە لە خەونە
دووباربۆوەكاندا جیاوازن
بریتییە لە سزادانی ویژدانی كە نادیە بەهۆی ئایا كاتێك خەون دەبنین هەست
كارەكەیەوە تیایدا دەژی ،نادیە خۆی خۆی بە هیچ دەكەین؟

لە خاچ دەدات و خۆی جەڵد دەكات،
هەڵبژاردنی لە خاچدانیش بە ڕووتی وەك
مەسیح ئاماژەیە بۆ هەستەكانی نادیە كە
هەست دەك��ات چ��اودێ��ری دەك��رێ��ت و
كەسانێك هەن ڕەخنە لە ڕەفتاری دەگرن،
تهنانەت ئەگەر خۆیشی ئەمە نەدركێنێت،
ههر ئاوا هەست دەكات.
 -6تەندروستی ئەقڵی و دەروون��ی :ئەو
كەسەی خەو نابینێت كەسێكی ناسروشتییە...
بۆچوونێكی زانستی هەیە كە پێی وایە لە
هۆكارە سەرەكییەكانی نووستن ڕوودانی
خەون بینینە لە پێناوی تەندروستی ئەقڵ و
دەروون��دا ...خەونەكان زۆرێك لەو بابەتە
ئاوەزییانە وەردەگ��رێ��ت كە لە ژیاندان،
هەروەها خەونەكان زۆرێك لەو كێشانە
چارەسەر دەكات كە چارەسەر كردنییان
بەالمانەوە قورسن ،خەونەكان لە كاتی
پێویستدا شارەزاییەكانی ڕابردوو دێنێتەوە،
خەونەكان خۆ بەتاڵكردنەوە و نوێبوونەوەیە،
لەبەرئەوە بۆ ڕاگرتنی هاوسەنگی ئەقڵی و
دەروونی پێویستە و درێژكراوەی ڕۆژە و
ئامڕازی پەیوەندییە لەگەڵ ڕابردوودا ،ئەو
كەسەی بەشی پێویست ناخەوێت ،تووشی
جۆرێك لە پشێوی دەبێت ،چونكە بەشی
پێویست خەون نابینێت.
 -7پێشبینیكردنی دواڕۆژ :چیرۆكی بینینی
ڕوئیا جیاوازە لە بینینی خەون ،ئێمە لێرەدا
گرنگی بە خەون دەدەین ،بەاڵم ڕوئیاش
هەر بە خەون دادەنرێت ،چونكە بارودۆخی
ڕوودان���ی لەگەڵ خ��ەون��دا لێكچووە لە
هەردوو بارەكەدا مرۆڤ خەوتووە ،ئەگەر
ڕوئیاكەی مژدەیەك بێت یان ئاگاداركردنەوە
بێت ،خ��ەون بە هۆی جووڵەی ئاڵۆزی
دەماخەوە توانای پۆلێن و پێكەوەبەستن و
دەرهاویشتەكانی هەیە ،خەون دەتوانێت
پەیامێك بگەیەنێت بۆ شتێك كە ڕوودەدات
ئەویش بەهۆی لێكچوونی واقیع كە لە
ئێستادا تیایدا دەژین لەالیەن كۆمپیوتەری
دەماخەوە.

لە خەوندا ئێمە بە شێوەیەك هەڵسوكەوت
دەكەین و كارلێك دەكەین ،هەروەك بڵێی
ئەو خەونە لە واقیعدا ڕوودەدات ،یان
هەروەك چۆن پێویستە لە كاتی بێداریدا
ڕووبدات.
ئەم هەستكردنە هەڵچوونییە واقیعیە لەگەڵ
خەوندا ئەوەیە وا دەك��ات خەون ڕۆڵی
هاوسەنگی ئەقڵی و دەروون��ی داواك��راو
ببینێت ،لە كاتی خەوندا ئێمە لە هەڵچوونی،
ڕووداوەكەدا دەژین نەك لە جووڵەكەیدا،
تەنیا بە شێوەیەكی كەم نەبێت ،زۆربەی
جووڵە جەستەییەكان كە بە شێوەیەكی
ئاشكرا ڕوودەدەن لەو كاتەدا كە ئەو كەسە
نووستووە و لە كابوسدا دەژی ،لە هەندێك
حاڵەتی دەگمەندا جەستە لەگەڵ خەوندا
وەاڵمدانەوەی دەبێت وەك ئەو پیاوەی بە
دەم خەوەوە ژنەكەی خۆی كوشت.
خەونەكان زۆربەی جار لەگەڵ ئەندامەكانی
ناوەوەدا كارلێك دەكات ،دەبنینین لە كاتی
خەون بینیندا شەكری خوێن بەرز دەبێتەوە،
لێدانەكانی دڵ زیاد دەكهن هەروەها ڕێژەی
هەناسەدان زی��اد دەك��ات و كرژبوونی
ماسوولكەیی ڕوودەدات.
ئەم هەڵچوونانە بە پێی توندی ڕووداوەكانی
خەونەكە توندییان زیاد یان كەم دەبێت،
لە حاڵەتی خەونە سێكسییەكاندا ئەندامە
سەرەكییەكانی ژن و پیاو وەك چووك و
میتكە و گۆی مەمك لە هەردووكیاندا ڕەپ
دەوەستن ،لە هەندێك لە خەونەكاندا ئەو
كەسەی خەونی سێكسی دەبینێت خۆی
دەنووسێنێت بەو كەسەی كە لە تەنیشتییەوە
نووستووە ،ئەم جووڵەیەش هاوشێوەیە لەگەڵ
ئەو كارلێككردنە جەستەییەی كە لە كاتی
بێداریدا ڕوودەدات ،مێشك و دەمارەكان لە
كاتی نووستندا بەرامبەر هەموو ئەندامەكانی
جهسته بەبەراورد بە هەموو ئەندامەكامی
ن��اوەوە زیاتر هەستیارتر دەبن بەبەراورد
لەگەڵ كاتی بێداریدا ،لەبەرئەوە ئەم

ئەندامانە ڕووبەرێكی زیاتر بە كارلێككردن
لەگەڵ خەونەكەدا دەبەخشن .هەروەها
مێشك لە توانایدایە لە كاتی نووستن و
خەون بینیندا ڕەوگەی حاڵەتی ئەندامەكانی
ناوەوە بگرێت و دەست نیشانییان بكات،
پەیامێك بۆ مرۆڤ دەنێرێت -كە زۆربەی
جار پەیامێكی هێماییە -دەرباری حاڵەتی
تەندروستی ك��ەس��ەك��ە ...ڕەنگی سەوز
دەشێت هێمایەك بێت بۆ بوونی كێشەیەك
لە دڵ��دا و بوونی م��رۆڤ لە شوێنێكی
قەڵەباڵەغدا كە هەناسەیان تیادا نەدرێت،
دەشێت هێمایەك بێت بۆ بوونی كێشە لە
كۆئەندامی هەناسەدا.
مرۆڤ كاتێك دەخەوێت هەموو هەستەكانی
بە تەواوەتی ناخەون بەڵكو بە پلەیەك لە
بێداریدا دەمێننەوە ...وروژێنەرە دەنگییەكانی
وەك دەن��گ��ی ئۆتۆمبێل و میوزیك
وەردەگرێت ،وروژێنەرە بۆنییەكانی وەك
بۆنی ژوورەك��ە یان بۆنی خواردنێك كە
لێدەنرێت هەروەها وروژێنەرە لەمسییەكانی
وەك پلەی گەرمی شوێنەكە و وشكی
جێگەكەی هەست پێدەكات ...هتد .ئێمە لە
ناوەوە و لە دەرەوە هەست دەكەین و ئەوەی
هەستی پێدەكەین كاردەكاتە سەر ماددەی
خەونەكە و ڕووداوەكانی ناو خەونەكەی
كە دەیبینین ،ب��ەاڵم ئێمە تەسلیمی خەو
بووین ،بەشێوەیەكی هەڵچوونی و زۆربەی
كات بێ جوڵەی جەستەیی لەو ڕووداوەی
ناو خەوەكەدا دەژین.

بۆچی خەونەكانمان بیردەچێتەوە؟
ئێمە هەموومان خەو دەبینین ،لێكۆڵینەوە
زانستییەكان جەخت لەوە دەكەن دەشێت لە
تەنیا یەك شەودا پێنج جار یان زیاتر خەون
ببینین (.)Treacher1995
ئەو كەسانەی كە دەڵێن ئێمە خەون نابینین،
زۆربەی كات خەون دەبینن ،بەاڵم نایەتەوە
بیریان ،هەروەها هەندێك كەسی دیكە هەن
دەزانن كە خەونیان بینیوە ،بەاڵم كاتێك
بێدار دەبنەوە خەونەكانیان بیردەچێتەوە
 ،كۆمەڵێك خەڵكی دیكە هەن لەگەڵ
بێداربوونەوەیاندا خەونەكانی كە بینیویانە
لە یادیانه ،بەاڵم دوای چەند ساتێك لە
بیریان دەچێتەوە ،كۆمەڵێكی دیكە بەشێك
لە خەونەكانیان لە یادە و ناتوانن هەمووی
بگێڕنەوە ،كۆمەڵێك كەسی دیكە ئەو حاڵەتە
هەڵچوونییە دێتەوە یادی كە هاوكات بووە
لەگەڵ خەونەكەیدا ،بەاڵم ڕووداوەكانی ناو
خەونەكەی لە یاد چووە ،هەندێك كەسی
دیكە كاتێك شەو خەبەری دەبێتەوە ئەو
خەونەی لە بیرە كە بینیویەتی ،بەاڵم هەركە

گ��ەڕای��ەوە بۆ ن��او جێگاكەیی و خەوی
لێكەوتەوە كە بەیانی لە خەو هەڵدەستێت
هەمووی لە بیرچۆتەوە.
ئ��ەو هۆكارانەی دەبنەهۆی حاڵەتی لە
بیرچوونەوە لە كاتی بێداریدا ،هەمان ئەو
هۆكارانەن كە دەبنە هۆی ڕوودان��ی لە
بیرچوونەوەی ئەو خەونانەی كە بینیومانن،
وەك:
 +ه��ەن��دێ��ك ك��ەس ه��ەر ب��ە سروشتی
یادەوەرییەكی الوازییان هەیە ،ئەمە مەسەلەی
توانای سروشتیەو هەروا لە دایك دەبین ،واتا
جیاوازی لە نێوان كەسێكەوە بۆ كەسێكی
دیكە هەیە ،دەبینین كەسێك ئەوپەڕی
وردەكارییەكانی خەونەكەی دەگێڕێتەوە
هەروەك بڵێی باسی فیلمێك دەكات كە بە
دەیەها جار بینیویەتی ،بەاڵم كەسێكی دیكە
زۆر بە سادەیی دەڵێت« :خەوم بینی ،بەاڵم
نایەتەوە بیرم خەونەكەم چی بوو».
 +خەون ئەزموونێكە وردەك��اری خۆی
هەیە ،فیلمێكە وردە بابەتی هەیە ،ئەگەر
وردەكارییەكانی ناو خەونەكە لەسەر ئاستی
سۆزداری یان لۆژیكی یان وێنەی خەیاڵی
الواز بوو ،ئەوا یادكردنەوەشی الواز دەبێت،
هەروەك ڕووداوەكانی ژیانی ڕۆژانە ،ئەو
ڕووداوەی كە توند و قووڵە زیاتر دێتەوە
یادی مرۆڤ.
 +وروژێنەرەكانی ژیان لە كاتی بێداریدا
بە خێرایی و زۆرك���ردن لە خۆمان بۆ
چوونە ناو قەڵەباغی بەرنامەی ڕۆژانەمان
وامان لێدەكەن خەونەكانمان نەیەتەوە یاد،
زۆربەمان لە تەنیشت سەرییەوە سەعاتێكی
ئاگاداركردنەوە هەیە ،هەر كە لێیدا خەو
و خەونەكەت دەپچڕێنێت و و بە خێرایی
لەسەر جێگا باز دەدەی��ت ڕادەكەیت بۆ
دەموچاوشتن و خۆگۆڕین و بەرنامە
جەنجاڵەكەی ڕۆژانەت دەست پێدەكات،
لەبەرئەوە خەونی شەوان بەهۆی وروژێنەرە
بەهێزەكانی كاتی بێداری ون دەبن و لە
یاد دەچن.
 +هەندێكمان بە شێوەیەكی هەستی بێت
یان نەستی -نایهوێت ئەو خەونەی كە
بینیویەتی بیری بكەوێتەوە ،بەتایبەتی خەونە
سێكسییە شەرمهێنەكان یان ئەو خەونانەی
كە تیایدا مرۆڤ بۆتە كەسێكی خراپ یان
دڕندە یان نەشاز ،ئەم جۆرە خەونانە لەالیەن
خاوەنەكانییانەوە بە ئاسانی لە بیر دەچنەوە،
ئەو كەسە هیچ هەوڵێكی ئەوتۆ نادات،
بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی خەونەكەی
بیردەچێتەوە كاتێك نەست ی��ان ئەقڵی
شاراوە ئەو خەونە لە یادەوەری هۆشیاریدا

دەسڕێتەوە ،یان بە شێوەیەكی هەستی خۆی
لە خەیاڵی خۆیدا و لە بیركردنەوەی خۆیدا
دەیسڕێتەوە تا بتوانێت بە ڕاستی بیسڕێتەوە،
بۆ نموونە كێ دەیەوێت ئەو خەونەی
بیركەوێتەوە كە تیایدا كەسێكی ئیغتیساب
كردووە.
 +تووشبوون بە نەخۆشییەكی ئەندامی یان
دەروونی یان شەكەتبوونی درێژخایەن و
خواردنی دەرمانە هێمنكەرەوەكان و حەپی
خەوتن و بەد هەرسی ،ئەمانە هەموویان
ك��اردەك��ەن��ە س��ەر وەب��ی��ره��ات��ن��ەوەی ئەو
خەونانەی كە دەیانبینین.
 +هۆكاری سەرەكی لە بیرچوونەوەی
خەونەكان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ئێمە بەجدی
مامەڵە لەگەڵ ئەم الیەنەی ژیانمان ناكەین،
خەونەكانمان تۆمار ناكەین و باسیان
ناكەین ،تەنانەت هونەری هێنانەوە یادیان
نازانین.

جۆرەكانی خەون كامانانەن؟

قسەكردن لەسەر ج��ۆری خەونەكان بە
شێوەیەكی ئەندەكی لە قسەكردن لەسەر
ئامانجی خەونەكان دەچێت كە پێشتر
باسمان كردن لە ژێر ناونیشانی «بۆچی خەون
دەبینین؟» ،چونكە ئامانجی خەونەكەیە كە
جۆری خەونەكە دیاری دەكات.
ئەو توێژەرانەی گرنگی بە لێكۆڵینەوە
لەسەر خەونەكان دەدەن ،چەندەها پۆلێنیان
بۆ جۆرەكانی خەون داناوە ،ئێمە پێمان باشە
بەمشێوەیە چڕیان بكەینەوە:
 -1خەونە شەفافەكان:
خەونە شەفافەكان ئ��ەو خەونانەن كە
كەسەكە خ��ۆی درك ب��ەوە دەك��ات كە
خەون دەبینێت و بە زۆری ئەو كەسە لە
ناوەڕاستی خەونەكەیدا بە ئاگا دێت و بە
ئاگایە لە ڕووداوەكانی ناو خەونەكەی كە
بەر لە بێداربوونەوە ڕوویانداوە ،هەندێجار
ئەو كەسە لەم خەونە شەفافە بە ئاگادێتەوە
بە هۆی ئەوەی لە خەونەكەیدا ڕووبەڕووی
مەترسییەك دەبێتەوە كە هیچ دەربازبوونێكی
نییە لەو مەترسییە.
توێژەرانی بواری خەونەكان پێیانوایە خەونە
شەفافەكان پەنجەرەیەكن بۆ سەر جیهانی
ڕۆحانییەكان ،ئ��ەو كەسەی خەونێكی
شەفاف دەبینێت هەستێكی بەهێزی بەرامبەر
ئەو بۆن و دەنگ و ڕووناكییانە هەیە كە
لە خەونەكەیدان ،هەروەك بڵێی ڕاستەقینەن،
كاتێك كە بە ئاگا دێت ئەم هەستانەی
بۆماوەی چەند ساتێك دەمێننەوە ،بۆ نموونە
دەنگی ئەو چۆلەكەیەی كە لە خەونەكەیدا
بووە لە گوێیدا دەزرنگێتەوە.
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ڕەنگی بنەوشەیی
كراوە لە خەوندا
ئاماژەیە بۆ گەڕان بە
شوێن چارهسهری
ئهو دڵهڕاوكێو
گرژبوونهڕۆحییهی
كه خاوهنی خهونهكه
تیایدا دهژی

ئەو كەسانەی كە خەونی شەفاف زۆر
دەبینن و وردەكارییەكانی ئەم خەونەیان
لە ی��ادە كاتێك كە بێدار دەب��ن��ەوە ،لە
ژیانی ڕاستەقینەیاندا خاوەنی توانایەكی
زۆرن بۆ كۆنترۆڵكردنی چیرۆكەكانیان و
ڕێكخستنیان.
 -2خەونە مێردەزمەییەكان:
ئەم خەونانە خەونی باش نین و خاوەنەكەی
بە ئاگا دێنن بە هۆی ئەو توندوتیژییە
زۆررەی كە لە خەونەكەدا ڕوودەدات بەسەر
ئەو كەسە خۆی یان كەسێكی دیكەدا.
خەونە مێردەزمەییەكان لەو خەونە باوانەن
كە لە نێو مندااڵندا زۆر ڕوودەدات ،ئەگەر
چی كاتێك كە منداڵ ئەم خەونانە دەبینێت
دەوترێت «فۆبیای شەوانە» ،خەونەكە لەسەر
شتێك یان مەسەلەیەك یان بوونەوەرێكی
ترسناك چڕ دەبێتەوە ،هۆكارەكەشی یان
بەهۆی ئەو چیرۆكە ترسناكانەوەیە كە منداڵ
لە ڕۆژدا گوێی لێیان دەبێت یان بە هۆی
ترسەوە لە ڕوودانی شتێك كە لە ژیانیدا بەم
زووانە ڕوودەدات وەك چوونە قوتابخانە،
یان تاقیكردنەوە یان لە دایكبوونی منداڵێك
لە خێزانەكەیدا.
ل��ە ك��ەس��ان��ی پ��ێ��گ��ەی��ش��ت��وودا خ��ەون��ە
مێردەزمەییەكان ب��ە زۆری ب��ۆ بوونی
ملمالنێیەكی دەروون��ی دەگەڕێنەوە كە
لە ژیانی ئەو كەسەدا چارەسەر نەبووە و
هاوكاتە لەگەڵ بوونی فشار لەگەڵیدا یان
بە دوایدا ،هەندێجار خەونە مێردەزمەییەكان
ڕوودەدەن لە ئەنجامی ڕوودان��ی پشێوی
جەستەیی بە ه��ۆی نەخۆشییەكەوە كە
خاوەنی خەونەکە پێی زانیووە یان هێشتا
پێی نەزانیووە.
زۆرج��ار خەونە مێردەزمەییەكان توند و
دووب��ارەب��ووەن كە دەبنە هۆی ڕوودان��ی
درز و ئازار لە ژیانی خاوەن خەونەكەدا
و لەوانەیە پێویست بە چارەسەری دەروونی
چڕ بكات بۆ گەڕان بە شوێن ڕەگوڕیشەی
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ئەم خەونە دووبارە بووەدا.
ل���ە ئ��ەس��ت��ەم��ت��ری��ن پ��ل��ەك��ان��ی خ��ەون��ە
مێردەزمەییەكان« ،خەونە ڕێگرییەكان»،
ئەم خەونانە پەیوەندییان بە ترسی توند
لە شكستهێنان هەیە ،ئەویش لە ئەنجامی
بارودۆخی خوێندن ،كاركردن یان تەنانەت
ترس لە شكستهێنان لە خۆشەویستی و ژیانی
كۆمەاڵیەتی ،ئەم ترسە الی هەندێك كەس
دەگاتە ئاستی فۆبیا ،هەندێك كەس ئەم
خەونە ڕێگرییانە دەبینن لە ژیانی ڕاستەقینەدا
لە بارودۆخێكی توندی گیروگرفتدا دەژین،
نموونەی ئەو خەونانە وەك خەونی ونبوون
لە تەمومژدا ،زیندانبوون لە زینداندا،
خاوەنی خەونەكە لە الی��ەن بوونەوەری
نامۆوە ڕاودەنرێت ،هەستكردن بەوەی لە
هۆڵی تاقیكردنەوە دایت و ناتوانیت وەاڵم
بدەیتەوە ...هتد.
بە زۆری لەم خەونانەدا بە ئاشكرایی ئاماژە
بە كێشەكە نادرێت ،بەاڵم ئەو هەستە بە
خاوەنەكەی دەبەخشێت كە ڕێگرییەك لە
ژیانیدا هەیە.
 -3خەونه وروژێنەرە ناوەكی و دەرەكییەكان
ئەم خەونانە بە هۆی بارودۆخی هەستی
دەرەك��ی لە ژینگەی خ��اوەن كەسەكەدا
ڕوودەدات یان لە ئەنجامی بارودۆخی
هەستی ناوەكییەوە بە هۆی تێكچوونێكەوە
ڕوودەدات وەك بوونی ئازار یان پشێوییەك
لە جەستەدا.
پێشتر وتمان ئەو كەسەی خەون دەبینێت
بەشێك لە هەستەكانی بە ئاگان .هەریەك
لە هەستەكانی بینین ،بۆنكردن ،بیستن،
ب��ەرك��ەوت��ن ب��ە تایبەتی هەستیار دەب��ن
بەرامبەر بە بوونی ڕوون��اك��ی ،دەن��گ،
بۆن ،بارودۆخی پلەی گەرمی یان پەستان
خستنەسەر پێست یان دەستلێدانی .دەنگی
ئۆتۆمبێل ،گیزەگیزی مێشوولە ،لێبوونەوەی
بەتانی و بالیف ،بۆنی شتێك كە دەسووتێت،
هەستەكان ئەمانە بۆ مرۆڤ دەگوازنەوە لە

كاتی نووستنیشدا بۆیە زۆر جار ئەو كەسە
خەونێك دەبینێت كە پەیوەندی بەمانەوە
هەیە .بۆ نموونە كاتێك كە بەتانی بالیف لە
كەسێك دەبێتەوە و هەست بە سەرما دەكات
خەون دەبینێت ،ڕووتە و جلی لەبەردا نییە
و لە دارستانێكدایە ،كاتێك كە میزەڵدانی
پڕ دەبێت و پێویستی بە چوونە تەوالێت
هەیە ،خەون بە باران یان بەلوعەیەكەوە
دەبینێت كە ئاوەكەی بەردراوەتەوە ...بەاڵم
هەستە ناوەكییەكان كە تایبەتن بە ڕوودانی
تێكچوونێك لە ئەندامەكانی ناوەوە لەوانەیە
پەیامێكی بەهێز بۆ ئەو كەسە بنێرن كە
نووستووە بۆ نموونە سەریەشە لە خەودا
دەشێت بانگەشەیەك بێت بۆ ئەو كەسە
پشكنین بۆ سەری بكات یان هەر بەشێك لە
جەستەیدا كە پشێوییەكی تیادا ڕوویداوە و
بۆتە هۆی هەستكردن بە سەریەشە.
 -4خەونی لێكدەرەوە:
ئەم جۆرە خەونانە بە شێوەیەكی ڕاسەوخۆ
ی��ان ناڕاستەوخۆ كێشەكانی ڕۆژان��ە بۆ
خاوەن خەونەكە ئاشكرا دەكهن ...دەشێت
چارەسەری هەندێك لە گیروگرفتەكانی
ڕۆژانە بۆ ئەو كەسە بكات كە نەیتوانیوە
لە كاتی بێداریدا خۆی چارەسەریان بكات.
زۆربەی كات ئەم خەونانە بە تەنیا و ڕووتن
و بۆئەوەی خاوەنی خەونەكە لێیان تێبگات
پێویستی بە زانینی هێمای خەونەكەیە،
چونكە ئاوەز بە هۆی خەیاڵەوە دەشێت
خەونەكە بە جۆرێكی دیكە داپۆشێت و
هێمایەك بە گیروگرفتەكە بدات.
ئەگەر گیروگرفتەكانی واقیع توند و
ناخۆش بوون كەسەكە ویستی فەرامۆشییان
بكات ئ��ەوا نەست ه��ەوڵ دەدات بەرەو
س��ەرەوە دەری��ان بهێنێت ،چەندە خاوەن
خەونەكە ویستی ئەو كێشانە فەرامۆش
بكات ،لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا ئاڵۆزتر
دەبن و زیاتر وروژێنەر دەبن و زیادەڕۆییان
تیادا دەكرێت ،لەوانەیە بگاتە ئاستی خەونە

زۆر كەس پرسیار
دەكەن بۆچی ماڵە
كۆنەكەیان لە
خەوندا دەبیننەوە

مێردەزمەییەكان ،واتە بگات بە پلەیەك
لە هۆشیاری ،ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە لەگەڵ
گیروگرفتەكەدا توندی نەست هێوردەكاتەوە
و خەونەكە الواز دەبێت و ئاشكراتر دەبێت
(.)Carfield and Garfield1995
 -5خەونە ئاڵۆزەكان:
ئەم خەونانە ئاڵۆزن و هێما و وردەكاری
زۆری��ان تیادایە و بە زۆری ئەم خەونانە
بۆ سەر ڕۆحی خاوەن خەونەكە قورسن
و هەست بە جۆرێك لە دڵتەنگی دەكات
كە بێدار دەبێتەوە ،ئەم خەونانە بە زۆری
تایبەتن بە حاڵەتی دەروون��ی و ملمالنێی
ك��ۆن ك��ە ئ��ەو ك��ەس��ە ل��ەگ��ەڵ خۆیدا
چ��ارەس��ەری ن��ەك��ردوون ،یان تایبەتە بە
ئەزموونی نێگەتیڤی زۆر و كەڵەكەبوو یان
ئەزموونێكی بە ئازاراوی -وەك ئەزموونی
دەستدرێژیكردنی سێكسی -پەیوەندی بە
ژیانی ڕاب��ردووی كەسەكەوە هەیە و بە
زۆری بۆ قۆناغی منداڵی دەگەڕێتەوە.
 -6خەونی چارەسەركردنی گیروگرفتەكان:
ئ��ەو خ��ەون��ان��ەن ك��ە چ��ارەس��ەر دەخەنە
بەردەمت بۆ ئەو گیروگرفتانەی كە لە
بەرنامەی ڕۆژانەدا بە دەستییانەوە دەناڵێنیت،
ئیدی ئەو گیروگرفتانە تایبەت بن بە :كار،
ماڵ و خێزان یان پەیوەندییە تایبەتییەكان.
ئەو خەونانەی كە گیروگرفتەكان چارەسەر
دەكەن بە باشترین خەونەكان الی مرۆڤ
دادەنرێن و زیاتر لە خەونەكانی دیكە مرۆڤ
تێر دەكەن ...مرۆڤ كاتێك دەخەوێت و
چاوی دادەخات ،ئەقڵی بارگاوی دەبێت و
لە كاركردن ناوەستێت وەك پێشتر ئاماژەمان
پێدا ،بەڵكو بارودۆخێكی هێمنتر دەدۆزێتەوە
بۆ بیركردنەوە و باشتر ئەو مەسەالنە پۆلێن
دەكات كە كۆی كردونەتەوە و خەزنی
كردوون ،لەبەرئەوەی بە هێمنی و ئاسوودەیی
ئەم كارە دهكات بۆیە چارەسەری باشتر لە
كاتی بێداری ،دەخاتەڕوو .زۆرێك لە زانا و
هونەرمەندان بۆیان دەركەوتووە لە خەوندا

چارەسەری ئەو كێشەیەیان دۆزیوەتەوە
كە لە ژیانی واقیعدا تووشی دڵەڕاوكێی
كردوون ،زۆر كەسیش لە بە ئاگاییەوە بێت
یان لە نەستدا درك بەمە دەكەن لەبەرئەوە
بەر لە نووستن بیریان لەسەر ئەو كێشەیەی
هەیانە چڕ دەك��ەن��ەوە و دەیانەوێت بە
چارەسەرێك بگەن ،هەندێجار خەونەكە
چارەسەر نادات بە دەستەوە ،بەاڵم پێشنیاری
وەاڵم یان چارەسەرێكی نزیك دەكات یان
به هێما و ئاماژه شتێکت تێدهگهیهنێت.
هەندێجار كێشەی سەرەكی لە ژیانی مرۆڤدا
یان ئەو كەسەی خەونەكە دەبینێت بریتییە
لە پەرتبوونی بیرۆكەكانی یان هەڕەمەكی
ڕەفتاری یان پشێوی هەستەكانی بەرامبەر بە
مەسەلەیەك ،لە خەوندا خۆی دەبینێت ماڵێك
یان نووسینگەكەی خۆی ڕێك دەخات،
ئەم خەونە بانگی دەكات بۆ ڕێكخستنی
بیرۆكە یان هەستەكانی وەك هەنگاوی
یەكەم لە چارەسەركردنی گیروگرفتەكانیدا
(.)Treacher1995
 -7خەونەكانی پێشبینی كردن:
ئ��ەم خەونانە دەشێت الی زۆر كەس
ڕووبدەن ،بەاڵم بە زۆری الی ئەو كەسانە
ڕوودەدەن كە شەفاف و ڕۆحانین ،وەك
پیاوچاكان .ئەم خەونانە بە خەونی ڕوانین لە
دواڕۆژدا دەناسرێن ...ڕوانین لە دواڕۆژ لە
ڕێگای پەنجەرەیەكەوە و زانینی ئەوەی كە
ڕوودەدات ،ئێمە وەک پسپۆڕی سایكۆلۆژی
ل��ەو ب��اوەڕەدای��ن ،ئ��ەم خەونانە بەشێكی
گرنگ نین لە پسپۆڕی و بایەخەكانی ئێمە،
بەاڵم ئەم خەونانە هەن و ناكرێت نكۆڵی
لە بوونییان بكەین ،بۆ نموونە خەونەكەیی
یوسفی پێغەمبەر بەوەی كە بوو بە پێغەمبەر و
خەونەكەی كلیوپاترا كە یولیۆس قەیسەری
لە دوژمنەكانی بە ئاگا هێنایەوە ،بەاڵم گوێی
لێنەگرت و كوژرا .))Miller1995
 -8خەونەكانی دەرچوونی جەستە لە ڕۆح
لەم جۆرە خەونەدا خاوەن خەون هەست

دەك��ات جەستەی خ��ۆی بەجێهێشتووە،
ئەم خەونانە ب��ەزۆری ڕەنگییان تیادایە و
ڕوودەدەن لەبەرئەوەی ڕۆح پێویستی بەوەیە
لە جەستە جیابێتەوە ئەویش بە ئامانجی
نوێبوونەوە یان پێویستی ڕۆح بەوەی سوود
لە دواڕۆژ وەربگرێت لە پێناوی ئێستادا،
كەسی خەوتوو كاتێك لەم جۆرە خەونە بە
ئاگا دێتەوە هەست بە جۆرێك لە خرۆشان
و بووژانەوە دەكات .زۆرجار ئەو كەسانەی
خەونی دەرچوونی ڕۆح لە جەستە دەبینن
كاتێك لە خەونەكەدا كەسێك دەبینن یان
دەچن بۆ شوێنێك لە دوای ماوەیەك لەسەر
زەمینەی واقیع و ژی��ان ل��ەو دواڕۆژەدا
دەژین كە خەونیان پێوە دیوە و وا هەست
دەكەن كە پێشتر بەو ئەزموونەدا تێپەڕیون،
بەاڵم ڕاستییەكەی لە خەوندا و لە كاتی
دەرچ��وون��ی ڕۆحیان لە جەستەیان ئەوە
ڕوویداوە.
دەشێت دوو كەس یان زیاتر لە هەمانكاتدا
خ��ەون ببینن و لە خەونی ڕۆیشتن بۆ

لە پاییزدا خەونەكانی
مرۆڤ لەسەر جەستەی،
شێوەی ،تەندروستی،
چڕ دەبێتەوە ،هەروەها
خەونەكانی داهێنانیش
لە خەونەكانی پاییزدا
هەن ،زۆرێك لە
داهێنەران لە وەرزی
پاییزدا خەونەكانییان
زۆر دەبێت
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دواڕۆژدا یەكتری ببینن ،لە پاش ماوەیەك
كاتێك لەسەر زەمینەی واقیع یەكتری
دەبینن هەریەكەیان بەسەرسوڕماوی هاوار
دەكات «من پێشتر تۆم بینیوە ،بەاڵم نازانم
لە كوێ!».
ه��ەن��دێ��ك ل��ەو ك��ەس��ان��ەی ك��ە خەونی
دەرچ��وون��ی ڕۆح لە جەستەیان دەبینن
لەوانەیە هاوبەشی ژیانیان لەو خەونەدا
ب��دۆزن��ەوە ،كاتێك كە لەسەر زەمینەی
واقیع دەیانبینن زۆر بە توندی سوور دەبن
لەسەر دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵیاندا
و جەخت لەوە دەكەنەوە كە ئەوان پێشتر
لە خەوندا و بەر لە زەمینەی واقیع ئەو
كەسەیان بینیوه و ئەوە قەدەری ئەوانە.
 -9خەونە دووبارەبووەكان:
ئەو خەونانەن كە دووبارە دەبنەوە واتە ئەو
كەسە هەمان خەون دەبینێتەوە هەروەك
بڵێی شریتێكی سینەماییە و لێدەدرێتەوە،
ئەم خەونە دووبارە بووانە لە نێو خەڵكدا
جیاوازە ،هەندێك كەس هەموو شەوێك
هەمان خەون دەبینێتەوە ،هەندێك كەس
مانگی جارێك یان ساڵی جارێك ...هتد.
بە سروشتی حاڵ ئەو خەونە كتومت وەك
خۆی دووبارە نابێتەوە هەرچەندە ئەو كەسە
وادەزانێت ،چونكە ژیان و گیروگرفتەكانی
ڕۆژان و شوێنەواری خۆیان لەسەر ئەو
خەونە دووبارەبۆوە بەجێدەهێڵن تەنانەت
ئەگەر ئەو گۆڕانكارییە زیادانە كەمیش
بن ماددهی خەونی دووبارەبۆوە یان شتێكە
كە لەسەر زەمینەی واقیع چارەسەر نەبووە
ی��ان شتێكە م��رۆڤ لە بیری چۆتەوە و
چۆتە بازنەی نەست ،كاتێك بۆ ناو خەون
دەگەڕێتەوە هۆكارەكەی ئەوەیه ڕووداوێك
لە ئەقڵی شاراوەدا جواڵندوویەتی .خەونی
دووبارەبۆوە دەشێت پەیامێك لەخۆ بگرێت
كە دوور بێت لە م��اددەی خەونەكە و
ڕووداوەكانی ،پەیامێك پێت دەڵێت كە تۆ
شی بوویتەتەوە ژیانت هەمووی بێزاری و
وەڕسییە و پێویستە شتێك بكەیت بۆ شكانی
ئەو وەڕسی و ڕۆتینە.
 -10خەونەكانی ژیانی ڕابردوو:
ئەو خەونانەی كە پڕە لە زیندووێتی و
دەوڵەمەندی و گەشەسەندن بە زۆری ئەو
خەونانە پەیوەندییان بە ڕابردووەوە هەیە ،ئەو
كەسەی خەونەكە دەبینێت خۆی دەبینێتەوە
لە كات و شوێنێكدایە كە پەیوەندی بە
ڕاب���ردووەوە هەیە .ئەم خەونانە دەشێت
بیانەوێت پێت بڵێن تۆ پێویستت بەوەیە
پەیوەندی بە شارەزاییەكانی ڕاب��ردووەوە
بكەیت ت��ا ب��ەرچ��اوت ڕوون بێت و
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گیروگرفتەكانی ئێستات چارەسەر بكەیت،
هەروەها خەونەكانی ڕابردوو لە ژیانی ئەو
كەسەی كە خەونەكەی بینیوە دەردەكەون
كاتێك ئ��ەو كەسە كارێك دەك��ات كە
پەیوەندی بە ڕابردووەوە ههیه ،بۆ نموونە
هاوڕێیەكی دێرینی دەبینێت كە ماوەیەكی
زۆر نەیبینیوە یان سەردانی شوێنێك دەكات
كە لە منداڵیدا بینیویەتی.
كەسانی ڕۆمانسی ی��ان كالسیكییەكان
بە تایبەتی ئ��ەوان��ەی لەناو ڕەسەنێتی و
یادەوەرییەكاندا زیندان ب��وون زۆرج��ار
خەونەكانی ڕاب��ردوو دەبینن ،لە ڕاستیدا
ئەمانە خەونی واقیعین و پەیوەندییان بە
كەسێتی خۆتەوە هەیە.
 -11خەونە وەرزییەكان:
هەر وەرزە خەونی تایبەت بە خۆی هەیە كە
زۆربەی خەڵك ئەو خەونانە دەبینن ،چونكە
مرۆڤ بە سروشتی خۆی بوونەوەرێكی
هەستیارە و كەشوهەوای دەوروبەری كاری
تێدەكەن.
كاریگەری وەرزەك��ان بۆ سەر مرۆڤ بە
چەند شێوەیەكە وەك :كاریگەری بۆ سەر
پیتێنی ،ئەقڵی ،بەرهەمی ،تەندروستی و
خەونەكانیشی.
 خەونە بەهارییەكان :لەماوەی وەرزیبههاردا خەونی زۆربەی كەس پەیوەندی
بە گەشە و سەرەتاوە هەیە ،چونكە بەهار
لە سروشتدا واتە سەرەتای ژیان لە ڕووی
كشتوكاڵ و زیادبوونی ڕێ��ژەی زاوزێ
لە مەملەكەتی مرۆڤ و ئاژەڵدا ،ژن لەم
وەرزەدا خ��اوەن��ی گەورەترین بەشە و
زۆرب��ەی كات خەونەكانیشی تایبەتن بە
دایكایەتی.
بەشێوەیەكی گشتی ژن و پیاو هەردووكیان
لەم وەرزەدا خەونە سێكسییەكانیان زیاد
دەكەن ،خەونەكان لە ماوەی وەرزی بەهاردا
وا لە مرۆڤ دەكەن ڕاستگۆیانە ڕووبەڕووی
سۆز و هەست پەیوەندیی لەگەڵ كەسانی
دیكەدا ببینێتەوە.
خەونە هاوینییەكان :زۆرێ��ك لە هەستە
باشەكان لە خەونەكانی وەرزی هاویندا
دەردەكەون ،بە زۆری ماددەی خەونەكان
لەم وەرزەدا پەیوەندییان بە هەستی ئازادی
و ڕابوونەوە هەیە.
 خەونە پایزییەكان :لە پاییزدا خەونەكانیم���رۆڤ ل��ەس��ەر ج��ەس��ت��ەی ،ش��ێ��وەی،
ت��ەن��دروس��ت��ی ،چ��ڕ دەب��ێ��ت��ەوە ،ه��ەروەه��ا
خەونەكانی داهێنانیش لە خەونەكانی پاییزدا
ه��ەن ،زۆرێ��ك لە داهێنەران لە وەرزی
پاییزدا خەونەكانییان زۆر دەبێت ،هەروەها

خەونەكانی پاییز پێشیان دەوترێت خەونی
وردەكاری ،چونكە ئەوانەی لەم وەرزەدا
خەون دەبینن لە هەموو وەرزەكانی دیكە
زیاتر وردترین وردەكاری خەونەكانییان لە
یاد دەبێت.
 خەونە زستانەییەكان :لە ماوەی وەرزیزستاندا خەونەكان ئەو هەستە بە خاوەن
خەون دەبهخشن كە پێگەیشتوو و كامڵە و
ئەو هێما و ئیحایانەی پێدەدەن كە ئاماژەیە
بۆ كامڵبوونی و وای لێدەكەن زیاتر بەهێزتر
بێت و زیاتر درك بە خودی خۆی بكات.
هەروەها دەتوانین خەونەكان بەپێی پێویستی
لێكدانەوەیان بۆ سێ بەش پۆلێن بكەین:
خەونە ڕاشكاوەكان ،خەونە هێماییەكان
و خەونە پێچەوانەییەكان ،واتە پێچەوانەی
پەیامەكەی خۆی ڕادەگەیەنێت.
هەروەها خەونی پەتاییش هەیە كە بریتییە لەو
خەونەی كەسێك دەیبینێت كە لە كەسێكی
دیكەوە گوێی لێبووە ،واتە خەونەكە وەك
پەتا بۆ مرۆڤ گوازراوەتەوە بە كاریگەری
وەرگرتن و خۆزگە خواستنی هەستی و
نەستی كەسەكە.

ڕەنگەكان لە خەوندا

ئ��ەو ك��ەس��ەی ب��ە ڕەش و سپی خ��ەون
دەبینێت بە زۆری كەسێكە لە ژیاندا بڕێك
لە چێژی لە دەستداوە ،هەروەها بێزاری و
نێوانگیرییەكی جێگیر لە ژیانیدا هەیە كە
لەسەری دەڕوات ،ڕەنگی ڕەش و سپی لە
خەوندا واتە خاوەنی خەوەكە لە ماوەیەكدا
دەژی كە كات لەسەری ماڵە و شتێكی
بەنرخە و ژیانی بە تەرازوویەكی جێگیر
دەورە دراوە.
ئەو كەسەی خەون بە ڕەنگەوە دەبینێت،
كەسێكە لەگەڵ خۆیدا ڕووبەڕوو بۆتەوە،
خەون بینین بە چەند ڕەنگێكی ڕوون و
ئاشكراوە ،واتە فرسەتێكی باشە خاوەن
خەونەكە بیر لە ههقیقەتی كەسێتی خۆی
بكاتەوە و بزانێت بە چی و بە كێ دڵخۆش
دەبێت ،هەروەها ئاماژەیە بۆ ئەوەی لەو
ماوەیەدا كەسانێک لێی دووردەكەونەوە و
كەسانێكی دیكە لێی نزیك دەبنەوە.
ڕەنگەكان لە خەوندا ئاماژەیان هەیە ،كاتێك
خەونەكەت یەك ڕەنگی ئاشكرا و توندی
هەیە ،واتە نەستت هەوڵ دەدات بایەخی
ئەو خەونەت پێ ڕابگەیەنێت و دەیەوێت
هەموو خەونەكەت لەیاد بێت نەك تەنیا
بەشێكی.
هەروەها تەركیزكردنە سەر یەك ڕەنگی
دیاریكراو لە خەوندا دەشێت كاردانەوەی
شتێك بێت تایبەت بە ناوەندی ڕەنگ لە

ئاشكرا بێت ،ئەوا بە پێی پلەی سووریەكەی
خ���اوەن خ��ەون��ەك��ە ئ��ام��اژەی خەونەكە
وەردەگرێت ،بەاڵم كاتێك ڕەنگی سوور لە
خەوندا ئاڵۆز و هێمادار بوو یان خەونەكە
ترسناك بوو ،ئەوا ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە
نەست دەیەوێت پەیامێكی ئاگاداركردنەوە
بۆ ئەو كەسە بنێرێت و پێی بڵێت كە ئەو
كێشەیە فەرامۆش مەكە كە لە ژیانتدایە و
تیایدا دەژی.
ڕەنگی س��وور ڕەنگێكی سەرەتاییە و
ڕەنگدانەوەی قۆناغی منداڵی و یارییە
ڕەنگاوڕەنگەكانه هەروەها ڕەنگی منداڵە
بۆیە دەشێت پەیامێكی هەڵگرتبێت كە
پەیوەندی بە سروشتی پەیوەندییەوە هەبێت
لەگەڵ دایكتدا.
ڕەنگی پرتەقاڵی
ڕەنگی پرتەقاڵی گ��وزارش��ت لە ئاستی
كۆگای سۆزەكان دەك��ات ،دەركەوتنی
لە خەوندا واتە ئاشنابوون بەو سۆزانەی
كە تۆ تیایدایت ،پلەی پرتەقاڵی تۆخ لە
خهوندا ئاماژەیە بۆ ئەوەی خاوەن خەون بە
ئاگایە لە سۆز و هەستەكانی خۆی هەروەها
ڕەنگی پرتەقاڵی ڕەنگی كۆگای وزەكانی
هەڵچوون و دڵەڕاوكێیە ،دەركەوتنی
ڕەنگی پرتەقاڵ لە خەوندا ئاماژەیە بۆ
ئەوەی قەیرانەكان كاریان تێكردوویت،
لەوانەشە ئەو قەیرانانە كاریان كردبێتە

جەستەدا ،چونكە ناوەندەكانی جەستە
ڕەنگی خۆیان هەیە .بیرۆكەی ناوەندەكانی
جەستە بۆ دابەشكردنێكی كۆن دەگەڕێتەوە
كە پێی وایە گرنگترین ڕەگەز لە جەستەدا
كە بەرپرسیارە لە وزە و هێزی ژیان
بریتییە لە وزەی ئەلەكترۆنی موگناتیسی،
جەستە چەند ناوەندێكی وزەی تیادایە پێی
دەوترێت چاكرا  Chakrasكە ئەركی
خزمەتكردنی جەستە ئەنجامدەدات ،لە
جەستەدا حەوت ناوەندی سەرەكی وزە
هەیە كە هەریەكەیان ڕەنگێكی هەیە،
كاتێك كە ئەم ناوەندی هێزانە بڕێك لە
هاوسەنگییان دەبێت وزەیەكی موگناتیسی
ئەلەكتترۆنی سپی لە دەوری جەستە دروست
دەبێت وەك ئاماژەیەك بۆ ئەوەی هەموو
ڕەنگەكان لە جەستەدا لە تەندروستییەكی
باشدان ،ئەگەر شتێك لە ناوەندەكانی وزەدا
تووشی تێكچوون بوو ئەوا ئەم تێكچوونە
لە خەونەكاندا دەردەك���ەون تا وێنایەك
دەرب��ارەی ئەو تێكچوونەی كە ڕوویداوە
بەو كەسە ببەخشن.
ب��ە پێی ت��ی��ۆری ن��اوەن��دەك��ان��ی وزە و
ڕەنگەكانی ،ڕەنگەكانی لە خەوندا دەیانبینین
پەیامێكمان پێدەگەیەنێت كە تێكچوونێكی
دەروون��ی ،فیكری یان جەستەیی هەیە و
بە دەستییەوە گیرۆدەین ،لێرەدا وەسفی
ڕەنگی تایبەت بە ناوەندەكانی وزە دەكەین
لە ڕێی ڕاڤەكردنی ڕەنگ و
ئاماژەكانی لەناو خەوندا:
ڕەنگی سوور
ڕەنگی س��وور گوزارشت لە
هەستە قوڵەكان و گیروگرفتە
پەنگخواردووەكان دەك��ات،
وات���ە ج��ەس��ت��ە ب��ە قۆناغی
چاكبوونەوەدا دەڕوات یان
خ��اوەن خەونەكە لەوپەڕی
چاالكی و زیندەگیدایە.
ڕەن��گ��ی س���وور پ��ەی��وەن��دی
ب��ە ئ��ەزم��وون��ە غ��ەری��زی��ی و
وروژێ���ن���ەرەك���ان���ەوە هەیە
وەك خ��ەی��اڵ��ی سێكسی و
كەسیی،
سەرنجڕاكێشانی
ه�����ەروەه�����ا خ������ەون ب��ە
ڕەن��گ��ی س����وورەوە دەشێت
بەتاڵكردنەوەیەك بێت لەو
هەستانەی ك��ە ئەستەمە لە
كاتی بێداریدا گوزارشتییان لێ
بكەین ...ڕەنگی سوور هێمای
ب��ەرزی و هیوا و ئ��ارەزووی
ش��اراوەی��ە بۆ سەركەوتن و بوونی ڕەنگی زەرد لە خەوندا بە زۆری پەیوەندی بە كاری مرۆڤ و سەرکەوتنی لەکارەکەیدا هەیە
بەرزبوونەوە.
چەندە ڕەنگی سوور لە خەونەكاندا كراوە
یان كاڵ بێت ئەوەندە ئاماژەیە بۆ ئەوەی
خاوەن خەونەكە كەسێكی هاوسەنگە لە
ژیانیدا ،كاڵبوونەوەی زۆری ڕەنگی سوور
لە خەوندا و گەیشتنی بە ڕەنگی پەمەیی
ئاماژەیە بۆ ئەوەی خاوەنی خەونەكە بە
هۆی شتێكەوە لە ژیانیدا تووشی جۆرێك
لە هەڵچوون بووە ،بۆ نموونە وەرگرتنی
پ��اداش��ت��ێ��ك ل��ە ك���ارەك���ەی ،ڕوودان����ی
پەرەسەندنێك لە ژیانی سۆزداریدا ،لەوانەشە
بە هۆی توڕەیی و ڕق و تۆڵەكردنەوە یان
ئازایەتییەوە بێت.
چەندە ڕەنگی سوور لە خەوندا تۆخ و
سوورێكی زاڵ بێت ئاماژەیە بۆ ئەوەی
خاوەنی خەونەكە لە هەستی تونددا دەژی
و ئەم خەونە ئاگاداری دەكاتەوە دەربارەی
ئەو گرژبوونەی كە خاوەنی خەونەكەی
تیادا دەژی.
پلەی تۆخبوونی ڕەنگی سوور كاتێك دەگاتە
پلەی قاوەیی ئەمە ئاگاداركردنەوەیەكە یان
ئاماژە دەدات بە بوونی كێشەیەك الی
خاون خەونەكە كە كێشەكە پەیوەندی
بە كارەكەیەوە هەیە ،هەروەها ئاماژەیە بۆ
دڵەڕاوكێی ئەو كەسە بەرامبەر ڕای كەسانی
دیكە و دڵەڕاوكێی بەرامبەر بە بارودۆخی
وەزیفی خۆی ،ئەگەر خەونەكە ڕوون و
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سەر تەندروستیت و وایان لێكردبیت كە
نا هاوسەنگ بێت ،ڕەنگی پرتەقاڵی واتە
بوونی ڤایرۆس لە جەستەدا یان ئاماژەیە بۆ
ئەوەی كە تۆ ماندو و شەكەتیت و پێویستت
بە بڕێك حەوانەوە هەیە یان پێویستت بە
حەوانەوە و دانیشتنەكانی تێڕامانی ڕۆحی و
دەروونی هەیە لەگەڵ هەندێك ڕاهێناندا تا
بتوانێت بڕێك لەو وزە توڕەیە لە جەستەت
فڕێ بدەیتە دەرەوە.
ڕەنگی پرتەقاڵی لەوانەیە ئاگادار كردنەوە
بێت بەرامبەر بە شتێك كە سەركەوتن
بە دەست ناهێنێت وەك ئەوەی پالنت بۆ
داڕشتووە یان خۆت دەتەوێت ،هەروەها
ئاماژەیە بۆ ئەوەی دڵەڕاوكێكەت كاردەكاتە
س��ەر ب��زاوت و جووڵەت لە شتەكاندا.
خەونی پرتەقاڵی یارمەتیت دەدات بۆ
سەرلەنوێ ڕاستكردنەوەی شتەكان و
سەرلەنوێ ڕێكخستنەوەیان .مانای ڕەنگی
پرتەقاڵی لە خەوندا پشت دەبەستێت بە
ناوەڕۆكی خەونەكە ،یان ئەمانە دەگەیەنێت:
تەندروستی ،سەركەوتن یان ئاشكرایی لە
ژیانی خ��اوەن خەونەكەدا كە تەنیا ئەو
دەزانێت ئەو پەیامە چی دەگەیەنێت كە
خەیاڵی پرتەقاڵی لە خۆی گرتووە.
ڕەنگی سەوز
بوونی ه��ەر پلەیەكی ڕەنگی س��ەوز لە
خەوندا واتە بوونی سۆز لە ژیانی خاوەن
خەونەكەودا ،سەوزی درەوش��اوەی پڕ لە
ژیان كاتێك كە لە خەوندا دەبینرێت ئەمە
پشتیوانی لە هەستكردنت بە خۆشەویستی

خەونەكان زۆربەی جار
لەگەڵ ئەندامەكانی
ناوەوەدا كارلێك
دەكات ،دەبنینین لە
كاتی خەون بینیندا
شەكری خوێن بەرز
دەبێتەوە ،لێدانەكانی دڵ
زیاد دەكهن هەروەها
ڕێژەی هەناسەدان زیاد
دەكات و كرژبوونی
ماسوولكەیی ڕوودەدات
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دەكات ،ئەوەت پێ ڕادەگەیەنێت كە لە
حاڵەتی خۆشەویستیدایت لەگەڵ ژیاندا،
هەروەها تۆ مرۆڤێكی لە ژیان و لە شوێنی
خۆتدا تێریت و خاوەنی بڕێك لە هاوسەنگی
سۆزداریت لەگەڵ خەڵكدا ،ڕەنگی سەوز
ڕەنگی پیتێنی جەستەیی و سۆزدارییە.
ڕەنگی سەوز لە خەونەكاندا ڕەنگدانەوەی
تەندروستی جەستەییە ،بەاڵم ڕەنگی سەوزی
تۆخ ڕەنگدانەوەی هەستی غیرەیە لەناو
ناخی خاوەن خەونەكەدا و ڕەنگدانەوەی
هەستی سەرسوڕمان یان دڵنیاییە بەرامبەر
بە كەسانی دیكە ،ڕەنگی سەوز لە خەوندا
هەوڵ دەدات ئەوە هاوسەنگ بكاتەوە كە
لە كەسانی دیكەت دەوێ��ت و كەسانی
دیكە لە تۆیان دەوێت.
ڕەنگی زەرد
ڕەنگی ئاڵتوونی ئاماژەیە بۆ ڕەخسانی
فرسەتێكی ئاڵتوونی گەورە یان ئەو كەسە
لە فرسەتێكی وادا دەژی ،ئەم ڕەنگە لە
خەوندا دەشێت ڕەنگدانەوەی لێكۆڵینەوە
و دەستكەوتەكانی كاركردن بێت ،بوونی
ڕەنگی زەرد لە خەوندا بە زۆری پەیوەندی
بە كاری مرۆڤ و سەركەوتن و متمانەی
لە كارەكەیدا هەیە ،زەردی درەوش��اوە
ڕەنگدانەوەی چاالكی ئەقڵی ئەزموونە
زۆر دەوڵەمەندەكانە كە ژیانی خاوەن
خەونەكەیان داڕشتووە.
ڕەنگی زەرد لە خەوندا ئاماژەیە بۆ ئەوهی
خاوەن خەونەكە لە ماوەیەكی ژیانیدا دەژی
كە پێدەگات و كامڵ دەبێت و الیەنی
هۆشیاری و نەستی لە ناوەوە پەرەدەسێنن،
هەروەها ئاماژەیە بۆ ئ��ەوەی ئەو كەسە
گەیشتۆتە هاوكێشەیەكی باش لە ژیانیدا،
دهرکهوتنی ڕەنگی زەرد لە خەوندا لە ڕێی
ڕەنگی خۆرەوە كە بدرەوشێتەوە واتە تۆ
گەیشتویتەتە پلەیەكی باش لە هاوسەنگی
لەگەڵ خۆت و لەگەڵ كەسانی دەوروبەرت
و بە شێوەیەكی گەورەتر لەگەڵ ژیاندا
هاوسەنگیت بە دەست هێناوە ،ڕەنگی زەرد
ڕەنگی خۆر و زیرەكی و زۆرجار ڕەنگی
پیاوەتیشە.
ڕەنگی شین
ڕەنگی شین ڕەنگی پەیوەندیكردنە...
ه��ەروەه��ا ڕەنگی فریشتەكان و ڕەنگی
ئاسمانە ،لەوانەیە لە خەوندا ئاماژە بێت بۆ
پێویستی مرۆڤ بە داپۆشەر و بە پارێزگاری
و ئەمە ڕەنگی ئاشكرایی و ڕوونبوونە،
ئاماژەیە بۆ توانای مرۆڤ بۆ گوزارشتكردن
لە خۆی و لە هەموو هەڵوێستەكاندا.
دەرك��ەوت��ن��ی ڕەن��گ��ی شین ل��ە خەوندا

بانگەشەیە بۆ ئەو كەسە كە گوزارشت
لە خۆی و لە خ��ودی خۆی بكات ،بە
زۆری دەركەوتنی ئەم ڕەنگە لە خەوندا
لەو كاتانەدایه كە مرۆڤ بەو هەڵوێستانەدا
دەڕوات كە وا پێویست دەكات دەنگی
بەكاربێنێت ،بۆ نموونە گۆرانی وتن،
گفتوگۆكردن ،لێدوانێكی ج��دی یان
دركاندنی خۆشەویستی و سۆز ،هەروەها
ڕەنگی شین كاتێك بە یەكێك لە پلەكانی
دەردەك��ەوێ��ت ڕەنگی م��ردن و خەفەتە،
هاوكات ڕەنگی شین ڕەنگی عزوبیەتە.
ڕەنگی نیلی
ڕەنگی شینی تۆخ كە لە گوڵی قوتووی
ئ��ەو شامپۆیە دەچ��ێ��ت ك��ە جلی پێ
سپی دەكەیتەوە ،ڕەنگی بیركردنەوە و
كاردانەوەیە ،ئەم ڕەنگە كاتێك لە خەوندا
دەیبینیت بانگت دەكات بۆ شیكاركردنی
كەسێتیت ،ئەم ڕەنگە پێت دەڵێت تۆ لە
ژیانتدا ئارام نیت ،ڕەنگێكە كاردانەوەی
ڕۆحانییەتی تۆیە ،دەركەوتنی لە خەوندا
بانگەشیە بۆ ڕاستكردنەوەی بیرو باوەڕت
و مەسەلە ڕۆحانییەكان و پرسیاركردن و
لەوانەیە ئاماژەش بێت بۆ گەڕان بە شوێن
ئەلتەرناتیڤەكاندا ،هەروەها دەشێت تەنیا
بانگەشەیەك بێت بۆ تەحەداكردنی فیكری
لە ژیانتدا ،بانگەشە بێت بۆ ئەزموونكردنی
هێڵی نوێ و لەوانەیە بانگەشەش بێت بۆ
ڕاستكردنەوەی ئامانجەكانت لە ژیاندا.
ڕەنگی بنەوشەیی
دەركەوتنی ئەم ڕەنگە لە خەوندا ئاڕاستەیەكی
ئاشكرات پێدەبەخشێت بۆ پێویستی گۆڕان
لە ژیاندا ،بەڵكو چیرۆكی خەونەكە ئەو
شێوازە یان ڕێگەیەشت پێدەبەخشێت كە
یارمەتیت بدات بۆ بەدیهێنانی ئەم گۆڕانە،
ڕەنگی بنەوشەیی چەندە ڕاستگۆیی و
دڵسۆزی لە خۆدەگرێت ،بەاڵم گوزارشت
لە ناكۆكی و دابڕان دەكات كە هاوكاتە
لەگەڵ ئازارێكی سۆزداریدا.
ڕەنگی بنەوشەیی كراوە لە خەوندا ئاماژەیە
ب��ۆ گ���ەڕان ب��ە شوێن چ��ارەس��ەری ئەو
دڵەڕاوكێ و گرژبوونە ڕۆحیەی كە خاوەنی
خەونەكە تیایدا دەژی.
ڕەنگی سپی
ڕەنگێكە هانی مرۆڤ دەدات بۆ هەستكردن
ب��ە م��ان��گ و ڕوون��اك��ی و ڕووب����ەر و
دەركەوتنی لە خەوندا پاكژی و خاوێنیت
بۆ دەگوازێتەوە ،بەاڵم هاوكات پەیامی
مردنیشی هەڵگرتووە.
ڕەنگی ڕەش
ڕەن��گ��ێ��ك��ە زی��ات��ر ل����ەوەی دەی���دات���ەوە

هەڵیدەمژێت ،ڕەنگی چاوەڕوانی و ئازار
و كۆژان و نەبوونی جیاكارییە ،ڕەنگێكی
ئ��اگ��ادارك��ەرەوەی��ە بانگت دەك���ات بۆ
جیاكردنەوەی هەستەكانت لە كەسانی
دیكە.
هەموو خەونێك وا پێویست دەكات كە
ڕەگ��ەزی دەنگی ،ڕەنگی هەست ،بۆن،
وێنەی تیایدا بێت ،بەاڵم وێنە گرنگترین
ڕەگ��ەزە لە خەوندا و وێنەش هەیئەت
و ڕەنگە ،ڕەنگەكان بریتییە لە ژیانی
دەروونیمان لەكاتی بێداریدا ،ئێمە ڕەنگی
جلەكانمان ،دی���واری ژوورەك��ان��م��ان و
تەنانەت خواردنەكانمان هەڵدەبژێرین،
لەبەرئەوە لە ڕەنگی خەونەكەت بكۆڵەرەوە
ئەگەر ڕەنگێك تیایدا زاڵ بوو ،ماوەتەوە
بڵێین ب��وون��ی ڕەن��گ��ی زۆر ل��ە خەوندا
كاردانەوەی حاڵەتی گومانێكی گەورەیە
كە خاوەن خەونەكە تیادا دەژی!
ش��ك��س��ت��ی م����رۆڤ ل���ەگ���ەڵ جیهانی
ڕۆحانییەكاندا بۆ هەقیقەتی ئەستەمی ملكەچ
كردنی دەگەڕێتەوە بۆ ئەزموونكردن یان
ئەستەمی دەسەاڵتگرتن بەسەریدا ،تەواوی
هەوڵە زانستییەكان بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ
مەسەلە ڕۆحانییەكاندا بۆ نموونە گرتنی
جنۆكە و هێنانیان و گواستنەوە بۆ جیهانی
بەرزەخ تا ئێستا ئەم هەواڵنە مرۆڤی ئاسایی
ناتوانێت سەركەوتنی بەرجەستەكراوی
خۆی دەربارەیان ڕابگەیەنێت.
هەمان شت بەسەر جیهانی خەونەكاندا
جێبهجێ دەبێت ،هەرچەندە چەندەها تیۆر
هەیە بۆ لێكدانەوەیان -ب��ەاڵم بە بڕوای
تایبەتی من -تەنیا ئهوانهی باوەڕپێكراون كە
لەم سەردەمەی ئێستادا لەبەر دەستدان ئەوەی
دەتوانین دەرب���ارەی خەونەكان وەسفی
بكەین یان شیكاری بۆ بكەین ،دەتوانین
بڵێین كۆگای ماددە هەڵگیراوەكانی ڕابردوو
ئێستایە كە هەندێكیان هێمایین و هەندێكیان
ڕاشكاو و ڕاستەوخۆن.
هیچ پلەبەندییەكی لۆژیكی تیادا نییە،
ڕووداوەك��ان��ی دەشێت بە هیچ شێوەیەك
لۆژیكی نەبن و لەوانەشە بریتی بن لە
كۆمەڵێك دیمەن یان دیمەنی گ��وازراوە
بێئەوەی هیچ لۆژیك هەبێت یان هۆكارێك
هەبێت بۆ ئەو گواستنەوەیە ،یان بێئەوەی
بزانرێت چۆن ئەم گواستنەوەیە لە بەشێكەوە
بۆ بەشێكی دیكە گوازراوەتەوە لە هەمان
خ��ەون��دا ،لەوانەیە نەبوونی لۆژیك لە
خەوندا و چیرۆكی گواستنەوەی خێرا لە
دیمەنێكەوە بۆ دیمەنێكی دیكە ئەمانە بێت
كە وا دەكەن خەون لە واقیع جیاواز بێت،

چیرۆكی ڕووداو و گواستنەوەی نالۆژیكی،
ئ��ەم دووان��ە وام��ان لێدەكهن ئێمە وەك
توێژەر و شیكاری دەروونی بۆ لێكدانەوەی
خەونەكان زیاتر ئارەزووی پشت بەستن بە
تیۆری هێما بکهین لە خەوندا.
ئاشكرایە خەونەكان زمانێكی جیاواز لە
زمانی ئێمە بەكاردەهێنن و لەبەرئەوەی
دركمان بەرامبەر ئەم زمانە نییە لەبەرئەوە
پشت بەستن بە هێماكان بە چارەسەری
نموونەیی دادەن��رێ��ت -لەكاتی ئێستادا-
بە هەمان شێوەی مامەڵەكردن بە زمانی
هێماكردن كاتێك لەگەڵ مرۆڤدا دەمانەوێت
پەیوەندی بكەین كە لە زمانی یەكتر
تێناگەین و بە زمانێكی جیاواز لە زمانی
خۆمان قسە دەكات.
لە سەرەتای بابەتەكەدا ئاماژەم بە خاڵێكداو
وت��م ن��ووس��ەری ب��اب��ەت��ەک��ە ل��ە ب��واری
سایكۆلۆژیدا پسپۆڕە و بەتایبەتیش لە
سێكسۆلۆژیدا ،لەبەرئەوە ڕوانگە شیكاری
بۆ خەونەكان پشت دەبەستێت بەم ڕوانگە
زانستییە -دەروونییە -سێكسییە ...بە سروشتی
حاڵ من خۆم بڕوام بە تیۆری ڕوانگەی
سەراپاگیر هەیە بۆ هەموو شتێك ،بەو
مانایەی من بڕوام بەوە هەیە تا ڕایەكی
تێرو تەواومان دەست دەكەوێت لەوانەیە
پێویستمان بە وەرگرتنی ڕای حەكیم و
پیاوانی ئایینی ڕۆحانییەكانیش هەبێت...
بەاڵم من لێرەدا تەنیا ڕای زانستی تایبەت بە
خۆم دەخەمەڕوو.
لە سۆنگەی ئەم ڕا زانستییە تایبەتییەی
خۆمەوە ئ��ارەزوو دەكەم تیۆری هێما لە
لێكدانەوەی خەونەكاندا بخەمەڕوو...
كە پوختەكەی دەڵێت خەونەكان بریتین
لە كۆمەڵێك هێما كاتێك بە شێوەیەكی
جیا لە یەكتری شییان دەكەینەوە لەگەڵ
ن��اوەڕۆك��ی گشتی خەونەكەدا لەوانەیە
وێ��ن��ای��ەك��م��ان دەرب�����ارەی ئ��ەو پەیامە
پێببەخشێت كە دەمانەوێت بە خ��اوەن
خەونەكەی ڕابگەیەنین ،پرسیاری یەكەم و
گرنگ لێرەدا ئەوەیە :ماددەی هێمایی لە
خەونەكاندا چۆن دروست دەبن؟
دەماخی مرۆڤ لە هەرچی كۆمپیوتەری
سەر ڕووی زەوییە ئاڵۆزترە ،تا ئێستا زانست
دانی ب��ەوەدا ناوە كە نەیتوانیووە هەموو
هێماكانی شی بكاتەوە ،ئەم كۆمپیوتەرە
ئاڵۆزە بڕێكی زۆر لە زان��ی��اری Data
دەچێتە ناویەوە ،بۆئهوهی خەزنكردنییان
ئاسان بێت هێمایان پێدەدات ،هێماكردن
مەسەلەیەكی ئاساییە و هەر توێژەر یان
شیكارێك مامەڵە لەگەڵ كۆمپیوتەری

ئاسییدا بکات کاری هێماکردن ئەنجام
دەدات ،بەاڵم زۆر ئاڵۆزتر جێبەجێ دەكات
سەبارەت بەو كۆمەڵە زانیارییە بێشومارەی
كە دێنە ناو دەماخەوە تەنانەت لە پێش لە
لە دایكبوونمانەوە .هەندێك لەم زانیارییانە
كە دەماخ خەزنییان دەكات ،مرۆڤ لەو
شارەزاییانەی ژیانیدا پێویستی پێیان دەبێت
كە بە درێژایی ژیانی تیایاندا دەژی و
یارمەتی دەدەن لە پەرەپێدانی تواناكانی
بە ه��ۆی كەڵەكەبوونیان ،ب��ەم شێوەیە
توانا زانستی ،مەعریفی و كۆمەاڵیەتییە
سۆزدارییەكانی باشتر دەبن.
هەندێك لەم زانیارییانە بە خەزنكراوی لە
دەماخدا دەمێننەوە ،یان لەبەرئەوەی مرۆڤ
پێویستی پێیان نییە یان نایانەوێت یان ڕەتییان
دەكاتەوە:
وەك ئەزموونی دەستدرێژی كردنەسەر كە
لە قۆناغی منداڵیدا ڕوویدابێت ،و سزای
توندی خێزان یان جیابوونەوەی دایك و
باوك لە یەكتری و  ...هتد.
ئەزموونە شەرمهێنەكانیش وەك ئارەزووە
سێكسییە تابۆكان ،بۆ نموونه حەزكردن
ل��ە خ��وش��ك ی���ان پ���وری خ���ۆت ،ی��ان
ه��ەر ئارەزووییەكی دیكەی ڕەتكراوە
ی��ان ق��ەدەغ��ەك��راو ل��ە ڕووی ئایینی و
كۆمەاڵیەتییەوە ،ئەم ئەزموونە هەڵگیراوانە
لە دەم��اخ��دا دەشێت بێنەوە ی��اد ی��ان لە
بیرچووبنەوە ،ی��ان لەوانەیە لە ئێستادا
هەبن یان بۆ ڕابردووییەكی نزیك یان
ڕابردوویەكی دوور بگەڕێنەوە ،دەشێت
ئەو ئەزموونانە ئەزموونی فیعلی بن و بە
ڕاستی لە ژیانی مرۆڤدا ڕوویاندابێت یان
تەنیا بیرۆكەیەك بن و لە ئەقڵی خۆیدا بن.
ئەو مرۆڤەی خەون بە ڕۆژی پێشوو یان
پێشووترەوە ببینێت ،شوێنی هەر جێگایەك
بێت لەسەر گۆی زەوی لە ملمالنێدا دەژی
لە نێوان بیرۆكەیەك لە ناخ و ئەقڵی خۆیدا
لەگەڵ قەناعەتی بە جیهانی دەوروب��ەری،
لەبەرئەوە ئەم ملمالنێیە لە خەونەكانیدا
دەردەكەون.
ئەم مرۆڤە خەونبینە ئارەزووی هەڵە و گوناه
و ك��اری جیاواز دەك��ات ،ب��ەاڵم من-ی
بااڵ بە ئاگایە لێی و ڕەفتارەكانی كۆنترۆڵ
كردووە ،بۆ نموونە :دهیهوێت ئەو ئۆتۆمبێلە
بدزێت كە حەزی لێدەكات یان لەگەڵ
ئەو ژنە بخەوێت کە ئ��ارەزووی دەكات
بێگومان ئهمه له واقیعدا نابێت ،بەاڵم كاتێك
دەخەوێت سانسۆری ویژدان الواز دەبێت
و ئارەزووە چەپێنراوەكانی ئازاد دەبن بۆ
ئەوەی تێریان بكات.
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خەونە مێردەزمەییەكان بە زۆری بۆ بوونی ملمالنێیەكی دەروونی دەگەڕێتەوە
مرۆڤی خەوبین مرۆڤه ،لەبەرئەوە تواناكانی،
فرسەتەكانی ه��ەم��ووی��ان س��ن��ووردارن،
واقیعێكی سنوورداریش هەیە لە كاتی
بێداریدا لە قاڵبی داوە ،بەاڵم لە خەوندا
نە واقیع هەیە نە سنووردارێتی ،ئەو لە
خەودایە و دەتوانێت هەر شتێك بكات كە
ناتوانێت لە كاتی بێداریدا بیكات.
بەاڵم ئەم مرۆڤە خەوبینە كە لە ملمالنێی
بیرۆكەیەكدا دەژی ،ی��ان ئ���ارەزووی
ئەنجامدانی هەڵەیەك دەك��ات ،وی��ژدان
و م��ن-ی ب��ااڵ ڕێگەی لێدەگرن ،یان
ئ���ارەزووی گۆڕینی واقیعی سنووردار
دەكات ،ئەم مرۆڤە كاتێك خەون دەبینێت
بە دەگمەن واقیعی ژیانی و ملمالنێكانی
ئێستا و ڕابردووی دەبینێت ،بە دەگمەنیش
درك بەوە دەكات ئەو خەونە تایبەتە بەو
شتەی ئەو یان بیرۆكەیەی ئەو ،چونكە ئەو
فیلمێك دەبینێت ،جیاوازە لە ژیانی خۆی
و تەنانەت ئەگەر هەستیش بكات كە
ئەو خەونە تایبەتە بە مەسەلەیەكی ئەو و
پەیوەندی بە هەستەكانییەوە هەیە.
خەونەكان پشت بە ماددەی خەزنكراوی
دەماخ دەبەستن ،ئەم ماددە خەزنكراوە
دروس��ت��ب��ووە ل��ە ئەنجامی هەڵمژین و
وەرگرتنی ئەزموونە فیعلی و فیكری
و سۆزدارییەكانەوە كە مرۆڤ پیایاندا
تێپەڕیووە لەالیەن دەماخەوە ،دەماخ ئەم
شارەزاییانە وەردەگرێت و هەڵدەمژێت و
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بۆ كۆد دهیانگۆڕێت و هەریەكەیان هێمای
خۆی پێدەدات تا لە خەونەكاندا بەكاریان
بێنێت و خەونەكانی پێ دەوڵەمەند بكات.
دەماخ هەستەكان جیادەكاتەوە و لە شێوەی
وێنەدا هێمایان بۆ دادەنێت ،هێماكان لە
ژیانی مرۆڤدا كاتێك كە بێدار و بە ئاگایە
و نەخەوتووە ،بەشێكی گرنگن ،چونكە لە
ژیانی ئایینیشدا كۆمەڵێك هێما هەیە ،بۆ
نموونە هێمای هەیڤ ئیسالم دەگەیەنێت
و خاچیش واتە مەسیحییەت ،لە ژیانی
پراكتیكی و كۆمەاڵیەتیشدا كۆمەڵێكی
بێشوومار هێما هەیە ،تهماشای نیشانەكانی
هاتوچۆ و ئەڵقەی هاوسەرێتی و زۆر شتی
دیكە بكە هەموویان هێمان.
لەوانەیە پرسیار بكەین بۆچی ئێمە خەون
بە هێماكانەوە دەبینین لە جیاتی ئەوەی
خەون بە واقیعەوە ببینین كە خەزنمان
كردووە ،لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەدا
تووشی جۆرێك لە شكستی دەبینەوە،
لەوانەیە دوو وەاڵمی ئاسان دەربارەی ئەم
پرسیارە ئەمە بن :دەم��اخ كۆئەندامێكی
وردی پەرەسەندووە ،لەبەرئەوە بڕێكی
زۆر لە ئەزموون و ڕووداوەكان لە شێوەی
هێمادا خەزن دەكات تا بتوانێت پێ بەپێی
فرمانی خەزنكردن ب��ڕوات بە درێژایی
ژیانی مرۆڤ ،وەاڵمی دووەمیش :هێماكان
زمانی بنەڕەتین الی مرۆڤ ،دەبینین منداڵ
و مرۆڤی سەرەتایی ئەوەندەی هێما لە

ژیانیاندا هەیە ئەوەندە زمان بوونی نییە،
لەوانەیە دەماخ زیاتر ئینتیمای بۆ ڕەسەنێتی
هەبێت.
هێماكانی خەون وێنەكانی لە بابەتە مەزن
و بەهێزەكانی ژیانەوە وەردەگرێت وەك:
خۆر ،زەوی ،ئاژەاڵن ...هتد ،ئەم هێمایانە
كە لە خ��ەون��دا دێ��ن و پەیوەندییەكی
بەهێزیان بە خەونەوە هەیە ،تەنانەت ئەگەر
مرۆڤیش ویستی لە خەونیش دایانماڵێت
ه��ەر بە ئاسانی ئ��ەو پەیامانەت دەست
دەكەون كە ئەو خەونانە دەیگەیەنن ،بۆ
نموونە :ئارەزووت بۆ گەیشتن بە ناوەند و
پلەی بەرز و شكستهێنان لە گەیشتن پێیان،
ئارەزووت بۆ پەیوەندیكردن لەگەڵ ژنێكدا
و ئەستەمی ڕوودانی ئەمە ،ئەم دوو ئارەزووە
شكستهاتووە لە دوو وشدا كۆدەبێتەوە كە
بریتییە لە «سواربوون» یان «سەركەوتن»،
دەشێت ئەم دوو ئارەزووە لە خەونەكەتدا
لە ش��ێوەی نەشوەی سەركەوتن بەسەر
پێپلیكانەیەك یان هەڵگەڕان بەسەر شاخدا
دەربكەوێت.
ئەم هێمایانە كە دەماخ وەك ماددەی خەون
پۆلێنییان دەكات دەشێت هێمای جیهانی،
ناوخۆیی و كەسی یان تایبەتی بن:
 -1هێمای جیهانی
گەالنی دنیا لە پلەی پێشكەوتنی شارستانیدا
لە ڕێی نەریت و دەرهاویشتەكانییەوە،
ج��ی��اوازن ،ب��ەاڵم م��رۆڤ ه��ەر مرۆڤە و

خاوەنی هەمان هەست ،خواست و فیكرە،
لەبەرئەوە خاوەنی یەك هێماشە ،لەوانەیە
شۆڕشی گواستنەوە و پەیوەندیكردن وای
كردبێت ڕووبەری نزیكبوونەوە ئاشكراتر
بێت و قهبارەی هێما جیهانییە هاوبەشەكان
گەورەتر بێت ،نموونەكانیش زۆرن ،بۆ
نموونە لە هەموو جیهاندا بینینی دووپشك
لە خەوندا واتە دەستدرێژیكردنەسەر.
 -2هێمای ناوخۆیی
هەموو كۆمەڵگەیەك پێكهاتەی تایبەت
بە خۆی هەیە ،نەریت و ئایین و فیكر
كە كۆنترۆڵی كۆمەڵگە دەكەن ،جۆرێك
لە پەیوەستی دروست دەك��ەن ،لە نێوان
ئەو شتانەی كە ڕوودەدەن لەگەڵ ئەو
هێمایانەی كە تایبەتن بەو شتە.
بینینی قاوە لە خەونی میسریدا واتە حاڵەتی
پرسە و سەرەخۆشی و بینینی پ��ارە لە
كۆمەڵگەکانی كەنداوی عهرهبیدا واتە زەم
و قسەی خەڵك ،بینینی پیاوێك بە جلی
سەوزەوە واتە ئیمام عەلی.
 -3هێمای كەسی یان تایبەتی
هەموو كەسێك سەربەخۆیە لە ژیانی
خ��ۆی��دا ی��ان خ��اوەن��ی سەربەخۆییەكی
تایبەتییە ،ئەزموونی تایبەت بە خۆی،
شێوازی بیركردنەوەی ،ڕۆحی گاڵتەجاڕی
تایبەت بە خۆی هەیە ،هەروەها توانای
ئەبستراكتی هەیە كە ڕەنگدانەوەی توانای
ئ��ەدەب��ی و ت��وان��ای زیرەكییە الی ئەو
كەسە ،هەموو مرۆڤێك ئەگەر خۆی باسی
هێما تایبەتییەكانی بۆ ڕووداو و شت و
هەستەكانی بكات یان نەیكات ،كۆمەڵێك
هێمای تایبەت بە خۆی هەن ،لەوانەیە
بێئەوەی خۆی بزانێت ئەم هێمایانە لە
خەونەكەیدا ڕەنگ بدەنەوە ،كە لەوانەیە
درك بە مانای ئەو هێمایە لە خەونەكەیدا
بكات یان نەیكات.
ك��ەوات��ە هەنگاوی ی��ەك��ەم ل��ە پێناوی
لێكدانەوەی خەونەكاندا بریتییە لە ئاشنابوون
بەو هێمایانەی كە لە خەوندا دەردەكەون.
فرۆید پێی وایە هەموو هێمایەك لە خەوندا
الیەنێك لە ژیانی خەونبینەكە ئاشكرا
دەكات ،هەروەها پێی وایە ئاشكراكردنی
هێماكان گرنگترین ك��ارە لە ك��رداری
لێكدانەوەی خەونەكاندا .هەرچەندە من
زیاتر ئ��ارەزووی ئ��ەوە دەك��ەم ب��ڕوا بەو
ڕایە بكەم كە دەڵێت سەرەتا ناوەڕۆكی
خەونەكە بە هێند وەربگیرێت و هێماكانی
كە دەیبەخشێت بە پلەی دووەم.
هەموو خەونێك چەند هەقیقەتێكی تیادایە،
بە دەگمەن خەون یەك هەقیقەت لە خۆی

ئەم شتانەی پێشوو ،لەوانەیە بتوانم دەست
بخەمە سهر لێكدانەوەی خەونێك.
هەندێك مەسەلەكە بە ئاڵۆز دەبینن ،چونكە
الپەڕەكانی لێكدانەوەی خەونەكان لەناو
گۆڤارەكاندا لە یەك ساتدا لێكدانەوەی
سیحری بە خوێنەر دەبەخشن ،كاتێك
كە بە نامەیەك خەونەكەتیان بۆ دەنێریت،
مەسەلەی ڕۆژنامەگەری هەمان جدییەتی
خەونەكەی نییە ،و مەسەلەكەش هێما نییە
بە پێی تێڕوانینی خۆمان.
لە م��اوەی ساڵێكدا كە من خەریكی
ئامادەكردنی ئەم بابەتە بووم نامەی زۆرم
دەرب��ارەی خەونی خوێنەران بە دەست
گەیشت ،لە دوای ئ��ەوەی كە پێم وتن
ئ��ەوان بە خەونەكانییان هاوبەشی من
دەكەن لە دانانی ئەم بابەتەدا ،لە سەرەتادا
من لێكدانەوە یان وێنایەكم هەبوو بۆ
خەونەكانییان ،بەاڵم لە دوای نامەگۆڕینەوە
و گفتوگۆی زۆر بۆم دەركەوت مەسەلەكە
زۆر ل��ەوە ئاڵۆزترە ،چونكە پێكهاتەی
گشتی خەوبین گرنگە و یارمەتیدەرە لە
لێكدانەوەی خەونەكە بە شێوەیەكی نزیكتر
لە هەقیقەتەوە ،چیرۆكی تەنیا پشت بەستن
بە هێماكان لێكدانەوەیەكی ئەندەكیمان
پێدەبەخشێت ،چونكە هێما لە خەوندا
وەك وتمان بە پێی ناوەڕۆكی خەونەكە
دهگۆڕێت.
لە بابەتە سەرەكییەكانی هەر خەونێك
ئەوەیە ئەو خەونە بە زۆری مامەڵە لەگەڵ
گیروفتێك دەكات كە تایبەتە بە خۆت و
دەتخاتە كاتی ئەو گیروگرفتە و ئەوەت
پیشان دەدات چ��ۆن ئ��ەو گیروگرفتە
ل��ە ن��او هەستەكاندا م��ەل��ە دەك���ات و
زۆربەی چارەسەرت بۆ ئەو گیروگرفتانە
پێدەبەخشێت ئەگەر توانیت بە شێوەیەكی
دروست لە خەونەكەی خۆت تێبگەیت.
هیچ مرۆڤێك نییە بتوانیت لە سەدا سەد
لێكدانەوەی خەون ئەنجام بدات ،جیهانی
خەونەكان جیهانێكی ئاڵۆزی بەرجەستە
نەبووە ،هەر لە كۆنەوە هەوڵ و ماندوو
بوونی ڕۆحانی هەبووە و ئەوەی تا ئێستا
لێكدراوەتەوە و ڕەوگەی گیراوە یان ئەو
تیۆرانەی دەربارەی خەونەكان دانراون تەنیا
هەوڵن و ئەم بابەتەش یەكێكە لەو هەواڵنە.

دەگرێت ،ئەو هێمایەی كە لە خەونێكدایە
دەشێت ماناكەی بە پێی چیرۆكی گشتی
خەونەكە بگۆڕێت ،بۆ نموونە مار لە
خەوندا دەشێت مانای دوژمن بگەیەنێت
بەاڵم لە خەونێكی دیكە دەشێت مانای
لەشفرۆش بگەیەنێت ،فرۆید پێی وایە
هێماكان لە مانایەك زیاتریان هەیە و
تەنیا مانایەكی سێكسییان نییە وەك ئەوەی
لەالیەن زۆر كەسەوە تۆمەتبار دەكرێن.
هەروەها پێی وای��ە لێكدانەوەی خەون
مەسەلەیەكە پێویستە بەبێ دەستێوەردانی
خەونبینەكە خۆی ئەنجام نەدرێت و ڕۆڵی
چارەسەركار یان دەروونشیكار بریتییە لە
وروژاندنی نەخۆش تا مانای خەونەكەی
دەست بكەوێت یان لە ڕێی خەواندنی
موگناتیسییەوە لەوانەیە ئەو كەسە الیهنە
شاراوەكانی خەونەكەی ئاشكرا بكات.
من بە ڕای خۆم لەو باوەڕەدام ئەو پسپۆڕە
دەروونییەی كە دەست بە لێكدانەوەی
خ��ەون��ی كەسێك دەك���ات ك��ە پەنای
بۆ ب���ردووە ،پێویستە وەك پزیشكێكی
باش هەڵسوكەوت بكات كە دەیەوێت
دەرمانێكی باش بۆ نەخۆشەكەی بنووسێت،
ئەویش لە ڕێ��ی ڕەچ��اوك��ردن��ی ئەمانە:
تەمەنی نەخۆش ،حاڵەتی ئەقڵی و دهروونی
مێژووی نەخۆشییەكەی و مێژووی ژیانی
بەگشتی وەك بارودۆخی خێزانی ،ئاستی
فێربوون و ئابووری ،ئەمانە بە وردەكاری
زیاترەوە باسی دەكەین كاتێك هاتینەسەر
لێكدانەوەی خەونە سێكسی و كەسییەكانی
خەوبین.
ت���ەواوی ئ��ەم مەسەالنە ڕۆڵییان هەیە
بەتایبەتی و كاردەكەنە سەر ئەو كەسەی
كە خەونەكە لێكدەداتەوە ،چونكە هێما
كەسییەكان كەسێكی هەژاری نەخوێنەوار
كە ژیانێكی دژواری هەیە بێگومان جیاوازە
لەو هێمایانەی كە كەسێك كۆیكردوونەتەوە
كە لە خۆشگوزەرانییەكی ماددیدا دەژی
و ئاستێكی ب���ەرزی ڕۆشنبیری و بە
دواداچوونی هەیە و گرنگی بە خۆی داوە،
كەواتە لێكدانەوەی نموونەیی خەونەكان
لە ڕێی ڕەوگەگرتنی هێماكانەوە دەبێت لە
خەوندا ،لێكۆڵینەوەی كەسێتی خەوبین و
قسەكردن لەگەڵیدا دەربارەی ئەم هێمایانە
و پەیوەندییان بە وردەكاری ژیانی ڕابردوو
و ئێستا و ئاستی خوێندن و بارودۆخی سەرچاوە:
ئابووری ،خواست و نشوستییەكانییەوە ...د .فوزیە الدریع ،االحالم الجنسیە
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بەختەوەری ئازادی
ڕەهات پێدەبەخشێت
ئۆشۆ
بەختەوەری وابەستەیە ،وابەستەیە بە
تۆوە ،وابەستەیە بە ئاگایی و نا ئاگایی
ت��ۆوە ،ڕێسایەكی بەناوبانگی مێرفی
هەیە دەڵێت :دوو جۆر مرۆڤ هەیە،
جۆرێكیان ئەوانەن كە پێیانوایە مرۆڤ بۆ
دوو جۆر دابەش دەكەن و جۆرەكەی
دیکهیان ئەوانەن كە م��رۆڤ بۆ دوو
جۆر دابەش ناكەن .من سەر
بە جۆری

یەكەمیانم.
دەتوانین م��رۆڤ بۆ دوو جۆر
دابەشبكەین ،مرۆڤە بە ئاگاو
مرۆڤە نائاگاكان ،بەدڵنیایشەوە
جۆرێكی بچووكیش لەو
نێوبەندەدا دەمێنێتەوە.
بەختەوەری پەیوەست دەبێت
بەوەی ئێمە لە كوێی ئاگامەندیمانداین،
بۆ كەسێكی نائاگا و نوستوو چێژ
بەختەوەرییە ،چێژ مانای پەیوەستە بە
هەستەوە ،هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی
شتێك لە ڕێی جەستەوە كە لە ڕێی
جەستەوە وەدەستناخرێت .ناچاركردن
و فشارخستنە س��ەر جەستەیە بۆ
دەستكەوتێك كە لە تواناییدا نییە
بەدەستی بهێنێت .خەڵكی هەوڵی تەواو
دەدهن بۆ ئ��ەوەی لە ڕێی هەستەوە بە
بەختەوەری بگەن.
جەستە تەنیا دەتوانێت بە چێژی ههنووکهییمان
بگەیەنێت ،هەروەها هەر دۆخێكی چێژئامێز
هێندەی ژیژك ئازارمان پێدەگەیەنێت .هەر
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چێژێک دژەكەی بەدوای خۆیدا دەهێنێت،
چونكە جەستە لە جیهانی دووانەی دژیەكدا
وجودی هەیە ،وەك چۆن شەو ڕۆژ بە دوای
خۆیدا دەهێنێت ،ژیان مردن و مردنیش ژیان
ب��ەدوای خۆیدا دەهێنێت ،ئەمە سوڕێكی
دزێو بێزراوە ،چێژەكان ئازار و ئازارەكانیش
چێژیان بەدواوەیە.
هەروەها هەرگیز لە دۆخێكی ئارامدا نابین،
چونكە ئەو کاتهی چێژ وەردەگرین ،دەزانین
كە ئەم چێژە كۆتایی هاتوو و بڕاوەیە و
لەدەستی دەدەین ،ئەمە سەرەتای ترسێكی
گەورەیە ،ئەم ترسە لە كۆتایی هاتنی چێژو
پاشان گەڕانەوە بۆ ئازار تەنانەت ساتی
چێژەكەش ژەهراوی دەكات .ئەو كاتەیشی
كە ئ��ازار دەچێژین و نووقمی ئازارین،
هەموو هەوڵێك دەدەی��ن بۆ گەڕانەوە بۆ
دۆخی پێشتر.
"ب���وودا" ئەمە ب��ە س���ووڕی ی��ان بازنەی
لەدایكبون و مردن ناودەبات .لە نێو ئەم
بازنەیەدا لە جووڵەیەكی بەردەوامداین،
خۆمان بە بازنەكەوە شەتەك دەدەی��ن و
بازنەكەش بەردەوامە لە خوالنەوە .هەندێك
كات چێژ سەر دەكەوێت و هەندێك كات
ئ��ازار ،ئێمەی مرۆڤیش لە نێو ئ��ەم دوو
بەرداشەدا وردووخاشین.
بەاڵم مرۆڤی خەوتوو بێ ئاگایە و هیچ
نازانێت ،تەنیا ئاگای لە چەند هەستێك هەیە
كە ئەوانیش هەستی جەستەیی خواردن و
سێكسن و هەموو جووڵەكانی که پەیوەستن
بە خواردن و سێكسەوە ،ئەمە جیهانی كەسی
خەوتوو و بێ ئاگایە ،خواردن و سێكس دوا
ئامانجەكانی ئەو جەستەیەن.
ئەگەر ئ��ەم كەسە ئ���ارەزووی خ��واردن

بچهپێنێت ئەوا ئالوودەی سێكس دەبێت
و ئەگەر سێكس بچهپێنێت ئەوا ئالوودەی
خ��واردن دەبێت .ئ��ەم مرۆڤە وزەیەكی
ج��وواڵوی هەیە كە لە پاندۆڵ دەچێت.
هەرچی چێژە جگە لەئاسوودەییەكی چڕبوو
هیچی دی نییە وزەی سێكسی كۆدەبێتەوەو
چڕدەبێتەوە و دەریدەهاوێژێت.
ئ���ارەزووی سێكسی مرۆڤی بێ ئاگا و
خەوتوو لە ئاسوودەییەك دەچێت كە مرۆڤ
لە پژمیندا دەیچێژێت ،جگە لەم جۆرە
ئاسوودەییە هیچی دیکهی پێنابەخشێت،
گرژییەكی هەبوو ئێستا ئ��ەو گرژییەی
نەماوە ،بەاڵم ئەو گرژییە پاشان كۆدەبێتەوە.
خواردن تەنیا چێژ بەسەر زمان دەبەخشێت،
بۆیە خ��واردن شایەنی ئ��ەوە نییە مرۆڤ
لە پێناویدا بژی ،زۆرن ئەوانەی لە پێناو
خواردندا دەژین و كەمن ئەوانەی هێندە
دەخۆن بۆ ئەوەی بژین.
چیرۆكی "كۆڵەمبەس" كە " چیرۆكی
دۆزینەوەی خاكی ئەمریكایە بەهەموومان
ئاشنایە ،چیرۆكی گەشتێكی درێ��ژە،
گەشتێكی سێ مانگە كە جگە لە ئاو
هیچیتریان نەدەدی .ڕۆژێك "كۆڵەمبەس" لە
دوورەوە دار و درەخت دەبینێت .لەم ساتەدا
ئەگەر بمانەوێت بزانین كە ئایا كۆڵەمبەس
بەختەوەربوو بە بینینی درەختەكان یان نا
دەبێت تەماشای سەگەكەی بكەین .ئەم
هۆكارە وایكردووە سەگە سیبریاییەكان لە
قەڵەوترین سەگەكانی دنیا بن ،هێشتا دار و
درەختەكان زۆر دوورن ،بەاڵم ئەمە جیهانی
چێژە .لە سەگەكان دەبوردرێت كە چێژ
لە خواردن دەبینن و قەڵەو دەبن ،بەاڵم لە
مرۆڤ نابوردرێت.
ئەو كاتەی كوڕێك لەیەكەم ژوانیدا لەگەڵ
كچێكدایە ،پێشنیاری چەندین شوێنی بۆ
دەكات بۆ ئەوەی كاتێكی تێدا بەسەرببەن،
وەك :ڕۆش��ت��ن ب��ۆ بۆڵێن و سینەما و
پێشكەشكردنی جگەرە و ڕۆشتن بۆ دیسكۆ
و ،....كچەكە هەموویان ڕەتدەكاتەوە ،بەاڵم
كاتێك پێشنیاری ڕۆشتنەوە بۆ شووقەكەی
دەك��ات و پێكەوە بوونیان لەشەودا بۆ
دەكات ،شەیدایانە ماچی دەكات و دەڵێت:
ئەمە ئەو ساتەیە كە دەتوانین چێژی لێببینین
و كاتێكی خۆشی تێدا بەسەرببەین.
ئەوەی پێیدەوترێت بەختەوەری پەیوەستە بە
مرۆڤەكانەوە ،بۆ مرۆڤێكی نائاگا و خەوتوو
هەستە چێژ بەخشەكان مایەی بەختهوەرین
بۆ مرۆڤ ،هەمیشە لەم چێژەوە بۆ ئەو چێژ
دەژی ،بەخێرایی لەم چێژەوە بۆ ئەو چێژ

و سێكس دەیبینێت .ئەم جیهانە قووڵترە،
بەاڵم هێشتا دوا-جیهان نییە .دوا-جیهان و
دوا-بەختەوەری ئەو كاتەیە كە بە تەواوی
و كامڵی بەئاگایت ،ئەو كاتەیە كە دەبیت
"بوددا" .كاتێك هەموو خەو و خەونەكان
جێدەهێڵیت ،كاتێك هەموو وجودت پڕ لە
ڕووناكی دەبێت ،كاتێك بە وجودێكی بێ
تاریكی دەبیت ،كاتێك دەبیتە وجودێك
دوور لە نیگەرانی و خەم و ئازار ،كاتێك
لە دۆخی ڕەزامەندی تەواودایت ،كاتێك لە
ئێستادا دەژیت و بێ ڕابردوو بێ داهاتوو
دەژیت.
ئێستا هەموو ئەو ساتەیە ،ئێرە و ئێستا تاكە
بۆشاییە ،پاشان بەخێرایی هەموو ئاسمان
دێتە نێومانەوە ،ئەمە ئەوپەڕی یان دوا-
بەختەوەرییە ،ئەمە بەختەوەری ڕاستەقینەیە.
بە دوای ئەم دوا بەختەوەرییەدا بگەڕێ،
ئەمە لەگەڵ مافی لەدایكبوونتدایە ،لە نێو
جەنگەڵی چێژەكاندا مەمێنەرەوە ،تۆزێك
بەرزبەرەوە ،بە بەختەوەری بگە و پاشان بە
دوا-بەختەوەری بگە.
چێژ ئاژەڵی و ئاژەاڵنەیە ،بەختەوەری مرۆیی
و مرۆڤانەیە ،دوا-بەختەوەری ئاسمانی و
خوداییانەیە ،چێژ كۆتت دەكات ،زیندانە،
دەس��ت و پێوەندت لە زنجیر دەك��ات.
بەختەوەری حەبلێك و زنجیرێكی درێژتری
بەندایەتی و كەمێك ئازادیت پێدەبەخشێت،
بەاڵم دوا-بەختەوەری یان بەختەوەری تەواو
ئازادی ڕەهات پێدەبەخشێت ،باڵ و هێزی
فڕینت پێدەبەخشێت بۆ ئاسمانەكان ،چیتر
بەشێك نابیت لەزەوی بێ مانا ،دەبیتە بەشێك
لە ئاسمان ،دەبیتە ڕووناكی.
چێژ پێویستی بە ئەوانیترە بۆ ئەوەی وجودی
دەربكەوێت .بەختەوەری هێند پێویستی
بەئەوانیتر نییە ،بەاڵم هێشتا لە تۆ جودایە.
دوا-بەختەوەری نەجودایە و نەپەیوەستە بە
شتگەلێكی دیکه ،وجود و سروشتی تەواوی
تۆیە .گەشتن بە دوا-بەختەوەری گەشتنە بە
خودا و نیرڤانا.

دەڕوات ،ئەم مرۆڤە لەپێناو چێژی بچووك
بچووكدا دەژی ،ژیانی زۆر ڕووكەشانەیە،
بێ قووڵی و بێ جۆرایەتییە ،تەنیا لە جیهانی
بڕدا دەژی.
پاشان كۆمەڵێك م��رۆڤ ه��ەن لە نێوان
ئاگایی و نائاگاییدا دەژین ،نەخەوتوون و
نەبەخەبەرن ،لە جیهانی نادڵنیاییدا دەژین،
تۆزێك بەخەبهرن و تۆزێك بەئاگا .هەندێك
كات ئەم دۆخ��ە لە بەیانیاندا ئەزموون
دەكەین ،ناتوانین بڵێین نوستووین ،چونكە
گوێمان لە دەنگەدەنگی ناوماڵ و منداڵەكانە
كە بۆ قوتابخانە خۆیان ئامادە دەكەن،
لەهەمانكاتدا هێشتاش بە ئاگانین چونكە
دەنگەكان بە پەرتەوازەیی و شپرزەی دێنە
گوێمانەوە ،وەك ئەوە وایە جێگای ڕوودانی
ڕووداوەكان زۆر دووربن لێمانەوە.
وادەردەك��ەون ئەو ڕووداوان��ە بەشێك بن
ل��ەخ��ەون بینین ،لەڕاستیدا خ��ەون نین،
بەاڵم ئەوە ئێمەین كە لە دۆخی ئاگایی و
ناگاییداین .هەمان ئەم دۆخە لە تێڕامانادا
ڕوودەدات .تێڕاماننەكەر دەخەوێت و خەون
دەبینێت و تێڕامانكەر دەست بەگەشتی
دووروو درێژی جێهێشتن و دووركەوتنەوە
لە خەوتن دەكات بەرەو ئاگایی.
تێڕامانكەر لە دۆخی گواستنەوەدایە،ئەم
بەختەوەرییە مانایەكی تەواو جیاوازی هەیە،
ئەم بەختەوەرییە جۆرایەتییە نەك چەندایەتی،
سایكۆلۆژیی و دەروونییە نەك فسیۆلۆژی و
فیزیكی.
كەسی تێڕامانكەر چێژ لە میوزیك و شیعر
و خوڵقاندن دەبینێت ،چێژ لە سروشت و
جوانی سروشت و هێمنی دەبینێت ،چێژ لە
شتێك دەبینێت كە هەرگیز پێشتر نەیبینیوە و
كاتێكی زیاتر دەخایەنێت ،تەنانەت ئهگەر
میوزیكەكەش بوەستێت هێشتا سەدایەك لە
ناخیدا لەنگەری گرتووە ،كە ئاسوودەیی
نییە.
جیاوازی نێوان چێژ و ئەم بەختەوەرییە
ئەوەیە كە ئەم بەختەوەرییە ئاسودەیی
نییە ،بەڵكو دەوڵەمەندییەكی دەروون��ی و
وجودییە ،تێڕامانكەر پڕتر دەبێت،
هاوسازان لە ئینگلیزییەوە :كارزان عەزیز
و هاوسەنگییەكی دەروونی سەرهەڵدەدات،
خێرا جەستەت ون دەبێت و جەستەت Karzan1987@yahoo.com
كێش لەدەستدەدات ،هێزی كێشكردنت
لەسەر نەماوە ،پاشان دەچیتە ئاسمانێكی سەرچاوە:
دیکەوە .چی دیکه ئێگۆت (م��ن) هێند
The Dhammapada: The Way of
بەرجەستەو بینراو نابێت ،سەماكەر دەتوێتەوە
و تێكەڵ بە سەماكە دەبێت .ئەمە بااڵتر و the Buddha, Vol. 10, Chapter 10:
Love Is Its Own Reward.
قوڵترە لەو چێژەی كە مرۆڤێك لە خواردن

95

ئەلف و بای هۆگربوون
ئۆشۆ

96
زانستی سەردەم 50

لەو شوێنەوە دەست پێبكە كە خۆتیت

خەڵكی عەوداڵی تێڕامانن و بە دوایدا
دەگەڕێن ،بە دوای نوێژ و جۆرەها شێوازی
هەستكردن بە بوونی خۆیان .بەاڵم قووڵترین
س��ەوداس��ەری و گ���ەڕان ،رەگاژۆترین
پشكنین كە بۆ مرۆڤ بنەڕەتییە ،ئەوەیە
كە چۆن سەرلەنوێ لە نێو ئەم بوون و
ژینەدا ڕەگ داكوتێتهوه ،ناوی بنێ تێڕامان
و لێوردبوونەوە و ئەندێشەمەندی ،ناوی
لێبنێ نوێژ و نزا و نیاز ،یان هەر ناوێك
كە حەزی لێدەكەیت ،بەاڵم لە هەمووی
پتر كە بناغەیە بۆ تۆ ئەوەیە كە چۆن لەناو
ئەم جیهانەدا دیسانەوە ڕەگ داكوتیتەوە،
چونكە ئێمە بووین بەو درەختانەی كە لە
ڕەگەوە هەڵكەندراوین .كەسیش لەوەدا
بەرپرس نییە جگە لە خۆمان ،كە ئەوەندە
گەلحۆ بووین كاتێك وامان لێكدەدایەوە
كە ئێمە دەتوانین بەسەر سروشتدا زاڵ بین
و داگیری بكەین ،ئێمە بۆ خۆمان بەشێكین
لەو سروشتە -ئاخر چۆن دەكرێت بەشێك
یان پارچەیەك بەسەر گشت یان هەمووی
خ��ۆی��دا زاڵ بێت و داگ��ی��ری بكات؟
لەگەڵ دەرەوەی خۆت و ئەو سروشتەدا
ه���اوڕێ ب��ە ،خۆشت ب��وێ��ت ،متمانەی
پێبكە ،ئیتر هێواش هێواش ،زۆر لەسەرخۆ
لەمیانەی ئەو دۆستایەتییەدا ،لەناو بۆتەی
ئەو خۆشەویستییەدا ،لەناو گەرمەی ئەو
متمانەیەدا ،ئەو بەیەكداچوونە دەسازێت و
لەوێدا تەواو تێكەڵی دەبیت و هۆگری یەك
دەبن :نزیكتر دەبیتەوە .سروشت-یش پتر لە
تۆ نزیك دەبێتەوە ،ئەوسا سروشت پەردە
لەسەر نهێنییەكانی خۆی هەڵدەداتەوە .لە
كۆتاییدا دوا نهێنی سروشت خواهانەیە.
ئاشكراكردنی ئەو نهێنیانەش تەنیا بۆ ئەو
كەسانەیە كە بە ڕاستی هاوڕێ و دۆستی
ژیان بوون.

خودی ژیان بۆ خۆی پشكنین و گەڕانێكە-
گەڕانێكی بەردەوام ،سۆراغێكی شێلگیرانە،
پشكنینێكی نائومێدانە ،عەوداڵبوونێكە بە
دوای شتێكدا كە ئەو كەسە نازانێت چییە.
شتێك هەیە كە لە ن��اوەوەڕا هانی دەدات
هەر بگەڕێت ،بەاڵم نازانێت بۆچی و ئەوە
كێیە دەگەڕێت .لەناو مێشكدا دۆخێك
جێگیرە ك��ە ت��ۆ هەرچییەكت دەس��ت
بكەوێت لەو گەڕانەدا ..تەواو ئاسوودەت
ناكات و قایل نابیت .لەوە دەچێت نائومێدی
و شكستخواردن چارەنووسی مرۆڤایەتی
بێت ،چونكە دەستكەوتەكەت هەرچییەك
بێت ،الی تۆ بێ ماناو هیچە ه��ەر لەو
ئانوساتەی كە دەبێت بە هی تۆ .دیسانەوە
تێهەڵدەچیتەوە و سەرلەنوێ خولیای گەڕان
و سەوداسەری لە دڵتا دەگەڕێت.
گەڕانەكەت هەر بەردەوامە و ناوەستیت هەتا
گەر تۆ شتێكت دەستبكەوێ�ت یان نا .وا
دەردەكەوێت كە گەڕانەكە و ئەنجامەكەی
هیچ پەیوەندییان بەیەكەوە نەبێت -بە واتا
گەر ئەنجامی ئەو سۆراغەت دەستكەوتی
هەبێت ی��ان مایەپووچ بیت ،ب��ەدەر لە
ئاكام..گەڕانەكە ب��ەردەوام��ە .هەژارەكان
دەگەڕێن ،دەوڵەمەندەكانیش دەگەڕێن،
نەخۆشەكانیش هەر دەگەڕێن ،بەهێزەكان
دەگ��ەڕێ��ن ،بێهێزەكانیش دەگ��ەڕێ��ن،
گەلحۆكان دەگەڕێن ،هۆشمەندەكانیش
دەگەڕێن -بەاڵم كەسیشیان نازانن دەقاودەق
بۆچی دەگەڕێن.
هەر خودی ئەم گەڕانە -بۆ خۆی چییە
و بۆ لەوێدا هەیە -مەرجە تێیبگەین .لەوە
دەچێت لە بوونی مرۆڤ خۆیدا بۆشایی و
كەلێنێك هەبێت ،لەناو مێشكی مرۆڤدا ئەو
كەلەبەرەش هەیە .هەر لەوە دەچێت لەناو
خودی هوشیاری و ئاگاهی مرۆڤدا ئەو چاڵە
هەبێت ،چاڵێكی ڕەشە .تۆ هەمیشە شتەكانت
فڕێ دەدەیتە ناو ئەو چاڵەوە ،هەر هەموو
ئەو شتانەش لەنێو ئەو كوونە تاریكەدا بزر
دەبن .لەوە ناچێت هیچ شتێك پڕی بكاتەوە،
بێ س��وودە و ناگەیتە هیچ ئەنجامێكی
یەكالكەرەوە .گەڕانێكی شێتانەو تادارە،
لەم دونیایەدا هەر گەڕانە ،لەو دنیا بیت هەر
گەڕانە .هەندێك جار لە پەیداكردنی پوول
و پارەدا بە دوایدا دەگەڕێیت ،یان لەناو
هێزو دەستەاڵتدا ،لە پلەوپایە و شكۆمەندی
دنیاییدا بۆی دەگەڕێیت ،هەندێك جار لە
سێبەری خودا -دا ،لە شادی و گەشكەیی
دینی ی��ان دنیاییدا ،ی��ان ل��ە ئ��ەوی��ن و
عیشقبازیدا ،یان لە تێڕامان و سۆفیگەردا،
نوێژی زۆر -بەاڵم ئەو گەڕانە هەر بەردەوام

دەبێت .لەوە دەچێت كە مرۆڤ بە دەردی
گەڕان و پشكنین نەخۆش كەوتبێت.
ئەو گەڕان و سوڕانە لێناگەڕێت لێرە بیت و
هەر هەنووكەش ،چونكە گەڕان و سۆراغ
بۆ هەمیشە دەتباتەوە سەر شوێنێكی دیكە.
خودی گەڕان بۆ خۆی جۆرێكە لە مەراق
و تەقەلال بۆ خۆهاوێشتنە ناو ئایندە ،گەڕان
حەز و ئارەزووە ،بیرۆكەیەكە كە مرۆڤ
مەزەندەیەكی وا دەكات كە لە شوێنێكی
دیكەدا ئەو شتانە دەست دەكەون كە ئەم
دەیەوێت ��� ئەو شتە یان شتانە هەن ،بەاڵم
لە جێگەیەكی دیكەن ،نەك لێرە و لەم
شوێنەدا كە تۆ تیایدا دەژیت ،بە هەموو
دڵنیاییەوە هەن ..بەس نەك لەم ساتەوەختەدا
�� ئێستا نا ،بەاڵم لە شوێنێكی دیكەدا هەن..
هەر لەوێندەرێ هەن ،بهاڵم هەرگیز لە
هەنووكەدا ..نا ...هەموو ئەو خولیا و گەڕان
و سۆراغە لێتناگەڕێت ،دنەت دەدات و
شێتت دەك��ات ،كەمەندگیرت دەكات و
ڕاتدەكێشێت ،دەتهێنێت و دەتبات .تاوەكو
بێت پتر شێتت دەكات ،بگرە هارو دێوانەت
دەكات .هەرگیز تەواویش نابێت و پێیان
ناگەین.
من گوێم لە چیرۆكی ژنێكی زۆر سۆفی
بوو كە بە "ڕابیعەی عەدەوییە" ناسراوە:
ئێوارەیهكیان ،كە خۆر ئاوا دەبوو ،گەرچی
هێشتا كەمێك ڕووناكی زەردەپەڕ مابوو كە
مرۆڤ ئەو ڕێگاوبانانە ببینێت ،خەڵكی ئەو
خانمەیان لەسەر ڕێگاكە بینی كە بە دوای
شتێكدا دەگ��ەڕا .ژنێكی بە تەمەن بوو،
چاوەكانی كز بوون ،زۆر قورس بوو هیچ
ببینێت .لێیان پرسی " :ئەرێ تۆ بە دوای
چیدا دەگەڕێیت؟"
ڕابیعە وتی" :پرسیارەكەتان ناپەیوەستە ،من
دەگەڕێم -گەر دەتوانن یارمەتیم بدەن..
یارمەتی"
ئ��ەوان خەنینەوە و وت��ی��ان" :ڕابیعە..تۆ
تێكچووی؟ تۆ دەڵێیت پرسیارەكەی ئیمە
ناجۆرە ،بەاڵم گەر ئێمە نەزانین تۆ بە دوای
چیدا دەگەڕێیت ،چۆن بتوانین یارمەتی تۆ
بدەین؟".
ڕابیعە وتی " :زۆر چاكە -بەس بۆ ئەوەی
دڵی ئێوە ڕابگرم -من بە دوای دەرزییەكەمدا
دەگەڕێم ،دەرزییەكەم ونكردووە ".كەوتنە
ئەوەی یارمەتی پیرەژن بدەن ،بەاڵم یەكسەر
هەستیان بەوە كرد كە ڕێگاكە درێژ و
بەرینە ،دەرزیش شتێكی زۆر چكۆلەیە.
ناچار لە ڕابیعە -یان پرسی "تكایە تێمان
بگەیەنە كە لە ك��وێ ب��زرت ك��ردووە-
دەق���اودەق ،كام شوێن -ئەگینا بۆ ئێمە
قورس دەبێت .ئاخر ڕێگاكە درێژە ،گەر
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ژیان بۆ خۆی پشكنین و گەڕانێكە -گەڕانێكی بەردەوام
وابێت دەبێت تاوەكو هەتاهەتایە بۆی
بگەڕێین .لە كوێ بزرت كردووە؟"
ڕابیعە وتی "دیسانەوە پرسیاری نابەجێ
دەك���ەن ،ئ��ەوەی��ان چ پەیوەندییەكی بە
گەڕانەكەی منەوە هەیە؟"
لە شوێنی خۆیان وەستان و وتیان "بە
دڵنیاییەوە تۆ شێت بوویت!"
ڕابیعە وتی "دەی باشە -تەنیا بۆ دڵ ڕاگرتنی
ئێوە -من لە ماڵەوە بزرم كردووە".
ئەوانیش لێیان پرسی "كەواتە بۆ لێروكانە
بۆی دەگەڕێیت؟"
ڕابیعەش بە خەیاڵیدا هات و وتی "چونكە
ئێرە ڕووناكە ،ژوورەوە ڕۆشن نییە".
ئەمەیان چیرۆكێكی پڕ مانا و پەندە .ئاخۆ
قەت بووە لە خۆت بپرسیت كە بە دوای
چیدا دەگەڕێیت؟ ئاخۆ لە هەموو ژیانتدا
هەوڵتداوە ئەمەیان بكەیت بە بابەتێكی
قووڵی تێڕامان تاوەكو بزانیت تۆ بە دوای
چیدا دەگەڕێیت؟ نەخێر .هەتا گەر لە
چەند ساتەوەختێكی نادیاریشدا بێت ،یان
بە دەم زیندەخەوەوە ،ڕەنگە وێنەیەكی
زۆر لێڵت هەبێت لەسەر ئەو شتەی كە بە
دوایدا دەگەڕێیت ،هەرگیز ناتوانیت بزانیت
دەقاودەق ئەو شتە چییە ،بە تەواوی و وردی
تێیبگەیت .هێشتا نەتتوانیوە پێناسەی بكەیت.
گەر بتەوێت پێناسەی بكەیت ،چەندە پتر
پێناسە بكرێت ،پتر هەست دەكەیت كە ئیدی
پێویستت بەوە نییە كە بە دوایدا بگەڕێیت.
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گەڕانەكە بە تەنیا ئەوكاتە بەردەوام دەبێت
كە ئامانجەكەت لێڵ و تەماوی بێت ،لە
دۆخێكدا بێت كە خەونی پێوە ببینیت،
كە شتەكان ڕوون و ئاشكرا نین ،زۆر بە
سادەیی عەوداڵی بیت و نەوەستیت و هەر
بگەڕێیت ،لە ناوەوەڕا هاندەر و پاڵنەرێك
دنەت بدات بۆی ماندوو بیت ،پێویستییەك
لە ناختدا وەها ناچار و تالووكەت بكات كە
هەر بۆ پێشەوە هەنگاو بنێیت .بە دڵنیاییەوە
تۆ ئەوە دەزانیت :تۆ گەرەكتە بگەڕێیت.
ئەوەیان پێویستییەكی ناوەكییە .بەاڵم نازانیت
بە دوای چیدا دەگەڕێیت .كەواتە گەر تۆ
نەیزانیت بە دوای چیدا دەگەڕێیت ،چۆن
دەتوانیت بیدۆزیتەوە؟
دەی ..كەواتە ئامانجەكەت پڕە لە تەمومژ-
وا مەزەندە دەكەیت كە كلیلی كردنەوەی
ئەو دەروازەیە پارەیە ،هێز و دەستەاڵتە ،شكۆ
و پلە و پایەیە ،ڕێز و هەواو دەبدەبەیە .بەاڵم
دواتر خەڵكی شكۆدار و پایەدار دەبینیت،
خەڵكێك كە بەهێز و دەستەاڵتدارە ،كەچی
ئەوانیش هەر دەگەڕێن .دیسانەوە خەڵكێك
دەبینیت كە ل��ەڕادەب��ەدەر دەوڵەمەندن،
ئەوانیش هەر ماندووی گەڕانن ،تا ماون و
تا دوا هەناسە واز لەو گەڕان و سوڕانە
ناهێنن .دە كەواتە زەنگینی داد نادات،
هێز و دەستەاڵتیش كۆمەكت ناكەن ،تۆ
هەرچییەكت هەبێت واز لەو گ��ەڕان و
پشكنین و سەوداسەرییە ناهێنیت.

وا پێویست دەكات پشكنین و سۆراغەكەت
بۆ شتێكی دیكە بێت .ئەو ناوونیشانانە،
ئەو ڕەچەتەیە -پارە ،هێز و دەستەاڵت،
پایەوپلە -ئەوانە هەمووی بۆ ئەوەیە كە
مێشكی خۆتی پێ ئاو بدەیت .هەر هەمووی
بە تەنیا بۆ ئەوەیە یارمەتیت بدات كە وا
هەست بكەیت بە دوای شتێكدا دەگەڕێیت.
كە شتێك هەیە و هێشتا پێناسە نەكراوە،
هەستێكی زۆر لێڵ و ئاڵۆزە.
یەكەمین شت بۆ گەڕۆكێكی ڕاستەقینە-
ب��ۆ گ��ەڕۆك��ێ��ك ك��ە ك��ەم��ێ��ك وری���ا و
چ��اوك��راوەی��ە ،ش��ارەزای��ە -وا ڕاستە كە
پێناسەی گەڕانەكە بكات ،شێوەیەكی
ڕوون و ئاشكرا ببەخشێت بە بیرۆكەی
ئەو سەوداسەرییە تاوەكو بزانێت چییە ،لەو
ئاگاهی خەونئامێزە دەریبكات ،بەوپەڕی
هوشیارییەوە ڕووب���ەڕووی بوەستێتەوە،
ڕاستەوخۆ تێیرابمێنێت ،بەرەنگاری ببێتەوە.
دیارە دوای ئەوە یەكسەر گۆڕانكارییەك
دێتە گۆڕێ .گەر بكەویتە پێناسەكردنی
گەڕانەكەی خۆت .ئیتر وای لێدێت ئەو
خولیایەت بۆ گەڕانەكە نامێنێت .چەندە پتر
پێناسە بكرێت ،كەمتر دەتوانین بیدۆزینەوە.
هەر كاتێك بە ڕوونی زانیمان ئەو شتە چییە،
كتوپڕ لێمان بزر دەبێت .تەنیا ئەو كاتە
هەیە كە تۆ بێئاگای لێی.
لێبگەڕێ دووب��ارە بێتەوە :تەنیا ئەو كاتە
گەڕانەكە بەردەوام دەبێت كە تۆ خەوتبیت.

ئەو كاتەی هوشیار نیت ،تەنیا ئەو كاتە لە
ئارادایە كە تۆ لە فەرامۆشیدایت .بێئاگاییت
دەبێتە مایەی گەڕانەكە.
بەڵێ ،ڕابیعە ڕاست دەكات .لە ژوورەوە
ڕۆشنایی نییە -جا لەبەرئەوەی ڕۆشنایی و
ئاگاهی لە ژوورەوە نییە ،هەڵبەتە لە دەرەوە
بۆی دەگەڕێیت ،چونكە ل��ەوە دەچێت
دەرەوە ڕۆشنتر بێت.
هەموو هەستەكانی ئێمە كراوەن .چاوەكان
ب��ۆ دەرەوە دەك��رێ��ن��ەوە ،دەستەكانیش
دەجوڵێن ،بە ڕووی دەرەوەدا دەكرێنەوە،
قاچەكانیش بە هەموو الیەكدا و بۆ دەرەوە
دەجوڵێن ،گوێكانیش بۆ دەنگەكانی مرۆڤ
و سروشتی دەوروبەر قواڵغن .هەرچییەكی
كە تۆ هەتە ڕوو بە دەرەوە كراونەتەوە،
هەر پێنچ هەستەكەت بەوپەڕی بەخشندەیی
كراونەتەوە .تۆ لەوێندەرێ دەگەڕێیت -لەو
شوێنەی كە دەبینیت ،هەست دەكەیت و
دەستی لێدەدەیت .ڕۆشنایی هەستەكان
دەكەونە دەرێ ،گەڕۆكی سەوداسەریش وا
لە ژوورەوە.
وا پێویست دەكات لەو دابەشبوونە تێبگەین.
گ��ەڕۆك وا لە ژوورەوە -ب��ەاڵم چونكە
ڕۆشنایی وا لە دەرەوە ،گەڕۆكەكە بە
ڕۆحێكی بااڵپەروازییەوە هەنگاو دەنێت،
هەوڵ دەدات شتێك لە دەرەوە بدۆزێتەوە
كە بۆ ئ��ەو مانایەكی ت���ەواوی هەبێت.
ئەوەیان هەرگیز ڕوونادات .تا هەنووكەش
ڕووی ن����ەداوە .ل��ە خ���ودی سروشتی
شتەكاندا ڕوون��ادات مادامەكێ تۆ نیازت
نییە گەڕۆكەكە بپشكنیت ،هەر چی بۆی
دەگەڕێیت بێ مانایە .تاوەكو نەیزانیت
خۆت كێیت ،هەرچی گەڕان و سوڕانی
تۆیە بێسوودە ،چونكە گەڕۆكەكە ناناسیت.
بەبێ ناسینی گ��ەڕۆك ،چ��ۆن دەتوانیت
ب��ەرەو ڕووگەیەكی ڕاستدا بڕۆیت ،بە
ئاڕاستەیەكی ڕێكدا؟ ئەوەیان نەشیاوە .وا
پێویست دەكات هەنگاوە سەرەتاییەكان
لەبەرچاو بگیرێن.
كەواتە ئەو دوو شتە زۆر گرنگن :یەكەمیان،
با زۆر لەبەر چ��اوت ڕوون بێت كە تۆ
ئامانجت چییە .لە خۆتەوە بەناو تاریكیدا و
بە دەم ساتمەكردنەوە هەنگاو مەنێ .با هەموو
دڵ و دەروونت الی ئامانجەكەت بێت :تۆ
بە ڕاستی بە دوای چیدا دەگەڕێیت؟ چونكە
هەندێجار تۆ شتێكت دەوێت ،كەچی بە
دوای شتێكی دیكەدا دەگەڕێیت ،كەواتە
هەتا گەر سەركەوتووش بیت ،هەست
ناكەیت ئامانجت پێكاوە .تۆ ئەو كەسانەت
بینیوە كە سەركەوتوو ب��وون؟ ئاخۆ تۆ
دەتوانیت كەوتن و شكستی گەورە لە هیچ

شوێنێكی دیكە بدۆزیتەوە؟ تۆ گوێت لەو
پەندە بووە كە دەڵێت هیچ شتێك وەكو
سەركەوتن سەرناكەوێت .ئەمەیان تەواو
هەڵەیە .من حەز دەكەم پێتبڵێم ،هیچ شتێك
نییە وەك سەركەوتن نوشستی بێنێت .لەوە
دەچێت ئەو پەندە لەالیەن گەلحۆكانەوە
داهێندرا بێت .من دووب��ارەی دەكەمەوە:
هیچ شتێك ژێر ناكەوێت وەك خودی
سەركەوتن.
سەبارەت بە "ئەسكەندەری مەزن" دەگێرنەوە
كە ئەو ڕۆژەی هەموو دنیای داگیركرد،
دەرگاكانی لەسەر خۆی داخست و دایە
پڕمەی گریان .من دڵنیا نیم كە ئاخۆ بە
ڕاست بهو شێوهیه قەوماوە یان نا ،بەاڵم
گەر بە ڕاستی تۆزێك ژیر بوو بێت ،هەر
دەبێت گریا بێت .ژەنەڕاڵەكانی تەواو
سەغڵت دەبن:
چی قەوماوە؟ ئەوان هەرگیز "ئەلیكساندەر"
یان نەدیبوو بگری .ئەم لەو جۆرە پیاوانە
ن��ەب��وو ،جەنگاوەرێكی بێ هاوتا بوو.
لە زۆر دۆخ و هەڵوێستی نالەبارو پڕ لە
تەنگوچەڵەمەدا دیبوویان ،لە تەنگژەی وادا
كە بە ڕاستی ژیانی لە مەترسیدا بوو بێت،
كە تیایدا مەرگ زۆر لێوەی نزیك بووە،
كەچی قەت نەبووە فرمێسكێك لە چاوانیدا
بێتە خوارێ .ئەوان هەرگیز نەیاندیبوو بۆ
چركەیەك نائومێد و غەمگین بوو بێت .ئەی
كەواتە هەنووكە چی قەوماوە ...كە ئێستا
سەركەوتووە ،كە ئێستا جیهانگیرە؟
لە دەرگایان دا ،چوونە ژوورەوە ،لێیانپرسی،
"ئەوە چیتە و چیت بەسەردا هاتووە؟ بۆچی
وەك منداڵ دەگریت؟"
لە وەاڵمدا وتی" ،ئێستا كە سەركەوتووم،
من تێدەگەم كە ژێركەوتووم ،هەنووكە
دەزانم كە من ڕێك وا لەو شوێنەدا وەستاوم
كە تیایدا بیرۆكەی پووچی داگیركردنی
دنیا كەوتە مێشكمەوە ،هەنووكە هەموو
شتێك لە الم زۆر ڕۆشنە كە ئیدی دنیایەكی
دیكە نەماوە من داگیری بكەم ،ئەگینا ،من
دەمتوانی لەو گەشتەی خۆمدا بەردەوام بم،
دەمتوانی هەنگاو هەڵبێنم بۆ داگیركردنی
دنیایەكی دیكە ،كەواتە تەواو ..شوێنێكی
دیكە شك نابەم تاوەكو داگیری بكەم،
هەنووكە هیچ شك نابەم كە بیكەم -ئەوەتا
لەناكاو فڕێدراومەتە بەردەمی خۆم".
لە كۆتاییدا كەسێكی سەركەوتوو بۆ
هەمیشە فڕێدەدرێتەوە بەردەمی خۆی،
پاشان هەرچی ئازار و ئەشكەنجەی دۆزهخه
دەیچێژێت ،چونكە بێهوودە سااڵنی تەمەنی
خۆی بە فیڕۆ داوە .ئەم گەڕاوە و گەڕاوە،
گرەوی لەسەر هەموو ئەو شتانە كردووە

كە هەیبووە .ئەوەتا هەنووكە سەركەوتووە،
كەچی دڵی بەتاڵە ،ڕۆحیشی بێ مانایە ،هیچ
بۆن و بەرامەیەكی خۆش شك نابات ،هیچ
پیرۆزی و سوپاسگوزارییەك.
كەواتە یەكەمین شت كە بیزانیت ئەوەیە كە
دەقاودەق بزانیت بە دوای چیدا دەگەڕێیت.
من جەختی لەسەر دەك��ەم��ەوە ،چونكە
چەندە پتر چاوەكانت بخەیتە سەر ئامانجی
ئەو گەڕانەت ،ئەوەندە زیاتر ئەو ئامانجە
بزر دەبێت .كە چاوەكانت ڕێك بڕیوەتە
بەردەمی خۆت ،كتوپڕ دەكەویتە دۆخێكەوە
كە هیچ شك نەبەیت ب��ۆی بگەڕێیت،
دەستبەجێ چاوەكانت وەردەسوڕێنە سەر
خودی خۆت .ئەو كاتەی هیچ ئامانجێك
ش��ك نابەیت ب��ۆ گ���ەڕان ،ئ��ەو كاتەی
هەموو ئامانجەكان ون دەبن ،بۆشاییەك لە
ئارادایە .لەناو ئەو بۆشاییەدا ئااڵ وگۆڕێكی
پێچەوانە دەسازێت ،گەڕانەوە بۆ ناو زاتی
خۆت .لەناكاو دەكەویتە سەر كەڵكەڵەی
وردبوونەوە لە خۆت ،هەموو ڕوانینەكانت
بۆ سەر خۆت وەردەگەڕێن .هەنووكە هیچ
شتێك لە گۆڕێ نییە بۆی بگەڕێیت ،هەڵبەتە
ئارەزوویەكی نوێ سەر ه��ەڵ��دەدات بۆ
ناسینی ئەو گەڕۆكە.
ئەگەر شتێك هەبێت بۆی بگەڕێیت ،ئەوسا
تۆ كەسێكی كە سەر بەم جیهانەیت .گەر
هیچت نەبێت بۆی بگەڕێیت ،سەرباری
ئەوەش گەر پرسیارەكەت ئەوە بێت "كێ
كەسە گەڕۆكەكەیە؟" پرسیارێكی وا كە بۆ
تۆ جێگای بایەخ بێت ،بە واتا تۆ كەسێكی
ئایین پەروەریت .ئەمەیان ئەو شێوازەیە كە
من پێناسەی دنیایی و دینی پێدەكەم .ئەگەر
تۆ تا هەنووكە بە دوای شتێكدا دەگەڕێیت-
لەوانەیە لەو دنیا بێت ،لەسەر كەنارەكەی
دیكە ،لە ئاسماندا ،لە بەهەشتدا ،ئەوەیان
هیچ جیاوازییەك دروس��ت ناكات -ئەوە
تۆ هێشتا كەسێكی دنیاییت .گەر هەموو
گەڕانەكان وەستا بن و لەناكاو هۆشیاری
ئەوەت هەبێت كە هەر ئێستا تەنیا شتێك
ئەوەیە كە بتەوێت بزانیت" -ئەو كەسە
گەڕۆكە لەناو مندا كێیە؟ ئەو وزەیە چییە كە
دەیەوێت بگەڕێت؟ ئەی من كێم؟" -ئەوسا
ئەوەیان گۆڕانێكە .لەناكاودا هەر هەموو
بەهاكان دەگۆڕێن .ئەوسا "ڕابیعە" چیدیكە
لەسەر ڕێگاكە دانانیشێت بۆ دەرزییەكەی
بگەڕێت كە لە شوێنێكی پەنهان و تاریكی
ناو ڕۆحی خۆیدا بزری كردووە.
ئەو كاتەی تۆ ڕووەو ناو زاتی خۆت بە
نیازی گەشتێك هەنگاو دەنێیت  ...لە سەرەتادا
زۆر تاریكە -ڕابیعە ڕاست دەكات ،بە ڕاستی
تاریكە ،زۆری��ش تاریكە .چونكە تۆ بۆ
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ژیانێكی هاوبەشی هەرگیز شۆڕ نەبوویتەتەوە
ناو ناخی خۆت ،بەڵكو چاوەكانت بڕیوەتە
دنیای دەرەوە .قەت بووە چاودێری ئەو دۆخە
بكەیت؟ سەرنج بدەیت؟ هەندێجار كە لە
ڕێگاوە دێیتەوە و یەكسەر بۆ ژوورەوە ،كە
دیارە دەرەوە هەتاو بووە ،گەرم و زۆریش
ڕۆشن ب��ووە ،كە یەكسەر دێیتە ژوورەوە
یان ماڵەوە ،هەست دەكەیت زۆر تاریكە،
چونكە چاوەكانت بە ڕۆشناییەكی كوشندە
ڕاهاتوون .ئەو كاتەی ڕۆشنایی زۆر بەتین
بێت ،بیلبیلەت وێكدێتەوە .لە تاریكیدا
بیلبیلەكانت پێویستیان بەوەیە كە خاو و
حەساوە بن ،لە تاریكیدا كرانەوەیەكی پتری
گەرەكە .لە ژێر ڕۆشناییدا كرانەوەیەكی
كەمتری پێوستە .هەر بەم شێوەیەش كامێرا
ئیشی خۆی دەكات ،كامێرا لەسەر نەخشە و
ئاستاری چاوی مرۆڤ دروست كراوە.
كەواتە ئەو كاتەی تۆ لە دەرەوەڕا دێیتە
ژوورەوە ،ناو ماڵەكەی خۆت تاریكتر
دەنوێنێت .بەاڵم گەر بۆ ماوەیەكی كەم
دابنیشیت ،چاوەكانت دێ��ن��ەوە دۆخی
سروشتی خ��ۆی��ان و جێگیر دەب��ن��ەوە.
لەبەرئەوەی تۆ لە دەرەوە و لەبەر هەتاو
بوویت ،واتا لەنێو دنیا بوویت ،كە دەچیتەوە
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ژوورێ ،بە تەواوی یادت دەچێت چۆن
چاوەكانی خۆت ڕابێنیت و ئاشنا بیتەوە بە
ناوەوە..بە ژوورەكەت .خودی تێڕامان هیچ
نییە بێجگە لە خۆگونجاندنێكی سەرلەنوێ و
تازە بۆ دیدگا و ڕوانینی خۆت ،چاككردنی
سەرلەنوێی توانا و هێزی بینینت..هی
چاوەكانت.
ئەوەیان لە هیندوستان -دا بە چاوی سێیەمی
تۆ ناسراوە .مەبەست چاوێكی ڕاستەقینەش
نییە كە هەتبێت ،بەڵكو سازاندنی دووبارەی
تۆیە بۆ خۆگونجاندن ،ڕێكخستنەوەی تەواوی
ڕوانین و دیدگای تۆیە .هێدی هێدی تاریكی
دەڕەوێتەوە .ڕۆشناییەكی تەنك لەسەرخۆ
باڵو دەبێتەوە و هەستی پێدەكرێت .گەر تۆ
بەردەوام بیت لەسەر ڕوانین و وردبوونەوەت
لە ن��اوەوە -كاتێكی گەرەكە -بە هێواشی،
بەكاوەخۆ ،لە ناوەوەڕا هەست بە ڕۆشناییەكی
جوان دەكەیت .ڕووناكییەكی كوشندە و بەتین
نییە وەك هەتاوی خۆرەكە ،پتر لە تریفەی
مانگ دەچێت .درەوشانەوەیەكی كوشندە
نییە ،بێ باقوبریقە ،فێنك و تەنكۆكەیە ،گەرم
نییە ،زۆر سۆزیارە ،زۆر هێمنانە دەمانالوێنێت،
مەرهەمێكی بۆنخۆشە.
پەیتا پەیتا ،ئەو كاتەی تۆ خۆت لەتەك

ڕۆشنایی ناوەوە ڕادێنیت ،دەبینیت كە تۆ
خۆت تەواو بوویت بە سەرچاوە .ئەوسا
كەسە گەڕۆكەكە خۆی دەبێت بە بابەتی
گەڕانەكە .ئەوەش دیسانەوە وا دەكات كە
گەنجینەیەكی پڕ لەناو خۆتدا بدۆزیتەوە،
هەموو گرفتی تۆش ئەوە بوو كە لە دەرەوە
بۆی دەگەڕایت .تۆ لە شوێنێكی دیكە و لە
دەرەوە بۆی دەگەڕایت ،كەچی ئەو شتەی
بۆی دەگەڕێیت بۆ هەمیشە لەناو خۆتدا
هەبووە ،لە قواڵیی ناختدایە .تەنیا ئەوەیە
كە تۆ بە ئاڕاستەیەكی هەڵەدا ڕۆیشتوویت..
لەوە زیاتر نییە.
هەموو شتێك ئامادە و لەبەر دەستی تۆدایە ،بە
هەمان ئەندازە كە بۆ كەسێكی دیكە ئامادە
و سازە ،بە قەد ئەوەی كە بۆ "بوودا" هەیە،
وەك بۆ "بال -شێم" ،وەك بۆ مووسا و بۆ
موحەمەد هەبووە .هەر هەمووی وا الی تۆیە،
تەنیا ئەوە بوو كە بە هەڵە تەماشای الیەكی
دیكەت دەكرد .تا ئەو شوێنەی كە پەیوەست
بێت بە گەنجینەكە ،تۆ كەمتر و هەژارتر
نیت لە "بوودا" یان "موحەمەد" -هەرگیز،
ی��ەزدان��ی��ش هەرگیز كەسێكی ه���ەژار و
بەستەزمانی دروست نەكردووە .ئەوەیان قەت
ڕوون��ادات -ئەوە ڕوون��ادات ،چونكە خودا

خۆناسین بە تەنیا لەناو تەنیاییەكی قووڵدا شیاوە

تۆی لە خێر و بێری خۆی دروست كردووە.
ئاخر چۆن خودا كەسێكی نابووت و بێ
خێر دەخوڵقێنێت؟ تۆ داكەوتەو هەڵڕژاوی
ئەویت ،تۆ بەشێكی هەموو بوونیت .چۆن
دەكرێت تۆ نابووت بیت؟ تۆ زەنگینیت،
بێ سنوور و لە ڕادەبەدەر زەنگینیت ،بەقەد
سروشت تۆ زەنگینیت.
بەاڵم تۆ ئاڕاستەیەكی هەڵەت گرتبووە
بەر .ڕێگایەكی وێڵ .هەر لەبەرئەوەشە كە
ب��ەردەوام بزر دەبیت .گرفتی تۆ هەرگیز
ئەوە نییە كە لە ژیانتدا سەرناكەویت -تۆ
دەتوانیت سەربكەویت .بهاڵم هێشتا هەر
شكستیت .هیچ شتێك نییە تۆ قایل بكات،
چونكە هیچ شتێك نییە كە تۆ لە دنیای
دەرەوە بەدەستی بێنیت و كە ب��ەراورد
بكرێت لەگەڵ ئەو گەنجینەیەی وا لەناو
زاتی خۆتدایە ،ڕۆشنایی ناخت ،یان ئەو
ئاسوودەگییەی وا لەناو تۆدایە.

خۆناسین بە تەنیا لەناو تەنیاییەكی
قووڵدا شیاوە

بە شێوە هەر باوەكەی هەرچییەكی ئێمە
سەبارەت بە خۆمان دەیزانین ڕوانین و
بۆچوونی كەسانی دیكەیە لەسەر خۆمان.
ئەوان پێمان دەڵێن" :ئێوە باشن" ..ئەوسا وا
مەزەندە دەكەین كە چاكین .ئەوان پێمان
دەڵێن" :ئێوە جوانن"..ئێمەش وا مەزەندە
دەكەین كە جوانین .ئەوان دەڵێن" :ئێوە
خراپن" یان "ئێوە ناشیرینن"  ...هەرچییەكی
خەڵكی سەبارەت بە ئێمە بیڵێن ،ئێمەش
ناچار خۆمان دەخەینە ناو ئەو چوارچێوەیە.
ئەوەیان دەبێتە مۆرك و ناسنامەی ئێمە.
ئەوەیان بە تەواوی ساختەیە ،چونكە هیچ
كەسێك توانای ناسینی تۆی نییە -هیچ
كەسێك ناتوانێت تۆبناسێت و بزانێت تۆ
كێیت بێجگە لە خۆت .ئەوانی دیكە بە
تەنیا شێوە و ڕووخسارەكان دەبینن ،ئەو
بیچم و ڕووخسارانەش زۆر ڕووكەشن.
ئەوانی دیكە بە تەنیا و بۆ هەنووكە بە
موود و خووەكان ئاشنان ،هەرگیز ناتوانن
شۆڕ ببنەوە ناو كرۆك وناخی تۆوە .هەتا
خۆشەویستەكەشت ناتوانێت شۆڕ بێتەوە ناو
چەق و گەوهەری بوونت .تۆ هەر لەوێدا
تەواو تەنیایت ،هەر بە تەنیا لەوێدا دەگەیتە
ئەوەی كە بزانیت تۆ كێ بوویت.
زۆرن ئەو كەسانەی كە لە هەموو ژیانیاندا بڕوا
بەو شتانە دەكەن كە لە زاری خەڵكی دیكەوە
دەیبیستن ،بۆ هەموو كار و كردەوەیەك پشت
بەوانی دیكە دەبەستن .هەر لەبەرئەوەشە كە
خەڵكی زۆر دەترسن لەو بیر و بۆچوونانەی
ئەوانی دیكە دەریدەبڕن .ئەگەر ئەوان وا

بدەیت كامەیان وەاڵمە ڕاستەكەیە .چۆن
بڕیار بدەیت؟ بنچینەو پێوانەكە چییە؟
ئەوەیان ئەو شوێنەیە كە مرۆڤ تیایدا بزر
دەبێت .ئەوەیان نەزانینە و دەرك نەكردنە بە
ناسنامە و گەوهەری مرۆیانەی خۆت.
بەاڵم لەبەرئەوەی تۆ پشتت بەوانی دیكە
ب��ەس��ت��ووە ،ل��ەوە دەترسیت ك��ە ب��ە تەنیا
بمێنیتەوە ،چونكە لەو ساتەوەی دەكەویتە ناو
تەنیایی ،لەوە دەترسیت كە خۆت بدۆڕێنیت.
لە بەراییدا تۆ خاوەنی خۆت نیت ،بەاڵم تۆ
خاوەنی هەر زاتێكی خۆت بیت كە لە بیر
و بۆچوونی ئەوانی دیكە دەستت كەوتووە،
لە ئاكامدا مەرجە لە دواتەوە بەجێبمێنێت و
فەرامۆشی بكەیت .جا هەر لەبەرئەوە زۆر
ترسناكە بە ه��ەردوو پێیەكانی خۆت بۆی
بچیت .چەندە قووڵتر بڕۆیت ،كەمتر دەزانیت
خۆت كێیت .كەواتە وەك ڕاستییەك مەرجە
بیزانیت كە بە نزیكبوونەوەت لە خۆ -ناسین،
بەر لەوەی ئەوە ڕووبدات ،مەرجە تۆ هەموو
ئەو بیر و بۆچوونانە لەسەر خۆت دابتەكێنیت.
لەوێدایە كە كەلێنێك پەیدا دەبێت ،كە
جۆرێكە لە هیچبوون .بێ بایەخ دەبیت.
وای لێدێت كە بە تەواوی وێڵ و بزر بیت،
چونكە بە هەموو ئەو شتانەی كە دەیزانیت
چیدیكە بە تۆوە پەیوەندیدار نین ،ئەوەشی
كە پەیوەستە بە خۆتەوە هێشتا هی ئەوە نییە
بیزانیت و بیناسیت.
سۆفییە عیساپەرستەكان ناویان لەم دۆخە
ناوە "شەوی تاریكی ڕۆح" .مەرجە ئەوەیان
تێپەڕێت ،هەر كاتێك ئەم قۆناغەت تێپەڕاند،
كازیوەیەك بە ڕووی ت��ۆدا دەكرێتەوە.
خۆریش هەڵدێت ،بەرئەنجامەكەش ئەوەیە
كە بۆ یەكەمجار كەسێك هێزی ئەوەی
دەبێت خۆی بناسێت .یەكەمین تیشك و
تاوی خۆرەو وەدیهێنانی خۆناسینە .لەگەڵ
یەكەمین چریكە و خوێندنی مەلەكانی
بەربەیاندا ...هەر هەموو دەستكەوتەكان
دەچنینەوە.

مەزەندە بكەن كە تۆ خراپیت ،ئیدی تەواو
ه��ەم خ��راپ دەبیت و ه��ەم خ��ۆت خراپ
دەبینیت .ئەگەر ئەوان سەرزەنشتت بكەن،
ئیتر تۆ دەكەویتە ئەوەی سەرزەنشتی خۆت
بكەیت .ئەگەر ئەوانی دیكە پێتبڵێن تۆ
گوناهباریت ،ئەوە تۆ ئەو هەستەت لەال جێگیر
دەبێت كە تاوانباریت ،چونكە تۆ خۆت ناچار
كردووە كە پشت بە بیر و بۆچوونی ئەوانی
دیكە ببەستیت ،بەم پێیە تۆ بەردەوام خۆت
ناچار دەكەیت كە لەگەڵ بیر و بۆچوونی
ئەوانی دیكە خۆ بگونجێنیت ،ئەگەر نا..
ئەوە لەوەدایە ئەوان بیر و بۆچوونی خۆیان
بگۆڕن .ئەوەش ڕێگا بۆ كۆیلەبوون خۆش
دەكات ،بەاڵم كۆیلەبوونێكی نادیار و شاراوە.
وات لێدێت كە ناچار بیت سازش بكەیت
لەگەڵ هەموو ئەو كەسانەی كە تۆ پشتیان
پێدەبەستیت ،واتا گەر بتەوێت بە كەسێكی
باش بناسرێیت ،پایەدار و لێهاتوو ،جوان،
زیرەك ،دیسانەوە خۆت ناچار دەكەیت كە
بۆ هەمیشە ملكەچی هەموویان بیت ،هەموو
ئەوانەی كە قسەكانیان دەبنە سەنگی مەحەك،
نەبا لێت بڕەنجێن.
ئێستاكەش گرفتێكی دیكە سەر هەڵدەدات،
ئەویش زۆربوونی ئەو كەسانەیە كە بێ
شومارن و تۆ لە خەمی ڕاگرتنی دڵی
ئەواندایت ،ئەوانە بەردەوام بیر و بۆچوونی
جیاواز دەخەنە مێشكتەوە -هەروەها بیر
و ڕای دژ بەیەكدی .هەر ڕوانگەیەكیان
دژ ب��ەوی دیكەیان دەوەستێتەوە ،هەر
ل��ەب��ەرئ��ەوەی��ە ك��ە زۆر خ���راپ س��ەرت
لێدەشێوێت .یەكێكیان دەڵێت كە تۆ زۆر
زیرەكیت ،ئەوی دیكەیان دەڵێت كە تۆ
گەمژەیت .ئیدی چۆن بڕیار دەدەی��ت؟
كەواتە تۆ بەسەر خۆتدا دابەش بوویت.
دەكەویتە سەر كەڵكەڵەی گومانكردن لە
هەموو شتێكی خۆت ،لەوەی تۆ كێیت...
ت��ەواو دەشڵەژێیت .ئاڵۆزبوونێكی زۆر
گەورە بەڕێوەیە ،چونكە بە هەزارەها كەس
بە دەورتەوەیە.
تۆ ڕۆژانە ڕووبەرووی ژمارەیەكی زۆر لە
خەڵكی دەبیتەوە ،دیارە هەر یەكێك لەوان لە ئینگلیزییەوە :شێرزاد حەسەن
بیر و بۆچوونی خ��ۆی دەرخ���واردی تۆ
دەدات .بهاڵم ..هیچ كامیان تۆ ناناسێت-
بگرە هەتا تۆش خۆت ناناسیت -كەواتە ئەو سهرچاوه:
Intimacy – Trusting oneself and
هەموو شتگەلە لەناو تۆدا تۆپەڵ و تێكەڵ
the other
دەبن .ئەوەیان دۆخێكی شێتكەرە .چەندین
Osho ---insights for a new way
دەنگی جیاواز گەمارۆت دەدەن .هەر
of living
كاتێك تۆ بپرسیت خۆت كێیت ،چەندەها
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دوو بۆ سێ جار
لەهەفتەیەكدا
دوو بۆ سێ ج��ار لە هەفتەیەكدا
ئەنجامدانی پەیوەندی هاوسەرێتی بە
ڕێكوپێكی سۆز وخۆشەویستیت نوێ
دەكاتەوە.

توێژینەوە زانستییەكان جەخت لەسەر
ئەوە دەكەنەوە كە ئەنجامدانی پەیوەندی
هاوسەرێتی ب��ە شێوەیەكی ڕێكوپێك
سوودێكی زۆری بۆ هاوسەران دەبێت ،ئەمە
و توێژینەوەی ئەنجامدانی ژیانی هاوسەرێتی
كە زانكۆی كوینز لەبلفاس ئەنجامدراوە
ئاماژەی بەوە داوە كە پەیوەندییەكی بەهێز
لە نێوان ئەنجامدانی خۆشەویستی الی
پیاوان و كەمبوونەوەی ڕێژەی مردندا هەیە
لە هەمان ئاستی تەمەنی ئەو كەسانەی كە
توێژینەوەكەی لەسەر ئەنجامدراوە.
توێژینەوەكە ڕوونی كردۆتەوە كە ڕێژەی
مردنی ئەو پیاوانەی كە بە هۆكاری گیان لە
دەستدانی هاوسەر یان جیابوونەوە یان هەر
هۆكارێكی دیکەوە لە ئەنجامدانی پەیوەندی
هاوسەرێتی دووركەوتونەتەوە زۆر زیاتر
بووە بە بەراوورد لەگەڵ ئەوانەی كە ژیانی
ئاسایی لە پەیوەندییە هاوسەرێتییەكانیان
بەسەر دەبەن.
بە شێوەیەكی ڕوونتر بە ژمارە توێژینەوەكە
ئاماژەی بەوە داوە كە پاش تێپەڕبوونی 10
ساڵ لە ژیانی هاوسەری دەركەوتووە ئەوانەی
لە هەفتەیەكدا  2جار پەیوەندی هاوسەری
ئەنجام دەدەن ئەوانە ڕێژەی مردن تێیاندا
كەمتر بووە ،بەاڵم ئەوانەی پەیوەندیەكی
مامناوەند واتە  1جار لە هەفتەیەكدا ئەنجام
دەدەن ڕێژەی مردن تێیاندا  % 1.6زیاتر
بووە لە چاو ئەو پیاوانەی كە لە ڕووی
پەیوەندییەوە چاالكترن.
بەاڵم كۆمەڵەی سێیەم ئەوانەن كە چاالكی
پەیوەندییان كەمترە واتە ئەو پیاوانەی كە
پەیوەندی هاوسەرێتیان كەمترە لە  12جار
لە ساڵێكدا و ڕێژەی مردن تیایاندا زیاترە
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لە  %50لە چاو ئەو پیاوانەی كە پەیوەندییان
چاالكترە.
بەاڵم ئەو هۆكارانە چین كەوا لە هاوسەران
دەكەن پەیوەندییە هاوسەرێتییەكانیان كەمتر
ئەنجام بدەن؟
پڕۆفیسۆر جۆن جرای پسپۆڕی پەیوەندییە
مرۆییەكان دەڵێت :هاوسەرانی ئەمڕۆ زۆر
كەمتر لەوەی لە هۆكارەكانی ڕاگەیاندن
ئاماژەی پێدەدەن پەیوەندییە هاوسەرێتییەكان
ئەنجام دەدەن ،بەڵێ وایە بە دڵنیاییەوە،
زۆرێكیش لە پ��ی��اوان و ژن��ان ه��ەن كە
پێش چوونە نێو ژیانی هاوسەرییەوە زۆر
ئ��ارەزووی پەیوەندی هاوسەرێتی دەكەن،
بەاڵم كە دەچنە نێو ژیانی هاوسەرێتیەوە و
چەند ساڵێك تێپەڕ دەبێت ،لەبری ئەو كارە
شتانێكی دیکهیان بەالوە گرنگتر دەبێت
و زۆر ناخایەنێت بە تەواوەتی ئەنجامدانی
پەیوەندییە خۆشەویستییەكەیان بیر دەچێتەوە.

لە یەكتر تێگەیشتن

هۆكاری سەرەكی ئەو كەم بایەخی و گوێ
پێنەدانە ئەوەیە پیاو هەست بە نەویستن و
ڕەتكردنەوە دەكات و ژنهکهش هەست بە
ڕۆمانسییەت ناكات یان هەست بەوە دەكات
هەست و س��ۆزو خواستەكانی لەالیەن
پیاوەوە پشتگوێ دەخرێن ،سروشتی ژن
وایە لەو كاتەدا كە پیاو ئارەزووی تەواوی
بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی هاوسەرێتی نابێت
هەست بە ئاستی هەستیاری پیاو ناكات،
پیاویش بە هەمان شێوەیە نازانێت ژنهکهی
چەند پێویستی بە ڕۆمانسیەت و نەرم و
نیانی وپێكگەیشتنی باش هەیە بۆ ئەوەی
هەستەكانی بكرێنەوە و هەست بكات كە
لە بارێكی باشدایە و ئارەزووی تەواوی بۆ
ئەنجامدانی پەیوەندی خۆشەویستی هەیە.
د .ج��رای ڕوون��ی دەك��ات��ەوە :بۆ ئ��ەوەی
پیاو هەست بە نەویستن و ڕەتكردنەوە
نەكات ،لەسەر هاوسەران پێویستە جۆرێك
لە پێكگەیشتنی ئەرێنی ئازاد بهێننە ئاراوە

سەبارەت بە ئەنجامدانی پەیوەندی هاوسەرێتی،
بەتایبەتی سەبارەت بە دەست پێشخەری و
حەز و ئ��ارەزووی ئەنجامدانی ،كاتێكیش
پیاو ئەو هێما بەردەوامە لە هاوبەشی ژیانییەوە
هەست پێدەكات ئارەزووی ئەنجامدانی ئەو
پەیوەندییە دەكات ،و خواستە هەستییەكانی
بەردەوام بەهێز وتەندروست دەبێت.
كاتێك ژنیش هەست دەكات هاوسەرەكەی
لە ئەنجامدانی پەیوەندییەكەیدا باش و لێزانە
و پشتیوانی دەبێت ،ئەوا خواستە هەستییەكانی
بەردەوام چاالك دەبێت.
د .ج��رای ئ��ام��اژە ب��ەوە دەدات ك��ە باش
پێكگەیشتن و پشتیوانی كردن بە شێوەیەكی
ناسك و بە نەرم نیان لە پەیوەندی خۆشەویستیدا
دوو هۆكاری گرنگن بە الی ژنانەوە ،بەاڵم
سەبارەت بە پیاوان بەردەوام پەیوەندی باش
گرنگی خۆی هەیە ،بەاڵم ئەوەی زۆر جار
جیاوازی دروس��ت دەك��ات سەركەوتنیەتی
لە ئەنجامدانی پەیوەندی خۆشەویستی
سەركەوتوودا كەلێك تێگەیشتن لە خواست و
ئارەزووەكانی هەردووال ئامادە بێت.

پەیوەندییەكی تەندروست

كاتێك هاوسەران لە ئەنجامدانی پەیوەندی
ه��اوس��ەری چەند جارێك لە هەفتەیەكدا
دەوەستن ،لەبری ئەوەی وای دابنێن كەوا
گرنگی بەو كارە نادەن ،دەبێت باش ئەوە
بزانن كە هۆكارێك هەیە وا دەك��ات ئەو
ئارەزووەی لەال سەركوت دەكات ،بەشێكی
گرنگ لە هەر پەیوەندییەكی دروستدا بریتییە
لە ئەنجامدانی پەیوەندی خۆشەویستی بە
شێوەیەكی ڕێكوپێك ،دوو یان سێ جار لە
هەفتەیەكدا ،گەر ئەو ڕێژەیەش كەم بۆوە
ئەوا ئەوە دەگەیەنێت كە هەردووال دەتوانن
س��ەردان��ی مەڵبەندەكانی چارەسەركردنی
كێشەكانی هاوسەری (گەر هەبوو) بكەن تا
سوودێكی باش وەربگرن یان تەماشای فیلمە
ڕۆمانسییەكان بكەن یان ئەو كتێبانە بخوێننەوە
كە باس لە پەیوەندییە هاوسەرییەكان دەكەن.
و د .جرای ئامۆژگاری هاوسەران دەكات
و دەڵ��ێ��ت :گ��ەر دوای تەمەنی  40ساڵی
جەستەیەكی تەندروست و جوانت دەوێت
ئەوا پێویستت بە وەرزشكردن دەبێت ،بە
هەمان شێوە گەر دەتەوێت پارێزگاری لە
سۆز و خۆشەویستییە گڕگتووەی نێو ناخت
بكەیت ئەوا دەبێت پارێزگاری لە ئەنجامدانی
پەیوەندییە هاوسەرییەكانت بكەی بەشێوەیەكی
ڕێكوپێك.
ژن نازانێت ئەو پەیوەندییە هاوسەرییە بەالی
پیاوەوە چەند گرنگە ،گەر هاتوو بە شێوەیەكی
ڕێكوپێك ئەنجامی نەدات ،ئەوا وردە وردە

حەز و ئارەزوو و چاالكی خۆی لە دەست
دەدات ،بەاڵم ئەمڕۆ خۆشبەختانە دەتوانرێت
لە ڕێگەی چارەسەری شیاوەوە ئەو هەست و
سۆزانە سەرلەنوێ زیندوو بكرێنەوە.

ئامادەنهبوون ڕەتكردنەوەی
ئەنجامدانی پەیوەندی ناگەیەنێت

كاتێك پیاو هەست دەكات كەوا هاوسەرەكەی
لە ئ��ارەزووك��ردن��ی ئەنجامدانی پەیوەندی
خۆشەویستی دڵنیا نییە ،نابێت خێرا لێی
بێزار ببێت ،لەبری ئەوەی دەستبەرداری ئەو
بیرۆكەیە بێت واباشترە لێی بپرسێت :ئایا هیچ
بەشێكت ئ��ارەزووی ئەنجامدانی پەیوەندی
خۆشەویستی دەكات؟
پێویستە پ��ی��او ب��زان��ێ��ت گ��ەر هیالكی و
ماندووبوونی ئیش و كار كاریگەری نەرێنی
لەسەر ئ��ارەزووی سێکسی پیاوان هەبێت و
وایان لێ بكات نەتوانن بە شێوەیەكی باش
پەیوەندییە خۆشەویستییەكانیان بە ئەنجام
بگەیەنن ،ئەوا ژنانیش بە هەمان شێوەن و
وایان لێ دەكات هیچ ئارەزوویەكیان بەرامبەر
هاوسەرەكانیان نەمێنێت لەگەڵ ئەوەشدا كە
زۆریان خۆشدەوێن.
د .جرای دەڵێت :وەاڵمی ژنان زۆربەی جار
(بەڵێ) دەبێت ،ڕەنگە هەندێك جار پیاو ئەو
وەاڵمە كتوپڕ و لە ناكاوەی هاوسەرەكەی
بەالوە سەیر بێت كە زۆر بەخێرایی دەیداتەوە
و دەڵێت :بێگومان بەشێكم بەردەوام ئارەزووی
پەیوەندی خۆشەویستی دەكات ،بە دڵنیاییەوە
ئ��ەوەش لەسەر گوێچكەكانی وەك بیستنی
دەنگی میوزیکێک دەبێت.
ڕەنگە ژن ب��ەردەوام بێت لە قسەكردن و
سەرجەم ئەو هۆكارانە باس بكات كە وای
لێدەكەن ئ��ارەزووی ئەنجامدانی پەیوەندی
خۆشەویستی نەكات ،ڕەنگە بڵێت "دەزانم
گەر كاتێكی شیاومان هەبێت بۆ ئەنجامدانی
ئەو كارە ،هێشتا هەندێك كاری دیکهم ماوە
كە دەبێت ئەنجامیان بدەم" یان ڕەنگە بڵێت
"دڵنیا نیم ئێستا هەستم چۆنە ،زۆرێك شت
هەن مێشكمیان سەرقاڵ ك��ردووە ،هەست
دەكەم دەبێت هەندێك كات بۆ تەواوكردنیان
دابنێم".

ئ��ەوەی ژن ئەو هۆكارە جیاوازانە لەگەڵ
هاوبەشی ژیانیدا باس دەكات كە نایەڵێت
لە بارێكی میزاجی شیاودا بێت ،پاشان ئاوڕ
دەداتەوە و دەڵێت " ئێستا دەتوانین پەیوەندی
خۆشەویستی ئەنجام بدەین".
بەبێ تێگەیشتن لە سروشتی جیاوازی ژن،
ڕەنگە كاتێك هۆكارەكانی ئارەزووكردنی
پەیوەندی خۆشەویستیەكەی باس بكات پیاو
بە سانایی هەست بە ڕەتكردنەوەی بكات،
بەاڵم مادام پیاو ئەوە دەبیستێت كە بەشێكی
ئارەزووی پەیوەندی خۆشەویستی دەكات،
ئەوا بەالیەوە سانا دەبێت كە گوێ بیستی
ئەو بەشانەی دیکهی ببێت كە نایانەوێت
پەیوەندییەكە ئەنجام بدەن ،دەتوانێت بڵێت
"گەر حەز دەكەیت دەتوانین پێكەوە كەمێك
قسە بكەین ،دوای ئ��ەوەش كاتی ئەوەمان
دەبێت چێژ لە پەیوەندی خۆشەویستی
وەربگرین".

خواست و ئارەزووی جیاواز

لێرەوە جیاوازی ئارەزووەكان لە نێوان پیاو
و ژندا بە دیاردەكەوێت ،د .جرای جەخت
دەكاتەوە پەیوەندی خۆشەویستی بە الی
پیاوانەوە تەنیا تێركردنی ئارەزووەكانە ،بەاڵم
بە الی ژنهوه بریتییە لە كەڵەكەبوونی خواستە
هەستییەكانی ناخی و لوتكەی تێربوونیشی
بریتییە لە دەرپەڕاندنی ئەو هەستانەی.
ئەو كاتەی پیاو گرنگی و بایەخ بە هاوسەرەكەی
دەدات ئەوا سەربەستی دەكات تا جارێكی
دیکه و س��ەرل��ەن��وێ خ��ۆی تاقیبكاتەوە،
كاتێكیش هەست بە سەربەستبوون لە فشار
وبایەخدانی كەسانی دیکه دەكات ،ئەو كات
هەست بە خواستە هەستییەكانی دەكات ،بە
واتە كاتێك پیاو بە شێوەیەكی ڕۆمانسی بایەخ
بە شتەكان بدات و هەوڵی بەختەوەركردنی
هاوسەرەكەی بدات ئەوا وای لێدەكات ئاوڕ
لە خواستە هەستییەكانی بداتەوە.
لە ڕێی وەرگرتنی بایەخ و پاڵپشتی سۆزداری
و هەستییەوە كە الیەنی مێینەی پێویستی
پێیەتی ،ژن هەست بە خواستە هەستییەكانی
دەكات.
هەندێك جار وا دەردەكەوێت ژن نازانێت
چەند پێویستی بەو هاندەرانە هەیە تا دەستی
ئارەزووی هەیە بەاڵم
دەك��ەوێ��ت ،پێدانی ئ��ەو شتانەی كە ژن
پەیوەندی
ئەنجامدانی
كاتێك ژن دڵنیا نییە لە
پێویستییەتی تا بە شێوەیەكی لێزانانە هاوكاری
نایەوێت
من
ڕای
بە
خۆشەویستی ئ��ەوا
دەبێت تا پێداویستییەكانی بۆ دەربكەوێت و
ئەنجامی ب��دات ،كاتێكیش لە قسەكردن ئارەزووی شتی زیاتر بكات.
ب��ەردەوام دەبێت ،پێویستە پیاو بزانێت كە
نەیووتووە (نا) ،تەنیا پێویستی بە قسەكردن و :شیروان عومهر
هەیە و زارەكی دەیەوێت بیرۆكەكانی ڕێك
بخات ،دوای ئەوە دەتوانێت لە ناخی خۆیدا سەرچاوە:
ئەو ئارەزووە بدۆزێتەوە ،زۆرجاریش دوای www.moheet.com
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پرسیار و وەاڵم لەسەر سێكس
د .فەوزیە
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چ��ۆن س��روش��ت��ی ل��ە ناسروشتی
جیادەكەینەوە؟ یان چۆن شتەكان
ب��ە س��روش��ت��ی ی��ان ناسروشتی
هەڵسەنگێنین؟

ئەم پرسیارە تا ئێستا خاڵی لێدوانە لە
فیكری فەلسەفی و بایۆلۆژی و ئایین و
ت��ەواوی لقەكانی مەعریفە الی مرۆڤ،
ملمالنێیەكی دورودرێژ هەیە هەر لە ساتی
هاتنەخوارەوەی ئادەم و حەوا بۆ سەر زەوی،
ملمالنێی لەسەر ئەو شتانەی سروشتین و
ئەوانەی شازن لە ژیانی سێكسی ماوەیەكی
دوورودرێ����ژ ل��ە تەمەنی م���رۆڤ ،یاسا
جەماعیەكان سەبارەت بەو شتانەی پێویستن
و ئەوانەی كە ناشێت ،شوێنكەوتووانی
خۆیان هەیە ،ئەم یاسا مرۆییانە بێگومان
پشتیان بەستووە بە شارەزایی مرۆڤ بەو
شێوەی كە بڕوای پێی بووە چی زیاندە و
چی بەسوودە یان لە سۆنگەی فەلسەفەی
ڕێكخستنێكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراوەوە
هاتوون كە تیایدا ماف و ئەركەكان لەنێو
خەڵكدا دیاریكراون ی��ان لە سۆنگەی
دەسەاڵتی توخمێك بەسەر توخمەكەی
دیكەدا ،دوای ئەمانە یاسا ئاینییەكان هاتنە
پێشەوە كە زیاتر پشتییان پێبەسترا هەرچەندە
یاسا كۆمەاڵیەتییەكان لە زۆربەی ئایینەكاندا
تا ئاستێكی زۆر زاڵ بوون.
لە دوای سەردەمی تاریكی -وەك لە ڕووی
مێژووییەوە -ناونراوە زانست دەستی كرد
بە داگیركردنی ڕووبەرێك لە دەسەاڵت و
ڕۆشنگەری لە ئەقڵی مرۆڤدا ،ئاڕاستەیەكی
نوێ لە چەمكی سروشتی و ناسروشتی لە
سێكسدا هاتە ئاراوە ،ڕوانگەی سنووردار
لەم قۆناغەدا بەو شێوەیە بوو هەر شتێك
لە ڕووی بایۆلۆژییەوە زیانبەخش نەبێت
سروشتییە ،ئەم تێڕوانینە مەترسیدارە ،ڕێسا
ئەخالقی و كۆمەاڵیەتییەكانی كە تایبەتن
بە سێكس ،شكاند .بێگومان سێكس
پڕۆسەیەكی بایۆلۆژی نییە تا ئ��ەوەی
سروشتییە و ئەوەی ناسروشتییە لەسەر بناغەی
سێكس دیاری بكرێت ،لەم بیرۆكەیەوە
ئەوروپا و ئەمەریكا لە هەندێك لە نەریت

و یاسای ئایینەكەیان دووركەوتنەوە و
دەرئەنجامی ئەمەش زیادبوونی ڕووبەری
گیروگرفتە سێكسییەكان بوو لە الیان.
بە ڕای شەخسی من ،م��رۆڤ پێویستی
بە مەرجەعە لە هەموو شتێك لە ژیانیدا،
ئەویش بۆ ڕێگەگرتن لە ڕوودانی فەوزا
و بۆ دیاریكردنی ماف و ئەركەكان و
زامنكردنی تەندروستی لە سێكس و لە هەر
شتێكی دیكەدا بێت.
هەروەها من بڕوام بە مەرجەعیەتی ئایین
هەیە لە سێكسدا ،بە تایبەتی بە قەناعەتی
تایبەتی خۆم دەڵێم ئایینی ئیسالم خاوەنی
باشترین یاسایە بۆ دیاریكردنی ئەوەی
سروشتییە و ئەوەی ناسروشتییە لە سێكسدا.
بەپێی شارەزایی زانستیم و توێژینەوەی
دورودرێ��ژم لە سێكس و ئایینە ئاسمانی
و دانراوهکان ،بۆم دەرك��ەوت یاساكانی
ئیسالم لە سێكسدا بەهێزتر و باشترن،
هەموو یاساكانی سێكس لە ئیسالمدا لە
ڕووی شیكار و حەرامكردنەوە تێڕوانینێكی
دروستی هەیە س��ەب��ارەت بە ڕەهەندی
تایبەت بە ماف و ئەركەكان ،تەندروستی
گشتی كۆمەاڵیەتی ،تەندروستی دەروونی
و جەستەیی مرۆڤ.
بێگومان مافی هەموو مرۆڤێكە پەیڕەوی ئەو
یاسایە بكات كە بڕوای پێیەتی یان لەسەر
یاسای ئەو ئایینە بڕوات كە ئیمانی پێیەتی،
بەاڵم بەپێی تێڕوانینی زانستی ئیسالمی خۆم
پێم وایە شێوازی ئیسالم مەرجەعێكی باشە
بۆ دیاریكردنی ئەوەی سروشتییە و ئەوەی
ناسروشتییە.

ئەو كەسە كێیە كە سێكسكردن لەگەڵیدا
حەرامە؟

ئەم پرسیارە جۆرێك لەشێواندن و تێكەاڵوی
پێوە دیارە ،پێویستی بە ڕوونكردنەوەیە.
سەرەتا لەسەر ئاستی شەرعی و یاسایی
لە زۆربەی كۆمەڵگاكاندا لەژێر چادری
هاوسەرێتیدا نەبێت نابێت سێكس بكرێت.
ب��ەاڵم كە قسەكردن لەسەر پەیوەندییە
حەرامكراوەكانە ،ئێمە لێرەدا قسە لەسەر
حەرامكردنی سێكس دەكەین بەگشتی

لە دەرەوەی هاوسەرێتی و حەرامكردنی
سێكس لەو كەسانەی ناكرێت هاوسەرێتییان
لەگەڵدا بكرێت.
گ��ی��روگ��رف��ت��ی پ��ەی��وەن��دی��ی��ە سێكسییە
ح��ەرام��ك��راوەك��ان گیروگرفتێكی باوە
ل��ە ت���ەواوی كۆمەڵگەكاندا ،ب��ەاڵم لە
كۆمەڵگە ئەوروپی و ئەمەریكییەكاندا بە
ب��ەراورد لەگەڵ ئێمەدا واتە لە كۆمەڵگە
خۆرهەاڵتییەكان ،ڕووبەرێكی گەورەتری
هەیە.
پەیوەندییە حەرامكراوەكان یان تابۆكان
ئەو پەیوەندییە سێكسییانەن كە لە نێوان
(باوك و كچ)( ،دایك و كوڕ)( ،خوشك و
برا)( ،سێكس لهگهڵ پور و مام و ئامۆژن
و خاڵ)( ،لەگەڵ مێردی دایك یان ژنی
باوك)( ،لەگەڵ ژنی برا و مێردی خوشك).
لە هەندێك لە كۆمەڵگەكاندا سێكس
و هاوسەرێتی لە نێوان مندااڵنی مامیشدا
حەرام كراوە ،بێگومان هەندێك شارستانیش
هەبوون كە ڕێگەیان داوە بە پەیوەندی
هاوسەرێتی نێوان خوشك و برا وەك الی
فیرعەونەكان.

بۆچی سێكس حەرامە لە نێوان ئەو
كەسانەی كە بە كەسوكاری تابۆ یان
حەرام ناسراون؟

كەسوكاری تابۆ یان حەرام لە یەكتری ئەو
كەسانەن كە ناتوانین هاوسەرێتییان لەگەڵدا
بكەین ،وەك :باوك ،دایك ،برا ،خوشك ،مام،
ئامۆژن ،خاڵ ،پوور ،كچی خوشك یان برا،
كوڕی خوشك یان برا ،مێردی دایك ،ژنی
باوك ...،هتد لەو پەیوەندییە تایبەتییانەی كە
تابۆن لە هەندێك لە كۆمەڵگەكاندا ،ئەم
پەیوەندییە تابۆیانە پێیان دەوترێت Incest
.relationship
توێژینەوەی زانستی لە تابۆكردنی یان
حەرامكردنی ئەم پەیوەندییانەدا تیۆری
تایبەتی هەیە ،یان بەشێوەیەكی وردتر
چەندەها تیۆر هەیە بۆ شیكردنەوەی
هۆكاری ئەم تابۆ یان حەرامكردنە ،لەم
تیۆرانە وەك:
 -تیۆری جینی The genetic theory
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ت��ی��ۆری جینی پێی وای���ە ل��ە ت���ەواوی
بوونەوەراندا ئ��اژەاڵن و غەیری ئاژەاڵن
هاوسەرێتی لەنێوان ئەو تاكانەدا كە لە
ڕووی جینییەوە لە یهكترییەوە نزیكن،
ب��وون��ەوەری ت��ەن��دروس��ت ی��ان وەچ��ەی
تەندروست ناخەنەوە ،بوونەوەری بەهێز
و خ���اوەن ت��وان��ای م��ان��ەوە ،ل��ەب��ەرئ��ەوە
دووركەوتنەوە و دوورەپەرێزییەكی نەستی
هەیە لە بەرامبەر هاوسەرێتی كردن لەگەڵ
كەسانی نزیك لە ڕووی جینەوە ،ئاژەاڵنیش
بە شێوەیەكی خۆڕسك لە جووتبوون
لەگەڵ یەكتریدا ،دوردەک��ەون��ەوەو وەك
سمۆرە لەمبارەیەوە لێكۆڵینەوەی زۆری
لەسەركراوە و چاودێری كراوە.
 ت��ی��ۆری ن��ەب��وون��ی ج��ی��اوازی Theindifference

ئەم تیۆرە پشت بە بناغەی تێبینی كردنی
ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی و نەبوونی وروژان و
سەرنجڕاكێشان بەرامبەر ئەو كەسەی كە
لە خۆت دەچێت یان بە درێژایی كات
لەبەرچاوتە و گەڕان بە شوێن كەسێكی
جیاواز و نوێ تا بتوروژێنێت .ئەم تیۆرە
پشت دەبەستێت بە ڕەگ���ەزی ڕاهاتن
لەسەر كەسێك كە نزیكە لێتەوە و لە
ڕووی سێكس و دەروونی و بایۆلۆژییەوە
هیچ هەڵچوونێكت بەرامبەری نابێت،
هەروەها ئەم تیۆرە بڕوای بەوە هەیە كە
پەروەردەكردنی مرۆڤ لە چوارچێوەی
پەیوەندییە نزیكەكاندا پشت بە ڕەگەزی
ڕاهاتن لەسەر دەبەستێت كەسێك كە نزیكە
لێتەوە و لە ڕووی سێكس و دەروونی و
بایۆلۆژییەوە هیچ هەڵچوونێكت بەرامبەری
نابێت ،هەروەها ئەم تیۆرە بڕوای بەوە هەیە
كە پەروەردەكردنی مرۆڤ لە چوارچێوەی
پەیوەندییە نزیكەكاندا پشت بە خوڵقاندتی
سیاسەتی پەیوەندییە هێمنەكان دەبەستێت كە
لە هەر هەڵچوونێكی توند یان شەڕانگێزانە
بە دەرە ،لەبەرئەوەی سێكس جۆرێك لە
هەڵچوونی توند و بڕێك لە شەڕانگێزی لە
وێنەیەكی سەرەتاییدا تیادایە بۆیه ڕێگە لە
ڕوودانی گیراوە و ئەم پەیوەندییانە لە نێوان
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پەرەسەندنی ئەنگێزەی كۆمەاڵیەتی.
 تیۆری مانەوە Surviral theoryئەم تیۆرە پێی وایە پەیوەندی نێوان تاكە
نزیكەكانی ناو خێزان و بە تایبەتی دایك
و باوك تابۆ ك��راوە ،لهبهرئهوهی لەگەڵ
م��ان��ەوەدا بەڕێوە ن��اڕوات ،لە سەرەتای
مرۆڤایەتیدا دایك و باوك بە هۆی نەخۆشی
و مەترسییەكانەوە بە خێرایی دەم��رن،
لەبەرئەوە منداڵ ڕانەدەهات لەگەڵیاندا بێت،
لەبەرئەوە لە پێناوی ئەنگێزەی مانەوەدا باشتر
بوو بە شوێن كەسێكی تەمەن بچووكتردا
بگەڕێت نەك دای��ك و ب��اوك ،هەروەها
هاوسەرێتی لە گروپێك لە دەرەوەی خێزان
و لە ترسی لەناوچوون هەستكردن بە
پشتیوانی و دڵنەوایی دروست دەكەن لە
ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسییەكان كاتێك
كەسێكی دیكە دێتە ناو خێزانەوە.
 -ت���ی���ۆری ل��ۆژی��ك��ی ن��ەری��ت��ەك��ان

كەسانی نزیك لە یەك لە ڕووی بۆماوەوە،
حەرام كراوە.
 تیۆری ڕۆڵەكان Role strain theoryئەم تیۆرە دەڵێت هاوسەرێتی تابۆ یان
ح��ەرام��ك��راو ل��ە سۆنگەی ڕێكخستنی
ڕۆڵەكانەوە ڕووی��داوە ،چونكە هەندێك
ڕۆڵ ه��ەن ب��ە م��رۆڤ��ەوە ن��ووس��اون و
سنووردارن ئەگەر سێكس یان هاوسەرێتی
هاتە ناویانەوە ،ئ��ەوا ئاڵۆزتر دەب��ن ،بۆ
نموونە ،ڕۆڵی باوك ئاڵۆزتر دەبێت ئەگەر
لە یەك كاتدا باوك و هاوسەریش بێت،
دەركەوتووە ڕۆڵەكان چەندە دووركەوتنەوە
لە نێوانیاندا هەبێت ،ئەوەندە زیاتر سروشتی
مرۆیی باشتر دەبێت وەك لەوەی ئەو ڕۆاڵنە
پەیوەندییەكی سێكسی یان هاوسەرێتی لە
نێوانیاندا هەبێت ،ئەم تیۆرە زیاتر پشتی بە
مەسەلەی ڕێكخستی خێزان و كۆمەڵگە
بەستووە لە ڕێی پەیوەندی كەمتر ئاڵۆز و
Cultulogical theory
زیاتر ڕێكخراو.
ئەم تیۆرە پشتی بەو بیرۆكەیە بەستووە
 Family cohesivenessئەم تیۆرە پشت بەو بناغەیە دەبەستێت كە ك��ە كۆمەڵگاكان دروس���ت ن��ەدەب��وون
خێزان لە پەیوەندییە هەرەوەزییەكانیاندا بۆ ئەگەر سیستمێكی كۆمەاڵیەتی نەبوایە
بەڕێوەبردنی ژیان پێویستی بە بڕێكی كەمتر كە پەیوەستی لە نێوان خێزانەكانی ناو
لە غیرە هەیە ،ئەگەر بوار بۆ هاوسەرێتی كۆمەڵگە دروست بکات ،ئەم پەیوەستی
و پەیوەندی سێكسی زۆر لە نێوان زیاتر و هاوكارییەش نایەتەدی تەنیا لە ڕێی
لە تاكێك لە خێزاندا ڕەخسا ،ئەوە غیرە هاوسەرێتی تاكێك لە خێزانێك لەگەڵ
دەردەكەوێت و غیرەش ڕێگرە لە بەردەم تاكێك لە خێزانێكی دیكەدا نەبێت و
هەرەوەزی و بەرهەمهێناندا لە خێزان و لە بەمشێوەیە...
ئەم تیۆرە شیكارییانە هەر كامێكیان هۆكار
كۆمەڵگەشدا.
 تیۆری پەرەسەندنی ئەنگێزەی كۆمەاڵیەتی بن بۆ تابۆكردنی هەندێك پەیوەندی سێكسیلە چوارچێوەی پەیوەندییە نزیكەكاندا،
Socialization theory
ئەم تیۆرە پشت بەو بیرۆكەیە دەبەستێت ئایین و بەگشتی و ئایینی ئیسالم بە تایبەتی
كە خێزان كاتێك منداڵ بەخێو دەكات لە فەزڵی هەیە لەم ڕێكخستنە بەهێزە ڕاست و
بوونەوەرێكی غەریزەییەوە بۆ بوونەوەرێكی دروستەدا.
كۆمەاڵیەتی دەیگۆڕێت و غەریزەكەی بۆ ڕاستە خەتەنەكردنی ك��وڕ وا لە
كەسێكی دیكە لە دەرەوەی خێزان و لە ئەندامەكەی دەك��ات خاوێنتر و
كاتێكی دیكەدا ،دوا دەخات ،لەبەرئەوە ڕەقتر و هەستیارتر بێت بۆ سێكس و
ئەم تێڕوانینە یان ئەم تیۆرە پێی وایە پێویستە وەاڵمدانەوەی زیاتر بێت؟
وروژاندنی غەریزی لەناو خێزاندا تابۆ زۆرێك لە هەڵە و بیروبۆچوونی نادروست و
بكرێت و بۆ كەسێكی دیكە لە دەرەوەی خەرافات دەربارەی خەتەنەكردنی ئەندامی
خێزان دوابخرێت ئەویش بۆ زامنكردنی زاوزێی كوڕ هەیە.

خەتەنەكردن بریتییە لە البردنی ئەو پێستەی
دەوری سەری چووكی داوە ،بێگومان
نەك هەمووی ،بەاڵم ئەوەندەی الدەبرێت
كە سەری چووك دەربكەوێت ،ئەمەش
فەرزێكە لەسەر موسوڵمان و یەهوود
و تەنانەت الی مەسیحییەكانیش ئەگەر
هەندێك هەڵە و نادروستی ڕووینەدایە،
بەاڵم لە تەواوی كۆمەڵگەكاندا بە جیاوازی
بیروباوەڕییانەوە جەخت لەوە دەكرێت كە
لە ڕووی تەندروستییەوە خەتەنەكردن باشە،
چونكە بڕینی ئەم بەشە ڕێگە دەگرێت لە
كەڵەكەبوونی میكرۆب و پیسی ،لێرەدا
دەڵێین خەتەنەكردن پیاو خاوێنتر دەكات
و وا دەكات شتنی سەری چووك و خاوێن
ڕاگرتنی ئاسانتر بێت بە بەراوورد لەگەڵ
ئەو پیاوانەی كە خەتەنە نەكراون ،بەاڵم
ئەگەر بەشێوەیەكی دروست ئەو ئەندامە
بایەخی پێدراو پارێزگاری لە پاكوخاوێنی
كرا ئەوا ئەگەر خەتەنەش نەكرابێت لە
ڕووی تەندروستییەوە هەر خاوێنە و هیچ
بۆنێكی لێ نایەت.
لە ڕووی الیەنی جوانكاریشەوە مەسەلەكە
تەنیا مەسەلەی زەوقە و هیچی دیكە نییە،
چونكە هەندێك كەس شێوەی چووكی
خەتەنە ن��ەك��راوی ب���ەالوە ج��وان��ت��رە و
پێچەوانەكەشی هەر ڕاستە.
لە ڕووی ڕەپبوونیشەوە ،مەسەلەكە هەر
یەك شتە ،چونكە پاڵپێوەنانی خوێن بۆ ناو
ئەو ئەندامە و ڕەپبوونی هیچ پەیوەندییەكی
بە خەتەنە كردنەوە نییە ،ڕەقبوون هەر
ڕوودەدات ،بەاڵم پیاوی خەتەنە نەكراو
س���ەری ئ��ەن��دام��ەك��ەی پێستێكی شێوە
سەرینی پێوەیە بە هۆی ئەو پێستەوە كە
لێنەكراوەتەوە ،لەبەرئەوە لە بەشی پێشەوە
نەرمتر دیارە.
لە ڕووی هەستیارێتی ئەندامەكەشەوە،
لۆژیك دەڵێت پشتبەستن بە لێكۆڵینەوەیەكی
بیانی كە ب���ەراوردی لە نێوان ئەندامی
خەتەنەكراو و خەتەنە نەكراودا كردووە،
دەركەوتووە كە ئەندامی خەتەنەنەكراو
هەستیارترە ،چونكە داپۆشراوە و كەمتر

لێكخشاندن ڕوودەدات بە پێچەوانەی شوێن خەسڵەتی كەسی و ح��ەوان��ەوەدا
(حشفە)ی پیاوی خەتەنەكراو كە ڕاهاتووە لەگەڵ مرۆڤێكدا ،كە نەك تەنیا ڕەنگی
لەگەڵ لێكخشاندن لەگەڵ جل و بەرگدا .پێستی جیاواز بێت ،بەڵكو ئەسڵ و هەموو
ئایا ڕاستە ژن ئ��ارەزووی نامێنێت شتێكی جیاواز بێت.

كاتێك سەیری وێنەی پۆرنۆگرافی ڕاستە ژن و پیاو هەفتەی لە دوو جار
زیاتر سێكس نەكەن ،باشترە؟
دەكات؟
ئەمە یەكێكە لە بیروبۆچوونە هەڵەكان ،ڕاستە
پیاو بوونەوەرێكە بە پلەی یەكەم پشت بە
هەستی بینین دەبەستێت و لە ژن زیاتر
حەزی لە وێنەی پۆرنۆگرافییە ،بە تایبەتی
ئەو جۆرە ڕاشكاوەیان كە زیادەڕەوی تیادا
كراوە ،بەاڵم ژن ئەو وێنانە زیاتر كاری
تێدەكەن كە بڕێك لە ڕۆمانسیەتیان تیادایە،
بێگومان فاكتەری ئایینی و باكگراوندی
ئەخالقی مرۆڤیش ڕۆڵ دەبینێت ،بۆ نموونە
ژنی موسوڵمان بە هۆی پەروەردەی ئایینی
و نەریتە محافزكارەكانەوە هەر لە بناغەوە
خۆی لە وێنەی پۆرنۆگرافی بە دوور
دەگرێت و ئەگەر سەیریشییان بكات بێزی
لێیان دێتەوە ،ئەمەش بۆ نموونە لەگەڵ ژنان
لە خۆرئاوا جیاوازە.

ڕاستە كەسانی لێكچوو لە ڕووی
سێكسییەوە زیاتر یەكتری كێش
دەكەن وەك لەوانەی كە جیاوازن
لەگەڵ یەك؟

هیچ یاسایەك بۆ ئەمە نییە ،لەوانەیە بە
هۆی شتنی كۆمەاڵیەتی دەماخەوە یەكتر
كێشكردنی سێكسی بۆ هەمان جۆر زیاتر
بێت ،بۆ نموونە كەسانی سپی پێست
بە هۆی دەمارگیری ڕەنگەوە ،تەنیا ئەو
كەسانە سەرنجیان ڕادەكێشێت كە ڕەنگی
پێستییان سور و سپی و قژیان كاڵە ،بەاڵم بە
درێژایی دنیا ئەم ڕێسایە ڕێسایەكی ناڕاست
بووە ،چونكە زۆرج��ار یەكتر كێشكردن
لە نێوان ئەو كەسانەدا ڕوودەدات كە
جیاوازن ،بۆ نموونە دەڵێن( :جیاوازەكان
یەكتری كێش دەكەن) ،بەم شێوەیەی ئێمە
لەسەردەمێكدا دەژین تێكەاڵوییەكی گەورە
تیایدا ڕوودی��داوە ،ئەم گ��ەڕان بە دوای
جیاوازەدا لەوانەیە تەنیا ئەنگێزەی شكاندنی
ڕێسا دێرینەكان بێت یان گەڕان بێت بە

ئ��ەم ئامارانە خەڵكی تووشی شڵەژان
دەكەن ،ئەمانە تەنیا ناوەندی ڕێژەیین لەسەر
كاغەز ،چونكە ڕێژەی جارەكانی سێكس
الی خەڵك لە هەفتەیەكدا كۆ دەكاتەوە و
دابەشی دەكات بەسەر حەوت ڕۆژەكەی
ه��ەف��ت��ەدا ،هیچ ڕێ��ژەی��ەك ب��ۆ ژم���ارەی
جارەكانی كە پێویستە لە هەفتەیەكدا
سێكسی تیادا بكرێت نییە یان ڕێژەیەكی وا
نییە كە بە ڕێژەیەكی دروست یان ڕاست
یان نا ڕاستی دابنێین ،گرنگ تێركردنی
هەردوو الیەنەكەیە و ڕازی بوونیانە بەوەی
دەیكەن ،هەیە هەفتەی جارێك دەیكات،
هەیە مانگی جارێك ،هەیە هەفتەی چوار
جار ،هەیە سێ مانگ جارێ ،بەم شێوەیە
ئەم ڕێژەیە هاوسەرەكان دیاری دەكەن
بەپێی قەناعەتی خۆیان دەشێت زیاتر یان
كەمتر بێت.
بەاڵم بەپێی ڕێ��ژەی ئامارە ژمارەییەكان
سێكسكردن لە نێو هاوسەراندا دووجار
و نیوە لە هەفتەیەكدا ،ئوستورالییەكان
بە ڕێژەی  116جار لە ساڵێكدا سێكس
دەكەن ،هاوسەرەكان بە ڕێژەی  118جار
لە ساڵێكدا ،بەم شێوەیە دەبینین ژمارەكان
شتێكن و واقیع شتێكی دیكەیە.

ئایا سێكس گرنگترین شتە لە
پەیوەندی نێوان ژن و پیاودا؟

ئەمە خورافەیە و شتێكی ناڕاستە ،پەیوەندی
نێوان ژن و پیاو و تەنانەت بیرۆكەی
هاوسەرێتیش تەنیا لە پێناوی سێكیسدا نییە،
با بەم پرسیارە دەست پێبكەین :ژن و پیاو
لە سێكسكردندا چەندیان كات پێدەچێت؟
ئەگەر وامان دانا هەموو ڕۆژێك سێكس
دەكەن و هەر جارەی دوو سەعات ،لە
كاتێكدا ئەم گریمانەیە واقیعی نییە ،ئەی
بیست و دوو سەعاتەكەی دیكە چی
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دەكەن پێكەوە؟
ژن و پیاو پێویستییان بە هاوبەشی و
بەشداریكردنی دیكە هەیە لە هاوسەرێتیدا
غەیری سێكس ،وەك :هاوبەشیكردنی
ئەقڵی فیكری ،هاوبەشیكردنی كۆمەاڵیەتی:
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە هاوبەشەكان،
هاوبەشیكردنە سۆزدارییەكان :خۆشەویستی
و سۆز و حەنان ،هاوبەشیكردنە ڕۆحانییەكان:
بیركردنەوەی ڕۆحانی یان ئاینی هاوبەش،
هاوبەشیكردنی دایك و باوكانە :خستنەوەی
منداڵ به هاوبهشی.
ئامارێك هەیە جەخت لەوە دەكات تەنیا
لە %20ی پەیوەندی نێوان ژن و پیاو بۆ
هۆكاری سێكس دەگەڕێتەوە%80 ،ی ئەو
هۆكارانەی وا لە ژن و پیاو دەكهن پێكەوە
بژین هۆكاری دیكەن غەیری سێكس،
هەورەها خاڵێكی دیكەش هەیە شایانی
باسكردنە ،ئەویش بوونی پەیوەندییەكی
سێكسی خراپە ی��ان پەیوەندییەكە كە
تێربوون بەو دوو هاوسەرە نابەخشێت،
بەاڵم بەردەوام دەبێت لەبەرئەوەی تێربوونی
دیكەی بۆ ژن و پیاوەكە تیادایە ،لەگەڵ
ئەوانەی باسمان ك��ردن دەڵێم ئامانجی
هاوبەشی دیكە لە ژیاندا هەیە و ڕێككەوتن
و تێروونی م��اددی و زۆرێكی دیكە،
سێكس تەنیا بەشێكە لەو پەیوەندییە و
هەموو چیرۆكەكە نییە.
 ئایا ڕاستە زۆربەی هاوسەران زۆربەیكات بەشێویەكی باش سێكس دەكەن؟
ئەم قسەیە بە هیچ شێوەیەك ڕاست نییە و
جۆرێكە لە خورافە ،هیچ دوو كەسێك
نییە لەسەر ئەم گۆی زەوییە هەمیشە یان
زۆرب���ەی ك��ات ئ��ەوەی��ان دەستبكەوێت
كە پێی دەوترێت (سێكسێكی ب��اش)...
لە سەرەتای هاوسەرێتیدا لەوانەیە بڕێك
لە ورەی سێكسی هەبێت پاشان ئەو
ژن و پیاوە لەگەڵ یەكتریدا ڕادێ��ن كە
لە دەرهاویشتەكانی بێزاری و دووب��ارە
بوونەوەیە كە وا دەكات سێكس بكەن،
ب��ەاڵم ئ��ەو سێكسە بڕێك ڕۆتین لەخۆ
دەگرێت ،لەوانەیە جۆرێك لە مجامەلە
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و ڕاهاتنیشی تیادا بێت ،هەندێك جار لە
پەیوەندی هاوسەرێتیدا لە هەندێك كاتی
دیاریكراودا و لەوانهیە درێژەش بكێشێت،
بە هۆی هەندێك كێشەوە ،وەك :كێشەی
تەندروستی ،كێشەی ك��ار ،كێشەكانی
پەیوەندی ،كێشەكانی منداڵ ،سێكس لە
نێوان ئەو دوو هاوسەرەدا هەر ڕوونەدات.
بەم شێوەیە ،ئەم كێشە و گیروگرفتانە ئەو
بۆچوونە ڕەت دەكەنەوە كە هاوسەران
زۆربەی ژیانیان بە سێكسكردنێكی باشەوە
بەسەر دەبەن.

سێكسی لەگەڵ هاوسەرەكەیاندا ،بێگومان
گروپێكیش هەیە كە جوانن ،بەاڵم شێوازی
ئەنجامدانی پەیوەندی سێكسییان خراپە،
لەبەرئەمانە ئەو گشتیگیركردنەی دەڵێت
هەر كەسێك جوان بێت لە ڕواڵەتدا ،لە
سێكسیشدا باشە ،گشتگیركردنێكی هەڵهیە.
هەرچی ئەوانەشن كە جوانییەكی ڕوواڵەتی
وایان نییە ،لەوانەیە هەوڵ و كۆششێكی
زیاتر بدەن بۆئەوەی هاوسەرەكەیان چێژ
ببینێت و خۆشییان چێژ ببینن ،ئەمەش وەك
قەرەبووكردنەوەیەك ،لەبەرئەوە لێرەدا ئەو
بابەتە پێچەوانە دەبێتەوە.

ئەگەر ئ��ەوە ڕاس��ت بوایە هەر كەسێك
كە شێوە و ڕواڵەتی جوان بوایە ئیدی لە
سێكسدا باش بوایە ،ئەوا كارایی خەڵك
لە ڕووی سێكسەوە بە پێی ڕووخساریان
هەڵدەسەنگێنرا و ب��ەم��ەش ش��ی��اوی و
نەشیاویان بۆ هاوسەرێتی دیاری دەكرا.
هەندێك خەڵك هەن خاوەنی ئەو خەسڵەتانە
نین كە بە خەسڵەتی جوانی دادەنرێت،
لەگەڵ ئەوەشدا ژیانی سێكسییان باشە و
هەست بە تێربوون دەكەن و هاوبەشەكەشیان
هەست بە تێربوون دەك��ات لەگەڵیاندا،
هەندێك ئاماژە هەن دەڵێن ڕێژەیەكی زۆر
لەو كەسانەی كە شێوە و ڕوواڵەتێكی
جوانیان هەیە ،بە هۆی تەركیزكردنە سەر
شێوەیان خۆیان دڵەڕاوكێیەكی زۆریان
هەیە سەبارەت بە توانای سەر جێگەییان
و نا ئارامن بەرامبەر بەوەی ئایا توانای
سێكسیان لە هەمان ئاستی بەرزی شێوەی
جوانیاندایە؟ بە هۆی ئەو نا ئارامییەی كە
ئارەزووی تێر و تەواوی و كەماڵ دەكەن
لە سێكسیشدا ،لەوانەیە نە خۆیان چێژ ببینن
نە هاوبەشەكەشییان چێژ ببینێت لەگەڵیاندا...
ئەو ڕایەش هەیە كە جەخت لەوە دەكات،
ئ��ەو كەسانەی خاوەنی ڕووخسارێكی
جوانن پێیان وایە ئیدی پێویست ناكات هیچ
ئەرك و ماندووبوونێك بكێشن لە پەیوەندی

ئەم مەسەلەیە هەندێك خورافە و هەڵەشی
تیادایە كە پێویستی بە ڕوونكردنەوەیە ،ئەگەر
وامان دانا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە ئەوا لەم
كاتەدا ئێمە بوونەوەرێكی بێ هەست و بێ
بیركردنەوە دەبینین ،بوونەوەرێك كە تەنیا
وەاڵمدانەوەی بۆ غەریزەكەی خۆی هەیە،
ئەمەش ڕاست نییە ،پیاو بیردەكاتەوە و
زۆربەی كاتەكان پەیوەندییە سێكسییەكانی
هەڵدەسەنگێنێت ،پاشان گروپێك لە ژنان
هەن بە هۆی ئ��ارەزووی خۆشەویستی،
بێزاری ،توڕەبوون ،تۆڵەكردنەوە لەوانەیە
بێ هیچ خۆشەویستی و بیركردنەوە لەگەڵ
پیاوان بنوێت .هەروەها خاڵێكی دیكە
هەیە ئەویش ئەوەیە پیاوان لە پێناوی
خۆنواندندا زیادەڕۆیی دهکهن لە پەیوەندییە
سێكسییەكانیاندا ،بەاڵم ژنان بۆ ئەوەی
پارێزگاری لە ناو و ناوبانگی خۆیان بكەن،
كەمتر باسی پەیوەندی و تێوەگالندنەكانیان
دەكەن ...ڕاستە لە ڕووی لۆژیكییەوە پیاوان
زیاتر سێكس دەك��ەن ئەویش بە هۆی ئایا ڕاستە ئ��ەو ژن��ەی پاڵنەرێكی
ڕەگەزی ئازادی و خۆنواندن و هاندانی سێكسی بەهێزی هەبێت و بە ئاسانی
هاوڕێكانیان ،بەاڵم نەك بەو شێوەیەی كە بگاتە لوتكەی چێژ و لەیەك پەیوەندیدا
چەند جارێك بگات ،ژنێكی شەبەقییە؟
زۆر كەس بیری لێدەكەنەوە.
لە لێكۆڵینەوەیەكی خۆرئاواییدا لە ئەوروپا چەمكی شەبەقی وا ناسراوە كە تایبەتە
دەركەوت كە لە %20ی پیاوان لەبەرئەوە ب��ەو ژنانەی كە پاڵنەری سێكسییان بە
سێكس دەكەن لەبەرئەوەی كەوتوونەتە ناو پلەیەكی توند بەهێزە ،بەشێوەیەك ئەو ژنە

ئایا ڕاستە هەر كەسێك ڕووخسارێكی
ئایا ڕاستە پیاوان لە ژن��ان زیاتر
جوانی هەبێت لە سێكسدا باشە؟
بێگومان ئەم قسە و گشتگیركردنە ڕاست سێكس دەكەن هەر كاتێك و لە هەر
نییە و ئەمە یەكێكە لە خورافەكان ،چونكە شوێنێك فرسەتیان بۆ بڕەخسێت؟

پەیوەندییەكی خۆشەویستییەوە ،لە كاتێكدا
لە %42ی ژنان بە پەیوەندی سێكسییەوە
دەگلێن بێئەوەی دڵنیابن ل��ە هەستی
سۆزدارییان ،ئەمەش بە تەنیا ئەو بۆچوون
و بیركردنەوەیەی لە سەرەتاوە باسمانكرد
ڕەت دەكاتەوە.

ئایا ڕاستە ناڵەناڵ و هاتوهاوار
بەڵگەیە بۆ چێژوەرگرتن لە سێكس؟

ئەم خوارافەیە هەڵەیە ،بە داخەوە زۆرێك
لەو بڕوایەدان كە ژیانی سێكسییان بەو
خۆشی و چێژە نییە و ئەو پیاوەی كە
ژنەكەی ناگەیەنێتە ئاستی هاتوهاوار وەك
پێویست چێژی پێنابەخشێت ،هەموو ئەمانە
ڕەنگدانەوەی درۆی سینەما و ئەو فیلمانەیە
كە بە شێوەیەك وێنەی ژن دەگرن كە بە
هۆی چێژوەرگرتنەوە هاتوهاوار دەكات
و دەقیژێنێت و جلەكانی یان جێگەكەی
دەدڕێنێت ،ه��اوارك��ردن بەڵگە نییە بۆ
چێژ و نەشوە و گەیشتن بە ئۆرگازم و
تەنیا جۆرێكە لە نواندن یان هستریایەكی
نائاسایی ...ئەم مەسەلەیە تەنیا زیادەڕۆیی
كردنە لە نواندندا و تەنیا ڕیكالمكردنە بۆ
پیاو یان كەسانی دیكە بەوەی كە كارێكی
سێكسی ڕوودەدات ،بەاڵم لە واقعی فیعلیدا
كارەكە هیچ پێویستی بەو هاتوهاوارە نییە
كە لە ه��اواری هاندەرەكان دەچێت لە
یاریگاكاندا.
زۆرێ��ك لە ژن��ان دەگەنە لوتكەی چێژ
یان نەشوە واتە ئۆرگازم ،بەاڵم ئەمە بە
مەسەلەیەكی تایبەتی دادەنێن كە پێویستی
بەوە نییە بە هاتوهاوار ئاشكرای بكەن،
پاشان هێمنی و تەركیز وا دەكەن زیاتر
تەركیز بكرێتە سەر وروژاندنەكە و بەمەش
زیاتر چێژ لە سێكس وەردەگرێت.
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ناتوانێت كۆنترۆڵی ئەو پاڵنەرەی بكات،
بەڵكو پاڵنەرەكە كۆنترۆڵی ئەم دەكات،
ئەم ژنە ئەوەندە بیر لەوە ناكاتەوە لەگەڵ
كێدا سێكس دەك��ات ئەوەندەی بیر لە
سێكسكردن خۆی دەكاتەوە.
هەموو ئەو وەسفەی پێشوو ،وەسفكردنێكی
نهخۆشانەیە بۆ هەندێك حاڵەتی زۆر
دەگمەن لە ژناندا.
بە داخەوە تێكەاڵوكردنێك هەیە ،بەتایبەتی
لە كۆمەڵگە كالسیكییەكاندا كە ئەستەمە
ژن ئەوەندە ئیشتیهای بۆ سێكس بەرز بێت
و چێژوەرگرتنی ئەوەندە زۆر بێت ،بەپێی
شارەزایی پیشەییم بۆم دەركەوتووە كە ژنان
قەبارەی ئارەزووی سێكسییان دەشارنەوە،
چونكە ك��اردان��ەوەی هاوسەرەكانییان
بەرامبەر ئەو ئارەزووە ترسناك بووە ،پیاو
نابێت لە دەركەوتنی ئ��ارەزووی زۆری
هاوسەرەكەی بترسێت یان نا ئارام بێت،
بەڵكو پێویستە خۆی بە پیاوێكی بەختدار
بزانێت ،چونكە سكااڵی باوی پیاوان ئەوەیە
كە هاوسەرەكانییان ئارەزووی سێكسییان
نییە یان كەمە بە بەراوورد لەگەڵ ئارەزووی
سێكسی خۆیاندا.
زۆرێك لە ژنان دەترسن و دۆشداماون
لەگەڵ پیاواندا لە نێوان تۆمەتی (سێكس
ساردی) و (شەبەقی)دا ،ژنان ئارەزووكانیان
بەپێی ئارەزووی پیاو ڕێكدەخەن و ئەمەش
مەسەلەیەكی میكانیكییە و كارلێككردنێكی
سروشتی نییە ،تەماشاكردنی ژن بەو
شێوەیە كە حەزی لە سێكسە ڕوانگەیەكی
نێگەتیڤی وەرگ��رت��ووە و ئ��ەم ئاڕاستە
پۆزەتیڤەی لەگەڵ سێكسدا بەستۆتەوە
بە هەندێك بۆچوونەوە وەك بەستنەوەی
سێكس ب��ە (ك��چ��ی ب��ەد ڕەوش��ت��ەوە)،
(لەشفرۆش) و (الدەر).
بێگومان ئەم بیركردنەوەیە بۆ سەردەمەكانی
كۆن دەگەڕێتەوە كە سێكس چێژێك بوو
تەنیا بۆ پیاو و ژن تەنیا ڕۆمانسییەتی هەبوو
هەروەها جەستەی خۆی بە پیاو دەبەخشی
لە پێناوی ڕازیكردنیدا نەك چێژ بینین
لەگەڵیدا.
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هەروەها گۆشەنیگایەكی بەرتەسكیش الی
ئەو پیاوانە هەیە كە ئەوە قبووڵ ناكەن ژن
لە خۆیان زیاتر پێویستی بە سێكس هەبێت،
ژنیش وەك پیاو مرۆڤە و دەشێت هەندێك
جیاوازی تاكانەیی هەبێت ،هەروەك چۆن
جیاوازی تاكانەیی لە نێوان پیاواندا هەیە
سەبارەت بە ژم��ارەی ئەو جارانەی كە
سێكس لەگەڵ ژنەكانیاندا دەیكەن و ئەو
ماوەیەی كە پێیان دەچێت ،لە نێو ژنانیشدا
ئەو جیاوازییانە هەیە و هەندێك لە ژنان
ئارەزووی سێكسییان لە ژنانی دیكە زیاترە.
خاڵێكی دیكەی گرنگ توانای ژنە بۆ
گەیشتن بە ئۆرگازم زیاتر لە پیاو ،چونكە
پێویستی ژن بۆ سێكس لە گرژبوونی
ئ���ارەزووی ئۆرگازم لە ن��اوەوە ،دێت،
بەگشتی ئەو ژنەی ئ��ارەزووی بۆ چەند
جارێك گەیشتن بە ئۆرگازم هەیە ،ژنێكە
ئ��ەو پیاوەی كە لەگەڵیدایە بە الی��ەوە
وروژێ��ن��ەرە ،لەبەرئەوە ئ��ەو ئ���ارەزووە
بەهێزەی بۆ سێكس پەیامێكی پیاهەڵدانە
بە توانای سێكسی ئەو پیاوەی هاوبەشی
سەرجێگەیی لەگەڵدا دەكات.
هەندێك لە پیاوان لەوانەیە وەهمی ئەوە
بكەن كە هاوسەرەكەیان ئەگەر ئارەزووی
سێكسی بەهێزبوو ئەوا ژنێكی شەبەقییە،
چونكە لە نەستدا غیرە لە توانای دەكەن
كە توانای چێژبینینێكی زۆری هەیە و
هەست بە شكستهێنان ناكات لە چەند
جارێك گەیشتن بە ئۆرگازم و بەردەوام
سێكسكردندا ،كەواتە ئەم مەسەلەیە لە
میكانزمێكی بەرگری تێپەڕ ناكات واتە
فێڵێكی دەروونییە و شكستییەكانی خۆی
پێ چارەسەر دەكات تا دەروونی ئاسوودە
بێت.
ماوەتەوە بڵێین تۆمەتی شەبەقی دەشێت
لەالیەن ژنێكەوە كە لە ڕووی سێكسییەوە
هەست بە شكستی و نائومێدی دەكات،
ئاڕاستەی ژنێكی بەختەوەری بكات كە
لە ڕووی سێكسییەوە چێژ ببینێت و تێر
بێت ،مەسەلەكە لێرەشدا تەنیا میكانیزمێكی
بەرگرییە و هیچی دیكە نییە.

ئایا ڕاستە خستنە ناوەوەی چووك
بۆ ناو زێ تەنیا ڕێگەی سروشتییە لە
پەیوەندی سێكسیدا؟

سەرەتا پێویستە بڕوا بەوە بێنین پەیوەندی
سێكسی نێوان ژن و پیاو پەیوەندییەكی زۆر
تایبەتییە ،مافی ئەو دوو هاوسەرەیە بڕیار
لەسەر ئەوە بدەن چی ڕاستە و چی هەڵەیە،
هەڵەكە تەنیا ئەوەیە ئەگەر یەكێكییان
شتێكی دیاریكراوی لە پەیوەندی سێكسیدا
لەگەڵ هاوسەرەكەی نهوێت و ڕاشكاوانەش
لەو بارەیەوە قسەی لەگەڵدا نەكات.
بەاڵم مرۆڤ بیروباوەڕی ئایینی هەیە كە
لەسەری دەڕوات ،لێرەدا هەریهك لە دوو
هاوسەرەكە مافی ئەوەیان هەیە بەپێی
بیروبۆچوونی خۆیان دۆخێكی سێكسی
دی��اری��ك��راو ی��ان تێربوونێكی سێكسی
دیاریكراو ،ڕەت بكەنەوە ،بۆ نموونە لە
ئیسالمدا سێكسكردن لە دواوە حەرام
ك��راوە ،لەبەرئەوە ژنی موسوڵمان مافی
خۆیەتی ئەوە ڕەت بكاتەوە ،چونكە لەگەڵ
بیروباوەڕەكەیدا دژ دەوەستێت ،بەاڵم
هەروەك وتم ژن و پیاو ئەگەر ڕێكەوتن
لە نێوانیاندا هەبوو كە هەردووكیان چییان
پێخۆشە و بە چی هەست بە تێربوون دەكەن
ئەوە مافی خۆیانە.
با بگەڕێینەوەسەر وەسفكردنی دۆخی
سروشتی ،زۆر شت هەیە كە تێربوون بۆ
هاوسەرهكان بە دەست دێنن و لە ڕێیانەوە
دەگەنە ئۆرگازم ،وەك گەمەبازی زارەكی،
گەمەبازی لە ڕێی دەستەوە ،گەمەبازی نێوان
سنگ ،لە ڕاستیدا جیاوازی تاكانەیی هەیە
و هەردوو هاوسەرێك خۆیان دەتوانن بڕیار
لەسەر ئەوە بدەن چییان بەالوە خۆشترە و
چێژی زیارتریان پێدەبەخشێت.
ژی��ان��ی سێكسی نابێت ل��ەس��ەر بناغەی
چی سروشتییە و چی ناسروشتییە دیاری
بكرێت و وەهمی ئەوە بكرێت فاڵنە شت
سروشتییە و فاڵن شتی دیكە ناسروشتیە،
چونكە نیگاكردن ل��ە ڕێ��ی چ���اوەوە،
دەستلێدان و بەركەوتن و  ...هتد هەموویان
نیعمەتی گەمەبازی و وروژاندنن و ژیانی

سێكسی دەوڵەمەند دەكەن و ڕێگر دەبن
لە كێشەكانی هاوسەرێتی و جیابوونەوە.
زۆرێ��ك لە ژن و پیاوان دەچنە ژیانی
هاوسەرێتییەوە و وەهمی سروشتی و
ناسروشتی لە مێشكیاندایە ،لەوانەیە خۆیان
لە زۆر چێژی گەورە بێبەش بكەن و وا
بزانن بێجگه لهو شتانهی که لە ڕووی
ئایینییەوە قەدەغەكراون و ئهو شتانهی لە
ڕووی تەندروستییەوە زیانبەخشن ،ئیدی
هەموو شتهكانی دیکه سروشتیین ،هەرچەندە
مەسەلەی زیانیش ،مەسەلەیەكە تایبهتە بە
هەردووكیان .هەندێجار ئەوەی ناودەنرێت
ناسروشتی یاسایەكی تۆماركراوی هەیە،
هەندێك حاڵهت هەیە پێویستە ڕەچاوی
یاسا بكرێت ،چەند ساڵێك لەمەوبەر لە
ویالیەتی ئاندیانای ئەمەریكی پیاوێك
حوكمی زیندانیكردنی درا ،چونكە لە ڕێی
دەمەوە سێكسی لەگەڵ ژنەكەیدا كردبوو،
بەپێی یاسای ئەو ویالیەتەش ئهم ڕەفتارە
یەكێكە لە ڕەفتارەكانی هۆمۆسێكسوال
و هەر كەسێك ئەو ڕەفتارە لەگەڵ ژنی
خۆیدا بنوێت ،سێ ساڵ زیندانی دەكرێت.
بێگومان لەم چیرۆكە درامییە ژنەكە لە ساتی
توڕەییدا شكاتی له هاوسهرهکهی کردبوو
و دواتر سازشی لە شكاتەكەشی كرد .بەاڵم
بەپێی ئەزموونی خۆم لەگەڵ ئەم حاڵەتانەدا،
دەڵێم :پێویستە ڕەچ��اوی ئەوە بكەین و
ئاگاداری ئەوە بین چی لە ڕووی یاساییەوە
ناسروشتییە ،لە ڕێی ئیشەكەمەوە لەگەڵ ئەو
ژنانەدا زۆر مامەڵەم كردووە كە موسوڵمان
بوون و داوای تەاڵقیان لە هاوسەرەكانیان
ك��ردووە ،چونكە ناچاریان ك��ردوون لە
دواوە سێكس بكەن لەگەڵیاندا ،هەرچەندە
دەعوەكە خۆی لەوپەڕی شەرمندەییدایە و
سەلماندنیشی ئەستەمە و كاتێك كە پیاوەكە
ئەوە ڕەت دەكاتەوە كاری وای كردبێت
هەر ناتوانرێت بسەلمێنرێت ،تەنیا لەو كاتەدا
نەبێت كە پزیشكی شەرعی بڕیاری لەسەر
دەدات ،بۆ ئ��ەوەی ئەویش بڕیار بدات
پێویستی بە بەڵگە هەیە ،وەك ڕوودان��ی
دڕان و تێكچوون لەو ناوچەیەدا ،تەنانەت

ئ��ەوەش ئەستەمە و پیاو هەر دەتوانێت
نكوڵی لێ بكات.
لەبەر هەموو ئەمانە ،چارەسەر هەر ئەوەیە
هەردووال لەسەر شێوەكانی یان حاڵەتەكانی
تێربوون ڕێك بكەون كە هیچ دەستدرێژی
بۆ سەر تەندروستی یان بیروباوەڕی هیچ
الیەكیان نەبێت.

ئ��ای��ا ڕاس��ت��ە هەندێك م���اددەی
سروشتی هەیە ك��ە چ��ارەس��ەری
كێشەكانی ڕەپبوون دەكات؟

زیادەڕۆیی زۆر هەیە دەربارەی موعجیزەی
هەندێك لەو ماددانەی چارەسەری كێشە
سێكسییەكانی پێدەكرێت ،پیاو بەتایبەتی و
ژنیش زۆرجار بە درێژایی مێژوو هەوڵیانداوە
وزەی سێكسییان زیاد بكەن یان چارەسەری
كێشە سێكسییە تایبەتییەكانیان بكەن .لە ڕێی
شارەزایی پیشەیی و توێژینەوەی زانستییەوە
بۆم دەركەوتووە كە زۆربەی ئەم ماددانە
كارایی ڕاستەقینەیان لە چارەسەركردندا
نییە و تەنیا خورافەیە و پێیانەوە لكێنراوە،
چونكە ئێمەی مرۆڤ كاتێك بڕوامان بە
شتێك دەبێت ،كاردانەوەمان بۆی دەبێت،
ماددە خۆراكییەكان ئاساییە كاتێك بۆ ئەو
مەبەستە دەخورێن و لەوانەیە زیانیشییان
كەم بێت ،هەندێک ماددە لە سروشتدا هەن
لەوانەیە زیادەڕۆیی بكرێت لە وەسفكردنی
كاریگەرییان لە چارەسەركردنی كێشە
سێكسییەكاندا ،لەوانەیە زۆرج��ار بەبێ
ڕاوێژی شارەزا و پزیشك بەكاربهێنرێت
و ئەمەش دەشێت زیانی گەورە دروست
بكات ،بۆ نموونە وەرگرتنی هەندێك
مێرووی ژەه��راوی یان ژەه��ری مار یان
خ��واردن��ی ئێسكی ه���اڕاوی ئاژەڵێكی
دیاریكراو یان ژەه��ری هەندێك گوڵ،
دەرئەنجامی ئەمەش وێرانكردنی جەستەیە
و لەوانەیە مردنی ئەو ژنە یان پیاوەشی لێ
بكەوێتەوە.
ئەوە ڕاستە لەوانەیە ئەم ماددانە ڕۆڵێكی
الوەك��ی��ان هەبێت لە چارەسەركردنی
كێشەكانی ڕەپبووندا ،بەاڵم پێویستە ڕای
نۆشداری و پسپۆڕی دەروونی وەربگیرێت

و ڕاوێ��ژی��ان پێ بكرێت س��ەب��ارەت بەو
ماددانە كە بە ماددەی سروشتی ناودەبرێن،
چونكە سروشت ژەهریشی تیادایە و هەمیشە
خۆراكێكی بەسوود نییە.
لێرەدا لەوانەیە سیحرو جۆرێك سووكایەتی
پێكردن بە بەها بااڵكانیش ڕووبدات ،بۆ
نموونە لە هەندێك لە كۆمەڵگە كۆنەكاندا
نانیان لە شێوەی ئەندامی زاوزێ��ی پیاو
یان ژندا دروست ك��ردووە ،بە مەبەستی
چارەسەركردنی كێشە سێكسییەكانی ژن
و پیاو ،ئەمە بەزاندنێكی ناشرینی بەهاكانە
بەرامبەر بە نیعمەت و خۆراك و لە بناغەدا
هیچ چارەسەری ئەو كێشانە ناكات.

ئایا بەالبردنی مناڵدان ژیانی سێكسی
ژن دەوەستێت؟

ئەنجامی توێژینەوەكان دەڵێن چاالكی و
چێژی سێكسی ژن بە بوونی مناڵدان و بێ
سوڕی مانگانە بە هۆی چوونە ناو تەمەنی
نائومێدی ،هەر بەردەوامە ،بەڵكو باشتر
دەبێت ،چونكە ترسی لە دووگیانی نامێنێت،
پاڵنەری سێكسی الی ژن بە نەمانی توانای
پیتێن یان توانای هۆرمۆنی بۆ پیتێن ،لەناو
ناچێت ،ئەو ڕایەی كە دەڵێت لەناو دەچێت
تیۆرێكی كۆنە و دەمێكە ناڕاستی ئەو تیۆرە
سەلمێنراوە.
البردنی مناڵدان كە لەوانەیە بە هۆی
هۆكاری پزیشكییەوە البردنی هێلكۆكە و
كەناڵەكانی ڤالوبی لەگەڵدا نەبێت ،ئەمە ئەوە
ناگەیەنێت بەرهەمهێنانی هۆرمۆنی وەستاوە
یان كاریكردۆتە سەر پاڵنەری سێكسی،
ڕاستە لەوانەیە هەندێك گۆڕان و تێكچوون
ڕووبدەن و كاربكەنە سەر ملمسی پێست
و مووی لەش ،كە ئەمانە دەكرێت لە ڕێی
هۆرمۆنەكانەوە چارەسەر بكرێن ،بەاڵم
ئارەزوو پاڵنەری سێكسی دەبێت بمێنن یان
باشتر ببن ...بەاڵم ئەوەی وا دەكات كە
ژن چاالكی كەم بێتەوە لەوانەیە بۆ نەمانی
ئارەزووی هاوسەرەكەی بگەڕێتەوە ،یان
بە هۆی كاریگەری كۆمەاڵیەتییەوە كە
دەماخی بەو شێوەیە دەشواتەوە ،که پێی
وایه ژنی بە تەمەن یان كامڵ پێویستە بە ڕێز
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و سەنگین بێت و ژنی سەنگینیش سێكس
ناكات لە كاتێكدا كە كۆمەڵگە بە چاوێكی
نزم یان گۆشەنیگایەكی دوونییەتەوە بۆ
سێكس و بۆ چوون بەتەمەندا ،دەڕوانێت.
بە داخ��ەوە هەندێك ژنی كامڵ كار بەم
گۆشەنیگایە دەكەن كاتێك كە كوڕەكانیان
ژن دەهێنێت و دەبن بە نەنك.
لەوانەیە ئەقڵی ژن بەو شێوەیە پڕۆگرام
كرابێت كە ئ���ارەزووی بۆ سێكس لە
مناڵدانیدایە ،لەبەرئەوە لەوانەیە لە دوای
البردنی مناڵدانەوە لەژێر كاریگەری ئەو
شتنە خۆییەی دەماخ ئارەزووشی بۆ سێكس
نەمێنێت و ئەو كاریگەرییە دەروونییە لە
كاریگەرییە فسیۆلۆژییە ڕاستەقینەكە زیاتر
كاریگەری هەبێت بۆ سەر ئ��ارەزووی
سێكسی.

ئایا ڕاستە كهول ئارەزووی سێكسی
دەوروژێنێت؟

لەسەر ئاستی كیمیایی و فسیۆلۆژی ،كهول
هاتنە خ��وارەوە دەبینێت ،خاوبوونەوە بە
دەم��ار و كیمیایی خوێن دەبەخشێت،
لەبەرئەوە ئەو كاریگەرییە بێهۆشكەرییەی
ك��ە ه��ەی��ەت��ی ب��ۆ س��ەر پ��ی��او ل��ەوان��ەی��ە
ببێتەهۆی كەمكردنەوەی شڵهژان و ترس
و شەرم ل��ەالی ،بەاڵم ڕهپبوونیش كەم
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دەكاتەوە ،چونكە مەسەلەكە مەسەلەی
سەراپاگیرانەیە،
ئاگاداركردنەوەیەكی
ناشێت كهوول كار بكاتە سەر بەشێك
و كارنەكاتە سهر بەشێكی دیكە ،ئەم
شتە لەسەر ژن و پیاو وەك یەك جێبەجێ
دەبێت ،بە پوختی شكسپیر ئهم مهسهلهیهی
لە یەكێك لە شانۆگەرییەكانیدا باس
كردووە و دەڵێت" :ئارەزوو هان دەدات،
بەاڵم جێبەجێ كردنی كردارەكە زەوت
دەكات".
ل��ە ڕێ��ی لێكۆڵینەوە ئامارییەكانەوە
دەركەوتووە كهول دەبێته هۆی شكستهێنانی
ڕهپبوون زیاتر لەوەی ڕەپبوون و تێربوون
بەدەست بهێنێت ،کهول کهناڵه دهمارییهکان
که ڕهپبوون دروست دەکەن بۆ ماوەیەكی
كاتی دادەخەن ،بێگومان مەسەلەكە بۆ ژن
جیاوازە ،چونكە ژن كێشەی ڕەپبوونی نییە
و دەشێت خستنە ناوەوە ڕووبدات ئەگەر
ژن بێهۆشكراو بێت یان نووستووش بێت
تەنانەت ئەگەر بە مردووییش بێت.
ب��ەاڵم ژن ئ��ەگ��ەر ب��ەه��ۆی كاریگەری
ك��ه��وول��ەوە س��ڕ بووبێت ناتوانێت بە
ئۆرگازمی ڕاستەقینە بگات ،چونكە
كهوول هەستەكان بەگشتی بە دەمارەكاندا
و بەتایبەتی لە ئەندامەكانی زاوزێ��دا

دەمرێنێت ،ئەو ئەندامانەی ئامادەباشی بۆ
ئۆرگازم دەكەن ،وەك دیواری زێ ،میتكە،
لێوەكان ،بەشی خوارەوەی بڕبڕەی پشت
و مێشك ،هەموو ئەم ئەندامانە كە پێكەوە
كاردەكەن بۆ بەدیهێنانی نەشوە و گەیشتن
بە ئۆرگازم ،به کهول سڕ دهبن و بەرگەی
هەڵچوون ناگرن.
بێگومان هەقیقەتی سڕبوونی ش��ەرم بە
خ��واردن��هوهی بڕێکی كەم له كهوول،
ل��ەوان��ەی��ە س���وودی نەبێت ب��ەب��ەراورد
ب��ەو كارگەرییە نێگەتیڤەی ب��ۆ سەر
جێبەجێكردنی كردارەكە هەیەتی.
پاشان شڵەژان و ترس و شەرم لە ڕێی
كهوولەوە چ��ارەس��ەر ناكرێت ،بەڵكو
ب��ە ڕێ��گ��ەی دەروون����ی و چ��ارەس��ەری
دیكە ،دەبێت ،ئەگەر ئەوە ڕوویدا و بۆ
چارەسەركردنی شەرمكردن لە سێكس
پشت بە خواردنەوەی كهوول بەسترا ،ئەوا
كێشەیەك هەیە لەو پەیوەندییە سێكسییەدا و
شایانی هەڵوێستەكردن و گەڕانە بە شوێن
چارەسەرێكی لۆژیكیدا ،ئەگەر وا نەكرێت
ئەوا كهوول دەبێتە هۆی تووشبوون كێشەی
ئالوودەبوون سەرباری كێشەی ترس و
شەرمكردن له سێکس.

ئایا ڕاستە پیاوی بە تەمەن كەمتر لە
ڕووی سێكسییەوە چێژ دەبینێت بە
بەراوورد بەكوڕێكی گەنج؟

ت��وان��ای گەمەبازی و خستنە ن���اوەوە و
هاویشتن ئەگەر هەبێت بۆ هەردووكیان
وەك یەك وایە و هیچ خاڵێكی جیاكەرەوە
لە نێوانیاندا نییە ،بەاڵم بە داخەوە ئێمە لە
سەردەمی زیادەڕۆییكردندا دەژین بە بەهای
گەنجێتی و كەمكردنەوەی بەهای تەمەنی
كامڵبوون.
پیاوی گەنج و كامڵ لە هەر تەمەنێكدا بن
دەتوانن ژن تێر بكەن ئەگەر ئارەزووی
سێكسی تێركردنییان هەبێت ،بەاڵم پیاوی
بە تەمەن خەسڵەتێكی هەیە لە بەرژەوەندی
ژنە ،بەتایبەتی لە تەمەنی  70-50ساڵی لە
توانایدایە كۆنترۆڵی هاویشتنی تۆواوەكەی
بكات بە بەراوورد لەگەڵ پیاوێكی گەنجدا
كە ئاستی دروستكردنی تۆوەكانی بەرزە و
لەبەرئەوەی گەنجە هەموو شتێك بە خێرایی
و چاالكییەوە بەڕێوە دەچێت ،بۆیە خێراتر
هاویشتن ڕوودەدات.
پیاوی بە تەمەن كە توانای دواخستنی
هاویشتنی هەیە ،دەتوانێت كاتێكی باش
بە ژن ببەخشێت بۆ گەمەبازی وروژاندن،
چونكە ژن پێویستی بە كاتێكی زیاترە تا
بە وروژان بگات و ئەم كاتەش لەگەڵ
چڕكردنەوەی گەمەبازیدا هەڵدەكشێت،
هەروەها ژمارەی ئەو جارانەی كە ژن تیایدا
دەگاتە ئۆرگازم زیاترە لەو جارانەی پیاو
دەگات ،لەبەرئەوە درێژكردنەوەی كارەكە
لەالیەن پیاوەوە زیاتر چێژ دەبەخشێت.
پیاوی گەنج دەتوانێت ماوەیەكی درێژتر
ئەندامەكەی لە باری ڕەپبووندا بهێڵێتەوە و
بە بەراوورد لەگەڵ پیاوی بە تەمەن ئەمەش
بەالی زۆرێک لە ژنانەوە ئەوەندە گرنگ
نییە ،هەروەها پیاوی گەنج ڕەپبوونی
خێرا بە دەس��ت دەهێنێت لە كاتێكدا
پیاوی بە تەمەن كاتێكی زیاتری دەوێت
بۆ گەمەبازی تا ئەو ڕەپبوونەی دەست
بكەوێت.
وروژانی گونەكان لەگەڵ چوون بە تەمەندا

كەمتر هەستی پێدەكرێت ،ئەم مەسەلەیەش
ئاساییە بە هۆی كەم ڕۆیشتنی لێشاوی
خوێن و الوازبوونی زیندەگی دەمار و
موولوولە خوێنەكانی لەو شوێنەدان ،بەاڵم
هەستكردن لە چووكدا بە جۆرێك له
جۆرهکان هەر دەمێنێتەوە تا كاتێك پیاو بە
تەمەنیشدا دەچێت .پیاوی كامڵ لە قۆناغی
گەیشتن بە نەشوە و ئۆرگازم ماوەیەكی
درێژ دەمێنێتەوە بە بەراورد لەگەڵ كوڕی
گەنجدا كە بەخێرایی هاویشتن ڕوودەدات،
لەبەرئەوە پیاوی كامڵ لەم قۆناغە گرنگەدا
زیاتر چێژ دەبینێت ،هۆكاری ئەمەش بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە گرژبوونەكانی پڕۆستات
لە پیاوی بە تەمەندا كەمترە وەك لە پیاوی
گەنجدا.
پیاوی كامڵ لە دوای هاویشتن خێرا
چووكی شۆڕ دەبێتەوە لە كاتێكدا پیاوی
گەنج بە ماوەیەك دوای هاویشتنیش هەر بە
ڕەپی دەمێنێتەوە.
هەروەها پیاوی گەنج دەتوانێت لە شەوێكدا
زیاتر لە جارێك ڕەپبوونی هەبێت ،بەاڵم
پیاوی كامڵ پێویستی بە چەندەها سەعات
یان ڕۆژە تا ڕەپبوونێكی دیكە ڕووبدات
ئ��ەوی��ش بەپێی ت��ەم��ەن و تەندروستی
دەگۆڕێت ،بەاڵم ئەم مەسەلەیە دەكرێت
جۆرێك لە فێڵی تیا بكرێت ،ئەویش لە
ڕێ��ی وەستان و نەهاویشتنەوە دەبێت،
هاویشتنی پیاوی كامڵ لە ڕووی بڕەوە
نیوەی ئەو بڕەیە كە پیاوێكی گەنج فڕێی
دەدات ،ئەمەش بۆ الوازی دروستبوونی
تۆوەكان دەگەڕێتەوە ،دواخستنی هاویشتن
ئامادەباشی خێراتر بۆ ڕەپبوون و لە كاتێكی
كورتتردا دەكات.
بەگشتی ئەمانە باس دەكەین ،چونکه
ڕێ��ژەی��ەك��ی زۆر ل��ە پ��ی��اوان ه��ەن كە
تەندروستییان باشە لەگەڵ ئەوەی چوون
بە تەمەندا ،بەاڵم دەتوانن لە یەك شەودا
دووجار ڕەپبوون بە دەست بێنن.
وەك دەرئەنجامی گشتی ،پیاوی كامڵ لە
ڕووی سێكسییەوە زۆربەی كات لە پیاوی
گەنج زیاتر و باشتر دەبێت.

ئایا ڕاستە مرۆڤ لە سێكسدا جووت
ئەنگێزە یان تاك ئەنگێزەیە؟

زۆربەی ژن و پیاو تاك ئەنگێزە یان هێترۆ
سێكسوالن واتە ئارەزووی سێكس لەگەڵ
غەریزەی توخمەكەی خۆیان دەكەن و
هەر لەگەڵ غەیری توخمەكەی خۆشیان
سێكس دەكەن ،واتە وێنە باوە ئاساییەكە:
ژن و پیاو پێكەوە.
ب����ەاڵم ه��ەن��دێ��ك ژن و پ��ی��او ه��ەن
هۆمۆسێكسوالن ،واتە ئەو كەسانە لەگەڵ
هاوتوخمەكەی خۆیان سێكس دەكەن،
واتە پیاو لەگەڵ پیاو و ژن لەگەڵ ژندا ،ئەم
ئەنگێزەیە لە سێكسدا لە ئایینە ئاسمانی و
زۆربەی كۆمەڵگەكاندا ڕەتكراوەتەوە.
بەاڵم گروپێكی دیكە هەن كە جووت
ئەنگێزەن ،كە ئ��ارەزوو دەك��ەن لەگەڵ
هەردوو توخمەكەدا سێكس بكەن (لەگەڵ
ژن و پیاویشدا) ،ئەم مەسەلەیە الی ئهم
كەسانە لەوانەیە كاتی یان قۆناغی بێت یان
بۆ ماوەیەكی دووردرێژ ببێتە شێواوی ژیان.
ئەم جووت ئەنگێزانە بە ڕێژەی بەرز لە
كۆمەڵگە ئەوروپییەكاندا ه��ەن ،بەپێی
ئەنجامی توێژینەوەكانی كنزی Kinsy
توێژەری بواری سێكسی ،لە ئەمەریكا و
ئەوروپا نزیكەی %50ی پیاوان بە جووت
ئەنگێزەی سێكسییەوە ژیان دەبەنەسەر،
تەنانەت ئەگەر بەهۆی كەم دەستكەوتنی
ژنەوە بێت وەك لە قۆناغی هەرزەكاری و
لە زینداندا.
بەاڵم گروپێكی دیکه هەن که شێوازی
جووت ئەنگێزەییان هەیە ،لێكۆڵینەوەكانی
كنزی ل��ەس��ەر كۆمەڵگەی ئەمەریكی
ئاماژە دەدەن كە لە %37ی پیاوان كە
هاوسەرێتییان كردووە جووت ئەنگێزەن و
لەباری تێربوونێكی تەواودا دەژین لەگەڵ
هەردوو توخمەكەدا.

ئایا ڕاستە وا باشترە ژنی دووگیان
سێكس نەكات؟

لە كاتی دووگیانیدا بە هەموو قۆناغەكانییەوە
پێویست بە هیچ ترسێك لە سێكس ناكات،
لێرەدا دوو خاڵ هەیە شایەنی قسەكردنە
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ل��ەس��ەری ،ئەویش خاڵی چێژ و خاڵی
مەترسییە.
سەبارەت چێژ ،تاقیكردنەوە تاقیگەییەكان
ئاشكرایان ك���ردووە زۆرێ��ك لە ژنانی
دووگیان بێ هیچ گۆڕانكارییەك چێژ
لە سێكس دەبینن و دەگەنە ئۆرگازم،
هەندێك لە ژنانی دیكەی دووگیان لە دوای
قۆناغی وروژان جارێكی دیكە تووشی
هاتنەخوارەوەی ئارەزووی سێكسی دەبن،
واتە ناگەن بە قۆناغی نەشوەی سێكسی یان
ئۆرگازم ڕوونادات ،ژن لە نەستدا لە نەشوە
یان ئۆرگازم دەترسێت بەهۆی ترسی لە
منداڵەكەی كە پێی وایە دەشێت بە هۆی
ئۆرگازمەوە زیانی پێ بگات ،لەبەرئەوە
هەر لە نەستدا هەموو شەهوەتەكەی سارد
دەكاتەوە.
سەبارەت بە مەترسیش ،پێم وانییە سێكسی
ئاسایی مامناوەند هیچ مەترسییەك بۆسەر
كۆرپەلە دروس��ت بكات ،ب��ەاڵم ئەگەر
ورەیهکی زۆر و جوڵهیهکی بەهێز هەبوو،
لەوانەیە دای��ك و كۆرپەلەش ماندوو
ببن ،تەنیا مەترسی لەسەر كۆرپەلە لەو
حاڵەتانەدایە ئەگەر چووك زۆر گەورە بوو،
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ژنیش لە هەفتەكانی كۆتایی دووگیانیدا
بوو ،جووڵەكەش بەهێز و قووڵ بوو ،لەم
بارانەدا ،لەوانەیە (جەخت لەوە دەكەینەوە
كە دەڵێین لەوانەیە) ،ژن و كۆرپەلەش
ماندوو ببن ،ب��ەاڵم من پێم وای��ە خستنە
ن��اوەوەی ئاسایی و مامناوەند منداڵبوون
ئاسان دەك��ات و یارمەتی شێالنی زێ
دەدات ،هەندێك ب��اری تایبەتیش هەیە
لەوانەیە یارمەتی شێالنی پشتی ژن بدەن لە
كاتی سێكسدا و لەوانەیە مەسەلەی ئازاری
دووگیانیش كەم بكەنەوە.
خاڵێكی دیكەی گرنگ هەیە شایەنی
باسكردنە ،ئەویش ئەوەیە ئەگەر سێكس
ڕوویدا و ئەندامی پیاوەكە خاوێن نەبوو
یان نەخۆشییەكی پێوەبوو ،ئەوا دەشێت
مەترسی بۆ سەر كۆرپەلە دروست بكات
و ئەو هەوكردنە بۆ كۆرپەلە بگوازێتەوە.
جگە لەو خااڵنەی باسكران ،سێكسكردن بە
درێژایی ماوەی دووگیانی ئاساییە ،خاڵێكی
دیكە شایەنی باسكردنە ،ئەویش ئەوەیە ژن
ئەوە دیاری دەكات كەی سێكسكردنەكە
بوەستێنرێت ،بۆ نموونە كاتێك كە هەست
بە ئازار دەكات یان دڵۆپە خوێنێك دەبینێت.

ئایا ڕاستە ئەندامی گەورە ژن زیاتر
تێر دەكات و ئەو پیاوەی ئەندامەكەی
گەورەیە توانای سێكسی زیاترە؟

قەبارەی ئەو ئەندامە هیچ پەیوەندییەكی بە
تێربوونی ژنەوە نییە ،بەاڵم هەندێك لە ژنان
مێشكییان بەو زانیارییە هەڵەیە پڕكراوە كە
ناگەن بە نەشوەی سێكسی یان ئۆرگازم
لەگەڵ پیاوێكدا كە ئەندامەكەی بچووك
بێت ،ئەمەش مەسەلەیەكی دەروونییە
و هیچ پەیوەندی بە تێربوونەوە نییە كه
ههستی پێدەكرێت.
هەندێجار (ك��ە ئەمە الی ئێمە وەك
چارەسەركاری سێكسی جێگیرە) ،ئەندامی
گ��ەورەی پیاو چێژ و تێربوونی سێكسی
پێویست بۆ ژن بە دەست ناهێنن ،بە هۆی
ئەو ئازارەوە كە دەشێت بۆ ژنی دروست
بكەن.
بێگومان خاڵێكی گرنگ هەیە ،ئەویش
ئەوەیە ئەگەر ئەندامی پیاو زۆر بچووك
بوو ،هەروەها تێربوونی بۆ گرژبوونەكانی
زێ دەستەبەر نەكرد ،ئەوا لەوانەیە تێربوونی
پێویست لە زێدا دروست نەكات لە كاتی
خستنەناوەوەدا ،چونكە جوڵە و بەركەوتن

ب��ە دی���واری زێ��دا و خستنە ن���اوەوە و
دەرهێنانهوە و بەرکەوتنی لێوەكان دەشێت
یارمەتیدەر بن لە هەستكردن بە چێژی
خستنەناوەوە ،ئەمەش بۆ ئەندامێك كە زۆر
كورت بێت ئەستەمە ،بە تایبەتی ئەگەر
لەگەڵ كورتییەكەیدا باریك بێت واتە كەم
ئەستوور بێت ،بەاڵم ئەمە تەنیا ڕایە و ڕایەكان
دەربارەی چێژی سێكسی كەموكوڕی تیایە،
من وەك چارەسەركارێكی سێكسی جەخت
لەوە دەك��ەم گ��ەورە یان كورتی چووك
هیچ پەیوەندییەكی بە چێژی سێكسییەوە
نییە ،ڕێكەوتی ئەو هاوسەرانەم كردووە
كە ئەندامەكەیان زۆر كورت بووە ،بەاڵم
لە تێربوونێكی سێكسی گەورەدا ژیاون و
ژنەكانیشیان زۆر هەستییان بە چێژ كردووە،
لەگەڵیاندا ،درێ��ژی چووك گرنگ نییە،
ئەوەی گرنگە چی دەكەیت لەگەڵ ئەم
درێژییە و پەیوەندی سێكسی بەگشتی،
چونكە خستنەناوەوە دوا خاڵی سێكسكردنە،
لەو گرنگتر هەیە وەك گەمەبازی و دەست
و دەم و تەواوی جەستەی پیاو كە دەشێت
ژن چێژیان لێوەربگرێت و قەرەبووی
ك��ورت��ی چ��ووك��ی ب��ۆ ب��ك��ەن��ەوە ئەگەر
كێشەبوو الی.
كێشەی كورتی چووك كێشەی پیاوە زیاتر
لە ژن ،یاری ئاشكراكردن و دەرخستنی
ئەو ئەندامە و شانازیكردن بە قەبارەكەیەوە
لە قۆناغی هەرزەكاریدا و بەستنەوەی چێژ
بە قەبارەوە ،بیركردنەوەیەكی مندااڵنەیە،
چونكە هەڵسەنگاندن لە ڕێ��ی چۆنێتی
ئەنجامدان و بەهاوە دهبێت نەك لە ڕێی
قەبارەوە.

ئایا ڕاس��ت��ە ت��اوان��ە سێكسییەكان
ڕوودەدەن لە ئەنجامی زیادبوونی
وزەی سێكسی الی كەسی تاوانبار؟

بیرۆكە و چەمكی تاوانباری سێكسی بە
هۆی ترس و توندوتیژییەكەوە وا دەكات
هەندێك بڵێن یان بیانەوێت هۆکارهکانی بۆ
دەرەوەی توانای كۆنترۆڵكردن بگەڕێننەوە،
بۆ نموونە ئەو بۆچوونەی پێی وایە ئەو
تاوانبارە وزەیەكی گەورەی لە سێكسدا

تاوانباری سێكسی یان تاوانكەری تاوانە
سێكسییەكان یەكێكە ل��ەم كەسانەی
خوارەوە:
 -1دەیەوێت هێزی بەسەر كەسێكی لە
خۆی الوازت��ردا بسەپێنێت یان دەیەوێت
بیترسێنێت ی��ان ڕق��ی خ��ۆی بەرامبەر
گروپێك یان كەسێك هەڵڕێژێت كە لە
خۆی كەمترن ،بۆ نموونە قوربانی تەمەنی
لە خۆی بچووكترە یان سەر بە چینێكی
هەژارە یان لە نەژادێكی خوارترە لە خۆی،
ئەو كەسەی كە تاوانەكە دەكات پێی وایە
قوربانی لە خوار خۆیهوهیهتی ،بۆ نموونە
ئیغتیسابكردنی ڕەش پێست لەالیەن سپی
پێستەوە یان ئیغتیسابكردنی مێ بەپێی ئەو
بیروباوەڕەی كە ژن پایەی لە پیاو كەمترە.
 -2ی��ان كەسێكە ب��ە ه��ۆی كۆمەڵێك
هۆكارەوە كە بۆ قۆناغی منداڵی دەگەڕێتەوە
یان كۆمەڵێك هۆكاری دیكە كە لە ژماردن
نایەن ناتوانێت پەیوەندییەكی سۆزداری
سێكسی لەگەڵ ژنێكی پێگەیشتووی وەك
خۆی ببەستێت لە چوار چێوەیەكی خواستراو
لە ڕووی كۆمەاڵیەتی و یاساییەوە.
 -3یان كەسێكە دەیەوێت وروژاندنێكی
گەورەی ناسروشتی لە ژیانیدا ڕووبدات،
هەندێك ئەمەیان دەوێت لەبەرئەوەی ژیانیان
هیچی تیادا نییە و بێ تاموبۆیە ،هەندێكی
دیكە لەبەرئەوەی دەیانەوێت هەڵوێستێكی
درامی ڕووب��دات وەك دەستدرێژیكردنی
سێكسی بۆ دەستكەوتنی ئ��ەو وروژان��ە
زۆرەی كە بە شوێنیدا دەگەڕێن.
كەواتە بكەری تاوانی سێكسی مرۆڤێكی
ن��ەخ��ۆش��ە ،ش��ەڕان��گ��ێ��زە ،ئ����ارەزووی بۆ
دەسەاڵت یان وروژان پاڵی پێوە دەنێت
بۆ وێرانكردنی قوربانی لە ڕێی چەكی
سێكسەوە ن��ەك ل��ەب��ەرئ��ەوەی مرۆڤێكە
وزەیەكی سێكسی ئاست بەرزی هەیە.

هەیە و ئەمەیە وای لێكردووە تاوان بكات.
لێكۆڵینەوەكانی ل��ەم ب���وارەدا ئەنجام
دراون و لەالیەن گەورە زانایانی بواری
سێكسەوە شی كراونەتەوە ئاشكرای دەكەن
تاوانبارانی سێكس بەهۆی وزەی گەورەی
سێكسەوە ڕێژەیان لە  %3تێپەڕ ناكات لە
كۆی تاوانە سێكسییەكان ...بە ڕای من
تەنانەت ئەو كەسە ناسروشتییانەش ئەگەر
مەسەلەكە تەنیا بوونی وزەیەكی گەورەی
سێكسە ،ئەوا دەڵێین ڕێگەی دیكە هەیە بۆ
خۆبەتاڵكردنەوە غەیری تاوان.
بناغەی تاوانی سێكسی بریتییە لە هێز و
دەركردنی توڕەیی ،تاوانباری سێكسی
مرۆڤێكە دەیەوێت هێز و توڕەبوونی بەسەر
قوربانییەكدا لە هەڵوێستێكی الوازدا،
دەرپەڕێنێت.
هەندێك پیاو بە نەشوەی سێکس ناگات،
تەنیا بە ه��ۆی ئ��ەو ه��ێ��زەوە نەبێت كە
دەیسەپێنێت بەسەر ئەو كەسەی بەرامبەردا و
لە ڕێی ئەو هەستی تۆقینەی ئەوەوە دەگات
بە چێژ .لەبەرئەوە ئێمە وەك چارەسەركاری
سێكسی درك بەوە دەكەین لە زۆرێك لە
حاڵەتەكانی دەستدرێژی و ئیغتیسابدا كە
ڕوودەدەن ،تاوانبار لەوانەیە بوەستێت و
ڕەپبوونی ئەندامەكەشی بوەستێت كاتێك
قوربانییەكە هیچ بەرهەڵستییەكی تاوانبار
ناكات و هیچ ترسێك دەرنابڕێت ،ئێمە
ئ��ەم ئامۆژگارییەمان پێشكەش دەك��رد
كاتێك لەهەڵمەتەكانی دژە ئیغتیسابدا باسی
ڕۆشنبیری خۆپاراستنمان دژی ئیغتیساب
دەك��رد و پێشكەشی ژنانمان دەك��رد لە
ئەمەریكا.
تاوانی سێكسی ،تاوانێكی دەروونییە ،ئەو
كەسەی كە ئەنجامی دەدات لە ڕووی
دەروونییەوە نەخۆشە ،بێگومان ئەم هەقیقەتە
پاساو بۆ كردارەكانی ئەو تاوانبارە ناهێنێتەوە
كە ژیانی كەسێكی دیكەی وێران كردووە،
چونكە تاوانی سێكسی وێرانكردنی ژیانی سەرچاوە:
كەسێكی دیكەیە ،لەبەرئەوە سزاكەی لە د .فەوزیة الدریع ،ملیون سؤال عن الجنس
زۆربەی یاساكانی دەوڵەتاندا لەگەڵ سزای (منشورات دار الجمل ،طبعة االولی و الثانية
كوشتندا بەرامبەر دەوەستێت.
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ئارەزووی
سێكسی چییە؟

ئارەزووی

ڕێكەوتن لەگەڵ بیرو هۆشدا پێویستە بۆ
رێكەوتن لەگەڵ جەستەدا .پەیوەندی
باشی نێوان دەروون و جەستە ،پەیوەندیی
خۆشەویستی و سێكسی نێوان ژن و مێرد
بە تەندروستی دەخەمڵێنێت .بۆیە لەسەر
هەردووال پێویستە لەسەر ئاستی سۆزداری
و جەستەیدا هەوڵێكی زۆر بدەن.

سێكسی یان بەالتینی Libido

مەیلێكی سروشتی بنەڕەتییە و هەموو
بونەوەرانی زیندوو تیایدا بەشدارن و
ئامانجی زاوزێ و زۆربوون و دەستەبەری
ب��ەردەوام��ی ج��ۆرەك��ان��ە .م��رۆڤ خۆی
گەیشتۆتە ئەوەی جیاوازی لەنێوان زاوزێ
و چێژدا بكات هەروەها گەیشتۆتە بە
ئەقڵكردنی پەیوەندی سێكسی و وای
لە ئ��ارەزووە سێكسیەكەی ك��ردووە كە
هەندێجار ببێتە س��ەرچ��اوەی خۆشی و
كامەرانی و هەندێجاریش هۆی دڵەڕاوكی
و كپكردن.
لە ڕێی ئارەزووەوە بۆ بەشكردنی چێژەكە
لەگەڵ هاوسەردا هەروەها لە ڕێی هەست
و هەڵچوونە ئاڵوگۆڕەكانەوە ك��رداری
سێكسی ئاڵۆز ب��ووە .هیچ رەشەتەیەكی
ئەفسوونیش نییە ب��ۆ بەدەستهێنانی
پەیوەندییەكی سێكسی ئایدیالی ،چونكە
هەر مرۆڤە بەجیا لە مرۆڤەكانی دیكە چێژ
وەردەگ��رن .بۆیە لەسەر هەموو كەسێك
پێویستە ش��ارەزای جەستەی خۆی بێت،
هەروەها ئەو توانایەش كە دەیڕەخسێنێت.
ژیانێكی سێكسیی بەختەوەر پێویستی بە
كەسێتیەكی دڵخۆش و كراوە هەیە ،چونكە
116
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پێكهاتەی ئارەزووی سێكسی

ئ���ارەزووی سێكسی لە تێكەڵەیەك لە
وروژانی حەز و سۆز و بیر پێكدێت كە
بەندە بە هەستە جەستەییە ڕاستەقینەكانەوە
یان بە هەستە خەیاڵییەكانەوە .لە كاتی
بەیەكگەیشتنی سێكسیدا هەر پێنج هەستەكە
ئاگادارن و لە دروستكردنی ئارەزووەكەدا
و بەرزكردنەوەی وروژاندنە سێكسیەكەدا
بەشدار دەبن .هاندەرە سێكسیەكانیش هەمە
چەشنەن و هەمە جۆرن .هاندەری بینین
یان بیستن یان بۆنكردن یان بەریەككەوتن
ی��ان ت��ام چەشتن بن ئیدی ئ���ارەزووی
سێكسی دروس��ت دەك��ەن و دەیڕژێنن..
بۆ وێنە خوێندنەوەی دەقێكی ورووژێنەر
یان بینینی دیمەنێكی شەهوانیی و زەوق
بەخەبەر هێنەر یان سەیركردنێكی خێرا بۆ
داگیرساندنی ئارەزووی سێكسی هۆكارن
و فاكتەری سەرەكین.
بێجگە لەمانەش هەست و هۆرمۆنەكانیش
هۆكاری بنەڕەتی دیكەن و ناتوانرێت
پشتگوی بخرێن.
ب��ۆ ن��م��وون��ە ه��ۆرم��ۆن��ی تێستۆستێرۆن
گەورەترین ڕۆڵی هەیە لە وزەی شەهوانی
پیاو و ژندا .ئەم هۆرمۆنە بە بڕێكی كەم لە

ژندا هەردوو هێلكەدان و ڕژێنەكانی سەر
گورچیلە دەیڕێژن .هۆرمۆنێكی دیکهیش
كە بەرپرسیارە لە شەهوەتی سێكسی
ژناندا بریتییە لە هۆرمۆنی ئیسترادیۆل
كە ه���ەردوو هێلكەدانەكان دەی��ڕێ��ژن.
هەروەها ئەم هۆڕمۆنە یارمەتی پاراستنی
زیندەیی پ��ەردەی زێ و چەوركردنی
دەدات .هۆرمۆنە سێكسییەكان بە هاوبەشی
لەگەڵ ماددە كیمیایە دەمارییەكاندا كار
دەكەن ،كە بەشی ژێرەوەی دەماخ واتە
هایپۆسەلەمەس دەیانڕێژێت .گرنگترینیشی
ئەو ماددە كیمیاییانە سیرۆتۆنین و دوپامینە
كە لەگەڵ هۆكارەكانی دیكەدا بەرپرسیارن
لە چاالككردنی ڕژاندنی تیستۆسیترۆندا.

چێژی سێكسی چییە؟

ب��ەاڵم پرسیاری گرنگ دوای پێناسی
ئارەزووی سێكسی بریتی دەبێت لەوەی كە
ئایا چێژی سێكسی چییە؟ میكانیزمی چێژی
سێكسی لە بنچینەدا الی هەموو مرۆڤێك
وەك یەكە ،گەلێك هۆكاری هەمە چەشنیش
هەن كە كاریگەرییان بۆ سەر ئەم كردار و
دۆخە هەیە ..وەكو باری دروستی ڕێژەی
هۆرمۆنەكان لە خوێندا تەمەن ،بارودۆخی
دەوروبەر میزاج ،هێزی هاندەری سێكسی
و ئامادەیی دەروون��ی الی م��رۆڤ .هەر
مرۆڤەش بە ڕێگایەكی جیاواز لە مرۆڤێكی
دیكە كرداری سێكسی ئهنجام دهدات .بۆ
نموونە ئەو ژنەی لەگەڵ جەستە و ئەندامی
زاوزێی خۆیدا ڕێكەو هەماهەنگە ،هەمیشە
بەئاگایە و بۆ هەر وروژاندێكی هەستی
یان سۆزی یان بەریەككەوتندا ئەوا ژیانی

سێكسی ئەو زۆر دەوڵەمەندترە لە ژیانی وەدەستهێنانی چێژی سێكسی

هەر ژنێكی دیكە كە بڕوای بەخۆی نییە..
ئەم قسەیە بۆ پیاویش دەقاودەق زۆر ڕاستە.
بەدەستهێنانی چێژی سێكسی الی ژن و
مێرد پیكەوەو لە یەك كاتدا خەونی هەموو
هاوسەرانە هەموو ژنێك یان پیاوێكیش
ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە  %42ی ژن و
مێردەكان هەست بە تەواوكاری لە ژیانی
سێكسییاندا دەكەن ،بەاڵم  %8یان هەست
بەوە ناكەن زۆر كەمیان نەبێت یان هەر
هیچ.
وەدەستهێنانی چێژی سێكسی بەشێوەیەكی
بنەڕەتی بۆ هەموو مرۆڤێك لەبەردەستدایە،
بەاڵم پێویستە ئەو كەسە كلیلەكانی ئەم
ك��ردارەی پێ بێت گەلێك لە كپكەر و
گرفت و بەربەست هەن ڕێگە دەگرن
ل��ەوەی كە جەستە بتوانێت بە ئازادانە
دەبڕین لە ئارەزووەكانی خۆی بگات .لەبەر
ئەو هۆیانەی كە لە زۆربەی حاڵەتەكاندا
دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغی منداڵی یان بە هۆی
بەرئەنجامی ئەزموونێكی خراپەوە.

هەر كەسە و بەشێوەیەكی جیاواز هەست بە
چێژی سێكسی دەكات ،ئەوەش پەیوەندی
بە هێز و توانای جەستەیی ئەو كەسەوە
هەیە و ه��ەر كەسێك جەستەی خۆی
خۆش بووێت و جڵەو بۆ ئارەزووەكانی
ب��ەرەاڵ بكات و گهمهبازیه سێكسییە
هەمە چەشنەكانی خ��ۆی وەربگرێت.
دەبێت ئارەزووە سێكسییەكانی بە خەیاڵە
سێكسییەكان چ��االك بكات و یارییە
سێكسیەكان قبوڵ بكات بۆ ئەوەی بگاتە
ئ��ەوپ��ەڕی وروژان���دن .م��رۆڤ بۆئەوەی
بگاتە چێژی سێكسی دەبێت جەستەی
خۆی بدۆزێتەوە و خۆشەویستی هەبێت
بۆ جەستەی خۆی بۆ وەدەستهێنانی چێژ و
خۆشیی سێكسی پێویستە.
لەبەرئەوە مرۆڤ دەبێت پێش هەموو شتێك
شارەزا بێت لە بارەی جەستەی خۆیەوە،
ناشارەزاییش دەبێتە هۆی ناشارەزایی
سەبارەت بە جەستەی بەرامبەرەكەی خۆی
(هاوسەرەكەی) ..واتە ئەو كەسەی كە

پەیكەر و كۆڵەكەی كردارە سێكسیەكە
دروس��ت دەك��ات .ه��ەر ئ��ەو نەزانین و
نەشارەزاییەیە كە ڕێگرە لەبەردەم وەرگرتن
و وەدەستهێنانی چێژی سێكسیدا .بۆ وێنە
ژنێك كە هەرگیز ڕێگە نەدات لەبەردەم
مێردەكەیدا ڕووت ببێتەوەو لە گهمهبازی و
بەریەك كەوتن و دەست پیاهێناندا شەرمن
بێت ،لە یاری و ماچكردن و مژین و ...هتد
شەرم بكات و بترسێت ئیدی چۆن دەگاتە
ئ��ەوەی چێژ لە جووتبوون و ك��رداری
سێكسی وەربگرێت..؟

دەستبازی و ئارەزووی سێكسی

ئارەزووی سێكسی بریتییە لە بەشداریكردنی
چێژ و خۆشی و بەریەك كەوتنی سۆز
و هەست و دواجاریش جەستە .چێژ و
خۆشیی سێكسی بە یاری و گهمهبازی
سێكسیدا دەڕوات ،چونكە گهمهبازی و
ماچ و یاری و دەست پیاهێنان و قسەی
خۆش و چرپەی پەنا گوێ ،هەموویان
وروژێنەری ئ��ارەزووی سێكسین .یاری
و گ��هم��هب��ازی هیچ نەبێت پێویستیان
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بە بەریەككەوتنی ه���ەردوو جەستەی
كەسەكان هەیە ،ب��ەاڵم بەریەككەوتنی
جەستە م��اددی��ەك��ان ب��ەس نییە ،بەڵكو
پێویستە هەستەكانی خۆشەویستی لەگەڵدا
بێت بۆ ئەوەی بتوانێت وزەی شاراوەی
سێكسی دەرپەڕێنێت .ئ��ەو پەیوەندییە
سێكسییە ڕۆتینیانەی كە وردە وردە دەبنە
تەنیا چوونە ناوەوەی چووك ،دەبنە هۆی
مردنی ئارەزووی سێكسی .بۆیە بۆئەوەی
ئارەزووەكە بەردەوام بێت پێویستی بە ئاماژە
و دەستپێكردن و وشە و چرپە و قسەی
خۆش هەیە لەسەر هەردووال پێویستە كە
بزانن چۆن حەز لێكراو ویستراوە و دەچێتە
دڵ��ەوە ،چۆن یاری دەكات و وروژێنەر
دەبێت و سۆزەكانی خۆی دەردەخات.
ڕۆتینی كات و شوێن و دووبارەبوونەوەی
شێوازی جووتبوونی نێوان ژن و مێرد دەبێتە
هۆی ئەوەی پەیوەندیی سێكسی هەال هەال
بكات .بەرگریكردن لەو پەیوەندیە پێویستی
بە ئەرك و زیندەیی هەردوو كەسەكەوە
هەیە ،ئاشكراشە كە بەختەوەریی خێزانیی
بەندە بە سەركەوتن لەم ب��ارەی��ەوە ،بۆ
مەسەلەی سەركەوتنیش پێویستە ئەمانەی
الی خوارەوە ئەنجام بدرێت :جووتبوون و
ئەنجامدانی سێكس لە بارودۆخی جیاوازدا.
پارێزگاریكردنی ئارەزوو بۆ وروژاندنی
پیاو و ژن .بوونی پێكگەیشتنی هاوڕێك
لە كاتی جووتبووندا .هەموو ئەمانەش
پێویستیان بە هەستی خۆشەویستی هەردووال
هەیە .وەاڵمدانەوەی جەستەی مرۆڤیش
بۆ وەرگرتنی چێژی سێكسی لە هەردوو
باری فسیۆلۆژی و تۆێكارییەوە لە هەموو
ژن و پیاودا وەكو یەكە ،بە پێچەوانەی
وەاڵمدانەوەی هەست و هەڵچوونەوە كە لە
ژنێكەوە بۆ یەكێكی دیکه و لە پیاوێكەوە
بۆ پیاوێكی دیكە دەگۆڕێت .ئامادەكارییە
جەستەییە بنەڕەتەكان بۆ چێژ و خۆشی
سێكسی بە چ��وار قۆناغی یەك ب��ەدوای
یەكدا دەڕۆن .كە بریتین لە ڕێڕەوێكی
چەسپاو الی هەموو مرۆڤێك كە بریتین لە:
قۆناغی یەكەم :وروژاندن .قۆناغی دووەم:
لووتكەی وروژاندن .قۆناغی گهیشتن به
لەرزەی ئۆرگازم .دوا قۆناغیش كە بریتییە
118
زانستی سەردەم 50

لە قۆناغی تەواوبوون (نیشتنەوە) .زانین و
شارەزابوون لە جەستە ڕێگا بە دۆزینەوەی
كلیلە شەهوانییەكانی دەدات و ڕێگا بۆ
چێژ وەرگرتن لە خۆشییە جەستەییەكانی
جووتبوون خۆش دەكات.

سووڕی مانگانە و ئارەزووی سێكسی

پزیشكان ئەوە ڕادەگەیەنن كە زۆر سروشتییە
كە لە ماوەی سووڕی مانگانەدا هەندێك
گۆڕانكاری بەسەر ئ���ارەزووی سێكسیدا
دێت ،چونكە بەشێك لە ئارەزووی سێكسی
بەندە بە هۆڕمۆنە سێكسییەكانەوە .ئارەزووی
سێكسی لە كاتی هێلكەداناندا زیاد دەكات.
ئەمەش زۆر لۆژیكییە ،چونكە ئامانج لە كاری
سێكسی و جووتبوون زاوزێیە .لەوانەشە لە
كاتی كەوتنە سەر خوێندا ئارەزووی سێكسی
زیاد بكات و ئەوەشی تێبینی دەكرێت لە
كاتی (هێلكەدانان و كەوتنە سەر خوێن)
دا خەونی سێكسی زۆرتر دەبێت .لە ڕووی
تیۆرییەوە ئەو ژنەی كە حەبی دژە سكپڕی
بەكار دێنێت لە ماوەی سووڕی مانگانەدا
هیچ گۆڕانكارییەكی ئەوتۆ لە ئارەزووی
سێكسیدا نابینێت ،چونكە ئ��ەم حەبانە
پارێزگاری جێگیری هاوسەنگی هۆرمۆنی لە
جەستەدا دەكەن .لەگەڵ ئەوەشدا ئەو ژنە
وەك هەموو ژنانی دیكە خۆی وچانەكانی
كرانەوە یان بچووكبوونەوەی ئارەزووەكە
دەزانێت كە ئ��ەوەش بایەخی تەنانەت لە
سەركەوتنی هۆكاری دەروون��ی-س��ۆزی-
هەستی -لە كاریگەری لەسەر ئ��ارەزووی
سێكسیدا دەردەخات .هەر ئەو هۆكارەشە كە
جیاوازی لەنێوان ژنێك و یەكێكی دیكەدا
دەردەخات لە ڕێی وەاڵمدانەوەی هەر ژنێك
بۆ هەڵچوون و هاندەرەكانی دیكە.

حەبی مەنع و ئارەزووی سێكسی

چونكە هۆكارەكە دەروونیەو ئەوان ترسیان
كەمتر دەبێتەوە و ئەگەری سكپڕییەكەیان
نامێنێت و زیاتر هەست بە ئازادی دەكەن.
بە پێچەوانەوە ئەگەر ژنێك هەستی بە
داب��ەزان��دن��ی ئ����ارەزووی سێكسی كرد
دەتوانرێت بووترێت كە ئ��ەو هۆكارە
ب��ەه��ۆی بەكارهێنانی حەبەكانی دژە
سكپڕییەوە ل��ەن��او دەچ��ێ��ت ،چونكە
پەیوەندی سێكسی بە ترس و پچڕپچڕەوە
بە بیانووی سكپڕبوون هۆكارە بۆ نەمانی
ئ��ارەزووی سێكسی ،نەهێشتنی ئەم كێشە
دەروونیە لەالیەن ژن یان هاوسەرەكەیەوە
بەهۆی ئەم حەبەوە دەبێت و ڕێگا خۆش
دەكات جووتبونێكی بێ ترس و نیگەرانی
لە سكپڕبوون مەیسەر بكات .لەوانەیە ئەو
كێشمەكێشە بەند بێت بە دووركەوتنەوە
لە هاوسەرەكە یان نەبوونی وروژاندن لە
ئەنجامی نەمانی ئەو مەترسیە یان كەمی
بایەخدان لە ئەنجامی ئ��ارەزووی��ەك��ی
شاراوەی ژنەكە بۆ سكپڕبوون لە كاتێكدا
كە حەب دەبێتە هۆی بەجێنەهێنانی ئەم
ئارەزووە.
ئ���ارەزووی سێكسیی الی ژن وەاڵم��ی
زۆرێكە لە هۆكارە دەرونییەكان ،واتە
هەبوونی ئاریشەی دەروونی دەبێتە هۆی
كەمبوونەوەی ئ��ارەزووی سێكسی ،ئەو
دۆخ��ەش لە ژنێكەوە بۆ ژنێكی دیكە
دەگۆڕێت ..ئەو هۆكارانەش لەودیوی
هۆشەوەن .بۆیە ئەگەر هەر ژنێك دوای
بەكارهێنانی ئ��ەم حەبانە هەستی بە
كەمكردنەوەی ئ��ارەزووی سێكسی كرد
ئەوا پێویستە ڕاوێژ بە پزیشكی تایبەت
ب��ك��ات و ڕەن��گ��ە داوای لێبكات كە
حەبی دژە سكپڕی لە ماوەیەكی كەمدا
بەكاربهێنێت ،یان ڕێگایەكی دیكە بۆ دژە
سكپڕی بدۆزێتەوە.

زۆرن ئەو ژنانەی كە حەبی دژە سكپڕی
بەكار دێنن ،و پرسیاری زۆریان ال دروست
دەبێت كە ئایا ئەمجۆرە حەبانە ئارەزووی
سێكسی ك��ەم دەك��ات��ەوە؟ پسپۆڕان و
پزیشكان لە وەاڵم��دا وای ڕادەگەیەنن لەهۆڵەندییەوە:
كە بەڵێ ،بڕوایەكی وا هەیە ،بەاڵم هیچ حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
بەڵگەیەك لەم بارەیەوە نییە و بە پێچەوانەوە
هەندێك ژن هەن لە كاتی بەكارهێنانی سەرچاوە:
سایتی ( سێكس و ژی��ان��ی م��رۆڤ)ی
حەبەكەدا كرانەوەی ئارەزووی سێكسیان
هۆڵەندی.
زیاد دەبێت و ئارەزووشیان بەهێزتر دەبێت،

بایۆلۆژی

baiology
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تووتی حهزی له گاڵته و گهپە
ئامادهکردنی:
ههورامان وریا قانع
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تووتی باڵندەیەكە بە ڕەنگە ج��وان و
دڵگیرو بریقەدارەكانی دەناسرێتەوە كە
لەنێوان سەوز و سور و شین و زەرد و
پرتەقاڵیدایە ،ڕەن��گ بۆ تووتی گرنگە
و لە ڕێگەی پەڕەكانییەوە ڕەنگەكان بە
دەستدەهێنێت ،پەڕەكانی تووتی چەندین
بۆیەی ڕەنگیان تێدایە لەوانە میالنینهکان
كە دەتوانێت ڕەنگی ڕەش و قاوەیەكی
زەردباو بەرهەمبهێنێت ،هەروەها دەتوانێت
ڕەنگی پلەپلەی خۆڵەمێشیش بەرهەمبهێنێت.
كاروتین ،ئەم بۆیەیە دەتوانێت ڕەنگەكانی
سور و پرتەقاڵی و زەرد بەرهەمبهێنێت.
بورفیرین بۆیەیەكی قاوەییە و دەتوانێت
ڕەنگی سور یان س��ەوز بەرهەمبهێنێت.

نێرە و مێیەی تووتی
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تووتی بەهۆی ئ��ەوەی دەتوانێت السایی
هەندێک دەن��گ بكاتەوە و هەروەها بە
هۆی پەڕە ڕەنگا و ڕەنگەكانییەوە و بەهۆی
ئەوەی دیمەنێكی جوان و سەرنجڕاكێشی
هەیە ،بووەتە باڵندەیەكی خۆشەویست
الی مرۆڤ و وەك باڵندەیەكی بەناز و فیز
پەروەردە دەكرێت و مرۆڤ لە بەرەبەیانی
مێژووەوە تووتی ماڵی كردووە .ئەم باڵندەیە
بە ئاسانی ماڵی دەكرێت و لە هەموو
باڵندەكانی دیكە شەعبییەتی زیاترە .لەوانەیە
تووتی ڕەنگ خۆڵەمێشی ئەفریقی بتوانێت
نزیكەی  800وشە لەبەربكات .بەاڵم تووتی
لە پێدەشتەكاندا السایی دەنگی یەكتر
یان هیچ دەنگێكی دیكە ناكەنەوە ،بەڵكو
جۆرێك لە قیڕەقیڕ و هاتوهاواریان هەیە.
تووتی باڵندەیەكی كۆمەاڵیەتی زیرەكە و
حەز بە گەم و گاڵتە و یاریكردن دەكات،
حەز دەك��ات ی��اری بە زنجیرو جەڕەس
بكات ،واتە حەز دەكات یاری بەو شتانە
بكات كە جۆرێك لە دەنگە دەن��گ و
خڕەخڕی لێوەدێت ،هەروەها پێیخۆشە
یاری بە ئاوێنە و بە پەت و گوریس بكات.
تووتی لە ناوچە فێنكەكانی جیهاندا دەژی،
لەوانە هندستان و باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا
و خۆرئاوای ئەفریقا و ئەمریكای التین و
ئوستورالیا و نیوزلەندە .جۆرێكی تووتی كە
بە (براكیت كارۆلینا) ناسراوە و لە ئەمریكادا
هەبوو ،لە سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا

لەناوچوون و لە ئێستادا نەماون .تووتی
توانایەكی باشی هەیە بۆ خۆگونجاندن
لەگەڵ سەختی ئاوهەوای ئەو ژینگەیەی كە
تێدا دەژی .تووتی تاڕادەیەك سەرێكی زل
و ملێكی كورت و زمانێكی ئەستوری هەیە،
چنگە چەماوەكانی هەردوو پێی یارمەتیدەدا
خ��ۆی ب��ە ل��ق و چڵی درەخ��ت��ەك��ان��ەوە
هەڵواسێت ،پێی تووتی لە چ��وار پەنجە
(چنگ) پێكهاتووە ،دووانیان ڕووەكەی
ب��ۆ پێشەوەیە و دووان��ەك��ەی دیكەیان
ڕووەكەی بۆ دواوەیە ،ئەمەش توانایەكی
باشی بۆ گرتنی شتەكان بەشێوەیەكی
توند پێدەبەخشێت ،بە دەنووكە پتەوەكەی
دەتوانێت توێكڵە ڕەقەكەی گوێز بشكێنێت،
دەنووكی بەوە ناسراوە كە چەماوەتەوە و
كۆتاییەكی تیژی هەیە ،ئەمەش وایلێدەكات
بە ئاسانی بتوانێت هەموو شتێك بگرێت.
تووتی ئەگەرچی خاوەنی جەستەیەكی
ڕەق��ە ،ب��ەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا توانایەكی
گەورەی بۆ خۆنوشتانەوە هەیە ،بە ڕادەیەك
دەتوانێت بە ئاسانی بگاتە هەر بەشێكی
جەستەی كە بیەوێت ،ئەمەش لە ڕێگەی
ئەوەی دەتوانێت بە گۆشەی  180پلە خۆی
بابدات و خۆی بچەمێنێتەوە.
هەندێک ج��ۆری ت��ووت��ی بەشێوەیەكی
سنووردار توانای قسەكردن و دەربڕینی
هەندێک وشەیان هەیە ،ئەمەش بەهرەیەكی
زۆر دەگمەن و ناوازەیە كە لە زۆربەی

خۆشەویستی دەکەن

گیانلەبەرەكانی دیكەدا نییە ،ب��ەاڵم ئەم
بەهرەیە لە جۆرێكەوە بۆ جۆرێكی دیكە
دەگۆڕدرێت ،بڕی ئەم بەهرەیە پەیوەندی
ب��ەوەوە هەیە لە بەخێوكردنیدا تاچەند
گرنگی و بایەخی پێدەدرێت .هەروەها ئەم
باڵندەیە زۆر زیرەكە بۆیە توانایەكی باشی
بۆ فێربوون و مەشقپێكردن هەیە .تووتی لە
توانایدایە لە دە ساڵەوە و بۆ سەد ساڵ بژی،
واتە هەندێک جۆری تووتی تەمەنیان درێژە.
ت��ووت��ی ل��ە پەیوەندیدا ب��ە باڵندەكانی
دیكەوە یان لە پەیوەندیدا بە هاوسەری
ژیانییەوە زۆر هەستیارە ،زۆرجار دەیبینی
دڵ��داری لەگەڵ هاوسەرەكەیدا دەكات
و زۆری خۆشدەوێت و زۆر بەوەفایە
بۆ هاوسەرەكەی .ئەگەر هاوسەرەكەی
(ژن��ەك��ەی) دووچ��اری كارەساتێك بێت
بۆ نموونە مردن ،ئەوا تووتییهکه بەهۆی
پێناخۆشبوون و خەفەتبارییەوە ،دەتوانێت بۆ
چەندین ساڵ بێ هاوسەر بمێنێتەوە .هەروەها
تووتی باڵندەیەكی دڵپیسە و حەز ناكات
هیچ باڵندەیەكی دیكە دڵ��داری لەگەڵ
هاوسەرەكەیدا بكات یان دەستدرێژی بكاتە
سەر هێالنەكەی.
جۆرەكانی تووتی
نزیكەی  353ج��ۆر تووتی هەیە ،وەك
ئاماژەمان پێدا هەندێک ج��ۆری��ان زۆر
زیرەكە و دەتوانێت السایی دەنگەكان
بكاتەوە ،تەنانەت دەتوانێت السایی هەندێک

شەڕیانە

وشە و قسەی مرۆڤ بكاتەوە .خۆراكی
تووتی بریتییە لە گوێز و دانەوێڵە و بەری
درەخەتەكان ،بەتایبەتی هەنجیری كێوی.
تووتی لە دارستانەكان و لە بەرزایی
درەختەكاندا دەژی .دەتوانێت هەردوو پێی
بۆ گرتنی شتەكان بەكاربێنێت و پاشان هەر
لە ڕێگەی پێیەكانییەوە شتەكان بەرێت بۆ
دەمی ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی پێیەكان بۆ
خۆڕاگرتن لەسەر لق و چڵەكان و بۆ هەڵزنان
بە ق��ەدی درەختەكاندا بەكاردەهێنێت.
تووتی كاتێک لە م��اڵ و تەالرەكاندا
بەخێودەكرێت ،دەت��وان��ێ��ت كاكیلەی
سەرەوەی بۆ خۆهەڵواسین بەو جۆالنێیانەدا
بەكاربهێنێت كە لەناو قەفەزەكهیدا دانراون.
درێ��ژی كورتترین تووتی نزیكەی دە
سانیتمەترە و درێژی گەورەترین تووتی
نزیكەی سەد سانتیمەترە .بەشێوەیەكی گشتی
تووتی باڵندەیەكی كۆچەر نییە و هێالنەكەی
لە كون و كەلەبەری درەختەكاندا دروست
دەك���ات .هێلكەی تووتی هێلكەیەكی
ڕەنگ سپی خڕەو خاڵییە لە هەر پیسی
یان ڕەنگێك .مێیەی تووتی نزیكەی  2بۆ
 4هێلەكە دەكات و ماوەی سی رۆژ یان
پێنج هەفتە بەسەریاندا كڕدەكەوێت ،مێیەكە
لەو ماوەیەدا بەسەر هێلكەكانەوە دەبێت
و نێرەكەش خۆراكی بۆ پەیدادەكات و
دەیكات بە دەمیەوە ،بهاڵم مێیەی تووتی
قەبارە بچووكەكان نزیكەی هەشت هێلكە

ئاشتی دەکاتەوە

تووتی باڵندەیەكی
كۆمەاڵیەتی زیرەكە و
حەز بە گەم و گاڵتە و
یاریكردن دەكات ،حەز
دەكات یاری بە زنجیرو
جەڕەس بكات ،واتە
حەز دەكات یاری بەو
شتانە بكات كە جۆرێك
لە دەنگە دەنگ و
خڕەخڕی لێوەدێت
دەكات ،بەچكەكان نزیكەی دە هەفتە بۆ
دوانزە هەفتە یان سێ بۆ چوار مانگ لەناو
هێالنەكاندا دەمێننەوە .وەرزی زاوزێ الی
مێیەی تووتی دەكەوێتە نێوان هاوینو پایز،
تووتی وەك وتمان باڵندەیەكی بەوەفایە و
نێرەو مێیەكان كە دەبنە هاوسەری یەكتر ،بە
درێژایی ژیانیان لەگەڵ یەك دەمێننەوەو لە
یەكتر جیانابنەوە و هیچ یەكێكیان جارێكیتر
هاوسەری تازە ناگرێت .زۆرجار دەبینین
نێرە و مێیەكە بۆ قووڵكرنەوەی پەیوەندیی
دۆستانەیان ،بە دەنووكیان پەڕەكانی یەكتر
ڕێكدەخەن .بەشێوەیەكی گشتی تووتی
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لەگەڵ خاوەنەکەی دڵی خۆش دەبێت
باڵندەیەكی تەمەن درێژە و هەیانە تەمەنێكی
زۆر دەباتەسەر.
لێرەدا ئاماژە بەجۆری تووتی دەدەین
و هەندێک لەجۆرەکانی دیکە لەڕێی
وێنەکانەوە ناویان دەهێنین
یەكەم :تووتی ئەفریقی
ئەم جۆرە تووتییه بە باشترین جۆری تووتی
دادەنرێت ،سیفەتەكانی بریتییە لە:
 -1شێوەیەكی جوانی هەیە و بە ئاسانی
ماڵی دەكرێت.
 -2لە قسەكردندا پاراوە و زوو فێردەبێت.
 -3زۆر زیرەكە و بە خێرایی لەگەڵ مرۆڤدا
خۆی ڕادێنێت.
 -4بە ئاسانی مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێت و
بێزاركەر نییە ،بەاڵم لەم خاڵەدا پشت بە
ڕۆڵی بەخێوكەرەكەی دەبەسرێت.
 -5نرخێكی گونجاوی هەیە و هەمووان
دەتوانن بیكڕن.
بهاڵم هەندێک كەموكوڕی و خەوش و
نەنگی هەیە كە بریتییە لەمانەی خوارەوە:
 -1لە جۆرەكانی دیكە زیاتر نەخۆش
دەك��ەوێ��ت ،بۆیە پێویستی بە چاودێری
كردنی بەردەوام و بایەخی بەردەوام هەیە،
بەتایبەتی لە خۆراكدا.
 -2لەبەرئەوەی ئ��ەم ج��ۆرەی��ان زی��اد لە
پێویست كۆمەاڵیەتییە و حەزی بە یاریو
گەمەكردنی زۆرە ،بۆیە پێویستە خاوەنەكەی
بەردەوام یاری لەگەڵ بكات.
 -3ئەگەر خاوەنەكەی پشتگوێی بخات
و بایەخی تەواوی پێنەدا ،ئەوا تووتییەكە
هەندێک ڕەفتاری جاڕسكەر دەنوێنێت ،بۆ
نموونە كۆمەڵێک دەنگی ناخۆش ناخۆش
و جاڕسكەر دەردەبڕێت ،یان پەڕەكانی
خۆی دەخ��وات ،یان نینۆكی پەنجەكانی
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هێلکەکانی تووتی
لێدەكاتەوە ،ی��ان دەن��وك��ی دەخشێنێت
ب��ە شتەكانی دەوروب���ەری���دا ت��ا دەنگی
ناخۆش و بێزاركەری لێوە بێتەدەرەوە.
ئەو هەڵسوكەوت و ڕەفتارانە بۆ فاكتەری
دەروونی دەگەڕێتەوە كە زۆرجار خەتاكەی
بۆ خاوەنەكەی دەگەڕێتەوە ،بەتایبەتی ئەگەر
باڵندەكە بۆ ماوەیەكی درێژ لە قەفەزەكەدا
بهندکرا.
دووەم :تووتی غینی
ئەم جۆرە هیچی ئەوتۆی لە جۆری یەكەم
كەمتر نییە ،بهاڵم كەموكوڕیو نەنگییەكانی
بریتییە لەم خااڵنەی خوارەوە:
 -1بە ب��ەراورد لەگەڵ جۆری یەكەمدا،
زۆر كەللەڕەقە ،هەروەها لە قسەكردن
و الس��ای��ك��ردن��ەوە و خۆگونجاندنی
لەگەڵ مرۆڤدا ،تا بڵێی كەللەرەقە ،بەاڵم
كاتێک بەرەبەستەكانی نێوان خ��ۆی و
ب��ەخ��ێ��وك��ەرەك��ەی دەشكێنێت ،دەبێتە
باڵندەیەكی زۆر ڕووخۆش.
 -2ڕەنگەكەی كە بەالی ڕەش و ڕەساسی
تێردا دەشكێتەوە و كلكە سورە تاریكەكە،

باشترە تەنیا یەك جۆر
لە تووتی لەناو یەك
قەفەزدا بێت ،واتە
باشترە لە قەفەزێكدا
جۆرە جیاواز جیاوازەكانی
بەبەغا لەخۆنەگرێت
و تەنیا یەك جۆری
تێدابێت

وایانكردووە بەهای كەمتربێت لە جۆری
یەكەم.
 -3قەبارەی پچووكە ،ئەمەش وادەكات
نرخی زۆر هەرزانتربێت لە تووتی ئەفریقی.
سێیەم :تووتی كۆكاتۆ
ئەم جۆرە چەندین شێوەی جیاواز جیاوازی
هەیە ،لەوانەی پۆپنە زەرد كە لە هەموو
جۆرەكانی دیكە بەناوبانگترە و لە ئەمریكا
و لە ئوستورالیا دەژی .جۆرێكی دیكە
دەگمەن هەیە كە پۆپنەكەی پرتەقاڵییەو
لە ئەندەنوسیا یان لە ئوستورالیا هەیە ،ئەم
جۆرە كەم قسە دەكەن ،بەاڵم یاری زۆر
دەكەن و لەگەڵ مرۆڤیشدا لە جۆرەكانی
دیكە زیاتر ڕووخۆشترن.
چوارەم :ماكاوی شین
لەدەموچاوی ئەم جۆرەدا ،كۆمەڵێک هێڵی
ڕەش هەیە كە دەكەونە ژێر چاوییەوە،
هەندێک جۆری دیكەیان هەیە ئەم هێاڵنەی
تێدا نییە كە نرخەكەیان هەرزانترە.
پێنجەم :تووتی ماكاوی سووری ئەسڵی
ئەم جۆرە بە گرانترین و دەگمەنترین و
بەناوبانگترین جۆرەكانی تووتی دادەنرێت،
نرخی ئەم باڵندەیە زۆر گرانە و دەگاتە
سەد هەزار ریالی سعودی .ئەم جۆرە زۆر
دەگمەن و ناوازەیە و لە ئێستادا لە ئوستورالیا
ژینگەیەكی تایبەتیان بەتەنیا بۆ ئەم جۆرە
دروست كردووە .جۆرێكی دیكە هەیە كە
ڕەنگەكەی شینێكی كاڵە نەك شینێكی تێرو
هەرزانترە .تووتی مەكاوی ڕەنگ سوری
تێر لە هەموو جۆرەكانی دیكە دەگمەنتر
و گرانترە .ئەم ج��ۆرە تووتییانه لەسەر
ئاستی نێودەوڵەتی قەدەغەیە بازرگانی پێوە
بكرێت و چاودێرییەكی توندی لەسەرە و
هەركەسێک بە بێ مۆڵەت ئەم تووتییانهی

زەڕنەقووتەی تووتی
هەبێت ،وەك ت���اوان مامەڵەی لەگەڵ
دەكرێت.
لەوانەیە بەخێوكەرانی تووتی ماكاوی سوور،
هەندێجار فریو بدرێن ،چونكە جۆری زۆرە
و ڕەنگەكانی ڕەنگە ئەسڵییەكانی تێدانییە،
بە تایبەتی ڕەنگی زەرد و لەباتی ئەو ڕەنگە
زەردە ڕەنگی سەوزی تێدایە .بۆیە الی
بەخێوكەرە پیشەگەرەكانی ئەم جۆرەی
دواییان هەرزانترە و بەهاكەشی كەمترە.
تووتی مەكاوی سوور یەكێكە لە تووتییه
قەبارە گەورەكان و قەبارەكەی دەگاتە
نزیكەی نەوەد سانتیمەر و نزیكەی سەد
ساڵ بۆ سەد و دە ساڵ دەژی!
خۆراكی تووتی
تووتی زیاد لە سی جۆر خۆراك دەخوات كە
پڕن لە خۆراكە ماددەی باش و ڤیتامینهکان،
لەوانە هەندێک جۆری میوە وەك سێو ،ترێ،
شوتی ،س��ەوزەوات وەك كاهو ،كەرەوز،
چەرەسات وەك گوێز .هەروەها ژمارەیەكی
زۆر كەم لە مێرووەكان دەخ��وات .بەاڵم
هەندێک جۆری خۆراك هەیە كە تووتی
هەرگیز نایخوات ،وەك گۆشت ،پرتەقاڵ،
مۆز.
بەیەگەیشتن
باڵندەكان زمانێكی تایبەتیان هەیە و
لە ڕێگەی ئ��ەو زم��ان��ەوە بەیەكدەگەن،
تووتییهکان چەندین ڕێگای جۆراو جۆریان
هەیە كە بەهۆیەوە بەیەكتر دەگەن ،لەوانە:
 -1بەیەكگەیشتن لە ڕێی جووڵەوە ،بۆ
نموونە ملخواركردنەوە.
 -2بەیەكگەیشتن لە ڕێی دەموچاوەوە ،بۆ
نموونە جوواڵندنی پەڕەكانی دەموچاو.
 -3بەیەكگەیشتن ل��ە ڕێ��ی ق��ەب��ارەی
پەڕەكانەوە ،تووتی لە هەندێک جاردا بەهۆی

خەریکە پەڕ و باڵ دەردەکات
خۆ گیڤكردنەوەی پەڕەكانییەوە گوزارشت
لە هەستەكانی دەكات ،بۆ نموونە لە كاتی
دڵداریكردن لەگەڵ مێیەكاندا یان لە كاتی
هێرشكردن یان لەكاتی بەرگریكردن لە
خۆی.
 -4بەیەكگەیشتن لە ڕێی بۆنكردن یان
دەستلێدانەوە ،بە تایبەتی لەكاتێكدا كە
لەگەڵ بەچكەكانیدا بژی .تووتی باڵندەیەكە
زۆر بایەخ بە پاكوخاوێنی خۆی دەدات و
حەز دەكات خۆی بە ئاو بشوات و حەز
ناكات قەفەزەكهی پیس بێت .هەندێک
تووتی كاتێک ببینێت بەروناوماڵەكەی
(قەفەزەكەی) پیسە ،قاپی خۆراكەكە قڵپ
دەكاتەوە یان بە دەنوكی دەكێشێت بە
دەرگا و بە ئاسنی قەفەزەكەدا ،بەو هیوایەی
بێن و شوێنەكەی بۆ پاك بكەنەوە.
بەخێوكردنی تووتی
دەكرێت باڵندەی تووتی لە كۆمەڵەی
گەورە گەورەدا لەگەڵ یەك بژین ،باشترە
ئەم كۆمەڵە گەورانە لە تەنیا نێرە یان لە مێیە
پێكهاتبن و تێكەڵ نەبن ،ئەمەش بۆ ئەوەی
غیرە و ئیرەیی لەنێوانیاندا پەیدانەبێت.

تووتی باڵندەیەكی
دڵپیسە و حەز ناكات
هیچ باڵندەیەكی
دیكە دڵداری لەگەڵ
هاوسەرەكەیدا بكات یان
دەستدرێژی بكاتە سەر
هێالنەكەی

هەروەها باشترە تەنیا یەك جۆر لە تووتی
لەناو یەك قەفەزدا بێت ،واتە باشترە لە
قەفەزێكدا ج��ۆرە جیاواز جیاوازەكانی
تووتی لەخۆنەگرێت و تەنیا یەك جۆری
تێدابێت .بۆ بەخێوكردنی تووتی پێویستە ئەم
هەنگا و ڕێوشوێنانەی خوارەوە بگیرێنەبەر:
 -1باشترە تووتی بۆ ئەوەی بێتاقەت نەبێت و
هەست بە تەنهایی نەكات ،لەگەڵ تووتییهک
لە هەمان جۆری خۆیدا بێت.
 -2سیستمێكی خواردنی ڕێكوپێكی لە
دانەوێڵەی پاك یان لە میوە و سەوزەواتی
خاوێنی هەبێت ،وەك گێزەرو سێوو كاهو.
-3ب��ۆ پاكڕاگرتنی ئ��اوی خ��واردن��ەوەی،
پێویستە بە بەردەوام ئاوەكەی بگۆڕدرێت،
ه��ەروەه��ا جامی خ���واردن و ئ��اوەك��ەی
بەتایبەتی و قەفەزەكەی بە شێوەیەكی
گشتی دەبێت بە بەردەوامی پاكبكرێنەوە.
 -4پێویستە ق��ەف��ەزەك��ە گ��ەورەب��ێ��ت و
مەسافەیەكی هەبێت بۆ جوڵە و فڕین،
هەروەها هەندێک شوێنی تایبەتی تێدابێت
باڵندەكە لە سەرما و لە گەرما و لە ڕەشەبا
و لە تیشكی ڕاستەوخۆ خۆر بپارێزێت.
ڕەنگە زەحمەت بێت شوێنێكی سەالمەت
بۆ بەچكەكان دابین بكرێت و باشترە نێرە و
مێیەكانیش لەگەڵ یەكتر جیابكرێنەوە.
 -5پێویستە لەناو ق��ەف��ەزەك��ەدا پارچە
تەختەیەكی هەڵواسراو هەبێت تا تووتییهکه
لەسەر دانیشێت یان لەسەری ڕاوەستێت.
 -6پێویستە بە پێی توانا ژینگەی ناو
قەفەزەكە ژینگەیەكی گونجاو بێت و لە
ژینگەی سروشتی بچێت ،بۆ ئەو مەبەستە
دەكرێت ناو قەفەزەكە تاڕادەیەك پڕ بكرێت
لە گەاڵ و گوڵ و ڕووەك و هەندێک یاریشی
تێدا دابنرێت.
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بێهێزیو و
سستیو وبێهێزی
حاڵەتیسستی
تووتیلەلەحاڵەتی
بینینیتووتی
بینینی

نەبێت،
چاالكییەكی
جۆرە
تەختەكەدا و
نەبێت،
چاالكییەكی
جۆرە
هیچهیچ
تەختەكەدا و
مـــــــــــانای وایە

تووتی جۆری ترکوازین

تووتی ئاڵتونی

 -7ئاوی پاكی بۆ خۆشۆردن تێدابێت.
 -8باشترە خۆراكەكەی ساوەری لەگەڵدا بێت
تاكو مەسەلەی هەرسكردنی بۆ ئاسان بكات.
 -9پ��اك��ردن��ەوەی قەفەزەكە بەشێوەیەكی
بەردەوام تا مێرووەكان نەڕۆنە ناوی.
 -10لەكاتی نەخۆشكەوتنی ی��ان لەكاتی
برینداربوونیدا ،پێویستە ببرێتە الی پزیشكی
ڤێنتێرنەری.
 -11تووتی وەك ئەو باڵندەكانی دیكە كە
بەخێودەكرێن ،پێویستی بە خواردنی ماسی
مەرەكەب وەشێنە -الحبار.
 -12پێویستە لە ژێر چاودێری پزیشكدابێت.
نەخۆشكەوتنی تووتی
بینینی تووتی لە حاڵەتی سستی و بێهێزی و
داهێزراوی و لە حاڵەتی ئەوەی خۆیدابێت
بەسەر تەختەكەدا و هیچ جۆرە چاالكییەكی
ن��ەب��ێ��ت ،ل��ەگ��ەڵ سیخەسیخێك لەكاتی
هەناسەدانیدا ،مانای وایە تووتییەكە نەخۆشو
ناساغە و لەوانەیە دووچ���اری هەوكردنی
سییەكان ی��ان دوچ��اری هەوكردنی بۆری
هەناسە و سیكڵدانۆچكەكان بووبێت ،لەم
حاڵەتەدا پێویستە باڵندەكە گەرم داپۆشرێت و
ببرێت بۆالی پزیشكی ڤێرتەرنەری .چنگ و
دەنووكی تووتی دەكرێت زیاد لە پێویست
گەشە بكەن ،بۆیە پێویستە لە ڕێگەی پزیشكی

تووتی سەر ڕەش

تووتی جۆری مایەر

تووتی پۆپنەدار

تووتی باڵ شین

ڤێرتەرنەرییەوە ببڕدرێن و كورتبكرێنەوە.
ئەگەر ویستت دەنووكی تووتی تا ڕادەیەكی
گونجاو گەشە بكات ،ئەوا ئێسقانی ماسی
(سیبیا)ی بخەرە بەردەم كە ئێسقانێكی ڕەقە ،بۆ
ئەوەی چنگی تووتی زیاد لە پێویست گەشە
نەكات ،ئەوا دەكرێت ئەو تەختەیەی لەسەر
ڕادەوەستێت ڕەق بێت یان لە توێكڵی ڕەقی
درەخت بێت.
ل��ەوان��ەی��ە ت��ووت��ی ب��ەه��ۆی مشەخۆرێكی
پچووكەوە ،دەم��وچ��اوی دووچ��اری زیپكە
و پەڵە پەڵە ببێت ،كاتێک دوچ���اری ئەو
نەخۆشییە ببێت ئ��ەوا زیپكە ،ی��ان پەڵەی
ڕەن��گ خۆڵەمێشی لە دەوروب���ەری دەن��وك
و دەموچاویدا دەردەكەوێت ،لەم حاڵەتەدا
پێویستە باڵندەكە ببرێت بۆ الی پزیشكی
ڤێتێرنەری كە دەكرێت لە ڕێگەی هەندێک
ح��ەب و دەرم��ان��ەوە چ��ارەس��ەر بكرێت .لە
نیشانەكانی نەخۆشكەوتنی كۆئەندامی هەرسی
تووتی ،بریتییە لەوەی تاقەتی گوێگرتن و
بەدەمەوەچوونی نامێنێت ،حەز لە نووستن
دەكات ،خواردنی بۆ ناخورێت ،لەم حاڵەتەشدا
پێویستە دیسانەوە پیشانی پزیشكی ڤێتێرنەری
بدرێت تا دەستنیشانی نەخۆشییەكەی بكات.
وەرینی پ��ەڕەك��ان بەڵگەیە لەسەر ئ��ەوەی
تووتییهکه مورتاح نییە ،ڕەنگە هۆكارەكەی

پاسیفیکی پچکۆلە
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تووتی سەر شین

لووری ئاڵۆز

تووتی کۆکتیل

داهێزراوی و لە حاڵەتی ئەوەی خۆیدابێت بەسەر
 ،لەگەڵ سیخەسیخێك لەكاتی هەناسەدانیدا،
بەبەغاكە نەخۆشو ناساغە

ماکاو گەورەترین جۆری تووتیە

تووتی سەرکردەی کاڵودار

ئەوەبێت شوێنەكەی تەسك و تەنگە و ناتوانێت
تێیدا بفڕێت ،هەروەها لەوانەیە هۆكارەكەی
ئەوەبێت ژینگەی ناو قەفەزەكە بەهۆی ئەوەی
گەاڵو گوڵ و ڕووەكی تێدانییە لە ژینگەی
سروشتی ناچێت و یارمەتی تووتییهکه نادات
ژیانێكی ئاسایی نێو سروشت ب��ژی ،ئەمە
وادەكات باڵندەكە هەست بە ئارامی نەكات و
بێتاقەت و بێزار دیاربێت.
تووتی ئەفریقی بە دوو زمان قسە
دەكات
تووتییەك لە جۆری تووتی ئەفریقی كە لە
بەریتانیا دەژی ،بەهرەیەكی گ��ەورەی هەیە
كە بریتییە لەوەی دەتوانێت كۆمەڵێک وشە بە
دوو زمانی جیاواز بڵێت .میدیاكانی بەریتانیا
باڵویانكردەوە تووتییەك بەناوی (میتۆ) بۆ
ماوەیەك الی خێزانێك ژیاوە ،ئەم خێزانە وا
ڕاهاتوون لەناو خۆیاندا بە ه��ەردوو زمانی
ئینگلیزیو ئۆردو قسە بكەن ،ئەمە وایكردووە
تووتییهكە زۆر وشە بە ه��ەردوو زمانەكە
فێرببێت.
خاوەنی ئەم تووتییه دەڵێت :ئەم باڵندەیە هێجگار
بلیمەتە و دەتوانێت بەشێوەیەكی زۆر نایاب
السایی دەنگە جیاواز جیاوازەكان بكاتەوە،
لەو دەنگانەش حەپە حەپی سەگو گیزەگیزی
سەالجە .ئەم باڵندەیە دوای ئەوەی دەكەوێتە

دەست خێزانێكی موسڵمان ،دەبێتە ئەندامێك
لە ئەندامەكانی ئەو خێزانە .خاوەنە تازەكەی
دەڵێت ئێستا لەكاتی چ��ون��ەدەرەوەدا نایبات
لەگەڵ خ��ۆی ،وەك ئ��ەوەی پێشتر لەسەری
ڕاهاتبوو ،چونكە جارێكیان خێزانەكە بردویانە
بۆ مزگەوت و تووتییهکه لە دەستیان فڕیووەو
ڕایكردووە .هەموو هەوڵەكان بۆ دۆزینەوەی
تووتییهکه بێ ئەنجام بووە .بەاڵم ئەوەی سەیرە
ئەوەیە دوای چ��وار رۆژ لە ڕاكردنەكەی،
تووتییهکه دەگەڕێتەوە بۆ نێو خێزانەكەی .ئیدی
هەر هێندەی "میتۆ" دەبینن ،ماچبارانی دەكەن و
خاوەنەكەی هیوادارە چیتر لێ بزرنەبێت ،بۆیە
ڕێگای چونەدەرەوەی لێ قەدەغەكردووه.
تووتی و ئەدەب
ڕەنگە بەناوبانگترین ڕۆمان كە كراوە بە فیلم
و یەكێك لە پاڵەوانەكانی تووتی بێت ،رۆمانی
(جەزیرەی كەنز) بێت ،پاڵەوانی سەرەكی ئەم
ڕۆمانە كە كاپتنی كەشتییەكەیە ،تووتییهک
لەسەر شانیەتی.

ماکاوی سوور

ماکاوی کلکدار

ئیدیکتەس رۆراتەس قسەکەرێکی بە توانایە

سەرچاوەکان:
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://badi. yoo7.com/t38-topic
http://arabic.rt.com/news
all news/564144

تووتی ئەفەریقی

لووری پەلکە زێڕینە

تووتی کاڵو زەرد

لووری نەخشدار

لووری ڕەش

لووری چەنەباز 125

هۆکارە بۆ
دروستبوونی
دایۆكسین
هۆزان جەلیل سەلیم*
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مرۆڤ كاتێك هەر خۆراكێك دەخوات
ئامانجی سەرەكی بەردەوامبوونە لە ژیان و
چێژوەرگرتن لەو خواردنە بەبێ ڕوانین یان
بیركردنەوە لە نرخی خۆراكی و پێكهاتەی
كیمیاوی ئەو خواردنە ،و زۆرجار ماددە
كیمیاییەكان دەبێتە بەشێك لەو خۆراكەی كە
ئێمەی مرۆڤ دەیخۆین ،بێئەوەی زۆر كات
ڕاستەوخۆ هەست بە زیانەكانی بكەین ،زۆر
ماددەی كیمیاوی ئەندامی ژەهراوی هەیە
و ناسراویشن و كوژەرن هەروەها هەڕەشە
لەسەر تەندروستی گشتی دەكات ،و هەموو
مەترسییەكانی تا ئەم ساتە بە تەواوەتی
نەزانراوە و مەترسییەكانی پەیوەستە بە بڕ
و جۆر و ئاستی چڕی هەریەك لەو ماددە
كیمیاویانەوە.
یەكێك ل��ەو م���اددە كیمیاویانەی كە
مەترسیدارە بریتییە لە دایۆكسین Dioxins
ب��ە یەكێك ل��ە مەترسیدارترین م��اددە
كیمیاوییەكان ئەژمار دەكرێت و زۆر
ژەهراویە و كاریگەرییەكی زۆری هەیە
لەسەر تەندروستی مرۆڤ وەك لە پێشتر
ئاماژەم پێكرد كە دایۆكسین بە یەكێك
لە ماددەی كیمیایی ئەندامی دادەنرێت كە
كوژەرە و ژەهراویە چونكە:
 -1كارلێك لەگەڵ ئۆكسجین ناكات.
 -2كارلێك لەگەڵ ئاو ناكات.
 -3شیبوونەوە ڕوون��ادات بە كاریگەری
بەكتریا.
 -4پەیوەست دەبێت بە ئاوێتە ئەندامییەكان
لە خاكدا و لە دواتردا جیاكردنەوەی ئاسان
نییە.
دایۆكسین لە ژینگەی دەوروبەرماندا بوونی
هەیە و دروست دەبێت لە ئەنجامی كاركردن
و ئیشكردنی پیشەسازییە پترۆكیمیاوییەكان

و ئەم ماددەیە ژەهراویبوونی زیاترە لە
كاتێكدا كلۆر دەچێتە پێكهاتەیەوە و
ماددەی دایۆكسین دروست دەبێت لە كاتی
پیشەسازی كاغەزدا و لە ه��ەوادا بوونی
هەیە لە كاتی سووتاندنی شت و مەك و
پاشەڕۆی مااڵن كە لە زۆرب��ەی كوچ و
كۆاڵنەكانی شاردا دەسوتێنرێت كە لەناو
زبڵدان لە شێوەی بەرمیل یان سووتاندنی
پاشەڕۆی پزیشكی و كیمیاوی لە شار
و شارۆچكەكاندا ،لە ئەنجامدا ماددەی
دایۆكسین دروست دەبێت و دەبێتەهۆی
پیسبوونی ئەو ژینگەیەی دەوروبەرمان و
كاریگەری دەبێت لەسەر تەندروستی لەشی
مرۆڤ و ئاژەڵ.
م��اددەی دایۆكسین پ��اش دروستبوونی
دەبێتە ه��ۆی پیسبوونی ئ��او و ه��ەوا و
خاكە كشتوكاڵییەكان ئەمەش هۆكارە بۆ
پیسبوونی ژینگە و لەو ژینگەیەی مرۆڤەكان
و ئاژەڵەكانی تیادا دەژی��ن و ئەگەری
هەیە لە هەر سێ ڕێگەی ئاو و هەوا و
خاكەوە ماددەی دایۆكسین بۆ مرۆڤ و
ئاژەڵ بگوێزرێتەوە و كاریگەری لەسەر
تەندروستیان هەبێت.
سەرچاوەكانی
دروستبوونی دایۆكسین
 -1سووتاندنی كهلوپەل و پاشەڕۆی زیادە
دەبێتەهۆی دروستبوونی ماددەی دایۆكسین.
 -2سووتاندنی ماددە و كەلوپەل و بۆری
پالستیكی دەبێتەهۆی دروستبوونی ماددەی
دایۆكسین.
 -3هەڵچوونی گڕكانەكان و سووتاندنی
دارستانەكان سەرچاوەیەكە بۆ بەرهەم هاتنی
دایۆكسین.
 -4لە پیشەسازی دروستكردنی كاغەز و
ئافاتكوژی مێرووەكان واتە لە قۆناغەكانی
بەرهەمهێنانی هەریەكە لەم پیشەسازییانە
ماددەی دایۆكسین بەرهەم دێت.
 -5ئۆتۆمبیل و موەلیدەكان سەرچاوەن بۆ
دروستبوونی دایۆكسین.
م��اددەی دایۆكسین پ��اش دروستبوونی
ل��ە پ��اش��م��اوهی ئیشکردنی ئۆتۆمبێل و
كارگە و پیشەسازییە جیاوازەكانی ئاگر
و دوكەڵی سووتاندنی دارەوە هۆكارە بۆ
گواستنەوەی دایۆكسین بۆ هەواو خاك و
زەریا و ڕووبارەكان كە دەبنە هۆی نیشتن
و كەڵەكەبوونی و پاشان لە ڕووەكەكاندا

دەنیشێت كە لە هەر سێ ڕێگەكەوە بۆی
دەگوێزرێتەوە و لە ڕێگەی ڕووەكەكانەوە
پاش خواردنی لەالیەن ئاژەڵی وەك مەڕ و
مانگا و مریشك و ماسی وەك سەرچاوەی
خۆراك ئەگەر ماددەی دایۆكسین بوونی
هەبێت لە ئەنجامدا لە چەوری هەریەكە
لەو ئاژەاڵنە دەنیشێت و پاشان بەرهەمەكانی
هەریەكە لەو ئاژەاڵنە وەكو گۆشتی سوور
و گۆشتی پەلەوەر و گۆشتی ماسی و هێلكە
و شیر و بەرهەمەكانی شیر وەك ماست و
پەنیر كە وەك خواردنی مرۆڤ بەكاردێت
دەگوێزرێتەوە بۆ لەشی مرۆڤ و هەروەها
لە ڕێگەی هەواو خاكی ژەهراویشەوە بۆ
مرۆڤ دەگوێزرێتەوە.
كاتێك ماددەی دایۆكسین لە لەشی مرۆڤدا
كەڵەكە دەبێت و لە لەشدا بۆ ماوەیەكی
زۆر دەمێنێتەوە ،لەش توانای دەربازبوونی
هەیە پاش گۆڕانی بۆ ئاوێتەیەك كە لە ئاودا
بتوێتەوە و ئەم ك��ردارە زۆر بە هێواشی
ڕوودەدات ،لەسەر ئەم بنەمایەش ماددەی
دایۆكسین كە گۆڕانكاری لەسەرخۆیە
لە لەشی م��رۆڤ و ئاژەڵدا بە بوونی لە
خۆراكی ڕۆژانەدا و بەردەوام كەڵەكەبوونی
لە لەشدا بڕهکهی زۆر دهبێت لە ئەنجامدا
دەبێتەهۆی ژەهراویبوون ،دەربازبوون لە
ماددەی دایۆكسین پێی دەوترێت نیوەی
ژیانی دایۆكسین  dioxin half lifeو ئەو
ماوەیەش  11بۆ  2120ڕۆژە.
ئەو توێژینەوانەی لەسەر كار و فرمان
و كاریگەرییەكانی م��اددەی دایۆكسین
دەكرێت لەسەر ئاستی ناوخۆیی كەمن
هەر لەبەرئەوەیە زیاتر ئاماژەمان داوە بەو
توێژینەوانەی كە لەسەر ئاستی جیهان
ئەنجامدراون ،لە یەكێك لە توێژینەوەكان
دەركەوتووە كە گۆشتی مانگا بە ڕێژەی
 38م��اددەی دایۆكسین دەگرێتەخۆی و
بەروبوومی شیرەمەنی بە ڕێ��ژەی 24.1
م���اددەی دایۆكسین دەگ��رێ��ت��ەخ��ۆی و
شیر بە ڕێژەی  17.6م��اددەی دایۆكسین
دەگرێتەخۆی و گۆشتی مریشك بە ڕێژەی
 12.9م��اددەی دایۆكسین دەگرێتەخۆی
و گۆشتی بەراز بە ڕێژەی  12.2ماددەی
دایۆكسین دەگرێتەخۆی و ماسی بە ڕێژەی
 7.8م��اددەی دایۆكسین دەگرێتەخۆی و
هێلكە بە ڕێژەی  4.1ماددەی دایۆكسین
دەگرێتەخۆی و هەناسەدان بە رێ��ژەی
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كاری خانەكان و گەشە ،دایۆكسین هۆكارە
بۆ ڕوودان��ی بازدان  Mutationلە ترشە
ناوەكییەكان لە  DNAئەمەش هۆكارە بۆ
شێرپەنجە.
هەندێك لە توێژینەوەكان ئاماژە بەوە دەدەن
هەڵگرتنی خواردن لە پلەی گەرمی نزمدا
لە ناو كیسی نایلۆن یان گەرمكردنەوەی
خ���واردن لەناو كیسدا بە بەكارهێنانی
مایكرۆوەیڤ دەبێتەهۆی پیسبوونی خۆراك
زیادبوونی ڕێژەی دایۆكسین لە هێلکەدا كاریگەری لەسەر تەندروستی هەیە
بە م��اددەی دایۆكسین ئەمەش كەناڵێكی
دیكەیە كە ماددەی دایۆكسین بۆ مرۆڤەكان
 2.2م��اددەی دایۆكسین دەگرێتەخۆی و مریشكی هێلكە بۆ بڕی دایۆكسین ،لە ب��گ��وێ��زرێ��ت��ەوە ،چونكە مایكرۆوەیڤ
خاك بە ڕێ��ژەی  0.8م��اددەی دایۆكسین ئەنجامدا پاش پشكنین  4.99پیكۆگرام لە ل��ە زۆرب����ەی م��اڵ��ەك��ان ب��ەك��اردێ��ت بۆ
دەگرێتەخۆی ،كەواتە لە ئەنجامدا بۆمان ماددەی دایۆكسین بۆ هەر گرامێك لە گۆشت گەرمكردنەوەی خواردن.
دەردەك��ەوێ��ت بەروبوومە ئاژەڵییەكان هەبوو ،هەر هەمان توێژینەوە ئاماژەی داوە
زۆرترین ماددەی دایۆكسین دەگرنە خۆیان كە كۆتا ڕادەی ڕێژەی دایۆكسین كە ڕێگە سهرچاوهکان:
پێدراوبێت نابێت لە  2پیكۆگرام زیاتر بێت Agency for Toxic Substances
بە بەراورد بە سەرچاوەكانی دیكە.
دای��ۆك��س��ی��ن ه���ۆك���ارە ب��ۆ ئ���ەم كێشە و لە كاتی بوونی ڕێژەیەكی زۆر لە ماددەی and Disease Registry (ATSDR).
دایۆكسین لە ئالیكی پەلەوەردا دەبێتەهۆی Toxicological Profile, Chlorinated
تەندروستییانە.
Dibenzo-p-Dioxins
(CDDs).
زیادبوونی ڕێژەی دایۆكسین لە شانەكانی
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بەسااڵچوون قۆناغێکی
سروشتی تەمەنە

پ��رۆس��ەی ب��ەس��ااڵچ��وون ل��ە پ��ی��او و
ژن��دا لە قۆناغ و هەنگاوی جیاوازدا بە
دەردەك��ەوێ��ت،ب��ەاڵم لە پیاودا زیاتر بە
هۆی كێشە ،ناخۆشی ،ژیانێكی نائارام
و پڕ لە گیروگرفت ودەردەسەرییەوەیە.
لەگەڵ هەموو ئەم سەرهەڵدانەدا لە بارەی
داهاتوویانەوە خەمیانە و هیچ شتێكی

مسۆگەر و جێگەی متمانەیان نییە ،واتە لە
قۆناغێكی بێئومێدا ژیان دەگوزەرێنن.
كاتێك لە ب��ەردەم ئاوێنەدا دەوەستیت و
قژت شانە دەكەیت یان تەماشایەكی خۆت
دەكەیت ئا لەوكاتەدا تاڵە مووی سپی
بەرچاوت دەكەوێت یەكسەر كاردانەوەی
دەبێت لەسەر دەروون���ت و هەست بە
پیربوون دەكەیت ،بۆیە هەست دەكەیت
ڕووبەڕووی لە دەستدانی تەمەنی گەنجێتی
بویتەتەوە .توێژینەوە تازەكان دەریانخستووە
پیاوان لە تەمەنی 25ساڵیدا زۆر پێویستە

گرنگی بدەنە الیەنی شێوە و جهستهیان،
چونكە بڕوایان وایە تەمەنی بیست و پێنج
ساڵی سەرەتایی دەست پێكردنی پیربوونە،
بۆیە ئەم تەمەنەش کاریگەری دەبێت لەسەر
جۆر و شێوازی بنیاتنانی جهسته ،دەبێت
ئ��ەوەش بزانین لە پێناو ژیانێكی خۆش
و تەندروستدا ،پێویسته گرنگی بدەین
بەشێوەی جهستهمان ،لەبەرئەوە دەپرسین،
چەند كەس هەیە بەدەست ورگییەوە داماوە
و ژیانی لێ تاڵ ك��ردووە؟ چەند كەس
هەیە بە نەخۆشی و دەردەوە تێوەگالوە؟
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ئایا زۆرینەی مرۆڤ شەو و ڕۆژ بە دوای
ماڵ و م��اددەوە نیین؟ ئەی باشە خودی
خۆیانیان چۆن لە بیركردووە لە كاتێكدا
ئەگەر نەخۆش بكەون ئامادەن هەموو
ماڵ و سامانیان بە خەرج بدەن لە پێناوی
چاكبوونەوەیاندا! ئەی با كاتێكیانیش
هەبێت ب��ۆ وەرزش���ك���ردن ب��ۆ ئ��ەوەی
تەندروستیان هەمیشە پارێزراو بێت لەگەڵ
ئەوەشدا با لە میوەی دارەكەیان بخۆن نەك
بیدەنە دەرزی و دەواو و دەرم��ان لەبەر
خاتری چاكبوونەوەیان و ڕزگاربوون لە
ژیانێكی ناتەندروست ،بەاڵم ئەگەر هاتوو
بەرنامەڕێژییەكیان هەبێت بۆ وەرزشكردن،
بە دڵنیاییەوە تووشی ئەو ژیانە دوور لە
تەندروستییە نابن.

سپی لە قژیدا پەیدا دەبێت ئا لەو كاتەدا
هەست بە بەرپرسیارێتی دەكات نەك وەك
نیشانەیەكی پیری.
پارێزكردن
خواردنی باش و كوالێتی بەرز نەك هەر
گرنگە بۆ مانەوەی تەندروستی ،بەڵكو
پێویستیشە .تەنیا هەنگاوە بۆ مانەوەی
تەندروستی و ژیانێكی باشتر .كاتێك
ڕووب��ەڕووی كارێكی دژوار دەبیتەوە لە
پرۆسەی بە سااڵچووندا ،توێژینەوەكان
دەریانخستوە خ��واردن بە تایبەتی پڕ لە
ڤیتامینەکان و كوالێتی بەرز ،هەروەها دوور
لە خواردنی پڕ لە چەوری .هەموو ئەمانە
توێژینەوەكان پیشانی دەدەن یارمەتیدەرن
بۆ ئ��ەوەی كێشی زی��ادە كەم بكەنەوە و
بتپارێزن لە قەڵەوی و ژیانێكی ناتەندروست.

هەندێک لە ژنان بەهۆی الوازی تەندروستیان یان
هەندێک هۆكاری دیکه بە تەواوەتی دەست لە ژیان و
دنیا هەڵدەگرن ،لەكاتێكدا هەندێك دیکهیان بەشدار
دەبن لە چاالكییەكانی كۆمەڵگا ،هیوا و ئارەزووەكانی
خۆیان دەخەنەگهڕ لە هەموو بوارەكانی ژیان و كۆمەڵگادا
پیربوون له ڕووی فسیۆلۆژییهوه
پرۆسەی بە سااڵچوون هەمیشە پەیوەندی
بە كەمبوونەوەی فرمانەكانی جەستە و
مێشكەوە هەیە ،هەرچی كاتێك نیشانەی
پیربوون بە دەرك��ەوت ئەوە مانای وایە
كار و چاالكییەكانی جهسته و مێشك
بەرەو كەمبوونەوە هەنگاو دەنێن .پیربوون،
گۆڕانكارییە فسیۆلۆژییەكان لە جهستهدا بە
دەردەخ��ات .پیاوان لە تەمەنی ناوەڕاستدا
ت��ووش��ی هەڵئاوساوی دەب���ن ،ب��ە هۆی
كۆكردنەوەی بڕێكی زۆر چەوری و كەم
وەرزشی و ڕاهێنانەوە .پرۆسەی پیربوون لە
هەموو پیاوێكدا بە یەك ڕێگا یان بە هەمان
شێوە و میكانیزم ناتوانرێت تەماشا بكرێت
و قسەی لەسەر بكرێت ،چونكە كەسی
وا هەیە تەنیا فیسۆلۆژییانە پیربووە ،بەاڵم
شێوەی بیركردنەوەی گەنجانەیە و خۆی
بە پیر دانانێت ،یان گەنجێك كاتێك مووی
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پارێزكردنیش پێكهاتووە لە سەوزەوات و
دژئۆكسید كە لە میوەكاندا بوونیان هەیە،
ئەمانەش یارمەتیدەرێكی زۆر باشن بۆ
ئەوەی بتپارێزن لە شێرپەنجە.
ناڕێكی ،شێواوی و تێكچوون
بە ڕاستی الی زۆربەی پیاوانی بەسااڵچوو
س�����ەردان و چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن ل��ەگ��ەڵ
پزیشكەكانیاندا بووەتە بەشێك لە پالنی
مانگانەیان یان بووەتە كارێكی لە بیرنەكراو
لە ژیانیاندا ،لە هەندێک مەسەلەدا ئەو
بەسااڵچووانە ژیانیان بەرەو باشتر دەڕوات
بە گوێرەی ئەو سەردان و چاوپێكەوتنانە،
ئ��ەگ��ەر ه��ۆك��اری س��ەردان��ەك��ە ب��ۆ الی
پزیشكەكە بە هۆی نەخۆشی دڵەوە نەبێت،
بەڵكو بە هۆی قەڵەوییەوە یان نەخۆشی
شەكرە و جومگەكانەوە بێت یان چەندین
نەخۆشی دیکه هەموو ئەمانە بەهۆی پیرییەوە

سەرهەڵدەدەن و لەم تەمەنەدا پیاو هەست
بە بوونیان دەكات .ڕێگرتن لەم تێكچوون
و ناڕێكییانە كارێكی زۆر گرنگە ئەوەش
بەوە دەكرێت كە چاودێری و ڕهچاوی
خواردن بكەین ،بزانین چ جۆرە خواردنێك
باش و بەسوودە و چ جۆرێكیشیان بێ
س��وودە بۆ ئ��ەوەی خۆمانی لێ بە دوور
بگرین .جگەرەكێشان ،ئەلكهول ،ماددە
بێهۆشکەرەكان ،هەموو ئەمانە م��اددەی
خراپن و زیانبەخشن بۆ تهندروستی مرۆڤ،
لەگەڵ ئەوەشدا بەشدار دەبن و كارئاسانی
دەكەن لە بۆ ئەوەی زووتر بەرەو پیربوونت
بەرن و لە گەنجێتیت بخەن بێ ئەوەی ئەقڵ
و هۆشداریت ئاگای لێ بێت.
ڕاهێنان
ڕاه��ێ��ن��ان ،ت��ەن��ان��ەت ئ��ەگ��ەر ب��ە چەند
هەنگاوێكی خێرا یان لە سەرخۆش بێت،
بەسە بۆ ئەوەی دڵت بە شێوەیەكی ئاسایی
و تەندروست لێبدات و هاتووچۆ كردنی
خوێنی جهستهت بە شێوەیەكی باش و
تەندروست بێت .پێویستیشە ئەوە بزانین
ڕێ��ژەی ب��ەرزب��وون��ەوەی م��ردن بە هۆی
نەخۆشی دڵ و شادەمارەكانی خوێنەوەیە،
ل��ەب��ەرئ��ەوە هاوسەنگی پ��ارێ��زك��ردن و
ڕاهێنانكردن دوو پێویستی گرنگن دەبێت
ئەنجام بدرێت بۆ یارمەتیدانی دڵ و
شادەمارەكانی خوێن ،لەگەڵ ئەوەشدا
ڕاهێنان ك��ردن یارمەتیدەرە بۆ ئ��ەوەی
ڕزگارت بكات لە ماندوویی و پاڵپەستۆی
ڕۆژگار كە تووشت دەبن بە هۆی ژیان
و هەوڵ و كۆششەكانییەوە ،بێگومانیش
هیچ كەس نییە بە دەست ژیانەوە ماندوو
نەبووبێت و پاڵەپەستۆی نەكەوتبێتە سەر،
لە هەمان كاتدا ڕاهێنانكردن تەندروستی
مێشك ب��ەرەو ئاستێكی باشتر دەب��ات.
لەبەرئەوە ڕاهێنانكردن چارەسەرێكی
سروشتی بەسااڵچووانە و نابێت خۆیانی لێ
بێبەش بكەن ،بۆ ئەوەی كەمێك لە ناخۆشی
پیربوون لەسەریان سووك بكات.
الیەنی پیتاندن
الیەنێكی دی��ک��هی ژی��ان��ە ك��ە ب��ە هۆی
پ��ی��رب��وون��ەوە ك��اری��گ��ەری دەب��ێ��ت،

توێژینەوەكان دەریانخستووە پیاوان لە
تەمەنی سی ساڵیدا زۆر بە توانا و بەهێزن لە
بۆ پیتاندن و منداڵ خستنهوه .ئەگەر تۆ لە
سەرەتای تێپەڕاندنی تەمەنی چل ساڵیدایی
ی��ان لە چل بە س��ەروت��ری زۆر گرنگە
گ��ەورەی��ی كاریگەرییەكانی پرۆستات
بزانی .خێرای ڕوودانی پرۆسەی پیربوون
لە پیاواندا كاریگەری دەبێت لەسەر ئاستی
هۆرمۆنهکانیان لەبەرئەوە هەر لەگەڵ ئەم
پرۆسەیەدا بەرەو كەمبوونەوە و پوكانەوە
دەچن ،بۆیە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی
الیەن و توانای سێكسیان كەمبێتەوە.
تەندروستی مێشك
لە پرۆسەی پیربووندا چەند كێشەیەكی
سایكۆلۆژی سەرهەڵدەدات لە پیاواندا،
وەكو ،توڕەبوون ،كەمی ئومێد ،هیوا و
هاندان ،جێگیر نەبوونی مەزاجیان .هتد،....
ه��ەروەه��ا دروس���ت ب��وون��ی كێشەكانی
مێشك ،ئەمەش بوونی دەبێت بە درێژایی
نەخۆشییەكان ،بۆیە ئەمەش دەتوانێت
الوازیان بكات و لەگەڵ ئەوەشدا متمانە
بەخۆبوون كەم دەكاتەوە و وایان پێدەكات
كە دڵنیا نەبن لە خۆیان .ئەگەر كەوتیتە
ناو ئەم بارودۆخەوە ،ئەوە پێویستە بیرێكی

باش بكەیتەوە لە ئامانج و هیواكانت،
ئەگەر پێویستیشی كرد دەبێت ئامانجەكانت
سنووردار بكەیت و جەخت بكەیتەوە بۆ
بە دەستهێنانیان لە چوارچێوەیەكی بیرێكی
پۆزەتیڤدا.
بێگومان ل��ە دوای ه��ەم��وو ئ��ەم قسانە
بە هیچ شێوەیەك ناتوانین لە پرۆسەی
پیربوون هەڵبێین ،چونكە ئەمە ڕێگەیەكە
لە بەردەماندا و دەبێت پیایدا تێپەڕین،
لەگەڵ ئەوەشدا بەشێكە لە ژیانمان ،بەاڵم
زۆر گرنگە ڕێگە نەدرێت بەوەی مێشك
لە شوێنێكدا بێت پڕ بێت لە فكر و
بیروبۆچوونی نێگەتیڤ ،یان بە تۆڕێكی پڕ
لە فكری خراپ و دوور لە هیوا و هەمیشە
نێگەتیڤ دەورە درابێت .دەبێت هەمیشە
تەماشای شوێنە ڕووناك و خۆرەتاوەكان
بكەین نەك تاریك و سێبەرەكان .دەكرێت
لێرەدا پرسیار سەرهەڵبدات و بپرسن ،چۆن
ڕووبەڕووی پرۆسەی بەسااڵچوون ببینەوە
یان چۆن هێواشی بكەینەوە؟ هەموو ئەمانە
توێژینەوەی جدیانەی لە ب��ارەوە كراوە،
هۆكاری جدی و ڕاستەقینە ئەوەیە ،دەبێت
خاوەنی بیری پۆزەتیڤ بین و باوەڕمان
بەوە هەبێت كە خۆمان چارەسەری خۆمان

بكەین ،بۆیە ئ��ەوك��ات تەمەنمان زۆر
لەسەرخۆ دەڕوات و كەمتر هەست بە
پیربوون دەكەین.
پرۆسەی بەسااڵچوون لە ژندا
پرۆسەی بەسااڵچوون لە ژندا لە چەندین
ڕووەوە جیاوازە لە پرۆسەی بەسااڵچوون لە
پیاودا ،چونكە گۆڕانكارییە جەستەییەكان
و چەندین بەرەنگاری سایكۆلۆژی و
كۆمەاڵیەتی بوونی هەیە لە كاتی پیربوونی
ژناندا كە دەبێت ڕووب��ەڕووی ببنەوە و
مامەڵەی لەگەڵدا بكەن.
ژن��ان بە شێوەیەكی سروشتی خولیا و
ع��ەوداڵ��ی بینین و ڕوخ��س��ارن ،ڕواڵ��ەت
دەورێكی زۆر دەبینێت لە ژیانیاندا و
كاریگەری دەبێت لە سەریان .ئەوەندە
گرنگی بە الیەنی ڕواڵ��ەت دەدەن پێم
وانییە گرنگی بە الیەنی دەروون و الیەنی
ڕوح بدەن ،بەاڵم دیارە ئەمە هەموو ژنێك
ناگرێتەوە .لە هەمان كاتدا تەنیا شتێك كە
ببێتە كێشە بۆیان و كێشەیان بۆ دروست
بكات دیمەنی جەستەیانە ،هەرچەندە
هەمیشە لە هەوڵی جوانكردن و ڕازاوەیدا
بن لەم قۆناغەدا زۆر نیگەرانن دەربارەی
ئەو گۆڕانكارییانە كە ڕووبەڕوویان دەبنەوە.
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كاتێك ه��ەن��دێ��ک نیشانەی پیربوون
دەردەك��ەوێ��ت لە جەستەیاندا ئەوە زۆر
ب��ە ئاشكرا وا دهردهک���هوێ���ت ژیانیان
پارچە پارچە دەبێت و دەس��ت دەكات
بە شكاندن ،هەر لەم كاتەدا گۆڕانكارییە
سایكۆلۆژییەكان بە دەردەك��ەون و زۆر
بە زەحمەت دەتوانن مامەڵەیان لەگەڵدا
بكەن یان هەر ناتوانن بیكەن .لەبەرئەوە
ژنان لەم پرۆسەیەدا دەكەونە بەر چەندین
گۆڕانكاری ،لەوانەش ،دەروونی ،جەستەیی
و كۆمەاڵیەتی.
ڕووبەڕووبوونەوەی جەستە
كاتێك ئێمە باس لە بەسااڵچوون دەكەین
لە ژندا یەكسەر تەواوبوونی سوڕی مانگانە
دێتە مێشكمانەوە ،ژیانی ژن دابەش دەبێت
بەسەر دوو قۆناغەوە ،یەك :پێش وەستانی
س��وڕی مانگانە ،دوو :دوای وەستانی
سوڕی مانگانە .گۆڕانكارییە هۆرمۆنییەكان
زۆر كێشەی پیربوون دەهێنێتە كایەوە لە
جهستهدا ،جەستە دەس��ت دەك��ات بە لە
دەستدانی ئێسك و هێز و توانای ماسولكە،
پێست جوانییەكەی لە دەست دەدات و لە
كۆتایشدا دەست دەكات بە هەڵئاوسان و
لۆچ بوون .سیستەمی بەرگری ئەو توانایەی
نامێنێت كە پێشتر هەیبووە ،ئیتر وەك لە
تافی گەنجی و بە هێزییەكەیدا بەرگری
لە جهستهی دەكرد ئالەم كاتەدا ناتوانێت
وەك پێویست بەرگری لێ بكات ،بۆیە
جهسته هەمیشە ئامادەگی تێدا دەبێت لە
بۆ وەرگرتنی چەندین نەخۆشی .هەروەها
زۆربەی ئۆرگانەكانیش كردە و چاالكیان
الواز دەبێت ،بۆیە ئەمەش بە تەواوەتی
كاریگەری دەبێت لەسەر هەموو ژیانی
تەندروستی ژنەكە.
ڕووبەڕووبوونەوەی دەروون
س��وڕی مانگانە ،ڕۆڵ و كاریگەری
خۆی دەبینێت لەسەر دەروون ،چونكە
هۆرمۆنهکان لە ماوەی سوڕی مانگانەدا
گۆڕانكاری ب��ەس��ەردا دێ��ت ،لە هەمان له ئینگلیزییهوه :پشتیوان عهلی
كاتدا چەندین گۆڕانكاری لە مامەڵە
و هەڵسوكەوت كردندا دێنێتە كایەوە ،سەرچاوە:
ه��ەروەه��ا بە پیت نابن و ئهمهش زۆر www.buzzle.com

توڕەیی و نیگەرانی بۆ ژنان دەهێنێت،
نائارامی هەست و سۆزیان كە هەمیشە
دەبێتە هۆی ئەوەی كە مێشكیان پەست و
نیگەران بكات بەهۆی ئەوەی چیتر لەش
و الرێكی جوان و سەرنجڕاكێشیان نابێت.
هەروەها دەبێتە كەسێكی زۆر مەزاجی و
توڕە كە ئیتر ناتوانێت بەپێی پێویست مامەڵە
بكات لەگەڵ ئەو هەموو گۆڕانكارییانەی
كە لە ژیانیاندا بەرپابووە.
ڕووبەڕووبوونەوەی كۆمەاڵیەتی
تەواوی ژیانی كۆمەاڵیەتیان پشتی بە الیەنی
تێڕوانین و دید و تەندروستی خۆیان بەرامبەر
بە ژیان بەستووە ،هەندێک لە ژنان بەهۆی
الوازی تەندروستیان یان هەندێک هۆكاری
دیکه بە تەواوەتی دەست لە ژیان و دنیا
هەڵدەگرن ،لەكاتێكدا هەندێك دیکهیان
بەشدار دەبن لە چاالكییەكانی كۆمەڵگا،
هیوا و ئارەزووەكانی خۆیان دەخەنەگهڕ
لە هەموو بوارەكانی ژیان و كۆمەڵگادا.
زۆرێ��ك لە ژنان لەم تەمەنەدا خۆیان بە
شێوەیەكی بازرگانیانە و دەوڵەمەند دروست
دەكەن ،بۆیە چیتر پشت بە خۆیان دەبەستن
نەك خێزان ،بۆیە دەتوانن زۆر بە ئازادانە
بژین و ئەوەش دەبێتە چانسێكی ئاڵتوونی
بۆ ئ��ەوەی بۆ خۆیان بژین دوور لەژێر
دەستەیی و خزمەتكردنی ئەم و ئەو.
پیربوون قۆناغێكی ژیانە كە بە هیچ شێوەیەك
گومانی لێناكرێت و حاشاهەڵنەگرە ،لەگەڵ
ئەوەشدا چارەسەرێكی ئەبەدی و وجودی
نییە ،بەاڵم تاكە ڕێگەیەك هەبێت بۆ ئەوەی
شەڕی پیربوونی پێبكرێت ،ئەویش فكر و
تێڕوانینیانە بەرامبەر بە ژیان ،ئەگەر بڕیار
بدات بۆ ئ��ەوەی ژیانێكی باش و هێمن
بباتە سەر ،لەگەڵ ئەوەشدا بڕیار بدات بە
شێوەیەكی جوان بەرەو پیربوون بڕوات،
بێگومان هیچ شتێك نییە ڕێگری بكات لە
پێشڕەوی ژیانێكی جوان و سەرنجڕاكێشدا.
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گۆڕینی گەرمی
كۆمپیوتەر بۆ
وزەی كارەبا
هەركەس الپتۆپ یان هەر ئامێرێكی
دی��ك��ەی ك��ارەب��ای��ی بەكارهێنابێت
دەزان��ێ��ت كە لە كاتی ئیشكردندا
ئامێرەكە گەرم دەبێت ...پرسیار ئەوەیە
ئایا دەتوانرێت ئەو گەرمیە بەكار
بهێنرێتەوە وەك وزەی كارەبا بۆ باشتر
ئیشكردنی ئامێرەكە خۆی؟
ئەمە ئەو تیۆریەیە كە لە پشتەوەی
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك��ە ك��ە پەیمانگای
م��اس��اش��وس��ت��س ب��ۆ ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ای
ئەمەریكی ئامادەی دەكات ،چونكە
ئەوە زان��راوە كە تەكنیكی ئەمڕۆ لە
توانایدایە كە ئەو گەرمیە ون بووە
بگۆڕێت بۆ وزەی كارەبا ،بەاڵم تەنیا
%10ی .پرۆفیسۆر بیتەر فاجلشتاین
مامۆستای ئەندازەی كارەبایی بە نیازە
بە شێوازێكی دیكە ئ��ەوە جێبەجێ
بكات ئەوەش بە بەكارهێنانی ئەوەی
كە بە خاڵەكانی كوانتا دەناسرێت،
خاڵەكانی كوانتاش بریتییە لە بڕی زۆر
ماددەی پچووكی نیمچە گەیەنەری
گەرمی ،نزیكەی 100گەردیلە ،كە
زۆر هەستیارن بە گەرمی لە ڕێی
هەڵقواڵنی ئەلكترۆنەكانەوە ،ئەگەر
توانرا بە وردی تیشكێك لە نزیك
ئ��ەو خ��ااڵن��ەوە داب��ن��رێ��ت نزیك بە
ڕووە گەرمەكە ،گەرمی تیشكەكە
دەبێتە ه��ۆی هەڵقوڵینی ئەلكترۆن
لە نێوان ئەو خااڵنەدا .فاجلشتاین و
تیمەكەی ئەوەیان ڕوون كردەوە لە
ڕووی تیۆریەوە دەتوانرێت زۆرترین
هەڵقوڵینی ئەلكترۆن بە دەست بێت
ئەگەر ماوەی نێوان خاڵەكان نزیكەی
یەك مایكرۆن بێت ،ئێستا پرسیار ئەوەیە
تا چەند دەتوانرێت ئەو تیۆرە بگۆڕێت
بە كردار.
هاوكار

پێشوازیکردن لەقۆناغی ههرزەکاری
فازیل هیمەت

قۆناغی هەرزەكاریی قۆناغێكی هەستیاری
تەمەنە گرنگە كە هەموو تاكێك پێیدا تێپەڕ
دەبێت ،كە لە تەمەنی  10ساڵی بۆ  11ساڵی
لە كچاندا دەست پێدەكات تا دەگاتە 16
ساڵی و لە كوڕانیشدا لە تەمەنی 12ساڵی بۆ
 17ساڵی بەردەوام دەبێت ،ئەم قۆناغە بە
كۆمەڵێك دیاردە و سیفهت و گۆڕانكاریی
نوێ ناسراوە ..ئەو گۆڕانكارییانە زۆربەیان
جەستەیی و فسیۆلۆژی و بەشێكیشی
دەروونیین ،بێگومان هۆكارەكانی ئەو
گۆڕانكارییە دەكەوێتە ژێ��ر كۆنترۆڵی
مێشك و كوێڕەرژێنەكان .ئەم ڕژێنانە بە
هۆی هۆڕمۆنی جۆراوجۆرەوە كاریگەریی

خۆیان دروس��ت دەك��ەن .ئەو هۆڕمۆنانە
كاریگەرییان لەسەر پێشخستن و دواخستنی
ئەم قۆناغە هەیە و بەرپرسیی یەكەمیشن لە
هەموو گۆڕانكارییەكانی لەشی مرۆڤ لە
ڕووی جەستەیی و دەروونییەوە.
له کوڕاندا چی ڕوودهدات؟
گۆڕانكارییە بایۆلۆژییەكان لە كوڕاندا
ئەمانهن :دەنگ گڕبوون ،گەورەبوونی لەش
والر و قەدوبااڵ ،زۆر و زیادبوونی مووی
لەش ،بەتایبەتی هەندێک شوێنی لەش،
وەك ڕیش و سنگ و بن باڵ و ناوڕان
(بەرموسڵدان) ،پێگەیشتن و گەورەبوونی
ئەندامەكانی زاووزێ ،سنگ پان و گەورە

و ب��ەرز دەبێت ،ماسولكەكانی بەهێز و
گەورە و دەرپەڕیو دەبن ،پێستی چەور و
زۆر ئارهق دەكاتەوە ،دەركەوتنی زیبكەی
دەموچاو(زیبكەی هەرزەكاریی) و بینینی
خەونی سێكسیی.
ههرچی گۆڕانكارییە دەروونییەكانن
ئهمانه دهگرنهوه :ئارەزووی تێكەڵبوون و
ناسینی كەسانی دیکه ،حەز و ئارەزووی
خۆدەرخستن ،ئ��ارەزووی نزیكبوونەوە لە
ڕەگ��ەزی بەرامبەر ،بوونی ئارەزوویەكی
سێكسیی بەهێز ،دروستبوونی هەست و
سۆز و خۆشەویستیی ،ئەنجامدانی هەندێک
ك��ردار و ڕەف��ت��ار بۆ سەرنج ڕاكێشانی
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دەوروبەر ،حەزو ئارەزووكردنی گەشت و
سەیران و بەشداری لە بۆنە و ئاهەنگەكان،
هەندێجار لە خۆیەوە هەندێک ڕەفتاری
ن��اوازە ئەنجام دەدات ،وەك قیژاندن و
هاوار دەكات ،حەز دەكات لە پێشڕكێ
و ك��اری مەترسیی و سەرسوڕهێنەردا
بەشداری بكات ،ئارەزووكردنێكی زۆر بۆ
سەیركردنی فیلمە ڕۆمانسیی و ئەو فیلمانەی
كە پڕ لە گیانی هاوكاریی و هەرەوەزی
مرۆیی و دژی زۆرداران .یا ئەو فیلمانەی
كە كاراتی و پاڵەوانێتی تێدا بەرجەستە
دەبێت و بەشداریكرن لە چاالكییەكاندا
وەك وەرزش و هونەر و میوزیک و گۆرانی
و كۆمپیوتەر.
له کچاندا چی ڕوودهدات؟
گۆڕانكارییە بایۆلۆژییەكانیش لە كچاندا
ئهمانهن :چ��ەوری ل��ەش زی��اد دەك��ات،
ح���ەوزی پ��ان دەب��ێ��ت ،سنگ (مەمك)
ی گ��ەورە و بەرزدەبێتەوە ،دەركەوتن
یا ڕوودان��ی سوڕی مانگانە ،دەرچوونی
مووی بن باڵ و بەرموسڵدان ،دەنگی تیژ و
ناسك دەبێت ،بااڵی بەرز و كێشی قورس
دەبێت ،دەركەوتنی زیبكەی هەرزەكاریی
و پێگەیشتن و گەورەبوونی كۆئەندامی
زاووزێ.
گۆڕانكارییە دەروونییەكانیش ئهمانه
دهگرێتهوه:
دەرچ��وون لەخود پەرستی و ئ��ارەزووی
تێكەڵبوون بە ڕەگەزی بەرامبەر و لێكنزیك
بوونەوەیان ،سەرهەڵدان و دروستبوونی
خۆشەویستییەكی بەهێز ،ج��ۆرێ��ك لە
گورجوگۆڵی و چاالكی و حەز بەناسینی
خود و دەرووب��ەر ،دروستبوونی حەز و
ئارەزووی سێكسی بەشێویەكی ناڕاستەوخۆ،
بێ ئ��ەوەی لەالی ڕوون بێ�ت و هەست
بەو پاڵنەر بكات یا بیناسێت كە لە كوێوە
سەرچاوەی گرتووە ،حەز بە خوێندنەوەی
ڕۆمان و چیرۆكی ڕۆمانسی و سەیركردنی
فیلمی ڕۆمانسی ،زۆر پرسیاركردن و گەڕان
بە دوای بابەتەكاندا ،هەوڵی سەرنجڕاكێشانی
دەوروبەر بە قسە یان بە هەندێک جوڵە و
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چاالكی ،ئارەزووی چوون بۆ سەیران و بۆنە
و گەشتوگوزار و سینەما و شانۆ ،گرنگیدان
بە جلوبەرگ و مۆدێل و الساییكردنەوەی
هونەرمەندان و ئەكتەر و ن��ووس��ەران و
گۆرانیبێژان ،ئارەزووی جلی ڕەنگاوڕەنگ
و م��ۆدی��ل ،ئ����ارەزووی تێكەڵبوون و
یەكترناسینی هاوڕێی تازە ،گرنگیدان بە
الیهنە كۆمەاڵیەتییەكان و پابەست بوون
سیفەتە بااڵكان وەك بەوەفایی ،دڵسۆزی و
هاوكاریی و بەڵێندان.
هۆڕمۆنەكانی گەشە
وەك وتمان زۆرب��ەی زۆری ئەو گۆڕانە
فیزیایی و بایۆلۆژییانەی ل��ەم قۆناغەدا
ڕوودەدەن بەهۆی هۆڕمۆنەكانەوە دەبێت،
كە له گالند یان ڕژێنهکانەوە دەردەدرێن،
وهک:
ڕژێنی هایپۆسەلەمەس ،hypothalamus
ژێر مێشكە ڕژێن ،Pituitary gland
ڕژێنی ئەدریناڵ ،Adrenalin gland
توخمه ڕژێنهکان  ،Sex glandڕژێنی
دەرەقی  ،Thyroid glandسایمهسه ڕژێن
 Thymus glandو ڕژێنی پەنكریاس
.pancreas gland
ڕژێنی هایپۆسەلەمەس
ئ��ەم ڕژێ��ن��ە دەك��ەوێ��ت��ە ن��او مێشكەوە و
كۆنترۆڵی زۆربەی زۆری چاالكییەكانی
كەسەكە دەكات ،وەك:
ناوهنده كۆئەندامی ناوەندی دەمار ،چاالكی
ژێر مێشکه ڕژێن ،ڕێكخستن و هاوسەنگی
ئ��اوی ل��ەش (ئ��او ل��ەل��ەش��دا) و ئەویش
دروستكردنی هەستی توێنێتی .ئەوەش وا
دەك��ات كە ئاو بخۆیتەوە ،ڕێكخستن و
كۆنترۆڵی دەردراوی میز ،ڕێكخستنی ئیشتیها
و خواردن ،بۆیە هەر كاتێك كێشەیەك یان
ئاڵۆزییەك لەو ناوچەیەدا ڕووب��دات ئەوا
كەسەكە ئیشتیهای زیاد دەك��ات و زیاد
دەخوات و هەست بە تێربوون ناكات.
ڕێكخستنی پلەی گەرمی ل��ەش ،بەشی
پێشەوەی هایپۆسەلەمەس پلەی گەرمی
لهش ڕێکدهخات ،ههروهها كاریگەریی
لەسەر سوڕی خوێن هەیە ،وەك زیادبوون و

كەمبوونەوەی لێدانی دڵ ،ڕێكخستنی خەو
و هەستان ،بەشێك لە هاپیۆسەلەمەس حاڵەتی
خەوتن و هەستان ڕێکدهخات ،كاریگەری
لەسەر كوێرە ڕژێنەكان و فەرمانەكانیان و
كاریگەریی لەسەر چاالكی یان ڕەفتاری
سێكسیی.
سەرەڕای ئەوەی كە فەرمان و كارەكانی
زیاتر فسیۆلۆژی و كردارین ،لە هەمان
كاتیشدا فەرمانی ڕەفتاریشی هەیە .ئەویش
بە دوو شێوەیە یەكەم ڕاستەوخۆ بە هۆی
بیركردنەوە و لێكدانەوەی میكانیزمی
ئەقڵی یا ناڕاستەوخۆ بە هۆی ڕژێنەكان و
هۆڕمۆنەكانەوە ،جارێكی دیکه كاریگەریی
لەسەر باری دەروونی دەبێت.
لەم ماوەیەی دواییەدا دەرك��ەوت��ووە كە
هایپۆسەلەمەس بەشێكی كاریگەریی
لەسەر الیەنی ڕەفتاریی و الیەنی هەڵچوون
و هەستیاریی هەیە ،ئەو هەستانەی كە
پەیوەندییان بە ئازار و چێژەوە هەیە ،بەشێك
لەم ڕژێنە هەستێك لەالی كەسەكە دروست
دەك��ات بە بەختەوەریی و ئاسودەیی،
بەشێكی دیکهیشی هەستێكی ت��رس و
هەڵچوون دروست دەكات.
وەك دەزانین كە هەر كێشە و قەیرانێك
لە كۆئەندامی دەم���اردا ڕووب���دات ئەوا
حاڵەتێكی ناجێگیر و كێشە لە ئەندامەكانی
لەشدا دروست دەكات ،که پێی دەوترێت
پشێوییە دەروونییە جەستەییەكان.
یەكەم پاڵنەر لەسەر هەرزەكار پاڵنەری
سێكسییە ،چونكە هۆڕمۆنەكان ب��ەردەوام
لە دەردان و زۆربووندان ،ئەو هۆڕمۆنی
نێرینە لە گونەكانەوە دروست دەكرێن و
گرنگترین هۆڕمۆنی نێرینە تیستۆستیرۆن
 Testosteroneو هۆڕمۆنی مێینە
ل��ە ه��ێ��ل��ك��ەدان��ەك��ەوە دەردەدرێ�����ن كە
گرنگترینینان پرۆجیسترۆن و ئیسترۆجین
 Progesterone .estrogenكە
بە جۆرێك ڕەفتار دەك��ات ،كە زۆرجار
كۆنترۆڵی خ��ۆی پێناكرێت ،و كاتێك
نەیتوانی گوزارشت لەو هێز و پاڵنەرە
بكات ،ئەوا بە ئاشكرا بە شێوازێكی دیکه

لە هەست و لە نەستدا کاردانهوه و ڕەفتاری
جۆراوجۆر ئەنجام دەدات ،وەك:
چهپاندن یان خەفەكردن ،الدانی سێكسی،
هەوڵدان بۆ پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان.
هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی سهرکێشییهک كە
خۆی پاڵەوانی بێت ،وهک نواندنی توند و
تیژیی که دهشێت بگاته ئاستی ئەنجامدانی
تاوان یان خۆکوشتن.
جیاوازی جێندەری (نێر و مێ) هۆیەكی
دیکهیە ب��ۆ هەندێک ح��اڵ��ەت و ب��اری
دەروونی نادروست و لەبەر جیاوازی كردنی
جێندەریی بە هۆی كۆمەڵ و كلتوور.
هۆڕمۆنەكان ڕۆڵێكی بەرچاو كاریگەریی
زۆر گەورەیان هەیە لەسەر تاك ،زۆربەی
زۆری هەڵچوون و ڕەفتار و كردارەكان لە
ئەنجامی زیاد و كەمی هۆڕمۆنەكان دەبێت�ە
هۆی هەندێک ڕەفتاری جۆراو جۆر.
لەقۆناغی هەرزەكاریدا زۆرترین هۆکاری
كاریگەر پاڵنەریی سێكسییە ،كە هۆڕمۆنەكان
بە هۆی شێوازێك لە دەردان دەبنە هۆی
هەڵچوون و ڕەفتاری سەیر .ئەویش بە
مەبەستی هێوركردنەوە و هاوسەنگی ئەو
پاڵنەرە ،لەبەرئەوە چەندین ڕێگا و شێواز
و هۆكار دەگرێتەبەر بۆ دەستبەركرن و
هێوركردنەوە و تێربوون و هاوسەنگی و
بەتاڵكردنەوەی.
ژێر مێشکه ڕژێن
بریتییە لە ڕژێنێكی پچووكی بە قەبارەی
دهن��ک��ه نۆكێك ،تیرەكەی ی��ەك س��م و
كیشەكەی نیو گرامە ،شوێنی دەكەوێتە ناو
بۆشایی كەللە سەرەوە لە ناوەڕاستی بۆشایی
كەللە سەردان لەنێو دوو ئێسكی بەرزبووەوە
که پێی دەڵێن Sella Turcicaلە دوو بەش
پێكدێت ،بەشی پێشەوە و بەشی پشتەوە.
ئەم ڕژێنە چهند هۆڕمۆنێک دەردەدات و
چەندین فەرمانی گرنگی جۆراو جۆری
هەیە ،وهک:
هۆڕمۆنی شیر ،هۆڕمۆنی گەشەF.S.H ،
ه��ۆڕم��ۆن��ی ه��ان��دهری هێلکهT.S.H ،
هۆڕمۆنی دەرەقی L.H ،هۆرمۆنی هاندهری
تهنه زهرده ،هۆڕمۆنی  M.S.Hهۆڕمۆنی

هاندەری ڕەنگی پێست(میالنین).
قۆناغی پێگەیشتنی پێشوەخت لە
كوڕ و كچدا
بە شێوەیەكی گشتی قۆناغی پێگەیشتن لە
نێوان  8بۆ  13ساڵیدا لە كچدا و لە  9بۆ
 14ساڵیدایە لە كوڕدا.
قۆناغی پێگەیشتنی پێشوەخت مێژوویەكی
كۆنی هەیە ،بریتییە لەو نیشانانەی كە لە
قۆناغێكی پێشوەختی پێگەیشتن ڕوودەدات
واتە بریتییە لەو دیاردە و نیشانە سێكسی
(زاووزێ) یانەی كە لەپێش تەمەنی  8بۆ
 9ساڵیدا ڕوودەدەن ،لە هەردوو ڕەگەزدا
وەك یەك نیشانە دروستبوونی مووی لەش
له ههندێک ناوچهدا لە پێش تەمەنی 8
ساڵیدا لە كچدا و لە تەمەنی  9ساڵیدا لە
كوڕدا .هەروەها بوونی مووی بن باڵ لە
پێش تەمەنی  8ساڵی لە كچ و  9ساڵی لە
كوڕدا ،هەروەها گەشەی مەمك لە كچدا.
ئەم قۆناغە یان پێگەیشتنە دەكەوێت�ە ژێر
كاریگەریی کۆئهندامی دەماری سمپەساوی
گالندەكان (ڕژێنەكان) كە بەرپرسە لە
زیادكردنی قەبارەی مەمك و گونەكان
و هێلكەدانەكان و تایبەتمەندییە سێكسییە
ناوەندییەكان ،بەرپرسه ل��ە هۆڕمۆنی
(ئەستیرۆڵ)ی سێكسیی و دروستكردنی
سپێرمەخانەكان و دروستكردنی هێلكە .ئەم
پێگەیشتنە زیاتر لەناو كچاندا ڕوودەدات
وەك گەورەبوونی سنگ و زیادبوونی
كێش و دەرچ��وون��ی م��وو بە خێرایی،
دەكرێت و دەتوانرێت پێشی لێبگرێت
پێشئەوەی منداڵەكە بگاتە تەمەنی سروشتی
خۆی .هەروەها بۆ كوڕیش پێویستە تێبینی
گەورەبوونی گونەكانی بكرێت باشتروایە
لەم حاڵەتانەدا سەردانی دكتۆری پسپۆڕ
بكرێت بۆ پێشگرتنی.
پێگەیشتنی پێشوەختی درۆزن
دەركەوتنی سیفهتە ناوەندییە سێكسییەكانە بە
هۆی هۆڕمۆنی ئەندرۆجین و ئیسترۆجینەوە
كە چاالكییان زیاد دەكات دەبێتە هۆی
گ��ەورەب��وون و هەڵئاوسانی گونەكان و
هێلكەدانەكان و ڕژێنی ئهدرینالین ،دوو

حاڵەتی سەرەكی هەیە كە پێویستە لەیەكیان
جیا بكەینەوە:
��� نیشانەی (ماكون-ئۆڵبرایت) بۆ كچان
تێكچوونێكی جینییە ،پەڵە و نیتكە لەسەر
پێست،كە وەك ڕەنگی قاوەیی تێكەڵ بە
شیر كرابێت دەردەكەوێت.
 گەشەی گونەكان لە كوڕاندا (پێگەیشتنیپێشوەختی و ب��ۆم��اوەی��ی نێرینەیی)
نەخۆشییەكی دەگمەنە ،گونەكان كارا دەبن
و تێستیستیرۆن دەردەكەن.
هۆكاری ه��ەردوو حاڵەتەكە بۆ ڕژێنی
هایپۆسەلەمەس ناگەڕێتەوە ،چونكە هەردوو
هۆڕمۆنی زاووزێ ).)FSH, LHلەالیەن
ژێر مێشكەڕژێنەوە دەردەچ��ن ئەوانیش
كاریگەرییەكی زۆریان لەسەر ئەم دیاردەیە
هەیە.
پێگەیشتنی پێشوەختی پێشكەوتوو
ئ��ەم قۆناغە ل��ە ن��ێ��وان ساڵی ن��ۆه��ەم و
یانزەهەمدایە لە كچاندا،كە لەڕاستیدا
بنچینەكەی بۆماوەییە ،واتە ئەم حاڵەتە زیاتر
لە دایكدا هەیە .ئەمە هیچ چارەسەرێكی
نییە ،ئەم جۆرە لە نێو كوڕاندا زۆرترە،
لەبەرامبەردا قەبارەی گونەكان گەورەترن
لە گونی منداڵێك ،حاڵەتی دیکهیش هەیه
لە خێزاندا كە لە ڕێگەی پێدانی ئەندرۆجین
و بە ژەمێكی كەم چارەسەر دەكرێت .بەاڵم
بە نیسبەت كچانی منداڵەوە ئەوانەی كە لە
تەمەنی  8ساڵیدان و لە ناوەڕاستی قۆناغی
متبوون (كپبوون) دان و دەركەوتنی نیشانە
ناوەندییە سێكسییەكان زۆر كێشەیان بۆ
دروست دەكات بە تایبەتی لەو تەمەنەدا
دەركەوتنی مەمك و گەورەبوونی جۆرێك
لە حاڵەتی نائاسایی و بێزاری دەروونی
بۆ كچان دروست دەكات .بە مانایەكی
دیکه جیابوونەوەی سەر و جەستە ،بە
ڕاستی قۆناغێكی قورسە .وەك تێڕوانینی
ڕەگەزی بەرامبەر (كوڕە گەنجەكان) و
چاوتێبڕینیان ،ئەمەش جۆرێك لە پشێوی
دەروونی لەالی كەسەكە دروست دەكات،
لەم حاڵەتدا دوو ڕێگەی لەبەردەمدایە یان
ئەوەتا ڕووبەڕووی ئەم خەفەتە ببێ�تەوە و
لە ناخی خۆیدا پەنگبخواتەوە و گۆشەگیر
ببێت و كەمتر دەربكەوێت ،بۆئەوەی
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بیری بچێ�تەوە ،ئەم منداڵە تەنانەت لە
ڕێگەی قوتابخانە و نێوان هاوڕێكانیدا بە
جۆرێك لە گومان دەڕوانێتە خۆی ،که
ئەمەش هۆکارێکی بەهێزە بۆ دڵ�ەتەنگی
و خەفەت .یان ئەوەتا دەتەقێتەوەو تووڕە
بێت ل��ەه��ەر كاتێكدا ل��ەگ��ەڵ دایكیدا
دەم��ەب��ۆڵ��ی و مناقەشەیەكیان هەبێت،
یان ڕووب��ەڕووی ئەو كەسانەی توانجی
لێدەگرن یان زۆر سەرنجی دەدەن ،ئەمەش
تەنیا ڕێڕەوێكی پچووكە بۆ دەربڕینی ناخی
پەنگخواردوویی ،لەبەرئەوە باشتروایە دایك
ئەم بابەتە بە هەند وەربگرێت و ڕێنمایی
و دڵنەوایی كچەكەی بكات و هەندێك
تەكنیك و فێڵ بكات بۆ شاردنەوەی نیشانە
تایبەتی و دەرك��ەوت��وو و دیارەكانیانی
ڕووخساری و جەستەیی ،بە بەكارهێنانی
سوخمە(ستیان)ی وەه��ا كە سنگی پان
بكاتەوە و زۆر دەرنەكەوێت .یان جلی
فراوان و پان لهبهر بکات نەك موجەسەم.
نیشانەكانی پێگەیشتنی
پێشوەخت چین؟
نیشانە سەرەكییەكان وەك دەركەوتنی سنگ
و مەمك و مووی لەش بە تایبەتی مووی
دەوروبەری كۆئەندامی زاووزێ و پاشان
دەركەوتنی سوڕی مانگانە لە كچاندا ،بەاڵم
لە كوڕاندا بە پێچەوانەوە مووی زۆربەی
لەشیان زیاد دەكات و گونەكانی گەورەتر
دەبن ،پاشان دەنگی گڕیەكی تێدەكەوێت
و گەشهی ئێسكەكان بە خێرایی ،بە تایبەتی
كاریگەرییەكانی هەردوو هۆڕمۆنی FSH,
 LHئەو هۆڕمۆنانەی كە بەشداری دەكەن
لە گەورەبوون و پێگەیاندنی هێلكەدانەكان
و گونەكان .لەمبارەدا پشكنینی خوێن زۆر
پێویستە بۆی بكرێت.
چارەسەری پێشنیاركراو چییە؟
چ��ارەس��ەرەك��ەی زان���راوە و مێژوویەكی
دووری هەیە كە ئامانجی كەمكردنەوەی
دەردانی هۆڕمۆنە سێكسییەكانە دەتوانرێت
هەموو سێ بۆ چوار هەفتەیەك لە ڕێگەی
ماسولكەكانەوە ی��ان ل��ە ڕێ��گ��ەی ژێر
پێستەوە ڕۆژان��ە یان دوو ڕۆژ جارێک،
چ��ارەس��ەرك��ردن��ەك��ە ب����ەردەوام بێت تا
دەستپێكردنەوەی باڵقبوون و بە تایبەتی
سوڕی مانگانەی یەكەم.
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ئایا پێویستە چارەسەركردن ئەنجام
بدرێت؟
ئەنجامەكانی پێگەیشتنی پێشوەخت بریتییە
لە كەم یان كورتی بااڵ واتە گەشەنەكردنی
ب��ااڵ ،ب��ەاڵم دەرك��ەوت��ن��ی سیفهتەكانی
پێگەیشتن وەك دەستپێكردنی سوڕی مانگانە
لە تەمەنێكی زۆر پێشوەختدا لە كچاندا،
و دروستبوونی كێشە سایكۆلۆژییەكان،
چ��ارەس��ەرك��ردن ن��زی��ك��ەی  18مانگ
دەخایەنێت واتە لە سەرەتای باڵقبوونەوە تا
ڕاوێژکردن به کهسانی پسپۆڕ كە ڕێگە لە
كەمكردنەوەی ئەو دڵهڕاوکێیه دەگرێت كە
دروست دەبیت بە هۆیەوە.
بە كورتی و بە شێوەیەكی گشتی هۆكارە
سەرەكییەكانی خێرا باڵقبوون لەم سەردەمەدا
وەك پێشتر باسمان كرد كە قۆناغی باڵقبوون
بریتییە لە سەرەتای قۆناغی هەرزەكاریی ،كە
قۆناغێكی گرنگ و هەستیارە ،و كۆمەڵێك
گۆڕانكاریی جەستەیی و دەروونیی لە
هەرزەكاردا ڕوودەدات ،یەكێك لەو نیشانە
گرنگانەی كە كەسێكی پێدەستنیشان
دەكرێت كە گەیشتۆتە قۆناغی هەرزەكاریی
و باڵقبوون ،پێگەیشتنی كۆئەندامی زاووزێ
ئەو نیشانانەی كە لە ڕووخسار و بااڵدا دیارە
بریتییە لە دەرچوونی مووی ڕیش و سمێڵ
و گۆڕانكاریی دەنگ و سنگ (مەمك)
گەورەبوون ،بەاڵم دیاردەیەكی نوێ لەم
سەردەمەدا زۆر بەئاشكرا دەردەكەوێت،
ئەویش ئەوەیە كە ژمارەیەكی زۆری كوڕان
و كچان لە تەمەنێكی پێشوەختی خۆی
نیشانەكانی باڵقبوونیان تێدا ڕوودەدات ،كە
زۆرجار دەبینین لە بازاڕ و شوێنە گشتییەكان
و قوتابخانەكاندا كوڕێك ی��ان كچێك
دەبینیت ڕووخساری باڵقبوونی پێوە دیارە لە
كاتێكدا كە هێشتا منداڵە و لە قۆناغی پێش
باڵقبووندایە ،ئەویش لە تەمەنی  7و  8ساڵیدا
لە جیاتی ئەوە لەسەروو تەمەنی  11ساڵییەوە
باڵقبوون ڕووبدات .لە كچانیشدا دەبینیت
سنگ و سمتی وەك كەسێكی هەرزەكار
و گەنج دەردەكەوێت لەكاتێکدا خۆی
هەست بەو گۆڕانكاریی و هۆكارەكەی
ناكات و لە هەمان كاتیشدا دەبێتە جێگەی
سەرنجی خەڵكی و دەوروب���ەر بەمەش
بارێكی دەرووون��ی ناخۆش بۆ كەسەكە

دروست دەكات.
لەم دواییەدا دەیان لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی
زانستی لەم بوارەدا ئەنجامدراوە ،كە 35
لێكۆڵینەوەی زانستی تازە لەسەر ئەوە كۆكن
كە سەیركردنی تەلەفزیۆن هۆكارێكی
سەرەكی و گرنگە و كاریگەریی لەسەر
تەندروستی هەیە ،وەك تووشبوون بە
نەخۆشی شێرپەنجە و قەڵەوی ،لەكاتێكدا
بۆماوەیەكی زۆر لە بەردەمی تەلەفزیۆندا
بێت و سەیری تەلەفزیۆن بكات .وەك
دەبینین ئەم سەردەمە زۆرب��ەی خەڵكی
لە پاش ئیشوكارەكەی چەند سەعاتێکی
زۆر بە دی��ار تەلەفزیۆنەوە دادەنیشێت.
ت��وێ��ژەرەوان گەیشتونەتە ئ��ەو بڕوایەی
كە زۆر سەیركردنی تەلەفزیۆن دەبێتە
هۆی كەمبوونی هۆڕمۆنی میالتۆنین كە
چاالكی و زیندەگی لەش ڕێكدەخات و
هەروەها گەشە و باڵقبوونیش ڕێكدەخات
لە هەرزەكاراندا ،لەبەرئەوە ماندووبوون و
تەمەڵی كاریگەریی لەسەر هەرزەكاران
دەبێت و باڵقبوونیان پێشدەخات .دەكرێت
ئ��ەم��ەش وەك كێشەیەكی دەروون���ی و
جەستەیی لەالی هەرزەكاران سەیر بكرێت،
و كاریگەریشی لەسەر دەروونیان هەبێت.
بۆیە ئامۆژگاریی دایك و باوكان دەكرێت،
كە بتوانن بەرنامەیەكی گونجاو و لەبار بۆ
منداڵەكانیان دابنێن و ڕێگە نەدەن زیاد لە
پێویست لەبەردەم تەلەفزیۆندا دابنیشن و
سەیری تەلەفزیۆن سهتەالیت و پلەیستەیشن
بكەن .جگە لەوەش لە ڕووی جەستەییەوە
هەندێک جلوبەرگی گونجاویان لەبەر بكەن
و هەوڵ بدەن ئەو هەستەیان لەال دروست
نەبێت و نەزانن كە ئ��ەوە دیاردەیەكی
نەخۆشییە ی��ان كەموكووڕییە هەروەها
پێویستیشە پێشوەخت و لە كاتی خۆیدا
سەردانی پزیشکی پسپۆڕ بكرێت.
سەرچاوە:
مجلة طبب نفسك عدد 315
www.sehetna.com

* مامۆستا لە پەیمانگای تەكنیكی
سلێمانی
Fazilhemat@yahoo.com

سووڕی هێلكەكان
ئاشتی عەبدولاڵ

مێینە زۆر لە تۆوی نێرینە گەورەترە .لە هەر
سووڕی مانگدا یەك هێلكە پێدەگات واتە
لە تەمەنی پێگەیشتنیەوە تا تەمەنی وەستان
لە سووڕی مانگانە كە لە نێوان() 50-45
ساڵیدایە .هێلكە ئەگەر نەپیتێنرێت لەناو
دەچێت و لەگەڵ خوێنی سوڕی مانگانهدا
دێتە دەرێ .ئەو خوێنەی كە بەر دەبێت ،لە
هۆی پچڕین و داماڵینی ناوپۆشی منداڵدان

ڕووی دەدات كە ئامادەبووه بۆ وەرگرتنی
هێلكە.
دوای كە ناوپۆشی منداڵدان تەقی لەگەڵ
خوێن هەروەها لینجییەك دەڕواتە دەرێ.
ئەو دەردان��ە بۆ م��اوەی كەم یا زی��اد لە
نێوان  4تا  7ڕۆژ دەخایەنێت و بە شێوەی
كەم كەمە دێتە خوارێ .ئەوە ڕووداوێكی
سروشتییە ئەگەر هێلكەكە نەپیتێنرێت .ئەوە

لەم بابەتەدا هەندێك ڕوونكردنەوەمان
هەیە لەسەر چۆنییەتی سووڕی مانگانە
و كۆتاییهاتن بە هێلكەكان و كێشە
و گرفتەكانی ،نیشانەكان و هەندێك
ڕێگەچارەی بۆ ئەو گرفتانەی تایبەتن بە
ژن ،دوای كۆتاییهاتن بە هێلكەكان.
پ��ڕۆس��ەی س���ووڕی م��ان��گ��ان��ەی مێینە
 Menopausلە تەمەنی دوان���زدە و
چواردە ساڵیدا دەست پێدەكات .هەرچەندە
لە كاتی دایكبوون مێینە نزیكەی دوو
ملیۆن هێلكەی هەیە ،بەاڵم لەو ماوەیەی
كە هێلكەدانەكانی دەست بە پڕۆسەی
بەرهەمهێنانی هێلكەی گەیشتوو دەكەن،
تەنیا چوار سەد تا پێنج سەد هێلكەی
پێدەگات یان ئامادە دەبێت .هێلكەی
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لە حاڵەتی ئاسایدا لە هەموو  27تا  28ڕۆژ
جارێك ڕوو دەدات .ئەو پڕۆسەیە لە ماوەی
دووگیانی و پاش تەمەنی  45تا  50ساڵی
دەوەستێت.
وەس��ت��ان لە س��ووڕی مانگانە و
نیشانەكانی
ژن ل��هم ت��هم��هن��هدا ه��هس��ت ب��ه گ��ڕه و
گهرماییهک دهکات له جهستهیدا ،بە هۆی
كەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی هۆرمۆنی
ئیسترۆجین ،ناڕێكی لە سووڕی مانگانەدا،
وشكبوونەوەی پێست و ناو زێ یان بەشی
ناوەوەی كۆئەندامی زاوزیی مێینە ،بە هۆی
گۆڕانكاری لە پێكهاتەی هۆرمۆنەكاندا،
كەمبوونەوەی حەز بۆ کرداری جووتبوون،
كێشە و گرفت لە میزڵداندا ،وەك زوو زوو
یان میزكردن بە ژانەوە بێت ،كنۆچكەبوونی
ئێسكەكان ،ئازاری جومگەكان ،پەیدابوونی
نەخۆشییەكان و گرفتی دڵ و بۆڕییەكانی
خوێن بە هۆی نەبوونی ئەو هۆرمۆنانەی
ك��ە ئ��ەرك��ی پاراستنیان ه��ەی��ە ،ئ��ازاری
ماسوولكەكان و الواز ب��وون��ەوەی��ان،
شپڕزەبوون ،ماندووبوون ،ئارەقكردن لە
شەواندا ،بەرزبوونەوەی كێش ،كاریگەری
نەرێنی لەسەر ئەنجامی چاالكییەكانی
ڕۆژانە و سنووردار بوونیان ،كەمخەویی،
بیركردنەوەی نادروست و ئاڵۆز و كێشەی
ل��ە ی��ادك��ردن ی��ان ل��ەب��ی��رك��ردن ،گرفتە
دەروونییەكان
لە سەرتاسەری جیهاندا وەستانی سووڕی
مانگانە كەم یا زیاد لە تەمەنی  51ساڵیدا
دەست پێدەكات .ئەوە مانای ئەوە نییە
كە ئەو نیشانانە دوای ئەو تەمەنە خۆیان
دەردەخەن ،دەشێت ئەوانە بە هۆی هەڵبەز و
دابەزكردنی هۆرمۆنەكان زووتر ڕوو بدەن
و پێی دەڵێن  Perimenopauseكە
دەبێتە وەستانی سووڕی مانگانەی پێشكات،
كە لەوانەیە  5تا  10ساڵ پێشتر لە ئارادا
بێت .بەرهەمی ژنانەی هۆرمۆنی ئیسترۆجین
لە هێلكەدانەكاندا كە مانگانە یەك هێلكە
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پێشتر هەبووە ،ئێستا نەماوە و كۆئەندامی
زاوزێ لە كاركردن دەوەستێت .ئینجا
مرۆڤ پێویستە بۆ بەرگریكردن لە كێشەی
قەڵەویی ،خۆراك كەمتر كاتەوە و زیاتر
جوڵەی هەبێت و وەرزش بكات .جێگەی
ئاماژەیە كە دواكێشەی وەستانی سوڕی
مانگانە لە ژنانی واڵتانی ئەوروپیدا زیاترە تا
ژنانی واڵتانی ئاسیایی .ئەگەری ئەوە هەیە
كە كاریگەری باشی خۆراكی سۆیا بێت
كە ژنانی ئاسیایی دەیخۆن .سۆیا پێكهاتەی
 Isoflavoneو  Oestrogenی گیایی
هەیە ،چونكە ئەو ژنانەی كە خواردنەوە
كحولییەکان دەخۆنەوە و جگەرە دەكێشن
و شڵەژانی دەروونیان هەیە كێشەی كاتی
وەستان لە سوڕی مانگانەیان زیاترە تاكو
ژنانی دیكە.
چارەسەر
زۆر ڕێگەچارە هەیە بۆ دواكێشەكانی
وەستان لە سوڕی مانگانە .هەندێك دووا
كێشە وەك گۆڕانی دەروونیی و ڕەفتار
(دڵناسكبوون و خەمۆكیی) و ههستکردن
به گ��ڕه و گهرما له جەستەدا ،كاتین.
بەاڵم ئەگەر هەندێك كێشەی تەندروستی
دیكە وەك��و دڵ -بۆڕییەكانی خوێن و
كنۆچكەبوونی ئێسكەكان لە ئارادا بێ ،ئهوا
پێویستە ژن لەژێر چاودێریی پزیشكێكدا بێت
و چارەسەری خۆی بكات .چارەسەریش
تەنیا بە ڕێگەی دەرمان نییە ،بهڵکو بەردەوام
جوڵە ،خۆراكی پێویست و تەندروست و
ڕەچاوكردنی پاك و خاوێنی جەستەو...
هتد زۆر گرنگن .هەروەها بەردەوامبوون
لە كارو پیشەی ڕۆژانەو ئەو شێوازە كار و
چاالکییانهی كە پێی ڕاهاتووەو ماڵداریی،
كاری هونەریی یان نووسین و خوێندنەوە
هەندێك لەو كێشانە دەشارنەوە.

پێ دەگەیەنێت ،هێلكەدانان وردە وردە كەم
دەبێتەوە .كاتێك كە هێلكەی كۆتایی مایەوە
واتە بۆ دوامینجار (جاری كۆتایی) سووڕی
مانگانە ڕووی دەدات .ئینجا هێلكەكان
كۆتاییان پێدێت و هێلكەدانەكان چاالكییان
نامێنن.
ئایا جەستەی ژن دەتوانێت بێ
هۆرمۆن بێت؟
نەخێر ،بۆیە شانە چەوری جەستەی مرۆڤ
بە هاوكاریی ئەو گالندەی (ڕژێنەی) كە
لەسەر گورچیلەكانە هەروەها هۆرمۆنی
ئیسترۆجین بەرهەم دێنن ،بەاڵم ڕێژەكەی
كەمترە ل��ەوەی كە هێلكەدانەكان ئەو
هۆرمۆنە بەرهەمی دێنن لەو ماوەیەی كە
ژن لە هەلومەرجی زاوزێ��ی باش دایە.
جەستەی ژن خۆی ڕێكدەخات لەگەڵ
گۆڕانكارییەكە ،بەاڵم نەك بێ نیشانە و بێ
گرفتی تەندروستی .ئەوەش بە دەرخستنی
ئەو نیشانانەی سەروو و كەمبوونەوە یان
زۆرب��وون��ی لەبارچوونی خوێن خۆی
دەردەخات.
تا چ ڕادەیەك ژن كێشەی هەیە لەگەڵ ئەو
گرفتانە ،لە ژنێك تا ژنێكی دیكەوە جیاوازە
و دەگمەنیش هەن كە ئاسایی جۆرێكی
دیکهن%80 .ی ژنان دواكێشەی وەستان
لە سووڕی مانگانەیان هەیە .لەو ڕێژەیەدا
%40یان دەڵێن كێشەكە زۆرە و %30یان
دەڵێن كێشەكەیان كەمترە .هەندێك ژن
پێش تەمەنی  40ساڵی سوڕی مانگانهیان
دهوهستێت .ئەوە ئەگەری هەیە بۆماوهیی
بێ یان بە هۆی كێشەیەكی تەندروستی
بێ .بۆ نموونە كاتێك كە هێلكەدانەكان
الدەبرێن (بە ڕێگەی نەشتەرگەری) یان بە
هۆی لێدانی تیشك و چارەسەری كیمایی
بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە .لە هەندێك ژنانیشدا
هۆیەكە دیار نییە.
گرفتی بەرزبوونەوەی كێش ،زیاتر لەم
قۆناغەی تەمەنەدا ژنان كێشیان بەرز دەبێتەوە ،سەرچاوەکان:
Forum.mn66.com
ئەوەش بە هۆی گۆڕانی هاوسەنگی وزە
new70b.com
لە جەستەدایە .هەلومەرجی زاوزێ كە

جيۆلۆجى geology

دیاریكردنی شوێن
لەسەر ڕووی زەوی
د.ئیبراهیم محەمەد جەزا

هەمیشە و بە بەردەوامی دەبیستین و دەبینین
كە شارێك پێناسە دەكرێت پێش ئەوەی
باس لە دانیشتووان و كەش وهەوا و ئاستی
بژێوی تاك بكرێت ،یەكسەر دەوترێت ئەو
شارە دەكەوێتە سەر هێڵی پانی ئەوەندە و
هێڵی درێژی هێندە .ئەم نموونە ساكارە ئەوە
پیشان دەدات كە دیاری كردنی شوێنی
شتەكانی س��ەر ڕووی زەوی گرنگە و
یەكسەر بەرامبەر ئاشنا دەكات بەو پێگەیەی
كە ئەو شوێنە لەسەر ڕووی زەوی هەیەتی.
لەوانەیە ههندێک نەزانن كە ئەم هێاڵنە چین
و چۆن دیاری كراون و بەكاردەهێنرێن،
لەو پێناوەشدا و پاش خوێندنەوەی ئەم
كورتە باسەی خ���وارەوە ه��ی��وادارم كە
هەركەسێك بیەوێت زۆر بە ئاسانی بتوانێت
شوێنی شارەكەی خۆی لەسەر یەكێك لە
نەخشەكانی كوردستان یان جیهان دیاری
بكات و شارەزا ببێت.

هێڵەكانی پانی و درێژی

دیاریكردنی شوێن بەشێكی گرنگە لە
زانستەكانی زەویناسی و جوگرافیا و
ڕووپێوی و سەربازی و گەلێكی دیکه لە
زانستە سروشتییەكان .لە ئێستادا چەندین
ڕێگە هەیە بۆ دۆزینەوە و دیاریكردنی
شوێنەكان بە تایبەتی بە ڕێگەی بەكارهێنانی
تەكنۆلۆژیای نوێ وەك ئامێری جی پی ئێس
( )GPSكە بریتییە لە ئامێرێكی بچووك و
پەیوەندی هەیە لەگەڵ مانگە دەستكردەكان
و ل��ەو ڕێ��گ��ەی��ەوە شوێنەكەت ب��ە پێی
یەكێك لە سیستەمەكان دیاری دەكات ئیتر
سیستەمی هێڵەكانی پانی و درێژی بێت یان

یوتی ئێم بێت یان هەر سیستەمێكی دیکه
(شێوەی ژمارە  .)1هەڵبەت لەم وتارەدا
ناكرێت ئاماژە بەگشتییان بدەین ،هەر بۆیە
تەنیا باس لە یەكێك لەو ڕێگە بنەڕەتییانە
دەكەین كە ئەویش بەكارهێنانی هێڵەكانی
پانی و درێژییە.
یەكێك لە ڕێگە كۆنە سەرەكییە گرنگەكانی
دیاریكردنی شوێن لەسەر ڕووی زەوی
بریتییە لە بەكارهێنانی هێڵەكانی پانی و
درێژی .
هێڵی پانی  Latitudeدەك��رێ��ت بەو
دوورییە پێناسە بكرێت كە بە پلە دەپێورێت
بە ئاڕاستەی باكوور یان باشوور لە هێڵی
یەكسانەوە .لەبەرئەوەی كە گشت خاڵەكانی
سەر ئەم هێڵە هەمان دوورییان هەیە لە هێڵی
یەكسان (كەمەرەیی) و ئەوا گشتییان هەمان
نرخی پانییان هەیە (هەمان هێڵی پانی).
نرخی هێڵی پانی یەكسان  Equatorبریتییە
لە  0پلە ،هەرچی جەمسەری باكوورە ئەوا
نرخەكەی  90پلە باكوورە و جەمسەری
باشووریش 90پلە باشوورە (شێوەی ژمارە
 .)2بۆ نموونە هێڵی پانی  15باكوور
ماناكەی ئەوەیە ،كە ئەو گۆشەیەی كە
شوێنەكە لەگەڵ هێڵی یەكساندا دروستی
دەكات یەكسانە بە  15پلە(شێوەی ژمارە
.)3
هێڵی درێژی  Longitudeدەكرێت بەو
دوورییە پێناسە بكرێت كە بە پلە دەپێورێت
بە ئاڕاستەی خۆرهەاڵت یان خۆرئاوا لە
هێڵی درێ��ژی سەرەكی (هێڵی گرینویچ
 )Greenwich lineكە نرخەكەی 0

پلەیە .كەواتە بە ڕازیبوونی گشت الیەك
ب��ڕی��اردراوە كە ئ��ەو هێڵەی بە ناوچەی
گرینویچ-ی ئینگلیستاندا تێپەڕدەبێت بە
هێڵی سفر دابنرێت ،بۆیە گشت شوێنەكانی
دیکه بە ب��ەراورد لەگەڵ ئەم هێڵەدا یان
دەكەونە خۆرهەاڵتی یان خۆرئاوای .واتە
 180هێڵ هەیە بە ئاڕاستەی خۆرهەاڵت و
 180هێڵی دیکهیش بە ئاڕاستەی خۆرئاوا
(شێوەی ژمارە  2و  .)3هێڵەكانی درێژی
ڕۆڵی دیارییان هەیە لە دیاریكردنی كات
واتە گشت خاڵەكانی سەر هەمان هێڵی
درێژی ئەوا لە ڕووی كاتەوە هەمان كاتییان
هەیە.
كەواتە لە پێناو دیاریكردنی شوێنی هەر
خاڵێك لەسەر ڕووی هەسارەی زەوی پێویستە
بە بەكارهێنانی هەردوو هێڵەكە شوێنەكە
دیاری بكرێت .بێگومان لەبەرئەوەی كە
پێوەرەكە بریتییە لە پلە كەواتە دەكرێت
دهقیقه و چركەش بەكاربهێنرێت بۆ زیاتر
وردی ودروستی شوێنەكە .هەر پلەیەك
یەكسانە بە  60دهقیقه و هەر دهقیقهیهکیش
یەكسانە بە  60چركە.
پێویستە لەسەر نەخشە تۆپۆگرافییەكان و
جیۆلۆجییەكانیش كە ئەم هێاڵنە لەمالوالی
نەخشەكە (لێوارەكانی نەخشەكە) بە
دروستی دیاربكرێت و وەك نیشانەی دیار
بنووسرێت ،بە الیەنی كەمەوە لەسەر هەر
الیەك پێویستە دووهێڵ هەبێت.
بۆ ئەوەی بە ساكاری لەم كردارە تێبگەین
ئەوا بە نموونەیەك و بە هاوكاری شێوەی
ژمارە  4دەكرێت بابەتەكە ئاسان بكرێت .با
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شێوەی ژمارە  :3هێڵەكانی پانی و درێژی گۆی زەوی .هێڵی
پانی  15پلەی باكوور بە شێوەی گۆشەش ڕوونكراوەتەوە لە
پێناو تێگەیشتن لەو بارە.
وا دانێین خاڵی  Aشوێنی شارەكەی تۆیە
لەسەر نەخشە ،ئێستا پێویستە شوێنی ئەو
شارە لە ڕێگەی هێڵەكانی پانی و درێژییەوە
دی��اری بكەین .ئەگەر سەیر بكەین ئەو
شوێنە دەكەوێتە سەر هێڵی پانی  30باكوور.
واتە لە هێڵی یەكسانەوە بڕی  30پلە بەرەو
ئاڕاستەی باكوور واتە جەمسەری باكوور،
بەرزدەبینەوە .ئ��ەم  30پلەیە لەچییەوە
هاتووە؟ ئەگەر هێڵێك لە نێوان شوێنی
شارەكە لەگەڵ چەقی زەویدا بكێشین ئەوا
ئەو  30پلەیە بریتییە لەو گۆشەیەی كە
دەكەوێتە نێوان هێڵی یەكسان و ئەو هێڵەی
كە كێشاومانە .دەتوانیت بۆ زیاتر تێگەیشتن
بگەڕێیتەوە بۆ شێوەی ژمارە .3
بە هەمان شێوە بۆ هێڵی درێ��ژی شوێنی
شارەكەت  Aئەوا دەكەوێتە سەر هێڵی
درێ��ژی 60خ��ۆره��ەاڵت .بە هەمان شێوە
ئەگەر ئەو گۆشەیەی نێوان ئەو هێڵەی كە
شوێنی شارەكەت بە هێڵی سفر( هێڵی نێوان
جەمسەری باكوور و باشوور) دەگەیەنێت
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شێوەی ژمارە 2دابەشکردنی گۆی زەوی بەسەر هێڵەکانی
پانی و درێژی

شێوەی ژمارە  :4دیاریكردنی هەردوو هێڵەكانی پانی و درێژی بۆ
شوێنەكان .شوێنی  Aدەكەوێتە سەر هێڵی پانی 30پلەباكوور و هێڵی
درێژی 60پلە خۆرهەاڵت  .شوێنی  Bدەكەوێتە سەر هێڵی پانی
30پلەباشوور و هێڵی درێژی 30پلە خۆرئاوا  .تكایە بۆخاڵەكانی تر
هەوڵ بدە شوێنەكانیان دیاری بكەیت لە ڕێگەی دۆزینەوەی هێڵەكانی
پانی و درێژی بۆ هەریەكەیان.

لەگەڵ هێڵی درێژی ( 0سفر) بپێویت ئەوا
دەكاتە 60پلە .كەواتە شارەكەت دەكەوێتە
سەرهێڵی پانی  30پلە باكوور و  60پلە
خۆرهەاڵت.

ڕاهێنان

ئێستا بۆ ئ��ەوەی وەك ڕاهێنانێك ئەنجام

بدەیت هەوڵبدە بزانیت كە خاڵەكانیC ,D,
 Eلە شێوەی ژمارە  4دا دەكەونە سەر كام

باكوور و هێڵی درێژی 60پلە خۆرهەاڵت.
شوێنی  Bدەكەوێتە سەر هێڵی پانی 30پلە
باشوور و هێڵی درێژی 30پلە خۆرئاوا .تكایە
بۆ خاڵەكانی دیکه هەوڵبدە شوێنەكانیان
دی��اری بكەیت لە ڕێگەی دۆزی��ن��ەوەی
هێڵەكانی پانی و درێژی بۆ هەریەكەیان.

سەرچاوەكان:

 Lutgens, F.K., and Tarbuck,Essentials of ,2006 ,.E.J
9th ed., Pearson ,Geology
.486p ,Printice Hall, New Jersey
Judson, S., Bonini, W.,Rhoads, D., and Rossbacher,
Physical Geology, ,1996 ,.L.A
.236p .Printice Hall

لە هێڵەكانی پانی ودرێژی.
شێوەی ژمارە  :1ئامێری جی پی ئێس كە لە
دیاریكردنی شوێندا بەكاردەهێنرێت.
شێوەی ژمارە  :2دابەشكردنی گۆی زەوی
بەسەر هێڵەكانی پانی و درێژیدا.
شێوەی ژمارە  :3هێڵەكانی پانی و درێژی
گۆی زەوی .هێڵی پانی  15پلەی باكوور
بە شێوەی گۆشەش ڕوونكراوەتەوە لە پێناو
* پڕۆفیسۆری یاریدەدەر
تێگەیشتن لەو بارە.
شێوەی ژم��ارە  :4دیاریكردنی ه��ەردوو بەشی زەویناسی ,زانكۆی سلێمانی
هێڵەكانی پانی و درێ��ژی بۆ شوێنەكانibrahim.jaza@univsul.net .
شوێنی  Aدەكەوێتە سەر هێڵی پانی 30پلە

ئیكۆلۆژی ecology

زیانی ژینگەیی پاشماوە ناوكییەكان
ئەندازیار محەمەد دوكانی
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لەگەڵ بەرەوپێشچوونی ڕەوتی تەكنۆلۆژیا
و زیادبوونی ژمارەی دانیشتووانی هەسارەی
زەوی لە الیەكەوە و لە الیەكی دیكەشەوە
ب��ە ه��ۆی ك��ەم��ب��وون��ەوە و كورتهێنانی
سەرچاوەكانی وزە ...دەبینین ڕۆژان��ە
جیهان ڕووب��ەڕووی قەیران و تەنگەژەی
بەرچاو دەبێتەوە لەبواری سەرچاوەكانی
وزەدا ...هەر بۆیە واڵتە زلهێز و پیشەسازییە
زەبەالحەكان هەمیشە لە هەوڵ و كۆششدان
لە پێناو دۆزی��ن��ەوە و دەستەبەركردنی
سەرچاوەكانی دیكەی وزەدا تا بتوانن
پێداویستی و داواكارییە هەنووكەیی و
ڕۆژانەییەكانی مرۆڤەكان لە بواری وزەدا
دابین كەن ،ئەم هەوڵ و تەقەالیانەش لە
بواری بەرەوپێشچوونی ڕەوتی تەكنۆلۆژیا و
زانیاریدا بە بارتاقای ئەوەی خۆشگەزەرانی
و ئاسانكاری بۆ مرۆڤەكانی سەر ڕووی
زەوی دەستەبەركردووە بەهەمان كێش
و پێوانەش دنیایەك لە زیانی ژینگەیی و
تەندروستی لە دەرئەنجامی پاشماوە و
پاشەڕۆكانی ئەو بەرووبووم و بەرهەمە
تەكنۆلۆژییانەوە بۆ مرۆڤەكان بە بارهێناوە.
دوای ئەوەی سەرچاوەكانی دەستەبەركردنی
وزەی وەك نەوتی ڕەش و خەڵوزی بەردین
و زۆرانی دیكە كەمبوونەوە و كورتهێنانیان
بەخۆوە بینی ،توێژەرە و زاناكانی ئەو
بوارە لە جیهاندا هەوڵیاندا كەڵك لە وزەی
ئەتۆمی (ناوكی ) ببینن وەك سەرچاوەیەك
بۆ دابینكردنی وزەی كارەبا و گەرمی،
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لەم سۆنگەیەشەوە چەندان گەورە واڵتانی
جیهان هەوڵەكانی خۆیان لە بواری بەرەو
پێشبردن و بنیاتنانی كورە ناوكییەكاندا چڕ
كردەوە .لەم ڕوانگەیەوە زۆرینەی هەرە
زۆری واڵتە پیشەسازییە گەورەكان كەوتنە
بنیاتنان و دامەزراندنی ك��ورەی ئەتۆمی
گەورە و زەبەالح و وەك سەرچاوەیەكی
دیكەی وزە كەڵكیان لێوەرگرت ...ئەم
وزەی��ەش دی��ارە وەك س��ەرچ��اوەی��ەك بۆ
دابینكردنی پێداویستی و داواكارییەكانی
ڕۆژان��ە كۆمەڵێك الیەنی باش و خراپی
هەیە كە پێمان باشە لەم وتارەدا تیشكی
بخەینە سەر و بەنێو بەشێك لە قوژبن و
قۆزاخەكانی شۆڕ بینەوە.
كورە ناوكییەكان (ئەتۆمییەكان) لە زۆرینەی
پنت و پەڵەكانی سەر ڕووی زەوی وەك
سەرچاوەیەكی س��ەرەك��ی و بەرچاوی
دابینكردنی وزە بەكاردەبرێت .لەگەڵ
گەشەسەندنی ڕەوتی پیشەسازی لە زۆربەی
واڵتانی جیهاندا ،داواكاری و برەو لەسەر
ئەم كورە ئەتۆمییانە وەك سەرچاوەیەكی
دابینكەری وزەی پێویست بۆ بەڕێوەبردن
و هەڵسوڕاندنی ڕەوڕەوەی پیشەسازی لە
زیاد بووندایە .سەرەڕای كێشەی دزەكردن
و ب��اڵوب��وون��ەوەی ك��ەرەس��ە و توخمە
تیشكاوەرییەكانی ك��ورە ئەتۆمییەكان،
كێشەیەكی زۆر ل��ەوە مەترسیدارتر و
توندوتیژتر هەیە ،ئەویش دەربازبوون و
خۆ ڕزگاركردنە لەو پاشماوە ئەتۆمییانە.
ئەو توخمە (م��اددە) تیشكاوەرییانەی كە
وەك سووتهمەنییەك لە كورە ئەتۆمییەكاندا
بەكاردەبرێن بۆ بەرهەمهێنانی وزە ،پاشماوە
یان پاشەڕۆكی ئەتۆمییان لێدەكەوێتەوە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو مەترسییە گەورانەی
ك��ە ل��ە دەرئ��ەن��ج��ام��ی تیشكدانەوە و
باڵوبوونەوەی ئەو توخمەناوە پەیدا دەبێت
كە لە پاشەڕۆی كورە ئەتۆمییەكاندایە،
حكومەت و ناوەندەكانی زانستی گرنگێكی
بەرچاویان داوە بە گەڕان و سۆاخكردن
لەپێناو دۆزینەوەی باشترین ڕێگە چارە بۆ
خۆڕزگاركردن و دەربازبووون لەو پاشماوە

ئەتۆمییانە.
ئاستەكانی چاالكی تیشكاوەری
ك��ەرەس��ە و م���اددە تیشكاوەرییەكان
توخمێكی كیمیاین كە لە سروشتدا هەن،
ئەو توخمانەش تیشكێكیان لێوە باڵودەبێتەوە
و دەردەپەڕێت كە بڕەكەی لە توخمێكەوە
بۆ یەكێكی دیكە جیاوازە .بە دەرچوون
و ب��اڵوب��وون��ەوەی تیشك لە توخمێكی
دیاریكراوەوە ،ئەوا دوای ماوەیەك لە زەمەن
كورتی و درێژی ئەو تیشكە لە توخمێکەوە
بۆ یەكێكی دیکه جیاوازی بەخۆوە دەبینێت
و دەگۆڕێت بۆ توخمێكی نوێی جێگیر،
بەو مانایەی هیچ چاالكییەكی تیشكاوەری
لێوە دەرناچێت.

لە ئەڵمانیادا بۆ خۆ
ڕزگاركردن لەپاشەڕۆی
كورە ئەتۆمییە خاوەن
تیشكاوەرییە بەرزەكان،
تێكەڵ بە چیمەنتۆی
دەكەن و لە لوولەی
ئاسنیندا دایدەنێن و
دەخەینە قواڵیی زەوییەوە
كە قوڵییەكەی دەگاتە
چوار كیلۆمەتر ،لوولە
ئاسنیەكان لەو قواڵییەدا
دەنێژن و بەچینێك لە
ئۆكسیدی مەگنیسیۆم
دادەپۆشرێن ،ئەمەش
بۆ ئەوەیە كە لوولە
ئاسنینەكان لە داخوران
بپارێزێت كە بەهۆی ئاوی
ژێر زەوییەوە تووشی
دەبێت

ئ����ەو م�����اوە زەم���ەن���ی���ی���ەی ك���ە ه��ەر
توخمێكی تیشكاوەری نیوەی چوستییە
تیشكاوەرییەكەی تێدا ون دەكات ناسراوە
بە (نیوەی تەمەن) .بەشێك لەو توخمە
تیشكاوەرییانە نیوەی تەمەنەكەی بۆ
ه��ەزاران ساڵ درێژ دەبێتەوە .بۆ نموونە
توخمی (پلۆتۆنیۆم) نیوەی تەمەنی بە
بیست و چوار هەزار ساڵ مەزندە دەكرێت.
بەاڵم خۆ ئەگەر هاتوو چوستی و چاالكی
تیشكاوەری گەورە بوو ،بەو مانایەی كە
بڕێكی گ��ەورە لە تیشك لەو توخمەوە
دەردەچێت لە ماوەیەكی كورتدا ،ئەو
كاتەش نیوەی تەمەنەكەی كەمدەبێتەوە
بەو پێیە .بۆ نموونە نیوەی تەمەنی توخمی
سیزیۆم سی ساڵە .لەكاتێكدا نیوەی تەمەنی
توخمی سترۆنیۆم بیست و هەشت ساڵە.
ئەمەش ئ��ەوە دەگەیەنێت كە چاالكی
توخمی سترۆنیۆم گەورەترە لە سیزیۆم.
لەكاتی نوسینی ناوی توخمە كیمیاییەكان
بەگشتی و توخمە تیشكاوەرییەكانیان
بەتایبەتی ،ئەوا بە شێوەیەك دەنوسرێن كە
ژمارەیەكیان بەدواوەیە وەك (سترنیۆم)90-
و (سیزیۆم )137-و (بلوتۆنیۆم ،)239 -ئەم
ژمارەیەش بریتییە لە ژمارەی گەردیلەیی
توخمەكە.
ژم��ارەی گەردیلەیش بریتییە لە ژمارەی
پرۆتۆنەكان (تەنە بارگە موجبەكان) لە
ناوكی گەردیلەیی توخمەكەدا .بەاڵم
گ��ەردی��ل��ە خ��ۆی پچووكترین یەكەی
پێكهاتەیە لە گەردووندا .بەاڵم چوستی
یان چاالكی تیشكاوەری و تیشكدانەوە
بە یەكەیەك پێوانە دەكرێت كە بە كۆری
( )curieناسراوە (ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
ناوی ماری كۆری ژنە زانای پۆڵەندی
كە لە ساڵی 1898دا چاالكی تیشكاوەری
توخمی (رادی���ۆم)88-ی دۆزییەوە .كە
ئەمەش یەكەیەكی پێوانەیی و ستانداردە
و چاالكی هەموو توخمەكانی دیكەی
لەسەر پێوانە دەكرێت.
لە ڕووی ئاستی چاالكی تیشكاوەریشەوە،
توخمە تیشكاوەرییەكان دابەش دەبن بۆ دوو

ئاست :ئاستی یەكەم توخمە كورت و كەم
تەمەنەكانی لەخۆگرتووە ،ئەو توخمانەی
كە خاوەن چاالكی تیشكاوەری گەورەن،
وەك (س��ت��رۆن��ی��ۆم .)90-ئ��ەم توخمانەش
دەبنەهۆی زیانگەیاندنێكی گەورە بە خانە
زیندووەكان جا چ گیانداری (ئاژەڵی)
ی��ان ڕووەك��ی ب��ن ،لەكاتی بەركەوتنی
ئەم تیشكانە پێیان .بەاڵم ئاستی دووەم
توخمە تەمەن درێژەكانی لەخۆ گرتووە،
ئەو توخمانەی كە خ��اوەن چاالكییەكی
تیشكاوەری نزمن وەك (بلۆتۆنیۆم.)239-
ئەم ج��ۆرە توخمانەش نابنە هۆی زیان
پێگەیاندێكی گەورە و خێرا لەكاتێكدا
دەردەچن و لە خانە زیندووەكان دەدەن.
ب��ەاڵم كاریگەرییە كەڵەبووەكانی لە
مەودایەكی دووردا دیاری دەدەن.
پاشماوە ناوەكیەكان
پاشەڕۆ و پاشماوە ئەتۆمییەكان Nuclear
 Wasteلە ڕووی چاالكی تیشكاوەرییەوە
دابەش دەبن بۆ سی ئاست:
* ئەو پاشماوانەی خاوەن ئاستێكی نزمن،
ئەمەش ئەو پاشماوانەن كە چاالكییەكی
تیشكاوەرییان لێوە دەردەپەڕێت لە سەد
كۆری تێناپەرێت بۆ هەر مەتر سی جایەك
لە پاشەڕۆ.
* پاشەڕۆی خاوەن ئاستی مامناوەند ،ئەو
پاشماوانەن كە چاالكییەكی تیشكاوەرییان
لێوە دەردەچێت لە دە هەزار كۆری زیاتر
نابێت بۆ هەر مەتر سی جایەك.
* پاشەڕۆی خ��اوەن ئاستی ب��ەرز ،ئەو
پاشماوانەن كە چاالكییەكی تیشكاوەرییان
لێوە دەردەپەرێت كە دەگاتە دە ملیۆن
كۆری بۆ هەر مەتر سی جایەك لە پاشەڕۆی
ناوەكی.
كاتێك مرۆڤ ڕووب��ەڕووی ئەو تیشكانە
دەبێتەوە و بەری دەكەون ،جا چ ئەو تیشكانە
لەو توخم تیشكاوەریانەوە دەرپەڕی بن كە
لە كورە ئەتۆمییەكاندا بەكاردەبرێن یان لەو
پاشەڕۆیانەوە دەرپەڕی بن كە لەو كورانەدا
ماوەتەوە ...ئەوا مرۆڤ تووشی كۆمەڵێك
لە مەترسی دەكات ،لە هەموویان كەمتر

تووشبوونییەتی بە نەخۆشی ئەنیمیا (كەم
خوێنی) ئەمەش لە دەرئەنجامی پەكخستنی
چاالكی مۆخی ئێسقان كە خانەی خوێن
ب��ەره��ەم دەهێنێت .ل��ە مەترسییەكانی
دیكەش ،پەكخستنی چاالكی كۆئەندامی
بەرگرییە لە لەشدا ،لەالیەكی دیكەشەوە
تووشبوونی بەردەوام و دووبارە بووەوە بە
نەخۆشی هەمەچەشنە كە مرۆڤ لە حاڵەتی
چاالكی كۆئەندامی بەرگریدا تووشی
نابێت .ب��ەاڵم ترسناكترین كاریگەری
تووشبوون بە توخمە تیشكاوەرییەكان
بریتییە ل��ەوەی كە تووشی شێرپەنجەت
دەك��ات بەتایبەتیش شێرپەنجەی پێست.
ه��ەروەه��ا لە مەودایەكی دوور م��اوەدا
بەركەوتن بە تیشكی ئەم توخمانە دەبێتە
هۆی تووشبوون بە نەزۆكی و گۆڕانكاری
لە جینی سەر كرۆمۆسۆمەكاندا ،كە دەبێتە
هۆی شێواندنی دروستبوونی كۆرپەلە .لە
كاتێكدا نەخۆشی كەمخوێنی لە ماوەی
چەند ڕۆژێ��ك��دا ی��ان چەند هەفتەیەكی
كەمدا ڕوودەدات لە كاتی بەركەوتن
بە تیشكی ئەم توخمانە ،ئەوا تووشبوون
بە شێرپەنجە لە دەرئەنجامی بەركەوتنی
ئەم تیشكانەوە لە مەودایەكی دوور ماوەدا
ڕوودەدەن كە ڕەنگە چەند مانگێك و چەند
ساڵێكی پێبچێت كە ئەمەش بەپێی جۆری
توخمەكە دەگۆڕێت.
كەواتە مادام حاڵەتەكە بەمجۆرە بێت ئەوا
سەرتان سوڕ نەمێنێت كە خۆڕزگاركردن
و دەرب���ازب���وون ل��ە پ��اش��ەڕۆی توخمە
تیشكاوەرییەكانی ك��ورە ئەتۆمییەكان
كێشەیەكی هەنووكەیی و جارسكەرە.
بەتایبەتیش كە ژمارەیەكی زۆرینەی
خەڵكی ڕەنگە تووشی بەركەوتنی ئەم
تیشكانە ببنەوە.
ئۆقیانووسەكان بوونە كۆگای ئەم
پاشەڕۆ ئەتۆمییانە
خۆشبەختانە تا ڕادەیەك زۆربەی پاشەڕۆ
ئەتۆمییەكان لە جۆری ئاست نزمەكەن.
ئەوەی لە زۆربەی كورە ئەتۆمییەكان لە
جیهاندا پەیڕەو دەكرێت ئەوەیە كە ئەو
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پاشەڕۆیانە دەگۆڕدرێن بۆ بارستایی ڕەق
ئەویش بە تێكەاڵوكردنیانە لەگەڵ چیمەنتۆ
و دانانیان لە لوولەیەكی ئاسنیندا .بە پێی
ڕێسا نێو دەوڵەتییەكانیش ،ئەو لوولەكە
ئاسنیانەی كە ئەم پاشەڕۆ ئەتۆمییانەیان
لەخۆگرتووە فڕێ دەدرێنە ئاوێكەوە كە
قواڵییان لە چوار كیلۆمەتر كەمتر نەبێت
و بە دووری سەدان كیلۆمەتر لە دووری
كەنارەكانەوە لە هەر الیەكەوە.
لە ساڵی 1949وە تا ئێستا پتر لە شەش هەزار
لوولەكی ئاسنی كە ئەم پاشماوە ئەتۆمیانەیان
ل���ەخ���ۆگ���رت���ووە
ف�������ڕی دران�������ە
ئۆ قیا نو و سە كا نە و ە .
بەو بڕوایەوە كە ئەم
لوولە ئاسنینانه كوون
و قوژبنی قواڵیی
ئۆقیانووسەكان پڕ
دەك���ات���ەوە .ب��ەاڵم
ب��ەردەوام ب��وون لەم
ك��ارەدا دەبێتە هۆی
گۆڕینی سروشتی
ج���وگ���راف���ی بنی
ئ��ۆق��ی��ان��ووس��ەك��ان،
ئ��ەم��ەش ك��ارێ��ك��ە
ك��������ە ج��������اری
دەره��اوی��ش��ت��ەك��ان��ی
نازانرێت ،لە ڕاستیدا
بە پێوانەی ماتماتیكی
ڕەن��گ��ە ئ���ەوە ببێتە
هۆی سەرهەڵدانی چەندان الفاو.
لە الیەكی دیكەشەوە ،زانا و توێژەرەوەكان
بۆ ئەوە دەچن كە شیبوونەوهی ئەم ئاسن
و چیمەنتۆیە لە ئ��اوی ئۆقیانووسەكاندا
و ب��ەرەاڵب��وون و پ��ەرژب��وون��ی توخمە
تیشكاوەرییەكان لە نێو لوولە ئاسنەكاندا،
چەندان ساڵ دەخایەنێت .تەنانەت لەكاتی
پەرژبوونەوەی توخمە تیشكاوەرییەكان
ئەوا لە ئاوی ئۆقیانووسەكاندا دەتوێنەوە،
لەالیەكی دیكەشەوە ئ��ەو تیشكانەی
لێیانەوە دەردەچ��ن زۆر نزم دەب��ن ،كە

144
زانستی سەردەم 50

دەگاتە ئاستی تیشكاوەری سروشتی ئەو
توخمە تیشكاوەرانەی كە لە سروشتدا هەن.
ب��ەاڵم ل��ەم ڕۆژگ����ارەدا ب��ەئ��اگ��اب��وون و
وری��اك��ردن��ەوەك��ان لەسەر كاریگەریی
تیشكاوەری لەسەر ناوەند و زیندەوەرەكانی
نێو ئاو بەرز دەكرێنەوە .لەگەڵ ئەوەشدا
كە ئاستی تیشكاوەری لە ئۆقیانووسەكاندا
وابەستەیە بە پێوانەیەكی سووڕییەوە ،بەاڵم
زاناكان بە كارێكەوە سەرقاڵن كە تیایدا دید
و بۆچوونی جیاوازیان هەیە لەسەر ئەوەی
كە ئاستی تیشكاوەرییەكە لە تێكڕایی

زاناكانی وەئاگا هێناوەتەوە و هاوارەكانی
بەرزكردنەوە بریتییە لەوەی كە هەندێك
واڵت بۆ خۆ ڕزگ��ارك��ردن لە پاشەڕۆ
خاوەن ئاست مامناوەندەكان دەیانكاتە بنی
ئۆقیانووسەكانەوە ...ئەم جۆرە پاشەڕۆیەش
وەك پێشتر باسمان ك��رد بڕێكی زۆر
تیشكی لێدەبێتەوە .ئەمەش مانای وایە كە
كاریگەرییە مەترسیدارەكانی لە ماوەیەكی
كەمدا دیاری دەدەن.
تیشكاوەری بەرز
مەترسی ڕاستەقینەی كاریگەریی ئەم

سروشتی خۆی دەرچ��ووە و كاریگەریی
ڕاستەوخۆی ئەوەش لەسەر زیندەوەرەكانی
ئۆقیانووسەكان جا چ زیندەوەریی بن یان
ڕووەكی.
بەگشتی هەموو زاناکان لەسەر ئەوە كۆكن
كە بەردەوامبوون لەسەر خۆڕزگاركردن لە
پاشەڕۆی كورە ئەتۆمییەكان بەفرێدانی ئەو
پاشەڕۆ ئەتۆمییانە بۆ بنی ئۆقیانووسەكان،
ڕەنگە كاریگەریی مەترسیداری هەبێت بۆ
سەر نەوەكانی داهاتوو كە لە حاڵی حازردا
ناتوانرێت مەزندە بكرێت .ئ��ەوەی پتر

تیشكانە لەو پاشەڕۆیانەدا خۆی حەشارداوە
كە خاوەن ئاستێكی تیشكاوەری بەرزە.
س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە دەرهاویشتەی ئەم
ج��ۆرە لە پاشەڕۆی ئەتۆمی كەمترە بە
بەراورد بە دوو جۆرەكەی دی كە باسكران
لە پاشەڕۆی ئەتۆمی ،بەاڵم مەترسییەكەی
زۆر گ���ەورەت���رە .ل��ەب��ەرئ��ەوە جێگەی
گرنگی پێدانێكی گەورەترە و پێویستی بە
پڕۆسەیەكی تایبەتییە بۆ دەربازبوون لێی.
لە ئەڵمانیادا بۆ خۆ ڕزگاركردن لەپاشەڕۆی
ك��ورە ئەتۆمییە خ���اوەن تیشكاوەرییە

بەرزەكان ،تێكەڵ بە چیمەنتۆی دەكەن
و لە لوولەی ئاسنیندا دایدەنێن و دەخەینە
قواڵیی زەوییەوە كە قوڵییەكەی دەگاتە
چ��وار كیلۆمەتر ،لوولە ئاسنیەكان لەو
قواڵییەدا دەنێژن و بەچینێك لە ئۆكسیدی
مەگنیسیۆم دادەپۆشرێن ،ئەمەش بۆ ئەوەیە
كە لوولە ئاسنینەكان لە داخوران بپارێزێت
كە بەهۆی ئاوی ژێر زەوییەوە تووشی
دەبێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە لەبەرچاو گیراوە كە
ئەو پاشەڕۆ ئەتۆمییانە لەناوچەی چۆڵەوانی
و دوور لە دانیشتووان بشاردرێنەوە،
بەاڵم لە مەترسی بەدەر نین .چونكە گەر
بوومەلەرزەیەك ڕووبدات وا دەكات ئەو
پاشەڕۆیانە تووڕداتە سەر ڕووی زەوی
و پەرژبوونەوە و دزەكردنی تیشكاوەری

پاشەڕۆی كورە ئەتۆمییەكانی واڵتیك لە
ماوەی ساڵێكدا لەخۆبگرێت .بەاڵم فەڕەنسا
ئەوا ڕێگەیەكی نوێی داهێناوە بۆ گۆڕینی
پاشەڕۆ ئەتۆمییەكان بۆ بارستاییەكی ڕەق
كە تیشكی لێوە باڵونابێتەوە .ئەم ڕێگەیەش
بە شووشە كردن ()Vitrificationناسراوە.
شووشە یەكێك ل��ەو كەرەستانەی كە
پتر بەرگەی ڕووت بوونەوە و داخوران
دەگ��رێ��ت و ك��ەم��ت��ر تیشكی لێوە
ب��اڵو دەب��ێ��ت��ەوە .فەڕەنسا كارگەیەكی
دامەزراندووە بۆ گۆڕینی پاشەڕۆ ئەتۆمییە
خاوەن تیشكاوەرییە بەرزەكان بۆ شووشە.
ئەم كارگەیە دەتوانێت لە م��اوەی یەك
سهعاتدا سی و ش��ەش لیتر پاشەڕۆی
شلی ئەتۆمی چارەسەر بكات .ئەویش
بە تێكەاڵوكردن و ئاوێتەكردنی لەگەڵ

هەموو زاناکان لەسەر ئەوە كۆكن كە بەردەوامبوون لەسەر
خۆڕزگاركردن لە پاشەڕۆی كورە ئەتۆمییەكان بەفرێدانی
ئەو پاشەڕۆ ئەتۆمییانە بۆ بنی ئۆقیانووسەكان ،ڕەنگە
كاریگەریی مەترسیداری هەبێت بۆ سەر نەوەكانی داهاتوو
كە لە حاڵی حازردا ناتوانرێت مەزندە بكرێت
ئەگەر و شیمانەیەكی بەهێزی هەبێت .خۆ
كارەكە لەوە خراپتر ئەوەیە گەر گڕكانەكان
بتەقێنەوە ،ئەوكات ئ��ەو لوولە ئاسنانە
دەتەقێنەوە و بەسەر ڕووی زەویدا پەرش
و باڵو دەبنەوە .لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكادا ،بۆ خۆ دەربازكردن لە پاشەڕۆ
ئەتۆمییە خ��اوەن چاالكییە تیشكاوەرییە
ب��ەرزەك��ان ،هەمان ڕێوشوێنە ئەڵمانیا
دەگیرێتەبەر لەگەڵ جیاوازییهكی كەمدا،
ئەویش ئەوەیە كە ئەو لوولە ئاسنینانە
بە چینێك لە تێكەڵەی گرانیت و بازڵت
لەجیاتی ئۆكسیدی مەگنیسیۆم دادەپۆشرێن.
ئ��ەوەی شایانی باسە تەنیا یەكێك لەو
چااڵنەی كە ئەو پاشەڕۆ ئەتۆمییانەی تێدا
دەش��اردرێ��ت��ەوە بەشی ئ��ەوە دەك��ات كە

شووشەدا كە بارستاییەك دروست دەكات
كێشەكەی نزیكەی بیست كیلۆگرام
دەبێت .ئەو كاتە دەتوانرێت ڕاستەوخۆ
ئەو بارستاییە شوشەییە بخرێتە قواڵیی
ئۆقیانووسەكانەوە .دی��ارە گواستنەوەی
ئەم پاشەڕۆیانەش بەدەر نێن لە مەترسی
ك��ە ج��اری وای��ە ب��ە ه��ۆی ل��ۆری یان
شەمەندەفەرەوە دەگوازرێنەوە كە ڕەنگە
بە ه��ۆی ئاگركەوتنەوە و تەقینەوەوە
ببنە هۆی دزەكردن و باڵوبوونەوەی ئەم
تیشكانە ،بۆیە پێویستە ڕێوشوینی دروستی
و سەالمەتی گواستنەوەیان بگریتە بەر.
ڕێ��گ��ەی��ەك��ی دی��ك��ەی ن��وێ��ی دی بۆ
خ��ۆدەب��ازك��ردن ل��ەم پاشەڕۆ ئەتۆمییانە
لە س��وی��دەوە س��ەر ه��ەڵ��دەدات ،ئەویش

بریتییە ل���ەوەی ك��ە پەستانێكی زۆر
دەخرێتە س��ەر پ��اش��ەڕۆ ئەتۆمییەكە و
بەهێزەوە دەپەستێورێتەوە لەژێر فشارێكی
پەستاوتنی ب��ەرزدا ،كە وەك ئ��ەوە وایە
كە بۆ بەرهەمهێنانی ئەڵماس بەكاردێت،
كە دەگۆڕدرێن بۆ لوولەكی فەخفوری
(سیرامیكی) ڕەق ،ئینجا ئ��ەم لوولە
فەخفورییانەش بە لوولەی كۆنكریتی
دەورە دەدرێن و لە كۆتایشدا لە لوولەی
كانزایی یان ئاسندا دادەنرێن .ئێستا سوید
لە هەوڵی ئەوەدایە ئەو لووالنە لە شوینێكدا
بنێژرێن كە لە ڕووی جیۆلۆجیەوە جێگیر
بێت واتە تووشی (گڕكان و بوومەلەزە
نەبێت) ئەمەش لەجیاتی ئەوەی بچن لە نێو
ئۆقیانووسەكاندا فڕێیان دەن.
لە بەریتانیاشدا بۆ خۆ ڕزگ��ارك��ردن لە
پاشەڕۆ ئەتۆمییەكان (ك��ورەی پۆالین)
بەكاردێنن ،دی��ارە ئ��ەوەش دوای ئەوە
دێت كە لە كاتی گواستنەوەی پاشەڕۆ
ئەتۆمییەكان زۆر ڕووداوی دزە كردنی
تیشكاوەری لێكەوتەوە .دیارە ئەو كورە
یان گۆرە پۆالییە بریتییە لە چالێكی قووڵ
كە تیرەكەی چوار بۆ پێنج مەتر دەبێت و
دیوار و بنكەی ئەو چاڵە لە تێكەاڵیەكی
كۆنكریتی دروست دەكرێت .ئەمجۆرە
(گ��ۆرە ئەتۆمییانەش) لە نزیك كورە
ئەتۆمییەكانەوە بنیات دەنرێن .پێدەچێت
ئەم بیرۆكەیە لەوانی دیکه سەالمەتر و
متمانەپێكراوتر بێت بۆ دەرب��ازب��وون لە
پاشەڕۆ ئەتۆمییەكان ،بەاڵم مەترسییەكانی بۆ
مەودایەكی دوور ئەستەمە پێشبینی بكرێت.
سەرچاوەكان:

1- The hazardous nature of
nuclear waste
2- The Global News About Nuclear
Waste
3- Much of the nuclear waste will
remain hazardous for hundreds
of thousands of years, leaving
a poisonous legacy to future

generations.
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قەتیسبوونی گەرمی و
كاریگەرییهکانی

قەتیسبوونی گەرمی
ی���ان پ��هن��گ��خ��واردن��هوهی
گ��هرم��ی ی��ان كاریگەری
ماڵی شووشەیی Green
 house effectدیاردەی
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی
ژینگەیە ،و دەرئەنجامی
گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە ل��ە پلەی
گەرمی گەرمییەكەی ،وا
باوە ئەم ناوە لە دی��اردەی
ب���ەرزب���وون���ەوەی پ��ل��ەی
گ��ەرم��ی زەوی دەن��رێ��ت،
لە كاتێكدا كە لە تێكڕای
ئاسایی زیاترە ،پلەی گەرمی
جیهانی بە تێكڕایی =0.74
 0.18پلەی سیلیزی لە م��اوەی سەد ساڵی
ڕابردوودا تا ساڵی  2005بەرزبۆتەوە ،و بەپێی
ڕاپۆرتی لیژنەی نێو دەوڵەتی گۆڕانكاری ئاو
و هەوا " IPCCزۆرینەی ئەو زیادبوونەی
كە تێبینی كراوە لە تێكڕایی پلەی گەرمی
جیهانی لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەمەوە بە
شێوەیەكی گەورە دەركەوتووە ،ئەمەش لە
ئەنجامی زیادبوونی گازەكانی قەتیسبوونی
گەرمی (گازەكانی ماڵی شووشەیی) ،كە لەو
چاالكییانەوە دەردەچن که مرۆڤ ئهنجامیان
دهدات".
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گازەكانی گەرمبوونی زەوی

ب��ەم ن��اوە دەناسرێت ،چونكە لە بەرگە
هەوادا بوونی هەیە و بە توانای هەڵمژین
و ناردنی تیشكی ژێر سوور دەناسرێتەوە ،و
لە گرنگترین گازەكانی گەرمكەری زەوی
(هەڵمی ئاو ،گازی دوانۆكسیدی كاربۆنە).
زۆرینەی وزەی داهاتوو ئێستا لە خۆرەوە
بۆمان دێت ،ئەو وزەیەش لەسەر شێوەی
تیشكی شەپۆلی كورتە و ،تەنۆلكەكانی
ناو بەرگە هەوا بەشێكی هەڵدەمژێت و
بەشەكەی دیكەش زەوی وەریدەگرێت،

بۆئەوەی پێچەوانە بگەڕێتەوە بۆ بەرگی
هەوایی زەوی.
ه��ەن��دێ��ك تەنۆلكە ه��ەی��ە ئ��ەو وزەی��ە
هەڵدەمژێت كە لە زەوییەوە دەگەڕێتەوەو
جارێكی دی پەخشی دەكاتەوە و بەرەو
زەوی و ڕێدەگرێت ئەو تیشكانەی لە
زەوییەوە گەڕاونەتەوە ب��ەرەو دەرەوەی
ب��ەرگ��ە ه��ەوا دەرب��چ��ن ،ئ��ەم تەنۆلكانە
بەشێوەیەكی سروشتی لەسەر ڕووی زەوی
هەن و پارێزگاری لە پلەی گەرمی دەكەن
كە  30پلەی سەدییە.

ئەو زانایانەی ه��اوڕان لەسەر بوونی ئەم
دیاردەیە بە پێویستی دەزانن كە سنورێك
بۆ بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرما دابنرێت
پێش ئەوەی لە دەست دەربچێت :ئەوەش
لە ڕێی چارەسەركردنی ئەو هۆكارانەیە كە
بوونەتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی
و ،ڕێ و شوێنی فەرمی بگیرێتەبەر لەسەر
ئاستی هەموو جیهان ،چونكە زیادبوونی
ئ��ەو گ��ازان��ەی هۆكارن بۆ قەتیسبوونی
گەرمی لەسەر ئاستی جیهان دەبێتەهۆی
بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرمی و لەوانەش
والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە
گەورەترین بەرهەمهێنی گازی دوانۆكسیدی
كاربۆن دادەنرێت كە بە دەستی مرۆڤ
بەرهەم دێت .ئەم دیاردەیە شتێكی سەیرە
كە دووچاری ژینگە بووەتەوە ،لە كاتێكدا
لە ساڵی  1570پلەكانی گەرما نیو پلەی
سەدی نزمبۆوە كە جیاوازبوو لە تێكڕایی
پلەی گەرمی ئاسایی.
ئەوروپا بە قۆناغێكی سەهۆڵبەنداندا تێپەڕبوو،
جووتیارەكان زەوییەكانییان جێهێشت و
دووچاری برسێتی بوونەوە ،بە هۆی كەمی
بەرووبوومەوە ،لەو كاتانەدا سەر زەوی بە
قۆناغی نا جۆردا تێپەڕیووە.
هەروەها بە پێچەوانەشەوە ئەگەر پلەكانی
گەرمی زیاتر بێت لە ناوەندی گەرمی
سروشتی خۆی ئەوا پلەی گەرمی درێژە
دەخایەنێت ،ساردبوونەوە و گەرمبوونی
زی��اد لە پێویستیش كاریگەری بۆ سەر
ڕووەكەكان و گەشەیان و بەرووبوومەكان
چەند ئەوەندە زیاد دەكەن و مێرووەكانیش
زیاتر باڵودەبنەوە و زیاتر دەب��ن ،و ئەم
خەماڵندنە ئاو و هەواییە پشت دەبەستێت
بە بەرزبوونەوە یان نزمبوونەوەی ناوەندی
گەرمی لەسەر هەسارەكەمان.
زاناكان تێبینییان كردووە بەرزبوونەوەی پلەی
گەرمی بچووك لە شەودا هۆكارەكەی چڕی
هەورەكانی ئاسمانە ،چونكە پارێزگاری
لە پلەی گەرمی ژێر خۆی دەك��ات كە
لەسەر ڕووی زەوییەوە نێردراوە و باڵوی
ناكاتەوە بەرە و سەرەوە یان بۆشایی ئاسمان
ئەمەیە كە پێی دەڵێن دیاردەی قەتیسبوونی
گەرمی یان دەوترێت (گەرمبوونی زەوی
یان دیاردەی ماڵە شووشەییەكان) ئەمەش
وا دەكات پلەی گەرمی ڕۆژ ساردتربێت،
چونكە ئەو هەورە تیشكی خۆر بە بڕێكی
زۆر گەورە پێچەوانە دەكاتەوە و نایەڵێت

بەرەو زەوی ڕێ بكات ،وەكو ئەوە وایە
ڕێگری لە خۆر بكات یان گەرمییەكەی
لە زەوی بگرێت ،و لە ڕۆژانی بارانیشدا
خاك زیاتر شێدار دەبێت و بە هۆی زۆری
هەورەكە و چڕییەكەی لە ئاسماندا ،نایەڵێت
پلەی گەرما بەرزبێتەوە ،چونكە وزەی
تیشكی خۆری هاتوو لەو كاتەدا تەنیا بەشی
كرداری بە هەڵمكردن و وشككردنەوەی
خاكەكە دەكات.
پلەی گەرمی زەوی پشت بەستووە بە
سروشتەكەی و تایبەتمەندی سەر ڕووەكەی
لەوانە بەستەڵەكی جەمسەرەكان یان سەر
لوتكەی چیاكان یان شێی ناو خاك یان
ئاوی زەریاكان ،چونكە ئەمە نەبووایە پلەی
گەرمی زۆر بەرز دەبوویەوە ،چونكە وزەی
تیشكی خۆری هاتوو لەو كاتەدا تەنیا بەشی
كرداری بە هەڵمكردن و وشككردنەوەی
خاكەكە دەكات.
پلەی گەرمی زەوی پشت بەستووە بە
سروشتەكەی و تایبەتمەندی سەر ڕووەكەی
لەوانە بەستەڵەكی جەمسەرەكان یان سەر
لووتكەی چیاكان یان شێی ناو خاك یان
ئاوی زەریاكان ،چونكە ئەمە نەبوایە پلەی
گەرمی زۆر بەرز دەبوویەوە ،چونكە ئاوەكان
زۆرینەی گەرمی خۆر كە دەكەوێتە سەر
زەوی هەڵدەمژن ،ئەگەر بەمشێوەیە نەبووایە
ئەوا سەر ڕووی وشكانی دەبوویە دۆزەخ و
کرداری چاندنی کشتوکاڵ و نەوەكانیشی
لەناودەبرد.
هەروەها با و گەردەلوولەكانیش لە كاتی
ڕێ كردنیاندا كاریگەری دەكەنە سەر ئاو
و ه��ەوای هەرێمی یان جیهانی ،لە ڕێی
نزمە زەپۆشەكانی هەوا ،لەبەرئەوە دەبینین
ئاو و هەوای جیهانی پشتی پێ بەستووە بە
سیستمێكی ئاڵۆز لە هۆكار و گۆڕانكاری لە
هەوای دەوروبەر یان لەسەر ڕووی زەوی.
زان��اك��ان دەڵێن بە بێ بوونی ك��ەش و
ه��ەوای دەوروب���ەری زەوی و پلەكانی
گەرمی زۆر نزم دەبوویەوە بۆ پلەكانی
 ،°C 15لە جیاتی ئەوەی كە ناوەندیگەرمی ئێستای  °C 15بێت ،چونكە هەوای
دەوروب����ەری زەوی ڕۆڵێكی سەرەكی
دەبینێت لە ڕێكخستنی تێكڕاكانی گەرمی
سەر ڕووەكەی ،لەبەرئەوەی بەشێكی ئەو
گەرمییەی لە خۆرەوە دێت بەرەو بۆشایی
ئاسمان دەگەڕێتەوە زۆرینەشی لە هەوای
ژێ��رەوەی بەرگی دەوروب��ەر پارێزگاریی

لێدەكرێت ،چونكە ئەو چینە نزمەی هەوا
هەڵمی ئاو و گازەكانی دووانۆكسیدی
ك��ارب��ۆن و میسانی ت��ێ��دای��ە ،ئەمانەش
هەموویان تیشكی ژێر سوور هەڵدەمژن و
لەم كاتەدا چینی ژێرەوەی هەوای دەوروبەر
گەرم دەكاتەوە ،بۆ ئەوەی جارێكی دیكە
گەرمییەكەی باڵو بكاتەوە بۆ سەر زەوی،
ئەم دیاردەیە قەتیسبوونی گەرمییە ،و لەگەڵ
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی سەر زەوی
یان ه��ەوای دەوروب��ەر وا دەك��ات ئاوی
دەریا و زەریاكان و شێی خاك بە هەڵم
بێت ،ئەگەر هەوا وشك بوو یان گەرم
بوو دەتوانێت بڕێكی زۆرت��ر هەڵمی ئاو
وەربگرێت و ئەمەش بڕی شێی هەوا زیاتر
دەكات ،هەر چەندێك ڕێژەی هەڵمی ئاو لە
هەوای دەوروبەر زیاتر بوو ئەوا دیاردەی
قەتیسبوونی گەرمی زیاد دەكات ،چونكە
هەڵمی ئاو پارێزگاری لە گەرمی دەكات و
لەسەر زەویدا باڵوی دەكاتەوە.
تێبینی كراوە تیشكە گەردوونیی و هەورەكان
كاریگەرییان لەسەر ئاو و هەوای جیهان
هەیە ،بەتایبەتی ئێستا ستافێك لە زانایانی
ئاو و هەوای ئەڵمانی لە پەیمانگای (ماكس
بالنك) لە هایدلبرگ ،لە لێكۆڵینەوەیاندا
سەبارەت بە ئاو و هەوا كە لەم دواییانەدا
لە گۆڤاری (جیوفیزیكال ریسیرتس لیترز)
باڵوكراوەتەوە ،كە "یەكێتی جیوفیزیایی
ئەمەریكی" دەریدەكات ،تێیدا هاتووە كە
بەڵگەیەكییان دۆزیوەتەوە لەسەر پەیوەندی
نێوان تیشكەكان و گۆڕانكاری ئاو و هەوای
سەر زەوی ،ئەوان بارستەیەك لە بارگەی
تەنۆلكەییان دۆزی��وەت��ەوە لە چینەكانی
خ���وارەوەی بەرگە ه���ەوادا كە لە ڕێی
تیشكەكانی بۆشایی ئاسمانەوە پەیدابووە،
و ئەو بارستانە دەبێتەهۆی دەركەوتنی
شێوەكانی ناوكی چڕ كە دەگۆڕێن بۆ
ه��ەوری چڕ و ڕۆڵ��ی س��ەرەك��ی دەبینن
لە كردەكانی ئاو و ه��ەوادا ،هەندێكیان
ک��رداری گەرمكردنەوەی جیهان ئهنجام
دهدهن و هەندێكی دیكەیان بەشدارن
ساردی دەكەنەوە ،سەرەڕای ئەمانە تا ئێستا
بە تەواوەتی كاری ئەم هەورانە نەزانراوە،
بەاڵم بڕەكانی تیشكی گەردوونی هاتوو
ب��ەرەو زەوی دەكەونە ژێر كاریگەری
خۆرەوە هەندێكی دیكە دەڵێن ئەستێرەكان
كاریگەری ناڕاستەوخۆیان هەیە لەسەر ئاو
و هەوای گشتی سەر زەوی ،و هەندێك
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لە زانایان پێیان وای��ە بەشێكی گرنگی
ئ��ەو زی��ادەی��ەی پلەكانی گەرمی زەوی
بەخۆیەوە بینیویەتی لە س��ەدەی بیستەم
لەوانەیە بگەڕێتەوە بۆ ئەو گۆڕانكارییانەی
كە دووچاری چاالكییەكانی خۆر بۆتەوە
و تەنیا قەتیسبوونی گەرمی پەیوەست نییە بە
چاالكییەكانی مرۆڤەوە.
ستافە ئەڵمانییەكە هاوێنەیەكی ئایۆنییان
كرد بە یەكێك لە فڕۆكەكانەوە ،و بەپێی
ئەو پێوانانانەی كە كردیان بۆ یەكەمجار
لە چینەكانی س��ەرەوەدا لە بەرگی هەوا
ئایۆناتی موجەبیان تۆمار كرد و ژمارەشییان
زۆر بوو و لەڕێی چاودێریكردنەوە بەڵگەیان
دۆزی��ی��ەوە كە ه��ەورەك��ان ڕۆڵ��ی گرنگ
دەگێڕن لە گۆڕانكاری ئاو و هەوادا بەپێی
ئەو كاریگەرییەی لەسەر چینە ئایۆنییەكان
هەیانه و پێكهێنان و گەشەكردنی ئەو
تەنۆڵكە گەردونییانەی ل��ە چینەكانی
س��ەرەوەدا لە بەرگە هەوا ههیه ،ئەمەش
پشتگیری لە گۆڕانكاری ئاو و هەوا و،
كاریگەری دەبێت لەسەر توانای هەورەكان
بۆ بەرگرتن لە تیشك.
لە ناوەندی (تیندال) بۆ توێژینەوە لە بارەی
گۆڕانكارییە ئاو و هەواییەكانەوە كە سەر
بە زانكۆی (ئیست ئەنجلینا) یە لە بەریتانیا،
لەم دواییانەدا گرنگی هەورەكانی دۆزییەوە
لە سیستمی ئاو و هەوادا ،كە هەورەكان
كاریگەری بەهێزیان هەیە لەسەر تێپەڕبوونی
تیشكەكان بۆ نێو بەرگی هەوای زەوی،
چونكە ه��ەورەك��ان ڕێگرن هەندێك لە
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تیشكەكانی شەپۆلی كورت الی هاتوو
بەرەو زەوی تێپەڕ بێت ،هەروەها ڕێگرن
لە تیشكە درێژەكانی زەوی تێپەڕ بێت و
هەڵیدەمژێن ،ئەم كرداری ڕێگری و هەڵمژینە
دەبێتە هۆی ساردبوونەوە و زیادبوونی
گەرمی بەرگە هەوا بە بەردەوامی ،لەوانەیە
كاریگەری هەورەكان گەورەبن ،بەاڵم تا
ئێستا بەڵگەكان دەرنەكەوتوون پشتگیری
لەوە بكەن ،چونكە هەورە نزمەكان مەیلی
ساردبوونەوەیان هەیە ،لە كاتێكدا هەورە
ب��ەرزەك��ان ب���ەرەو گ��ەرم��ب��وون دەڕۆن،
لەبەرئەوە هەروەكو زانراوە هەورە بەرزەكان
كەمتر بەر لە ڕووناكی خۆر دەگرن لە چاو
هەورە نزمەكان.
هەموو هەورەكان توانایان هەیە تیشكی ژێر
سوور هەڵمژن ،چونكە هەورە بەرزەكان
چینەكانی سەرەوەیان زۆر ساردترن لە هەورە
نزمەكان ،لە هەمان كاتدا كەمتر تیشكی ژێر
سوور پێچەوانە دەكەنهوە ب��ەرەو بۆشایی
ئاسمان ،بەاڵم ئەوەی كارەكەی ئاڵۆز كردووە
توانای گۆڕینی تایبەتمەندی هەورە لەگەڵ
گۆڕانی هەوادا ،ههروهها ئەو دوكەڵەی كە
مرۆڤ هۆكاری بەرزبوونەوەیەتی لهوانهیه
ببێته هۆی تێکهڵکرنی لە كاریگەری دیاردەی
قەتیسبوونی گەرمی لەسەر هەورەكان.
زۆرینەی زانایانی جیوفیزیا هاوڕان لەسەر
ئەوەی گەرمی سەر زەوی پێدەچێت لەگەڵ
دەست پێكردنی بەرزبوونەوەكەی بەشەكانی
چینی خوارەوەی بەرگی هەوا گەرمیەكەی
وەكو خۆی بێت ،بەاڵم ئەو توێژنەوەیەی

كە باڵوكرایەوە سەبارەت بە كاریگەری
تیشكە گەردونییەكان دەبوایە ئەو تیشكانە
توانای هەبوایە هۆكارێك بوایە بۆ گۆڕاكاری
لە ڕووپۆشی دەرەوەی هەورەكان ،و ئەو
ڕووپ��ۆش��ە دەك��را شیكاریەكی پێشكەش
بكردایە سەبارەت بەو مەتەڵی گەرمییە.
و جیاوازی لە پلەكانی گەرمی ئاو هەوای
جیهانی بە هۆی ئەو گۆڕانكارییانەوە نییە
كە مرۆڤ هۆكاریەتی لەسەر ئاو و هەوا،
چونكە دەركەوتەكانی ئەوە هێشتا الوازە ئەو
كاریگەرییە دەبوایە لە بەرزبوونەوەی تەواوی
گەرمی خوارەوەی بەرگە هەوادا بوایە بەرەو
س��ەرەوە ،لەگەڵ ئ��ەوەدا زانایان تێبینییان
كرد كە گۆڕانكارییە لەناكاوەكان لەسەر
ڕووپۆشی هەورەكان دەكرێت ئەو جیاوازییانە
شی بكهنەوە هیچ كەسیش نەیتوانیوە بەڵگە
بدۆزێتەوە سەبارەت بە هۆكارەكانی ئەو
جیاوازییانەی لە ئاستەكانی گەرمی ئاو هەوای
جیهاندا هەیە ،بەاڵم توێژینەوەی كۆتایی
ئاماژەی داوە بە تیشكە گەردونییەكان،
ئەویش پێكهاتووە لەو بارگانەی كە زۆر
بچووكن و زۆرینەی هەسارە جیاوازەكانی
گرتۆتەوە بە پێوانەی جیاواز و بەپێی هێزی
بایەكانی خۆر لەوانەیە ئەو ئەڵقە ونەی
كاریگەری تیشكە گەردونییەكان لەسەر ئاو
و هەوای هەسارەكەمان بێت.
ئێستا لە دەوروب��ەری چیاكانی هیماالیا لە
نیپاڵ  20دەریاچە و لە بۆتان  24دەریاچە
دۆزراونەتەوە كە بە هۆی ئاوی تواوەی
چیاكانی هیماالیاوە پڕبوون ،كە بوونەتە

ه��ۆی جێگای مەترسی ب��ۆس��ەر كێڵگە
كشتوكاڵییەكان و ماڵ و موڵكی دانیشتووان،
چونكە ل��ە م���اوەی دە ساڵی داه��ات��وو
دووچاری الفاو و نوقومبوون دەبنەوە ،بە
پێی بەرنامەی ژینگەی جیهانی زانراوە كە
واڵتی نیپاڵ تێكڕایی پلەی گەرمییەكەی
یەك پلەی سەدی بەرزبۆتەوە ،هەروەها
ڕووپۆشە بەفری سەر بۆتان سااڵنە 40-30
مەتر دەكشێتەوە ،و ئەو الفاوانە وای كردووە
دەسەاڵتدارانی بۆتان و نیپاڵ بەربەست و
بەنداو دروست بكەن بۆ ڕێگری لە مەترسی
نوقمبوون.
دەوترێت لەگەڵ سەرەتاكانی شۆڕشی
پیشەسازی لە سااڵنی  1850ەوە زیادبوونی
گ��ازی دوانۆكسیدی كاربۆن لە ه��ەوادا
بەرزبووەتەوە ،ئەم زیادبوونەش بەهۆی
سووتانی وزەی دەرهێنراوی وەك خەڵوز
بووە كە ئەم گ��ازەی لێ دەرچ��ووە وەك
ماددەیەكی بەرهەمداری الوەكی ،لەوانەیە
چ���اوەڕێ بكرێت ڕووەك��ەك��ان س��وود
وەربگرن لە زۆربوونی دوانۆکسیدی کاربۆن
لەهەوادا ،بەاڵم لە ڕاستیدا بەرزبوونەوەی
ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن زیاتر زیان
دەگەیەنێت بەو زیندەوەرانەی پێكهاتنییان
لەسەر ڕووناكییە وەك لە سوود گەیاندن،
دوانۆكسیدی كاربۆن و گازەكانی دی
هەندێك لە گەرمی هەوای زەوی دەپارێزن،
ئەمەش زەوی گەرمتر دەك��ات ،لەوانەیە
ئەمەش هۆكارێك بێت بۆ قەتیسبوونی
گەرمی و كەمكردنەوەی باران بارینی سەر
زەوی ئیتر لێرەشەوە هەندێك ناوچە بە بیابان
دەبێت و لەوانەیە هەتا هەتایە گونجاو نەبێت
بۆ ڕووەك��ەك��ان ،هەروەها دوانۆکسیدی
کاربۆن كارلێك دەك��ات لەگەڵ ئاوی
باراندا و دەبێتە هۆی دابارینی (ترشهباران)
و خاك و ڕووەك بێ پیت دەكات.
دابەشبوونی زانایان سەبارەت بە دیاردەكە
ستافێك لە زانایان پێیان وایە گازەكانی
گەرمكەرەوە هۆكاری سەرەكین لە پشت
دی��اردەی قەتیسبوونی گەرمی ،و ئەوەی
دەرەنجامی ڕێژەی گازە گەرمكەرەوەكانە،
زیادبوونی پیسكەرەكانی هەوایە كە لە
پیسكەرە سروشتییەكانی وەك (بوركانەكان
و سووتانی دارس��ت��ان��ەك��ان و پیسكەرە
ئەندامییەكانەوە) دەردەچ���ن ،هەروەها
پیسكەرە دەستكردەكانی چاالكی مرۆڤ لە
بەكارهێنانی وزەدا وەك (پترۆڵ و خەڵوز

له لێپرسراوێتی بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرما
بە دوور بگرن كە گومانی تێدا نییە ئەگەر ئەو
كاریگەرییەشی نەبێت ،پیسكەرێكی ناوچەیی
زۆر بەهێزە لە ڕووی تەندروستییەوە.
لە نێوان پشتیوانان و دژەكاندا ،ڕایەكی
سێیەم دەرك��ەوت��ووە ئ��ەوەی��ە كە دەڵێن
هۆكاری سەرەكی لە زیادبوونی پلەكانی
گەرمای زەوی (بایەكانی خۆرە) بەشێوەیهك
ئەم بایە بە هاوكاری بواری موگناتیسی
خ��ۆر دەبێتە ه��ۆی كەناردانی بڕێك لە
تیشكە گەردوونییەكان كە بەرگە هەوا
دەبڕن ،و پێكهاتووە لە تەنۆلكەی وزە بەرز
که بە كرداری بەیەكدادانی تەنۆلكەكانی
هەوا ئهنجام دهدات ،بۆئەوەی تەنۆلكەی
نوێ بەرهەمبهێنێت و ببێتە ناوكی جۆری
دیاریكراوی هەورەكان كە دەبێتە هاوكار
بۆ ساردكردنەوەی سەر ڕووی زەوی ،لە
هەمان كاتدا بوونی ئەو چاالكییەی خۆر
بە مانای كەمی بڕی تیشكی گەردوونییە،
وات��ە كەمی ئ��ەو ه��ەورەی كە یارمەتی
ساردكردنەوەی سەر ڕووی زەوی دەدات
و لە هەمان كاتدا بەرزبوونەوەی پلەكانی
گەرمی سەر ڕووی زەوی.
ڕاوب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی ئ��ەم ستافەی سێیەم
لۆژیك تر و ساكارترە وەك بەهانەیەك لە
بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرمای زەوی،
و كاتی نزمبوونەوەی ئ��ەو چاالكییەی
خ��ۆر كاتییە پلەكانی گ��ەرم��ای زەوی
دەگەڕێتەوە بۆ باری سروشتی خۆی ،و
بە پێویستی دەزانین بڕێكی دارایی بخرێتە
گەڕ بۆ توێژینەوە لە بارەی هۆكارەكانی
كەمكردنەوەی زۆربوونی بڕی ماددەی
دوانۆکسیدی کاربۆن ،هەرچەندە كەمیان
ك��ردەوە ،بەاڵم ئەو كارە هیچ گۆڕانێك
ناكات لە كاتێكدا چاالكیەكانی خۆر
بەردەوامە.
مرۆڤیش چاالكییەكانی هەرچەندێك
بێت زیانی زۆر گ��ەورە ب��ەم هەسارەیە
ناگەیەنێت مەگەر لەسەر ئاستی ناوچەیی
بێت ،لەبەرئەوە باشتر وەهایە ئەو داراییانە
بۆ پاكژكردنەوەی هەواو و ئاوی شارەكان
بەكاربهێنرێت.

و گازی سروشتی) ،هەروەها ئەو گازە
ژەهراوییانەی لە كارگەكان و بڕینی دارستان
و الدانی دارستانەكانەوە پەیدا دەبێت و
ئەمانەش دەبن بەهۆی باڵوبوونەوەی گازە
گەرمكەرەكان لە هەوادا.
لەوانەیە ئێمە نەتوانین ڕێ لە پیسكەرە
سروشتییەكان بگرین ،بەاڵم دەتوانین ڕێ
لەو پیسبوونانە بگرین كە لە ئەنجامی
زیادەڕۆیی بەكارهێنانی خۆمانەوەیە.
ستافێكی دیكە هەیە دژی ئەم دیاردەیە،
پێیان وای��ە ژمارەیەكی زۆر هۆكار هەیە
كە ئاماژەیە بۆ ئەوەی زیادبوونی دیاردەی
قەتیسبوونی گەرمی گومانی تێدایە هۆكاری
بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرمی سەر ڕووی
زەوی بێت ،به تێڕوانینی ئەوان سوڕێك هەیە
که بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی پلەی گەرمی
زەوی تێدا ڕوودەدات و ئاو و هەوای زەوی
و سروشتەكەی دەیسەلمێنێت ماوەی گەرمی
و ماوەی ساردی بەخۆیەوە بینیوە ،بەڵگەش
بۆ ئەو سەلماندنە م��اوەی بەستەڵەكی یان
سارد و سەرمایە كە لە نێوانی سەدەی حەڤدە
و هەژدەدا لە ئەوروپا ڕوویداوە ،هەرچۆن
دڵنیایی دراوە بەپێی ئەم بۆچوونە سەرەتای
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زەویش لە ساڵی
 1900دەست پێدەكات لە نیوەی چلەكانەوە،
ئینجا دەستیكرد بە نزمبوونەوەی لە ماوەی
نێوان چلەكان بۆ نیوەی حەفتاكان ،تا ئەو
ڕادەیەی پێشبینی نزیكبوونەوەی سەردەمێكی
بەستەڵەكی دی دەك��ەن ،ئینجا دەستیكرد
بە ب��ەرزب��وون��ەوەی پلەی گەرمی زەوی
بۆ جارێكی دی ،و لەگەڵ هاتنی سااڵنی
هەشتاكان بیرۆكەی هۆكاری زیادبوونی
دی��اردەی قەتیسبوونی گەرمی و ڕۆڵی لە
ب��ەرزب��وون��ەوەی پلەكانی گەرمی زەوی،
دەستی پێكرد ،بەپێی ئەم بۆچوونی ستافە
بەرنامەكانی كۆمپیوتەر كەم توانان لە پێشبینی
كردنی گۆڕانكارییەكانی ئاو و هەوای
داهاتوو ،چونكە پێیان وایە سیستمی ئاو و
هەوا زۆر ئاڵۆزە و كاریگەرییەكانی سەری
زۆر ئاڵۆزترن و لەسەروو توانای خێراترین و
زیرەكترین ئامێری كۆمپیوتەرەوەیە ،تەنانەت
توانای زاناكانیش تا ئێستا زۆر كەمە ،ئهستهمه
پێشبینیەكی ڕاستی گۆڕانكاری درێژخایهنی
ئاو و هەوایان بۆ بکرێت ،هەرچەندە ئەم و :هاوڕێ ڕەئوف حەسەن
شیكاریانە زۆر لە كارگە پیسكەرەكان
دڵخۆش دەكات بۆئەوەی هەمیشە بگەڕێنەوە سەرچاوە:
بۆ ئەم دەرەنجامە زانستییانە بۆ ئەوەی خۆیان http//www.wikipedia.com
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مهترسییهکانی ت�رش��ە
ب���اران بۆ سهر ژینگه
ئارام مەجید عەلی*

قسهکردن ل��ەس��هر ت��رش��ەب��اران بە
حوكمی ئ��ەوەی ئارێشەیەكی ژینگەی
نوێیە و جۆرێكە لە پیسبوونی ژینگە ،لەم
سەردەمەدا ئەم بابەتە مشتومڕێكی زۆری
لەسەرە بە هۆی پیسبوونی ترسناكی ژینگە
و بەشی سەرەكی فاكتەر و دەرئەنجامەكەی
هەر بۆ خودی مرۆڤ دەگەڕێتەوە ،هەنوكە
خەمی ه��ەرەگ��ەورەی دانیشتووانی سەر
زەوی كێشەی ترشە بارانە كە یەكێك
لە پسپۆڕانی ژینگەناسی بە ئارێشەیەك
وەسفی كردووە كە بە هێواشی ڕێدەكات
و ڕووبار و دەریاچەكان ترش دەكات و
ڕووەك و خێروبێری ئەو شوێنانە وێران
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دەكات و زیانی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
بە تەندروستی م��رۆڤ دەگەیەنێت،لە
ه��ەم��ان��ك��ات��دا ف��راوان��ب��وون��ی ك��ارگ��ە
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان كاریگەری بنەڕەتی
كردووەتە سەر ژینگە و سااڵنە هەزارەها
تەن لە پاشماوە كیمیاییە زیانبەخشەكانی
كارگەكان تێكەڵ بە ژینگە دەبێت و
دەبێتە هۆی كارەساتی گ��ەورە بۆ سەر
ژیانی مرۆڤ و گیانداران و ژینگەی سەوز
و سەرمایەی ئاوی و دارستان و ڕووەك
و لەناوبردنی شوێنەوارە دێرینەكان كە
ناسنامەی نەتەوەیی و كەلتوری میللەتن،
و بەرهەمهێنەرو دروستكەری ئەم كێشەیە
مۆرڤە و ئامانج و قوربانیدانەكەشی مرۆڤ
و ژینگەكەیەتی و بە جەنگی كیمیایی
مرۆڤ لە سروشتدا ناوی دەبەن.
بەشێوەیەكی گشتی مەبەست لە ترشەباران
 Acid Rainئ��ەو بارانەیە كە چڕی
ئایۆناتی هایدرۆجینی لە ئاوی ئاسایی
زیاتربێت ،ئەمەش بە شێوەی باران یان بەفر
یان هەڵم كە بە هۆی جۆرێكی تایبەتی

لە ترشەكانەوە پیس دەبێت لەناو بەرگە
هەوای زەویدا و دەبێتە هۆی لێكهەڵوەشان
و تێكدانی ژینگە ،كاتێك بەسەر زەویدا
بەشێوەی تۆز یان ب��اران یان بەفر یان
شەونم یان تەرزە دەبارێت ،ژینگە توانای
شیكردنەوەی ئەو ماددانەی نییە و بەمەش
دەبێتە هۆی نیشتنی لەسەر زەوی و تێكدانی
ڕووی زەوی بە هەموو پێكهاتەكانییەوە،
ئەوەشمان لە یادنەچێت ترشەباران ئەو
بارانەیە كە -PHەی لە  5,6كەمترنەبێت.
ئەو ناوچانەش كە ڕادەی ترشییان بەرزە
زۆرترین ئەو ناوچانەن كە دووچ��اری
ترشەباران دەبن،ترشەبارانیش سەرەتاكانی
لە شۆڕشی پیشەسازییەوە دەست پێدەكات،
بۆ یەكەمین جار ڕۆبرت سمیس كیمیازانی
ئینگلیزی لە ساڵی 1872ل��ە كتێبەكەیدا
 Air and rainترشەبارانی بەكارهێناوە
بۆ ئەو بارانەی بەسەر شاری مانجستەری
ئینگلیزیدا باری كە هۆكارەكەی سووتانی
نەوت و خەڵوز بوو لە ئەنجامی شۆڕشی
پیشەسازییەوە دروستبوو ،دوای ئەویش

چەند زانا و پسپۆڕێكی وەك هانز ئینگەر و
ئیڤیلەگرۆهام و كارل رۆسبای و كریستیان
یونگە و ئیریك ئیركسۆن ل��ە ساڵی
1950زانستییانە بارانی ترشییان سەلماندووە
و زانای سویدی سفانت ئۆدین-یش لە
ساڵی  1967باسی ترشەبارانی كردووە و بە
جەنگی كیمیایی مرۆڤ لە سروشتدا ناوی
بردووە.

هۆكارەكانی
دروستبوونی ترشەباران

هەموو ماددەیەكی زیانبەخشی كیمیایی لە
سروشتدا دروست دەبێت چەند فاكتەرێكی
تایبەتی ڕۆڵ���ی ب��ەرچ��اوی��ان ه��ەی��ە لە
دروستبوونیدا یەكێك لەوانەش ترشەبارانە،
كە یەكێكە لە دی���اردە ترسناكەكانی
پیسبوونی ه��ەوا بە ه��ۆی چەند گ��از و
ماددەیەكی سەرەكییەوە وەك ئۆكسیدەكانی
گۆگرد و نایترۆجین و كاربۆن و چەند
لەناوبەرێكی مێرووەوە دروست دەبێت ،ئەم
گازانەش سەرچاوەكەی لەسەر زەوییەوە
ڕەوان��ەی ئاسمان دەكرێت و پاشان بە

هۆی هەڵمی ئ��اوەوە كارلێكی كیمیایی
ڕوودەدات و بە هۆی چڕبوونەوە و هێزی
كێشكردنی زەوییەوە دووب��ارە دەكەوێتە
سەر زەوی بە شێوەی بەفر و ب��اران و
شەونم .ئەو گازانەش كە گۆگردیان تێدایە
گرنگترینیان گازی دوانۆكسیدی گۆگرد
لەگەڵ ئۆكسجینی هەوادا تێكەڵ دەبێت
كاتێک كە تیشكی ژێر وەنەوشەیی خۆر
دەبێتە هۆی گۆڕینی بۆ سێیەم ئۆكسیدی
گۆگرد و دواتر لەگەڵ هەڵمی ئاوی ناو
ه��ەوادا تێكەڵ دەبێت و ترشێكی بەهێز
دروس��ت دەك��ات كە بریتییە لە ترشی
گۆگردیكی 55و لە هەوادا دەمێنێتەوە و
هەوا لەگەڵ خۆیدا دەیگوازێتەوە ،هەروەها
ئەو گازانەی كە لە ه��ەوادا كبریتاتی
تێدایە وەك دوانۆكسیدی كبریت لە كاتی
بوونی تیشكی سەروو وەنەوشەیی لەگەڵ
ئۆكسجیندا كارلێك دەك��ەن ،ئۆكسیدی
كبریت  3SOلەگەڵ هەڵمی ئاو لە هەوادا
یەكدەگرێت و لە ئاسماندا ترشی كبریتیك
 4SOكە پێكهاتەیەكی زۆر وردە و هەوا

بە ئاسانی لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی دیکه
دەگوازێتەوە.
لەوانەشە لەگەڵ هەندێک لە گازەكانی
ناو ه��ەوادا وەك نەشادر یەكبگرێت و
لەم كاتەدا ئاوێتەیەكی نوێ بەرهەم دێت
كە گۆگرداتی نەشادرە ،ب��ەاڵم كاتێك
هەوا وشك دەبێت و هەلی باران بارین
كەم دەكات ئەوا پرژەی ترشی گۆگرد
و دەنكۆڵەكانی گۆگردی نەشادر بە
هەڵواسراوی لە هەوای وەستاودا دەمێننەوە و
لە شێوەی تەمومژێكی كەمدا دەردەكەون،
بەتایبەت كاتێك بارودۆخ بۆ بارینی باران
گونجاو دەبێت ئەوكاتە لە ئاوی باراندا
دەتوێنەوە لەسەر ڕووی زەوی بە شێوەی
ترشەباران دەردەكەون ،ئەمە و سەرەڕای
ئەوەش ئۆكسیدەكانی نایترۆجین لەگەڵ
ئۆكسیدەكانی نیتریتدا یەكدەگرن بۆ
دروستبوونی ترشەباران كە ئۆكسیدەكانی
نایترۆجین بە بوونی ئۆكسجین و تیشكی
س��ەروو بنەوشەیی بۆ ترشی نایترۆجین
دەگۆڕێت ئەم ترشە بە هەڵواسراوی لە
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مرۆڤ بە هۆی ترشەبارانەوە تووشی كزاندنەوەی
ناوەوەی لوت و قوڕگ و چاو لەگەڵ سووتاندنەوەی
كۆئەندامی هەناسە دەبێت ،و تووشی كۆكە و
خنكان و تێكچوونی شانە دهبێت ،ههروهها ناوەندی
ڕۆشنەپێكهاتن لە ڕووەكە سەوزەكاندا دادهبهزێت

ه��ەوای نەجواڵودا دەمێنێتەوە و لەگەڵ ڕووی زەوی و زۆرب��ەی چاالكییەكانی
ئاوی باراندا دەبارێت یان دێتە خوارەوە ژی��ان تیایدا ڕوودەدات ئ��ەوا ڕادەی
وەك ترشی گۆگرد ترشە باران دروست ترشی باران زیاتردەبێت و كارهساتەكەی
دەكات.
گەورەتردەبێت.
سەرەكی
گ��ازی
دوو
بڵێین
�ت
دەك��رێ�
كاریگەری و مەترسییەكانی
هۆكاری دروستبوونی ترشەبارانن ئەوانەش :لێرەدا بە شێوازێكی ورد و زانستی و
یەكەم :گازی دوانەئۆكسیدی نایترۆجین ئەكادیمیانە زیان و مەترسییەكانی ترشەباران
 3NOئەم گ��ازە و گازەكانی دیکهی ڕوون دەكەینەوە ،چونكە ترشەبارن نەك
نایترۆجین پێكدێت لە ئەنجامی سووتانی تەنیا لەالیەنیەك ،بەڵكو بگرە لە چەند
ماددە ئەندامییەكان و لە گازی ئۆتۆمبێل الیەكەوە زیان و مەترسی بۆسەر مرۆڤ و
و بارهەڵگرەكان و هەندێك كارگەی خاك و دارستان و ئاو و شوێنەوار و سامانە
پیشەسازی لەگەڵ هەڵمی ئاو لە هەوادا سروشتییەكان هەیە ،زانایان بە كێشەیەكی
ترش پێكدێت ترشی نەتریك و ترشەباران سروشتی گەورەیان دان��اوە ،چونكە زۆر
پێكدێت و كار دەكاتە سەر چینی ئۆزۆن بەهێمنی دەبێتە هۆی لەناوبردنی زیندەوەر
و چوزاندنەوەی كۆئەندامی هەناسە و و ڕووەكە ئاوییەكان و ژینگەی سەوز و
چ��او ،و ڕێ��ژەی ل��ە %45ئۆكسیدەكانی كار لە بەرد و كانزاكان دەكات ،یەكێك
نایترۆجین هۆكاری یەكەمی ترشە بارانن .لەو الیهنانەی كە زیانمەندی سەرەكییە
دووەم :گ��ازی دوانۆكسیدی گۆگرد مرۆڤە؟ چونكە مرۆڤ بە هۆی ترشەبارانەوە
 SO2ئەم گ��ازە پێكدێت لە ئەنجامی تووشی كزاندنەوەی ن��اوەوەی لوت و
سووتانی سوتەمەنییەكان و خەڵوزو و ق��وڕگ و چ��او لەگەڵ سووتاندنەوەی
ڕۆنی نەوت وەك لە هەندێك گڕكانەكاندا كۆئەندامی هەناسە دەبێت ،و تووشی
دەردەچێت،گازێكی ترشە دەبێتە هۆی كۆكە و خنكان و تێكچوونی شانە
ترشەباران بەتایبەت لە شارە گەورەكاندا دهبێت ،ههروهها ناوەندی ڕۆشنەپێكهاتن لە
كە دەبێتە هۆی پیسبوونی خاك و ڕووەك ڕووەكە سەوزەكاندا دادهبهزێت ،ئەمەش
و ڕووبار و دەریاچەكان و ئاوەڕۆكان ،و بە هۆی ئەوەی كاتێك ماددە پیسبووەكان
لەگەڵ تەمی دوكەاڵویدا تێكەڵ دەبێت و دووك��ەڵ دەچنە ه��ەواوە ڕووب��ەڕووی
زیانی گەورە دروست دەكات و كاردەكاتە تیشكی سەروو بنەوشەیی دەبنەوە كارلێكی
سەر كۆئەندامی هەناسە بە گشتی و دەمارە كیمیایی لەنێوانیان ڕوودەدات و ئەمەش
ڕەقی و مردن و چوزانەوەی چاو ،هەتا دەبێتە ه��ۆی دروس��ت��ب��وون��ی تەمومژی
بڕی ئەم دوو گازە لەناو هەوادا ڕوو لە دوك��ەاڵوی بەسەر شارەكاندا ،لەوەش
زیادبوون بێت بەتایبەت لە چینی ترۆپسفیر ترسناكتر گازی دوانۆكسیدی نایترۆجینە،
(ترۆپۆسفیر :Troposphereئەو چینەیە چونكە بە هۆیەوە چەندین كارلێكی
كە زۆرب��ەی گۆڕانە كەشییەكان لەسەر كیمیایی و تەمومژی دوك���ەاڵوی لێوە
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پەیدا دەبێت و دەكەوێتە بەردەم چەندین
ئاوێتەی دیكە كە كاریگەری و زیانیان
بۆسەر مرۆڤ هەیە بەمەش بە شێوەیەكی
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ كاریگەری بۆ
سەر تەندروستی مرۆڤ هەیە .هەر بە هۆی
ترشەبارانەوە بەهای ترشێتی گیراوەكە
-PHەی ن��زم دەب��ێ��ت��ەوە ئ��ەم��ەش وات��ە
ترشێتی زۆر دەبێت و ژمارەی ئایۆنەكانی
 H3O+لەو ناوچەیەدا ب��ەرز دەبێتەوە
بەمەش كارلێكی كیمیایی ڕوودەدات و
بڕێكی ئایۆنیA1 +3ی ئەلەمینیۆسلیكات
دەتوێتەوە و توخمێكی قورسە و زۆربوونی
ڕێژەكەی لە ئاودا كێشەیەكی گەورە بۆ
مرۆڤ دروس��ت دەك��ات و دەبێتە هۆی
ژەهراویبوون كە ئەم توخمە كاریگەری
دەبێت لەسەر نیشتنی خڕۆكە سورەكانی
ناو موولوولهكانی خوێن.
هەروەك چۆن ترشەباران كاریگەری لەسەر
م��رۆڤ دەبێت بە هەمان شێوە و بگرە
زیاتریش كاریگەری خراپ و زیانبەخشی
لەسەر ژینگەی خاك و ڕووەك و بەربوومە
كشتوكاڵییەكان و دارستانەكان دەبێت وەك
ئەوەی ترشەباران دەبێتە هۆی توانەوەی زۆر
لە پێكهاتەكانی خاك و بەمەش كرداری
چەسپاندنی نایترۆجین بێ هێزدەكات
و دەبێتە ه��ۆی داب��ەزێ��ن��ەری ن��اوەن��دی
لێكهەڵوەشانی ماددە ئۆرگانییەكان ،ئەمەش
دەبێت مایەی ئەستوربوونی چینی پاشماوە
ڕووەكییەكان تا ئەو ئاستەی دەبێتە ڕێگر
لەبەردەم چوونە ژوورەوەی ئاو بۆناو خاك
و ڕێگرتن لە چەكەرەكردنی تۆوەكان ،بۆ
نموونە یەكێك لەو میكانیزمانە كە دەشێت
ڕۆڵی گرنگ لە خاكدا بگێڕێت ئەلەمنیۆمە
ك��ە ب��ە ه��ۆی ت��رش��ەب��اران��ەوە ل��ە ئاوێتە
كانزاییەكانی ناو خاكدا دەردەپەڕێت
و دەشێت ئەلەمنیۆمەكە لەسەر ڕەگە
موویینەكانی درەختەكان جێگەی كالیسۆم
بگرێتەوە و ببێتە هۆی ئ��ەوەی نەیەڵێت
درەختەكە كالیسۆمی تەواو وەربگرێت لە
ئەنجامدا گەشەی دوادەخات یان خاكەكە
خ���ۆراك و توخمە چاالكەكانی وەك
كالیسۆم ،مەگنیسۆم ،پۆتاسیۆم-ی كەم
دەكات بە هۆی داشۆرینیان بە ترشەباران،

و مردنی زیندەوەرە مایكرۆسكۆبییەكانی
ناو گڵیش ترشێتی خاك زی��اد دەكات
بەمەش ئەو زیندەوەرە مایكرۆسۆبییانەی
ناوی كەم دەكاتەوە كە خۆراك بۆ ڕووەك
لە سەرچاوە ئەندامییەكان ئامادەدەكەن،
وەك دەركەوتووە توخمی كالیسیۆم بریتییە
لە توخمێكی سەرەكی كە دەوری هەیە
لە گەشە و گەیاندنی خۆراك بۆ ڕووەك
بە شێوەیەك دەچێتە پێكهاتەی خانەی
ڕووەكەوە و دەوری گواستنەوەی شەكریش
دەبینێت لە ڕەگەوە بۆ گەاڵكان ،توخمی
مەگنیسۆم دەورێكی گرنگ دەبینێت لە
ك��رداری ڕۆشنەپێكهاتندا ،كاریگەری
ترشەباران دەبێتە هۆی البردنی هەموو
ئەو توخمانەی كە كرداری دروستكردنی
خۆراك دەگرنە ئەستۆ و بەمەش ڕێژەی
توخمی ئەلەمنیۆم لە خاكدا زیاد دەكات
و پتەوی خاكەكە زۆر دەبێت و كرداری
گەشەی ڕووەكەكە كەمدەبێتەوە ،تەنانەت
لە خاكی ئەسكالیدا هەندێك لەو كانزایانە
كە زۆر گرنگن بۆ ڕووەك دەتوێنێتەوە و
دووری دەخاتەوە لە ڕەگی ڕووەكەكان
و بەمەش بەرهەمە ڕووەكییەكان كەم
دەبنەوە ،بەمەش زیانێكی گەورە بە خاك و
سامانی ڕووەك و بەروبوومە كشتوكاڵییەكان
دەگات.
هاوكات لەگەڵ ئەوانەشدا ترشەباران
كاردەكاتە سەر ژینگەی دارستانەكان و
وێرانیان دەكات ،وێرانبوونی دارستانەكان
كاریگەری دەكاتە سەر ژینگە ،چونكە
ب��ەروب��ووم��ی دارس��ت��ان نزیكەی %15
بەروبوومی زەوییە ،و ڕێژەی ئەو دارانەی
مرۆڤ بەكاریدەهێنێت زیارترە لە 2/4
ملیار تەن لە ساڵێكدا ،دارستانەكانی داری
چناری چێنرا و لە یەك كیلۆمەتر دوجادا
1300ت���ەن ئۆكسجین ب��ەره��ەم دەهێنن
و نزیكەی 1640ت��ەن لە دوانۆكسیدی
ك��ارب��ۆن ل��ە م���اوەی وەرزی گ��ەش��ەدا
دەمژن ،سەرەڕای ئەوەش كار لە دارستانە
سنەوبەرییەكان دەكات ،چونكە درەخت
لە گەاڵكانی دادەماڵێت و دەبێتە هۆی
ڕوودان���ی تێكچوونێك لە هاوسەنگی
ئایۆناتی لە خاكدا ،بەمەش دەبێتە هۆی

تێكچوونی كرداری مژین لە ڕەگەكاندا و
بە وێرانبوونی دارستانەكان زیانێكی گەورە
بە الیەنی ئابووری دەگەیەنێت ،ترشەباران
لە م��اوەی بارینیدا بەسەر درەختەكاندا
دەبارێت و گەاڵ دەرزیلەییەكان بارانەكە
دەمژن بەمەش نایترۆجینی ناو بارانەكە
دەچێتە ناو گەاڵكان و نایترۆجینیان تێدا
زۆر دەبێت و ئیشی ڕەگەكان تێكدەدات
لە ئەنجامدا درەختەكان و گەاڵكانیان لەناو
دەچن و مردنی دارستانەكان دێتەگۆڕێ،
سەرئەنجامی مردنی دارستانەكان دەبێتە
هۆی لەناوچوونی زۆرێك لە گیانەوەرە
بچووكەكان و كۆچكردنی زۆرێ��ك لە
گیانەوەرە گەورەكان و كەمبوونەوەی
بەروبوومی كشتوكاڵی و دارستانەكان
ئەمەش زیانێكی ئابوری گەورە به شوێنە
گەشتوگوزارییەكان دەگەیەنێت.
هاوكات لەگەڵ ئەوانەشدا ترشەبارن
زیان و مەترسییەكی گەورە دەكاتە سەر
ژینگەی ئاوی دەری��ا و دەریاچەكان و
س��ەروەت و سامانە ئاوییەكان ،چونكە
هەموو ئەو دەریاچانەی تووشی ترشەباران
ب��وون ئاوەكانیان ترشێتی زی��اد دەكات
ڕەنگە ئەمەش ببێتە هۆی مردنی هەموو
ئ��ەو زی��ن��دەوەران��ەی ل��ەن��اوی��دا دەژی��ن
گرنگترینیان ماسی و هاوشێوەكانییەتی
بەمەش دەریاچەكە نابێتە ژینگەیەكی لە
بارو گونجاو بۆ ژیانی ماسی و زیندەوەرە
بچووكەكانی ن��اوی ،تەنانەت لە كۆی
18ه��ەزار دەریاچە نزیكەی 15هەزاریان
بە هۆی ترشەبارانەوە پیسبووە و دەرامەت
و سامانەكەی ك��ەم ك���ردوەت���ەوە ،بۆ
نموونە یەكێك لەو ناوچانەی كە بە هۆی

كاریگەری ترشەبارانەوە ڕووبەڕووی زیان
بووەتەوە دەریاچەی بێگەردی موس-ە لە
خۆرئاوای شاخەكانی ئایدرونداك كە بە
كۆمەڵێك داری بەرز و جوان دەوردراوە
و دیمەنێكی جوان و هێمنی بە ناوچەكە و
دەریاچەكە بەخشیوە،لە سااڵنی ڕابردوودا
ئەم دەریاچەیە بە ماسی سەلەمون و بۆق
دەوڵەمەند ب��وو ،ب��ەاڵم لە ئێستادا تەنیا
یەك ماسی و یەك بۆقیش بەدی ناكرێت
و م��رواری ژێر ئاو كەوتووە و باڵندەی
ماسی گرە كە بە شوێن ماسیدا دەگەڕان
ئەوانیش كۆچیان كردووە و نەماون هەموو
ئەمانەش بە هۆی ترشەبارانەوە ڕوویان
دواوە ،چونكە هەموو زیندەوەرێكی ئاوی
ژیانی بەندە بە phێكی دیاریكراوی ئەو
ئاوەی تێیدا دەژی ئەگەرphی لەو ئاستە
زۆرتربێت یان كەمتر بێت ئەوا كار لە
زیندەوەرەكە دەكات و لەناوی دەبات،
ترشبوونی ئاوەكە دەبێتە هۆی ئەوەی
كانزا ژەهراوییەكانی وەك (ئەلەمنیۆم،
جیوە ،كادمیۆم) لە بنی دەریاچەكەدا
بتوێنەوە و زیندەوەرە ئاوییەكان بكوژێت
و لێكۆڵەرەوان دەریانخست كە لە ph
ی سێ یان كەمتر ماسییەكان دەخنكێنێت
و دەم��رن بە ه��ۆی زی��ادب��وون��ی لینجی
سەركەوانە ڕیشەدارەكانیان كە ناتوانن
چیتر ئۆكسجین وەرب��گ��رن ،لە ڕاستیدا
ئەمەش بە ه��ۆی ترشیەتی ئاوەكانەوە
ڕوودەدەن كە دەرئەنجامی ترشەبارانە
ئەمەش كاریگەری خراپی لێدەكهێتەوە،
چونكە سامانە ئاوییەكان داهاتێكی باش
پێشكەش بە مرۆڤایەتی دەكەن بەشێكی
باش لە خۆراكی مرۆڤ دابین دەكەن.

هاوكات لەگەڵ ئەوانەشدا ترشەبارن زیان و
مەترسییەكی گەورە دەكاتە سەر ژینگەی ئاوی دەریا
و دەریاچەكان و سەروەت و سامانە ئاوییەكان ،چونكە
هەموو ئەو دەریاچانەی تووشی ترشەباران بوون
ئاوەكانیان ترشێتی زیاد دەكات ڕەنگە ئەمەش ببێتە
هۆی مردنی هەموو ئەو زیندەوەرانەی لەناویدا دەژین
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لەگەڵ هەموو ئەو زیانانەی كە ترشەباران پێوستی بە كولفە و بودجەیەكی گەورە
هەیبوو زیانێكی تریشی هەیە كە شایەنی هەیە كە كاردەكاتە سەر ئاستی بژێوی تاك
لەسەر وەس��ت��ان و قسە لەسەركردن و و بژێوی نەتەوەیی.
توێژینەوەی وردە كە ئەویش كاریگەری
ترشەبارانە لەسەر شوێنەوارە دێرینەكان چارەسەری ترشەباران
كە زۆر مەترسیدارە لەبەرئەوەی ئەو وەك لەم بابهتهدا بۆمان دەركەوت ترشەبارن
ش��وێ��ن��ەواران��ە وەك ق��ەاڵ و پەیكەر و چ زیانێكی گەورەی ماددیی و مەعنەوی
شوێنهکانی نیشتەجێبوون و ب��ەردە و ژینگەیی لێدەكەوێتەوە ،و دووجار زیان
نووسراوەكانه ،چەندهها قەاڵ وپاشماوە و كاریگەری بۆسەر تەندروستی مرۆڤ
هەبوون كە گ��ۆڕاون و نەماون ڕۆژ لە هەیە لەالیەك ڕاستەوخۆ كار لە مرۆڤەكان
دوای ڕۆژ بەشێكیان لێهەڵدەورێت و دەكات و دووچاری چەند نەخۆشییەكی
نامێنێن ،و ترشی گۆگردیك  H2SO4جۆراوجۆریان دەك��ات ،لەالیەكی دیکه
كە چڕیەكەی لە هەوا بەرزترە كاتێك لەسەر ڕووەك و ئاژەڵ و ماسی و بەرووبومە
بەشێوەی ب��اران دەب��ارێ��ت دەبێتە هۆی كشتوكاڵییەكان كە ئەمانەش بە هۆی
توانەوەی شوێنەوارە دیرینەكان و ناشیرین خواردنییانەوە بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
كارلە مرۆڤەكان دەكەن و جگە لەوانەش
كردنی نەخشە هەڵكەندراوەكان.
كار لە ژینگەی مرۆڤەكان دەكات بەمەش
ترشەباران كه ئایۆنی موجەبی H3O+
ب��ە گشتی زی��ان��ی دەب��ێ��ت ب��ۆ م��رۆڤ و
ی تێدایە كاربۆناتی كالیسۆم CaCo3
زیندەوەرەكانی دیکهی سەر زەوی و ژێر
دەتوێنێتەوە كە پێكهاتەیەكی سەرەكییە
زەوی ،بۆیە ناكرێت ئەمە هەروا بمێنێت
لەناو بەردی مەڕمەڕ و بەردی الیمستۆن،
و چارەسەرێكی جدی بۆ نەكرێت ،بۆیە
بۆیە كاتێك ترشەباران دەبارێت چینی
باشترین ڕێگەی ڕاستەوخۆ و كاریگەر
س���ەرەوەی ئ��ەو پێكهاتەیە دەتوێنێتەوە
بۆ كۆنترۆڵكردنی ئەو پیسكەرانەی دێنە
و لەناوی دەب��ات و پلەی گەرمی ئەو
ناو هەواوە و ترشەباران دروست دەكەن
ن��اوچ��ەی��ەش ب��ەرزدەك��ات��ەوە و لەگەڵ
كەمكردنەوەی سووتاندنی خەڵوزی بەردین
باراندا چینێكی ئەو پێكهاتەیە دەشواتەوە
و پەترۆڵە كە بۆ گواستنەوە و وزە بەكاردێن
و الی��دەب��ات ،پەیكەرە مێژووییەكان
ئەوەش به شتنەوەی خەڵوزی بەردین و
دادەخورێنێت و چینی دەرەوەی نووسینە
البردنی ئەو گۆگرد و پیسییەی پێوەیەتی
شوێنەوارییەكان و هەڵكەندراوەكە لەناو
و و البردنی گ��ازی SO2لەو دوكەڵەی
دەب��ات بەمەش مرۆڤ تووشی زیانێكی
كە لە سووتاندنی خەڵوزی بەردین یان هەر
گ��ەورە دەبێت و گرنگترین سەرمایەی
سووتەمەنییەكی دیکه لە كارگەكان بەرز
مێژوویی خۆ بە دەستی خۆی لەناودەبات
دەبێتەوە و كارگە كۆنەكان گۆڕانكارییان
كە پاشماوە و شوێنەوارەكانی دەستی
تێدا بكرێت تا گازی SO2ی دەرهاوێژراو
مرۆڤە لەپێشینەكانە ،و كار لەو خانووانەش
بۆ ناو هەوا كەم بكرێتەوە ،بۆیە بەگشتی
دەكات كە لە بەردی كلس یان مەڕمەڕ
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو كاریگەری و زیانە
دروس��ت��ك��راون و ئ��ەو ب��ەردان��ە درزاوی
خراپانەی سەرەوە شارەزایان و پسپۆڕان
و كون كون دەك��ات و كار لە بۆیەی
دوو چارەسەری سەرەكییان بۆ ئەم كێشیە
خانوش دەكات و كاڵی دەكاتەوە ،هەموو
دان��اوە ،یەكەم :چارەسەرێكی گرانبەهاو
ئەمانەش بە هۆی ترشەبارانەوە ڕوودەدەن
دووب��ارەب��ووەوەی��ە ب��ڕی تێچوونی زۆرە
كە لە چەند ترشێك پێكهاتووە،لە ڕاستیدا
كە ئەویش بە هۆی دووب��ارەب��وون��ەوەی
ئەمە نەك تەنیا زیان بە الیەنی كەلتوری
دی��اردەی ترشەبارانە ،ئەم چارەسەرە لە
و فەرهەنگی و سیمبولی نەتەوەیی
ڕێگەی هاوكێشكردنەوەی ئ��اوی دەریا
دەگەیەنێت بە شێكی زۆر لە پاشماوە و
و دەریاچەكانەوە ئەنجام دەدرێ��ت لە
شوێنەوار و دەسكردەكانی مرۆڤ لەناو
ڕاستیدا ئەمیش ه��ەروا كارێكی ئاسان
دەبات بگرە نۆژەنكردنەوە و چاكسازیان
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نییە و كاتی زۆرش��ی دەوێ��ت .دووەم:
چارەسەرێكی هەمیشەییە ،ئەمەش لە ڕێگەی
خاوێنكردنەوەی ماددە پیسبووەكانەوە پێش
ئەوەی بەناو بەرگی هەوادا باڵوببنەوە ،ئەوە
پێویستە بە ڕوانگەیەكی ئەبستراكتەوە لە
ژینگە نەڕوانین وەك لە بابەتەكانی دیكەی
سیاسەت و ئابوری و ڕۆشنبیری دەڕوانین
لەسەر ئاستی گەل و دەوڵەتان .سەرئەنجام
پێویستە لەبەر ئەم فاكتەرانە ه��ەوڵ بۆ
بەكارهێنانی تەكنۆلۆژیایی پێشكەوتوو
سەردەمییانە بدرێت كە لەگەڵ سروشت و
بەردەوامیدا بگونجێت كە زیان و مەترسی بۆ
سەر ژینگە نەبێت .چونكە ئەمە مەترسییەكی
گەورەیە لە ڕابردوودا ڕووبەڕووی مرۆڤ
و ژینگە بووەتەوە و لە داهاتووشدا دهشێت
بە شێوازێكی زۆر خراپتر بهردهوام بێت بە
هۆی ئەو پێشكەوتنە گەورەیەی مرۆڤ لە
بواری پیشەسازی و دروستكردنی كارگە
گەورەكان و هۆیەكانی گواستنەوە بە
دەستی هێناوە ئەگەر بە شێوازی زانستی
كاریان لەسەر نەكات.
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پڕۆژەی داهاتووی
پاكبوونەوە لە وزە

دەزگا تەكنۆلۆژییەكانی واڵت��ان ئیش
لەسەر دۆزینەوەیەكی نوێ دەك��ەن كە
پشت ببەستێت بە پاراستنی ژینگە لە
پیسبوون و هەرزانی نرخ و وزەی پاك و
نیشتمانی و بێ زیان لە ڕووی ئابورییەوە،

واتە بە تەواوەتی دۆستی ژینگە و مرۆڤ
بێت بۆیە الی ئەمەریكییەكان بیرۆكەی
دروستبوونی ( )ARPA-Eهاتەئاراوە
كە تەكنۆلۆژیایەكی وزە ڕێكخەر و
پاككەرەوەیە لە داهاتووی مرۆڤدا.
سەرۆكی والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
(باراك ئۆباما) لە ڕێگەی ناردنی كەشتی
بۆناو ئاوەكانەوە دەستی كرد بە پالندانانی
حكومەتی لە پێناوی وزەدا و نەخشەدانانی
بیرۆكەی ( )ARPA-Eلە ساڵی 2009

داو تەرخانكردنی كۆكراوەی دیاریكراو
لە پێناو توێژینەوە زانستییەكە و داهێنانی
توێژینەوەی زانستی بەهێز بەو هیوایەی
بگەنە ئەو تەكنۆلۆژیایە.
(ئێمە پێویستمان بە دووەمین شۆڕشی
پیشەسازییە) ،سكرتێری وزەی ئەمەریكی
ستیڤن چو ئەم وتوێژەی دا ،ههروهها وتی:
(شۆڕشێك كە گەشەبكات و جیهان گەشە
پێبدات و بتوانین وزەكەش پاك بكەینەوە،
ئەمە گرنگە بۆ گەشەكردن و سەركەوتنی
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نەتەوەیی و سەركەوتنی نەوەی داهاتوو).
( )ARPA-Eپێی ناوەتە سێیەمین ساڵی
لوتكەی خۆیەوە كە ئێستا جێی شانازییە كە
 180پڕۆژە و پالنی لەخۆگرتووە و تۆوێكی
گرنگە بۆ پاكبوونەوە و خۆڕزگاركردن
لە شۆڕشی وزە و چەندانی دیکه( ،ئێمە
ئەوەمان پێویستە بۆ سەركەوتنێكی باش)،
ئارون مایمدار ئەمەی وت كە دۆزەرەوەی
بیرۆكەكەیە.
جگە ل��ەوان��ە پ����ڕۆژەی ()ARPA-E
ئەندازیاری بۆماوەزانی ڕووەكی و چاندن
دەگرێتەوە بە ك��رداری ڕۆشنەپێكهاتن،
هەروەها دۆزینەوەی ڕێگایەك بۆ زاڵبوون
بەسەر دوانۆكسیدی كاربۆن بە كەمترین
قورسی یان كەمترین ئ��ەرك ،بە دەست
بەسەرداگرتنی توانای ئەو خەڵووزانەی كە
لەڕووەكدا دروست دەبن دوای سووتان.
جگە ل��ەوەش ئەركێكی گرنگی دەبێت
وەك تەكنۆلۆژیایەكی ئاسان و هەرزان
لە پیشەسازی ئۆتۆمبێلدا ئەگەر ئەركی
خ��والن��ەوەی گ��ازی سروشتی پێبدرێت
لەجیاتی سووتەمەنی ئەو ئۆتۆمبێالنەدا
ئەگەر لە داه��ات��وودا بەكاربهێنرێت و
دوورنییە ببێتە هۆكارێكی گرنگ لە
دروستكردنی ئۆتۆمبێلێكی پێشنیاركراوی
بێ لێخووڕ لە داهاتوودا.
بە شێوەیەكی گشتی ( )ARPA-Eلە
گەشەكردندایە ،یەكێك ل��ەو بەخشینە

گ���ەوران���ە سیستەمێكی گ��رن��گ��ە كە
سەرەتاكەی گەشەكردنی ئایۆنی لیسیۆمە
(پاتریەكی وزەی چڕكراوەی ب��ەرز) لە
جیهاندا ،توانایەكی درێژی تیا ماتدراوە و
چاكترینە لە پیشەسازی ئۆتۆمبێلی كارەبایی
لە داه��ات��وودا ،كە پێویستە دەزگایەكی
وەهابێت چاالككراو بێت لە ڕووی توانای
پاترییەكەوە و بە چوستییەكی ب��ەرزی
نزیك لە نموونەییەوە بەبێ بەكارهێنانی
مەكینەی ناوەسووت ،یان ئەگەر چوستی
سووتەمەنییەكەی بەرزبێت و مەكینەی
ناوەسووتی تیابەكاربێت لە هەمان كاتدا
وزەی خەزن كراویش بەكاربێت ،واتە
لە ه���ەردوو ڕووەك���ەوە بێت و توانای
(دوو ڕەگ)ی ك��ە ئ��ەم��ەش دەبێتە
دەزگایەكی(سووتەمەنی-خانە)،كە ئەمەش
هەژماركراوە نزیكەی (یەك بلیۆن دۆالر)
لە ڕۆژێكدا لە كڕینی سووتەمەنی كەم
دەبێتەوە.
(ئێمە سەرقاڵی گۆڕانكاری سامانێكی
گرنگین و ئەمەش س��ەرەت��ای گۆڕانی
مێژووی جیهانێكی كۆنە بەرەو مێژوویەكی
نوێ ،واتە گۆڕانی واڵتانێكی پیشەسازی
و سووتەمەنی سووتێن بۆ واڵتانێكی
سووتەمەنی فرۆش) فرێد سمس ئەمەی
وت ههروهها له درێژهی قسهکانیدا وتی:
(والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە
ڕووی پیشەسازییەوە گەشەناكات ئەگەر

شێوەی ماددی ئەلكترۆن
ب���ەردەوام شێوەی م���اددەی ئەلكترۆن
زاناكانی سەرسوڕماو ك��ردووە ،ئاخۆ
شێوەكەی گۆییە یان قوپاوە یان هێلكەیی
پان بوەوەیە ،بە پێی پێوانە زانستیەكان
شێوەی ئەلكترۆن نە گۆییە و نە بازنەییە
وەك پێشتر دانرابوو ،بەڵكو شێوەكەی پان
بوەوەیە وەك هێلكە!
ئەلكترۆنەكان ئەو تەنۆلكە بارگە سالبانەن
كە بە دەوری ناووكدا دەسوڕێنەوە لە
س��ەر خولگەی جێگیر و هەركاتێك
خولگەكانیان گۆڕا ئەوا گەردیلە دەبەنە
بارێكی ورووژاوی��ەوە ،دەبێت بە زوویی
دامركێتەوە .ئەو دۆزینەوە نوێیە لە الیەن
تیمێك لە زاناكانی زان��ك��ۆی لەندەن
ئەنجامیان داوە ،سەلماندویانە كە شێوەی
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ئەلكترۆن گۆیی و خڕ نییە .جۆنی هدسۆن
سەرۆكی ئەو تیمە دەڵێت« :بە پێی بیری
كالسیكی كۆن زاناكان وایان دانابوو كە
شێوەی ئەلكترۆن گۆیی ڕێكە ،بەاڵم بە پێی
هەندێك تیۆری نوێ لە فیزیا بەو جۆرە نییە
بۆیە ئێمەش ئەو تاقیكردنەوەمان ئەنجامدا
بۆ دڵنیابوون لەوە بەو پەڕی وردی» .لەو
تیۆریانەی باس لە كارلێكەكانی ناو ناوك
دەكەن تیۆری مۆدێلی نموونەی یەكبووە
كە دەڵێت شێوەی ئەلكترۆن گۆیی و
خڕە ،بەاڵم ئەو تیۆریە زۆر تەواو نییە،
چونكە باس لە هێزی كێشكردنی زەوی
ناكات لە سەر شێوەی ئەلكترۆن ،ناتوانێت
ڕاڤ��ەی هەندێك دی��اردەی گەردوونی
بكات لە گەردووندا ،بۆیە زاناكان هەوڵی

كەمترین تێچووی دارایی لە بەدەستهێنانی
وزەدا نەبێت).
جگە لەمانەش ئەم ڕێگەیە لەتوانایدایە لە
كرداری دروستكردنی (پەیینی كیمیایی) و
كرداری پەیین كردن و ڕووناككردنەوە بە
بروسكە (وەك دروستكردنی قارچك)ڕۆڵی
خۆی بگێڕێت بەبێ ئەوەی زیادەڕەوی لە
بەكارهێنانی وزەدا بكرێت.
بیڵ گەیتس داهێنەری مایكرۆسۆفت تێبینی
ئ��ەوەی دا (دەستكەوتنی وزەی هەرزان
لەناو ئەو لیستەدایە كە خەڵكی هەژاریش
پێویستیەتی لە جیهاندا).
لە كۆتاییدا چەقی داهێنان و تێكۆشانەكان
ڕۆشنترە ،خاوێنترە ،داهاتوویەكی هەرزانتری
وزەیە كە ئەویش لە ( )ARPA-Eدا خۆی
دەبینێتەوە.
فرێد سمس ئەمەی زیادكرد و وتی (پاوەن
لەسەر پاوەن ،دۆالر لەسەر دۆالر ،هێشتا
كەمە بۆ دەستكەوتنی شتانێكی چوستی
ب��ەرز و چ��االك كە حكومەت س��وودی
لێوەرگرێت ،ئەمەش جگە لە ()ARPA-E
هیچی دیكە نییە.

لەئینگلیزیەوە :محهمهد
سهرچاوه:

www. scientificamerican.com

نموونەیەكی نوێیان دا كە بەو هەاڵنەدا
نەڕوات ،بۆ ئەوە تیۆری نموونەی سەروو
هاوجێبوونیان داڕشت .لەو تیۆریەدا ئەو
تێكچوونە كەمەی كە تیۆریەكەی پێشوو
ئاماژەی پێداوە لە شێوەی ئەلكترۆن ،لەم
تیۆریە نوێیەدا دەبێتە تێكچوونی تەواو و
شێوەی ئەلكترۆن بە هێلكەیی دادەنێت.
زان��اك��ان ل��ە زان��ك��ۆی ل��ەن��دەن دەڵێن
توێژینەوەكانیان ڕاستی ئەو تیۆریە نوێیە
بە دوور نازانن ،بەاڵم پشتگیریشی ناكەن.
یەكێك لە ئامانجە گرنگەكانی ئەو تیۆریە
ئەوەیە كە چاكسازی بكات لە وردی
پێوانەكردنی ئەو تێكچوونانە و بە ئومێدن
كە لە م��اوەی  5ساڵی داهاتوودا ئەوە
یەكالیی بكەنەوە پاشان حوكم بدەن بە
ڕاستی و نا ڕاستی ئەو تیۆریانە دوور لە
ئایدیاڵی و ناواقعی.

هاوبیر

زەوی بە ژمارە
سەردار عهبدولڕهحمان ئیبراهیم*
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ڕووبەری ئاو و وشكانی لەسەر
گۆی زەوی

 تەمەنی گۆی زەوی دەخەمڵێندرێت بە 5،4بلیۆن ساڵ.
 تێكڕایی ڕووب���ەری گ��ۆی زەوی = 510،072،000ملیۆن/كم.2
 ڕووب���ەری وشكانی لە گ��ۆی زەوی��دا= 148،940،000م���ل���ی���ۆن/ك���م .2ك��ە بە
ڕێژەی=.%29،9
 ڕووبەری ئاوی= 361،132،000ملیۆن/كم .2كە بە ڕێژەی = .%70،8
 ڕووبەری زەریاكان= 361،637،000كم.2 ڕووب���ەری زەری��اك��ان ل��ەس��ەر هێڵییەكسانی= 40،66كم.
 ڕووبەری زەریاكان لە هەردوو جەمسەریگۆی زەوی =.39،992
  1كگم ئاو پێویستی بە  600كالۆری وزەهەیە بۆ ئەوەی ببێتە هەڵمی ئاو.

 تیرەی زەوی لە هەردوو جەمسەرەكەیزەوی= 12،710كم.
 نیوە تیرەی گۆی زەوی لە ناوچەی هێڵییەكسانی=6،376كم.
 نیوە ت��ی��رەی گ��ۆی زەوی ل��ە ناوچەجەمسەرییەكان= 6،355كم.
 چێوەی زەوی لە ناوچەی هێڵی یەكسانی=40،066كم.
 چێوەی زەوی لە هەردوو جەمسەرەكە=39992كم.

چ��ەن��د زان��ی��اری��ی��ەك ل��ەس��ەر
سوڕانەوەی گۆی زەوی

 خێرایی سوڕانەوە= 1674،4كم/چركە. هێزی ڕاكێشانی ڕووەكەی= 9،780327م/چرکه2
 خێرایی سوڕانەوەی زەوی لە ناوچەیهێڵی یەكسانی= 11،18كم/چركە.
چەند زانیاریەك لەسەر پێكهاتە و  -سوڕانەوەی بە دەوری خۆردا=  365ڕۆژ
و  5سەعات و  48دەقیقە و  46چركەیە.
شێوەی زەوی
 قەبارەی زەوی = 1،08321×1012كم - .3تێكڕایی س���وڕان���ەوەی زەوی بەدەوری خۆردا نزیكەی  30كم/چركە،
 بارستایی زەوی= 5،9736×1024كخ. ناوەندی چڕی توێژاڵی دەرەوەی زەوی 108-107هەزار/كم/سەعاتە.بەرزترین و نزمترین پلەی گەرمی
2،8كم/سم.3
 چڕیەتی توێژاڵی زەوی دەریایی گۆی زەوی پلەی گەرمی ناو ناخی زەوی بە 45003،2كم/سم.3
پلەی سەدی دەخەمڵێندرێت.
 ناوەندی چڕی زەوی= 5،515گرام/سم.3 بەرزترین پلەی گەرمی كە تا ئێستا الری زەوی بە گۆشەی  23،5پلەیە .تۆماركراوە لە ناوچەی عهزیزیە بووە لەئەمەش هۆكارێكە بۆ دەركەوتنی چوار واڵتی لیبیا لە ساڵی  .1922كە پلەی گەرمی
وەرزەی ساڵ.
گەیشتە  58پلەی سەدی ،بەاڵم نزمترین
سیستەمی
لەناو
زەوی
گۆی
 پێكهاتەیپلەی گەرمی كە تا ئێستا تۆماركرابێت لە
كۆمەڵەی خۆر = .%1
ساڵی  1983بووە ،لە فستۆل لە جەمسەری
348،73936
وەرگەڕان=
 خاڵی گۆشەیباشور كە دەكەوێتە سەر هێڵی پانی  78ی
 لە  %78بەرگە هەوای زەوی نایترۆجین باشور ،كە پلەی گەرمی گەشتە 88،3-و لە  %21ئۆكسجین و لە  %1گازەكانی پلەی سەدی.
دیكەیە.
 ساردترین شوێنی گۆی زەوی جەمسەریق��ورس��ت��ری��ن و س��ووك��ت��ری��ن باشوری گۆی زەوییە ،سەڕەرای ئەمەش
ماددەكانی ناو زەوی
بە بەرزترین كیشوەریش دادەنرێت لە
زەوی���دا
ل��ەن��او
 س��ووك��ت��ری��ن م����اددەئاستی ڕووی دەریا كە ناوەندی بەرزی
هایدرۆجین-ە.
= 2300مەتر.
زەوی
ناخی
لەناو
م��اددە
 قورستریندووری نێوان خۆر و زەوی
یۆرانیۆم-ە.
 -تێكرای م��اوەی نێوان خۆر و زەوی

تیرە و نیوە تیرە و چێوەی زەوی نزیكەی  598،261،149ملیۆن/كم.
 ناوەندی نیوە تیرەی زەوی= 6،371،0كم - .و لە 3ی تەمووز :گۆی زەوی لە هەموو ناوەندی تیرەی زەوی =  12،742كم.كاتێكی دیكە لە خۆر دوورترە ،كە ماوەی
 ت���ی���رەی گ���ۆی زەوی ل���ە هێڵی نێوانییان بریتییە لە =  152،098،232ملیۆن/یەكسانی=12،753كم.
كم ،واتا یەك یەكەی فەلەكی.
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 لە 3ی كانوونی دووەم :گۆی زەویلە هەموو كاتێك زیاتر له خۆر نزیكترە.
كە ماوەی نێوان خۆر و زەوی یەكسانە =
147،098،290ملیۆن/كم.
 ئەستوری بەرگە گاز دەخەمڵێندرێت بە 9600كم .لە ئاستی ڕووی دەریاوە.
 ڕاكێشانی خۆر بۆ تەنێك  28جار لەهێزی ڕاكێشانی زەوی بۆ ئەو تەنە زیاترە.
 هێزی ڕاكێشانی مانگ بۆ زەوی 6یەكەیە.
 بڕی ئەو وزەیەی كە لە خۆرەوە بەرگ��ۆی زەوی دەك��ەوێ��ت یەكسانە بە
(2000یەكەی/كالۆری/سحرەی حراری/
سم/3لە یەك دەقیقەدا.
 خێرایی (ن��ەی��زەك ،ش��ه��وب) لەناوبەرگی گازیدا 70كم/چركەیە ڕۆژانە
100-70ملیۆن نەیزەك دەسوتێن.
 -زەوی  1مانگی هەیە.

پەیوەندی نێوان خۆر و زەوی

 تیشكی خۆر تیشكێكی سپی شەپۆلكورتی بینراوە ،بەاڵم دان��ەوەی تیشكی
خۆر لە زەوییەوە بۆ ئاسمان بریتییە لە
تیشكێكی ژێر س��ووری شەپۆل درێژی
نەبینراو.
 تیشكی خۆر لە ڕۆژی  6/21هەمووساڵێك دەگ��ات��ە ئ��ەو پ��ەڕی نیوە گۆی
باكوور ،چونكە لەم كاتەدا تیشكی خۆر
ستوونە لەسەر خولگەی قرژاڵ (وەرزی
هاوین لە نیوە گۆی باكوور) ،بەاڵم لە
 12/21هەموو ساڵێك خۆر ستوونە لەسەر
خولگەی كارژۆڵە (كە دەكاتە وەرزی
زستان لە نیوەگۆی باشور).
 پەستانی هەوا لەسەر ڕووی زەوی= 101،325كیلۆباسكال.
ڕووبەری بیابانەكان لەسەر گۆی زەوی
 یەك لەسەر چواری گۆی زەوی بریتییەلە ڕووبەری بیابانی كە مەزەندە دەكرێت بە
13،2ملێۆن/كم .ژمارەی بیابانە گەورەكانی
جیهان  12بیابانە.
دابەشبوونی دانیشتووان لەسەر ڕووی
زەوی
 نزیكەی  %90دانیشتووانی زەوی لەسەرڕووی لە %10ی ڕووبەری زەوی دەژین.
نزیكەی %90ی دانیشتووانی جیهان لە
باكووری هێڵی كەمەرەی زەوی دەژین.
چونكە لە %80ی ڕووب���ەری وشكانی
دەكەوێتە باكووری هێڵی كەمەرەی زەوی.

پێكهاتەی توێكڵی زەوی
ئاوێتەكان

هێما

پێكهاتە

سلیكۆن

Sio2

59،71%

ئەلەمنیۆم

Al2o3

15،41%

كلس

Cao

4،90%

مەگنیسیۆم

Mgo

4،36%

ئۆكسیدی سۆدیۆم

Na2o

3،55%

دووانۆكسیدی ئاسن

FeO

3،52%

ئۆكسیدی پۆتاسیۆم

K2O

2،80%

سیانۆكسیدی ئاسن

Fe2O3

2،63%

ئاو

H 2O

1،52%

دووانۆكسیدی تیتانیۆم

TiO2

0،60%

پێنجۆكسیدی فسفۆڕ

P2O5

0،22%
99،22%

تێكڕا

ڕووبەری ئاو و وشكانی بەگوێرەی نیوە گۆی باكورو باشوری زەوی
وشکانی
ئاو
ڕووپێوملیۆن/كم
%كۆی ڕووپێو
ڕووپێوملیۆن/كم
شوێن

%كۆی ڕووپێو

نیوەگۆی زەوی باکور
نیوە گۆی زەوی باشور

655،08
205،920

61
81

100،19
48،81

39
19

کۆی گشتی

361

70،78

149

29،2

پێكهاتەی بەرگی گازیی گۆی زەوی
 %لەكۆی قەبارەی بەرگی گازی
گ���������از
%70،088
نایترۆجین

 %لەكۆی كێشی بەرگی گازی
%23،143

ئۆكسجین

%20،949

%33،143

ئەرگۆن

%00،930

%01،282

دووانۆكسیدی كاربۆن

%00،030

%00،045

كۆی گشتی

%99،997

%99،997
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ڕووبەری زەوییە چێنراوەكان لە كیشوەرەكاندا
ڕووبەری چێندراو
كیش�����وەر
%16
%10
%4
%40
%8
%4

ئاسیا
ئەمریكای باكور
ئەمریكای باشور
ئەوروپا
ئەفریقا
ئۆقیانووسەكان

تایبەتمەندیەكانی مانگی زەوی

تیرە
بارستایی
تەوەرەی نیمیچە سەرەكی
ماوەی خوالنەوە

2.159.2میل
3،474،8كم
8،1×1019تەن
7،249×1077كم
 238.700میل
 384.400میل
 27ڕۆژ و  7سەعات و  34.7دهقیقە

پلێتەكانی پێكهاتنی وشكانی گۆی زەوی
ناوی پلێت

كم2

ئەفەریقا

78،0

جەمسەری باشور

60،9

ئوستورالیا
ئۆراسیا (اسیا و اوروپا)
ئەمەریكای باكور
ئەمەریكای باشور

47،2
67،8
75،9
43،6

زەریای هێمن

103،3

بەكارهێنانی گۆی زەوی بۆ چاالكی كشتوكاڵ
بەكارهێنانی وشكانی

ڕێژەی سەدی

زەوی كشتوكاڵی

%13،13

زەوی دانەوێڵەی بەردەوام

%4،17

شوانكارەی بەردەوام

%26

دارستان

%32

ناوچەی شارستانی

%1،5

بەكارهێنانەكانی دیکه

%30

ڕۆژە جیهانییەكان تایبەت بە زەوی
 3/22ڕۆژی جیهانیی ئاو.
 3/23ڕۆژی جیهانی كەشناسی.
 3/26ڕۆژی جیهانی سهعاتی زەوی.
 4/12ڕۆژی جیهانی بۆشایی ئاسمان.
 4/22ڕۆژی جیهانیی زەوی.
 6/5ڕۆژی جیهانی ژینگە.
 6/17ڕۆژی جیهانی دژ بە بیابانی بوون و وشكەساڵی.
 7/11ڕۆژی جیهانیی دانیشتووانی زەوی.
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 9/27ڕۆژی جیهانیی گەشتوگوزار.
 10/4ڕۆژی جیهانی ئاژەاڵن.
 10/16ڕۆژی جیهانیی خۆراك.

پێكهاتەی چینی زەوی

 -1توێكڵ= ئەستوورییەكەی لە ناوچە
شاخەكان و ناوچە وشكانییەكان 40كم ،لە
ناوچە دەریا و زەریاكاندا 10كم.
 -2مانتڵ= ئەستورییەكەی 2900كم.
 -3ك��رۆك��ی زەوی= ئەستورییەكەی
6730كم.
ڕووبەری كیشوەرەكانی جیهان بەگوێرەی
قەبارەیان
 -1ئاسیا= 43،820،000كم.2
 -2ئەفریقا= 30،370،000كم.2
 -3ئەمریكای باكور= 24،490،000كم.2
 -4ئەمریكای باشور= 17،840،000كم.2
 -5ئەنتركتیكا (بەستەڵەكی ب��اش��ور) =
13،720،000كم.2
 -6ئەوروپا= 10،180،000كم.2
 -7ئوستورالیا = 9،008،500كم.2

ئ���ەو واڵت���ان���ەی ك��ە ل��ەن��او
كیشوەرەكاندان و ناكەونە سەر
دەریا

 -1لە كیشوەری ئاسیا  5واڵت هەیە ناكەونە
سەر دەری��ا بریتین له ئەفغانستان ،نیپاڵ،
الوس ،مهنگۆلیا و بۆتان.
 -2كیشوەری ئەوروپا  5واڵت هەیە ناكەونە
سەر دەریا بریتین لە نەمسا ،مەجەر ،سویسرا،
لۆسمبۆرگ و جیكۆسلۆڤاكیا.
 -3لەكیشوەری ئەفەریقا  14واڵت هەیە
ناكەونە سەر دەریا بریتین لە مالی ،نەیجەر،
بۆركینافاسۆ ،تشاد ،ئەفریقای ناوەڕاست،
ئۆگهندا ،زامبیا ،م��االوی ،بتسوانا ،بالۆتۆ،
ڕواندا ،بۆرندی ،زیمبابۆی و ئەسیوبیا.
 -4لەكیشوەری ئەمریكای باشور  2واڵت
هەیە ناكەونە سەر دەریا كە بریتین لە پۆلیڤیا
و پاراگوای.
ئەو توخمە سەرەكییانەی كە بەشداری
دەكەن لە پێكهاتەی بەردەكانی سەر ڕووی
زەوی بە ڕێژەی  %99بریتین لە:
 -1ئۆكسجین= .%46،71
 -2سلیكۆن= .%27،69
 -3ئەلەمنێۆم= .%8،07
 -4ئاسن= .%5،05
 -5كالسێۆم= .%3،65
 -6سۆدێۆم= .%2،61
 -7پۆتاسێۆم= .%2،58
 -8مەگنیسیۆم= .%2،08
 -9نیتانیۆم= .%64
دەری��ا سەرەكییەكانی جیهان بەگوێرەی
ڕووبەرەكەیان بریتین لە-:
 -1دەریای چینی باشور= 2،974،600كم.2
 -2دەریا كاریبی لە ئەمریكای ناوەڕاست =
2،515،600كم.2
 -3دەریای ناوەڕاست= 2،510،000كم.2

 -4دەری���ای بیرنگ لەنێوان ڕووس��ی��ا و
ئاالسكا= 2،261،100كم.2
 -5كەنداوی مكسیك= 1،570،600كم.2
 -6دەری�����ای ئ��اخ��ت��وس��ك ل��ە ڕوس��ی��ا=
1،392،100كم.2
 -7دەریای ژاپۆن= 1،012،900كم.2
 -8ك���ەن���داوی ه��دس��ن ل��ە ك��هن��هدا=
730،100كم.2
 -9دەریای خۆرهەاڵتی چین= 664،600كم.2
 -10دەریای ئەندامان لە نێوان چین و هیند=
564،900كم.2
 -11دەریای ڕەش لە توركیا= 507،900كم.2
 -12دەریای سوور لەنێوان سعودیە و میسر
= 453،000كم.2
ڕووبەری زەریاكان لەگۆی زەویدا
 -1زەری���ای هێمن= 165384000ك����م2
قوڵترین شوێن تێیدا كەندری ماریانەیە=
 11.033مەتر قوڵە.
 -2زەری��ای ئەتڵەسی= 83217000ك���م2
ق��وڵ��ت��ری��ن ش��وێ��ن ت��ێ��ی��دا گ����ەرووی
بویرتوریكو= 8600.11مەتر قوڵە.
 -3زەریای هیندی= 73481000كم 2قوڵترین
شوێن تێیدا گەرووی جاوە= 7125.00مەتر
قوڵە
 -4زەریای بەستەڵەكی باشور= 9،485،000
كم.2
 -5زەریای بەستەڵەكی باكور= 14،056،000
كم 2قوڵترین شوێن تێیدا =  5121.85مەتر
قوڵە.
ئەو داتا و ئامارانەی دەربارەی ئاوی سازگار
لە جیهاندا هەیە بەم شێوەیەی خ��وارەوە
خراونەتە ڕوو:
 -1لە %95ی ئاوی سەر ڕووی زەوی بریتییە
لە ئاوی دەریا و زەریاكان واتا سوێرە.
%5 -2ی كە دەمێنێتەوە بریتییە لە ئاوی
سازگار كە بەكەڵكی مرۆڤ دێت لە شێوەی
ئاوی سەر زەوی و ئاوی ژێر زەوی و شاخ
و ڕووبارە بەستەڵەكییەكان لە زەپۆشدا بەدی
دەكرێن.
%4 -3ی ئەو ئاوە سازگارەی كە بەكەڵكی
خواردنەوە دێت بریتییە لە ئاوی بەستەڵەك لە
شێوەی ڕووبار و شاخە بەستەڵەكییەكاندایە
ڕاس��ت��ەوخ��ۆ م���رۆڤ ناتوانێت س��وودی
لێوەربگیرێت واتا دوورە دەستن لە مرۆڤەوە.
 -4كەواتە %95ی ئ��اوی سوێری دەری��ا
و زەری��اك��ان و %4ی ئ��اوی س��ازگ��اری
بەستەڵەكەكان كە دەگاتە  %99مرۆڤ
ناتوانێت ڕاستەوخۆ سوودیان لێوەربگرێت.
بۆ دابینكردنی پێداویستییەكانی ژیانی
ڕۆژانەی.
 -5كەواتە سەرجەم ئ��اوی گۆی زەوی
و ئ��اوی سازگاری شیاو بۆ بەكارهێنانی
مرۆڤایەتی  %1دەمێنێتەوە كە بەم شێوەیەی
خوارەوە دابەش دەبێت.
أ%97 -ی بریتییە لە ئاوی ژێر زەوی.

ب%2 -ی بریتییە لە ئاوی سەر زەوی لە
شێوەی ڕووبارو جۆگەدا.
ت0،95 -ی بریتییە لە ئاوی زەپۆش.
پ0،05 -ی بریتییە لە ئاوی لەشی ئاژەڵ و
مرۆڤ و ڕووەك.
ڕووبەری دەوڵەتەكان بە گوێرەی قەبارەیان
 -1ڕووسیا= 17،075،400كم.2
 -2كهنهدا= 9،330،970كم.2
 -3چین= 9،326،410كم.2
 -4ئەمەریكا= 9،166،600كم.2
 -5بهرازیل= 8،456،510كم.2
 -6ئوستورالیا= 7،617،930كم.2
 -7هیند= 2،937،190كم.2
 -8ئەرجەنتین= 2،733،690كم.2
 -9كازاخستان= 2،717،300كم.2
 -10سودان= 2،376،000كم.2
بچووكترین دەوڵەتەكانی جیهان بەگوێرەی
ڕووبەریان بریتین لە:
 -1فاتیكان = 0،44كم.2
 -2مۆناكۆ= 1،95كم.2
 -3ناورۆ= 21،2كم.2
 -4تۆفالۆ= 26كم.2
 -5سان مارینۆ= 61كم.2
 -6لیخشتشتاین= 160كم.
 -7دوورگەی مارشاڵ= 181كم.2
 -8شیشلز=  270كم.2
 -9مالدیف= 300كم.2
 -10سانت كیتس وینیفز= 360كم.2
لە جیهاندا  244واڵت هەیە ،و  194واڵتی
سەربەخۆن و  192ئەندامن.
ڕووبارە سەرەكییەكانی جیهان بەگوێرەی
ڕووبەرەكەیان بریتین لە:
 -1ڕووباری ئەمەزۆن لە ئەمریكای باشور لە
واڵتی بهرازیل=6570كم.
 -2ڕووباری نیل لە ئەفریقا= 6695كم.
 -3ڕووب��اری یانگتسی لە ئاسیا لە واڵتی
چین= 6،380كم.
 -4ڕووباری میسیسبی لە ئەمریكای باكور=
5،917كم.
 -5ڕووباری یانسای ئانگرا لە ئاسیا لە واڵتی
ڕووسیا= 5،536كم.
 -6ڕووباری زەرد لە ئاسیا لە نێوان واڵتی
كۆریا و واڵتی چین= 5،464كم.
 -7ڕووب���اری ئ��ووب لە ئاسیا لە واڵتی
ڕووسیا= 5،410كم.
 -8كورترین ڕووب��ار= ڕووب��اری دی لە
شاری لینكولین لە ویالیەتە یەگكرتووەكانی
ئەمەریكا.
قوڵترین دەریاچەكانی جیهان بەگوێرەی
قوڵییان بریتین لە:
 -1دەریاچەی بایكال لە ڕووسیا= 5،315
پێیە.
 -2دەریاچەی تەنجەنیقا لە ئەفریقا= 4،800
پێیە.
 -3دەریای سوور لە ئاسیا و ئەوروپا= 3،363
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پێیە.
 -4دەریاچەی ماالوی لە ئەفریقا = 2،317
پێیە.
سەخترین ناوچەی شێدار بەگوێرەی تێكرای
باران بارین بە ئینج لە ساڵێكدا:
 -1بوینافنتیرا لە واڵتی كۆڵمبیا=  267ئینج.
 -2مونروفیا لە واڵتی لیبریا=  202ئینج.
 - 3باج باجو لە دوورگ��ەی ساموا= 198
ئینج.
 -4مولین لە واڵتی بۆرما=  192ئینج.
 -5الی لە واڵتی غینیای نوێ=  183ئینج.
 -6باجیو لە واڵتی فلیپین=  180ئینج.
 -7سیلهات لە واڵتی بنگالدش=  178ئینج.
دەری��اچ��ەك��ان��ی ج��ی��ه��ان ب��ەگ��وێ��رەی
رووبەرەكانیان بریتین لە:
 -1دەریاچەی قەزوین = 371000كم.2
 -2دەریاچەی سوبیریر = 83270كم.2
 -3دەریاچەی ڤیكتۆریا= 68800كم.2
 -4دەریاچەی ئۆراڵ= 65500كم.2
 -5دەریاچەی هورن= 60700كم.2
 -6دەریاچەی میشگن= 58020كم.2
 -7دەریاچەی تەنجەنیقا=32900كم.2
 -8دەریاچەی بایكاڵ=30500كم.2
گەورەترین دوورگەكانی جیهان بەگوێرەی
ڕووبەر بریتین لە:
 -1ئوسترالیا= 7،617،930ك��م 2بریتییە لە
گەورەترین دوورگەی جیهان و بچووكترین
كیشوەری جیهان.
 -2گریالند لە باكووری زەریای ئەتڵەسی =
2،175،600كم.2
 -3غینیای نوێ لە زەریای هێمن (تەیمووری
خۆرهەاڵت) = 792،500كم.2
 -4بۆرینۆ = 725،500كم.2
 -5مدغشقر لە باشوری رۆژهەاڵتی ئەفریقا=
587،000كم.2
 -6سومەترە لە ئەندۆنیسیا= 427،300كم.2
 -7هونشو لە یابان= 227،400كم.2
 -8بریتانیا = 218،100كم.2
 -9فیكتۆریا= 217،300كم.2
 -10سامیر= 196،200كم.2
 -11سیلیبیز= 178،650كم.2
 -12باشوری نیوزلندا= 151،000كم.2
 -13جاوە لە ئەندۆنیسیا= 126،700كم.2
 -14باكوری نیویزلندا= 114،000كم.2
درێژترین  10چیاكانی جیهان بەگوێرەی
بەرزیان بریتین لە:
 -1لووتكەی ئەڤەرێست لە ئاسیا لە واڵتی
نیپاڵ= 8848م.
 -2قۆجار لە ئاسیا لە واڵت��ی باكستان=
8611م.
 -3گانج شن گونگا لە ئاسیا لە واڵتی نیپاڵ=
8586م.
 -4لوتسی لە ئاسیا لە واڵتی نیپاڵ= 8501م.
 -5ماكالو لە ئاسیا لە واڵتی نیپاڵ= 8462
 -6شوایۆ لەئاسیا لە واڵتی نیپاڵ= 8201م.
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 -7دووالجیری لە ئاسیا لە واڵتی نیپاڵ =
8167م.
 -8مانسلۆ لە ئاسای لە واڵتی نیپاڵ= 8156م.
 -9نانجا بارابات لە ئاسیا لە واڵتی باكستان=
8125م-
 -10ئانابۆرنا لە ئاسیا لە واڵتی نیپاڵ= 8901م.
بەرزترین لووتكە چیاكانی كیشوەرەكانی
جیهان بریتین لە:
 -1لوتكەی ئەڤەرێست لە ئاسیا لە واڵتی
نیپاڵ= 8848م.
 -2لوتكەی ئوكاناگوا لە ئەمەریكای باشور
لە واڵتی شیلی= 6959م.
 -3لوتكەی ماكینلی لە ئەمەریكای باكور لە
والیەتی ئاالسكا= 6194م.
 -4لوتكەی كلمنجارۆ لە ئەفریقا لە واڵتی
كینیا= 5963م.
 -5لوتكەی بورس لە ئەوروپا = 5633م.
 -6لووتكەی بونكاك گایا لە زەری��ادا=
4884م.
 -7فینسۆن ماسیف لە جەمسەری باشور=
4897م.
نزمترین شوێن لەسەر ئاستی ڕووی دەریا لە
كیشوەرەكانی جیهان بریتین لە-:
 -1دەریای مردوو لە ئاسیا لە واڵتی ئەردەن=
409م.
 -2دەریاچەی ئاسال لە ئەفەریقا = 156م.
 -3دۆڵی مردن لە ئەمریكای باكوور= 86-م.
 -4نیوە دوورگ��ەی فالدیز لە ئەمریكای
باشور= 40-م.
 -5دەریاچەی قەزوین لە ئاسیا لە واڵتی
ئێران= 28-م.
 -6دەریاچەی ئایری لە ئوسترالیا= 16-م.
سەخترین ن��اوچ��ە وشكەكانی جیهان
بەگوێرەی تێكرایی باران بارین بە ئینج لە
ساڵێكدا:
 -1ئهسوان لە میسر=  0،02ئینج.
 -2ئهلئهقسهر لە میسر=  0،03ئینج.
 -3بیابانی ریكال لە واڵتی شیلی = 0،04
ئینج.
 -4ئایكا لە واڵتی پیرۆ=  0،1ئینج.
 -5ئهنتۆفاگستا لە واڵتی شیلی =  0،2ئینج.
 -6منیا لە واڵتی میسر=  0،2ئینج.
 -7ئهسیوط لە واڵتی میسر=  0،2ئینج.
گەورەترین بیابانەكانی جیهان بریتین لە-:
 -1بیابانی گەورە لە ئەفریقا= 3،500،000
میل/چوارگۆشه.
 -2بیابانی ربع الغالی لە ئاسیا لە واڵتی
سعودیە=  1،000،000میل /چوارگۆشه.
 -3بیابانی فیكتۆریای گەورە لە ئوسترالیا=
250،000میل /چوارگۆشه.
 -4بیابانی كهلهاری لە باشوری ئەفەریقا=
.
225،000میل /چوارگۆشه.
 -5بیابانی شیهوا هان لە واڵتی مهكسیك=
175،000میل /چوارگۆشه.
 -6بیابانی تار لە هیندستان و پاكستان=

175،000میل  /چوارگۆشه.
 -7بیابانی رمیلەی گ��ەورە لە ئوسترالیا=
 150،000میل /چوارگۆشه.
 -8بیابانی جیبسۆن ل��ە ئوسترالیا =
120،000میل /چوارگۆشه.
 -9ب��ی��اب��ان��ی س���ون���وران ل��ە ئەمریكا=
120،000میل /چوارگۆشه.
كۆنترین دەوڵەتی جیهان بریتین لە:
 -1سان مارینۆ=  301ساڵ پێش میالد.
 -2فهڕهنسا=  486ساڵ پێش میالد.
 -3دانیمارك=  950ساڵ پێش میالد.
 -4ئەندۆرا=  1278ساڵ پێش میالد.
 -5سویسرا=  1291ساڵ پێش میالد.
پۆلینكردنی دەوڵەتەكانی جیهان بەگوێرەی
زۆرترین سنور-:
 -1چین = 14
 -2ڕووسیا=14
 -3بهرازیل=10
 -4كۆنغۆ  +ئەڵمانیا +سۆدان= 9
 -5نهمسا+فهڕهنسا +تەنزانیا +توركیا+
زامبیا= 8
چڕی دانیشتووان لە جیهاندا لەو ناوچانەدا
كۆبۆتەوە
 -1باشوری ئاسیا وەك واڵتانی هیند،
پاكستان ،سریالنكا ،بۆرما ،كهمبودیا ،تایالند.
 -2خ��ۆره��ەاڵت��ی ئاسیا وەك واڵت��ان��ی
چین،كۆریا ،ژاپۆن ،فلیپین.
 -3خۆرئاوای ئەوروپا وەك واڵتانی وێڵز،
ئیتاڵیا ،ئەڵمانیا ،واڵتانی ڕۆژئاوای ئەوروپا.
 -4باكوری خۆرهەاڵتی ئەمەریكا وەك
واڵتانی ناوچە شارنشینەكانی خۆرهەاڵتی
كهنهدا و ویالیەتەیەگكرتووەكانی ئەمەریكا.

سەرچاوەكان

www.alnayfat.net -1
www.himasakr.maktoobblog.com -2

 -3عدنان السید حسن (جوگرافیای ئابووری
و دان��ی��ش��ت��ووان)ی جیهانی ه��اوچ��ەرخ،
وەرگێرانی .فرمان عهبدولڕهحمان و محهمهد
فاتح ،چاپی یەكەم ،دەزگ��ای چ��اپ و
پەخشی سەردەم ،هەولێر.2000،
 -4د .موسا ع��ب��ودە سمعە و د.ف��وزی
عبدسهاونە ،جوگرافیای دانیشتووان،
وەرگێرانی ،هیوا ئەمین شوانی ،چاپی یەكەم
،چاپخانەی موكریان،هەولێر.2009،
 -5ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ب�����ەڕوو،ژم�����ارە
،12دووشەممە 25،كانوونی دووەم،2010،
ال.12
 -6ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ب����ەڕوو،ژم����ارە ،11
دووشەممە 18،كانوونی دووەم،2010،ال10
 -7ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ب�����ەڕوو،ژم�����ارە
،47دووش��ەم��م��ە 18،ئۆكتۆبەری ساڵی
،2010ال.11
* بەكالیۆریۆس لە زانستی جوگرافیا
Sardar86.rania@yahoo.com

كشتوكاڵ agreculture
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چاندن بەبێ خاك
هیوا عەبدولكەریم*
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بەمانایەكی زانستی ب��ە كشتوكاڵ
دەوت��رێ��ت سامانی لەبن نەهاتوو ،بەاڵم
بە سامانەكانی وەكو (ن��ەوت ،ئاو ،زێڕ،
غ��از )...،دەوترێت سامانی لەبن هاتوو،
چونكە ڕۆژێك دێت ئەوانە تەواو دەبن و
نامێنن ،بەاڵم كشتوكاڵ كردن هەتا كۆتایی
ژی��ان هەر دەمێنێت و هیچ كات بەرەو
نەمان ناچێت كە خۆمان بەكاری بهێنین.
بۆیە كەرتی كشتوكاڵی بڕبڕەی ئابوری
زۆرب��ەی دەوڵەتەكانە و داهاتییان لەسەر
كشتوكاڵكردنە و داواكاریەكانی خەڵكیش
بۆ خۆراك زۆر زۆرە.
بێگومان كشتوكاڵ ك��ردن (چ��ان��دن) لە
كوردستان داهاتی ب��اش دەبێت ئەگەر
بایەخی پێبدرێت ،چونكە چەندین خاكی
باش و بەپیت و پڕ خۆراكمان هەیە بۆ
كشتوكاڵ بۆ نموونە دەشتی هەریر ،دەشتی
شارەزوور ،دەشتی ڕانیە و چەندین ناوچەی
دیكە لە گەرمیان ،بەاڵم هێشتا وەك پێویست
نەمانتوانیوە سوودیان لێوەربگرین.
ئەی ئەگەر لە دەوڵەتێك خاكی كشتوكاڵی
كەم بێت یان هەر نەبێت و لە هەمان كاتدا
هیچ داهات و سامانێكی ئەوتۆی نەبێت بۆ
ئابوری دەوڵەتەكەی دەبێت چی بكات؟
كە بمانەوێت بەرهەمی زۆر زیاترمان دەست
بكەوێت لەو بەرهەمەی كە لە هەموو خاكە
كشتوكاڵییەكانمان دەستمان دەكەوێت
چی بكەین باشە بۆ ئەو یاسا ئابورییەی
كە دەڵێت (زۆرترین بەرهەم لە كەمترین
ڕووبەر) و چەندین پرسیاری دی؟
بێگومان جۆرێك لە كشتوكاڵكردن هەیە
كە دەتوانرێت بە هیچ جۆرێك خاكی تیادا
بەكارنەهێنرێت کە پێی دەوترێت چاندن
بەبێ خاك  ،Soilless Cultureئەو شێوازە
لە ساڵی  1930لەالیەن چەند زانایەك كاری
لەسەركراوە و سەركەوتوبووە كە خاكیان
164
زانستی سەردەم 50

بەكارنەهێناوە تەنیا خۆراكی تواوەیان
بەكارهێناوە و لەگەڵ ئاو تێكەاڵوكراوە
كە بۆیان دەركەوتووە كە ئەگەر خاكیش
(خۆڵ) نەبێت چاندن هەر دەكرێت ،چونكە
لێرەدا خاك دەوری هەیە بۆ ڕاگیركردنی
ڕەگ و پێدانی ئاو و خۆراك و شێ بەپێی
ئەو پێناسە زانستییەی كە بۆ خاك كراوە
كە دەڵێت (خ��اك :شوێنێكە بۆ گەشەی
ڕووەكەكان كە لە ڕێگای خاكەوە ئاو و
خۆراك و شێی پێویستی دەست دەكەوێت)
بۆیە ل��ەو ش��ێ��وازەدا (ئ��او و خ���ۆراك و
شێ )...بۆ دابین دەكرێت و ڕووەكەكەش
ڕاگیردەكرێت بۆیە خاك دەوری نامێنێت،
ئێستا لە هەموو جیهان گرنگی زۆری
پێدەدرێت بە تایبەت لە هۆڵەندا و ئاستی
كەنداو هەروەها لە كوردستان نزیكی ئەو
شێوازە بۆتەوە ،بەاڵم نەگەیشتۆتە ئاستی
بەكارهێنانی شێوازی چاندنی بێ خاك.
بۆ نموونە لە كوردستان گرنگی دراوە بە
خانووی پالستیكی بە شێوەیەكی بهرچاو
ك��ە خ��ان��ووی پالستیكی خ��اك��ی تیادا
بەكاردەهێنرێت ،بەاڵم ڕووبەری نزم واتە
زۆرترین بەرهەم هەیە لە ڕووبەری كەمدا
لە چاو هەمان بەرهەم بە كوالێتی خراپ
و لە ڕووبەری زۆردا .ئەوەش ڕێگەیەكی
نزیككەرەوەیە لەوەی كە لە چەند ساڵی
داهاتوودا هەوڵ بدەین بۆ پشت بەستن بە
تەكنۆلۆژیا لە كشتوكاڵدا و بەكارهێنانی
شێوازی چاندنی بێ خاك.
دەتوانین چاندن بە بێ خاك بەمشێوەیە پێناسە
بكەین :بریتییە لەو تەكنیكەی كە گیراوەی
خۆراكی و پیتمۆس و وردەدار و  ...هتد بۆ
گەشەی ڕووەك بەكاردەهێنرێت.
بە گشتی ئەم شێوازە چەند سوودێكی
هەیە لەوانە" دوورە لە نەخۆشی و نەمان
و لەناوچوونی ڕووەك ،ژینگەیەكی پاك و
باش و گونجاو بۆ ڕووەك دابین دەكرێت،
بەرهەمی باشتر و زیاترە ،لە كەمترین
ڕووب��ەر (ڕووب���ەری بێ خ��ۆڵ) زۆرترین
ب��ەره��ەم دەس��ت دەك��ەوێ��ت و هەروەها
تەكنۆلۆژیایەكی نوێیە لە بواری كشتوكاڵدا.
لەجیاتی خ��اك (خ���ۆل) یەكێك لەمانە
بەكاردەهێنرێت:
 -1بۆری (ئاسن ،پالستیك ،پۆلی ئەسیلین)
بە قەبارە جیاواز بەپێی جۆری ڕووەكەكە
دیاری دەكرێت (بە ستوونی و ئاسۆیی)

دادەن��رێ��ت ل��ە كاتی دروس���ت كردنی
ئەو پڕۆژەیەدا كە هەموویان بە یەكەوە
بەستراون.
 -2ح��ەوزی شووشە بەكاردەهێنرێت بە
قەبارەی پێویست كە نەمام و خۆراكی
تواوەی تیادا دادەنرێت.
 -3ئینجانەی كون كون كە لەناو حەوزدا
دادەن��رێ��ت وەك��و ح��ەوزی خاڵی ( )2بە
قەبارەی جیاواز بەپێی جۆری ڕووەكەكە.
 -4كیسەی نایلۆن كە ئەستوورە و كون
كون دەكرێت بە ستوونی هەڵدەواسرێت
و لە كونەكانەوە نەمامی تیادا دادەنرێت
كە لەناو كیسەكە هەموو پێداویستییەكانی
گەشەی تیایە.
لە چاندن بەبێ خاكدا دوو سیستەم هەیە:
 -1سیستەمی كراوە
لەم سیستەمەدا كە بە بۆری یان كیس یان
حەوز یان ئینجانە دروستكراوە ئەو خۆراكە
ماددەیەی كە تواوەیە و لەگەڵ ئاو تێكەڵ
كراوە بەهۆی بۆریەك یان سۆندەیەك یان
بە دەست دەیخەیە ناو ئەو سیستەمە كە
دروستكراوە .نەمامی تیادا چێنراوە بە ڕیز و
لە ڕێكی یەكتر دانراوە و ئەو نەمامانە ئەو
گیراوەیە وەردەگرێت و هەڵی دەگرێت یان
لە ژێریان دەمێنێتەوە بەبێ ئەوەی بگەڕێتەوە
شوێنی یەكەمجاری یان ڕیزی یەكەم واتە
ناگەڕێتەوە و هاتوچۆ ناكات.
لەو سیستەمەدا كە بە بواری یان كیس یان
حەوز یان ئینجانە دروستكراوە ئەو خۆراكە
ماددانەی كە تێی دەكرێت هاتوچۆ دەكات
لە ڕیزی یەكەم تا دەگاتە كۆتایی ڕیز و
پاشان دەگەڕێتەوە بۆ ڕێزی یەكەم بۆیە
پێی دەڵێن داخراو ،چونكە هەر لەناو خۆیدا
هاتوچۆدەكات بەبێ ئەوەی ئێمە بیگۆڕین.
خۆراكی تواوە چییە؟
گیراوەی خۆراكی یان خۆراكی تواوە
كە ئەو گیراوەیە لە شێوەی شلەدایە كە
خۆراكی گەشە و پێویستی ڕووەكییە كە بە
شێوەیەكی گشتی ئاوێتەیە واتە لە ئەنجامی
تێكەڵ كردنی چەند توخمێكی خۆراكی
دروست دەكرێت بۆ نموونە ئیالن گوبر
كە گیراوەیەكی خۆراكییە كە پێكدێت لە
تێكەڵكردنی فۆسفات پۆتاسیۆمی دووانی،
نتراتی پۆتاسیۆم ،نتراتی كالیسیۆم ،كبریتاتی
مەگنیسیۆم ،كبریتاتی مەنگەنیز ،كبریتاتی
زنك ،كبریتاتی مس ،مولبیدیاتی ئەلەمنیۆم،

ئاسن و ترشی بۆریك كە دەبێت هەریەك
لەمانە بە ڕێژەی دیاریكراو بێت.
جۆرەكانی سیستەمی چاندنی بەبێ خاك
دوای ئ��ەوەی كە باسمان كرد كە دوو
سیستەمی گشتی هەیە كە (داخراو و كراوە)
یە كە چەند جۆر سیستەممان هەیە كە
سەر بە دوو سیستەمەن واتە هەر جۆرەیان
دەتوانی بە (سیستەمی داخراو -سیستەمی
ك��راوە) دروستی بكەین و كاری لەسەر
بكەین.
یەكەم :سیستەمی چاندنی ئاوی
جیاكەرەوەی ئەو سیستەمە ئەوەیە كە هیچ
ناوەندێكی خۆراكی ڕەق بەكارناهێنرێت
واتە ناوەندەكە تەنیا شلەیە كە ئەویش چەند
جۆرێكە:
أ -سیستەمی توێژاڵی خۆراكی
لەو جۆرەدا پشت دەبەسترێت بە چاندن
لە جۆگەی پالستیكی كە بە شێوەیەك
لەسەر مێزێك جێگیر دەكرێت و كە چەند
لقێكە لەسەر یەك مێز كە الریەكی هەیە بە
پێی پێویست بە جۆرێك الیەكی كەمێك
ب��ەرزت��رە لە الك��ەی دیكەی جۆگەكان
تاوەكو ئەو گیراوە خۆراكیانەی كە دەچنە
ژێر نەمامەكان بە ئاسانی بگهنە كۆتایی و
لەوێشەوە دێنە دەرەوە بۆ ناو خەزانێك كە
ئامێری پەستانی تێدایە بۆ ئەوەی بیگەڕێنیتەوە
بۆ بەشە بەرزەكەی جۆگەكان و سوود
لێوەرگرتنەوەی بۆ جارێكی دیكە .ئەو
جۆگانەی كە لەسەر مێزەكە جێگیركراون
كون كون كراون بە دووری پێویست بۆ
دانانی نەمامەكان لەناویدا.
تێبینی /لە هاتوچۆی ئەو گیراوەدا پێویستە
جارجار بە ئامێری تایبەت لەناو خەزانەكەدا
دابڕی پێویست لە ئۆكسجین و ترش و خوێ
وئاو بۆ گیراوەكە زیاد بكەین ،چونكە كەم
دەبێت لە ئەنجامی بەكارهێنانیان لەالیەن
ڕووەكەكەوە.
ب -سیستەمی چاندن لە گیراوەیەك كە
پێی دەڵێن گیراوەی قووڵ بۆیە بەو ناوەوە
ناونراوە ،چونكە هەموو ڕەگی نەمامەكە
لەناو گیراوە خۆراكییەدا نقوم دەبێت بە
تەواوی كە ئەو نەمامانە بە هۆی پەتێكەوە
هەڵواسراون یان لەسەر ڕاگرێكی پالستیكی
ڕاگیركراون یان لەناو ئینجانەدا دانراون.
ج -سیستەمی چاندن لە ناوەندی حەوزی
سەرئاوكەوتوو

مەبەستمان لەو حەوزی سەرئاوكەوتووە
ئەوەیە كە حەوزێكمان هەیە و نایلۆنێك
ناوەوەی داپۆشراوە واتە نایلۆنێكی هەمان
قەبارەی حەوزەكە لەناویدا دانراوە ،بەاڵم
تاوەكو نیوەی حەوزەكە چۆتە خوارەوە
واتە ژێر نایلۆنەكە بەتاڵە كە ناو حەوزەكەیە
ئەو نایلۆنە لە هەموو الیەكی حەوزەكە
جێگیركراوە ت��اوەك��و نەكەوێتە بنكی
حەوزەكە و هەروەها گیراوە خۆراكیەكەی
تێدایە كە نایلۆنەكە كەمێك الری هەیە ئاوی
زیاد لە پێویستی نەمامەكە لە گۆشەیەك یان
لەالیەك كۆببێتەوە كە باشتر وایە كەمێك
كونی زۆر ورد لەو الیە الرەی بكەین
تاوەكو ئاوە زیادەكە یان گیراوە زیادەكە
بێتە دەرەوەی نایلۆنەكە و بنی حەوزەكە
هەروەها لەسەر ئەو حەوزە پۆشەرێك هەیە
كە كون كون كراوە بۆ مەبەستی هەڵگرتنی
نەمامی ڕووەكەكان كە لەناو ئینجانەی
بچوك دانراون و ژێریان بۆشایی بە دووری
جیاواز كونەكان دروستكراون.
تێبینی /ئەو سێ جۆرەی سیستەمی چاندنی
ئاوی جۆرێكی بازرگانین تا ئاستێك بڕی
تێچوونی دروست كردنیان باشە.
دووەم :سیستەمی چاندنی هەوایی
ئەو سیستەمە جیاوازە ل��ەوەی پێشووتر،
چونكە لێرەدا گیراوە خۆراكییەكان لەژێر
ڕەگی نەمامەكان هاتوچۆ ناكات بەڵكو
دەبێت تۆڕی بۆ دابنێت كە سۆندە بێت بۆ
سەر هەر نەمامێك ئاو و خۆرەكە ماددەی
بۆ بچێت كە لە نزیك ڕەگەكەی دادەنرێت.
كە ئەمەش بێگومان ئەركی زۆر گرانە و
بڕی پارەی تێچوونی زۆر زۆرە بۆیە نابێت
تەنیا بۆ مەبەستی توێژینەوەی كشتوكاڵی
زانستی بەكاردەهێنرێت.
كە ئەو سیستەمە چەند جۆرێكە:
أ -چاندن لە ناوەندی لمدا
ل��ێ��رەدا چ��ان��دن ل��ە ن��اوەن��دێ��ك��ی لمیدا
دەكرێت كە ئەو لمە تێركراوە بە گیراوە
خۆراكییەكان كە ئەو لمە دەبێت ڕەگی
نەمامەكەی داپۆشیبێت.
باشتر وایە ڕێگای پێدانی ئاو و خۆراكە
گیراوەكان بە سیستەمی داخراو بێت تاوەكو
سەرچاوەكان:
ڕێژەی ونبوونی ئاو و بە هەڵمبوونی كەم
1- www.lakii.com
ببێتەوە.
2- www.zira3a.net
بەردی
ناوەندی
لە
چاندن
ب-
3- mazra3a.blogspot.com
لێرەدا لەجیاتی لم بەردی ورد و بچووك * ئەندازیاری كشتوكاڵی
بەكاردەهێنرێت وەكو ناوەندی چاندن لەو
ج��ۆرەدا خوێی زی��ادە چارەسەر دەكرێ
بە ئاسانی كە هەر لە بنەڕەتدا هەر كەمە،
بەتایبەت بەردی گڕكانەكان كە خۆرەكە
ماددەی زۆری تێدایە و هەروەها توانای
هەڵگرتنی ئاو خۆراكە گیراوەكانی زۆرە
بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ .دوای ئەوەی
خوێیەی كە تێیدایە و زیادە بە شووشتن
چارەسەر دەكەین بە بەردەوامی.
ج -چاندن لە ناوەندی خووری بەردی
ئەو ڕێگەیە ناوەندێكی باشە بۆ چاندن بە
تایبەت بۆ سەوزەمەنییەكان لەناو خانووی
داپۆشراوی كشتوكاڵی كە ئاودان و پێدانی
گیراوە خۆراكییەكان بۆ نەمامەكان لەم
جۆرەدا بە سیستەمی داخراو دەبێت.
تێبینی /خ��ووری ن��اوەن��دی پێكدێت لە
م��اددەی نائەندامی لەسەر شێوەی شەش
پاڵوو یان شێوەی دیكەی ئەندازەیی.
د -چاندن لە ناوەندی پیرالیت
لێرەدا كیسەی پیرالیت بەكاردەهێنرێت كە
وەكو پاككەرەوە لە نەخۆشخانەكان سوودی
لێوەردەگیرێت كە لەسەر درێژی دادەنرێت
قات قات لەسەر یەكدی بە بەرزی پێویست
كە ئاو و گیراوە خۆراكییەكان بە هۆی
سۆندەی دڵۆپاندن دەگاتە نەمامەكان كە
دەتوانین بە هەردوو سیستەمەكە داخراو و
كراوە كاربكەین ،بەاڵم باشتروایە داخراو
بێت ،چونكە بە هەڵمبوون و ونبوونی ئاو و
گیراوە خۆراكییەكان كەمترە.
ه -چاندن لە ناوەندی پیت
لێرەدا پیتمۆس بەكاردەهێنرێت وەكو
ناوەندی چاندن كە تێكەڵ دەكرێت لەگەڵ
خۆراكە ماددە و ترش و خوێی پێویست
هەروەها شێوازی دانانی ئەو جۆرەش وەك
پیرالیتەكە وایە.
تێبینی /چەند ڕێگایەكی دیكە هەیە كە
ئەویش بێ خاك چاندنی پێدەكەین ،بەاڵم
زۆر باڵو و دیار نییە لەوانە:
 -1چاندن لە ناوەندی وردە دار.
 -2چاندن لە ناوەندی ڕیشاڵی ڕووەكی.
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چاندنی زهیتون
ناسک سهلمان

داری زەیتوون لە گەلێک واڵت��دا ،لە
سەرتاسەری جیهاندا پەروەردە دەكرێت،
سوودی ئابووری و تەندروستی بێ وێنەی
هەیە ،ئەم دارە چ لە باخدا بێت چ لە
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حەوشەدا بێت بەهایەكی جوان دەبەخشێت،
سیاسەتمەدارەكان وەك سیمبوولی ئاشتی و
نییەت پاكی خۆیان بەكاریدێنن ،کاتێک
له پێشوازی میواندا لقی زهی��ت��وون به
دهستییانهوه دهگرن.
واڵتانی كەناری دەریای سپی ناوەڕاست

و واڵتانی ئیسپانیا بە بەخێوكردنی داری
زەیتوون و بەرهەمی باش بەناوبانگن ،ڕەنگە
هەر لەبەرئەوەش بێت جۆرە باشەكانی ئەم
بەرهەمە ناوی ئیسپانی هەڵدەگرن.
جۆرەكانی زەیتوون
أ -مازانیال  ،Mazanillaوەك زۆربەی

جۆرەكانی دیكەی زەیتوون بەرهەمێكی
ئیسپانیە ،جووتیارە ئیسپانییەكان شانازی
بەمجۆرە زەیتوونەوە دەك��ەن ،ئەمجۆرە
بەرهەمە لە ویالیەتە یەكگرتووەكان و
ئەمەریكای التینیش زۆره ،لەوە دەچێت
هۆكارەكەی ئەوەبێ كە ئیسپانییەكان لە
كاتی داگیركردنی ئەم واڵتانە و حوكم
كردنیاندا ئەم جۆرە دارەیان لەو شوێنانەش
چاند بێت.
مازانیال یان مازینا بە قەبارە مامناوەندە،
بە تام كەمێك تاڵە ،لەبەرئەوە لە كاتی
خۆشكردنیدا (پیمەنتۆ)ی تێدەكەن.
پیمەنتۆ ب��ەری ج��ۆرە دارێ��ك��ە كە لەو
ناوچانەدا جۆره و جۆرە ئاڵەتێكی شیرینە
لە كاتی خۆشكردنی زەیتووندا دەیكەنە
خۆشاوەكەیەوە ،ئەم جۆرە زەیتوونە بۆ

دروستكردنی زەیت بەكاردەهێنرێت.
ب -هۆگیبالنكا  Hogiblancaئەم
جۆرەش لە ئیسپانیا بەناوبانگە ،جۆرێكی
زۆر بە تامە ،تامی بادەم دەدات ،بە ڕەنگ
بەشی زۆری ئەم چەشنە مۆرێكی كاڵە،
هەرچەندە وەك هەر جۆرێكی دیكە بۆ
خواردنیش بەكاردێت ،ب��ەاڵم ب��ەزۆری
زەیتی خواردنی لێدروست دەكرێت.
ت -گوردەڵ  Gardalنیشتمانی بنەڕەتی
ئیسپانیایە كە بەزۆری ئەم جۆرە بەرهەم
دێنێت ،ل��ەب��ەر گ��ەورەی��ی دەنكەكانی
بە جامبۆ دەناسرێت هەروەها نازناوی
شابانوو ""Queenی لێنراوە .جۆرێكی
پاراو و گۆشتنە ،لەبەر تیژی تامەكەی و
گەورەیی قەبارەكەی ،گوردال جۆرێك لە
خواردنەوەی كهوولی لێدروست دەكرێت.
ج -كاالماتا  kalamataیۆنان وەك
واڵتێكی سەر دەریای سپی ناوەڕاست ،بە
زەیتوونی كاالماتا ناوبانگی دەركردووە.
ئەمیش ب��ۆ خ���واردن و دروستكردنی
زەیت بەكاردێت ،یۆنانییەكان پەلە ناكەن
لە كۆكردنەوەی ئەم بەرهەمەدا ،بەجێی
دەهێڵن تا تەواو قاوەیی دەبێت ئەوسا لە
داری دەكەنەوە و دەبینن تامەكەی شیرین
بووە و پاراو و گۆشتنە.
زەیتوون چی تیادایە؟
بۆ ئاشنابوون بە سوودەكانی زەیتوون،
پێویستە بزانین زەی��ت��وون چی تیادایە،
ئەو زەیتوونەی كە دەیخۆین بێگومان
خۆشەكراوە لەبەرئەوە چەند ماددەیەكی
دی��ك��ەی ل��ەگ��ەڵ��دای��ە ،ه���ەروەه���ا ئ��ەو
زەیتوونانەی كە دەنكەكەی دەرهێنراوە
ناوەخنی وەك گێزەر یان بیبەری سووریان
لە جێی دان��اوە ،ئەمانە كاردەكەنە سەر
بڕ و ڕێ��ژەی ئەو بەها خۆراكیانەی كە
لە زەیتوونەوە وەریان دەگرین ،بەاڵم بە
شێوەیەكی گشتی زەیتوون بە بەرهەمێكی
ڕووەكی باش دادەنرێت كە هێندە كالۆری
یان گەرمۆكە نادات بە لەش و نابێتەهۆی
قەڵەوبوون ،هەروەها بڕی شەكر تیادا كەمە

و كۆلیسترۆڵی تیادا نییە ،بەاڵم لە كانزای
سۆدیۆمدا دەوڵەمەندە ،هەر لەبەرئەوەیە
پێویستە لە كاتی زۆر خواردنی زەیتووندا
ئاگاداربین ئایا لە چ سەرچاوەیەكی
دیكەی خۆراكییەوە سۆدیۆم وەردەگرین
و لەشمان چەندی وەرگرتووە و خۆی
چەندی پێویستە ،چونكە زیادبوونیشی هەر
كێشەیە.
دەوڵەمەندە بە ئۆمیگا  3و ئۆمیگا  6كە
لە ڕووی تەندروستییەوە پەسەندكراون
و بێ زیانن ،بەاڵم زەیتوون لە پڕۆتین و
ڤیتامینەكاندا هەژارە و ناتوانێت پێویستی
لەش دابین بكات.
سەبارەت بە كێشی هەر ماددەیەكی ناو
زەیتوونیش بە حیسابی گ��رام لە یەك
ئونسدا (ی��ان ح��ەوت دەن��ك زەیتووندا)
دەردەكەوێت كە بەو پێیە هەر یەك ئۆنس
یەك گرام لە ڕیشاڵی تیادایە.
زەیتوون لە مێژوودا
هەر لە دێر زەمانەوە مرۆڤ داری زەیتوونی
ناسیوە و خزمەتی كردووە ،لە سهرچاوە
ئاینییەكانی یەهودی و مەسیحیدا ،لە كتێبە
پیرۆزەكاندا باسی زەیتوون هاتووە ،لە
ئۆرشەلیم شاخێك هەبووە بە ناوی چیای
زەیتوونەوە ،دۆڵ��ی كیدرۆن لە هەمان
ئەو دەڤ��ەرەدا بە ناوی زەیتوون ناسراوە،
ئەم سەرچاوانە بوونی داری زەیتوون
دەگەڕێننەوە بۆ  3ه��ەزار ساڵ پێش لە
دایكبوونی مەسیح .ئیسالمیش گرنگی
زۆری پێداوە.
بۆ چاندنی زەیتوون وا باشە زەوییەكی
نەرم هەڵبژێرێن ،لە دوای كێاڵنی بە باشی
پەینی ئاژەڵی تێر و تەسەلی پێوە دەكرێت،
وێڕای ئەم پەیینە م��اددەی ئەزۆمایت بە
كێڵگەكەوە دەكرێت ئەمەش كۆمەڵێك
كانزای بە پیتكردنی تیادایە كە الی خۆمان
باش نەناسراون.
جووتیارە لێهاتووەكان بایەخ بە PHی
زەوی دەدەن كە لە حەوت بۆ هەشت
الیم دەیپارێزن ،لە واڵتە پێشكەوتووەكاندا
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سایتی تایبەت بە كشتوكاڵ ئامۆژگاری
پەخش دەك��ات و زانیاری بە كەڵك بە
جووتیارەكان دەگەیەنێت.
كێڵگەی زەیتوون ،لە گەلێك واڵتدا بە پوش
و وشكەگەاڵ دەورەدەدرێ��ت بە مەرجێك
نزیكەی مەتر و نیوێك لە دارەكانەوە دوور
بێت ،ئەم دەورەدانە بۆ پارێزگاریە لە سەرما
و شتی نەویستراو.
كاتێك كە دارەك��ان چێنران ئیتر ڕۆڵی
بژاركردن و ئاودان دێنە پێشەوە .نابێت
زیاد لە سنوور ئاو بدرێت ،چونكە ئاوی
زۆر لە دارەكە و بەرەكەی الواز دەكات.
بە هەرحاڵ ،زەیتوون ڕۆژانە ئاو دەدرێت،
تەنیا ئاو دەكرێتە نزیكی ڕەگەكانی تا سەوز
دەبن ،دواتر ڕێژەی ئاودان كەم دەكرێتەوە،
لە كۆتایی وەرزی پایز و زستاندا ئاودان
ڕادەگیرێت ،چونكە لەو کاتانهدا ئاودان
پێویست نابێت و مەترسی بەستەلۆك كەمتر
دەبێت ،لە بەهاری داهاتوودا ئاودان دووبارە
دەكرێتەوە تا كۆتایی هاوین ،ئیدی كاتێك
كە دارەك��ان پێگەیشتن تەنیا لە وەرزی
وشكانیدا ئاویان دەدرێتێ.
داری زەیتوون خۆڕاگر و بەهێزە .ئەوەش
گرنگە لە كاتی بەرچنین دارەكە بەهێز
ڕانەكێشرێت بۆ ئەوەی ڕەگەكانی لە جێی
خۆیان لەق نەبن.
پوختەكردنی زەیتوون
پاكوخاوێنی لە ئامادەكردنی هەموو جۆرە
خواردەمەنییەكدا پێویستی ژیانە ،پێویسته
دەست و پەنجەكان و هەموو ئامێرەكان
ئەوەندە خاوێن ڕابگیرێن كە دەرفەت
بە پەیدابوون و تەشەنەكردنی بەكتریا و
میكرۆب نەدرێت.
زەیتوونەكە خۆیشی بە باشی خاوێن
دەكرێت ،جێگە دەنووكی باڵندە و بڕینی
بە چەقۆیەكی تیژ لێدەكرێتەوە ،باش وایە
ورد و درش��ت ،سەوز و ڕەش تێكەاڵو
نەكرێت ،چونكە زەیتوونی سەوز كاڵە
و ڕەش گەیوە ،دەنكی بچووك و گەورە
وەك یەك ئاو وەرناگرن ،زەیتوونی ڕەش و
دەنك بچووك زووتر ئامادە دەبن.
بەگشتی زەیتوون لەناو خوێواودا ئامادە
دەك��رێ��ت ،ئ��ەگ��ەر خوێكەی زۆر بێ
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بە نرخی گران دەفرۆشرێن.
هەر لە دێرزەمانەوە ژنانی دەوروب��ەری
حەوزی دەری��ای سپی ناوەڕاست گەاڵی
زەیتوون بۆ جوانكاری پێست و بۆ زیندوو
ڕاگرتنی پێست و نینۆكەكان بەكاردێنن،
بێگومان گەاڵی زەیتوون دەكوڵێنرێت و
ئاوەكەی بەكاردێت .جارێك ڕۆژنامەنووسان
لە ژنێكی فەڕەنسی دەپرسن كە ئاهەنگی
لە دایكبوونی  121ساڵەی دەگێڕێت كە
نهێنی تەمەن درێژی چییە؟ ئەویش دەڵێت
بەكارهێنانی زەیتی زەیتوونە بۆ خواردن و
گەاڵكەی لەگەڵ چەوریەكەیدا بۆ پاراستنی
پێست ،ڕەنگە زۆرب��ەی كەس سابوونی
(ڕەق��ی) بهکاربهێنێت ،ئەم سابوونانە بە
زۆری لە زەیتوون لە واڵتی شام بەرهەم
دەهێنرێن هەوادارانی ئەم سابوونە دەڵێن
پێست نەرم ڕادەگرێت و پارێزگاری قژ
دەكات لە ڕووتانەوە ،ئێستا زۆر جۆر شامپۆ
و بابەتی جوانكاری لە زەیتوون دروست
دەكرێت.
دروستكردنی دەرم��ان لە گەاڵی
زەیتوون
لەم بوارەدا بەكارهێنانی زۆرە و دەكەوێتە
تایبەتمەندی دەرمانسازییەوە ،ب��ەاڵم بە
هەرحاڵ ،ماددەی  Oleurpeinلە گەاڵی
زەی��ت��وون دەردەهێنرێن و دەكرێت بە
دەرمانێك كە بۆ فراوانكردنەوەی بۆریە
تەسكەكانی خوێن و ئاسانكردنەوەی
هەناسە بەكاردێت .ئەوانەی بە شوێن
دەرمانسازی و چ��ارەس��ەری پزیشكیدا
دەگەڕێن ،زانیاری فرەیان خسستوەتە سەر
سایتەكانیان.
سوودەكانی ناوكی زەیتوون
بێگومان بەرهەمی زەیتوون لەسەر ئاستی
جیهاندا فرەیە ،واڵتانی سنووری دەریای
سپی ناوەڕاست سااڵنە دوو ملیۆن تەن بەری
زەیتوون هەناردە دەكەن ،ئەو واڵتانەی
ناوكەكەی هەڵدەگرن بۆ سووتاندن و
بە دەستهێنانی وزە بەكاریدەهێنن ،ناوكی
هاڕاو و گەاڵی زەیتوون بۆ ئالیكی ئاژەڵ
بەكاردەهێنرێت.
سەرچاوەکان:

ئ��ەوە ئەگەری لێبوونەوەی چەرمەكەی
لێدەكەوێتەوە ،باش وایە هەموو ڕۆژێك
ئاوەكە بگۆڕدرێت بۆ م��اوەی  3هەفتە
(زیاتر یان كەمتر بەپێی جۆرەكانی).
ئامێری تایبەت هەیە كە پێی دەوترێت
 hydrometerبۆ ب��ڕی��اردان��ی زۆری
و كەمی خ��وێ ،دەبێت خوێی چێشت
بەكاربهێنرێت ،لەگەڵیدا سركەی گۆشت
خۆشكردن و بەهارات و پیاز و سیر و
ئاوی لیمۆ (هەر كەسە بە ویستی خۆی)،
دەكرێتە ناو خۆشاوەكەوە.
ئ��اوی ب��ەك��اره��ات��وو دەب��ێ ب��ە كەڵكی
خواردنەوە بێت ،لە هەندێك شوێن ئاوی
باران بەكاردێت.
ئەوەی بیەوێ زەیتوونەكەی زوو ئامادە
ببێت باش وایە:
 زەیتوونی ڕەش یان گەییو بەكاربێنێت. زەیتوونی ورد كوونكراو ب��اش ئاووەردەگرێت.
 زەیتوونی نەرم بوو زووتر ئامادە دەبێت. ڕۆژانە ئاوەكەی بگۆڕێت و بە هەمانپێوەر خوێی تێبكات.
 نابێت ل��ە گ��ەرم��ای��ەك��دا بێت كەپێكهاتەكەی تێكبدات و نابێت ئەوەندەش
سارد بێت بیبەستێت.
دوو ڕێ��گ��ەی ب��ەن��اوب��ان��گ ه���ەن بۆ
ئامادەكردنی زەیتوون ،ئەوانیش شێوازی
ئیسپانی یان یۆنانی ،هەردووكیان زۆر لە
یەكەوە نزیكن ،جیاوازیەكە زیاتر لەوەدایە
كە جۆرەكانی زەیتوونی ئەم دوو واڵتە
جیاوازن.
سوودەكان زەیتوون لە ڕووی پیشەسازییەوە
ئەگەر لە قەدی دارەكەوە دەست پێبكەین
دەبینین هەرچی قەدەكەی بچكۆلەیە ،بەاڵم
سەختە و ههر باخێكی زەیتوون درەختێكی
زۆر دەگرێتەخۆ.
داری زەیتوون تەختەی سەختی لێ بەرهەم
دەهێنرێت ،بۆن بەرامێكی خۆشی هەیە ،بە
ئاسانی ئیشی لەسەر دەكرێت بەرهەمێكی
ڕەونەقداری لێدەكەوێتەوە ،بە زۆری بۆ
ك��ااڵی ناو ماڵ و نوسینگە بەكاردێن،
لەبەرئەوەی دارەكە لە بنەمادا پیرۆزە و www. olives 101. com and books.
ماددە خاوەكەی گرانە ،ئەم كااڵیانە زۆر google.com

كؤمثيوتةر

computer

چۆن فێری پڕۆگرام نووسین دهبین؟
زۆربەی هەرە زۆری ئەو زمانانەی كە هەن
و كۆد و پرۆگرامیان پێدەنووسرێت ،پێكهاتە
و شێوەیەكی چوونیەك و لێكچوویان هەیە،
لەبەر ئەمەش دەڵێن هەر ئەوەندەی یەكێك لە
زمانەكانی پرۆگرام نووسین فێر بوویت ئیتر
دەتوانی زمانەكانی دیکهی پڕۆگرامسازی
زۆر بە ئاسانی و بە هەوڵێكی كەمتر فێر
بیت (ئەم قسەیەش ڕاستە) .تكایە تێبینی
ئەوە بكەن كە  htmlو  cssلەم جۆرە
نین ،واتە زمانی پرۆگرامسازی نین ،بەڵكو

ئەو زمانانە بۆ فۆرماتكردن و شێوە پێدان
و چۆنێتی دەركەوتنی پێكهاتەكانی الپەڕەی
وێبە ،نەك بۆ پرۆسێسكردن.
ئێمە لەم بابەتەدا ناچین زمانێكی پرۆگرام
نووسین یا سكرپت نووسین دیاری كراو
باس بكەین ،بەڵكو باس لەو دەستەواژە
و لێكچوونانە دەك��ەی��ن كە زۆرێ��ك لە
زمانەكانی كۆد نووسین ڕەچاوی دەكەن.
بە بەراورد لەگەڵ زمانی ئینگلیزییدا ،ئەمە
وەك ئەوە وایە تۆ فێری پێكهاتەكانی زمانی

ئینگلیزی بی ،وەك فرمان و ناو و فێربوونی
پیتە ڤاوڵەكان و شێوازی وتنی وشەكان و
هەموو ئەو شتانەی دیکه .ئەمانە شتە گرنگ
و بنەماییەكانی پێكهاتنی هەر زمانێكن ،و
هەر كاتێكیش لەو بابەتانە گەیشتیت ئیتر
دەتوانیت بێ كێشە هەر زمانێكت حەز لێ
بوو فێری ببیت .كاتێك دەتەوێت زمانێك
هەڵبژێریت بۆ ئەوەی فێری بیت ،دەبێ ئەو
زمانە هەڵبژێریت كە حەزت لێیە و تایبەتە
بەو تەكنۆلۆژیایەی ئارەزوو دەكەیت تیایدا
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شارەزا بیت و كاری تێدا بكەیت.
پێشنیار دەك��ەم پێش ئ��ەوەی دەسكەن بە
خوێندنەوەی پەرەگرافەكانی دیکهی
ئ��ەم بابەتە ،ماددەیەكی هۆشكەرەوە و
بەئاگاهێنەرەوەی وەك كافین كە لە چا
و ق��اوەدا هەیە بخۆنەوە ،لەبەرئەوەی بە
شێوەیەكی زۆر ڕاستەوخۆ و بە خێرایی باس
لە پێكهاتە و بابەتە گرنگەكانی پرۆگرامسازی
دەك��ەم .ئەم ڕوونكردنەوە و باسكردنانە
دەبێت ه��ەم بە بینین و بە شێوەیەكی
كردەیی ئەنجام بدرێن و هەم بە شێوەیەك
فێریان ببیت كە لەبیرت نەچنەوە ،و لەوانەیە
تووشی س��ەرس��ووڕان و سەرئێشە ببیت.
باوەڕم پێ بكەن ،چونكە كە دەگەنە سەر
پرۆگرامە درێژەكان ،ئەوكات بە دڵنیاییەوە
تووشی سەرئێشە دەبن .زمانی پرۆگرامسازی
تەنیا ئەو شتە جێبەجێ دەكات كە فەرمانی
پێدراوە جێبەجێی بكات ،نە زیاتر دەكات
و نە كەمتر.
(لە ڕاستیدا بۆ كەسێك كە هیچ دەربارەی
پرۆگرامسازی و سكریپت نووسین نەزانێت
و ئاشانایەتی نەبێت لەگەڵ یەكێك لە
زمانەكانی پرۆگرام نووسیندا ،ئەوا لەوانەیە
ئ��ەم بابەتە ن��اخ��ۆش و وەڕسكەربێت،
چونكە زۆر بە خێرایی و ڕاستەوخۆ تیشك
خراوەتە سەر بابەتەكانی پرۆگرامسازی لە
ئاستی سەرەتاییەوە تا مامناوەندی ،بەاڵم بۆ
ئەوانەی كە شارەزان یان ئاشنان بە زمانێكی
پرۆگرامسازی ئەوا ئەم بەشە تەنیا وەكو
پێداچوونەوەیەك دەبێت بۆ ئەو شتانەی كە
دەیزانن .هەروەها ئەم بەشە بۆ ئەوە نییە
كە تۆ بە باشی فێری پرۆگرامسازی ببیت،
بەڵكو بە خێرایی ئاشنا دەبیت بە تێگەیشتن و
چەمكە سەرەكییەكانی پرۆگرامسازی ،وەك
دەزانین فێربوونی هەر پرۆگرامێك پێویستی
بە ئەزموون و كاركردن و خوێندنەوەی
زیاترە- .وەرگێڕ)-
ستەیتمێنت  statementبریتییە لە دێڕێك
لە كۆدێكدا كە فرمانێك بەجێدەهێنێت،
زۆربەی كات ستەیتمێنتەكان بە نیشانەیەك
كۆتاییان دێ��ت ،بۆ نموونە بە نیشانەی
شێوەكۆما ( ); semicolonیان بە چوونە
دێڕێكی نوێ فرمانەكان لە یەكتر جیا
دەكرێنەوە.
گ��ۆڕاو  variableبریتییە لەو وشە یان
ك��ورت��ك��راوەی ك��ە نرخێك ل��ە خۆیدا
هەڵدەگرێت ،بە هەمان شێوەیە كە لە
170
زانستی سەردەم 50

بیركاریدا هەیە:
ئ��ەگ��ەر ( )2+Y =6ئ��ەوك��ات  Yئەو
گۆڕاوەیە كە نرخەكەی سێیە.
گ��ۆڕاوەك��ان لە ج��ۆری data types
ج��ی��اوازن ،لە سەرەكیترین جۆرەكانیش
بریتین لە ئینتیجەر  integerكە ئەمانەش
هەموو ژم��ارەك��ان دەگرێتەوە ،هەروەها
لۆنگ  longكە جۆرێكی گەورەتری
ئینتیجەرە واتە ژمارەی زیاتر دەگرێت ،و
فلۆت  floatكە كەرتەكان دەگرێتەوە،
دەبڵ  doubleكە جۆرێكی گەورەتری
فلۆتە ،و كار  charئەمەش كارەكتەرەكان
دەگرێتەوە ،سترینگ  stringكە دێڕێك
دەگرێتەوە لە چەند كارەكتەرێك پێكهاتووە،
هەروەها بوولیەن  booleanكە ئەمەش
نرخی هەڵە یان ڕاست true or false
لەخۆی دەگرێت .لە هەندێك لە زمانەكاندا
ناوی ڤارێبڵەكان بە كارەكتەرێكی تایبەتی
دەست پێدەكات ،بۆ نموونە هێمای دۆالر
( $نموونەش زمانی PHPیە- .وەرگێڕ)-
ئەگەر ویستت ڤارێبڵێك هیچ نرخێكی
نەبێت ،دەتوانی نرخی « »nullواتە هیچی
بدەیتێ .نەڵ  nullبە واتای هیچ دێت واتە
بەتاڵ كە ئەمە جیاوازە لە سفر ،سفر بۆخۆی
نرخێكە و شتە ،ب��ەاڵم نەڵ وات��ە هیچ- .
وەرگێڕ)-
ئ��ەو زم��ان��ی كۆدنووسینانەی ك��ە پێیان
دەوترێت « »type-lessیان «weakly-
 »typedئەو زمانانەن كە پێویست ناكات
بە دیاریكراوی جۆری ئەو نرخە دیاری
بكەیت كە ڤارێبڵەكان لە خۆیانی دەگرن
(بە واتایەكی دیکه پێویست ناكات بڵێیت
ئەم ڤارێبڵە ئینتیجەرە یان كارە یان فلۆتە)،
ئەمەش لەبەرئەوەی ئەو ماشێنانەی كە ئەو
كۆدانە وەردەگێڕن و جێبەجێیان دەكەن،
بەشی ئەوە زیرەكن كە جۆری داتای ئەو
ڤارێباڵنە دیاری بكەن .هەروەها دەتوانیت
خۆت جۆری داتای ڤارێبڵەكان بگۆڕیت،
بەم بابەتەش دەوترێت «.»casting
نەگۆڕ  constantهەروەك ڤارێبڵ وایە،
بەاڵم نرخەكانیان ناگۆڕێت و جێگیرن.
هەندێك جار كاتێك كۆدەكە داینەمیكە
و بەپێی ئەو شتەی بەكارهێنەر دەیكات
لەسەر پرۆگرامەكە ،نرخەكان دەگۆڕێن،
بەم شێوەیە دەتوانی كۆنستانت بۆ هەڵگرتنی
نرخی سەرەتایی گۆڕاوێك بەكاربهێنیت.
ئ��ەڕەی -arrayی���ش وەك ڤارێبڵ وای��ە،

تەنیا جیاوازییەكەیان لەوەدایە كە ئەڕەی
لەجیاتی ئ��ەوەی یەك نرخ بگرێتە خۆی،
چەند نرخێك ه��ەڵ��دەگ��رێ��ت .تەنانەت
دەكرێت ئەڕەییەك چەند ئەڕەییەكی دیکه
لەخۆی بگرێت ،بەمەش ئەڕەیەكی فرە
ڕەهەند multidimensional array
ی��ان ماترێكس  matrixپێكدێت .هەر
چینێك یان ڕەهەندێكی ئ��ەڕەی خاوەنی
كلیلی خۆیەتی (یان ئیندێكسی index
خۆی هەیە) ،نرخێكیش پەیوەندیدارە بەو
ئیندێكسەوە ،وات��ە بۆ هەر نرخێكی ناو
ئەڕەییەكە ئیندێكسێك هەیە .ئەم ئیندێكسانە
یان كلیالنەی ئ��ەڕەی زۆرب��ەی كات لە
ژمارە سفرەوە دەست پێدەكەن ،هەروەها
مەرجیش نییە ئەم ئیندێكسانە تەنیا ژمارە
بن ،ئەگەر بێتوو ئیندێكسەكانی ئەڕەییەك
ژمارەیی نەبن ،ئەوا بەو ئەڕەییە دەوترێت
 .associative arrayوەك لە phpدا
هەیە - .وەرگێڕ-
ڕاگەیاندن  declarationبریتییە لە پرۆسەی
ڕاگەیاندنی شتێك .كەواتە ڕاگەیاندنیش
دەبێتە ستەیتمێنتێك .مەرجی conditional
ستەیتمێنتێكە كە پرسیارێك دەكات.
 -Expressionیش بریتییە لە ستەیتمێنتێك
كە ژماردنێك ئەنجام دەدات یان ئەنجامێك
دەدات����ە دەس��ت��ەوەmixed-mode( .
 )expressoinیش ئەو ئیكسپرێشنانە
دەگرێتەوە كە لە نێوان ئەو داتایانەیا دەكرێن
كە جۆرەكانیان جیاوازە .بۆ نموونە ،لێكدانی
ژمارەیەكی ئینتیجەر لەگەڵ ژمارەیەكی
دەبڵدا.
كردەهێما یان ئۆپەرەیتەر  operatorئەو
شتەیە كە بۆ ئیكسپرێشنەكان بەكاردێت.
دەكرێت ئۆپەرەیتەر بیركارییانە بێت (وەك
كردارە بیركارییەكان + ،و – و  /و ئەوانەی
دیکه) یان بەراوردكارانە بێت (وەك گەورەتر
و بچووكتر و یەكسانە و ئەوانی دی).
ئەمەش لیستێكی ئەو ئۆپەرەیتەرانەیە كە زۆر
بەكاردێن ،یەكانی  unaryبەو ئۆپەرەیتەرانە
دەوترێت كە لەگەڵ یەك ئەرگیومێنت
 argumentیان یەك كردەژمارە ئۆپیراند
 operandبەكاردێت ،واتە لە نێوان دوو
یان زیاتر لە دوو ئەرگیومێنتدا نییە.
ئۆپەرەیتەرە بیركارییەكان:
 +كۆكردنەوە
 كەم كردنەوە ++زیادكردن ،یان كۆكردنەوە لەگەڵ یەك،

ئەمەش ئۆپەرەیتەرێكی یەكانییە ،unary
كە دەتوانرێت لە پێش  prefixیان لە پاش
 postfixڤارێبڵەوە دابنرێت ،كە ئەنجامی
جیاوازیان دەبێت.
 -كەمكردن ،یان كەم كردنەوە لەگەڵی��ەك ،ئەمەش ئۆپەرەیتەرێكی یەكانییە
 ،unaryكە دەتوانرێت لە پێش prefix
یان لە پاش  postfixڤارێبڵەوە دابنرێت ،كە
ئەنجامی جیاوازیان دەبێت.
* لێكدان
 /دابەشكردن
 %مۆدولەس  ،modulusیان ماوەی
دابەش
= %= ،=* ،= ،- =،+ =،ئەمانەش
كۆمەڵێک ئۆپەرەیتەری تایبەتن

ئۆپەرەیتەرە بەراوردكارییەكان:

== یەكسانیی
!ن��ەرێ (ی��ان <> وەك لە  vbهەیە– .
وەرگێڕ)-
نا یەكسان
=!
گەورەترە لە
<
بچووكترە لە
>
گەورەتر و یەكسانە بە
=<
بچووكتر و یەكسانە بە
=>
 andو
&&
 orیان
||
یەكێكی دیکه لە ئۆپەرەیتەرەكان هێمای
(خاڵ  .یان &) كە بۆ لێكدان و زنجیرەكردن
 concatenationبەكاردێت ،ئەمەش
بریتییە لەوەی شتێك بۆ شتێكی دیکه زیاد
بكەیت و لە یەكیان بدەیت (مەبەست لە
جوت كردن یان زیادكردنە نەك لێكدانی
بیركاری- .وەرگێڕ )-هەروەها هێمای @
لە هەندێك لە زمانەكاندا بۆ دامركاندنەوە و
نەهێشتنی دەركەوتنی هەڵەكان و وەستاندنی
پرۆگرامەكە بەكاردێت.
پێشینەیی  precedenceبریتییە لە لەپێشی
و گرنگی ئۆپەرەیتەرێك بە بەراورد لەگەڵ
ئۆپەرەیتەرێكی دیکه ،ئەویش لەو كاتانەی
لە یەك ئیكسپرێشندا چەند ئۆپەرەیتەرێك
بەكاربێن .ئەو ئۆپەرەیتەرانەی لە پێشترن
و گرنگترن ،زووت��ر و لەپێشتر جێبەجێ
دەكرێن لە چاو ئۆپەرەیتەرەكانی دیکه ،تەنیا
ئەوكاتە نەبێت كە بە هۆی دووكەوانەوە
 parenthesisكۆنتڕۆڵی جێبەجێ
كردنەكان دەگۆڕرێت .بۆ نموونە:
( 4 * )2+3لەم نموونەیەدا  2+3ئەنجام

دەدرێت پاشان ئەنجامی ئەو كۆكردنەوەیە شێوە ڕاستەكەی ئەو نموونەیە دەبێ بەم
لێكدانی  4دەكرێت .ئەگەر ئەو دوو كەوانەیە شێوەیە بنووسرێت:
( ) نەبووایە ،ئەوا  4لێكدانی  2دەكرا پاشان »\Output «I LOVE \»COMUTER
;»PROGRAMMING
لەگەڵ  3كۆ دەك��رای��ەوە .كەواتە دوو
ئەنجامی جیاوازیان دەبوو- »truncation« .وەرگێڕ-
بریتییە لە نزیككردنەوەی بەشە كەرتیییەكەی هەندێكی دیکه لەو كارەكتەرە تایبەتییانەی
ژمارەیەك »demotion« .كاتێك ڕوودەدات بەكاردێن ئەمانەن:
\n
new line
كە ق��ەب��ارەی نرخێك ك��ەم دەكرێتەوە ،چوونە سەردێ
\r
Return
گەڕانەوە
«»promotionیش پێچەوانەی ئەمەیە.
\t
tab
ك��ارەك��ت��ەری « »escapeزۆرب���ەی تاب
\0
null
كاتەكان بریتییە لە الرەهێڵی پێچەوانە (\) هیچ ،نەڵ
\\
backslash
 .backslashهەندێک جار كە هێمای باكسالش
دەبڵ كۆت « ( )double quoteلەگەڵ كۆمێنت  commentشێوازێكە بۆ نووسینی
دەب��ڵ كۆتی دیکهدا بەكاردەهێنین ،بۆ تێبینی و ڕوونكردنەوەكانت لەسەر ئەو
نموونە ،لەوانەیە ئەو بزوێنەی  engineكۆدە ،بۆیە ئەو كۆمێنتانەی دەینووسیت هیچ
كە شیكردنەوە و لێكدانەوەی كۆدەكان كاریگەرییەكیان لەسەر شێوەی جێبەجێ
دەكات  parsing engineلێی تێكبچێت كردن و كاركردنی پرۆگرامەكەت نابێت،
و ببێتە هۆی ڕوودانی  ،parse errorبۆیە كەواتە دەبێت بە parsing engine
دەتوانی ئەو دەبڵ كۆتانەی كە دەتەوێ بوترێت كە لە كوێدا كۆمێنت هەیە تاوەكو
دەركەون هێمایەكی  escapeكە زۆربەی ئەو هێڵە یان هێاڵنەی كۆمێنتەكانیان لێ
كاتەكان باكساڵش بەكاردێت ،بخەیتە نووسراوە وەال بنرێن .كۆمێنتی یەك هێڵی
پێشیان ،بەمەش -parsing engineەكان  single-line commentو كۆمێنتی
بێكێشە تێدەگەن لەوەی تۆ مەبەستت چییە .چەند هێڵی multi-line comment
هەوڵ دەدەم بە نموونەیەك بابەتەكەی پێشوو هەیە .ئەمانە چەند نموونەیەكی جیاوازی
ڕوون بكەمەوە .بۆ نموونە ئەگەر بمانەوێت نووسینی كۆمێنتن:
ڕستەیەكی وا چاپ بكەین یان /* multi-line notes*/ output
// note to self
بكەین:
LOVE

I

»«COMUTER
PROGRAMMING
واتا بمانەوێت وشەی  computerلە نێوان

دەبڵ كۆتدا بێت ،ئەو كات ئەگەر بەم
شێوەیە بنووسین:

»Output «I LOVE «COMUTER
;»PROGRAMMING
وش��ەی  outputلە ب��ری هەریەك لەو

سینتاكسانەی بۆ ئاوت پوتكردن لە زمانە
جیاجیاكانی پرۆگرامسازیدا بەكاردێن وەك

print، echo، cout، response.
write، document.write، system.
 out.printو هەموو ئەو سینتاكسانەی

دیکه ،بەكارمهێناوە .ئەگەر ئەو ستەیتمێنتەی
س��ەرەوە جێبەجێ بكەین ،كۆمپایلەرەكە
پێمان دەڵ��ێ��ت ك��ە ه��ەڵ��ەی��ەك ه��ەی��ە ،بۆ
ڕاستكردنەوەی ئەمەش دەبێت كارەكتەری
 escapeبەكاربهێنین بۆ چاپكردنی ئەو
دەبڵ كۆتانەی دەوری وشەی computer
كە بە زۆری باك ساڵش بەكاردێت .بۆیە

# note to self
‹ note to self
; note to self
rem note to self

بە شێوەیەكی گشتی هەروەك خوێندنەوەی
كتێب ،كۆد لە سەرەتاوە ب��ەرەو كۆتایی
جێبەجێ دەكرێت  .executeدەكرێت
ئەم شێوەی خوێندنەوە و جێبەجێ كردنە
لە سەرەوە بۆ خوارەوە بە چەند ڕێگایەك
كۆنتڕۆڵ بكرێت و هەر بەو شێوەیە لە
سەرەوە بۆ خوارەوە نەبێت.
ستەیتمێنتی ( )IF/ELSE،IFكە بە لق
 branchناسراوە یەكێكە لەو شێوازانەی
بۆ ئەم مەبەستە بەكاردێت .بە شێوەیەكی
گشتی كۆدەكان بە شێوەیەك و بە فۆرماتێك
دەنووسرێن كە لێكچوون ،ئەمەش وا دەكات
ئاسان بن بۆ خوێندنەوە ،هەروەها نەبێتە
هۆی سەر لێ تێكدانی چەند پرۆگرامەرێك
كە لەسەر هەمان پڕۆژە كاردەكەن .بەپێی
ئەزموونی من ئەم نموونەیە لە شێوە نووسینی
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برەنچ زۆر باوە و بەكاردەهێنرێت:

{ (if )something
// do something
{ (} elseif )something else
// do something else
{ }else
// at least do something
}

یەكێك لەو شێوانەی كە زۆر بەرباڵوە
و لەبری  If/elseبەكاردەهێنرێت ئەم
شێوازەیە:
if )something( ? do something :
;do something else
ستەیتمێنتی سویچیش  switchبە شێوەیەك
لە شێوەكان وەكو  If/elseوایە ،جیاوازی

پرۆگرامیندان ت��ووش��ی ل��ووپ��ی ناكۆتا
 infiniteدەبن ،كە دەبێتە هۆی تێكچوون
و كارنەكردنی كۆدەكە (ب��ەاڵم هەندێک
جاریش ئەم لووپە ناكۆتایانە بە مەبەست
و ئاگاییەوە دادەنرێن و بەكاردەهێنرێن!).
هەندێك لە لووپەكان نرخێكی سەرەتاییان
هەیە  ،initializationو مەرجێكیشیان هەیە
(كە بریتییە لە شتێك كە بۆ نموونە لەگەڵ
نرخە سەرەتاییەكەدا ب��ەراورد دەكرێت)،
و زیادكردنیشیان هەیە (ك��ە بریتییە لە
زیادكردنی نرخی سەرەتایی لە خوولی
دووەم و خوولەكانی دیکهی ئەو لووپەدا).
(تێبینی :مەرج نییە تەنیا زیادكردن بێت،
بەڵكو دەكرێت لووپێك نرخە سەرەتاییەكەی
گەورە بێت و لەگەڵ هەر خولێكدا كەم
بكات و مەرجیش نییە ئەم كەمكردن یان
زیادكردنە بە شێوەیەكی بەدوایەكدا هاتوو
و ڕێك بێت - .وەرگێڕ)-
ئەمانەش چەند نموونەیەكی لووپن:

سەرەكییان لەوەدایە كە لە سویچدا تۆ
ئیكسپرێشنێك لە بەرامبەر چەند ئەگەرێكدا
تاقی دەكەیتەوە ،ب��ەاڵم لە  If/elseبەو
{ (while )condition
شێوەیە نییە.

{(switch )expression
case 1:
// do something
;break
case 2:
// do something
;break
default:
// do something
}
ستەیتمێتنی برەیك  breakبە كۆدەكە

دەڵێت كە لەو شوێنەدا لە سویچەكە یان
لووپەكە بچێتە دەرەوە .بە شێوەیەكی
گشتی دەتوانیت برەیك لە زۆرێ��ك لە
شێوەكانی كۆنتڕۆڵكردنی ئاڕاستە و شێوەی
جێبەجێبوونی پرۆگرامداflow control
بەكاربهێنین .هەروەها دەتوانیت ستەیتمێنتی
 continueبە هەمان شێوەی برەیك لە
لووپەكاندا بەكاربهێنیت ،كە كۆنتنیوو بۆ
گەڕانەوەیە بۆ سەرەتای لووپەكە ،واتە بە
پێچەوانەی برەیكەوە كە بە هۆیەوە لە لووپ
دەچیتە دەرەوە.
مەبەست لە لووپیش  loopهەر یەك لە
ستەیتمێنتەكانی وەكwhile, do...while
 .for, foreachو ئ��ەوان��ی دیکهیە.
ل��ووپ شێوازێكە بۆ دووب��ارەك��ردن��ەوەی
كۆد .زۆركات ئەو كەسانەی لە سەرەتای
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// keep doing something
}
;initialization
{ (while )condition
{ do
// something
;increment
}
{ do
// something
;)} while )condition
;for )initialization; conditional
{ (increment
// do something
}
foreach )array as
{ ($key=<$value
;»echo «$key : $value\n
}

.iterating
 functionئ��ەو بلۆكە ی��ان بەشەیە لە
كۆدێكدا كە لە هەر شوێنێكدا بتەوێت
دەت��وان��ی��ت ب��ان��گ��ی ب��ك��ەی��ت .زۆرب���ەی
كات زمانەكانی كۆدنووسین بۆ خۆیان
كتێبخانەیەك لە فەنكشنی ئامادەیان built-in
 functionsهەیە كە دەتوانیت بەكاریان
بهێنیت ،هەروەها دەتوانیت بۆ خۆشت
فەنكشن دروست بكەیت .كاتێك پێناسی
فەنكشن دەكەیت ،دەبێت ئەوە ڕابگەیەنیت
كە ئەو نەخشەیە چ ئەرگیومێنتێك یان
نرخێك وەردەگرێت ،یان دەكرێت فەنكشن
هەر هیچ ئەرگیومێنتێكی نەبێت .دەكرێت
فەنكشن نرخێك بگێڕێتەوە ،یان هیچ نرخێك
نەگێڕێتەوە .لەو زمانە پرۆگرامسازیانەی
كە دەبێت ج��ۆری داتاكانت و هەموو
شتێكت دی���اری بكەیت nontype-
 less languagesئەوا دەتوانیت چەند
فەنكشنێكت هەبێت كە هەمان ناویان هەبێت
بەو مەرجەی جۆری ئەو داتایەی دەگێڕنەوە
یا ژمارە یا جۆری پارامیتەرەكانیان جیاواز
بێت ،كە ئەمەش پێی دەوترێتfunction« :
.»overloading
ئەمانەش چەند نموونەیەكن لە فەنكشنێك
كە بەكارهێنەر یان پرۆگرامەر دایناون
(user-defined functions):

{ )function myfunc (arg1، arg2
// mess with arguments
;return value
}

تێبینی ئەوە بكەن كە فەنكشنەكە نرخێك
دەگێڕێتەوە ،كە من ئەو نرخەی ئەم فەنكشنە
دەیگێڕێتەوە دەیدەم بە ڤارێبڵێك .بۆ ئەوەی
بە یەك جار بانگی ئەو نەخشەیە بكەم و ئەو
نرخەش كە دەیگێڕتەوە بیدەم بە ڤارێبڵێك،
ئەوا ئەمە دەنووسم:
$value = myfunc(onevalue،
;(anothervalue

هەندێک لە فەنكشنەكان نرخی پێشوەخت و
بنەڕەتییان هەیە:

دەتوانیت ه��ەر چییەكت بوێت لە نێو
پێكهاتەی ئەو لووپانەدا یان فلۆو كۆنتڕۆاڵنەدا
دایان بنێیت ،تەنانەت دەتوانیت لووپ لەناو
لووپی دیکهدا دابنێیت ،بەمەش دەوترێت
 nested-loopكاتێك بە پێی خولەكان
و هەنگاو بە هەنگاو بە نێو ئەم لووپانەدا تێبینی ئەوە بكەن كە ئەم فەنكشنە هیچ
یان ئەڕەییەكان دەچیت  ،بەوە دەوترێت نرخێك ناگێڕێتەوە .بۆ ئەوەی بانگی ئەو
= function myfunc (arg1، arg2
{ (default
// if arg2 is not passed
// it has a default value
}

فەنكشنە بكەم ،دەنووسم:

;(myfunc)somevalue

ل��ە كۆتایدا نموونەیەكی زۆر گشتی
دەنووسم:
{ (function say_hello )$name

;»echo «hello there، $name
;()exit
}
; (»say_hello )«john
ئەو «()»exitەی لە نموونەكەی پێشتردا

هەبوو ،زۆر بە سادەیی بە تەنیا كاری ئەوەیە
كە سكرپتەكە لە جێبەجێ بوون بوەستێنێت.
لە هەندێک لە زمانەكانی دیکهدا وشەی
« »dieبەكاردێت (وەك لە - phpوەرگێڕ.)-
پێناسەكردنی بانكردنی فەنكشنێك بەهۆی
ڤارێبڵێكەوە (كە نرخی ئەو ڤارێبڵە ڕۆڵی
ناوی فەنكشەنەكە ببینێت) بەمە دەوترێت
« .»dynamic functionپێناسەكردنی
ڤارێبڵێك بە ڤارێبڵێكی دیکه پێی دەوترێت
«.»variable-variable
كاتێك نرخێك دەنێریت بۆ فەنكشنێك ،ئەوا
ئەو فەنكشنە كۆپییەك لە نرخی ئەو ڤارێبڵە
كە لە میمۆریدایە بەكاردەهێنێت و پرۆسێسی
دەكات .بە واتایەكی دی ،كاركردن لەگەڵ
ئەو نرخەی یان نرخانەی كە بۆ فەنكشنەكە
نووسراوە نابێتە هۆی گۆڕانكاری بەسەر
نرخی سەرەكی و سەرەتایی ئەو ڤارێباڵنە
و وەك خۆیان دەمێننەوە ،چونكە نرخی ئەو
ڤارێباڵنە لە دەرەوەی ئەو فەنكشانەن .بۆیە
ئەگەر بتەوێت ئەو نرخەی كە بۆ فەنكشنێكی
دەنێریت بە تەواوەتی بگۆڕێت ،ئەوكات
دەبێت ئەو نرخە بە شێوەی reference
بنێریت بۆ ئەو فەنكشنە ،ئەمەش بەوەی
هێمایەكی & بخەیتە پێش ناوی ئەو ڤارێبڵەی
كە دەینێریت ،ئەمەش ل��ەو شوێنەدا كە
فەنكشنەكەت ڕاگەیاندووە یان نووسیووە.
لەم ڕوانگەیەوە ئەو ڤارێباڵنەی كە ئاماژە
بۆ ڤارێبڵی دیکه دەك��ەن پێیان دەوترێت
.pointer
بوار  scopeكەم و زۆر بە واتای ئەوە
دێت كە دەتوانین و بۆمان هەیە چ شتێك
بەكاربهێنین و ئەكسێسمان بۆی هەیە و لە
كوێ .بۆ نموونە ،ئەگەر ڤارێبڵێك لە دەرەوەی
هەموو فەنكشنەكان پێناسە بكەیت ،ئەوكات
سكۆپ یان بواری ئەو ڤارێبڵە دەبێت بە
 globalو دەتوانرێت لە هەر شوێنێكی
ئەو كۆدەوە بانگ بكرێت و بەكاربهێنرێت.
بەاڵم ئەگەر ڤارێبڵێك لە ناو فەنكشنێكا پێناسە

بكەیت ،بەوشێوەیە دەتوانیت دیاری بكەیت
كام فەنكشنانە دەتوانن فەنكشنەكانی دیکه
بەكاربهێنن و بانگیان بكەن.
وادانێن كە  objectوەكو كچێك وایە ،بۆیە
كاڵسێك بۆ ئەو كچە دروس��ت دەكەیت.
لەنێو ئەو ئۆبجێكتەشدا دەتوانیت پێناسەی
 methodsو -propertiesەكان بكەیت.
 Propertiesتایبەتمەندییەكانی ئەو كچەن،
ئەو شتانەن كە دەرب��ارەی كچەكەن (واتە
ڤارێبڵەكان) وەك شێوەی ڕووخسار ،ڕەنگی
چاو ،ڕەنگی پێست و هەر سیفەتێكی دیکهی
كچەكە .لە كاتێكدا  -methodەكان ئەو
شتانەن كە ئەو كچە دەتوانێت بیانكات
(وات��ە فەنكشنەكان) بۆ نموونە خ��واردن و
خەوتن و  ...ئێستا بیر لە خۆت بكەرەوە كە
لە ئاوێنەیەكدا سەیری خۆت دەكەیت ،و
ئاوێنەیەكی دیکهیش لە پشتەوەیە ،بەو شێوەیە
ناكۆتا پەرچدانەوەی خۆت لەنێو ئاوێنەكەدا
دەبینیت .دەك��رێ��ت ئایتمەكانی items
ئۆبجێكتێك ،دووبارە ئۆبجێكتەكان خۆیان
بن ،بەم شێوەیە  -child classەكانت
دەبێت ،و بەو شێوەیە پاش كەمێك خولێكی
سەرگێژكەرت دەبێت كە حەزدەكەیت
بڕشێیتەوە وەك لەوەی بیری لێ بكەیتەوە،
بەاڵم بە دڵنیاییەوە شتێكی هەزەلی و خۆشە.
ئێستا چ بەشێك لە (e/@c=3?int)$v
بە ڕاس��ت ،تێدەگەن!؟ بە خۆشحاڵییەوە
وردە وردە وات��ان لێدێت لە هەموو ئەو
شتانە تێبگەن .دەبێت ئێستا هیچ نەبێت
بیرۆكەیەكتان لەسەر ئەوە هەبێت كە چۆن
زمانەكانی پرۆگرامسازی ڕێكخراون،
تەنانەت ئەگەر بێتو ئەو بیرۆكە و تێگەیشتنەی
التان دروست بووە زۆر ڕوون و دیاریش
نەبێت .بەم زانیارییەی كە فێری بوون و تا
ئێستا دەیزانن ،هەموو ئەوەی كە پێویستانە
بۆ كۆد نووسین ئەوەیە زمانێك هەڵبژێرن و
فێری یاسا و سینتاكسەكانی ببن .لە ڕاستیدا
ستاندەرد هەیە بۆ زمانەكانی پرۆگرامسازی
(واتە شێوەی ڕاست و باش بۆ نووسینیان)
ئەمەش بۆ ئەوەی خەڵكی بتوانن كۆدەكانیان
ئاڵوگۆڕ بكەن و ل��ە یەكتری تێبگەن.
ستاندەردیش شتێكی پێویست نییە ،بەاڵم
نابێت لەبەر هۆكارێكی نابەجێ وەال بنرێت.

بكەیت ،ئەوكات بواری ئەو ڤارێبڵە دەبێت
بە  localبۆ ئەو فەنكشەنە ،واتە تەنیا لەناو
ئەو فەنكشەنەدا دەتوانیت بەكاریبهێنیت ،یان
ئەوەتا بەشێوەیەكی تایبەت وەك گڵۆبەڵ
بیناسێنی یان نرخەكەی بگێڕیتەوە .ئەگەر
وەها پێناسەی ڤارێبڵێك بكەیت كە static
بێت لەناو فەنكشێكدا ،ئەوكات ئەو ڤارێبڵە
پارێزگاری لە نرخی خۆی دەكات بۆ هەر
جارێك كە بانگی ئەو فەنكشنە دەكرێت،
واتە نرخەكەی وەك خۆی دەمێنێتەوە ،چونكە
نرخی ڤارێبڵەكانی دیکهی ئەو فەنكشنە وەك
خۆیان لێدێتەوە .reset
كاتێك فەنكشنێك لەناو فەنكشێنكی دیکهدا
دروست دەكەیت ،دووبارە بابەتی سكۆپ
ڕۆڵی خۆی دەبینێت .فەنكشنەكەی دەرەوە
وەك ب��اوان  parentڕەچ��اودەك��رێ��ت و
فەنكشنەكەی ن��اوەوە وەك منداڵێكی ئەو
فەنكشنە دادەنرێت ،بۆیە منداڵەكانیش بە
بۆماوەیی سیفەت و تایبەتمەندییهكان (یان
نرخەكان)یان لە باوانیانەوە بۆ دەمێنێتەوە،
ب��ەاڵم بە پێچەوانەوە نابێت .ئەگەر بێتو
فەنكشنێك لەناو خۆیدا بانگی خۆی بكات،
ئەوە پێی دەوترێت .recursive
أ -بانگكردنی فەنكشنەكان لە ن��اوەوە بۆ
دەرەوە جێبەجێ دەب��ن .بۆ نموونە ،لە
فەنكشنەكانی ،یەكەمجار فەنكشنی یەك
جێبەجێ دەبێت پاشان دوو و بەو شێوەیە.
بەكارهێنانی فەنكشن بە شێوەیەكی لۆژیكی
بۆ ڕێكخستنی كۆدەكان پێی دەوترێت
پرۆگرامنووسی  proceduralیان event-
 .drivenشێوازێكی دیکهی ڕێكخستنی
كۆدەكان لە ڕێگایەكەوەیە كە پێی دەوترێت:
(oop )object oriented programming
لێرەدا من زۆر دەربارەی  oopقسە ناكەم،
چونكە ئەوە هیچ شتێكی وا ناخاتە سەر ئەو
شتانەی كە تا ئێستا باسمان كردوون ،كەم و
زۆر ئەوە شێوازێكی باشترە بۆ ڕێكخستن و
ئامادەكردنی پرۆژەی زۆر گەورە.
لە كاتێكدا فەنكشن بلۆكێك یان چەند دێڕێك
كۆدە ،ئەوا لە ئۆئۆپیدا  classمان هەیە،
كە بە شێوەیەكی بنەمایی لە چەند بلۆكێك
لە فەنكشن پێكدێت .زۆرب��ەی كاتەكان
كاڵسەكان بە شێوەیەكی هەڕەمی پرۆگرام
دەكرێن ،بۆ ئەوەی بەو شێوەیە یەك كاڵسی
سەرەكیت هەبێت ،و چەند منداڵێك (كالسی لە ئینگلیزییەوە :بڕیار عوسمان
دیکه) كە لەوەوە دروست بوون و سیفەتەكانی bryar1991@gmail.com
كاڵسە سەرەكییەكەیان بە بۆماوە بۆ دەمێنێتەوە .سەرچاوە:
ئۆئۆپی پشتیوانی لە 1337 hax or handbook, tapeworm, encapsulation
دەك��ات ،ه��ەروەه��ا دەتوانیت سیستمێكی
Sams Publishing, 2005
مۆڵەت و ماف پێدان بۆ كۆدەكانت زیاد
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یاری و گەمە
ئەلكترۆنیەكانی ئینتەرنێت
محەمەد ساڵح
ل���ە س���ای���ەی ئ����ەو گ��ەش��ەس��ەن��دن و
بەرەوپێشچوونە بەرچاوەی كە لەمڕۆدا
ڕەوت��ی تەكنۆلۆژیا و زانیاری بەخۆیەوە
بینیووە لە بوارەكانی كەرەسە و ئامێرە
ئەلكترۆنی و تەكنۆلۆژییەكاندا و ئەو
هەنگاوە گورچكبڕ و ن��اوازەی��ەی كە
تەكنۆلۆژیای جیهانی ناویەتی لە بواری
ئامڕاز و ئامێرەكانی پەیوەندی و گەیاندندا و
بەتایبەتیش لە بواری تەكنۆلۆژیای زانیاریدا
 Information Technologyكە بە ئای
تی ناسراوە ،جیهانی گەورە و بەرفراوانی بۆ
كردووین به گوندێكی بچووك و مەردوم و
خەڵكانی ئەم هەسارەیەی خستۆتە نێو كەش
و هەوایەكی جەنجاڵ و كایەكی ئاڵۆز لە
دنیایەكی سەرقاڵ
و پ��ڕ ل��ە ڕای��ەڵ��ە و
ت��ەون��ی ئەلكترۆنی
و ئینتەرنێتی كە بە
ت����ەواوی بەشێكی
گ��ەورەی لە توانای
ب���ی���رك���ردن���ەوە و
ئەندێشەكانی مێشكی
مرۆڤایەتی بەخۆیەوە
سەرقاڵ كردووە بۆتە
میوانێكی هەمیشەیی
نێو گۆشه و قوژبنی
ماڵەكانمان و بۆتە
خولیای نێو زەی��ن
و س��ۆزی دەروون��ی
زۆری���ن���ەی ه���ەرە
زۆری دانیشتووانی
سەر ڕووی زەوی.
ل��ەم سۆنگەیەوە لە
ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا
ئ���ام���ڕازەك���ان���ی
پ��ەی��وەن��دی ك��ردن
و گەیاندنی وەك
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ئامێرەكانی مۆبایل و كۆمپیوتەر و تابلێت
و ئایباد بوونەتە میوانی هەمیشەیی سەر
سەكۆی هەمووان و تەواوی خەڵكی پێیەوە
سەرقاڵ و ئالودە بوون ....بەڵی خووگرتن
و ئالوودە بوون بە ئینتەرنێت و ئامێرەكانی
مۆبایل شتێکی وای كەمتر نییە لە ئالوودە
بوون بە مەی و ماددە هۆشبەرەكانەوە ...لەم
دیدگایەوە تەكنۆلۆژیای زانیاری لەگەڵ
فەراهەمكردنی دنیایەكی پڕ لە پەیوەندی
خێرا و ئاسانكاری لە گەیاندن و بەڕێخستنی
ئیش و كارەكاندا ئەوەندە سەریەشە و
ئ��اڵ��ۆزی بە دوای خۆیدا وەبەرهێناوە،
ئینتەرنێت و ئامڕازەكانی پەیوەندی بوونەتە
سێبەر و هاوڕێیەكی بەردەوامی نێو ماڵ و

پێگە و ڕێگەكانی ئیشوكاری ڕۆژانەمان،
بۆیە لەم ڕوانگەیەوە پێمان باشە بۆ ساتە
وەختێک لەسەر كاریگەری و جێكەوتەكانی
گەمە و یارییە ئەلكترۆنییەكان هەڵوێستە
بكەین .ئایا ئەو گەمە و یارییە ئەلكترۆنیانە
تا چەند كاریگەرییان هەیە لەسەر هەست
و نەستی مرۆڤەكان؟ ئایا ئەو یاری و گەمه
ئینتەرنێتیانە بە تەنیا بۆ كات كوشتنە وەك
دەڵێن؟ ئایا كاتەكانی مرۆڤ ئەوەندە بێ
بەهان تا بەو گەمە و یارییە ئەلكترۆنیانەوە
بەسەر ببرێن؟ ئەمانە و چەندان پرسیاری
دیکه لێرەدا دێنە پێشەوە .بەڵێ ئەو كەش
و هەوایەی كە ئەم گەمە و یارییانە بۆ
سەربردنی كات هێناویەتی ئاراوە پێدەچێت

لە مەودایەكی درێژماوەدا ببێتە هۆی لە
دەستدان و بەفیرۆچوونی بەشێك لە توانا
هزری و جەستەییەكانی ئادەمیزادەكان ،لە
ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا و لە حاڵی حازردا لە
ڕێی پێگە و ماڵپەڕی ئینتەرنێت و لەسەر
شاشەی كۆمپیوتەرەكانەوە بە هەزاران یاری
و گەمەی ئینتەرنێتی باڵوبوونەتەوە و چەندان
ماڵپەڕی تایبەت هەن كە گرنگی بەو بوارە
دەدەن كە چەندان گەمە و یاری ئەلكترۆنی
جۆراوجۆریان لەخۆگرتووە لە هەموو
بوارەكاندا ،بەكارهێنەرانی كۆمپیوتەریش
ڕۆژانە چەندان سهعات بەدیار ئەو یارییانەوە
بەسەردەبەن كە تیایدا ئەو ئەو یارییانە ئەنجام
دەدەن كە بەالیانەوە پەسەندە و بێ ماندوو
ب��وون چەند جار دووب���ارەی دەكەنەوە.
شارەزایان و پسپۆرانی ئەم بوارە چۆن لەم
دیاردەیه دەڕوانن؟ ئایا ئەم گەمە و یارییانە
تا چەند لەكاتی ئادەمیزاد بەفیڕۆ دەدەن؟
تۆ بڵێیت نهێنی ئەم جۆرە ئارەزووانە چین
كە وادەكات مرۆڤەكان خووی پێوە بگرن
و وەك ئالوودهبوویهک بۆ چەندان سهعات
بەدیارییەوە دانیشن و پێیەوە ئالوودە بن
و پتر لە چەند جار دووب��ارەی بكەنەوە؟
بەمانا و واتایەكی دیكە ئایا ئەم ئارەزووە
تەنیا بریتییە لە كات كوشتن و كات بەسەر
بردن؟ یان پەیوەستە بە مانا و واتای ژیانەوە؟
ب��ۆ چ��ەن��دان س��اڵ دەب��ێ��ت ه��ەم��ووم��ان
تەشەنەسەندن و برەوێكی گەورە دەبینین
لەمەڕ چەندان جۆر لە یاری و گەمە ڤدیۆیی
و ئەلكترۆنیەكانەوە كە زۆرینەی هەرە
زۆری گەنجان و مێردمندااڵنی بەخۆیەوە
سەرقاڵ كردووە ،لە تەمەنی هەرزەكارییەوە
بیگرە تا دەگاتە ئەو كەسانەی كە تەمەنیان
ل��ە كۆتایی بیستەكانی تەمەندایە ،لە
هەمووشیان بەرچاوتر ئەو گەمە ڤدیۆییانەن
كە یارییەكانی تۆپی پێیان لەخۆگرتووە و بە
پلەی ستەیشن ناسراون ،ئەمەش ئەو یارییە
ئەلكترۆنیانەن كە ناووناوبانگێكی گەورەیان
پەیدا كردووە بە هۆی پەرەسەندنی دیزاینی
گرافیك تیایاندا ،بە شێوەیەكی وا كە
لە ج��ۆری سێ دوورییەكەیدا جووڵەی
یارییەكان بە جۆرێكی وا دیزاین كراوە
وەك ئەوە وایە كە لە ڕاستی و واقیعدایە.
دیارە دیزاینەكانی ئەم یارییە ڤدیۆییانەش
بازدانێكی گ��ەورەی بەخۆوە بینیووە لەو
بوارەدا بەتایبەتیش لەو گەمە و یارییانەدا
كە پشتی بە بیرۆكەی جەنگ و زۆرانبازی

و سەرەڕۆیی بەستووە.
سەرەتای گەمە ئەلكترۆنی و ڤدیۆییەكان
دی����ارە ب��ی��رۆك��ەی س��ەرەت��ای��ی گەمە
ئەلكترۆنییەكان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ،1947
ئەویش كاتێك بوو كە بۆ یەكەمینجار
پرۆفیسۆری ئەمەریكی تۆماس گۆڵدسمیس
یارییەكی ئەلكترۆنی داهێنا بە ناوی ئامڕازی
لوولەكی تیشكی كات بەسەربردن كە
لەوەو دوا نموونەیەكی پەرەسەندووی لێوە
بەرهات كە بە یاری ئەتاری ناسرا بوو.
لە ماوەی چەند ساڵێكی كەمدا چەندان
یاری دیكەی ب��ەدوادا هات وەك گەمەی
نیمرۆد لە ساڵی  1951لە بەریتانیا و گەمەی
 OXOلە ساڵی  1952بە هۆی پڕۆفیسۆری
بەریتانی ئەسكەندەر دۆگ��الس و یاری
تێنس فۆر توو لە ساڵی  1958و جەنگی
ئەستێرەكان  Star Warلە ساڵی 1961دا.
بەاڵم یەكەمین یاری و گەمەی بازرگانی
بریتی بوو لە یاری ئەركید-ی كۆمپیوتەری
سپەیس لە ساڵی 1971دا ،ئەویش لە ڕێگەی
بەكارهێنانی پارچەیهك پارەی كانزاییەوە
ك��اری دەك���رد وەك هەندێك ئامێری
یاریكردنی ئەركید-ی ئێستا ،كە خاوەن
شاشەیەكی تەلەفزیۆنی بێ ڕەنگ بوون .لە
كۆتایی شەستەكاندا داهێنەری ئەمەریكی بە
ڕەگەز ئەڵمانی رالف بایر یەكەمین ئامێری
یاریكردنی ڤدیۆیی بە ناوی ماجینا فۆكس
داهێنا كە لە ساڵی 1972دا خرایە ڕوو.
ئەمەش یەكەمین ئامێری یاریكردنی ڤدیۆیی
بوو كە بە تەلەفیزیۆنەوە پەیوەست دەكرا بۆ
پیشاندانی وێنەكانی ،لەو كاتەوە پیشەسازی
یاری و گەمە ڤدیۆیی و ئەلكترۆنیەكان بە
شەش قۆناغی دیكەدا تێپەڕی ،كە تیایدا
پتر پەرەیسەند و هەمەجۆر كرا و بەسەر
چەندان جۆر و بایەخ پێداندا دابەشبوو ،كە
یاری وا هەبوو لەسەر جەنگ و هەندێكی
دیكەشیان لەسەری ی��اری وەرزش��ی بوو
بەهەموو جۆرەكانییەوە لەهەموو بوارەكانی
وەرزش��دا بە گەمە تاكە كەسی و دەستە
جەمعیەكانیەوە .ئەمە س��ەرەڕای گەشت
و سەرەڕۆیی و جەنگی فەزا و خەیاڵی
ئەفسانەیی و كەسێتی كارتۆنی وەك ئەفالم
كارتۆنی بابای و چەندانی دیكە.
ل��ەم��ڕۆدا كە ل��ەو ب���ازدان و هەنگاونانە
بەرچاوەی بەرنامەی یارییە ئەلكترۆنییەكان
ورد دەبینەوە دەبینین ئەوە دەرئەنجامی
پەرەسەندنێكی زانستی زەبەالحە لە چەندین

بواری وەك پڕۆگرامسازی و تەكنۆلۆژیای
نوێ لە بەرنامەكانی كۆمپیوتەر و تەكنیكی
دی���زان و گرافیك و وێ��ن��ەی ج��واڵو و
ماتماكیك و زۆر ب���واری دی��ك��ەی وا
كە پەیوەستە بە دیزانی ی��اری و گەمە
ئەلكترۆنییەكانەوە .ئەمەش بەڵگەیەكە
لەسەر ئ��ەوەی كە پەرەسەندنی ی��اری و
گەمە ئەلكترۆنییەكان و پارێزگاری لەخوو
ڕەوشتی باو ئەوەندە بۆ ڕابواردن و كات
بەسەربردن نییە بەقەدەر ئەوەی بەڵگەیەكە
لەسەر مەودای پەرەسەندنی حكومەت و
واڵتان .ئاماژە بەو كەمپینەی كە سەرۆك
ئۆباما لە ساڵی 2009دا بەناونیشانی بە
ڕۆشنبیركردنی داهێنانەكان دەستی پێكرد
بە مەبەستی چاكسازی توانای تەكنۆلۆژی
و وەرزشی و زانستی و ئەندازەیی لە الی
خوێندكارانی ئەمەریكا .بەاڵم لە واڵتانی
خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا گ��ەر سەرنج
بدەین قەد بەمشێوەیە ئەم بیرۆكەی یاری
و گەمە ئەلكترۆنیانە یەكناگرنەوە ،چونكە
خەڵك و گەنجانی ئەم ناوچانەی خۆمان
و دەوروبەرمان هەرگیز بەكارهێنانی یاری
و گەمە ئەلكترۆنییەكان وەك بەهێزكردنی
توانای وەرزشی و هزری بەكارناهێنرێت،
بەڵكو وەك حاڵەتێكی كات بەسەربردن
و كات كوشتن خوویان پێوە گرتووە و
پێیەوە ئالوودە بوون بەجۆرێكی وا كە بۆتە
هۆی كات بە فیڕۆدان و بە هەدەربردنی
كاتەكانی كاركردنیان ،یان لە ماڵەكانیشیاندا
ب��ۆت��ه ه��ۆی ل��ەن��اوب��ردن��ی پ��ەی��وەن��دی و
پێكگەیشتنە كۆمەاڵیەتیەكانیان وەك یاری
و گەمە Farm Villeكە لە فەیسبووكدا
باڵوەوە .بە ڕاستی وای كردووە هاوبەندی
و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانی نێوان
خێزانەكان لەالیەكەوە و هەروەها نێوان
ئەندامانی خێزانەكانیش الواز بكات .زۆر
یاری دیكەی وەك قومار هەیە كە تاكەكان
بۆ چەندان سهعات پێیهوە سەرقال دەبن.
دی��ارە بەرپرس و بەڕێوەبەرانی پێگەی
فەیسبووك بۆیە ئەو یاری و گەمانەیان بۆ
بەكارهێنەرانی تۆڕەكەیان هێناوەتە ئاراوە،
چونكە لەو بوارەدا قازانجێكی زۆریان بۆ
كۆدەبێتەوە .چونكە سەرقاڵبوونی هاوبەش و
بەكارهێنەران بەم یارییانەوە واتە دانیشتنیان
بۆ ماوەی چەندان سهعات بەدیار شاشەكانی
كۆمپیوتەرەكانیانەوە و كرانەوەی پێگە و
ماڵپەرەكانی ئینتەرنێت بە بەردەوامی ڕۆژانە
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بۆ ماوەی چەندان سهعات ،بەم هۆیەشەوە
قازانجێكی بێشومار بۆ ئەو پێگانە كۆ دەبێتەوە.
بەاڵم كاتێك بەنێو قواڵیی دنیای پیشەسازی
گەمە و یارییە ئەلكترۆنیەكاندا ڕۆدەچینە
خ��وارێ ،دەبینین كە چۆن دیزاینكردنی
هەر یەكێك لەو گەمە ئەلكترۆنیانە كارێكی
سادە و ئاسان نییە .دیارە ئەم داهێنانە لە
پێگەكانی دیزانكردندا وەك ئەوە مامەڵەی
لەگەڵدا ناكرێت كە تەنیا ئامڕازێكی
كات بەسەربردن و خزمەتگوزارییەكی
خ��ۆش��گ��وزەران��ی��ە ،بەڵکو ل��ە ڕاستیدا
دەرهاویشتەی توێژینەوە و لێكۆڵینەوەیەكی
دەروونی و چەندان شێوازی ڕەفتاركردنە،
لەسەر ئەو بنەمایانەش ئەو یاری و گەمە
ئەلكترۆنییانە بە جۆرێكی وا دیزاین دەكرێن
كە لەگەڵ ئارەزوو و خواستی بەكارهێنەران
بێنەوە و فریویان بدەن و بەخۆیانەوە وا
سەرقاڵیان بكەن كە وەك جۆرێك لە ئالوودە
بوون پێیەوە ببەسترێنەوە .ئێمە كاتێك كە
لە بارەی گەمە و یارییە ئەلكترۆنییەكانەوە

دەدوێین بە دڵنیاییەوە لە بارەی بازاڕێكی
پیشەسازییەوە دەدوێین كە قەبارەی فرۆش
و داهاتی سااڵنە دەگاتە پتر لە  50ملیار
دۆالری ئەمەریكی لەسەرتاسەری جیهاندا،
لە ساڵی 2011دا بڕی داهات و فرۆشی یاری
دیجیتالی و ئەلكترۆنییەكان پتر لە  74ملیار
دۆالر بووە .لەگەڵ بوونی یاری ئینتەرنێتی
وەك  ،Farmvilleبەپێی ئامارەكان ئەوە
دەردەخەن كە بەكارهێنەران ئەو بڕە پارەیە
لەو یارییە دیجیتاڵیانەی سەر تۆڕەكانی
ئینتەرنێتدا خەرج بكەن .بڕی ئەو پارەیەی
كە بەكارهێنەرانی ئینتەرنێت لەسەرتاسەری
جیهاندا لە یارییە دیجیتاڵیەكانیدا خەرج
دەك���ەن ،وەك ل��ەو ه��اردوێ��ران��ەی وەك
ئامێرەكانی گەمەی ڤدیۆیی پلەیستەیشنی
س��ۆن��ی  Sony PlayStationیان
سۆفتوێرەكانی وەك یارییە ڤدیۆییەكانی
نێو تەلەفۆنە مۆبایلە جەماوەرییەكانی وەك
 Angry Birdsبۆ نموونە ،لە كۆتایی
ساڵدا بە ڕێژەی  %10زیاد دەكات.

بەپێی وتەی گارتنەر كە لێكۆڵكارێكی
كۆمپانیای تەكنۆلۆژییە لە ساڵی 2010دا،
بەكارهێنەران و بەشداربووان بڕی 67
بلیۆنیان لە یارییە دیجیتاڵیەكاندا خەرج
ك���ردووە .واش پێشبینی دەكرێت بڕی
خەرجكردن لەو بوارەدا لە ساڵی 2015دا
بەرز بێتەوە بۆ 112بلیۆن دۆالر ،لەگەڵ بە
دەركەوتنی یارییە دیجیتاڵییەكان لە پێگە
و هێڵ و تۆڕەكانی ئینتەرنێتدا ،وەك یاری
سەر پێگەی جەماوەری تۆڕی كۆمەاڵیەتی
وەك  Farmvilleو  ،Cityvilleلە ماوەی
ئەم پێنج ساڵەی داهاتووش گەورەترین
گەشەسەندن بەخۆوە دەبینێت .لە حاڵی
ح��ازردا یارییە ڤدیۆییەكانی سەر تۆڕی
ئینتەرنێت بڕی  11.8بلیۆن دۆالری تیادا
خەرج كراوە لە كاتێكدا لە ساڵی 2015دا
ئەم بڕە دەگاتە  28بلیۆن دۆالر ،چونكە
بەپێی ڕاپۆرتەكان ئیدی خەڵكی گەلێك
ئامێری دیجیتاڵی دەكرێت و چەندان پشكی
هاوبەشی یارییە ڤدیۆییەكان دەكرێتەوە.

ئۆتۆمبێلی هایبێرد چییە ؟
هایبێرد زاراوەیەكی تەكنیكیە و مەبەست
لێی ئەو ئۆتۆمبێالنەن كە دوو ڕەگن واتە
بە بەنزین و بە كارەباش كار دەك��ەن.
بیرۆكەكە دەگەڕێتەوە بۆ كۆمپانیای فۆردی
ئەمەریكی كە دادەن��رێ��ت بە پێشەنگ
لەو ب���وارەدا ،بیرۆكەكەش لە ئەنجامی
پێویستی زۆر بە سووتەمەنی هاتە كایە بە
تایبەتی كاتێك كە نرخی سووتەمەنی لە
بەرزبوونەوەی بەردەوامدایە .شارەزایانی ئەو
بوارە پاش تاقیكردنەوەی زۆر گەیشتنە ئەو
داهێنانە گرنگە ،كە زۆر هاوڕێی ژینگەشە،
چونكە بڕێكی كەم لە گازە زیانبەخشەكانی
لێدەردەچێت .ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە لەم
پارچانە پێكدێن:
بزوێنەرێك بە بەنزین كار دەك��ات كە
هەروەك بزوێنەرەكانی دیكەیە ،بەاڵم بە
قەوارەیەكی پچووكتر و تەكنیكێكی وای
تێدا بەكار دێت كە چوستی بەرز بێت و
گازە دەرچووەكانی لەوپەڕی كەمیدا بن...
تانكی سووتەمەنی كە بریتییە لە ئامێرێك
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بۆ هەڵگرتنی وزە بۆ بزوێنەرە بەنزینیەكە...
بزوێنەری كارەبایی كە بەستراوە بە بزوێنەرە
بەنزینیەكە و ئەویش بە تەكنیكێكی وا
دروست كراوە كە وزەی كارەبا دەدات...
داینەمۆیەك كە ئەویش وزەی كارەبا
دەردەكات.
پاتری كە هۆكاری هەڵگرتنی وزەی
كارەباییە ب��ۆ ئۆتۆمبێلەكە...سیستمی
گواستنەوەی وزەی كارەبا كە كارەبا
دەگوێزێتەوە بۆ بزوێنەرەكە .واتە دوو
س��ەرچ��اوەی وزە ه��ەن ل��ەو ئۆتۆمبێالنە
یەكێكیان بەنزینە و ئ��ەوی دیكەیان
پاتریەكەیە كە بزوێنەرە كارەباییەكەی پێ
كار دەكات.
بنچینەی كاری ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە ئەوەیە
وزەی كارەبا لە جوڵە وزەی بە خولی
تایەیەكانی ئۆتۆمبێلەكەوە وەردەگیرێت لە
كاتی خوالنەوەیاندا ،جوڵەوزەی بە خولی
تایەكان دەگوێزرێتەوە بۆ دینەمۆیەك كە
ئەویش بەكاركردنی كارەبا وزە دەدات

و وزەك��ەش دەگوێزرێتەوە بۆ پاتریەكە
و لەوێدا هەڵدەگیرێت و پاشان ئەو وزە
هەڵگیراوە دەدرێت بە بزوێنەرە كارەباییەكە
و ئەویش لە كاتی خۆیدا دەكەوێتە
ك��ار .لە سیفەتە باشەكانی ئ��ەو جۆرە
ئۆتۆمبێالنە ئەوەیە كەم مەسرەفن و بڕی
كەم وزەیان دەوێت...ژینگە پیس ناكەن...
قەوارەی بزوێنەرەكانیان پچووكن...چوستی
بەرزن...دەنگ و ژاوەژاوی��ان زۆر كەمە،
لە خاڵەكانی ترافیكدا و ڕۆیشتنی خێرا
پێویست بە كاركردنی بزوێنەری بەنزین
ناكات و زۆر سیفەتی دیكە.

هاوكار جەمال

ڤێتێرنەری veterinary

نەخۆشی كۆڕایزا
د .فەرەیدون عەبدولستار*
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«Respiratory

كۆئەندامی هەناسەدان
 »systemلە نێو زیندەوەراندا بە كۆئەندامێكی
گرنگ دادەن��رێ��ت كە بە هۆیەوە گازی
ئۆكسجین دەگاتە گشت خانەكانی لەش لە
پێناو بەجێگەیاندنی چاالكییە جۆربەجۆرەكان
و بەردەوامیدان بە ژیانی زی��ن��دەوەران .لە
پەلەوەردا و بەتایبەتیش لە مریشكدا كۆئەندامی
هەناسەدان ڕۆڵی سەرەكی هەیە لە مانەوەی بە
شێوەیەكی چاالك و بەرهەم هێن و بێگومان
هەر هۆیەك ببێتەهۆی پەكخستنی پرۆسەی
هەناسەدان و هەناسە وەرگرتن نێگەتیڤانە
كاریگەریی دەبێت لەسەر ئاستی چاالكی و
بەرهەم هێنان لە پەلەوەردا.
نەخۆشی كۆڕایزا یەكێكە لەو نەخۆشییانەی
دەبێتە هۆی پەكخستنی كۆئەندامی هەناسەدان
لە پ��ەل��ەوەردا و دواخستنی گەشەكردنی
پیشەسازی پەلەوەر لە واڵتدا و دابەزینی ئاستی
بەرهەم هێنان بەمەش بێگومان زەرەروزیانی
گەورە بە ئابووری واڵت دەگات.
نەخۆشی كۆڕایزا چی دەگەیەنێت؟
لە سەرچاوەكانی پزیشكی ڤێتێرینەری بە
نەخۆشی كۆڕایزا دەوترێت Infection
 .Coryzaنەخۆشی كۆڕایزا نەخۆشییەكی
توندوتیژی بەشی س���ەرووی كۆئەندامی
هەناسەدانی باڵندەیە بەشێوەیەكی گشتی و
بەتایبەتیش تووشی مریشك دەبێت و هەروەها
بەپێی سەرچاوەكان كەمتر تووشی قەل و
مراوی و هەندێك باڵندەی دیكەیش دەبێت.
نەخۆشییەكە لە نێو زۆربەی پەلەوەری واڵتانی
جیهاندا باڵوە و بە پێی بۆچوونی بەڕێز د.
نەهلە محەمەد سەعید مامۆستا لە كۆلێژی
ڤێتێرینەری لە زانكۆی سلێمانی و پسپۆڕ لە
ب��واری نەخۆشییەكانی پەلەوەر ،نەخۆشی
كۆڕایزا ناوبەناو لە پڕۆژەكانی پەلەوەری
كوردستان بەگشتی و ناوچەی سلێمانی
بەتایبەتی دەركەوتووە و تێبینی نیشانەكانی
كراوە.
ل��ە واڵت���ە پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووەك��ان��دا نەخۆشی
كۆڕایزا زیاتر دەردەكەوێت لەنێو مریشكی
هێلكەكەردا و هەندێك جار لە مریشكی
گۆشتدا ،بەاڵم لە واڵتە تازە پێگەیشتووەكان
نەخۆشییەكە تووشی باڵندە تەمەن بچووكەكان
دەبێت لە تەمەنی سێ هەفتەدا ئەمەش بێگومان
لەو واڵتانەدا دەگەڕێتەوە بۆ پیسبوونی ژینگە
و جێبەجێنەكردنی مەرجەكانی تەندروستی
بەشێوەیەكی زانستییانە لە پڕۆژەكانی پەلەوەردا
و هەروەها بوونی زیاتر لە هۆكارەكانی
ماندوكەر  Stress factirsلە ژینگەی
بەخێوكردنی پەلەوەردا ،كە ئەمەش وایكردووە
نەخۆشی كۆڕایزا زیانێكی زۆر و كێشەیەكی
گەورە بە پیشەسازی پەلەوەر بگەیەنێت.
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بەپێی س��ەرچ��اوە پزیشكییەكان نەخۆشی
كۆڕایزا هیچ كاریگەرییەكی زیانبەخشی بۆ
سەر تەندروستی گشتی نییە واتە نەخۆشییەكە
ناگوێزرێتەوە بۆ ئادەمیزاد.
زۆر هۆكار هەن ڕۆڵیان هەیە لە بەخێرایی
كردنی ب��اڵوب��وون��ەوەی نەخۆشی كۆڕایزا
لەوانەش تووشبوونی باڵندەكان بە هۆكاری
نەخۆشخەری دی��ك��ەی وەك��و نەخۆشییە
ڤایرەسەكانی وەكو دانكەی باڵندە و هەوكردنی
درمی بۆریچكەكانی هەوا و نەخۆشی قوڕگ
و بۆرییەكانی هەوا و هەروەها تووشبوون
بە نەخۆشییەكانی پالزما دەركەوتووە كەش
و ه��ەوای سارد و شێداریش ڕێگە خۆش
دەكات بۆ باڵوبوونەوەی نەخۆشییەكە.
هۆكاری نەخۆشییەكە و چۆنییەتی گواستنەوەی
ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی ن��ەخ��ۆش��ی ك��ۆڕای��زا
دەگەڕێتەوە بۆ بەكتریایەك كە پێی دەوترێت
paragallinarum

philus

Haemo

كە لە كۆمەڵەی « »-Gو توانای جووڵەی
نییە .بەكتریاكە زیاتر هۆگری ناو لووت و
گیرفانەكانە و لەوێدا دابەش دەبن و زۆر
دەبن.
بەپێی سەرچاوەكانی پزیشكی ڤێتێرینەری
باڵندەی تووشبوو بەشێوەیەكی درێژخایەن
هەڵگری هۆكاری نەخۆشییەكەیە بە بەردەوامی
و هۆیەكی سەرەكییە ل��ە گواستنەوەی
نەخۆشییەكە و تەشەنەكردنی لە ناوچەیەكەوە
بۆ ناوچەیەكی دیكە و هەروەها پەیوەندی
ڕاستەوخۆ بە تێكەڵبوونی باڵندەی ساغ و
نەخۆشەكان.
ب��ەه��ۆی ئ��او و ه��ەوای��ش��ەوە دەرك��ەوت��ووە
نەخۆشییەكە دەگوێزرێتەوە ،بەاڵم بەهۆی
هێلكەوە ناگوێزرێتەوە .مریشك بە شێوەیەكی
گشتی بە هەموو تەمەنەكانەوە بۆیان هەیە
تووشی كۆڕایزا ببن ،بە پێی بەرەوپێشچوونی
تەمەن هەستیارێتی بۆ نەخۆشییەكە زیاد
دەكات.

نیشانە دیارەكانی نەخۆشی كۆڕایزا

لە كاتی تووشبوونی باڵندەكە تا دەركەوتنی
نیشانەكان نزیكەی ( )3-1ڕۆژ دەخایەنێت و
درێژی ماوەی نەخۆشی كۆڕایزا بەشێوەیەكی
گشتی نزیكەی ( )3-2هەفتەی پێدەچێت
و دەرك��ەوت��ووە كە ماوەكەیشی درێژتر
دەبێتەوە لە كاتی تووشبوونی باڵندەكە بە
چەند هۆكارێكی نەخۆشی دیكەی وەكو
مایكۆپالزما.
لە سەرەتادا نەخۆشییەكە بەوە دەستپێدەكات
كە باڵندەی تووشبوو بێ هێز و الواز دەبێت
و لووتی ئاو دەكات و دەم و چاوی كەمێك
ئاوساوی پێوە دەردەكەوێت و ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ بەرەبەرە نەخۆشییەكە پەرە دەستێنێت و لە

ئەنجامدا ئاوساوی دەم و چاوی باڵندەكە زیاد
دەكات و زۆربەی بەشەكانی دەم و چاوی
دەگرێتەوە كە وایلێدێت دەبێتەهۆی داخستنی
هەردوو چاوی باڵندەكە ئەمەش ڕوودەدات لە
ئەنجامی هەوكردنی گیرفانەكان Sinusitis
كە ئەمەش بێگومان بە نیشانەیەكی سەرەكی
نەخۆشی كۆڕایزا دادەنرێت و تاڕادەیەكیش
پێی دەناسرێتەوە.
 بەپێی لێكۆڵینەوەكان دەرك��ەوت��ووە لەكەڵەشێردا پۆپنە و گوارەش دەئاوسێت و هەو
دەكات.
 ئاوساوی دەم و چاوی باڵندەی تووشبوونزیكەی ( )14-10ڕۆژ دەخایەنێت و گەر
باڵندەكە تووشی هۆكاری الوەكی دیكە ببێت،
ئاوساوییەكە بۆماوەی مانگێگ دەمێنێتەوە.
 دابەزینی ڕێژەی بەرهەم هێنانی هێلكە وهەروەها دابەزینی ڕێژەی بەكارهێنانی ئاو و
ئاڵف لەالیەن مریشكەوە.
نیشانەكانی نەخۆشی كۆڕایزا بەشێوەیەكی
گشتی یارمەتیدەرێكی باشە ب��ۆ دەس��ت
نیشانكردنی نەخۆشییەكە ،بەاڵم تەنیا پشت
نابەسترێت بە نیشانەكان بەڵكو پێویستە
ڕێگە تاقیگەییەكان بگیرێتەبەر بۆ دڵنیابوون
لە دەستنیشانكردنی هۆكاری نەخۆشییەكە
لەوانەش تەكنیكی .PCR
كۆنترۆڵكردن و چارسەركردن
باشترین ڕێگە بۆ كۆنترۆڵكردنی نەخۆشی
كۆڕایزا لە كێڵگەكانی بەخێوكردنی پەلەوەر
جێبەجێ كردنی سیستمی All- in/ All- out
(پێكەوە داخڵ كردنیان و پێكەوە دەركردنیان)
وات��ە هێنان و بەخێوكردنی وەجبەیەك لە
جوجك لە پڕۆژەكان تا قۆناغی كۆتایی و لە
دواییدا ڕەوانەكردنییان بۆ بازاڕەكان ،ئەمەش
بێگومان لە پێناو كەمكردنەوە و كۆنتڕۆڵكردنی
نەخۆشییەكە.
 لە كاتی تێبینی كردنی نیشانەكان پێویستەتووشبووەكان جیابكرێنەوە لە شوێنێكی
تایبەتدا.
دەركەوتووە كە پێدانی هەندێك دەرمانی
ئەنتی بایۆتیك وەكو  Flouriquinolonesو
 Eruthrimycinلە ڕێی ئاوی خواردنەوەوە
ئەنجامی باش دەدات بە دەستەوە.
سهرچاوهکان:

1- The Merck Veterinary Manual 9th
edition (2005).
2- Jordan, F.T.W. (1998). Poultry
Diseases.

* كۆلێژی پزیشكی ڤێتێرینەری
زانكۆی سلێمانی
پڕۆفیسۆری یاریدەدەر

کیمیا

chimestry

خشتەی خولی و توخمە قورسەكان

لەپاش ڕاگەیاندنی فەرمی سەركەوتنی
زانا ئەمەریكی و ڕووسییەكان لە دۆزینەوەی
پێكهاتەی توخمی ژمارە  118لە خشتەی
خولی مەندەلیف ،ڕاستەوخۆ دوای ئەوە
لە  7نیسانی  2010دا زانا ڕووسییەكان لە
پەیمانگای فیدراڵی بۆ توێژینەوە ناوكییەكان
لە دۆبنا-ی دەوروپشتی مۆسكۆ لەگەڵ

هاوتا ئەمەریكییەكانیان ڕایانگەیاند كە
ئەوان سەركەوتن لە پەیدابوونی توخمی
ژمارە  .117ئەو تاقیكردنەوەیە لە تەموزی
 2009دا دەستی پێكرد ،سەرپەرشتیاری
تاقیكردنەوەكە یۆری ئۆجانیسیان وتی :ئێمە
 6باری لە دایكبوونی توخمی ژمارە 117
مان تۆماركرد بەمەش بۆشایی نێوان دوو
توخمی ژمارە  116و  118مان پڕكردەوە
لە خشتەی خولی مەندەلێف كە تا ئێستا
بەتاڵبووە .بەاڵم سەبارەت بە توخمی ژمارە
 118ئەوە چیرۆكێكی سەیری هەیە ،لە
ساڵی  2003دا فەرمانگەی ڕاگەیاندنی
سەر بە ناوەندی دیمترۆف گرادسكی-ی
زانستی بۆ كارپێكارە ناوكییەكان لە ڕووسیا

ڕایگەیاند كە ئ��ەوان گەیشتنە پێكهاتەی
توخمی ژم��ارە  118لە خشتەی خولی
مەندەلیف ،ناوكی ئەو توخمە  118پڕۆتۆنی
تێدایە و  175نیوتڕۆنی هەیە ،زاناكانی ئەو
ناوەندە بەشداریان كرد لەو تاقیكردنەوانە
كە لە ناوەندی زانستی دۆبنا-ی دەوروپشتی
مۆسكۆ دایە.
لە ساڵی  1999تاقیگای لۆرنس لە شاری
بیركلی لە ئەمەریكا ڕایگەیاند كە ئەوان
گەیشتوونە پێكهاتەی توخمی ژمارە  118كە
لە  118پڕۆتۆن و  175نیوتڕۆن پێكهاتووە و
ناوی ئۆنۆنۆ كتیكۆم -یان لێناوە ،پاش ئەوە
زاناكان لە ژاپۆن و ئەمەریكا هەوڵیاندا بە
هەمان میتۆدی ئەوان پێكهاتەی ئەو توخمە
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بزانن ،بەاڵم نەگەیشتنە ئەنجام بۆیە ئەو
توخمەیان ناو نا توخمی شاراوە.
لە  27تەموزی  2003دا زانا ئەمەریكییەكان
بە ئاشكرا ڕایانگەیاند كە هەڵەیەكی زانستی
ڕووی��داوە و دۆزینەوەكەیان ڕەتكردەوە،
یەكسەر بەڕێوەبەری تاقیگاك��ە لۆڕانس
چارلز فڕانك لە ڕاپۆرتێكی فەرمیدا بە
فەرمانبەرەكانی ڕاگەیاند كە ئەوەی وتراوە
دوو توخمی  116و  118دۆزراونەتەوە و
بە دۆزینەوەی سەدە ناوبراوە ئەوە فێڵێكی
زانستی بووە و یەكێك لە زاناكان ئهنجامی
داوه و ئێستا ئەو دەرك��راوە .بەڕێوەبەری
گشتی ن��اوەن��دی دیمتروف گرادسكی
زانستی بۆ كارپێكاری ناوكی ئەلیكسی
گ��رادچ��وف وت��ی :هەڵەكردن لە ب��واری
زانستدا شتێكی ئاساییە بە تایبەتی ئەگەر
زانستەكە لە بوارێكی زۆر وردی وەك
تەنۆلكە سەرەتاییەكاندا بێت .بەاڵم ئەو
ناوەندە ئومێد دەكات كە زۆر نەخایەنێت
و شوێنی توخمی ژم��ارە  118پڕ بێتەوە،
خۆ ئەگەر گ��ەڕان و تاقیكردنەوەكان بە
دوای ئەو توخمەدا سهریان گرت ،ئەوا بە
دڵنیاییەوە ناوەكەی ئەوە نابێت كە پێشتر
باڵوكراوەتەوە.
لە میانەی چەند ساڵی ڕابردوودا زاناكانی
فیزیای تیۆری وایان دەزان��ی كە توخمی
ژم���ارە  114دۆزرای����ەوە ل��ە الی��ەن زان��ا
ڕووسییەكانەوە لە ساڵی  1999ئیدی ئەوە
دوا سنووری خشتەی خولی مەندەلیفە ،بەاڵم
زۆری پێنەچوو ئەوان سەركەوتن لە میانەی
تاقیكردنەوكانیاندا كە ناوكی توخمی ژمارە
 116لەت بكەن لە نوێترین تاودەری ناوكی
ڕووسی بە ناوی (وای –  )400لە پەیمانگای
دۆبنا .نیشانەیەك لە لە توخمی كۆری 248
بۆردومان كرا بە ئایۆنی كالیسیۆم  48كە
تەنیا  1گرامی بە  250هەزار دۆالرە ،كە
خێراییان گەیشتە دەیەكی خێرایی ڕووناكی
و وا چ��اوەروان دەكرا كە لە میانەی ئەو
یەكبوونە ناوكییە توخمێكی جێگیر دروست
ببێت بە هەڵوەشانەوەی تیشكی ئەلفا كە
دەبێتە هۆی پەیدابوونی دوو پڕۆتۆن و دوو
نیوتڕۆن كە بریتییە لە ناوكی هیلیۆم و ئیدی
بۆ توخمی ژمارە  114دەگۆڕێت .و ئیدی بەو
شێوەیە بهردهوام دهبێت .پێكهاتەی توخمی
ژمارە  116ئەنجامێكی سەرسوڕهێنەری هەیە
بە گوێرەی پەرەی تیۆری ناوكی ،چونكە
ئەوە سەلماندنی ڕاستەوخۆ و ڕوونی ئەوەیە
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زانستی سەردەم 50

كە پێی دەوترێت دورگەكانی جێگیری بۆ
توخمەكانی سەرو قورس.
تەمەنی توخمی  116دەكاته  50میللی
چركە ،بەاڵم لەوە گرنگتر ئەوەیە كە ئەو
توخمە لە توخمە قورسەكانە كە بە تەواوی
ئەوە دەسەلمێنێت كە زاناكانی فیزیای تیۆری
پێشبینیان لێدەكرد بە بێ سەلماندن بۆ ماوەی
 30ساڵ كە ئەوەش ئەوە بوو نابێت خشتەی
خولی مەندەلیف كۆتایی بێت بە توخمی
یوڕانیۆم و پێكهاتەی توخمە نوێیەكان ئەوە
دەردەخ��ەن كە تاقیكردنەوەكانی فیزیای
ناوكی بە ئاڕاستەی دۆزی��ن��ەوەی توخمە
كیمیاییە نوێیەكاندا دەڕوات كە ناوكەكانیان
قورسە و تا كێشی گەردیلەییان زیاد بكات
تەمەنیان كورتتر دەبێت!
كاتێك زان��ای ڕووس��ی دیمتری ئیفانۆفچ
مەندەلیف خشتە خولییەكەی ڕێكخست لە
ساڵی  1869دا تەنیا  63توخمی كیمیایی
ناسراو بوو و بە هاتنی ساڵی  1940هەموو
بۆشاییەكانی ئەو خشتەیە پڕ بووەوە هەتا
توخمی ژمارە  92كە لە نێویاندا یوڕانیۆم
هەبوو جگە لە برۆمیسیۆم كە لە ساڵی
 1945دا دۆزراییەوە ،بەاڵم ئەو  18توخمەی
دوای���ی ك��ە ب��ە توخمەكانی یوڕانیۆمی
گۆڕاو دەناسرێن لە دەستكردی مرۆڤن و
بەو جۆرە لە سروشتدا نین ،بۆیە ئەگەر
وامان دانا كە هەموو توخمە كیمیاییەكان
پێكەوە نیمچە دورگەیەك پێكدێنن لە نێو
دەری��ای ناجێگیرەكاندا ئیدی ئەو قسەیە

سەیر ئەوەیە كە ماوەی
 9ساڵە زاناكان گفتوگۆی
ئەوە دەكەن كە بگەنە
پێكهاتەی ئەو توخمەی كە
ژمارەی گەردیلەییەكەی
دەگاتە  400و ژمارەی
نیوترۆنەكانی دەگاتە
 900و ئێستاش پاش
دۆزینەوەی توخمی ژمارە
 118سەرگەرمی ئەوەن
كە بگەنە پێكهاتەی ئەو
توخمەی كە گەردیلە
ژمارەكەی بگاتە 500

هیچ بنەمایەكی نابێت بوترێت زەوی لە
ناو دەچێت لە نێو دەریایەك لە تیشك ،و
پێشبینی ڕاست تا ئێستا ئەوەیە كە زەوی لە
نێو دەریایەكدا نوقم دەبێت ئینجا پاش ئەوە
دورگەكانی جێگیری واتە توخمە سەروو
قورسەكان دەردەك���ەون و زۆر دەمێكە
زاناكان لە هەوڵی ئەوەدان كە تەوەرەكانی
ئ��ەو دورگ���ە جێگیرە دی���اری ب��ك��ەن ،و
سەركەوتنیان لە دۆزی��ن��ەوەی پێكهاتەی
دوو توخمی  114و  116ئومێدێك دەدات
بە زیاتر فراوانكردنی خشتەی خولی لە
الیەكەوە و لە الیەكی دیكەوە توانایی
دەدات بە مرۆڤ بۆ زۆرترین بەكارهێنانی
بۆ سروشت.
تا ئێستاش زاناكان لەگەڵ بەرەو پێشچوونی
زۆریاندا زۆر سەرسوڕماو ماون ،بە پێی
تیۆری ناوكی تا توخمەكان بەرەو سەروو
توخمە قورسەكان بڕۆن ئەوا مانەوەیان واتە
تەمەنیان زیاتر دەبێت ،لە سەرەتادا ئەوان
وایان دەبینی كە دەبێت توخمی ژمارە 114
ئەوەی هەبێت كە بە دورگەكانی جێگیری
دەناسرێت ،و دەبێت ژمارەی نیوترۆنەكانی
بگاتە  184و تەمەنی بگاتە ملیۆنەها ساڵ.
بەاڵم پێكهاتەی ئەو توخمەی كە ئەو ژمارەی
لە نیوترۆن تێدایە تا ئێستاش پرسێكی ئاڵۆز
و ستەمە! بەاڵم ئومێد زۆرە كە ئەو پرسە
بكرێتەوە و بگەنە وەاڵمی گونجاو بۆی.
سەیر ئەوەیە كە ماوەی  9ساڵە زاناكان
گفتوگۆی ئەوە دەكەن كە بگەنە پێكهاتەی
ئەو توخمەی كە ژمارەی گەردیلەییەكەی
دەگ��ات��ە  400و ژم���ارەی نیوترۆنەكانی
دەگاتە  900و ئێستاش پاش دۆزینەوەی
توخمی ژمارە  118سەرگەرمی ئەوەن كە
بگەنە پێكهاتەی ئەو توخمەی كە گەردیلە
ژمارەكەی بگاتە  500و دوا پێشبینیەكانیان
ئەوەیە كە ناوكی ئەو توخمە بە شێوەی
بڵقێك دەبێت كە بە ()bubble- nuclear
دەناسرێت .گەیشتن بەو پێشبینیە مرۆڤایەتی
دەباتە قۆناغێكی نوێیەوە لە كاروانی ژیانیدا
لەم سەر زەوییە ،چونكە ئەوە مانای ئەوە
دەگەیەنێت كە م���اددەی ن��اوك لە هەر
شێوەیەكدا بێت هەرگیز نافەوتێت هەرچەندە
بەتاڵیش بێت.

و :جوان محهمهد ڕەئوف

سەرچاوە

پاشكۆی العربی العلمی ژ62 .

مێژووی بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
نەوزادی موهەندیس
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چەكی كیمیاوی بەكاردێت بۆ وێرانكردن
ی��ان لە ق��ەوارەدان��ی ی��ان ڕێگەگرتن لە
چاالكی كۆمەڵە مرۆڤێكی دیاریكراو بۆ
وەدیهێنانی چەند ئامانجێكی دیاریكراو.
ئەوەی كە چەكی كیمیاوی جیا دەكاتەوە
بریتییە لەوەی كە زۆرج��اران كاریگەری
هەیە لەسەر تەنیا زی��ن��دەوەران (جگە لە
چەكی ئەتۆمی ك��ە كاولكارییەكەی
گشتگیرە و سنورە جوگرافیاییەكانیش
تێدەپەڕێنێت) .چەكی كیمیاوی پۆلێن
دەكرێت بەچەند جۆرێكەوە ،یان لەسەر
توندی كاریگەرییەكانی یان بە هۆی توانای
كۆنتڕۆڵكردنی و ڕێگەگرتنی لە خێرایی
باڵوبوونەوەی.
یان بریتییە لەو م��اددە كیمیاوییانەی كە
بەكاردەهێنرێن بە شێوەی سەربازی یان بۆ
كوشتن یان زەرەروزیانی قورس یان بۆ
ڕێگەگرتن بەهۆی سیفهتە فیزیاوییەكانییەوە،
بەاڵم ئەم پێناسەیە ئەو ماددە كیمیاویانە
ناگرێتەوە كە بەكاردەهێنرێن بۆ لەناوچوونی
گژوگیا.
مێژووی بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی دەگەڕێتەوە
بۆ دێر زەمان لە جەنگەكاندا ،سەرچاوە
مێژووییەكان ئ��ام��اژە ب��ەوە دەدەن كە
جەنگەكانی هندی كۆن كە نزیكەی 2000
ساڵ پێش زایین ڕوویانداوە ،جۆرە گازێكی
ژەهراوییان تیادا بەكارهاتووە كە دەبووە
هۆی (ل��ەش خاوبوونەوە و خەواڵوویی
وگێژبوون) ،هەروەك چۆن گاز بەكارهێنرا
لە گەمارۆدانی (پالتیا) لە كاتی جەنگی
(بیلۆیۆتیز) ،ه��ەروەك چ��ۆن كتێبەكانی
نووسەر(توسیدیدس) ب��اس لە چۆنێتی
بەكارهێنان و كاریگەرییەكانی دەكات.
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بە درێژایی مێژوو بەكارهێنانی چەكی
كیمیاوی زیاتر بەرجەستە بووە ،بەاڵم سەدەی
بیستەم هەر لە سەرەتاوە گەشەكردنێكی
بەرچاوی بەخۆوە بینی لە بواری پێشخستن
و ف��راوان��ی م���ەودای كاریگەرییەكان.
بەتایبەتیش ل��ە جەنگی (ب��وی��ر) كە
كاریگەرییە كاولكارییە گەورەكانی
دەركەوت و لەگەڵ هاتنی جەنگی جیهانی
یەكەمیشدا ،بەكارهێنانی گازە ژەهراوییەكان
پەرەیسەند كە هەموو الیەنەكانی جەنگەكە
پەنایان بۆ برد .بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
بووە هۆی لە ناوبردنی  1-800ملیۆن كەس
لە هێزەكانی ڕووسیا و فەڕەنسا وبەریتانیا
و ئەڵمانیا و ئەمریكا لە جەنگی یەكەمی
جیهانیدا.
ئەڵمانەكان گ��ازی كلۆرینی بەكارهێنا
دژی هاوپەیمانەكان لە جەنگی جیهانی
یەكەمدا .هەروەها گازی زۆر كوشندەتریان
بەكارهێنا وەك فۆسجین و ماستارد كە بووە
هۆی كوشتنی  92000كەس و بەركەوتنی
 1300000كەسی دیکه.
لە ساڵی  1925دا ڕێكەوتنامەی جنێڤی
ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ئ��ی��م��زاك��را بۆ
قەدەغەكردنی بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
لە جەنگەكاندا ،بەاڵم ڕێككەوتنێكی الواز
و ناڕۆشن بوو و هیچ سزایەكی لەخۆ
نەگرتبوو.
س��ەرەڕای هەموو ئەو پێشكەوتنانەی كە
بەسەر توانای چەكی كیمیاویدا هات ،بەاڵم
لە جەنگی دووەمی جیهانیدا بەكارنەهات،
ههرچهنده ئەڵمانەكان بڕێكی زۆر گازی
مێشكییان بەرهەم هێنابوو .لە ساڵی 1952دا
بەریتانیا گازی  VXی بەرهەمهێنا و دواتر
ئەمریكاش لە ساڵی 1968دا بەرهەمی هێنا
و دواتر بە هۆی ڕووداوێكەوە كارگەكە
داخ��را ،چونكە گازی لێدەرچوو و بووە
هۆی كوشتنی  600سەر مەڕ.
لە جەنگی ڤێتنامیشدا ماددهی كیمیاوی سپی
و شین بەكارهات بۆ لە ناوبردنی گژوگیای
دەوری دوژمن.
ت��ەت��ەرەك��ان لە ساڵی 1743دا ،مشكی
تۆپیویان فڕێدەدایە سەر دیواری قەاڵی ئەو
شارانەی كە گەمارۆیان دەدا بە مەبەستی
باڵوبوونەوەی نەخۆشی تاعون بۆ ئەوەی

دانیشتووانەكانی خۆیان بدەن بە دەستەوە.
بە هەمان شێوە ئینگلیز و ئیسپانییەكان
لە كاتی داگیركردنی دوو ئەمریكادا
لە س��ەدەی پانزەهەمدا ،پەتاتەیان دەدایە
هندییە سوورەكانی باكور و باشوور وەك
دی��اری ،ب��ەاڵم پیسكرابوون بە ڤایرۆسی
گەڕی بۆ لە ناوبردنی مرۆڤەكان .لە سەدەی
هەژدەهەمدا ،ڕووسەكان تەرمی مردووەكان
كە تووشبوون بە نەخۆشی تاعوون فڕێیان
دەدایە سەر دیوارەكانی شارەكان لە ئاسیای
ناوەڕاستی ئیسالمیدا بە مەبەستی لەناوبردن
و تەسلیمبوونی گەالنی ئەو واڵتانە.
ناپلیۆن لە هەموو جەنگەكانیدا ،ئاژەڵی
مرداربووەی كە تووشی نەخۆشی تاعون
و ڤایرۆسی كوشندە بووبوون فڕێدەدایە
ناو ئاوی خواردنەوەكانەوە بۆ لە ناوبردنی
دوژمنەكانی.
لە سەردەمی جەنگی یەكەمی جیهانیدا
بەریتانیاییەكان بەكتریای كولێرایان خستە ناو
ئاوی خواردنەوەكانەوە لە ئیتاڵیا لەبەرئەوەی
هاوپەیمانی ئەڵمانیا بوو .ئەڵمانیاش بۆمبی
ب��ای��ۆل��ۆژی هەڵگری نەخۆشی تاعونی
فڕێدەدایە سەر شاری لەندەن.
لە ساڵی 1946دا میسرییەكان تووشی
نەخۆشی كولێرا ب��وون بە ه��ۆی دانانی
بەكتریای كولێراوە لەناو ئاوی ڕووباری
نیلدا لەالیەن باندە توندڕەوەكانی جولەكەوە.
بە هەمان شێوە لە دوای جەنگی ساڵی
 1967ئیسڕائیلییەكان بەكتریای كولێرایان
فڕێدایەوە ناو ئاوی نیل.
ژاپۆنییهکانیش لە جەنگەكانیاندا لەگەڵ
مەنشوری و چینییەكاندا لە ساڵی  1931دا،
پاشەڕۆی هەڵگری تاعوون و كولێرایان لە
ڕێگەی فڕۆكەوە فڕێدەدایە خوارەوە لەگەڵ
حەبی گەنمی كە مشك دەیخوارد و دەبووە
هۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی ،كە هەزاران
خەڵكی سیڤیل و سەربازی لە ناودەبرد.
بەم شێوەیە ژاپۆن تا كۆتایی جەنگی جیهانی
دووەم ئەم پاشەڕۆ كوشندانەی فڕێدەدایە
خ��وارەوە ،لە دوای خۆبەدەستەوەدانیشی،
ئەمریكا و ڕووسیا سوودیان لە شارەزایی
ژاپۆنییهکان وەرگرت لە بواری بەكارهێنانی
جەنگی ڤایرۆسیدا .كە ئەمەش وایكرد
ئەمریكاش لە جەنگی دژ بە ڤێتنامییەكاندا

ج��ەن��گ��ی ڤ��ای��رۆس��ی
بكات ،لە بەرامبەریشدا
ج�����ەن�����گ�����اوەرە
ڤێتنامییەكانیش تیری
ژەه����راوی����ان دژی
ئەمریكییەكان بەكار
دەهێنا.
ل��ە س��اڵ��ی 1984دا
پیاوێكی ئاینی لە
هندییە س��وورەك��ان
بەكتریای سالمۆنیالی
خستە ن��او زەاڵت���ەوە
ل����ە ه���ەن���دێ���ك ل��ە
چ��ێ��ش��ت��خ��ان��ەك��ان��ی
ئەمریكادا لە داالس و
ئۆرگۆنكەو بووە هۆی
ژەهراویبوونی 750
كەس كە  60كەسییان
ڕەوان��ەی نەخۆشخانە
كران.
لە ساڵی 1995یشدا
كۆمەڵەیەكی ئاینی لە ژاپ��ۆن تاعون و
كولێرا و ئیبۆال-یان لە ڕێگەی هاوێژەرەوە
كە لەسەر ئۆتۆمبێلەكان دابەسترابوون
باڵوکردهوه كە بە ڕێگا سەرەكییەكانی
تۆكیۆدا دەسوڕانەوە .هەروەها ژاپۆنییهکان
تووشی ترس و دڵەڕاوكێ بوون كاتێك
كەسێكی نەناسراو شووشەیەكی پڕ لە گازی
مێشكی (سارین) لەناو میترۆی تۆكیۆدا
ڕشت كە بووە هۆی گیان لە دەستدانی 62
كەس و بەركەوتنی  5000كەسی تر كە
ڕەوانەی نەخۆشخانە كران.
ڕژێمی بەعسی سەدامیش چەكی كیمیاوی
لە 1988/3/16دا لە ش��اری هەڵەبجەدا
بەكارهێنا دژی خەڵكی سیڤیلی دانیشتووانی
شارەكە كە بووە هۆی لەنابردنی 5000
كەس و بەركەوتنی زیاد لە  10000كەسی
دیكە و كاریگەرییەكانیشی تا ئێستا لەسەر
م��رۆڤ و گیانلەبەر و ڕووەك و خاكی
ناوچەكە هەر ماوە .بە هەمان شێوە لە نێوان
سااڵنی 1988-1987دا لە گەلێك ناوچەی
دیكە چەكی كیمیاوی بەكارهێنرا لەالیەن
ڕژێمی بەعسەوە .هەروەها لە جەنگی 8
ساڵەی نێوان عێراق -ئێرانیشدا لەالیەن

هەردووالی جەنگەكەوە چەكی كیمیاوی
بەكارهێنراو.
 كاریگەری و جۆرەكانی چەكی كیمیاویكاریگەرییەكانی چەكی كیمیاوی بریتین
لە :
.1ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر ت��وان��ای دوژمنە
مرۆییەكان.
 .2ڕێگریكردن لە دوژم��ن بۆ گرتنی
هەندێک جێگە و ناوچەی گرنگ.
.3ڕێگرتن لە پێشكەوتنی دوژمن.
 .4لێدانی ئامانجەكان لە قواڵیی بەرەی
دوژمندا.
 .5كاریگەری دەروونی و الوازكردنی ورە
لەناو ڕیزەكانی دوژمندا.
 .6كاریگەری لەسەر ژینگە بۆ خزمەتی
هێزە هاوپەیمانەكان و بەرنامەكانیان.
دەكرێت چەكی كیمیاوی بەكارهاتوو
دابەشبكرێت لە جەنگە كیمیاوییەكاندا
بۆ (هۆكارە كیمیاوییە ژەهراوییەكان) و
(گ��ازە كوشندەكان) كە كاریگەرییان
ل��ەس��ەر م��رۆڤ��ەك��ان دەب��ێ��ت .ه��هروهه��ا
(مەودای لەناوبەری ڕووەكەكان) و (بۆمبە
سووتێنەرەكان) .دەتوانرێت هەندێك هۆكار
بەكاربهێنرێت بۆ گەیاندنی ئەو چەكانە بۆ

ئامانجەكان .وەك تۆپ و هاوەن و بۆمبەكان
لە ڕێگەی فڕۆكە و ڕۆكێتەكان و ڕشاندنی
لە هەوادا و لە ڕێگەی مین و قومبولەی
دەستی و گڕ هاوێژەكانەوە.
 كاریگەرییەكانی چەكی كیمیاویئەم چەكە كیمیاویانە دەبنە هۆی دەركردنی
گاز و شلەمەنی كە هێرش دەكەنە سەر
مێشك و خوێن و پێست و سییەكان و
دەبنە هۆی فرمێسك ڕشتن و ڕشانەوە و
س��ووت��ان��ەوەی پێست و تێكچوون و لە
دەستدانی كۆنتڕۆڵ بەسەر مێشكدا .ئەم
چەكانە دەتوانێت ڕووبەرێكی ف��راوان
دابپۆشن بۆ ماوەی چەند سهعاتێک و چەند
ڕۆژێكیش.
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی دەبێتە هۆی
دروستبوونی حاڵەتێكی فەوزا و سەرقاڵبوونی
دەزگ��ا تەندروستییەكان و ڕاوەستاندنی
تەواوی ژیان لە ناوچە كارەساتبارەكاندا و
كارێكی زۆر و خەرجییەكی زۆری دەوێت
بۆ كۆنترۆڵكردنی.
 ڕێگەكانی بەكارهێنانی چەكی كیمیاویچەكی كیمیاوی ب��ە چەند ڕێگەیەك
بەكاردەهێنرێت وەك:
ڕۆكێتە دوورهاوێژەكان و كیشوەربڕەكان و
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فڕۆكە و مینەوە ،لە بەناوبانگترینیان بریتییە
لە بەكارهێنانی ڕۆكێتی سكۆد كە زۆربەی
واڵتان هەیانە.
ئەو جێگەیانەی كە دەكرێنە ئامانج بۆ
لێدانی چەكی كیمیاوی بریتین لە :جێگەی
ب��وون و نیشتەجێبوونی س��ەرب��ازەك��ان،
گەنجینە لۆجستییەكان ،جێگەی كۆنتڕۆڵ،
فڕۆكەخانەكان ،ئامانجە ئابورییەكان و
جێگەی نیشتەجێبوونی هاواڵتیان.
پۆلێنكردنی چەكی كیمیاوی
بە شێوەیەكی گشتی چەكی كیمیاوی
دەكرێت به دوو جۆرەوە:
 .1ماددهی جێگیر كە بریتییە لەو ماددانەی
كە دەبنە هۆی مەترسی بۆ ماوەی دووردرێژ
یان بەهۆی ئەوەی كە كارناكات تا دەستی
لێنەدرێت ی��ان ب��ە ب��ەردەوام��ی هەڵمی
ژەهراوی دەردەكات بە هێواشی بۆ ماوەی
دوورودرێژ كە پلەی گەرمییان بەرزە.
 .2ماددهی ناجێگیر كە بەكاردەهێنرێن بۆ
كاتی كەم و كاریگەرییەكانیشی كورت
و كەمن و دەبنە هۆی ژەهراوی بوون لە
ڕێگەی هەناسەوە كە پلەی گەرمییان نزمە.
هێزی كاریگەری چەكی كیمیاوی
كاریگەری چەكی كیمیاوی بهنده لهسەر
توانای كاولكاری و خستنەوەی زۆرترین
بەركەوتوو و پەكخستنی ژیان و ئاوەدانی
بە كەمترین بڕی بەكارهاتوو .زۆر هۆكار
هەن كە كاریگەرییان هەیە لەسەر ئەو
توانا كاولكارییانە لەوانە :بڕی ماددەی
بەكارهێنراو ،هۆكارە ژینگەییەكان و جۆری
ئەو جێگەیانەی كە لێدراوە ،بەاڵم هۆكاری
كات ،ئەوا چەند هۆكارێك كاریگەرییان
هەیە لەوانە:
 .1ه��ەوا :دەبێتە هۆی خێرا دابەشبوونی
چەكە كیمیاوییەكە لە ڕووبەرێكی فراواندا.
 .2گەرما :گەرمای زۆربەرز دەبێتە هۆی
ئەوەی كە ماددەكە جێگیر نەبێت.
 .3باران :دەبێتە هۆی تواندنەوەی هەندێک
مادده.
جۆرەكانی چەكی كیمیاوی
.1چەكی ئەتۆمی كۆكراوە.
.2شوشەی گڕاوی(( مۆلۆتۆڤ)).
ب���ەم ن����اوەوە ن���اون���راوە ل��ەس��ەر ن��اوی
(ف��ای��اش��س��الف م��ۆل��ۆت��ۆف) بریتییە لە
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جۆرێكی چەك كە لەناو مااڵندا دەتوانرێت
دروس��ت بكرێت كە بە زۆری لە كاتی
خۆپیشاندانەكاندا بەكاردەهێنرێت ،بەهۆی
ئاسانی دروستكردنی و بەكارهێنانیشی،
پێكهاتەكەی بریتییە لە توخمێكی شل كە لە
(نەوتی سپی یان ڕۆنی ئۆتۆمبێل كە لەگەڵ
بەنزین) تێكەڵ دەكرێت و هەندێك جاریش
باروود یان شەكر یان قەتران یان تێكەڵەیەك
لە توخمی ترشی كبریتیك لەگەڵ كلۆراتی
پۆتاسیۆم بەكاردێت و گڕ دەدرێت بەهۆی
پارچە قوماشێكەوە كە لەناوەوە هاتۆتە
دەرەوە و هەڵدەدرێت بەرەو ئەو ئامانجەی
كە دەویسرێت زیانی لێبدرێت.
ئەم جۆرە چەكە بۆ یەكەم جار لە شەڕی
ناوخۆی ئیسپانیادا بەكارهات و دواتریش
لە جەنگی جیهانی دووەمیشدا بەكارهات
كاتێك هێزەكانی ڕووس��ی��ا دژی هێزە
نازییەكان لە فنلەندادا لە شەڕی زستاندا
بەكاریان هێنا لە ساڵی  1939دا .زۆربەی
واڵتان یاسایان داناوە دژ بە بەكارهێنانی
ئەم جۆرە چەكە كە هەندێك جار دەگاتە
ئاستی خنكاندن.
.3دوان�����ەی فینیل ك��ل��ۆری��دی زەڕن��ی��خ
C12H10ASCl

كە بە گازی پژمینیش ناسراوە و بێڕەنگە
و بە خێرایی شی نابێتەوە لە ئاودا ،بەاڵم
لە ئیسانۆڵ و دوان���ەی ئەسیل ئیسەردا
شی دەبێتەوە .ماددەیەكی ژەهراوییە و
چڕییەكەی 42ر1گ���م  /س��م 3و پلەی
توانەوەی  44س وپلەی كواڵنی 333س.
لەالیەن میخالیس و الكۆستەوە لە ساڵی
 1878ز وە ئامادەكراوە.
لە جەنگی جیهانی یەكەمدا وەك چەكی
كیمیاوی بەكارهات و كاریگەری لەسەر
كۆئەندامی هەناسە دادەنێت .چونكە لەسەر
شێوەی دڵۆپەی زۆر بچووكە و فلتەری
دەم و چ��او پارێزەكان نایگرن .ناچار
سەربازەكان لەكاتی بەركەوتنیاندا ئەو دەم
و چاو پارێزەرانەیان الدەبرد و دواتر بەهۆی
گازە ژەهراوییەكانی دیكەوە وەك گازی
فۆسجین ژەهراوی دەبوون .لەبەرئەوە لەو
سەردەمەدا بە گازی لەناوبەری دەم و چاو
پارێزەكان ناوی لێنرابوو.
.4گازی خەردەل

گازی خ��ەردەل پێكهاتەیەكی كیمیاوییە
كە س��ەر بە پێكهاتە ئەندامییەكانە كە
دەناسرێت بە پیۆالت ،بریتییە لە شلەیەك كە
هەڵمێكی ترسناك دەردەكات و دەبێتە هۆی
سووتاندنەوە و قڵیشانی پێستی بەركەوتوو.
گ���ازی خ���ەردەل ئ���ازاری كۆئەندامی
هەناسە دەدات لە كاتی هەڵمژینی هەوادا،
دەبێتە ه��ۆی ڕش��ان��ەوە و سكچوون لە
كاتی قوتدانیدا ،هەروەها زیان بەچاو و
ڕیشاڵییەكانیش دەگەیەنێت .بە هەمان شێوە
زیان بە سییەكان و پێست و ئەو ئەندامانەی
كە خوێن دروس��ت دەك��ەن دهگهیهنێت.
ترسناكترین كاریگەرییە دوور مەوداكانیشی
ئەوەیە كە هۆكاری تووشبوونە بە شێرپەنجە
و گۆڕان لە بۆماوەییدا و لە ئێستادا هیچ
چارەسەرێك نییە.
ئەڵمانیا لە ساڵی 1917دا لە جەنگی جیهانی
یەكەمدا بەكاریهێنا و هەروەها لە ساڵی 1936
لە كاتی هێرشكردنە سەر حەبەشییەكاندا
بەكارهاتووە لەالیەن ئیتاڵییەكانەوە ،لەالیەن
میسرییەكانیشەوە دژی یەمەنی باكور لە
ساڵی  1967-1936دا بەكارهاتووە .و لە
جەنگی عێراق -ئێرانیشدا لە سااڵنی -1983
 1988لەالیەن هەردوو الی جەنگەكەوە
بەكارهاتووە.
.5گازی سی ئاڕ
گازی سی ئاڕ یان دای بنزۆكسازیبین ،بریتییە
لە پێكهاتەیەك كە فرمێسك ڕێژەو دەبێتە هۆی
ئیفلیجی كاتی ،لەالیەن وەزارەتی بەرگری
بەریتانیاوە پێشخراوە .بۆ بەكارهێنان لە
باڵوەپێكردنی خۆپیشاندانەكاندا لە كۆتایی
پەنجاكانی س��ەدەی بیستداو سەرەتای
شەستەكانی هەمان سەدەوە.
توخمێكی بلوری ڕەقەو بۆنەكەی لە بۆنی
بیبەر دەچێت و توانەوەی الوازە لەئاوداو
تیایدا شی نابێتەوە ،لە زۆر كاتدا لەسەر
ش��ێ��وەی دەن��ك��ی زۆر بچووكدایە كە
هەڵواسراوە لە شلەیەكدا كە لە بنچینەدا
بریتییە لە پڕۆپیلین گالیكۆڵ ،بە پێچەوانەی
ن��اوەك��ەی��ەوە گ��ازی سی ئ��اڕ گ��از نییە،
بەڵكو توخمێكی ڕەقە لە پلەی گەرمی
ژووردا ،لە بوتڵی بچووكدا هەڵدەگیرێت
و بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمییەكەی
هەورێكی تنۆكەیی بە تێكڕاییەكی جێگیر

بەرهەم دێنێت.
توخمێكی فرمێسك ڕێژە و تواناكەی 10-6
جار بەهێزترە لە گازی(سی ئێس) .دەبێتە
هۆی سووربوونەوەیەكی زۆری پێست
بەتایبەتیش لە جێگە شێدارەكانی لەشدا
و ڕەقبوونی پێڵوەكان و دەبێتە هۆی
كوێربوونێكی كاتی و كۆكە و گران
هەناسەدان و بەالداكەوتن .هەروەها دەبێتە
ه��ۆی ئیفلیجییەكی خێرا و گومانیشی
لێدەكرێت كە توخمێكی شێرپەنجەیی
بێت .ژەهراوییە لە كاتی قوتدانیدا یان
بەركەوتنیدا ،بەاڵم كەمتر لە گازی سی
ئێس ،دەبێتە هۆی مردن لە كاتێكدا گەر
ب���ەزۆری ب��ەرت بكەوێت ئ��ەم��ەش لەو
جێگایانەدا دەبێت كە هەواگۆڕكێ خراپ
بێت كە مرۆڤ دەتوانێت بڕێكی كوشندەی
لێ هەڵبمژێت لە چەند دهقیقهیهکدا.
هۆكاری مردنیش لەم كاتەدا سییەكانە و
كاریگەرییەكانی بۆ م��اوەی دوورودرێ��ژ
دەمێنێتەوە و لەسەر سەربانەكانیش دەنیشێت.
بەتایبەتیش لەسەر ڕووە زبركان بۆ ماوەی
 60ڕۆژ دەمێنێتەوە.
چارەسەركردن
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی گ���ازی س��ی ئ��ێ��س و
ك��ە ب��ە بەكارهێنانی ئاوێكی زۆرەوە
كاریگەرییەكەی الدەبرێت ،بەاڵم سی ئاڕ
بە بەكارهێنانی ئاو كاریگەرییەكانی خراپتر
دەبێت و بەكارهێنانی ئاو دەبێتە ئازارێكی
توند كە لەوانەیە بۆ ماوەی  48سەعات
درێژە بكێشێت دوای بەركەوتن.
چارەسەر لە كاتی بەركەوتندا ،تەنیا بریتییە
لە هەندێك ڕێوشوێنی خۆپارێزی وەك،
داكەندنی جلوبەرگە بەركەوتووەكان،
شۆردنی چ��او و پێست و بەكارهێنانی
قەترەی چاو بۆ كەمكردنەوەی ئ��ازاری
چاوەكان.
بەكارهێنانی لە مێژوودا
لە كۆتایی ساڵەكانی هەشتاكانی سەدەی
بیستەمدا ئەم گازە لە هەندێك ناوچەی
باشوری ئەفریقیادا بەكارهاتووە ،كە بۆتە
هۆی مردنی چەند كەسێك و بە تایبەتیش لە
مندااڵندا ،هەندێك لە گروپە ئێرلەندییەكانی
باكور ،سوپا و پۆلیسی بەریتانیایان تاوانبار
كرد بە بەكارهێنانی گازی سی ئاڕ دژی

بەندكراوە كۆمارییەكان.
بەاڵم ئەمریكا ئەم گازە بەكار ناهێنێت دژی
خۆپیشاندەران لەبەرئەوەی گومانی بوون بە
هۆی شێرپەنجەی لێدەكرێت و لە ئێستادا
سوپای ئەمریكا گازی سی ئاڕ بە جۆرێك
لە چەكی كیمیاوی دادەنێت كە كاریگەری
الوەكی ترسناكی هەیە لەسەر مرۆڤ.
.6گازی سارین
سارین  Sarinشلەیەك یان هەڵمێكە كە
ڕەنگی نییە ،كاریگەرییەكانی دەوەستێتە
سەر چۆنێتی بەركەوتنی و دەبێتە هۆی
نابینایی و گرانی هەناسەدان و تێكچوونی
ماسولكەكان و ئارەقكردنەوە و ڕشانەوە و
سكچوون و لە هۆشخۆچوون و ڕەقبوون
و وەستانی هەناسە كە دەبێتە هۆی گیان
لەدەستدان.
بەركەوتنی دوور و درێ��ژ دەبێتە هۆی
مردن .وەك ئەو هێرشەی كە گروپی (ئۆم
شنریكیۆ) لە ژاپۆن لە ساڵی  1995دا لە
وێسگەیەكی شەمەندەفەر لە شاری تۆكیۆ
بەكاریان هێنا.
ڕژێمی بەعسی سەدامی لە گۆڕنراویش دانی
بەوەدا نابوو كە لە نێوان  150-100تەن لە
گازی سارینی بەرهەم هێناوە و گۆڕیویەتی
بۆ چەك دوای پڕكردنی لە بۆمبی تۆپ
هاوێژەكاندا و لە ڕۆكێتی  122میلمەتریدا و
بۆمبی هەواییدا.
.7گازی مێشك
ناسراوە بە  VXیان گ��ازی مێشك ،كە
بریتییە لە شلەیەكی چەوری سەوز و بۆنی
نییە و كاریگەرییەكی هەمیشەیی هەیە و
دادەنرێت بەو توخمانەی كە زۆر ژەهراوین
لەناو هەموو ئەو توخمانەی كە تائێستا
بەرهەم هێنراون.
گازی VXكە بەهۆی هەواوە دەگوازرێتەوە
دەتوانرێت لە ماوەی چەند دەقیقەیەكدا
زیندەوەران لەناو ببات ،بەاڵم هەڵمژینی
سەرەكی لە ڕێگەی پێستەوە دەبێت ،كە
كاردەكاتە سەر كۆئەندامی دەم��ار .و لە
نیشانەی كاریگەرییەكانی :نەبینین ،گرانی
ه��ەن��اس��ەدان ،تێكچوونی ماسولكەكان
ئارەقكردنەوە ،ڕش��ان��ەوە ،سكچوون ،لە
هۆشخۆچوون و گ��رژب��وون ،وەستانی
هەناسەدان و دواتر مردن.

مێژووی بەكارهێنانی
ڕژێمی بەعسی سەدامی لە گۆڕنراو هەوڵی
زۆری��دا كە بڕێكی زۆر لە گ��ازی VX
كە بەرهەمی هێنابوو بشارێتەوە لە تیمە
پشكنەرەكانی سەر بەنەتەوە یەكگرتووەكان
كە نزیكەی  4تەن لە م��اددەی  VXی
بەرهەم هێنابوو لە سااڵنی 1990-1988دا.
.8گازی سی ئێن
كلۆریدی فیناسێل ،توخمێكی گرنگی
كیمیای ئەندامییە لەبەرئەوەی دادەنرێت بە
هەیكەلێكی دروست بوو بۆ گەردیلەكانی
دی ك��ە دروس����ت ب����وون ،ك��ل��ۆری��دی
فیناسیل پێكدێت لە گەردیلەیەكی ئەسینا
فینۆنی چاككراو ،لە مێژوودا بەكارهاتووە
ب��ۆ نەهێشتنی ك���ارە تێكدەرانەكانی
خۆپیشاندانەكان.
ئەم توخمە بەشێوەی بازرگانی هەیە .و
دەتوانرێت دروست بكرێت لە ئەنجامی
كارلێكی نێوان فریدڵ -كرافتس لە ڕێگەی
ئەستەلەی بەنزین بە بەكارهێنانی كلۆریدی
كلۆر و ئەسیتیل ،بەبوونی كلۆریدی
ئەلمنیۆم وەك فاكتەرێكی هاندەر.
ئ��ەم گ��ازە لە ه��ەردوو جەنگی جیهانی
یەكەم و دووەم��دا تاقیكراوەتەوە ،بەاڵم
بەشێوەیەكی كرداری بۆ مەبەستی لەناوبردن
بەكارنەهاتووە بەهۆی ب��ەرزی ئاستی
ژەهراویبونییەوە ،ئەو گازی فرمێسك ڕێژەی
ئێستا بەكاردێت بریتییە لە گازی سی ئێس.
ه���ەردوو گ��ازی س��ی ئێن و س��ی ئێس
كاریگەرییان لە یەك دەچێت بەوەی دەبنە
هۆی سووربوونەوەی ناوپۆشی دەم و لوت
و گ��ەروو و سیكڵدانۆچكەكانی هەواو
هەندێك جاریش دەبنە هۆی لە هۆش
خۆچوون و تێكچوونی هاوسەنگی كاتی
و سەر لێشێواندن و لە هەندێك حاڵەتی
كەمیشدا دەبێتە هۆی سووربوونەوەی پێست
و ئەگزیما ،لە چڕییە بەرزەكانیدا گازی
سی ئێن دەبێتە هۆی لەناوبردنی ڕیشاڵەكانی
قەڕەنی چاو.
 .9گازی سی ئێس
ناسراوە بە كلۆروبنزالمالونونیتریك ،بریتییە
لە گازێكی فرمێسك ڕێژ و بەكاردێت
لە باڵوەپێكردنی خۆپیشاندانەكان ،لە
ڕاستیدا گاز نییە ،بەڵكو لەسەر شێوەی
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دڵۆپەی زۆر بچووك هەیە بۆ توخمێكی
ت��وێ��ن��ەرەوەی ب���اڵوب���ۆوە ك��ە توخمی
كلۆرۆبنزالمالونونیتریكی بۆ زیادكراوە .كە
بریتییە لە توخمێكی ڕەق لە پلەی گەرمای
ژووردا ،ئەم گازە بە گازێكی بكوژ دانانرێت
كە لەالیەن دوو ئەمریكییەوە دۆزرایەوە كە
ئەوانیش (بن كۆرسۆن و ڕۆجەرستوتون)
بوون لە كۆلێژی میدلبیری لە ساڵی 1928دا
و ئەم ناوە باڵوەی  CSلە هەردوو پیتی
یەكەمی خانەوادەی دوو دۆزەرەوەكەیەوە
هاتووە.
ئەم گازە كرداری پێشخستنی زۆری بەسەردا
هات لەالیەن وەزارەتی بەرگری بەریتانیاوە
كە لەالیەن سوپای بەریتانیاوە تاقیكردنەوەی
زۆری لەسەر كراوە وەك چەكی كیمیاوی
لە تاقیگەی بۆرتۆن داون لە وێڵتشیر لە
بەریتانیا لە ساڵەكانی پەنجا و شەستەكانی
سەدەی ڕابردوودا .لە سەرەتادا لەسەر ئاژەڵ
تاقیكرایەوە و دواتر لەسەر ئەو كەسانەی بە
خواستی خۆیان هاتبوونە سوپای بەریتانیاوە.
تێبینی كرا كاریگەری  CSلەسەر ئاژەڵ
دیاریكراوە بەهۆی كەمی مولولەی فرمێسك
ڕژێنەكانەوە و بوونی خوری جهستهیان كە
وەك پارێزەرێك وابوو.
دروستكردن
لە كارلێكی ه���ەردوو توخمی دووان��ە
كلۆرۆبنزالدیهاید و مالۆنۆنیتیل دروست
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دەب��ێ��ت ب��ە ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی (ك����رداری
چ��ڕك��ردن��ەوەی كنوفیناجل) ،ه��ەردوو
دۆزەرەوەك���ەی سیفهتە فسیۆلۆژییەكانی
ئاوها باس دەكەن .دەبێتە هۆی پژمین و
فرمێسكڕشتن .هیچ زیان ناگەیەنێت كاتێك
دەستی لێ دەدەیت كە شێداربێت ،بەاڵم
بە وشكی كاریگەری زۆر مەترسیداری
دەبێت.
بەكارهێنانی لە مێژوودا
بە زۆری بۆ باڵوە پێكردنی خۆپیشاندانەكان
بەكاردەهێنرێت  ،وەك گازێكی فرمێسك
ڕێژ كە كاریگەری خێرای هەیە ،زیاد لە
 15جۆر گازی فرمێسك ڕێژ هەیە ،بەاڵم
CSب��ەزۆری بەكاردێت ،چونكە كەمتر
ژەهراوییە.
 CSكارلێك دەكات لەگەڵ تەڕی سەر
پێست و چاوەكان و هەستی سووتاندنەوە و
داخستنی چاوەكان بە خێرایی دەبەخشێت،
كاریگەرییەكانی بریتییە لە فرمێسك ڕشتن
و ئاو هاتنە خوارەوە بە لووتدا و كۆكە و
سووتاندنەوەی لووت و قوڕگ و لە دەستدانی
هۆشیاری و گێژبوون و گرانی هەناسەدان،
هەروەها دەبێتە هۆی سووتاندنەوەی ئەو
جێگایانەی پێست كە شێدارن و ئارەق
دەكەنەوە یان لە كاتی بەركەوتنی تیشكی
خ��ۆردا ،لە كاتی بەكارهێنانی بە چڕی
زۆر بەرز دەبێتە هۆی كۆكەی زۆر توند
و ڕشانەوە لە ماوەیەكی كورتیشدا هەموو

كا ر یگە ر ییە كا نی
نامێنێت.
دەت�����وان�����رێ�����ت
كا ر یگە ر ییە كا نی
ئ��ەم گ��ازە الببرێت
ب��ە ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی
گیراوەیەكی تفت
ك��ە پ��ێ��ك��دێ��ت لە
ئ����او و دوان�����ەی
كبریتیتی سۆدیۆم
ب��ە چ��ڕی  .%5ئەم
گ��ازە بەكارهێنانی
قەدەغەكراوە لە كاتی
جەنگەكاندا بە پێی
ڕ ێككە و تنا مە یە كی
ق���ەدەغ���ەك���ردن���ی
چ��ەك��ی كیمیاوی
لە ساڵی 1997دا و
زۆرب��ەی واڵتەكان
ل��ە س��اڵ��ی 1993دا
ئیمزایان لەسەر كردووە و لە سااڵنی -1994
 1997هەموو واڵتانی دنیا ئیمزایان لەسەر
كردووە تەنیا  5واڵت نەبێت كە ئەوانیش
(ئەنگۆال و سوریا و سۆمال و كۆریای
باكور و میسرن).
ب��ەاڵم بەكارهێنانی لەناوخۆدا كارێكی
ڕێگەپێدراوە لەالیەن زۆربەی واڵتانەوە،
چونكە ڕێككەوتنامەی قەدەغەكردنی تەنیا
لە كاتی جەنگەكاندا دەبێت.
ئەم گازە بەكارهێنراوە لەالیەن ئەم واڵتانەوە:
 .1ئیسڕائیل ،پۆلیس بەكاریهێناوە لە ساڵی
1948دا.
 .2سریالنكا پڵنگەكانی تامیل بەكاریان
هێناوە دژ بە هێزەكانی حكومەت لە ساڵی
2008دا.
 .3عێراق لە ساڵی حەفتاكانی سەدەی
ڕابردوو ،عێراق سەركەوتنی بەدەست هێنا لە
بەرهەمهێنانی ئەم گازەدا و لە هەشتاكانیشدا
چەندین تەنی لێ بەرهەمهێنا لە مەدائن لە
باشووری بەغداد و دواتر لە موسەناش.
سەدام حسین بڕیاریدا كە گازی مێشك
بەكاربهێنرێت دژی كوردەكان و دژی
ئێرانییەكانیش لە جەنگی عێراق -ئێراندا.
گومان دەكرێت سوپای عێراق چەندین
جۆری گازی بەكارهێنابێت وەك گازەكانی
(سارین و سومان و تابون و گازی .)VX

هەروەها هەندێك سەرچاوە ئاماژە دەدەن
بەوەی كە توخمی سیانیدی هایدرۆجینیشی
بەكارهێناوە كە كاردەكاتە سەر توانای
خ��ڕۆك��ە س��وورەك��ان ب��ۆ بەرهەمێنانی
ئۆكسجین.
 .4فلیپین ل���ە ك��ات��ی ل��ەن��اوب��ردن��ی
هەڵگەڕانەوەیەكی سەربازی كە سیناتۆر
ئەنتۆنیۆ تریانتیس سەركردایەتی دەكرد.
 .5ڤێتنام لەالیەن ئەمریكاوە بەكارهات دژی
شۆڕشگێڕانی ڤێتنامی بۆ ئەوەی لە سەنگەر و
نەفەقەكانیان بێنە دەرەوە ،هەروەها هێزەكانی
ڤێتنامی سەرووش لە سااڵنی  1966و 1972
بەكاریان هێناوە.
 .6قوبروس بۆ یەكەم جار لە ساڵی  1958دا
لەسەر دەستی سوپای بەریتانی بەكارهات.
.7میسر لە شۆڕشی  25یەنایەری ساڵی
 2011دا لەالیەن پۆلیسەوە بەكارهاتووە.
 .8بەریتانیا و ئێرلەندای باكوور لە ساڵی
 1969دا بەكارهاتووە لە شەڕی بۆغساید.
و لە شاری بەلفاستیش لە ساڵی 1970دا
بەكارهاتووە و لە ینادون لە ساڵی 1972دا.
بۆ یەكەم جار لەسەر زەمینی بەریتانیا لە
ساڵی  1944گازی سی ئێس بەكارهاتووە،
بۆ دووەم جاریش لە ساڵی  1973دا
بەكارهاتەوە .ئیدی لە ساڵەكانی 1982
و  1995و  1996و  1999و  2006و
 2011ش بۆ باڵوەپێكردنی خۆپیشاندەران
بەكارهاتۆتەوە.
 .9ئەمریكا لە ساڵی 1993دا لەالیەن پۆلیسی
فیدڕاڵییەوە بەكارهاتووە .هەروەها لە ساڵی
2009دا و لە ساڵی 1969شدا بەكارهاتووە.
 .10یۆنان بە بەردەوامی لەالیەن پۆلیسی
ی��ۆن��ان��ەوە ت��ا ئێستاش ب��ەك��اردێ��ت دژی
خۆپیشاندەران.
 .11لە زۆربەی واڵتانی دنیادا بەكاردێت
وەك :تونس و كەنەدا و زامبیا و ڕواندا
و باشوری ئەفریقیا و كۆریای باشور و
سڕبستان و ئیتاڵیا و نەرویج و ئوستوڕالیا
و ...هتد.
 .10ئاگری ئیغریق
بریتییە لە شلەیەكی گڕگرتوو بەكارهاتووە
وەك چەكێك لەالیەن بێزەنتینییەكانەوە لە
شەڕە دەریاییەكاندا لە ساڵی 674ی زاینییەوە،
بە زمانی یۆنانی بە ئاگری ئیغریقی دەوترێت
(ایغرۆن بیر) بە واتای ئاگری شێدار دێت.
تا ئێستا سروشتی ئەو توخمە نەزانراوە ،بەاڵم

واگومان دەكرێت كە تێكەڵەیەك بێت لە
چەند توخمێك كە بە خێرایی گڕدەگرن.
وەك ن��ەوت و خوێی بەردین و كبریت
و قاڕ .ئەم توخمە سیفەتێكی هەبوو كە
تەنانەت لەسەر ئاویش دەسووتا .هەر لەبەر
ئەمە بووە كە پێشی دەوترا ئاگری شل یان
ئاگری دەریایی .نوسەری بێزەنتی پیۆفانس
باسی دەكات و دەڵێت (دۆزینەوەی ئاگری
ئیغریقی دەگەڕێتەوە بۆ ئەندازیاری فینیقی
كالینیكۆس لە بەعلەبەك لە ساڵی  670ی
زاینیدا .مێژوونوسان وای بۆ دەچن كە بریتی
بێت لە بەرهەمی شارستانییەتی هێلینی).
بەكارهێنانی لە مێژوودا
ئاگری ئیغریقی چەند جارێك بەكارهاتووە
بۆ پارێزگاریكردن لە شاری قوستەنتینیە و
شكاندنی گەمارۆی سەری ساڵی 674ز.
هەروەها لە جەنگی سیالیۆی دەریاشدا
لە ساڵی 677ز دا بەكارهاتووە .دژی
كەشتیگەلی ئ��ەم��ەوی .ه��ەروەه��ا دژی
بولگار ساڵی 941ز .هەروەها توخمێكی
هاوشێوە لەالیەن چینییەكانەوە دۆزرایەوە و
بەكارهێنرا لە ساڵی 975زدا.
 .11ناپاڵم
بریتییە لە شلەیەك كە توانای گڕگرتنی هەیە و
لە جەنگەكاندا بەكاردێت ،لە كاتی جەنگی
جیهانی دووەمدا لەالیەن كۆمەڵێك كیمیاوی
ئەمریكییەوە بە ڕابەرایەتی زانا لویس فیزری
لە زانكۆی هارڤارد پێشخرا ..ئیسڕائیل بە
درێژایی كەناڵی سوێس هاوێژەری ناپاڵمی
داناوە لە كاتی دامەزراندنی هێڵی بارلیڤ بۆ
بەرەنگاربوونەوەی هەر هێزێك كە بیەوێت
لە كەناڵەكە بپەڕێتەوە ،بەاڵم میسرییەكان
توانییان لە 1973/10/6دا سەركەوتن
بەدەستبهێنن و لە كەناڵەكە بپەڕنەوە و
ئەندازیاری دانانی هاوێژەری ناپاڵمەكانیش
دەستگیر بكەن.
.12بۆمبی بۆن ناخۆش Stink Bomb
بریتییە لە بۆمبێك كە بۆنێكی ناخۆش
دەردەكات بۆ باڵوە پێكردنی خۆپیشاندەران
بەكاردێت لە كاتی ئاژاوەنانەوەدا .لە ڕووی
سەربازییەوە لە بۆمبی ئاساییەوە كە لە
كاتی یارییەكاندا بەكاردەهات پێشخراوە.
كاریگەرترین جۆری ئەم بۆمبە پێكدێت
لە چەند جۆرە ماددهیهكی بایۆلۆژی بۆن
ناخۆش لە ناویشیاندا بۆنی ڕشانەوە و
پاشەڕۆی مرۆڤ و قژی سووتاو و پیسی

بۆگەنیو ههیه.
.13فۆسجین (دووانە كلۆریدی ئۆكسیدی
كاربۆن)
بریتییە لە گازێكی بێ ڕەنگ ،قورس ،بۆن
ناخۆش ،زۆر ژەهراویترە لە گازی كلۆر
بە  9هێندە .لەگەڵ ئاسندا كارلێك دەكات
بۆ ئەوەی ببێتە ماددەیەكی ژەهراوی ڕەنگ
زەردی سوورباو شێوازە كیمیاوییەكەی
بریتییە لە  ،2C5Clلەالیەن جۆن دایڤی لە
ساڵی 1811دا دۆزرایەوە لە ڕێگەی كارلێكی
یەكانۆكسیدی كاربۆن لەگەڵ كلۆردا لەژێر
تیشكی ڕۆژدا .ئازارێكی زۆری كۆئەندامی
هەناسە دەدات ،ئەڵمانییەكان لە ساڵی
1935دا لە جەنگی جیهانی یەكەمدا دژی
هێزی هاوپەیمانەكان بەكاریان هێناوە.
.14فسفۆڕی سپی
بۆمبی فسفۆڕی سپی بریتییە لە چەكێك
كە كار دەك��ات كاتێك فسفۆڕ تێكەڵ
دەكرێت لەگەڵ ئۆكسجیندا .فسفۆڕی سپی
بریتییە لە توخمێكی مێوی ڕوون و سپی
زەردباو ،بۆنەكەشی لە بۆنی سیر دەچێت و
لە فۆسفات دروست دەكرێت ،كە لەگەڵ
ئۆكسجیندا بە خێراییەكی زۆر كارلێك
دەكات كە ئەنجامیش ئاگر و دووكەڵێكی
سپی پڕ دروست دەكات .ئەو ناوچانەی كە
ئەم چەكەیان لێ دەدرێت لە خاكەكەیدا
دەنیشێت یان لە بنی ڕووبار و دەریاكاندا
و تەنانەت لەسەر پێستی ماسییەكانیش
دەنیشێت لە كاتی بەركەوتنی لەشی مرۆڤ
بە فسفۆڕی سپی ،پێستەكە و گۆشتەكەش
دەسوتێنێت و تەنیا ئێسكەكە دەمێنێتەوە.
سیفهتە جیاكەرەوەكانی
بۆ تێگەیشتن لە میكانیزمی بۆمبی فسفۆڕی
پێویستە الن��ی ك��ەم زانیاریمان هەبێت
دەربارەی سروشتی كیمیاوی فسفۆڕی سپی
و ئەو كارلێكە كیمیاوییە جیاوازانەی كە
ئەم توخمە دەیكات بەشێوەی .P4
كاتێك فسفۆڕی سپی لە ه���ەوادا بێت
ڕاستەوخۆ دەسوتێت لەگەڵ ئۆكسجیندا
بۆ بەرهەمێنانی بینتۆكسیدی فسفۆڕ و
توخمی دیكەیش بەرهەم دێت بە پێی
بارودۆخی كارلێكەكە ،سووتانی فسفۆڕ
لەگەڵ ئۆكسجیندا بە بوونی توخمی دیكە
دەبێت بە تایبەتیش ئەوانەیان كە توانای
ئۆكسانبوونییان هەیە وەك كبریت ،كە
دەبێتە هۆی سووتانی و تەقینەوەیەكی بەهێز.

187

مێژووی دروسكردنی تۆپی فسفۆڕی سپی
تانك هەڵدەستێت بەهاویشتنی تۆپی فسفۆڕی
سپی ،بەكارهێنانی فسفۆڕی سپی بۆ یەكەم
جار دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی نۆزدەیەم ،كە
لەسەر شێوەی گیراوەیەك بووە لە فسفۆڕی
سپی و توخمی دوانە كبریتاتی كاربۆن.
 ئەمریكا بۆمب و ڕۆكێتی فسفۆڕی سپیبەكارهێناوە.
 لە جەنگی ڤێتنامدا بەكارهاتووە. ڕژێ��م��ی بەعسیش ل��ە ك��وردس��ت��ان��دابەكاریهێناوە.
 هێزەكانی ئەمریكا بۆمبی فسفۆڕییان لەشاری فەلوجەی عێراقدا لە ساڵی 2004دا
بەكارهێناوە.
 ئیسڕائیلیش لە ساڵی 2009دا ئەم جۆرەچەكەی بەكارهێناوە لە كەرتی غەزە لە
فەلەستین.
كاریگەرییەكانی ئەم جۆرە چەكە
 سوتاندنی لەشی مرۆڤ تادەگاتە سەرئێسك وەك لە فەلوجەی عێراقدا ڕوویدا.
 فسفۆڕی سپی لە زەوی وشكانی و ناوڕووب��ار و دەریاكاندا دەنیشێت و دەبێتە
هۆی پیسبوونی ژینگە و زیان بە مرۆڤ
دەگەیەنێت.
 یەك بۆمب هەموو زیندەوەرانی دەروپشتیدەكوژێت بە دووری 150كم.
 هەڵمژینی ئەم گازە دەبێتە هۆی تواندنەوەیبۆرییە هەواییەكان و سییەكانیش.
 دووكەڵی ئەم چەكە مرۆڤەكان تووشیسووتاندنی زۆر دەك��ات لە دەم و چاو
و لێوەكان و خۆپاراستن بەهۆی پارچە
پەڕۆیەكی تەڕەوە دەبێت كە بۆ هەناسەدان
بەكاردێت.
سیفهتهکانی ئەم چەكە
 ڕەنگەكەی زەردباوە وەك ئەوەی كە بینرالە كەرتی غەزەدا لە ساڵی 2009دا.
 دووكەڵەكەی كارلێك ناكات لەگەڵجلوبەرگ و كەلوپەلدا .ب��ەاڵم كاتێك
بەر پێست دەكەوێت یان لەگەڵ توخمی
مەتاتیدا كارلێك دەكات.
 دووكەڵەكەی دەم و چاو و لێوەكاندەسوتێنێت.
 دووكەڵەكەی سپییە. وا دروستكراوە كە بەرەنگاری كەمامەدەكات كە بۆ چەكی كیمیاوی دروستكراوە.
 فسفۆڕ ڕاستەوخۆ كە بەر ئۆكسجیندەك��ەوێ��ت و دەسوتێت ڕووناكییەكی
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گ��ەورەی هەیە لەسەر ژیانی مرۆڤایەتی
ه��ەروەك چەكە كۆمەڵكوژەكانی دیكە.
ئەو مەترسییانەش زیاتر بەرجەستە دەبن
وەك (ی��ۆپ��ارت��ن) سكرتێری پێشووتری
ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ڕاستییەكی
سەلماند لە كتێبیكیدا بە ن��اوی (چەكی
كیمیاوی و بایۆلۆژی) كە لەالیەن نەتەوە
یەكگرتووەكانەوە دەرچوو لە ساڵی 1962دا
و لە پێشەكییەكەیدا دەڵێت( :هەموو واڵتان
بەنزیكەیی لە ناویشیاندا واڵتانی تازە
گەشەكردوو و واڵتە بچووكەكانیش لە
توانایاندایە كە چەكی كیمیاوی و بایۆلۆژی
دەستبخەن ،بەهۆی سانایی ئامادەكردنی
هەندێكیان و كەمی تێچوونیان و خێرایی
كاركردن لە تاقیگە و كارگەكانداک ئەم
ڕاستییەش وادەكات كە كۆنتڕۆڵكردنی ئەم
چەكانە و چاودێركردنیان كارێكی زۆر
سەخت و دژوار بێت).
ه��ەر مرۆڤێك دەت��وان��ێ��ت كارگەیەكی
ئامادەكردنی ئەم میكرۆبە بكوژانە ئامادە
بكات .كە تەنیا تێچووەكەی 20000
جونەیهی میسری تێدەچێت و نهۆمی
ئهپارتمانێکی 100-50م 2گ��ەرەك��ە و
دەت��وان��رێ��ت میكرۆبەكان بچێنرێت لە
مەنجەڵێكدا بە قەوارەی بەرمیلی ترشیاتێك و
توخمە خۆراكی و پڕۆتین و شەكرییەكانی
تێبكرێت بۆ ئ��ەوەی ك��رداری چاندن و
ترشاندن ڕووب��دات و بەمەش بە بەالیین
جار میكرۆبەكان زیاد دەكەن .لەبەرئەمە
بەكارهێنانی چەكی بایۆلۆژی زۆر ئاسانە
بۆ ه��ەر واڵتێك ،ئەمەش وای��ك��ردوە بە
ئاسانی باڵوببێتەوە و مەترسییەكی گەورەش
دروست بكات.
سەرچاوەكان:
 -1پێگەی ویكیپیدیا ( الموسوعة الحرة) لە
ئەنتەرنێتەوە
( -2المفسدون فی االرض) ل احمد محمد
عوف
 -3ال���ح���رب ال��ك��ی��م��ی��اوی��ة ،ادوارد
م.سبیرز،1991،المؤسسة العربیة للدراسات
والنشر.
 -4الموسوعة السیاسیة ،المؤسسة العربیة
للدراسات والنشر ،الطبعة الثالثة1990،

تیشكدەرەوە و دوكەڵێكی سپی دەردەكات.
 فسفۆڕی سپی لەكاتی بەركەوتنی پێستدا،هەموو چینەكانی پێست دەسوتێنێت تادەگاتە
سەر ئێسك ئەگەر نەكوژێنرێتەوە.
قەدەغەكردنی ئەم چەكە
ماددەی سێیەم لە ڕێككەوتنامەی جنێڤ بۆ
قەدەغەكردنی چەكی تەقلیدی ،بەكارهێنانی
چەكی سوتێنەری كردووە دژی خەڵكانی
سیڤیل و تەنانەت ئەو جێگە سەربازیانەشی
كە نزیكن لە جێگەی دانیشتووانی سڤیلەوە،
ئەمە ئەو بۆمبانە دەگرێتەوە كە لە فڕۆكەوە
فڕێدەدرێن نەك ئەو بۆمبانەی كە لەڕێگەی
تانك و بۆمب هاوێژەكانەوە هەڵدەدرێن.
خۆپاراستن لە چەكی كیمیاوی
بەرگریكردنی سەركەوتوو لە هێرشی
كیمیاوی دەوەستێتە سەر ئاشكراكردنی خێرا
بۆ باڵوبوونەوەی هۆكارە كیمیاوییەكان بە
مەبەستی گرتنەبەری ڕێوشوێنی گونجاو
و پێویست و ئامادەكاری هۆكارەكانی
خۆپاراستن ،لە كاتی بەركەوتنی ناوچەكەدا
بە چەكی كیمیاوی ،هاتوچۆكردن لە
ناوچەكەدا قەدەغە دەكرێت بە مەبەستی
هەستان بە ئەركی پاراستن و پاكردنەوەی
پێویست.
ب��ەه��ۆی مەترسی چەكی كیمیاوی و
فراوانی كاریگەرییەكانی هەڵمەتێكی نێو
نەتەوەیی هەیە بۆ وەستاندنی باڵوبوونەوەی
و بەكارهێنانی ل��ە ك��ۆت��ای��ی س��ەدەی
ڕابردووەوە ،شاری الهای لە سااڵنی 1899
و 1907دا دوو كۆنگرەی تیادا سازكرا
و تیایاندا بڕیاردرا كە بەكارهێنانی ئەو
بۆمبانەی قەدەغەكرد كە گازی خنكێنەر
باڵودەكەنەوە ،ه��ەروەك چۆن كۆمەڵەی
گەالن لە نێوان هەردوو جەنگە جیهانییەكەدا
هەستا بە گفتوگۆكردنی بەكارهێنانی
هۆكارە كیمیاوییەكان لە جەنگەكاندا.
لە ساڵی 1925دا لە ڕێكەوتنامەی جنێڤدا
بڕیاریدا بە قەدەغەكردنی بەكارهێنانی
چەكی كیمیاوی ،كۆنگرەی داماڵینی چەك
لە سااڵنی 1934 -1932دا .گرنگیدانی
كۆمەڵی نێودەوڵەتی بەم مەسەلەیە بەردەوام
بوو تا ساڵی هەشتاكان ،سەرەڕای ئەوەی
كە زۆرێك لە واڵتان خاوەنی بڕێكی زۆری
هەڵگیراون لەم چەكانە و توێژینەوەكانیش
بەردەوامن بۆ پێشخستنیان.
Nawzad_mohandis@yahoo.com
بێگومان چەكی كیمیاوی مەترسییەكی

چهکی کیمیایی

یەكەمین جار چەكی كیمیایی ژەهراوی
لە الیەن سوپای ئەڵمانیاوە بەكارهێنرا لە
ساڵی 1915ز دژ بە سوپای فەڕەنسا و
ئینگلیز ،لەگەڵ كەمیی كاریگەریی ئەو
ماددەیە (كلۆر) و سادەیی هۆكارەكانی
گواستنەوەی ئەو ماددەیە كاریگەریی خۆی
وەك چەكێكی كاریگەر سەلماند...لەم
كاتەدا چاكسازیكردنی هۆكارە كیمیاییە
ژەهراوییەكان و شێوازی بەكارهێنانی

بەردەوام بوو تا ئەمڕۆ لە هەندێک واڵتدا.
دوای جەنگی یەكەمی جیهانی چەند
واڵتێك چەند پرۆتۆكۆلێكیان مۆركرد
س��ەب��ارەت ب��ە ق��ەدەغ��ەك��ردن��ی هۆكارە
كیمیاییە ژەهراوییەكان وەك چەكێك لە
جەنگدا ،بۆ نموونە پرۆتۆكۆلی واشنتۆن
،1922پرۆتۆكۆلی جنێف .1925
لەگەڵ مۆركردنی ئەو پرۆتۆكۆالنەشدا
لە الیەن ئەو واڵتانەوە،كەچی ئەڵمانیای
نازی و واڵتە زلهێزەكان ئامادە نەبوون
ئەو چەكە بەكارنەهێنن و هۆكارە كیمیاییە
ژەهراوییەكانیان لە جەنگی دووەم��ی
جیهانیدا بەكارهێنا و دوای ئەو جەنگەش
هێزەكانی ئەو واڵتانە یەكەی كیمیایی
ئامادەیان هەبوو بۆ بەكارهێنانی هۆكارە
كیمیاییە ژەهراوییەكان.
لە پێناوی خۆپاراستنی زانستیانەدا لە هۆكارە

كیمیاییە ژەهراوییەكان پێویستە توێژینەوەی
تایبەتمەندییەكانی و ه��ۆك��ارەك��ان��ی
بەكارهێنانی و ڕێگاكانی خۆپارێزیی لێی و
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان ڕوون بكرێنەوە
بۆ بەرگرتن لە زیان و ئاسەوارەكانی.
پێناسە گرنگەكان
 -1هۆكاریی كیمیایی ژەهراوی :بریتییە لە
ماددەیەكی كیمیایی ژەهراوی لە دۆخی
ڕەق یان شل یان گازدا بە تایبەتمەندییە
كیمیاییەكانەوە كە دەبێتە هۆی زیانێكی لە
ڕادەبەدەر (كار لە چاالكییە زیندەییەكانی
ناو لەش دەكات).
 -2پەیت ب��وون :بڕێكی دیاریكراوە لە
هۆكاری كیمیایی ژەهراوی لە قەبارەیەكی
دیاریكراو لە ه��ەوادا ،و بە میلیگرام بۆ
هەر لیترێك دەپێورێت (ملگم/لیتر) یان
میلیگرامێك بۆ هەر لیتر سێجایەك (ملگم/
م)3
 -3پلەی پیسبوون :بڕێكی دیاریكراوە
لە هۆكاریی كیمیایی ژەه��راوی لەسەر
ڕووبەرێكی دیاریكراو لە زەوی یان ڕووە
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جیاوازەكان و بە میلیگرام بۆ هەر سانتیمەتر
چوارگۆشەیەك دەپێورێت(ملگم/سم )2یان
گم بۆ هەر مەتر چوارگۆشەیەك.
 -4خۆپاراستن :بریتییە لە پارێزگاریی تەواو
لە كاتی هەر هێرشێكی كتوپڕی دوژمندا بە
هۆكارە كیمیاییە ژەهراوییەكان و هۆكارە
زیندەییەكان و چەكی ناوكی و هۆكارە
تیشكدەرەكان ،ئەمەش بۆ بەرگرتن و
كەمكردنەوەی زیانەكان.
 -5پاككردنەوە :بریتییە لە كرداری البردنی
پیسی یان كەمكردنەوەی بە پێی توانا و
باشترین ڕێگا ئەوەیە بە كەمترین هەوڵ و
ماددە ئەنجام بدرێت.
 -6پاككەرەوە :بریتییە ل��ەو ماددەیەی
بەكاردەهێنرێت بۆ پاككردنەوەی كەسەكان
و زەوی و كەلوپەلەكان كە پیسبوون ،كە
ئەویش یان هاوكێشەیەكی كیمیاییە یان
البەرێكی فیزیاییە.
 -7ژەم :بریتییە لەو بڕە كیمیاییە ژەهراوییەی
كە دەبێتە هۆی كاریگەرە فیسیۆلۆژییەكان
یان دەبێتە هۆی نەخۆشییەكی سەخت یان
مردن ،پێویستە ڕێگای چونەژوورەوەی بۆ
لەش بەهەند بگیرێت.
 -8ژەم��ی ك���وژەری ن��اوەن��د ل��ە ڕێگای
كۆئەندامی هەناسەوە :بریتییە لەو بڕەی
كە دەبێتە هۆی مردنی %50ی كەسەكان
یان گیاندارەكان لەكاتێكی دیاریكراودا لە
ڕێگەی كۆئەندامی هەناسەوە ،هێماکهی
بریتییە ل��ە ( )LCT50ب���ەم شێوەیە
دەردەبڕدرێت(ملگم/دهقیقه/لیتر).
 -9ژەم��ی ك���وژەری ن��اوەن��د ل��ە ڕێگای
كۆئەندامی هەرس یان مژین :بریتییە لەو لێدان
(الزرق) ەی كە دەبێتە هۆی مردنی%50ی
كەسەكان ی��ان گیاندارەكان لە ڕێگای
هەڵمژینەوە (پێست) یان لێدان (ال��زرق)
یان كۆئەندامی هەناسەوە ،هێماکهی بریتیە
لە  ID50بەم شێوەیە دەردەبڕدرێت(ملگم/
كیلۆگرام لە كێشی لەش).
 -10ژەمی لەكارخەری ناوەند لە ڕێگای
كۆئەندامی هەناسەوە :بریتییە لەو ژەمەی
كەوا لە %50ی كەسەكان دەكات نەتوانن
كارەكانیان ئهنجام ب��دهن (ل��ە ڕێگای
كۆئەندامی ه��ەن��اس��ەوە) و ب��ەم شێوەیە
دەپێورێت(ملگم.دهقیقه/لیتر).
 -11ژەمی لەكارخەری ناوەند لە ڕێگای
كۆئەندامی هەرس یان مژین یان لێدان:
بریتییە لەو لێدانەی كەوا لە %50ی كەسەكان
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دەكات نەتوانن كارەكانیان ئهنجام بدهن (لە
ڕێگای مژینی كۆئەندامی هەرسەوە ،دەرزی
لێدان) و دەپێورێت بە (ملگم/كغم لە كێشی
لەش).
 -12جێگیربوون :بریتییە لەو ماددەیەی كە
هۆكاری كیمیاییە ژەهراوییەكە پارێزگاری
سیفەتە ژەهراوییەكانی دەك��ات ،و پشت
بە تایبەتمەندییە فیزیاییەكان دەبەستێت بۆ
هۆكارەكە وەك :بارودۆخی كەش و هەوا،
سروشتی زەوی ،هۆكاری بەكارهێنان.
تایبەتمەندییەكانی ه��ۆك��ارە كیمیاییە
ژەهراوییەكان
 -1تایبەتمەندییەكی قەبارەیی هەیە ،بەو
مانایەی تەنیا ڕووبەرێكی فراوانی زەوی
پیس ناكات بەڵكو قەبارەیەكی گەورە لە
ه��ەواش پیس دەك��ات ،كە بە ئاڕاستەی
ڕەشەبا دەجوڵێت بۆ ڕووبەرێكی دوور.
 -2تەنیا كار لە خانە زیندووەكان دەكات.
 -3دەتوانێت زیان بەو كەسانە بگەیەنێت كە
لە ناو خانوو و ژێرخانەكاندان.
 -4كاریگەریی ژەهرەكە بە بەردەوامی
دەمێنێتەوە بۆ ماوەیەكی زۆر كە بە پێی
جۆری ماددە بەكارهێنراوەكە و سروشتی
زەوی و كەش و هەوای جیاواز گۆڕانكاریی
بەسەردا دێت.
 -5پێویستی بە خۆپاراستنێكی تایبەت هەیە.
 -6كاریگەری مەعنەوی خراپی هەیە
لەسەر كەسەكان ،بە شێوەیەك دەبێتە هۆی
دابەزاندنی توانای بەرەنگاربوونەوە.
 -7كاریگەریەكی زۆری هەیە و كەم
خەرجیشە ب��ە ب����ەراورد ل��ەگ��ەڵ چەكە
ئاساییەكانی دیکهدا.
پۆلێنكردنی هۆكارە كیمیاییە ژەهراوییەكان
 -1لە ڕووی بەكارهێنانەوە:
یەكەم :هۆكارەكانی كیمیایی ژەه��راوی
ك���وژەر :ئ��ەو م��اددان��ەی��ە كە كاریگەری
سەختیان هەیە یان كە بەكار دەهێنرێت
دەبێتە هۆی مردن.
دووەم :هۆكارەكانی لەكارخەری تواناكان:
ئەو ماددانەن كە دەبنە هۆی كاریگەریی
فسیۆلۆژی یان هۆشیی یان هەردووكیان،
وا لە كەسەكان دەكات نەتوانن كارەكانیان
ئهنجام بدهن.
سێیەم :هۆكارە تێكدەرەكان :ئەو ماددانەن
كە كاریگەریی سەیریان هەیە.
-2لە ڕووی جێگیربوونەوە:
ی��ەك��ەم :ه��ۆك��ارە كیمیاییە ژەه��راوی��ی��ە
جێگیرەكان (نافڕیوەكان) :ئەو هۆكارانەن
كە پارێزگاریی سیفەتە ژەهراوییەكان

دەكەن بۆ ماوەی چەند دهقیقهیهک یان چەند
سهعاتێک یان چەند ڕۆژێك...وەك (خەردەل،
نایترۆجین ،زومان).
دووەم :هۆكارە كیمیاییە ناجێگیرەكان
(فڕیوەكان) :ئەو هۆكارانەن كە پارێزگاریی
سیفەتە ژەهراوییەكان دەك��ەن بۆ ماوەی
چەند دهقیقهیهک یان چەند سهعاتێک .وەك
(سیانیدی هایدرۆجین ،كلۆریدی سیانۆجین،
فۆسجین).
و جێگیریی هۆكارەكە پشت بە سیفەتە
فیزیاییەكەی دەبەستێت (پلەی ك��واڵن،
پلەی بەستن ،بە هەڵمبوون ،پەستانی هەڵم،
دۆخەكەی لە باری ئاساییدا) ،و هەروەها
پشت بە ئ��او و ه��ەوا دەبەستێت (پلەی
گەرمی خاو ،پلەی گەرمی هەوا ،خێرایی
با) و پشت بە سروشتی زەوی و هۆكاری
بەكارهێنان دەبەستێت .بۆ نموونە لە پلەیەكی
نزمی گەرمیدا بوون بە هەڵمی هۆكارەكە
الوازە و زیاتر دەمێنێتەوە،و هەروەها
هۆكارە كیمیاییەكان لە زەوییە ڕەقەكاندا
(بەردییەكان) خێراتر دەبنە هەڵم بە بەراورد
لەگەڵ زەوییە نەرمان و فشەڵەكانداو ...هتد.
 -3لە ڕووی كاریگەری فسیۆلۆژییەوە:
ی��ەك��ەم :ه��ۆك��ارە كیمیاییە ژەه��راوی��ی��ە
كوژەرەكان:
 -1هۆكارەكانی دەمار(اعصاب) :كاریگەریی
ژەه���راوی ئ��ەم ه��ۆك��ارە دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ
كاریگەریی لەسەر هەندێک ماددەی كیمیایی
لە یارمەتی ڕوودانی كارلێكە زیندەییەكانی
لەش .بۆیە كاردەكاتە سەر ئەنزیمەكانی
(كولین ئەسترین) كە م��اددەی (ئەسترات
كولین) شی دهکاتهوه كە هۆكاری گرژبوونی
ماسولكەكانە ،لە ئەنجامی ئەوەدا دەبێتە هۆی
كەڵەكەبوونی ماددەی (ئەسترات كولین) و
(ئەستیل كولین)لە لەشدا ،لە ئەنجامدا دەبێتە
هۆی هەناسە توندی بە هۆی گرژبوونی
ماسولكەكانی سنگەوە ،و هەروەها دەبێتە
هۆی تەسكبوونەوەی گلێنەی چاو...هتد.
 -2هۆكارەكانی خنكاندن :كاریگەریان
لەسەر سییەكان هەیە كاتێک لە ڕێگای
هەناسەدانەوە دەچنە لەشەوە ،و كار لە
كۆئەندامی هەناسە دەكەن (لووت ،قوڕگ،
بۆری هەوای هەردوو سی).
 -3هۆكارەكانی خوێن :ئەم هۆكارە بە هۆی
مژینەوە دەچێتە لەش لە ڕێگای هەڵمژینەوە
لەسەر بەشە زیندووەكانی لەش ،و بەر لە
كرداری ئۆكسجین دەگرێت بۆ شانەكان
و خانەكان.

 -4هۆكاری بڵقكردن :ئەو هۆكارانەن كە كاریگەریان هەیە لەسەر لەش ( خوران ،سوربوونەوە ،بڵق كردن...هتد) و هەروەها دەبێتە هۆی
ژەهراویی بوونی گشتی لەش ،بە شێوەیەك كار دەكاتە سەر ترشە ناوكییەكان و بە تایبەتی ترشی (.)DNA
دووەم :هۆكارە كیمیاییە ناكوژەرەكان
 -1هۆكارەكانی ڕشانەوە :ئەو هۆكارانەن كە دەبنە هۆی كۆكە و پژمین و ئازار لە لووت و قوڕگ و هێڵنج دان و فرمێسك ڕشتن ،و
هەروەها زۆر جار سەرئێشەی لەگەڵدایە.
 -2هۆكارە فرمێسك ڕێژەكان :ئەم هۆكارانە دەبنە هۆی فرمێسك ڕژاندنێكی زۆر و ئازاری توند لە چاوەكاندا (هەرچەندە كاتییە) بە
بڕێكی زۆر دەبێتە هۆی سووتانی پێست ،و كەسە تووشبووەكە وا هەست دەكات تووشی گەڕیی بووە.
 -3ئەو هۆكارانەی كاریگەریی دەروونییان هەیە (هۆكارەكانی توانا شكێن) :بریتین لە بڕێكی زۆری ماددەی كیمیایی كار لە خانە
تایبەتییەكانی مێشك دەكەن و وا لەو كەسە دەكەن بۆ ماوەیەكی دیاریكراو هەڵسوكەوتی خۆنەویستانە بێت.
هۆكارەكانی ئەعصاب
ئەم كۆمەڵە لە هۆكارە كیمیاییە ژەهراوییەكان كار دەكەنە سەر فسیۆلۆژی كۆئەندامی مێشك و بریتین لە (زارین ،زومان ،تابون،
هۆكارەكانی ڤی ئێكس .)VX
ئاسەوارەكانی
 -1ڕادەی ژەهراوییەكەی بێ ئەندازەیە.
 -2كاریگەریی خێرای هەیە ،واتە نیشانەكانی تووشبوون كتوپڕ دەردەكەون ،بە پێچەوانەی هۆكارەكانی بڵقكردنەوە (خەردەل ،نایترۆجینی
خەردەل) .كە شوێنەوارەكانی دوای ماوەی گۆشگری دەردەكەون.
 -3زۆربەیان هۆكاری كیمیایی جێگیرن.
 -4كار لە مرۆڤ دەكات لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسە و مژینەوە ،هەروەها لە ڕێگای كۆئەندامی هەرسەوە ..و كاریگەریی بۆ سەر
چاویش بەهێزە.
 -5پێویستە ڕاستەوخۆ دوای پیسبوونەكە پاككردنەوه ئهنجام بدرێت.
تایبەتمەندییە فیزیاییەكانی
ماددەكە

زارین

تابون

زومان

ڤی ئێكس VX

دۆخ

شلە

شلە

شلە

شلە یان ڕەقە

ڕەنگ

بێ ڕەنگە

بۆن

ئەگەر پاك بێت بێ بۆنە،
ئەگەر پاك نەبێت بۆنی
میوە دەدات

بێ ڕەنگە و دەشكێتەوە بەالی
ڕەنگی قاوەییدا
ئەگەر پاك بێت بێ بۆنە ،ئەگەر پاك
نەبێت لە پەیتیە كەمەكانیدا بۆنی
پێكهاتووەكانی سیانید دەدات ،و لە
پەیتە زۆرەكانیدا بۆنی ماسی دەدا

بێ ڕەنگە

ئەگەر پاك بێت بێ ڕەنگە

ئەگەر پاك بێت بۆنی
نییە ،ئەگەر پاك نەبێت
بۆنی كافور دەدات

بۆنی كەمە ،بۆنی ئاوێتەی
كبریتی ئەندامی دەدات

توانەوە

بە باشی لە ئاودا
دەتوێتەوە ،و لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا ،و لە
پێكهاتەكانی نەوتدا ،و
توانای نەمانی هەیە لەسەر
ڕووە كونیلەدارو بۆیەكان
و الستیكەكان

بە كەمی لە ئاودا دەتوێتەوە،
ڕێژەی توانەوەی ()%12یە لە پلەی
گەرمی20ی سەدیدا ،بە باشی لە
توێنەرە ئەندامییەكان و بەرهەمە
نەوتییەكاندا دەتوێتەوە ،و توانای
نەمانی هەیە لەسەر ڕووە كونیلەدار
ر بۆیەكان و الستیكەكان

باش ناتوێتەوە لە ئاودا،
ڕێژەی توانەی دەگاتە
 ،%1بە باشی لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە،
و توانای نەمانی هەیە
لەسەر ڕووە كونیلەدارو
بۆیەكان و الستیكەكان

بەكەمی لە ئاودا دەتوێتەوە،
ڕێژەی توانەی ()%5 -1
یە ،بە باشی دەتوێتەوە لە
توێنەرە ئەندامییەكان و پێكهاتە
نەوتییەكاندا ،و توانای نەمانی
هەیە لەسەر ڕووە كونیلەدار و
بۆیەكان و الستیكەكان

پلەی
كواڵن

 147پلەی سەدی

 246پلەی سەدی
 240 -237پلەی سەدی

 167پلەی سەدی

زیاتر لە ( )300پلەی سەدی
باشتر شیدەبێتەوە لەژێر پەستانی
ئاساییو كەشی ئاساییدا

پلەی
بەستن

 56 -پلەی سەدی

  49بۆ –  50پلەی سەدی 48 -پلەی سەدی

  70بۆ  800پلەیسەدی

كەمتر لە ( )30 -پلەی سەدی
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نیشانەكانی تووشبوون
أ -پلەی سووك
 -1تەسكی لە گلینەی چاودا :بە شێوەیەك قەبارەی هەردوو گلێنەی چاو بچووك دەبێتەوە وەك نووكە دەرزییان لێدێت یان كەمتر لەوە،
زۆرجاریش ئەگەر بە خەستی بەركەوتبێت دەبێتە هۆی نابینایی.
 -2ژەهراویبوون لە شێوازی ڕەقیتەی لوولە خوێنەكاندا ،و گرژبوونی ماسولكەكانی سی و دڵ ،كە هەست بە هەناسەسواری دەكرێت
لەسەر سنگ و ئازار لەسەردا بەتایبەتی پشتی سەر.
 -3هەستكردن بە الوازییەكی گشتیی و الوازی لە هەستەكاندا ،ئەم نیشانەیە ڕۆژێك یان دووان دەخایەنێت و هەندێك جاریش زیاتر لەوە.
ب -پلەی مامناوەندی
لە كاتی تووشبوونی مامناوەندیدا نیشانەكانی پلەی سووك بە خێرایی و كاریگەرتر ڕوودەدەن ،بە شێوەیەك حاڵەتی بچوكبوونەوەی
گلێنەی چاو ناڕەحەتترەو تووشبوو هەست بە ئازارێكی سەخت دەكات لە چاوانیدا كاتێک دەیەوێت سەرنج بدات ،ئازاری سەری زیاد
دەكات ،تووشبووەكە تووشی گێژبوون و هاتنە خوارەوەی ئاو دەبێت لە چاوانی و لە لووتی ،حاڵەتی ڕەقیتەی ماسولكەكانی هەردوو سی
زیاد دەكات ،كە دەبێتە هۆی ناڕەحەتی هەناسەدان و پەستانی خوێن بەرز دەبێتەوە و لێدانی دڵی زیاد دەكات و ماسولكەكان لە هەموو
بەشەكانی لەشدا گرژ دەبن ،تووشبووەكە ئارەق دەكات (ئارەقەكە ساردە) ،و فرمێسك بە زۆریی بە زۆریی دەڕژێت و تووشبووەكە لە
كاتی بزواندنیدا هاوسەنگی لە دەست دەدات ،ژمارەی میزكردنی زیاد دەكات و هەروەها ڕیخۆڵە گرژ دەبێت و دەبێتە هۆی سكچوون،
ئەم نیشانانە بەردەوام دەبێت بۆ ماوەیەك كە كەمتر نییە لە ( )5 -4ڕۆژ.
ج -پلەی توند
ئەو نیشانانەی كە باسكران لەم پلە توندەیاندا زیاد دەكەن ،بە شێوازێك زۆر بەهێزتر لە پلە ناوەندییەكە ،هەناسەدان زۆر ناڕەحەت
دەبێت ،فرمێسك لە چاوان و ئاو لە لووتەوە بە ئەندازەیەكی زۆر دەڕژێت ،هەروەها ماسولكەكان تووشی ئیفلیجی دەبێت ،تووشبووەكە
ئاگای لە خۆی نامێنێت ،ئەم نیشانانە بە مردن كۆتایی دێت ،بە هۆی وەستانی چاالكی دڵ و ناڕەحەتی هەناسەدان بە هۆی ئیفلیجبوونی
ماسولكەكانییەوە ،نیشانهی تووشبوونی توند لە ماوەی  30چركەدا دەردەكەوێت ،پاشان تووشبووەكە هۆشی لە دەست دەدات لە ماوەی
دهقیقهیهکدا ،و لە ماوەی  15 -5دهقیقهدا دەمرێت ،مردنەكە بە پێی تووشبوونەكە ڕوودەدات ،لە بارێكی ئاساییدا تووشبووەكە لە ماوەی
یەك دهقیقهدا یان كەمتر دەمرێت ،ئەگەر لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە تووشیبوو بوو ،و لە ماوەی  20-5دهقیقهدا دەمرێت ئەگەر لە
ڕێگەی كونیلەكانی پێستەوە تووشبووبێت ،و لە شوێنی تووشبووەكەدا هەست بە پێستەكە دەكرێت كە ئارەقی كردووە و ماسولكەكانیش
گرژ بوون.
خۆپاراستن
 -1بەكارهێنانی ڕووبەند یان دهمامکی خۆپاراستن.
 -2پۆشاكی خۆپاراستن بۆ پارێزگاری لە لەش بە گشتی ،وەك پاڵتۆ و جزمە و دەسكێشی تایبەت.
 -3ژێرخان و خانوویەك كە هەوای پاكژی بۆ دابێن كرابێت.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
 -1پۆشینی ڕووبەندی خۆپاراستن.
 -2لێدانی دەرزی ئەترۆپین.
 -3ئەنجامدانی كرداری هەناسەدانی دەستكرد.
 -4لێدانی دەرزی ئەترۆپین پاش  10دهقیقه لە پاش لێدانی دەرزی یەكەم ئەگەر باری نەخۆشەكە بەرەو خراپتر چوو.
 -5پاككردنەوەی ناوچە پیسەكە لەسەر پێست بە هۆی ڕاگرێكی بچووكەوە لەناو جانتای فریاكەوتندا هەیە ،و فریاگوزاری تاكی لە كاتی
تووشبوون بە هۆكارەكانی (تابون ،دی ئێن پی،زارین ،زومان) ،بەاڵم لە كاتی تووشبوون بە هۆكارەكانی ڤی ئێكس VXئەوا ڕاگر(حاویە)
گەورەكە بەكاردەهێنرێت.
 -6ڕەوانەكردنی تووشبووەكە بۆ ناوچەیەكی پاك و گواستنەوەی بۆ نزیكترین خاڵی تەندروستی.
هۆكارەكانی بڵقكردن
تایبەتمەندییەكانی
 -1ڕادەی ژەهراوییەكەی زۆرە.
 -2كار لە مرۆڤ دەكات لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەی پێستەوە ،و لە ڕێگای كۆئەندامی هەرسەوە ،هەروەها كاردەكاتە سەر چاویش.
 -3بۆ خۆپاراستن لێی پێویستە لەش بە تەواوی بپارێزرێت ،ئەویش بە بەكارهێنانی ڕووبەندی خۆپاراستن و پاڵتۆ و یان عەبای خۆپاراستن
و دەستكێشی الستیك و جزمە.
 -4پێویستە هەستین بەپاككردنەوەی لە كاتی تووشبوون بە هۆكارەكانی بڵقكردن.
 -5ماوەی گۆشگری لە نێوان  8 -2سهعاتدایه ،بێجگە لە هۆكاری لویزایت كە بە خێرایی نیشانەكانی دەردەكەون.
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سیفەتە فیزیاییەكان
سیفەتی فیزیایی

خەردەل

نایترۆجینی خەردەل

لویزایت

دۆخ

شلە

شلە

شلە

ڕەنگ

خەردەلی پاك بێ ڕەنگە ،خەردەلی
پیس ڕەنگی قاوەیی بۆری زەیتییە.

پاكەكەی بێ ڕەنگە ،پیسەكەی
ڕەنگێكی گەنمی زەردی هەیە.

پاكەكەی بێ ڕەنگە ،ڕەنگەكەی
وردە وردە دەگۆڕێت بۆ ڕەشێكی
وەنەوشەیی یان سەوزێكی وەنەوشەیی.

بۆن

خەردەلی پاك بۆنێكی كەمی هەیە،
لە بۆنی زەیتی گەرچەك دەكات،
خەردەلی پیس بۆنی لە بۆنی سیر
دەكات ،و لە بۆنی پێكهاتەی
كبریتی ئەندامی دەكات.
 217.8پلەی سەدی خەردەلی پاك
( )24پلەی سەدی خەردەلی پیس

بۆنی سوكە ماسی دەدات

بۆنی لە بۆنی گوڵی جیرانیۆم دەكات.

 85پلەی سەدی لە پەستاندا،
( )10ملم جیوە.

 169.8پلەی سەدی.

پلەی بەستن

 14.5پلەی سەدی خەردەلی پاك،
 8.85پلەی سەدی خەردەلی پیس

( )34-پلەی سەدی

( )44.7-پلەی سەدی

توانەوە

بە كەمی لە ئاودا دەتوێتەوە ،بە باشی
لە توێنەرەوەی ئەندامییو بەرهەمە
نەوتییەكاندا دەتوێتەوە.

بە باشی لە ئاودا ناتوێتەوە ،بە
باشی لە توێنەرەوەی ئەندامیو
بەرهەمە نەوتییەكاندا دەتوێتەوە.

بە باشی لە ئاودا ناتوێتەوە ،بە باشی
لە توێنەرەوەی ئەندامیو بەرهەمە
نەوتییەكاندا دەتوێتەوە.

پلەی كواڵن

نیشانەكانی تووشبوون
أ -خەردەل
یەكەم -لە ڕێگای پێستەوە
لە كاتی بارینی چەند دڵۆپ خەردەلێكی شل بۆ سەر پێست لە ماوەی  3-2دهقیقهدا نامێنێت و پاشان لە ماوەی  7دهقیقهدا لە چینی
خوارەوە (لە پێست)یشدا نامێنێت ،بە شێوەیەك بە تەواوی دەمژرێت لە ماوەی  30-20دهقیقه ،و نیشانەكانی لەو ماوەیەدا دەرناكەون .و لە
ماوەی  6 -3سهعاتدا (ماوەی گۆشگرییە) و هەندێک جار درێژ دەبێتەوە بۆ  12سهعات( .ئەوەش بە پێی ڕادەی پیسبوونەكە لەسەر پێست
و باری پێستەكە) شوێنە پیسەكە سوور دەبێتەوە ،بەاڵم ئەم سوربوونەوەیە لە ماوەی چەند ڕۆژێكدا نامێنێت ،ئەگەر پلەی پیسبوونەكە كەم
بێت ،بەاڵم لە پلەی پیسبوونی بەرزدا شوێنە سوور هەڵگەڕاوەكان لە ماوەی  30 -6سهعاتدا ژمارەیەكی زۆر بڵقی بچووك دەردەكەن،
پاشان قەبارەیان زیاد دەكات ،و ناوچەكە كێمی ل�ێ دێتە دەرەوە ،و ئەگەری هەوكردنێكی كێماوی ل�ێدەكرێت ،و چاكبوونەوەی ئەو
كێمە پێویستی بە ماوەی مانگێك یان دوو مانگ هەیە ،و لەوانەیە زیاتریش ،و شوێنەواری ناوچە تووشبووەكە (ناوچەی بڵقكردنەكە) لە
شێوەی ڕەنگێكی قاوەییدا دەمێنێتەوە.
كاتێک خەردەل لە شێوەی شلە یان هەڵمدا بەكاردەهێنرێت نیشانەكان لەسەر پێست دەردەكەون ،بە پشت بەستن بە پلەی پیسبوون (یان
پەیتبوون) و بە ماوەی تووشبوون ،كاتێک كە پلەی پیسبوونەكە  %01ملگم\سم 2بێت پێست تووشی سوور بوونەوە دەبێت ،بەاڵم بڵقەكان
بە بچوكی دروست دەبن كاتێک پلەی پیسبوونەكە بگاتە  0.5ملگم\سم 2و كاتێک خەردەل لە شێوەی دوكەڵدا بەكاردەهێنرێت حاڵەتی
سووربوونەوە دەردەكەوێت كاتێک كە پەیتبوونی خەردەلەكە  0.002ملگم\لیتر بێت و ماوەی بەركەوتنەكە  3سهعات بێت .و بڵقەكان
دەردەكەون كاتێک كە پەیتبوونەكە  0.15ملگم\لیتر بێت و ماوەی بەركەوتنەكە  3سهعات بێت .بەاڵم ژەمی توانا شكێنی مامناوەند بۆ
خەردەل لە ڕێگای پێستەوە (كاتێک خەردەلەكە لە شێوەی دوكەڵدا بێت) ئەوە دەگاتە  2ملگم\لیتر.
دووەم -لە ڕێگای چاوەوە
چاو هەستەوەرێكی تایبەتی هەیە بە خەردەل ،و ئەم نیشانانە دەردەكەون لە كاتی بەركەوتنی دوكەڵی خەردەل:
 -1سووربوونەوەی هەردوو چاو.
 -2هەستكردن بە بوونی وردە لم لەناو چاودا.
 -3خوران.
 -4هەستارییەكی زۆر بە ڕووناكی.
 -5هەوكردنی پەردە فرمێسكییەكان كە لەگەڵیدا كێم هەیە.
ئەم نیشانانە دەردەكەون بە پشت بەستن بە پەیتبوونی هۆكارەكە و ماوەی تووشبوونەكە ،و لە كاتی بارینی چەند دڵۆپێك خەردەل بۆ سەر
چاو بە ڕاستەوخۆیی دەبێتە هۆی كوێریی بە شێوەیەكی هەمیشەیی .و ژەمی توانا شكێن لە ڕێگای چاوەوە  0.2ملگم\لیترە.
سێیەم -لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە:
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لە كاتی هەڵمژینی هەڵمی خ��ەردەل��دا،
ئەندامەكانی كۆئەندامی هەناسە تووشی
س��وورب��وون��ەوە دەب��ن و لە م��اوەی 6-4
سهعاتدا ئەم نیشانانە دەردەكەون:
 -1وشكبوونەوەی دەم.
 -2تەنگی لە سنگدا.
 -3ناڕەحەتی هەناسەدان.
 -4لە دەستدانی دەنگ وردە وردە.
 -5هەوكردنی بۆرییەكانی هەناسە و
هەردوو سی.
 -6نیشانەكان كۆتاییان دێت بە مردن
كاتێك كە ڕادەی پەیتبوونەكە بەرز بێت.
دەركەوتنی نیشانەكان پشت بە پەیتبوونی
خ��ەردەل��ەك��ە و م���اوەی بەركەوتنەكە
دەبەستێت.
ژەم��ی ك���وژەر ل��ە ڕێ��گ��ای كۆئەندامی
هەناسەوە دەگاتە 2ملگم.دهقیقه\لیتر.
چوارەم -لە ڕێگای كۆئەندامی هەرسەوە:
كاریگەریی خەردەل لە ڕێگای كۆئەندامی
هەرسەوە ترسناكیی زیاتری هەیە ،بە بەراورد
لەگەڵ ڕێگاكانی دیکهدا ،و نیشانەكانی
تووشبوون بریتییە لە هەوكردنی پەردەی
ن���اوەوەی كۆئەندامی ه��ەرس (ق��وڕگ،
سورێنچك ،گەدە ،ڕیخۆڵە) ،و دابەزینی
هێز و توانا و ئازار لە سەردا.
ب -نایترۆجینی خەردەل:
یەكەم -لە ڕێگای پێستەوە:
نایترۆجینی خەردەل كاریگەریی لە خەردەل
كەمترە لەسەر پێست ،لە كاتی بەكارهێنانی
نایترۆجینی خەردەلدا لە شێوەی شلیدا،
نیشانەكان لەسەر پێست دەردەكەون بە پشت
بەستن بە پلەی پیسبوونەكە ،پێست سوور
هەڵدەگەڕێت كاتێک كە پلەی پیسبوونەكە
%0.01ملگم\سم 2بێت ،و بڵقی گەورە
دەردەك��ەوێ��ت (تیرەی بڵقەكان دەگاتە
نزیكەی 1سم) كاتێک پلەی پیسبوونەكە
3ملگم\سم 2بێت .پاشان ئەو بڵقانە دەتەقن
و دەبنە هۆی كێم ،كە هەندێک جار دوای
یەك دوو مانگ چاك دەبنەوە و لە شوێنی
خۆیاندا خاڵی ڕەش جێدەهێڵن ..ژەمی
مرێنەر لە ڕێگای هەڵمژینەوە  20ملگم\
كغم لە كێشی لەش.
دووەم -لە ڕێگای چاوەوە:
وەك چۆن گ��ازی خ��ەردەل كاریگەریی
لەسەر چاو هەیە ،دوكەڵی نایترۆجینی
خەردەلیش كاریگەریی هەیە ،بە شێوەیەك
نیشانەكانی ل��ە م���اوەی  15دهق��ی��ق��هدا
دەردەكەون بە پەیتبوونی  0.0007ملگم\
لیتر ،هەروەها هەردوو چاو لە كاتی ڕژانی
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ئەو شلە بەسەریدا كوێر دەبن.
سێیەم -لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە:
ئەم نیشانانە دەردەكەون:
 -1هەوكردنی جۆگەكانی هەناسە و
هەردوو سی.
 -2لە دەستدانی دەنگ وردە وردە.
 -3كۆكەی توندو بەردەوام.
 -4تاو تەنگە نەفەسی.
 -5هەوكردنی ناڕەحەت لە كۆئەندامی
هەناسەدا.
دوای تێپەڕبوونی  24سەعات ،ژەمی كوژەر
لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە  1.5ملگم.
دهقیقه\لیترە.
چوارەم -لە ڕێگای كۆئەندامی هەرسەوە:
هەوكردنی پەردەی ن��اوەوەی كۆئەندامی
هەرس.
ج -لویزایت:
یەكەم -لە ڕێگای پێستەوە:
لە كاتی كەوتنە خ��وارەوەی دڵۆپەكانی
ل��وی��زات��دا ب��ۆ س��ەر پێست نیشانەكانی
تووشبوون پشت بە پلەی پیسبوون دەبەستن،
بە شێوەیەك لە ماوەی دهقیقهکانی یەكەمدا
حاڵەتی سووربوونەوەی پێست ڕوو دەدات
كاتێک كە پلەی پیسبوون لە نێوان -0.05
0.1ملگم\سم 2بێت ،و بڵقی بچووك
دەردەكەوێت كاتێك كە پلەی پیسبوونەكە
 0.2 -0.15ملگم\سم 2بێت ،لە ماوەی 5 -4
سهعات پاش بەركەوتنەكە .و بڵقی گەورە
دەردەكەوێت كاتێک كە پلەی پیسبوونەكە
لە نێوان  0.5 -0.4ملگم\ سم 2بێت ،پاشان
ئەو بڵقانە دەتەقن و كێم دەكەن ،پاشان
لە م��اوەی  30-20ڕۆژ چاك دەبنەوە و
شوێنەواری تووشبوونەكە جێدێڵن.
دووەم -لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسە و
كۆئەندامی هەرس و چاوەوە:
چ���او و ج��ۆگ��ە ب��ەرزەك��ان��ی هەناسە
هەستیارییەكی زۆریان هەیە بە كاریگەریی
لویزایت ،بە شێوەیەك ژەم��ی مرێنەر لە
ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە 3ملگم.دهقیقه\
لیترە ،و لە ڕێگای كۆئەندامی هەرسەوە -5
10ملگم\كگم.
ئەم نیشانانە لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسە و
هەرسەوە دەردەكەون:
ئ��ازار لە سنگدا ،هێڵنج دان ،ڕشانەوە،
ئازار لە سەردا ،الوازیی و بێهێزیی تەواو،
لەكاركەوتنی كۆئەندامی سەنتەری دەمار و
لەرزینێكی سەخت و پاشان مردن.
خۆپاراستن
ڕووب��ەن��دی خ��ۆپ��اراس��ت��ن ،دەستكێشی

خۆپاراستن ،پێاڵوی خۆپاراستن و پاڵتۆ و
یان عەبای خۆپاراستن.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
أ -پێست
لە كاتی بارینی دڵۆپەكانی خەردەلدا
بۆ سەر پێست ،دوای پۆشینی ڕووبەندی
خۆپاراستن ،ئەم هەنگاوانە ئەنجام دەدەیت:
 -1الب��ردن��ی دڵۆپەكان بەهۆی پارچە
قوماشێكەوە.
 -2پاككردنەوەی شوێنە پیسبووەكە بە
گیراوەی مونوكلورامین دوای ئامادەكردنی
بەكاردەهێنرێت.
 -3دوای پاككردنەوە باشتر وایە پارچە
قوماشێكی ش��اش كە ت��ەڕ كرابێت بەو
گیراوەیە لەسەر شوێنە پیسبووەكە دابنرێت
بۆ ماوەیەك كەمتر نەبێت لە  5دهقیقه.
ب -چاو
ه��ەردوو چاو بە گیراوەی بیكاربۆناتی
سۆدیۆم  %2یان گیراوەی مۆنوكلورامین
یان بڕێكی زۆر لە ئاو دەشۆردرێت.
ج -كۆئەندامی هەناسە
 -1پۆشینی ڕووبەندی خۆپاراستن.
 -2دووركەوتنەوە لە ناوچە پیسبووەكە.
 -3غەرغەرە (ئاو ڕادان لە دەم) .بە گیراوەی
بیكاربۆناتی سۆدیۆم  ،%2سەردانی نزیكترین
خاڵی پزیشكی.
د -كۆئەندامی هەرس
ئەنجامدانی كرداری ڕشانەوەی دەستكرد
و گەیاندنی تووشبووەكە بە خێرایی بۆ
نزیكترین بنكەی تەندروستی ،ب��ەاڵم بە
نیسبەت لویزایتەوە ،هەمان ڕێگاكانی پێشوو
دەگیرێنە بەر لەگەڵ بەكارهێنانی مەڵهەمی
(ب��ال)ەوە ئەگەر ببێت ،یان بەكارهێنانی
ئەلینیپول لە ڕێگای دەرزییەوە.
ئەو هۆكارانەی كاریگەریی گشتییان هەیە و
هۆكارە خنكێنەرەكان
ئەم هۆكارانە ناو دەبرێن بەو هۆكارانەی
كاریگەریی گشتییان هەیە ،چونكە دەبنە
هۆی ژەهراوی بوونێكی گشتیی بۆ هەموو
شانەكان و خانەكانی لەش .ئەم هۆكارانە
دەگ��رێ��ت��ەوە( :سیانیدی هایدرۆجین و
كلۆریدی سیانۆجین و فۆسفین و یەكەم
ئۆكسیدی ك��ارب��ۆن) .هەندێكیان لەناو
سوپادا نەماون ،لەبەرئەوە ئێمە تەنیا باسی
تایبەتمەندییەكانی سیانیدی هایدرۆجین
و كلۆریدی سیانۆجین دەكەین بەهۆی
گرنگییانەوە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا.

تایبەتمەندییەكانی
أ-كار لە مرۆڤ دەكات تەنیا لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە ،بێجگە لە سیانیدی هایدرۆجین كە لە ڕێگای پێستیشەوە كاریگەریی
هەیە ،ئەگەر بڕەكەی زۆر بێت ،كە ناتوانرێت لە مەیداندا بە دەست بخرێت ،هەروەها كلۆریدی سیانۆجین كاریگەریی هەیە لەسەر چاو.
ب -هۆكارێكی كیمیایی ژەهراویی ناجێگیرە.
ج -تەنیا بۆ پیسبوونی هەوا بەكاردێت.
د -ماوەی گۆشگریی نییە بێجگە لە (ئەرسین).
ه� -تەنیا پێویستی بە ڕووبەندی خۆپاراستن هەیە بۆ پارێزگاریی كۆئەندامی هەناسە.
و -پێویست ناكات كرداری پاككردنەوە ئەنجام دەدرێت لە شوێنە كراوەكاندا.
سیفەتە فیزیاییەكان

سیانیدی هایدرۆجین

كلۆریدی سیانۆجین

ئەرسین

فۆسفین

یەكانۆكسیدی كاربۆن

دۆخ

شلە

گازە

گازە

گازە

گازە

ڕەنگ

بێ ڕەنگە

بێ ڕەنگە

بێ ڕەنگە

بێ ڕەنگە

بێ ڕەنگە

بۆن

لە بۆنی مۆزی كاڵ
دەكات

بۆنێكی چوزێنهری هەیە

لە بۆنی سیر
دەكات

بۆنێكی ناخۆشی
هەیە ،لە بۆنی سیر
دەكات ،یان ماسی
خراپ بوو

بێ بۆنە

پلەی كواڵن

( )26.6 -26.5س5

( )13.1س5

( )63-س5

( )87.4-س5

( )191.5-س5

پلەی بەستن

()14.5 -26.5-س5

( )6.5-س5

( )114-س5

( )133-س5

( )204-س5

توانەوە

لە ئاوداو لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا
دەتوێتەوە

بە كەمی لە ئاودا
دەتوێتەوە ،ڕێژەی
توانەوەكەی نزیكەی
()%7ە ،بە باشی لە
توێنەرەوە ئەندامییەكاندا
دەتوێتەوە

بە كەمی لە ئاودا
دەتوێتەوە (یەك
قەبارە بۆ پێنج
قەبارە) وە هەروەها
بە باشی ناتوێتەوە
لە تفتەكانو
توێنەرەوەی
ئەندامیدا

بە باشی ناتوێتەوە
لە ئاودا

بە باشی ناتوێتەوە لە
ئاودا ( 20مل\ لیتر)
لە ماددە كحولیەكاندا
مامناوەند دەتوێتەوە
( 200مل\لیتر)

نیشانەكان
وەك لە پێشەوە باسمان كرد ،تەنیا باسی نیشانەكانی سیانیدی هایدرۆجین و كلۆریدی سیانۆجین دەكەین ،چونكە هۆكارەكانی دیکه لە
زۆربەی سوپاكاندا نەماوە و بەكارناهێنرێت.
أ -سیانیدی هایدرۆجین
یەكەم :هەستكردن بە سوتانەوە و تامێكی كانزایی لە دەمدا.
دووەم :هەستكردن بە بوونی شتی سەیر لە قوڕگدا.
سێیەم :هێڵنجدان.
چوارەم :ڕشانەوە.
پێنجەم :ئازار لە سەردا و بێهێزیی تەواو.
شەشەم :هەناسە توندی.
حەوتەم :مردن بە هۆی لەكاركەوتنی چاالكیی دڵ.
ب -كلۆریدی سیانۆجین
یەكەم :فرمێسك ڕشتن ،سەرگێژ خواردن ،هەناسە توندی.
دووەم :هێڵنج و ڕشانەوە و لەرزینێكی ناڕەحەت.
سێیەم :لە هۆش خۆچوون و پاشان مردن بە هۆی لەكاركەوتنی چاالكی دڵەوە.
خۆپاراستن
بۆ خۆپاراستن لە هۆكارەكانی كلۆریدی سیانۆجین ،ڕووبەندی خۆپاراستن بەكاردەهێنرێت.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
أ -پۆشینی ڕووبەندی خۆپاراستن.
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ب -تووشبووەكە (ئەمبوالت و نتریت ئەمیل)ی دەدرێتێ ،ئەوەش بە شكاندنی و خستنە ژێر پۆشاكی ڕووخسار لە كاتی پۆشینی
ڕووبەندی خۆپاراستندا.
ج -دووركەوتنەوە لە ناوچە پیسەكە و ئەنجامدانی كرداری هەناسەدانی دەستكرد ،دوای البردنی ڕووبەند و جلە تەسكەكان.
د -گەرمكردنەوەی تووشبووەكان لە كاتی پێویستدا.
ه�-پێدانی ئۆكسجین بە تووشبووەكان ،بە ڕێژەی  %100لە بنكە تەندروستییەكاندا.
تێبینی :گیراوەی بیكاربۆناتی سۆدیۆم بە ڕێژەی  %2بەكاردەهێنرێت بۆ شۆردنی چاو لە كاتی بەركەوتنی كلۆریدی سیانۆجیندا.
هۆكارەكانی خنكاندن
دەتوانرێت بە هەموو ئەو پێكهاتە كیمیاییانە بوترێت هۆكارە كیمیاییە ژەهراوییە خنكێنەرەكان ،كە گۆڕانكاری لە شانەی سیدا دروست
دەكەن  ،بە شێوەیەك سییەكان ناتوانن هەستن بە پێدانی ئۆكسجینی پێویست بە لەش ،لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی مردنی تووشبووەكە ،لە ڕاستیدا
زۆربەی هۆكارە كیمیاییە ژەهراوییەكان دەتوانن نموونەی ئەو گۆڕانكارییانە دروست بكەن ،بۆ نموونە خەردەل و لویزای ،ئەوە نەبێت كە
هۆكاری كیمیایی ژەهراوی خنكێنەر ئەو هۆكارەیە كە بە شێوەیەكی تایبەتكار لە شانەكانی سی دەكات و دەبێتە هۆی لەناوبردنی،لە كاتێكدا
كاریگەری لەسەر ئەندامەكان و كۆئەندامی دیکه لە لەشدا البەالییە،یان كاریگەریی نییە و هۆكاری خنكاندن (فۆسجین و دای فۆسجین و
ترای فۆسجین)لە تایبەتمەندیەكانیاندا لەیەك دەچن ( .زۆربەی زیانەكانی جەنگی یەكەمی جیهانی لە ئەنجامی بەكارهێنانی فۆسجین دا بوو
كە گەیشتە %80ی كۆی زیانەكانی هۆكارە كیمیاییە ژەهراویەكان).
تایبەتمەندیەكانی هۆكارەكانی خنكاندن
 -1تەنیا لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە كاریگەریی لەسەر مرۆڤ هەیە.
 -2دادەنرێت بە هۆكارە كیمیاییە ژەهراوییە ناجێگیرەكان فریوەكان.
 -3تەنیا بۆ پیسبوونی هەوا بەكاردەهێنرێت.
 -4ماوەی گۆشگری هەیە ،پشت بە ژەمە وەرگیراوەكە و توانای كەسەكە دەبەستێت.
 -5تەنیا پێویستی بە ڕووبەندی خۆپاراستن هەیە.
 -6پێویست بە كرداری پاككردنەوە ناكات لە شوێنە كراوەكاندا.
سیفەتی فیزیایی

فۆسجین

دای فۆسجین

ترای فۆسجین

دۆخ

گازە

شلە

مادەیەكی ڕەقی بلوریە

ڕەنگ

بێ ڕەنگە

بێ ڕەنگە

بێ ڕەنگە

بۆن

لە بۆنی گژوگیای دووراوەی نوێ
دەكات ،یان بۆنی زەڕاتی سەوز یان
بۆنی هەنجیری گەنیو

لە بۆنی گژوگیای دووراوەی
نوێ دەكات ،یان گەاڵی
زەڕاتی سەوز یان بۆنی
هەنجیری گەنیو

لە بۆنی گژوگیای دووراوەی
نوێ دەكات ،یان بۆنی زەڕاتی
سەوز

پلەی كواڵن

 8.3ی سەدی لە ژێر پەستانی
كەشێكی ئاساییدا

 128پلەی سەدی

 206-205پلەی سەدی

پلەی بەستن

 118-پلەی سەدی

 57-پلەی سەدی

 79-ی سەدی

توانەوە

بە باشی لە ئاودا ناتوێتەوە ،بە
شێوەیەك توانەوەكەی دەگاتە %0.9
بە باشی لە سێیەم كلۆریدی زەرنیخدا
دەتوێتەوە ،بە باشی لە توێنەرەوە
ئەندامیەكان و بەرهەمەكانی نەوتدا
دەتوێتەوە

بە كەمی لە ئاود ،بە باشی
لە توێنەرەوە ئەندامیەكان
و بەرهەمەكانی نەوتدا
دەتوێتەوە

بە باشی لە توێنەرەوە
ئەندامیەكاندا دەتوێتەوە

نیشانەكانی تووشبوون
لە كاتی هەڵمژینی هەوای تووشبوو بە فۆسجین ،تووشبووەكە هەست بە هەندێک هێڵنج دەكات لە جۆگەكانی هەناسەدا ،و هەست بە
تامێكی ناخۆش دەكات لە دەمدا ،سەرگێژخواردنێكی كەم و بێهێزیەكی گشتی ،تەنیا بە تەواو نەبوونی بەركەوتنی فۆسجین ئەو نیشانانە
ون دەبن و ماوەی گۆشگری دەست پێدەكات لە نێوان  5-4سەعاتداو لەو میانەیهدا شانەی سنگ تووش دەبێت و ئەم نیشانانەش
دەردەكەون:
 -1هەناسەدانی خێرا.
 -2كۆكەی توند لەگەڵ شلەی بەڵغەمی و هەندێک جار خوێن دێتەدەر.
 -3ئازار و سوڕانەوە لە سەردا ،لەگەڵیدا ئازاری سنگ و قوڕگ.
 -4دڵەكوتێ و لێدانی خێرای دڵ ،بێهێزیەكی گشتی و ناڕەحەتی لە هەناسەداندا.
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-5شین هەڵگەڕانی ڕوخسار و هەردوو گوێ و پێستی هەردوو دەست.
 -6مردن لە میانی دوو ڕۆژی یەكەمدا دوای تووشبوون بە حاڵەتە ناڕەحەتەكان ،ئەوەش بە هۆی یەكااڵبوونەوەی سیكڵدانۆچكەی هەوایی
لە كاتی تووشبوون بە بڕێكی زۆری فۆسجین ماوەی گۆشگری ون دەبێت ،خێرا نیشانەكان دەردەكەون و نەخۆشەكە دەمرێت ،ئەگەر
بڕی فۆسجینەكە 40ملگم/لیتر بێت.
خۆپاراستن
هۆكارەكانی خنكاندن تەنیا لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە كارلە مرۆڤ دەكات ،لەبەرئەوە ڕووبەندی خۆپاراستن بە تەواوی دەمانپارێزێت
لە فۆسجین و پێویست بە بەكارهێنانی پێویستیەكانی دیکه ناكات.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
 -1پۆشینی ڕووبەندی خۆپاراستن.
 -2دورخستنەوەی تووشبووەكە لە ناوچە پیسبووەكە.
 -3دابێنكردنی حەوانەوەی تەواو بۆ تووشبوو.
 -4ئاسانكردنی كرداری هەناسەدان ،ئەوەش بە كردنەوەی جبەخانە و قایش بە نەخۆشەكەوە.
 -5خواردنەوەی گەرم دەدرێت بە تووشبووەكە ،بڕێكیش لە ئۆكسجینی پێ دەدرێت لە ڕێگای هەناسەدانەوە.
 -6گواستنەوەی تووشبووەكە بۆ شوێنی فریاگوزارییە سەرەتاییەكانیان بۆ نزیكترین بنكەی تەندروستی.
تێبینی :بە هیچ شێوەیەك كرداری هەناسەدانی دەستكرد ئەنجام نادرێت.
هۆكارەكانی فرمێسك ڕێژ
مەبەست لە بەكارهێنانی
 -1باڵوە پێكردنی خۆپیشاندەران و كۆنترۆڵ كردنی كارە نایاساییەكان.
 -2بێتوانا كردنی كەسەكان.
 -3ناچاركردنی دوژمن بە چۆڵكردنی ناوچەكە.
 -4بۆ مەبەستی مەشقكردن بە ڕووبەندی خۆپاراستن و ڕوونكردنەوەی كاریگەرییەكانی هۆكارەكانی كیمیایی ژەهراویی لەسەر مرۆڤ.
هۆكارەكانی فرمێسك ڕێژ ئەمانە دەگرێتەوە :كلۆرو ئەسیتۆفینۆن ،برۆم بنزیل سیانید ،كلوروبكرین ،سی ئێس .CS
تایبەتمەندییەكانی
أ -كار لەسەر ناوچەی هەستەوەری پێست دەكات ئەگەر ڕێژەكەی زۆر بێت.
ب -هۆكارێكی كیمیایی ژەهراویی ناجێگیرە (فڕیوە).
ج -تەنیا ڕووبەندی خۆپاراستن بەكاردەهێنرێت بۆ خۆپارێزیی.
د -پێویست بە كرداری دیکهی پاككردنەوە ناكات.
سیفەتی فیزیایی

كلۆرۆ ئەسیتۆفینۆن

برۆم بنزیل سیانید

كلۆرۆ بكرین

سی ئێس ()CS

دۆخ

ماددەیەكی ڕەقی بلورییە

ماددەیەكی ڕەقی
بلورییە

شلە

ماددەیەكی ڕەقی بلورییە

ڕەنگ

بە پاكی بێ ڕەنگە و بە پیسی
ڕەنگی ئەسمەر باوە

بە پاكی بێ ڕەنگە
و بە پیسی ڕەنگی
ئەسمەر باوە

بە پاكی بێ ڕەنگە ،لە
كاتی بەركەوتنی بە هەوادا
ڕەنگەكەی دەگۆڕێت بۆ
زەردی سەوز باو

ماددەیەكی سپییە

بۆن

وروژێنەرە ،لە بۆنی خونچەی
سێو (گوڵی سێو) دەكات

لە بۆنی میوە مزرەكان
دەكات

پلەی كواڵن

( )245 -244س5

( )242س5

بۆنێكی ناخۆشی هەیە لە
بۆنی هەنگوینی ڕووەكی
دەكات
( )113س5

( )315 -310س5

پلەی بەستن

 58- 59-س5

( )25.4س5

( )69.2 -س5

( )96 -95س5

توانەوە

بە كەمی لەئاودا دەتوێتەوە،
رادەی توانەوەكەی دەگاتە
( )%0.1بە باشی لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە

بە كەمی لەئاودا
دەتوێتەوە ،بە باشی لە
توێنەرە ئەندامییەكاندا
دەتوێتەوە بە كەمی
لەئاودا دەتوێتەوە

بە باشی لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە،
زۆرجار وەكو توێنەر
بەكاردێت بۆ هەندێ
لە هۆكارە كیمیاییە
ژەهراوییەكان

لە ئاودا ناتوێتەوە ،بە
كەمی لە كحولی ئەسیلیندا
دەتوێتەوە ،بە باشی لە
ئەسیتۆن ،بەنزین ،كلورفروم،
كلۆریدی مسیلین)دا
دەتوێتەوە.
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نیشانەكانی تووشبوون
 -1وروژاندنی سوك لە پەردە چڵمییەكان و
پەردە فرمێسكییەكان.
 -2فرمێسك ڕژاندنێكی كەم ،پاشان ئاوهاتنە
خوارەوەیەكی زۆر بە چاو و لووتدا پێكەوە.
 -3سوتانەوە لە هەردوو چاودا.
 -4تەسكبوونەوەی گلێنەی چاو.
یەكەم :نیشانەكانی كلۆرۆ ئەسیتۆفینۆن
دەبێتە هۆی هاتنە خوارەوەی فرمێسك بە
خەستی و حەزكردنێكی زۆر لە داخستنی
پێڵوەكانی چ��او ،وردە وردە بینین كز
دەبێت ،هەروەها جۆگەكانی هەناسەدانی
سەرەوە تێكدەچن ،ئەگەر بڕەكە زۆر بێت
دەبێتە هۆی هەوكردنی پێست و سووتانەوە
و هەستكردن بە خ��وران بە تایبەتی لە
ئەندامە شێدار و هەستیارەكاندا لە لەشدا ،لە
ئەنجامی ئەوەدا بڵق دروست دەبێت كە وا
لەو بڵقانە دەكات كە بە هۆی سووتانەوەی
خۆرەوە دروست دەبن و زیانیان نییە ،لە
ماوەی چەند سهعاتێکدا نامێنن ،هەندێک
جار هەڵمژینی ئەو هۆكارە دەبێتە هۆی
كۆكە و خنكان لەگەڵ تەنگی و ئازار لە
سنگدا و هێڵنجدان و ڕشانەوە.
پ��ەی��ت��ب��وون��ی ك���ەم���ی ك��اری��گ��ەری��ی
كلۆرۆئەسیتۆفینۆن  0.003ملگم\لیترە ،بەاڵم
پەیتبوونی دووەمی كە بەرگەی ناگیرێت بە
بێ ڕووبەندی خۆپاراستن  0.0045ملگم\
لیترە ،ب��ەاڵم پەیتبوونی  0.05ملگم\لیتر
كاردەكاتە سەر سیكڵدانۆچكەی سییەكان،
هەروەها پەیتبوونی  0.1ملگم\لیتر كاردەكاتە
سەر پێست ،ئەو بڕەی دەبێتە هۆی مردن لە
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ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە 0.85ملگم\لیترە،
كە بۆ ماوەی  10دهقیقه مرۆڤەكە دەكوژێت.
لە كاتی بارینی كلۆرۆئەسیتۆفینۆن بۆ سەر
پێست دەبێتە هۆی سووربوونەوەی لەگەڵ
خوران و خرۆشان ،و بارینی بڕێكی زۆری
بۆ سەر پێست و بۆ ماوەیەكی درێژ دەبێتە
هۆی مردنی شوێنە بەركەوتووەكە.
دووەم :نیشانەكانی برۆم بنزیلی سیانید
برۆم بنزیلی سیانید دادەنرێت بە بەهێزترین
هۆكارە كیمیاییە فرمێسك ڕێژەكان و لە
كاتی بەركەوتنیدا ئەم نیشانانە دەردەكەون.
 -1هەستكردن ب��ە س��ووت��ان��ەوەی شانە
چڵمییەكان.
 -2هەوكردنێكی سەخت ئازارێكی سەخت
لە تەوێڵدا.
 -3فرمێشك ڕشتنێكی زۆر.
پەیتبوونی كەمی كاریگەریی یەكەم
 0.00015ملگم\لیترە ،و ئەو پەیتبوونەی
ب��ەرگ��ەی ناگیرێت ب��ەب��ێ ڕووب��ەن��دی
خۆپاراستن ،پەیتبوونی دووەم 0.0008
ملگم\لیترە ،ب��ەاڵم پەیتبوونی بە ڕێژەی
0.35ملگم\لیتر ،دەبێتە هۆی مردن ،بە هۆی
لەباربردنی سیكڵدانۆچكەی سییەكانەوە.
سێیەم :كلۆرۆبكرین
كلۆرۆبكرین كاریگەریی فسیۆلۆژی
جۆراوجۆری خێرای هەیە ،كار لە چاوەكان
و جۆگەكانی هەناسەدان دەكات و ئەم
نیشانانەی ل�ێدەردەكەوێ.
 -1سوتانەوەو ئازار لە چاوەكاندا ،لەگەڵ
فرمێسك ڕشتنێكی زۆردا.
 -2كۆكەیەكی توند.
 -3هێڵنجدان و ڕشانەوە.

 -4ل��ەك��ارك��ەوت��ن��ی سیكڵدانۆچكە و
زیادبوونی ڕۆشتنی خوێن بۆ دڵ.
پەیتبوونی یەكەمی كلۆرۆبكرین 0.002
ملگم\لیترە ،پەیتبوونی دووەمی كە بەرگەی
ناگیرێت بەبێ ڕووب��ەن��دی خۆپاراستن
( )0.05ملگم\ لیترە ،بەاڵم بڕی مرێنەری لە
ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە ( )20ملگم\
لیترە.
چوارەم :سی ئێس CS
هۆكاری سی ئێس  CSكاریگەریی خێراو
كتوپڕی هەیە ،بە پژمینێكی توند دەست
پێدەكات ،بەڵكو بە بڕێكی كەمیش ،ئەو
كەسانەی ئەم هۆكارەیان بەردەكەوێت
توانای كاركردنیان نامێنێت و ئەم نیشانانە
دوای بەركەوتنەكە بۆ ماوەی  60-20چركە
لە كاتی بەركەوتنەكەوە دەردەكەون:
 -1ه���ەوك���ردن���ی ه������ەردوو چ���او و
سوربوونەوەیان و فرمێسك ڕشتنێكی زۆر و
چاونوقاندن بە بێ ویستی تووشبوو.
 -2خرۆشاندن و هەوكردنی جۆگەكانی
هەناسە و هەاڵمەتی بەردەوام لە لووتەوە.
 -3ناڕەحەتی هەناسەدان و ئێش و ئازار
لە سنگدا.
 -4تەسكبوونەوەی ڕەشێنەی چاو.
 -5گێژخواردن و سەر سوڕانەوە.
 -6سووتانەوەی شوێنە شێدارەكانی لەش.
لە پەیت بوونێكی بەرزتریدا لەگەڵ ئەو
نیشانانەی س���ەرەوەدا حاڵەتی ڕشانەوە
ڕوودەدات ،هەموو نیشانەكانی دوای -5
 10دهقیقه نامێنن ،لە ئەنجامی خۆدانە بەر
هەوایەكی پاك و بەدەر لە پیسی.
ئەو پەیتبوونەی دەبێتە هۆی دەركەوتنی
نیشانەكان لەسەر چاو  0.005 -0.001ملگم\
لیترە ،بەاڵم ژەمی لەكارخەری مامناوەند لە
ڕێگای هەناسەدانەوە  0.02 -0.01ملگم\
لیترە .ژەمی مرێنەری مامناوەند لە ڕێگای
هەناسەدانەوە  25ملگم.دهقیقه\لیترە.
خۆپاراستن
ڕووب��ەن��دی خۆپاراستن بە شێوەیەكی
باش پارێزەرە لە هەموو هۆكارە كیمیاییە
ژەهراوییە فرمێسك ڕژێنەكان.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
 -1دووركەوتنەوە لە ناوچە پیسبووەكە.
 -2ڕووخسار دان��ە بەر هەوایەكی پاك،
و هەوڵدانی كردنەوەی چاو تا بەر هەوا
بكەوێت ،لەگەڵ ئەوەدا نابێت پاك بكرێتەوە
و بخورێنرێت.

 -3شۆرینی هەردوو چاو بە گیراوەی بیكاربۆناتی سۆدیۆم  %2یان بەكارهێنانی گیراوەی ترشی بوریك.
 -4شۆرینی لەش بە بڕێكی زۆر لە ئاو ئەگەر بارەكە لەبار بوو ،و لە كاتی پیسبوون بە  CSئەو كاتە لەش دەشۆردرێت بە گیراوەی %5
لە بای سلفیتی سۆدیۆم ( )NaHSO3تەنیا چاو نەبێت.
هۆكارەكانی ڕشانەوە
تایبەتمەندییەكانی
 -1كار دەكاتە سەر پەڕە چڵمییەكان.
 -2كار دەكاتە سەر پەردە فرمێسكییەكان.
-3تەنیا ڕووبەندی خۆپاراستن بەكاردەهێنرێت بۆ خۆپارێزیی.
 -4پێوست بە هەنگاوەكانی پاككردنەوە ناكات.
سیفەتی فیزیایی

ئاوەم سایت

دای فینیل كلورو ئارسین

دای فینیل سیانو ئارسین

دۆخ

بلوراتی

ماددەیەكی ڕەقە

ماددەیەكی ڕەقە

ڕەنگ

ماددەیەكی بلوریی زەردی
گەشاوەیە لە باری پاكیدا ،و لە
باری پیسیدا ڕەنگێكی سەوزی
تەڵخی هەیە

لە باری پاكیدا بێ ڕەنگە ،و لە
باری پیسیدا ڕەنگێكی خۆڵەمێشی
زەردی هەیە

لە باری پاكیدا بێ ڕەنگە ،و لە
باری پیسیدا ڕەنگی خۆڵەمێشی
هەیە.

بۆن

بۆنێكی ناخۆشی هەیە

بۆنێكی ناسراوی نییە

--

پلەی كواڵن

( )410س5

( )333س5

( )290س5

پلەی بەستن

( )195س5

( )44س5

( )30س5

توانەوە

لە ئاودا ناتوێتەوە ،بەاڵم لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە ،بەتایبەتی
ئەسیتۆن

بە خراپی لە ئاودا دەتوێتەوە،
بە شێوەیەك ڕێژەی توانەوەكەی
()%0.2ە ،بە باشی لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە

بە خراپی لە ئاودا دەتوێتەوە،
بە شێوەیەك ڕێژەی توانەوەكەی
()%0.2ە ،بە باشی لە توێنەرە
ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە

نیشانەكانی تووشبوون
نیشانەكانی تووشبوون لەم هۆكارانەدا لە یەك دەچن و كاردەكەنە سەر هەوكردنی دەمارە هەستیارەكان لە پەڕە چڵمییەكانی جۆگەكانی
هەناسەدان ،كە دەبێتە هۆی كاردانەوەیەكی بەهێز بۆ لەش و لە ئەنجامدا ئەم نیشانانە دەردەكەون.
أ -كۆكە و پژمینی سەخت لەگەڵ دەردان و یهقدانهوهی بەردەوام و ناڕەحەت لە لوت و دەمەوە.
ب -ئازار لە سنگ و لە پێش سەردا و فرمێسك ڕشتن و ناڕەحەتی هەناسەدان و هەستكردن بە ترس و ماندوێتی.
ج -ئەم هۆكارانە دەبنە هۆی ژەهراویبوونی گشتیی لەش لە پێكهاتنیان بە توخمی زەرنیخ.
ئادەم سایت :لە خوارەوە نیشانەكانی تووشبوو بە ئادەم سایت ڕوون دەكەینەوە .دوای ماوەی گۆشگری كە لەنێوان چەند چركەیەكدایە
بۆ چەند دهقیقهیهک نیشانەكانی تووشبوون دەردەكەون ،نیشانەكانی لە نیشانەكانی تووشبوون بەسەرما (ئەنفلۆنزا) دەچن ،پژمینی سەخت و
هەاڵمەتی بەردەوام ،ئازار لە سنگدا ،تێكچوون لە قوڕگدا ،ڕشانەوە ،پەیتبوونی یەكەمی كاریگەریی  0.0038ملگم/لیترە ،پەیتبوونی دووەمی
كە بێ بەكارهێنانی ڕووبەندی خۆپاراستن بەرگەی ناگیرێت  0.005ملگم/لیترە و بۆ ماوەی سێ دهقیقه .و ژەمی مرێنەری  3ملگم/لیترە لە
كاتی بەركەوتنیدا بۆ ماوەی  10دهقیقه.
خۆپاراستن
ئەم هۆكارانە تەنیا لە ڕێگای كۆئەندامی هەناسەوە كاریگەرییان لەسەر مرۆڤ هەیە ،لەبەرئەوەیە ڕووبەندی خۆپاراستن بەرگرییەكی تەواو
لە كاریگەریی ئەو هۆكارانە دەكرێت.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
أ -دەست بەجێ پۆشینی ڕووبەندی خۆپاراستن.
ب -بەجێهێشتنی ناوچە پیسبووەكە.
ج -بەكارهێنانی ژوورە پاككراوەكان بە هەوای پاك.
د -شۆرینی ناوچە پیسبووەكە لە پێست بە ئاو و سابون.
ه� -بە بڕێك ئاوی زۆر هەردوو چاو دەشۆردرێت لەگەڵ نەخوراندن و نەگوشینیدا.
و -البردنی ئەو دهنکۆاڵنهی دەبارنە سەر پێست بە تەكاندنی یان بەكارهێنانی بڕێكی زۆر لە ئاو.
ز -ڕووخسار دانە بەر هەوا بە شێوەیەكی بەردەوام.
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ئەو هۆكارانەی كاریگەریی دەروونییان هەیە
هۆكارەكانی توانا شكێن
لەم دواییەدا هۆكاری كیمیایی ژەهراویی نوێ سەریان هەڵدا كە ناو دەبران بەو هۆكارانەی كاریگەریی دەروونییان هەیە ،لە خۆ چەك
كردنی هەندێک واڵتدا ڕۆڵیان بینیوە ،و لە جەنگی ڤێتنامدا لە الیەن ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە بەكارهاتووە.
ئەم هۆكارانە كار دەكەنە سەر سەنتەرەكانی دەماخو مێشك ،و چاالكییە سروشتییەكانیان لەكار دەخەن ،هەروەها لەوانەیە ببێتە هۆی كوێریی
یان كەڕیی یان شێتی .بە گشتیی نەریتی مرۆڤە تووشبووەكە دەگۆڕن ..نیشانەكانی تووشبوون لەوانەدا ئەو ماددانەیان بەردەكەوێت لە
نیشانەكانی تووشبوون بە نەخۆشی شیزۆفرینیا دەكات.
بە شێوەیەكی گشتیی ئەو هۆكارانەی كاریگەریی دەروونییان هەیە ،دەبنە هۆی دەركەوتنی ئەم نیشانانە لە ماددەیەكی دیاریكراودا كە
پشت بە جۆری هۆكارە بەكارهاتووەكە و ڕێگای چوونە ناو لەشەوە دەبەستێت.
سیفەتی فیزیایی

()LSD25

میسكالین

()BZ

دۆخ

بلوراتی بێ ڕەنگ

شلەیەكی زەیتی

ماددەیەكی بلورییە ،بلوراتی
ڕەنگ سپی

بۆن

---

---

---

پلەی كواڵن

( )200 -198س5

( )180س5

( )322س5

پلەی بەستن

( )83س5

( )36 -35س5

( )190 -189س5

توانەوە

لە ئاودا ناتوێتەوە ،مەگەر لە
شێوەی خوێدا بێت ،بە باشی لە
توێنەرە ئەندامییەكاندا دەتوێتەوە.

ئەو خوێیانەی دروستی
دەكات لەگەڵ ترشەكاندا لە
ئاودا دەتوێتەوە

لە ئاودا دەتوێتەوە ،و لە
ترشە ئەندامییەكان و ترشە
نائەندامییەكاندا دەتوێتەوە

نیشانەكان
أ -نەتوانایی لە بزواندن و چاالكییە فسیۆلۆژییە جیاوازەكان لە تووشبوودا.
ب -هەستكردن بە بارودۆخێكی دەروونیی ناسروشتیی و نادروست وەك بینینی شتەكان لە قەبارەیەكی جیاوازدا ،یان بە هەڵگەڕاوەیی یان
تووشبووەكە هەست بە بوونی شتی ترسناك دەكات كە دەورەی داوە یان هێرشی بۆ دەكات...هتد.
ج -تووشبوو توانای هاوسەنگی و بزواندن لە دەست دەدات ،یان توانای بڕیار دەركردنی دروست لە دەست دەدات.
جۆرەكانی ئەو هۆكارانەی كاریگەریی دەروونییان هەیە
سەدان بەڵكو هەزاران پێكهاتەی كیمیایی هەیە كە كاریگەریی فسیۆلۆژییان هەیە ،لەوانە ئێل ئێس دی  ،)LSD25( 25میسكالین ،بی
زێد ( ،)BZبسیلۆجین.
نیشانەكانی تووشبوون
نیشانەكانی تووشبوون بەو هۆكارانەكە كاریگەریی دەروونییان هەیە لە یەكەوە نزیكن ،ئەمەش نیشانەكانی تووشبوونە بە هۆكاری
( )LSD25وەك نموونە
أ -فراوان بوونی ڕەشێنەی هەردوو چاو.
ب -زیادبوونی لێدانی دڵ.
ج -لە دەستدانی كۆنترۆڵ و هاوسەنگی و بیركردنەوە و توانای بیركردنەوە.
د -دەركەوتنی حاڵەتی پێكەنین بەبێ هۆ.
ه� -خەیااڵتی درۆ ،وەك ئەوەی شتانێك دەبینێت لە بارێكی ناسروشتیدا.
و -گۆڕانی شێوازی هەردوو چاو.
ز-گۆڕانی پێستی لەش بەرە و سەوزیی.
ح -دووفاقیی كەسێتی.
پاش ئەم نیشانانە تووشبووەكە هەست بە ترس و بێ تاقەتی و گێژیی دەكات و هەروەها ناتوانێت مەزەندەی كات بكات ،و حاڵەتەكانی
نەخۆشیی دەردەكەون وەك ڕشانەوە و ناڕێكی ماسولكەكان.
خۆپاراستن
لە ڕێگای بەكارهێنانی ڕووبەندی خۆپاراستنەوە دەبێت ،و ئەو ژوورانەی هەواكانیان پاك كراونەتەوە.
فریاگوزارییە سەرەتاییەكان
أ -پۆشینی ڕووبەندی خۆپاراستن و چوونەناو ئەو ژوورانەی هەواكانیان پاك كراونەتەوە.
ب -كۆنترۆڵ كردنی خێرای ئەو كەسانەی تووشبوون تاوەك هەڵنەستن بە كارانێك زیانی ل�ێ بكەوێتەوە و ببێتە هۆی ئاژاوە نانەوە.
سەرچاوە:كتێبی (خصائص وتأثيرات أسلحة التدمير الشامل /المجلد االول .الجزو الرابع /فصل األول :العوامل الكيمياوية السامة/ص
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