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چواردە ساڵ تەمەنێکە

بەر لە چوار ساڵ و لە یادی دە ساڵەی دەرچوونی گۆڤاری زانستی سەردەمدا، سەروتارەكەم ناونا 
دە ساڵ تەمەنێكە، ئەو دەمە گۆڤاری زاستی سەردەم خەریكبوو قۆناغی منداڵیی بەجێدەهێشت، لەم 
سەروتارەدا دەڵێم چواردە ساڵ تەمەنێكە و وا گۆڤارە ئازیزەكەمان بە تەواوەتی منداڵیی بەجێهێشت 

و چووە قۆناغێكی نوێوە.
گۆڤاری زانستی سەردەم یەكێكە لە شانازییەكانی دەزگای چاپی پەخشی سەردەم و بەردەوام بێ 

پچڕان لە ماوەی چواردە ساڵی تەمەنیدا لە بوارە جیاجیاكانی زانستدا خزمەتی كردووە.
دەزگا  بۆ  سوپاس  هەمووان  لە  بەر  دەڵێم  گۆڤارەكە  سااڵنەی  یادێكی  هەموو  وەك  دیسانەوە 
ئازیزەكەمان دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم و بەتایبەتی سەرۆكی دەزگا كاك شێركۆ بێكەس 
كە بەردەوام پشت و پەنامان بووە بۆ زیاتر برەودان بە گۆڤارەكەمان، پاشان بەڕێوەبەر و تەواوی 
كارمەندە ماندوونەناسەكانی چاپخانەکەمان، چاپخانەی چاپ و پەخشی سەردەم كە ڕەنجی ئێمە بەرز 
دەنرخێنن و بەوپەڕی بەرپرسیارێتی و شەوقەوە و تەواوی كارەكانی ئێمە الی ئەوان ڕاییدەکرێن.

دیسانەوە ئەمساڵیش دەڵێم ساڵو و دروود بۆ گیانی پاكی مامۆستای زانستخواز مامۆستا ئەكرەم 
سەركەوتووی  بە  توانیبێتمان  هیوادارین  س��ەردەم،  زانستی  گۆڤاری  دامەزرێنەری  قەرەداغی 

كاروانەكەیمان بەڕێ كرد بێت.
دیسانەوە ئەمساڵیش دەڵێم:

سوپاس و پێزانین بۆ یەك بە یەكی ئەو قەڵەمە زانستییە بەڕێزانەی كە هەندێكیان لە ژمارە یەكەوە 
هاوکاری گۆڤارەکەمان بوون بە بەرهەم و بابەتە بەپێزەکانیان کارەکانی ئێمەیان دەوڵەمەند کردووە 
و هەندێكیشیان لە ژمارەكانی دواتردا بوون بە هاوکارمان و بە هەموومان توانیومانە گۆڤاری زانستی 
سەردەم تا ئەم ئاستە بهێنین. بێگومان خەونی بەرەو پێشبردنی بەردەوامی گۆڤارەکە خەونی گەورەی 

ئێمەیە و بڕوامان وایە بتوانین بە هاوکاری و پشتیوانی ئێوە بەو خەونە بگەین.
دیسانەوە ئەمساڵیش دەڵێم:

چاوەڕوانی ڕاو تێبینی و سەرنج و بابەتی ئێوەی خوێنەرین، زانستی سەردەم لەم قۆناغە نوێیەیدا بە 
دیزاین و فۆرمێکی نوێوە درێژە بە ڕەوتی خزمەتکردنی دەدات بەو هیوایەی ساڵ بە ساڵ و ژمارە 
دوای ژمارە بەپێزتر و قەشەنگتر بێتە بەر دیدەتان، دواجار تەواوی هەوڵ و ماندووبوونی ئێمە بۆ 

ئێوەیە و هەر ئێوەش بڕیار لەسەر ئاست و كاریگەری ئەم گۆڤارە دەدەن.

سەروتار

سەرنووسەر



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

5

Medicine نۆژداری

بەكارهێنانیخراپی
دەرمانوڕاهاتن

لەسەریان
ئامادەكردنی: حەمید بانەیی 
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لە سەردەمێكی كۆنەوە 
ماددە  هەندێك  مێژوو  درێژایی  بە  و 
ئەوەی  هۆی  دەبنە  بەوەی  ناسرابوون 
دڵنیایی  و  خۆشی  ب��ە  هەستكردن 
بەكاری  كە  كەسەی  ئەو   الیەن  لە 

ڕووەك��ی  لە  ماددانە  ئەم  دەهێنێت، 
وەك  وەردەگیرێن  ج��ۆرەوە  ج��ۆراو 
ئەفیون، حەشیش، كۆكایین، هیرۆیین، 
میتادۆن  تلیاك،  ماریگوانا،  گ��راس، 
و.....گ��ەل��ێ��ك ج��ۆری دی��ك��ە. ب��ەاڵم 
هاوبەشیان  سیفەتێكی  دەرمانانە  ئەم 
ڕاهاتنە مەسەلەی  ئ��ەوی��ش  تێدایە 
هۆی  ڕاستیدا  لە   ،  ADDICTION

لێپرسراوانی  ڕاهاتنەكەشە كە سەرنجی 
بۆ هەوڵدان  واڵتانی جیهانی ڕاكێشاوە 

بۆ لە ناوبردنی ئەم دەرمانانە یان سنور 
بواری  لە  بەكارهێنانی  لە  بۆی  دانان 

پزیشكیدا.
لەم سەردەمەی ئێمەدا ژمارەیەكی زۆر 
شێوەیەكی  بە  كە  هەیە  ماددانە  لەم 
لەالیەن  ك���راون  ئ��ام��ادە  كیمیاوی 
ژمارەیەكی زۆر لە زانایان چ لە بواری 
پزیشكیدا و چ لە بواری پیشەسازیدا كە 
هەمان كاریگەری ئەفیونیان هەیە و یان 
دەروونیەكان  نەخۆشیە  چارەسەری  بۆ 
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 SEDATIVES وەك  بەكاردەهێنرێن 
دەرمانە  لە  كۆمەڵێك  و  خەو  دەرمانی 
لە  بەنجكردن  بۆ  بۆ كە  سەرەكییەكان 

بواری نەشتەرگەریدا بەكاردەهێنرێن.
ئەم دەرمانانە كاتێك بۆ چارەسەركردنی 
دڵ����ەڕاوک����ێ  خ���ەم���ۆك���ی،  وەك 
چاك  ه��ۆی  دەبنە  بەكاردەهێنرێن، 
نەخۆشەكە،  بوونی  ئ��ارام  و  بوونەوە 
بەاڵم كاتێك لەالیەن كەسێكی ئاسایی 
دەبێتەهۆی  بەكاردەهێنرێن  ساغەوە 
پاش  كەسانە  ج��ۆرە  ئ��ەم  و  ڕاهاتن 
هەموو  بۆ  مۆتەكە  دەبنە  م��اوەی��ەك 
چەندەها  بۆ  هۆكار  دەبنە  و  كۆمەڵ 

گرفتی كۆمەاڵیەتی.
بەكارهێنانی  باسە  شایانی  ئ��ەوەی 
دەرمان بە شێوەیەكی خراپ و ناجۆر 
شێوەیەكی  بە  ل��ەس��ەری  ڕاه��ات��ن  و 
دووەم��ی  نیوەی  لە  سەرنجڕاكێش 
س��ەدەی ڕاب����ردووەوە زی��ادی كرد، 
لە  ئێستاش  ئەلكهول  ه��ەرچ��ەن��دە 
بەاڵم  ماددانەوەیە،  ئەم  یەكەمی  ڕیزی 
نییە،  ئەلكهولەوە  بارەی  لە  باسە  ئەم 
ئەم  وەك  مەترسیەكانی  ئاستی  چونكە 
ئاسانترە  چارەسەری  و  نییە  دەرمانانە 
زۆری  بابەتە  ئ��ەم  دڵنیاییەوە  بە  و 
لەسەركراوە.  قسەی  و  نوسراوە  لەسەر 
كورت  شێوەیەكی  بە  بابەتە  ئەم  بۆیە 
باسكردنە لەسەر ڕاهاتن لەسەر دەرمان 

و ماددە هۆشبەرەكان و بەكارهێنانی بە 
خەڵكییەوە  لەالیەن  خراپ  شێوەیەكی 
ئەمەش  كە  الوان��دا  لەنێو  بەتایبەتی 
كۆمەڵ  بە  گ��ەورە  گەلێك  زیانێكی 
دەگەیەنێت، چونكە دەبێتە هۆی وێران 
توێژی  گەورەتری  تێكدانی  و  كردن 
بەرهەمهێن و لە بری ئەوەی بەرهەمهێن 
و  سەرلێشێواو  نەوەیەكی  دەبنە  بن 
ئەنجامدانی  دەكەونە  جار  هەندێك 
شەڕ  و  دزی  وەك  گ��ەورەش  تاوانی 
لەپێناو  كوشتن  تەنانەت  و  ئ��اژاوە  و 
ئەمەش  دەرمانانە  ئەو  كردنی  پەیدا 
دەبێتە هۆی زەرەر و زیانی گەورە بۆ 

كۆمەڵگا.
لەیاد  ڕاستییە  ئەو  پێویستە  هەرچەندە 
لەم  زۆر  ژمارەیەكی  كە  نەكەین 
دەرمانانە بۆ چارەسەركردنی نەخۆشیە 
و  خەمۆكی،  وەك  دەروونییەكانی 
بەاڵم  بەكاردەهێنرێن،  شیزۆفرینیا 
بیزانین  دەبێت  هەیە  ڕاستیەك  چەند 

وەك :
دەهێنن  بەكاری  نەخۆشانەی  ئەو   -1
دەهێنن  لێ  وازی  زۆریان  ژمارەیەكی 

لەبەر ئەو زیانانەی دەیدات بە لەش.
بێ  ب��ە  نەخۆشانە  ئ��ەو  25%ی   -2
ناڕێكوپێك  شێوەیەكی  بە  واتە  بەرنامە 
سوودێكی  لەبەرئەوە  بەكاریدەهێنن 

ئەوتۆی لێ نابینن.

3- ئەم دەرمانانە بە شێوەیەكی ئاسان 
و ئاسایی پەسەند ناكرێن لەناو هەموو 
لە  بەتایبەتی  جیهان  كۆمەڵگاكانی 
ڕەنگە  و  خۆرهەاڵتیەكاندا  كۆمەڵگا 
الی خوێنەر سەیر بێت كە ئەم دەرمانانە 
خۆرئاواییەكانیشدا  كۆمەڵگا  ل��ە 
لە  چ��ارەس��ەر،  بۆ  ن��ەك��راوە  پەسەند 
توێژینەوەكانیشدا  تازەترین  لە  یەكێك 
كە  دەرك���ەوت  بۆیان  بەریتانیا  لە 
بە  دەرمانانە  ئەم  نایەوێت  كۆمەڵ 
واڵتە  نەخۆشی  زۆر  و  كاربهێنرێن 
دەیانەوێت  ئێستا  پێشكەوتووەكان 
چاك  دەرم��ان  بەبێ  نەخۆشیەكانیان 
دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵدان  لە  و  ببێتەوە 
چارەسەركردنی  بۆ  نوێ  ڕێگایەكی 
ڕێگا  لەو  یەكێك  و  نەخۆشیانە  ئەو 
و  فێركردنە  پەیڕەوكردنی  نوێیانە 
زانین و تێگەیشتن و ئاستی هەستكردنی 
لە  چارەسەركردن.  بۆ  نەخۆشەكانە 
پشكنینەكاندا  و  توێژینەوە  لە  یەكێك 
ك��ە ب���ەراوردێ���ك���ی ت��ێ��دا ب���وو لە 
فێركردن  بە  چارەسەركردن  نێوان 
 )COGNITIVE TREATMENT(

بۆیان  دەرم��ان  بە  چارەسەركردن  و 
دەرك����ەوت ئ��ەو ن��ەخ��ۆش��ان��ەی بە 
لە  چارەسەركراون  یەكەم  ڕێگەی 
بوونەتەوە  چاك  كەمتردا  ماوەیەكی 
نەخۆشەكان  دیكەوە  لەالیەكی  و 
دەرمانانەش  ئەو  زیانی  زەرەرو  لە 
ئەگەر  بوون،  ب��ەدوور  لەش  سەر  بۆ 
بە  نەخۆشەكان  چ��ارەس��ەری  ئێمە 
جگە  دەبینین  بكەین  یەكەم  ڕێگەی 
پارەیەكی  نەخۆشەكان  بۆ  لە سوودی 
دەكاتە  ك��ار  كە  دەگەڕێتەوە  زۆر 
ئەو  لەوەی  جگە  واڵت  دارایی  سەر 
خەڵكانی  بەردەستی  ناكەونە  دەرمانانە 
فیلمی  سەدان  بارەیەوە  لەم  و  دیكە 
بەرهەمهێنراوە  تەلەفزیۆنی  و  سینەمایی 
تا ناشیرینی و مەترسی  ئەم دەرمانانە 
لە  كەسێك  هەموو  بەرچاوی  بخرێتە 

تێگەیشتن. مەبەستی  بە  جیهاندا 

ئەم دەرمانانە كاتێك بۆ چارەسەركردنی وەك خەمۆكی، 
دڵەڕاوکێ بەكاردەهێنرێن، دەبنە هۆی چاك بوونەوە و ئارام 
بوونی نەخۆشەكە، بەاڵم كاتێك لەالیەن كەسێكی ئاسایی 
ساغەوە بەكاردەهێنرێن دەبێتەهۆی ڕاهاتن و ئەم جۆرە 
كەسانە پاش ماوەیەك دەبنە مۆتەكە بۆ هەموو كۆمەڵ و 
دەبنە هۆكار بۆ چەندەها گرفتی كۆمەاڵیەتی
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هۆیەكانی ڕاهاتن لەسەر دەرمان3

ل��ێ��رەدا ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ك���ورت و 
كە  دەكەین  هۆیانە  لەو  باس  گشتی 
ب��ووەت��ە هۆی  زۆرب���ەی واڵت��ان��دا  لە 
دەرمان  لەسەر  ڕاهاتن  و  بەكارهێنان 
لەسەر  ڕاه��ات��ن  مەسەلەی  بێگومان 
نییە،  دەرمان لە واڵتی ئێمەدا زۆر باو 
بەاڵم ئەوە ناگەیەنێت كە نییە و تائێستا 
نییە  وامان  سەرژمێرێكی  ئێمە  لەالی 
بۆ  گیروگرفتەمان  ئەم  قەبارەی  كە 
بێگومان  ئێمەدا  واڵتی  لە  دەربخات، 
بەكارهێنانی دەرمان گەلێك هۆی هەیە 

و لەو هۆیانەش:
1- هاتنی بە لێشاوی خەڵك لە الدێوە 

بۆ شار.
ب��وون��ەوەی  ی��ان ك��ەم  ن��ەم��ان��ی   -2
پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی ن���او خ��ێ��زان و 
خێزان  لە  كچ  و  كوڕ  جیابوونەوەی 
ئەم  )هەرچەندە  كەمدا  تەمەنێكی  لە 
دیاردەیە لە كۆمەڵگای ئێمەدا كەمترە(.
و  حەسانەوە  هۆیەكانی  كەمی   -3
شارەكاندا  لە  یان  واڵتدا  لە  ڕابواردن 
زۆر  كە  شوێنانە  ئەو  گرانی  یان  و 
خۆیانی  كاتی  تا  الوان  بۆ  پێویستە 
بەم  كاتیان  لەبەرئەوە  بەسەربەرن،  تێدا 

دەرمانانەوە بە سەر دەبەن.
4- بێكاری لە ناو توێژی الواندا.

لە  یەكێك  ئێمەدا  كۆمەڵگای  لە   -5
كاریگەرییە هەرە گەورەكان ڕوودانی 
كۆمەڵێك جەنگی یەك لە دوای یەكە 
نێوان  لە  پوچگەرایی  سیفەتێكی  كە 
الوەكاندا دروست كردووە و حاڵەتێك 
لە بێهودەیی و بێ چارەسەری زۆربەی 
حەز  كە  ئ��اراوە  هاتوەتە  گرفتەكان 
دەكەن بە هۆی بەكارهێنانی دەرمانەوە 

لە بیر خۆیانی ببەنەوە.
پێناو  لە  جیددی  هەوڵی  نەبوونی   -6
و  ئ��اب��وری  گرفتە  چارەسەركردنی 
كۆمەاڵیەتی و پەروەردەیی و تەنانەت 
حكومەتەوە  الیەن  لە  سیاسیەكانیش 
بواری  لە  پسپۆر  خەڵكانی  كەمی  و 
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی 

ب��ە ڕێگەی  ب��وون  ڕاه��ات��ن  ت��ووش��ی 
كردنەوە  چاك  واتە   Rehabilitation

و بەخشینەوەی باوەڕ بە نەخۆشەكە.
دیكە  ه��ۆی  گەلێك  و  هۆیانە  ئ��ەو 
یەك مەسەلەی  بۆ  هەمووی سەرنجمان 
سەرەكی ڕادەكێشێت ئەویش دیاردەی 
بەكارهێنانی دەرمان و ڕاهاتن لەسەری 
ژیان  ب��اری  كە  ب��اڵوە  چینانەدا  ل��ەو 
بۆ  هەنگاو  یەكەمین  گرانە،  تیایدا 
هەوڵدانە  گرفتە،  ئەم  چارەسەركردنی 
بۆ چاككردنی باری گوزەران و ژیانی 
خەڵك و ئەم كارەش هەروا ئاسان نییە 

و گەلێك سەختە.
و  بەكارهێنان  لە  خۆپاراستن  

ڕاهاتن لەسەر دەرمان
دەڵێت  كە  كۆنەكە  مەسەلە  هەروەك 
چارەسەركردن  لە  باشترە  خۆپاراستن 
بەتایبەتی لەم دەردە ترسناكە كوشندەیە 
كۆمەڵ  ب��ە  گ���ەورە  زیانێكی  ك��ە 
ئەم  كردنەوەی  كەم  بۆ  دەگەیەنێێت، 

دیاردەیە چەند ڕێگەچارەیەك هەیە:
دەرمانانە  ئ��ەو  كەمكردنەوەی   -1
لەشێوەی  ئایا  دەرمانخانەكاندا  لە 
یان كەمكردنەوەی  بێت  دروستكردندا 
ئەم  واڵت،  بۆ  دەرمانانە  ئەو  هێنانی 
و  لێكۆڵینەوە  بە  پێویستی  هەنگاوەش 
هاوكاری هەیە لە نێوان كاربەدەستانی 
ئاستی  ب��ەرزت��ری��ن  و  ت��ەن��دروس��ت��ی 
ئەم  چارەسەركردنی  بۆ  حكومەت 
ق��ورس  س��زای  دان��ان��ی  ب��ۆ  و  گرفتە 
بەم  بازرگانی  كەسانەی  ئەو  لەسەر 
دەرمانانەوە دەكەن و ئەوانەی بەكاری 
دەهێنن، ئەویش بە هۆی دانانی یاسای 

تایبەتەوە.
و  خەڵكی  ه��وش��ی��ارك��ردن��ەوەی   -2
تێگەیاندنی خەڵك لە مەترسیەكانی ئەم 
دەرمانانە لە ڕێی دەزگاكانی ڕاگەیاندن 
بەرنامەی  داڕشتنی  باڵوكراوەكانەوە  و 
هەنگاوە  ئەم  و  كارە  ئەم  بۆ  تایبەت 
كاریگەرتر  هەنگاوەكان  هەموو  لە 
لە  داخەوە  بە  هەرچەندە  گرنگترە  و 
كە  پێدراوە  بایەخی  كەمتر  هەموویان 

ڕووه کی خه شخاش ئه فیونی لێده رده هێنرێت

لە كۆمەڵگای ئێمەدا یەكێك لە 
كاریگەرییە هەرە گەورەكان 
ڕوودانی كۆمەڵێك جەنگی یەك 
لە دوای یەكە كە سیفەتێكی 
پوچگەرایی لە نێوان الوەكاندا 
دروست كردووە و حاڵەتێك لە 
بێهودەیی و بێ چارەسەری 
زۆربەی گرفتەكان هاتوەتە 
ئاراوە كە حەز دەكەن بە هۆی 
بەكارهێنانی دەرمانەوە لە بیر 
خۆیانی ببەنەوە
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جیهاندا  كۆمەڵگاكانی  هەموو  ناو  لە 
گرنگترین هەنگاوە.

3- ڕاگرتنی ئەو سوود و قازانجانەی لە 
دەست  دەرمانانەدا  ئەم  باڵوكردنەوەی 
كۆمپانیاكانی  ی��ان  دەرمانخانەكان 
و  دەكەوێت  دەرمان  كرنی  دروست 
بوونەوەی  كەم  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 

دەرمانەكان.
ئاستی  لەسەر  یاسا  كردنی  پتەو   -4

ناوخۆ و واڵتان.
نەخۆشانە  ئەو  چارەسەركردنی   -5
لە  كۆمەڵ   ناو  بۆ  گەڕاندنەوەیان  و 
دوا  ئ���ەوەی  ب��ۆ  م���اوەدا،  كەمترین 

نەكەون.
دەرمانانە  ئەو  گۆڕینی  توانا  بەپێی   -6
بە دەرمانی دیكە كە هەمان كاریگەری 
هەبێت، بەاڵم زیانی ڕاهاتنی نەبێت، بۆ 
نموونە چەند دەرمانێك هەن كە بریتین 
بنچینەییەكە  ماددە  لە  تێكەڵكردنی  لە 
لەگەڵ  بەكاردەهێنرێت  چارەسەر  بۆ 

یان  هێوركەرەوە  ماددە  لەو  یەكێك 
بۆ  ئەگەر  هەرچەندە  شكێنانە،  ئازار 
زیانی  بەكاربهێنرێت  چارەسەركردن 
ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نابێت،  ئەوتۆی 
بەكاربهێنرێت  زۆر  بڕێكی  بە  ئەگەر 
دەبێتە  و  لەش  سەر  دەكاتە  كار  ئەوا 
لەم  نموونەش  لەسەریان  ڕاهاتن  هۆی 
دەرمانخانەكانی  لە  كە  دەرمانانەش 
پەڵمۆكۆدین،  توسیرام،  هەن:  ئێمەدا 
كۆدایین كە ئەمانە بۆ چارەسەركردنی 
ه��ەروەه��ا  بەكاردەهێنرێن،  كۆكە 
و  هتد   .... سۆمادریل  ئەلجیسیك، 
ژمارەیەكی زۆری دیكەی دەرمان كە 
دەتوانرێت بەدەرمانی دیكە بگۆڕێت و 
بەرهەم هێنانی ئەم دەرمانانە یان هێنانی 
ئەم دەرمانانە بوەستێنرێت، ئەم كارەش 
هەروا ئاسان نییە بۆیە خۆپاراستن لێیان 
بە یارمەتی  و قەدەغەكردنیان پێویستی 
ڕامیاری  ئاستی  لەگەڵ  هاوكاری  و 
شااڵوە  ئەم  تا  هەیە  واڵت��دا  ب��ەرزی 

سەركەوتوو بێت.
7- دوا هەنگاو بۆ خۆپاراستن دەكەوێتە 
سەر پزیشك ئەویش بە كەمكردنەوەی 
نەخۆش،  بۆ  دەرمانانە  ئەم  نووسینی 
دەروونییەكان  پزیشكە  مەبەست  لێرەدا 
هەموو كەسێك  لە  ئەوان  نییە، چونكە 
دەزانن  دەرمانانە  ئەم  زیانی  لە  زیاتر 
بهێنن  بەكار  چۆنی  دەزانن  لەبەرئەوە 
دیكەیە  پزیشكەكانی  مەبەست  و 
بوەستێنن  دەرمانانە  ئەم  نووسینی  كە 
چونكە  دیكەدا،  دەرمانەكانی  لەگەڵ 
ئەو دەرمانانە هیچ كارێك ناكەنە سەر 
لە  وا  پێچەوانەوە  بە  و  نەخۆشیەكە 
نەخۆشەكە دەكەن كە بە هەڵە هەست 
بووەتەوە  چاك  نەخۆشییەكەی  بكات 
نموونە  بۆ  و  نییە  ب��اش  ئ��ەوەش  كە 
وەك  دەرمانێكی  ن��اك��ات  پێویست 
تریپتیزۆڵ  توفرانێل،  ئەتیڤان،  )ڤالیۆم، 
دیكەدا  دەرم��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ....ه��ت��د( 
هەست  نەخۆش  ئەوەی  بۆ  بنوسرێت 
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5
دەبێتەوە، 3 چ��اك  زووت���ر  ك��ە  بكات 

دەرمانانەش  ئەم  پزیشك  ئەگەر  بەاڵم 
پێویستی  ئەوپەڕی  لە  بنووسێت دەبێت 
نەخۆشەكەدا بێت و دەبێت پزیشكەكە 
ب��اری  ك��ردن��ی  چ��اك  ك��ە  بێت  دڵنیا 
باش  كارێكی  نەخۆشەكە  دەروون��ی 
نەخۆشەكە  تەندروستی  سەر  دەكاتە 
نەخۆشیەكان  هەموو  ئەمە  بێگومان  و 

ناگرێتەوە.
بێگومان لە واڵتاندا بەتایبەتی كۆمەڵی 
ب����ەردەوام  هەوڵێكی  خ��ۆرئ��اوای��ی 
گیروگرفتە  ئەم  ئ��ەوەی  بۆ  دەدرێ��ت 
لەناوببرێت ڕێگە لە زیانەكانی بگیرێت 

كە ئەوانیش:
زیان  و  دەروون��ی  گیانی،  زیانی   -1
دەبنە  كەسانە  ئەو  چونكە  كۆمەڵ،  بە 
مرۆڤێكی بێسود و ناتوانن هیچ كارێك 

بكەن.
2- ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی ئ��ەم دەرم��ان��ان��ە 
هەڵخەڵەتاندنی  فێری  بەكاردەهێنن 

ڕێگەیەك  هەموو  و  دەب��ن  خەڵكی 
ئەو  ئەوەی  بۆ  دزیش  تا  بەكاردەهێنن 

دەرمانە بە دەست بهێنن.
كە  دەب��ن  فێر  كەسێك  چ��ەن��د   -3

بازرگانی بەو دەرمانانەوە بكەن.
نەخۆشییەك  چەند  بە  تووشبوون   -4
یان كاری  بە هۆی كەمی خواردنەوە 
ئەو دەرمانانە لەسەر لەش بە گشتی و 

پێویستەكان. ڤیتامینە  كەمبوونەوەی 
شێوەیەكی  بە  س��ەرەوە  باسەی  ئ��ەم 
خراپی  لەسەر  توێژینەوەیەكە  كورت 
پێش  ب��ەاڵم  دەرم���ان،  بەكارهێنانی 
ئەو  باسێكی كورتی  بێینە سەر  ئەوەی 
دەرمانانە وای بە پێویست دەزانین كە 
بكەینەوە  باڵو  ڤیەننا  كۆنگرەی  دەقی 
گەیشتنە  كۆنگرەكەدا  ئەنجامی  لە  كە 

ئەم ئەنجامە و ئەمەش دەقەكەیەتی:
شێوەیەكی  بە  دەرم��ان  هێنانی  بەكار 
لەم  وای��ە  هەڕەشەیەك  وەك��و  خ��راپ 
سەردەمەدا و بۆ نەوەكانی داهاتوو، وەك 

تاعون وایە كە گەلێك واڵتانی جیهانی 
گرتوەتەوە و ئەگەر چارەسەر نەكرێت 
كاری ئەم دەرمانانە وردە وردە هەموو 
بە  ب��ەاڵم  دەگرێتەوە،  دیكە  واڵتانی 
چارەسەركردنی  و  ترسناك  شێوەیەكی 
خەباتێكی  بە  پێویستی  مەسەلەیە  ئەم 
پتەو و پالنە لە هەموو واڵتانی جیهاندا 
هەروەها یەكێك لە چارەسەرەكان كە 
نەتەوە یەكگرتوەكان دایان ناوە دەڵێت 
گرفتە  ب��ەم  هێنان  كۆتایی  پێویستە 
و  بێت  ئاستی سیاسی  لەسەر  گەورەیە 
پێویستی بە پەرە پێدان هەیە لە الیەنی 
سیاسی و ڕۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی و 
ئاگادار  بارەیەوە  لەم  دەبێت  خەڵكی 
بن و هەر چارەسەرێك دابنرێت بۆ ئەم 
گرفتە دەبێت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا 

بێت نەك لە ناوچەیەكی دیاریكراودا.
لەسەر  كورتەباسێكە  ئەمەش 
خراپ  دەرمانانەی  لەو  هەندێك 
هۆی  دەبنە  و  دەهێنرێن  بەكار 
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ڕاهاتن لەسەریان:
1- كۆمەڵی بینزودیازپین :

دەرم��ان   33 نزیكەی  كۆمەڵە  ئ��ەم 
دەگرێتەوە بە پێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی 
بەشێكی زۆری  و  تەندروستی جیهانی 
وەكو)لیبریوم،  ناسراون  خەڵكیدا  لەناو 
ڤالیۆم(  مۆگادۆن،  ئەتیڤان،  فریسیوم، 
چەند  ب��ازرگ��ان��ی  ن��اوی  ئەمانە  ك��ە 
و  پشێوی  بۆ  دەرمانانە  ئەم  دەرمانێكە. 
بەكاردەهێنرێن  و خەمۆكی  دڵەڕاوكێ 
و هەندێكیان بۆ خەو بەكاردەهێنرێن و 
بەكارهێنانیان بۆ ماوەیەكی زۆر دەبێتە 
ئەو  ئەگەر  و  لەسەریان  ڕاهاتن  هۆی 
دەبێتە  بهێنێت  لێ  وازی  لەپڕ  كەسە 
هۆی بیر چوونەوە و چەند نیشانەیەكی 
یەكێك  ئەمە  كە  دەركەوتووە  دیكە. 
لە هۆ سەرەكیەكانە بۆ ئەوەی نەتوانن 
بگەڕێنەوە،  بۆی  و  بهێنن  لێ  وازی 
چونكە تا ڕادەیەكی زۆر ڕاهاتن لەسەر 
دەروونییە،  ڕاهاتنێكی  دەرمانانە  ئەم 
كەسانە  لەو  هەریەكێك  لە  گەر  بۆیە 
بپرسین دەبینین چەند جارێك هەوڵیان 
لەبەر  توانیوە  نەیان  و  وازبهێنن  داوە 
ڕوودەدات،  لەسەریان  نیشانانەی  ئەو 
كورت  ماوەیەكی  پ��اش  لەبەرئەوە 
تێبینیانە  ئ��ەم  س��ەری.  گ��ەڕاون��ەت��ەوە 
ویالیەتە  نەخۆشێك  چەند  ل��ەس��ەر 
هەوڵی  لە  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
لەگەڵ  دەروونیدا  پزیشكێكی  چەند 
ویستیان  كە  بینرا  نەخۆشێك  چەند 
یەكسەر چەند نەخۆشێك دووربخەنەوە 
ل��ەس��ەر ئ��ەم دەرم��ان��ان��ە، ب��ەاڵم پاش 
بوون،  خراپتر  نەخۆشەكان  ماوەیەك 
ئەوە  تاقیكردنەوەیە  ئەم  هەرچەندە 
ناگەیەنێت كە ناتوانرێت ئەم نەخۆشانە 
چونكە  دەرمانانە،  لەم  دووربخرێنەوە 
پاش  و  كاتین  هەمووی  نیشانانە  ئەم 
دەتوانین  و  نامێنن  كورت  ماوەیەكی 
ئەو  و  بوەتەوە  چاك  نەخۆشەكە  بڵێین 
سێ  ئەوپەڕی  یان  مانگە  یەك  ماوەیە 

مانگە.

ئەم  لەسەر  نیشانانەی  ئ��ەو 
نەخۆشانە دەردەكەوێت ئەمانەیە:

لە  گوێی  كە  دەك��ات  واهەست   -1
بەرز  دەنگی  بە  هەیە،  شتێك  هەموو 
و  دەست  دەبێت،  بێزار  ڕووناكی  و 
ناخۆش  شتی  بۆنی  دەبێت،  سڕ  قاچی 
دەكات ئاسانترین شت ئازاری دەدات، 
لوت و دەم وچاوی دەخورێت، لەشی 
جومگەكانی  جار  جار  و  داهێزراوە 
دەكات  هەست  وا  دەبێت،  ئ��ازاری 
دەكات  هەست  و  بووە  تەواو  ژیانی 
و  دەیچەوسێننەوە  هەموویان  خەڵكی 

هەندێك كاریگەری الوەكی دیكە. 
2- ئەمفیتامین و وەرگیراوەكانی 

واڵتی  لە  دەرمانانە  ئەم  بەكارهێنانی 
بۆ  بەكاردەهێنرێن  و  كەمە  ئێمەدا 
كە  كەسانەی  ئەو  چارەسەركردنی 
بەكاری  ئەو كەسەی  زۆر دەخەون و 
دەهێنێت هەست بە دڵنیایی دەكات و 
دەرمانانە  ئەم  بۆیە  دەدات  بەری  خەو 
بە شێوەیەكی خراپ بەكاردەهێنرێن و 
قوتابیاندا  نێوان  لە  باڵو  شێوەیەكی  بە 
ئەوەی  بۆ  تاقیكردنەوەدا  شەوانی  لە 
ئەوەی  بەاڵم  نەكەوێت،  لێ  خەویان 
هەستی پێ دەكەن ڕاست نییە و ئەگەر 
ڕێژەیەكی  بە  یان  زۆر  ماوەیەكی  بۆ 
پێچەوانە  كارەكەیان  وەرگیرێن  زۆر 

بە  هەست  كەسە  ئ��ەو  و  دەب��ێ��ت��ەوە 
و  دەك��ات  خەمۆكی  و  دڵ��ەڕاوك��ێ 

لەوانەیە بیر لە خۆكوشتن بكاتەوە.
3- ئەفیون و وەرگیراوەكانی 

ئ���ەم ك��ۆم��ەڵ��ە چ��ەن��د دەرم��ان��ێ��ك��ی 
وەك  دەگرێتەوە  مەترسیدار  قورسی 
چەند  و  كۆداین  مۆرفین،  پیتیدین، 
لەناو  دەرمانانە  ئەم  دیكە.  دەرمانێكی 
دەگمەن  بە  و  هەن  نەخۆشخانەكاندا 
لە  و  نەخۆشخانە  دەرەوەی  دەچنە 
دەرمانخانەكان دەست ناكەون بۆیە ئەو 
كەسانەی ئەم دەرمانانە بەكاردەهێنن و 
كاربەدەستانی  زیاتر  ڕادێن  سەری  لە 
پەرستیار،  پزیشك،  وەك  نەخۆشخانەن 
بە  و  ددان  پزیشكی  و  دەرم��ان��س��از 
نەخۆشەكاندا  ن��ێ��وان  ل��ە  دەگ��م��ەن 
كورت  ماوەیەكی  بۆ  كە  ڕوودەدات 
دۆزێكی كەمیان لەم دەرمانانە دەدەنێ 
قورس.  ئ��ازاری  چارەسەركردنی  بۆ 
چارەسەركردنی  باسە  شایانی  ئەوەی 
باشترین  و  گەلێك سەختە  ڕاهاتنە  ئەم 
بە  كە  دەكرێت  شوێنانەدا  لەو  چارە 
چارەسەر  بۆ  كراون  تەرخان  تایبەتی 

لەژێر چاودێری پزیشكی تایبەتدا. 
سۆسیكۆن،  كە  دەركەوتووە  هەروەها 
دەرمانانە  كۆمەڵە  ل��ەم  یەكێكە  كە 
هەیە  لەسەری  ڕاهاتن  ڕێژەی  كەمترین 

دەركەوتووە كە سۆسیكۆن، كە یەكێكە لەم 
كۆمەڵە دەرمانانە كەمترین ڕێژەی ڕاهاتن 
لەسەری هەیە و شایانی باسە كە كۆمەڵێك 
دەرمان هەن بۆ نەخۆشییە ڕۆماتیزمەكان 
بەكاردەهێنرێن و لەوانەیە لە دواڕۆژێكی نزیكدا 
جێگەی ئەفیون و وەرگیراوەكانی بگرنەوە بە بێ 
مەترسی ڕاهاتن لەسەریان 
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دەرمان 3 كۆمەڵێك  كە  باسە  شایانی  و 

ڕۆماتیزمەكان  نەخۆشییە  ب��ۆ  ه��ەن 
لە  ل��ەوان��ەی��ە  و  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ��ن 
ئەفیون  جێگەی  نزیكدا  دواڕۆژێكی 
بێ  بە  بگرنەوە  وەرگ��ی��راوەك��ان��ی  و 
نموونەی  و  لەسەریان  ڕاهاتن  مەترسی 
ڤۆڵتارین،  دەرزی  دەرم��ان��ان��ە  ئ��ەم 
ئەسپیجیك  دەرزی  ئیندۆسید،  دەرزی 
كە  زم��ان  ژێر  ئیندۆسیدی  هەروەها 
كۆمەڵێك  و  باڵون  ئێستا  هەندێكیان 
و  پشكنیندان  لەژێر  دیكەیش  دەرمانی 
ئەنجامەكانی تائێستا مژدەیەكی باش بۆ 

دواڕۆژ دەهێنێت .
بەكارهێنانی  باسێكی كورتی  لێرەدا   -4
دەكەین  كیمیاوی  ماددەیەكی  چەند 
كە هەمیشە دەست دەكەون و لە چەند 
ئێمەشدا  لەواڵتی  و  جیهاندا  واڵتێكی 
تاڕادەیەكی كەم باڵوبوونەتەوە ئەویش 
و  سیكۆتین  و  سەمغ  بەكارهێنانی 
البردنی  پەڵە  دەرمانی  و  پێاڵو  بۆیاخی 
پلەی  لە  ماددانە  ئەم  بەنزینە  و  جل 
گەرمای ژووردا دەبن بە هەڵم و كاریان 
هەڵ  كە  وایە  وئەفیون  ئەلكهول  وەكو 
ماددەیەكیان  چەند  چونكە  دەمژرێت، 
ئەمیل  گازۆلین،  تۆلۆوین،  وەك  تێدایە 
باسە  شایانی  هالۆتەی  هەتا  نیترەیت 
كە  دەركەوتووە  تاقیكردنەوەكاندا  لە 
بەكارهێنانی ئەم ماددانە لە زیادبوونایە، 
بەكاری  كەسانەی  ئەو  هەموو  ب��ەاڵم 
لە خوار 20 ساڵەوەیە  تەمەنیان  دەهێنن 
و زۆرب���ەی ئ��ەوان��ەی ئ��ەم م��اددان��ە 
فێری  دەبن  گەورەتر  كە  بەكاردەهێنن 

ئەلكهول و بەكارهێنانی دەرمان دەبن.
بە  ماددانە  ئەم  بەكارهێنانی  چۆنێتی 
چەند شێوەیەكە، بەاڵم هەموو ئەو جۆرە 
ئەویش  هەیە  ئامانجی  یەك  ڕێگایانە 
سییەكان  بگاتە  ماددە  زۆرترین  ئەوەیە 
و دەماخ و كارێكی ڕاستەوخۆ دەكەنە 
سەر دەماغ و دڵ و هەناسەدان و ئەگەر 
بەكاربهێنرێت  لەسەریەك  جارێك  چەند 
یان  سەرخۆشی  حاڵەتێكی  هۆی  دەبنە 

ئەم  كاریگەری  خ��ەوداب��ن  لە  وەك��و 
كەم  ماوەیەكی  و  دێت  لەپڕ  ماددانە 

دەخایەنێت.
سوڕنەمێنێت  سەری  خوێنەر  پێویستە 
هیچ  م��اددان��ە  ئ��ەم  كە  واتێنەگات  و 
زیانیان  گەلێك  بەڵكو  نییە  زیانێكیان 

هەیە وەك:
أ - لەوانەیە لە كاتی هەڵمژیندا یەكسەر 
هۆی  بە  ئەویش  بمرێت  كەسە  ئ��ەو 
نازانێت  كە  زۆر  بڕێكی  هەڵمژینی 
چەندە و یان تووشی كارەساتێك ببێت 

كاتێك لە هۆش خۆی دەچێت.
بخنكێت  كەسە  ئ��ەو  ل��ەوان��ەی��ە  ب - 

لەكاتی هەڵمژینی ئەو ماددەیە.
ك��اری  م��اددان��ە  ل��ەو  هەندێك  ت - 
دەبنە  و  هەیە  دڵ  لەسەر  ڕاستەوخۆیان 

هۆی وەستانی دڵ.
ساڵێك  چەند  م��اوەی  بۆ  ئەگەر  پ - 
چەند  هۆی  دەبنە  ئەوا  بەكاربهێنرێن 
گۆڕانێكی هەمیشەیی لە دەماخ، جگەر، 
گورچیلە و دەبنە هۆی ژەهراوی بوونی 

لەش بە قوڕقوشم.
ج - لە بواری كۆمەاڵیەتیدا دەبنە هۆی 
و  ئیش  باشی  بە  نەتوانن  كە  ئ��ەوەی 
و  ئیش  هەڵسوڕێنن،  خۆیان  ك��اری 
كارەكانیان لەدەست دەچێ و مرۆڤێكی 
كۆمەڵدا  لە  دەبن  نەویستراو  دواكەوتو 
لەو  واز  یەكسەر  ئەوەیە  چارە  تەنیا  و 

خوە بهێنن.
5- جۆری هۆشبەرە هەرە قورسەكان

ئەمانە جۆرێكی هەرە قورس و گرانن و 
زۆر بە خێرایی مرۆڤ لەسەریان ڕادێت 
و گەورەترین مەترسی لەم جۆرە ماددە 
هۆشبەرانەدا هەیە و گەورەترین جۆری 
بازرگانی لە جیهاندا باڵوكردنەوەی ئەم 
زۆرترین  هۆكاری  بووەتە  و  ماددانەیە 
و  سیاسی  كێشە  و  كوشتن  ت��اوان��ی 
ئەمڕۆدا،  لە  جیهان  كۆمەاڵیەتیەكانی 
جەنگ  جیهاندا  واڵتەكانی  هەموو  لە 
هەر  و  بەرامبەریان  دەكرێت  بەرپا 
بەرهەمهێنەری  زیاترین  و  بەردەوامن 

)كۆڵۆمبیا( و  )ئەفگانستان(  ماددانە  ئەم 
ن هەندێك لە واڵتانی ئەمریكای التینی 
دیكە  شوێنی  هەندێك  و  ناوەڕاست  و 
)هیرۆین،  وەك  ئەمانەش  جیهاندا  لە 
حەشیش،  تلیاك،  مۆرفین،  كۆكاین، 
 LSDئێس دی ئێڵ  گراس،  ماریگوانا، 
هەر  كە  دیكە  م��اددەی  گەلێك   )....
بە  شێوە  چەندین  بە  ماددانە  لەم  یەكە 
كاردێت وەك شێوەی هەڵمژین لە ڕێی 
بە  و  ئاگر  بە  تواندنەوەیان  یان  لوتەوە 
دەرزی لێدان یان هەندێكیان ڕاستەوخۆ 
تێكەڵكردنی  وەك  دەخورێن  دەم  بە 
چۆرەكدا  و  كێك  لەگەڵ  كۆكاین 
ك��ە ب��ە ك��رۆك��س ن��او دەب��رێ��ت یان 
و  سورەوەكراو  شیشی  بە  دەسوتێنرێن 
تێكەڵ  یان  هەڵدەمژرێت  دوكەڵەكەیان 
وەك جگەرە  و  توتندا  لەگەڵ  دەكرێن 
بۆ  دیكە  ڕێگەی  دەیان  و  دەكێشرێن 
زیاترین  خۆرهەاڵتدا  لە  و  بەكارهێنان 
واڵت بۆ بەكارهێنانی ئەم ماددانە ئێران 
و  میسرە  و  توركیا  و  ئەفگانستان  و 
ئێستاش لە عێراقدا بەتایبەتی ناوەڕاست 
و باشور ئەم ماددانە لەڕێی سنورەكانەوە 

دزە دەكەن و بەكارهێنانیان بەرباڵوە.
ئێستا و لەم سەردەمەدا یەكێك لە دەردە 
هەرە گرانەكان لە كۆمەڵگادا نەخۆشی 
باڵو بوونەوەی ئەم ماددە ژەهراویانەیە 
و  بەهرە  هەموو  كە  ن��ەوەك��ان��دا  لە 
و  دەك��ات  وێ��ران  م��رۆڤ  تواناكانی 
كۆمەڵگا بەرەو هەڵدێر دەبەن و پێویستە 
بەر لەوەی لە كۆمەڵگای كوردیدا باڵو 
ببێتەوە بە فراوانی ڕێی لێ بگیرێت و 

جەنگی بەرامبەر بكرێت.

سەرچاوەكان:
World health –the magazine 

of world health organization 

(WHO) Vienna conference on 

drug addiction
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ئەو 
خۆراكانەی

بەرهەڵستی 
شێرپەنجە 

دەكەن

لە  خۆراكی  سیستمی  باشترین 
جیهاندا دژی شێرپەنجە كامەیە؟ ئایا باشترینیان 
بەو  تایبەتە  كە  ژاپۆنیە  خۆراكی  سیستمی 

واڵتانەی كە لەسەر دەریای سپی ناوەڕاستە.
چینییەكانیش  هەروەها  ژاپۆنییەكان  ڕاستی  بە 
مەمك  شێرپەنجەی  بە  تووشبوونیان  مەترسی 
بۆ  ئەمە  هۆكاری  لەوانەیە  كەمە،  پڕۆستات  و 
خواردنی بڕی زۆر لە پاقلەمەنییەكان بگەڕێتەوە 

بەتایبەتی بەرهەمە ترشاوەكانی سۆیا.

هەرچی سیستمی خۆراكی تایبەت بە دەوڵەتانی 
گەورە  بڕی  ئ��ەوا  ناوەڕاستە،  سپی  دەری��ای 
و  میوە  و  ڕیشاڵ  بە  دەوڵەمەند  خۆراكی  لە 
خۆراكانە  ئەم  لەخۆدەگرێت،  تازە  س��ەوزەی 
كۆئەندامی  شێرپەنجەی  بە  تووشبوون  لە  لەش 
هەرس دەپارێزن، بەتایبەتی شێرپەنجەی كۆڵۆن، 
هەروەها ئەوان زەیتی زەیتون بەكاردەهێنن كە 
چەوری  ترشە  سەلماندوویانە  لێكۆڵینەوەكان 

دژی شێرپەنجەیان تیادایە.

پاتریک هولفورد
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سیستمە 3 باشەكانی  الیەنە  باشترە  وا 

هەموو  ل��ە  ج��ی��اوازەك��ان  خۆراكییە 
بیخەیتە  و  كۆبكەیتەوە  پێكەوە  جیهاندا 
دژ  نموونەیی  خۆرانی  سیستمێكی  ناو 
یاساكانی  گرنگترین  شێرپەنجە.  بە 
بە  خواردنی  خۆراكییە  سیستمە  ئەم 
و  سەوزە  لە  ژەم  پێنج  كەمەوە  الیەنی 
ماددەیەكی  هیچ  كە  واباشە  و  میوەیە 
واباشە  هەروەها  نەبێت.  تێدا  كیمیاییان 
زیاتر  و  بكرێتەوە  كەم  گۆشت  بڕی 
بخورێت.  سۆیا  بەرهەمەكانی  و  ماسی 
لە  دووركەوتنەوە  سەرباری  و  ئەمە 
خواردنەوە  و  سوورەوەكراو  خواردنی 
كە  باشترە  وا  هەروەها  كهولییەكان. 
خواردنەكەوە  هەڵمی  ڕێی  لە  خۆراك 
ئامادە بكرێت بۆ نموونە بڕێكی زۆر لە 
سەوزەوات لەگەڵ توفو بە بڕێكی كەم 
لە زەیتەوە ئەم دیو و ئەو دیو بكرێت 
ئاو و ساسی  یان  ئاو  پاشان كەمێك  و 
پاشان  تێبكرێت،  لیمۆی  ئاوی  و  سۆیا 
بە باشی سەری ئەو مەنجەڵە یان تاوەیە 
ئامادە  تیادا  خۆراكەكەی  كە  بنرێتەوە 
دەكرێت و بۆ ماوەیەكی كەم بە هەڵم 

ئامادە بكرێت.
ه��ەروەه��ا دەك��رێ��ت پ��ەی��ڕەوی ئەم 

بكرێت: ئامۆژگارییانەش 
گۆشتی  خواردنی  لە  دووركەوتنەوە   -
بڕی  بە  كەمەوە  الیەنی  بە  یان  سوور، 
كەم بخورێت ڕۆژانە لە 80 گرام تێپەڕ 

نەكات.
گۆشتی  خواردنی  لە  دووركەوتنەوە   -
س��ووت��او ك��ات��ێ��ك ب��ە ب����رژاوی ی��ان 

سوورەوەكراوی دەسووتێت.
- هەوڵدان بۆ كەمكردنەوەی خواردنی 
بە  باشتر  س��وورەوەك��راوە،  خۆراكی 
مەنجەڵی  بە  یان  هەڵم  بە  یان  كواڵن 
فڕندا  لە  لێنان  یان  پیشاندن  هەڵمی 

خۆراك ئامادە بكرێت.
ب��ۆ ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  ه���ەوڵ���دان   -
بۆ  پ��ەن��اب��ردن  و  شیر  بەرهەمەكانی 

بەرهەمە ئەندامییەكان بەپێی توانا.

- پێویستە مریشكی چەور یان نەخۆش 
مریشكانە  ئ��ەو  باشە  وا  نەخورێت، 
بخورێت كە بە عەلەفی ئەندامی بەدەر 

لە ماددەی كیمیایی بەخێوكراون.
و  ماكریل  و  )ڕەنجە  ماسی  باشە  وا   -
جیاتی  لە  بخورێت  تروتە(  و  سەلمون 

گۆشتی سوور.
بە بۆ خواردنی بڕێكی زۆر  - پەرۆش 
كەمەوە  بەالیەنی  و  سەوزە  و  میوە  لە 
بن  ئەندامی  واباشترە  ژەم،  پێنج  ڕۆژی 

و بەدەر بن لە ماددەی كیمیایی.
- ج��ۆری ج��ی��اواز ل��ە س���ەوزە و 
بخۆ  ئەوانە  ڕۆژانە  بخۆ،  میوەكان 
گێزەر،  وەك  پرتەقاڵییە  ڕەنگیان  كە 
هەروەها  ك��اڵ��ەك،  ق��ۆخ،  تەماتە، 
وەك  س���وورە  ڕەنگیان  ئ��ەوان��ەی 

شاتوو، ترێ و چەوەنەر.
خێزانە  س��ەوزەی  لە  بڕێك  ڕۆژان��ە   -
)كە  بروكللی  وەك  بخۆ  خاچدارەكان 
تندرستیم-ی  باشەكانی  جۆرە  هەموو 

تیایە( هەروەها كەلەرم و قەڕنابیت.
پارچە  دوو  بۆ  پارچەیەك  ڕۆژان��ە   -
لێنانی  لە  قارچک  هەروەها  بخۆ  سیر 
بەكاربێنە  س���ەوزەوات���دا  ش��ۆرب��ای 
لە  زەردەچ��ەوە  بەكارهێنانی  سەرەڕای 
خۆراكانەی  ئەم  تەواوی  خۆراكەكاندا 

ڕەگەزی دژە شێرپەنجەیان تیایە.
- شیری سۆیا یان توفو بخۆرەوە.

- تۆوی كەتان بكەرە ناو ئەو دانەوێاڵنەی 
بەیانیان دەیخۆیت، هەروەها زەیتەكەی 
لەو زەیتە  پێویستە  ناو زەاڵتەوە،  بكەرە 
بە  كە  دووربكەویتەوە  ڕووەكییانە 
ڕێگەی دووبارەكردنەوە ئامادەكراون و 
بە  كە  بەكاربێنیت  ئەوانە  تەنیا  باشە  وا 

ڕێگەی سارد ئامادەكراون.
وەك  بخۆ  سروشتییەكان  خۆراكە    -
پاقلە،  نیسك،  ت��ەواوەك��ان،  دانەوێڵە 
چ��ەرەس��ات، ت��ۆوەك��ان، س���ەوزەوات. 
لەوانەیە  تیایە،  ڕیشاڵییان  ئەمانە  هەموو 
كواڵنەوە  هۆی  بە  ڕیشااڵنە  لەم  بڕیك 
ڕۆژان��ە  پێویستە  لەبەرئەوە  تێكبچن، 

)واتە  بخۆیت  كاڵی  بە  لەمانە  بڕێك 
نەكواڵو(.

- پەڕۆش بە خواردنەوەی چای سەوز 
و ئاوی گیای سوور بە كواڵوی، ئەمانە 
دەوڵەمەندن بە دژە ئۆكسان، هەروەها وا 
لەجیاتی  بخۆیتەوە  ئاسایی  چای  باشترە 
تەندروستی  پاراستنی  بۆ  بەاڵم  ق��اوە، 
بەگشتی پێویستە زیادەڕۆیی نەكەیت لە 

خواردنەوەی هیچیاندا.

ئاو  كوپ  هەشت  بۆ  شەش  ڕۆژانە   -
یان شەربەتی ڕوونكراوە یان ئاوی میوە 
چنگە  گیای  ئاوی  باشە  وا  بخۆرەوە، 
بە  كە  بخۆیتەوە  ك��واڵوی  بە  پشیلە 
شیرین  سێو  خەستی  شەربەتی  و  مێوژ 

كرابێت.
ن��اوی  ب���ەوە  ب��ۆچ��ی س��ۆی��ا  پ/ 
هەیە  ت���وان���ای  ك��ە  دەرك������ردووە 

بەرهەڵستی دژی شێرپەنجە بكات؟
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هاوبەشەكانی  لێكۆڵینەوە  لە  یەكێك 
دەدات  ئاماژە  مانشستەر  زانكۆی  نێوان 
توانایدایە  لە  سۆیا  پاقلەی  كە  بەوەی 
شێرپەنجەی  بە  تووشبوون  لە  خەڵكی 
مەمك  ش��ێ��رپ��ەن��ج��ەی  و  پ��ڕۆس��ت��ات 

بپارێزێت.
پاقلەی سۆیا بڕی گەورەی لە هۆرمۆنی 
كە  تیادایە  ڕووەك���ی  ئەسترۆجینی 
ئەو  دژی  پارێزەری  كاریگەرییەكی 

گەورەی  سیستمی  هەیە.  نەخۆشییانە 
 Isoflavonoids ئایزۆفالفۆنەكان  لە 
هۆڕمۆنی  ل��ە  جۆرێكە  ك��ە  تیادایە 

توێژینەوەكان  ڕووەك��ی.  ئسترۆجینی 
بە  ماددەیە  ئەم  بەوەی  داوە  ئاماژەیان 
ڕێژەی 7 بۆ 110 جار زیاتر لە خوێنی 
پیاوی  بە  بەراورد  بە  ژاپۆنیدایە  پیاوی 
كەمتر  ژاپۆنی  پیاوی  لە  كە  فنلەندی، 
شێرپەنجەی  بە  تووشبوون  ڕووبەڕووی 
ئەوانەشدا  لەگەڵ  دەبێتەوە.  پڕۆستات 
كاركردنی  چۆنێتی  ئێستا  تا  هێشتا 
ڕووەك���ی  ئسترۆجینی  ه��ۆرم��ۆن��ی 

نەزانراوە، هەندێك لە توێژەوەكان پێیان 
هۆرمۆنەكانی  ك��اری  دەشێت  وای��ە، 
چونكە  ب��ك��ات،  الواز  ئیسترۆجین 

كە  ئ��ەوەی  بۆ  ه��ەن  ئاماژە  هەندێك 
ئیسترۆجین  وەرگرتنی  ناوەندەكانی 
ئسترۆجینی  ڕێ��ژەی  بەمەش  دەگ��رن، 
چاالك لە لەشدا كەم دەكەنەوە. ئەگەر 
دەكرێت  ئەوا  بێت،  ڕاست  تێۆرە  ئەم 
چارەسەركردنی  لە  پێكهاتەیە  ئ��ەم 
سەردەمدا  نەخۆشییەكانی  لە  زۆرێك 
سوودی لێوەربگیرێت، وەك شێرپەنجەی 
بە  كە  مەمك  شێرپەنجەی  و  پڕۆستات 
له   ئسترۆجین  ڕێژەی  زیادبوونی  هۆی 

له شدا ڕووده دات.
ئاماژەیان  توێژینه وه کان  ه��ه روه ه��ا 
بروتیاز  وەستێنەری  كە  داوە  ب��ەوە 
)Bowman Birx( كە لە سۆیادا هەیە 

دەشێت  )BB1(ە  كورتكراوەكەی  و 
دژە  پێكهاتەكانی  لە  بێت  یەكێك 
شێرپەنجە. لە یەكێك لە لێكۆڵینەوەكانی 
كۆلێجی پزیشكی لە زانكۆی بنسلفانیا، 
مشكی  خۆراكی  ناو  كردە  یان   BB1

خۆراكانەیان  ئەو  پێشتر  كە  تاقیگەوە 
تووشبوون  هۆی  دەبنە  كە  پێدرابوو 
هیچ  ب��ەاڵم  كۆڵۆن،  شێرپەنجەی  بە 
وەرەمێكی  هیچ  تووشی  مشكانە  لەو 
شێرپەنجەیی نەبوون، لە لێكۆڵینەوەیەكی 
ڕێگر  ب��ووە  ماددەیە  ئەم  لێكچوودا، 
ل���ەب���ەردەم دروس��ت��ب��وون��ی وەرەم���ی 

شێرپەنجەییدا بە ڕێژەی %71.
كاركردنی  چۆنێتی  لە  چاوپۆشین  بە 
هۆڕمۆنەكانی  هەمیشە   ،BB1 ماددەی 
كراوە  پەیوەست  ڕووەكی  ئیسترۆجینی 
تووشبوون  مەترسی  كەمكردنەوەی  بە 

بە شێرپەنجە.
ئەو ژنانەی كە بڕی زۆر لەم پاقلەیە واتە 
مەترسی  كەمتر  دەخۆن  سۆیا  پاقلەی 
مەمك  شێرپەنجەی  بە  تووشبوونیان 

وا باشترە الیەنە باشەكانی سیستمە خۆراكییە جیاوازەكان لە هەموو جیهاندا 
پێكەوە كۆبكەیتەوە و بیخەیتە ناو سیستمێكی خۆرانی نموونەیی دژ بە شێرپەنجە. 
گرنگترین یاساكانی ئەم سیستمە خۆراكییە خواردنی بە الیەنی كەمەوە پێنج ژەم لە 
سەوزە و میوەیە و واباشە كە هیچ ماددەیەكی كیمیاییان تێدا نەبێت
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5
كەمتر 3 پیاوانیش  هەروەها  لێدەكرێت، 

شێرپەنجەی  بە  تووشبوونیان  مەترسی 
پڕۆستات لێدەكرێت.

توێژینەوەكان لە ئێستادا تەركیز دەكەنە 
ئایزوفالفونەكان-  لە  جۆر  دوو  سەر 
جینستین و دایدزین. تاقیكردنەوەكانیش 
سەلماندوویانە ئەم ماددانە لە لەشی ژنە 
ژاپۆنییەكاندا هەن ئەوانەی كە مەترسی 
مەمك  شێرپەنجەی  بە  تووشبوونیان 
كەمتر لێدەكرێت، بە بەراورد بە ژنانی 
ئەم  چونكە  پیشەسازییەكان،  كۆمەڵگە 
دژی  دەكەن  لەش  پارێزگاری  ماددانە 
ئسترۆجین.  زیانمەندی  كاریگەری 
لە  نوێیەكان  لێكۆڵینەوە  لە  یەكێك  لە 
ژنانەی  ئەو  دەركەوتووە،  سەنگافورە 
حاڵەتەكانی  سەرەتایی  نیشانەی  كە 
لەسەر  بەشێرپەنجەیان  ت��ووش��ب��وون 
بڕی  خواردنی  دوای  لە  دەك��ەوت��ەوە 
بە  تووشبوونیان  فرسەتی  لە سۆیا  زیاتر 
خانەكانی  لە  شێرپەنجەیی  گۆڕانكاری 

مەمكدا كەمی كردووە.
بۆ خۆ پاراستن لە شێرپەنجە، پێویستە 
دایدزین  و  جینستین  لە  گرام   5 بڕی 
بخورێت كە دەكرێت ئەم بڕە دەست 
ئۆنس   12 خواردنەوەی  لە  بكەوێت 
لە شیری سۆیا یان توفو )جۆرێکە لە 
پەنیری ڕووەکی کە لە سۆیا دروست 
دەکرێت(. دەكرێت شیری سۆیا وەك 
خواردنەوەكاندا  لەگەڵ  مانگا  شیری 
بەكاربێت و هەروەها لەگەڵ دانەوێڵەی 
كاتێكدا  ل��ە  )ك���ۆرن(،  بەرچاییدا 
دەوڵەمەندەكان  خ��ۆراك��ە  بە  توفو 
كەمدا  زەیتێكی  لە  ئەگەر  دادەنرێت 
سەرچاوانەیە  لەو  هەروەها  ئامادەكرا، 
ئایزوفالفونەكان  بە  دەوڵەمەندە  كە 
سۆیا  دروس��ت��راوەك��ان��ی  بەرهەمە  و 

هەژارترینی ئەو سەرچاوانەن.
كە  س��وودان��ەی  هەموو  ئ��ەو  لەگەڵ 
لەو  زیادە  بڕی  نابێت  كردن،  باسمان 

ماددانە بخورێت، چونكە هۆرمۆنەكانی 
بڕی  دەشێت  ڕووەك��ی  ئەسترۆجینی 
تیادا  ئەسترۆجین  هۆرمۆنی  لە  زۆریان 
بێت و ببێتە هۆی ڕوودانی هەستیارێتی 
ئەگەر  سۆیا  بەرهەمەكانی  بە  بەرامبەر 

بڕی زۆریان لێخورا.

شێرپەنجەی مەمك

بە  تووشبوون  لە  خۆت  چۆن  پ/ 
دەپ��ارێ��زی��ت  مەمك  شێرپەنجەی 
ئەو  پێشینەی  لە  حاڵەتی  ئەگەر 
خێزانەكەتدا  ل��ە  شێرپەنجەیە 

هەبوو؟
شێرپەنجەی  حاڵەتەكانی  80%ی  بە 
پۆزەتیڤ  ئسترۆجین  دەوترێت  مەمك 
چونكە   ،Oestrogen Positive
ئاماژە  لەبەردەستدایە  بەهێز  بەڵگەی 
كیمیایی  ماددەی  هەندێك  كە  دەدات 
ڕۆڵی  تێكدەشكێنێت  هۆرمۆنەكان  كە 
بەم  تووشبوون  لە  دەگێڕێت  گرنگ 

خۆراكییانەی  سیستمە  ئەو  نەخۆشییە، 
ك��ە ب���ڕی زۆری�����ان ل��ە گ��ۆش��ت و 
هۆی  دەبنە  تیادایە  تێرەكان  چەورییە 
ماددە  بەم  لەش  ڕووبەڕووكردنەوەی 
خەزن  لەشدا  چەوری  لە  كە  كیمیاییە 
هەن  دیكە  هۆكاری  ب��ەاڵم  دەكرێن. 
بە  تووشبوون  هۆی  ببنە  دەشێت  كە 
شێرپەنجە، وەك حەپەكانی دژە سكپڕی 
بە  چ��ارەس��ەرك��ردن  پەیڕەوكردنی  و 
ئسترۆجین  هۆرمۆنی  وەك  هۆرمۆن 
بەرزی  و  دەستكرد  پڕۆجیسترۆنی  یان 
ڕێژەی چەوری لە لەشدا و خواردنەوەی 
كهول و جگەرەكێشان و كەم خواردنی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  و  میوە  و  سەوزە 
ماددە قڕكەرەكان و گژوگیای زیانمەند 
سیستمی  لە  ڕیشاڵەكان  بڕی  كەمی  و 
خۆراكیدا. تووشبوون بە شێرپەنجە تەنیا 
بەڵكو  نییە،  جینەكانەوە  بە  پەیوەندی 
و  خ��ۆراك��ی  سیستمی  بە  پەیوەندی 

شێوازی ژیانیشەوە هەیە.
ژمارەیەكی كەم لە ژنان ئەو جینانەیان 
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ه��ەی��ە ك��ە م��ەت��رس��ی ت��ووش��ب��وون بە 
ئەم  دەك��ەن.  زیاد  مەمك  شێرپەنجەی 
و   BRCA2 و   BRCA1 وەك  جینانە 
خۆیان  شێرپەنجە  جینەكانی   ،CERB

شێرپەنجەی  بە  تووشبوون  هۆی  نابنە 
مەمك، بەڵكو ئەم جینانە چاالك كران، 
بۆ  دەدەن  مەمك  خانەكانی  هانی  ئەوا 
زیادی  چاالكییان  ئەگەر  گەشەكردن، 
كرد ئەوا دەشێت زیادبوون لە گەشەی 
دەبێتە  ئەمەش  ڕووب��دات،  خانەكاندا 
هۆی دروستبوونی خانەی شێرپەنجەیی.
هۆی  ب��ە  چاالكبوونە  ئ��ەم  دەش��ێ��ت 
دیوكسین  یان  هۆرمۆنی  چارەسەری 
 PCBs یان بنیفیتلی فرەكلۆر Dioxins

یان DDT یەوە ڕووبدات. چونكە ئەم 
پیسكەری  م��اددەی  لە  بریتین  ماددانە 
ماددانە  ئەم  دەشێت  و  ئسترۆجین  وەك 
م��اددەی  كە  هەبێت  گۆشتانەدا  ل��ەو 

تیادایە. كیمیاییان 
لە  گەورە  بڕی  گرنگە  زۆر  لەبەرئەوە 
میوە و سەوزە بخورێت و وا باشترە كە 

نەبێت.  تیادا  كیماییان  ماددەیەكی  هیچ 
بخورێت  سەوزەواتانە  ئەو  زۆرباشە 
وەك  بێتاكارۆتین  بە  دەوڵەمەندن  كە 
میوەی  و  پەتاتە  و  بروكلی  و  گێزەر 
وەك كاڵەك و قەیسی، گرنگە هەر میوە 
یان سەوزەیەك بخورێت كە بە ڤیتامین 
جەرجیر،  بیبەر،  وەك  دەوڵەمەندە،   C
كیوی.  و  پرتەقاڵ  تەماتە،  كەلەرم، 
هەروەها گرنگە بەردەوام سیر بخورێت، 
ژەهرانە  ئەو  البردنی  یارمەتی  چونكە 
بوون  كەڵەكە  جەستەدا  لە  كە  دەدات 
دادەنرێت.  ئۆكسانیش  دژە  بە  سیر  و 
باشترە لەجیاتی گۆشت ماسی بخورێت، 
بەتایبەتی ماسی ڕەنجە، ماكریل، ترۆتە، 
سەردین و سەلەمون، ئەمانە بە ئۆمیگا3 
پاراستنی  یارمەتی  كە  دەوڵەمەندن 
و  پێست  و  هۆرمۆنەكان  تەندروستی 

مێشك دەدات.
باشترین  بە  زەیتەكەی  و  كەتان  تۆوی 
دادەن��رێ��ت.  ئۆمیگا3  سەرچاوەكانی 
ڕێكوپێكی  بەكارهێنانی  ه��ەروەه��ا 

هۆی  دەبێتە  سۆیا  و  پاقلەمەنییەكان 
ئایزوفالفونەكان  بەرزكردنەوەی ڕێژەی 
شێرپەنجە  بە  تووشبوون  مەترسی  كە 
دەكرێت  ه��ەروەه��ا  دەك��ەن��ەوە.  ك��ەم 
خۆراكییانەش  پاشكۆ  ئ��ەو  ڕۆژان���ە 

بخورێن كە ئایزوفالفۆنەكانی تیادایە.
حاڵەتەكانی  زیادبوونی  هۆی  پ/ 
مەمك  شێرپەنجەی  بە  تووشبوون 

چییە؟
بە ڕاستی بە شێوەیەكی زۆر حاڵەتەكانی 
تووشبوون بە شێرپەنجەی مەمك زیادیان 
كردووە، تەنانەت ڕێژەكە گەیشتووە بە 
ئاستێكی ترسناك و لە هەر دە ژنێك یەك 
بووە.  مەمك  شێرپەنجەی  تووشی  ژن 
ئەمە لە كاتێكدایە كە بواری نۆژداری 
و  نەخۆشیە  ئەم  نیشانكردنی  دەست  لە 
چارەسەركردنی لە پێشكەوتندایە، بەاڵم 
خەڵكدا  زۆر  ژیانی  ڕزگاركردنی  لە 

شكست دەهێنێت.
شێرپەنجە  لە  سەرەكی  ج��ۆری  دوو 
مەمك  فراوانبووی  شێرپەنجەی  هەیە: 
لەگەڵ   Invasive Breast cancer

خۆی  شوێنی  لە  فراوانبوو  شێرپەنجەی 
 Ductal Carcinomas In Situ

هۆی  بە  س��ەردەم��ەدا  ل��ەم   ))DCIS

ئاشكرا  زووەكاندا  قۆناغە  لە  تیشكەوە 
دەكرێن. جۆری دووەمیان بەو مانایەی 
و  نییە  شێرپەنجە  ب��اوە  شێرپەنجە  بۆ 
دەبنەوە،  چاك  حاڵەتەكان  99%ی  لە 
سەر  بۆ  تیشكەوە  هۆی  بە  لەبەرئەوەی 
نیشاندەكرێت،  دەس��ت  مەمكەكان 
ب��ەردەوام  چاكبوونەوە  حاڵەتەكانی 
هۆیە  بە  سەبارەت  زی��ادب��وون��دان.  لە 
مەمك  شێرپەنجەی  كالسیكییەكانی 
كە خۆی دەبینێتەوە لە نەشتەرگەری و 
ئەمانە  كیمیایی-  چارەسەری  و  تیشك 
ڕاستەقینەی  ناتوانن كۆنترۆڵی هۆكاری 
نەخۆشییەكە بكەن كە ئیسترۆجینە، بەاڵم 
كاری  كە  هەن  تازە  حەبی  هەندێك 

پاقلەی سۆیا بڕی گەورەی لە هۆرمۆنی ئەسترۆجینی ڕووەكی تیادایە
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5
دەوەستێنن 3 ئسترۆجین  ناوەندەكانی 

ئەو  كاریگەری  كەمكردنەوەی  بۆ 
هەیە  زۆر  ڕەزامەندییەكی  م��اددەی��ە. 
بەاڵم  حەبانە،  ئ��ەم  بەكارهێنانی  بۆ 
چارەسەرە  ئەم  كاتێك  پزیشك  پێویستە 
چۆنێتی  دەك��ات  پەیڕەو  نەخۆش  بۆ 
پلەی  بە  ئسترۆجین  كۆنترۆڵكردنی 

یەكەم، بە نەخۆش بڵێت.
هۆی  دەبێتە  ئسترۆجین  زیادبوونی 
زیادبوونی خانەكانی مەمك كە یارمەتی 
شێرپەنجەییەكان  خانە  دروستبوونی 
دەدەن. ڕاگرتنی هاوسەنگی ئیسترۆجین 
هۆی  ب��ە  س��روش��ت��ی  شێوەیەكی  ب��ە 
هۆرمۆنی پڕۆجسترۆنەوە دەبێ�ت، بەاڵم 
لەوانەیە  ئسترۆجین  ڕێژەی  زیادبوونی 
بە هۆی هەندێك هۆكارەوە ڕووبدات. 
ئسترۆجین  سروشتەوە  لە  لەش  دەشێت 
قڕكەری  لە  نموونە  بۆ  وەربگرێت 
یان  پالستیكەوە  یان  نەخۆشییەكانەوە 
بەرهەمەكانی  و  شیر  بەرهەمەكانی  لە 
چەوری  بە  دەوڵەمەندن  كە  گۆشتەوە 
حەپەكانی  بەكارهێنانی  هۆی  بە  یان 
ت��ەواوب��وون��ی  ل��ە  ب��ەر  سكپڕی  دژە 
پەیڕەوكردنی  ی��ان  مەمك  گ��ەش��ەی 
پڕۆجیستین  كە  هۆڕمۆنی  چارەسەری 
یان   Oestradiol ئویسترادیول  یان 
بەردەوامەوە  دەماری  فشاری  بەهۆی 
نەبوونی  یان  كێش  زیادبوونی  یان 
پاقلەمەنییەكان لە سیستمی خۆراكیدا.

چونكە پاقلەمەنییەكان كە دەوڵەمەندن 
وەرگرەكانی  ڕووەكی  ئسترۆجینی  بە 
ڕێگر  بەمەش  و  دەگ��رن  ئسترۆجین 
كاریگەری  دەرك��ەوت��ن��ی  لە  دەب��ن 

ئسترۆجین. بەهێزی 
دەكرێت ڕێگری لە هەموو ئەم هۆكارانە 
بە  تووشبوون  هۆی  دەبنە  كە  بكرێت 
شێرپەنجە، بۆ دەستكەوتنی ئامۆژگاری 
تایبەت بە سیستمی خۆراكی نموونەیی 
بۆ ئەم مەبەستە، دەكرێت بۆ پرسیاری 

پێشوو بگەڕێیتەوە.

هەیە  پەیوەندییەك  هیچ  ئایا  پ/ 
ل��ە ن��ێ��وان الب��ەرەك��ان��ی ئ���ارەق و 

تووشبوون بە شێرپەنجەی مەمك؟
ئەوە  نەیتوانیوە  كەسێك  هیچ  ئێستا  تا 
پەیوەندییەك  بەڕاستی  كە  بسەلمێنێت 
ئ��ارەق  البەرەكانی  نێوان  لە  هەبێت 
هەرچەندە  مەمكدا،  شێرپەنجەی  و 
بە  لەشدا  لە  ئارەق  ڕژێنەكانی  گرتنی 
بەتایبەتی  دانانرێت  تەندروست  شتێكی 
ل��ەو ك��ات��ەدا ئ��ەگ��ەر الب���ەری ئ��ارەق 
زۆرێك  تیابوو،  ئەلومینی  خوێیەكانی 
لە البەرەكانی ئارەق ماددەی پارێزەری 
دەوترێت  پێیان  كە  تیادایە  كیمیاییان 
توێژینەوەكان   .Parabens پارابینەكان 
سەلماندوویانە دەشێت لەش ئەم ماددانە 
هەڵبمژێت و بە ڕاستیش لە وەرەمەكانی 

مەمكدا دۆزراونەتەوە.
الی  ئارەقكردنەوەش  زۆر  هۆكاری 
فشاری  بۆ  دەگەڕێتەوە  كەس  هەندێك 
شەكری  كێشەكانی  ی��ان  دەم���اری 
پێویستی  هۆی  بە  دەشێت  یان  خوێن 
ماددە  لە  ڕزگاربوون  بۆ  بێت  لەشەوە 

ژەهراوییەكان.
لە  شەكر  هاوسەنگی  پاراستنی  بۆ 
فشاری  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  و  خوێندا 
سێ  ئەم  پەیڕەوی  دەكرێت  دەم��اری، 

شەكر  لە  دووركەوتنەوە  بكەیت:  خاڵە 
وەك  ئاگاداركەرەوەكان  خواردنەوە  و 
چ��او ق��اوە، ه��ەروەه��ا خ��واردن��ی ئەو 
شەكر  هێواشی  بە  كە  خ��ۆراك��ان��ەی 
دروستكراو  خۆراكی  وەك  دەڕێ��ژن، 
و  سەوزە  تەواو،  دانەوێڵەی  شۆفان،  لە 
پاشكۆ  لە  گرام  یەك  خواردنی  و  میوە 
ڤیتامین  و   C ڤیتامین  خۆراكییەكان كە 
 200 خواردنی  هەروەها  تیادایە  یان   B

میكرۆگرام لە كروم.
لە  جەستەش  ڕزگاركردنی  شێوازی 
دووركەوتنەوە  ڕێگەی  لە  ژەهرەكان 
بەرهەمەكانی شیر  دەبێت لە گۆشت و 
وەك  ئاگاداركەرەوەكان  خواردنەوە  و 
قاوە و چا و كهول، هەروەها پێویستە بە 
بڕی زۆر ئەو میوە و سەوزانە بخورێن 
لەگەڵ  الدەب��ەن  جەستە  ژەه��ری  كە 
خواردنەوەی بڕی زۆر لە ئاو )یەك لیتر 
باشترین  ڕۆژ.  بیست  ماوەی  بۆ  نیو(  و 
جۆری میوەی تازە قۆخ، توو، كاڵەک، 
قەیسی  و  بابایە  و  كیوی  و  مزرەمەنی 
ڕەشكە،  ت��رێ  و  شەمام  و  مانگۆ  و 
بیبەر،  سەوزەواتەكانیش  گرنگترین 
تەماتە،  سپێناخ،  گێزە،  بروكلی،  شێلم، 
هەندێك  تۆوی  گۆپكەی  و  جەرجیر 
سپی  پەتاتەی  هەرچی  فاسۆلیا،  جۆر 

خۆراكە سروشتییەكان بخۆ وەك دانەوێڵە 
تەواوەكان، نیسك، پاقلە، چەرەسات، تۆوەكان، 
سەوزەوات. هەموو ئەمانە ڕیشاڵییان تیایە، 
لەوانەیە بڕیك لەم ڕیشااڵنە بە هۆی كواڵنەوە 
تێكبچن، لەبەرئەوە پێویستە ڕۆژانە بڕێك لەمانە 
بە كاڵی بخۆیت 
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شێوەیەكی  بە  دەكرێت  ئەڤۆكادۆیە،  و 
مامناوەند بخورێت.

ئارەقیش،  البەرەكانی  بە  س��ەب��ارەت 
دووربكەویتەوە  جۆرانە  لەو  پێویستە 
ئەلومنیومیان  كە ماددەی كیمیایی وەك 
دەگرن،  ئ��ارەق  ڕژێنەكانی  و  تیادایە 
پارابینەكانیانی  كە  ئەوانەش  هەروەها 
تیادایە، زۆر جۆری دیكە هەن كە ئەم 

ماددە كیمیاییانەیان تیادا نییە.

شێرپەنجەی ملی مناڵدان

خۆراكی  سیستمی  باشترین  پ/ 
كامەیە بۆ خۆپاراستن لە تووشبوون 

بە شێرپەنجەی ملی مناڵدان؟
 Cerrical مناڵدان  ملی  شێرپەنجەی 
بە  پەیوەندییەكی  هیچ   Cancer

ب��ەاڵم  نییە،  خ��ۆراك��ی��ی��ەوە  سیستمی 
ڤایرۆسی  بە  پەیوەندی  كات  زۆربەی 
زۆربەی  هەیە،  پێستەوە  وەرەمی گۆیی 
دەكرێت  چارەسەر  وەرەمە  ئەم  كات 
سەرەتاییەكاندایە،  قۆناغە  لە  كاتێك 
زووی  نیشانكردنی  دەس��ت  هەروەها 
مردن  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  وەرەمەكە 

بە ڕێژەی %70.
سیستمێكی  پەیڕەوی  پێویستە  لەبەرئەوە 
خۆراكی دژ بە ڤایرۆسەكان بكرێت و 
ڤیتامین D و E و  تەركیز بكرێتە سەر 
كانزاكانی وەك سلینیوم. ئەمە و سەرباری 
ماددەی  كە  خۆراكانەی  ئەو  خواردنی 
خواردنی  لەگەڵ  نییە،  تیادا  كیمیاییان 
بە  نیسك  پاقلە و  و  بەرهەمەكانی سۆیا 
زیادەڕۆیی  پێویستە  بەاڵم  زۆر،  بڕی 
چونكە  نەكرێت،  سۆیادا  خواردنی  لە 
هەستیارێتی  بە  تووشبوون  هۆی  دەبێتە 
دەكرێت  هەروەها  ك��ەس،  زۆر  الی 
دژە  خۆراكییەكانی  پاشكۆ  ڕۆژان��ە 
بەالیەنی  لەگەڵ  بخورێت  ئۆكسان 
كەمەوە 3 گرام لە ڤیتامین C. هەروەها 
كە  شتێك  ل��ەه��ەر  دوورك��ەوت��ن��ەوە 
وەك  بكات  الواز  بەرگری  سیستمی 

جگەرەكێشان و خواردنەوەی كهول و 
نەخۆش  سوورەوەكراوەكان.  خۆراكە 
پسپۆڕێكی  كە  دەكرێت  ئامۆژگاری 
بواری خۆراكزانی سەرپەرشتی بكات تا 
باشترین سیستمی خۆراكی پەیڕەوبكات 
و باشترین جۆری پاشكۆ خۆراكییەكان 

وەربگرێت.

شێرپەنجەی پڕۆستات

خۆراكی  ئامۆژگاری  باشترین  پ/ 
كامەیە پەیڕەوبكرێت بۆ خۆپاراستن 
شێرپەنجەی  ب��ە  ت��ووش��ب��وون  ل��ە 

پڕۆستات و چاكبوونەوە لێی؟
 Prostate پڕۆستات  شێرپەنجەی 
Cancer باڵوترین جۆری شێرپەنجەی 

چ���اوەڕوان  وا  پ��ی��اوان��دا،  لەنێو  ب��اوە 
داهاتوودا  ساڵی  بیست  لە  دەكرێت 
زیاتر باڵوبێتەوە و لە هەر چوار پیاوێك 

یەك پیاو تووشی ببێت.
شێوازی  و  تووشبوون  هۆكاری  بەاڵم 
خ��ۆراك��ی  سیستمی  و  خ��ۆپ��اراس��ت��ن 
نموونەیی بۆ ئەم مەبەستە زۆر لێكچووە 
لەبەرئەوە  مەمكدا،  شێرپەنجەی  لەگەڵ 
تووشبوون  هۆكارەكانی  لە  پێویستە 
وەك  دووربكەوینەوە،  شێرپەنجەیە  بەم 
سیستمی خۆراكی دەوڵەمەند بە چەوری 
بەرهەمەكانی  زۆری  خواردنی  و  تێر 
شیر و گۆشت و كەم خواردنی ڕیشاڵ 
جگەرەكێشان  و  كێش  زیادبوونی  و 
لە  كادمیوم  ڕێژەكانی  زیادبوونی  و 
ماددە  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  و  لەشدا 
تێكدەدەن،  هۆڕمۆنەكان  كیمیاییەكانی 
و  نەخۆشی  قڕكەرەكانی  ه��ەروەه��ا 

بەرزبوونەوەی ڕێژەكانی تستۆستیرۆن.
كەمتر  خۆراكیش  سیستمی  كاتێك 
ڕووەكەكان لەخۆ دەگرێت مرۆڤ زیاتر 
نەخۆشییە  بەم  تووشبوون  ڕووبەڕووی 
چەندە  پێویستە  ه��ەروەه��ا  دەبێتەوە، 
بتوانرێت لەو خۆراكانە دووربكەویتەوە 
ئەگەر  تیادایە،  خۆراكیان  ماددەی  كە 

پەیڕەوی سیستمێكی خۆراكی ڕووەكی 
بخورێت  ماسی  دەكرێت  ئەوا  بكات، 
دەكاتەوە  كەم  تووشبوون  مەترسی  كە 
تروتە  و  ڕەنجە  و  ماكریل  ماسی  وەك 
بە  جۆرانە  ئەم  سەرجەم  سەلەمون.  و 

ئۆمیگا3 دەوڵەمەندن.
زەیتەكەی  و  كەتان  تۆوی  هەروەها 
ب��اش��ت��ری��ن س���ەرچ���اوەی خ��ۆراك��ی 
ل��ەو   ،3 ئۆمیگا  ب��ە  دەوڵ��ەم��ەن��دن 
خۆراكانەش كە مەترسی تووشبوون بەم 
شێرپەنجەیە كەم دەكەنەوە وەك پاقلە و 
سۆیا  شیری  و  توفو  و  سۆیا  و  نیسك 
ژەم(  دوو  ڕۆژی  زۆرەوە  الیەنی  )بە 
هەروەها ناوكە كولەكە و تەماتەش كە 
لیكوبینی تیادایە و بەرهەڵستی شێرپەنجە 
پاشكۆ  بەرنامەكانی  هەروەها  دەكات. 
پەیڕەوی  نەخۆش  كە  خۆراكییەكان 
بگرێت،  لەخۆ  ئەمانە  پێویستە  دەكات 
 400 و   A ڤیتامین  لە  میكروگرام   300
ملیگرام لە ڤیتامین E و 12 ملیگرام لە 
وەك  كانزاكانی  سەرەڕای  بێتاكارۆتین 

سلینیۆم و زنك.
كە  خۆراكیانەی  پاشكۆ  ئەو  هەروەها 
جینستین و دایدزین-ی تیادایە بخورێت، 
گرنگترین  ب��ە  دووان���ە  ئ��ەم  چونكە 
فاكتەرە خۆپارێزییەكان دادەنرێت و لە 
سۆیادا هەن، دەشێت ڕووەكی خورمای 
قەزەم Saw Palmetto ڕۆژانە بە بڕی 
یارمەتی  كە  بخورێت  ملیگرام   300
وەرەماوی  پڕۆستاتی  چارەسەركردنی 

دەدات.

فاكتەرەكانی دەبنە هۆی
تووشبوون بە شێرپەنجە

ببێتە  بێتاكارۆتین  دەشێت  ئایا  پ/ 
هۆی تووشبوون بە شێرپەنجە؟

توێژینەوەدا  س��ەدەه��ا  لە  هەرچەندە 
A )ڤیتامین  بێتاكارۆتین  كە  هاتووە 
خۆراكدا  لە  هەیە(  گێزەردا  لە  كە  ی 
خۆراكییەكاندا،  پاشكۆ  لە  یان  بێت 
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5
كەم 3 شێرپەنجە  بە  تووشبوون  مەترسی 

دەكاتەوە، بەاڵم دووان لەو لێكۆڵینەوانە 
ئاشكرایان كردووە بێتاكارۆتین لە لەشی 
تووشبووان بە شێرپەنجەی سی-دا هەبوو 
خراپ  خۆرێكی  جگەرە  كە  ئەوانەی 
لێكۆڵینەوەیە  دوو  ئەم  هەروەها  بوون. 
مەترسییانە  ئەم  كردووە  ئاشكرا  ئەوەی 
جگەرە  كە  كەمترە  كەسانە  ئەو  الی 
لەو  یەكێك  ئەمەش  هۆكاری  ناكێشن، 

لێكۆڵینەوە نوێیانە ئاشكرایان كردووە.
نەتەوەیی  پەیمانگای  لە  توێژەرەوەكان 
یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە  شێرپەنجە 
بەو  بێتاكارۆتین-یان  ئ��ەم��ەری��ك��ا، 
شێرپەنجەی  تووشی  كە  نەخۆشانەدا 
دیكەوە  الیەكی  لە  بووبوون،  كۆڵۆن 
ڤیتامین C و E و بە گروپی سێیەمیش 
بیتاكارۆتین و ڤیتامین C و E یان پێدان 
پێشتر  كە  دیكە  دەرمانەكانی  لەجیاتی 
دەركەوت  بۆیان  بەكارهاتبوو،  بۆیان 
یان  پێكەوە  و  جیا  بە  لەمانە  هەریەكە 
مەترسی  دیكەدا  دەرمانەكانی  لەگەڵ 
ت��ووش��ب��وون ب��ە وەرەم���ی ك��ۆڵ��ۆن لە 
جۆری بێ زیان، كەم دەكاتەوە. بەاڵم 
بوون  خۆر  جگەرە  كە  كەسانەی  ئەو 
وەرگرت،  بێتاكارۆتین-یان  تەنیا  بە  و 
بە وەرەمی جۆری  تووشبوون  مەترسی 
كە  ب��وو،  زیاتر   )Polyp( زی��ان  بێ 
مەترسی  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە  ئەمە 

تووشبوون بە شێرپەنجەی كۆڵۆن.
بڕێكی  ج��گ��ەرەك��ێ��ش��ان��ەوە  ل��ەڕێ��ی 
دەبنە  ئۆكسێنەرەكانی  م��اددە  لە  زۆر 
دێنە  شێرپەنجە  بە  تووشبوون  هۆی 
لە  ژمارەیەك  زۆری  بە  لەشەوە،  ناو 
و  كارۆتین  بێتا  كە  ئۆكسانەكان  دژە 
دەگرێتەوە،   E ڤیتامین  و   C ڤیتامین 
ماددە  ئەو  بنبڕكردنی  بۆ  كاردەكەن 
ئۆكسانی  دژە  كاتێك  ئۆكسێنەرانە. 
ئۆكسێنەرە  ماددە  ئەو  بێتاكارۆتین  وەك 
ماددەی  بە  دەبێت  خۆی  دەبات  لەناو 
ئۆكسانانەی  دژە  ئەو  بەاڵم  ئۆكسێنەر، 
كرداری  جگەرەكێشانەوە  هۆی  بە  كە 

هۆی  بە  هاتووە  بەسەردا  ئۆكسانیان 
بۆ سروشتە  دیكەوە.  ئۆكسانەكانی  دژە 

باشەكەی پێشوویان دەگەڕێنەوە. 
دژە  لەگەڵ  بێتاكارۆتین  ئەگەر  بەاڵم 
 C ڤیتامین  وەك  دیكەی  ئۆكسانەكانی 
و  س��ەوزە  )وەك  تیادایە  یشیان   E و 
خۆراكییەكاندا  پاشكۆ  لە  یان  میوە( 
كە ئەم دوو ڤیتامینە هەیە ئەوا مەترسی 
شێرپەنجە  نەخۆشی  ب��ە  ت��ووش��ب��وون 
ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەكاتەوە،  كەم 
ئەو  نابێت  جگەرەكێشە  كە  كەسەی 
پاشكۆ خۆراكییانە وەربگرێت كە تەنیا 

تێدایە. بێتاكارۆتینیان 
تووشبوون  مەترسی  كرۆم  ئایا  پ/ 

بە شێرپەنجە زیاد دەكات؟
پێودانگە  ب��ۆ  ب��ەری��ت��ان��ی  ئ��اژان��س��ی 
پڕوپاگەندەیەی  ئ��ەم  خۆراكییەكان 
نوێیدا  ڕاپۆرتێكی  لە  باڵوكردۆتەوە. 
ئاماژەی داوە بە یه کێک لەو ڕاپۆرتانەی 
لەو  ئەنجامدراوە و  لە دە ساڵ  بەر  كە 
تاقیكردنەوەیەدا دەركەوتووە، تەنیا یەك 
كرۆمە  بیكولیناتی  كە  كرۆم  شێوەی 
دەشێت   Chromium Picolinate

ببێتە هۆی ڕوودانی تێكچوون لە ترشی 
DNAدا.

ڕێژەی  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ  كەس  زۆر 
شەكری خوێن پەنا دەبەنەبەر ئەو پاشكۆ 
خۆراكییانەی كە كرۆمیان تیادایە، ئەمە 
نێوان  هاوسەنگی  پاراستنی  یارمەتی 
دەدات.  لەش  كێشی  و  لەش  وزەی 
هەیە  گەورەیان  بایەخی  دەرمانانە  ئەم 
نەخۆشییەكانیان  پزیشكەكان  هەمیشە  و 
دەكەن  ئامۆژگاری  هۆكارە  ئەم  لەبەر 
بخۆن.  كرۆم  خۆراكی  پاشكۆی  كە 
كشتوكاڵی  ئاسایشی  ئیدارەی  تەنانەت 
ماددەیەكی  كرۆم  وایە  پێی  ئەمەریكی 
بڕەكەی  ئەگەر  تەنانەت  نییە  ژەهراوی 
دە هێندەیش زیاتر بێت لەو بڕەی كە لە 
پاشكۆ خۆراكییەكاندا هەیە و بڕی 200 

میكرۆگرام بە لەش دەبەخشێت.
تەنیا  شێرپەنجە  بە  تووشبوون  مەترسی 

كرۆمەوە  بیكولیناتی  بە  پەیوەندی 
بۆچوونە  ئەم  نادروستی  تەنانەت  هەیە، 
بە  توێژینەوانەی  ئەو  چونكە  سەلمێنرا، 
درێژایی نزیكەی دە ساڵ ئەنجام دران 
شكستیان هێنا لە سەلماندنی بوونی هیچ 
تەندروستی  سەر  بۆ  ك��رۆم  زیانێكی 

مرۆڤ.
لەسەر  كە  لێكۆڵینەوانەی  لەو  یەكێك 
ئاژەاڵن كراوە و بڕی زۆر لە بیكولیناتی 
لەو  زیاتر  هەزارێك  چەند  بە  ك��رۆم 
بڕەی كە لە پاشكۆ خۆراكییانەدا هەیە، 
ئاژەاڵنە  ئەو  لەسەر  زیانێك  هیچ  بەاڵم 

دەرنەكەوت.
 2000 نزیكەی  كە  تاقیكردنەوە   35
زیانێكی  هیچ  لەخۆگرتووە  كەسی 
لە  نەكرا.  ب��ەدی  ئاژەاڵنە  ئەو  لەسەر 
ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە 
بەرنامەی نەتەوەیی بۆ گەڕان بە دوای 
ژەهرەكاندا، لە دوای بەدواداچوونی بۆ 
كە  دەركەوت  بۆی  كرۆم  بیكولیناتی 
كرۆم  ئەوەی  بۆ  نییە  ئاماژەیەك  هیچ 
جینەكان  ژەهراویكردنی  هۆی  ببێتە 
Genotoxicity یان هیچ كاریگەرییەكی 

دیكەی خراپی هەبێت. لە ڕاستیدا هیچ 
پاشكۆ  ئ��ەوەی  لەسەر  نییە  بەڵگەیەك 
تیادایە  كرۆمیان  كە  خۆراكییەكانی 
لە  شێرپەنجە  بە  تووشبوون  هۆی  دەبنە 
ئاژەڵ و لە مرۆڤیشدا. لەبەرئەوە، كرۆم 
بەسوودە و وەك پاشكۆی خۆراكی هیچ 
مەترسییەكی نییە بۆ سەر ئەو كەسانەی 
كە شەكەتبوونی درێژخایەنیان هەیە یان 
گرفتی كێش زۆریان هەیە یان ئەوانەی 
لە  شەكر  هاوسەنگی  ڕاگرتنی  بۆ  كە 
خوێندا بەكاریدەهێنن وەك ئەوانەی كە 

تووشی شەكرە بوون.
پ/ ئایا جینەكانی بۆماوە بە ڕاستی 
هۆكاری سەرەكین بۆ تووشبوون بە 

شێرپەنجە؟
كردووە  ئاشكرا  ئەوەیان  توێژینەوەكان 
ك��ە ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی ل��ە پشت 
شێرپەنجەوە  نەخۆشی  بە  تووشبوون 
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نەك  ژیانە،  شێوازی  و  خۆراكی  سیستمی 
یەكێك  لە  یان جینەكان.  بۆماوە  هۆكارەكانی 
لە لێكۆڵینەوەكان كە بەم دواییە لە یەكێك لە 
دووانەیەكی  باڵوبۆوە،  نۆژدارییەكاندا  گۆڤارە 
پێكهاتەی  ی��ەك  هەڵگری  كە  لەیەكچوو 
هەمان  بە  تووشبوونیان  فرسەتی  جینی-ن 
ئەوە  ئەمە  ناكات،  تێپەڕ   %15 لە  شێرپەنجە 
بە  شێرپەنجە  جۆرەكانی  زۆربەی  دەگەیەنێت 
ڕێژەی 85% بۆ فاكتەری ژینگەیی دەگەڕێنەوە 
ژیان  شێوازی  و  خۆراكی  سیستمی  وەك 
كیمیاییە  م���اددە  ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی  و 

ژەهراوییەكان.
لە ڕاپۆرتی سندوقی جیهانی بۆ توێژینەوەكان 
دەتوانێت  مرۆڤ  هاتووە،  شێرپەنجە  لەسەر 
ڕێژەی تووشبوونی بەم نەخۆشییە كەم بكاتەوە 
سەوزە  و  میوە  لە  زۆر  بڕی  خواردنی  لەڕێی 
و  كهول  خورادنەوەی  لە  دووركەوتنەوە  و 
ئەمە سەرباری  كەم خواردنی گۆشتی سوور. 
خواردنی پاشكۆ خۆراكییەكانی دژە ئۆكسانن 
شێرپەنجەهێنەكان،  ماددە  لە  دووركەوتنەوە  و 
هەموو ئەمانە دەشێت بە ڕێژەی 85% مەترسی 

تووشبوون بە شێرپەنجە كەم بكەنەوە.
بۆ  مەسەلەكە  بڵێین  ئەوه   دەكرێت  لەبەرئەوە 
چونكە  جینەكانی،  نەك  دەگەڕێتەوە  مرۆڤ 

گرنگە بڕی گەورە لە میوە و سەوزە 
بخورێت و وا باشترە كە هیچ ماددەیەكی 
كیماییان تیادا نەبێت. زۆرباشە ئەو 
سەوزەواتانە بخورێت كە دەوڵەمەندن 
بە بێتاكارۆتین وەك گێزەر و بروكلی و 
پەتاتە و میوەی وەك كاڵەك و قەیسی، 
گرنگە هەر میوە یان سەوزەیەك بخورێت 
كە بە ڤیتامین C دەوڵەمەندە، وەك بیبەر، 
جەرجیر، كەلەرم، تەماتە، پرتەقاڵ و كیوی

تووشبوون بە شێرپەنجە تەنیا پەیوەندی بە جینەكانەوە نییە
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5
بە 3 س��ەوزەوات  و  میوە  مرۆڤ  كاتێك 

بڕی زۆر دەخوات و دژە ئۆكسێنەرەكان 
بەكاردەهێنێت  خۆراكی  پاشكۆی  وەك 
و لە ژەهرەكان دووردەكەوێتەوە لەڕێی 
لە  بەدەرن  خۆراكانەی  ئەو  خواردنی 
ماددە كیمیاییەكان و جگەرە ناكێشێت، 
یەكێك  ل��ە  ج��ەس��ت��ەی  ش��ێ��وەی��ە  ب��ەم 
ئەم  وێرانكەرەكانی  نەخۆشییە  ل��ە 

سەردەمەی ئێستا دەپارێزێت.

شێوازەكانی چارەسەركردنی
شێرپەنجە

الوەك��ی��ی��ەك��ان��ی  ن��ی��ش��ان��ە  پ/ 
چارەسەری كیمیایی لە حاڵەتەكانی 
شێرپەنجەدا، چۆن كەم دەكرێتەوە؟

بۆ  دڵخۆشییە  مایەی  شتانەی  لەو  یەكێك 
هەر كەسێك كە چارەسەری كیمیایی بۆ 
كراوە، ئەوەیە كە خۆراكی دروست، نیشانه  
دەكاتەوە  نەخواستراوەكان كەم  الوەكییە 
بەرەوە  مرۆڤ  تەندروستی  بەگشتی  و 
سیستمی  گۆڕینی  چونكە  دەبەن.  باشی 
دوورك��ەوت��ن��ەوە  نموونە  بۆ  خ��ۆراك��ی، 
و  ئاژەڵییەكان  چەورییە  خ��واردن��ی  لە 
هەروەها  سەوزە،  و  میوە  خواردنی  زۆر 
و  ئاو  لیترونیوێك  خواردنەوەی  ڕۆژان��ە 
و  قاوە  خواردنەوەی  لە  دووركەوتنەوە 
خۆراكی  و  شەكرەمەنی  و  كهول  چاو 
دروستكراو، هەموو ئەمانە یارمەتی مرۆڤ 
خۆراكی  سیستمی  باشكردنی  بۆ  دەدەن 
كە  قورسەی  بارە  ئەو  كەمكردنەوەی  و 

لەش هەڵیگرتووە.
فاكتەرە  ل��ە  ئ��ۆك��س��ێ��ن��ەرەك��ان  دژە 
بۆ  كاردەكەن  كە  یارمەتیدەرەكانن 
كە  ژەه��ران��ەی  ل��ەو  ل��ەش  پاراستنی 
لەبەرئەوە  ه��ەن،  دەرمانەكاندا  لەناو 
ئۆكسانی  دژە  پێكهاتەكانی  باشە  وا 
دژە  ئەم  باشترە  وا  بخورێت.  ت��ەواو 
Q ئەنزیمی  یارمەتیدەری  ئۆكسانە 
لە  هەندێك  چونكە  بێت،  تیادا  ی 
كیمیایی  چ��ارەس��ەری  ج��ۆرەك��ان��ی 

ل��ەن��اودەب��ەن.  ئۆکسیدانە  دژە  ئ��ەم 
سەلماندووە  ئەوەشیان  لێكۆڵینەوەكان 
Bromelainی  برومیلین  ئەنزیمی 
سوودی  ئەناناسدایە  لە  كە  هەرسی 
وەرەمەكان  بنبڕكردنی  بۆ  هەیە  زۆر 
كیمیاویدا  چارەسەری  لەگەڵ  ئەگەر 
وایە  پێیان  توێژەرەوەكان  وەرگیرا، 
لەوانەیە  گرام  دوو  وەرگرتنی  ڕۆژانە 

كاراییەكی گەورەی هەبێت.
جۆر  هەندێك  س��ەرب��اری  و  ئەمانە 
نەخۆش  یارمەتی  كە  دیكە  خۆراكی 
دڵتێكەڵهاتن  هێوركردنەوەی  بۆ  دەدات 
و ڕشانەوە و سكچوون. دەكرێت ڤیتامین 
تاقیبكرێتەوە  ملیگرام   50 بڕی  B6بە 

گلوتامین  هەروەها  مەبەستە،  ئەم  بۆ 
كۆئەندامی  بۆ  سوودی  تەنیا  كە  هەیە 
لە  چاكبوونەوە  بەڵكو  نییە،  ه��ەرس 
چارەسەری كیمیاویش خێرا دەكات و 
دیكە  نەخۆشی  بە  تووشبوون  مەترسی 
سەرەتا  پێویستە  بەاڵم  دەكاتەوە.  كەم 
ڕاوێژ بە پزیشك بكرێت، بڕی گونجاو 
لەنێوان 5 بۆ 10 گرامدایە و لە كۆتایی 
نزیكەی  گرام   5 ئاو،  دەكرێتە  شەودا 

یەك كەوچكی پڕ دەكات.
 )B17( پ/ ئایا بەكارهێنانی لتریل
یان  شێرپەنجە  بۆ  چارەسەر  وەك 
شێرپەنجە،  ل��ە  خۆپاراستن  ب��ۆ 

چۆنە؟
ن��اوك��ی  ل��ە  ك��ە   Laetrile ل��ت��ری��ل 
لە  ب���ەزۆری  دەردەه��ێ��ن��رێ��ت  قەیسی 
ئەستەمەكانی  حاڵەتە  چارەسەركردنی 
وەك  چونكە  بەكاردێت،  شێرپەنجەدا 
ك��اردەك��ات،  كیمیاوی  چ��ارەس��ەری 
شێرپەنجەییەكان  خانە  تەنیا  ب��ەاڵم 
لتریل- جەستە  كە  كاتێك  دەگرێتەوە. 
 cyanide سیانید  دەكاتەوە،  شی  ەكە 
حاڵەتە  لە  خانەكان  دەكات.  دروست 
سیاسیانیتەكان  بۆ  سیانید  سروشتییەكاندا 
ژەهراویی  ماددەیەكی  كە  دەگۆڕێت، 
دروس��ت��ك��ردن��ی  ب��ۆ  جەستە  و  نییە 
)سیانوكوباالمین   B12 ڤیتامین 

بەكاریدەهێنێت،   )Cyancobalamin

ئەم  شێرپەنجەییەكان  خ��ان��ە  ب��ەاڵم 
كاریگەرییەكی  نییەو  ئەنزیمەیان 
پێكهاتەكانی  لە  هەیە.  ژەهراویشیان 
دیكەی لتریل كە لە كاتی شیكردنەوەدا 
دەردەك���ەوێ���ت ت��رش��ی ب��ەن��زوی��ك-ە 
هیوركەرەوەیەكی  وەك  ناسراوە  كەوا 

سروشتی ئازار كاردەكات.
پزیشكی  دام��ەزراوەی��ەك��ی  ڕاپ��ۆرت��ی 
ل��ە ك��ال��ی��ف��ۆرن��ی��ا پ��ێ��ن��اس��ەی ب��ەه��ای 
ماددەیەكی  وەك  و  كردووە  لتریل-ی 
كاردەكات.  شێرپەنجە  بەرهەڵستكاری 
كە  باسكراوە  ئەوه   ڕاپۆرتەكەیدا  لە 
باشبوونێكی  تێبینی  پزیشكەكان  هەموو 
ب��ەرج��ەس��ت��ەك��راوی��ان ل��ە ح��اڵ��ەت��ی 
كردووە،  نەخۆشەكانیاندا،  تەندروستی 
تێبینیان كردووە ئارەزووی نانخواردنیان 
تا  كەمبۆتەوە.  ئازاریان  و  بووە  باش 
جۆرەكانی  لە  جۆرێك  وەك  ئێستاش 
بەرهەڵستی  بۆ  سروشتی  چارەسەری 
تا  و  بەكاردێت  شێرپەنجە  كردنی 
هێناوە،  دەست  بە  ئێستاش سەركەوتنی 
پڕۆسەی  لە  نییە  بەشێكی گرنگ  بەاڵم 

خۆپاراستن دژی شێرپەنجە.
لیمفە  ك��ە  ك��ەس��ان��ەی  ئ���ەو  پ/ 
ڕژێنەكانیان دەرهێناوە و بە دەست 
قاچییانەوە  و  دەس��ت  ئاوسانی 

دەناڵێنن، چی بكەن باشە؟
شێوەیەكی  بە  وەرزشییەكان  ڕاهێنانە 
هاتوچۆكردنی  یارمەتی  ڕێكوپێك 
دەشێت  دەدات،  لیمفاوی  ش��ل��ەی 
شێالنی شوێنی البردنی لیمفە ڕژێنەكان 
 Lympathic Drainage Massage

شلەی  ه��ات��وچ��ۆك��ردن��ی  ی��ارم��ەت��ی 
لیمفاوی دەست و قاچ بدات. زۆربەی 
كلینیكەكانی چارەسەركردنی شێرپەنجە 
ئەو  دەكەن  ئامۆژگاری  نەخۆشەكانیان 
وەك  ب��دەن،  ئەنجام  ڕاهێنانە  ج��ۆرە 

ڕاهێنانی جومباز و یۆگا.
سیستمێكی  پەیڕەوكردنی  سەرباری  ئەمە 
و  بێت  تیا  ك��ەم  خوێی  كە  خۆراكی 
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پۆتاسیۆمی زۆر بێت )كە لە میوە و سەوزەدا 
شێوەیەكی  بە  كاڵەك  نموونە  بۆ  زۆرە(. 
پۆتاسیۆم  لە  زۆری  ڕێژەیەكی  تایبەتی 
تیادایە، دەكرێت شەربەتێكی خۆشی لێ 
دروست بكرێت كە هەرسی ئاسانە، چەند 
قاشە كاڵەكێك بە تۆوەكانییەوە و لەگەڵ 
خەاڵتەدا  لەناو  سەهۆڵ  پارچە  دوو  یەك 
تۆوەكانیشی  چونكە  بكەیت،  ئامادە 
ماددەی خۆراكی باشی تیادایە، هەروەها 
پێویستە ڕۆژانە ئاوی پاك بە بڕی 8 بۆ 10 

كوپ ئاو بخورێتەوە.
پ/ ئەو پاشكۆ خۆراكیانە كامانەن 
ك���ە ی��ارم��ەت��ی چ��اك��ب��وون��ەوەی 
كاریگەرییەكانی چارەسەری تیشكی 
دۆزی  وەرگرتنی  و  نەشتەرگەری  و 
بە  كە  دەدات  ستیرۆید  لە  گ��ەورە 

نەخۆشەكانی شێرپەنجە دەدرێت؟
تیشكی  چ��ارەس��ەری  و  شێرپەنجە 
كە  فشارانەن  ل��ەو  نەشتەرگەری  و 
دەستییەوە  بە  شێرپەنجە  نەخۆشەكانی 
دەشێت  ئۆكسانەكان  دژە  دەناڵێنن، 
یارمەتی ئەم حاڵەتانە بدات. هەرچەندە 
ئامۆژگاری  نەخۆشەكانیان  پزیشكەكان 
دەكەن كە لە كاتی چارەسەری تیشكیدا 
هیچ جۆرە پاشكۆیەكی خۆراكی وەك 
بەاڵم  بەكارنەهێنن،  ڤیتامین و كانزاكان 
ئەوەیان  لێكۆڵینەوكان  لە  زۆرێ��ك 
ئۆكسانەكان  دژە  كە  كردووە  ئاشكرا 
لەو  ناكەن  ل��ەش  پ��ارێ��زگ��اری  تەنیا 
هەن،  دەرمانەكاندا  لە  كە  ژەه��رەی 
بەڵكو كاریگەری ئەو دەرمانانەش بەهێز 
بۆ  شێرپەنجەكە.  بنبڕكردنی  بۆ  دەكەن 
ڤیتامین  لە  گرام   50 نموونەوەرگرتنی 
خ��ۆراك��ی  پاشكۆیەكی  وەك   B6

دڵتێكەڵهاتن  لەو  بێت  ڕێگر  دەشێت 
و ڕش��ان��ەوەی��ەی ك��ە ه��ۆك��ارەك��ەی 

تیشكییە. چارەسەری 
هەروەها ڤیتامین C بایەخێكی گەورەی 
بە  پێستانەی  ئەو  و  تەنك  پێستی  هەیە، 
ئاسانی بریندار دەبن و زوو زوو تووشی 
بەركەوتن دەبن و درەنگ چاك دەبنەوە 

ئەمانە هەموویان نیشانەی كەمی ڤیتامین 
باشە  وا  لەبەرئەوە  لەشدا.  لە  ین   )C(

بەالیەنی كەمەوە  4 گرام  بۆ   3 ڕۆژانە 
لەش  لەوانەیە  وەرگیرێت،  ڤیتامینە  لەم 
بەاڵم  بێت،  زیاتریش  بڕە  بەم  پێویستی 
سەرپەرشتی  لەژێر  وەرگرتنی  پێویستە 

پسپۆڕێكی خۆراكیدا بێت.
پ/ ئەی دەربارەی حەبی تموكسفین 
مەمك؟  شێرپەنجەی  چارەسەری  بۆ 
سۆیا  ئەو  لەجیاتی  دەكرێت  ئایا 

بەكاربێت؟
بەاڵم  مەمك،  شێرپەنجەكانی  زۆربەی 
ن��ەك ه��ەم��ووی، وەاڵم��دان��ەوەی��ان بۆ 
لەوانەیە  هۆرمۆنەكانی ئسترۆجین هەیە. 
پێشەوەی  لە   Tamoxifen تموكسفین 
وەرگرتنی  بۆ  كە  دەرمانانەبێت  ئەو 
ئسترۆجین  هۆرمۆنی  وەرگ��رەگ��ان��ی 

بەكاربێت.
هەیە  تاقیكردنەوە  هەندێك  هەرچەندە 
مەترسی  ك��ە  سەلماندووە  ئ��ەوەی��ان 
مەمك  شێرپەنجەی  ب��ە  ت��ووش��ب��وون 
كاریگەرییە  ب��ەاڵم  دەك��ات��ەوە،  ك��ەم 
الوەكییەكانی ئەم دەرمانە لە دوای پێنج 

ساڵ نامێنن.
مەترسی  ئ���ەوەی  س��ەرب��اری  و  ئەمە 
دیكە  كێشەی  هەندێك  بە  تووشبوون 
زیاد دەكات، وەك شێرپەنجەی مناڵدان 
 Pulmonary سی  ئیمۆپۆلیزمی  و 
ل��ەو  ی��ەك��ێ��ك  ل���ە   .Embolism

دوو  ئەنجامدراون،  كە  تاقیكردنەوانەی 
كۆمەڵ لە ژنان كە شێرپەنجەی مەمكیان 
بە  تموكسوفین  جیاكراونەتەوە،  نەبووە 
تووشی  زۆرب��ەی  دراوە،  كۆمەڵێكیان 
ب��ەاڵم  ن��ەب��وون،  مەمك  شێرپەنجەی 
لەگەڵ  بوون  سی  ئیمۆپۆلیزمی  تووشی 
 Deep Vein خوێنهێنەر  جەڵتەی 
دەماخی،  سەكتەی  و   Thrombosis

س��وودی  تموكسوفین  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
كاریگەرییە  بە  ب��ەراوورد  بە  كەمترە 

الوەكییەكانی.
ب���ەاڵم ل��ە الی��ەك��ی دی���ك���ەوە، ف��ول 

بە  كە  تیایە  ئایزۆفالفۆنەكانی  سۆیا 
ڕووەك��ی  ئسترۆجینی  هۆرمۆنەكانی 

الواز دادەنرێت.
ئیش،  دەخاتە  ئیسترۆجین  وەرگرەكانی 
بەاڵم پەیامی ئسترۆجینی بەهێز نانێرێت، 
ل��ەب��ەرئ��ەوە ل��ەش ل��ە ب��اڵوب��وون��ەوەی 
توێژینەوە  دەپ��ارێ��زێ��ت.  ئیسترۆجین 
دەسەلمێنێت  سۆیا  ناوبانگی  كە  هەیە 
كە  بكەرەوە  پرسیارە  ئەو  )تەماشای 
دەڵێت: بۆچی سۆیا بەناوبانگە لە توانای 

شێرپەنجەدا؟(. بنبڕكردنی 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا ه��ۆرم��ۆن��ەك��ان��ی 
بڕی  دەشێت  ڕووەك���ی  ئسترۆجینی 
بێت،  تیادا  ئسترۆجین  لە  گەورەیان 
بەرهەمەكانی  ژنان  كە  باشترە  وا  بەاڵم 

سۆیا زۆر نەخۆن.
تووشبوونی  ڕێ��ژەی  كەمی  هۆكاری 
بە شێرپەنجەی  ئاسیا  ژنانی خۆرهەاڵتی 
بۆ  ڕێ��ژەی��ی  شێوەیەكی  ب��ە  م��ەم��ك 
سەرباری  دەگەڕێتەوە،  سۆیا  خواردنی 
لە  دیكە  پۆزەتیڤی  فاكتەری  هەندێك 
خواردنی  وەك  خۆراكیاندا  سیستمی 
و  زەنجەبیل  و  س��ەوزە  لە  زۆر  بڕی 
گۆشت و سپیایی كەم. لەبەرئەوە پێمان 
خۆراكی  سیستمێكی  پەیڕەوی  باشە 
بەاڵم  بێت،  تیادا  سۆیای  كە  بكەن 
توفو زیاتر  لە شیری سۆیا و  ئۆقیە   12
نیسك  و  پاقلە  پێویستە  نەبێت. هەروەها 
و نۆك بخۆن، چونكە سەرچاوەی باشن 

بۆ ئسترۆجینی ڕووەكی.
هەروەها دەكرێت لەجیاتی تموكسوفین 
تەواو  خۆراكی  سیستمێكی  پەیڕەوی 
سەرباری  و  شێرپەنجە  دژی  بكرێت 

وەرگرتنی پاشكۆ خۆراكییەكانیش.
 

و: سۆزان

سەرچاوە:
و  الصحة  عن  ج��واب  و  س��ؤال   500
الطبعة  الفاروق،  دار  المثالیة،  التغذیة 

اآلولی، 2008.
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ئەنجامدانی  خۆراك  پسپۆڕەكانی 
هەندێك كار لە دوای خۆراك بە هەڵەناودەبەن 

و دەڵێن ئەم كارانە دەبنە هۆی 
نیشانەكانی  زیادكردنی 
دا!  مرۆڤ  لە  شێرپەنجە 

یە  نە ا و لە

ئەم  كە  ئەوەی  هۆی  ببنە  شتانە  ئەم  زانینی 
نەكەینەوە و  هەاڵنە جارێكی دیكە دووبارە 

چاودێری تەواو بكەین لەم ڕووەوە.
خواردنەوەی چای گەرم

چا لە هەر جۆرێكی بێت )ڕەش، سپی، 
ناوی  بە  تیادایە  ماددەیەكی  س��ەوز( 
وەهایە  ماددەیە  ئەم  پێكهاتەی  )تانین(، 
كە ئەگەر لە ماوەی كەمتر لە نیو سەعات 
دوای خواردن چابخورێتەوە كارلێك لەگەڵ 
ئاسنی خۆراكەكە دەكات و دەیگرێت و 
بۆیە  ڕایدەكێشێت، 
سەعات  یەك  تا 
خواردن  دوای 

چامەخۆرەوە.
خۆشتن

لە  ی��ەك��ێ��ك 
ب��اوەڕەك��ان��ی 
خەڵكی ئەوەیە 
دوای  نابێت  كە 
خۆشتن  خ��واردن 
بدرێت  ئ��ەن��ج��ام 
ل����ەب����ەرئ����ەوەی 

ئەگەری بێهۆشبوون و بێ  ئاگایی لە گەرماودا 
بەاڵم  هەیە،  زانستی  بناغەیەكی  ئەمە  زۆرە. 

هەندێك كەس باوەڕیان پێی نییە.
نەخۆشیەكانی دڵیان هەیە  ئەو كەسانەی كە 
دەرچ��ەی  و  ب��ەرزە  خوێنیان  پەستانی  یان 
شوێندا  هەندێك  لە  و  تەنگە  دەمارەكانیان 
تێپەڕبوونی خوێن گرانە و ئاسان نییە، باشتر 
وایە تا نیو سەعات دوای خواردنی خۆراكی 
قورس بۆ گەرماو نەڕۆن بۆ ئەوەی ئاڵوگۆڕی 
ك��رداری  ئەو  و  ڕووب��دات  ت��ەواو  خوێنی 

گواستنەوەیە بە تەواوی جێبەجێ  بێت.
بەرزكردنەوەی تەنی قورس

تەنی  پ��ڕەوە  گەدەیەكی  بە  كەسانەی  ئەو 
جۆرێك  ڕاستیدا  لە  بەرزدەكەنەوە،  قورس 
داوە  ئەنجام  لەشیان  جموجوڵی  و  چاالكی 
كە دەبێتە هۆی زیادكردنی فشار لەسەر دڵ. 
لەالیەكی دیكەیشەوە ئەم كارە پەستان بەرز 
دەكاتەوە. بۆیە پێویستە تا دوو سەعات دوای 

خواردن لەم جۆرە كارانە نەكرێت.
جگەرەكێشان

زۆرێك لە جگەرەكێشەكان ڕاستەوخۆ دوای 
یان  دەكێشن  جگەرەیەك  خۆراك  خواردنی 

كە نانت خوارد ئەمانە مەكە
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لە  دادەگیرسێنن.  جگەرەكەشیان  ڕاستەوخۆ  دەخۆنەوەو  چایەك 
ڕیپۆرتاژە پزیشكیەكاندا ئاماژە بەوە كراوە كە جگەرە دوای خواردن 
لە  شێرپەنجەیی  ماددەی   100 ترسناكە.نزیكەی  خواردن  پێش  یان 

جگەرەدا هەیە، كێشانی بە هەموو شێوەیەك زیانی هەیە.
جگەرە  كێشانی  كە  سەلماندووە  ئەوەیان  لێكۆڵینەوەكان  ئەنجامی 
ئازار بە چوارچێوەی گەدە دەگەیەنێت و كاریگەری خراپیان لەسەر 
دەكات.  خۆراك  دروستی  هەرسكردنی  بەرهەڵستی  و  جێدەهێڵێت 
خۆراك  دوای  جگەرە  ڕاستەوخۆی  كێشانی  دیكەشەوە  لەالیەكی 
و  دیكە  ترسناكی  نەخۆشی  چەندەها  دەركەوتنی  هۆی  دەبێتە 
كەمبوونەوەی زیاتری جوڵە و بە فیڕۆدانی زۆری وزە و لەناوبردنی 

چاالكیەكانی مرۆڤ.
پەیوەندی سێكسی

پەیوەندی سێكسی جۆرێك لە فشار بە سیستمی دڵ دەگەیەنێت 
ئەو  ئەنجامدانی  كاتی  لە  كەسێك  كە  ڕێككەوتووە  .هەندێجار 
نەخۆشی  كەسانەی  ئەو  دەبێت.  دڵ  جەڵتەی  تووشی  كردارەدا 
دڵیان هەبێت یان ئەو كەسانەی كە پێشتر جەڵتەی دڵ لێی داون 
باشتروایە تا سەعاتێك دوای خواردن جووت بوون ئەنجام نەدەن.
و  دەهێنێت  دڵ  ب��ەرەو  فشار  ق��ورس  خ��ۆراك��ی  خ��واردن��ی 
دڵی  نەخۆشی  پێشتر  كەسەكەش  و  ئەوە  دوای  جووتبوونیش 
هەبێت بە تەواوەتی كاریگەری ترسناك لەسەر كەسەكە دروست 

دەكات.
ڕاكشان

پاڵكەوتن )ڕاكشان( دوای خۆراك و بە گەدەی پڕەوە، لەوانەیە 
ببێتە هۆی گەڕانەوەی خۆراك و كاریگەری خراپ بەجێبهێڵێت. 
پارشێو   خواردنی  دوای  خەڵك  لەبەرئەوەی  ڕەمەزان  مانگی  لە 

دەخەونەوە ئەم كاریگەرییە زیاتر هەست پێدەكەن.
وەرزش

وەرزش لەوانەیە بە دڵی ئەو كەسانەی كە نەخۆشی دڵیان هەیە 
وەرزشكردنی  و  قورس  خۆراكی  خواردنی  بگەیەنێت.  فشار 
ڕاستەوخۆ دوای ئەوە ئەم فشارە زیاتر دەكات و چەند بەرامبەری 
دەكات. دوای خواردنی سووك بۆ ماوەی دوو تا سێ  سەعات و 
دوای خواردنی قورسیش بۆ ماوەی سێ  تا چوار سەعات وەرزش 

مەكەن و چاالكی جەستەیی ئەنجام مەدەن.
خواردنەوەی ئاوی سارد

هۆی  دەبێتە  خ��واردن  دوای  س��ارد  ئ��اوی  خ��واردن��ەوەی  دەڵێن 
زانستی  بناغەیەكی  ئەمە  بەاڵم  گ��ەدە،  شێرپەنجەی  دروستبوونی 
هاتنەوەیەكی  سارد  ئاوی  خواردنەوەی  كێشەی  تەنیا  نییە.  دروستی 
زووتر  هەبێت  نەخۆشیان  كە  كەسانەی  ئەو  گەدەیە.  ماسولكەكانی 
هەست بەمە دەكەن و باشتروایە ئاوی زۆر سارد نەخۆنەوە. خاڵێكی 
دیكەی خواردنەوەی ئاوی سارد ئەوەیە كە ئەو خۆراكانەی دەچنە 
بۆ  بگۆڕرێن  پێویستە  وردە  وردە  گ��ەورەن  دانەی  و  گ��ەدەوە  ناو 
پارچەی بچووكتر و پاشان هەرس ببن، ئەو ئاوە ساردە ئەم كردارە 
دوای  سەعات  نیو  و  خواردن  پێش  سەعات  نیو  دوادەخات.باشترە 

خواردن ئاو نەخۆینەوە.

لەفارسیەوە: هیوا محەمەد 
سەرچاوە: لەگۆڤاری)هفت روز زندگی(ژمارە)156(

خواردنەوەی ئاوی سارد دوای خواردن دەبێتە هۆی دروستبوونی شێرپەپەنجە
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هێرشیمشەخۆرەكان
د. مەحمود فەقێ ڕەسوڵ
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كە  لیشمانیا  نەخۆشی 
پێشی دەڵێن بەغا یان )زیپكەی بەغدا(  

Leishmaniasis مشەخۆری تاك خانە 

 Leishmania ناو خانە لیشمانیا ترۆپێكە
tropica دروستی دەكات. ڕەگەزی لیشمانیا، 

چوار جۆر نەخۆشی دروست دەكات.
1- لیشمانیای پێست.

2- لیشمانیای پێستی باڵو.
3- لیشمانیای پێست و ناوپۆش.

4- لیشمانیای هەناوی.
سوڕی  لە  شێوەی  دوو  مشەخۆرە  ئەم 
لەناو  مرۆڤدا  لەشی  لەناو  هەیە،  ژیانیدا 
خڕ  شێوەی  بە  ماكرۆفەیجدا  خانەی 
مایكرۆن(   3-2( بێقامچی  هێلكەیی  یان 
مێرووی  گ��ەدەی  لەناو  ب��ەاڵم  هەیە، 
مێشی  كە   vector گوێزەر  میكرۆب 
درێژی  شێوەی  بە  "فلێبۆتۆماس"  لم 
 (   Promastigotes دار  قامچی 
مایكرۆن(   3-2 10-15م��ای��ك��رۆن* 
و  ن��اوك  شێوەكان  دوو  ه��ەر  ه��ەی��ە، 

كاینیتۆپالست-یان تێدایە.
مێرووی  كە  فلێبۆتۆماس،  لم،  مێشی 
بچووكی وەك مێشوولەیە )درێژی 1.5- 
بچووكەكەیەوە  قەبارە  هۆی  بە  4ملم( 
پەنجەرە  هێڵەكی  تەلی  بەناو  دەتوانێت 
و دەرگادا بۆ ژوورەوە تێپەڕ بێت، هەر 

مێینەكانیان خوێنمژن.
ئێراقدا هەڵگری مشەخۆرەكە، جۆرە  لە 
 ،gerbils سمۆرەیە(  )وەك  جرجێكە 
دوای مژینی خوێنی ئەم هەڵگرە لەالیەن 
پتر  مێشەكەدا  گەدەی  لە  لمەوە،  مێشی 
دەبێت و بە گەستنی مێشەكە بە مرۆڤ 
مرۆڤ  لەشی  ناو  دەچێتە  مشەخۆرەكە 
دروست  لیشمانیا  نەخۆشی  و  )پێست( 
دەبێت بەتایبەتی لەو جێگایانەی ڕووتن 

وەك دەم و چاو و دەست و پێ.
دیاریكردنی نەخۆشی لیشمانیا:

1- سەرجێیی: بەتایبەتی كە نەخۆش لە 
ناوچەی نیشتەنی بێت.

 Lesional دەرد  دەره����اوردەی   -2
.aspirate

قاشكردنی  وات���ا  ش��ان��ە:  سڕینی   -3
بچووك بە چەقۆ لە لێواری دەردەكە و 
ڕەنگكردنی سڕینەكە بە ڕەنگی جیمسا، 

بۆ بینینی مشەخۆری بێقامچی.
ئاوی  لە  مشەخۆرەكە  ڕووان��دن��ی   -4
 ،NNN شانەی تووشبوو لەسەر ناوەندی
دوای چەند ڕۆژێك مشەخۆری قامچیدار 

دەڕوێت.
5- نموونە وەرگرتن.
6- پشكنینی لیشمانین.

 ،serology 7- زانیاری زەرداوی خوێن
.IFA وەك ئیالیزا و

پۆلیمەرەیس  زنجیرەی  كاردانەوەی   -8
PCR، كە زۆر هەستیارە.

نیشانەكان: چەند جۆرێك لە ئێڕاقدا هەن 
وەك:

1- جۆری تەڕ: لە دەرەوەی شارەكاندا 
جۆری  دەوترێت  پێی  بۆیە  هەیە،  پتر 
دوای  بەرهێنان  كاتی  شارۆچكەیی، 
 4-1 مرۆڤەكە  بە  لم  مێشی  گەستنی 
بە  دەب��ێ��ت  مانگدا   6 ل��ە  و  هەفتەیە 
بە  ببێت  لەوانەیە  و   nodule گرێیۆكە 
چاك  جێزام  بە  و  5سم(  )تا  چاڵەبرین 
دەبێتەوە، هۆكارەكەی لیشمانیا مەیجەرە 

.L.major

شاری،  جۆری  یان  وشك:  جۆری   -2
كاتی بەرهێنان 2-8 مانگ پترە و 2-1 
كەمتر  ساڕێژبوون.  بۆ  دەوێ��ت  ساڵی 
هۆكارەكەی  و  برین  چاڵە  بە  دەبێت 

.L.minor لیشمانیا ماینەرە
3- جۆری سەرهەڵداوە: بە دەگمەن دوای 
لێواری  لە  دایك،  دەردی  ساڕێژبوونی 
ساڕێژبووەكە چەند تەنۆچكەیەكی نەرمی 
سوور كە داپۆشراون بە كاژ دەردەچن 
و جوداگانەی characteristics جێڵی 
پێست  سیلی  وەك   apple jelly سێوی 
ئەم  )گۆشتەزوونە گمۆڵی سیلی( هەیە، 
و  پەرەدەسێنن  سەرپەڕ  بۆ  تەنۆچكانە 
باری  لە  پتر  و  سووربۆتەوە  بنكەكەیان 
لەوانەیە  و  ڕوودەدات  شانەییدا  جۆری 

بێ چارەسەر 20-40 ساڵ بمێنێتەوە.
دەرچ��وون��ی  وات��ا  هێڵی:  ج��ۆری   -4
درێ��ژی  ب��ە  پێست  ژێ��ر  گرێیۆكەی 

لیمفەبۆریەڕۆی جێیی.
ساڕێژنەبوو:  درێژخایەنی  ج��ۆری   -5
هەندێجار دەردە سەرەتاییەكە دەمێنێتەوە 
و سڕین بۆ 24 مانگ یان پتر پۆزەتیڤە.

زەروو لە ئاوی دەریا و 
ڕووبار و كانی و بیردا 
هەیە، دوای نووسانی 
بە پێست دژەمەیینی 
خوێن )هیرودین( 
دەڕێژێت، ئەوسا خۆی 
بە خوێن پڕ دەكات و 
دەئاوسێت. لەوانەیە 
جێگەی نووسانەكە بە 
پێست یان ناوپۆشی 
دەم بڵق، خوێنڕێزی، 
خوران، لیر، داڕزان یان 
چاڵەبرینی لێ دەرچێت 
و هەندێجار داڕمان
 ڕوودەدات
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6- ج��ۆری ب��اڵوب��ووەوە: ئ��ەم ب��ارە بە 
نەبوونی  وات��ا  ل��ەش،  وزەی��ی  بێ  هۆی 
بەرگری دژی مشەخۆرەكە ڕوودەدات. 
دوای دەرچوونی دەردی سەرەتایی كە 
بێت  قوتكەیی  یان  لەوانەیە گرێیۆكەیی 
و لێیەوە دەردی هەسارەیی دەردەچن و 
بۆ سەر هەموو ڕووی پێست باڵودەبنەوە 
و چارەسەری زۆر گرانە و 20-40 ساڵ 

دەمێنێتەوە.
یان  یەك  ج��ۆری  لە  لەوانەیە  تێبینی: 
دەربچن،  دەرد  پتر  یان   100-1 دوو 
و  خانەقین  و  ك��ەالر  شارۆچكەی  لە 
دێت  بۆ  نەخۆشمان  زۆر  دەربەندیخان 

كە تووشی لیشمانیا بوون.

چارەسەر
1- قەاڵچۆكردنی مێشی لم و لەناوبردنی 
هتد(  مشك...  و  )جرج  هەڵگر  ئاژەڵی 

ڕێژەی تووشبوون كەمدەكاتەوە.
2- لە شوێنی داپۆشراو یان كەم گرنگ 
چارەسەری  دەتوانن  پێ،  و  الق  وەك 

نەكەین، چونكە خۆی ساڕێژ دەبێت.
كەم:  دەردێكی  چەند  یان  یەك  بۆ   -3
شێوەی  بە  ستیبۆگلوكۆنەیت  سۆدیۆم 
دەردەك���ە  ن��او  ب��ۆ  دەرزی  ب��ە  شلە، 
یەك  هەفتەی  مل   2-1  intralesional

ناو  بۆ  ی��ان  ماسولكە،  بە  ی��ان  ج��ار، 
بۆ 2 هەفتە،  خوێن 10ملگم/كگم/ڕۆژ 
بەو ژەمەی  ئەنتیمۆنەیت  میگلومین  یان 

سەرەوە.
4- ڕیفامپیسین 600ملگم*2 بۆ 4 هەفتە، 

ڕێژەی 74% چاك دەكاتەوە.
5- پێنتەئەمیدین ئایزیسایۆنەیت 4ملگم/
 m.1. ماسولكە  بە  ڕۆژ  نا  كگم/ڕۆژ 
بەتایبەتی  دەكاتەوە  چاك   %73 ڕێژەی 

بۆ جۆری باڵو.
20ملگم/كگم/ڕۆژ+  ئەلۆپیورینۆل   -6
30ملگم/كگم/ ئەنتیمۆنەیت  میگلومین 
چاك   %80 ڕێ��ژەی  ڕۆژ،   20 بۆ  ڕۆژ 

دەكاتەوە.
 6 بۆ  ملگم/ڕۆژ   200 فلوكۆنازۆڵ   -7

هەفتە، ڕێژەی 79% چاك دەكاتەوە.
بۆ  7ملگم/كگم/ڕۆژ  ئیتراكۆنازۆڵ   -8

3 هەفتە، ڕێژەی 60% چاك دەكاتەوە.
9- نایترۆجینی شل بە كەڵكە.

10- ئاوی خوێی خەست بە دەرزی بۆ 
ناو دەردەكان 7-10 ڕۆژ جارێك بۆ 6-2 

هەفتە، ڕێژەی 96% چاك دەكاتەوە.
پێست  ژێ��ر  بە  گامائینتەرفیرۆن   -11
پێست/ ڕووبەری  )100مایكرۆگرام/م2 
ڕۆژ( بۆ 28 ڕۆژ بۆ باری توند بە كەڵكە 

یان بە دەرزی بۆ ناو دەردەكە.
 imiquimod ئیمیكویمۆد  كرێمی   -12

5%+ میگلومین ئەنتیمۆنەیت.
13- پارۆمۆمایسین مەرهەم ڕۆژی 2 جار 

بۆ 4 هەفتە.
14- چارەسەری ئیلێكتریكی بە تەزووی 
 15-5( جار  یەك  هەفتەی  ڕاستەوخۆ: 
میللیئەمپێڕ بۆ 10 دەقیقە( بۆ 4-6 هەفتە 

95% یان چاك دەكاتەوە.
15- لەیزەری CO2 زۆر بە كەڵكە. 

16- كرێمی كیتۆكۆنازۆڵ له ژێر بەستندا، 
بەكتریم،  داپسۆن،  جێی،  گەرمكردنی 

فالجیل.
یان  جێیی  ب  ئەمفۆتێریسین   -17

سەراپایی بۆ باری توند و باڵو.
Leeches زەروو

لە ئاوی دەریا و ڕووبار و كانی و بیردا 
هەیە، دوای نووسانی بە پێست دژەمەیینی 
خوێن )هیرودین( دەڕێژێت، ئەوسا خۆی 
دەئاوسێت.  و  دەك��ات  پڕ  خوێن  بە 
پێست  بە  نووسانەكە  جێگەی  لەوانەیە 
خوێنڕێزی،  بڵق،  دەم  ناوپۆشی  ی��ان 

لێ  چاڵەبرینی  یان  داڕزان  لیر،  خوران، 
دەرچێت و هەندێجار داڕمان ڕوودەدات. 
لە شارۆچكەی  بینیوە  من خۆم زەرووم 
گ��ەروو  پشتەوەی  بەشی  ب��ە  م��ەرگ��ە 

pharynx نووساوە.

چارەسەر:
خوێ،  لێدانی  بە  زەروو  البردنی   -1

ئەلكهول، سركە.
2- گڕی شخارتە.

3- كانزای گەرمكراو.
4- دواتر بە پەستان یان قەڵەمی نەتراتی 
بەربوونەكە  خ��وێ��ن   AgNO3 زی��و 

دەوەستێنرێت.

هەڵتۆقیوە )دەردە( خشۆكی
 Creeping eruption (Larva 
migrans)

لە  )پاپەتی(  پێخاوسی  بە  كەسانەی  لەو 
لێواری ڕووبار و دەریا دەڕۆن، مندااڵن 
دارتاش كە  بكەن،  یاری  لم  لەسەر  كە 
لە  و  كاربكات  خانوودا  زەمینی  لەژێر 

باخەوانەكاندا ڕوودەدات.
مێتۆلكەی larvae مشەخۆر ئەنكیلۆستۆما 
 Ancylostoma ب��رازی��ل��ی��ان��س��ی 
ئینكیلۆستۆما  ی��ان   braziliense

كەناینەم A. caninum كە قوالپەكرمی 
لە  و  پشیلەن  و  س��ەگ   hookworm

لیشمانیا
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باسمان  شوێنانەی  لەم  پیساییەكەیاندا، 
كرد، باڵودەبێتەوە و هێلكەكەیان دەبێت 
وەك  پێست  ناو  دەچێتە  و  مێتۆلكە  بە 
سێكسی  كۆئەندامی  پێ، سمت،  پێستی 

و دەست.
لە  تەنۆچكە  و  خ��وران  س��ەره ت��ادا  لە 
ڕوودەدات،  پێست  ناو  چوونە  جێگەی 
هێڵی  ئەوسا  و  پێوەدان  هەستی  ناوبەناو 
باریكی پێچاوپێچ دروست دەبێت، دوای 
ڕوان inoculation بە 4 ڕۆژ ئەم نیشانانە 
2سم  ڕۆژی  هێڵەكە  و  دەردەك����ەون 
دەكشێت، لە چەند خاڵێكی سەر هێڵەكە 
تەنۆچكە دەبینرێن كە جێگەی وەستانی 
ناوبەناوی مێتۆلكەكەیە، دوای درێژبوونی 
هێڵەكە سەرەتاكەی دەسڕێتەوە، هەندێجار 
تووشێنی دووەمی بە بەكتریا كێم دروست 
دەكات یان شوێنی خوراندن ڕووشان و 
داماڵینی تێدا دەردەكەوێت، بێ چارەسەر 
2-8 هەفتە دەخایەنێت، بەاڵم هەندێجار تا 

1 ساڵ دەمێنێتەوە.

چاره سه ر
مایكرۆگرام/كگم(   200( ئایڤێرمێكتین 

یان 12 ملگم بۆ دوو ڕۆژ.
1- ئەلبێندازۆل 400ملگم/ڕۆژ بۆ 4 ڕۆژ.

2- مێترۆنیدازۆڵ )فالجیل( كرێم.
پێوەدانی مێروو= گەستنی مێروو

)پێستەهەوی تەنۆچكەیی(
 Insect bites (Papular dermatitis)

بۆ  بارێكەوە  لە  نیشانەكان،  و  سكااڵ 
بارێكی دیکەی گەستنی مێروو جیاوازن، 
لە  لەبەربوونی ژمارەیەكی یەكجار زۆر 
نەریتی  جیاوازی  و  مێرووەكان  جۆری 
نەخۆش  ك��اردان��ەوەی  و  گەستنیان 
ورووژێ��ن  و  هەستیاركەر  جۆرەها  بۆ 
و  دەردەك���ان  ج��ۆری  گەستنەدا.  ل��ەم 
بۆ  م��ێ��رووەی��ەك��ەوە  لە  دابەشبوونیان 

یەكێكی دیكە هەر جیاوازە.
ئامادەیی بۆ تووشبوون چەند هۆكارێكن 

وەك:
گەرمەكاندا،  شوێنە  لە  جلوبەرگ:   -1
كە  دەكات  لەبەر  وا  جلی  كەس  زۆر 
گەستنی  بۆ  ئەمەش  ڕووتن،  پەلەكانیان 

ئەسپێ  هەروەها  كارئاسانییە،  مێروو 
پێویستی بە جل هەیە بۆ ئەوەی لە بەشی 
و  بژی  دروومانەكاندا  جێ  ن��اوەوەی 

ئەوسا بچێتە سەر پێست.
2- پیشە: كرێكاری دارستان پتر تووكی 
لیر  و  بەردەكەوێت  مێرووی  هەندێك 

دروست دەكات.
3- بوونی ئاژەڵی ماڵی: لەوانەیە مێرووی 

ئاژەڵەكە خاوەنەكەی بگەزێت.
گواستنەوەی  بۆ  ماڵدا:  لە  جەنجاڵی   -4
ناو  و  ئەسپێ هۆكارە، خانوو  و  گەڕی 
ماڵی كۆن بۆ بوونی مێشوولەی سەرجێ 
و  جاڵجاڵۆكە  ه��ۆك��ارن،   bedbugs

دووپشك نیشتەجێی گاراج و دەری ماڵ 
و تەختەی كۆمەڵكراون.

5- باری خۆراكی و هۆرمۆن و بەرگری 
كەسەكە، ڕوڵیان هەیە.

6- هۆكارەكان كە مێروو بەرەو پێست 
پێست،  گەرمی  لە  بریتین  ڕادەكێشن: 
دووانۆكسیدی كاربۆن لە هەناسەدانەوەدا، 
لەش  لەرینەوەی  و  )با(  هەواجوواڵن 
)ڕاكێشە بۆ كێچ(. ئارەق مژادی مێشوولە 
بۆنی  هەروەها  دێنێت،  بەرهەم  ڕاكێش 
پێست كە لە كەسێك بۆ كەسێكی دیكە 

جیاوازە ڕاكێشەری مێرووە.

ڕێگاكانی دەرد دروستبوون
بە مێروو

1- زەبری میكانیكی دووجۆرن:
خۆرەی  هۆی  بە  پێست  كونكردنی  أ- 
خوێن blood feeders، واتا بەشەكانی 
ناودەزوولە،  بۆ  پێست  ناو  دەم دەخرێنە 
بۆ خوێن مژین، وەك ئەسپێ و مێشوولە.
خۆرەی  هۆی  بە  پێست،  دڕاندنی  ب- 
پێست،  دڕاندنی  دوای  بەربوو،  خوێنی 

وەك هەندێك جۆری مێش تسی تسی.
خستنە  خانەكوژ  و  وروژێن  مژادی   -2
ناو پێست: هەندێجار لیكی مێرووەكەی 
كە  تێدایە،  كیمیكی  چاالكی  م��ژادی 
دەهێنێتە  سەراپایی  یا  جێی  كاردانەوەی 
پڕۆتینەز،  هیالۆریدینەیز،  وەك  كایەوە، 
پیپتایدەیز، فۆسفۆالیپەیز، كینین، دەردی 
هیستامین، پێنج هایدرۆكسی تریپتامین و 

ئەسیتایڵ كۆڵین.

3- مژادی هەستیاركەر خستنە ناو پێست: 
تەن  دژە  و  تێدایە  ژیندەری  دژە  واتا 
بەرگری  كاردانەوەی  و  دەبێت  دژی 

ڕوودەدات.

گەستنی  دووبارەبوونەوەی  دوای 
م��ێ��روو ب��ۆ م��اوەی��ەك، ئ��ەم ب��ارە 

ڕوودەدات.
دوای  كتوپڕ،  لیری  گەستن  دوای 
ماوەیەكی دیكە گەستنەكە كاردانەوەی 
درەنگ )دوای 24 سەعات( بە شێوەی 
دوای  دەك���ات،  دروس���ت  تەنۆچكە 
كاردانەوە  گەستنەكە  دیكە  ماوەیەكی 
نەخۆشەكە  و  نامێنێت  درەنگەكەی 

.immune )بەرگریكەرە )خاراوە
هەندێك نەخۆش كاردانەوەی سەراپایی 
زەردەواڵ��ە  و  هەنگ  گەستنی  لە  توند 
و زەردەزی��ڕە دروس��ت دەك��ات. باری 
نموونە  بۆ  گرنگە،  نەخۆش  بەرگری 
گەڕی  هۆی  دەبێتە  بەرگری  دابەزینی 

.crusted scabies قەتماغەیی
لە  دووەم��ی:  بەكتریایی  تووشێنی   -4
س��ەرەت��اوە ی��ان بە ه��ۆی خ��وران��دن و 

برینداركردنی پێست.
5- چوونە ناو شانە: بۆ نموونە نەخۆشی 
مێتۆلكە  واتا   ،myiasis شانەمێتۆلكەیی 

چوون بۆ ناو شانە.
لێككەوتنی  لێككەوتن:  6- كاردانەوەی 
مێروو   secretion دەردان��ی  بۆ  پێست 
یان لەشی زیندوو یان مردووی مێروو، 
لەوانەیە كاردانەوەی لێككەوتنی وروژێن 

یان هەستیاری، دروست بكات.
دەمی  بەشەكانی  بۆ  ك��اردان��ەوە   -7
مێرووی بەجێماو: تەنۆچكە و گرێیۆكەی 
بە  ب���ەردەوام،  گمۆڵەیی  گۆشتەزوونە 
لەناو  دەم  بەشانەی  ئەم  مانەوەی  هۆی 
پێستدا ڕوودەدەن، بۆ نموونە هی قڕنوو.

نموونە  بۆ  نەخۆشی:  گواستنەوەی   -8
هۆی  بە  تایفەس  و  لیشمانیا  مەالریا، 

مێروو دەگوازرێنەوە.

نیشانەكان
 popular تەنۆچكەییە  لیری  باوترینیان 
تەنۆچكەیە  س��ەرەت��ادا  لە   :urticaria
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گەستنەكەدا 3 شوێنی  لە  بەخوروو  لیری 

بە  دەب��ێ��ت  دەردەچ���ێ���ت و دوات����ر 
)كە  بەخوروو  پتەوی  تەنۆچكەیەكی 
چەند ڕۆژ دەمێنێتەوە(، لیر تەنۆچكە كە 
ناوەندی  خوێنڕێزی  ناوكێكی  لەوانەیە 
بچووك  بلۆقێكی  هەندێجار  و  هەبێت 
زۆر  دەردەك��ان  تەنۆچكەكەیە.  لەسەر 
جار یە كۆمەڵن و ناوبەناو كۆمەڵی نوێ 

دەردەچن.
بەپێی  دەردەك��ان  دابەشبوونی  و  ژمارە 
جۆری بەركەوتنەكە و نەریتی )خووی( 
گەستنی  دەگۆڕێن،  بەرپرس  مێروویی 
دەبێتە  م��ێ��روو  ه��ەم��ان  ل��ەالی��ەن  ن��وێ 
گەستنە  سەرهەڵدانەوەی  دووبارە  هۆی 

كۆنەكانیش كە نەسڕاونەتەوە.
هەندێجار  و  بڵقی  دەردی  القەكاندا  لە 
لە  بەتایبەتی  لەشیش  دیكەی  شوێنی 
باوە، خوران و وروژان هەن و  منداڵدا 
خوراندن هەوەكە پتر دەكات و لەوانەیە 
بكات.  دروس��ت  بیرۆیی  گۆڕانكاری 
ئەگەر ژمارەی گەستنەكان زۆر بن یان 
تا و  ئەوە  بێت  كاردانەوە جێیەكە توند 

الوازی ڕوودەدات.
ماكێكی  بەكتریا  بە  دووەمی  تووشێنی 
باوە، وەك ئاگرە، سەلكە هەو، خانە هەو 
سەراپایی  داڕمانی  لیمفەبۆریه  هەو،  یان 
anaphylactic shock دەگمەنە جگە 

لە باری پێوەدانی زەردەواڵە و هەنگ.
بۆ  گەستنەكە  ك��اردان��ەوەی  لەوانەیە 
بەتایبەتی  بێت  بەردەوام  مانگێك  چەند 
لە باری مانەوەی بەشەكانی دەمی قڕنوو 

لە پێستدا.
س���ەرچ���اوەی گ��ەس��ت��ن ه��ەن��دێ��ج��ار 
دەشت  لە  یان  ماڵدا  لە  باخە  مێرووی 
خانووانەی  ئەو  یان  سەیرانگاكاندا،  و 
نەكراون،  دروس��ت  كۆنكرێت  لە  كە 
هەندێجاری دیكەیش لە ئاژەڵ و باڵندەی 
ماڵدا  لە  كێچ  دێت،  مرۆڤ  بۆ  ماڵیدا 
زۆر كەم بۆتەوە، هەندێجاری دیكەیش 
سەرچاوەكەی نادۆزرێتەوە. زۆربەی جار 
لە ساواییەوە ئەم دەردانە دەردەچن و لە 
چەند ساڵێكدا بەرگری دروست دەبێت 
و گەستنەكان گرنگیان نامێنێت، لەوانەیە 

گەستنی  بۆ  خێزانێك  لە  منداڵ  یەك 
مێروو هەستیار بێت و ئەندامانی دیكەی 

خێزانەكە بێ سكااڵ بن.
زۆربەی دەردەكان لە پەلەكان و ناو قەد 
و دەم و چاو دەردەچن )ئەو شوێنانەی 
نەخۆشەكە  ئەگەر  دەیگاتێ(،  مێروو 
جار  زۆر  بچێت  دیكە  ژینگەیەكی  بۆ 

دەردەكان نامێنن.

چارەسەر
شلەی  وەك  جێی  چ��ارەس��ەری   -1
هایدروكۆرتیزۆن،  مەرهەمی  كاالمین، 
ماكەكان  چارەسەری  و  خ��وران،  دژە 

ئەگەر هەبوون.
2- داپۆشینی زۆربەی لەش بە جلوبەرگی 
لەبار بۆ كەمكردنەوەی ئەگەری گەستن.
سەرچاوەی  گومانی  شوێنانەی  ئەو   -3
مێرووی هەیە با نەخۆش جێ گۆڕكێی 

تیادا بكات.
دوورخ��ەرەوە  مێروو  بەكارهێنانی   -4
دیت  وەك   ،insect repellents

بەتایبەتی بۆ مێرووی مێشوولە،   DEET

چڕی  منداڵ  بۆ  قڕنوو،  و  مێش  كێچ، 
10% و بۆ باڵق 10-30% زۆر بەكەڵكە، 
یان سیتڕۆنێڵاڵ citronella كە ڕووەكییە 

و بۆ ماوەیەكی كەمتر چاالكە.
 Permethin پێرمیسرین  سپڕای   -5
spray، كە مێروو كوژی لێككەوتنە بۆ 

هتد  و...  چادر  و  ڕایەخ  و  جلوبەرگ 
بەكەڵكە.

هێڵەك،  تەلی  و  پەردە  بەكارهێنانی   -6
بەكەڵكن.

لەناوبردنی سەرچاوەی  بۆ  مێروكوژ   -7
مێرووەكان بەكاردەهێنرێت.

Bed bugs مێشوولەی سەرجێ
لەشی  و  درێژە  4-5ملم  مێشوولەیە  ئەم 
بەشەكانی  نییە،  باڵی  هێلكەییە،  و  پان 
دەمی دەرزیلەییە بۆ خوێنمژین، مێیەكە 
و  زەوی  درزی  لە  سپییەكانی  هێلكە 
دیواردا یان ڕایەخ و سیسەم و كانتۆری 
لە ژیانیدا  مێینەیەك  ماڵدا دادەنێت، هەر 
300 هێلكە دادەنێت كە دوای 10 ڕۆژ 

دەبن بە مێتۆلكە و لە 6 هەفتەی تریشدا 
تەواو،  جێی  سەر  مێشوولەی  بە  دەبن 
دەمژن،  خوێن  بەرەبەیان  پێش  شەوانە 

بەاڵم هەندێجار بە ڕۆژیش.
شیردەرەكانە  و  باڵندە  مشەخۆری  پتر 
لە  ب���ەاڵم  ك��وێ��رە،  شەمشەمە  وەك 
بۆ )3-12( دەقیقە  مرۆڤیشدا مشەخۆرە. 
ساڵ   1 تا  خۆراك  بێ  و  خوێندەمژێت 

دەتوانێت بژی.
ئ��ازارە،  بێ  مێشوولەیە  ئ��ەم  گەستنی 
یان  دوای كاردانەوە )24-48 سەعات( 
لە دەم  پتر  و  داهاتوو  گەستنی جارانی 
و چاو و پەلەكان بە شێوەی تەنۆچكەی 
كە  لیر،  و  تەنۆچكە  یان  خوێنڕێزی 
خوێنڕێزیە،  ناوكێكی  ناوەڕاستەكەی 
دەردەكان دروست دەكات، بە دەگمەن 

بڵق دروست دەبێت.

Myiasis شانە مێتۆلكەیی
 infestation داگیركردنی  لە  بریتییە 
ش��ان��ەی ل��ەش��ی م���رۆڤ و ئ���اژەڵ بە 
مێرووی   larvae الرڤا  یان  مێتۆلكەی 

.dipteria جووت باڵی
نموونەی مێرووەكان وەك: مێشی ناوماڵ، 
مێشی بچووكی ناوماڵ، مێشی ئەسپ و 

مێشی كونەلووتی مەڕ و بزن... هتد.
نیشانەكان دوو شێوەن:

 :Furuncular form 1- شێوەی كوانی
چەند  ل��ە   boil ك��وان  وەك  دەردی 
ڕۆژێكدا دەردەچێت و ناوكی ناوەندی 

هەیە.
دەدەڵێنێت،  خوێن  و  زەرداو  كوانەكە 
بەشی دواوەی مێتۆلكەكە لە ناوكەكەدا 
بە  هەست  زۆرج��ار  نەخۆش  و  دی��ارە 
بێ  زۆر  دەردەك��ە  دەك��ات،  جووڵەی 
ه��ەوی دەوری،  ئ��ازارە و ك��اردان��ەوە 
هەوی لیمفە بۆری و هەوی لیمفەگرێی 
دەرهێنانی  دوای  لەگەڵدایە،  جێیی، 
مێتۆلكەكە دەردەكە خێرا ساڕێژ دەبێت.
 Creeping خشۆكی  هەڵتۆقیوە   -2

Eruption: باسمانكرد.

نەخۆشی شانە مێتۆلكەیی لە برینی لەشدا 
ڕوودەدات، چ برینی زەبری یان برینی 
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شوێنە  لە  بەتایبەتی  بێت  فەرامۆشكراو 
ڕووت��ەك��ان وەك س��ەر و دەم��وچ��او و 

دەست و پێ... هتد.

چارەسەر
1- بەكارهێنانی فشاری پتەو لە دەوری 
ناوكەكە  هەندێجار  و  دەردەكە 
ب���ە ن��ەش��ت��ەرگ��ەری 

گەورەتر دەكرێت و مێتۆلكەكەی فڕێ 
دەدرێت.

یان  ڤازیلین  كانزایی،  بەكارهێنانی   -2
لووتی  كونی  بەربەستكردنی  بۆ  كەرە 
فڕێدانی  و  مێتۆلكەكە  هەناسەدانی 

)بە  ش��ان��ەك��ە  دەرەوەی  ب��ۆ 
ناوەندییەكەی  ناوكە  گرتنی 

دەردەكە(.

3- دەرهێنانی مێتۆلكەكە بە ئامێری گیرە 
forceps، دوای گەورەكردنی ناوكەكە.

زایلۆكاین  بە  دەردەك��ە  سڕكردنی   -4
هۆی  دەبێتە  زۆرجار  كوانەكە،  ژێر  بۆ 

فڕێدانی مێتۆلكەكە.
دەرزی  بە  خشۆكی،  هەڵتۆقیوە  بۆ   -5

مێتۆلكەكە فڕێ دەدرێت.

ەریاو 
ە ئاوی د

ەروو ل
ز

هەیە
باردا 

ڕوو
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5
3Pediculosis ئەسپێ

سێ جۆر ئەسپێ تووشی مرۆڤ دەبن:
 Head Louse )Pediculosis سەر  ئەسپێی   -1
ملمی(   4-1( مێروویەكی  لە  بریتییە   :)capitis

بێ  خوێنمژی  پانبووەوەی  نەرمی  درێژبوونەوەی 
گرتنی  بۆ  هەیە  چنگداری  قاچی  شەش  كە  باڵ 
قەدی موو یان دەزووی جلوبەرگ. ئەسپێ خۆراك 
و زاوزێ كردنی لەسەر لەشی مرۆڤە و هێلكەكانی 
بە مژادی چیمەنتۆیی بە قەدی مووەوە دەنووسێت. 
نزیكەی  ئەسپێ  مێیەی  ڕۆژە،   40 ژیانی  ماوەی 
هێلكە(،   10-7 )ڕۆژی  دادەن��ێ��ت  هێلكە   300
مووەوە  قەدی  بە  سەر  پێستی  نزیك  لە  هێلكەكان 
و  هەیە  گۆشتیان  ڕەنگی  هێلكەكان  دەنووسێنێت، 
شێوەیان هێلكەییە، لە 8 ڕۆژدا مێتۆلكە لە هێلكەكە 
ڕشكەكە"  "واتا  هێلكەكە  قاوغی  و  دەرێ  دێتە 
مووەكاندا  قەدی  لە  ئاشكراتر  و  دەنوێنێت  سپی 
مێتۆلكەكان  دیكە  ڕۆژی   10 دوای  دیاردەبێت، 

دەبن بە ئەسپێی تەواو.
لە كۆمەڵگای  بەتایبەتی  باوە،  ئەسپێی سەر زۆر 
هەژار و پیس و پۆخڵدا یان لەو شوێنانەی كە 
سەرەتایی...  قوتابخانەی  وەك  تێدایە  جەنجاڵی 

هتد.
زۆربەی باری ئەسپێی سەر بە هۆی لێككەوتنی 
بۆ سەر، كەلوپەلی سەر وەك  ڕاستەوخۆی سەر 
 ... كاڵو و سەرپۆش و تۆقە و قردێلە و شانە، 
ئەندامێكی  چەند  زۆرجار  دەگوازرێتەوە،  هتد 
خێزانەكە تووشیان دەبێت، مەرج نییە قژی درێژ 

زیاتر تووشی ئەسپێ ببێت.

هەڵتۆقیوە خشۆكی

لیری تەنۆچكەیی

شانە مێتۆلكەییمێشوولەی سەرجێ
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نیشانەكان
گەستنی ئەسپێ بێ ئازارە، بەاڵم بە هۆی 
بە  یان  ئەسپێ،  لیكی  بۆ  فرەهەستیاری 
لیكی  مەینی  خوێن  دژی  مژادی  هۆی 
پێست  مژیندا،  خوێن  لەكاتی  ئەسپێكە 
تووشی هەوكردن دەبێت بە شێوەی لیر 
یان پەڵە یان تەنۆچكە، چەند سەعاتێك تا 
چەند ڕۆژێك دوای گەستنەكە، تووش 
جێ  و  دەخورێت  سەر  پێستی  دەبێت. 
بەكتریا  بە  دووەمی  تووشێنی  و  خوران 
و  خەوی  كەم  و  لیمفەگرێ  هەوی  و 
هەوی پێڵووپۆشە ڕوودەدەن، تەنۆچكەی 
هەندێجار  و  مل  پێستی  لە  بەخوروو 
خورووی  بە  تەنۆچكەیی  هەڵتۆقیوی 

گشتی ڕوودەدەن.
ڕشكەكان )قاوغی هێلكەی زیندوو یان 
بۆش( پتر لە مووی پێستی سەری سەروی 

گوێچكە و پشتی سەر دەبینرێن، بەاڵم لە 
پێگەیشتووی  ئەسپێی  توندا  تووشبوونی 
زیندوو و ڕشكەكان بە ئاشكرایی دیارن.
مووەكانەوە  قەدی  بە  توندی  بە  ڕشك 
نووساوە و بە ئاسانی ناجوڵێنرێت، بەاڵم 

كڕێشی سەر بە ئاسانی دەجوڵێنرێت.
چارەسەر

1- پێرمیسرین 1% كرێم Nix( %1(: لە 
و  شامپۆ  بە  دەشۆرێت  سەر  سەرەتادا 
كرێمی  ئەوسا  دەكرێتەوە،  وشك  باش 
پێرمیسرین لە قژی سەر دەدرێت بۆ 10-
شانەی  بە  و  دەشۆرێتەوە  و  دەقیقە   20
دوای  دەردەهێنرێن،  ڕشكەكان  ورد 

7-10 ڕۆژ دووبارە دەكرێتەوە.
بیوتۆكساید  پیپیڕۆنیڵ  و  پایرسرین   -2

)RID( وەك سەرەوە بەكاردەهێنرێت.

 12-8 بۆ   %0.5 ماالسیون  شلەی   -3

سەعات، ڕێژەی 100% چاالكە و پێویستە 
دوای 7-10 ڕۆژ دووبارە بكرێتەوە.

4- لیندەین )گاما بەنزین هیكساكلۆراید( 
هەندێجار  و  كەمە  كەڵكی  شامپۆ   %1

ژەهراویە.
بە  زۆر  ماالسایۆن،  كاربایل1+   -5

كەڵكە.
6- ئایڤێرمێكیتن، بە دەم بە ژەمی 200 

مایكرۆگرام/ كگم یەك جار.
خەپلە   2 ڕۆژی  كۆترایمۆكسازۆڵ   -7
)1×2( بۆ 3 ڕۆژ، دوای 10 ڕۆژ دووبارە 

بكرێتەوە.
8- شلەی كرۆتامیتۆن 10% جێیی.

بۆ  بەیانی،  تا  شەو  )جێیی(  ڤازیلین   -9
7 ڕۆژ.

10- ماالسیون و كۆترایمۆكسازۆڵ.
 Body louse( ل��ەش  ئەسپێی   -2

سكااڵ و نیشانەكان، لە بارێكەوە بۆ بارێكی دیکەی گەستنی مێروو 
جیاوازن، لەبەربوونی ژمارەیەكی یەكجار زۆر لە جۆری مێرووەكان و 
جیاوازی نەریتی گەستنیان و كاردانەوەی نەخۆش بۆ جۆرەها

 هەستیاركەر و ورووژێن لەم گەستنەدا

ئەسپێی سەرئەسپێ
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Pediculosis corporis) شێوەی وەك 

گەورەترە،   %30 بەاڵم  سەرە،  ئەسپێی 
زاوزێ  دەتوانێت  سەر  ئەسپێی  لەگەڵ 
بكات، پتر لە 1 مانگ بێ خوێن مژین 
دەژێت، بەاڵم ئەسپێی سەر لە دەرەوەی 

سەردا تەنیا 1-2 ڕۆژ دەژی.
ئەسپێی لەش نەخۆشی هەژار و تەنیاكان 
ماڵ و شوێنە جەنجاڵەكانی كەم  بێ  و 
كارگوزارییە و بە هۆی ڕایەخ و نوێن 
و جلوبەرگی بەركەوتوو دەگوازرێتەوە.

نیشانەكان
سەر  بۆ  هێلكەكان  و  ئەسپێكە  چونكە 
دەمژێت،  خوێن  و  دادەبەزێت  پێست 
گشتی  خورانی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
پێست  و  پەڵە  و  لیر  لەگەڵ  پێست 
و  ئاگرە  سووربوونەوە.  و  ئەستوورێ 
بە  دووەم��ی  تووشێنی  هۆی  بە  كوان 

بەكتریا باون.
تای  میكرۆبی  گوێزەری  لەش  ئەسپێی 
تایفەسی  و  سەنگەر  تای  سەرهەڵداوە، 

پەتاییە.

چارەسەر
یان  نەخۆش  جلوبەرگی  فڕێدانی   -1
و  ڕای��ەخ  و  جلوبەرگ  ئوتووكردنی 

نوێنەكان یان كواڵندنیان.
2- سپرای پێرمیسرین یان 1% ماالسیون 

)بۆدرە( بۆ جلەكان.
ملەوە  لە   ،%5 پێرمیسرین  كرێمی   -3
تا پەنجەپێ بۆ 8-10 سەعات، لە لەش 

بدرێت ئەوسا بشۆرێتەوە.
 Crub louse( ب���ەر  ئەسپێی   -3
ئەم  لەشی   :(Pediculosis pubis

جۆرە لە دوو جۆرەكەی دیكە خڕترە، 
بچووكن،  پێشەوەی  قاچی  دوو  چنگی 
بەاڵم لە چوار قاچی دواوەدا گەورەترن 
بۆ گرتنی قەدی مووە باڵوەكانی بەر و 
برژانگ و شوێنەكانی دیكە كە  برۆ و 

مووەكانی كورت و باڵون.
ب��ڕوات،  دەتوانێت  سم   10 تا  ڕۆژی 
بەاڵم ئەسپێی لەش دەتوانێت 23سم/ لە 

دەقیقەیەكدا بڕوات.
قەدی  بە  و  كاڵن  قاوەیی  هێلكەكانی 

چیمەنتۆیی"  م���ژادی  "ب��ە  م��ووەك��ان 
و  چڕە  زۆر  سەر  م��ووی  دەلكێنرێن، 
ناتوانێت تێیدا بێت "جگە لە لێوارەكانی"، 
برژامگ  باڵ و  لە مووەكانی ژێر  بەاڵم 
و برۆ و بەر و ڕیش و قەد و پەلەكان 
بەاڵم  بێ جووڵەیە،  بە ڕۆژ  دەمۆڵگێت. 
بە شەو كاتی خەوتن چاالك دەبێ�ت و 
بە بەشەكانی دەمی لە بۆریە خوێنەكان، 
دروست  نەخۆشی  و  دەمژێت  خوێن 

دەكات.
لێككەوتنی  ب��ە  ب��ارەك��ان  زۆرب����ەی 
سێكسی دەگوازرێنەوە، بەاڵم هەندێجار 
بەتایبەتی لە منداڵدا، لە باوك و دایكەوە 
منداڵەكە  ب��ۆ  نزیك  لێككەوتنی  ب��ە 

دەگوازرێنەوە.

نیشانەكان
شەو،  و  ئ��ێ��واران  بەتایبەتی  خ��وران، 
ورد  تێڕوانینی  بە  سەرەكییە،  سكااڵی 
ئەسپێكان كە خۆیان، لە نزیك پێستەوە، 
و  قەد  هەندێجار  و  بەر  مووەكانی  بە 

نیشانەکانی بوونی ئەسپێی لەش
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ڕان و هتد هەڵواسیوە و هێلكەكانیان بە 
هەندێجار  دەبینرێن،  مووەكانەوە  قەدی 
گۆشتی  خاڵی  وەك  ئەسپێكان  پیسایی 
و  دی��ارن  م��ووەك��ان  و  پێست  لەسەر 
خوێنی  خاڵی  نەخۆش  ژێ��رەوەی  جلی 

گۆڕاوی، پێوە دیارە.
لەوانەیە مووی قەد و برۆ و برژانگ و 
سمێڵ و ڕیش و ڕان و لێواری قژی سەر 
داگیركرابن. پەڵەی شینی خۆڵەمێشی لە 
بەكتریا  بە  دووەمی  تووشێنی  و  پێستدا 
و خوراندن و تا و هەوی لیمفەگرێ و 

هەندێجار، هەن.

چارەسەر
ه��اوب��ەش��ەی كە  ئ��ەو  و  ن��ەخ��ۆش   -1
دەبێت  هەیە،  سێكسییان  پەیوەندی 
چارەسەر بكرێن، بەاڵم ئەندامانی دیكەی  

خێزان پێویست ناكات.
بە  و  بكرێت  پاكژ  جلوبەرگ   -2
ئوتووی گەرم یان كواڵن و جلی نوێ 

بەكاربهێنرێت.
دەكرێت  پێ چارەسەر  تا  ملەوە  لە   -3
تووش  ب��ەر  پێستی  ه��ەر  ئەگەرچیش 

بووبێت.
بێ  سەر(  ئەسپێی  )وەك   RID رید   -4
تا  ملەوە  لە   ،undiluted كاڵكردنەوە 
لەش  لە  دەقیقە   20-10 و  پێ  پەنجە 
ئەوسا دەشۆرێتەوە و دوای  دەدرێت و 

7-10 ڕۆژ دووبارە دەكرێتەوە.
5- شامپۆی لیندەین بۆ 5 دەقیقە، دوای 

2-10 ڕۆژ دووبارە بكرێتەوە.
6- كارباریل، پێرمیسرین، ماالسیون وەك 

ئەسپێی سەر.
7- چارەسەری برژانگ:

ڕۆژ،   8 بۆ  جار   2 ڕۆژی  ڤازیلین   -1
ئەوسا ڕشكەكان بە گیرە دەربهێنرێن.

 %1 م��االس��ی��ۆن،  م��ەره��ەم��ی   %1  -2
مەرهەمی   %25 یان  لیندەین  مەرهەمی 

فایزۆستیگمین.

Scabies گەڕی
سكێبی  ساركوپتیس  گەڕی  مشەخۆری 
Sarcoptes scabiei، لەشی هێلكەیی 

مێینەی  ق��ەب��ارەی  ه��ەی��ە،  پ��ان��ب��وەوەی 

ملم   0.4  Adult female پێگەیشتوو 
×0.3 ملم و نێرینەكە 0.2 ملم × 0.15 
ملم دەبێت. لەش سپی كرێمییە و هێڵی 
چاڵی پانی تێدایە و پشتی مشەخۆرەكە 

كورتی  قاچی  جووت  چوار  دڕكییە، 
لەناو  مێ  و  نێر  جووتبوونی  هەیە. 
مێینە  كە  پێست،  بچووكی  تونێلێكی 

دروستی كردووە، ڕوودەدات.

تونێلەكە  مێینە  ج��ووت��ب��وون  دوای 
هێلكەكان  و  دەكات  قوڵتر  و  گەورەتر 
و پیساییەكەی دوای خۆی فڕێ دەداتە 
ناو تونێلەكە، ڕۆژی 2-3 ملم تونێلەكە 

درێژتر دەكات، مێینە 4-6 هەفتە دەژێت 
لەناو  و  دادەن��ێ��ت  هێلكە   50-40 و 
ڕۆژ   4-3 دوای  دەمرێت.  تونێلكەدا 
مێتۆلكەی شەش قاچی لە هێلكەكان دێنە 
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5
دەرێ و بنمیچی سەرووی خۆی دەبڕێت 3

لە  بچووك  گیرفانی  و  پێست  سەر  بۆ 
بەشی سەرەوەی پێست دووبارە دروست 
دەكات و تێیدا پێدەگات، ئەوسا نێر و 
دیكە  سووڕێكی  و  دەبن  جووت  مێ 

دەست پێدەكاتەوە.
نەخۆشی گەڕی لە هەموو جیهاندا هەیە 
شوێنی  لە  و  پەتاییە  جەنگدا  لەكاتی  و 
ناوخۆیی  بەشی  قوتابخانە و  جەنجاڵ و 
بەندینخانەكاندا  و  میوانخانە  و  قوتابیان 
زۆرە و لە ئەندامی خێزان بۆ ئەندامەكانی 
كارمەندی  و  نزیك  ب��رادەری  و  دیكە 
نزیك دەگوازرێتەوە، لە كوردستاندا زۆر 
باوە و زۆر بار بەرهەڵستی لە چارەسەر 

دەكات.
نیشانەكان  هەفتەیە،  بەرهاتن 4-2  كاتی 
بەپێی تەمەن و باری تەندروستی و بوونی 

نەخۆشی دیكە و باری بەرگری لەش و 
تووشبوون  پێشتر  و  كۆمەاڵیەتی  باری 

دەگۆڕێن.
بەیەكەوە  نزیك  هۆی  بە  گواستنەوە 
ژیان و لێككەوتنی نزیك و درێژخایەن 
ناوماڵ  كەلوپەلی  و  ج��ل��وب��ەرگ  و 
جووتبوونی  و  ڕای��ەخ  و  نوێن  وەك 
سێكسی، ڕوودەدات. منداڵ لە دایكەوە 
تەوقەكردن  لە  نموونە  بۆ  دەیگرێتەوە، 
درێژخایەن  دەستی  لەناو  دەس��ت  و 

دەگوێزێتەوە.

نیشانەكان
سكااڵی  گرنگترین  ل��ەش  خ��وران��ی 
كاتی  و  شەو  لە  بەتایبەتی  نەخۆشییە، 
لە  هەفتە   4-3 دوای  پ��ش��وودان��دا، 
و  ڕوودەدات  خورانە  ئەم  تووشبوون 

باڵو  هەوكردووی  تەنۆچكەی  لەگەڵیدا 
دەردەچن، تووشبوونەوە بە گەڕی دوای 
چاكبوونەوە دەبێتە هۆی خورانی كتوپڕ 

هەر لە سەرەتادا.
pathognomonic- نموونەیی  دەردی 
)كەندەك(  ق��ۆرت  لە  بریتییە   lesion

دەردی  ش��ێ��وەی  ب��ە  ك��ە   ،burrows

پێچاوپێچ  و  قاوەیی  و  بەرزبوەوە  كەم 
كاژییە  كەم  سەرەتاكەی  و  دەردەچێت 
)نزیك  بچووكە  بلۆقی  كۆتاییەكەی  و 
لەم  زۆر  یان  كەم  لەوانەیە  مێینەكەیە( 
لێواری  و  مەچەك  لە  هەبن  قۆرتانە 
نێوان  پەنجەكان،  ل��ێ��واری   ده س��ت، 
لە  پێ،  پشتی  بەتایبەتی  پێ  پەنجەكان، 
و  )باتوو  سێكسی  كۆئەندامی  نێرینەدا 
و  چاو  و  دەم  لە  منداڵدا  لە  چ��ووك(، 
لە  پێ،  و  دەست  بەری  و  مل  و  سەر 

گەستنی ئەسپێ بێ ئازارە، 
بەاڵم بە هۆی فرەهەستیاری 
بۆ لیكی ئەسپی، یان بە هۆی 

مژادی دژی خوێن مەینی لیكی 
ئەسپێكە لەكاتی خوێن مژیندا، 

پێست تووشی هەوكردن دەبێت 
بە شێوەی لیر یان پەڵە یان 
تەنۆچكە، چەند سەعاتێك تا 

چەند ڕۆژێك دوای گەستنەكە، 
تووش دەبێت

مشەخۆری گەڕی بە وردبینی ئەلکترۆنی
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لە  مێینەدا  لە  ق��ەد-دا،  لە  ساوادا  و  پیر 
بەری دەستدا و لە پیر و منداڵدا لە بەری 

دەست و پێدا هەن.
ت��ەن��ۆچ��ك��ەی ب���ەخ���ورووەك���ان كە 
بۆ  هەستیاریین  ف��رە  ك���اردان���ەوەی 
دەوری  و  باڵ  لەژێر  مشەخۆرەكان، 
بەتایبەتی دەوری  گۆی مەمك و سك، 
دەردەچ���ن،  ڕان���دا  و  سمت  و  ن��اوك 
هەندێجار چارەسەركردنیش چەند هەفتە 
تا چەند مانگێك دەمێننەوە، تەنۆچكە و 
لەگەڵ  هەندێجار  هەویی،  گرێیۆكەی 
بوونی قۆرت لە سەریان، لە كۆئەندامی 
بە  تایبەتمەندە  و  باون  نێرینەدا  سێكسی 

گەڕی.
و  بەكتریا  ب��ە  دووەم����ی  تووشێنی 
و  خ��وران  ئەنجامی  لە  گ��ۆڕان��ك��اری 
هەڵە  بە  ب��اون.  ب��ەردەوام،  هەڵكڕاندنی 
نیشانەكان  جێی  ستیڕۆیدی  بەكارهێنانی 
نەخۆشییەكە  نییە  ئاسان  و  دەگۆڕێت 

دیار بكرێت.
دەردی  و  پترن  قۆرتەكان  س��اوادا  لە 
باون  پێدا  و  دەست  لە  كێمی  و  بلۆقی 
چەندەها  و  باڵو  بیرۆیی  گۆڕانكاری  و 
و  قەد  لەسەر  قەتماغەیی  گرێیۆكەی 

پەلەكان دەردەچن.
گەڕی  دەڵێن  پێی  گەڕی  لە  جۆرێك 
كە  نەرویجی(،  )گ��ەڕی  قەتماغەیی 
لەجیاتی چەند مشەخۆرێك  دەگمەنە و 
بە  ئاساییدا،  باری  لە   )50 لە  )كەمتر 
داگیركردووە  پێستی  مشەخۆر  ملیۆن 
گەڕی  باڵوبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  و 
بۆ كەسانێكی زۆر، ئەم جۆرە بە هۆی 
ئەیدز(  )وەك  لەش  بەرگری  دابەزینی 
)وەك  خوران  بە  نەكردن  هەست  یان 
یان  ئیفلیج(  و  شێت  و  گێل  و  پیر 
بەكارهێنانی  هۆی  بە  یان  مەنگۆلەكان، 
بەرگری سستكەر وەك ستیڕۆید و خانە 
نیشانەكانی  و  ڕوودەدات  كوژەكان، 
بریتین لە: قەتماغەی بالووكەیی گەورە 
ب��ەری دەس��ت و  پێدا و  لە دەس��ت و 
مژادی  و  دەبن  ئەستوور  درزاوی  پێ 
قۆچی گەورە لەژێر نینۆكە ئەستووربوو 
دەبێتەوە،  كۆ  ڕەنگگۆڕاوەكاندا  و 
مل  لەسەر  كاژكردن  و  سووربوونەوە 

خوران  دەردەچێت،  لەش  و  قەد  و 
هەندێجار  ب��ەاڵم  نییە،  ی��ان  كەمە 
و  سەراپایی  هەوی  لیمفەگرێ  زۆرە، 
خوێندا  لە  ئیۆزینۆفیلەكان  فرەبوونی 

باون.
 7-3 نزیكەی  تەنیا  گەڕی  مشەخۆری 
دەتوانێت  پێستدا  دەرەوەی  لە  ڕۆژ 

بژی.
دەست نیشانكردن:

1- سەرجێیی.
لە  دڵۆپە   2-1 ڕاستەوخۆ:  پشكنینی   -2
ڕۆنی كانزایی لەسەر دەردەكە ڕۆدەكرێت 
بە  دەتاشرێت  یان  دەكڕێنرێت  ئەوسا 
یان  قۆرتەكە  سەری  البردنی  بۆ  چەقۆ، 
تەنۆچكەكە، ئەوسا سڕینەكە لەسەر سالید 
لەسەر  خزاوی  داپۆشەری  و  دادەنرێت 
دادەنرێت و لەژێر وردبیندا دەپشكنرێت 
بۆ بینینی مشەخۆری پێگەیشتوو، مێتۆلكە 
بە  مشەخۆرەكە.  پیسایی  یان  هێلكە  یان 
وەرگرین  نموونەكە  دەتوانین  كڕێنەر 
دەنبووس  ی��ان  ك��ول  دەرزی  بە  ی��ان 

دەردەهێنرێت.
كەم   dermoscopy توێبین   -3

بەكاردێت.
4- كاردانەوەی زنجیرەی پۆلیمەرەیس 

.PCR

چارەسەر
دەبێ�ت  خێزان  ئەندامانی  هەموو   -1
چ��ارەس��ەر وەرگ����رن، س��ەرچ��اوەی 
چارەسەر  و  دیاربكرێت  تووشبوون 

بكرێت.
2- جلوبەرگ و كەلوپەلی بەكارهاتوو 
ئوتووی گەرم بكرێت یان بكوڵێنرێت.

3- هۆی سەرنەكەتنی چارەسەر:
بە  چارەسەرەكە  بەكارنەهێنانی  أ- 

تێروتەسەل. شێوەیەكی 
و  جلوبەرگ  نەكردنی  پاكژ  ب- 

ڕایەخی بەركەوتوو.
ج- نا چاالكی چارەسەرەكە.

د- دووبارە تووشبوونەوە.
بۆ  چ��ارەس��ەر  خستنی  پشتگوێ  ه- 

بەركەوتووی بێ سكااڵ.
چارەسەر  دوای  خ��وران  بوونی  و- 

چارەسەرەكە  سەرنەكەوتنی  نیشانەی 
یان  لەوانەیە چەند هەفتە  نییە، چونكە 
مشەخۆرەكە  لەناوبردنی  دوای  پتر 
چارەسەری  ئەوسا  و  بمێنێت  خوران 

سكااڵیی دەدرێتێ.
4- دەرمان:

 12-8 بۆ  كرێم   %5 پێرمیسرین  أ- 
ملەوە  و  گوێچكە  پشتی  لە  سەعات، 
تا بنی پێ لە لەش دەدرێت و گرنگی 
دەدرێت بە تێهەڵسوونی تەواو بەتایبەتی 
و  نینۆك  بن  و  لۆچەكان  و  ناوك  بۆ 
سێكسی،  كۆئەندامی  و  كۆم  دەوری 
لە منداڵدا سەر و دەم و چاو و هەموو 
لەش كرێمی لێدەدرێت، یان لە پیر و 
بەرگری سستدا یان بە نەخۆشی ئەیدز 
و ... هتد هەموو لەش چەوردەكرێت.

بێنزایڵ   %0.5 ماالسیون  شلەی  ب- 
بۆ   %1 لیندەین  یان   %25 بێنزۆوەیت 
یەك  دوای  هەندێجار  سەعات،   12-8
ئەگەر  دەكرێتەوە،  دووب��ارە  هەفتە 
)بۆ  هەبوو  نەبوونەوە  چاك  گومانی 

هەموو چارەسەرەكان(.
منداڵ  بۆ  باڵق،  بۆ   %10 گۆگرد  ج- 
دوای  شەوی   3 بۆ   %5-2.5 ساوا  و 
یەك، گۆگرد بۆ سكپڕ و منداڵ ماكی 

گرنگی نییە و بەكاردەهێنرێت.
د- كرۆتامیتۆن )ئیوراكس( كرێم.

مایكرۆگرام/  200 ئایڤێرمێكتین  ه- 
كگم، بەیەك یان دوو ژەم بە دەم.

5- ئەگەر تووشێنی دووەمی بەكتریایی 
هەبوو، دژە بەكتریا بەكاردەهێنرێت.

ب��ۆ خ���وران و  6- دژەه��ی��س��ت��ام��ی��ن 
و  جێیی  س��ت��ی��رۆی��دی  ه��ەن��دێ��ج��ار 
خورووی  بە  زۆر  باری  بۆ  سەراپایی 

بەكاردەهێنرێن. بیرۆیی 
7- هەندێك چارەسەر زۆر كزن، وەك 
شلەی سایابێندازۆڵ 10% یان سابوونی 
مونۆسەلفیرام 20% خۆی پێ بشۆرێت 

بۆ 6 ڕۆژ.
گمۆڵی،  گۆشتەزوونە  جۆری  بۆ   -8
كە دوای چارەسەر گرێیۆكەكان هەر 
گرێیۆكەكان  ناو  بۆ  ستیڕۆید  مانەوە، 
ی���ان ب��ڕی��ن ب���ە ن��ەش��ت��ەرگ��ەری، 

چارەسەرەكەیەتی.
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ئەم خااڵنەت          لە بیر بێت!3

پرتەقاڵ
چاو بەهێز دەكات

بەهێز  بینایی  كە  نییە  پرتەقاڵیی  خۆراكی  تاكە  گێزەر 

بكات، بەپێی توێژینەوەیەك كە لە گۆڤاری زانستی دەماریی 

دەتوانێت   C ڤیتامین  كە  دەرك��ەوت��ووە  ب��اڵوك��راوەت��ەوە 

بتپارێزێت لە تووشبوون بە نەخۆشییەكانی چاو وەك گلۆسۆما، 

وەرگرە  سروشتی  چاالكی  پاراستنی  یارمەتی  ڤیتامینە  ئەو 

دەمارییەكان دەدات كە لە تۆڕی چاودا هەن.

ئەگەر تۆ لە تەمەنی 19 سااڵندایت یان گەورەتریت ئەوە ئەو 

راوە لەو ڤیتامینە  بریتییە لە 90 ملگم لە 
ژەمەی كە دیاریك

ڕۆژێكدا واتە نزیكەی یەك پرتەقاڵ.

لە توێژینەوەیەكی نوێدا توێژەرەوانی ئەمریكا گەیشتنە 
ئەو ئەنجامەی كە خواردنی یەك سێو لە ڕۆژێكدا بەشدار دەبێت لە 

كەمكردنەوەی ئەگەرەكانی تووشبوون بە ڕەقبوونی خوێنبەرەكان.
رۆبەرت دیسیلفیسترۆ لە زانكۆی ئۆهایۆ كە توێژەری سەرەكی بوو 
خواردنی  كە  دەریخست  توێژینەوەیە  ئەم  وتی:  توێژینەوەیەدا  لەم 
سێوێك لە ڕۆژێكدا بە درێژایی 4 هەفتە بە ڕێژەی 40% كاریگەری 

هەبووە بۆ كەمكردنەوەی ڕەقبوونی خوێنبەرەكان.
لە توێژینەوەكەوە دەركەوتووە كە سێو ڕێژەی كۆلیسترۆلی زیانبەخش 
لەگەڵ جەستەدا  كارلێك  بە جۆرێك  لە خوێندا، كە  دەكاتەوە  كەم 
دەكات و پەرەدەسێنێت تا دەبێتە هۆی هەوكردن كە لەوانەیە زیان بە 

خوێنبەرەكان بگەیەنێت یان ڕەقبوون دروست بكات تیایدا.
سێو  لەوە كردەوە كە خواردنی  زۆر جەختی  دیسیلفیسترۆ  هەروەها 
كاریگەریی زۆری هەیە، ڕوونی كردەوە كە ئەو دژە ئۆكساندنانەی لە 
سێودا هەن زۆر باشترە لەوەی كە لە زۆرێك لە خواردنەكانی دیكەدا 
هەیە وەك چای سەوز و هەندێك جۆر خۆراكی دیكە كە تایبەتن بە 

دابەزاندنی ڕێژەكانی كۆلیسترۆلی زیانبەخش.

سێو تووشبوون 
بەڕەقبوونی خوێنبەرەكان

كەمدەكاتەوە

كیوی
بەتوێكڵەوە

 باشە

Cی  ڤیتامین  زیاتر  پرتەقاڵ  یەك  لە  كیوی  یەك 
بیشۆیتەوە  و  كەیتەوە  پاكی  باش  دەتوانیت  تێدایە، 
كە  توێژینەوەیەك  بیخۆیت،  توێكڵەكەیەوە  بە  پاشان 
 )Keri Glassman گالسمان  خاتوو)كیری  توێژەر 
ئەنجامی داوە دەركەوتووە كە ناو كیویەكە پێكهاتووە 
لە 2 گرام لە ڕیشاڵەكان، بەاڵم خواردنی توێكڵەكەی 4 
گرامی زیادە ڕیشاڵت پێدەدات. لەمەودوا كیوی وەك 
سێو بە توێكڵەوە بخۆ، چونكە توێكڵەكەی لەوە خۆشتر 

و بەتامترە كە تۆ وێنای دەكەیت.
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ئەم خااڵنەت          لە بیر بێت!
خەیار بخۆ

الواز دەبی
ڕێژەیەكی  تێدایە  ئاویان  باش  بڕێكی  خۆراكانەی  ئەو 
كەمیش كالۆری-یان تێدایە، بەو شێوەیە دەتوانێت بڕێكی زیاتر 
لەو خۆراكانە بخۆیت كە بڕی ئاویان زۆرە و بڕی كالۆریان 
كەمە، ئەوەش بەپێی ئەو توێژینەوەیەی كە توێژەر خاتو د. 

بارابارا لورز لە كتێبەكەیدا )رێجیمی توندوتۆڵ باسیكردووە.
 لەنێو لیستی ئەو خواردنانەدا كە بۆ الوازبوون كاریگەرییان 
وات  هەموویان  ئەوانە  كە  و خەیارە،  میوە  و  هەیە، شۆربا 
كەمیش  كالۆری  و  بكەیت  بوون  تێر  بە  هەست  لێدەكەن 

دەبەخشن بە لەشت.

جەختیان  ئەڵمانیەكان  توێژەرە 
تام و  مێوژ كە  لەسەر گرنگی  كردەوە 
چێژی تایبەت بە خواردنەكان دەدات، و 
هەروەها چەندین سوودی تەندروستیشی 

هەیە.
پ��س��پ��ۆڕی ب����واری خ����ۆراك م��ارت��ن 
ژیانی  ئەكادیمیای  لە  رۆتكۆفسكی 
ی  ئوبرورسل-  شاری  لە  تەندروستی 
كرد  مێوژی  سوودەكانی  باسی  ئەڵمانی 
بە  دادەنرێت  مێوژ  ڕاستی  بە  وتی:  و 
بە  دەوڵەمەند  و  تەندروستی  شیرینیەكی 

وزە.
ترێ  هەرچەندە  وت��ی:  روتكۆفسكی 
دەكات،  ون  ئاوەكەی  زۆری  بەشێكی 
لە ئەنجامی وشك بوونەوەی، بەاڵم ئەوە 

نابێتە هۆی قڵیش بوونی بەرگی تەنكی 
دەرەوەی، هەروەها زیندەوەرە وردەكان 
پێویستیش  هیچ  و  بكەن  كونی  ناتوانن 
پارێزگاریكەر  ماددەی  بەكارهێنانی  بە 
ناكات، لەبەرئەوە ئەو مێوژە پارێزگاری 
لە پێكهاتە بەسوودەكانی خۆی دەكات 
ب��ۆ ت��ەن��دروس��ت��ی م���رۆڤ، ه��ەروەه��ا 
م��اددەی  و  كاربۆهیدرات  پێكهاتەی 
خۆراكی لەناو ترێدا زیاد دەكات دوای 
وشك كردنەوەی بە ڕێژەیەك كە دەگاتە 

نزیكەی چوار بۆ پێنج ئەوەندە.
ه��ەردوو  بە  شەكر  كە  باسە  شایانی 
زیاتر  كلۆكۆز  و  فركتۆز  جۆرەكەیەوە 
پێكدەهێنن.  مێوژ  پێكهاتەی  60%ی  لە 
هەمان  لە  ت��وێ��ژەر  كاوفمان  غابریل 
كە  دەتوانێت  لەش  وتی:  توێژینەوەدا 

ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  ب��ە 
ك��ل��ۆك��ۆزەك��ە ب��م��ژێ��ت، 
ب���ێ  ئ�����ەوەی گ���وش���راوی 
بۆ  بهێنێت  بەكار  هەرسیی 

هەروەها  شیكردنەوەی، 
سەرچاوەیەكی  مێوژ 
ب��ۆ  ب����اش����ە  زۆر 
چاالكی  دەستكەوتنی 

كانزایانەی  ئەو  و  وزە  و 
ك��ە ل��ە م��ێ��وژدا ه��ەن لە 
سەروو هەموویانەوە ئاسن 

فۆسفۆر،  و  كالیسیۆم  و  پۆتاسیۆم  و 
سوودێكی زۆریان هەیە بۆ دەمار و بۆ 

ئێسكەكان.
ئەڵمانییە،  پسپۆڕە  ژن��ە  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا 
لە  كە  خۆراكیانەی  ڕیشاڵە  ئەو  وتی: 
مێوژدا هەن كاردەكەن بۆ چاالككردنی 
)ب(  ڤیتامین  و  هەرسكردن،  كرداری 
فەرمانی  چاكردنی  ب��ۆ  ك��اردەك��ات 

دەمارەكان و چاالككردنی مێشك.
لێرەوە پێمان باشە كە مێوژ وەك ژەمێكی 
سووك پێشكەش بە قوتابیان بكرێت، یان 
كاتەكانی  لە  فەرمانبەران  بۆ  بەیناوبەین 
بۆ  ب��دات  یارمەتیان  تا  ك��ارك��ردن��دا، 
یان  سەعیكردن  كاتی  لە  تەركیزكردن 

كاركردندا.

بەتامەو 
وزەبەخشێكی 

دەوڵەمەندە

م���������ێ���������وژ ش�����ی�����ری�����ن�����ی�����ي�����ەك�����ی 
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مرۆڤ ئالوودەی قاوە دەبێت؟
لەسەر  كاریگەری  قاوە  كە  دەردەخات  ئەوە  ئەمەش  بەڵێ،  وەاڵمەكەی 
هەندێك كەس هەیە و كاریگەریشی لەسەر هەندێكی دیكە نییە. و هێشتا تاقیگەكان بە 
دوای درێژەی ئەو بابەتەدا دەگەڕێن، بەاڵم د. روس فریچمان لە كۆمەڵەی خۆراكی 
ئەمریكی دەڵێت ئامادەباشی بۆ ئالوودەبوون بە كافایین بەندە بە چەند هۆكارێكی 
كەسێتیەوە لەوانە تەمەن و كێش و تووشبوون بە هەندێك نەخۆشی، هەروەها لەو 
بۆ  كەسێكەوە  لە  دیاردەیە  ئەو  بۆ  هەیە  بۆماوەیی  ئامادەباشیەكی  كە  بڕوایەدایە 

كەسێكی دیكە دەگۆڕێت.

بەختەوەریت
لەكوپێك

 ئاودایە

بە  تێپەڕیبن  ڕۆژانێك  لەوانەیە 
بوونتەوە(  سەرقاڵ  هۆی  )بە  و  سەرتدا 
ب��ی��رت چ��ووب��ێ��ت ن���ان ب��خ��ۆی��ت ی��ان 
میزیش  تەنانەت  بخۆیتەوە  شەربەتێک 
زیانیان  ئەوانە  هەموو  بێگومان  بكەیت. 
هەندێك  بەاڵم  هەیە،  تەندروستیت  بۆ 
لە  دراون  ئەنجام  كە  توێژینەوەكان  لە 
كە  دەریخستووە  كۆنیكتیكت  زانكۆی 
هەیە.  زیانی  زیاتر  خواردنەوە  ئاو  كەم 
چونكە كاتەكانی كەم خواردنەوەی ئاو 
مامناوەندەكەشی(  تەنانەت  شلەمەنی)  و 
پێش ئەوەشی هەست بە تینوێتی بكەیت( 
هەیە  كاریگەری  گەورە  شێوەیەكی  بە 
ئاستەكانی  و  تەركیز  و  م��ەزاج  لەسەر 
لەبەرئەوە  ناڕەحەتی.  بە  كردن  هەست 

ماندوێتی و شەكەتی  بە  ئەگەر هەستت 
لەسەرە بچیتە الی  ئەوەندەت  تەنیا  كرد 
چارەسەركردنی  بۆ  ئ��اوەك��ە  ب���ەڕادی 
كێشەكەت. گۆڤاری ئەوروپی بۆ زانستی 
خواردنەوەی  كە  دەریخستووە  دەماریی 
ئازارەكانی  لە  یارمەتی ڕزگار بوون  ئاو 
پێی  كە  ئەوەی  یان  دەدات،  السەرئێشە 

دەوترێت شەقیقە.
ب���ەش���دارب���ووان ل��ە ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ەدا 
دیار  پێوە  بەرچاویان  چاكبوونەوەیەكی 
ئاویان  زیادە  پەرداخی   4 كاتێك  بووە 
كە  ب��ڕەی  لەو  زیاتر  وات��ە  خ���واردەوە، 
كە  ئاساییدا.  كاتی  لە  بووە  پێویستیان 
ساتەكانی  داب��ەزان��دن��ی  ه��ۆی  ب��ووەت��ە 
ئەندازەی  بە  هاتوون  تووشی  كە  ئازار 

هەروەها  و  هەفتەدا،  لە 12  21 سەعات 
سەرئێشەكەش  بە  توند  هەستكردنی 
ك��ردووە  كەمی  گشتی  شێوەیەكی  بە 
ئەو  كە  ئ��ەوان��ەدا  لەگەڵ  ب���ەراورد  بە 

چارەسەرەیان بەكارهێناوە.
دەگێڕنەوە  چاكبوونە  ئ��ەو  پسپۆڕان 
لە  بەرپرسە  ك��ە  مێشك  ن��اوچ��ەی  ب��ۆ 
وروژاندنی تینوێتی و لە هەمان كاتیشدا 
السەرئێشە،  بە  هەستكردن  لە  بەرپرسە 
تینوێتی  بە  لەبەرئەوە هەر كات هەستت 
كرد ئەو خانانەی بەرپرسن لە وروژاندنی 
هەستكردن بە سەرئێشە كەمتر چاالكن بە 
پێی وتەی د.پیتەر گودسبی بەڕێوەبەری 

سەرئێشە لە زانكۆی كالیفۆرنیا.
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نوێكان  ت��وێ��ژی��ن��ەوە  ل��ە  یەكێك 
چل  بۆ  پاروو  جوینی  كە  دەریانخستووە 
خەڵكی  )زۆرب���ەی  قوتدانی  پێش  ج��ار 
پاروەكانیان تەنیا 15 جار دەجون( یارمەتی 
كالۆرییەكان  ئەندازەی  كەمبوونەوەی 
دەدات كە لە یەك ژەمدا بەكاری دەهێنیت 
تەنیا  هەر  باش جوین   ...  %12 ڕێژەی  بە 
وا  بەڵكو  خ��واردن  لە  ناكاتەوە  خ��اوت 

دەكات زووتر برسێتیت نەمێنێت ئەویش بە دابەزینی ئاستی ئەو هۆرمۆنەی حەزی لە خواردنە ناوی )gherlin(، و دەبێتە هۆی 
زیادبوونی هۆرمۆنی كەمكردنەوەی ئارەزووی خواردن كە ناوی)cholecystokinin(ە.

زیاتر بجوە
زیاتر كێشت
ون دەكەیت

بە  تایبەتە  كە  ئەنجامەی  بەو  گەشتن  ئەكسفۆرد  زانكۆی  لە  دەرونزانیدا  بواری  لە  توێژەرەوان  كۆتاییدا  لە 
ئاستەكانی ئازاری چەند كەسێك  پێش ئەوەی تەماشای ناونیشانەكەوە.. هەستان بە تاقیكردنەوەی 

و  بكەن  ڤیدیۆیی  گرتەی  ڤیدیۆییە چەندین  تەماشای گرتە  ئەوانەی كە  ئەوەش،  پاش 
و  ك��ردب��وو  پێدەكەنین، زیاتر توانیبوویان بەرەنگاری ئازارەكان هەزەلیەكانیان 
هۆكارەكەشی  الیەنی ب��ب��ن��ەوە.  بە  پەیوەندی  كە  ب��وون  ب��ڕوای��ەدا  لەو 
هەیە،  كە جەستەییەوە  جوڵەیەی  ئەو  چونكە  هەیە،  كەسەكەوە 
زیاتر دەی���ك���ەی���ن  ه��ۆی  دەبێتە  پێكەنینمان  ئەنجامی  لە 

وەك  دەكات  كار  كە  ئیندۆرفین  دەرهاویشتنی 
هێوركەرەوەیەكی سروشتی بۆ ئازار.

پێكەنین باشترین دەرمانە
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بە  بكات  حەز  وا  سروشتییە كە مرۆڤ 
شێوەیەكی تەندروست تر، بە سیمایەكی جوانتر و بە قەد 
ژن  لە  هەریەك  دەرخات  خۆی  پەسەندترەوە  بااڵیەكی  و 
هەبێت،  خواستراویان  ڕواڵەتێكی  كە  خۆشە  پێیان  پیاو  و 
فیزیاوی  ڕێگەیەكی  پیاو  خۆی،  شێوازی  بە  هەریەكەیان 
و  شانە  چوار  بێت،  تێكچڕاو  لەشی  بۆئەوەی  بەر  گرتۆتە 
گەردن بەرز بێت. بۆ ئەم مەبەستە ڕووی كردۆتە وەرزشی 
بونیادنانی لەش ناسراو بە Body Building. ئەم بونیادنانە 
عەرەبیش  ئەجسامی  كەمال  وشەی  جوانی،  لەش  ناونراوە 
دەوڵەتی  نێو  وەرزشێكی  بە  جوانی  لەش  باو،  بە  بووە 
ساز  بۆ  نێودەوڵەتی  و   هەرێمی  پێشبڕكێی  هەژماركراوە، 
لەسەر  و  دەكرێن  پاداشت  سەركەوتووەكان  دەكرێت، 
وەرزشییەكان  ڕۆژنامە  الپەڕەكانی  و  گۆڤارەكان  بەرگی 
دەردەكەون. لەبەرئەوە ئەم وەرزشە خۆپیشاندان دەگرێتەخۆ، 
وەرزشەوانەكان زیاتر حەز بە مەشقی نێو یانەكان دەكەن. 
ڕەنگە تەنیا وەرزش بێت كە وەرزەشەوانان چاو لە ئاوێنە 
نابڕن و چاودێری گەشەكردنی ماسولكەكانیان دەكەن. ئەمە 
لە الیەكەوەو لە الكەی دیكەوە ژنانیش خویان داوەتە ئەم 
چەشنە وەرزشە و پێدەچێت لەمیانەی هاوتاییدا ئەوانیش وەك 
پیاو دەرمان بەكاربهێنن بە هیوای ئەوەی زووتر مەشقەكانیان 

ئەنجامی چاوەڕێكراوی لێكەوێتەوە.
جاران لە شارێكی وەكو سلێمانیدا، ئامێری لەش جوانی زۆر 
كەم بوون، بریتی بوون لە دومبڵس، ئاسنی بەرزكردنەوە و 
مێز و ئاوێنەیەك بە دیوارەوە. ئێستاكە ئامێری قەبە و گرانبەها 
ساونا  بەكارهێنانی  دەرفەتی  واڵتدا  گەلێك  لە  بەكاردێت. 
لەسەر  ڕاهێنان  وێڕای  ئەمە  كراون،  دابین  مەلەوانگەش  و 

بنەمای زانستی و پزیشكی.
كااڵ  گەشەكردنەدا،  و  پێشكەوتن  ئ��ەم  پ��اڵ  لە  بەڵێ، 
ڕیكالمی  و  دەبینن  خ��ۆی��ان  ڕۆڵ��ی  بازرگانیەكانیش 
سەرنجڕاكێشیان بۆ دەكرێت. لە كوردستانیشدا ئەم بەند و 
باوە سەریهەڵداوە ئەم كااڵیانە بە زۆری لە دەرەوەی واڵتەوە 

هاوردە دەكرێن.
ئەسڵییەكانەوە  سەرچاوە  لە  كورت  ماوەیەكی  بۆ  ڕەنگە 
غەل  پەیداكرد،  ڕەواجیان  ئەوەندەی  هەر  بەاڵم  بهێنرێن، 
هەیبەتدارەكانمان  وەرزشەوانە  و  دەستپێدەكات  غەش  و 

دەكەونە ژێر ویژدانی بازرگانی چاو چنۆكەوە!
ئەسڵیش  چی  ئەگەر  گشتی،  شێوەیەكی  بە  دەرمانەكان 
زۆر  كە  ئەوەیە  یەكەمیان  لەخۆدەگرن،  سیفەت  دوو  بن 
لەم  هۆرمۆن  بوونی  ئەگەری  دووەمیان  و  نین  پێویست 

دەرمانانەدا زۆرە.
جوانی  لەش  لەوەیە  مەبەستمان  نین  پێویست  دەڵێین  كە 
پێویست بە پەلەكردن ناكات، چونكە كاتێك كە ئەم جۆرە 
بەرهەمانەش لە ئارادا نەبوون، لەش جوانی بە هێوری و بە 
ئارامی و دڵنیاییەوە بەدیدەهات.پاڵەوانێكی زۆر لە مێژوودا 
و  خۆڕاگری  و  ڕاهێنان  و  مەشق  بە  كە  دەكرێن  باس 

كۆڵنەدان و گەیشتوونەتە لوتكەی مەرامەكانیان.

بۆ بنیاتنانی جەستە هەفتەی دوو جار مەلەکردن پێوستە

بەیانیان زوو نزیكەی سەعاتێك لە هەوای خاوێندا ڕاكردن بەسوودە
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شارەزای وەرزش، مایك پاركەر لە سایتی 3

توێژینەوەیەكمان  دا   Streetdirectory

جوانی  لەش  دەرمانەكانی  دەرب���ارەی 
پێشكەش دەكات و تیایدا دەڵێت "ڕەنگە 
كە باس هاتە سەر دەرمانی بۆدی بیڵدەر، 
یەكسەر بیر لە سترۆید بكەیتەوە، لە ڕاستیدا 
ئەم دەرمانە یەك لە سەدی ئەو دەرمانەیە. 
گەشەكردنی   بۆ  دەرمانانەی  ئەو  زۆرن 
چەوری  و  بەكاردەهێنرێن  ماسولكەكان 

لەش دەڕەوێننەوە!".
باسی  سەر  دێتە  نموونە  وەك  پاركەر 
Lasix الزیكس و لە وەسفەكەیدا دەڵێت 

لە هەموو كااڵیەكی دیكە زیاتر لەالیەن 

هەموو  لە  جوانیدا،  لەش  وەرزشەوانانی 
جیهاندا، بەكاردەهێنرێت و الزیكس لە 
وەرزشەوانان  واتە  میزە،  ڕادەی  خۆیدا 
ئاوێكی  لەشیان  دێنن  بەكاری  كاتێك 
لە  ل��ەك��ات��ی  دەك�����ات،  ون  زی��ات��ر 
پرزۆڵەكانی  لەشدا،  شلەمەنی  دەستدانی 
و  دەردەك��ەون  وردی  بە  ماسولكەكان 
بردنەوەی  هۆكاری  بە  دەبێت  ئەمەش 
كێبڕكێی لەش جوانی! ئەمە ڕاستە، بەاڵم 
ئاو  لەشت  ئەوەندەی  لەدوایە!  كێشەی 
لە دەست دەدات ئەوەندەش كانزای لە 
"ئەلیكترالیت electrolyte" ناسراو كەم 

دەبێتەوە.
سیتۆمێڵە  ناسراو  زۆر  دیكە  دەرمانێكی 

چارەسەری  بۆ  لەبنەڕەتدا   .cytomel

ڕژێنی  هۆرمۆنەكانی  بوونەوەی  كەم 
 T4 و   T3 كاتێك  بەكاردێن.  دەرەقی 
كەم دەبنەوە لەش سست دەبێت و زیاتر 
"بەز" لەخۆدەگرێت، بەاڵم سیتۆمیل ئەم 
هەوادارانی  لێرەدا  ڕێكدەخاتەوە.  كارە 
لێوەردەگرن،  س��وودی  جوانی  ل��ەش 
ناتوانن  ل��ەوەدای��ەك��ە  كێشەكە  ب��ەاڵم 
دەستبەرداری بین، چونكە ئیدی ڕژێنی 

سایرۆیید وەك جاران كارناكات.
گرنگترین  س��ەر  دێتە  پاركەر  مایك 
وەرزش��ەوان��ان��ە  پۆلە  ئ��ەم  كە  دەرم��ان 
لە  یە   "HCG" ئەویش  بەكاردەهێنن 

شێوەیەك  بە  ب��ەاڵم  سترۆیدە،  ج��ۆری 
دروستكراوە كە وەك سترۆیدی ئەسڵی 

لە تاقیكردنەوەدا دەرنەكەوێت!
سترۆید یەكێكە لەو پێكهاتە ئۆرگانیانەی 
لەشی  لە  دەتوێنێتەوە،  چ��ەوری  كە 
چەند  هەیە،  بوونی  ئاژەڵدا  و  مرۆڤ 
پێكهاتەیەكی وەك ستیرۆل، ترشی زراو 
Bile acid، هۆرمۆنی سێكس و ڤیتامین 

كێشی  بەگشتی  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت.   D
كاربۆن  حەڤدە  و  بەرزە  گەردیلەكانی 
لە  ئەتۆمیەكەی  وێنە  لەخۆدەگرێت، 
زنجیرێك  كە  پێكهاتووە  ئەڵقە  چوار 
دروست دەكەن. لە هەندێك فەرهەنگی 
كۆلیسترۆڵێك  وەك  ستیرۆڵ  پزیشكیدا، 

هایدرۆكسیلدا  لە  كە  دەكرێت  وەسف 
دەوڵەمەندە.

بێگومان سترۆید و گەلێك ماددەی دیكە 
جوان  ماسولكەی  بونیادنانی  یارمەتی 
دەدەن، وزە بە لەش دەبەخشن بە زوویی 
زیادەی  و چەوری  پێدەكەن  نەشونمای 
پاڵ  لە   دەبەن  لەناو  ماسولكەكان  ناو 
هەمیشە  گرنگە  بەخشینەدا،  كەڵك  ئەم 
ماددەیەك  هەر  كە  نەكەین  لەیاد  ئەوە 
هێڵی  ئەوە  هۆرمۆنەوە  بە  پەیوەندبێت 
تەنانەت  تەندروستیدا.  بواری  لە  سوورە 
بەبێ  پێگەیشتوەكانیش  تازە  پزیشكە 
قەرەی  لە  خۆیان  پسپۆڕەكان  ڕێنمایی 
نادەن. هۆرمۆنەكان زانستێكی تایبەت، لە 
بەشی ئیندوكراین لەخۆدەگرن پزیشكی 
تەواو شارەزا مامەڵە لەگەڵ چارەسەری 
بە  پشت  ئەویش  دەك��ات،  هۆرمۆندا 
دواداچوونی  بە  و  دەبەستن  تاقیگەكان 
بەردەوام بۆ نەخۆشەكانی و توێژینەوەی 
دەزگا  و  دەرم��ان  كارگەكانی  ت��ازەی 
ویالیەتە  لە  دەك��ات.  تەندروستییەكان 
چاودێری  هەمیشە  یەكگرتووەكان 
دەرم��ان  و  خ��ۆراك  ئاژانسی  ڕێنمایی 
دەكەونە  ژێرچاودێرییەوە، چونكە زیاتر 

لەگەڵ كۆال و پێپسیدا پۆلێن دەكرێن.
واڵتانی  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە 
لە  دەرم���ان  بەكارهێنانی  ئ��ەوروپ��ادا 
مەرگەساتیان  ئاكامی  وەرزشدا  بواری 
لێدەكەوێتەوە، بەتایبەتی لەناو گەنجاندا، 
جۆرە  لەم  ڕووداوێ��ك��ی  ئەگەر  ب��ەاڵم 
لێپێچینەوەی  بێگومان  ئەوا  پێشەوە  هاتە 
سەخت لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەكاندا 
الیەكی  ل��ە  ل��ەالی��ەك��ەوە،  دەك��رێ��ت 
و  ڕاگەیاندن  هۆیەكانی  دیكەیشەوە 
تەندروستی  و  پ��ەروەردە  دەزگاكانی 
بۆ  هەوڵدان  دەكەونە  كۆمەڵناسی  و 
و  دی��اردان��ە  ج��ۆرە  ئ��ەم  بنبڕكردنی 
پاراستنی گەنجان لەو زیانانەی لەم جۆرە 

دەرمانانەوە دەكەونەوە.
گۆڤاری  بە  چاوێك  خۆیەتی،  جێگەی 
كەمێك  و  بخشێنن  بەریتانیدا  پزیشكی 

زانیاری پەیوەندیداری لێوە بخەینەڕوو:
 ،BMJ* بەریتانی  پزیشكی  گۆڤاری 
ڕاستیەكان  دێیۆراكۆهین  د.  لەالیەن 
دەرب���ارەی خ��واردن��ەوەی وەرزش��ەوان 

دەخاتەڕوو: 

سترۆید و گەلێك ماددەی دیكە یارمەتی 
بونیادنانی ماسولكەی جوان دەدەن، وزە 
بە لەش دەبەخشن بە زوویی نەشونمای 

پێدەكەن و چەوری زیادەی ناو ماسولكەكان 
لەناو دەبەن لە  پاڵ ئەم كەڵك بەخشینەدا
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وەرزشدا  كاتی  لە  خواردنەوانەی  ئەو 
سەرنج  جێگەی  بوونەتە  بەكاردەهێنرێن 
ڕاكێشان و ڕۆژ بە ڕۆژ بایەخی زیاتریان 

پێدەدرێت.
ئەم بایەخ پێدانە، لە ڕووی پزیشكییەوە 
نییە، هەرچەندە بۆ یەكەم جار لە  كۆن 
شەستەكانی سەدەی ڕابردوودا بە كەمی 
بەاڵم  ئامادەكرا،  وەرزشی  خواردنەوەی 
باس  بەر  كەوتە  ئەوە  دوای  ساڵێك  دە 
پڕۆفیسۆر  پزیشكەكانەوە.  خواسی  و 
كەیپ  زان��ك��ۆی  ل��ە  ن��ۆواك��س  تیم 
ساڵەكانی  "لە  دەڵێت:  ئەمریكی،  تاونی 
بەشداربوانی  ڕێنمایی  هەفتاكاندا 
كەمتر  كە  دەك��را  نیویۆرك  ماراسۆنی 
خاو  لەشیان  چونكە  بخۆنەوە،  شلەمەنی 

دەبێتەوە!".
كەواتەچۆن گرنگی دان بە پاراوكردنی 
ئاسایی  كەسانی  و  وەرزشەوانان  لەشی 
دەستی پێكرد؟ كۆمپانیاكانی خواردنەوە 
هانی زاناكانیان داو پشتگیریان لێكردن تا 
لە ڕێگەی زانستەوە خواردنەوەی سوود 
لە  پزیشكەكان  بكەن.  دروست  بەخش 
دەستیانكرد  مەترسیەوە  ئەو  زەمینەی 
چ  ماددەیە  وشكبوونەوەی  كە  بەكار 
ژیان دەكاتەوە!  مەترسییەك ڕووبەڕووی 
یەكەم  یەكگرتوو  ئەوروپای  واڵتانی 
بەهەند  باسەیان  ئەم  كە  ب��وون  الی��ەن 
خواردنەوەی  بۆ  بازاڕ  ئیدی  وەرگرت، 
سوودبەخش گوزەرا. د. ڕۆبەرت كەید 
سوودمەندی یەكەم بوو لەو پەرەسەندنە، 
شەستەكاندا  كۆتایی  لە  ڕاستیدا  لە 
ئامێزی  س��پ��ۆرت  خ��واردن��ەوەی��ەك��ی 
و  قۆستەوە  هەلەی  ئەم  دروستكردبوو، 

بەرهەمەكەی خستە بازاڕەوە.
خواردنەوەكەی كەید لە: ئاو، سۆدیۆم، 
و  فۆسفەیت  مۆنۆپۆتاسیۆم،  شەكر، 
بەرهەمەكەی  پێكهاتبوو.  لیمۆ  كەمێك 
ناونا گاتۆرەید كە نزیك بوو لەناوی تیپی 

ڕۆگی ئەمریكی بەناوبانگ گاتۆرس.
مەزنی  سوودێكی  خواردنەوەیە  ئەم 
شلەمەنی  كەمبوونەوەی  بە  دژ  بەخشی 
ل���ەش و م��ەت��رس��ی گ��ۆڕان��ك��اری و 
لەكاتی  ماسولكەكان  گرژبوونەوەی 
لە  لەالیەكەوە،  وەرزش��دا  ئەنجامدانی 
وەرزشوانانی  ئ��ەدای  دیكەوە  الك��ەی 
جۆرە  ئەم  ب��ازاڕی  ئیدی  تۆكمەكرد. 

لێهات  تاوای  پەرەیسەند،  خواردنەوەیە 
تەنیا لە بەریتانیادا سااڵنە بایی 260 ملیۆن 

جونەیهی ئیستەرلینی بفرۆشرێت.
شێوەیەكی  ب��ە  گ��ەش��ەك��ردن��ە،  ئ��ەم 
ویالیەتە  بازاڕەكانی  بەرفراوانتر  زۆر 
شێوەیەك  بە  گرتەوە،  یەكگرتووەكانی 
گەیشتە  ساڵی 2009دا  لە  بەهاكەی  كە 
بە  و  دۆالر  ملیۆن  شەسەد  و  ملیارێك 
بگاتە  زووانە  بەم  كە  ئەوەبوون  تەمای 

دوو ملیار دۆالر.
گەشەسەندنە،  ئ��ەم  نهێنییەكانی 

دەگەڕێتەوە بۆ گەلێ هۆكار لەوانە:
- هاوكاری كردنی كۆمپانیا گەورەكانی 

وەك پێپسی كۆال و كۆكا كۆال.
- بەرهەمەكە بە گەلێك واڵتەوە پەسەندە 

و پەرەی پێدەدەن.
- پشت بە زانستی پزیشكی و چاالكی 

بازرگانی بەستراوە.
نۆواكس  د.  هەڵسەنگاندنی  بەپێی 
بەكارهێنانی ئەم خواردنەوانە وەك مەشق 
و ڕاهێنانی تەواو پێویستە بۆ وەرزشەوانان. 
د. نۆواكس لەسەری دەڕوات و دەڵێت 
كە بەالی گەلێ یاریزانەوە دۆڕاندن یان 
ئەدای الواز دەگەڕێتەوە بۆ لە كیسدانی 
نەك  "دی��ه��ادرەی��ش��ن"  ل��ەش  شلەمەنی 

كورتهێنانی مەشق و ڕاهێنان.
لە ڕاستیدا پەیمانگای سپۆرتی ئوسترالی، 
واڵتەكەی  كریكت-ی  تیپی  دۆڕاندنی 
2005دا  ساڵی  لە  ئینگلتەرا،  بە  بەرامبەر 
لەشی  شلەمەنی  كەمی  بۆ  گ��ەڕان��ەوە 

یاریزانەكان.
بۆ  تەندروستی  ڕێكخراوی  گەورەترین 
گەمەكانی ساحە و مەیدان گرنگییەكی 
دەدا  گاتۆرەید  خواردنەوەی  بە  تەواو 
ئەم  وەرزشەوانی  ئەندامی  هەزار   35 و 
ڕێكخراوە لە تاقیكردنەوەی ئەم بەرهەمەدا 
بەشداری دەكەن. وێڕای ئەمەش ئەڵقەی 
بەرچاوی  دەخرێتە  ڤیدیۆ  بە  پزیشكی 
ئەم  ببینن  خۆیان  چاوی  بە  تا  یاریزانان 
بەرهەمانە لەڕووی بایۆكەمستریەوە چۆن 

كار دەكەن!
لەش  بەراوردكردنی  سەر  دێتە  پاركەر 
كان   1980 سااڵنی  پێش  جوانەكانی 
س��ەردەم  ئەمانەی  دوات���ر.  س��ااڵن��ی  و 
و  قەبەترە  ماسولكەكانیان"  "یان  لەشیان 
چەوریان كەمترە ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ 

بەكارهێنانی سترۆید كە لە خۆیدا زیان 
بە تەندروستی دەگەیەنێت و گەلێك جار 
ئاڵتوونییەكان  پاداشتە  بە  شادبوون  هەلی 
لە دەست دەدات بەتایبەتی ئەگەر هاتوو 
بە شێوەیەك گیرا بێتەوە كە هۆرمۆن یان 
پێوەرە  )بەپێی  نایاسایی  ماددەی دیكەی 

وەرزشییەكان( تێكرا بێت.
د. پاركەر، لە باسەكەیدا خۆی بواردوە 
سترۆید.  بەكارهێنانی  سەر  نەهاتۆتە  و 
سترۆید،  نییە.  مەاڵمەت  بێ  ئەمەش 
تا  كیمیاویەكەوە  پێكهاتە  ل��ە  ه��ەر 
كاربۆنی  پێكهاتەی  جۆرەكانی  دەگاتە 
زۆر  ئاو  هەویرێكە  كاریگەرەكانی،  و 

دەبات!
واڵتی  كە  هێنانەوەیە  بیر  بە  جێگەی 
بە  دوورودرێ��ژی��ان  باسێكی  بولگاریا 
وەرزشی  سایتێكی  سەر  خستۆتە   PDF

لەش. وتارەكە بە زمانی ئینگلیزییە و هەر 
چەندین  دەبینین  زانستییەوە،  بواری  لە 
ك��راوەت��ەوە  بەخش  زان��ی��اری  ماڵپەڕی 
ئەم  شوێن  بە  ئەوانە  خواستەكانی  و 
ڕوون��ك��ردن��ەوان��ەدا دەگ��ەڕێ��ن ب��ەدی 
پرسیارەكانیشیان  وەاڵمی  بگرە  دەهێنن، 
لەم  ماڵپەڕ  ناوبانگترین  بە  دەدەن���ەوە. 
 Lucozade Sports بوارەدا وێبسایدی
Science Academy- Lssa ئەمریكییە 

كە لە 2003وە لە كاردایە.
لە پاش بەشداربوونی ئەم هەموو دەزگا 
هێشتا  ئابوریە  و  زانستی  و  پزیشكی 
ئەویش  ماوەتەوە  سەرەكی  كێشەیەكی 
ئەوەیە كە لەشی مرۆڤ بە وردی ئاماژە 
بەوەدەدا كە تا چ ڕادەیەك شلەمەنی لە 
تایبەت  پێوەرێكی  واتا  بە  داوە  دەست 
خواردنەوە  چەند  كێ،  ئەوەی  بۆ  نییە 
لەوەدایە  چارە  ڕێگە  بەاڵم  بخواتەوە، 
ئەوەی  بۆ  بخۆیتەوە  زیاتر  بڕێكی  كە 

ئاستێكی بەرز لە لەشدا بپارێزیت.
لەم باسەی گۆڤاری BMJدا دەردەكەوێ 
كە ئەم جۆر خواردنەوەیە لەسەر بناغەی 
دەهێنرێت،  بەرهەم  پزیشكی  زانستی 
ئامێز، كۆمپانیای  سوودبەخش نەك زیان 
كارگەی  نێوانیاندا  ل��ە  )ك��ە  ن��اس��راو 
كاری  كالین(  سمیس  وەك  دەرمانی 
ب��ەدی  خ��راپ  ئاكامی  دەك���ەن.  تێدا 
لە  2003دا  ئۆڵۆمپیادی  لە  نەهاتووە، 
بە  نەبووبوو  لەش  شلەمەنی  دەستچوونی 
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كێشە دیارە واڵتانی ئەوروپی و ویالیەتە 3

یەكگرتووەكان ڕێگە بە غەل و غەشی 
بازرگانی نادەن.

گرنگترین مەبەستی ئەم وتارە باسوخواسی 
كە  ماددانەیە  جۆرە  ئەو  بەكارهێنانی 
و  وزە  بەخشینی  ل��ەش،  بونیادنانی  بۆ 
لەش  كێشی  زیادكردنی  یان  كەمكردن 

لەالی خۆمان بەكاردەهێنرێن.
كەڵك  میانەی  لە  پێشتردا،  وتارێكی  لە 
بەرهەمە  و  گەاڵ  و  گیا  سوودەكانی  و 
هەندێك  بە  ئاماژەمان  ڕووەكیەكاندا 
لەبەرئەوە،  كرد،  بەخش  وزە  م��اددەی 
كە  ماددانە  ئەو  باسی  سەر  دێینە  لێرەدا 
شار  و  سلێمانی  شاری  كۆگاكانی  لە 
دەفرۆشرێن.  دیكەدا  شارۆچكەكانی  و 
دەرمانخانەكانن،  بە  نزیك  كۆگاكان 
دوكانەكان  دەچن،  یەك  لە  بەڕواڵەت 
قووتووی  و  پاكەت  و  كیسە  لە  پڕن 
گەورە كە زۆربەیان لە پێنج كیلۆ زیاتر 

پودرەیان تیادایە.
خاوەن دوكانەكان دەڵێن ئێمە پڕۆتین 

یان ئەمینۆ، پڕۆتین و كریاتین دەفرۆشین! 
دەفرۆشن  دیكەش  ماددەی  ڕاستیدا  لە 
بەتایبەتی ئەوانەی پارەی زیاتر بە دەست 
دێنن یان داواكاری زۆرتریان لەسەرە بە 
هەر حاڵ ئەم پرسیارانەمان ئاڕاستەكردن 
ئەوانیش بە سوپاسەوە ئەم وەاڵمانەیان بۆ 

ڕوونكردینەوە:
پ/ ئایا ماددەی زیانبەخش دەفرۆشن؟
هیچ  كە  دەفرۆشین  پڕۆتین  ئێمە  و/ 

زیانێك بە لەش ناگەیەنێت.
ژەمەی  هەر  دەڵێن  پێیان  ئەی  پ/ 
چەند وەرگرن؟ تاكەی بەكاریبهێنن؟

ئەو  ق��ەرەی  لە  خۆمان  ئێمە  نەخێر  و/ 
وەرزشەوانەكان  چونكە  نادەین،  كارە 

ئەوان  و  هەیە  ڕاهێنەریان 
پێداویستی  بەپێی 

ل���ەش���ی 

دەرمانە  ئەم  چۆنی  و  چەند  وەرزشكار 
دەست نیشان دەكەن.

پ/ ئایا هۆرمۆن دەفرۆشن؟
و/ نەخێر خۆ ئێرە دەرمانخانە نییە.

گفتوگۆدا  و  وێنەگرتن  ك��ات��ی  ل��ە 
پێچەوانەی ئەم وەاڵمانەمان بۆ دەركەوت، 
چونكە جۆرە كەسانێك دەهاتن هەندێك 
م���اددە و دەرم��ان��ی��ان دەك���ڕی ك��ە نە 
ڕاهێنەریان  نە  و  دەك��رد  وەرزش��ی��ان 
یەكێك  هاتە  مێردمنداڵێكیش  هەبوو! 
چاالككەری  پرسی:  و  كۆگاكانەوە  لە 
هۆرمۆنیتان هەیە؟ گەنجێكی دیكە پرسی 
ئایا دەرمانی )فوكردن بە ماسولكەدا واتە 

Muscle Blower( هەیە؟

زۆر  پرسیاركەر  ب��ەه��ەرح��اڵ 
پەیوەندی  كەمیان  ب��وو، 
ب��ە پ��ڕۆت��ی��ن��ەوە ه��ەب��وو، 
نەبیستبوو  هەندێكیشیانم 

لەوانە جاك سیدی!
ل����ێ����رەدا ب��ۆم��ان 
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سەردانی  بەبێ  باسەكە  كە  دەرك��ەوت 
چاوپێكەوتن  و  وەرزش���ی  یانەیەكی 
لەگەڵ ڕاهێنەرێكی لەش جوانیدا تۆكمە 
نابێت. بەاڵم پێش بەجێهێشتنی دوا كۆگا 
باش وابوو ناوی هەندێك لە دەرمانەكان 
 Agri Power Maga:لەوانە بنووسین 
 Cap. Nano Xg. Lipo 6, Ginseng

.Muscle Toc و Kianpi Pil

هەر هەمان ڕۆژ توانیمان چاوپێكەوتنێك 
ئەزموون  خاوەن  وەرزشەوانێكی  لەگەڵ 
كە ئەندامی یەكێك لە یانەكانی وەرزشە 
ڕاهێنان  كاری  شارەزاییەوە  هۆی  بە  و 

دەكات.
ساڵە  هەشت  "ك���اروان"  وەرزش���ەوان 
دەكات  جوانی  لەش  ڕاهێنانی  مەشقی 
سێیەم  بەدەستهێناوە!  پاڵەوانێتی  چەندین 
لە  یەكەم  و  عێڕاق  هەموو  ئاستی  لە 

ئاستی كوردستان و یەكەم لە ئاستی 

سلێمانی. ئەم گەنجە دەڵێت مەشقی لەش 
ساڵییەوە   18 دوای  لە  دەبێت  جوانی 
هیچ  نابێت  یەكەم  ساڵی  دەستپێبكات. 
جۆرە پڕۆتینێك یان دەرمانێكی هاوشێوە 

وەرگرێت.
پڕۆتین  هەیە  ب��ۆی  كە  كاتێك 
وەربگرێت دەبێت بەم شێوەیەی الی 

خوارەوە بەكاریبهێنێت:
- دەبێت ڕۆژی دوو ژەم وەربگرێت. 

- ژەمی یەكەم یەك پەرداخی گەورەی 
پۆدرەی پڕۆیتن لەگەڵ 400 سی سی ئاو 

)دەكرێتە ناو شیرەوە تێكەڵ دەكرێت(.
پێش  یان  مەشق  پاش  دووەم  ژەمی   -

نووستن بە هەمان بڕ و شێوە.
- مەشق ڕۆژی جارێك بۆ 45-60 دەقیقە 

دەكرێت.
- دەبێت بەیانی زوو نزیكەی سەعاتێك 

لە هەوای خاوێندا ڕاكردن بكات.
- هەفتەی دووجار مەلە و ساونا بكات.

- ئەگەر وەرزشەوان هەست بە برسێتی 
نەكات ئەوە ئەم ژەمە پڕۆتینە قەرەبووی 

ژەمێكی خواردن دەكات.
زۆر  وەرزش��ە  ج��ۆرە  ئەم  بۆ  ناشتا   -
گرنگە كە پێك دێت لە شەش سپێنەی 

هێلكە.
پەتاتەی  سەرەكی  نیوەڕوانی  نانی   -
كواڵو و جاروبار دەگۆڕێت بە برنجی 

كواڵو بەبێ خوێ و ڕۆن.
كیلۆ  یەك  لە  بریتییە  ئێوارە  ژەمی   -

سنگی مریشكی كواڵو.
پڕۆتین،  بەكارهێنانی  نەریتی  دەربارەی 
ترسناك  زۆر  حاڵەتی  دەڵێت  ك��اروان 
كەس  هەندێك  ب��ەاڵم  ڕوون����ادات، 
پڕۆتینە  ئ��ەم  و  هەستیارە  گ��ەدەی��ان 
كەسیش  هەندێك  و  هەڵدەهێننەوە 

زیپكەی پێدەردەكەن.
لە  ئەمینۆش  و  كریاتین  پڕۆتین  وێڕای 
بە  باش  هێزێكی  كریاتین  هەن،  ئارادا 
ئاوی  دەبێت  ب��ەاڵم  دەبەخشن،  لەش 
زۆری لەگەڵدا بخورێتەوە. بەاڵم ئەمینۆ 
"ع��ەزەاڵت"  و  دادەبەزێنێت  چ��ەوری 

باشتر دەردەخات.
بە  زۆر  هۆرمۆن  بەكارهێنانی  ب��ەاڵم 
ڕۆژی  سیسی  یەك  بەكاردێت،  دانسقە 
سێ  ڕۆژی  دیكە  سیسیەكی  و  شەممە 
زیادكردنی  بۆ  مەبەستەكەش  شەممە 

هەژدە  تەمەنی  دوای  لەشە  هۆرمۆنی 
ساڵی.

لە وەاڵمی پرسیارێكی وەرگرتنی سەوزە 
و  خەیار  سەلك  دوو  كاروان  میوەدا  و 
بە  دەكات  شیرین  بیبەرێكی  و  تەماتە 
سركەی  چێشت  كەوچكی   3 و  زەاڵتە 
میوەی  بەاڵم  دەكرێت،  تێكەڵ  سێوی 
مۆزێك  ڕۆژی  وەرزشەوانانە  جۆرە  ئەم 
لەكاتی  بەتایبەتی  س��ەوزە  سێوێكی  و 
هاتە  ئەوە  پرسیاری  لێرەدا  "تەنشیق"دا 

پێشەوە تەنشیق چییە؟
و/ تەنشیق پڕۆسەی لەش وشككردنەوەیە 
بە دوو مانگ  بۆ دابەزینی كێشی لەش 
پێش بەشداری لە نمایشی لەش جوانیدا.

كێشی  ئێستا  زیاتر  ڕوونكردنەوەی  بۆ 
بەاڵم  كیلۆگرامە،   85 ك��اروان  لەشی 
كیلۆ  بیست  نمایش  كاتی  بۆ  دەی��ەوێ 
دابەزێت و بچێتە كاتیگەری 65 كیلۆوە، 
ئەو  لەنێوان  بردنەوەی  ئەگەری  چونكە 
لەبەرئەوە  زۆرت��رە  لەشەدا  قورسی  هاو 
زۆرتر  مەشق  دەخ��وات  كەم  خواردنی 
دەكات، ساونا مەلەوانی دەكات ئیدی لە 
ماوەی دوو مانگدا نزیكەی یەك لەسەر 

چواری كێشی لەشی دادەبەزێنێت!
ل��ە وەاڵم����ی پ��رس��ی��اری ئ����ەوەی كە 
بە  زی��ان  پڕ  و  چڕ  ئ��اوا  دابەزاندنێكی 
كە  وتی  نا،  یان  ناگەیەنێت  تەندروستی 
چەند جارێك ئەم پڕۆسەیەی ئەنجامداوە 
دەستهێناوە  بە  ب��ردن��ەوەی  ج��ار   3 و 
نەگونجاو  كاریگەری  بە  هەستی  و 

نەكردووە.
ئەوەیە  گرنگ  باسەدا  ئەم  پوختەی  لە 
گەنجەكانمان كوڕ بن یان كچ لە تەمەنی 
18 ساڵییەوە دەست بەم وەرزشە بكەن و 
زیاتر پشت بە خۆراكی باش و مەشقی 
بەردەوام و هێوری دەروونی و ڕێنمایی 
ئەگەر  و  ببەستن  بوارە  ئەم  شارەزاكانی 
پێویست  كریاتین  و  ئەمینۆ  و  پڕۆتین 
ئەو زانیاریانە بكەن  پەیڕەوی  ئەوا  بوون 
خۆراكە  و  دەرم���ان  ئ��ەم  لەگەڵ  كە 

تایبەتیانەدا پێویستن.

* گۆڤاری BMJ ژمارە 4737 گەالوێژی 2012.
ن��ووس��ەران��ی  دەس��ت��ەی  ل��ە  كۆهین   *

گۆڤارەكەیە.
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كونجی ئارامت
دەکاتەوە

و  بەسوودە  ت��ەواو  خۆراكێكی  كونجی 
ئەم  پڕۆتینە،  سەرەكی  سەرچاوەیەكی 
بۆ  كە  تێدایە  وەهایان  ڕیشاڵی  ناوكانە 
 Omega3..ب���ەس���وودن دڵ  سەالمەتی 
بە  تایبەتن  كە  تێدایە  یان    omega6

مووی  بەتایبەتی  موو  و  پێست  دروستی 
كەمكردنەوەی  ه��ۆی  دەب��ن��ە  و  س��ەر، 
و  ئارەقكردنەوە  هاوسەنگی  و  هەوكردن 
نەهێشتنی بۆنی ناخۆشی لەش و ناو دەم. 
پێكهاتەی )فیتۆسترۆڵ(ی تێدایە كە دەبێتە 

هۆی دابەزاندنی كۆڵیسترۆڵی خوێن.
لەگەڵ زەاڵتە و خۆراك و ماستدا تێكەڵ 
دەكرێت و دەتوانرێت خۆشی وەك خۆراك 
خۆی  هەر  كونجی  پاشان  بەكاربهێنرێت، 
بەسوود نییە، بەڵكو زەیتەكەشی بەهایەكی 

خۆراكی گەورەی هەیە.
كاریگەرو  ماددەیەكی  كونجی  زەیتی 
بەسوودە و لە دروستكردنی ئەو دەرمانانەی 
لە بواری دەروونی و زیادكردنی چاالكی 
كردنەوەی  ك��ەم  و  بیر  گ��ەڕان��ەوەی  و 
توڕەیی مرۆڤدا بەكاردێت. زەیتی كونجی 
بەسوود و بێ  لەوەی چەورییەكەی  جگە 
زیانە لە نەخۆشییە درمییەكان و جوانكردنی 

بوونی  بە هۆی  بەكاردێت.  ماسوولكەدا 
كەم  مەترسییە  ئەو  تیایدا   E ڤیتامین 
دەكاتەوە كە لە ئەنجامی نەخۆشییەكانی 

دڵدا تووشی مرۆڤ دەبێت.
زەیتە  لەچاو  ب���ەراورد  بە  زەیتە  ئ��ەم 
زیاتر  گەرمی  دیكەدا  ڕووەكییەكانی 
نزیكەی  تا  دەتوانرێت  و  هەڵدەمژێت 

200 پلەی سیلیزی گەرم بكرێت.

ماست ئازاری
گەدە ناهێڵێت 

بە  دەت��وان��ن  سروشتیەكان  دەرم��ان��ە 
شێوەیەكی گشتی ئازار و نەخۆشییەكانی 
بكەنەوە  ك��ەم  ی��ان  لەناوببەن  م��رۆڤ 

لە  كیمیاویانەی  دەرمانە  بەو  ب��ەراورد  بە 
دەرمانخانەكاندا دەفرۆشرێن. توێژەرەوەكان 
بە خواردنی زیاتری ماست دەكەن  ئاماژە 
كە دەرمانێكی تەواو گونجاوە بۆ البردنی 
ئازاری گەدە. یەك پەرداخ و نیو ماست لە 
هەر خۆراكێكدا بێت دەبێتە هۆی البردنی 
دروست  لەوخۆراكەدا  چەورییەی  ئەو 

دەبێت و بنەبڕی دەكات.

هێلكە بخۆ الواز دەبیت

گەیشتونەتە  خ���ۆراك  پسپۆڕانی 
بۆ  هێلكە  خ��واردن��ی  كە  ئ��ەوەی 
بەیانیان بڕێكی زۆر وزە و كالۆری 
ڕۆژانە  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  تێدایە 
بەتایبەتی  هەیە  زۆری��ان  جوڵەی 
وەرزشكاران، ماددەیەكی وزەبەخش 

و سەرسوڕهێنەرەو زۆر بەسوودە.
دەركەوتووە  توێژینەوەیەك  بەپێی 
هێلكە  بەیانیان  كەسانەی  ئەو  كە 
كەمتریان  ئارەزوویەكی  دەخ��ۆن 
هەرشتێك  خ��واردن��ی  ب��ۆ  دەب��ێ��ت 
هۆی  دەبێتە  و  ژەمەكاندا  لەنێوان 
هۆكاری  ئەمەش  و  خ��واردن  كەم 
سەرەكی الوازبوونە بۆ ئەو كەسانەی 

بە دەست قەڵەوییەوە دەناڵێنن.

توێژەرەوەکان دەڵێن

زەیتی كونجی 
ماددەیەكی كاریگەرو 

بەسوودە و لە 
دروستكردنی ئەو 

دەرمانانەی لە بواری 
دەروونی و زیادكردنی 
چاالكی و گەڕانەوەی 
بیر و كەم كردنەوەی 

توڕەیی مرۆڤدا 
بەكاردێت
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شیر=یەك  پ��ەرداخ  یەك 
حەپی ئارام بەخش

زانكۆیەكی  ب��ە  س��ەر  خ��وێ��ن��دك��اران��ی 
گەیشتنە  ئیسرائیل  لە  خۆراك  توێژینەوەی 
ئ��ەو دەرئ��ەن��ج��ام��ەی ك��ە خ��واردن��ەوەی 
یەك  خواردنی  دەكاتە  شیر  پەرداخ  یەك 
لە  توێژەرەوەكان  بەخش.  ئ��ارام  حەبی 
بۆ  هەستیاردا  ت��ەواو  تاقیكردنەوەیەكی 
نموونەیەكی  نەخۆشیەكان،  و  دەرم��ان 
شیری مانگا و بزنیان تاقیكردەوە و گەیشتنە 
سیفەتی  شیرانە  لەو  هەركام  كە  ئەوەی 
كاریگەرییان  دەتوانن  و  تێدایە  دەرمانییان 

لە پاراستنی تەندروستی مرۆڤدا هەبێت.
شیر  دەكەن كە  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان 

بەخشی  ئ��ارام  پێكهاتەی 
و  )ئایبۆپرۆفین(  وەك 
)ئەنتی  و  )ناپرۆكسین( 
و  تریكلۆزان(  بایۆتیك 
هەندێك هۆرمۆنی دیكەی 

تێدایە.

گوڵەبەڕۆژە
بەرگری بەهێز 

دەکات
ن��اوك��ی گ��وڵ��ەب��ەڕۆژە 
 B ڤیتامین  بە  دەوڵەمەندە 
ناسراوە،  ه��ەرب��ەوەش  و 
هەیە  خ��ۆش��ی  تامێكی 
پارێزگاری  بەتایبەتی  و 
و  دروستی  سیستمی  لە 

سەالمەتی لەش دەكات.
 E ڤیتامین  بە  دەوڵەمەندە 
بەپێست  زیان  ناهێڵێت  و 
دژی  ب��گ��ات،  م���وو  و 
لە  پ��ڕە  و  شێرپەنجەیە 

پڕۆتین.
هەردانەیەك لەو ناوكانە بڕێكی زۆر لەپێكهاتە 
سەرەكیەكانی خۆراكی تێدایە، لەبەرئەوە بە 

جێگرەوەی یەكەمی چەوری ناودەبرێت.

فەریكە گەنم 
پڕە لە پڕۆتین

بە بڕوای توێژەرەوان، فەریكە گەنم )واتە 
گەنمێكی سەوز كە هێشتا نە درواوەتەوە( 

.B پڕە لە پڕۆتین، ئاسن و ڤیتامین
ڕیشاڵەكانی دەبنە هۆی دەستبەسەراگرتنی 
كردنەوەی  و  خ��ۆری  ك��ەم  هۆكاری 

ئارەزووی خواردن.
لەالیەكی دیكەوە فەریكەگەنم ڕێژەیەكی 
كەم گلیسرینی تێدایە، هاوسەنگی شەكر 
بۆ  م��رۆڤ  و  ن��ادات  تێك  خوێندا  لە 

ماوەیەكی درێژ هەست بە پشوو دەكات.
فەریكە گەنمانە  ئەم  لەبەرئەوەی دەنكی 
زوو تێك دەچن و دەترشێن، بۆیە پێویستە 
بەفرگرەدا  لە  و  بەستراو  نایلۆنی  لەناو 

پارێزگاری لێبكرێت.

تۆوی كەتان

تۆوی  خ��ۆراك،  پسپۆڕانی  ب��ڕوای  بە 
دەستكەوتنی  سەرەكی  هۆكاری  كەتان 
ڕیشاڵە، هەروەها هاوسەنگی كۆلیستڕۆڵ 
بەخشینی  ه��ۆك��اری  و  ڕادەگ��رێ��ت 
هەستێكی ئارامە بە مرۆڤ بۆ ماوەیەكی 
لە  شەكر  هاوسەنگی  هەروەها  درێ��ژ، 

خوێندا ڕادەگرێت.
زۆری  ڕێ��ژەی��ەك��ی  ك��ەت��ان  ت���ۆوی 
ه��ۆك��اری  ك��ە  ت��ێ��دای��ە   omega3

مێشك،  و  چاو  سەالمەتی  بۆ  سەرەكین 
خوێن  گلیسریدی  هاوسەنگی  هەروەها 

ڕادەگرێت.
)لیگنان( پارێزەری  بچووكانە  تۆوە  ئەم 
ن كە ڕێگرە لە گەشەكردنی زۆرێك لە 

شێرپەنجەكان.
ڕووكارێكی  كەتان  تۆوی  لەبەرئەوەی 
سافی هەیە و جۆرە تۆزێك دەردەكات، 
ل��ەگ��ەڵ )م��ی��وە، شیر،  ئ��ەو ت���ۆزەی 
ماست(.....تێكەڵ دەكرێت.دەتوانرێت لە 
نایلۆنی بەستراو و لە بەفرگرە پارێزگاری 

لێبكرێت.
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ناوكە كولەكە كۆلیسترۆڵ دادەبەزێنێت3

و  هەیە  خۆشی  تامێكی  كولەكە  ناوكە 
دەوڵەمەندیشە بە ڤیتامین B، ئاسن، توتیا 

و پڕۆتین.
پڕۆتینەكانی ناوكە كولەكە بە شێوەیەكی 
كە  )تریپتۆڤان(كۆبوونەتەوە  لە  گشتی 
پەستانی  ڕاگرتنی  هاوسەنگ  هۆكاری 

خوێنە.
ڕێژەیەكی  ل��ەوە  جگە  ناوكانە  ئ��ەم 
دی��اری��ك��راو چ��ەوری��ی��ان ت��ێ��دای��ە كە 
پارێزگاری لە ڕێژەی چەوری خوێن و 

دابەزاندنی كۆلیسترۆڵی خوێن دەكەن.
و  بەتام  خۆراكێكی  كولەكە  ناوكە 
و  سفرە  لەسەر  دەتوانین  كە  بەسوودە 

خوانەكانمان بەكاریبهێنین.

لیمۆ پڕە لە دژەئۆكسید
كۆمەڵێكی  گشتی  شێوەیەكی  بە  لیمۆ 
كە  تێدایە  خۆراكی  ڕژێمی  لە  زۆر 
ڕوخسار  و  جەستە  جوانكردنی  بۆ 
پێست  ژەهراویبوونی  لە  پاراستن  و 
بەسوودن و پڕە لە دژەئۆكسید و ڤیتامین 
لیمۆ كاریگەریەكی گەورەی هەیە   .C
و  نەخۆشی  ڕكابەری  و  پێست  لەسەر 
دەردە كوشندەكان دەكات كە تووشی 
لەسەر  كاریگەریشی  دەب��ن.  پێست 
جەستە هەیە و یارمەتی هاوسەنگكردنی 
PH ی لەشی مرۆڤ دەدات و سیستمی 

هەوڵ  دەكات.  بەهێز  لەش  پارێزگاری 
بدەن بەیانیان بە خواردنەوەی بڕێك ئاوی 
گەرم كە بڕێك ئاوی لیمۆی تێكرابێت 
تا ڕوخسار و جەستەتان پارێزراوبێت لە 

ناشیرینی و ژەهراویبوون.

میوەی تازە
میوە تازەكان زۆرێك لە ڤیتامین، ماددەی 
كانزایی، دژەئۆكسید و ڕیشاڵییان تیادایە 
بە  دەوڵەمەندن  و  تیادایە  كالۆرییان  و 
ماددەی خۆراكی گرنگ بۆ پارێزگاری 
پێست و جەستە و  بوونی  لە ژەهراوی 
ڕوخسار. ئەگەر دەتانەوێت چاوەكانتان 
بریقەدارتر، پێستتان ڕوونتر، مووەكانتان 

پارێزگاریتان  سیستمی  و  درەوشاوەتر 
جۆرە  هەموو  بدەن  هەوڵ  بەهێزتربێت، 
زیاد  شێوەیەكی  بە  سەوزەیەك  و  میوە 
خۆتان  ڕۆژی  دەتوانن  بەكاربهێنن. 
نوێ  میوەی  زەاڵت���ەی  خ��واردن��ی  بە 
بە  ژەمەكانیش  ناوبڕی  و  دەستپێبكەن 

خواردنی میوە پڕبكەنەوە.

سیر دژە ڤایرۆسە

بەكارهێنان و خواردنی سیر هەم بۆ دڵ 
و هەم بۆ خۆپاراستن لە ژەهراویبوونی 
سیفەتی  بەسوودە.ئەم  جەستە  و  پێست 
دژە  بەكتریا،  دژە  ڤ��ای��رۆس،  دژە 
پێكهاتەیەكی  تێدایە.هەروەها  زیندەیی 
ئالیسین تێدایە كە بە  بە ناوی  كیمیایی 
خوێن  سپیەكانی  خڕۆكە  بەهێزكەری 

ناسراوە و كاتێك دووچاری هەرجۆرە 
ژەهراوی بوونێكی كاریگەر دەبێت.

و  بەپوختەكراوی  سیر  باشتروایە 
سروشتیە  و  هەیە  كە  شێوەیەی  بەو 
بەكاربهێنرێت، یان بۆئەم كارە پێویستە 
بكرێنە ناو زەاڵتەوە یان وەك ساسی 
سوودی  ئەوكاتە  بەكاربهێنرێت  سیر 
تەواو لە پێكهاتەكانی وەردەگیرێت.

جگەر  س����ەوز  چ���ای 
دەپارێزێت

كەممان  زۆر  خ��ۆراك��ی  ب��ەرن��ام��ەی 
نەبێت  تێدا  س��ەوزی  چای  كە  هەیە 
ن��اوی،  پێكهاتەكانی  گرنگی  لەبەر 
پاراستنی  بۆ  سەوز  چای  خواردنەوەی 
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سەالمەتی و دژە ژەهراویبوونی جەستە 
تەواو بەسوودە. چای سەوز بە یەكێك 
دێتە  خواردنەوەكان  دەوڵەمەندترین  لە 
دابەزاندنی  بۆ  خواردنەوەیە  ئەژمار.ئەم 
كێش بەسوودە، هەروەها دژەئۆكسیدی 
زۆری تێدایە و خواردنەوەی ئەم چایە 
نەخۆشییەكانی  لە  دەپارێزێت  جگەر 
سەر  چەوری  بەتایبەتی  دەبن  تووشی 

جگەر.

خۆراكێكی  چەوەندەر 
پڕ لە ئاسن

چەوەندەر خۆراكێكی پڕ لە ئاسن و ڤیتامین 
C یە، نەك تەنیا بەسوودە بۆ پێست و موو 
كۆلیسترۆڵیش  ڕێژەی  ڕاگرتنی  بۆ  بەڵكو 
ب��ەس��وودە، ه��ەروەه��ا م��اددەی��ەك��ی دژە 
تەنیا  بە  چەوەندەر  جگەر.  بۆ  ژەهراویە 
بخۆ یان لەناو زەاڵتەدا بەكاریبهێنە و سوود 

وەربگرە لە پێكهاتە دەوڵەمەندەكانی. 

زەن����ج����ەب����ی����ل 
زۆری  دژەئۆكسیدێكی 

تێدایە
خ��واردووە  وەه��ات  خۆراكێكی  ئەگەر 
كێشەیەكت  و  تێدابێت  زۆری  چ��ەوری 
خواردنی  پێشنیاری  ب��ووە.  دروس��ت  بۆ 
زەنجەبیلت بۆ دەكەین.بەكارهێنانی زەنجەبیل 
لەشە،  چەوری  زیادەی  البەری  تەنیا  نەك 
گازی  دەرچ��وون��ی  یارمەتیدەری  بەڵكو 

بەتایبەتی  گەدەیە  و  ناولەش  كۆكراوەی 
دوای خۆراكێكی زۆر.

زەنجەبیل دژەئۆكسیدێكی زۆری تێدایە 
سیستمی  بەهێزكردنی  یارمەتیدەری  و 
پارێزگاری لەشە، بە كواڵندنی زەنجەبیل 
وەك چا یان بە وردكراوی و هاڕراوی 
و  دیكە  س��ەوزەی  و  میوە  لەگەڵ  یان 

لەجیاتی ئەوانە بەكاربهێنرێت.

لەفارسیەوە:
ڕۆستەم پێنجوێنی

سەرچاوە:
گۆڤاری)هفت روز زندگی( ژمارە )156( 

زەنجەبیل 
دژەئۆكسیدێكی زۆری 
تێدایە و یارمەتیدەری 
بەهێزكردنی سیستمی 
پارێزگاری لەشە، بە 

كواڵندنی زەنجەبیل وەك 
چا یان بە وردكراوی 

و هاڕراوی یان لەگەڵ 
میوە و سەوزەی دیكە 

و لەجیاتی ئەوانە 
بەكاربهێنرێت
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بواری  شارەزایانی  لە  هەندێك 
و  خ����واردن  ب��ۆ  پێشنیار  ن����ۆژداری 
بەكارهێنانی گۆبكەیەك سیر لە ڕۆژێكدا 

دەكەن.
زۆر  سیر  پشاندا،  ئەوەی  توێژینەوەیەك 
بەسوودە بۆ چارەسەری بەرزی پەستانی 
خوێن، سەڕەڕای بەكارهێنانی دەرمانیش 

لەگەڵیدا.
پەنجا  ن��اوی  ئۆسترالیەكان  پزیشكە 
هەموویان  كە  كرد  تۆمار  نەخۆشیان 
تووشی فشاری خوێن بوبوون، هەموویان 
لەسەر یەك شێوە ڕێگا دەڕۆیشتن، یەك 
بینینی  بۆ  هەبوو.  دەردی��ان  و  نەخۆشی 
پاشكۆ و كاریگەریەكانی سیر لەسەریان، 
لە ئەنجامدا دەركەوت كاریگەرییەكانی 
كە  بدات  ئەوانە  یارمەتی  توانی  سیر 
لەگەڵ  بوو.  بەرز  زۆر  خوێنیان  فشاری 
بەكارهێنانی سیریشدا، نابێت بەكارهێنانی 

دەرمان فەرامۆش بكرێت.
كەپسولیان  چوار  ڕۆژێكدا  لە  ئەوانەی 
نزمتر  خوێنیان  فشاری  بەكاردەهێنرا 
دڵخۆشكەر  دەرمانی  كە  لەوانەی  بوو 
بەكاردەهێنا. یان  درۆزن��ە(  )دەرم��ان��ە 
زانستی  گۆڤاری  لە  دەرئەنجامە  ئەم 

مەتیوریتاس بە ڕاپۆرت باڵوكرایەوە.
ڕایگەیاند  بەریتانی  دڵ��ی  دەزگ���ای 
زیاترە،  لێكۆڵینەوەی  بە  پێویستی  سیر 

هەرچەندە سیر زۆر بەسوودە بۆ دڵ.
پێشتر پاشكۆكانی سیر پیشان درابوو بۆ 
نزمبوونەوەی كۆڵسترۆڵ و كەمكردنەوەی 
بەرزی فشاری خوێن لەو كەسانەدا كە 
خوێن  فشاری  نزمی  و  بەرزی  تووشی 

بوون و چارەسەر نەكراون.
لە نوێترین لێكۆڵینەوەدا، لێكۆڵەرەوەكان 
لە زانكۆی ئەدیلەید، ئۆسترالیا، تەماشای 
كاریگەرییەكانی چوار كەپسولی سیر لە 
كرد  ڕۆژێكدا  لە  ناسراوەكاندا  پاشكۆ 

وەك سیری كۆن بۆ ماوەی 12 هەفتە.
كە  گروپەی  ئەو  دۆزی��ی��ەوە  ئەوەیان 
فشاری  گرژبوونەوەی  پێدرا  سیریان 
نزمتر  نزیكەی10مللیمەتر  دڵیان  خوێنی 
بوو بە بەراورد لەگەڵ ئەو گروپەدا كە 

دەرمانی دڵخۆشكەریان پێدرا بوو.
پاشكۆكانی  وتی:  ڕاید  كارین  لێكۆلەر 
فشاری  نزمبوونەوەی  بە  پەیوەستە  سیر 
كاریگەری  نزمبوونەوەی  و  خوێن 
گرنگی كلینیكەكان لەسەر نەخۆشەكان 
كە تووشی بەرزی و نزمی فشاری خوێن 

بوون و چارەسەرنەكراون.
وتی:  قسەكانیدا  درێ��ژەی  لە  هەروەها 
"تاقیكردنەوەكەی ئێمە، هەرچۆنێك بێت، 
یەكەم جار بۆ هەڵسەنگاندنی كاریگەری، 
پەسەندكراو و ڕازیبوونی پوختەی سیری 
و  زیادە  چارەسەرێكی  وەك  بوو  كۆن 
دەرمانی  لە  دەربازبوون  بۆ  ئەڵتەرناتیڤ 
بەكاری  نەخۆش  كە  خوێن  دژەفشاری 
دەهێنا، بەاڵم كۆنترۆڵی تەوژمی بەرزی 

و نزمی خوێنی نەدەكرد".
شارەزایان دەڵێن پاشكۆكانی سیر باشترە 

سیر فشاری
خوێن دادەبەزێنێت

هێلین بریگس
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بەدەستهێنانی  و  گەڕان  دوای  لە  تەنیا 
ئامۆژگاری پزیشكی بەكاربهێنرێت. سیر 
دەتوانێت چڕی خوێن کەم بكاتەوە یان 
كارلێك لەگەڵ هەندێك دەرماندا بكات.
لە  پسپۆری دڵ  ماسۆن، سستەری  ئێلین 
دەزگای دڵی بەریتانی، وتی بەكارهێنانی 
بەروارەكەی  پزیشكی  مەبەستی  بۆ  سیر 
بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  ساڵ  هەزارەها  بۆ 
لێكۆڵینەوە  ئەو  بنچینەییە  ڕاستی و  ئەوە 
دەتوانێت  سیر  كە  سەلماندی  زانستییە 
لەالیەنی  بدات  نەخۆشەكان  یارمەتی 

بەرزی فشاری خوێنەوە.
لێكۆڵینەوەیە  "ئەم  وتی:  ئەو  هەروەها 
خوێنی  فشاری  كەمی  كەمبوونەوەی 
پیشاندا لە دوای بەكارهێنانی پاشكۆكانی 
سیری كۆن، بەاڵم بە تەواوەتی گرنگ 
گ��ەورەی  ت��ەواو  گروپێكی  ی��ان  نییە 
بەكارهێنانی  بۆ  ڕانەسپێردراوە  خەڵكی 

سیر لە جیاتی دەرمان.
سیر شتێكی گرنگە بە الی خەڵكانێكی 
یەكگرتووەكانی  والیەتە  لە  زۆرەوە 
بەرچاو  شێوازێكی  بە  كە  ئەمریكا 

مەترسی  و  خوێن  فشاری  كۆنتڕۆڵی 
دڵ  نەخۆشی  و  دڵ  لێدانی  زیادبوونی 
دەكات. كەواتە چێژ لە سیر وەربگرە و 
بیكە بە بەشێك لە سیستمی خۆراكیت، 
بەاڵم واز لە بەكارهێنانی دەرمانی فشاری 

خوێن نەهێنیت.

لە ئینگلیزییەوە:
عەلی

www.bbc.com :سەرچاوە
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بۆ ئه وه ی له  زستاندا 
نه خۆش نه که ویت

د. سۆران محەمەد غەریب
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لە  هەاڵمەت  و  کۆکە 
پایز  وەرزی  باوەکانی  زۆر  نەخۆشییە 
نەخۆشیانەش   بەم  توشبوون  زستانن،  و 
لەڕێی چەندین جۆری ڤایرۆسەوە دەبن، 
گواستنەوەی ئەو ڤایرۆسەش بۆ کەسێکی 
ساغ لەڕێی هەڵمژینی ئەو دڵۆپە هەوایانەوە 
بە  ڤایرۆسەکە  بە  بوون  پیس  دەبێت کە 
کەسێکی  کۆکینی  ی��ان  پژمین  ه��ۆی 
لیدانی  دەست  لەڕێی  یان  توشبووەوە، 

شوێنیکی پیسبوو بە ڤایرۆسەکە.
نیشانەکانی سەرما و هەاڵمەت

نەخۆشیانە،  ئ��ەم  ب��اوەک��ان��ی  نیشانە 
راڕەوی  داخ��ران��ی  ی��ان  ڕان��ەگ��رت��ن 
لووت، قوڕگ ئێشە، پژمین و کۆکین، 
تایەکی  بوونی  و  ئێشە  سەر  هەروەها 
م��ام��ن��اوەن��دە، ب��ەاڵم ل��ە ب��اری گ��ران 
تا-کە  بەگشتی  نەخۆشییەکەدا  بوونی 
بە  هەستکردن  هەروەها  دەبێت،  زیاد 
ئارەق  بەدوایدا  و  زۆر  سەرمایەکی 
و  ئ��ازار  بوونی  هەروەها  ک��ردن��ەوە، 

هەستکردن بە ماندووی. 
هەاڵمەت  و  سەرما  تووشی  بۆچی 

دەبین؟
سەرما و هەاڵمەت کاریگەری چەندین 
جۆری ڤایرۆسن لەسەر لەشمان، کە بە 
باڵون  هەوادا  لەناو  ئاسایی  شێوەیەکی 
ژینگەیەکی  دەبێتە  لەشمان  کاتێک  و 
یان کاتێک  بۆیان، چاالک دەبن،  لەبار 
ڤایرۆسەکە  بە  تووشبوو  کەسێکی 
لەڕێی پژمین یان کۆکینەوە ڤایرۆسەکە 
ڕێی  لە  ئێمەش  و  ه���ەواوە  دەک��ات��ە 
یان دەستلیدانی شوێنێکەوە  هەناسەدان 
کە ڤایرۆسەکەی پێوەیە دەبینە هەڵگری 

نەخۆشییەکە.
بە  تووشبوون  کاریگەری  زۆرترین 
کە  کاتێکدایە  ل��ە  نەخۆشیەکەش 
الواز  لەشمان  بەرگری  کۆئەندامی 
بوونی  م��ان��دووی،  ه��ۆی  بە  دەبێت 
ناچاالکی  و  خ��ۆراک  پەستان،کەمی 
وەرزش  هەروەها  هەرسکردن  کاری 

نەکردن و جگەرە خواردن.
لە  یەکێک  لێکۆڵینەوەی  بەپێی 
کاریگەری  چین،  واڵتی  زانکۆکانی 
تووشبوون بە نەخۆشییەکە زیاد دەکات 
لە باری قەبزبوون و باش کارنەکردنی 

کۆئەندامی هەرس.

خۆت  چۆن  توشبوویت  ئەگەر 
چارەسەر دەکەیت؟

سەرف  دۆالر  بیلیۆنەها  بە  سااڵنە 
دەکرێت لە پێناو ڕێگرتن لە توشبوون 

بە نەخۆشی سەرما و هەاڵمەت.
شتێکی  ئەزمونی  دەتەوێت  تۆ  ئه گەر 
خ��وارەوە  ئەمانەی  بکەیت،  جیاوز 
تاقییان  ئاسایین،  چارەسەرێکی  چەند 

بکەرەوە، ئەنجامەکەی دەبینیت.
یان سیر:  تەڕەپیاز  لە  باش  بڕێکی   -1
ئەم ڕووەکانە تایبەتمەندییەکی بەهێزی 
سەرما  نەخۆشی  دژی  شەڕکردنیان 
ڕووەکی  شوربایه کی  دەتوانیت  هەیە، 
سیری  یان  تەڕەپیاز  کە  بخۆیت  تازه  
ئارەق  لێبکات  وات  ڕەنگە  بێت،  تێدا 
بکەیتەوە، بەاڵم یەکسەر خۆت مەشۆ، 
بەڵکو لەم بارەدا لەشت بە خاولییەکی 
تەڕ پاک بکەرەوە و جلەکانت بگۆڕە و 
خەوێکی باش بکە، دەبێت کاریگەری 
 48 یان   24 م��اوەی  لە  نەخۆشییەکە 

سه عاتدا نەمێنێت.
2- لووتت بێزاری کردووی؟ هەوڵبدە 
تا  بخۆیت،  توون  و  گەرم  شۆربای 
ڕاڕەوە داخراوەکانی لووتت بکاتەوە و 

لە بێزاری ڕزگارت ببێت.
3- برسیت نییە؟ هەوڵبدە بۆ ماوەیەکی 
کەم چەند وەرزشێکی کاریگەر ئەنجام 
لەش  داواکاری  بەرزبوونەوەی  بدەی، 
یارمەتیت  دڵنیایەوە  بە  ئۆکسجین  بۆ 
دەدات قوڵتر هەناسە بدەیت و بەمەش 
ڕاڕەوە داخراوەکانی لوتت دەکرێنەوە.
لەماڵەوە  ئێشە  ق��وڕگ  و  کۆکە   -4
بێنە  گەوره   لیمۆیەکی  بکە:  چارەسەر 
لەگەڵ  ئاوەکەی  گووشینی  پاش  و 
کەوچکێک لە هەنگوین تێکەڵ بکە و 
بیخۆ، چەند جارێک دووبارەی بکەرەوە 
تا بەتەواوی قورگ ئێشەکەت نامێنێت.
بخۆرەوە:  ئاو  لە  زۆر  ڕێژەیەکی   -5
زۆر  لەشدا  لە  ئاو  ڕێ��ژەی  ڕاگرتنی 
گرنگە، هەروەها خواردنی ئەو میوانەی 
کە ڤیتامن C یان تێدایە، خواردنی چای 
ڕێگایەکی  زەنجەبیل،  لەگەڵ  گەرم 
باشە بۆ چاالک کردنی سوڕی خوێن و 
پاککردنه وه ی لووت و بۆری هەناسە.

یان  کار  بۆ  چوونت  کاتی  لە   -6  

هەوڵبدە  خ��ۆت��ەوە  الی  قوتابخانە، 

ڕێگربیت لەوەی هاوکارەکانت تووش 
ببن، لە کاتی پژمین و کۆکیندا دەستت 
بە ڕێژەیەکی زۆر لە ئاو بشۆ و ڕێگری 
لە  زی��اد  کەوتنەوەی  نزیک  لە  بکە 
ماچکردنی  و  تەوقەکردن  و  پێویست 

هاوڕێکانت.
سەرما  نەخۆشی  کۆتاییدا:  لە   -7
و ه��ەاڵم��ەت ب��ەه��ۆی ڤ��ای��رۆس��ەوە 
دەرمانی  بەکارهێنانی  بۆیە  ڕووده ده ن، 
دژە هەوکردن سوودێکی وای نابێت، 
لەکاتی بەکارهێنانی دەرمانیشدا دەبێت 
بێ  بە  و  پزیشک  ڕینماییەکانی  بەپێی 
تا  بەکاربهێنرێت  دەرمانه کە  داب��ڕان 
و  یەکجاری  چاکبوونەوەی  کاتی 

نەمانی نیشانەکانی نەخۆشیەکە. 

سەرما و هەاڵمەت 
کاریگەری چەندین جۆری 
ڤایرۆسن لەسەر لەشمان، 
کە بە شێوەیەکی ئاسایی 
لەناو هەوادا باڵون و کاتێک 
لەشمان دەبێتە ژینگەیەکی 
لەبار بۆیان، چاالک دەبن، 
یان کاتێک کەسێکی 
تووشبوو بە ڤایرۆسەکە 
لەڕێی پژمین یان کۆکینەوە 
ڤایرۆسەکە دەکاتە هەواوە و 
ئێمەش لە ڕێی هەناسەدان 
یان دەستلیدانی شوێنێکەوە 
کە ڤایرۆسەکەی پێوەیە 
دەبینە هەڵگری نەخۆشییەکە
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گرنگە،  زۆر  وددان  دەم  پاكوخاوێنی 
نەك تەنیا بۆ شێوەی جوانی دەم و ڕوو، 

بەڵكو بۆ تەندروستی گشتیش.
نادروستی لە پاكوخاوێنی دەم و دداندا 
ددانەكان  كێشەی  چەندین  هۆی  دەبێتە 
وەك:  گشتی،  پزیشكی  كێشەی  و 
نەخۆشی،  بە  تووشبوون  پووك،  هەوی 
دڵ،  نەخۆشی  ئێسكدا،  لە  كەموكوڕیی 
گیرانی لوولە خوێنەكانی مێشك هەروەها 
چەندین كێشەی دیكە. سه ردانی پزیشك 
بە ڕێكوپێكی و پاك ڕاگرتنی ددانەكان 
دەتوانێت بەرگریی لەم كێشانە بكات و 
دەستەبەر  پاكوخاوێن  ددانێكی  و  دەم 

بكات.
هۆكارانە  ئەو  گرنگترین  باسی  لێرەدا 
بۆ  ب��دەن  هانت  دەشێت  كە  دەكەین 

پاكڕاگرتنی ددانەكانت:
بۆ بەرگریی لە شێرپەنجەی دەم

بە گوێرەی ڕێكخراوی شێرپەنجەی دەم 
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكادا 
هەموو ڕۆژێك هەر سەعاتێك یەكێك بە 

هۆی شێرپەنجەی دەمەوە یەكێك گیان 
سەردانی  كاتێك  دەدات.  دەس��ت  لە 
پزیشكی ددانەكەت دەكەیت بە مەبەستی 
پاككردنەوەی ددانەكانت، پزیشكەكەت 
پشكنینت بۆ دەكات و دڵنیات دەكاتەوە 
سەبارەت بە شێرپەنجەی دەم و لە كاتی 
كە  نیشانەیەك  هەر  كردنی  دەستنیشان 
چارەسەركردنەكەی  س��ەرەت��ادای��ە  لە 

كاریگەرییەكی باشی دەبێت.
بۆ ڕێگریی لە نەخۆشی پووك

تووشبوون  لە  بریتییە  پووك  نەخۆشی 
دەسێنێت  پ��ەرە  كە  پ��ووك  ه��ەوی  بە 
ددانەكانیش  دەوروب���ەری  ئێسكی  تا 
ڕادەگرێت  ددانەكان  )كە  دەگرێتەوە 
بۆ  ئێسكی شەویلگەدا( و هۆكارە  لەناو 
ئەگەر  ددانەكان.  دەستدانی  لە  و  لەقین 
چ��ارەس��ەر  بكرێت  دەستنیشان  زوو 
دەبنەوە.  جێگیر  ددانەكان  و  دەكرێت 
بەاڵم ئەگەر چارەسەر نەكرێت كێشەكە 
پەرەدەسێنێت ئەویش وەك باسمان كرد 

لە لەدەستدانی ددانەكانە.

بە  پێویستە  كێشەیە  ل��ەم  ڕێگریی  بۆ 
و  پاكبكرێنەوە  ددانەكان  ڕێكوپێكی 
چێك بكرێت لەالیەن پزیشكی ددانەوە 
ڕۆژان��ە  ب���ەردەوام  خۆیشی  ئەگەر  و 
ددانەكان  نێوان  پزیشكی  دەزووی  بە 
بهەژێنێت و خاوێنیان بكاتەوە و ڕۆژی 
دوو جاریش فڵچەیان بكات، ئەمانە وەك 
كلیلی ڕێگریین لە تووشبوون بە هەوی 
دەستدانی  لە  و  پەرەسەندنی  و  پووك 

ددانەكان.
بۆ یارمەتی بەردەوامیی تەندروستی 

جەستە 
بە  ئاماژە  نوێ  توێژینەوەی  چەندین 
نەخۆشی  نێوان  لە  پەیوەندیی  بوونی 
لەگەڵ  مێشك  جەڵتەی  و  دڵ  جەڵتەی 
پشتگوێ  هۆی  بە  كە  پووك،  نەخۆشی 
خستنی پاكوخاوێنی ناو دەمەوە دروست 
لەالی  ددانەكان  پاككردنەوەی  بووە. 
پزیشكی ددان هەر شەش مانگ جارێك 
هۆكارە بۆ مانەوەی پووك و ددانەكان لە 
ئەمەش ئەگەری  تەندروستدا و  بارێكی 

دە هۆكاری سەرەكی بۆ پاكڕاگرتنی ددانمان
د: سەعید عەبدوللەتیف*
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كەم  مێشك  و  دڵ  جەڵتەی  دووچ��اری 
دەكاتەوە.

بۆ مانەوەی ددانەكان
یەكێكە  پ��ووك  نەخۆشی  لەبەرئەوەی 
لە دەستدانی  بەرەو  لەو هۆكارانەی كە 
الوییدا،  تەمەنی  لە  دەبات  ددانەكانت 
كەواتە ڕێكوپێكی و بەردەوامی لە چێك 
پاككردنەوەیان،  و  ددانەكانت  كردنی 
فڵچەكردن و پاككردنەوەیان بە دەزووی 
ددانەكانت  مانەوەی  ڕێگای  پزیشكی 
تەندروست  بارێكی  بە  دەم��دا  لەناو 
ئەوەیە  مانای  ددان��ەك��ان��ت  م��ان��ەوەی 
جووین  خۆراك  فەرمانی  باشی  بە  كە 
هۆكارە  ئەمەش  كە  بكرێت،  دەستەبەر 

بۆ تەندروستیەكی لەبار.
لە  ددان  كێشەكانی  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ 
یان  ددان��ەك��ەت  پزیشكی  س��ەرەت��ادا 
دەتوانن  ددان  تەندروستی  یاریدەدەری 
بە  لە ددانەکانتا  نیشانەکانی بوونی كێشە 
سەرەتای  وەك  بكەن  دەستنیشان  زوویی 
هەوی پووك، هەر چاڵێك یان كلۆرییەك 
ئەمەش  شكاو.  پڕكراوەیەكی  دداندا،  لە 
لەبەرئەوەی  ئاسانە  زۆر  كە چارەسەریان 
ئەم  ئەگەر  ك��راون.  دەستنیشان  زووت��ر 
كێشە سەرەتاییانە پەرەیانسەند و چارەسەر 
ئاڵۆزتریان  چ��ارەس��ەری  ئ��ەوە  نەكران 
پ��ڕك��ردن��ەوە  وەك  دەب��ێ��ت  پێویست 
ددان،  ڕەگ��ی��ی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  و 
نەشتەرگەریی پووك یان هەڵكێشانی ددان 

كە لەوانەیە تاكە چارەسەر بێت.
بۆ دەستەبەركردنی دەمێكی تەندروست

پ��زی��ش��ك��ەك��ەت ی���ان ی���اری���دەدەری 
تەندروستی ددانەكەت دەتوانێت دڵنیات 
بكاتەوە كە توانای ئەوەت بووبێت دەم 

تەندروستدا  بارێكی  لە  ددانەكانت  و 
واتە  كلینیكی  پشكنینی  بە  ڕاگرتبێت 
بە  و  دەم��ت  ناو  سەیركردنی  بە  تەنیا 
بەراوردكردنی لەگەڵ پشكنینی پێشوودا.
بە  هەبێت  كەموكوڕییەك  هەر  ئەگەر 
پزیشكەكە  خستنتەوە  پشتگوێ  هۆی 
دەتخاتەوە سەر ڕێی ڕاست و ڕەوان بۆ 
دەستەبەركردنی تەندروستییەكی لە باری 

دەم و ددانەكانت.
پالنی  لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  بۆ 

دڵنیایی ددان
لە  پالنێكە  كە  ددان  دڵنیایی  پالنی 
واڵتانی پێشكەوتوودا پەیڕەوی دەكرێت 
كە پارەی )هەموو یان بەشێكی زۆری( 
بۆ مەبەستی  خەرجی هاواڵتییان دەدات 
چێك كردن و پاككردنەوەی ددانەكان 
ئەنجام  جارێك  مانگ  شەش  هەر  كە 

دەدرێت.
بەرنامەیە،  لەم  بە كەڵك وەرگرتن  بۆیە 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ب��اش  خەرجییەكی 
هاواڵتیان و بە هۆیەوە چەندین كێشەی 
لە  ئاڵۆز  دیکه ی  چارەسەری  و  ددان 
نادروستی  هۆی  بە  كە  دەبێتەوە،  كۆڵ 
خاوێنی دەم و ددانەوە دروست دەبێت.

ب����ۆ دەس���ت���ەب���ەرك���ردن���ی 
زەردەخەنەیەكی سپی و پڕشنگدار

یاریدەدەری  یان  ددانەكەت  پزیشكی 
ئەو  دەتوانێت  ددانەكەت  تەندروستی 
ڕەنگە زەرد و بۆر و ڕەشانەی كە لەسەر 
ددانەكانت كەڵەكەبوون الی ببات، كە 
هتد  ق��اوە...  چاو  یان  جگەرە  هۆی  بە 

دروستبوون.
بۆ دانانی پالنی چارەسەركردن

كێشەیەكی  ددانەكەت  پزیشكی  ئەگەر 

ددانەكانتدا،  و  دەم  لە  كرد  دەستنیشان 
دادەنێت.  بۆ  چارەسەركردنت  پالنێكی 
پڕۆسەیەك  هەر  تێچوونی  بڕی  هەروەها 
بەمەش  بدرێت،  ئەنجام  پێویستە  كە 
هەر  ی��ان  خ��ۆت  ئایا  ڕوونیە  بەرچاو 
پارەیە  بڕە  ئەو  پەیوەندیدار  الیەنێكی 

خەرج دەكات.
بۆ ڕێگریی لە بۆنی ناخۆشی هەناسە 

و دەم
كە  نیشانداوە  ئەوەیان  توێژینەوەكان 
نزیكەی 85%ی هاواڵتیان بۆنی نادروستی 
پێی  كە  هەناسەدا  لە  هەیە  جێگیریان 
 ،Bad breath or Halitosis دەڵێن 
ئەوانە كە بە هۆی كێشەی ددانەكانەوەیە 
پاكوخاوێنی دەم و ددان زۆر پێویستە بۆ 
ناخۆشی  بۆنی  لە دروستبوونی  ڕێگریی 
ڕێكوپێك  چێككردنی  دەم.  و  هەناسە 
ددانەكان  پاككردنەوەی  و  بەردەوام  و 
بە  ب��ەردەوام��ی��ی  بۆ  ڕێگان  باشترین 
دەستهێنانی پاكوخاوێنی دەم و ددانەكان.

* پڕۆفیسۆری یاریدەدەر، كۆلێژی پزیشكی 
ددان، زانكۆی سلێمانی 

سەرچاوەكان:
1- Delta Dentals Top 5 Oral 

Health Resolution for 2013 OAK 

Book, 111 (PRWEB) December 

31 2012.
2- Dentists link Oral hygiene 

to over all health, raising a 
wareness locally RDH- under 

one Root July 172013  ,19- 

caesars Palace Las vegas.
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ل��ە ن��اوەڕاس��ت��ی س���ەدەی 
بیستەمەوە چاالكی جەستەیی بە شێوەیەكی 
بەرچاو كەمی كردووە بە بەراورد لەگەڵ 

سەدەكانی پێشوودا.

نەبوونی چاالكی و جووڵە لەگەڵ خواردنی 
خۆراكی پڕ كالۆری ئەمانە بەهەماهەنگی 
لەگەڵ گۆڕانكاری لە شێوازی ژیاندا وەك 
بەردەوام  بوونی  سەرقاڵ  و  خەوی  كەم 
هەفتە  ڕۆژی  حەوت  هەر  كاركردن  بە 
ئەمانە  پشوودان،  بێ  سەعاتەكان  زۆربەی 
هەمووی پێكەوە بوونەتە هۆی پەیدابوونی 

كۆمەڵگەیەكی ناتەندروست.

زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ڕۆژان��ە  ئێمە  ئایا 
دادەنیشین؟

تەنانەت  یە  )بەڵێ(  وەاڵمەكەی  بێگومان 
ڕۆژەكانی  هەموو  یان  ڕۆژ  پێنج  گەر 
وەرزش  بۆ  دەقیقەیەك  چەند  هەفتەش 

كردن تەرخان بكەیت.
بەردەوام  و  زۆر  دانیشتنی  كێشە  یەكەم 
وزەی��ەك��ی  ب��ە  پێویستمان  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
دانیشتنی  دانیشتندا.  لەكاتی  نییە  ئەوتۆ 
بەردەوام واتە بێ بچڕان وا دەكات كە بە 
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شێوەیەكی زۆر ئاسانتر كێش زیاد بكات 
كێشە  هەموو  بوونی  دروست  لەگەڵ  و 
زیادبوونی  كە  دیكە  تەندروستییەكانی 

كێش بە دوای خۆیدا دێنێت.
لێكۆڵینەوەكان دەریانخستووە كە دانیشتن 
بە شێوەیەكی بەردەوام و بۆ ماوەیەكی 
لە كەم وەرزش  بابەتێكی جیاوازە  زۆر 
كردن، زیانەكانی هەریەكەشیان جیاوازە 

لەوی دی.
مەبەستمان لەمە چییە؟

ئەو  ئەوەیە:  سەرسوڕهێنەرەكە  هەواڵە 
دادەنیشن  زۆر  ماوەیەكی  كە  كەسانەی 
لە  هەریەكە  بۆ  تووشبوونیان  مەترسی 
مردنی  و  شەكرە  و  دڵ  نەخۆشییەكانی 
گەر  تەنانەت  زی��ات��رە،  وەخ��ت  پێش 
كردن  وەرزش  بۆ  دەقیقە   30 ڕۆژان��ە 

تەرخان بكەن.
ڕەنگە بپرسی كە ئەمە چۆن دەبێت؟

توێژینەوەی نوێ لەسەر ئاژەڵ پێشانیداوە 
ماوەی  بۆ  دانیشتن  و  جواڵن  كەم  كە 
كەم  خ��وێ��ن  س���وڕی  خ��ێ��رای��ی  زۆر 
دەكاتەوە و ئاستی زیندە چاالكییەكانی 
ل��ەوەی كە  دادەب��ەزێ��ت )جگە  ل��ەش 
خوێن  سوڕی  خێرایی  كەمبوونەوەی 

خوێن  نائاسایی  مەینی  بۆ  هۆكارێكە 
)جەڵتە( لەناو مولولەكانی خوێندا(.

ئەنزیمی  ئاستی  ك��ات��دا  ه��ەم��ان  ل��ە 
نا  هۆی  بە   LPL الیپەز  الیپۆپڕۆتین 
چاالكی ماسولكەكان و لە كاتی نەبوونی 

كرژبوونی ماسولكەكاندا كەم دەكات.
ئ���ەم ئ��ەن��زی��م��ە چ����ەوری ل��ە ل��ەش��دا 
خوێن  چەوری  ڕێژەی  تێكدەشكێنێت، 
كەم دەكاتەوە و چەورییەكان دەگۆڕێت 

.HDL بۆ چەوری باش
كەم چاالكی ماسولكەكان دەبێتە هۆی 
شەكری  وەرگ��رت��ن��ی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی 
بەمەش  خانەكانەوە،  لەالیەن  گلۆكۆز 
ڕێژەی گلۆكۆز لە خوێندا زیاد دەكات.
سادەی  جووڵەیەكی  چەند  هەرچەندە 
پچڕپچڕ لە ماوەی دانیشتنەكەتدا تەنانەت 
جوڵەی ئاست نزم وەك هەستانە سەر پێ 
بەسە بۆ چاالككردنی كاری ئەم ئەنزیمە 
شێوەیەكی  بە  لەبەرئەوە   ،LPL وات��ە 
لەسەر  دەبێت  كاریگەری  پۆزەتیڤانە 

پڕۆسەی زیندەچاالكییەكان.
هۆی  دەب��ن��ە  كەمانە  چاالكییە  ئ��ەم 
كرژبوون و چاالك بوونی ئەو ماسولكانە 
لەو جۆرە جوڵەیەدا  ماسولكانەی   )ئەو 

هەستانە  لەكاتی  نموونە  بۆ  بەكاردێت( 
ماسولكانە  ئ���ەو  ه��ەم��وو  پ��ێ  س���ەر 
بارە  لەو  دەتهێڵنەوە  كە  بەكاردەهێنێت 
ماسولكەی  بەكارهێنانی  یان  وەستاوەدا، 
ڕان  ماسولكەكانی  وەك  گ��ەورەت��ر 
وەك  دیكەدا  جوڵەی  هەندێك  لەكاتی 
 Fitness وەرزشی  تۆپی  بەكارهێنانی 
دانیشتنەكەت  كورسی  لەجیاتی   ball

)گەر گونجا(.
ماسولكەكانی  زۆربەی  بەكارهێنانی  یان 
تەنانەت  ڕۆی��ش��ت��ن��دا  ل��ەك��ات��ی  ل��ەش 
هاتوچۆكردن  تەنیا  گەر  جوڵەكەت 
بێت لە ژوورێكەوە بۆ ژوورێكی دیكە، 
لە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ئەوەیە  گرنگ 
باری  و  بجوڵێیت  نەمێنێتەوە  باردا  یەك 

دانیشتنەكەت زوو زوو بگۆڕین.
ژمارەیەك  لەسەر  دیكە  توێژینەوەیەكی 
جرجەكان  ك��راوە،  تاقیگەدا  لە  جرج 
گروپێكیان  گروپەوە،  دوو  بە  كراون 
جوڵە  ڕێگەی  و  دانراون  قەفەس  لەناو 
لەناو  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  گەڕانیان  و 

قەفەسەكەدا لێگرتوون.
ئاستی  پیشانیداوە  توێژینەوەیە  ئ��ەم 
ئەنزیمی LPL لەو جرجە كەم جواڵنەدا 

یەكەم هەنگاو كەبینێیت هەستە سەر پێ، زوو زوو 
دانیشتنەكەت بپچڕێنە، گەر چاوەڕێ بكەیت كاری 
كۆمپیوتەر یان ئینتەرنێتەكەت تەواو بێت ئینجا هەستی 
لەسەری هەرگیز تەواو نابێت بەتایبەتی دانیشتن بە 
دیار كۆمپیوتەرەوە كات دەڕوات بێئەوەی ئاگاداربیت 
لەبەرئەوە زوو زوو هەستە گەر جوڵەیەكی كەمیش 
ئەنجام بدەیت سوودێكی زۆری هەیە
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5
كە 3 جرجەی  گروپە  لەو  كەمترە  زۆر 

ئاسایی هاتووچۆ و جوڵەیان كردووە.
جواڵنە  ك��ەم  جرجە  ئ��ەم  ل��ەوە  جگە 
وەاڵمدانەوەی لەشیان بۆ ئەنسۆلین كەمی 
كردووە )نیشانەی بەرگری بۆ ئنسۆلین- 
یان لێ دەركەوتووە(، لەگەڵ زیادبوونی 
ماددەی ترشە چەوری Fatty acid  و 
خوێندا،  لە  شەكر  ڕێ��ژەی  زیادبوونی 
دروست  سەرەتای  نیشانەی  ئەمانە  كە 
بوونی نەخۆشی شەكرە-ن یان مەترسی 
زیاد  شەكرە  نەخۆشی  بە  تووشبوون 

دەكەن.
و ئەو جرجانە تەنیا كاتێك ئەو ئەنزیمە 
پارێزەرە واتە LPL دروست دەكەن كە 
بێت  گرژ  چاالكی  بە  ماسولكەكانیان 

وەك كاتی وەستان و جووڵە.
ڕاس��ت��ە ت��ۆ ڕەن��گ��ە وەرزش��ێ��ك��ی باش 
بكەیت و وەك ڕۆیشتن یان ڕاكردن بۆ 
هەفتەدا،  لە  ڕۆژ   5 دەقیقە   30 ماوەی 
ماوەی  زۆربەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

بێدارییت بە دانیشتنەوە بەسەر دەبەیت.
ئۆتۆمبیل(  )ب��ە  دانیشتنەوە  ب��ە  ت��ۆ 
تۆ  ك��ارەك��ەت،  شوێنی  ب��ۆ  دەچ��ی��ت 
بە  دانیشتووی،  كۆمپیورەكەت  بەرامبەر 
دانیشتویت  دەخۆیت،  نان  دانیشتنەوە 
كاتێك تەماشای بەرنامە و زنجیرە دراما 
دەكەیت،  تەلەفزیۆن  هەواڵەكانی  و 
من  دەخوێنیتەوە،  كاتێك  دانیشتووی 
دەنووسم  ئەمە  كە  كاتێك  دانیشتووم 
لەبەرئەوەیە دەڵێین ڕەنگە بە شێوەیەكی 
چاالك  كەسێكی  )فیزیكی(  سروشتی 
كات  زۆرب���ەی  هێشتا  ب���ەاڵم  ب��ی��ت، 

دانیشتوویت.
ڕاستە وەرزش بە شێوەیەكی ڕێكوپێك 
بۆ  هەیە  زۆری  گرنگییەكی  ڕۆژان��ە 
كرد  باسمان  وەك  بەاڵم  تەندروستیت، 
خاڵە  لە  و  ج��ی��اوازە  بابەتێكی  ئەمە 
كەم  زۆر  دانیشتنی  نێگەتیڤەكانی 

ناكاتەوە.
ماوەی  بۆ  كە  كسانەیت  لەو  تۆ  گەر 
ب���ەردەوام  و  زۆر  سەعاتێكی  چەند 

ئەوەی  بێ  دادەنیشیت  پشوودان  بێ 
كاری  لەسەر  هەستیت  حەزكەیت 
كۆمپیوتەرەكەت یان ئینتەرنێت هەوڵدە 

ئەم خااڵنە پەیڕەو بكە: 
یەكەم هەنگاو كەبینێیت هەستە سەر پێ، 
گەر  بپچڕێنە،  دانیشتنەكەت  زوو  زوو 
چاوەڕێ بكەیت كاری كۆمپیوتەر یان 
ئینتەرنێتەكەت تەواو بێت ئینجا هەستی 
لەسەری هەرگیز تەواو نابێت بەتایبەتی 
كات  كۆمپیوتەرەوە  دیار  بە  دانیشتن 
لەبەرئەوە  ئاگاداربیت  بێئەوەی  دەڕوات 
زوو زوو هەستە گەر جوڵەیەكی كەمیش 

ئەنجام بدەیت سوودێكی زۆری هەیە.
بابەتە دەخوێنیتەوە ڕەنگە  ئێستا كە ئەم 
بەر  و  دانیشتبێتیت  زۆربێت  ماوەیەكی 
لەمە چەند بابەتێكی دیت خوێندبێتەوە، 
و  كردووە  كۆمپیوتەرت  لەمە  بەر  یان 
ماندووبوویت و ئینجا ئەم گۆڤارەت هێنا 
بێت بیخوێنیتەوە، گەر وایە ئەوە یەكەم 
كار كە بیكەیت ئەوەیە كە هەستیتە سەر 

پێ.
هەڵگرتن  لێ  دەست  كە  دەركەوتووە 
و پچڕانی ئەو دانیشتنە گەلێك سوودی 
هەیە )لە كۆبوونەوەی چەوری دەوری 
كەمەر دەتپارێزێت جگە لە سوودەكانی 

دی كە پێشتر باسمان كرد(.
مۆبایلەكەت  یان  ڕابگرە سەعات  كات 
دیاری بكە بۆ ئەوەی بجوڵێیت، هەموو 
كەمێك  و  هەستە  جارێك  دەقیقە   30
جواڵنەكەت  گ��ەر  تەنانەت  بجوڵێ، 
ه��ات��وچ��ۆك��ردن ب��ێ ل��ە ژوورێ���ك بۆ 

ژوورێكی دی.
كورسی  یان  بكە  پەیدا  وەرزشی  تۆپی 
دیكە  ك��ورس��ی  لەجیاتی  جۆالنەیی 
شوێنێك  و  كات  هەر  لە  بەكاربهێنە 
تەماشای  كاتێك  نموونە  بۆ  گونجا  كە 
بە  حاڵەتەدا  لەم  دەكەیت،  تەلەفزیۆن 
ماسولكەكانت  ب���ەردەوام  شێوەیەكی 
بەكاردەهێنیت بۆ ڕاگرتن و هێشتنەوەی 
پاسكیلی  بەكارهێنانی  یان  هاوسەنگیت 

جێگیری وەرزشی.

هەر  ئەوەیە  گرنگتر  هەمووی  لە 
كاتێك هەلت بۆ ڕەخسا هەستە سەر 

پێ:
لەسەر مرۆڤ  توێژینەوەیەكدا كە  لە   -
هیچ  كە  كەسێك  )چەند  ئەنجامدراوە 
پەستانی  درێژخایەن وەك:  نەخۆشییەكی 
خوێنیان نەبووە( و جگەرەكێش نەبوون، 

ئەم كەسانە كران بە دوو كۆمەڵەوە:
ك��ۆم��ەڵ��ی ی��ەك��ەم: ئ��ەوان��ەی ك��ە بە 
لە  كەمتر  ڕۆژان��ە  گشتی  شێوەیەكی 
بەردەوامی  بە  دادەنیشن  سەعات  دوو 
و گروپی دووەم: ئەوانەی كە زیاتر لە 
بە بەردەوامی.  چوار سەعات دادەنیشتن 
دەرخستووە  ئ��ەوەی  توێژینەوەیە  ئەم 
زۆر  ڕێژەیەكی  بە  كەسانەی  ئەو  كە 
چوار  لە  )زیاد  دادەنیشن  بەردەوامی  بە 

سەعات(:
1- مەترسی مردن بەبێ هۆكار بە ڕێژەی 

50% زیاد دەكات.
نەخۆشی  بە  تووشبوونیان  مەترسی   -2
وەك  دەكات  زیاد   %25 ڕێژەی  بە  دڵ 
سنگە كوژێ و مەیینی خوێن و گیرانی 

خوێنبەرەكانی دڵ.
نەكەیت  بیری  لە  هۆكارانە  ئەم  لەبەر 
یان  )هۆشهێنەرەوە  سەعاتەكەت  كە 
ئاگاداركەرەوە: Alarm( بێنیتەوە هەموو 
ماوەی  لە  جارێك  دەقیقە   30 یان   20

دانیشتنەكەتدا ئاگادارت بكاتەوە.

سەرچاوەكان:
1- Sit too much? Physiology of 

in activity Joyce Henna. July 
2010.
2- The detrimental effects of 

Sedertary Behavior Lockton 
companies Nov. 2011.
3- Sitting for just a ouple hours 

has reasurable healthy effect.
4- Sitting risks: How harm 

full is too much sitting? www.
myoclinic .com June, 2012 
Travis saunders April 2012.
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لە  بریتیین  ئێمە  پەنجەكانی 
هەندێك  بەاڵم  ورد،  ئامێری  كۆمەڵێك 
بۆ  هەستیارنین  كە  هەیە  زیاتر  شتی 
دۆزینەوەو ئاشكراكردن واتە بەتەواوەتی 
هەستیان پێ  ناكرێت. ئێستا ئەو بەهرەیە 
بە  دەكەین،  لێوە  باسی  و  دەخەینەڕوو 
بەكارهێنانی دەزگایەكی ئەلیكترۆنی كە 
هەستی  كە  پەنجەكان  سەری  دەكرێتە 
دەست لێدانمان پێ دەبەخشێت لەكاتی 
بەكارهێناندا و فێرمان دەكات چۆن ئەو 

دەست لێدانە جێبەجێ  بكەین.
جۆن ڕۆجەرز لە زانكۆی ئیلیۆنۆیس  و 
هاوكارەكانی دیزاینی سوڕێكی جێگیریان 
بكرێتە  پارچەیەك  هاوشێوەی  كە  كرد 
لە  پێكهاتووە  كە  پەنجەكانەوە،  سەری 
كۆمەڵێك چینی ئەلیكترۆدی ئاڵتونی كە 
نانۆ  سەد  هەریەكەیان چەند  ئەستووری 
مەترێكە. لە نێوان توێژاڵ و چینەكانیش 
ماددەیەكی پالستیكی تێكراوە بۆ ئەوەی 
داپۆشراوێكی  و  نەرم  ماددەیەكی  ببێتە 
دەبێت  كەڵەكە  ئەمەش  كە  جیاوازتر 
لەسەر شێوەی لولەكی بۆ سەر پەنجەكان 
پێیانەوە.  بێت  پەیوەست  ڕاستەوخۆ  و 
ئەم  دەت��وان��رێ��ت  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 
بەكاربهێنرێت  دەزگایەك  وەك  ماددەیە 
لە پێوانەكردنی پەستان، پلەی گەرمی و 
وەك  دیكە  كارەبایی  سیفەتی  هەندێك 

بەرگری.
لەالیەن  ئامێرانە  ئەم  بەكارهێنانی  لەكاتی 
و  ب��زوان��دن  ب��ە  پێویستمان  خەڵكیەوە 
لەڕێی  دەبێت  كارەبایی  جواڵنەوەیەكی 

كە  ك��ەم��ەوە  ڤۆڵتیەی  سەرچاوەیەكی 
دەخرێتە سەر پێست. قەبارەی ئەو ڤۆڵتیەیە 
و  دەكرێت  كۆنتڕۆڵ  كەسەكەوە  لەالیەن 
ماددەیە  ئەو  سیفەتانەی  ئەو  لەسەر  بەندە 
سەرو  دەخرێتە  پەنجەی  كە  هەیەتی 
كرداری دەستلێدانەكەی بەسەردا جێبەجێ  
دەكرێت، واتە بەپێی پێویستی ئەو دەزگایەی 

پەنجەكەی پێدا دەهێنرێت.
كە  بەجێهێنانانەی  لەو  دیكە  یەكێكی 
بەكاردەهێنرێت  ن��ۆژداری��دا  ب��واری  لە 
و  ڕۆج���ەرز  ن��ۆژداری��ە،  دەستكێشی 
لە  كرد  ئەمە  لەسەر  ئیشیان  هاوكارانی 
ئیڤانستۆن،  لە  نۆرسوێسترن   زانكۆكانی 
ئیلیۆنۆیس، دالیان و زانكۆی تەكنۆلۆژی 
ئەو  كە  ڕاگەیاند  ئەوەشیان  چینی، 
دەستكێشانە پڕاوپڕ یەك دەگرنەوە لەگەڵ 
هەستیاری نانۆیدا و پێكهاتە و داڕشتە و 
ئەستوری ماددەكەو شانەو قوماشەكەشی 
سیفەتە  لەگەڵ  گونجاوە  بەتەواوەتی 
نۆژدارانەی  پزیشكە  ئەو  كارەباییەكاندا. 
كە ئەم جۆرە دەستكێشانە بەكاردەهێنن 
تەزوویەكی كارەبایی گۆڕاویان دەست 
بە  بەستراو  پاتریەكی  بەهۆی  دەكەوێت 
مەچەكەوە كە گەیەنراوە بە دەستكێشەكە 

بە كردارێكی نانۆیی گونجاو.
تافتس  زانكۆی  لە  ئۆمێنتۆ  فیورینزۆ 
»قۆناغە  دووپاتیكردەوە:  میدفۆرد،  لە 
داوین  یارمەتی  ئیشەكە  بەردەوامەكانی 

بۆ لەدایكبوونی ئامێری نوێ ((.
هەروەها جگە لەمانە چەندەها بەكارهێنان 
و بەجێهێنانی دیكە لە بواری نۆژداریدا 

دروستكراوی  كە   MC10وەك هەیە 
و  تەكنۆلۆژیە  بازرگانی  كۆمپانیایەكی 
و  هەیە  كورتی  گۆرەوییەكی  شێوەی 
وەك  ماڵیەكانی  ئاژەڵە  قاچی  دەكرێتە 
پیشاندەری  ڕێكخەرو  پشیلە،  و  سەگ 
ل��ێ��دان��ەك��ان��ی دڵ��ی ئ��ەو ئ��اژەڵ��ەی��ە و 
گونجاویشە  كارەبایی  نەخشەیەكی 
و  ئ��اژەاڵن��ەدا  ئ��ەو  ونبوونی  لەكاتی 

چاالكیەكەشی بە شێوەی سێ  دووریە.
لە  بەكاردەهێنرێت   MC10 هەروەها 
كە  هەستیاردا  و  گرنگ  زۆر  بوارێكی 
پاككردنەوەی دیوارەكانی دڵە لە خڵتە. 
ئەم دەزگایە بە شێوەی باڵۆنێك دەنێررێتە 
پاڵی  تێدەكرێت و  لەوێ  هەوای  دڵ و 
پێوەدەنرێت تاوەكو دیوارەكانی ناوەوەی 
دڵ لە خڵتە و پیسی خوێن پاك دەداتەوە.
 MC10 كە  وت  ئ��ەوەش��ی  ڕۆج���ەرز 
بەكارهاتووە  وەرزش��ی��دا  ب���واری  ل��ە 
بەناوبانگی  كۆمپانیای  لەگەڵ  بەتایبەتی 
بەرگ  و  جل  بۆ  وەرزشی  ڕیبووك-ی 
لێی  م��ەب��ەس��ت  ك��ە  پ��ێ��داوی��س��ت��ی.  و 
لەنێوان  بووە  پەیوەندیەك  دروستكردنی 
و  كەلوپەل  و  ئەلیكترۆنیەكان  دەزگ��ا 
بەستنەوەیان  و  وەرزشیەكان  پێداویستیە 

بە یەكتریەوە.

لەئینگلیزیەوە:
محەمەد

سەرچاوە:
www.newscientist.com

سەرەپەنجە
ئەلیكترۆنیەكان

یارمەتی 
پزیشكی نۆژدار 

دەدەن
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نەوەكانی 
ئەمڕۆ یارییەكانی دوێنی
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لەسەر  دەروونناسان 
ئەو باوەڕەن كە )پەروەردەكردنی منداڵ( 
هونەرێكە كەپێویستی بە توانا، هەوڵدان، 
بەشی سەرەكی  بیر هەیە.  وزە، كات و 
تەواو  بەرنامەڕێژی  دانانی  هەوڵدانە  ئەم 
منداڵە  بەتاڵەكانی  كاتە  بەڕێوەبردنی  و 
بە  هەمیشە  ئەنجامی كاریش  بێگومان  و 
هەندێك  هەربۆیە  نابێت،  هەمووان  دڵی 
پێداویستی  دانانی  لە  دایكان  و  باوك  لە 
گونجاو و پڕكردنەوەی كاتە بەتاڵەكانی 
بە  نەوجەوانەكان  ی��ان  منداڵەكانیان 
ڕاوبۆچوون و نیازی ئەوان بایەخ نادەن.

پڕكردنەوەی  بۆ  بەرنامەدانان  كاتێك 
نیازە  لەگەڵ  منداڵ  بەتاڵەكانی  كاتە 
ناگونجێت،  جەستەییەكانیدا  و  ڕۆحی 
زۆربەی  نەوجەوانان  و  منداڵ  كاتە  ئەو 
و  تەلەفزیۆن  سەیركردنی  بە  كاتەكانیان 
یارییە كۆمپیوتەریەكان بەسەر دەبەن، لە 
كاتێكدا كە بەسەربردنی كاتی نادروست 
یارییە  یان  كارتۆن  تەماشاكردنی  بە 
توندوتیژەكان هیچی كەمتر نییە لە توند 

و تیژییە كۆمەاڵیەتیەكان.
خوگرتنی منداڵ و مێردمندااڵن بە یارییە 
كۆمپیوتەرییەكان یان كارتۆنە توندوتیژو 
نەگونجاوەكان، ڕازیكردنی ئەو هەستەیە 
لە  دووردەكەوێتەوە  منداڵە  ئەو  كاتێك 
واهەست  و  خێزان  ت��ەواوی  چاودێری 
پێویستی  نەستی  و  دەكات كە هەست  
بەم شتانە هەیە و دەرفەتێكیشە بۆ سوود 
باشترین  و  نەشیاوانە  شتە  لەم  وەرگرتن 
كاتیشە، چونكە لەژێر چاودێریدا نەماوە.

جووڵەی  و  دەنگەدەنگ  منداڵ 
دەوێت

ئەمڕۆ  نەوەكانی  دەڵێن  دەرون��ن��اس��ان 
ژینگەی  زۆری  بەلەبەرچاوگرتنی 
هەموو  لەپێش  شوقەكان  و  ئاپارتمان 
شتێكەوە پێویستیان بە چاالكی و جووڵە 
تەنیا  وەرزش  ه��ەی��ە.  وەرزش��ی��ی��ەك��ان 
چ��االك��ی��ی��ە 

الیەنی  بەڵكو  ناگرێتەوە،  جەستەییەكان 
گروپ  بە  ك��ارك��ردن  و  كۆمەاڵیەتی 
جۆرێك  ئەمانە  هەموو  و  دەگرێتەوە 
كە  تێدایە  دەنگەدەنگی  و  تێكەڵی  لە 
ج��ۆرە  ئ��ەو  ی��ان  پێویستیەتی.  م��ن��داڵ 
یارییانە بەسوودن بۆ منداڵ كە بایەخ بە 

بەهێزكردنی هزری منداڵەكە بدات.
كاتێك كە منداڵەكەت سەیری تەلەفزیۆن 
كۆمپیوتەری  یارییەكی  ی��ان  دەك��ات 
و  ب��اوك  پێویستە  دەك��ات،  درێژخایەن 
و  ب��دەن  منداڵەكانیان  یارمەتی  دای��ك 
كە  یارییانەی  ئەو  بۆ  دەرەوە  بیانبەنە 
جۆرێك لە جووڵە و كاری بە كۆمەڵی 
بڵێین میوزیك  تێدایە، دەتوانین  مندااڵنی 
و كاری هونەری ئەگەر ڕەنگ و بۆنی 
بدات كە جوڵە و چاالكی  یارییانە  ئەو 
وەاڵمی  دەبێتە  ببەخشێت  منداڵەكە  بە 

تەواوی ئەم خاڵەمان.
دایك و باوك كەمتەرخەمن

نایانەوێت  كە  باوكەكانن  و  دایك  ئەوە 
بەرنامە  منداڵەكانیان  چاالككردنی  بۆ 
بێت،  ماڵ  دەرەوەی  لە  ڕێژییەكانیان 
منداڵ  لە  وا  كە  باوكن  و  دایك  ئەوە 
دەكەن بەزۆری لە ماڵەوە بێت و تەماشای 
درێژخایەنی  یاری  و  بكات  تەلەفزیۆن 
بۆیە  بكات،  كۆمپیوتەری  ترسناكی 
لە  ڕقیان  كە  لێدێت  وەهایان  ئەوانیش 
یارییە  و  هاوكاری  و  وەرزش  و  جوڵە 

جموجوڵەكانی دەرەوە بێت.
دەڵێن  پی  ئەوەمان  هەمیشە  دەرونناسان 
بەسەربردنی  دەكەنەوە كە  ئاگادارمان  و 
تەلەفزیۆن  سەیركردنی  بە  زۆر  كاتێكی 
منداڵەكان  چاالكی  كۆمپیوتەر،  ی��ان 
جەستەی  دروستی  و  دەكات  سنووردار 
دەبات.  ترسناكی  ب��ەرەو  منداڵەكانمان 
تەلەفزیۆن  دی��ك��ەی��ش��ەوە  ل��ەالی��ەك��ی 
كەم  خێزانی  تاكەكانی  نێوان  پەیوەندی 
كردوەتەوە و لێپرسینەوە و چاودێریكردنی 

بۆ  باوكی  و  دایك  دروستی 

منداڵەكانیان سنورداركردووە.
بەڕێوەبردنی كاتە بەتاڵەكانی منداڵەكان

بەرنامەدانان بۆ بەسەربردنی كاتە بەتاڵەكان 
دەبێت سەرەتا بەپێی ئارەزووی منداڵەكە 
یان مێردمنداڵەكە و دواتر توانای دایك و 
باوكەكە دەست پێبكات. بوونی سەرمایە 
دانانی  و  ڕێكخستن  بۆ  باش  داهاتی  و 
بۆ  دڵخۆشكەر  و  ب��ەس��وود  بەرنامەی 
و  سەرەكییە  مەرجی  منداڵەكە  پشووی 
دایك و باوك پێویستە ئاگاداری ئەوەبن. 
لە  منداڵەكان  وەرگرتنی  ڕاوب��ۆچ��وون 
ڕێكخستنی كارەكانیان پایەیەكی بنەڕەتی 
منداڵەكە  توانای  و  یادەوەری  بۆ  تەواوە 
و زیاتر هەست بە بوونی خۆی دەكات.

بەرنامە  دانانی  لە  وریابە  نەچێت  بیرت 
فەرامۆش  و  پالنەكان  جێبەجێكردنی  و 
دەروون��ی،  ئاشنایی،  الیەنی  نەكردنی 
چونكە  منداڵ،  جووڵەی  كۆمەاڵیەتی، 
ئەمانە لە پێداویستیە گرنگەكانن لە دانانی 
كاتەبە  پڕكردنەوەی  بۆ  تەواو  بەرنامەی 

تاڵەكانی منداڵەكانمان.
فیلم كارتۆنە ناتەواوەكان

كەپێویست  دەڵێن  ئ��ەوە  دەروونناسان 
ب����اوك ڕێ��گ��ە بە  ن��اك��ات دای����ك و 
تا  س��ەرەت��ا  ل��ە   ب��دەن  منداڵەكانیان 
كۆتایی فیلم كارتۆنێكی توندوتیژ ببینن، 
هەستی  بەپرسیاركردن  دەتوانن  ئ��ەوان 
كەسێتی  هێزی  تا  بجوڵێنن  منداڵەكانیان 
كەسایەتیە  و  بكەن  چاالك  منداڵەكانیان 
كارتۆنەكە  نادروستەكانی  و  دروس��ت 
بناسن، بەم شێوەیە كاریگەری خراپی بۆ 

سەر دەروونی منداڵەكە كەم دەبێتەوە. 
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کوڕەکەم 
کێشەی لەگەڵ 

مامۆستاکەیدا هەیە

دوو كەسی  باوك   و  ڕاستە كە دایك 
بەاڵم زۆرێك  منداڵەكانیاندا،  ژیانی  لە  زۆر گرنگن 
كاریگەرن  و  بەشدارن  ئەوانەی  گ��ەورەك��ان  لە 
و  مامۆستاكانیان  نموونەی  نەوەكانمان،  ژیانی  لە 
هەموو  سەرپەرشتیاران،  و  خوێندنگا  بەڕێوەبەری 
منداڵەكانماندا،  ژیانی  لە  هەیە  باكگراوندیان  ئەوانە 
هەموومان گرنگە بە المانەوە كە منداڵەكانمان لەگەڵ 
مامۆستا یان ڕاهێنەر یان هەر كەسێكی گەورە تووشی 
ناكۆكی نەبن، چونكە ئەو كارە لە بەرژەوەندی ئەو 

نییە.
بۆ  ئ��ارەزووی��ان  ببن  گ��ەورە  منداڵەكانمان  چەندە 
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زیاد  ڕێنمایی  و  ئامۆژگاری  بۆ  گەڕان 
بێجگە  گەورەی  كەسێكی  لە  دەكات، 
باوك و دایكی، لەبەرئەوە ئێمەی باوك و 
دایك لە پێناو گەورەبوونی منداڵەكانمان 
پێویستمان  دروستانە  گەورەبوونێكی  بە 
سەرچاوە  ئەو  لەگەڵ  هەیە  هاوكاری  بە 
هەموو  داخ��ەوە،  بە  بەاڵم  الیەنەدا،  یان 
ئەوانەی كە گەورەن و بوونیان هەیە لە 
شیاوی  هەموویان  منداڵەكانماندا  ژیانی 
ئەوە نین، لەبەرئەوە خۆمان دەبینینەوە كە 

پێچەوانەی هەڵوێستی ئەوانمان هەیە.
خۆمان  دروستی  ڕێگای  پێویستە  بەاڵم 
ون نەكەین، بەڵكو ئارام بگرین و خۆمان 

بە  هەڵسوكەوتكردن  بۆ  بكەین  ئامادە 
بارە سەختەكاندا  لە  ڕێگایەكی دروست 
كە تووشمان دەبێت لەگەڵ ئەو كەسانەدا. 
دەبێت لەگەڵیاندا چۆن مامەڵە بكەین 
تا بە بەسەر ژیانی جگەرگۆشەكانماندا 
دروس�����ت�����ی ب��ش��ك��ێ��ت��ەوە؟
لەو  تۆ  ئایا  بكە  دیاری  جار  یەكەم   -1

مەسەلەیەدا ڕۆڵت هەیە:
لەوەدا خۆی دەبینێتەوە  هەنگاوی یەكەم 
ئایا تۆ حەزت لەوە هەیە ڕاستەوخۆ یان 
كاروباری  لە  دەستێوەردان  ناڕاستەوخۆ 
كوڕ یان كچە )هەرزەكار(ەكەت بكەیت، 
پەیوەستدارە  كارەكە  كاتێك  نموونە  بۆ 

كە  كارێك  ڕاپەڕاندنی  یان  ئەركێك  بە 
و  كچەكەتدا  یان  كوڕ  بەسەر  دراوە 
ئەو  ب��دات،  ئەنجامی  ناتوانێت  ئەویش 
و  بكەیت  دەستێوەردان  دەتوانیت  كاتە 
بكەیت  پێشكەش  ڕێنمایی  و  هاوكاری 
ڕێگایەكی  بە  واتە  پ��ەردەوە(  پشتی  )لە 

ناڕاستەوخۆ.
بەاڵم ئەگەر مەسەلەكە مەسەلەی  زەلیل 
كردن بێت، یان سوكایەتی كە كوڕ یان 
كچەكەت تووشی هاتووە ئەو كاتە پێویستە 
بۆ  بكەیت،  دەستێوەردان  ڕاستەوخۆ  تۆ 
نەهێشتنی ئەو ستەمەی كە لێی دەكرێت. 
بەتایبەتی ئەگەر سوكایەتیەكە پەیوەستدار 
بێت بە ڕوواڵەتی دەرەوەی، چونكە ئەو 
لەم قۆناغی تەمەنەیدا زۆرجار هەرزەكار 
زۆر هەستەوەرە بەرامبەر بە دیمەنی خۆی 
تا  خەڵكیدا..  لەبەردەم  خۆی  وێنەی  و 
دەبێت  كاریگەریی  كە  ئەندازەیەی  ئەو 
لەسەر دەروونی و متمانەبوونی بە خۆی.. 
ڕووی  بەرەو  كچەكان  یان  كوڕ  ئەگەر 
سوكایەتی بوویەوە لە الیەن مامۆستاكەی 
یان ڕاهێنەرەكەی دەبێت زۆر بە دانایانە 
و  بكەین  هەڵسوكەت   خێرایی  بە  و 

زۆرێك لە وانەبێژان یان ڕاهێنەران 
ئەوانەن كە هیچ گرنگییەك نادەن بەو 
شتانە، بەاڵم ئەم جۆرە كەسانە دژی تۆ 
نین، یان ڕاستەوخۆ دژی كوڕەكەت نین، 
لەوانەیە لەژێر پەستانی بەخێوكەرەكەی 
خۆیدا بێت یان شارەزایی كۆمەاڵیەتی 
تەواوی نەبێت بۆ پێگەكەی وەك 
پەروەردكار و پسپۆڕیی تەواوی نەبێت 
یان جوامێریی تەواو بۆ مامەڵەكردن لە 
كاتی ئەو هەڵوێستە ناڕەحەتانەی كە 
ڕووبەڕووی قوتابی دەبێتەوە
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دەستێوەردان بكەین.
ئەو  بەرامبەر  بزانە  شتانە  ئەو  هەموو   -2
لەگەڵیدا:  دەكەیت  مامەڵە  كە  كەسەی 
بەوە  دەرك  دایكان  و  باوك  لە  هەندێك 
كەسایەتیەكان  كارتێكردنی  كە  ناكەن 
ڕووبدات  هەرزەكاراندا  لەنێو  پێویستە 
ئەوانەی لەگەڵ یەكتردا مامەڵە دەكەن. بۆ 
یەكەم جار، پسپۆڕان ڕوونیان كردۆتەوە 
منداڵەكانمان  سەرپەرشتی  كە  ئەوانەی 
سێ   لەم  یەكێك  ڕیزی  دەچنە  دەك��ەن 

جۆرە پۆلێنكردنە:
كە  دەزانن  كەسانە  جۆرە  ئەم  هاوبەش: 
و  باوك،  وەك  تۆ  لە  بگرن  گوێ   چۆن 
چۆن هاوكاری تۆ بكەن بۆ بەرژەوەندی 
زۆر  جۆرەیان  ئەم  بێگومان  منداڵەكەت. 
باشە بە الی باوك و دایكانەوە، ئەو كاتەش 
پەیوەندیت  ب��ەردەوام  هەیە  توانات  تۆ 
ئەو  چارەسەركردنی  بۆ  هەبێت  پێیانەوە 
منداڵەكەتەوە،  بە  پەیوەستە  كێشانەی 
لەكاتی  كە  جیاوازیانەشدا  ئەو  لەگەڵ 

وتوێژەكانتاندا دەردەكەوێت.
یان  وانەبێژان  لە  زۆرێ��ك  كەمتەرخەم: 
گرنگییەك  هیچ  كە  ئەوانەن  ڕاهێنەران 
ج��ۆرە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  شتانە،  ب��ەو  ن���ادەن 
ڕاستەوخۆ  یان  نین،  تۆ  دژی  كەسانە 
لەژێر  لەوانەیە  نین،  كوڕەكەت  دژی 
پەستانی بەخێوكەرەكەی خۆیدا بێت یان 
شارەزایی كۆمەاڵیەتی تەواوی نەبێت بۆ 
پسپۆڕیی  و  پەروەردكار  وەك  پێگەكەی 
بۆ  تەواو  جوامێریی  یان  نەبێت  تەواوی 
هەڵوێستە  ئ��ەو  كاتی  لە  مامەڵەكردن 
قوتابی  ڕووب���ەڕووی  كە  ناڕەحەتانەی 

دەبێتەوە.
زاڵ: ئەو جۆرە كەسانە حەزیان لە مامەڵەیە 
بۆچوون  لە  ج��ی��اوازی��ەك  ه��ەر  لەگەڵ 
لەگەڵیاندا یان گفتوگۆیەك كە پێیان باش 
نەبێت، و بەرەنگاربوونەوەیان وا دەكات 
ئەوانە سەرسەخت بن لە بۆچوونی خۆیان 
بۆ بەرپەرچدانەوەی بەخێوكەران لەكاتی 
گفتوگۆكە  جاریش  زۆر  گفتوگۆكاندا، 
لەگەڵ ئەو دایك و باوكانەدا دەبەنەوە كە 
نایانەوێت بەرەی جەنگ بكەنەوە لەگەڵ 

پەروەردكاری منداڵەكانیاندا.
هەند  بە  سەرچاوەیە  ئەو  پێویستە   -3
وەربگری كە ڕاستییەكانی لێ هەڵجێنراوە: 
ئەگەر شایەتی هەڵوێستێكی بووبیت و لە 

ئەوە  نەتبیستبوو  دیكەوە  سەرچاوەیەكی 
دەدات��ێ ،  سەلماندنت  ت��ەواوی  بەڵگەی 
بەاڵم ئەگەر تەنیا درێژەی هەڵوێستەكە لە 
ڕێگای كوڕەكەتەوە پێت گەشتبوو، ئەو 
مانای  )ئەمە  نەكەیت  پەلە  پێویستە  كاتە 
دەكات،  درۆ  كوڕەكەت  كە  نییە  ئەوە 
و  دید  لە  ڕووداوەك��ە  بەاڵم كوڕەكەت 
لەم  دەگوازێتەوە(..  خۆیەوە  بۆچوونی 
لەگەڵ  مامەڵە  بۆ  وای��ە  باش  حاڵەتەدا 
وەك  بدۆزیتەوە  ڕێگایەك  ڕووداوەك��ەدا 
و  كۆبكاتەوە  زانیارییەكان  كە  كەسێك 
بە  نموونە  بۆ  بكە،  مامەڵە  بكاتەوە  شی 
مامۆستاكەی بڵێ: )دەمەوێت سەبارەت بە 
شتێك كە كوڕەكەم بۆی باس كردووم 
دەزانم  منیش  و  بكەم،  لەگەڵدا  قسەت 
لەم  هەستەوەرن  زۆر  منداڵەكان  كە 
ئەو  پێشەكیە  بەم  تەمەنیاندا(..  قۆناغەی 
كاتە قسەكردنەكەی نێوان تۆ و ئەو زیاتر 

كراوەتر دەبێت.
4- كاتێكی یەكتر بینین لەگەڵ پەروەركار 

دابنێ :
كاتێكی یەكتر بینین لەگەڵ ئەو كەسەدا 
كوڕەكەتدا  و  ئەو  لەنێوان  كە  دابنێ  
كێشەیەك هەیە، هێمن بە، بەاڵم لە هەمان 
كاتدا بە دەنگێكی ئاشكرا و بوێرانە قسەی 
لەگەڵدا بكە، تا ئەوەی پێ بڵێ كە تۆی 
بێتاقەت كردووە و هۆكاری بێتاقەتیەكەت 
یان  ڕوون بكەرەوە، حاڵەتی كوڕەكەت 
ئەوەی  و  بۆی،  بكە  باس  كچەكەشت 
كە پێت باشە لە ڕێگایەكی دروست بۆ 

مامەڵە لەگەڵ ئەم و ئەویشدا.
ئەگەر تۆ مامەڵەت لەگەڵ پەروەردكارێك 
ئەوە  واب��وو،  ه��اوڕێ   وەك  دەك��رد كە 
چ��ارەس��ەرك��ردن  ب��ە  بگەیت  پێویستە 
هاواركردن،  بەر  پەنابردنە  بەبێ   لەگەڵیدا 
لەسەرخۆ  و  هێمنانە  ڕێگایەكی  ب��ە 
بكە،..  شتەكان  باسكردنی  بە  بە  دەست 
كەسێكی  پەروەردكارەكە  ئەگەر  بەاڵم 
كەمتەرخەم بوو، ئەوە لەگەڵیدا دەگەیت 
ئەگەر  دروستانە  چارەسەركردنی  بە 
بە  گرنگی  كە  دەریخست  ت��ەواوی  بە 
بابەتەكە دەدات، و تۆش دژی ئەو نیت 
و هیچ كاردانەوەیەكت نابێت بەرامبەری 
هەموو  و  قوتابخانەكە،  بە  بەرامبەر  یان 
ئەوەی كە تۆ هەوڵی بۆ دەدەیت گەیشتنە 

بە چارەسەرێكی ڕیشەیی.

جۆری  لە  پەروەردكارەكە  ئەگەر  بەاڵم 
زاڵ بوو، ئەوە بابەتەكە سەختترە، لەوانەیە 
دەنگەدەنگ یان بەهانە هێنانەوە ڕووبدات 
كە پێت باش نەبێت.. یان لەوانەیە بەرەو 
بە  ببیتەوە سەبارەت  برینداركردن  ڕووی 
كەسایەتی كوڕەكەت یان كچەكەت، و 
زۆرێك لە باوكان لەم كاتەدا حەز دەكەن 
بەاڵم  بكەن،  هێرش  یان  بن  بێدەنگ 
و  كۆكەیتەوە  خۆت  جوامێری  پێویستە 
بە پرسیار بەرەو ڕووی ببیتەوە بۆ نموونە 
بڵێ: »ئەی چۆن دەبوو ئەگەر كوڕەكەی 
خۆت لە بارودۆخێكی ئاوادا بوایە؟«.. بەو 
هێوردەكەیتەوە  ئەو  توڕەبوونی  شێوەیە 
وایە  باشتر  كە  بارێكەوە  دەیخەیتە  و 
ئێستا چی بكرێت: »ئەی چی بكەین بۆ 

چارەسەركردنی ئەم كێشەیە؟«.
كاتدا  ی��ەك  لە  تۆ  ئەگەر  چۆنە 

پەروەردكار و باوكیش بووبیت؟
ئەگەر تۆ ئەو كەسە بوویت كە وانەت بە 
كوڕەكەت دەوتەوە یان ڕات دەهێنا یان 
سەرپەرشتی ئەوت دەكرد... ئەوە پێویستە 

ئەمانەت لەبیر بێت:
- وا مامەڵە بكەیت لەگەڵ منداڵەكەتدا كە 
چۆن لەگەڵ منداڵەكانی دیكەیشدا مامەڵە 
دەكەیت، قبوڵی ئەوەش بكە كە ئەویش 
بكات  لەگەڵدا  مامەڵەت  شێوەیە  بەو 
بەرپرسەكانی  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  كە 
دیكەدا دەكات، نەك بەو شێوەی كە تۆ 

بەخێوكەری ئەویت.
هەبێت  بیرۆكەیە  بەو  بڕوات  دەبێت   -
كە پێویستە خۆگر بیت، با كوڕەكەشت 
پێچەوانەت بێتەوە یان وەاڵمی قسەكانت 

بداتەوە.
- پێویستە لەیادت بێت كە تۆ پێشەنگیت 
لە شێوازی هەڵسوكەتتدا و مامەڵەكردنت 
ل��ەگ��ەڵ ك��وڕەك��ەت��دا و ت��وان��اك��ان لە 

منداڵێكەوە بۆ منداڵێكی دیكە جیاوازە.
- چێژ ببینە لە گەشەپێدانی پەیوەندیەكانت 

لەگەڵ هاوڕێكانی منداڵەكەت.

و: حسێن مەحمود
سێبتەمبەر،   -653 ژ:  گۆڤاری)طبیبك( 

2012ز- ل: 38-36
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قوتابخانە،  چوونە  كاتی  هەمیشە 
لەبەرئەوە  باوان،  بۆ  شلۆقە  تەواو  كاتێكی 
هەندێك  مەبە،  چركە  دوا  چ��اوەڕوان��ی 
هەنگاو هەیە لە سەرەتادا دەتوانین ئەنجامیان 
چوون  بۆ  بەرنامەڕێژی  بیكەینە  و  بدەین 
ئەوەی  بۆ  منداڵەكانمان،  قوتابخانەی  بۆ 

هەموومان بێ كێشەبین.
لە ڕۆژمێری دەرمانەكانی دڵنیابە

دەرمانێكی  وەرگرتنی  یان  كوتان  دەزان��ی 
یەكەمین  لە  ئەوا  كردووە،  لەیاد  منداڵەكەت 
بەرەوە،  دڵنیا  لەمە  دەرمانەكانی   دەرفەتدا 
بەرامبەر  لە  منداڵەكەت  دەرم��ان  چونكە 

نەخۆشی و بریندارییە ترسناكەكان دەپارێزێت، 
كەوتنی  نەخۆش  لە  پارێزگارییە  هەروەها 
سەرجەم ئەندامەكانی دیكەی خێزان دەكات و 
ڕێگریشە لە گواستنەوەی بۆ ناو هاوپۆلەكانی.

كێشی كۆنترۆڵ بكە
دەتوانێت  گشتی  شێوەیەكی  بە  پزیشك 
كێشی  زی��ادك��ردن��ی  ب��ەس��ەر  دەس���ت 
لەهەمان  ب��ەاڵم  بگرێت،  منداڵەكەدا 
ئەو گۆڕانكارییە  دەتوانن  باوانیش  كاتدا 
لەشی  و  بكەن  جێبەجی  ب��ەرچ��اوان��ە 
ببێتە  كە  بگونجێنن  وەها  منداڵەكەیان 
ژینگەیەكی  ب��ۆ  دروس���ت  لەشێكی 

دروست.

پشكنینی  منداڵ 
پێش چوونە قوتابخانە
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سەردانی پزیشكی ددان بكە
پزیشكی  الی  بۆ  سااڵنە  سەردانیكردنی 
ئەگەری  بوونی  بە  س��ەب��ارەت  ددان 
نەخۆشی  كۆنتڕۆڵكردنی  و  نەخۆشی 
بە  ددان  پێویستە.  ددان  بە  تایبەت 
شێوەیەكی گشتی لە سەرەتای منداڵییەوە 
سااڵنە  پێویستە  ساڵی،   14 تەمەنی  تا 
بیبینێت، چونكە  پزیشكی پسپۆڕ قوتابی 
كەوتنی  نەخۆش  ئەگەری  تەمەنەدا  لەو 

ددانەكان زیاترە.
بینایی منداڵەكەت فەرامۆش مەكە

و  خوێندن  یەكەمی  م��ەرج��ی  بینین 
بۆیە  قوتابیە،  بەرهەمی  بە  سەركەوتنی 
چاو  پزیشكی  ب��ەردەوام��ی  س��ەردان��ی 
لە  دڵنیایی  بۆ  گرنگە  ت��ەواو  كارێكی 
سەالمەتی بینینی منداڵەكەت، دواكەوتنی 
س��زاك��ەی  چ��او  پزیشكی  س��ەردان��ی 

كارلەكار ترازان دەبێت.
لە بیستنی منداڵەكەت دڵنیابەرەوە

هەرجۆرێك كەموكوڕی بیستن هۆكاری 
بیركۆڵی و لێك تێنەگەیشتنی زەرەرمەندە، 
بیستنی  لە  خ��ەوش  بچووكترین  بۆیە 
و  چارەسەربكرێت  دەبێت  منداڵەكەت 

ئەمەش كارێكی پێویستە.
گەواهی)بەڵێننامە(ی پزیشكی

بۆ  بەكاردێت  نامەیە  گ��ەواه��ی  ئ��ەم 
وەرزش��ی��ەك��ان  مەشقە  ئەنجامدانی 
پزیشكی  لەالیەن  و  یاریگاكاندا  لە 
دەردەكرێت،بۆیە  ئەمە  چ��ارەس��ەرەوە 
قوتابخانەی  چ��وون��ە  پێش  پێویستە 
بكەین،  پزیشك  سەردانی  منداڵەكانمان 

هەر لە ئێستاوە منداڵەكانتان دڵنیابكەنەوە 
كە ئازادە لە هەڵبژاردنی 1 تا 2 وەرزشی 
لەوەدایە  كارەش  ئەم  ئامانجی  تایبەت، 
خۆشەویستی  وەرزشی  هەمیشە  ئەو  كە 
ئەنجام  ب��ەردەوام  شێوەیەكی  بە  خۆی 

بدات.
دەبێتە  ئەمانە  كارانە  ئەم  هەموو  دوای 
هەندێك  فێركردنی  ب��ۆ  س��ەرەت��ای��ەك 
كە  ب���ەردەوام  دروستی  خووڕەوشتی 
ئاشنای  بەردەوامی  بە  پێویستە قوتابیەكە 

بێت و ئەنجامیان بدات، وەک:
كاتەكانی خەوتن

بۆ  چ��وون  پێش  منداڵەكەت  پێویستە 
قوتابخانە فێری ئەوە كرابێت كە لە كاتە 
كاتی  لە  و  بخەوێت  دیاریكراوەكان 
لە خەو هەستێت.  دیاریكراوی خۆشیدا 
بە  ساڵی   6 تا  سەرەتاوە  لە  منداڵەكەت 
 9 بە  ساڵی   13 لە  خ��ەو،  سەعات   12
سەعات خەو و لە مێردمنداڵیشدا بە 7.5 
تا 8 سەعات خەو ئاشنا بكە و ڕای بهێنە.

تەلەفزیۆن و كۆمپیوتەر
ناتەواوی  هۆكارێكی  بە  خەوتن  كەمی 
شێوەیەكی  بە  و  ئەژماردەكرێت  منداڵ 
ئ��ەم  س��ەرەك��ی  ه��ۆك��اری  گشتیش 
كە  كاتانەیە  ئ��ەو  خ��ەوە  كەمبوونی 
یان  تەلەفزیۆن  ڕووبەڕووی  منداڵەكەت 
سەر،  دەیباتە  كۆمپیوتەرەوە  پشتی  لە 
لە  منداڵەكان  تەلەفزیۆن  و  كۆمپیوتەر 
جووڵەییەش  بی  ئەم  و  دەخەن  جووڵە 
منداڵ دەخاتە باری قەڵەوییەوە، باشترین 
كار ئەوەیە كە تەلەفزیۆن و كۆمپیوتەر لە 

هەروەها  دانەنێن،  منداڵەكانتان  ژووری 
و  سەرگەرمی  و  بەسەربردن  كات  بۆ 
خۆشی منداڵەكان بەرنامەڕێژیتان هەبێت.

ددان شوشتن
ژەمە  هەر  دوای  فێربكەن  منداڵەكانتان 
تەنانەت  بشۆن  ددانەكانیان  خۆراكیەك 
خوارد   شتێكی  قوتابخانەش  لە  ئەگەر 
دەم��ی  ل��ەن��او  ل��ە  ئ��اوێ��ك  نەبێت  هیچ 
وەربدات،پێویستە لە هەر ڕۆژێكدا دوو 
نان خواردن و  بەیانیان دوای  جار واتە 
پێش خەوتن ددانەكانی بە فڵچەو هەویری 
ددان بشوات. پێویستە ئەوە فێرببێت كە 
بخوات  نەشیرینی  شوشتن  ددان  دوای 
بخواتەوە.  خ��واردن��ەوەی��ەك  نەهیچ  و 
پێ  ئ��ەوەی  ژەمەكان  خواردنی  دوای 
بخواتەوە،  ئاو  پەرداخ  یەك  كە  بڵێیت 
ددان  جێگەی  كە  ل��ەوەی  جگە  ئ��او 
ئەو  دەتوانێت  دەگرێتەوە،  شوشتنەكە 
پارچە خۆراكیانەی كە لەناو ددانەكاندا 
ماونەتەوە و پێوەی نوساون و هۆكاری 
نەخۆشین بۆ ددانەكان الببات و دووریان 

بخاتەوە.
دەست شتن

خ��واردن  ن��ان  پێش  دەستەكان  شتنی 
نییە،  بەس  تەوالێت  بۆ  چوون  دوای  و 
بگەیەنن  تێیان  و  ڕابهێنن  منداڵەكانتان 
ب���ەردەوام  شێوەیەكی  بە  دەبێت  كە 

دەستەكانیان بشۆن.
خۆراك پێدان

خۆراك پێدانی منداڵ گرنگیەكی تایبەتی 
خۆی هەیە، منداڵ پێویستە بە ئەندازەی 
جێگای  ئەوەی  بۆ  بخواتەوە  ئاو  تەواو 
ئەوانە بە ئاومیوەی ناسروشتی پڕنەكاتەوە، 
نەكات  فەرامۆش  شیرەمەنی  خواردنی 
لەبار  و  گونجاو  كاتێكی  بە  بەیانیان  و 

بزانێت.
لەنێوان ژەمەكاندا و چوون بۆ قوتابخانە 
شیرینی  لەجیاتی  منداڵەكانتان  جانتای 
خواردنی  پڕبكەن  نادروست  شتی  و 

دروست و میوەی بەسوود.

لە فارسیەوە: هیوا
زن��دگ��ی(  )ه��ف��ت روز  ل��ە گ��ۆڤ��اری 

ژمارە)155(

منداڵەكانتان فێربكەن دوای هەر ژەمە 
خۆراكیەك ددانەكانیان بشۆن تەنانەت ئەگەر لە 
قوتابخانەش شتێكی خوارد  هیچ نەبێت ئاوێك 
لە لەناو دەمی وەربدات،پێویستە لە هەر ڕۆژێكدا 
دوو جار واتە بەیانیان دوای نان خواردن و پێش 
خەوتن ددانەكانی بە فڵچەو هەویری ددان 
بشوات
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Physics فيزيك

به کارهێنانی وزه ی به رده وام
له کاره بای عێراقدا

عه زیز محه مه د عه بدولاڵ*

ئایا عێراق، که  خاوه نی ئه و هه موو نه وت و گازه یه  و 
یه کێکه  له  گه وره ترین خاوه نه کانی نه وت و گازی یه دەگ، 
به رده وام  وزه ی  کاره با  به رهه مهێنانی  بۆ  هه یه   به وه   پێویستی 

به کاربهێنێت؟
ده بێت  بکه وێت  ده ست  پرسیاره مان  ئه م  وه اڵمی  ئه وه ی  بۆ   

چه ند پرسیارێکی دیکە له  خۆمان بکه ین:

�  ئایا عێراق دوای زیاتر له  چه ند ده یه یه ک  و به  به کارهێنانی 
سوته مه نییه    ڕێی  له   کاره با  به رهه مهێنانی  شێوازه کانی  هه موو 
بڕه   توانیویه تی  دی��زڵ،...(  گاز،  )نه وت،  جۆراوجۆره کانه وه  
که   بکات  ئه وه   زه مانه تی  و  بکات  دابین  پێویست  کاره بای 
ده توانێت پێ به  پێی زیادبوونی خواست له سه ر کاره با وه اڵم 

بداته وه ؟
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 � ئایا کاتێک که  نه وت و گاز نامێنن) که  زۆر توێژینه وه ی زانستی ئاماژه  به وه  ده که ن که  هه ر له م سه ده یه دا ئه وه  ڕوده دات(، 
عێراق که  زیاتر له  %98 کاره باکه ی له ڕێی سوته مه نی یه وه  به رهه م ده هێنێت، ده توانێت چۆن و به  چ ڕێگایه ک وه اڵم به م پێداویستی 

یه  گرنگه  بداته وه ؟
� ئایا به  نه مانی پاره ی نه وت و گاز) که  سه رچاوه ی سه ره کی داهاتی عێراقه  و پاره که ی بۆ هه موو بواره کانی ژیان و له وانه ش 
بۆ دروستکردنی پرۆژه  نوێیه کانی به رهه مهێنانی کاره با به کارده هێنرێت( عێراق ده توانێت چ داهاتێکی دیکە بۆ ئه م بواره  گرنگه ی 

ژیان به  کاربهێنێت؟
� ئایا له سه رده مێکدا که  بڕی ده ردراوی گازه  زیانبه خشه کان) به تایبه تی دووانۆکسیدی کاربۆن( بووه ته  کێشه یه کی گه وره ی گۆی 
زه وی و به شه ریه ت) به  عێراق و خه ڵکی عێراقیشه وه (، پێویست به وه  ناکات عێراقیش له م نێوه دا ئه رکێک بگرێته  ئه ستۆو له ئاستی 
که مکردنه وه ی ئه و گازانه دا) که به  هۆی به رهه مهێنانی کاره با له  ڕێگای سوته مه نی یه وه ، عێراقیش به شداری زیادکردنیان ده کات و 
ته نیا دووانۆکسیدی کاربۆنه که ی سااڵنه  خۆی له  15 ملیۆن تۆن ده دات( هه نگاوی به رپرسیارانه  هه ڵبگرێت و له ڕێگای به کارهێنانی 

شێوازێکی دیکەی به رهه مهێنانی کاره باوه  به شداری له  پاراستنی ژینگه و به شه ریه تدا بکات؟ 
وه اڵمه  ئاشکرا و ڕوونه کانی ئه م پرسیارانه  ئه وه مان بۆ ده رده خه ن که   عێراق ده بێت هه رچی زووه  ده ست بۆ ئه و پڕۆژانه  ببات 
که   هه م له  ئێستادا توانای باشتر کردن و زه مانه ت کردنی کاره بایان هه یه  و هه م ئه و پاره یه ی که  له  سامانی نه وته وه  ده ستی 
ده که وێت و) داهاتێکی کاتییه ( له  پڕۆژه ی وادا به کاربهێنێت که  کێشه کانی داهاتووی که متر بکاته وه  و به رپرسیارێتییه  مرۆیی 
و مێژووییه کانیشی پراکتیزه  بکات، به رهه مهێنانی کاره با له  وزه ی به رده وام)خۆر، با، ئاو( ده توانێت یه کێک له م پرۆژه  گرنگ و 

زیندەگییانه  بێت. 
 من له م نوسینه دا هه وڵ ده ده م جۆری کێشه کانی کاره بای عێراق، چۆنێتی چاره سه ر کردنی ئه و کێشانه ، تێچوونی ئه و چاره سه ره  
و له هه مان کاتدا توانایی و پۆتێنسیاڵه کانی عێراق بۆ ئه و چاره سه ره ، ڕێگه و که ناڵه کانی زه مینه  خۆشکردن بۆ ئه و چاره سه ره ، 

بخه مه  ڕوو. 
هه رێمی  حکومه تی  و  کوردستان  هه رێمی   ، عێراق  حکومه تی  و  عێراق  به   سه باره ت  بۆچونەکان،  ڕاو  زۆربەی  نوسینه دا  له م 

کوردستانیش ده گرێته وه. 
به رهه مهێنانی کاره با له  عێراقدا1
1-1. وێستگه کانی ئێستا

 ناوچه ی ناوه ڕاست-

وێستگه توانا     MWناوچه

دۆره ـگهرمی4x160بهغداد
بهغداد

4x37دۆرهـگاز
بهغداد

+4x55 67.5 2xدـگهرمیlباشووریبهغد
بهغداد

2x123قودس�گهرمی

تاجیـگاز7x23باکوریبهغداد

زه عفه رانییه 4x9 + 2x2 + 20x 1.25 بهغداد

بهنداویحه ديسه یکارۆمائی6x 10ئهنبار

2x 25دیاله
به نداوی حه مرینی کارۆمائی

3x28سامه ڕا
به نداوی سامه ڕای کارۆمائی                  
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� باکوور
�  وێستگه کانی به نداوی مووسڵ که  پێکهاتوون له  سێ وێسگه ی ئاوی، که  به هه ر هه موویان توانای 1050   مێگاواتیان هه یه. 

 وێستگه ی گازی موسڵ، که  تواناکه ی 4 یه که ی بیست مێگاواتییه -
  � وێستگه کانی خۆرهەاڵتی موسڵ:

أ� وێستگه ی  خۆراڵتی موسڵ که  توانایی یه که ی بریتییه  له  5 یه که ی  ده  مێگاواتی
ب � وێستگه ی حه مام عه لیل که  تواناییه که ی 2 یه که ی دوونیو مێگاواتییه .

:� سه الحه ددین � بێجی
مێگاوات 1320 وێستگه ی بێجی گه رمی:
 مێگاوات755�وێستگه ی بێجی � گازیی: 

� وێستگه کانی دبس:
1� وێستگه یه کی هه ڵمی که  بریتییه  له  چوار یه که ی 15 مێگاواتی 

2 � وێستگه یه کی گازی که  بریتییه  له  سێ یه که ی سی و حه وت و نیو مێگاواتی
 مێگاوات489 � وێستگه ی گازی مه ال عه بدولاڵ: 

مێگاوات 70� وێستگه ی گازی که رکوک: 
 به سره -

� به رهه مهێنانی کاره با له  پارێزگای به سره  له  ڕێگای ئه م وێستگانه وه  ده بێت.
+ وێستگه ی هه ڵمی حارسیه که  بریتییه  له  چوار یه که ی 200 مێگاواتی.
+ وێستگه ی هه ڵمی نه جیبیه  که  برتییه  له  دوو یه که ی 100 مێگاواتی. 

+ وێستگه ی گازی خۆرلزوبێر، که  چوار یه که ی 64 مێگاواتییه.  
+ وێستگه ی گازی ئه لشه عبییه ، 2 یه که ی 24 مێگاواتییه.  
+ وێستگه ی گازی پیترۆشیمی، 4 یه که ی 24 مێگاواتییه.  

 ناسریه -
 وێستگه ی گه رمی ناسریه ، 4 یه که ی 210 مێگاواتییه -

 وێسگه ی گازی ناسریه ، تواناکه ی 12222 مێگاواته  )ساڵی 2007(- 
 سه ماوه: 

� وێستگه یه کی گازی 40 مێگاواتی
� وێستگه یه کی دیزڵ که  چوار یه که ی 15 مێگاواتییه 

 فوراتی ناوه ڕاست-
� وێستگه ی گه رمی ئه لموسه یه ب، تواناکه ی 302366 مێگاواته. 

� وێستگه ی گازی نه جه ف بریتییه  له  دوو یه که ی 123 مێگاواتی.
� وێستگه ی گازی حیلله ، که  سێ یه که ی 12 مێگاواتییه. 

� وێستگه ی ئه لهیندییه � ئه لکوفه ، تواناکه ی 19466 مێگاواته. 
 کوردستان-

بێجگه  له  وێستگه کانی ده ربه ندیخان و دوکان )که  کارۆمائین( وێستگه کانی دیکە هه ر هه مویان گازین. بڕی  به رهه مهێنانی  
كاره بای  نیشتمانیی  له  هه رێمی  كوردستان ده گاته  زیاتر له  )850( مێگاوات، كه  به م شێوه یه یه  )450( مێگاوات له  وێستگه ی  
غازی  هه ولێر، )375( مێگاوات له  وێستگه ی  غازی  چه مچه ماڵ، )50( مێگاوات له  هه ردو به نداوی  دوكان و ده ربه ندیخان، له گه ڵ  

)60( مێگاوات كه  له  به غداوه  ده درێته  هه رێم. 
1-2. پڕۆژه کان

نزیکه ی تێکڕای پرۆژه کان گازین )خشته ی 2(. به اڵم به  پێی زۆر لێکۆڵینه وه و پێشبینی، گازیش یه کێکه  له و سوته مه نییانه ی 
که  له  چل په نجا سڵی داهاتوودا که م ده بێته وه و نامێنێت. ئه مه ش به و مانایه  دێت که  دوای چه ند ده یه یه کی دیکە سه رجه م ئه و 
سامانه ی که  حکومه ت له و بواره دا خه رجی کردووه ، به فیڕۆ ده ڕوات و  بێکه ڵک ده بێت و چاره سه رکردنی کێشيی کاره باش 
به  هیچ کوێ نه گه یشت. هه ربۆیه  ده بێت حکومه ت ئه و پاره یه ی که  له  ئه مڕۆدا بۆ چاره سه رکردنی کێشه ی کاره با خه رجی 
ده کات، به  ئه مانه ته وه  به کاری بێنێت و نه خشه و پرۆژه ی متمانه دار بخاته  ده ستوری کاری خۆیه وه ، نه ک پینه و په ڕۆ بکات و ڕۆژ 
به ڕی بکات. به ڕای من له م نێوه دا پرۆژه ی وزه ی به رده وام له  هه موو ڕویه که وه  له  جێی خۆیدایه  و ده بێت ده ستی بۆ ببرێت. 

2- کێشه کانی به رهه مهێنانی کاره با له  عێراقدا 
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به رهه مهێنانی کاره با له  عێراقدا دووجۆر کێشه ی هه یه :
1-2.کێشه ی چه ندایه تی 

له گه ڵ ئه وه شدا که  ته مه نی به رهه مهێنانی کاره با له  عێراقدا له  چه ند ده یه یه ک زیاتره  و چه ندین ملیار دۆالری بۆ خه رج کراوه و نزیکه ی 
سه رجه م وێستگه کانی به رهه مهێنانی کاره بایشی به و مه وادانه  کارده کات که   عێراق خۆی یه کێکه  له  واڵته  هه ره  ده وڵه مه نده کانی دنیا له 
 هه بونیاندا، به اڵم تا ئێستاش نه توانراوه  بڕی پێویستی کاره با به رهه م بهێنرێت. به  ڕای هه ندێک له  به رپرسان هۆیه کانی ئه م پێڕانه گه یشتنه  
ده گه ڕێته وه  بۆ: نه توانینی دابینکردنی بڕی پێویستی سوته مه نی بۆ وێستگه کان! ، وشکه ساڵی و که می ئاو) نزیکه ی سه رجه م ڕوباره  
 گه وره کان له  واڵتانی دراوسێوه  هه ڵده قوڵێن و ته نیا 1.6% کاره بای عێراق له سه ر ئاو به نده !(، خۆڵبارین و چه ند هۆیه کی ته کنیکی..   
له  باشترین حاڵه تدا به رپرسان ده ڵێن: بۆ چاره سه رکردنی کێشه ی که می کاره با، چه ندین پرۆژه مان له به رنامه دایه  که  ئه گه ر سه رجه م 
پرۆژه کان تا 2012 به سه رکه وتوویی ئه نجام بدرێن، ئه وا کێشه ی بڕه  کاره با چاره سه ر ده کرێت! به  مانایه کی دیکە ئه گه ر ئه و چەند 
ملیار ئیرۆیه ی که  بۆ ئه و مه سه له یه  ته رخان کراوه ، خه رج بکرێت و پرۆژه کان جێبه جێ بکرێن، ئه وا حه وت هه شت ساڵێک بڕی 
کاره با نابێته  کێشه ! به اڵم به پێی ئامارو توێژینه وه کان )ئه گه ر ژیان به م شێوازه  به رده وام بێت(، ئه وا بڕه  کاره بای پێویستی زۆربه ی 
بوونی  له  زیاد  بوونه  زۆرن:  هه ر  ئه م زیاد  له  2% زیاد ده کات) وێنه ی 1( ) هه ڵبه ته  هۆکاره کانی  واڵتانی جیهان سااڵنه  زیاتر 
هۆکاره کانی کات به سه ر بردنه وه  ده یگرێته وه  تا  ده گاته  گه شه ی ئابوری و زیادبوونی ژماره ی دانیشتوان( و تا ساڵی 2030 له سه دا 
45 زیاد ده کات **. واته  کێشه ی بڕه  کاره بای پێویست  له عێراقدا )ئه گه ر هه موو شتێکیش به  باشی بڕوات( زۆریش دوا بخرێت، 
له  ساڵی 2015 دا دیسان سه رهه ڵده داته وه ! ئه و کاته ش ده بێت حکومه ت دیسان چه ند ملیار دۆالرێکی دیکە ته رخان بکات و 

پالنێکی چه ند ساڵی دیکە دابڕێژێت!  
 .“Internationale Energie-Agentur (IEA)  „Weltenergieausblick 2008 **

به و پێیه  ئه گه ر حکومه ت و به رپرسانی عێراق به و جۆره ته قلیدیه  مامه ڵه  له گه ڵ کێشه ی چه ندایه تی کاره بادا بکه ن، ئه وا ئه م کێشه یه  
ده بێته  کێشه یه کی هه میشه یی و هه ر ماوه  نا ماوه یه ک خه ڵکی عێراق داده پڵۆسێنێت. 

وێنه ی 1: ڕێژه ی کاره بای پێویست

2-2. کێشه ی چۆنایه تی:
 زیاتر له  98% وێستگه کانی به رهه مهێنانی کاره با له  عێراقدا به  سوته مه نییه کانی )نه وت، گاز،  دیزڵ،..( کارده که ن. ڕوونتر بڵێین 
له  عێراقدا به  شێوه یه کی ڕه ها پشت به  ته نیا جۆرێک له  به رهه مهێنانی کاره با به ستراوه ، که  ئه ویش به کارهێنانی سوته مه نییه کانه . 
لێره دا هه وڵ ده ده م له  چه ند خاڵێکدا، به  پشت به ستن به  توێژینه وه و به ڵگه  زانستییه کان، ئه وه  ڕوون بکه مه وه  که   ئه م شێوه یه  له  
به رهه مهێنانی کاره با خۆی له  خۆیدا کێشه یه که  )ده توانین ناوی بنێین کێشه ی چۆنایه تی( و پێویستی به  چاره سه ر کردن هه یه  و 
له سه ر هه مان  بۆ چاره سه رکردنی کێشه ی کاره با ته رخان کراوه ،  به  حیساب  ملیاره ها دۆالر، که   نییه  دیسان  ناکرێت و لۆژیک 
زه ره روزیانێکی  مایه ی  ده بێته   له وه ی  جگه   که   بدرێت  ه   ئاگر!(  به    یاریکردن   ( به و  درێژه   و  به کاربهێنرێت  پێشتر  ڕێچکه ی 

هه مه الیه نه ، هه روه ها ناشتوانێت که ڵک وه رگرتنی دوو نه وه ی دیکە له کاره با زه مانه ت بکات! 
ڕوونترە بڵێین حکومه تی عێراق ده بێت هه رچی زووه  دان به وه دا بنێت که  )کێشه ی چۆنایه تی( کێشه یه کی جددی و مه ترسیداری 
به رهه مه مهێنانی کاره بایه  له  عێراقدا و ده بێت به  پراکتیزه  کردنی جۆرێکی دیکەی به رهه مهێنانی کاره با )که  خاوه نی تایبه تمه ندی 

جیاوازه ( چاره سه ر بکرێت. ئه و جۆره ش ته نیا ده توانێت به کارهێنانی وزه ی به رده وام بێت.
� ورده کارییه کانی کێشه ی چۆنایه تی به رهه م هێنانی کاره با له ڕێگه ی سوته مه نییه وه
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أ� سوته مه نییه کان سنووردارن و ڕۆژێک دێت ته واو ده بن
به پێی زۆرێک له  توێژینه وه و پێشبینییه کان )وێنه ی 2(، نه وت و گاز ته نیا به شی یه ک دوو نه وه ی دیکە ده کات. ئه مه ش به و مانایه  دێت 
که  نه وت و گاز، که  پشتیوانی سه ره کی به رهه مهێنانی کاره بان له  عێراقدا، ڕۆژێک دێت ته واو ده بن و نامێنن! که واته  ئه و کاته  عێراق 
چۆن ده توانێت وه اڵمی ئه م پێداویستییه  گرنگه ی ژیان بداته وه ؟ ئه گه ر له  ئێستاوه  ئه مه  نه وترێت و به رنامه  بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه و 

چاره سه رکردنی گیروگرفته کانی هه ڵنه گیرێت، ئه وا دوای ده  پانزه  ساڵی دیکە ده توانرێت له  به رامبه ریدا چی بکرێت؟

وێنه ی 2 : پێشبینیکردنی ته مه نی سوته مه نییه کان له  جیهاندا )Weltenergierat سه رچاوه  : (
ب � سوته مه نییه کان زیانی گه وره یان هه یه  بۆ ژینگه  و ئاووهه وا )وێنه ی  4 ،3( 

کیلۆوات  هه ر  به رهه مهێنانی  بۆ   ، ه    %58 چوستییه که ی  و  )گ.و.د(  کاره با  به رهه مهێنانی  وێستگه کانی  جۆره کانی  باشترین 
سه عاتێک کاره با، 246 گرام دووانۆکسیدی کاربۆن له  هه وادا زیاد ده کات. به م پێیه  وێستگه کانی عێراق) که  له م جۆره  باشه ی 
وێستگه ی کاره با نین( سااڵنه  زیاتر له  15 ملیۆن تۆن گازی دووانۆکسیدی کاربۆن ده ڕژێننه  هه واوه  و لێره شه وه  به هۆی چۆنێتی 
به رهه مهێنانی کاره باکه یه وه  عێراق به شداری له  زیادبوونی گازه  زیان به خشه کاندا ده کات و له  گه رمبوونی زه ویدا به شداری 
ده کات، که  ئه مڕۆ یه کێکه  له  کێشه  گه وره کانی سروشت و مرۆڤایەتی و زیان و مه ترسییه کانی هه ر له  نه مانی ئاوی خواردنه وه وه  

بۆ ملیاره ها مرۆڤ تا ده گاته  کاره ساته  سروشتییه  گه و ره کان و به بیابانبوون و نغرۆبوونی چه ندین به شی زه وی ده گرێته وه.  

وێنه ی 3: بڕی مانگانه ی دووانۆکسیدی کاربۆنی جیهان
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وێنه ی 4: گۆڕانی جیهانی تێکڕایی پله ی گه رمای زه وی  
ج � به رهه مهێنانی کاره با له  ڕێگه ی سوته مه نییه وه ، به فیڕۆچونێکی زۆری هه یه  

قۆناغه کانی گۆڕین  تا  ده هێنرێت.  به رهه م  ڕێگه ی گۆڕینی جۆره کانی دیکەی وزه وه   له   کاره با خۆی جۆرێکی وزه یه که  
که متر بن وزه یه کی که متر له  ڕێی پرۆسه کانەوە به فیڕۆ ده چێت، چونکه  له  ڕێی لێکخشاندنی ناو تۆربینه کان یان دینه مۆکان یان 
بۆیله ره کاندا هه ندێک وزه  به فیڕۆ ده چێت. به رهه مهێنانی کاره با له  خه ڵوز، نه وت، گاز به  چه ند پرۆسه یه کی ئاڵوگۆڕدا تێده په ڕێت، 
که  به  وزه ی کیمیایی ده ست پێده کات و ده بێت به  وزه ی گه رمی و له  ڕێگای جووڵه  وزه وه   ده بێت به  وزه ی کاره بایی. له  ڕێی 
ئه م پرۆسه ی ئاڵوگۆڕانه دا نزیکه ی له  60% ی وزه که  به فیڕۆ ده چێت ) وێنه ی 5(. به م پێیه  عێراق بۆ به رهه مهێنانی بڕه  کاره بای 
پێویستی ئێستای خۆی ده بێت زیاتر له  دوو ئه وه نده  وزه  )که  له شێوه ی سوته مه نیدا هه یه تی( به کاربهێنێت، له کاتێکدا که  ئه گه ر 
به  شێوازێکی دیکە ئه و بڕه  کاره بایه  یان هه ندێکی به رهه م بهێنێت ده توانێت بڕێکی زیاتر له  نه وت و گازه که ی بهێڵێته وه  و له  

داهاتوودا)که  حه تمه ن نرخه که ی زۆر له  ئێستا به رزتر ده بێته وه( بیفرۆشێت. 

وێنه ی 5: به رهه مهێنانی کاره با له ڕێگه ی سوته مه نی و ئاڵوگۆڕی وزه وه
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د � وه زاره ت و داموده زگاکانی عێراق ته نیا وه ک کێشه یه کی چه ندایه تی مامه ڵه  له گه ڵ کێشه کانی کاره بادا 
ده که ن.

چ له  ڕابردوودا و چ له  ئێستادا هیچ به ڵگه یه کی وا له  ئارادا نییه  که  حکومه ت و به رپرسیارانی بواری کاره با، کێشه ی کاره بایان 
وه ک کێشه یه کی چۆنایه تی سه یر کردبێت یان سه یر بکه ن. به  پێچه وانه وه  هه میشه  ئه وه  ده سه لمێت که  ئه وان   ته نیا مامه ڵه یه کی 
چه ندایه تی یان له گه ڵ مه سه له ی کاره بادا کردوه و ده که ن. ئاشکراترین به ڵگه  ئه وه یه  که  له  ڕابردوودا ته نیا چه ند پرۆژه یه کی 
کارۆمائی هه یه و ئه وانیش له  ڕاستیدا وه ک پاشکۆی سووده کانی به نداوه کان به کارهاتوون، نه ک له و ڕوه وه  ئه نجام درابن که به  
جۆرێکی دیکە کاره با به رهه م بهێنرێت. له  ئێستاشدا که  زیاتر له  بیست پرۆژه یان خستووه ته  بواری جێبه جێ کردنه وه  و هیچ 
کام له و بیست پرۆژه یه ی که  له م دواییه دا خستویانه ته  بواری جێبه جێکردنه وه ، پرۆژه یه ک نییه  که  حیساب بۆ چۆنێتییه کی دیکە 

له  به رهه مهێنانی کاره با بکات، به ڵکو هه ر هه موویان هه ر به  هه مان شێوه ی ڕابردوو، پرۆژه ی گازن )خشته ی 2( 
  ه� � داموده زگاکانی عێراق هیچ ئاگایان له  کاریگه رییه ده ره کییه  کانی به رهه مهێنانی کاره با به  هۆی سوته مه نییه وه  نییه 

به رهه مهێنانی کاره با  له  ڕێگه ی سوته مه نییه کانی نه وت و گازه وه چه ندین کاریگه ری جۆراوجۆری هه یه ، که  به  کاریگه رییه  
ئه و  له هه ر شتێک  به ر  ئه م کاریگه رییانه ،  باجه که ی ده دات. بۆ حیسابکردنی تێچوونه کانی  ناسراون و کۆمه ڵگا  ده ره کییه کان 
کاریگه رییانه  له  به رچاو ده گیرێت که  ئه م جۆره  به رهه مهێنانی کاره بایه  ده بێته  هۆی ده ردانی گازه  زیانبه خشه کان که   زیانه کانیان 

بۆ سه ر ته ندروستی و کشتوکاڵ ئاشکرایه  )وێنه ی 6( و )خشته ی 8( 

وێنه ی 6: تێچوونی ده ره کی وزه  جۆراوجۆره کان 
و � پیسبوونی ڕووباره کان و گۆڕینیان به  ڕووباری مردوو

له  ئه نجامی ئاوه ڕۆی ئه و وێستگانه وه  که  به  سوته مه نییه کانی نه وت و گاز کارده که ن هه ندێک له  ڕووبارو سه رچاوه  ئاوییه کانی 
عێراق پیس بوون و زۆربه ی هه ره  زۆری گیانه وه ره ئاوییه  کانی ناتوانن تیایاندا بژین، به مه ش زیانێکی گه وره  به  سامانی ئاوی 

ده گات.
  ی � به هۆی پیسبوونی هه واوه  هه ندێک جار بارانێکی ترش ده بارێت که  زیان به  کشتوکاڵی ناوچه که  

ده گه یه نێت.
3 به کارهێنانی وزه ی به رده وام له  به رهه مهێنانی کاره بادا، باشترین ڕێگاچاره یه  

 3.1 الیه نه  باشه کانی وزه ی به رده وام 
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+ سه رچاوه کانی وزه ی به رده وام، که  له  ڕێگای بازنه ی سروشتییه وه  به رده وام خۆیان نوێ ده که نه وه ، سنوردار نین و کۆتایییان 
نایه ت.

ڕێگای  له   و  بکرێت  زیاد  کاره با  له سه ر  خواست  پێی  به   پێ  ده توانێت  نایه ت،   کۆتایی  هه میشه ییه و  ب��ه رده وام  وزه ی   +
سه رچاوه کانی خۆر و باو هی دیکه وه  وه اڵمی  پێداویستییه کان بدرێته وه .

+ به  پێچه وانه ی سه رچاوه کانی وزه کانی دیکه وه، وزه ی به رده وام به فیڕۆدانی زۆر که مه .
+ وزه ی به رده وام گازه  زیانبه خشه کان که م ده کاته وه . بۆ نموونه  ته نیا به کارهێنانی 2500 پانکه ی با ده توانێت زیاتر له  2500 
ئه گه ر  )که   کاربۆن  دووانۆکسیدی  تۆن  ملیۆن   3 له   زیاتر  هه وای  ناو  له  چوونه   ڕێگه   بێنێت، که   به رهه م  کاره با  مێگاوات 
وێستگه ی سوته مه نی بۆ هه مان بڕکاره با به کاربهێنرێت، ده ڕژێته  هه واوه ( بگرێت  و پێنج یه کی  زیانه کانی به رهه مهێنانی کاره با 

له ڕێگه ی سوته مه نییه وه  که م بکاته وه . 
+ سه رچاوه کانی وزه ی به رده وام له  زۆربه ی شوێنه کاندا به  شێوه یه کی سروشتی )به تایبه تی له  عێراقدا( هه ن و نابه سترێنه وه  به  
دۆخی تۆڕۆکانی کاره باوه  یان بۆرییه کانی نه وت و گازه وه  و بوون و نه بوونیانه وه  و سه ربه خۆ ده بن و کێشه کانی ئه وان نابنه  
کێشه ی ئه مان. ئاشکرایه  یه کێک له  کێشه  به رده وامه کانی به رهه مهێنانی کاره بای عێراق له م سااڵنه ی ڕابردوودا هه میشه  که می و 

نه بوونی سوته مه نییه کان بووه .
3.2 ڕونکردنه وه ی زانستییانه ی چۆنێتی به رهه مهێنانی کاره با له  وزه ی به رده وامه وه 

لێره دا من هه وڵ ده ده م ته نیا باسی ئه و ده زگایانه  بکه م، که  ده کرێت له  ئێستادا له  عێراق که ڵکیان لێوه ربگیرێت، ئه وانیش: 
پانکه کانی با و خانه کانی تیشکه وزه  و ئاوێنه  چڕکه ره وه کانی تیشکی خۆرن.

3.2.1 پانکه کانی با
که مترین ڕاده ی خێرایی با بۆ به کارهێنان له م پرۆژانه دا، ده بێت 1.3 م/ چرکه  بێت.

و  جوگرافی  پێگەی  به اڵم  نییه ،  له به رده ستدا  عێراقم  ناوچه کانی  بای  خێرایی  تێکڕایی  تۆمارکراوی  داتایه کی  ئه گه رچی 
جۆراوجۆری ناوچه کانی و شێوازی به رزونزمییه که ی و به رزییه که ی عێراق له چاو ده ریاداو به  به راورد کردن له گه ڵ داتای 
هه ندێک ناوچه ی ده وروبه ردا) وه ک سعودیه ، ئوردن ، که  تێکڕایی سااڵنه ی خێرایی با له ناوچه کانیاندا، له  2.4 م/ چرکه  که متر 

نییه ( ،  ده توانین بڵێین که  تێکڕایی خێرایی با له  عێراقدا، له  ڕاده ی پێویست که متر نابێت. 
ئه گه ر تێکڕایی خێرایی با له نێوان 2.4 م/چرکه  تا 4.4 م/ چرکەدا بێت، ئه وا وزه ی با له نێوان)14.2 تا 77.7(   وات/ مه تر 

دوجادا ده بێت، که  ده توانرێت به  هۆی پانکه کانی با وه  زیاتر له  نیوه ی بگۆڕرێت بۆ کاره با.
    3.2.2 خانه کانی تیشکه وزه

خۆر بریتییه  له  سه رچاوه یه کی له بن نه هاتووی وزه ، که  به  ته نیا سه دان هێنده ی پێداویستییه کانی هه موو خه ڵکی سه ر زه وی وزه  
ده نێرێت.

به  به کارهێنانی خانه کانی تیشکه وزه  ) فۆتۆڤۆڵتایک( ده توانرێت ڕاسته وخۆ کاره با له  تیشکی خۆره وه  به رهه مبهێنرێت. وێنه ی7 
نموونه یه ک له و ده زگایانه  نیشان ده دات.

بڕی کاره بای به رهه مهاتوو له  یه که یه کی ڕوبه ردا، له سه ر تیشکی خۆر به نده . جوگرافیاو که ش و ئاووهه وای واڵتێکی وه ک 
عێراق ده توانێت شانسێکی گونجاو بۆ ڕاده یه کی باشی تیشکی خۆر زه مانه ت بکات.

 .33 وزه ی به رده وام به  ژماره  
 به رهه مهێنان و به کارهێنانی وزه ی به رده وام  له  سه راسه ری دنیادا هه میشه  له  زیادبوندایه . پشکی وزه ی به رده وام له  سه رجه م 
وزه کاندا له م هه زاره یه دا دوو قات بووه ته وه  و له  ساڵی 2008 دا گه یشتوه ته  9.5% و به هۆی الیه نه  باشه کانیه وه  جێگه ی بایه خی 

جددی زۆرێک له  واڵتانی دنیایه ، وه ک: ئه ڵمانیا، سوید و دانیمارک و ئیتالیاو... 
 .34 پشتیوانییه  نێوده وڵه تییه کان بۆ وزه ی به ردوام 

یه کێک له  ڕێگاکانی ده وڵه تانی دنیا بۆ که م کردنه وه ی گازه  زیانبه خشه کان و ئاڵوگۆڕه  مه ترسیداره کانی ئاووهه وا، بریتییه  له  
په نابردن بۆ به کارهێنانی وزه ی به رده وام و له  سه رجه م کۆبوونه وه  هاوبه شه کانیاندا جەخت له سه ر ئەوە ده که نه وه و زۆر واڵت به  
شانازییه وه  باسی پالنه کانی خۆیان له م بواره دا ده که ن. له م نێوه دا عێراق ده توانێت که ڵک له و ئاماده یی و خواسته  نێوده وڵه تییه ی 
که  بۆ چاره سه ر کردنی کێشه کانی ژینگه  له ئارادایه  وه ربگرێت و پشتیوانی بۆ  به رهه مهێنانی کاره با له  وزه  به رده وامه کان وه ک 
خواستێکی نێوده وڵه تی ئه نجام بدات و ته نانه ت سوود له و کۆمه که  دارایی و ته کنیکییانه ش وه ربگرێت که  بۆ ئه م بوارانه  ته رخان 

ده کرێن. به اڵم بێگومان ئه مه  به بێ هاوبه شی کردنی عێراق له  هه وڵدانه  نێوده وڵه تییه کاندا مومکین نابێت.
 .35 تێچوونی وزه ی به رده وام

 .35.1 هێزی با
نرخی هه ر کیلۆواتێک کاره بای ده زگایه کی به رهه مهێنانی کاره با ) له جۆری پانکه ی با( له  ساڵی 1990 دا به رامبه ر 1260 ئۆیرۆ 
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بوو، ئه م نرخه  له  ساڵی 2004 دا بۆ 890 ئۆیرۆ دابه زی و به رده وامیش له  دابه زیندایه . ئێستا نرخی پانکه یه کی به رهه مهێنانی 
به   ده توانێت  عیراق  پێیه   به م  ئۆیرۆیه .   890000 نزیکه ی  هه بێت  کاره بای  کیلۆوات   1000 به رهه مهێنانی  توانای  که   کاره با، 
دابینکردنی 2500 پانکه ی له و جۆره ) که  بڕی 2 تا 3 ملیار ئۆیرۆی تێده چێت( نزیکه ی پێنجیه کی پێداویستی خه ڵک به رهه مبێنێت 
و ده توانێت له ماوه ی چه ند ساڵێکدا به که ڵک وه رگرتن له م شێوازه  به شێکی نیازی خه ڵک دابین بکات. به اڵم گومان له وه دا 
نییه  که  نرخی کاره بای به رهه مهاتووی وزه ی به رده وام له  توانای خه ڵکدا نییه و له  دوو ڕووه وه  ده بێت حکومه ت پشتیوانییه کی 
گه وره و به رده وامی نرخه که ی بکات: له و ڕووه وه  که  حکومه ت ده ستی گرتووه  به سه ر تێکڕای سه روه ت و سامانی واڵتدا و 
لێره شه وه  ده بێت به رپرسیارێتی یه که می مه سه له  گرنگ و زیندەگییە کان له  ئه ستۆ بگرێت و له و ڕووه شه وه  که  هێشتا به شی 

خه ڵک له و سه روه ت و سامانه  زۆر له وه  که متره  که  بتوانن ئه و جۆره  کاره بایه ی پێ بکڕن.  
بێجگه  له وه ی که  وزه ی با وزه یه کی پاک پێشکه ش ده کات و هیچ جۆره  گازێکی زیانبه خشی له گه ڵدا نییه ، ئامێری گۆڕینه که یشی 
ئه مه   پێشکه ش بکات،  به رهه م  تێچوونه که ی  پاره ی  ئه وه نده ی  نزیکه ی 10  بیست ساڵدا  له ماوه ی  بۆ وزه ی کاره با ده توانێت 
له کاتێکدا که  ئامێره کانی به رهه مهێنانی وزه  له  سوته مه نییه کان، ده توانن ته نیا 0.4 ئه وه نده ی تێچوونه کانیان به رهه م بێنن، ئه وه ش 

له به رئه وه ی که  ئه مان به رده ام پێویستیان به  دابینکردنی ماددەی سوته مه نییه . 
 .3.52 خانه کانی تیشکه وزه  

نرخی کاره بای به رهه مهاتوو له  ڕێگای فۆتۆڤۆڵتایکه وه  هێشتا زۆر له و کاره بایه  گرانتره  که  له ڕێگای سوته مه نییه کانه وه  به رهه م 
ده هێنرێت. 

خه رجی ده زگاکانی به رهه مهێنانی کاره با له  ڕێگای خۆره وه ، به  پێی کیلۆوات � پیک ده پێورێت، بۆ نموونه  ئامێرێک که  1 
کیلۆوات � پیک به رهه م بێنێت، هه موو فۆتۆڤۆڵتایکه که ی و که لوپه له کانی له  ئێستادا نزیکه ی 5800 ئۆیرۆی تێده چێت و تا 
ئامێره که  گه وره تر بێت )واته  کیلۆوات � پیکی زیاتر به رهه م بێنێت( تێچوونه که ی که متر ده بێت. ئامێری وا هه یه  که  ده توانێت 
16 کیلۆوات � پیک به رهه م بێنێت و نزیکه ی 80000 ئۆیرۆی تێده چێت. ته مه نی ده زگایه کی فۆتۆڤۆڵتایک ده توانێت زیاتر له  

25 ساڵ تێپه ڕبکات. ده زگایه کی) 1کیلۆوات- پیک(ی سااڵنه  توانای به رهه مهێنانی 1000 کیلۆوات سه عات کاره بای هه یه .
حکومه ت  له سه ر  کاره بایان  خه رجی  دابینکردنی  که   به کاربهێنرێت  گشتییانه دا  شوێنه   له و  ده توانرێت  سه ره تا  ده زگایانه   ئه م 
خۆیه تی، وه ک نەخۆشخانه و زانکۆ و وه زاره ته کان و ...لێره شه وه   ده کرێت له هه نگاوی یه که مدا به شێکی به رچاوی کاره بای 

عێراق بگۆڕرێت بۆ وزه ی به رده وام.) خشته ی 3( نرخی ده زگایه کی تیشکه وزه  له   هه ندێک واڵتدا پیشان ده دات.

وێنه ی 7 : نموونه یه کی خانه کانی تیشکه وزه ، که  ڕاسته وخۆ تیشکی خۆر ده گۆڕن بۆ کاره با
وێنه ی 8 : گۆشه و ئاڕاسته کانی دانانی ده زگای تیشکه وزه
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4 توانایییه  ژینگه یی و ئابوری و کۆمه اڵیه تییه کانی عێراق بۆ سوود وه رگرتن له  وزه ی به رده وام 
هه روه ک له  زانیارییه کاندا تێبینی ده که ین، عێراق شانسێکی گه وره ی بۆ به کارهێنانی وزه ی به رده وام هه یه  : 

�  ئابورییه کی گونجاوی هه یه  ) هه م ده وڵه مه نده  و هه م سامانه که شی کاتییه (، به  واته یه کی دیکە هه م ده توانێت و 
هه م ) ده بێت( به شێک له م سامانه  مه وجودو کاتییه  له  پرۆژه کانی وزه ی به رده وامدا به کاربهێنێت. 

پله ی  با و  ناوچه  جیاجیاکانیدا خێرایی جۆراوجۆری  له   ئاووهه وای گونجاوی هه یه :  نزمی زه وی و  به رزی و   �
گه رمای به رزو هاوینی درێژی هه یه .

 4.1 له ڕووی ئابورییه وه  
بڕی نه وت له  عێراقدا به  115 ملیار به رمیل مه زه نده  ده کرێت )دوای سعودیه  و ئێران خاوه نی سێیه مین بڕه  نه وتی 

یه دەگی جیهانه ( .
 بێگومان که رتی نه وت بڕبڕه پشتی ئابوری واڵت پێکده هێنێت و نزیکه ی 90% ی داهاتی ده وڵه ت له  هه نارده کردنی 
نه وته وه  به ده ست دێت )خشته ی 5(. به م پێیه  عیراق له  ئێستادا که  خاوه نی ئه م سامانه  گه وره  و کاتییه یه  هه م ده توانێت 
و هه م ده بێت په نا بۆ پرۆژه کانی وزه ی به رده وام ببات، چونکه  ئه گه ر له  ئێستادا پاره ی نه وتی له به رده ستایه و ده توانێت 
به شێکی له م پرۆژانه دا بیانخاته گه ڕ ئه ی دوای چه ند ده یه یه کی دیکە که  ئه و سامانه  نامێنێت، ده توانێت به چی کێشه ی 

کاره با چاره سه ر بکات؟ 
4.2 له  ڕووی دیمۆگرافییه وه 

که سی   67 نزیکه ی  چوارگۆشه   کیلۆمه ترێکی  هه ر  ده بێت.  که س  ملیۆن   30 له   زیاتر  ئێستا  عێراق  دانیشتوانی 
ساڵییه وه ن   15 خوار  له   دانیشتوانه که ی   %40 له   نزیکه ی   .  %2.5 نزیکه ی  دانیشتوانه که ی  گه شه ی  به رده که وێت. 
)خشته ی 6(. ئه م ئاماره  ده توانێت زیاد له  هه موو شتێک ئه وه مان بۆ ڕوون بکاته وه  که  له  یه ک دوو ده یه ی داهاتوودا 
عێراق ده بێته  یه کێک له و واڵتانه ی که  ڕێژه یه کی زۆری سه روکاریان له گه ڵ ئه و ئامێرو بوارانه ی ژیاندا هه بێت که  
به  کاره با کارده که ن و لێره شه وه  ده توانین بڵێین که  کاره با به  خێرایییه کی له  ڕاده به ده ر )که  هه رگیز له گه ڵ چه ند 
ده یه ی ڕابردوودا به راورد ناکرێت( شوێنی خۆی له  پێداویستی و سه رگه رمییه کانی ژیانی خه ڵکی عێراقدا فراوانترو 

گرنگتر ده کات.  
4.5له ڕووی به رزونزمی زه وی و ئاووهه واوه 

4.5.1 به رزونزمی زه وی
عێراق له م ناوچانه  پێکهاتووه :

1- ناوچه  ده شتییه کان:
چوارگۆشه   کیلۆمه تری   132000 نزیکه ی  ڕووب��ه ره ک��ه ی  واته   پێکده هێنێت،  عێراق  ڕووب��ه ری  چواریه کی 
ده بێت(.  کم   250 پانییه که یشی  و  کم   650 درێژییه که ی  که   چوارگۆشه یه کدایه   شێوه ی   ده بێت)له  

2-ناوچه ی بیابان:
و  چوارگۆشه یه   کیلۆمه تری   198000 به ریناییه که ی  و  عێراقه وه   خ��ۆرئ��اوای  ده که وێته   ناوچه یه   ئ��ه م 
ده بێت. 1000(م��ه ت��ردا  تا   100( نێوان  له   به رزییه که ی  داگیرکردووه و  عێراقی  ڕووب��ه ری  نیوه ی   نزیکه ی 

3-ناوچه ی شاخاوی:
 92000 ل���ه   ب��ری��ت��ی��ی��ه   و  خ����ۆر اڵت����ه وه   ب���اک���وری  و  ب���اک���ور  ده ک���ه وێ���ت���ه   ش���اخ���اوی  ن���اوچ���ه ی 
 ک��ی��ل��ۆم��ه ت��ری چ���وارگ���ۆش���ه ، ک����ه   ن��زی��ک��ه ی چ���واری���ه ک���ی ڕووب�������ه ری ع���ێ���راق ده گ���رێ���ت���ه وه.

4-ناوچه  هه ڵه ته ییه کان:
باکوری خۆرئاوادا،   و  باکور  به رزه کانی  شاخه   و  باشور  نزمه کانی  ده شته   نێوان  له   نێوانی  ناوچه یه کی  له   بریتییه  
نزیکه ی )67000 کیلۆمه تر چوارگۆشه (  ده بێت، که  )42000 کیلۆمه تر چوارگۆشه ( ی ده که وێته   ڕووبه ره که ی 
ده ره وه ی ناوچه  شاخاوییه کان و به رزییه که ی له نێوان 100 � 200 م دا ده بێت و 25000 کیلۆمه تر چوارگۆشه یشی 

له  ناوچه  شاخاوییه کاندایه و به رزییه که ی له  نێوان 200 � 450 م دا ده بێت.
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4.5.2  ئاووهه وا 
 له  عێراقدا ئه م جۆره  ئاووهه وایانه  هه یه: 

1- ئاووهه وای ده ریای ناوه ڕاست
بریتییه  له  ناوچه  شاخاوی یه کانی خۆر اڵت، سااڵنه  به فریان لێ ده بارێت و به ڕێژه ی )400-1000( مم بارانیان لێ 

ده بارێت و زۆربه ی ناوچه کانی هاوینان پله ی گه رمایان ده گاته  زیاتر له  35 پله ی سه دی.
2- ئاووهه وای ناجێگیر.

عیراق  ڕووبه ری  له  %70  نزیکه ی  ده گرێته وه که   به رزاییه کانی خۆرئاوا  و  پێده شته کان  بیابانی  3-که شی گه رمی 
پێکده هێنن. ڕێژه ی باران بارانی سااڵنه ی )50 � 200( ملم ده بێت. یه کێک له  تایبه تمه ندییه کانی بریتییه  له و جیاوازییه  
گه وره ی که  له  نێوان پله ی گه رمای ڕۆژو شه وو هاوین و زستانیدا هه یه. له  هاویندا ده گاته  45� 50 پله ی سه دی و 

له  زستانیشدا له  سه روو پله ی به ستنه وه  ده مێنێته وه .
4.6 له  ڕووی که لتورییه وه 

زۆربه ی عێراقییه کان له  شاره کاندا ده ژین و بۆچوونێکی تا ڕاده یه ک به رزیان بۆ ژیان هه یه  و هه میشه  له  هه وڵی 
ئه وه دان که  ژیانێکی خۆشگوزه ران بژین، ئه م هه قیقه ته  کاریگه ری خۆی له سه ر تێکڕای بواره کانی ژیان داناوه . 
لێره شه وه  چ به  گه ڕانه وه  بۆ خه ڵک له  باسکردنی ئه م مه سه له یه دا و چ داهاتووی پرۆژه کانی وزه ی به رده وام له  عێراقدا 
کاریگه ری و مانای خۆیان له  ژیانی عێراقییه کاندا ده بێت و وه ک پێویست لێی تێده گه ن و مامه ڵه ی له گه ڵدا ده که ن. 

5- چۆن ده توانرێت به رهه مهێنانی وزه ی به رده وام له  عێراقدا پراکتیزه  بکرێت؟ 
پراکتیزه کردنی پرۆژه ی وزه ی به رده وام له  عێراقدا له  الیه ک  پێویستی به  بڕیاری وه زاره تی کاره با )که  له  عێراقدا 
هه ندێک دەسەاڵتی تایبه تی هه یه ( یان حکومه ت هه یه  که  بودجه که ی دابین بکات و له  الیه کی دیکه وه  پێویستی 
به و الیه نانه  هه یه  که  له  ڕووی ته کنۆ لۆژییه وه  ئه نجامی ده ده ن. چونکه  له  عێراقدا هه م حکومه ت ده ستی گرتووه  
به سه ر تێکڕای داهاتی واڵتدا و لێره شه وه   به رپرسی یه که می پرۆژه  ستراتیژییه کانه  و ده بێت دوای ئه نجامدانیشیان به  
نرخێکی دیاریکراو که  له  توانای خه ڵکی عێراقدا بێت بیفرۆشێته وه  و هه م نزمی ئاستی داهاتی خه ڵکیش له  ئێستادا 
بواری ئه وه  ناده ن  که  ئه م پرۆژانه  له الیه ن ئه و سه رمایه دارانه وه  که  به دوای قازانجه وه ن، ئه م پرۆژانه  ئه نجام بده ن و 
کاره باکه ی به  نرخێکی گران به  هاواڵتی یان بفرۆشنه وه  )لێره دا گومانی ئه وه  زاڵ ده بێت، که  هێزه  کاریگه ره کانی 
گۆڕه پانی ئابوری و سیاسی عێراق، ئامانجێکی وایان هه بێت، چونکه  دوای ئه و هه موو ساڵه  و خه رج کردنی ئه و 

هه موو پاره یه  هێشتا وه زعی کاره با خراپتر ده بێت!(
ئێستای  زه ره رمه ندی  هه یه  )چونکه   خۆشیه وه   عێراق  خه ڵکی  تێکۆشانی  و  هه وڵ  به   پێویستی  دیکه وه   له الیه کی 
نه بوونی کاره با و زه ره رمه ندی داهاتووی چاره سه ر نه کردنی بنه ڕه تی و به فیڕۆدانی سامانی کۆمه ڵگا، هه ر ئه وان 

ده بن( و پێویسته  له م ڕێگایانه وه  هه وڵ بده ن: 
1� له  ڕێگای به رپرسان و داموده زگاکانه وه  )حکومه ت، په رله مان، وه زاره تی کاره با(، که  ده بێت مه سه له ی کاره با 
و چاره سه رکردنی به  شێوازی وزه ی به رده وام ، وه ک بەرەنگاربوونەوەیه کی گرنگی مرۆیی چاو لێبکه ن و مامه ڵه ی 

له گه ڵدا بکه ن.
2- له  ڕێگه ی میدیای ئازاده وه ، گرنگی ئه م شێوازه ی چاره سه ر کردنی کێشه ی کاره با بوروژێنرێت.

و  لێکبده نه وه   عێراقدا  له   وزه   جۆره کانی  به رهه مهێنانی  خراپه کانی  و  باش  الیه نه   زانکۆکانه وه :  ڕێگه ی  له    -3
توێژینه وه ی تایبه تیان بۆ بکه ن، زانیاری و ورده کاری پێویست بۆ پرۆژه کانی وزه ی به رده وام ئاماده  بکه ن.
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پاشکۆ
زانیاری و خشته کان 1

خشته ی 1: به رهه مهێنانی کاره با له  عێراقدا

خشته ی 2: پرۆژه کان

سه عات) 2007 خه مڵێنراوه (33.530  کیلۆوات  ملیۆن  به   عێراقدا:  له   به رهه مهاتوو   کاره بای 

سوته مه نی )نه وت، گاز،...( 98.4 % هێزی ئاو 1.6 % ئه وانی دیکە 0 % جۆره کانی کاره بای به رهه مهاتوو له  عێراقدا ، به پێی مه وادی به کارهاتوو
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ڕێژه ی کارایی ئیشتراک
ئۆیرۆ/ ساڵ

KWhبه رهه م/ ساڵ KWpتوانایی واڵت
شار � ئاڕاسته 

76 3771.56 8769 10.00 ئه ڵمانیا
ئاخن � باشور

65 5676.46 13198 10.00 کوه یت 
کوه ت � باشور

65 5553.02 12911 10.00 سعودیه 
ڕیاض � باشور

69 5988.71 13924 10.00 ئێران
ئه سفه هان � باشور

)Si Poly( خشته ی 3: نرخی ئامێره کانی فۆتۆڤۆڵتایک له  هه ندێک واڵتدا 

 

جۆریسهرچاوه فاکتۆره کان

کاره بای سه ره کی دینه مۆی دیزڵ خانه ی تیشکه وزه  ده زگای وزه ی با

Euro/KWh 0.05 Euro/KWh 0.24 0.48Euro/KWh
)Geschätzt(

0.08Euro/KWh 

)Geschätzt(
نرخی کاره با بۆ مااڵن

Euro/KWh 0.88 0.25Euro/KWh 0.47Euro/KWh
)Geschätzt(

0.08Euro/KWh<

)Geschätzt(
نرخی کاره با بۆ یه که  بازرگانییه کان

-- -           ++ ++ ڕاده ی سه المه تی 

++ -- ++ ++ ده نگه ده نگ

-- -- ++ ++   CO2  زیانگه یانن به  سروشت

++ -- ++ ++ ئاماده کاری مه وادی سه ره تایی

-- - + + سکه ی کاتی

-- - ++ ++ په یداکردنی هه لی نوێی کار

-- - ++ ++ دڵنیایی

++ - + + چاککردنه وه 
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مانای نیشانه کان: � � بێکه ڵک، � خراپ، + باش، ++ زۆرباش 
خشته ی 4: هه ڵسه نگاندنی جۆره کانی کاره با

خشته ی 5: تێکڕایی پله ی گه رما و ڕۆژه کانی باران بارین

Quelle BET 2008

1-Der Wirkungsgrad ist hier von untergeordneter Bedeutung.da die.

Energie unbegrenzt zur Verfügung steht und keine Ressourcen verbraucht werden

2-Die Klimawirkung ist neutral

Tab.6: Kennzahlen unterschiedlischer Kraftwerkstypen

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  

min. Temp 4 6 9 14 19 23 24 24 21 16 11 6 °C

max. Temp 16 18 22 29 36 41 43 43 40 33 25 18 °C

Feuchtigkeit 68 60 60 49 33 24 22 23 27 36 55 68 %

Regentage 4 3 4 3 1 0 0 0 0 1 3 5 /Monat
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خشته ی7: زانیاری ده رباره ی کاره با و نه وت و گازی سروشتی

27.499.638 دانیشتوان

%39.40 0 � 14 ساڵ
5.509.736  ڕێژه ی نێرینه
5.338.722  ڕێژه ی مێیینه
%57.60 15 � 64 ساڵ

8.018.841  ڕێژه ی نێرینه
7.812.611  ڕێژه ی مێیینه

%3 سه روو 65 ساڵ
386.321  ڕێژه ی نێرینه
433.407  ڕێژه ی مێیینه
تێکڕایی ته مه ن ساڵ20 

 ڕێژه ی نێرینه ساڵ 19.9
 ڕێژه ی مێیینه ساڵ 20 
%2.62 گه شه ت دانیشتوان

سااڵن و گه وره تر ده توانن بخوێننه وه و بنوسن15  ڕاده ی خوێنده واری
%74.10 به گشتی
%84.10 پیاوان

2000( %64.2( ژنان
ڕێژه ی بێکاری  2006( %30 �%18(

خشته ی 8: زانیاری ده رباره ی دانیشتوان

کاره با
)2007( ملیارد کیکۆوات سه عات  33.53 بڕی به رهه مهێنراو
)2007( ملیارد کیکۆوات سه عات  35.84( بڕی پێویست

)2007(0 کیکۆوات سه عات  بڕی هه ناردهکراو 
بڕی هاورده کراو )2007(2 ملیارد کیکۆوات سه عات  .315

نه وت
)2007( 2ملیۆن به رمیل  له  ڕۆژێکدا.11 بڕی به رهه مهێنراو

بڕی پێویست )2007( 295ملیۆن به رمیل  له  ڕۆژێکدا.000
بڕی هه نارده کراو )2007( 1ملیۆن به رمیل  له  ڕۆژێکدا.67

بڕی پێویست )Januar 2007( 115ملیار به رمیل  
گازی سروشتی

بڕی به رهه مهێنراو ملیار مه تر سێجا )2007(3.5 
بڕی پێویست ملیۆن مه ترسێجا . 1.48 ملیار مه ترسێج ده سوتێت980 )2005(

یه ده ک )Januar 2007( بلیۆن مه ترسێجا ا 3.17 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
3

84

سه رچاوه کان:
1- Agentur für Erneuerbare Energien e.v
2- ELECTRICITY JULY 30, 2007 I REPORT TO CONGRESS
3- AktionsplanKlima und Energie des Freistaates Sachsen (Stand 03.06.2008)
4- solarenergie.com
5- ERNEUERBARE ENERGIEN IN ZAHLEN  | STAND: JUNI 2009
6- Gründe für eine Internationale Agentur für Erneuerbare Energien
(IRENA) Vorbereitungskonferenz für die Gründung von IRENA
Berlin, 10.- 11. April 2008
7- “PHOTOVOLTAIK IN DER LANDWIRTSCHAFT“
Technologie, Anwendungen und Grenzen der Wirtschaftlichkeit am
Beispiel eines Industrie- (Deutschland) und Entwicklungslandes (Mali) Von Moctar Traoré
8- Ökostrom sowie Energieverbrauchsentwicklung und Vorschläge zur Effizienzsteigerung
Bericht der Energie-Control GmbH. gemäß § 25 Abs 1 Ökostromgesetz
August 2007
9- Externe Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vergleich zur Stromerzeugung
aus fossilen Energieträgern
Wolfram Krewitt
DLR, Institut für Technische Thermodynamik,
6. April 2006
10-  EXTERNE KOSTEN KENNEN –UMWELT BESSER SCHÜTZEN
Die Methodenkonvention zur Schätzung
externer Kosten am Beispiel Energie und Verkehr
April 2007
11- Externe Kosten Die vergessenen Kosten der Energieversorgung  Bundesverband
WindEnergie e.V.
12 -Internationaler Arbeitskreis für Verantwortung in der Gesellschaft e.V.
13- Lictblick
14- SES Positionspapier GASKRAFTWERKE-Schweizerische Energie Stiftung
15- Vergleich externer Kosten der Stromerzeugung in Bezug auf das Erneuerbare
Energien Gesetz- von
Prof. Dr. Olav Hohmeyer
Universität Flensburg
16- Universität Oldenburg, Institut für Physik, Abteilung für Energie und Halbleiterforschung
Was kostet Strom aus Wind?Erich Hau
17- www.wp-irak.de
18- Gaskraftwerke in der Schweiz -Positionspapier, Januar 2007
19- Ministry of Electricity –Iraq
20- Ministry of Electricity- Kurdstan
21- Aswat- Al-Iraq
22-  URL: http://www.wind-energie.de/de/themen/kosten/?type=55
Datum: 24. October 2009
23-
24- Gründe für eine Internationale Agentur für Erneuerbare Energien
(IRENA)
25- Eine unbequeme Wahrheit- Al Gore
26- Potenzialanalyse dezentraler Energiesysteme zur Sicherung einer nachhaltigen ... Von Jubran 

Habib

*ماجستێر له  فیزیادا
تێبینییه کی پێویست: ئه م نوسینه  بریتییه  له  وه رگێڕان و ده سکاریکردنی توێژینەوەیەک

که  له  ئۆکتۆبه ری 2009 داو له  کۆتایی کۆرسێکدا، که  ناوی
“Euro Gene" بۆ پەیمانگای “Projektmanagement für Akademiker" بوو

له  ئه ڵمانیا، ئاماده م کرد. 
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زانای ئه ڵمانی به ناوبانگ فرنه ر كارڵ 
یه كه می  كانونی   5 له   هایزنبێرگ 
ساڵی 1901 له  فۆرتسبۆرگی ئه ڵمانی 
له دایكبووه ، له  ساڵی 1923 بڕوانامه ی 
له   تیۆریدا  فیزیای  ل��ه   دك��ت��ۆرای 
ساڵی  له   وه رگرتوه ،  میونخ  زانكۆی 
یاریده ده رێك  وه ك   1927 تا   1924
نیلز بۆر  فیزیایی دانیماركی  بۆ زانای 
 1925 ساڵی  له   و  ك��ردووه ،  ك��اری 
تیۆری  ده رباره ی  توێژینه وه ی  یه كه م 
 1927 ساڵی  له   و  كوانتاده ركه وت، 

وله   داڕشتووه   ناووردی  پرانسیپی  دا 
فیزیای  نۆبڵی  خه اڵتی   1932 ساڵی 
ساڵی  شوباتی  ی   1 له   وه رگرتووه ، 
1974 له  ته مه نی 74 ساڵیدا له  میونیخ 
خۆی  دوای  له   كرد،  دوایی  كۆچی 
خێزانه كه ی و 7 منداڵی به جێده هێڵت. 
گرنگترین  خ��اوه ن��ی  هایزنبێرگ 
پرانسیپی فیزیای نوێیه  به  ناوی پرانسیپی 
)به ش و  دانراوه كانی  له   ناووردی، و 
هه موو، فه لسه فه  و فیزیا، سروشت له  

فیزیادا(.

دۆزینه وه كه ی هایزنبێرگ له  فیزیادا و 
میكانیكی كوانتادا  له   دیاریكراوی  به  
بوو، میكانیك ئه و لقه ی زانستی فیزیایه  
له   لێكۆڵینه وه   به   ده دات  گرنگی  كه  
جوڵه ی ته نه كان، له  ساڵه كانی یه كه می 
فیزیاییه كان  یاسا  بیسته مدا  س��ه ده ی 
ته نۆلكه   جوڵه ی  ڕاڤ��ه ی  نه یانتوانی 
گه رد  جوڵه ی  وه ك  سه ره تاییه كانی 
كاتانه دا  له و  بكه ن،  گه ردیله كان  و 
بوو  دڵه ڕاوكێ   مایه ی  و  سه یر  زۆر 
جوڵه ی  ڕاڤه ی  فیزیاویه كان  یاسا  كه  

زانا هایزنبێرگ و پرانسیپی ناووردی

جه مال موحه مه د ئه مین 
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هیچ  به اڵم  ده كرد،  گه وره كانی  ته نه  
یاسایه ك نه بوو ڕاڤه ی جوڵه ی ته نۆلكه  
سه ره تاییه كانی ناو گه ردیله كان بكات. 
هایزنبێرگ  فرنه ر  دا   1925 ساڵی  له  
چه ند یاسایه كی نوێی پێشكه ش كرد 
نیوتن  پێشتر  له وانه ی  جیاواز  زۆر 
پێشكه شی كردبوو، تیۆریه كه ی  فرنه ر 
هه مواركردنێكی  چه ند  هایزنبێرگ 
زانایانی دیكه وه   له  الیه ن  لەسه ر كرا 
هه موو  جوڵه ی  ڕاڤ��ه ی  بتوانێت  تا 
ته نه كان بكات به  درشت و وردیانه وه ، 
له   و  بچووكیانه وه ،  و  گ���ه وره   و 
تیۆریه كه ی  ئه نجامه كانی  گرنگترین 
جوڵه ی  ڕاڤه ی  بۆ  هایزنبێرگ  فرنه ر 
بوو  ناووردی  پڕانسیپی  گه ردیله كان 
دڵنیابوون  نا  یان  و  نادیاریكردن  یان 
دان��راوه و  بۆ  دیكه ی  ن��اوی  زۆر  و 
 Uncertainty ئینگلیزیه كه ی  ناوه  
principle، له  ساڵی 1927 دا شێوه ی 

به   داده ن��رێ��ت  و  داڕێ���ژرا  یاساكه  
كاریگه ری  كه   پرانسیپ  گه وره ترین 

هه بووه  له  سه ر مێژووی زانستی نوێ  
و سنورێك بۆ توانای مرۆڤ داده نێت 

له  پێوانه كردندا. 
پێوانه ی  ناكرێت  پرانسیپه   ئه و  پێی  به  
یان چاودێری بكرێت بۆ دوو سیفه تی 
شوێنی  و  خێرایی  وه ك  فیزیاوی 
ته نۆلكه یه كی كوانتایی وه ك ئه لكترۆن 
له  ساتێكی دیاریكراودا بێئه وه ی بڕێك 
یه كێك  له   یان گومان  نادڵنیایی و  له  
هه ردووكیاندا  یان  و  سیفه تانه   له و 
هه بێت، ئه گه ر شوینی ئه لكترۆنه كه مان 
ئه وا  زانی  دیاریكراودا  ساتێكی  له  
زۆر  خێراییه كه ی  ده بێت  سته م  زۆر 
ئه لكترۆنی  چونكه   بزانین،  وردی  به  
)له   دیاریكراودا  ساتێكی  له   جواڵو 
سفر(  به   نزیك  كه می  زۆر  كاتێكی 
كه واته   بێت،  وه ستاو  وایه   ئه وه   وه ك 
بۆ ئێمه ی مرۆڤ ئاستێك هه یه  ده بێت 
تێیدا بوه ستین و ناتوانین بگه ینه  پله ی 
یان  دیارده یه ك  له   ته واوه تی  دڵنیایی 
ڕووداوێكدا، واته  ڕووداو یان دیارده  

ده رباره یان  مرۆڤ  ئێمه ی  كه   هه ن 
زانیاریمان نییه  و یان دڵنیا نین له وه ی 

ده یزانین ده رباره ی! 
زۆر  پرانسیپه   ئه و  ده رئه نجامه كانی 
فیزیاویه   ی��اس��ا  ئ��ه گ��ه ر  گ����ه وره ن، 
زانایه ك  هه ر  له   ڕێگری  بنه ڕه تیه كان 
زان��اش  زۆر  ه��ه ر چ��ه ن��ده   ب��ك��ات 
ت��ه واوی  زان��ی��اری  كه   ل��ه وه ی  بێت 
مانای  بێت  دڵنیا  لێی  و  ده ستكه وێت 
وایه  ئه و ناتوانێت پێشبینی له  جوڵه ی 
داه��ات��وودا،  له   بكات  شتێك  ه��ه ر 
ده رب����اره ی ئ��ه و ده رئ��ه ن��ج��ام��ه  زان��ا 
هایزنبێرگ خۆی ده ڵێت "ده توانین له  
داهاتوو بزانین ئه گه ر زانیاری وردمان 
ئینجا  و  ئێستا"  ده رب���اره ی  هه بێت 
داهاتوو  بۆ  "نه زانینمان  ده ڵێت  زیاتر 
هیچ  ئێمه   كه   ئه وه ی  بۆ  ناگه ڕێته وه  
له  ئێستا نازانین، به ڵكو به هۆی ئه وه وه یه  
كه  هه رگیز ئێمه  له  ئێستا ناگه ین"، واته  
ئه و پرانسیپه  و جێبه جێ  كردنی ئه وه ش 
ده گه یه نێت كه  هیچ هه مواركردنێك یان 
په ره پێدانێك له  هۆیه كانی به ده ستهێنانی 
زانیاریه كانماندا ناتوانێت به  سه ر ئه و 
ئه و  ه��ه روه ه��ا  بێت.  زاڵ  گرفته دا 
كه   پێده ڵێت  ئه وه شمان  پرانسیپه  
زیاترمان  له وه   ناتوانێت  فیزیا  زانستی 
ئاماری  پێشبینی  كه   بكات  پێشكه ش 

بدات. 
ئه مه نده  ورد  پرانسیپه   ئه و  له  ڕاستیدا 
و ئاڵۆزه  كه  زانایه كی وه ك ئه لبێرت 
ئاینشتاین له  سه ره تاوه  ڕه تی ده كاته وه  
و ئه و ده ڵێت "ژیریم ڕێگام پێنادات 
گه وره   به وه ی خوای  بكه م  بڕوا  كه  
یاری زار به م گه ردوونه  بكات" و له  
ئاینشتاین  نێوان  گه یشتنی  به یه ك  دوا 
ده ڵێت  پێی  ئاینشتاین  هایزنبێرگ،  و 
من  ب��ه اڵم  گونجاوه ،  تیۆریه كه ت 

حه زم لێی نییه . 
ڕێگا  هیچ  ئه وانه شدا  له گه ڵ  به اڵم 
نه بوو له  به رده م زاناكاندا ته نیا ڕازی 

بوون به و پرانسیپه  نه بێت.
پرانسیپی نادڵنیایی

 پرانسیپی نادڵنیایی یان گومان ویان 
پرانسیپه كانی  گرنگترین  به   ناووردی 
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ئه و  پێی  به   داده نرێت،  كوانتا  فیزیای 
پێوراو  سیفه تی  دوو  ناتوانرێت  پرانسیپه  
به   كوانتایی  گروپێكی  سیفه ته كانی  له  
له  سنورێكی  ته نیا  ته واوی دیاریبكرێت 
وات��ه   نه بێت،  وردی���دا  دی��اری��ك��راوی 
دیاریكردنی یه كێك له  سیفه ته كان زۆر 
نادڵنیایی(  كه مێك  )له گه ڵ  وردی  به  
نادڵنیاییه كی زۆر  هاوڕێ  ده بێت له گه ڵ 
سیفه ته كه ی  دیاریكردنی  له   گ��ه وره  
دیكه ، به  زۆری به جێهێنانی ئه و پرانسیپه  
له  سه ر دوو سیفه تی دیاریكردنی شوێن 
سه ره تایی  ته نۆلكه یه كی  خێرایی  و 
ده بێت، ئه و پرانسیپه  ئه وه مان فێرده كات 
شته كان  هه موو  ناتوانێت  م��رۆڤ  كه  
بزانێت به  وردی 100% و ناتوانێت هه موو 
 %100 وردی  به   بكات  پێوانه   شته كان 
نایزانێت و  و هه ر ده بێت بڕێك هه بێت 

ناشتوانێت پێوانه ی بكات.
به م  ن��اووردی  یاسای  بیركاری  شێوه ی 

جۆره یه  : 
كه          ن����ا دڵنییاییه  له  بڕی جوڵه ،        
نه گۆڕی  و   شوێن  له   دڵنییاییه   نا    
سه ره وه   په یوه ندیه كه ی  پێی  به   پالنكه . 
هه ڵه   واته   نادڵنییایی  لێكدانی  ئه نجامی 
له  دیاریكردنی بڕی جوڵه ی ته نێك یان 
نادڵنییایی  و  )ته ووژمیان(  ته نۆلكه یه ك 
ته نێك  شوێنی  دیاریكردنی  هه ڵه ی  واته  
یان ته نۆلكه یه ك هه ر ده بێت له  نه گۆڕی 
ئه نجامی  وات��ه   گه وره تربێت،  پالنك 
ته ووژم و شوێنی  دیاریكردنی  لێكدانی 

ته نۆلكه یه ك ناكاته  سفر.
سه رده مه ی  ئه و  زاناكانی  ئه وه بوو 
لێهات  وای  تا  ك��ردب��وو  ه��ه راس��ان 
هه ندێكیان ناڕه زاییان ده ربڕی به رامبه ر 
دانا.  توڕه هاتیان  به   و  ئه نجامانه   ئه و 
بۆیه  له و سه رده مه دا كۆڕ و سیمیناری 
زۆر و گفتوگۆ و تاقیكردنه وه ی زۆر 
ئه نجامدران به  مه به ستی شیكردنه وه ی 
ئه و ئه نجامانانه  و داڕماندنی تیۆریه كه  
هه موو  ب��ه اڵم  پرانسیپه ،  ئ��ه و  ی��ان  و 
ه��ه وڵ��ه ك��ان ب��ێ  ئ��ه ن��ج��ام ب���وون و 
هه موو  له وانه   هایزنبێرگ  تیۆریه كه ی 
به هێزتر بوو هه روه ها بوون و ڕاستێتی 
ئێستادا  له   پرانسیپه   ئه و  خۆی سه پاند. 

گرنگه كانی  بنه ما  له   یه كێك  بۆته  
له   چه مكه كان  ب��ۆ  تێگه یشتنمان 
ده وروب��ه ر  و  گ��ه ردوون  و  سروشت 
ناووردیه   ئه و  بێگومان  ژیانماندا.  و 
شوێن  دیاریكردنی  و  پێوانه كردن  له  
زۆر  به شێكی  ته نۆلكه كان  جوڵه ی  و 
كه میشی ده گه ڕێته وه  بۆ هه ڵه  و توانای 
مرۆیی له  پێوانه كردندا و كه موكورتی 
كه   پێوانه كردن  ئامێره كانی  هه ڵه ی  و 
زیاتر ئه وانه  مه به ست نین و گرنگ نین 
هایزنبێرگدا  گرنگه كه ی  پرانسیپه   له  
فیزیاویه كه ی  چه مكه   ئ��ه وه ن��ده ی 
شێوه یه كی  له   خ��ۆی.  پرانسیپه كه  
زانا  پرانسیپه كه ی  بیركاری  دیكه ی 
و  وزه   نێوان  په یوه ندی  هایزنبێرگ 

كاته  كه  به م جۆره یه  :  
كه   E وزه یه  و  t كاته . 

به ده ستیان  كوانتا  تیۆری  ئاكامانه ی  ئه و 
هێناوه  زیاترن و كاریگه رترن له  ئه وانه ی 
ده ستی  به   ئاینشتاین  ڕێژه یی  تیۆری 
ئاسه واری  تیۆریه   ئه و  هه روه ها  هێناون، 
ئاكامه   له   هه بوو،  قوڵیشی  فه لسه فی 
كرداریه كانی ئه و تیۆریه  به كارهێنانی بوو 
ئه لكترۆنی  وردبینی  دروستكردنی  له  
ترانزستۆر،  و  ل��ه ی��زه ر  تیشكی  و 
ئه نجامی  كوانتا  تیۆری  ه��ه روه ه��ا 
و  ناوكی  فیزیای  له   هه یه   گرنگی 
وزه ی ناوكی كه  بنه مای زانیاریه كانمانن 
ده رباره ی شه به نگی ڕووناكی، هه روه ها 
به كارهێنانی ئه و تیۆریه  له  گه ردوونزانی 
سیفه ته كانی  زانینی  و  كیمیادا  و 
هیلیۆمی شل و پێكهاته ی ئه ستێره كان و 
ناوكی،  تیشكدانی  و  ئاسن  موگناتیسی 
كارای  به شداری  زانایانه ی  له و  یه كێك 
زانای  تیۆریه   ئه و  داڕشتنی  له   هه بوو 
به ناوبانگ هایزنبیرگ بوو كه  به شداری 
له و تیۆریه  كرد به  پرانسیپه  به  ناوبانگ و 

كاریگه كه ی پرانسیپی ناووردی. 
ورد  زانیاری  بێ   به   كه سانێك  ئه مڕۆ 
مرۆڤ  و  گ���ه ردوون  و  ب��وون  له سه ر 
پرانسیپی  ڕێ��گ��ای  ل��ه   ده ی��ان��ه وێ��ت 
ناووردییه وه  هه ندێك بیرو بۆچوونی نامۆ 
بێننه  كایه وه  وه ك ئه وه ی تیۆری هۆیه تی 

ڕه ت بكه نه وه ، به اڵم له  ڕاستیدا بابه ته كه  
ده چن،  بۆی  ئه وانه   كه   نییه   جۆره   به و 
چونكه  نه توانینی مرۆڤ بۆ پێوانه كردنی 
وردی خێرایی و شوێنی ئه لكترۆنێك یان 
هه ر ته نۆلكه یه كی دیكه  ده گه ڕێته وه  بۆ 
بێ  توانایی مرۆڤ خۆی له و پێوانه كردن 
 %100 ناتوانێت  و  چاودێریكردنه دا  و 
الوازی  هه روه ها  بپێكێت،  ئه نجامه كان 
مرۆڤ ده رده خات كه  نه یتوانیوه  زۆر به  
وردی و به  قوڵی له و یاسایانه  بگات كه  
كۆنتڕۆڵی بوون و جوڵه ی ئه و ته نۆلكانه  
په یوه ندیه كی  هیچ  ئه وه   ئیدی  ده كه ن، 
ئه و  به دیهاتنی  و  ب��وون  چۆنیه تی  به  
ته نۆلكانه وه  نییه ، ئه وانه  به وپه ڕی وردی 
ئه وه ی  و  به دیهاتوون  یاسابه ندیه وه   و 
هه بێت ئه وه یه  كه  ئێمه ی مرۆڤ ناتوانین 
بگه ینه  زانیاری ورد و ته واو ده رباره یان. 
یاسای هۆیه تی یاسایه كی نادیاره  و ناچێته  
پڕۆفیسۆر  تاقیكردنه وه وه ،  چه تری  ژێر 
بایڵ   جۆن  كه نه دی  بیركاری  زانای  و 
به   نافیزیاوانه ی  هۆكاره   "ئه و  ده ڵێت: 
هۆكارن  ئێمه   الی  باوی  پێناسه ی  پێی 
چوون  ب��ه دوادا  و  توێژینه وه   دوای  له  
له   بۆیه   م���رۆڤ،  چاودێریه كانی  و 
ئه و  نه بوونی  ناكرێت  زانستیه وه   ڕووی 
هۆكاره  فیزیاویانه  له  به رده ستدا هۆكاره  

فیزیاییه كانی دیكه  ڕه تكاته وه 1" 
هۆیه تی  تیۆری  دیكه وه   الیه كی  له  
به   ناكرێت  و  فه لسه فیه   تیۆریه كی 
تاقیكردنه وه  ڕه ت بكرێته وه  و زانستیش 

ناتوانێت ده ستبه رداری بێت.
زانای فیزیایی پالنك ده ڵێت: " له وانه یه  
ل��ه وه   ه��ۆی��ه ت��ی  ی��اس��ای  بڵێن  ئ���ه وان 
به اڵم  بێت،  گریمانه یه ك  ده رناچێت 
ناچێت،  دیكه   له وانی  گریمانه یه   ئه و 
و  بنه ڕه تیه   زۆر  گریمانه یه كی  به ڵكو 
به   بدات  مانا  تا  پێویسته   گریمانه یه كی 
و  لێكۆڵینه وه   له   دیكه   گریمانه كانی 
ده ڵێت:  و  دیكه ماندا2"  توێژینه وه كانی 
یاسایه ك  شێوه ی  گریمانه یه ك  "هه موو 
ده گرێت كه  پێویسته  جه خت له  بوونی 
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بنه ڕه تی هۆیه تی بكاته وه  3".
جگه  له وانه  هیچ مانایه ك بۆ ئه گه ره كان 
له   )ئه گه رانه (  ئه و  ئه گه ر  نامێنێته وه  
كۆنتڕۆلی  یاسا  كه   نه بن  دنیایه كدا 
ده ڵێت:  بڕونشویسز  باره وه   له و  بكات، 
سه ر  له   ئه گه ره كان  "هه ژماركردنی 

بنچینه ی بوونی مسۆگه رییه 4"
هه ر له و بواره دا برتراند رسل ده ڵێت: "به  
هۆكاره كاندا  دوای  به   گه ڕان  من  ڕای 
له سه ر  پێویسته   بۆیه   زانسته   ناوكڕۆكی 
بیه وێت  كه   زانستی  كه سێكی  ه��ه ر 
لێكۆڵینه وه یه ك  ی��ان  توێژینه وه یه ك 
ك��رداری��ه وه   ڕووی  له   ئه نجامبدات، 
گریمانه یه كی  مسۆگه ری  ب���ه رده وام 

كرداری بێت له  الی 5".
"هه ر  ده ڵێت:  دیراكیش  زانا  هه روه ها 
ڕێژه یی  كوانتای  میكانیكێكی  ده بێت 
تێدا  ناكۆتاییانه ی  ئه و  كه   بدۆزرێته وه  
جۆرێك  به   نوێیه   میكانیكه   ئه و  نه بێت، 
جیابكرێته وه   مسۆگه ری  به   ده بێت 
ئه و  ده یه وێت،  ئاینشتاین  جۆره ی  به و 
زانا  بكات  وا  كارێكی  مسۆگه ریه  

كه   بێنن  چه مكانه   له و  واز  فیزیاییه كان 
ئێستا هه ست به  هه ڵه كانیان ناكرێت6". 

له  الیه كی دیكه وه  كه سانێك ده یانه وێت 
له  ڕێگای پرانسیپی ناووردیه وه  بانگه شه ی 
ئه وه  بكه ن له  كاتێكدا مرۆڤ نه توانێت 
وه ك  ته نۆلكه یه كی  شوێنی  وردی  به  
ئه لكترۆن یان خێراییه كه ی دیاری بكات 
به ڵگه ی ئه وه یه  كه  ئه م بوونه  هه ڕه مه كی 
هه موو  و  گرتویه تیه وه   یاسایی  بێ   و 
ڕێكه وت  به   ڕووداوه كان  و  دیارده كان 
ده بن، ئیدی ئه وه یان له  بیرده چێته وه  كه  
به   ناتوانێت  خۆیه تی  مرۆڤ  بێتوانایی 
ته نۆلكه یه كی  خێرایی  و  شوێن  وردی 
هه روه ها  بكات،  دیاری  ئه لكترۆن  وه ك 
نه زانینی مرۆڤه  بۆ ئه و یاسا و ڕێوشوێنانه ی 
كه  جوڵه  و شوێن و بوونی ئه و ته نۆلكانه  
نهێنیه ك  دیاریده كان. نه زانینی مرۆڤ به  
له   یاسابه ندیه ی  ئه و  نادیاریه كی وه ك  و 
جوڵه ی ته نۆلكه  سه ره تاییه كان و ته نه كان 
و گه ردوون به  گشتیدا هه ن به ڵگه  نابێت 
له  سه ر نه بوونی ئه و یاسابه ندیه  و ئه مه ش 

شتێكی لۆژیكی و به ڵگه نه ویسته .  

ht tp : / /maj les .a lukah.net /

showthread.php?75929-

http://ar.wikipedia.org     http://

www.assafir.com/
http://www.alltebfamily.com/

vb/showthread.php?t=35871
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ئێستا هه موو  ماوه یه ك پێش 
بوو،  ده گمه ن  ڕووداوێكی  بینه ری  دنیا 
نه مساوی  سه ركێشی  بازدانی  ئه ویش 
 39 به رزی  له   بومگارتنه ربوو  فیلیكس 
هه رچه نده   زه وی،  ڕووی  سه ر  بۆ  كم 
بوو،  زانستی  گرنگی  ڕووداوێكی  ئه وه  
له   هه ڵه   چه مكی  زۆر  له گه ڵیدا  به اڵم 
لێكدانه وه ی فیزیایی بۆ ڕووداوه كه  هاته  
له وه دا  هه موویان  كورته ی  كه   كایه وه  
خۆی بینیه وه  كه  گوایا به و بازدانه  هه موو 
نیوتن  هه ڵوه شاوه ته وه ،  نیوتن  یاساكانی 
زانایه ی كه  خاوه نی چه ندین  ئه و كه ڵه  
یاسای فیزیاوی كاریگه ره  له  ژیانماندا، با 

بزانین ڕاستی له  كوێدایه ؟  
له و  و  نه مساویه   سه ركێشێكی  فیلیكس 
ژماره ی  بووه   مه به ستی  سه ركێشیه یدا 
و  بشكێنێت  پێشووی  پێوانه ییه كانی 
ئه مه ش بكات به  دوا سه ركێشی خۆی، 
ساڵه   دوو  م���اوه ی  مه به سته   ئ��ه و  ب��ۆ 

سه رگه رمی ڕاهێنانه . 
 2012/10/ ئێواره ی ڕۆژی 1 شه مه  14 
سه ركێشی نه مساوی فیلیكس بومگارتنه ر 
له   سه ربه ستیه وه   بازدانێكی  میانه ی  له  
زه وییه وه   ڕووی  له   كم   39 ب��ه رزی 
له   1342.2ك���م  گه یشته   خێراییه كه ی 
سەعاتێكدا واته  به  بڕی1.24  جار زیاتر 
له  خێرایی ده نگ كه  ئه وه ش ژماره یه كی 
نێو  له   سه ربه ست  بازدانی  له   پێوانه ییه  
زه پۆشی زه ویدا به وه ش ژماره ی پێشوو 
ده شكێنرێت كه  1136 كم له  سه عاتێكدا 
گه شتی  پره یس،  فڕانس  ئاژانسی  به پێی 
سه ركه وتنی ئه و سه ركێشییه  زیاد له  دوو 

  فیزیا و
بازدانه كه ی  فیلیكس 

جوان محه مه د
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سه عات و 20 ده قیقه ی خایاند بۆ به رزی 39 كم له  ڕووی 
زه ویه وه ، به اڵم گه شتی گه ڕانه وه ی ته نیا 20 ده قیقه ی خایاند 
و تیایدا نزیكه ی 5 ده قیقه ی به  كه وتنه خواره وه ی سه ربه ست 
و به  خێراییه ك له  خێرایی ده نگ زیاتر بوو ده هاته  خواره وه  
فیلیكس كۆنترۆلی خۆی  له وانه یه   ئه وه ش مه ترسیداره  و  كه  
له  ده ست بدات و بێهۆش ببێت، پاشان به  خێراییه ك زیاتر له  
خێرایی ده نگ و له  میانه ی بازدانێكی سه ربه سته وه  ده گه ڕێته وه  
سه ر زه وی به  سه المه تی و به وه ش فیلیكس 3 ژماره ی پێوانه یی 
الشه ی  به   مرۆڤێك  جاریشه   یه كه م  بۆ  و  ده شكێنێت  پێشوو 
بێت!  زیاتر  له  خێرایی ده نگ  به  خێراییه ك ده ڕوات  خۆیه وه  
له   تایبه تی  و خوده ی  جلوبه رگ  له و سه ركێشیه یدا  فیلیكس 
به ركردبوو تا به رگه ی ئه و بارو دۆخه  سه خته  بگرێت. فیلیكس 
به هۆی كه بسوله یه كی پڕ له  هیلیۆمه وه  ده گاته  به رزی 39 كم 
له  ڕووی زه ویه وه  و ماوه ی چه ند ساڵێكه  سه رقاڵی ڕاهێنانه  له  

سه ر ئه و سه ركێشیه ی كه  ئه نجامیدا. 
له و ژماره  پێوانه ییانه ی فیلیكس ویستی بیانشكێنێت ئه مانه ن

ژماره ی  په ڕه شوته وه ،  به هۆی  باز  به رزترین  پێوانه یی  ژماره ی 
پێوانه یی بۆ گه یشتن به  به رزترین خاڵ به هۆی باڵۆنه وه ، ژماره ی 
پێوانه یی بۆ زۆرترین كاتی مانه وه  له  باری كه وتنه  خواره وه ی 
سه ربه ستدا، چواره م ژماره ی پێوانه یی زۆرترین خێرایی مرۆڤه  
پێوانه ییه ی  ژماره   ئه و  فیلیكس  لێره دا  بیگاتێ ،  به  الشه ی  كه  
شكاند و به  له شی خۆی دیواری ده نگی بڕی واته  خێراییه كه ی 
له م  پێوانه ییه شه  كه   ژماره   ئه و  بوو،  زیاتر  ده نگ  له  خێرایی 
هه ڵه وه . ده كه وێنه   تێیدا  هه ندێكمان  و  بێت  مه به ست  بابه ته دا 
خۆی  الشه ی  به   ده توانێت  مرۆڤ  ئایا  ئه وه یه   پرسیار  لێره دا 
دیواری ده نگ ببڕێت له  میانه ی كه وتنه خواره وه ی سه ربه ستی 
له   با  نابێت؟  فیزیایی  یاسایه كی  هیچ  پێچه وانه ی  ئه وه   ئایا  و 

پێشدا بزانین كه وتنه خواره وه ی سه ربه ست چییه ؟
كه وتنه خواره وه ی سه ربه ست

ته نیا  به رزیه كه وه  كه   له   ته نێك  له  كه وتنه  خواره وه ی  بریتییه  
لەژێركاری هێزی كێشكردنی زه ویدا بێت به و هێزه ش ده وترێت 
بۆ  به رده بێته وه   ده ست  له   ته نێكت  نموونه   بۆ  ته نه كه ،  كێشی 
هه ڵده ده یت  گۆشه یه ك  به   یان  شاوڵیانە  ته نێك  یان  خواره وه  
دوایی ده كه وێته وه  سه ر زه وی له و بارانه دا ته نه كه  له ژێر كاری 
هێزی كێشكردنی زه ویدایه  )به  فه رامۆشكردنی به رگری هه وا 

كه  له  دوایدا باسی ئه وه  ده كه ین(.
 x بارستایی  هێز =   نیوتن:  یاسای دووه می  به پێی  بیركاریانه  
تاودانی ته نه كه ، ئه و هێزی كێشكردنه  واته  كێشی ته نه كه  به م 
یاسایه  ده رده بڕرێت: Fg = mg  كه  Fg   كێشی ته نه كه یه  
بڕه كه ی  و  زه وی��ه   تاودانی   g و  ته نه كه یه   بارستایی   m و 
ده كاته   m /s2 9.81 واته  كاتێك ته نێك سه ربه ست ده كه وێته  
خواره وه  ئه وه  ته نیا له  ژێر كاریگه ری تاودانی زه ویدایه وه  له  
هه ر چركه یه كدا خێراییه كه ی 9.81m زیاد ده كات، به و پێیه  
تا به رزی ته نه كه  زۆرتربێت چركه كانی هاتنه خواره وه ی زیاتر 

ئه وه   له به ر  ده بێت،  زیاتر  ته نه كه   خێرایی  به وه ش  و  ده بێت 
له و كه وتنه  خواره وه  سه ربه سته دا سنورێك نییه  بۆ زیادبوونی 
خێرایی ته نه كه  )خێرایی ڕووناكی نه بێت كه  هه رگیز خێرایی 

ته نه كه  پێی ناگات(.
به اڵم ئه ی بۆچی الی كه سانێك ئه وه  هه ڵه ی یاساكانی نیوتن 
ته نێكی  خێرایی  بۆ  هه یه   سنورێك  ئایا  یان  و  ده رده خ��ات 
كوێدایه   له   تێكه ڵیه كه   نابه زێنرێت؟  كه   كه وتوو  سه ربه ست 

با بزانین!
هێزی به رهه ڵستی هه وا و ئه وپه ڕی خێرایی 

كاتێك ته نێك له  نێو شلگازێكدا "واته  شله  و گاز" ده جوڵێت 
ئه وا ئه و شلگازه  به هێزێك به رهه ڵستی جوڵه ی ئه و ته نه  ده كات 
و    drag forceده ناسرێت به رهه ڵستیكار  هێزی  به   كه  
ئاراسته كه ی پێچه وانه ی ئاراسته ی جوڵه ی ته نه كه  ده بێت، ئه و 

هێزه  له  خێراییه  كه مه كانی 

جوڵه ی ته نێكدا كه م ده بێت بۆیه  به  زۆری فه رامۆش ده كرێت، 
بۆ نموونه  كاتێك ئێمه ی مرۆڤ له سه ر زه وی ده ڕۆین هێزی 
به رهه ڵستی هه وامان له سه ر ده بێت، به اڵم ئه وه نده  كه م ده بێت 
كه  هه ستی پێناكه ین، و كاتێك له ناو ئوتومبیلێكدا ده بین كه  به  
خێراییه كی زۆر ده ڕوات، له و كاته دا ده ست ده ربێنین ئاشكرا 
هه ست به  هێزی به رهه ڵستی هه وا ده كه ین له سه ر ده ستمان كه  
بۆ دواوه ی ده بات، واته  تا خێرایی ئه و ته نه  زیاتر بێت هێزی 
خێراییه   له   و   ده كات  زیاد  ته نه كه   له سه ر  هه وا  به رهه ڵستی 
دووجای  له گه ڵ  ده گۆڕێت  ڕاسته وانه   هێزه   ئه و  زۆره كاندا 
خێرایی ته نه كه ، هه روه ها هێزی به رهه ڵستی هه وا په یوه ندی به  
شێوه ی ته نه كه  و دووریه كانیشیه وه  هه یه ، بۆ نموونه  تا ڕووه  
زیاتر  له سه ر  هێزه ی  ئه و  بێت  گه وره تر  ته نه   ئه و  ڕووبه ری 
سه ربه ستانه   زۆره وه   له به رزیه كی  كه   ته نێك  بۆ  بۆیه   ده بێت، 
فه رامۆش  به رهه ڵستیه   هێزی  ئه و  ناتوانین  خواره وه   ده كه وێته  

بكه ین. 
كاتێك ته نێك له به رزیه كی زۆره وه  سه ربه ستانه  ده كه وێته  خواره وه  
ئه وا له ژێر كاری دوو هێزدا ده بێت یه كێكیان هێزی كێشكردنی 
زه ویه  له سه ر ئه و ته نه  واته  كێشی ته نه كه mg  و ئاڕاسته كه ی بۆ 
سه ر  له   هه وایه   به رهه ڵستی  هێزی  دیكه یان  ئه وی  و  خواره وه یه  

9.81 m /s2
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سه ره وه یه ،  بۆ  ئاراسته كه ی  كه   ته نه كه  
كه مه ،  دووه م  هێزه ی  ئ��ه و  له سه ره تادا 
به   به اڵم  كه مه ،  ته نه كه   خێرایی  چونكه  
ژماره ی  زیادبوونی  و  كات  تێپه ربوونی 
خێرایی  خ���واره وه   كه وتنه   چركه كانی 
ته نه كه  زیاد ده كات و له  هه ر چركه یه كدا 
خێراییه كه ی 9.81m زیاد ده كات، چونكه  
زه ویدایه   تاودانی  كاری  ژێر  له   ته نه   ئه و 
پێشتریش  و     m /s2 ده كاته 9.81  كه  
ئاماژه مان به وه  داوه ، تا خێرایی ته نه كه  زیاد 

له   هه وا  به رهه ڵستی  هێزی  بكات 
سه ری زیاد ده كات و به  درێژایی 
خێرایی  زیادبوونی  م��اوه ی  ئ��ه و 
په یڕه وی  ته نه ك  جوڵه ی  ته نه كه  
یاسای دووه می نیوتن ده كات كه  
چونكه   ك��ردووه ،  باسمان  پێشتر 
ته نه كه   له سه ر  هێز  به رئه نجامی 

ناكاته  سفر. 
كه وتنه   چركه كانی  زیادبوونی  به   واته  
خواره وه ی ته نه كه  خێرایی زیاد ده كات 
و له ویشه وه  هێزی به رهه ڵستی هه وا زیاد 
خێراییه كی  له   ڕاده یه ی  ئه و  تا  ده كات 
ئه وه نده   به رهه ڵستیه   هێزی  ئه و  زۆردا 
گه وره  ده بێت یه كسان ده بێت به  كێشی 
له سه ر  هێز  به رئه نجامی  ئیتر  و  ته نه كه  
ته نه كه  ده كاته  سفر و خێراییه كه ی له وه  
خێراییه كی  به   ته نه كه   و  نابێت  زیاتر 
خێراییه ش  به و  و  خواره وه   دێته   نه گۆڕ 
 terminal خێرایی  ئه وپه ڕی  ده وترێت 

 .velocity

كاتێك ته نه كه  ده گاته  ئه وپه ڕی خێرایی 
سفر  ده كاته   له سه ری  هێز  به رئه نجامی 
له باری  ته نه كه   ده وترێت  باره دا  له م  و 
هاوسه نگیدایه  و ئه وه ش یاسای یه كه می 
یان  ب��ه رده وام��ی  یاسای  به   كه   نیوتنه  
ئیدی  ده ناسرێت،   inertia بارنه گۆڕین 
من نازانم بۆچی ئه و كه وتنه  خواره وه یه  

پێچه وانه ی یاساكانی نیوتن ده بێت؟! 
له و  ته نێك  ئاخۆ  ب���ه وه ی  س��ه ب��اره ت 
كه وتنه  خواره وه یدا خێراییه كه ی ئه وه نده  
ببڕێت  ده نگ  دیواری  كه   ده بێت  زۆر 
1225ك��م/س��ه ع��ات  ده ن��گ  )خێرایی 
ه��ه وای  په ستانی  و  گه رمی  پله ی  له  
یه ك  و  سیلیزی  پله ی   20 ئاساییداواته  
چونكه   ده شێت،  به ڵێ   ده ڵێین  كه شدا(، 

فیزیاییه وه   ڕووی  له   نییه   سنورێك  هیچ 
خێرایی  ئ��ه وپ��ه ڕی  دیاریكردنی  ب��ۆ 
به رزی  تا  كه وتوو،  سه ربه ست  ته نێكی 
زۆرتربێت ئه وپه ڕی خێرایی زیاتر ده بێت 
زۆره وه   به رزیه كی  له   فیلیكسیش  و 
خێرایی  ئ��ه وه ی  بۆ  ه��ه ڵ��داوه .  خ��ۆی 
دیاریبكه ین  ته نێكی سه ربه ست كه وتوو 
له و  ه��ه وا  ن��اوه ن��دی  چ��ڕی  پێویسته  
به رزیه وه  بزانرێت و ئه وپه ڕی خێرایی بۆ 

نزیك  به رزیه  كه مه كانی  له   په ڕه شوتێك 
تێیدا  هه وا  چڕی  كه   زه وی  ڕووی  به  
زۆره  ده گاته  200 تا 320 كم/سه عات، 
به اڵم چۆن فیلیكس گه یشته  ئه و خێراییه  

زۆره  و دیواری ده نگی بڕی؟ 
زۆره وه   هێجگار  به رزیه كی  له   فیلیكس 
زۆر  تێیدا  هه وا  چڕی  كه   فڕێدا  خۆی 
به رهه ڵستی  ڕاده ی��ه ك  به   بوو  كه م  زۆر 
نه بوو  وه ك  زۆران��ه دا  به رزیه   له و  هه وا 

بینه وه   به رز  زه وی  ڕووی  له   )تا  وایه  
ئینجا  ه���ه وا ك��ه م ده ك����ات(،  چ��ڕی 
هه یه   ڕۆڵی  خۆفڕێدانه كه ش  شێوازی 
و  ده ست  كه سه   ئه و  ئه گه ر  نموونه   بۆ 
ئینجا  بنوسێنێت  خۆیه وه   به   قاچه كانی 
له شی  ڕووب��ه ری  ڕووه   فڕێبدات  خۆی 
كه م ده بێت و به رهه ڵستی هه وا له سه ری 
كه م ده كات. بۆیه  ده توانین به  دڵنیاییه وه  
یه كه می  قۆناغی  له   فیلیكس  كه   بڵێین 

دیواری  خێراییه كه ی  خۆهه ڵدانه كه ی 
ده نگی بڕیوه  و ئه وه ش هیچ دژایه تیه كی 
یاساكانی فیزیا و یاساكانی نیوتن ناكات. 
فیلیكس  پێوانه ییانه ی  ژم���اره   ئ��ه و 
ش��ك��ان��دوون��ی خ��اوه ن��ی 3 ل��ه  ژم��اره  
فیلیكس  ڕاهێنه ری  پێشوو  پێوانه ییه كانی 
كیتنگه ر،  جۆزیف  ناوی  به   بوو  خۆی 
هێزی  له   بوونی  خانه نشین  پێش  كه  
ئاسمانی ئه مه ریكی كاری ده كرد، ژماره  

كاتێك ته نێك له به رزیه كی زۆره وه  
سه ربه ستانه  ده كه وێته  خواره وه  ئه وا 

له  ژێر كاری دوو هێزدا ده بێت یه كێكیان هێزی 
كێشكردنی زه ویه  له سه ر ئه و ته نه  واته  كێشی 
ته نه كه   و ئاراسته كه ی بۆ خواره وه یه  و ئه وی 

دیكه یان هێزی به رهه ڵستی هه وایه  له سه ر ته نه كه  
كه  ئاراسته كه ی بۆ سه ره وه یه ، له سه ره تادا ئه و 

هێزه ی دووه م كه مه ، چونكه  خێرایی ته نه كه  كه مه ، 
به اڵم به  تێپه ربوونی كات و زیادبوونی ژماره ی 

چركه كانی كه وتنه  خواره وه  خێرایی ته نه كه  زیاد 
ده كات 

9.81 m /s2
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به رزترین  ده رب��اره ی  پێوانه ییه كانیش 
له و  مانه وه   كاتی  زۆرت��ری��ن  ب���ازدان، 
كه   خێرایی  زۆرت��ری��ن  و  ب��ه رزی��ان��ه دا 
بیگه نێ  له  میانه ی كه وتنه  خواره و ەیدا. بۆ 
فیلیكس  په ڕه شووتی  بازدانی  به رزترین 
كه   شكاند  پێشووی  پێوانه یی  ژماره ی 
31.3 كم بوو له الیه ن گیتنگه ره وه  بوو، 
به اڵم فیلیكس له  به رزی 39 كم خۆی 
هه ڵدا. بۆ زۆرترین خێرایش كه  بیگه نێ  
پێشووی  پێوانه یی  ژم��اره ی  فیلیكس 
و  ب��ڕی  ده نگیشی  دی��واری  و  شكاند 
كم/  1342.2 گه یشته   خێراییه كه ی 
گیتنگه ر  خێرایی  كاتێكدا  له   سه عات 
ئاماژه   ده بێت  988كم/سه عات.  گه یشته  
به وه ش بده ین كه  له  به رزیه  زۆره كاندا 
وه ك  ده بێت  كه متر  ده ن��گ  خێرایی 
ئه وه ی له سه ر زه وی بێت، چونكه  چڕی 
ده كات.  كه م  زۆر  به رزیانه دا  له و  هه وا 
سه باره ت به  به رزترین گه شتی ناو باڵۆن 
ئه وه  فیلیكس ژماره ی پێوانه ی پێشووی 
زۆرترین  ده رب��اره ی  ب��ه اڵم  شكاندوه ، 
ب��ه ك��ه وت��ن��ه خ��واره وه ی  م��ان��ه وه   كاتی 

ژماره   ئه و  نه یتوانی  فیلیكس  سه ربه ست 
پێوانییه ی پێشوو بشكێنێت كه  4 ده قیقه  
و 45 چركه  بوو له  الیه ن گیتنگه ره وه ، 
سه ر  خسته   چركه ی   17 ته نیا  فیلیكس 
كاتی  پێش  فیلیكس  ژم��اره ی��ه ،  ئ��ه و 
به هۆی  كرده وه   په ڕه شووته كه ی  خۆی 
گه رمبوونی  له   ه��ون��ه ری  هه ڵه یه كی 
بووه   كه   سه ری  خوده كه ی  پێشه وه ی 
و  ته مومژ  و  هه ڵم  دروستبوونی  هۆی 
ببینێت  ڕوونی  به   نه یده توانی  فیلیكس 
زوو  خ��ۆی  گیانی  ت��رس��ی  ل��ه   ب��ۆی��ه  

په ڕه شووته كه ی كرده وه . 
ئه و  كه سانێك  كه   دیكه   هه اڵنه ی  له و 
وه رده گرن  هه ڵه   به   فیلیكس  بازدانه ی 
و ئیتر ڕاڤه ی هه ڵه ی بۆ ده كه ن: گوایه  
فیلیكس چۆته  ده ره وه ی زه پۆشی زه وی 
و ئینجا گه ڕاوه ته وه  بۆ نێو به رگه هه وای 
خۆی  له   هه ڵه   دوو  ئه مه ش  زه وی، 
به  هیچ  ئه وه یه  كه   ده گرێت، یه كه میان 
ده ره وه ی  نه چۆته   فیلیكس  جۆرێك 
ئه ستوری  چونكه   زه وی،  به رگه هه وای 
به رگه  هه وای زه وی واته  زه پۆشی زه وی 

فیلیكس  كه   زیاتره   كم   39 له و  زۆر 
 5 له   زه وی  زه پۆشی  به رزبۆته وه ،  بۆی 
ترۆپۆسفیر،   : ئه مانه ن  پێكدێت  چین 
ستراتۆسفیر، میزۆسفیر،   سێرمۆسفیر و  
ئیكسۆسفیر، ئه م چینه ی دوایی تا به رزی 
10 هه زار كم ده ڕوات و هه رگیز به رگه  
هه وای زه وی به  شێوه یه كی كتوپڕی له  
خاڵێكدا كۆتایی نایه ت، و  تا له  ڕووی 
زه وی به رزبینه وه  چڕی ئه و به رگه  هه وایه  
چڕی  كه مبوونی  به اڵم  ده ك��ات،  كه م 
هه ستپێكراو  زۆر  شێوه یه كی  به   هه وا 
كه   ده ستپێده كات  كم   100 به رزی  له  
ناوی  به   دیاریكراوه   خه یاڵی  هێڵێكی 

هێڵی كارمان. 
دووه میان ئه وه یه  ده ڵێن كاتێك فیلیكس 
ئیتر  زه وی  زه پۆشی  ده ره وه ی  چووه  
هێزی كێشكردنی زه وی له سه ر نامێنێت! 
فیلیكس  پێدرا  ئ��ام��اژه ی  وه ك  ب��ه اڵم 
و  زه وی  زه پۆشی  ده ره وه ی  نه چۆته  
به رزتربێت  زۆر  ل��ه وه ش  ئه گه ر  هه تا 
ئه وا هه ر له ژێر كاری هێزی كێشكردنی 
بۆ  هێزه   ئه و  چونكه   ده بێت،  زه وی��دا 
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فیلیكس  به رزیه ی  له و  مه ودایه كی زۆر 
و  ببێت  الوازی��ش  با  ده ڕوات،  زیاتر 
نابێت ئه وه شمان له  بیر بچێت كه  به  پێی 
یاسای كێشكردنی گشتی نیوتن هێزێكی 
نێوان  له   هه یه   ئاڵوگۆڕ  كێشكردنی 
تایبه تی  به   و  ماددیه كاندا  ته نه   هه موو 
ڕاستیدا  له   بۆیه   هه ساره كاندا،  له نێوان 
شوێنێك نامێنێته وه  كه  هێزی كێشكردن 

تێیدا به  ته واوی نه مێنێت. 
هه ڵه كه ی  بیرۆكه   میانه ی  ل��ه   ه��ه ر 
پێشه وه ،  دێته   دیكه   هه ڵه یكی  پێشوه وه  
به   ناسووتێت  فیلیكس  چۆن  ئه وه یه  
ناو  نه یزه كه كان كه  دێنه  به رگه   وێنه ی 
به رگه هه وای زه ویه وه ؟ به اڵم وه ك وتمان 
فیلیكس هه ر له ناو به رگه هه وای زه ویدا 
پرسیارێكی  ئه وه ش  و   داوه   بازه كه ی 
كاتێكدا  له   نه سووتاوه   كه  چۆن  شیاوه  
داده ب��ه زێ��ت؟  زۆر  خێراییه   ب��ه و  ئ��ه و 
ناسووتێت له به ر ئه وه ی به رگی تایبه تی 
مه به سته   ئ��ه و  ب��ۆ  ب��ووه  ك��ه   ل��ه ب��ه ردا 
فیلیكس  له وه ش  جگه   و  دروستكراوه  
باری  له   ماوه ته وه   كه م  زۆر  ماوه یه كی 

بڕینی دیواری ده نگیدا. 
كاریگه ری بڕینی دیواری ده نگ 

له  سه ر مرۆڤ
له شی خۆی دیواری  به   كاتێك مرۆڤ 
خراپی  كاریگه ری  ده بڕێت  ده ن��گ 
بیپچڕێنێت  له وانه یه   و  له سه ری  ده بێت 
مه گه ر جلوبه رگی تایبه تی له به ردا بێت. 
كه سێكی  ڕێگای  له   مه ترسیانه ی  له و 
وه ك فیلیكسدا بوو له و باره دا كه  تیمی 
چاودێری حیسابیان بۆ كردبوو: مه ترسی 
به   كه وتن  سه رووبنه وشه یی،  تیشكی 
زۆر  گۆڕانی  به هێز،  ڕه شه بای  زه ویدا، 
گازی  كه مبوونی  و  گه رمی  پله ی  له  
هه وا  په ستانی  دابه زینی  ئۆكسیجین، 
ساتی  له   ڕاته كاندن  شه پۆله كانی  و 
بڕینی دیواری ده نگ و گێژبوون و له  
و  به رگه كه ی  كونبوونی  و  هۆشچوون 

به كرانه وه ی په ڕه شووته كه ی... 
پێویسته  ئه و تیمه ی چاودێری فیلیكس 
هه موو  ئ��ه و  ب��ۆ  حیساب  ده ك���ه ن 

فیلیكس  چونكه   بكه ن،  هۆكارانه  
تا   12 كه   ستراتۆسفیر  چینی  ده گاته  
50 كم له  ڕووی زه ویه وه  به رزه ، پله ی 
گه رمی له و به رزیه دا داده به زێت بۆ 5 
پله ی سیلیزی خوار سفر، و بڕی گازی 
بۆیه   ده ك��ات  كه م  زۆر  ئۆكسیجین 
زه وی  سه ر  وه ك  ژینگه یه كی  پێویسته  
بتوانێت  تا  بكرێت  دابین  فیلیكس  بۆ 
پێویسته   نه یبه ستێت.  و  بدات  هه ناسه  
باڵۆنه كه و  ناو  ب��اره ی  له   ژینگه   ئه و 
فیلیكس و خۆده كه ی سه ری  به رگی 
گرنتی  سیانه   ئه و  چونكه   بگرێته وه ، 
ژیاندا،  له   ده كه ن  فیلیكس  مانه وه ی 
وا  هۆكاره   ئه و سێ   ژینگه ی  پێویسته  
بگونجێنێت  خۆی  ب��ه رده وام  لێبكرێن 
و  ده وروب���ه ردا  گۆڕانه كانی  له گه ڵ 
زه وی  سه ر  وه ك  ژینگه یه كی  هه میشه  

بۆ فیلیكس دابین بكه ن. 
له و  فیلیكس  سه ری  خۆده ی  و  به رگ 
سه ركێشیه دا زۆر گرنگن، جگه  له وه ی 
باسكرا ده بێت به رگه كه ی به رگه ی ئه و 
پله ی  له   كه   بگرێت  كتوپڕیانه   گۆڕانه  
گه رمیدا ڕووده ن له  -5 پله ی سیلیزیه وه  
بۆ پله ی گه رمی زۆر به رزتر، هه روه ها 
سه ری  خ��ۆده ك��ه ی  و  ب��ه رگ  ده بێت 
زۆره   لێكخشاندنه   هێزی  ئه و  به رگه ی 
بگرن كه  دێته  ڕێگایان، له  ڕاستیدا ئه و 
دووانه  زامنی مانه وه ی فیلیكس ده كه ن 
له  ژیاندا ئه گه ر خوای گه وره  بیه وێت. 
ب����ه ده ر ل���ه وان���ه ی پ��ێ��ش��وو ل��ه  ب��اری 
بڕینی  و  سه ربه ست  كه وتنه خواره وه ی 
زۆر  خێرایی  به هۆی  ده نگدا  دی��واری 
و باوه  ئه و كه سه  تووشی له هۆشچوون 
نه توانێت  له وانه یه   ده بێت  گێژبوون  و 
زۆر  بۆیه   بكاته وه ،  په ڕه شووته كه ی 
و  ب��ه رگ  دروستكردنی  له   پێویسته  
بارانه ش  ئه و  ڕه چ��اوی  سه ر  خ��وده ی 
ئه وه   ئێستا  تا  ئ��ه وه ی  له به ر  بكرێت، 
له شی  به سه ر  وا  دیارده ی  جاره   یه كه م 
زۆر  پزیشكه كانیش  بۆیه   بێت  مرۆڤدا 
ئ��ه وه  چه ند  بۆ  ن��ازان��ن و  ب��اران��ه   ل��ه و 
فیلیكسه وه   له شی  به   هه سته وه رێكیان 

نووساندووه  كه  گۆڕانكاری له شی تۆمار 
بتوانن به رگێكی  تا بۆ داهاتوو  ده كات 
كه موكورتیه كی  هیچ  دروستبكه ن  وا 
نه بێت، هه رچه نده  ئه و به رگ و خوده ی 
فیلیكس به كاریهێنا به  ڕاستی پێشكه وتوو 
فڕۆكه   ناوی  به   بیچوێنین  بوو ده توانین 
ڕه گه زه كانی  هه موو  كه   جه نگیه كان 

ژیانی تێدا دابینكراوه . 
له كۆتاییدا ده ڵێین ئاخۆ ئه و 

سه ركێشیه ی فیلیكس سوودی 
زانستی و ژیاری ده بێت؟

به ڵێ ،  دڵنییاییه وه   به   ده ڵێین  وه اڵمدا  له  
سه ركێشیه   ئ��ه و  له الیه كه وه   چونكه  
كه   سه لماند  نیوتنی  یاساكانی  هه موو 
یاسایانه وه   ئه و  بوونی  به هۆی  و  ڕاستن 
ئه وه ی  وه ك  )نه ك  كراوه   سه ركێشیه كه  
یاساكانی  گوایه   ده چن  بۆی  هه ندێك 
دیکەی  سوودێكی  نین(،  ڕاست  نیوتن 
ئه وه یه  كه  به شێوه یه كی كرداری مرۆڤ 
به   ئه گه ر  به سه ردێت  چی  ده زان��ێ��ت 
دیواری  و  بڕوات  گه وره   خێراییه كی 
به   ده توانێت  چ��ۆن  و  ببڕێت  ده ن��گ 
سه المه تی بمێنێته وه  به هۆی ئه و به رگ و 
خوده یه ی بۆی دروستكراوه  كه  هه ستی 
به  هیچ ناڕه حه تیه ك نه ده كرد وه ك ئه وه ی 
ئاخۆ  پرسیاره   ئه و  بۆ  فیلیكس  وه اڵمی 
كردووه   نامۆ  بارێكی  هیچ  به   هه ستی 
بۆ  ده گه ڕێته وه   ئ��ه وه ش  نه خێر.  وتی 
تایبه تیه ی  خوده   و  به رگ  ئه و  بوونی 
داه��ات��وودا  له   دروستكرابوون،  ب��ۆی 
به   خودانه   و  ب��ه رگ  له و  ده توانرێت 
شێوه ی زۆر پێشكه وتوو تر دروستبكرێن 
گه شتیارانی  هه تا  و  كه شتیه وانه كان  تا 
به كاری  فڕۆكه كان  پشتی  سه ر  ئاسایی 

بێنن له  باری كتوپری و مه ترسیداردا. 

سه رچاوه كان:
بابه تێكی  له   س��وود  به ده ستكاریه وه  
دوا   ) العلمی  االع��ج��از   ( گ��ۆڤ��اری 
كه ناڵی)  و      2012  /  42 ژم��اره ی 

العربیه ( وه رگیراوه .
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بێگومان، هه موومان ده زانین مادده ، 
بریتییه  له  هه ر شتێك كه  بارستاییه كی هه بێت 
و شوێنێك له  بۆشاییدا پڕبكاته وه ، به  مرۆڤ 
و به  هه موو بوونه وه ره  زیندووه كانه وه . به اڵم 
مادده   دژه   ده رب��اره ی  شتێكت  پێشتر  ئایا 

بیستووه ؟
ڕه نگه  ئه م چه مكه  له  میانه ی چیرۆك و فیلمه  
به الته وه   ڕاده یه ك  تا  زانستیه كانه وه   خه یاڵیه  
چییه   نهێنیه   ئه م  ڕاستی  به اڵم  نه بێت،  نامۆ 
كه  خه یاڵی زانا و ڕۆماننووسانی له  هه موو 

گۆشه  و كه نارێكی جیهاندا خرۆشاندوه ؟
ئه گه ر مادده  له  هه موو شتێكدا ده وری دابین 
و به رده ست بێت، ئه ی باشه  دژه  مادده  چی 

به سه ر هات؟
ئایا ڕاسته  له  گه ردووندا هه ساره  و ئه ستێره  

و کاکێشان گه لێك هه یه  له  دژه  مادده  پێك 
هاتبێت؟

و  م��ادده   ئه گه ر  ڕووده دات  چی  باشه  
ده ده ین  هه وڵ  به ریه ككه وتن؟  مادده   دژه  
له   بده ینه وه   پرسیارانه   ئه و  هه موو  وه اڵمی 
له   زانستی  ڕاستی   10 بابه ته دا  ئه م  میانه ی 
باره ی دژه  مادده وه  ده خه ینه ڕوو كه  كه ناڵی 
ئه لكترۆنی  پێگه ی  له سه ر   Discovery

به   منیش  ك��ردون��ه ت��ه وه ،  ب��اڵوی  خ��ۆی 
بتوانیت  تا  دامڕشتۆته وه   شێوه   ساده ترین 
ئه م به شه  گرنگ و سه رسوڕهێنه ره  له باره ی 
گه ردوون تێبگه یت، ده با به  ڕاستی یه كه م 

ده ست پێبكه ین:
تیۆری ئه نیشتاین به  پێچه وانه وه 

ده ستكه وته   گ��ه وره ت��ری��ن  ل��ه   یه كێك 

ئیبراهیم محه مه د

دژه  مادده ت 
بیستووه 
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زانستیه كانی ئه نیشتاین له  مێژووی ئاده میزادا، 
یاسا به ناوبانگه كه یه تی: E=MC^2 ، )وزه = 
وات��ه ،  تیشك^2(  خێرایی   * بارستایی 
به   یه كسانه   وزه   كه :  سه لماندی  ئه نیشتاین 
بارستایی كه ڕه ت دووجای خێرایی تیشك. 
ئه وه   وات��ای  به   ساده یی  به   زۆر  ئه مه ش 
دێت كه  بارستایی "واته  من و تۆ و هه موو 
شتێكی ده وروبه رمان" ده شێت بگۆڕێت به  
وزه  و به  پێچه وانه شه وه . هه تا ساڵی 1928 
دیراك  باول  به ریتانی  زانای  كاتێك  هات 
كرد  ده وڵه مه ندتر  ئه نیشتاینی  تیۆره كه ی 
له نێو  دیكه   مادده یه كی  دۆزی��ن��ه وه ی  به  
پێكهاته كانی گه ردیله  به ناوی بوزیترون كه  

پێچه وانه ی ئه لكترۆنه . 
جا بۆ ئه وه ی له وه  تێبگه ین با پێكه وه  ئه وه  
ژماره یه كی  له   مادده   كه   یادمان  بهێنینه وه  

ئه م  دێت،  پێك  گه ردیله   له   زۆر  یه كجار 
گه ردیالنه ش له  پرۆتۆنی بارگه  موجه ب و 
ئه لكترۆنی بارگه  سالب و نیوترۆنی هاوتا له  
هه ردوو بارگه  پێك هاتووه ،  ئه مه  یه كێكه  
له   هه موومان  كه   بنه ڕه تیانه ی  ڕاستیه   له و 
فێری  قوتابخانه   له   زانسته كان  م��ادده ی 
دیراك سه لماندویه تی  ئه وه ی  به اڵم  بووین. 
موجه بیش  بارگه   ئه لكترۆنی  كه   ئه وه یه  
كه   ئه وه یه   مانای  ئه مه ش  هه یه .  بوونی 
هه موو به شێكی زانراو به شێكی پێچه وانه ی 
هه یه  كه  هه ڵگری بارگه یه كی پێچه وانه یه : 

زانای  ڕۆژگ��ار  تێپه ڕبوونی  له گه ڵ  ئینجا 
دژه   بوونی  ئه نده رسون  كارل  ئه مریكی 
مادده ی له  ساڵی 1932 دا سه لماند كاتێك 
له  كاتی توێژینه وه ی تیشكی گه ردوونیدا، 
به   ئیدی  دۆزییه وه .  بوزیترۆن-ی  بوونی 

بوزیترۆن  دۆزی��ن��ه وه ی  دوای  له   ساڵێك 
زانای به ریتانی باتریك بالكیت و جوسابی 
ئوكیالینی-ی ئیتاڵی ئه م سه لماندنه یان پشت 

ڕاستكرده وه .
نهێنی دیارنه مانی دژه  مادده 

هه موو  كه   ئه وه ی  له سه ر  هاوڕاین  كه واته  
به شێك له  مادده  به شێكی دژ و پێچه وانه ی 
به   و  تیۆری  به   بارگه دا. هه روه ك  له   هه یه  
پراكتیكی سه لمێنرا، به اڵم هه موومان ده زانین 
ده وری  شوێنێكدا  هه موو  له   م��ادده   كه  
داوین، كه واته  دژه  مادده  چی به سه رهات؟

ئه وه مانزانی  بڕۆین،  دورت��ر  ل��ه وه ش  ده با 
ئه گه ر مادده  و دژه  مادده  به ریه ككه وتن ئه وا 
باشه   ئه ی  ده به ن،  له به ین  یه كتر  به ته واوی 
بۆچی مادده  و دژه  مادده  به ریه ك نه كه وتن 
تا  گه ردووندا  دروستبوونی  سه ره تای  له  

یه كتر له به ین به رن؟
كردووه   تر  ته ماوی  مه سه له كه ی  ئه وه ی 
ته قینه وه   ئه و  فیزیكناسان ده ڵێن  ئه وه یه  كه  
دروست  لێ  گه ردوونی  كه   گه وره یه ی 
ڕێژه یه كی  به   زۆری  یه كجار  بڕێكی  بوو 
م��ادده   دژه   له   و  م��ادده   له   هاوسه نگ 

ده رپه ڕاند.
و  ڕوون  وه اڵمێكی  زاناكان  ڕاستیدا  له  
به اڵم  نییه ،  له ال  پرسیاره   ئه م  بۆ  ئاشكرایان 
مادده   ڕێ��ژه ی  ده ڵێت  هه یه   گریمانه یه ك 
بووه ،  زیاتر  م��ادده   دژه   له   كه م  بڕێكی 
به شی  له گه ڵ  مادده   دژه   هه موو  له به رئه وه  
هه ره  زۆری مادده  نه مان و له به ین چوون، 
ته نیا به شێكی بچووكی لێ مایه وه  كه  ئه م 

گه ردوونه مانی لێ دروست بوو!
پێشتر ئه و ڕاستیه مان بۆ ئاشكرا بوو كاتێك 
مادده  و دژه  مادده  به ریه ك ده كه ون بڕێكی 
ده كه وێته وه   لێ  وزه ی��ان  له   زۆر  یه كجار 
مادده كه ش  ه��ه ردوو  كاتدا  له هه مان  و 
ئه گه ر تۆ  به  واتا  نامێنن،  له به ین ده چن و 
بكه یت  خۆتدا  خودی  دژه   له گه اڵ  ته وقه  
"كۆپیه كی دیكه ی خۆت كه  له  دژه  مادده  
بووندا  له   هه ردووكتان  ئه وا  پێكهاتبێت" 
وزه یه كی  ئه نجامدا  له   بزرده ین  و  نامێنن 
یه كجار زۆر دێته  به رهه م له  شێوه ی تیشكی 

گاما.
كه   ئه وه ی  له سه ر  هاوڕاشبووین  هه روه ها 
مادده   له   ده وروب��ه رم��ان  شته كانی  هه موو 
له كاتی  واب��وو  بڕواشمان  پێكهاتوون، 
دروستبوونی گه ردووندا بڕی مادده  كه مێك 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
3

96

زۆرتر بووه  له  دژه  مادده  له به رئه وه  هه موو 
دژه  مادده  كه  له  وجود دا نه ما له گه ڵ به شی 
مادده   له   كه   ئه وه ی  م��ادده ،  زۆری  هه ره  
ئه م  ئه ویش  كه مبوو  زۆر  به شێكی  مایه وه  

گه ردوونه ی لێ دروست بوو! 
له به رئه وه  به پێی ئه و دوو ڕاستیه  بێت بزانین 
دا   1978 ساڵی  له   زاناكان  سوڕمانی  سه ر 
وێستگه كانی  كاتێك  بووه   ڕاده یه ك  چ  له  
چاودێریكردنی گه ردوون تیشكی گامایان 
به ریه ككه وتنی  ئه نجامی  له   كه   تۆماركرد 
له   ببوو و  م��ادده  و دژه  م��ادده  دروس��ت 

بۆشایی گه ردوونه وه  هاتبوو! 
هێزێكی  خ��اوه ن  كه   به هێزه   تیشكه   ئه م 
ته مومژێكی  و  هه ور  په ڵه   زۆره   یه كجار 
نیشاندا له  دژه  مادده  كه  پانیه كه ی 10 هه زار 
ملیار   3 نزیكه ی  "واته   بوو  تیشكی  ساڵی 
ناوه ڕاستی  له   كوێ؟  له   ئه مه   كیلومه تر!" 
ماوه ی چه ندین  بۆ  زاناكان  کاکێشانه كه دا! 
باره ی  له   بوون  توێژینه وه   سه رقاڵی  ساڵ 
بوونی ئه م بڕه  گه وره یه  له  دژه  مادده  دوای 
دروستبوونی  كاتی  له   وابوو  پێیان  ئه وه ی 
چووه .  له به ین  و  نه ماوه   دیار  گه ردووندا 
ئیدی سااڵنێكی دوور و درێژ له  چاوه ڕوانی 
بووین  كوێره یه دا  گرێ  ئه م  كردنه وه ی 
ه��ه ت��اوه ك��و ك��ان��وون��ی دووه م����ی ساڵی 
چاودێریكردنی  وێستگه ی  كاتێك   2008

فه له كی  وێستگه یه كی  كه    –  Integral

تایبه ته  به  تیشكی گاما و سه ر به  ئاژانسی 
ئاسمانی ئه وروپیه - هۆكاری دیارنه مانی دژه  
مادده ی گه ڕانده وه  بۆ كونۆچكه  ڕه شه كان 
كاتێك  چونكه   نیوترۆنیه كان.  ئه ستێره   و 
بارودۆخێكی  "له   ده مرێت  ئه ستێره یه ك 
به سه ردا  له  گۆڕانی  دیاریكراودا" جۆرێك 
یان  نێوترۆنی  ئه ستێره یه كی  دێت و ده بێته  
ده بێ�ته  كونه  ڕه شه كان. ئه م ئه ستێره  مردووه  
به  جۆرێك ده چێته وه  یه ك و گرژ ده بێت كه  
هه رچی پێكهاته كانی خۆی هه یه  ده هاڕێت 
خ��اوه ن  ده بێته   و  ده شكێنێت  تێكی  و 
بڕی  ڕاده ی��ه ك  به   زۆر،  یه كجار  چڕیه كی 
كه وچكه  چایه ك له و ئه ستێره یه  كێشه كه ی 

ده گاته  یه ك ملیار ته ن! 
ده با هه ندێك گه ردیله  تێك 

بشكێنین
ڕاسته  )كارل ئه نده رسون( له  ساڵی 1932 به  
شێوازێكی تیۆری سه لماندی كه  بوزیترۆن 
بوونی هه یه  –وه ك پێشتر باسمانكرد- به اڵم 
ده بوو چاوه ڕوان بین تا ساڵی 1955 تا ئه و 
پرۆتۆنه  ببینین كه  هه ڵگری بارگه ی سالب 

واته  دژه  پرۆتۆن!
كه   ڕێگه یه ك  ته نیا  ڕێ��گ��ه ی��ه ك؟  چ  ب��ه  
زاناكانی سه رقاڵ كردبوو بۆ بینینی ئه م دژه  
پرۆتۆنه ، دروستكردنی بوو له  كارگه دا! بۆ 

پێویستت  ته نۆچكه یه ش،  ئه م  به ده ستهێنانی 
جوڵه ی  خێراكردنی  بۆ  هه یه   ئامێرێك  به  
ملیۆن  شه ش  بتوانێت  كه   گه ردیله كان 
ئه مه ش  بكات!  ده سته به ر  ڤۆڵت  ئه لكترۆن 
كۆمه ڵێك  كاتێك  هاته دی  ساڵی 1954  له  
له  زانایانی فیزیكی توانیان ئامێری بیفاترۆن 
له   بیركلی  لۆرانس  نیشتمانی  كارگه ی  له  
دروست  ئه مریكا  له   كالیفۆڕنیا  ویالیه تی 
بكه ن كه  بتوانێت ئه م ئه ركه  به جێ بهێنێت.

ئامێری بیفاترۆن خێرایی جوڵه ی گه ردیله كان 
به  ڕاده ی نزیك خێرایی تیشك خێرا ده كات 
تێكشكاندنی  بۆ  ده دات  پێكیاندا  ئینجا  و 
ئینجا  پێكهاته كانی،  ساده ترین  بۆ  مادده كه  
ئه م  چاودێریكردنی  به   تایبه ت  ئامێری 
پرۆسه یه  وێنه  ئه م ته نۆچكانه  نیشانده دات كه  
بۆماوه ی یه كجار زۆر كورت ده رده كه ون 
بۆ شیكردنه وه یان ئه وسا ئه م دژه  پرۆتۆنانه  
چركه یه ك  ملیۆنی  ده   بۆ  یه ك  م��اوه ی  بۆ 
به رله وه ی  ده رده ك���ه ون   "1:10000000"
دواتر  و  به یه كدا  ب��ده ن  پرۆتۆن  له گه ڵ 

هه ردووكیان دیار نامێنن!
بێگومان زاناكان نه یانتوانی له و چركه  ساته  
زۆر خێرایانه دا ئه م دژه  پرۆتۆنانه  ببینن، به اڵم 
توانیان شوێنه واری پێكدادانی پرۆتۆن و دژه  
پرۆتۆن ببینن، ئه مه  بوو كه  به  كردار بوونی 

ئه م ته نۆچكانه  سه لمێنرا.
باسی دۆزینه وه یه كی زۆر  دێینه سه ر  پاشان 
گرنگ: بۆچی له  قواڵیی گه ردووندا به دوای 
دژه  مادده دا بگه ڕێن و هه وڵی دروستكردنی 
بده ین له  تاقیگه دا. له  كاتێكدا له  شوێنێكی 
زۆر نزیكتر له  خۆمان ده ست ده كه وێت كه  

هه رگیز ئێمه  به  خه یاڵماندا نایه ت؟!
له سه ره تادا جه ختمان له سه ر ئه وه  كرده وه  
له   ش��ت��ان��ه ی  ئ��ه و  ه��ه م��وو  و  ئێمه   ك��ه  
ده وروبه رمانه  له م گه ردوونه دا له  بونه وه ره  
زیندووه كان یان له  بێ گیانه كان له  مادده  
پێكهاتووه ، ئه م مادده یه ش له  گه ردیله كان 
پێكهاتووه  ئه وانیش له  ئه لكترۆناتی سارده  
بارگه  پێكهاتووه  كه  به  ده وری ناوكێكدا 
و  بارگه   پرۆتۆنی گه رمه   ده خولێته وه  كه  
نیوترۆنه كانی هه ردوو بارگه ی به ڕێژه یه كی 
له و  یه كێكه   ئه مه ش  تێدایه ،  هاوسه نگ 
گه ردوونه ی  ئه م  كه   زانستیانه ی  ڕاستیه  
سه رسوڕمانه كه   به اڵم  دام��ه زراوه .  له سه ر 
كاتێك ده ستی پێكرد كه  زانای فیزیك پاوڵ 
دیراك له  ساڵی 1928 جیهانی تووشی شۆك 

بۆ به رهه مهێنانی دژه  مادده  ده بێ بچووكترین 
جۆره كانی گه ردیله  هه ڵبژێرین ئه ویش 
گه ردیله ی هایدرۆجینه  كه  ته نیا له یه ك پرۆتۆن 
و له یه ك ئه لیكترۆن پێك دێت، به اڵم كێشه كه  
له وه دایه  ئێمه  قسه  له سه ر دژه  مادده  ده كه ین، 
واته  ده مانه وێت دژه  پرۆتۆن به رهه م بێنین 
ئینجا دژه  ئه لیكترۆن، دواتر له گه ڵ یه كتردا 
ئاوێته  ده كرێن بۆ پێكهێنانی گه ردیله ی دژه  
مادده !
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ئه نیشتاین  تیۆری  هه مواركردنی  به   كرد 
وه ختێك بۆی ئاشكرا بوو كه  هاوكێشه كان 
ده ڵێن ده بێ مادده یه ك هه بێت كه  هه ڵگری 
ئاسایی  مادده ی  تایبه تمه ندیه كانی  هه مان 
واته   پێچه وانه وه ،  بارگه ی  به   به اڵم  بێت، 
پێكهاتووه   گه ردیله   دژه   له   مادده یه   ئه و 
له  ئه لكترۆنه كانی گه رمه  بارگه  كه  ناوی 
پرۆتۆنی  له   هه روه ها  لێنرا،  بوزیترۆن-ی 
ئه و  زان��اك��ان  له به رئه وه   سالب،  بارگه  

مادده یه یان به  دژه  مادده  ناساند.
له   زاناكان  كه   له وه دایه   كێشه كه   ب��ه اڵم 
دژه   له   شوێنه وارێكیان  هیچ  خۆیدا  كاتی 
مادده  له نێو سروشتدا به دی نه كرد، وێڕای 
ده ڵێت،  بۆچونه كانیان  و  لێكدانه وه   ئه وه ی 
لێ  گه ردوونه ی  ئه م  كه   مه زن  ته قینه وه ی 
دروستبوو بڕێكی یه كسانی له  مادده  و دژه  

مادده  لێكه وته وه !
بۆیه  نهێنی دیارنه مانی دژه  مادده  بوو به گرێ 
دۆش  ئاستیدا  له   زاناكان  كه   كوێره یه ك 
چاره سه رێكیان  كاته ی  ئه و  تا  دامابوون، 
له  سروشتدا دژه   نه توانین  دۆزیه وه ...ئه گه ر 
تاقیگه دا  له   بۆچی  ئه ی  بدۆزینه وه ،  مادده  
دروستی نه كه ین؟ ئه وه بوو زاناكان توانیان له  
ساڵی 1954 دا به هۆی به كارهێنانی ئامێری 

بیركلیی  لۆرانس  كارگه ی  له   بیفاترۆن 
نیشتمانی له  ویالیه تی كالیفۆرنیا شوێنه واری 
ببینن،  پرۆتۆن  دژه   و  پرۆتۆن  پێكدادانی 
ئه مه ش ده ستكه وتنی یه كه م به ڵگه ی هه ست 

پێكراوی بوونی دژه  مادده بوو.
دژه  گه ردیله 

تێكشكاندنی  پرۆسه ی  قورسی  وێ��ڕای 
پرۆتۆن  دژه   به رهه مهێنانی  بۆ  گه ردیله كان 
وه ك پێشتر باسمان کرد، ئه مجاره  له به رده م 
ئه ركێكی زۆر قورسداین، چونكه  زاناكان 
بۆ  بچن  پێشه وه   بۆ  هه نگاوێك  ویستیان 

به رهه مهێنانی دژه  گه ردیله ! به اڵم چۆن!
ده بێت  م���ادده   دژه   به رهه مهێنانی  ب��ۆ 
بچووكترین جۆره كانی گه ردیله  هه ڵبژێرین 
ته نیا  كه   هایدرۆجینه   گه ردیله ی  ئه ویش 
له یه ك پرۆتۆن و له یه ك ئه لیكترۆن پێك دێت، 
به اڵم كێشه كه  له وه دایه  ئێمه  قسه  له سه ر دژه  
مادده  ده كه ین، واته  ده مانه وێت دژه  پرۆتۆن 
دواتر  ئه لیكترۆن،  دژه   ئینجا  بێنین  به رهه م 
له گه ڵ یه كتردا ئاوێته  ده كرێن بۆ پێكهێنانی 

گه ردیله ی دژه  مادده !
ڕاسته  زاناكان له  ساڵی 1955 دا توانیان دژه  
ماوه ی  ده بوو  به اڵم  بێنن،  به رهه م  پرۆتۆن 
چل ساڵ چاوه ڕوان بین تاكو ده بینه  خاوه ن 

دژه   بتوانین  به هۆیه وه   كه   ته كنۆلۆژیایه ك 
گه ردیله یه كی ته واو به رهه م بێنین، ئه وه بوو 
دا   1955 ساڵی  له   توانیان  سیرن  زاناكانی 
و  ده رپ��ه ڕان��دن  به هۆی  بكه ن  ك��اره   ئه م 
خێراكردنی دژه  پرۆتۆن له گه ڵ گه ردیله ی 
زینوندا به  خێراییه ك نزیك خێرایی تیشك، 
یه كێكی  و  ساتێك  چركه   نێوان  له   ئینجا 
ناوكی گه ردیله ی  له   پرۆتۆن  دژه   دیكه دا 
ئه نجامدا  له   و  ده بێته وه   نزیك  زینون 
دروست  ئه لكترۆن-بوزیترۆن  له   جوتێك 
ده بێت ئینجا دیسانه وه  دژه  پرۆتۆن له گه ڵ 
بوزیترۆنه  دروستبووه كه دا له  چركه  ساتێكدا 
دژه   هه ردووكیان  به   و  ده بێته وه   نزیك 

گه ردیله یه كی هایدرۆجین به رهه م دێنن!
وێنه ی ئامێری بیفارتۆن

وێڕای ئه وه ی كه  تاقیكردنه وه كه  پشت به  
كۆمه ڵێك ئه گه ر و گریمانه  ده به ستێت، به اڵم 
دژه   به رهه مهێنانی  له   پێكا  خۆی  ئامانجی 
گه ردیله دا، بۆیه  له  ساڵی 1996 دا له سه رجه م 
میدیا و كه ناڵه كانی ڕاگه یاندندا هه رایه كی 
كاتێك  نایه وه   جیهاندا  سه رتاسه ری  له  
گه ردیله ی  دژه   نۆ  به رهه مهێنانی  هه واڵی 
نه توانرا  تاقیكردنه وه یه   ئه م  به اڵم  ڕاگه یاند. 
وه ك پێویست له  لێكۆڵینه وه  و توێژینه وه دا 
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به كاربهێنرێت، بۆچی؟ له به ر دوو هۆكاری 
زۆر ساده  و ئاسان.

یه ك  به رهه مهێنانی  ئه گه ری  یه كه میان: 
پرۆتۆنێك  دژه   له   هایدرۆجین  گه ردیله ی 
 000 000 000 000 " بۆ  یه ك  ڕێژه ی  به  
000 000 10"واته : یه ك له به رده میدا نۆزده  
دژه   به رهه مهێنانی  دوای  ته نانه ت  سفر! 
ماوه ی  بۆ  مانه وه ی  ئه گه ر  گه ردیله كه ش 
ملیاری چركه یه كه   له سه ر چل  یه ك   1/40
له   نزیك  به خێراییه كه   جوڵه كه شی  و 
مه ودایه ك  بڕینی  بۆ  خۆر  تیشكی  خێرایی 
ل��ه وه ی  ب��ه ر  مه تره    10 درێژیه كه ی  كه  
خۆی بكێشێت به  ماوه یه كی ئاسایی و دیار 

نه مێنێت!
دژه  مادده یه ك له  خۆر

دوای ئه وه ی زاناكان ده یان و ده یان ساڵ 
سه رقاڵی به رهه مهێنانی دژه  مادده  بوون له  
تاقیگه  و ئه زمونگه كاندا بۆ ئه و مه به سته ش 
كه چی  خه رجكرا،  دۆالر  ملیار  چه ندین 
بۆیان  كاتێك  بوون  تووشی شۆك  زاناكان 
ده ركه وت ئه وه ی كه  ئێمه  به  كارێكی زۆر 
له   ئاڵۆز و سه رسوڕهێنه ری ده زانین خۆی 
خۆیدا مه سه له یه كی زۆر ئاساییه  و هه موو 
بێ  ڕووده دات  به رچاومانه وه   به   ڕۆژێك 
ڕووی  له سه ر  پێبكه ین...  هه ستی  ئه وه ی 

خۆر!
ناسا ده ڵێت ئه و ته قینه وه  سه رسوڕهێنه رانه ی 
هه ر  هێزی  ڕووده ده ن  خۆر  ڕووی  له سه ر 
ته قینه وه ی  هێزی  به   به رامبه ر  یه كێكیان 
له یه ك كاتدا،  ئه تۆمیه   بۆمبی  ملیار  یه كێک 
تێكشكاندنی  بۆ  ت��ه واوه   هێزێكی  ئه مه ش 

گه ردیله كانی مادده !
زاناكان  كاتێكدا  له   دا،   2002 ساڵی  له  
له   ده ك��رد،  ته قینه وانه یان  له و  یه ك  تێبینی 
ئاسمانی  كه شتیه كی  به كارهێنانی  ڕێگه ی 
 ،RHESSI سه ر به  ئاژانسی ناسا به  ناوی
ده ركه وتن و نه مانی كتوپڕی نیو كیلۆگرام 
له و  بڕه   ئه م  ئاشكراكرد!  دژه مادده یان  له  
دژه  مادده یش به سه  بۆ به رهه مهێنانی وزه ی 

هه موو جیهان بۆ چه ندین ساڵ!
سووده كانی دژه  ماددە

پێشتر ئاماژه مان پێدا چۆن ناوی دژه  مادده  
هاوكێشه كانی  و  تیۆر  له نێو  یه كه مجار  بۆ 
زانایان  ئینجا  هه ڵدا.  سه ری  دی��راك  پاول 
چ  سه لماند  مادده یه یان  ئه و  بوونی  چۆن 
گه ردووندا،  قواڵیی  له   یان  تاقیگه دا  له  

ملیاران  و  ملیاران  زاناكان  چۆن  هه روه ها 
هه وڵ  له   جگه   ئه مه   خه رجكرد  دۆالریان 
و ماندوو بوونێك كه  به رده وام بۆ چه ندین 
به ده ست  پێناو  له   كردبوون  سه رقاڵی  ساڵ 
هێنانی چه ند گه ردیله یه ك له و مادده یه ، باشه ، 
سوودی ئه م هه موو پشكنین و توێژینه وانه  
چییه ؟ چیمان ده ست ده كه وێت له  پشت به  

فیڕۆدانی ئه م هه موو ملیار دۆالره دا؟ 
به كارهێنانی دژه  مادده  وه ك 

سه رچاوه یه ك بۆ وزه 
پێشتر  بنچینه ییانه ی كه   له و ڕاستیه   یه كێك 
دژه   و  م��ادده   كارلێكی  پێدا،  ئاماژەمان 
مادده بوو كه  بڕێكی یه كجار زۆری له  وزه  
لێ ده كه وێته وه  به جۆرێك كه  نیو كیلۆگرام 
جیهان  هه موو  وزه ی  به شی  مادده یه   له و 
ده كات بۆ چه ندین ساڵ! بگره  له وه ش زیاتر 
 Propulsion and Power وه ك گۆڤاری
ته نیا  كه   ڕایگه یاند  كاتێك  پێدا.  ئاماژه ی 
ملیۆنێك" گرام  بۆ  یه ك  "واته    1000000/1
ئاسمانی  كه شتیه كی  وزه ی  مادده یه   له و 
)ئه م  ده كات  دابین  مه ریخ  گه شتێكی  بۆ 
ته واوی  ساڵی  یه ك  مه ریخ  بۆ  گه شته ش 

ده وێت(!
یه كێك  تێدانییه   گومانی  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ، 
دێت  خه یاڵماندا  به   كه   سوودانه ی  له و 
بۆ وزه ،  به كارهێنانیه تی وه ك سه رچاوه یه ك 
به اڵم له  كوێ ده توانین ئه و دژه  مادده یه مان 
بۆ  سه رچاوه یه ك  وه ك  تا  بكه وێت  ده ست 
وزه  بتوانین به كاری بهێنین؟ له  تاقیگه دا وه ك 
سیرن ئه نجامیدا. واته  ئێمه  ده توانین كارگه ی 
دژه   كه   دابمه زرێنین  مه به سته   به و  تایبه ت 
مادده  به رهه م بهێنێت. به اڵم به رله وه ی له و 
ڕاستیه كی  پێویسته   بینه وه   قوڵ  خه یاڵه دا 
ئه وه یه   ئه ویش  بیزانین،  هه یه   گرنگ  زۆر 
به رهه می یه ك ساڵی سیرن به شی دابینكردنی 
ته نیا سێ چركه  ده كات وه ك سه رچاوه یه ك 
بیرۆكه یه   ئه م  له به رئه وه   ڕوناككردنه وه !  بۆ 
جێبه جێ  بۆ  له به رده مدایه   زۆری  گرفتی 

كردنی.
دژه   بوونی  ئێمه   باسمانكرد  پێشتر  به اڵم 
جه رگه ی  له نێو  بوو  ئاشكرا  بۆ  مادده مان 
کاکێشانه كاندا و له  نێو ته قینه وه  خۆریه كاندا، 
دوره   شوێنه   له و  ناتوانین  دیسان  ب��ه اڵم 
ده ستانه وه  ئه م مادده یه  كۆبكه ینه وه ! یان ئێمه  

ناتوانین ئه م كاره  بكه ین!
بكه ین،  كاره   ئه م  ده توانین  وایه   پێی  ناسا 

ده كات  ته رخان  زۆر  پاره یه كی  له به رئه وه  
گه وره   زۆر  تۆپی  دانانی  بۆ  پرۆژه یه ك  بۆ 
له  خولگه كانی ده وری زه وی بۆ مژینی ئه و 
ته نۆچكانه ی له  خۆره وه  دێن كه  له  ئه نجامی 
كارلێكی مادده  و دژه  مادده  په یداده بن ئینجا 

ناردنیان بۆ سه ر زه وی!
به كارهێنانی دژه  مادده  له  
چاره سه ركردنی پزیشكی

بیرو  ل��ه   وزه   ب��ی��رۆك��ه ی  ج��ار  گه لێك 
بۆچوونه كانماندا ده خه مڵێت بۆ ئاینده ی دژه  
مادده ، له و الشه وه  نووسه رانی خه یاڵی زانستی 
بۆ دورتر له وه ش ده ڕۆن به  بیركردنه وه یان 
له  به كارهێنانیدا وه ك بۆمبی زۆر به هێز كه  
بتوانێت كیشوه ر و هه ساره كان به  ته واوه تی 
له به ین به رێت، به اڵم به مانه  به كارهێنانێكی 
زۆر گرنگی ئه و مادده یه  بیرخۆمان ده به ینه وه  
ئه ویش به كارهێنانیه تی له  بواری چاره سه ری 
تیشكی  بیرۆكه ی  هه مان  وه ك  پزیشكیدا! 
چاره سه ر  پێ  نه خۆشی  ئێستا  كه   ئێكس، 
ده كرێت كاتێك نه خۆشه كه  به  مادده یه كی 
تیشكده ری چاالك ده كوترێت و بۆزیترۆن 
ده رده دات تا له گه ڵ ئه لكترۆنه كاندا كارلێك 
به رهه م دێت  تیشكی گامای لێ  بكات و 
كه  ده توانرێت به  كامێرای تایبه تی وێنه  ئه و 
كارلێكه  به  ڕوونی بگیرێت كه  له  نێو له شی 

نه خۆشه كه دا ڕووده دات! 
ئێوه  گومانتان وابوو كه  هه موو ئه و بیرۆكانه  
و  هزر  له   بوون  خه یاڵێك  و  خه ون  ته نیا 
ئه قڵی هه ندێك له  زانا و نووسه رانی خه یاڵی 

زانستیدا، به اڵم بۆمان هه یه  بپرسین... 
له الی  نه بوو  خه ونێك  ته نیا  فڕین  ئایا 
هه ندێك كه س، كه چی ئه وه تا ئه مڕۆ بۆته  
بنچینه ییه كانی  خزمه تگوزاریه   له   یه كێك 

ژیانی ئاده میزاد؟
له   نه بوو  بیرۆكه یه ك  ته نیا  كۆپیكردن  ئایا 
بۆته   ئه مڕۆ  و  ڕۆماننوسدا  هه ندێك  ئه قڵی 

ڕاستیه كی زانستی ئاسایی؟ 
ئایا چوونه  سه ر مانگ ته نیا خه ونی مرۆڤ 
ده ستكه وتێكی  بۆته   ئه مڕۆ  كه   نه بوو، 

ڕابردوو؟

و: بورهان عه تار

سه رچاوه :
www.ibda3world.com
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 chemical كیمیایی  فیزیای 
و  كیمیا  لقەكانی  لە  لقێكە   physics

فیزیۆكیمیاییەكان  دی��اردە  لە  كە  فیزیا 
فیزیای  بەكارهێنانی  بە  و  دەكۆڵێتەوە 
گەرد و گەردیلە و بیناییەكان و هەروەها  

فیزیای ماددە چڕكەرەوەكان.
لە  ك��ە  زان��س��ت��ەی��ە  ئ��ەو  لقێكی  وات���ە 
كیمیاییەكان  كردارە  لە  فیزیاوە  دیدی 
دەكۆڵێتەوە. فیزیایی كیمیایی لە كیمیای 
تیشك دەخاتە سەر  فیزیایی جیاوازە كە 
سیفەتی توخمەكان و تیۆرە فیزیاییەكان، 
تەواوەتی  بە  لقە  ئەم دوو  جیاكردنەوەی 

لە یەكتری كارێكی گرانە.
بە  كیمیاییەكان  فیزیاییە  زۆرب���ەی 
شێوەیەكی بەرفراوان توێژینەوە لە بونیاد 
و دینامیكی ئەیۆنەكان و ڕەگە سەربەست 

و پۆلیمەر و گەردیلەكان دەكەن.
كوانتەم  میكانیكی  ڕەف��ت��اری  لقێكە 
ك���رداری  و  كیمیاییەكان  كارلێكە 
ناوەكی  وزەی  هەڵقواڵنی  و  تواندنەوە 
تاكەكانی  تەنۆلكە  گ��ەردی��ل��ەی��ی،  و 
 quantum كوانتەمییەكان  خاڵە  وەك 
كیمیاییە  فیزیاییە  لەخۆدەگرێت.   dots

تەكنۆلۆژیای  ل��ە  زۆر  ئەزمونیەكان 
شەبەنگ بین بەكاردێنن بۆ تێگەیشتنێكی 
ب��اش��ت��ر ل��ە ب��ەن��دی ه��ای��درۆج��ی��ن��ی و 
دروستبوون  و  ئەلەكترۆن  گواستنەوەی 
و  كیممیاییەكان  بەندە  شیبوونەوەی  و 
بوونی  دروست  و  كیمیاییەكان  كارلێكە 

تەنۆلكە ناوەندییەكان.
تیۆرییەكان  كیمیاییە  فیزیاییە  ب��ەاڵم 
گەردیلەكان  ك��رداری  لە  لێكۆڵینەوە 
تاقیكردنەوانەوە  ئەو  ڕێگەی  لە  دەكەن 

فیزیای كیمیایی
دڵنیا عه بدولاڵ
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دەرئەنجامەكانی  دەدەن،  ئەنجامی  كە 
داهاتوو  توێژینەوەكانی  و  لێكدەدەنەوە 
لە  توێژینەوە  ئامانجەكانی  لە  دادەڕێ��ژن. 
تێگەیشتنی كارلێكەكان  فیزیای كیمیایی، 
و بونیادە كیمیاییەكانە لە ئاستی میكانیكی 
كوانتەمدا و ڕوونكردنەوەی كارلێككردن 
و بونیادی ڕەگەكان و ئەیۆنە گازییەكان و 
دۆزینەوەی نزیكردنەوە وردەكانە، تا وا لە 
فیزیای دیاردە كیمیاییەكان بكات لەالیەنی 
هەژمار كردنەوە پەسەندكراو بێت، فیزیاییە 
هەندێكی  وەاڵمی  دوای  بە  كیمیاییەكان 

وەك ئەم پرسیارانەدا دەگەڕێن:
1- ئایا دەتوانین پێشبینییەكانی میكانیكی 
تاقیكردنەوەكانی  بۆ  بەكاربێنین  كوانتەم 
لەرینەوە و ڕەوشتی گەردیلە ساكارەكان.
2- ئ��ای��ا دەت��وان��ی��ن ڕێ��گ��ەی وردت��ر 
پ��ەرەپ��ێ��ب��دەی��ن ب��ۆ ه��ەژم��ارك��ردن��ی 
ئەلەكترۆنی  بونیادی  و  تایبەتمەندی 

گەردیلە.
3- ئایا دەتوانین لە چەمكە یەكەمینەكانەوە 

لە كارلێكە كیمیاییەكان تێبگەین.
4- بۆچی پرتە كوانتەمیەكان وەردەگرین 
ڕوون��اك��ی  فۆتۆنەكان  ئ���ەوەی  پ��اش 

هەڵدەمژن.
لەسەر  كیمیاییەكان  كارلێكە  چۆن   -5

زەمینی واقیعدا ڕوودەدەن.
كە  چییە  پلە(  بە   – )پلە  ك��رداری   -6
ڕوودەدات كاتێك گەردیلە جیاكراوەكە 

توایەوە.
ئایۆنە  خەسڵەتی  دەت��وان��ی��ن  ئایا   -7
دیاریكردنی  بۆ  بەكاربێنین  سالبەكان 
تێگەیشتن  بۆ  یان  گەردیلەیی،  بونیای 
بۆ  یان  كیمیایی  كارلێكی  دینامیكی  لە 
ڕووناكی  جیاكردنەوەی  ڕوونكردنەوەی 

.photodissocitation

8- بۆچی كە شەپۆلێك لە تیشكی X-ی 
نەرم بەر ژمارەیەكی تەواو لە ئەلەكترۆنی 
گەردەكان دەكەوێت لە )گردبوونەوەی 

زەینون(دا دەبێتە هۆی تەقینەوەی.
خەسڵەت  لە  زانستێكە  فیزیایی  كیمیایی 
و  جیاوازەكان  ماددە  بوونی  دروست  و 
ئەو تەنۆلكانەی ئەم ماددانەی لێپێكدێت 
بونیادە  و  پێكهاتن  بەپێی  دەكۆڵێتەوە، 
ب��ارودۆخ��ان��ەی  ئ��ەو  و  كیمیاییەكان 
كارلێكە  توێژینەوەی  هەروەها  تیایدان، 
لە  دی  شێوەكانی  و  كیمیاییەكان 

ماددەكان  نێو  ئاڵوگۆڕی  كاریگەری 
بونیادەكانیان،  و  كیمیایی  پێكهاتە  بەپێی 
ئەو بارودۆخە فیزیاییەی ئەم كارلێكانەی 

تێدا ڕوودەدەن.
دەگەڕێتەوە  فیزیای  كیمیای  پەیدابوونی 
ئەو  ه��ەژدەی��ەم،  س��ەدەی  ناوەڕاستی  بۆ 
كۆبووەوە  ماوەیە  ئەو  تاوەكو  زانیاریانەی 
بووە  كیمیادا  و  فیزیا  لقی  ه��ەردوو  لە 
فیزیایی وەک  هۆی جیاكردنەوەی كیمیای 
هەروەها  سەربەخۆ.  زانستی  ماددەیەكی 
زانای  دواییدا،  لە  پێشكەوتنی  هۆی  بووە 
یەكەم  لۆمۆنوسۆف(  )میخائیل  ڕووس��ی 
كتێبی زانكۆیی لە كیمایی فیزیاییدا نووسی.

فیزیایی:  كیمیای  لقەكانی  گرنگترین 
كیمیایی،  جوڵەی  گەرمی،  دینامیكی 
میكانیكی  ك��وان��ت��ەم،  كیمیایی 
ك��ارەب��ای��ی،  كیمیای  ه��ەژم��ارك��رد، 
كیمیای ڕووەكان، كیمیای تەنی ڕەق 

و شەبەنگ بین.
 Electrochemistry كارەبایی  كیمیایی 
لێكۆڵینەوە  كیمیا  لقەكانی  لە  یەكێكە 
ڕووی  لەسەر  دەك��ات  كارلێكەكان  لە 
)وەك  ك��ارەب��ای��ی��ەك��ان��ی  گ���وێ���زەرەوە 
یان  كانزاییەكان(  م��اددە  ئەلەكترۆنی 
یان  كاربۆن(  )وەك  گوێزەرەوەی  نیمچە 

.electrolyt شلە ئەلكترۆلیتیەكان

شانەی كارۆكیمیایی 
دەزگایەكە تەزوویەكی 
كارەبایی بەرهەم دێنێت 
لەو وزەیەوە كە لە 
كارلێكی ئۆكساندن و 
لێكردنەوە پەیدا دەبێت 
لەو شانانەش شانەی 
گلڤانی و شانەی ڤۆڵتا 
كە بەناوی هەردوو 
خاوەنەكەیانەوە ناونراون 
)لویجی گلڤانی و 
ئەلسیاندرۆ ڤۆلتا(، ئەم 
دوو زانا ئیتاڵیە زۆر 
تاقیكردنەوەیان ئەنجامدا 
لە كارلێكە كیمیاییەكان و 
بەرهەم هێنانی تەزووی 
كارەبا لە سەدەی 
هەژدەیەمدا
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هۆی  ب��ە  كیمیایی  كارلێكی  ئ��ەگ��ەر 
پەستانێكی كارەباییەوە ئەنجام بدرێت یان 
دروست  كارەبایی  پەستانێكی  كارلێك 
بكات وەك لە پاتریدا ئەوا لەم كاتەدا پێی 

دەڵێن كارلێكی ئەلەكترۆكیمیایی.
كارەبایی  كیمیایی  گشتی  شێوەیەكی  بە 
كیمیاییەكانەوە  كارلێكە  ڕێگەی  لە 
كارلێكی  ج��ۆری  لە  دەدرێ��ت  ئەنجام 
شێوەیەكی  بە  لێكردنەوە(،  )ئۆكساندن- 
یەكتریان  لە  دیاریكراو  ماوەیەكی  جیا 
بە  ئەلەكترۆنەكان  كە  جیادەكاتەوە 
هەلی  ئەمەش  دەگوێزرێنەوە-  ناویدا 
دروس��ت��ب��وون��ی ئ��ەرك��ی ك��ارەب��ای��ی و 

بەاڵم  دەڕەخسێنێت،  كارەبایی  تەزووی 
لە  بارگە  ڕاستەوخۆی  گواستنەوەی 
ناچێتە  دی  یەكێكی  بۆ  گەردیلەیەكەوە 

چوارچێوەی كیمیایی كارەباییەوە.
گشت كارلێكە كیمیاییەكان سروشتێكی 
كیمیایی  ڕاستیدا  لە  هەیە،  كارەباییان 
دیاردەكانی  بۆ  لێكۆڵینەوەیە  كارەبایی 
توێژینەوەی  لێكردنەوە،  و  ئۆكساندن 
كیمیایی  وزەی  نێو  ئاڵوگۆڕی  گۆڕانی 
چوارچێوەی  لە  كارەباییە  وزەی  و 
كارلێكەكانی ئۆكساندن و لێكردنەوە كە 
بەشێكی گەورە لە كارلێكە كیمیاییەكان 

پێكدێنن.

پەیوەست  كیمیایی  كارلێكی  كاتێك 
كارەباوە  تەزووی  تێپەڕبوونی  بە  دەبێت 
ئ���ەوا ئ���ەو ك����ردارە ب��ە ك��ردارێ��ك��ی 
بێتو  گەر  جا  دادەنرێت،  كارۆكیمیایی 
كارلێكی شیبوونەوەكە بە هۆی ئەركێكی 
سوڕێكی  ل��ە  ك��ە  بێت  ك��ارەب��ای��ی��ەوە 
دەرەكیەوە خراوەتە سەری یان بە هۆی 
ئەنجامی  لە  كە  كارەباییەوە  تەزووە  ئەو 

كارلێكەكەوە پەیدا دەبێت.
لێكردنەوە  و  ئۆكساندن  كارلێكەكانی 
هەن  كارەباییدا  كیمیای  لە  باشی  بە  كە 
جیاكەرەوەی  ڕووی  لە  كە  ئ��ەوان��ەن 
ئەلەكترۆلیتیەكەدا  شلە  و  جەمسەر  نێو 
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بڵێین  دەتوانین  لەبەرئەوە  ڕوودەدەن، 
كە  كردارانەن  ئەو  كارەبایی  كیمیایی 
ڕەوگە  نێو  جیاكەرەوەكانی  ڕووە  لە 
لەنێو  وات��ە  ڕوودەدەن  جیاوازەكاندا 

جەمسەر و شلە ئەلەكترۆلیتیەكەدا.
بەجێهێنانەكانی كیمیای كارەبایی

1- بەرهەمهێنانی ماددە كیمیاییەكان
أ- لێكردنەوەی خوێی كانزاكان لە ڕێگەی 
تواوەكانەوە  كارەبای خوێیە  شیكرنەوەی 
و  سۆدیۆم  و  لیسیۆم  ئامادەكردنی  وەك 
و  مەگنیسیۆم  و  پۆتاسیۆم  و  كالیسیۆم 
بە  كارەبایی  تەزووی  لێرەدا  ئەلەمنیۆم، 
دادەنرێت  لێكردنەوە  ڕێگەی  بەهێزترین 
جیاكردنەوەی  ه��ەروەه��ا  كیمیادا.  لە 
كانزاكان بە هۆی شیكردنەوەی كارەبایی 

لە تەكنۆلۆژیای گلڤانیدا.
وەك  ئ��ای��ۆن��ەك��ان:  ئۆكساندنی  ب- 
بەهەمهێنانی  بۆ  هالۆجینەكان  ئۆكساندنی 
شیكردنەوەی  ڕێ��ی  لە  كلۆر  و  فلۆر 

كارەبایی كلۆریدی ماددە تفتەكانەوە.
ج- تەزووی كارەبایی ڕێگە بە كارلێكە 
زیادكردنی  بەبێ  دەدات  كیمیایەكان 

ماددەیەكی لێكەرەوە یان ئۆكسێنەر.
2- تەكنۆلۆژیای گلڤانی

وەك  هایدرۆجین  ئ��ام��ادەك��ردن��ی   -3
شیكردنەوەی كارەبایی ئاو.

كارەبایی  ت���ەزووی  ئامادەكردنی   -4
بەتایبەتی بۆ دەزگا گوێزەرەوەكان وەك:

خانەی گلڤانی، پاتری، پاتری لیسیۆم ئایۆن، 
پاتری ئۆتۆمبیل و خانەكانی سوتەمەنی.

كاتی  لە  كارەبایی  ئەركی  پێوانی   -5
شیكردنەوەی  كردارەكانی  ئەنجامدانی 
كارەباییدا وەك: پێوانی ڤۆڵتیە، وێنەگرتنی 

جەمسەری و پێوانی تەزوو.
دینامیكی  توێژینەوەكانی  ل��ە   –  6
گەرمی و دیاریكردنی خێرایی كارلێكە 
ژەنگ  لە  لێكۆڵینەوە  كیمیایەكان، 

هەڵهێنان و داخورانی كانزاكان.

شیكردنەوە  لێكۆڵینەوەكانی  ل��ە   -7
كیمیایەكاندا.

دۆزینەوەی كیمیای كارەبایی
بۆقەكەی  توێكاری  توێژینەوەكانی 
هۆی  بووە  گلڤانی  لویجی  ئیتاڵی  زانای 
كارەبایی.  كیمیایی  دیاردەی  دۆزینەوەی 
بۆقەكە  قاچی  ماسوولكەكانی  گرژبوونی 
كاتێك دوو تەل لە دوو كانزایی جیاواز 
بەر قاچەكانی بۆقەكە دەكەون. پاش ئەوە 
ئەلیساندرۆ ڤۆڵتا لە ساڵی 1799 دا یەكەم 
پاتری داهێنا پاتری یەكەم سەرچاوە بوو، 
بە  بەرهەمهێنانی كارەبا  پێش دۆزینەوەی 
لەدوایدا  دینەمۆی كارەباییەوە، كە  هۆی 
یارمەتی زۆر لە دۆزینەوە گرنگەكانی دا، 
هەروەها دۆزینەوەی ئامادەكردنی سۆدیۆم 
و  سترۆنسیۆم  و  باریۆم  و  پۆتاسیۆم  و 
كالسیۆم و مەگنیسیۆم لەماوەی ساڵەكانی 
1807 – 1808 دا لە الیەن زانا )همفری 

دیڤی( یەوە.
ریتەر(  ڤیلهلیم  )یۆهان  ئەڵمانی  زان��ای 
لێكۆڵینەوە  توانی  هەژدەیەمدا  لەسەدەی 
لەبارەی گلڤانیەوە ئەنجام بدات و یەكەم 
كۆكەرەوە دروست بكات، پاشان میسیل 
جەمسەر  زاراوەك��ان��ی  و  هات  ف��ارادای 
 ،electrolyt ئەلكترۆلیت   ،Elektrode

 ،kathode دابەزێنەر   ،Anode سەرخەر 
1832دا  لەساڵی  دانا،  Anionی  ئەنیۆن 
شیكردنەوەی  ڕێی  لە  فارادای  یاساكانی 

كارەباییەوە دۆزییەوە.
)ڤیلهلیم  دا   )1894 – 1887( لە سااڵنی 
كە  دەریخست  ئەڵمانی  ئۆستفالد(ی 
مەزنی  داهاتوویەكی  كارەبایی  خانەی 
بیست  دەستكەوتەكانی سەدەی  لە  هەیە، 
لەڕاستیدا  كە  بوو،  سووتەمەنی  خانەی 
جەنگاندنی  لە  بوو،  گرنگ  دەزگایەكی 
فەزادا جیبەجێكرا، لە پرۆگرامی ئەپۆلۆدا 
دابەزی  مانگ  ڕووی  لەسەر  مرۆڤ  كە 
سوتەمەنی  خانەكانی  دا   1969 ساڵی  لە 
بەكارهێنرا كە بە هایدرۆجین كاریدەكرد، 
فەزا  كەشتیارانی  بۆ  خواردنەوەی  ئاوی 
ئامادە دەكرد، هەروەها وەك سوتەمەنیەك 
بۆ  بەكارهێنرا  ف��ەزادا  كەشتیەكانی  لە 

بەرهەمهێنانی تەزووی كارەبا.
خانەكانی  داهاتوودا  لە  ئێستاو  لەكاتی 
وزەی  بەرهەمهێنانی  لە  سووتەمەنی 
فراوانتر  شێوەیەكی  ب��ە  ك��ارەب��ای��ی��دا 
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و  ن��ەوت  جێگەی  تا  بەكاردەهێنرێت 
خەڵوز بگرێتەوە، هەروەها بۆ ئیشپێكردنی 

ئۆتۆمبیلە كارەباییەكان.
زانا بارۆسالڤ هیرۆڤسكی لەساڵی 1959 
وەرگرت  كیمیادا  لە  نۆبڵی  خەاڵتی  دا 
شیكردنەوەی  ڕێگەی  دۆزی��ن��ەوەی  لە 

كارۆكیمیایی، وێنەگرتنی جەمسەری.
شانەی كارۆكیمیایی

دەزگ��ای��ەك��ە  كارۆكیمیایی  ش��ان��ەی 
دێنێت  بەرهەم  كارەبایی  تەزوویەكی 
لەو وزەیەوە كە لە كارلێكی ئۆكساندن 
و لێكردنەوە پەیدا دەبێت. لەو شانانەش 
كە  ڤۆڵتا  شانەی  و  گلڤانی  شانەی 
بەناوی هەردوو خاوەنەكەیانەوە ناونراون 
ڤۆلتا(،  ئەلسیاندرۆ  و  گلڤانی  )لویجی 
ئەم دوو زانا ئیتاڵیە زۆر تاقیكردنەوەیان 
كیمیاییەكان  كارلێكە  لە  ئەنجامدا 
لە  كارەبا  ت��ەزووی  هێنانی  بەرهەم  و 

سەدەی هەژدەیەمدا.
جەمسەر  دوو  ل��ە  ك��ارەب��ای��ی  ش��ان��ەی 
پێكهاتووە، جەمسەری ئەنۆد كە كرداری 
ڕوودەدات،  ت��ی��ادا  ئۆكساندنەكەی 
و ج��ەم��س��ەری ك��اس��ود ك��ە ك��رداری 
لێكردنەوەی تیادا ڕوودەدات كاتێك ئەم 
دوو جەمسەرە لە شلەیەكی ئەلەكترولیتیدا 
نووقم دەكرێت، شانەی كارەبایی كاتێك 
بەرهەم دێت كە دوو جەمسەرەكە بە یەكتر 
ئەلەكترۆنەكان  ت��ەزووی  دەگەیەنرێن، 
دەبێت،  تێپەڕ  خانەكەدا  دەرەوەی  لە 
تەزووی ئەیۆنەكانیش بەناو خانەكەدا بە 
زۆر  دەتوانرێت  دەبێت،  تێپەڕ  شلەكەدا 
لە جەمسەرەكان بەكاربهینرێن، دەكرێت 
كانزاكان یان نیمچە گەیەنەر یان گرافیت 
گەیەنەری كارەبایی بن. وزەی گیبس- 

ی سەربەست و خانەی كارۆكیمیایی
لە كاتی كاركردنی شانەی كارۆكیمیایدا 
وزەی  بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت  كیمیایی  وزەی 

كارەبایی.
لە  بریتییە  شانەكەش  كارەبایی  پاڵهێزی 
دوو  لەنێو  پەستان  جیاوازی  گەورەترین 
كە  كاتێكدا  لە  شانەكەدا  جەمسەری 
تەزووی  كاتێك  واتە  كراوەیە،  سوڕەكە 

كارەبای پیادا تێپەڕ نابێت.
لە ئەنجامی كارلێكە كیمیاییەكەوە وزەیەك 
پەیدادەبێت پێی دەڵێن )ئیشی كارەبایی(، 
كیمیای  كارلێكی  ل��ەڕێ��ی  دەك��رێ��ت 

كارەبایی  تەزوویەكی  خۆییەوە  كارەبایی 
بهێنرێت  بەرهەم  كارۆكیمیایدا  شانەی  لە 
ئەمەش چەمكی گشت پاتری و شانەكانی 
سووتەمەنین، بۆ نموونە بە یەكگرتنی گازی 
خانەی  لە  ئۆكسجیندا  لەگەڵ  هایدرۆجین 
لەم كارلێك  بەرهەم دێت،  ئاو  سوتەمەنیدا 
كردنەشەوە وزە بەرهەم دێت، كە لەهەمان 
گەرمی  وزەی  و  كارەبایی  وزەی  كاتدا 
پەیدا دەبیت. بە پێچەوانەشەوە لە كارلێكی 
كارۆكیمیایی ناخۆییدا كە لەڕێی گەیاندنی 
بە سەرچاوەیەكی كارەباوە ئەنجام دەدرێت، 
هایدرۆجین  بۆ دوو گازی  ئاو شیدەبێتەوە 

و ئۆكسجین.
جوڵەی كیمیایی

chemical Kinetics جوڵەی كیمیایی
ئەو زانستەیە كە بایەخ بە لێكۆڵینەوەی 
كارلێكە  خێرایی  لە  گۆڕان  تێكڕایی 
كیمیاییەكان و ئەو هۆكارانە دەدات كە 
پلەی  و  پەستان  وەك  تێدەكەن  كاری 
گەرمی و خەستی و سروشتی هۆكارە 
و  هاندەر  هۆكارە  و  كاریگەرەكان 
نموونەی  هەروەها  كەرەكان،  الواز 
پێناسەكردنی  بۆ  دادەڕێژێت  بیركاری 
لە  كیمیاییەكان،  كارلێكە  خەسڵەتی 
ساڵی 1864 دا هەریەك لە بیتەر واجی 
ناوبانگیان دەركرد  و كانۆ جولدیرگ 
دەرب��ارەی  توێژینەوەكەیان  هۆی  بە 
یاسایەكیان  ك��ە  كیمیایی  ج��وڵ��ەی 
كە  بارستایی(  كاری  )یاسای  داڕشت 
كیمیایی  كارلێكی  خێرایی  دەڵێت: 
ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ بڕی ماددە 

كارلێكردوەكاندا.

زانستی ڕووەكان
 لە كۆندا بە كیمیایی ڕووەكان ناسرابوو، 
ئەو  كیمیایی  فیزیایی  توێژینەوەی 
دیاردانەیە كە لە نێوانە ڕووی ڕەوگەكاندا 
 – )ڕەق  ڕووی  لەوانەش  ڕوودەدەن، 
شل( یان )ڕەق – گاز( یان )شل – گاز( 
كیمیایی  و  ڕووەكان  فیزیایی  لەبەرئەوە 

ڕووەكان لەخۆدەگرێت.
كردارییەكان  بەجێهێنانە  لە  هەندێك   
پێناسە  ڕووەك�����ان  ئ���ەن���دازی���اری  ب��ە 
چەند  توێژینەوەی  زانستە  ئەم  دەك��ەن، 
ب��اب��ەت��ێ��ك ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت ل��ەوان��ەش 
 heterogeneous( نەگوجاو  هاندانی 
نیمچە  كردنی  دروس��ت   ،)catalysis

 semiconductor device( گەیەنەرەكان
 Fuel سوتەمەنی  شانەی   ،)Fabrication

 self چینە تاكە كۆكراوە خۆییەكان ،cell

پێكەوە   ،– assembledmono layet

ڕووەك��ان  زانستی   ،adhesive لكان 
پەیوەندییەكی پتەوی بە زانستی گرۆیدات 
 Interface and ڕووەكانەوە   نێوانە  و 

colloid Science هەیە.

فیزیایی تەنە سەختەكان
فیزیایی  یان  سەختەكان  تەنە  فیزیایی 
زانستی  لقی  گەورەترین  ڕەقی،  دۆخی 
زانستێكە  چڕكەرەوەكانە.  ماددە  فیزیایی 
بایەخ بە لێكۆڵینەوەی تەنە ڕەقەكان و تەنە 
سەختەكان دەدات لەڕێی میكانیكی كوانتەم 
كارۆموگناتیسی،  و  كریستاڵ  زانستی  و 
زانستی قاڵبە كانزاییەكان، فیزیایی دۆخی 
ڕەقی لێكیداوەتەوە چۆن زۆر لە خەسڵەتی 
خەسڵەتی  ئەنجامی  لە  ڕەقەكان  م��اددە 

زۆربەی ئەو ماددە كریستاڵیانەی لە ژیانی ڕۆژانەدا 
دەیانبینین ئەو ماددانەن كە ژمارەیەكی زۆر 
كریستاڵیان تێدایە، چونكە زۆربەی كریستاڵی تاك 
مایكرۆسكۆبین واتە بە چاوی ئاسایی نابیینرێن، 
بەاڵم هەندێك كریستاڵی تاك بە چاو دەبینرێت 
كە یان بە شێوەیەكی سروشتی هەن یان دروست 
دەكرێن وەك ئەڵماس
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فیزیای  لەبەرئەوە  پێكهاتە گەردیەكانیانن، 
زانستی  تیۆریی  بنچینەی  بە  دۆخی ڕەقی 
كە  لەوەی  بێجگە  دادەنرێت،  ماددەكان 
وەك  هەیە  ك��رداری��ان  بەجێهێنانی  زۆر 
نیمچە  و  ترانزستەر  تەكنۆلۆژیای  لە 

گەیەنەرەكاندا.
ماددە ڕەقەكان

كە  پێكهاتوون  گەردانە  لەو  ماددانە  ئەم 
یەكەوە  بە  بەهێز  گ��ەردی  هێزێكی  بە 
بەرپرسە  گەردییە  هێزە  ئەم  بەستراون، 
م��اددە  میكانیكیەكانی  خەسڵەتی  ل��ە 
پتەوی  و  سەختی  وەك  گەیەنەرەكان 
و  ك��ارەب��ای��ی  و  گ��ەرم��ی  خەسڵەتی  و 
موگناتیسی و بیناییەكان، بەپشت بەستن بە 
جۆری ماددەكە و ئەو بارودۆخەی تیایدا 
دروست بووە، دەتوانرێت گەردەكان پۆڵێن 
بكریت بۆ ئەو گەردانەی كە شێوەیەكی 
ڕەقە  )ماددە  هەیە  ڕێكوپێكیان  ئەندازەیی 
كریستاڵیەكان( وەك كانزاكان و سەهۆڵی 
ئەو  یان  ئاسایی،  ئاوی  لە  دروست كراو 
ناڕێكوپێكیان  شێوەیەكی  كە  گەردانەی 
وەك  ناكریستاڵیەكان(  ڕەقە  )ماددە  هەیە 
هەرە  بەشی  مااڵن.  پەنجەرەی  شووشەی 
ڕەقەكان  ماددە  فیزیای  زانستی  گەورەی 
و لێكۆڵینەوە لێی دەربارەی كریستاڵەكانە، 
چونكە ئەم ماددانە خاسیەتێكی تایبەتییان 
ئاسانی  بە  بیركاریان  نموونەی  كە  هەیە 
ماددانە  ئەم  هەروەها  دادەڕێ��ژرێ��ت،  بۆ 
میكانیكی  و  بینایی  و  خەسڵەتە كارەبایی 

بۆ  دەتوانرێت  هەیە  موگناتیسیەكانیان  و 
مەبەستە ئەندازیاریەكان بەكاربهێنرێن.

شێوەی  كریستاڵەكان  گ��ەردی  هێزی 
جۆراو جۆری هەیە بۆ نموونە لە كریستاڵی 
چێشت(  )خوێی  سۆدیۆمدا  كلۆریدی 
سۆدیۆم  ئایۆنەكانی  لە  كریستاڵەكە  كە 
ئایۆنی  بۆندێكی  بە  پێكدێت  كلۆر  و 
بۆندی  كانزاكاندا  لە  بەستراون،  پێكەوە 
ئەلەكترۆنەكانی  هەیە كە گشت  كانزایی 
لە  و  دەكەن  تێدا  بەشداری  كریستاڵەكە 
گەردی  وەك  دیكەدا  حاڵەتی  هەندێك 
و  گەرد  كە  ئۆكسجین  یان  هایدرۆجین 
گەردیلە لە هەمان ماددە بەشداری دەكەن 
هاوبەشی  بۆندی  و  ئەلەكترۆنەكانیان  بە 
هۆی  بە  سستەكان  گازە  بەاڵم  پێكدینن. 
بەیەكەوە بەستراون  ڤاندەر ڤالسەوە  هێزی 
كە لەڕێی جەمسەرگیری هەورێك لە بارگە 
دروست  گەردێكەوە  هەر  كارەباییەكانی 
جیاوازی  بوترێت  دەتوانرێت  دەبێت، 
جیاوازی  ئەنجامی  لە  ڕەقەكان  ماددە  نێو 

بۆندەكانی نێوانیانەوە پەیدادەبێت.
بونیادی كریستاڵ و 

خەسڵەتەكانی
زۆربەی خەسڵەتەكانی ماددە پەیوەندی بە 
بونیادە  ئەم  هەیە،  بونیادی كریستاڵەكەوە 
كریستاڵەوە  زانستی  تەكنۆلۆژیای  لەڕێی 
تیشكی  وەك  دەكرێت،  بۆ  لێكۆڵینەوەی 
)x(ی كریستاڵی، الدانی نیۆترۆنی، الدانی 

ئەلەكترۆنی.

ماددە  لە  تاكەكان  كریستاڵە  قەبارەی 
و  ماددەكە  بەپێی  كریستاڵییەكاندا  ڕەقە 
زۆربەی  دەگۆڕێت،  پێكهاتنی  چۆنیەتی 
ئەو ماددە كریستاڵیانەی لە ژیانی ڕۆژانەدا 
ژمارەیەكی  كە  ماددانەن  ئەو  دەیانبینین 
زۆربەی  چونكە  تێدایە،  كریستاڵیان  زۆر 
بە  واتە  مایكرۆسكۆبین  تاك  كریستاڵی 
هەندێك  بەاڵم  نابیینرێن،  ئاسایی  چاوی 
كریستاڵی تاك بە چاو دەبینرێت كە یان 
بە شێوەیەكی سروشتی هەن یان دروست 

دەكرێن وەك ئەڵماس.
دەبینرێن  چ��او  ب��ە  كریستااڵنەی  ئ��ەو 
كەموكوڕی و سیفەتی ناوازەیان هەیە لە 
سیستمێكی نموونەییدا، ئەو كەموكوڕیانەیە 
كە بە شێوەیەكی تەواو زۆربەی خەسڵەتە 
م��اددە  میكانیكیەكانی  و  ك��ارەب��ای��ی 

بینراوەكان دیاری دەكەن.
تووشی  كریستاڵ  پێكهاتەكانی  لەوانەیە 
كوانتەمین،  لەرینەوانە  ئەو  ببن،  لەرینەوە 
بە  كوانتەمیانە  لەرینەوە  ئەو  ناوەندی 
لەبەرئەوە فۆتۆنەكان  ناسراون،  فۆتۆنەكان 
زۆرب��ەی  لە  دەبینن  سەرەكی  ڕۆڵێكی 
ڕەقەكاندا،  تەنە  فیزیایەكانی  خەسڵەتە 
ڕەقە  تەنە  لە  دەنگ،  گواستنەوەی  وەك 
میكانیزمی  فۆتۆنەكان  نەگەیەنەرەكاندا 
سەرەكین لە كرداری نەگەیاندنی گەرمیدا، 
هەروەها فۆتۆنەكان پێویستن بۆ تێگەیشتن 
كریستاڵی  پێكهاتەی  گەرمی  فراوانی  لە 
نموونەكەی  ل��ە  وەك  ڕەق��ەك��ان  تەنە 

ئەنیشتاین و نموونەی دیبی پاشكۆیدا.
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خەسڵەتە ئەلەكترۆنیەكان
گەیاندنی  وەك  م��اددە  خەسڵەتەكانی 
فیزیای  لەڕێی  گەرمی  فراوانی  و  كارەبا 
ئەنجام  بۆ  لێكۆڵینەوەی  ڕەقەكانەوە  تەنە 
دەدرێ����ت، ن��م��وون��ەی س��ەرەت��ای��ی بۆ 
نموونەی  كارەبا  گەیاندنی  لێكدانەوەی 
ج��ووڵ��ەی  ت��ی��ۆری  ك��ە  ب���وو،  )درود( 
ڕەقەكاندا  تەنە  ل��ە  ئەلەكترۆنەكانی 
جێبەجێ كرد، ئەگەر وادابنرێت كە ماددە 
)گازی  و  نەجواڵوەكان  موجەبە  ئایۆنە 
كالسیكیە  ئەلەكترۆنە  ئەلەكترۆنی(، 
كارلێكنەكردوەكانی تێدایە، نموونەكەی 
درود توانی گەیاندنی گەرمی و كارەبایی 
و كاریگەری )هۆل( لە كانزاكاندا لێك 

بداتەوە.
درودی  نموونەكەی  سومرفلیر  ئارنۆلد 
لە  ب���ڕی  میكانیكی  و  كالسیكی 
سەربەستدا  ئەلەكترۆنی  ن��م��وون��ەی 
گازی  وەك  ئەلەكترۆنەكان  كۆكردەوە، 
لەو  گازێكە  ئەویش  نوێنران،  فیرمی 
كردنی  هەژمار  پەیڕەوی  تەنۆلكانەی 
كوانتەم  میكانیكی  دیراك(ی   – )فیرمی 
دەكەن، نموونەی ئەلەكترۆنی سەربەست 
خەسڵەتی فراوانی گەرمی بە باشی لێك 

ماددە  سروشتی  نەیتوانی  بەاڵم  دایەوە، 
نەگەیەنەرەكان لێك بداتەوە.

سەربەست  نیمچە  ئەلەكترۆنی  نموونەی 
ئەلەكترۆنی  نموونەی  چ��اك��ك��راوی 
نموونەیە  ئ��ەم  بەپێی  س��ەرب��ەس��ت��ە، 
لەنێو  الواز  خ��ول��ی  شێواندنێكی 
ئەیۆنەكاندا  و  گەیاندن  ئەلەكترۆنەكانی 
ماددەیەكی  تاكی  كریستاڵێكی  لە  هەیە 
وزەی  بیرۆكەی  دانانی  لەڕێی  ڕەق��دا، 
ئەلەكترۆنیەكانەوە، ئەم تیۆرە سەركەوتوو 
بوونی  چۆنیەتی  لێكدانەوەی  لە  بوو 
نیمچە  و  نەگەیەنەر  و  گەیەنەر  ماددە 

گەیەنەرەكاندا.
سەربەست  نیمچە  ئەلەكترۆنی  نموونەی 
و نووسینەوەی هاوكێشەی )شرودنگەر(
خولیدا،  دۆخی  لە  كردەوە  دووبارە  ی 
 Bloch بلوخ  دۆخی  بە  حاڵەتەدا  لەم 
state دەناسرێت، كە ڕۆڵێكی گەورەی 

فیزیای  پرسیارەكانی  شیكاركردنی  لە 
تەنە ڕەقەكاندا هەیە و بەبێ بەكارهێنانی 
ئەم تیۆرە )تیۆری بلوخ( شیكار كردنی 

ئەو پرسیارانە مەحاڵە.
شەبەنگ بینین 

شەبەنگ بینین spectroscopy زانستی 
لێكۆڵینەوەی كاریگەرییە لەنێو تیشكەكان 
بێتو ئەو تیشكانە كارۆموگناتیسی  )گەر 
و  ب��ن(  تەنۆلكەكان  تیشكی  ی��ان  بن 
گەردیلەكان  و  گ��ەرد  كە  م���اددەدا. 
پێوانەكانی  كاتێكدا  لە  دەگرێتەوە، 
شەبەنگ پێوانەكردنی ئەو كاریگەرییانە 
یان  هەڵمژین  ی��ان  ك��ردارەك��ە  ك��ە 
دەرچوون یان پەرش بوونەوەی شەبەنگە 
دەزگایانەی  ئەو  كارۆموگناتیسیەكەیە. 
كە پێوانە كردنەكان ئەنجام دەدەن پێیان 

دەوترێت شەبەنگ بین.
هۆی  بە  سپی  ڕەنگی  شیكردنەوەی 
شەبەنگ  ڕەنگەكانی  ب��ۆ  ئ��اوێ��زەوە 

نموونەیە بۆ شەبەنگ بینی.
بینی  شەبەنگ  م��ێ��ژووەوە  الیەنی  لە 
ئاماژەی  زانست  لقەكانی  لە  لقێك  وەك 
تێدا  بینراوی  ڕووناكی  كە  پێدراوە، 
تیۆری  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  بەكاردێت 
و  چۆنیەتی  شیكاری  و  ماددە  بونیادی 
پەرەی  زانستە  ئەم  دواییەدا  لەم  بڕی، 
نوێكان  تەكنۆلۆژیا  داهێنانی  پاش  پێدرا 
كە بە تەنیا ڕووناكی بینراو بەكارنایەت، 

بەڵكو هەر جۆرە تیشكێكی دیكەش.
كیمیای  ل��ە  بین  شەبەنگ  زۆرج���ار 
بەكاردەهێنرێت  شیكاریدا  و  فیزیایی 
ماددە  بڕی  و  جۆر  شیكردنەوەی  بۆ 
بن  گەردی  بێتو  ئەگەر  كیمیاییەكان، 
گەردییەكانی  شەبەنگە  بەكارهێنانی  بە 
بە  بن  گەردیلەیی  یان  توخمانە،  ئەو 
تیشكی  یان  بینراو  تیشكی  بەكارهێنانی 
سەرو بنەوشەیی یان تیشكی ژێر سوور، 
لە  بە زۆری  بینەكان  هەروەها شەبەنگ 
زانستی گەردوون ناسی و هەست كردن 
هەمیشە  بەكاردەهێنرێن،  دورەوە  لە 
بینیان  شەبەنگ  گەورەكانی  تەلەسكۆبە 
تێدایە بۆ پێوانەكردنی پێكهاتەی كیمیایی 
گاالكسیە  فیزیاییەكانی  خەسڵەتە  یان 
پێوانەكردنی  بۆ  ی��ان  ئاسمانیەكان، 
بۆ  دۆبلەر  دیاردەی  بەپێی  خێراییەكان 
هێڵەكانی شەبەنگەكەیان – شەبەنگ بین 
زۆر جۆری هەیە، ئەمانەش هەندێكیانن:

شەبەنگ بینی گەردوونی، شەبەنگ بینی 
بینی گاما، شەبەنگ  گەردی، شەبەنگ 
شەبەنگ  س��وور،  ژێ��ر  تیشكی  بینی 
تیشكی  بینی  شەبەنگ  لەیزەری،  بینی 
بینی  شەبەنگ  بنەوشەیی،  بینراو/سەرو 
لەرینەوەی  بینی  شەبەنگ  لەرینەوە، 
بینی  شەبەنگ  و  موگناتیسی  ئەتۆمی 

پێكەوە لكاو.
شەبەنگ بینی سبین- ی ئەلەكترۆنی.

سەرچاوەكان:
1- http// news,Sciencemay. arg
2- chemical socity American a 
Journal of Langmuir.
3- Fro Sur face Science The 
Instiute.
4- chemistry Discoveries 
Sureface
5- Science Trust avidio from the 
veg acram Materials and Surface 
Science.
6- orland 1976: Nel w. A shcroft 
and N. David Mermin. Solid state 
physics
7- char les kittle – 2004 – The 
solid state.

شەبەنگ بینی وەك 
لقێك لە لقەكانی زانست 
ئاماژەی پێدراوە، كە 
ڕووناكی بینراوی تێدا 
بەكاردێت بۆ لێكۆڵینەوە 
لە تیۆری بونیادی ماددە 
و شیكاری چۆنیەتی 
و بڕی، لەم دواییەدا 
ئەم زانستە پەرەی 
پێدرا پاش داهێنانی 
تەكنۆلۆژیا نوێكان كە 
بە تەنیا ڕووناكی بینراو 
بەكارنایەت، بەڵكو هەر 
جۆرە تیشكێكی دیكەش
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ستیڤن  م���ن  ن���اوی  س���او 
فیزیا،  بواری  لە  ش��ارەزا  هاوكینگە، 
تاڕادەیەكیش  و  ن��اس  گ���ەردوون 
چی  ئ��ەگ��ەر  خ��ەی��ااڵوی.  كەسێكی 
لەڕێی  ن��اچ��ارم  و  بجوڵێم  ناتوانم 
لە  بەاڵم  بكەم،  قسە  كۆمپیوتەرەوە 
ئەم جیهانەدا  لەناو  تا  ئازادم  مێشكمدا 
دروست  گرنگ  پرسیاری  و  بگەڕێم 

بكەم.
لەم  دیكەیش  بوونەوەری  ئایا  وەك��و: 
بوونیان  ئەگەر  هەیە؟  بوونی  جیهانەدا 
هەیە لە كوێ دەتوانرێت بدۆزرێنەوە؟ لە 
چ شتێكەوە پێك هاتوون. ئایا خاوەنی بیر 
بدۆزرێنەوە  بتوانرێت  ئەگەر  هۆشن؟  و 
چ سوودێكی بۆ ئێمەی مرۆڤ دەبێت؟

بۆ هەر شوێنێك كە دەچم خەڵك لە من 
بوونی  دیكە  بوونەوەری  ئایا  دەپرسێت 
هەیە؟ ئەمە پرسیارێكی باشە، چونكە لە 
خرۆش  دێنێتە  ئێمە  هەستەكانی  ناخەوە 
لەم  ئێمە  پێگەی  ڕاستی  بە  ئایا  كە 
جیهانەدا چۆنە! ئایا لەناو ئەم تۆپە خڕە 

شینەدا واتە زەوی بە تەنیاین.
بیركاری  هەروەك  كە  مندا  مێشكی  لە 
بوونی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  دەكات،  ئیش 
ب��وون��ەوەری دیكە لە دی��دی ڕەق��ەم و 
لە  دێتەبەرچاو.  ئەقاڵنی  ژم��ارەش��ەوە 
ڕاستیدا كاری سەرەكی ئێمە ئەوەیە كە 
شێوەیەكیان  چ  دەكرێت  ئەوان  بزانین 
شوێنێکی  لە  داشێت  لە  كە  هەبێت 

دووری ئەم جیهانەدا بژین.
بوونەوەری دیكە زۆرە  بوونی  ئەگەری 
و هەروەها زۆر سەرنج ڕاكێشە، لەوانەیە 
ژیانی بوونەوەرە بێگانەكان لەم سنوورەدا 
بێت لە خاڵێكی بچووكی پیسەوە بگرە 
ڕەنگە  كە  پێشكەوتوو  گیانلەبەرانی  تا 
گازیش بگرن هەڵبەت ئەمە تەنیا خاڵی 
لەو  كە  لەوەی  تێگەیشتن  بۆ  دەستپێكە 

شوێنە هەرە دوورانەوە چ باسە.
ئەقاڵنییە  گ��ەورەدا  جیهانێكی  ئ��اوا  لە 
خاوەن  ڕەنگە  و  زی��رەك  ب��وون��ەوەری 
شارستانیەتیش هەروەك ئەوانەی لە فیلمە 
دەخرێنە  خەیااڵوییەكاندا  و  زانستی 

بەرچاو، بوونیان هەبێت. هەرچەندە زیاتر 
لەوانەیە  بكەینەوە  بیر  ئەوان  دەربارەی 

هەڵبژاردنەكان سنووردار بكاتەوە.
سەیر  ئەوەندە  ژیانە  شێوە  ئەو  لەوانەیە 
وەك  ئەوان  تەنانەت  كە  بن  سەمەرە  و 
نەدەین.  قەڵەم  لە  ژی��ان  لە  شێوەیەك 
لەوانەیە ئەوەندە بوونەوەرێكی سەیر بن 
كە لە ناوەندی ئەستێرەیەكدا ژیان بەسەر 
بەرن. یان لەوانەیە ژمارەیەكی گەورە لە 
بوونەوەری میكرۆسكۆپی بن كە وەكو 
كۆمەڵێك گەردی گەردونی بێنە بەرچاو. 
لەوانەیە ئەم بوونەوەرانە زۆر بە خێرایی 
پێكبێن و بمرن و لە چاو لێكنانێكدا هیچ 
باشە  زۆر  نەمێنێت.  لێ  ئاسەوارێكیان 
ئێستا لە ئاوا جیهانێكی ئاوا گەورەدا و بە 
بوونی ئەم هەموو ئەگەرە جۆراوجۆرەدا 
شتێكدا  چ  دوای  ب��ە  بزانین  چ��ۆن 
دەگەڕێین یان سەبارەت بەم بابەتە كوێ 

بە دوای ئەم بوونەوەرانەدا بگەڕێین.
دەستی  شوێنەوە  ل��ەو  ئێمە  وەاڵم���ی 
ئەو  پێكرد،  دەستمان  كە  پێدەكات 
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لە  لێرەیە،  پێویستمانە  كە  زانیاریانەی 
نیگای  لە  زەوی  خ��ۆم��ان،  ماڵەكەی 
تەنیا  ئێمە  پەناگەیەی  ئەم  یەكەمەوە 
جۆری ناسراوی ژیانە. وا دەردەكەوێت 
لە هەموو شوێنێكدا  فیزیا  یاساكانی  كە 

یەكسانن.
لە  ژیانیش  یاساكانی  دەبێت  كەواتە 
یەكسان  جیهانەدا  ئەم  شوێنێكی  هەموو 
هاوبەشیشیان  خاڵی  ئەگەر  تەنانەت  بن 
لەسەر  ژیان  شێوەی  دەتوانین  نەبێت. 
زەوی وەكو ڕێنماییەك و ڕێنیشاندەرێك 
بەكاربهێنین بۆ ئاگاداربوون لەسەر ژیانی 
كە  ئەوەی  لەسەر  ڕێنمایی  بێگانەكان. 
ژیان چۆنە و چۆن كاردەكات و گرنگ 
نییە لە كوێ ڕوویدا بێت. یەكەم هەنگاو 
ساڵ  میلیار   4.5 بۆ  ئێمە  لێكۆڵینەوە  لە 
زەوی  كاتەی  ئەو  دەب��ات.  پێش  لەوە 
شتێك  چ  كە  ئەوەی  بوو.  گەنج  هێشتا 
ژیان  بوونی  دروس��ت  هۆكاری  ب��ووە 
لەسەر زەوی ناڕوونە و لە پشت پەردەی 
لەم  بۆچوونێك  چەند  بەاڵم  گوماندایە. 
لەو  یەكێك  كە  هەیە  بوونی  پێوەندەدا 
ژیان  كە  ئەوەیە  بەناوبانگانە  بۆچوونە 
ڕێكەوت  شێوەیەكی  بە  زەوی  لەسەر 
دەریایەك  هۆی  بە  پێكردووە.  دەستی 
لە  دەوڵەمەندەكان  زیندەییە  ئاوێتە  لە 
ئامینۆئەسید.  ناوی  بە  تێكەڵەی كیمیایی 
ملیۆن  چەندین  ماوەی  لە  ئاوێتانە  ئەم 
یەكتر  بەر  ڕێكەوت  بە  ئەوەندە  ساڵدا 
كامڵتر  تێكەڵەیەكی  دواجار  تا  كەوتن 
دەست  ژیانی  ئەڵقەی  كە  بوو  دروست 

پێكرد.
ژیان  كە  چاوەڕوانییە  لە  دوور  زۆر 
دروست  بۆ  بووبێت  هۆكارێك  خۆی 
وانییە كە  پێم  من  بەاڵم  كردنی خۆی، 
كەموكورتییەكی  هیچ  بۆچوونە  ئەم 
لەوانەیە  جارەیان  ئەم  ڕاستە  هەبێت. 
بەخت یاوەری هەموو بەشەكانی دیكەی 
ئەوەدا  لەگەڵ  بەاڵم  بێت،  جیهانە  ئەم 
هەموو  كەس  یەك  تەنیا  كات  هەندێك 

پارەكان دەباتەوە.
هەیە.  بوونی  دیكە  بۆچوونێكی  بەاڵم 

ژیان  هەیە  ئەگەر  بۆچوونە  ئەم  بەپێی 
و  بووبێت  دروست  دیكە  شوێنێكی  لە 
هەسارەیەكی  بۆ  هەسارەیەكەوە  لە  هەر 
ئاسمانییەوە  نێزەكی  ه��ۆی  بە  دیكە 

گواسترابێتەوە.
بە ڕای من لەوانەیە ئەم بەردە گەورەیە 
ژانی  ئۆرگانەكانی  لە  جۆرێك  بتوانێت 
و  هەڵگرێت  خۆیدا  لەناو  خۆڕسك 
بتوانن  كە  ئۆرگانەی  ئەو  بیگوازێتەوە. 
لە  تەنانەت  و  زۆر  گەرمای  پلەی  لە 
ئەگەر  كە  بمێننەوە،  زیندوو  بۆشایشدا 
ئەم  ئێستاش  لەوانەیە  بێت  شێوەیە  بەم 
ژیان  گواستنەوەی  حاڵی  لە  نێزەكانە 
بن.  دیكە  شوێنێكی  بۆ  شوێنێكەوە  لە 
بە چاو پۆشی لەوەی كە كام بۆچوونە 
پێكرد،  دەستی  ژیانی  كاتێك  ڕاستە، 
پێكردووە،  دەستی  ت��ازەش  چیرۆكی 
زیندوو مانەوە. زیندوومانەوەیەك كە من 
تی-یەكانیش«  »ئای  تەنانەت  و  ئێوە  و 
یاسای  ئەویش  كە  پەیوەستین،  پێوەی 
مانەوە  زیندوو  هەیە.  خۆی  بە  تایبەت 
پێویستی بە سەرچاوەیەكی وزە هەیە كە 
كە  كاتێك  خۆراك.  دەڵێین  بەوان  ئێمە 
دەتوانێت  ژیان  بكرێت،  دابین  خۆراك 
پ��ەرە بە خ��ۆی ب��دات و ف��راوان بێت 
جیا  شێوەی  بە  هەركام  مەرگی  لە  تا 
ئەمە  لە كۆتاییدا  و  بكرێت  پارێزگاری 

بووە هۆی ڕەوتی پەرەسەندن.
لە شوێنێكی  هەیە  بۆ  كە  پەرەسەندنێك 
دیكە و بۆ بوونەوەری بێگانەش ڕوویدا 
بێت و هۆكارێك بووبێت بۆ دەركەوتنی 
بتوانین  كە  سەرەتایی  زۆر  گیانداری 
بوونەوەرانی  لە  بەشێك  وەك  ئ��ەوان 
ئەگەر  تەنانەت  بكەین.  پۆلێن  زیندوو 
كەمێك سەیر و سەمەرەش بێنە بەرچاو.

بۆ  ئێمە  دوات��ری  هەنگاوی  باشە  زۆر 
بێگانانە  ب��وون��ەوەرە  ئ��ەم  دۆزی��ن��ەوەی 
بگەڕێین  شوێنێكدا  دوای  بە  ئەوەیە: 
بتوانن  ژیان  دروستكەری  ئۆرگانەكانی 
لەوێ خۆراكیان دەست بكەوێت و زۆر 
جێگایەی  ئەو  تا  بكەن.  گەشە  و  بن 
بە یەك شت  پێویستی  بزانین ئەم ڕەوتە 

هەیە.
وەكو هەموو خەڵك منیش ئاو بە شتێكی 
جوان و سەرنجڕاكێش دەزانم و هەروەها 
هۆكاری دەركەوتنی هەموو جۆرەكانی 
لە  نەهەنگ.  تا  بەكتریاوە  لە  ژیانە، 
ژیانیش  بدۆزرێتەوە  ئاو  شوێنێك  هەر 
هەواڵی  و  هەبێت  بوونی  دەتوانێت 
سەرنجڕاكێش ئەوەیە لە سەرانسەری ئەم 

گەردوونە گەورەیە بوونی هەیە.
ئەم  شوێنێكی  هەموو  بە  بەستوو  ئاوی 
كریستاڵی  لە  باڵوبۆتەوە،  گەردوونە 
لە  كە  گەورەتر  قەبارەی  تا  بچووك 

ئایا بوونەوەری دیكەیش لەم جیهانەدا بوونی هەیە؟ ئەگەر بوونیان هەیە لە كوێ دەتوانرێت 
بدۆزرێنەوە؟ لە چ شتێكەوە پێك هاتوون. ئایا خاوەنی بیر و هۆشن؟ ئەگەر بتوانرێت بدۆزرێنەوە چ 
سوودێكی بۆ ئێمەی مرۆڤ دەبێت؟ بۆ هەر شوێنێك كە دەچم خەڵك لە من دەپرسێت ئایا بوونەوەری 
دیكە بوونی هەیە؟ ئەمە پرسیارێكی باشە، چونكە لە ناخەوە هەستەكانی ئێمە دێنێتە خرۆش كە ئایا 
بە ڕاستی پێگەی ئێمە لەم جیهانەدا چۆنە! ئایا لەناو ئەم تۆپە خڕە شینەدا واتە زەوی بە تەنیاین



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
3

108

ڕۆیشتن دان لەناو ئاسماندا و لە ئەندازەی 
كێوێك دان. بەاڵم بۆ دۆزینەوەی ئاوی 
شل دەبێت بە دوای شوێنێكدا بگەڕێین 

پلەی گەرمای گونجاوی هەبێت.
لە دەورووبەری هەر ئەستێرەیەك شوێنێك 
زۆر  نە  و  گەرمە  زۆر  نە  كە  هەیە 
ئێمەشدا  خۆری  دەورووبەری  لە  سارد. 
ئەم  كەوتوونەتە  كە  هەیە  هەسارە  دوو 
شوێنەوە. كە ئەوانیش زەوی و مەریخن، 
كە من دڵنیام كە ڕۆژێك دێت كە پێ 

دەنێرێتە سەر هەسارەی مەریخ.
ڕۆبۆتەكان لە ساڵی 1970 وە خەریكی 
مەریخ.  ل��ەس��ەر  گ��ەڕان��ن  و  پشكنین 

ژیان  ئاسەواری  نەیانتوانیوە  هێشتا  بەاڵم 
لە  نابێت  ئێمە  بڕوای من  بە  بدۆزینەوە. 
هەوڵدان بوەستین. لەژێر زەوی مەریخدا 
سپی  خوێی  ناسا  پشكنەری  ڕۆبۆتی 
بدۆزییەوە كە بە هۆی بەركەوتن لەگەڵ 
مانگی  وێنەكانی  بووە.  دروست  ئاودا 
هەندێ  مەریخ  ڕووی  سەر  دەستكردی 
دەریدەخات  كە  دۆزیوەتەوە  ناوچەی 
كە بە هۆی جووڵەی ئاو و ئۆقیانووسەوە 
ئێستاش  لەوانەیە  كە  ب��وون  دروس��ت 
بوونی  تیادا  شێداری  كەم  ڕێژەیەكی 
بۆ  بێت  هۆكارێك  بتوانێت  كە  هەبێت 

ئەگەری دروست بوونی ژیان.
پێویست  پارەی  بێت  ڕۆژێك  هیوادارم 
و  پیاوان  ئ��ەوەی  بۆ  بكەوێت  دەس��ت 
ئەوە  بنێرن.  مەرخ  سەر  بۆ  دیكە  ژنانی 
لەوانەیە خەون و خەیاڵی هەمووان بخاتە 
ئەركەی  ئەو  وەك  كاریگەرییەوە  ژێر 
60ی  دەیەی  لە  مانگ  سەر  بۆ  ئاپۆلۆ 
چەند  بتوانین  ئەگەر  كە  بووی،  زایینی 
بە  بدۆزینەوە  مەریخی  بەكتریای  دانە 
بڕوای من گەورەترین دۆزینەوەی ئێمە 

دەبێت.
بەاڵم ئەگەر مەریخیش ژیانی تێدا نەبێت 
بە دوای  هێشتا شوێنی دیكە بۆ گەڕان 
شوێنانە  لەو  یەكێك  هەیە،  شلدا  ئاوی 
50 ملیۆن كیلۆمەتر لە مەریخەوە دوورە. 
مانگێكی سەرنجڕاكێشی پڕ لە ڕاز كە بە 
دەوری هەسارەی مشتەریدا دەخولێتەوە 

و ناوی »ئەوروپا«یە.
ڕووبەرەكەی  بچووكە،  زۆر  »ئەوروپا« 
كەمتر لە 3000 كیلۆمەترە و زۆر ساردە، 
تەواوی  دایە،  سەدی  پلەی   260 لەژێر 
ڕووبەرەكەی ئەم مانگە بە سەهۆڵێك كە 
ئەستوورییەكەی 250 كیلۆمەتر  لەوانەیە 

بێت داپۆشراوە.
سەرچاوەیەكی  لەوانەیە  »ئەوروپا«  بەاڵم 
چینەكانی  لەژێر  ش��اراوەی  گەرمایی 

سەرەوەیدا هەبێت.
لە  ج��ارێ��ك  ڕۆژ   3.6 »ئ���ەوروپ���ا« 
خولگەیەكی شێوە هێلكەییدا دەخولێتەوە، 
هێزی كێشكردنی لەالیەن مشتەرییەوە بە 
شێوەیەكی بەردەوام دەگۆڕێت و دەبێتە 
هۆی چوونە ناو و كشانی ئەوروپا. بەم 
شێویە وەكو فشاردان و یاریی كردنە بە 
نەرم  و  كردن  گەرم  بۆ  كە  خەمیرێك 
سەرچاوە  گەرمای  و  بێت  ئەو  كردنی 

ئەم  سەهۆڵەكانی  توانەوەی  بۆ  گرتوو 
مانگە پڕ لە ڕازە ئاوی شل هەبێت.

ژیانی  لەوانەیە  بێت  شێوەیە  بەم  ئەگەر 
لەم  كە  هەبێت  بوونی  بێگانە  گیانداری 
تاریكەدا  كەشە  لەم  و  ئاو  ڕێژەیەی 
گەشەیان  و  وەرگ��رت��ووە  كەڵكیان 

كردووە و پێكهاتوون.
ڕادەیەك  تا  كە  ئەقاڵنییە  من  بڕوای  بە 
بزانین.  یان  »فیزیایی«  پێكهاتەی  بتوانین 
ڕادەیەك  تا  ئەوان  بێگانەكانی  گیاندارە 
ناو  گیاندارەكانی  وەك��و  ل��ەوان��ەی��ە 
مەلە  ئێمە  هەسارەكەی  ئۆقیانووسەكانی 
هەموو  لە  شل  ئ��اوی  چونكە  بكەن، 
یەكسانی  هەلومەرجێكی  شوێنێك 
كیمیایی  پێكهاتەی  لە  لەوانەیە  و  هەیە 
بەرهەم  ب��ۆ  وەرگ���ن  كەڵك  پێستیان 
هێنانی ڕووناكی لە قواڵیی ئاودا، وەكو 
گیاندارە ئاوییەكانی الی خۆمان كە لە 
ئەم  و  دەبەن  بەسەر  ژیان  ئاودا  قواڵیی 

كارە ئەنجام دەدەن.
گیاندارە  ئ��ەم  ئەگەر  تەنانەت  ب��ەاڵم 
ئەوروپادا  مانگی  لە  پێشكەوتووانەش 
بەم  دەزانم  بە دووری  بەسەربەرن  ژیان 
بكەن.  پێوە  پێوەندیمان  بتوانن  نزیكانە 
 25 ئ��ەس��ت��ووری  چینی  ل��ەژێ��ر  ئ���ەوان 
و  كراون  زیندانی  سەهۆڵدا  كیلۆمەتری 
جیهانی  لە  هۆكارەش  ئەم  بەر  لە  هەر 
زانیارییەكیان  چەشنە  هیچ  دەروبەریان 
نییە. بۆ دۆزینەوەی پێویستە سەردانی ئەم 
مانگە سەرنجڕاكێش و پڕ لە ڕازە بكەین 
ئەم سەفەرە  مەترسیەكانی  و  تێچوو  كە 

زۆر زیاترە لە ڕۆیشتن بۆ سەر مەریخ.
ه��ی��وادارم ڕۆژێ��ك ڕازەك��ان��ی مانگی 
ڕۆژەش  ئەو  تا  و  بێت  ئاشكرا  ئەوروپا 
باشترە ئێمە سەفەرەكانمان بۆ دۆزینەوەی 
پێ  پەرەی  زیاتر  بێگانەكان  بوونەوەرە 

بدەین.
بنێین  بە بڕوای من ئێمە دەبێت هەنگاو 
بۆ دەرەوەی گەلە ئەستێرەی خۆر و بۆ 

شوێنی دوورتر سەفەر بكەین.

لە فارسییەوە: ئاكام ئەمانی

سەرچاوە:
Manoto 1.com

وەكو هەموو خەڵك منیش ئاو بە 
شتێكی جوان و سەرنجڕاكێش 
دەزانم و هەروەها هۆكاری 
دەركەوتنی هەموو جۆرەكانی 
ژیانە، لە بەكتریاوە تا نەهەنگ. 
لە هەر شوێنێك ئاو بدۆزرێتەوە 
ژیانیش دەتوانێت بوونی هەبێت 
و هەواڵی سەرنجڕاكێش ئەوەیە 
لە سەرانسەری ئەم گەردوونە 
گەورەیە بوونی هەیە
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ئەمەریكیەكان  ت��وێ��ژەرەوە 
نوێ   جۆرێكی  بە  پەرەیان  ڕایانگەیاند 
گڵۆپە  جێگای  كە  داوە  گڵۆپ  لە 
ئەو  دەگرێتەوە،  ئێستا  فلۆرسینتەكانی 
جۆرە گڵۆپانە لە چەند چینێك پالستیك 
دەڵ��ێ��ن  وەك  و  دەك��رێ��ن  دروس����ت 
ڕووناكیەكی باشی دوور لە پرتەی هەیە.
بە پێی ئەو توێژەرەوانە یەكەم وەجبەی 
دەكەوێتە  س��اڵ��دا  ل��ەم  گڵۆپانە  ئ��ەو 
لە  پەرەپێدانە  ئەو  درێ��ژەی  ب���ازارەوە، 
زانستی  ئەندامی  ئەلكترۆنیكی  گۆڤاری 
نوێیەی  تەكنیكە  لەو  باڵوكراوەتەوە. 
دروس��ت��ك��ردن��ی ڕوون��اك��ی ك��ە ن��اوی 
چین   3 لە  پێكدێت  لێنراوە،  فیپل-ی 
ڕووناكیدەری  پۆلیمەری  م��اددەی  لە 
زۆر  ماددەی  لە  كەم  بڕێكی  كە  سپی 
ت��ەزووی  كاتێك  و  تێدایە  بچووكی 
دەدەن  ڕووناكی  پێدەگات  كارەبایان 
گڵۆپە  ئەو  داهێنەری  كارۆل  دەیڤید   .
ویك  زان��ك��ۆی  فیزیای  مامۆستای  و 
دەڵێت  كالیفۆڕنیا:  باكوری  لە  فۆرست 
خواستراو  شێوەیەك  هەر  بە  دەتوانرێت 
و  بكرێن  دروس��ت  گڵۆپانە  ئەو  بێت 
دەبێت،  هێمنی  زۆر  سپی  ڕووناكیەكی 
فلۆرسینتەكان  گڵۆپە  دەڵێت  هەروەها 
ڕووناكیان هێمن و حەواوە نین لە سەر 

چاو، چونكە شەبەنگی ڕووناكیان ناگاتە 
شەبەنگی خۆر بەاڵم شەبەنگی ڕووناكی 
ئەو گڵۆپە نوێیانە زۆر لە شەبەنگی خۆر 
چاو  لەسەر  حەواوەن  زۆر  بۆیە  دەچن 
. هەروەها وەك كارۆڵ دەڵێت دەتوانین 
ڕووناكیەكی بەهێزتر و بە هەر ڕەنگێك 
بێنین  بەدەست  لەو گڵۆپانەوە  بمانەوێت 
.لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا چەندین 
پەرەپێدان  ئاراستەی  بە  دراوە  ه��ەوڵ 
ڕووناكی  پێشخستنی  و  چاككردن  و 
بە  گڵۆپانەی  ئەو  لەوانەش  گڵۆپەكان 
دەیەی  ماوەی  لە  كە  دەناسرێن   LED

هەبوو،  باشیان  ڕەواجێكی  ڕاب��ردوودا 
بە  و  بەهێز  و  چاك  ڕووناكی  چونكە 
چوستی بەرز  و كەم مەسرەفیش بوون، 
لەوانەش  و  باشتر  جۆر  گڵۆپی  پاشان 
 .  OLED گڵۆپەكانی ئۆرگانی دایۆدی
گڵۆپە  ئەو  جیاكەرەوەكانی  سیفەتە  لە 
گڵۆپەكانی لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  نوێیانە 
LED ئەوەیە كە توانرێت ڕووناكی ئەو 

لە  جیاجیا  جۆری  بۆ  بگۆڕێت  گڵۆپانە 
بۆ  یارمەتیدەرە  ئەوەش  و  ڕووناكیەكان 
تەلەفزیۆنی  شاشەكانی  لە  بەكارهێنانیان 
ئەو  دەڵێت  ك��ارۆڵ  ڕوون،  ئەوپەڕی 
ئۆرگانیەكانی  گڵۆپە  ڕوون��اك��ی��ەی 
ئەوانیش   OLED جۆری  لە  دایۆددارن 

ناتوانن بەو كارە ئەنجام بدەن و لەگەڵ 
پێشكەوتنی خێرای تەكنۆلۆژیادا گونجاو 
ڕووناكیەكەیان  و  نامێننەوە  زۆر  و  نین 
ئەگەر  و  سنووردارە  و  نییە  بەهێز  زۆر 
ب��ڕوات  پێدا  زۆر  ك��ارەب��ای  ت��ەزووی 
دەتوێتەوە، بەاڵم ئەو جۆرە نوێیەی گڵۆپ 
وەك كارۆڵ دەڵێت بە سەر ئەو كۆسپانە 
هەمووی زاڵ دەبێت، هەروەها وتی ئەو 
ڕووناكی  دامانهێناوە  ئێمە  گڵۆپانەی 
چونكە  گەرمی،  نەك  دێنێت  بەرهەم 
كیمیایی  م��اددەی  و  نییە  تێدا  جیوەی 
گەرم بووشی تێدا نییە و شیاوی شكاندن 
دروستكراون  پالستیك  لە  چونكە  نین، 
كەم  و  هەرزانە  نرخیان  گڵۆپانە  ئەو  و 
كارۆڵ  درێ��ژە،  تەمەنیان  و  مەسرەفن 
لەو  یەكێك  خۆی  نەشاردەوە  ئەوەشی 
داناوە  خۆی  تاقیگاكەی  لە  گڵۆپانەی 
ماوەی 10 ساڵە كار دەكات، بەاڵم هێشتا 
ئەو گڵۆپانە نەكەوتونەتە بازارەوە و وەك 
كارۆڵ دەڵێت ئەو لەگەڵ كۆمپانیایەكدا 
ڕێكەوتوون لەم ساڵدا  بیخەنە بازاڕەوە.

و: هاوكار جەمال 
سەرچاوە:

bbcarabic.com 

جـــــــۆرێكی

لــەگڵۆپەكان
نــــــوێ 
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کشوکاڵ

گۆیژو فسته ق یه ك       له یه ك  خۆشتر

 Hawthorn گ���ۆی���ژ 
 Crataegus زانستییه كه ی  ن���اوه  
بچووكه   دره ختێكی  یه ،   pinnutifida
ده گاته   به رزیه كه ی  ده وه نێكه   ی��ان 
تیژی  بچووكی  دڕكی  لقه كانی  6م، 

هه ڵگرتوه .
ئاماده كردنی  له   گۆیژ  ت��ازه ی  به ری 
شه ربه ت یان له  كرداری جه لی یان له  
به كارده هێنرێت  ده رمان  دروستكردنی 
كلیكۆ  فالفۆنیده كانی  بوونی  به هۆی 
و   )%0،8-0،4( ڕێ���ژه ی  ب��ه   سیدیه  
پزیشكی  گرنگی  كه   دیكه   ئاوێته ی 
و  شه كره كان   %8،5 گۆیژ  هه یه ،به ری 
بۆ  تێدایه   ڤیتامین سی  ملی گرام   100
هه ریه ك له  100 گرام له  كێشی به ری 
ڤیتامین  به   ده وڵه مه نده   هه روه ها  تازه ، 
په ستانی  دابه زاندنی  له   به ره كه ی  بی، 
سوڕی  و  دڵ  و  به كاردێت  خوێن 
مه ترسیه كانی  و  ده كات  خوێن چاالك 
سنگه  كوژێ  كه م ده كاته وه . نیشتیمانی 

سه ره كی گۆیژ واڵتی چینه .
ڕووه كی گۆیژ به ڕێگه ی سه وزه  گه شه  
زیاد  تۆو  بنچینه ی  له سه ر  )متوربه ( 
 3-2 تۆو  چه كه ره كردنی  ده كرێت، 
ساڵی ده وێت بۆیه  پێویستی به  مامه ڵه ی 
كاریگه ری  ئ��ه وه ی  بۆ  هه یه   ترشێك 
هه روه ها  هه بێت  به رگه كه ی  له سه ر 
كرداری له  لم نان بۆ ماوه ی 3 مانگ 
و سه ره ڕای ڕه گ مێخی درێژ بۆ گۆیژ 
گران  نه مامبوون  ك��رداری  واده ك��ات 

بكات.
گوڵ   6 و   5 مانگه كانی  له   گۆیژ 
ده كات گوڵه كانی له  كۆ گوڵدانن، له  
گوڵه كان بۆنێكی وه ك گۆشتی بۆگه ن 
ده رده چێت بۆ ڕاكێشانی مێرووه كان بۆ 
كرداری پیتێن، شێوه ی به ره كه ی گۆیی 
3،6سم   –  1 تیره كه ی  هه رمێییه   یان 
له   به ره كه ی  زه رده   یان  ڕه نگی سوور 

مانگه كانی 8و9و10 دا پێ ده گات.
جۆره كانی گۆیژ

Dawang 1- داوانج 
درێژی به ره كه ی 4.2 سم و تیره كه ی 
له   تۆخه   س���ووری  ڕه ن��گ��ی  2،2س���م 
كۆتایی مانگی 9 به ره كه ی پێ ده گات 

و 0.41% فالفۆنیده كانی تێدایه .

Ye He 2- یی هی 
درێژی به ر 4.2 سم و تیره كه ی 2،5سم 
له   تۆخه ،به ره كه ی  س��ووری  ڕه نگی 
كۆتایی مانگی 10 پێ ده گات ،%0.49 

فالفۆنیده كانی تێدایه .
Chang ko 3- شانج كۆ 

سووری  ڕه نگی  سم   7.2 به ر  درێژی 
تۆخه ، له  كۆتایی مانگی 10 پێ ده گات 

و بڕی 0،43% فالفۆنیده كانی تێدایه .
Yan Yang Hong 4- یان یانج هونج
 3.2 تیره كه ی  و  سم   9.1 به ر  درێژی 
سم ڕه نگی سووری كاڵه  و له  كۆتایی 
بڕی  به ره كه ی  ده گات  پێ   9 مانگی 

0.45% فالفۆنیده كانی تێدایه .
چه ند جۆرێكی دیكه ی گۆیژ هه یه :

 Crataegus oxyacantha -1

Crataegus monogyna -2

 Crataegus phaenopyrum-3

فسته ق
ن��اوه    ،Pistachio فسته قه   ه��ه رچ��ی 
Pistacia Veraی���ه ،  زانستییه كه ی 
ڕووه كێكی قه باره  مام ناوه نده  به رزیه كه ی 
گه اڵ  و  وه ریوه   گه اڵ  مه تر   10 ده گاته  

ئاوێته یه  )3-7گه اڵی هه یه (.
پاش  ی��ان  داپ��ۆش��راوه   فسته ق  ب��ه ری 
توێكڵه كه ی  سوێركردنی  و  برژاندن 
ڕازان��دن��ه وه ی  له   و  ده ك��رێ��ت��ه وه   لێ 
به كارده هێنرێت،كۆرپه له ی  شیرینیدا 
و  55%ڕۆن  و  16%سوكه رۆزه   فسته ق 
سه ره كی  تێدایه .نیشتمانی  25%پرۆتینی 
به   به اڵم  ئه فغانستانه ،  و  ئێران  فسته ق 
ئێران،  هه ریه كه   له   بازرگانی  شێوه ی 
فه ڕه نسا،  ئیسپانیا،  توركیا،  ئه مریكا، 

ئیتاڵیا، یۆنان و سوریا ده چێنرێت.
ناوچه یه كی  ه��ه واوه   ئ��اوو  ڕووی  له  
گونجاوه   فسته ق  چاندنی  بۆ  مامناوه ند 
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به  شێوه یه ك پێویستی به  1000 یه كه ی 
شكاندنی  بۆ  هه یه   به ستن  و  س��اردی 
هه روه ها  زستانه   متبوونی  قۆناغی 
وشك  گه رمی  وه رزی  به   پێویستی 
هه یه  به  پله ی گه رمی 30م بۆ ماوه ی 3 
مانگ له  گرنگیه كانی كه ش و هه وای 
ڕوونه دانی  له   بریتییه   فسته ق  چاندنی 
زوقم بۆ ماوه ی 200 ڕۆژ بۆ دڵنیابوون 
به   به ر  گوڵه كانی  بوونی  دروست  له  
شێوه یه كی باش و زیان پی نه گه یاندی.
وشكانی  به رگه ی  فسته ق  ڕووه ك��ی 
ئاو  خاكێكی  به   پێویستی  و  ده گرێت 
پیاداڕۆیشتنی باش هه یه ، به اڵم ده توانێت 
بكات  گ��ه ش��ه   پیت  ب��ێ  خ��اك��ی  ل��ه  
ب��ه رداوی.  یان  چه وه ڵێن  خاكی  وه ك 
متوربه   ڕێگه ی  به   فسته ق  زۆربوونی 
ده بێت، ئه و جۆره  بنچینانه ی فسته ق كه  
 Pistacia :بۆ متوربه  به كاردێن ئه مانه ن

 Vera ،Pistacia Atlantica،
.  Pistacia terebinthus

پێش  فسته ق  ڕووه ك���ی  ب��ه ه��اردا  له  
ده ركه وتنی گه اڵ ده ست به  گوڵكردن 
ده كات گوڵه كان له  كۆ گوڵدان،گوڵه  
له سه ر  مێینه كان  گوڵه   و  نێرینه كان 
پێویسته   له به رئه وه   جیاوازن،  ڕووه كی 
ڕووه كی گوڵ نێرینه  وه ك سه رچاوه ی 
ده نكه  هه اڵڵه ی پیتێن بچێنرێت و په ڕین 

به  ڕێگه ی با ده بێت.
یان  هێلكه یی  شێوه ی  فسته ق  ب��ه ری 
و  تێدایه   ت��ۆوی  ی��ه ك  درێژكۆڵه یه  
تامێكی  و  كاڵه   كۆرپه له كه ی سه وزی 
قۆناغی  دیاریكردنی  هه یه ،  خۆشی 
گرنگیه كی  به ر  قه باره ی  ته واوبوونی 
پێویسته   به  شێوه یه ك  گه وره  داده نرێت 
كه   كۆبكرێته وه   ب��ه ر  قۆناغه دا  ل��ه و 
تیایدا به رگی ده ره وه ی به ر له  ڕه نگی 

ڕوونه وه  بۆ ڕه نگی تاریك ده گۆردرێت 
و  ده س���ت ب��ه ش��ه ق ب���وون ده ك��ات 
به رگی  ب��ه ر،  وپ��اش ك��ۆك��ردن��ه وه ی 
و  جیاده كرێته وه   به ره كه   ده ره وه ی 
وشك ده كرێته وه  و ده شۆرێت و سوێر 

ده كرێت و ده برژێنرێت.
جۆره كانی فسته ق
Owhadi 1- ئوحدی 

به ره كه ی  ب��اڵوه ،  ج��ۆری  زۆرت��ری��ن 
لێ  توێكڵه كه ی  به ئاسانی  گه وره یه ، 
ده كرێته وه ،سیفه تی به ره كه ی باشه ،به ری 

زۆر ده گرێت.
Achoury2- العاشوری 

ده چێنرێت،  س��وری��ا  ل��ه   زۆری  ب��ه  
نییه ،  درێ��ژك��ۆڵ��ه   زۆر  ب��ه ره ك��ه ی 
به   گه وره یه ،  بۆ  مامناوه ند  قه باره كه ی 
ئاسانی توێكڵه كه ی لێ جیاده كرێته وه ، 
زوو  ڕه نگاوڕه نگه ،  سوری  ڕه نگه كه ی 

پێ ده گات.
Kimizi 3- كیمیزی 

ڕه نگی  مامناوه نده ،  قه باره   به ره كه ی 
توێكڵه كه ی له  ناوه وه دا سوره ، به ئاسانی 

شه ق ده بێت،كۆرپه له كه ی سه وزه .
Momtaz 4- ممتاز

به ره كه ی  به ری زۆر ده گرێت،سیفه تی 
باشه .

Kerman 5- كیرمان 
بۆ  مامناوه ند  ب��ه ره ك��ه ی  ق��ه ب��اره ی 
لێ  توێكڵه كه ی  به ئاسانی  گه وره یه ، 
و  باشه   به ره كه ی  سیفه تی  ده گرێته وه ، 

به ری زۆر ده گرێت.
فسته ق  له   دیكه   جۆره كانی  هه ندێك 
هه یه  كه  به ره كه ی كه م په سه نده ، به اڵم 
سه رچاوه ی  وه ك  به ره كه یان  زۆری  به  

زه یت به كاردێت، وه ك جۆری: 
 Pistacia terebinthus،Pistacia.

                        . atlantica

و: سه ربه ست ئه حمه د 
عومه ر

ل.هۆبه ی كه ره نتینه ی كشتوكاڵی كێلی
سه رچاوه :

النادر وة ،  الفواكه   العبیدی،  أحمد  د-   
الطبعة   والتوزیع،  للنشر  العربیه   الدار 
االولی، 2000، ص 21-23 و ص 161.                               

agryculture

گۆیژو فسته ق یه ك       له یه ك  خۆشتر
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فایبه ری نانۆ بۆ 
پاککردنه وه ی 
سوته مه نی له  

گۆگرد
د. خالید محه مه د عومه ر*

له   گ��ۆگ��رد  ئاوێته کانی  ده ت��وان��رێ��ت 
سوته مه نیدا ڕابماڵڕێت به هۆی »حه سیرێک« 
پێکهاته یه کی  له   حه سیرێک  شێوه   یان 
ئه م  کانزاکان.  ئۆکسیدی  له   نانۆیی 
و  به رز  چوستییه کی  به   نانۆییه   پێکهاته  
باشتر له  ڕێگا کۆنه  باو ه کانی وه ک توخمه  
ئاوێته کانی  ده توانێت  گواستراوه کان 
ئه م  باشه کانی  ڕووه   له   الببات.  گۆگرد 
تێچوونی  هۆی  ده بێته   ب��ه رزه   چوستیه  
که م، باشترکردنی کاری سوته مه نیه کان.

وێنه ی ئه لکترۆنی نانۆ فایبه ری  ئۆکسیدی 
کانزاکان که  ڕووبه ڕێکی ڕوویی گه وره  
زیاتر  کارایی  هۆی  ده بێته   و   ده دات  
ڕاماڵینی  بۆ  ده بێت  کاریگه ریی  که  

ئاوێته کانی گۆگرد له  سوته مه نییه کان.
ب��وون��ی ئ��اوێ��ت��ه ک��ان��ی گ��ۆگ��رد له  
سه ره کی  کێشه ی  دوو  سوته مه نیه کاندا، 

دروست ده کات؛
ژه ه��راوی  گ��ازی  کۆمه ڵێک  یه که م:   

ده خاته  ناو ژینگه وه .
ئینجنه کان  له ناو  کانزاکان  دووه م:   
وزه دا  خانه کانی  و  )به گه ڕخه ره کان( 

له ناو ده بن.
گۆگرد  کالسیکیه کاندا  ڕێ��گ��ا  ل��ه  
الده برێت به  بوونی شله یه ک که  بتوانێت 
گۆگرده که  هه ڵبمژێت له  سوته مه نیه که دا، 
به اڵم ئه م ڕێگا کالسیکیانه  بیزارکه رن و  

و  ساردبکرێته وه   سوته مه نیه که   ده بێت 
دووباره  گه رم بکرێته وه ، که  ده بێته  هۆی 
ئه وه ی چوستی سوته مه نیه که  که م ببێته وه . 
دووب��اره   ساردکردنه وه   کێشه ی  وات��ه  
گه رمکردنه وه ی سوته مه نیه که  له  ئارادایه .
گیرگرفتانه ،  ئه م  چاره سه رکردنی  بۆ   
به کارهێنانی  ل��ه   ب��ی��ری��ان  ت��وێ��ژه ران 
ڕووه مژه ره  ڕه قه کانی ئۆکسیدی کانزاکان 
ڕه قانه ش  ماده   ئه م  به اڵم  ک��ردوه ت��ه وه ، 
ناڕه حه تی و گرفتی خۆی هه یه . چونکه  
له  پله ی گه رمی به رزدا کارده که ن، که  
گه رمکردنه وه   دووب��اره   و  سارکردنه وه  
ف��ه رام��ۆش��ک��ردووه .  سوته مه نیه کانی 
هه یه ،  جێگیریی  کێشه ی  ڕێگانه   ئه م 
سوته مه نیه که  چاالکی خۆی پاش چه ند 

سوڕێک له ده ستده دات.
زانکۆ  له   شه نۆن  گروپی  توێژه رانی 
یه کگرتوه کانی  واڵت��ه   ل��ه   ئیللینۆی 
ئه مریکا توانیان فایبه ری نانۆیی له  تایتانی 
که  ئاماده بکه ن.   zinc titanate توتیا 
زۆر  ڕووی��ی  ڕووبه رێکی  ڕێگه یه    به م 
و  زۆر  کاراییه کی  ده بێت،  ده سته به ر 

ڕووه و مژینێکی زۆر بۆ گۆگرد.
هه مان  ل��ه   فایبه ره که   نانۆ  م���ادده ی 
مادده که ی خۆی زۆر کاراتره  که  ئه گه ر 

له  دۆخی به ڵکدابێت.
به سوود  ئه وه یه   ڕێگایه   ئ��ه م  گرنگی 

نانۆ،  ت��ه ک��ن��ۆ ل��ۆژی��ای  ل��ه   وه رگ��رت��ن 
حه سیرێکی نانۆیی له  ئۆکسیدی کانزاکان 
ده توانێت گۆگرد له  سوته مه نیدا به  ئاسانی 

و به  چوستیه کی به رز الببات.

*مامۆستا له  زانکۆی سلیمانی
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psychology سایكۆلۆژی

گوێ  له  خۆت بگره
ئۆشۆ

بۆ هه میشه  گوێ  له  خۆت بگره ، هیچ 
پێویست ناكات سه یری ده وروبه ری خۆت بكه یت. 

ئاگادار به  كه  به  ئاوڕدانه وه  له  ده وروبه رت و 
خه ڵكه كه ، ناتوانیت ده قاوده ق بزانیت چی ده گوزه رێت 
و به  سه یركردنیان هیچیان لی هه ڵناكڕێنیت، چونكه  له  

ڕووخساریانه وه  ده رناكه ویت كه  چی له  ناو ناخیاندا 
هه یه ، هه ر وه ك چۆن ڕووخساری تۆش هه قیقه تی تۆ 
نییه . ڕووكه شی ده ره وه  گوزارشت له  ناوه وه  ناكات، 
هه ر وه ك چۆن شێوه و فه ساڵی تۆ ده ربڕی ناخت نییه .

ئه وه یان كۆی ڕیاكاری و دووڕوویی كۆمه ڵگایه  
�� كه  تۆ نه توانیت ناخی خۆت بخه یته  ڕوو، چه قی 

ڕۆح و كرۆكی خۆت، ڕووخساری ڕاسته قینه ی 
خۆت. كه واته  بیشاره وه ، ته نیا به و كه سه ی پیشان بده  
كه  له  تۆوه  نزیكه  و دۆستی گیانه  به  گیانی خۆته  و 

تێده گات. به اڵم كێیه  ئه و كه سه ی كه  تێده گات؟ خۆ 
هه تا دڵداره كانیش ڕووخساری ڕاسته قینه ی خۆیان 

به  یه كدی پیشان ناده ن. چونكه  كه س نازانێت، 
ئه م ساته وه خته  و هه نووكه  كه سێك عاشقه ، ڕه نگه  

ده قیقه یه كی دیكه  دڵی بگۆڕێت و وا نه مێنێت. 
كه واته  هه ر كه سه و ئه گه ری ئه وه ی هه یه  كه  وه ك 

دورگه یه كی لێبێت.. ته واو داخراو بیت.
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سه یری  مه كه ،  دیكه   ئه وانی  سه یری 
خۆت بكه . لێبگه ڕی هه رچی له  ناختدایه  
بێته  ده رێ ، چش له و مه ترسییانه ی دێنه  
ڕێگات. هیچ مه ترسییه ك له  كپكردنه وه  
ئاره زووه كانت  و  حه ز  دامركاندنه وه   و 
مه ترسیدارتر نییه . گه ر هه ر چیت هه یه  
چی  هه ر  بكه یت،  كپی  و  بیشاریته وه  
ژیانه   شیرینی  تامی  و  خۆشی  ن��اوی 
و  خرۆش  و  جۆش  هه موو  نایبینیت، 
ژیانت  هه موو  ده دۆڕێنیت.  دڵگه رمییه ك 
له  ده ست ده ڕوات گه ر به رده وام بیت له  
دامركاندنه وه ی خه ون  خۆ خنكاندن و 
و خولیاكانت. دۆخێكی وه ها ژه هراوی 
بۆ خۆت ده خوڵقێنیت كه  هه موو بوونت 

ژه هرخواردوو بێت.
گوێ  له  دڵت بگره ، هه رچییه كی تێدایه ، 
هه ر هه مووی هه ڵبڕێژه . هه ر زوو به  زوو 
كارامه و لێزان ده بیت له وه ی چۆنچۆنی 
گوشادترت  ئ���ه وه ش  هه ڵیبڕێژیت، 
ده كات و خۆشنوودی ڕۆحت ده ته نێت. 
چۆن  ده بیت  ئ��ه وه   فێری  كاته ی  ئه و 
ڕاستگۆ بیت، ئه وه نده  خۆت پێ  جوان 
ده بێت كه  چیتر ناتوانیت وه ك كه سێكی 
ئێمه   درۆزن و ساخته چی ده ربكه ویت. 
كه  بۆ هه میشه  بڕیارمان داوه  درۆزن و 
ده مامكباز بین، هی ئه وه یه  كه  هه رگیز 
تاممان  و  نه كردۆته وه   تاقی  ڕاستیمان 
منداڵییه وه   سه ره تای  له   هه ر  نه كردووه . 
هه رچی ڕاستی و دروستی بوو كوژرا. 
پێش ئه وه ی منداڵیك له سه ر ئه وه  بێدار 
فێری  جوانه ،  ڕاسته و  چی  كه   ببێته وه  
سه رچاوه وه   له   چۆن  كه   ك��راوه   ئه وه  
كوێریان بكاته وه  و بیانخنكێنێت. هه موو 
ناخودئاگاهی  شێوه یه كی  به   پرۆسه كه  
جێگیر  نه ستدا  له   و  ده گرێت  ڕێچكه  
به سته زمانه   ئه و  ده بێت، زۆر میكانیكی، 
بۆ هه میشه  هه موو حه زو خولیاو و خه ون 
و ئاره زووه كانی خۆی كپ ده كات و 
ده یانخنكێنێت بێئه وه ی بزانیت خه ریكی 

چ كاره ساتێكه .
ڕاستگۆ به  له  به رامبه ر خۆتدا �� بێجگه  
له وه  تۆ به رپرسیار نیت له  هیچ شتێكی 
له   كه   ئه وه یه   هه ر كه سێك هی  دیكه . 
به رامبه ر خودی خۆیدا به رپرسیار بیت. 
خۆت  به   وه اڵم  هه یه   بۆت  ته نیا  تۆ 
تۆ  له   نایه ت  خودا  ئه وساش  بده یته وه ، 

بپرسێت تۆ بۆچی نه بوویت به  كه سێكی 
دیكه .

چیرۆكێك هه بووه  سه باره ت به  »جۆسیا« 
پێغه مبه ر  »مووسا«  سه رده می  له   ناوێك 
مه زهه بێكی دیكه و وشكه ،  به   كه  سه ر 
هه مان  ب��ه   س��ه ر  ب��ه اڵم  ب���ووه ،  سۆفی 
له   كه   نه بووه ،  جووه كان  ڕیوڕه سمی 
لیێده پرسێت  یه كێك  ده بێت،  گیانه اڵدا 
كه  بۆچی نوێژی بۆ یه زدان نه كردووه ، 
ئایا له وه  دڵنیا نییه  كه  »مووسا« گه واهی 

له سه ر ده دات. ئه م وا وه اڵمی دایه وه :
 »با منیش ڕازێكت بۆ بدركێنم. خودا له  
ناپرسێت بۆچی من شوێنكه وتووی  من 
كه   لێمده پرسێت  به ڵكو  نه بووم،  مووسا 

من بۆچی جۆسیا  نه بووم.«
سه رچاوه   ل���ه وه وه   گرفته كه   هه موو 
ده گرێت كه  چۆن ببیت به  خۆت. گه ر 
»خۆبوون«  به   كێشه ی  ئه م  توانیت  تۆ 
له   زۆر  ئه وسا  بكه یت،  چ��اره س��ه ر  ه  
ئه و  كێشه .  به   نابن  دیكه   گرفته كانی 
نهێنییه كی  به   ژیان ده بێت  كاته  خودی 
به   كه   بێت  ئه وه   شایسته ی  كه   جوان 
به   نه ك  كه    �� وه ڕێبخریت  پڕاوپڕی 
گرفت  چاره سه ری  سه رگه رمی  ته نیا 
خۆش  ئه وه یه   هی  ڕێك  به ڵكو  بیت، 

بگوزه ریت و چێژی لی ببینیت.
متمانه  به  خۆت بكه 

كاته ی  ئه و  ته نیا  شیاوه   كردن  متمانه  
كه  تۆ وه ك هه نگاوی یه كه م بڕوات به  
شتێكه   گرنگترین  ئه وه یان  بێت.  خۆت 
به   متمانه   تۆ  گه ر  پێیبگه یت.  تۆ  كه  
خۆت بكه یت، ده توانیت متمانه  به  منیش 
خه ڵكیش  به   متمانه   ده توانیت  بكه یت، 
و  ب��وون  هه موو  خ��ودی  به   بكه یت، 
گه ردوون. به اڵم گه ر بڕوات به  خۆت 
نه بێت، ئه وسا هیچ بڕواو متمانه یه ك شیاو 

نابێت..هه رگیزاو هه رگیز.
ئه فسووس كه  كۆمه ڵگا له  ڕه گه وه  بڕوا 
به  خۆبوون و متمانه  ده كوژێت..هه ر له  
به   متمانه   كه   پێناده ن  ڕێگات  النكه دا. 
خۆت بكه یت. هه موو جۆره  متمانه كانی 
به   متمانه كردن   �� ده كه ن  فێر  دیكه ت 
دایك و باوكت، به  كڵیسا، به  ده وڵه ت، 
 �� جاویدانه گی  و  نه مری  ی��ه زدان،  به  
بنچینه یی  بڕوایه كی  و  متمانه   ب��ه اڵم 
هیچ..  كه واته   ده ك��ه ن.  وێران  تۆدا  له  

درۆ  دیكه   متمانه كانی  هه موو  چونكه  
یان  ده رده چن،  فاڵسۆ  و  هه ڵبه ستراو  و 
هی ئه وه ن كه  قه ڵپ و فاڵسۆ ده ربچن. 
ئه وسا هه ر هه موو بڕواكانی دیكه  وه ك 
گوڵی له  كاغه ز دروستكراون. تۆ ڕه گی 
ڕاسته قینه ت نییه  بۆ گه شه كردنی گوڵی 

ڕاسته قینه .
كۆمه ڵگاو ده وروبه ر به  ده ستی ئه نقه ست 
تۆدا  له   كاولكارییه   ئه م  كاوه خۆ  به   و 
ده كه ن، چونكه  كه  مرۆڤیك متمانه ی به  
خۆی بوو له  چاوی زۆرینه ی ئه ندامانی 
كۆمه ڵگه یه ی  ئه و   �� ترسناكه   كۆمه ڵگا 
به نده ،  یه كدی  كۆیله بوونی  له سه ر  كه  
سامانێكی  سه رمایه و  كه   خه ڵكانیك 
كۆیله بوون  و  ب��ه ن��ده واری  بۆ  زۆری 
ده خاته  گه ڕ. كه سێك كه  بڕواو متمانه ی 
سه ربه خۆیه .  و  ئ��ازاد  ب��وو  خ��ۆی  به  
بكات  ئ��ه وه   پێشبینی  ناتوانێت  كه س 
چی  و  چییه   نیازی  به   كه سه   ئه و  كه  
شێوه یه ی خۆی  به و  ئه م  لێده وه شێته وه ، 
ده كات.  ڕه فتار  واهی  ده كات  ئاره زوو 
زینده گی  و  ژیان  ت��ه واوی  سه ربه ستی 
ئه و زاته یه  كه  پشت ئه ستووره  به  خۆی. 
كه   ده كات  متمانه   كاته   ئه و  ته نیا  ئه م 
خۆی هه ست بكات وه ختی خۆیه تی و 
دروسته ، ئه و كاته یه  كه  خۆشه ویستی له  
ده روازه ی دڵی ده دات، ئه و كات بڕواو 
پڕ  و  مه زن  و  دام��ه زراو  فره   متمانه ی 
متمانه كه ی  ئه وساش  ده بێت.  ڕاستی  له  
ڕه سه ن و زیندوو ده بێت. ئیدی له وه  به  
متمانه   پێناو  له   ئاماده  ده بێت كه   دواوه  
ڕووب��ه ڕووی  خۆیدا  قایمی  ب��ڕوای  و 
به اڵم   �� ببێته وه   مه ترسییه كان  هه موو 
پێبكات،  هه ستی  كه   كاته ی  ئه و  ته نیا 
ته نیا به و مه رجه ی كه  دڵنیا بێت ڕاسته ، 
بكه وێته   دڵ��ی  كه   حه له ی  ئ��ه و  ته نیا 
ده مه یدا  له و  ته نیا  خ��رۆش،  و  جۆش 
كه  كانگاكانی زیره كی و خۆشه ویستی 
ناتوانیت  تۆ  نه بێت،  وا  ئه گه ر  بته قنه وه . 
هیچ  ڕێگای  سه ر  بیخه یته   زۆره ملی  به  

چه شنه  باوه ڕێك. 
وه ستاوه .  بیروباوه ڕ  له سه ر  كۆمه ڵگا 
چه شنێكه   پێكهاته كه ی  هه موو  ه��ه ر 
هه موو  موگناتیسی.  خۆخه واندنی  له  
دروستكردنی  ل��ه س��ه ر  ب��ون��ی��اده ك��ه ی 
نه ك  دام��ه زراوه ،  مرۆماشێن  و  ڕۆبۆت 
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مرۆڤه  ڕاسته قینه كان. ئه م بونیاده  پێویستی 
به  مرۆڤی ملكه چ هه یه  كه  بێ  پشتیوانی 
به    ��� نه كرێت  بۆ  ئه وانی دیكه  هیچی 
چاوه ڕوانی  هه میشه   بۆ  كه   ئه ندازه یه ك 
به   بكریت،  ده رهه ق  سته میان  بن  ئه وه  
بۆ  كه   كوشنده   و  زۆر  وا  ڕاده یه كی 
زۆردار  سۆراغی  و  بگه ڕێن  هه میشه  
ته واوێك  و  بن  خۆیان  سته مكارانی  و 
به   بیاندۆزنه وه ،  كه   بن  ئه وه   عه وداڵی 
دوای »ئه دۆلف هیتله ر« ه كانی خۆیاندا 
بگه ڕێن، »موسۆلینی« خۆیان، »جۆزیف 
ستالین«ه كانی تایبه ت به  خۆیان یان »ماو 
تسی تۆنگ« ی خۆیان. ئه م سه رزه مینه ، 
به   كردوومانه   ج��وان��ه ،  ئه ستێره   ئ��ه م 
زیندانێكی زۆر گه وره . ژماره یه كی زۆر 
كه م له  كه سانی شێت و برسی بۆ هێزو 
كورت  مرۆڤایه تییان  هه موو  ده سته اڵت 
كردۆته وه  بۆ گاگه لێك و ..هیچی دیكه  
لێده گه ڕین  كاته   ئه و  ته نیا  به   به س.  و 
هه موو  له گه ڵ  سازش  كه   بژی  مرۆڤ 
دنیادا  بێمانایی  و  پووچی  جۆره كانی 

بكات.
بڕوا  كه   بڵێ   منداڵێك  به   هه نووكه .. 
بێ   ته واوێك  بێمانایه ،  بهێنێت  خودا  به  
خودا  كه   له به رئه وه ی  نه ك   �� ئه رزشه  
پووچی  هۆكاری  ب��ه اڵم  نییه ،  بوونی 
ئه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   وا  داوایه كی 
له  ال  هه سته ی  ئه و  هێشتا  منداڵه كه   كه  
دروست نه بووه  كه  تینوو بێت، ئاره زوو 
بكات، شه یدای وه ها خولیایه ك بێت. ئه و 
پای  بچێته   نییه   ئاماده   هێشتا  به سته زمانه  
و  هه قیقه ت  و  ڕاستی  دوای  به   گه ڕان 
ڕه هاگه ریدا، دوا هه قیقه تی ژیان. هێشتا 
بایی ئه وه نده ش تێگه یشتوو و پێگه یشتوو 
ئه م  ڕاستیبوونی  س��ۆراغ��ی  ك��ه   نییه  
ده بێت  هه ر  بكات.  بوونه   و  گه ردوون 
ڕۆژیك له  ڕۆژان ئه م خولیاو عه شقه  له  
دڵدا سه ر هه ڵبدات، به اڵم ته نیا ئه و كاته  
كه   ده بێت  جۆشوخرۆشی  ئه وینه   ئه و 
هیچ بیروباوه ڕیك به  زۆره ملێ به سه ریدا 
نه سه پابێت. خۆ ئه گه ر ئه و منداڵه  خرایه  
سه ر بیروباوه ڕ و دین و مه زهه بێك به ر 
له وه ی خۆی خولیای گه ڕان و پشكنین 
به ر  بێت،  دروس��ت  ال  له   پرسیاری  و 
بێت،  نهێنییه كان  زانینی  شه یدای  له وه  

ئه وسا هه موو ژیانی له  به رگی كه سێكی 
دیكه دا ده بێت، ژیانێكی ساخته  و فاڵسۆ 

به ڕێده خات.
خوداش  باسی  ئه م  به ڵێ .. 
ده ك����ات ل��ه ب��ه ر ئ���ه وه ی  
ف���ێ���رك���راوه  ك���ه  م��ه رج��ه  
له   بهێنێت.  ناوی  و  بیناسێت 
هێزو  له   پڕ  گه مه یه كی  ناو 
پێیوتراوه و  ده سته اڵتخوازیدا 
الیه ن  له   پێكراوه ،  فه رمانی 
به   زۆر   كه   كه سانێكه وه  

ئه و منداڵێكی  توانا و هێزدار بوون كه  
قه شه   باوكی،  و  دایك   �� بووه   چكۆله  
هه میشه و  مامۆستاكانی.  مه الكان،  و 
به رده وام كه سانێك گه مارۆیان داوه و له  
بن گوێی خوێندوویانه ، ئه ویش بێچاره  
بێت، چونكه   دۆخه كه   قایل  بووه  كه  
بووه ،  به چه یه   ئه و  نه مانی  مان و  پرسی 
بوونه وه ریكی  هه ر  وه ك  بژی  ده ب��وو 
بابه   و  دایه   به   نه یده توانی  ئه م  دیكه . 
ئ��ه وان  بێ   به   چونكه   نه خێر«  بڵێت« 
بوو.. هه رگیز  ئه سته م  ئه میش  زینده گی 
 « بژنه وێت  بووه   ترسناك  فره   نه ده كرا. 
به ڵێ ».   « بڵێت  ده بوو  كه واته   نه خێر«، 
به اڵم خودی وه ها »به ڵێ » یه ك مه رج نییه  

ڕاست بوو بێت.
كه   ئه م  وه ریبگرین؟  ڕاستی  به   چۆن 
ته نیا  به   ده ر،  دێته   زار  له   »به ڵێیه كه ی 
فێڵێكی  یان  سیاسه تكارانه یه   هونه رێكی 
بیگوزه رێنێت.  ئه وه ی  بۆ  دیبلۆماسی، 
ئایینپه روه ر،  به  كه سێكی  نه تگۆڕیوه   تۆ 
لێ  دیپلۆماسیت  كاره كته رێكی  به ڵكو 
سیاسه تبازێكت  ته نیا  به   دروستكردووه ، 
توانا  و  وزه   هه موو  تۆ  داتاشیوه .  لێ 
شاراوه كانیت كوشتووه ، به  ڕاده یه ك كه  
ئیدی ئه سته م ده بێت كه سێكی ڕه سه نی 
زاته   ئ��ه و  توانیت  تۆ  ده ربچێت.  لێ 
ژه هراوی بكه یت. تۆ هه موو ئه گه رێكی 
كوشت،  منداڵه ت  ئ��ه و  زرنگبوونی 
بلیمه تی  و  زیره كی  كانگاكانی  چونكه  
ئه و كاته  ده ته قێته وه  كه  مه راق و  ته نیا 
لێبكات  وای  فێربوون  و  زانین  خولیای 
بپرسێت و بگه ڕێت. هه نووكه  ئه و حه ز 
و مه راقه  هه رگیز سه ر هه ڵنادات، چونكه  
به ر له وه ی پرسیار و گه ڕان و پشكنین 

گوێ  له  دڵت بگره ، 
هه رچییه كی تێدایه ، 
هه ر هه مووی هه ڵبڕێژه . 
هه ر زوو به  زوو كارامه و 
لێزان ده بیت له وه ی 
چۆنچۆنی هه ڵیبڕێژیت، 
ئه وه ش گوشادترت 
ده كات و خۆشنوودی 
ڕۆحت ده ته نێت. ئه و 
كاته ی فێری ئه وه  ده بیت 
چۆن ڕاستگۆ بیت، 
ئه وه نده  خۆت پێ  جوان 
ده بێت كه  چیتر ناتوانیت 
وه ك كه سێكی درۆزن و 
ساخته چی ده ربكه ویت. 
ئێمه  كه  بۆ هه میشه  
بڕیارمان داوه  درۆزن و 
ده مامكباز بین، هی ئه وه یه  
كه  هه رگیز ڕاستیمان تاقی 
نه كردۆته وه  و تاممان 
نه كردووه 
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ب��ب��ێ��ت ب��ه  
خ����ول����ی����ای، 
بێ   ڕۆح��ی��ك��ی 
هه بێت  ئ��ۆق��ره ی 
له   و  س����ۆراغ  ب��ۆ 
گ���ه ڕان ن��ه س��ره وێ��ت، 
ت��ۆ وه اڵم���ه ك���ان���ت بۆ 
س���ازو ئ��ام��اده  ك���ردووه  
ب��ه رده م��ی.  خستوونه ته   و 
تۆ  بێت،  برسی  ل���ه وه ی  ب��ه ر 
خۆراكه كه ت  زۆرداره ك���ی  به  
ئێستاش.. قوڕگییه وه .  خستۆته  
به  زۆر  برسیبوون، خۆراكی  بێ  
بێ   نابێت،  هه رس  ده رخواردراو 
برسیبوون هه رسكردن كوا؟ هه ر 
له به رئه وه شه  كه  خه ڵكانیك هه ن 
ڕێك وه ك بۆری و لووله  ده ژین 
خۆراكێكی  وه ك  ژی���ان  ك��ه  

هه رسنه كراو پیایدا تێده په ڕێت.
ه��ه ر  ك��ه   ده ك����ات  پێویست  وا 
به   مندااڵندا زۆر  له گه ڵ  ئێمه   له   یه كێك 
و  وریا  زۆر  بێت،  پشوودرێژ  و  ئارام  حه وسه ڵه و 
ئاگادار بێت، ته واو هوشیاری ئه وه  بێت كه  قسه یه ك 
نه كات ببێته  كۆسپ له  به رده م گه شه كردنی توانای 
مه یانكه ن  زوو  به   زوو  هه ر  به هره كانی،  و  ئه قڵی 
به  په یڕه وكه رانی مه زهه بی عیسایی، هیندۆسی یان 
موحه مه دی. وا ڕاستتره  كه  زۆر ئارام و پشوودرێژ 
كه    دێت  خۆی  ڕۆژه   ئه و  بن  دڵنیا  چونكه   بن. 
كه   كاته ی  ئه و  بنوێنن،  خۆیان  موعجیزه كان 
سه ر  ده كه وێته   سه لیقه   به   خۆی  هه ر  منداڵه كه  
كه ڵكه ڵه ی گه ڕان و پرسیار و پشكنین. كه واته ، 
دیسانه وه ، وه اڵمه  ئاماده كراو وحازربه ده سته كانی 
ئاماده كراوه كان  وه اڵم��ه   ده م.  ب��ه ر  مه خه ره  
حازربه ده سته كان  وه اڵمه   ناده ن،  كه س  دادی 
جاڕسكه ر و گه مژانه ن. یارمه تی بده  كه  زیره ك 
وه اڵمه كانی  ئه وه ی  له بری  بێت.  هوشیارتر  و 
و  هه ڵوێست  ناو  بیخه ره   بكه یت،  ئاماده   بۆ 
دۆخی جیاوازه وه ، بیخه ره  به رده م هه موو ئه و 
شتانه ی كه  هێز و به ره نگاربوونه وه ی ده وێت، 
و  زیت  تا  بێت،  ڕژد  و  پێكۆڵ  لێبكه   وای 
بپرسێت  قووڵتر  و  بیت  تیژ  بیری  بیت،  وریا 
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�� بۆ ئه وه ی پرسیار به  قوواڵیی كرۆك 
بێت،  ڕه گاژۆ  و  بچێت  ڕۆ  ڕۆحیدا  و 
پرسی  به   ببێت  پرسیاره كه ی  ئه وه ی  بۆ 

مه رگ و ژیان.
چونكه   پێنه دراوه ،  ڕێگا  ئه وه یان  به اڵم 
ده ت��رس��ن،  زۆر  ب��اوك��ان  و  دای���ك 
ترسنۆكتره . گه ر  به  گشتی  كۆمه ڵگاش 
ئازادیی  به   بدرێت  منداڵه كان  به   ڕێگا 
خۆیان ڕه فتار بكه ن.. كێ  ده زانێت؟ خۆ 
له وانه یه  كچ و كوڕه كانیان نه چنه  ناو ئه و 
كۆز و كۆمه ڵه ی كه  دایك و باوكانیان 
له وێدا ئه ندامن. له وه دایه  هه رگیز نه چنه  
ناو كڵێساكان �� كاسۆلیكی، پرۆتیستانت، 
یان هه ر مه زهه بێكی دیكه . كێ  ده زانێت 
به   منداڵه كان خۆ  گه ر  ده قه ومێت  چی 
خۆ زیره ك و هوشیار بن؟ ئه وسا ئاماده  
ئه م  ئێوه وه .  كۆنترۆڵی  ژێر  بێنه   نابن 
باوو  به ندو  هه موو  كۆمه ڵگایه   چه شنه  
سیاسه تێك په یڕه و ده كات تاوه كو به سه ر 
هه موواندا زاڵ بێت، به و نیازه ی ڕۆحی 

هه موو كه سێك داگیر بكات.
هه نگاویك  یه كه مین  ئه وه   له به ر  هه ر 
كه   ئه وه یه   ده زان��ن  پێویستی  به   كه  
خۆیان  به   منداڵه كانیان  متمانه ی  بڕواو 
باوه ڕ و دڵنیایی  له  ڕه گه وه  هه ڵبكێشن، 
بكوژن.  خۆیان  به   ك��وڕان  و  كچان 
بن.  له رزۆك  و  بترسن  لێده كه ن  وایان 
كۆنترۆڵ  واتا  به   له رزین،  كاته ی  ئه و 
بڕوا  ئاسان ده بێت. خۆ ئه گه ر  كردنیان 
كه واته   بێت،  خۆیان  به   متمانه یان  و 
كۆنترۆڵ كردنی قورستر ده بێت. كه سێك 
مافی  داوای  بێت  خۆی  به   متمانه ی 
خۆی ده كات و سووریش ده بێت له سه ر 
ده دات كه   ئه وه ش  وه دیهێنانی، هه وڵی 
بێت.  ده ستی خۆیدا  له   باره كانی  كارو 
ئیش و  له   نایه وێت خۆی  ئه م هه رگیز 
كاری خه ڵكی دیكه  هه ڵبقوڕتێنێت یان  
ئه و كاره  به  ئه نجام بگه ینێت كه  ئه وانی 
دیكه  داوای لێده كه ن. ئه م گه شتی خۆی 
ته واو ده كات، ئه م به  حه ز و ئاره زووی 
گه شته كانی  به رنامه ی  دیكه   كه سانی 
نییه  السایی  گه ره كی  ناگۆڕێت.  خۆی 
نایه وێت  هه رگیز  ئه م  بكاته وه ،  كه س 
مردوو  كه سێكی  و  جاڕس  و  ته مبه ڵ 
بێت. به  پێچه وانه وه .. ئه م هه وڵ ده دات 
كه  ته واو زیندوو بێت، دڵگه رم و عاشق 

به  ژیان، به  جۆریك كه  كه س نه توانێت 
به سه ریدا زاڵ بێت.

كه  متمانه و باوه ڕیت به  خۆی كوشت، 
داوه .  قاڵبت  له   و  خه ساندووته   به واتا 
هه رچی  تۆ  كه   لێدێت  وای  ئه وسا 
لێت  ه��ه ی��ه ت��ی  ئ��ه م  ت��وان��ای  و  هێز 
هه میشه   بۆ  و  هه نووكه   سه ندۆته وه ، 
خۆی بێ  هێز و توانا ده بینێت، هه میشه  
بێت،  زاڵ  كه   ده گه ڕێت  كه سێك  بۆ 
پێبكات.  فه رمانی  و  بكات  ئاراسته ی 
سه ربازێكی  به   ببێت  ئاماده یه   ئێستاكێ  
گوێڕایه ڵ، هاونیشتمانییه كی موونه پسێن، 
بیست و چوار،  نه ته وه په رستێكی عه یار 
عیساپه رستێكی باش، موسڵمانێكی چاك، 

هیندۆسێكی ڕێكوپێك.
ب��ه ڵ��ی..ئ��ه م ده ب��ێ��ت ب��ه  ه��ه م��وو ئه و 
نابێت  ب��ه اڵم  س���ه ره وه .  ناوونیشانه ی 
هیچ  ڕه س��ه ن.  و  تاكڕه و  كه سێكی  به  
ڕه گوریشه یه كی نابێت، له  هه موو ژیانیدا 
به  هه ڵواسراوی و به  حه واوه  ده مێنێته وه . 
بێ  ڕه گوڕیشه  زینده گی وه ڕێده خات �� 
ژیانیش به م چه شنه  واتا زینده گییه كی پڕ 
له  كه ساسی و به دبه ختی، ژیانێك له  ناو 
دره خته كان  چۆن  وه ك  هه ر  دۆزه خدا، 
له  خاكدا پێویستیان به  ڕه گوڕیشه  هه یه ، 
مرۆڤیش وه ك دره خت وایه  و له و ژینه دا 
وا  گه ر  هه یه ،  ڕه گوڕیشه   به   پێویستی 
بێفه ڕ  ژیانێكی  كه   ده بێت  ناچار  نه بێت 

و گه مژانه  بژی.
هه ر چه ند ڕۆژیك له مه وبه ر چیرۆكێكم 

ده خوێنده وه :
سێ  پزیشكی نه شته رگه ری كه  براده ری 
ك��ۆن��ی ی��ه ك��دی ب���وون، ل��ه  ڕۆژان���ی 
له   بینییه وه .  یه كدیان  خۆیاندا  پشووی 
قه راغ ده ریایه ك و له به ر خۆردا خۆیان 
خۆهه ڵكیشان،  كه وتنه   هه ڵخستبوو، 

یه كێكیان وتی:
كه   الم  ه��ات��ه   پیاوێك  »ج��ارێ��ك��ی��ان 
هه ردوو قاچی له  جه نگێكدا قرتا بوون. 
ده ستكردی  قاچی  دوو  توانیم  من 
كابرا  بۆ  و  من  بۆ  ئه وه ش  پێببه خشم، 
وه ك موعجیزه  وا بوو. هه نووكه  ئه م بۆته  
ناوداره كانی  هه ره   ڕاكه ره   له   یه كێك 
له   كه   زۆره   ئه وه ش  ئه گه ری  جیهان! 

»ئۆڵمپیات«ی داهاتوودا بیباته وه .«
ئه وی دیكه یان وتی:

جارێكیان  نییه .  هیچ  ه��ه ر  »ئ��ه وه ی��ان 
خانمێك هاته  الم كه  هه موو ده موچاوی 
باڵه خانه یه كی  له   چونكه   بوو،  تێكشكا 
من  خ��واره وه .  كه وتبووه   نهۆمی  سی 
بۆ  جوانکاری  نه شته رگه رییه كی  توانیم 
له   له مه وبه ر  ڕۆژیك  چه ند  هه ر  بكه م. 
ڕۆژنامه كاندا خوێندمه وه  كه  ئه و خانمه  
به   بووه   جیهاندا  هه موو  ئاستی  له سه ر 

شاجوان.«
بوو.  بێفیز  و  ساده   پیاوێكی  سێیه میان 
براده ره كه ی سه یرێكیان كرد  هه ر دوو 

و پرسیان:
كردووه ؟  كارێكت  چ  تۆ  دواییه   »به م 

چی تازه ت هه یه ؟«
هاوڕێكه یان وتی:

»شتێكی ئه وتۆ له  ئارادا نییه  �� سه ره ڕای 
هیچ  كه   پێنه دراوه   ڕێگام  من  ئه وه ش، 

شتێك بدركێنم.«
بوو.  گه وره تر  مه راقیان  هه ردووكیان 

پێكه وه  وتیان:
ده توانین  تۆین،  دۆستی  ئێمه   »ب��ه اڵم 
ناكات  پێویست  تۆ  بپارێزین.  نهێنییه كه  
دزه   ئێمه وه   له   هه واڵه كه   بیت،  دوودڵ 

ناكات.«
ئه وسا ئه میش وتی:

»ئۆكه ی..گه ر وا بڕیاره  و به ڵێن ده ده ن: 
له   سه ری  هێنا،  كابرایه كیان  جارێكیان 
من  بوو.  په ڕی  ئۆتۆمبیلدا  تامپۆنیكی 
ته واوێك شپرزه  بووم كه  ئاخۆ چی بۆ 
چوومه   هه ڵه داوان  به   ده ستبه جێ   بكه م. 
چیم  بزانم  تاوه كو  باخچه كه م   ن��او 
به سه ر  كه وتم  ناكاو  له   ده كرێت،  بۆ 
سه لكه  كه له رمێكدا. هیچ شتیكی دیكه م 
له   كه له رمه كه م  سه لكه   نه دۆزییه وه . 
چاند.  په ڕیوی  كه للە  سه ری  جێگای 
ئێوه  ده زانن دواتر چی قه وما؟ ئه و پیاوه  
بوو به  سه رۆكی واڵته  یه كگرتووه كانی 

ئه مریكا.« 
تێكبشكێنێت،  منداڵه   ئه و  ده توانیت  تۆ 
سه رۆكی  به   ببێت  ده توانێت  هێشتا..ئه م 
شتێكی  هیچ  یه كگرتووه كان.  واڵت��ه  
به   بیكات  كه   نییه   ئ��ارادا  له   زگماكی 
مه حاڵ ئه و منداڵه  كه سێكی سه ركه وتوو 
بێت بێئه وه ی زیره كیش بێت. له  ڕاستیدا، 
سه ركه وتوو  كه سێك  بۆ  گرانتره   زۆر 
و  هۆش  به   كات  هه مان  له   كه   بێت 
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زیره ك  كه سێكی  چونكه   بێت،  گۆش 
كه   لێده كریت  چاوه ڕوانی  هه میشه   بۆ 
هه میشه   ئه م  بێت.  داهێنه ر  و  به هره مه ند 
پێش سه رده می خۆی كه وتووه ، كاتێكی 

زۆرتری ده وێت تێیبگه ن.
ئاسانتره  له  كه سێك تێبگه یت كه  زرنگ 
نییه . ئه م له گه ڵ نۆرمه  كۆمه اڵیه تییه كاندا 
ڕیساو  یاساو  كۆمه ڵگا  خۆگونجێنه ، 
له و  كه   هه یه   به هاكانی خۆی  و  پێوانه  
ڕێگه یه وه  دادگایی ئه و كه سه  ساویلكانه  
ده وێت  ساڵی  چه ندین  ب��ه اڵم  بكات. 
و  بلیمه ت  كه سه   دادگ��ای��ی  ت��اوه ك��و 

هه ڵكه وتووه كان بكات.
ناكرێت  ن��ادان��ا  كه سێكی  ناڵیم  من 
 �� بێت  ن��اودار  یان  بێت  سه ركه وتوو 
هێشتا  سه ركه وتنه كه ی  وێ��ڕای  ب��ه اڵم 
ئه گه ری ئه وه ی زۆره  كه  دروستكراوو 
خۆی  بۆ  ئه وه ش  بێت.  قاڵبدراو  له   و 
كاره ساته : له وه دایه  كه  به  ناوبانگ بیت، 
به اڵم كه  ساخته و داتاشراو بیت، ئه وسا 
ژیانیكی پڕ له  كه ساسی ده گوزه رێنیت. 
خۆت  به   و  دادێ��ت  كوێراییت  ئه وسا 
بێرێكی  خێرو  ژیان  ده كرا  كه   نازانیت 
هه رگیز   �� ببارینێت  به سه ردا  زۆرترت 
زرنگ  ئه وه نده   بایی  چونكه   نایزانیت. 
ناتوانیت  تۆ  بكه یت.  ده ركی  كه   نیت 
ببینیت،  گه ردوونه   و  بوون  ئه م  جوانی 
كه   نیت  هه ستیار  ئه وه نده   بایی  چونكه  
بیزانیت. تۆ هه رگیز ناتوانیت ئه و هه موو 
ببینیت،  په رجووه ی چوارده وری خۆت 
كه  له  هه موو ڕۆژیكدا دێنه  سه ر ڕێگات 
ناتوانیت  هه رگیز  تۆ  شێوه .  ملیۆنه ها  به  
هه موو  ئه و  بینینی  بۆ  چونكه   بیانبینیت، 
توانایه كی  به   پێویستیت  تۆ  په رجووه ، 
تاوه كو  ده بێت  ڕاده ب��ه ده ر  له   و  مه زن 

تێبگه یت، هه ست بكه یت.. ببیت.
ده سته اڵت  هێزو  له سه ر  پتر  كۆمه ڵگا 
به نده . كۆمه ڵگاكه مان هێشتا زۆر كێوی 
ڕۆحێكی  ت��ه واوی  به   سه ره تاییه ،  و 
دڕندانه و به ربه ری هه یه . ژماره یه كی كه م 
ئاخوندو  و  قه شه   سیاسه تبازه كان،   �� له  
به سه ر   �� پرۆفیسۆره كان  م��ه الك��ان، 
ملیۆنه ها كه س فه رمانڕه واو زاڵن. كه واته  
به ڕێوه   شێوه یه ك  به   كۆمه ڵگایه   ئه و 
منداڵیك  هیچ  ناهێڵێت  كه   ده ڕوات 
ببێت به  خاوه نی هۆش و گۆشی خۆی. 

مه گه ر ته نیا ڕێكه وتێكی په تی وا بكات 
مێژوودا كه سێكی وه ك  له   كه  جاروبار 
 �� ده ربكه وێت  سه رزه مینه   له م  »بوودا« 
ڕێكه وتێكه و هیچی دیكه . هه ر چۆنێك 
مێژوو  درێژایی  به   و  هه میشه   بۆ  بێت، 
شتێكی  جیاواز  كه سێكی  په یدابوونی 
كه سێك  ڕێكده كه وێت  كه م  ده گمه نه ، 
خۆی له و كۆتوبه نده ی كۆمه ڵگا قورتار 

بكات.
نه توانێت  كۆمه ڵگا  كه   ئه وانه ی  كه من 
ژه ه���راوی���ان ب��ك��ات. ل��ه وه ش��دا ڕێی 
بێت،  ڕووی��دا  هه ڵه یه ك  كه   تێده چێت 
واتا كۆمه ڵگا به  هه ڵه  كه سێك یان چه ند 
كه سێكی كه می بیر چووبێت كه  تێكیان 
بدات. ده نا وه كی دیكه  كۆمه ڵگا له وه دا 
له  ڕه گوڕیشه وه   سه ركه وتوو ده بوو كه  
بهێنێت، هه رچی متمانه  هه یه  له   ده رت 
سه ری  ئ��ه وه ش  گه ر  بیكوژێت.  ت��ۆدا 
به   متمانه   ناتوانیت  تۆ  ئه وسا  گ��رت، 
كه س بكه یت. ئه و كاته ی كه  تۆ هێزی 
ئه وه ت نه بێت خۆت خۆشبوێت، ئه سته مه  
خۆشبوێت.  دیكه ت  كه سێكی  بتوانیت 
چه ندوچوونه ،  بێ   ڕاستییه كی  ئه مه یان 
تێدا  ه��ه اڵوێ��ردی  بۆ  بوارێكی  هیچ 
ده توانیت  كاته   ئه و  ته نیا  به   تۆ  نییه . 
كه   خۆشبوێت  دی��ك��ه ت  ك��ه س��ان��ی 
كۆمه ڵگا  به اڵم  خۆشویستبێت.  خۆتت 
ده كات.  »خۆ-خۆشویستن«  سه رزه نشتی 
خۆ-  یان  خۆپه رستی،  ده نێت  ن��اوی 

ویستی و نارسیزم .  
 به ڵێ .. ده كرێت خۆ-خۆشویستن ببێت 
وه ك  ب��ه اڵم  خۆویستی،  و  نارسیزم  به  
شتی  بێت:  پێویست  و  م��ه رج  ئ��ه وه ی 
به   ده بێت  كاته   ئه و  نییه .  ئ��ارادا  له   وا 
بازنه   له و  خۆشه ویستی  كه   نارسیزم 
بخوات،  گیر  خۆت  ده وری  ته سكه ی 
ڕه نگه  ببێت به  خۆپه رستی گه ر به  ته نیا 
بوو  په یوه ست  كه سه وه   ئه و  خودی  به  
و په لی نه هاویشت بۆ ده ره وه ی خۆی. 
خۆشویستن  خۆ-  دیكه ..  وه كی  ده نا 
دیكه ی  جۆره كانی  هه موو  سه ره تای 

خۆشه ویستییه .
چ  خۆشبوێت،  خ��ۆی  ك��ه س��ه ی  ئ��ه و 
دره نگ و چ زوو، وای لێدێت كه  سه ر 
مرۆڤیك كه   له  خۆشه ویستی.  بیت  ڕێژ 
ناتوانیت  بێت،  به  خۆی  متمانه ی  بڕواو 

بێت،  متمانه   بێ   دیكه   ئه وانی  به رامبه ر 
هه تا به رامبه ر ئه وانه شی كه  نیازیانه  فێڵی 
لێبكه ن، یان هه تا ئه وانه ی كه  هه نووكه  
به ڵێ ..  لێكردووه .  فێڵیان  ئێستا  هه ر  و 
چونكه   لێبكات،  گومانیان  ناتوانیت 
بڕواو  كه   تێگه یشتووه   له وه   هه نووكه  
متمانه  له  هه ر شتێكی دیكه  به  نرختره و 

به های مه زنتره .
له  كه سێك  فزی  و  ده توانیت گزی  تۆ 
چی  فێڵی  و  دزی  تۆ  ب��ه اڵم  بكه یت، 
پاره   لێده كه یت؟ تۆ ده توانیت هه ندێك 
بستێنیت.  لی  دیكه ی  شتێكی  هه ر  یان 
ب���ه اڵم ئ��ه و ك��ه س��ه ی ك��ه  ل��ه  جوانی 
شته   به و   تێگه یشتبێت،  متمانه   ب��ڕواو 
ناكات.  شپرزه   خۆی  سووكانه   و  كه م 
هێشتا  خۆشده وێت،  تۆی  هێشتا  ئه م 
په ڕجوویه ك  ئه وسا  پێده كات.  متمانه ت 
ڕاستی  به   كه سه   ئه و  گه ر  ڕووده دات: 
كه   ئه سته مه   زۆر  پێبكات،  متمانه ت 
مه حاڵ  له   وا  كاری  و  لێبكات  فێڵت 

نزیك ده بێته وه .
ئه گه ری ئه وه  هه یه  له  هه موو ڕۆژیكی 
كاته ی  ئه و  ڕووبدات.  وا  شتی  ژیانتدا 
ئه سته مه   ده كه یت،  كه سێك  به   متمانه  
بتوانێت فێڵت لێبكات. له سه ر سه كۆیه ك 
شه مه نده فه ردا  ویستگه یه كی  ل��ه   و 
دانیشتوویت، تۆ ئه و كه سه  ناناسیت كه  
نامۆیه �  تۆ  به   دانیشتووه -  ته كته وه   له  
ته واو نامۆیه ، كه چی داوای لێده كه یت،« 
بێت،  كه لوپه النه م  له و  ئاگات  تكایه  
ده ڕۆیت.  بكڕم«،  تكیت  بچم  ناچارم 
ئه وه تا تۆ متمانه  به  كه سێك ده كه یت كه  
ته واو نامۆیه  به  تۆ. به اڵم ڕووی نه داوه  
بكات.  له گه ڵدا  درۆت  نه ناسه   ئه و  كه  
تۆ  گه ر  بكردایه   لێت  فێڵی  له وه دایه  

متمانه ت به و نه كردایه .
چۆن  ئه م  هه یه .  خۆی  سیحری  متمانه  
بتوانێت له  خشته ت ببات كه  تۆ متمانه ت 
پ��ێ��ك��ردووه ؟ چ��ۆن وا خ��ۆی س��ووك 
نابه خشێت  ئه م هه رگیز خۆی  ده كات؟ 

گه ر هه ڵتبخه ڵه تێنێت.
له  ویژدان و ناو ڕۆحی هه ر كه سێكدا 
متمانه   كه   هه یه   ناوئاخن  خه سڵه تێكی 
به وانی دیكه  بكات و خۆیشی جێگه ی 
كه   كه سێك  ه��ه م��وو  ب��ێ��ت.  متمانه  
جێگه ی متمانه  بێت ئاسووده یه . ئه مه یان 
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تۆ  گه ر  خۆ   �� تۆ  بۆ  به رامبه ره   ڕێزی 
بكه یت زۆر  به  كه سێكی غه یره   متمانه  
نییه   ئه وه   خۆشتره . هیچ هۆكارێك هی 
كه  تۆ متمانه ی پێبكه یت، كه چی هێشتا 
ئاماده یت بڕوای پێبكه یت. تۆ پێگه ی ئه و 
مرۆڤه  زۆر بڵند ڕاده گریت، زۆر ڕێزی 
بۆ داده نێیت، تا ڕاده یه ك زۆر دووره  ئه و 
كه سه  له و پایه و پله یه  بێته خواره وه . گه ر 
خۆی  هه رگیز  ئه وسا  خوارێ ،  بكه وێته  
ماوه   تا  كه   ده بێت  ناچار  نابه خشێت، 
قورسایی ئه و گوناهه  له  ئه ستۆ بگرێت.

ئه و مرۆڤه ی كه  متمانه  به  خۆی بكات 
جوانی  ب��ه   هه ست  ئ���ه وه ی  ده گ��ات��ه  
ئه و  پ��ای  دێیته    �� بكات  دۆخ��ه   ئ��ه و 
هه سته ی كه  چه نده  متمانه  بكه یت، پتر 
كراوه   خۆت  تۆ  چه نده   ده گه شێیته وه ، 
ڕێچكه ی  شته كان  لێبگه ڕێیت  و  بیت 
بیت،  ئه رخه یان  و  وه ربگرن  خۆیان 
ئه وه نده  پتر سه الر و سه نگین و جێگیر 
ده بیت.  خه م  بێ  و  هێور  پتر  ده بیت، 
ئه و  بگه یته   كه   جوانه   زۆر  ئ��ه وه ش 
به  خه ڵكێكی زۆرو  دۆخه ی كه  متمانه  
زۆرتر بكه یت، چونكه  چه نده  پتر متمانه  
بكه یت، قووڵتر هێمن و هێورتر ده بیت، 
قوواڵیی  تا  دڵكراوه تر  و  ئه رخه یان 
بكه یت،  متمانه   پتر  چه نده   ڕۆح��ت. 

به رزتر ده فڕیت. ئه و كه سه ی كه  بڕوای 
به  خۆی و ئه وانی دیكه  بێت، چ زوو 
چ دره نگ، له  لۆژیكی متمانه  تێده گات. 
ئه وسا ئه و ڕۆژه  دێته  پێشێ  كه  بڕوا به  

نه زانراوو نادیاریش بكات.
 بڕوات به  خۆت بێت � ئه مه یان وانه یه كی 
خۆت  وانه شه .  یه كه مین  سه ره كییه ، 
خۆشبویت. گه ر تۆ خۆت خۆشنه وێت، 
خۆشده وێت؟  تۆی  ئه وه   بری  له   كێ  
ته نیا  به   تۆ  گه ر  نه چێت،  یادت  به اڵم 
خۆشه ویستییه كه ت   خۆشبوێت،  خۆت 

زۆر هه ژارانه  خۆ ده نوێنێت.
كه   »هلیل«  وه ك  مووساپه رستیكی 

سۆفییه كی ناودار بوو، وتوویه تی:
» گه ر تۆ به  كه ڵكی خۆت نه یه یت، كێ  

دادت ده داو به  كه ڵكت دێت؟« 
ته نیا  به   »گ��ه ر  وتووشیه تی:  هه روه ها 
ژیانت  ئه وسا  بیت،  خۆت  بۆ  به س  و 
فه رمایشتێكی   �� ده بێت؟«  مانایه كی  چ 
خۆتت  نه چێت:  ی��ادت  ن���ازداره .  ف��ره  
خ��ۆش��ب��وێ��ت، چ��ون��ك��ه  گ���ه ر خ��ۆت 
دیكه   كه سێكی  هیچ  خۆشنه وێت، 

ناتوانێت تۆی له  ال په سند بێت.
كه   خۆشبوێت  كه سێكت  ناتوانیت  تۆ 
ئه م  له سه ر  بێت. كه چی  له  خۆی  ڕقی 
ڕاده ی��ه ك  تا  به دبه خته ،  زه وییه   گۆی 

زۆرینه  ڕقی له  خۆیه تی، هه موو كه سێك 
خۆی  سه رزه نشتی  ئه وه ی  بۆته   كاری 
كه سێكت  ده توانیت  چۆن  تۆ  بكات. 
خۆشبویت كه  واز له  خۆ تاوانباركردن 
پێناكات.  بڕوات  كه سه   ئه و  ناهێنێت؟ 
 �� خۆشبوێت  خ��ۆی  ناتوانێت  ئ��ه م 
كه واته  تۆ چۆن بوێریت؟ ئه م كه  خۆی 
چۆن  تۆ   �� نه بێت  خۆشه ویست  ال  له  
بتوانیت ئه وت خۆشبوێت؟ ئه م ئه وه نده  
له   ده كات  مه زه نده   وا  كه   به دگومانه  
ژێره وه  گه مه یه ك له  ئارادا هه یه ، فێڵ و 
ته ڵه یه ك. ئه م گومانی ئه وه ی هه یه  كه  تۆ 
به  ناوی خۆشه ویستییه وه  فریوی ده ده یت. 
ده وره ب��ه ری  چاودێری  ب��ه ده ر  ڕاده   له  
ئه و  ده بیت،  خۆی  وری��ای  و  ده ك��ات 
ده كات.  ژه هراوی  تۆ  ژیانی  گومانه ش 
ئه م  كه   خۆشبوێت  كه سێكت  تۆ  گه ر 
بۆ خۆی ڕقی له  خۆی بێت، تۆ بێئاگا 
له  خۆت ئه و وێنه و ڕوانینه  تێكده ده یت 
كه  ئه م له سه ر خۆی  هه یه تی. كه سیش 
بێنێت  نییه  واز له و وێنه و ڕوانینه   ئاماده  
چونكه   هه یه تی،  خ��ۆی  ل��ه س��ه ر  ك��ه  
ئه مه یان ناسنامه ی خۆیه تی. ئه م ئاماده یه  
هه وڵ  بجه نگێت،  ت��ۆدا  به رامبه ر  له  
ده دات بیسه لمێنێت كه  خۆی ڕاسته و تۆ 

هه ڵه یت.

كه س ئاماده  نییه  واز له و وێنه و 
ڕوانینه  بێنێت كه  له سه ر خۆی 
هه یه تی، چونكه  ئه مه یان ناسنامه ی 
خۆیه تی. ئه م ئاماده یه  له  به رامبه ر 
تۆدا بجه نگێت، هه وڵ ده دات 
بیسه لمێنێت كه  خۆی ڕاسته و تۆ 
هه ڵه یت
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هه ر هه مان شته  كه  له  هه موو په یوه ندییه كی 
كه   بده ن  ڕێگام   �� ده قه ومێت  دڵداریدا 
نراوه   ناو  درۆ  به   كه   ئه وه ی  بنێم  ناوی 
ژن  هه موو  نێوان  له   عاشقانه .  په یوه ندی 
و مێردێكدا ڕووده دات، هه موو شه یدایه ك 
پیاوێك و  نێوان هه موو  و دڵخوازه كه ی، 
وێنه یه   ئه و  ده توانیت  تۆ چۆن  ژنه كه یدا. 
بسڕیته وه  كه  كه سی به رامبه ر له سه ر خۆی 
ئه مه یان  ناسنامه یه تی،  ئه وه یان  هه یه تی؟ 
خۆیه تی، ئه م به و شێوه یه  خۆی ده ناسێته وه . 
خۆی  ئ��ه وس��ا  بستێنیته وه ،  لێی  گ��ه ر 
مه ترسیداره ،  وه هاش  كاری  ناناسێته وه . 
ئه م وه ها ئاسان واز له و ڕوانینه  ناهێنێت. 
تۆی  بۆ  كه   ده دات  ئه وه   ته قه لالی  ئه م 
نییه ،  خۆشه ویستی  شایه سته ی  بسه لمێنێت 
كینه یه .  و  ڕق  شایه سته ی  ته نیا  به ڵكو 
دۆخدا  هه مان  به   خۆت  بۆ  تۆش  خۆ 
تێده په ڕیت. تۆش وه ك ئه و ڕقت له  خۆت 
ده بێته وه ، بوار ناده یت كه  كه سێكی دیكه  
لێت نزیك بێته وه و تۆی خۆشبوێت. هه ر 
كاتێك كه سێك به  ڕۆحێكی گه رموگوڕی 
بێته وه ،  پڕ له  خۆشه ویستییه وه  لێت نزیك 
تۆ  ڕابكه یت،  گه ره كته   ده له رزیت،  تۆ 
خۆت  كه   دڵنیایت  ته واو  تۆ  ده ترسیت. 
تۆ  نازانیت،  خۆشه ویستی  شایه سته ی  به  
ئه وه  باش ده زانیت كه  ته نیا له  ڕووكه شدا 
باشیت، جوانیت، به اڵم له  ناخه وه  پۆخڵ 
ئه و  بده یت  ڕێگا  گ��ه ر  ناشیرینیت.  و 
كه سه  خۆشتی بوێت، چ زوو چ دره نگ 
نه ك  ده رده ك��ه وێ��ت  زووش  هه ڵبه ت   ��
تۆ  كه   بڕیاره ی  ئه و  ده گاته    �� دره نگ 
جۆره   چ  ڕاستیدا  له   بزانێت  و  بناسێت 

مرۆڤێكیت.
بۆ  و  كه ی  تا  تۆ  چاكه ..  زۆر  ده ی 
ماوه ی چه ند ده توانیت له گه ڵ كه سێكدا 
خه ریكی  ه��ه ر  ده وێ��ت  خۆشت  كه  
بیت؟  خۆنواندن  درۆزن��ان��ه و  نمایشی 
وای  ب���ازاڕدا  له   ده توانیت  هه ڵبه ت 
یان  باڕ  له   یانه یه كدا،  له   یان  بنوێنیت، 
زه رده خه نه   به رده وام   �� قاوه خانه یه كدا 
گیانت  هه موو  ببارێت،  لێوانت  له سه ر 
جوانترین  له   هه یه   توانات  بخه نێت. 
نمایشدا خۆت بنوێنیت و ڕۆڵیكی ناوازه  
ژنێكدا  له گه ڵ  تۆ  گه ر  به اڵم  بگێڕیت. 
سه عات  چوار  و  بیست  پیاوێكدا  یان 
ماندووكه ره   زۆر  ئه وسا  بن،  پێكه وه  

دوای  خه نده   بخه نیته وه ،  ب��ه رده وام  كه  
ماندووت  خه نده كردن  ئه وسا  خه نده . 
ته نیا  ساخته ن.  و  درۆ  چونكه   ده كات، 
مه شقێكه و  لێوه كانت،  بۆ  ڕاهێنانێكه  
ماندووكردنی  له   بێجگه   دیكه ،  هیچی 

لێوه كانت هیچت پێ نابڕیت. 
شیرین  خۆت  سه ر  تا  ده توانیت  چۆن 
به ده ر  هه ر  تاڵیت  جار  دوا  بكه یت؟ 
ده كه وێت. هه ر له به ر ئه وه .. ئه و كاته ی 
ده بیت،  ت��ه واو  هه نگوینی  مانگی  كه  
ئیتر  دێ��ت.  كۆتایی  شتیك  ه��ه م��وو 
هه ردووكیان  ڕاسته قینه ی  ڕووخساری 
ده رده كه ون، هه ردووكیان به سه ر فێڵ و 
درۆی یه كدیدا ده كه ون، ساخته بازی و 

خۆنواندن كۆتایی دێت.
مرۆڤ ده ترسێت هۆگری گیانی به  گیانی 
بێت. هۆگربوون واتا وازهێنان له  نمایش و 
خۆنواندن. تۆ خۆت ده زانیت كه  كێیت: 
بێ  به ها، شتیكی پیس، ئه وه یان ئه و شته یه  
كه  تۆ هه ر له  سه ره تاوه  ده یبیستیت. دایك 
و  قه شه كان  مامۆستاكانت،  باوكت،  و 
مه الكانت، سیاسه تبازه كانت �� هه موویان 
هیچ  و  چه په ڵیت  تۆ  كه   ڕایده گه یه نن 
نییه .  ئاسووده   بوونت  به   ناهێنیت. كه س 
هیچ كه س ئه و هه سته ی به  تۆ نه به خشیوه  
كه  تۆ خۆشه ویست و به ڕێزیت، كه  تۆ بۆ 
ئه وان جێگه ی بایه خ و پێویستیت �� كه  
ئه م دنیایه  تۆی له  یاده و غه ریبیت ده كات، 
كه  ئه م جیهانه  بێ  تۆ هه مان شت نییه و 
نابێت، بێ  تۆ بۆشاییه ك له  ئارادا ده بێت. 
ڕۆحی  له   شتیك  جیهانه   ئه م  تۆ  بێ   به  
شاعیرانه ی ده دۆڕێنێت، بڕیك له  جوانی 
لێ  گۆرانییه كمان  ده ك��ات:  بزر  خۆی 
ده مرێت، ئاواز و ئاهه نگێك ون ده كه ین، 
ناو  ده كه وێته   گه وره   كه لێنێكی  و  درز 
ژیانه وه  �� هه ڵبه ت هیچ كه سێك ڕازێكی 

وای بۆ تۆ نه دركاندووه .
كه   ئه وه یه   من  ئه ركی  لێره وه ..  هه ر 
متمانه یه ت  نه بوونی  و  بڕوایی  بێ  ئه و 
بۆ نه هێڵم كه  له  ڕۆحی تۆدا چێندراوه ، 
خۆ  و  دادگاییكردنه   خۆ  ئه و  هه موو 
بكه مه وه ،  كۆڵ  له   سه رزه نشتكردنه ت 
كه   گوناهباریت  هه ستێكی  هه موو 
هه موویت  هه ر  سه پێندراوه ،  به سه رتدا 
لێ داماڵم و له  بری ئه وه یان هه ستێكی 
خۆشه ویست  تۆ  كه   پێببه خشم  تازه ت 

ئه م  خۆشه ویستی  ڕێزیت،  جێگه ی  و 
بوون،  هێناوه ته   تۆی  یه زدان  بوونه یت. 
تۆی  ئه وه نده   خۆشتیده وێت.  چونكه  
به و  به ر  نه یتوانیوه   كه   خۆشویستووه  
ئه ویش  كه   بگرێت  خۆشییه   فریوی 

دروستكردنی تۆ بووه .
كه  نیگاركێشێك سه رگه رمی وێنه كێشانه ، 
ڕه سمكردنه .  شه یدای  كه   ئه وه یه   هی 
كۆخ«  ڤان  ڤنسنت  ن��اودار«  نێگاركێشی 
ڕه سمی  ژیانی  درێژایی  به   هه میشه و  بۆ 
خۆری ده كرد، چونكه  بێ  ئه ندازه  خۆری 
خۆشده ویست. له  ڕاستیدا، ئه وه  خۆر بوو 
بۆ  ك��رد.  شێت  هونه رمه نده ی  ئه و  كه  
ده وه ستاو  ب��ه رده وام  و  ساڵ  یه ك  ماوه ی 
ڕه سمی  تیندا  به   خۆره تاوێكی  ژێر  له  
خۆردا  ده وری  به   ژیانی  هه موو  ده كرد. 
خۆشنوود  كه   ڕۆژه ی  ئه و  ده خوالیه وه . 
ده چۆوه   دیسانه وه   تابلۆكه ی،  به   ده بوو 
سه ر هه مان ئه و ڕه سمه ی كه  حه زی بوو 
ڕه سمه   ئه و  ئه وه ی  بۆ   �� بكات  ته واوی 
دیكه ی  چه نده های  دیسانه وه   بكات 
پێیان  هه رگیز  به اڵم  ده ك��رده وه ،  ڕه سم 
قایل نه ده بوو �� ئه و ڕۆژه ی كه  ئاسووده  

ده بوو، ئه و ڕۆژه  بوو كه  ده یوت: 
من  كه   شته یه   ئه و  ئه وه یان  به ڵێ ..   «
خۆی  دواتر  بكه م.«  ره سمی  ویستوومه  

كوشت، چونكه  وتی:
ئه و  ب��وو. من  ت��ه واو  »ك��اره ك��ه ی من 
كاره م جێبه جێ  كرد كه  بۆی هاتبووم. 
چاره نووسی من به  ئاكام گه یشت، له وه  

زیاتر بژیم مانای نییه .«
خۆته رخان  ئ��ه م  ژیانی  هه موو  ئاخۆ 
ده بێت  هه ر  نیگار؟  یه ك  بۆ  كردبوو 
بۆ  ئه م  بێت.  بوو  خۆر  عاشقی  شێتانه  
ماوه یه كی ئه وه نده  درێژ له  خۆر ڕاما كه  
چاوه كانی تێكدان، بینایی داهات، خۆر 

بوو كه  شێتی كرد.
و  ده ن��ووس��ێ��ت  شیعر  شاعێریك  ك��ه  
سترانبێژیك گۆرانی ده چڕێت، هی ئه وه یه  
به رهه مه ی خۆی خۆشده وێت.  ئه و  كه  
ی���ه زدان ت��ۆی ڕه س��م ك���ردووه ، تۆی 
تۆ  به   سه مای  چڕیوه ،  تۆی  نووسیوه و 
گه ر  خۆشتیده وێت!  یه زدان  ك��ردووه . 
دا  یه زدان«  له  وشه ی«  مانایه ك  تۆ هیچ 
نادۆزیته وه ، خۆت سه غڵه ت مه كه . ناوی 
بنێ  »بوون« یان »گه ردوون«. گه ردوون 
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خۆشده وێت،  تۆیان  جیهان  و  بوون  و 
گه ر وا نه بووایه ، تۆ لێره  نه ده بوویت.

ب��ه  ب��وون��ی خ��ۆت ئ��اس��ووده  ب��ه ، به  
هه ر  ده ك��ه ن.  تۆ  نه وازشی  هه موویان 
بۆ  شته كان  هه موو  كه   ئه وه شه   له به ر 
بگره   ده ده ن،  هه ناسه   تۆدا  له   هه میشه  
تۆدا وه ك دڵ  ناو  له   هه موو گه ردوون 
لێده دات. هه ر كاتێك تۆ له  ناو خۆتدا 
هه ستت به و ڕێز و خۆشه ویستی و متمانه  
تۆ  بۆ  بوون  هه موو  كه   كرد  گه وره یه  
هه یه تی، ئه وسا ده بینیت كه  بوونی تۆش 
په لده هاوێت.  و  داده كوتێت  ڕه گوڕیشه  
ئه وسا پتر متمانه  به  خۆت ده كه یت. ته نیا 
ئه وساش تۆ متمانه  به  من ده كه یت، به  
مێرده كه ت،  منداڵه كانت،  هاوڕێكانت، 
خێزانه كه ت. ته نیا ئه وساش تۆ ده كرێت 
مانگ  و  گیاندار  و  دره خت  به   متمانه  
و ئه ستێره كان بكه یت. ئه وكاته  ده لوێت 
كه  خودی متمانه  بژیت و خۆت هه موو 
متمانه كان بیت. بۆ ئه وه ی متمانه ت بێت 
مه رجه  بڕوادار بیت به  ڕۆحی خۆت و 

ئینجا ئه وانی دیكه .
ئه وه شیان پێیده وتریت«سانیاس«. سانیاس 
واتا پرۆسه ی هه ڵوه شاندنه وه ی هه موو ئه و 
شتانه ی كه  كۆمه ڵگا بۆ تۆی سازاندووه . 
و  مه ال  و  قه شه   كه   ئه وه شه   له به ر  هه ر 
ده وه ستنه وه ،  من  دژی  ئاخونده كان 
دایك  نییه ،  ڕێكه وتێك  ته نیا  به   ئه وه یان 
هه موو  بگره   منن،  دژی  باوكانیش  و 
ده جه نگن،  من  دژی  داموده زگاكان 
و  هه وه نته   بۆ  هه ر  هه رگیز  ئه وه یان 
به   زۆر  ده توانم  من  نییه .  خۆڕایی  له  
دوژمنكارییه   ئه و  لۆژیكی  له   ڕوون��ی 
هه وڵ  من  كه   دیاره   چونكێ   تێبگه م. 
هه ڵبوه شێنمه وه   شتانه   ئه و  هه موو  ده ده م 
هه ر  من  كردووه .  دروستیان  ئه وان  كه  
تێكده شكێنم  قاڵبانه   بناغه  و  ئه و  هه موو 
به نده واری  و  كردن  كۆیله   به   بۆ  كه  

كۆمه ڵگا دروستكراون.
كه   ئه وه یه   من  كۆششی  و  ڕه نج  هه موو 
هه ڵگه ڕاوه و سه ركه ش  و  یاخی  كه سانی 
دروست بكه م، هه ڵبه ته  سه ره تای یاخیبوون 
بڕوابوون  و  متمانه   له   هه ڵگه ڕانه وه ش  و 
من  گه ر  پێده كات.  ده ست  خۆته وه   به  
به   متمانه   كه   بده م  تۆ  یارمه تی  بتوانم 
خۆت بكه یت، ئه وه  كۆمه كم كردوویت 

دیكه ت  شتێكی  هیچ  شتێكی گه وره .  به  
پێویست نییه ، هه ر هه موو شته كانی دیكه  
له و په یمان و به خششه وه  سه رچاوه  ده گرن 

و ڕێچكه ی خۆیان ده گرنه  به ر.

له  ئینگلیزییه وه :
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ئه و كاته ی متمانه  به  كه سێك 
ده كه یت، ئه سته مه  بتوانێت فێڵت 
لێبكات. له سه ر سه كۆیه ك و له  
ویستگه یه كی شه مه نده فه ردا 
دانیشتوویت، تۆ ئه و كه سه  ناناسیت 
كه  له  ته كته وه  دانیشتووه - به  
تۆ نامۆیه � ته واو نامۆیه ، كه چی 
داوای لێده كه یت،« تكایه  ئاگات 
له و كه لوپه النه م بێت، ناچارم بچم 
تكیت بكڕم، ده ڕۆیت. ئه وه تا تۆ 
متمانه  به  كه سێك ده كه یت كه  ته واو 
نامۆیه  به  تۆ. به اڵم ڕووی نه داوه  كه  
ئه و نه ناسه  درۆت له گه ڵدا بكات. 
له وه دایه  فێڵی لێت بكردایه  گه ر تۆ 
متمانه ت به و نه كردایه 
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ئەو شتەی نامكوژێت بەهێزم      دەكات 
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الی  پرسیارە  ئەم  ڕەنگە   
چی  دەژی��ن؟  بۆ  بێت:  وروژا  زۆربەمان 
خۆش  ژیانمان  ك��ە  لێدەكات  وام���ان 
لێدەكات  وامان  ئەوە چییە  ئەی  بووێت؟ 
كینمان لە ژیان بێتەوە و خۆزگەی مەرگ 
بەرگەگرتنی  لە  حیكمەت  بخوازین؟ 
ژیان  ناخۆشییەكانی  و  ئازار  و  نەهامەتی 
چییە؟ هەر ئەم پرسیارانەش فەیلەسوف و 
بیرمەند و زاناكانی جواڵندووە تا بەدوای 
وەاڵمدا بگەڕێن، دەكرێت وەاڵمی زۆرێك 
فرانكل-ی  الی  بەتاییەت  پرسیارانە  لەم 
ئێمەی  ببینێتەوە  لەوەدا  دەروونناس خۆی 
مرۆڤ چ واتایەك دەدەینە ژیانی خۆمان، 
چۆن ئەو واتایە دەدۆزینەوە ئایا دەكرێت 
لە ئەزموونی كەسانی دیكەوە وەریبگرین و 
سوودمان پێببەخشێت؟ یان ئەم دۆزینەوەیە 
دەبێت تەنیا هەوڵی تاكەكەس خۆی بێت؟ 
زۆر شت و كەلوپەلی دەرووبەرمان هەتا 
ژیانمان  خۆشگوزەرانی  هۆكاری  زۆر 
بە  دەتوانین  گوزەرانمان  ئاسنكاری  و 
ناتوانرێت  كە  ئەوەی  بەاڵم  بكڕین،  پارە 
ئێمە  الی  شتەكانە  وات��ای  ئەوە  بیكڕین 
واتادانە بە هەوڵ و كۆششەكانمان، واتادان 
ئەوانەی  هەتا  ژیانمان  ئەزموونەكانی  بە 
بە  وات��ادان  بن،  بەخشیش  ئازار  زۆر  كە 
بەو  وات��ادان  بەرهەمەكانمان،  و  داهێنان 
دەهێنین  بەكاری  ڕۆژان��ە  كەلوپەالنەی 
پەرداخێكی  كە  شتەوە  سادەترین  لە 
و  ئاڵۆزترین  ت��ا  بێت  ئ��اوخ��واردن��ەوە 
نەتوانین  ئەگەر  كەلوپەل.  بەهادارترین 
خۆمان  بۆ  بكەین  وات���ادار  شتانە  ئ��ەم 
واتایەمان پێ  ئەم  ناتوانێت  كەسی دیكە 
ببەخشێت و بمانداتێ، كەسان هەن زۆر 
شتی ماددی و خۆش گوزەرانیشیان هەیە، 
بەاڵم ژیانیان ال خۆش نییە؟ و هەراسانن 
فرانكل گرنگی بەم بوارە داوە سەرنجی 
خوێندكارانی  لەنێو  كە  داوە  ئ��ەوەی 
خۆیان  كە  ئەوانەی  ئەمریكا  لە  زانكۆ 
دەكوژن زیاتر ئەوانەن كە باری ئابوری 
و كۆمەاڵیەتین باشە و خاوەن خێزانێكی 
بەناوبانگیشن، هەتا دەستكەوت و ئاستی 
خوێندنیشیان باش بووە، هەندێك لەوانەی 
كە لە هەوڵی خۆكوشتن ڕزگاریان بووە 
وتویانە كە بۆیە ویستویانە خۆیان بكوژن، 
جۆرێك  بە  نەماوە  مانای  ژیانیان  چونكە 

ئەوە ناهێنێت كە تیایدا بژین. 

واتای  لەبواری  پێشەنگەكانە  لە  فرانكل 
خوێندكارەكانی  لە  یەكێكە  ژی��ان��دا، 
قوتابخانەی شیكاری دەروونی  فرۆید و 
)وج��ودی(  فەلسەفەی  كاریگەری  و 
لەسەرە كە لە ئەوروپای سەدەی بیستەمدا 
"ئەو  بەناوبانگەكانی:  وتە  لە  بوو،  باڵو 
دەكات"،  بەهێزم  نامكوژێت  كە  شتەی 
بیرۆكەی ئەم تیۆرەی كاتێك ال دروست 
بووە كە لەژێر بارێكی سەختدا بووە لە 
كاریگەری  واتە  نازیەكان  گرتووخانەی 
لە  خۆشی  كەسی  ژی��ان��ی  ئ��ەزم��ون��ی 
ئەم  بۆیە  دەدات��ەوە،  ڕەنگ  تیۆرەكەیدا 
لە  ژی��ان  وات��ای  كە  وای��ە  ڕای  زانایە 
فاكتەرەكانی  و  ب��ارودۆخ  دایكبووی 
پرسیاركردن  بە  مرۆڤە  دەووروب���ەری 
نابینرێتەوە،  ژیان  مەبەستی  و  ئامانج  لە 
بەڵكو لەڕێی وەاڵمدانەوەی كەسەكانەوە 
ژیان  داخوازیەكانی  و  هەڵوێست  بۆ 
وەاڵم��ی  كەسەی  ئ��ەو  دەردەك��ەوێ��ت، 
چییدا  لەپێناو  كە  بداتەوە  پرسیارە  ئەم 
لەگەڵ  خۆی  دەتوانێت  ئ��ەوە  دەژی؟ 
بسازێت.  دەژی  تیایدا  ژینگەیەی  ئەو 

)Frankl,&Steger,2005,p:580(

كە  دەكاتەوە  لەوە  (جەخت  )فرانكل 
و  خۆشەویستی  و  وات��ا  لە  لێكۆڵینەوە 
هێدمە  و   ئەزموون  دوای  لە  شوناس 
تاك  كە  سەرهەڵدەدات  ناخۆشەكانەوە 
هەڵوێستە  بۆیە  دەبێت  تێپەڕ  پیایدا 
تا  م��رۆڤ  دەدەن���ە  ب��وار  ناخۆشەكان 
دەبێت  ئەمەش  بۆ  بكات،  گەشە  زیاتر 
بەبێ  هەبێت،  ئایندە  بە  باوەڕی  مرۆڤ 
هەیە،  ژی��ان  مانای  نە  نەهەست  ئەمە 
پێناویدا  لە  تا  نامێنێنێتەوە  هۆكارێكیش 
وات��ای  كە  ل��ەوەی  جگە  ئەمە  بژین. 
مرۆڤە  وجودیەكانی  پێویستیە  لە  ژیان 
الیەنی  ڕەنگدانەوەی  و  )بوونگەراییە( 

)Tam,1993,p:20( .ڕۆحی تاكەكانە
واتای ژیان شتێكی كەسییە و دەروونییە 
مرۆڤە  ڕۆحی  دەستكەوتی  گرنگترین 
چۆنیەتی  و  ژیان  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ 
مرۆڤ  تیایدا  كە  ئاستێك  وەرگرتنی 
هاوسەنگیەك ڕابگرێت لەنێوان تواناكانی 
هاوچەرخ.  ژیانی  بێسنوری  داخوازی  و 
تەندروستی  ب��ە  ب��ەن��دە  ژی��ان  وات���ای 
دەروونییەوە و كامەرانی و خۆسازاندنەوە 
دەڵێت  دەروونناس  یالوم-ی  تاك،  الی 

ئەو شتەی نامكوژێت بەهێزم      دەكات 
نازەنین عوسمان محەمەد*
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"هەستكردن  لە:  بریتییە  ژیان  واتای  كە 
بەوەی كە ژیانی تاك ئامانج و مەبەستی 
هەیە لەگەڵ ئەركێك كە دەبێت جێبەجێ 

بكرێت".
هەریەك لە فرانكل و سیلجمان و تایلور 
و  ڕوانگە  ك��ردووە  ئەوە  بۆ  ئاماژەیان 
ماوەی  لە  ژیان  واتای  بۆ  تاك  داهێنانی 
ڕووبەڕووبوونەوەی قەیران و فشارەكاندا 
مانەوەی  یارمەتی  كە  دەبێت  دروست 
تەندروستیەكی  بە  دەدات  كەسەكە 
خۆشبینی  هەستی  لە  باشەوە  دەروون��ی 
ژیان  وات��ای  خودكۆنتڕۆڵكردن،  و 
لە  ڕەزامەندییە  و  ڕۆحییە  ئەزمونێكی 
ئامانجەكانە.   بەدیهێنانی  پاڵنەری  ژیان 

)Zuttermeister,et al.1991(
ژیانیان  ئامانجی  ناتوانن  كەسانەی  ئەو 
بە  هەست  بەرز  ئاستێكی  تا  بدۆزنەوە 
دڵەڕاوكێ و خەمۆكی دەكەن، زیاتریش 
پێویستیان بە چارەسەری دەروونی هەیە، 
ئەوانەی واتای ژیانیان بەدیهێناوە چێژ لە 

كاركردن دەبینن ڕازین لە ژیانیان. 
چونكە  گرنگە،  زۆر  ژی��ان   وات��ای 
بە  هەیە،  ژیانەوە  شێوازی  بە  پەیوەندی 

و  فشار  ڕووبەڕووبوونەوەی  مەبەستی 
ژیان  واتای  هاوچەرخەكان،  نەخۆشییە 
ئەو ڕۆڵەی  بە نرخی ژیانەوە،  پەیوەستە 
ماوەی  لە  بینینێت  م��رۆڤ  شیاوە  كە 

ژیانیدا.   
بە:  درككردنە  ژی��ان  وات��ای  ك��ەوات��ە 
"كارەكان، بە یەكگرتوویی لە تاكدا، و 
بە ئامانج لە بوونی مرۆڤ، بەدواداچون 
و بەدیهێنانی ئامانجە بەنرخ و بەهاكانە، 
و  چاالكی  پڕ  هەستی  ئەمە  هاوشانی 
و  )ریكر  بوون".  ڕازی  بە  هەستكردن 

وونج 1987(.
ئەم تیۆرەی فرانكل لەسەر ڕەخنەگرتن 
شیكاری  قوتابخانەی  لە  هەریەك  لە 
دەروون����ی و دەروون��اس��ی ئ��ادل��ەری 
چۆنییەتی  بۆ  بەتایبەت  بووە  دروس��ت 
شیكرنەوەیان بۆ پاڵنەری مرۆڤ، فرانكل 
الی  چێژ  پرنسیپی  كە  دەبینێت  وای 
ئادلەر  پایەی  پلەو  پاڵنەری  و  فرۆید 
لێكدانەوەی  بۆ شیكردنەوە و  نییە  بەس 
ئەوەی  بارەیەوە  لەم  مرۆڤ،  ڕەفتاری 
بۆ  واتا.  ئیرادەی  دەڵێن  پێی  كە  داهێنا 
پرنسیپی  لە  یەك  هەر  بەرپەرچدانەوەی 

وەك  هێز  پرنسیپی  و  فرۆید  الی  چێژ 
ئادلەر،  تیۆرەكەی  سەرەكی  بنەمای 
چونكە بەدیهێنانی چێژ و گەیشتن بە پلە 
و پایەیەكی پیشەیی بەدەستهێنانی هێز و  
بااڵدەستی ناتوانێت لێكدانەوە بۆ هەموو 
مرۆڤ  ڕەفتاری  و  چاالكی  وێنەیەكی 
الی  ژی��ان  مانای  لەكاتێكدا  بكات، 
هەموو مرۆڤێك ئەو هەوڵ و كۆششەی 
بۆ  بەرگەگرتنی  و  دەی���دات  م��رۆڤ 
نرخی  لە  ئەوەیە كە  نەهامەتیەك  هەموو 
ژیان بەرزدەكاتەوە و وا لە ژیان دەكات 

شایەنی ئەوە بێت كە بژین.
ژیانی  بۆ  مانایەك  كە  م��رۆڤ��ەی  ئ��ەو 
دەتوانێت  كە  كەسەیە  ئەو  دەدۆزێتەوە، 
لە  ب��وون  بێبەش  و  نەبوونی  بەرگەی 
دەسەاڵت  و  پایە  پلەو  نەبوونی  و  چێژ 
بكاتە  كاریگەری  ئ��ەوەی  بێ  بگرێت 
بە  هەستكردنی  كەمكردنەوەی  سەر 
بۆیە  ئاسوودەیی یان دروستی دەروونی 
هەوڵی سەرەكی مرۆڤ بەدیهێنانی واتایە 
لە ژیاندا )ئیمان فوزی، 1998،ال 4-3(.

مرۆڤ  ڕۆتینەكانی   گازندە  و  گلەیی 
چ��وار  شتەكانی  ل��ە  دەوت��رێ��ت  ك��ە 

فرانكل لە پێشەنگەكانە 
لەبواری واتای ژیاندا، یەكێكە 
لە خوێندكارەكانی فرۆید و 
قوتابخانەی شیكاری دەروونی 
و كاریگەری فەلسەفەی )وجودی( لەسەرە كە لە ئەوروپای سەدەی بیستەمدا باڵو 
بوو، لە وتە بەناوبانگەكانی: »ئەو شتەی كە نام كوژێت بەهێزم دەكات«، 
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دەورمان تێر نابین و یان ناتوانن لەڕووی 
هیچ  ئەمانە  بین  لێهاتوو  كۆمەاڵیەتییەوە 
نییە بە گوێرەی ئەو گلەییەی و هەستەی 
ناخۆشەی كە بۆ مرۆڤ دروست دەبێت 
مەبەست  و  ئامانج  نەبوونی  ئەنجامی  لە 
تەنیا  ژیان  كە  هەستەی  ئەو  ژیاندا  لە 
ئەمە  نییە،  سوودی  هیچ  و  گاڵتەیەكە 
گلەییە لە نەبوونی واتا لە ژیاندا، بەاڵم ئەم 
پاڵنەرەی كەوا دەكات مرۆڤ بگەڕێت 
نائاسایی  نیشانەی  ئەمە  واتادا  دوای  بە 
بوون و شڵەژان نییە، بەڵكو بەپێچەوانەوە 
ئەمە  دەروونییە  دروستی  نیشانەی  ئەمە 
وابەستەی  مرۆڤ  كە  ئەوەیە  نیشانەی 
نرخێكی  جۆرێك  بە  ژیانی  بە  واتادانە 
لە  تەنیا  كە  تیپەڕێنێت  ئەوە  كە  هەبێت 
بوونێكی  بۆ  بێت  خۆتێركردندا  بوونی 
بۆیە  مرۆڤانەیە  ئامادەبوونێكی  چاالك 
بە دوای واتادا  فرانكل دەڵێت: "گەڕان 
مرۆڤە،  بوونی  دەربڕینی  ڕاستگۆترین 
نیشانەیەكی هەرە جەوهەریە لە سروشتی 
     )frankl,1966,p26( ."مرۆڤایەتیدا

دەداتە  توانا  ژیان  واتای  بە  باوەڕهێنان 
لەسەر  بااڵبوون  و  بەخشین  بۆ  مرۆڤ 
بۆ  كاریگەرییەكەی  ب��ەم��ەش  خ��ود 
دەبێتەوە،  درێ��ژ  مرۆڤایەتی  ت��ەواوی 
ئەگەر ڕاستەوخۆ بتوانین درك بە نرخی 
هەوڵی  م��رۆڤ  كاتێك  بكەین  ژی��ان 
بەدەستخستنی ئەو واتایانە دەدات ئەمەش 
خۆی،  ژی��ان  لە  دەبێت  بەنرختر  زۆر 
شتەكانی  هەموو  وەك  مرۆڤ  چونكە 
كورسییەك  وەك  نییە  بوون  تەنیا  دیكە 
یان مێزێك، بەڵكو دەژی ئەگەر مرۆڤ 
ئەو  ژیانی  یان  بوونی  بكات  هەست 
وەك كورسی و مێز و شتەكانی دیكەیە 
كەواتە خۆی دەكوژێت )ئیمان فەوزی، 

1998، ال104(.
دواخستنی  بەرگەی  م��رۆڤ  لەوانەیە 
یان  بگرێت  پێویستیەكانی  تێركردنی 
و  دەروون���ی  بوونی  بێبەش  بەرگەی 
بەاڵم  بگرێت،  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی 
زۆر  ژیان  كە  ناگرێت  ئەوە  بەرگەی 
مرۆڤ  ئەگەر  بێت.  ئامانج  بێ  و  بێمانا 
بەوە گەیشت كە واتای ژیان بدۆزێتەوە 
دەگرێت،  نەهامەتی  بەرگەی  كاتە  ئەو 
قوربانی  بكات،  بەخت  دەتوانێت خۆی 
هەتا بە ژیانی بدات لە پێناوی پاراستنی 

ئەو واتایەدا، بەاڵم بەپێچەوانەوە، لەوانەیە 
ئەگەر واتای ژیان الی هیچ بێت خۆی 
ڕوویەكەوە  هەموو  لە  ئەگەر  بكوژێت 
بووبن.  تێر  پێداویستیەكانیشی  هەموو 

)frankl,1978,p20(
ئەوەی  سەر  دەخاتە  تەركیز  فرانكل 
مرۆڤەكان  هاوكاری  بدرێت  هەوڵ  كە 
وات��ای  ب��ە  بگەن  خ��ۆی��ان  ت��ا  بكرێت 
ژیانیان بەو جۆرەی باوەڕییان پێی هەیە 
كورت  ئەمەش  گرنگە.  ال  مرۆڤیان  و 
دەكاتەوە لە هەڵوێستی ساهاكتیان بەوەی 
هەیە،  كاتێك  هەموو  "واتا  دەڵێت:  كە 
هەتا لە نەهامەتیەكاندا، تاكە نەهامەتییەك 
بێماناییە،  بگرین  بەرگەی  ناتوانین  كە 
خەمباری شتێك نییە كە نەتوانین بەرگەی 
بگرین، بەاڵم نەبوونی واتایە كە بەرگەی 
ناتوانین  كە  نەهامەتیانەی  ئەو  ناگرین، 
دەبێتە  كاتێك  بدەین  ال  لێ  خۆمانی 
تەنیا  كە  شتێك  نابێتە  بەواتا  ئەزمونێكی 
بەرگەی بگرین یان بەرگەمان گرتووە، 
بەڵكو دەبێتە شتێكی وروژێنەر بۆ ڕۆحی 
ورەب��ەرزی،  و  جەسارەت  و  مانەوەی 
ئەگەر واتات بۆ ژیان هەبوو ئەوا شتێك 
سەریدا  بە  و  نەگرین  بەرگەی  نامێنێت 
بەرگەری  كە  نییە  نەهامەتی  نەبین  زاڵ 

)Shahakian,1995.p.5( .نەگرین
واتا چییە؟ چییەتی واتا؟

دوو  بۆ  ئاماژەیە  واتا  لەسەر  قسەكردن 
جیاوازی  دەبێت  سەرەتا  كە  چەمك 
بە  بەندە  یەكەمیان  نێوانیاندا  لە  بكەین 
واتای ژیان بە گشتی، ژیانی مرۆڤەكان، 
بوونەوەرەكانی  هەموو  بە  پەیوەندی 
سیستمی  وات��ە  جیهاندا،  لە  دی��ك��ەوە 
پەیوەندی  ڕێكخستنی  گ����ەردوون، 
ماددی  جیهانی  بە  بەیەكەوە  م��رۆڤ 
ئەو  بۆ  وەاڵم��ە  ئەمە  چواردەوریانەوە، 
پرسیارەی كە واتای ژیان چییە؟ بەاڵم ئەم 
پرسیارەی كە دەیكەیت واتای ژیانی من 
چییە؟ ئەوە ئەو واتایەیە كە بە چەمكی 
تاكە  وێناكردنی  واتە  بەندە:  دووەمەوە 
پرسیارە  ئەم  ژیان،  واتای  بۆ  كەسیمان 
مرۆڤ لە خۆی دەكات، بۆ دەژیم؟ لە 

پێناوی چییدا؟ بۆ كێ؟
دوو  ئ��ەم  یالوم  دەروون��ن��اس��ی  زان��ای 
یەكەمیان  ج��ی��اك��ردۆت��ەوە  چەمكەی 
بەندە بە مانای ڕەهای ژیان بۆ سیستمی 

و  ڕۆحگەرایی  بە  گ���ەردوون  گشتی 
ئایینیەكان،  بۆچوونە  و  بیروباوەڕەكان 
تاكە  وێناكردنی  دووەم  چەمكی  بەاڵم 
هەوڵی  دەبێت  كە  مەبەستەی  ئەو  بۆ 
ژیانیدا،  ماوەی  لە  بدات  بەدەستهێنانی 
لە  دەگرێت  هەڵی  پەیامەی  ئەو  یان 
       .)Yalom,1980,p.423 ( .ژیانیدا

دوو  ئەو  بنەما  هەمان  لەسەر  فرانكل 
چەمكەی جیا كردۆتەوە، بەاڵم گرنگی 
ژیان،  بۆ  داوە  كەس  تاكە  مانای  بە 
بە  دان��ە  وات��ا  ئ��ەم  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
چەمكی  بە  بەندە  زیاتر  یان  ڕێگەیەك 
یەكەمەوە كە مانای ڕەها و ڕەهای ژیانە. 
لەسەر  بااڵبوون  پردی  لەڕێی  ئەویش 
ڕاستەقینەی  مانای  خ��وت��ەوە،  خ��ودی 
زیاتر  دەرەوەدای����ە  جیهانی  لە  ژی��ان 
پێكهاتە  لە  یان  ناوەوە  جیهانی  لە  وەك 
ئێمە  ئەوەی  وەك  خۆیدا  دەروونییەكان 
كەواتە  بین،  داخ��راودا  سیستمێكی  لە 
ئامانجی ڕاستەقینە لە بوونی مرۆڤ تەنیا 
لەوەدا خۆی نابینێتەوە كە خودی خۆی 
بەدەستبهێنێت، بوونی مرۆڤ بەزەڕورەت 
بااڵ بوونە بەسەر خوددەوە تێپەڕاندنییەتی 
زیاتر لەوەی كە بەدەستهێنانی خود بێت. 
)فرانكل، 1982، ال 147(. بۆیە تەنیا خۆ 
بەستنەوە بە بەدەستهێنانی خودەوە مرۆڤ 
ژیان  وات��ای  دۆزی��ن��ەوەی  ناگەیەینێتە 
بەمە مرۆڤ لەناو خۆیدا خۆی زیندانی 
كۆتاییدا  لە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  دەك��ات 
ناتوانێت خودی خۆشی بەدەست بهێنێت، 
فرانكل بەدەستهێنانی خود بە جۆرێك لە 
بەدەستهێنانی  الوەكییەكانی  كاریگەرییە 
واتای ژیان دەبینێتەوە كە دەبێت مرۆڤ 
لەو سنوورە تەنگە ڕزگار بكات بۆ بوارە 

فراوانەكانی دیكەی جیهانی دەرەوە. 
لە  بەم جۆرە سێ گروپ  فرانكل  بۆیە 
ژیانی  واتای  و  دیاریدەكات  بەهاكان 

الی مرۆڤ پێوە پەیوەست دەكات: 
بەهای داهێنان، بەهای ئەزموون، بەهای 

بۆچوون یان ئاڕاستەكان. 
 ئەمەش سێ ڕێگای سەرەكین بۆ ئەوەی 
پێ  ژیانی  واتای  ڕێگەیانەوە  لە  مرۆڤ 
كە  ئەوەیە  وات��ای  یەكەم  بدۆزێتەوە، 
لە  جیهان  بە  دەبەخشێت  چی  مرۆڤ 
ئەوەیە  دووەم  واتای  داهێناندا.  وێنەی 
لە جیهان وەردەگرێت  كە مرۆڤ چی 
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شارەزاییەكاندا،  و  ئەزموون  وێنەی   لە 
سێیەم واتای ئەو هەڵوێستەیە كە مرۆڤ 
وەریدەگرێت بەرامبەر بە نەهامەتیەكانی 
لە كاتێكدا كە ڕووبەڕووی چارەنوسێك 
بۆیە  بیگۆڕێت،  نەتوانێت  كە  بێتەوە 
كە  ل��ەوەی  ناوەستێت  هەرگیز  ژی��ان 
كەسەكە  كاتێك  هەتا  هەبێت،  وات��ای 
دووەم  و  یەكەم  بەهای  لە  بێت  بێبەش 
لە  دیسان  ئەوا  ئەزموونە  و  داهێنان  كە 
بەرامبەر ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو واتایەدا 
ئەویش  بهێنرێت،  بە دەست  دەبێت  كە 
نەهامەتی  بەرگەگرتنی  چۆنییەتی  واتای 
و خەمەكانە، مرۆڤ بەمەش سەربەرز و 
فوزی، 1998،  )ئیمان  دەبێت  شكۆمەند 

 .)frankl, 1973.p.25 ( )88ال
مرۆڤ  لەوانەیە  فرانكلەوە  بۆچوونی  لە 
بە تەواوی درك نەكات بە مانای رەهای 
لە  بەشداربێت  لەوانەیە  ب��ەاڵم  ژی��ان، 
شێوەیەكی  بە  مانایە  ئەم  دروستكردنی 
ناڕاستەوخۆ لەڕێی دۆزینەوە و بەدیهێنانی 
واتای  خۆی،  بە  تایبەت  ژیانی  واتای 
دیكە  یەكێكی  بۆ  یەكێكەوە  لە  ژیان 
دەگۆڕێت، هەتا لەالی تاكە كەسێكیش 
ل��ە ڕۆژێ���ك���ەوە ب��ۆ ڕۆژێ��ك��ی دیكە 
گرنگە  المان  ئەوەی  بۆیە  دەگۆڕێت، 
ئەوەی  بگرە  نییە  بەگشتی  ژیان  مانای 

گرنگە واتای تایبەتی كەسەكە خۆیەتی 
بۆیە  دیاریكراودا،  لە كاتێكی  ژیانی  بۆ 
ڕووتی  وات��ای  بۆ  نەگەڕێین  دەكرێت 
و  ئەرك  ئێمە  لە  هەریەكێك  بۆ  ژیان، 
پەیامی  یا  هەیە  تایبەتمان  بەرپرسیاری 
)فرانكل،  بەدیبهێنین  هەیە كە  تایبەتمان 

1982،ال145(.
لەم ڕوانگەیەوە واتای ژیان ڕێژەیی نییە، 
بەڵكو بێوێنەیە بۆ هەر مرۆڤێك بوار هەیە 
بۆ  بە خۆی  تایبەت  زۆر  واتایەكی  كە 
دەكرێت  واتایە  ئەم  بدۆزێتەوە،  ژیانی 
یان  بدۆزرێتەوە،  داهێنانێكەوە  لەڕێی 
ئەزموونێكی مرۆڤ كە تیایدا بە بەهای 
هەتا  بگات،  جوانناسی  و  خێر  و  هەق 
لەگەڵ هاوەڵی ئازار و كۆژانەكاندا كە 
دووربخەینەوە،  لێ  خۆمانی  ناكرێت 
داهێنانێكی  خاوەنی  م��رۆڤ  لەوانەیە 
داهێنانەكانی  جۆرێك  بە  بێت  هونەری 
ببنە چوارچێوەی واتای ژیانی، یا لەوانەیە 
كەسێك بێت هونەر سەرنجی ڕابكێشێت 
و چێژی لێوەربگرێت یان لە زانست چێژ 
یان خۆشەویستی كەسەكان  وەربگرێت 
ژیان  واتای  كاتەدا  لەو  یەكتر  بۆ  بێت 
خۆشەویستی  ئەزموونی  بە  دەبێت  الی 
لەو  هەتا  گەرموگوڕ،  پەیوەندی  و 
دەكرێت  بەش  بێ  مرۆڤ  كە  بارانەدا 

هەستكردن  یان  داهێنەرەكانی  توانا  لە  
و درككردن یان توانای بە یەكگەیشتن 
توانای  بەاڵم  دیكەدا،  كەسانی  لەگەڵ 
هەر  ژیانی  بە  ب��دات  وات��ا  كە  ئ��ەوەی 
مرۆڤ  كە  كاتانەدا  ل��ەو  دەمێنێت، 
ڕووبەڕووی چارەنووسی خۆی دەبێتەوە 
كاتەدا  لەو  ناكات  پێ  دركی  هیچ  كە 
دوا بوار هەر دەدۆزێتەوە بۆ بەدیهێنانی 
بەرزترین  بەدیهێنانی  بۆ  بەڵكو  وات��ا، 
ئەویش واتای  قوڵترینیان  واتای ژیان و 

نەهامەتیەكانە.
بەدەستهێنانی واتا 

كە  دەرك��ەوت  بۆمان  پێشەوە  ل��ەوەی 
تا  نییە  ئامادەكراو  شتێكی  ژیان  واتای 
دۆزینەوەیەكە  بەڵكو  بەكاریبهێنین، 
بە  خ��ۆی  ت��ا  ن��اگ��ات  پێی  ك��ە  كەسە 
نەكات  دەستبەگەڕان  خۆی  ئیرادەی 
بێئامانجی  و  بێمانایی  كێشەی  كاتێك 
ژیان ماندووی دەكات، یان لەو كاتەدا 
دەبێت  بونگەرایی  بۆشایی  تووشی  كە 
مرۆڤ  1998،ال101(،  ف��وزی،  )ئیمان 
بێئامانج  بێمانا و  هەر كە زانی ژیانێكی 
و  نوشوستی  نێچیری  دەبێتە  دەژی 
گرنگی  وجودی  چارەسەری  غەمباری، 
دەدات بە كێشەی بۆشایی بوون _ زۆر 
بەمەوە  پەیوەندیان  دەروون��ی  كێشەی 
وات��اوە،  دۆزی��ن��ەوەی  لەڕێی   _ هەیە 
الت،  بۆ  نایەت  خۆی  واتا  واقعدا  لە 
كاركردنێكی  لەڕێی  دەدۆزرێتەوە  بەاڵم 
لەڕێی  غەریزەكان  ئەگەر  زۆرەوە، 
جینەكانەوە دەگوێزرێنەوە، ئەوا بەهاكان 
لەڕێی نەریتەكانەوە دەگوێزرێتنەوە، واتا 
بێوێنەكان دۆزەرەوە و داهێنانی  دیار و 
بۆ  هەوڵی  خۆی  تاك  دەبێت  كەسین، 
هەر  واتا  بۆ  دۆزینەوەیە  ئەمە  ب��دات، 
دەبێت ئەنجام بدرێت ئەگەر هەموو بەها 
 Frankl, 1978,( .جیهاینەكانیش نەمێنن

)38-p.20

لەگەڵ  بۆچووندا  هەندێك  لە  یالوم-ی 
فرانكل یەكدەگرێتەوە لەوەی كە واتای 
ژیان نابەخشرێت، ناكرێت مرۆڤێك واتای 
ژیانی ببەخشێتە كەسێكی دیكە، چونكە 
ئەمە لەدەستدانی تایبەتمەندیەكانە، بەاڵم 
دەبێت و ڕەخنە  فرانكل جیاواز  لەگەڵ 
دەگرێت لەوەی كە فرانكل دەڵێت واتا 
دەبێت بدۆزرێتەوە، یالوم ئەم بۆچوونەی 
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سەرچاوە  ئایینیەكەیەوە  هەڵوێستە  لە  كە  دەبینێت  وا  فرانكل 
دۆزینەوە  بە  تەنیا  ژیان  وات��ای   كورتكردنەوەی  بگرێت، 
لە  دەبەخشێت  مرۆڤ  دەكات  سنوردار  مرۆڤ  ئازادی  ئەوە 
ئازادی  یالوم  الی  چونكە  واتا،  دروستكردنی  بەرپرسیارێتی 
چونكە  ژیانیدایە،  وات��ای  دروستكردنی  لە  مرۆڤ  ڕەه��ای 
)نەك  خۆیدا  خودی  لەپێناو  بوونەیە  ئەو  مرۆڤ  یالوم  الی 
بونەوەرێك بێت لە خودی خۆیدا(، نرخ و بەهای خۆی لەڕێی 
كردەوە و بڕیارەكانییەوە بە ئیرادەی خۆی دروست دەكات، 
بە خۆی دروست  تایبەت  واتایەك  مرۆڤ  پێویستە  بۆیە زۆر 
كراوە،  ئامادە  پێشتر  كە  بدۆزێتەوە  واتایە  ئەو  نەك  بكات، 
بكات.  تەرخان  بۆ  ژیانی  بێت  پەیوەست  پێوەی  كاتەدا  لەم 

.)yalom,1980,p.463(
لە  واتا  جۆرەكانی  دەروونناس  سمس-ی   – دۆرزن  ڤان 
بۆ  دەكات  دابەش  ئەزموون  ئاستی  چوار  بەپێی  ژیاندا 
ناوەندییەكانەوە  ئامانجە  لەڕێی  كە  سەرەكیەكان  مەبەستە 
دەكات  كۆتایی  گرنگیپێدانی  لە  باس  پاشان  بەدیدێن، 
لەسەر  واتا  بەدیهێنانی  بۆ  مەترسییەك دروست دەكات  كە 
كە  دەبینین  ئاستێك  هەموو  لەسەر  ئەزموونەكان  ئاستی 
كۆتاییدا،  بەهای  لەگەڵ  دەبێت  ناكۆك  بنەماكە  مەبەستە 
هۆشیارانە  مرۆڤ  كە  نموونەیی  بەهای  بۆ  ئاماژەیە  یەكەم 
یان نا هۆشیارانە هەوڵی بۆ دەدات، دووەم الیەنی شاراوە و 
لۆژیكی كە ناكرێت وەال بنرێت لە شێوەی هەڕەشەیەك بۆ 
واتا  بەدەستهێنانی  بەمەش  نموونەیی،  مرۆڤی  بەدەستهێنانی 
دەبێتە سەركەوتن لە ڕووبەڕووبوونەوە و زاڵ بوون بەسەر 
هەڕەشەكانی واتادا كە خۆی لە گرنگیپێدانە كۆتاییەكاندا 

. )156-VandeurzenSmith,1988,p.155( .دەنوێنێت
) نموونەی ڤان دورزن- سمس بۆ بەدەستهێنانی واتا (

لێرەوە ئەوە دەردەكەوێت كە لەسەر ئاستی هەستی لە جیهانی 
سروشتیدا مەبەستی بنەڕەتی بریتییە لە چێژ و زیندوویی و هێز، 
ئەمەش لەڕێی ئیسراحەت و تەندروستی و سەرمایە و بەختەوە 
ئاستەدا  لەم  واتا  بەدیهێنانی  بۆ  هەردەبێت  بەاڵم  بەدیدێت، 
الوازی  ئەویش  ببیتەوە  واتایە  ئەم  هەڕەشەكانی  ڕووبەڕووی 

خەمباری  و  نەخۆشی  و 
هەموو  بۆ  ئەمە  مردنە،  و 
ئاستەكانی دیكەیش وەهایە.

بڵێن  دەك��رێ��ت  ل��ێ��رەوە 
ك����ە س����ەرك����ەوت����ن ل��ە 
ڕووب����ەڕووب����وون����ەوەی 
لە  وات���ا،  مەترسییەكانی 

مرۆڤ  بەمەش  مرۆڤ  واتا الی  هەستی  پاراستنی  بەرامبەردا 
لەسەر  ژیان  بۆ  بەرز  پاڵنەرێكی  وەردەگرێت  زۆر  وزەیەكی 
ئاستی مرۆڤایەتی بەدەست دەهێنێت، ئەمەشە كە ڤان دوۆرزن 
دەدات  پاڵنەرە  بەو  گرنگی  كە  بكاتەوە  دووپاتی  دەیەوێت 
بۆ  ناوەكی  هەستی  بەپێی  "ژیان  دەكات:  دروستی  واتا  كە 
ئارەزووە  ئەو  تەنیا  كە  دەكات  دابین  پاڵنەرە  ئەو  مەبەستێك 
مرۆڤ  لە  وا  ئەمە  ئەركەكان،  جێبەجێكردنی  بۆ  ناگرێتەوە 
قوڵییەوە  بە  زیندووە و  ڕاستی  بە  بكات  دەكات كە هەست 

واتای ژیان شتێكی 
كەسییە و دەروونییە گرنگترین 
دەستكەوتی ڕۆحی مرۆڤە بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی ژیان و چۆنیەتی 
وەرگرتنی ئاستێك كە تیایدا مرۆڤ 
هاوسەنگیەك ڕابگرێت لەنێوان تواناكانی و 
داخوازی بێسنوری ژیانی هاوچەرخ
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دەكات.  بەهادارتر  زیاتر  ژیان  پەرۆشە، 
 Van deurzen- Smith, 1988, P.(

.)162

 كورتەی ئەمانە ئەوەیە كە ژیان هەمیشە 
واتا دەپارێزێت جا ئەگەر مرۆڤ بڕوای 
ئاڕاستەی  پێشەوە و  لە  بوونی هەبوو  بە 
واتایەكی  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵەكانی 
تایبەت بە خۆی بكات، یان وای دابنێت 
بەرهەمی هەوڵەكانیەتی  ژیان  واتای  كە 
دروستی  تا  بكات  تەرخان  بۆ  ژیانی  و 
ژی��ان  نرخی  كۆتاییدا  ل��ە  دەك���ات، 
پەیوەست  مرۆڤ  چەندە  بەرزدەبێت، 
لێدەكات  وای  تایبەتەوە،  مانا  بەم  بێت 
ئامادە  بۆ  ژیانی  پاڵنەری  بەهێزترین 
دەكات لەسەر ئاستێكی مرۆڤانەی چاالك 

و پۆزەتیف و باش.
واتادا  ئیرادەی  لە  جەوهەری  پاڵنەری 
شاراوەیە ئەگەر مرۆڤ واتایەكی ڕاست 
دانا  بۆ خۆی  تەندروستی  ئامانجێكی  و 
دەبێت واتا بدات بە نەهامەتیەكانیشی لە 
جۆرێك  بە  مردنی خۆی،  بە  كۆتایشدا 
بۆ  گرنگ  فاكتەرێكی  دەبێتە  م��ردن 
ئەوەی واتا و مەبەست بە ژیان بدریت 

)اسماعیل، 1998(.
سەرچاوەكانی واتای ژیان 

و  زۆر  ژی���ان  وات����ای  س���ەرچ���اوەی 
پەیوەندییە  لەوانەیە  كە  ج��ۆراوج��ۆرە 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، ی��ان چ��االك��ی، یان 
یان  ئ��اب��ووری،  دڵنیایی  یان  داهێنان، 
بێت،  ڕۆشنبیرییەكان  نەریتە  بەهاو 
مرۆڤەكانی  هاوكاریكردنی  هەروەها 
واتای  بۆ  سەرچاوە  دەبێتە  دیكەیش 
بەپێی  سەرچاوانە  ئەم  ژیانی كەسەكان، 
دەگ��ۆڕێ��ت  م��رۆڤ  تەمەنی  قۆناغی 
 – )دیتمان  توێژینەوەكەی  لە  هەروەك 
دەركەوتووە،  وسترهوف(  و  كوهلی 
بە  قۆناغی  ژی��ان  وات��ای  س��ەرچ��اوەی 
و  خێزان،  لە  بریتییە  مرۆڤ  تەمەنبوونی 
دیكەوە  لەالیەكی   ، نەوەكان  و  منداڵ 
توێژینەوەكان ئەوەیان دەرخستووە واتای 
دیكە  یەكێكی  بۆ  لە كلتورێكەوە  ژیان 
دەگۆڕێت، لە ڕۆشنبیری ئەفریقیدا واتای 
دەكەنەوە،  كورت  كۆمەڵگەدا  لە  ژیان 
بەاڵم كۆمەڵگەی ئاسیا و ئەوروپا واتای 
ژیان لە دانانی پالن و ئامانجدا كورت 

دەكەنەوە.

ڕەهەندەكانی واتای ژیان 
ڕەهەندەكانی واتای ژیان زۆرن هەندێك 
زانا وای بۆ دەچێت كە پالندانان بێت بۆ 
ژیان، یا مەبەستی ژیان بێت، ڕەزامەندی 
بێت لە ژیان، درككردنێكی هۆشمەندانە 
بێت بۆ بەهاكان و گرنگی ژیان خۆی، 
 Bower,( بێت.  جیهانی  دادوەری  یان 

)Kemeny, Taylor& Fahey. 2003

ب���ەاڵم ج��ی��م-ی دەروون���ن���اس وای 
وات��ای  ڕەه��ەن��دەك��ان��ی  ك��ە  دەبینێت 
كە  ناوخۆیی،  ئاشتی  لە:  بریتییە  ژیان 
ڕەزامەندی،  هەستی  دەگرێتەوە  ئەمانە 
هەستانە  ئەم  خۆسازاندن،  و  قەناعەت 
بارودۆخی  لە  چێژ  دەدات  تاك  بە  ڕێ 
ژی��ان��ی چ������واردەوری وەرب��گ��رێ��ت 
ئەزموونە  و  س��ەرك��ەوت��ن  بەتایبەت 
بە  هەستكردن  ژیاندا،  لە  پۆزەتیڤەكانی 
ڕەزامەندی و قەناعەت لە پابەندبوونەوە 
س��ەرچ��اوە دەگ��رێ��ت، ه��ەوڵ��دان و 
ئامانجەكان.  بەدیهێنانی  و  بەردەوامی 

 )Jem,2004,p.3(

لە  ڕەزام��ەن��دی  دووەم��ی��ش:  ڕەهەندی 
ژیانیش  لە  ڕەزامەندی  ئایندە،  و  ژیان 
و  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندییە  تۆڕی 
ئەو شتانەی كە لە جیهانی ئێستادا هەن، 
دەكات  پێشبینی  وا  فرانكل  دەگرێتەوە 
لەگەڵ  كارلێك  لەڕێی  ژیان  واتای  كە 
دروست  ئێستادا  لە  چ��واردەور  جیهانی 
دەبێت، وەك ئەزموون و هەڵوێستەكانی 
كە تاك ڕووبەڕووی دەبێتەوە لە كەسانی 
بارودۆخی چواردەوریەوە، ئەو  دیكە و 
بە  پێدەهێنێت  باوەڕی  كە  بۆچوونانەی 
فشارەكانی  بەرەنگاربوونەوەی  مەبەستی 
ژیان بۆ ئەوەی ببێتە خاوەن واتای ژیان 
دەبێت وا هەست بكات كە بەرەوپێشی 
هەموو  هەڵگری  و  دەچێت  ئاییندەیەك 
بەها پۆزەتیف و باشەكانە، ئەم ڕەهەندە 
واقعی  ئامانجە  و  پالن  لەگەڵ  مامەڵە 
دەكات،  دیاریكراوەكان  و  وڕاستەقینە 
سەرباری كارلێكی دروستكەری لەگەڵ 

كەسانی دیكە و ژینگەی دەوروبەردا.
الیەنی  لە  بریتییە  سێیەم  ڕەه��ەن��دی 
ڕۆحانی، بەاڵم ڕەهەندی چوارەم بریتییە 

لە ونكردنی واتا و ئاڵۆز بوون.
نزمی  ڕەنگدانەوەی  ڕەه��ەن��دەش  ئەم 
ئەمە  ژیان  بۆ  نرخدانانە  و  واتا  ئاستی 

ئەو كەسانەی 
ناتوانن ئامانجی 
ژیانیان بدۆزنەوە 
تا ئاستێكی بەرز 
هەست بە دڵەڕاوكێ 
و خەمۆكی دەكەن، 
زیاتریش پێویستیان 
بە چارەسەری دەروونی 
هەیە، ئەوانەی واتای 
ژیانیان بەدیهێناوە چێژ 
لە كاركردن دەبینن 
ڕازین لە ژیانیان

واتای ژیان  زۆر گرنگە، 
چونكە پەیوەندی 
بە شێوازی ژیانەوە 
هەیە، بە مەبەستی 
ڕووبەڕووبوونەوەی 
فشار و نەخۆشییە 
هاوچەرخەكان، واتای 
ژیان پەیوەستە بە 
نرخی ژیانەوە، ئەو 
ڕۆڵەی كە شیاوە مرۆڤ 
بینینێت لە ماوەی ژیانیدا
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ئەزموونێكی نێگەتیڤە و خراپە سەرباری 
بۆ  پاڵنەر  الوازی  بۆ  ئاماژەیە  ئ��ەوەی 
و  ژیان  گرنگەكانی  ئامانجە  بەدیهێنانی 
ژیان  لە  سەرەكی  مەبەستی  ونكردنی 
لەمەوە شڵەژانی دەروونی لێدەكەوێتەوە. 
دەروون��زان��ە  زانایەكی  كە  ماسلۆ-ش 
مرۆڤ  مانەوەی  كردووە  بەوە  ئاماژەی 
بەهاكان  بۆ  سیستمێكی  كە  بێئەوەی 
نەخۆشی  بوونی  بۆ  ئاماژەیە  هەبێت 
دەروونی لەم ڕووەوە زانا مادی دەڵێت كە 
واتای ژیانێكی ئاڵۆز و خراپ پەیوەستە 
بە تەنگی و دوورە پەرێزی كۆمەاڵیەتی 

)Maddy,1967( .كەسەكانەوە
كەواتە مرۆڤ پێویستە هەوڵی ئەوە بدات 
هەموو  بۆ  واتا  خاوەن  ببێتە  هەمیشە  كە 
لە  كە  چاالكییەكی  و  كار  و  ئەزموون 
الیەنی  بەمەش  دەدات  ئەنجامی  ژیاندا 
كە  لەوەی  دەپارێزێت  خۆی  دەروونی 
ئەوە بێت كە وا هەست بكات  تووشی 
لە بازنەیەكی داخراودا دێت و دەچێت، 
بە  نەخۆشییەكانیش  و  شڵەژان  لە  خۆی 

دوور دەگرێت، و دەبێتە خاوەن مەبەست 
و ئامانجێك تا لە پێناویدا بژی، بۆیە ئەو 
دەدۆزێ��ت��ەوە  وەاڵم��ە  ئەو  كە  كەسەی 
بە  دەتوانێت  دەژی  چیدا  پێناوی  لە 
لەگەڵ  بسازێنێت  خۆی  شێوە  باشترین 
خۆش  بە  ژیانی  جیاوازەكانی  هەڵوێستە 
ئێستا  مرۆڤەكانی  كێشەی  ناخۆشەوە،  و 
لە بەها كۆنەكان  ئەوەیە كە دەیانەوێت 
بەهای  كە  ئ��ەوەی  بێ  بێت  ڕزگاریان 
وابەستەی  ب��دۆزن��ەوە  خۆیان  بۆ  نوێ 
و  بەهاكانیانەوە  سیستمی  بە  بكەنەوە 
بە  بێواتابوون  لە  خۆیان  جۆرێك  بە 
دووربگرن نەكەونە ناو چەمكی بۆشایی 
و بوونگەرایی-یەوە، بۆیە مرۆڤ هەمیشە 
پێویستی بە تازەبوونەوە هەیە و پێویستی 
هەڵبژاردن  بواری  ب��ەردەوام  هەیە  بەوە 
لەبەردەم خۆیدا دابنێت، واتە خۆی بێ ڕا 
بۆچوون نەهێڵێتەوە لە هەر هەڵوێستێكدا، 
بێ  و  هەڕەمەكی  بە  شێوەیەك  هیچ  بە 
هەمیشە  مرۆڤ  نەنوێنێت،  ڕەفتار  ئیرادە 
بەرپرسیارێتی  بتوانێت  و  بێت  پۆزەتیف 

هەڵبگرێت  ژیاندا  لە  هەڵوێستەكانی 
و  ژیاندا  لە  سەركەوتن  نهێنی  ئەمەشە 

گەیشتن بە دەروونێكی تەندروست.   
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پرسیار و وه اڵم له سه ر سێكس
د. فەوزیە  
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چییه   خوێنبه ربوونه   ئه و  پ/ 
كه  له  دوای سێكس ژن هه ستی 

پێده كات؟
ل��ه دوای  خوێنبه ربوونی  سه رچاوه ی 
له   بێت  به شێك  هه ر  ده شێت  سێكس، 
ناوچه ی  وه ک  ژن  زاوزێی  كۆئه ندامی 
به   حاڵه ته   ئه م  مناڵدان،  ملی  و  زێ 
تێبینی  ژن��ان��دا  له نێو  ج��ی��اواز  پله ی 
جله كانی  ته نیا  هه ندێكیان  ده كرێت، 
هه ندێكیان  و  ده بێت  پیس  ژێره وه یان 
خوێنبه ربوونێكی توونده  و وا پێویست 
و  بكرێت  چ��اره س��ه ر  خێرا  ده ك��ات 
ئه و  پێویسته   باره كه دا  دوو  هه ر  له  
و  پسپۆڕ  پزیشكی  الی  بڕواته   ژنه  
ئه نجام  پێویست  سۆنه ری  و  پشكنین 
هۆكاره كه ی  ده شێت  چونكه   بدات، 
بێت  بچووك  هه وكردنێكی  بوونی 
بۆ  بێت  مه ترسیدار  نیشانه یه كی  یان 
ترسناك  نه خۆشی  هه ندێك  ڕوودان��ی 

مناڵدان. وه ك شێرپه نجه ی ملی 
یان  ن��ه رزه ب��وون  زوو  پ/ 

چییه ؟ باڵقبوون 
واته   باڵقبوون  یان  بوون  نه رزه   زوو 
گه شه كردنی  و  گ��ه وره ب��وون  زوو 
شێوه ی  وه رگرتنی  و  منداڵ  جه سته یی 
خێرای  گه شه كردنی  و  پیاو  و  ژن 
ده ست  به   و  ماسولكه كان  و  ئێسك 

توانای زۆربوون. هێنانی 
سروشتی  شێوه یه كی  به   ن��ه رزه ب��وون 
ڕووده دات  ساڵ   12-8 له   كچاندا  له  
له به رئه وه   ساڵ،   14-9 كوڕاندا  له   و 
داده نرێت  نه رزه بوون  به   گه وره بوون 
ته مه نی  پێش  له   كچاندا  له   كاتێك 
پێش  له   كوڕاندا  له   و  ساڵی  هه شت 
به   ڕووده دات،  ساڵی  ن��ۆ  ته مه نی 
نه رزه بوونه   زوو  ئه م  هۆكاری  زۆری 
هۆی  به   هه ندێجار  به اڵم  نه زانراوه ، 
وه ره م،  ب��وون��ی  ژینگه ،  پیسبوونی 
ڕوودان��ی  یان  هۆرمۆنی  تێكچوونی 

شۆكێك، ڕووده دات.
مه ترسی ڕوودانی ئه م زوو گه وره بوونه  
كچ  منداڵه   ئه و  هه ندێجار  له وه دایه  
به خێرایی  قۆناغه دا  له و  كوڕ  یان  بێت 
بااڵیان زیاد ده كات، به اڵم له  قۆناغی 

له به رئه وه   دواتر كه متر گه شه  ده كه ن، 
هاوته مه نه كانیان  له   بااڵیان  زۆری  به  
هه ندێجار  له كچانیشدا  ده بێت،  كورتتر 
سه ر  كیسی  كۆنیشانه ی  ت��ووش��ی 

ده بن. هێلكه دان 
تێبینی ده كرێت منداڵ  له  كاتێكدا كه  
له سه ر  نه رزه بوونی  زوو  نیشانه كانی 
پسپۆڕ  پزیشكی  پێویسته   ده ركه وتووه ، 
بیبینێت و هه ندێك پشكنینی بۆ بكات، 
پشكنینی  هۆرمۆنه كان،  پشكنینی  وه ك 
ده ماخ و هۆرمۆنه كانی ڕژێنی ده ره قی.
نه رزه بوونی  زوو  چاره سه ركردنی 
هۆكاره كه ی،  سه ر  ده كه وێته   منداڵ، 
وه ره مێكه وه   بوونی  هۆی  به   ئه گه ر 
له و  وه ره مه كه   البردنی  به   ئه وا  بێت 
نیشانه كان  و  ده وه ستێت  قۆناغه دا 
قۆناغی  ده ك��ه وێ��ت��ه   ت��ا  ده وه س��ت��ن 
هۆكاره كه   ئه گه ر  خۆیه وه ،  سروشتی 
جه سته یی  ه��ۆك��ارێ��ك��ی  ه���ۆی  ب��ه  
ئاشكراوه  نه بوو، ئه وا ده رمانی تایبه تی 
چاالكی  وه ستاندنی  بۆ  به كاردێت 
مانگی  و  به رپرسن  هۆرمۆنانه ی  ئه و 
منداڵ  له   ده رزیدا  شێوه ی  له   جارێك 
ده درێ���ت ت��ا ئ��ه و ك��ات��ه ی ده ڕوات���ه  
ئه و  گه وره بوونه وه ،  سروشتی  قۆناغی 
منداڵه كه   و  ده وه ستێنرێت  چاره سه ره  
گه وره بوون  نیشانه كانی  سروشتی  به  

ده رده كه ونه وه . له سه ری 
منداڵ  پاراستنی  بۆ  ڕێگه   باشترین 
زوو  نیشانه كانی  ده رك��ه وت��ن��ی  ل��ه  
له و  دوورخستنه وه یانه   ن��ه رزه ب��وون، 
هۆرمۆنی  كه   م��اددان��ه ی  و  ده رم��ان 
سێكسیان تیادایه ، بۆ نموونه  له  خۆراك 

و مادده كانی جوانكاریدا.
پ/ چه مانه وه ی چووك چییه ؟

دیارده یه كه  تا ئێستا باو نییه  و ده گمه نه ، 
به  هۆی ڕوودانی گۆڕانكاری له  شانه  
ڕووده دات،  چووكدا  ئیسفنجییه كانی 
له   ب��ه اڵم  ن��ه زان��راوه ،  هۆكاره كه شی 
له سه ر  گرێی  شێوه   شانه یه كی  ناوه وه  
چووك  ئه شكه وتییه كانی  ته نه   په رده ی 
هۆی  ده بێته   ئه مه   و  ده بێت  دروست 
چووك  به رفراوانبوونی  له   ڕێگرتن 
به   به ڵكو  و  چوونیه ك  شێوه یه كی  به  

ئاستێكدا  له  چه ند  ئاڕاسته ی جیاواز و 
ڕه پبووندا،  كاتی  له   ده بێت  گ��ه وره  
به زگماكی  هه ر  هۆكاره كه ی  ده شێت 

به و شێوه یه  له  دایك بووبێت.
به   پێویست  و  سروشتییه   حاڵه تێكی 
نه شته رگه ری ناكات له و باره دا نه بێت 
ئه گه ر ئه و كه سه  هه ست به  ئازار بكات 
یان چووك وه ك پێویست فرمانی خۆی 
جێبه جێ نه كات یان ته نیا بۆ مه به ستی 

باشكردنی ڕواڵه تی ده ره وه ی.
پیاو  هه ندێجار  بۆچی  پ/ 

مه مكی گه وره  ده بێت؟
هه ردوو  پیاو  سروشتی  به   هه ندێجار 
ده بن  گه وره   یەکێکیان  یان  مه مكی 
حاڵه ته   به م  ده چن،  ژن  مه مكی  له   و 
وات��ه    Gynecomatia ده وت��رێ��ت 
هۆی  به   پیاو  مه مكی  گه وره بوونی 
شانه كانی  له   سروشتی  گه وره بوونێكی 

مه مكدا.
قۆناغێكی  له   حاڵه ته   ئه م  ده ركه وتنی 
و  نییه   سنووردار  ته مه ندا  دیاریكراوی 
ڕووبدات،  ته مه نێكدا  له هه ر  ده شێت 
و  نه زانراوه   زۆری  به   هۆكاره كه ی 
به كارهێنانی  ئه نجامی  له   هه ندێجاریش 

هه ندێك ده رمان ڕووده دات.
حاڵه ته   ئه م  بۆ  زانستی  لێكدانه وه ی 
له   ئه وه یه  ڕێژه ی هۆرمۆنی ئسترۆجین 
زیاتره   نێرینه   تستیستیرۆنی  هۆرمۆنی 
كه  له  باری سروشتیدا به  پێچه وانه وه یه .
زۆری  به   حاڵه ته كه ش  چاره سه ری  بۆ 
هۆكاری  شوێن  به   پسپۆڕ  پزیشكی 
بتوانێت  تا  ده گ��ه ڕێ��ت  حاڵه ته كه دا 
پیاوان  زۆرب��ه ی  بكات،  چاره سه ری 
بوون  مه مك  گه وره بوونی  تووشی  كه  
نه شته رگه ری  كه   پێویسته   به الیانه وه  
مه مكه   ئ���ه و  الب���ردن���ی  ب��ۆ  ب��ك��ه ن 
له  مه مكی ژن ده چێت  گه ورانه ی كه  
به   ده كه ن  شه رمنده یی  به   هه ست  و 
كه م  پیاوه تییان  له   پێیانوایە  و  هۆیه وه  
ده كاته وه ، ئه م نه شته رگه رییه  به  به نجی 
ده شێت  و  ده درێ��ت  ئه نجام  گشتی 
بدرێت  ئه نجام  جۆرێك  چه ند  به  
ئه گه ر  گه وره بوونه كه ،  جۆری  به پێی 
هۆی  به   مه مكه كان  گ��ه وره ب��وون��ی 
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مه مكه وه   ڕژێنه كانی  گه وره بوونی 
مه مك  گ��ۆی  سنوری  له   ئ��ه وا  ب��وو، 
ده درێ��ت  ئه نجام  نه شته رگه رییه كه  
تێپه ڕبوونی  ل��ه گ��ه ڵ  زۆری  ب��ه   و 
نه شته رگه رییه كه   كاریگه ریی  كاتدا 
ئه گه ر  به اڵم  نامێنێت،  پێست   له سه ر 
شانه ی  بوونی  به  هۆی  گه وره بوونه كه  
كرداری  ئه وا  بوو  زی��اده وه   چه وریی 
و  ده ك��رێ��ت  ب��ۆ  چ���ه وری  داماڵینی 
ه��ه ردوو  هه یه ،  حاڵه تیش  هه ندێك 
واتا  ده كرێت  به یه كه وه   كرداره كه  
و  الده برێت  مه مك  گه وره كه ی  به شه  
چه ورییه كه شی داده ماڵرێت. له م جۆره  
ڕه چاوی  پێویسته   نه شته رگه رییانه دا 
له   كه   بكرێت  زیاده یه ش  پێسته   ئه و 
ئه نجامی البردنی ئه و به شه  گه وره بووه  
له سه ر  بڕیار  پزیشك  ده بێت،  دروست 

پێویستی ئه م هه نگاوه  ده دات.
حه ز  پیاو  هه ندێك  بۆچی  پ/ 
منداڵدا  له گه ڵ  سێكس  ده كه ن 

بكه ن؟
ئه و  و  سێكسییه   ده روونی  پشێوییه كی 
له گه ڵ  سێكس  ده ك��ه ن  حه ز  پیاوانه  
ن��ه رزه ب��وون  ته مه نی  له   ب��ه ر  منداڵ 
س��ه ره ت��ای  ل��ه   ئ��ه وان��ه ی  ی��ان  بكه ن 
گه وره بووندان وات منداڵی 12 بۆ 14 
پشێوییه   ئه م  منداڵتر،  یان كه مێك  ساڵ 
ده ست  نه خۆشی  پشێوی  وه ك  كاتێك 
شه ش  م��اوه ی  كه   ده ك��رێ��ت  نیشان 

بكێشێت. درێژه   مانگ 
ئاره زووی سێكسی  پیاو  پشێوییه دا  له م 
ڕه فتاری  یان  سێكسی  خه یاڵی  یان 
سێكسی دووباره  بۆوه ی هه یه  به رامبه ر 
له   هه ندێك  قۆناغه دا،  له و  مندااڵن  به  
پیاوان ئه م خه یاڵ و ئاره زووانه  پراكتیزه  
ده كه ن، هه ندێكیان سه ركوتی ده كه ن.
پشێوییه   ئ��ه م  ب��اڵب��وون��ه وه ی  ئاستی 
دیاری ناكرێت، چونكه  به  زۆری ئه م 
پشێوییه  له و بارانه دا ئاشكرا ده بێت كه  
بكات  شكات  منداڵه   ئه و  كه سوكاری 
له و كه سه ی كه  كاری سێكسی له گه ڵ 

كردووه . منداڵه كه یاندا 
سێكسی  ده س��ت��درێ��ژی  ه��ه ن��دێ��ج��ار 
ڕووده دات، به اڵم به  هۆی بێده نگبوونی 

نابێت،  ئاشكرا  بكه ره كه   قوربانییه كه وه  
ده ست  له ڕێی  ده ستدرێژی  زۆری  به  
لێدانه وه  ده بێت له  شوێنه  هه ستیاره كانی 
ماچكردنه وه   و  به ركه وتن  و  منداڵ 
سێكسی  په یوه ندی  كه متر  و  ده بێت 

ته واو ڕووده دات.
توێژینه وه كان ئاماژه  ده ده ن، ڕێژه یه كی 
له   حه زیان  پیاوانه ی  ئه و  گ��ه وره ی 
یان  مندااڵندا  له گه ڵ  سێكسكردنه  
منداڵ  به رامبه ر  سێكسییان  ئاره زووی 
دیكه شیان  پشێوییه كی  چه ند  هه یه ، 
م��ه زاج،  پشێوییه كانی  وه ك  هه یه  
خۆ  ئاره زووی  دزیكردن،  ئاره زووی 
ڕووتكردنه وه ، ئاره زووی خۆمه اڵسدان 
له شی  به   خۆخشاندن  ئ���اره زووی  و 

دیكه وه . كه سانی 
هۆكاری ئه م حاڵه ته  هێشتا نه زانراوه  و 
هه وڵیانداوه   توێژینه وانه ی  ئه و  ته واوی 
و  بایۆكیمیایی  هۆكاری  شوێن  به  
هێناوه ،  شكستیان  بگه ڕێن،  هۆرمۆنیدا 
ئه و  ب��ه دواداچ��وون��ی  پ��اش  له   ب��ه اڵم 
زۆرب��ه ی  كه   ده رك��ه وت��ووه   حاڵه تانه  
له   ح��ه زی��ان  پ��ی��اوان��ه ی  ئ��ه و  زۆری 
به   خۆیان  منداڵدا  له گه ڵ  سێكسه  
كراوه ته   سێكسی  ده ستدرێژی  منداڵی 
وێنه گرتنی  دواییه ش  به م  سه ریان. 
بوونی  ب��ه   ده دات  ئ��ام��اژه   ده م���اخ 
ئه و  ده ماخی  چاالكی  له   شاز  جۆری 
كه   ده ماخدا  ناوچانه ی  لەو   كه سانه  
سێكسییه وه   وروژاندنی  به   په یوه ندییان 
هۆی  بوونه ته   ئه نجامانه   ئه م  و  هه یه  
ئه م  وایه   پێی  كه   گریمانه یه ك  دانانی 
به ركه وتنێكی  ئه نجامی  له   پشێوییه  
ئه مه   كه   ڕووی��داوه   زووه وه   سێكسی 
نادروست  گه شه كردنێكی  هۆی  بۆته  
ده بێته   ئه مه یه   و  ده ماخدا  توێكڵی  له  
سێكسی  ڕه فتاری  ده ركه وتنی  هۆی 

نه شیاو.
چاره سه ركردنی ته واوی ئه م حاڵه ته  له  
ده روونی  شێوازی  په یڕه وكردنی  ڕێی 
ئێستا  تا  ده رم��ان��ه وه   به كارهێنانی  و 
به اڵم  نه هێناوه ،  به  ده ست  سه ركه وتنی 
حاڵه ته كه   كۆنترۆڵكردنی  بۆ  كۆمه ڵگه  
په نای بردۆته  به ر یاسا و زیندانیكردنی 

نه شیاوانه   ك��اره   ئه م  كه سانه ی  ئه و 
شێوازه ش  ئه م  ته نانه ت  به اڵم  ده كه ن، 
كه سانه دا  ئه م  له گه ڵ  سوودێكی  هیچ 
ڕێژه ی  چونكه   ده سته وه ،  به   ن��ه داوه  
ئازادبوون  پاش  له   كه   پیاوانه ی  ئه و 
سه ر  كردۆته   ده ستدرێژیان  زیندان  له  

مندااڵن، ڕێژه یه كی به رزه .
هێوركردنه وه ی  بۆ  چاره سه ر  ته نیا 
كه سانه   ئه و  سێكسی  وروژانی  ئاستی 
بۆ  ده رم��ان��ه   هه ندێك  به كارهێنانی 
هۆرمۆنه   ئ��ه و  ئاستی  داب��ه زان��دن��ی 
ئه م  و  خوێندان  له   كه   سێكسییانه ی 
بێت  ه��اوك��ات  پێویسته   چ��اره س��ه ره  
ئه و  ده روون���ی  چ��اره س��ه ری  له گه ڵ 

كه سه دا.
پ/ كه ڕووی زێ چییە؟

 نیشانه كانی بوونی كه ڕووی زێ زۆر 
سه ر  كیسی  بوونی  له گه ڵ  لێكچووە 
كات  زۆربه ی  هه رچه نده   هێلكه دان، 
نه خۆشی  كه   ده بن  تووشی  ژنانه   ئه و 
له   كێشه یان  ی��ان  هه یه   شه كره یان 
به اڵم  هه یه،   به رگریدا  كۆئه ندامی 
به ده ر  ژنان  ده شێت  ئه وه شدا  له گه ڵ 
له م دوو حاڵه ته ش ساڵی چه ند جارێك 

تووشی كه ڕووی زێ ببن.
بۆنی  زێ،  كه ڕووی  دیاری  نیشانه ی 
ناخۆشییه تی كه  له  بۆنی په نیری خراپ 
بۆنه كه   كاتێك  ب��ه اڵم  ده چێت،  بوو 
بۆنی خومره ی لێدێت، ئه وا ئاماژه یه  بۆ 
به كتریای  بوونی  هۆكاره كه ی  ئه وه ی 
باری  له   نه ك كه ڕووی زێ. زێ  زێیه  
ڕوون  لینجی  شله یه كی   سروشتیدا 
سووتانه وه ی  نابێته هۆی  كه   ده رده دات 
به اڵم  لێدێت،  سووكی  بۆنێكی  و  زێ 
كه ڕووی  كه   هه یه   حاڵه تیش  هه ندێك 
نییه   ناسروشتی  ده ردراوێكی  هیچ  زێ 
بكه یت،  پێ  هه ستی  ڕێیه وه   له و  كه  
ده ردراوێ��ك��ی  له گه ڵ  هاوكاته   ی��ان 
ناوچه یه   ئه و  هه روه ها  ڕوون��دا.  ئاوی 
ده خورێت و كه مێك ئازاریش هه ست 
پێده كرێت و سوور ده بێته وه ، به  زۆری 
جووتبوون  دوای  به   یان  ش��ه ودا  له  
ناوچه ی زێ ده خورێت و ژن هه ست 

به  سووتانه وه  ده كات.
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ب��ۆ چ��اره س��ه رك��ردن��ی ئ��ه م ك��ه ڕووه  
باشتروایه  كه  پزیشكی پسپۆڕ حاڵه ته كه  
ده ست نیشان بكات، پاشان چاره سه ری 
له و  ده ك��ات،  دی��اری  بۆ  گونجاوی 
بوتوكۆنازول،  وه ك:  چاره سه رانه ش 
مایكۆنازول  تیاكونازول،  تیركۆنازۆل، 
به كارهێنانی  ماوه ی  كلۆتریمازول،  و 
جۆره كانیان  به پێی  ده رم��ان��ه   ئ��ه م 
بۆ ماوه ی یه ك  ده گۆڕێت، هه ندێكیان 
ڕۆژ یان هه ندێكیان بۆ ماوه ی سێ یان 
ده رمانانه   له م  هه ندێك  ڕۆژ،  حه وت 
بینووسێت  پزیشك  ئ���ه وه ی  ب��ه ب��ێ 
به  زۆری ده شێت  به كاربێن،  ده كرێت 
ژن ماوه  ماوه  یان چه ند جارێك تووشی 
له به رئه وه   ببێت،  زێ  كه ڕووانه ی  ئه م 
بۆ  پێویستی  ده رمانی  پزیشك  كاتێك 
چاكبوونه وه ،  دوای  له   ده نووسێت، 
به   هه ستی  م��اوه ی��ه ك  دوای  ئه گه ر 
ئه وا  پێشووكرد،  نیشانانه ی  ئه و  هه مان 
ده كرێت هه مان ده رمان به كاربێنێته وه ، 
ژن  نابێت  ب��اردا  هه ندێك  له   ب��ه اڵم 
و  به كاربێنێت  ده رم��ان  خۆیه وه   له  
پزیشكی ژن بكات،  پێویسته  سه ردانی 

ئه مانه ن: حاڵه ته كانیش 
- جیاوازی نیشانه  هه ست پێكراوه كان.

- تا- و ئازاری ناوسك.
- بۆنی ناخۆشی زێ.

- به كارهێنانی ئه و ده رمانانه ی سوودیان 
چەند  نیشانه كان  دیسانه وه   واته   نه بوو 

ده ركه وتنه وه . جارێک 
بۆ  ده رمانانه ی  ئه و  خواردنی  له كاتی 
به كاردێن،  زێ  كه ڕووی  بنبڕكردنی 
له   یان  بووی  نووسی  پزیشك  ئه گه ر 

پێویسته   هێنابوون،  به كارت  خۆته وه  
به اڵم  ته واوكردنیان،  له   بیت  ئاگا  به  
كاریگه رییان  ده رمانانه   ئه و  كاتێك 
باش  ناكه یت  هه ست  وات��ه   نابێت 
بوویت پێیان یان له  دوای هه ستكردن 
به  چاكبوونه وه  سه رله نوێ له  ماوه یه كی 
ئه وا  ده ركه وتنه وه   نیشانه كان  كه مدا 
پێویسته  ڕاوێژ به  پزیشكه كه ت بكه یت 
بكه یته وه ،  ڕوون  بۆ  حاڵه ته كه ی  و 
نیشانه كان  ده شێت  باره دا  له م  چونكه  
به  هۆی هۆكارێكی دیكه وه  بێت نه ك 

كه ڕوو.
كاریگه ری  هه ندێجار  ده رمانانه   ئه م 
خ��ووران،  وه ك:  ده بێت،  الوه كییان 
هه ندێك  ل��ه   و  س��ه ری��ه ش��ه   زیپكه ، 
و  توندی  هه ناسه   ده گمه ندا  حاڵه تی 

ئاوسانی ده م و چاو.
پ/ نیشانه كانی وروژان له  ژندا 

كامانه ن؟
پیاو  له   ئه وه   به  زۆری ژن  هه رچه نده  
سێكسه   له   ح��ه زی  كه   ده شارێته وه  
كاته دا  له و  ده یه وێت  و  وروژاوه   یان 
خۆنه ویستانه   ب��ه اڵم  بكات،  سێكس 
ده رده كه ون  له سه ر  نیشانه ی  هه ندێك 
ئاماده باشی  ئه وه ی كه   بۆ  ئاماژه ن  كه  
نموونه   بۆ  سێكسكردن،  بۆ  تیادایه  
ده رخستنی  و  ل��ه س��ه رده م  نووستنی 
جل  له به ركردنی  سمتی،  ناوچه ی 
ته نیا  یان  سه رنجڕاكێش  به رگی  و 
به و  ده ك���ات  ژێ����ره وه ی  جله كانی 
پێی  ڕه ن��گ��ه ی ك��ه  ه��اوس��ه ره ك��ه ی 

ناوچه ی  ده رخستنی  ده وروژێ��ت، 
كه   ل��ه ش  به شه ی  ئ��ه و  سنگی. 

هاوسه ره كه ی  بۆ  سێكس  له   به ر  ژن 
ده رده خات و هه وڵ ده دات سه رنجی 
حه ز  ده گه یه نێت  ئ��ه وه   ڕابكێشێت، 
پیاوه كه ی  سێكسدا  له كاتی  ده كات 
لێدانی  ده ست  و  گه مه بازی  به   بایه خ 
ئه و شوێنه ی بدات، بۆ نموونه  ئه گه ر له  
ناوچه  هه ستیاره كانیدا وروژا بوو، ئه وا 

پاڵده كه وێت  پشت  له سه ر 
ده ك��ات  ح��ه ز  و 
ل�����ه ك�����ات�����ی 
س��ێ��ك��س��ی��ش��دا 
بخه یته   ته ركیز 
س������ه ر ئ���ه و 
ش���وێ���ن���ه ی 
له ڕێی ده ست 
ل��ێ��دان ی��ان 
سه یركردنی 
له ڕێی  یان 
ده م���ه وه ، 
ئ��ه گ��ه ر 
ل��������ه  

هه ندێجار ده ستدرێژی سێكسی ڕووده دات، 
به اڵم به  هۆی بێده نگبوونی قوربانییه كه وه  
بكه ره كه  ئاشكرا نابێت، به  زۆری 
ده ستدرێژی له ڕێی ده ست لێدانه وه  
ده بێت له  شوێنه  هه ستیاره كانی منداڵ و 
به ركه وتن و ماچكردنه وه  ده بێت و كه متر 

په یوه ندی سێكسی ته واو ڕووده دات
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ناوچه ی قاچه كانیدا وروژابوو، ئه وا له  
كاتی سێكسدا قاچ له  قاچی پیاوه كه ی 
پیاوه كه ی  ده كات  حه ز  و  ده خشێنێت 
به اڵم  بێنێت.  پیادا  زمانی  یان  ده ست 
به   پیاو  پێویسته   هه ن  خاڵ  هه ندێك 
لێیان،  دووركه وتنه وه   له   بێت  ئاگا 
سێكس  بۆ  ژن  ئ���اره زووی  چونكه  
ئه گه ر  نموونه ،  بۆ  ده ك���ه ن،  الواز 
هه وڵیدا  پ��ی��او  سێكسدا  ك��ات��ی  ل��ه  
كاتێك  بجوڵێنێت  ژنه كه ی  شوێنی 
به م  پیاوه كه   له سه ره وه یه ،  ژنه كه   كه  
ده گه یه نێت  ژنه كه   له   ئه وه   ڕه فتاره ی 
ناڕه حه تی  سه ره وه   له   ئه و  بوونی  كه  
كردووه ، ده بێت پیاو ئازادی ته واو به  
دۆخی  كاتێك  بدات  ژن  جوڵه كانی 
كه   شێوه یه یه   ب��ه و  سێكسكردنه كه  
پیاو  په له كردنی  سه ره وه یه ،  له   ژنه كه  
له وه ی كه  ژنه كه ی به  ئۆرگازم بگات 
ب��ووه ، ژن  ت��ه واو  ئ��ه وه ی خۆی  پاش 
هه ستیاره  و ته نیا به  شێوه ی ده ستلێدانی 
هه ستیاره كانی  ناوچه   له   مێرده كه ی 
ه��ه س��ت ده ك����ات ك��ه  پ��ی��اوه ك��ه ی 
ده یه وێت زوو ته واو بێت و له م كاته دا 
مێرده كه ی  خۆپه رستی  به   هه ست  ژن 
شێوه یه یه   به و  شێواز  باشترین  ده كات، 
خۆی  ته واوبوونی  دوای  له   پیاو  كه  
هه وڵ بدات به  هه مان شێوازی به ر له  
ناوچه ی  به   ده ست  خۆی  ته واوبوونی 
به تایبه تی  و  ژنه كه یی  هه ستیاریی 
بێنێت و به  نه رمی و بێ هیچ  میتكه دا 
له گه ڵیدا  و  بكات  ئه مه   په له په لێك 
قسه ی خۆش به  گوێیدا بچرپێنێت یان 
یان هه ر شتێكی  بكات  ملی  ماچی ال 
دیكه  كه  هه ست ده كات ژنه كه ی له و 
ده گاته   تا  بیكات  خۆشه   پێی  كاته دا 
بتوانێت  پیاو  ئۆرگازمی ته واو، گرنگه  
بكات   هه ست  ژن  له وه ی  بێت  ڕێگر 
ته نیا  و  خۆپه رسته   مێرده كه ی  كه  

حه وانه وه ی خۆی به ال وه  مه به سته .
له   دوورك��ه وت��ن��ه وه   دیكه   خاڵێكی 
وروژاندا،  له كاتی  ژن  قژی  ڕاكێشانی 
هه ندێك پیاو ئه م كاره  ده كه ن كاتێك 
پیاوه كه یان  دمه وه   له ڕێی  ژنه كانیان 
پاڵپێوه نانی  ه��ه روه ه��ا  ده وروژێ��ن��ن، 

ژنه كه   ئه وه ی  بۆ  هه وڵدان  و  سه ری 
ئه مانه  وا  ئه و كاره  بكات،  به  خێرایی 
بێت  الواز  ئاره زووی  ژن  كه   ده كه ن 

یان هه ر بكوژێته وه .
پ/ ئایا به  ئاسانی ژن دووگیان 

ده بێت؟
زۆرج������ار ژن����ان ده ڵ���ێ���ن، ت��ه ن��ی��ا 
بوو،  چووك  كه می  نزیكبوونه وه یه كی 
یان  بوو.  سكم  و  ڕوویدا  پیتێن  چۆن 
نه چۆته   ئاوه   ئه و  كه   دڵنیاین  ده ڵێن 
ژووره وه  و نازانین چۆن دووگیانییه كه  

ڕوویداوه ؟
له   ده ڵێین  پرسیارانه دا  ئه م  وه اڵمی  له  
ڕوویدا،  خستنه ناوه وه   كاتێكدا  هه ر 
ڕاسته وخۆدا  به ركه وتنێكی  له   وات��ه  
چووك چووه  ناو زێ-وه  ئه وا ده شێت 
ئه گه ر  ته نانه ت  ڕووبدات،  دووگیانی 
بێت،  كه میش  ماوه یه كی  بۆ  ئه مه  
ته واو  ناوه وه ی   خستنه   بارانه شدا  له و 
له  زێ  ته نیا چووك  به ڵكو  ڕوونادات، 
نزیك ده بێته وه ، ئه گه ر به ری بكه وێت، 
ئه وه  ئه گه ری ڕوودانی دووگیانی هه ر 

هه یه ، به اڵم ئه گه رێكی الواز ده بێت.
حیسابی  به   كه   پیاوانه ش  و  ژن  ئه و 
دووگیانی  ل��ه   ڕێگرتن  ب��ۆ  خ��ۆی��ان 
ده ك��ه ن،  په یڕه و  سروشتی  شێوازی 
به كارهێنانی  ب��ێ  پ��ی��اوه ك��ه   وات���ه  
حه بی  بێئه وه ی  ژنه كه ش  و  كۆندۆم 
ده رمانێكی  هه ر  یان  سكپڕبوون  دژه  
له وله بی  ی��ان  به كاربێنێت  دی��ك��ه  
له كاتی  و  ده ك��ه ن  سێكس  دانابێت، 
پیاو  ت��ۆودا  ڕژاندنی  نزیكبوونه وه ی 
زێ  ناوچه ی  له   چووكی  خێرایی  به  
مه ترسی  باره شدا  له م  ده رده هێنێته وه ، 
ئه مه   و  هه یه   هه ر  دووگیانی  ڕوودانی 
دانانرێت  سه ركه وتوو  شێوازێكی  به  
منداڵتان  دروستكردنی  نیازی  ئه گه ر 
كه   ڕوونه ی  شله   ئه و  چونكه   نه بوو، 
به رله وه ی  ده ریده دات،  پیاو  ئه ندامی 
تۆواو  و  ئۆرگازم  بگاته   ته واوه تی  به  
ده شێت  و  تیایه   تۆوی  هه ر  بڕژێت، 

دووگیانی ڕووبدات.
هه ندێجار ژنان پرسیار ده كه ن: 
ڕووده دات  دووگیانی  ئایا 

بێئه وه ی ژن بگاته  ئۆرگازم؟
چونكه   ب��ه ڵ��ێ،  دڵنیایی،  ب��ه   وه اڵم 
به   په یوه ندی  ئۆرگازم  به   گه یشتن 
نییه ،  پیتاندنه وه   بۆ  هێلكه   ئاماده بوونی 
ئه گه ر هێلكه  هه بوو، تۆویش هات بۆ 
الی، ئه وا پیتێن ڕووده دات و ئه و ژنه  

ده بێت. دووگیان 
ده شێت  ئایا  پرسیاره ش  به و  سه باره ت 
هه ر  ی��ان  ژێ��ره وه   جلی  له ڕێی  ت��ۆو 

بگوازرێتەوە؟ دیكه وه   مادده یه كی 
ئه گه ری ڕوودانی دووگیانی  وایه   پێم 
ئه گه ر  ته نانه ت  الوازه ،  بارانه دا  له م 
تۆوی  به   ته واوه تی  به   پۆشاكه   ئه و 
ناوچه ی  به ر  هه روه ها  ته ڕبوو  پیاوه كه  

زێی ژنه كه شی كه وت.
مه له   ح��ه وزی  له   كچان  هه ندێجار 
پیاوان  پێشتر  كه   كاتێك  ده ت��رس��ن 
ڕاستیدا  له   ك��ردووه ،  تیادا  مه له یان 
خۆیایه تی  جێگه ی  له   ترسه كه یان 
تیابوو  ت����ۆواوی  ئ��اوێ��ك  ئ��ه گ��ه ر 
ئه وا  زێ-وه   ن��او  چ��ووه   ڕاسته وخۆ 

ده شێت دووگیانی ڕووبدات.
چه ند  تۆو،  ده رباره ی  ئه ی  پ/ 

ده ژی؟
تۆو  ده رب���اره ی  هه ڵه   بۆچوونێكی 
هه وا  به ر  تۆو  كاتێك  ده ڵێت  و  هه یه  
ده كه وێت ده مرێت، چونكه  ئۆكسجین 
بناغه یه كی  بۆچوونه   ئه م  ده یكوژێت، 
له   ئه گه ر  تۆو  چونكه   نییه ،  زانستی 
وه ك  بوو  گه رمدا  و  تەڕ  ژینگه یه كی 
ملی مناڵدان ئه وا بۆ ماوه ی 3-5 ڕۆژ 
ده بێته وه   وشك  كاتێك  به اڵم  ده ژی، 
دوای  ئ��ه گ��ه ر  ت��ه ن��ان��ه ت  ده م��رێ��ت، 
هه ر  كرایه وه ،  ته ڕیش  وشكبوونه وه  
ژیانی بۆ ناگه ڕیته وه ، تۆوی مردووش 

بپیتێنێت. هێلكه   ناتوانێت 
سەرچاوەکان:
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چووك ئەندامێكی گرنگی جەستەیە و بۆ 
دەتوانێت  بەكاردەهێنرێت،  سێكسكردن 
سێكسی.  خۆشی  س��ەرچ��اوەی  ببێتە 
چێژ  سەرچاوەی  دەبێتە  چۆن  هەروەك 
دەبێتە  شێوەش  هەمان  بە  لێوەرگرتن 
بۆ  خەمۆكی  و  بارگرانی  و  نەگبەتی 

پیاوان و هاوبەشەكانی ژیانیان.
دەكرێت لە بارەی چەند الیەنێكی چووك 
ئاڕاستەكەی،  قەبارەكەی،  وەك  بدوێین، 
وەك  سێكسییەكانی،  ك��ارە  مەسەلەی 
توانای ڕەپبوون و گەیشتن بە ئۆرگازم. 
زۆربەی پیاوان ئارەزوو دەكەن كۆنترۆڵی 
هەندێك یان هەموو الیەنەكانی سێكس 
گۆڕانكاری  هەندێك  لەكاتێكدا  بكەن، 
زۆرج��ار  یارمەتیدەر.  ببێتە  دەتوانێت 
ئاگابوون  و  هاتن  بەتەنگەوە  لە  ئامانج 
ئەندامە  لەو  تێگەیشتنە  تەنیا  چووك،  لە 
گۆڕانكارییەوە  ڕوودان��ی  هۆی  بە  نەك 

بێت تیایدا.
و  بێت  ش���ارەزا  نێر  بۆ  گرنگە  زۆر 
هەبێت،  چووك  دەرب��ارەی  ڕۆشنبیری 
و  بۆی  بزانێت چی شتێك سروشتییە  و 
چی لە خۆشی سێكسیدا ڕۆڵ دەبینێت، 
كەواتە دەتوانن گفتوگۆ لەگەڵ پزیشك 
و ئەو كەسانەی كە شارەزان لەم بوارەدا 
بە گرنگ دابنێ كاتێك  بكەن، ئەوەش 
كێشەیەك دێتە ئاراوە، زۆر بە دڵخۆشی 
خێزانەكەت  لەگەڵ  ئاسوودەییەوە  و 

لەسەری بدوێ.
ل��ە ه��ەم��ان ك��ات��دا، ه���اوس���ەران لە 
سێكس  لەسەر  كە  گفتوگۆكانیاندا 
بە  بن  ئاسوودە  زۆر  پێویستە  دەیكەن 
تایبەتی ئەوەی كە پەیوەندی بە چووكەوە 
قازانجێكی  دەتوانن  هەروەها  هەبێت، 
بكەن.  ژیانی سێكسیاندا  لە  زۆر گەورە 
كاتێك ئەوان گفتوگۆیەكی ئاسوودەیی 
و خۆش دەرب��ارەی چووك دەكەن. چ 
مه سه له یه کی ئاسایی یان نائاسایی بوونی 

دەبێت، هەست بە چ باشی و خۆشییەك 
دەترسن  پیاوان  و  ژن  زۆربەی  دەكەن. 
ناپاكییەك  دیكەیان  ئەوی  كە  ل��ەوەی 
ژنێك  نموونە  بۆ  بكات،  خیانەتێك  یان 
شێوەی  لە  بەكاربهێنێت  شتێك  بیەوێت 
چووك یان هەر بابەتێكی دیكە بۆ ئەوەی 
خۆشی لێببینێت، یان چەند ژن و پیاوی 
چووك  دەرب���ارەی  ئەگەر  هەن  دیكە 
بدوێن هەست بە شەرمەزاری و شورەیی 
دەكەن. بەڕاستی زانیاری تۆكمە و باش 
دەربارەی چووك یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی 
تەندروست  و  ك��راوە  گفتوگۆیەكی 
ئەنجام بدرێت و وا لە ژن و پیاو دەكات 
چ لەناو ژووری نوستن بن یان دەرەوە 
هەست بە ئارامی و ئاسوودەییەكی زۆر 

بكەن.
قەبارەی چووك و خۆشی سێكسی 
لەسەر مەسەلەی قەبارەی چووك، زۆربەی 
هەڵەوە  تێگەیشتنێكی  بە  پیاوان  و  ژنان 
گەورەیی  بابەتی  لەسەر  تێوەگالون، 
هەڵەداچوون.  بە  چ��ووك  بچووكی  و 
ئەم  باشترە.  گەورەتر  وای��ە  ب��اوەڕی��ان 
بیروبۆچوونە لەوانەیە هۆكارەكەی پیاوان 
توڕەیی  لە  زۆر  بڕێكی  لەبەرئەوەی  بن 
الی ئەوانە دەربارەی قەبارەی چووك، و 
قەبارەی چووك هۆكارێكە بۆ ئەوەی ژن 
و پیاو بێبەش بكات لە خۆشی سێكسی.

و  ژن��ان  لە  هەندێك  هەمانكاتدا،  لە 
دەبینن،  قەبارە  لە گەورەیی  پیاوان چێژ 
و  چووك  قەبارەی  ئەوەیە  ڕاستیەكەی 
شێوەیەكی  بە  خۆیشی  چووك  تەنانەت 
گشتی دەروازە و كلیلی خۆشی سێكسی 
نییە. بۆ زۆربەی ژنان، قیتكە یان میتكە 
توانای  لە  دەگێڕێت  ڕۆڵێكی سەرەتایی 
دەوروب��ەرو  لە  هەروەكو  ئۆرگازمدا، 
پڕە  چونكە  دەیكات،  زێدا  ناوەوەی  و 
وەكو  دەماریش  كۆتا  دەمار،  كۆتا  لە 
ده به خشن،  خۆشی  و  چێژ  ئەنجامێك 

هەوڵدانی زۆر لە ماوەی سێكسكردندا بۆ 
چێژوه رگرتن یان هەر جۆرە خۆشیەكی 
دیكەی دەرەوە )لە ڕێگەی دەست، یان 
دەم( هەموو ئەمانە بە شێوەیەكی گشتی 
سێکسی  چێژی  و  خۆشی  به   یەكسانن 
خۆشی  نەبێت،  زیاتر  ئەگەر  ت��ه واو، 
تا  و  ت��ەواو  شێوازی  بە  خستنەناوەوە 
جی  لە  چێژ  ژنان  ده کات  وا  كۆتایی 

سپۆت ببینن.
چووكیان  كە  پیاوانەی  ئەو  ڕاستیدا،  لە 
سێكسكردنەكەیان  ئ��ەوە  گ��ەورەت��رە 
بۆ سێكسی  بێزار دەبێت، چ  ناخۆش و 
هەمان  هەر  بێت،  كۆم  یان  دەم  زێ، 
كاتی  لە  هەمیشە  گەورە  شتە.چووكی 

سێكسكردندا بەسوود نییە.
چێژبەخش،  كۆتایدا،سێكسی  ل��ە 
بەجێهێنانی  هۆگری  سێكسەیە  ئ��ەو 
و  ژن  نێوان  پەیوەندی  كارەكەیەتی، 
دیكەیش  خەڵكانی  زۆربەی  و  پیاوێك 
هەستی  و  تێبگەیت  لێی  گرانە  زۆر 
وادەك��ات  سێكس  ب��ەاڵم  پێناكرێت، 
ئێمە  بێت،  مانابەخش  پەیوەندییە  ئەو 
هەموومان پێویست دەكات چیمان هەیە 
هەموو  و  بكەین  كار  ئ��ەوەدا  لەگەڵ 
چووك  قەبارەی  و  پیاو  شێوازەكانی 
ببەخشن و چێژ  فێرببن خۆشی  دەتوانن 

بدەن بە هاوبەشەكانیان.
قەبارەی  بۆ  ئاساییەكان  مەودا 

چووك
چووك  قەبارەی  دەربارەی  قسە  كاتێك 
م���ەودای  دوو  بەگشتی  دەك��ەی��ن، 
مانابەخش هەیە، یەكەم درێژی چووك، 
پێوانەكردن لە بنەڕەتی چووكی پیاوەوە 
مووی  كە  شوێنەی  لەو  نزیك  )هەمیشە 
لوتكە  بۆ  پێدەكات(  دەس��ت  گشتی 
لە  دەكرێتەوە  میز  بۆری  كە  وێوە  )لە 
مەودا  دووەم  ڕژێنەكانەوە(.  كۆتایی 
پشتێنە )كەمەر(، ئەمەش دووری دەوری 

هەموو شتێك
دەرباری چووك
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چووكی پیاوە )چێوەی بازنەیی(، ئەمەش 
ناوەڕاستی  لە  دەكرێت  پێوانە  هەمیشە 

ستوونی چووكەوە. 
كەمترین درێژی بۆ چووكێكی ڕەپنەبوو 
كەمترین  ئینجە،  چوار  بۆ  سێ  )سیس( 
بۆ  پێنج  ڕەپبوو  چووكێكی  بۆ  قەبارە 
حەوت ئینجە لە درێژیدا، چوار بۆ شەش 
ئینجە لە كەمەرەكەیدا )قوڕاتەی چووك(، 
لە 85% پیاوان ئەم مەودایە تیایاندا بوونی 
هەیە، بەداخەوە زۆرێك لە پیاوان خۆیان 
لە  دیكە  پیاوانی  بە  دەك��ەن  ب���ەراورد 
ژووری خۆگۆڕیندان  لە  ئەوان  كاتێكدا 
بۆ  دی��ك��ەدان  شوێنی  چەندین  لە  ی��ان 
خۆگۆڕین. ڕاستی ئەوەیە زۆربەی پیاوان 
هەمان قەبارەیان دەبێت كاتێك چووكیان 
ڕەپ  چووكی  بێگومان،  دەكەن.  ڕەپ 
دوو  نییە  كەمتر  درێژیدا  لە  مەوداكەی 
س��ەڕەڕای  زیاتر،  ی��ان  شانزە  بۆ  ئینج 
پیاوان  لە  كەمیش  ژمارەیەكی  ئەوەش، 
زۆربەی  مەودایە،  لەم  هەیە  زیادەڕۆییان 
پیاوان مەودایەكی تایبەت بە خۆیان هەیە.
قەبارەی چووكی پیاو بە زۆری لەالیەنی 
فاكتەرەكانی بۆماوه وه  دیاری دەكرێت، 
قەبارەكەی  بتوانرێت  كە  وانییە  شتێكی 

پێ زیاد بكرێت.
ئامۆژگارییە بەسوودەكان بۆ ئەو پیاوانەی 
باریكتر  یان  بچووكتر  چووكی  بە  كە 
بەشێكی  لێخشاندن  دەك��ەن،  سێكس 
گرنگە بۆ بەرزبوونەوەی ئاستی خۆشی 
هەمان  لە  ڕەگەز،  هەردوو  بۆ  سێكس 
كاتدا بزواندن و وروژاندنی كۆئەندامی 

هەردووال.
)ژن و  ڕەگەز  هەندێك كات، هەردوو 
ئارەزووی  سێكسكردندا  كاتی  لە  پیاو( 
ئەوەی  بۆ  دەكەن  لێخشاندن  بۆ  زیاتر 
توانای  و  بوروژێنێت  زیاتر  هەستی 
ئۆرگازمی پەرەپێبدات. لە هەندێك كاتی 
ئەزموونكردنی  لە  واز  پیاوان  دیكەدا، 
دێنن بە هۆی گۆڕینی كاری ڕەپبوونەوە 
لەگەڵ  ناگونجێت  لێخشاندنەكە  یان 
ئەوەیە  باش  هەواڵی  هاوبەشەكەیدا. 
خۆشییەكان  ب��ە  گەشە  ئاسانە  زۆر 
و  سێكسكردندا  ك��ات��ی  ل��ە  ب��دەی��ت 
بەرز  هەردووال  سێكسییەكانی  خۆشییە 

ڕادەگرێت.
سێكسكردندا  كاتی  لە  دەتوانن  ژنان 
بەكاربهێنن  حەوزیان  ماسولكەكانی 

دەوروب���ەری  گوشینی  بۆ 
چووك. ئەمەش لێكخشاندن 
پیاو زیاد دەكات  بۆ ژن و 
و  زۆر  شێوەیەكی  ب��ە  و 
سێكسی  خۆشی  هەمیشەیی 
بە  ڕادەگ��رێ��ت  ب��ەرز  ژن 
هاتووچۆكردنی  زیادكردنی 
ناوچەیە،  ئ��ەو  ب��ۆ  خوێن 
و  ه�����ەوڵ  دەب���ێ���ت  ژن 
لە  هەبێت  ج��وواڵن��ەوەی 
كاتی سێكسكردندا، چونكە 
بەمەش  دەبزوێنێت  هەست 
دەگاتە  سێكسی  خۆشی 

لوتكە.
بەسااڵچوون و قەبارەی چووك

تێبینی  پیاوان  بۆ  شتێكی چاوەڕوانكراوە 
گۆڕانەكانی قەبارەی چووك بكەن كاتێك 
بەسااڵچوون  قوناغی  ب��ەرەو  هەنگاو 
ئەنجامی  لە گۆڕانەكان  هەندێك  دەنێن، 
جەستەدا  لە  كە  گۆڕانكاریانەیە  ئەو 
و  پتەوی  دەستدانی  لە  وەك  ڕوودەدەن، 
هاتووچۆكردنی  كەمی  یان  توندوتۆڵی 
گۆڕانكارییەكانیش  لە  هەندێك  خوێن. 
بە هۆی زیادبوونی كێشەوە یان بە هۆی 
كەمبوونەوەی ئارەزووی سێكسەوە لەگەڵ 
چوون بە تەمەندا كێشی زیادە لە ناوچەی 
ورگدا زیاتر دەبێتە هۆی ئەوەی چووك 
بچێتە ناوەوەی جه سته . ڕاهێنانی ئاسایی و 
پارێزێكی تەندروست دەتوانێت یارمەتی 
ئەو گۆڕانكارییانە بدات كە پەیوەندی بە 
بەسااڵچوونەوە هەیە بۆ ڕواڵەتی چووك و 

هەروەها بۆ سێكسكردنیش.
چەندین  تێبینی  پ��ی��اوان  ه��ەروەه��ا 
پلەكانی  ئاڕاستەی  لە  گ��ۆڕان��ك��اری 
گەنجدا،  كەسانی  لە  دەكەن،  چووكدا 
نزیك  پلەكانی  هەمیشە  ڕەپوو  چووكی 
یان  )ڕاس��ت   90 گۆشەی  لە  دەبێتەوە 
بەرەو ئاڕاستەی سەری پیاو دەوەستێت(، 
چووكی  پلەكانی  بەسااڵچوو،  پیاوێكی 
پێی  ئاڕاستەی  )ب���ەرەو  نزمدەبێتەوە 

نزمدەبێتەوە( لە كاتی ڕەپبووندا.
بارەی  لە  پیاوان  زۆرب��ەی  هەرچەندە 
لە  چووكیانەوە  گۆڕانكارییەكانی 
ئەمەش  نیگەرانن.  تەمەندا  دەرئەنجامی 
سروشتییە  ئەزموونێكی  و  بەرباڵو  زۆر 
كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  دڵنیاییەوە  بە 
سێكس  لە  ح��ەزی  ئیدی  پیاوه   ئ��ەو 

حەزی  یان  نابینێت  لێ  چێژی  یان  نییە 
ژنەكەیدا.  لەگەڵ  نییە  جووتبوون  لە 
هەروەها ژن و پیاو لەگەڵ بەسااڵچووندا 
لە  دەكەن  دیكەش  گۆڕانكاری  تێبینی 
ڕووی  لە  شێوە  هەمان  بە  جەستەیاندا، 
سێكسیش  ئەندامی  فرمانی  و  سێكس 
دەتوانن  پیاو  و  ژن  ڕوودەدات،  ئەمە 
دەست  ن��وێ  ش��ێ��وازی  بە  سەرلەنوێ 
پێبكەنەوە و بە شوێن خاڵەكانی چێژ و 
وروژان لە جەستەی یەكتریدا بگەڕێن. 

چووكی چەماوە یان الر 
سنووری  لە  زیاتر  چووك  ئاساییە  زۆر 
شێوەیەكی  بە  بوەستێت،  ڕاست  خۆی 
گشتی چووك بە بەرەو ڕووی ڕاست یان 
چەپ ڕادەوەستێت. لە كاتی ڕەپبووندا، 
ب��ەرەو س��ەرەوە ی��ان ب��ەرەو خ��وارەوە 
بەسااڵچوون  بەپێی  ئەمەش  دەڕوات 
دەگۆڕێت،  تاكەكەسی  ج��ی��اوازی  و 
و  ج��ی��اوازن  كەسەكانیش  چ��ووك��ی 
لەیەك ناچن. )بە هەموو كار و شێوازی 

ئەنجامدانی سێكسیشەوە(.
هەمیشە  چ��ەم��اوە  ی��ان  الر  چ��ووك��ی 
مەگەر  مەراق،  و  خەم  هۆكاری  نابێتە 
لە  ناكاو  لە  گۆڕانێکی  تێبینی  پیاوێك 
هەستكردن  بكات،  چووكیدا  شێوەی 
دوای  لە  یان  ئازار  ئەزموونكردنی  یان 
كات  هەموو  ناتوانێت  یان  ڕەپبوون، 
دەگمەن  بە  بكات.  سێكس  ساتێك  و 
دروس��ت  چ��ووك��دا  ن��او  ل��ە  نەخۆشی 
بێت  دروستیش  ئەگەر  بەاڵم  دەبێت، 
هەندێجار  نموونە  بۆ  هەیە.  چارەسەری 
ئەو نەخۆشیە دەبێتە هۆكار بۆ هەستكردن 
بە ئازار لەكاتی ڕەپبووندا و هەروەها بۆ 

چەمینەوەی چووك.
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شێوە  گۆڕانەكانی  تێبینی  پیاو  هەروەها 
یان گۆشەی چووكی دەكات لە دوای 
ئازاری ناوچەكە وەك له  ئەنجامی برینی 
ڕیشاڵەكان. لەم كاتەدا پێویستە پشكنینی 
ب��ەاڵم  ب��درێ��ت،  ئەنجام  تەندروستی 
لە  جیاوازی  زۆری  بە  بەپێچەوانەوە، 

ڕواڵەتی چووك شتێكی سروشتییە.
گونێك گەورەترە لە گونەكەی دیكە

ه���ەروەك چ��ۆن ق��ەب��ارەی چ��ووك لە 
كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیكە دەگۆڕێت، 
وایە.  گونیش  قەبارەی  شێوە  بەهەمان 
و  هەیە  بچووكتریان  گونی  هەندێك 
بە  ب��ەاڵم  گ��ەورەت��ر.  دیكە  هەندێكی 
 2 نزیكەی  گەنجان  گشتی  شێوەیەكی 
ئینج و دوو  1.2)ی��ەك  و  درێ��ژی  ئینج 

پۆینت(پانیەتی.
كە  دەك���ەن  تێبینی  پ��ی��اوان  زۆرب���ەی 
گەورەترە  لەویتر  كەمێك  گونێكیان 
هەمیشە  لەویتر.  هەڵواسراوە  نزمتر  یان 
)گونی  هەڵواسراوە  نزمتر  چەپ  گونی 
ڕاستیش گەورەترە(، ئەمەش لە ئەنجامی 
زۆربەی  لە  كۆرپەلەیە.  گەشەكردنی 
هیچ  گ��ون  ق��ەب��ارەی   كێشەكاندا، 
پیاو یان كاری  بە پیتی  كاریگەرییەكی 
سێكسی نییە. هەروەها جیاوازییەكی كەم 
خەم  هۆكاری  نابێتە  گوندا  قەبارەی  لە 

یان كێشە.
هەرچەندە، ئەگەر پیاوێك تێبینی گۆڕانی 
گرنگی لە قەبارەی یەكێک لە گونەكانی 
ئاوساوی  و  هەستیاری  ئازار،  یان  كرد 
چارەسەری  پێویستە  كات  ئەو  ك��رد، 
ئ��ەوەی  بۆ  بكات  خ��ۆی  تەندروستی 
بكات،  بنبڕ  زیانبەخشەكان  نەخۆشییە 
بۆری  فراوانبوونی  نەخۆشیانەش  لەو 

خوێنهێنەری گون و شێرپەنجەی گون.

لەكاتی  چ��ووك��دا  ل��ە  ئ���ازار 
دوای  ی���ان  سێكسكردن 

سێكسكردن
سێكسكردن  كاتی  ئ��ازاری  هەرچەندە 
پیاوانیش  ژنانە،  هاوبەستەی  هەمیشە 
كاتی  لە  هەیە  ی��ان  دەبێت  ئ��ازاری��ان 
چەند  هۆی  بە  ئەمەش  سێكسكردندا، 
ئەو  هەموو  جیاوازەوەیە.  هۆكارێكی 
بدرێت  پێ  گرنگیان  دەبێت  ئازارانەش 
پزیشكی پسپۆڕەوە چارەسەر  لەالیەن  و 

بكرێت.
پیاواندا  لە  ئازار  بەرباڵوەكانی  هۆكارە 
دوای  ی��ان  سێكسكردندا  ل��ەك��ات��ی 

تەواوبوونی سێكس:
هۆی  بە  گ��وازراوەك��ان��ی  نەخۆشیە   -
س��ێ��ك��ی��ەوە، ل���ەوان���ەش، ئ��اگ��رە، كە 
زاوزێ��ی��ە،  كۆئەندامی  نەخۆشییەكی 

هەروەها سۆزەنەك.
ئەنجامی  لە  ئەمەش  بریندار،  ڕیشاڵی   -
كۆئەندامی  ناوچەی  برینی  و  نەخۆشی 

زاوزێ.
زێ،  پێستی  نەرمی  و  هەستیاری   -
ماددە  یان  كۆندۆم  چەوركردن،  ڕۆنی 

وەڕسكەرەكانی دیكە.
- دەرمان بەكارهێنان، وەك هەندێك لە 
دژە هێمنكەرەوەكان، ده شێت ببنه  هۆی 
هه ستکردن به  ئازار له  کاتی ته واوبووندا.
- پیاوی خه ته نه کراویش، کێشه ی له گه ڵ 
پيسته  زیاده که ی سه ر چووکی هه یه  که  

به  باشی ناکشێت.
تەكنیكەكانی بێ نەشتەرگەری بۆ 

گەورەكردنی چووك
بەرگوێمان  زۆر  شتی  ڕۆژگ��ارەدا  لەم 
ده رمانانه ی  ئه و  دەرب��ارەی  دەكەوێت 
پیاواندا  لە  سێكسكردن  ت��وان��ای  که  

یارمەتی  ئەم  كاتێكدا  لە  ده که ن،  به هێز 
دەدات،  جیهان  بە  پەیمان  بەرهەمانە  و 
هیچ بەرهەمێك نییە زانستیانە بیسەلمێنێت 
زیادكردنی قەبارەی چووك سەالمەتی و 
بەردەوامی دەبێت، مەگەر بە چارەسەری 
قورسایی)ئاسن(.  ڕاهێنانی  یان  گیایی 
بۆ  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری  ك��ردن��ی  جێبەجێ 
چووك  پانی  یان  درێ��ژی  زیادكردنی 
زۆر مەترسیدارە و ئەمەش پەیوەندی بە 
هەیە،  بریندارەوە  ڕیشاڵی  گەشەكردنی 
یان ئه وانه ی ئازاری ڕه پبوونیان هه یه  و، 
لە  سستی  یان  كورتە  چوكیان  ئەوانەی 

ڕەپبووندا.
هۆكار  چەندین  پیاوان  لە  هەندێك 
كاری  ڕاگرتنی  بەرز  و  زیادكردن  بۆ 
شێوەیەكی  بە  یان  دەگرنەبەر،  ڕەپبوون 
زیاد  ڕەپبوون  درێژی  و  قەبارە  كاتی 
بە ڕاكێشانی خوێنێكی  ئەمەش  دەكەن، 
زۆر بۆ ناو چووك. هەموو ئەمانە دەتوانن 
بۆ ماوەیەكی كاتی یارمەتی پیاوان بدەن 
بۆ ئەوەی هەست بە ڕەپبوونێكی كامڵ 
بۆ  زۆر  فشاری  بەاڵم  بكەن،  ت��ەواو  و 
سەر چووك دەبێتە هۆی داڕوخانی شانە 
دیكە  ستراتیژیەكانی  خوێن.  بۆری  و 
چووك،  ڕواڵەتی  زیادكردنی  دەربارەی 
لەوانەش دابەزینی كێش، هەتا ئەوكاتەی 
زیادە چەوری ورگ بوونی هەبێت ئەوا 
ڕوون  و  دەرناكەوێت  باشی  بە  چووك 
نابێت، هه روه ها باشتر وایه  مووی گشتی 

زیادە الببرێت.
چووكیان  ڕەپبوونی  پیاوان  زۆرب��ەی 
پێ  كۆتایی  ئینج   6 بۆ   5 درێ��ژی  لە 
لە  چووكیان  پیاوان  زۆرب��ەی  دێ��ت، 
كاتی ڕەپبووندا وەكو یەكە لە قەبارەدا. 
لەنێو  چ��ووك  ق��ەب��ارەی  هەرچەندیشە 
پیاواندا گۆڕانكاری هەیە و چوونیەك نین. 
گونجاندنەكان بۆ تەكنیك و ڕێگەكانی 
یەكتری  وروژاندنی  و  بەخشین  خوشی 
جیاوازە و زیاتر لەژێر كۆنترۆڵی پیاودایە 
بۆ باشتركردن و بەهێزكردنی تێكەڵی و 

نزیكی لەگەڵ هاوبەشەكەیدا.

لە ئینگلیزییەوە:
پشتیوان عەلی

سەرچاوە:
www.Goodinbed.com
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مرۆڤی  لەسەر  كە  نیشانەكانی   -
عاشق دەردەكەوێت كامانەن؟

دوو جۆر نیشانە هەن كە بەندن بە حاڵەتی 
عەشق یان خۆشەویستییەوە:

1- ئەو نیشانانەی كە عاشق خۆی لە ناخی 
خۆیدا هەستی پێدەكات.

2-  ئەو نیشانانەی كە كەسانی چواردەوری 
ئەو كەسە عاشقە هەستی پێدەكەن.

واتە  ناوخۆییەكان  نیشانە  بە  سەبارەت 
هەستی  خۆی  عاشق  كە  نیشانانەی  ئەو 
هەستی  و  نیشانە  كۆمەڵێك  پێدەكات، 
گەرمن، عاشق وا هەست دەكات لەسەر 
خۆی  بە  و  دەژی  خۆش  دورگەیەكی 
لەگەڵ  پرسیارە  ئەم  "چیمە"؟،  دەڵێت: 
سادەییدا، بەاڵم ڕەنگدانەوەی ئەو حاڵەتە 
دەژی،  تیایدا  عاشق  كە  دەروونییەیە 
گۆڕانكارییەك  بە  هەست  كەسە  ئ��ەو 
و  داماوە  بەاڵم دۆش  ناخیدا،  لە  دەكات 
بۆی،  هەبێت  لێكدانەوەیەكی  چ  نازانێت 
بونیادی  هەموو  شتێك  دەك��ات  هەست 
تۆراندووە،  چاو  لە  خەوی  هەژاندووە، 
تووشی سەرسوڕمانی كردووە، هاوسەنگی 
تێكداوە، هەروەك بڵێی تووشی هاجسێك 
كەسە  ئەو  وێنەی  ناچاری  بە  كە  بووە 
كەوتۆتە  كە  بەرچاوی  دەهێنێتەوە 

ئەم  لەنێو  هەروەها  خۆشەویستییەوە،  ناو 
هەستانەدا حاڵەتی گۆڕانی توند لە هەست 
بە  و مەزاجدا ڕوودەدات، عاشق هەست 
دڵخۆشی و نەرمونیانیەكی بێ وێنە دەكات، 
هاوكات لەوانەیە بە دواییدا تووشی خەم 
ببێت، هەست  توندی  و خەمۆكی و دڵ 
دەكات تەركیزی وەك جاران نییە، خەوی 
بە  و  بووە  دڵەكوتێ  تووشی  بووە،  كەم 

ژیان  دەدات،  هەناسە  قورسی 
هەموو  بە  عاشق  الی 

گۆڕانێكی  وردەكارییەكانییەوە 
ج��وان��ی ب���ەس���ەردا ه��ات��ووە، 

بچووكەكان  شتە  ت���ەواوی 
ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا خ���ۆش و 

پرسیارو وەاڵم
لەسەر خۆشەویستی

د. فەوزیە دریع
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شتێكدا  هەموو  لە  بوون،  جوانتر 
درەوشانەوەیەك دەبینێت، بەتایبەتی 
گ��ەدە  خۆشەویستەكەیدا،  ل��ە 
خۆراكی ناوێت، خۆشەویستەكەی 
دەوێ�����ت، ت�����ەواوی ب��اب��ەت و 
بەرامبەر  لە  دیكە  بایەخپێدانەكانی 
و  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ەك��ەی��ی  بینینی 
پێكەوەبوون لەگەڵیدا، زۆر بچووك 
بایەخن، تەمەنی عاشق هەر  و بێ 
دەكات  هەست  بێت،  چەندێك 
عاشق  ه��ەرزەك��ارە،  ی��ان  منداڵ 
دەسەاڵتی  یان  جەستەیی  هێزی 
بە  هەست  بن  هەرچەندێك 
بەاڵم  دەك��ات،  الوازی 
خواستراو،  الوازییەكی 
خۆی  كە  الوازی��ی��ەك 
ق��ب��وڵ��ی دەك����ات، 

هەست  و  هەبێت  ناڕازیبوونێكی  ئەگەر 
عەشق  دەرب��ارەی  سكااڵ  بكات،  ئازار  بە 
چێژ  بەاڵم  دەك��ات،  خۆشەویستەكەی  و 
لەو بێتاقەتییە دەبینێت، تەواوی دنیا، ئامانج 
تەنیا  عاشق  بەختەوەری  و  مەبەست  و 

مەعشوقەكەیەتی.
هەرچی كەسانی چواردەوری عاشقە، ئەوا 
عاشقدا  چاوی  لە  درەوشانەوەیەك  تێبینی 
ڕووخساری  گۆڕانی  بە  هەست  دەكەن، 
یان  دڵخۆشە  زۆر  یان  دەبینن  دەك��ەن، 
جارانی  ئاسایی  باری  لە  و  غەمبارە  زۆر 
دەرچوونی  و  سەركێشی  ڕۆحی  ناچێت، 

وا  ڕەفتاری  دەبێت و هاوكات  تیادا 
دەنوێنێت كە ترس و دوودڵی 

پێوە دیارە، دەشێت پشێو 
و نائارام دەربكەوێت، 

یان میهرەبان و بە 

گرنگ  بكات،  تەسلیم  خۆی  ئاسانی 
ئەوەیە ئەوان دەرئەنجامی حەتمی دەڵێن 
و دڵنیان كە ئەو كەسە وەك سروشتی 
جارانی نییە و ڕەفتار ناكات، كەسانی 
دەست  حاڵەتەكەی  دەتوانن  دەوروبەر 
حاڵەتی  ئەوە  دەڵێن،  و  بكەن  نیشان 
هەڵچوونێكی  ن��ەك  خۆشەویستییە 
و  ڕۆح  خۆشەویستی  چونكە  دیكە، 
هەر  دەوروبەر  كەسانی  درەوشانەوەیە 
بە خۆڕسك دركی پێدەكەن و دەیزانن.
هەرچی نیشانە جەستەییەكانە، عاشق بە 
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نیشانانە  بەم  هەست  شێوەیەكی گشتی 
گەرمی  پلەی  لە  گ��ۆڕان  دەك���ات: 
بە  ك��ردن  هەست  لەنێوان  ل��ەش��دا، 
لە  زۆر  گەرمی  ی��ان  زۆر  سەرمای 
دەست و قاچ و ناوچەواندا، دەم وشك 
هەناسەدان  لێدانی  تێكچوونی  بوون، 
هەناسەداندا،  خێرایی  و  هێواشی  و 
زوو  زوو  خ��ەو،  پشێوی  و  خ��ەوڕان 
ئ��ارەزووی  دەستدانی  لە  میزكردن، 
نانخواردن، هەستیارێتی توند لە پێستدا، 
پێست زیاتر هەست بە گەرما یان سەرما 
یان ئازار دەكات و هەروەها بەگشتی 
ماسولكەیی  كرژبوونی  بە  هەستكردن 

و دەماری.
ماوەتەوە بڵێین هەندێك كەس تەواوی 
دەردەك����ەون  ل��ەس��ەر  نیشانەكانی 
لەو  بەشێك  دی��ك��ە،  هەندێكی  و 
نیشانانەی لەسەر دەردەكەون، هەروەها 
نیشانەكان  ئاشكرا  بە  كەس  هەندێك 
تێبینی  ڕەفتاریدا  و  هەڵسوكەوت  لە 
دیكە  كەسی  هەندێك  و  دەكرێت 
هەستیشی  هەر  تەنانەت  و  سادەیی  بە 
بەختەوەری  بە  هەستكردن  پێناكرێت. 
مەسەلەی  خۆشەویستییەوە  هۆی  بە 
ج��ی��اوازی  و  تاكانەیی  ج��ی��اوازی 
شارستانییەتە، دەبینیت خۆرهەاڵتییەكان 
نیشانەكانی  خۆرئاواییەكان  لە  زیاتر 
دەردەكەوێت،  لەسەریان  خۆشەویستی 
هەیە،  تەمەنیش  جیاوازی  هەروەها 
لە كەسانی  زیاتر  چونكە هەرزەكاران 
كامڵ نیشانەكانیان لەسەر دەردەكەوێت 
كەسانی  لە  زیاتر  بڵێین  دەتوانین  یان 
سانسۆری  یان  ترس  هیچ  بێ  كامڵ 
خۆشەویستی  تەسلیمی  دیكە  كەسانی 
و  شارەزایی  هەرزەكاران  یان  دەبن 
نییە  پێگەیشتوویان  كەسانی  ئەزموونی 

لە بڕیاردانی ڕووكەشیدا.
نیشانەكانی  دەتوانێت  مرۆڤ   -
بۆ  بشارێتەوە  خۆشەویستی 

ئەوەی هەستی پێنەكرێت؟
خۆشەویستی بۆنی هەیە، خۆشەویستی 
خۆشەویستی  هەیە،  درەوش��ان��ەوەی 
ناتوانرێت  لەبەرئەمانە  هەیە،  دەسەاڵتی 
م��رۆڤ،  هەناسەی  ل��ە  ب��ش��ارێ��ت��ەوە، 
هەر  لە  چ��اوی��دا  درەوش��ان��ەوەی  لە 
دەردەكەوێت.  دەنگیدا  لەرینەوەیەكی 

ئەگەر  ڕاستەقینە  عاشقی  لەبەرئەوە 
بشارێتەوە،  خۆشەویستییەكەی  ویستی 
ئەوا ناتوانێت و نیشانەكانی خۆشەویستی 
لەسەر ڕەفتار و هەڵسوكەتی ئاشكرای 
هەن  كەس  هەندێك  ب��ەاڵم  دەك��ەن، 
خاوەنی ئیرادەیەكی پۆاڵیینن، مەسەلەی 
خۆ كۆنترۆڵكردن هەر دەبێت یەكێك 
بێت لە خەسڵەتە گشتییەكانی كەسێتی 
ئەو كەسە و مەسەلەی خۆكۆنترۆڵكردن 
نیشانەكانی  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردن��ی  ل��ە 
دەبینێتەوە،  خ��ۆی  خۆشەویستیدا 
ماوەیەك  بۆ  دەتوانن  كەس  هەندێك 
هەندێك  بكەن،  كۆنترۆڵ  نیشانانە  ئەو 
كەسی دیكە بۆ ماوەیەكی درێژخایەن 
كۆنترۆڵ  خۆشەویستی  نیشانەكانی 
ئەو  بۆ  دەكەن، هەندێك خۆشەویستی 
كەسەی كە خۆشی دەوێت كۆنترۆڵ 
دەكات، هەندێكی دیكە خۆشەویستی 
دەكات،  كۆنترۆڵ  دیكە  كەسانی  بۆ 
توانایدایە  لە  كە  كەسێكیش  ه��ەر 
كۆنترۆڵ  خۆشەویستی  نیشانەكانی 
بەاڵم  هەیە،  خۆی  هۆكاری  بكات، 
هەندێك ڕوانگە دەربارەی توانا ئەقڵی 
وایە  بڕوای  و دەروونییەكان هەیە كە 
ئەگەر سۆز و خۆشەویستی لە جۆری 
بەهێز و ڕاستەقینە بوو، ئەوا چەند مرۆڤ 
هەر  بكات،  كۆنترۆڵی  بدات  هەوڵ 
لەڕێی  ئەگەر  تەنانەت  دەردەكەوێت 
چونكە  بێت،  ئاوەزیشەوە  دواندنی 
لەوانەش  هەیە،  زۆر  توانای  دەم��اخ 
بۆ  شاراوەكانی  شتە  ئاشكراكردنی 

كەسانی دیكە.
ئەلكترۆنییە  وزەیەكی  دەماخی  وزەی 
بۆ  م��رۆڤ  هەستی  ت��وان��ای��دای��ە  ل��ە 
بگوازێتەوە،  دەوروب���ەری  كەسانی 
دەبێت،  گەورەتر  گەیاندنیش  توانای 
كپكردنیدا.  هەوڵی  م��رۆڤ  ئەگەر 
ئەو  كە  نییە  ل��ەوەدا  كێشەكە  لێرەدا 
لە  خۆشەویستی  نیشانەكانی  كەسە 
خۆیدا سەركوت دەكات، لەبەرئەوەی 
لە  یان  دەترسێت،  ڕەتكردنەوە  لە 
بە  یان  خۆشەویستەكەی،  ناوبانگی 
ئاشكراكردنی  هۆكارێكەوە  ه��ۆی 
بە  خ��ۆی  خۆشەویستی  و  هەست 
هەمووی  ئەمانە  نازانێت،  پێویست 
شایەنی  خ��اوەن��ەك��ەی  و  لۆژیكین 

خۆشەویستی
 بۆنی هەیە، خۆشەویستی 
درەوشانەوەی هەیە، 
خۆشەویستی دەسەاڵتی 
هەیە، لەبەرئەمانە 
ناتوانرێت بشارێتەوە، 
لە هەناسەی مرۆڤ، لە 
درەوشانەوەی چاویدا لە 
هەر لەرینەوەیەكی دەنگیدا 
دەردەكەوێت. لەبەرئەوە 
عاشقی ڕاستەقینە ئەگەر 
ویستی خۆشەویستییەكەی 
بشارێتەوە، ئەوا ناتوانێت و 
نیشانەكانی خۆشەویستی 
لەسەر ڕەفتار و هەڵسوكەتی 
ئاشكرای دەكەن
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ئەو  خ��اوەن��ی  چونكە  ڕێزگرتنە، 
ئەو  ب��ەاڵم  كۆنترۆڵكرنەیە،  توانای 
ئەو  ئەگەر  كێشەیە  حاڵەتە  ئەم  كاتە 
گیرخواردنی  حاڵەتی  تووشی  كەسە 
ب��وو، وات��ە حاڵەتی  ب��وو  س���ۆزداری 
و  كارلێكی سۆزداری  لە  شكستهێنان 
یان  ئەستەمی دركاندنی خۆشەویستی 
ئاشكرا كردنی، ئەم كەسە لەم كاتەدا 
سایكۆلۆژی  چارەسەری  بە  پێویستی 

تووند هەیە.
نیشانەكانی  ك��ام��ی��ان   -
زیاتر  لەسەریان  خۆشەویستی 

دەردەكەوێت؟ ژن یان پیاو؟
هەیە،  جەختلێكراو  هەقیقەتێكی 
ج��ی��اوازی ل��ە پ����ەروەردەی ك��وڕ و 
بە  كۆمەڵگاكاندا،  زۆرب��ەی  لە  كچ 
شێوەیە  بەو  پیاو  گشتی  شێوەیەكی 
ئامادە دەكات كە هەست و سۆزەكانی 
دەرنەخات، لە مەسەلەی خۆشەویستیدا 
زۆرترین ساردی و دان بە خۆداگرتن 
شێوەیەكی  بە  ژنیش  دەخ��ات��ەڕوو، 
ئامادە دەكات و بەو شێوەیە  پێچەوانە 
بێت  الواز  كە  دەك��ات  پ���ەروەردەی 
دەرببڕێت،  س��ۆزەك��ان��ی  و  هەست 

هەموو  بە  خ��ۆی  الوازی  ه��ەروەه��ا 
لێرەشەوە  بخاتەڕوو،  واتاكانییەوە 
خۆشەویستی  نیشانەكانی  لۆژیكییە 
دەربكەوێت.  پیاو  لە  زیاتر  ژن  لەسەر 
هەروەها بە هۆی كاریگەری هۆرمۆنی 
ناسك  سۆز  و  هەست  كە  مێیەتییەوە 
فسیۆلۆژی  ڕووی  لە  ژن  دەكاتەوە، 
سۆزەكانی  و  هەست  دەروونییەوە  و 
لە  لێدەكەن  وای  و  پیاو  لە  ناسكترن 
زمانەوانییەوە  و  س���ۆزداری  ڕووی 
لەگەڵ  بكات  كارلێك  پیاو  لە  زیاتر 
ئەم  دەوێت،  ئەو كەسەی كە خۆشی 
پ���ەروەردەی  لەگەڵ  ژن  سروشتەی 
كۆمەاڵیەتیدا وایان كردووە نیشانەكانی 
ئاشكرا  زیاتر  ژن��دا  لە  خۆشەویستی 
بەاڵم دەركەوتنی  پیاودا.  لە  بێت وەك 
نیشانەكانی خۆشەویستی لە ژندا مەرج 
نێگەتیڤی  ب��اری  ڕەن��گ��دان��ەوەی  نییە 
ئەقڵی و هەرەسهێنانی هێز و توانای ژن 
لێكۆڵینەوەی  بارەیەوە  لەم  بگەیەنێت، 
بەوەی  دەدەن  ئاماژە  كە  هەن  زۆر 
بۆ  بەهێزی  ئ���ارەزووی  لەگەڵ  ژن 
و  دانایی  بە  زۆر  بەاڵم  خۆشەویستی، 
سۆزدارییەكاندا  نیشانە  لەگەڵ  خێرایی 

مامەڵە دەكات و بە دانایی كاردەكات 
خۆشی  كە  پیاوەی  ئەو  ڕاكێشانی  بۆ 
بۆ  دادەڕێ��ژێ��ت  پالن  ژیرانە  دەوێ��ت 
بەستنی پەیوەندییەكی عەمەلی كە هیچ 
 Dian and( پێنەگەیەنێت  زیانێكی 

.)Dian 1973

ئەزموونەكانی  و  لێكۆڵینەوە  هاوكات 
ژی���ان ج��ەخ��ت ل���ەوە دەك����ەن كە 
ناو  دەكەونە  كاتێك  پیاوان  زۆرب��ەی 
خۆشەویستیەوە خۆشەویستی بە شێوەیەك 
لەسەر ڕەفتاریان دەردەكەوێت كە زۆر 
ژناندا  زۆرب��ەی  لە  كە  ل��ەوەی  زیاترە 
دەردەكەوێت: هەندێك لە پیاوان توانای 
ناخی  ناو  هەستەكانی  ئاشكراكردنی 
خۆیشیان  ئەگەر  تەنانەت  هەیە  خۆیان 

.)Adwards 1995( نەیانەوێت
تاقیگە  لە  دەكرێت  ئایا   -
نیشانەكانی خۆشەویستی پێوانە 

بكەین؟
لێكۆڵینەوە لەسەر سۆزە مرۆڤایەتییەكان 
سۆزی  ڕەوگەگرتنی  بۆ  هەوڵدان  و 
زانستی،  شێوەیەكی  بە  خۆشەویستی 
ب��ووە.  م���رۆڤ  دێرینی  خەونێكی 
كە  ب��ووە  ك��ەس  ی��ەك��ەم  سینا  ئیبن 
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لەسەر  ن��ۆژداری  زانستی  توێژینەوەی 
خۆشەویستی كردووە، لە بەناوبانگترین 
نیشانەكانی  لەسەر  لێكۆڵینەوەكانی 
پیاوێك  دەگ��ێ��ڕن��ەوە،  خۆشەویستی 
ماوەی ساڵێك بووە نەخۆش كەوتووە 
و هیچ پزیشكێك نەیتوانیوە چارەسەری 
و  هاتووە  سینا  ئیبن  كاتێك  بكات، 
حاڵەتەكەی  نیشانەكانی  تەماشای 
كوڕە  ئەو  دەركەوتووە  بۆی  كردووە 
بۆ  خۆشەویستییەوە،  ن��او  كەوتۆتە 
حاڵەتەكەشی،  كردنی  نیشان  دەست 
لێدانی دڵی گرتووە، لەگەڵیدا ناوی ئەو 
شارانەی وتووە كە لە دەوروپشتی ئەو 
ژیاوە،  لێ  كوڕەكەی  كە  شوێنەبوون 
كاتێك ناوی شارێكی دیاریكراوی هێنا، 
لێدانی دڵی زیادی كردووە، پاشان ئیبن 
سینا ناوی ناوچەكانی ئەو شارەی هێنا، 
ناوچەیەكی دیاریكراوی  ناوی  كاتێك 
ئەو شارەی هێنا، لێدانی دڵی كوڕەكە 
شەقامەكانی  ناوی  پاشان  بووە،  زیاتر 

ئەو ناوچەیەی هێناوە لێدانی دڵی بەرز 
گەڕەكەكانی  ن��اوی  پاشان  بۆتەوە، 
كاتێك  هێناوە،  شەقامەی  ئەو  سەر 
گەڕەكێكی  ناوهێنانی  سەر  گەیشتۆتە 
بۆتەوە،  بەرزتر  لێدانی دڵی  دیاریكراو 
ئیبن سینا مەچەكی كوڕەكە بەردەدات 
كوڕەكەتان  دەڵێت  خێزانەكەی  بە  و 
و  ب��ووە  عەشق  نەخۆشی  ت��ووش��ی 
لە  گەڕەكە  فاڵنە  لە  خۆشەویستەكەی 
فاڵنە شەقام و فاڵنە شار، چونكە لێدانی 
دڵی بەرز بۆتەوە لەگەڵ ناوهێنانی ئەو 

گەڕەكەدا.
و  خۆشەویستی  نوێیەكان  ئاڕاستە 
سێكسی بە شێوەیەكی وردتر خستۆتە 
و  تاقیگەكاندا  ل��ە  چ��اودێ��ری  ژێ��ر 
كردنی  نیشان  دەس��ت  مەبەستی  بە 
بەم  پەیوەندییان  هەڵچوونەكانی 
دووانەوە هەیە، لەو تاقیكردنەوانەی  كە 
لە تاقیگەدا ئەنجامدراون، پێوانە كردنی 
كە  كاتێك  پیاودا  لە  وروژان��ە  پلەی 

دەدرێت  پیشان  جوانی  ژنێكی  وێنەی 
یان وێنەی كوڕێكی جوان کە پیشانی 
پێوانەكردنی  پاشان  و  دەدرێت  ژنێک 
پێست،  و  ل���ەش  گ��ەرم��ی  پ��ل��ەی 
بیلبیلەی  فراوانبوونی  پێوانەكردنی 
خوێن  س��وڕی  پێوانەكردنی  و  چاو 
بە  هەستكردن  هاتنی  كۆتایی  لەكاتی 

خۆشەویستیدا.
- ئایا ڕاستە خۆشەویستی وا لە 

مرۆڤ دەكات مرۆڤانەتر بێت؟
ناسك  م��رۆڤ  ڕۆح��ی  خۆشەویستی 
لەسەر  لێكۆڵینەوانەی  ئەو  دەكاتەوە، 
ئەو كەسانە كراون كە كەوتوونەتە ناو 
لەوە دەكەن  خۆشەویستییەوە، جەخت 
لە حاڵەتی خۆشەویستیدا مرۆڤ ناسكتر 
و نەرم و نیانتر دەبێت و هەستی مرۆیی 
باڵندە و تەواوی سروشت  بە  بەرامبەر 

ناسكتر دەبێت.
گ��وزارش��ت��ك��ردن ل��ە م��رۆی��ی م��رۆڤ 
گوزارشتێكی بەرفراوانە، بەاڵم دەتوانین 
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مرۆییبوونە  ئەو  وێنەكانی  لە  یەكێك 
خۆشەویستییەوە  كاریگەری  هۆی  بە 
بخەینەڕوو،  م��رۆڤ  س��ۆزی  سەر  بۆ 
توێژەر  ه��ەردوو  لێكۆڵینەوەیەی  ئەو 
بۆ  بەڵگەن  باشترین  هندرك  و  هندرك 
 Hendrick and( كاریگەرییە  ئەم 
توێژەرە  دوو  ئەم   )Hendrick 1988

لێكۆڵینەوەیان لەسەر كۆمەڵێك نموونەی 
زۆر كرد كە لە حاڵەتی خۆشەویستیدا 
دەژین لەگەڵ كۆمەڵێك كەسانی دیكە 
نەژیاون  خۆشەویستیدا  حاڵەتی  لە  كە 
ئەنجامدا  لە  ك��ردووە،  ب��ەراووردی��ان 
بۆیان دەركەوتووە، ئەوانەی لە حاڵەتی 
ئەوال  ئەمالو  ژی��اون  خۆشەویستیدا 
ناكەن و بە ڕق و كینەوە مامەڵە ناكەن 
و فێڵ لە كەسانی چواردەوریان ناكەن، 
بەتایبەتی  ڕۆمانسین  شتێكدا  هەموو  لە 
لە سەرنجڕاكێشاندا و حەزیان لەوە نییە 
بە شێوەیەكی وشك و ئامێری سێكس 
بە  و  ناكەن  هەڵپە  گشتی  بە  بكەن، 

چێژی  و  وروژێنەر  هۆكاری  شوێن 
زیادەدا ناگەڕێن.

دەركەوتووە  دیكەدا  لێكۆڵینەویەكی  لە 
ئ���ەو ك��ەس��ان��ەی ك��ە ك��ەوت��وون��ەت��ە 
ئ��اژەاڵن��دا  ل��ەگ��ەڵ  خۆشەویستییەوە، 
هاوڕێیەتیان  توانای  زیاتر  و  میهرەبانترن 
پارێزگاری  زیاتر  و  لەگەڵیاندا  هەیە 

ژینگە دەكەن.
ئ��اش��ك��راك��ردن��ی  ئ��ای��ا   -
بە  پەیوەندی  خۆشەویستی 

شێوازی پەروەردەوە هەیە؟
بێگومان مرۆڤ لە ڕووی سایكۆلۆژییەوە 
ماڵەكەی  دەرچ��ووی  یەكەم  پلەی  بە 
و  مرۆڤ  ڕەفتاری  هەروەها  خۆیەتی، 
هەڵچوون و گوزارشتەكانی یەكەمجار 
لە ماڵەكەی خۆیەوە فێری دەبێت، پاشان 
قوتابخانە،  وەك  دیكە  دامەزراوەكانی 
و  یاریكردنی  هاوڕێیانی  و  مزگەوت 
دەبێت،  ڕۆڵیان  ژیانی  ئەزموونەكانی 
بەاڵم ماڵ بناغەی فێربوونە. پەروەردەی 
ت��وون��د ڕێ��گ��ەی م��ن��داڵ دەگ��رێ��ت 
دەشێت  بكات،  ئاشكرا  هەستەكانی 
بەرامبەر  بەتایبەتی  تووند  پەروەردەی 
بۆ  بكرێت  پیادە  هەڵچوون  هەندێك 
خێزانی  هەندێك  توڕەبوون،  نموونە 
لەگەڵ  ت��وون��د  پ����ەروەردەی  دیكە 
منداڵەكانیدا پەیڕەو دەكات لە بەرامبەر 
سۆزدا،  و  هەست  شێوەكانی  هەموو 
هانی  هەن  خێزانیش  و  ماڵ  هەندێك 
كردنی  ئاشكرا  ب��ۆ  دەدەن  م��ن��داڵ 
هەستەكانی بە هەموو شێوەكانییەوە، یان 
بۆ دەرخستنی هەست و  هانی دەدات 
سۆزە پۆزەتیڤەكان وەك خۆشەویستی، 
دەژی  ماڵێكدا  لە  كە  مرۆڤەی  ئەو 
هەست  دەرخستنی  بۆ  دەدەن  هانی 
دەروونییەوە  ل��ەڕووی  سۆزەكانی،  و 
شێوەیەكی  بە  زیاتر  و  تەندروستترە 
هەستەكانیدا  لەگەڵ  كارلێك  سروشتی 
لەم  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە  دەك���ات، 
كەسانەی  ئەو  دەركەوتووە،  بارەیەوە 
دەكەن  ماڵئاوایی  فڕۆكەخانە  لە  كە 
بە  ئاهەنگەكاندا  لە  كە  ئەوانەی  و 
هەڵچوونی سۆزداری ئاشكرا باوەش بە 
یەكدا دەكەن، لە دوای چاودێریكردنی 
كەسانە  ئەو  دەركەوتووە  ڕەفتاریان، 
شێوەیەك  بە  كە  هاتوون  مااڵنەوە  لەو 

و  خۆشەویستی  پ���ەروەردەك���راون، 
هەست و سۆزیان دەرببڕن، ئەنجامەكان 

لەسەر ژنان و پیاوان وەك یەك بوون.
"خۆشەویستی  وتەی  ئایا   -
نیشانە  لە  یەكێكە  كوێرە" 

سروشتییەكانی خۆشەویستی؟
خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ڕۆم���ان���س���ی 
و  ج���ۆش  پ��ڕ  خۆشەویستییەكی 
خرۆشە، سیفەتێكی زۆر گرنگی هەیە 
زیادەڕۆییكردن  زیادەڕۆییە،  ئەویش 
ئەو  دێت  ل��ەوەوە  خۆشەویستیدا  لە 
سیفەتێكی  دەكاتە سەر  تەركیز  كەسە 
باش یان چەند سیفەتێكی جوانی ئەو 
كەسەی كە خۆشی دەوێت، هەروەك 
بڵێی ئەو سیفەتە یان ئەو سیفەتانە تەنیا 
و  ه��ەن  ئ��ەودا  خۆشەویستەكەی  لە 
سیفەتە  و  كەموكوڕی  لە گشت  چاو 
ئەو  ئەمەش  دەپۆشێت،  ئاساییەكانی 
كەسەدا  لەو  كە  نابیناییەیە  هەستی 
ئەو  گوزارشت  سادەترین  یان  هەیە 
هەستی تاك جەمسەرییەیە كە لە كاتی 
خۆشەویستیدا هەیە. ئەو كەسانەی كە 
ڕوانگەیەكی  دەكەونە خۆشەویستییەوە 
پەڕگیریان هەیە دەگاتە ئاستی پەرستن.
نابینایە  نموونەییە  هەستە  ئەم  ئەگەر 
ئەڤینداری  و  عەشق  ئ��ەوا  نەبوایە 
نەدەبوو، سەیر لەوەدایە هەندێك كەس 
بە  خۆشەویستەكەیان  كەموكوڕی 
جوانی دەبینن، لەبەرئەوەی چاوداخستن 
شتێكی  كەموكوڕییەكان  نەبینینی  یان 
ساتی  دەب��ێ��ت  ه��ەر  ناسروشتییە، 
و  هەبێت  بێداربوونەوە  یان  ڕاچەنین 
قەبارە  لە  خۆشەویستەكەی  كەسە  ئەو 
ئەمەش  ببینێت،  خۆیدا  سروشتییەكەی 
لە دوای ماوەیەك لە خۆشەویستی یان 
و  ژیان  پێكەوە  یان  بەستن  پەیوەندی 
ڕوودەدات،  یەكتری،  لە  وەڕسبوون 
لەبەرئەوەی سروشتی ئەم خۆشەویستییە 
زیادەڕۆیی تیادایە لەگەڵ بێداربوونەوەدا 
ئەو  چێژبەخشەی  خۆشە  هەستە  ئەو 
خۆشەویستییە دەكوژێت، لە سەردەمی 
نوێی زانستی كە سەردەمێكی شیكارییە، 
بۆتەوە،  كەم  كوێرانە  خۆشەویستی 
ه��ەرزەك��اران،  لەنێو  ئێستا  تا  ب��ەاڵم 
كەسانی بێگەرد و زۆربەی ژناندا هەر 

ماوە.



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
3

144

لە  خۆشەویستی  نیشانەكانی   -
هەموو كۆمەڵگاكاندا چوونیەكە؟

خۆشەویستی  نیشانەكانی  جیاوازی 
نەك  پلەدایە  لە  كۆمەڵگەكاندا  لەنێو 
لە جۆردا، چونكە هەموومان مرۆڤین 
هەمان  بە  و  دەكەین  خۆشەویستی  و 
دڵ و ڕۆحەوە عەشق دەكەین، بەاڵم 
سروشتی گشتی سۆزداری و ڕەفتاری 
كۆمەڵگە ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر 
نیشانەكانی خۆشەویستی،  دەركەوتنی 
لە  ن��ی��ش��ان��ەك��ان��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 
و  كلتور  ڕەن��گ��دان��ەوەی  ت��اك��دا 
شێوەیەكی  بە  شارستانییەتەكەیین، 
لە  كالسیكییەكان  كۆمەڵگە  گشتی 
پێشكەوتووەكان  ك��راوە  كۆمەڵگە 
لەسەر  نیشانەكانی خۆشەویستی  زیاتر 
چونكە  دەردەك�����ەون،  تاكەكانی 
و  عەیبە  و  قەدەغەكردن  دی��واری 
وادەكەن  ئەمانە  پیاو،  و  ژن  دابڕانی 
ئارەزووە  و  یەكتری  ئارەزووكردنی 
بەندی  و  كۆت  درام��ای  و  تابۆكان 
سەر  ك��اردەك��ات��ە  زیاتر  كۆمەڵگە 
كۆمەڵگایانەدا  لەم  تاكە  ئەم  عاشق، 
لە  كەسێك  ل��ەگ��ەڵ  ب����ەراوورد  ب��ە 
ئاڵوگۆڕی  ئ��ازاددا  كۆمەڵگەیەكی 
و  ژووان  و  خۆشەویستی  و  س��ۆز 
لەبەرئەوە  خێراترە،  پێكەونووسان، 
خ��ۆره��ەاڵت��ی  ت��اك��ی  وای���ە  پێمان 
خۆرهەاڵتییەكاندا  كۆمەڵگە  ل��ە 
لەسەر  زیاتر  نیشانەكانی خۆشەویستی 
دەردەكەوێت وەك لە كەسێكی عاشق 

لە كۆمەڵگەیەكی خۆرئاواییدا.

پێداگری  عاشقەكان  بۆچی   -
دەكەن لەسەر ژووانی زیاتر و 

خۆشەویستی گەورەتر؟
خۆشەویستی  نیشانەكانی  لە  یەكێك 
سروشتی، تێرنەبوونە ، تێرنەبوون وەك 
هوك )Hauck 1993( ی توێژەر پێی 
وایە، سروشتێكی گشتی مرۆییە و لە 
دەبێت،  ئاشكرا  زیاتر  خۆشەویستیدا 
چونكە عاشق وەك كەسێكە وایە كە 
بڕێك  زیاتر  چەندە  بووبێت،  ئالوودە 
ئەوەندە  وەربگرێت  م��اددەی��ە  ل��ەو 
و  دەك��ات  نەشوە  بە  هەست  زیاتر 
تا  دەك��ات  گ��ەورەت��ر  ب��ڕی  داوای 
بكەوێت،  دەس��ت  زیاتر  وروژان���ی 
ه���ەروەه���ا ل��ە س��ای��ك��ۆل��ۆژی ه��ەر 
عاشقێكدا ترسێك هەیە لە بێبەشبوون، 
لە  زی��ات��ری  ئامێزگرتنی  لە  عاشق 
زیاتر و  خۆشەویستەكەیی و عەشقی 
چێژی زیاتری دەوێت تا ئەو ترسەی 
هێوربكاتەوە  هەیەتی  بێبەشبوون  لە 
سروشتی  بە  عاشقەكان  لەبەرئەوەی 
خۆیان بە یەكتری دەگەن و لە یەكتری 
لە  دەیەوێت  عاشق  ئەوا  جیادەبنەوە، 
ساتی ژووان و بەیەكگەیشتندا سۆزی 
زیاتر دەست بكەوێت و چێژی زیاتر 
لە خۆشەویستەكەی ببینێت تا بتوانێت 
ژووانی  تا  و  بگرێت  خۆیدا  بە  دان 
داواكردنی  بگرێت،  بەرگە  داهاتوو 
مۆركێكی  تێرنەخواردن  و  زیاتر 
مندااڵنەیە، عاشق منداڵێكە داوای زیاتر 
بكات و  زیاتر  بە  تا هەست  دەكات 
لەوانەیە چۆنێتی بەالوە گرنگ نەبێت.

سێكسی  ئ���ارەزووی  ئایا   -
بۆ  ئاماژەیە  كەسێك  بەرامبەر 

خۆشەویستی؟
مەسەلەكە بە تەواوەتی بەم شێوەیەیە، 
سێكسییەوە  ڕووی  لە  نییە  م��ەرج 
ئیدی  لە هەر كەسێك كرد  حەزمان 
هەر  مەرجە  بەاڵم  بوێت،  خۆشمان 
ل��ەڕووی  خۆشویست  كەسێكمان 
بكەین،  ئ����ارەزووی  سێكسیشەوە 
كەواتە بۆ ئەوەی ئارەزووی سێكسی 
لە سۆنگەی خۆشەویستییەوە دروست 
م��رۆڤ  دەك���ات  پێویست  وا  بێت 
هەست بە سۆز و خۆشەویستی گەرم و 
بە كوڵ بكات و بە سیفەت و مۆرك و 
بیركردنەوەی ئەو كەسە سەرسام بێت، 

پاشان ئارەزووی بكات.
ب���ەاڵم ه��ەن��دێ��ج��ار م��ەس��ەل��ەك��ە بە 
دەشێت  ڕوودەدات،  پێچەوانەوە 
س��ەرەت��ای  سێكسی  ئ������ارەزووی 
مرۆڤ  چونكە  بێت،  خۆشەویستی 
زۆرب���ەی ج��ار ل��ەگ��ەڵ غ��ەری��زەدا 
چاو  شێوەیە  بەم  دەبێتەوە.  ڕووبەڕوو 
جەستە  تەماشای  و  دەگات  چاو  بە 
دەكات و حەزلێكردن ڕوودەدات و 
ئارەزووی ناسینی ئەو كەسە دەكەیت 
و حەز دەكەیت لێی نزیك بكەویتەوە، 
لێرەوە دەشێت خۆشەویستی لە دایك 
خۆی  وەك  كەسەت  ئ��ەو  و  ببێت 

خۆش بوێت نەك تەنیا جەستەی.
ئەوەی ڕوودەدات ئارەزووی سێكسی 
توند  زۆر  دەشێت  مرۆدا  لە  ئاژەڵی 
توانایدا  لە  بێت  بەهێز  و  دڕندانە  و 

مرۆڤ لە ڕووی سایكۆلۆژییەوە بە پلەی یەكەم دەرچووی 
ماڵەكەی خۆیەتی، هەروەها ڕەفتاری مرۆڤ و هەڵچوون و 
گوزارشتەكانی یەكەمجار لە ماڵەكەی خۆیەوە فێری دەبێت، 
پاشان دامەزراوەكانی دیكە وەك قوتابخانە، مزگەوت و 
هاوڕێیانی یاریكردنی و ئەزموونەكانی ژیانی ڕۆڵیان دەبێت، 
بەاڵم ماڵ بناغەی فێربوونە
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بزانێت  وا  بكات  کەسە  لەو  وا  بێت 
مەسەلەكە  كاتێكدا  ل��ە  عاشقە، 
لە  بەتایبەتی  بێت،  شەهوەتێک  تەنیا 
ئێمەدا  خۆرهەاڵتییەكانی  كۆمەڵگە 
زۆرجار ئەوە ڕوودەدات ژن و پیاو وا 
كەوتوونەتە  نیگاوە  یەكەم  لە  دەزانن 
هۆی  بە  كاتێك  خۆشەویستییەوە  ناو 
لە  وروژێ��ن��ەرە  هەستە  ئەم  پاڵنەری 
دوای  لە  دەكەن،  هاوسەرێتی  ناخدا، 
بەتاڵ كردنەوەی ئارەزووی سێكسیان 
كاتە  ئەو  و  دەبن  شۆك  دووچ��اری 
نێوانیان  ئ��ەوەی  دەك��ەن  ب��ەوە  درك 
نەك  ب��ووە  سێكس  ئ��ارەزووی  تەنیا 
و  پێداویستییە  سێكس  خۆشەویستی، 
بەاڵم  بۆ سۆز،  ئیزافەیەكی سەرەكییە 
لە  بڕێك  پێویستە  خۆشەویستیدا  لە 
قەناعەت بەو كەسە هەبێت وەك خۆی 

نەك تەنیا جەستەی.
بكەینەوە  ڕەت  ئ��ەوە  ناتوانین  ب��ەاڵم 
غەریزین،  زۆر  هەن  كەس  كۆمەڵێك 
پێیان وایە خۆشەویست یان مەعشوق ئەو 
كەسەیە كە توانای هەیە بتوروژێنێت و لە 
ڕووی سێكسییەوە تێشریشت بكات، ئەمە 
بناغەیە و هەرچی سیفەتەكانی كەسێتییە 
تەنیا ئیزافەن بۆ سەر ئەو خاڵە بنەڕەتییە. 
بەندن  خۆشەویستی  و  سێكس  كەواتە 
بەوەی  سەبارەت  بەاڵم  یەكدییەوە،  بە 
دیكەیانەوەیە،  ئەوی  پێش  لە  كامیان 
نێوان  تاكانەیی  جیاوازی  بەپێی  ئ��ەوا 
جۆری  دەشێت  دەگۆڕێت.  مرۆڤەكان 
ئ��ارەزووی  ج��ۆری  خۆشەویستەییەكە 
ئەو  بەرامبەر  قەبارەكەی  و  سێكسی 
كەسەی خۆشت دەوێت، دیاری بكات 
هەندێك   ،)Kalichman, 1993(

و  پاكیزەییە  خۆشەویستیەكەیان  كەس 
خۆشەویستەكانیان بۆ پلەیەكی بااڵتر لە 
جەستە بەرز دەكەنەوە، هەندێك كەسی 
مامەڵە  سێكسییەوە  شەبەقیەتی  بە  دیكە 
دەگاتە  و  دەكەن  خۆشەویستیدا  لەگەڵ 
ئاستی پەرستنی سێكس لە چوارچێوەی 
نەریتەكانی  لە  هەروەك  خۆشەویستیدا، 

كوماساترای هندی.
- بۆ چی دەستەواژەی "كەوتۆتە 
بەكارێت  ناو خۆشەوێستییەوە" 
حاڵەتی  كردنی  وەس��ف  بۆ 

كەسێكی عاشق؟

ڕاستی  بە  وات��ە  "ك��ەوت��ن"   وش��ەی 
هاوكاتە  كە  خلیسكان  یان  كەوتن 
زیان  لە  جۆرێك  ڕوودان��ی  لەگەڵ 
ناوترێت  ڕوودەدات،  كتوپڕیش  و 
خۆشەویستییەوە،  ناو  چۆتە  كەسێك 
چونكە خۆشەویستی سەركێش و پڕ 
ڕوودەدات  كتوپڕ  خرۆش  و  جۆش 
و ئەو كەسە بە بڕیاری خۆی ناڕواتە 
ناوییەوە و حاڵەتێكە هاوسەنگی مرۆڤ 
پۆزەتیڤ  كاریگەری  و  تێكدەدات 
لەسەر دەروونی بەجێدێڵێت، ڕوودانی 
خۆشەویستی زۆر لە كەوتن دەچێت 

نەك لە چوونە ناوەوە.
لە  یەكێكە  غیرە  ئایا   -

نیشانەكانی خۆشەویستی؟
بەشی  لە  داه��ات��وودا  ژم��ارەک��ان��ی  لە 
درێژی  بە  نەخۆشییەكانی خۆشەویستیدا 
باسی غیرە دەكەین، بەاڵم لێرەدا جەخت 
ئاسایی  غیرەی  كە  دەكەینەوە  ل��ەوە 
ڕاستەقینەی  شایەتحاڵێكی  مامناوەند 
نیشانەیەكی  هەروەها  خۆشەویستییە، 
سروشتی ئەم هەستە جوانەیە، غیرە وەك 
لە  پارێزگاری  س��ۆزداری  نیشانەیەكی 
خۆشەویستی دەكات و دایدەگیرسێنێت، 
ئەو كەسانەی كە  دەڵێن  لێكۆڵینەوەكان 
خۆشەویستەكانیان  بەرامبەر  غیرە  بڕێك 
درێژتر  سۆزدارییان  پەیوەندی  دەكەن، 
و كامڵترە لەو كەسانەی كە غیرەكانیان 

.)Mathes1986( دەرنابڕن
بۆ  سروشتییە  كاردانەوەیەكی  غیرە 
كەسەی  ئ��ەو  دەس��ت��دان��ی  ل��ە  ترسی 
كە  كاتێكدا  ل��ە  دەوێ���ت  خ��ۆش��ت 
و  پێشەوە  دێتە  كێبڕكێكار  كەسێكی 
دەست دەكات بە سەرنجڕاكێشانی ئەو 
كەسەی خۆشمان دەوێت و دەیەوێت 
و  مەترسی  بە  هەستكردن  بیڕفێنێت. 
بوونی كاردانەوەی غیرە هاوكات لەگەڵ 
ڕەفتارێكی  یان  تووڕەبوون  دەربڕینی 
جدی  ڕاگەیاندنێكی  بەرگریكارانە، 
و  بوونی خۆشەویستی  بۆ  ئاشكرایە  و 
نیشانەیەكی ڕاشكاوانەی بوونی سۆزی 

خۆشەویستییە.
دەكەوێتە  ئەوەی  ڕاستە  ئایا   -

خۆشەویستییەوە دەشێت

ڕووبەڕووی قۆرغكردن ببێتەوە؟
ناو  كەوتنە  چونكە  ڕاستە،  بێگومان 
بە  دەكات  مرۆڤ  لە  وا  خۆشەویستی 
حوكمی  ئەقڵی  و  نەكاتەوە  بیر  ئەقڵ 
هەستی  و  س���ۆز  ب��ەڵ��ك��و  ن��ەك��ات، 
كەسەی  ئەو  پاشان  دەكەن،  حوكمی 
دەكەوێتە ناو خۆشەویستییەوە دەیەوێت 
خۆشەویستەكەی ڕازی بكات تەنانەت 
بەرژەوەندی  حیسابی  لەسەر  ئەگەر 
ئ��ەوەی  ه��ەروەه��ا  ب��ێ��ت،  خۆیشی 
ئامادەیە  خۆشەویستییەوە  ناو  دەكەوێتە 
بەڵگەی  هەرچی  پێشكەشكردنی  بۆ 
خۆشەویستەكەی  بۆ  ئەوەی  بۆ  شیاوە 
بسەلمێنێت كە چەندی خۆش دەوێت و 
چەندە ئامادەیە بۆ قوربانیدان لە پێناویدا.
دەكەوێتە  كە  كەسەی  ئەو  لەبەرئەوە 
ن���او خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە دەش��ێ��ت 
لەالیەن  ببێتەوە  قۆرغكاری  ڕووبەڕووی 
ئەگەر  بەتایبەتی  خۆشەویستەكەیەوە، 
و  زی��رەك  و  وری��ا  خۆشەویستەكەی 
سۆزەشی  و  هەست  ئەو  قۆرغكاربوو، 
نەبوو وەك ئەوەی كە خۆشەویستەكەی 

بەرامبەر ئەم هەیەتی.
ناو  دەكەوێتە  كەسەی  ئەو  واقیعدا  لە 
خۆشەویستیەوە دەشێت هەرچی موڵك 
و ماڵییەتی بیكات بە ناوی ئەو كەسەوە 
كە خۆشی دەوێت، دەشێت دزی بكات 
قۆرغكارییەی  ئەو  بەاڵم  پێناویدا،  لە 
قۆرغكردنی  ڕوودەدات  زۆری  بە  كە 
كە  پیاوەوە  ئەو  لەالیەن  ژنە  جەستەی 
ئاماژە  لێكۆڵینەوەكان  دەوێت،  خۆشی 
كچان  ك��ە  حاڵەتانەی  ئ��ەو  دەدەن 
یان  دەدەن  دەس��ت  ل��ە  پاكیزەییان 
كچانی تەمەن بچووك دووگیان دەبن، 
كچانە  ئەو  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
خۆشەویستیاندا  كاریگەری  لەژێر 
ویستووە  خۆشیان  كە  پیاوەی  ئەو  بۆ 
خۆیان تەسلیم كردووە و ئەو پیاوانەش 
ئیرادەیان لێ زەوت كردوون و قۆرغیان 

.)Valentin1992( كردوون

سەرچاوە:
الحب  فی  سؤال  الدریع،  فەوزیة  د. 
منشورات الجمل، الطبعة اآلولی 2008، 

الجز ء الثالث.
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بەربەستی  هەندێك  تووشی  تازە  ئەگەر 
بەشكست  هەست  و  ج��ی��اوازب��ووی��ت 
و  هۆكارانە  لەو  دەرچ��وون  دەكەیت، 
ئامانج  بە  گەیشتن  بۆ  هەڵهێنان  هەنگاو 
بزانە  ئ��ەوە  ئ��ێ��وەوە،  ب��ەالی  دژوارە 
بەربەست و شكستانەن كە هەلە  كەئەو 
بەنرخەكانی سەركەوتن لەبەردەمتاندا بە 
نهێنی گرنگ هەیە  فیڕۆ دەدەن. شەش 
هەنگاویان  وریاییەوە  بە  پێویستە  كە 
بەهێز  بەرین.  پێشیان  بەرەو  و  بنێین  بۆ 
بگەرە  و  بڕۆ  ڕێگایەدا  بەم  ب��ڕواوە  و 

لوتكەی سەركەوتن.

هەرگیز بەخۆت مەڵێ
)كەسێكی سەركەوتوو نیم(

هەموو مرۆڤێك لە ژیاندا هەڵە دەكات، 
گرنگ ئەوەیە لەجیاتی سەرزەنشتی خۆت 
وەربگرن  وانە  ڕابردووتان  هەڵەكانی  لە 
مرۆڤێكی  تۆ  كە  وابێت  ب��اوەڕت��ان  و 
بەدبەخت و بێ بایەخ نیت. تەنیا ئەوەیە 
كە ڕێگا و هەنگاوەكانتان بەسوود نەبووە 
ناكامیەكان  و كاریگەری جێنەهێشتووە. 
بەشێك  هەڵەكان  و  كەموكوڕییەكان  و 
لە سیفەتی مرۆڤن و لە ژیاندا دەبینرێن.

سەرنجی ژیانی كەسە سەركەوتووەكان بدە. 

نهێنییەكانی
سەركەوتن
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زۆربەی ئەو كەسانە پێش ئەوەی بەو جێگە 
سەركەوتنە،  كە  بگەن  ئێستایان  پێگەی  و 
و  تاقیكردوەتەوە  شوماریان  بێ  شكستی 

بەربەستی زۆریان تێپەڕاندووە.
بەهەڵەكانی خۆتدا بچۆرەوە

سەرنجێكی  لەخۆگرتن  ڕەخنە  جێگای  لە 
بتوانیت  ئەوەی  بۆ  بدە  خۆت  بارودۆخی 
قەرەبووی ئەو هەاڵنە بكەیتەوە كە بەسەرتا 
بپرسن "بۆچی هەموو  تێپەڕیون. لە خۆتان 
ئایا  بیرچوو؟  لە  چیم  بوو؟  خراپ  شتێك 
دەتوانم كارێكی دیكە ئەنجام بدەم؟" و......
ئامانجەكانتان سەرلەنوێ بنووسن
دیوە  ناخۆشت  تاقیكردنەوەی  كە  ئێستا 
هوشیار  و  وەرگرتووە  لەوانە  وانەت  و 
بە  دەت��ەوێ��ت  ئێستاش  ئایا  بویتەوە، 
بگەیت؟  هەمیشەییەكانت  ئ���ارەزووە 
كاغەزێك  ڕووی  لەسەر  ئامانجەكانت 
دەوێت.  چیت  كە  تاتێبگەیت  بنووسە 
كە  ڕابگەیت  ك��اران��ە  ب��ەو  هەوڵبدە 

نزیكت دەكاتەوە لە گەیشتن بەو ئامانجە 
نوسراوانەی دەتەوێت بەدییان بهێنیت.

خۆت بەكەسی دیكە بەراورد مەكە
لەوانەیە هەندێجار خۆزگە بە ژیانی كەسانی 
دیكە بخوازیت و سەرنجی خەڵكی دیكە 
فاڵن  كە  بەرچاوت  بهێنیتە  وئەوە  بدەیت 
هاوسێت لە تۆ باشترە! بەاڵم پێویستە ئەوە 
بزانیت هەر كەسێك لەڕێی ژیانی خۆیەوە 
گەیشتووەتە ئەوەی كە ئێستا هەیە. گرنگی 
دێتە  چۆن  دەرەوە  لە  خەڵكی  ژیانی  نییە 
پێش چ��او، ڕاس��ت��ی ئ��ەوەی��ە ك��ە ت��ۆ لە 
هەواڵێكت  هیچ  ئەوانە  ژیانی  ناوەرۆكی 
شێوەیەی  بەو  ئەوان  ژیانی  لەوانەیە  نییە. 
ژیانی  لەسەروو  لێدەكەیتەوە  بیری  تۆ  كە 
بیت  وردت��ر  پێویستە  بۆیە  نەبێت،  تۆوە 
ئامانجەكانت  و  خۆت  سەرنجدانی  لە 
سەركەوتنەكانی  لە  بتوانیت  ئ��ەوەی  بۆ 
بۆ  وەربگریت  س��وود  دیكە  خەڵكانی 

سەركەوتنی خۆت و ئامانجەكانت.
بهێڵە كەسانی وزەبەخش بێنە ناو ژیانتەوە
بەتاڵی  نیوەی  تەنیا  خەڵكی  لە  زۆرێك 
هەموو  لە  گلەیی  و  دەبینن  پەرداخەكە 
بێ  كەسانی  ئ��ەوان��ە  دەك���ەن،  شتێك 
ئاگان و ئاگایان لە كەسە بەسوودەكان 
كەسانێك  ئەمەیە:  ڕاست  ڕێگای  نییە. 
بدۆزەرەوە كە ڕووناكیت پێ دەبەخشن 
و هاوڕێیانە هاوكاریت دەكەن. بە شوێن 

سەرپەرشتیار و ڕێبەرێكدا بگەڕێ.
بۆ گەیشتن بە ئامانج پێداگربە

پێویستە ئەوە بزانین كە تەواو ئەوە دوورە 
لەپڕێكدا بگەیتە سەركەوتن، خۆتان ئامادە 
بكەن و بۆ گەیشتن بەوەی كە دەتەوێت 
ئەگەر  بدە.  هەوڵ  بوونتەوە  تەواوی  بە 
بتەوێت بەسەر ڕێگری و ئەستەمییەكانی 
چاكسازی  پێویستە  سەركەویت،  ژیاندا 
ببینیت  و  بكەیت  خۆتدا  بارودۆخی  لە 
دڵخۆشكەر  ئەنجامی  دەستكەوتنی  بۆ 
فەرامۆش  پێشووت  كارەكانی  پێویستە 

بكەیت و ئەنجامیان نەدەیت.

لە فارسییەوە:
ڕۆستەم

زن��دگ��ی( روز  گ��ۆڤ��اری)ه��ف��ت  ل��ە 
ژمارە)156(
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ڤێتێرنەری

پێكهێنەرە
سەرەكییەكانی ئاڵفی مریشك

د. فەرەیدون عەبدولستار*
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veterinary

ئالفی  پیكهاتەكانی  لە  هاوسەنگی 
بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی  لە  مریشك 
سەرەكی  هۆكارێكی  بە  پ��ەل��ەوەردا 
سەركەوتنی پڕۆژەكان دادەنرێت بەوەی 
كە دەبێتە هۆی گەشەكردنێكی سروشتی 
سەرەكییەكانی  پێكهێنەرە  باڵندەكان. 
ئ��اڵ��ف��ی م��ری��ش��ك ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی 
و  پڕۆتینەكان  لە  پێكهاتووە  گشتی 
ڤیتامین  و  چ��ەوری  و  كاربۆهیدریت 
هاوسەنگ  ئاڵفی  كانزاكان.  و  ئاو  و 
بریتییە لەو ئاڵفەی بە ڕێژەیەكی گونجاو 
زانستییەوە  بەرنامەیەكی  ڕوانگەی  لە 
پێكهاتووە لە وزە و پڕۆتین و چەوری 
ئەمەش  كە  ڤیتامینەكان  و  خ��وێ  و 
گەشەكردنێكی  هۆی  دەبێتە  بێگومان 
پێچەوانەوە  بە  و  باڵندەكان  سروشتی 
پڕۆژەكاندا  لە  ئامادەكراو  ئاڵفی  گەر 
پێكهاتە  ڕووی  لە  بێت  هاوسەنگ  نا 
هۆی  دەبێتە  ئ���ەوا  خ��ۆراك��ی��ی��ەك��ان، 
و  باڵندەكان  گەشەكردنی  دواكەوتنی 
بۆ  دەك��ات  خۆش  ڕێگەش  هەروەها 
ستراتیژی  نەخۆشییەكان.  بە  تووشبوون 
لە  گۆشت  بۆ  ئاڵف  پێدانی  سەرەكی 
بە  ئەمەش  و  دیاریكراودا  ماوەیەكی 
هۆی پێوەرەوە دەست نیشان دەكرێت.

1- كێشی زیندووی مریشكەكان.
2- توانای گۆڕینی ئاڵف بۆ گۆشت لە 

ماوەی بەخێوكردندا.
3- تەمەنی گەیشتن بە كێشی داواكراو.
لە  دەگۆڕێت  پێوەرانەش  ئەم  بێگومان 
و  دیكە  پڕۆژەیەكی  بۆ  پڕۆژەیەكەوە 
جۆری  و  مریشكەكان  ج��ۆری  بەپێی 
ب��ارودۆخ��ی  و  ئاڵفەكان  پێكهاتەی 
هەروەها  و  مریشكەكان  بەخێوكردنی 

الیەنی تەندروستیان.
گەنم و جۆ و گەنمەشامی لە سەرچاوە 
ئاڵفی  لە  كاربۆهیدراتن  گرنگەكانی 
بە باشی  پەلەوەردا بەوەی مریشك زۆر 
توانای هەرسكردنی هەیە و لە ئەنجامدا 
بڕێكی باش لە وزەیان لێ بەرهەم دێت. 
پاقلەی سۆیاش بە گرنگترین سەرچاوەی 
ئاڵفدا  لە  دادەنرێت  ڕووەكی  پڕۆتینی 
پێویستییەكانی  ئەمینییە  ترشە  ب��ەوەی 

تێدایە.

ئاڵفە  ج��ۆرە  ل��ەو  یەكێك  پێكهاتەی 
باو  شێوەیەكی  بە  كە  ئامادەكراوانەی 
مریشكی  بەخێو كردنی  لە كێڵگەكانی 
بەكاردێت  واڵتەكەمان  لە  گۆشتدا 

بریتییە لە:
سۆیا:  پاقلەی  100ك��گ��م،  پڕۆتین: 
و  400كگم  گەنمەشامی:  250كگم، 

گەنم: 250كگم.
وزە چییە؟

ئەنجامدانی  توانای  لە  بریتییە  وزە 
لە  ئ��ەم��ەش  چاالكییەكان،  و  ك��ار 
پلەی  لە  پارێزگاریكردن  پ��ەل��ەوەردا 
جێگەیاندنی  ب��ە  و  ل��ەش  گ��ەرم��ی 
و  جوڵە  لە  جۆربەجۆرەكان  چاالكییە 
لەش  شانەكانی  و  خانە  گەشەكردنی 
دەگرێتەوە،  هێلكە  هێنانی  بەرهەم  و 
لەبەرئەوە ئاڵفی هاوسەنگ سەرچاوەی 
بۆ  پێویست  لە وزەی  بڕێكی گونجاوە 

بەردەوامی ژیانی باڵندەكان.
پڕۆتینەكان چییە؟

ئەمینییەكان  ترشە  ل��ە  پڕۆتینەكان 
و  پ��ێ��ك��ه��ات��وون   Amino acids
پڕۆتینەكان لە ڕووی خەسڵەتە كیمیایی 
ئەمەش  ج��ی��اوازن  فیزیاییەكانەوە  و 
پەیوەندی بە ژمارەی ترشە ئەمینییەكان 
هەیە،  ڕیزبەندییانەوە  و  جۆرەكانیان  و 
لەش ئەم جۆرە ترشانە بۆ دروستكردنی 
بەكاردەهێنێت  شانەكانی  و  خانە 
چاالكییە  ئەنجامدانی  ه��ەروەه��ا  و 

جۆربەجۆرەكان.
ت��وان��ای  مریشك  ل��ەش��ی  شانەكانی 
ئەمینییان  ترشە  هەندێك  دروستكردنی 
هەیە كە پێیان دەوترێت ترشە ئەمینییەنا 
 Non- essential« پێویستەكان 
كە  ترشانەی  ئەو  و   »amino acids
و  نییە  دروستكردنیانی  توانای  لەش 
ئاڵفەوە  ڕێی  لە  لەش  بۆ  پێویستن  زۆر 
دەدرێتە مریشكەكان بەمانەش دەوترێت 
 Essential پێویستەكان  ئەمینییە  ترشە 

.amino acids
ئەمینیەكان  ترشە  سەرەكی  سەرچاوەی 
و  ئاژەڵی  پڕۆتینی  لە  بریتییە  ئاڵفدا  لە 

پڕۆتینی ڕووەكی.
هۆكار  هەندێك  سەرچاوەكان  بەپێی 

زیادبوونی ڕێژەی چەوری 
لە ئاڵفدا كێشەكانی 
تەندروستی لێدەكەوێتەوە، 
لەوانەش لە كاتی 
زیادبوونی ڕێژەی چەوری 
زیاتر 20% لە ئاڵفدا 
دەبێتە هۆی پەكخستن 
و دواكەوتنی گەشەی 
باڵندەكان و هەروەها 
زیادبوونی ڕێژەی چەوری 
لە لەشیاندا بە شێوەیەكی 
گشتی
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بڕی  دیاریكردنی  لە  هەیە  ڕۆڵیان  هەن 
پڕۆتینەكان لە ئاڵفی مریشكدا: 

بچووكەكان  تەمەن  باڵندە  تەمەن:   -1
لە  وەك  پڕۆتینەكانە  بە  پێویستیان  زیاتر 
لەبەرئەوەی  ئەمەش  گەورەكان  تەمەن 
خێراترە  زۆر  گەشەیان  جوجكەكان 
لەبەرئەوە زیاتر پێویستیان بە پڕۆتینەكانە 
لەپێناو دروست بوونی خانە و شانەكانی 
لەشیان بەم شێوەیە: 3 هەفتە پێویستی بە 
23-24%، 6 هەفتە پێویستی بە %22-21 

و 9 هەفتە پێویستی بە %19-18.
ئاڵفدا: پەیوەندییەكی  2- ئاستی وزە لە 
پڕۆتینەكان  نێوان  لە  هەیە  گرنگ 
بەرز  كاتی  لە  وزە،  هێنانی  بەرهەم  و 
بوونەوەی ئاستی وزە لە ئاڵفدا پێویستی 
مریشكەكان بۆ پڕۆتینەكان زیاد دەكات.
پلەی  دەوروب���ەر:  گەرمی  پلەی   -3
گ��ەرم��ی ڕۆڵ���ی گ��رن��گ��ی ه��ەی��ە لە 
و  پڕۆتینەكان  ڕێ��ژەی  دیاریكردنی 
پلەی  بەرزبوونەوەی  كاتی  لە  پێویستە 
پڕۆتینەكان  ڕێژەی  دەوروبەردا  گەرمی 

لە ئاڵفدا زیاد بكرێت.
مریشكەكان:  تەندروستی  ئاستی   -4
گشتی  شێوەیەكی  بە  نەخۆشییەكان 
بەكارهێنانی  دابەزینی  ه��ۆی  دەبنە 
ڕێ��ژەی  پێویستە  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ئ��اڵ��ف، 
كاتی  لە  ئاڵفدا  لە  زیادبكرێت  پڕۆتین 

نەخۆشییەكاندا. باڵوبوونەوەی 
هەندێك  جوجكەكان:  ج��ۆری   -5
لە  هەیە  بەرزتریان  توانای  جوجك 
گۆڕینی خۆراك بۆ گۆشت بە بەراوورد 
لەگەڵ هەندێك جۆری دیكە لەبەرئەوە 
لەوانی  زیاترە  پڕۆتین  بۆ  پێویستیان 

دیكە. 
گشتی  شێوەیەكی  بە  كاربۆهیدرات: 
شەكرە  ل��ە  بریتییە  ك��ارب��ۆه��ی��درات 
 »Monosa ccharides« یەكانەكان 
مانۆز  و  فركتۆز  و  گلۆكۆز  وەك��و 
دیكەیان  هەندێكی  و  گەالكتۆز  و 
 »Disaccarides« دووانەكان  شەكرە 
ماڵتۆز  و  الك��ت��ۆز  و  س��وك��رۆز  وەك 
شێوەیەكی  ب��ە  ك��ارب��ۆه��ی��درات  و 
گەنم  وەك��و  دانەوێڵەی  لە  سەرەكی 

بە  كە  هەیە  دا  گەنمەشامی  و  جۆ  و 
سەرچاوەیەكی باشی وزە دادەنرێت.

چ����ەوری: خ��ۆراك��ە چ��ەوری��ی��ەك��ان 
لە  پێكدێن  كیمیاییەوە  ڕووی  ل��ە 
و  چەورییەكان  ترشە  لە  زنجیرەیەك 
و  وزەیە  دەوڵەمەندی  سەرچاوەیەكی 
چەوری  لە  1گم  سەرچاوەكان:  بەپێی 
و  دەبەخشێت  وزە  كیلۆكالۆری   9.4
1گ لە كاربۆهیدرت 4.15 كیلۆ كاری 

وزە دەبەخشێت.
ئاڵفدا  لە  چ��ەوری  ڕێ��ژەی  زیادبوونی 
لێدەكەوێتەوە،  تەندروستی  كێشەكانی 
ڕێژەی  زیادبوونی  كاتی  لە  لەوانەش 
دەبێتە  ئاڵفدا  لە   %20 زیاتر  چ��ەوری 
پەكخستن و دواكەوتنی گەشەی  هۆی 
باڵندەكان و هەروەها زیادبوونی ڕێژەی 
شێوەیەكی  بە  لەشیاندا  لە  چ��ەوری 

گشتی.
بایەخی ئاو

پێویستییە سەرەكییەكانی  لە  یەكێكە  ئاو 
لە  و  ژیانیان  بەردەوامی  بۆ  زیندەوەران 
فەرمانە گرنگەكانی ئاو لە لەشدا بریتین 

لە:
مژینی  و  هەرسكردن  بۆ  پێویستە   -
بە  ڕیخۆڵەكاندا  لە  ماددە خۆراكییەكان 

شێوەیەكی سوودبەخش.
خوێن  سەرەكی  پێكهێنەرێكی  ئاو   -
و ش��ل��ەك��ان��ی دی��ك��ەی ل��ەش��ە ل��ەن��او 
بۆ  هۆكارێكە  و  نێوانیاندا  و  خانەكان 
بۆ  خۆراكییەكان  ماددە  گواستنەوەی 

خانە جۆربەجۆرەكانی لەش.
م��اددە  پ��اش��م��اوەی  دەرهاویشتنی   -
خۆراكییەكان و ماددە زیان بەخشەكان 

بۆ دەرەوەی لەش.
- بەشداری پێكهێنانی ئەنزایم و هۆرمۆنە 

جۆربەجۆرەكان دەكات.
پلەی گەرمی  لە  پارێزگاری دەكات   -

لەش.
كارلێكە  ڕوودانی  بۆ  ناوەندێكە  ئاو   -

بایۆكیمیاییەكان.
و  ڕێكخستن  لە  هەیە  ڕۆڵ��ی  ئ��او   -
و  ترشێتی  باری  ڕاگرتنی  هاوسەنگ 

تفتێتی لەش.

لە  گشتی  شێوەیەكی  بە  جوجكەكان 
لەشیان  80%ی  هەفتەوە  یەك  تەمەنی 
بە  و  ب��ەرەب��ەرە  و  ئ��او  لە  پێكهاتووە 
ئاوی  ڕێ��ژەی  تەمەنیان  گەورەبوونی 
كێڵگەكانی  لە  دەبێتەوە.  كەم  لەشیان 
پێویستە  پ���ەل���ەوەردا  بەخێوكردنی 
پاك  خواردنەوەیان  ئاوی  سەرچاوەی 
نەخۆشی  زۆر  چونكە  بێت،  خاوێن  و 
لەڕێی ئاوی خواردنەوە دەگوێزرێتەوە.

زۆر هۆكار هەن دەبنە هۆی دیاریكردنی 
بەكارهێنانی  لەوانەش  ئاو  بەكارهێنانی 
ئاو زیاد دەكات لەالیەن مریشكەكانەوە 
گەرمی  پلەی  بەرزبوونەوەی  لەكاتی 
دەوروبەر و هەروەها لە كاتی زیادبوونی 

ڕێژەی خوێی چێشت لە ئاڵفدا.
بەپێی سەرچاوەكانی پزیشكی ڤێتێرنەری 
ئاو  بەكارهێنانی  ك��ە  دەرك��ەوت��ووە 
دەكات  زیاد  جوجكەكانەوە  لەالیەن 
لە  ه��ەروەك  تەمەنیان  گەورەبوونی  بە 
كاتێك  ك��راوەت��ەوە  ڕوون  خ���وارەوە 
دەبێت:  سیللیزی  21پلەی  پلەی گەرمی 
جوجكی 1 هەفتە بۆ هەر 1000 جوجكێك 
 2 ڕۆژێكدا، جوجكی  لە  ئاوە  لیتر   20
هەفتە بۆ هەر 1000 جوجكێك 50 لیتر 
ئاوە لە ڕۆژێكدا، جوجكی 3 هەفتە بۆ 
لە  ئاوە  لیتر   90 جوجكێك   1000 هەر 
هەر  بۆ  هەفتە   4 جوجكی  ڕۆژێكدا، 
لە  ئ��اوە  لیتر   140 جوجكێك   1000
هەر  بۆ  هەفتە   5 جوجكی  ڕۆژێكدا، 
لە  ئ��اوە  لیتر   200 جوجكێك   1000
هەر  بۆ  هەفتە   6 جوجكی  ڕۆژێكدا، 
لە  ئ��اوە  لیتر   260 جوجكێك   1000
هەر  بۆ  هەفتە   7 جوجكی  ڕۆژێكدا، 
لە  ئ��اوە  لیتر   320 جوجكێك   1000
هەر  بۆ  هەفتە   8 جوجكی  و  ڕۆژێكدا 
لە  ئ��اوە  لیتر   380 جوجكێك   1000

ڕۆژێكدا.
بایەخی ڤیتامینەكان: ڤیتامینەكان جۆریان 

زۆرە لەوانەش: 
لە  ئاڵفدا  لە   A ڤیتامین   :A ڤیتامین 
و  ه��ەی��ە   Carotenoides ش��ێ��وەی 
و   A ڤیتامین  سەرەكی  سەرچاوەیەكی 
 B- Carotene بێتاكارۆتین  بەتایبەتی 
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كە لە ئاڵفی سەوزدا هەیە.
:A لە سوودەكانی ڤیتامین

لینجانەی  پەردە  لەو  پارێزگاریكردن   -
كە ناوپۆشی دەم و ڕێڕەوی هەناسەدانی 
كردووە دەبێتە هۆی زیادكردنی بەرگری 

لە دژی هۆكاری نەخۆشییەكان.
-  ڕۆڵ���ی ه��ەی��ە ل��ە گ��ەش��ەك��ردن��ی 

جوجكەكاندا.
- ڕۆڵی هەیە لە پڕۆسەی زۆربووندا.

- كەڵكێكی باشی هەیە لە بەهێزكردنی 
بینیندا.

- ڕۆڵی هەیە لە گەشەكردنی كڕكڕاگە 
و ئێسكەكاندا.

لە كاتی كەمی ڕێژەی ڤیتامین A لە ئاڵفی 
مریشكی  لە   -1 هۆی:  دەبێتە  مریشكدا 
دەركەوتنی  هۆی  دەبێتە  هێلكەكەردا 
پەڵەی خوێناوی Blood spots لەسەر 
و  چاو  وشكبوونەوەی  و  هێلكەكان 
زەردی  ڕەنگی  نەمانی  و  چاو  گلێنەی 
قاچەكانی و بێ هێزبوونیان و پەڕەكانیان 

ناڕێكوپێك دەردەكەون.
هەفتەدا   3-2 تەمەن  جوجكی  لە   -2
كەمی ڤیتامین A دەبێتە هۆی هەوكردنی 

كیراتین  م��اددەی  زیادبوونی  و  چاو 
دەبنە  ئەمیش  كە   hyper Keratosis
ه���ۆی ك��وێ��رب��وون��ی ج��وج��ك��ەك��ە و 

گەشەكردنی دوادەكەوێت.
ڤیتامین D: ڤیتامین D بە دوو شێوە هەیە:

D2: Ergocalciferol -1 
.D3: cholicalciferol -2

كە  ش��ێ��وەی��ەی��ە  ئ���ەو   D3 ڤیتامین 
و  پەلەوەردا  ئاڵفی  لە  بەكاردەهێنرێت 
بریتییە   D ڤیتامین  سەرەكی  س��وودی 
مژینی  ئاسانكاری  و  یارمەتیدان  لە 
كالیسیۆم لە ڕێخۆڵەكاندا و لە ئەنجامدا 
لەبەرئەوە  ئێسقانەكان  بەهێزبوونی 
هۆی  دەبێتە   D ڤیتامین  ڕێژەی  كەمی 

ئێسكەنەرمە.
شێوەیەكی  بە   E ڤیتامین   :E ڤیتامین 
دژە  م��اددەی��ەك��ی  ه����ەروەك  گشتی 
كاردەكات   Antioxidant ئۆكساندن 
لە  بریتییە  س��ەرەك��ی  ف��ەرم��ان��ی  و 
پەردەخانەكانی  لە  پارێزگاریكردن 
لەش. بەپێی سەرچاوەكان تێگەیشتن لە 
كانزای  و   E ڤیتامین  نێوان  پەیوەندی 
بە   Cystine ئەمینی  ترشە  و  سلینیۆم 

لەكاتی  دادەن��رێ��ت  باش  هۆكارێكی 
چارەسەركردنی كێشەكاندا.

هۆی  دەبێتە   E ڤیتامین  ڕێژەی  كەمی 
دەماخ  نەرمبوونی  نەخۆشی  ڕوودان��ی 
Encephalomalacia و كەمی ڤیتامین 
هۆی  دەبێتە  سلینیۆم  ك��ان��زای  و   E
 Exudative diathesis نەخۆشی 
ئەمینی  ترشە  و   E ڤیتامین  كەمی  و 
سیستین Cystine دەبێتە هۆی نەخۆشی 
 Nutritional Muscular Dystrophy

تێكچوونی  و  ه��ێ��زب��وون  ب��ێ  وات���ە 
ماسولكەكان.

سەرەكی  ڕۆڵی   K ڤیتامین   :K ڤیتامین 
مەیین  خ��وێ��ن  پ��ڕۆس��ەی  ل��ە  ه��ەی��ە 
زۆر  و   Blood Coagulation

پڕۆسرۆمبین  دروستبوونی  بۆ  پێویستە 
.Prothrombin

و   K1 شێوەی  ه��ەردوو  بە   K ڤیتامین 
 K ڤیتامین  ڕێژەی  كەمی  و  هەیە   K2
لە  پێست  ژێر  بەربوونی  هۆی  دەبێتە 
و  باڵ  و  سنگ  ناوچەی  ماسولكەكانی 
دواكەوتنی  ئەنجامدا  لە  و  قاچەكانی 

كاتی خوێن مەیین.
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پێویستی ڤیتامین K لە ئاڵفدا زیاد دەكات 
بەو  جوجكەكان  توشبوونی  لەكاتی 
ڕوودانی  هۆی  دەبنە  كە  نەخۆشییانەی 
نەخۆشی  ل��ەوان��ەش  ب��ەرب��وون  خوێن 
نەخۆشی ڕیقنەی خوێناوی  گەمیۆرۆ و 

.coccidiosis
 B ڤیتامین   :B- Complex ڤیتامین 
 B1.« لەوانەش:  هەیە  جۆرێكیان  چەند 

.»B2. B3. B4. B5. B6. B12
كەمی   :)B1 )Thiamine ڤیتامین 
پەلەوەردا  ئاڵفی  لە   B1 ڤیتامین  ڕێژەی 
دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی ن��ەخ��ۆش��ی ه��ەوك��ردن��ی 
لە  كە   Polyneuritis دەمارەخانەكان 
شەلەلی ماسولكەكانی قاچ و باڵ و ملی 
لێدەكەوێتەوە و شێوەیەكی جیاكەرەوەی 
هەیە بەوەی جوجكی تووشبوو دادەنیشێ 
بەرەو دواوە ڕادەكێشێت  و سەر و ملی 
 Star دی����اردەی  ب��ەم��ەش دەوت��رێ��ت 

.gazing
 B2 )ك��ەم��ی ڕێ�����ژەی ڤ��ی��ت��ام��ی��ن -
دەبێتە  جوجكەكاندا  Riboflavin(ل���ە 
لەسەر  بەوەی  قاچەكانی،  شەلەلی  هۆی 
دەچێتە  پەنجەكانی  و  دەڕوات  ئەژنۆی 
 Curled- toe بەمەش دەوترێت ناوەوە 
Paralysis و باڵەكانیان شۆڕ دەبێتەوە بە 

ناڕێكوپێكی.
 B3  )pantothenicڤیتامین كەمی   -
هۆی  دەبێتە  درێژ  ماوەیەكی  بۆ   )acid
شكاندنی  و  گ��ەش��ەی��ان  دواك��ەوت��ن��ی 
پەڕەكانیان و كاریگەریشی دەبێت لەسەر 
قڵیشی  پێستیشیان  و  چاوەكانیان  پێڵوی 

تێدەكەوێت.
 Choline ی��ان   B4 ڤیتامین  كەمی   -
دەبێتە هۆی دواكەوتنی گەشەیان، بەپێی 
سەرچاوەكان مریشك بەشێوەیەكی گشتی 
توانای دروستكردنی ڤیتامین B4ی هەیە 
هەفتەیەوە  هەشت  تەمەنی  دوای  لە  و 

تووشی كەمی ڤیتامین نابێت.
 Niacin یان B5 كەمی ڕێژەی ڤیتامین -
زمانە  نەخۆشی  ڕوودان��ی  هۆی  دەبێتە 
مریشكدا كە  لە   Black tongue ڕەشە 

بۆشایی دەم و زمانی هەو دەكەن.
یان   B6 ڤیتامین  ڕێ���ژەی  ك��ەم��ی   -
دەبنە  جوجكەكاندا  لە   Pyridoxine

دەمارییەكانی  نیشانە  دەركەوتنی  هۆی 
وەكو لەرزینی لەشی و بەبێ ئامانجێكی 
و  دەڕوات  و  دەجوڵێتەوە  دیاریكراو 
باڵەكانی ڕادەوەشێنێت و لەناكاو دەكەوێتە 

سەر زەوی و لە دواییدا مردار دەبێتەوە.
یان    B12 ڤیتامین  ڕێ���ژەی  كەمی   -
دواكەوتنی  هۆی  دەبێتە   Cobalamine
دەركەوتنی  دواكەوتنی  و  گەشەیان 

پەڕەكانیان.
ترشی فۆلیك Folic Acid: كەمی ترشی 
فۆلیك دەبێتە هۆی ڕوودانی كەم خوێنی 
پەڕەكان  ڕەنگی  نەبوونی  دروس��ت  و 
پەڕەكانیان  كە  باڵندانەی  لەو  بەتایبەتی 

ڕەنگاو ڕەنگە.
 :Ascorbic acid ی��ان   C ڤیتامین 
ڤیتامین  گشتی  شێوەیەكی  بە  باڵندەكان 
دروست  جگەریاندا  و  گورچیلە  لە   C

دەكەن و لە سوودەكانی: 
- ڕۆڵی سەرەكی هەیە لە دروستبوونی 

.Collagen پڕۆتینی كۆالجین
كردنی  چ���االك  ل��ە  ه��ەی��ە  ڕۆڵ���ی   -

كۆئەندامی بەرگری لەش.
و  ژمارە  زیادكردنی  لە  هەیە  ڕۆڵی   -
كێشی هێلكەكان و هەروەها زیادبوونی 
زیادبوونی  و   Semen تۆو  قەبارەی 

.Tetes كێشی گون
ك��ان��زاك��ان: ك��ان��زاك��ان ب��ە ه��ەم��وو 
لە  پێویستن  و  گرنگن  جۆرەكانییەوە 
ئاڵفی مریشكدا بوونیان هەبێت بە ڕێژەی 

دیاریكراو.
كالیسیۆم و فۆسفۆر لە كانزا گرنگەكانن 
زۆر پێویستن بۆ ئێسقانەكان و هەروەها بۆ 
پڕۆسەی  هێلكە و  توێكڵی  دروستبوونی 
خوێن مەیین و گرژبوونی ماسولكەكانی 
لەش، لەبەرئەوە كەمی ڕێژەیان لە ئاڵفدا 
و  نەرمە  ئێسكە  نەخۆشی  هۆی  دەبێتە 

نەرم بوونی توێكڵی هێلكەكان.
خوێی چێشت Nacl: بەپێی سەرچاوەكان 
 3.5 ئاڵف  لە  تەن  هەریەك  لە  پێویستە 
چێشتی  خوێی  ل��ە  ك��غ��م/ت��ەن(   3.5(
ڕێژەكەی  زیادبوونی  لەكاتی  تێدابێت، 
كە زۆر جار لە كێڵگەكانی بەخێوكردنی 
هۆی  دەبنە  و  ڕوودەدات  پ��ەل��ەوەردا 
بە  ژەهراویبوون  دی��اردەی  دەركەوتنی 

خوێی چێشت و لە نیشانە دیارەكانی ئەم 
جۆرە ژەهراویبوونە بریتیین لە:

نامێنێت  توانای  تووشبوو  جوجكی   -
لەسەر قاچ بوەستێت.

- بێ هێز بوونی ماسولكەكانی.
- هەست بە تینوێتی زۆر دەكات.

 Ascites ئاوبەند  دیاردەی  ڕوودانی   -
دادەنرێت  سەرەكی  نیشانەیەكی  بە  كە 
شلەیەكی  كۆبوونەوەی  لە  بریتییە  و 
هەروەها  و  سكدا  بۆشایی  لەناو  زۆر 
و   Hydroperi Cardium دڵیشدا  لە 
گەورەبوونی قەبارەیان و لە ئەنجامدا بێ 
هێز بوونی دڵی لێدەكەوێتەوە و بەرەبەرە 

جوجكەكان مردار دەبنەوە.
مەگنیسیۆم  كانزای  ڕێ��ژەی  كەمی   -
لە  دواك��ەوت��ن  ه��ۆی  دەبێتە  ئاڵفدا  لە 
و  دی��ارە  پێوە  الوازی  و  گەشەكردن 
و  جوڵەیدا  لە  ناڕێكوپێكی  و  لەرزین 
بەرهەم  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  هەروەها 

هێنانی هێلكە لە مریشكی هێلكەكەردا.
زنك  كانزای  ڕێژەی  بوونەوەی  كەم   -
و  ئێسقانەكان  ئەستوربوونی  دەبێتە هۆی 
و  پەڕەكانیان  گەشەكردنی  دواكەوتنی 
هەروەها دەبێتە هۆی ڕوودانی تێكچوونە 
ئێسقانی  لە  بەتایبەتی  زگماكییەكان 
بوونەوەی  كورت  وەكو  جوجكەكاندا 
قاچەكانیان و بڕبڕەی پشتیان شێوەیەكی 
هەندێجار  و  وەردەگ��رێ��ت  كەوانەیی 
دێنە  دەست  و  قاچ  بەبێ  جوجكوكان 

دنیاوە.
سایرۆید  گالندنی  ڕێ��ژەی  كەمی   -
دەبێتە  هەروەها  و   Thyroid gland
هێنانی  بەرهەم  ڕێژەی  دابەزینی  هۆی 

هێلكە.
 سەرچاوەكان:

اآلم���راض  ال��س��ری��ری  التشخیص   -1
عبدالعزیز،  علی  تحسین  د.  الدجاج، 
الطب  كلیە  العطار،  أحمد  ماجد  د. 

البیطری- جامعة بغداد، 1989.
سەید  فەرهاد  گۆشت،  باڕۆكەی   -2

جەمال، چاپی یەكەم، 2010.

ڤێتێرنەری،  پزیشكی  كۆلێژی   *
زانكۆی سلێمانی.
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enviroment ژینگە

پیسبوونی
ئەندازیار  تاهیر عوسمان*

ژینگە بە ڕووناكی
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لێكۆڵینەوەیەكی  لە 
زان��س��ت��ی ڕووس��ی��دا ه��ات��ووە ك��ەوا 
لەژێر  شەو  سەعاتەكانی  بەسەربردنی 
ڕۆش��ن��ای��ی ك��ارەب��ادا دەب��ێ��ت��ە هۆی 
ڕەوشتی  لە  هەڵچوون  بەرپاكردنی 
م��رۆڤ��دا. س����ەرەڕای ب��ەرپ��اك��ردن��ی 
شێرپەنجە.  نەخۆشی  لە  جۆر  چەندین 
كردۆتەوە  ڕوونیان  ڕووسەكان  زانا 
بەردەوامی  كەوا بەركەوتنی ڕووناكی 
كارەباییەكان  ڕوون��اك��ەرەوە  ئامڕازە 
هۆی  دەبێتە  م��رۆڤ  لەشی  سەر  بۆ 
هۆڕمۆنی  دروستبوونی  لە  ڕێگەگرتن 
ڕێگا  خۆیەوە  ل��ەالی  كە  میالتۆنین 
و  شێرپەنجە  خانەكانی  پێكهێنانی  لە 
توێژینەوەكە  دەگرێت.  گەشەكردنیان 
ئاماژەی بەوە كردووە كەوا پیسبوونی 
بەشێك  بووەتە  ڕووناكی  بە  ژینگە 
ل��ە ژی��ان��ی ئ��ەم��ڕۆم��ان. ڕوون��اك��ی��ە 
بەسەر  بەردەوامی  بە  كارەباییەكانیش 
نۆرە  كە  دەبن  پەخش  كەسانەدا  ئەو 
فڕۆكەوانن  یا  هەیە.  شەوانەیان  كاری 
ئەو  یا  كاردەكەن.  فڕۆكەدا  لەناو  یا 
یانە  و  لەناو كۆشك  كەسانەی شەوانە 
و هۆتێلە گەورە و پڕ لە ڕووناكیەكاندا 
ك���اردەك���ەن. ل��ەش��ی م��رۆڤ��ی��ش وا 
بە  پێویستی  ك��ەوا  ك��راوە  دروس��ت 
و  شەو  نێوان  ڕێكوپێكی  گۆڕینێكی 
بۆ  هەیە،  تاریكی   و  ڕووناكی  ڕۆژ، 
كار  سروشتی  شێوەیەكی  بە  ئەوەی 
بە  پیسبوون  دەریشكەوتووە  بكات. 
دووچاربوون  ئەگەرەكانی  ڕووناكی 
شێرپەنجەی  مەمك.  شێرپەنجەی  بە 
ڕیخۆڵەگەورە الی ژنان زیاتر دەكات. 
ڕۆشناییەكان  ن��اڕێ��ك��ی  ه��ەروەه��ا 
و  نووستن  تێكچوونی  هۆی  دەبێتە 
درم  نەخۆشی  چەندین  بە  تووشبوون 
خۆێنەكان.  لوولە  نەخۆشییەكانی  و 
پیسبوون  شەكرە.  نەخۆشی  سەرباری 
لە  لە شوێنە داخراوەكان  بە ڕووناكی 
ئاكامی زۆری یا زێدەڕۆیی كردن لە 
ڕوودەدات.  ڕووناكیدا  بەكارهێنانی 
چەندین  پیسبوونەش  ج���ۆرە  ئ��ەو 
دەرەنجامی خراپی بۆ سەر تەندروستی 
مرۆڤ  ئەقڵی  و  جەستە  سەالمەتی  و 

زانستی  لێكۆڵینەوە  دەكەوێتەوە.  لێ  
سەلماندوویانە  تەندروستییەكان  و 
كەوا زێدەڕۆیی كردن لە ڕووناكی 
نەگونجاو  ڕووناكی  بەكارهێنانی  یا 
شەبەنگیەكەیەوە.  پێكهاتە  ڕووی  لە 
دەبێتە هۆی چەندین نەخۆشی وەك 
شەكەتی،  بە  هەستكردن  سەر،  ژانە 
بۆیە  نیگەرانی،  ب��ە  هەستكردن 
متمانە كردنە سەر ڕووناكی گلۆپی 
ڕووناكی  جیاتی  لە  فلوریسنت 
سەرەكی  فاكتەرێكی  بە  خ��ۆرە 
ه��ەس��ت ك��ردن ب��ە م��ان��دووب��وون 
ئەوانەی  بۆ  بەتایبەتی  دادەنرێت. 
چەندین سەعاتی دوورو درێژ لەژێر 
كاردەكەن.  ڕووناكیەدا  جۆر  ئەو 
ڕاستی  بە  زانستیەكانیش  توێژینەوە 
ڕوونیان كردۆتەوە كەوا ڕێژەیەكی 
نیشانە  هەموو  بە  بارگرژی  بەرزی 
كرێكار  ئەو  لەنێو  ماكەكانیەوە  و 
لە  كە  دەرك��ەوت��ووە  كەسانەدا  و 
ماڵەكانیان  لە  یا  كاركردن  شوێنی 
زێدەڕۆیی لە بەكارهێنانی ڕووناكیدا 
ج��ۆری  ل��ە  بەتایبەتی  دەك����ەن. 
هەندێك  زیاتر  لەوەش  فلوریسنت. 
زێ��دەڕۆی��ی  ك���ەوا  دەب��ی��ن��ن  وای 
كردن لە ڕووناكی ڕێگر و كۆسپە 
فێربوونی  پ��ڕۆس��ەی  ل���ەب���ەردەم 
مندااڵنەش  ج��ۆرە  ئەو  مندااڵندا. 
ب��ە ب����ەراورد ل��ەگ��ەڵ م��ن��دااڵن��ی 
ژێر  كەوتوونەتە  كەمتر  كە  دیكە 
گرژی  ڕووناكیەكان.  كاریگەری 
و  بینراوە  پێوە  زیاتر  نیگەرانیان  و 
ئاستەنگی  دووچ��اری  خوێندن  لە 
دووەمی  ڕووی  بوونەتەوە.  زۆرتر 
بەكارهێنانی  لە  كردن  زێدەڕۆیی 
ڕوون��اك��ی��دا. الی��ەن��ی ئ��ەق��ڵ��ی و 
و  تێدەپەڕێنێت  مرۆڤ  دەروون��ی 
دەگرێتەوە.  ئۆرگانیەكانیش  الیەنە 
شێوەی  ل��ە  ك��اری��گ��ەری��ەش  ئ��ەو 
خوێن  پاڵەپەستۆی  بوونەوەی  بەرز 
دەردەكەوێت،  كەسانەدا  ئەو  لەنێو 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  و  ڕۆژان��ە  كە 
ڕووناكیەكی  كاریگەری  لەژێر 
فشاری  بەرزبوونەوەی  دەبن.  چڕدا 

لێكۆڵینەوە زانستی 
و تەندروستییەكان 
سەلماندوویانە كەوا 
زێدەڕۆیی كردن لە 
ڕووناكی یا بەكارهێنانی 
ڕووناكی نەگونجاو 
لە ڕووی پێكهاتە 
شەبەنگیەكەیەوە. 
دەبێتە هۆی چەندین 
نەخۆشی وەك ژانە سەر، 
هەستكردن بە شەكەتی، 
هەستكردن بە نیگەرانی
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شێوەیەكی  بە  حاڵەتەدا  لەم  خوێنیش 
بەرزبوونەوەی  ئاكامی  لە  ناڕاستەوخۆ 
بەرپا  كەسانەدا  ئەو  بارگرژی  ئاستی 
كاریگەری  ژێر  دەكەونە  كە  دەبێت 
ئ��ەو ڕوون��اك��ی��ە زۆران����ە. ه��ەر ئەو 
ژمارەی  پێشبینیەكانی  كاریگەریەش 
پاڵەپەستۆی  نەخۆشی  بووانی  دووچار 
دەكاتەوە  ب��ەرز  ئایندەدا  لە  خوێن 
و چ�����اوەڕوان دەك��رێ��ت ژم���ارەی 
جیهان  لە   2025 ساڵی  لە  تووشبووان 
دەكاتە  دە  كەس.  ملیار   1.5 بگاتە 
زەوی.  دانیشتووانی  هەموو  چارەگی 
دەر  ڕاست  مەسەلەیەش  ئەم  ئەگەر 
بچێت ئەوە ڕێژەی دووچار بووان لەو 
كاتە بەرامبەر بە ساڵی 2000 بە ڕێژەی 
پێیان  زاناكانیش  دەكات.  زیاد   %60
ئۆرگانیانەی  كاریگەرییە  ئەو  وای��ە 
ڕادەب��ەدەر  لە  ڕووناكی  بەكارهێنانی 
وروژاندنی  ئاكامی  لە  دەب��ن،  بەرپا 
سەرهەڵدەدات  گالندێكەوە  ج��ۆرە 
ئەو  مێشكەوە.  بنكی  كەوتۆتە  كە 
ناوەخۆیی  پێوەرێكی  ب��ە  گ��الن��دە 
دادەنرێت  ڕووناكی  گۆڕانكارییەكانی 
ڕیتمی  گالندەشەوە  ئ��ەم  لەڕێی  و 
فیسیۆلۆژییەكان  پڕۆسە  ڕۆژان���ەی 
ئەو  تێكچوونی  دەك��رێ��ت.  دی��اری 
هۆی  دەبێتە  نموونە  ب��ۆ  ڕیتمەش 
هۆرمۆنی  دەركردنی  لە  ڕێگەگرتن 
ڕوونەدانی  لە  بەرپرسە  كە  میالتۆنین 

پاراستنی  مرۆڤ.  دڵی  ئاڵۆزییەكانی 
شێرپەنجە.  جۆرە  چەندین  هێرشی  لە 
ڕای  بە  میالتۆنین  دوایی  فرمانەی  ئەو 
هەندێك لە زانایان بە هۆی زیادەڕۆیی 
ڕووناكیەوە  بەكارهێنانی  لە  ك��ردن 
كاتێك  بەتایبەتی  دەب��ێ��ت.  ب��ەرپ��ا 
دەكەوێت.  پەكی  میالتۆنین  هۆرمۆنی 
باڵوبوونەوەی  نییە هۆكاری  كە دوور 
نەخۆشییەكانی شێرپەنجە بێت لەنێو ئەو 
كرێكارانەی كە نۆرەی كارەكانیان بە 
شەوە، یان زیاتر لەنێو دانیشتوانی واڵتە 
پیشەسازییەكاندا ڕوودەدات. لە سااڵنی 
ڕووناكی  خراپتری  الیەنێكی  دواییش 
زۆر  ڕووناكی  ئەویش  دەركەوتووە 
بەهێزی گڵۆپەكانی پێشەوەی ئۆتۆمبیلە 
شوفێری  چاوی  لەسەر  پەردەیەك  كە 
بەرامبەردا دروست دەكات  ئۆتۆمبیلی 
پێدەگەیەنێت  زۆری  زیانێكی  و 
لەوانەش كوێربوونی كاتی. بە كورتی 
كەوا  دەردەكەوێت  بۆمان  دواییدا  لە 
توندی  بە  زۆر  لەشمان  ئەندامەكانی 
ژینگەی  كاریگەری  ژێر  كەوتوونەتە 
لەیاد  ئ��ەوەم��ان  دەب��ێ��ت  و  ڕوون���اك 
لە  خۆمان  بكەین  كۆشش  و  بێت 
ڕووناكیە  ئەو  خراپەكانی  كاریگەرییە 
زۆرانە بە دوور بگرین. لەو پێناوەشدا 
دانانی  وەك  بگرینەبەر  هەنگاوانە  ئەو 
قەبارە  و  پێویست  بەپێی  ڕووناكیەكان 
بەكارهێنانی  شوێنەكە.  ڕووب��ەری  و 

ئ��ەو ڕوون��اك��ی��ان��ەی داپ��ۆش��راون تا 
كاریگەری  كەمتر  ڕۆشناییەكەیان 
لە  هەبێت.  مێشكمان  و  چاو  لەسەر 
بەكارهێنانی  گرنگتر  ئەوانەش  هەموو 
پێویستدا.  كاتی  لە  تەنیا  ڕووناكیە 
كاتی  لە  كوژاندنەوەیان  ه��ەروەه��ا 
هەڵمەتی  سازكردنی  و  نووستندا. 
ه��ۆش��ی��ارك��ردن��ەوەی ب�����ەردەوام و 
بە  شوفێرەكان  ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەی 
بەهێز  و  بەرز  ڕووناكی  بەكارنەهێنانی 
لە شەواندا. هەروەها كوژاندنەوەی ئەو 
ڕازاندنەوە  و  جوانی  بۆ  ڕووناكیانەی 
شەودا.  نیوە  دوای  لە  بەكاردەهێنرێن 
ماڵ و شوێنەكانی كاركردن  لەناو  جا 
بازاڕەكاندا.  و  شەقام  لە  ی��ان  بێت 
تابلۆكانی  ڕێكخستنی  ه��ەروەه��ا 
ئەوەی  بۆ  ئاگاداركردنەوە  و  ڕیكالم 
بەكارنەهێنێت  بەهێز  زۆر  ڕووناكیەكی 
بینەرانی  و  هاتوچۆكەران  بە  زیان  و 

نەگەیەنێت.

الشرق  ڕۆژنامەی  لە  سوود  تێبینی: 
 2012-5-24 ب�����ەرواری  ژ172 
فهد  د:  نووسینی   27 ال  وەرگیراوە 

تركستانی  
لە  ئ��ەن��دازی��اران  *س��ەرۆك��ی 
كارەبای  گشتی  بەرێوەبەرایەتی 

هەولێر

بەركەوتنی ڕووناكی بەردەوامی ئامڕازە ڕووناكەرەوە كارەباییەكان 
بۆ سەر لەشی مرۆڤ دەبێتە هۆی ڕێگەگرتن لە دروستبوونی 
هۆڕمۆنی میالتۆنین كە لەالی خۆیەوە ڕێگا لە پێكهێنانی 
خانەكانی شێرپەنجە و گەشەكردنیان دەگرێت
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هاوڕێ بە ژینگە
ئەندازیار محەمەد دوكانی
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دی����اردەی  ئ���ەوەی  دوای 
قەتیس  و  گەرما  پەنگخواردنەوەی 
زەوی  هەسارەی  ڕووی  لەسەر  بوونی 
زۆری  ه��ەرە  زۆری��ن��ەی  خەمی  ب��ووە 
و  ب��وارە  ئ��ەو  توێژەرەوەكانی  و  زان��ا 
هەوڵەكانیان چڕتر كردەوە لەپێناو گەڕان 
پێشنیارە  بە دوای هەموو ڕێگە چارە و 
چەندان  نێوەندەشدا  لەو  بەردەستەكاندا، 
كۆڕ و كۆڕبەندی گەورە لەسەرتاسەری 
پیشەسازییە  واڵت��ە  ل��ەالی��ەن  جیهاندا 
هەموویان  ئەنجامدرا،  گەورەكانەوە 
هەوڵەكان  كە  ڕێكەوتن  ئ��ەوە  لەسەر 
دەستەبەركردنی  لەپێناو  ت��ەواوی  بە 
وزەیەكی خاوێن و پاكژدا چڕ بكرێنەوە. 
بۆ ئەو مەبەستە هەوڵدرا گرنگیەكی زۆر 
بووەكان  نوێووە  وزە  بواری  بە  بدرێت 
بەرفراوانی  شێوەیەكی  بە  و  جیهاندا  لە 
دوارۆژدا  لە  تا  بدرێت  پی  پەرەیان  وا 
بگرنەوە  باوەكان  وزە  شوێنی  بتوانن 
كردنی  فەراهەم  لەپێناو  بەشداربن  و 
تا  جیهان  بۆ  خاوێن  و  پاك  وزەیەكی 
ژینگەیەكی  بتوانرێت  ڕێگەیەوە  لەو 

تەندروست بهێننە ئاراوە. 
لە سۆنگەی ئەم باسەوە چەند پرسیارێكمان 
ئەوەیە كە  لەوانەش  ال دروست دەبێت 
سەرچاوەیەكی  لە  وزە  بتوانین  چۆن 
نەبێتە  كە  بكەین  دەستەبەر  پاكەوە  وا 
پرسیارە  ئەم  ژینگە؟  پیسبوونی  هۆی 
كە  دەبینێتەوە  لەوەدا  خۆی  گەورەیی 
زامن  بۆ  متمانەپێكراومان  داهاتوویەكی 
دەكات و هەمیشە هانمان دەدات لەپێناو 
فەراهەم كردنی ژینگەیەكی تەندروستدا 
و گەڕان بە دوای ئامڕازگەلێكی نوێ بۆ 
پێویستە  بۆیە  ئامانجە،  ئەم  بەدەستهێنانی 
ڕوو  بخەینە  هەواڵنە  لەو  بەشێك  لێرەدا 
لە  جیهاندا  لە  دراون  پێناوەدا  لەم  كە 
و  پ��اك  وزەی��ەك��ی  بەرهەمهێنانی  پ��ای 
ڕێگەكانی  ڕووی  خستنە  و  جێگرەوەدا 
باڵەخانە  و  بینا  لە  ئایندەی  بەكارهێنانی 

و  پاراستن  مەبەستی  بە  ماڵەكاندا  و 
هێشتنەوەی هەسارەی زەوی بە خاوێنی 
و پاكژكردنەوەی ژینگە لە پیس بوون، 
پاراستنی  پێناو  لە  دیكە  مانایەكی  بە 

داهاتووی مرۆڤایەتیدا.
دەركەوتنی  و  ڕوودان  دوای  دی��ارە 
ئ��ەو دی����اردەی پ��ەن��گ��خ��واردن��ەوە و 
زۆرب��ەی  ل��ە  گ��ەرم��ای��ە،  قەتیسبوونی 
جیهاندا  پێشكەوتووەكانی  واڵت���ە 
بەكارهێنانی  ڕووەو  چاوتێبرینەكان 
بەرهەمهێنانی  جێگرەوەكانی  سەرچاوە 
لە گرنگترینی  ئاڕاستەیان گرت.  كارەبا 
پیس  هیچ  كە  وزە  سەرچاوانەی  ئەو 
لێ  ژینگە  بۆ  زیانبەخشی   بوونێكی 
ناكەوێتەوە بریتی بوون لە سەرچاوەكانی 
وزەی )با( و وزەی خۆر و وزەی ئاو و 
وزەی گەرمی زەوی و وزەی هەڵكشان 

و داكشانی زەریاكان بوون.
چارەسەركردن لەڕێی بەكارهێنانی 

دیزانی بینا و باڵەخانەكانەوە 
سەر  بینا  و  باڵەخانە  ك��ە  ب��ەه��ۆی��ەوە 
لە  دەبینن  گ��ەورە  رۆلێكی  كەشەكان 
دەوروب���ەردا  ژینگەی  دروستكردنی 
بە  و  كێشە  هەندێك  ه��ۆی  دەبنە  و 
دەبینن،  ڕۆڵ  نێگەتیڤانە  شێوەیەكی 
بیناسازی  ئەندازیاری  لەسەر  پێویستە 
و  ببینێت  ب��وارەدا  لەو  خۆی  ڕۆڵی  كە 
و  بینا  دامەزراندنی  لە  بكات  بەشداری 
كە  وا  تەندروستی  ژینگەیی  باڵەخانەی 
هاوڕا  دەوروبەریدا  بارودۆخی  لەگەڵ 

بێت و ڕۆلێكی پۆزەتیڤانە بگێڕێت.
نێوان  لە  ت��ەواو  گونجاندنێكی  دوای 
مرۆڤ و هۆكارەكانی ژینگەدا، ئەویش 
كە  وایە  باڵەخانەیەكی  دروستكردنی 
تیادا  ژینگەی  داواكارییەكانی  ئەوپەری 
پیسبوونی  كەمترین  و  بكرێت  فەراهەم 
بەجۆرێكی  بكەوێتەوە  لێ  ژینگەیی 
مەرجەكانی  ب��ەرزی  ئاستێكی  كە  وا 

تەندروست بۆ ژیان لەخۆ بگرێت.

ماڵی زیرەك وا ئەژمێر 
دەكرێت كە بیرۆكەی 
بەجێهێنانی لەسەر بینا 
و باڵەخانەی داینامیكی 
داڕێژراوە ئەو باڵەخانە 
داینامیكیانەی كە بە یەكێك 
لە جۆرەكانی باڵەخانەی 
سەوز دادەنرێت، ئەمەش 
بە هۆی ئەوەوەیە كە خۆی 
وزە بۆ خۆی دابین دەكات، 
بە هۆی ئەو جووڵە وزەیەی 
كە لە بیناكەدا پەیدا دەبێت 
دەتوانێت وزەی كارەبا نەك 
تەنانەت بۆ بیناكەی خۆی، 
بەڵكو بۆ دامەزراوەكانی 
دەوروبەریشی بەرهەم 
بهێنێت
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لە ڕاستیدا بەهۆی ئەو بارودۆخەی كە لە 
ئارادایە و بە هۆی تەنگەژەی ئابوری و 
بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و كورتهێنانی 
بەربوومەكانی  ئەنباركراوی  یەدەگی 
هەموو  ئیدی  نەبووەكان،  نوێوە  وزە 
بنیاتنانی  بەالی  سەرنجیان  تێڕوانینەكان 
ئەو جۆرە بینا و باڵەخانانەدا دەچێت كە 
هاوڕا و هاوڕێی ژینگەن و پشت نابەستن 
ئەم جۆرە وزە كۆن  بەروبوومەكانی  بە 
و باوانە. ئیدی بیر لەوە دەكرێتەوە كە بە 
چ ڕێگە و شێوازێك ئەو باڵەخانە بنیات 

بنرین تا لەگەڵ ژینگەدا بگونجێن. ئەویش 
وزە  سەرچاوەكانی  بەكارهێنانی  لەڕێی 
ئەمەش  )نێگەتیڤەكانەوە(.  سالبەكانەوە 
كەمكردنەوەی  ئەوپەری  هۆی  دەبێتە 
فەراهەمكردنی  و  وزە  بەكارهێنانی 

داهاتوویەكی بەردەوام.
باڵەخانە  ب��ی��رۆك��ەی  ل��ێ��رەش��ەوە  ه��ەر 
ژینگە  هاوڕای  بەرزەكانی  و  سەركەش 
بەرزانەی  باڵەخانە  ئەو  ئ��اراوە.  هاتۆتە 
شێواز  لەسەر  بیناییان  پەیكەری  كە 
وزە  تەكنۆلۆژیای  بەكارهێنانی  و 

بەستنەوەی  بۆ  نراوە  بنیات  نێگەتیڤەكان 
داتاكانی  بە  جێگەكەیان  ئ��اووه��ەوای 
دەتوانرێت  لەمەشەوە  كەشناسیەوە، 
باڵەخانەی بەرزی وا بهێنرێتە بەرهەم كە 
لە ڕووی  ژینگەدا  لەگەڵ  دەبێت  هاوڕا 
كەمترین خەرجكردنی وزەوە. هەروەها 
لە  وزە  بەكارهێنانی  كەمكردنەوەی 
مەودای تەمەنی بیناكەدا، بە جۆرێكی وا 
كە ڕەنگە بگاتە 60-30%، دیارە ئەمەش 
سالبەكانەوە  ڕێگا  بەكارهێنانی  لەڕێی 
و  میكانیكی  ڕێگە  بەكارهێنانی  بڕی  لە 
دەزانن  هەروەك  دەبێت.  كارەباییەكان 
كەرەسە  و  ڕووەك  ن���اوەوەی  ب��ردن��ە 
شوێنە  و  ڕووك���ار  بۆ  ئۆرگانیەكان 
بەتاڵەكانی ئەو باڵەخانە بەرزانە بایەخ و 
كەڵكی خۆی دەبێت، لە گرنگترین ئەو 

كەڵكانەش بریتیین لە:
كەرەسە  ئ��ەو  ك��ردن��ی  هاوسەنگ   -
چڕكردنەوەی  لە  كە  نائۆرگانیانەی 
سەر،  ك��راوەت��ە  تەركیزی  بیناكاندا 
ئەمەش لەڕێی بردنە ناوەوەی كەرەسەی 
سیستەمی  ك��ە  دەب��ێ��ت  ئ��ۆرگ��ان��ی��ەوە 

ژینگەییەكە چاك دەكات.
ڕووك��اری  لە  ڕووەك  بەكارهێنانی   -
هۆی  دەب��ێ��ت��ە  بیناكاندا  پ��ێ��ش��ەوەی 
باڵەخانە  ج��وان��ك��اری  بەهێزكردنی 
ڕازێنراوە  پەیكەرێكی  وەك  بەرزەكان 
كە  ئەوەی  س��ەرەڕای  ئەمە  ڕووەك.  بە 
بۆشایەكانی  بۆ  سێبەر  ڕووەكانە  ئەم 
ناوەوە و دیوارەكانی دەرەوە دەكەن كە 
كاریگەری  كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە 
بیناكە،  لەسەر  خۆر  گەرمی  تیشكی 
بەشداری  خ��ۆی��ەوە  الی  ئەمەش  كە 
ژینگەیەكی  دەستەبەركردنی  لە  دەكات 
بیناكاندا،  ڕووك��اری  لە  تەندروستدا 
ئەو  دەت��وان��ن  ڕووەك��ەك��ان  چونكە 
یەكانۆكسیدی كاربۆن و دووانۆكسیدی 
ئۆتۆمبیلەكانەوە  لە  كە  هەڵمژن  كاربۆنە 
بە هۆی ك��رداری ڕۆشنە  دەردەچ��ن و 
دەردەپەڕێنن،  ئۆكسجین  پێكهاتنەوە 
ب��چ��ووك��راوەی  ژینگەیەكی  ب��ەم��ەش 
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و  ن��اوەوە  بۆ  تەندروست  و  فێنك  پتر 
بەرزەكان  باڵەخانە  دەرەوەی  ڕووكاری 
فەراهەم دەكەن. لە نموونەی ئەو جۆرە 
باڵەخانە بەرزانەش كە هاوڕا و هاوڕێی 
ژینگەیە لە شاری كوااللەمپوری مالیزیایا 
كە لە یەكەمینی ئەو باڵەخانە بەرزانەیە لە 
تیادا  تەكنیكەی  جۆرە  ئەم  كە  جیهاندا 

بەكارهاتووە.
هەر لەم روانگەیەشەوە دەبینین كە ماڵی 
دێنێتە  خۆی  بایەخی  و  گرنگی  زیرەك 
باشە  پێمان  مەبەستەش  ئەو  بۆ  ئ��اراوە، 

كورتە باسێكی ماڵی زیرەك بكەین.
كە  دەكرێت  ئەژمێر  وا  زی��رەك  ماڵی 
و  بینا  لەسەر  بەجێهێنانی  بیرۆكەی 
ئەو  داڕێ���ژراوە  داینامیكی  باڵەخانەی 
باڵەخانە داینامیكیانەی كە بە یەكێك لە 
دادەنرێت،  سەوز  باڵەخانەی  جۆرەكانی 
ئەمەش بە هۆی ئەوەوەیە كە خۆی وزە بۆ 
خۆی دابین دەكات، بە هۆی ئەو جووڵە 
دەبێت  پەیدا  بیناكەدا  لە  كە  وزەی��ەی 
دەتوانێت وزەی كارەبا نەك تەنانەت بۆ 
بیناكەی خۆی، بەڵكو بۆ دامەزراوەكانی 

دیارە  بهێنێت.  بەرهەم  دەوروبەریشی 
ئەمەش لەو جۆرە ماڵ و بینایانەدایە كە 
وزەدا،  لە  كەمینەن  بەكارهێنانی  خاوەن 
نائاسایین.  ماڵی  یان  پۆزەتیڤ  ماڵی  یان 
لەكۆتایشدا هەموویان پێناسەیەكن بۆ یەك 
ناو، ئەویش ئەو ماڵەیە كە تەنیا پێویستی 
گەرمكردن  گەرمی  لە  كەم  بڕێكی  بە 
لەو  باوەكانی  ماڵە  هەیە كە  كارەبا  یان 
جۆرە لە حاڵی حازردا بەكاری دەهێنن. 
لە  دیكەیە   نوێی  بەرهەمێكی  ئەمەش 
كە  زانستی،  پێشكەوتنی  بەربوومەكانی 
كە  ڤیالیانەی  و  باڵەخانە  لەو  بریتیین 
و  تەكنۆلۆژی  پێشكەوتنی  تازەترین 
زانستی تیادا بەكاردەهێنرێت. لە هاویندا 
ڕووی  زستانیشدا  لە  و  خۆرە  لە  پشتی 
زیرەكانە  ماڵە  و  باڵەخانە  ئەم  لێیەتی. 
كە  تێدایە  ت��ەواوی  زانیاری  تۆڕێكی 
ئاگادار  باڵەخانەكان  ناو  دانیشتوانی 
دەكاتەوە لە پلەی گەرما و لە نەخۆشی 
بە  كارەبا  ت��ەزووی  و  پارێزێت  دەی��ان 
و  دەكوژێتەوە  ئۆتۆماتیكی  شێوەیەكی 
پەنجەرەكانیش  هەروەها  هەڵدەبێت، 

لەگەڵ هەڵهاتنی خۆر دەكرێنەوە لەگەڵ 
دادەخرێنەوە.  خۆیان  داهاتنیشدا  تاریك 
تێدا  پیشەسازییانەی   وزەیەكی  هیچ 
وزەی  بە  پشت  بەڵكو  بەكارنایەت، 
نوێووەبوو دەبەستێت. النی كەم دەبێت 
زیرەكانەدا  ماڵە  و  باڵەخانە  جۆرە  لەم 
بەكارهێنانی وزەی كارەبا بە بەراوورد بە 
ماڵ و باڵەخانە باوەكان بە ڕێژەی %40 
كەمتر بێت. دیارە ئەم خەونەش تا ساڵی 
1991 نەبێت نەهاتەدی ئەویش ئەوە بوو 
كاتێك لەو ساڵەدا یەكەمین خانوو )ماڵ( 
ئەڵمانیا  كادمشتاد-ی  لە  شێوەیە  لەم 
دروست كرا. بە جۆرێكی وا لە ئەڵمانیا 
پەرەی سەند كە لە كۆتایی ساڵی 1995دا 
بە رێژەی 5% ی ماڵەكانی ئەو واڵتە بە 
بەكارهێنا  مواسەفەتانەیان  ئەم  وردییەوە 
بواری  لە  بەرچاوی  سەركەوتنێكی  و 
كەمكردنەوەی وزەدا هێنایە كایەوە و تا 
ئێستاش ئەم هەنگاوە بەردەوام برەوێكی 
ساڵی  تا  پێدەچێت  و  لەسەرە  گەورەی 

2015  ڕێژەكە بۆ 10% بەرز بێتەوە.
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لە وەاڵمدا دەبێت بڵێین بەڵێ  دەگۆڕێت، 
پێداگری  كەشناسی  ڕوانگەی  كۆمەڵێك 
دەكەن لەسەر خێرایی ئەو گۆڕانكارییانە. 
دروست  وەاڵمێك  بنەمای  داتایانە  ئەم 
دەكەن بۆ پرسیارێكی هەڵواسراو كە زۆر 
ئاڵۆزە ئەویش بۆچی ئاو و هەوای زەوی 
درێژایی  بە  پرسیارەش  ئەم  دەگۆڕێت؟ 

ئەم توێژینەوەیە لە بارەیەوە دەدوێین.
تێگەیشتنمان بۆ ئاو و هەوا لە مانایەكی 
بە  كەش.  نێوەندی  لە  بریتییە  تەسكدا 
مانایەكی گەورەتر ئامارەكان ئاو و هەوا 
چەند  لە  بریتییە  كە  شیدەكەنەوە  وەها 
خێرایی  هەوا،  )گەرمی  وەك  ڕەگەزێك 
با، دابارین( بۆ ماوەیەكی دیاریكراو كە 

بۆ  باو  ماوەی  ساڵ،  دەیان  یان  مانگێكە 
كە  ساڵە   30 هەوا  و  ئاو  دیاریكردنی 

رێكخراوی كەشناسی دیاریكردووە.
و  ئاو  پسپۆڕان  زانستیدا  پانتایی  لە  بەاڵم 
دەناسێنن  ئاڵۆز  زۆر  سیستەمێكی  بە  هەوا 
كە پێكدێت لە پێنج ڕەگەزی كارلێكردو 
  atmosphereبەرگی گ��ازی ئەوانیش  و 
بەرگی    hydrosphereئ�����اوی بەرگی 
سەهۆڵی cryosphere  بەرگی وشكانی 
 biosphere زیندە بەرگ   lithosphere

و سیستەمی ئاو و هەوایی لە پەرەسەندنی 
بەردەوام دایە لەگەڵ كاتدا ئەمەش لەژێر 
و  ناوخۆیی  دینامیكیەتی  كاریگەری 
كارتێكەری دەرەكییەوە بۆ نموونە تەقینەوە 
چەندییەتی  لە  جیاوازی  و  بوركانیەكان 

و  زەوی  بۆ سەر  تیشكی خۆر  گەیشتنی 
گۆڕانی  نموونەی  م��رۆڤ  كاریگەری 

پێكهاتەی بەرگە گازن.
گۆڕانی ئاو و هەوا ئاماژەیە بۆ جیاوازی لە 
الیەنی ئاماری بۆ نێوەندەكانی دۆخی ئاو 
و هەوا و هەڵگەڕانەوەكانی كە بەردەوام 
كە  )ڕێژەیی(  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  دەبن 

هەندێجار دەیان ساڵ دەخایەنێت.
لەژێر  دەگ��ۆڕێ��ت  زەوی  ه��ەوای  و  ئ��او 
دەرەكییە  و  ناوخۆیی  هۆكارە  كاریگەری 
سروشتییەكان كە پەیوەستە بە دینامیكیەتی 
ئاو و هەوا، گرنگە جیاوازی بكەین لە نێوان 
)گۆڕان و هەڵگەڕانەوە( دا كە هەریەكەیان 

كۆمەڵیك كاریگەری بەجێدێڵێت.
ب��ەرگ��ی گ��ازی چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ە كە 

بنچینەیزانستیی
قەتیسبوونی

گەرمی
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ناوخۆیی  ه��ەڵ��گ��ەڕان��ەوەی  كۆمەڵێك 
نموونە  بۆ  ڕوودەدات  تیادا  سروشتی 
پڕۆسەی چڕبوونەوەی هەڵمی ئاو بۆ بوون 
بەفرەوار  ڕاماڵینی  خولی  هەور،یان  بە 
ڕوودەدات. هێواش  شێوەیەكی  بە  كە 
و  ئاو  سیستەمی  كە  دەریدەخات  ئەمە 
هەوایی زەوی خۆی توانای دروستكردنی 
درێژدا  ماوەیەكی  لە  هەیە  گۆڕانكاری 
دەرەكییەكان،  هۆكارە  بەشداری  بەبێ  
دێتە  گرنگ  پرسێكی  سۆنگەیەوە  لەم 
هەڵگەڕانەوە  دەركەوتنی  ئەویش  پێشەوە 
و  هەوا  و  ئاو  سروشتیەكانی  ناوخۆییە 
كارتێكەرە  ه��ۆی  بە  گۆڕانانەی  ئ��ەو 
دەرەكییەكانەوە ڕوودەدەن، ئەمە خاڵێكی 
زۆر گرنگە كە لێرەوە هەردوو چەمكی 

)ڕوانگە و دەستنیشانكردن( لە ئاو و هەوادا 
ڕوون بكرێتەوە، ڕوانگە بە مانای گۆڕانی 
ئامارییانە لە ئاو و هەوادا بە بێ  دەرخستنی 
هۆكارەكانی، بەاڵم دەستنیشانكردن بریتییە 
دروستبوونی  هۆكارەكانی  دەرخستنی  لە 

ئەو گۆڕانكارییانە.
تێبگەین  ئاو و هەوا  لە گۆڕانی  ناتوانین 
بەبێ  باسكردنی كارتێكەرە دەرەكییەكان 
دەرەكییەكان  كارتێكەرە  لە  ناشتوانین  و 
بۆ  فیزیاییانە  تێگەیشتنی  بەبێ   بگەین 
زەوی،  گۆی  ه��ەوای  و  ئاو  سیستەمی 
دەتوانین  فیزیاییانەوە  تێگەیشتنی  لەڕێی 
و  بەكاربهێنین  ژم��ارەی��ی(  )نموونەی 
ڕێژەیەك لە دڵنیایی ببەخشین بە هەمووان 
بۆ زانینی سەنگی كارتێكەرە دەرەكییەكان 

چونكە  هەوایی،  و  ئاو  سیستەمی  لەسەر 
و  لێكدانەوە  توانای  ژمارەیی  نموونەی 
ئاڵۆزانەی  كاریگەرییە  ئەو  شیكردنەوەی 
ئاو و هەوای هەیە، هەر لەو ڕێگەیەشەوە 
هەوا  و  ئاو  بۆ  بگەڕێیینەوە  دەتوانین 
لە  گۆڕانكارییانەی  ئەو  و  دێرینەكان 
ڕەگەزەكانیدا ڕوویانداوە و هۆكارەكانی 
مەبەستەش  ئەم  بۆ  بكەین  دەستنیشان 
وەك  بەكاربهێنین  كۆمپیوتەر  دەتوانین 
ڕێگەكانی  پێشكەوتووترین  لە  یەكێك 
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ژم��ێ��رەی��ی. ل��ە پاڵ 
ژمێرەییەكان  فیزیاییە  هەڵسەنگاندنە 
دەرەكییە  كارتێكەرە  كاریگەری  بۆ 
زەوی،  گەرمبوونی  لە  سروشتییەكان 
كەشناسییەكان  ڕوان��گ��ە  ل��ە  زۆرێ���ك 

زۆرێك لە ڕوانگە 
كەشناسییەكان هێما بۆ 
كاریگەری مرۆڤ دەكەن 
لەسەر ئاو و هەوا، لە ماوەی 
50 ساڵی ڕابردوو و ڕوانگە 
كەشناسییەكان كاریان بۆ 
دۆزینەوەی كاریگەری گازە 
گەرمكەرەكان كردووە كە 
بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی 
پلەی گەرمی ڕووی زەوی و 
زۆربوونی جیاوازی پلەكانی 
گەرمی لە نێوان وشكانی 
و ئاودا و توانەوەی بەرگی 
سەهۆڵی و زۆربوونی 
دابارین لە بازنە پانە 
جەمسەرییەكان لە باكوری 
گۆی زەوی
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دەك��ەن  م��رۆڤ  كاریگەری  بۆ  هێما 
ساڵی   50 ماوەی  لە  هەوا،  و  ئاو  لەسەر 
كەشناسییەكان  ڕوان��گ��ە  و  ڕاب���ردوو 
دۆزینەوەی كاریگەری گازە  بۆ  كاریان 
هۆی  بۆتە  كە  كردووە  گەرمكەرەكان 
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی ڕووی زەوی 
و زۆربوونی جیاوازی پلەكانی گەرمی لە 
نێوان وشكانی و ئاودا و توانەوەی بەرگی 
سەهۆڵی و زۆربوونی دابارین لە بازنە پانە 
جەمسەرییەكان لە باكوری گۆی زەوی.

دەستەی حكومی بۆ گۆڕانی ئاو و هەوا 
 the enter governmental panel

on climate change  لە ساڵی 1988 

دروستبوو وەك چەترێك بۆ كۆكردنەوەی 
بواری  لە  توێژەر  و  زانا   2500 لە  زیاتر 
واڵتی   130 لە  ه��ەوادا  و  ئاو  گۆڕانی 
ساڵ  شەش  هەر  دەستەیە  ئەم  جیاواز، 
بەپێزی  و  ڕوون  ڕاپۆرتیكی  جارێك 
دەستكەوتە  دوایین  تێیدا  باڵوكردۆتەوە 
ئەمەش  هەر  ڕاگەیاندووە،  زانستییەكانی 
پاڵنەر بوو بۆ بەخشینی نۆبڵی ئاشتی بەم 
دەستەیە لە ساڵی 2007 دا، ئەمە جگە لە 
باڵوكردنەوەی ڕێنوێنی بۆ كەمكردنەوەی 
ك��اری��گ��ەری گ���ازە گ��ەرم��ك��ەرەك��ان، 
بووە  دەستپێشخەر  دەستەیە  ئەم  هەروەها 
قەتیسبوونی  زانستیانەی  ناساندنی  بۆ 
گۆڕانكارییە  ڕوونكردنەوەی  و  گەرمی 
و  ئ��او  سیستەمی  لە  ت��ۆم��ارك��راوەك��ان 
هەواییدا و ئەو هۆیانەی كاردەكەنە سەر 
هەڵسەنگاندنی  و  هەوایی  و  ئاو  گۆڕانی 
ئاو و  لە گۆڕانی  كاریگەری مرۆڤایەتی 

هەوادا.
1- گۆڕانكارییە تۆماركراوەكان لە 

سیستەمی ئاو و هەواییدا.
لە ئێستادا ژمارەی داتاكان لە زۆربوونی 
بەردەوام دان و ڕێگاكانی شیكردنەوەشیان 
دان  ب��ەردەوام  پێشكەوتنی  لە  هاوشان 
تۆمارەكان  هەڵسەنگاندنی  وردی  و 
لە  وەرگرتنیان  و  جۆرییەتی  ڕووی  لە 
بۆ  تێگەیشتن  جیاوازەكانەوە  سەرچاوە 

گۆڕانی ئاو و هەوا زیاد دەكەن.
ڕێگەكانی  بۆ  ئاماژەیەكە  دەروازەیە  ئەم 
گۆڕانی ئاو و هەوا لە ڕابردوودا ئەمەش 
بەشێكی  پێوانەكردنی  چوارچێوەی  لە 

و  ئاو  سیستەمی  لە  گۆڕانەكان  زۆری 
لەم  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  هەواییدا 
پشتێنەیەكی  لە  پێوانەكردن  ب��ارەی��ەوە 
فراوانی ڕووی زەوی بۆ پلەكانی گەرمی 
نۆزدەیەم  س��ەدەی  یەكەمی  نیوەی  لە 
بۆ  پێوانەكاری  هاوشان  كایەوە،  هاتە 
ڕەگەزەكانی  لە  كە  دەكرا  ئەو گۆڕانانە 
كەش ڕوویدەدا  وەك باران و با هەروەها 
پێوانەكردنی  بۆ  كەشناسی  ڕوانگەكانی 
پلەكانی  لەگەڵیدا  و  دەریا  ئاستی ڕووی 
سااڵنی  لە  قواڵییەكان  ئ��اوی  گەرمی 
داتا  دواترین  پێكرد،  دەستی  چلەكان 
هەوا  و  ئاو  و  كەش  ڕەگەزەكانی  بۆ 
وەرگیرابێت )بە دەست هێنرابێت( لەڕێی 
لە  ئەمەش  بوو  دەستكردەكانەوە  مانگە 
دوای سااڵنی حەفتا بە تەواوی پەرەیسەند.
1 – 1 گۆڕانكارییە تۆماركراوەكان 

لە پلەكانی گەرمیدا.
تێكڕای گشتی گەرمی زەوی لە ماوەی 
سااڵنی 1906 بۆ 2005 بە ڕێژەی 0.74 
پێشبینیەكانی  گوێرەی  بە  زیادیكردووە، 
ڕاپۆرتی دەستەی حكومی بۆ گۆڕانی ئاو 
ئاماژە  ئامارەكان  و هەوا لە ساڵی 2001 
گەرمبوون  گەورەترین  كە  دەكەن  بەوە 
ڕوویدا بێت لە سەدەی بیستەم لە ماوەی 
 )2005  –  1986( و   )1945  -  1910(

بووە.
دەریانخستووە  ئامارییەكان  نوێیە  شیكارە 
كە  زەوی  ب��اك��وری  ن��ی��وەگ��ۆی  ك��ە 
گەرمبوون  گەورەترین  ڕووب���ەڕووی 
بەراوورد  بە  بیستەمدا  لە سەدەی  هاتووە 
 1908 سااڵنی  ڕابردوو،  ساڵی   1000 بە 
گەرمی  س��ااڵن��ی  توندترین   2005 و 
نیوەگۆی باكور بووە. لە هێڵی كەمەرەیی 
و  ڕۆژانە  گەرمای  پلەكانی  بچوكترین 
وشكانی  لەسەر  زیادیكردووە  شەوانە 
سااڵنی  لەماوەی  هێندە  دوو  قەبارەی  بە 
1950 – 2005 هەروەها شیكردنەوەكان 
پلەی  ب��ەرزب��ووەوەی  كە  دەری��دەخ��ەن 
گەرمی لەسەر وشكانی زۆر خێراترە وەك 
جیاوازییە  ئەم  ئاوییەكان  ڕووبەرە  لەسەر 
تێكڕایی  بە   1979 ساڵی  لە  تۆماركراوە 
ناوچەیەكی  لەسەر  گەرمی  پلەی   0.27
لە  پلە گەرما  وشكانی دیاریكراو، 0.13 

ناوچەیەكی ئاوییدا واتە جیاوازییەكە دوو 
بەرامبەرە لە نێوان وشكانی و ئاودا.

مانگە دەستكردەكان و باڵۆنە هەواییەكان 
بە  لە دوای 1979 دەستیان كردووە  كە 
تۆماركردنی پلەی گەرمی چینی ژێرەوەی 
گەرمبوونی  بە  هەستیان  ترۆبۆسفێر 
لە   0.19 ڕێ��ژەی  بە  ك��ردووە  چینە  ئەو 
بە  سەبارەت  دیاریكراودا.  یەكەیەكی 
زێدەڕۆیی گەرمیش گۆڕانی گەورە تۆمار 
كراوە، توێژینەوەكان ئاماژە بەوە دەكەن 
بە  ساڵ  ساردەكانی  ڕۆژە  ژم��ارەی  كە 
ڕێژەی 0.75 لە كورتی داوە لە بازنەكانی 
ناوەڕاست و لە بەرامبەردا ژمارەی ڕۆژە 
گەرمەكان زیادیكردووە بە ڕێژەی %10 
لە ماوەی نێوان )1951-2003(، لەالیەكی 
لە  گەرمییانەی  شەپۆلە  ئ��ەو  دیكەوە 
ناوەڕاست  ڕوودەكەنە  هاوییندا  وەرزی 
توندترین  لە  ئ��ەوروپ��ا  خ��ۆرئ��اوای  و 
شێوەكانی زێدەڕۆیی گەرمییە لەسەرەتای 
و  ئاو  ڕوانگە  تۆماركردنی  سەرهەڵدانی 
پشت  بە  گەرمی  پلەی  بۆ  هەواییەكان 
گەرمی  تۆماركەری  ئامێری  بە  بەستن 

)تێرمۆگراف( لە ساڵی 1980 ەوە.
1 – 2 گۆڕانكارییە تۆماركراوەكانی 

دابارین و شێی زەپۆش
ب��ەردەوام��ی  شیكردنەوەكان  دوای��ی��ن 
دابارینی  سااڵنەی  تێكڕای  زیادبوونی 
زیادبوونەش  ئەم  و  دەردەخ��ەن  زەوی 
پانەكانی  بازنە  ئاستی  لە  تۆماركراوە 
گۆی  باكوری  جەمسەری  و  ناوەڕاست 
بازنەی  لە  دەستپێدەكات  كە  زەوی 
 -1900 سااڵنی  ماوەی  لە  پلە   30 پانی 
2005، بەاڵم لە بەرامبەردا كەمبوونەوەی 
بازنە  دابارینی  چەندیەتی  لە  ب��ەردەوام 
بە  ت��ۆم��ارك��راوە  خولگەییەكان  پانە 
 15 نێوان  بازنەكانی  دیاریكراوییش 
پلەی باكور و باشوری هێڵی كەمەرەیی 
لە  ڕوونی  بە  كەمبوونەوەیە  ئەم  زەوی، 
دركی   1977–1976 سااڵنی  م��اوەی 
ئەو هەرێمانەی كە  لە گرنگترین  پێكرا. 
ناسراون بە زۆری ڕێژەی دابارین تیایاندا 
باكور،  ئەمریكای  باكوری  لە  بریتییە 
باكور  سەرەڕای  ئەمە  ئەوروپا،  باكوری 
بەاڵم  ئاسیا،  كیشوەری  ناوەڕاستی  و 
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لە جیهاندا وەك  هەندێك هەرێمی دیكە 
دەریای  ئاوەزێڵی  و  ئەفریقی  كەناری 
ناوەڕاست و باشوری كیشوەری ئەفریقیا 
باشوری  لە  جیاواز  ناوچەی  هەندێك  و 
كیشوەری ئاسیا ناسراون بە وشكی )كەم 
پەیوەندیدارە  ئەوە  دابارینیاندا  لە  بارانی( 
بە دەری��ا و زەری��اك��ان��ەوە، ڕێ��ژەی بە 
هەڵمبوون كە تیایاندا 4 - 2 % لە ماوەی 
نیمچە  ناوچە   2004  –1988 سااڵنی 
جەمسەرییەكان  ناوچە  و  جەمسەرییەكان 
ڕێژەی بە هەڵمبوون تیایاندا زیادیكردووە.
1 – 3 گۆڕانكارییە تۆماركراوەكان لە 
بەرگی بەستووی چینە سەهۆڵییەكانی 

زەوی.
لەگەڵ كەمبوونەوەی چینە بەستووەكان و 
سەهۆڵبەندانەكانی زەوی پلەكانی گەرمای 
ئامارەكانی  بەرزبوونەتەوە.  زەوی  ڕووی 
كە  دەریدەخەن  دەستكردەكان  مانگە 
توانەوەی چینە سەهۆڵییەكانی زەوی زۆر 
خێرا بووە لە دوای سااڵنی 1960 ەو بە 
ڕوانگەكان  زیادیكردووە،   %10 ڕێژەی 
ڕاب�����ردوودا  س��اڵ��ی   150 م����اوەی  ل��ە 
توندترین توانەوەی چینە سەهۆڵییەكانیان 
1960ە  سااڵنی  دوای  لە  تۆماركردبێت 
بازنەكانی  ناوچەی  هەندێك  جۆرێك  بە 
زەوی  باكوری گۆی  و  ناوەڕاست  پانی 
لە ماوەی دوو هەفتەدا هەندێك دەریاچە 
تواونەتەوە. دوایین  تەواوی  بە  و ڕووبار 
كە  دەریخستووە  زانستی  توێژینەوەی 
ئەستووری چینە سەهۆڵیەكانی جەمسەری 
باكور یەك مەتر كەمی كردووە لە ماوەی 
هەمان  ه��ەر   1997  –  1987 سااڵنی 
پلەی  بەرزبوونەوەی  بە  ئاماژە  توێژینەوە 
گەرمی خاك دەكات بە تێكڕای 0.3 لە 
ماوەی سااڵنی 1980 - 2005 . قەبارەی 
توانەوەی خاكی بەستووش 0.04 مەتر لە 
ساڵێكدایە لە ناوچەی ئاالسكای ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا لە دوای سااڵنی 
1992، لە هەمان كاتدا ڕێژەی توانەوەی 
خاكی بەستوو لە بانی تبت 0.02 مەتر لە 
ساڵێكدا كە بێگومان ئەمەش كاریگەری 
لەسەر بەرگەكانی دیكەی زەوی دەبێت.

لە  تۆماركراوەكان  گۆڕانكارییە   4  –  1
كەشناسی ئاو و هەوا زێدەڕۆكاندا.

دەستەی حكومی بۆ گۆڕانی ئاو و هەوا 
و   2001 لەساڵی  سێیەمیدا  ڕاپۆرتی  لە 
 2007 فیبرایری  4ی  چوارەمی  ڕاپۆرتی 
پوختەكانی  لە  بانكۆك  كۆنگرەی  دوای 
ئەم ڕاپۆرتانەدا زۆر گرنگی داوە بە بابەتی 
 )global warming( گەرمبوونی جیهانی
ئاو و  بە دیاردە زێدەڕۆییە  پەیوەندی  و 
تەوژمە  و  گ��ەردەل��ول  لە  هەواییەكان 
ساڵی  سێیەمی  ڕاپۆرتی  خولگەییەكان، 
2001 دەریخستووە كە سەختە بتوانرێت 
بكرێت  گەردەلول  چاودێری  و  پێشبینی 
بە وردی لە ماوەیەكی درێژدا جگە لەوە 
بەڵگەنامەی زانستی لەو بوارەدا زۆر كەمن 
بە بەراورد بە ڕەگەزەكانی دیكەی ئاو و 
هەوا وەك گەرمی و دابارین كە تۆماری 
ناتوانرێت  بەردەستە،  ساڵ   200 لە  زیاتر 
پشت بە سەرچاوە مێژووییەكان ببەسترێت 
تایبەتمەندییەكانی  و  خێرایی  زانینی  بۆ 
گەرمبوونی  بە  پێوەندی  و  گەردەلول 

زەوییەوە.
هەر لەو ڕاپۆرتەدا ئاماژە بەوە كراوە كە 
بۆ یەكەم جار لە ساڵی 1950  دەستكراوە 
توندەبا  و  گەردەلول  چاودێریكردنی  بە 
و ت��ەوژم��ەك��ان، ل��ەو س��اڵ��ەوە ت��ا2001 
گۆڕانكارییەكی ئەوتۆ بەدی نەكراوە كە 
بەسەر گەردەلول و تەوژمەكاندا هاتبێت، 
گەرمبوونی  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی  ب��ەاڵم 
هەواییەكان  و  ئاو  زێدەڕۆییە  و  جیهانی 

پەیوەندییەكی هۆكارێتییە.
لە ڕاپۆرتی 2007 دا ئەم بابەتە بە چڕی 
وردە  تۆمارەكانیش  و  ك��را  ت��اوت��وێ 
نێوان  پەیوەندی  پەرەسەندنی  وردە 
گەرمبوونی جیهانی و دیاردە زێدەڕۆییە 
كردۆتەوە،  ڕوونتر  هەواییەكانیان  و  ئاو 
پێوانەكردنی  بۆ  ڕێگریش  گرنگترین  لە 
و  پێوەرەكانی  جۆراوجۆری  بابەتە  ئەم 
بەكاربردنیان بوو لە هەرێمە ئاو و هەواییە 
ه��ەردوو  دوات��ر  جیهان،  جیاجیاكانی 
پێوەری  و  )سفیر–سمسون(  پێوەری 
)سەنتەری هیندی بۆ ڕوانگەی ئاو و هەوا( 
دیاریكران بۆ چاودێكردنی گەردەلول و 
تەوژمە خولگەییەكان، بە نموونە تەوژمە 
خولگەییەكان بە پێوەری سەنتەری هیندی 
توێژەران  لە  هەندێك  دەكرێت.  پێوانە 

پشت دەبەستن بە چەند بنەمایەكی دیكە 
و  گەردەلوول  ڕۆژەكانی  ژمارەی  وەك 
ژمارەی ڕۆژەكانی گەردەلوولی بەهێز و 
تەوژمە خولگەییەكان.  تایبەتمەندییەكانی 
پێوانەكارییە  زۆری  لەو  دەرچ��وون  بۆ 
نیشاندەری  و   ACE نیشاندەری  دیزاینی 
ئەمریكی  ئاژانسی  كە  ك��راوە   NOAA

بۆ  دیاردیكردووە  بۆشایی  و  زەری��ا  بۆ 
پێوانە كردنی گەردەلوول، ئەم نیشاندەرە 
با  جوڵەی  خێرایی  پێوانەی  بنەڕەتدا  لە 
ماوەی  لە  ب��ەردەوام  بەشێوەی  دەك��ات 
دیاریكراو  شوێنێكی  لە  سەعات  شەش 
وە   1950 ساڵی  لە  وێستگانە  ئەم  دا، 
تۆماركردنی  ب��ە  ك���ردووە  دەس��ت��ی��ان 
تایبەتمەندییەكانی گەردەلوول و تا ساڵی 
و  ئەتڵەسی  زەری��ای  ه��ەردوو  لە   2006
هێمن جێگیر كراون و هەروەها لە ساڵی 
و  باكور  نیوەگۆی  لە   2006 تا   1970
بۆ  و  دانراون  بەتایبەت  هیندی  زەریای 
نێوان  پەیوەندی  دەرب��ارەی  توێژینەوە 
گ��ەردەل��وول  و  جیهانی  گەرمبوونی 
م��اوەی  لە  خولگەییەكان،  تەوژمە  و 
دوای  لە  بەتایبەتی  تۆماركردنەكاندا 
گەردەلولەكان  ڕێژەی  ەوە  سااڵنی2000 
كاریگەرییەكانیشی  ك��ردووە  زی��ادی 

زیادی كردووە.
2 – هۆكارەكانی گۆڕانی ئاو و هەوایی

هەوادا  و  ئاو  لە  گۆڕانكاری  هەندێك 
هەڵگەڕانەوەكاندا  ئەنجامی  لە  ڕوویداوە 
هەواییدا.  و  ئاو  سیستەمی  لەنێوخۆی 
دەتوانین بەراوردی هۆكارە دەرەكیەكان 
بەشێوەیەكی  هەوا  و  ئاو  لەسەر  بكەین 
گشتی بە بەكارهێنانی چەمكی كارتێكەری 
ئەم   radiative forcing تیشكدانەوەی 
هۆكارانە  ئ��ەو  كاریگەری  نیشاندەرە 
هاوسەنگی  لە  گ��ۆڕان  كە  دەردەخ��ات 
وزە لە ناوەوە و دەرەوەی بەرگە گازدا 
دروست دەكەن كە هۆكارێكە بۆ ئاو و 
)وات-ێك  بنچینەی  لەسەر  ئەویش  هەوا 
هاتوو  ئەگەر  چوارگۆشە،  مەترێك  بۆ 
كارتێكەرە تیشكدەرەوەكە پۆزەتیڤ بوو 
+ ئەوا واتە گازە گەرمكەرەكان چڕیان 
زیادی كردووە و بۆتە هۆی گەرمبوونی 
 – نێگەتیڤ  بە  ئەگەر  بەاڵم  ڕووە،  ئەو 
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بوو واتە ڕووەكە ساردبۆتەوە(.
لەناكاو  سروشتی  هۆكاری  هەندێك 
گەورەی  كاریگەری  گڕكانەكان  وەك 
تیشكی  گەیشتنی  ك��ۆی  لەسەر  هەیە 
پێداگری  زانستیەكان  خۆر،توێژینەوە 
دەكەن كە بۆ تێگەیشتن لە گۆڕانی ئاو 
و هەوا زۆر پێویستە شیكردنەوەی تەواو 
دەرەكییەكان  هۆكارە  كاریگەری  بۆ 
هۆكارە  بەشداری  بێگومان  و  بكرێت 
و  هەوا  و  ئاو  گۆڕانی  لە  دەرەكییەكان 
و  ڕێژەیین  داهاتوودا  لە  لێكەوتەكانی 
سروشتی  هۆكارە  لەگەڵ  هاوبەشی  بە 
لە  جیاواز  گۆڕانی  دیكە  مرۆییەكانی  و 
تایبەتمەندییەكانی كەش و ئاو و هەوادا 

دەخوڵقێنن.
2 – 1 هۆكارە سروشتییەكان

و  گەردوونی  هۆكاری   1  –  1  –  2
كاریگەری لەسەر خۆردانەوە

یان  میلۆنكۆڤیچ  ت��ی��ۆری  پ��وخ��ت��ەی 
هۆكارەكانی  كۆی  میلۆنكۆڤیچ  خولی 
گ��ەردوون��ی  ئ��ەن��دازەی  ب��ە  پەیوەست 
و  ئاو  كاریگەرییە  و  زەوی  هەسارەی 
تیۆرە  ئەم  داڕێ��ژەری  هەواییەكانیەتی، 
زانا )میلتۆن میلۆنكۆڤیچ 1879– 1958(
س��ەدەی  سییەكانی  لە  میلۆنكۆڤیچ  ە 
ب��ارەی  ل��ە  توێژینەوەكانی  ڕاب����ردوو 
سەهۆڵی(  )چاخی  پالیۆستۆسین  چاخی 
میلۆنكۆڤیچ  بنەڕەتدا  لە  ب��اڵوك��ردەوە، 
زانای  هەردوو  لە  وەرگرتووە  سوودی 
ئەڵدمار(  ئەلفۆنس  )جۆزیف  فەڕەنسی 
 –1797( بوو  ماتماتیك  زانایەكی  كە 
شۆڕشی  ن��اوی  بە  كتێبەكەی   )1862
تیایدا  باڵوكردەوە  لە ساڵی 1842  دەریا 
ئاماژەی بەو سەردەمە سەهۆڵییانە كردبوو 
هۆكارەكەشی  تێپەڕیوە  پێیدا  زەوی  كە 
گەڕاندبۆوە،  گەردوونی  كاریگەری  بۆ 
لەالیەكی دیكەوە زانای بەریتانی جەیمس 
كتێبەكانیدا  لە   )1890  –1821( كرۆڵ 
)ئاو و هەوا و پەیوەندی بە جیۆلۆجیاوە 
1875( و كتێبی )ئاو و هەوا و گەردوون 
لە  س��وودی  زۆر  میلۆنكۆڤیچ   ،)1885

بۆچوونی ئەم دوو زانایە بینیوە.
بۆ  سەركەوت  میلۆنكۆڤیچ  گریمانەكەی 
هات  ئەوە  دوای  ئەمەش  )تیۆر(  ئاستی 

لەبارەیەوە  ئەزموونی  توێژینەوەی  كە 
نیشتیمانی  ئەنجومەنی  و  ئەنجامدرا 
ناسای  ئاژانسی  بە  سەر  لێكۆڵینەوە  بۆ 
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا هەریەك 
لە )هایس و ئێمبری و شیكڵتۆن( چەند 
مەبەستی  بە  ئەنجامدا  توێژینەوەیەكیان 
بەڵگەهێنانەوە بۆ گریمانەكەی میلۆنكۆڤیچ 
لە  ه��ەژدە  ئۆكسجین    O18 ڕێگەی  بە 
بە  H2O كە دەگ��ۆڕێ��ت  ئ��او  ڕەگ��ەزی 
  O18گەردیلەی گەرمی،  پلەی  گۆڕانی 
  H2O18واتە O16 قورسترە لە گەردیلەی
خێراتر لە ئاو و بەفری H2O16 دەتوێتەوە، 
زانایان زۆر سوودیان بینیوە لەو نموونانە 
شیكردنەوەی  م��اوەی  لە  وەرگ��رت��ووە 

نموونەكانی بەفری جەمسەرەكان.
 * گۆڕانكاری لە جیاوازی سەنتەری 

خولگەی زەوی
خۆردا  دەورەی  بە  كە  زەوی  خولگەی 
بازنەیی  تەواو  خولگەیەكی  سوڕاوەتەوە 
خۆر  و  هێلكەییە  شێوە  بەڵكو  نییە، 
التەنیشتەكانی  لە  یەكێك  دەكەوێتە 
زەوی، درێژی خولگەكە بە 900 ملیۆن 
خوالنەوەی  خێرایی  و  خەمڵێنراوە  كم 
لە  كم   30 خولگەیە  ئەم  لەسەر  زەوی 
خولگەیەیدا  لەم  زەوی  چركەیەكدایە 
دەكەوێتەوە سەر نزیكترین خاڵ لە ڕووی 
دەشكەوێتە   )perihelion( خ��ۆرەوە 
ڕووی خۆرەوە  لە  خاڵ  دوورترین  سەر 

.)aphelion(
دەگۆڕێت  زەوی  خولگەی  كە  زانراوە 
سەنتەری  )جیاوازی  بازنەیی  نیمچە  بۆ 
شێوەی  بۆ   0.005 بەهێندەی  بچووك 
گەورە  سەنتەری  )جیاوازی  هێلكەیی(، 
بە هێندەی 0.028( ئەم گۆڕانكارییانەش 
وا خەمڵێنراوە لە ماوەی 413 هەزار ساڵ 
جیاوازی  ئێستا  ڕوودەدات.  تەواوی  بە 
بە 0.017  زەوی  لە سەنتەری خولگەیی 
ئەو  بۆ  شرۆڤە  دەتوانرێت  دادەن��رێ��ت. 
ڕۆشنایی  لەژێر  بكرێت  گۆڕانكارییە 
یاساكانی نیوتن كە لە بنەڕەتدا پەیوەستە 
هەسارەكانی  نێوان  كێشكردنی  هێزی  بە 
كاریگەری  بەتایبەت  خۆر،  كۆمەڵەی 
هەردوو هەسارەی زوهرە و عەتارد لەسەر 
زەوی. ئەم هۆكارە بە كاریگەر دادەنرێت 

لە ڕێژەی گەیشتنی خۆردانەوەی گەیشتوو 
بۆ سەر زەوی لەنێو خولی میلۆنكۆڤیچ.

خ��ۆر  تیشكی  گ��ەی��ش��ت��ن��ی  ڕێ����ژەی 
لەژێر كاریگەری جیاوازی  )خۆردانەوە( 
لەكاتی  و  دای��ە  خولگەیی  سەنتەری 
گەیشتنە سەر نزیكترین خاڵ لە خۆرەوە 
دەكات،  زیاد   %23 ڕێژەكەی  ئەوكاتە 
ماوەی  لەسەر  ڕەنگدانەوەی  جۆرێك  بە 
ئ��ەگ��ەر زەوی  وەرزەك��ان��ی��ش ه��ەی��ە، 
نزیكبۆوە لەخۆر هەردوو وەرزی پاییز و 
لە هەردوو وەرزی  زستان كورتتر دەبن 
هاوین  بەرامبەردا  لە  و  هاوین  و  بەهار 
بە جیاوازی 4.6 ڕۆژ لەوەرزی  درێژترە 
لە  درێژترە  بەهاریش  وەرزی  و  زستان 

وەرزی پاییز بە جیاوازی 2.9 ڕۆژ.
الری تەوەرەی زەوی

بە  الردا  تەوەرەیەكی  بە  زەوی  گۆی 
خۆردا  دەوری  بە  دەقیقە   45 و  پلە   23
زەوی  الربوونەوەی  پلەی  دەخولێ�تەوە، 
یەك پلە دەگۆڕێت بە ماوەی 41 هەزار 
هەزار   11 بە  كە  خەمڵێنراوە  وا  ساڵ، 
بە  و  پلە الردەبێتەوە   24 بۆ  زەوی  ساڵ 
الردەبێتەوە  پلە   22 ساڵیش  ه��ەزار   20
جیاوازی  زۆری  هۆی  بە  ئەم گۆڕانەش 
گەرمییەوە ڕوودەدات لەنێوان وەرزەكاندا، 
جیاوازی گەرمی لەنێوان زستان و هاویندا 
لەگەڵ  دەبێت  زیاتر  كاریگەرییەكەی 
تیشكی  پشتێنەی  زەویش  الربوونەوەی 
خۆر لە بازنە پانە بااڵكان زیاد دەكات و 
لە بازنە پانە نزمەكانیش كەم دەكات، ئەم 
ئاڵوگۆڕە كاری كردۆتە سەر فێنكبوونی 
چاخی  س��ەرەت��ای  ل��ە  ه��اوی��ن  وەرزی 
ئاستی  لە  نزمبوونەوە  پالیۆستۆسین، 
لەوانەیە  زەوی  ت��ەوەرەی  الربوونەوەی 
لەسەر  هەبێت  گ���ەورەی  كاریگەری 
سەهۆڵی  گەورەی  پەڵەی  دروستبوونی 
گەیشتنی  كەمبوونەوەی  ئەنجامی  لە 
تیشكی خۆری بۆ سەر بازنە پانە بااڵكان 
زەوی  ئێستا  هاوین،  وەرزی  ساردی  و 
الری تەوەرەكەی 23 پلە و 45 دەقیقەیە 
بەردەوام  پلەپلەیی  كەمبوونەوەی  لە  و 
زانستییەكانیش  پێشبینیە  بەپێی  و  دایە 
نزمترین ئاست لە ماوەی 10 هەزار ساڵی 

داهاتوودا ڕوودەدات.
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2 – 1 – 2 تەقینەوەی گڕكانەكان 
و چاالكی خۆر

سەرەكی  سەرچاوەی  خۆر  تیشكدانەوەی 
سەرجەم وزەكانە لە سیستەمی ئاو و هەوایی 
زەوی، ڕوانگە كەشناسییەكان لەڕێی مانگە 
حەفتاكانەوە  كۆتایی  لە  دەستكردەكانەوە 
هەستیان بە جیاوازی ڕێژەی چاالكی خۆر 
كردووە كە بە 11 ساڵ  دەخەمڵێنرێت بۆ 
هەر )1%( وردیلەی ناو چینی ستراتۆسفێر 
)ئەو گەردوو دڵۆپەی زۆر وردن لە هەوادا 
و  دوك��ەڵ  دەرچ��ووی  كە  هەڵواسراون( 
پاشماوەی گڕكانەكانن لە ماوەی سااڵنێكی 
دوورو درێژدا لە نموونەی ئەو گڕكانانەش 
لە نێوان سااڵنی 1880– 1920 ڕوویداوە و 
لە ساڵی 1960– 1991 لە دوای 1991ەوە 
وەها  گڕكانی  تەقینەوەیەكی  زنجیرە  هیچ 
ڕووی نەداوە كە كاریگەری لەسەر ئاو و 

هەوا دابنێت.
2 – 2 هۆكارە مرۆییەكان

گازە  چڕبوونەوەی   1  –  2  –  2
بە  كە  زەپۆشدا  لە  گەرمكەرەكان 

زیاد  مرۆییەكان  چاالكییە  هۆی 
دەكەن 

ڕووی زەوی ئەو تیشكە خۆرە هەڵدەمژێت 
باڵودەبێتەوە  دواتر  گەیشتووە  پێی  كە 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  دوات��ر  كۆتاییشدا  لە 
بۆشایی لە شێوەی كورتە شەپۆل. زەوی 
هاوسەنگ  لە  نزیك  ڕێژەیەكی  سااڵنە 
دەیداتەوە  و  وەردەگرێت  خۆر  تیشكی 
دەتوانین بڵێین زەپۆش ڕێژەیەكی زۆر لە 
زەوی  ڕووی  دەرەوەی  لە  )خۆردانەوە( 
پارێزگاری  زەوی  ڕێگەیە  بەم  دەمژێت 
هەر  لەگەڵ  دەك��ات،  گەرمییەكەی  لە 
گەرمكەرەكان  گ��ازە  زۆرب��وون��ێ��ك��ی 
ڕووی زەوی توانای دانەوەی گەرمی بۆ 
دەوترێت  بەمەش  كەمدەبێتەوە  بۆشایی 
زۆربوونی كاریگەری گەرمی لەنموونەی 
كاربۆن،  )دوانۆكسیدی  گازانەش  ئەو 
كلۆرۆفلۆرۆ  نیترۆز،  ئۆكسیدی  میسان، 
لە  دەكەن  ڕێگری  گازانە  ئەم  كاربۆن( 
هەڵگەڕانەوەی گەرمی لە ڕووی زەوییەوە 
بۆ بۆشایی هەروەها دەبنە هۆی داخورانی 

زەپۆش لە دواجاریش دا كاردەكەنە سەر 
سیستەمی ئاو و هەوایی.

2 – 2 – 2 گازە گەرمكەرەكان )گازە 
خانووە شوشەییەكان(

فراوانیان  جیاوازی  گەرمكەرەكان  گازە 
و  ق��ەب��ارە  و  ش��ێ��وە  ڕووی  ل��ە  ه��ەی��ە 
گەرمكەر  گازی  هەندێك  دابەشبوونیان، 
زەپۆش،  نێو  بۆ  سەردەكەون  ڕاستەوخۆ 
بەاڵم هەندێكی دیكەیان لە دوای كۆمەڵیك 
نێو  بۆ  سەردەكەون  كیمیایەوە  پرۆسەی 
مانەوەیان  م��اوەی  هەندێكیان  زەپ��ۆش، 
هەندێكیان  زەپۆشدا،  لە  درێژە  و  دوور 
نێوان  هاوبەشی  خاڵی  كورتە،  تەمەنیان 
و  زۆر  گەشەی  گەرمكەرەكان  گ��ازە 
بەردەوامە لە دوای شۆڕشی پیشەسازییەوە.
ت��ۆم��ارك��راوەك��ان��ی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە   -
تەمەن  گەرمكەرە  گازە  چڕبوونەوەی 
لەسەر  كاریگەرییان  و  درێ��ژەك��ان 

خۆردانەوە.
یەكەمی  ه��ەزارەی  گۆڕانكارییەكانی 
زای��ی��ن��ی ل���ە چ���ڕب���وون���ەوەی گ���ازە 
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بەاڵم  )نییە(،  كەمن  زۆر  گەرمكەرەكان 
لە  پێكراوە  هەستی  زیاتر  كە  ئ��ەوەی 
دوای شۆڕشی پیشەسازییەوە چوار گازی 
گلدانەوەی  هۆی  دەبنە  هەیە  سەرەكی 

گەرمی:
  CO2دوانۆكسیدی كاربۆن •

پیشەسازییەوە چڕی  لە سەرەتای چاخی 
بەرگە  لە  كردووە  زیادی   CO2 گازی 
 280 قەبارەی  بە   %21 ڕێژەی  بە  گازدا 
ساڵی  لە   )PPm( ملیۆنێكدا  لە  بەش 
 379 بۆ  بەرزبۆوە  ژمارەیە  ئەم   1750
دا،   2005 ساڵی  لە  ملیۆنێكدا  لە  بەش 
كە  دەدەن  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان 
ئەم دە ساڵەی كۆتایی )1995– 2005( 
ڕێژەی زیادبوونی دوانۆكسیدی كاربۆن 
لە هەوادا 1 – 9 بەش لە ملیۆنێكدایە و 
ئەمەش بەرزترین ڕێژەیە لە ماوەی 2000 
ڕێژەی  كرابێت،  تۆمار  ڕابردوو  ساڵی 
75% گازی CO2 لە ئەنجامی سووتانی 
دەره��ێ��ن��راوەك��ان��ەوەی��ە  سووتەمەنییە 
ڕێژەكەی دیكەی بە هۆی كەمبوونەوەی 
لە  بەرپرسە  كە  سەوزاییەوە  ڕووب��ەری 

گۆڕینی CO2 بۆ ئۆكسجین.
 )CH4( گازی میسان •

ساڵی  لە  زەپۆشدا  لە  گازە  ئەم  چڕی 
1750ەوە بە ڕێژەی 151% زیادیكردووە 
بەش   1774 ق��ەب��ارەك��ەی  تێكڕای  و 
لە   ،2005 ساڵی  بۆ  ملیۆنێكدایە  لە 
ئەم گازەش  گرینگترین سەرچاوەكانی 
شێدار  لەخاكی  كە  ترشاندنە  پرۆسەی 
و  زب��ڵ  دووك��ەڵ��ی  و  ڕوودەدات  دا 
ئەم  دیكەی  سەرچاوەیەكی  خاشاكیش 

گازەیە. 
 ) N2O( ئۆكسیدی نیترۆز •

زیادیكردووە   %17 گ��ازە  ئ��ەم  چ��ڕی 
تێكڕای  ەوە   1750 ساڵی  دوای  لە 
ملیۆنێكدا  لە  بەشە   319 قەبارەكەی 
سەرەكی  س��ەرچ��اوەی   ،2005 ساڵی 
و  كیمیاییەكان  بەپیتكەرە  گازەش  ئەم 

سوتەمەنییە دەرهێنراوەكانە.
 Halo( هالۆجینی  كاربۆنی   •

 )Carbon

تەمەن  و  چ��االك  گەرمكەری  گ��ازی 
درێژن، پێكدێت لە ئاوێتەی كاربۆن و 

فلۆر و كلۆر و پرۆمین و یۆد، چاالكی 
ئەم  سەرەكی  سەرچاوەی  بە  م��رۆڤ 
گازە دادەنرێت. لە گرینگترین ئاوێتەی 
كاربۆن  فلۆرۆ  )كلۆرۆ  گ��ازەش  ئەم 

Cfcs(ە.

ەوە   1994 ساڵی  لە  گازە  ئەم  ڕێژەی 
كەمبۆتەوە  پلەپلەیی  ب��ە  دواوە  ب��ە 
ئەویش دوای ڕێكەوتننامەی )مۆنتریال( 
بە  بڕیاریاندا  ب��ەش��دار  واڵت��ان��ی  ك��ە 
لە  گ��ازە  ئەم  ڕێ��ژەی  كەمكردنەوەی 
هەوادا، بەاڵم ئەوەی لەم سااڵنەی دواییدا 
لە لێكۆڵینەوەكاندا ئاماژەی پێدەكرێت لە 
بری گازی كلۆرۆفلۆرۆكاربۆن هەندێك 
كردووە  زیادی  بڕەكەیان  دیكە  گازی 
 )Hcfcs( وەك هایدرۆكلۆرۆفلۆركاربۆن
 )pfcs( و گازی پرۆفلۆرۆكلۆرۆكاربۆن
 ) sf2( و گازی هكسافلۆریدی كبریت
كە مرۆڤ بەرپرسیارە لە دروستكردنیان 
درێژن  تەمەن  كە  دەناسرێنەوە  بەوە  و 
سووریان  ژێر  تیشكی  مژینی  توانای  و 
زۆرە واتە ئەم گازانە بۆ ماوەیەكی درێژ 
كاریگەری لەسەر ئاو و هەوا دادەنێن و 
هەر بۆ نموونەش گازی هكسافلۆریدی 
)ئەكتیڤ(  چاالكیەكەی  بە  كبریت 
تیشكی  مژینی  توانای  كە  دەناسرێتەوە 
جار(   22200(  CO2 گازی  لە  خۆری 

زیاترە.
تۆماركراوەكان  گۆڕانكارییە   -
لە گازە گەرمكەرە تەمەن كورتەكان و 

كاریگەرییان لەسەر خۆردانەوە.
گ��ازە  ل��ە  یەكێكە  ئ����ۆزۆن  گ���ازی 
گەرمكەرەكان كە لەچینی ستراتۆسفێردا 
ڕێ��ژەك��ەی ب��ەرزە و چ��ڕی ئ��ەم گازە 
گازەش  ئەم  دەگۆڕێت،  شوێن  بەپێی 
لە زەپۆشدا بە هۆی كارلێكی كیمیایی 
گازی  دەبێت،  دروس��ت  ڕووناكی  و 
لە  دروستبوو  ترۆبۆسفێری  ئۆزۆنی 
گازی  ڕوون��اك��ی  كیمیایی  گ��ۆڕان��ی 
كە   )  NO2( نایترۆجین  دوانۆكسیدی 
دەرهێنراو  سووتەمەنی  سووتانی  لە 
دروست دەبێت لە گازە گەرمكەرەكانە 
كورتی  ت��ەم��ەن  تایبەتمەندی  ب��ە  و 
هەوادا  لە  مانگێك(  )هەفتەیەك–چەند 
دەمێنێتەوە، هەندێك توێژینەوە ئاماژەیان 

بەوە كردووە كە ڕێژەی گازی ئۆزۆنی 
ڕێژەی  بە  زیادیكردووە  ترۆبۆسفێری 

35% لە دوای شۆڕشی پیشەسازییەوە.
2 – 2 – 3 لێكەوتەكانی گۆڕان لە 

بەكارهێنانی زەویدا.
بەكارهێنانی  لە  گ��ۆڕان  س��ەرەت��ادا  لە 
زەویدارستانەكانی گرتەوە بە شێوەیەكی 
بەوە  ئاماژە  لێكۆڵینەوەكان  سەرەكیانە، 
دەكەن كە زۆرترین كاریگەری لەسەر 
بازنە پانەكانی جەمسەری داناوە كە بۆتە 
هۆی  بۆتە  و  دارستانەكان  بڕینی  هۆی 

كەمبوونەوەی ڕێژەی ئەلبیدۆ.
پ������وختە

ناتوانین خەسڵەتەكانی ئاو و هەوا بزانین 
شیكردنەوەی  لەڕێی  تەنیا  داهاتوودا  لە 
)خەماڵندنی چەندایەتی( ئەو گۆڕانانەی 
ئاو  سیستەمی  نەبێت،  ڕوودەدەن  كە 
ك��ردارە  بە  كارتێكراوە  ه��ەوای��ی  و 
فیزیایی زەمینی و  كیمیایی  فیزیایی و 
سیناریۆیانەی  ئەو  بایۆلۆژیەكان،  و 
دەك��ێ��ش��رێ��ن س���ەب���ارەت ب��ە گ��ازە 
ڕەوشی  بە  پەیوەستە  گەرمكەرەكان 
سیاسی  و  ئ��اب��ووری  و  كۆمەاڵیەتی 
پێشكەوتنە  و  لەالیەك  دانیشتوانەوە 
بەكارهێنانەكانی  و  تەكنەلۆژیەكان 
بۆیە  دیكەوە  لەالیەكی  سووتەمەنی 
ئەم  لەنێوانی  گ��ەورە  پەیوەستیەكی 
دراوانەی سەرەوە دا هەیە و كاریگەرییان 
دەبێت،  داه��ات��وودا  لە  زەوی  لەسەر 
پلەكانی  بە  پەیوەندی  ئەوەی  بەتایبەت 
ئاو  زێدەڕەۆییە  و  دابەزین  و  گەرمی 
ئەمانە  هەموو  هەیە،  هەواییەكانەوە  و 
بەندن بە گۆڕانە سروشتی و مرۆییەكانی 

گۆڕانی ئاو و هەوا لە جیهاندا.

و: ڕێكان فەیسەڵ

سەرچاوە"
الحراری،  لالحتباس  العلمیة  االس��س 
مجلة  الشرعبی،  عبدالرحمن  بن  د.یاسین 
العالم الفكر، مجلە دوریة محكمة تصدر 
و  والفنون  و  للثقافة  وطنی  مجلس  عن 
واالداب- الكویت، مجلد 37،2008، ص 
                                          . 43-17
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geology جيۆلۆجى

گه رمبوونی زه وی و
 به رزبوونه وه ی ئاستی ئاوی ده ریا

د.ئیبراهیم محه مه د جه زا*                                                                                



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
3

168

نزمبوونه وه ی  و  به رزبوونه وه  
به   زه ری��اك��ان  و  ده ری��ا  ئ��اوی  ئاستی 
تۆماری  ناو  له   درێژایی مێژووی زه وی 
چینه كاندا پارێزراوه . هه ر له م تۆمارانه دا 
شوێنی كه ناره كان ده ستنیشان كراوه . له  
ئاستی  پێشوودا،  ساڵی   40000 ماوه ی 
150مه تر  نزیكه ی  به   ده ریاكان  ئاوی 
به   پێوه  دیاره ،  له  داكشان و هه ڵكشانی 
تایبه تی په یوه سته  به  ماوه كانی توانه وه  یان 
 . Glaciersگه شه كردنی به فراوه ره كان

ئه و به رزبوونه وه )هه ڵكشانه ( خێرایه ی كه  
ئێستاوه   پێش  ساڵ   18000 نزیكه ی  له  
ده ستی پێكردووه ، له  نزیكه ی 7000ساڵ 
پێش ئێستاوه  به ره و نزمبوونه وه  )داكشان( 
ئه وه ی كه   ده ڕوات ) شێوه ی ژماره 1(. 
مرۆڤایه تییش  ئه وه یه   سه رنجه   جێگه ی 
هه ر له  نزیكه ی 7000ساڵ پێش ئێستاوه  
شارستانیه تی بنیاتناوه  و گه شه ی پێداوه . 
ده دات  پیشان  ئه وه   دیکەدا  به  دیوێكی 
گه شه ی  باشی  ب��ه   شارستانیه ت  ك��ه  
م��اوه ی��ه ی كه  كاتێك  ل��ه و  ك���ردووه   
ئاستی ئاوی زه ریاكان جێگیر بووه  یان 
گۆڕانكاری گه وره ی به سه ردا نه هاتووه .

مانگه   ڕێی  له   كه   نوێیه كان  لێكۆڵینه وه  
به   وه رده گرن  زانیاری  ده ستكرده كانه وه  
ئاشكرا ئه وه یان پیشانداوه  كه  له  ئێستادا 
ئاستی ئاوی ده ریاكان به  ڕێژه ی 2ملیمه تر 
ئه گه ر  ده بێته وه .  به رز  ساڵێك  هه ر  بۆ 
وادانێین ئه م ڕێژه یه  بۆ 100ساڵ به رده وام 
ئاوی  ئاستی  م��اوه ی��ه دا  له م  ئ��ه وا  بێت 
به رزده بێته وه .  20سانتیمه تر  ده ریاكان 
ڕاسته  بۆ یه كه م سه رنجدان وا ده زانیت 
ئه وتۆی  كاریگه ری  به رزبوونه وه یه   ئه م 
بۆ  واقیعدا  و  ڕاستی  له   ب��ه اڵم  نییه ، 
زه وییه   )واڵت��ی  هۆاڵند  وه ك  واڵتێكی 

نزمه كان( یان به نگالدیش و زۆرێك له  
وێرانكاری  و  كاریگه ره   دوورگه كان 

گه وره ی به  دوواوه  ده بێت. 
ئه وه ی كه  تا ئاستێكی باش په یوه ندیداره  
به م به رزبونه وه یه ی ئاستی ئاوی ده ریاكان 
 Global زه وی  گه رمبوونی  له   بریتییه  
كاریگه ری  ڕاسته وخۆ  كه    warming
ئاسته ،  ئه و  به رزبوونه وه ی  له سه ر  هه یه  

ئه ویش له  ڕێی دوو میكانیزمه وه :
ده بێت  گ��ه رم  كاتێك  ئاو  یه كه میان: 
ده كشێت، ئه مه  ڕه وشتێكی فیزیایی ئاوه  
و هه ر بۆیه  قه باره ی ئاوه كه  زیاد ده كات 
و به  ده وری خۆی له و شوێنه ی تێیدایه ، 

كه  تا ڕاده یه ك جێگیره  به رزده بێته وه .
ده بێته   ه��ه وا  گه رمبوونی  دووه م��ی��ان: 
ه��ۆك��اری س��ه ره ك��ی ب��ۆ ت��وان��ه وه ی 
به فراوه ره كان، كه  ئه مه ش ئاوی شیرین 
بێگومان  ده ك��ات.  زی��اد  زه ریاكان  بۆ 
به   گه رما  پله كانی  به رزبوونه وه یه ی  ئه م 
شێوه یه كی له  سه رخۆ و پله ییه ، هه ر بۆیه  
به رزبوونه وه ی ئاستی ئاوی ده ریاكانیش 
له  سه رخۆ و پله یی ده بێت. هه ر چه نده  
میكانیزمی  جار  هه ندێك  كه   ئ��ه وه ی 
توانه وه ی  واده كات كه   دیكه ی جیاواز 
كتوپڕبێت  و  خێراتر  زۆر  به فراوه ره كان 
ئ��اوی  ئاستی  خ��ۆی  ده وری  ب��ه   ك��ه  

ده ریاكانیش به  خێرایی به رزده بێته وه . 
كه   ئه وه یه   ئاماژه یه   جێگه ی  ئ��ه وه ی 
به رزبوونه وه ی ئاستی ئاوی ده ریاكان به  
پێی جێگه ی جوگرافی و باری ئابوری 
هه ندێك  ئێستادا  له   هه ر  ده گ��ۆڕێ��ت. 
له  دوورگ��ه ك��ان��ی ب��اش��ووری زه ری��ای 
ئه م گۆڕانه دان  كاریگه ری  له ژێر  هێمن 
واڵته   له   هه ندێك  دی��اره .  پێوه یان  و 
ئابوورییان  باری  كه   پێشكه وتووه كان 

ده ستكرد  له مپه ری  ده توانن  زۆرباشه  
دروست بكه ن بۆ ڕێگرتن تا ئاستێك له  
به رزبوونه وه ی ئاوی زه ریاكان. واڵتێكی 
ناوچه كانی  زۆرب���ه ی  ه��ۆاڵن��د  وه ك 
ده ریاكان  ئاوی  ئاستی  ژێر  ده كه وێته  
زۆر  له مپه ری  كه   ن��اچ��ارب��وون  بۆیه  
دروست بكه ن بۆ به ره نگاری بوونه وه ی 
له   ئاو.  ئاستی  بچووكانه ی  گۆڕانه   ئه و 
شاری له نده ن و له  سه ده ی پێشوودا پاش 
بۆ  هه ڵكشاو  ئ��اوی  ئاستی  كه   ئ��ه وه ی 
نزیكه ی 1مه تر به رزبووه وه ، ئه وا به  بڕی 
گه وره   ده رگای  پاوه ند  ملیۆن  چه ندین 
دروستكرا تا ڕێی ئه و ڕه شه با و ته وژمه  
ئه و  سه ر  كارنه كه نه   و  بگرێت  به هێزانه  
ئیتالیا  له   ڤینسیا  وه ك  شارێكی  له   شاره . 
كراوه   دروست  زه ریا  ئاوی  له سه ر  كه  
چه ندین ڕێگه ی ئه ندازیاری پێشكه وتوو 
الفاو  كاریگه ری  تا  به كارده هێنرێت 
سه المه ت  دانیشتووان  و  بكرێت  دابین 
زۆر  كه نارییه كان  ناوچه   بێگومان  بن. 
گۆڕانانه یان  ئه م  كاریگه ری  خێرایی  به  
جێگه ی  كه   ئ��ه وه ی  ده بێت.  پێوه دیار 
گۆڕانكارییانه ی  له م  كه   ئه وه یه   داخه  
ك��ه ش��وه��ه وای گ��ۆی زه وی���دا واڵت��ه  
لێده كه وێت  زیانیان  زۆر  هه ژاره كان 
نموونه   بۆ  ده بن،  كاره سات  تووشی  و 
ئاوی  ئاستی  له   1مه تر  به رزبوونه وه ی 
زه ریا له  به نگالدیش ئه وا 17% له  خاكی 
ئه و واڵته  ده كه وێته  ژێر الفاوه وه  كه  له  
ئه نجامی ئه م گۆڕانه دا نزیكه ی 38ملیۆن 
هاوواڵتی بێ    جێگه و سه ر لێشێواو ده بن.
نزیكی  به   پێدرا  ئاماژه ی  له پێشه وه   وه ك 
2ملیمه تر له  ساڵێكدا له  سه ده ی پێشوودا 
كه   ئه وه ی  به رزبۆته وه ،  ده ریاكان  ئاوی 
لێكۆڵینه وه  ورده كانی ئه م دواییه  پیشانی 

به رزبوونه وه ی ئاستی ئاوی ده ریاكان به  پێی جێگه ی جوگرافی و 
باری ئابوری ده گۆڕێت. هه ر له  ئێستادا هه ندێك له  دوورگه كانی 
باشووری زه ریای هێمن له ژێر كاریگه ری ئه م گۆڕانه دان و پێوه یان 
دیاره . هه ندێك له  واڵته  پێشكه وتووه كان كه  باری ئابوورییان زۆرباشه  
ده توانن له مپه ری ده ستكرد دروست بكه ن بۆ ڕێگرتن تا ئاستێك له  
به رزبوونه وه ی ئاوی زه ریاكان
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ده ده ن ئه وه یه  كه  له م سه ده یه دا به  نزیكی 
به رز  ده ریاكاندا  له   ئاو  ئاستی  1مه تر 
وێرانكارییه كی  ئه مه ش  كه   ده بێته وه ، 
گه وره  بۆ چه ندین واڵتی سه ركه ناره كان 

دروست ده كات. 
به  گۆڕانی  ئاماژه یه ك  به  كورتی  ئه گه ر 
ئاستی ئاوی ده ریاكان بكه ین له  ڕووی 
ئه و كاته ی كه  دووباره  ده بێته وه  یان ئه و 
هۆكاره  سه ره كییه ی كه  ده بێته  ڕوودانی 
جۆر  دوو  به   ئه ویش  گۆڕانكارییه   ئه و 
گۆڕانێكی  ئه وانیش  كه   ڕووده دات: 
 Long-term variations درێژخایه نه  
 Short-Term كورتخایه نه گۆڕانێكی  و 
یه كه مه   جۆری  هه رچی   .variations
ساڵ  ملیۆنان  بۆ  س��ه ده   چه ندین  ئ��ه وا 
ده بنه   كه   هۆكارانه ی  له و  و  ده گرێته وه  
ڕوودانی ئه م گۆڕانكارییه  وه ك زیادبوونی 
ئۆقیانووسه كان  ئاوزێڵی  قه باره ی  شێوه و 
له   زه وی  س��ه ر  بۆ  ئ��او  زیادبوونی  و 
ناخی زه وییه وه  و گۆڕینی ئایسۆستاسی 
 .Lithosphere ڕه ق  كه ڤره به رگی 
جۆری دووه م یان هۆكاری سه ره كی بۆ 
ڕوودانی گۆڕینی ئاستی ئاوی زه ریاكان 
به  ماوه یه كی كورت كه  له وانه یه  چه ند 
بخایه نێت:  سه ده یه ك  چه ند  بۆ  ده قیقه  
ته وژمه كان  و  شه پۆل  هۆكارانه   له م 
وهه ڵكشان و داكشانی ئاو و گۆڕان له  

په ستانی به رگه هه وادا و گۆڕان له  ڕێژه ی 
ئاو و سه هۆڵ.

جارێكی دیكه  توێژینه وه  زه ویناسییه كان 
ئ��اوی  ئاستی  ك��ه   ده سه لمێنن  ئ��ه وه  
خێرایی  به   تازانه دا  سه ده   له م  ده ریاكان 
ڕێژه ی  وه    1940 له ساڵی  به رزده بێته وه . 
به رزبوونه وه  2.5  ملیمه تره  له  ساڵێكدا، 
هێنده ی  سێ  ئه وه یه   مانای  ئه مه ش  كه  
ئ��ه و ب��ه رزب��وون��ه وه ی��ه ی��ه  ك��ه  ل��ه  نێوان 
ساڵه كانی 1890 و 1940 دا تۆماركرابوو. 
ئه م  كه   ئه وه یه   ئاشكرابووه   كه   ئه وه ی 
به رزبوونه وه یه  به  شێوه یه كی سه ره كی به  
وه ك  به فراوه ره كانه ،  توانه وه ی  هۆكاری 

باسكرا، ڕووده دات.
خ��ۆش��ب��خ��ت��ان��ه  خ��اك��ی ك��وردس��ت��ان 
ئاستی  گۆڕانه ی  به م  نابێت  كاریتێكراو 
نه بوونی  له به ر  ئه ویش  ده ریاكان،  ئاوی 
له   یان  كوردستان  خاكی  ناو  له   ده ریا 
ئه وه   مانای  ئه مه   به اڵم   ، چ��وارده وری 
له و  ئاگاداربین  نییه   پێویست  كه   نییه  
شینه   ماڵه   به سه ر  كه   گه ورانه ی  گۆڕانه  
له وانه یه   كه   دێت  مرۆڤدا  گه وره كه ی 
وه ك  ئێمه ش  جۆره كان  له   جۆرێك  به  
ده ستمان  زه وییه   ئه م  سه ر  دانیشتوانی 
گه رمای  پله كانی  زیادبوونی  له   هه بێت 
له   ئه ویش كاریگه ره   به رگه هه واداو كه  

به رزبوونه وه ی ئاستی ئاوی ده ریا.
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كه هره مان 
ی�������ان )ع�����������ه م�����������ب�����������ه ر 

به رهه مه   له   یه كێك  به   و  ئامێزه   نهێنی  مادده یه كی  زه ردوویی( 
بوونی  دروس��ت  مێژووی  داده ن��رێ��ت،  سروشت  سه یره كانی 
كه هره مان ده گه ڕێته وه  بۆ چه ندین ملیۆن سااڵ )90-130ملیۆن 
ورد  لێكۆڵینه وه ی  و  توێژینه وه   چه ندین  به   ئه مه ش  س��اڵ(، 
سه لمێنراوه ، كاتێك له ناو چه ند جۆرێك له  كه هره مانی ڕووندا 
ژماره یه ك مێروو و ڕووه كی به به ردبوو )به ردینه ( دۆزرایه وه  كه  

ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و سه رده مه .
له وانه یه  هه ندێك له  خوێنه ران پێشینه یه كی ساده یان  له سه ر ئه م 
به   هه یه   په یوه ندی  ئه وه ی  هۆی  به   به تایبه تی  هه بێت  مادده یه  
شتێكه وه  كه  پیاوان به كاری دێنن كه  ئه ویش ته زبیحه . له وانه یه  
ئاگان  بێ  به اڵم  بیستبێت  له باره یه وه   شتیان  دیكه یش  چه ندینی 
بوونی،  دروست  چۆنێتی  و  كه هره مان  كرداریه كانی  به ها  له  
هه روه ها بێ ئاگاشن له  نامۆترین و سه یرترین نهێنیه كانی. بۆیه  
له م وتاره دا هه وڵ ده ده م تیشكێك بخه مه  سه ر ئه م مادده یه  و به  

شێوه یه كی ساكار بیخه مه  به رده م خوێنه ری كورد.
ئیستا  پێش  سااڵ  ه��ه زاران  م��اوه ی  مرۆڤایه تی  شارستانیه تی 
و  نهێنی  چه ندین  به   كه   مادده یه   ئه م  ناسیوه .  كه هره مانی 
یۆنانییه كان  و  فیرعه ون  و  فینیقی  ل��ه الی  ده وره   ناڕوونی 
ناسراو بووه  به هۆی  چه ندین شارستانیه تی كۆنی دیكه .. دراوه  
خۆشه كه ی  بۆنه   وه ك  هه یه تی  كه   زۆرانه ی  تایبه تمه ندیه   ئه و 
و  وگۆڕ  ئاسه وار  له ناو  كه   وڕێكخستنی،  پێكهاتن  ئاسانی  و 

به رهه می  شێوه ی  به   دۆزراوه ته وه   گه نجینه كانیاندا 
چاره سه ریش  بۆ  هه روه ها  ملوانكه ،  یان  هونه ری 
ئه م  كه   وابووه   باوه ڕیان  چونكه   هێناوه ،  به كاریان 
كه هره مان  .چونكه   هه یه   سحری  تایبه تمه ندی  مادده یه  
پیاهێنانیدا.. ده ست  له كاتی  كاره بایی  توانای  تایبه تمه نده به  
هه روه ك چۆن له  چه ندین ڕێوڕه سمی ئاینیشدا به كارده هات 
هه روه ها به كارهێنانی دووكه ڵه كه ی به هۆی بۆنه  خۆشه كه یه وه .

سروشتی كه هره مان و دروستبوونی
كه تیره یی  مادده یه كی  بۆ  به كاردێ  ده سته واژه یه كه   كه هره مان 
ده ده ن،  ده ری  سنه وبه ر  خێزانی  له   دره ختێك  چه ند  قه دی  كه  
داره كان ئه م مادده یه  ده رده ده ن وه ك ئامڕازێكی به رگریكار دژی 
نه خۆشی و مشه خۆرو مێرووه كان و شتی  دیكه یش، تا ده ردانه كه  
زیاتر بێت قورستر ده بێت له سه ر قه دی داره كه  بۆیه  به رده بێته وه  
نزیكی  دره خته كان  ئه گه ر  ده ریاكان  قواڵیی  یان  س��ه رزه وی 
ده ریابن.  به  تێپه ڕبوونی كات )ملیۆنان ساڵ( مادده  كه تیره یه كه  
ده بێته  به  به ردبوو به  ڕه نگ و شێوه ی جیاواز به گوێره ی ژینگه ی 

ده ورووبه ری، بۆ به رده  كه هره مانه كان ده گۆڕێت.
ڕه نگه كانی كه هره مان

جیاواز  ڕێژه ی  به   هه یه   ناسراوی  ڕه نگێكی  چه ند  كه هره مان   
له وانه ، زه رد كه  دیارترین ڕه نگی كه هره مانه  و ڕێژه كه ی %70 

به  گوێره ی ڕه نگه كانی دیكه  پێك ده هێنێت.
كه وتن  ده ست  ڕووی  له   دێت  زه رده وه   ل��ه دوای  كه   ڕوون 

وڕێژه كه ی نزیكه ی 10% ده بێت. 
وڕێژه كه ی  له جیهاندا  كه هره مانه   جۆری  ده گمه نترین  شین، 
نزیكه ی 0.2%. یه كێكیشه  له  سه یرترین جۆره كانی كه هره مان و 
به رده كان كه  له  زه ویه وه  ده رده هێنرێت، چونكه  ڕه نگه كه ی له  
بنچینه دا ڕوونه ، به اڵم كاتێك ڕووناكی به ر ده كه وێت ده گۆڕێت 

بۆ شین. 
هه روه ها ڕه نگه كانی سور و سه وزو ڕه ش.. له  ڕه نگی ناسراوی 

كه هره مانن..

مان
نهێنییه كانی كه هره 
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ئه و شوێنانه ی كه هره مانی تێدایه :
داده نرێت،  كه هره مان  سه ره كی  سه رچاوه ی  به   به لتیق  ده ریای 
گه وره ی  دارستانێكی  له پێشدا  ده ریایه   ئه م  كه   ده گێڕدرێته وه  
سنه وبه ر بووه ، به اڵم به  تێپه ڕبوونی كات ئاو دایپۆشیوه ، كه هره مان 
له  هه موو ئه و واڵته نه دا بوونی هه یه  كه  نزیكن له  ده ریای به لتیق. 

دیارترین به كارهێنانه كانی كه هره مان
و  گرنگ  مادده یه كی  به   كه هره مان  كۆتایدا  سه ده ی  چوار  له  
به نرخ ته ماشا ده كرا، به شێوه یه ك كه  ده ستكه وتنی خاوه  باشه كانی 
مادده یه   ئه م  به كارهێنانه كانی  بوو.  ده گمه ن  زۆر  مادده یه   ئه م 
و  به تایبه تی  فه رمانڕه واكان  پاشاو  له الی  به رچاو  ڕێژه یه كی  به  
پله وپایه  داره كان به  شێوه یه كی گشتی زیادی كرد و به كارده هێنرا 
چه ندین  هه روه ها  به نرخه كان.  وگه وهه ره   تاج  هۆنینه وه ی  بۆ 
شتی ناوازه و چه ندین سندوقی لێ دروست ده كرا بۆ هه ڵگرتنی 

گه وهه ر و ملوانكه كانیان.
عه ره بی  جیهانی  له   كه هره مان  به كارهێنانه كانی  دیارترین 
دروستكردنی  له   به تایبه تی  كه نداو  ناوچه ی  و  ئیسالمی  و 
ته زبیحدا كه  بووه ته  ئاره زوو وخوویه ك الی ئه وانه ی خه ریكی 
نه ناسراو  سه یرو  ئاره زووه كه   له وانه یه   ته زبیحن،  كۆكردنه وه ی 
»حه زه كانی  وتراوه   كۆندا  وه كوله   به اڵم  هه ندێك،  له الی  بێت 
ئاره زووه كانی  له   هه ریه ك  وه ك  الیان«،  بیروباوه ڕ  ده بنه   مرۆڤ 
دیكه  كه سی ئاره زووكه ری ته زبیح حه ز ده كات ته زبیحه  كۆن 

و ده گمه نه كان كۆبكاته وه .
به   عه ره بی(  كه نداویی  ناوچه ی  )دانیشتوانی  كه نداویه كان 
بۆ  چی  جا  ده ده ن  ته زبیح  به   زۆر  گرنگی  گشتی  شێوه یه كی 
زیكركردن بێت یان بۆ خۆشی یان هه ر بۆته  نه ریتێك.  ته نانه ت 
هه ندێك  له وانه یه   په یدابوو.   كچانیش  ته زبیحی  دواییانه دا  له م 
له )پالستیك وئه لیسه ر( درووست  ته نیا  ته زبیحه كان  پێیان وابێت 
ده كرێت و نرخه كانیان له  15 یان 100 ڕیاڵ تێپه ڕناكات، به اڵم 
له  ڕاستیدا وانییه ، چونكه  له وانه یه  نرخی ته زبیحێك بگاته  30-20 
ئه ڵماس  وه كو  به نرخه كان  به رده   له   ته زبیحێك  بۆ  ڕیاڵ  هه زار 
و زمرود و زیاتریش بێت.  زۆرن ئه و ماددانه ی كه  ته زبیحیان 
هه ندێكی  و  سروشتین  هه ندێكیان  كه   ده كرێت،  دروست  لێ 
»پالستیك،  وه ك:  ده ستكرده كان  مادده   ده ستكردن،  دیكه یشیان 
ره یزلین«،«سانده لوس-مسكی-بیكالیت-فاتوران«،  فایبه ر، 
مادده ی  هه رچه نده   ئه ڵمانی  خاوی  به   ناوده برێن  ماددانه   ئه م 
ده گاته   ته زبیحیان  جۆری  هه ندێك  نرخی  به اڵم  ده ستكردن، 
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5000 دۆالر، چونكه  مادده كان)له  جه نگی یه كه م و دووه می  
به كارده هێنران  سه ربازی  مه به ستی  بۆ  بنچینه دا  له   جیهانی(وه  
چۆن  كه   نازانرێت  ئێستاش  تا  و  ده گمه نن  و  كۆن  زۆر  و 
دیكه   ده ستكردی  مادده ی  چه ندین  كراون،هه روه ها  دروست 

به كارده هێنرێن. 
دروست  ئه ڵمانی  –مسكی-  خ��اوی  له   ته زبیح  هه ندێك    
ده كرێت.  ته زبیح له  خاوی ئه ڵمانی –ساندلوس- و مادده ی 
كه   كوك  ده رده كرێت،  له ده ریا  كه   ئه لیسه ر  وه ك:  سروشتی 
دارێكه  له  كه وكه نت و گوێزی هندی-عاج-مه رجان-ئێسقانی 
هه ندێك گیاندار وه ك وشتر وفیل و نه هه نگ-به ردی گرانبه ها 
ته زبیحی  زه فیر...هتد.  و  زومرود  و  یاقوت  و  ئه ڵماس  وه ك 
ده كرێت  ده ست دروست  به   و كه هره مان  پیرۆزه   به   ئه لیسه ر 
كه   سروشتی  مادده ی  دیارترین  و  گرنگترین  ڕێده خرێت.  و 
ده توانرێت ته زبیحی پێ دروست بكرێت كه هره مانه . دیارترین 
جیاكه ره وه كانی ته زبیحی كه هره مان سێ شته : بۆنه  خۆشه كه ی 
كه هره مان، گۆڕانی ڕه نگی كه هره مان وگرانبوونی به پێی كات، 
ده ست لێدانی ته زبیحی كه هره مان ده گۆڕێت به  به راورد له گه ڵ 

مادده كانی دیكه دا.
ده فرۆشرێت  )گرام(  به كێش  ته زبیحی كه هره مان  دڵنیایه وه   به  
و نرخه كه ی ده گاته  8 تا 200 ڕیاڵ بۆ یه ك گرام وه  هه ندێك 
دیارترین  ڕی��اڵ.    500 ده گاته   گرامێكیان  نرخی  جۆریان 
كه هره مان  ته زبیحی  و  به گشتی  كه هره مان  جیاكه ره وه كانی 
به پێی  ده كات  زیاد  گرامێك  هه ر  نرخی  كه   ئه وه یه   به تایبه ت 
ده كات  زیاد  نرخه كه ی  ببێت  كۆنتر  ته زبیحه كه   تا  و  كات 
له سه ر ئاستی جیهان.  بۆیه  زۆر كه س ڕێژه یه كی زۆر كه هره مان 
یان زیاتر چاوه ڕێ ده كه ن و  كۆده كه نه وه  ده یكڕن و ساڵێك 

دواتر به  چه ند ئه وه نده  ده یفرۆشنه وه .

سه رچاوه كان:
- بڕوانه  ماڵپه ڕی:

http://www.bdr130.net/vb/t543583.html
- محێدین، ئیبراهیم محه مه د جه زا، 2011، فه رهه نگی زه ویناسی 
چاپخانه ی  سلێمانی،  سلێمانی،  زانكۆی  ئینگلیزی-كوردی، 

په یوه ند، كوردستان،  269ل.
 *خوێندكاری به شی زه ویناسی، پۆلی دووه م، زانكۆی سلێمانی
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کوردستاندا  هه رێمی  له   ئێستا 
شوێنێک،  ه��ه ر  ڕێتبکه وێته   ئ��ه گ��ه ر 
نوسینگه یه کی ناو بازاڕ، نه خۆشخانه یه ک، 
شوێنه کانی  و  داموده زگاکان،  دادگ��ا، 
ده بینیت  ه��ه رێ��م��ه ،  ئ���ه م  دی��ک��ه ی 
جگه ره که ی  ده ستده داته   جگه ره کێش 
ده وروب����ه ری  ب��ه رام��ب��ه ر   بێباکانه    و 
و   خۆیه تی  جگه ره کێشانی  خه ریکی 
باڵو  خۆیدا  چ���وارده وری  به   دووک��ه ڵ 
ناخۆشتریش  له وه   حاڵه ته   ئه م  ده کاته وه .  
ئه وه ی  تا ده گاته   و خراپتریش ده ڕوات 
ناو  وه ک  داخراوه کانیشدا،  شوێنه   له  
داخراوه کانی  هۆڵه   کافتیریا،  تاکسی، 
هه روه ها  زانکۆکان،  و  نه خۆشخانه   ناو 
شوێنی  که   به   دیکه   شوێنی  چه نده ها 
جگه ره کێش  دەکرێت،  پێناسه   داخ��راو 
تا  و  دووک���ه ڵ���ک���ردن  ده س���ت���ده دات���ه  
قوڕگ  ناو  ده کاته   دووک��ه ڵ  ده توانێت 
ده وروبه رییه وه  .  که سانی  سییه کانی  و 
شوێنی  له   جگه ره کێشانه   کلتوری  ئه م 
که سانی  له الی  نییه   ئه وه   هه ر  داخراودا 
له وه دایه   کاره ساته که   به ڵکو  بێت،  ساده  
"ڕۆشنبیر"،  به ناو  نوخبه یه کی  و  چینێک 
بڕوانامه دار یان به ناو "به ئاگا" له  ئه ته کیتی 
ئه ندازیار،  مۆدێرن،  کۆمه ڵگای  ژیانی 
مامۆستای  ن��ووس��ه ر،  ڕۆژن��ام��ه ن��ووس، 

داخراوه کاندا   شوێنه   له   پارێزه ر  زانکۆ، 
ئه و  ته واوی  جگه ره کانیان  دووکه ڵی  بە 
که   به  شێوه یه ک  ده ده ن،  قان  ناوه نده  
بواری هه ناسه دانی پاک و ته ندروست به 

 هیچ شێوه یه ک نامێنێت.
جگه ره کیشان  کلتوری  خۆرئاوادا،  له  
هێنده   داخ���راوه ک���ان،  شوێنه   ل��ه ن��او 
ئاکاری  له   دوور  و  ناشرین  کلتورێکی 
دووکه ڵکردن  که   ئه سته مه   مرۆڤدۆستییه  
)جگه ره کێشان، نێرگه له ، یان شێوازه کانی 
دیکه ی دووکه ڵکردن( به  هیچ شێوه یه ک 
بدرێت  ڕێگه   که   ئه سته میشه   ببینرێت،  
بکرێت،  دووکه ڵ  داخ��راودا  شوێنی  له  
شوێنی  له   جگه ره کێش  زیاتر  ل��ه وه ش 
ته ماشا  ناشرین  که سێکی  وه ک  داخراودا 
و  باڵه خانه   له   خۆرئاوا  له   ده کرێت. 
کراوه   تایبه ت  شوێنی  گشتیه کان  شوێنه  
بچێته   ده توانێت  که   جگه ره کێش  بۆ 
شوێنه   ژینگه ی  و  تایبه ته وه   شوێنه   ئه و 

داخراوه کان پیس نه کات.
مرۆڤدۆستی  ئاکاری  به داخه وه ،  به اڵم 
زیاتر  له وه ش  که مه    ئه وه نده   ئێمه   الی 
که   ئه وه یه   داخ��ه   جێگه ی  که   ئ��ه وه ی 
به ده ستان،  کتێب  "بڕوانامه داران،  به ناو 
الپتۆپ هه ڵگران" له  شوێنه  داخراوه کاندا 
زیاتر مه یلی کێشانی جگه ره  ده که ن، به  

ئازاردانی  مه یلی  زیاتر  دیکه دا  دیوێکی 
هاواڵتیانی ده وروبه ریان ده که ن.

ژینگه دۆستییه ،  وابه سته ی  مرۆڤدۆستی 
ڕاسته وخۆی  پێوه رێکی  ژینگه دۆستی 
بڵێیت  به  که سێک  ناکرێت  مرۆڤدۆستیه ، 
ژینگه یه   له و  ڕێز  ب��ه اڵم  مرۆڤدۆست، 
ڕێز  یان  نیشته جێیه ،  تیایدا  که   نه گرێت 
له و مرۆڤانه  نه گرێت که  له  دوروبه ریدا 

ئاماده ییان هه یه . 
ئیتیکی  له   جوانیی  له سه ره تاییترین 
خۆمان  ئ��ازادی  که   ئه وه یه   مرۆڤبوون 
ئازادی  پێشێلکردنی  له سه ر  وه رنه گرین 
به  که   نامرۆڤانه یه   به رامبه رمان.  که سی 
 ناوی ئازادییه وه  خودی خۆت به خته وه ر 
و  ناشاد  ده وروب���ه رت  ب��ه اڵم  بکه یت، 

به دبه خت بکه یت.
مرۆڤدۆستی  که سایه تی  ڕوانگه وه   له م 
هه یه   قوڵی  په یوه ندییه کی  مرۆڤه کان 
ژینگه دۆستی  تێڕوانینی  و  دیدگا  له گه ڵ 
جوانه کانی  به ها  به   ئێمه   مرۆڤه کانه وه . 
جوان  دنیابینی  و  بااڵ  تێگه یشتنی  وه ک 
ژینگه دۆستیه وه   ده بینه   و  مرۆڤدۆستی  و 
مرۆڤ، کاتێک که  ئه و به هایانه  ونده که ین 
بایۆلۆژییه وه   له  ڕوانگه ی  ئه و کاته  ته نیا 
مۆڕاڵه   چونکه   ده مێنینه وه،   مرۆڤی  به  

مرۆییه بااڵ کانمان له ده ستداوه .

جگه ره کێشان
وه ک دوژمنی

ژی����ن����گ����ه و 
مرۆڤدۆستی
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بایۆلۆژی

ئهگهرمێیهی مارێك
بكوژیتنێرهكهی

تۆڵهتلێدهكاتهوه؟

ئاماده كردنی: هه ورامان وریا قانع
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baiology

الشه یه كی  گیانه وه رێكی خشۆكه ،  مار 
درێژكۆله ی بێ په لی هه یه  كه  به  پووله كه  
داپۆشراوه ، بۆیه  به  یه كێك له  كۆمه ڵه ی 
هه روه ها  ده ژمێردرێت،  پوله كه داره كان 
سارده كانه .  خوێن  گیانه وه ره   به   سه ر 
مار نه  دوو گوێچكه ی ده ره كی و  نه  
گیانه وه ره   له   مار  هه یه .  چاوی  پێڵوی 
گۆشتخۆره كانه و نزیكه ی 2700 جۆری 
كیشوه ره كانی  هه موو  به   كه   هه یه  
كیشوره ی  ته نیا  باڵوبوه ته وه ،  جیهاندا 
ئ��ەوپ��ەڕی  ن��ه ب��ێ��ت)وات��ە  ئه نتاركیتا 
باشووری گۆی زەوی(. درێژی مار له  
جیاوازه ،  دیكه   مارێكی  بۆ  مارێكه وه  
به شێوه یه كی گشتی درێژی مار له نێوان 
ماری  مه تره .  هه شت  بۆ  سانتیمه تر  ده  
مه تر  له  حه وت  ئاناكۆندا درێژییه كه ی 

زیاتره .
به شی زۆری جۆره كانی مار ژه هراوی 
ژه هراوییه كانیان،  ج��ۆره   ب��ه اڵم  نین، 
به شێوه یه كی  ژه ه��ره ك��ه ی��ان 
كوشتنی  ب��ۆ  س��ه ره ك��ی 
ن  نیا ه كا نێچیر

به كارده هێنن، 
بڕێكی  چونكه  
ژه هره ،  ئه و  كه می 
په لوپۆخستنی  له   بۆ  به سه  

ئه و  بڕێكی كه می  ته نانه ت  نێچیره كه ی، 
دووچاری  مرۆڤ  توانایدایه   له   ژه هره ، 

مه رگ بكات. زاناكان 
له و بڕوایه دان ماره كان، 
پ��ه ی��وه ن��دی��ی��ه ك��ی 
نزیكیان  خزمایه تی 
مارمێلكه كاندا  له گه ڵ 
وه ك  و  ه����ه ی����ه  
مارمێلكه كان له  كون و 
زه ویدا  ژێر  كه له به ری 

ده ژین. به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا هه ندێك له  
زاناكانی دیكه ، پێیانوایه  ئه سڵ و بنه چه ی 

مار له  ئاوه وه  هاتووه .
دیكه ،  خشۆكه كانی  سه رجه م  وه ك  مار 
الشه ی به  پووله كه  داپۆشراوه ، به اڵم ئه وه ی 
مار له  خشۆكه كانی دیكه  جیاده كاته وه ، 
خۆی  پێسته كه ی  م��اوه   م��اوه   ئ��ه وه ی��ه  
پێیده وترێت  پرۆسه یه   ئه م  لێده كاته وه ، 
زۆربه ی  په یكه ری  ئێسكه   داماڵین.  كاژ 
ماره كان له  كه لله ی سه رو بڕبڕه ی پشت 
و قه فه زه ی سنگ پێكهاتووه . كه لله سه ری 
له   نه رمی  و  مار هه ردوو سیفه تی ڕه قی 
خۆیدا كۆكردوه ته وه ، بۆ نموونه  مێشكی 
پارێزراوه ،  به هێز  ئێسكی  قه پاغێكی  به  
شه ویالگی  هه ردوو  كاتێكدایه   له   ئه مه  
شه ویالگی  نه رمن.  زۆر  ئاستێكی  تا 
خواره وه ی مار چه ندین به سته ری نه رمی 
به   ڕێگه   و  ده كشێن  كه   له خۆگرتووه  
ماره كه  ده ده ن نێچیره  قه باره  جیاوازه كانی 

قووت بدات. 
بڕبڕه ی  چه ندین  له   مار  پشتی  بڕبڕه ی 
چۆنێك  ه��ه ر  ب��ه اڵم  پێكهاتووه ،  زۆر 

به شی زۆری 
جۆره كانی مار 
ژه هراوی نین، 
به اڵم جۆره  
ژه هراوییه كانیان، 
ژه هره كه یان 
به شێوه یه كی 
سه ره كی بۆ كوشتنی 
نێچیره كانیان 
به كارده هێنن، چونكه  
بڕێكی كه می ئه و 
ژه هره ، به سه  بۆ 
له  په لوپۆخستنی 
نێچیره كه ی، ته نانه ت 
بڕێكی كه می ئه و 
ژه هره ، له  توانایدایه  
مرۆڤ دووچاری 
مه رگ بكات
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له   و  نییه   كه متر  بڕبڕه    200 له   بێت 
ژم��اره ی  نییه .  زۆرت���ر  ب��ڕب��ڕه ش   400
كه مه   ژماره یه كی  كلكی،  بڕبڕه كانی 
ڕێژه ی  بڕبڕه كان،  سه رجه م  كۆی  له   و 
بڕبڕه كانی  پێكده هێنن.  كه متر   %20 له  
باش  زۆر  به شێوه یه كی  م��ار،  الش��ه ی 
بڕبڕه یه ك  ه��ه ر  به ستراون،  به یه كه وه  
زیادبوونی  به   ڕێگه   هه یه ،  زیاده یه كی 
هه رچی  ده دات.  ماسولكه كان  هێزی 
په یوه سته  به  كلكییه وه ، ئه وا به شێوه یه كی 
ئه و  مار  نوساوه .  الشه یه وه   به   تۆكمه  
تایبه تمه ندییه ی نییه  كه  بتوانێت له  كاتی 
ببێت،  كلكی  ده ستبه رداری  پێویستدا 
خشۆكه كانی  له   هه ندێك  ئه وه ی  وه ك 
دیكه  هه یانه . بۆ نموونه  مارمێلكه  له كاتی 
دوژمنه كه ی  له خشته بردنی  بۆ  مه ترسیدا، 
له   به شێك  ده توانێت  سه رقاڵكردنی،  و 
دوژمنه كه ی  به مه ش  لێبكاته وه .  كلكی 
و  ده دات  قرتاوه كه   كلكه   په الماری 
مارمێلكه كه ش ده رفه تی خۆڕزگاربوونی 

بۆ ده ڕه خسێت.

هه سته كانی مار
بینین: ئاستی بینین الی مار، جۆراوجۆره . 
مار هه یه  ئاستی بینینی زۆر الوازه و وه ك 
ئه وه  وایه  هیچ نه بینێت. ماری دیكه  هه یه  
ئاستی بینینی مامناوه ندییه  و ماری دیكه  
ئه وه ی  تیژه .  زۆر  بینینی  ئاستی  هه یه  
تێبینی كراوه ، ئه وه یه  ئه و مارانه ی له سه ر 
زۆر  بینینیان  ئاستی  ده ژین،  دره خته كان 
باشتره  له و مارانه ی له  كون و درزه كانی 
هه ر  مه سه له كه   ب��ه اڵم  ده ژی��ن.  زه وی��دا 
چۆنێك بێت، ده كرێت بڵێین به شێوه یه كی 
گشتی ئاستی بینینی مار باش نییه ، به اڵم 
به   هه ست  بتوانێت  كه   ده بینێت  ئه وه نده  
ژینگه  نزیكه كه ی خۆی بكات و بكه وێته  

دوای نێچیره كه ی.
مار،  الی  بۆنكردن  هه ستی  بۆنكردن: 
و  ڕۆشتن  له   مار  هه سته .  سه ره كیترین 

ژینگه كه ی  و  نێچیره كه ی  دۆزینه وه ی 
ده به ستێت.  بۆنكردن  هه ستی  به   پشت 
ئه وه یه   تێڕامانه ،  جێگای  ئه وه ی  به اڵم 
به   پشت  ئه ركه دا،  ئه م  ڕاپه ڕاندنی  له  
لووتی نابه ستێت و له مه شدا له  زۆربه ی 
ناچێت.  دیكه   گیانه وه ره كانی  زۆری 
له باتی لووتی پشت به  زمانی ده به ستێت. 
و  تامكردن  هه ستی  هه ردوو  بۆ  زمانی 
كاتێك  مار  به كارده هێنێت.  بۆنكردن 
به جێدێڵێت،  هێالنه كه ی  ڕاوك��ردن  بۆ 
زمانی له  ئێسكه  زمانییه كه ی ناو ده میه وه  

ده هێنێته  ده ره وه و له  هه وادا ده یجوڵێنێت. 
به رامه ی  و  بۆن  زمانی گه ردی  به مه ش 
و  وه رده گرێت  ده وروبه ری  ژینگه كه ی 
شی ده كاته وه . لێره وه  ماره كه  له  میانه ی 
ژینگه كه ی  ب��ه رام��ه ی��ه وه ،  و  ب��ۆن  ئ��ه و 
ده وروبه ری ده ناسێت و ده توانێت شوێنی 
نێچیره كه ی دیاری بكات، هه موو ئه وه ش 
ده دات  ئه نجام  ئه ندامێكه وه   به هۆی 
ئه م  جاكبسۆن(،  )ئه ندامی  پێیده وترێت: 
ئه ندامه  ده كه وێته  سه ر پووكی ماره كه و 
بۆ  و  ده كاته وه   شی  به رامه كه و  و  بۆن 
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ناوی  له   ناوه كه شی  ده نێرێت.  مێشكی 
كه   هاتووه   جاكبسۆن«ه وه   »لۆدفینگ 
ماردا  له   ئه ندامه ی  ئه و   1813 ساڵی  له  

دۆزییه وه . 
نییه ،  ده ره ك��ی  گوێچكه ی  مار  بیستن: 
هه یه .  ناوه كی  گوێچكه ی  ئه وه   له باتی 
له میانه ی ئه م گوێچكه  ناوه كییه وه  ده نگی 
ده بیسێت.  زه وی  سه ر  خشه خشه كانی 
زه وییه وه   به   كاتێك سكی  مار  هه روه ها 
ده نوسێت، هه ست به و له رینه وانه  ده كات 
هه وادا  له   و  زه وی  ڕووی  له سه ر  كه  

ڕووده ده ن، له  میانه ی ئه م هه ستكردنه وه ، 
ده توانێت هه ست به  نزیكبوونه وه ی هه ر 
گیانه وه رێك بكات. هه ندێك جۆری مار، 
به  یارمه تی ئه ندامی هه ستكردن به  گه رما 
هه ردوو  و  لووتی  نێوان  ده كه وێته   كه  
چاوی، ده توانێت هه ست به  تیشكی ژێر 
سوور بكات، هه روه ها ده توانێت هه ست 
و  بكات  ژینگه كه ی  گه رمی  پله ی  به  
له   نێچیره كه ی  گه رمی  پله ی  ده توانێت 

پله ی گه رمی ژینگه كه  جیابكاته وه .



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
3

178

پێستی مار
ل��وس و  پ��وول��ه ك��ه ی  ب��ه   م��ار  پێستی   
به شێوه یه كی  ك��ه   داپ��ۆش��راوه   وش��ك 
وایانكردووه   و  تێكهه ڵكێشراون  باش 
سه ره ڕای  بجوڵێت.  ئاسانی  به   ماره كه  
نیشانه ی  كۆمه ڵێك  مار  پووله كه ی  ئه وه  
دیاریكراوی تێدایه  كه  ماره كان له یه كدی 
بۆ  هه ندێجار  ئه وه   له به ر  ده كاته وه .  جیا 
پۆلێنكردنی ماره كان، په نا ده برێته  به ر ئه و 
نیشانه  دیاریكراوانه . بۆ نموونه  زاناكان له  
ڕێی ژماری پووله كه كانی پشت و سكی 
بڕبڕه كانی  ژماره ی  ده توانن  ماره كه وه ، 
به   تایبه ته   هه رچی  بزانن.  پشتی  بڕبڕه ی 
پێڵوی  مار  بڵێین  ده توانین  مار،  چاوی 
بنوقێنێت،  چاوی  ناتوانێت  نییه و  چاوی 
له به ر ئه وه  چاوی به  توێژاڵێك داپۆشراوه  
كه  به شێوه یه كی به رده وام چاوی ماره كه  
باسمان  پێشتریش  وه ك  مار  ده پارێزێت. 
ده كاته وه ،  پێسته كه ی  ماوه   ماوه   كرد 
به م پرۆسه یه ش ده وترێت كاژ داماڵین و 
چه ند سوودێكی بۆ ماره كه  هه یه . له وانه :
یه كه م: مار به شێوه یه كی سروشتی گه شه  
ده كات و گه وره  ده بێت، به مه ش پێسته  
كۆنه كه ی بۆی نابێت و ته سك ده بێته وه  
و دووچاری دڕان و خراپبوون ده بێت و 

پێویستی به  پێستی نوێ ده بێت.
دووه م: مار به  داماڵینی پێسته كه ی، خۆی 
و  كێچ  وه ك  مشه خۆره كانی  مێرووه   له  

پێویسته   به اڵم  ده ك��ات.  ڕزگ��ار  ئه سپێ 
نییه   گیانه وه ر  تاقه   مار  كه   بزانین  ئه وه  
ده دات  ف��ڕێ  خ��ۆی  كۆنه كه ی  پێسته  
دروست  شوێنیدا  له   نوێ  پێستێكی  و 
گیانه وه رانی  له   هه ندێك  به ڵكو  ده بێت، 
ده ده ن،  ئه نجام  شت  هه مان  دیكه ش 

به تایبه تی مێرووه كان.
لێكردنه وه ی  پرۆسه ی  به   كاتێك  مار 
ده دات،  ئ��ه ن��ج��ام  ك��ۆن��ه ك��ه ی  پێسته  
و شوێنێكی سه المه ت  ناخوات  خواردن 
هه ڵده بژێرێت تا خۆی ئاماده  بكات. پێش 
لێكردنه وه كه ، ڕه نگی پێسته كه  ده گۆڕرێت 
و  وشك  و  كاڵ  ڕه نگێكی  به   ده بێت  و 
داده گ��ه ڕێ��ت.  ڕه ش  ماره كه ش  چ��اوی 
كۆنه كه ،  پێسته   ن��اوه وه ی  ڕووی  دواتر 
ده ست ده كات به  توانه وه ، به مه ش پێسته  
ده بێته وه .  جیا  تازه كه   پێسته   له   كۆنه كه  
پاشان دوای چه ند ڕۆژێك، ماره كه  دێته  
ڕووه   به سه ر  ده خشێنێت  خۆی  ده ره وه و 
ده خوات  پێچ  گڕنییه كانداو  گڕنی  زبرو 
هه ڵده سوێژ،  دره خته كاندا  به   خۆی  و 
گۆره وییه كی  وه ك  كۆنه كه   پێسته   تا 
له  الشه ی ده بێته وه .  پارچه   به  یه ك  كۆن 
سه ریه وه   له   مار  گشتی  به شێوه یه كی 
پێسته كه ی،  داماڵینی  به   ده كات  ده ست 
كلكییه وه   له   مار  جۆری  هه ندێك  به اڵم 
ده كات.  پێسته كه ی  داماڵینی  به   ده ست 

جارێك  ساڵێكدا  له   ته مه نه كان،  به   ماره  
یان دووجار پێسته كه یان داده ماڵن. به اڵم 
ماره  بچووكه كان، له  ساڵێكدا چوار جار 

ئه و پرۆسه یه  ئه نجام ده ده ن.
زۆربوون:

 ماره كان به شێوه یه كی گشتی له  هه ردوو 
ده كه ن.  زاوزێ  پایزدا  به هارو  وه رزی 
ده رده ن،  مێیه تی  مێیه كان هۆرمۆنی  ماره  
بكه ن.  بانگ  جووتبوون  بۆ  نێره كان  تا 
هه ڵبژاردنی  چۆنیه تی  وردی  به   ب��ه اڵم 
مێیه كه  بۆ نێره كه ، نازانرێت. له دایكبوونی 
قۆناغی  له خۆده گرێت،  قۆناغ  دوو  مار 
هێلكه -   100 بۆ   2 مێیه كه   ماره   یه كه م 
پێی جۆری ماره كه  ده گۆڕێت-  به   ئه مه  
داده ن��ێ��ت.  س��ه الم��ه ت��دا  شوێنێكی  ل��ه  
هێلكه كان دوای مانگێك یان دوو مانگ 
و  به خێوكردن  به   سه باره ت  ده تروكێن. 
به چكه كانیان،  بۆ  باوان  چاودێریكردنی 
الیه نه یان  ئه و  ماره كان  زۆرب��ه ی  ئ��ه وا 
فه رامۆش كردووه . به شی زۆری ماره كان 
و  سه المه ت  شوێنێكی  له   هێلكه كانیان 
دووره  ده ست داده نێن و هیچ بایه خێكیان 
به هۆی  م��اره ك��ان  به چكه ی  پێناده ن. 
دیواری  له ناوه وه   پێشه وه یان،  ددانه كانی 
ده ره وه ،  دێنه   و  ده شكێنن  هێلكه كان 
دانانه ی  ئه و  ده ره وه ی���ان  هاتنه   له گه ڵ 
كاتێك  نامێنن.  و  هه ڵده وه رن  پێشه وه یان 
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ده ره وه ،  دێنه   هێلكه كان  له   به چكه كان 
باوانیان،  چاودێری  به بێ  له سه ریانه ،  ئه وا 
جێبه جێ  خۆیان  ژیانی  كاروباره كانی 
به الیه كدا  به چكه ی  هه ر  بۆیه   بكه ن، 
پشت  هه ریه كه یان  له مه شدا  و  ده ڕوات 
كه   ده به ستێت  ناوه كییه ی  غه ریزه   به و 
هه ڵگریه تی. له گه ڵ ئه وه شدا بڕێكی زۆر 
كه م له  مار هه یه ، هێالنه  بۆ هێلكه كانیان 
هاتنه   كاتی  ت��ا  و  ده ك���ات  دروس���ت 
چ��اودێ��ری  به چكه كانیان،  ده ره وه ی 
هێلكه كان ده كه ن. قۆناغی دووه م بریتییه  
هێلكه كانی  مار،  مێیه ی  هه ندێك  له وه ی 
ناو سكی خۆیدا  له   هه ر  به ڵكو  ناكات، 
كۆیان ده كاته وه . پاشان هه ر له  ناو سكیدا 
ده تروكێن و ئینجا به چكه كان دێنه  ده ره وه ، 
ئه مه  وا نیشان ده دات ئه و ماره  بزێت و 
به  زاین به چكه كانی ده بێت. به شێوه یه كی 
كۆمه اڵیه تی  گیانه وه رێكی  مار  گشتی 
و  كۆمه اڵیه تی  په یوه ندیی  وات��ه   نییه ، 
ئاستێكی  له   ماره كاندا  له نێوان  خێزانی، 
زۆر خراپدایه . دایك و باوك هیچ ڕۆڵێك 
نابینن.  به چكه كانیاندا  به خێوكردنی  له  
ته نیا  مار،  مێیه كانی  نێره و  كۆبونه وه ی 
دی،  هیچی  جووتبوونه و  مه سه له ی  بۆ 
جووتبوون،  پرۆسه ی  ته واوبوونی  دوای 
به الیه كدا  ه��ه ری��ه ك��ه ی��ان  ڕاس��ت��ه وخ��ۆ 
له نێوانیاندا  په یوه ندیه ك  هیچ  و  ده ڕوات 
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مێیه یه كی  نێره یه ك  هیچ  لێره وه   نامێنێت. 
قسه   ئه و  به مه ش  نییه .  به خۆی  تایبه ت 
ئه گه ر  ده ڵێت  كه   نییه   ڕاست  به رباڵوه  
نێره كه ی  ئه وا  بكوژیت،  مارێك  مێیه ی 

تۆڵه ت لێده كاته وه .
خۆراك

گۆشتخۆره كانه ،  گ��ی��ان��ه وه ره   ل��ه   م��ار   
جۆر  جۆراو  گیانه وه ری  زۆر  ژماره یه كی 
مێرووه كان  بچووكه كان  ماره   ده خ��وات. 
ده خ���ۆن. ب��ه اڵم م��اره  گ��ه وره ك��ان، ئه و 
ژینگه كه یدا  له   كه   ده خۆن  گیانه وه رانه  
هه یه ، وه ك مشك و كه روێشك و به چكه ی 
باڵنده كان. هه رچی ماره  قه به و زله كانه ، ئه وا 
وه ك  گه وره كانی  گیانله به ره   له   هه ندێك 
نێچیره كه ی  مار  ده خۆن.  به راز  و  ئاسك 
ئه م  ئ��ه وه ی  ده دات،  ق��ووت  ت��ه واوی  به  
له   بریتییه   ده ك���ات،  ئاسان  بۆ  ك��اره ی 
و  شه ویالگه كان  كشانی  و  ده می  نه رمی 
نه بوونی لێو یان نه بوونی ددانه  بۆ جوین. 

دوای ئه وه ی نێچیره كه  له  ده می ماره كه وه  
به هۆی  ماره كه   تێده په ڕێت،  ناوه وه   به ره و 
نێچیره كه   سكیه وه ،  به هێزه كانی  ماسولكه  
شوێنی  ماسولكانه   ئه و  تێكده شكێنێت، 
له   ئه وه ی  له به ر  مار  گرتووه ته وه .  ددانیان 
گیانله به ره  خوێن سارده كانه ، بۆیه  پرۆسه ی 
هه رسكردنی خۆراك الی مار، له سه رخۆیه . 
خ��ۆراك  دووردا  دوور  م��اوه ی  له   م��ار 
كه   ئه ناكۆندا  ماری  نموونه   بۆ  ده خوات، 
ڕاده یه كی  تا  ده ژی،  ئه مریكا  باشوری  له  
خۆراك  جارێك  مانگ  شه ش  هه ر  زۆر 
له سه ر  خ��ۆی  م��ار  هه ندێك  ده خ���وات. 
خواردنی هێلكه ی باڵنده كان ڕاهێناوه ، له م 
حاڵه ته دا ماره كه  هێلكه كه  قووت ده دات، 
به هێزه كانییه وه   ماسولكه   به هۆی  پاشان 
هێلكه كه  تێكده شكێنێت، دواتر ده ڕشێته وه ، 
هه ندێك  له   هه ڵدێنێته وه .  هێلكه كه   تۆكڵی 
تیمساحی  مار  بینراوه   ده گمه ندا  حاڵه تی 

بچووكی قووت داوه . 

ڕاوكردن
و  چڵ  و  لق  له نێوان  م��ار،  زۆرج��ار   
گه اڵی دره خته كاندا، یان له و شوێنانه ی 
پێشبینی ده كات نێچیره كه ی پێدا بڕوات، 
ده بێت.  له بۆسه دا  و  ده كات  مات  خۆی 
كاتێك له  نێچیره كه ی نزیك ده بێته وه ، له  
چاوتروكانێكدا په الماری ده دات و كه ڵبه  
ژه هراوییه كانی ده چه قێنێته  الشه كه ی. به م 
و  ده یگرێت  له رز  نێچیره كه ی  شێوه یه  
گێژوحۆل ده بێت و ده رفه ت به  ماره كه  
ده دات قووتی بدات. به اڵم ئه و مارانه ی 
ژه هریان نییه ، ئه وا بۆ قه ره بووكردنه وه ی 
لوول  نێچیره كه یان  له   خۆیان  ژه ه��ر، 
به هێزه كانیان،  ماسولكه   به   و  ده ده ن 
نێچیره كه   به مه ش  ده بڕن،  لێ  هه ناسه یان 
جۆری  هه ندێك  ده مرێت.  و  ده خنكێت 
مار، به سه ر دره خته كاندا سه رده كه ون و 

هێلكه  و به چكه ی باڵنده كان ده خۆن. 
ڕاوك��ردن��ی  ب��ۆ  ته نیا  م��ار،  پ��ێ��وه دان��ی 
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نییه ،  خواردنی  پاشان  و  نێچیره كه ی 
وه ك  پ��ێ��وه دان  هه ندێجار  م��ار  به ڵكو 
به كارده هێنێت  به رگریكردن  هۆكارێكی 
ده ده ن.  په الماری  گیانه وه رانه ی  به و  دژ 
له الیه ن  نموونه ،  بۆ  كه   كاتێك  ی��ان 
مرۆڤه وه ، گه مارۆ ده درێت، ئیدی هیچی 
هه ر  به   نه بێت  ئه وه   ته نیا  نامێنێته وه   بۆ 
كه سێكه وه  بدات كه  لێی نزیك ده بێته وه . 
باشترین  م��اردا،  بینینی  كاتی  له   بۆیه  
ش��ت ئ��ه وه ی��ه  لێی دوورك��ه وی��ت��ه وه  و 
نه یوروژێنیت و هه وڵی كوشتنی نه ده یت، 
خۆی  ته واوی  به   كاتانه دا،  له و  چونكه  
بۆ به رگریكردن له  خۆی ئاماده  ده كات. 
ئه نجامی پێوه دانی مار، پشت به  كۆمه ڵێك 
له وانه   ده به ستێت،  جۆراوجۆر  فاكته ری 
جۆری ماره كه ، ئه و شوێنه ی كه  پێوه ی 
به كاریهێناوه ،  ژه هره ی  ئه و  بڕی  داوه ، 

بارودۆخی ته ندورستی نێچیره كه .

دوژمنی مار
له  سروشتدا مار كۆمه ڵێك دوژمنی هه یه  
و  ناترسن  مار  ڕوبه ڕوبوونه وه ی  له   كه  
یه كێكه   مار  بگره   ده جه نگن،  له گه ڵیدا 
له  نێچیره  سه ره كییه كه یان. نموونه ی ئه و 

كه   هه نگوینی  بازی  له   بریتییه   دوژمنانه  
هه روه ها  ناسراوه .  ماره كان  بكوژی  به  
ج��ۆری  ه��ه ن��دێ��ك  پشیله و  و  ژی���ژك 
دوژمنه   له   گه وره كان-یش  جاڵجاڵۆكه  
ج��ۆره   ئ��ه م  م���ارن،  سه رسه خته كانی 
گیانه وه رانه  دژه  ژه هریان هه یه . له  هندستان 
كه  واڵتێكه  تێیدا قوربانیانی پێوه دانی مار 
یه كێكه   مریشك  به رباڵوه ،  دیارده یه كی 
جۆری  بچووكه كانی  ماره   دوژمنی  له  
ماره   ئه و  هێنده ی  هه ر  مریشك  كۆپرا، 
ده نووك  به   یه كسه ر  ببینێت،  بچووكه  

هه ڵیده گرێت و قووتی ده دات.

پێوه دانی مار
ته نیا  نین،  ژه ه��راوی  ماره كان  زۆرب��ه ی 
مار  ژه هراوین.  جۆریان   400 نزیكه ی 
ده دات:  نێچیره كه یه وه   به   ڕێگا  دوو  به  
یه كه م به  كه ڵبه  ژه هراوییه كانی، له  هه ر 
هه یه ،  بچووك  كونێكی  كه ڵبه یه كیدا 
كاتێك كه ڵبه كانی ده چه قێنێته  نێچیره كه ی، 
كار  پزیشكی  ده رزی  وه ك  كه ڵبه كان 
ناوی  ژه هراوییه كه ی  م��اده   و  ده ك��ه ن 
دووه م:  نێچیره كه وه .  خوێنی  ده كه نه  
هه یه ،  م��ار  دیكه ی  ج��ۆری  هه ندێك 

بۆ  كه ڵبه كانی  داخستووه ،  ده می  كاتێك 
ده می  كاتێك  به اڵم  ده نوشتێنه وه ،  ناوه وه  
ده بنه وه و  ڕاست  كه ڵبه كانی  ده كاته وه ، 
ئه و  نێچیره كه ی.  پێوه دانی  بۆ  ئاماده ن 
جێگیرن  ژه هراوییه كانی  كه ڵبه   ماره ی 
نادات،  نێچیره كانییه وه   به   نانوشتێنه وه ،  و 
به ڵكو قه پیان لێده گرێت، پاشان له  به شی 
درێژ  درزێكی  كه ڵبه كانی،  پشته وه ی 
ده ڕوات  به ناویدا  ژه هره كه   لێیه وه   هه یه  
و ده گاته  الشه ی نێچیره كه ی. ئه م جۆره  
كه ڵبه كانی  به   ماوه یه ك  بۆ  ناچاره   ماره ، 
نێچیره كه  بگرێت، تا دڵنیا ده بێت له وه ی 
ده ڕوات  كه ڵبه كانییه وه   له   ژه هره كه ی 
له به ر  نێچیره كه ی.  الش��ه ی  ده گاته   و 
نیمچه   ماری  به   مارانه   جۆره   ئه م  ئه وه  
ژه هراوی داده نرێن و به شێوه یه كی گشتی 
بۆ مرۆڤ مه ترسیدار نین. چونكه  مرۆڤ 
كه ڵبه   له   خۆی  خێرایی  به   ده توانێت 

ژه هراوییه كانی رزگار بكات.

ژه هری مار
كه   ده رده چن  ژه هراوییانه وه   ڕژێنه   له و 
به   به ستراون  و  ماره كه دایه   سه ری  له  
كۆمه ڵێك  له   ژه هره   ئه و  كه ڵبه كانه وه . 

ئاستی بینین الی مار، جۆراوجۆره . مار هه یه  ئاستی بینینی زۆر 
الوازه و وه ك ئه وه  وایه  هیچ نه بینێت. ماری دیكه  هه یه  ئاستی بینینی 
مامناوه ندییه  و ماری دیكه  هه یه  ئاستی بینینی زۆر تیژه . ئه وه ی 
تێبینی كراوه ، ئه وه یه  ئه و مارانه ی له سه ر دره خته كان ده ژین، ئاستی 
بینینیان زۆر باشتره  له و مارانه ی له  كون و درزه كانی زه ویدا ده ژین. 
به اڵم مه سه له كه  هه ر چۆنێك بێت، ده كرێت بڵێین به شێوه یه كی گشتی 
ئاستی بینینی مار باش نییه ، به اڵم ئه وه نده  ده بینێت كه  بتوانێت 
هه ست به  ژینگه  نزیكه كه ی خۆی بكات و بكه وێته  دوای نێچیره كه ی
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كه   هه ڵگیراون  ه��ه وای��دا  ت��وره ك��ه ی 
له ڕێی  ماره كه وه .  پشتی چاوی  ده كه ونه  
میانه ی  له   ناوبۆشه وه و  بۆریچكه ی  دوو 
الش��ه ی  ن��او  ده ڕژێ��ن��ه   كه ڵبه كانه وه ، 

نێچیره كه .
كانزاییه كان  و  پرۆتین  مادده   له   ژه هر 
پێكدێت كه  ده بێته  هۆی له په لوپۆخستنی 
له   هه نگاو  یه كه م  به   ئه وه   نێچیره كه ، 
ماره كه   الی  ه��ه رس��ك��ردن  پ��رۆس��ه ی 
نێچیره كه   م��ار  ژه ه���ری  داده ن��رێ��ت. 
ورده   ورده   و  ده ك��ات  دوچ��اری شۆك 
نێچیره كه دا  له شی  خانه كانی  له ناو 
و  خوێن  خانه كانی  ب��اڵوده ب��ێ��ت��ه وه و 
كۆئه ندامه  سه ره كییه كان تێكده شكێنێت، 
هه ندێك  گورچیله كان.  به تایبه تی 
له   كاریگه ری  ژه هره كه ی  هه یه ،  مار 
خوێن  س��وڕی  یان  ده م��ار  كۆئه ندامی 
ده كات، یان زیان به  خانه كانی هه ناسه دان 
ئه وانه   هه موو  ده گه یه نێت،  سییه كان  و 
هۆی  به   یان  خنكانه وه   به هۆی  دواجار 
هه ر  به هۆی  یان  ناوه كی  خوێنبه ربوونی 
ئه نجامی  ژه هره كه   كه   دیكه   زیانێكی 

ده دات، ده بنه  هۆی كوشتنی نێچیره كه .
هه یه ،  م��ار  دیكه ی  ج��ۆری  هه ندێك 
ڕاسته وخۆ  به ركه وتنی  به بێ  ژه هره كه ی 

واته   به كارده هێنێت،  نێچیره كه ی  له گه ڵ 
بێ پێوه دان یان قه پگرتن، نموونه  له سه ر 
ئه م  كۆپرایه .  ماری  مارانه ،  جۆره   ئه و 
ماره  ده توانێت ژه هره كه ی بگرێته  چاوی 
نێچیره كه ی و نێچیره كه  یه كسه ر هه ستی 
كوێر  له وانه یه   و  ده دات  له ده ست  بینین 
ماسولكه یه كه وه   به هۆی  كۆپرا  ببێت. 
ئه و كاره  ده كات كه  توانای گرژبوونی 
ژه هراوییه كاندا  ڕژێنه   ده وری  به   هه یه و 
پێچی خواردووه . ئه گه ر ماره كه  ویستی 
ماسولكه یه   ئه م  هه ڵبدات،  ژه هره كه ی 
قایمی گرژده بێت،  به   به  خێرای و  زۆر 
میانه ی  له   ژه هره كه   واده ك��ات  ئه مه ش 
چه ند  دووری  بۆ  بۆرییه كانه وه   كونی 
مار،  ژه هری  هێزی  ده رپه ڕێت.  مه ترێك 
دیكه   جۆرێكی  بۆ  ماره وه   جۆرێكی  له  
ده گۆڕدرێت. به اڵم به شێوه یه كی تایبه تی، 
كه   ناسراون  به وه   ئوستورالیا  ماره كانی 

به هێزترین ژه هریان هه یه .

جۆره كانی مار
مار به یه كێك له  دڕنده ترین خشۆكه كانی 
سه ر ڕووی زه وی داده نرێت و یه كێكه  
بۆ  گ��ه وره ی  مه ترسی  خشۆكانه ی  له و 
پێشتر  وه ك  هه یه .  م��رۆڤ  ژیانی  سه ر 

مار به شێوه یه كی سروشتی 
گه شه  ده كات و گه وره  
ده بێت، به مه ش پێسته  
كۆنه كه ی بۆی نابێت و ته سك 
ده بێته وه  و دووچاری دڕان و 
خراپبوون ده بێت و پێویستی 
به  پێستی نوێ ده بێت.
دووه م: مار به  داماڵینی 
پێسته كه ی، خۆی له  مێرووه  
مشه خۆره كانی وه ك كێچ و 
ئه سپێ ڕزگار ده كات
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و  ژه ه��رداره   هه یه   مار  پێدا،  ئاماژه مان 
ماریش هه یه  بێ ژه هر. واته  به شێوه یه كی 
گشتی مار بۆ دوو جۆر دابه ش ده كرێت: 
به اڵم  بێژه هر.  م��اری  ژه ه��ردارو  م��اری 
و  مه ترسیدارن  مار  جۆره كه ی  هه ردوو 
زیانی گه وره  به  ئاده میزاد ده گه یه نن. له  
سه رچاوه ی  هه ندێك  پێی  به   و  جیهاندا 
زانستی، مار نزیكه ی 2700 جۆری هه یه . 
ئێمه  لێره دا ته نیا باس له  هه ندێك جۆری 
واته   ده كه ین.  به رباڵوی  و  به ناوبانگ 
كه   ده كه ین  مارانه   ئه و  جۆری  له   باس 
ناسراون  خه ڵكی  الی  زۆر  تاڕاده یه كی 

و ناویان هه یه .

ماری كۆپرا
ژه هرداره كانه و  ماره   كۆمه ڵه ی  به   سه ر 
له  ماره  چوست و چاالكه كان.  یه كێكه  
بوروژێنرێت  كه سێكه وه   له الیه ن  ئه گه ر 
په راسوه كانی  ئه وا  بدرێت،  گه مارۆ  و 
س��ه ری  و  م��ل  و  ده جوڵێنێت  ملی 
شێوه یه كی ڕووته خت وه رده گرێت، به م 
وه ك  ده رده كه وێت  وا  سه ری  جوڵه یه ، 
شێوه یه كی  و  هه بێت  قه پاغێكی  ئه وه ی 
م��ه ت��رس��ی��دارو ت��رس��ن��اك ب��ه  م��اره ك��ه  

ده به خشێت.
م��اری ك��ۆپ��را ب��ه  دوو ڕێ��گ��ا، ژه ه��ره  
هه ندێك  به كارده هێنێت.  بكوژه كه ی 
جۆری كۆپرا ڕاسته وخۆ كه ڵبه كانی كه  له  
به شی پێشه وه ی شه ویالگی سه ره وه یدایه ، 
به اڵم  نێچیره كه ی.  الشه ی  ده چه قێنێته  
هه یه   كۆپرا  دیكه ی  ج��ۆری  هه ندێك 
ژه هره كه ی ده گرێته  چاوی نێچیره كه ی. 
سه ری  كۆپراكه   كاتێك  جۆره یاندا،  له م 
به شێوه یه كه   بۆ دواوه  ده بات، كه ڵبه كان 
ژه هره كه   ڕه خساوه ،  بۆ  ئه وه ی  ده رفه تی 
به كارهێنانی  ب��دات.  ف��ڕێ  پێشه وه   بۆ 
له   جۆر  دوو  الی  شێوه یه ،  به م  ژه ه��ر 
هیندی  جۆرێكی  و  ئه فریقی  كۆپرای 
زۆر به رباڵوه . فڕێدانی ژه هر به م شێوه یه ، 
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مرۆڤ دووچاری زیان ناكات، ته نیا ئه و 
چاوی  به ر  ژه هره كه   كه   نه بێت  كاته  
ده كه وێت. چونكه  كاتێك ژه هره كه  به ر 
چاوه كانی  ده كه وێت،  مرۆڤه كه   چاوی 
ئه گه ر  و  هه ڵده گه ڕێن  س��وور  زۆر 
له وانه یه   ئه وا  نه شوات،  چاوی  به خێرایی 

هه ستی بینین له ده ستبدات.
درێژی ماری كۆپرای هیندی پێگه یشتوو، 
نزیكه ی  تیره كه ی  مه تره و  دوو  نزیكه ی 
زه ردو  له نێوان  ڕه نگی  سانتیمه تره .  پانزه  
قاوه ییه كی تۆخ دایه . له  كۆتایی قه پاغی 
چاویلكه   له   هه یه   نیشانه یه ك  س��ه ری، 
به   هه ندێجار  ئ��ه وه   ل��ه ب��ه ر  ده چ��ێ��ت، 
به شی  ناوده برێت.  چاویلكه دار  كۆپرای 
گیانه وه ری  كۆپرا،  ماری  زۆری  هه ره  
له وانه  بۆق، ماسی،  جۆراوجۆر ده خۆن، 
ش��ی��رده ری  ج��ۆری  چه ندین  باڵنده و 
بچووك. ماری كۆپرا له  ئه فریقا و باشوری 

ئاسیاو دورگه كانی هیندی خۆرهه اڵت و 
جۆره ی  ئه و  ده ژی.  فلیپین  دورگه كانی 
به  گه وره ترین  ده ژی،  ئاسیا  باشوری  له  
هه روه ها  داده ن��رێ��ت،  كۆپرا  ج��ۆری 
ژه ه��ردار  م��اری  ج��ۆری  درێژترین  به  
درێژییه كه ی  جیهاندا.  له   داده ن��رێ��ت 
سه ریدا  له   مه ترو   5.5 نزیكه ی  ده گاته  

قه پاغێكی ته سك هه یه . 
به شی هه ره  زۆری ماری كۆپرا، له  مرۆڤ 
ده ترسێت و لێی ده سڵه مێته وه و په الماری 
نادات، ته نیا له كاتی بێزاركردنیدا نه بێت. 
ماری كۆپرا زۆر به  وردی و به  وریاییه وه  
و  ده كات  نێچیره كه یدا  له گه ڵ  مامه ڵه  
نیشته جێبونه كه یه وه ،  ناوچه ی  ده یهێنێته  
له ناو  په الماری ده داو ژه هره كه ی  پاشان 
ب��اڵوده ك��ات��ه وه .  نێچیره كه یدا  الش��ه ی 
له  ژه هره   یه كێكه   ماری كۆپرا،  ژه هری 
ته نیا  ده توانێت  و  بكوژه كان  ه��ه ره  

كه مدا  ده قیقه یه كی  چه ند  ل��ه م��اوه ی 
مرۆڤێك بكوژێت.

شای ماره كان
له وانه یه  به  ته ماشاكردن نه توانن ئه م ماره  
بناسن، به اڵم ئه گه ر ناوه كه یتان پێ بڵێم، 
ناوی  ئه و  بیناسن،  زۆربه تان  پێده چێت 
ئه م  هه ڵگرتنی  ب��ه اڵم  ماره كانه .  شای 
ماره كانی  له   كه   نییه   له به رئه وه   نازناوه ، 
ماری  زۆر  نه خێر  گ��ه وره ت��ره .  دیكه  
له وانه   گه وره ترن،  له و  كه   هه یه   دیكه  
ئه وه   له به ر  هه روه ها  ئه ناكۆندا.  ماری 
نییه  له  ماره كانی دیكه  به هێزتره ، چونكه  
كه   هه یه   دیكه   ماری  جۆری  چه ندین 
له و به هێزترن. هه روه ها له به رئه وه  نییه  كه  
وریاتره ،  زیره كترو  دیكه   ماره كانی  له  
نه خێر له به ر ئه مانه  هیچیان نییه . ئه ی باشه  
بۆچی پێی ده وترێت شای ماره كان و ئه م 
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نازناوه ی له  چییه وه  وه رگرتووه ؟ له به رئه وه  
وای پێده وترێت چونكه  ماره كانی دیكه  
ده خوات! ئه مه  له كاتێكدایه  ته نیا ماره كانی 
جۆری  چه ندین  به ڵكو  ناخوات،  دیكه  
گیانه وه ری بچووكی دیكه ش ده خوات، 
له وانه  جرج و مشك و مارمێلكه . ته نانه ت 
باڵنده  و هێلكه ی باڵنده ش ده خوات. خۆ 
ئه وا  ئه گه ر هێلكه ی كیسه ڵی دۆزییه وه ، 
دانه ی لێ ناهێڵێته وه . به اڵم له گه ڵ هه موو 

ئه وانه شدا، حه زده كات مار بخوات.
له وانه یه  پێتان وابێت ته نیا ماری بچووك 
و باریك ده خوات، وه ك ئه و ماره  بچووك 
و  ده ژین  باخچه كاندا  له   باریكانه ی  و 
نا  ده بێت،  قه ڵه مێك  هێنده ی  قه باره یان 
جۆره   ئه و  ماره كان  شای  ڕاسته   وانییه . 
ئه وه   به اڵم  ده خوات،  بچووكانه ش  ماره  
ته نیا مارێك نییه  كه  ده یخوات، بگره  ماره  
ماری  له وانه   ده خوات،  ژه هرداره كانیش 

سه ر زه رد و ماری زه نگۆڵه دار. شێوازی 
جۆره ی  به م  زه نگۆڵه دار  ماری  گرتنی 
بزانین  ئه وه   پێویسته   سه ره تا  خواره وه یه : 
هه موو شوێنكێدا  له   ماره كان،  كه  شای 
ناكه وێته  دوای ماری زه نگۆڵه دار، به ڵكو 
چاوه ڕوان ده كات تا هه ردووكیان نزیك 
لێی  هێنده ی  هه ر  ئیدی  ده بنه وه ،  یه ك 
سه ره   و  ده دات  په الماری  نزیكبوه وه ، 
ده مییه وه ،  ناو  ده خاته   زه نگۆڵه داره كه ی 
به م شێوه یه  ده رفه تی ئه وه ی ناداتێ پێوه ی 
له   خۆی  الش��ه ی  خۆی  پاشان  ب��دات. 
الشه ی ماره  زه نگۆڵه داره كه وه  ده ئاڵێنێت 
لێ ده بڕێت.  تا هه ناسه ی  و ده یگوشێت 
جووڵه ی  ل��ه وه ی  ده بێت  دڵنیا  كاتێك 
ده ست  خستووه ،  په لوپۆی  له   نه ماوه و 

ده كات به  قوتدانی.
ئه گه ر  بپرسن،  هه ندێكتان  ڕه نگه   به اڵم 
له   بوو  دوودڵ  په شۆكا،  م��اران  شای 

ئه وه ی  له باتی  ئه گه ر  یان  په الماردان، 
ماری  كلكی  بگرێت  ماره كه   س��ه ری 
چی  ئایا  گ��رت،  زه ن��گ��ۆڵ��ه داره ك��ه ی 
ئه وه یه   ڕووده دات  ئ��ه وه   ڕووده دات؟ 
شای  به   خێرایی  به   زنگۆڵه داره كه   ماره  
ده كاته   ژه هره كه ی  و  ده دات  مارانه وه  
ناو الشه یه وه . ئه ی باشه  چی له م كاته دا 
ب��ه س��ه ر ش��ای م��اران��دا دێ��ت؟ هیچی 
به سه ردا نایه ت، نه  ده مرێت نه  دووچاری 
و  نه خۆشی  به   هه ست  نه   ده بێت  ئازار 
بۆچی  و  باشه  چۆن  ده كات.  ناڕه حه تی 
شاری  ئه وه ی  له به ر  نایه ت؟  لێ  هیچی 
ماران به رگری دژ به و ژه هره  هه یه . واته  
ژه هری ماری زه نگۆڵه دار كاری تێناكات. 
زه نگۆڵه دار  ماری  ژه هری  ته نیا  به   نه ك 
ماری  ژه ه��ری  به ڵكو  تێناكات،  كاری 
ماری  و  مه رجانی  م��اری  زه ردو  سه ر 
ئاخۆ  ئه ی  تێناكه ن.  كاری  ئاوی-یش 

مار گوێچكه ی ده ره كی نییه ، له باتی ئه وه  گوێچكه ی ناوه كی هه یه . له میانه ی 
ئه م گوێچكه  ناوه كییه وه  ده نگی خشه خشه كانی سه ر زه وی ده بیسێت. هه روه ها 
مار كاتێك سكی به  زه وییه وه  ده نوسێت، هه ست به و له رینه وانه  ده كات كه  

له سه ر ڕووی زه وی و له  هه وادا ڕووده ده ن، له  میانه ی ئه م 
هه ستكردنه وه ، ده توانێت هه ست به  نزیكبوونه وه ی هه ر 

گیانه وه رێك بكات. هه ندێك جۆری مار، به  یارمه تی 
ئه ندامی هه ستكردن به  گه رما كه  ده كه وێته  نێوان 

لووتی و هه ردوو چاوی، ده توانێت هه ست به  تیشكی 
ژێر سوور بكات
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تێده كات؟  كاری  كۆپرا  ماری  ژه هری 
به ڵێ یه كسه ر له  په لوپۆی ده خات.

باشه   پێشه وه ،  ده ێته   پرسیاره   ئه م  لێره دا 
كار  زه نگۆڵه دار،  ماری  ژه هری  ئه گه ر 
ئه مه ی  بۆچی  ناكات،  ماره كان  له  شای 
ڕوب��ه ڕووب��ون��ه وه دا،  له كاتی  دوای��ی��ان 
ماری  س��ه ری  به   ق��ه پ  ده دات  ه��ه وڵ 
زه نگۆڵه داره كه دا بكات و سه ری ماره كه  
بخاته  ناو ده مییه وه  تا ئه و كاته ی له  په لوپۆ 
پرسیارێكی  ئه وه   ڕاستیدا  له   ده كه وێت؟ 
وه اڵمی  خۆیدایه .  شوێنی  له   به جێیه  و 
خواره وه یه :  شێوه یه ی  به م  پرسیاره   ئه و 
ئه وه ی واده كات قه پ به سه ریدا بكات، 
ته نیا ترسی شای ماره كانه  له  كه ڵبه كانی 
كه ڵبه كانی  چونكه   زه نگۆڵه دار.  ماری 
ماری زه نگۆڵه دار، درێژو تیژن، ته نانه ت 
ماری  هه ندێك  له   كه ڵبانه   ئه م  درێژی 
زه نگۆڵه داری گه وره دا، ده گاته  یه ك ئینج، 
واته  نزیكه ی 2.5 سانتیمه تر. واته  ئه گه ر 
ماره كانه وه   شای  به   زه نگۆڵه دار  ماری 
وه ك  سانتیمه تره    2.5 ئه و  ئه وا  ب��دات، 
شای  الشه كه ی،  ده چه قێنێته   ده رزی، 
ماره كان حه زی له وه  نییه  و هیچ مارێك 
ناكات  ب��ه وه   ح��ه ز  كه سیش  هیچ  و 
الشه ی.  بچه قێته   درێژییه   به و  ده رزییه ك 
زه نگۆڵه دار  م��اری  ئه گه ر  ڕاستیدا  له  
سه ری  بچه قێنێته   كه ڵبانه ی  ئه و  بتوانێت 
ده گاته   ڕاسته وخۆ  ئه وا  ماره كان،  شای 
كوشتنی  ب��ۆ  به سه   ئ��ه م��ه ش  مێشكی، 
به وه   پێویستی  بێئه وه ی  ماره كان،  شای 
كه واته   به كاربێنێت.  ژه هره كه ی  بێت 
بۆچی شای  ده رده كه وێت  بۆمان  لێره وه  
قه پ  ئ��ه وه ی  له سه ر  س��ووره   ماره كان، 

به سه ری ماری زه نگۆڵه داردا بكات.

ماری ئاناكۆندا
قه باره كه ی  گه وره یه ،  و  زل  مارێكی 
ده گاته  نزیكه ی 6 بۆ 12 مه تر. زادگای 
ئه م بونه وه ره  گه وره یه ، ئه مریكای باشوره 

ئوستورالیا  له   دیكه یان  هه ندێكی   و 
ئه ناكۆندای  نێوان  ج��ی��اوازی  ده ژی��ن. 
له وه دایه   ئوستورالیا،  ئه وه ی  و  ئه مریكا 
له ناوه وه ی  هێلكه كانی  ئه مریكا  ئه وه ی 
له ناو  هێلكه كان  و  هه ڵده گرێت  سكیدا 
پاشان  و  ده تروكێن  دایكانه كه دا  سكی 
وا ده رده كه وێت كه   بۆیه   دێنه  ده ره وه ، 
ئه م جۆره  له  ئاناكۆندا بزێت نه ك هێلكه  
بكات. به اڵم ئاناكۆندای ئوستورالی هێلكه  
له ناو هێالنه یه ك  ده كات و هێلكه كانیش 
یان  كڕده كه وێت  له سه ریان  و  داده نێت 

چاودێریان ده كات و ده یانپارێزێت.
واته   نییه ،  ژه ه��ردار  مارێكی  ئاناكۆندا 
بدات.  نێچیره كانییه وه   به   تا  نییه   ژه هری 
به اڵم بۆ گرتنی نێچیره كه ی، خۆی تێوه  
ده یگوشێت،  توندی  به   و  ده ئاڵێنێت 
و  تێكوپێكده شكێت  ئێسكه كانی  تا 
له م  ده ت��ه ق��ن.  خوێنی  مولووله كانی 
وه ستانی  ڕێی  له   ئاناكۆندا  حاڵه ته دا 
ده زانێت كه   نێچیره كه یه وه ،  دڵی  لێدانی 
ئه مه ش  هه موو  م��ردووه .  نێچیره كه ی 
ئێسكه   و  درێ��ژه ك��ه ی  الش��ه   ه��ۆی  به  
ده دات  ئه نجام  تایبه ته كه یه وه ،  په یكه ره  
بۆ   200 له نێوان  بڕبڕه كانی  ژماره ی  كه  
400 بڕبڕه  ده بێت و یارمه تی ده دات به  
ئاسانی بجوڵێت و نێچیره كانی بگوشێت، 
ده دات.  مه له كردنیشی  یارمه تی  ته نانه ت 
گه وره   پیاوێكی  توانایدایه   له   ماره   ئه م 
سیفه ته   ل��ه   یه كێك  ب���دات.  ق���ووت 
كاتێك  ئه وه یه   م��اره ،  ئه م  خراپه كانی 
له ناو  ئه وه ی  ده بینێت،  دیكه   نێچرێكی 
فڕێی  ده یهێنێته وه و  ده میدایه ،  و  سكی 
ده داته  ده ره وه و په الماری نێچیره  تازه كه  
ده دات، پاشان هه ردووكیان یه ك له  دوای 
یه ك قووت ده دات. زۆرجار ئه م ماره  به و 
دوای  به   و  ناخوات  تێر  نێچره ش  دوو 

نێچیری سێیه مدا ده گه ڕێت.
ئ��ان��اك��ۆن��دا ب��ه  پ��ێ��چ��ه وان��ه ی م��اره  
كه ڵبه یان  كه   دیكه وه   ژه هرداره كانی 
هه یه .  ئاسایی  ددانی  ڕیزی  ئه م  هه یه ، 

ه��ه ردوو  و  ئاناكۆندا  چ��اوی  ه��ه ردوو 
سه ره وه ی  به شی  ده كه ونه   لووتی،  كونه  
بوو،  ئاویشدا  له ناو  ئه گه ر  تا  س��ه ری، 
هه رچه نده   ببینێت.  نێچیره كانی  بتوانێت 
دووجار  ساڵێكدا  له   له وانه یه   ئاناكۆندا 
نێچیره كه ی  ئه و  به اڵم  بخوات،  خۆراك 
به  زیندووی قووت ده دات و له سه ره تادا 
پاشان  ده دا  قووت  نێچیره كه ی  سه ری 
هه ردوو  له به رئه وه ی  الش��ه ی.  ت��ه واوی 
بۆیه   نه نوساون،  به یه كه وه   شه ویالگی 
ده توانێت تا ئاستێكی زۆر ده می بكاته وه  
و گیانله به ری قه باره  گه وره  قووت بدات. 
به   س��ه وز،  ڕه ن��گ  ئاناكۆندای  م��اری 
زه وی  ڕووی  سه ر  ماری  گه وره ترین 
ڕووی  ل��ه   م��ارێ��ك  هیچ  داده ن��رێ��ت. 
ئاناكۆندای  شانی  له   ش��ان  ق��ه ب��اره وه ، 
هه یه   وا  جاری  و  نادات  سه وز  ڕه نگ 
كیلۆگرام.   200 نزیكه ی  ده گاته   كێشی 
سه وز،  ڕه نگ  ئاناكۆندای  هه رچه نده م 
مرۆڤ  په الماری  كه   به ناوبانگه   ب��ه وه  
ده دات، به اڵم زۆر به  ده گمه ن په الماری 
ئاناكۆندا  ماری  گرتنی  ده دات.  مرۆڤ 
هه ره   النی  به   پێویستی  و  نییه   ئاسان 
كه م زیاد له  دوو كه س و شاره زاییه كی 
باش هه یه . له كاتی گرتنیدا زۆر گرنگه  
ده رفه تی ئه وه  به  ماره كه  نه درێت خۆی 
ئه گه ر  چونكه   بئاڵێنێت،  كه سه كه وه   له  
به   مه حاڵه   بئاڵێنێت،  له یه كێك  خۆی 

سه المه تی ڕزگاری ببێت.
ئه و منداڵه ی له  سكی ماری 

ئاناكۆندا هێنرایه  ده ره وه 
شاری  له   كیۆمه ترێك  چه ند  دوری  به  
له گه ڵ  منداڵ،  »ماتیۆس«ی  ساوپاولۆوه ، 
له ناو  بچووكیدا،  خۆی  وه ك  خزمێكی 
به نیازبوون  و  ده گ��ه ڕان  دارستانه كه دا 
له ناكاو  بكه ن. كه چی  باپیره ی  سه ردانی 
»ماتیۆس«  په الماری  ئاناكۆندا  مارێكی 
خزمه   پ��ی��اده ك��ات.  ق��ه پ��ێ  و  ده دات 
بچووكه كه ی به  خێرایی خۆی ده گه یه نێته  
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ماری گابۆن له و جۆره  ماره  
ده گمه نانه یه  كه  به  زاوزێ 
زۆرده بن، مێیه ی ماری گابۆن، 
نزیكه ی 50 بۆ 60 به چكه ی 
به  زندوویی ده بێت. كه ڵبه كانی 
ئه م ماره ، له  كه ڵبه ی هه موو 
ماره كانی دیكه  درێژتره و درێژی 
كه ڵبه یه كی ده گاته  نزیكه ی 5 
سانتیمه ر. ژه هری ئه م ماره ، 
ژه هرێكی كوشنده یه . زۆرجار 
ئه و شوێنه ی كه  ماره كه  
پێوه یداوه ، ده بێت ببڕدرێت. به اڵم 
خۆشبه ختانه ی حاڵه تی پێوه دانی 
ئه م ماره ، زۆر كه مه 
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ده ڵێت.  پێ  ڕوداوه ك���ه ی  باپیره و  الی 
ساتی  و  كات  له   باپیره   خۆشبه ختانه  
گونجاودا ده گات و ئه وه نده  له  ماره كه  
»ماتیۆس«یش  و  ده یتۆپێنێت  تا  ده دات 
كه   ده ره وه   دێته   ئاناكۆندرا  ده می  له ناو 
به   منداڵه كه   دراب��وو.  قووت  سنگی  تا 
له   ئێستاش  تا  و  دێته ده ره وه   سه المه تی 
ڕووداوه ،  ئه و  نیشانه كانی  ماوه و  ژیاندا 

هێشتا هه ر له سه ر جه سته ی ماونه ته وه .
ماری گابۆن

ج��ۆرێ��ك��ی دی��ك��ه  ل���ه  م����ار، ب���ه وه  
جیاده كرێته وه  كه  دیمه نێكی جوانی هه یه  
نێو  له   له سه رخۆیه .  و  هێمن  مارێكی  و 
خۆرئاوای  و  ناوه ڕاست  و  دارستانه كان 
ئه فریقادا ده ژی. خۆی له نێوان ئه و په لكه  
هه ڵوه ریون.  كه   ده شارێته وه   گه اڵیانه دا 
شیرده ره   و  مشك  له   بریتییه   خۆراكی 
و  مامناوه ندییه كان  و  بچووك  قه باره  
ده گاته   ماره   جۆره   ئه م  درێژی  باڵنده . 
نزیكه ی دوو مه تر و سه رێكی زلی هه یه .
ماری گابۆن له و جۆره  ماره  ده گمه نانه یه  
ماری  مێیه ی  زۆرده ب��ن،  زاوزێ  به   كه  
گابۆن، نزیكه ی 50 بۆ 60 به چكه ی به  

زندوویی ده بێت. كه ڵبه كانی ئه م ماره ، له  
كه ڵبه ی هه موو ماره كانی دیكه  درێژتره و 
 5 نزیكه ی  ده گاته   كه ڵبه یه كی  درێژی 
ژه هرێكی  ماره ،  ئه م  ژه هری  سانتیمه ر. 
كه   شوێنه ی  ئه و  زۆرج��ار  كوشنده یه . 
ماره كه  پێوه یداوه ، ده بێت ببڕدرێت. به اڵم 
ئه م  پێوه دانی  حاڵه تی  خۆشبه ختانه ی 

ماره ، زۆر كه مه .

ماری فه له ستین
ماری ژه هرداره و له  فه له ستین و سوریا 
یه كێك  به   لوبنان ده ژی.  و  ئه رده ن  و 
زۆرترین  كه   داده ن��رێ��ت  مارانه   له و 
پێوه دانی هه یه ، به تایبه تی له و ناوچانه ی 
له نێوان  درێژییه كه ی  ده ژی.  تێیدا  كه  
به الی  ڕه نگی  سانتیمه تره .   90 بۆ   80
بوونی  له گه ڵ  ده شكێته وه ،  زه رددا 
چه ندین هێڵی پێچاوپێچ ڕه نگ تاریك 
پێده كات  ده س��ت  كلكییه وه   له   كه  
ماره   ئه م  س��ه ری  س��ه ری،  ده گاته   و 
پانی  هه یه   سێگۆشه یی  شێوه یه كی 
الشه ی تاڕاده یه ك گه وره یه  و كلكێكی 

له   مێیه كان  كلكی  هه یه .  باریكی 
كلكی نێره كان كورتتره . له  خۆراكدا، 
به   پشت  س��ه ره ك��ی  به شێوه یه كی 
بچوكه كانی  گیانه وه ره   و  قرتێنه ره كان 
توانای  م��اره   ئ��ه م  ده به ستێت.  دیكه  
به رزه كاندا  شوێنه   به سه ر  هه یه   ئه وه ی 
سه ركه وێت، ئه م توانایه ی وایلێكردووه  

باڵنده كانیش بخوات. 
ماری فه له ستین مارێكی به رباڵوه ، بۆیه  به  
ئاسانی له  نزیك ماڵه كان و باڵه خانه كاندا 
ده بینرێت. گازی ئه م ماره ، له و شوێنه دا 
ئازارێكی  لێگیراوه ،  گازه كه ی  كه  
چه ند  تێپه ڕبوونی  دوای  هه یه ،  زۆری 
پاشان  ده ئاوسێت،  شوێنه   ئه و  ساتێك، 
شوێنه  ڕه ش هه ڵده گه ڕێت و پڕ ده بێت 
ئه و  له وانه ی  جه راعه ت.  و  كیم  كه  
كه سه ی گازه كه ی لێگراوه ، دووچاری 
ئه و  نییه ،  دوور  هیچ  ببێت.  ش��ۆك 
شوێنی  لێكردنه وه ی  هۆی  ببێته   گازه  
مردنی  ه��ۆی  ببێته   ی��ان  پێوه دانه كه  
پێویسته   پێوه داندا،  كاتی  له   كه سه كه . 
ڕێ��گ��ری ل��ه  ب��اڵوب��وون��ه وه ی ژه ه��ره  
بگیرێت و كه سه كه  هێور بكرێته وه و به  
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نه خۆشخانه   بگه یه نرێته   كات  زووترین 
ده رزی  تا  ته ندروستی  بنكه یه كی  یان 

دژه  ژه هری لێبدرێت.

ماری سه وز
 ج��ۆرێ��ك��ی دی��ك��ه ی م����اره ، ب��ه وه  
درێ��ژو  لووتێكی  كه   جیاده كرێته وه  
ڕه نگه   ئه م  هه یه .  س��ه وزی  ڕه نگێكی 
لێزانانه   زۆر  یارمه تیده دا  س��ه وزه ی، 
دره خته كاندا  سه ر  گه اڵی  له ناو  خۆی 
ماره   جۆره   ئه م  به تایبه تی  بشارێته وه . 
سیریالنكا  و  هیند  دره خته كانی  له سه ر 
و  كه مبۆدیا  و  تایالند  و  مینامار  و 
خاوخلیچ  مارێكی  به   ده ژی.  ڤیتنام 
هه ست  كاتێك  نییه .  ژه هری  و  ناسراوه  
به  مه ترسی بكات، ده قی وه ك جۆرێك 
ل��ه  ه��ه ڕه ش��ه ك��ردن داده چ��ه ق��ێ��ن��ێ��ت، 
لێی  و  بترسێت  ب��ه رام��ب��ه ره ك��ه ی  ت��ا 

دووربكه وێته وه .
ڕه شمار

 یه كێكه  له  جۆره  مه ترسیداره كانی مار، 
له  ناوچه ی به رده اڵن و شاخاویدا زۆره ، 
كشتوكاڵییه كانیشدا  ژینگه   له   هه روه ها 
بریسكه داره ،  ڕه شێكی  ڕه نگی  ده ژی. 
ملی  له   كه   هه یه   بچووكی  سه رێكی 
ته شیله یی  الشه یه كی  جیاناكرێته وه ، 
درێ����ژی ه��ه ی��ه  و ب��ه  ژم��اره ی��ه ك��ی 
داپ��ۆش��راوه .  ل��وس  پ��وول��ه ك��ه ی  زۆر 
 80 نزیكه ی  ده گ��ات��ه   درێژییه كه ی 
سانتیمه ترو كلكێكی كورتی هه یه . دوو 

چاوی بچووك و كزی هه یه .
ك��ه ڵ��ب��ه ك��ان��ی ڕه ش���م���ار ده ك��ه وێ��ت��ه  
ده رزی  وه ك  و  س��ه ره وه ی  شه ویالگی 
به   به راورد  به   به هێزن، كه ڵبه كانی  تیژو 
گه وره ن  تاڕاده یه ك  س��ه ری،  قه باره ی 
نزیكه ی  ده گ��ات��ه   درێ��ژی��ی��ه ك��ه ی  و 
شه ویالگی  هه رچی  سانتیمه تر.  یه ك 
پێوه   ددانێكی  هیچ  ئه وا  خواره وه یه تی، 
دیكه   له وانه ی  ماره   ئه م  ئه وه ی  نییه . 
گه وره یه ی  توانا  ئه و  جیاده كاته وه ، 

پێیان  ڕه شمار  كه ڵبه كانی  پێوه دانیه تی. 
واته   ج��وواڵوه ك��ان،  كه ڵبه   ده وترێت 
كه ڵبه كانی ده توانن بۆ پێشه وه و بۆ دواوه و 
له به رئه وه   بجوڵێن.  ته نیشت  هه ردوو  بۆ 
سه ریه وه   پشتی  له   ماره   ئه م  زه حمه ت 
بگیرێت، له  ترسی جووڵه ی كه ڵبه كانی 
داخستنیشه وه ،  ده م  به   ده توانێت  كه  
ده توانن  كه ڵبه كانی  ده ره وه !  بیانهێنێته  
ده توانێت  ڕه شمار  بجوڵێن،  ئاسانی  به  
یه كێك له  كه ڵبه كانی یان هه ردووكیان 
بێنێته   سه ریه وه   ته نیشت  له   پێكه وه ، 
ته نیشتاو  جووڵه یه كی  به   ده ره وه و 
به   بیچه قێنێت  دواوه ،  بۆ  یان  ته نیشت 
ئه وه ی  س��ه ره ڕای  ئه مه   نێچیره كه یدا. 
له   یه كێكه   م��اره ،  ج��ۆره   ئه م  ژه ه��ری 
ژه هره  هه ره  مه ترسیداره كان و تا ئێستا 
دژ  ده رزی  جیهاندا،  واڵتێكی  هیچ  له  

به م ژه هره  نییه .
دوای  له   كه   نیشانانه ی  ئه و  دیارترین 
ده رده كه وێت،  ڕه شماره وه   پێوه دانی 
ئازارێكی  خ��واره وه :  له مانه ی  بریتین 
سڕبوونی  پێوه دانه كه ،  شوێنی  له   زۆر 
تێكچوونی  پ��ێ��وه دان��ه ك��ه ،  شوێنی 
ناوچه یه ،  ئه و  ده وروب��ه ری  شانه كانی 
په یدابوونی  زۆر،  ئاره قكردنه وه یه كی 
ڕشانه وه ،  سكدا،  ناوچه ی  له   ئ��ازار 
خوێنبه ربوونی  جگه ر،  تێكچوونی 
خوێن  فشاری  به رزبوونه وه ی  ناوه كی، 
بیلبیله ی  تێكچونی  و  گێژبوون  له گه ڵ 

چاو و بورانه وه .
ماری شاخدار

له   چونكه   ناونراوه ،  ناوه وه   به و  بۆیه    
زیاده   دوو  سه ریدا  ته نیشتی  ه��ه ردوو 
مارێكی  ده چ��ێ��ت.  ش��اخ  له   و  هه یه  
ژه ه���رداری م��ه ت��رس��ی��داره ، ئ��ه م م��اره  
ده توانێت  كه   جیاده كرێته وه   ب��ه وه  
ته نیا  و  بشارێته وه   خۆڵدا  له ژێر  خۆی 
بچووكه كه ی  شاخه   دوو  و  چاوه كانی 
ئه م  كاتێك  لێره وه   ده بێت.  ب��ه ده ره وه  

خۆیده شارێته وه ،  خۆڵدا  له ژێر  م��اره  
بیبینێت.  ئاسانی  به   ناتوانێت  م��رۆڤ 
ڕه نگی  هه م  نییه ،  دی��ار  هه م  چونكه  
ته واو له  ڕه نگی خۆڵه كه  ده چێت. بۆیه  
ماره   ئه م  زۆرت��ره .  پێوه دانی  ئه گه ری 
حه زی له  ژینگه  لمین و خۆاڵوییه كانه . 
جۆره   به و  به   رۆشتندا  له كاتی  لێره وه  
و  ئاگاداربین  زۆر  پێویسته   ژینگانه دا، 
بزانین هه نگاوه كانمان له  كوێدا و له  چ 

شوێنێكدا داده نێین.

مار وه ك خۆراك
مار  خواردنی  كه لتوره كان،  زۆربه ی   
لیستی خۆراكه كانیاندا دانانێن. به اڵم  له  
مار  گۆشتی  كه لتوره كان،  له   هه ندێك 
گرانبه ها  و  به له زه ت  خۆراكێكی  به  
داده نێن. له  هه ندێك كه لتوردا، شۆربای 
تونده كاندا،  له  كاتی سه رماوسۆڵه   مار، 
له   ده خورێت.  خۆگه رمكردنه وه ،  بۆ 
و  تایوان  و  چین  وه ك  ئاسیا،  واڵتانی 
تایله ندو ئه نده نوسیاو ڤێتنام و كه مبۆدیا، 
گوایه   ه��ه ی��ه ،  ب��ه رب��اڵو  ب��ڕوای��ه ك��ی 
به تایبه تی  مار،  خوێنی  خ��واردن��ه وه ی 
سێكسی  توانای  كۆپرا،  ماری  خوێنی 
ئه م  ب��ۆ  ئ���ه وان  بۆیه   ده ك���ات.  زی��اد 
مه به سته ، پێیان باشه  خوێنی ماری كۆپرا 
و  ده ربێنن  زیندووه ،  ماره كه   هێشتا  كه  
له گه ڵ كه مێك )شه راب( تێكه ڵی بكه ن 
هه ندێك  له   ببێت.  خۆشتر  تامه كه ی  تا 
دروستكردنی  له   مار  ئاسیادا،  واڵتانی 
واڵتانه دا  له و  به كارده هێنرێت.  عاره ق 
ماره كان  ته رمی  فڕێدانی  وایه   بڕوایان 
بۆ ناو كۆگای عاره ق دروستكردنه كه ، 

هێزی عاره قه كه  زیاد ده كات.
ئه گه ر  ده وترێت  واڵت��دا  هه ندێك  له  
م���رۆڤ ل��ه س��ه ر خ��واردن��ی ژه ه��ری 
م���اره  ب��چ��ووك��ه ك��ان ڕاه����ات، ئ��ه وا 
ماره   ژه هری  دژی  له   به رگری  له شی 
گه وره كان په یدا ده كات. ئه وه ی لێره دا 
مار،  ژه هری  ئه وه یه   بوترێت  پێویسته  
ده خورێته وه   ده م��ه وه   ڕێی  له   كاتێك 
كار  ماره كه وه ،  خورادنی  ڕێی  له   یان 
چونكه   بۆچی؟  ناكات.  مرۆڤه كه   له  
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ژه هری  واته   نه بووه .  تێكه اڵوی خوێنی 
مرۆڤ  له سه ر  كاریگه ری  كاتێك  مار 
خوێنی  بگاته   كه   ده ك��ات  دروس��ت 
م��اره   ژه ه���ری  بێگومان  م��رۆڤ��ه ك��ه . 
بچووكه كان مه ترسی كه متره  له  ژه هری 
ماره  گه وره كان له  هه مان جۆر. لێره وه  
مار  ژه ه��ری  له سه ر  مرۆڤێك  ئه گه ر 
مارێكی  پێوه دانی  ڕێی  له   چ  ڕاهات، 
له   ی��ان  بێت  بچووكه وه   ژه ه���رداری 
ژه هرداری  مارێكی  پێوه دانی  ڕێگه ی 
مرۆڤه كه   حاڵه تێكدا  له   بێت،  گه وره وه  
ئه وا  نه مرێت،  پێوه دانه وه   ئه و  هۆی  به  
مار  ژه ه��ری  به   دژ  به رگری  الش��ه ی 
په یدا ده كات. به اڵم كێشه كه  ئه وه یه  ئه م 
به رگرییه كی  نامێنێت و  به رگریه  تاسه ر 
ك��ات��ی��ی��ه و ب��ۆ م��اوه ی��ه ك��ی ك��ورت��ی 
دیاریكراوه  كه  له وانه یه  چه ند هه فته یه ك 
ئیدی  بخایه نێت.  مانگێك  چه ند  یان 
نامێنێت  به رگریه كه   ماوه یه ،  ئه و  دوای 
دووچ��اری  م��رۆڤ  هه مان  ئه گه ر  و 
بێگومان  ئه وا  بوه وه ،  تازه   پێوه دانێكی 

ئه م پێوه دانه یان كاریگه ری ده بێت.

مار له  كه لتوری میلله تاندا
خۆیانی  و  ده ترسێت  مار  له   خه ڵكی   
لێ الده ده ن، به تایبه تی ئه گه ر له  نزیك 
ماڵه كانیانه وه  بیبینن. ئه وه ی ئه م ترسه ی 
الی خه ڵك دروست كردووه ، جگه  له  
ژه هره  كوشنده كه ی، شێوه  ترسناكه كه ی 
ته نیاو  به   كه   ژیانیه تی،  شێوازی  مارو 
كه م  زۆر  خه ڵكی  و  ده ژی  نهێنیدا  له  
ده یبینن و هه ستی پێده كه ن، مار به هۆی 
له   به ئاسانی  ته شیله ییه كه یه وه ،  الشه  
شوێنێكه وه  ده ڕوات بۆ شوێنێكی دیكه  
و  ك��ون  له نێوان  خ��ۆی  ئاسانی  به   و 
ده توانێت  ده شارێته وه و  كه له به ره كاندا 

تێپه ڕێت. به ناویاندا 
مار له  ئاینی مه سیحی و جووله كه دا، وه ك 
خراپه كاری  و  فڕوفێڵ  پڕ  بونه وه رێكی 
ناوی هاتووه . هه روه ها له  هه ردوو ئاینی 
مه سیحی و ئیسالمدا، وا باس ده كرێت 

تا  فریودا  ح��ه وای  بوو  مار  ئ��ه وه   كه  
دره ختی  له   بكات  ئاده م  به   قه ناعه ت 
مه عریفه  بخۆن و پاشان له سه ر ئه و كاره  
به هه شت دوورخرانه وه و  له   سزادران و 
فڕێدرانه  سه ر زه وی. كه چی له  یۆنانی 
كۆندا، مار ڕێزێكی گه وره ی لێگیراوه ، 
گیانه وه رێكه   مار  پێیانوابووه   چونكه  
له مه شدا  ده كاته وه .  چاك  نه خۆشییه كان 
مار  نییه و  تێدا  سه رسوڕمانێكی  هیچ 
چ��اك��ب��وون��ه وه   ب��ۆ  سیمبولێك  وه ك 
ئه مڕۆشمان  ڕۆژی  تا  دی��اری��ك��راوه . 
به شێكی زۆر له  ئۆتۆمۆبێلی فریاكه وتن 
و ده رمانخانه كان، وێنه ی ماریان پێوه یه ، 

وه ك سیمبولێك بۆ چاكبوونه وه .
له  كاتی پێوه دانی ماردا چی بكرێت؟

ئه گه ری  هه میشه   م��رۆڤ  بێگومان   
ئه وه ی هه یه  مار پێوه ی بدات، به تایبه تی 
بباته سه ر،  ژیان  ناوچه یه كدا  له   ئه گه ر 
هه ندێك  بۆیه   هه ر  بێت.  زۆر  م��اری 
ڕێنمایی هه یه ، پێویسته  له كاتی پێوه داندا 
هه ندێكیان  خواره وه   له   كه   بگیرێته به ر 

ده ست نیشان ده كه ین:
ماره كه   كه سه ی  ئه و  پێویسته   یه كه م: 
به   تێكنه چێت،  نه شڵه ژێت،  پێوه یداوه ، 
زیاد  دڵی  لێدانی  نه ترسێت  ڕاده ی��ه ك 
دڵی،  لێدانی  زیادبوونی  چونكه   بكات. 
سوڕانی  خێراتركردنی  هۆی  ده بێته  
ده بێته   خۆیه وه   له الی  ئه مه ش  خوێن، 
ژه ه��ره ك��ه   گواستنه وه ی  زوو  ه��ۆی 
ئه مه ش  ل��ه ش.  به شه كانی  هه موو  بۆ 
دروست  مه ترسیدار  زۆر  كاریگه ری 

ده كات.
دڵنیابێت  كه سه كه   پێویسته   دووه م: 
پێوه یداوه   م��اره ی  ئ��ه و  ئایا  ل��ه وه ی 
ژه ه��ره .  بێ  ی��ان  ژه هراوییه   مارێكی 
له م  بزانێت؟ ده توانێت  ئه وه   باشه  چۆن 

نیشانه وه  ئه وه  بزانێت:
ا- ئازارێكی زۆر له  شوێنی پێوه دانه كه .
پێوه دانه كه .  شوێنی  ئاوسانی  ب-   
شوێنی  پێستی  ڕه نگی  ج-گۆڕینی 
له   مۆر  شینی  ڕه نگێكی  بۆ  پێوه دانه كه  

ماوه ی نیو سه عاتی یه كه مدا.
كاتێ ئه و سێ نیشانه یه  ده ركه وت، ئه وا 
ئه نجام  خواره وه   كارانه ی  ئه م  پێویسته  

بدات:
به   پێوه دانه كه ،  شوێنی  1-س��ه ره وه ی 
ئه و  ئه وه ی  بۆ  ببه ستێت.  دڵ  ئاراسته ی 
نه گاته   تێدایه ،  ژه هره كه ی  خوێنه ی 
له شدا  هه موو  به ناو  له وێشه وه   و  دڵ 

باڵونه بێته وه .
یان  به  گوێزانێك  پێوه دانه كه   2-شوێنی 
فراوان  كه مه كێك  چه قۆیه ك  ده مه   به  

بكات.
له   ل��ه  خ����واره وه و  3-ل���ه س���ه ره وه  و 
سه ر  بخاته   فشار  ته نیشته كانه وه ، 
شوێنی پێوه دانه كه ، تا ئه و خوێنه ی له و 
بێته   تێدایه ،  ژه هره كه ی  و  ناوچانه دایه  

ده ره وه 
له شوێنی  سه هۆڵ  پارچه یه ك  4-دانانی 
ژه هره كه   لێنه گه ڕێت  تا  پێوه دانه كه ، 
بگاته   و  باڵوبێته وه   خوێنه كه دا  به ناو 

به شه كانی دیكه ی له ش.
5-گواستنه وه ی نه خۆشه كه  بۆ نزیكترین 
نه خۆشخانه .  یان  ته ندروستی  بنكه ی 
ب��اش��ت��ره  ج���ۆری م���اره ك���ه  ل��ه گ��ه ڵ 
نه خۆشخانه كه -  بۆ  ببرێت  نه خۆشه كه دا 
یان  كوژرابوو  ماره كه   ئه گه ر  بێگومان 
بۆ  درزییه ی  ئه و  جۆری  تا  گیرابوو- 
ئه و جۆره   ژه هری  بۆ  كه   بكه ن  ئاماده  

ماره  به كاردێت.

سه رچاوه كان:

http://forum.arabia4serv.com/

t41692.html#ixzz2Hk3srleT

http://ar.wikipedia.org/wi

http://forum.arabia4serv.com

http://www.ibtesama.com/vb/

showthread-t_116936.html

http://forum.stop55.com/214774.

html

http://www.aregy.com/forums/

archaeology31398
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computer كؤمثيوتةر

فایلەكانی دۆس/باچ
 command-line لە  بیر  وەها 
نووسینی  شوێنی  كە  دۆس،  واتە  )لێرەدا 
-وەرگێڕ-(  فرمانەكانە.  یان  كۆماندەكان 
پشتەوەی  دەرگ��ای��ەك��ی  كە  ب��ك��ەرەوە 
ناوخۆییەكەی  كۆمەڵگا  كۆمپیوتەرەكەتە. 
كۆلێژەكەم هەموو سیستمی نێتۆركەكەیان 
ڕاستیدا  لە  داخستووە،  تووندی  بە  زۆر 
بە چەند هەوڵێكی چوونە  پێویستت  هەر 
ژوورەوەی )login(ی هەڵە و سەرنەكەوتوو 
یەكێك  كۆمپیوتەری  لە  یەكێك  لە  هەیە 
ئەوەی  پێش  گشتییەكانەوە،  كافتریا  لە 
)هەندێك  ئ��اراوە  بێتە  سكیورتی  پرسی 

لەوە  باس  كە  بیستووە  قسەڵۆكم  و  قسە 
بچیتە  ئاسانی  بە  هەروا  ناتوانیت  دەكەن 
زۆر  وادەرەكەوێت  سیستمەكەوە(.  ناو 
نەخێر.  وای��ە؟  بێت،  پارێزراو  ئاسایشی 
لەبەر هەندێك هۆكار ڕێگات پێ دەدەن 
هەرچەندە  بهێنیت،  بەكار  دۆس  كە 
كۆماندی  هەندێك  نەهێڵیت  دەتوانیت 
ل��ەك��اری��ان  و  بەكاربهێنرێت  دۆس 
نەكردووە.  وایان  ئەمان  بەاڵم  بخەیت، 
بواری كرداریدا هەموو  لە  و  ڕاستیدا  لە 
ناوە  دایان  ئەوان  كە  سكیورتییەی  ئەو 
هیچ  بۆیە  دۆس،  لەبەر  ئەویش  بێكەڵكە 

بە  دەستت  ئ��ەوەی  بۆ  ناكات  پێویست 
بگات  كۆمپیوتەرێك  ناوەوەی  شتەكانی 
بچیتە ژوورەوە )login(، بەڵكو دەتوانیت 
بە هۆی دۆسیشەوە بچیتە ناو سیستمێكی 

كۆمپیوتەرەوە.
بیت  ئاشنای  یەكەمین شتێك كە دەبێت 
شتەكان  و  دەگەڕێیت  چ��ۆن  ئەوەیە 
و  دەكەیتەوە  تاقییان  و  دەدۆزی��ت��ەوە 
پێ  دەست  بۆیە  دەكەیت.  دەسكارییان 
بكەرەوە  بكە و كۆنسۆڵی كۆماند الین 
دۆس   .)cmd بنووسە  و  بكە   win+r(
دوو جۆر كۆماندی هەیە: كۆماندەكانی
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تایبەت بە سیستم و كۆماندەكانی تایبەت 
هەموو  لیستی  ئ��ەوەی  بۆ  نێتۆرك.  بە 
لە  كە  ببینیت  سیستم  كۆماندەكانی 
بهێنیت،  بەكاریان  دەتوانی  و  بەردەستن 
بنووسە  لە دۆسدا  بە سادەیی  ئەوە زۆر 
»help« و پەنجە بنێ بە ئینتەردا و لیستێك 

پێناسەیەكی  لەگەڵ  دەدرێ��ت  پیشان 
كورتی هەریەك لەو كۆماندانە. بۆ ئەوەی 
كۆماندێكی  لەسەر  زیاترت  زانیاری 
زانیاری  و  دەسكەوێت،  دیاریكراو 
لە  بریتین  كە   flags فالگەكانی  لەسەر 
بە  زۆر  ئەوەی  بۆ  هەڵبژاردن  كۆمەڵێك 
وردی دیاری بكەیت كە ئەو كۆماندە چ 
كارێك بكات، ناوی كۆماندەكە بنووسە 
بنووسە ?/  پاشان  بۆشاییەك و  پاشان  و 
كۆماندەكانی  بنێ .  ئینتەردا  بە  پەنجە  و 
دۆس كەمێك بە گوێرەی ئەو ڤێرژنەی 
ویندۆز كە بەكاری دەهێنیت، دەگۆڕێن.
دایرێكتەری  گۆڕینی  بۆ   cd/chdir  •
cd c:\ بنووسە:  دێت.  بەكار  )فۆڵدەر( 
فۆڵدەری  نێو  بچیتە  ئەوەی  بۆ    temp

ئەو  لەناو  ئێستا  تۆ  ئەگەر  یان  تێمپەوە، 
فۆڵدەرەی  ئەو  كە  بیت  دایرێكتەرییەدا 
تیایە، هەر بنووسە: cd temp  بۆ ئەوەی 
یەك دایرێكتەری بگەڕێیتە دواوە بنووسە: 
 .. خاڵەكەش  دوو  نەچێت  بیرت    ..cd

فۆڵدەرێكدا  لەگەڵ  كاركردن  دانەیت. 
كە ناوەكەی بۆشایی )space(ی تێدایە 
فۆڵدەرێك  جارێك  با  فێاڵوییە،  كەمێ  
فۆڵدەرەكە  ناوی  كە  بكەین  دروست 

بۆشایی تێدایە.
دروس���ت  ب���ۆ   md/mkdir  •
دێت.  بەكار  دایرێكتەری  كردنی 
 mkdir«c:\temp\i have:ب��ن��ووس��ە
كردنی  دروس���ت  ب��ۆ   «spaces
فۆڵدەرێك لەناو درایڤی سی و لەناو 
فۆڵدەری temp، ناوی فۆڵدەرەكەش 
i have spaces دەبێت، واتە ناوی 
فۆڵدەرەكە بۆشایی تیایە، تێبینی ئەوە 
فۆڵدەرەی  ئەو  شوێنی  دەبێت  بكە 
لەناو  بكەیت  دروستی  دەتەوێ   كە 

دەب��ڵ ك��ۆت��دا » » ب��ن، ئ��ەگ��ەر وا 
نەكەیت، واتە ئەگەر لەنێو ئەو دەبڵ 
دیاری  فۆڵدەرەكە  شوێنی  كۆتانەدا 
نەكەیت ئەو كات سێ دایرێكتەری 
ج��ی��اوازت ب��ۆ دروس���ت دەك��ات: 
دەكرێت   .spaces و    i, have

بۆ  بهێنیت  ب��ەك��ار  ش��ێ��واز  ه��ەم��ان 
چوونە ناو فۆڵدەرێكەوە كە بۆشایی 
بەوەی  ئەویش  هەیە،  ناوەكەیدا  لە 
شوێنی ئەو فۆڵدەرە لەناو دەبڵ كۆتدا 
لەوانە  بێت،  هەرچۆنێك  بنووسیت، 
نییە ئەمە هەموو جارێك كار بكات. 
ئەگەر نەتتوانی كار لەگەڵ فۆڵدەرێ  
لە  بۆشایی  كە  بكەیت  فایلێكدا  یان 
بە  دەبێت  ئەوكات  هەیە،  ناوەكەیدا 
یان  فایلە  ئەو  سیستمی  ناوی  هۆی 
بۆ  بكەیت.  پێ  ئاماژەی  فۆڵدەرەوە 
 system( سیستمی  ن��اوی  ئ��ەوەی 
name( فایل یان فۆڵدەرەكان بزانیت 

ئەم كۆماندە بەكار بهێنە:
ناو  پێكهاتەی  پیشاندانی  بۆ   dir  •
بنووسە:  بەكاردێت.  دایرێكتەرییەكان 
ئەو  ن��او  پێكهاتەی  ئ���ەوەی  ب��ۆ   dir

تێیدایت  ئێستا  كە  دایرێكتەرییەی 
ناوی  گوێرەی  بە  پێكهاتەكان  ببینیت. 
تێبینی  دەكرێن.  لیست  سیستمەكانیان 
دانە  دووەم  و  یەكەم  كە  دەكەی  ئەوە 
. و دوو  لە یەك خاڵ  پێكهاتوون  تەنها 
لەگەڵ  دایرێكتەرییە  دوو  ئەم   .. خاڵ 
هەموو فۆڵدەرێكدا دەردەكەون، چونكە 

ئەوانە بەشێكن لە سیستمە دیفەڵتەكە.
• edit بۆ دروست كردن یان دەسكاری 
 edit بنووسە:  بەكاردێت.  فایل  كردنی 
«c:\temp\i have spaces\test.
test. فایلی  كردنی  دروست  بۆ   «txt

txt. تێبینی ئەوە بكە كە دووبارە شوێنی 

كۆتدا  دەب��ڵ  دوو  لەنێو  فایلەكەمان 
كۆماندە  ئەو  نووسینی  پاش  نووسیووە. 
شینت  شاشەیەكی  ك��ردن،  ئینتەر  و 
حەزەكەیت  هەرچی  دەكرێتەوە،  بۆ 
بۆ   alt بە  بنێ   پەنجە  پاشان  بینووسە، 

ئەوەی بچیتە سەر مێنووەكان، پەنجە بنێ  
بە f بۆ چوونە سەر مێنووی فایل، پاشان 
a بۆ save as، پاشان هەر پەنجە بنێ  
بە تابەكەیا تا دەگاتە سەر ok و پاشان 
پەنجە بنێ  بە ئینتەردا. دووبارە بچۆرەوە 
بچیتە دەرەوە  ئەوەی  بۆ  مێنووەكە  سەر 
بە هەمان شێوە سیستم  )exit(. دەتوانی 
)لە  بكەیت.  دەسكاری  لێرەوە  فایلەكان 
بهێنیت  بەكار  ماوس  دەشتوانی  ڕاستیدا 

لەناو ئەو شاشە شینەدا. -وەرگێڕ-(
• color بۆ گۆڕینی ڕەنگی تێكست و 
شتەكان  تاوەكو  شاشەكە،  باكگراوندی 
جوانتر بن. بنووسە: ?/ color بۆ ئەوەی 
فالگ  )لێرەدا  ببینیت  فالگەكان  لیستی 
لە  كە  پیتانەیە  یان  ژمارە  لەو  مەبەست 
نووسراون.  ڕەنگێكەوە  هەر  تەنیشت 
بۆ    color e0 بنووسە:  -وەرگ��ێ��ڕ-(. 
ئەوەی باكگراوندی شاشەی دۆسەكەت 
و  زەرد  ب��ە  ببێت  ڕەش،  جیاتی  ل��ە 
نووسینەكانیش ببن بە ڕەش. بەو شێوەیە 
كە  بهێنیت  بەكار  ڕەنگانە  ئەو  دەتوانی 

ئارەزووی دەكەیت.
گۆڕینی  ب��ۆ  ب��ەك��اردێ��ت   title  •
بنووسە:  دۆسەكەت.  ویندۆی  ناونیشانی 
تایتڵی  گۆڕینی  بۆ    !title woohoo

ویندۆكەت.
• copy بۆ كۆپی كردنی یەك یان زیاتر 
بۆ شوێنێكی دیاری كراو  فایل  یەك  لە 
بەكار دێت. بنووسە: ?/ copy  بۆ بینینی 

لیستی فالگەكان. بنووسە: 
copy c:\temp\bluescreen.jpg 
«c:\temp\i have spaces» /b
وێنەییە  فایلە  ئەو  كردنی  كۆپی  بۆ   
 )c:\temp( دای��رێ��ك��ت��ەری��ی��ەوە  ل��ەو 
تێبینی  دیکه .  دایرێكتەرییەكەی  بۆ 
بكەن.  كۆتەكان  دەب��ڵ  بەكارهێنانی 
هەروەها ئەو b/  كە بەكارهاتووە بریتییە 
لە فالگێكی تایبەت بە كۆماندی كۆپی، 
 binary( واتە ئەو فایلەی ئێمە باینەرییە

.)file
دێت،  فایلێك  جواڵندنی  بۆ   move  •
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شوێنی  وات��ە  وای��ە،   cut كەت  وەك��و 
بكەین،  كۆپی  نەك  دەگۆڕین،  فایلەكە 
و  فایلەكە  ن��اوی  دەتوانین  ه��ەروەه��ا 
بنووسە:  بگۆڕین.  دایرێكتەرییەكەی 
فالگەكان  لیستی  ئەوەی  بۆ   ?/  move

ببینیت. 
ناوی  گۆڕینی  بۆ   ren/rename  •

فایلێك كە هەیە بەكاردێت. بنووسە: 
rename «c:\temp\i have spaces\
bluescreen.jpg» hahaha.jpg  
وێنەییەكەمان  فایلە  ن��اوی  ئ��ەوەی  بۆ 
كۆتەكان  تێبینی  دووب���ارە  بگۆڕین، 

بكەنەوە.
پێكهاتەی  دارێكدا  شێوەی  لە   tree  •
 tree:ئەو فۆڵدەرە پیشان دەدات. بنووسە
c:\temp /f بۆ ئەوەی پێكهاتەكانی ناو 

فۆڵدەری تێمپ و و ئەو فۆڵدەرانەش 
 )sub-folders( ئ��ەودان  لەناو  كە 
دەدات  پیشان  ئەوە   f فالگی  ببینیت. 
فایلەكان  ناوی  دەمانەوێت  ئێمە  كە 

ببینین.
• del/erase بۆ سڕینەوەی فایلێك یان 
 del:بنووسە بەكاردێت.  فایلێك  چەند 
  «c:\temp\i have spaces\*.*»/q
ئەو  ناو  فایلەكانی  هەموو  ئەوەی  بۆ 
تێبینی  دووب��ارە  بسڕیتەوە،  فۆڵدەرە 
بكەرەوە.   «  « كۆتەكان  بەكارهێنانی 
كۆماندەكەیا  ل��ە  ك��ە   q ف��الگ��ی 
بێدەنگی  بە  وایە  مانای  بەكارهاتووە 
واتە  بسڕەوە،  فایالنە  ئەو   )quietly(
لەو  دڵنیایت  ئایا  كە  مەكە  پرسیار 
نا. بەو هێمای ئەستێرەیەش  كارە یان 
كە   ،)wildcard( دەوت��رێ��ت   *.*
بێت.  شتێك  هەر  مانای  بە  دەكرێت  
هەموو  ل��ەوەی��ە  مەبەستمان  ل��ێ��رەدا 
و  هەبێت  ناوێكیان  ه��ەر  فایلەكان 
و  بیسڕەوە  هەبێت  پاشبەندێكیان  هەر 
دەكرێت  سڕەوە.  بیان  دەنگیش  بەبێ 
پرسیار  نیشانەی  ئەستێرانە  ئەو  لەبری 
؟ بەكاربهێنرێت، وەك جێگرەوەیەكی 
بۆ  ئەویش  كە  وایەڵدكارد،  دیکه ی 

لەگەڵ  كارەكتەرێك  جێگرتنەوەی 
بەكاردێت،  هەر كارەكتەرێكی دیکه  
ژمارەیەك  هەر  بۆ  پێچەوانەیەك  وەكو 

لە كارەكتەر.
• rd/rmdir بۆ سڕینەوەی دایرێكتەری 
ی��ان ف��ۆڵ��دەر ب��ەك��اردێ��ت، ی��ان بۆ 
دایرێكتەرییە.  ئەو  هەموو  سڕینەوەی 

بنووسە:
 rmdir »c:\temp\i have spaces»
كە ئەم فەرمانەتان جێبەجێ  كرد و ئەو 
ڕزگارمان  ئیتر  سڕییەوە  فۆڵدەرەتان 
دەبێت لەوەی هەموو جارێ پێتان بڵێم 
بكەن، چونكە  كۆتەكان  دەبڵ  تێبینی 
لە  كە  نامێنێت  فۆڵدەرەمان  ئەو  ئیتر 

ناوەكەیدا بۆشایی هەیە.
ڕادەیەك  تا  كۆماندە  ئەم   format  •
هەموو شتەكانی سەر كۆمپیوتەرەكەت 
دەس��ڕێ��ت��ەوە و ب��ۆ ف��ۆرم��ات ك��ردن 
هیچ  نا  نا..   ....... بنووسە:  بەكاردێت. 

مەنووسە!
فایلێك  كردنی  پرنت  بۆ   print  •
پرنتەرت  دەبێت  دیارە  دێت،  بەكار 
ئەوەی  بۆ   print  /? بنووسە:  هەبێت. 
شێوەی  و  فالگەكان  لەسەر  زانیاری 

ئەم كۆماندە ببینیت.
ك��وژان��دن��ەوەی  بۆ   shutdown  •
 /? بنووسە:  بەكاردێت.  كۆمپیوتەر 
لیستی  ئ���ەوەی  ب��ۆ     shutdown
ببینیت.  كۆماندە  ئ��ەم  فالگەكانی 

بنووسە:
shutdown -f -t 10 -c «Bye! Bye!»
ئ��ەم��ەش وات���ا ك��ۆم��پ��ی��وت��ەرەك��ەم 
چركەیا،  ماوەی10   لە  بكوژێنەرەوە 
و هەر بەرنامە و شتێك كە كراوەتەوە 
پیشان  پەیامەش  ئەم  دایبخە، هەروەها 
شوێنی  تێبینی   .»!Bye! Bye« بدە 
بەكارهێنانی كۆتەكان بكەن. بنووسە: 
  shutdown f m \\compname 
/t:10 -c «illegal operation»
لە  )واتە  ڕیمۆت  شێوەی  بە  تاوەكو 
كەسێكی  كۆمپیوتەری  دوورەوە( 

تۆیە  نێتۆركەكەی  لەسەر  كە  تر 
 compname بكوژێنیتەوە. )لە شوێنی
كە  ئەنووسی  كۆمپیوتەرە  ئەو  ناوی 
ئەتەوێ   و  تۆیە  نێتۆركەكەی  لەناو 
خۆتەوە  كۆمپیوتەرەكەی  لەسەر 

بیكوژێنیتەوە. -وەرگێڕ-(
   شێوەیەكی تر بۆ ئەوەی دەسكاری 
كۆمپیوتەرێكی دیکه  بكەیت كە لەناو 
بەم  تیایت،  تۆی  كە  نێتۆركەیە  ئەو 

شێوەیە دەبێت:
 My ل��ەس��ەر  ڕاس���ت  الی  كلیكی 
سەر  بچنە  و  بكەن   computer

manage، لە بەشی چەپ كلیك لە 

 »computer management)local«

سەری  لە  دانەیە  یەكەم  كە  بكەن 
ڕاستی  الی  كلیكی  پاشان  س��ەرەوە، 
 connect to« و  ب��ك��ەن  ل��ەس��ەر 
another computer…« هەڵبژێرن. 

بوویت  كۆنێكت  كە  ئ��ەوەی  پاش 
ئەو  دەت��وان��ی  كۆمپیوتەرەوە،  ب��ەو 
ناردنی  بۆ  بەكاربهێنیت  هەڵبژاردنانە 
پەیام، كوژاندنەوەی كۆمپیوتەرەكە و 
هەر شتێكی دیکه . ئەوەی زۆر باش و 
خۆشیشە دەربارەی ئەم شێوازە، ئەوەیە 
كە لەسەر زۆربەی ڤێرژنەكانی ویندۆز 

كاردەكات.
داخستن  بۆ  كۆماندەش  ئەم   exit  •
و چوونە دەرەوە لە ویندۆی دۆس یان 
ئەوەنە  هەر  بەكاردێت.  الین  كۆماند 
كۆماندێكیشت  ئەگەر   exit بنووسە: 
خایاند  زۆری  ئەنجامەكەی  و  نووسی 
لەسەر  ئ��ەوا  ڕایبگریت  ویستت  و 
پێكەوە    break و   ctrl كیبۆردەكەت 

بگرە. 
باسمان  لەسەرەوە  كە  ئەوانەی  هەموو 
بەاڵم  باشبوون و خۆشبوون،  كرد شتی 
بن.  بێكەڵك  زۆر  كە  دەرەكەوێت  وا 
لەڕێی  شتانە  ئەو  دەك��ات  پێویست  چ 
تۆ  كاتێكدا  لە  بكەیت  الینەوە  كۆماند 
ڕووكارێكی زۆر جوان و باشت هەیە، 
وانییە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارەش فایلی باچە 
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كۆماندەكانی  باچ  فایلی   .)batch file(
دەتوانیت  كە  لەخۆدەگرێت  دۆس 
لە  هەندێک   تاوەكو  بكەیت  جێبەجێی 
ئۆتۆماتیكی  شێوەیەكی  بە  كارەكانت 
بۆ  بە سادەیی  یان زۆر  بدەیت،  ئەنجام 
شێوەیەكی  بە  كە  شتانەی  ئەو  ئەوەی 
ئاسان  دەدەی���ت  ئەنجامیان  دووب���ارە 
بكەیتەوە و بێ كێشە ئەنجامیان بدەیت. 
باچ سەرنج  فایلی  ڕادەیەك  تا  دەكرێت 
ڕاكێش و گرنگیش بێت. لە خاڵەكانی 
دۆس  كۆماندانەی  لەو  باس  داهاتوودا 
لەناو  بەرباڵو  شێوەیەكی  بە  كە  دەكەم 
بۆ  دەهێنرێن.  بەكار  باچەكاندا  فایلە 
بكەیت،  دروست  باچ  فایلێكی  ئەوەی 
ب��ك��ەرەوە،  نەوتپاد  س��ادەی��ی  بە  زۆر 
دەتەوێت  كە  دۆس  كۆماندانەی  ئەو 
جێبەجێیان بكەیت هەر یەكێكیان لەسەر 
یەك هێڵ بنووسە )دەبێت هەر كۆماندە و 
لەسەر یەك هێڵ بێت(، پاشان فایلەكەت 
بە پاشبەندی )extension .)bat سەیڤ 

بكە.
لە  دێڕێكە  پرنتكردنی  بۆ   echo  •
 echo:بنووسە لەسەر ویندۆكە.  نووسین 
پەیامێكی  ئ��ەوەی  بۆ    hello world

بنووسە:  ببینیت.   »hello world« وەك 
كۆماندەكان  ئ��ەوەی  بۆ   echo off

 echo on :بنووسە یان  نەدرێن،  پیشان 
بدرێن.  پیشان  كۆماندەكان  ئەوەی  بۆ 
هێمای »@«یش بۆ ئەوە بەكاردێت كە 

نەهێڵێت ئەو دێڕە دەركەوێت.
• pause دەبێتە هۆی ڕاگرتنی جێبەجێ  
كردنی كۆماندەكان تا ئەو كاتەی پەنجە 
بنووسە:  دووگمەیەكدا.  بە  دەنرێت 
جێبەجێكردنەكە  ئ��ەوەی  بۆ    pause

ڕابوەستێنیت.
• cls بۆ پاككردنەوەی شاشەكە بەكار 
دێت. بنووسە: cls  بۆ ئەوەی شاشەكەت 

پاك بێتەوە.
)وەرگێڕ: بۆ ئەوەی بابەتەكەتان ال ئاسان 
فایلی خۆتان  باچ  یەكەم  بتوانن  و  بێت 
دروست بكەن، بە سوود بینین لەو سێ  
و  بكەنەوە  نەوتپاد  سەرەوە،  كۆماندەی 

ئەمانە بنووسن:
@echo off     

color 02                          

echo hello world

echo This is my first bat file
@echo on

echo Notice the difference

@echo off

echo press any key to clear the 
screen
pause
cls
color fc

echo that was great!
pause
 myfirstbat.bat پاشان فایلەكە بە ناوی
بەشی  لە  نەچێت  بیرتان  بكەن،  خەزن 
save as type دا  all files هەڵبژێرن 
پاشان دەبینن فایلێكی باچتان بۆ دروست 
بووە و بە دەبڵ كلیك لەسەری دەتوانن 
فایلە  دەسكاری  ئ��ەوەی  بۆ  بیكەنەوە. 
ڕاستیان  كلیكی الی  بكەن،  باچەكانتان 
یان  هەڵبژێرن،   edit و  بكەن  لەسەر 
نەوتپاد بكەنەوە و بە open بیانكەنەوە، 
كاتی  لە  كە  نەچێت  بیرتان  دووب��ارە 
 files of type بەشی  لە  ك��ردن��ەوەدا 

دەبێت  all files هەڵبژێرن.(
بۆ  ئەوەیە كە كاتێك  بۆ   schtasks •
پرۆگرامێك یان كارێك دابنەیت تاوەكو 
و  بكرێتەوە  خۆكردانە  شێوەیەكی  بە 
  schtasks  /? بنووسە:  بدرێ .  ئەنجام 
تاوەكو لیستی فالگەكان ببینن. بنووسە: 
 schtasks /create /sc daily /tn
mytask /tr c:\temp\myfile.bat /
ئۆتۆماتیكی  ئەوەی  بۆ    st 20:00:00

نموونە(  )بۆ   myfile.bat فایلی  ڕۆژانە 
و  بكرێتەوە  دی��اری��ك��راوەدا  كاتە  لەو 
 mytask جێبەجێ  ببێت، ئەم تاسكە بە
هەموو  هەشتی  سەعات  لە  و  ناونراوە، 
شەوێك جێبەجێ  دەبێت. لەوانەیە داوای 
پاسۆردی چوونەژوورەوەت لێ بكرێت 

لەكاتی دانانی ئەم تاسكانەدا.

كۆنتڕۆڵی  و  فلۆ  هەمان    if/else•
پرۆگرامسازییە. بنووسە:   

 if exist file.txt (del file.txt) else
تاوەكو     echo file.txt missing
چێكی ئەوە بكا كە ئایا ئەو فایلە هەیە 
یان نا، ئەگەر هەبوو بیسڕێتەوە، و ئەگەر 

نەبوو ئەوا پێت بڵێت كە نییە.
•goto ڕێگایەكە بۆ بازدان یان ڕۆیشتن 
لە بلۆكێك لە كۆدەوە بۆ بلۆكێكی دیکه . 
دەبێت پێشتر ماركەرەكان یان لەیبڵەكان 
دی��اری  ك��ۆدەك��ان  لە  بلۆكە  ئ��ەو  بۆ 
وشەیەی  ئەو  ب��ەوەی  ئەویش  بكەیت 
لەپێش   ):( كۆڵۆنێكی  دەتەوێت   كە 
پاشان   ،)likedis:( شێوەیە  بەم  دانەیت، 
كۆدە  بلۆكە  ئەو  بۆ  بڕۆیت  دەتوانیت 
  goto likedis نووسینی:  بە  ئەویش 
ئەو  بەكارهێنانی  حاڵەتی  باشترین  كە 
if/ مەرجەكاندا  لەگەڵ  كە  كاتەیە 
بە  حاڵ،  بەهەر  بەكاردەهێنرێت.   else
فەنكشن  وەكو  شێوەكان  لە  شێوەیەك 
وای��ە، ج��ی��اوازی س��ەرەك��ی ل��ەوەدای��ە 
جێبەجێبوونی  پاش  فەنكشندا،  لە  كە 
دەگەڕێتەوە  پرۆگرامەكە  فەنكشنەكە، 
لێوە  فەنكشنەكەی  كە  شوێنەی  ئەو  بۆ 
بانگ كراوە، بەاڵم لە goto بەم شێوەیە 
نییە و ناگەڕێتەوە بۆ ئەو شوێنەی لێوەی 
بۆ  ئەمەی  خۆت  مەگەر  بانگكراوە، 

دیاری بكەیت.
• for ئەمەش بۆ لووپ یان خوولەكان 

بەكار دێت، بنووسە:      
 for %f in (*.jpg *.jpeg) do rename«????

 «%f» «pwn3d_%f

ئەمەش بۆ ئەوەی ناوی هەموو فایلێكی 
jpg/jpeg ناو ئەو دایرێكتەرییە بگۆڕێت 
 _pwn3d پێشگری   بە  كە  ناوێك  بە 
تێبینی  دواج��ار  بۆ  بكات.  پێ  دەس��ت 
كۆتەكان  دەب��ڵ  بەكارهێنانی  شوێنی 
دەبێت   % لەسەدا  هێمای  یەك  بكەن. 
)لەم  دابنرێت  ڤارێبڵەكانەوە  پێش  لە 
نموونەیەی ئێمەدا ڤارێبڵەكەمان ناو ناوە 
لە  لە كۆماند الیندا واتە  ئەمە  f( دیارە 
لەناو  كۆدەكە  كاتێك  ب��ەاڵم  دۆس��دا، 

bat. (extension)
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ناوی  دەبێت  دەنووسین،  باچدا  فایلێكی 
 %% سەدایان  لە  هێمای  دوو  ڤارێبڵەكان 
پرسیاریش؟  نیشانەی  هاتبێت.  لەپێشدا 
)wildcard(ەك��ان��ە،  دیکه ی  جۆرێكی 
كارەكتەرێك  گۆڕینی  شوێن  بۆ  كە 
دی���اری ک���راوە ل��ەب��ری ئ���ەوەی هەر 
بگۆڕێت،  كارەكتەرەكان  لە  ژمارەیەك 
پرسیارەكان،  نیشانەی  نموونەیەدا  لەم 
ناوی  لە  كە  كارەكتەرێك  ه��ەر  بە 
فایلەكاندا هەبێت شوێنیان دەگۆڕرێتەوە 
)بەم شێوەیەش هەموو فایلەكان پاشبەندە 
خۆی  وەك  خ��ۆی��ان  بنەڕەتییەكانی 

دەمێنێتەوە(.
بۆ  بنێریت  پەیام  ه��ەزار  ئ��ەوەی  بۆ 
لەسەر  دیکه   )workgroup(ێ���ك���ی 

نێتۆركەكە  بنووسە:
  for /l %i in )1,1,1000( do net 

send/domain:workgroup «ur 
pwn3d»   

لە  زۆرێ���ك  باسی  م��ن  دڵنیایەوە  ب��ە 
چونكە  ن��ەك��ردووە،  كۆماندەكانم 
دەمەوێت  بە تەنیا بیرۆكەی گشتی ئەوەتان 
بدەمێ  كە ئەم شتانە چۆن كار دەكەن، 
دەتانەوێت  ئەگەر  بێت،  چۆنێك  هەر 
لەگەڵ  ئەم كۆماندانە  تەواوی  لیستێكی 
چۆنێتی  و  ب��اش  ڕوونكردنەوەیەكی 
نموونەش  هەروەها  ببینن،  بەكارهێنانیان 
www. لەسەریان، ئەوا دەتوانن سەردانی
بە  لەوێ   و  بكەن    microsoft.com

دوای «command line reference«دا 
بگەڕێن.

تاسك  و  باچ  فایلی  بەكارهێنانی  بە 
دەتوانن   )task manager( مانجەر 
شتێكی وا بكەن كە پەیامی هەڕەمەكی 
ئەویش  دەركەوێت.  شاشەكە  لەسەر 
فۆڵدەری  بخەنە  فایلەكە  باچ  ب��ەوەی 
ئەوەی  بۆ  ئەویش  )start up(ەوە، 
كۆمپیوتەرەكەدا  داگیرسانی  لەگەڵ 
وا  دەتوانی  ببێت،  جێبەجێ   فایلەكە 
كۆمپیوتەرەكە  كاتێك  ه��ەر  بكەیت 
یان  بكوژێتەوە،  یەكسەر  داگیرسا، 

دەتوانی شۆرتكەتێك بۆ باچ فایلەكەت 
دانەیت،  بۆ  شۆرتكییەكیشی  و  دانەیت 
نرا  پەنجە  كاتێک   هەر  لێبكەیت  وای 
ئیشی  فایلەكەت  باچ  دوگمەیەدا،  بەو 
كارێك  هەر  دەتوانیت  بكات.  خۆی 
لەڕێی  دەدەیت  ئەنجامی  زوو  زوو  كە 
ئەم فایلە باچە بچكۆلە و ئاسانەوە وای 
ئۆتۆماتیكی  شێوەیەكی  بە  بكەیت  لێ 
ئەنجام بدرێت، ئەمەش بۆ وەڕسكردنی 
شتی  دەتوانی  وای��ە  پێم   و  كەسێك، 
كە  بكەیت  زانیارییانە  بەم  بەسوودیش 
تا ئێستا فێریان بوویت. لە هەر بارێكدا 
بێت، ئەگەرەكان لەسەرخۆ بەرەو ناكۆتا 

دەچن.
وا  شۆرتكەتێك  ك��ە  بكەن  خ��ەی��اڵ 
بكاتەوە،  بۆ  )ie(تان  كە  دەردەكەوێت 
 )target( بەاڵم لە ڕاستیدا ئامانجەكەی
هەندێک  كە  باچە،  فایلێكی  كردنەوەی 
بەم  دەكاتەوە.   ie پاشان  و  دەكا  شت 
ش��اراوە  پرۆسەی  كۆمەڵێک  شێوەیە 

جێبەجێ  دەبێت.
تێبینی:

چۆن  دۆس  كە  ئەوەی  كردنی  تێبینی 
)space( بۆشایی  ل��ەگ��ەڵ  مامەڵە 
كاتێك  گرنگە.  شتێكی  دەك��ات،  دا 
سەر  بچیتە  دۆسەوە  هۆی  بە  دەتەوێت 
تیابێ ،  بۆشاییان  ناوەكان  و  فۆڵدەرێك 
بەكار   «  « كۆت  ناكات  پێویست  ئەوا 
بهێنیت. بۆ نموونە، ئەگەر ئەمە بنووسیت:  
c:\program files\internet explorer\
iexplore   

ئەوە بێ كێشە )ie(ت بۆ دەكاتەوە. بەاڵم 
ئایا چۆن ویندۆز ئەو فرمانەی لێ تێك 
c:\program. ئەمەدا  لەگەڵ  ناچێت 
files\« پارامیتەری  ل��ەگ��ەڵ    exe

internet explorer\etc.«  ؟ وەاڵمەكە 

بە  تۆ  كە  نازانێت  ویندۆز  كە  ئەوەیە 
ڕێكی داوای چیت كردووە، ئەو دێت 
هەر یەك لەمانە تاقی دەكاتەوە و كامیان 

جێبەجێ  ببێت، ئەوەیان دەرەچێت:
c:\program.exe

c:\program files\internet.exe
c:\program files\internet explorer\
iexplore.exe
تەكنیكییەوە  ڕووی  لە  شێوەیە  ب��ەم 
و  بنووسیت  پرۆگرامێك  تۆ  دەتوانی 
ناوی بنێیت «internet.exe»  و لە نێو 
فۆڵدەری «program files» دایبنەیت، 
ئەوكات هەرجارێك ئەو كۆماندەی كە 
كۆتەكان  بەكارهێنانی  بەبێ  لەسەرەوە 
ئیكسپلۆرەر  ئینتەرنێت  كردنەوەی  بۆ 
 ie بەكارمان هێنا، لە جیاتی ئەوەی )ie(
بكاتەوە، پرۆگرامەكەی ئێمە دەكرێتەوە.
دەزانێت،  بەمە  مایكرۆسۆف  كە  دیارە 
حاڵەتدا  هەندێک   لە  لەوانەیە  بۆیە 
پێش  بێتە  ئاگاداركردنەوەت  بۆكسی 
دەكاتەوە.  ئاگادار  كێشەكەت  لە  كە 
هۆی  بە  دەكرێت  ئاگادارییەش  ئەو 
لە  و  بخەیت،  لەكاری  ڕیجسترییەوە 
 )path( ناو ڕیجستریشدا چەند شوێنێك

هەیە كە بە بێ  كۆتن »  
وا بزانم لە مەبەستەكەم گەیشتن.

كە  بێت  ئەوە  مەبەستەكەش  )لەوانەیە 
 )path( دەكرێت تۆ ئەو شوێنی فایالنەی
بۆ فایلەكان نووسراون لەناو ڕیجستریدا 
و دەبڵ كۆتیان لەگەڵ بەكار نەهێنراوە، 
وا لێ بكەیت كە بە شێوە ئاساییەكەی 
خۆیان كار نەكەن و هاكیان بكەیت و 
كە  بكرێنەوە  فایالنە  یان  پرۆگرام  ئەو 
خۆت مەبەستتن. ئەمەش بە سوود بینین 
لەگەڵ  كار  ویندۆز  كە  شێوازەی  لەو 
دەكات.  فۆڵدەر  و  فایل  ناوی  بۆشایی 

-وەرگێڕ-(

وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە:
 بڕیار عوسمان

bryar1991@gmail.com

سەرچاوە:
 hax or handbook, tapeworm, 1337

Sams Publishing, 2005
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ئەمڕۆماندا  ڕۆژگ���اری  لە 
ك��ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی گ��ەی��ان��دن 
ئەلكترۆنی  بەیەكەوەبەستنی  و 
و  ه���اوڕا  ب��وون��ەت��ە  تەكنۆلۆژی  و 
مرۆڤەكان  ژیانی  ت��ەواوی  هاوكاری 
زۆربەمان  ڕەنگە  كە  وا  جۆرێكی  بە 
ئەو  بێ   بێت  چركەیەكیش  تەنیا  بۆ 

هەڵكەین  نەتوانین  ئامڕازانە  و  ئامێر 
ئەم  بدەین.  ژیانمان  بە  بەردەوامی  و 
ئامێر و ئامڕازانەش بوونەتە هاوڕێ  و 
هەموو  ژیانمان،  هەمیشەیی  هاوبەشی 
سووچ و قوژبنی ماڵەكانی لێ  تەنیوین 
و  جەستەیی  تەواوی  جەنجاڵیەكی  و 
گیانی بۆ هێناوینە ئاراوە....دنیای گەورە 
گوندێكی  كردوینە  بۆ  بەرفراوانی  و 
و  نەتەوە  ت��ەواوی  بە  و  بچكۆالنە 
كلتوورە جیاوازەكانی دنیای سەردەمی 
و  ئامڕاز  ئەم  كردوین...دیارە  ئاشنا 
دیجیتاڵیانەی  و  ئەلكترۆنی  ئامێرە 
لە  خۆی  زۆری  بەشێكی  كە  ئەمڕۆ 
زانیاریدا  تەكنۆلۆژیای  ئامڕازەكانی 
و  ناوازە  بەرهەمگەلێكی  دەبینێتەوە، 
چەندان  ڕەنجی  بەری  كە  دانسقەن 
ساڵی شەونخوونی و ماندوونەناسانەی 
كە  زانستیانەیە  توێژەرەوە  و  زانا  ئەو 
وەك مەشخەڵێكی گڕگرتوو بەردەوام 
نووتكەكانی  و  تاریك  ڕێ   توولە 
ژیانمان بۆ ڕووناك دەكاتەوە...هەروەك 
تەكنۆلۆژیانەش  داهێنانە  ئەم  دەزانن 
ل��ەالی��ەك��ەوە خ��ۆش��گ��وزەران��ی و 
فەراهەم  بۆ  جوانیان  ئاسانكارییەكی 
بە  دیكەشەوە  لەالیەكی  و  كردوین 
كردوین  جەنجاڵ  ژیانیان  تەواوەتی 
سەریەشە  دەب��ن��ە  زۆرج���اری���ش  و 
ڕێگە  بە  گ��ەر  بەفیرۆدان  ك��ات  و 
و  نەبرێن  ڕەوانەكانیاندا  و  دروست 
بەكارببرێن.  نادروست  شێوازێكی  بە 
و  ئامڕاز  ئەو  لەناو  و  نێوەندەدا  لەو 
مۆبایلە... و  ئینتەرنێت  ئامێرانەشدا 
دەمانەوێت  بابەتەماندا  لەم  ئێمە  دیارە 
فەیس  كۆمەاڵیەتی  تۆڕی  لەسەر  پتر 
لە  سەردەمەدا  لەم  كە  بدوێن  بووك 
دیكەی  كۆمەاڵتیەكانی  تۆڕە  هەموو 
ئینتەرنێت هاوبەش و هەواداری هەیە 
ملیار  لە یەك  پتر  بە جۆرێكی وا كە 
هاوبەشی تێپەڕاندووە. تەنیا بە دەستنان 
فەیس  بەشداربووی  دوگمەیەكدا  بە 
بووك دەتوانێت هاوڕێیەتی هەركەسێك 

بەكارهێنەرانی  لە  كە  كات  پەسەند 
بووك(  )فەیس  كۆمەاڵتیەیە  تۆڕە  ئەم 
ئ��ەو كەسە ج��ێ  و  ل���ەوەی  ب���ەدەر 
شوێنی لەهەر كوێیەكی ئەم جیهانەدا 
و  كلتوری  باكگراوەندی  و  بێت 
كۆمەاڵیەتی هەرچیەك بێت، هەروەها 
دیكەدا  دوگمەیەكی  بە  دەستنان  بە 
كە بە )UnFriend( ناسراوە و بەالی 
تۆڕەكەوە  بەكارهێنەرانی  زۆرب��ەی 
دەتوانێت   كەسەكە  بەناوبانگە، 
تۆ  بهێنێت.  هاوڕێیەتیە  بەو  كۆتایی 
بڵێت ڕێسا و یاسایەكی جیاواز هەبێت 
بۆ هاوڕێیەتی گریمانەیی لەسەر تۆڕی 
ئینتەرنێت كە جیاواز بێت لە پێودانگ 
چەمكی  و  مانا  گشتیەكانی  پێوانە  و 
واقیعیەكەیەوە؟.  ڕووە  لە  هاوڕێیەتی 
سەرەتا پێویستە ئاماژە بۆ ئەوە بكەین 
)هەڵوەشاندنەوەی  خەسڵەتی  كە 
و   )UnFriend( ه��اوڕێ��ی��ەت��ی( 
خەسڵەتێكە  پ��ووچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی 
بۆ  لەمەوبەر  كەم  ماوەیەكی  پێش 
كۆمەاڵتیەكە  ت��ۆڕە  بەكارهێنەرانی 
زیاد كراوە، بەاڵم بە شێوەیەكی زۆر 
عەرەب  خەڵكانی  لەالیەن  بەرباڵو 
بە  بەكارهێنراوە  دیكەوە  ئەوانی  و 
جۆرێكی وا كە لەم دواییەدا سەرنجی 
بەالی  كەسانەی  لەو  زۆر  بەشێكی 
لە  تایبەتمەندن  كە  ڕاكێشاوە  خۆیدا 
مرۆییە  زانستیە  توێژینەوەی  ب��واری 
بەاڵم  ئەمەریكیاندا.  و  خۆرئاوایی 
سێیەمدا  جیهانی  واڵتانی  لەنێو  دیارە 
و  سەرنج  جێگەی  ب��ووەت��ە  كەمتر 
بابەتی  ئاشكرایە  ه��ەروەك  مشتومڕ. 
پتر  هاوڕێیەتی(  )هەڵوەشاندنەوەی 
دوای باهۆزی گۆڕانكاری لە دەوڵەتە 
توێژەرەوانی  سەرنجی  عەرەبیەكاندا 
ئەویش  ڕاك��ێ��ش��اوە،  خۆیدا  ب��ەالی 
بەكارهێنانی  لەڕێی  تەنانەت  ن��ەك 
ئ���ەم خ��ەس��ڵ��ەت��ەوە ب��ەڵ��ك��و ل��ەڕێ��ی 
ئاگاداركردنەوە  چەندان  بەكارهێنانی 
و وریاكردنەوەی جۆراوجۆر و ڕەنگا 
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هاوبەشەكان  كە  دیكەوە  ڕەنگەی  و 
ئەوەیان ڕاگەیاندووە هاوڕێیەتیەكەیان 
هەڵدەوەشێننەوە لەگەڵ هەر كەسێكدا 
لەبەر هۆكاری جۆراوجۆر، زۆر جار 
بۆ نموونە ئەو هۆكارانە ئەوە بوو كە 
ئەو كەسە هاوسۆزی بۆ تایەفەیەك یان 
هەندێجار  یان  هەبووە،  سەركردەیەك 
كەسی  ك��ە  ب��ووە  ل��ەب��ەرئ��ەوە  تەنیا 
كۆمەڵەیەكی  الیەنگری  بەرامبەر 
دیكە  بیروباوەرێكی  ی��ان  سیاسی 
كەسەكە  وایە  مانای  ئەمەش  ب��ووە. 
كۆمەاڵتیە  پەیوەندییە  بۆ  سنوورێك 
ئەلكترۆنیەكانی لەگەڵ كەسانی دیكەدا 
و  بیروڕا  جیاوازی  بنچینەی  لەسەر 
پێشهات  لەمەڕ  دادەنێت  بۆچوونیانەوە 
و مەسەلەكانەوە كە ناتوانێت تەنانەت 
لەگەڵ  ئەلكترۆنیەشدا  پەیوەندییە  لەو 
مەسەلە  لە  كە  هەڵكات  كەسانە  ئەو 
لەگەڵیدا  هزرییەكاندا   و  سیاسی 
ئەو  دی��ارە  نین،  ه��اوڕا  و  هاوسۆز 
مەسەالنەش پتر ئەوانەن كە مۆركێكی 
لەخۆدەگرن.  مشتومڕخوازانە  و  ناتەبا 
و  ئەلكترۆنی  هاوڕێیەتیە  زۆرج��ار 
گریمانەییەكان لەسەر ئەوە تێكچوون 
مەسەلە  مەڕ  لە  هاوڕێ   كەسانی  كە 
و  هاوڕا  ناوچەكەوە  هەنووكەیەكانی 
زۆرجاریش  تەنانەت  نەبوون.  كۆك 
و  نەهاتووە  كۆتاییان  بەوەندە  هەر 
بناغە و قسە  بگرە زۆر مشتومڕی بێ  
و قسەلۆكی بێ  مانای لێكەوەوتۆتەوە 
و شەڕە قسەیەكی قێزەونانەی بەدوای 
خۆیدا هێناوە كە هەموو شێوازە جۆرا 
گرتووە.  لەخۆ  جوێنی  جۆرەكانی  و 
تەنیا  كە  ب��ووە  باش  ب��ەوە  ئەمە  جا 
ئەلكترۆنیەكان  پێگە  ڕووی  لەسەر 
و  گریمانەیی  دنیایەكی  لە  و  ب��ووە 
ئەم  بهاتایە  گەر  ب��ووە  ئەلكترۆنیدا 
شەڕە قسانە لە گۆڕەپانێكی واقیعی و 
ڕاستەقینەدا ڕوویان بدایە ئەوا بێگومان 
بە  كێشمی  كێشمە  پڕ  شەڕگەلێكی 

دوای خۆیدا دەهێنا.
باشە بەو پێیە بێت سڕینەوەی كەسێك 
لیستی  لە  البردنی  و  هاوڕێیەتی  لە 
بە  پەنجەنان  تەنیا  بە  هاوڕێكانتدا 

ئاسانە  وا  كارێكی  دوگمەیەكدا 
بە  تەنیا  لەسەرەتادا  كە  هۆیەوە  بەو 
پەنجەنان بە دوگمەیەكدا ڕەزامەندیت 
داوە لەسەر هاوڕێیەتیەكەتان لەو تۆڕە 

كۆمەاڵیەتیە ئەلكترۆنیەدا؟.
پرسیارە  ئ��ەم  وەاڵم��ی  ڕاستیدا  لە   
ئ��ەوەی  چونكە  نییە،  ئاسانیە  ب��ەو 
هاوڕێیەتیە  سڕینەوەی  لە  ڕوودەدات 
ناوەستێتەسەر  تەنیا  گریمانەییەكان 
ئەلكترۆنی،  و  گریمانەیی  هاوڕێیەتی 
جۆرە  ن��او  بۆ  پەلدەكێشێت  بەڵكو 
بنچینەدا  لە  كە  دیكە  هاوڕێیەتیەكی 
هاوڕێیەتیەكی ڕاستەقینە بووە و بگرە 
مێژوویش  هاوڕێیەتیەكی  زۆرج��ار 
بە  كەسەكانی  هەقیقەتدا  لە  كە  بووە 
شێوەیەكی تۆكمە بەیەكەوە بەستۆتەوە 
یان ڕەنگە بە پلەیەكی جیاواز لە ڕووی 
ناسیاویەوە  و  هاوڕایی  و  هاوڕێیەتی 
ك��ردوون.  وابەستەی  یەكدیەوە  بە 
ئەم  هەموو  لە كۆتاییدا  دەبینین  بەاڵم 
هاوڕێیەتیانە دەكەونە بەردەم هەڕەشەی 
ئەزموونێكی  ه��ۆی  بە  لەناوچوون 
گریمانەییەوە.  و  ئەلكترۆنی  ناكۆكی 
بۆ  ئاماژەیەكە  و  هێما  ئەمەش  دیارە 
جیهانی  لە  داخ��ەوە  بە  كە  ئ��ەوەی 
پێكەوە  كلتوری  دی��اردەی  عەرەبیدا 
دیالۆگی  و  ئاڵوگۆڕكردن  و  ژی��ان 
بیروڕا جۆراو جۆرەكان بوونی نییە و 
پەرەی پێ  نەدراوە. لە كاتێكدا زۆرجار 
بە  عەرەبی  جیهانی  سەردەمەی  ئەم 
دەكرێت  ن��اوزەد  عەرەبی(  )بەهاری 
باكگراوەندە  ئ��ەو  ه��ۆی  ب��ە  ب��ەاڵم 
دواكەوتووەی  زەمینە  و  كۆنەپەرست 
عەرەبی(  دیكتاتۆریەتی  )پاییزی  كە 
جیهانی  لە  جێیان  لە  جێیهێشتووە 
دەنگە  سەركوتكردنی  و  پێشكەوتن 
ئامادەنەبوونی  و  غیاب  و  ناڕازییەكان 
هەمەچەشنی  تێگەیشتنی  و  چەمك 
و  شارستانانە  دیالۆگی  و  فرەیی  و 
جۆرەی  لەم  ژینگەیەكی  كلتوریانە، 
سۆنگەیەشەوە  ل��ەم  بەرهەمهێناوە. 
عەرەبی  واڵتانی  زۆربەی  كە  دەبین 
نێگەتیڤانە  زۆر  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە 
كۆمەاڵتیانە  ت��ۆڕە  ل��ەم  س��وودی��ان 

بیكەنە  ئ��ەوەی  لەبری  وەرگ��رت��ووە، 
پەیوەندییە  بەهێزبوونی  بۆ  پێگەیەك 
باڵوكردنەوەی  و  كۆمەاڵتیەكانیان 
بگرە  شارستانیەتەكەیان،  و  كلتور 
دابڕانیان  پتر  بۆ  مەكۆیەك  كردویانەتە 
و  شارستانی  و  س��ەردەم  جیهانی  لە 
گیانی  زیندووكردنەوەی  سەرلەنوێ  
ڕەگەزپەرستی و ناتەبایی و ناكۆییان. 
ئەم  پتر  ئەوەی  دیكەشەوە  لەالیەكی 
گریمانەییەی  ئەلكترۆنیە  هاوڕێیەتی 
بێ  هێز و بێ  پێز كردووە بێ  مانایی 
ج��اری  ك��ە  هاوڕێیەتیە  بیرۆكەی 
تۆڕی  لە  هاوڕێیەتی  لیستی  وای��ە 
كۆمەاڵیەتی خۆی لە زیاتر لە سەدان 
لە جیهانی  ئەمەش  كەس دەدات كە 
ژمارەیەكە  واقیعیدا  و  ڕاستەقینە 
لە  نایەت،  كەسێكدا  هیچ  بیری  بە 
رۆبین  توێژینەوەی  بەپێی  كاتێكدا 
لە  ناسی  دانبێر مامۆستایەكی دەروون 
ئەقڵی  و  زەین  ئێكسفۆرد،  زانكۆی 
شێوەیەكی  بە  ناتوانێت  كەسێك  هیچ 
 150 هاوڕێیەتی  لە  پتر  ڕێكوپێك 
كەس بەڕێوەبەرێت. ئەمە بەدەر لەوەی 
و  ئەلكترۆنی  هاوڕێیەتی  زۆرجار  كە 
گریمانەیی چاودێریی جیاوازی تەمەن 
و ژینگە و باكگراوەندە كلتوورییەكان 
دیارە  كەسەكاندا.  نێوان  لە  ناكات 
ئەوە  دەبێت  بابەتەكەمدا  كۆتایی  لە 
كۆمەاڵتیانە  تۆڕە  ئەم  كە  بخەمەڕوو 
و  بەرنامەرێژی  شێوەیەكی  بە  گەر 
لەالیەن  بەكاربهێنرێت  ڕێكوپێكتر 
هاوبەشەكانەوە ڕەنگە ببنە مەكۆیەكی 
باش بۆ بەیەكەوە بەستنی نەتەوەجۆراو 
بۆ  ن��اوازە   سەكۆیەكی  و  جۆرەكان 
و  جیاوازەكان  بیروڕا  ئاڵوگۆڕكردنی 
و  سەردەمیانە  دیالۆگی  كایەی  هێنانە 
باڵوكردنەوەی گیانی تەبایی و پێكەوە 
ژیان و لێبوردەیی و هاوكاری لە نێوان 
و  جیهاندا  چەشنەكانی  هەمە  نەتەوە 
كلتورە  ژیانی  بەیەكەوە  و  هەڵكردن 
دروستكردنی  و  ڕەنگەكان  ڕەنگاو 
لە  هاوتەبایی  و  ه��اوس��ۆزی  پ��ردی 

نێوانیاندا.
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