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پێداویستییه كانی ژیانی ڕۆژانه  و شێوازی ژیانی سه رده م، مرۆڤی ناچار كردووه  وابه سته ی به كارهێنانی 
كۆمه ڵێك ئامێر بێت كه  له گه ڵ ئه وه شدا كارئاسانی زۆری بۆ ده كه ن، به اڵم له  به رامبه ردا بێ زیان 
نین، وه ك به كارهێنانی مۆبایل كه  تا ئێستا مشتومڕی له سه ره  و ژماره یه كی به رچاوی توێژه ران له گه ڵ 
ئه و ڕایه دان تا ئه و كاته ی زیانه كانی یه كالیی ده بێته وه ، خۆمانی لێ به دوور بگرین، ئه گینا دوور  
نییه  ئێمه  ببینه  یه كێك له و ملیۆنه ها قوربانییه ی كه  له  جیهاندا مۆبایل به كارده هێنن. چونكه  هه ندێك 
له  توێژینه وه كان سه لماندوویانه  به كارهێنانی به رده وامی مۆبایل ده شێت ببێته  یه كێك له  هۆكاره كانی 
تووشبوون به  شێرپه نجه ی چاو و ده ماخ و ته نانه ت یه كێك له و توێژه رانه  ده ڵێت: كاتێك بۆماوه یه كی 
زۆر مۆبایل به  گوێچكه ته وه  ده نێیت و قسه ی پێ  ده كه ی، وه ك ئه وه  وایه  مایكرۆوه یڤێك ئیش پێ 

بكه یت و گوێیه كانتی پێ لێبنێیت!
ئه مه  سه رباری ئامێره كانی كۆمپیوته ر، پرێنته ر، فۆتۆكۆپی، ته له فزیۆن و ته واوی ئامێره  ئه لكترۆنییه كانی 
دیكه ، هه روه ها دوكه ڵی ئۆتۆمبیل و جگه ره  و مادده ی پاكژكه ره وه  و بۆنخۆشكه ری هه وا، ئه مانه  به  

بڕ و ڕێژه ی جیاجیا ده بنه  هۆی پیسكردنی ژینگه  و زیان به  ته ندروستیمان ده گه یه نن.
له م  كه چی  پێده گه یه نن،  زیانمان  به رده وام  ده هێنین  به كاریان  به رده وام  شتانه ی  له و  هه ریه كه    
هاتنی  له گه ڵ  پێداویستییانه   و  ئامێر  و  كه لوپه ل  ئه م  ده درێت،  هه وڵ  به رده وام  ئێمه دا،  هه رێمه ی 
مۆدێلی نوێدا تازه  بكرێنه وه ، هه رماوه یه ك و خه ڵكی خوو ده ده نه  كڕینی شتێك، یان جۆرێك یان 
ماركه یه ك، ده بینیت سه رده مێك ژن و پیاو سه رقاڵی ده رهێنانی مۆڵه تی شۆفێرین یان له سه ر فه یسبووك 
ئالووده  بوون و ژماره ی الیكه كانیان وه ك ده ستكه وتێكی گه وره  باس ده كه ن، خانووه كه یان ئه گه ر 
له  بناغه وه   نه یڕووخێنن، ئه وا به  دوو سێ ساڵ جارێ ڕوكاری ده ره وه ی به  دیزاینی دراوسێكه یان 
ده گۆڕن. خه ڵكی به رده وام به  شوێن مۆدێلێكدا ده گه ڕێن تا دڵسۆزانه  په ره ی پێ بده ن و چاوی 
نه ریتێكی جوانی وه ك  پرسیاره ، بۆچی  ئه وه ی الی من جێگه ی سه رسوڕمان و  به اڵم  لێ بكه ن، 
بۆچی  نابێته وه ؟  باڵو  خێرا  و  مۆدێل  و  باو  به   نابێت  باڵه خانه كان  و  ته الر  و  ماڵ  سه وزكردنی 
ئینجانه  و گوڵ و ڕووه كی سه وز به خێو  ناو ماڵ و شوێنی كاره كه یان  له به رده م ماڵ و  خه ڵكی 
ناكه ن؟ له كاتێكدا هه ندێك ڕووه ك هه ن توانایه كی سه یریان هه یه  بۆ هه ڵمژینی ئه و تیشك و مادده  
زیانبه خشانه ی كه  له  ته له فزیۆن و مۆبایل و ئینته رنێت و دوكه ڵ و مادده  كیمیاییه كانه وه  ده رده چن، 
ته نیا  له   هه یه   توانای  scindapus aureus-ه ،  زانستییه كه ی  ناوه   كه   پوتس  ڕووه كی  نموونه   بۆ 
ئەم  لەکاتێکدا  هه ڵمژێت،  داخراودا  شوێنێكی  له   فۆرمئه ڵدیهاید  له   مایكرۆگرام   450 سه عاتێكدا 

ماددەیە یەکێکە لە پێکهاتەکانی زۆرێک لە کەلوپەل و پێداویستییەکانی ناوماڵ و نووسینگەکان.
خۆزگه  مۆدێلی باوی ناو خه ڵكی ئێمه  سه وزكردنی واڵته كه مان ده بوو.

سەروتار

سەرنووسەر

خۆزگه  سه وزكردنی
واڵته كه مان ده بووه  مۆدێل
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Medicine نۆژداری

كاریگەرییەكانی جگەرەكێشان
لەسەر دەم و ددان 

د. سەعید عەبدوللەتیف*
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جگەرەكێشان  كاریگەریی 
هێندە  بەگشتی  مرۆڤ  لەشی  لەسەر 
باسەدا  لەم  نایەت،  ژم��اردە  لە  زۆرە، 
بە  دژ  جیهانی  ڕۆژی  بۆنەی  بە  و 
جگەرەكێشانەوە كە لە ڕێكەوتی 31ی 
ئەو  ساڵێكدا  هەموو  مایس-ی  مانگی 
كە  زانی  پێویستم  بە  دەكرێتەوە،  یادە 
لەسەر  جگەرەكێشان  كاریگەرییەكانی 
شانەكانی دەم و ددان بە چەند خاڵێكی 
خاڵێكی  چەند  و  بكەم  باس  سەرەكی 
گرنگ بۆ ڕێگە چارە بەرەو وازلێهێنان 

لە كێشانی.
كێشەكانی دەم و ددان

و  دەم  لەسەر  جگەرە  كاریگەریی 
ددانی مرۆڤ ئەم الیەنانە دەگرێتەوە:
1- بۆنی ناسازی هەناسە لە دەمەوە.

2- ڕەنگبوونی ددانەكان.

3- هەوكردنی دەرچەی ڕژێنەلیكەكانی 
مەاڵشوو.

توێژاڵی  كەڵەكەبوونی  و  زۆربوون   -4
لەسەر  كلسی  و   Plaque میكرۆبی 

ددانەكان.
5- زۆر پووكانەوەی ئێسكی شەویلگە.
مەترسی  ئ��ەگ��ەری  زۆرب��وون��ی   -6
س���ەره���ەڵ���دان���ی پ����ەڵ����ەی س��پ��ی 

leukoplakia لە شانەی دەمدا.

نەخۆشییەكانی  سەرهەڵدانی  زۆرتر   -7
پووك و دەوروبەری ددانەكان.

بریناریی  ساڕیژبوونی  پڕۆسەی   -8
ناودەم دوا دەخات: دوا بە دوای ددان 
چارەسەركردنی  دوای  یان  هەڵكێشان 
یان  ددان  دەوروب��ەری  نەخۆشییەكانی 
دەم  ناو  دیكەی  نەشتەرگەریی  دوای 

دروست دەبێت.
پڕۆسەی  سەركەوتوویی  ڕێ��ژەی   -9
چاندنی ددان نزم دەكاتەوە و كێشەی 

بۆ دروست دەكات.
شێرپەنجەی  سەرهەڵدانی  مەترسی   10

ناو دەم زۆر دەكات.
1- بۆنی ناسازیی هەناسە لە دەمەوە

وەك زانراوە جگەرەكێشان هۆكارێكی 
سەرهەڵدانی  هۆی  دەبێتە  كە  ب��اڵوە 
دەمەوە  لە  هەناسەدانەوە  ناسازیی  بۆنی 
بێت  ئەوەوە  هۆی  بە  لەوانەیە  ئەمەش 
و  پووكی  بەگشتی  جگەرەكێش  كە 
هەوكردندان،  لە  بەردەوام  ددانەكانی 

وشكبوونەوەی  ه��ۆك��اری  ه��ەروەه��ا 
نیكۆتینی  ك��اری��گ��ەری  ب��ۆ  ن���اودەم 
و  دەم  شانەكانی  لەسەر  دوكەڵەكەی 
لەسەر توێژاڵی میكرۆبی و كلسی سەر 

ددانەكان دەگەڕێتەوە.
2- ڕەنگبوونی ددانەكان

جگەرەكێش  كەسانی  ئاشكرایە  وەك 
كاتێك  دەب��ێ��ت.  زەرد  ددانەكانیان 
پشتگوێ  ڕاگرتنیان  پاك  كەسە  ئەو 
بەناو الی پزیشكی ددان  ناو  بخات و 
لەگەڵ  ڕەنگە  ئەو  نەكاتەوە  پاكیان 
و  دەبێت  كەڵەكە  ددانەكاندا  كلسی 
ڕەنگێكی  نابێتەوەو  پاك  فڵچەكردن  بە 

دزێو دروست دەكات.
دەبێتە  گەلێجار  جگەرە  دووكەڵی   -3
ڕژێنەكانی  دەرچەی  هەوكردنی  هۆی 
كە  مەاڵشوو(  وردەكانی  )ڕژێنە  لیك 
و  جگەرەكێشان  ب��ەردەوام��ی  لەگەڵ 
گرنگیی نەدان بە باری خاوێنی دەم و 

ددان كێشەكە ئاڵۆزتر دەكات.
توێژاڵی  كەڵەكەبوونی  و  زۆرب��وون   -4
ددان��ەك��ان:  لەسەر  كلس  و  میكرۆبی 
لەسەر  لینجە  توێژاڵە  ئەو  كەڵەكەبوونی 
مینای )توێژاڵ(ی ددانەكان كە بە ژمارە 
و  پاكنەكردنەوەی  و  پێدەكرێت  هەستی 
فڵچە  بەكارنەهێنانی  و  خستنی  پشتگوێ 
بەكارنەهێنانی  هەروەها  و  دەرم��ان  و 
دەزووی پزیشكی بۆ پاككردنەوەی نێوان 
ددانەكان، پووك بەرەو هەوكردن دەبات.

بۆ ئەوەی سەركەوتوو بیت لە وازلێهێنانەكە، باشتروایە برادەرەكانت، ئەندامی 
خێزانەكەت و ئەو كەسانەی كاریان لەگەڵ دەكەیت ئاگاداربكەیتەوە كە 
دەستت كردووە بە وازلێهێنان تا ببن بە هاندەر بۆ پڕۆسەی وازلێهێنانەكە. 
ئەوەی شایانی باسە چارەسەری هەڵسوكەوت و بەكارهێنانی جێگرەوەی 
نیكۆتین و لەگەڵ یان بەكارهێنانی دەرمانی پێویست سەركەوتنی پڕۆسەی 
وازلێهێنانەكە بەرزتر دەكاتەوە
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لەبیرنەچێت  ئ��ەوەش��م��ان  دەب��ێ��ت 
هەیە  گرنگی  ڕۆڵێكی  جگەرەكێشان 
دواییش  و  دروستبوونە  توێژاڵ  ئەم  بۆ 
پووك  ئەوەی  دوای  و  كلس  بە  بوون 
ناكرێت  چارەسەر  هەر  هەودەكات، 
ددانەكانیش  دەوروب����ەری  ئێسكی 
و   periodontitis دەخ��ورێ��ن��ەوە 
جگە  ددان��ەك��ان،  لەقینی  هۆی  دەبنە 
بە  دەبەخشێت  دزێو  دیمەنێكی  لەوەی 

ڕووخساری مرۆڤ.
5- زۆر پووكانەوەی ئێسكی شەویلگە

 Osteoporosis ئێسك  پووكانەوەی 
لەم  ج��گ��ەرە  كاریگەریی  بەگشتی 
هۆی  دەبێتە  كە  زۆرە  زۆر  ڕووەوە 
هەمان  بە  ئێسك،  شكاندنی  ئاسانیی  بە 
جگەرە  دوكەڵی  ژەهراویبوونی  شێوە 
و  دەكات  الواز  شەویلگەش  ئێسكی 

بەرەو پووكانەوەی دەبات.
نەخۆشییەكانی  سەرهەڵدانی  زووتر   -7
پ��ووك و دەوروب���ەری ددان��ەك��ان كە 

ڕێگایە بۆ لە دەستدانی ددانەكان:

وەك لەوەپێش باسمان كرد، جگەرە كە 
یارمەتیدەرە لە وشكبوونەوەی ناودەم و 
كەڵەكەبوونی ڕەنگ و لینجی پاشەڕۆی 
خۆراك و دواتر كلس دروستبوون كە 
ددانەكان،  لەقینی  هۆی  دەبێتە  دوایی 
ددانەكان  دەوروبەری  ئێسكی  چونكە 
ددانەكان  لەقینی  ئەمەش  دەپوكێتەوە، 
نەكرێت  چارەسەر  سەرەتادا  لە  گەر 
لەقینەكە زۆر دەبێت پزیشكی پسپۆڕی 
بە  ناتوانێت  پ��ووك  نەخۆشییەكانی 
چارەسەری دەرمان یان بە نەشتەرگەریی 
بۆیە  لەقینە چارەسەر بكات،  ئەو ددان 
هەڵكێشانی  چارەسەرەكە  دەبێت  ناچار 
ئەو  دەرەنجام  واتە  ددانانەبێت،  ئەو 

ددانە لەقیوانە دەبێت هەڵبكێشرێت.
برینداری  ساڕێژبوونی  پڕۆسەی   -8

ناودەم دوادەخات: 
باری  جگەرەكێشان  كە  سەلمێنراوە  وا 
هەڵدێر  ب��ەرەو  دەم  ناو  تەندروستی 
وشك  ناوپۆشەكانی  شانە  و  دەب��ات 
ژەهراویی  پەردەیەكی  بە  و  دەكاتەوە 

لە نیكۆتین-قەتران دادەپۆشێت و هێزی 
دەكاتەوە،  كەم  شانانە  ئەو  بەرگریی 
ئەمەش هۆكارە بۆ درەنگ ساڕێژبوونی 
لەناو  نەشتەرگەریی  كارێكی  ه��ەر 
دەمدا ئەنجام بدرێت وەك: هەڵكێشانی 
پووك  نەشتەرگەریی  پڕۆسەی  ددان، 
و دەوروب���ەری ددان��ەك��ان ی��ان هەر 
دەم.  ناو  نەشتەرگەریی  هۆكارێكی 
زۆر  كە  هەوكردنانەی  لەو  یەكێک 
دواب���ەدوای  ڕوودەدات،  باڵویی  بە 
دەبێت  دروس��ت  ددان  هەڵكێشانی 
دروس��ت  ن��ەخ��ۆش��ەك��ە  ب��ۆ  كێشە  و 
-5( ماوە  و  ئازارە  بە  زۆر  و  دەكات 
كە  نابێت  ساڕێژ  و  دەمێنێتەوە   )7
جێگەی  لەنێوان  سەرەكیی  هۆكارێكی 
ئێسكەكەی  كە  كێشراوەكەیە،  ددانە 
دەكات  هەو  ددانەكە  ڕەگی  دەوری 
یان  وشكبووەوە  )چاڵی  دەڵێن  پێی 
هەوی جێگەیی ئێسكی شەویلگە( واتە 

.Dry Socket= Local osteitis

س��ەرك��ەوت��ووی  ئاستی  ڕێ���ژەی   -9

بزانە بۆچی دەتەوێت واز لە جگەرەكێشان بهێنیت؟
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پڕۆسەی چاندنی ددان كەم دەكاتەوە. 4

كە  باشتروایە  و  باسە  شایانی  ئەوەی 
ئەنجام  بۆ  ئەو كەسەی ئەم پڕۆسەیەی 
جگەرەكێش  كەسێكی  دەدرێ����ت 
 Dental چاندن  ددان  ئەگەر  نەبێت. 
Implant ی بۆ ئەنجامدرا و كەسەكە 

جگەرەكێشاندا  ل��ە  بێت  ب����ەردەوام 
دەبێتە  و  دەهێنێت  شكست  پڕۆسەكە 
ددانە  دەوروب��ەری  هەوكردنی  هۆی 

چێنراوەكە و دەكەوێتە لەقین.
10- ئەگەری سەرهەڵدانی شێرپەنجەی 

ناودەم زۆر دەكات:
بەرگریان  هێزی  ن��اودەم  شانەكانی 
گۆڕانكاری  ئەگەری  و  دەبێتەوە  كەم 
خانەی  بەرەو  و  دەبێت  زیاتر  دزێویان 
شێرپەنجە  بەرەو  و  دەچێت  نائاسایی 
دەڕوات، ئەوەی شایەنی باسە ئەگەری 
شێرپەنجە 15 هێندە زیاتر دەبێت ئەگەر 
جگەرەكێشاندا  لەگەڵ  كەسە  ئ��ەو 
بێت،  م��ەی  بەكارهێنانی  ه��ۆگ��ری 

ڕاستیەیان  ئ��ەم  توێژینەوە  چەندین 
سەلماندووە.

لە  ڕێگرتن  بۆ  گرنگ  خاڵێكی  چەند 
كێشانی و یارمەتیدەرە بۆ وازلێهێنان لە 

جگەرە:
لە  واز  دەت��ەوێ��ت  بۆچی  ب��زان��ە   -1

بهێنیت؟ جگەرەكێشان 
ئایا دەزانی بۆچی؟ چونكە كاریگەریی 
دزێوی لەسەر تەندروستیت هەیە. كەواتە 
لەبەر تەندروستی خۆت و بە مەبەستی 
خێزانەكەت،  ئەندامانی  پاراستنی 
ب��ەاڵم  جگەرەناكێشن،  ه��ەرچ��ەن��دە 
جگەرەكێشانی تۆ لەناو ماڵ و خێزاندا 
شێرپەنجەی  بە  تووشبوونتان  ئەگەری 
زۆرتر  مەترسیدارە،  زۆر  كە  سییەكان 

دەبێت.
یەكسەریی  كشانەوەی  كە  بزانە   -2

ئاسان نییە:
یەكسەریی  وازلێهێنانی  كە  بزانە  ئەوە 
95%ی  ڕێ��ژەی  و  نییە،  ئاسان  زۆر 

ئەوانە كە هەوڵیان داوە واز لە جگەرە 
داودەرم��ان  بەكارهێنانی  بەبێ  بهێنن 
واتە  هێناوە،  شكستیان  كۆتاییدا  لە 

گەڕاونەتەوە سەری.
م��اددەی  كە  ئەوەیە  هۆكارەكەشی 
جگەرەكێشانی  ه��ۆی  ب��ە  نیكۆتین 
ب���ەردەوام���ەوە ه��ۆگ��رب��وون دروس��ت 
دەكات و كەسەكە تامەزرۆی دەبێت.

لە نەمانی ئەو ماددەیە لە لەشدا كێشەی 
كشانەوەی  سكااڵكانی  سەرهەڵدانی 

نیكۆتین سەرهەڵدەدات.
نیكۆتین  جێگرەوەی  چارەسەری   -3

بەكاربهێنە:
دەهێنێت،  واز  جگەرەكێشان  لە  كە 
دابەزینی بڕی نیكۆتین لە لەشدا دەبێتە 
دڵزویریی،  هەستی  سەرهەڵدانی  هۆی 

ناسازیی، دڵەڕاوكێ.
جێگرەوەی  چارەسەری  بەكارهێنانی 
نیكۆتین ئەم كێشانە ئەو سكااڵیانە كەم 
بنێشتی  بەكارهێنانی:  وەك  دەكاتەوە، 

دە
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نیكۆتین، حەبی هەڵمژین. كە ئەگەری 
قات  دوو  وازهێنانەكە  بۆ  سەركەوتن 
بەرنامەیەكی  بە  ئەگەر  دەكات  زیاتر 

ڕێكوپێك ئەنجام بدرێت.
4- لە پزیشكەكەت بپرسە تا ڕەچەتەی 
لەو  ب��ەدەر  بنووسێت:  بۆ  دەرم��ان��ت 
ئەو  تیایە.  نیكۆتینی  كە  دەرمانانەی 
بە  وازلێهێنان  بۆ  یارمەتیدەرن  دەرمانانە 

كاریگەریی كیمیایی لە مێشكدا.
هەروەها بە بەكارهێنانی چەند دەرمانێك 
لە  ناتەواویی  و  خەمۆكی  كێشەی  كە 
كەم  ڕۆژان��ەدا  شیاوی  هەڵسوكەوتی 

بكاتەوە.
وازلێهێنانەكە  پڕۆسەی  تەنیا  بە   -5

ئەنجام مەدە:
ب��ۆ ئ���ەوەی س��ەرك��ەوت��وو ب��ی��ت لە 
برادەرەكانت،  باشتروایە  وازلێهێنانەكە، 
ئ��ەو  و  خ��ێ��زان��ەك��ەت  ئ��ەن��دام��ی 
دەكەیت  لەگەڵ  كاریان  كەسانەی 
كردووە  دەستت  كە  ئاگاداربكەیتەوە 

بۆ  هاندەر  بە  ببن  تا  وازلێهێنان  بە 
شایانی  ئەوەی  وازلێهێنانەكە.  پڕۆسەی 
و  هەڵسوكەوت  چ��ارەس��ەری  باسە 
و  نیكۆتین  جێگرەوەی  بەكارهێنانی 
دەرمانی  بەكارهێنانی  ی��ان  لەگەڵ/ 
پ��ڕۆس��ەی  س��ەرك��ەوت��ن��ی  پێویست 

وازلێهێنانەكە بەرزتر دەكاتەوە.
6- باری تەنگژیی چارەسەر بكە:

وا  نیكۆتین  كە  هۆیانەی  لەو  یەكێك 
بێتەوە.  خاو  لەشی  دەكات  مرۆڤ  لە 
لە جگەرەكێشان  بەاڵم كاتێك كە واز 
لە  نیكۆتینەی  ئەو  لەجیاتی  دەهێنێت، 
جگەرەكەدا هەبوو، پێویستە ڕێگایەكی 
باری  ئەو  تا  بكرێت  دەستەبەر  دیكە 

تەنگژییە كەم بكاتەوە.
شتانە  ئ��ەم  كەسە  ئ��ەو  پێویستە  بۆیە 

بكات:
بەرنامە،  ب��ە  و  ڕێكوپێك  شێالنی 
نیان،  و  خاو  میوزیكی  لە  گوێگرتن 
و  مامناوەند  وەرزش���ی  ئەنجامدانی 

بەتایبەتی یۆگا.
هەفتەی  دوو  یەك  لە  بتوانیت  ئەگەر 
بارانەی  لەو  بكەوێتەوە  سەرەتادا دوور 
و  تەنگژیی  ڕووداوی  بۆ  هۆكارن  كە 

دڵتەنگی و دڵەڕاوكێ.
مەی  خواردنەوەی  لە  دەتوانیت  تا   -7
پێت  هەتا  بە  دوور  بە  ئەلكهول  یان 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  س��ەرەت��ای  لە  دەكرێت 
بە  خواردنەوە  مەی  لە  وازلێهێنانەكە 
هۆكارەكان  هەموو  لە  كە  بە  دوور 
بەرباڵوترە. خۆ ئەگەر قاوە خواردنەوەی 
زۆر هۆكار بێت، هەوڵبدە لەجیاتی قاوە 

چا بەكاربهێنە.
دواب��ەدوای  خوو  بە  كردوتە  ئەگەر 
هەوڵبدە  جگەرەبكێشیت،  خواردن  نان 
دیكە  شتێكی  جگەرەكێشان  لەجیاتی 
جگەرەكە  جێگەی  ت��ا  ب����دۆزەرەوە 
یان  ددانەكانت،  شتنی  وەك  بگرێتەوە 
حەبی  مژینی  یان  بنێشت  بەكارهێنانی 
دەكات  خۆش  دەم  تامی  كە  نەعنا 

دووكەڵی جگەرە 
گەلێجار دەبێتە هۆی 
هەوكردنی دەرچەی 
ڕژێنەكانی لیك )ڕژێنە 
وردەكانی مەاڵشوو( 
كە لەگەڵ بەردەوامی 
جگەرەكێشان و 
گرنگیی نەدان بە باری 
خاوێنی دەم و ددان 
كێشەكە ئاڵۆزتر دەكات

ش وازهێنان و دوای وازهێنان لە جگەرەکێشان
پێ
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دووكەڵی 4 ژەه��راوەی  ئەو  جێگەی  و 

جگەرە دەگرێتەوە.
كارەكەت  شوێنی  یان  ماڵەكەت   -8

خاوێن بكەرەوە:
كێشا  جگەرەت  دواهەمین  كە  هەر 
تەپڵەكی  بهێنی،  لێ  وازی  بڕیارتدا  و 
فڕێ  چ��ەرخ��ەك��ەت  و  ج��گ��ەرەك��ە 
و  جلوبەرگ  ئەو  هەموو  ئینجا  بدە. 
كەلوپەالنەی بۆنی جگەرەكەی لێدێت 
تەنانەت  بیشۆیت،  جوانی  بە  پێویستە 
ئەو  هەموو  واتە  فەرش و كومباریش، 
بیر  بە  جگەرەت  دووكەڵی  شتانەی 

دەهێننەوە.
9- هەوڵبدە و هەوڵبدە دووبارە:

لێهێنانەكە  ئەوە شتێكی ئاساییە كە واز 
شكست بهێنێت، چەندین جگەرەكێش 
چ��ەن��د ج��ارێ��ك ه��ەوڵ��ی��ان��داوە و 
ئەگەر  تۆ  بەاڵم  نەبوون.  سەركەوتوو 
بڕیاری كۆتاییتدا بۆ وازلێهێناوە ڕۆژی 
مانگی  لە  كە  بكە  تۆمار  وازلێهێنانەكە 

داهاتوودا بڕیارت لەسەرداوە.
10- وەرزش بكە و بجووڵی:

چ��االك��ی��ی ف��ی��زی��ك��ی و ج��ووڵ��ە و 
بۆ  باشە  هۆكارێكی  ك��ردن  وەرزش 
كەمكردنەوەی ئەو كێشە و سكااڵیانەی 
نیكۆتینەوە  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  ل��ە 

ب���ەرەو هۆڵی  ب��ڕۆ  س��ەری��ه��ەڵ��دەدەن. 
وەرزشكردن و دەست بكە بە وەرزشی 
پیاسەكردن  و  ڕۆیشتن  ی��ان  س��ووك 
جگە  ئەمەش  دڵگیردا،  باخچەی  لەناو 
لەوەی ڕێگە چارەیە بۆ سەركەوتن لە 
هەمان  لە  جگەرەكێشان  لە  وازلێهێنان 
كێشی  دابەزینی  بۆ  هۆكارە  كاتدا 

مرۆڤ.
11- میوە و سەوزیی بخۆ

هەوڵ مەدە ڕێجیم بكەیت لە كاتێكدا 
لە  وازهێنان  بەرنامەی  بە  دەست  كە 
ئەمە  لەجیاتی  دەكەیت،  جگەرەكێشان 
جۆراوجۆر  میوەی  زیاتر  كە  هەوڵبدە 
ئەو  ه��ەروەه��ا  بخۆیت،  س��ەوزی��ی  و 
خۆراكانە وەربگرە كە كەم چەوریین. 
كە  سەلماندووە  ئەوەیان  توێژینەوەكان 
ئەم جۆرە خۆراكانە وا دەكەن كە تامی 
ئەو  لەالی  بێت  قێزەوون  زۆر  جگەرە 
كەسە، بەو هۆیەوە جگەرەكەت زیاتر 
وازلێهێنانەكە  دەكەوێت،  چاو  پێش  لە 

ئاسانتر دەكات.
12- خەاڵت بۆ خۆت هەڵبژێرە

كەڵكی  وازلێهێنانەكە  ل��ەوەی  جگە 
بڕێكی  و  تەندروستی  بۆ  هەیە  چاكی 
لەجێی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  پ��ارە  باشیش 
كڕینی جگەرە، ئەو پارەیە خەاڵتی پێ 

دەستەبەربكە و خۆت دڵخۆش بكە.
تەندروستیت  بۆ  با  وازلێهێنانەكە   -13

بێت
كەلوپەل  و  پ��وول  پ��ارەو  خەاڵتی  لە 
كە  تەندروستییە  خەاڵتی  گرنگتر 
پێشكەشی خۆتی دەكەیت. وازلێهێنانی 
باشی  یەكسەریی  كاریگەریی  جگەرە 

هەیە لەسەر تەندروستیت، لەوانە:
- پەستانی خوێن دادەبەزێنێت.

لە  تەنیا  كەمدەكاتەوە  دڵ  ترپەی   -
دوای 20 دەقیقە.

ڕێ��ژەی  ڕۆژدا  ی��ەك  م���اوەی  ل��ە   -
خوێندا  لە  كاربۆن  یەكانۆكسیدی 

بەرەو ئاسایی دەچێت.
- لە ماوەی دوو هەفتە تا سێ مانگدا 
دڵ كەم  نۆرەی  و  دڵەكوژێ  مەترسی 
دەبێتەوە هەروەها سییەكان كاركردنیان 

باشتر دەبێت.
- ل��ەس��ەر م��ەودای��ەك��ی دوورودرێ���ژ 
مەترسی  وازلێهێنانە  ئەم  كەڵكەكانی 
كەم  دڵ  خوێنەكانی  لوولە  نەخۆشی 
جەڵتەی  مەترسی  هەروەها  دەكاتەوە 
و  سییەكان  شێرپەنجەی  و  مێشك 

شێرپەنجەكانی دیكە كەم دەكاتەوە.

سەرچاوەكان:
1- Oxford of Clinkcal Dentistry 

4th Edition by: David A. Mitchell 

2005 and Laura Mitchell.

2-Manual of community 

Dentistry 2004 SK 

Vivekananda.

3- Internal Hazards of Smoking 

on Oral and general health 

2012.

* مامۆستای زانکۆی سلێمانی
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د. مەحمود فەقێ ڕەسوڵ

ناساغی ناوپۆشەكان
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4

 Disorders ناوپۆشەكان  ناساغی 
 of the mucous membranes

وه ک:  ده گرێته وه ،  نه خۆشی  کۆمه ڵێک 
زمانی  درزاوی،  زم��ان��ی  لێو،  ه��ه وی 
لووس  زمانی  تووکن،  زمانی  نه خشه یی، 
و چه ندین حاڵه تی وه ڕسکه ری دیکه  که  
له  ڕووی هۆکار و چاره سه ره وه  جیاوازن 
له  یه کدی، له م بابه ته دا باسی هه ریه که  له و 

نه خۆشیانه  و چاره سه ره کانیان ده که ین.
هەوی لێو   

بە   Cheilitis لێو باری هەوی  لە  بریتییە 
شێوەی سووربوونەوە و هەندێجار ئاوسان 
و كاژكردن و قەتماغە و درز یان ئازار، 

زۆر هۆكاری هەیە:
1- هۆنەزانراو: جۆری كاژەوەرێیە.

وەك:  پێست  بۆ  دووەم���ی  ج��ۆری   -2
جێگۆڕاو،  بیرۆی  سەدەف،  چەورەبیرۆ، 
یان  هەستیاری  لێككەوتنی  هەوی  لێوە 
ماكیاج،  وەك  م��ژاد  زۆر  بۆ  وروژێ��ی��ن 
شۆردن  ددان  مژادی  مەرهەم،  و  كرێم 
وشكەلێوی،  دژە  كرێمی  پاككردنەوە،  و 
نینۆك، الستیك، كانزا،  بۆیەی  دژە خۆر، 
شمشاڵ  مژادی  مانگۆ،  وەك  خواردەمەنی 

)قامیش( و كالرنێت... هتد.
بەركەوتنی  خ��ۆر  دوای  خ���ۆر:   -3
لێوی خوارەوە  درێژخایەن بۆ چەند ساڵ 
تووشی هەو دەبێت و لەوانەیە سپییەقوتكە 

و شێرپەنجەی لێ بێت.
4- لێو لێسینەوە و دەرمانی ڕیتینۆیدەكان.

وەك  بێت  ن��ەخ��ۆش��ی  ل��ە  بەشێك   -5
نەخۆشی  پلەمەر-ڤنسن،  كۆنیشانەی 

جۆگرین و ئەیدز.
 Cheilitis ڕژێ��ن��ی  ه��ەوی  لێوە   -6
و  ئاوسان  شێوەی  بە   :glandularis

كونی  خ���وارەوە،  بۆ  لێو  هەڵدرانەوەی 
فراوانی كەناڵی ڕژێنە چڵمییەكان، پۆرگ 
دەردەچێت.  لێو،  گەورەبوونی  بەگشتی 
دروست  لێو  لەسەر  ئاشكرایی  بە  چڵم 
بەیەكەوە  لێوەكان  ش��ەوان  و  دەك��ات 
تووشێنی  ج��ار  هەندێك  دەنوسێنێت. 
وروژانی  دوای  بارە  ئەم  هەیە،  بەكتریای 
بە  تێكدان  یان  جێگۆڕاو،  درێژخایەن، 

هۆی خۆر و و زەبر ڕوودەدات.
چارەسەر: 

1- هۆكارەكەی الببرێت.
2- تاكڕۆلیمۆس یان پیمۆكڕۆلیمۆس یان 

ستیڕۆیدی سووكی جێی.
یان  ئوكساید  زن��ك  ج��ار  هەندێك   -3

ڤازیلین.
بار وەك جۆری خۆری،  بۆ هەندێك   -4
دووركەوتنەوە لە خۆر+ دژەخۆر، تەزینە 
چارە، 5FU كرێم، ئیمیكویمۆد، لەیزەری 

CO2 یان سووتاندنی ئیلیكتریكی.

لێو  لێواربی  )بڕینی  نەشتەرگەری   -5
.vermilionectomy

گۆشە لێوە هەو
ه���������ەو  ل��ێ��وە  گ���������ۆشە 
 Perleche = Angular cheilitis

پتر  ه��ۆی  بە  و  لۆچییە  ه��ەوی  پێستە 
دروس��ت  وشكتربوون  ی��ان  ت��ەڕب��وون 
بەرەو  لێوەوە  گۆشەی  لە  درز  و  دەبێت 
خوار و دەرەوە دروست دەبن و زۆرجار 
بەكتریای  و  كاندیدا  دووەمی  تووشێنی 
لەگەڵدایە. ی   )S. aureus )وەك 

هۆكارەكان:
ددانی  تاقمی  كە  پیر  بەسااڵچوون:   -1
هەڵواسینی  هۆی  بە  یان  بێت،  دەمدا  لە 
ئەنجامی  لە   سەرەوە  لێوی  و  ڕوومەت 
ئێسكی  )دڕك���ی(  گ��ۆی  پ��وك��ان��ەوەی 

شەویالگەوە.
2- لە منداڵدا بە هۆی پەنجەمژین، پووك 
خ��واردن  شیرینی  و  )ج��وی��ن(  گەستن 

ڕوودەدات.
 =B2 )ڤیتامین  ڤیتامین  ك��ەم��ی   -3
رایبۆفالڤین( نەخۆری دەروونی، مەنگۆلی، 
نەخۆشی  لە  بەتایبەتی  ناو دەم  كاندیدای 
و  ناوپۆش  كاندیدای  ئەیدز،  شەكرەدا، 
لێو  دەرمانی  جۆگرین،  نەخۆشی  پێست، 
و  ئایزۆترێتینۆین(  )وەك  وشككەرەوە 

پێستە هەوی جێگۆڕاوی.
چارەسەر: 

- چاككردننی تاقمی ددان، پڕكردنەوەی 
ددانی كەوتوو.

هەوی لێو
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ه��ای��درۆك��ۆرت��ی��زۆن+  ت��ێ��ك��ەڵ��ەی   -
ئایدۆكلۆرهایدرۆكسی كوین+نیستاتین.

- ستیرۆیدی بەهێزتر وەك دیسۆناید
- دژە كاندیدا.

- چاندنی كۆالجین و مژادی پڕكەرەوە.
)ب��ەس.  تووشێنی  ب��ۆ  بەكتریا  دژە   -

ئوریەس( وەك میوپایرۆسین.
و  شوێنەكە  بڕینی  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری   -

متوربەكردنی پێست.
زمانی درزاوی 

Fissured tongue درزاوی   زمانی 
كوڵكی:  زمانی  یان  باتوویی  زمانی  یان 
هەندێجار  بەاڵم  خێزانییە،  یان  زگماكییە 
وەك  هەیە  دی��ك��ەدا  نەخۆشی  ل��ەگ��ەڵ 
)ئەم  ڕوزێنساڵ  مێڵكەرسن-  كۆنیشانەی 
كۆنیشانەیە پێكهاتووە لە: سێینەی ئیفلیجی 
نەرمی  ئاوسانی  سەرهەڵداوە+  ڕوومەتی 
و  مەنگۆلی  باتوویی(،  زمانی  لێوەكان+ 

هەندێك نەخۆشی دەگمەنی دیكە.
و  گ��ەورەت��رە  كەمێك  ئاسایی  لە  زم��ان 
چاڵی هێڵی ڕووكەشی یان قووڵی تێدایە. 
زمان  ناوەڕاستی  لە  درێژیدا  بڕگەی  لە 
دیكەی  بەشەكانی  و  درزە سەرەكیەكەیە 
زمان درزی كورتتری تێدایە و لە پێستی 
زمانی  بارەكاندا  لە 50%ی  دەچێت  باتوو 
نەخشەیی لەگەڵدایە، جگە لە پاكوخاوێنی 

چارەسەری ناوێت.
زمانی نەخشەیی

 Geographic نەخشەیی  زم��ان��ی 
جوداییە  ب��ارەك��ان  زۆرب��ەی   tongue

لە  كەمێكیان  ب��ەاڵم  ن��ەزان��راوە،  هۆی  و 
هەن،  سەدەفدا  نەخۆشی  یان  جێگۆڕاو 
پارچەی  و  نەخشەیە  وەك  زم��ان  پشتی 
و  پ��ەڕ  لە  ئاسایی  لە  سوورتر  لووسی 
بەشەكەی  لە  و  دەردەكەوێت  زمان  الی 
دەرەوە نزمترە و بە سستی بۆ  ئەمالوالو 
س��ن��ووردی��اری  پ��ارچ��ەی  و  دەكشێت 
بازنەیی و پێچاوپێچ و لێوار زەرد و سپی 
نەخشەكە  ڕواڵ��ەت��ی  دەك��ات،  دروس��ت 
نامێنێت  شوێنێك  لە  و  دەگۆڕێت  ڕۆژانە 
دەبێتەوە،  دروست  دیكە  شوێنێكی  لە  و 
و  دەوەستێت  گۆڕانكاریەكە  ماوەیەك  بۆ 

دواتر دەست پێدەكاتەوە.
نازانێت و، چونكە  پێی  نەخۆش  زۆرجار 
بە  هەندێجار  ل��ەوەی  جگە  سكااڵیە  بێ 

كەمی زمان دەكرێتەوە.
چارەسەر: پێویست ناكات یان 0.1% شلەی 

ترێتینۆین بۆ 4-6 ڕۆژ، ڕۆژی جارێك.
زمانی تووكنی ڕەش

 Black hairy ڕەش  تووكنی  زمانی 
فرە  وەك  بارێكدا  چەند  لە   tongue

بەكتریا  دژە  بەكارهێنانی  جگەرە كێشان، 
ڕووكەشی  لە  كاندیدا  بوونی  و  دەم  بە 
زماندا، بە شێوەی پارچەی ڕەش، قاوەیی 
یان زەردی تووكنی واتا دەزوویی )چەند 
ملیمەترێك درێژە( لە دوو بەشی پێشەوەی 

نەخۆشی ڤنسنت بریتییە لە 
كتوپڕ دەرهاتنی چاڵە برینی 
قارچكی لە گۆكانی نێوان 
ددانەكان و لێوارەكانی پووك 
و پەردەیەكی سیپی پیس 
چاڵە برینەكانی داپۆشیوە، 
ئەوسا بە خێرایی بۆ ناو 
پۆشی دەم و لێو و زمان 
و ئاڵوو گەروو و هەموو 
ڕێچكەی هەناسەدان باڵو 
دەبێت�ەوە. پەستانی كەم 
ئازار و خوێنڕێزی دروست 
دەكات، بۆگەنی ناودەم 
تایبەتمەندە، هەندێجار 
پووك و ئێسكی پووك 
لێدەبنەوە

لێوە هەوی ڕژێنی
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دواوە،  لیكی  گۆی  پێش  زم��ان،  پشتی 
دەردەچێت.

لیكی  گ��ۆی  ل��ەزل��ب��وون��ی  پێكهاتووە 
دەزووی  وەخۆگرتنی  و  دەزوول��ەی��ی 
لە  كیراتین.  مژادی  درێژی  قووچەكەیی 

نێرینەدا پترە.
بە  ش��ۆردن  ددان  فڵچەی  بە  چارەسەر: 
لەگەڵ  یان  تەنیا،  بە  بكڕێنرێت  ئەسپایی 
بەكارهێنانی شلەی هایدرۆجین پیرۆكساید 
1-2% یان جێڵی رێتین A یان 40% شلەی 

ئاوی یۆریا.
هۆكارەكەشی الببرێت.

زمانی لووس
زمانی لووس Smooth tongue  یان 
زمانی ڕووتاوە یان زمانە هەوی پوكاوەیی: 

لووسە،  و  ئ��ازارە  بە  زمانە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
قارچكی  و  گۆیی  لیكی  ڕژێنی  چونكە 
و  بریقەدارە  و  س��وورە  زۆر  پوكاوەن، 
دەگۆڕێت  تامیش  و  ئازارە  بە  قووتدان 
سپیەی  قوتكە  لەوانەیە  و  درێژخایەنە  و 
تووش بێت، هۆكارەكان بریتین لە: كەمی 
گەنمەشامی  نەخۆشی   ،B12 ڤیتامین 
ڤیتایمین  كەمی  بەدمژین،   ،pellagra

B2، نەخۆری دەروونی، فرەخواردنەوەی 
مەی، سكچوونی درێژخایەن، كەم خوێنی 
كەم ئاسنی، كەمی ترشی فۆلیك، سفلس 
)فەڕەنگی(، كۆنیشانەی جۆگرین و ریلی 

.Riley-day syndrome دەی
چارەسەر: هۆكارەكەی الببرێت و ڤیتامین 

B12 ی بدرێتێ.

قوتكەسپییە
لە  بریتییە   Leukoplakia قوتكەسپییە 
ئەستووربوونی سپی ناوپۆشەكان بە شێوەی 
پارچەی ڕووكەشی شیری چەندین قەبارە 
و شێوە و لەوانەیە بۆ پێكهێنانی پارچەی 
ڕووكەشەكەی  یەكبگرن.  باڵو  و  گەورە 
بە  و  تۆخە  هەندێجار  و  تۆڕییە  و  كپ 
كە  نووساوە  ژێرەوە  شانەی  بە  چەشنێك 
خوێنڕێزی  هەڵیكەنین  بەهێز  بمانەوێت 
تووش دەبێت. هەندێجار زۆر ئەستوور و 

زبر و بەرزبووەوەیە.
لێواری  و  دەم  پۆشی  ناو  و  پووك  و  لێو 
زمان شوێنە باوەكانن، بەاڵم لەوانەیە كۆم 
و كۆئەندامی سێكسی تووشی بن. لەوانەیە 
ساڵ  چەند  دوای  بارەكاندا  1%ی  لە 

زمانی تووكنی ڕەش لە چەند بارێكدا وەك فرە جگەرە كێشان، 
بەكارهێنانی دژە بەكتریا بە دەم و بوونی كاندیدا لە ڕووكەشی زماندا، 
بە شێوەی پارچەی ڕەش، قاوەیی یان زەردی تووكنی واتا دەزوویی 
چەند ملیمەترێك درێژە لە دوو بەشی پێشەوەی پشتی زمان، پێش 
گۆی لیكی دواوە، دەردەچێت

گۆشە لێوە هەو                                       زمانی تووكنی ڕەش                                                                                         زمانی درزاوی                                                                     لیكە پۆرگ
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شێرپەنجەی خانەی كاژی لێدەرچێت.
تاقمی  مەی،  جگەرەكێشان،  هۆكارەكان: 
ددانی بەد، ددانی تیژ، پیس و پۆخڵی ناو 
)قوتكە  ئەیدز  لێو،  باری  بۆ  خۆر  دەم، 
 hairy leukoplakia تووكنی  سپییەی 

دروست دەكات(.
چ���ارەس���ەر: الب��ردن��ی ه��ۆك��ارەك��ەی، 
بە  ب��ڕی��ن  ئەلیكتریكی،  س��ووت��ان��دن��ی 
نەشتەرگەری، تەزینە چارە، یان لەیزەری 

.CO2

قووتكەسوورە
قووتكەسوورە  Erythroplakiaهەروەك 
كیراتینی  چینی  بەاڵم  وایە،  سپییە  قوتكە 
لكینی  لە  نەیماوە،  یان  نییە  بەسەرەوە 
پێست و ناوپۆشدا باوە، بە شێوەی پارچە 
زەمینەی  لە   focal مۆڵگەیی  س��ووری 
دەم  ناوپۆشی  یان  نەرمەمەاڵشوو  ناودەم، 
خۆ  لەجێی  شێرپەنجەی  زمان.  ژێر  یان 

90% بارەكاندا هەیە.
لیكە پۆرگ

لە  بریتییە   Mucocele پ��ۆرگ  لیكە 
شینباوی  ڕوون��ی  خڕی  نەرمی  پۆڕگی 
)2-10ملمی( بێ ئازاری تورت، بە هۆی 
و  لیكی  ڕژێنی  بۆری  داخرانی  یان  زەبر 

لە  ناوپۆش  ژێر  بۆ  لیكەكە  دەرچوونی 
بە هۆی  لێوی خ��وارەوە  ن��اوەوەی  بەشی 
بەاڵم  ناوپۆشەكە،  جارەی  چەند  گەستنی 
و  سەرەوە  لێوی  ناوپۆشی  جار  هەندێك 

ناودەم تووشیان دەبێت.
نەشتەرگەری،  بە  الب��ردن  چ��ارەس��ەر: 

.Argon تەزینەچارە یان لەیزەری
پووك و ناودەمە هەوی چاڵەبرینی داڕزینی 

توند
چاڵەبرینی  ه��ەوی  ن��اودەم��ە  و  پ��ووك 
 Acute necrotizingت��ون��د داڕزینی 
  ulcerative gingivostomatitis

بریتییە  ڤنسنت  نەخۆشی  دەوترێت  پێشی 
قارچكی  برینی  دەرهاتنی چاڵە  كتوپڕ  لە 
لە گۆكانی نێوان ددانەكان و لێوارەكانی 
چاڵە  پیس  سیپی  پەردەیەكی  و  پ��ووك 
خێرایی  بە  ئەوسا  داپۆشیوە،  برینەكانی 
بۆ ناو پۆشی دەم و لێو و زمان و ئاڵوو 
گەروو و هەموو ڕێچكەی هەناسەدان باڵو 
دەبێت�ەوە. پەستانی كەم ئازار و خوێنڕێزی 
دروس���ت دەك����ات، ب��ۆگ��ەن��ی ن���اودەم 
ئێسكی  و  پووك  هەندێجار  تایبەتمەندە، 

پووك لێدەبنەوە.
 Bacteroides تەشیلەیی  زیندەوەری 

ڤنسێنتی  بۆڕیلیا  لەگەڵ   fusiformis

بەكتریای  و   Borrelia vincentii

باری  لە  )بەتایبەتی  بارە  ئەم  دیکه یش 
پیس،  ددان��ی  ن���اودەم،  پۆخڵی  و  پیس 
سستی  و  خۆراكی  بەد  جگەرەكێشان، 

بەرگریدا( دروست دەكەن.
چارەسەر: پاك و خاوێنی ناو دەن، البردنی 
بەكارهێنانی  و  پەنسلین  داڕزاو،  شانەی 
شلەی هایدرۆجین پیرۆكساید 3% بۆ شتنی 

ناو دەم )لەناو دەم وەردان(.
چاڵە برینە سپییە ناو دەم�ە هەوی سەره��ەڵ�داوە 
(RAS(: Recurrent aphthous stomatitis 

ه��ەوی  دەم���ە  ن��او  سپییە  برینە  چ��اڵ��ە 
بە  ناساغییەكی  لە  بریتییە  سەرهەڵداوە 
دەم،  ناوپۆشی  سەرهەڵداوەی  ئ��ازاری 
بە  یان  جیای  جیا  تەنۆچكەی  شێوەی  بە 
كۆمەڵی بچووكی سوور دەست پێدەكات 
و لە چەند سەعاتێكدا دەبن بە چاڵەبرینی 
و  سپی  و  خڕ  و  بچووك  كە  داڕزی���ن 
 )aphthae سپیە  )چاڵەبرینە  ڕووكەشین 
لەوانەیە  و  ئ��ازارن  بە  لێدان  دەس��ت  بە 
ئازارەكە جوین و قسەكردن گران بكات، 

سێ جۆری هەیە:
و  ملیمەترن   10-5 كە  بچووك:  جۆری 

گۆشە لێوە هەو                                       زمانی تووكنی ڕەش                                                                                         زمانی درزاوی                                                                     لیكە پۆرگ
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5
ساغ 4 پێگەیشتووی  5-25%ی  تووشی 

دەبێت  ساڕێژ  ڕۆژدا   10-7 لە  و  دەبێت 
ساڵێكدا  لە  ج��ار   3-2 تێكڕایی  بە  و 

سەرهەڵدەاتەوە.
ملیمەتر گەورەترە  لە 10  جۆری گەورە: 
و قووڵترە و لەوانەیە تا 6 هەفتە بمێنێتەوە 

و باو نییە. 
جۆر تامیسكەیی: واتا چاڵە برینی بچووكی 
)1-3 ملمی( بە كۆمەڵ، دوای یەكگرتن 
زۆر  و  پێكدەهێنن  گەورەتر  چاڵەبرینی 

دەگمەنە.
ئەم ناساغییە لەناوپۆشی ناودەم، لێو، لێواری 
زمان، درزی نێوان زمان و ناوپۆشی دەم و 
نەرمە مەاڵشوو دەردەچێت )ئەو شوێنانەی 

بە ئێسكی ژێرەوە بەند نین(.
لەوانەیە هۆكاری سەرهەڵدانەوە ئەمانە بن: 
فڵچەی  برینی  پۆش،  ناو  گەستنی  زەبر، 
خواردنی  ددان،  ئیشی  برینی  ددان، 
ئەناناس،  ترشی،  م��زر،  میوەی  ت��وون، 
و  دەروون��ی  فشاری  هەستیاری،  گوێز، 
و  تێكەوتن  وەك  هۆڕمۆنی  گۆڕانكاری 

لێچوونەوەی سكپڕی.
ئەمانە  ناساغییە  ئەم  هۆكارەكانی  لەوانەیە 
هەندێك  بۆ  هەستیاری  بۆماوەیی،  بن: 
خواردەمەنی یان دەرمان، ناساغی خوێنی 
وەك  دیكە  نەخۆشی  چەند  بەرگری،  و 
نەخۆشی  ئەیدز،  بەهجەت،  نەخۆشی 
سپی،  خانەی  كەمی  ك��ڕۆن،  ڕای��ت��ەر، 
كەمی پێكهاتی خوێنی وەك كەم خوێنی، 
 ،B ڤیتامین  كەمی  وەك  بەدخۆراكی 
تای  گلۆتین،  بە  هەستیار  هەوی  ڕیخۆڵە 

سوڕی periodic fever... هتد.
و  كانزا  و  البەرە  هۆكارەكان  چارەسەر: 

ڤیتامینی كەم لەبرخستنەوە دابین بكە.
ستیرۆیدی  وەك  پاڵپشتی،  چارەسەری   -
جێی بە هەویر، یان كرێمی سڕكەر، یان 
شلە  بە  تێتراسایكلین  وەك  بەكتریا  دژە 
ناو دەم بۆ 2 دەقیقە ئەوسا  250ملگم بۆ 

قووت بدرێت، ڕۆژی چوار جار.
گەورە  ج��ۆری  بۆ  تێچزان  بە  ستیڕۆید 
ن��س��ای��دس،   ،major aphthous

 %0.2 كلۆرۆهێكسیدین  دەم��ش��ۆری 
ن��اودەم،  هەویری   %5 ئەملیكسانۆكس 
مل  ملگم/5   0.5 دێكسامیسازۆن  شلەی 

وەك دەمشۆر.
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ستیرۆیدی سەراپایی )پرێدنیزۆلۆن 60-40 
هەفتەدا كەمبكرێتەوە  لە دوو  ملگم/ڕۆژ( 

و ببڕێت.
2-3/ڕۆژ،   * ملگم   0.6 كۆڵچیسین   -
سالیدۆماید 100-200 ملگم/ڕۆژ، داپسۆن 
 400 پێنتۆكسیفیللین  100م��ل��گ��م/ڕۆژ، 
ملگم* 3/ڕۆژ ، لیڤامیسۆڵ  50ملگم*3 بۆ 
سایكلۆسپۆڕین  جارێك،  هەفتە   2 ڕۆژ   3
جێیی )دەمشۆر( 500 ملگم/5مل* 3/ڕۆژ، 
IFN-α2a  1200یەكە/ڕۆژ بۆ 1 دەقیقە 

دەمشۆر ئەوسا قووتبدرێت.
تێكچوونی  بۆ  هۆڕمۆنی  چارەسەری   -

هۆڕمۆنی.
كۆنیشانەی بەهجەت

 Behçet ب��ەه��ج��ەت  ك��ۆن��ی��ش��ان��ەی 
چاڵەبرینی  ل��ە  بریتییە   syndrome

سێ  كەمەكەی  سەرهەڵداوە  ن��اودەم��ی 
لەمانەی  دوو  لەگەڵ  مانگدا   12 لە  جار 

خوارەوەدا:
سێكسی  كۆئەندامی  چاڵەبرینی   -1

سەرهەڵداوە.
یان  چاو  ت��ۆڕی  ه��ەوی  خوێنبۆریە   -2
هه وی uveitis پێشەوە یان دواوەی چاو.
سووربوونەوەی  وەك:  پێستی  دەردی   -3
گ��ەن��دەس��ەل��ك��ەه��ەو   ،.E.N گ��رێ��ی 
دەردی   ،pseudofolliculitis

گرییۆكەی  پیزۆكەیی،  و  تەنۆچكەیی 
وەرگرتنی  بێ  باڵقبوون  دوای  عازەبەی 

ستیرۆید.
پۆزەتیڤ  پاسێرجی  ئ��ەزم��وون��ی   -4
positive pathergy test )ئەزموونی 

بەشی  دەكرێت:  شێوەیە  بەم  پاسێرجی 
و  دەكرێت  پێدا  دەرزی  باسك  ناوەوەی 
لە  تەنۆچكە  سەعاتدا   48-24 لە  ئەگەر 
دەرچوو  كردنەكەدا  بەناو  دەرزی  خاڵی 

ئەوە پۆزەتیڤە(.
لێو  لە  دەم  ناو  برینی(  )چاڵە  دەردی   -
ناو دەم و مەاڵشووە  ناوپۆشی  و زمان و 
لووت  و  گەروو  و  ئاڵوو  نەرمە،  و  ڕەقە 
 10-2( دانەیەكی  چەند  یان  تاكی  بە 
زەمینە  دیاری  سنوور  گەورەتر(  یان  ملم 
خۆڵەمێشی پیس و لێوار خەرمانەیی سوور، 
دەردەچێت. هەندێجار چاڵەبرینەكان زۆر 
دەم  ناو  جێدەهێڵن،  زام  جێ  و  قوڵن 

بۆگەنی هەیە.
- لە كۆئەندامی سێكسی لە باتوو و چووك 

ملی  و  كیلەك  و  میز  كونی  و  الڕان  و 
ناوگەڵ  و  ڕێكە  و  كۆم  زێ،  و  مناڵدان 
تەنۆچكە  و  پەڵە  هەندێجار  دەردەچ��ن، 
هەن.  لەگەڵیدا  باتوودا  لە  سەلكەهەو  و 
دەردەكان  دا   vulva كیلەك  لە  لەوانەیە 
لیمفەگرێ  ئاوسانی  تێكدەربن.  زۆر 

جێییەكان و تا باون.
- لە چاودا ئازاری دەوری چاو و تیشكە 
ئەوسا  و  هەن  س��ەرەت��ادا  لە  هەستیاری 
لەوانەیە خوێنبۆریە هەوی تۆڕی چاو )كە 
ڕووبدات،  دەكات(  دروست  كوێربوون 
لەوانەیە پێڵووپۆشە هەو لە سەرەتادا و كێم 
لە ژووری پێشەوە hypopyon ی چاو 
لە دواییدا ڕووبدەن، لە سەرەتادا یەك چاو، 
دەبن  تووشی  چاو  هەردوو  دواتر  بەاڵم 
پووكانەوەی  ئەنجامی  لە  كوێربوون  و 
ئاوی  یان  ڕەش  ئاوی  یان  چاو  دەماری 

سپی ڕوودەدات.
لە سەراپای  نیشانەی دەماری  - سكااڵ و 

دەماری ناوەندی ڕوودەدەن.
ه���ەو  خ��وێ��ن��ه��ێ��ن��ە  م���ەی���ی���ن���ە   -
مەیینی   ،thrombophlebitis

.S.V.C شاخوێنهێنی سەرەوە
ئازاری جومگە و چەندانە جومگەهەو   -
هەناویش  دیكەی  ئەندامەكانی  ب��اون، 

تووشیان دەبێت.
لە  ب��ەاڵم  ن��ەزان��راوە،  ناساغییە  ئەم  هۆی 
لەوانەی  بەتایبەتی  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی 
زۆرب��ەی  ب��اوە،  هەیە  یان   HLA-B51

بارەكان لە 20-30 ساڵیدا دەردەكەون.
چارەسەر:

بۆ باری سووك، بەپێی سكااڵكان، پاڵپشتیە 
س��ەرەوە  لە  كە   RAS نەخۆشی  وەك 

باسمان كرد.
أ- گرتنەوەی ناوپۆش و پێست:

یان  تێژزاندن  بە  جێیی،  ستیرۆیدی   -1
.aerosolized )سپرای )پرژە

2- تاكڕۆلیمۆسی جێیی.
3- كرێمی سڕكەری جێیی.

4- پێنتۆكسی فیلیین.
5- كۆڵچیسین.

6- داپسۆن.
7- بەیەكەوە ئەمانەی باسمان كردن.

ب- گرتنەوەی ناوپۆش و پێستی تووند:
1- سالیدۆماید.

2- ژەمی كەمی میسۆترێكسەیت هەفتانە.
3- پرێدنیزۆلۆن ناوبەناو كەمبكرێتەوە.

4- ئەلفائینتەرفیڕۆن.
ج- گرتنەوەی چاوی تووند یان هەناو:

1- پرێدنیزۆلۆن.
2- ئازاسایۆپرین.

3- سایكلۆفۆسفئەماید.
4- كلۆرامبیوسیل.
5- سایكلۆسپۆڕین.
6- ئینفلیكسیماب.

.IVIG 7- ئیمیونۆگلۆبیولین بە خوێن
8- بەیەكەوە ئەمانەی باسمان كردن.

چاڵە برینە سپییە ناو دەمە هەوی 
سەرهەڵداوە بریتییە لە ناساغییەكی بە 
ئازاری سەرهەڵداوەی ناوپۆشی دەم، بە 
شێوەی تەنۆچكەی جیا جیا یان بە كۆمەڵی 
بچووكی سوور دەست پێدەكات و لە چەند 
سەعاتێكدا دەبن بە چاڵەبرینی داڕزین كە 
بچووك و خڕ و سپی و ڕووكەشین بە دەست 
لێدان بە ئازارن و لەوانەیە ئازارەكە جوین و 

قسەكردن گران بكات
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پ��س��پ��ۆڕان دەڵ���ێ���ن »ل���ە واڵت���ە 
ئەوروپییەكان یەك لەسەر چواری هەرزەكاران 
وەك  كە  سی  شێرپەنجەی  جگەرەكێشن، 
شێرپەنجەی  لەسەر  كاریگەر  نەخوشییەكی 
مەمك دەستنیشان كرا، گەورەترین هۆكاری 
ژنانەیە كە شێرپەنجەی مەمكیان  ئەو  مردنی 
هەیە«. ئەم كێشەیە كە لە بەریتانیا و پۆڵەندا 
سەری هەڵداوە. پسپۆران ئەوەشیان ڕاگەیاند 
دەركەوت  ژنانەدا  لەو  بەرزە  ڕێژە  ئەم  كە 
بە  دەستیان   1970 و   1960 سااڵنی  لە  كە 
ژنان  مردنی  ڕێژەی  كردبوو.  جگەرەكێشان 
بەهۆی شێرپەنجەی سی لەماوەی چەند ساڵی 
داهاتووشدا بەردەوام دەبێت، ئەمەش بە هۆی 
بە  بەاڵم  جگەرەكێشانەوە،  ڕێ��ژەی  ب��ەرزی 
كەمبوونەوەی  هۆی  بە  و  كات  تێپەڕبوونی 
كەم  حاڵەتە  ئ��ەم  كێشان  جگەرە  ڕێ��ژەی 

دەبێتەوە.

بەپێی لێدوانی شارەزایان لە ساڵی 2013 ەوە 
82.640 هەزار ژن تووشی كارەساتی مردن 
بە هۆی شێرپەنجەی سی دەبنەوە، لەكاتێكدا 
88.886 بە هۆی شێرپەنجەی مەمك دەمرن. 
ڕاگەیاندو  ئەوەی  ڤێكینا  كارلۆال  پڕۆفیسۆر 
وتی: »سەبارەت بە شێرپەنجەی سی پێشبینی 
ئەوە دەكەین كە ڕێژەی مردن بە هۆی ئەم 
نەخۆشییەوە دەست بكات بە كەمبوونەوە لە 
دەوروبەری ساڵی 2020 یان 2050، چونكە 
جگەرە  ژن��ان  كەمتری  نەوەیەكی  ئێستا 
دەكێشن«. توێژینەوە و وێنە پزیشكییەكانی ئەم 
بوارە پیشانی دەدەن كە هەرچەندە خەڵكێكی 
بەاڵم  دەب��ن،  نەخۆشییە  ئەم  تووشی  زۆر 
ڕێژەیەكی كەمتریان دەمرن لەچاو ئەو ڕێژە 
زۆرەی نەخۆشییەكە، بۆ نموونە ئەم ڕاستییە 
دەركەوتووە لە واڵتانی فەڕەنسا و ئەڵمانیا و 
زۆر جۆری  كە  بەریتانیا  و  پۆڵەندا  و  ئیتاڵیا 

لەم واڵتانە هەن. هەروەها ڕێژەی  شێرپەنجە 
مردن بە هۆی شێرپەنجەی سییەوە بەردەوام 
شێرپەنجەكانی  لەچاو  بووندایە  زۆر  لە 
دیكە. ڕێژەی مردنی پیاوان و ژنان بە هۆی 
نیشانەیەكی  هیچ  پەنكریاس  شێرپەنجەی 
بە  ئەمەش  ن��ەداوە،  پیشان  كەمبوونەوەی 
گشتی، چونكە چارەسەری كاریگەری كەم 

هەیە بۆ ئەم جۆرە شێرپەنجەیە.
پڕۆفیسۆر كارال ڤێكینا كە لە زانكۆی میالنی 
حاڵەتێکی  »ئەمە  ڕایگەیاند:  ئیتاڵیایە  واڵتی 
ئەم جۆرە شێرپەنجەیە هیچ  تەنیا  سەیرە كە 
نیشانەیەكی كەمبوونەوەی لێ دەرنەكەوتووە 
بەتایبەتی كە پێشبینی بكرێت لە داهاتوو كەم 
بە  بێتەوە. جگەرەكێشان و نەخۆشی شەكرە 
ڕێژەی 30% هۆكاری ئەم نەخۆشییەن، بەاڵم 
نەزانراوە  بەتەواوەتی  ماوە  زۆرەی  ڕێژە  ئەو 
چین. سەبارەت بە شێرپەنجەی سی پێشبینی 

زیاتر
ژنان 

ه  پیاوان،
ل

شێرپەنجەی 
به  

سی ده مرن

 ڕۆبێرت
میشێل
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 2020 ساڵی  لە  ڕێژەكەی  دەكەین  ئەوە 
ژنانێكی  چونكە  بێتەوە،  كەم   2025 یان 
نەوەی  كە  دەكێشن  جگەرە  ئێستا  كەم 

نوێی كۆمەڵگان.
توێژینەوەی  ئەندامی  كە  ویلیامز  سارا 
»مایەی  ڕایگەیاند:  بەریتانیایە  شێرپەنجەی 
ئەوە  پێشبینی  كە  هاندانە  و  خۆشحاڵی 
كراوە ڕێژەی مردن بە هۆی شێرپەنجەوە 
ئەمەش  كەمبوونەوە.  بە  دەكات  دەست 
چۆن  كە  ڕاستیانەیە  ئەو  ڕەنگدانەوەی 
تەشەنەكردنی  لە  ڕێگرتن  بە  هەستاوین 
نەخۆشی شێرپەنجە و دەستنیشان كردن و 
دۆزینەوەی چارەسەر و ئەو توێژینەوانەی 
بەاڵم  شێرپەنجە«.  بە  سەبارەت  دەیكەین 
سییەكانەوە  شێرپەنجەی  هۆی  بە  مردن 
هۆی  بە  زیادبوونە  لە  هێشتا  ژنان  لەناو 
ژنان  تیایدا  كە  ڕاب��ردوو  ساڵەی  دە  ئەو 

مردنەكەشیان  كە  و  كێشاوە  جگەرەیان 
لێبكرێن.  ڕێگریان  ناتوانرێت  و  حەتمییە 
دەردەخ��ەن  ئەوە  گرنگی  ئەمانە  هەموو 
لەناو  ڕێژەی جگەرە كێشان  پێویستە  كە 
یارمەتیدانی  بە  بكرێتەوە  كەم  خەڵكی 
و  بهێنن  واز  ئ��ەوەی  بۆ  جگەرەكێشان 
خستنەڕووی تەنانەت یەك ئەنجامی خراپی 
هەموو  چونكە  بێت،  جگەرەكێشانیش 
ساڵێك 157.000 منداڵی تازە پێگەیشتوو 
بە تەنیا لە واڵتی بەریتانیا دەست دەكەن 

بە جگەرە كێشان.

لە ئینگلیزییەوە: خالد غەفار 

سەرچاوە:
h t t p : / / w w w. b b c . c o . u k /

news/health

ڕێژەی مردن بە هۆی 
شێرپەنجەی سییەوە بەردەوام 
لە زۆر بووندایە لەچاو 
شێرپەنجەكانی دیكە. ڕێژەی 
مردنی پیاوان و ژنان بە هۆی 
شێرپەنجەی پەنكریاس هیچ 
كەمبوونەوەی  نیشانەیەكی 
پیشان نەداوە، ئەمەش بە 
گشتی، چونكە چارەسەری 
كاریگەری كەم هەیە بۆ ئەم 
جۆرە شێرپەنجەیە
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نەخۆشییەكانی 
كۆئەندامی هەرس 

پاتریك هۆلفۆرد
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ناڕەحەتییەکانی  و  نەخۆشی 
هەندێکیان  زۆرن،  هەرس  کۆئەندامی 
بە  پێویستییان  و  نەخۆشین  ڕاستی  بە 
هەندێکیان  ب��ەاڵم  چ��ارەس��ەرک��ردن��ە، 
هەیە،  دەروونییەوە  باری  بە  پەیوەندییان 
هەیە  خۆراکانەوە  بەو  پەیوەندییان  یان 
کە دەیانخۆین، هەرچەندە هەندێجار ئەو 
خۆراکانە بە خۆراکی باشیش دادەنرێن، 
یان  تایبەتیەوە  بارێکی  هۆی  بە  بەاڵم 
خۆراکە،  ئەو  بەرامبەر  هەستیارێتیەوە 
نەکەوێت  پێ  خۆراکەمان  ئەو  دەشێت 
و تووشی ناڕەحەتیمان بکات. لەم بابەتە 
باوانەمان  پرسیارە  لەو  هەندێک  وەاڵمی 
داوەتەوە کە لەم حاڵەتانەدا لە الیەن ئەو 
لە  بەشێک  لەوانەیە  دەکرێن،  کەسانەوە 

پرسیارەکانی تۆشی تیادا بێت.
قەبزی  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن   -

درێژخایەندا بكەین؟
درێژخایەن  قەبزی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
زۆر   ،Chronic constipation

قەبزی  حاڵەتی  ئ��ه م  چونكە  گرنگە، 
لەوانەیە  درێژخایەنە،  ی��ان  ب���ەردەوام 
بۆ  لێبكەوێتەوە،  زیانبەخشی  كاریگەری 
هۆڕمۆنەكان،  تێكچوونی  وەك:  نموونە 
دروستبوونی  ك���رداری  خ��راپ��ب��وون��ی 

و  پێست  كێشەكانی  كۆلیسترۆڵ، 
شەكەتبوونی جەستە. بۆ چارەسەركردنی 
قەبزی پێویستە: یەكەم، ڕۆژانە بە الیەنی 
بخورێتەوە  ئ��او  لیترونیوێك  ك��ەم��ەوە 
لە  ڕێگە  و  بێت  نەرم  گەدە  ئەوەی  بۆ 
وشكبوونەوەی پاشەڕۆ بگرێت لە ڕیخۆڵە 
بایەخدانە  ئەستوورەدا، هەنگاوی دووەم، 
ئەو  پێویستە  زۆر  خۆراكی،  سیستمی  بە 
بە  كە  بخورێت  باش  بڕی  بە  خۆراكانە 
ڕیشاڵەكان دەوڵەمەندن، چونكە یارمەتی 
جوڵەی گەدە و نەرمكردنەوەی خۆراك و 
پاككردنەوەی ڕیخۆڵە دەدات. لەبەرئەوە، 
ڕۆژان��ە،  خ��ۆراك��ی  سیستمی  پێویستە 
بێت  تیادا  تازەی  میوەی  و  س��ەوزەوات 
ئاویان  لە  باش  بڕی  كە  میوانەی  )ئەو 
تیادایە(، هەروەها پێویستە، پاقلە و نیسك 
و دانەوێڵەی تەواوی تیادا بێت، دانەوێڵەی 

تەواو وەك برنجی بۆر و شۆفان.
نەرمكەرەوەكانی  حەبە  بەكارهێنانی 
چارەسەركردنی  ب��ۆ  ك��ەس  هەندێك 
ئەو  تەنانەت  نییە،  باش  دەیخۆن،  قەبزی 
سروشتی  گژوگیای  لە  كە  جۆرانەشیان 
حەبانە  ئ��ەم  چونكە  ك��راون،  دروس��ت 
كێشە سەرەكییەكەی ئەو كەسە چارەسەر 
ڕیشاڵە  بەكارهێنانی  هەروەها  ناكەن، 
كە  گەنم  كەپەكی  وەك  زیادەكانیش 
باش  حاڵەتادا  لەم  دەوروژێنێت  گەدە 
ئەوەیە  بارەدا  لەم  باش  ئەڵتەرناتیڤی  نییە. 
یەك كەوچكی گەورە لە تۆوی كەتانی 
ماددەیەكی  هیچ  كە  ئاڵتوونی  ڕەن��گ 
ناو  بكرێتە  شەو  تێنەكرابێت،  كیمیایی 
بخورێتەوە.  بەیانی  بۆ  و  ئاوەوە  كوپێك 
بۆ  ب��ەردەوام��ی  بە  كەسە  ئ��ەو  ئەگەر 
قەبزی  تووشی  دوورودرێ��ژ  ماوەیەكی 
بوو بوو، ئەوا دەكرێت لەڕێی پاكەرەوە 
دروستكراوەكان لە گژوگیا و ڕیشاڵەكان 
كۆڵۆن خاوێن بكرێتەوە. هەروەها ئەلوڤێرا 
كە  بەسوودانەیە  ماددە  لەو   Aloevera

توانای بنبڕكردنی قەبزی هەیە.
سكچوون  چارەسەری  چۆن   -
كە  چین  دەرمانانە  ئەو  بكەین؟ 

چارەسەری سكچوون دەكەن؟
بۆ وەستاندنی سكچوون  دەرمانانەی  ئەو 
هۆكاری  چارەسەری  بەكاردەهێنرێن، 
لە  وا  تەنیا  ناكەن،  كێشەكە  سەرەكی 
جەستە دەكەن، لە هەوڵدانی بۆ فڕێدانی 

ژەهرەكان بوەستێت.
سروشتی  شێوەیەكی  ب��ە  دات��وان��رێ��ت 
بكرێت،  سكچوون  كێشەی  چارەسەری 
ئ��ەوی��ش ل��ەڕێ��ی دوورك��ەوت��ن��ەوە لەو 
وروژان��ی  هۆی  دەبنە  كە  فاكتەرانەی 
ت��وون،  خ��واردن��ی  نموونە،  بۆ  گ��ەدە، 
خواردنی  زیاتر  بۆ  هەوڵدان  هەروەها 
نییە،  توانەوەیان  توانای  ڕیشااڵنەی  ئەو 
هەرسكردنی  گ��ەن��م،  كەپەكی  وەك 
ل��ەالی��ەن گ���ەدەوە، ق��ورس��ە. ه��ەروەه��ا 
یان  هەستیار  هەرسی  كۆئەندامی  لەگەڵ 
باشترە  وا  ناگونجێت.  ه��ەوك��ردوودا، 
توانای  كە  بخورێن  ڕیشااڵنە  ئەو  زیاتر 
توانەوەیان هەیە، وەك سەوزەوات و میوە. 
بۆ بنبڕكردنی تەواوی كێشەی سكچوون، 
تۆوی  یان   Psylliam تۆوی  توێكڵی 

كەتان تاقی بكەنەوە.
بەكارهێنانیان،  چۆنێتی  بە  س��ەب��ارەت 
تۆوی  توێكڵی  بچووك  كەوچكی  یەك 

زۆر كەس لە 
كۆئەندامی هەرسیاندا 
مشەخۆر هەیە، 
دەشێت ئەم 
مشەخۆرانە بە هیچ 
شێوەیەك نیشانە 
لەسەر جەستە 
بەجێنەهێڵن، هەروەها 
دەشێت كۆمەڵێك 
كێشەی زۆر دروست 
بكه ن، وەك ئاوسانی 
سك، ئازاری گەدە، 
وروژانی كۆئەندامی 
هەرس، قەبزی و 
سكچوون، هەروەها 
وروژانی گەدە و كۆم
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گەورە  كوپێكی  ناو  دەكرێتە  گیاکێچ 
دەخورێتەوە،  عەسران  و  بەیانیان  ئاوەوە، 
بڕە  ئەم  هەفتە،  دوو  یان  هەفتە  دوای  لە 
دەكرێت.  زیاد  گەورە  كەوچكێكی  بۆ 
پیسایی  قەبارەی  دەشێت  چارەسەرە  ئەم 
زیاد بكات. هەرچی تۆوی كەتانە، شەو 
یەك كەوچكی گەورەی لێ دەكرێتە ناو 
كوپێك ئاوەوە و لە بەیانیدا دەخورێتەوە.

چارەسەركردن  بۆ  هەواڵنە  ئەم  ئەگەر 
شكستیان هێنا، ئەوا وا باشە هەوڵ بدرێت 
بۆ زیادكردنی بڕی ڕیشاڵەكان لە سیستمی 
بارەدا  لەم  پێویستە  هەروەها  خۆراكیدا، 
نەخۆش ڕاوێژ بە پسپۆڕی خۆراك بكات. 
ت��ەواوی  بە  سكچوونەكە  هۆكاری  تا 
دەست نیشان بكات، كە دەشێت بە هۆی 
بوونی مشەخۆرەكانی ڕیخۆڵەوە، یان بە 
بەكتریای  هاوسەنگی  تێكچوونی  هۆی 
گەدەوە، یان بە هۆی نەخۆشی وروژانی 

گەدەوە IBS، بێت.
بنبڕ  گەدە  - چۆن مشەخۆرەكانی 

دەكرێن؟
هەرسیاندا  كۆئەندامی  لە  كەس  زۆر 
مشەخۆر هەیە، دەشێت ئەم مشەخۆرانە 

جەستە  لەسەر  نیشانە  شێوەیەك  هیچ  بە 
كۆمەڵێك  دەشێت  هەروەها  بەجێنەهێڵن، 
كێشەی زۆر دروست بكه ن، وەك ئاوسانی 
سك، ئازاری گەدە، وروژانی كۆئەندامی 
هەروەها  سكچوون،  و  قەبزی  ه��ەرس، 
گومان  ئەگەر  كۆم.  و  گەدە  وروژان��ی 
مشەخۆرەكانی  تووشی  ل��ەوەی  هەبوو 
واباشە  ئەوە  بوویت،  هەرس  كۆئەندامی 
بەپێی  و  پیساییەوە  پشكنینی  لەڕێی 
بزانێت  خ��ۆراك،  پسپۆڕی  ڕێنماییەكانی 
باوترین  جۆرێكن.  چ  مشەخۆرانە  ئەو 
وەك  ه��ەرس،  كۆئەندامی  مشەخۆری 
جیاردیا  و  دیانتامبیا  ئەمیبا،  ئەریمیە، 

)گیانەوەری سەرەتایی قامچیدارن(.
دی��اری  مشەخۆرەكە  ج��ۆری  كاتێك 
دژە  بەكارهێنانی  ل��ەڕێ��ی  دەك��رێ��ت، 
وەك  لەناودەبرێت،  سروشتی،  مشەخۆری 
 Worm ئەمسنتین  و  سیر  بەكارهێنانی 
 Golden گولدنسیل  ڕەشكە،   ،wood

بایۆتیكی  ئەنتی  بەكارهێنانی  یان   seal

بەپێی جۆری  بڕ و جۆرەكانی  بەهێز كە 
بەگشتی  بەاڵم  دەگۆڕێت.  مشەخۆرەكە 
بەكارهێنانی ئەنتی بایۆتیك بە باش دانانێین، 

چونكە لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەركی خۆی 
دەكات،  جێبەجێ  خێرایی  و  كارایی  بە 
بەاڵم لە دوای بەكارهێنانی جەستە پێویستی 
بە كاتە تا ئەو پێكهاتە تەندروستییانەی ناو 
گەدە بە دەست بێنێتەوە كە بە هۆی ئەو 
ڕێی  لە  ئەمەش  لەناوچوون.  دەرمانانەوە 
ترشی  وەك  دەبێت  بەهێزەوە  حەبێكی 
سەرەتای  لە  كەسانەی  ئەو  بۆ  ماست، 
چارەسەردان. بە چاوپۆشین لە لە هۆكاری 
ناوپۆشی  پێویستە  چارەسەركردنەكە، 
گەدە بە گلوتامین )2 بۆ 4 گرام ڕۆژانە(، 
خواردنەوەی  لەگەڵ  بكرێت،  چارەسەر 
شەربەتی ئەلوڤیرا )بەو بڕەی كە پزیشك 
بنبڕكردنی  بەرنامەی  دەك��ات(.  دی��اری 
چاودێری  لەژێر  پێویستە  مشەخۆرەكان 

پزیشكێكی پسپۆڕدا بەڕێوەبچێت.
- بۆچی هەندێك كەس لە كاتی چوونە 
سەر W.C هەست بە ئازار دەكەن؟ چۆن 

چارەسەری ئەم حاڵەتە دەكرێت؟
یەكەم، پێویستە ڕاوێژ بە پزیشك بكرێت 
بۆ زانینی ئایا هۆكاری مەترسیدار لە پشت 
ئەم ئازارەوە نییە؟ ئەگەر هەبوو بە زوویی 
دیاری بكرێت و چارەسەر بكرێت. پاشان 

میوە باشترە لە شیرینی
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پێویستە نەخۆش بڕی ڕیشاڵ لە خۆراكی 
ڕۆژانەیدا زیادبكات لەڕێی خواردنی میوە 
و سەوزە و خواردنەوەی بڕێكی زۆر لە 
ئاو و دووركەوتنەوە لەو خۆراكانەی كە 
دەشێت هەستیارێتی دروست بكەن وەك 
گه نم و سپیایی. هەروەها دەكرێت یەك 
كەوچك تۆوی كەتان شەوانە بكرێتە ناو 

كوپێك ئاوەوە و بەیانیان بخورێتەوە.
تووشبوون  ئازارە  ئەو  هۆكاری  دەشێت 
بێت بە جۆرێك لە نەخۆشی لە كۆئەندامی 
شیكارییەوە  لەڕێی  دەتوانرێت  هەرسدا، 

ئەمە دەست نیشان بكرێت.
لینجی  بوونی  هەروەها 
لە پیساییدا واتە ڕیخۆڵە 
ه��ەوی ك���ردووە، یان 
لەوانەیە بە هۆی ڕوودانی 
بەرامبەر  هەستیارێتی 
ج��ۆرێ��ك ل��ە خ���ۆراك 
بەرگەنەگرتنی  ی��ان 
تایبەتی،  خۆراكێكی 

پێویستە  بكات.  دروست  حاڵەت  هەمان 
پزیشكی  و  خۆراكی  پسپۆڕی  بە  ڕاوێژ 
نیشانكردنی  دەست  بۆ  بكرێت  تایبەت 
هەموو ئەو هۆكارانەی كە باسمان كردن.

پیسایی،  ج��ی��اوازی  ڕەنگی   -
تەندروستی مرۆڤ دەردەخات؟

سەرەكی  شێوەیەكی  بە  پیسایی  ڕەنگی 
دەبەستێت.  خۆراكی  سیستمی  بە  پشت 
شل  زۆر  پیسایی  ڕەن��گ��ی  چونكە 
هەرسنەكراو  چەوری  بوونی  بۆ  دەشێت 
بگەڕێتەوە. پیسایی چەوریش كە چەوری 
لە  ئەمەش  دەكەوێت،  سەرئاو  و  تیایە 
حاڵەتە تەندروستەكان نییە، ئەو پیساییەی 
كە سەر ئاو دەكەوێت دەشێت بە هۆی 
بوونی گازاتی زۆر لە كۆئەندامی هەرسدا 
ڕووبدات. ڕەنگی تۆخی پیسایش بۆ زۆر 
خواردنی گۆشتی سور دەگەڕێتەوە، بەاڵم 
بوو  ڕەش  نیمچە  پیسایی  ڕەنگی  ئەگەر 
یان ڕەنگی خوێنی تیادابوو، ئەوا پێویستە 

ڕاوێژ بە پزیشك بكرێت.
سك  ئاوسانی  چارەسەری  چۆن   -

دەكرێت؟
كاتێك   Fiatulence سك  ئاوسانی 
وەك  هەرس  كۆئەندامی  كە  ڕوودەدات 
ه��ەرس  ك���رداری  ناتوانێت  پێویست 
جێبەجێ بكات، ئەو بەكتریا بێ زیانەش 

خۆراكی  لەسەر  گ��ەدەدای��ە  لەناو  كە 
گازات  شێوە  بەم  دەژی،  هەرسنەكراو 
هەیە،  هەنگاو  سێ  دەبێت.  دروس��ت 
پێویستە بۆ ڕزگاربوون لە گازاتی ناوسك 

پەیڕەو بكرێت:
باشتر  شێوەیەكی  بە  پێویستە  یەكەم، 
یەكەمین  ئەمە  ب��خ��ورێ��ت،  خ���واردن 
هەرس.  كرداری  باشكردنی  بۆ  هەنگاوە 
دووەم، پێویستە ئەوە بزانرێت ئایا جەستە 
نەتوانێت  كە  ب��ووە  حاڵەتێك  تووشی 
هەرس  خورادن  لە  دیاریكراو  جۆرێكی 
بكات، بەتایبەتی گەنم كە بەزۆری دەبێتە 
هۆی ئاوسانی سك. پێویستە بۆ 
ماوەی دە ڕۆژ بەردەوام واز لە 

لە  دروستكراو  شتێكی  هەموو  خواردنی 
گەنم بهێنرێت و لەجیاتی ئەو، دانەوێڵەی 
برنج  و  شۆفان  و  ج��اودار  وەك  دیكە 
بە  ڕۆژە  دە  ئەو  دوای  پاشان  بخورێت. 
تێبینی  و  بخورێت  گەنم  زۆر  بڕێكی 
بكرێت.  ئاوسانەكەدا  حاڵەتی  لە  گۆڕان 
ئەگەر ئەم تاقیكردنەوەیە ئەوەی سەلماند 
پێویستە  ئ��ەوا  هۆكارەكەیە،  گەنم  كە 
چەندە بتوانرێت بە بڕی كەمتر بخورێت. 
ئەگەر لە دوای تێپەڕبوونی ماوەیەك )بۆ 
نموونە چەند مانگێك( دەست كرایەوە بە 
خواردنی، ئەوا كێشەی زۆر بۆ ئەو كەسە 

دروست ناكات.

ه��ەرس،  ئەنزیمی  وەرگرتنی  سێیەم، 
چونكە هەستكردنی بەردەوام بە ئاوسانی 
یان  ژەمەكان  خواردنی  دوای  لە  سك 
ئاوسانەوە،  دەست  بە  بەردەوام  سكااڵی 
هەموو ئەمانە واتە جەستە خۆی ناتوانێت 
ئەنزیمی پێویست بۆ هەرسكردنی خۆراك 
چونكە  بكات،  دروست  پێویست  بەپێی 
دەبێت،  كەم  خۆراكی  ماددەی  كاتێك 
بڕی ئەنزیمەكان كەم دەبن، ئەگەر ئەمە 
چارەسەركردنی  ئ��ەوا  بێت،  كێشەكە 
لەگەڵ هەر  ئەو كەسە دەتوانێت  ئاسانە، 
ژەمێكدا حەپێك وەك پاشكۆی خۆراكی 
بۆ  پێویستانەی  ئەنزیمە  ئەم  كە  بخوات 
هەرسكردنی خۆراك تیادا بێت. پاشكۆی 

ئەو  مەبەستە،  ئ��ەم  بۆ  ب��اش  خۆراكی 
جۆرەیە كە الیپەیز Lipase )بۆ هەرسی 
)بۆ  ئەمیلەیز  لەگەڵ  تیادایە  چ��ەوری( 
)بۆ  پڕۆتەیز  و  كاربۆهیدرات(  هەرسی 
حەبانە  لەم  هەندێك  پڕۆتین.  هەرسی 
وەردەگیرێت،  بابایە  لە  )كە  بابین-یش 
ئەنەناس  ل��ە  )ك��ە  برومبلین  ل��ەگ��ەڵ 
وەردەگیرێت(. سەرباری ئەمانە خواردنی 
ئەم میوانە خۆیان، دەشێت یارمەتی لەش 
بە  ئەنجامدانی كرداری هەرس  بۆ  بدەن 

باشی.
ئەم  پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی  دوای  ل��ە  ئ��ەگ��ەر 
بە  هەرستی  هەر  نەخۆش  ئامۆژگارییانە، 

بەكارهێنانی حەبە نەرمكەرەوەكانی 
هەندێك كەس بۆ چارەسەركردنی قەبزی 
دەیخۆن، باش نییە، تەنانەت ئەو جۆرانەشیان 
كە لە گژوگیای سروشتی دروست كراون، 
چونكە ئەم حەبانە كێشە سەرەكییەكەی ئەو 
كەسە چارەسەر ناكەن، هەروەها بەكارهێنانی 
ڕیشاڵە زیادەكانیش وەك كەپەكی گەنم كە 
گەدە دەوروژێنێت لەم حاڵەتادا باش نییە
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بە  ڕاوێژ  پێویستە  ئەوا  نەكرد،  باشبوون 
كێشەی  ئەو  و  بكات  خۆراك  پسپۆڕی 
دەست  بۆ  هەرسی  كۆئەندامی  دیكەی 
حاڵەتی  نموونە  ب��ۆ  دەك���ات  نیشان 
Dysbiosis یان تێكچوونی هاوسەنگی 

و خەمیرەكانی  بەكتریا  دروستكردنی  لە 
بوونی  هۆكارەكە  دەشێت  یان  ڕیخۆڵە، 

مشەخۆر بێت لە ڕیخۆڵەدا.
هەست  كەس  هەندێك  بۆچی   -
لەكاتی  دەكات  سكی  ئاوسانی  بە 
لەگەڵ  پاقلەمەنییەكاندا،  خورادنی 
زۆر  خۆراكانە  ئەم  كە  ئەوەشدا 

بەسوودن بۆ تەندروستی مرۆڤ؟
بە  بەگشتی،  س��ەوزەوات  و  پاقلەمەنی 
ڕاستی بۆ تەندروستی مرۆڤ بەسوودن، 
خۆراكی  م��اددەی  جۆرەها  بە  چونكە 

و  كانزا  پڕۆتین،  وەك:  دەوڵەمەندن، 
ڤیتامینەكان.

كەلەرمی  و  قەڕنابیت  و  پاقلە  ب��ەاڵم 
بروكسیل و كەلەرمی ئاسایی و شێلم و 
كەوەر و سیر و پیاز، هەموو ئەمانە دەشێت 
هۆكارەكەشی  سك.  ئاوسانی  هۆی  ببنە 
ئەم  ناو  هەرسنەكراوی  كاربۆهیدراتی 
سەوزانەیە كە پێی دەوترێت گالكتۆزید 

.Galactosides

هەرچەندە تووشبوون بە كەمێك گازات 
بە هۆی خواردنی ئەم جۆرە خۆراكانەوە 
دەكرێت  بەاڵم  سروشتیە،  مەسەلەیەكی 
پاشكۆی  هەندێك  بەكارهێنانی  لەڕێی 
چارەسەر  حاڵەتە  ئ��ەم  خۆراكییەوە، 
ئەلفا  بەكارهێنانی  نموونە  بۆ  بكرێت، 
 Alpha Galactosidase گالكتوزید
شی  كاربۆهیدراتە  ئ��ەو  ئەنزیمە  ئ��ەم 
نییە،  هەرسی  توانای  كە  دەك��ات��ەوە 
ئاوسانی  بە  هەستكردن  هەروەها 
هەروەها  دەكاتەوە.  كەم  سك 
هەندێك لەم دەرمانانە كە ئەم 
ئەنزیمەیان تیادایە، كۆمەڵێك 
تیادایە  دیكەشیان  ئەنزیمی 
و  پڕۆتین  ی��ارم��ەت��ی  ك��ە 
كاربۆهیدرات  و  چ��ەوری 

دەدەن.
ه�����ەروەه�����ا پ��ێ��وی��س��ت��ە 

نان بخورێت و  بە هێواشی  لەسەرخۆ و 
سەرباری  بخورێت،  خ��واردن  باشی  بە 
خواردنە  ئ��ەو  ئایا  ل��ەوەی  دڵنیابوون 
ئەگەر  نا.  یان  دەبێت  هەرس  باشی  بە 
تەواوی ئەم هەواڵنە شكستیان هێنا، ئەوا 
كەپسولی  یان  حەبی  بۆ  په نا  دەتوانرێت 
سك  ناو  گازەكانی  كە  ببرێت  كاربۆن 
چارەسەركردنی  یارمەتی  و  هەڵدەمژێت 

گازاتی ئاوسانی سكیش دەدات.
گەڕانەوەی  چارەسەری  چۆن   -

ترشەڵۆكی گەدە دەكرێت؟
ئەم حاڵەتە ڕوودەدات كاتێك ترشەڵۆكی 
و  دەگەڕێتەوە  سورێنچك  ناو  بۆ  گەدە 
ئەم حاڵەتە هاوكاتە لەگەڵ سووتانەوەی 
كاتێك  ناسراوە.  دڵەكزێ  بە  كە  گەدە 
كە  دەخ���وات  خۆراكانە  ئ��ەو  م��رۆڤ 
دی���واری گ��ەدە دەوروژێ��ن��ن ی��ان ئەو 
لەم  بەرامبەری،  هەیە  هەستیارێتی  كەسە 
بارانەدا ترشەڵۆكی گەدە دەگەڕێتەوە. بۆ 
كۆنترۆڵكردنی ئەم حاڵەتە، وا باشترە ئەو 
خواردنەكانی  جۆری  بۆ  پشكنین  كەسە 
بەرگەی كام  بزانێت جەستەی  و  بكات 

خۆراك ناگرێت.
لە  ه��ەن،  خۆراكی  م��اددەی  هەندێك 
توانایاندایە كاریگەری ئەم ترشەڵۆكە 
زیادەیە لە لەشدا كەم بكەنەوە، 
لەو ماددانە، وەك ڤیتامین 

.A

ه������ەروەه������ا 
ئ��ەل��وڤ��ێ��را-ش 
سوودی  هەمان 
لەبەرئەوە  هەیە. 
ئ����ەو ك��ەس��ەی 
تووشی ئەم حاڵەتە 

پاقلە و قەڕنابیت و كەلەرمی بروكسیل و كەلەرمی ئاسایی و شێلم و 
كەوەر و سیر و پیاز، هەموو ئەمانە دەشێت ببنە هۆی ئاوسانی سك. 
هۆكارەكەشی كاربۆهیدراتی هەرسنەكراوی ناو ئەم سەوزانەیە كە پێی 
Galactosides دەوترێت گالكتۆزید
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پەیڕەوی  ماوەیەك  بۆ  پێویستە،  ب��ووە، 
سیستمێكی خۆراكی گونجاو بكەن، لەم 
سیستمەدا پێویستە لە تەواوی جۆرەكانی 
تیادایە  گلوتینیان  ماددەی  كە  دانەوێڵە 
جاودار،  و  شۆڤان  و  جۆ  و  گەنم  وەك 
دووربكەونەوە، هەروەها گۆشتی سوور و 
بەرهەمەكانی سپیایی و هێلكە و شەكر و 
خوێ و ڕۆنی هایدرۆجینکراو و شەكری 
زیادانەی  بۆنە  و  تام  ئەو  دروستكراو 
دەكرێنە خۆراكەوە و كهول و خواردنەوە 
ئاگاداركەرەوەكان و گازییەكان. لەجیاتی 
ئەمانە، پێویستە سەوزەوات زۆر بخورێت، 
بەتایبەتی  بخورێت،  زۆر  میوە  هەروەها 
قەیسی، توو، کاڵه ک كیوی، بابایە، قۆخ، 
مانجۆ، كاڵەك، ترێی سوور، بەاڵم پەتاتە 
بخورێت.  مامناوەندی  بە  ئەڤۆكادۆ  و 
و  بۆر  برنجی  بە  زۆر  بایەخی  پێویستە 
گەنمەشامی و كوینوا بدرێت، سەرباری 
ماسی  ج��ار  س��ێ  هەفتەی  خ��واردن��ی 
ئامادەكراو بە بڕێك زەیتی زەیتوونی تازە، 
هەروەها مریشك یان قەل كە پێستەكەیان 
لێ كرابێتەوە و ڕۆژانەش بڕێكی كەم لە 
چەرەسی نەبرژاو بخورێت. ئەمە بێگومان 
و  لیتر  ڕۆژان��ە  خ��واردن��ەوەی  سەرباری 

نیوێك ئاو و هەروەها چای گژوگیا.
ترشەڵۆكی  بزانێت  مرۆڤ  چۆن   -

گەدەی زۆرە یان كەمە؟
گەدە  ترشەڵۆكی  كەمی  نیشانەكانی  لە 
ن��ان��خ��واردن،  دوای  قڕقێنە  ئ��ەم��ان��ەن: 
بەتایبەتی  هەرسی  بەد  هەناسەتووندی، 
پڕۆتین،  بە  دەوڵەمەند  خواردنی  لەدوای 
بەشی  ئاوسانی  و  ئ��ازار  بە  هەستكردن 
قەبزی،  یان  سكچوون  سك،  سەرەوەی 
هەستكردن بە زوو تێربوون، یان هەست 
قورسی  و  ناخۆشی  بە  خواردن  بكەیت 

دەڕواتە ناو گەدەوە.
گرنگترین هۆكارەكانی كەمی ترشەڵۆكی 
دەردان��ی  چونكە  زنكە،  كەمی  گ��ەدە، 
ترشی كلۆریدریك پشت بە بوونی بڕێكی 
دیاریكراو لە زنك لە جەستەدا دەبەستێت. 
هەروەها فشاری دەروونی لەو فاكتەرانەیە 
كە كاردەكاتە سەر دەردانی ترشەڵۆكی 
گەدە، چونكە كاتێك لەش لەژێر فشاردا 
كاردانەوە  بۆ  وزەكەی  تەواوی  دەبێت، 
هەڵچوونییەكان ئاڕاستە دەكات بەدەر لە 
لەكاتی  لەبەرئەوە  هەرسكردن.  كرداری 

دەروونیدا،  فشاری  ڕووبەڕووبوونەوەی 
چارەسەریش  نەخورێت.  ن��ان  واباشە 
پاشكۆ  ئ��ەو  وەرگرتنی  ب��اران��ەدا  ل��ەم 
هیدروكلۆرید  بیتایین  كە  خۆراكییانەیە 
یان   Betaine hydrochloride

بەالیەنی  وەرگرتنی  سەرباری  تیادایە، 
شێوەی  بە  زنك  لە  ملگم   15 كەمەوە 

تواوە، وەك ستراتی زنك.
ترشەڵۆكی  زیادبوونی  ب��اری  لە  ب��ەاڵم 
لەگەڵ  هاوشێوەن  نیشانەكان  گ��ەدەدا، 
لەگەڵ  گەدە،  ترشەڵۆكی  كەمی  باری 
هەستكردنە  ئەویش  جیاوازیشدا،  یەك 
بە دڵەكزێ )سووتانەوەی گەدە(. ئەگەر 
ئەوە  هەیە،  حاڵەتەت  ئەم  كرد  هەستت 
پاشكۆی خۆراكی بیتایین هیدروكلۆرید 
چارەسەرێكی  پێشوو  حاڵەتی  بۆ  كە 
گونجاوبوو، ئەم حاڵەتە خراپتر دەكات. 
كەپسوولی  لە  سوود  بزانیت  ئەوەی  بۆ 
یان  وەردەگریت  هیدرۆكلۆرید  بیتایین 
ترشەڵۆكی  بزانیت  ئ��ەوەی  بۆ  واتە  نا، 
گەدەت زیادە یان كەم، ئەمە تەنیا لەڕێی 
یەك  بە  سەرەتا  دەبێت،  تاقیكردنەوەوە 
كەپسول دەست پێبكە بۆ ئەوەی بزانیت 
هیچ  ئەگەر  چۆنە.  لەشت  كاردانەوەی 
لە  پێویست  بڕی  لەشت  واتە  ڕووینەدا، 
ترشەڵۆكی گەدە دەرنادات، لەم حاڵەتەدا 
بكە.  پێشوو  ئامۆژگارییەكانی  پەیڕەوی 
گ��ەدەت  ك��رد  هەستت  ئەگەر  ب��ەاڵم 
دەگەیەنێت  ئ��ەوە  ئەمە  ئ��ەوا  گەرمە، 
جەستە بڕی زیادی لە ترشەڵۆكی گەدە 

دەردەدات.
ترشەڵۆكی  دەردان���ی  زی��اد  ب��اری  ل��ە 
قاوە،  كهول،  خواردنەوەی  لە  گەدەدا، 
چونكە  دووربكەوەرەوە،  ئەسپرین،  چا، 
وروژاندنی  هۆی  دەبنە  ئەمانە  ت��ەواوی 
دیواری گەدە، هەروەها خواردنی بڕێكی 
مەعكەرۆنە  و  نان  وەك  گەنم،  لە  زۆر 

پێویستە  هەروەها  بسكویت.  و 
خ��واردن��ەوەی  لە 
و  گ����ەرم  زۆر 
گەرم  خ��واردن��ی 

دوورب��ك��ەوی��ت��ەوە. 
بیبەری توون،  بەتایبەتی 

ه����ەروەه����ا 

و  گۆشت  خواردنی  لە  دووركەوتنەوە 
دیكەی  جۆرەكانی  و  هێلكە  و  ماسی 
گەدە  ترشەڵۆكی  دەردان��ی  كە  پڕۆتین 
زیاتر  ه��ۆی  دەب��ن��ە  و  دەك���ەن  زی���اد 
وروژاندنی دیواری گەدە كە خۆی لەم 
بارەدا تووشی هەوكردن بووە، لەبەرئەوە، 
پێویستە لە هەموو ژەمەكاندا زۆر خۆری 

لە پڕۆتیندا نەكرێت.
چارەسەرێكی  هیچ  ئ��ای��ا   -
سروشتی هەیە بۆ چارەسەركردنی 
كە  كەسانەدا  لەو  بەدخۆراكی 
لەسەر دژە ترشەڵۆكەكان دەژین؟

چەند  ه��ۆی  بە  بەدخۆراكی  دەشێت 
بەخێرایی  وەك  ڕووبدات،  هۆكارێكەوە 
چەوری  خ��واردن��ەوەی  یان  نانخواردن 
توون  یان خواردنی  قورسە  هەرسی  كە 
ئەگەر  گ��ەدە.  بۆ  چ��ەور  خ��ۆراك��ی  و 
نەبوون،  لەمانە  ك��ام  هیچ  هۆكارەكە 
ل��ەوان��ەی��ە ك����رداری ه��ەرس��ك��ردن بە 
سروشتی  ڕێژەیەكی  بە  یان  شێوەیەكی 
ڕوونەدات. لێرەدا پێویستە پەنا بۆ فاكتەرە 

یارمەتیدەرەكانی هەرسكردن ببرێت.
چارەسەر لەم حاڵەتەدا دژە ترشەڵۆكەكان 
تفتی  ترشەڵۆكەكان  دژە  چونكە  نییە، 
گەدە زیاد دەكەن و ئەمەش كاردەكاتە 
سەر كرداری هەرسكردن. لێرەدا پێویستە 
گەدەیە  ترشەڵۆكی  بێت.  لەیاد  ئەوەمان 
دەدات.  هەرسكردن  كرداری  یارمەتی 
دەشێت  ترشەڵۆكانە  دژە  ئەم  هەروەها 
ماددەیەكی  كە  تیادابێت  ئەلومنیومیان 
لەگەڵ  دەكرێت  لەبەرئەوە  ژەهراوییە. 
شێوەی  لە  ئەنزیمەكان  ژەمێكدا  هەموو 
پاشكۆی خۆراكیدا وەربگیرێن، بەتایبەتی 
پڕۆتەیز و  ئەمیلەیز و  ئەو جۆرانەی كە 
و  كاربۆهیدرات  كە  تیادایە،  الیبەیزیان 

پڕۆتین و چەوری هەرس دەكەن.
ئەوەی سەیرە، هەندێك 

وایە  پێیان 
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ترشی 4 كەمی  ه��ۆی  ب��ە  ب��ەدخ��ۆراك��ی 

ئەگەر  هیدرۆكلۆریدەوەیە،  بیتایین 
خۆراكی  پاشكۆی  دەتوانیت  واب��وو، 
بیتایین  كە  بخۆیت  هەرس  ئەنزیمەكانی 

هیدرۆكلۆریدیان تیادایە.
- چۆن چارەسەری ئەو هەستكردن 
كە  دەكرێت  دڵتێكەڵهاتنە  بە 
دەبێت  كەس  هەندێك  تووشی 

لەكاتی گەڕانەوەیان لە دەرەوە؟
وردە  دەشێت  دڵتێكەڵهاتنە  ئەم  هۆكاری 
ناو ڕیخۆڵە بێت،  نادیاری  زیندەوەرێكی 
ئەگەر وامان دانا كە لەشی مرۆڤ بڕێكی 
زۆر وردە زیندەوەری سەیری تیادایە كە 
ژمارەیان بیست هێندی خانە زیندووەكانی 

لەش دەبێت ئەوا هیچ سەیر نییە كە مرۆڤ 
لە دوای گەڕانەوەی لە دەرەوە كۆمەڵێك 
لەگەڵ  زیانبەخش  زی��ن��دەوەری  وردە 
خۆی بێنێتەوە واڵتەكەی خۆی، بەتایبەتی 
كرابوو  ناوچانە  ئەو  بۆ  گەشت  ئەگەر 
هند.  نموونە  بۆ  نەخۆشی،  لە  پڕن  كە 
زیندەوەرانە  وردە  لەم  هەندێك  دەشێت 
سەر  كاربكەنە  خ��راپ  بەشێوەیەكی 

تەندروستی مرۆڤ، وەك جیاردیا. 
هەروەها دەشێت هەندێك كەس تووشی 
 Blastocystis ئەریمی  ت��ورەك��ەی 
هۆی  دەبنە  ئەمانەش  بێت،   Hominis

دڵتێكەڵهاتن و هەستكردن بە شەكەتیەكی 
ئەم  نانخواردن  لە دوای  كەم. هەندێجار 

نیشانانە دەردەكەون.
ئەم  چ��ارەس��ەری  بۆ  یەكەم  هەنگاوی 
دەكرێت  پزیشكییە.  پشكنینی  كێشەیە، 
پزیشك یان پسپۆڕی خۆراكی كە شیكار 
ئەنجام  ك��ارە  ئەم  دەك��ات،  پیسایی  بۆ 
بدات. ئەگەر بە ڕاستی زیندەوەری نامۆ 
لە لەشدا هەبوو، ئەوا دەكرێت پەیڕەوی 
بكرێت  سروشتی  چارەسەری  هەندێك 
گەاڵی  باشترینیان  لێیان.  ڕزگاربوون  بۆ 
زەیتوون و تۆوی گریب فروتە. هەندێك 
دەكات  پێویست  وا  هەن  میكرۆبیش 
لەم  بنبڕكردنیان،  بۆ  بەكاربێت  حەب 
بارەدا پێویستە ڕاوێژ بە پزیشك بكرێت. 
ئەگەر چارەسەر دەرمان بوو، ئەوا واباشە 
گەاڵی  خۆراكی  پاشكۆی  لەگەڵیشیاندا 
بۆ  ف��روت  گریب  ت��ۆوی  و  زەی��ت��وون 
هەروەها  بەكاربێت،  مانگ  یەك  ماوەی 
كە  ماست  ترشەكانی  بەكارهێنانی 
زیاد  جەستە  سوودبەخشی  بەكتریای 
بە  بەكتریایانە  ئەم  زۆری  بە  و  دەكات 
دەرمانی  و  زیانبەخشن  بەكتریای  هۆی 
لەناودەچن،  بەكتریایانە،  ئەم  بنبڕكردنی 
هێڵێكی  بە  ڕاستیدا  لە  خۆیان  ب��ەاڵم 
بە  تووشبوون  بە  دژ  دادەنرێت  بەرگری 
هەر هۆكارێكی نەخۆشی. بەر لە ڕۆیشتن 
بۆ هەر گەشتێك كە مەترسی تووشبوون 
پێویستە  لێدەكرێت،  نەخۆشییانەی  بەم 
پاشكۆی خۆراكی بۆ زیادبوونی ژمارەی 

بەكتریای سوودبەخش وەربگیرێت.
گریب  تۆوی  ڕۆژانە  پێویستە  هەروەها 
فاكتەری  وەك  ك��ە  بخورێت  ف��روت 
پارێزەر دژ بە تووشبوون بە نەخۆشی كار 

دەكات.
ڕەچاوكردنی  پێویستی  سەرباری  و  ئەمە 
میوانە  ئەو  تەنیا  گەشتانەدا  لەو  ئەوەی 
سەوزەی  و  دەكرێن  پاك  كە  بخورێت 
كانزایی  ئ���اوی  و  بخورێت  ك���واڵو 

بخورێتەوە.

و: سۆزان

سەرچاوە: 
جواب  و  سؤال   500 هولفورد،  باتریك 
الطبعة  المثالیة،  التغذیة  و  الصحة  عن 

اآلولی، 2008، دار الفاروق.

گرنگترین هۆكارەكانی كەمی ترشەڵۆكی گەدە، كەمی زنكە، 
چونكە دەردانی ترشی كلۆریدریك پشت بە بوونی بڕێكی 
دیاریكراو لە زنك لە جەستەدا دەبەستێت. هەروەها فشاری 
دەروونی لەو فاكتەرانەیە كە كاردەكاتە سەر دەردانی ترشەڵۆكی 
گەدە، چونكە كاتێك لەش لەژێر فشاردا دەبێت، تەواوی وزەكەی 
بۆ كاردانەوە هەڵچوونییەكان ئاڕاستە دەكات بەدەر لە كرداری 
هەرسكردن. لەبەرئەوە لەكاتی ڕووبەڕووبوونەوەی فشاری 
دەروونیدا، واباشە نان نەخورێت



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

27 باوكە گیان، تكایە 
گەنج بەرەوە!

گۆڕانكارییە هەمەالیەنەكانی ژیان لەمڕۆدا،
دیكەیشی  هۆكارەكانی  و  هاوسەرگیری  تەمەنی   

هۆكارێكی  بوونیش  منداڵ  كردووە،  كۆنتڕۆڵ 
دیكەی ئەو بارودۆخەیە بە هەموو

 ئەگەرو كێشەكانیەوە.
زۆرێك لە ئێمە وا هەست

دەكەین كە تەنیا ژنان
ب��ە درەن���گ ه��اوس��ەرگ��ی��ری 

كردن و درەنگ منداڵبوون 
دووچاری كێشە دەبنەوە و 
پیاو بۆ منداڵبوون  تەمەنی 
ه��ی��چ پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی 
ڕاستیدا  لە  نییە،  ب��ەوەوە 

وەها نییە. . . . 
پ��ی��اوان دەت���وان���ن تا 
ببنە  تەمەنیان  كۆتایی 
بەاڵم  منداڵ،  خاوەنی 
كاریگەرییە  نابێت 
تەمەنی  خراپەكانی 
ب����اوك����ای����ەت����ی ب��ۆ 
منداڵ،  دروستبوونی 

فەرامۆش بكەین. 
ت����ەم����ەن����ی ژن�����ان 
خراپی  دەرەنجامێكی 
دەبێت لەسەر منداڵەكە 
بە هەمان شێوەی تەمەنی 

تەمەنی  هەروەها  پیاوان، 
پیاوان لە دوای 40 ساڵی 

الیەنێكی  منداڵبوون  بۆ 
لەسەر  دەب��ێ��ت  نێگەتیڤی 

دروستی و هۆشیاری منداڵەكە. 
بۆ  منداڵبوون  تەمەنی  دەوترێت 

پیاوان لەتەمەنی پێگەیشتن تا
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 مەرگە، بەاڵم دەبێت ئاگاداری ئەوەبین 
كە پیاوانیش وەك ژنان كاتی بایۆلۆژی 

خۆیان هەیە. 
ك��ات��ێ��ك ت��ەم��ەن دەچ��ێ��ت��ە س����ەرەوە، 
بچووكتردەبنەوە  هێلكەكان  قەبارەی 
توانای  پیاویشدا  لە  و  دەچنەوەیەك  و 
جواڵنەوەی سپێرم و تۆویش الوازدەبێت. 
هەلی  توێژینەوەكان،  بناغەی  لەسەر 
كە  ژنانەی  ئەو  بۆ  منداڵ  دەستكەوتنی 
لە  ساڵ   5 نزیكەیی  بە  هاوسەرەكانیان 
خۆیان گەورەترن كەمترە لەو ژنانەی كە 
هاوسەرەكانیان هاوتەمەن یان بە نزیكەیی 
ساڵێك لە خۆیان گەورەترن. واتە لەدوای 
تەمەنی 24ساڵیەوە هاوسەنگی و ڕێژەی 
منداڵبوون بۆ هەرساڵێك جیاوازی لەنێوان 
ژن و مێرددا بە نزیكەی 2% كەم دەكات. 
نییە،  نائومێدی  ئەندازەی  بە  بابەتە  ئەم 
بەاڵم بە درێژایی تەمەن ئومێدبەخش نییە 
و وردە وردە بەرەو كەمبوون دەڕوات. 
پیاواندا  لە  نەخۆشی  بوونی  هەروەها 
پێویستە  بۆیە  دەكاتەوە،  كەمتر  ڕێژەكە 
بۆ دروستی و ئامادەیی جەستەیی خۆت 

وریایی زیاترت هەبێت. 
1- ترسناكی ئیفلیجی

ئیفلیجی لەو مندااڵنەدا زیاترە  ترسناكی 
باوكایەتی  تەمەنی  لە  باوكەكانیان  كە 
ئەو  منداڵی  ترسناكی  كردووە.  تێپەڕی 
ئەو  و  زیاترە   %60 ساڵەن  باوكانەی40 
پیاوانەی 35 تا 39 ساڵ تەمەنیان هەیە بە 
بەراورد بە تەمەنی خۆی لە 25 ساڵیدا 3 

بەرامبەر زیادی كردووە. 
2- تەمەنی زیاتر، الوازبوونی تۆو

كاریگەری تەمەن لەسەر تۆوەكان تەنیا 
بەڵگەكان  نییە،  شێوەیدا  و  قەبارە  لە 
مندااڵنی  كە  دەدەن  پیشان  ئ��ەوەم��ان 
به رده م  دەكەونە  زیاتر  تەمەن  بە  باوك 
سااڵنی  لە  بۆماوەییەکانه وە.  نەخۆشیه  
بازدان  ڕوودان��ی  ئەگەری  سەروترەوە 
زیادبوونە.  لە  ڕوو  تۆودا  DNA ی  لە 
تەمەنەكانیش  كەم  لەپیاوە  تۆو  ئەڵبەتە 
هۆكارێك  بەاڵم  دەبیت،  كێشە  تووشی 
بە ناوی )ئاپوپتۆزیس( تۆوە ناتەواوەكان 
الدەبات و لەناویان دەبات. ئەم هۆكارە 

بە تێپەڕبوونی تەمەن دووچاری الوازی 
ئیشكردندا  لە  خاوی  و  پووكانەوە  و 

دەبێت. 
3- نەخۆشی درێژخایەن

دەدەن  نیشان  ئەوەمان  توێژینەوەكان 
ئەگەری  دای��ك  تەمەنی  زۆری  ك��ە 
ئ��اراوە  دێنێتە  منداڵێك  لەدایكبوونی 
بە  هەبێت  درێژخایەنیان  نەخۆشی  كە 
ڕێژەی 50%. لەسەر بناغەی ئەنجامی ئەم 
لێكۆڵینەوە و توێژینەوانە، زۆری تەمەنی 
ئەو دایكانە هۆكاری هەندێك نەخۆشی 
درێژخایەنی وەك شێرپەنجەی خوێنە بۆ 
تەمەنی  زۆری  قسانە  ئەم  منداڵەكەیان. 

باوكەكەش دروستە. 
4- نەخۆشی ناوازە

باڵوبوونەوەی هەندێك نەخۆشی ناوازەی 
بۆماوەییانەی  زیاتر  نەخۆشییە  ئەو  وەك 
كە كاریگەری خراپ دروست دەكەن 
باڵوترین  و  منداڵەكە  ئێسكی  لەسەر 
ئەنجامی  لە  که   مندااڵنە  ناو  نەخۆشی 
زۆری تەمەنی باوانەوە دروست دەبێت. 
ئەم نەخۆشیە بە ڕێژەی 25000:1 كەسە 
بوونێكدا  لەدایك   25000 هەر  لە  واتە 
ئەو  ئیدی  دەب��ێ��ت  ت��ووش  م��ن��داڵ   1
هەندێك  كچ.  یان  بێت  كوڕ  منداڵە 
پووكانەوە  ئەنجامی  لە  ناتەواویانە  لەو 
دروست  باوانەوە  ئێسكی  ناتەواوی  و 

دەبێت لە كۆتاییەكانی تەمەندا. 
لەسەر  نوێ  لێكۆڵینەوەی  و  توێژینەوە 
سەرەوە  ب��ەرەو  ساڵ   50 تەمەن  پیاوانی 
ئەگەری  كە  دەدات  نیشان  ئ��ەوەم��ان 
بێتە  تا 49 ساڵی  لە 45  باوك  ئەوەی كە 
نەخۆشییە  بەو  تووشبوو  منداڵی  خاوەنی 
زیاترە  بەرامبەر  سێ  )ئاسكیزۆفیرن(  واتە 
لەو باوكانەی كە دەبنە خاوەنی منداڵ و 

تەمەنیان لە 25 ساڵ و كەمتردایە. 
5- كاتی درێژی سكپڕی

كە  ژن��ان��ەی  ئ��ەو  سكپڕبوونی  هەلی 
لە  زیاتر  یان  ساڵ   5 هاوسەرەكانیان 
ژنانەی  لەو  كەمترە  گەورەترن،  خۆیان 
خۆیانن  هاوتەمەنی  هاوسەرەكانیان  كە 
ی��ان 1 س��اڵ ل��ە خ��ۆی��ان گ��ەورەت��رن. 
ئەگەری سكپڕبوون لە 6 مانگ هەوڵدان 

پیاوەكە  تەمەنی  لە  بۆ هەر ساڵێك  بۆی 
لەدوای 24 ساڵییەوە بە ڕێژەی 2% كەم 

دەكات. 
6- ترسی )ئۆتیزم( لە منداڵدا

ئەو لەدایكبووانەی باوكیان تەمەنی زۆرە 
لەپێشترن لە مندااڵنی دیكە بۆ تووشبوونه  
ئەگەری   ئۆتیزم.  ترسناكی  نەخۆشی 
لە  باوكیان  مندااڵنەی  ئەو  توشبوونی 
40 ساڵ زیاترە 6 بەرامبەرە بەوانەی كە 

باوكیان لە خوار 30 ساڵیەوەیە. 
7- دابەزینی توانا و جوڵەی تۆو

بە تێپەڕبوونی تەمەن DNA  گۆڕانكاری 
پیاوان  هەلی  ئەگەر و  و  بەسەردا دێت 
هەرجۆرە  دەبێتەوە.  كەم  منداڵبوون  بۆ 
هۆكارە  و   DNA لە  گۆڕانكارییەك 
بە  پەیوەست  دیكەی  بۆماوەییەكانی 
بۆ  دەگوێزرێتەوە  ئاسانی  بە  ت��ۆوەوە 
منداڵ. لەم بارەدا ئەگەر هەل و مەرجی 
بەاڵم  لەباربێت،  ژنەكە  هێلكەدانی 
هەبێت،  پیاوەكەوە  الی  كەموكوڕیەك 

ئه وا بە ئاسانی وەریدەگرێت. 
8- هەندێك هۆكاری باوی دیكە 

لە منداڵدا
دڵ،  لێدانی  هەناسەدان،  ڕێژەی  و  پلە 
توانای ماسولكەكان و ڕەنگی پێست لەو 
ناوە  دایان  توێژەرەوان  كە  هۆكارانەن 
زیره کی  پلەی  دا.   10 تا  سفر  لەنێوان 
ئەو مندااڵنەی كە باوكیان لەنێوان 40 تا 
50 ساڵیدایە بە شێوەیەكی گشتی زۆر لە 

خوار پلەی ئاساییەوەیە. 

لە فارسیەوە:
هیوا محه مه د ڕۆسته م

سه رچاوه :
زن��دگ��ی( روز  گ��ۆڤ��اری)ه��ف��ت  ل��ە 

ژمارە)156(

جه ڵته ی مێشك چییە؟
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جه ڵته ی مێشك چییە؟

د. سۆران محەمەد غەریب

جه ڵته ی مێشك
بریتییه  له ده ستدانێکی خێرای فرمانی مێشک 
له و  ناڕێکی  و  تێکچوون  ئه نجامی  له  
لووله  خوێنانه ی که  خوێن بۆ مێشک 

دابین ده که ن.
شانه یه ک  بۆ  خوێن  )نه چوونی 
ده بێته   له شدا  شوێنێکی  له هه ر 

هۆی مردنی ئه م شانه یه (.
له کارکردن  مێشک  خانه کانی 
ده وه س���ت���ن ل����ه دوای ن��ه ب��وون��ی 
 60 ماوه ی  به   پێویست  ئۆکسجینی 

– 90 چرکه .
جه ڵته ی ده ماخ دووه مین هۆی مردنه  
له هه موو جیهاندا له وانه یه  ببێته  هۆكاری  
سه ره کی مردن به م زووانه ، به اڵم سێیه مین 
پاش  )له   خۆرئاوا  واڵتانی  له   مردنه   هۆی 

نه خۆشی دڵ و شێر په نجه (.
له  95 % جه ڵته ی ده ماخ  له و كه سانه دا ڕووده دات 
ئه مه شدا  له گه ڵ  زیاتره ،  ساڵ   45 له   ته مه نیان  که  
جه ڵته ی ده ماخ ده شێت له  هه موو ته مه نێک ڕووبدات.

مردن به  هۆی جه ڵته ی ده ماخ زیاترده بێت له گه ڵ زیاد 
بوونی ته مه ن.

ژنان،  له   وه ک  زیاتره   له پیاوان  ده ماخ  جه ڵته ی  ڕوودان��ی 
به ڕێژه ی 1.25 جار، له گه ڵ ئه مه شدا له  60 % ژنان  به  هۆی 

جه ڵته ی ده ماخه وه ده مرن .
هۆکاره  مه ترسیداره کان بۆ ڕوودانی جه ڵته ی ده ماخ بریتین له :

1. به سااڵچوون.
2. به رزی په ستانی خوێن.

3. نه خۆشی شه کره .
4. به رزی کۆلیستڕۆڵ له خوێندا.

5. جگه ره  کێشان.
6. به کارهێنانی ده رمانی دژی منداڵبوون له  ژناندا.
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نیشانه کانی جه ڵته ی ده ماخ
زۆر  ده ماخی  جه ڵته ی  نیشانه کانی 
نیشانه کانی  ده رده ک����ه ون.  به خێرا 
سه ر  ده وه ستێته   ده ماخی  جه ڵته ی 
مێشکدا،  له   پێکه وتوو  زیان  شوێنی 
به مه ش سروشت و تووندی نیشانه کان 

جیاوازه .
له وانه یه  ببێته  هۆی:

1. له ده ستدانی بیستن و بینین )به شێک 
یان به ته واوی( و تام و بۆن.

یان  قسه کردن  توانای  له ده ستدانی   .2
تێگه یشتن.

3. له ده ستدانی یاده وه ری.
4. که وتنی پێڵوی چاوه کان.

5. به رپه رچه  کرداره کان که م ده بنه وه .
له ش  ماسولکه کانی  بوونی  الواز   .6
به تایبه تی، که م  و چاو  ده م  به گشتی، 

بوونه وه ی هه ستیاری.
7. له ده ستدانی هاوسه نگی له ش.

مل،  ماسولکه کانی  الوازب��وون��ی   .8
خۆی  ملی  ناتوانێت  نه خۆش  که  

بسوڕێنێت.
و  ژان��ه س��ه ر  خ��ۆچ��وون،  له هۆش   .9

ڕشانه وه .

خۆ پاراستن له  جه ڵته ی ده ماخ
هۆیه کانی  له   یه کێک  ئ��ه وه ی  له به ر 
بریتییه   ده م��اخ  جه ڵته ی  ڕوودان���ی 
ڕه قبوونی  و  ته سک  و  گ��ی��ران  ل��ه  
خوێنبه ره کانی مێشکه ، بۆیه  زۆر گرنگه  
دڵ  نه خۆشیه کانی  ڕوودانی  مه ترسی 

دیاری بکرێت.
مه ترسیه کانی  هۆکاره   له هه ره   یه کێک 
ل��ه ب��ه رزی  بریتیه   ده م���اخ  جه ڵته ی 
ده ت��وان��درێ��ت  ک��ه   خوێن  په ستانی 
ک���ۆن���ت���ڕۆڵ ب��ک��رێ��ت، ه��ۆک��اره  
جه ڵته ی  بۆ  دیکه   مه ترسیداره کانی 
کۆنتڕۆڵ  ده تواندرێت  که   ده م��اخ 
ئاستی  ب��ه رزی  له   بریتیین   بکرێن 
نه خۆشی  له خوێندا،  کۆلیستڕۆڵ 

شه کره ، و  هه روه ها جگه ره کێشان.
به رزی په ستانی خوێن

به رزی په ستانی خوێن له  35 % - 50 
جه ڵته ی  مه ترسیداره کانی  هۆکاره    %

پێکده هێنێت. ده ماخ 
ئه مه یان  لێکۆڵینه وه کان  له   زۆرێ��ک 
ک��ردن��ه وه ی  ک��ه م  که   سه لماندووه  
به بڕێکی  خوێن  په ستانی  ب���ه رزی 
که میش )5 – 6 ملم جیوه ( ده بێته  هۆی 

جه ڵته ی  ڕوودان���ی  که مکر دنه وه ی 
ده ماخ به  شێوه یه کی زۆر کاریگه ر.

خوێنیش  په ستانی  کردنه وه ی  که م 
له   گۆڕانکاری  و  ده رم��ان  به هۆی 

شێوازی ژیان ده بێت.
چه وری خوێن

له  خوێندا  ڕێژه ی کۆلیستڕۆڵ  به رزی 
جه ڵته ی  به ڕوودانی  هه یه   په یوه ندی 

ده ماخ.
کۆلیستڕۆڵ  ڕێژه ی  که مکردنه وه وی 
له خوێندا به هۆی ده رمان و گۆڕانکاری 

له  شێوازی ژیان ده بێت.
نه خۆشی شه کره 

ئه و که سانه ی که  نه خۆشی شه کره یان 
تووشی  زیاتر  ج��ار   3  –  2 هه یه ، 
له و  وه ک  ده ب���ن  ده م���اخ  ج��ه ڵ��ت��ه ی 
که سانه ی که  نه خۆشی شه کره یان نییه .

خۆراک
به   کاربۆهیدرات  ده وڵه مه ند  خۆراکی 
و ڤیتامینه کان و که م چه و ری، ڕێژه ی 
ڕوودانی جه ڵته ی ده ماخ به  شێوه یه کی 

به رچاو که م ده که نه وه
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ئایا دەكرێت دووگیان بیت 
و ئاگات لێ  نەبێت؟ 



32

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

ژنە سەربازێكی  دوای ئەوەی 
كوڕێكی  ئەفغانستان  واڵتی  لە  بەریتانی 
ب���وو، ل��ە دەرك��ەوت��ن��ی ئ����ەوەی، كە 
هەستی  و  بووە  دووگیان  لەوماوەیەدا 
ژنە  ئەم  سوڕما.  سەری  نەكردوە،  پێ 
هلمند،  ویالیەتی  نیشتەجێی  سەربازەی 
كاتێك بە دووگیانی بوونی خۆی زانی، 
كە سەردانی پزیشكی سەربازی كرد بۆ 
زۆربەی  بۆ  سكیدایە.  لە  ئ��ازارەی  ئەو 
ژنان ئەوە جێگەی باوەڕنییە، كە چەندین 
مانگ دووگیان بیت و هیچ نیشانەیەكی 
دووگیانی  چونكە  دەرن��ەك��ەوێ��ت، 
چەندین نیشانەی دیار و ئاشكرای هەیە، 
شتیان  یان  دەیزانن  ژنان  زۆرب��ەی  كە 
دووگیانی  دەستپێكی  بیستووە.  لەبارەوە 
بە وەستانی سوڕی مانگانە و هەستكردن 
بە بێزاری و نەخۆشی بەتایبەت لەكاتی 
هاوكاتە.  بەیانیاندا  خەوی  لە  هەستان 
دەكەن،  هەست  ژنان  ئەوەشدا  لەگەل 
گۆڕانكاری  خەریكە  جەستەیان  كە 
گەشەی  ل��ەگ��ەڵ  و  دێ��ت  ب��ەس��ەردا 
گ��ەورەت��ر  ورگ��ی��ان  كۆرپەلەكەشدا 
دەبێت. لەدوای تێپەڕبوونی نزیكەی 20 
زۆربەی  دووگیانی  دەستپێكی  لە  هەفتە 
كۆرپەكەیان  جوڵەی  بە  هەست  ژنان 
سەیر  هەرچەندە  سكیاندا.  لەناو  دەكەن 
دێتە پێش چاو، بەاڵم ڕەنگە دووگیانی 
دیارەكانیشی  نیشانە  دەركەوتنی  بەبێ  

ڕووبدات.
نیشانە گومڕاكەرەكانی

مامانی  بااڵی  پسپۆڕی  ئۆبراین،  پاتریك 
كۆلێژی  )یونیورسیتی(  نەخۆشخانەی  لە 
پادشایی  كۆلێژی  وتەبێژی  و  لەندەن 
دەڵێت:   )RCOG( منداڵبوون  و  ژنان 
ساڵێكدا  لەماوەی  ڕەنگە  مامانێك  "هەر 
یەك جار ڕووبەڕووی ئەم حاڵەتە ببێتەوە، 
لەبەردەستدا  دروست  ئامارێكی  بەاڵم 
حاڵەتی  ئەم  دەكرێت  هەروەها  نییە. 
ڕووب��دات،  دووگیانی  لە  ئاگاییە  بێ 
پچڕپچڕ  شێوەیەكی  بە  ژن  هەندێك 
هەست  و  دەبن  مانگانە  تووشی سوڕی 
بە هیچ جۆرە نەخۆشیدەك ناكەن، بۆیە 
دەكرێت ئەو جۆرە نیشانانە دەرنەكەون 

و هەستی پێ  نەكرێت. هەروەها ئەگەر 
ئەوا  قەڵەوبن  و  بێت  زۆر  ژنان كێشیان 
ناكەن  سكیان  بوونی  بەگەورە  هەست 
جوڵەی  بە  هەست  هۆیەشەوە  بەم  و 

كۆرپەكەیان ناكەن لە سكیاندا".
ئەمانە  هەموو  ئەگەر  كاتیش  هەندێک 
بكرێت،  ب����ەراوورد  ی��ەك��دا  ل��ەگ��ەڵ 
لە  ئاگایی  بێ  هۆی  ببێتە  دەتوانرێت 

بارودۆخەكە.
مانگانه یان  سوڕی  واده ی  ژنانه ی  ئه و 
واته   نییه ،  یه ک  وه ک  مانگێک  هه موو 
سوڕه که یان ناڕێکه ، دیاریکردنی حاڵەتی 
ئەگەر  دەك��ات.  دژوارت���ر  دووگیانی 
بێت،  بچووك  كۆرپەلەیش  جەستەی 
ڕەنگە بە هیچ شێوەیەك هەست بەو جوڵە 
و لێدانانەشی نەكرێت لە سكی دایكدا.

ئۆبراین  ب��ەڕێ��ز  ك��ە  ش��ێ��وەی��ەی،  ب��ەو 
زیاتر الی كچانی  حاڵەتە  ئەم  دەیڵێت، 
كە  ژنانەی،  ئەو  یان  تازەپێگەیشتوو 
دووگیانییەكەیان  لە  نكۆڵی  دەیانەوێت 

بكەن، ڕوودەدات.
ژیان  بارودۆخێكدا  لە  كەسانە  ئ��ەو 
نیگەرانی  یان  ترس  لەبەر  دەگوزەرێنن 
بوونە،  دووگیانی  ئەو  دواهاتەكانی  لە 
كەسانی  الی  بابەتە  ئ��ەو  نایانەوێت 
لەبەر  هەر  بكەن.  باس  خۆیان  نزیكی 
نكۆڵیدا  قۆناغی  لە  كە  هۆیەشە،  ئەم 
ئەگەری  تەنانەت  و  دەگوزەرێنن  ژیان 
ناگرن".  لەبەرچاو  دووگیانیش  هەبوونی 
لە كۆتایی وتەكانیدا دەڵێت ژمارەی ئەو 
ژنانەی، كە تا كۆتایی دووگیانی بوونیان 

بێ  ئاگان لێی زۆركەمن.
نیشانەكانی دووگیانی

نەخۆشی  وەک  دووگیانی  نیشانەكانی 
بە  هەستكردن  هیڵنجدان،  و  ڕشانەوە  و 
تامێكی ناخۆش له ناو ده مدا، هەستیاربوون 
و گەورەبوونی مەمك، دەركەوتنی پەڵە 
گ��ەدە،  ئ��ازاری  مەمك،  گ��ۆی  لەسەر 
میزكردن،  زۆر  قەبزی،  ماندوبوون، 
هەندێك  ل��ە  لەناكاو  حەزنەكردنی 
ی��ان خواردنی  ق��اوە  خ��واردن��ی وەك��و 
ڕژێنەكان  دەردانی  زیاتربوونی  چەور، 
لە  جۆرێك  دووچ��اری  ژن  هەندێك  و 
خوێنبه ربوونی جۆری spotting دەبن 
له سه ر  په ڵه یه ک  و  که م  خوێنێکی  واته  
وا  هه ڵه  بە  كە  جێدێڵن،  ژێ��ره وه   جلی 

ده زانن خوێنی  سوڕی مانگانەیه .
بێ ئاگایی

سو جیكوب، مامۆستا لە كۆلێژی پادشایی 
مامانی، دەڵێت" هەر مامانێك لە مێژووی 
ژندا،  یان دوو  یەك  لەگەڵ  کارکردنیدا 
كە نەیانزانیوە نزیكی دانانی منداڵەكەیانن 
و  ك��ردووە  ئ��ازار  بە  هەستیان  ت��ازە  و 
تەندروستیەوە  بنكەی  بە  پەیوەندییان 
كردووە، ڕووبەڕوو بووەتەوە ئەو دەڵێت" 
ژنان  كە  هەیە،  بەوەوە  پەیوەندی  ئه مه  
تاچ ئاستێك ئاگایان لە جەستەی خۆیان 
نازانن، كە  تەواوەتی  بە  هەندێك  هەیە. 
خەریكە چ ڕووداوێك بە سەریاندا دێت.
ئەم  ژم���ارەی  جیكوب  سو  وت��ەی  بە 
كەسانە  ئەو  بەاڵم  نییە،  زۆر  حاڵەتانە 
و  كۆمەڵ  توێژیكی  و  چین  هەموو  لە 
هەموو ئاستەكانی تەمەندا بەدی دەكرێت 
و  ڕۆشنبیر  هیوا،  بێ  ژنانی  لەگەڵ  و 
تێگەیشتوو...هتد دا ڕووبەڕوو بووەتەوە. 
حاڵه تە  لەم  كەسێك  هیچ  ئەو  وتەی  بە 

بەدەر نییە.
نەكردنی  قبووڵ  و  ن��ەك��ردن  دی��اری 
كۆرپەكەشی  و  ژن  ب��ۆ  دووگ��ی��ان��ی 

چارەنووسێكی باشی نابێت.
ماوەی دووگیانییەكدا، كاتێک دایک  لە 
لە  دەبێت  بەش  بێ  لێی،  دەبێت  بێئاگا 
و چاودێریکردنی  پزیشكیەكان  پشكنینە 
كەم  دیاریکردنی  و  خوێن  پەستانی 
خوێنی. هەروەها دەبێتە هۆی بێ ئاگایی 
لە چاودێری كردنی گەشەی كۆرپەلەكە 

لە سكی دایكیدا. 
دووگیانی  م��اوەی  سەرجەمی  ئەگەر 
بوونەكە بە ئارامی بەسەر بچێت، ئەوكاتە 
دێتە  گرفتێك  هیچ  بەبێ   منداڵەكەش 
دنیاوە، بەاڵم بۆ هەندێك لە ژنان دیاری 
هۆی  ببێتە  ڕەنگە  دووگیانی  نەكردنی 

سەرهەڵدانی كێشەی گەورەتر.

له  فارسییه وه :
ئیبراهیم حسێن

سه رچاوه :
http://www.bbc.co.uk/persian/

asf__120920/09/science/2012

pergnancy_unawareness.shtml
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زیادبوونی
ئامادەکردنی: عه بدولكه ریم محەمەد عەلی

شێرپەنجە لە كوردستاندا 

س��ااڵن��ێ��ك��ە ن��اوەن��دە 
باس  جیهان  میدیاكانی  و  پزیشكیی 
شێرپەنجە  نەخۆشی  پەرەسەندنی  لە 
جۆرەكانییەوە،  هەموو  بە  دەك��ەن 
ئەم  سەرنجە  جێگەی  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

ژاپۆن  لە  نەكراوە،  چاوەڕێ  زیادبوونە 
و  بەریتانیا  لە  بەاڵم  نییە،  ئۆكرانیا  و 
ویالیەتە یەكگرتووەكان، بە ڕادەیەكی 
لە  باس  خۆرئاوا  ئەوروپای  كەمتریش 
لە  ناوكی  تیشكدانەوەی  ئاوێتەبوونی 

خۆراكەكانیاندا، دەكەن.
و  هێرۆشیما  كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە 
نەخۆشییە  لەم  چەرنۆبڵ  و  ناكازاكی 
بوونی  بەڵكو  قوتاربوون،  كوشندەیە 
چاوەڕێكراون.  شێرپەنجە  تووشبووانی 
و  ئەمریكا  نەكراوە  چ��اوەڕێ  ئ��ەوەی 
دەبێت  كەواتە  خۆرئاوایە.  ئەوروپای 

بەرزبوونەوەیە كامانە  ئەم  هۆكارەكانی 
شێرپەنجەیان  نەخۆشی  ڕێژەی  كە  بن 
خستۆتە  مەترسی  و  ب��ەرزك��ردۆت��ەوە 
هاواڵتییە  ڕۆژان���ەی  خ��ۆراك��ی  س��ەر 

خۆرئاواییەكان.
گومان لەوەدا نییە كە ئەم واڵتانە خاوەنی 
چەندین دامودەزگان بۆ بەدواداچوون و 
ڕووماڵكردن و چارەسەركردنی هەموو 
پیسبوونی  دەرب��ارەی  پەتایەك  و  بەاڵ 
ناوكی  تەپوتۆزی  خۆراكەكانیان، 
دەك��ەن،  نیشان  دەس��ت  عێڕاقەوە  لە 
بە  هاواڵتیەكانیان  تووشبوونی  بەاڵم 
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5
دەگێڕنەوە 4 چەكانە  ئەو  بۆ  شێرپەنجە 

یەكەمی  جەنگی  لەكاتی  خۆیان  كە 
»ب��ۆ ڕزگ��ارك��ردن��ی كوێت«  ك��ەن��داو 
جەنگی دووەم »بۆ ڕزگاركردنی عێڕاق 
بەكاریان  عێڕاق«  فاشیەكانی  ڕژێمە  لە 
لە  یەكێك  باسە  ئەوەی شایانی  هێناوە. 
بەریتانیە  ڕۆژنامەنووسێكی  تووشبووان، 
وەك  2003دا،  ساڵی  جەنگی  لە  كە 
پەیامنێر كاریكردووە و ئەمریكییەكان- 
بۆ داپۆشینی هەواڵ لەگەڵ یەكەیەكی 
سوپای  پێشەوەی  هێڵی  لە  سەربازی 
ڕۆژژنامەنووسە  ئەم  دایانناوە،  ئەمریكا 
شێرپەنجەوە  دەس��ت  بە  ساكەوە  لەو 
و  تووشبوونی  باسی  و  دەناڵێنێت 
سایتە  س��ەر  خستۆتە  چ��ارەس��ەری 
ئەلكترۆنییەكان. بەاڵم پێش ئەوەی بێینە 
سەر باسی ئەم پەیامنێرە گەنجە دێینەوە 
لێدوان  و  ئامانجە سەرەكیەكەمان  سەر 
لەسەر شێرپەنجە لە عێڕاق و كوردستان 

بەتایبەتی لە دەڤەری هەڵەبجە لەگەڵ لە 
لە هەندێك  نوقسان  دایكبوونی منداڵی 

شوێنی وەك شارەزوور و فەلوجە.
نەخۆشی  ك��ردن��ی  ن��ی��ش��ان  دەس���ت 
عێڕاقدا  و  كوردستان  لە  شێرپەنجە 
وەك  بوونیشی  بگرە  نییە  كۆن  زۆر 
نەخۆشییەكی كوشندە له ناو جەماوەردا، 
ئەوەی  تازەیە. وێڕای  بە هەمان شێوە، 
پێشتر ئەم نەخۆشییە وەك ئەمڕۆ بە باشی 
ڕادەیەك  چ  بە  نەزانراوە  و  نەناسراوە 
دەزگ��ا  دیكەشەوە  لەالیەكی  ب��ووە، 
وەك  تەندروستی  بەرپرسەكان، که رتی 
نموونە، چ بە هۆی میدیا ئاساییەكانەوە 
ئەلەكترۆنیەكان  سایتە  ه��ۆی  بە  چ 
ئامارێكی ئەوتۆیان نه خستۆتە بەردەست 

هاواڵتیان.
لە  هیوا  نەخۆشخانەی  كە  ئاشكرایە 
لە  دەبینێ  م��ەزن  ڕۆڵێكی  سلێمانی 
عێڕاقدا،  سەرجەم  و  شارەكە  ئاستی 

DU جۆرە چەكێكی ڕاكێت 

ئامێزی لێ دروست دەكرێت 
كە لەكاتی جەنگدا دژ بەهێزە 
زرێ پۆشەكان بەكاردەهێنرێن. 
ویالیەتە یەكگرتووەكان و 
بەریتانیا لە جەنگەكانی كەنداودا 
بەتایبەتی لە ئازادكردنی عێڕاقدا 
بە خەستی بەكاریان هێناوە
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بەاڵم ئامارێكی ئەوتۆیان نییە دەربارەی 
و  ت��ووش��ب��وون  ژم���ارەی  هەڵچوونی 
ئاستە  ب��ەو  ب��اڵوب��وون��ەوەی  هۆكاری 
لێوە  باسی  جەماوەر  كە  بەرفراوانەی 

دەكەن.
وەك نووسەری ئەم وتارە، بە ئینتەرنێت 
نەكەت.  دەست  تێروتەسەلم  زانیاری 
كە  كرد  كارمەندێكەوە  بە  پەیوەندیم 
لەمە  باسی  بكەم،  ناونووسی  نەیویست 
جمەی  نەخۆشخانەكەیان  كە  ك��رد 
نەخۆشی  و  نوستوو  نەخۆشی  لە  دێت 
كلینیكی دەرەوە، بەاڵم ئایا لە ساڵێكدا 
– بۆ نموونە- بە چ ڕادەیەك شێرپەنجەی 
 »Tumor مەمك یان لۆكیمیا یان »لوو
یان كارسینۆما لە هەڵەبجە و بالیسان و 
شوێنەكانی دیكە بەرز و نزم دەبنەوە؟ 
سەختن  یان  سوكن  جۆرەكانیان  یان 
چارەسەرەكان  ڕادەی��ەك  چ  تا  ئایا  و 
كاریگەرن یان ئازار بەخشن؟ هەروەها 
بە  نەخۆشی  ئ��ازاری  ڕادەی��ەك  چ  تا 
هەوڵ  و  دەكرێت  چارەسەرەوە  هۆی 
بەهەند  و  دەرم��ان  كردنی  سووك  بۆ 
خۆیان،  نەخۆشەكان  ڕای  وەرگرتنی 

دەدرێت.
ب��ە ه��ەم��وو پ��ێ��وەرێ��ك ل��ە س��ەرەت��ای 
شێرپەنجە  ڕابردوو  سەدەی  هەشتاكانی 
دەچێت،  هەڵكشان  بەرەو  عێڕاقدا  لە 
ڕژێمی  تاوانەكانی  هۆی  بە  سەرەتا 
دەرهاویشتەی  لەناوچووەوە  بەعسی 
و  جەنگەكانەوە  و  كیمیایی  چەكی 
دواتریش بە هۆی خۆراك و دەرمان و 

چەندین هۆكاری نەزانراوەوە.
لەو  هەندێك  باسی  توانا  بەپێی  لێرەدا 

هۆكارانە دەكەین.
بەكارهێنانی چەكی ناوكی

چەكی ناوكی ئەكتیڤ لە دەوروبەری 
ئەوەی  بەاڵم  بەكارنەهێنراوە،  عێڕاقدا 
بەكارهات بە DU دەناسرێت ئەم ناوە 
 Deplete Uranium كورتكراوەی 
بە واتا ئەو خاشاك و پەشماوەیەیە كە 
پێشتر بۆ چەكی ناوكی یان بە مەبەستی 

دیكە »وەك وزە« بەكارهێنراوە- بە واتا 
یۆرانیۆم بەكارهێنراوە.

DU جۆرە چەكێكی ڕاكێت ئامێزی لێ 

دروست دەكرێت كە لەكاتی جەنگدا دژ 
بەكاردەهێنرێن.  پۆشەكان  زرێ  بەهێزە 
بەریتانیا  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
بەتایبەتی  كەنداودا  جەنگەكانی  لە 
خەستی  بە  عێڕاقدا  ئازادكردنی  لە 

بەكاریان هێناوە.
بەسرە  لە  دەگەیەنن  وا  زانیاریەكان 
بە  موسڵ  و  ب��ەغ��داد  و  س��ەم��اوە  و 
چی   DU ئایا  بەكارهێنراون!  چڕی 
تەندروستی  سەر  بۆ  كاریگەرییەكی 
خانەنشینی  جەنگاوەرێكی  وەك  هەیە؟ 
 DU بۆمبی  دەیگێڕێتەوە،  ئەمریكی 
وەك خەیار دەبابە شەق دەكات و دواتر 
دەبێت  دروست  لێ  گڕداری  تۆپێكی 
تیشكی   radiations شێوەی  بە  كە 
ناوكی لەو دەوروبەرەدا باڵو دەكاتەوە 
گەلێك  ب��اوە  هەڵكردنی  ه��ۆی  بە  و 
لەوانە سەربازەكانی  دەگرێتەوە،  شوێن 
هەرچەندە  ئەمانە  بەكارهێنەر،  سوپای 
بەرگی خۆپاراستن و ڤاكسین دژە بەم 

چەكە بەكاردێنن، بەاڵم هێشتا قوربانی 
لێدەكەوێتەوە.

چ��ەك��ی خ��اش��اك��ی ی��ۆران��ی��ۆم چۆن 
كاردەكاتەسەر تەندروستی؟

 Miami indymedia وەك لە سایتی
دا هاتووە DU بەم شێوەیە كاردەكاتە 

سەر زیندەوەر:
1- لەڕێی تیشكدانەوە.

2- لەڕێی پێكهاتەی كیمیاییەوە.
3- لەڕێی تێكدانی كۆدی جینەكانەوە.

هاوپەیمانی  سوپای  ئەفسەرانی  گەورە 
ڕاكێت  و  بۆمبا  هۆی  بە   DU دەڵێن 
و فیشەكی تایبەتەوە بەكارهێنراوە. باس 
لەوەش دەكەن كە لە هەندێك یەكەی 
40%ی  نزیكەی  هێرشبەردا  سەربازی 
تیشك  بەر  كەتوونەتە  جەنگاوەرەكان 
)وەك  تایبەتدا  یەكەی  هەندێك  لە  و 
سەربازی  ڕێ��ژەی  میسیسپی(  یەكەی 
كۆی  67%ی  دەك��ات��ە  ب��ەرك��ەوت��وو 

تاقمەكە.
كێگالشاكی پڕۆفیسۆری ژاپۆنی شارەزا 
دەڵێت: بڕی 800 بۆمبای DU هێندەی 
83 هەزار بۆمبی ناكازاكی كاریگه ری 

دەست نیشان كردنی نەخۆشی شێرپەنجە لە كوردستان 
و عێڕاقدا زۆر كۆن نییە بگرە بوونیشی وەك نەخۆشییەكی 
كوشندە له ناو جەماوەردا، بە هەمان شێوە، تازەیە. وێڕای 
ئەوەی پێشتر ئەم نەخۆشییە وەك ئەمڕۆ بە باشی نەناسراوە 
و نەزانراوە بە چ ڕادەیەك بووە، لەالیەكی دیكەشەوە دەزگا 
بەرپرسەكان، که رتی تەندروستی وەك نموونە، چ بە هۆی 
میدیا ئاساییەكانەوە چ بە هۆی سایتە ئەلەكترۆنیەكان 
ئامارێكی ئەوتۆیان نه خستۆتە بەردەست هاواڵتیان
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كاریگەرییە 4 ئەم  ڕەنگە  هەیە.  نەرێنیان 

 DU بێت كە ئەوەوە  بە هۆی  سەختە 
هەتا هەتایە تیشك دەداتەوە.

بە  دوور  تەینا  ك��وردس��ت��ان  ڕەن��گ��ە 
تیشكدانەوەیە  ئەم  بەر  كەوتبێتە  دوور 
ی��ان دوات��ر بە ه��ۆی ت��ەپ و ت��ۆز و 
گەردەلوولەوە بەركەوتبێت. بە هەرحاڵ 
ڕادەی تووشبوون لە كوردستانی ئازاد و 
ناوچە سنوورییەكان لەگەڵ عەرەبستاندا 

ئاشكرا نییە.
بەكارهێنانی چەكی كیمیایی

گەلێك  كیمیایی  چەكی  كاریگه ری 
زۆرە هەر لە تێكدانی مێشك و دەمارەوە 
لە دەستدانی كۆنترۆڵی مێشكەوە دەست 
توانای  لەدەستدانی  بە  و  پێدەكات 
هەناسەدان و لە پەلوپۆكەوتنیش دوایی 
كاریگەرییەكانی  وێڕای  ئەمە  نایەت. 
شێرپەنجەش  و  دەردەكەون  دواتر  كە 
چەكەش  ئەم  چونكە  ناویاندایە،  لە 
هانی  و   DNA س��ەر  ك��اردەك��ات��ە 
دروستبوونی خانەی شێرپەنجە دەدات.

بەكارهێنانی چەكی بایۆلۆژی
دا   The War Over Iraq كتێبی  لە 
كە ئەمریكییەكان دایانناوە، چەند جارێك 
بەڵگەیان  و  دەك��ات  چەكە  ل��ەم  ب��اس 
چەند  س��ەدام  فاشی  ڕژێمی  كە  الی��ە 
سیخوڕیەكان  دەزگا  لە  داوای  جارێك 
كە  ك��ردووە  كوردستان  شارەكانی  لە 
كوردیان بۆ بنێرن تا لە تاقیگەی چەكی 
بایۆلۆژی لە نزیك نەخۆشخانەی توێتە لە 
بەغدا- تاقیكردنەوەی ڕاستوخۆیان لەسەر 

بكەن.
دوو  هێشتا  و  ڕووی������داوە  ئ��ەم��ە 
دوور  ئ��ارادان،  لە  دیكەش  ئەگەری 
كیمیاییدا،  بۆردوومانی  پاڵ  لە  نییە 
بەكارهێنابێت.  بایۆلۆژیشی  چەكی 
چەكە  وێرانكردنی  لەكاتی  هەروەها 
و  ڕژێ��م��ەدا  ئ��ەم  كۆمەڵكوژەكانی 
جەنگی  ئ��ۆپ��ەراس��ی��ۆن��ی  ل��ەم��ی��ان��ەی 
ئەم  پێكهاتەكانی  ڕەنگە  دا   2003
لە  بەهەرحاڵ  باڵوبووبێتەوە.  چەكە 

گەلێك  بایۆلۆژیدا  چەكی  بەكارهێنانی 
بەكتریا  و  ڤایرۆس  و  میكرۆب  جۆر 
مایكرۆئۆرگانیزم  دیكە  ج��ۆری  و 
بەكاردەهێنرێن و گەلێ جۆر نەخۆشی 
لێدەكەوێتەوە  كوشندەیان  دەردی  و 
بەتایبەتی لەم ناوچەیەی ئێمەدا، چونكە 
نە نەخۆشخانەی تایبەت نە هۆكارەكانی 
نە  و  هەیە  بەرگریمان  و  خۆپاراستن 

كەس دێتە دەنگ.
لە  بوو  دەوڵەمەند  عێڕاق  حكومەتی 
عەمباری Anthrax دا، ئەم ماددەیەش 
و  بایۆلۆژی  مەبەستی  ه���ەردوو  بۆ 
بەكاربهێنرێت.  جەنگدا  لە  كیمیایی 
ئەم  دەڵێن  پزیشكییەكان  س��ەرچ��اوە 
خوڵقاندنی  هۆی  دەبنە  چەكە  جۆرە 
و  ن��اس��راوە   SV-40 كە  ڤایرۆسێك 
ی   DNA و   RNA سەر  كاردەكاتە 
جینەكان و بە شێوەیەك شانەكانی لەش 
دەورووژێنن كە دەبنە شانەی شێرپەنجە 
ئەو  بەپێی  دیكە  نەخۆشی  گەلێك  و 
دەگەیەنرێنە  كە  مایكرۆئۆرگانیزمانەوە 

لەشی مرۆڤ.
ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی  ب��رای��ی��ر-ی  كولین 
بەریتانی و لەكاتی جەنگی ئازادكردنی 
عێڕاقدا پەیامنێر بوو و چیرۆكەكەی بۆ 
شێوەیە  بەم  مەیل«  »دەیلی  ڕۆژنامەی 

دەگێرێتەوەو: 
هەندێك  لەگەڵ  ئەمریكی  »س��وپ��ای 
پەیامنێری دیكەدا، خستمیانە یەكەیەكی 
لە  پێشەوە  سەنگەرەكانی  لە  سەربازی 
نزیك شاری سەماوە لە باشوری عێڕاق. 
جلوبەرگی خۆپاراستنمان دژ بە چەكی 
ناوچاوم  تەنیا  پۆشیبوو،  كۆمەڵكوژ 
 DU بەدەرەوەبوو، ئەمریكییەكان چەكی
یان دژ بە هێزەكانی عێڕاق بەكاردەهێناو 
پێیان  و  دەشكاندن.  تێكیان  یەكاویەك 
بۆیە  خۆپاراستن  بەرگی  دەگوتین 
چەكی  خاوەنی  عێڕاق  چونكە  گرنگە، 

.»)WMD( كۆمەڵكوژە
بۆ  گ��ەڕان��ەوەم  دوای  دەڵێت  كولین 
یەك  »ل��وو«  كە  كرد  هەستم  بەریتانیا 

پەیدا  برۆمەوە  لەسەر  چاومدا  لەناو 
گومانی  خێزانەكەم  پزیشكی  ب��ووە. 
و  دەك��رد  وەرەم  ی��ان  شێرپەنجە  لە 
تاقیگە.  بۆ  نارد  گۆشتی  نموونەیەك 
ئێوارەی كریسمسی ئەو ساڵە لە تاقیگا 
تووشی  كە  گوتم  پێیان  تەلەفۆن  بە 
شێرپەنجە بووم و بەم شێوەیە لە جەژنی 
كریسمس و خۆشی ژیان بێبەری بووم.
بەدڵنیاییەوە  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ە  ئ��ەم 
دۆستە  چەكی  ه��ۆی  بە  كە  دەڵێت 
بووە، چونكە  تووشی  ئەمریكییەكانەوە 
لە كاتی پێكدادانەكەدا، بۆ یەكەیەكی 
هۆڵەندی لەو نزیكانەی شاری سەماوە 
دەركەوت كە Radiationی بەهێز لە 
خۆیان  بۆ  لەبەرئەوە  هەیە  ناوچەكەدا 
بیابان،  ناوجەرگەی  بۆ  گواستیانەوە 
یۆرانیۆمی  تیشكدانەوەی  لە  دوور  بە 

بەكارهاتوو.
جەنگ لەگەڵ دانیشتوانی فەلوجەدا لە 
ئەمریكییەكان  ڕوویدا  2004دا  ساڵی 
بۆیە  بەكارهێنابوو  یان   DU لەوێش 
ساڵێك دواتر چەندین منداڵی ناساغ و 
لەوەوپێشتر  كە  دایكبوون  لە  نەخۆش 

نموونەیان نەبینرابوو.
ڕەت  تۆمەتە  ج��ۆرە  ئ��ەم  پێنتاگۆن 
 DU بۆمبای  دەڵ��ێ��ت  و  دەك��ات��ەوە 
ناگەیەنێت.  نەكراو  چاوەڕێ  زەرەری 
پزیشكی  دیكەی  دەزگایەكی  هیچ 
پشت  بۆچوونە  ئ��ەم  س��ەرب��ازی  ی��ان 
ناكەنەوە و گەلێك سەرچاوەی  ڕاست 
لە  كاریگەری  دەڵێن  پەیوەندیدار 
هەرگیز  بەاڵم  كەمترە،  ناوكی  بۆمبی 

كاریگەری تەواو نابێت.

سەرچاوەكان:
1- www. cancer.org.

2- ww.dailypress.com,news.

3-www.educate-yourself.

org.

4- Rense.com/general.

5-Mindfully.org.
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child     منداڵ

چیرۆکی مندااڵن 
به شێکه له  کلتوری

 کۆمه ڵگا 
کامه ران چروستانی 
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با بەر لە هەموو شتێک 
و  بکەین  مندااڵن  پێناسەی چیرۆکی 
گەشەییەوە  دەرونناسی  ڕوانگەی  لە 
تیشکی بخەینە سەر. چیرۆکی مندااڵن 
کە  خەیاڵی  ڕووداوێکی  لە  بریتییە 
دیاریکراوەوە  شوێنێکی  و  کات  بە 
ن���ەب���ەس���ت���راوە، ک���ە دەم������اودەم 
بۆ  گەلێکەوە  لە  و  گێردراوەتەوە 
کە  گوێزراوەتەوە،  دیکە  گەلێکی 
ئەفوسناوی  شێوازێکی  هەندێکیان 
دیکەیان  بەشێکی  و  خۆی  دەگرێتە 
کەسێکی  داهێنانی  بەرهەمی  کە 
دیاریکراوە و لەسەر بنەمای بۆچوون 
کۆمەڵگاکە  شوێنی  و  ک��ات  و 
چیرۆکەکە دادەڕێژێت. هەندێک لەم 
هۆنراوە  شێوەی  بە  کۆنانە  چیرۆکە 
بڵێین،  دەتوانین  یان  گێڕدراونەتەوە. 
له و  بریتییه   مندااڵن  چیرۆکی  کە 
نووسراوانه ی که  باس له  ڕووداوێک 
یان  ئه فسوناوی  به سه رهاتێکی  یان 
سه رسوڕهێنه ر ده کات، که  زۆربه یان 
له  گێڕانه وه ی  کۆمه ڵگا جیاوازه کان 
مرۆڤایه تی  مێژووی  درێژایی  به   و 

له گه ڵ  و  گێردڕاونه ته وه   ده م��اوده م 
ئەو  سنووری  له   کاتدا  تێپه ڕبوونی 
بە  بووە  و  دەرچ��ووە  کۆمەڵگایەش 
پەیوەندییە  و  تێکەاڵوی  لە  بەشێک 
ک��ل��ت��وری��ی��ەک��ان��ی ک��ۆم��ه ڵ��گ��اک��ان 
م��ێ��ژووی  ل��ه   شارستانییه کان  و 

مرۆڤایەتیدا. 
بریتییە  بێت  گرنگ  ک��ە  ئ���ەوەی 
مندااڵنەدا  چیرۆکی  لە  کە  لەوەی، 
الیەنەکان  زۆران��ب��ازی  لە  جۆرێک 
تێدایە.  چارەسەرەکان  کێشەی  و 
دەروون��ن��اس��ەک��ان  و  ک��ۆم��ەڵ��ن��اس 
زۆر  کە  دەکەنەوە،  ئەوە  دووپاتی 
شێوەیەکی  بە  چیرۆکەکە  گرنگە 
پێبێت،  کۆتایی  پۆزەتیڤانە  و  خۆش 
کاریگەرییەکی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ 

باشی لەسەر منداڵ هەبێت. 
پاشخانی گەشەی هزری منداڵ

چیرۆکی  گرنگێتی  لە  ئ��ەوەی  بۆ 
مندااڵن تێبگەین، زۆر گرنگە سەرنج 
لە  منداڵ  گەشەی  قۆناغەکانی  لە 
پێش  و  ساوایاندا  باخچەی  تەمەنی 
ئه وه شدا بدەین. منداڵ زۆر بە خێرایی 
بایەخدار  دیاردە  بەرەو  ڕاستەوخۆ  و 
دەوروب��ەری  سەرنجڕاکێشەکانی  و 
دەڕوات، هەمیشە دەیانەوێت پاشخانی 
هێشتا  کە  بناسن،  باشتر  جیهانە  ئەو 
دەستەواژانەی  لەو  هەندێک  نایناسن. 
تیایدا  واقیعی  بە  دەبێت  ژیانیش 
بژین. ئەمەش بەر لە هەموو شتێک لە 
شتەکان،  بە  یاریکردن  یاری،  میانی 

ڕووداوە  و  ئاژەڵەکان  کەسەکان، 
سروشتییەکانەوە ڕوودەدات. 

بەر لە هەزارەها ساڵ مرۆڤ هەست 
خراپەکانی  و  باشەکان  هێزە  و 
و  فریشتە  هەروەک  کردووە:  دیاری 
ئەم  خراپە.  و  باشە  ڕۆحی  شەیتان، 
هاوتایە  مرۆڤایەتی  مێژووی  پالنەی 
نێوان  گەشەی  قۆناغەکانی  لەگەڵ 
)4-7( سااڵنەی تەمەن کە قورسترین 
خاڵەکانی گەشەیە لەم تەمەنەدا و لە 
تەمەنی هەرزەکاریدا بە تەواوەتی لەو 
دەروونناسی  دەکوژێتەوە.  بارەیەوە 
و  جاد  سیحر،  قۆناغی  وەک  گەشە 
که   دەبات،  ناوی  بتپەرستییەکە  یان 
ده دات  زۆر  بایه خێکی  منداڵ  تیایدا 
به  هێزه  نادیاره کان و پۆلێنکردنیان. 

وا  منداڵ  که   ئەوەیە،  مانای  ئەمەش 
ده یبینێت  که   شتێک،  هه ر  ده زانێت 
توانای ئه وه ی هه یه  خۆی بگۆڕێت و 
ببێت به  بوونەوەرێکی زیندوو. هه موو 
یارییه کانی  باڵنده   و  ئ��اژه ڵ  و  بوک 
به   ببن  ده وروبه ری منداڵێک ده توانن 
ده توانێت  مرۆڤ  و  ژیانێک  خاوه نی 
بدات.  ئه نجام  له گه ڵدا  ئاخاوتنیان 
ئه ستێره  و مانگ و ڕۆژیش ده توانن 
هەموو  وات��ە  بگرین.  یان  پێبکه نن 
ئەمانە دەتوان لە شێوەی مرۆڤدا بن.

جیهانی  وێ��ن��ەی  ئ��ەم��ان��ە  ه��ەم��وو 
بە  کە  پێکدەهێنن،  منداڵ  ن��اوەوەی 
درکپێکردنە  ڕوودەکاتە  تەواوەتی 
چونکە  خ��ۆی،  هەنووکەییەکانی 

چیرۆکی مندااڵن به شێکه  له  کلتوری کۆمه ڵگا، که  
تیایدا به شێک له  دابونه ریتی په روه رده ی منداڵی 
بە هۆیەوە به رجه سته  ده کرێت. بێگومان هه موو 
کۆمه ڵگایه ک خاوه نی سامانێکی دیاریکراوه  له و 
چیرۆکانه ی، که  نه وه کان یه ک له  دوای یه ک 
گێڕاویانه ته وه  و هه روه ها ئه و چیرۆکانه ی، که  کلتوره  
جیاوازه کان بە هۆی تێکەاڵوبوونیانەوە بۆ یه کتریان 
گوێزاوه ته وه 
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لە هەموو ژمێریارییەک  منداڵ دوورە 
بۆ کات. هەبوونی منداڵ مانای وایە: 
لەگەڵ هەموو درکپێکردن و جەستە 
و هەستکردنەکانیدا بەندی »هەنوکە« 
ببێت. واقیع لە قۆناغە سەرەتاییەکانی 
دێنە  هەنگاو  بە  هەنگاو  منداڵییەوە 
بنیات  خۆی  و  منداڵەوە  ژیانی  ناو 

دەنێت. 
بۆ ئەم ئاوێتە ئاڵۆزەش ئێمە پێویستمان 
بە کەرەستەیەکی زۆر گونجاو و پتەو 
و لەبارە بۆ ئەوەی بتوانین هاریکاری 
گەشەی  لە  بکەین  منداڵەکانمان 
و  ڕۆشنبیری  پەروەردەیی،  هزری، 

کۆمەاڵیەتییەکانیدا. 
ئێمە  کە  بکەین،  ئ��ەوە  وێنای  با 
هەبێت،  سیحراویمان  کەرەستەیەکی 
هێوری  ب��ە  م��ن��داڵ  بتوانێت  ک��ە 
کە  بکات،  لێ  وای  و  دابنیشێنێت 
بگرێت،  لێ  گوێمان  ئ��اگ��اوە  بە 
)فەنتازی(ەکانی  خەیاڵ  هاوکات 
زمانەوانییەکانی  توانا  و  بوروژێنێت 
منداڵەکەش فراوانتر بکات، هەروەها 
بەهێزتر  تواناکانی  ب��وارەش��دا  لەو 
بتوانێت خۆی لە جێگەی  ببێت، کە 
کەسێکی دیکە دابنێت، جگە لەوەی 
زیاد  خۆی  خودی  بە  متمانەی  کە 
ئاگایەکی  و  بوێرییەک  بە  و  دەکات 
پاشەڕۆژ بکات.  تەماشای  تایبەتییەوە 

مێشکی  بەهێزکەره ی  جۆرە  ئەم 
و  هەیە  بوونی  م��ن��دااڵن 

بە  پێشکەش  ئ��ەگ��ەر 
بکەین،  منداڵەکانمانی 
تێناچێت،  هیچی  ئەوا 
ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەوە، 
بۆ  ق���ازان���ج���ەک���ەی 
باوک  و  دایک  ئێمه ی 
ب��ە زی�����ادەوە ب��ۆم��ان 
و  نزیکیی  دەگەڕێتەوە: 

کی  ییە ند ە یو پە
ب��ەه��ێ��ز ل��ەگ��ەڵ 

منداڵەکانماندا، متمانە و چاوە گەش 
و پرشنگدارەکانی منداڵەکە. 

بریتییە  سیحراوییەش  کەرەستە  ئەم 
بۆیان  م��ن��دااڵن��ەی  چیرۆکی  ل��ەو 
دەخوێنینەوە.  ی��ان  دەگ��ێ��ڕی��ن��ەوە 
گێڕانەوەی  له   که   کاتانه ی،  ئ��ه و 
منداڵه کاندا  له گه ڵ  چیرۆکه کاندا 
جۆری  بەهاترین  ده هێنین،  به کاری 

وانەن لە ژیانی منداڵدا. 
ن��ه ری��ت��ی  و  م���ن���دااڵن  چ��ی��رۆک��ی 

کۆمه ڵگاکان 
له   به شێکه   م��ن��دااڵن  چ��ی��رۆک��ی 
کلتوری کۆمه ڵگا، که  تیایدا به شێک 
منداڵی  پ��ه روه رده ی  دابونه ریتی  له  
ده کرێت.  به رجه سته   ه��ۆی��ەوە  بە 
کۆمه ڵگایه ک  ه��ه م��وو  بێگومان 
له و  دیاریکراوه   سامانێکی  خاوه نی 
چیرۆکانه ی، که  نه وه کان یه ک له  دوای 
ئه و  هه روه ها  و  گێڕاویانه ته وه   یه ک 
چیرۆکانه ی، که  کلتوره  جیاوازه کان 
ب��ە ه��ۆی ت��ێ��ک��ەاڵوب��وون��ی��ان��ەوە بۆ 
کۆمه ڵگای  گوێزاوه ته وه .  یه کتریان 
سامانه ،  له م  نییه   بێبه ش  کوردیش 
ئاگری  له به ر  باپیره کانمان  و  داپیره  
که پری  ل��ه ب��ن  و  زس��ت��ان  زۆپ���ای 
بۆ  چیرۆکیان  ده ی��ه ه��ا  هاویناندا 
مندااڵن گێڕاوه ته وه . هاوکات ڕۆحی 
نوێش  چیرۆکی  داڕشتنی  و  داهێنان 
له ناو ئه ده بی مندااڵندا سه رچاوه یه کی 
ئه ده بی  سامانی  دیکه ی 
و  ک��ل��ت��وری  و 
ئه و  زم��ان��ه وان��ی 
ک��ۆم��ه ڵ��گ��ای��ه . 
ب��ه  ش��ێ��وه ی��ه ک 
داڕش����ت����ن و 

له   مندااڵن  چیرۆکی  باڵوکردنه وه ی 
پێشکه وتووه کانی  ده وڵه ته   زۆرینه ی 
گرنگ  به شێکی  به   ب��وون  جیهان 
هه موو  باڵوکراوه کانی  چاالکیی  له  

ده وڵه تێک.
به اڵم به  هه مان پێوه ری ده وڵه مه ندێتیی 
و  و شارستانێتی کۆمه ڵگایه ک  کلتور 
دیکه ،  کۆمه ڵگایه کی  له   جیاوازی 
چیرۆکی  کلتوری  ده وڵه مه ندێتیی 
بۆ  کۆمه ڵگایه که وه   له   مندااڵنیش 
ج��ی��اوازی  دیکه   کۆمه ڵگایه کی 
پێشکه وتووه کاندا  واڵت��ه   له   هه یه . 
هه ن   تایبه ت  ڕێکخراوی  و  بنکه  
و  چیرۆکانه   ئه م  کۆکردنه وه ی  بۆ 
وه رگێڕانی  هەروەها  پۆڵێنکردنیان، 
دیکه   زمانه کانی  مندااڵنی  چیرۆکی 

بۆ زمانی دایک. 
چیرۆکی  و  ک��وردی  کۆمه ڵگای 

مندااڵن 
هۆی  ب��ه   ک��وردی��ش  کۆمه ڵگای 
شوێنه   و  شارستانێتی  ده وڵه مه ندیی 
سامانێکی  خاوه نی  جوگرافیاییه که ی 
خ��ۆی��ەت��ی ل���ه م چ��ی��رۆک��ان��ه ، که  
ته کنۆ لۆژیا  پێش  س��ه رده م��ی  هه تا 
ڕادی��ۆ  و  ته له فزیۆن  داه��ات��ن��ی  و 
به اڵم  گ��وێ��زراون��ه ت��ه وه .  ده م���اوده م 
چیرۆکه کانی  به راوردێکی  ئه گه ر 
بکه ین  ک���وردی  کۆمه ڵگای  ن��او 
که   نموونه   بۆ  سامانه ی  ئه و  له گه ڵ 
فارسی  کۆمه ڵگای 
ی��ان ت��ورک��ی 
ئه وا  هه یانه ، 
ده ت��وان��ی��ن 
خ����ۆم����ان 
ب���ه  ه���ه ژار 
له   داب��ن��ێ��ی��ن 
ئاستی ئه واندا. 
سه رده مه ی  له م 
ئ��ێ��س��ت��ام��ان��دا 
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هه وڵێکی زۆر ده درێت بۆ وه رگێڕانی 
چ��ی��رۆک��ی م���ن���دااڵن ل��ه  ه��ه م��وو 
زمانی کوردی.  سه ر  بۆ  زمانه کانه وه  
به اڵم به  داخه وه  هه تا ئێستا ئه م به شه  
شێوه یه کی  به   پ��ه روه رده   گرنگه ی 
ناو  نه ریتێکی  به   نه بووه   به رفراوان 
کۆمه ڵگا، که  شه وانه  دایک یان باوک 
خوێندنه وه   بۆ  بکات  دیاری  کاتێک 
به ڵکو  چیرۆکێک.  گێڕانه وه ی  یان 
بکه مه وه ،  ئ��ه وه   دووپاتی  ده توانم 
کۆمه ڵگای  ئێستای  منداڵی  ک��ه  
کوردی هێنده  کاتی خۆی له به رده م 
ئینته رنێت  و  الپتۆپ  و  پله یسته یشن 
هێنده   ده بات،  به سه ر  ته له فزیۆندا  و 
دایک و باوک هه وڵ ناده ن به  شتێکه وه  
بکه ن، که  هزر و ده روون  سه رقاڵی 
و ڕۆحی ده وڵه مه ند بکات. هۆکاری 
له   بریتییه   نێگه تیڤه ش  دی��ارده   ئه م 
ه��ه ژاری��م��ان ل��ه  ب���واری ن��ه ری��ت و 
کلتوری چیرۆکی مندااڵن. له  الیه کی 
و  هوشیاریی  نه بوونی  دیکه شه وه  
زانیاریمان له سه ر کاریگه ریی چیرۆک 
منداڵ.  فره  الیه نه کانی  گه شه   له سه ر 
هەروەها کەمی ڕۆشنبیریی زانستییانە 
سەبارەت بە شێوازی پەروەردەکردن 

و بنەماکانی گەشەی منداڵ.
منداڵ و چیرۆک و گەشەی هزر:

کاریگەرییەکی  وان��ەی��ەک  هەموو 
ه��ەروەه��ا  و  م��ن��داڵ  ل��ەس��ەر  باشی 
کاتێک  دەبێت،  پێگەشتووەکانیش 
پێست  ژێر  بچێتە  بتوانێت  وانەیە  ئەو 
واتە  کەسەوە.  ئەو  ناخی  قواڵیی  و 
لە  هەستکردن  سەنتەرەکانی  کاتێک 
پەیامەکانی  و  بکات  چاالک  مێشکدا 
و  بهێنێت  بەرهەم  زیاتر  مێشک  ناو 
ئەمەش  کە  بکات،  پێ  جوڵەیان 
لەنێوان  نوێ  پەیوەندی  بە  پێویستی 
دەم���اردا  ک��ۆئ��ەن��دام��ی  خانەکانی 
دەبێت. واتە گەشەی هزری منداڵ لە 
میانی زۆربوونی ژمارە و چڕیی ئەو 
نێوان  لە  کە  دەبێت،  پەیوەندییانەوە 
دەبن.  بەرجەستە  مێشکدا  خانەکانی 
بتوانین  که   ئه وه ی  بۆ  ڕێگه یه کیش 
به   که   بکه ینه وه ،  وا  ده روازه یەکی 
فێربوون  بۆ  نموونه یی  دۆخێکی 

که  یاریکردن،  له   بریتییه   بگه ین، 
جیهانیش  و  خۆی  منداڵ  میانیدا   له  
بۆ  دیکه   ڕێگه یه کی  ده دۆزێ��ت��ه وه . 
شتێک  و  ببێت  فێر  منداڵ  ئ��ه وه ی 
بزانێت  ژیان  و  جیهان  به   سه باره ت 
ئه مه ش  مندااڵن.  چیرۆکی  له   بریتییه  
کاتێک  ده بێت  کاریگه ریی  باشترین 
که سێکه وه   له الیه ن  چیرۆکە   ئ��ه و 
ده گێڕدرێته وه  یان ده خوێنرێته وه ، که  
منداڵه که وه   به   نزیکی  په یوه ندییه کی 

هه بێت. 
واتە دەتوانین دووپاتی ئەوە بکەینەوە 
کە مەبەست لێرەدا تەنیا خوێندنەوەی 
چ��ی��رۆک��ێ��ک ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��ک��و ئ��ەو 
خوێندنەوەکە،  کە  کاریگەرییانەیە 
و  دەوروب���ەر  کەشی  چیرۆکەکە، 
گێڕەوە  یان  خوێنەر  پەیوەندییەکەی 
منداڵەدا.  ئەو  ناخی  لە  دەیخوڵقێنێت 
ده بێت  کاریگه رییان  ئه مانه   هه موو 
له سه ر زیادکردن و به هێزکردنی ئه و 
په یوه ندییانه ی، که  له نێوان خانه کانی 
ڕۆڵێکی  که   و  ه��ه ن  مێشکدا  ن��او 
توانا  زیادکردنی  له   ده بینن  گرنگ 
ناوەڕۆکی  مێشکدا.  هزرییه کانی 
ه��ەم��وو چ��ی��رۆک��ێ��ک��ی م��ن��دااڵن 
پێگەشتنی  و  تەمەن  ئاستی  لەگەڵ 
دەگونجێت.  منداڵەدا  ئەو  هزریی 
تۆڕێک  چیرۆکەکەش  گێڕانەوەی 

مێشک  لە  بەیەک  تێکەڵ  چاالکیی  لە 
ڕوودەدات،  منداڵەکەدا  جەستەی  و 
لە وشە و  لە وردبوونەوە  بریتین  کە 
وێناکردنێک،  بۆ  گۆڕانیان  ڕستەکان، 
لە  ئەندامێک  هەموو  جێگرتنەوەی 
بیرکردنەوە  چیرۆکەکەدا،  ڕووداوی 
داهاتوو،  ڕووداوەکانی  ئەگەری  لە 
ناخۆشی،  و  خۆشی  بە  هەستکردن 
ڕەوت��ی  بەپێی  دڵنیایی  و  ف��ش��ار 
ئەم  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ  چیرۆکەکە. 
بۆ  بنکەیە  تاکە  مێشک  ڕووداوان���ە 
ئەوەی پرۆسە هزری و جەستەییەکان 
هەر  ل��ە  ئ��ەم��ەش  ک��ە  بەڕێبکات، 
بکەین،  تەماشای  گۆشەنیگایەکەوە 
لەگەڵ  هزری  گەشەی  پرۆسەیەکی 

خۆیدا دەهێنێت. 
پەیوەندییە  دابینکردنی  گرنگێتیی 

مرۆییەکان لە گەشەی مێشکدا 

پێویستی  دنیاوە،  دێتە  منداڵ  کاتێک 
پێگەشتووەکانی  کەسە  یارمەتی  بە 
دەوروبەری دەبێت. ئەوان کەسێکیان 
بکاتەوە،  گەرمیان  تەنیا  کە  ناوێت، 
بکاتەوە  پاکیان  و  بداتێ  خواردنیان 
لەوە  بەڵکو  بدات.  پێ  بایەخیان  و 
دەترسن،  کاتێک  ئەوەیە،  گرنگتر 
هەبێت،  تەنیشتیانەوە  لە  کەسێک 
ترسە  ئەو  چۆن  بدات،  پێشانیان  کە 
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بەسەریدا.  ببن  زاڵ  و  بڕەوێننەوە 
دەبێت،  بەختەوەر  گەلێک  منداڵێک 
نزیک  وا  کەسێکی  هەمیشە  ئەگەر 
ببینێتەوە،  ب��ەردەوام��ی  بە  خۆی  بە 
ب��ەردەوام��ی  بە  دۆخ��ان��ەدا  ل��ەو  کە 
و  متمانە  هاوکات  بدات،  یارمەتی 
دڵنیایی بۆ دابین بکات، ئەوا هەموو 
ڕێگایان  مێشک  ناو  چاالکییەکانی 
شێوەیەش  بەم  و  دەبێت  خۆش  بۆ 
کەسە  لەگەڵ  بەهێز  پەیوەندییەکی 
دروست  منداڵ  ژیانی  نزیکەکانی 

دەبێت. 
دەزانن  ئەمە  باوک  و  دایک  گەلێک 
و ئەو پەیوەندییەش دەکەنە یارییەک، 
ماوەیەکی کورت خۆیان  بۆ  کاتێک 
بە  منداڵەکە  کاتێک  و  دەش��ارن��ەوە 
دوای دایکی یان باوکیدا دەگەڕێت 
و ترسی لێ دەنیشێت، ئا لەو کاتەدا 
دەردەخ��ەن��ەوە.  خۆیان  هەمدیسان 
بدرێتێ،  هەستەی  ئەو  منداڵ  ئەگەر 
خۆیەوە  هەوڵەکەی  لەمیانی  کە 
ون  لێی  نزیکەی  ئەو کەسە  بتوانێت 
ئەوا  بیهێنێتەوە،  سەرلەنوێ  ب��ووە، 
متمانەیەکی زۆری بە تواناکانی خۆی 
دەتوانێت  وەستایانە  و  دەکات  پەیدا 
چارەسەری باری ئاوا ترسێنەر بکات. 
په یوه ندییه   ئه وه وه   میانی  له   هه روه ها 
چ��االک��ه ک��ان ڕێ��گ��ه ی��ان ب��ۆ خۆش 

خودەمتمانە  شێوەیەش  بەم  ده بێت. 
تواناکانی  بە  متمانە  دەنرێت،  بنیات 
بەسەر  زاڵبوون  و  چارەسەر  لە  خود 
گه شه سەندندا  له گه ڵ  کێشەکاندا. 
منداڵه که   نزیکه کانی  که سه   سنوری 
گه شه   ه��ه روه ه��ا  ده بێت،  فراوانتر 
و  مامه ڵه   شێوازه کانی  ت��وان��ا،  ب��ه  
ده دات،  په یوه ندییه کان  ج��ۆری  
منداڵ  که   و  هه یه تی  م��رۆڤ  که  
ناخی  ژیانی  پارێزگاریکردنی  بۆ 
زۆری  یه کجار  گرنگێتییه کی  خۆی 
فشار  به سه ر  زاڵبوون  بۆ  واته   هه یه ، 
زانیارییه کان،  هه رچه ندێک  ترسدا.  و 
توانا و چاالکییه کانی زیاتر بن و له  
به رده وام بێت،  ئه زموونه کانی خۆیدا 
په یوه ندییه   به هێزتر  و  زووتر  هێنده  
گرنگێتی  و  بایه خ  سه ره تاییه کان 
ئه و  و  ده ده ن  ل��ه ده س��ت  خ��ۆی��ان 
خۆی  سه ربه ستی  زووت��ر  منداڵه ش 

به ده ست ده هێنێت. 
چیرۆکی مندااڵنیش ئه و په یوه ندی و 
متمانه یه ی نێوان منداڵ و دایک وباوک 
منداڵه که   شێوه یه ک  به   ده کات  به هێز 
ئه و  ک��ه   ب��ک��ات،  هه ست  هه میشه  
ده توانێت  و  نزیکن  لێی  که سه   دوو 
پشتیان  بارودۆخێکدا  هه موو  له  
په یوه ندییه کی  هه موو  پێببه ستێت. 
و  دایک  له الیه ن  منداڵه وه   له   نزیک 

ئه وه ی  بۆ  ده بێت  پاڵنه رێک  باوکه وه  
بارێکی گونجاوتری بۆ بڕه خسێت له  
گه شه ی  نوێی  هه نگاوێکی  هه موو 
منداڵه که ، هه روه ها وردبینیی و تێڕامان 
له الیه ن  چیرۆکه کان  ناوه ڕۆکی  له  
دیکه یه   یاریده ده رێکی  منداڵه که وه  
زیاتر  بتوانێت  منداڵه که   ئه وه ی  بۆ 
کاریگه رییه که ی  که   ببێته وه ،  قوڵ 
له الیه نی  پاشدا  له   ئه زموونه ش  ئه م 

داهێنان و زیره کیدا ده رده که وێت. 
چیرۆک متمانە بە خود و بوێری لە 

منداڵدا بەهێز دەکات
ک��ات��ێ��ک چ��ی��رۆک ب��ۆ م��ن��داڵ��ێ��ک 
ئەزموونی  بۆ  ئەوا  دەگێردرێتەوە، 
لەگەڵ  بەراوردکردنێک  بە  منداڵ 
کە  وای��ە،  ئەوە  وەک  هەستەکانیدا، 
ئەو  ببەخشیت.  کەسێک  بە  متمانە 
دەگێڕدرێنەوە،  زمانێک  بە  چیرۆکە 

چیرۆک یارمەتی مندااڵن 
دەدات بۆ ئەوەی خۆیان 
لەناو ئەم جیهانە 
نائارامەدا بدۆزنەوە، چونکە 
کاریگەریی پێکهاتە 
کەسایەتی و کەرەستە 
زیندووەکان دەگوێزێتەوە، 
کە منداڵەکان لە میانی 
ئەوانەوە دەتوانن پێناسەی 
خۆیان بکەن و یان لە 
هەندێک لەوانە دوور 
بکەوێتەوە
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و  تێیبگات  بتوانێت  منداڵەکە  کە 
و  زمانەوانی  ب��واری  لە  ه��ەروەه��ا 
بیرۆکەکاندا پێکەوە بەستراونەتەوە. 

منداڵ پێناسەی خودی خۆی لە میانی 
ئەو جەستە و شێوازانەوە دەکات، کە 
خۆیان  چیرۆکەکەدا  لە  ساتەدا  لەو 
ڕێگایەوە  لەو  و  دەکەن  بەرجەستە 
و  پرسیار  هەندێک  شەپۆلی  دەتوانن 
کێشە بخەنە گەڕ، کە لە نەستدا تۆمار 
دەکرێن و کاریان لەسەر دەکرێت. 

»بیرکردنەوە«،  ڕۆحییەکان  توانا 
»ه��ەس��ت��ک��ردن«، »درک���ک���ردن« و 
لەالیەن  هاوکات  »هەڵسەنگاندن« 
ناونیشانی  و  پێکهاتە  وێنەکانەوە 

خۆیان بنیات دەنێن.
منداڵ لەم سەردەمەی ئێستاماندا هەر 
پێویستیان  بچووکەوە  تەمەنێکی  لە 
له   زۆرتر  زیرەکییه کی  و  ژیریی  بە 
سه رده مه کانی پێشوو هەیە. لەبەرئەوە 
بۆ  بنرێت  ه��ەن��گ��اوێ��ک  پێویسته  
پارسەنگی ئەو فشارە، ئەویش بەوەی 

ڕۆحیان  قواڵیی  ناو  وێنەی  سامانی 
بەئاگا بهێنێت و چاالکی بکات. 

و  نزیکیی  تێگەشتنێکی  چ��ی��رۆک 
ن��اوه ڕۆک��ی  بە  س��ەب��ارەت  نەستیی 
و  منداڵ  بە  دەبەخشێت  ه��ه ب��وون 
دەرگای  کە  ڕوانگەیەک،  هاوکات 
پاشەڕۆژ بۆ منداڵەکە دەکاتەوە، هەر 
سروشتە  بیەوێت  منداڵە  ئەو  کاتێک 

پۆزەتیڤەکانی گەشە پێبدات. 
له  الیه کی دیکه وه  منداڵ فێری ئه وه  
بێت و  به خۆی  متمانه ی  ده کات که  
نه ناسراوه کان  و  ترس  ڕووب��ه ڕووی 
باس  چیرۆکه که دا  له   کاتێک  ببێته وه  
تاریکه که دا(  دارستانه   )له ناو  له  
ده کات و منداڵه که  وا لێ ده کات که  
به رده وام بێت له گه ڵ ئه و نه ناسراو و 

ترسه دا که  لێی نیشتووه .

بۆ  دەدات  یارمەتی  چیرۆک 
و  باش  لەنێوان  جیاوازیکردن 

خراپدا

یەکەم تێڕوانینی منداڵێکی بچووک لە 
باش  »کێ  لە  بریتییە  درکپێکردنیدا 
بێت لەگەڵمدا، باشە، ئەوەشی ئازارم 

بدات، ئەوا خراپە«.
دەدات  مندااڵن  یارمەتی  چیرۆک 
جیهانە  ئەم  لەناو  خۆیان  ئەوەی  بۆ 
چونکە  ب���دۆزن���ەوە،  ن��ائ��ارام��ەدا 
و  کەسایەتی  پێکهاتە  کاریگەریی 
دەگوێزێتەوە،  زیندووەکان  کەرەستە 
ئەوانەوە  میانی  لە  منداڵەکان  کە 
دەتوانن پێناسەی خۆیان بکەن و یان 
لە هەندێک لەوانە دوور بکەوێتەوە. 

منداڵ  یارمەتی  پێویستە  م��رۆڤ 
تێڕوانینەی له ال  بۆ ئەوەی ئەو  بدات 
خراپە  و  چاکە  کە  ببێت،  دروست 
نایەت،  دەرەوە  جیهانی  لە  تەنیا 
خۆیانەوە  ناخی  لە  هەندێجار  بەڵکو 
خاڵە  ئ��ەم  ناسینی  س��ەره��ەڵ��دەدەن. 
مامەڵەکردن  چۆنیەتی  فێربوونی  و 
بنیاتنانی  بۆ  یەکەم هەنگاوە  لەگەڵیدا 
ئەمیش  کە  ڕاستەقینە،  ویژدانێکی 
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بۆ  دەدات  یارمەتی  خۆیەوە  لەالیەن 
بەرپرسیارێتی  هەڵگرتنی  تواناکانی 
منداڵ  هانی  چیرۆک  ژیاندا.  لە  خود 
ده دات واقیعی )خراپه ( درک پێبکه ن، 
)خراپییانه (   ئه و  چیرۆکه کان  چونکه  
شه رمیش  و  نایانشارنه وه   ده رده بڕن، 
ناکه ن له وه ی که  ئه و خراپییه  نمایش 

بکه ن. 
ئه ندامانی  پێناسه کردنی  میانی  له  
و  ئ��ازار  فێری  منداڵ  چیرۆکێک 
که   ده بێت،  زوڵم  و  نادادپه روه ری 
خۆی ده یکات یان به  ده ستییه وه  ئازار 
ته مه نێکی  له   هه ر  که واته   بچێژێت. 
ڕووبه ڕووبوونه وه یه ک  به ره و  که مه وه  
یاریده ده رێک  ئه مه ش  که   ده بێت، 
ژیرییه کی  و  درکپێکردن  بۆ  ده بێت 
ئه و  منداڵێکدا  له   ئه گه ر  هوشیارتر. 
نه بێت،  پێگه شتوو  هوشیارییه   و  درک 
ئ��ه وا ڕه گ��ه ک��ه ی ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه  بۆ 
ڕۆحی  وێنه ییه کانی  به شه   الوازی 
منداڵه که . هه ر ئه م ڕه گانه ش ڕۆڵێکی 
زۆر گرنگ و بڕیارده رانه  ده بینن له  

سه رتاپای ژیاندا. 
چ��ی��رۆک ده ت��وان��ێ��ت ئ��ه زم��وون��ی 

بیروباوه ڕه کان فراوانتر بکات 
چیرۆکی مندااڵن پاشخان و ئامانجی 
ه��ه ردوو  ب��ه اڵم  هه یه ،  ج��ی��اوازی��ان 
ڕاستی  ه��ه م��ان  ل��ه   ب��اس  ئاسته که  
بوونی  ده ک��ه ن:  وه سفی  و  ده ک��ه ن 
له   ژی��ان.   ئامانجی  و  مرۆڤایه تیمان 
و  ژیان  زانستی  وه ک  چیرۆکه کاندا 

ناو  ژیان  په یامی  وه ک  ئاینه کاندا  له  
ده برێن. 

زمان  هه مان  ه��ه ردووک��ی��ان  ب��ه اڵم 
به کارده هێنن، که  ئه ویش زمانی هێما 

و وێنه  و وشه کانه . 
چیرۆک منداڵ فێری ئه وه  ده کات، که  
بینراوه که ی ده ره وه ،  جگه  له  جیهانه  
جیهانێکی ڕاسته قینه ی ناوه وه ش هه یه ، 
ڕاسته قینه که ی  جیهانه   له :  بریتییه   که  
و  ن���اوه وه   ده ن��گ��ی  خ��ود،  هه ستی 
دڵنیایی.  و  ئاسایش  به   هه ستکردن 
چیرۆکه   ئ��ه م  په یامه کانی  منداڵ 
غه ریزییانه   شێوه یه کی  به   وێنه ییانه  
له   و  ده ک��ات  تۆمار  ناخیاندا  له ناو 
دووپاتی  هوشیارییه وه   به   هه ستیاندا 
ئ��ه وه  ده ک��ه ن��ه وه ، ک��ه  ئ��ه و ج��ۆره  

په یوه ندییانه  بوونیان هه یه . 
ناساندنی کلتوری کۆمەڵگا بە منداڵ

نییە،  شتێک  هەموو  ئەمەش  ب��ەاڵم 
چیرۆک تەنیا چیرۆکێک ناگوێزێتەوە، 
کە  چیرۆکە  ئەو  وێنەکانی  بەڵکو 
خێزانیی،  پەیامەکانی  خۆیدا  لەناو 
ئەو  کۆمەڵگایی  ی��ان  خێڵەکیی 
ناوەندە  ئەو  واتە  پێگەشتووانە  کەسە 
بۆ  پێگەشتووەکە  کەسە  کلتورییەی 
منداڵەکە.  کلتورییەکەی  ناوەندە 
وات���ە ب��ن��اغ��ەی��ەک��ی ه��اوب��ەش لە 
هەروەها  بەیەکناساندن،  و  متمانە 
ناوە  بنیاتی  کۆمەڵەیە  ئەو  ئ��ەوەی 
ئەو  لەناو  کە  زانیارییانەش،  ئەو  و 
س��ەن��دووە.  پ��ەرەی��ان  کۆمەڵگایەدا 

دیاریکەر  ڕۆڵی  شێوەیە  بەم  کەواتە 
دەبینێت.  پێناسەیەک  جێگیرکەری  و 
ڕۆڵی  چیرۆک  دیکە:  واتایەکی  بە 
گ���وێ���زەرەوەی  و  ئ��ەزم��ون��ب��ەخ��ش 

تابۆکانی کۆمەڵگا دەبینێت.
لەم  مێشک  توێژەرەکانی  ئ��ەوەی 
هۆی  بە  ڕاب��ردوودا  سااڵنەی  چەند 
زۆر  توانیویانە  مۆدێرنەکانەوە  ئامێرە 
پەیوەندییانەی  ئەو  وێنەی  بەهێزتر 
کە  مێشک،  دەماری  خانەکانی  نێوان 
وەک نوێنەرێکی هەست، بیرکردنەوە 
پێشان  دەبینن،  ڕۆڵ  مامەڵەکردن  و 
ئێستا  هەتا  کە  لەوەی  زیاتر  بدەن، 
زانیارییەکانی  و  ئەزموون  هۆی  بە 
ئەزموونە  دەکرا.  پێشکەش  خۆیانەوە 
ژیانی  ب��ڕی��اردەرەک��ان��ی  و  گرنگ 
لە  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  و  ت��اک��ەک��ەس 
دیکە  نەوەیەکی  بۆ  ن��ەوەی��ەک��ەوە 
گواستنەوەی  واتە  دەگوێزرێتەوە. 
تەواوکارییەکانی  و  توانا  زانیاری، 
و  بنەما  وێ��ن��اک��ردن��ەک��ان،  ژی���ان، 
هەڵسەنگاندنەکان،  پەیڕەوییەکان، 
چیرۆکیش  ئاڕاستەکان.  و  مامەڵە 
گواستنەوەی  بۆ  گرنگە  ئامێرێکی 
شێوازی  و  ژیان  بەهاکانی  پەیامی 
کەواتە  پەیوەندییەکان.  پێکهاتەی 
یەکتری  بۆ  مرۆڤەکان  کە  چیرۆک، 
بنیاتنەرییانەیان  هێزێکی  دەگێڕنەوە، 
بنیاتنانی  بواری  لە  تەنیا  نەک  هەیە 
و  پەیوەندیکردن  توانای  و  داهێنان 
وێناکردن لەناو کۆمەڵگا مرۆییەکاندا، 

منداڵ زۆر بە خێرایی و ڕاستەوخۆ بەرەو دیاردە بایەخدار و 
سەرنجڕاکێشەکانی دەوروبەری دەڕوات، هەمیشە دەیانەوێت 
پاشخانی ئەو جیهانە باشتر بناسن، کە هێشتا نایناسن. 
هەندێک لەو دەستەواژانەی ژیانیش دەبێت بە واقیعی تیایدا 
بژین. ئەمەش بەر لە هەموو شتێک لە میانی یاری، یاریکردن 
بە شتەکان، کەسەکان، ئاژەڵەکان و ڕووداوە سروشتییەکانەوە 
ڕوودەدات
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بەڵکو زیاتریش لە بنیاتنانی پەیوەندییە 
وێنە  دروستکردنی  و  دەمارییەکان 

ناخییەکانی مێشکی مرۆڤ.
زانستی ژیان و نه ریته کان 

زانستی ژیان بریتییه  له  زانیاری هەڵسەنگاندن 
و وێناکردنەکانی  ناو دڵی مرۆڤ، جۆرێک 
خود  ژیانی  ڕاستییه کانی  بۆ  تێڕوانین  له  
له ناو ئه م جیهانه دا و هه روه ها هه ڵگرتنی 
تێڕوانینه .  ئه و  به رامبه ر  به رپرسیارێتی 
هه ر ئه وەیه،  که  ڕێگه مان پێشان ده دات 
که   کێشانه ی،  ئه و  چاره سه رکردنی  بۆ 
ڕووبه ڕووی بوونی مرۆڤایه تیمان ده بێته وه . 
چیرۆک،  له ناو  له مانه   هه ندێکیش 
گه له   داس��ت��ان��ی  و  س��ه رگ��وزه ش��ت��ه  
جیاوازه کاندا نمایش کراون له  شێوازی 
گۆرانی و سه ما و هه ڵپه ڕکێدا. جه ژنی 
و  سوپاسگوزاری  جه ژنی  و  قوربان 
هه مان  له   هه موویان  دیکه   بۆنه کانی 
شێوه   هه مان  به   و  ڕه وت��دا  و  نه ریت 

دووباره  ده کرێنه وه . 
کێشە  چ���ارەس���ەری  چ��ی��رۆک 

دەرونییەکان دەکات
بێتێلهایم،  برۆنۆ  مندااڵن  دەروونناسی 
دەڵ��ێ��ت ک��ە چ��ی��رۆک��ی م��ن��دااڵن 
هەموو  لە  باشتر  هێورکەرەوەیەکن، 
باوک  و  دای��ک  کە  هێورکەرەوەیەک 
بکەن  منداڵەکانی  پێشکەشی  بتوانن 
لەبەرئەوەی  متمانەبەخشە،  هەروەها  و 
لەگەڵ  مندااڵنەکان  زۆرینەی چیرۆکە 

وێنەی جیهانی مندااڵندا هاوتان. 
چیرۆکی  هیوتەر،  گێراڵد  دەمارناس 
بەهێزکەری  بەهێزترین  بە  م��ن��دااڵن 
مندااڵن وەسف دەکات، لەبەرئەوەی کە 
ناوەندەکانی سۆز و هەست لەناو مێشکدا 

بە باشترین شێوە چاالک دەکاتەوە. 
سابینا  چیرۆکناس  و  پ��ەروەردەک��ار 
و  هیوا  چیرۆک  دەڵ��ێ��ت:  لوتکات، 
بوێری دەبەخشێت، هاریکاری گەشەی 
کێشەکاندا  لە  و  دەک��ەن  کەسایەتی 

ڕێگەچارەیەک دەبن بۆ چارەسەر.
له سه ر  چیرۆک  کاریگه ریی  پاشخانی 
منداڵ هێنده  زۆره ، که  ئاوێته یه کی فره  
الیه نه  و ده توانێت منداڵ به ره و که نارێکی 
گوێڕایه ڵی  بێگومان  ب��ه رێ��ت.  هێور 
خوێندنه وه دا  چیرۆک  له کاتی  منداڵێک 

و  ڕووداوه ک���ان  له ناو  قوڵبوونه وه ی  و 
وێناکردنی  به   منداڵه که   ناخی  سه رقاڵی 
و  ڕۆح  له ناو  که   وێنانه ی،  ئه و  هه موو 
تابلۆکاندا  چوارچێوه ی  له ناو  مێشکیدا 
تیمارکردن  ئه مانه   هه موو  ده یانکێشێت، 
له گه ڵ  گرژییه   ئه و  هێورکردنه وه ی  و 
له و  منداڵه که   ئه گه ر  ده هێنێت،  خۆیدا 

ڕۆژه دا دووچاری بووبێت. 
گرنگێتی چیرۆکی مندااڵن

ک��اری��گ��ه ری��ی چ��ی��رۆک��ی م��ن��دااڵن 
گه شه ی  له   سووده کانی  و  فره الیه نه  
و  ده روونیی  کۆمه اڵیه تیی،  هزریی، 
که سایه تی منداڵدا ڕه نگ ده داته وه  و 
ده توانین له م چه ند خاڵه ی خواره وه دا 

کورتیان بکه ینه وه :
1. گێڕانه وه ی چیرۆک یان خوێندنه وه ی 
هاوکات  و  ده ک��ات��ه وه   هێور  منداڵ 
به ئاگابوون  ب��ۆ  ده دات  ی��ارم��ه ت��ی 
و ب��ی��رک��ردن��ه وه  ل��ه  ڕووداوه ک���ان���ی 

چیرۆکه که  و ته رکیزکردن.
مندااڵن  بۆ  چیرۆک  گێڕانه وه ی   .2
دڵنیابوون  و  متمانه   ل��ه   که شێک 
له گه ڵ  په یوه ندی  ده کات.  به رجه سته  
که سه  نزیکه که دا )دایک، باوک، نه نک 

یان باپیره ( به هێزتر ده بێت.  
مندااڵن  چیرۆکی  له   گوێگرتن   .3
کاتێک  زمانه وانیه   به هێزکه رێکی 
وێنانه   پڕ  وشه   له و  گوێی  منداڵ  که  
وێنای  خۆیدا  ناخی  له ناو  و  ده بێت 
ده کات و هه ندێکی دیکه یان له  میانی 

چیرۆکه که وه  فێر ده بێت. 
یه که م  له   بریتییه   منداڵ  بۆ  4. چیرۆک 
جیهانی  له گه ڵ  منداڵه که   په یوه ندی 

ڕۆشنبیریدا. 
فێری  منداڵ  چیرۆکه وه   میانی  له    .5
ته جریدکردن ده بێت و هه روه ها فێری 
ئه وه  ده بن، که  چۆن ڕاست و ناڕاست 
له یه ک جیا بکه نه وه  به تایبه تی له  قۆناغی 
)قۆناغی  به   که   قوتابخانه دا  له   به ر 
ئه و  هه تا  و  ده برێت  ناو  سیحراوی( 
و  فه نتازیا  جیهانی  له و  منداڵ  کاته ش 

بیرکردنه وانه  ڕزگاری نه بووه . 
هێزه   چیرۆکه کاندا  له گه ڵ  مرۆڤ   .6
هه ره  سه ره تاییه کانی خۆی سه رله نوێ 
ده نوسێته وه و ئه مه ش متمانه  دێرینه که ی 

مێژووی مرۆڤایه تی پێده به خشێته  وه .
کاریگه رییان  م��ن��دااڵن  چیرۆکی   .7
منداڵدا،  له   متمانه   بناغه دانانی  بۆ  هه یه  
کاتێک فه نتازیا و جیهانی خه یاڵی منداڵ 
منداڵه که   شێوه یه ک  بە  ده وروژێ���ت، 
به   بکات  خۆی  ن��اوه وه ی  جیهانه که ی 

چیرۆکێک:
گشتی  شێوه یه کی  به   چیرۆکه کان   -

کۆتاییه کی باشیان هه یه . 
چۆن  ده دات،  پێشان  ئ��ه وه   چیرۆک   -
و  بێت  زاڵ  ترسه کانیدا  به سه ر  مرۆڤ 

ڕووبه ڕوونه وه کان چاره سه ر بکات.
- چیرۆک ئه وه  فێر ده کات، که  مرۆڤ 
چاره سه ری  و  ده بێت  ته نیا  به   کاتێک 
کێشه یه کی بۆ ناکرێت، ئه وا هاریکاری 
لە کەسانی دیکەوە   ده توانێت یارمه تی 

بدات.
- له  چیرۆکی منداڵدا خه وه کان ده بن به  
ئاواته کانیش  زۆرینەی  هه روه ها  ڕاستی، 

دێنه  دی.
منداڵ  ئه وه  ده دات  یارمه تی  8. چیرۆک 
بتوانێت به سه ر کێشه  ڕۆژانه کانی خۆیدا 
زاڵ ببێت. دایک و باوکه کانیش له  میانی 
بدۆزنه وه   ئه وه   ده توانن  چیرۆکه کانه وه  
و  بیر  و  ده وروژێنێت  منداڵه کان  که  

خه یاڵی ڕاده کێشێت. 
ل��ه ن��او  س���اده ک���ان  هێما  زم��ان��ی   .9
چیرۆکه کاندا یارمەتی منداڵەکان دەدات 

بە ئاسانتر لە چیرۆکەکان تێبگات. 
10. ناوەڕۆکی چیرۆکەکان یارمەتی 
مندااڵن دەدات بۆ ئەوەی لە سیستمی 
باش  تێبگات:  جیهانە  ئەم  دووانەیی 
و خراپ، گەرما و سەرما، تاریک و 

ڕوون، ترس و بوێریی. 

سه رچاوه کان:

Weshalb Kinder Märchen 

brauchen. Urs Volkart

Wozu brauchen wir noch 

Märchen?. Iris Eggerdinger.

Märchen und Kiinderlliiteratur. 

Ph. Dr. Eva Uhrová

Brauchen Kinder Märchen? 

Silvio Ströver

Warum Märchen für Kinder so 

wichtig sind. Michaela R.
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ل������ە وی����الی����ەت����ە 
وەك  ئەمریكادا  یەكگرتووەكانی 
ئاماركراوە لەهەر پێنج منداڵێك یەك 

و  قەڵەوە،  یان  زیادە  كێشی  منداڵ 
ئەم ژمارەیەش بەردەوام لە زیادبوون 

و بەرزبوونەوەدایە. 
گەورەی  كێشەی  قەڵەوی  بێگومان 
وەك  چونكە  س��ەردەم��ەی��ە،  ئ��ەم 
زیاد  كێشمان  كاتێك  ئاشكرایە 
بكات مەترسی تووشبوونمان بۆ زۆر 
لە  بێگومان  دەكات  زیاد  نەخۆشی 

منداڵیشدا بەهەمان شێوە.
كۆمەڵگەی  لە  داخ���ەوە  بە  ب��ەاڵم 
ئێمەدا ئەوەی دایك و باوك نیگەران 

منداڵەكەی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  دەك���ات 
بۆچی قەڵەو نابێت بۆ زۆر ناخوات، 
و  دای��ك  ئ��ەو  دەبێت  ڕاستیدا  لە 
منداڵەكەیان  كە  بن  نیگەران  باوكە 
الوازیش  منداڵی  بێگومان  قەڵەوە 
ئاسایی  لە  كێشی  ئەوەی  نییە،  باش 
دایك  ئەو  زۆرب��ەی  بەاڵم  كەمترە، 
كە  ئ��ەوەن  نیگەرانی  باوكانەی  و 
یان  دەخ���وات  ك��ەم  منداڵەكەیان 
لە  منداڵەكەیان  كێشی  نابێت  قەڵەو 
خواردنی  گرنگی  ئاساییدایە،  باری 

قەڵەویلـــە  
منداڵدا

د. دەریا سەعید عەبدوللەتیف



46

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

بڕێكی  نەك  جۆرەكەیدایە  لە  منداڵ 
زیاتر لە باری ئاسایی خۆی بدەیتێ.

زیادە  كەوچكێكی  هەر  كە  دڵنیابە 
بە  ب��دەی  ئاسایی(  ئاستی  لە  )زی��اد 
كە  پێدەدەی  ڕێی  یان  منداڵەكەت 
هانی  و  بخوات  پێویست  لە  زی��اد 
تووشبوونی  مەترسی  ئەوا  دەدەی��ت، 
چەند نەخۆشی جەستەیی و دەروونی 

لەسەر منداڵەكەت زیاد دەكەیت.
كەمتر  گ��ەورە  لە  منداڵ  هەرچەندە 
هەیە  نەخۆشی  بە  تووشبوون  كێشەی 
بەاڵم  كێشییەوە،  زی��ادەی  هۆی  بە 
كە  زی��ات��رە  چانسی  قەڵەو  منداڵی 
و  قەڵەو  كەسێكی  ببێتە  گەورەبوو 
ناتەندروست، ئەمە جگە لە زیادبوونی 
نەخۆشییە  بە  تووشبوونیان  مەترسی 
بەردەوامی  هۆی  بە  درێژخایەنەكان 
هەروەها  باڵقبوونیان  پاش  قەڵەویان 
دەركەوتووە ئەو مندااڵنە لە داهاتوودا 
تەنگژەی  و  تووشی خەمۆكی  زۆرتر 
لە  ڕقیان  بەردەوام  و  دەبن  دەروونی 

خۆیانە لە كۆمەڵگەدا.
چی دەبێتە هۆی قەڵەوی لە منداڵدا؟

چەند  م��ن��داڵ  ق��ەڵ��ەوی  بێگومان 
لە  هەیە  ج��ۆراوج��ۆری  هۆكارێكی 
بۆماوەیی،  هۆكاری  باوتر  هەموویان 
خواردنی  چاالكی،  و  جووڵە  كەمی 
كۆی  یان  ناتەندروست،  خۆراكی 

هەموو ئەم هۆكارانە.
بە دەگمەن هۆكارەكەی نەخۆشییە لە 
منداڵەكانی  هەموو  خێزاندا،  هەندێك 
قەڵەوییان  مێژووی  كە  خێزانەی  ئەو 
زیاد  كێشیان  خێزانەكەیاندا  لە  هەیە 

نییە.
قەڵەو  نزیكی  كەسێكی  بوونی  بەڵێ 
)دای���ك، ب���اوك، خ��وش��ك، ب���را،...( 
قەڵەوی  و  زیادبوون  كێش  مەترسی 
لە  ب��ەاڵم  دەك��ەن،  پتر  منداڵەدا  لەو 
هەمان كاتدا، هەڵسوكەوتی ئەو خێزانە 

)جوڵە،  گرنگە  منداڵەش،  ئەو  یان 
ئەو  تێكڕایی  خ���ۆراك،...(، 

خۆراكانەی كە منداڵەكە 
لە ڕۆژێكدا دەیخوات 
و چاالكی ڕۆژانەی 

هەیە  گرنگیان  ڕۆڵێكی  منداڵە  ئەو 
لەسەر كێشی ئەو منداڵە.

لە ئێستادا زۆربەی منداڵ بەشێكی زۆر 
نموونە  بۆ  دەباسەر،  ناچاالكانە  كاتی 
ڕۆژان��ە  منداڵ  گشتی  بەشێوەیەكی 
سەیركردنی  بە  سەعات   4 نزیكەی 
هۆی  بە  بەسەردەبات  تەلەفزیۆنەوە 
ئامێرە  و  ڤیدیۆیی  ی��اری  ئ���ەوەی 
زیادی  بەكارهێنانیان  ئەلەكترۆنییەكان 
منداڵیش  ناچاالكی  ڕێژەی  كردووه ، 
هێندەی دی زیادی كردووە و ڕۆژ بە 

ڕۆژ لە زیادبووندایە.
بە  تووشبوونی  مەترسی  قەڵەو  منداڵی 

چ نەخۆشییەك زیاد دەكات؟
- بەرزی كۆلیسترۆڵ )چەوری خوێن( 

لە خوێندا.
- بەرزی پەستانی خوێن.

ب��ە  ت����ووش����ب����وون  زوو   -
نەخۆشییەكانی دڵ.

- شەكرە.
- كێشەی ئێسك.

پێست  كێشەی   -
وەك پەڵە، هەستیاری 
بە گەرمی، كەڕووی 

پێست و زیپكە.
لە  ج��گ��ە  ئ���ەم���ە 

زی���ادب���وون���ی 
م����ەت����رس����ی 
بە  تووشبوون 
دەماخ  جەڵتەی 

خوێن  )مەینی 
موولوولەكانی  لە 

م�����ێ�����ش�����ك( و 
گ���ەل���ێ���ك ج���ۆر 

كاتێك  شێرپەنجە 
چونكە  گەورەبوون، 

توێژینەوەكان 

مندااڵنەی  ئ��ەو  كە  دەریانخستووە 
قەڵەوبوون  ساڵییەوە  دوو  تەمەنی  لە 
لە  زی��ات��رە  قەڵەوبوونیان  مەترسی 
كێشی  )منداڵی  ئاسایی  كەسێكی 
باڵق  و  پێدەگەن  لەكاتێكدا  ئاسایی( 

دەبن.
پەیوەندی  قەڵەوی  و  كێش  زیادەی 
بە  تووشبوون  مەترسی  زیادكردنی  بە 
وەك:  هەیە  شێرپەنجەوە  جۆر  گەلێك 
مناڵدان،  قۆڵۆن،  مەمك،  شێرپەنجەی 
پەنكریاس،  گورچیلە،  سورێنچك، 
سایرۆید  ڕژێنی  زراو،  ت��ورەك��ەی 
مناڵدان،  ملی  هێلكەدان،  )دەرەق��ی(، 
شێرپەنجەی  ه��ەروەه��ا  پڕۆستات، 

ئێسك و لیمفەگرێ.
چۆن بزانم كە منداڵەكەم كێشی زیادە 

یان نا؟
پزیشك  بێگومان 
ئ�����ەوە 
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دیاری دەكات بە پێوانی كێش و بااڵی 
و  تایبەتی  هاوكێشەی  و  منداڵەكەت 
قەبارەی  پێوانەی  ئەو  بەراوردكردنی 
 Body Mass Index: BMI لەشە 
نەخشەیەكی  لەسەر  ئاسایی  كێشی  بە 

تایبەتیدا.
دەبێت ئەوە بزانین كە ئەو هاوكێشەیەی 
قەبارەی  پێوانەی  دۆزینەوەی  بۆ  كە 
بەكاردێت  منداڵدا  لە   BMI ل��ەش 
و  گەورەدا  )لە  گەورەدا  لە  جیاوازە 
زۆرتر لە 24.9 كێشی زیادە و زۆرتر 

لە 30 قەڵەوە( 
بەاڵم  مەتر(2،  بە  كێش/)بااڵ   =BMI

بااڵی  و  كێش  لە  بێجگە  منداڵدا  لە 
منداڵەكە ڕەگەزەكەی و تەمەنەكەشی 
قەبارەی  پێوانەی  پێكەوە  هەمووی 
پێ  BMI ەكەی  یان  منداڵەكە  لەشی 

دیاری دەكرێت.
چۆن یارمەتی منداڵە قەڵەوەكەم بدەم؟
یان  زی��اد  كێشی  منداڵێكی  گ��ەر 
ئەو  كە  گرنگە  زۆر  هەیە،  قەڵەوت 
پشتی  تۆ  كە  بكات  هەست  منداڵە 

دەگریت و گاڵتەی پێ ناكەیت.
منداڵ  هەستكردنی  و  بیركردنەوە 
دەرب����ارەی خ��ۆی��ان ڕەن��گ��دان��ەوەی 
باوكیانە  و  دای��ك  كردنی  هەست 
بەرامبەریان )واتە بە چ چاوێك دایك 
لە  گەر  دەكەن(،  تەماشای  باوكی  و 
كاتێكدا  لە  بووی  ڕازی  منداڵەكەت 
زیاتر  ئ��ەوان  ئەوا  بێت  زیاد  كێشی 
هەستێكی  و  ئاسوودەیی  بە  هەست 
بەرامبەر  دەبێت  دروست  ال  باشیان 

خودی خۆیان.
هەروەها گرنگە كە سەبارەت بە كێش 
پێبدەی  ڕێگای  و  بدوێیت  لەگەڵیدا 
ڕاوبۆچوونی  و  بكات  بەشداری  كە 

خۆی بدات سەبارەت بەم بابەتە.
ئ��ەوەت  داوای  ك��ات  هیچ 
كە  ن���اك���رێ���ت  ل���ێ 
بخەیتە  منداڵەكەت 
پشت  الوەو 
گ��وێ��ی 

كێشی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  تەنیا  بخەیت 
دایك  پێویستە  ئەوە  لەجیاتی  زی��ادە 
تیشك  و  بدەن  زۆر  گرنگی  باوك  و 
گۆڕینی  وردە  وردە  س��ەر  بخەنە 
شێوازی ژیانیان لە چاالكی و جووڵە 
كردنی  ب��ەش��داری  بە  خ��ۆراك��دا،  و 
هەموو ئەندامانی خێزانەكە لەو شێوازە 
منداڵە  تەنیا  )ن��ەك  ژیاندا  تازەیەی 
بكرێت  فێر  هەریەكەیان  قەڵەوەكە( 
ژیانی  تەندروستی  شێوازێكی  كە 
بەوە  هەبێت، منداڵە قەڵەوەكە هەست 
ئەوە  دەبێت  ئ��ەو  تەنیا  كە  نەكات 
بكات و هەست بە ناڕەحەتی بكات و 
بە ناچاری ئەنجامی بدات و بە شتێكی 
باری  لەسەر  كار  و  بزانێت  نائاسایی 

دەروونی بكات.
ئەندامانی خێزانەكەم  چۆن هەموو 
تەندروستانە  هەڵسوكەوتە  لەو 

بەشداری پێ بكەم؟
گەلێك ڕێگا هەبە بۆ ئەوە، زیادكردنی 
خێزانەكەتدا  لە  فیزیایی  چاالكی 
بەرچاوی  گرنگییەكی  بەتایبەتی، 

هەیە.
هەندێك ڕێگا چارە بۆ ئەوە

- منداڵەكان چاو لە تۆ دەكەن )دایك 
لە  تۆ  كە  ببینن  كاتێك  ب��اوك(،  و 
چاالكیت  كەسێكی  فیزیاییەوە  بارەی 
چاالكییەوە  و  جوڵە  لەو  خۆشییەك  و 
ئەنجامدانی جوڵە و  )لەكاتی  دەبینیت 
وەرزشدا( چانسی ئەوەی كە ئەوانیش 
كەسێكی چاالك دەرچن و بە درێژایی 
زیاد  بمێننەوە  چاالكی  بە  ژیانیان 

دەكات.
- پالن دابنێ بۆ چاالكی خێزانەكەت، 
لە  هەریەكە  دەكات  وا  ئەمەش  كە 
ئەندامانی خێزانەكەت بەشداری بكات 
گونجاو  كاتێكی  )لە  وەرزش��دا  لە 
خێزانەكەت  ئەندامانی  هەموو  كە 
پاسكیل،  ڕۆیشتن،  وەك  بن(  ئامادە 
مەلەكردن، یان هەر جۆرە وەرزشێكی 

دی(. 
بێت  منداڵەكەت  هەستی  لە  ئاگات 
چاالكی  و  جووڵە  جۆرە  چ  بزانە  و 
لەوانەیە  زیاد  كێش  منداڵی  پێویستە. 
شەرم  و  بكات  ناڕەحەتی  بە  هەست 

لە  ب��ەش��داری��ك��ردن  لەكاتی  بكات 
ئەوە  وەرزش��دا،  و  چاالكی  هەندێك 
یارمەتی  ه��ەوڵ��ب��دەی  ك��ە  گرنگە 
وەرزشێك  كە  بدەیت  منداڵەكەت 
لێیە  ح��ەزی  خ��ۆی  كە  هەڵبژێریت 
ناڕەحەت  پێی  و  دەبینێت  خۆشی  و 
نابێت لەكاتی ئەنجامدانیدا و هەروەها 
بە  وەرزش��ە  ئەو  كە  گرنگە  ئ��ەوەش 
بێت  گران  زۆر  كە  نەبێت  جۆرێك 
یان  ب��دات  ئەنجامی  نەتوانێت  و 
لەكاتی  ماندووبێت  پێویست  لە  زیاد 
لە  ش��ەرم  )ب��ۆئ��ه وه ی  ئەنجامدانیدا 
بكات  هەست  وا  و  نەكات  خ��ۆی 
ئەنجام  وەرزشێك  هیچ  ناتوانێت  كە 
وەرزش  لە  ڕقی  جارێك  بە  و  بدات 

هەستێت(.
- هەوڵ بدە تۆ و خێزانەكەت ژیانی 
بكەنەوە،  كەم  سستی  و  ناچاالكیانە 
كە  سەعاتەی  ئەو  كەمكردنەوەی  بە 
بەرامبەر تەلەفزیۆن دادەنیشیت و یاری 

ڤیدیۆیی و ئەتاری دەكەن.
تەندروست  خۆراكی  بدە  ه��ەوڵ   -
كە  بدە  منداڵەكەت  هانی  و  بخۆن 
لە  بخوات وەك  زیاتر  میوە و سەوزە 
و  میوە  شێوەیەك  بە  شیرینی  و  جبس 
سەوزەكەی بۆ بڕازێنەوە تا حەزی لێ 

بكات.

بێگومان جگە لە خێزان الیەنی دیكەش 
پێوێستە  )ك��ە  قوتابخانەكان  وەك 
منداڵەكان  بۆ  جۆراوجۆر  چاالكی 
پشووەكاندا(  لەكاتی  بكەن  دابین 
خۆراك  كۆمپانیاكانی  و  كۆمەڵگە  و 
بۆ  تەلەفزیۆن  پڕوپاگەندەكانی  و 
بەرپرسیارن  هەموو  ئەمانەش  خواردن 

لە زیادبوونی كێشی منداڵ.

سەرچاوەكان:
- Web MD, LLC 2012.

- The center disease contral.

-The national insititute of 

Diabetic, digestive& Kindney 

diseases.
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یاری و 
گەشەكردنی سایكۆلۆژیی منداڵ

حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
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یاری بریتییە لە هەر ڕەفتارێك 
كە تاك بێ  مەبەستی كردارەكی پێشینە، 

تاكێكی  ه��ەم��وو  دەدات،  ئەنجامی 
رەگ���ەزی ئ��ادەم��ی��زاد ی��اری دەك��ەن، 
بااڵكانیش،  بێچووی گیانلەبەرە  تەنانەت 
یاری گرنگی دەروونی هەیە لە فێربوون 
نەخۆشیدا.  دیاریكردن و چارەسەری  و 
یاری بە گرنگتیرین ئامڕازێك دادەنرێت 
جیهانی  ل��ە  م��ن��داڵ  تێگەیشتنی  ب��ۆ 
دەوروبەری و گوزارشتكردنی لە خۆی 
ئەژمار  منداڵی  پیشەی  بە  و هەندێكیش 

دەكەن.

 یاری لە قۆناغی جیای گەشەکردندا
قۆناغی  لە  یاریكردن  ڕۆڵی  دەكرێت   
جیای گەشەكردندا، بەم شێوەیە كورت 
دەكەین  تێبینی  منداڵیدا  لە  بكەینەوە: 
ماسولكەییە،  و  سادە  یاری  بەگشتی  كە 
گەرچی زیرەكی لە پڕۆسەی یاریكردندا 
لە  بیركردنەوە  دواجار  هەیە،  ئامادەگی 
لە  چۆن  وەك  هەیە،  ڕۆڵی  یاریكردندا 
زۆرێك لە الیەنەكانی چاالكیدا دەبینرێت، 
دەبینین منداڵ ڕادەكات و سەردەكەوێت 
و لێرەو لەوێ خۆی هەڵدەدات، بەوەش 
چێژ وەردەگرێت، بەاڵم بەبێ  مەبەستێكی 
ماسولكەی  یارییەوە   لەڕێی  ئاشكرا، 
خۆی پتەو دەكات و مەشق بە یادەوەری 
خۆی دەكات، تواناشی بۆ ئاخاوتن زیاد 

دەكات.
ساڵی،  سێ   تا  شیرەخۆری  قۆناغی  لە   
تەنیاییە،  تاكو  شێوەی  بە  یاریكردن 
ئەویش تەنیا بۆ وەاڵمدانەوەی پێویستی و 
تەمەنی 3-4 ساڵیدا  لە  منداڵە.  ئارەزووی 
هەندێجاریش  و  خ��ۆی  لەگەڵ  منداڵ 
دەكات،  یاری  دیكەدا  كەسانی  لەگەڵ 
ڕۆڵی  و  كاریگەری  ئەوەی  بەبێ  بەاڵم  
بكرێت،  بەدی  ه��ەرەوەزی  یان  ملمالنێ  
لە سااڵنی یەكەمی ژیانی منداڵیدا، منداڵ 
شتێك دەكات كە ناودەبرێت بە خەیاڵی 
منداڵ وردە وردە دەبێ  بە هاوڕێی یاری 
یاری  كۆمەاڵیەتیانەی  بایەخی  لێرەدا  و 
دەردەكەوێت، بەوەی كە لەڕێی یارییەوە 
فێری هەندێك نەریتی كۆمەاڵیەتی دەبێت، 
وەك شێوازی یاریكردن و ڕێنومایی لە ڕۆڵی 
كەسانی دیكەو ڕێز لە بیروباوەڕیان، گیانی 
هەرەوەزی و هاریكاری تیا دەردەكەوێت 
لەگەڵ  دەنێت  بنیات  نوێ  هاوڕێیەتی  و 
جۆش و خرۆشی كۆمەاڵیەتیدا كە تێكەڵ 
بە یاری دەبێت، ئاشنایەتی پەیدا دەكات، 
و  دەبێتەوە  كەم  خۆبەخۆ  ی��اری  ئیدی 
جیا  یاری كچان  لە  كوڕان  یاری  ئیدی 
دەبێتەوە، ئاوەهاش كچ لەگەڵ كچاندا و 
كوڕ لەگەڵ كوڕاندا یاری دەكات، ئەمەش 
جەختكردنی ڕۆڵی كچ  وەك كچ و ڕۆڵی 

كوڕ وەك كوڕێك زیادتر دەكات. 
لە دوا قۆناغی منداڵیدا كوڕان و كچان 
یاری بەكۆمەڵیان پێ  باشتر دەبێت. لە دوا 
قۆناغەی منداڵیدا و سەرەتای هەرزەكاریدا 
هۆی  دەردەك���ەون،  ئ��ارەزوو  و  خولیا 
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ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  گرنگی 
لە  گ��وزارش��ت  دەبێت  ب��واری  ت��اك  كە 
دەكات  ئارەزووەكانی  خولیاو  و  تاكێتی 
دێتەدی،  تایبەت  پایەی  بە  هەستكردن  و 
ئەگەر نەتوانێت لە یاری بەكۆمەڵدا  بەدی 
بەوەی  یاری،  لە  جودایە  ئەویش  بێنێت. 
ئامانج زۆر ڕوونەو بۆ وێنەش: ئارەزووی 

پول كۆكردنەوە و میوزیك... هتد. 
پێشبڕكێ  هەرزەكاریدا  سەرەتای  لەگەڵ 
دەست پێدەكات، گەرچی ناڕێك وپێكە 
لە  نییە.  كێبڕكێش  یاسای  وملكەچی 
بەكۆمەڵ  ی��اری  هەرزەكاریدا  قۆناغی 
بەرباڵوترە، بەوەی كە گروپی كۆمەاڵیەتی 
وئاسوودەیی  خۆشنوودی  شێوەكانی  و 
ئاهەنگ  لە  وەك  و  باوترە  كۆمەاڵیەتی 
یان كۆبوونەوە لەگەڵ هاوڕێیاندا، لێرەشدا 
كارلێكی كۆمەاڵیەتی ئاشكرا دەبێت كە 

گیانی كۆمەڵ و چاالكی بەردەوام تیایدا 
بە  پابەندبوون  ب��ەرە  ب��ەرە  و  بەركەماڵە 
ڕێسای یاری و یاساكانی وەدەردەكەوێت 
هەر تاكێك بە ڕۆڵی پتەوی خۆی ئەنجام 
دیكە  كەسانی  مافی  لە  ڕێز  و  دەدات 
دەگرێت، بەو چەشنەش دەبینین كە یاری 
ئاوێتەیەكە لە چاالكی ماسولكەیی و ئەقڵیی 
لە چوارچێوەی شارستانیی كۆمەاڵیەتیدا. 

كە  شارستانیەتەیە  ئەو  ئاوێنەی  ی��اری 
خۆی  شارەزایی  و  دەژی  تیایدا  منداڵ 
پێشین  مندااڵنی  دەخەمڵێنێت.   تیادا 
و  فڕۆكە  بە  یارییان  ئێستا  شێوەیەی  بەم 
موشەك نەكردووە. دەبینین كە كچ ناز بە 
كە  شێوەیەی  بەو  دەدا  بوكەشوشەكەی 

دایك ناز بە منداڵەكەی خۆی دەدات.
پێویستە باوان پەیڕەوی ئەمانە بكەن

- گرنگی فەراهەم بوونی دەرفەتی یاری 
بۆ منداڵ بەپێی ئاست و ئارەزووی تایبەتی 

خۆی. 
- گرنگی گەشەی خولیا و ئارەزوو الی 

منداڵ.
 - تێبینی ئەوەی كە یاری میكانیكی بایەخی 
و  شیرەخۆری  قۆناغی  لە  هەیە  كەمتری 
سەرەتای منداڵیدا، چونكە ترس لە ناخی 
شیرەخۆردا دروست دەكات و هیچی بۆ 

ناهێڵێتەوە كە كاری پێبكات. 
- سوود لە وزەی فرە چاالكی بۆ كاری 
خۆ  لە  گۆڕینی  بە  ئەویش  ب��ەس��وود، 
خۆ  بۆ  ئامانجدا  بێ  بەتاڵكردنەوەیەكی 

بەتاڵكردنەوەیەكی  ئامانجدار.
وەك  هانبدرێت  سروشتی  وەرزش��ی   -
چادرگه   دانانی  و  مەلەكردن  و  ڕاكردن 

 .)Hadfield 1962 هادفیلد(
- ڕێنەدان بە منداڵ كە پێش زەمەن بكەون 
قۆناغی  ئەوەی  پێش  بچووك  پیاوی  ببنە 

منداڵیان ببڕن.
لە  بكرێت  منداڵ  بەشداری  بەناو  ناو   -
یاریكردندا، بەوەی فێر بكرێت و دڵخۆش 

بكرێت. 
گرنگی و بایەخی یاری 

بیكات،  منداڵ  كە  چاالكییەك  ه��ەر 
كە  ب��ەوەی  دەكرێت،  ئەژمار  یاری  بە 
و  هۆ  ئەگەر  تەنانەت  لێیەتی،  ئارەزوی 
چونكە  نەبووبێت،  دەرەكیش  پاڵنەری 
ئەوە كارییەتی، دەركەوتەیەكی سروشتی 
و پێویستیە بۆ ژیانی ئەو، منداڵی بەختیار 

كاتی  زۆرب��ەی  باشە،  تەندروستی  كە 
دەبات،  بەسەر  یاریكردن  بە  ڕۆژگاری 
هەر بۆیەشە قۆناغی سەرەتای منداڵی بە 
منداڵ  بۆ  یاری  ناونراوە.  یاری  قۆناغی 
تەماشا  ب��ەس��ەرب��ردن  ك��ات  وەك  تەنیا 
نەكراوە، بەڵكو ئەمڕۆ یاری وەك هۆكار و 
ئامڕازێكی پەروەردەیی گرنگ دادەنرێت 
كە بە هۆیەوە منداڵ گەشە دەكات و فێر 
دەبێت چۆن بەسەر جەستەیدا زاڵ ببێت 
بناسێت،  خۆی  دەوروب��ەری  جیهانی  و 
هەروەها ڕوانین بۆ یاری گۆڕاوە و تەنیا 
وەك ئامڕازێك بۆ خۆشی و ئاسوودەیی و 
خەریككردنی منداڵ لێی ناڕوانین، ئەمڕۆ 
كەرەستەكانی یاری وەك هۆ و ئامڕازی 
پەروەردەیی گرنگ و فاكتەری پێویست 
گەشەیەكی  وەك��و  منداڵ  گەشەی  بۆ 

دروست ناوزەد دەكرێت. 
بە  پشت  زۆرت��ر  منداڵ  فێربوون،  بۆ 
هەڵبژاردەی ڕاستەوخۆ دەبەستێت كە بۆ 
خۆی ئەنجامی دەدات، بۆیە پێویستە هەلی 
بۆ فەراهەم بكرێت بۆ ئەوەی سوود لەو 
جیاواز  ڕێگای  بە  و  ببینێت  شارەزاییەی 
منداڵ  كاتێك  بكات،   لێ  گوزارشتی 
دەتوانێت  دەكات،  یاری  سەربەستی  بە 
و  بەكاربێنێت  خۆی   توانستی  و  توانا 
و  بكاتەوە  تاقی  گەشەكردووی  هێزی 
فراوانەدا  جیهانە  لەم  دەتوانێت  هەروەها 
هەڵبژاردەی نوێ بەدەست بێنێت كە بۆی 
لە  سەرەكی  ڕەگ��ەزی  چونكە  نامۆیە، 
یاریدا خۆشی و چێژە، دەبینین كە منداڵ 
چێژ  كە  ئەوكاتەی  تا  یارییە  سەرقاڵی 
دیكەی  ئەوانی  بۆ  دواتریش  بۆی،   بێ  
جێدێڵێت، هەر كاتێك كە هەستی كرد 
سەرچاوەیەكە بۆ دڵتەنگی و بێزاری، ئەم 
خەسڵەتەكانی  لە  خێرایەش  گواستنەوە 

قۆناغی منداڵییە.

سەرچاوەكان:

1- دور اللعب فی نمو االطفال. مجموعة 
عمان  دلیمی.  سلوی  ترجمة:  دكاترة. 

1998
2- Spleen van Kinderen, redden 

en effect, D. Jan A.A. Kooistra, 

Amsterdam.2002

لە منداڵیدا تێبینی دەكەین 
كە بەگشتی یاری سادە و 
ماسولكەییە، گەرچی زیرەكی لە 
پڕۆسەی یاریكردندا ئامادەگی 
هەیە، دواجار بیركردنەوە لە 
یاریكردندا ڕۆڵی هەیە، وەك 
چۆن لە زۆرێك لە الیەنەكانی 
چاالكیدا دەبینرێت، دەبینین 
منداڵ ڕادەكات و سەردەكەوێت 
و لێرەو لەوێ خۆی هەڵدەدات، 
بەوەش چێژ وەردەگرێت، بەاڵم 
بەبێ  مەبەستێكی ئاشكرا، 
لەڕێی یارییەوە  ماسولكەی 
خۆی پتەو دەكات و مەشق 
بە یادەوەری خۆی دەكات، 
تواناشی بۆ ئاخاوتن زیاد 
دەكات
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Physics فيزيك

كلكدار و نەیزەك و 
شوهبەكان

جەمال موحەمەد ئەمین 
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ئ���ەم گ���ەردوون���ەی 
تەنە  بە  دێ��ت  جمەی  دەژی��ن  تێیدا 
و  ناو  هەریەكەیان  كە  ئاسمانییەكان 
پێناسە و سیفەتی تایبەتی خۆیانی هەیە 
و  كلكدار  و  هەسارە  و  ئەستێرە  وەك 
نەیزەك و شوهب و هەسارۆكەكان و 
هتد... لەم بابەتەدا هەوڵ دەدەم تیشك 
بخەمە سەر چەند تەنێكی ئاسمانی و لە 

كلكدارەكانەوە دەست پێدەكەم.
كلكدارەكان  

بنەڕەتدا  لە   Comet كلكدار  وشەی 
ڕاڤەی  دێت،  قژ  مانای  بە  و  التینیە 
ئاسمانیە  تەنە  ئ��ەو  ب��ۆ  ن��ەت��ەوەك��ان 
جیاجیایە، عەرەبەكان كلكداریان وەك 
قژ  دوای��دا  بە  كە  دان��اوە  ئەستێرەیەك 
وایان  دیكەیش  نەتەوەكانی  و  هەبێت 
دوایدا  بە  ئەستێرەیەكە  كلدار  داناوە 
لە  خەڵك  بەگشتی  و  هەیە  گسك 
كۆندا لەو كلكدارانە ترساون، چونكە 
هیچ زانیارییەكیان دەربارەیان نەبووە. 

بەریتانی،  ئەدمۆند هالی گەردوونناسی 
سیستمی  لە  بەشێك  بە  كلكداری 
هەموو  بە  پشتبەستن  بە  و  دانا  خۆر 
توانی  خۆی  پێش  زانیارییانەی  ئەو 
كلكدارانە  ئەو  دەركەوتنی  چۆنییەتی 
دۆزییەوە  ئ��ەوەی  هالی  لێكبداتەوە، 
دا  1682ز  ساڵی  لە  كلكدارەی  ئەو 
لە  كلكدارەیە  ئ��ەو  هەمان  بینراوە 

بینراوە،  دا   1607 و   1531 ساڵەكانی 
كە   كرد  پێشبینی  بچینەیە  ئەو  لەسەر 
ئەو كلدارەی بە ناوی خۆیەوە ناونراوە 
جارێكی  دا   1758 ساڵی  لە  هالی 
پێشبینیەكەی  وە  دەردەكەوێتەوە  دیكە 
لەو  كلدارە  ئەو  و  دەرچ��وو  ڕاس��ت 
ساڵەدا دەركەوتەوە، بەاڵم هالی خۆی 
لە  چونكە  نەبینی،  کلکداره ی  ئه و 
ساڵی  لە  دواجار  بۆ  و  نەمابوو،  ژیاندا 
و  دەركەوتەوە  دیكە  جارێكی   1986
دیكە  جارێكی  دیكە  ساڵی   76 پاش 
زەوی  ئاسمانی  میوانی  بە  دەبێتەوە 
واتە لە ساڵی 2062ز  پشت بە خوای 
گەورە جارێكی دیكە دەبێتەوە میوانی 

ئاسمانی گۆی زەوی. 
شێوەی  ب��ە  ك��ل��ك��دارەك��ان  ئ��ەگ��ەر 
ئەوەیە  بەڵگەی  دەركەون،  ڕێكوپێك 
هێلكەیی  ڕێ��ڕەوێ��ك��ی  ل��ەس��ەر  ك��ە 
دەسوڕێنەوە،  خۆردا  دەوری  بە  ڕێك 
وتی  بوو  كەس  یەكەم  هالی  ئەدمۆند 
كلكدارەكان سەر بە خێزانی كۆمەڵەی 
خۆرن و لەسەر خولگەی بڕگە ناتەواو 
هەزار   100 نزیكەی  و  دەسوڕێنەوە، 
خۆردا  كۆمەڵەی  لە  كلكدار  ملیۆن 
هەن كە بە شێوەی بەردەوام بە دەوری 
خۆردا دەسوڕێنەوە لە دووری زیاد لە 

18 هەزار ملیۆن كم. 
ئەدمۆند هالی 

 1656 ساڵی  لە  هالی  ئەدمۆند  زان��ا 
زانایەكی  لەدایكبووە،  بەریتانیا  لە 
كلكداری  و  بووە  گەورە  گەردوونی 
هالی بە ناوی ئەوەوە ناونرا پاش مردنی 
یەكەم  ئەو  چونكە   ،1742 ساڵی  لە 
كلكدارەی  ئ��ەو  س��وڕی  ب��وو  ك��ەس 
هالی  دیاریكرد،  ساڵ   76 تا   75 بە 
كرد  كلكدارەكانی  جوڵەی  ڕاڤ��ەی 
نیوتن  تیۆریەكانی  بە  پشتبەستن  بە 
خ��ۆری  كۆمەڵەی  و  ب���وارەدا،  ل��ەو 
دانا.  كلكدارانە  ئەو  سەرچاوەی  بە 
شومن  كلكدارەكان  بوو  واباو  پێشتر 
و دەرك��ەوت��ن��ی��ان م��ان��ای گ��ران��ی و 
و  پەتا  باڵوبوونەوەی  و  شۆڕ  شەڕو 
لەو  دیكە  زۆری  و  نەخۆشیەكانن 
ئەفسانانە، بەاڵم ئەدمۆند هالی كتێبێكی 
هەموو  ب��ۆچ��وون��ان��ەی  ئ��ەو  و  دان���ا 
كلكدارەكان  وت��ی  و  ڕەت��ك��ردەوە 

شومی  دەركەوتنیان  و  ئاسمانین  تەنی 
لێكۆڵینەوەی  هالی  نایەت.  دوادا  بە 
كە  كرد  كلكدار  دەركەوتنی   3 لە 
 1682 و   1607  ،1531 ساڵەكانی  لە 
بۆ  هەموو  دەركەوتنە  سێ  ئەو  وتی 
یەك كلكدارن كە لە دواتردا بە ناوی 
لە  كلكدارەكە  بەاڵم  ناونرا،  خۆیەوە 
لە  جەژنەكانی  لەكاتی  و   1758 ساڵی 
دایكبوون جارێكی دیكە دەركەوتەوە، 
نەمابوو  هالی خۆی  وتمان  وەك  بەاڵم 
دەركەوتنەوەی  ئەو  پێشبینی  پێشتر  كە 
سوڕەكەی  و  كردبوو  كلكدارەكەی 
ساڵ   76 تا   75 بە  خۆردا  دەوری  بە 

دانابوو.  
كلكدار لە چی پێكدێت؟ 

ناڕێكە  شێوە  ئاسمانی  تەنی  كلكدار 
بەردین  و  سەهۆڵین  بارستەی  لە  و 
گەردوونزان  پێكدێت،  گازەكان  و 
)فرید وێپڵ( لە ساڵی 1950 دا وەسفی 
گۆی  ب���ەوەی  ك���ردووە  كلكداری 
 ،dirty snowballsپیسبووە سەهۆڵینی 
پێكهاتەكەی  زۆری  بەشی  چونكە 
گاز  بە  تێكەڵبوو  سەهۆڵی  لە  بریتییە 
جگە  كلكدارەكان  بەرد،  و  خۆڵ  و 
لەوەی زۆر جیاوازن لە هەسارەكان كە 
شێوەیان نزیكە لە گۆییەوە جگە لەوە 
بە  درێژبووەوەن،  زۆر  خولگەكانیشیان 
نزیكییان لە خۆرەوە  جۆرێك دوور و 
جیاواز  گ��ەورە  زۆر  شێوەیەكی  بە 
هەسارەكان  پێچەوانەی  بە  دەبێت 
زۆر  ڕادەیەكی  تا  خولگەكانیان  كە 

بازنەیی یان هێلكەیین.  
كە  ماوەیەی  ئەو  بەپێی  كلكدارەكان 
تەواو  خ��ۆردا  دەوری  بە  سوڕ  یەك 
دەكەن، بۆ دوو گروپ پۆلێن دەكرێن: 
ئەو  درێ��ژەك��ان:  س��وڕ  كلكدارە   )1
سوڕییان  یەك  كاتی  كە  كلكدارانەن 
ساڵ   200 لە  زیاد  خۆردا  دەوری  بە 
دەخایەنێت، لە نموونەی ئەو كلكدارانە 
لە  1995دا  ساڵی  لە  پ��ۆپ،   – هێل 
ئاسمانی ڕووی زەوییەوە دەركەوت و 
یەك سوڕی بە دەوری خۆردا بە 2380 
ساڵ تەواو دەكات. كلكداری هێڵ – 
پۆپ لە 23 تەموزی 1995 دا لەالیەن 
ئاالن هیل، لە نیومەكسیكۆی ئەمریكیە 
بینرا،  ئەریزۆناوە  لە  بۆپ  تۆماس  و 
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هەردووكیان لە هەوادارانی گەردوونن 
و هەریەكەیان بە جیا ئەو كلكدارەیان 
دۆزیەوە، تیرەی كلكدارەكە 40 كم و 
دەوری خۆردا  بە  سوڕی  یەك  ماوەی 

دەگاتە 2380 ساڵ. 
ئەوانە  كورتەكان:  سوڕ  كلكدارە   )2
كە یەك سوڕییان بە دەوری خۆردا لە 
200 ساڵ كەمتر دەخایەنێت بۆ نموونە 
كلكداری هالی بە 76 ساڵ جارێك بە 
دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە، ناتوانرێت 
دوور  لەكاتێكدا  ببینرێن  كلكدارەكان 
لەسەر خولگەكانیانن، چونكە  لە خۆر 
ئەوانە تەنی تاریكن، بە نزیكبوونەوەیان 
دەبنە  ماددیەیان  پێكهاتە  ئەو  خۆر  لە 
بە  درێژ  گسكێكی  شێوەی  بە  هەڵم 
دوای كلكدارەكەدا درێژدەبنەوە لەژێر 
خۆر  تیشكی  خۆرەبادا،  كاریگەری 
دەبێتە  و  كلكە  ئەو  سەر  دەكەوێتە 
ب��ەردەوام  كلكدارەكە،  بینینی  هۆی 
خۆر  پێچەوانەی  كلكە  ئەو  ئاڕاستەی 
لە  زیاد  كلكدارێك  دەشێت  و  دەبێت 

یەك كلكی هەبێت.
پێكهاتەی كلكدارەكان

كلكدار لە 3 بەشی سەرەكی پێكدێت 
ئەمانەن: ناوك كە بارستەیەكی بەردینە، 
دەوری  پەڵەیە  ئ��ەو  ن��اوك  ب��ەرگ��ی 
و  گاز  لە  كە  كلك  و  داوە،  ناوكی 

ناوك  درێژدەبێتەوە.  و  پێكدێت  تۆز 
نموونە  بۆ  ناڕێكە  شێوە  بەردێكی 
شێوەی  لە  هالی  كلكداری  ناوكی 
پ��ەت��ات��ەدای��ە و درێ��ژی��ەك��ەی ل��ە 15 
لە  پانییەكەشی  و  ناكات  تێپەڕ  كم 
لە  كلكدارەكان  تێپەڕناكات،  8كم 
گۆی  وەك  فەزادا  دوورەكانی  ناوچە 
سەهۆڵین باڵون، كاتێك لە خۆر نزیك 
دەبێتەوە پلەی گەرمی بەرز دەبێتەوە و 
سەهۆڵەكەی دەبێتە هەڵم و خەرمانەیەك 
دەبێت،  دروس��ت  ناوكدا  دەوری  بە 
كلكدارەكەی  ڕووی  كە  ماددەكانی 
بە  خۆرەباوە  بەهۆی  پێكهاتووە  لێ 
شێوەی كلكێك بە پێچەوانەی خۆرەوە 
كلكدارەكان  زۆربەی  و  درێژدەبنەوە، 
و  خۆر  كۆمەڵەی  ئەوپەڕی  دەكەونە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  هەندێكیشیان  تەمەنی 
كۆمەڵەی  دروستبوونی  سەرەتاكانی 
خۆر. بە تێپەڕبوونی كات و لە میانەی 
بە  كۆمەڵەكەی  و  خۆر  سوڕانەوەی 
ئەو  مەجەڕەكەمان  ناوەندی  دەوری 
بەهێزی  دەبن  كارتێكراو  كلكدارانە 
ئەستێرانەی  لەو  هەندێك  كێشكردنی 
گۆڕانی  هۆی  دەبنە  و  لێوەیان  نزیكن 
ڕێ��رەوەك��ان��ی��ان، و ب���ەرەو ن��اوەن��دی 
دەبن  گ��ەرم  و  دەڕۆن  مەجەرەكە 
و  دەك���ەن،  دروس���ت  كلكە  ئ��ەو  و 

هەندێكی دیكە لە كلكدارەكان بەرەو 
و  دەڕۆن  خۆر  كۆمەڵەی  دەرەوەی 
چاو  لە  سنوردا  بێ  گەردوونی  نێو  لە 
لە  بەش  گرنگترین  دەبن.  ون  ئێمەدا 
هەندێكیان  و  كلكیانە،  كلكدارەكان 
یەكێكیان  كە  دەبێت  كلكیان  دوو 
گاز  لە  یەكێكیان  و  غوبار  و  تۆز  لە 
زۆر  هەندێكیان  كلكی  و  پێكدێن. 
لە  كلكدارەی  ئەو  نموونە  بۆ  درێژە 
درێ��ژی  دەرك���ەوت  دا   1834 ساڵی 
نێوان  ماوەی  ئەندازەی  بە  كلكەكەی 
كم"،  ملیۆن   228" مەریخە  و  خۆر 
خۆر  لە  كلكدارە  ئەو  كاتێك  بەاڵم 
دوور دەكەوێتەوە ئەو كلكەی نامێنێت. 

كلكی كلكدارەكان دوو جۆرن: 
 Plasma ئایۆنی–گازی   -كلكی 
ئایۆنبوو  بە  گازی  لە  كلكە  ئەو   Tail

ڕەنگی  و  پێكهاتووە  ئەلكترۆن  لەگەڵ 
بوون  هۆی  بە  الدەدات،  شین  بەرەو 
كە  كاربۆن  یەكانۆكسیدی  ئایۆنی  بە 
بۆ  كلكە  ئەو  و  دەدات  شین  ڕەنگی 
بە  درێژدەبێتەوە  دوور  زۆر  م��اوەی 

پێچەوانەی خۆرەوە. 
كلكە  ئەو   Dust Tail تۆزی  -كلكی 
بە  ت��ۆزی  دەن��ك��ۆڵ��ەی  ل��ە  پێكدێت 
لێدەدرێت  گسكی  خ��ۆرەب��اوە  هۆی 
درێژ  كلكدارەكەدا  تەنی  دوای  بە  و 

شوهوب
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بەرەو سپی  ڕەنگەكەی  بۆیە  دەبێتەوە، 
كلكە  جۆرە  دەڕوات،ئ��ەو  زەرد  یان 
پێشوو  جۆری  لە  پانترە  و  كورتترە 
الدەدات،  ڕێڕەوەكەی  لە  و  )ئایۆنی( 
چونكە تەنۆلكە تۆزیەكان قورسترن لە 

گازی بە ئایۆنبوو. 
غوبارەی  و  تۆز  ئەو  دەنكۆڵەكانی 
تەنۆلكە  لە  ڕووبارێك  كلكدارەكە 
دوای  بە  سەهۆڵ  وردە  دەنكۆڵەو  و 
ڕێ��رەوەك��ەی  درێ��ژای��ی  بە  و  خۆیدا 
بەشێكی  و  دەب��ات  خۆیدا  دوای  بە 
و  بەجێدەمێنێت  خولگەكەی  لەسەر 
)بەهەوادا  هەڵم  دەبنە  سەهۆڵەكانیشی 
بە  و  كات  تێپەڕبوونی  بە  چوونە(، 
سوڕەكانی  لە  كلكدارەكە  بەردەوامی 
و  بەجێدەهێڵێت  ماددانە  لەو  خۆی 
لێدێت  وای  تا  كەمدەكات  خۆی  لە 
بۆ  ك��ەم��چ��ڕی  پ��ان��ی  خولگەیەكی 

دروست دەبێت. 
سوڕەكەی  میانەی  لە  كلكدارەكە 
لە  دەبێتەوە  نزیك  خۆردا  دەوری  بە 
گۆی زەوی و لەو كاتانەدا بە زۆری 
وردە نەیزەكی زۆر دەگەنە زەوی بەو 

هۆیەی پێشتر ئاماژەی پێدرا.
توێژینەوە  بۆ  ئەمباكت  دیب  تیمی 
چۆنیەتی  لە  لێكۆڵینەوە  فەزاییەكان 
دروس���ت���ب���وون���ی ك��ل��ك��دارەك��ان 
چینە  ئ��ەو  ب��ە  دەكات،پشتبەستوو 
كلكدارەكە  دەوری  س��ەه��ۆاڵن��ەی 
بە  موشەكێك  تیمە  ئ��ەو  دەدەن، 
بارستایی 370 كگم دەگرنە كلكداری 
لە  لێكۆڵینەوە  ئینجا  و   1 تەمبڵ 
بەپێی  دەكەن.  پەرشبووەكانی  پارچە 
ئاژانسی  ب��ە  س��ەر  تیمی  ئەندامانی 
وێنانەی  ئەو  ناسا  ئەمەریكی  فەزایی 
بوونی  گ��ی��راون،  بەركەوتنەوە  ل��ەو 
چەند چینێك لە سەهۆڵ دەردەخەن بە 
دەوری كلكدارەكەدا، بەپێی پسپۆڕێك 
سەهۆڵینانە  چینە  ئەو  بوونی  تیمە  لەو 
كلكدارانە  ئەو  ئەوەی  لەسەر  بەڵگەن 
نین، بەڵكو  لە ڕاستیدا ئەوەندە گەورە 
خلبوونەی  بە  بەفرین  گۆیەكی  وەك 
لەناو بەفردا بەفری دیكەی دەچێتە سەر 
بە  كلكدارەكانیش  دەبێت  گەورە  و 
ڕۆیشتنەكانیان  میانەی  لە  شێوە  هەمان 
تیمی  شارەزایانی  دەب��ن،  گ��ەورە  وا 

گرنگ  بە  زۆر  كلكدارەكان  ناوبراو 
چۆنیەتی  لە  تێگەیشتن  بۆ  دادەنێن 

پەیدابوونی كۆمەڵەی خۆر. 
سەرچاوەی كلكدارەكان 

كیوپەر-ی  دا جیرارد   1951 ساڵی  لە 
ئەو  ك��رد  پێشنیاری  گ��ەردوون��زان 
دەوری  بە  سوڕەكانیان  كلكدارانەی 
پشتەوەی  لە  ڕێكن  و  كورت  خۆردا 
هەروەها  دێ��ن،  نبتۆنەوە  ه��ەس��ارەی 
لە  زۆر  پ��اش��م��اوەی��ەك��ی  دەڵ��ێ��ت 
هەن،  ناوچانەدا  لەو  خۆر  كۆمەڵەی 
بۆچوونەی  ئ��ەو  كلكدارانەش  ئ��ەو 
بوونی  لە  دەك��ات  بەهێزتر  زاناكان 
و  ناوچانەدا  لەو  كلكدار  كۆمەڵێك 
لێناوە  یان  موشتەری-  خێزانی  ناوی 
كە جیاوازن لەو كلكدارانەی لە ناوچە 
زۆر دوورەكانی كە بە هەوری ئۆرت 
لە  تیاندایە  كلدارانە  ئەو  دەناسرێن، 
سوڕێك  ساڵ   20 لە  كەمتر  م��اوەی 
بە  ت��ەواو دەك��ات  بە دەوری خ��ۆردا 
ب���ەراورد ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوان��ەی ه��ەوری 
ساڵ  ملیۆن   200 لە  زیاد  كە  ئۆرت 
زۆربەی  لەبەرئەوەی  و  دەخایەنێت، 

پارچەی نەیزەک
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نزیكن  خولگەكانیان  كلكدارانە  ئەو 
خۆردا  دەوری  بە  زەوی  خولگەی  بە 
هەسارەكان  ئاراستەی  بە  هەموویان  و 
بەپێی  بە دەوری خۆردا دەسوڕێنەوە". 
هەشتاكانی  لە  كیوپەر  گریمانەی  ئەو 
س����ەدەی ڕاب������ردوودا ك��ە ت��ی��ای��دا 
نموونەی  و  بەكارهێنراو  كۆمپیوتەر 
خۆر  كۆمەڵەی  الس��ای��ی��ك��ردن��ەوەی 
پشتەوەی  كە  دەرك��ەوت  بەكارهێنرا 
نبتۆن دەبێتە  هەسارەی گازی زەبەالح 
كێڵگە بۆ ئەو كلكدارانەو و پاشماوەی 

داڕوخاوی تەنە ئاسمانیەكانی دیكە. 
ماددی  بەڵگەیەكی  هیچ  بوونی  بەبێ 
بە  هەروا  كیوپەر  پشتێنەی  ئەو  لەسەر 
مایەوە  تیۆری  شێوەی  بە  و  ڕاستی 
دۆزرایەوە  تەنێك  كە   1992 ساڵی  تا 
 QB1 تیرەكەی 240 كم بوو بە ناوی
بە  پشتێنەكەدا،  ن��اوچ��ەی  لە   1992
دۆزرانەوە  دیكە  تەنێكی  چەند  دوایدا 
كە پاڵپشت بوون بۆ بوونی ئەو پشتێنە 
زانستی،  ڕاستیەكی  بووە  تیۆریەكە  و 
پەپكەییە  ناوچەیەكی  كیوپەر  پشتێنەی 
و دەكەوێتە پشت خولگەی هەسارەی 
ی��ەك��ەی   50 دوورە  ل��ە  و  ن��ب��ت��ۆن 
گەردوونی  یەكەی   1( گ��ەردوون��ی 
دەكاتە 150 ملیۆن كم( و ئەو ناوچەیە 
جمەی دێت بە هەزاران تەنی ئاسمانی 
سوڕ  كلكدارە  لەگەڵ  هاوڕێ  بەستوو 
لەو  مەزەندەكان  بەپێی  كەمەكان، 
تەنی  ه��ەزار   100 لە  زی��اد  پشتێنەدا 
و  زیاتر  و  50كم  تیرەی  بە  ئاسمانی 
هەن  كەم  سوڕ  كلكداری  بلیۆنەها 
10هێندی  بە  پشتێن  ئەو  بارستایی  و 
بۆچوونی  بە  دانراوە،  زەوی  بارستایی 
پشتێنەدان  لەو  تەنانەی  ئەو  زاناكان 
هەندێك  و  بەرد  و  ئاوی  سەهۆڵی  لە 
و  پێكدێت  ئاڵۆز  و  ئۆرگانی  ماددەی 
ڕەنگیان لەنێوان خۆڵەمێشی و سوردان 
تا   3 تێرن  و  تۆخ  زۆر  ڕووەكانیان  و 
كە  دەدەن��ەوە  ڕووناكییە  ئەو  ی   %35
پلەی گەرمیان زۆر  دەكەونە سەریان، 
ناگاتە  و  سیلیزیەوەیە  سفری  خوار  لە 
سفری پەتی  )- 273 پلەی سیلیزی(. 

كلكدارەكان لە ڕابردوودا
الی  كلكدارەكان  مێژوو  درێژایی  بە 
مایەی  زەوی  ڕووی  سەر  دانیشتوانی 

بە  ئەوەش  بوون،  دڵەڕاوكێ  و  ترس 
هەیەتی،  ترسناكەی  دیمەنە  ئەو  هۆی 
ب��ەو  درێ���ژ  كلكێكی  و  س��ەرێ��ك 
هەندێك  الی  ئێستاشدا  ئاسمانەوە،لە 
ترسە  ئ��ەو  س��ەرەت��ای��ی  كۆمەڵگای 

هەرماوە.
مرۆڤ لە زۆر كۆنەوە كلكداری ناسیوە 
و  ناخۆشی  سەرچاوەی  بە  دایناوە  و 
مێژووییەكانی  تۆمارە  بەپێی  نەهامەتی، 
كلكداری  دەركەوتنی  لە  باس  چین، 
پ.ز،   1057 ساڵی  لە  دەكرێت  هالی 
تەنێكی  پ.ز    66 ساڵی  لە  هەروەها 
ئاسمانی  ل��ە  پرشنگدار  ئاسمانی 
ڕمێك  شێوەی  بە  دەركەوتووە  قودس 
ماوەتەوە،  ساڵ  یەك  م��اوەی  و  بووە 
ئەوە  دانابوو  وایان  كاتە  ئەو  خەڵكی 
توڕەبوونی خواوەندە لە مرۆڤەكان. لە 
ئاسۆی خۆرئاوای  لە  ساڵی 837 ز دا 
لە  كە  دەبینرێت  كلكدارێك  بەغداد 
كلكداری  ئ��ەوە  دەرك��ەوت  دوات��ردا 
هالیە و ماوەی 40  شەو لە بەرچاوی 
ز   1066 ساڵی  لە  و  مایەوە،  خەڵك 
كە  بینراوە  دیكە  كلكدارێكی  دا 
بە  ك���ردووە  گ���وزەری  هێواشی  ب��ە 
لە ساڵی 1301 ز دا  ئاسمانی زەویدا، 
كلكدارێكی دیكە لە ئاسمانی ئەوروپا 
دەردەكەوێت، هەروەها لە ساڵی 1378 

دەردەكەوێت،  دیكە  دانەیەكی  دا  ز 
ئینجا لە ساڵی 1456 ز كلكداری هالی 
گۆی  میوانی  دەبێتەوە  دیكە  جارێكی 
دیكەش  ساڵی  دوو  پاش  و  زەوی، 
لە  دەردەكەوێت  دیكە  كلكدارێكی 
لە ساڵی 1811  ئەوروپاوە، و  ئاسمانی 
شدا جارێكی دیكە كلكدار دەبینرێتەوە 

بە ئاسمانی زەویەوە.   
شوهبەكان  

ناو بە ناو و هەندێجار تەنی درەوشاوە 
خۆیان  زۆر  خێرایی  بە  كە  دەبینرێت 
زەویدا  بەرگەهەوای  نێو  بە  دەك��ەن 
دەوترێت  تەنانە  بەو  نامێنن،  ئینجا  و 
بەر  ئەگەر  خۆ   ،Meteors شوهب 
بەشی  نەیزەكن،  ئەوە  كەوتن  زەوی 
زۆری ئەو تەنە ئاسمانیانە كە بە شوهب 
دەناسرێن بە هۆی هێزی لێكخشاندنەوە 
زەوی  دەوری  بەرگەهەوای  لەگەڵ 
دەسوتێن و ناگەنە سەر ڕووی زەوی، 
پێشوازی  زەوی  النكەكەمان  ڕۆژان��ە 
و  دەك��ات،  شوهبانە  لەو  بلیۆن   8 لە 
شوێنە  لە  و  لەوانە  ملیۆن   25 تەنیا 
زەوییەوە  ڕووی  سەر  جیاوازەكانی 
بەهۆی  دیكەیان  ئەوانی  و  دەبینرێن، 
بەپێی  نابینرێن،  درەوشاوەییان  كەم 
بە  كە  تەنانە  ئەو  بارستایی  تێكڕای 
0.25 گم دانراون ڕۆژانە گۆی زەوی 

شێوە  ئاسمانی  تەنی  كلكدار 
ناڕێكە و لە بارستەی سەهۆڵین 
و بەردین و گازەكان پێكدێت، 
لە  وێپڵ  فرید  گ��ەردوون��زان 
وەسفی  دا   1950 ساڵی 
گۆی  بەوەی  كردووە  كلكداری 
چونكە  پیسبووە،  سەهۆڵینی 
پێكهاتەكەی  زۆری  بەشی 
تێكەڵبوو  سەهۆڵی  لە  بریتییە 
بە گاز و خۆڵ و بەرد
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10 تا 100 تەن لەو تەنانەی پێدەگات، 
ئاخۆ سەرچاوەیان كوێبێت؟ 

تەنی  بلیۆنەها  خۆردا  كۆمەڵەی  لەنێو 
چەند  ت��ی��رەی  ب��ە  ب��چ��ووك  و  ڕەق 
ئەو  پەرشوباڵون،  كەمتریش  و  سم 
كلكدارەكانن  پاشماوەی  تەنۆلكانە 
بە دەوری  میانەی سوڕانەوەیان  لە  كە 
لە  و  دەبنەوە  كلكەكانیان  لە  خۆردا 
هۆی  بە  و  زەوی  خولگەی  نزیك 
بەرەو  زەوی��ی��ەوە  كێشكردنی  هێزی 
 72 تا   12 خێرایی  بە  دەچ��ن  زەوی 
ئەوە  بەشی  خێراییەش  ئەو  و  چ  كم/ 
دەكات لە بەرگەهەوای زەوی بە هۆی 
لێكخشاندنەوە بە شێوەی پنتی درەوشاوە 
و  دەربكەون  درەوش��اوە  هێڵێكی  یان 
دوو  بۆ  شوهبەكان  نەمێنن!  دیار  خێرا 

گروپ پۆلێندەكرێن 
وردە  ه��ەڕەم��ەك��ی��ەك��ان،  ش��وه��ب��ە 
گشتی  بە  شوهبەكانیش  شوهبەكان، 
جیاوازن  درەوش��اوەی��ی��ان  ڕووی  لە 
هەندێكیان ئەوەندە درەوشاوەن لەوانەیە 
هەندێكی  بەاڵم  ببینرێن،  ڕۆژیشدا  لە 
دیكەیان درەوشاوەییان كەمترە و تەنیا 
لە شەودا دەبینرێن و یان هەر نابینرێن.
دەبێت جیاوازی بكەین لەنێوان یەك یان 
دوو شوهب كە لە سەعاتێكدا و ڕۆژانە 
وردە  دی��اردەی  لەگەڵ  دەردەك��ەون 
شوهبەكاندا كە لە یەك سەعاتدا ڕۆژانە 
بە سەدان و هەزارانیان لێدەردەكەوێت، 
و  كرد  زی��ادی  ژمارەیان  ئەگەر  خۆ 
دەوترێت  ئەوكات  ملیۆنەكان  گەیشتە 
و  شوهب  وردە  شوهبی.  گێژەڵوكەی 
لەو  زۆری  بە  شوهبیەكان  گێژەڵوكە 
كاتانەدا ڕوودەدەن كە خولگەی زەوی 
و خولگەی كلكدارەكان یەكتردەبڕن، 
ساڵدا  كاتی  هەندێك  لە  ئەوانە  بۆیە 
دیاردەی  دواداچوونی  بە  ڕوودەدەن. 
ئەو  میانەی  ل��ە  شوهبەكان  وردە 
كەڵك  بە  دەردەك��ەون  تێیدا  كاتانەی 
دەبێت بۆ دڵنیابوون لە ڕاستی هەژمارە 
دەركەوتنیان  چونكە  گەردوونییەكان، 
لەو كاتانەدا بەڵگەیە لەسەر ڕاستی ئەو 

هەژماكردنانە. 
دانیشتووانی سەر ڕووی زەوی زۆر لەو 
دیاریكراوی  كاتی  لە  شوهبانە  وردە 
وردە  ئەو  دیارترینی  دەبینن  ساڵدا 

برشاویە-ن  ناوی  بە  ئەوانەن  شوهبانە 
بە  و  و  دەردەك��ەون  ئابدا   11 لە  كە 
برشاوس  ئەستێرەی  كۆمەڵە  ئاڕاستەی 
لە  )شێر(  شوهبی  وردە  دەجوڵێن، 
ئاسمان بە ئاڕاستەی كۆمەڵە ئەستێرەی 
شێر دەردەكەون لە 16 تشرینی دووەم، 
هەروەها وردە شوهبی جەوزا لە ڕۆژی 
13 كانوونی یەكەم بە ئاڕاستەی كۆمەڵە 
ئەستێرەی بورجی جەوزا دەردەكەون، 
هەروەها وردە شوهبی تەنین لە ڕۆژی 
شوهبی  وردە  و  یەكەم  تشرینی  ی   9
یەكەم  تشرینی   20 ڕۆژی  لە  جەبار 
باسە  شایانی  ساڵدا،  لە  دەردەك��ەون 
هەریەكە لەو وردە شوهبانەی باسكران 
لە خولگەی یەكێك لە كلكدارەكانەوە 

دەگەنە ئاسمانی زەوی. 
شوهبەكان  وردە  دی��اردەی  بینینی  بۆ 
گرنگە  زۆر  ئاسمان  تاریكی  مەرجی 
و  شارەكانەوە  دەرەوەی  لە  واباشە  و 
و  بگەڕێین  دوای��دا  بە  الدێكانەوە  لە 
باشترین  شەویش  نیوە  دوای  كاتی 
جوڵەی  كاتانەدا  لەو  چونكە  كاتە، 
پێچەوانەی  زەوی  ناو  بۆ  شوهبەكان 
زەویە  دەوری  هەوای  بەرگە  جوڵەی 
و  دەكات  زیاد  لێكحشاندن  هێزی  و 
زیاتر  شوهبەكان  وردە  درەوشاوەیی 
شوهبەكان  ڕەنگی  ب��ەزۆری  دەبێت. 
ڕەنگی  و  دەڕوات  زەرددا  ب��ەالی 
پێكهاتەی  بۆ  ئ��ام��اژەن  شوهبەكان 
سۆدیۆم  گەردیلەكانی  شوهبانە،  ئەو 
بوونی  دەدەن،  پرتەقاڵی-زەرد  ڕەنگی 
ئاسن ڕەنگی زەرد دەدات، مەگنیسیۆم 
بوونی  دەدات،  شینی سەوزباو  ڕەنگی 
وەنەوشەیی  ڕەنگی  كالیسیۆم  توخمی 
ڕەنگی  سلیكۆن  بوونی  و  دەدات، 

سوور دەدات و هتد.
دەنگیان  شوهبەكان  گشتی  شێوەی  بە 
ناوی  بە  نەبێت  جۆرێكیان  تەنیا  نییە، 
جار  هەندێك  كە  ئاگرین(  )گ��ۆی 
دەنگەش  ئ��ەو  دەردەك����ات،  دەن��گ 
رادیۆییانەوە  شەپۆلە  ئەو  ئەنجامی  لە 
هەیە.  كەمیان  لەرەلەرێكی  كە  دەبێت 
كلكێكی  شوهبەكان  هەندێجاریش 
بەجێدەهێڵن  خۆیاندا  بەدوای  دوكەڵی 
بە  دەبێت  سەوزی  مەیلەو  ڕەنگی  كە 
هۆی بوونی گەردیلەكانی ئۆكسجینەوە 

زیاتر  چریەك  چەند  لە  كلكانە  ئەو  و 
نامێننەوە.  

نەیزەكەكان   
شوهب  ل��ە    Meteorite ن��ەی��زەک 
لە  و  بەردینن  پارچەی  و  گەورەترە 
فەزادا مەلە دەكەن، بە خێرایی گەورە 
بەرگەهەوای  نێو  بە  دەك��ات  خۆی 
لێكخشاندنی  بە هۆی هێزی  زەویدا و 
ه��ەوادا  ل��ەگ��ەڵ  و  لەنێوانیان  زۆر 
دەبریسكێنەوە وەك ئەستێرە، و هەندێك 

بە ئەستێرەی كەوتوویان دادەنان. 
زەوی  دەوری  هەوایەی  بەرگە  ئەو 
وەك قەڵغانێكی پارێزەرە كە مرۆڤ و 
ژیانی سەر زەوی دەپارێزێت لەو تەنە 
بە  )زۆر  هەندێجار  بەاڵم  ئاسمانیانە، 
كەمی( ئەو تەنە ئاسمانیانە هێندە گەورە 
و خێران بە جۆرێك هێزی لێكخشاندنی 
نێوان ئەوانە و بەرگەهەوای زەوی نابنە 
خۆیان  هەر  و  لەبەردەمیاندا  ڕێگر 
بەو  زەوی،  ڕووی  سەر  دەگەیەننە 
 3 بۆ  و  نەیزەك  دەوترێت  تەنانەش 

گروپ پۆلێندەكرێن:
زۆری  بەشی  كە  ئاسنی  نەیزەكی   -
پێكهاتەكانیان توخمی ئاسن و كەمێك 

لە نیكل.
لە  چڕییان  كە  بەردین  نەیزەكی   -

چڕی بەردە سروشتییەكان زیاترە. 
تێكەڵە  كە  بەردین  ئاسنی  نەیزەكی   -
لە ئاسن و پێكهاتەی بەردی و شێوەی 

هەیە.  ئیسفەنجیان 
ئەوەندە  نەیزەكانە  ئەو  پاڵنەری  هێزی 
قوڵ  چاڵی  توانایاندایە  لە  كە  زۆرە 
دروستبكەن،  زەوی  ڕووی  لەسەر 
بە  دای  ن��ەی��زەك��ەی  ئ��ەو  بۆنموونە 
چاڵێكی  ئەمەریكا  لە  ئەریزۆنا  بیابانی 
قوڵی  و  1كم  تیرەی  بە  دروستكرد 
بوركانێك  دەم��ە  وەك  ك��ە  م   250
دەردەكەوت، بارستایی ئەو نەیزەكە 5 
ژمارەی  بە  ڕۆژانە  دەبوو.  تەن  ملیۆن 
سەر  دەكەونە  بچووك  نەیزەكی  زۆر 
زەوی، بەاڵم نەیزەكی گەورە ئەوانەی 
بێت  كگم   10 سنوری  لە  بارستاییان 
تێپەڕ  دانە   5 لە  ڕۆژان��ە  كەمن،  زۆر 
گ��ەورەش  زۆر  نەیزەكی  و  نابێت، 
هەن كە بارستاییان دەیان تەن دەبێت، 
بەر  بەدەگمەن  و  كەمن  زۆر  ئەوانە 
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بە 100 ساڵ  لەوانەیە  زەوی دەكەون، 
لەوانە  دانەیەك  ئینجا  زیاتریش  زۆر  و 
ئەو  تازەترینی  بكەوێت،  زەوی  بەر 
كەوتبێت  زەوی  بەر  كە  نەیزەكانە 
ئەو  ناوی  بە  كە  بوو  تایجا  نەیزەكی 
شوێنەوە ناونرا تێیدا بەر زەوی كەوت، 
تایجا لە ساڵی 1947 دا دای بە سیبریا 

لە خۆرهەاڵتی ڕووسیا. 
نەیزەكەكان یان بەردینن و یان ئاسنینن، 
ئەوە  ئاسنین  نەیزەكی  گەورەترین 
ئەفریقیا  باشوری  ناوچەی  لە  كە  بوو 
كەوتە سەر زەوی و بارستاییەكەی 50 
نەیزەكی  گەورەترین  و  دەب��وو،  تەن 
لە  بوو  تەن   2 بارستاییەكەی  بەردیش 

چین دای بە زەویدا.  
مەریخ  ه��ەس��ارەی  لە  نەیزەكەكان 
ی��ان م��ان��گ و ی��ان ه��ەس��ارۆك��ە و 
دەتوانرێت  دێ��ن،  كلكدارەكانەوە 
زانینی  بە  بزانرێت  سەرچاوەكانیان 
زاناكان  لەوە  ب��ەدەر  پێكهاتەكانیان، 
پێكهاتەی  زانینی  بۆ  پەرۆشن  زۆر 
یارمەتیان  ئەوە  چونكە  نەیزەكانە،  ئەو 
دەدات بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە چۆنیەتی 
هەتا  و  خ��ۆر  كۆمەڵەی  بەدیهاتنی 

گەردوونیش. 

شوێنەواری نەیزەكەكان لە سەر زەوی 
لە ناوچەی حەدیسە لە پارێزگای ئەنبار 
گەورە  چاڵێكی  عێراق  خۆرئاوای  لە 
بەركەوتنی  ئەنجامی  لە  كە  هەیە 
نەیزەكەوە دروستبووە، لە یوركشایری 
 25 بارستایی  بە  نەیزەكێك  بەریتانیش 
ڕۆژی  خ��وارەوە.ل��ە  دەكەوێتە  كگم 
نیزەكێكی  دا   1908 ت��ەم��وزی   30
دەیدات  سیبیریا  ناوچەی  لە  بچووك 
ب��ە زەوی���دا و 2000ك���م دووج��ا لە 
هەروەها  دەك��ات،  وێ��ران  دارس��ت��ان 
ناوچەی  لە  گ���ەورەش  نەیزەكێكی 
بە  دەی��دات  ئەمەریكی  ئەریزۆنای 
كم   1 تیرەی  بە  چاڵێك  و  زەوی��دا 
لێدەدات، و لە ساڵی 1947 دا یەكێكی 
سیبریای  ناوچەی  بە  دەی��دات  دیكە 
گ��ەورە  تەقینەوەیەكی  و  ڕووس���ی 
زانستیش  تیۆریەكی  دروستدەكات. 
ساڵ  ملیۆن   65 پێش  دەڵێت  هەیە كە 
زەویدا  بە  داویە  نەیزەكێك  لەمەوبەر 
ئەو  دەیناسورەكان،  لەناوبردنی  بۆتە  و 
كم   10 نزیكەی  پانییەكەی  نەیزەكە 
دەبێت و خێراییەكەی 90 هەزار كم/
سەعات دەبێت، و لە دووری هەزاران 
كم لە شوێنی كەوتنەخوارەوەكەی كە 

كەنارەكانی باشوری ئەمەریكای باكور 
ڕووەك  لەناوبردنی  هۆی  بۆتە  بووە  
ی   %70 نزیكەی  زیندەوەرەكان،  و 
لە  و  لەناوبردووە،  زەوی  سەر  ژیانی 
زاناكان  ڕابردوو  سەدەی  نەوەدەكانی 
شوێنەواری ئەو بەركەوتنەیان دۆزیەوە 
و  كم   180 تیرەی  بە  چاڵێكە  كە 
لە  یۆكاتان  نیوەدورگەی  دەكەوێتە 

مەكسیك.
نوێ،  لێكۆڵینەوەیەكی  بەپێی  ب��ەاڵم 
ئەمەریكیدا  ساینسی  گۆڤاری  لە  كە 
 10 نەیزەكەكە  تیرەی  باڵوكراوەتەوە 
پێش  ملیۆن ساڵ  لە 66  و  دەبێت  كم 
لەو  مەكسیك،  ناوچەی  بە  داویە  ئێستا 
لێكۆڵینەوەدا تەكنیكی پێوانی تیشكی بە 
بەكارهێنانی كاربۆن 14 بەكارهێنراوە بۆ 
دەرخستنی مێژووی وردی ئەو ڕووداوە 
لە  نەیزەكە  كە  ئ��ەوەی  گەیشتۆتە  و 
ساڵ  ه��ەزار   38 و  ملیۆن   66 پێش 
واتە  زەویدا،  بە  داویەتی  لەمەوبەرەوە 
لەناوچوونی دایناسورەكان بە 33  پێش 
هەزار ساڵ، واتە بەپێی ئەو لێكۆڵینەوەیە 
لە زانكۆی  مامۆستا  بۆل رین  و وتەی 
سەرپەرشتیاری  و  ئەمەریكی  بیركلی 
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەك��ە، ل��ەن��اوچ��وون��ی 

کلکداری هالی کە ساڵی 1986 دا بینراوە
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دایناسورەكان تەنیا بە هۆی كەوتنی ئەو 
ئەوە یەكێك بووە  نەبووە و  نەیزەكەوە 
هاوڕێ  لەناوچوونیان  هۆكارەكانی  لە 

لەگەڵ زۆر هۆكاری دیكە. 
سەرچاوەی نەیزەكەكان 

دوو  نێوان  لە  هەسارۆكەكان  پشتێنەی 
بە  موشتەریدا  و  مەریخ  ه��ەس��ارەی 
دادەنرێت،  نەیزەكەكان  سەرچاوەی 
نەیزەكەكان لەسەر خولگەی هێلكەیی بە 
دەوری ئەو دوو هەسارەدا دەسوڕێنەوە، 
بە  دادەن��رێ��ن  بەردییەكان  نەیزەكە 
لە  هەسارەكان  دروستبوونی  پاشماوەی 
نەیزەك   گەورەترین  خۆردا،  كۆمەڵەی 
سیرس 1 تیرەكەی 50 كم و نەیزەكی  
فستا 44  بە تیرەی 550 كم، و تا ئێستا 

زیاد لە 200 نەیزەك ناسراون تیرەكانیان 
لە 97 كم زیاترە و بە هەزاران نەیزەكی 

بچووكیش.
بەپێی زاناكان نەیزەكەكان لە پشتێنەی 
 asteroid belt هەسارۆكەكانەوە 
زەویش  ه��ەوای  بەرگە  و  دەردەچ��ن 
لەسەر  ژیانمانە  باشی  پارێزەرێكی 
بەشی  ك��ە  ن��ەی��زەك��ان��ە  ل��ەو  زەوی 
دەسوتێن  هەوایەدا  بەرگە  لەو  زۆریان 
كەمیان  زۆر  ژمارەی  خۆشبەختانە  و 

نەیزەكەكان  بۆیە  زەوی،  لێدەگاتە 
جێی مەترسی نین لەسەر ژیان. 

نەیزەكی ئەپوفیس 
لە كۆتاییەكانی ساڵی 2005 ناوەندی فەزایی 
بە  گەورە  نەیزەكێكی  ڕایگەیاند  نەرویجی 
بە  دەی��دات   APOPHIS ئەپۆفیس  ناوی 
زەویدا، سەرەتا لەسەر خولگەی تایبەت بە 
خۆی بە دەوری زەویدا دەسوڕێتەوە و ئینجا 
خۆی   2029 نیسانی   13 هەینی  ڕۆژی  لە 
دەدات بە زەویدا، بەپێی هەواڵەكە نەیزەكە 
دەیدات بە ڕووسیا و بەشێكی زۆری وێران 
هاوین  هەر  ساڵ  سێ  م��اوەی  و  دەك��ات 
دەبێت بە هۆی ئەو هەموو تۆز و غوبارەی 
ئەو  بەركەوتنەدا،  لەو  دەك��ات  دروستی 
نەیزەكە بەردییە و تیرەكەی 500 م دەبێت 

زەویدا  دەوری  بە  سوڕانەوەی  هۆی  بە  و 
لەناوبەرێت،  دەستكردەكان  مانگە  لەوانەیە 
ئەو  فیزیا گەردوونییەكان هێزی  زانا  بەپێی 
بەركەوتنە هاوتای تەقینەوەی 2000 میگاتەنە 
و  ن. ت(  )ت.  تەقاوەی  توند  ماددەی  لە 

چاڵێك بە تیرەی 4كم دروست دەكات. 
نوێ  گەردوونی  هەواڵێكی  دواییه ش  به م 
باڵوبووەوە دەربارەی هەسارۆكەیەك كە بە 
بەاڵم  دەبێت،  ڕەت  زەویدا  گۆی  نزیكی 
پێش هاتنی كاتی نزیكبوونەوەی هەسارەكە 

كە ڕۆژی هەینی 15 شوباتی 2013 و لە 
سەعات 10:26 ی شەو بە كاتی كوردستان، 
بە ڕۆژەكەی سەعات 9 ی  ئەوە و  پێش 
نەیزەكێك  وردە  چەند  لەبەیانی  س��ەر 
دایان بە ناوچەی ئۆڕاڵی ڕووسی و بوونە 
هۆی چەند تەقینەوەیەك و لە ئەنجامدا بە 
ماڵەكانیانەوە 500 كەس  پەنجەرەی  هۆی 
بریندار بوون، بەاڵم هیچ كەس گیانی لە 
دەست نەدا. بەپێی هەواڵی ئاژانسەكانیش، 
لەو  دەبێت  نزیكتر  هەسارەكە  ڕێ��ڕەوی 
دەوری  دەستكردەكانی  مانگە  خولگانەی 
وەك  فەزاییەكانی  گەیاندنە  بۆ  كە  زەوی 
بەكار  مۆبایل  و  تەلەفزیۆنی  پەخشی 
  35.800 لەبەرزی  ئەوانە  كە  دەهێنرێن 
هیچ  و  دان��راون  زەوییەوە  ڕووی  لە  كم 
نابێت،  زەوی  بە  بەركەوتنی  ئەگەرێكی 
كۆمەڵێك  ل��ەالی��ەن  هەسارۆكەیە  ئ��ەو 
ئیسپانی  گ��ەردوون��ی  ه���ەواداران���ی  ل��ە 
ناوی  بە  هەسارۆكەكە  و  دۆزراوەت���ەوە 
 13 هەسارۆكەكە  بارستایی     2012DA14

هەزار تەن دەبێت و قەوارەكەی بە ئەندازەی 
و  دەبێت  ئۆلمبیاد  مەلەكردنی  حەوزێكی 
هەسارۆكەیە  ئەو  دەبێت،  45م  تیرەكەی 
نزیك  زەوییەوە  لە  ماوەی 27520 كم  تا 
كە   2013  /2  /15 ڕۆژی  لە  ب���ووەوە 
نزیكترین  ئەوە  و  هەینی  ڕۆژی  دەكاتە 
ماوەی نێوان زەوی و هەسارۆكەكانە لەو 
بە  ك��ردووە  دەستیان  زاناكان  كاتەوەی 
چاودێری جوڵەی هەسارۆكەكان لە پێش 
15 ساڵ لەمەوبەرەوە خێرایی هەسارۆكەكە 
ئەو  خ��وان��ەك��ردە  ئ��ەگ��ەر  چ،  ك��م/   13
هەسارۆكەیە خۆی دا بە زەویدا ئەوا هێزی 
پێكدادانەكەی بەرامبەر بە 2.4 ملیۆن تەن 
لە دینامیت دەبێت، بەاڵم ئەو ئەگەرە زۆر 

دوورە و شتی وا ڕوونادات. 

سەرچاوەكان:
 bbcarabic.com

http://biala.50webs.com/page_

phis/ph_04.htm          

http://www.schoolarabia.net/

new_astronomy/ level_3/h/

glossary_2.htm

http://www.middle-east-online.

com/?id=148824

http://ar.wikipedia.org/

مرۆڤ لە زۆر كۆنەوە كلكداری ناسیوە و دایناوە بە 
سەرچاوەی ناخۆشی و نەهامەتی، بەپێی تۆمارە 
مێژووییەكانی چین، باس لە دەركەوتنی كلكداری هالی 
دەكرێت لە ساڵی 1057 پ.ز، هەروەها لە ساڵی 66 
پ.ز  تەنێكی ئاسمانی پرشنگدار لە ئاسمانی قودس 
دەركەوتووە بە شێوەی ڕمێك بووە و ماوەی یەك 
ساڵ ماوەتەوە، خەڵكی ئەو كاتە وایان دانابوو ئەوە 
توڕەبوونی خواوەندە لە مرۆڤەكان
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1- مێژووی لێكۆڵینەوەكانی مرۆڤ 
لەسەر گەردوون

یان  خۆر  كۆمەڵەی  باسكردنی  لەگەڵ 
گەردوون زۆربەمان كۆمەڵێك زانیاریمان 
دەربارەی ئەم بابەتە هەیە، بەاڵم ڕەنگە تا 
ئێستا ئەو پرسیارەمان لە خۆمان نەكردبێت 
كە ئایە ئەم زانیاریانەمان لە كوێوە هێناوە 
و چۆن دەستمان كەوتوون، بێگومان ئەم 
بەردەستماندان  لە  ئێستا  كە  زانیارییانە 
هەزاران  كۆششی  و  هەوڵ  ئەنجامی  لە 
قسەی  لێرەدا  زانایە.   س��ەدان  ساڵەی 

دەهێنمەوە  بیر  بە  زاناكان  لە  یەكێك 
لەسەر  ئێستا  مرۆڤانەی  “ئەو  دەڵێت  كە 
ڕووی زەوی دەژین بە بەراورد بە 500 
ساڵ پێش ئێستا هەموویان زانان” چونكە 
ئەو زانیارییانەی كە سەدان ساڵ زانایانی 
ئەو كاتە بە دوایدا دەگەڕان و بە دوای 
مرۆڤ  ئێستا  بوون  وێڵ  وەاڵمەكەیدا 
دەتوانێت زۆر بە ئاسانی دەستی بكەوێت 
بوارەكەیدا  لە  ئێستا  مرۆڤێكی  هەر  و 
زیاتر لە زانایەكی ئەو كاتە زانستی الیە.
مرۆڤ  دروستبوونییەوە  لەسەرەتای  هەر 
ژینگەی  و  ك��ارك��ردن  چۆنییەتی  لە 
هەوڵی  و  دەكۆڵێتەوە  دەوروب����ەری 
تێگەیشتن لە دروستبوونی ڕۆژ و شەو و 
مانگ گیران و خۆر گیران داوە، هەوڵی 
دروستكەری  كێ   بزانێت  كە  داوە 
هیچ  بە  زۆربەیان  و  ڕووداوان��ەی��ە  ئەم 
ئەنجامێك نەدەگەیشتن و ناچار چەندین 

خوداوەندیان بۆ خۆیان دروست دەكرد 
ئەستێرەكان  و  بت  وەك  دەیانپەرست  و 
خواوەندەكان...... و  ڕۆژ  و  مانگ  و 
س��ەدەی  نزیكەی  تا  ج��ۆرە  ب��ەم  هتد، 
10یەمی زاینی چەندین ئایین بە جیهاندا 
باوەڕی  مرۆڤ  كاتەدا  لەو  باڵوبووەوە، 
ڕوویەكی  زەوی  هەسارەی  كە  وابوو 
فەرشێكی  شێوەی  لە  و  هەیە  تەختی 
فراواندایە و تاكە شوێنە كە ژیانی لەسەر 
بێت و ئەم شوێنە بە تایبەتی بۆ مرۆڤ 

دروستكراوە تاوەكو تێیدا بحەوێتەوە.
لەم سەردەمەدا فەیلەسوفی یۆنانی ئەرستۆ 
گەردوون  لە  لێكۆڵینەوەكانیەوە  لەڕێی 
زایین  پێش  340ی  ساڵەكانی  ل��ەدوای 
دەرب���ارەی  زانیارییەك  چەند  ت��وان��ی 
هەسارەی زەوی لە كتێبەكەیدا بە ناوی 
On the Heavens ڕوون بكاتەوە كە 

چەند  توانی  و  بوون  سوودمەند  زۆر 

هۆزان خالید حەمە ڕەشید

كۆمەڵەی خۆر
لەگەردووندا
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باوەڕی  ئەرستۆ   ڕوو،  بخاتە  ڕاستییەك 
وابوو كە مانگ گیران كاتێك ڕوودەدات 
نێوان  دەكەوێتە  زەوی  هەسارەی  كە 
كە  سێبەرەی  ئەو  و  مانگەوە  و  خۆر 
لەسەر مانگیش دروست دەبێت بریتییە لە 
سێبەری هەسارەی زەوی و لەبەرئەوەی 
پێشبینی  بۆیە  شێوەی ئەو سێبەرە گۆییە 
كرد كە شێوەی هەسارەی زەوش گۆیی 
زەوی  هەسارەی  ئەگەر  چونكە  بێت، 
ئەوا  هەبوایە  دیكەی  شێوەیەكی  هەر 
سێبەری ئەو شێوەیە لەسەر ڕووی مانگ 
وابوو  ب��اوەڕی  ئەرستۆ  دەردەك���ەوت، 
زەویشەوە  لەسەر  دەتوانێت  مرۆڤ  كە 
هەسارەكەمان  كە  بكات  بەوە  هەست 
گۆییە بۆ ئەوەیش نموونەیەكی دیكەی 
لە  ب��وو  بریتی  ئەویش  كە  هێنایەوە 
باسی  زانایە  ئەم  كە  باكور  ئەستێرەی 
لێوەدەكات دەڵێت كە ئەستێرەی باكوور 
ئەستێرەیەكە ڕاستەوخۆ كەوتووەتە سەر 
زەوی  هەسارەی  خوالنەوەی  تەوەرەی 
بە  شوێنەكەی  و  باكور  جەمسەری  لە 
ناگۆڕێت  ئاسماندا  لە  شێوەیەك  هیچ 
لە  كە  دەكات  لەوە  باس  زانایە  ئەم  و 
جەمسەری باكور ئەم ئەستێرەیە ڕێك لە 
ناوڕاستی ئاسماندایە، بەاڵم هەتا لە هێڵی 
كەمەرەی هەسارەی زەوی نزیك ببینەوە 
نزمتر  ئەستێرەیەیش  ئەم  شوێنی  ئەوا 
دەبێتەوە تا لە هێڵی كەمەرەیدا لە ئاسۆی 
باكوردا ون دەبێت ئەم زانایە باس لەوە 
دەكات كە هۆكاری ئەمە بە هۆی شێوە 

گۆییەكەی هەسارەكەمانەوەیە. 
ئەرستۆ وەك چەندین كەسی پێش خۆی 
چەقی  زەوی  هەسارەی  كە  دانا  وای 
گەردوونە لە شوێنەكەی خۆی جێگیرە 
هەسارەكان  هەموو  و  مانگ  و  و خۆر 
كە تا ئەو كاتە دۆزرابوونەوە “عەتارد و 
زوهرە و مەریخ و موشتەری و زوحەل” 
لە چەند خولگەیەكدا  ئەستێرەكانیش  و 
بە دەوری هەسارەی زەویدا دەسوڕێنەوە 
ئەرستۆ  ب��اوەڕەی  و  بیر  ئەم  دواتر  كە 
-Ptolemy-لەالیەن بەتڵیمۆس تۆڵەمای
ەوە جێگیر كرا و توانی شێوەیەك بۆ ئەم 
بیر و باوەڕە دابنێت وەك لە خوارەوەدا 

دیارە.

ساڵ   1500 لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  مرۆڤ 
هەبوو  ئەرستۆیان  بیۆرەكەی  هەمان 
زەوی  هەسارەی  كە  بەوەی  سەبارەت 
تەنەكانی  هەموو  و  گەردوونە  چەقی 
زەوی��دا  ه��ەس��ارەی  دەوری  بە  دیكە 
بەناوبانگ  زانای  دواتر  تا  دەسوڕێنەوە 
پێشنیازی  كۆپرنیكوس  نیكۆالس 
مۆدێلێكی نوێی كرد كە تێیدا ئەستێرەی 
خۆر چەقی كۆمەڵەی خۆر و گەردوون 
هەموو  و  م��ان��گ  و  زەوی  و  ب��وو 
هەسارەكان و ئەستێرەكانی گەردوون بە 
دەوری خۆردا دەسوڕانەوە ئەم مۆدێلەی 
پێچەوانەی  ڕاستەوخۆ  كۆپرنیكوس 
ئینجیل  ئاسمانی  كتێبی  نووسراوەكانی 
بوو،  دیكە  ئاسمانی  كتێبی  چەندین  و 
كتێبانە  ئەو  كە  سەردەمە  لەو  چونكە 
زەویان  هەسارەی  خەڵكی  نووسرابوون 
تەماشا  نەجواڵو  و  تەخت  تەنێكی  وەك 
كتێبی  لە  شێوە  هەمان  بە  بۆیە  دەكرد 
هەسارەی  باسی   ئینجیلیشدا  ئاسمانیی 
و  تەخت  تەنێكی  ب��ە  ك���راوە  زەوی 
نەجواڵو، ئەمەیش بووە هۆی توڕەبوونی 
مۆدێلەیش  ئ��ەم  و  زۆر  خەڵكانێكی 
لەو  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  جیهاندا  بە 
سەردەمەدا باڵونەبووەوە، دوای نزیكەی 
سەدەیەك لە ساڵی 1609ی زاینیدا زانای 
فیزیای گالیلۆ گالیلی لە كاتێكدا بەشەو 
بە تلیسكۆبە تایبەتەكەی خۆی تەماشای 

هەسارەی موشتەری دەكرد تێبینی چوار 
هەسارەكەدا  دەوری  بە  كە  كرد  تەنی 
بەردەوام،  لێكۆڵینەوەی  دوای  دەجواڵن 
كە  ك��رد  ئ���ەوەی  تێبینی  زان��ای��ە  ئ��ەم 
هەندێك لە شەوەكان تەنیا سێ لەم تەنانە 
بە دەوری هەسارەكەدا دیارە و هەندێك 
تەنانەی  ل��ەم  دووان  تەنیا  ش��ەوی��ش 
بۆ  بیرۆكەیەكی  گالیلۆ  دواتر  دەبینی، 
هەروەك  تەنانە  ئەم  دانا  وای  كە  هات 
چەند  ئەمانیش  زەوی  هەسارەی  مانگی 
مانگێكن بە دەوری هەسارەی موشتەریدا 
دەسوڕێنەوە هۆكاری دیارنەمانی هەندێك 
لە مانگەكانیشی بۆ ئەوە گێڕایەوە كە ئەو 
مانگانە لە كاتی سوڕانەوەیان بە دەوری 
كات  هەندێك  موشتەری  ه��ەس��ارەی 
دەكەونە پشت هەسارەی موشتەرییەوە و 
لە زەوییەوە ناتوانین بیانبینین و ئەو چوار 
مانگەیش هەریەكە لە مانگەكانی “ئایۆ-
لە  كە  بوون  ئیۆروپا-گانمید-كاڵیستۆ” 
باسیان  بابەتە  ئەم  دیكەی  بەشەكانی 

دەكەین.
مانگانە  ئ��ەم  دۆزی��ن��ەوەی  هەرچەندە 
سوودێكی زۆری بۆ گالیلۆ هەبوو بەوەی 
ڕووی  سەر  مرۆڤی  یەكەمین  بە  بوو 
زەوی كە كۆمەڵێك مانگی لە دەرەوەی 
ناوی  توانی  و  دۆزییەوە  هەسارەكەمان 
مێژووەوە،  الپەڕەكانی  ناو  بخاتە  خۆی 
بەاڵم سوودێكی دیكەی گرنگی هەبوو، 
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كۆمەڵێك  مرۆڤ  یەكەمجار  بۆ  چونكە 
تەنی ناو كۆمەڵەی خۆری دۆزییەوە كە 
بە دەوری هەسارەی زەویدا ناسوڕێنەوە 
بەتڵیمۆس  و  ئەرستۆ  كە  ئ��ەوەی  وەك 

پێشبینیان كردبوو.
بە  دان��ی  ت��ەواوەت��ی  ب��ە  گالیلۆ  بۆیە 
نا  كۆپرنیكوسدا  نیكۆالس  مۆدێلەكەی 
و كەوتە بانگەشەكردن بۆ ئەو مۆدێلە و 
بڕوای وابوو كە هەسارەی زەوی تەنێكی 
دیكەی  هەسارەكانی  وەك  و  گۆییە 
ئەستێرەی  دەوری  بە  خۆر  كۆمەڵەی 
بەاڵم  دەجوڵێت،  و  دەسوڕێتەوە  خۆردا 
ئاسمانی  كتێبی  لە  كە  ئەوەی  هۆی  بە 
شێوەیە  بەم  زەوی  هەسارەیی  ئینجیلدا 
كرد  باسمان  پێشتر  وەك  نەكراوە  باس 
گالیلۆ  دژی  زۆر  خەڵكانێكی  بۆیە 

وەستانەوە.
بۆچوونەكانی  لەسەر  گالیلۆ  سەرئەنجام 
دادگایی كرا و سزادرا بەوەی كە دەبێت 
ماڵەكەی  لە  دەستبەسەریی  بە  ژیانی 
خۆیدا بەسەر ببات. لەگەڵ ناچاركردنی 
لە  بەاڵم  “پەشیمانم”  بڵێت  كە  بەوەی 
“بەاڵم  وتی  لێوەوە  لەژێر  ئەو  دوای��دا 
هێشتا هەر زەوی دەجوڵێت”. بەم شێوەیە 
ئەم زانایە لە ماڵەكەیدا دەستبەسەر بوو، 
تا لە 8-كانوونی دووەم-1942ی زاینیدا 
1992ی  ساڵی  لە  كرد،  دوایی  كۆچی 
زاینیش كڵێسەی كاسۆلیكی ڕۆما ڕێزی 
لە گالیلۆ گرت و دادگای ئەو زانایەی 
ئێستادا  لە  باسە  شایەنی  ناوبرد،  هەڵە  بە 
گالیلۆ  كردنەی  دادگایی  ئەو  زاناكان 
مێژووی  دادگایی  بنەماترین  بێ  وەك 

مرۆڤایەتی تەماشا دەكەن.
دواتر زانای بەناوبانگ جۆهانس كیپلەر 
خولگەی  لە  زۆر  لێكۆڵینەوەی  دوای 

هەسارەكانی ناو كۆمەڵەی خۆر پێشبینی 
ناو  تەنكانی  بۆ  هێلكەی  خولگەی 
تەنیا  ئەمەیش  و  كرد  خۆر  كۆمەڵەی 
لە كاتێكدا ڕاست دەبێت كە ئەستێرەی 
بێت،  خ��ۆر  ك��ۆم��ەڵ��ەی  چەقی  خ��ۆر 
چەقی  ببێتە  دیكە  تەنێكی  هەر  چونكە 
كۆمەڵەی خۆر ئەوا چی دیكە تەنەكانی 
دیكە بە شێوەیەكی هێلكەی ناسوڕێنەوە 
زۆر  خولگەكانیان  شێوەی  و  بەدەوریدا 
زەوی  هەسارەی  ئەگەر  دەبێت،  ئاڵۆز 
چەقی كۆمەڵەی خۆر بێت ئەوا شێوەی 
هێلكەی  عەتارد  هەسارەی  خولگەی 
نابێت، بۆیە ئەم زانایە ئەستێرەی خۆری 
بە چەقی كۆمەڵەی خۆر دانا و پێشبینی 
كرد كە هەموو هەسارەكانی دیكەی ناو 
كۆمەڵەی خۆر لەسەر خولگەی هێلكەی 
هەروەها  بسوڕێنەوە  خۆردا  دەوری  بە 
بەدەوری  مانگەكانیش  شێوە  بەهەمان 
كیپلەر  بەاڵم  دەسوڕێنەوە،  هەسارەكاندا 
هۆكاری  كە  لێكبداتەوە  ئەوە  نەیتوانی 
سوڕانەوەی ئەم تەنانە بە دەوری یەكتردا 

چییە.
نیوتن  ئیسحاق  بەناوبانگ  زانای  دواتر 
دوای لێكۆڵینەوەی زۆر چەند بیردۆزێكی 
بیردۆزانە  ل��ەو  یەكێك  كە  خستەڕوو 
دەڵێت  “هەموو دوو تەنێك لە گەردووندا 
و  دەك��ەن  كێش  یەكتری  هێزێك  بە 
لێكدانی  ئەنجامی  لەگەڵ  هێزەش  ئەم 
و  دەگۆڕێت  ڕاستەوانە  بارستاییەكانیان 
دووریان  دووجای  لەگەڵ  پێچەوانەیش 
دیكەیدا  بیردۆزێكی  لە  و  دەگۆڕێت” 
دەیخاتە  مانگ  كە  هێزەی  “ئەو  دەڵێت 
بەو  یەكسانە  بڕدا  لە  زەوی  ڕووی  سەر 
مانگ  سەر  دەیخاتە  زەوی  كە  هێزەی 
كە  هێزەیە  ئەو  هەمان  هێزانەیش  ئەو  و 

زیندەوەرەكانی سەر ڕووی زەوی كێش 
كاتێك  زەوی  ڕووی  سەر  بۆ  دەكاتەوە 
لە  دەبنەوە”  بەرز  زەوی  ڕووی  لە  كە 
جوڵەی  بە  س��ەب��ارەت  بیردۆزێكیشیدا 
دەخاتە  ئەوە  نیوتن  گەردووندا  لە  تەن 
گ��ەردوون��دا  لە  تەنێك  “ه��ەر  كە  ڕوو 
ڕاست  هێڵێكی  بە  دەكات كە  ئ��ارەزوو 
ئەگەر  بجوڵێت  نەگۆڕ  بە خێراییەكی  و 
هیچ هێزێكی دەرەكی كاری تێنەكات”  
بەمەیش بۆمان دەردەكەوێت كە ئەوەی 
گەردوون  تەنه كانی  كە  لەوەی  ڕێگرە 
لە  بریتییە  بڕۆن  ڕاست  هێڵێكی  لەسەر 

هێزی كێشكردنی نێوانیان.
بەم جۆرە ئەم زانا بەناوبانگە شۆڕشێكی 
كە  بەوەی  بەرپاكرد   گەورەی  فیزیای 
نەك هەر تەنیا جوڵە و خولگە و هێزی 
لێكدایەوە  زەوی  هەسارەی  كێشكردنی 
و  كێشكردن  ه��ێ��زی  ت��وان��ی  بەڵكو 
گەردوون  ناو  تەنەكانی  هەموو  جوڵەی 
بدۆزێتەوە و ئەم بیردۆزانە بە گرنگترین 
تاكە  بیردۆزە   ئەو  سەركەوتووترین  و 
كەسیانە دادەنرێن كە تا ئێستا لە زانستی 
فیزیادا تۆمار كراوە و تا ئێستایش مرۆڤ 
هەر لەسەر ئەم بیردۆزانە لە گەردوون و 

جوڵەی تەنەكان دەكۆڵێتەوە.
نیوتن  سەرەوەی  بیردۆزانەی  ئەو  بەپێی 
هەسارەی زەوی ئارەزوو دەكات كە بە 
بجوڵێت،  لە گەردووندا  هێڵێكی ڕاست 
بەاڵم هێزی كێشكردنی ئەستێرەی خۆر 
بەرەو  و  دەكات  جوڵەیە  لەم  ڕێگری 
ه��ەس��ارەی  و  دەك���ات  كێشی  خ��ۆی 
زەویش بەردەوام هەوڵی دووركەوتنەوە 
و جواڵن دەدات لەسەر ڕێڕەوێكی ڕاست 
بەم شێوەیە بەرئەنجامی هەردوو هێزەكە 
دەبێتە سفر و سەرەنجام هەسارەی زەوی 

کۆمەڵەی خۆر
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بە  هێلكەیدا  ڕادەیەك  تا  ڕێڕەوێكی  لە 
دەسوڕێتەوە  خۆردا  ئەستێرەی  دەوری 
لەم  هێزێك  ه��ەر  نەمانی  كاتی  لە  و 
هێزانەیش ئەم جوڵە بازنەییەی هەسارەكە 
دەردەچێت  خولگەكەی  لە  و  نامێنێت 
ئەستێرەی  ش��ێ��وەی��ش  ه��ەم��ان  ب��ە  و 
خ��ۆر ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ك��ە دەی��ەوێ��ت 
گەردووندا  لە  ڕاس��ت  شێوەیەكی  بە 
كێشكردنی  هێزی  ب��ەاڵم  بجوڵێت، 
خۆر  ئەستێرەی  گاالكسیەكەمان  چەقی 
سەرئەنجام  و  كێشدەكات  خۆی  بەرەو 
خولگەیەكی هێلكەیی بۆ ئەستێرەی خۆر 
دروست  گاالكسیەكەماندا  دەوری  بە 
بووە و ئەم بیردۆزانەیش ڕاستە بۆ هەر 

تەنێكی دیكەی ناو گەردوون.
کۆمه ڵێک  دۆزینەوانەیش  و  بیردۆز  ئەم 
لێكۆڵینەوە و دۆزینەوەی بەدوای خۆیدا 
لەم  بەناوبانگ  زان��ای  چەندین  و  هێنا 
بوارەدا دەركەوتن و چەندین تیۆری و 
بیردۆزیان لەسەر گەردوون و تەنەكان و 
چۆنێتی دروستبوونی گەردوون خستەڕوو 
هەموویان  باسكردنی  بۆ  ڕاستی  بە  كە 
پێویستمان بە چەندین كتێب دەبێت و لە 
دوای 1961ی زاینیش كە بۆ یەكەم جار 
تا  ئاسمان  بۆشایی  بچێتە  توانی  مرۆڤ 
ئێستا كە نزیكەی 50ساڵ دەبێت مرۆڤ 
بە هۆی بەكارهێنانی مانگی دەستكرد و 
چەندین  توانیوێتی  ئاسمانییەوە  كەشتی 
گەردووندا  لە  بەرهەمهێنان  و  دۆزینەوە 
سوودبەخشی  ئامێری  چەندین  بكات 
وەك مۆبایل و ئینتەرنێت بە هۆی مانگە 
دەستكردەكانەوە بەرهەمبهێنێت و بە هۆی 
ئەو تەلسكۆب و ئامێرانەی بەكاریدەهێنن 
مرۆڤ توانی چەندەها كۆمەڵەی دیكەی 
چواردەورمان  لە  خۆر  كۆمەڵەی  وەك 
 17 دووری  لە  تەنیا  كە  بدۆزێتەوە، 
 50 خۆر  ئەستێرەی  لە  ڕووناكی  ساڵی 
خۆر  كۆمەڵەی  وەك  دیكەی  كۆمەڵەی 
هەن  كە نزیكترینیان 4.2 ساڵی ڕووناكی 
لە كۆمەڵەی خۆری خۆمانەوە دوورە كە 
پرۆكسیماسێنتورییە  كۆمەڵەی  ئەویش 
و  سوورە  بچووكی  ئەستێرەیەكی  كە 
دۆزراون��ەت��ەوە  كە  كۆمەاڵنەیش  ئەو 
كە   galaxy گاالكسیەدایە  لەو  تەنیا 

كۆمەڵەی خۆرەكەی خۆمانی تێدایە كە 
 Milky way بە گاالكسی ڕێگای شیری
Galaxy ناسراوە  و تیرەكەی نزیكەی 

ئەستێرەی  ڕووناكییە،  ساڵی   100.000
ڕووناكی  ساڵی   28.000 نزیكەی  خۆر 
و  دوورە  گاالكسیەكەمانەوە  چەقی  لە 
گاالكسی ڕێگای شیرییش یەكێكە لەو 
ملیارەها گاالكسیانەی كە لە گەردووندا 
و  فیزیا  زانستی  كورتی  بە  بۆیە  هەن 
زاینیەوە  لە سەدەی 19ی  گەردوونزانی 
گەیشتووەتە لوتكە لە ئێستا ئەم زانستانە 
لە لوتكەی گەشەكردن و پێشكەوتندایە، 
بەاڵم هێشتا زۆر نهێنی ماوە كە مرۆڤ 

دركی پێنەكردووە.
 2- دروستبوونی كۆمەڵەی خۆر

زاناكان  ئێستا  پێش  ساڵێك  چەند  تا 
پێكراویان  باوەڕ  و  دروست  وەاڵمێكی 
نەبوو بۆ چۆنییەتی دروستبوونی كۆمەڵەی 
پێشچوونی  ب��ەرەو  لەگەڵ  بەاڵم  خۆر، 
و  گ��ەردوون  لە  لێكۆڵینەوە  و  زانست 
لە  كە  كۆمەاڵنەی  ئەو  تەماشاكردنی 
توانیان  زاناكان  دەبن  دروست  ئێستادا 
پرسیارانە  ئەم  بۆ  گونجاو  وەاڵمێكی 
بدۆزنەوە كە زۆر لە خەڵكی دەیان كرد 
سەبارەت بە دروستبوونی كۆمەڵەی خۆر 
و توانیان چۆنێتی دروستبوونی كۆمەڵەی 
خۆر قۆناغ بە قۆناغ و چۆنێتی كۆتایی 

هاتنەكەشی بزانن.
دروستبوونی  چۆنێتی  زانینی  بۆ  سەرەتا 
كۆمەڵە،  دەڵێم  “بۆیە  كۆمەڵەیەك  هەر 
خۆمان  كۆمەڵەیەی  ئەو  تەنیا  چونكە 
ناوی كۆمەڵەی خۆرە و كە بە ناوی ئەو 
ئەستێرەیەوە ناونراوە كە دەكەوێتە چەقی 
كۆمەڵەیەكی  هەر  و  كۆمەڵەیەوە  ئەم 
بە  تایبەت  ناوی  گەردوونیش  دیكەی 
لە ناوی ئەستێرەكەیەوە  خۆی هەیە كە 
دێت” لە گەردووندا پێویستە بزانین كە 
لە  كۆمەڵەیەدایە  لەو  ئەستێرەیەی  ئەو 
ئەستێرەكە  پۆلێكە، چونكە جۆری  چی 
كاریگەری گەورەی هەیە لەسەر تەمەنی 
لەسەری،  ژی��ان  بوونی  و  كۆمەڵەكە 
تێكڕایش هەموو ئەستێرەكانی گەردوون 
بەپێی بارستاییان دەكرێن بە 7 پۆلەوە كە 
خۆری خۆمان لە پۆلی “G” یە و هەر 

و  تەمەن  دیكە  پۆلەكانی  لە  پۆلێكیش 
تایبەندمەندییەكانی جیاوازە.

هەندێك لە ئەستێرەكان تەمەنیان دەگاتە 
لەبەرئەوەی  و  ملیار ساڵ  لە 100  زیاتر 
تەمەنی گەردوون 13.7 ملیار ساڵە بۆیە 
لە  گ���ەردوون  ئەستێرەكانی  زۆرب��ەی 
تەمەنیاندان  ناوه ڕاستی  و  سەرەتا  قۆناغە 
گەردوون  ئەستێرەكانی  لە  كەم  زۆر  و 

لەناوچوون و تەمەنیان كۆتایی هاتووە.
هەموو  وەك  خ��ۆری��ش  ئ��ەس��ت��ێ��رەی 
س��ەرەت��ای  ل��ە  دی��ك��ە  ئەستێرەكانی 
قۆناغێكدا  كۆمەڵە  بە  دروستبوونیەوە 
كاریگەری  قۆناغانەش  ئەم  ڕۆیشتووە 
ئەم  دروستبوونی  بۆ  هەبووە  گرنگیان  

كۆمەڵەی خۆرەی ئێستا هەیە.
قۆناغەكانی دروستبوونی كۆمەڵەی 

خۆر
1- هەورە گەردیلەییەكان

گ��ەردوون��دا  گاالكسیەكانی  ل��ەن��او 
زەبەالح  گەردیلەی  هەوری  چەندەها 
هەن كە زۆربەی پێكهاتەكانیان لە گازی 
گازی  لە  كەمینەیەكیش  و  هایدرۆجین 
هیلیۆم و چەند گازێكی دیكەی تێدایە 
دروستبوونی  دوای  لە  هەورانە  ئەم  و 
گەردوون بە هۆی تەقینەوە گەورەكەوە 
 Big“ بە  گ��ەردوون��دا  مێژووی  لە  كە 
زاناكان  و  پەیدابوون  ناسراوە   ”bang

و  كۆمەڵە  دروستبوونی  كارگەی  بە 
ئەستێرەكانی ناو گەردوونیان دادەنێن.

نزیكەی 5 ملیار ساڵ پێش ئێستا هەرچی 
بە  زەوی  لەسەر  چاوتە  پێش  لە  ئێستا 
هەرچی  و  مرۆڤیشەوە  و  زی��ن��دەوەران 
ناو كۆمەڵەی خۆر  تەنەكانی  هەسارە و 
هەیە بەشێك بوون لەم هەورە گەردیلەییانە 

و گازێك بوون لە گەردووندا.
سەرەتا پێویستە ئەوە بڵێین كە لە كاتی 
لە  ئەستێرەیەك  هەر  تەمەنی  كۆتایهاتنی 
گەردووندا ئەوا ئەو ئەستێرەیە دەتەقێتەوە 
و چەندین تیشك بەناو گەردووندا باڵو 
دەكاتەوە كە بە ئینگلیزی بە سوپەرنۆڤا 
زۆر  كە  ناودەبرێت   ”super novae“
كاتی  لە  كە  بەهێزترن  تیشكانە  ل��ەو 
تەقاندنەوەی بۆمبی ناوەكیدا پەیدادەبێت 
سەر  ژیانی  لەناوبردنی  هۆی  دەبێتە  و 
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هەر هەسارەیەك ئەگەر لە دووری 100 
ساڵی تیشكیەوە بێت لەو ئەستێرەیەوە كە 

دەتەقێتەوە.
ڕۆژانە بە هەزاران ئەستێرە لە گەردووندا 
دەتەقنەوە، بەاڵم ئەمە مەرج نییە هەموو 
لە  نموونە  بۆ  بێت  زیانبەخش  ك��ات 
كاتی بەركەوتنی ئەم تیشكانە بە هەورە 
داڕمانی  هۆی  دەبێتە  گەردیلەیەكاندا 
و  ك��ۆب��وون��ەوە  و  كێشكردن  هێزی 

چڕبوونەوەی هەورەكە.  
 4.6 نزیكەی  پێش  خ��ۆر  كۆمەڵەی 
چڕبوونەوەی  ئەنجامی  لە  ساڵ  ملیار 
كە  بووە  پەیدا  هەورانەوە  ئەم  بەشێكی 
ڕووناكی  ساڵی   65 نزیكەی  تیرەكەی 
بووە و هەورێكی لەم شێوەیەش توانای 

دروستكردنی 5 ملیۆن ئەستێرەی هەیە.
ئایا  كە  پێشەوە  دێتە  پرسیارێك  ئێستا 
بە  گ���ەردوون  ئەستێرەكانی  ئ��ەگ��ەر 
دیكەوە  ئەستێرەی  تەقینەوەی  ه��ۆی 
دروست دەبن كەواتە چۆن لە سەرەتادا 
ئەستێرەكان دروستبوون لە كاتێكدا كە 
گەردووندا  لە  دیكە  ئەستێرەیەكی  هیچ 

نەبووە؟
ئەو  بۆ  وەاڵم  گونجاوترین  بێگومان 
پرسیارەی سەرەوە، ئەوەیە كە گەردوون 
پێش 13.7 ملیار ساڵ پێش ئێستا لەڕێی 
كە  پەیدابووە  گەورەوە  تەقینەوەیەكی 
ناسراوە   Big bang بە  ئینگلیزی  بە 
تا  تەقینەوەیەش  ئ��ەم  تیشكەكانی  و 
تەلەفیزیۆنی  لەڕێی  دەتوانرێت  ئێستا 
لە  ماڵەكانمانەوە تەماشا بكەین و گوێ 
كاتێكدا  لە  ئەمەش  بگرین  دەنگەكەی 
هیچ  شەپۆلی  تەلەفیزیۆنەكەمان  كە 

كەناڵێكی لەسەر نەبێت.
2- دروستبوونی ئەستێرەی خۆر

كێشكردنی  هێزی  ك��ە  كاتێكدا  ل��ە 
خۆیەوە  بە  نائارامی  هەورانە  ئەم  ناو 
بە هۆی كەوتنە  دەبینێت و تێكدەچێت 
ب��ەر ئ��ەو ش��ەپ��ۆالن��ەی ك��ە ل��ە كاتی 
زەبەالحەكانەوە  ئەستێرە  تەقینەوەی 
پێكدادانی  دوای  لە  یان  دەبێت  پەیدا 
ڕووداوەی���ان  ئەم  كە  گاالكسیەكاندا 
لەژێر  ئەوا  ڕوودەدات  بەدەگمەن  زۆر 
هەورەكە  تایبەتدا  كێشكردنی  هێزێكی 

دادەڕوخێت و چڕ دەبێتەوە و وردە وردە 
دەبن  دابەش  و  دەبێتەوە  تیرەكەی كەم 
گۆی  بە  كە  بچووك  بچووك  گۆی  بۆ 
دەكات  زیاد  چڕییەكەی  ناسراون  بۆك 
پلەی  گازەكاندا  داڕووخانی  لەگەڵ  و 
گەرمییەكەی بەرز دەبێتەوە و ئەم پارچە 
نوێ  قۆناغێكی  بۆ  دەگۆڕێن  بچووكانە 
 ”T Tauri“ ئینگلیزی بە قۆناغی بە  كە 

ناسراوە.
بەم شێوەیە ئەستێرەی خۆر لە چەقی ئەو 
پارچە هەورەوە كە بە گۆی بۆك ناسراوە 
لەو  هەندێك  هەندێجار   و  پەیدابووە 
هەورانەی كە دەوری ئەستێرەكەیان داوە  
هەسارەكانیان  و  دەگۆڕێت  شێوەكەیان 
لە  چۆن  ه��ەروەك  دەبێت  پەیدا  لێوە 
ماوەی  دەردەكەوێت.  خۆردا  كۆمەڵەی 
ئەم قۆناغە نزیكەی 10 بۆ 15 ملیۆن ساڵە 
و تێیدا وردە وردە ئەستێرەی خۆر دەستی 
بە كارلێك كردن كردووە و وزەی لێوە 
خۆر  ئەستێرەی  ئەوەی  بۆ  پەیدابووە، 
دیكەوە  قۆناغێكی  بچێتە  قۆناغەوە  لەم 
ببێتە   بارستایەكەی  كە  بووە  پێویستی 

1030×2.0كگم.

و  ه��ەس��ارە  دروستبوونی   -3
مانگەكان

مانگانەی  و  هەسارە  ئەو  دروستبوونی 
نزیكن  خ���ۆرەوە  ئەستێرەی  ل��ە  ك��ە 
ناسراون  ناوەكییەكن  هەسارە  بە  كە 
ئەم  گەرمی  پلەی  ب��ەرزی  ه��ۆی  بە 
كانزاكان  و  نیزەك  لە  جگە  ناوچەیەوە 
بتوانێت  نییە  دیكە  ماددەیەكی  هیچ 
زۆربەی  بۆیە  بمێنێتەوە  ناوچانەدا  لەم 
هەسارەكانی ئەم ناوچەیە لەو نه یزەك و 
بەردانەوە پەیدا بوون كە لە سەرەتاكانی 
ژیانی كۆمەڵەكەماندا لەم ناوچەیە بوون 
و پێكهاتەی سەرەكیشیان نیكڵ و ئاسن 
ئەم  پەیدابوونی  بووە  ئەلەمنیۆم....هتد  و 
سەرچاوەوە  دوو  هۆی  بە  نه یزەكانەش 
تەقینەوانەی  هەموو  ئەو  یەكەمیان  بووە 
كە  ڕووی��دەدا  خۆر  ئەستێرەی  لە  كە 
فڕێدەدا  كیلۆمەتر  ملیۆنان  بۆ  پارچەی 
لە  ب��وو  بریتی  س��ەرچ��اوەی��ش  دووەم 
ئەمەش  كە  خۆر  كۆمەڵەی  دەرەوەی 
ئەو نه یزەك و كلكدارانە دەگرێتەوە كە 

تا چەند ساڵێك پێش 
ئێستا زاناكان وەاڵمێكی 
دروست و باوەڕ 
پێكراویان نەبوو بۆ 
چۆنییەتی دروستبوونی 
كۆمەڵەی خۆر، بەاڵم 
لەگەڵ بەرەو پێشچوونی 
زانست و لێكۆڵینەوە لە 
گەردوون و تەماشاكردنی 
ئەو كۆمەاڵنەی كە 
لە ئێستادا دروست 
دەبن زاناكان توانیان 
وەاڵمێكی گونجاو بۆ 
ئەم پرسیارانە بدۆزنەوە 
كە زۆر لە خەڵكی 
دەیان كرد سەبارەت بە 
دروستبوونی كۆمەڵەی 
خۆر و توانیان چۆنێتی 
دروستبوونی كۆمەڵەی 
خۆر قۆناغ بە قۆناغ 
و چۆنێتی كۆتایی 
هاتنەكەشی بزانن
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لە دەرەوەی كۆمەڵەی خۆر دەهاتن، لە 
كە  هەسارانەی  ئەو  هەموو  ئەنجامیشدا 
ناودەبرێن بە هەسارە ناوەكیەكان بریتین 
لە هەسارەی  تاوێرییەكان “بەردینەكان” 
ملیۆنان  پێكداكێشانی  ئەنجامی  لە  كە 
دواتر  و  پەیدابوون  یەكتردا  بە  نه یزەك 
بە دەوری  هەریەكەیان لە خولگەیەكدا 
ئەستێرەی خۆردا جێگیر بووە، هەریەكە 
و  عەتارد  و  مەریخ  هەسارەكانی  لە 
هەمان  بە  زەویش  هەسارەی  و  زوهرە 

ئەم ڕێگایە پەیدابوون.       
بە  دەرەكیەكانیشە  هەسارە  هەرچی 
كەمی  و  گەرمی  پلەی  نزمی  ه��ۆی 
خۆرەوە  ئەستێرەی  كێشكردنی  هێزی 
چڕبوونەوەی  هۆی  بە  ناوچانەدا  لەو 
كە  پەیدابوون  هەورانەوە  و  گاز  ئەو 
ماوەتەوە  گەردیلەییەكانەوە  هەورە  لە 
و  كانزایی  ماددەی  لە  كەمێك  لەگەڵ 
وەك  جۆرەن  لەم  كە  هەسارانەش  لەو 
و  زوح��ەل  و  موشتەری  هەسارەكانی 

ئۆرانۆس و نیپتۆن.                  
لە سەرەتادا كۆمەڵەی  باسە كە  شایەنی 
خۆر نزیكەی 20 هەسارە بووە و پاشان 
یان  یەكتردا  بە  پێكداكێشان  هۆی  بە 
 8 تەنیا  دەرچ��وون  خولگە  لە  هۆی  بە 

هەسارە لە ئێستادا ماوەتەوە.
”main sequense“ 3- قۆناغی

كاتێك ئەستێرەیەك 90% هایدرۆجینەكەی 
گازی  بەرهەمهێنانی  بۆ  بەكاردەهێنێت 
گەرمی  پلەیەكی  بوونی  لەگەڵ  هیلیۆم 
چەقەكەیدا  لە  زۆر  پەستانێكی  و  بەرز 
 main“ قۆناغی  ئەستێرەیە  ئەو  ئ��ەوا 
sequense” ی تێپەڕاندووە. ئەم قۆناغە 

ڕێژەی  كە  دەستپێدەكات  كاتێكدا  لە 
بە  ئەستێرەكەدا  لە چەقی  هیلیۆم  گازی 
خێرایی زیاد دەكات و ئەستێرەكەیش بۆ 
درێژەدان بەو كارلێكە ناوەكیانەی كە لە 
پلەی  وردە  وردە  ئەستێرەكەدایە  چەقی 
ئەستێرەی  دەكاتەوە.  بەرز  گەرمییەكەی 
لەو  و  قۆناغەدایە  لەم  ئێستادا  لە  خۆر 
كاتەوەی كە هاتۆتە ئەم قۆناغەوە  تەنیا 
40% هایدرۆجینەكەی بەكارهێناوە.              
ئەستێرەی خۆریش بە هۆی دەرپەڕینی 
پالزمایانەوە  و  م��اددە  و  فۆتۆن  ئ��ەو 

لەسەر  كە  تەقینەوانەی  ئەو  هۆی  بە 
ساڵێك   هەموو  ڕوودەدات  ڕووەك��ەی 
بارستاییەكەی  10×2.0ی  نزیكەی 

لەدەستدەدات. 
بۆ  هایدرۆجین  گەردیلەكانی  گۆڕینی 
وزە  دەستكەوتنی  هیلیۆم  گەردیلەی 
ماوەی  بۆ  ئەستێرەكان  دەتوانێت  لێوەی 
بهێڵێتەوە،  س��اڵ   100.000.000.000
بەاڵم هەتا ئەستێرەكە گەورەبێت خێراتر 
بەمەش  و  دەبێت  جێبەجێ  كردارە  ئەم 
قۆناغەدا  لەم  كورت  زۆر  بۆماوەیەكی 
بچووكەكان  ئەستێرە  بەاڵم  دەمێنێتەوە، 
بەتایبەتی ئەو ئەستێرانەی كە بە ئەستێرەی 
كردارە  ئەم  ناسراون  بچووك  سووری 
زۆر بە هێواشی ئەنجام دەدەن و نزیكەی 
ملیار   100“ ساڵ   100.000.000.000
ئەم  تەواوكردنی  بۆ  پێویستە  ی  ساڵ” 
گەردوونیش  ئەوەی  هۆی  بە  و  قۆناغە 
تا  بۆیە  ساڵە  ملیار   13.7 تەمەنی  تەنیا 
ئەم  س��وور  ئەستێرەیەكی  هیچ  ئێستا 

قۆناغەی تەواو نەكردووە.
ئەستێرەی خۆر نزیكەی 4.6 ملیار ساڵە 
دروستبووە و لە ئێستاشدا توانای مانەوەی 
بۆ نزیكەی 5.5 ملیار ساڵی دیكە هەیە.              
كۆمەڵەی  ناو  سەرەكیەكانی  3-پێكهاتە 

خۆر
ئەستێرەی خۆر و هەسارەكان و مانگ 
لە  هەندێك  و  بچووكەكان  هەسارە  و 
كۆمەڵەیەك  پێكەوە  ئاسمانییەكان  بەردە 
پێكدێنن كە بە كۆمەڵەی خۆر ناسراوە.

 5 و  هەسارە   8 لە  خۆریش  كۆمەڵەی 
 dwarfکورته بااڵ یان  بچووك  هەسارەی 
نیو  لە  زیاتر  و  179مانگ  و   planet

ملیۆن هەسارۆچكە asteroid و 4.185 
هەر  پێكهاتووە،كە  كلكدار  ئەستێرەی 
و  مانگ  بوونی  ڕووی  لە  و  هەسارە 
هەسارەكانی  لە  جیاوازە  سیفەتەكانییەوە 
لە  ئەوەیشەوە  هۆی  بە  هەر  و  دیكە 

یەكتری جیا دەكرێنەوە.
بەشەوە  دوو  بە  دەكرێن  هەسارەكان 
هەسارە  و  تاوێرییەكان  هەسارە  كە 
ئەو  تاوێرییەكان  هەسارە  گازییەكانە. 
هەسارانەن كە زۆربەی پێكهاتەكەیان لە 
بەرد و جۆرەكانی دیكەی كانزاكانە و 
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نموونەش بۆ ئەم هەسارانە لە كۆمەڵەی 
لە  بریتییە لە 4 هەسارە نزیكەكان  خۆر 
ئەستێرەی خۆرەوە كە هەسارەی زەوی 
لە هەسارە  لەو هەسارانە، جگە  یەكێكە 
هەسارە  بە  هەسارانە  ئەم  تاوێرییەكان 
ناوەكییەكانیش ناسراون بە هۆی نزیكیان 

لە ئەستێرەی خۆر.
جۆری  دووەم  گازییەكانیش  هەسارە 
خۆردا  كۆمەڵەی  لە  پێكدێنن  هەسارە 
هەسارە  بە  كە  هەسارە   4 لە  بریتین  و 
موشتەریش  ناسراون،  دەرەكییەكانیش 
زۆرب��ەی  كە  هەسارانە  ل��ەو  یەكێكە 
هەسارەكە لە گازی هیلیۆم و هایدرۆجین 

پێكهاتووە. 
و  هەسارە  هەموو  و  خۆر  ئەستێرەی 
هێزێكی  هۆی  بە  ئاسمانییەكان  تەنە 
پێی  كە  بەستراون  پێكەوە  ت��ون��دەوە 
كە   gravity ڕاكێشان  هێزی  دەڵێن 
هەیە  ڕاكێشانی  هێزی  زۆرترین  خۆر 
كۆمەڵەی  ناو  تەنەكانی  هەموو  كە  و 
خۆری هانداوە كە بە دەوری ئەستێرەی 
هەسارەكانی  هەموو  بسوڕێنەوە،  خۆردا 
جگە  خ��ۆر  ئەستێرەی  چ����واردەوری 
 8 لە  بریتین  بچووكەكە  هەسارە   5 لە 
هەسارە كە هەسارە ناوەكییەكان بریتین 
و  مەریخ  زەوی،  زوه��رە،  عەتارد،  لە 
لە  بریتین  دەرەكیەكەیش  هەسارە   4
نیپتۆن  ئۆرانۆس،  زوح��ەل،  موشتەری، 
قەبارەیان زۆر  كە هەسارە دەرەكیەكان 

بە  ناوەكییەكان  هەسارە  لە  گەورەترە 
هۆی ئەوەی كە زۆربەی پێكهاتەكەیان 

گازە.
كۆمەڵەی خۆر وەك ماڵێك وایە بۆ هەموو 
ئەو تەنانەی كە بە دەوریدا دەسوڕێنەوە 
دەكەونە  كە  هەسارۆچكانەی  ئەو  وەك 
هەسارەی  و  مەریخ  هەسارەی  نێوان 
موشتەرییەوە كۆمەڵەیەكیان پێكهێناوە كە 
 asteroid پشتێنەی هەسارۆچكەكان  بە 
belt ناسراوە و پێكهاتەی سەرەكی ئەم 

جۆرەكانی  و  بەرد  هەسارۆچكانەیش 
دیكەی كانزاكانە .

هەسارۆچكانە  ئەم  دیكەی  نموونەیەكی 
لە كۆمەڵەی خۆردا ئەو هەسارۆچكانەن 
خولگەی  دەرەوەی  دەك��ەون��ە  ك��ە 
بە  كە  خ��ۆر  كۆمەڵەی  هەسارەكانی 
ناسراون   kuiper belt پشتێنەی كیوپەر
وجۆرەكانی  بەرد  لە  شێوە  هەمان  بە  و 

دیكەی كانزاكان و سەهۆڵ پێكدێت.
بەپێی  ك��ورت��ەب��ااڵك��ان  ه��ەس��ارە   5
ڕیزبوونیان لە ئەستێرەی خۆرەوە بریتین 
مەیكمەیك،  هاومیا،  پلۆتۆ،  سیریس،  لە 
بە هۆی  ئاسمانیانە  تەنە  ئەم  ئێریس كە 
ڕیزبەندی  لە  قەبارەكانیانەوە  گەورەی 
هەسارۆچكەكان هەژمار ناكرێن و هەر 
یەكە لەم هەسارە بچووكانەیش توانیوێتی 
بە  دروستبكات  خۆی  بۆ  خولگەیەك 
هەندێك  و   خۆردا  ئەستێرەی  دەوری 
لە سیفەتەكانی هەسارەیان تێدابێت و بە 

هەسارە بچووكەكان ناوببرێن.
2- پێكهاتەكانی ناو كۆمەڵەی خۆر

   ”sun“ 1- ئەستێرەی خۆر
1- شوێن و تایبەندمەندیەكانی ئەستێرەی 

خۆر 
ئەستێرەی خۆر یەكێكە لە ئەستێرەكانی 
چەقی  كەوتۆتە  و  گاالكسیەكەمان 
كۆمەڵەكەیەوە كە ناسراوە بە كۆمەڵەی 
لە  ئەستێرەیشە  نزیكترین  و  خ��ۆر 

هەسارەكەمانەوە. 
شێوەی ئەستێرەی خۆر گۆییە و پێكدێت 
لە پالزمای زۆر گەرم شانبەشانی بواری 
خۆر  ئەستێرەی  بەهێز.  زۆر  موگناتیسی 
وەك تاكە ئەستێرەی ناو كۆمەڵەی خۆر 
گەرمی و ڕووناكی بە هەموو كۆمەڵەی 

خۆر دەبەخشێت.
ڕیزبەندی  بەپێی  خ��ۆر  ئەستێرەی 
پۆلی  دەكەوێتە  گەردوون  ئەستێرەكانی 
ئەستێرانە  ئەو  پۆلەش  ئەم  كە   ”G2V“
ب��ە ڕەن��گ��ی زەرد و  دەگ��رێ��ت��ەوە ك��ە 
بچووكی قەبارەیان جیا دەكرێنەوە، پیتی 
ئەستێرەی  پۆلەی كە  ئەو  بۆ  هێمایە   G
یش   G2 لە  مەبەست  تێدایە،  خۆری 
ڕووی  سەر  گەرمی  پلەی  بۆ  هێمایە 
جیاكردنەوەیەتی  بۆ  و  خۆر  ئەستێرەی 
لەگەڵ ئەو ئەستێرانەی دیكە كە هەمان 
پۆلی G یان هەیە، بەاڵم پلەی گەرمی 
Vیش  پیتی  جیاوازە،  ڕووەكەیان  سەر 
  ”main sequense“ هێمایە بۆ قۆناغی

لە تەمەنی ئەستێرەی خۆر.
لەگەڵ بچووكی قەبارەكەشیدا لە ئێستادا 
ب��اوەڕەی  ئ��ەو  گەیشتوونەتە  زان��اك��ان 
 %85 خ��ۆر   ئەستێرەی  تیشكی  ك��ە 
ئەستێرەكانی دیكەی ناو گاالكسیەكەمان 
دەگەڕێتەوە  ئەمەیش  كە  پرشنگدارترە، 
ئەستێرەكانی  زۆرب��ەی  كە  ئ��ەوەی  بۆ 
دی��ك��ەی ن���او گ��االك��س��ی��ەك��ەم��ان لە 
جیا  سوور  ڕەنگی  بە  كە  پۆلی))M((ن 
دەكرێنەوە و پلەیەكی گەرمی زۆر نزم 

و ڕووناكیەكی زۆر كزیان هەیە.
-24.000 دووری  لە  خۆر  ئەستێرەی 

سەرئەنجام گالیلۆ لەسەر بۆچوونەكانی دادگایی 
كرا و سزادرا بەوەی كە دەبێت ژیانی بە 
دەستبەسەریی لە ماڵەكەی خۆیدا بەسەر ببات. 
لەگەڵ ناچاركردنی بەوەی كە بڵێت »پەشیمانم« 
بەاڵم لە دوایدا ئەو لەژێر لێوەوە وتی »بەاڵم 
هێشتا هەر زەوی دەجوڵێت«. 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

66

26.000 ساڵی ڕووناكی لە چەقی گاالكسیەكەمانەوە لە خولگەیەكدا بە دەوری چەقی گاالكسیەكەماندا دەسوڕێتەوە، ئاڕاستەی 
خولگەكەیشی وەك ئاڕاستەی میلی سەعاتە ئەگەر لە جەمسەری باكوری گاالكسیەكەمانەوە تەماشای بكەین، خێرایی سوڕانەوەی 
ئەستێرەی خۆر بە دەوری چەقی گاالكسیەكەماندا نزیكەی 230 كم/چركەیەكدا و خۆر پێویستی بە 225-250 ملیۆن ساڵ هەیە 
بۆ تەواوكردنی یەك سووڕ و بەم سوڕانەوەیەیش دەڵێن ساڵی گاالكسی “ بێگومان لە كاتی سووڕانەوەی ئەستێرەی خۆریش 

بەدەوری گاالكسیەكەماندا هەموو پێكهاتەكانی دیكەی ناو كۆمەڵەی خۆریش بەشدارن لەم سووڕانەوەیەدا”. 
جوڵەیەكی دیكەی ئەستێرەی خۆر خوالنەوەیەتی بەدەوری خۆیدا كە بە پێچەوانەوەی میلی سەعاتەوەیە و یەك خوالنەوە بە 26.8 
تەواو دەكات، خێرایی خوالنەوەكەشی بە دەوری خۆیدا 617.7 كم/چركەیەكدا، تا لە هێڵی كەمەرەیەوە بەرەو جەمسەرەكانی 
خۆر بڕۆین وردە وردە ماوەی خوالنەوەكەی بە دەوری خۆیدا  زیاد دەكات تا لە جەمسەرەكانیدا یەك خوالنەوە بە دەوری 
خۆیدا بە 34.4 ڕۆژ تەواو دەكات بەمەش دەردەكەوێت  كە جوڵەی ئەستێرەی خۆر بە دەوری خۆیدا لە هێڵی كەمەرەی 
جیاوازە لە جەمسەرەكان، هێڵی كەمەرەی خۆر خێراتر لە جەمسەرەكانی بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە كە هۆی ئەمەش ئەوەیە 
كە پێكهاتەی ئەستێرەی خۆر لە دۆخی چوارەمی ماددە “پالزما”دایە و لە دۆخی ڕەقی پێكنەهاتووە و بە هۆی ئەو تەقینەوە 
بەهێزانەیشەوە كە لەسەر خۆر ڕوودەدەن دەبێتە هۆی شێواندنێك لەو ئەستێرەیە و بەردەوام هاتنە دەرەوەی گڕكان و گازی 
چەق و چینەكانی ناوەوەی خۆر كە ئەمەش دەبێتە هۆی سارد نەبوونەوەی  ئەستێرەی خۆر بەمەش ڕووی ئەستێرەكە بەردەوام 
هەمان پێكهاتەی دەبێت كە بریتییە لە پالزمای شل و گەرم ئەمەش دەبێتە هۆی گۆڕان لە خێرایی خوالنەوەی ئەستێرەی خۆر 
بە دەوری خۆیدا لە ناوچە جیا جیاكانی سەر ڕووەكەی، جیاوازی ماوەی خوالنەوەی ئەستێرەی خۆر بە دەوری خۆیدا لە 
هێڵی كەمەرەی بە بەراوورد بە جەمسەرەكان گەلێك پاشماوە لەسەر ئەستێرەكە جێدەهێڵێت كە دیارترینیان چاالك بوونی خۆر 

و پێچەوانەبوونەوەی جەمسەرەكانی موگناتیسی خۆرە هەموو 11 ساڵ جارێك. 
2- ئەستێرەی  خۆر لە ڕووی فیزیاوە

لێكۆڵینەوەی سیفەتەكانی ئەستێرەی خۆر وەك هەسارەكانی دیکه ، ئاسان نییە بە هۆی بەرزی پلەی گەرمی سەر ڕووەكەیەوە، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەیشدا مرۆڤ توانیوییەتی زانیاری زۆر لەسەر ئەستێرەی خۆر كۆبكاتەوە و زاناكان بەردەوام لە هەوڵدان بۆ 
بەدەست هێنانی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم ئەستێرەیە و ئەویش بە دروستكردنی مانگی دەستكرد و ناردنی بۆ خولگەی نزیك لەم 
ئەستێرەیە، لەو خشتەیەی خوارەوەیشدا چەند زانیارییەكی فیزیایی لەسەر ئەستێرەی خۆر خراوەتەڕوو و بەراورد كراوە لەگەڵ 

هەسارەی زەوی:
.....................4.6 ملیار ساڵتەمەنی ئەستێرەی خۆر

هەسارەی 1,309,016 كمتیرە تیرەی  ئەوەندەی   109.2

زەوی

قەبارەی 1018×1.40927 كم3قەبارە ئەوەندەی   1,301,018.805

هەسارەی زەوی

بارستای 1030×1.989 كگمبارستایی ئەوەندەی   333,060.492

هەسارەی زەوی

%26 چڕی هەسارەی زەوی1.409 گم/سم3چڕی

ڕووبەری 1012×6.07877 كم2ڕووبەر ئەوەندەی   11,917.607

هەسارەی زەوی

كێشكردنی 274 نیوتنهێزی كێشكردن هێزی  ئەوەندەی   27.96

هەسارەی زەوی

سەر  گەرمی  پلەی  تێكڕای 
ڕووەكەی

هەسارەی 5,500 پلەی سەدی ڕووی  سەر  گەرمی  پلەی 
زەوی 15 پلەی سەدیی
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خۆر  ئەستێرەی  ڕۆشنایی  ت��وون��دی 
كە  وات���ە   3.846×1026 ن��زی��ك��ەی 
سەرچاوەی سەرەكی وزەی سەر ڕووی 
و  خۆرە  كۆمەڵەی  و  زەوی  هەسارەی 
هێزەكەی لەسەر ڕووی هەسارەی زەوی 
لە نزیكترین كاتی نێوان هەسارەی زەوی 
ڕۆشنایی  تووندی  خۆردا  ئەستێرەی  و 

ئەستێرەی خۆر. 1000وات/م2.
3- ئەستێرەی خۆر لەڕووی كیمیاوە  
گشتی   كیمیای  1-پێكهاتەی  

ئەستێرەی خۆر
هایدرۆجین 92.1% و هیلیۆم %07.8.            

چینی  كیمیای  2-پێكهاتەی  
فۆتۆسفێر لە ئەستێرەی خۆر

%73.46هایدرۆجین  

%24.85هیلیۆم

%0.77  ئۆكسجین

%0.29كاربۆن

%0.16ئاسن

%0.12                                                                   نیۆن

%0.09                              نایترۆجین

%0.07سلیكۆن

%0.05مەگنیسیۆم

%0.04     گۆگرد

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

سەر  ناوەكییەكانی  كارلێكی   -3
ئەستێرەی خۆر

هەموو  وەك  خ��ۆری��ش  ئ��ەس��ت��ێ��رەی 
دایك  لە  وزەكەی  دیكە  ئەستێرەكانی 
دەبێت لە كاتی كارلێكە ناوەكییەكانیدا 
كە توخمی هایدرۆجین تێدا دەگۆڕێت 
ناوەكی  وزەیەكی  هیلیۆم  توخمی  بۆ 
لەم  زۆر گ��ەورە دروس��ت دەك��ات و 
هەر  لە  خۆر  ئەستێرەی  كارلێكێكەیشدا 
تەن  ملیۆن   650 نزیكەی  چركەیەكدا 
چوارگۆشە هایدرۆجین بەكاردەهێنێت. 

لەناو  ه��ەی��ە ك��ە  چ��ەن��دی��ن ك��ارل��ێ��ك 
گۆڕینی  بۆ  ڕوودەدەن  ئەستێرەكاندا 
هیلیۆم  توخمی  بۆ  هایدرۆجین  توخمی 
وێنەكەی  كارلێكەی  ئەو  سادەترینیان 
چۆنێتی  ئاسانی  بە  زۆر  كە  بەرامبەرە 
هیلیۆم  بۆ  هایدرۆجین  توخمی  گۆڕانی 
بە  كارلێكەیش  ئ��ەم  ڕوون��دەك��ات��ەوە 
واتای  بە  ناسراوەكە   ”P-P“ كارلێكی 
 4 تیایدا  كە  دێ��ت   پرۆتۆن-پرۆتۆن 
و  ب��ەك��اردێ��ت  هایدرۆجین  پ��رۆت��ۆن 
دەگۆڕێت بۆ توخمێكی هیلیۆم، خێرایی 
بۆ  ئەستێرەیەكەوە   لە   كارلێكانە  ئەم 

ئەستێرەیەكی دیكە دەگۆڕێت.
چركەیەكدا  هەر  لە  خ��ۆردا  چەقی  لە 
و  ڕوودەدات  كارلێك    9.2×1037

پرۆتۆنی   4 كارلێكێكیشدا  ه��ەر  لە 
بەكاردەهێنرێت  هایدرۆجین  سەربەستی 
كە لە چركەیەكدا 1038× 3.7 پرۆتۆنی 
بۆ  دەگۆڕێت  هایدرۆجین  سەربەستی 
دەك��ات��ە1011×6.5  كە  هیلیۆم  توخمی 
كگم لە یەك چركەدا. وزەیەكی زۆرلە 
پەیدا  كارلێكانەدا  ئەم  ڕوودان��ی  كاتی 
دەبێت و لە شێوەی گەرمی و ڕووناكی 
و تیشكە جۆرا و جۆرەكاندا دەردەچێت 
و ئەم وزەیەش كە لەم كارلێكانەوە پەیدا 
نزیكەی  خۆر  ئەستێرەی  لەسەر  دەبێت 
وزەی��ەش  ئەم  كە  وات��ە   3.846×1026

دەتوانرێت لە تەقاندنەوەی 1010×9.192 
چركەیەكدا  لە   TNT ماددەی  مێگاتەن 
دەدات  وزە  ئەمەش  كە  دەستبكەوێت. 
بە خۆر و دەبێتە هۆی گەرمبوونی، بەاڵم 
هۆی  بە  كارلێكە  لەم  وزە  دەسكەوتنی 
بەرزی تواناكەیەوە نییەم بەڵكو بە هۆی 

گەورەیی ئەم كارلێكەوەیە.
4- هێزی موگناتیسی ئەستێرەی خۆر 

ئەستێرەی خۆر بەهێزترین و گەورەترین 
كۆمەڵەی  لە  هەیە  موگناتیسی  هێزی 
موگناتیسیەی  هێزی  ئەم  بەاڵم  خۆردا، 
و  نامێنێتەوە  خۆی  وەك  هەمیشە  خۆر 
ساڵ بە ساڵ گۆڕانكاری بەسەردا دێت و 
هەموو 11 ساڵ جارێكیش جەمسەرەكانی 
ئەم موگناتیسەی خۆر پێچەوانە دەبێتەوە 
و  ئەمەش كاریگەرییەكی زۆری لەسەر 
خۆر دەبێت و هەر ئەمەیش دەبێتە هۆی  

چاالك بوونی ئەستێرەی خۆر كە ناسراوە 
.solar storm-بە زریانی خۆر

گ��رن��گ��ت��ری��ن دی���اردەك���ان���ی ئ��ەم 
تەقینەوەی  ڕوودان��ی  چاالكبوونەیش 
پالزما  ماددەی  و  گڕ  فڕێدانی  و  بەهێز 
بۆشایی  بۆ  زیانبەخشەكان  تیشكە  و 
بەهێزبوونی هێزی موگناتیس  ئاسمان و 
باسە  شایەنی  ئەوەی  خۆرە.  ئەستێرەی 
جارێك  ساڵ   150 هەموو  نزیكەی  كە 
ڕوودەدات  بەهێز  زۆر  چاالكبوونە  ئەم 
لە  ڕووداوە  ئەم  دەكرێت  چاوەڕوان  و 
ڕووبدات  2012دا  ساڵی  كۆتاییەكانی 
بەردەوام  تا سەرەتاكانی ساڵی 2014  و 
لەسەر  گەورە  كاریگەرییەكی  كە  بێت 
هەسارەی زەوی و هەسارەكانی دیكەی 
ئەم  ئەگەر  و  دەبێت  خۆر  كۆمەڵەی 
چاوەڕوان  كە  بەهێزییەی  بەو  ڕووداوە 
هۆی  دەبێتە  ئەوا  ڕووب��دات  دەكرێت 
دەستكردەكانی  مانگە  هەموو  وەستانی 
دەوری هەسارەی زەوی بەمەش هەموو 
و  تەلەفیزیۆن  و  تەلەفۆن  تۆڕەكانی 
ئینتەرنێت دەپچڕێت و تەنانەت لە كاتی 
كاریگەری  چاالكبوونەكەدا  بەهێزی 
و  دەبێت  كارەبایش  ت��ەزووی  لەسەر 
لەوەنەیە ببێتە هۆی بڕانی هەموو كارەبای 
سەرەڕای  ئەمە  زەوی،  هەسارەی  سەر 
لە  كە  گڕكانانەی  ئەو  چاالككردنی 

چەقی هەسارەی زەویدان. 
بوونەوەی  پێچەوانە  ڕوودان���ی  ه��ۆی 
خۆریش  موگناتیسی  جەمسەرەكانی 
سوڕانەوەی  جیاوازی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
جەمسەرەكان  لە  خۆیدا  بەدەوری  خۆر 
ئەستێرەی  كەمەرەی  هێڵی  بە  بەراوورد 
ڕۆژ   10 كەمەرەی  هێڵی  خۆر، چونكە 
دەوری  بە  جەمسەرەكان  لە  خێراتر 
دەبێتە  ئەمەیش  و  دەسوڕێتەوە  خۆیدا 
موگناتیسیەكانی  بوارە  تێكچوونی  هۆی 
موگناتیسی خۆر لوول بوون و گرێدانی 
دەركەوتنیان  و  یەكەوە  بە  بوارانە  ئەو 
پەڵەی  شێوەی  لە  خۆر  ڕووی  لەسەر 
ڕەشدا كە ئەمەش دەبێتە هۆی دەرپەڕینی 
دەرەوە  بۆ  خۆر  ناوەوەی  پێكهاتەكانی 
بوونەوەی  پێچەوانە  جاریشدا  دوا  لە  و 

جەمسەرەكانی موگناتیسی خۆر.
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و  خ��ۆر  ئ��ەس��ت��ێ��رەی  چینەكانی   -5
تایبەندمەندیان

1- چەق
چینی چەقی ئەستێرەی خۆر ناوچەیەكە 
كە دەكەوێتە چەقی ئەستێرەی خۆرەوە 
و 20%-25% نیوەتیرەی ئەستێرەكە داگیر 
دەكات.چڕی ئەم چینە 150گم/سم3 یان 
دەتوانین بڵێین چڕی ئەم چینە 150جار 
پلەی  و  زیاترە  ئاو  م��اددەی  چڕی  لە 
گەرمیەكەی نزیكەی 15.700.000پلەی 
ناوەكییەكان  كارلێكە  هەموو  سەدیە. 
و  گەرمی  پەیدابوونی  هۆی  دەبێتە  كە 
و  وزە  دیكەی  جۆرەكانی  و  ڕووناكی 
بۆ هیلیۆم  گۆڕینی توخمی هایدرۆجین 
لەم ناوچەیە ڕوودەدەن بۆیە بە ناوچەی 
لەسەر  دادەنرێت  هیلیۆم  دروستبوونی 

ئەستێرەی خۆر.
چەقی خۆر لەگەڵ ئەوەی تەنیا %20-%25 
پێكدێنێت،  خۆر  ئەستێرەی  نیوەتیرەی 
بەاڵم 99% وزەی خۆر بەرهەم دەهێنێت. 
ئەو كارلێكە ناوەكیانەی كە دەبێتە هۆی 
بەرهەمهێنانی وزە تەنیا لە چەق و چەند 
چەقەوە  س��ەروو  كەمی  كیلۆمەترێكی 
وزەی  هەموو  سەرچاوەی  ڕوودەدات، 
لەم  خۆریش  كۆمەڵەی  و  ئەستێرەكە 
چینەوە دەبێت و هۆی گەرمی چینەكانی 
هۆی  بە  تەنیا  خۆر  ئەستێرەی  دیكەی 
گواستنەوەی ئەم وزەیەوەیە  لە چەقەوە 

بۆ چینەكانی دەرەوەی ئەستێرەی خۆر.
2- چینی تیشكدەر

ئەم ناوچەیە بە دووەم ناوچە دادەنرێت 
لە دوای چەقی ئەستێرەی خۆر بە گشتی 
لە  دەكاتەوە  جیا  ناوچەیە  ئەم  ئەوەی 
چەق نزمی پلەی گەرمییەكەیەتی لە چاو 
چەقدا، پلەی گەرمی ئەم ناوچەیەش لە 
نزیك چەقەوە 7.000.000 پلەی سەدییە 
پلەی  بڕۆین  دەرەوە  ب��ەرەو  هەتا  و 
گەرمییەكەی نزم دەبێتەوە تا لە كۆتایی 
پلەی   2.000.000 دەگاتە  چینەدا  ئەم 
20گم/سم3  چینەش  ئەم  چڕی  سەدی. 
یە لە نزیك چەق و وردە وردە تا بەرەو 
دەرەوە بڕۆین چڕییەكەی كەم دەكات 
چینی  نزیك  لە  0.2گم/سم3  دەبێتە  تا 
گەرمی مژ. لەم چینەدا ئەو وزەیەی كە 
بۆ  دەگوێزرێتەوە  بووە  پەیدا  چەقدا  لە 

چینەكانی دەرەوەی ئەستێرەی خۆر.

3- چینی گەرمی مژ
200.000ك���م  نزیكەی  ناوچەیە  ئ��ەم 
ئەستێرەی  دەرەوەی  چینی  ل��ەژێ��ر 
پالزمایەی  ئەو  لەبەرئەوەی  خۆرەوەیە، 
لەم چینەیەدایە چڕیەكەی زۆر كەمە یان 
پلەی گەرمیەكەی بە گوێرەی پێویست 
گەرم نییە كە ئەو گەرمیەی لە چینەكانی 
ناوەوە دێت بیگوێزێتەوە بۆ سەر ڕووی 
و  گەرمی  ئەو  هەموو  بۆیە  ئەستێرەكە 
چینەكانی  لە  كە  وزەیەی  و  ڕووناكی 
و  دەمێنێتەوە  ناوچەیە  لەم  دێت  ناوەوە 
مژ  گەرمی  ناوچەی  بە  بۆیە  تێناپەڕێت 
پلەی  چینەشەوە  ئەم  هۆی  بە  ناسراوە. 
خۆر  ئەستێرەی  ڕووی  سەر  گەرمی 
5.600پ��ل��ەی  نزیكەی  بۆ  دادەب��ەزێ��ت 

سەدی.
4- چینی فۆتۆسفێر

ئەستێرەی  دەرەوەی  چینی  لە  بریتییە 
ئاسایی  چ��اوی  بە  دەتوانین  كە  خۆر 
بیبینین. چینەكانی دیكەی ژێر ناتوانین بە 
چاوی ئاسایی ببینین. پلەی گەرمییەكەی 
و  سەدیدایە  پلەی   5.600 نزیكەی 
پێكهاتووی دیكەیش دەكەونە  هەندێك 
دەوترێت  پێیان  كە  ناوچەیەوە  ئ��ەم 
دەنكۆڵەكان كە هەندێك لەم دەنكۆاڵنە 

تیرەكانیان 1.000كم دەبێت.
لە  ئێستا  پێش  س��اڵ   150 نزیكەی   
لەسەر  لێكۆڵینەوە  دەستپێكردنی  كاتی 
لەالیەن  چینەدا  ل��ەم  خ��ۆر  شەبەنگی 
كە  دۆزرانەوە  هێڵ  هەندێك  زاناكانەوە 
ئەو  ناسراوی  توخمێكی  هیچ  لەگەڵ 
سەردەمەدا نەدەگونجا، لە ساڵی 1868ی 
لۆكیەر  نۆرمان  ناوی  بە  زانایەك  زاینیدا 
ئەم  سەرچاوەی  كە  كرد  بەوە  ئاماژەی 
و  ن��وێ  توخمێكی  لە  بریتییە  هێاڵنە 
بریتییە  هیلیۆس  یۆناندا  لە  لەبەرئەوەی 
توخمە  ئەم  بۆیە  خۆر  خواوەندی  لە 
لە  ناونا.  هیلیۆمەوە  ناوی  بە  تازەیەی 
لە  كەمتر  بە  دۆزینەوەیەوە  ئەم  دوای 
25 ساڵ  توانرا لەسەر ڕووی هەسارەی 
زەوی توخمی هیلیۆم بەدەست بهێنرێت.
چینی  دەك��ەون��ە  پێكهاتوو  هەندێك 
فۆتۆسفێر وەك ئەو پەاڵنەی  كە دەكەونە 
 ”sunspot“ سەر ڕووی ئەستێرەكە و بە
كە  ڕەش  پەڵەی  لە  بریتین  و  ناسراون 
بۆ ماوەیەكی كاتی دەكەونە سەر ڕووی 

چاالك  هۆیەكەشی  و  فۆتۆسفێر  چینی 
بوونی خۆرە و ئەم پەڵە ڕەشانە تەنیا لەو 
كاتانەدا زۆر دەبن كە خۆر چاالكە و 
هۆیەكەشی تێكچوونی هێڵەكانی بواری 
پەاڵنە  ئەم  خۆرە  ئەستێرەی  موگناتیسی 
دەگاتە  تیرەكانیان  كاتدا  هەندێك  لە 
ب��وارەك��ان��ی هێزی  80.000ك����م، ك��ە 
موگناتیسی خۆری لێوەی دێتە دەرەوە.               
ڕووی  س��ەر  دیكەی  پێكهاتوویەكی 
ئەستێرەی خۆر بریتییە لەو پێكهاتووانەی 
ك��ە ل��ە ش��ێ��وەی  دەن��ك��ۆڵ��ەدان و بە 
ناوچەی  “granules” سەرچاوەكەشیان 
سەر  بۆ  چینەوە  لەو  كە  مژە  گەرمی 
ئەو  و  دەگ��وێ��زرێ��ن��ەوە  خ��ۆر  ڕووی 
دەنكۆاڵنەی تیرەكانیان 1.000كم دەبێت 
نزیكەی 8 بۆ 20 دەقیقە دەمێننەوە و ئەو 
30.000كم   تیرەكانیان  كە  دەنكۆاڵنەی 
و  دەمێننەوە  سەعات   24 م��اوەی  بۆ 
لەهەر  ئەستێرەی خۆر  باسە كە  شایەنی 
كاتێكدا نزیكەی 4 ملیۆن لەم دەنكۆاڵنە 

لەسەر ڕووەكەیەتی.
دەستكردی  مانگی  دا   2010 ساڵی  لە 
سۆهۆ SOHO-ی تایبەت بە ئەستێرەی 
بە  سەبارەت  زانیارییەكی  چەند  خۆر 
كە  ن��اردەوە  زەوی  بۆ  خۆر  ئەستێرەی 
ئاماژەی بە تەقینەوەیەك لە خۆر كردبوو 
كە گڕ و پالزمایی سەر ڕووی خۆری 
بەرزكردبووەوە  بەرزی 700.000كم  بۆ 
ئەستێرەی  تیرەی  نیوەی  ئەمەش  كە 
خۆرە و خێرایی ئەو پالزمایەش كە لەم 
تەقینەوەیە دەرچووبوو لە نێوان 600كم/
1.000كم/چركەیەكدا  بۆ  چركەیەكدا 

بوو.
سەرچاوەکان: 

1- solarsystem.nasa.gov

2- www.nasa.gov

3- www.wikipeadia.com

4- national geographic TV

5- www.solarham.com.

6- A brief history of time, stephen 

hawking.
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 دیاردەی تێرگەیاندن

 لەهەموو الیەنەكانەوە سەرسوڕهێنەرە
بەلێكۆڵینەوە پەیوەندی   ئەوەی   چ 

ئ��ەوەی ی��ان  هەیە  باسكردنەوە   و 
ڕەوشتە بەبەكاهێنانیەوە.   پەیوەستە 
بۆ بەرگری  )ك��ە   كارەباییەكەی 
ڕەوشتە و  نییە(  كارەبا   تێپەڕبوونی 
 م��وگ��ن��ات��ی��س��ی��ەك��ەی ك��ە ب���واری

ئەم دەك��ات��ەوە  ڕەت   موگناتیسی 
كردووە وای  دیارەی  سیفەتە   دوو 
بێت. بەرباڵو  زۆر  بەكارهێنانی   كە 
تەزووی تێپەڕبوونی  بۆ   بەرگری 
 ك��ارەب��ا ل��ە ه��ەم��وو م��اددەی��ەك��دا
بە هۆی  دەبێتە  كە  ئاساییە،   شتێكی 
 فیڕۆچوونی بڕێكی زۆر وزە و هەر
تێكچوون هۆی  دەبێتە  كە   ئەمەشە 
دەزگا لە  زۆرێك  لەكاركەوتنی   و 
بەرزبوونەوەی و    كارەباییەكان 
دیكەوە لەالیەكی  گەرمییان،   پلەی 

ناو دەچنە  موگناتیسیەكان   ب��وارە 
 زۆرێك لە ماددەكان، لەوێش بە وێڵە
گەرمی زۆر   بڕێكی   تەزووەكانیان 
بە گرفت دەبن  و  دەكەن   دروست 
ماددەكانی بەاڵم  دەزگایانە،  ئەو   بۆ 
  Conductors Super تێرگەیاندن

چونكە نییە،  گ��رف��ت��ان��ەی��ان   ئ��ەم 
تەزوو تێپەڕبوونی  بۆ   بەرگرییان 
 سفرە و كە دەڵێین سفرە زیادەڕۆیی
 ناكەین و لە ڕاستیدا بەرگرییان لەو
 پلە گەرمییە نزمانەدا دەبێت بە سفر،

ماددە تێرگەیاندنەكان و  بەجێهێنانەكانیان
حەمە عەلی مەعروف*
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كە پێی دەڵێن پلەی گەرمی مۆلەقە
critical temperature )Tc( 
ماددانەی ئەو  دیكەوە   لەالیەكی 

 باری تێرگەیاندن، بواری موگناتیسی
ناویانەوە، بچێتە  ناتوانێت   دەرەكی، 
كارپێكردنی كردووە  وای   ئەمەش 
و سەربازی  و  پزیشكی  بواری   لە 

.هاتوچۆدا زۆر بێت
تێرگەیاندن مێژووی 

لە ساڵی 1908 ز دا زانای هۆڵەندی 
هێك كامرلین ئونیس لەژێر پەستانی 
توانی  نزمدا  گەرمی  پلەی  و  بەرز 
گازەوە  لە  و  بكاتەوە  شل  هیلیوم 
لەپلەی  ش��ل��ەی��ەوە  دۆخ��ی  بیباتە 
گەرمی 4.2  گلڤندا كە -268پلەی 
كە  س��اڵ   3 دوای  ه��ەر  سلیزیە. 
بەرگری  لە  لێكۆڵینەوە  خەریكی 
تێبینی كرد كە  بوو  چەند توخمێك 
نزیكی  لە  پوخت  جیوەی  بەرگری 
بەم  سفری گلڤن-دا دەبێت بە سفر 
نۆبڵی  خەاڵتی  دۆزینەوەیەش  دوو 

لە  فیزیادا وەرگرت.

ماددەیەك  كە  گەرمییەش  پلە  ئەو 
تێپەڕبوونی  بۆ  نامێنێت  بەرگری 
پلەی  ن��اون��را  ك��ارەب��ا  ت����ەزووی 

م��اددەك��ەش  بە  مۆلەقە،  گەرمی 
تێرگەیاندن.  گەیەنەری  دەوترێت 
ئونیس  دۆزینەوەیەش  ئەم  دوای 
هەوڵی  لە  دیكە  زانایەكی  چەند  و 
دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  ب��ەردەوام��داب��وون 
گەرمی  لەپلەی  كە  دیكە  ماددەی 
تێرگەیاندن،  ب��اری  بگەنە  ب��ەرزدا 
ماوەیەكی  تا  هەواڵنە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 
بەربەستی  نەیانتوانی  دوورودرێ��ژ 
تا  تێپەڕێنن  گلڤن  پ��ل��ەی   10
ئاوێتەی نایۆبیۆم NbN لە سەرەتای 
پلەی  دۆزرای��ەوە،   1940 چلەكاندا 
گەیشتە  ساڵەدا  لەو  مۆلەقە  گەرمی 

15 پلەی گلڤن بڕاونە وێنەی )1(.
دوای سی ساڵ، ڕاستر لەساڵی 1973 
ئاوێتەیەكی نوێ  دۆزرایەوە كە  دا، 
گلڤن  ی   23 مۆلەقەكەی  پلەی 
 Nb3Ge ئاوێتەی  ئەویش  كە  بوو 
زانا  ه��ەردوو  ز   1986 لە  پاشان 

میۆالر  كارل  لەگەڵ  بیدنۆز  جۆرج 
لە  ڕاگەیاند  ڕاپۆرتێكیان  پێكەوە 
بارەی سەركەوتنیان لە ئامادەكردنی 
بریتی  كە  سیرامیكیدا  ئاوێتەیەكی 
بوو لە "La-Ba-Cu-O". دیسانەوە 
پلەی  كە   ،)1( وێنەی  ب��ڕوان��ەوە  
پلەی   30 ب��ۆ  گ���ۆڕی  م��ۆل��ەق��ەی 
لە   IBM كارگەی  لە  كە  گلڤن  
سویسرا ئامادەیان كرد كە ئەمانیش 
لەسەر  نۆبڵیان  خەاڵتی  دیسانەوە 
تەنیا  بە  نەك  پێدرا،  داهێنانە  ئەو 
ب��ەرزەی  گەرمییە  پلە  ئەو  لەسەر 
ڕووی��دا،  تیایدا  تێرگەیاندن  كە 
ماددەی  ئامادەكردنی  لەسەر  بەڵكو 
یەكەم  بۆ  تێرگەیاندن  سیرامیكی 
جار لە مێژوودا، ئەم دۆزینەوەیەش 
زانكۆی  لێكۆڵینەوەكانی  كۆمەڵەی 
هاوبەش  ب��ە  هیوستن  ئەمریكی 
ئەلبامای  ئەمریكی  زانكۆی  لەگەڵ 
 La النسانیوم   توخمی  توانیان 
بۆ  بگۆڕن  یتریۆم   Y توخمی  بە 
Y-Ba-" سیرامیكی  دەستكەوتنی 
گەرمی  پلەی  بەمەش   ."Cu-O

مۆلەقەی ئەو ماددەیە بۆ یەكەم جار 
پلەی كواڵندنی  لە مێژوودا لەسەرو 
 77 كە  بوو  هایدرۆجینەوە  گازی 
مۆلەقە  پلە  بەمەش  گلڤنە  پلەی 
پلەی   90 لە  بەرزتر  بە  بوو  گۆرڕا 

گلڤن.
ئاوێتەی  ئەو  دۆزینەوەی  هۆی  بە 
دا   1987 س��اڵ��ی  ی��ن��ای��ی��ری  ل��ە 
بە  بوو  خێرایی  بە  كە  دۆزرای��ەوە 
چەندەها  دۆزینەوەی  بۆ  بنچینەیەك 
وێنەكەی  بڕوانە  دیكە،  ئاوێتەی 
بەمەش  س��اڵ��ەك��ان��ەوە،  ب��ە  پێشوو 
لێكۆڵینەوە  زۆر  ئێجگار  ژمارەیەكی 
دەستی  جیهاندا  ل��ەس��ەرت��اس��ەری 
لەپلەی  ئ��ەوەی  هیوای  بە  پێكرد 
یان  ئاوێتەیەك  ژووردا  گەرمی 
ماددەیەك بگاتە باری تێرگەیاندن تا 
Bi-Sr-" ئاوێتەی  ئەوەی  گەیشتنە 
گلڤندا  پلەی   110 لە   "Ca-Cu-O

Ti-Ba-Ca-" ئ��ەوی��ش  دوای 
Cu-O" لە 125 پلەی گلڤندا، بەاڵم 
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  "Hg-Ba-Ca-Cu-O" لە 1993 دا
ل��ە135  كە  لیستەكە  بۆ  زی��ادك��را 
دەگەیەنێتە  ماددەكان  گلڤندا  پلەی 
ئەوەش  دوای  تێرگەیاندن  ب��اری 
پلەی  گەیشتە160  مۆلەقە  پلەی 
ئاوێتەكانی  بەكارهێنانی  بە  گلڤن 
Hg-" ب��ەرزدا  لەژێرپەستانی  جیوە 

. "Ba2Ca2Cu2O8

ئاوێتانەی  ئەو  دۆزینەوەی  بۆ  بۆیە 
77ی  لەسەرو  گەرمیان  پلەی  كە 
كواڵندنی  پلەی  كە  گلڤنەوەیە 
ناوسەردەمێكی  چووینە  نایترۆجینە 
ت�����ازەوە ك���ە گ��ەی��ەن��ەرەك��ان��ی 
ت��ێ��رگ��ەی��ان��دن ن��اون��را گ��ەی��ەن��ەرە 
بەرزەكان  گەرمییە  پلە  تێرگەیاندنە 
 Super Conductors واتە ،HTS

ب��ەاڵم   ،High Temperature

ناونران  پلەیە  لەو  پێشتر  ئەوانەی 
گەیەنەرە پلە گەرمییە نزمەكان واتە 
نایترۆجینی  LTS گازی  رۆتینیەكان 
و  تێدەچێت  كەمی  و  هەرزانە  شل 
ئاسانە،  پاراستنی  و  گواستنەوەی 
زانایان  خەونی  خەریكە  وا  بەاڵم 
دێتە دی لەوەی كە لەپلەی گەرمی 

ژووردا بگەنە باری تێرگەیاندن.
گ��رن��گ��ی ت��ای��ب��ەت��ی گ��ەی��ەن��ەرە 
 HTS بەرزەكان  پلە  تێرگەیاندنە 

هەیە: تایبەتمەندییانەیان  ئەم 
1- ئامادەكردنیان ئاسانە و بە ئاسانی 

دەست دەكەون. 
و  ت��ێ��دەچ��ێ��ت  ك���ەم���ی���ان   -2
و  مس  لە  بریتین  پێكهێنەرەكانیان 
Ca.Ba.Cu كە  كالیسۆم  و  باریۆم 

هەموویان زۆر هەرزانن. 
لەو  م��ۆل��ەق��ە  گ��ەرم��ی  پ��ل��ەی   -3
پلەی  ل��ەس��ەروو  گ��ەی��ەن��ەران��ەدا 
كواڵندنی نایترۆجینەوەیە كە ئەمیش 
لە  و  زۆرە  و  ه��ەرزان��ە  دیسانەوە 
هەموو شوێنێكدا هەیە و گواستنەوە 
بۆ ماوەیەكی  ئاسانە و  و هەڵگرتنی 
لەگەڵ  بەبەراورد  دەمێنێتەوە  درێژ 

شلكراوەدا. هیلیۆمی 
گەرمی  پلەی  نێوان  جیاوازی   -4
ناوەندە  گەرمی  پلەی  و  مۆلەقە 

حاڵەتی  لە  زۆرە  ساردكەرەوەكە 
 50 دەگاتە  كە  جیوەدا  ئاوێتەكانی 
دەكات  وا  ئەمەش  كە  گلڤن  پلەی 
پلەی  تا  چونكە  بێت،  جێگیرتر 
مۆلەقە و پلەی ئیشكردن جیاوازیان 

زیاتر بێت با شترە.
جیاجیا  شێوازی  بە  دەتوانرێت   -5
تەنكۆلەكان  وەك  بكرێت  دروست 
هەڵكراوو  م���اددەی  یا  فیلم  ی��ان 

لەسەر یەكتر دانراو یان بلوری.
بیردۆزی باردین – كۆپر – شریڤر          
دۆزی��ن��ەوەی  ل��ە  ن��ی��وس��ەدە  دوای 
ساڵی  لە  و  تێرگەیاندن  دی��اردەی 
ج��ۆن  زان���ا  ه��ەرس��ێ  دا   1957
لیۆن كوپر، رۆبرت شریڤر  باردین، 
بیردۆزێكیان لە بارەی تێرگەیاندنەوە 
لەسەر  نۆبڵیان  خ��ەاڵت��ی  و  دان��ا 
ناوی  بە  بیردۆزەكەش  و  وەرگرت 
زاناكەوە  سێ  هەر  یەكەمی  پیتی 
ئەم   BCS ب��ی��ردۆزی  ن���اون���راوە 
بە  "ئیلیكترۆنەكان  دەڵێت:  بیردۆزە 
كریستاڵیەكەی  تۆڕە  بەناو  جووت 
ئەو  تێپەڕدەبن"  گەیەنەردا  نیمچە 

"جوتەكانی  دەڵێن  پێیان  جووتانەش 
سێ  لەو  یەكێك  ن��اوی  بە  كوپر" 
بەریەككەوتنانە  ئ��ەو  زان��ای��ەوە 
هێڵی  بە  تەوژمی  تۆڕەكەدا  لەناو 
وزە  وات��ا  ن��اگ��ۆڕن  جووتانە  ئ��ەو 
ئیلیكترۆنە  بۆیە  نییە  بەفیڕۆچوون 
ج��واڵوەك��ان وادەردەك�����ەون كە 
لەناو  دەجوڵێن  جیانەكراوەی  بە 
هێزی  هۆی  بە  ئەمیش  تۆڕەكەدا، 
ئیلیكترۆنەكان  نێوان  كیشكردنی 
نزیكەكانی  پۆزەتیڤە  ئایۆنە  و 
هێزی  وات��ە  كریستاڵەكەوە  ن��او 
ناڕاستەوخۆیە، چونكە  كیشكردنەكە 
ت��ۆڕەی   – "ئەلیكترۆن  لەنێوان 
كریستاڵی – ئەلكترۆندا" یە بە هۆی 
پۆزەتیڤەكانی  ئایۆنە  چڕی  گۆڕینی 

ڕوودەدات.   كریستاڵەوە 
پسپۆریمان  ئێمە  بڵێین  م��ای��ەوە 
نا  ی��ان  هەبێت  فیزیادا  ب��واری  له  
هەموو  ئەم  بۆچی  بپرسین:  پێویستە 
گەیشتن  بۆ  هەوڵدانە  و  لێكۆڵینەوە 
بە باری تێرگەیاندن لە پلە گەرمییە 
س��وودی  ئێمە  ب��ۆ  ب��ەرزەك��ان��دا؟ 
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پیشەسازی  ب��واری  لە  دەبێت  چی 
ژیانی  و  پزیشكی  و  گەیاندن  و 

ڕۆژانەدا؟
تێرگەیاندن  دەڵ��ێ��ن:  ك��ورت��ی  ب��ە 
دەكاتەوە  كەم  وزە  بەفیڕۆچوونی 
و شۆڕشێك لە ئەلكترۆنیكسدا بەرپا 

دەكات چونكە:  
لە  سفری  ب��ەرگ��ری  سیفەتی   -1
ن��ەگ��ۆڕدا كە لە  ت��ەزووی  س��وڕی 
كەمە  گواستراوەكە  وزە  بنەڕەتدا 
بەشێكی  چونكە  ب��ەس��وودە،  زۆر 
لەناو  گواستراوەكە  وزە  بەرچاوی 
دەگۆڕێت  ئاساییەكاندا  گەیەنەرە 

بۆ وزەی گەرمی.
هێڵەكانی  بتوانرێت  ئ��ەگ��ەر   -2
لە  ك��ارەب��ا  وزەی  گ��واس��ت��ن��ەوەی 
دروس��ت  تێرگەیاندن  م���اددەی 
و  ناهێڵرێت  زیانانە  ئ��ەم  بكرێن 
پاشەكەوتێكی بەرچاویش لە وزە و 

تێچووندا دەكرێت. پارەی 

لە  تێرگەیاندنەكان  گەیەنەرە    -3
سوودێكی  بەرزەكاندا  گەرمیە  پلە 
زۆری������ان دەب���ێ���ت ل���ە ب����واری 
ئەلكترۆنیكسدا، بۆ نموونە پێكبەستی 
وەك  تێرگەیاندن  گەیەنەری  دوو 
 P-N پێكبەستی دوو نیمچە گەیەنەر
تایبەتی هەیە،  Junction خەسڵەتی 

وەك  تێرگەیاندن  گەیەنەری  دوو 
كاردەكەن،  ئەلكترۆنی  سویچێكی 
بە  بۆ  تێرگەیاندن  فیلمی  دەكرێت 
وردەكانی  پارچە  یەكگەیاندنی 
ئەمەش  بەكاربهێنرێت  كۆمپیوتەر 
كۆمپیوتەر  خێراكردنی  هۆی  دەبێتە 

كردارەكانیدا. لە 
تێرگەیاندن  ئەڵقەكانی  دەكرێت   -4
وزەی  خەزنكردنی  دەزگ��ای  وەك 
چونكە  بەكاربهێنرێت،  كارەبایی 
تێپەڕبوو  ت���ەزووی  بۆیە   )R=0(
هەتاهەتایە بەردەوام دەبێت و پاشان 
لێدەر  خ��ۆی  وەك  وزەی���ەش  ئ��ەو 

بهێنرێتەوە. واتە ئیشی خۆی دەكات 
و دەگەڕێتەوە بێ ئەوەی هیچی لێ 

بچێت. بەفیڕۆ 
كە  دەزان���ی���ن  ف��ی��زی��ادا  ل��ە   -5
كە  كاتێک  تەریب  دووگەیەنەری 
هێزێكی  دەڕوات  پیادا  تەزوویان 
دروست  لەنێوانیاندا  موگناتیسی 
دەبێت، هێزەكەش كێشكردن دەبێت 
تەزوویان  ئاڕاستە  بەیەك  ئەگەر 
دەبێت  دووركەوتنەوە  بڕوات  پیادا 
ت��ەزووی��ان  بەپێچەوانەوە  ئەگەر 
بنچینەی  كارلێكە  ئەم  بڕوات،  پیادا 
هەوا  "بەسەر  ب��ەه��ەوادا  دی��اردەی 
تیادا تەنێك  خستنی" موگناتیسیە كە 
س��ەر ه���ەوا دەك��ەوێ��ت ب��ە هۆی 
دوركەوتنەوەیەی   لێك  هێزە  ئەو 
موگناتیسەكەی  و  تەنەكە  لەنێوان  

ژێریدا هەیە. وێنەی )2(. 
موگناتیسی  موگناتیسانە  ئەو  بەاڵم 
زۆر  كارەبایی  وزەیەكی  كارەبایین 
ب��ە هۆی  ب��ە ف��ی��ڕۆدەدەن 
تەزووی  بۆ  بەرگریانەوە 
كارەبا ئەمەش چارەسەركرا 
بەكارهێنانی  ه���ۆی  ب��ە 
ت���ەل���ی ت��ێ��رگ��ەی��ان��دن 
ل����ە دروس���ت���ك���ردن���ی 
 ، ندا ییەكا با رە تیسەكا موگنا
ئ��ەم��ەش ل��ە ژاپ����ۆن بۆ 
بەكارهێنرا  ج��ار  ی��ەك��ەم 
شەمەنەفەرێك  ت��وان��را  و 
دروس���ت ب��ك��ەن ل��ەس��ەر 
سەرهەواخستنی  بنەمای 
ك��اردەك��ات.  موگناتیس 
ئ��ای��ا ئ��ێ��م��ە ڕۆژێ����ك لە 
كردۆتەوە  بیرمان  ڕۆژان 
ه��ەوادا  لە  شەمەنەفەرێك 
زۆر  خێراییەكی  بە  بڕوات 
هێڵەكەی  بەر  ئ��ەوەی  بێ 

بكەوێت!
واشی  ڕوویداو  ئەمە  بەڵێ  

كرد كە:
بۆ  بڕێكی زۆر وزەمان  أ- 

بگەڕێتەوە.
زۆر  خێراییەكی  بە  ب- 
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كاتێكی  دیاریكراو  شوێنی  بگاتە 
زۆرمان بۆ بگەڕێتەوە.

زۆر  جوڵەدا  لەكاتی  ژاوەژاو  ج- 
كەم بێت یان هەر نییە.

د- پیسبوونی ژینگە بە هۆیەوە نییە.
ه- كەسەكانی ناوی ئاسودەن و تاسە 
و بەرزبونەوە و نزمبوونەوە لەناویدا 
نەما، چونكە شەمەنەفەرەكە نزیكەی 
ڕێڕەوەكەیەتی  لەسەروو   10cm

دەبێت  بەاڵم  وەستان،  لەكاتی  جگە 
و  هێڵەكە  موگناتیسی  كە  بزانین 

شەمەنەفەرەكە  ناو  ئەوەی 
خۆی پێویستی بە دەزگای 

هەیە. ساردكردنەوە 
كە  ش��ت��ە  ت��ەن��ی��ا  ئ��ەم��ە  و- 
سوود  بۆئەوەی  پێویستمانە 
لەو هێزی دووركەوتنەوەیەی 
خۆیان  موگناتیسەكان  نێوان 
بە  پ���اڵ  و  وەرب���گ���ری���ن 
و  بنێت  شەمەنەفەرەكەوە  
زیاتر  ب��ڕوات  خێراییەك  بە 
ئێستا  كە   km/h  500 لە 
.km/h 850 توانراوە بگاتە

موگناتیسەكانی    -6
بەكارهێنانی  تێرگەیاندن 
بواری  لە  بەرفراوانی هەیە 
خێراییە  تەنۆلكە  تاودەری 

زۆرەكاندا.
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ە  ل���ە   -7
گ�����رن�����گ�����ەك�����ان�����ی 
دی���ك���ەی م��وگ��ن��ات��ی��س��ە 
هۆیەكانی  تێرگەیاندنەكان 
دیاریكردنی  و  پشكنین 
مێشك،  نەخۆشییەكانی 
ئەویش  كە  پشت  بڕبڕەی 
وێنەگرتن  دەوترێت  پێی 
موگناتیسی  بەزرنگانەوەی 
 Magnetic "MRIوات��ه    "
.Resonance Imaging

پشكنین  لە  تەكنیكە  ئەم 
نەخۆشیدا  دیاریكردنی  و 
بەرچاوی  و  دیار  ڕۆڵێكی 
جیاتی  لە  چونكە  هەیە، 
ب��ەرزی  وزە   X تیشكی 

تیشكی  دروس���ت���ك���ەر  ب�����ازدان 
وێنەگرتنی  بۆ  سەالمەت  ڕادی��وی 
كە  بەكاردێت  لەش  ئەندامەكانی 
بوارێكی  ن��او  دەچێتە  ن��ەخ��ۆش 
ئەو  و  ه��ێ��زەوە  ب��ە  موگناتیسی 
شلەی  ئایۆنەكانی  لە  كار  بوارەش 
كە  )دایپۆلەكان(  دەكات  لەش  ناو 
بە  فیزیایی  گۆڕانی  تەنیا  ئەمەش 
دوای  بەاڵم  دێنێت،  خۆیدا  دوای 
لە دەزگاكە هەموو  هاتنە دەرەوەی 
ئاسایی.  ب��اری  دەگەڕێتەوە  شت 

م��اددە  نەخۆشە  ئ��ەو  نابێت  ب��ەاڵم 
هەبێت  لەشیدا  لەناو  موگناتیسەكان 
ئاسن  پارچە  كەسێك  نموونە  بۆ 
دەزگ��ای  ی��ان  هەبێت  لەشیدا  لە 
بۆ دانرابێت  لێدانی دڵی  ڕیكخستنی 
بۆ  بەكاربهێنێت   MRI ناكرێت 
یان  پارچانە  ئەو  چونكە  پشكنینی، 
لەناو  موگناتیس  ماددەیەكی  هەر 
لەشیدا هەبێت لەژێر كاریگەری ئەو 
ئەوەش  دەجوڵێت،  بەهێزەدا  بوارە 
بۆ  بەهێزتربێت  بوارەكە  كە  بزانە 
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بێت  ی��ەك  "تێسال"  چەند  نموونە 
دەبێت  ئاشكراتر  و  ڕوون  وێنەكە 
لێزانیش ڕۆلی گرنگی هەیە  كەسی 
كە  وابنێرێت  نیشانەكان  ئەوەی  بۆ 
دەزگاكە تەواو لەباری زرنگانەوەدا 
لەشی  ناو  دایپۆلەكانی  لەگەڵ  بێت 
وێنەكەش و ڕوون و ئاشكراتربێت. 

6- ڕەوڕەوەكانی وزە 
 كاتێك پەپكەیەكی زۆر گەورە بە 
دەخولێتەوە  تەوەرەكەیدا  دەوری 
دەڵێن  زۆر  خێراییەكی  گۆشە  بە 
وزەی��ەك��ی  ج��وڵ��ە  پەپكەكە  ك��ە 
وزەكەی  دەتوانێت  و  هەیە،  زۆری 
دیكە  بۆسیستمێكی  بگوێزێتەوە 
لەم  سوود  كرد.  پێویستیشی  گەر 
خەزنكردن  لە  وەرگیراوە  بیرۆكەیە 
وزە  زۆری  بڕێكی  هەڵگرتنی  و 
كە  خولەكاندا  تیژ  ڕەوڕەوە  لەناو 
پارێزراوە  تایبەتیدا  كەپسوڵێكی  لە 
دوورودرێ��ژ  ماوەیەكی  بۆ  ئەمەش 
شەمەنەفەرەكاندا  ڕۆیشتنی  ل��ە 
سوودی لێوەرگیراوە، بەاڵم كێشەی 
بڕێكی  ن��اوەك��ی  لێكخشاندنی 
دەچێت  بەفیڕۆ  وزەی��ەی  لەو  زۆر 
هەوا  بە  بەاڵم  خوالنەوەدا،  لەكاتی 
وادەك��ات  موگناتیسی  ڕۆیشتنی 
بە  كە  خولەكان  تیژ  ڕەوڕەوە  كە 
و  ب��ڕۆن  لێخشاندا  بێ  كەشێكی 
بێت  پارێزراو  ناكۆتا  بۆ  وزەكەش 
بۆیە هەموو مۆتۆرەكان و ئامێرەمان 
دیاردەیەی  لەو  دەب��ن  سوودمەند 
)نزیكە  یا  نامێنێت  لێخشاندن  كە 
وزە  زۆر  بڕێكی  ئەمەش  نەمانە( 
تێچوون و چاكردن و سیانەكردن و 
تەمەنی  و  دەگێرێتەوە  لەكاركەوتن 
درێژ  جار  چەند  دەزگایەش  ئەو 

دەبێتەوە.
لەبواری  تێرگەیاندن  كارپێكردنی 

سەربازیدا
گ���ەی���ەن���ەرەك���ان���ی ت��ێ��رگ��ەی��ان 
ت��وان��ای��ەك��ی ب��اش��ی��ان ه��ەی��ە بۆ 

بوارە  دوورخستنەوەی  و  فڕێدان 
وای  ئ��ەم��ەش  موگناتیسیەكان 
سەربازییەكاندا  ڕادارە  لە  كردووە 
لە  وش��ەی��ە  ك��ەئ��ەم   "RADAR"
وەر  ئینگلیزی  زمانی  ڕستەیەكی 
 Radio Detection Andگیراوە
مانای  ئ��ەم��ەش  ك��ە   ،Ranging

دیاریكردن  مەودا  و  )ئاشكراكردن 
لە  ڕادی��ۆی��ی.  شەپۆلی  بە  دێ��ت( 
لەسەر  كە  وێنەكان  وردی  ڕاداردا 
لەسەر  دەردەك���ەوێ���ت  شاشەكە 
توانای دەزگاكە بەندە بۆ لێكدانەوە 
توانایە  ئەم  ب��ەاڵم  شیتەڵكردن،  و 
پەیوەستە بە كاریگەرییە خراپەكانی 
دەوروب��ەرەوە،  موگناتیسی  ب��واری 
زەوی   موگناتیسی  ب��واری  ئیدی 
ب��واری  وەك  دیكە  هی  ی��ان  بێت 
هەڵگر  تەزوو  دیكەی  گەیەنەرێكی 
تیا  ئیشی  ڕادار  كە  ناوچەیەدا  لەو 
لەو  كاتێك  نموونە  بۆ  دەك��ات، 
یان  دەكاتەوە   TV یەكێك  شوێنەدا 
دیكە  كارەبای  دەزگایەكی  هەر 
بكات  ئیش  گۆڕاو  بەتەزووی  كە 
دەشێوێت  شاشەكە  س��ەر  وێنەی 
ڕێك  ئەمەش  نامێنێت  وردی  و  
لە  موگناتیسێك  وای��ە  ئ��ەوە  وەك 
بكەیتەوە  ن��زی��ك  تیڤی  ش��اش��ەی 
لوولەی  ئەلیكترۆنەكانی  لە  كار 
ڕێڕەوی  و  دەكات  كاسۆد  تیشكە 
وێنەكەش  و  جوڵەكەیان دەگۆڕێت 
دروستیان  ئەلكترۆنانە  ئ��ەو  ك��ە 
ئەم  نەمانی  بۆ  دەشێوێت.  كردووە 
پارێزەری  كە  كراوە  پێشنیاز  گرفتە 
كە  بەكاربهێنرێت  موگناتیسی 
لوولەكێكی  لە چەند  بریتییە  ئەمەش 
پ��ێ��وان��ە ج���ی���اوازی دروس��ت��ك��راو 
كە  تێرگەیاندن  م��اددەك��ان��ی  ل��ە 
تیشكە  سەرچاوەیەكی  لەناویاندا 
دەیپارێزێت  و  دادەنرێت  كاسود 
لەبوارە دەرەكیەكان و بەمەش وێنە 
و نیشانەكانی سەر شاشەی ڕادارەكە 

دەبێت.  وردیدا  و  ڕوونی  لەوپەڕی 
لە كارپێكردنەكانی دیكەی ماددەی 
سەربازیدا  ب��واری  لە  تێرگەیاندن 
بەكارهێنانی ئاشكراكەری سكۆید-ە 
یان  قڵیشێك  یان  درزێك  هەر  كە 
سەربازی  فڕۆكەی  لە  ڕووشانێك 
ی��ان م��ەدەن��ی��دا ڕووب����دات دەی 
دۆزێتەوە كە ئەمەش پێی دەوترێت  
 "NDT" ڕێگای دۆزینەوەی بێ زیان
توانایەكی  دۆزەرەوەی���ە  ئ��ەم  كە 
هەر  دۆزینەوەی  لە  هەیە  بێوێنەی 
لەناو  تەكنیكی  كەموكوڕیەكی 
لەشی فڕۆكەكاندا با لە  قوڵی زیاتر 
پێدەكات  هەستی  بێت  سم   10 لە 
دەك��ات،  دی���اری  شوێنەكانی  و 
قڵیش  یا  درز  بچوكترین  چونكە 
دەبێتە  فڕۆكەكە  لەشی  كونی  یا 
پەستان  و  بااڵنسی  تێكچوونی  هۆی 
و  خ��وارەوەی  كەوتنە  و  لەسەری 
سەرنشینەكان  دەستدانی  لە  گیان 
بۆیە دەبێت پێش فڕین بەم دەزگایە 

ئاشكرا بكرێت. هەموو جارێك 
نۆژداریدا،  دیكەی  بوارەكانی  لە 
لەو  سوود  دەتوانین   MRI لە  جگە 
موگناتیسی  ب��واری  پ��ارێ��زەران��ەی 
لە  پێدرا  ئاماژەی  پێشتر  كە  ببینین 
كاتێک  نموونە  بۆ  دیكەدا  ب��واری 
نیشانە  لەو  لێكۆڵینەوە  دەمانەوێت 
كارەبایی و موگناتیسە زۆر بچووك 
و وردانە بكەین كە مێشك یان دڵ 
دروستیان  دەم��ار  كۆئەندامی  یان 
دەك���ات  پ��ێ��وی��س��ت  وا  دەك����ات 
هیچ  كە  بڕەخسێت  وا  كەشێكی 
شوێنەدا  لەو  موگناتیسی  بوارێكی 
نەبێت كە ئەو بوارە دەرەكیانە زۆر 
مێشك  كە  نیشانەكان  لە  گەورەترن 
دڵ یان كۆئەندامی دەمار دەینێرن . 
بەمەش دەزگا هەستیارەكە بە ئاسانی 
لەو  هەستیارانە  نیشانە  ئەو  دەتوانێت 
هەر  ی��ان  م��رۆڤ  لەشی  بەشانەی 
بناسێتەوە  دیكەوە  زیندەوەرێكی 
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بكات. دەستنیشانیان  
لە  زۆر  سوودێكی  توانرا  كەواتە 
وەربگرێت  سكۆید  ئاشكراكەری 
ئەو  خوێندنەوەی  و  هەستكردن  بۆ 
زۆر  ك��ە   موگناتیسیانەی  ب��وارە 
الوازن لەگەڵ بەكارهێنانی پارێزەرە 
توانرا  بەمەش  موگناتیسیەكاندا 
بكرێت  تەواو دروست  دەزگایەكی 
كە جێگای دەزگا بەكارهێنراوەكانی 
ئێستا بگرێتەوە لە زۆر لەوان وردترن 
بەكارهێنرا  ئاشكراكەرەكە  بەمەش 
زۆری  "كۆمەڵێكی  كاتێك  باشی  بە 
ب��ەدەوری  گۆیەك  نیوە  شێوەی  بە 
كە  دان���را"  نەخۆشەكەدا  س��ەری 
لێ  دانەی   64 نزیكەی  هەندێجار 
دیاری  مەبەستێكی  بۆ  بەكارهێنراوە 

كراو.
سكۆید ئ��اش��ك��راك��ەری  تێبینی/ 
Device SQUID  دەزگایەكی زۆر 

موگناتیسیەكان  بوارە  بۆ  هەستیارە 
گۆڕانێك  ه��ەر  بە  هەستكردن  و 
تەنانەت  موگناتیسیدا  ب��واری  لە 
زۆر  ب���وارە  ب��ەو  هەستیارە  زۆر 
لەشی  بەشەكانی  لە  كە  الوازان��ەی 
دەنێرێن،  زیندووەوە  بوونەوەرەی 
كە ئەم ئاشكراكەرانەش دوو جۆرن  
هەندێكی   DC ب��ە  هەندێكیان 

دیكەیان بە AC ئیش دەكەن.
باسكران  ب���واران���ەی  ل��ەو  جگە 
لە  س��ك��ۆی��د  ئ���اش���ك���راك���ەری 
بەكاردێت  زەویناسیدا  لێكۆڵینەوەی 
دوای  بە  كە  ئ��ەوان��ەی  بەتایبەتی 
نەوت و جیوە و كانزاكانی سروشتدا 
ئەو  بواری  لە  هەروەها  دەگەڕێن 
سیفەتی  لەسەر  كە  لێكۆڵینەوانەی 

 . موگناتیسی ماددەكان دەكرێن 
 Josephoson پێكبەستی جۆزیفسن

Junctions

یەكێك    Josephoson جۆزیفسن 
بەهرەدارانەی  خوێندكارە  لەو  بوو 
خوێندنی  كاتی  ل��ە  ك��ە  ئینگلیز 
داوای  مامۆستاكەیان  كاتێك  بااڵدا 
پڕۆژەیەكی  چەند  ك��ە  لێكردن 
بدەن  ئەنجام  بچووك  لێكۆڵینەوەی 

سەركەوتوترن،  كامیان  بزانێت  تا 
بە  بوو  لەكۆتایدا  خوێندكارە  ئەم 
زاناكانی  بەناوبانگترین  لە  یەكێك 
نۆبڵ  خ��ەاڵت��ی  ت��وان��ی  و  ف��ی��زی��ا 
بهێنێت  دەس��ت  بە   1973 لەساڵی 
ل��ەس��ەر دی��اردەی��ەك ك��ە ب��ە ن��اوی 
دیاردەی جۆزیڤسن،  ناونرا  خۆیەوە 
دوو  كاتێك  دیاردەكەیە  ئەمەش 
تەنیشت  لە  تێرگەیاندن  گەیەنەری 
تەنیا  ك��ە  دادەن��رێ��ت  ی��ەك��ت��رەوە 
ماددەیەكی  لە  تەنك  زۆر  چینێكی 
دەكاتەوە  جیا  لێكیان  نەگەیەنەر 
ئەلیكترۆنەكان  جووتە  لە  هەندێك 
بن،  دەرباز  و  بكەن  دەتوانن كونی 
جیا  كەلێكی  نەگەیەنەرەی  ل��ەو 
بە  ماوەیەك  دوای  كردوونەتەوە. 
بۆچوونەكانی  ڕاستی  تاقیكردنەوە 
سوودی  دیاردەیەش  ئەم  سەلمێنرا. 
دروستكردنی  بۆ  لێوەرگیرا  زۆری 
ئەلیكترۆنییە  س��وڕە  ل��ە  زۆرێ���ك 
خێراكان لە ژمێرەری ئەلیكترۆنەكان 
بواری  وردەكانی  ئاشكراكەرە  و 
بۆ  بچووكەكاندا،  زۆر  موگناتسییە 
ی  فۆرجستۆ-  كۆمپانیای  نموونە 
توانای  دا   1990 ساڵی  لە  ژاپۆنی 
پێكهاتبوو  ك��ە  ت��ەن��ك  چینێكی 
جۆزیڤسن  پێكبەستی   20000 لە 
خێراییەكەی  كە  بكات  دروس��ت 
هێرتز  گێگا  ی���ەك  دەگ��ەی��ش��ت��ە 
ئەمەش  كە   "1GHZ =109 HZ"
ئاساییەی  خێراییە  لەو  دەیانجار  
 12 تەنیا  و  ب��وو  زیاتر  كاتە  ئ��ەو 
ئیشكردن،  بۆ  پێویستە  ملی وات-ی 
كاری  كارەباییەی  وزە  ئەو  بەمەش 
كەمترە  جار   7000 بە  دەكات  پێ 
سلیكۆن  لە  كە  تەنكۆاڵنەی   لەو 

دروستكراوە.
ماددەكانی  دەڵێین  كۆتایدا  ل��ە 
وەك  دەت��وان��رێ��ت  ت��ێ��رگ��ەی��ان��دن 
موگناتیسی زۆر بەهێز بەكاربهێنرێت، 
 "TYPE 11" ج��ۆری��ان  هەندێك 
دەتوانن بڕێكی زۆر و بۆماوەیەكی 
بپارێزن  موگناتیسی  ب��واری  درێ��ژ 
بواری  بۆ  داوێك  وەك  )هەڵگرن( 

موگناتیسی، پاشان سارد دەكرێتەوە 
سادەییەی  ب��ەو  بیرۆكەیەش  ئ��ەم 
بەكاربهێنرێت  دەتوانرێت  خۆییەوە 
ئەلكترۆنییەكان  تۆمارە  پاراستنی  بۆ 
لە  زەوی  موگناتیسی  ب��واری  و 

شوێن. چەندین 
شوێنێكی  دەبرێنە  گەیەنەرانە  ئەم   
ب��ەرەن��گ��اری  كاتێك  دی��اری��ك��راو 
دەكرێتەوە  سارد  دەبیتەوە  بوارەكە 
هەتاهەتایە  تاناكۆتا  بوارەكەی  و 
گەیەنەری  هەروەها  هەڵدەگیرێت، 
لێ  كۆیلی  دەتوانرێت  تێرگەیاندن 
تەزوویەكی  كە  بكرێت  دروس��ت 
كە  ب��ڕوات  پێدا  ب��ەرزی  ئێجگار 
زۆر  موگناتیسێكی  دەبێتە  ئەمەش 
بەهێز دەیان تێسال "تێسالT  یەكەی 
موگناتیسیە"،  ب���واری  ت��وون��دی 
بەبێ  ب��ەرزە  ت��ەزووە  ئ��ەم  چونكە 
كۆیلەكاندا  بەناو  دەڕوات  بەرگری 
ئەمپێر   3000 بگاتە  لەوانەیە  كە 
ماددەكەدا  لە  دووجایەكدا  ملم  لە 
وەرگیرا  لێ  س��وودی  ئەمەش  كە 
لەپێشەوە  وەك  دا   MRI بواری  لە 

باسكرا.
كە  دەكرێت  واپێشبینی  كۆتایدا  لە 
داهێنانەكانی  داهاتوودا  سااڵنی  لە 
ڕادەی��ەك  بگاتە  تێرگەیاندن  باری 
بە  پێشكەش  زۆر  خزمەتێكی  كە 
مرۆڤ  ئەگەر  بكات  مرۆڤایەتی 
نەبێت  سروشتی  كارەساتی  تووشی 
شێوەیە  بەم  زانستی  پێشبڕكێكی  و 
بزانین  دەب��ی��ن  چ���اوەڕێ  ب���ڕوات 
دەڕوات  ك��وێ  ب��ەرەو  ئایندەمان 
بواری تێرگەیاندن و ئەلیكترۆمیكس 
و  داهێنان  لیزەر  سوودەكانی  و 
زۆری  خزمەتێكی  دیكە  دەزگ��ای 
بوارەكانی زانست دەكات و ئێمەی 
دەبین  یەكەم  سوودمەندی  مرۆڤیش 

لێیان.

ف��ی�زی��ا ش��ارەزای   *
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بڕە سروشتییەكان واتە داتاكان و ڕوونكردنەوەییەكان بە دوو 
ڕێگا دەردەبڕرێن كە ئەمانەن:

1( ڕێگای وێكچوو analog representation: لەم ڕێگایەدا 
نیشانەكە یان زانیارییەكە دەگۆڕرێت بۆ نیشانەی كارەبایی بە 
دەگۆڕرێت  كە  كارەبا(  )پەستانی  ڤۆڵتیە  یان  تەزوو  شێوەی 
نیشانە  بارەدا  لەم  و  دیاریكراو  مەودایەكی  لە  كات  بەپێی 
كارەباییەكە لە نیشانە زانیارییەكە دەچێت بۆیە پێی دەوترێت 

وێكچوو.
دەكات  قسە  تەلەفۆنەوە  لەڕێی  كەسێك  كاتێك  نموونە  بۆ 
میكرۆفۆنی  لەڕێی  میكانیكیە  شەپۆلی  كە  دەنگەكەی 
ئەو  هۆی  بە  كارەبایی  نیشانەی  بۆ  دەگۆڕێت  تەلەفۆنەكەوە 
تێیدایە،  كە  ترانزستۆر  وەك  وێكچوانەی  ئەلكترۆنییە  پارچە 
دەنگەكە  پلەی  و  دەنگەكە  تووندی  كارەباییەكەش  نیشانە 
و  دەنگەكە  تووندی  دەنگییەكە  نیشانە  فراوانی  دەردەخات، 

لەرەلەرەكەی پلەی دەنگەكە دەردەخات.
نیشانە  ڕێگەیەدا  لەم   :Digital methodeژمێرەیی ڕێگای   )2

كارەباییەكە بە شێوەی پرتەی كارەبایی پچڕ پچڕ دەردەبڕرێت، 
لە  كارەباوە  تەزووی  نەگەیاندنی  و  گەیاندن  لەڕێی  ئەوەش 
سوڕە كارەبایەكی دیاریكراودا، و بە بەكارهێنانی ئەلكترۆنێكی 
تایبەتی كە بە دەرگا لۆژیكیەكان logic gates كار دەكات. 
لۆژیكیەكان،  دەرگا  كارەبایی  سوڕی  كاری  ئاسانكردنی  بۆ 
س��وڕەدا  ل��ەو  كە  بەكاردێنین  س��ادە  كارەباییەكی  س��وڕە 
كۆدەكانی  وەك  داش  و  پنت  شێوەی  بە  ڕوونكردنەوەكان 
مۆڕس دەنێررێن، ئەوەش لەڕێی داخستن و كردنەوەی سوڕە 
كارەباكە بۆ ماوەیەكی زۆر یان كەم، ئیدی پنت و داشەكان 
پیتەكان.  بۆ  دەگۆڕرێنەوە  جاردا  دوا  لە  كە  دەبن  دروست 
هەن،  نیشانە  دوو جۆر  تەنیا  زانیارییەكان  بۆ  ژمێرەیی  لەڕێی 
یەكێكیان لە ساتی ڕۆیشتنی تەزووی كارەبا و ئەوی دیكەیان 

لە ساتی بڕینی تەزووەكە دەبێت. تووندی تەزووەكە زۆر نییە 
و زۆر نزیكیش نییە لە سفرەوە، ئەو دوو جۆرەی نیشانە لەڕێی 

ژمێرەییدا بە لۆژیكی )1.0( دەناسرێن. 
دەتوانرێت زۆر بە ئاسانی ئەو دوو لۆژیكە بە دەست بهێنرێن 
لەڕێی داخستن و كردنەوەی سوڕە كارەبایەك، واتە دەتوانرێت 
و  داخستن  لەڕێی  دوور  مەودای  بۆ  بنێررێن  ئاڵۆزەكان  داتا 

كردنەوەی سوڕە كارەبای نێرەرەوە.
ئەلكترۆنێكی دیجیتاڵی یان ژمێرەیی پشت بە لۆژیكی ژمێرەیی 
كە  هەیە  تایبەتی  جەبری  سیستمێكی  ئەویش  و  دەبەستێت 
زانای  ناوی  بە  دەناسرێت،  بۆلینی  یان  لۆژیكی  جەبری  بە 

ئینگلیزی جۆرج بۆل- وە لە ساڵی 1847 دا ناونراوە. 
لەو سیستمە جەبریەدا ئامێری بژمێر چارەی داتاكان دەكات بەوەی 
)كارەبا(  پەستانی   1 ژمارە  دەیانگۆڕێت، كە  دووانی  بۆ سیستمی 
بەرز دەردەخات وە ژمارە 0 پەستانی نزم دەردەخات. هەر پیتێك لە 
پیتە هیجاییەكان بە ژمارەیەكی دوو ڕەنووسی لە 0 و 1 دەنوێنرێت. 
پێویستە ژمارەیەكی زۆر لە ڕەنووس هەبێت تا هەر پیتێك بنوێنێت، 
بۆ نموونە ژمارەیەك كە 5 ڕەنووس پێكهاتبێت ئەوا ئەو ژمارەیە لە 
سیستمی دووانیدا كارەباییانە بە سیستمی كۆدی پێنجی دەنوێنرێت:                          

بەاڵم سیستمی كۆدی هەشتی بۆ زانیارییەكان:

 American Standard Code for Information

     Interchange

ڕێگا  پێی  بە  دەكرێن  جەبریانەی  ك��ردارە  لەو  هەندێك 
جەبریەكەی بۆڵ: 

كرداری وە AND  واتە AND logic function: ئەم كردارە 
كاتێك ڕوودەدات كە لە سوڕێكی كارەبادا دوو سویچ یان 
زیاتر هەبن و هەموویان داخراو بن ئینجا تەزووی كارەبا بە 

سوڕەكەدا دەڕوات، سەیری وێنەكان بكە:

 ژمێرەیی
ئەلكترۆنێكی
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سویچی  داخستنی  لۆژیكە  جۆرە  لەم 
A و B مانای ڕۆیشتنی تەزووە و ئەوە 
ڕۆیشتنی  وات��ە  دادەن��رێ��ت،  ڕاس��ت  بە 
تەزوو بە ڕاست دادەنرێت، نەڕۆیشتنی 
یان  یەكێكیان  سویچەكان  واتە  تەزوو 
چەوت  بە  بن  ك��راوە  ه��ەردووك��ی��ان 
بەم  دەتوانین  و  دادەنرێن  ناڕاست  یان 
ئەو  دیارە  خشتەكەدا  لە  وەك  شێوەی 

لۆژیكە دەرببڕین:
كرداری یان OR : لەم كردارەدا دوو سویچ یان زیاتر هاورێك 
لە  بە داخستنی یەكێك  دەبەسترێن، تەزووی كارەبا دەڕوات 
بۆڵینی بەم  بە زمانی جەبری  سویچەكان یان هەردووكیان و 
  B یان A و دەخوێنرێتەوە  A + B = F :جۆرە دەنوسرێت

.F دەكاتە

لە لۆژیكی یان- دا ئەگەر سویچیA  یانB  داخرابێت ئەوە 
ئەگەر هەردووكیان كراوە بن  ڕاستە واتە تەزوو دەڕوات و 
ئەوە چەوتە واتە تەزوو ناڕوات و بەم شێوەیەی كە دیارە لە 

خشتەكەدا گوزارش لەو لۆژیكە دەكرێت .
دەتوانرێت كاری لۆژیكی AND وا لێبكرێت كە بە شێوەی 
تێچووی  لە 4 سویچ كە دوو  پێكدێت  بێت كە  گورزەیەك 
هەبێت، 3 سویچی AND و 3 تێچووی هەبێت یان دوو سویچ 

و 4 تێچووی هەبێت.
لە لۆژیكی یان-دا ئەگەر سویچی A  یان B  داخرابێت ئەوە 
ئەگەر هەردووكیان كراوە بن  ڕاستە واتە تەزوو دەڕوات و 
لە  دیارە  بەم شێوەی كە  ناڕوات و  تەزوو  واتە  ئەوە چەوتە 

خشتەكەدا گوزارش لەو لۆژیكە دەكرێت.
دەتوانرێت كاری لۆژیكی AND وا لێبكرێت كە بە شێوەی 
تێچووی  لە 4 سویچ كە دوو  پێكدێت  بێت كە  گورزەیەك 
دوو  یان  هەبێت،  تێچووی   3 و   AND سویچی   3 هەبێت، 

سویچ و  4 تێچووی هەبێت.

و: جوان محەمەد 
سەرچاوە:

http://www.deyaa.org/delectronics03.html      
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بە  زانایەكی  پالنك  ماكس 
)ماكس  تەواوی  ناوی  ئەڵمانییە،  ڕەگەز 
لە  پالنك-ە  لۆدوینگ  ئێرنست  كارل 
دا   1858/4/23 لە  هۆڵشتاین  كیل- 
باوكی  دووەم��ی  ژنی  لە  لەدایكبووە، 
خێزانێكی  لە  باتزجە،  ئیما  ن��اوی  كە 
زیرەكییەكی  خاوەن  بیرمەندی  خانەدانی 
باپیرە  دنیاوە،  هاتۆتە  ڕادەب���ەدەرەوە  لە 
الهوتی  ئایینی  زانای  باوكی  گ��ەورەی 
بورە لە شاری جوتنجن، باوكی مامۆستای 
میونخ،  زانكۆكانی كیل و  لە  بووە  یاسا 
 1907-1828 پالنك  جوتلیب  مامیشی 
دادوەر بووە و یەكێكە لە دانەرانی یاسای 

مەدەنی ئەڵمانی.

بووە،  منداڵی خێزانەكەی  پالنك شەشەم 
دوو برای لە ژنی یەكەمی باوكی بووە، 
پالنك لە خێزانێكی دێرینی خاوەن داب 
و نەریت لە دایك بووە كە لەسەر بناغەی 
لە  سەركەوتن  و  ئایین  بە  پابەندبوون 
و  ڕەوشت  و  پاكی  دەست  و  خوێندن 

دڵسۆزی نموونەیی دامەزراوە.
سەردەمی  یادەوەرییەكانی  لە  یەكێك 
لەشكری  ناوەوەی  هاتنە  پالنك  منداڵی 
ڕوسیا و نەمسایە بۆ شاری كیل لە ماوەی 

جەنگی نێو ڕوسیا و دانیمارك.
لە ساڵی 1867 دا باوكی لە میونخ كاری 
خێزانەكەی  بۆیە  دەك��ەوێ��ت  دەس��ت 
دەخرێتە  پالنك  ئەوێ،  بۆ  دەگوازنەوە 
لەژێر  كە  ماكسمیلیان  ن��اوەن��دی  دوا 
چاودێری مامۆستا هێرمان مۆلەردا زانستی 
بیركاری  و  میكانیك  و  گەردوونناسی 
دەخوێنێت، هەر ئەم مامۆستایەش یەكەم 
كەسە كە چەمكی یاسای "پاراستنی وزە" 
تەمەنی  لە  پالنك  دەكات،  پالنك  فێری 
تەواو  ئامادەیی  خوێندنی  ساڵیدا   17

دەكات.
پالنك حەزی لە میوزیك دەكرد، چەند 
و  وەرگ��رت��ووە  ب��وارەدا  لەم  وانەیەكی 

بەاڵم  ژەنیوە،  چەلۆی  و  ئۆرگ  و  پیانۆ 
هەڵدەبژێرێت  فیزیا  بواری  كۆتاییدا  لە 
بە هۆی حەزە زۆرەكەی بۆ ئەم زانستە، 
بۆیە هەر لە تەمەنی 16 ساڵییەوە لە ساڵی 
1874 دا دەست دەكات بە خوێندنی ئەم 
زانستە، پالنك لەژێر چاودێری پڕۆفسیۆر 
فێر  جێبەجێكردن(  )بەشی  دا  )یولی( 
دەبێت پاشان بە فیزیای تیۆرییەوە سەرقاڵ 

دەبێت.
پالنك و خوێندنی فیزیا

دەچێت  پالنك  1877-1878دا  ساڵی  لە 
بەناوبانگەكانی  فیزیاییە  لەالی  بەرلین  بۆ 
وەك هێرمان ڤۆن هیلمهولتس و گۆستاڤ 

كیرشیهۆڤ و پڕۆفیسۆری بیركاری 
كارل فایرشتراس، زانستی فیزیا دەخوێنێت، 
لە  ئەو  نووسیویەتی  یادەوەرییەكانیدا  لە 
بەاڵم  دەبوو،  بێزار  خوێندندا  وانە  كاتی 
پەیوەندییەكی دۆستانەی لەگەڵ پڕۆفیسۆر 

هیلمهولتسدا هەبووە.
پالنك خۆی توێژینەوەی بۆ نووسینەكانی 
زانستی  لە  كالوزیوس  ڕۆدۆل��ف  زان��ا 
لەم  حەزی  و  ئەنجامداوە  دا  گەرمی- 
پێوەی  تەواوەتی  بە  تا  ك��ردووە  ب��وارە 
ئەم  بۆ  ماستەری  نامەی  بووە،  سەرقاڵ 

م��اك��س پ��ان��ك 
بەرلەوەی فیزیک

بخوێنێ حەزی لە میوزیک بوو 

دڵنیا عەبدولاڵ 
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بابەتانە پێشكەش كردووە: یاسای دووەم 
باری  و  گەرمی  میكانیك  تیۆرەكانی  لە 
پلە  لە  ڕێكەكان  شێوە  تەنە  هاوسەنگی 

گەرمییە نزمەكاندا.
میونخ  و  بەرلین  زانكۆكانی  لە  پالنك 
خوێندن تەواو دەكات، پاشان لە تەمەنی 
بە پلەی  بڕوانامەی دكتۆرا  بیست ساڵیدا 
وەردەگرێت،  میونخ  زانكۆی  لە  نایاب 
پاشان لە زانكۆكانی میونخ و كیل دەست 
بە وانە وتنەوە دەكات، لە ساڵی 1889 دا 
هەر  بەرلین،  زانكۆی  لە  مامۆستا  دەبێتە 
لە ساڵی 1928  تاوەكو  لەوێ دەمێنێتەوە 
دا و لە تەمەنی هەفتا ساڵیدا دەست لەكار 

دەكێشێتەوە.
لە  نۆبڵ  خەاڵتی  دا   1918 ساڵی  لە 
فیزیادا وەردەگرێت بە هۆی تیۆرەكەیەوە 
دواییدا  لە  كە  ڕەش"  تەنی  "تیشكدانی 

ڕاستی ئەم تیۆرە 100% سەلمێنرا.
به رامبه ره   دژایەتیەوه   هەڵوێستی  هۆی  بە 
مەترسییەوە،  كەوتە  ژیانی  ن��ازی،  به  
كوڕەكەی لە ساڵی 1945دا تیرباران كرا 
لە كودەتایەكی  بەشداریكردنی  بە هۆی 

شكست خواردوودا دژ بە هیتلەر.
تەمەنی  لە  و  دا   1947 ساڵی  لە  پالنك 
هەشتاونۆ ساڵیدا كۆچی دوایی كردووە.

ت��ی��ۆرەك��ەی پ��الن��ك ب��ە گ��ەورەت��ری��ن 
دادەنرێت  بیستەم  سەدەی  دەستكەوتی 
كوانتەم  میكانیكی  زانستی  ئەوەی  پاش 
گەشەی سەند كە لە تیۆرەكەی ئەنیشتاین 

مەترسیدارترە.
تیۆرەكەی پالنك ڕۆڵێكی گرنگی هەبوو 
لە تیۆرەكانی تیشكدان و زۆر لە تیۆری 
بونیادی  تیۆری  لەوانەش  دیكە،  فیزیایی 

ناوك لە پره نسیپی ناوردی هایزنبرگدا.
زانستییەكانی  ئەقڵە  كە  بوو  ئەویش  هەر 
لە تیۆرە كۆنە چەق بەستووەكان ڕزگار 
كرد ئەمەش هانی زۆربەی زاناكانیدا كە 

تیۆری نوێ و پێشكەوتووتر دابنێن.
پێنجەمین  لە  دا   1927 ساڵی  لە  پالنك 
بەشداری  فیزیادا  سولڤای  كۆنگرەی 

كردووە.
دۆزینەوەی بڕی وزە

دا   1900 ساڵی  دووەم���ی  كانونی  لە 
توانی  پالنك  ماكس  ئەڵمانی  فیزیایی 
ناوەندە زانستییەكان بێنێتە لەرزین، كاتێك 
ڕایگەیاند كە وزەی شەپۆلە ڕووناكیەكان 

باز  )داب���ڕاو(  پچڕ  پچڕ  شێوەیەكی  بە 
دەدەن.

پالنك هاوكێشەی تیشكدانی تەنی ڕەش 
پەرەپێدا كە لەگەڵ داتا تاقیگەییەكاندا بۆ 
هەموو درێژی شەپۆلەكان یەكدەگرێتەوە.
پالنك وای بۆ دەچوو كە تیشكدانی تەنی 
كارەبایی  لەرینەوەیەكی  چەند  لە  ڕەش 
ئێجگار بچووكەوە پەیدا دەبێت كە پێیان 
 ،Resonators كەلێن  زرنگە  دەوترێت 
ئەم  كە  دانابوو  وایان  زاناكان  زۆربەی 
بۆچوونی  لێكنەپچڕاوە،  كەلێنانە  زرنگە 
ئەمە بوو  بە تەواوەتی پێچەوانەی  پالنك 
كە ئەم زرنگە كەلێنانە دەتوانن چەند بڕە 
وزەیەكی دیاریكراو و جیاكراوە هەڵمژن 

و بیدەنەوە.
 En= :هاوكێشەی پالنك بۆ وزەی گشتی

 nhF

N: بڕی ژمارە
J.S: h 1034 *6.63 =نەگۆڕی پالنك

F: لەرەلەری شەپۆل
بەپێی بیردۆزی پالنك زرنگە كەلێنەكان 
جیاكراوە  ج��ارەی  چەند  شێوەی  بە 
زرنگە  دەگوترێت  بۆیە  دەردەب��ڕێ��ن. 
كەلێن بڕكراوە بارەكانی وزەی ڕێپێدراو 

پێی دەگوترێت ئاستەكانی وزە.
چەمكی  توانی  دواییانەدا  لەم  ئەنیشتاین 
وزەی بەبڕكراو لەسەر ڕووناكی جێبەجێ 
ڕوون��اك��ی  وزەی  یەكەكانی  ب��ك��ات، 
ئەنجامی  لە  فۆتۆنەكان  دەڵێن  پێیان  كە 
بۆ  ئاستێكەوە  لە  ئەلیكترۆنەكان  بازدانی 
ئاستێكی دیکه  هەڵدەمژرێن و دەدرێنەوە.
زۆر  لە  جەختی  پالنك  ت��ی��ۆرەی  ئ��ەم 
وەك  كردەوە  دیكە  سروشتی  دی��اردەی 
میكانیكی  و  كارۆڕووناكی  كاریگەری 
و  ئەلفا  تیشكی  شیبوونەوەی  و  كوانتەم 
گەیاندنی چاالك و پێكهاتەی گەردیلە... 

هتد.
كاریگەری دۆزینەوەی بڕی وزە

لە س��ەرەت��ادا زان��اك��ان وای��ان دەزان��ی 
ئەفسانەیەكی  تەنیا  پالنك  دۆزینەوەكەی 
بیركاریە، تەنانەت خۆیشی بڕوای وابوو، 
لەالیەنی  كورت  ماوەیەكی  پاش  بەاڵم 
ئەم  دەتوانرێت  كە  سەلمێنرا  زانستییەوە 
دیكەدا  دیاردەكانی  و  زانست  لە  تیۆرە 
بەكاربهێنرێت، ئەنیشتاین لە ساڵی 1905دا 
توانی لە ڕێگەی ئەم بیردۆزەوە دیاردەی 

كارۆڕووناكی لێكبداتەوە، زانا نێڵز بۆر-
لێكدانەوەی  دا   1913 ساڵی  لە  یش 
هایدرۆجیندا  گەردیلەی  هێڵی  شەبەنگی 

بەكارهێنا.
پەرەی  پالنك  ماكس  تیۆرەكەی  پاشان 
ناوەوەی  جیهانی  وەسفی  تاوەكو  پێدرا 
ئەم  گەشەكردنی  ب��ە  ب��ك��ات،  ئ��ەت��ۆم 
ڕێسایەكی  گەیشتنە  زاناكان  تیۆرەش 
لە  ناكۆتایە  جیهانە  ئەم  دەرب��ارەی  تازە 
بچووكیدا، یەكێك لەو ڕێسایانە ئەوەبوو 
كە ڕووناكی لە ئاستی ئەتۆمیدا هاوكات 
ڕوون��اك��ی  وات��ە  ه��ەی��ە،  حاڵەتی  دوو 
شەپۆل  ی��ان  گ��ەرد  وەك  هەیە  ب��ۆی 
هاوكێشەكەی  بكات،  هەڵسوكەوت 
شتێك  هیچ  كە  سەلماندی  شرۆدینگەر 
بەڵكو  نییە،  ناوردی  ئەتۆمدا  جیهانی  لە 
ئەگەرەكان  لەسەر  لەوێدا  شتێك  هەموو 
جیهانمان  دوو  ئێمە  بەمجۆرە  دەڕوات. 
دەیبینین  كە  جیهانەی  ئەو  پەیدابوو،  بۆ 
و یاساكانی نیوتن و ئەنیشتاین كۆنترۆڵی 
دەكەن لەگەڵ جیهانی ئەتۆمی كە لەسەر 
بونیات   uncertainty ناوردی  پره نسیپی 

نراوە.
دەدەن  ئەوەوە  هەوڵی  زاناكان  هەندێك 
هەردوو  نێوان  بەریەككەوتنی  هێڵی  كە 
دروست  نوێ  ماددەیەكی  لە  جیهانەكە 
بكەن كە لەسەر بنەمای میكانیك كوانتەم 
ناونرا  م��اددەی��ەش  ئەو  بەڕێوە،  بچێت 
ماددە  پێنجەمی  دۆخی  بە  كە   BECs

دادەنرێت.
ئەلبرت  مەزن  زانای  دا   1920 ساڵی  لە 
ساتیندراناس  هندی  زانای  و  ئەنیشتاین 
لە  بیریان  جیا  جیا  بە  هەریەكە  بۆس 
ئەوەی هەیە  ئەگەری  ماددەیەك كردەوە 
بینراو  فیزیای  جیهانی  ه��ەردوو  لەنێو 
بوونی  كوانتەمدا  میكانیكی  جیهانی  و 
میكانیكی  كە  بوو  كاتەدا  )لەو  هەبێت 

كوانتەم لە سەرەتای دەركەوتنیدا بوو(.
پرسی:  بەسەرسوڕمایەوە  ئەنیشتاین  بۆیە 
زۆر  ئ��ەوا  هەبێت  ئەگەر  ماددەیە  ئەو 

سەیرد دەردەچێت!
لە ڕاستیدا 75 ساڵ دوای ئەو كاتە ئەو 
و  دروستكراو  تاقیگەكان  لە  ماددەیە 
 Bose- كورتكراوەی   BECs ناونرا 

.Einstein- conDensed

یەكەم  كیترلی  وڵڤانگ  فیزیایی  زانای 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

80

كەس بوو لە ساڵی 1995دا ئەم ماددەیەی 
دروس���ت ك��رد ل��ە س��اردك��ردن��ەوەی 
چەند  بۆ  سۆدیۆمەوە  گازی  ئەتۆمەكانی 
پلەیەكی سەر و سفری پەتی كە ملیۆنێك 
ساردتر  ئەستێرەكان  نێو  بۆشایی  لە  جار 
بوو، لەم پلە ساردەشدا ئەتۆمەكان زیاتر 
نەك  دەكەن  هەڵسوكەوت  شەپۆل  وەك 
و  لەیزەر  تیشكی  هۆی  بە  گەرد،  وەك 
چەند بەربەستێكی موگناتیسییەوە چەندین 
ترلیۆن لەو گەردیالنە بەریەك كەوتن و 
توانیان دلۆپێكی زۆر گەورە  هەندێكیان 
)بە پێوانە گەردییەكان( لەو ماددە شەپۆلییە 
بە ڕێژەی )میلی مەترێك( دروست بكەن.
پاش ئەویش هەر لە هەمان ساڵدا هەردوو 
زانا ئیرك كۆرنیل لە پەیمانگای نیشتمانی 
پێوەرەكان و تەكنیك و كارل هایمان لە 
سارد   BECs توانیان  كلۆرادۆ  زانكۆی 
دروست بكەن- ئەم سێ زانایە )كیترلی 
و كورنیل و هایمان( لە ساڵی 2001 دا 

خەاڵتی نۆبڵیان لە فیزیادا وەرگرت.
میكانیكی كوانتەم

تا كۆتایی سەدەی نۆزدەیەم هەموو دیاردە 
فیزیای  بنچینەی  لەسەر  سروشتیەكان 
كالسیكی یان فیزیای نیوتن ڕاڤە کراون، 
بەاڵم بە كۆتایی هاتنی سەدەی نۆزدەیەم 
تیۆر و بیردۆزی فیزیای نوێ هاتە كایەوە 
تیۆری  و  ئاینشتاین  ڕێژەیی  تیۆری  وەك 
لە  پالنك،  ماكس  كوانتم-ی  میكانیك 
سەرەتادا تیۆری ڕێژەیی هات تا باس لە 
سروشتی تەنە گەورەكان بكات ئینجا لە 
بیستەكانی سەدەی بیستدا تیۆری كوانتام 
و  بچووك  تەنە  سروشتی  باسی  تا  هات 

سەرەتاییەكان بكات.
تەنیا  بە  ناتوانن  تیۆرانە  لەو  یەكێك  هەر 
دەربارەی  بدەنێ  ئاسانمان  تێگەیشتنێكی 
دیاردەكان بە هۆی ئەو دژایەتیەی هەیانە 

لەگەڵ  بەاڵم  فیزیای كالسیكیدا،  لەگەڵ 
ئەنجامەكانی  تیۆرییانە  ئ��ەو  ئ��ەوەش��دا 
بۆ  ب��ەك��اردێ��ن��ن  كالسیكی  ف��ی��زی��ای 
ڕاڤەكردنیان. ئەگەر وا بزانین كە گەردیلە 
دەوری  بە  كە  ئەلیكترۆن  لە  بریتییە 
 70 وایە  مانای  ئەوا  دەسوڕێنەوە  ناوكدا 
كاتی  ئێستا  و  دواوە  گەڕاوینەتە  ساڵ 
لە  كوانتەم،  تیۆری  لە  تێبگەین  ئەوەیە 
سەرەتای سەدەی بیستەمدا هەندێك تاقی 
كردنەوە ئەنجامدرا كە فیزیای كالسیكی 
نموونە  بۆ  بكات،  ڕاڤەیان  نەیتوانیوە 
ناوك  بە دەوری  ئەلیكترۆن  سووڕانەوەی 
دەوری  بە  هەسارەكان  كە  ئەوەیە  وەك 
نموونەكەی  بەپێی  دەسوڕێنەوە،  خۆردا 
فیزیای  بە  كە  بۆ گەردیلە  ڕەزەردف��ۆرد 
كالسیكی دادەنرێت بەپێی ئەو نموونەیە 
ئەلیكترۆن بە دەوری ناوكدا دەسوڕێتەوە 
م��اوەی  لە  تا  لوولپێچی  بەشێوەیەكی 
كەمتر لە یەك چركە بەر ناوك دەكەوێت، 
ئەو  و  ڕوونادات  هەرگیز  ئەوە  بێگومان 
زیاتر  لەگەڵ  هەڵەیە،  زۆر  پێشبینیانەش 
كە  تاقیكردنەوەكان  پێشچوونی  بەرەو 
فیزیای كالسیكی نەیتوانی ڕاڤەیان بكات، 
تیۆرییەكی  دوای  بە  گ��ەڕان  زاناكان 
ئاستی  لە  بتوانێت كە ڕاڤەكانی  تا  نوێدا 
ناگەیەنێت  ئەوە  بەاڵم  بێت.  گەردیلەدا 
هەڵە  هەمووی  كالسیكی  فیزیای  كە 
بێت، بەڵكو كەموكورتی هەیە. بەتایبەتی 
تەنۆلكە  لەگەڵ  مامەڵەكردنی  كاتی 
كوانتەم  میكانیكی  سەرەتاییەكاندا، 
وەك  زۆرەكانی  خێراییە  دەكات،  ڕاڤەی 
خێرایی ڕووناكی، تیۆری ڕێژەیی ڕاڤەی 
خێراییە  و  تەنەكان  بۆ  بەاڵم  دەك��ات، 
ئاساییە مامناوەندییەكان دەگرێت فیزیای 
كالسیكی زۆر بە چاكی ڕاڤەیان بكات 
بە  پێویستی  كە  كوانتەم  میكانیكی  نەك 

بیركارییەكی ئاست بەرز و ئاڵۆز هەیە.
كوانتەم  میكانیكی  بایەخی  و  گرنگی 
لەوەدایە كە دەتوانێت ڕاڤەی وردی زۆر 
فیزیای  فیزیاییەكان بكات كە  لە دیاردە 
بۆ  هەر  نییە  توانایەی  ئەو  كالسیكی 

نموونە:
ئاستەكانی وزە: ئەگەر سەرنجی شەبەنگی 
گەردیلە  لە  كە  بدەین  ڕووناكییە  ئەو 
چاالكەكانی هەندێك ماددەوە دەردەچن 
لە  ڕەنگاوڕەنگەی  ڕووناكییە  ئەو  وەك 
دەبینن  بەكاریاندێنین،  ڕۆژانەماندا  ژیانی 
جیا  هێڵی  لە  پێكهاتوون  شەبەنگانە  ئەو 
جیای ڕەنگاو ڕەنگ، ئەو ڕەنگانە بریتین 
لە ئاستە جیاوازەكانی ئەلیكترۆنەكانی ئەو 
گەردیلە وروژاوانە، كاتێك وزە دەدرێت بە 
گەردیلەكانی ئەو ماددەیە ئەلیكترۆنەكانی 
لە ئاستێكی وزە نزمەوە )نزیك بە ناوك( 
دەچنە ئاستێكی وزە بەرز دوور لە ناوك 
و  دەوروژێ���ن  گەردیلەكان  ب��ەوەش  و 
ئاستەكانی  دەگەڕێنەوە  ئەلیكترۆنەكان 
بە  وەریانگرتووە  وزەیەی  ئەو  و  خۆیان 
یان  بینراو  فۆتۆن-ی  ڕووناكی  شێوەی 
فۆتۆنانەش  ئەو  نەبینراو دەدەنەوە، وزەی 
دوو  ئەو  وزەی  جیاوازی  لەسەر  بەندە 
ڕوویداوە  تێدا  گواستنەوەكەی  ئاستەی 
كە بەو پێیە ڕەنگی هێڵەكانی شەبەنگەكە 
دەگۆڕێت تا لە دواجاردا جیاوازی وزەی 
ئاستە زۆر دەبێت و ڕووناكییە  ئەو دوو 
دەگ��ۆڕێ��ت.  بنەوشەیی  بۆ  بینراوەکە 
ئەوا  نەگوازرایەوە  ئەلیكترۆنەكە  ئەگەر 
شەبەنگەكەی لێكنەپچڕاو دەبێت و هێڵی 
نابێت و هەموو ڕەنگەكانی لە سوورەوە 
لە  ڕاستیدا  لە  دەبێت.  تێدا  بنەوشەیی  بۆ 
ئاستە  لە  ئەلیكترۆنەكان  ئاساییدا  باری 
وزە تاكەكاندا دەمێننەوە كە ناهێڵێت ئەو 
لوولپێچی خۆیان  بە شێوەی  ئەلیكترۆنانە 

تا كۆتایی سەدەی نۆزدەیەم هەموو دیاردە سروشتیەكان لەسەر بنچینەی فیزیای 
كالسیكی یان فیزیای نیوتن ڕاڤە کراون، بەاڵم بە كۆتایی هاتنی سەدەی 
نۆزدەیەم تیۆر و بیردۆزی فیزیای نوێ هاتە كایەوە وەك تیۆری ڕێژەیی ئاینشتاین 
و تیۆری میكانیك كوانتم-ی ماكس پالنك، لە سەرەتادا تیۆری ڕێژەیی هات تا 
باس لە سروشتی تەنە گەورەكان بكات ئینجا لە بیستەكانی سەدەی بیستدا 
تیۆری كوانتام هات تا باسی سروشتی تەنە بچووك و سەرەتاییەكان بكات
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بكێشن بە ناوكدا وەك فیزیای كالسیكی 
پێشبینی كردبوو، بڕی وزەی تایبەتی ئەو 
ئاستە و هەندێك سیفەتی گەردیلەیی دی 
ناوەی  ئەو  بڕكراون  ئاستانەدا  لەو  كە 
)بڕی  پێكهێناوە  كوانتەمیان  میكانیكی 

نیوتن(.
دووانەیی ڕووناكی و ماددە

هایگینس(  )كرستیان  دا   1690 ساڵی  لە 
لە  بریتییە  ڕووناكی  كە  ڕوونیكردەوە 
ئیسحاق  دا   1704 ساڵی  لە  و  شەپۆل، 
نیوتن ڕوونیكردەوە كە ڕووناكی بریتییە 

لە تەنۆلكەی زۆر بچووك.
تاقیكردنەوەكانیش پشتگیری هەردووكیانی 
كرد، واتە هەردووكیان ڕاستن، بەاڵم هیچ 
كامیان بە تەنیا ناتوانن ڕاڤەی هەموو دیاردە 
بیریان  زاناكان  بۆیە  بكەن،  فیزیاوییەكان 
لەوە كردەوە كە دەبێت لە هەردوو بارەكەدا 

ڕاست بێت واتا تەنۆلكەیی و شەپۆلی.
لە ساڵی 1923 دا زانای فەڕەنسی لویس 
دی برولیە وای پێشنیار كرد كە ماددەی 
سیفەتی  هەمان  تەنۆلكەكان  دیبرولی 
دا   1927 ساڵی  ل��ە  ه��ەی��ە،  شەپۆلیان 
زانایەكی دی بە ناوی دافیسسون وگیرمیر 
دەشێت  ك��ە  ك��رد  ئ���ەوەی  پێشنیاری 

شەپۆلیان  ڕەفتاری  هەمان  ئەلیكترۆنەكان 
كاتدا  یەك  لە  دەبێت  باشە چۆن  هەبێت 
شەپۆلی  و  تەنۆلكەیی  سیفەتی  هەردوو 
هەڵەیە  زۆر  ئەوە  مشتێكدا؟  لە  هەبێت 
لێشاوێكە  ڕووناكی  بكەینەوە  بیر  وا  كە 
بە  ئاڕاستەكاندا  هەموو  بە  تەنۆلكە  لە 
لە  دەبێتەوە،  باڵو  شەپۆلی  شێوەیەكی 
ڕاستیدا ڕووناكی و ماددە وەكو تەنۆلكە 

هەن.
پره نسیپی ناوردی هایزنبێرگ

كە  ڕاه��ات��وون  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  خەڵكی 
وەك  بەكاربێنن،  پێوانەكردن  ئامێرەكانی 
بەكارهێنانی شریتی مەترە بۆ پێوانەكردنی 
درێژی مێزێك یان به كارهێنانی ڕادار لە 
پێ  مەبەستی  شوێنی  تا  ئۆتۆمبێلەكاندا 
زانیاریانەیان  ئەو  ئەگەر  خۆی  بدۆزنەوە 
دڵنیاییەوە  ب��ە  ئ���ەوا  ك���ەوت  دەس���ت 
پڕۆسەی  ئەگەر  ب��ەاڵم  وەری��دەگ��رن، 
پێوانەكردنەكە زانیاری داواكراوی گۆڕی 
الی  نادڵنیایی  و  دوودڵی  بێگومان  ئەوا 
بەاڵم  دەك��ات،  دروس��ت  خاوەنەكەی 
میكانیكی  گەردیلەیی  تەرازووی  لەسەر 
زۆر  كردنەكە  پێوانە  كرداری  كوانتەم 
بڵێین  با  دەبێت،  هەڵه   لە  دوور  و  ورد 

لە  ئەلكترۆنێك  بزانی  دەت��ەوێ��ت  تۆ 
بێگومان  دەچێت،  كوێ  بۆ  و  كوێدایە 
دەرباز  خێراییەك  بە  ئەلەكترۆنێك  هەر 
خۆی  ئاسایی  خێرایی  لە  زۆر  دەب��ێ 
زیاتر دەبێت، ئەی دەبێت چی بكەیت؟ 
هەبێت  تایبەتیت  هاوێنەیەكی  پێویستە 
بۆ  بەاڵم  بگەڕێیت،  ئەلكترۆنەكان  بۆ  و 
لە  بریتییە  كە  پێویستە  ڕووناكی  ئەوەش 
وایان  تەوژمێكی  ئەوانیش  فۆتۆنەكان، 
كەوتن  ئەلەكترۆنەكان  بەر  ئەگەر  هەیە 
ئەوەش  دەگ��ۆڕن،  ئاڕاستەكانیان  ئ��ەوا 
وەك تۆپێكی یاری بلیارد وایە، با تۆپێك 
بێگومان  بكەین،  دی��اری   6 ژم��ارە  بە 
دەزانیت ئەو تۆپە لە كوێدا بووە، بەاڵم 
كردنەكە  یاری  شوڵی  بەكارهێنانی  پاش 
تۆ  چونكە  بزانیت،  ئەوا  زەحمەتە  زۆر 

سەرنجی تۆپەكەت داوە نەك مێزەكە.
بوو  ك��ەس  یەكەم  بێرگ  هایزن  برنار 
جووت  هەندێك  لە  كە  زان��ی  ب��ەوەی 
بنەڕەتی  شێواندنێكی  كردنەكاندا  پێوانە 
تۆ  ئەگەر  نموونە  بۆ  هەیە،  لەنێوانیاندا 
دەرب��ارەی  هەبوو  باشت  زۆر  بیرێكی 
شوێنی كەوتنی شتێك ئەوا بێگومان دەبێت 
بیرۆكەیەكت هەبێت دەبارەی خراپی ئەو 
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شتە لە جووڵەكەیدا یان ئاڕاستەكەی، ئێمە 
ئەو  تێبینی  هەرگیز  ڕۆژانەماندا  ژیانی  لە 
وردیە ناكەین، چونكە هەر شێواندنێك لە 
پرانسپی هایزن بێرگدا ڕووبدات ئەو وردیە 
دروست دەبێت كە دەمانەوێت، بۆ نموونە 
تۆ ماتۆڕێك دەبینیت لە شوێنێكدا وەستاوە 
شوێنی  ت��ەواوی  بە  كە  دەزانیت  وا  تۆ 
وەستانەكەی و خێراییەكەی دەزانیت، بەاڵم 
بتوانیت  تۆ  ئەگەر  نەخێر خۆ  وایە؟  ئاخۆ 
دیاری  گەردیالنە  ئەو  ت��ەواوی  شوێنی 
ئەو  پێكهاتووە،  ماتۆڕەكەی  كە  بكەیت 
گەردیالنە بێگومان لە جوڵە بە لەرەیەكی 
بەردەوامدان، واتە نەتوانرا بە وردی شوێنی 

ماتۆڕەكە دیاری بكرێت.
هێزنبێرگ  ناوردی  پره نسیپی  بەپێی  واتە 
زەحمەتە  زۆر  كوانتەم  میكانیكی  و 
بكرێت،  وردی  بە  كردنەكان  پێوانە 
پرانسیپی شێواوی هایزن بێرگ ڕاستیەكی 

سروشتییە!
خوالندنەوەی تەنۆلكە

لە ساڵی 1922دا هەردوو زانا ئۆتۆ ستێرن و 
والپر جیرلتش تاقیكردنەوەیەكیان ئەنجامدا 
ڕاڤەی  ناتوانێت  كالسیكی  فیزیای  كە 
تاقیكردنەوەكەدا  لە  بكات،  ئەنجامەكانی 

بنەڕەتی  تەوژمی  گۆشتە  گەردیلەكان 
نرخی  خوالنەش  ئەو  هەیە  خولیان  یان 
ژمارەی  هەندێك  كە  دەبێت  جێگیریان 
لە  ت��ەواوی  بە  خولیش  دەب��ن،  جیا  جیا 
سیفەتەكانی میكانیكی كوانتەمە و بە هیچ 
جۆرێك میكانیكی كوانتەم ڕاڤەیان ناكات، 
و خولی گەردیلەیەكی تەنۆلكەیش پێوەر 
نییە بۆ چۆنیەتی خوالنەوەیان! لە ڕاستیدا زۆر 
ستەمە بڵێین تەنۆلكەیەكی  زۆر بچووكی 
وەك ئەلكترۆن دەخولێتەوە، وشەی خول 
تەنیا دەربڕینێكی گونجاوە بۆ باس كردنی 
تەنۆلكەكان.  بنەڕەتی  تەوژمی  گۆشە 
 MRI موگناتیسی  زرنگانەوەی  وێنەكانی 
دەكرێت  كە  بەكاردەهێنێت  ڕاستیە  ئەو 
خولی  دیاریكراودا  بارودۆخێكی  لەژێر 
ناوكی هایدرۆجین لە بارێكەوە بگۆڕێت 
شوێنی  پێوانەكردنی  بە  دی،  بارێكی  بۆ 
دەبێت  دروست  ئەوە  وێنەی  گۆڕانە  ئەو 
گەردیلەكانی  لەشدا  بەشێكی  چ  لە  كە 
هایدرۆجین بە شێوەی سەرەكی وەك ئاو 
هەیە، چونكە وەرەمەكان چڕی ئاوەكەیان 
جیاوازە لە شانەكانی دەوروپشتیان، ئەوەش 

بە ڕوونی لە وێنەكەدا دەردەكەوێت.
هاوكێشەی شرۆدەینگەر

بەوە  كوانتەمی  تەنۆلكەیەكی  هەموو 
شەپۆلی  كارلێكە  كە  جیادەكرێتەوە 
)ئاروین  زان��ا  دا   1925 ساڵی  لە  هەیە، 
هاوكێشەیەكی  بە  پەرەی  شرۆدەینگەر( 
ئەو  گۆڕانكاری  لە  باس  كە  جیاكاریدا 
شەپۆلە دەكات، بە بەكارهێنانی هاوكێشەی 
شرۆدەینگەر زاناكان توانیان كاری شەپۆل 
لە  وردی  زۆر  گرفتێكی  كە  بدۆزنەوە 
لە  ك��رد،  چارەسەر  كوانتەم  میكانیكی 
بەدبەختیشدا ناتوانرێت شیكارێكی ورد بۆ 
ئەو هاوكێشەیە بدۆزرێتەوە بۆیە هەندێك 
وەاڵمێكی  بۆ  بەكاردەهێنرێت  گریمانە 

نزیكەیی بۆ گرفتێكی دیاریكراو.
كورتی  بە  شه پۆلەكان  و  تەنۆلكەكان 
دیاری  تەنۆلكەكان  شوێنی  دەتوانرێت 
هەریەك  تەنۆلكەكان  چونكە  بكرێت، 
لەكاتی  دەگوێزنەوە  وزە  و  بارستایی  لە 
شەپۆلەكان  شوێنی  ب��ەاڵم  جوڵەیاندا، 
بۆشاییدا  لە  چونكە  ناكرێت،  دی��اری 
باڵودەبنەوە و تەنیا هەڵگری وزەن لەكاتی 

جوڵەیاندا نەك بارستایی.
سیفەتە  ئ��ەو  كوانتەمدا  میكانیكی  ل��ە 
تەنۆلكە  لە  بیر  ئێمە  كاتێك  نادیارە  زۆر 
كە  ئەلیكترۆنەكان  نموونە  بۆ  دەكەینەوە 
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هەندێجار وەك شەپۆل ڕەفتار دەكەن، یان 
شەپۆلەكانی ڕووناكی كارۆموگناتیسی كە 
وەك تەنۆلكە ڕەفتار دەكەن، ئەو ئەلیكترۆنانە 
كاتێك  بكەن  دروس��ت  شەپۆل  دەتوانن 
تەسكەكاندا گوزەر دەكەن،  بەنێو گورزە 
لە  دەكەن  ڕەفتار  تەنۆلكە  وەك  هەروەها 
كۆمپتندا،  و  كارۆڕووناكی  دیاردەی  دوو 
لە كۆتاییدا ماكس پالنك ئەو بیرۆكانەی 
هەموو  كە  برد  ئەوە  بەرەو  دیبرۆلی  زانا 
و  شەپۆلی  سیفەتی  ه��ەردوو  كیۆنەكان 
تەنۆلكەییان هەیە و ئەو بارەش پەیوەستە بە 
جۆری ئەو پڕۆسەیەی لەسەر ئەو تەنۆلكانە 
ئەنجام دەدرێن، ئەوەش بە پرانسیپی جووت 
هەروەها  دەناسرێت،  شەپۆل(  )تەنۆلكە- 
دیبرۆلیا پەیوەندی نێوان درێژی شەپۆل و 
 λPh دۆزییەوە بەم یاسایە P تەووژمی λ
كە h نەگۆڕی پالنكە و دەكاتە 6.63 * 

1034 جوول. چركە.

ماكس پالنك
چونكە  گرنگە،  زۆر  پەیوەندییە  ئەو 
لەمەوە دەردەكەوێت شەپۆل هاوڕێی تەن 
و تەنۆلكەكانە لە كاتی جوڵەكانیدا، بەاڵم 
خێرایی  بە  ڕۆژانە  ئاساییانەی  تەنە  ئەو 
ئاسایی دەجوڵێن و ئێمە مامەڵەیان لەگەڵدا 
شەپۆلەكانیان  شەپۆلی  درێژە  دەكەین، 
ناكرێت،  پێ  هەستیان  بچووكە  ئەوەندە 
كوانتەمیانە  كاریگەرییە  ئەو  ڕاستیدا  لە 

لەسەر ئاستی گەردیلەیدا دەبن.
لە  بیستەم  س���ەدەی  س��ەرەت��اك��ان��ی  ت��ا 
ڕەش  تەنی  تیشكدانی  وەك  دیاردەكانی 
كۆمپتن  و  كارۆڕووناكی  دیاردەكانی  و 
گەردەكان  و  گەریلەیی  شەبەنگی  و 
بۆ  زانستییان  ڕاڤ��ەی  و  لێكنەدرایەوە 
ماكس  ئەڵمانی  زانای  بەاڵم  نەكرابوو، 
تیشكدانی  كە  بوو  كەس  یەكەم  پالنك 
ئ��ەوەش  و  ل��ێ��ك��دای��ەوە  ڕەش  ت��ەن��ی 
دیكەی  زانایانی  بۆ  كرد  خۆش  ڕێگای 
كە  كۆمپتن  و  دیبرۆلی  ئەنیشتاین  وەك 

دیاردەكانی دیكە لێكبدەنەوە.
نموونەكەی زانا نێڵز بۆر توانی سەركەوتووانە 
شەبەنگی گەردیلەیی بە باشی لێكبداتەوە و 
پاشان زانایانی وەك سمرفێڵد و وڵسۆن هاتن 
و نموونەكەی بۆریان بەكارهێنا و پرانسیپی 
كوانتەمیان بۆ زیادكرد تا بتوانرێت لەگەڵ 
كاتدا لەسەر سیستەمە فیزیاییەكان جێبەجێ 
بكرێت، ئێستا بەو بیرۆكانە دەوترێت تیۆری 

كوانتەمی كۆن، هەرچەندە ئەو تیۆریە توانای 
هایدرۆجین  گازی  شەبەنگەكانی  زنجیرە 
نەیتوانی  بەاڵم  لێكبداتەوە،  سەركەوتووانە 
ڕەنگەكان  ڕەنگاو  هێڵە  ڕووناكی  توندی 
لێكبداتەوە، چونكە تێبینی ئەوە كراوە كە 
توندی ئەو هێڵە ڕەنگا و ڕەنگانە وەك یەك 
تێكڕایی  كە  ئەوەیە  بەڵگەی  ئەوەش  نین، 
گواستنەوەیان لەنێوان ئاستەكاندا وەك یەك 
نەیتوانی  بۆر  نموونەكەی  هەروەها  نین، 
شەبەنگی ئەو گەردیالنە لێكبداتەوە كە لە 
خولگەی دەرەوەیاندا زیاد لە ئەلیكترۆنێك 
هەیە، بۆ نموونە شەبەنگی گەردیلەی هیلیۆم 

كە زۆر ئاڵۆزیش نییە.
ناكرێت  كۆن  كوانتەمی  تیۆری  بەپێی 
لێكبدرێتەوە  گەردیلەییەكان  دی��اردە 
فیزیاییە  یاسا  هەمواركردنی  میانەی  لە 
دیاردانە  ئەو  بەڵكو  كالسیكیەكانەوە، 
پێویستیان بە چارەسەرێكی نوێی بنەڕەتی 

جیاواز دەبێت.
تیۆریەكەی دیبرۆلی كە دەربارەی شەپۆلە 
لە  بینی  باشی  ڕۆڵێكی  بوو،  دەریاییەكان 
داڕشتنی تیۆریەكی نوێ بە ناوی تیۆری 
ڕاڤەكردنی  لە  كە  كوانتەم  میكانیكی 

دیاردە گەردیلەییەكاندا بەكاردەهێنرێت.
شرۆدەینگەریش  دا   1925 ساڵی  لە 
تیۆریەكی نوێی داهێنا بە ناوی میكانیكی 
 Wave Mechanics یان  شەپۆلەكان 
بە  ڕاڤەكرد  گەردیلەییەكانی  دیاردە  كە 
لە  ماددیەكان،  شەپۆلە  بە  بەستن  پشت 
بە  پ��ەرەی  هایزنبێرگ  كاتیشدا  هەمان 
ترە،  ئەوەی  هاوشێوەی  كە  تیۆرییەكدا 
بەكارهێناوە  تێدا  ڕیزكراوەكانی  چونكە 
 Matrix بۆیە بە میكانیكی ڕیزكراوەكان
شرۆدەینگەر  و  دەناسرێت   mechnics

لە  تیۆرەكە  ئەوەی سەلماند كە هەردوو 
ڕووی بیركارییەوە هاوشێوەن.

زانا دیراك تیۆرێكی نوێی باڵوكردەوە كە 
بە  و  لەخۆگرتووە  تیۆریەكەی  هەردوو 
تیۆری  دەوترێت  تیۆریانەش  ئەو  هەموو 

یان میكانیكی كوانتەم.
كۆمەڵەی ماكس پالنك

 Max- پ��الن��ك  م��اك��س  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
كۆمەڵەیەكی   planck- Gesellschaft

زانستی سوودمەندە بایەخ بە توێژینەوەی 
بەرلینە  لە  بنكەكەی  دەدات،  زانستی 
پایتەختی ئەڵمانیا، لیژنەی كارگێڕییەكەی 

لە میونخە.
 80 نزیكەی  لە  بەرپرسە  كۆمەڵەیە  ئەم 
بەو  سەر  كە  پالنك  ماكس  پەیمانگای 
پالنك  ماكس  پەیمانگاكانی  كۆمەڵەیەن، 
توێژینەوەی زانستی لە گشت لقەكانی زانستدا 
ئەنجام دەدەن بە پشت بەستن بە توێژینەوە 
بنەڕەتیەكان لە بوارەكانی زانستی سروشتی 
و كۆمەاڵیەتی و مرۆییدا، پەیمانگای ماكس 
لە  ڕێككەوتن  بە  پەیمانگاكانی  و  پالنك 
زانكۆ ئەڵمانیەكاندا كاردەكەن، بەاڵم هەر بە 

سەربەخۆیی ماوەتەوە.
گرنگترین  بە  پالنك  ماكس  كۆمەڵەی 
دادەنرێت  زانستی  توێژینەوەی  بنكەی 
ناوبانگیەكی زۆر باشی هەیە  لە ئەڵمانیا، 

لەسەر ئاستی جیهانی.
شوباتی   26 لە  پالنك  ماكس  كۆمەڵەی 
دامەزراوە  ئۆتۆهان-ەوە  لەالیەن  1948دا 
كە  كۆمەڵەكە  س��ەرۆك��ی  ب���ووە  ك��ە 
كرد  زانستیەكانی  توێژینەوە  سەرپەرشتی 
جیهانی  جەنگی  كۆتایی  تا  ئەڵمانیا  لە 

دووەم.
پالنكەوە  ماكس  ناوی  بە  كۆمەڵەیە  ئەم 
دامەزرێنەری  لە  یەكێكە  كە  ناونراوە 

تیۆری كوانتەم لە زانستی نوێدا.
لە پەیمانگاكانی ماكس پالنك

بۆ  پ��الن��ك  م��اك��س  پ��ەی��م��ان��گ��ای   -1
توێژینەوەكانی خەڵۆز.

2- پەیمانگای ماكس پالنك بۆ توێژینەوە 
پزیشكییەكان.

3- پەیمانگای ماكس پالنك بۆ كیمیایی 
زیندەیی.

سەرچاوەكان:
1-http://upload.wikimedia.org/

wikipedi Jpq.

2-http//us.moheet.com/asp/

report-image.

3-Plancks Law of bodyradiation 

(munich(TH( Graz.

4-Planck. Max (1900( Entropy 

and Tempreature of Radiation 

Heat (Annalen der Physik vol. 

no4(.

5-The Law of Distribution of 

energy in the normal spectrum 

(Annalen derphysik (Havard 

Desember 2000(.
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ستیڤن هاوکینگ

جیهان چۆن
دروست بووه ؟
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دروست  چۆنێتی  بابه ته   ئه م 
پرۆفیسۆر  ڕوانگه ی  له   گه ردوون  بوونی 

هاوکینگه وه  ده خاته ڕوو.
هاوکینگه .  ستیڤن  م��ن  ن��اوی  س��اڵو، 
فیزیازان، گه ردوونناس و تا ئه ندازه یه کیش 
ناتوانم  ئه گه ر چی  که سێکی خه یااڵوی. 
کۆمپیته ره وه   له ڕێی  ناچارم  و  بجووڵێم 
خۆمدا  مێشکی  له   ب��ه اڵم  بکه م،  قسه  
وه اڵمی  دۆزینه وه ی  بۆ  ئ��ازادم  ئ��ازادم، 
له   م��رۆڤ.  پرسیاره کانی  سه ره کیترین 
خودایه ک  ئایا  دژوارترینیان،  نێوانیاندا 
بوونی هه یه  که  جیهانی دروست کردبێ 
ئه ستێره کانه وه   له   هه ر  به رێ  به ڕێوه ی  و 

تاوه کوو من و ئێوه . 
خودا  ئایا  که   پرسه   ئه م  منه وه   ب��ه الی 
بوونی هه یه  پرسیارێکی گرنگه  بۆ زانست. 
سه ره ڕای هه موو ئه مانه ش دژواره  که  بیر 
له  ئه نجامدانی کارێکی گرنگتر و بنچینه یی 
تر بکه ینه وه  وه ک له و پرسیاره ى که  چی 

یان کێ جیهانی خوڵقاندووه .
به   پێویستمان  وه اڵم،  دۆزی��ن��ه وه ی  بۆ 
به   سروشتدا.  یاساکانی  له نێوان  گه شتێکه  
بڕوای من دۆزینه وه ی ئه م وه اڵمه  په یوه سته  
به  وه اڵمه که ی ئێمه  بۆ ئه م پرسیاره  مێژووییه  
که  جیهان چۆن دروستبووه  و چۆن ڕه فتار 

ده کات.  
باڵوکرده وه   کتێبێکم  دواییانه دا  له م  من 
جیهانه ی  ئه م  خودایه ک  ئایا  ده پرسێ  که  
مایه ی  بووه   بابه ته   ئه م  دروست کردووه . 

مشتوومڕ و کاردانه وه ی جۆراوجۆر.
له  ڕابردوودا وه اڵمه کان هه میشه  یه کسان 
دروس��ت  شتێکی  هه موو  ب��وون،”خ��ودا 

کردووه ."
ب��وو.  م��ه ت��رس��ی��دار  شوێنێکی  جیهان 
و  توندووتیژ  خه ڵکێکی  ته نانه ت  که واته  
بۆ  وایکینگه کانیش  وه کو  سه رسه ختی 
وه اڵمدانه وه ی دیارده  سروشتییه کان په نایان 
بۆ هێزی سه روو سروشته وه  ده برد. وه کو 
وایکینگه کان  تۆفان.  یان  بروسکه   هه وره  
خودای  هه بوو."تۆ"  خودایه کیان  چه ند 
بوو  دیکه   خودایه کی  بروسکه ،"ئێجی" 
تۆفان  ده رکه وتنی  هۆکاری  ده بووه   که  
لێی  زۆر  که   خودایه ک  به اڵم  ده ری��ا.  له  
ده ترسان، ناوی ئێسکۆڵ بوو. ئه و هۆکاری 
بوو  سروشتی  سامناکی  ڕووداوێ��ک��ی 
گیران.  خۆر  ناوه   ناومان  ئێستا  ئێمه   که  
که   ب��وو  خ��ودای��ه ک  گورگی  ئێسکۆڵ 
ئه و  کات  هه ندێک  ده ژی��ا،  ئاسماندا  له  
ده یتوانی خۆر بخوات و  ده بووه  هۆکاری 
به   ده کرد  ڕۆژی  که   سامناک  حاڵه تێکی 
شه و. به  نه بوونی وه اڵمێکی زانستی، بزانن 
ئازار  نه مانی خۆر  دیار  ئه ندازه یه ک  تا چ 
به خش ده بێت. وایکینگه کان به رامبه ر به م 
ده یانزانی،  ڕێگایه ک که   ته نیا  به   ڕووداوه  
هه وڵیان  ئ��ه وان  ده نواند.  کاردانه وه یان 
ده دا تا گورگه که  بترسێنن. وایکینگه کان 
ئه وان  کاردانه وه ی  که   واب��وو  باوه ڕیان 
خۆر.  ده رکه وتنه وه ی  هۆکاری  ده بێته  
هه رچه نده  ئێمه  ئه مڕۆکه  ده زانین که  ئه م 
یه کدییه وه    به   پێوه ندییه کیان  بابه ته   دوو 
دووب��اره   خۆر  بێت  چۆنێک  هه ر  نییه ، 
ده رده که وێته وه . له  ئه نجامدا ده رده که وێت 
که  جیهان ئه وه نده ی دێته  به ر چاو خاوه نی 

نهێنی یان هێزی سه رو و سروشت  نییه .
پێویست  ڕاستییه کان  تێگه یشتنی  بۆ  به اڵم 
ته نانه ت  ده کات،  زیاتر  ئازاییه تیه کی  به  
زیاتر له وه ی وایکینگه کان بوویان . به اڵم 
مرۆڤی وه کو من و ئێوه  ده توانێت بزانێت 
که  "جیهان" چۆن کار ده کات. ئه م بابه ته  
سه رده می  له    پێشتر  زۆر  ڕاب��ردوودا  له  
یۆنانی  له   ب��وو،  ناسرا  وایکینگه کان 
دێریندا. له  نزیکه ی 300 ساڵ پێش زایین، 
ئاریستێرخوس   ن��اوی  به   فه یله سووفێک 
سامووسی، شه یدای مانگ گیران و خۆر 
ئه و  به تایبه ت مانگ گیران.  ببوو،  گیران 
ئه وه ی  ئازایه تی  پێویست  ئه ندازه ی  به  

بوو تاكو بپرسێت ئایا خوداکان هۆکاری 
مانگ گیرانن. ئاریستێرخوس یه کێک بوو 
به   ئه و  مڕۆڤایه تی،  زانستی  بنیاتنه رانی  له  
وردی ده ستی کرد به  توێژینه وه ی ئاسمان 
سه رنجڕاکێش  ئه نجامی  کۆمه ڵێک  به   و 
له   که   ده رک���ه وت  ب��ۆی  ئ��ه و  گه یشت. 
زه وییه   سێبه ری  گیران  مانگ  ڕاستیدا 
نه ک  مانگ،  ڕووی  سه ر  ده که وێته   که  
به   دار  پێوه ندی  مه عنه وی  ڕووداوێکی 
بۆی  توانی  ئه و  دۆزینه وه یه   به و  خوداوه . 
سه روو  له   ڕاستیدا  له   که   ده ربکه وێت 
خشته یه کی  و   ڕووده دات  چی  خۆیدا 
خۆر،  ڕاسته قینه ی  پێوه ندی  که   کێشا 
لێره دا  ئه و  ده رده خست.  مانگی  و  زه وی 
ته نانه ت به  ئه نجامێکی گرنگتری دیکه ش 
ئه و بۆی ده رکه وت که  زه وی  گه یشت. 
به و شێوه یه ی هه موو که س باوه ڕی وایه ، 
ناوه ندی ته واوی جیهان نییه ، به ڵکو خودی 
زه ویش به  ده وری خۆردا ده سووڕێته وه . له  
ڕاستیدا زانیینی ئه م بابه ته ، هۆکاری ته واوی 
خۆر گیران و مانگ گیران ده رده خات. 
خۆر گیران کاتێک ڕووده دات که  سێبه ری 
زه وی،   ڕووی  س��ه ر  ده که وێته   مانگ 
سه ر  ده که وێته   زه ویش  سێبه ری  کاتێک 

ڕووی مانگ، مانگ گیران ڕووده دات. 
به اڵم "ئاریستێرخوس" ته نانه ت بۆ دوورتر 
پێچه وانه ی  ب��ه   ئ��ه و  ڕوان���ی.  ل��ه وه ش��ی 
ڕایگه یاند  سه رده مه که ی،  باوی  باوه ڕی 
کۆمه ڵێك  له   نین  بریتی  ئه ستێره کان  که  
به ڵکو  ئاسمانه وه .  په یکه ری  به سه ر  کون 
وه کو  دیکه ن  ئه ستێره ی  ئه وان کۆمه ڵێک 
خۆر ته نیا زۆر له  خۆره وه  دوورن.  ئه م 
دۆزێنه وه یه  زۆر سه رسوڕهێنه ر بوو، جیهان 
هۆی  به   که   وای��ه   ئامێرێک  وه ک  ه��ه ر 
کۆمه ڵێک یاساو و ڕێساوه  به ڕێوه  ده چێت. 
ئه و یاسایانه ی که  مرۆڤ به  هۆی مێشکی 

ده توانێت لێیان تێبگات.
من باوه ڕم وایه  که  دۆزینه وه ی ئه م یاسایانه  
مرۆڤایه تییه .  ده سکه وتی  گه وره ترین 
ئێمه   به   سروشت  یاساکانی  له به رئه وه ی 
ده ڵێن که  ئایا ئێمه  بۆ شیکردنه وه ی جیهان 
نا؟  یان  هه یه   بوونی خودا  به  پێویستمان 
بۆ چه ندین سه ده  ئه م بۆچوونه  باوبوو که  
که وتوونه ته   من  وه ک  ئیفلیجی  که سانی 
به ر نه فره تی خودا. ئه گه رچی گریمانه ی 
ئه وه  ده که م که  ڕه نگه  که سێک له و سه ره  
له من دڵگران بووبێت، به اڵم  پێم باشتره  
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یاساکانی  بناغه ی  له سه ر  شتێک  هه موو 
سروشت شی بکه مه وه  و باسی بکه م. 

زۆر باشه  که واته  ئه و یاسایانه ی سروشت 
چین و بۆچی تا ئه م ئه ندازه یه  به  هێزن؟

تێنسدا  یاریه کی  له   هۆکاره که ی  من 
نیشان ده ده م. تێنس به  هۆی دوو یاساوه  
به ڕێوه  ده چێت. یاسای یه که م هه مان ئه و 
یاریدا دیاری  له ناو  یاسایانه یه  که  مرۆڤ 
کردووه ، ئه م یاسایانه  خۆیان له  ئه ندازه ی 
زه وی یاریه که دا ده بیننه وه  یان ئه وه ی که  
ئایا تۆپ که وتۆته  ناو زه وی یاریه که  یان 
که وتۆته  ده ره وه . ئه م یاسایانه  ده توانن به  
یاریه که   به ڕێوه به رانی  نێوان  ڕێکه وتنی 
بگۆڕدرێن. به اڵم کۆمه ڵه یاسایه کی دیکه  

بوونیان هه یه  که  ناتوانرێت بگۆڕدرێن، ئه م 
یاسایانه  ده ری ده خه ن که  له  کاتی لێدانی 

تۆپه که  چ شتێک به سه ر تۆپه که دا دێت.
تێنسه که   داری  لێدانی  هێزی  و  گۆشه  
ڕووده دات.   چی  دواتر  که   ده ریده خات 
کردنه وه یه که   شی  سروشت  یاساکانی 
بۆ ئه وه ی ڕووداوه ک��ان له  ڕاب��ردوودا، له  
ئێستادا و له  داهاتوودا چۆن ڕووده دن. له  
بۆ  ده ڕوات  ڕێک  تۆپه که   تێنسدا،  یاری 
ئه و شوێنه ی که  سروشت دیاری ده کات 
بوونی هه یه   یاسای دیکه یش  و  هه روه ها 
یاسایانه    ئه م  هه یه .  کاریگه ری  لێره دا  که  
کۆنتڕۆڵ  ڕووده دات  که   ئه وه ی  ته واوی 
هێزی  هێنانی  به رهه م  چۆنێتی  له   ده که ن 

تا  یاریزانه کان  ماسوولکه کانی  له   لێدان 
خێرایی گه شه ی چیمه نێک که  له ژێر پێیان 
دایه . به اڵم ئه وه ی گرنگه ، ئه وه یه  که  ئه م 
بوونیان،  نه گۆڕ  سه ره ڕای  فیزیاییانه   یاسا 
ئه م  )گشتی(.  جیهانین  یاسای  کۆمه ڵێک 
جۆری  تا  تۆپه وه   جووڵه ی  له   یاسایانه  
ده ک��ه ن.  دی��اری  هه ساره یه ک  جووڵه ی 
هۆی  به   یاسایانه ی  ئه و  پێچه وانه ی  به   و 
له   خ��ۆت  ناتوانی  خوڵقاون،  م��رۆڤ��ه وه  
یاساکانی سروشت به  دووربگریت. له به ر 
ئه م هۆکاره یه  ئه م یاسایانه  تا ئه م ئه ندازه یه   
به هێز و له  ڕوانگه ی مه زهه به وه  جه نجاڵین.   
ئه گه ر ئێوه ش  هه ر وه کو من باوه ڕتان به  
جێگیربوونی یاساکانی سروشت هه یه ، ئه و 

سروشت  یاساکانی  ئه گه ر  ده پرسن  کاته  
له م  خ��ودا  ده وری  ک��ه وات��ه   جێگیرن، 
جیهانه دا چییه ؟ ئه م پرسه  به شێکی گه وره  
دینه ".  و  "زانست  نێوان  جیاوازیه کانی  له  
له م دواییانه   بۆچوونه کانی من  ئه گه رچی 
دا بوونه ته  جێگه ی سه رنج، به اڵم ئه م بابه ته  

ناکۆکییه کی مێژووییه . 
له  ساڵی 1277 زایینی پاپ جانی بیست و 
یه که م، به  شێوه یه ک له  یاساکانی سروشت 
هه ستی به  مه ترسی ده کرد که  باوه ڕکردنی 
له  قه ڵه م  دین  له   هه ڵگه ڕانه وه   به   پێیان 
هیچ  بابه ته   ئه م  ب��ه داخ��ه وه   ب��ه اڵم  ده دا! 
گۆڕانکارییه کی له  سه ر یاسا سروشتیه کانى  
چه ند  نه هێنا.  کێشکردن  هێزی  به   پێوه ند 

مانگ دواتر میچی کۆشکه که به سه ر پاپ 
دا داڕما.

به اڵم زۆر به  خێرایی مه زهه بی ڕێکخراو 
له   ئ��ه وان  دۆزی��ی��ه وه .  چاره یه کی  ڕێگا 
ڕایانگه یاند  داهاتوودا  ساڵی  سه د  چه ند 
که  یاساکانی سروشت به رهه می ئیراده ی 
خودان و  ئه گه ر خودا بیهه وێ، ده توانێت 
ئه وان له به رچاو نه گرێت. ئه م بۆچوونه  به  
ئێمه   هه ساره که ی  که   به وه ی  باوه ڕکردن 
ده بێت،  به هێز  دایه   جیهان  ناوه ندی  له  
هه ساره کان  هه موو  که   بۆچوونه ی  ئه و 
به   سه عاتێک  وه کو  هه ر  ئه ستێره کان  و 
وردی دیزاین کراون و به  ده وری زه ویدا 

ده خوولێنه وه .
خۆس  ئاریستار  بۆچوونی 
زه وی  ده رباره ی خوالنه وه ی 
ماوه یه ک  خ��ۆردا  ده وری  به  
به اڵم  چ��ووب��ۆوه .  له بیر  بوو 
شێوه یه کی  ب��ه   م��رۆڤ��ه ک��ان 
وه اڵمی  دوای  به   سروشتی 
ده گه ڕێن   پرسیاره کانیاندا 
گالیلۆ  وه کو  هه ندێکیان  و 
نه یانتوانی  ئ��ه وه ی  له گه ڵ 
ی��ارم��ه ت��ی��ده ر ب���ن، ب��ه اڵم 
جارێکی دیکه  سه یرێکی ئه م 
کرده وه .  خودایان  سه عاته ی 
له  ساڵی 1609 زایینیدا هه موو 
شتێک گۆڕا. گالیلۆ  بنیاتنه ری 
زانستی سه رده می مۆدێرنه و 
یه کێکه له  قاره مانه کانی من. 
ئه و هه ر وه کو من بۆچوونی 
وردی  به  ئه گه ر  که   بوو  وا 
بکه ین،  جیهان  س��ه ی��ری 
ده توانین بزانین که  چ ڕووداوێک له  حاڵی 
ڕووداندایه . ئه و تا ئه و ڕاده یه  سوور بوو 
له سه ر کاره که ی که  بۆ یه که م جار توانی 
یه که م  بۆ  وردبینێک دروست بکات، که  
جار توانیان ئاسمان له  شه ودا 20 ئه وه نده ی 

جاران گه وره تر ببینن.
گالیلۆ  زۆر به  وردی وردبینه کانی له سه ر 
هه موو  و  دان��ا  ته لسکۆپه که ی  چ��اوی 
شه وێک له  ماڵه که ی خۆیدا له  پێجوا، ئه م 
هه ساره ی  لێکۆڵیینه وه ی  بۆ  تلسکۆپانه ی 
موشته ری به کارده هێنا و  به  دۆزیینه وه یه کی 
له   بچووک  خاڵی  سێ   گه یشت!  گ��ه وره  
هه ساره ی گه وره ی  له   نزیک  مه ودایه کی 
سه ره تادا  له   هه بوو.  بوونیان  موشته ریدا 

له  نزیکه ی 300 ساڵ پێش زایین، فه یله سووفێک به  ناوی 
ئاریستێرخوس  سامووسی، شه یدای مانگ گیران و خۆر گیران 
ببوو، به تایبه ت مانگ گیران. ئه و به  ئه ندازه ی پێویست ئازایه تی 
ئه وه ی بوو تاكو بپرسێت ئایا خوداکان هۆکاری مانگ گیرانن. 
ئاریستێرخوس یه کێک بوو له  بنیاتنه رانی زانستی مڕۆڤایه تی، ئه و به  
وردی ده ستی کرد به  توێژینه وه ی ئاسمان و به  کۆمه ڵێک ئه نجامی 
سه رنجڕاکێش گه یشت. ئه و بۆی ده رکه وت که  له  ڕاستیدا مانگ 
گیران سێبه ری زه وییه  که  ده که وێته  سه ر ڕووی مانگ
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ئه و وای بۆچوو که  ئه و خااڵنه  ئه ستێره ن 
به اڵم  هه یه .  که میان  ڕووناکییه کی  که  
دوای ئه وه ی که  له  چه ند شه وی دواتردا 
تێبینی کرد  ئه و خااڵنه ی ده کرد  سه یری 
خاڵی  دواتریش  و  ده جووڵێن  ئه وان  که  
هه ندێک  ده رخست.  خۆی  چواره میش 
کات یه کێک له  خاڵه کان ده چووه  پشت 
ده شارده وه   و خۆی  موشته ری  هه ساره ی 
و دیسانه وه  خۆی ده رده خسته وه . ئه و زانی 
که  ئه م خااڵنه  له  ڕاستیدا ده بێت به  ده وری 
یه که مین  ئه مه   بخولێنه وه .  موشته ریدا 
به ڵگه بوو بۆ ئه وه ی که  هه ندێک شت به  
ده وری زه ویدا ناسوڕێنه وه . له سه ر بناغه ی 
بۆی  گالیلۆ   کۆتاییدا  له   دۆزینه وه یه   ئه م 
خۆردا  ده وری  به   زه وی  که   ده رکه وت 
ده خولێته وه . ئاریستار خۆس له  ته واوی ئه و 

ماوه یه دا ڕاستی وتبوو!
دۆزینه وه که ی گالیلۆ  شۆڕشێکی دروست 
کرد که  له  کۆتاییدا ملمالنێی نێوان زانست 
و مه زهه بی قووڵتر کرده وه . به اڵم له  سه ده ی 
17 دا ئه م دۆزینه وه یه  کێشه یه کی گه وره ی 
له گه ڵ کڵێسه دا بۆ دروست کرد. گالیلۆ به  
تۆبه کردن به رامبه ر باوه ڕه  کفر ئامێزه کانی، 
به   بوو.  ڕزگاری  له سێداره دان  سزای  له  
زیندانی کردن له  ماڵه که یدا سزا درا که  
بۆ ماوه یساڵی کۆتایی ته مه نی تا مردنی 
نا  دانی  ئه و  ئه گه ر چی  هه بوو.  درێژه ی 
ب��ه رده وام  ئه وان  به اڵم  گوناهه که یدا،  به  
ساڵی   300 م��اوه ی  له   ده ج��وواڵن��ه وه . 
سروشتی  یاسای  زیاتر  هه رچی  دوات��ردا 
دۆزرایه وه ، زانست ده ستی به  وه اڵمدانه وه  
و شیکردنه وه ی بابه تی جۆراوجۆری دیکه  
کرد، له  هه وره  برووسکه  و بوومه له رزه  و 
تۆفانه وه  تا هۆکاری دیکه یش که  ده بوونه  
هه ر  ئه ستێره کان.  دره وش��ان��ه وه ی  هۆی 
دۆزینه وه یه کی نوێ که  هاته  ئاراوه ، پێویستی 
بوونی خودایه کی که متر ده کرده وه . ئه گه ر 
ئێوه  هۆکاری خۆرگیران بزانن، ئه گه ری 
گورگی  خودایه کی  به   باوه ڕ  تا  که متره  
بهێنن که  له  ئاسمانه کاندا ده ژی. زانست 
حاشا له  مه زهه ب ناکات، به اڵم ڕێگه  به 

جێگره وه ی ساده تر ده دات.
به اڵم ڕازو ڕه مزی زۆر ماوه ! ئه گه ر زه وی 
جووڵه ی  که   خودایه   ئه وه   ده جووڵێت 
سه ره تا  ئایا  کۆتاییدا  له   ده به خشێت؟  پێ 
ساڵی  له   خوڵقاند؟  جیهانی  که   خودابوو 
ده رباره ی  کۆنفڕانسێک  له   من  دا   1955

به شداریم  ڕۆمدا  ڤاتیکانی  له   فه له کناسی 
به   پڕۆفیسۆره کان  کۆبوونه وه ی  و  کرد 
ئاماده بوونی پاپ ژال پۆلی دووه م ده ستی 
کێشه   که   وت  ئێمه ی  به   ئ��ه و  پێکرد. 
و  کارکردن  چۆنێتی  له   لێکۆڵیینه وه   نییه  
نابێت  به اڵم  بکه ن،  جیهان  به ڕێوه چوونی 
جیهان  سه رچاوه ی  ده رباره ی  پرسیارێک 
له   جیهان  س��ه رچ��اوه ی  چونکه   بپرسن. 

خوداوه یه .
ئامۆژگارییه م  ئه م  بڵێم  که   دڵخۆشم  من 
له به ر چاو نه گرت. من ناتوانم به  ئاسانی 
به   بگرم.  خۆم  ب��ه دواداچ��وون��ی  له   ڕێ 
باوه ڕی من ئه مه  ئه رکی گه ردوونناسه  که  

هه وڵ بدات تا ده ریبخات  جیهان له  کوێوه  
دروست بووه . له وانه یه  تێگه یشتن له م بابه ته  
به و ئه ندازه یه  ئه سته م نه بێ  که  دێته  به رچاو. 
له گه ڵ ئاڵۆزی شێوه  و جۆری زینده وه ران، 
ئێوه  بۆ دروستکردنی جیهان پێویستتان به  
سێ شته  و وای دابنێن که  ئێمه  ئه وان له  
کتێبێکی ئاماده کردنی گه ردووندا پێرێست 
بکه ین. ئه و سێ توخمه ی که  پێویستمانه  
بۆ دروستکردنی جیهان کامانه ن؟ سه ره تا 
مادده یه ، ئه و شته ی که  کێشی هه یه . مادده  
له ژێر  هه یه   بوونی  شوێنێکدا  هه موو  له  
پێمان هه تاکو فه زا. تۆز و خۆڵ، تاشه  به رد 
و شله کان و کۆمه ڵه ی غازه کان. کۆمه ڵه ی 

هه ر  که   ئه ستێره کان  گ��ه وره ی  یه کجار 
کامیان به  ملیار ئه ستێره  له خۆده گرن و له  
مه ودای زۆر زۆر گه وره دا باڵو بوونه ته وه .
دووهه مین شت که  ئێمه  پێویستمانه، وزه یه . 
ته نانه ت ئه گه ر تا ئێستا بیرمان له و بابه ته  
وزه   که   ده زانین  هه مووان  نه کردبێته وه ، 
چییه . شتێک که  ئێمه  هه موو ڕۆژێک له گه ڵی 
خۆر  سه یری  ئه گه ر  داین.  پێوه ندی  له  
بکه ن، ده توانن له سه ر ڕوخسارتان هه ست 
به  ئه و بکه ن. وزه  به  هۆی ئه ستێره یه ک له  
93 ملیۆن مایلی ئێمه وه  به رهه م دێت. وزه  
له ناو زینده وه راندا باڵوده بێته وه ، پڕۆسه یه ک 
که   ئه و به شێوه ی په یوه سته  له  شوێنێکه وه  

بۆ شوێنێکی دیکه  ده یگوێزێته وه . که واته  
ئێمه  مادده  و وزه مان هه یه . 

بۆ  پێویستمانه   ئێمه   که   شت  سێیه مین 
فه زایه کی  "فه زایه" .  جیهان  دروستکردنی 
شتێکی  به   جیهان  ده ت��وان��ن  ئێوه   زۆر. 
سه ڕنجڕاکێش،  گه وره ،  ببینن،  جیاوازتر 
شێوه یه کی  به   ناتوانن  به اڵم  تووندوتیژ، 
بۆی  تێگه یشتنتان  گه مارۆدراو  و  بچووک 
هه بێت. سه یری هه ر شوێنێک که  ده که ین 
زیاتریش  فه زایه کی  هه یه ،   بوونی  فه زا 
بوونی هه یه  که  له  هه موو الیه که وه  درێژ 
وردی  به   که مێک  ئێوه   ئه گه ر  ده بێته وه  

سه یری دەورووبه رتان بکه ن. 
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که واته  ته واوی ئه م مادده ، فه زا و وه زه یه  
تا  ئێمه   هاتبێت؟  ده توانێت  کوێوه   له  
بۆچوونێکمان  ڕاو  هیچ  بیسته م  سه ده ی 
نه بوو. وه اڵمه که  له  ئه ندێشه کانی که سێکدا 
سه ری هه ڵدا، گرنگترین زانایه ک که  تا ئێستا 
ژیاوه . ناوی ئه و "ئالبێرت ئانیشتاین" بوو. 
دیدارێکم  نه متوانی  کات  هیچ  به داخه وه  
له گه ڵیدا هه بێت، چونکه  له  کاتی مه رگیدا، 
من ته نیا 13 ساڵ ته مه نم هه بوو. ئانیشتاین 

بابه تێکی گرنگی دۆزییه وه .
بۆ  به شه ی  دوو  ئه و  که   دۆزییه وه   ئه و 

و  م��ادده   پێویسته ،  جیهان  پێکهێنانی 
ڕووی  دوو  شتن.  یه ک  ڕاستیدا  له   وزه ، 
نێوان  به ناوبانگی  هاوکێشه ی  سکه یه کن. 
"مادده  و وزه " به و واتایه  دێت که  مادده  
ده توانێت جۆرێک له  وزه  بێت و  هه روه ها 
سێ  له جیاتی  که واته   پێچه وانه شه وه .  به  
شت، ئێمه  ده توانین بڵێین که  جیهان ته نیا 
دوو شتی دروستکه ری هه یه ، وزه  و فه زا. 
که واته  ئه م هه مووه  وزه  و فه زایه  له  کوێوه  

هاتووه ؟
وه اڵمه که ی دوای چه ندین سه ده  له الیه ن 

زاناکانه وه  دۆزرایه وه . وزه  و فه زا له  ڕێی 
ده ڵێین  پێی  ئێستا  ئێمه   که   ڕووداوێکه وه  
نه ویستراو  شێوه یه کی  به   "بیگبانگ" 
له خۆوه  دروست بوون. له  کاتی ته قینه وه  
له   پڕاوپڕ  جیهان،  ت��ه واوی  مه زنه که دا، 
فه زاش  ئه ویشدا  له گه ڵ  و  پێکهات،  وزه  
دروست بوو. هه موو شتێک وه کو پڕبوونی 
میزڵدانێک به  هه وا، به رین و گه وره تر بۆوه . 
و  وزه   هه مووه   ئه و  که واته   باشه   زۆر 
فه زایه  له  کوێوه  هات؟ چۆن ئه م جیهانه  
پڕاوپڕ له  وزه  و فه زایه کی به رین و هه موو 
هیچه وه   له   دایه   له ناوی  که   شتانه ی  ئه و 

دروست بوون. 
بۆ هه ندێک که س ئه مه  ئه و کاته یه  خودا 
و  فه زا  که   بوو  ئه وه  خودا  ئ��اراوه ،  دێته  
ته قینه وه   خوڵقاند،  وزه ی  و  م���ادده ی 

مه زنه که  کاتی خوڵقان بوو.
دیکه   چ��ی��رۆک��ێ��ک��ی  زان��س��ت  ب���ه اڵم 
ئه وه ی  چاوگرتنی  له به ر  به   ده گێڕێته وه . 
که  خۆم تووشی کێشه  ده که م، پێم وایه  
زۆر  سروشتییه کان  دیارده   ده توانین  ئێمه  
ده ترساند،  وایکینگه کانی  له وه ی  زیاتر 
له   ده توانین  ته نانه ت  ئێمه   بکه ینه وه .  شی 
پێوه ندی نێوان وزه  و مادده  و  که  ئه نیشتاین 
ئێمه   زیاترمان هه بێت.  دۆزییه وه ، ڕوانینی 
که ڵک  سروشت  یاساکانی  له   ده توانین 
سه رچاوه ی  دۆزی��ن��ه وه ی  بۆ  وه ربگرین 
جیهان و بزانین ئایا بوونی خودایه ک ته نیا 
ڕێگایه  بۆ وه اڵمدانه وه  و شیکردنه وه ی ئه و 

یان نا؟
جیهانی  شه ڕی  دوای  له   به ریتانیا  له   من 
سه رده می  که   گ��ه وره ب��ووم،  دووه م���ه وه  
سه ختی ئابوری بوو. فێری ئێمه یان کردبوو 
که  ئێوه  ناتوانن شتێک له  هیچ شتێکه وه  واته  
به  خۆڕایی به  ده ست بێنن. به اڵم ئێستا دوای 
ته مه نێک کار و هه وڵدان، من پێم وایه  له  
ڕاستیدا ئێوه  ده توانن که  هه موو زینده وه ران 
نهێنییه کی  بێنن!  ده س��ت  به   خۆڕایی  به  
بوونی  که   گه وره که "  "ته قینه وه   گه وره ی 
هه یه  ئه وه یه  که  چۆن ته واوی زینده وه ران، 
سه رسووڕهێنه ر  ئه ندازه یه کی  له   پێکهاتوو 
ئه م  دروستبوو؟  هیچه وه   له   وزه   و  فه زا 
سه رسووڕهێنه رترین  له   یه کێک  له   نهێنییه  
ڕاستییه کانی جیهانی ئێمه دا هه یه ! یاساکانی 
ناوی  به   شتێک  بوونی  به   پێویستیان  فیزیا 

"وزه ی سالب )نه گه تیڤ( " هه یه .
به اڵم  س��ه ی��ره ،   چه مکه   ل��ه م  ئ��ه وه ی  بۆ 
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با  بده ن  پێ  ده رفه تم  تێبگه ن،  سه ره کییه  
وای  بکه م.  وێنا  بۆ  ئاسانتان  به راوردێکی 
دابنێن که سێک بیه وێت له  سه ر زه ویه کی 
ئه م  بکات،  دروست  ته پۆڵکه یه ک  ڕێکدا 
ئێمه   زینده وه رانی  نموونه ی  ته پۆڵکه یه  
ته پۆڵکه یه   ئه م  دروستکردنی  بۆ  ده بێت. 
بۆ  هه ڵکه نێت،   چاڵێک  ن��اچ��اره   ئ��ه و 
ئه و  خۆڵی  له   ته پۆڵکه که   دروستکردنی 
که ڵک وه ربگرێت. به و کاره ی له  ڕاستیدا 
ته نیا ته پۆڵکه یه ک دروست ناکات، به ڵکو 
چاڵێکیش دروست ده کات. له  ڕاستیدا ئه و 
نموونه ی پێچه وانه ی ته پۆڵکه که  دروست 
ده کات! ئه و شتانه ی له ناو چاڵه که دا بووه ، 
دووان��ه   ئه م  و   ته پۆڵکه یه ک  ده بنه   ئێستا 
یه کسانن.  یه که وه   به   ته واوی  به   پێکه وه  
نیشانی  که   ده ستووره یه   ئه و  هه مان  ئه وه  
بوونی  دروست  سه ره تای  له   که   ده دات 
جیهاندا چی ڕوویدا. ئه و کاته ی ته قینه وه  
گه وره که  ڕێژه یه کی زۆر وزه ی "موجه بی" 
)پۆزه تیڤ( خوڵقاند، به  هه مان ئه ندازه ش 
هێنا،  به رهه م  )نه گه تیڤ(ی  سالب  وزه ی 
به م شێوه یه  هه میشه  کۆی وزه ی سالب و 
موجه ب یه کسان و به رامبه ر به  سفره . ئه وه  

یه کێکی دیکه یه  له  یاساکانی سروشت .
سالبه   وزه   ئه م  ته واوی  ئه مڕۆکه   که واته  
)نه گه تیڤ( له  کوێیه ؟ وزه ی )نه گه تیڤ( له  
فه زادا یان هه مان سێیه مین شتی پێکهێنه ری 
له   ڕه نگه   بابه ته   ئه م  دایه !  ئێمه   جیهانی 
ڕوانگه ی ئێمه دا سه یر بێته  به رچاو، به اڵم له  
ڕووی ده قی یاساکانی سروشته وه  له  پێوه ند 
جووڵه ی  و  کردن  کێش  هێزی  له گه ڵ 
ترینه کانی  مێژوویی  له نێوان  که   یاساوه  
زانستدان، فه زا ئه نبارێکی گه وره ی وزه ی 
ئه وه ی  بۆ  پێویست  ئه ندازه ی  به   سالبه . 
و  سالب  وزه ی  که  کۆی  بدات  دڵنیایی 
موجه ب به رامبه ر به  سفره . تێگه یشتنی ئه م 
بابه ته  قورسه،  به اڵم هه قیقه تی هه یه . تۆڕی 
که   کاکێشان  ملیار  ملیار  به   کۆتایی  بێ 
به  هۆی هێزی کێشکردنه وه یه کتر کێش 
ده که ن، وه کو ئه نبارێکی یه کجار گه وره  
پاترییه کی  وه ک  ده ک��ات.   ڕه فتار"کار" 
خۆیدا  له ناو  سالبی  وزه ی  که   گه وره یه  
که   شته کان  موجه بی  به شی  هه ڵگرتووه . 
ئه مڕۆکه   ئێمه   که   وزه   و  م��ادده   وه ک��و 
ده یبینین، وه کو ته پۆڵکه که ! به شی سالبی 
باسمان  که   چاڵه ی  ئه و  وه کو  شته کان 

کرد، له  فه زادا باڵوبۆته وه . 

ئێمه   بۆ  واتایه کی  چ  ئه مه   که واته   ده ی 
داین  ئه وه   دوای  به   گه ڕان  له   که   هه یه  
که  بزانین ئایا خودا بوونی هه یه ؟ ئه وه  به و 
مانایه یه  که  ئه گه ر کۆی هه موو شته کان 
ئێوه   سفر  بێت،  به   به رامبه ر  جیهاندا  له  
پێویستان به  خودایه ک نییه  بۆ خووڵقاندنی! 
زینده وه ران هه مان خواردنی ئاماده کراوی 
ده زانین  ئێمه   که   جێگایه وه   له و  ئێمه یه . 
کۆی وزه ی موجه ب )پۆزه تیڤ( و سالب 
)نه گه تیڤ( له  جیهاندا یه کسان ده بێت به  
سفر، هه موو ئه و شته ی که  ئێمه  پێویسته  

بیزانین ئه وه یه  که : 
سه ره تاوه   له   شتێک  چ  یان  که سێک  چ 

هۆکاری ڕوودانی ئه م پڕۆسه یه  بوو؟ 
چ شتێک ده توانێت هۆکاری ده رکه وتنی 

نه خوازیاری جیهان بێت؟
 ئه م پرسیاره  له  سه ره تادا بێ وه اڵم دێته  
به رچاو، له  ژیانی ڕۆژانه دا شته کان له  خۆوه  
و له  هیچه وه  دروست نابن. ئێوه  ناتوانن به  
هێمای په نجه یه کتان کوپێکی قاوه  بگرنه وه . 
ئێوه  ده بێت کوپێک قاوه  له  شتی ديكه وه  
وه کو ئاردی قاوه ، ئاو، شیر و شه کره وه  
ناو  بۆ  بکه ین  گه شتێک  ئه گه ر  بگرنه وه . 
ئه م کوپی قاوه یه  له  ناوه وه دا گه ردیله کانی 
ڕووی  ل��ه   ب��چ��ووک  شوێنێکی  ل��ه   شیر 
له   ببنه وه   قووڵ  دووباره   و  ئه تۆمه کاندان 
شوێنێکی بچووکتر له  ناوه وه ی به شه کانی 
ئه تۆمدا ئه وه  ئێوه  ده ڕۆنه  ناو جیهانێکه وه  
که  گرتنی شتێک له  هیچه وه  گونجاوه  و 
ده کرێ، هیچ نه بێت بۆ ماوه یه کی کورت. 
گه ردیله ی  ئه ندازه یه دا،  له م  له به رئه وه ی 
کۆمه ڵێک  ئه ساسی  له سه ر  پڕۆتۆن  وه کو 
یاسا کار ده که ن که  پێی ده ڵێن می کانیکی 
به   ده توانن  ڕاستی  به   ئ��ه وان  کوانتۆم.  
شێوه یه کی له خۆوه  ده ربکه ون، بۆ ماوه یه ک 
بوونیان هه بێ و سه ر له نوێ له ناو بچنه وه . 
له به رئه وه ی سه رله نوێ له  شوێنێکی دیکه  

ده ربکه ونه وه .
ئێمه  ده زانین ته واوی زینده وه ران سه رده مێک 
زۆر بچووک بووه، له  ڕاستیدا بچووکتر له  
پڕۆتۆنێک و ئه وه  مانایه کی سه رنجڕاکێشی 
بۆ ئێمه  هه یه . ئه وه  به و مانایه یه  که  جیهان 
به  ته واوی گه وره یی و ورده کارییه کانییه وه  
کام  هیچ  هه ڵوه شاندنه وه ی  بێ  ده توانێت 
دروست  سروشت،  ناسراوه کانی  یاسا  له  
یه کجار  ڕێژه یه کی  کاته وه   له و  بووبێت. 
زۆر وزه ی ئازادکرد و فه زا به رین بۆوه . 

خه زن  تیایدا  سالب  وزه ی  که   شوێنێک 
به   شتێک  هه موو  ده کات  پێویست   بووه  

هاوسه نگیه ک بگه یێنێت.
دووب��اره   ئێمه   سه ره کی  پرسیاری  به اڵم 
کوانته می  یاساکانی  خودا  ئایا  ده بێته وه ، 
دروستکرد تا له  ڕێگه یه وه  ته قینه وه  مه زنه که  
دیکه   ده سته واژه یه کی  به   یان  ڕووبدات؟ 

ئایا ئێمه  پێویستمان به  خودایه که  بۆ ئه وه ی 
ته قینه وه  مه زنه که  ڕووبدات؟ من به  هیچ 
شێوه یه ک حه ز ناکه م سوکایه تی به  باوه ڕی 
هیچ که سێک بکه م، به اڵم باوه ڕم وایه  که  
بوونی  بۆ  باشتری  شڕۆڤه یه کی  زانست 

سێیه مین شت که  
ئێمه  پێویستمانه  بۆ 
دروستکردنی جیهان 
»فه زایه« . فه زایه کی زۆر. 
ئێوه  ده توانن جیهان به  
شتێکی جیاوازتر ببینن، 
گه وره ، سه ڕنجڕاکێش، 
تووندوتیژ، به اڵم ناتوانن 
به  شێوه یه کی بچووک و 
گه مارۆدراو تێگه یشتنتان 
بۆی هه بێت. سه یری هه ر 
شوێنێک که  ده که ین فه زا 
بوونی هه یه ،  فه زایه کی 
زیاتریش بوونی هه یه  
که  له  هه موو الیه که وه  
درێژ ده بێته وه  ئه گه ر ئێوه  
که مێک به  وردی سه یری 
دەورووبه رتان بکه ن



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

90

له به ر هۆکاری  ئه م شڕۆڤه یه   خودا هه یه ! 
ده رب���اره ی  سه رنجڕاکێش  بابه تێکی 
وه   ده رئه نجام"  و  "هۆکار  ده ستووری 
ڕۆژان��ه ،  ئه زموونی  ده ک��ه وێ��ت.  ده س��ت 
که   شتێک  هه ر  که   ده ک��ات  ڕازی  ئێمه  
ڕووده دات ده بێت هۆکارێکی هه بێت که  
پێشتر ڕوویداوه ، که وابێ بۆ ئێمه  سروشتییه  
خودا،  ڕه نگه   شتێک،  بیرکه ینه وه ،  وا  که  
بوونی  دروست  و  ده رکه وتن  هۆکاری 
ده رباره ی  که   کاتێک  به اڵم  بێت.  جیهان 
جیهان به  شێوه یه کی گشتی قسه  ده که ین، 

بێگومان ئه م ده ستووره  به ر قه رار نییه .
ده رفه تم پێ ببه خشن با باشتر بۆتان شی 
بکه مه وه . ڕووبارێک بێننه  به رچاوی خۆتان 
خواره وه ،  دێته   شاخه وه   سه ری  له و  که  
دروستبوونی  هۆکاری  ده بێته   شتێک  چ 
باران  له وانه یه   باشه   زۆر  ڕووب��اره ک��ه ؟ 
ئاسمانه وه   له   پێشووتر  که   بارانێک  بێت، 
باریوه ، ئه ی چ شتێک  له سه ر ئه و شاخه  
ب��اران؟  دروستبوونی  هۆکاری  ده بێته  
تیشکی  که   خۆرێک  خ��ۆره ،  وه اڵمه که  
هه ڵمی  و  ئۆقیانووسه کان  سه ر  خستۆته  
هه وره کانی  و  ئاسمان  بردۆته   ئ��اوی 
چ  ئه ی  باشه   زۆر  ک��ردووه !  دروس��ت 
تیشکی  دروستبوونی  هۆکاری  شتێک 
توانه وه   ناوی  به   دیارده یه ک  بووه ؟  خۆر 
"ئه تۆمی هایدرۆجین" ده گۆڕێ بۆ هیلیۆم 
و  وزه یه کی یه کجار زۆر ئازاد ده کات. 
له   هایدرۆجین  به اڵم  زانی،  ئێره مان  تا 
کوێوه  هاتووه ؟ وه اڵمه که ی له ناو ته قینه وه  

گه وره که دایه .
به اڵم ئه م به شه یان تۆزێک سه خته ! یاساکانی 
ته واوی  ته نیا  نه   ده ڵێن  پێمان  سروشت 
جیهان ده توانێ هه روه ک پڕۆتۆن دروست 
به   پێویستی  دروستبوونی  بۆ  و  بووبێت 
وزه یه کی زۆریش نه بێت. هه روه ها له وانه یه  
هیچ شتێک هۆکاری دروستبوونی ته قینه وه  
گه وره که  نه بووبێت، هیچ شتێک. شڕۆڤه ی 
تیۆرییه کانی  بۆ  ده گه ڕێته وه   بابه ته   ئه م 
ئانیشتاین و بۆچوونی ئه و سه باره ت به وه ی 
یه کتردا  له ناو  ف��ه زا  و  زه م��ان  چۆن  که  
ته نراون. شتێکی سه رسووڕهێنه ر بۆ زه مان 
له ڕاستیدا  ڕوویدا.  بانگدا  بیگ  کاتی  له  
زه مان له  هه مان سه ره تاوه  ده ستی پێکرد. 
بۆ تێگه یشتنی ئه م بابه ته  یه کێک له و کونه  
فه زادا  له   که   بگرن  چاو  له به ر  ڕه شانه  
ڕاوه ستاوه ، کونه  ڕه شه کان بارستاییه کی تا 

ئه و ڕادده یه  گه وه ره یان هه یه  که  ته نانه ت 
ڕووناکیش ناتوانێت له  هێزی کێشکردنی 
ئه وان ڕابکات. له به رئه وه یه  که  ئه م کونه  
ڕه شه .  ت��ه واوی  به   ڕاده ی��ه   ئه و  تا  ڕه شه  
هێزی کێشکردنی ئه و کونه  ڕه شه  ئه وه نده  
له سه ر  کاریگه ری  ته نیا  نه   که   زۆره  
ڕووناکی داده نێت، به ڵکو له سه ر زه مانیش 

کاریگه ری داده نێت.
وایدابنێن  تێبگه ن  له مه   که   ئ��ه وه ی  بۆ 
سه عاتێکی گه وره  بکه وێته  یه کێک له  کونه  
ڕه شه کانه وه ، به و ئه ندازه یه ی که  هه رچی 
نزیکتر  ڕه ش��ه ک��ه   کونه   له   سه عاته که   
ده بێته وه .  خاوتر  کارکردنی  ده بێته وه ، 
ڕاوه ستان  تووشی  ورده   ورده   زه م��ان 
سه عاته که    که   دابنێن  وای  ئێستا  ده بێت. 
چۆته  ناو کونه  ڕه شه که وه ، بائه گه ری ئه وه  
هێزی  له  به رامبه ر  بتوانێت  که    دابنێین 
کێشکردنی خۆڕاگر بێت، به اڵم سه عاته که   
له  ڕاستیدا، له  ئه نجامدا له  کار ده که وێت، 
له   خراپبووه   ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  سه عاته که   
له به رئه وه ی  به ڵکو  نه وه ستاوه ،  کارکردن 
که  له ناو کونه  ڕه شه که دا زه مان بوونی نییه . 
ئه مه  هه مان ئه و ڕووداوه یه  که  له  سه ره تای 

جیهاندا ڕوویدا.
له  سه ره تای  زه مان  بڕوای من ڕۆڵی  به  
جیهاندا، ئاخرین کلیلێ بوو که  پێویستی 
له ناو  خوڵقاندی  بۆ  مه زن  دیزاینێکی  به  
جیهان  چۆن  که   بدات  نیشانی  و   ببات 
خۆی خوڵقاندووه . ئه گه ر بگه ڕێینه وه  بۆ 
ڕاب��ردوو و بۆ کاتی ڕوودان��ی ته قینه وه  
بچووکتر  جیهان  بگه ڕێینه وه ،  گه وره که  
به   تا  ده بێته وه   بچووکتر  و  بچووکتر  و 
جیهان  ت��ه واوی  که   ده گه ین  خاڵێک 
بێ  و  بچووک  ئه ندازه   بێ  فه زایه کی 
په ستێوراوه . شوێنێک که  جیهان  ئه ندازه  
کونه  ڕه شێکه  و وه کو کونه  ڕه شه کانی 
سه رده می ئێمه  که  له  فه زادایه . یاساکانی 
سروشت بابه تێکی گرنگ نیشان ده ده ن، 
که   ده ڵێن  ئێمه   به   سروشت  یاساکانی 

لێره دا زه مانیش له  جووڵه  ده وه ستێت.
گه وره که   ته قینه وه   کاتی  بۆ  ناتوانن  ئێوه  
ته قینه وه   کاتی  له   زه مان  چونکه   بڕۆن، 
له  کۆتاییدا   ئێمه   نه بوو!  بوونی  گه وره که  
نییه ،  "هۆکاری"  که   دۆزییه وه   شتێکمان 
تا  نییه   بوونی  زه مانێک  ئه و  پێش  چونکه  
ئه وه   هه بێت.  بوونی  بتوانێت  هۆکارێک 
بۆ من به  مانای مه حاڵ بوونی،   هه بوونی 

خاڵقبوونی  بۆ  زه مان  چونکه   خودایه که . 
نییه . له و جێگایه وه ی که  زه مان بۆ خۆی 
ده ستی  گ��ه وره ک��ه دا  ته قینه وه   کاتی  له  
ڕووداوێ��ک  گه وره که   ته قینه وه   پێکرد، 
یان  که سێکه وه   له ڕێی  بتوانرێ  که   نییه  
هۆکارێکه وه  دروست بێت، که واته  زانست 
وه اڵمی ئه و پرسیاره ی دایه وه   که  ئێمه  به  
دوایدا ده گه ڕاین، وه اڵمێک که  سێ هه زار 
ساڵ هه وڵ و کۆششی مرۆڤی بۆ زانیینی 
به  دواوه  بوو.  ئێمه  دۆزیمانه وه  که  چۆن 
به سه ر  کاریگه ری  به   یاساکانی سروشت 
مادده  و وزه ی جیهان پڕۆسه یه کیان ده ست 
ده رکه وتنی  بووه   کۆتاییدا  له   که   پێکرد 
ئێمه . له  حاڵێکدا که  له سه ر هه ساره که ی 
خۆمانین، زۆر خۆشحاڵم که  هه موو ئه وانه  

ده زانم.
بپرسێت  من  له   خه ڵک  که   کاتێک  بۆیه  
ئایا خودا جیهانی خوڵقاندووه ؟ له  وه اڵمدا 
ده ڵێم که  ئه م پرسیاره  له  بناغه وه   دروست 
نییه . "زه مان" پێش بیگبانگ بوونی نه بوو، 
تا  نه بوو  بوونی  خودا  بۆ  زه مانێک  بۆیه  
جیهان بخوڵقێنێ. ئه م پرسیاره  وه کو ئه وه  
وایه  که  ده رباره ی لێواری زه وی بپرسن، 
زه وی خڕه  و هیچ چه شنه  لێوارێکی نییه ! 
زه وی  لێواری  دوای  به   گ��ه ڕان  که واته  

هه وڵێکی بێ سووده .
ئێمه  هه موومان سه ربه ستین که  ئه و شته ی 
که  ده مانه وێت قبووڵی بکه ین و به  بڕوای 
هیچ  که   ئه وه یه   شڕۆڤه   ساده ترین  من 
خودایه ک بوونی نییه ! هیچ که س جیهانی 
ئیمانی  نه خوڵقاندووه  و هیچ که سێکیش 
بۆ  من  بابه ته   ئه م  ناکات.  ڕێنوێنی  ئێمه  
ئاڕاسته   دیکه   بابه تێکی  له   تێگه یشتن 
ده کات که  ئه ویش بریتییه  له وه ی که  به  
ئه گه ری زۆر هیچ به  هه شت یان ژیانێکی 
نییه ، ئێمه  به  ته نیا ئه م  دوای مه رگبوونی 
سوپاس  که   ئ��ه وه ی  بۆ  هه یه   ژیانه مان 
زینده وه ران  وێنه ی  بێ  دیزاینی  گوزاری 
سوپاس  زۆر  بابه ته وه   ل��ه و  من  و   بین 

گوزارم.

له  فارسییه وه : ئاکام ئه مانی          

سه رچاوه :
 YouTube
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زانستییە  بیردۆزە  ئەگەر 
زانستخوازان  لەالی  سەركەوتووەكان 

كردبێت  دروس��ت  ئەوەیان  بیرۆكەی 
كەوا هەریەكێكیان لە بوارەكەی خۆیدا 
ئەوا  هێناوە،  دەس��ت  بە  سەركەوتنی 
سەمەرەترین  و  سەیر  كوانتەمی  فیزیای 
هەندێك  ئەو  بیستەمە.  سەدەی  دەرمانی 
تیشكدان  چاالكی  وەك  دیاردانەی  لەو 
هیچ  ك���ردەوە،  ڕوون  دژەم���اددەی  و 
ب��ی��ردۆزێ��ك��ی دی��ك��ەی��ش ج��گ��ە لە 
ئەوە  نەیانتوانی  كوانتەم  بیردۆزەكانی 

و  ڕوون��اك��ی  بكەن كە چ��ۆن  دی��اری 
جێگەیان  ڕووتەختدا  یەك  لە  تەنۆلكە 

دەبێتەوە. 
توانای  ڕاستیدا  لە  كوانتەمیەكان  تەنە 
ئەوەیان هەیە كە لە دوو ڕووی جیاوازدا 
جیاوازدا  شوێنی  دوو  لە  و  ببینرێن 
بە  پێویستمان  ك��ات��دا،  لەهەمان  ب��ن 
كارامەیی دەبێت لە ژمێریاری بۆ دەست 
نیشانكردنی ئەم دۆخە. بەرباڵوی پیشان 

ج��ی��ه��ان��ی ك��وان��ت��ەم
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دەدات لەگەڵ )ناوردی( و )سەرسامی( 
و )دژیەكی(، هەروەها بیردۆزەكە ڕەخنە 
بیرۆكەی  دیاریكردنی  لە  دەگرێت 
چەمكی  و  ڕاستەقینە  و  دروست  تەنی 
فرەیی دەربارەی تەن الی هەندێك زانا 
كە  بابەتانەی  لەو  جگە  فیزیاییەكان. 
دژوار  شێوەیەكی  بە  ئەنیشتاین  ئەلبێرت 

و سەرسامكەر دەستی كەوتوون. 
شوێن  بە  دەدەن  هەوڵ  زاناكان  ئەمڕۆ 
بە  گەیشتن  بۆ  بگەڕێن  ده روازه ی���ه ک 
كوانتەم،  فیزیای  شاراوەكانی  فەلسەفە 
هەوڵ دەدەن لەڕێی ئەو سیفەتانەی كە لە 
كوانتەمدا دەبینرێت پەرە بە تەكنۆلۆژیا 
زیاتری  ڕوونكردنەوەی  لەپێناو  و  بدەن 
لكاندنی فیزیای كوانتەمی بە گەشەكردنی 
دروستی زانست و بیردۆزی كێشكردنی 

كوانتەمی خەبات دەكەن. 
لە دایكبوونی بیرۆكەكە

بیستەمدا  سەدەی  لە  كوانتەم  بیردۆزی 

ئەوكاتەی  وەرگ���رت،  خ��ۆی  شێوەی 
بیردۆزە كالسیكیەكان لە ڕوونكردنەوەی 
سەركەوتونەبوون.  دی��اردە  هەندێك 
كە  دادەن��ا  وای��ان  پێشووەكان  بیردۆزە 
بێت  ل��ەرەل��ەرێ��ك��دا  ل��ەه��ەر  گەردیلە 
ناڕاستیان  كردنی  پێشبینی  دەلەرێتەوە، 
پیشان دەدا كە تیایدا بڕێكی ناكۆتا وزەی 
كێشەیە  ئەم  بەدیدەكرا،  تیا  تیشكدانی 
ناونرا كارەساتی سەرو وەنەوشەیی. كە 
بەپێی ئەم كارەساتە وەها دادەنێت تەنی 
ڕەش وزەیەكی بێ  شوماری هەیە و بە 
شێوەی ئەو شەپۆالنە تیشك دەدات كە 
درێژی شەپۆلیان زۆر كورتە كە ئەمەش 
كالسیكی  فیزیای  هەڵەی  پێشبینیەكی 

بوو. 
ئەم  پ��الن��ک  م��اک��س   1900 لەساڵی 
كێشەیەی شیكاركرد بە دانانی ئەوەی كە 
گەردیلە تەنیا لە لەرەلەرێكی دیاریكراو 
و بڕكراودا دەلەرێتەوە. بیردۆزێكی نوێی 

كالسیكیەكانی  چەمكە  هەموو  كە  دانا 
ئەو سەردەمەی گۆڕی و بیردۆزەكەش 
دەڵێت: وزە بە شێوەی بڕی لێكنەپچڕاو 
بە شێوەی هێندە  بەڵكو  نادرێت!  تیشك 
وزەی دیاریكراو تیشك دەدرێت كە پێی 
هەر  وزەی  و   Quanta فۆتۆن-  دەڵێن 
تیشكدان  لەرەلەری  بەپێی  فۆتۆنێكیش 
لەساڵی  پاشان  دەگۆڕێت.  ڕاستەوانە 
1905 ئەنیشتاین لێهاتووییەكی شاراوەی 
كارۆ  دی��اردەی  لێنا  ناوی  و  خستەڕوو 
 photoelectric effect ڕوون��اك��ی- 
لەڕووی  ئەلیكترۆنەكانە  دەرچوونی  كە 
كە  ڕوودەدات  كاتێك  م��اددەی��ەك 
دیاریكراو  لەرەلەرێكی  بە  ڕووناكیەك 

دەكەوێتە سەر ڕووی ماددەیەك. 
ڕووناكی  دیاریكراوانەی  بیردۆزە  ئەم 
ل��ە ل��ێ��ك��دان��ەوەی ئ��ەم دی���اردەی���ەدا 
ئەنیشتاین  ب��ەاڵم  سەركەوتوونەبوون، 
بۆ  پوختی كرد  شیكارێكی دروست و 
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شێوەی  بە  ڕوون��اك��ی  پێشنیاركردنی 
پێیان  كە  سفر  بارستایی  وزەی  گورزە 
دەوترێت فۆتۆن، كە یەكەیەك یان بڕێكە 
تیشكدانی  تەنۆلكەیەكی  ڕووناكی،  لە 
بارستاییەكەی سفرە و  كارۆموگناتیسیە، 

یەك بڕ لە وزەی هەیە. 
ب��ی��ردۆزی  دان��ان��ی  ب��ە  پالنك  ماكس 
و  ڕووناكی  سروشتی  )كوانتەم(  فۆتۆن 
سەردەمەی  ئەو  ڕووناكیەكانی  دیاردە 
لێكدایەوە، چونكە ئەم بیردۆزە سیفەتی 
جووت ڕەوشتی بە ڕووناكی سپارد، واتە 
لە هەندێك دیاردەی وەك بەیەكداچوون 
و الدان و جەمسەرگیری و شكانەوەدا 
لە  كەچی  هەیە،  شەپۆلی  ڕەوش��ت��ی 
و  تیشكدان  وەك  دی��اردەی  هەندێك 
ڕەوشتی  كارۆڕووناكیدا  و  هەڵمژین 

تەنۆلكەی هەیە. 
نامۆیی كوانتەم

هەرچۆنێك بێت بێ  باری ڕووناكی واتە 
وەك  جارێك  ڕەفتاركردنی  توانایی  بە 
تەنۆلكە و جارێكی دیكەیش وەك شەپۆل 
تاقیكردنەوەكان كە  بەندە لەسەر دانانی 
مشتوومڕی  دوورودرێ���ژە  ماوەیەكی 

زانستخوازانی لەسەرە. 
شەپۆل- دووب��اری��ی��ەی  ئ��ەم  ب��ۆر  نیلز 
بەستن  بەپشت  ڕوونكردەوە  تەنۆلكەی 
جیاكردنەوەی  ڕاستەقینەی  چەمكی  بە 
سیفەتەكانی شەپۆل بەجیا و تەنۆلكەش 
بۆر  كۆپنهاگن،  لێكدانەوەی  لە  بەجیا. 
ئەمە  كە  كردەوە  ڕاست  پشت  ئەوەی 
تەواوی  بە  پێوانەكردن  وێنەی دیاردەی 

دەنوێنێت. 
و  مشتومڕاوی  تاقیكردنەوە  لەو  یەكێك 
نزیكەیی  بە  كە  هەڵگرانەی  گفتوگۆ 
سیناریۆی  و  گ��ۆڕی  ه��ۆك��ارەی  ئ��ەم 
بەڵگەوە  بە  ڕووناكی  ئاشكراكردنی 
بارەكانی  لە  هەریەكە  لە  ئاشكراكرد 
شەپۆل و تەنۆلكەدا واتە هاوسیفەتی لە 

هەمان كاتدا ڕوون بووەوە. 
تەنیا  كە  پێشنیاركرد  ئەوەی  ئیشە  ئەم 
ڕووناكی  بێت.  فۆتۆن  ناوی  نییە  شتێك 
بە بڕكراو بێت و شەپۆلی تەواو پوخت 
بێت، چونكە ڕووناكی جووت سیفەتی 
هەیە و كارلێكی ماددەكەش )تەنۆلكە( 
خۆی  دەوری  شەپۆلەكەدا  ل��ەگ��ەڵ 

دەبینێت. 

یەكێكی دیكە لەو لێكدانەوانەی بیردۆزی 
ڕاستكردنەوەی  كاتە  ئەو  بۆ  كوانتەم 
چەندەها كێشەی تایبەت بە پێوانەكردن 
بوو كە لە چەمكی جیاجیای پەیوەست 

بە پێوانەوە خۆیان دەبینیەوە. 
پره نسیپی ناوردی

جووت  ئەم  ساڵە   90 نزیكەی  م��اوەی 
ڕوون  شەپۆل-تەنۆلكەییە  سیفەتی 
بە  تایبەت  دیكەی  بەڕێی  كراوەتەوە 
لێنرا  ن��اوی  كە  كوانتەمی  ب��ی��ردۆزی 
پره نسیپی ناوردی هایزنبێرگ. ڕێكخستن 
وه رن���ه ر  ل��ەالی��ەن  پێكهاتنەكەی  و 
هایزنبرگ لە ساڵی 1927 داو هەندێك 
وردی  و  ڕوون  و  دروس��ت  چەمكی 
بەرز  ئامانجێكی  بیردۆزەكە  لێكدایەوە، 
پێبووە،  زانیاریدا  بواری  لە  گەورەی  و 
هەروەها وتی كە هیچ كەسێك نازانێت 
كە هەریەكە لە شوێن و تەوژم كامیان 
كوانتەمیەوە  تەنی  چوارچێوەی  دەچنە 
نەگۆڕی  بە  پێوانەكراون  كامیان  و 
یەكێكیان كاتێك ئەوی دیكەیان لە باری 

گۆڕاندا بێت. 
بۆر لە زنجیرەیەك تاقیكردنەوەی هزری 
لەنێوان ساڵی 1920 و 1930 دا بەپشت 
بەسەر  سەركەوتنی  بیردۆزە  بەم  بەستن 
لەگەڵ  بەاڵم  هێنا،  بەدەست  ئەنیشتایندا 
ئەوەشدا لە هەندێك ڕووی دیكەوە هەم 
پشتیان  كە  ئەوانەش  هەم  و  بیردۆزەكە 
سیفەتی  جووت  لە  بەتایبەت  پێبەستبوو 
كەوتنە  شەپۆل(  و  )تەنۆلكە  ڕووناكی 
 .Entanglement هەڵەوە و پێوەبوونەوە
Entanglement ئایدیایەكی گرنگە لە 

جیهانی كوانتەمیدا، تەنەكان سەربەخۆنین 
بكەن  یەكتریدا  لەگەڵ  كارلێك  ئەگەر 
یان بچنە ناو پڕۆسەكەوە. ئەگەر كارلێك 
ناو  بچنە  یان  بكەن  یەكتری  لەگەڵ 
پێوەبوو.  دەوترێت  پێیان  پڕۆسەكەوە 
یان هۆكارێك كە  تەنێك  وەك گۆڕانی 

لەوەو پێش نەگۆڕ بووبێت. 
توشبوو  كێشەی  هەندێك  ب��اوەڕە  ئەم 
دەرب�����ارەی ب��اب��ەت��ی ت��ێ��رگ��ەی��ان��دن و 
كەوا  م��اددان��ەی  ئەو  ڕوون��ك��ردن��ەوەی 
لەگەڵ  و  بن  بارستایی  بێ   دەردەكەون 

ئەوەشدا هەیانە. 
IT قورسی تۆڕەكان و

لە بواری پەیوەندیكردن و IT پێشنیاری 

نزیكە  ب��ی��ردۆزێ��ك��ی  دام��ەزران��دن��ی 
تووشنەبوو كرا. نهێنی شاراوەی كوانتەمی 
بۆ   key كلیلێك  ناردنی  بە  بەكارهێنرا 
كە  هێماییانەی  زانیارییە  ئەو  البردنی 
تەنۆلكەی  بە  دەردەكەون  پاسۆرد  وەك 
كوانتەمی. هەر هەوڵدانێكیش بۆ ڕاگرتنی 
هۆی  دەبێتە  كوانتەمیانە  تەنۆلكە  ئەو 
شێواندنی دۆخە كوانتەمیەكە، هەرجۆرە 
دەست تێوەردانێك و دزەكردنێكیش بۆ 
ناو تۆڕەكە دیاری دەكرێت و بە ئاسانی 

ئاشكرا دەكرێت. 
دارایی  پەیمانگای   2004 ئەپرێلی  لە 
جێبەجێكردنی  بە  دەستی  نەمسایی 
یەكەمین ئاڵوگۆڕی دراو بە ڕێگای كلیلی 
هەمان  ناوەڕاستی  لە  و  كرد  كوانتەمی 
كۆمپیوتەری  تۆڕی  یەكەمین  ساڵیشدا 
هێما لێكدەرەوەی دوو گرێ  زیاتر هاتە 
لە  كم   10 درێژایی  بە  جێبەجێكردن 

كامبیرج. 
كوانتەمی  تەنۆلكەی  هێشتنەوەی  بەاڵم 
و  وردە  كارێكی  هەڵگر  یان  تووشبوو 
زیرەكی تایبەتی دەوێت. توێژەرەوەكان 
چۆن  كە  دەك��ەن  ئ��ەوە  لەسەر  ئیش 
ڕووی  لە  بكەن  گەورە  تەنۆلكانە  ئەو 
زیادكردنی  بە   signal نیشانە  و  هێما 
بە  دەبڕرێت،  پێی  كە  دوورییەی  ئەو 
ئاشکراکه رێکی  فۆتۆن  بەكارهێنانی 
بەم  بەریتانیا  لە  ه��ەروەه��ا  هەستیار. 
فۆتۆنی  كە  ئ��ەوەی  دەگ��ەن��ە  زووان���ە 
100كم  درێژایی  بە  لێكدەرەوە  هێما 
 Fiber بینایی  ڕیشاڵی  كێبڵی  هۆی  بە 
لە  توێژەرەوەكان  بنێرن.  optic-ەوە 

ئەمەریكا پڕۆژەیەكی نوێ  یان هەیە بۆ 
هەڵگر  گەردیلەیی  هەوری  سەرخستنی 
بۆ  دەداتێ   نوێمان  هیوایەكی  ئەمە  كە 
دروستبوونی پەیوەندی كوانتەمی لەنێوان 
شارەكانی ئەمەریكا و دواتریش هەموو 

دنیا. 

لەئینگلیزییەوە:
هیوا پێنجوێنی

سه رچاوه :
http://www.newscientist.com
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ڕۆبۆتەكان و ئەگەری دەست
بەسەراگرتنیان بەسەر جیهاندا

ئەندازیار محەمەد ساڵح فەرەج



  
  
P
h
y
s
ic
s

ك  
زي

في

95

پێشكەوتن  ئ��ەو  س��ای��ەی  ل��ە 
لەم  ب��ەرچ��اوەی ك��ە  پ��ەرەس��ەن��دن��ە  و 
و  زانیاری  تەكنۆلۆژیای  س��ەردەم��ەدا 
بینیووە،  بەخۆیەوە  پیشەسازی  جیهانی 
ئامێرگەلێكی  و  ئامڕاز  وەك  ڕۆبۆتەكان 
لە  مرۆڤەكان  هاوپیشەی  و  ه��اوك��ار 
هەستیار  كارە  زۆری  هەرە  زۆرینەی 

و  ب��ەرچ��او  ڕۆڵێكی  وردەك��ان��دا  و 
كە  وا  جۆرێكی  بە  دەگێڕن  ن��اوازە 
بوونیان بۆتە پێویستیەكی هەمیشەیی و 
بەردەوامی ئیشوكارەكان و بەڕێوەبردنی 

سەرجەمی كارە ماشینیەكانی جیهان.
ب��ەڵ��ێ  ل��ە ڕۆژگ����اری ئ��ەم��ڕۆم��ان��دا 
گەورە  پیشەسازییە  واڵتە  لە  بەتایبەتی 
بە  ڕۆبۆتانە  ئەم  پێشكەوتووەكاندا  و 
چەند شێواز و وێنای جۆرا و جۆرەوە 
بوارەكاندا  زۆربەی  لە  و  دەردەكەون 
هەر  دەبینین،  خۆیان  بەرچاوی  ڕۆڵی 
زانست  دەبینین  سۆنگەیەشەوە  لەم 
ڕۆژ  بە  ڕۆژ  ڕۆبۆتی  تەكنۆلۆژیای  و 
ب��ەردەوام  پەرەسەندنی  و  پێشكەوتن 
كە  نییە  ڕۆژ  و  دەبینیت  ب��ەخ��ۆوە 
پێشڕەوی ئەم زانستە بە داهێنانە گەورە 
نەكەن.  سەرسام  دنیا  نایابەكانیان  و 
شێوەیەكی  بە  ئەمڕۆدا  لە  ڕۆبۆتەكان 
كارگە  قواڵیی  نێو  چوونەتە  گشتگیر 
هاوكار  بوونەتە  و  كارخانەكانەوە  و 
و جێگرەوەیەكی هەمیشەیی و گورج 
و گۆڵی شوێن دەستی كارگەرەكان. 
ڕۆبۆتەكان لە بواری پیشەسازی و كاری 
ئەوەندە  نەشتەرگەریدا  و  پزیشكی 
ت��ەواوی  كە  دەگێڕن  بەرچاو  ڕۆڵ��ی 
خۆیاندا  بەالی  مرۆڤەكانیان  سەرنجی 
دەركەوتن  بۆیەشە  ڕاكێشاوە....هەر 
ڕەنگە  ڕۆبۆتانە  ئەم  ناوەوەی  هاتنە  و 
بۆ  هەبێت  ج��ی��اوازی��ان  ڕووی  دوو 
ڕووە  لە  بریتییە  ئەویش  كە  جیهان 
باشەكەیان  باش و خراپەكانیان. ڕووە 
كە بریتییە لەو كار ئاسانی و خێراییەی 
ئیشوكارەكانی  بەڕێوەبردنی  لە  كە 
فابریقە و كارخانەكاندا خۆی  ڕۆژانەی 
دەبینێتەوە، مرۆڤایەتی تا ڕادەیەكی زۆر 
لە ماندووبوون و سەرقاڵی حەساندۆتەوە. 
حاڵەتەیە  ئەو  ڕووە خراپەكەشیان  دیارە 
كاتێك بێت و لەژێر دەست و كۆنترۆڵی 
كارەساتی  ڕەنگە  كە  دەربچن  مرۆڤ 
لەم  بۆیە  هەر  بكەوێتەوە،  لێ   گەورەی 
بابەتەماندا هەوڵ دەدەین تیشكێك بخەینە 
و  ڕۆبۆتەكان  ك��ردەوەی  و  كار  سەر 
ئەگەری زاڵبوون و دەست بەسەراگرتنی 
جیهان گەر بێت و لە مەودایەكی ماقوڵدا 

نەوەستێنرێن.
تیایدا  ك��ە  بكە  جیهانێك  خەیاڵی 
بەسەر  گرتووە  دەستیان  ڕۆبۆتەكان 
و  ئیشوكارەكان  بەرێوەچوونی  زۆربەی 
كۆنترۆڵی تەواوی هەنگاوەكانی ژیانیان 

كردووە.
بێنە  دنیایەك  بكە و  ئەندێشەی جیهانێك 
ڕۆبۆتەكان  تیایدا  كە  خۆت  بەرچاوی 
ئەركی  و  دەنێرن  ئەلكترۆنیەكانت  نامە 
شتن  و  خاشاك  و  خۆڵ  كۆكردنەوەی 
و  جلوبەرگەكانت  ك��ردن��ەوەی  وپ��اك 
ماڵەكەت و تەنانەت گەمە و یاریكردن 
ئەستۆ.  دەگرنە  مندااڵنەكانت،  لەگەڵ 
ڕۆبۆتەكان لە هەموو شوێنكدان و كوچە 
و قوژبنەكانی ئەم جیهانەیان پڕكردووە. 
بەرچاوی  بێنە  حاڵەتەش  ئەو  دیسان 
خۆت كە هەر ئەو ڕۆبۆتانە ڕۆژێك لە 
ڕۆژان لە دژت دەوەستنەوە و هەراسانت 
بۆتە  كە  بابەتەشە  ئ��ەم  ه��ەر  دەك��ەن، 
بەرهەمهێنان و ورژاندنی زۆربەی  هۆی 
چیرۆكەكانی خەیاڵی زانستی و فیلمەكان. 
هەروەك لە كۆمەڵە كورتە چیرۆكەكانی 
لە  كە  دەبینرێن  ئازیمۆف(دا  )ئیسحاق 
بەپێی  كردنەوە،  باڵوی  1950دا  ساڵی 
ڕۆبۆتەكان  ژم��ارەی  پێشبینی  هەندێك 
لە ساڵی 2035دا دەگەنە ڕێژەی 20%ی 
جیهان  دانیشتووانی  سەرژمێری  كۆی 
هەموو  ڕۆبۆتەكان  كە  لێدێت  وای  و 
دەچنە  و  دەگرنەوە  ژی��ان  بوارەكانی 
ماڵەكانەوە.  هەموو  قوژبنی  و  كون  نێو 
شوێنی  بێگومان  ڕۆبۆتانەش  ئەم  دیارە 
سێ   ئەو  بەپێی  ئ��ەوان  چونكە  ب��ڕوان، 
ڕێسایەی كە ئازیمۆف پۆڵینی كردوون 
وای��ان  ڕێسایانەش  ئ��ەو  دەك��ەن،  ك��ار 
مرۆڤ  لە  پارێزگاری  كە  لێدەكات 
بكەن لە مەترسی. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
بازنەی پارێزگاری مرۆڤ كە تاڕادەیەك 
پارێزراوە تووشی نووشستی دێت كاتێك 
ئەو سێ  ڕێسایە  كە مێشكی كۆمپیوتەر 
زۆر بە گەرموگوریەوە شی دەكاتەوە و 
بۆ  ڕێگا  باشترین  كە  دەسەلمێنێت  ئەوە 
پاراستنی مرۆڤ ئەوەیە دەستیان بەسەردا 

بگیرێت.
زۆرم��ان  سااڵنێكی  هێشتا  پێدەچێت 
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لەبەردەمدا بێت تا ئەو جۆرە سیناریۆیە 
ڕۆبۆتانەی  ئەو جۆرە  بەاڵم  ڕوودەدەن، 
دەردەك����ەون  سینەماكاندا  ل��ە  ك��ە 
و  بەسەراگرتن  دەست  ڕەنگدانەوەی 
بەرنامەڕێژكراوە  نموونەیەكی  زاڵبوونی 
زیرەكی  زانستی  حازردا  حاڵی  لە  كە 
بوارە  ئەو  توێژەرەوەكانی  و  دەستكرد 
دەیانەوێت  ڕۆبۆتەكان،  ب��واری  وات��ە 
كالسیكی  دەروازەی  ب��گ��ەن.  پێی 
بۆ  نموونەیەك  دروستكردنی  لە  بریتییە 
شێوازەكانی  و  لۆژیكی  بیركردنەوەی 
بەرز  ئاست  بیركردنەوەی  لە  دیكە 
سیستەمانەی  ئەو  داهێنانی  بە  ئەویش 
كە كارەكانیان وەستاوەتە سەر پڕۆسەی 
لۆژیكی. باشترین نموونەش بۆ ئەمە ئەو 
بەرنامەیە بوو كە خاوەن هێزێكی دڕەندە 
شەترەنج  پاڵەوانی  كرد  وای  كە  بوو 

1997دا  ساڵی  لە  كاسپارۆف  گ��اری 
بریتییە  دووەمیش  دەروازەی  ببەزێنێت. 
بایۆلۆژیای  كە  تەكنۆلۆژیایەی  لەو 
ج��ۆرەی  ب��ەو  ئ��ەوی��ش  لەخۆگرتووە 
ڕۆبۆتێكدا  شێوەی  لە  زیرەكیەكە  كە 
دەردەكەوێت كە ڕووبەڕووی كێشەكان 
ئەزموونەكانیشیەوە  ل��ە  و  دەب��ێ��ت��ەوە 
ڕۆبۆتی  دەهێنێت.  بەدەست  شارەزایی 
ڕۆژی  لە  هەر  كە  هێنراوە  بەرهەم  وا 
دروستكردنیەوە لەگەڵ جیهاندا كارلێك 
دەكات و فێردەبێت. لە ماوەی ئەم بیست 
بایۆلۆژی  دەروازەی  ڕابردوودا  ساڵەی 
ڕێگا  چونكە  ناوە،  بەرچاوی  هەنگاوی 
توانایان  كە  سەلماند  ئەوەی  باوەكان 
سنووردارە و  لە ئاست وەاڵمدانەوەیان 

بۆ سیناریۆكانی دنیای واقیعی ئاڵۆز. 
لە  كۆمپیوتەر  زان��ای  ك��الرك  رۆج��ەر 

بارەوە  لەو  ئوسترالی  نیشتمانی  زانكۆی 
دەڵێت: )كێشەكە لەوەدایە كە پڕۆسەی 
لەگەڵ  دەبێت  ڕەفتارەكان  و  لۆژیكی 
داهێنانی  بن.  هاوڕا  زانیارییەكان  و  داتا 
هەلی  كە  زانیارییەكان  و  داتا  كۆمەڵە 
تا  ڕۆبۆتەكان  بۆ  دەڕەخسێنێت  ئ��ەوە 
و  ب��ڕۆن  پێپلیكانەكاندا  بەسەر  بتوانن 
پەرەسەندنەكان  لە  یەكێكە  سەركەون، 
ڕوونی  كالرك  ه��ەروەك  ب��وارەدا.  لەو 
ڕۆبۆتێك  دروستكردنی  كە  ك��ردەوە 
كە  بكات  ئەوە  كۆنترۆڵی  بتوانێت  كە 
كارلێك لەگەڵ خەڵكیدا بكات كارێكی 
ه��ەروەك  قورسە.  و  ئەستەم  یەكجار 
هەموو  دەك��ات  پێشبینی  ئازیمۆفیش 
توێژەرەوەكان ڕووبەڕووی مەسەلەیەكی 
ڕۆبۆتەكان  ئەوەی  بۆ  دەبنەوە.  هاودژ 
خودی  بە  خۆیان  دەبێت  بن  بەكەڵك 
بدەن،  كارەكانیان  لەسەر  بڕیار  خۆیان 
بەاڵم هەر بە بەدیهاتنی ئەم سەربەخۆییە، 
ئەوەی پێ  دەدەیت كە  توانای  ئەوا تۆ 
ئەلێكس  هەروەكو  هەڵگەڕێتەوە.  لێت 
برۆیاس بەڕێوەبەری پڕۆژەی ڕۆبۆتەكان 
لەوبارەوە دەڵێت: "تا ئەندامە ڕۆبۆتیەكە 
و  یاسا  سەپاندنی  ئ��ەوا  بێت،  ئاڵۆزتر 
ڕەفتاریدا  بەسەر  ئیشكردن  ڕێسای 
بەو  ڕۆبۆتەكان  گەر  دەبێت.  ئەستەمتر 
ئادەمیزادەكان كارەكانیان  شێوەیەی كە 
ئەنجام بدەن، ئەوا پێویستمان بە بڕێكی 
یاسای  ئاڵۆزەكانی  پتر  ڕێسا  لە  زۆرتر 

ئازیمۆف دەبێت". 
زیرەكیە  و  ڕۆبۆتەكان  توێژینەوەی 
بەردەوام  پەرەسەندنێكی  دەستكردەكان 
بەاڵم  دەبینێت،  ب��ەخ��ۆوە  نەپچراو  و 
زاناكان پێشبینی ئەوە ناكەن كە دیزاینی 
لە  زیرەكیەكەی  كە  بكەن  ڕۆبۆتێك 
جای  چ  ك��ەوات��ە  بچێت  س��ەگ  ه��ی 
نییە  شتێك  بۆیە  مرۆڤ،  زیرەكی  بگاتە 
حاڵەتی  لە  و  بێت  مەترسی  مایەی  كە 
كتوپڕیشدا هیچ ناكەی جگە لەوەی كە 
لە  و  دەبریت  لێ   وزەكەی  سەرچاوەی 
ترس  بە  پێویست  بۆیە  دەخەیت  كاری 
لێت  كە  ل��ەوەی  ناكات  دڵەڕاوكێ   و 

هەڵگەڕێتەوە و هەراسانت بكات.  
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psychology سایكۆلۆژی

خۆشەویستی گیانی بە گیانی
ئۆشۆ
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كە  ساتەوەختەوەی  لەو  هەر 
بەجێدێڵێت،  دایكی  مناڵدانی  كۆرپە 
تەنیا  بە  كە  دەردەچێت  ل��ەوە  ئیدی 
ئەندامانی  دایكی، كۆی    ��� بمێنێتەوە 
كار  و  ك��ەس  و  ه��اوڕێ   خێزانەكە، 
دەوری  دیكە  خەڵكی  لە  زۆرێ��ك  و 
ئاشناو  بازنەكانی  دەكەنەوە.  ئ��اوەدان 
دوور  ناسیاوی  و  دۆس��ت��ان  ڕۆش��ن��ا، 
دەب��ن،  بەرفراوانتر  بێت  تا  نزیك  و 
ناكەن.  چۆڵ  دەوری  كە  قەڵەبالغییەك 
ژی��ان  وات���ای  ئێمە  الی  ئ��ەوەش��ی��ان 
لە  خەڵكی  پتر  چەندە  دەگەێنێت. 
هەست  پتر  ئەوەندە  هەبن،  تۆدا  ژیانی 

دەكەیت كە ژیانت دەوڵەمەندترە.
دەچیتەوە  پتر  و  دەبیت  گەورەتر  كە 
ئەو هەموو  ناو زات و ڕۆحی خۆت، 
ئەو  نامێنن،  دەبنەوەو  كاڵ  دەموچاوە 
باڵو  و  پەرت  حەشاماتە  و  جەنجاڵی 
لە  ماڵئاوایی  ناچاریت  تۆ  دەب��ن��ەوە. 
نزیكترین  لە  هەتا  بكەیت:  هەمووان 
هاوڕێت، خۆشەویستت. ساتە وەختێك 
دێتە پێشێ  كە هەتا خۆشەویستەكەشت 
لە تەكتدا نامێنێت. ئەو ساتەوەختەی كە 
بۆ شوێنێكی  تۆ دیسانەوە دەگەڕێیتەوە 
وا كە پتر لە مناڵدانی دایكت دەچێت. 
و  خەڵك  بە  هێشتا  تۆ  كاتە  ئەو  بەاڵم 
ئاوەدانی ئاشنا نەبووبوویت، كەواتە تۆ 
نەكردووە.  تەنیایی  بە  هەرگیز هەستت 

مناڵدانە  ئەو  لەناو  تەواوی  بە  منداڵەكە 
ئاسوودە بووە، چونكە هیچ شتێكی وای 
لێ نەبووە ئەو هەستی بەراوردكارییەی 
لە ال دروست بكات، لەوێدا بێجگە لە 
لێ  دیكەی  هیچی  ئاسایش  و  خۆشی 
دیكەی  ئەوی  هەرگیز  چونكە  نەبووە. 
هەستی  ناكرێت  بۆیە  ن��ەب��ووە،  ل��ێ 
تەنیایی داگیری كردبێت ���  هیچ بیر 
ئەوەی  نەبووە.  پێشینی  بۆچوونێكی  و 
هەبووە تاكە شێوە ژیان و واقیعێكە كە 

بۆ ئەم فەراهەم بووە.
ئاشنا  قەڵەبالغی  بە  تۆ  هەنووكە  بەاڵم 
پەیوەندییەكان،  ڕای��ەڵ��ی  ب��ووی��ت، 
خۆشی و خەم و كارەساتی ناو تۆڕی 
ب��اردا  ه���ەردوو  بە  پەیوەندییەكان، 
دنیای  ن��او  دەچیتەوە  كە  لێرە.  وان 
دەپشكنی،  خ��ۆت  ن��اخ��ی  و  خ��ۆت 
دەبیت،  بزر  هەیە  دەوروبەرت  لە  چی 
هەتا  لێدێت،  دەنگدانەوەی  هەروەكو 
و  دەبێت  ون  دەنگدانەوەیەش  ئ��ەو 
بەاڵم  دەبێت.  وێڵ  خۆی  زاتەش  ئەو 
بەاڵم  لێكدانەوەیەكە.  تەنیا  بە  ئەوەیان 
پێشێ ،  بچیتە  پتر  كەمەكێ   ئەگەر 
ئەوەش   �� دەدۆزیتەوە  خۆت  لەناكاو 
دەبێتە یەكەمین ساتەوەختی گەیشتنەوە 
دەبیت:  زۆر سەرسام  ئەوسا  بە خۆت. 
هەراو جەنجاڵی حەشاماتێكدا  لەناو  تۆ 
چی  هەنووكەدا  لە  بووبوویت،  ون 
و  ت��ۆڕ  ل��ەن��او  ت��ۆ  نیت.  وێ��ڵ  دیكە 
جەنگەڵی پەیوەندییەكاندا بزر ببوویت، 
خۆت  ماڵی  ناو  بۆ  ئێستاكە  كەچی 
دیسانەوە  تۆ  كەواتە  گەڕاویتەتەوە. 
تۆ  ئیدی  بەاڵم  جیهان،  ناو  گەڕایتەوە 

هەنووكە كەسێكی تەواو جیاوازیت.
بەاڵم  دادەمەزرێنیت،  پەیوەندی  تۆ 
ببەستیت،  بەو خەڵكە  پشت  نییە  مەرج 
تەك  لە  دەگۆڕیتەوە  خۆشەویستی  تۆ 
بۆ  خۆشەویستی  بەاڵم  دیكەدا،  ئەوانی 
ئەویندار  نییە،  پێویستییەك  تەنیا  بە  تۆ 
ماڵ  و  موڵك  وەك  بێئەوەی  دەبیت 
بكەیت،  ب��ەرام��ب��ەرەك��ەت  تەماشای 
ب��ەاڵم  عیشقەوە،  داوی  دەك��ەوی��ت��ە 
كاتەی  ئەو  دەهێنیت.  ئیرەیی  لە  واز 
خۆشەویستی لە دڵپیسی و خاوەندارێتی، 
بە دۆخێكی خواهانە و شتێكی  دەبێت 
خەڵكی  بە  تێكەڵ  ئەوساش  پیرۆز. 

دەبیتەوە. لە ڕاستیدا.. تەنیا ئەو كاتە تۆ 
دەبیت، چونكە  دیكە  تەك كەسانی  لە 
تۆ  هەنووكە  خۆتیت،  و  هەیت  تۆ 
دەتوانیت پردی خۆت هەبێت. سەرەتا 
كەواتە  نەبوویت،  تێكەڵ  ئاواهی  تۆ 
هەموو بیرۆكەی بوونت لە تەك ئەوانی 
دیكە بە تەنیا درۆیەك بووە، جۆرێك لە 

خەون و خەیاڵ.
چۆن  نەبیت،  خ��ۆت  تۆ  هەتاوەكو 
ئەوانی  لەگەڵ  پەیوەندیت  چی  بە  و 
كە  دەبێت؟  دامەزراو  و  تۆكمە  دیكە 
نەبیت،  سەربەخۆ  بوونێكی  خاوەنی  تۆ 
بێ   دیكە؟  ئەوانی  پاڵ  دەچیتە  چۆن 
هەبوون هەر هەمووی واهیمە و خەیاڵە.
ئەگەر خاوەن جوغز و چەقێكی خۆت 
بەسەر  و  كێیت  تۆ  نەزانیت  تا  نەبیت، 
خۆتدا كۆ نەبیتەوە، بە كردەوە ناتوانیت 
پردێك لە تەك ئەوانی دیكە ڕابكێشیت. 
خۆت  ناسینی  بێ   پەیوەندییەك  هەر 
نییە.  دیكە  هیچی  خەیاڵ  لە  بێجگە 
كەسی بەرامبەر وا مەزەندە دەكات كە 
بە تۆوە پەیوەستە، تۆش هەمان هەستت 
هەیە كە وەها پەیوەندییەك بەو كەسەوە 
خۆت  تۆ  نە  ب��ەاڵم  بەستۆتەوە،  تۆی 
خۆی  بەرامبەرەكەشت  نە  و  دەناسیت 
بەوی  پەیوەندی  كێ   كەواتە  ناسیوە. 
دیكەوە هەیە؟ هیچ كەس! بە تەنیا دوو 
تارمایی سەرگەرمی گەمەیەكن. كەواتە 
هیچ  تارمایین،  هەردووكیان  مادامەكێ  
گەوهەر و ناوەرۆكێك لەو پەیوەندییەدا 
ن��ادۆزی��ن��ەوە. ه��ەر ئ��ەوەش��ە ك��ە من 
بەردەوام تێبینیم كردووە: خەڵكی لەناو 
بگرە  و  یەكدی  بە  دەگ��ەن  خۆیاندا 
كۆمەاڵیەتییەكاندا  بازنە  و  تۆڕ  لەناو 
ڕۆح  بێ   بەاڵم  دەكەون،  یەكدی  بەر 
و بناغەیە. ئەوان كۆ دەبنەوە و تێكەڵ 
ئەو  كە  دەترسن  لەوە  چونكە  دەبن، 
ئەوسا هەست  بپچڕێن،  ڕایەاڵنە  و  پرد 
و  وێ��ڵ  ئیدی  و  دەك��ەن  تەنیایی  بە 
سەرگەردان دەبن، كەواتە ڕادەبن و بە 
ترس و تاوێكەوە خۆیان فڕێ  دەدەنەوە 
بە  هەر  پەیوەندییەكانەوە.  تۆڕی  ناو 
هەمان پێودانگ دەوترێت هەر چەشنە 
پەیوەندی  نەبوونی  لە  پەیوەندییەك 
و  كینە  پڕ  گەر  هەتا  باشترە،  و  جوان 
هەر  خەڵكی  بێت..الی  دوژمنكاریش 
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هەست  كەسە  ئەو  نەبێت  هیچ  شیاوە، 
هەیە  كەسێكی  و  بۆتەوە  پڕ  دەكات 
بۆ ئەوەی نیشتەجێ  بن لەناو یەكدیدا. 
ئ���ەوەی ت��ۆ ب��ۆ خ��ۆت ن���اوت ن��اوە 
»خۆشەویستی« و دڵت پێیخۆشە، بێجگە 
هیچی  كینەبازی  و  دوژم��ن��داری  لە 
ڕەوشتپارێزانەی  شێوازێكی  نییە،  دیكە 
ڕكابەری،  و  ملمالنێ   گێچەڵە،  شەڕو 
زاڵكردن،  خۆ  هەراسان،  و  دەمەقاڵی 
ئازاردانی  بۆ  شارستانی  ڕێگایەكی 

یەكدی.
تۆ  كە  دەكات  پێویست  زۆر  كەواتە 
لە  ئازایەتی  ناو ئەو گۆڕەپانەوە.  بچیتە 
بڕۆ  بنێ .  مل  و  بكەرەوە  كۆ  خۆتدا 
دەگەیتەوە  تیایدا  كە  شوێنەی  ئەو  بۆ 
هەتا گەر زۆریش غەمگین  بە خۆت. 
بەوە  پێویست  هیچ  بكەویت،  تەنیا  و 
بیت،  دوودڵ  و  نیگەران  كە  ناكات 
بدەین.  نرخەكەی  و  باج  كە  ناچارین 
خۆت  بە  دەگەیتەوە  كە  كاتەی  ئەو 
و دەچ��ی��ت��ەوە ن��او س��ەرچ��اوەك��ەت..
شتەكان  هەموو  جارانت،  مناڵدانەكەی 
وەك  ئەوساش  دەگۆڕێن،  تەواوی  بە 
دێیتە  لێی  سەربەخۆ  و  تاك  كەسێكی 
دەكات  من  لە  وا  ئەوەشە  هەر  دەر. 
ئاسایی  لەنێوان كەسێكی  كە جیاوازی 
كەس  بكەم:  سەربەخۆ  تاكێكی  و 
دیاردەیەكی درۆ و فاڵسۆیە، كەسێكی 
كەسەكان،  واقیعێكە.  و  بوون  تاكڕەو 
تارمایین،  و  دەمامك  كەسییەتی  یان 
و  سەربەخۆبوون  كەسییەتی  ب��ەاڵم 
ناوەرۆكێكە..واتا  و  ڕۆح  و  گەوهەر 
واقیعێكە. هەڵبەتە بە تەنیا كەسە تاكڕەو 
پەیوەندی  دەتوانن  سەربەخۆكان  و 
بدەن،  گرێ   دیكە  ئەوانی  لەگەڵ 
دەتوانن سەرگەرمی خۆشەویستی 
بن �� كەسەكان بە تەنیا دەتوانن 
خۆیان  یاریدا  و  گەمە  لەناو 

سەرگەرم بكەن.

نەك  خۆبەستنەوە،  و  خۆهەڵواسین 
پەیوەندی

و  هۆشیاری  دۆخێكی  خۆشەویستی 
ئاگاهییە كە تۆ تیایدا ئاسوودەیت، ئەو 
دەكات.  سەما  بوونت  هەموو  كاتەی 
هەڵچوون  سەر  دێتە  ت��ۆدا  لە  شتێك 
ڕۆحتەوە  لەناو  هەژان،  و  داچوون  و 
و ل��ە س��ەن��ت��ەری ه��ەم��وو ب��وون��ت��ەوە 
بە  دڵ  وەك  شتێك  دەدرەوشێیتەوە، 
پل  و  دەخولێتەوە  دەورت���ەوە  چ��وار 
دەدات و تین و تاوی هەیە. شتێكە لە 
تۆوە دەڕژێت و گەرەكییەتی بگات بە 
خەڵكی دیكە: دەتوانێت خۆی بە ژنان 
بە  بگات  پیاوان،  بە  بگات  بگەێنێت، 
بەردەكان، درەختەكان و ئەستێرەكان.

ئەو كاتەی من قسە لەسەر خۆشەویستی 
دەكەم، من قسە لەسەر ئەم خۆشەویستییە 
تەنیا  بە  كە  خۆشەویستییەك  دەك��ەم: 
بوونە.  بەڵكو دۆخێكی  نییە،  پەیوەندی 
هەمیشە ئەوەت لە یاد بێت: هەر كاتێك 
من وشەی خۆشەویستی بەكاربێنم، من 
بەكاری  ژیان  و  بوون  دۆخێكی  وەك 
دەهێنم، نەك وەك پەیوەندییەكی پەتی.

ڕووك��ارێ��ك��ی  تەنیا  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی 
خۆشەویستییە.  چكۆڵەی  و  الوەك��ی 
لەمەڕ خۆشەویستی  تۆ  بیرۆكەی  بەاڵم 
دەگەڕێتەوە،  پەیوەندی  بۆ  بنەڕەتدا  لە 
خۆشەویستی  هەموو  كە  ئەوەی  وەك 

هەر بە تەنیا ئەو خەیاڵە بێت.
پێویستە  شتێكی  تەنیا  بە  خۆشەویستی 
بیت،  تەنیا  ناتوانیت  تۆ  تۆ، چونكە  بۆ 
چونكە تۆ هێشتا توانای تێڕامانت نییە، 
پێویستە  زۆر  تێڕامان  لەبەرئەوە  جا 
سەرگەرمی  ڕاستی  بە  تۆ  لەوەی  بەر 
خۆشەویستی بیت. هەر یەكێك لە ئێمە 
ئەوەی  توانای  مەرجە 
ه��ەب��ێ��ت 
ك����ە 
نیا  تە

بێت، بە تەواوی تەنیا، لەگەڵ ئەوەشدا 
تۆ  ئەوسا  بێت.  ئاسوودە  ئەوپەڕی  تا 
خۆشەویستی  سەرمەستی  دەتوانیت 
بیت. ئەوسا خۆشەویستی تۆ چی دیكە 
و  پێكەوەبوون  بەڵكو  نییە،  پێویستی 
تفاق.  و  ئاتاج  نەك  كردنە،  بەشداری 
تۆ پاشكۆ و وابەستەی ئەو كەسە نیت 
كەسانی  تەك  لە  تۆ  كە خۆشتدەوێت. 
بەرامبەردا بەشداری بوون و ژیانیت ��� 

بەشداریش شتێكی زێدە جوانە.
دنیای  لە  ئاسایی  بە  كە  ئەوەی  بەاڵم 
هیچ  تۆ  ئەوەیە:  ڕوودەدات  ئێمەدا 
نەكەوتووە،  چنگ  خۆشەویستییەكت 
مەزەندە دەكەیت  تۆ  ئەو كەسەی كە 
خۆشت دەوێت هیچ خۆشەویستییەك لە 
بوون و ڕۆحیدا نییە، دیارە هەر دوو ال 
داوای خۆشەویستی لە یەكدی دەكەن. 
لە  خۆشەویستی  داوای  سواڵكەر  دوو 
لە  و  لەبەرئەوە  هەر  دەكەن!  یەكدی 
ملمالنێ   جەنگ،  دەكەونە  هەنووكەوە 
نێوان  هەمیشەیی  شەڕی  ڕكابەری،  و 
 �� بەردەوامە  خۆشەویستان  و  دڵداران 
لەسەر شتی زۆر هیچ و بێ  مانا، دەیەها 
شتی تڕوهات و بێ  بناغە، دەیەها شتی 
لەو  و  ناهێنن  واز  بەاڵم   �� گەوجانە! 
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شەڕ و گێچەاڵنە بەردەوام دەبن.
ئاژاوەو شەڕەكان لە بنچینەدا سەبارەت 
بەوەیە كە مێردەكە وا مەزەندە دەكات 
بە  كە  نەكەوتووە  دەست  شتانەی  ئەو 
مافی خۆی دەزانێت دەستی بكەوێت، 
هەست  پ��ی��اوەك��ە  وەك  ژن��ەك��ەش 
ئەو شتەی چنگ  هەرگیز  دەكات كە 
خۆی  مافی  بە  ئ��ەم  كە  نەكەوتووە 
فێڵی  دەكات  مەزەندە  وا  ژنە  زانیوە، 
بەرامبەردا  لە  مێردەكەش  لێكراوە، 
هەمان هەستی كوشندە دەیخوات كە لە 
بردووە. كەواتە خۆشەویستی  خشتەیان 
خۆی وا لە كوێدا؟ هیچ.. كەس خۆی 
بیبەخشێت،  ناكات  ماندوو  سەغڵەت و 
چنگی  دەیەوێت  ئێمە  لە  یەكێك  هەر 
بكەوێت. دەی.. ئەو كاتەی هەموومان 
گەرەكمانە  و  دەگەڕێین  بۆی  پێكەوە 
كەس  كاتە  ئەو  بكەوێت،  دەستمان 
هیچی بەر ناكەوێت و هەر یەكێك لە 
ئێمە هەست دەكات وێڵ و سەرگەردان 

بووە، زۆر بەتاڵە، گرژ و شێواوە.
ئەوەی كە بنچینەییە لەوێدا ون بووە، تۆ 
پەرستگایەكی  دروستكردنی  سەرقاڵی 
كە  هەیە  ئەوە  ئەگەری  بناغەیت.  بێ  
تۆش  بتەپێت.  ساتەوەختێكدا  هەر  لە 
جارە  چەندەمین  ئ��ەوە  كە  دەزانیت 
خۆشەویستی تۆ وەك تڕەكەڵەكە وایە و  
تۆ  دەڕوخێت، كەچی  یەكدیدا  بەسەر 
هێشتا سەرگەرمی هەمان بەزموڕەزمی.. 

جار لە دوای جار.
بێئاگایت  دەژیت!  بێهۆشیدا  ناو  لە  تۆ 

خەریكی  تۆ  كە  بزانیت  ناتوانیت  و 
ژیانی خەڵكی  و  ژیانی خۆت  لە  چی 
زۆر  شێوەیەكی  ب��ە  ت��ۆ  دەك��ەی��ت. 
بەڕێوە دەڕۆیت، هەر وەكو  میكانیكی 
ڕۆبۆت، هەر هەمان شێوازە كۆنەكەیە 
كە دووبارەی دەكەیتەوە، زۆر باشیش 
شتت  هەمان  پێشتر  تۆ  كە  ئاگاداریت 
كە  دەزانیت  تۆ  هەروەها  ك��ردووە. 
چی  ئەنجامەكەی  زانیوتە  هەمیشە  بۆ 
دەبێت، لە ناوەوەڕا دیسانەوە هۆشیاری 
دووب��ارە  ئەنجام  هەمان  كە  ب��ەوەی 
جیاوازییەكی  هیچ  چونكە   �� دەبێتەوە 
نییە. تۆ خۆت بۆ هەمان كۆتایی ئامادە 

كردووە، بۆ هەمان كەوتن و داڕمان.
و  شكست  ل��ە  بتوانیت  ت��ۆ  ئ��ەگ��ەر 
شتێك  خۆشەویستییەوە  سەرنەكەوتنی 
فێر بیت، ئەوەیە كە تۆ بتوانیت وریا و 
دنیای  لە خۆت و  پتر  بیت،  هۆشیارتر 
مەبەستم  دیارە  ڕابمێنیت.  دەوروبەرت 
ئەوەت  توانای  كە  ئەوەیە  تێڕامان  لە 
كەچی  و  بیت  تەنیاش  ب��ە  هەبێت 
ژمارەیەكی  بیت.  ئەرخەیان  و  شاد 
كە  خەڵكی  لە  هەن  دەگمەن  و  كەم 
و  بۆنەو  بێ   بە  بن  ئ��اس��وودە  بتوانن 
بە  بتوانن  تەنیا  بە   ��� بیانوو  و  هۆكار 
وا  كەسانێك  ڕوونیشتبن!  خۆشحاڵییەوە 
شادن  كە  بیانوو  بێ   كەسانی  دەزانن 
هەر دەبێت شێت و كاڵفام بن، چونكە 
لە  خۆشبەختی  بیرۆكەی  ئ��ەوان  الی 
دەگرێت.  سەرچاوە  دیكەوە  كەسانی 
تۆ خانمێكی شۆخ دەبینیت و كامەران 

و  دەبینیت  قۆز  پیاوێكی  یان  دەبیت، 
ژوورەك��ەی  لە  ب��ەاڵم  دەبیت.  خەنی 
و  شاگەشكە  و   دابنیشیت  خۆتدا 
دەبێت  هەر  بیت؟  سەرحاڵ  ئەوەندە 
شێت بووبیت یان چی! ڕەنگە خەڵكی 
تۆ  ك��ە  لێبكەن  ئ���ەوەت  گ��وم��ان��ی 

تلیاكخۆریت.
مەستی  ئەوپەڕی  تۆ  تێڕامانی  بەڵێ .. 
بێ   سڕبوونێكی  خۆشخەیاڵییە!  و 
تەقاندنەوە  لە  كۆتاییە. ڕاستی جۆرێكە 
هێزی  وزەو  هەموو  بەڕەڵالكردنی  و 
خۆتە.  دەروون���ی  پ��ەن��گ��خ��واردووی 
و  مەزنی  هەموو  هەر  بەڕەڵالكردنی 
ئەوسا  خۆتدا.  ناو  لە  خنكاوە  جوانی 
تەواو شاگەشكە دەبیت، لە هەموو ڕۆح 
خۆش  ئاهەنگێكی  سەدای  بوونتەوە  و 
گەرمە، وەها بە كەیفیت كە پێویستیت 
هێشتا  بەاڵم  نییە.  پەیوەندییەك  هیچ  بە 
دیكەدا  ئەوانی  تەك  لە  دەتوانیت  تۆ 
هەر  بێت...  تۆكمە  پەیوەندیت  پردی 
خۆبەستنەوە  نێوان  جیاوازی  ئەوەشە 
لە  دیكەوە  كەسانی  بە  هەڵواسین  و 

بەرامبەر پەیوەندی ڕاستەقینە خۆی.
و  لكان  پێوە  وەك  شتێكە  پەیوەندی 
خۆهەڵواسین  ئاوێتەبوون.  و  تێكئااڵن 
جووڵەیەكە،  ڕۆیینە،  وابەستەبوون  و 
ڕوودانێكە.  یان  دۆخێكە  و  قۆناغێك 
ناو  دەكەویتە  دەبینیت،  كەسێك  تۆ 
سۆز  چونكە  خۆشەویستییەوە،  باوەشی 
بیبەخشیت  ڤیانێكی زۆرت هەیە كە  و 
��� چەندە پتر ببەخشیت، ئەوەندە پتر پڕ 

كە گەورەتر دەبیت و پتر دەچیتەوە ناو زات و ڕۆحی 
خۆت، ئەو هەموو دەموچاوە كاڵ دەبنەوەو نامێنن، ئەو 
جەنجاڵی و حەشاماتە پەرت و باڵو دەبنەوە. تۆ ناچاریت 
ماڵئاوایی لە هەمووان بكەیت: هەتا لە نزیكترین 
هاوڕێت، خۆشەویستت. ساتە وەختێك دێتە پێشێ  
كە هەتا خۆشەویستەكەشت لە تەكتدا نامێنێت. ئەو 
ساتەوەختەی كە تۆ دیسانەوە دەگەڕێیتەوە بۆ شوێنێكی 
وا كە پتر لە مناڵدانی دایكت دەچێت
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لەو ژمێریاییە  تۆ  دەبیتەوە. هەر كاتێك 
خۆشەویستی  س��ەم��ەرەی��ەی  و  سەیر 
تێگەیشتیت �� بەوەی كە تۆ چەندە پتر 
پتر  ئەوەندە  دیكە،  بەوانی  ببەخشیت 
گەنجینەكەت پڕتر دەبێتەوە ... ئەوەیان 
ڕێك دژی هەموو یاسا ئابورییەكانە كە 
پێدەكەن.  كاری  دەرەوەدا  دنیای  لە 
گەر  زانی،  ڕاستییەت  ئەم  كاتێك  هەر 
بتەوێت خۆشەویستی و شادومانی پترت 
دەست بكەوێت، ئەوسا فێر دەبیت كە 
گەورەترت  ب��ەش��داری  و  ببەخشیت 
ئەوەش  دیكە،  ئەوانی  تەك  لە  هەبێت 
ئاسانی  بە  زۆر  تۆ  كە  بەوەی  دەگات 
هەست و نەست لەگەڵ بەرامبەرەكەتدا 
ڕێگات  كەسێكیش  هەر  بگۆڕیتەوە. 
بدات كە خۆشی و بەزمی دڵگەرمانەی 
خۆتی لەگەڵدا دابەش بكەیت، مێ  بێت 
یان نێر، تۆ لە دڵەوە سوپاسی دەكەیت. 
پەیوەندی،  نەبۆتە  هێشتا  ئەوەیان  بەاڵم 
بەڵكو وەك ڕووبار بە تاووخوڕ ڕێگای 

خۆی دەكاتەوە.
درەختێكەوە  تەنیشت  بە  ڕووبارەكە 
شەپۆالن دەدات، ساڵوێكی لێدەكات، 
پێدەبەخشێت..ئاوی  پێویستی  خۆراكی 
ڕێدەكات،  بەردەوامەو  هەر  پێویست... 
ڕووب��ارەك��ە  دەك��ات.  خ��ۆی  سەمای 
نانووسێنێت.  درەختەكەوە  بە  خۆی 

درەختەكەش لێی ناپرسێت:
» ئەرێ  تۆ بۆ كوێ  دەچیت؟ من و تۆ 
شوومان بە یەكدی كردووە! ئاخر بەر 
تەاڵقم  بەجێمبێڵیت  و  بڕۆیت  لەوەی 
كەمەوە  الیەنی  بە  ی��ان   ��� دەوێ��ت 
ڕاست  بە  ئەرێ   لێكدابڕان!  بەڵگەی 
هەر  ئەگەر  خۆ  دەچیت؟  ك��وێ   بۆ 
بۆچی  بكەیت،  فەرامۆشم  بوو  نیازت 
وەها جوان بە چواردەوری منەوە سەما 
سەرەتاوە  لە  هەر  بۆچی  دەكەیت؟ 
نەخێر..  پێدەبەخشیت؟  خۆراكم  ئاوو 
ڕووبارەكە  سوپاسەوە  بە  درەختەكە 
گ��وڵ��ب��اران دەك���ات، ڕووب��ارەك��ەش 
شنەباش  دەكات.  تەواو  خۆی  گەشتی 
سەما  درەختەكەوە  دەوری  بە  و  دێت 
درەختەكەش  دەڕوات.  و  دەك��ات 
بە شنەبا  بەرامەی خۆی  بۆن و  هەموو 

دەبەخشێت.
خۆبەستنەوەیە  دەیكەن  زۆرینە  ئەوەی 

تا  مرۆڤایەتی  ئەگەر  پەیوەندی.  نەك 
بێت پتر گەشە بكات و پێبگات، كارامە 
ڕێگەی  ئەوەیان  دەكرێت  باخۆشتر،  و 
بیدۆزێنەوە:  و  بێت  خۆشەویستی 
كەسەكان بە یەكدی دەگەن و یەكدی 
زیندەگین،  هەمان  بەشداری  دەبینن، 
و  ئیرەیی  بێ   ژیانێكی  دەجووڵێن، 
بەغالەت دەگوزەرێنن، چەشنە ژیانێكی 
نەبێت.. وا  گ��ەر  زاڵ��ك��ردن.  خۆ  بێ  
تەوژمێكی  لە  بێجگە  خۆشەویستی 

كارەبایی هیچی دیكە نییە.
ڕاستگۆ  كە  بكە  ئەوە  ڕیسكی 

بیت
ئەگەر  ناكات  پەیوەندییەك گەشە  هیچ 
بكەیت.  تێدا  پاشەكشەی  بەردەوام  تۆ 
زی��رەك  كەسێكی  وەك  ت��ۆ  ئ��ەگ��ەر 
خەمی  ل��ە  هەمیشە  ب��ۆ  و  بمێنیتەوە 
بێت  گەرەكت  و  بیت  خۆپاراستندا 
خۆت  شتێكی  هەموو  لە  پارێزگاری 
كەسەكان  تەنیا  لەوەیاندا  بكەیت، 
و  ڕۆح  وەك  دەگ���ەن،  ی��ەك��دی  ب��ە 
بە  كاتە  ئەو  دەك��ەون.  تەنیا  گەوهەر 
و  پەیوەندیدایە  لە  ماسكەكەت  تەنیا 
زۆر  دانەكەندووە..خۆت   دەمامكت 
وا  شتێكی  كاتێك  ه��ەر  دووری���ت. 
ڕوویدا، ئەوە بزانە كە چوار كەس لە 
دوو  كەس.  دوو  نەك  پەیوەندیدایە.. 
هەمیشە  بۆ  فاڵسۆكە  و  ساختە  كەسە 
دەكەونە بەردەمی یەكدی، كەچی دوو 
جیهانی  دوو  وەك  ڕاستەقینەكە  كەسە 

دوور و جیاواز دەمێننەوە.
لێرەدایە  وا  ڕی��س��ك  و  سەركێشی 
كەس  بیت،  ڕاستگۆ  تۆ  ئەگەر    ��
نازانێت و ناتوانێت پێشبینی ئەوە بكات 
لەو  ئەوەیە  هی  پەیوەندییە  ئەو  ئاخۆ 
ڕەسەنبوون  دەركی  تێبگات،  ڕاستییە 
كەس  دیسانەوە  بكات،  ڕاستگۆیی  و 
پەیوەندییە  ئەم  ئاخۆ  كە  بزانێت  نییە 
و  ڕەشەبا  بەرگەی  كە  بەهێزە  ئەوەندە 
هەر  كەواتە  بگرێت.  زەمانە  گەرداوی 
باوەشی  ناو  بۆ  خۆفڕێدانە  هەمووی 
مەترسییەكان  سەركێشی،  و  ڕیسك 
كە  لەبەرئەوەشە  هەر  پێشدان،  لە  وا 
بە  و  ناكەن  ڕیسك  م��ەردووم��ەك��ان 
و  دەپارێزن  خۆیان  هێزێكەوە  هەموو 
دوورەپەرێز دەوەستن. ئەو كەسانە ئەو 

شتانەش دەڵێن كە مەرجە بوترێن، ئەو 
بكرێن،  مەرجە  كە  دەك��ەن  شتانەش 
لە  خۆشەویستی  زۆر  و  ك��ەم  ب��ەاڵم 
فەرمان  و  ئەرك  وەك  ئەواندا  چاوی 
هەر  ڕاستی  و  واقیع  بەاڵم  دەبیندرێت. 
ئەوەی  دەمێننەوە،  خۆیان  برسییەتی  بە 
كە ڕۆحی و گەوهەردار و كرۆكە لە 
لە  كەواتە  نابێت.  تێر  هەرگیز  مرۆڤدا 
تا  مرۆڤ  ڕەوانییەوە  و  ڕۆحی  ڕووی 
بێت غەمگین و غەمگینتر دەبێت. درۆ 
و دەلەسەكانی كەسییەتی دەبنە بارێكی 
قورس بەسەر گەوهەر و ڕۆحەوە. ئەوسا 
ڕیسك و مەترسیەكی ڕاستەقینەیە، هیچ 
متمانەیەك و دڵنیابوونێك دەستەبەر نییە،  
بەاڵم من بە تۆ دەڵێم كە هەر هەمووی 
و  بكەیت  ڕیسك  كە  دەهێنێت  ئەوە 

خۆت بخەیتە ناو مەترسییەوە.
زۆربەی جار خودی پەیوەندی هەرەس 
شكست  ئەگەری  بەڵێ ..   �� دێنێت 
و  تەنیا  كە  باشترە  زۆر  بەاڵم  زۆرترە. 
و  قەڵب  نەك  بیت،  ڕاستەقینە و خۆت 
خۆت  درۆ  بە  ئەوەی  بۆ  بیت  ساختە 
لە ناو قەڵەبالغیدا ون بكەیت،  چونكە 
و  ن���ادات  دادت  هەرگیز  ئ��ەوەی��ان 
ئاسوودەت ناكات. هیچ خێر و بێرێكی 
لێ هەڵناكڕێنیت. تۆ هەر بە تێنووییەتی 
هەمیشە  بۆ  دەمێنیتەوە،  برسییەتی  و 
و  ڕادەكێشێت  خۆتدا  دوای  بە  خۆت 
چاوەڕوانی  تەنیا  بە  نادووریتەوە،  هیچ 
ڕزگ��ارت  كە  دەكەیت  پەرجوویەك 

بكات.
وا  ڕووب��دات  پەرجوویەك  ئ��ەوەی  بۆ 
دەست  و  بجووڵێیت  تۆ  كە  چاكە 
دەكرێت  بەوە  ئەوەشیان  بەكاربیت، 
بیت.  ڕاس��ت  سەر  و  ڕەس��ەن  تۆ  كە 
و  ڕیسك  بەردەم  بكەویتە  تۆ  دەلوێت 
پەیوەندییەكەت  كە  ئەوەی  مەترسی 
و  نەبێت  دام��ەزراو  و  تۆكمە  ئەوەندە 
كە  هەیە  ئ��ارادا  لە  ئ��ەوەش  ئەگەری 
نەگرێت  بەرگە  ڕۆژگ��اردا  لەبەردەم 
كوشندە  تۆ  بۆ  ڕاستییەكە  ڕەنگە   ��
تاڵەكەی  بێت و دەرەقەتی دەرئەنجامە 
دەبێت  تۆ  كاتە  ئەو  بەاڵم   �� نەگریت 
پەیوەندییەت  ئەم  كە  تێبگەیت  لەوە 
دادت  و  ن��ای��ەت  هیچ  كەڵكی  ب��ە 
ن���ادات. ك��ەوات��ە ت��ۆ ن��اچ��اری��ت ئەو 
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و  بكەیت  فەرامۆش  خۆتاقیكردنەوەیە 
مەرجە بگوزەرێت.

پێناو ڕاستیدا ڕیسك  لە  بە خوو..  بیكە 
مەترسە.  و  بكە  شتێكەوە  هەموو  بە 
نیگەران  هەمیشە  بۆ  دیكە  وەكی  دەنا 
لەوەدایە  دەبیت.  ن��اڕازی  و  بێزار  و 
بەاڵم  بیت،  شت  زۆر  سەرگەرمی  تۆ 
ڕوون��ادات.  ڕاستەقینە  ئەوتۆ  شتێكی 
هیچ  بە  ب��ەاڵم  دەجووڵێیت،  زۆر  تۆ 
كار  هەموو  هەر  ناگەیت.لە  شوێنێك 
و  دەبیت  مایەپووچ  كردەوەكانتدا  و 
ناگەیتە ئاكام. ڕێك وەك ئەوە وایە كە 
خەیاڵ  بە  هەر  كەچی  بیت  برسی  تۆ 
چەور  خوانێكی  بكەیت  مەزەندە  وا 
فانتازیا  بەاڵم  دەمتدایە.  لەبەر  تام  بە  و 
هەر فانتازیایە، دوورە لە ڕاستییەوە. تۆ 
ناتوانیت خۆراكێكی ناواقیعی و نەبووە 
دەكرێت  چركەیەك  چەند  بۆ  بخۆیت. 
لە  دەتوانیت  خۆ  بدەیت،  فریو  خۆت 
ناو جیهانێكی خەونئامێزدا بژیت، بەاڵم 
پێببەخشێت،  هیچت  ناتوانێت  خەون 
لێدەستێنێت  شتێكت  هەموو  ئەوەیان 

بێئەوەی لە بەرامبەردا هیچ ببەخشێت.
تیایدا  ت��ۆ  ئ��ەو ك��ات��ەی ك��ە  ه��ەم��وو 
فاڵسۆ  و  س��اخ��ت��ە  كەسێكی  وەك 
فیڕۆ  بە  هەمووی  دەردەكەویت..هەر 
دیكە  جارێكی  كاتانە  ئەو  دەڕوات، 
ئەو  هەمان  هەر  ناگەڕێتەوە.  تۆ  بۆ 
دەكرا  دا  فیڕۆت  بە  تۆ  كە  زەمەنەی 
هەتا  بووایە.  ڕەسەن  و  ڕاستەقینە  زۆر 
دەكرێت  ڕاستەقینە  یەك چركەی  تاكە 
باشتر بێت لە ژیانێكی دوور و درێژی 
كەواتە  فاڵسۆ.  و  درۆزنانە  و  ناڕەسەن 
تۆ  كە  دەڵێت  پێت  ئەقڵت  مەترسە. 
خۆپاراستن..هەر  لەسەر  بیت  بەردەوام 
نا..بەڵكو  خۆت  پارێزگاری  تەنیا  بە 
خواستێكی  كە  بەرامبەرەكەشت  هی 
هەمیشەییە بەوەی خۆتان لە مەترسی بە 
دوور بگرن. ئەوەش شێوە ژیانێكە كە 

ملیۆنەها كەس پێیڕاهاتووە.
فرۆید � ی دەروونناس لە دوا ڕۆژەكانی 
خۆی  برادەرێكی  بۆ  نامەیەكی  ژیانیدا 
چڕ  لەوەدا  ناوەڕۆكەكەی  كە  نووسی 
ببۆوە: شتێك كە ئەم بە درێژایی ژیانی 

بە  زۆر  كە   �� ك��ردووە  تێبینی  خۆی 
قووڵی سەرنجی لێداوە، كە ڕەنگە هیچ 
نەیبینیوە،  قووڵ  وەها  دیكە  كەسێكی 
و  ومڕ  سەر  وەها  زیرەكانە،  ئەوەندە 
دەرئەنجامێك   �� زانستیانە  ئ��ەوەن��دە 
بوو:  دڵنیا  لێی  ت��ەواو  فرۆید  كە  بوو 
خەڵكی ناتوانن بە بێ  درۆكانیان بژین. 
زۆر  درۆكانیش  ترسناكە.  ڕاستگۆیی 
شیرینن گەرچی قەڵپ و بێ  ئەرزشن.
بەاڵم چەندە بەتامن! تۆ بۆ هەمیشە شتی 
زۆر شیرین .. بەاڵم پڕوپووچ بە گوێی 
ئەویش  دەچرپێنیت،  دڵ��دارەك��ەت��دا 
دەكات..  بۆ  خۆشت  قسەی  تۆ  سایلی 
ژیان  كاتدا  هەمان  لە  تڕوهاتتر،  وەلێ 
بۆ خۆی وەك دەنكە زیخەكان لەنێوان 
لە  یەكێك  هەر  دەڕژێن،  پەنجەكانتەوە 
ئێمە تا دێت لە مەرگ نزیكتر دەبێتەوە.
بەر لەوەی مەرگ بگاتە جێ ، یەك شتت 
لە یاد نەچێت: مەرجە تۆ ژیانێكی پڕ لە 
لەوەی مەرگ  بەر  بژیت  خۆشەویستی 
بیابانە  بێهوودەیە،  ژیانت  ئەگینا  بتبات. 
مەرگ،  هاتنی  لە  بەر  مایەپووچی.  و 
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خۆشەویستی  كە  بكەرەوە  دڵنیا  خۆت 
وەك ڕووداوێك قەوماوە. بەاڵم ئەوەیان 
تەنیا لە پاڵ ڕاستگۆییدا شیاوە. كەواتە 
ڕیسك  ڕاستگۆییدا  لەپێناو  بە.  ڕاستگۆ 
لەپێناو  بەاڵم  بكە،  شتێكەوە  هەموو  بە 
ڕاستییەوە  بە  ڕیسك  شتێكدا  هیچ 
یاسایەكی  ئ��ەوەی��ان  لێگەڕێ   مەكە. 
ناچار  گەر  هەتا  بێت:  تۆ  بنچینەیی 
ژیانم،  بە  بدەم،  خۆم  بە  قوربانی  بم 
هەقیقەت  لەپێناو  دەبێت  هەر  ئەوساش 
بەاڵم  قوربانی،  ببمە  ڕاستگۆییدا  و 
بۆ  نابم  ڕاستی  دەستبەرداری  هەرگیز 
هیچ شتێك. گەر وا بێت شادومانییەكی 
گەورە داتدەگرێت، هەرچی خۆشی و 

خێر و بێر هەیە بەسەر تۆدا دەبارێت.
ئەو كاتەی تۆ ڕاستگۆ دەبیت، هەموو 
ساختە  ئەگەر  خۆ  دەبێت.  شیاو  شتێك 
ڕووكارێك  تەنیا  بە   �� بیت  درۆزن  و 
بیت، شتێكی بۆیاغكراو ..ماكیاجكراو، 
ڕووخسارێك، دەمامكێك �� هیچ شتێك 
باش  ئەگەرێكی  هەموو  و  نییە  شیاو 
فاڵسۆدا  و  درۆ  لەگەل  دوورە. چونكە 
تەنیا درۆ و فاڵسۆ دێتەوە سەر ڕێگات، 

لە تەك ڕاستیشدا.. ڕاستی.
تێدەگەم،  گرفتەكە  لە  خۆم  بۆ  من 
ئەوەیە  دڵدارەكان  هەموو  هەر  گرفتی 
كە لە قواڵیی دڵ و ناخیاندا دەترسن. 
ئەوان هەمیشە بە سەرسامییەوە لە خۆیان 
خۆشەویستییەكەیان  ئاخۆ  دەپرسن 
بەرگەی  كە  بەهێزە  ئ��ەوەن��دە  بایی 
ڕاس��ت��ی ب��گ��رێ��ت. ب���ەاڵم  ت��ۆ چۆن 
كە  دەكەیت  ئەوە  پێشبینی  پێشوەخت 
هیچ  ب���وارەدا  ل��ەم  دەقەومێت؟  چی 
دەستدا  لەبەر  پێشوەختە  زانیارییەكی 
مەرجە  ئێمە  لە  كەسێك  ه��ەر  نییە. 
تاوەكو  بكاتەوە  تاقی  خۆشەویستی 
ئاكامێك دەگات.  بە چ  بیزانێت  خۆی 
لە  تۆ  كە  بیزانیت  چ��ۆن  گەرەكتە 
ئاخۆ  دەرەوە،  نەیەیتە  خۆتدا  ماڵەكەی 
گەرداوی  ڕەشەباو  بەرگەی  دەتوانیت 
هیچ  تۆ  خۆ  نا؟  یان  بگریت  دەرەوە 
كاتێك خۆت نەخستۆتە بەردەم ڕەشەبا 
بیبینە!  و  دەرەوە  بڕۆ  وەیشوومەوە.  و 
هەوڵدان و هەڵەكردن تاكە ڕێگایەكە. 
 �� بیبینە  و  بكەوە  تاقی  خۆت  و  بڕۆ 
میانەی  لە  بەاڵم هەتا  ببەزیت،  لەوانەیە 
دەبیت.. بەهێزتر  تۆ  بەزینەشدا  ئەو 

بەهێزتر لە هەنووكە.
و  ب��ەزی��ت  ئەزموونێكدا  ل��ە  ئ��ەگ��ەر 
هیدیكە  و  مەدە  كۆڵ  هێنا،  شكستت 
بە  پێ   بە  پێ   بكەوە،  تاقی  هیدیكە  و 
بەرامبەر  لە  مانەوەت  و  سووربوون 
بەهێزتر  بێت  تا  بۆراندا  باوو  و  ڕەشەبا 
دێت  ڕۆژەش  ئەو  دەبیت.  بەهێزتر  و 
باووبۆران  لەناو  ئاسان  كە مرۆڤ زۆر 
بگرە  بێت،  ئاسوودە  ڕەشەباكەدا  و 
و  سووك  وەیشوومەدا  و  تۆف  لەناو 
ڕەشەباكە  ئەوسا  بكات.  سەما  ئاسایی 
 �� بێت  دوژمن  كە  دەردەچێت  لەوە 
هەل  ڕەخساندنی  هەمدیس   .. ئەوەیان 
هەلێكی  و  دەرفەت  بەاڵم  بوارێكە،  و 
خۆت  و  ببیت  كە  بەوەی   .. كێویانە 

بیت.
»ب��وون«  كە  نەچێت  یاد  لە  ئ��ەوەت   
حەساوەیی  و  هەوەنتە  بە  هەرگیز 
بەختیان  هەمووان  ئەگینا  دی،  نایەتە 
كە  بێت  بیر  لە  ئ��ەوەت  دەب��وو.  ی��ار 
گونجاو  لەبارو  و  ئاسان  وەها  »بوون« 
نییە، دەنا وەكی دیكە هەموو كەسێك 

بە  گرفتێك  هیچ  بێ   بە  دەبوو  بەختی 
تۆ  بوونی  بێت.  ئاشنا  ی  »ه��ەب��وون« 
كە  دەبێت  ف��ەراه��ەم  ئەوسا  تەنیا  بە 
كە  بكەیت،  ڕیسك  و  نەترسیت  تۆ 
بنێیت.  هەنگاو  مەترسییەكان  و  ڕووە 
گەورەترین  خ��ۆی  بۆ  خۆشەویستی 
گەرەكە  تۆی  ئەوەش  لەوێدا.  ڕیسكە 
لەش  و  وەك ڕۆح  بوونتەوە  هەموو  بە 

بەسەر یەكەوە.
كەواتە مەترسە و خۆتی تێ فڕێ بدە. 
و  بژی  ڕاستی  هێشتی  پەیوەندی  گەر 
جوانە.  زۆر  ئەوەیان  ب��دات،  هەناسە 
دیسانەوە  كاتە  مرد..ئەو  ئەگەر  خۆ 
پەیوەندییەكی  باشتر، چونكە  بڵێ  دەها 
ساختە مرد و لە كۆڵت بۆوە، هەنووكە 
توانایەكی  بە  بیت و  بەهێزتر  دەكرێت 
دیكەوە بچیتە ناو پەیوەندییەكی تازەوە، 
ڕاستتر، تۆكمەتر و دامەزراوتر، كە پتر 
پەیوەست  تۆوە  گەوهەری  و  ڕۆح  بە 

بێتەوە.
كە  بێت  لەیاد  ئەوەت  هەمیشە  بەاڵم 
لەوە  نادات،  هیچ  ساختەبازی  و  درۆ 
دەچێت بیدات، بەاڵم هەرگیز. بە تەنیا 
ڕاستی ئەو هێزەی هەیە �� لە سەرەتادا 
وا دیار نییە كە بیدات. وا دەنوێنێت كە 
گەر  تێكدەشكێنێت.  شتەكان  هەموو 
ڕاستی  بكەیت،  سەیری  دەرەوەڕا  لە 
كوشندە.  دەردەكەوێت،  ترسناك  زۆر 
و  دەرەك��ی  دیمەنێكی  ئەوەیان  بەاڵم 
ناوی  چوویتە  زۆرتر  گەر  ڕووكارییە. 
و نزیك بوویتەوە، هەست دەكەیت كە 
ڕاستی تاكە شتێكی جوانە. ئەو كاتەی 
تامی  دەكەیتەوە،  بۆ  باوەشی  پتر  تۆ 
دەخوازیت،  زۆرتر  و  زۆر  دەكەیت، 
خۆشیت  و  ڕەزام���ەن���دی  چ��ون��ك��ە 

پێدەبەخشێت.
كردووە؟   شتێكت  چاودێری  تۆ  ئاخۆ 
و  نامۆ  كەسانی  لەگەڵ  ئاسانترە  زۆر 
نەناسیاودا ڕاستگۆ بیت. خەڵكی كە بە 
شەمەندەفەر سەفەر دەكەن لەگەڵ بیگانە 
بەبێ  مەردوومەكان  گفتوگۆ،  دەكەونە 
هەرگیز  كە  دەدەن  فڕێ   قسە  گومان 
وەها ئازادانە لە تەك هاوڕێكانیان باس 
و خواسی خۆیان ناگۆڕنەوە، چونكە لە 
تەك نەناسیاو و بێگانەدا هیچیان لەسەر 
لە وێستگەیەك  نیو سەعات  نییە. دوای 

هەتاوەكو تۆ خۆت 
نەبیت، چۆن و بە چی 
پەیوەندیت لەگەڵ 
ئەوانی دیكە تۆكمە و 
دامەزراو دەبێت؟ كە 
تۆ خاوەنی بوونێكی 
سەربەخۆ نەبیت، چۆن 
دەچیتە پاڵ ئەوانی 
دیكە؟ بێ  هەبوون 
هەر هەمووی واهیمە و 
خەیاڵە
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دادەبەزیت،  تۆ بیرت دەچێتەوە و ئەو 
چیت  دەچێتەوە  بیری  هەر  كەسەش 
وتبێت  چیت  هەر  تۆ  كەواتە  وتبوو. 
هیچت  بێگانەدا  لەگەڵ  نییە.  جیاوازی 

لەسەر ناكەوێت.
نامۆ  كەسانی  ل��ەگ��ەڵ   كە  خەڵكی 
ڕاستگۆترن،  دەدوێ��ن  بێگانەكاندا  و 
هەرچییەكیان لە دڵدا بێت هەڵیدەڕێژن. 
بەاڵم بۆ قسەكردن لەگەڵ هاوڕێكانمان، 
ژن،  دای��ك،  ب��اوك،   �� كەس  و  خزم 
قووڵی  بە  زۆر   �� خوشك  برا،  مێرد، 
بەربەستێكی  و  ڕێگری  ناخەوە  لە  و 

گەورە لە نائاگاهی ئێمەدا هەیە.
»ئەوەیان مەڵێ .. نەبا هاوڕێكەت بریندار 
خانمە  ئەو  نەبا  مەكە  ئ��ەوەش  بێت. 
نەكا  بووە  پیر  باوكە  پێنەكات.  حەزی 
لە دڵی گران بێت و هێدمەگرتی بێت«. 
ب��ەردەوام  ناچارە  كەسە  ئەو  كەواتە 
كۆنترۆڵی خۆی بكات و چاودێر بێت 
ڕاستی  هێدی  هێدی  خۆیەوە.  بەسەر 
پێ   بوونتەوە،  ژێرزەمینی  دەكەوێتە 
دەبیت  فێڵبازتر  و  زیرەكتر  تۆ  بەپێ  
ساختەبازیدا  و  درۆ  لەگەڵ  چۆن  كە 
خەندەی  هەمیشە  بۆ  ئیدی  هەڵبكەیت. 
لێوانتە  لەسەر  ڕیاكارانە  و  درۆزنانە 
ئەوەی  وەك   دەیفرۆشیت،  بەالش  و 
ڕووخسارت  لەسەر  زەردەخەنەكان 
بەردەوامیت  هەر  تۆ  كرابن.  ڕەس��م 
بێئەوەی  ج��وان،  شتی  وتنی  لەسەر 
لە  لێدێت  وای  ئیدی  هەبێت.  مانایان 
بیت،  بێزار  باوكت  یان  دڵدارەكەت 

بەاڵم دووبارەو دە بارەی دەكەیتەوە:
» من زۆر بەختەوەرم كە تۆ دەبینم«.

كەچی بە هەموو بوونتەوە دەڵێیت:
تەنیا  ب��ە  و  ن��اوێ��ت  ت��ۆم  »ه��ەن��ووك��ە 

بەجێمبێڵە«.
ب��ەردەوام دەبیت  ب��ەاڵم س��ەرزارەك��ی 
و  ناهێنیت  ساختەیە  سۆزە  لەو  واز  و 
پێچەوانەی دڵی خۆت ڕەفتار دەكەیت. 
هەمان  ه��ەر  بەرامبەریشت  كەسانی 
دەكەنەوە،  دووب��ارە  ڕیاكاری  و  درۆ 
چونكە  نازانێت،  دیكە  بەوی  كەسمان 
بەلەم  هەمان  سواری  هەموومان  هەر 

بووین.
بەلەمەكە  لە  گۆو  دێتە  ئایینپەروەرێك 
خۆیەوە  ژیانی  بە  ڕیسك  دەرێ ،  دێتە 

دەكات و دەڵێت:
»یان ئەوەتا گەرەكمە ڕاستگۆ بم، یان 
با هەر بە یەكجاری نەبم و نەمێنم. بەاڵم 
من ئامادە نیم درۆزن و ساختەچی بم«.
مەترسییەكان هەرچییەك بن، خۆت تاقی 
چەوت  ڕێگەی  نەكەی  بەاڵم  بكەوە، 
درۆك��ردن  لەسەر  خ��ۆت  و  بگریت 
زۆر  پەیوەندییەكە  لەوەدایە  ڕابێنیت. 
ڕاستیش  بەرگەی  ڕەنگە  بێت.  بەهێز 
المان  وا  دۆخێكی  كاتە  ئەو  بگرێت. 
ئەگەر  دەردەك���ەوێ���ت.  ج��وان  زۆر 
خۆشت  كە  كەسەی  ئەو  لەگەڵ  تۆ 
كەواتە  دە  نەبیت،  ڕاستگۆ  دەوێ��ت 
لەگەڵ كێدا دەتوانیت ڕاستگۆ بیت؟ لە 
ئەو كەسەدا  تەك  لە  تۆ  ئەگەر  كوێ ؟ 
ڕاستگۆ نەبیت كە مەزەندەت وایە تۆی 
خۆشدەوێت ��  ئەگەر تۆ هەتا لەویش 
بكەیتەوە،  دڵت  نەوێریت  و  بترسیت 
ڕۆحییەوە  ب��اری  لە  نەكەیت  زات 
هەتا  تۆ  گەر  بكەیتەوە،  ڕووت  خۆت 
تۆ  ئەوسا   �� بشاریتەوە  لەوێشدا خۆت 
چ شوێنێك دەدۆزیتەوە كە بە تەواوی 

ئازاد بیت؟
ئ���ەوەی���ان م���ان���ای خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 
بە الیەنی كەمەوە  بە واتا  دەگەیەنێت، 
دەكرێت ئێمە بە تەواوی و بێ  شەرمانە 
ببینەوە.  ڕووت  كەسێكدا  بەرامبەر  لە 
دەكات  حەز  ئەم  كە  دەزانین  ئێمە 
بزانێت و ئێمەی خۆشدەوێت، هەرگیز 
عاشقە،  ئەم  كە  ناگات.  تێمان  خراپ 
كەواتە ئەرخەیان و دڵنیاین كە هەموو 
كەسێك  دەڕەوێتەوە.  بیمێك  و  ترس 
ڕاز  هەموو  كە  دەبێت  ئەوەی  هێزی 
ئەو  هەڵبڕێژێت.  خۆی  دڵی  نیازی  و 
دەرگاكان  هەموو  دەتوانێت  كەسە 
كەسە  ئ��ەو  دەتوانێت  ئ��ەم  بكاتەوە. 
هانی  و  بكات  ماڵەكەی  بانگهێشتی 
كەسە  ئ��ەم  ژوورەوە.  بێتە  ب���دات 
دەتوانێت سەر و مڕ بەشداری ژیان و 

بوونی بەرامبەرەكەی بكات.
كەواتە  بەشداریكردنە،  خۆشەویستی 
كەسەدا  ئ��ەو  ت��ەك  لە  نەبێت  هیچ 
من  خۆشدەوێت.  كە  مەبە  درۆزن 
ڕاستگۆ  و  بازار  بڕۆ  نەوتووە  تۆم  بە 
كێشە  دەستبەجێ   ئەوەیان  بە، چونكە 
ناپێویستت  و  الب��ەالی��ی  گرفتی  و 

لەگەڵ  ب��ەاڵم  دەك��ات.  بۆ دروس��ت 
سەر  و  مەكە  درێغی  دڵدارەكەتدا 
ل��ەگ��ەڵ هەموو  پ��اش��ان  ب��ە،  ڕاس��ت 
دوات��ر  خ��ان��ەوادەك��ەت،  ئەندامانی 
لەگەڵ ئەو كەسانەی كە لە تۆ دوورن 
و كەسانی نزیك نین وەك پەیوەندی 
كە  دەبیت  فێر  پەیتا  پەیتا  خوێن. 
كە  جوانە  ئەوەندە  بوونت  ڕاستگۆ 
ئامادە دەبیت لە پێناویدا هەموو شتێك 
وای  لەمەودوا  ئیدی  بكەیت.  بەخت 
بە  زۆر   �� بازاڕیش  لە  هەتا  لێدێت 
ڕاستگۆیی  هاكەزایی  و  س��ادەی��ی 
پێویست  ژیانت.  ڕێبازی  بە  دەكەیت 
دەكات بۆ ئەلف � بێی خۆشەویستی 
فێری  كەسانە  ئەو  لەگەڵ  ڕاستی  و 
ببیت كە زۆر لە تۆوە نزیكن.. چونكە 

هەر ئەوانن كە بە باشی تێدەگەن.
فێری زمانی بێدەنگی ببە

تۆ بۆ هەمیشە بە ڕێكەوت و ڕەمەكی 
بوویت،  پەیوەست  دیكەوە  بەوانی 
بە  ڕواڵەت  بە  و  فەرمی  بە  كە  دیارە 
بێ   خۆت  بۆ  بەسترابیتەوە،  كەسێكەوە 
پەروا دەكەویتە چەنەبازی و سەبارەت 
پڕوپووچ  و  مانا  بێ   شتی  هەزارەها  بە 
قسان دەكەیت �� بە تەنیا كات بەسەر 

بردنە و هیچی دیكە.
بەاڵم ئەو كاتەی هەست بەوە دەكەیت 
لە  نزیكبوونەوەیە  ب��ە  ح��ەزت  ك��ە 
وات  خۆشەویستی  و  سۆز  كەسێك 
لێدەكات پتر هۆگری بیت، ئەوسا هەتا 
دەیدركێنیت الی  تۆ  كە  وشەش  یەك 
خۆت گرنگە و دەیهێنێت. ئەو كاتە تۆ 
هەر وا سادە و ئاسان گەمە بە وشەكان 
شتێك  هەموو  ئێستا  چونكە  ناكەیت، 
وچانی  و  كەلێن  كەواتە  هەیە.  مانای 
وا  یەكێكتان  تێدەكەوێت.  خامۆشی 
شتێك  مەرجە  كە  دەك��ات  مەزەندە 
دەپرسیت  خۆت  لە  ئەگینا  بوترێت، 
بۆچی  خەیاڵی  بەرامبەرەكەم  ئایا   :
دەڕوات و ئاخۆ بیر لە چی دەكاتەوە؟

لە هەر كاتێكدا تۆ پتر لە بەرامبەرەكەت 
نزیكتر كەوتیتەوە، هەر كاتێك جۆرێك 
چەكەرەی  دڵتدا  لە  خۆشەویستی  لە 
ئیدی  پێشێ ،  دێتە  خامۆشی  ك��رد، 
وتن.  بۆ  نامێنێت  شتێك  لێدێت  وای 
نییە  پێ   ئەوتۆت  ڕاستیدا..هیچی  لە 
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نییە.  ئارادا  لە  هیچ  واتا   �� بیدركێنیت 
و  ڕاز  زۆر  بێگانەدا  كەسێكی  تەك  لە 
نیازت هەیە بۆ وتن، لەگەڵ هاوڕێكاندا 
هیچ. ئەوسا خامۆشی دەبێت بە بارێكی 
تۆ  چونكە  شانتەوە،  بەسەر  ق��ورس 

ڕانەهاتوویت.
تۆ نازانیت میوزیكی خامۆشی چییە. تۆ 
تەنیا یەك شێوەی گفتوگۆ و پەیوەندی 
دەزانیت، ئەویش زارەكییە، لە ڕێگەی 
لە ڕێگەی  نازانیت چۆن  تۆ  مێشكەوە. 
دیكە،  بەوانی  بگەیت  دڵ��ەوە  زمانی 
دڵ،  بۆ  دڵ  نیازی  و  ڕاز  گۆڕینەوەی 
بە بێدەگی..كپ و خامۆش. تۆ نازانیت 
دیكە  بەوانی  بگەێنیت  خۆت  چۆن 
تەنیا بەوەی كە لەوێندەر بیت، بە تەنیا 
بوون و ئامادەگیت لە بەرامبەریاندا. تۆ 
پتر گەشە دەكەیت، ئیدی تەواو.. ئەو 
شێوە كۆنە لە ئاخافتن و كۆمیونیكەیشنە 
دە  دەهێنێت.  كورتی  و  نامێنێت  باوی 
ئیتر بەسە.. بۆ تۆ پێویست دەكات كە 
بەوانی  گەیشتن  و  ئاخافتن  شێوەكانی 
و  بكەیت  پ��ەروەردە  خۆتدا  لە  دیكە 
مرۆڤ  نازارەكی.  پێبدەیت:  گەشەی 
چەندە پتر پێبگات، پتر و پتر پێویستی 
دەرەزمانی  یان  نازارەكی  ئاخافتنی  بە 

دەبێت.
لەبەر  پتر  ب��ووە،  پێویست  كە  زم��ان 
چۆنچۆنی  نازانین  ئێمە  كە  ئەوەیە 
كاتێك  هەر  دابمەزرێنین.  گفتوگۆ 
پێ   ببین،  فێر  ئاخافتنە  هونەری  ئەو 
زمان  نابێت.  پێویست  زمانمان  پێ ،  بە 
سەرەتاییە  زۆر  نێوەندێكی  و  ئامڕاز 
دێت.  قوتابخانەكان  كەڵكی  بە  كە 
خامۆشییە.  ڕاستەقینە  پردی  و  ئامڕاز 

هەڵە  ئاڕاستەیەكی  بە  ئاگادار  كەواتە 
و  گەشەكردن  لە  ئەگینا  بەر،  نەگریتە 
خۆپێگەیاندن دەوەستیت. هیچ شتێكمان 
ناچێت ئەو كاتەی زمان بزر  لە كیس 
هەڵەیە.  بیرۆكەیەكی  ئەوەیان  دەبێت، 
ئاراوە و  هاتۆتە  تازە  هەنووكە شتێكی 
شێوازە كۆنەكە باوی نەماوە و دادمان 
نادات، بەرگەی ئەو هەموو ڕاز و نیازە 
بوویت  گەورەتر  هەنووكە  ناگرێت. 
بوونەتەوە.  تەسكتر  بەرت  جلەكانی  و 
شتێكت  تۆ  كە  نییە  ل��ەوەدا  گرفتەكە 
ون كردووە، بەڵكو شتێكی تازە هاتۆتە 

سەر ژیانی ڕۆژانەت.
چەندە پتر حەوسەڵەی تێڕامانت هەبێت، 
خۆشەویستی  سەرمەستی  پتر  ئەوەندە 
لە  پتریش  ئ��ەوەن��دە  دی��ارە  دەب��ی��ت، 
دواجار  دەبیت.  بەهرەمەند  پەیوەندی 
ئەو ساتەوەختە دێتە پێشێ  كە خامۆشی 
جاری  بۆ  كەواتە  ب��دات.  یارمەتیت 
دواتر كە تۆ لەگەڵ كەسێكی دیكەیت 
پەیوەندی  وشەكانەوە  ڕێگەی  لە  و 
پەرێشانیت،  ك��ە  ڕاس��ت��ە  ن��اگ��ری��ت، 
و  دەبیت  خامۆش  ئاسوودەیت.  بەاڵم 
لێدەگەڕێیت كە هەر خودی خامۆشی 

پردی پەیوەندیت بێت.
بگەیت  تا  پێویستە  كاتە  ئ��ەو  زم��ان 
ب��ە خ��ەڵ��ك��ان��ی دی��ك��ە ك��ە ت��ۆ هیچ 
پەیوەندییەكی خۆشەویستیت لەگەڵیاندا 
لەگەڵ  دەرەزم��ان  یان  نازمانیش  نییە. 
پەیوەندی  تۆ  كە  دروستە  كەسانە  ئەو 
هەیە.  تەكیاندا  ل��ە  خۆشەویستیت 
مەرجە  ئێمە  لە  هەر كەسێك  دیسانەوە 
هەروەك  بێت  خامۆش  و  پاك  و  سادە 
و  هێما  و  ئاماژە  كە  دی��ارە  منداڵ. 

هەندێك جووڵە و نیشانە فریات دەكەون 
�� هەندێجار دەخەنیتەوە و دەستەكانت 
كە  هەیە  جار  ئەوەتا  یان  هەڵدەبڕیت، 
ناو  دەبڕنە  چاو  بەسە،  خامۆشیت  تەنیا 
بكەن،  هیچ  بێئەوەی  یەكدی،  چاوی 
تەنیا ئەوەیە كە لەوێدا ئامادەن و هەن..
لەوێدا  ئامادەبوونەكان  بەس.  و  بوون 
ئاوێتە  و  تێكەڵ  و  یەكدی  بە  دەگەن 
كە  ئ��اراوە  دێتە  شتێك  ئەوسا  دەب��ن، 
تۆ و  بۆ  تەنیا  تێیدەگەیت.  تەنیا خۆت 
كەسێكی  هیچ   �� ڕوودەدات  تۆدا  لە 
تازەیەت  دۆخە  ئەم  ئاگاداری  دیكە 
تۆدا  ڕۆحی  قوواڵیی  لە  چونكە  نییە، 

ڕوودەدات..زۆر ڕەگاژۆ.
دەی.. چێژ  لەو خامۆشییە ببینە، تەواو 
بۆنی  تێر  و  بكە  تامی  پێبكە،  هەستی 
و  تێدەگەیت  زوو  بە  زوو  هەر  بكە. 
دەیبینیت كە ئاخافتنی تایبەت بە خۆی 
هەیە، ئەو جۆرە زمانە مەزن و بااڵترە، 
هەر  كاریگەرترە.  و  قووڵتر  زیباترە، 
پیرۆزە،  دواندنە  و  ئاخافتن  جۆرە  ئەو 

پاكییەكی تایبەت بە خۆی هەیە.
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بیكە بە خوو.. لە پێناو ڕاستیدا ڕیسك بە هەموو شتێكەوە بكە و مەترسە. 
دەنا وەكی دیكە بۆ هەمیشە نیگەران و بێزار و ناڕازی دەبیت. لەوەدایە 
تۆ سەرگەرمی زۆر شت بیت، بەاڵم شتێكی ئەوتۆ ڕاستەقینە ڕوونادات. 
تۆ زۆر دەجووڵێیت، بەاڵم بە هیچ شوێنێك ناگەیت.لە هەر هەموو كار و 
كردەوەكانتدا مایەپووچ دەبیت و ناگەیتە ئاكام
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پرسیار و

وەاڵم
 لەسەر

سێكس
د. فەوزیە 

ئایا ڕاستە پیاو لە ژن زیاتر بیر لە 
سێكس دەكاتەوە؟

مەسەلەیەكی  ئ��ەوە  ڕاستە  بێگومان 
بیر  زیاتر  ژن  لە  پیاو  كە  زانستییە 
لە  تەنیا  ن��ەك  دەك��ات��ەوە،  سێكس  لە 

لە  بەڵكو  خۆرهەاڵتدا،  كۆمەڵگەكانی 
خۆرئاوا و واڵتە پێشكەوتووەكانیش كە 
مەسەلەی سێكس چارەسەركراوە، هەر 
ئەمەریكا  لە  نموونە  بۆ  شێوەیەیە.  بەو 
زانكۆی  توێژینەوەیەكی  ئەنجامی 
ئاشكرای  1994دا  ساڵی  لە  شیكاگۆ 
كردووە، كە 54%ی پیاوان لە ڕۆژێكدا 
دەكەنەوە،  سێكس  لە  بیر  جار  چوار 
بیر  جار  چوار  مانگێكدا  لە  ژنان  بەاڵم 

لە سێكس دەكەنەوە!
و  م��رۆی��ی  پێویستییەكی  سێكس 
پێداگری  لە  ژن  پێویستە  و  جەستەییە 

و  تێبگات  سێكس  داواكردنی  لە  پیاو 
هاوسەرەكەشی  و  بدات، خۆیی  هەوڵ 
لە  پێویستە  پیاویش  ببینێت،  چێژ 
كە  تێبگات  ژن  خۆڕسكی  سروشتی 
ئامادەی  نییە وەك خۆی هەمیشە  مەرج 
كاتێكە  بە  پێویستی  ژن  بێت،  سێكس 
و  بێت  ئامادە  سێكس  بۆ  ئ��ەوەی  بۆ 
ئ��ارەزووی  خێرایی  بە  نییە  پیاو  وەك 
ب��ەرەو  ت��ێ��ك��ەاڵوب��وون  و  سێكس  ب��ۆ 
بە  پێویستی  بەڵكو  هەڵبكشێت،  سەرەوە 
كەشی  و  خۆش  قسەی  و  گەمەبازی 
ئارام هەیە، ئەو كاتە جەستە و دەروونی 
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دەتوانێت  و  دەبێت  ئامادە  سێكس  بۆ 
ئەوپەڕی چێژ ببینێت.

پەیوەندی  لەسەر  لێكۆڵینەوەكانی 
ئەنجام  هاوسەرێتی  و  خۆشەویستی 
دراون، ئاشكرای دەكەن، ئەگەر ژن و 
ژن  ئەوا  بوێت،  خۆش  یەكتریان  پیاو 
ڕۆژی دووجار بیر لە سێكس دەكاتەوە 
سەعاتێك  س��ەری  هەموو  پیاویش  و 

جارێك بیری لێدەكاتەوە.
- بۆچی زۆرجار ئارەزووی سێكسی 
تەنیا  بۆ  پیاودا  و  ژن  لەنێوان 
لەم  باشە  دەگۆڕێت؟ چی  ڕۆتینێك 

كاتانەدا بكرێت؟
نا  جار  ئەگەر  پیاودا  و  ژن  لەنێوان 
جارێ هەست بە ڕۆتین بكەن، ئاساییە، 
ناسروشتە  وەڕسی  بە  هەستكردن  بەاڵم 
دانانرێت،  تەندروست  حاڵەتێكی  بە  و 
ئەم  كێشا،  درێ��ژەی  ئەگەر  بەتایبەتی 
دەگەڕێتەوە،  هۆكار  زۆر  بۆ  حاڵەتەش 
وەك فشاری ژیانی ڕۆژانە و ئەركی ماڵ 
و منداڵ و كاركردن و فەرامۆشكردنی 
یەكتری، بۆ چارەسەركردنی ئەم ساردی 
و وشكییە سۆزداری و سێكسییەی نێوان 
بیر لەم پێشنیارانە  ژن و پیاو، دەكرێت 

بكەنەوە:
بگۆڕن،  نووستنتان  شوێنی  بدەن  هەوڵ 
بە  هەستكردن  ئەنجامی  لە  چونكە 
كیمیایی  كارلێكی  وەڕسی،  و  ڕۆتین 
لە  بەمە  و  دەبێتەوە  ك��ەم  لەشدا  لە 
پێویستە  دەماخدا شتێك ڕوودەدات، وا 
دەكات گۆڕانێك لە ژووری نووستن و 
شێوازی نووستندا بكەن، ڕوودانی هەر 
ڕوودانی  بە  هەست  دەماخ  گۆڕانێك، 
دەك��ات.  جەستەدا  لە  ب��وژان��ەوەی��ەك 
و  ڕۆتینە  ئەو  شكانی  بۆ  نموونە،  بۆ 
بووژانەوەی  بە  بۆ هەستكردن  هەوڵدان 
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لە  دەب��ێ��ت  ی��ارم��ەت��ی��دەر  ك��ە  جەستە 
وروژاندنی هەستی سێكسی و چێژ بینین 
نووستن  كاتی  لە  بەر  شەو  یەكتر،  لە 
ئاسایی  ئەو جالنەی كە  بشۆن،  خۆتان 
بە  بیگۆڕن  دەكەن،  لەبەری  ماڵەوە  لە 
جلێكی دیكە، تەنانەت ڕەنگی جل كار 
دەكاتە سەر دەماخ، بە نیسبەت ژنەوە، 
دەتوانن جلێكی تەنك و سەرنجڕاكێشەر 
و  بكەن  خێرا  گەرماوێكی  لەبەربكەن، 
بۆنی خۆش لە خۆتان بدەن، بە دەستی 
كە  كارێك  هەر  بشۆن،  ددانتان  چەپ 
دروست  تیادا  گۆڕانی  دەیكەن  شەوانە 
بوژاندنەوە  و  گۆڕان  بە  هەست  بكەن، 
دەكەن و ئارەزوویەكی دیكەتان دەبێت 
دەكرێت  چێژوەرگرتن،  و  سێكس  بۆ 
نووستن  ژووری  لە  بكەنەوە  تاقی 

گۆشەیەكی  ه��ەر  و  نەكەن  سێكس 
دیكەی ئارام لە ماڵەكەتان هەڵبژێرن.

سێكسییە  دۆخە  ئەو  ئەمانە  سەرباری 
ڕاهاتوون،  پێی  زۆری  بە  كە  بگۆڕن 
نزیكەی 60 جۆر دۆخی سێكسی هەیە، 
دۆخێك  یان  شێوازێك  بە  تەنیا  بۆچی 
هۆكاری  لە  بەشێك  دەك��ەن  سێكس 
ئەوە  بۆ  ڕۆتینە  بە  هەستكردن  ئ��ەو 
دەگەڕێتەوە، سروشتی مرۆڤ لە هەموو 
بوونەوە  دووبارە  بە  و  هەروایە  شتێكدا 
ژن  زۆرب��ەی  دەبێت،  وەڕسی  تووشی 
ژیانی  خۆیان  دەستی  بە  پیاوەكان  و 
تووشی  خۆیان  سێكسی  و  س��ۆزداری 

ڕۆتین دەكەن.
- بۆچی زۆربەی پیاوان لە بەیانیاندا 

حەزیان لە سێكسە؟

هۆكاری ئەم حاڵەتە بۆ واقیعێكی زانستی 
دەگەڕێتەوە، كاركردنی هۆرمۆنی نێرینە 
دەگاتە  بەیانیاندا  لە  تستسترون  واتە 
لە  دەك��ات  پیاو  لە  وا  ئەمە  لوتكە، 
بەیانیاندا حاڵەتی ڕەپبوونیان بۆ دروست 
بەاڵم  بكەن،  سێكس  بە  حەز  و  بكات 
نییە،  بەرژەوەندی ژن  لە  بارە زۆر  ئەم 
خەوێكی  لە  كاتەدا  لەم  ژن  چونكە 
قوڵدایە و جەستەی لەم كاتەدا پێویستی 
بە تێركردنی سێكس نییە، بەاڵم ئەگەر 
پیاو بەكاوەخۆ ژنەكەی بە قسەی خۆش 
بكاتەوە،  خەبەر  گەمەبازی  سووكە  و 
ئەوا ژنیش وردە وردە حەز و ئارەزووی 
دەبزوێت و وەاڵمدانەوەی بۆ ڕەپبوونی 

مێردەكەی دەبێت.
- ئایا ڕاستە، ئەو پیاوانەی دەستیان 
چوارگۆشەیە لە سێكسدا باشترن؟

دەروون��ی  ڕەفتاری  نێوان  پەیوەندی 
جەستەوە،  ب��ە  م���رۆڤ،  سێكسی  و 
و  لەسەرە  لێكۆڵینەوەی  زۆر  سااڵنێكی 
یەكێك  مشتومڕە،  جێگەی  ئێستاش  تا 
كۆڵیوەتەوە،  بابەتەی  لەم  تیۆرانەی  لەو 
تیۆری دەستی چوارگۆشەیە، واتە لەپی 
دەستی پیاو چوارگۆشەیە و پەنجەكانی 
توانای  پیاوانە  ئ��ەم  گوایە  كورتن، 
سێكسیان بەهێزە و لە سێكسدا باشن و 
سێكسییە  دۆخە  لە  چێژ  دەتوانن  زیاتر 
تەنیا  ئەمە  ب��ەاڵم  ببینن،  جیاوازەكان 
دروستی  و  ڕاستی  ئێستا  تا  و  تیۆرێكە 

نەسەلمێنراوە.
قاوە،  خواردنەوەی  ڕاستە  ئایا   -
كەمكردنەوەی  ه��ۆی  دەبێتە 

ئارەزووی سێكسی پیاو؟
پێچەوانەكەشی  نییە  م��ەرج  نەخێر، 
ببێتە  خواردنەوەی  واتە  بێت،  ڕاست 
سێكسی،  ئارەزووی  زیادكردنی  هۆی 
ق��اوە  كوپێك  خ���واردن���ەوەی  ب���ەاڵم 
پیاو  دەك��ات  وا  سێكسكردن،  لە  بەر 
سستی  و  خەواڵوویی  بە  هەستكردن 
نەمێنێت و چاالكتر ببێت و بە شەوق و 
ئارەزوویەكی زیاترەوە، سێكس بكات، 
لە  هەروەها ئەو ماددەی كافایینەی كە 
قاوەدا هەیە، وا دەكات بەخێرایی مێشك 
چاالك بكات و پیاو هەست بە ماندوویی 
نەكات لەكاتی سێكسدا، چونكە ئاسایی 
پیاو بڕێك وزەی دەوێت و بڕێك وزە 
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ئەم كارە سەرف دەكات، هەندێك  بۆ 
قاوە  خواردنەوەی  وایە،  پێیان  هەیە  ڕا 
كاریگەری  و  باشە  سێكس  دوای  بۆ 
دوای  لە  ئاسایی  پیاو  چونكە  دەبێت، 
سێكس كردن خەو دەیباتەوە و ماندوو 
ڕاستەوخۆ،  پیاوان  زۆرب��ەی  و  دەبێت 
سێكس  لە  بەر  ئەگەر  بەاڵم  دەخەون، 
كوپێك قاوە بخۆنەوە ئەوا دواتر هەست 
ناكەن  خ��ەو  ئ���ارەزووی  و  سستی  بە 
ژنەكانیان  بە  چێژ  دەتوانن  زیاتر  و 
بگەیەنن و باوەشی سۆزیان بۆ بكەنەوە 

و بیانگەیەننە ئۆرگازم.
كاردەكاتە  جگەرەكێشان  ئایا   -

سەر توانای پیتێنی پیاوان؟
ج��گ��ەرەك��ێ��ش��ان دەب���ێ���ت���ە ه��ۆی 
و  تۆوەكان  ژم��ارەی  كەمكردنەوەی 
بە  ب��ەاڵم  جوڵەیان،  كەمكردنەوەی 
نیسبەت خواردنەوەی كهوولەوە، ئەگەر 
خواردنەوەیدا،  لە  بكرێت  زیادەڕۆیی 
توانای  الوازبوونی  هۆی  دەبێتە  ئەوا 
هەروەها  تۆو،  بەرهەمهێنانی  بۆ  جەستە 
بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆش كاردەكاتە 
چونكە  پیاو،  سێكسی  ت��وان��ای  س��ەر 
نێرینە،  هۆڕمۆنەكانی  سەر  كاردەكاتە 
خواردنەوەی  و  جگەرەكێشان  دەشێت 
هۆی  ببێتە  زۆر،  شێوەیەكی  بە  كهول 
سستبوونی توانای سێكسی پیاو و دواتر 
پەككەوتنی  حاڵەتی  بە  تووشبوونی 

سێكسی.
- ژمارەی ئەو تۆوانە، چەندە كە لە 

هەر جووتبوونێكدا فڕێ دەدرێت؟
نزیكەی یەك ملیۆن. ئەم ژمارە زۆرەی 
تۆو فڕێ دەدرێت، بەاڵم تەنیا نزیكەی 
تەنیا  و  هێلكۆكە  دەگاتە  دانە  هەزار 
بۆ  هێلكەی  سمینی  فرسەتی  تۆو  یەك 
ناگەنە  ت��ۆوان��ەی  ئ��ەو  ڕێ��دەك��ەوێ��ت، 
هێلكۆكە لە دەرەوەی زێدا كۆدەبنەوە. 
نزیكەی  زێ  دەگەنە  كە  تۆوانەی  ئەو 
ملی  بتوانن  ئەگەر  دەژین  سەعات   16
نزیكەی  مناڵدانیشدا  لە  ببڕن،  مناڵدان 

2-3 ڕۆژ دەژین.
فڕێنەدانی  مانەوەی تۆو و  بە  سەبارەت 
پرسیار  ژنان  زۆرجار  پیاوەوە،  لەالیەن 
سێكس  زوو  زوو  پیاو  ئەگەر  دەكەن، 
نیازی  بە  بارەدا كە  لەو  باشترە  نەكات 
نەخێر،  دەڵێین،  وەاڵمدا  لە  بن؟  منداڵ 

ڕێگرتن  و  ت��ۆوەك��ان  ك��ۆب��وون��ەوەی 
و  نییە  باش  كارێكی  هاویشتنیان  لە 
پیتاندنی  توانای  بۆ  سوودێكی  هیچ 
ئەگەر  تۆوانە،  ئەو  چونكە  نییە،  پیاو 
لەڕێی سێكسەوە یان پیاو خۆی لەڕێی 
فڕێش  تۆوانە  ئەو  ماستەربیوشنەوە، 
دەبێت،  زۆر  ژمارەیان  تەنیا  ن��ەدات، 
واتە  نایەن،  پیتاندن  كەڵكی  بە  بەاڵم 
و  دەبێت  گەورە  تەمەنیان  تۆوانە  ئەو 
باش  تۆوێكی  یان  خۆیان دەپووكێنەوە 
لەبەرئەوە  هێلكۆكە،  پیتاندنی  بۆ  نابن 
سێكسكردن  ژم��ارەی  كەمكردنەوەی 

توانای پێتێن زیاد ناكات.
سەر  كاردەكاتە  نەخۆشی  ئایا   -

ژمارەی تۆوەكانی پیاو؟
سادەش  چەندە  نەخۆشییەك،  هەموو 
بە  تووشبوون  وەك  نموونە  بۆ  بێت، 
ئاڵووەكان،  هەوكردنی  یان  هەاڵمەت 
كەم  ه��ەر  پیاو،  تۆوەكانی  ژم��ارەی 
نەخۆشییەك  هەموو  چونكە  دەك��ەن، 
بەرهەمهێنانی  ئاستی  سەر  كاردەكاتە 
بە  پشت  هەڵەیە  لەبەرئەوە  تۆوەكان. 
دیاریكردنی  بۆ  ببەسترێ  پشكنین  یەك 
پێویستە  كاراییان،  و  تۆوەكان  ژمارەی 
ئەو  جیاوازدا  كاتی  لە  جارێك  چەند 

پشكنینە دووبارە بكرێتەوە.
- ئایا دەتوانرێت لەڕێی ڕاهێنانەوە، 

چووك گەورە بكرێت؟
لە  ئەندامێكە  چ��ووك  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
و  پێكهاتووە  ئیسفنجی  شانەیەكی 
ڕەپ  بۆی،  خوێن  ڕۆیشتنی  لەكاتی 
دەبێت، ئەوا بێگومان لەڕێی ڕاهێنانەوە، 
بەاڵم  بكرێت،  گەورە  چووك  ەكرێت 
لە  خواستراو  دەرئەنجامی  بێگومان 
لە  ناكرێت،  تێبینی  ڕۆژێكدا  و  شەو 
بەردەوام،  ڕاهێنانی  مانگ  دوای شەش 
چووكدا،  قەبارەی  لە  گەورە  گۆڕانی 
ڕوودەدات و هەر لە هەفتەی دووەم بۆ 
بە  هەست  پیاو  ڕاهێنانەكەوە،  سێیەمی 

ڕوودانی گۆڕانكاری دەكات.
هەر  و  ڕۆژ  پێنج  هەفتەی  ڕاهێنانە  ئەم 
ج��ارەی ب��ۆم��اوەی ی��ەك س��ەع��ات، بە 
لە  بەر  بەاڵم  دەدرێت.  ئەنجام  دەست 
پێویستە  ڕاهێنانێك،  هەر  دەستپێكردنی 
ئەو پیاوە ڕاوێژ بە پزیشكەكەی بكات و 
پزیشكەكەی دڵنیای بكاتەوە لە دروستی 

نەبوونی  و  زاوزێی  و  میز  كۆئەندامی 
هەروەها  هەوكردنێك،  ج��ۆرە  هیچ 
پێویستە پزیشكی پسپۆڕیش بڕیار بدات 
بۆ  نییە  كاریگەرییان  ڕاهێنانانە  ئەو  ئایا 
كەسە  ئەو  لەكاتێكدا  تەندروستی  سەر 
هەبوو،  درێژخایەنی  نەخۆشی  هەندێك 
نەخۆشییەكانی  یان  شەكرە،  نموونە  بۆ 
 ... و  هەناسە  كۆئەندامی  و  جگەر 
ڕاهێنانیشدا،  دەستپێكردنی  لەگەڵ  هتد. 
دەركەوتنی  لە  ئاگابین  بە  پێویستە 
لەم  كام  هەر  ئەگەر  و  نیشانانە  ئەم 
ڕاستەوخۆ  پێویستە  بینی،  نیشانانەتان 
بن  چاوەڕێ  و  بوەستێنن  ڕاهێنانەكان 
ئەمانەن:  نیشانەكانیش  دەبنەوە،  چاك  تا 
هۆی  بە  كە  چووك  لەسەر  بڵق  بوونی 
دەبن،  دروست  سەرییەوە  خستنە  فشار 
ڕاكێشانییەوە،  هۆی  بە  برین  بوونی 
هەڵگرتنی  ه��ۆی  ب��ە  ك��ە  ئ��اوس��ان��ی 
نابێت  ڕوودەدات.  زۆرەوە  قورسایی 
ئەم حاڵەتانە لە هیچ كاتێكدا فەرامۆش 
بەردەوامی  هەوكردنی  چونكە  بكرێن، 
هۆی  ببێتە  دەشێت  چووك،  خانەكانی 
دەستدانی  لە  دوات��ر  و  پووكانەوەیی 

توانای ڕەپبوون.
گەورەكردنی  دەستپێكردنی  لەگەڵ 
بڕێكی  و  ب��اش  چ��ووك��دا، خ��واردن��ی 
خۆراك  چونكە  بخۆرەوە،  ئاو  لە  باش 
كاردەكاتە سەر كاركردنی ئەم ئەندامە، 
كاریگەری  دەروونیش  باری  هەروەها 
كەشوهەوایەكی  لە  هەوڵبدە  و  هەیە 
بەم  لە فشار ڕاهێنانەكان  ئارام و دوور 

شێوەیە ئەنجام بدەیت:
یەكەم: ڕاهێنانەكانی گەرمكردن

كرداری گەرمكردن لە هەنگاوە گرنگ 
ئەنجامدانی  لە  ب��ەر  پێویستەكانە  و 
مەبەستی  بە  چ��ووك  ڕاهێنانێكی  هەر 
گەرمكردن  چونكە  گ��ەورەك��ردن��ی، 
ڕێگە بە ڕۆیشتنی زۆرترین بڕ لە خوێن 
كە  دەك��ات  وا  و  چ��ووك  بۆ  دەدات 
بۆ  بێت،  توندوتۆڵتر  ئەندامە  ئەو  پێستی 
ئەم مەبەستە دەتوانین خاولییەك لە ئاوی 
چ��واردەوری  لە  و  هەڵبكێشیت  گەرم 
چووكی بپێچیت، ئیدی گرنگ نییە لە 
بۆ  ڕەپبوون،  یان  خابوونەوەدایە  باری 
ماوەی دەقیقەیەك بۆ دوو دەقیقە وازی 

لێبێنە و پاشان وشكی بكەرەوە.
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دووەم: ڕاهێنانەكانی ڕاكێشان
لە دوای گەرمكردنی، بە دەستی خۆت 
كەمێك فشار بخەرە سەر ئەندامەكەت، 
بەاڵم ئەوەندە بە تووندی نەبێت كە ببێتە 
خوێن  موولوولەكانی  بچڕاندنی  هۆی 
چەند  چووكەوە  بنی  لە  پاشان  تیایدا. 
دەتوانی ڕایبكێشە، بەو مەرجەی هەست 
بە ئازار نەكەیت، ئەم كردارە بۆ ماوەی 
پێنج دەقیقە ئەنجام بدە، پاشان بۆ ماوەی 
بە جووڵەیەكی  بدە،  پشوو  دەقیقە  یەك 
بێئەوەی  خ��ۆت  دەستی  بە  بازنەیی 
دەستت  هێواشی  بە  بخەیتەسەر  فشاری 
ئاسانكردنی  یارمەتی  ئەمە  بجووڵێنە، 
پێنج  دەدات،  خوێن  لێشاوی  ڕۆیشتنی 
و  بكەرەوە  دووب��ارە  كردارە  ئەم  جار 
هەر جارەو پێنج دەقیقە بخایەنێت و بە 
ئاڕاستەی جیاوازدا بۆ الی چەپ و بۆ 
الی ڕاست و بۆ سەرەوە و بۆ خوارەوە.
یان بە دەستی ڕاستت بیگرە و 10 جار 
و هەر جارەی 15 چركە بەرەو پێشەوە 
ڕایبكێشە، پاشان 10 جار بۆ الی ڕاست 
و 10 جار بۆ الی چەپ و 10 جار بۆ 

خوارەوە.
سێیەم: ڕاهێنانەكانی جیلك

ئ��ەم ش��ێ��وازە ب��ە ڕێ��گ��ای��ەك��ی كۆن 
و  چووك  گەورەكردنی  بۆ  دادەنرێت 
دەدات،  دەستەوە  بە  باش  دەرئەنجامی 
گەرم  ئەندامە  ئ��ەو  پێویستە  سەرەتا 
زەیتێكی  یان  كرێمێك  پاشان  بكرێت، 
ئەم  بۆ  شامپۆ  و  بەكاربهێنە  گونجاو 
و  گەورە  پەنجە  بە  نییە.  باش  مەبەستە 
بازنەیی  شێوەیەكی  تەنیشتی  پەنجەی 
ناو  بخەرە  چووكی  و  بكە  دروس��ت 
دەست  سەرەوە  بۆ  خوارەوە  بەشی  لە 

بجوڵێنە.
دواجار پێویستە پیاو ئاگاداری سیستمی 
كەم  خۆراكانە  ئەو  و  بێت  خۆراكی 
تیادایە،  زۆر  چەورییان  كە  بخوات 
خواردنی  بە  بایەخ  ئەوانە  لەجیاتی 
خ��ۆراك��ی دەوڵ��ەم��ەن��د ب��ە ڕی��ش��اڵ 
چونكە  س��ەوزە،  و  میوە  وەك  ب��دات 
دەوڵەمەند  خ��ۆراك��ی  دەرك��ەوت��ووە 
خوێن  موولوولەكانی  چ���ەوری  ب��ە 
دەشێت  و  دادەخ����ات  چ��ووك��دا  ل��ە 
لە  شكستهێنان  ڕوودان��ی  هۆی  ببێتە 
ڕەپبووندا، هەروەها ئەو خۆراكانە زۆر 

بەسوودن كە دەوڵەمەندن بە زنك، وەك 
و  گەنمەشامی  و  برنج  و  جۆ  و  گەنم 
مەحار، نابێت ئەوەش لەیاد بكرێت كە 
جگەرەكێشان كاریگەریی خراپی هەیە 

بۆ سەر توانای ڕەپبوون.
- بۆچی خەونی سێكسی دەبینم؟

خ���ەون���ە س��ێ��ك��س��ی��ی��ەك��ان ئ��ەڵ��ق��ەی 
و  هۆشیاری  ن��ێ��وان  پێكەوەبەستنی 
ڕابردووە،  و  ئێستا  نێوان  ناهۆشیارییە، 
خەونی سێكسی دەیەوێت پەیامێك بەو 
كەسە بگەیەنێت كە خەونەكە دەبینێت، 
تەنانەت ئەگەر پەیامی تێربوونیش بێت.
لە  دووردەگ��رن  بە  خۆیان  زۆرك��ەس 
سێكسییەكانیان  خەونە  وەبیرهێنانەوەی 
ل��ەگ��ەڵ خ��ۆش��ی��ان��دا، ئەم  ت��ەن��ان��ەت 
فرسەتی  لەوانەیە  دووركەوتنەوەیەش 
لە  گرنگ  مەسەلەیەكی  بە  درككردن 

ژیانیاندا لە دەست بدەن.
خەونە  ئەوەیە  هەیە،  هەقیقەتێكیش 
و  تایبەتمەندن  زۆر  سێكسییەكان 
شەرمندەیی  دووچاری  مرۆڤ  دەشێت 
خەڵكانێكی  باسكردنیان،  لە  ببێت 
ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  هەن  زۆریش 
دەكەنەوە  سڵ  سێكسییەكانیان  خەونە 
بكەن  ئاشكرای  ناكەن  ئ���ارەزوو  و 
لێكدانەوەیەكدا  هیچ  شوێن  بە  یان 
ناگەڕێن بۆیان. ئەم كەسانە لە زیندانی 
كردووە،  بەند  خۆیان  خەونەكانیاندا 
ل��ەوان��ەی��ە ئ���ازادی ڕزگ��ارب��وون لەم 
زیندانە و ڕووبەڕووبوونەوەی هەقیقەتی 
ئازاراوی  و  دژوارتر  زۆر  خەونەكانیان 
تر بێت بۆیان، لەبەرئەوە پێویستە ڕێز لە 
ئارەزوویان بۆ ئەم زیندانییە خۆویستەیان 

بگیرێت.
هەڵگری  دەشێت  سێكسیەكانت  خەونە 
شتێكت  دەشێت  و  بۆت  بن  پەیامێك 

لەمانە پێ بڵێن:
1- گرێ دەروونییە شاراوەكان: دەشێت 
و  هەبێت  دەروونیمان  گرێی  زۆرجار 
بە  درك  ناخماندا  لە  و  نەزانین  پێی 
ناوی  لەوانەیە  ی��ان  نەكەین،  بوونی 

دیكەی لێ بنێین.
گرێیانەت  ئەم  سێكسییەكانت  خەونە 
بۆ ئاشكرا دەكەن، ئەو ژنەی خەون بە 
پیاوێكی بەڕێزەوە دەبینێت و لە خەویدا 
ئەو پیاوە بووە بە ژن، ئەوە دەگەیەنێت 

ئەو ژنە گرێی ئیرەیی بردن بە چووكی 
هەیە و لەناخیدا هیوایەكی دێرین هەیە 
بێت  ك��وڕ  خواستووە  خۆزگەی  كە 

.)1980 ,Myers(

2- ئەزموونەكانی ڕابردوو
هەر لە منداڵییەوە بە كۆمەڵێك ئەزموونی 
لەم  هەندێك  تێپەڕدەبین،  سێكسیدا 
تووشی  ئازاراوین،  خراپن،  ئەزموونانە 
كردووین،  شكستیان  بە  هەستكردن 
بەاڵم هەر لەو كاتەوە كە درك بە ژیان 
بەزەییمان  دەبین  ئەوە  فێری  دەكەین، 
هەر  بێتەوە،  ماندووماندا  ڕۆح��ی  بە 
ئەو  سڕینەوەی  فێڵی  فێری  لەبەرئەوەیە 
شتانە دەبین كە نامانەوێت و لە سندوقی 
ئەزموونە  بەاڵم  دەیانشارینەوە،  نەستدا 
گەورە  ملمالنێیەكی  كە  تووندەكان 
ئەگەر  نابنەوە  شی  تەواوی  بە  دەنوێنن 
كاتی ڕوودانیان پێویستی بە دان پیادانان 
یان هاوكات بووبن لەگەڵ هەستكردن 
نەستدا  سندوقی  لە  ئەمانە  گوناه،  بە 
خەونەكاندا  جیهانی  لە  بەڵكو  نامرن، 
دەك��ەن  بانگێشتمان  و  دەردەك���ەون 
مافی  بەخشینی  و  ڕووب��ەڕوون��ەوە  بۆ 
لەبەرئەوە  لەوانەیە  پێیان،  جیابوونەوە 
ناڕێكییەك  كە  بكەیت  بەوە  درك  بێت 
لە  و  كەسێتی  ی��ان  هەیە،  ژیاندا  لە 
دەروونتدا و پەیوەندی بەو ئەزموونانەوە 
دۆخەش  ئەم  و  ڕوویانداوە  كە  هەیە 
ڕاست نابێتەوە تەنیا بە شیبوونەوەی ئەو 

یادەوەرییە ناخۆشە نەبێت.
هەروەها دەشێت خەونە سێكسییەكانمان 
سێكسی  چێژێكی  بوونی  بۆ  بن  ئاماژە 
كە لە ژیاندا پێشتر ڕوویداوە، بۆ نموونە 
ئاماژەیە  كۆنەوە  ماڵی  بە  بینین  خەون 
بۆ قۆناغی سەرەتای گەنجێتیت، خەون 
قۆناغی  بۆ  ئاماژەیە  میوەوە  بە  بینین 
توانای  كە  م��اوان��ەی  ئ��ەو  و  گەنجی 
خەونەكانت  لەوانەیە  هەبووە،  پێتێنت 
ئەو یادەوەرییە كۆنانەت بۆ بگەڕێننەوە 
ئێستادا چیت  لە  بڵێن  پێت  بیانەوێت  و 

لە دەستچووە.
ه���ەروەه���ا دەش��ێ��ت ئ��ام��اژە ب��ن بۆ 
هەستت  و  پەیوەندییەكۆمەاڵیەتیەكانت 
و  چ����واردەورت  كەسانی  ب��ەرام��ب��ەر 
پەیوەندییە تایبەتییەكانت ئاشكرا بكات.
بێت  ئاگاداركردنەوە  پەیامێكی  دەشێت 
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سێكسی  پەیوەندییەكی  ڕوودان��ی  بۆ 
كچەی  ئەو  نموونە  بۆ  ژیانماندا،  لە 
خەون دەبینێت پیاوێك لە چواردەوری 
ماڵەكەیان دەسوڕێتەوە، ئەوا ئاماژەیە بۆ 
بوونی كەسێك لە ژیانی ئەو كچەدا كە 
سڵ دەكاتەوە لەوەی پەیوەندی لەگەڵ 

ببەستێت.
وەك  سێكسییەكان  خەونە  ه��ەروەه��ا 
سێكسی  ژی��ان��ی  ب��ۆ  وای���ە  فیلمێك 
بە  ڕۆژانەمان  ژیانی  بۆ  و  ڕابردوومان 

شێوەیەكی گشتی.
لە  زیاتر  پیاو  و  ژن  ماچ  ئایا   -

یەكتری نزیك دەخاتەوە؟
بەڵێ، زۆر بە قووڵی بڕوام بەوە هەیە 
كەم  تەاڵق  بوایە،  زۆر  ماچ  ئەگەر 
یەكدی  لە  پیاو  و  ژن  ماچ  دەب��وو. 

پیاوانەی  و  ژن  ئەو  دەخاتەوە.  نزیك 
بكە  تێبینی  وشكە،  نێوانیان  پەیوەندی 

ماچ لەنێوانیاندا كەمە.
دەروونییانە  تەاڵقە  ئەو  تەماشای هەموو 
دڵنیام  هەیە،  هاوسەراندا  لەنێو  كە  بكە 
بە  زۆری  بە  جیابوونەوە،  و  تەاڵق  كە 

هۆی نەبوونی ماچەوە ڕوودەدەن.
و  گەرم  پەیوەندی  تەماشای  هاوكات 
قوڵ و سۆزداری هەندێك لە هاوسەران 
بەرنامەی  ل��ە  م��اچ  دەبینی  ب��ك��ەن، 
داگیركردووە  ڕووبەرێكی  ڕۆژانەیاندا 
لەنێوانیاندا  دروست  پەیوەندییەكی  و 

هەیە.
لەوەدەكەن  جەخت  لێكۆڵینەوەكان 
و  ژن  لەنێوان  تێربوون  بە  هەستكردن 
بەدی  هاوسەرانەدا  لەو  زیاتر  پیاودا، 

دەكرێت كە ماچ لەنێوانیاندا ڕوودەدات.
تەنیا  ه���اوس���ەران،  ن��ێ��وان  م��اچ��ی 
و  سەرجێگە  و  گ��ەم��ەب��ازی  ماچی 
نییە بۆ سێكس، بەڵكو  خۆئامادەكردن 
ماچ بە هەموو جۆرەكانیەوە، ماچكردن 
ماچی  ك��ار،  سەر  بۆ  چ��وون  لە  بەر 
خواردنێكی  بەرامبەر  سوپاسگوزاری 
خۆش كە ژنەكەی ئامادەی كردووە، 
چاك  ئۆتۆمبێلەكەی  پیاوەكە  ی��ان 
ئاسایی  ماچی  دەگاتە  تا  كردۆتەوە، 
ژووری  لە  تایبەتی  ماچی  و  ڕۆژان��ە 

نووستندا.
كاتێك  و  دەم  ل��ەن��او  دەم  م��اچ��ی 
دەن��ووس��ێ��ت،  یەكدییەوە  ب��ە  سنگ 
دروس��ت  سەیر  پێكەوەنووسانێكی 

دەكات كە لێكهەڵوەشانی ئەستەمە.
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گوێگرتن سەرەتای 
تێگەیشتنە

نازەنین عوسمان
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هێندەی  ڕۆژان���ە  م��رۆڤ 
كتێبێك گوێ دەگرێت، لە هەفتەیەكدا 
لە  دەك���ات،  قسە  كتێبێك  هێندەی 
مانگێكدا هێندەی كتێبێك دەخوێنێتەوە، 
كتێبێكیش  هێندەی  ساڵێكیشدا  ل��ە 

دەنووسێت".
ئەوەی  تێگەیشتنە،  سەرەتای  گوێگرتن 
باش  گوێبیستێكی  تەمەنی  درێژایی  بە 
زاناییە،  خەاڵتەكەی  ئ��ەوە  بێت  بوو 
كەسە زۆر چاالك و كاراكان بەشێكی 
دەبەنە  گوێگرتن  بە  كاتەكانیان  زۆری 
دەروون��اس��ەك��ان  ل��ە  هەندێك  س��ەر، 
لە  گوێگرتن  توانای  كە  وایە  باوەڕیان 
تێگەیشتنی  و  هاوسۆزی  و  كەسەكان 
زیرەكانەیە،  ڕەفتارێكی  بۆچوونەكانیان 
بیرۆكەكانی  داڕش��ت��ن��ەوەی  ت��وان��ای 
ئاماژە  دۆزی��ن��ەوەی  دیكە  كەسێكی 
یان  جەستەیی  زمانی  سۆزدارییەكانی 
دەربڕینی  وردی  ب��ە  زۆر  زارەك���ی 
كەسێكی  كێشەی  و  سۆز  و  چەمك 
دیكە هەمووی ئاماژەیە بۆ گوێگرتنێكی 
باش لە قسەكانی ئەو كەسە. زانا سینج 
تۆ  كاتێك  دەڵێن   ،1994 هاوڕێكانی  و 
دەگریت  یەكێك  لە  گوێ  باشی  بە 
نیشانەی ئەوەیە كە تۆ گرنگی بە واتای 
تۆ  دەدەیت.  وشەكانی  نێوان  شاراوەی 

كەسە  كە  ناگریت  ل��ەوە  گوێ  تەنیا 
دەبیت  ئاشنا  بەوەش  بەڵكو  دەیزانێت، 
نیشان  چی  دەدات  ه��ەوڵ  كەسەكە 
بدات یان چی بنوێنێت. ئێمە بە نزیكی 
دەبەینە  گوێگرتن  بە  ژیانمان  55%ی 
بەاڵم  لێتە،  گوێم  دەڵێن  زۆرجار  سەر، 
چۆنیەتی  لەسەر  ڕاهێنان  ڕاستیدا  لە 
لە  كەسەكە  تا  دەكەین  وەاڵم��دان��ەوە 
و  ریاش  )ابو  دەبێت  تەواو  قسەكانی 

عبد الحق ،2007،ال289(. 
ژیانیدا  م��اوەی  لە  مرۆڤێك  هەموو 
هۆكارەدا  چوار  ئەم  بەسەر  كاتەكانی 
داب�����ەش دەب���ێ���ت ك���ە ه���ۆك���اری 
كەسەكانی  ل��ەگ��ەڵ  بەیەكگەیاندن 
و  قسەكردن  ئەویش:  دەوروبەرماندایە 
خوێندنەوەیە.  و  نووسین  و  گوێگرتن 
گرنگی نەدانمان بە توانای گوێگرتنمان 
زۆرجار كێشەمان بۆ دروست دەكات، 
دەدات  بەفیڕۆ  كۆششمان  و  ك��ات 
دەك��ات،  خ��راپ  پەیوەندیەكانمان 
هاوسەرەكان  نێوان  كێشەی  زۆرج��ار 
ئەگەر  لەیەكتر،  نەگرتنە  كێشەی گوێ 
بگرن  لەیەكتر  گوێ  باشی  بە  نەتوانن 
یەكێكیان  هەر  تێناگەن،  لەیەكتر  ئەوە 
دەیەوێت قسە بكات تا لە بەرامبەرەكەی 
گوێ  نایانەوێت  كەسیان  تێیبگات، 

بگرێت.
نووسەری  دەرووناسیكە  كوفی  ستیفن 
دەڵێت:  خووە-كەیە  ح��ەوت  كتێبی 
باوكێك پێی وتم كە من لە كوڕەكەم 
لێ  گوێم  نایەوێت  چونكە  تێناگەم، 
ئەم  جارێك  چەند  ستیفن  بگرێت، 
پێی  پاشان  دەڵێتەوە،  باوكە  ڕستەیەی 
تێبگەیت  لە كەسێك  ئەوەی  بۆ  دەڵێت 
دەبێت گوێی لێ بگریت بۆیە دەبێت تۆ 
وەك باوك سەرەتا گوێ بۆ كوڕەكەت 
بۆیە  تێدەگەیت،  لێی  پاشان  بگریت. 
بگرە  نییە  لێهاتوویەك  تەنیا  گوێگرتن 
كاتێك  ئاكاریش،  سیفەتێكی  دەبێتە 
كە  دەبین  كەسێك  گوێبیستی  باشی  بە 
لەبەرئەوەیە  نەك  دەك��ات  بۆ  قسەمان 
دەخ��وازێ��ت  وا  ب��ەرژەوەن��دی��م��ان  كە 
باش  پەیوەندیەكی  ئەوەیە كە  بۆ  بگرە 
ص2(.   ،2012 )المهیری،  دامەزرێنین 
هەڵە  زۆر  لە  باش  گوێگرتنی  كەواتە 
پڕۆسەی  لە  هەتا  پارێزێت،  دەم��ان 

زۆر  ڕۆڵێكی  گوێگرتن  فێربووندا 
خوێندنەوە،  لە  زیاتر  هەیە  گ��ەورەی 
چ��ون��ك��ە ه���ۆك���اری گ��واس��ت��ن��ەوەی 
ڕۆشنبیرییە لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی 
خوێندنگەكاندا  ل��ە  ب��ۆی��ە  دی��ك��ە. 
ب��ەاڵم  دەگ��رێ��ت،  گ��وێ  خوێندكار 
لەبەرئەوەی  الوازە  تێگەیشتنیان  توانای 
فێرنەكراون چۆن ببنە گوێگرێكی باش. 
زۆر توێژینەوە لەم بارەیەوە كراوە ڕای 
مامۆستایانیان وەرگرتووە كە خوێندكار 
ل��ەڕێ��ی خ��وێ��ن��دن��ەوەوە ب��ە ل��ە %35 
كاتەی  ئەو  كۆی  لە  فێردەبن  كاتەكە 
لەڕێی  دەب��ەن،  بەسەری  فێربووندا  لە 
قسەكردنەوە بە 22% كاتەكە فێردەبن لە 
كۆی ئەو كاتەی لە فێربووندا بەسەری 
 %25 بە  گوێگرتنەوە  لەڕێی  دەب��ەن، 
17%ی  بە  نووسینەوە  لەڕێی  كاتەكە، 

كاتی دیاریكراو.
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك��ی دی��ك��ە ئ���ەوەی 
سێ  ئاسایی  مرۆڤی  كە  سەلماندووە 
بە  كاتەكەی  خوێندنەوە  هێندەی 
ئەگەر  دەب��ات،  بەسەر  گوێگرتنەوە 
بە  وشیارەكانی  كاتە   %70 كەسێك 
ئەوا  بەرێت  بەسەر  زارەكیەوە  چاالكی 
دەبن:  دابەش  شێوەیە  بەم  چاالكیەكان 
خوێندنەوە،   %35-15 نووسین،   %11
ص   ،1999 گوێگرتن.)البشیری،   %42

.)3
گوێمان هاوشێوەی ئامێرە میوزیكەكانە، 
هەر  دەنگی  لە  كۆپیەك  گوێیەكان 
هەروەها  مێشك،  دەگەیەنێتە  ئامێرێك 
سەمفۆنییەك  ه��ەر  كۆپی  دەتوانێت 
بكات، یان هەر دەنگێك كە پەسەندی 
بیگەیەنێتە  وردی  بە  زۆر  و  بكات 
و  ن��ەك��ات  پ��ەس��ەن��دی  ی��ان  مێشك، 
زۆر  گوێمان  توانای  وەرینەگرێت، 
ملیۆنەها  لەنێوان  دەتوانێت  بێوێنەیە، 
جیا  لەنێوانیاندا  دەنگێگ  دەن��گ��دا 
پ��ه رده ی  دەرەوەی  الی  لە  بكاتەوە، 
گوێ و مێشكدا بەدەیان هەزار ئاوێتەی 
وەردەگیرێت  یەكداچوو  بەناو  دەنگی 
یەكەی  یەك  دەكاتە  هەمووی  هەر  كە 
گوێ  كاتێك  ئەوەی  وەك  یەكگرتوو، 
دەنگی  دەگرین  میوزیك  تیپێكی  لە 
كۆی  بەاڵم  دەبیستین،  ئامێر  چەندەها 
ئێمەدا  مێشكی  لە  دەنگانە  ئەم   هەموو 
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پێی  كە  یەكگرتوو  دەنگی  یەك  دەبێتە 
دەڵێین ئاواز.

لەسەر  توێژینەوەیەك  دواییانەدا  لەم 
كە  دراوە،  ئەنجام  مایانز  هۆزەكانی 
دەژین،  سودان  سنوورەكانی  نزیك  لە 
بەخشیوین  پێ  بێوێنەی  زانیاری  زۆر 
بەوە  مایانز  هۆزەكانی  بیستن.  لەسەر 
زۆر  و  دەدوێن  نەرمونیان  كە  ناسراون 
دەكەن،  بیستنیان  كۆئەندامی  چاودێری 
كە  دەرك��ەوت��ووە  توێژینەوەكەدا  لە 
توانای  هۆزە  ئەم  بەتەمەنەكانی  هەموو 
بەهێزە،  منداڵی  قۆناغی  وەك  بیستنیان 
خراپبوونی  كێشەی  بەتەمەنەكانیان  یان 
ه��ەروەه��ا  نییە،  بیستنیان  ت��وان��ای 
دەریخستووە  رۆزنفیغ  توێژینەوەكەی 
تووشی  تەمەندا  بە  چوون  لەگەڵ  كە 

تێكچوونی ئەقڵی نابن.
توانایەكی  هەر  وەك  بیستن  كەواتە 
ئەم  پێبدرێت،  پەرەی  دەكرێت  دیكە 
ئەوا  بكرێت  چاودێری  ئەگەر  توانایە 
لەگەڵ چوون بەتەمەندا الواز و سست 
نابێت، لە ئەنجامی توێژینەوەی )دكتۆر 
هاوەڵەكانیدا( لەگەڵ  جانس  جیرد 
كاریگەری  بیستن  كە  دەركەوتووە  دا 
گ����ەورەی ل��ەس��ەر چ���االك ك��ردن��ی 
سەنتەری  بە  كە  هەیە  یادەوەریمان 
دیكەوە گرێدراوە لەناو مێشكدا، بیستن 
سەرەكیەكانی  پێكهێنەرە  لە  یەكێكە 

خەیاڵ و داهێنان.
خراپی  خ��ووی  هەندێك  بۆ  كەواتە 
دەتوانین  چۆن  ئەی  فێردەبین،  بیستن 
ئەم توانایەمان پێش بخەین، بەشێوەیەك 
بەكاریبهێنین كە یادەوەری و داهێنان و 

هەستەكانمان  پەرەپێبدات؟
و  بیستن  سەرەكییەكانی  كێشە 

گوێ گرتن 
1.كێشەی فسیۆلۆژی. 

2. پەرش و باڵوبوونەوەی هزر.
3.بێتاقەتی، وەڕسبوون. 

4.بیرچوونەوە.  
5.جیانەكردنەوەی دەنگەكان لەیەك.

خراپبوونی  فسیۆلۆژیەكان:  1.كێشە 
توانای بیستنمان لە ئەنجامی جۆری ئەو 
كۆئەندامی  لەگەڵ  كە  مامەڵەكردنەیە 
بەجۆرێك  پێویستە  دەیكەین،  بیستنمان 
مامەڵە  چ��ۆن  وەك  بكەین  مامەڵەی 

هەستیار  میوزیكی  ئامێرێكی  لەگەڵ 
دەكەین،پێویستە  پێشكەوتوودا  و 
بیپارێزین، بەاڵم بەداخەوە لە كۆمەڵگەی 
بە  هەستیارەمان  ئامێرە  ئەم  خۆماندا 
دەكەین  بۆردومان  بەرز  دەنگی  دەنگە 
بە جۆرێك كە لە توانایدا نییە بەرگەی 
ئامێرەكانی  بەكارهێنانی  یان  بگرێت، 
خ��راپ��ی،  ب��ە  ڕادی����ۆ  و    TV وەك 
ئیدی  بەرزدەكەینەوە  دەنگی  ئەوەندە 
لە  گوێمان  كە  خوویەك  دەبێتە  المان 
بكەینەوە،  نزمی  ئەگەر  نابێت  دەنگی 
دوور  خۆمان  دەتوانین  چەند  بۆیە 
ئامێرە زۆر  دەنگی  بیستنی  لە  بخەینەوە 
یان  فڕۆكە  دەنگی  وەك  گەورەكان 

ئەو  یان  بڵندگۆكان،  دەنگی 
لەكاتی  كە  بەرزانەی  دەنگە 
هاوسەرگیری  ئاهەنگەكانی 
دیكەدا  بۆنەیەكی  ه��ەر  ی��ان 
هێرش بۆ گوێكانمان دەهێنێت، 
دەنگی  دەتوانن  تا  باوە  وەك 
دەكەنەوە  ب��ەرز  بڵندگۆكان 

هۆڵێكی  لە  هەڵپەڕكێ  گۆرانی  بە 
تا  سێ  هەیە  وا  ج��اری  داخراویشدا 
دەبێت،  ب���ەرده وام  سەعاتیش  چ��وار 
بیستنمان  بۆ  گەورەی  زیانی  بێگومان 

هەیە.
لە  یەكێك  ئ���اوەز:  2.ب��اڵوب��ون��ەوەی 
كە  ئەوەیە  ئەقڵمان  گرنگەكانی  توانا 
كە  نەبیستێت  دەنگانە  ئەو  دەتوانێت 
نموونە  بۆ  نییە،  بیستنیان  ئ��ارەزووی 
ئاهەنگێكدا  لەناو  عاشق  كەسی  دوو 
سەرباری  دەدوێ��ن  بەیەكەوە  كاتێك 
تەنیا  ئەوان  بەرزانە  دەنگە  هەموو  ئەو 
یەكترن،  دەنگی  و  چرپە  بیستی  گوێ 
دەنگی  دەت��وان��ێ��ت  دای��ك  ه��ەروەه��ا 
كۆمەڵە  لەنێوان  منداڵەكەی  گریانی 
دیكەدا  كەسانی  ب��ەرزی  دەنگێكی 
بڵێن  دەتوانین  بیبیستێت.  و  جیابكاتەوە 
كە ئەم توانایە وامان لێدەكات نەهێڵین 
باڵو  هزرمان  ژینگە  ناو  هۆكارەكانی 
بیرمان چڕ  نەتوانین  بكاتەوە بەجۆرێك 
بكەینەوە، لەجیاتی ئەوەی بیرت لەسەر 
مێشكت  كە  بكەیتەوە  چڕ  شتە  ئەو 
باڵو دەكاتەوە بیرت لەسەر ئەو دەنگە 
بیستنی  ئ��ارەزووی  كە  بكەرەوە  چڕ 
بە  خ��ۆی  مێشك  بەمەش  دەك��ەی��ت، 

ئوتوماتیكی دەرگا دادەخات بە ڕووی 
لەنێوان  كاتێك  نەویستراوەكاندا.  دەنگە 
زۆر  لەخەڵكدایت  زۆر  كۆمەڵیكی 
بە  دەنگانە  ئەو  گوێبیستی  بەئاگاییەوە 
كە دەتەوێت و هەروەها ئەو دەنگانەی 
دەبینیت  بیت،  گوێبیستیان  ناتەوێت  كە 
ئەو  بۆ  هەیە  بوونت  بەئاگا  توانای 
دەدەی  پێ  گرنگی  كە  قسەكردنەی 
سەرباری دەنگە دەنگەكان، سەرنج بدە 
ئامادە  خۆی  جەستە  و  ئەقڵ  چۆن  كە 
دەكات بۆ گوێگرتن و بەكارهێنانی ئەم 
دەنگە  بە  دراوە  دەورە  كاتێك  توانایە 
كردنی  كۆنتڕۆڵ  توانای  كە  دەنگێك 
نەبێت، بەاڵم دەبینیت كاتێك ئەمە تاقی 
كۆنتڕۆڵ  توانای  بكەیتەوە 

هەندێجاریش 
پەرشبوونی 
ئاوەزمان لە ئەنجامی 
هیالكیمان دروست 
دەبێت، یان كاتێك كە 
فشارێكمان لەسەر بێت، 
باشترین ڕێگاش بۆ ڕزگار 
بوون لەم پەرشوباڵویە 
ڕێكخستنی گۆێگرتنمانە 
بۆ ئەوەی فێربوون و 
تێگەیشتن و وەرگرتن 
بگاتە ئەوپەڕی تواناكانی، 
بەم جۆرە بیرت لەسەر 
گوێگرتن چڕ دەبێتەوە و 
ئاوەزت بە هۆی الوازی 
بە ئاگایی و توانای 
گەڕانەوەی زانیاری 
پەرشوباڵو نابێت
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كەواتە  دەبێت.  دروس��ت  بۆ  كردنت 
دەنگە  كە  شێوەی  بەهەمان  مێشك 
ئەو  دەتوانێت  نابیستێت  نەویستراوەكان 
لە  گەر  دەیەوێت  كە  ببیستێت  دەنگانە 
ناوەندی سەدان دەنگی دیكە و بەرزدا 
بەئاگا  بیستن  توانای  دەتوانێت  بێت 
بهێنێتەوە بۆ ئەو دەنگەی كە دەیەوێت 
دەتوانێت  هەیە  كەس  زۆر  بیبیستێت، 
لەناو دەنگە دەنگێكی زۆردا بخەوێت، 
كاتێك  دەبێتەوە  بەئاگا  یەكسەر  بەاڵم 
دەبیستێت  خۆشەویستەكەی  چرپەیەكی 
ئەم  ناسینی  نزمتر،  دەنگێكی  ی��ان 
لێ دەكات كە گرنگی  وامان  توانایانە 
چۆنیەتی  بیستنمان  توانای  بە  بدەین 
بۆیە  پەرەپێبدەین.  زیاتر  بەكارهێنانی 
نموونە  بۆ  بكەیت  ڕاهێنان  دەكرێت 
بیت  قەڵەباڵغدا  شەقامێكی  لە  كاتێك 
هەوڵبدە تەنیا گوێبیستی دەنگی پێیەكان 
پاشان  كەسەكان،  دەنگی  پاشان  بیت، 
بۆ دەنگی چۆلەكان ئەگەر باخێكت لێ 
لە  جۆرێك  دەنگی  بۆ  یان  بوو،  نزیك 
ئوتومبێل، یان ئەگەر لە ماڵەوە بوویت 
بە هەریەكەیان  بیستی دەنگەكان  گوێ 
با،  دەنگی  ئ��او،  دەنگی  وەك  بەجیا 

دەنگی ئامێرە كارەباییەكان ...هتد. 
لە  ئاوەزمان  پەرشبوونی  هەندێجاریش 
دەبێت،  دروست  هیالكیمان  ئەنجامی 
یان كاتێك كە فشارێكمان لەسەر بێت، 

لەم  بوون  ڕزگار  بۆ  ڕێگاش  باشترین 
گۆێگرتنمانە  ڕێكخستنی  پەرشوباڵویە 
و  تێگەیشتن  و  فێربوون  ئ��ەوەی  بۆ 
تواناكانی،  ئەوپەڕی  بگاتە  وەرگرتن 
چڕ  گوێگرتن  لەسەر  بیرت  جۆرە  بەم 
دەبێتەوە و ئاوەزت بە هۆی الوازی بە 
زانیاری  گەڕانەوەی  توانای  و  ئاگایی 

پەرشوباڵو نابێت.
نیشانەكانی  وەڕس��ب��وون:  و  3.بێزاری 
وەڕسبوون كاتێك دەردەكەوێت كە وا 
ناچارین گوێبیستی  ئێمە  هەست بكەین 
نادەین،  پێ  گرنگی  كە  بین  بابەتێك 
باڵودەبێتەوە  بیرمان  یەكسەر  بەمەش 
دەوترێت  كە  قسانەی  ئەو  كاریگەری 
نامێنێت. بۆ ڕزگاربوون لەم بارە لەوانەیە 
خۆمان  وا  یان  بهێڵین  جێ  شوێنەكە 
دەدەی��ن،  پێ  گرنگی  كە  دەرخ��ەی��ن 
كە  وەربگرە  بارە  ئەو  ئەمانە  لەجیاتی 
بابەتەی،  ب��ەو  دژ  و  ڕەخنەگرێكی 
گرنگە  كە  بابەتێكی  گوێبیستی  كاتێك 
ئەوەیە كە  پێشەوە و وەك  ئەوا دەچیتە 
سوود  بگرێت.  گوێ  جەستەت  هەموو 
لەم بارە وەربگرە بۆ بابەتێك كە دژیت 
كەسەكەدا  لەگەڵ  وتوێژ  دەتەوێت  و 
بكەیت، ئەگەر بەم جۆرە خۆت ئامادە 
كرد ئەوا مێشكت ئەو شتە وەردەگرێت 

كە گوێ بیستی دەبیت.
ب��ی��رچ��وون��ەوە: ل��ەوان��ەی��ە   .4

شتەی  ئەو  بیرچوونەوەی  هەندێجار 
بەتایبەت  بێت  ش��ەرم  زۆر  بیستووتە 
ناوی  وەك  هەڵوێستدا  هەندێك  لە 
كەسەكان، دەتوانیت تەكنیكی هاندانی 
بۆ  كلیل  بەكارهێنانی  و  خۆت  خودی 
باشكردنی توانای بیستنت، بەكاربهێنیت. 
ئیرادە  بەهێزی  بەندە  زۆر  هاندان  خود 
و دیاریكردنی ئامانجەكانەوە، دەتوانیت 
ئەم ڕاهێنانە ئەنجام بدەیت دەستبكە بە 
لە  ئەو شتانەی  بۆ  گوێبیستنێكی چاالك 
چوار دەورت ڕوودەدەن: لە كاركردن 
گەشتكردندا  لە  ی��ان  ماڵەوە  لە  ی��ان 
لەكاتێكدا  ی��ان  ئاهەنگدا،  لەكاتی 
دەكەیت،  ئامادە  نووستن  بۆ  خۆت 
دەنگی  لە  دەنگێك  تاقیبكەرەوە  خۆت 
ئاستی  یان  بكەرەوە  جیا  چۆلەكەكان 
دەنگە دەنگی شوێنی كاركردنت چەند 

جیاوازە لەگەڵ دەنگی ماڵەوەت. 
لە  )بریتییە  كلیلەكان  5.هەڵبژاردنی 
وشەیەك یان بڕگەیەك لەناو كۆی وشە 
ناوەڕۆكی  بتوانێت  كە  بیستراوەكاندا 
كۆی قسەكانت بۆ بەیەكەوە گرێبدات 
ئەم هەنگاوەش  بمێنێتەوە(،  یادتدا  لە  و 
پەیوەندی بەو ڕاستیەوە هەیە كە مێشك 
ڕستەكان  و  نووسین  ڕیزی  و  لیست 
پەیوەستكردنی  بە  بەڵكو  ناگێڕێتەوە، 
ئەوەی  بۆ  وێنەوە،  بە  كلیلیەكان  وشە 
ئەوەت بیر بكەوێتەوە كە بیستوتە بیرت 
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مەكەرەوە،  چڕ  گشتیەكان  ڕستە  لەسەر 
كلیلیەكان  پێكهاتە  لەسەر  بیرت  بەڵكو 
ئەوەیە  ناوەڕۆكی  ئەوەش  بكەرەوە  چڕ 
كلیلیانە  پێكهاتە  ئەم  چەند  وتراوە،  كە 
بەیەكەوە  كە  ب��دە  ه��ەوڵ  كۆبێتەوە 
بەمەش  خۆتدا  مێشكی  لە  بیانبەستیتەوە 
گشتیەكان  ب��ی��رۆك��ە  ن��ەخ��ش��ەی��ەك��ی 
دروست دەبێت لەكاتی بەردەوام بوونی 
یارمەتی  ئەمەش  ب��ۆت،  قسەكردندا 
فراوانبوون و تێگەیشتن و پرسیاركردنی 

زیرەكانەت دەدا.
6. دەنگی ناڕۆشن: زۆرجار لە سیمنار و 
كۆڕەكاندا واتای سەرەكی قسەكردنەكان 
قسەكەر  لەبەرئەوەی  بیستەرەكان  ناگاتە 
بە جۆرێك قسە دەكات كە كەس لێی 

تێناگات بە ڕۆشنی وتەكانی نابیسترێن.
نموونە جیاوازەكانی پڕۆسەكانی بیستن 

دەكرێت  بەردەوامە  پڕۆسەیەكی  بیستن 
نموونەی   هەنگاوێكەوە،  چەند  ب��ە 
كورت  هەنگاوانە  ئەم   .ARCURRC

دەكاتەوە تا بگەین بە وێنەیەكی ڕوون 
بۆ تەواوی پڕۆسەكە گرنگی بدەین بەو 

الیەنانەی كە پێویستی بە پەرەپێدانە.
هەنگاوانە  ح��ەوت  لەم  نموونەیە  ئەم 

پێكهاتووە:
كۆكردنەوەی  وات��ە  1.ك��ۆك��ردن��ەوە: 
مێشكت  و  گوێ  بۆ  فسیۆلۆژی  توانای 
بۆ وەرگرتنی دەنگەكانی چواردەورت، 

ب��وارەدا  ل��ەم  گومانێكت  ه��ەر  ئەگەر 
پشكنین  دەبێت  بەخێرایی  ئەوا  هەبوو 
ئەم  بزانیت  بارێكدا  لە  هەتا  بكەیت، 
هەر  دڵنیایی  بۆ  بەاڵم  باشە،  توانایەت 
لەوانەیە  باشە،  بكەیت  گشتی  پشكنینی 
ئەو پشكنینە هەندێك زانیاریت بداتێ بۆ 

پێشخستنی ئەم توانایەت.
توانای  ناسینەوە  لە  مەبەست  2.ناسینەوە: 
ئەو  هێمای  شیكردنەوەی  بۆ  مێشكە 
گوێوە،  ناو  چوونەتە  كە  پێدراوانەی 
ئاستی  جیاكردنەوەی  بنەمای  ئەمە 
دەنگەكانە، واتە ناسینەوەی ئەو دەنگەی 
ناو مێشكتەوە كە وشەیە یان  كە چۆتە 
دەنگی چۆلەكەیە یان دەنگی ئۆتۆمبێلە، 
منداڵییەوە  سەرەتای  لە  هەر  بەشە  ئەم 
لە  ڕابوەستێت  لەوانەیە  دەكات،  گەشە 
پاشاندا، چونكە هەندێكمان حەزدەكەین 
جۆر  هەندێك  ئاستی  لە  مێشكمان  كە 
هەنگاوە  ئەم  پێویستە  دابخەین،  دەنگدا 
جۆرەها  لە  گوێگرتن  بە  پەرەپێبدەین 
لەیەكتر )وەك  دەنگ و جیاكردنەوەیان 
ئەو ڕاهێنانەی كە پێشتر باسمان كردووە(.
ئەو  واتای  وەرگرتنی  واتە  3.وەرگرتن: 

ڕستەیەی كە بۆ تۆ وتراوە.
تێگەیشتن: توانای مێشك دوای   .4
وەرگرتنی  و  ناسینەوە  و  كۆكردنەوە 
ئەو  بە  بیبەستێتەوە  بتوانێت  زاینارییەكان 
لە  هەیە  كە  عەمماركراوانەی  زانینە 

پێشتردا، گوێگری باش ئەو كەسەیە كە 
دەبەستێتەوە  نوێ  زانیاری  بەردەوامی  بە 

بە زانیارییە كۆنەكانیەوە.
توانای  عەمماركردن:  یان  5.پاراستن 
مێشك بۆ عەمماركردنی ئەو زانیارییانەی 
تێگەیشتن  لێهاتووی  بووە،  گوێبیستی 
بەتایبەت  عەمماركردنە،  ئەم  بۆ  گرنگە 
زانیارییەكاندا  پیشكەشكردنی  لەكاتی 

بتوانیت ڕێكیان بخەیت.
6.گ��ێ��ڕان��ەوە: وات��ە گ��ەڕان��ەوەی ئەو 
دەكرێت  عەمماركراون،  زانیارییانەی 
پ���ەرە ب��ەم ه��ەن��گ��اوەش ب��درێ��ت بە 
بیرۆكەكان  پێكهاتەی  دروستكردنی 

لەكاتی بیستنیدا.
7.بەكارهێنان: بەكارهێنانی ئەو زانیارییانە 
كەسانی  بە  بەیەكگەیشتن  پێناوی  لە 
دی��ك��ەی چ����واردەورت ك��ە ب��ە چ��وار 
دواندن  ئەوانیش:  دەگەیەنرێت  ڕێگە 
پێشكەشكردنی  نووسین،  )قسەكردن(، 
)بەیەكگەیشتن  بیركردنەوە  بیرۆكەكان، 
ل��ەگ��ەڵ خ���ودی خ���ۆت���دا(. ئ��ەگ��ەر 
گوێبیستێكی باش بیت ئەوا لێهاتووییەكی 
پێشكەش  بۆ  دەهێنیت  دەست  بە  باش 
لە  دەبیت  بەتوانا  بیرۆكەكانت،  كردنی 
و  بەیەكگەیشتن  شێوازی  دروستكردنی 
كە  بكەیت  بەرامبەرت  لە  وا  دەتوانیت 
كەشێكی  بێت،  گوێبیستت  چاالكی  بە 

ئاڵوگۆڕ و گفتوگۆ دروست بكەیت.
توانای  پێشخستنی  ب��ۆ  كلیل  بیست 

بیستنێكی چاالك 
1.تەندروستی كۆئەندامی بیستنت بپارێزە، 
بەردەوام دڵنیابەرەوە لە تەندروستییەكەی 

بەپشت بەستن بە پسپۆرەكانی گوێ.
گوێبیستنی  لەسەر  ڕابهێنە  2.گوێكانت 
ئەمە  تەواوە.  هۆشیارییەكی  بە  شیكاری 
گەڕانەوەیە بۆ بارە سروشتییەكە، چونكە 
كە  بووە  دروس��ت  وا  مێشك  و  گوێ 
و  ببیستێت  ژینگە  دەنگێكی  هەموو 
تەركیزیش لەسەر گرنگترینیان بكات. 
بەگشتی،  تەندروستیت  3.پاراستنی 
)ئەقڵی  دەڵ��ێ��ن  ك��ە  ڕاس��ت��ە  چونكە 
بۆیە  دروستدایە(  جەستەی  لە  دروست 
هاوكارت  وەرزش��ك��ردن  ب��ەردەوام��ی 
دەبێت بۆ پەرەپێدانی هەموو هەستەكانت 

لەناویشیاندا بیستن.
درێ��ژب��ك��ەرەوە:  گوێبیستن  4.م���اوەی 

مەبەست لە ناسینەوە توانای مێشكە بۆ شیكردنەوەی 
هێمای ئەو پێدراوانەی كە چوونەتە ناو گوێوە، ئەمە بنەمای 
جیاكردنەوەی ئاستی دەنگەكانە، واتە ناسینەوەی ئەو 
دەنگەی كە چۆتە ناو مێشكتەوە كە وشەیە یان دەنگی 
چۆلەكەیە یان دەنگی ئۆتۆمبێلە، ئەم بەشە هەر لە سەرەتای 
منداڵییەوە گەشە دەكات، لەوانەیە ڕابوەستێت لە پاشاندا، 
چونكە هەندێكمان حەزدەكەین كە مێشكمان لە ئاستی 
هەندێك جۆر دەنگدا دابخەین، پێویستە ئەم هەنگاوە 

پەرەپێبدەین بە گوێگرتن لە جۆرەها دەنگ و 
جیاكردنەوەیان لەیەكتر 
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حیكمەتی  چەند  دەوت��رێ��ت  زۆرج��ار 
كەم  قسەكردنی  بكات  زی��اد  م��رۆڤ 
دەبێت،  زیاتر  گوێبیستنی  دەبێتەوە 
تا  ن��ەدەی  بڕیارەكانت  كە  هەوڵبدە 
هەموو  دەكات  بۆ  قسەت  كەسەی  ئەو 
بە  ت��ۆش  و  دەك��ات  ت��ەواو  قسەكانی 
تەواوی لە بابەتەكە تێدەگەیت وێنەیەكی 

تەواوت دەست دەكەوێت.
ئەگەر  بە:  گوێبیست  گەشبینیەوە  5.بە 
ئەقڵیەوە  ئامادەیی  و  باوەڕی  و  هیوا  بە 
گوێبیستی كەسێك  وەرگرتن  بۆ سوود 
ئەگەری  بەمەش  بابەتێك،  بۆ  بوویت 
ئەوە زیاتر دەبێت كە ئەقڵت پەیوەندی 
ئەوەی  سەرباری  بدۆزێتەوە،  بەنرخ 

گوێبیستنەكە هەمووی بەچێژ دەبێت.
گوێبیستی  كە  ناچاركرایت  6.كاتێك 
بابەتێكی بێزاركەر ببێت ئەوا لەم كاتەدا 
دەتوانم  "چۆن  بكە  خۆت  لە  پرسیار 
سوود لەم وتوێژە وەربگرم ؟" یەكسەر 
زۆرج��ار  مەخە  پشتگوێ  وتووێژەكە 
نەكراو  پێشبینی  شتێكی  ل��ە  س��وود 

وەردەگرین.
و  بدەیت  مێشكت  هانی  7.دەتوانیت 
زیاد  فێربوونت  و  بیستن  لێهاتووی 
زۆر  بابەتێكی  لە  گوێ  بەوەی  بكەیت 
كە  ب��دە  ه��ەوڵ  بگریت  پێشكەوتوو 
گرانەدا  بابەتە  ئەم  بەردەم  لە  بەرگری 
نەكەیت هەوڵ بدە بە گەرمیەوە بكەویتە 

ناویەوە.
8.ئەو بڕیارە بدە كە بیستن دەبێتە یەكێك 
بیستندا  لەكاتی  لێهاتوویەكانت  لە 
ئەقڵی و جەستەیی وەربگرە  ئامادەیی 
خۆت  وا  ك��ە  ئ���ەوەی  لەجیاتی 

دەرخەیت كە دەبیستیت.
بیستندا  لەكاتی  ب��دە  9.ه���ەوڵ 
بەشداری  دیكەیشت  هەستەكانی 
ئەم  بینین،  بەتایبەت  بكەیت  پێ 
هەوڵە لە ئاستی بیستنت زۆر باشتر 
و  تێگەیشتن  بەمەش  دەك��ات 

فێربوونت باش دەبێت. 
10.با ئەقڵت كراوە بێت: هەوڵ 
بدە كە وشە هەست بزوێنەكان 
شیبكەیتەوە،  بابەتییانە  ب��ە 
تێبگە هەتا  بۆچوونی قسەكەر 
بەو  بیت  دژی��ش  تۆ  ئەگەر 
یادی  بهێنەرەوە  ئەوە  بابەتە، 

خۆت ئەمەی دەیبستیت تەنیا بۆچوونێكە.
خێرایی  بەكاربهێنە:  مێشك  11.خێرایی 
لە  زی��ات��رە  ب��ی��رك��ردن��ەوەدا  ل��ە  مێشك 
 )10-4( هێندەی  بە  قسەكردن  خێرایی 
بیركردنەوەدا،  لە  خێراترە  مرۆڤ  جار 
بەكاربهێنە  ئەقڵییەكانت  توانا  بۆیە 
كورت  قسەكان  تا  بیستندا  لەكاتی 
بكەیت  شتەكان  پێشبینی  و  بكەیتەوە 
بكەیت  ب��ەراوردی  بخەیت  ڕێكیان  و 
گوێبیستی  دیكەدا  بیرۆكەكانی  لەگەڵ 
جەستە  زمانی  بەو  شاراوەكانی  وات��ا 
بە  كە  ئەوانەی  لەگەڵ  شیبكەرەوە، 
بۆ  خۆت  دەتوانیت  دەدوێن  هێواشی 
لەجیاتی  تاقیبكەیتەوە.  لێهاتووییە  ئەم 
و  ببینیت  خ��ەون  زیندە  كە   ئ��ەوەی 

تەركیزت نەمێنێت لەگەڵیدا.
ناوەڕۆكی  لەسەر  بڕیارەكانت  12.ب��ا 
ج��ۆری  ل��ەس��ەر  ن��ەك  بێت  بابەتەكە 
وتنەكەی: لەكاتی بیستندا بیر مەكەوەرە 
الواز  بەرامبەرت  قسەكەری  ئەگەر 
لەسەر  بیرت  ئەوا  دەربڕیندا،  لە  بوو 

ناوەڕۆكی قسەكانی چڕبكەرەوە.
مێشك  بگرە:  بیرۆكەكان  لە  13.گوێ 

زۆرتر كار دەكات ئەگەر بەتەواوی لە 
هەموو بابەتەكە تێبگات، بۆیە گوێبیستی 
ببە،  قسەكردنەكە  سەرەكی  مەبەستی 
لەم  لەیەكتر  بەجیا  بیرۆكەكان  بۆ  نەك 
كاتەدا مێشكت ڕاستییەكان دەبەستێتەوە 

بە بنەمای سەرەكی بیرۆكەكانەوە.
بە  بەستن  پشت  بە  14.سەرنجەكانت 
هەر  وات��ە  وەرب��گ��رە:  ئەقڵ  نەخشەی 
بەم  پێبكە  بەشدار  مێشكت  دووالی 

جۆرە بیستنت زۆر باش دەبێت.
سەرچاوەكانی  بۆ  م��ەدەرەوە  15.ئ��اوڕ 
ڕاستیەت  ئەو  مێشكت:  باڵوكردنەوەی 
س��ەرچ��اوەی  ك��ە  بێت  پ��ەس��ەن��د  ال 
بەاڵم  دەورت،  لە  هەیە  باڵوبوونەوە 
گوێبیستیان  كە  هەیە  توانای  مێشكت 
ئەرێنیەوە  و  باش  بۆچوونی  بە  نەبێت، 

تەركیز لەسەر قسەكردنەكان بكە.
تا   30 ماوەی  بۆ  بیستندا  كاتی  16.لە 
وەربگریت،  پشوو  دەكرێت  دەقیقە   60
مێشكت  م���اوە دەدات���ە  پ��ش��ووە  ئ��ەم 
كارلێككردنی  ت��اوت��وێ��ك��ردن��ی  ب��ۆ 

زانیارییەكان.
17.خەیاڵ بەكار بهێنە: وەك دیارە بیستن 
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تەنیا بە الی چەپی مێشكەوە بەندە، بەاڵم 
ئەم پڕۆسەیە هەموو مێشك دەگرێتەوە، 
وێنەی  وشەكاندا  بیستنی  لەكاتی  بۆیە 
مێشكتدا  لەناو  بیرۆكەكان  بۆ  گونجاو 

دابڕێژە.
بە:  گوێبیست  هاوسەنگیە  ئارامی  18.بە 
هەوڵ بدە بە ئەو بارە وشیار و بەئاگاییەی 
دەبن  گوێبیست  پێی  گیانلەبەران  كە 
ئەوە بگریتە بەر، چونكە زۆر بە هێوری 
توانای  گوێگرتن  لەسەرخۆییەوە  و 

گوێگرتنت خراپ دەكات.
توانای  ك��ە  بێت  لەبیر  19.ئ����ەوەت 
چ��وون  ل��ەگ��ەڵ  هەیە  پ��ەرەس��ەن��دن��ت 
ئەرێنی  كەشێكی  لە  ئەگەر  بەتەمەندا: 
هەموو  بكرێت  چ��اودێ��ری  ئەقڵیدا 

لێهاوویەكانی بیستن گەشەدەكەن.
20.لێهاتوویی وتووێژ و قسەكردن پیادە 
توانای  گشتی  بە  لێهاتووییە  ئەم  بكە، 

بیستنت پەرە پێدەدات.
بزانین  زان��ی��اری��ی��ان��ەش  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر 
هاوكارمان دەبێت بۆ پێشخستنی توانای 
گوێگرتنمان، مرۆڤ لەسەدا 50-80%ی 
بەكار  بەیەكگەیاندا  لە  وشیاری  كاتی 

ڕێژەی  بیستنە،  بۆ  ی   %45 دەهێنێت، 
-60 كە  خوێندكارانە  الی  زۆریشی 
جیهانی  لە  بیستنە،  بۆ  كاتەكەیان   %70
كاركردنیشدا بیستن یەكێكە لە لێهاتووییە 

سەرەكییەكانی كارگێڕی.
سەرباری ئەم ڕاستییانەی سەرەوە بیستن 
كەمترین  كە  لێهاتوییانەی  لەو  یەكێكە 
پرۆسەی  لەكاتی  دەدرێت  پێ  گرنگی 
فێربووندا و هەروەها بەگشتیش لە ژیاندا 

پشتگوێ خراوە..
هەستەكانی  ب��ە  بیستن  پ��ەی��وەن��دی 

دیكەمانەوە 
كە  دەرخستووە  ئەوەیان  توێژینەوەكان 
بەیەكەوە  پەیوەندییان  هەستەكانمان 
ونكردنی  كە  بۆچوونەی  ئەو  هەیە، 
بەهێزكردنی  هۆی  دەبێتە  هەستێكماندا 
جێی  ئێستا  ئەوە  دیكەمان  هەستەكانی 
پرسیارە،  و  گومان  و  هەڵوێستەكردن 
ئەوەیە  دەردەك��ەوێ��ت  زیاتر  ئ��ەوەی 
هەستەكانمان  لە  یەكێك  ونكردنی  كە 
ن��اچ��ارم��ان دەك����ات ب��ۆ ئ��ەوپ��ەڕی 
دیكەمان،  هەستەكانی  بەهێزكردنی 
بەاڵم تا هەستەكانمان بەهێزتر بێت ئەوا 

توانستی گشتیمان زیاتر دەبێت.
لەوانەیە هەستەكان یارمەتی یەكتر بدەن 
لەڕێی  بكەین  بەشتێك  هەست  كاتێك 
دیكەیشمان  هەستەكانی  هەستێكمانەوە، 
شێوەیەكی  بە  پڕۆسەكەوە  ناو  بچێتە 
هەستی  وێنایەكی  بەمەش  ئوتوماتیكی 
ئەو  لەسەر  وەردەگ��رێ��ت  ت��ەواوەت��ی 
یادەوەری  كە  دەكات  وا  بەمەش  شتە 

بەتەواوی بەهێز بێت.
بۆ  گرنگە  زۆر  هەستێكی  بیستن 
مرۆڤ، بەاڵم وەك هەستی بۆنكردن بۆ 
بە  و  پشتگوێخراوە  درێژ  دورو  ماوەی 
گرنگی  كاتێك  بەكارنەهاتووە،  باشی 
پێشدەكەوێت،  زۆر  دەبینین  پێبدەین 
تەنیا  وشەكان  كە  دەزانین  لەوكاتەدا 
ناچنە گوێیەكەوە تا لە گوێكەی دیكە 
بەهەمان شێوە بێنە دەرەوە، بەڵكو دەچنە 
مێشكماندا  لە  دەمێننەوە  و  ژوورەوە 

)بوزان ،1996، ال 82-71 (.

سەرچاوەكان:
و  العقل   :)1996( تونی  ب���وزان،   .1
الهام  استخدام طاقاته القصوی، ترجمة/ 

خوری، دمشق. دار الحصاد.
2.ابو ریاش، حسین و عبد الحق زهریة 
)2007(: علم النفس التربوی للطالب 
الممارس،  المعلم  و  الجامعی 

عمان، دار المسیرة. 
فن  عبدالله:  3.المهیری، 
اخالقیة  م��ه��ارة  اآلس��ت��م��اع 
ض���روری���ة،)2012(.  وصفة 
http: //www.khayma.
com/madina/m3-files/

lisen1.htm

4. البشیری، محمد شدید: 
مهرات )اآلستماع المفتقدة( 
بسرعة،  یتحدث  المعلم 
http://almoltqa.  .  )1999(
t r i p o d . c o m / f e n o o n /

 fenoon2.htm

 )50( عدد  )المعرفة(  مجلة  فی  نشر 
1420ه���  االول���ی  )ج��م��ادی  بتاریخ 

-أغسطس 1999م.
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دڵەوە  بە  خۆشەویستی  بۆچی   -
بەشەكانی  بە  نەك  كراوە،  پەیوەست 

دیكەی جەستەوە؟
بۆ  ه��ەی��ە  س��ەرەك��ی  ه��ۆك��اری  دوو 
پەیوەستكردنی خۆشەویستی بە دڵەوە نەك 
بە بەشەكانی دیكەی جەستەوە، بۆ نموونە 

وەك سییەكان و دەست و .... هتد.
زانستییە  بۆچوونە  ئەو  بۆ  یەكەم  هۆكاری 
دڵ  وای��ە  پێی  كە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  هەڵەیە 
سەنتەری ژیان و بناغەی مانەوەی مرۆڤە لە 
ڕووی فسیۆلۆژییەوە. هەروەها ئەو باوەڕەی 
بزوێنەری  خوێن  س��وڕی  وای��ە  پێی  كە 
جەستەی  ت��ەواوی  زیندەگی  سەرەكی 
دڵ��ەوە  بە  خۆشەویستی  لێرەوە  مرۆڤە، 

پەیوەست كراوە وەك ئاماژەیەك بۆ ئەوەی 
بناغەی هەموو شتێكە و  كە خۆشەویستی 
"دڵەكەم"  یان  منی"  دڵی  "تۆ  گوزارشتی 
ئەو  بایەخی  لە  جەختكردن  بۆ  دەوترێت 

كەسە.
ڕاستەوخۆی  قەبارەی  دۆزینەوەی  بەاڵم 
سوڕی خوێن و ئاستی كارایی ڕاستەقینەی 
لە لەشدا و ئاشكراكردنی ڕۆڵی دەماخ وەك 
لە  زیندەگی  جوڵەی  سەرەكی  سەنتەری 
مرۆڤدا، دروستی ئەم بۆچوونەی پووچەڵ 
ڕوانینی  و  بیركردنەوە  ب��ەاڵم  ك��ردەوە، 
فۆلكلۆری مرۆڤ بەرامبەر بە دڵ و گرنگی 

دڵ تا ئێستا هەر بەردەوامە.
هۆكاری دووەم بۆ بەستنەوەی خۆشەویستی 

بە دڵەوە بۆ هەستی مرۆڤ دەگەڕێتەوە بۆ 
دەكات،  خۆشەویستی  كە  كاتێك  دڵی، 
خۆشەویستی،  سەرنجڕاكێشان،  هەستی 
چەندەها  و  غیرە  ش���ەوق،  پ��ەرۆش��ی، 
هەستی بە كۆمەڵی دیكە كە پەیوەستن بە 
خۆشەویستییەوە، لەم كاتانەدا دڵ، بە هۆی 
خێرایی  بە  خوێنەوە،  سوڕی  خێرابوونی 
لێدەدات. مرۆڤ كاتێك دەماخی ئاماژە بۆ 
سوڕی خوێن دەنێرێت كە وروژێنەرێكی 
بەهێز هەیە و بە الی ئەم مرۆڤەوە گرنگە، 
سوڕی خوێن بە خێرایی وەاڵمدانەوەی بۆ 
ئاماژەكەی دەماخ دەبێت لە شێوەی لێشاوی 
ئەمەیە كە مرۆڤ هەست  خوێندا و هەر 

دەكات دڵی بە خێرایی لێدەدات. 

پرسیار و
وەاڵم 
لەسەر

خۆشەویستی    

د. فەوزیە دریع
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ئاماژەی  بۆ  خوێن  سوڕی  وەاڵمدانەوەی 
وروژان  و  خۆشی  بە  بەرامبەر  دەم��اخ 
دڵ��دا  لێدانی  خ��ێ��راب��وون��ی  ش��ێ��وەی  ل��ە 
دەردەكەوێت. هەرچی خەم و خەفەتە لە 
دابڕان،  و  نائومێدی  وەك  خۆشەویستیدا، 
خوێنەوە  سوڕی  خاوبوونەوەی  هۆی  بە 
كە لە ئەنجامی ئەو پەیمانانەی كە دەماخ 

دەینێرێت، ڕوودەدات، دڵ گرژ دەبێت.
دەژی،  هەستەكانیدا  لە  م��رۆڤ  كاتێك 
دڵی  دەك��ات  هەست  خۆشیدا  كاتی  لە 
ت��ەن��گ و ت��وون��د دەب��ێ��ت، ل��ەب��ەرئ��ەوە 
سۆز  بە  دڵ  چاالكییەكی  هەموو  مرۆڤ 
دەك��ات.  پەیوەست  خۆشەویستییەوە  و 
كارلێكی  ڕاهاتووە  م��رۆڤ  شێوەیە  بەم 
ئەدەبی  گوزراشتی  بە  خوێنی  س��وڕی 
نموونە  بۆ  ببەستێتەوە،  دڵییەوە  سۆزی  بە 
و  دڵم"  "خۆشی  یان  دڵم"  "زامی  دەڵێت: 
كە  جوان  دیكەی  دەستەواژەی  چەندەها 
بۆ وەسفكردنی هەڵچوونەكانی كۆئەندامی 
ترومپای  لە  و  بەكاردێت  خوێن  سوڕی 
هەستی  ترومپایە  ئەو  دەردەكەوێت.  دڵدا 
خۆشەویستی جوانییەكی پێ بەخشیووە كە 
لە بەشە زیندووەكانی دیكەی لەشی مرۆڤدا 

بەدی ناكرێ. 
- ئایا هەست و سۆزی مرۆڤ گۆڕانی 
بەسەردا دێت ئەگەر بە نەشتەرگەری 

دڵی بۆ گۆڕڕا؟
لەگەڵ سەرەتای شۆڕشی  پرسیارانەی  لەو 
توانای  بە  نۆژداری  گەیشتنی  و  پزیشكی 
و  هەست  ئایا  ئ��ەوەب��وو:  دڵ،  چاندنی 
بە  دڵی  گۆڕینی  دوای  لە  مرۆڤ  سۆزی 

نەشتەرگەری، دەگۆڕێ؟
ن��ۆژداری  ب��واری  كە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
ت��ەواوی  ك��ە  ك��رۆت��ەوە  ل��ەوە  جەختی 
ئەقڵ  سەرچاوەكەیان  مرۆڤ  سۆزەكانی 
یان مێشكە، نەك دڵ، بەاڵم فزوڵی زانستی 
ویستی دروستی ئەم بۆچوون و وەاڵمانە بە 
ژمارە جەخت لێ بكات، بۆ ئەمە كۆمەڵێك 
تاقیكردنەوەی  و  چاوپێكەوتن  توێژەر 
كە  ك��رد  ك��ەس   42 لەسەر  دەروون��ی��ان 
دڵیان لەڕێی نەشتەرگەرییەوە بۆ چێنرابوو، 
و  بەدواداچوون  لە  مانگ  سێ  دوای  لە 

كاركردن، گەیشتنە ئەم ئەنجامانە:
لەوە  یان جەختیان  ته نیا 37  لە کۆی 42 
كردبوو كە هەست ناكەن هیچ گۆڕانێك 
خۆشەویستیاندا  و  سۆز  یان  كەسێتی  لە 
نەشتەرگەری  دوای  ل��ە  بێت  ڕووی���دا 

بە  هەستیان  یان   6 بۆیان،  دڵ  چاندنی 
بەاڵم  ك��ردب��وو،  گۆڕانكاری  ڕوودان���ی 
نەك لە سۆز و خۆشەویستیان بۆ كەسێك 
نەشتەرگەری  پێش  كە  كەسانێك  ی��ان 
لە  گۆڕانكاری  بەڵكو  ویستوون،  خۆشیان 
ئاڕاستە و هەڵوێستیاندا بەگشتی لە ژیاندا، 
یان 3  ئەو 7  بڕوای من  بەپێی  ڕوویداوە. 
كەسەی هەست بە گۆڕانكاری وا گەورە 
دەكەن لە دوای گۆڕینی دڵیان، پەیوەندی 
بە  كە  نییە  ترومپایەوە  ئەو  گۆڕینی  بە 
بەڵكو  گۆڕاوە،  دیكە  كەسێكی  ترومپای 
كە  هەیە  گۆڕانكارییانەوە  بەو  پەیوەندی 
لە ئەنجامی ئەزموونكردنی ژیان و مردنەوە 
حاڵەتە  ئەم  ڕووی��داوە،  كەسە  ئەو  بەسەر 
وەرچەرخانێكی فەلسەفییە لە ئەنجامی ئەو 
تێپەڕ  پیایدا  ئەستەمییەی  درامییە  هەڵوێستە 

دەبن، بەسەریاندا ڕوودەدات.
و  پیاو  دڵی  لەنێوان  چییە  جیاوازی   -

دڵی ژندا؟
لەڕووی ئەندامییەوە هیچ جیاوازییەك لەنێوان 
هەردووكیان  نییە.  ژندا  دڵی  و  پیاو  دڵی 
لەڕووی توێكارییەوە وەك یەكن. لەڕووی 
تەنیا جیاوازییەكی كەم هەیە كە  كێشەوە 
ئەندامەكانی دیكەدا  ئەم جیاوازییە لەگەڵ 
دەگونجێت، كە بەگشتی پیاو ئەندامەكانی 
لەشی لە ژن گەورەترە و ئەمە وای كردووە 
و  بێت  ژن گەورەتر  لە  پیاو  بە خۆڕسك 
وتم  وەك  بەاڵم  بێت،  زیاتر  ماسولكەی 
ژن  دڵی  و  پیاو  دڵی  ئەندامییەوە  لەڕووی 

هیچ جیاوازییەكیان نییە.
لەنێوان  كە  ڕاستەقینەیەی  جیاوازییە  ئەو 
دڵی پیاو و دڵی ژندا هەیە، جیاوازییەكی 

دەروونییە.
- دەماخ پەیوەندی بە خۆشەویستیەوە 

چییە؟
لەشە،  تەواوی  سەرەكی  بزوێنەری  دەماخ 
نییە،  مشتومڕ  جێگەی  هیچ  واقیعە  ئەم 
بەتایبەتی  و  مرۆڤ  سۆزی  بە  سەبارەت 
 Kaplan كاپالن  خۆشەویستی،  سۆزی 
لێكۆڵینەوەی  كە  توێژەرە  بەناوبانگترین 
كردووە،  سۆزدا  لە  دەماخ  ڕۆڵی  لەسەر 
لمبی  ك��ۆئ��ەن��دام��ی  وای���ە  پێی  ك��اپ��الن 
هەروەها  و  بەتایبەتی   Limbic System

هاپیۆساالمەس، تۆڕێك لە دەماری چڕیان 
تیادایە كە تایبەتن بە سێكس و سۆزەكانی 

مرۆڤ.
كۆنترۆڵكردنی  پێگەی  لمبی  كۆئەندامی 

لە هاندانی  بەرپرسە  پاڵنەرەكانە و  سۆز و 
خانە زیندووەكان لەپێناوی ڕەفتاری مانەوە 
لە مرۆڤدا. ئەم بەشە لە جوڵەی سۆزداری 
لەم  فرمانەكەی  بەرپرسیارە،  مرۆڤدا،  لە 
فرمانی  و  ئەقڵ  هاندانی  فرمانی  بەشەدایە، 
وەستانی ئەقڵ، هەروەها پەیوەندی بە ئازار 
و چێژەوە هەیە، لەبەرئەوەیە كە ڕەفتارمان 
یان هەوڵدانە بۆ چێژ یان دووركەوتنەوەیە 

لە ئازار.
كاپالن پێی وایە دەماخ لە بزواندنی كیمیای 
لەش بەرپرسە، لە حاڵەتی خۆشەویستی و 
ئاماژە بۆ لەش دەنێرێت  شەهوەتدا دەماخ 
بڕێژن  ئەندرۆفین  م��اددەی  خانەكانی  تا 
كاریگەری  لە  كاریگەری  ماددەیەكە  كە 

ماددەی مۆرفین دەچێت لە خوێندا.
دەكاتەوە  لەوە  جەخت  كاپالن  هەروەها 
كە خۆراك چێژێكی هاوشێوە بە نەشوەی 
ناوەندەكانی  بكات.  دروس��ت  مۆرفین 
شەهوەتی سێكسی لەگەڵ ناوەندەكانی ئازار 
و چێژدا پەیوەستن بە یەكەوە. لە حاڵەتی 
خۆشەویستیدا ئەم ماددەیە دەردەدرێت و وا 
لە مرۆڤ دەكات لە نەشوەی خۆشەویستی 

و بەختیاریدا بژی.
كیمیای  ل��ە  چییە  مەبەست   -

خۆشەویستیدا؟
ل��ە ت��ی��ۆرەك��ەی ك���اپ���الن-ەوە ب��ۆم��ان 
لە  بەرپرسە  دەم��اخ  كە  دەردەك��ەوێ��ت 
و  لمبی  كۆئەندامی  لە  ئاماژە  دەركردنی 
هایپۆساالمەس بۆ خانەكانی لەش، ئەویش 
لە پێناوی دەردانی ماددەی هاوشێوە لەگەڵ 
بەرەو  خۆشەویستی  هەستی  تا  مۆرفین 

هەڵكشان بچێت.
دوای  لە  توێژەر  ی   Liebowitz لیبوتیز 
خۆشەویستی  كیمیای  لە  دەماخ  هاندانی 
كۆڵییەوە، لیبوتیز پێی وایە كە خۆشەویستی 
ژیاندنەوەیەكی  و  ش��ۆڕش  ج��ۆش  ب��ە 
هەڵكشانە  لەو  كە  دەخوڵقێنێت  سۆزداری 
دەچ��ێ��ت ك��ە ل��ە ك��اری��گ��ەری م��اددەی 
ئەم  دەبێت،  دروس��ت  ئەمفیتاماین-ەوە 
ماددەكانی  گروپی  لە  یەكێكە  ماددەیە 
فینیلیسیالماین كە بەرپرسە لە بوژاندنەوەی 

مەزاج و خوڵقاندنی وزەی خۆشەویستی.
كاریگەرییە  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی  ل��ەڕێ��ی 
لیبوتیز  م��رۆڤ،  س��ەر  بۆ  كیمیاییەكان 
لەنێوان  لێكچوونێك هەیە  تێبینی كرد كە 
ئەو كەسەدا كە كەوتۆتە خۆشەویستییەوە 
ماددە  ئالوودەی  كە  كەسەی  ئەو  لەگەڵ 



   
 p

s
yc

h
o
lo

g
y
ی 

لۆژ
كۆ

سای

121

وایە  پێی  هەروەها  بووە.  بێهۆشكەرەكان 
كە ئارەزووی خۆشەویستی وەك ئارەزووی 
ئالوودەبوویەك وایە بۆ ماددەی بێهۆشكەر، 
لەدەستدانی  بێزاری و  ڕوودانی ساردی و 
وروژان لە دوای ماوەیەك لە خۆشەویستی، 
وەك حاڵی ئەو كەسە ئالوودەبووە وایە كە 
زیاتر  نەشوەی  بە  هەستكردن  پێناوی  لە 
دەكات،  ماددەیە  لەو  زیاتر  بڕی  داوای 
دەرك��ەوت  بۆی  توێژەرە  ئەم  هەروەها 
لە  خۆشەویستی،  دەستدانی  لە  خەمۆكی 
ماددەی  دەستدانی  لە  خەمۆكی  حاڵەتی 
بێهۆشكەر دەچێت الی كەسی ئالوودەبوو.

هەروەها هەمان توێژەر وەسفی ئەو حاڵەتی 
هۆی  بە  كە  كرد  مەزاجییەی  هەڵكشانە 
ڕوودەدات،  خۆشەویستییەوە  كاریگەری 
بۆی دەركەوت، ئەو كیمیاییەی كە خوێن 
دەریدەدات، ئەوەیە كە ئەو هەستی وروژان 
و حەوانەوەیە پێكەوە دروست دەكات و وا 
لەو كەسە دەكات لە حاڵەتێكی ڕۆحانیدا 
خەمەكانی  و  ناخۆشی  بە  هەست  و  بژی 

ژیانی ڕۆژانە نەكات.
حاڵەتی  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  بەرامبەردا  لە 
كرد  خۆشەویستی  دابەزینی  یان  نەمانی 
لەڕێی لێكۆڵینەوە لەسەر كیمیایی خوێن لە 
كاتی نواندنی ڕەفتاری دڵەڕاوكێ و ترس 
و دڵتەنگی و هەستكردن بەوەی شتێك سەر 

سنگتی توند گرتووە.
ئەم  تەواوی  باوەڕەدایە  لەو  توێژەرە  ئەم 

سەرەوژێر  مرۆڤ  كە  خوێن  كیمیایانەی 
دەكەن بناغەكەیان دەماخە.

ه��ەروەه��ا پێی وای��ە ب��اری س���ۆزداری و 
لە  جەستەی  كیمیایی  وەاڵم���دان���ەوەی 
دەچێت  كۆكایین  كاریگەری  حاڵەتی 
وروژان  لە  جۆرێك  كە  جەستە،  سەر  بۆ 
كە  ماددەیەی  ئەو  هەروەها  دەخوڵقێنێت، 
لە حاڵەتی خۆشەویستیدا لەش دەریدەدات، 
سەر  بۆ  دەچێت  هیرۆیین  كاریگەری  لە 
دەرك��ەوت  بۆ  ئەوەشی  لیبوتیز  جەستە، 
م��اددەی��ەك  خۆشەویستیدا  حاڵەتی  ل��ە 
 Sedatives سیداتیف  دەردەدرێ����ت 
و  دڵ��ەڕاوك��ێ  نەهێشتنی  یارمەتی  ك��ە 
هەستكردن بە تەنیایی و خەمۆكی دەدات 
و كاریگەرییەكەی لە كاریگەری كهول و 
ماریگوانا دەچێت. هەروەها جەستە ماددەی 
LSD بەرهەم دێنێت كە وا لە مرۆڤی عاشق 

بكات و  بە جوانی  زیاتر هەست  دەكات 
و  دەبێتەوە  قوڵ  ژیان  وردەكارییەكانی  لە 

الیەنی ڕۆحی بەهێز دەبێت.
هەریەك لە كاپالن و لیبوتیز پێیان وایە كاتێك 
ئاماژەكانی  دەماخ  دەكەین،  خۆشەویستی 
كیمیایی  شۆڕشێكی  تا  دەنێرێت  لەش  بۆ 
بخوڵقێنێت و وامان لێ بكات هەست بەو 
توێژەرە  دوو  ئەم  هەروەها  بكەین،  سۆزە 
ماددە  ئەو  توانایدایە  لە  مرۆڤ  وایە  پێیان 
خۆشەویستی  بێ  تا  وەرگرێت  كیمیاییانە 

ئەو هەستانەی ال دروست ببن.

لەنێوان  هەیە  پەیوەندییەك  هیچ   -
و  سێكسی  تێكچوونێكی  بوونی 

خۆشەویستیدا الی ژن؟
لەنێوان  پ��ەی��وەن��دی  ب��وون��ی  مەسەلەی 
تێكچوونی فسیۆلۆژی و هۆرمۆنی لە لەشی 
ژن و پیاودا وەك یەك و پەیوەندی ئەمانە بە 
ڕەفتاری سێكسی یان سۆزدارییەوە، پرسیاری 
زۆری الی توێژەران وروژاندووە. بیرۆكەی 
دێرین تا ئێستا دەربارەی ئەم بایەتە، ئەوەیە، 
باو  لەوەی  زیاتر  ئەگەر  ڕەفتاری سێكسی 
و سروشتییە تووشی تێكچوونێك بوو، ئەوا 
فسیۆلۆژی  بۆ  هۆكارەكەی  دەبێت  هەر 

جەستە یان هۆرمۆنەكان، بگەڕێتەوە.
بە دەسەاڵت و  بەاڵم سایكۆلۆژی كاتێك 
سەنگی خۆیەوە دەستێوەردانی کرد، ئەوەی 
لە  الدان��ەك��ان  لە  زۆرێ��ك  كە  سەلماند، 
ڕەفتاری سۆزداری یان سێكسیدا، دەشێت 
چونكە  بگەڕێتەوە،  دەروونی  هۆكاری  بۆ 
خۆی  مێردەكەی  ئ��ارەزووی  ژن  دەشێت 
باوكییەتی،  لە  ڕقی  لەبەرئەوەی  نەكات 
یان بە هۆی ئەزموونێكی ئازاراوی قۆناغی 
كوڕ  منداڵی  ڕووب��دات.  ئەمە  منداڵییەوە، 
دەشێت ببێت بە هۆمۆسێكسوال یان ئەوەی 
بە  ئەویش  سێیەم،  توخمی  دەوترێت  پێی 
بە  تایبەتن  كە  هۆكارەوە  كۆمەڵێك  هۆی 
ناسنامەی دەروونی كە خۆی بڕیاریداوە لە 
جیهانی سۆزەكانی ژندا خامۆش ببێت یان 
هۆگری دایكی دەبێت و بەو دەشوبهێنێت 
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خۆی لێ دەبێت بە دایكی.
با بگەڕێنەوە سەر پرسیارەكەمان سەبارەت 
ئەو  و  ژن  س��ۆزی  نێوان  پەیوەندی  بە 
ڕوودەدەن،  كە  جەستەییانەی  تێكچوونە 
و  زی��ات��رە  پیاو  لە  ژن  س��ۆزی  دەبینین 
ژن  دەروونی  الیەنی  بۆ  ئەمەش  هۆكاری 
دەگەڕێتەوە، بەاڵم ئەوەش سەلمێنراوە كە 
گەورەی  ڕۆڵێكی  جەستەیی  تێكچوونی 
هەیە لە شێوازی گوزارشتكردن و وێنەكانی 

سۆزی ژندا.
توێژەر  كۆمەڵێك  كە  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە 
ژن  دە  لەسەر   Slijper Etal 1992

ئەنجامیان داوە كە تێكچوونێكی جەستەییان 
لە  بەتایبەتی  هەبوو  مێیەتییەوە  ل��ەڕووی 

فرمانی زێ-دا.
ئەم ژنانەیان لەگەڵ كۆمەڵێك ژنی سروشتیدا 
ئەو  دەرك���ەوت  بۆیان  ك��رد،  ب���ەراوورد 
ژنانەی ئەو تێكچوونەیان لە فرمانی زێ-دا 
بۆ  دەروونیان  و  جەستەیی  توانای  هەبوو، 
ئەنجامدانی ڕۆڵی خۆیان وەك ژن، كەمتر 
بووە، یەكێك لەو ڕووخسارانەی ئەم كەم 
سێكسیان  پەیوەندی  ئەوەبوو  تواناییەیان 

لەگەڵ پیاودا ڕەت دەكردەوە.
بۆ  ئ��ەوەش��ی  لێكۆڵینەوەكە  ه��ەروەه��ا 
تێكچوونی  ژنانەی  ئەو  كە  دەرك��ەوت 
جەستەییان هەبوو، كەمتر توانای كەوتنە ناو 
خۆشەویستیان هەبوو، هەروەها هیچ خەون 
سۆزدارییان  یان  سێكسی  خەیاڵێكی  یان 

نەبوو.
- ئایا جینەكان ڕۆڵیان هەیە لە پلەی 

ئاشكراكردنی خۆشەویستیدا؟
لێكۆڵینەوە دەروونییەكان كە هەوڵ دەدەن 
نەیانتوانیوە،  بكەن،  وێنا  مرۆیی  ڕەفتاری 
ڕۆڵی جینەكان لەم بابەتەدا ڕەت بكەنەوە، 
لەگەڵ ئەوەشدا كە ملمالنێی نێوان جینەكان 
لە خوڵقاندنی  و ژینگە، كامیان گرنگترن 

ڕەفتاردا، هێشتا ملمالنێیەکی گەرمە.
بۆ  پێیە  خ��ۆی  بەڵگەی  الیەكیان  ه��ەر 
كاریگەری  و  خۆی  گرنگی  سەلماندنی 
زانیارییانەی  ئەو  لەڕێی  ئێمە  بەاڵم  خۆی، 
لە بەردەستاندان، ناتوانین كاریگەری ڕۆڵی 
جینەكان بۆ سەر ڕەفتاری مرۆیی بەگشتی 
ڕەت بكەینەوە، لێكچوونی ڕەفتاری دووانە 
باشترین  لە شوێنی جیادا،  لەیەكچووەكان 
سەر  بۆ  جینەكان  كاریگەری  بۆ  بەڵگەیە 

ڕەفتاری مرۆڤ.
ئەو  چوارچێوەی  لە  خۆشەویستی  سۆزی 

جینەكاندایە،  و  بۆماوە  نێوان  مشتومڕەی 
ل��ە ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان��دا ب��ەڵ��گ��ەی ئ��ەوە 
بە  پەیوەندی  جینەكان  كە  دەستكەوتووە 
شێوە و پلەی دەركەوتنی خۆشەویستییەوە 
ئەو  جۆری  و  شێواز  بە  تەنانەت  و  هەیە 
بەر.  خۆشەویستییەی كە مرۆڤ دەیگرێتە 
یەكێك لەو لێكۆڵینەوانەی كە جیلمارتن-ی 
توێژەر ئەنجامی داوە، بۆی دەركەوت كە 
هۆكارێكی جینی هەیە وا دەكات مرۆڤ 
شەرمی لە خۆشەویستی و گوزارشتكردن 
بۆ  باوكییەوە  و  دایكی  لە  سۆزەكانی،  لە 
پێشی  توێژە  ئەم  هەرچەندە  بمێنێتەوە. 
بەتایبەتی  و  ژینگە  فاكتەری  نابێت  وایە 
فەرامۆش  قوتابخانە  لە  منداڵ  ئەزموونی 
كە  ش��ێ��وازەی  ئ��ەو  نموونە  بۆ  بكەین، 
لەگەڵدا  مامەڵەیان  قوتابخانەی  هاوڕێكانی 
كردووە كە دەشێت زوڵمیان لێ كردبێت 
هەموویان  ئەمانە  چەوساندبێتیانەوە،  یان 
ڕەفتاری  فۆرمەلەبوونی  لە  هەیە  ڕۆڵیان 
شەرمكردن لە گوزارشتكردن لە سۆزەكانی 
ئەو  لەسەر  دیكەدا  لێكۆڵینەوەیەكی  لە 
ژاپۆنیانەی كە لە ئەمەریكا دەژین و هیچ 
پەیوەستییەكیان بە شارستانییەت و دابونەریتی 
خۆیانەوە نییە، هیرامایا و هیرامایای توێژەر 
بۆیان   )Hirayama and Hirayama(

لەگەڵ  كە  ژاپۆنیانەی  ئەو  دەرك��ەوت، 
ئەمەریكییەكاندا تێكەڵ بوون و دوورن لە 
كاریگەری ژینگەی خۆیان زۆر خۆپارێزن 
و زیاتر لە ئەمەریكییەكان كۆنترۆڵی هەستی 
بە  دەكەن،  خۆیان  سێكسی  و  س��ۆزداری 
بەراوورد لەگەڵ كەسانی دیكە كە سەر بە 
ڕەچەڵەكی جیاوازن و بە هەمان بارودۆخی 

ئەماندا تێپەڕبوون یان لە هەمان بارودۆخدا 
دەژین.

بەڵێ، جینەكان و بۆماوە زۆرجار ڕەفتاری 
مرۆڤ لە خۆشەویستی و سێكسدا دیاری 

دەكەن.
گاڵتەیان  كەس  هەندێك  بۆچی   -
و  ق��ەڵ��ەون  كەسانەی  ب��ەو  دێ��ت 
خۆشەویستیش دەكەن؟ ئایا قەڵەوی 

پەیوەندی بە خۆشەویستیەوە هەیە؟
ئەمە بیرۆكەیەكی كۆنی هەڵەیە كە هەستی 
دەكات،  پەیوەست  جەستەوە  بە  مرۆڤ 
مرۆڤی  دەڵێت كە  بیرۆكەیە  ئەم  پوختەی 
جەستە ڕێك و الواز زیاتر هەست بە ژیان 
و كێشەكانی دنیا دەكات و زیاتر لەگەڵ 
هەر  دەك��ات،  كارلێك  بارودۆخەكاندا 
بەپێی ئەم بۆچوونە هۆكاری ئەمە بۆ ئەوە 
الوازانە  مرۆڤە  ئەم  لەبەرئەوە  دەگەڕێتەوە 
و  دەخۆنەوە  خۆیان  چونكە  الوازن،  وا 
خۆیان،  دڵی  ناو  دەكەنەوە  شتێك  هەموو 
یان لەبەرئەوەی ئەوەندە لە ژیان هەستیارن، 

ئارەزوویان بۆ خواردن نامێنێت.
لەبەرئەوەی  و  قەڵە  مرۆڤی  بەرامبەردا  لە 
و  دنیا  بە  هەست  ئەوەندە  و  هەستە  بێ 
بارودۆخی  ئەوەندە  ناكات،  كێشەكانی 
لەبەرئەوە  تێناكەن،  ك��اری  دەوروب���ەری 
دەبینیت هەر گۆشتە و كەڵەكە دەبێت و 
لەبەرئەوەی هیچ خەفەت ناخوات، هەرچی 
دەخوات دەبێت بە گۆشت و سەرف نابێت، 
هەروەها بەپێی هەمان ئەو بۆچوونە هەڵەیە 
كەسی قەڵەو هیچ قەیران یان كێشەیەك لە 

خواردنی دانابڕێت.
جیهانیشدا  كلتوری  لە  تەنانەت  هەروەها 

مەسەلەی بوونی پەیوەندی لەنێوان تێكچوونی 
فسیۆلۆژی و هۆرمۆنی لە لەشی ژن و پیاودا وەك 
یەك و پەیوەندی ئەمانە بە ڕەفتاری سێكسی 
یان سۆزدارییەوە، پرسیاری زۆری الی توێژەران 
وروژاندووە. بیرۆكەی دێرین تا ئێستا دەربارەی 
ئەم بایەتە، ئەوەیە، ڕەفتاری سێكسی ئەگەر زیاتر 
لەوەی باو و سروشتییە تووشی تێكچوونێك بوو، 
ئەوا هەر دەبێت هۆكارەكەی بۆ فسیۆلۆژی جەستە 

یان هۆرمۆنەكان، بگەڕێتەوە
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دەبینین مرۆڤی قەڵەو كەسێكی گاڵتەجاڕە 
بێت،  س��ووك  ڕۆح  ل��ەوەی  وەك  زیاتر 
هەموو  لە  كۆمەاڵیەتیشەوە،  ل���ەڕووی 
شوێنێك وا چاوەڕوان دەكرێت لە كەسی 
قەڵەو كە ڕۆڵی كەسێكی گاڵتەجاڕ ببینێت، 
یان  دەروون��ی  سكااڵیەكی  هەر  ئەگەر 
سۆزداری ده رببڕێت، لێی قبوڵ ناکرێت و 
لێی  دووركەوتنەوە  یان  پێکردن  گاڵته   به  

وەاڵم دەدرێتەوە.
دەروونییەوە  ل��ەڕووی  ئەگەر  واقیعدا  لە 
لەم بابەتە بكۆڵینەوە، دەبینین لە پشت هەر 
دڵەڕاوكێی  قەیرانێكی  قەڵەوەوە  كەسێكی 
دڵەڕاوكێ  ئەو  و  هەیە  ت��ازە،  یان  كۆن 
زۆر  دەك��ات  كەسە  لەو  وا  كە  زۆرەی��ە 
خ��واردن  بە  دڵەڕاوكێكانی  و  بخوات 
هۆكارێكی  ئەمە  ڕاستە  بكاتەوە.  هێور 
میكانیزمی  بەاڵم  نێگەتیڤە،  خۆگونجاندنی 
خۆپاراستن  بۆ  تاك  و  دەروونییە  بەرگری 
و خۆڕزگاركردن لەو دڵەڕاوكێ و قەیرانی 
ڕووداوێكدا  لەگەڵ  توندەی  كارلێكردنە 
لێرەدا  هەیەتی، پەنای بۆ دەبات. كێشەكە 
هەموو  لە  كات  هەموو  م��رۆڤ  ئەوەیە 
شوێنێكدا نایەوێت ئەم تێگەیشتنە دروستەی 
بە  بۆیە  هەبێت،  قەڵەو  مرۆڤی  بە  بەرامبەر 
بەرامبەر  لە  ب��ەردەوام  و  شوێنێك  هەموو 
مرۆڤی قەڵەو شەڕ دەكرێت و توانجی لێ 
هەندێك  كلتوری   لە  تەنانەت  دەدرێ��ت. 
شوێندا بە شێوەیەكی بێزراو لە مرۆڤی قەڵە 
و دەڕوانن و ڕقیان لێی دەبێتەوە و بەتایبەتی 
خۆشەویستی  و  سۆز  هەستی  بە  گاڵتەیان 
كەسی قەڵەو دێت و ئەو مافەیان لێ زەوت 
دەكەن كە وەك مرۆڤێكی ئاسایی خاوەنی 

هەست و سۆز بن و خۆشەویستی بكەن.
توێژەر  هارلیسی  كە  لێكۆڵینەوەیكدا  لە 
خەڵك  ڕای  زانینی  بۆ  داوە  ئەنجامی 
دەربارەی عەشق و سۆز الی مرۆڤی قەڵەو، 
فاكتەری  كە  دەرئەنجامانەی  ئەو  گەیشتە 
و  دەگێڕێت  گرنگ  ڕۆڵی  ڕێكی  لەش 
قەڵەو  مرۆڤی  وایە  پێیان  خەڵك  زۆربەی 
هیچ  چونكە  نییە،  خۆشەویستی  شایەنی 
بەرامبەر  هەستیان  و  نین  سەرنجڕاكێشەر 
كێشكردنی  توانای  و  الوازە  سێكس  بە 
هەرچەندە  نییە،  بەرامبەریان  توخمی 
وردەكاری  و  جەستەیی  توانای  لەڕووی 
جوان  و  باش  ڕواڵەتیشەوە،  و  ڕووخسار 
بن. ڕێژەیەكی زۆری ئەو كەسانەی قسەی 
كردبوو  لەوە  جەختیان  كردبوون،  لەگەڵ 

هاوبەشێكی  شایستەی  قەڵەو  مرۆڤی  كە 
یان خۆشەویستێكی ناشرینە ژیانی لەگەڵدا 

بباتەسەر.
مرۆڤی  بە  بەرامبەر  دەمارگیرییە  ئەمە 
جەخت  ژیان  واقیعی  لەكاتێكدا  قەڵەو، 
توانای  قەڵەو  كەسی  كە  دەك��ات  ل��ەوە 
و  هەیە  سۆزی  بەخشینی  و  خۆشەویستی 
خۆی مەرج نییە وەك كەسێكی لەش ڕێك 
دەرببڕێت  هەستەكانی  شەنگ  و  شۆخ  و 

یان خۆشەویستی بكات.
لەگەڵ  چییە  پەیوندی  فرمێسك   -

خۆشەویستیدا؟
فرمێسكە ڕژێنەكان فرمانیان خاوێنكردنەوەی 
چاوە لە ماددەی نامۆ كە دەچنە چاوەوە، 
ڕژێنەكان  فرمێسكە  ت��ەپ��وت��ۆز.  وەك 
ك��اردەك��ەن،  ب����ەردەوام  شێوەیەكی  ب��ە 
دڵۆپ  یەك  ئاشكرا  بە  بێئەوەی  تەنانەت 
فرمێسكیش بڕژێت، چونكە لەگەڵ هەموو 
دەبێتەوە،  پ��اك  چ��او  چاوتروكاندنێكدا 
فرمانێكی  ڕژێنەكان  فرمێسكە  هەروەها 
خستنەڕووی  ئەویش  هەیە،  سۆزداریشیان 
پێدەكات  ئەو سۆزەیە كە مرۆڤ هەستی 
لەڕێی گریانەوە، ئیدی ئەو سۆزە، توڕەیی 
بێت،  خۆشی  ی��ان  بێت  خەفەت  بێت، 
هەروەها گریان لە خۆشەویستی و خۆشی 
كە  ئەو كەسەی  بینینی  لەكاتی  كوڵدا  بە 
زۆر خۆشت دەوێت یان گریان بە هۆی 
دەوێت،  خۆشت  كە  كەسەی  لەو  دابڕان 
زۆر  و  ئاژەڵیشە  و  مرۆیی  مەسەلەیەكی 
بە  تایبەت  دەماخ  ئاماژەی  زان��راوە.  و  باو 
هەڵچوونی خۆشەویستی لە خۆشیدا، تەنیا 
لەگەڵ دەماری فرمێسكدا كارناكات، بەڵكو 
دەموچاودا  دەمارەكانی  هەموو  لەگەڵ 
ماسولكەكانی  دەبینین  دەك��ات،  مامەڵە 
دەموچاو لەگەڵ هاتنەخوارەوەی فرمێسكی 
خۆشەویستیدا دەچنەوە یەك و گرژ دەبن 

یان خاو دەبنەوە.
بۆ  مەسەلەیەكە  فرمێسك  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
ئ��ام��اژەی دەم��اخ��ی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، بەاڵم 
بە  پەیوەندی  و  دەروونیشە  مەسەلەیەكی 
دابونەریتەوە هەیە كە مرۆڤ هەر  میراتی 
لە منداڵییەوە لە كۆمەڵگەكەیەوە فێر دەبێت 
لە  دایك  نموونە  بۆ  ڕادێ��ت،  لەسەری  و 
خۆشیدا دەگری كە یەكەمین هەنگاوەكانی 
دەگرێت  ئامێزی  لە  دەبینێت،  منداڵەكەی 
خ��وارەوە،  دێتە  چاویدا  بە  فرمێسك  و 
بۆ  سەرەتاییە  سروشتێكی  ڕشتن  فرمێسك 

گوزارشتكردن لە هەڵچوونەكان و مرۆڤ 
بەم شێوەیە لەڕووی جەستەییەوە گوزارشتی 
لە هەڵچوونەكانی كردووە بەرلەوەی بە زمان 
دەریبڕێت، بێگومان هاندانە سەرەكییەكە لە 

دەماخەوەیە.
ڕاستەقینەی  سەرچاوەی  كامیان   -

خۆشەویستییە: دڵ یان ئەقڵ؟
وتمان  پێشوتردا  پرسیارێكی  وەاڵم��ی  لە 
هۆی  ب��ە  دڵ  ترپی  ترپە  خێرابوونی 
ئاماژەی  بۆ  بناغەدا  لە  خۆشەویستییەوە، 
سوڕی  بۆ  ئاماژە  كە  دەگەڕێتەوە  دەماخ 
خوێن دەنێرێت و لێدانی دڵ زیاد دەكات، 
شتانەدا  ئەو  لەگەڵ  مرۆڤ  لەبەرئەوەی 
مامەڵە دەكات كە بەرجەستەن خۆشەویستی 
هۆی  بە  ئەویش  بەستۆتەوە،  دڵ��ەوە  بە 
حاڵەتی  لە  خێرایی  لێدانی  بە  هەستكردن 

هەر هەڵچوونێكی سۆزداریدا.
تەواوی  بناغەی  مێشك  واقیعدا  لە  بەاڵم 
ئەمە،  لەسەر  بەڵگەش  و  سۆزەكانمانە 
گۆڕینی  نەشتەرگەرییەكانی  لە  تەنانەت 
دڵدا لەڕێی چاندنی دڵی كەسێكی دیكەوە 
یان دانانی دڵی دەستكردەوە كە بە زمانی 
پزیشكی پێی دەڵێن ترومپا بۆ سوڕی خوێن، 
لەم حاڵەتانەدا، هەستەكانی مرۆڤ كاتێك 
بەرەو چاكبوونەوە دەچێت، هیچ ناگۆڕێت 
و هەروەك پێش ئەو نەشتەرگەرییە، هەمان 
كە خۆشی  دەوێت  كەسانەی خۆش  ئەو 
كە  دەبێت  كەسانە  لەو  ڕقی  و  ویستوون 
هەستەكانی  واتە  بووە،  لێیان  ڕقی  پێشتر 
بە گۆڕینی دڵی بە هیچ شتێك ناگۆڕێت. 
سۆز  ت��ەواوی  لە  بەرپرسە  دەم��اخ  بەڵێ 
ئەندامەكانی  هەرچی  بڕیارەكانمان،  و 
دیكەی لەشمانە بە دڵیشەوە، تەنیا ئامڕاز یان 
لەش  فرمانەكانی  ڕاپەڕاندنی  بۆ  ئامێرێكن 
بەو شێوەیەی كە مێشك داوای دەكات و 

دەیەوێت.
- جیاوازی چییە لەنێوان شەهوەت و 
كە  كەسەی  ئەو  بەرامبەر  حەزماندا 

خۆشمان دەوێت؟
ح���ەز ل��ە ش��ەه��وەت س��ەراپ��اگ��ی��رت��رە، 
سێكسیدا  ح��ەزی  شێوەی  لە  شەهوەت 
دەرئەنجامی  لە  دەشێت  دەنوێنێت،  خۆی 
بێبەشبوونی سێكسییەوە ڕووبدات، بە هۆی 
نەتوانین بۆ گەیشتن بە الیەنی دووەم كە 
خۆشمان دەوێت، یان بە هۆی بارودۆخی 
خۆشمان  كە  كەسەی  لەو  دووركەوتنەوە 
بە  هەست  مرۆڤ  بارانەدا  لەم  دەوێ��ت، 
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مەیلێكی تووند دەكات لەگەڵ ئەو كەسەدا 
بێت كە خۆشی دەوێت و پێویستی مرۆڤ 

بە سێكس هاندەری سەرەكییە.
بەاڵم حەزكردن لەو كەسەی كە خۆشت 
سەراپاگیرترە،  ئ��ارەزووی��ەك��ی  دەوێ��ت 
بناغەكەی ئارەزووكردنی مانەوەیە لەگەڵیدا 
پێوەی،  ب��ەردەوام��ە  پەیوەندیكردنی  و 
بۆ  ئاڕاستەكراو  هەستێكی  وەك  شەهوەت 
ئەو كەسەی خۆشمان دەوێت بوونی هەیە، 
بەاڵم مەرج نییە حەزی تەواوی سێكسیش 
ئ��ارەزووی  خۆبەخۆ  كەسە  ئەو  و  هەیە 

خۆشەویستەكەی دەكات.
- بۆچی كاتێك كە بە خۆشەویستەكەمان 

دەگەین، دەممان وشك دەبێت؟
گەردەلوولێك  خۆشەویستی  هەڵچوونی 
دڵ  لە  وا  و  دەكات  دروست  هەناودا  لە 
دەكات خێراتر لێبدات و ئەدرینالین زیاتر 
ئەمانە  ببێت،  هەناسەدان خێراتر  بڕژێت و 
بەسەر  كە  دیكە  گۆڕانكاری  چەندەها  و 

لەشدا دێن.
هەڵچوونە  ئەم  ڕووخسارەكانی  دیارترین 
خۆشەویستی،  دەڵێن  پێی  كە  تووندە 

ئەدرینالین،  دەردانی  زیادبوونی  لە  بریتییە 
خوێندا  لە  شەكر  ڕێژەی  زیادبوونی  واتە 
بڕێكی  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  حاڵەتەكە  كە 
بە  هەست  و  خواردبێت  شیرینیت  زۆر 

تینوێتییەكی زۆر دەكەیت.
وامان  خۆشەویستی  ڕاستە  ئایا   -

لێدەكات جوانتر و بە شەوقتر بین؟
ئەو بەختەوەرییەی مرۆڤ لە خۆشەویستیدا 
قوڵە  هەستە  ئ��ەو  و  پێدەكات  هەستی 
بە  توانایدایە  لە  دەژی،  تیایدا  مەزنەی 
سەر  كاربكاتە  پۆزەتیڤ  شێوەیەكی 
دەبنەوە  نوێ  خانەكان  جەستە،  ت��ەواوی 
بە  لێدانی دڵەوە،  باش  بە هۆی  و خوێن 
باشی هاتوچۆ دەكات و سییەكان گەورەتر 
وەردەگ��رن،  زیاتر  هەوای  بڕی  و  دەبن 
باش  و  زیندەگی  ئەم  هەموو  هۆی  بە 
بە  هەستكردن  لەگەڵیاندا  و  كاركردنەوە 
مرۆڤ  لێدەكەن  وا  م��رۆڤ  ح��ەوان��ەوە، 
دڵی خۆش بێت، تیۆرێك هەیە كە هێشتا 
دەكات،  لەوە  جەخت  سەلماندندایە،  لە 
بە  تایبەتە  هەیە  دەم��اخ��دا  لە  بەشێك 
سۆزەكان، ئەگەر مرۆڤ لە خۆشەویستیدا 

بە  ئاماژە  بەشە  ئەم  ئەوا  بێت،  بەختەوەر 
جەستە دەدات بۆ دەردانی بڕی زیاتر لە 
هەروەها  نێرینەكانی،  و  مێیەتی  هۆرمۆنە 
هۆڕمۆنی تایبەتیش دەردەدات كە بەرپرسە 
ڕووخسار.  و  پێست  جوانی  و  شەوق  لە 
بڵێین،  ئ��ەوەش  باسكردنە  شایەنی  بەاڵم 
خۆشەویستی ڕۆڵی پێچەوانە دەبینێت، واتە 
ئەو كەسە كە لە خۆشەویستیدا بەدبەختە، 
وەك كەسێكی تێكشكاو و شكستخواردوو 
شێوەی  ب��ە  ئ��ەم��ەش  و  دەردەك��ەوێ��ت 
ڕەنگ زەردی لە ڕووخساریدا دەبینرێت، 
و  هیالكی  و  خ���واردن  خ��ەم  ه��ۆی  بە 
چاوەكانی  شەونخونییەوە،  و  دڵەڕاوكێ 
بێ زەوق و ڕەنگ و ڕووخساری ماندوو 

دەردەكەوێت.
- بۆچی چاومان زیاتر دەدرەوشێتەوە 

كاتێك كە لە خۆشەویستیدا دەژین؟
و  مرۆڤە  هەستی  ڕەنگدانەوەی  جەستە 
و  جەستە  شاشەی  وەك  چاو  بەتایبەتی 
وایە، مرۆڤ  شاشەی هەستەكانی مرۆڤ 
دەكات،  بە خۆشەویستی  هەست  كاتێك 
چاوەكانی بەر لە هەر شوێنێكی، ئاشكرای 
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ناخی  لە  گوزارشت  چاو  واتە  دەك��ەن، 
مرۆڤ دەكات، لە حاڵەتی خۆشەویستیدا، 
چ��او ب��ارودۆخ��ی دەروون���ی ئ��ەو كەسە 
درەوشانەوەیەی  ئەو  دەخاتەڕوو،  ئاشكرا 
لە  گوزارشتە  دەبینرێت  چ��اودا  لە  كە 
بە  مرۆڤە  ئ��ەو  بەختەوەرانەی  هەستی 
بەختەوەری  بە  هەستكردن  خۆشەویستی، 
و  لەگەڵدایە  چاوی  ئاوكردنی  كەمێك 
ئەو بڕە فرمێسكە كەمەی بە هۆی هەستی 
بۆشایی  لەناو  دەڕژێت،  خۆشەویستییەوە 
وادەردەك��ەوێ��ت  و  دەوەستێت  چ��اودا 
ئەمەش  دەبریسكێتەوە،  ئەو كەسە  چاوی 
تێبینی  ئاشكرا  عاشقەكاندا   چاوی  لە 

دەكرێت.
دەستی  كەسەی  ئەو  ڕاستە  ئایا   -

سارد بێت، دڵی گەرمە؟
ڕوودانی هەر حاڵەتێكی هەڵچوونی تووند، 
جۆرێك لە ڕەتكردنەوەی تووند لە لەشدا 
دروست دەكات تا ئەو كەسە لەگەڵ ئەو 
هەڵوێستەدا خۆی بگونجێنێت، لەبەرئەوەی 
هەڵچوون پێویستی بە بیركردنەوەیە لەوەی 
چۆن خۆتی لەگەڵدا بگونجێنیت، ئەوەی 

ڕوودەدات خوێن هەموو دوور دەكەوێتەوە 
و بەرەو دەماخ دەچێت، ڕاكێشانی خوێن 
وا  دەم��اخ،  بۆ  ڕۆیشتنی  و  جەستە  لە 
دەكات پەلەكان سارد بن، سەبارەت بەم 
وتەیە كە دەڵێت ئەو كەسەی دەستی سارد 
بێت، دڵی گەرمە، دەتوانین بڵێین دەشێت 
ڕاست بێت، لەو بارەدا ئەگەر ئەو كەسە 
لە باری هەڵچوونێكدا بێت، ئەو كەسەی 
بیر دەكاتەوە یان هەڵدەچێت یان هەستیارە 
یان كەسێكی عاتیفییە، لەم بارانەدا خوێن 
وا  ئەمە  و  دەڕوات  دەم��اخ  بۆ  بەلێشاو 

دەكات دەست و قاچ سارد ببن.
- ئایا دەتوانین خۆشەویستی بشارینەوە 
و نەیەڵین لەسەر ڕوومان دەربكەوێت؟
هەژموونی  و  خۆشەویستی  دەسەاڵتی 
و  تووند  مرۆڤدا،  بەسەر  خۆشەویستی 
بەهێزە، خۆشەویستی كۆنترۆڵی ڕووخسار 
دەك���ات،  م���رۆڤ  هەڵچوونەكانی  و 
لەبەرئەوە بەزۆری ئەستەمە مرۆڤ بتوانێت 

خۆشەویستی بشارێتەوە.
بارودۆخێكەوە  هۆی  بە  كەس  هەندێك 
یان  خۆشەویستییەكەی،  لە  ڕێگرە  كە 
هۆی  بە  یان  سزا  لە  ترس  هۆی  بە 
ئەوەی  بۆ  هەوڵدان  و  خۆپاراستنەوە 
نەزانێت،  خۆشەویستیەكەی  بە  كەس 
ئ��ەوەی  بۆ  دەدات  زۆر  هەوڵێكی 
و  بشارێتەوە  خۆشەویستییەكەی 
كەس  و  بێت  دیار  پێوەی  نەیەڵێت 
بۆ  هەوڵدانە  ئەم  بكات.  پێ  هەستی 
ماندوێتی  ئەوەندە  و  ئاسانە  هەندێك 
نانوێنێت، ئەویش بە هۆی ئەوەوە ئەو 
كەسانە خۆیان لەسەر پاراستنی نهێنی و 
توانای  و  ڕاهێناوە  خۆیان  هەستەكانی 
چواردەوریان  كەسانی  هەڵخەڵەتاندنی 

هەیە.
بەاڵم بە زۆری ئامادەبوونی ئەو كەسەی 
دیكە واتە خۆشەویستی ئەو كەسە لە 
هەستی  شاردنەوەی  شوێندا،  هەمان 

خۆشەویستی قورستر دەكات.
- بۆچی دەستی عاشقەكان كارەبا 
دروست دەكات، كاتێك كە بە یەك 

دەگەن؟
لە حاڵەتی عەشقدا، جەستە لە دۆخێكی 
تایبەتیدا دەبێت، دەمارەكان هەستیارتر 
دەبن و زیاتر كارتێكەرەكانی دەرەوە 
دەمارەكان  وەردەگرن. چەند كۆتاییە 
ئەو  ئەوەندە  ببنەوە،  نزیكتر  پێست  لە 

ناوچەیە بۆ هەر كارلێكێك نزیكتر دەبێتەوە، 
كە  ناوچانانەن  ل��ەو  پەنجەكان  س��ەری 
كۆتاییە دەمارەكانیان تیادا چڕ دەبێتەوە، لە 
بەهێزی  لێشاوێكی  بە  هەڵچووندا  حاڵەتی 
ئەم  دەبن،  بارگاوی  دەمارییەكان  تەزووە 
لە حاڵەتی خۆشەویستیدا  دەمارییە  لێشاوە 
بەرزدا  كارەباییەكەی  لەگەڵ  هاوكاتە 
هاوسەنگی  و  ق��ووڵ  هەستێكی  بە  كە 
دەروونی لەگەڵ لێدانەكانی دڵ، پشتیوانی 
ئەو دوو خۆشەویستە  لێدەكرێت، كاتێك 
لەگەڵ یەكدا تەوقە دەكەن، بە هۆی بەتاڵ 
واتە  نێوانیان  بارگەیەی  ئەو  بوونەوەی 
دەستی هەردووكیان، تەماسێكی كارەبایی 

دروست دەبێت.
ئارەزووكردن  لە  خۆشەویستی  ئایا   -

جیا دەكرێتەوە؟
ئارەزووكردن  لە  خۆشەویستی  ئەستەمە 
خۆش  كەسێكت  كاتێك  بكرێ�تەوە،  جیا 
لە هەموو شتێكی  دەوێت، دەتەوێت چێژ 
ببینیت، لە سۆزی، لە ئەقڵی، لە جەستەی 

و ... هتد.
دواتری  قۆناغێكی  ئ��ارەزووك��ردن  بەاڵم 
بە  سۆزەكان  سەرەتادا  لە  خۆشەویستییە، 
كوڵ و ڕۆمانسین و حاڵەتێكی سەراپاگیرن و 
تەواوی دەروون و هەستەكان داگیردەكەن.
لە دوای ماوەیەك و لە دوای چەندین جار 
وروژان و دانیشتن لەگەڵ یەكدا، حەز و 
ئەگەر  بەتایبەتی  دەردەكەوێت،  ئارەزوو 
سێكسی  پەیوەندیكردنی  بۆ  هەبوو  بوار 
لەنێوان ئەو دوو خۆشەویستەدا. بە سروشتی 
پیاو زووتر و  ئارەزوو و حەز الی  حاڵ، 

خێراتر لە ژن، سەرهەڵدەدات.
پیاو  بیرۆكەیەكە  پیاو  الی  ئارەزووكردن 
لەكاتێكدا  بكات،  جێبەجێی  هەوڵدەدات 
لەو  هەبێت  ئارەزووی  و  حەز  ژن  ئەگەر 
پێدەكات،  دەس��ت  پیاو  كە  كاتەوەیە 
خۆشەویستی هەر دەبێت حەز و ئارەزوو بە 
بێنێت، چونكە خۆشەویستی  دوای خۆیدا 
پاكیزەیی ئەستەمە بەردەوام بێت، تەنیا لەو 
فاكتەری  كە  نەبێت  دەگمەنانەدا  حاڵەتە 
ناچاری  لێكدابڕانی  یان  دووركەوتنەوە 

ڕوودەدات.

سەرچاوە:
د. فوزیە الدریع، سؤال فی الحب، الطبعة 

االولی، 2008، منشورات الجمل.
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سترێسی  یان  خەمۆكی 
بەرامبەر  نادروست  ڕەفتاری  دەروون��ی، 
منداڵ، بەدبەختی: ناهەمواری تەمەنی منداڵی 
تیشكدانەوەی  داه��ات��وودا  ساڵەكانی  لە 
دەبێت.  بەرگرییدا  سیستەمی  ل��ەن��او 
كە  دەدات،  ئاماژە  نوێ  لێكۆڵینەوەیەكی 
ناهەمواری تەمەنی منداڵی كاریگەرییەكی 
تەمەن  داهاتووی  ساڵەكانی  بۆ  نێگەتیڤی 
دەبێت. هەرچەندە تەمەنێكی هێندە زۆریان 
لێكۆڵینەوە  ئەم  بەشداربووانی  نەبووە، 

ڕابردوو ناهەمواریان هەبووە.
چێژ  نەیانتوانیوە  بەشداربووان  لە  زۆر   
و  ببینن  خ��ۆی��ان  منداڵی  تەمەنی  ل��ە 
هەندێكیان چەند ساڵێكی ژیانی خۆیان لە 
هەتیوخانەكانی ڕۆمانیا، ڕووسیا یان چین 
ئەمەریكی  توێژەرانی  ئێستا  بەسەربردووە. 
جەستەی  ك��ە  دەرك���ەوت���ووە،  ب��ۆی��ان 
ناهەمواری  منداڵێتی  تەمەنی  شەكەتبوو 

نێگەتیڤی بۆ سەر داهاتووی تەمەن هەیە.
كاتێك ئێلیزابێس شێرتكلیف  و هاوەڵەكانی 
لە زانكۆی ڤیسكۆنسین مندااڵنی نێوان تەمەن 
9 بۆ 14 ساڵیان پشكنی و دواتر ئەنجامەكانی 
هاوتەمەنی  مندااڵنی  لەگەڵ  پشكنینیان 

كرد  بەراورد  ئاسایی  سەقامگیری  ژیانێكی 
بۆیان دەركەوت كە ئەو مندااڵنە ئاستێكی 
جۆرێكی  دژی  بایۆتیك  ئەنتی  لە  زۆریان 
دیاریكراو لە ڤایرۆسی هێرپس هەیە. زاناكان 
بۆ   نیشاندەرە  ئەوە  كە  دەكەنەوە،  ڕوونی 

فشاری سیستەمی بەرگری.
 توێژەران بۆ لێكۆڵینەوەكەیان 34 منداڵیان 
پشكنی كە لە ساڵەكانی پێشووی تەمەنیاندا 
ئەو  بۆ  ببوونەوە،  دەستدرێژی  دووچاری 
پەروەردەییان  ئامۆژگاریی  مەبەستەش 
 34 ل���ەو  بێجگە  ك����راوە.  پێشكەش 
دیكە  منداڵی   41 بۆ  پشكنین  منداڵەش 
ئەوروپای خۆرهەاڵت  هەتیوخانەكانی  لە 
ساڵێكە  چەند  م��اوەی  كە  كرا،  چین  و 
ئەمەریكیەوە  باوكی  و  دای��ك  لەالیەن 
بەبێ  دیكە  منداڵی   80 هەڵگیراونەتەوە. 
منداڵی  تراومایەكی  و  ناهەمواری  هیچ 

بەشداریان لەم لێكۆڵینەوەیەدا كرد.
ت��وێ��ژەران  لێكۆڵینەوەكانیاندا  لەمیانەی 
و  وەرگرت  بەشداربوویان  مندااڵنی  لیكی 
بایۆتیك  ئەنتی  پێوەری خەستی  لەڕێگایەوە 
"Herpes-Simplex-Virus1"ی�����ان  دژی 
كرد. ڤایرۆسی ناوبراویش تووشی ژمارەیەكی 
یەكجار زۆری مرۆڤ دەبێت، بەاڵم سەرەتا 
هۆكاری  دەرن��اك��ەوێ��ت.  نیشانەیەك  هیچ 
بەرگری  سیستەمی  بۆ  دەرنەكەوتنیش 
هۆكاری  خۆی  الی  چونكە  دەگەڕێتەوە، 
نەخۆشی گلدەداتەوە. دەركەوتنی یەكەمین 

نیشانە كاتێك سەرهەڵدەدات، ئەگەر سیستەمی 
سترێسی  یان  نەخۆشی  هۆی  بە  بەرگری 
نیشانەكانیش  لە  یەكێك  ببێت.  الواز  بەهێز 
دەمە.  قڵیشاندنی  و  ورد  بڵقی  دەرچوونی 
دژی  بایۆتیكەكان  ئەنتی  ژم��ارەی  ئەگەر 
ڤایرۆسی ناوبراو زۆر بێت، ئەوا ئاماژەیە بۆ 

فشارێكی سیستەمی بەرگری.
منداڵیدا  تەمەنی  ل��ە  م��ن��دااڵن��ەی  ئ��ەو 
تراومایان هەبووە، سەرەڕای چەند ساڵێك 
یەكجار  بڕێكی  ژیانیان  لەسەقامگیربوونی 
لیكەكانیاندا  لە  بایۆتیك  ئەنتی  لە  زۆریان 
باوەڕەدان  لەو  زاناكان  كراوە.  دەستنیشان 
منداڵیدا  تەمەنی  لە  بەهێز  سترێسی  كە 
كاریگەری دەكاتە سەر سیستەمی بەرگری 
داه��ات��ووی  ساڵەكانی  ل��ە  ه��ەروەه��ا  و 
دەبێت.  مندااڵن  ژیانی  هاوتای  تەمەندا 
دەریانخستووە  پێشووتر  لێكۆڵینەوەكانی 
كە پەیوەندییەك لەنێوان خەمۆكی تەمەنی 
منداڵی و سیستەمی بەرگرییدا هەیە: زۆر 
لەو مندااڵنەی  دایك و باوكیان لە یەكتری 
بۆ  زیاتریان  هەستیارییەكی  جیابوونەتەوە  

شتە وروژێنەرەكان هەیە.

لە هۆڵەندییەوە: 
عەلی ئەحمەد

Kinderen – سایتی  س��ەرچ��اوە: 
 Gezondheid/ van Nederland.nl

  www.kids

خــەمــۆكی 
سەردەمی منداڵی

درێژخایەنە
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ژنان زۆر زیاتر لەپیاوان دووچاری 
سترێس دەبنەوە و زیاتر پێوەی دەناڵێنن - 
پێیدەچێت، كە ژنان بەرامبەر ئەم دیاردەیە 
هیچ دەسەاڵتێكیان نەبێت. ئێستا توێژەران 
لە ئاكامی لێكۆڵینەوەكانیان لەسەر جرجی 
مێینەكان  بۆیان دەركەوتووە، كە  تاقیگە 
بۆ  وەاڵم��دان��ەوەی��ان  هەستیارانەتر  زۆر 

دەرهاوێشتنی هۆرمۆنی سترێس هەیە.
یەكجار  لەماوەیەكی  دەتوانێت  سترێس 
شەكەتییەكی  بخاتە  م��رۆڤ  ك��ورت��دا 
ئەوانەی  ناهەموارەوە.  یەكجار  جەستەیی 
ترپەی  دەب��ن��ەوە،  سترێس  دووچ���اری 
و  دەك��ات  زیاتر  لێدانی  لە  ڕوو  دڵیان 
هەناسەیان سوار دەبێت و ماسولكەكانیان 
گرژ دەبێتەوە. بە هۆی ئەم دیاردانەوەش 
بۆ  هانا  ڕاستەوخۆ  ئ��اژەڵ  یان  م��رۆڤ 
هێرشكردن دەبن یان هەڵدێن - ئەمانەش 
بەپێی ڕووداو دەگۆڕێت. لەم سەردەمەی 
هۆكاری  سترێس  بە  تووشبوون  ئێستادا 
بەردەوامیش  بە  و  پشتەوەیە  لە  دیكەی 
ڕوو لەزیادبووندایە. تووشبوون بە سترێس 
كاردانەوەی نێگەتیڤی بۆ سەر جەست و 
دەروون هەیە. كێشەكانی دڵ، سەرئێشە، 
بە  خەمۆكی  و  ترس  خەو،  تێكچوونی 

دەرئەنجامەكانی سترێس دادەنرێن.
 ئێستا توێژەرانی نەخۆشخانەی فیالدلفیای 
ژنان  كە  دەرك��ەوت��ووە،  بۆیان  مندااڵن 
و  ترس  دووچاری  زیاتر  پیاوان  لە  زۆر 

خەمۆكی دەبنەوە.
 ڕیتا ڤالنتیلنۆ و هاوەڵەكانی لەسەر ڕووپەری 
»Molecular Psychiatry«دا  گۆڤاری 
نووسیویانە، كە ژنان هیچ دەسەاڵتێكیان 
نییە، كە زیاتر لە پیاوان دووچاری سترێس 

بۆ  جیاوازییەش  ئەم  هۆكاری  دەبنەوە. 
دەگەڕێتەوە،  بێوكیمیاوییەكان  هەنگاوە 
لەمێشكدا  سترێسدا  بارەكانی  لە  كە 
مێینە  مێشكی  جۆرەش  بەم  ڕوودەدەن. 
نەك بە تەنیا هەستیارانە وەاڵمدانەوەی بۆ 
دەبێت،  سترێس  هۆرمۆنی  دەرهاویشتنی 
سستی  بە  خووگرتن  كاریگەی  بەڵكو 
تا  توێژەران  دیاردەیەش  ئەم  دەمێنێتەوە. 
لێكۆڵینەوەیان  جرج  لەسەر  تەنیا  ئێستا 

لەسەر كردووە. 
بۆ زانینی هەمان كاریگەری لەسەر مرۆڤ 
ئەنجام  مرۆڤ  لەسەر  لێكۆڵینەوە  دەبێت 
دەریان  پێشوو  لێكۆڵینەوەكانی  بدرێت. 
هۆی  بە  مرۆڤانەی  ئەو  كە  خستبوو، 
تێكچوونی  باری  دووچ��اری  سترێسەوە 
 Corticotropin« دەب��ن��ەوە،  دەروون��ی 
كار  ت��ەواو    »Releasing Factor

لەنێو  ن��اوب��راوی��ش  هۆرمۆنی  ن��اك��ات. 
مێشكدا دروست دەبێت، ئەگەر زانیاری 

لە بەرامبەر سترێس تێپەڕ ببێت.
توێژەران  لێكۆڵینەوەیەدا  ئەم  میانەی  لە 
جرجی مێینە و نێرینەیان خستە ژێر باری 
سترێسەوە، كە بە زۆر مەلەیان پێكردن. 

لێكۆڵینەوە  دوای  و  لێكۆڵینەوە  پێش  لە 
كە  كرد،  ئەوەیان  پشكنینیان  توێژەران 
 Corticotropin« گەردیلەی  چ��ۆن 
Releasing Factor«  لە وەرگرەكانی 

 »Corticotropin Releasing Factor«
دەرئەنجام  دەبن.  جێگیر  مێشكدا  لەناو 
پێكەوە  كە  دەركەوت،  بۆیان  توێژەران 
 Corticotropin« ل��ەن��ێ��وان  بەستن 
وەرگرەكانی  و   »Releasing Factor

ناو مێشكی مێینەدا زۆر تەسكە. 
دوای  نێرینەكاندا  مێشكی  ل��ەن��او 
س��ت��رێ��س ك���اردان���ەوەی خ��ووگ��رت��ن 
چ��االك دەب��ێ��ت، ئ��ەم��ەش ل��ە مێشكی 
ڕوودەدات:  درەنگتر  زۆر  مێینەكاندا 
 Corticotropin»وەرگرەكانی خانەكان 
Releasing Factor«  وەالوە دەنێن، بە 

جۆرێك سترێس بە شێوەیەكی دیار هێندە 
كاریگەی نابێت. 

لە عەرەبییەوە : ئاشتی عەبدولاڵ

سەرچاوە:
www.maktoob.com

خەمۆكی
لە ژناندا
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هەڵبەت ئامانجی فەلسەفه تەنیا 
یەك شتە، ئەویش زانینە � بە ڕاستەقینەیی 
� دەربارەی تاقه شتێك، كە دەیزانین لە 

مێشكماندایە، بەاڵم نایزانین چییە".
هەستی هاوبەش

هیچ  دە  زانرێت  و  ئاشكرایە  و  ئەوەی 
پێویست  هیچ  واتە  ناوێت،  پێ  پەیڤینی 
ناكات مشتومڕی لە  سەر بكرێت، ئەوەیە، 

هەستی هاوبەش و 
گوێزانەكەی ئۆكام

فوئاد عەبدولڕەحمان

تۆماس هۆبز

ویلیام ئۆکام
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كە لە پێكهاتەی سروشتی هەر مرۆڤێكدا 
پێنج جۆر هەستەوەر هەیە، بینین، بیستن، 
بۆنكردن، تامكردن، دەست پێوەدان، كە 
بۆ زانین دەربارەی هەر شتێكی ئەستوویی 
دەرەوەی  لە  كە  بەكاردێن،  )م��اددی( 
هزری  ی��ان  هەبێت،  بوونی  مێشكدا 
پێنج  لەم  جگه  بەاڵم  هەبێت.  )وێنەی( 
هەستەوەرە، مرۆڤ جۆرە هەستەرەریكی 
زانین  بۆ  دەكرێت  كە  هەیە،  دیكەی 
بەكاری بەێنێت، ئەویش هەستی هاوبەشە 

 .Common sense

هەستی  دەس���ت���ەواژەی  ل��ە  مەبەست 
لە  داتا  كۆمەڵێك  كە  ئەوەیە،  هاوبەش 
شتی  دەرب��ارەی  هەن  مرۆڤدا  مێشكی 
ئەستوویی نین، واتە لە دەرەوەی مێشكدا 
نییە، بەاڵم لەگەڵ  بوونیان  بە ئەستوویی 
ئەوەشدا لەنێو مێشكدا وەك هزر بوونیان 

هەیە. 
مرۆڤ بێ ئەوەی پێنج هه سته وه ره که ی 
كە  هەن،  شت  هەندێك  بەكاربهێنێت، 
بۆ  چیین.  كە  دەیانزانێت،  ڕاستەوخۆ 
ئۆتۆمبێلێكدا  لە  ئەگەر  مرۆڤێك  نموونە 
بێت، بگاتە چوار ڕێیانێك، ئەگە  ر ببینێت 
ڕاستەوخۆ  داگیرساوە،  سوور  گڵۆپی 

ناڕوات،  دەوەستێنێت  و  ئۆتۆمبێلەكەی 
دەزانێت،  مێشك  هەستی  بە  چونكە 
وەستانی  بۆ  نیشانەیە  سوور  ڕەنگی  كە 
بێگومان  هەستە  جۆرە  ئەم  ئۆتۆمبێل. 
واتە  هاوبەشن.  تیادا  مرۆڤەكان  هەموو 
چوار  لە  س��وور  گڵۆپی  داگیرسانی 
ال  لێكدانەوەیان  یەك  تەنیا  ڕێیانێكدا 
دروست دەكات، كە ئەویش نیشانە بێت 
جۆرە  بەو  بۆیە  ئۆتۆمبێل،  وەستانی  بۆ 
هەستە دەگوترێت هەستی هاوبەش. كە 
واتە  كۆكن،  لەسەری  مرۆڤ  هەموو 
كە  كۆكن،  ئەوە  لەسەر  مرۆڤ  هەموو 
گڵۆپی سوور بۆ وەستانی ئۆتۆمبێلە، نەك 

بۆ ڕۆیشتنی ئۆتۆمبێل. 
نموونەیەكی دیكەش ئەوەیە، كە هەموو 
مرۆڤ دەزانن، كە بوون هەیە، نەبوون 

نییە. 
هەستی هاوبەش دەتوانم بڵێم لە ڕاستیدا 
كورد  وەك  نەستە،  بەڵكو  نییە،  هەست 
دەڵێت لە ناخدایە، كە جێگای لە هۆشی 
هۆشی  دەرەوەی  لە  نەك  هەیە،  مرۆڤدا 

مرۆڤ.
هاوبەش  هە ستی  باسه،  شایانی  ئەوەی 
دەستە واژەیەكە هەر لە كۆنەوە بۆتە جێی 

مەبەستیان  كە  فەیلەسووفەكان،  بایەخی 
لەم دەستەواژەیە ئەوە بووە، كە هێزێكی 
هەستی  ئامڕازێكی  كە  هەبێت،  ناوەكی 
دیكەی  ئامڕازەكەی  پێنج  وەك  بێت 
هەست، یان نەست بێت بۆ پرسیڤی شتە 
ڕۆڵی  مێشك.  دەرەوەی  ئەستووییەكانی 
ئەم هەستی هاوبەشە ئەوەیە، كە مشتومڕ 
مرۆڤەكاندا  لەنێوان  ناهێڵێت  ناكۆكی  و 
ڕاستی   لەسەر  بڕیاردان  بە  سەبارەت 
پێنج  بە  كە  شتێك،  هەر  ناڕاستیی  و 
بڕیاری  ناتوانرێت  هەست  ئامڕازەكەی 
ئامڕازەكەی  پێنج  واتە  بدرێت.  لەسەر 
ڕەه��ەن��دێ��ك��ی  م���رۆڤ  ه��ەس��ت الی 
سروشتی، فیزیكی، ئەستوویی، دەرەكی، 
بەاڵم،  وەردەگ��رێ��ت،  ئەزموونگەرایی 
بۆ مرۆڤ ڕەهەندێكی  هەستی هاوبەش 
ناوەكی،  ئەنترۆپۆڵۆژیی،  كۆمەاڵیەتی ، 
وەردەگرێت.  ئاوەزگەرایی  خۆڕسكی، 
دەتوانین بڵێین هەستی هاوبەش كارێكی 
گرنگی هەیە، ئەویش ئەوەیە، كە هەموو 
كۆدەكاتەوە  پێكەوە  كۆمەڵ  تاكەكانی 
بە  سەبارەت  بن  كۆك  ڕا  یەك  لەسەر 
بە  واتابەخشین  و  شتەكان   ناولێنانی 
ناكۆك   ڕا  دیكە،  واتایەكی  بە  ناوە كان. 
نێو  تاكەكانی  مرۆڤه  جیاوازەكانی  و 

كۆمەڵ دەكات بە یەك ڕای هاوبەش.
لە كێڵگەی فەلسەفە و زانستدا ژمارەیەك 
هەستی  بنەماكانیان  كە  ه��ە ن،  ڕێسا 
هاوبەشەوە  هەستی  لە  واتە  هاوبەشن، 
واتایەكی   بە  گ��رت��ووە.  سەرچاوەیان 
كە  بنەڕەتییانەن،  زانینە  ئ��ەو  دیكە، 
و  سەردەم   هەر  لە  تێكڕا  بە  مرۆڤەكان 
لەم  یەكێك  لە سەری كۆكن.  كاتێكدا 
ڕێسایانە پااڵوتنی filtering پێناسە یە، كە 
تیۆرێكە ناسراوە بە گوێزانەكەی ئۆكام 

.Occams Razor

گوێزانەكەی  تەلەفزیۆنیی  هەڵقەی 
جۆن ستێوارت میلجۆن لۆک
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ئۆكام
زنجیرەیەكی  ل��ە  2006دا  ساڵی  ل��ە 
بە  ناوبانگدا  بە  ئەمریكیی  تەلەفزیۆنیی 
هەڵقەی  لە  ه��اوس،  دكتۆر  ناونیشانی 
سێیەمیدا، كە بە ناونیشانی گوێزانەكەی 
دەكات  گەنجێك  لە  باس  بووە،  ئۆكام 
تووشی  دەبێت،  س��اڵ  بیست  تەمەنی 
بۆ  دەچێت  دەبێت،  نەرمەكۆكەیەك 
سەرمای  دژی  حەبی  دەرمانخانەیەك 
ئەنفلوەنزا بكڕێت. خاوەنی دەرمانخانەكە 
حەبی  ئ��ەوەی  لەبری  دەگۆڕێت،  لێی 
بفرۆشێت،  پ��ێ  ئەنفلوەنزای  دژی 
جومگەی  هه وکردنی  نەخۆشیی  حەبی 
دەگوترێت  پێی  كە  دەفرۆشێت،  پێ 
نەخۆشیی   ،Colchicine كۆڵچسین 
دەگوترێت  پێشی  جومگه،  هه وکردنی 
زۆر  ه��ۆی  بە  م��رۆڤ  كە  ده رده ش���ا، 
گۆشتی   و  س��وور  گۆشتی  خ��واردن��ی 
ئەو  تووشی  جگەرەوە  سی  و  و  سپی  
حەبی  بەاڵم  دەبێت.  نەخۆشییە  جۆرە 
دژی ئەنفلوەنزا و حەبی دژی نەخۆشیی 

هه وکردنی جومگه یەك ڕەنگیان هەیە.
دەكڕێت  و  حەبەكە  كە  گەنجەكە، 
لە م��اڵ��ەوە دەی��خ��وات، پاش  دەی��ب��ات 
تووشی  لەشی  پێستی  سه عاتێک  چەند 
لیر و زیبكەی سوور دەبێت. شەو، كه  
جێگاوە  دەچێتە  دەزگیرانەكەیدا  لەگەڵ 
تووشی  دەك��ات،  لەگەڵ  سێكسی  و 
دەبوورێتەوە  دەبێت  و  هەناسەبڕکێ 
دەیگەێننە  بەخێرایی  دەك��ەوێ��ت.  و 
ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ە. ل���ەوێ ت��ووش��ی سك 
پاڵەپەستۆی  دەبێت،  زۆر  ئێشەیەكی 
پزیشكەكان هەر  دەبێتەوە.  بەرز  خوێنی 
چەند كانوالی بۆ دادەنێن، بەاڵم سوودی 
مەترسی  ئ��ەوەی  دەگاتە  كار  نابێت. 
دەكرێت.  لێ  جگەری  لەكاركەوتنی 
تا  سپییەكانی  خڕۆكە  ژمارەی  هەروەها 

دێت كەمتر دەبێتەوە. لەشی بەرگریی بۆ 
هاوس،  دكتۆر  نامێنێت.  ڤایرۆس  دژی 
زنجیرەكەیە،  سەرەكیی  پاڵەوانی  كە 
گفتوگۆ  پزیشكەكەی  تیمه  و  خۆی  
لە سەر زۆر گریمانەی سەیر و جۆراوجۆر 
تووشی  گەنجه  ئەو  بۆچی  كە  دەكەن، 
هاوس  دكتۆر  ب��ووە.  نەخۆشییە  ئ��ەم 
شیكردنەوەی  بە  و  خۆی  زیرەكی  بە 
ئێشە  نەخۆشییەكە، كە سك  نیشانەكانی 
جگەر  لە كاركەوتنی  و  پێست   لیری  و 
و نەمانی بەرگریی لەشە دژی ڤایرۆس، 
هۆكاری  كە  دەرەنجامەی،  ئەو  دەگاتە 
ئەم نەخۆشییە خواردنی حەبی كۆڵچسین 
كۆكەكەی  نەرمە  هۆكاری  بەاڵم  بووە. 
كۆكە  دەرم��ان��ی  ب��ە  تەنیا  د ەب��ووای��ە 
دەرمانفرۆشەكە  كە  بكرایە،  چارەسەر 
لێی تێكچووە و لەبری ئەوە كۆڵچسینی 

پێ فرۆشتووە.
گریمانەكانی  شیكردنەوە ی  دی���ارە 
تەلەفزیۆنیەكەدا  دراما  لە  هاوس  دكتۆر 
گریمانە ی  شیكردنەوەی  ڕێبازی  هەمان 
مەبەست  كە  بووە،  ئۆكام  گوێزانەكەی 
زیاد  گریمانەیەك  ه��ەر  ئ��ەوەی��ە  لێی 
بكرێت بۆ لێكدانەوەی هەر دیاردەیەك، 
وات��ە  دەب��ێ��ت.  زی��ات��ر  پ��ێ  هەڵەیەكی 
هەر  لێكدانەوەی  بۆ  گریمانەكان  تا 
ڕێژەی  و  ژمارە  بن،  زیاتر  دیاردە یەك 
پێچەوانەكەشی  دەبن.  زیاتر  هەڵەكانمان 
بە هەمان جۆرە. لەبەرئەوە، هەر تیۆرێك 
زیاتر  لەخۆبگرێت،  كەمتر  گریمانەی 
بەپێی  دەبێتەوە.  نزیك  ڕاستییەوە  لە 
سەلماندنی  بۆ  ئۆكامیش،  فەلسەفەكەی 
ڕاستیی هەر دیاردەیەك، دەبێت تەنیا یەك 
بمێنێتەوە، ئەگینا ئەگەر بوو بە  گریمانە 
دوو گریمانە، ئەوە نیشانەی ئەوەیە، كە 

ئەو دیاردەیە لە ڕاستییەوە دوورە.
گوێزانەكەی ئۆكام

بیرۆكەیەكی  ئ��ۆك��ام  گ��وێ��زان��ەك��ەی 
ئۆكام  ویلیام  خاوەنەكەی  فەلسەفییانەیە، 
ئۆكامی  ویلیامی  بە  ن��اس��راوە  ب��ووە، 
William of Ockham، فەیلەسووفێكی 

برایانی  قوتابخانەی  بە  س��ەر  ڕەبەنی 
مەسیحی بووە، لە سەدەی چواردەیەمدا 
لە  ئینگلته را ژیاوە، لە ساڵی 1288دا  لە 
كۆچی  1348دا  ساڵی  لە  و  دایكبووە 

دوایی كردووە.
ئۆكام  فەلسەفییەی  بیرۆكە  ئەم  پرنسیپی 
ئاسانترین  كە  دەكاتەوە،  ڕوون  ئەوە 
هەر  چارەسەری  بە  گەیشتن  بۆ  ڕێگا 
دۆزی��ن��ەوەی  پەیڤیندا،  ل��ە  گرفتێك 
چ���ارەس���ەرە ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەك��ەی��ەت��ی. 
كە  ئەوەیە،  ڕاستەقینەكەشی  چارەسەرە 
دەبێت  دیاردەیەك  هەر  ڕوونكردنەوەی 
لەسەر بناغەی هەرە كەمترین گریمانەی 
دەبێت  دابمەزرێت.   premise لۆژیكی 
بە ڕێگایەك بێت، كە هەر گریمانەیەكی 
لە  كاریگەریی  ڕۆڵ  و  ئەگەر  لۆژیكی 
یان  دیاردەیەك،  هەر  ڕوونكردنەوەی 
هەر تیۆرێك بە ئاسانی نەبێت، ئەو كاتە 
پێویستە فەرامۆش بكرێت، واتە پشتگوێ 
گریمانەیەكی  ه��ەر  چونكە  بخرێت. 
لۆژیكی، ئەگەر لەسەر هەڵە و ناڕوونی 
هەڵەو  تیۆری  هەڵبەت  بنیادبنرێت، 
ئۆكام  ب��ەره��ه م.  دێتە  ل��ێ  ن��اڕوون��ی��ی 
لەبەرئەوە گوتوویەتی: "كاتێك دەتەوێت 
بۆچوونێكی خۆت بسەلمێنیت، بەڵگە  و 

نموونەی زۆر مەهێنەرەوە".
س��ەدەی  لە  لەسەردەمێكدا  كە  ئۆكام، 
چواردە یەمدا لە ئینگلته رادا ژیاوە، فەلسەفەی 
قوتابخانە كانی سەر كڵێسەی كریستیانی بە 
تەواوی تیادا لە مێشكی قوتابییاندا بااڵ دەست  
سەردەمەدا  لەو  ئۆكامیش  كراوە.  زاڵ  و 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  لە  هەبووە  گرنگی  ڕۆڵ��ی 

چەسپاندنی ئەوە جۆرە ڕەهەنده. 
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ئەوەی شایانی باسه، ئەم جۆرە ڕەهەنده 
كە  فەلسەفییە،  كریستیانییە  قوتابخانه ییە 
لەو سەردەمەدا لە ئینگلته رادا داهێنراوە، 
فەلسەفه  الساییكردنەوە ی  و  هاوشێوە  
ئیسالمی  فەیلەسووفی  قوتابخانەییەكەی 
دەرەنجامی  لە  كە  ب��ووە،  ڕوشد  ئیبن 
خوێندنەوەی قووڵی بۆ نەریتی فەلسەفی 
فەلسەفی  نەریتێكی  هەوڵیداوە  ئەریستۆ، 
ئایینی  لەگەڵ  فەلسەفە  كە  دابەێنێت، 

ئیسالمدا پێكەوە بگونجێنێت.
كڵێسەی  دەسەاڵتدارانی  سەردەمەدا  لەو 
مەترسی كردووە  بە  هەستیان  كریستیان 
كە  فەلسەفەدا،  زانست  و  ئاست  لە 
ئەمان  بێت  و  زاڵ  ئاییندا   ب��ەس��ەر 
بكرێت  و  لەق  پێ  ئایینییان  دەسەاڵتی 
لە بەرژەوەندییان بدرێت. بۆیە سوودیان 
ئیبن  ئیسالمی  فەیلەسوفی  كارەكەی  لە 
بەرژەوەندیی خۆیان  بۆ  و  بینیوە  ڕوشد 

الساییان كردۆتەوە. 
ك��ارە،  ئ��ەو  ئەنجامی  بە  گەیشتن  بۆ 
كڵێسه  پیاوانی  هەوڵەكانی  لە  یەكێك 
بەخێرایی  گەرمی  و  بە  كە  بووە،  ئەوە 
و  ئەریستۆ  بەرهه مەكانی  زۆرت��ری��ن 
ی��ون��ان  و  دی��ك��ەی  فەیلەسووفەكانی 
ئیسالم  فەلەسووفەكانی  ب��ەره��ه  م��ی 
بەتایبەتی  التینی،  زمانی  سەر  وەرگێڕنە 
ئیتاڵیادا.  لە  )ئەندەلوس(و  ئیسپانیا  لە 
یەكێك لە هەرە چاالكترین وەرگێڕ لەو 
سەردەمەدا جیراردی كریمۆنی بووە، كە 
لە  دەقی  سێ  و  حەفتا  خۆی  بۆ  تەنیا 
زمانی  بۆ  وەرگێڕاوە  عەرەبییەوە  زمانی 
ماتماتیك  و  بابەتەكانی  كە  التینی، 
هۆی  بە  بوون.  پزیشكناسی   و  فەلسەفە 
فەلسەفەی  كۆنەكانی  دەقە   وەرگێڕانی 
یونانی  و فەلسەفەی ئیسالمی، نەوەیەكی 
نوێ لە ڕەبەنەكانی كڵێسەی كاسۆلیكی 
دانانی  لە  ڕابەر  بوونەتە  كە  پەیدابوون، 

نوێ،  فەلسەفەیەكی  بناغەی  ب��ەردی 
قوتابخانەیی  فەلسەفەی  بە  ناسرا  كە 
ئەبێالرد  پێتەر  لەوانە   ،Scholasticism

ئەلبێرت  سانت  و   Peter Abelard

و   Albertus Magnus ماگنۆس 
 Thomas ئەكواینس   تۆماس  سانت 
لەدواییدا  ئۆكامی.  ویلیامی  Aquinasو 

ئەم فەلسەفەی قوتابخانەییە، كە لە پێشدا 
كڵێسەی  ڕەبەنەكانی  دەی��ری  بە  سەر 
كاسۆلیكی بووە لە ئینگلته را، لە دواییدا 
ئۆكسفۆرد  زانكۆی  چە كەرەی  بە  بووە 

و كامبریج.
ئەم فەیلەسووفه كریستیانانەی، كە باسمان 
فەلسەفەكەیان  لە  مەبەستیان  ك��ردن، 
پاڵتۆنیزم  ڕوانگەی  لە  كە  بووە،  ئەوە 
بەجێی  وەاڵم��ی  ئەریستۆتاڵیزمەوە   و 
تەمومژاویی  و  ئاڵۆز  پرسیاری  هەندێك 
دەستكەوێت.  كرستییانییان  یەزدانناسیی 
عیسا  كە  بزانن،  چۆن  ئاخۆ  نموونە  بۆ 
لە یەك كاتدا خوایە و كوڕی خوایە و 
ئادەمیزادیشە؟ لە الیەكەوە ئایا چۆن ڕێی 
تێدەچێت ئەم بوونە بە دەستكردی سێ 
ئەفرێنرابێت؟  جیاجیا  یەزدانی  لە  جۆر 
لەالیەكی دیكەشەوە بۆچی دەبێت تەنیا 
ئەم  كە  بكەین،  ی��ەزدان  یەك  بە  باوەڕ 

جیهانەی ئەفراندبێت؟
لەسەر بناغەی فەلسەفەی نۆمینالیستەكان 
سەدەكانی  ل��ه   ك��ە   ،nominalists

بە  باوەڕیان  كە  پەیدابوون ،  ناوەڕاستدا 
لە شتە ڕاستەقینەكان  ناولێنان  فەلسەفەی 
كە  ه��ەب��ووە،  ناڕاستەقینەكان  شتە   و 
بوونی  بێت،  گشت  ئەگەر  شتێك  هەر 
شتێك  هەر  ب��ەاڵم  هەیە،  ڕاستەقینە ی 
ئەگەر گشت نەبێت، واتە ئەگەر بەشێك 
نییە،  بوونی ڕاستەقینەی  لە گشت،  بێت 
ئۆكام فەلسەفەكەی خۆی داڕشتووە، كە 
بە هیچ جۆرێك  "بوونی گشت  دەڵێت: 

مرۆڤ بێ ئەوەی 
پێنج هه سته وه ره که ی 
بەكاربهێنێت، 
هەندێك شت 
هەن، كە ڕاستەوخۆ 
دەیانزانێت، كە 
چیین. بۆ نموونە 
مرۆڤێك ئەگەر لە 
ئۆتۆمبێلێكدا بێت، 
بگاتە چوار ڕێیانێك، 
ئەگە  ر ببینێت گڵۆپی 
سوور داگیرساوە، 
ڕاستەوخۆ 
ئۆتۆمبێلەكەی 
دەوەستێنێت  و 
ناڕوات، چونكە بە 
هەستی مێشك 
دەزانێت، كە ڕەنگی 
سوور نیشانەیە بۆ 
وەستانی ئۆتۆمبێل
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بوونی  گشت  ئەگەر  واتە  نییە".  مەبەست  بێ 
ئەم  ئاوەزمان  هەڵبەت  نییە.  بوونی  بەش  نەبێت، 
تاك   خوای  لەبەرئەوە،  دەڵێت.  پێ  ڕاستییەمان 
ئاوەز  بە  دەبێت  ڕاستەقینەیە، كە  تەنیا خوای  و 
ڕاستەقینەی  بوونی  كە  هەبێت،  پێی  باوەڕمان 
تەنیا  و  تاك   دیكە  شتێكی  هە ر  ئەگینا  هەبێت، 
بوونێكی  كە  بزانین،  ئاوەز  بە  دەبێت  نەبێت، 
نییە. بەڵگەش ئەوەیە، كە ئەگەر دوو  ڕاستەقینە 
بێت  ڕاستەقینەتر  یەكێكیان  دەبێت  هەبێت،  خوا 
گوێزان  دەمی  وەكو  دەبێت  دیكەیان.  لەوی 
نابێت  چونكە  بكرێتەوە.  یەكالیی  ڕاستییە  ئەم 
كە  هەبێت،  شت  یەك  بوونی  بۆ  گریمانە  دوو 
هەردووكیان هەر ڕاست بن، بەڵكو دەبێت تەنیا 
یان  ئەمیان،  یان  بێت،  ڕاست  گریمانەیان  یەك 

ئەویان.
فەیلەسووفەكانی  الی  ئۆكام  گوێزانەی  ئەم 
بۆ داڕشتنی هەر  باو  بە  بووە  ئیتر  ئەو سەردەمه 
دەستەواژەیەكی، یان هەر گریمانەیەكی لۆژیكیی 
و  تێپەڕێت   لۆژیكدا  فلتەری  بە  كە  ڕاستەقینە، 
خاوێن بكرێتەوە لە زیادەكانی، ئەگەر سوودیان 

نەبێت  و بوونیان پێویست نەكات. 
ئۆكام  گوێزانەی  ئەم  باسه،  شایانی  ئ��ەوەی 
لۆژیكێكی  وەكو  تەنیا  دواوە  بە  سەردەمه  لەو 
فەلسەفی تەماشا نەكراوە. نەك هەر ئەوە، بەڵكو 
بەتایبەتی  بەكارهاتووە،  زانستیشدا  ڕێبازی  لە 
ئەزموونگەرایی  شۆڕشی  دەستپێكردنی  لەگەڵ 
و  گالیلێ   گالیلیۆ  دەستی  لەسەر  ئەوروپادا  لە 

ئیسحاق نیوتن .
كێشەی زانین

كێشەیەكی  بنەڕەتدا  لە  ئۆكام  گوێزانەكەی 
ئێپستیمۆڵۆجییە، واتە كێشەیەكە دەربارەی زانین، 
دەرەوەی  لە  دیاردانە   ی  ئەو  زانینی  بەتایبەتی 
سنووری توانای مێشكی مرۆڤدایە، كە بیانزانێت. 
بەپێی گوێزانەكەی ئۆكام، كێشەی زانین هێنده 
كێشەی زانینی پەنهانی )غەیب(ی بچێتە سەر، كە 
دەرەوەی  گریمانەی  واتە  دەرەكی،  گریمانەی 
ئاڵۆزترو  ئەوەنده  نەیسەلمێنێت،  مرۆڤ  مێشكی 

دەیڤید هیوم

هێربەرت سپێنسەر

برتراند ڕاسل
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كە  بەتایبەتی،  دەبێت.  تەمو مژاویتر 
گریمانەی ناجۆری  و نالۆژیكی لەالیەن 
كەسێكەوە بخرێتە بەر دەست سەبارەت 
ڕاستەقینەیی  ب��وون��ی  سەلماندنی  ب��ە 
سنووری  دەرەوەی  لە  كە  چەمكێك، 
كات  و شوێندا بێت. بۆ نموونە، گریمانە 
ئایینی،  خوایەكی  بوونی  سەلماندنی  بۆ 
بۆر  و  زۆر  گریمانەی  بە  پێویستی  كە 
ئەوەی  بۆ  خەڵكی  قایلكردنی  بۆ  هەیە 
ملكەچی  بوونی  و  بە  هەبێت  باوەڕیان 
دەسەاڵتی ئەندێشەئامێزی illusive بن  و 
بیپە رستن. لە ڕێگای ئەوەشەوە بە ناو و 
هێزی ئەو خوایە مێتافیزیكییەوە قۆڕخی 

دەسەاڵتی دنیایی بۆ خۆیان بكەن.
هەڵبەت لێكدانەوەی بوون  و گەردوون 
دی��ارده  ه��ەرچ��ی  تەنانەت  ژی���ان،   و 
پێویستی  سەرسووڕهێنەرەكانیشە، 
ئاڵۆزكردنە  و  كردن   تەمومژاوی  بەم 
مێتافیزیكییە نییە، چونكە ڕێبازی زانستی 
پشت  جیهان   بوون  و  لە  تێگەیشتن  بۆ 
 ،abstract نابەستێت بە گریمانەی ڕووت
بەڵكو بینین  و بە وردی چاودێری كردنی 
هەمیشە  كە  سروشتییەكانی،  دی��ارده 
ساغكردنەوەی  پاشان  دەبنەوە.  دووبارە 

ئەو  بەردەوامبوونی  بوون  و  هۆكاری 
بگەین  ئەوەی  بۆ  سروشتییانە،  دی��ارده 
بزانین  كە  ئاوەزییانە،  دەرەنجامێكی  بە 
چۆن شتەكان وەك دیارده كاریگەرییان 
لەسەر یەكتر هەیە و پێكەوە ئاوێتەن  و 
پێكەوە  یان  دراون،  گرێ  یەكترەوە  بە 
ئاوێتە نین  و بە یەكترەوە گرێ نەدراون.
پەنهانەكانی  دەرب����ارەی  نەزانینمان 
كەس  هەندێك  كە  ژیان،  گەردوون  و 
بۆ  لێكدانەوەی  ی��ەزدان��ی  پەنهانی  بە 
كە  ئ��ەوەی��ە،  نیشانەی  تەنها  دەك��ەن، 
بۆ  توانایە  بێ  ئاوەزدا  لە  خۆی  مرۆڤ 
پەنهانیانی  بە  كە  دیاردەكانی،  پرسیڤی 
یەزدانییان دەزانێت. بەاڵم ئەو دیاردانەی، 
هەست  ئامڕازەكانی  بە  م��رۆڤ  كە 
دەبێت  توانای  هاوبەش  هەستی  بە   و 
ئەزموونیان بكات، بۆی دەبن بە زانین  و 
ئیتر نابن بە پەنهانی یەزدانی  و ناشبن بە 
ئەفسانە و بە بیر و بەسەرهاتی پڕوپووچ.

لۆژیكی ئۆكام دەربارەی زانین
ئۆكام لە سەردەمی خۆیدا وەك لۆژیكزان 
ئەوە  لۆژیكزانییەكەی  هەبووە.  ناوبانگی 
داهێناوە،  لۆژیكیی  یاسایەكی  بووە، كە 
بچووكترین  )ی��اس��ای  ن��اس��راوە  ك��ە 

 Law ofڕێگا كورتترین  یان  ه��ەوڵ، 
 parsimony, law of ecomony or

مەبەست   .)law of succinctness

بۆ  كە  ئەوەیە،  لۆژیكییەش  یاسا  لەم 
پێویستە  دیاردەیەك  هەر  لێكدانەوەی 
بخرێتەڕوو.  گریمانە  كەمترین  ه��ەرە 
كە  هەن،  گریمانە  زیاده  هەرچی  واتە 
فەرامۆش  نەكات،  پێویست  بوونیان 
بكرێن، ئەوجا ڕاستیی هەر بیرۆكە یەك، 
ژمارەی  بە كەمترین  تیۆرێك،  هەر  یان 
دیکه ،  واتایەكی    بە  بسەلمێنرێت.  بەڵگه 
خۆی  كە  كەسەیە،  ئەو  بیرمەند  و  زانا 
ئاڵۆز و تەمومژاوی دوور  لە گریمانەی 
نزیك  ئاسانكاری  لە  دەخاتەوە و خۆی 
پەیڤین  كە  ڕادەیەی،  ئەو  تا  دەكاتەوە، 
نەك  دەكات،  گریمانەیەك  تاقه  لەسەر 
هەروەها  گریمانە.  یەك  لە  زیاد  لەسەر 
لە  ناو  یەك  تاقه  كە  ڕادەی��ەی،  ئەو  تا 
یەك واتا بنێین. بە واتایەكی  دیکه ، یەك 
واتا  یەك  تاقه  بابەت،  یەك  یان  چەمك، 
لێكدانەوە و  ببەخشێت  و هەڵگری یەك 
زیاتر  دانە  یەك  لە  بێت  و  پێناسه  یەك 

نەبێت.
ئۆكام  لۆژیكییەی  یاسا  ئەم  هەڵبەت 

كە هەر گریمانەیەكی لۆژیكی ئەگەر ڕۆڵ  و كاریگەریی 
لە ڕوونكردنەوەی هەر دیاردەیەك، یان هەر تیۆرێك بە 
ئاسانی نەبێت، ئەو كاتە پێویستە فەرامۆش بكرێت، 
واتە پشتگوێ بخرێت. چونكە هەر گریمانەیەكی 
لۆژیكی، ئەگەر لەسەر هەڵە و ناڕوونی بنیادبنرێت، 
هەڵبەت تیۆری هەڵەو ناڕوونیی لێ دێتە بەرهه م. ئۆكام 
لەبەرئەوە گوتوویەتی: »كاتێك دەتەوێت بۆچوونێكی 
خۆت بسەلمێنیت، بەڵگە  و نموونەی زۆر مەهێنەرەوە«
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زانست  ب���واری  ب��ە  زۆری  س���وودی 
ئیسحاق  ن��م��وون��ە  ب��ۆ  گ��ەی��ان��دووە. 
یاسا  لەسەر  خۆی  تیۆرەكەی  نیوتن 
دام��ەزران��دووە،  ئۆكام  لۆژیكییەكەی 
سروشت  بەدیاردەكانی  سەبارەت  كە 
گوتوویەتی: "پێویستە، تا بتوانین، بوونی 
تەنیا  بگەڕێنینەوە  سروشتییەكان  ئۆرگانە 
بۆ هۆكارە نەگۆڕەكان  و هیچی  دیکه ". 
ئەوە ی شایانی باسه، بناغەی ئەم ڕوانگەیە 
و  ئەرستۆ  فەلسەفەكەی  لە  ئەوە،  پێش 
موسای كوڕی مەیموونیشدا بەدی كراوە. 
لۆژیكییەی  یاسا  ئەم  گرنگی  هەڵبەت 
ئۆكام لەوەدا بووە، كە ڕۆڵێكی سەرەكی 
بیرمەندیی  گواستنەوەی  ل��ە  بینیوە 
سەردەمی  بەرەو  ناوەڕاست  سەدەكانی 
بەر  ئەو گواستنەوەیە  نوێ )مۆدێرنیتی(. 
چواردەدا  سەدەی  لە  شتێك  هەموو  لە 
بۆتە هۆی لەق كردن  و لەرزاندنی بناغە 
و كۆڵە كەی باوەڕی ئایینی مەسیحی لە 
ئەوروپادا. بە هۆی ئەوەشەوە یەزدانناسی 
لە فەلسەفه ئیتر بەرە بەرە جیا كرایەوە. 
بیرمەندەكان ئیتر ڕوویان بەرە و چەمك 
تەنانەت  بابەتی زانستی وەرچەرخاند.   و 
ڕەبەنێكی  خ��ۆی  كە  ئ��ۆك��ام،  ویلیام 
فەلسەفە دا  لە  بووە،  مەسیحی  كڵێسەی 
باوەڕی بە یەزدانناسییەكەی نه ماوە تەنیا 
ئەزموونگەراییەكەی  ئاوەزگەرایی  و 
ئەم  ل��ەب��ەرئ��ەوە،  ه��ەر  ب��ۆی��ە  نەبێت. 
ژیاندا  كۆتاییەكانی  لە  فەیلەسووفه، 
لەژێر دەسەاڵتی كڵێسەدا بە ئاسوودەدی 
نەژیاوە، بەڵكو زیندانیش كراوە، چونكە 
بە بەردەوامی داكۆكیی لە فەلسەفەكەی 

خۆی كردووە.
سەلماندنی بوونی خوا

خوا،  بوونی  سەلماندنی  بە  سەبارەت 
ئەریستۆ  كە  بووە،  وا  بۆچوونی  ئۆكام 
"زنجیرەی  گوتوویەتی:  كە  بووە،  هەڵە 

یان  بزوانەكان،  یەكی  دوای  بە  یەك 
باوەڕ  دەك��ەن  ناچارمان  سوونگەكان، 
بكەین، كە هەرە یەكەمین بزوێنەر، یان 
بەو  هەبێت.  بوونی   ،causer سونگه 
واتایەی، كە خوا بوونی هەبێت. ئۆكام 
نەیزانیوە،  ئەریستۆ  كە  گوتوویەتی، 
كۆتایی  بێ  ك��اردان��ەوەی  نازانێت  كە 
لە  زیاترن  هۆكارەكان  بزوانەكان  و 
سونگەیەی  ئەو  یان  نەبزواو،  بزوێنەری 
چونكە  نییە،  سونگەی  كە   ،causality

نەیزانیوە، كە هیچ شتێك نازانێت، ئەگەر 
هیچ  لەبەرئەوە،  نەیزانێت.  ڕاستەوخۆ  بە 
كەسێك نییە بە ڕوونی بزانێت، كە خوا 
بوونی هەیە. هەروەها هیچ ئاوەزێك نییە 
توانای  كە  بزانێت،  كە  هەبێت،  توانای 
بەسەر هەموو شتێكدا هەیە، یان توانایی 
خ��وا بێ س��ن��وورە. ه��ەروەه��ا ب��اوەڕ و 
گومڕایی هەر هەمان شتن، چونكە هیچ 
خوا یەك  كە  بیسه لمێنێت،  نییە  ئاوەزێك 
یان  هەیە،  یەزدانێك  چەند  یان  هەیە، 
هەر هیچ خوایەك  و هیچ یەزدانێك نییە. 
هەبێت،  بوونی  هەبێت  خوا یەك  ڕەنگه 
مرۆڤ  بۆ  ڕاستەوخۆ  بە  چ��ۆن  ب��ەاڵم 
یان  هەیە،  بوونی  كە  بسەلمێنرێت، 
)ڕوحێكی(  مینو یەكی  هەبێت  خوایەك 
لە  بەخشیبێت.  ئێمه  بە جەستەی  نەمری 
جیاوازیی  یەزدانناسی  بواری  ڕاستیدا 
ئۆكام  هەیە.  فەلسەفەدا  بواری  لەگەڵ 
بە  خۆیدا  كتێبێكی  لە  بۆچوونەی  ئەم 
 Centiloqiumزم���ان )سەد  ناونیشانی 
كە  باڵوكردۆتەوە،  theologicum(دا 

تیایدا باسی لەوە كردووە، كە زۆرترین 
ل��ەڕووی  كریستیانی  ئایینی  ب��اوەڕی 
دەرەنجامی  دەمانگەیێننە  لۆژیكییەوە 
بەتاڵ  و بێ واتا. بۆ نموونە دەڵێت: چۆن 
دایكی  مریەم  كە  بیسەلمێنین،  دەتوانین 
مرۆڤی  هەموو  باوكی  خواش  و  خوایە 

سەرزەمین بووە و لە ئەنجامدا وا بێت، 
كە مریەم دایكی باوكی خۆی بێت. 

ژیانی ئۆكام
لە  وات��ە  1288دا،  ساڵی  ل��ە  ئ��ۆك��ام 
ئینگلترا  لە  سیانزەدا  س��ەدەی  كۆتایی 
كراوە  منداڵی  بە  هەر  دنیاوە،  هاتۆتە 
فر  ێنچیسكانی  تایەفەی  ئەندامێكی  بە 
دوانزه  بە  بووە  تەمەنی  كاتێك  ئایینی. 
ناردوویەتی  خوێندن  بۆ  باوكی  ساڵ، 
دواییدا،  لە  ئۆكسفۆرد، كە  زانكۆی  بۆ 
ببێت  بكات،  تەواو  ئەگەر خوێندن  كە 
ئۆكسفۆرد،  لە  یان  كڵێسه،  ڕەبەنی  بە 
پاش  ئیتر  ب��ووە،  ئەوە  پاریس.  لە  یان 
زانكۆی  لە  خوێندنی  ت��ەواوك��ردن��ی 
ئ��ۆك��س��ف��ۆرد، ه��ەر ل���ەوێ ك���راوە بە 
لەبری  ب��ەاڵم  یەزدانناسی،  مامۆستای 
مەسیحیدا  ئایینیی  ب��اوەڕی  لە  ئ��ەوەی 
پتە وتر بكرێت، لە گومانگەرایی نزیكتر 
بۆتەوە. تەمەنی هێشتا بیست ساڵی تێپەڕ 
نووسین  هەوڵی  كەوتۆتە  نەكردووە، 
 �384( ئەریستۆ  فەلسەفەكەی  دژی  لە 
 �1096( لۆمبارد  پیتەر  و  پ.ز( ،   322
كردووە  خۆی  نووسینەكانی  ز(.   1194
باڵوی  1324دا  ساڵی  لە  كتێبێك  بە 
پوختەی هەموو  ناونیشانی  بە  كردۆتەوە 

زانستی لۆژیك. 
ئۆكام لەم كتێبەیدا ڕۆڵی ئاوەز ناهێڵێت. 
ئەگەر  دەرەنجامەكانی  "ئاوەز  دەڵێت: 
هیچ  نەسەلمێنرێت،  ئەزموون  بە  بێتو 
واتایەك نابەخشن، ئەگینا ئاوەز بە ڕووتی 
دەبێتە ئەبستراكت  ، كە مەحاڵە بخرێتە بەر 
تاقیكردنەوە". دیارە هەر لەم ڕوانگەیەوە 
كە  ه��ەب��ووە،  بۆچوونەی  ئ��ەو  ئۆكام 
و  ئەبستراكتە  مێتافیزیك  چەمكی 
مرۆڤەوە  لەالیەن  چونكە  تەمومژاوییە، 
هەر  ناسەلمێنرێت.  هەرگیز  ئەزموون  بە 
بووە،  وا  ب��اوەڕی  ئۆكام  لەبەرئەوەش 
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ئەبستراكتە،  چەمكێكی  ڕۆحێش  كە 
دەرەوەی  لە  هەست  بە  مەحاڵە  چونكە 
بۆمان  مێشكماندا  لەناو  مێشكماندا  و 
لە  بتوانین  ئەوەی  هەرچی  بسەلمێنرێت. 
دەرەوەی ئاوەزی خۆمان  و لە ناوەوەی 
بسەلمێنین،  بوونی  خۆماندا  ئ��اوەزی 
ئاوەزیش  خۆمانە.  )خود(ی  هەر  تەنیا 
بەرهه مهێنانی  بۆ  مێشك  ئامێرێكی  لە 
نییە.  دیکه   هیچی   بەوالوە  بیركردنەوە 
بێگومان شۆپنهاوه ر-یش لە دواییدا هەر 

ئەم بۆچوونەی هەبووە.
یۆحەنای  پاپا  1324دا  ساڵی  لە  هە ر 
بیست  و دووەم داوای لە ئۆكام كردووە 
لە  ئەڤینیۆن  بۆ شاری  بكات  سەردانی 
فەڕەنسا بۆ ئەوەی بە ڕووبەڕوو گوێی 
بیروباوەڕی  لە  داكۆكی  كە  بێت،  لێ 
نەیارەكانی، كە  لە دژی  خۆی بكات 
لەسەر  ئۆكام  دەزان��ی.  گومڕایان  بە 
ئەڤینیۆن   چۆنە  پاپا  ڕاسپاردەیەی  ئەو 
و ماوەی چوار ساڵ لەوێدا بە دەست 
ساڵی  لە  ب��ەاڵم  م��اوەت��ەوە.  بەسەری 
بەرەو  هەاڵتووە  ش��ارە  لەو  1328دا 
لویسی  الی  چۆتە  لەوێوە  ئیتاڵیا  و 
ئیمپڕاتۆڕێكی  كە  باڤاریا،  ئیمپڕاتۆری 
سەرسەختی  دوژمنی  و  بووە  ڕۆمانی 
پاپا بووە. لە باڤاریا چەند نامیلكەیەكی 
لە  یەكێك  لە  نووسیوە.  پاپا  دژی  لە 
كتێبی  ناونیشانی  بە  كە  نامیلكەكانی، 
سەد ڕۆژه، باسی لە ژیانی كوێرەوەری  
مرۆڤه  دەرەت��ان��ی  بێ  ه���ەژاری  و  و 
لە  هەروەها  ك��ردووە.  كرستیانەكانی 
ناونیشانی  بە  كە  كتێبێكی  دیکه یدا، 
بیرو  دژی  ی��ۆت��ۆپ��ی-ه،  ڕوان��گ��ەی 
بۆچوونە هەڵەكانی پاپا وەستاوەتەوە و 
ئەم ئەوی بە لە ئایین هەڵگەڕاو تاوانبار 
كردووە. لە بەرامبەر ئەوەشدا ستایشی 
كە  كردووە،  ئیمپڕاتۆری  كەسایەتیی 

و  پاراستووە  مەدەنیی  دەسەاڵتی  چۆن 
پشت  و پەنای خەڵكانی مەسیحی بووە 
و سزای لە ئایین هەڵگەڕاوەكانی داوە. 
بۆی  ئیمپڕاتۆر  ئۆكام،  بۆچوونی  بۆ 
هەیە بە دەسەاڵتی خۆی سزای پاپای 
هەڵەكار و لە دین هەڵگەڕاویش بدات. 
سەردەمەدا  لەو  ئۆكام  بۆچوونەی  ئەم 
گرنگ،  ڕامیاریی  تیۆرێكی  بۆتە 
بیرۆكەی  ب��ۆ  زەمینەیەك  بۆتە  ك��ە 
لە  ئایینی  دەسەاڵتی  جیاكردنەوەی 
بۆ  ڕامیاری.  یان  مەدەنی،  دەسەاڵتی 
ئەوە  بەڵگەی  تیۆرەی  ئەم  پاڵپشتی 
گوتوویەتی،  خۆی  مەسیح  كە  بووە، 
بیدەنەوە  خاوەنێتی  قەیسەر  ئەوەی  كە 

بە قەیسەر.
ئۆكام لە دوایین سااڵنی ژیانیدا، بەتایبەتی 
میونیخ  شاری  چۆتە  1330دا  ساڵی  لە 
بە   1348 ساڵی  لە  لەوێدا  و  ئەڵمانیا  لە 
دەردی تاعوون كۆچی دوایی كردووە. 
بەاڵم بەر لە مردنی بە چەند ساڵێك بووە 
سەردەمەكەی،  بیرمەندی  ناودارترین  بە 
فەلسەفەكەی بۆتە بابەتی مشتومڕی زۆر 
لەنێو هۆڵی زانكۆكاندا. تەنانەت زۆر لە 
بە  باوەڕیان  سەردەمه  ئەو  یەزدانناسانی 
فەلسەفەكەی هێناوە، كە دەڵێت باوە ڕی 
لەبەرئەوە  ناسەلمێنرێت.  ئاوەز  بە  ئایینی 
باوەڕیان بەوە هێناوە، كە پێویست بێت 
لەژێر  جیابكرێتەوە.  ئایین  لە  فەلسەفه 
ئۆكامدا  فەلسەفەیەی  ئەم  كاریگەریی 
لە  سەربەخۆ  فەلسەفیی  قوتابخانەیەكی 
ئۆكسفۆرد دامەزراوە، كە قوتابیانی شوێن 
پێ هەڵگرانی ناویان لەو قوتابخانەیە ناوە 
"ژیانی هاوچەرخ". ئەوەی شایانی باسه، 
ئەبیالرد بەر لەوە بە سێ سەد ساڵ ناوی 
قوتابخانە فەلسەفییەكەی خۆی بە هەمان 
ناوەوە ناوە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ناوبانگی 
ئەو قوتابخانەیە لە زانكۆكانی ئەوروپای 

ئەو سەردەمەدا زیاتر بووە، بە ڕادەیەك، 
پاریس،  لە  خوێندن  دەسەاڵتداران  كە 
چوونەتە  قوتابییەكانیان  بینیویانە  كە 
ئەم  بۆچوونی  بیرو  كاریگەریی  ژێر 
فەلسەفەكەی  لە  ڕێگرییان  فەیلەسووفه، 
كردووە، كە لە زانكۆی پاریسدا بە ئازادی 
بە  سەبارەت  مشتومڕانە  ئەم  بخوێنرێت. 
فەلسەفەكەی ئۆكام گوێزراوەتەوە بۆ نێو 
و  دەسە اڵت   نەیارەكانی  بەرە  و  حیزب  
ڕووناكبیرانیش  باوی  قسەی  بە  كراوە 
دیارە  شەقامەكاندا.  قاوەخانە كان  و  لە 
سەردەمەدا  لەو  ئۆكام  فەلسەفەكەی 
ڕۆڵێكی گرنگی هەبووە لە دروستكردنی 
دژی  لە  بەرهه  ڵستكاری  بیری  هەوێنی 
هەر  بۆیە  مەسیحی.  كڵێسەی  دەسەاڵتی 
لەبەرئەوە پاپای كڵێسەی ڕۆما بۆ خۆی 
بە  كە  دەرك��ردووە،  ئایینی  بانگەوازی 
ئۆكام  فەلسەفەكەی  دژی  لە  توندی 
بكرێت.  بەربەرەكانێ  و  بوەسترێتەوە 
فەلسەفەكەی  گرینگییەكی دیکه ی 
هەوێنی  بۆتە  كە  بووە،  ل��ەوەدا  ئۆكام 
مارتین  ئایینزایی  بیری  سەرهه ڵدانی 
فەلسەفییە  ڕێ��ب��ازه  هەڵبەت  ل��ۆس��ەر. 
گومانگەراییەكەی  ئیپستیمۆڵۆژی  و 
باڕكڵی   الی  بۆ  گ��وزراوەت��ەوە  ئۆكام 
بنەمای  لەسەر  كە  كانت،  پاشان  و 
بە  داوە  هەوڵی  ئۆكام  بۆچوونەكەی 
بیسەلمێنێت،  پراكتیكی  ئاوەزی  ڕێگای 
بەخشینی  سەرچاوەی  نابێتە  ئایین  كە 
كە  ئەزموونگەراییە،  تەنیا  بەڵكو  زانین، 
بۆ  سەرچاوەیەكە  تا قه  هەست  دەڵێت 
فەلسەفەی  ڕێگایەشەوە  لەم  هەر  زانین. 
ئەزموونگەرایی ئینگلیزی لەسەر دەستی 
پاشان  بەیكۆن  و  فڕانسیس  و  ڕۆج��ەر 
دەیڤید  ل��ۆك  و  ج��ۆن  هوبزو  تۆماس 
هیوم  و جۆن ستیوات میل  و هێربەرت 

سپێنسەر و بێرتڕاند ڕەسڵ داهاتووە.
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    پشیلە، تەنیا بۆ      مرۆڤ دەمیاوێنێت
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    پشیلە، تەنیا بۆ      مرۆڤ دەمیاوێنێت
وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع
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ئاژەڵێكی شێردەرەو  پشیلە 
سەر بە ڕەگەزی گوربەكانە )السنوریات( 
لەمەوبەر  ساڵ  هەزار   7000 نزیكەی  و 
یەكێكە  كراوەو  ماڵی  مرۆڤەوە  لەالیەن 
ل��ەو گ��ی��ان��ەوەران��ەی ل��ە دێ��رزەم��ان��ەوە 
لەمرۆڤەوە نزیك بووە. مرۆڤ بە درێژایی 
چونكە  بەخێوكردووە،  پشیلەی  مێژوو 
توانایەكی گەورەی هەبووە بۆ ڕاوكردنی 
مشك و جرج و مار، بەم شێوەیە پشیلە 
كشتوكاڵ  لە  پارێزگاری  توانیویەتی 
و  نەخۆشی  لە  و  بكات  خانووەكان  و 
ئافاتی ئەو گیانەوەرانە دووریان بخاتەوە. 
لە  بەشێك  الی  ماڵییەو  ئاژەڵێكی  پشیلە 
کەسیش  هەندێک  خۆشەویستە  خەڵك 
پشیلەیەك  هەموو  ب��ەاڵم  دەترسن،  لێی 
كێوییەو  هەیە  پشیلە  بەڵكو  نییە،  ماڵی 
گەورەترەو  ماڵی  پشیلەی  لە  قەبارەی 
پەیداكردنی  لە  پشیلە  دڕن��دەی��ە.  زۆر 
دەبەستێت،  خۆی  بە  پشت  خۆراكدا 
یاری و گەمەكردنە. هەندێک  لە  حەزی 
دەكەن  ئ��ەوە  لەسەر  قسە  هەیە  بیروڕا 
بیابانیدا  ئەسڵی پشیلە لە كەشوهەوایەكی 
ژیاوە، بەڵگەشیان بۆ ئەوە حەزی پشیلەیە 
خۆرە،  تیشكی  خۆدانەبەر  گەرماو  لە 
لەو  ب��ەڕۆژدا  پشیلە  زۆرج��ار  هەروەها 
پاڵدەكەوێت  یان  دەخەوێت  شوێنانەدا 
كە تیشكی خۆری لێدەدات. بەمانایەكی 
و  نسرم  شوێنی  لە  پشیلە حەزی  دیكە  

ساردو نزار نییەو بەردەوام بەدوای شوێنی 
گەرمدا دەگەڕێت.

ناوێكی  چەند  كوردیدا  زمانی  لە  پشیلە 
هەیە، لەوانە پشیلە، گوربە، كتك. مێژوو 
پشیلەیان  كۆنەكان  میسریە  دەڵێت  پێمان 
ئەم  بۆ  ئاینییان  ڕێوڕەسمی  پەرستووەو 
لە  هەندێك  كەچی  ڕێكخستووە،  ئاژەڵە 
دارستانەكانی  نێو  سەرەتاییەكانی  خێڵە 
و  چ��ووە  پشیلە  لە  زەندەقیان  ئەفریقا، 
لێی ترساون و لەو بڕوایەدابوون بەشێكە 
واڵتانی  زۆرب��ەی  لە  ب��ەاڵم  شەیتان.  لە 
پێشكەوتوودا گرنگی بە پشیلە دەدرێت و 
بە جوانی دەڕازێندرێتەوەو لەنێو ماڵەكاندا 
بەخێودەكرێت و وەك یەكێك لە ئەندامانی 
ئەمە  دەكرێت،  لەگەڵ  مامەڵەی  خێزان 
ئەگەر زیاتر نەبێت. هەروەها مێژوو پێمان 
لەمەوبەر،  ساڵ  ه��ەزاران  پشیلە  دەڵێت 
لەالیەن  نیل،  ڕوب��اری  كەناری  لەسەر 
دانیشتوانی ئەوكاتی میسرەوە ماڵی كراوە. 
هەندێك مۆمیای پشیلە كە دۆزراونەتەوە 
 25 لە  زیاد  بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژووەكەی 

سەدەی بەر لە زاینی.
پشیلە توانایەكی گەورەی بۆ ڕاوكردن و 
نزیك  كە  هەیە،  نێچیرەكانی  پەالماردانی 
پڵنگ  توانایەی  ئەو  هەمان  لە  دەبێتەوە 
بۆ ڕاوكردن و پەالماردان هەیەتی. بەاڵم 
پشیلە بەهۆی ئەوەی قەبارەیەكی بچووكی 
نییە.  مەترسی  شوێنی  مرۆڤ  بۆ  هەیە، 
كێشی پشیلە لەنێوان 4 بۆ 7 كیلۆگرامدایە 
و هەندێجار كێشی دەگاتە 10 كیلۆگرام. 
بەاڵم لە هەندێجاری زۆر دەگمەندا ئەگەر 
پ��ەروەردە  باش  بەشێوەیەكی  پشیلەكە 
زۆری  و  چ��اك  خ��ۆراك��ی  و  بكرێت 
بگاتە  كێشی  دەك��رێ  ئ��ەوا  پێبدرێت، 
نزیكەی 23 كیلۆگرام. بەاڵم نابێت مرۆڤ 
كارێكی لەو جۆرە ئەنجام بدات، چونكە 
نییە و  ئەوە كارێكی باش و تەندروست 
پشیلەیەك بەو قەبارە گەورەیە، زەرەو زیانی 
و  دەبێت  دەوروبەری  گیانلەبەرەكانی  بۆ 
منداڵی  بە  زیان  نییە  دوور  هیچ  تەنانەت 
تاریكیدا  لە  پشیلە  بگەیەنێت.  س��اواش 
توانایەكی گەورەی بۆ بینین هەیە، هەروەها 
پشیلە حەزێكی زۆری لە پاكوخاوێنییە و 
بە  خۆی،  توكەكەی  زمانی،  بە  زۆرجار 

مەبەستی پاكردنەوەی دەلێسێتەوە.
پشیلە بەوە ناسراوە سەبرێكی دووردرێژی 

زیرەكە،  زۆری��ش  تاڕادەیەكی  هەیەو 
ه���ەردوو دەستی  ب��ە  ئ��ەو دەت��وان��ێ��ت 
بیكاتەوە،  و  بنێت  دەرگ���اوە  بە  پ��اڵ 
دیكە  خەڵكانی  لە  ناسیاوەكانی  دەتوانێ 
كۆنترۆڵی  دەتوانێ  هەروەها  جیابكاتەوە، 
لەوەدا  مرۆڤ  بۆیە  بكات،  غەریزەكانی 
لەگەڵ  پشیلە  ك��ە  س��ەرك��ەوت��ووب��ووە 
هەندێك لە گیانەوەرە ماڵییەكانی دیكەدا 
هەیە  زۆر  چیرۆكگەلێكی  بەخێوبكات. 
باس  و  دەكەن  پشیلە  وەفاداری  لە  باس 
بڕینی  دوای  پشیلە  چۆن  دەك��ەن  لەوە 
بۆالی  گ��ەڕاوەت��ەوە  كیلۆمەتر،  س��ەدان 
مەسەلەی  لە  پشیلە  بەاڵم  خاوەنەكەی. 
وەفاداریدا ناگاتە بە سەگ و سەگ زۆر لە 
پشیلە بەرامبەر بە خاوەنەكەی وەفادارترە. 
خەڵكانێكی زۆر پێیان وایە پێویستە ڕۆژانە 
بڕێك شیر بدرێت بە پشیلە یان شیر ببێتە 
یەكێك لە ژەمە سەرەكییەكانی پشیلە. لە 
واقیعدا ڕاستە پشیلە حەز لە شیر دەكات، 
بەاڵم مەسەلەكە یەكجار بەو شێوەیە نییە، 
خۆراكی  ژەمە  ناكات  حەز  پشیلە  واتە 
بڕێك  ڕۆژان��ە  یان  بێت  شیر  سەرەكی 
شیری بدرێتێ، بگرە لەالیەنی تەندروستی 
شیر  پێدانی  خۆراكییەوە  هاوسەنگی  و 
بەشێوەیەكی ڕۆژانەو ڕێكوپێك، لەوانەیە 
ببێتە هۆی نانەوەی كێشە لە هەرسكردندا 
بە  پشیلەكە  دووچاربوونی  هۆی  ببێتە  و 
شیر  بەناو  ناو  پێویستە  بۆیە  سكچوون. 
بە  ببێت  شیر  نابێت  و  پشیلە  بە  بدرێت 

ژەمێكی سەرەكی ڕۆژانە.
پشیلە توانایەكی گەورەی هاوسەنگی هەیە، 
ئەم توانا گەورەیەی وای لێدەكات بتوانێ 
باریكدا  ئاسانی بەسەر دیواری بەرزو  بە 
بڕوات یان بەسەر لێواری بەرزو تەسكی 
پەنجەرەكاندا بێت و بچێت. زۆربەی جار 
دەكەوێتە  بەرزاییانەوە  لەو  كاتێك  پشیلە 
گەورەیەی  توانا  ئەو  هۆی  بە  خوارەوە، 
لە هاوسەنگیدا هەیەتی، بە ئاسانی لەسەر 
زیانی  و  ڕادەوەستێت  پەلی  چوار  هەر 
پێناگات. بەاڵم مەرج نییە هەموو كاتێك 
ئەو كەوتنە خوارەوەیە بێ زیان بێت، لە 
ڕوودەدات  دەگمەندا  حاڵەتی  هەندێك 
لەكاتی كەوتنە خوارەوەدا پشیلەكە زیانی 
پێبگات، بۆ نموونە قاچێك یان دەستێكی 

بشكێت.
زۆری  زۆرب��ەی  پێچەوانەی  بە  پشیلە 
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گیانەوەرەكانی دیكەوە، لەكاتی ڕۆشتندا، 
پێشەوە و پشتەوەی كە  دەست و قاچی 
دەكەونە یەك الی الشەیەوە، دەجوڵێنێت، 
دیكەی  الكەی  قاچی  و  دەست  پاشان 
هەنگاوەكانی  شێوەیە  بەو  دەجوڵێنێت، 
مانایەكی  بە  دەڕوات.  و  هەڵدەهێنێت 
ئەو  ڕۆشتنیدا  لەكاتی   پشیلە  دیكە 
الی  دەك��ەون��ە  كە  قاچەی  و  دەس��ت 
ڕاست، هەردووكیان پێكەوە دەجوڵێنێت، 
چەپ  الی  ق��اچ��ی  و  دەس���ت  پ��اش��ان 
هەمیشە  بەمەرجێك  دەجوڵێنێت.  پێكەوە 
دەجوڵێنێت.  قاچەكانی  پێش  دەستەكانی 
واتە كاتێك دەست و قاچی الی ڕاستی 
دەجوڵێنێت  دەستی  سەرەتا  دەجوڵێنێت، 
مەملەكەتی  ت��ەواوی  لە  قاچی.  پاشان 
گیانەوەراندا، ئەم جۆرە ڕۆشتنە الی دوو 

گیانەوەری دیكە هەیە، ئەوانیش حوشترو 
زەڕافەن.

جومگەكانی سەری پشیلە، یارمەتی دەدەن 
سەری بەشێوەیەك بجوڵێنێت بگاتە بەشی 
دەستێكی  هەر  لە  الشەی.  زۆری  هەرە 
پێشەوەی پشیلەدا پێنج پەنجە هەیە، بەاڵم 
لە هەر پێیەكی پشتەوەدا چوار پەنجە هەیە. 
هەندێك پشیلە پەنجەی زیادەیان هەیە و 
هەر  پەنجەزۆر.  پشیلەی  دەوترێت  پێیان 
پەنجەیەك لە پەنجەكانی دەست و قاچی 
دێت  كۆتایی  تیژ  چڕنوكێكی  بە  پشیلە 
لە قوالپی ماسی دەچێت. چڕنوكی پشیلە 
لەژێر  و  دەرناكەوێت  ئاسایدا  لەكاتی 
لەكاتی  بەاڵم  شاردراوەتەوە،  پێستەكەیدا 
دەرەوەو  دێنە  چڕنوكەكان  ڕاوكردندا 
پشیلە  گێردەكرێن.  نێچیرەكە  الشەی  لە 

بەسەر  سەركەوتن  بۆ  چڕنوكانەی  ئەم 
بۆ  و  نێچیرەكانی  گرتنی  بۆ  درەختدا، 
بەكاریاندەهێنێت.  لەخۆی  بەرگریكردن 
بە  پشیلە  قاچی  و  دەس��ت  لەپی  ن��او 
ئەمە  داپۆشراوە،  ئیسفنجی  سەرینێكی 
پشیلەكەدا،  رۆشتنی  كاتی  لە  وادەكات 
دروست  خشێك  خشە  و  دەن��گ  هیچ 
هەرچی  تێپەڕێت.  بێدەنگ  و  نەبێت 
كلكی پشیلەیە، ئەوا درێژكراوەی بڕبڕەی 
پارێزگاریكردنی  یارمەتی  و  پشتییەتی 
لەكاتی  دەدات.  پشیلەكە  هاوسەنگی 
كلكی  بەخێرایی  ك��ەوت��ن��ەخ��وارەوەدا، 
بادەدات و الشەی هەڵدەگێڕێتەوەو لەسەر 

هەر چوار پەلی ڕادەوەستێت.
جەستەی پشیلە

ئێسكی   250 نزیكەی  پشیلە  جەستەی 
لە  ئێسكانە  ئەو  ژمارەی  تێدایە، جیاوازی 

پشیلە بەوە 
ناسراوە 
سەبرێكی 
دووردرێژی هەیەو 
تاڕادەیەكی زۆریش 
زیرەكە، ئەو دەتوانێت بە 
هەردوو دەستی پاڵ بە 
دەرگاوە بنێت و بیكاتەوە، 
دەتوانێ ناسیاوەكانی لە 
خەڵكانی دیكە جیابكاتەوە، 
هەروەها دەتوانێ 
كۆنترۆڵی غەریزەكانی 
بكات، بۆیە مرۆڤ لەوەدا 
سەركەوتووبووە كە 
پشیلە لەگەڵ هەندێك 
لە گیانەوەرە ماڵییەكانی 
دیكەدا بەخێوبكات
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پشیلەیەكەوە بۆ پشیلەیەكی 
دیكە، بەندە بە درێژی و 
كورتی كلكی پشیلەكەوە. 
پشیلە سەرێكی بچووكی 
شەویالگی  دوو  هەیە، 
بەهێزی،  ب��ەاڵم  ك��ورت، 
پشیلە  بەچكە  ت��ێ��دای��ە. 
نزیكەی 26 ددانی خڕی 
تەمەنی  لە  و  هەیە  كاتی 
دەك��ەون.  مانگیدا  شەش 
گەورە 30  پشیلەی  بەاڵم 
ددانی هەیەو لە لێكردنەوەو 
ونجڕونجڕكردنی خۆراكدا 
پشیلە  دەهێنێت.  بەكاریان 
مرۆڤەوە  پێچەوانەی  بە 
ددان��ی نییە بۆ وردك��ردن 
خۆراكەكەی،  هاڕینی  و 
دەتوانێ  ئەوەشدا  لەگەڵ 
گەورەی  گەورە  پارچەی 
خ��ۆراك��ی ن��ەج��اوێ��ن��راو 
قوتبدات. ژمارەیەكی زۆر 
لە زیادەی بچووك بچووك 
لەسەر زمانی پشیلە هەیە و 
پێیان دەوترێت مەمیلەكان 
و وادەكەن زمانی پشیلەكە 
زبر بێت. ئەم ڕووە زبرەی 
پشیلەكە  یارمەتی  زم��ان، 
دەدات گۆشتی ئێسقانەكان 
لێكاتەوە، هەروەها یارمەتی 
توكی  زمانی،  بە  دەدات 
الشەی شانە بكات و پاكی 

بكاتەوە.

مێخی  شێوە  بچووكی  لوتێكی  پشیلە 
هەیەو بەشی پێشەوەی بە چینێكی پێستی 
زبر داپۆشراوەو پێیدەوترێت پێستی لووت 
و ڕەنگی جیاواز جیاوازی هەیەو بەزۆری 
تەڕو شێدارو ساردە. هەردوو گوێچكەی 
پشیلە، هەریەكەیان بەجیا لەوی دیكەیان 
دەجوڵێت. هەروەها پشیلە لە توانایدا هەیە 
دەنگەكە  ئاڕاستەی  بە  گوێچكەكانی 
بجوڵێنێت یان ڕووی گوێچكەكانی بكاتە 
ئاراستەی دەنگەكە، بەمەش هێزی بیستنی 
بۆ  زیاتردەبێت. فەروی پشیلە هۆكارێكە 
ڕووكاری  لە  پشیلەكەو  پێستی  پاراستنی 
زۆری  بەشی  جیادەكاتەوە،  دەرەوەی 
توكیان  ج��ۆر  دوو  پشیلە  فەروەكانی 
بە  ف��ەروەك��ە  دەرەوەی  بەشی  هەیە، 
توكێكی درێژ داپۆشراوەو پارێزگاری لە 
پشیلەكە دەكات، كەچی بەشی ناوەوەی 
الوەكی  كورتی  توكێكی  بە  فەروەكە 
سیفەتی  و  درێژی  و  ڕەنگ  داپۆشراوە. 
پشیلەكان  جۆری  بەپێی  پشیلە،  فەروی 
دەگ��ۆڕدرێ��ن و ج��ی��اوازی گ��ەورەی��ان 
لەنێواندا هەیە. زۆر گوزارشت هەیە كە 
پشیلە  ف��ەروی  ڕەنگی  وەسفكردنی  بۆ 
بەكاردەهێنرێن، لەوانە فەروی یەكڕەنگ، 
ڕەنگ دووكەڵی، ڕەنگ سێبەری، ڕەنگ 
ڕەنگاوڕەنگ،  شەپۆلداری  قاوەییەكی 

واتە فرەڕەنگ و بەڵەك بەڵەك.
ئەندامەكانی هەستكردن

هەستی  لە  پشیلە  الی  بینین  هەستی 
لە  پشیلە  الوازت��رە،ب��ەاڵم  مرۆڤ  بینینی 
ڕوناكییەكی كز و الوازدا باش دەبینێت، 
هیچ  تاریكدا  تەواو  شوێنێكی  لە  بەاڵم 
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بەهێزە،  بۆنكردنی  پشیلە هەستی  نابینێت. 
بۆ نموونە بەچكە پشیلە تەنیا بە بۆنكردن 
دەتوانێ  و  دەدۆزێتەوە  خۆی  ماڵەكەی 
لوتی،  لە  جگە  پشیلە  بگەڕێتەوە.  بۆی 
هەیە  بۆنكردنی  دیكەی  ئەندامێكی 
دەكەوێتە ناو دەم-ییەوەو بۆ دیاریكردنی 
بۆنەكان بەكاری دەهێنێت. پشیلە هەستی 
دەنگەكان  زایەڵەی  بەهێزەو  زۆر  بیستنی 
لە مەودایەكی دوورەوە دەبیسێت، هەستی 
بیستن الی  لە هەستی  پشیلە  بیستن الی 
مرۆڤ باشترە. حاڵەتی كەڕ-ی الی پشیلە 
دەگمەنە،  زۆر  حاڵەتێكی  بەاڵم  هەیە، 
بەتایبەتی الی پشیلە سپییەكان بەتایبەتیتر 

ئەوانەیان كە چاویان شینە.
تایبەت  توكێكی  ل��ە  پشیلە  سمێڵی 
ئەندامێكی  وەك  ك��ە  دروس��ت��ب��ووە 
سمێڵە  ئەم  وای��ە،  هەستیار  بەركەوتنی 
لەسەر  و  چەناگە  الی  ه��ەردوو  لەسەر 
لەسەرەوەی  و  ڕووم��ەت  الی  ه��ەردوو 
سمێڵی  دەك��ات.  گەشە  چاو  ه��ەردوو 
دەم��اری  كۆمەڵێك  بە  بەستراوە  پشیلە 
هەر  بە  بەركەوتنی  لەكاتی  كە  پێستەوە 
بۆ  دەنێرێت  ئاماژە  شتێكدابێت، چەندین 
پاراستنی  یارمەتی  پشیلە  سمێڵی  مێشك. 
بۆ  لەتاریكیدا  دەدات،  پشیلەكە  چاوی 
دۆزینەوەی ڕێگاو دیاریكردنی ئاراستەی 
با بەكاری دەهێنێت، تەمەنی پشیلە لەنێوان 
12 بۆ 15 ساڵدایە، بەاڵم هەندێك پشیلە 
تەمەنی دەگاتە نزیكەی 18 بۆ 19 ساڵ، 
 30 نزیكەی  دەگاتە  تەمەنی  هەیە  پشیلە 

دەگمەنە.  تابڵێی  حاڵەتە  ئەم  بەاڵم  ساڵ، 
پێشەوەی  بەشی  لە  وردی  بە  ئەگەر 
و  هێڵ  كۆمەڵێك  بڕوانین،  پشیلە  لووتی 
خاڵ دەبینین، ئەوەی لەم هێڵ و خااڵنەدا 
جێگای سەرسوڕمانە، ئەوەیە ئەو هێڵ و 
خااڵنە وەك پەنجەمۆری مرۆڤ وایە، واتە 
هەموو پشیلەیەك كۆمەڵێك هێڵ و خاڵی 
لەسەر بەشی پێشەوەی لووتی هەیە كە لە 
هی هیچ پشیلەیەكی دیكە ناچێت. بگرە 

هەرگیز دوو پشیلە نادۆزیتەوە ئەو هێڵ و 
خااڵنەیان لەیەك بچێت.

زۆربوون
دەكات  زاوزێ  بە  دەست  كاتێك  پشیلە 
 9 بۆ   5 نێوان  بگاتە  تەمەنی  مێیەكە  كە 
مانگ و نێرەكەش تەمەنی لەنێوان 7 بۆ 
دەتوانێت  پشیلە  نێرەی  بێت.  مانگ   10
جووت  بێت  ساتێكدا  و  كات  هەر  لە 
ببێت، بەاڵم مێیەی پشیلە وانییە و تەنیا لە 

مێژوو پێمان دەڵێت 
میسریە كۆنەكان پشیلەیان 
پەرستووەو ڕێوڕەسمی 
ئاینییان بۆ ئەم ئاژەڵە 
ڕێكخستووە، كەچی 
هەندێك لە خێڵە سەرەتاییەكانی نێو دارستانەكانی 
ئەفریقا، زەندەقیان لە پشیلە چووە و لێی ترساون 
و لەو بڕوایەدابوون بەشێكە لە شەیتان. بەاڵم 
لە زۆربەی واڵتانی پێشكەوتوودا گرنگی بە 
پشیلە دەدرێت و بە جوانی دەڕازێندرێتەوەو 
لەنێو ماڵەكاندا بەخێودەكرێت و وەك یەكێك لە 
ئەندامانی خێزان مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت
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ئامادەیە  تایبەتدا  هەندێك كات و ساتی 
بۆ جووتبوون و پێی دەڵێن ئاڵۆشی هەیە، 
ئەم  لێبێت.  ئارەزووی  كاتانەی  ئەو  واتە 
كاتانە الی پشیلەی مێ لە ساڵێكدا چەند 
بۆ  لە 3 ڕۆژ  جارێك دووبارە دەبێتەوەو 
لە  سكپڕی  ماوەی  دەخایەنێت.  ڕۆژ   15
پشیلەدا، لە جۆرێكەوە بۆ جۆرێكی دیكە 
ماوەی  گشتی  بەشێوەیەكی  دەگۆڕێت، 
كاتێك  هەفتەیە.   9 نزیكەی  سكپڕی 
مێیەكە نزیك دەبێتەوە لەوەی بەچكەكانی 
و  بێدەنگ  و  هێمن  شوێنێكی  ببێت، 
تاكو  هەڵدەبژێرێت  سەالمەت  و  تاریك 
بۆ   3 جارەكاندا  زۆربەی  لە  بزێ.  تێیدا 
لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەبێت.  بەچكەی   5
 10 لە  زیاد  دەگمەندا  حاڵەتی  هەندێك 
پشیلە  هەندێك جۆری  دەبێت.  بەچكەی 
بەچكەكانی  دەبێت،  بەچكەی  كاتێك 
و  ڕوون  كیسێكی  لەناو  هەریەكەیان 
خۆبەخۆ  كیسانە  ئەو  پێویستە  شەفافدان، 
بكرێنەوە، تاكو بەچكەكان بتوانن هەناسە 
ئەو  ڕوودەدا  هەندێجار  ب��ەاڵم  ب��دەن. 
كیسانە خۆبەخۆ ناكرێنەوە، بۆیە پێویستە 
كول  بەشتێكی  كیسانە  ئ��ەو  كەسێك 
بە  دەتوانێ  نموونە  بۆ  بكاتەوە،  تیژ  نەك 

قەڵەمێك كیسەكان بدڕێنێت. 
م��رۆڤ،  یارمەتی  بەبێ  پشیلە  مێیەی 
دەتوانێ بەچكەكانی ببێت، كێشی بەچكە 
تازە لەدایكبووەكان نزیكەی 100 گرامە، 
لەدایكبوون،  بەچكەكان  هێندەی  هەر 
وشكیان  و  دەیانلێسێتەوە  دایكەكە 
دەكاتەوەو هەناسەدانیان چاالكتر دەكات. 
دیكە،  شیردەرەكانی  ئاژەڵە  هەموو  وەك 
دایكەكە بەچكەكانی بە شیر بەخێودەكات. 
نە  لەدایكبوونیدا،  لەكاتی  پشیلە  بەچكە 
چونكە  بیستن،  نە  هەیە  بینینی  توانای 
جارێ چاوی نەپشكوتووەو گوێچكەشی 
تەمەنیدا  قۆناغەی  لەم  بۆیە  نەكراوەتەوە. 
دەبەستێت.  دایكی  بە  پشت  تەواوی  بە 
بەخێوكردنی  لە  پشیلە،  نێرەی  یان  باوك 

بەچكەكاندا هیچ رۆڵێك نابینێت.
گەشەكردن و گەورەبوون

زی��اد  كێشیان  ڕۆژان����ە  ب��ەچ��ك��ەك��ان 
بۆ   10 بە  لەدایكبوون  دوای  دەك��ات، 
ئەوە  دوای  دەكەنەوە،  چاویان  ڕۆژ   14
دەكرێتەوەو  بەخێرایی  گوێچكەیان 
دەردەكەوێت.  دەمیدا  لەناو  ددان  یەكەم 
دەگاتە  تەمەنیان  كاتێك  بەچكەكان 

و  ڕۆشتن  بە  دەك��ەن  دەست  هەفتە،   3
ئ��ەوەش  هەموو  ژینگەكەیان.  ناسینی 
ڕوودەدات،  دایكەكەدا  چاودێری  لەژێر 
خۆ ئەگەر یەكێك لە بەچكەكان ڕێگای 
ونكرد، ئەوا دایكەكە دەیهێنێتەوە. كاتێك 
تەمەنیان دەگاتە 4 هەفتە، كۆمەڵێك ددانی 
كاتی دەردەكەون و بە هۆی ئەو ددانانەوە 
بخۆن،  ڕەق  شتی  هەندێك  دەت��وان��ن 
خواردنی  تەمەنیان،   6 و   5 هەفتەی  لە 
لە  ئاسایی.  شتێكی  دەبێتە  ڕەق  ماددەی 
و  دەم��اخ  گەشەی  شەشەمدا،  هەفتەی 
ئەمەش  تەواودەبن،  دەم��ار  كۆئەندامی 
كورت  ماوەی  بۆ  بەچكەكان  وادەكات 
دوورب��ك��ەون��ەوە.  دایكەكە  لە  ك��ورت 
تەمەنی  تا  بەچكەكان  ئەوەشدا  لەگەڵ 
9 بۆ 10 هەفتە، هەر لە ئامێزی دایكیان 
لەڕێی  پشیلەكان  بەچكە  دەمێننەوە. 
چ��اودێ��ری��ك��ردن و الس��ای��ك��ردن��ەوەی 
دایكیان، فێری چۆنیەتی ڕاوكردن دەبن. 
بەشی هەرە زۆری بەچكەكان لە تەمەنی 
دەبێتە  الشەیان  قەبارەی  ساڵیدا،  یەك 

قەبارەیەكی سروشتی.
جۆراوجۆر  ڕێگای  چەندین  بە  پشیلە 
ئاژەڵەكانی  و  خۆیان  لەنێوان  پەیوەندی 
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دەنگ  لەوانە  دەك��ات،  مرۆڤدا  دیكەو 
بۆن.  و  جەستەیی  ئاماژەی  هەندێك  و 
دەردەچێت،  پشیلەوە  لە  دەنگانەی  ئەو 
كۆمەڵێك مانای هەیە، بۆ نموونە لەوانەیە 
لە  بێت  ساڵوكردن  بۆ  پشیلە  میاو-ی 
بێت  گوزراشتكردن  بۆ  یان  هاوڕێیەكی 
هەست  ل��ەوەی  ی��ان  برسییەتی  ل��ەوەی 
كرخی  كرخە  دەك���ات.  تەنهایی  ب��ە 

مانای  بوەوە  دووبارە  زۆر  ئەگەر  پشیلە 
پێویستی  و  نەخۆشە  پشیلەیە  ئەو  وایە 
لەڕێی  پشیلە  هەیە.  چارەسەركردن  بە 
مرۆڤە  لە  ساڵو  كلكییەوە  بەرزكردنی 
سەری  لەوانەیە  و  دەك��ات  هاوڕێكەی 
ئەگەر  كەچی  بخشێنێت.  هاوڕێیەی  لەو 

پشیلەیەك توڕەبێت یان بترسێت، ئەوا 
الیەكی  بۆ  دەبات  الیەكەوە  لە  كلكی 
پان  گوێچكەی  ه����ەردوو  و  دی��ك��ە 
چاوی  تەماشای  ڕاستەوخۆ  دەكاتەوەو 

ناكات.  بەرامبەرەكەی 
پشیلەیەك  ئەگەر  خۆ 
چ��ڕن��وك��ی ب��ك��ات��ەوەو 
گوێچكەكانی بۆ دواوە 
ئەو  وایە  مانای  ببات، 
ترساوەو  زۆر  پشیلەیە 
لە  بەرگری  ئامادەیە 

خۆی بكات.
خۆیاندا  لەنێو  پشیلە 
ب���ەه���ۆی دەردان�����ی 
ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ب��ۆن��ەوە 
ی��ەك��ت��ر دەن��اس��ن��ەوە، 
ڕژێن- لەو  بۆنانە  ئەو 
ن��ان��ەوە دێ���ن���ەدەرەوە 
پێشەوەی  لەبەشی  كە 
س���ەرو دەوروب�����ەری 
بنكی  بە  نزیك  و  دەم 
ئەو  پشیلە  كلكیدایە. 
دەخورێنێت  ڕژێنانە 
دەك��ات  بۆنەكەی  و 

بەمەش  شتەكاندا،  و  م��رۆڤ  بەسەر 
تەنها  دەناسێتەوە.  شتانە  و  مرۆڤ  ئەو 
پشیلەكان و هەندێك ئاژەڵی كەم دەتوانن 
ئەو بۆنانە بۆن بكەن. نێرەی پشیلە میز بە 
شتەكاندا دەكات، تاكو سنوری ناوچەی 
میزی  بۆنی  بكات.  دیاری  جووتبوونی 
هەستی  مرۆڤ  و  بەهێزە  بۆنێكی  پشیلە 

پێدەكات.
جۆرەكانی پشیلە

پشیلە  ج��ۆر  سێ  گشتی  بەشێوەیەكی 

سمێڵی پشیلە لە توكێكی 
تایبەت دروستبووە كە 
وەك ئەندامێكی بەركەوتنی 
هەستیار وایە، ئەم سمێڵە 
لەسەر هەردوو الی چەناگە 
و لەسەر هەردوو الی 
ڕوومەت و لەسەرەوەی 
هەردوو چاو گەشە دەكات. 
سمێڵی پشیلە 
بەستراوە 
بە كۆمەڵێك 
دەماری 
پێستەوە 
كە لەكاتی 
بەركەوتنی بە هەر 
شتێكدابێت، چەندین ئاماژە 
دەنێرێت بۆ مێشك. سمێڵی 
پشیلە یارمەتی پاراستنی 
چاوی پشیلەكە دەدات، 
لەتاریكیدا بۆ دۆزینەوەی 
ڕێگاو دیاریكردنی 
ئاراستەی با بەكاری 
دەهێنێت
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هەیە كە بریتین لە: پشیلەی تووك درێژو 
پشیلەی  و  مامناوەندی  ت��ووك  پشیلەی 
بەسەر  ئەو سێ جۆرەش  تووك كورت. 
دەبن.  دابەش  دیكەدا  جۆری  چەندین 
باس  كورت  شێوەیەكی  بە  لێرەدا  ئێمە 
جۆرەكە  هەرسێ  جۆرێكی  چەند  لە 

دەكەین.
1-پشیلەی فارسی

ئەم جۆرە پشیلەیە بە توكە درێژو چڕەكەی 
و بەوەی شەڕانگێز نییە ناسراوەو پێویستە 
زۆر  تا  ببڕدرێت  توكەكەی  ب��ەردەوام 
نەبێتە  بە تۆپەڵ و  نەبێت  زیاد نەكات و 
لوتێكی  ڕۆشتنی.  لەبەردەم  بەربەست 
دەرنەپەڕیوە،  كە  هەیە  پانی  و  بچووك 
هەیە،  هەنگوینی  و  فراوان  چاوی  دوو 
قاچەكانی كورتن و ناوشان و تەوێڵێكی 

پان و الشەیەكی پڕی هەیە.
2- پشیلەی حەبەشی

لەو پشیلە پیرۆزانە دەچێت كە وێنەكانیان 
كۆنەكان  میسرییە  گۆڕستانی  لەسەر 
لە  پشیلەیە  ج��ۆرە  ئ��ەم  هەڵكۆڵراوە. 

دەستی  لەسەر   1860 ساڵی  دەوروب��ەری 
ئەو سەربازانەی لە ئەسیوبیاوە گەڕانەوە بۆ 
ئەورپا، گەیشتە واڵتانی ئەوروپا. پشیلەی 
و  زی��رەك  تابڵێی  پشیلەیەكی  حەبەشی 
چاالك و بزێوەو زۆر حەزی لە یاریكردنە. 
قەبارەیەكی مامناوەندی هەیە، دەموچاوی 
خڕەو كلكێكی كەوانەیی هەیە، خاوەنی 
گەورەیە،  ك��راوەی  گوێچكەی  دوو 
ڕەنگی چاوی لەنێوان سەوزێكی زەردباو 
و  كورت  توكێكی  هەنگوینیدایە.  یان 

لوسی هەیە.
3-پشیلەی سیامی

دەنگی  ناسراوە  بەوە  پشیلەیە  جۆرە  ئەم 
دیكەی  جۆرەكانی  هەموو  دەنگی  لە 
كاتێك  بەچكەكانی  خۆشترە.  پشیلە 
لەدایك دەبن ڕەنگیان سپییە، بەاڵم دواتر 
تابێت  دەگۆڕێن بۆ ڕەنگێكی بۆر دواتر 
تا  دەبێت  تاریكتر  و  تاریك  ڕەنگیان 
بەتەواوی دەبێتە ڕەنگێكی ڕەشی تۆخ یان 
خۆڵەمێشی. پشیلە گەورەكانی ئەم جۆرە، 
تاڕادەیەك  ڕەفتاریان  و  هەڵسوكەوت 

ناچێت.  دیكە  جۆرەكانی  لە  توندەو 
كە  سیام-ە  جۆرە  ئەم  بنەڕەتی  زادگای 

دەكاتە تایلەندی ئێستا.
4-پشیلەی بۆرمی

پشیلەیەكی بەهێزە و بە بەهێزترین جۆری 
چاوەكانی  دادەن��رێ��ت،  ماڵی  پشیلەی 
توكەكەی  و  هەیە  ئاڵتونییان  ڕەنگێكی 

زۆر نەرم و لوس و چەورە.
5- پشیلەی روسی

زیاتر  لەسەرخۆیەو  و  هێمن  پیشلەیەكی 
حەزدەكات لە سروشت و پێدەشتەكاندا 
بژی تا لەناو ماڵەكان. توكەكەی لە دوو 
توكێكی  ن��اوەوە  چینی  پێكدێت:  چین 
دەرەوە  چینی  تاریكە،  ڕەنگ  كورتی 
هەیە،  زی��وی  ڕەن��گ  درێ��ژی  توكێكی 
تاریكی  دیمەنێكی  وادەك��ات  ئەمەش 

بریسكەداری هەبێت.
6- پشیلەی بێرمان

ئەمانە لە جووتبونی نێوان پشیلەی سامی 
پەیدابوون.پێشی  فارسییەوە  پشیلەی  و 
دەوترێت بورمای پیرۆز. لە ڕابردوودا بە 
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پشیەلەیەكی زۆر جیاواز دادەنرا، لەوانەیە 
پەلییەوە  چ��وار  ه��ەر  كۆتایی  بەهۆی 
ئەوە  وەك  و  سپییە  هەمیشە  كە  بێت 
بێرمانی  دەستابێت.  لە  دەستكێشی  وایە 
لە  بەاڵم  سادەیە،  زیرەكە،  پشیلەیەكی 

پشیلەی فارسی هێمنتر نییە.
7- پشیلەی ماین كۆن

لەبەر  و  هاتووە  باكورەوە  ئەمریكای  لە 
 9 بگاتە  لەوانەیە  هەندێجار  كە  كێشی 
زەبەالحترین  لە  یەكێك  بە  كیلۆگرام، 
زمانی  بە  دادەن��رێ��ت.  ماڵییەكان  پشیلە 
 Racooon پێیدەوترێ راكۆن ئینگلیزی 
، چونكە لە گیانلەبەری راكۆن دەچێت، 
ئەم پشیلەیە بەوە دەناسرێتەوە كە مویەكی 
موو  لە  تەوقێك  و  هەیە  چڕی  ئەستورو 
ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیە،  ملیدا  ب��ەدەوری 
پشیلەیەكی هێمن و روخۆشە. ماین كۆن 
لە  دەبێت  بكات،  ڕاو  بتوانێ  ئەوەی  بۆ 

دەرەوەو لە نێو سروشتدا بژی.
8- پشیلەی راجدۆل

پشیلەیە  ئ��ەم  ئەمریكییە،  پشیلەیەكی 
پێستییەتی  بە  پڕ  كە  هەڵگرتووە  ناوێكی 
بە  ناوەكەی  لێدەوەشێتەوە.  زۆری  و 
بوكۆكەیەك  مانای  ئینگلیزی  زمانی 
ئەم  هەرچەندە  دەگەیەنێت.  پ��ەڕۆ  لە 

و  هەیە  گ��ەورەی  قەبارەیەكی  پشیلەیە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  دەگرێت،  گاز 
دەست  لەسەر  كاتێك  ڕوخۆشە.  تابڵێی 
هەڵدەگیرێ، هێند شلوشۆڵ دەبێت، وەك 

پارچە پەڕۆیەكی لێدێت!
9- پشیلەی ڤانی توركی

ئاو  لە  ح��ەزی  زۆر  پشیلە  ئاشكرایە 
شەیدای  توركی  ڤانی  كەچی  نییە، 
مەلەوانگەیەكدا  لە  ئەگەر  مەلەكردنە، 
یان لە بانیۆیەكدا دایبنێیت بە جوانی مەلە 
توركیایە  پشیلەیە  ئەم  بنەچەی  دەكات. 
بە  زیرەكە،  كۆمەاڵیەتیە،  پشیلەیەكی  و 

دەنگێكی ناسك دەمیاوێنێ.
10- پشیلەی ئەبو هۆل

كە  دەربكەوێت  وا  پشیلەیە  ئەم  ئەگەر 
ڕوتوقووتە، ئەوا لەبەرئەوە نییە كە مووی 
كە  هەیە  گەندەمویەكی  بەڵكو  نییە، 
نابینرێت.  یان  دیارنییە  زۆر  تاڕادەیەكی 
الی  و  مەكسیك  لە  پشیلەیە  جۆرە  ئەم 
دوات��ر  و  ه��ەب��ووە  دێرینەكان  میللەتە 
لە  پاشان  ب��ەاڵم  ون��ب��ووە.  ت���ەواوی  بە 
واڵتی  لە  بیستەمدا،  سەدەی  شەستەكانی 
كەنەدا، جارێكی دیكە دەركەوتووەتەوە، 
ئەمە بە شتێكی سەیروسەمەرە دادەنرێت.

درێژەكانی و  پێیە  بە  هۆل  ئەبو  پشیلەی 

ترس  گ��ەورەك��ەی،  گوێچكە  دوو  بە 
لەگەڵ  بەاڵم  هەیە.  زۆری  سامێكی  و 
و  سەالمەت  گیانلەبەرێكی  ئ��ەوەش��دا 
لەسەریەتی  تەنیا  زیرەكە.  تابڵێی  بێوەیەو 

خۆی لە تیشكی خۆر بپارێزێت
گشتی  زان��ی��اری  هەندێك 

لەسەر پشیلە
دڵی  پشوودا،  و  ڕاكشان  لەكاتی  *پشیلە 
نزیكەی 110 جار لێدەدات، بەاڵم لێدانی 
دڵی لەكاتی جووڵە و ڕاكردندا بۆ 140 

جار بەرز دەبێتەوە.
پێگەیشتوو  پشیلەیەكی  ددانی  *ژمارەی 

30 بۆ 32 ددانە.
و  پاكردنەوە  لە  تەمەنی   %30 لە  *پشیلە 

لێستنەوەی فەروەكەیدا بەسەر دەبات.
پشیلەی  تەنیا  پشیلەدا،  *لەنێو خانەوادەی 
كلكی  ڕۆشتنیدا  لەكاتی  دەتوانێ  ماڵی 
سەرەوە  بۆ  تەواو  ستونی  بەشێوەیەكی 
پشیلە  سەرجەم  كەچی  بكاتەوە.  بەرز 
ئەو  ناتوانن  هەرگیز  دیكە  كێوییەكانی 
ڕۆشتنیاندا  لەكاتی  ئەوان  بكەن،  كارە 
كلكیان بەشێوەیەكی ئاسۆییە یان لەنێوان 

قاچەكانی پشتەوەیاندایە.
درێژایی  بە  دەتوانێت  مێیەیەك  *تەنیا 

ژیانی 100 بەچكەی ببێت.

مێیەی پشیلە بەبێ 
یارمەتی مرۆڤ، 
دەتوانێ بەچكەكانی 
ببێت، كێشی بەچكە 
تازە لەدایكبووەكان 
نزیكەی 100 
گرامە، هەر هێندەی 

بەچكەكان لەدایكبوون، دایكەكە دەیانلێسێتەوە و 
وشكیان دەكاتەوەو هەناسەدانیان چاالكتر دەكات. 
وەك هەموو ئاژەڵە شیردەرەكانی دیكە، دایكەكە 
بەچكەكانی بە شیر بەخێودەكات
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 30 پشیلەدا  گوێچكەیەكی  هەر  *لە 
پشیلە  وادەكات  ئەمەیە  هەیە،  ماسولكە 
هەر گوێچكەیەكی بە گۆشەی 180 پلە 

بجوڵێنێت.
*پشیلە كاتێك ئاو دەخواتەوە، ئەوا بنی 
بۆ  ئاوەكە  ڕاكێشانی  لە  بەرپرسە  زمانی 

ناو دەمی، نەك بەشی سەرەوەی زمانی.
بەهێزە،  زۆر  بۆنكردنی  هەستی  *پشیلە 
ناخواتەوە،  بەلۆعە  ئاوی  زۆرجار  بۆیە 
كلۆرەی  ئەو  بۆنكردنی  توانای  چونكە 
هەیە كە لەناو ئاوەكەدایە. لەم حاڵەتەدا 
كانزایی  ئاوی  ئەوەیە،  چارەسەر  تاقە 

بخرێتە بەردەم
یان  چەپلەرە  پشیلە   %40 دەزانی  *ئایا 
ه��ەردووالی  دەت��وان��ێ   %60 ڕاستەیە، 

بەباشی بەكاربهێنێت.
*پشیلە حەز بە خۆراكێك دەكات پلەی 
پشیلە  بێت،  مامناوەندی  گەرمییەكەی 

حەزی لە خۆراكی گەرم یان سارد نییە.
لەیەك  ڕەن��گ��ەك��ان  دەت��وان��ی  *پشیلە 
بینینی  توانای  هەروەها  جیابكاتەوە، 

لەشەودا زۆرباشە،
پێیدەوترێت  كە  پشیلە  دەنگەی  *ئەو 
یان  ترسان  یان  برسیەتی  لەكاتی  میاو 
ئەو  ب��ەاڵم  دەری��دەب��ڕێ��ت.  دڵخۆشیدا 
سەرسوڕمانە  جێگای  كە  هەقیقەتەی 
ئەوەیە پشیلە ئەم دەنگە تەنیا بۆ مرۆڤ 
گیانەوەرێكی  هیچ  بۆ  و  دەردەبڕێت 

دیكە دەرینابڕێت.
مرۆڤەوە،  دەنگی  تۆنی  ڕێی  لە  *پشیلە 
توڕەیە  مرۆڤە  ئەو  ئایا  بزانێت  دەتوانێ 

یان دڵخۆشە.
هەیەو  پەنجەمۆری  مرۆڤ  چۆن  *وەك 
دیكە  كەسێكی  لە  كەسێ  هیچ  هی 
ناچێت، ئاواش پشیلە ئەو سیفەتەی هەیە، 

بەاڵم لە لوتیدایە.

هەر  كە  پشیلە  گوێچكەی  *ه��ەردوو 
دیكەیان  لەوی  بەسەربەخۆیی  یەكەیان 
دەدەن  پشیلەكە  بە  ڕێگە  دەجوڵێت، 
هەموو ئەو دەنگانە ببیسێت كە لە ئاڕاستە 

جیاواز جیاوازەكانەوە دێن.
لەسەر  خ��ۆی  دەك��ات  ح��ەز  پشیلە   *
درەخ��ت��ێ��ك، ت��ان��ك��ی��ی��ەك، ل��ێ��واری 
پەنجەرەیەك، مەاڵس بدات. بەم شێوەیە 
شوێنەكە  پاسەوانی  سەربازێك  وەك 
هەموو  دوورەوە  لە  دەتوانێ  و  دەكات 

ئەو شتانە ببینێت كە نزیك دەبنەوە.
* هەستی بۆنكردن الی پشیلە 40 جار لە 
هەستی بۆنكردن الی مرۆڤ گەورەترە.

* پشیلە كاتێك لە ڕاوكردن بێزار دەبێت، 
ئەوا ئارەزوویەكی دیكەی دەستپێدەكات 
ئەویش نوستنە. پیشلە لە هەر سەعاتێكدا 
بێت، شەو بێت یا ڕۆژ، لە هەر شوێنێكیشدا 
ناو  ف��راوان،  و  پان  كورسییەكی  بێت، 
تانكیەك، بنكی سەتڵێك، هەر شوێنك بۆ 
نوستن دەستبدات، ئەوا تێیدا دەخەوێت. 
پشیلە زۆربەی كات سەرخەوی بچووك 
تەنیا  تێیدا  و  دەشكێنێت  ب��چ��ووك 
لەگەڵ  ئامادەیە  و  لێكدەنێت  چاوێكی 
گوماناویدا  بچووكی  جوڵەیەكی  هەر 
كە  هەندێجار  هەستێتەوە.  و  بدات  باز 
سەالمەتدایە،  شوێنێكی  لە  هەستدەكات 
لێدەگەڕێ خەوێكی قووڵی لێ بكەوێت 
خەودەبینێت:  ڕاستەوخۆ  ئەوە  دوای  و 
پەلی  چ��وار  مڵچەمڵچیەتی،  دەبینین 
یان  دەلەرێنێت  كلكی  دەجوڵێنێت، 
خۆی وا دەردەخات كە گاز دەگرێت. 
پێویستە ئەوە بزانین كاتێك پشیلە ڕاوی 
دەستناكەوێت، ئەوا خەوی پێوەدەبینێت!

سەرچاوەکان:

h t t p : / / w w w. 2 z o o . c o m / v b /

showthread.

ar.wikipedia.org/wiki

w w w . e l a p h . c o m / W e b /

news/2013793273/2/.html

www.ankawa.com/forum/index.

php?topic=176783.0

forum.brg8.com

forum.stop55.com/367543.html
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ئایا ترس لە مردن شتێكی مانادارە؟
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لێی  زۆر  م��ن  شتێك  تاكە 
كە  ئەوەیە  ژیان،  بە  سەبارەت  بم  دڵنیا 
دەچێت  لەوە  دێت.  كۆتایی  ڕۆژێ��ك 
تایبەتمەندی مرۆڤ  پێناسەی  زانینە  ئەو 
لەناو  بزانین،  ئێمەش  ئەوەندەی  بكات. 
دەتوانین  تەنیا  بە  ئێمە  زیندەوەرەكاندا، 
تیاچوونمان  كردنی  پێشبینی  خەیاڵی 
لێكۆڵینەوە  ئێمە  نووسینەدا  لەم  بكەین. 
لەسەر كاریگەری مردن بۆ سەر مرۆڤ 
پێناسە  مردنمان  چۆنی  چۆن  دەكەین. 
كردووە، چۆن چۆنی زانینی ئەوەی كە 
دەمرین بۆتە هۆكار بۆ هێنانە كایەوەی 
شارستانی. باسی واقیعەتی داڕزینی لەش 
خۆمان  لە  پرسیارەش  ئەو  و  دەكەین 
شتێكی  مردن  لە  ترس  ئایا  دەكەین، 
مانادارە؟ بەاڵم پێش هەموو شت كەی 

ئێمە لە مردن ئاگاداربووینەوە؟
ڕۆژێكی  دوانیوەڕۆیەكی  لە  "پانسی" 
دوای��ی  كۆچی  سروشتی  بە  زستاندا 
كرد. كچەكەی "رۆزی" و، هاوڕێكانی 
"بالسۆم" و "چیپی"، لە تەنیشتیەوە بوون 
ئەو  كاتێكدا  لە  دەك��ردەوە  ئارامیان  و 
گیانی دەدا. پاش ئەوەی لە هەناسەكێشان 
و  دەج��واڵن  پەلەكانیان  ئ��ەوان  وەستا، 
سەیری دەمیان دەكرد بۆ ئەوەی دڵنیابن 
لەسەر ئەوەی كە مردووە. "چیپی" دوو 

جار هەوڵی ئەوەیدا كە بیهێنێتەوە هۆش 
بە لێدانی سەر سنگی. ئەو شەوە "رۆزی" 

زۆر بە ئاگا بوو لە تەنیشت دایكیەوە.
مردنی "پانسی" لە دیسەمبەری 2008دا 
مردنێكی سروشتی، شتێكی سادە  وەك 
زۆر  ڕاستیدا  لە  ب��ەاڵم  ساكاربوو،  و 
شامپانزیای  مەیموونی  ج��ی��اوازب��وو. 
ڕێگەی  دەگمەن  بە  زۆر  بەخێوكراو، 
بمرێت؛  م��اڵ��ەوە  لە  كە  پێدەدرێت 
دووردەخرێتەوە  پەلە  بە  زیاتر  بەڵكو 
دەكرێت   Euthanasia یوسنەیسا  و 
بە  و  دەستکردی  مردنێکی  واتای  "بە 
مەبەستی کۆتایی هێنان بە ژیان دێت". 
باخچەی  بەشی  لە  چ��اودێ��ران  ب��ەاڵم 
و  سەفاری"  درەمۆند  "بلێر  لە  ئاژەاڵن 
"ئەدڤێنچەر پارك" لە بەریتانیا، ڕێگەیاندا 
خۆشەویستەكانیدا  لەگەڵ  "پانسی"  كە 
و،  كۆتایی  ساتەكانی  دوا  تا  بمێنێتەوە 
ئەو كارەساتە بخرێتە ژێر چاودێرییەوە. 
تووشی  ك��ە  سەختە  زۆر  شتێكی 
كە  شتانەی  ل��ەو  نەبین  سەرسوڕمان 
و  "بالسۆم"  و،  "رۆزی"  مێشكی  بە 
"چیپی"دا تێدەپەڕێت لە كاتەكانی پێش 
ئیمكانی  ئایا  "پانسی".  مردنی  پاش  و 
بە سەرەخۆشی  ئەوە هەیە كە هەستیان 
بیریان  ئایا  كردبێ؟  لەدەستچوون  و 
ئەم  تا  كردۆتەوە؟  خۆیان  مردنی  لە 
ماوانەی پێشوش ئەو پرسیارانە بە شتێكی 
و  ئەنسرۆپۆرمفیك   و  خەتەرناك  زۆر 
ئەمە  بەاڵم  دەژمێردرا،  سنوردار  زۆر 
"ئەنسرۆپۆرمفیك      نەماوە.  شێوەیە  بەو 
anthropomorphismب������ەوات������ای 

بە  مرۆڤیەکان  تایبەتمەندیە  نوساندنی 
ئاژەڵەوە".

ڕێژەیەكی  لە  یەكێكە  "پانسی"  مردنی 
زۆری ئەو مەیمونانەی كە زۆر بە باشی 
سەرنجەوە،  و  چاودێری  ژێر  خراونەتە 
ئەم ئەزموونە چ لەناو باخچە ئاژەڵەكاندا 
و چ لە سروشتی ئازاددا بە وردی سەرنج 
بۆ  هەڵكێشاوە  سەری  ئەمەش  دراوە. 
كۆمەڵە تێگەیشتنێكی زۆر سەرسوڕهێنەر 
جۆری  نزیكترین  پەیوەندیی  سەبارەت 
بە  شەمپانزیا(،  )واتە  لێمانەوە  زیندەوەر 
قوڵتری  پرسیارێكی  ئەمەش  مردنەوە. 

لە  ئەوەیە:  ئەویش  كە  كایەوە  هێنایە 
مرۆڤ  گۆڕانكارییەكاندا  قۆناغیكی  چ 
و  مردن  بە  هۆشی  و،  بۆتەوە  ئاگادار 
م��ردن��ی خ��ۆی ل��ەال دروس���ت ب��ووە؟ 
كە  دەردەك��ەوێ��ت،  وا  وەاڵمەكەشی، 
زۆر قوڵتربێت لەو بیركردنەوە سادانەی 
پێشتر هەمانبوو بۆ مردن. ئەو وەاڵمەش 
لەوە دەچێت كە زۆر یارمەتیدەربێت بۆ 
تایبەتەكەی  شێوازە  لە  تێگەیشتن  باشتر 

ژیانی ئێمەی مرۆڤ.
ئاژەڵەكان  هەڵسوكەوتی  كە  ئەوەندەی 
تەنیا  م��ردوو  لەشێكی  ب��دات،  پێشانی 
هەندێك  ب��ەس.  و  گیانە  بێ  شتێكی 
هەڵسوكەوتێكی  شێوازە  جۆرەكان  لە 
تایبەتیان بۆ دروست بووە  بۆ فڕێدان و 
البردنی الشەی مردووەكان. بۆ نموونە 
مردووەكانی  الش��ە  ك��وێ��رە"  "مشكە 
كە  تایبەتی،  كونێكی  ناو  ڕادەكێشێتە 
و،  دەدات  فڕێ  تێدا  نەویستی  شتی 
بەاڵم  دەگرێت،  كونەكە  دەمی  پاشان 
خووییە  كارێكی  ئەوە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
و هیچ مانایەك و هۆكارێكی قوڵی نییە. 
ئاژەڵەكان  لە  هەندێك  ئەوەشدا  لەگەڵ 
لەگەڵ  هەیە  ئاڵۆزتریان  پەیوەندییەكی 
بەوەی  ناسراوە  نموونە،  بۆ  فیل،  مردن. 
دەدات  نیشان  پەیوەستی  زۆر  ك��ە 
مردووەكانی  فیلە  ئێسكی  بەرامبەر 
دۆلفین  كە  دراوە  سەرنجیش  دیكە. 
الشە  لەگەڵ  دەباتەسەر  زۆر  كاتێكی 

مردووەكانی.
مەیموونی شەمپانزیا  ئاژەڵێك وەك  هیچ 
ڕاكێشان  سەرنج  مایەی  هۆی  نەبۆتە 
لەم بارەیەوە. دوو دەروونناسی زانكۆی 
"ستیرلین" بە ناوی "جەیمس ئەندرسۆن" 
مردنی  چاودێری  كە  لۆك"  "لویس  و 
كە  دەریانخست  كردبوو،  "پانسیا"یان 
بەرخوردی مەیموونەكانی دەووروپشتی 
شێوازە  ئ��اس��ەواری  لە  زۆر  "پانسی" 
بەرخوردی مرۆڤەكان دەچێت، بەرامبەر 
مردنێكی سروشتیانە. لە بوارەكانی وەك 
پشكنینی  چاودێریكردن،  لێگرتن،  ڕێز 
نیشانەی  بۆ  سەرمەرگدان  لە  ئەوانەی 
زیندووكردنەوە  بۆ  هەوڵدان  و  ژیان 
سەرەخۆشی  و  خەمباری  هەروەها  و،  
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زۆر  شەمپانزیەكان  م��ردووەك��ان،  بۆ 
مرۆڤدا  لەگەڵ  لەیەكچوویان  الیەنی 
زانكۆی  لە  پایەڵ"  "ئەلەكسەندەر  هەیە. 
لە  س��ت��ی��وەت"  "فیۆنا  و  كالیفۆرنیا 
ئەو  سەرنجی  كەیمبریج،  زان��ك��ۆی 
شەمپانزیاكانی  لەناو  هەڵسوكەوتانەیاندا 
باخی سروشتی "گۆمبی" واڵتی "تەنزانیا" 
بەرەبەیانی  لە  دا.   2010 ساڵەكانی  لە 
مێینە  شامپانزیایەكی  الشەی  ڕۆژێكدا 
دۆزرایەوە.  بوو،  "مەلەكیكا"  ناوی  كە 
ل��ەوە دەچ���وو ه��ۆك��اری م��ردن��ی ئەو 
شەمپانزیایە كەوتنە خوارەوە بووبێت لە 

درەختێكەوە.
كاتێك "پایڵ" و "ستیوەت" گەیشتنە ئەو 
شوێنەی الشەی "مەلەكیكا" لێكەوتبوو، 
شەمپانزیایەك  كۆمەڵە  سەرنجیاندا 
گردبوونەتەوە لە دەوروپشتی ئەو الشەیە. 
ه��ەردوو  نیو  و  سەعات   3 م��اوەی  بۆ 
چاودێرییەكی  "ستیوەت"،  و  "پایڵ" 
شەمپانزییەكانی  ب��ەرخ��وردی  باشی 

فیلم  و  وێنە  ب��ە  ك��ردب��وو  دیكەیان 
چۆن  كە  سەرنجیاندا  ئەوان  گرتنیان، 
سەردانی  شەمپانزییەكان  دەستە  دەستە 
لە  هەندێك  و  دەك���رد  الش��ەك��ەی��ان 
شەمپانزییەكانی دیكە لەسەر دارەكانەوە 
لەوە  دەكرد.  ڕووداوەی��ان  ئەو  سەیری 
شەمپانزییەكان  لە  هەندێك  كە  دەچوو 
ه��ەر ح��ەزی��ان دەك���رد ب��زان��ن چی 
لە  دیكەیان  هەندێكی  بەاڵم  ڕوویداوە، 
بێزاریی و توڕەییدا الشە مردووەكەیان 
ڕادەتەكان و ڕادەكیشا و پێیدا دەكێشا. 
گروپەكە  سەرۆكی  شەمپانزیای  نێرە 
هێزی خۆی پیشان دەدا بە چواردەوری 
الشەكە و تەنانەت لەگەڵ الشەكەشدا. 
الشەكەی  س��ەرۆك،  نێرەشەمپانزیای 
فرێدایە ناو دۆڵێكەوە و لەوكاتەدا زۆر 
لە شەمپانزیاكان قیژەیەكی بە ئازارەوەیان 

كرد.
پاش ئەوەی الشەی "مەلەكیكا" لەالیەن 
شەمپانزیا  هەشت  الب��را،  چاودێرانەوە 

شوێنەی  ئ��ەو  بۆ  چ��وون  خێرایی  بە 
زۆر  و،  بوو  لێ  شەمپانزیاكەی  الشەی 
زەوییە  بەشە  لەو  دەستیان  جۆشەوە  بە 
لێبوو،  "مەلەكیكا"ی  الشەی  كە  دەدا 
بۆ  شەمپانزیانە  ئەو  دەكرد.  پێوە  بۆنیان 
ماوەی 40 دەقیقە لەو شوێنەدا مانەوە و 
پاشان  دەنگە دەنگێكی زۆریان كرد و 
ئەو شوێنەیان بەجێهێشت. دوا شەمپانزیا 
كرد  ل��ەش��ەك��ەی  شوێنی  س��ەردان��ی 
"مەلەیكە"،  بەناوی  بوو  شەمپانزیایەك 
كە  بوو  "مەلەكیكا"  كچی  ئەویش  كە 
چۆنی  چۆن  دەبێت  ئێمە  ئایا  مردبوو. 
شی  شەمپانزیانە  ئ��ەو  هەڵسوكەوتی 

بكەینەوە؟
ب��ە گ��وێ��رەی "پ��ای��ڵ"، دەت��وان��رێ��ت 
بەسەر  شەمپانزیاكان  هەڵسوكەوتی 
یەكەم  بكرێت:  دابەش  تایبەتی  3پۆلی 
الشەكە،  ب��ەرەو  خ��ودی  ڕاكێشانێكی 
سەرەخۆشی،  و  خەمباربوون  دووەم، 
س��ێ��ی��ەم، گ��ێ��ڕان��دن��ی ش��ان��ۆی��ەك��ی بە 

غەمبارن بۆ مردنی هاوڕێکەیان
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شێوازی  لە  دەردەكەوت  وەك  كۆمەڵ. 
هەڵسوكەوتانەی  ئەم  "پانسی"،  مردنی 
مێژووییە  شێوازە  ئەو  شامپانزییەكان 
خۆی،  كاتی  چ��ۆن  كە  دەردەخ���ات 
بەرامبەر  كردووە  بەرخوردی  مرۆڤیش 

مردووەكانی.
ئاركیۆلۆجی  زان���ای  پێتیت"  "پ��وڵ 
س��ەب��ارەت  ك��ە  شەفیڵد  زان��ك��ۆی  ل��ە 
ناو  خستنە  هەڵسوكەوتی  بنەمایەكانی 
لێكۆڵینەوە  م��رۆڤ  الش��ەی  گ��ۆڕی 
بە  خەتەری  لێرەدا   " دەڵێت:  دەكات 
ئاژەڵەكان  هەڵسوكەوتی  مرۆڤكردنی 
دەبینین  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  هەیە، 
ئاژەڵەكان،  هەڵسوكەوتەكانی  زۆربەی 
بەدی  مرۆڤەكانیشدا  لەناو  بوارەدا،  لەم 
شەمپانزییەكاندا  لەناو  "ئێمە  دەكەین". 
دەبینین  س��ادە  زۆر  هەڵسوكەوتێكی 
ئاڵۆزیی  دەربڕینێكی  بۆ  گ��ۆڕاوە  كە 
بۆ  هەستەمان  ئەو  ئەمە  سەرەخۆشی. 
كۆنەكان،  مرۆڤە  كە  دەكات  دروست 
لەم  ك���ردووە  هەڵسوكەوتیان  چ��ۆن 

بارەیەوە".
كە  نازانین  ت��ەواوی  بە  هەرگیز  ئێمە 

بەرخوردیان  چ��ۆن  كۆنەكان  مرۆڤە 
ك���ردووە ب��ەرام��ب��ەر م���ردن، ب��ەاڵم لە 
ڕێگەی بە-بەردبووەكانەوە و، ئاسەوارە 
چەند  دەتوانین  ئاركیۆلۆژیەكانەوە، 
كە  بدۆزینەوە  تایبەت  نیشانەیەكی 
چۆن چۆنی ئەو هەڵسوكەتانەی مرۆڤ 
گۆڕاوە بۆ ئەو كەلتورەی كە مرۆڤەكانی 
مردن.  سەبارەت  دەدەن  پیشانی  ئێستا 
هەڵسوكەوتمان بەرامبەر مردن كەوتۆتە 
ناو قاڵبێكی "هەڵسوكەوتی سومبوڵی"وە 
كە وابەستەیە بە زمان و، هونەر و ئەو 
مرۆڤەوە.  بە  تایبەت  دیكەی  شتانەی 
گەورە  پرسیارێكی  هۆی  بۆتە  ئەمەش 
بڕوا  "پەیلۆئەنسرۆپۆلۆژی".  زانستی  لە 
هەموو  پێش  ساڵ  هەزار   40 كە  وابوو 
ئەو كەلتورەی تایبەت بە هەڵسوكەوتی 
هاتبێتە  بە مردووەكانی  بەرامبەر  مرۆڤ 
وا  تازەكان  دۆزینەوە  بەاڵم،  كایەوە، 
تایبەتمەندییانە  ئەو  كە  دەری��دەخ��ەن 
دەگەڕێتەوە بۆ 100 هەزار ساڵ پێش. 

ئەو شتە كۆنانەی كە پێش 40 هەزارساڵ 
كۆنتربوون و نیشانەی خستنە ژێر خاكی 
مردووە مرۆڤەكانی پێوە بوون بە شتێكی 

پشت  و  دەدران  قەڵەم  لە  دروستكراو 
پشتگوێ  چیدی  بەاڵم  دەخران.  گوێ 
د-ئیریكۆ"  "فرنسیسكۆ  وەك  ناخرێن. 
فەڕەنسا  لە  "بۆردێوكس"  زانكۆی  لە 
دەڵێت: "ئێستا زۆربەی ئاركیۆلۆژیەكان 
و،  س��ەردەم  مرۆڤی  كە  وایە  بڕوایان 
كۆنەكانی  مرۆڤە  و،  نیاندەرتاڵەكان 
لەمەوبەر  ساڵ  هەزار   40 پێش  دیكە، 
خاكی  ژێ��ر  خستنە  هەڵسوكەوتی 

مردوویان هەبووە".
مرۆڤە  لەالی  مردن  واتای 

كۆنەكان
كۆنترین هەڵسوكەوتی تایبەت بەرامبەر 
مردووەكان بۆ 3.5 ملیۆن ساڵ لەمەوبەر 
لە  دا   1975 ساڵی  لە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە. 
گردێكی سەرەولێژی ناوچەی "هەدار"ی 
واڵتی "ئەسیوپیا"، زانا پەیلۆنتۆلۆجیەكان 
كۆنەكانی  مرۆڤە  بەشی   13 توانیان 
ئەفرەنسیس"  "ئۆسترلیۆپەسەكەس 
بۆ  دەگەڕایەوە  تەمەنیان  كە  بدۆزنەوە 
بەشانە  ئەو  لەمەوبەر.  ساڵ  ملیۆن   3.2
تایبەت بوون بە 9 كەسی گەورە و، 2 
مێرمنداڵ و، 2 منداڵی ساوا. هەموویان 



151    
b
a
io
lo
g
y
ی  

ۆژ
ۆل

بای

دەچوو  لەوە  و،  یەكەوەبوون  نزیك  لە 
جێگیر  شوێنەدا  لەو  كاتدا  یەك  لە  كە 
كرابێتن. تا ئێستاش نەزانراوە چۆن چۆنی 
گردبوونەتەوە  شوێنەدا  لەو  تاكانە  ئەو 
نیشانەیەكی  هیچ  كۆبوونەتەوە.  بۆ  و، 
ئاویی الفاو، یان كارەساتێكی  ڕێرەوی 
كتوپڕی دیارنەبوو كە نیشانی بدات ئەو 
بووبێتن.  كوژی  كۆمەڵ  تووشی  تاكانە 
هیچ نیشانەیەكیش بە ئێسكەكانەوە نەبوو 
كۆمەڵە  لەالیەن  ئەوانە  دەریبخات  كە 

ئاژەاڵنێكی دیكەوە ڕاوكرابێتن. 
س���اڵ���ی پ��ێ��ش��و "پ��ێ��ت��ی��ت" ش��ێ��وە 
شیكردنەوەیەكی دیكەی ناساند بۆ ئەو 
بەبەردبووەكان،  ئێسكە  گردبوونەوەیەی 
ئێسكانە  ئەو  كە  دەچ��وو  بۆ  وای  ئەو 
تایبەتە بە كۆمەڵە الشەیەكی، لەو كاتەدا، 
لەو  فڕێدان  مەبەستی  بە  كە  م��ردوو 
شوێنەدا كۆكرابوونەوە. هەڵبەتە ئەوە بە 
مەبەستی ناشتن یان بۆ شێوە سمبووڵیكی 
"بەڵكو  دەڵێت:  "پێتیت"  نەبووە،  دینی 
بووە  بەوە  پێویستیان  كە  دەچیت  لەوە 
دوور  خۆیان  لە  بۆگەنەكان  الشە  كە 
ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم  بخەنەوە". 
مرۆڤە  ئ��ەو  هەڵسوكەوتەی  ش��ێ��وازە 
مردووەكان  الشە  بەرامبەر  سەرەتاییانە 
زۆر لە شەمپانزییەكان پێشكەوتوترە، كە 
الشە مردووەكان هەر لە شوێنی خۆیاندا 
هەڵسوكەوتی  دەچێت  لەوە  بەجێدێڵن. 
هەنگاو  ی��ەك��ەم  كۆنانە  م��رۆڤ��ە  ئ��ەو 
بوونی  بە-مرۆڤ  شێوازی  لە  بووبێت 
هەڵسوكەتمان سەبارەت بە مردووەكان. 
ئاگا  بە  "لەوانەیە  دەڵێت:  "پێتیت"  وەك 
بوونەوەیەك بێت كە شوێنی مردووەكان 

لەناو زیندووەكاندا نییە".
سەختە  زۆر  تازەكاندا  دۆزی��ن��ەوە  لە 
مرۆڤی  كە  وەربگیرێت  ئەنجامە  ئەو 
مردووەكانیان  الشە  "ئەستیرلۆپیسیسین"، 
بەاڵم  تایبەتیەوە.  شوێنێكی  بردۆتە 
ملیۆن  نیو  كە  مرۆڤانەی  ئەو  بەڵگەنانی 
ڕوون  زۆر  ژی���اون،  ل��ەم��ەوب��ەر  س��اڵ 
دیاردەیە.  بەم  سەبارەت  ئاشكران  و 
لۆس  دی  "سیمە  ئێسكەكانی  چاڵە 
"ئەتەپویركا"ی  ناوچەی  لە  هوەیسۆس" 
لە  كە  ئیسپانیا  واڵت��ی  س��ەروی  بەشی 
ئەو  دۆزرای���ەوە،  دا   1980 ساڵەكانی 
گۆڕانكارییەی كە بەسەر مرۆڤدا هاتووە 

چاڵە  ئەو  دەدات.  پیشان  باشی  بە  زۆر 
لە  28 كەس  ئێسكی  كەمەوە  بەالیەنی 
ئەو  خۆی.  گرتۆتە  كۆنەكانی  مرۆڤە 
هایدلبەرگس"  "هۆمۆ  بە  مرۆڤانە  جۆرە 
و  نیاندەرتاڵەكان  پێش  كە  ناسراون 

ئێمەش )واتە هۆمۆ ساپییەكان( ژیاون.
مرۆڤانە  هەموو  ئەو  دەبێت  بۆ  بەاڵم   
لەو  یەكێك  كۆبووبێتنەوە؟  چاڵێكدا  لە 
ئەگەری  بە  وابەستەیە  شیكردنەوانە 
ناو  كەوتونەتە  مرۆڤانە  ئەو  كە  ئەوەی 
هوەیسۆس"،  لۆس  دی  "سیمە  چاڵی 
بەاڵم لە شێوازی ئەو درز و شكاندنانەی 
ناچێت  لەوە  هەیە،  ئێسكەكاندا  لە  كە 
ناو  كەوتبێتنە  تاكانە  ئەو  هەموو  كە 
"ئەو  دەڵێت:  "پێتیت"  وەك  چاڵێكەوە. 
گردبوونەوەیەی ئێسكەكان لەوە ناچێت 
كە بە شێوازێكی سروشتی كۆبووبێتنەوە". 
بە كەسانی  تایبەتن  ئێسكەكان  زۆربەی 
نێر و گەنج و بە تەمەن و، هەندێكیشیان 
فشەڵبوونی  ئێسقان  نەخۆشی  نیشانەی 

تێدا دیارە.
باشترین  "پ��ێ��ت��ی��ت"،  گ��وێ��رەی  ب��ە   
بە  تاكانە  ئەو  كە  ئەوەیە  شیكردنەوە 
كۆكراونەتەوە  یەكدا  بەسەر  مەبەستەوە 
خنراوەتە  الشەكانیان  و  مردنیان  پاش 
ناو ئەو چاڵە. ئەگەر وابێت ئەوە چاڵی 
"سیمە دی لۆس هوەیسۆس"  كۆنترین 
دیاریكردنی  و  شاردنەوە  بۆ  بەڵگەیە 
شوێنێكی تایبەت بە مردوو كە ئەمەش 
ئەو  بەرەو  دەدات  پیشان  پێشكەوتنێك 
بە  سەبارەت  هەمانە  كە  مودرنەی  واتا 
شوێنێكی  ئەوەندە  هەر  م��ردووەك��ان. 
دیاریكرد،  م��ردووەك��ان  بۆ  تایبەتیت 
دیاری  ئەوە  تۆ  هەڵسوكەوتی  ئەوكات 
دەكات كە مردووەكان شێوازە شوێنێكی 
تایبەتی كۆمەڵگایان هەیە. وەك "پێتیت" 
ئەو  تۆ گەیشتیتە  ئەوەندە  "هەر  دەڵێت: 
ئەو ڕێگایەی  تۆ دەكەویتە سەر  ئاستە، 
دیاری  و  بكەیت  دروست  سمبوڵ  كە 

بكەیت بۆ ئەو مەبەستە".
ئایا ئەو مرۆڤە سەرەتاییانە چۆن لە مردن 
تێگەیشتوون  لەوە  ئایا  تێگەیشتوون؟ 
دوای  واتای  ئایا  دەمرن؟  خۆشیان  كە 
ژیانیان لەال هەبووە؟ "ئێمە نازانین" وەك 
"پێتیت" دەڵێت، بەاڵم ئەوەی كە دەزانین 
ئەوەیە كە لەو كاتە بەدواوە، شاردنەوە 

دەكات  زیادتر  و  زیاد  سەرەخۆشی  و 
دۆزینەوەی  وەك  مرۆڤەكاندا.  لەناو 
الشەی  دەدەن  پیشانی  ئاركیۆلۆژیەكان 
كە  دەدۆزران��ەوە  شوێنانەدا  لەو  مرۆڤ 
هیچ شیكردنەوەیەكی دیكە نەدەگونجا 
مەبەست"  بە  "ش��اردن��ەوەی  لە  بێجگە 
و  كەل  لەناو  پەیلۆنتۆلۆژیەكان  نەبێت. 
سەختە  زۆر  كە  شوێنانەی  ئەو  درزی 
پشتەوەی  ل��ە  وەك  پێی،  پێگەیشتن 
الشەی  هەڵواسین،  یان  ئەشكەوتەكاندا 
مردووەكانیان دەدۆزییەوە، ئەو الشانە بە 

مەبەستەوە شاردرابوونەوە.
ڕێگەیەكی  لەشەكانەوە  شاردنەوەی  لە 
ناشتنی  وات��ای  بۆ  هەیە  نزیك  زۆر 
دروستكردنی  وات��ە   – م��ردووەك��ان 
چاڵێكی تایبەت بۆ مردووەكان. كۆنترین 
لە  مردووەكان  مرۆڤە  ناشتنی  بۆ  بەڵگە 
ئیسرائیل  لە  تایبەت  ئەشكەوتی  دوو 
و  "سكهۆڵ"  ن��اوی  بە  كە  دۆزران���ەوە 
ئەشكەوتانەدا  لەو  ناسراون.  "قافزیە" 
ئەمڕۆی  مرۆڤی  بە-بەردبووی  ئێسكی 
تەمەنی  ك��ە  دۆزراوەت�������ەوە  ت��ێ��دا 
دەگەڕێتەوە بۆ 120000 ساڵ لەمەوبەر. 
تایبەت  چاڵی  ئەشكەوتانەدا  ئەو  لەناو 
دۆزراوەتە كە بە دەست هەڵكەندراون. 
لەسەر  هەیە  بەڵگە  شێوەش  بەهەمان 
ئەوەی كە مرۆڤە نیاندەرتاڵەكان مرۆڤیان 
ناشتووە هەر لەو كاتانەدا. ئەمانەش ئەوە 
زووتر  زۆر  مرۆڤەكان  كە  دەردەخات 
فەرهەنگی  دروستكردنی  واتای  بەرەو 
سومبوڵ ڕۆیشتون وەك لەوەی كە پێشتر 

بۆی دەچووین.
تۆ  كە  "كاتێك  دەڵێت:  "پێتیت"  وەك 
بە  مردووەكان  ناشتنی  بە  كرد  دەستت 
زۆر  ئەگەری  كاتانەدا  لەو  مەبەستەوە، 
هەیە كە خەڵكی دەستدەكەن بە تاشینی 
بیرۆكەی تایبەت بەو كەلتورە، بیرۆكەی 

وەك ژیانی پاش مردن". 
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ئ��ەو ئ��ەو ش��ێ��وازە 
هەیەتی  ئەمڕۆ  مرۆڤی  كە  كەلتورەی 
حەتمی  شتێكی  مردووەكان  بەرامبەر 
نەبووە. تەنیا چەند شوێنێكی زۆر كەمی 
ناشتنی مرۆڤەكان دۆزراونەتەوە بەرامبەر 
لەو  مردوون  كە  كەسانەی  هەموو  ئەو 
س��ەردەم��ان��ەدا. ئ��ەو ئ��اس��ەواران��ەی كە 
مرۆڤەكان  ناشتنی  سەبارەت  باسمانكرد 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

152

ناشتنی  دەچیت  لەوە  دەگمەنن.  زۆر 
مردووەكان زۆر تایبەت بووە و زۆربەی 
گوێ  پشت  و  فڕێدراون  مردووەكان 
ساڵەوە،  دوای 14000  لە  تەنیا  خراون. 
زۆربەی  مرۆڤەكان  كە  دەردەكەوێت 
شوێنە  ل��ەو  ناشتووە  م��ردووەك��ان��ی��ان 
دەیناسێنین.  گۆڕستان  بە  كە  تایبەتەی 

ئەو سەردەمەش )واتە سەردەمی 14000 
كە  بووە  كاتانە  ئەو  لەمەوپێش(  ساڵ 
هێناوەتە كایەوە  مرۆڤەكان كشتوكاڵیان 
و دیانەتیان دروستكردووە. بێ هۆش نییە 
كە كۆنترین گۆڕستان، واتە گۆڕستانی 
لەو  هەر  توركیا  لە  تێپێ"  "گۆبێكلی 

كاتانەدا دروستكراوە.  

ناخۆشی مردوویی زیندوو
مێشكی  شەپۆلی  و  دەجوڵێیتەوە  هێشتا 
ئەوەشدا  لەگەڵ  دەكەیت؟  دروس��ت 
مردووت  بە  ڕەسمی  بە  دەتوانرێت كە 

حیساب بكەن.
لەم ڕۆژانەدا لە هەموو كاتێكێكی دیكە 
ئاسانی  بە  زۆر  مرۆڤدا،  مێژووی  لە 
بژمێردرێیت.  م��ردوو  بە  دەتوانرێت 
حیسابكردن  مردوو  بە  گشتی  ڕێژەی 
لەوانەیە  كە  خ��وارەوە  هاتۆتە  ئەوەندا 
شەپۆلی  مێشكت  و  لێبدات  دڵیشت 
لەگەڵ  بەاڵم  بكات،  ڕەوانە  تایبەتیش 
ئەوەشدا پزیشك بە مردووت بژمێرێت. 
هەواڵە خۆشەكە ئەوەیە كە تەنیا لەسەدا 
یەك لە خەڵكی، ڕووبەڕووی ئەو بڕیارە 
بە  سەبارەت  دەبنەوە  پزیشك  تایبەتەی 
تایبەتیانەدا.  كاتە  لەو  ژماردنت  مردوو 
كە  ئەوەیە  ناخۆشەكەش  هەواڵە  بەاڵم 
لەو  بوویت  یەكێك  تۆ  هاتوو  ئەگەر 
یەكەی  لەسەدا  ل��ەو  وات��ە   – ڕێژەیە 
بە  لەوانەیە  تۆ  ئەوە   - باسمانكرد  كە 
لێكۆڵینەوەی  مەبەستی  بۆ  زیندوویی 

پزیشكی لەت لەت بكرێیت. 
دەكرێت  لێرەدا  كە  پرسیارەی  ئەو   
ئەوەیە: كەی دەتوانین بڵێین كە مرۆڤێك 
مردووە؟ ئەم پرسیارە بە هەزارەها ساڵە 
ك��ردووە.  دروس��ت  ئێمە  بۆ  كێشەی 
بەتایبەت  نییە  ئاسان  پرسیارێكی  ئەمە 
بۆ كەسێك كە خەریكی كفن و دفنی 
سوتاندنی  خەریكی  یان  مردووەكانن 
هەندێك  لە  وەك  مردووەكانن  الشەی 
فەرهەنگەكانی جیهاندا بەرێوە دەچێت. 
خۆمان،  خەیاڵی  بە  ئێمە  لەبەرئەوە  جا 
نیشانانەی  ئ��ەو  ب���ەدوای  دەگ��ەڕێ��ی��ن 
بۆمان  ت��ەواوی  بە  و  یەكجاری  بە  كە 
ئایا  م��ردووە.  دەردەخ��ات كە كەسێك 
هەیە  ناوەرۆكی  تایبەتی  ئۆرگانێكی 
ئیدی  دەوەستێت،  لەكار  كاتێك  كە 
دەتوانین بڵێین ئەو كەسە مردووە؟ یان 
بە  كە  هەیە  تایبەتی  هەڵسوكەوتێكی 
دڵنیاییەوە ساتەكانی كۆتایی نیشان بدات 

و تەواوبوون دەربخات؟
بە  كێشەكە  كۆنەكان  میسریە  ب��ۆ   
كۆتایی  مۆمیاكردن  دەسپێكردنی 

گرافیكی سەرەوە: چەند كەس تا ئێستا لە دایكبوون؟ )107.7 ملیارد كەس( تەنیا 
6.5% لەو ڕێژەیە ئێستا لە ژیاندان، ئەمە دەكاتە 7 ملیارد كەس.

گرافیكی خوارەوە: لەوانەیە بیستبێتیت كە وتراوە »ئەمڕۆ زیاتر خەڵك دەژی وەك 
لەوەی لە سەرتاسەری مێژووی مرۆڤایەتیدا لەدایك بووبێت«، بەاڵم ئەوە ڕاست 
نییە. بە گوێرەی ئەو ژمێردەی كە »كارڵ هەب« لە بواری »دیمۆگرافی« كردووییەتی، 
لەوانە  كەس  ملیارد   100 و،  ئێستا  تا  لەدایكبووە  كەس  ملیارد   107 نزیكەی 
مردووە. تۆ یەكێكی لەو ڕێژە كەمەی كە 6.5% خۆشبەختانە تا ئێستا ماویتەتەوە.  
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كە  دەیانزانی  كۆنەكان  یۆنانیە  دەهات. 
مرۆڤەكان  تایبەتی  هەلومەرجی  زۆر 
لەبەرئەوە،  دەچێت.  مردن  لە  كە  هەیە 
كە  ئەوەبوو  تاقیكردنەوەیان  شێوازی 
پێش  ببڕنەوە  كەسە  ئەو  پەنجەیەكی 

كفن و سوتاندنی الشەكە.
ناوەڕاستدا،  چەرخەكانی  لە  ئەوروپا  لە 
دڵ��ن��ی��ان��ەب��وون��ی زۆرب����وو س��ەب��ارەت 
ك��ێ م���ردووە و ك��ێ زی��ن��دووە. ئەم 
نووسینە  لە  باشی  بە  زۆر  نەزانینەش 
سەبارەت  داوەتەوە  ڕەنگی  كۆنەكاندا 
ناشتن".  "زی��ن��دوو  ك��ارەس��ات��ەك��ان��ی 
لە  باشی  بە  زۆر  كێشەیە  ئەو  سەختی 
هۆڵە تایبەتەكانی "ئەناتۆمی" ئەو كاتانە 
نێوان1500  ساڵەكانی  لە  كراوە.  دیاری 
بۆ 1700 زایینی، كەسە "ئەناتۆمیەكان"، 
بڕین  كاری  ئەوروپادا  سەرتاسەری  لە 
كوژراوەكانیان  زیندانییە  لەتكردنی  و 
دەكرد لەبەر چاوی خەڵكیدا. هەندێجار 
پیشان  دیاردەیەیان  ئەو  پێشكەشكەران 
لەتی  لەت  كە  كەسەی  ئەو  كە  دەدا 
دەكەن، هێشتا بە تەواوی نەمردووە. لەوانە 
هەندێكیان لەوانەیە دڵی ئەو كەسەی كە 
لەبەر دەستیان بوو، دەربهێنایە و پیشانی 
دڵەكە  هێشتا  چۆن  كە  بدایە  خەڵكی 
هەر لێ دەدا و، ئەمەش دەبووە مایەی 
سەرسوڕمانی خەڵكەكە. تەنانەت یەكێك 
"نیكۆلۆ  ناوی  بە  "ئەناتۆمییەكان"  لە 
ماسە"، داوای كردبوو كە دوای مردنی 
بۆ  ڕۆژ،  دوو  تا  خاكەوە  ژێر  نەخرێتە 

ئەوەی "نەوەكو هەڵەیەك ڕوویدابێت".
دوو گۆڕانكاری بەرجەستە لە چەرخی 
18 دا هاتە كایەوە: یەكەم بە دەرمانكردنی 
مردن بوو. پزیشكەكان لە تەنیشت ئەو 
سەرەمەرگدابوون  لە  كە  كەسانەی 
دادەنیشتن و سەرپەرشتیاری پێدانی ماددە 
لەبەرئەوەی  جا  دەكرد.  هۆشبەرەكانی 
"م��ردن"  و  "ژی��ان"  نێوان  سنوری  كە 
دەرمان  لەبەرئەوە  بوو،  ئاڵۆزتر  زیاتر 
بەكاردەهات بۆ ئەوەی ئەو جیاوازییە بە 
دوا  لە  دەركەوێت.  ڕوونتر  شێوازێكی 
تازە  داهێنانی  داهاتوودا،  سەدەی  دوو 
لەو بوارەدا هاتە كایەوە و ئەمەش ئەوی 
دەردەخست كە ئەو كەسانەی پێشتر بە 

مردوو دەژمێردران، نیشانەی ژیانیان تێدا 
هەناسەی  داهێنانە:  لەو  بكرێت.  بەدی 
دەستكردی، بۆنكردنی خوێكان، "جۆرە 
کەڵک  زیاتر  کە  کیمیاییە  مادەیەکی 
کاربۆنەیت"  "ئامۆنیۆمی  م��اددەی  لە 
بە  بۆ  بەکاردێت  بۆن  دەکرێت و وەک 
ئەلكتریكی،  شۆكی  هێنانەوە"،  هۆش 
بەكارهێنانی "ستێسەكەوپ"، بەكارهێنانی 
لە  گوێگرتن  بۆ  تایبەت  مایكرۆفۆنی 
دەنگی سنگ، بەكارهێنانی "ڕادیوگرافی 
فلۆرسكۆپی" بۆ هەستپێكردن بە جوڵەی 
لەش  گرنگەكانی  ئۆرگانیكە  بەشە 
بۆ  "ئۆفسەلمسكۆپ"  پشكنینی  و، 
هەستپێكردن بە سوڕی خوێن لە چاودا.

وابەستەیە  گرنگ  گۆڕانكاری  دووەم 
بە  م��ردن  پێناسەكردنی  لە  گ��ۆڕان  بە 
)وەستانی  دڵەوە  وەستانی  بە  پەیوەست 
كە  دیكە  واتایەكی  بۆ  خوێن(  سوڕی 
"مردنی  مێشكی  وەستانی  بە  پەیوەستە 
مێشك". بە واتایەكی دیكە پێناسەی مردن 
كە وابەستەبوو بە وەستانی دڵ گۆڕا بۆ 
واتای  ئەوكات  مێشك.  لەكاركەوتنی 
"مردنی مێشك" نەبوو، پزیشكەكان باسی 
"هەستەكانیان" دەكرد لەگەڵ "ویست"، 

وەك پێوەرێك بۆ مرۆڤ.
"مردنی  وات��ای  پزیشكیدا  ب��واری  لە 
مێشك" گرنگترین ڕۆڵی بینی لە یەكێك 
پێشكەوتنی  هەنگاوی  گەورەترین  لە 
 1954 ساڵی  لە  ی��ەم��دا.  چ��ەرخ��ی20 
توانی  نەشتەركار  مەررای"ی  "جۆسیف 
یەكەم ڕواندنی ئۆرگانی مرۆڤ بكات بە 
دوو  لەنێوان  گواستنەوەی گورچیلەیەك 
 identical لەیەکچوودا  دووانەی  برای 
كە  پێنەچوو  ئەوەندەی  پاشان   .twin

بەشە ئۆرگانی ئەو كەسانەی كە مردوون 
و،  دەگ��وازرای��ەوە  زیندوو،  كەسی  بۆ 
نرخە  بە  تەكنۆلۆژیە  ئەو  بەكاردەهات. 
ژیانێكی  چەند  ڕزگاركردنی  هیوای 
چەند  ڕووب���ەڕووی  ب��ەاڵم  هێناین،  بۆ 
ئەویش  بۆوە،  گەورە  زۆر  كێشەیەكی 
ئەوە بوو كە ئۆرگانەکان بەسەردەچوون. 
زیندووی  ئۆرگانێكی  دەت��وان��ی  تۆ 
ڕوواندنی  وەك  بەكاربێنیت،  بەخشراو 
گورچیلە كە لە كەسێكەوە وەرتگرتووە 

گورچیلە  دوو  ب��وون��ی  ه��ۆی  ب��ە  و، 
كەسەی  ئ��ەو  مرۆڤێكدا،  هەموو  لە 
وەرگرتووە  لێ  گورچیلەكەیت  كە 
بژی.  گورچیلە  یەك  لەسەر  دەتوانێت 
ئۆرگانیكەكانی  لە  هەندێك  بۆ  بەاڵم 
دیكە، تۆ پێویستیت بە كەسێك هەیە كە 
دەبێت بمرێت بۆ ئەوەی ئەو ئۆرگانەی 
بەاڵم  دڵ.  وەك  نموونە  بۆ  بەكاربێنیت، 
بەشە  دەم��رێ��ت،  یەكێك  لەكاتێكدا 
ئۆكسجین  گازی  لە  ئۆرگەنیكەكانی 

دادەبڕێن.
لە ساڵی 1986دا گروپێكی كاتی سەر 
كە  ئەمەریكی  "هارڤرد"ی  زانكۆی  بە 
هەستان  پێكهاتبوون،  ك��ەس   13 لە 
"مردنی  واتای  لەسەر  تاقیكردنەوە  بە 
زیرەكیان  زۆر  نەخشەیەكی  و  مێشك" 
كێشەیە.  ئەو  چارەسەركردنی  بۆ  كێشا 
بۆچی  كە  كردەوە  لەوە  بیریان  ئەوان 
بانگەوازی مردنی هەندێك لەو كەسانە 
چاودیرییەكی  لەژێر  كە  دەرنەكرێت 
"ڤانتەلەیتە"  ئامێری  هۆی  بە  و  چڕدان 
ئۆرگانیكەكانیان  لە  كەڵك  و،  دەژین 
وەرن��ەگ��ی��رێ��ت؟ ئ���ەو ك��ەس��ان��ە لە 
نەمردوون،  بەس  قوڵدان،  بێهۆشییەكی 
دڵیان هێشتا لێدەدا. تەنانەت دوای ئەوەی 
تاكانەش،  ئەو  مردنی  بانگەوازی  كە 
دەك���ردەوە،  بیریان  وا  گ��روپ��ە  ئ��ەو 
لەناو گۆماوی خوێندا  ئۆرگانیكەكانیان 
كە  كاتەی  ئەو  تا  دەمێنێتەوە  باشی  بە 
نەشتەركاران پێویستیان پێدەبێت، ئەمەش 
بەمەرجێك ئامێری "ڤەنتەلەیتە" لە شوێنی 

خۆیدا ئیش بكات.
هەر ئەوە كارەش بوو كە ئەو گروپەی 
زانكۆی "هارڤرد" دەستیان پێكرد. ئەوان 
پێناسەی شێوازی دووەمی مردنیان كرد. 
ئەو مردنەی كە پزیشكەكان پێی دەڵێن 
تا   .pretty dead مردووە  گشتی  "بە 
ئەو خاڵەش پزیشكەكان كاركردنی دڵ 
كە  ئەوەی  بۆ  بەكاردەهێنا  سنگیان  و 
دیاری بكەن كە ئایا كەسێك ماوە یان 
و  وەستا  لێدان  لە  دڵ  ئەگەر  مردووە: 
مردوو  بە  تۆ  ئەوە  وەستا،  هەناسەدانت 
"هارڤرد"  گروپی  بەاڵم  دەژمێردرێیت. 
واتای "مردنی خێرا"ی دروست كرد بۆ 
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ئەوەی كەڵك لە بەشە ئۆرگانەكانی ئەو 
كەسە وەربگیرێت كە خەریكە دەمرێت.
گروپی  كە  سەرەتاییانەی  مەرجە  ئەو 
شێوازێكی  بە  دایانڕشت،  "ه��ارڤ��رد" 
مەرجە  ئەو  بوون.  سادە  ترسناك  زۆر 
بوو  تاقیكردنەوەیەك  بە  پێویستی  تەنیا 
پێ  كەمتری  چ��او  پشكنینی  لە  كە 
كە  ئەوەبوو  تاقیكردنەوەكەش  دەچوو. 
كار  بەس  دەبوایە  دیاریكراو  كەسی 
یەكەم  نەدایە.  نیشان  كاردانەوەی  و 
ئەزموونخانەكانیش  تاقیكردنەوەی 
دیاردەیەی  ئەو  زۆر  سەختیەكی  بەبێ 
لەناو ئەو تاكانەدا دیاری دەكرد، وەك 
سەهۆاڵو  ئاوی  قەترەی  بەكارهێنانی 
بۆناو گوێچكە ئەو كەسانەی كە مان و 
نەمان تاقیكردنەوەیان لەسەر دەكرا. یان 
خشاندنی پارچە لۆكەیەك لە تۆپی چاو 

یان كاردانەوەیەكی دیكەی نائاهانە.
هەناسە"  "ڕاگرتنی  ئەزموونی  پاشان 
پێدانەكە  هەناسە  ئامێری  كایەوە.  هاتە 
بۆ  دەك��رای��ەوە  دیاریكراو  كەسی  لە 
ئەوەی بزانن كەسی نەخۆش دەتوانێت 
هەناسە  یارمەتیدان،  بەبێ  و  خۆی  بە 
بدات. ئەگەر نەیتوانیایە ئەوە بە "مێشك 
مردوو" دەژمێردرا. شتێكی دیكە كە لە 
دیسانەوە  ئەوەیە  ترسناكترە،  هەمووی 
دەبەسترێتەوە  پێدانەكە  هەناسە  ئامێری 
باسی  خەڵك  دیاریكراو،  كەسی  بە 
بۆ  دەك���ات  ئامێر"  "ك��وژان��دن��ەوەی 
ماندنەوەی  كێشەی  بە  هێنان  كۆتایی 
كەسێك كە بە پاڵپشتی ئەو ئامێرە دەژی. 
بەاڵم بە پێچەوانەی ئەوە ڕوودەدات، لە 
ناكوژێننەوە.  ئامێرەكان  كاتدا  زۆربەی 
كەم كەس ئەمە دەزانێت و كەم كەس 
وەك  واتاكانی  كە  دەزانێت  ئ��ەوەش 
"هەڵنەساندنەوە" و "ئیرادەی ژیان" هیچ 
مانایەكی یاسایی نامێنێت بۆ ئەو كەسە. 
م��ردوو"  "مێشك  بانگەوازی  كاتێك 
و  دەمرێت  یاساییەكانیشت  مافە  كرا، 

دەسڕێتەوە و نامێنیت.
"هارڤرد"  گروپی  كە  مەرجانەی  ئەو   
دایانا بە زوویی كەوتە ناو كێشەیەكی 
گروپە  ئەو  لێكۆڵینەوەكانی  زۆرەوە. 
لەسەر ئاستی نەخۆشەكان و لە ڕوانگەی 

ئەوانەوە نەكرابوو. لە ئەوەڵیەكانی ساڵی 
1970 كاندا دوو لێكۆڵینەوە پیشانیدا كە 
ئەو كەسانەی كە مێشكیان بە گشتی بە 
"مێشك – مردوو" ناسراوە، لە ڕاستیدا 
مردبێت.  هەموویان  مێشكی  نییە  مەرج 
تاقیكردنەوەكەی "هارڤرد" بەس ئەوەی 
پیشان دەدا كە ئایا ئەو كەسانە بەشێكی 
 brain مێشک  قەدە  بە  كە  مێشكیان 
ناسراوە مردووە یان زیندووە،    stem

ن���ەك ب��ەش��ی "ن��ی��و-ك��ۆرت��ێ��ك��س"ی 
كارە  لە  بەرپرسیارە  زیاتر  كە  مێشك 

هۆشمەندییەكان.
"هارڤرد"  مەرجەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بكات  دیاری  تاقیكردنەوەیەك  توانی 
)وات��ە  مێشكیش  ب��ەش��ەی  ئ��ەو  ك��ە 
ئایا  كە  دەربخات  كۆرتێكس(  نیو- 
لەكاركەوتووە یان كار دەكات، ئەویش 
"ئەلەكترۆئینسفەلۆگرافی"  ن��اوی  بە 
 )Electroencephalography )EEG

تایبەتمەندانەی  لێكۆڵینەوە  ئەوە  ناسرا. 
كە  ئەوەبوو  دەدا  پیشانی  نەخۆشەكان 
هەندێ لەو كەسانەی كە بە "مێشك – 
مردوو" دەژمێردران، شەپۆلی مێشكیان 
ئی،  "ئی،  تاقیكردنەوەی  لە  دەردەكرد 
جی"دا ! ئەگەر مێشكی ئەو كەسانەی 
كە بە مردوو ناسراون، مردبێت، كەواتە 
مێشكیانەوە  لە  كە  چییە  شەپۆالنە  ئەو 
ئاسانی  بە  زۆر  كێشەیە  ئ��ەو  دێ��ت؟ 
كە  وترا  پزیشكەكان  بە  چارەسەربوو، 
جی"  ئی،  "ئی،  تاقیكردنەوەی  بەسەر 
پشت  دیكە،  واتایەكی  )ب��ە  تێپەڕن 

گوێی بخەن(. 
كە  ب����وو  دا   1981 س���اڵ���ی  ل���ە 
مەرجەكانی  "یەكخستنی  ی��اس��ای 
كایەوە  هاتە  مردن"  یەكالكردنەوەی 
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا. 
دەركرد  ئەوەی  بانگەوازی  یاسایە  ئەو 
كە "مێشك – مردوو" بە واتای مردنی 
یاساوە.  ڕوانگەی  لە  دێت  تەواوەتی 
دەبێت  مێشك"  "هەموو  دەڵێت  یاساكە 
تاقیكردنەوەكە  بەاڵم شێوازی  مردبێت، 
شانی  سەر  كەوتۆتە  مەبەستە،  ئەو  بۆ 
ئەو  سەرپەرشتیاری  كە  پزیشكەی  ئەو 
زۆر  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەكات.  كەسە 

تاقیكردنەوەیان  پزیشكەكان  لە  كەم 
مێشك،  "كۆرتێكس"ی  بەشی  لەسەر 

)بەشی دەرەوەی مێشك(، دەكرد.
گوێخستنانە،  پشت  ئ��ەو  س���ەرەڕای 
دەدا  ئەوەیان  سەرنجی  پزیشكەكان 
ك��ە ه��ەن��دێ��ك ل��ەو ئ��ۆرگ��ان��ەی كە 
ناوی  بە  كە  دەهاتن  كەسانەوە  لەو 
كرابوون،  دیاری  م��ردوو"   – "مێشك 
تێدا  تایبەتیان  جوڵەیەكی  ش��ێ��وازە 
پێشان  بەرخوردیان  و  دەك��را  ب��ەدی 
مەرجی  دوو  بەرپێچی  ئەمەش  دەدا. 
ئەو  دەك��ردەوە،  "هارڤرد"ی  تایبەتی 
"نە  لە  بوون  بریتی  مەرجانەش  دوو 
لە  دەبێت  ب��ەرخ��ورد"  نە  و  جووڵە 
ئەو  بەشەكانی  هەموو  لە  ئارادابێت 
كەسانەدا. لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئاسانی  بە  زۆر  كێشەیە  ئەو  ئەمەریكا 
چارەسەركرا، ئەویش بە هۆی گۆڕینی 
مەرجە بنەماییەكان بوو. لە ساڵی 1955 
نیورۆلۆجی"  ئەمەریكای  "ئاكادیمی  دا 
لەگەڵ  كە  كرد  ئ��ەوەی  بانگەوازی 
ئەوەشدا كە جوڵە و بەرخورد لەوانەیە 
ڕەچاو بكرێت لە كەسێكدا كە "مێشك 
– مردووە"، بەاڵم هێشتا ئەو كەسە بە 

مردوو دەژمێردرێت.
ناوداری  گۆڤاری  دا   2000 ساڵی  لە 
"النسیت"  ناوی  بە  جیهانی  پزیشكی 
باڵوكردەوە  تایبەتی  لێكۆڵینەوەیەكی 
كە لەسەر 38 كەسی "مێشك – مردوو" 
 24 تا  كەسیان   15 لەوانە  گێردرابوو، 
بانگەوازی  كە  ئەوەی  دوای  سەعات 
كرابوو  لەسەر  مردوو"یان   – "مێشك 
قەڵەم درابوون، هێشتا  لە  بە مردوو  و، 
ڤالیۆمی  )س��ەرچ��اوە:  دەج��واڵن��ەوە. 
گ��ۆڤ��ارە(.  ل��ەو   206 پ���ەڕەی   ،355
لێدانی  لەسەر  دیكە  لێكۆڵینەوەیەكی 
سەرنج  و،  گێردرا  كەس   144 دڵی 
بەرخورد  كەسیان   79 دڵی  كە  درا 
)گۆڤاری  مردنیان  پاش  دەدەن  نیشان 
الپ��ەڕەی   252 ڤالیۆمی  نیورۆلۆجی 
106 ( تەنانەت یەكێك لە پزیشكەكان 
كردبوو  نەخۆشخانەكانی  ڕاوێژكاری 
ك��ە ڕێ��گ��ە ن��ەدرێ��ت ك��ەس��وك��اری 
كە  ان��ەی  م���ردوو"   – "مێشك  ئ��ەو 
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بەخشیبوو،  خۆیان  ئۆرگانیكەكانی 
مردوو"ەكانیان   – "مێشك  كەسوكارە 
مردنیان  بانگەوازی  ئەوەی  پاش  ببینن 
ئەو  بینینی  ئەوەش  هۆكاری  كرابوو، 
 – "مێشك  كەسانی  كە  بوو  جوڵەیە 

مردوو" دروستی دەكرد.
مرۆڤەوە،  مێژووی  ساڵ   4000 لەڕێی 
ژیانی  كە  بووین  ئ��ەوە  فێری  ئێمە 
و  وابەستەیە(  زۆر  )یەكەیەكی  مرۆڤ 
هەڵەمان  بە  مردن  نیشانەكانی  لە  زۆر 
ئەمڕۆ  ئێمە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەب��ات. 
ساڵەكانی  پێش  تا  كە  كەسانەی  ئەو 
1968 بە زیندوو دەژمێردران، بۆ بەشە 

هەڵیاندەدڕن. ئۆرگانیكەكانیان 
لەسەدا  تەنیا  كە  لەوەبێت  ئاگاشمان 
هەلومەرجەكانی  بە  كۆمەڵگا  یەكی 
ت��ێ��دەپ��ەڕن.  م�����ردوو"  "م��ێ��ش��ك – 
خۆت  ئۆرگانیكەكانی  تۆش  ئەگەر 
بە  پێویست  ئ���ەوە  ن��ەب��ەخ��ش��ی��ووە، 
دڵەڕاوكێی زۆر ناكات لەو بارەیەوە. 

مانەوەیەكی خاك ئاسا
دوا كۆچەكانی الشەی مرۆڤ لەوانەیە 

بەاڵم  نەبێت،  جوان  ئەوەندە  شتێكی 
پڕكارەساتە. 

)كارۆالین ویلیامس( 
بۆ  نییە  ج��وان  زۆر  شتێكی  هەڵبەتە 
تەماشاكردن، بەاڵم با ئێمە ئەو بیرۆكەیە 
وەالنێین كە ڕۆژێك لە ڕۆژان خۆمان 
قۆناغانەدا  بەو  خۆشەویستانمان  یان 
بكەینەوە  ساتانە  لەو  بیر  و  تێدەپەڕین 
مردووەكانمان  الشە  بەسەر  چی  كە 
نەماوین  ئێمە  كە  كاتێكدا  لە  دێت 
بەڕاستی  ئەمە  كە  دەبینین  ژیاندا،  لە 
ئەمە  ڕاكێشەرە.  سەرنج  زۆر  شتێكی 
ئەوە  نەسەلمێنێت،  شتێك  هیچ  ئەگەر 
پیشان دەدات كە سروشت چۆن بەبێ 
شەرمانە زۆر بە توانایە لە پاكردنەوەی 

شتە نەویستەكان.
ل��ەم ڕۆژان���ەدا زۆر ك��ەم ك��ەس بە   
ئ��ازادا  سروشتی  لە  ك��ۆن،  ش��ێ��وازی 
دەمرێت و، الشەكەی ڕووبەڕووی ئەو 
ئازادا  سروشتی  لە  كە  دەبێتەوە  شتانە 
ڕووب��دات  ئ��ەوە  ئەگەر  ب��ەاڵم  ه��ەن. 
سروشتی  ن��او  بكەوێتە  الشەیەك  و، 

گوڕانانەی  ئ��ەو  خێرایی  ئ���ازادەوە، 
بە  وابەستەیە  دێت  الشەیە  ئەو  بەسەر 
گەرما،  پلەی  وەك  هۆكارێكی  چەند 
شێداری، ئاژەڵەكان، مارو مێروو،لەگەڵ 
لەو  ڕێكەوت  بە  كە  میكرۆبانەی  ئەو 
و  گەرم  شوێنێكی  لە  هەن.  شوێنەدا 
زۆری  ڕێژەیەكی  لەگەڵ  ش��ێ��داری 
مارو مێروو و، گۆشتخۆرەكان، الشەی 
هەفتەیەكدا  چەند  ماوەی  لە  مرۆڤێك 
لە  و،  دەمێنێتەوە  ئێسكەكانی  ب��ەس 
تەنانەت  مانگێكدا  چ��ەن��د  م���اوەی 
هیچی  و  دەچێت  لەناو  ئێسكەكانیشی 

نامێنێتەوە.  لێ 
زۆرینەیەی  دەربارەی  چی  ئەی  بەاڵم 
بە  مردنیان  دوای  كە  الشانەی  ئ��ەو 
زۆری دەخرێنە ناو ساردگەوە و، زۆر 
بە جوانی دەشۆرێن و چەور دەكرێن و 
دەخرێنە ناو كفنەوە؟ لە وەاڵمدا دەڵێن، 
كە  مەرجانەی  بەو  وابەستەیە  ئەمەش 
دیسانەوە  تێدەكەوێت.  الش��ەك��ەی 
گرنگترین  شێداری  و  گەرما  پلەی 
الشەكە.  سەر  بۆ  كاریگەرن  هۆكاری 

نیشان  پەیوەستی  زۆر  كە  بەوەی  ناسراوە 
دەدات بەرامبەر ئێسكی فیلە مردووەكانی دیكە
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هۆكارێكی  چەند  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
سەر  بۆ  هەیە  گرنگیان  ڕۆڵێكی  دیكە 
پاكردنەوە  شێوازی  لە  هەر  الشەكان، 
باشتر  تا  الشەكەوە  چەوركردنی  و 
ترشی  ڕێ��ژەی  كفنەكە،  سەرنانەوەی 
دەنێژرێت  تێدا  خاكەی الشەكەی  ئەو 
و، ڕێژەی ترشی ئەو ئاوەی كە پاشان 
دەچێتە ناو خاكەكەوە، ئەمانە هەمووی 
كاریگەری جیاوازیان دەبێت بۆ زووتر 
داڕزاندنی الشەكە. ئەمانە هەمووی ئەوە 
پێشان دەدات كە زۆر سەختە پێشبینی 
 – الشەیەك  كۆچكردنی  دوا  كردنی 
ئەو كۆچە لەوانەیە لە چەند مانگێكەوە 

بۆ دەیەها ساڵی پێبچێت.
دەتوانین  كە  ئەوەی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
چەندی  ماوەیە  ئەو  كە  ئەوەیە  بڵیین 
پێ بچێت، زۆربەی الشەكان هێشتا بە 
هەمان قۆناغەكانی داڕزاندندا تێدەپەڕن.
Fresh  یەكەم قۆناغ، قۆناغی "فرەشە
پاش  دەقیقەیەكدا  چەند  م��اوەی  لە 
كاربۆن  دوانۆكسیدی  ڕێژەی  مردن، 
كۆدەبێتەوە لە خوێندا و، ئەمەش دەبێتە 
هۆكار بۆ زیاتر ترشەڵۆككردنی خوێن. 
كە  دەك��ات  خانەكان  لە  وا  ئەمەش 
بڕژنە دەرەوەی  ئەنزیمەكان  بتەقنەوە و 
هۆكار  دەبێتە  ئەمەش  و،  خانەكان 
گۆشتەكانی  پارچە  شیبوونەوەی  بۆ 

ناوەوەی الشەكە. 
الشەی  داڕزان��دن��ی  نیشانەی  یەكەم 
س��ەع��ات  ن��ی��و  دوای  م���ردووەك���ە، 
الشەكە.  ڕووی  لەسەر  دەردەكەوێت 
كە  دەردەك��ەوێ��ت  كاتێكدا  لە  ئەمە 
گۆماوێكی خوێنی لە بەشی خوارەوەی 
دروست  الشەكە  زەوی��ی(  بە  )نزیك 
كۆبوونەوەی  ئەو  یەكەمجار  دەبێت. 
س���ورب���ووە  پ���ەڵ���ەی  وەك  خ��وێ��ن��ە 
دەردەكەوێت، بەاڵم لە چەند ڕۆژێكدا، 
ڕەنگ و شێوازی ئەو پەڵە سووربووانە 
مۆر  و  مەیلە  ڕەنگێكی  بۆ  دەگۆڕێت 
و باڵو دەبێتەوە كە بە "الیڤە مۆرتیس  
بەشەكانی  livor mortisن���اس���راوە. 

دیكەی لەش ڕەنگێكی كاڵی مردووانە 
بە خۆیەوە دەگرێت.

لەش  ماسولكەكانی  كاتدا،  هەمان  لە 

جیڕ  پاشان  و  دەبن  شل  سەرەتادا  لە 
 rigor  دەبنەوە، كە بە "ڕیگە مۆرتیس
ئێمە  كاتێكدا  لە  ناسراوە.   "  mortis

"میمبرانی"  ناو  تایبەتی  فشاری  دەژین، 
ئەو  كۆنترۆڵی  ماسولكەكان،  خانەی 
ڕێژەیەی كالسیۆم و ئاسن دەكات لەناو 
جۆش  هۆی  بە  ئەمەش  خانانەدا.  ئەو 
جیڕبوونەوە  ب��ەرزی  خرۆشێكی  و 
لەناو  خاوبوونەوە  نزمی  ئاستێكی  و 
لەشدا ئەنجام دەدرێت. بەاڵم هۆكاری 
ناكات  ئیش  دڵ��ە(  )ك��ە  فشارە  ئ��ەو 
ڕێژەیەكی  ئ��ەوە،  لەبەر  مردن  دوای 
دەرەوەی  لە  ئاسن  و  كالسیۆم  زۆری 
ناو  دەڕژێتە  و  كۆدەبێتەوە  خانەكان 
هۆكار  دەبێتە  ئەمەش  كە  خانەكانەوە 

بۆ جیڕبوونەوەی ماسولكەكان.
ق��ۆن��اغ��ی "ری��گ��ەم��ۆرت��ی��س" )وات���ە 
پاش  ماسولكەكان(  جیڕبوونەوەی 
دەچێت.  ب��ەس��ەر  ڕۆژ  س��ێ  ت��ا  دوو 
خاوبوونەوەی  وەك  كە  ئەوەی  بەاڵم 
بەرچاو  ل��ەش(  )نەرمبوونەوەی  لەش 
دەستپێكردنی  ڕاستیدا  لە  دەكەوێت، 
ئەنزیمەكان  "داڕزاندنە". كاتێك  قۆناغی 
ئەو پڕۆتینانە دەشكێنن كە ماسولكەكانی 
ب��ە ی��ەك��ەوە ب��ەس��ت��ووە، ئ��ەو ج��ۆرە 

خاوبوونەوەیە دێتە كایەوە. 
چەوركردنی تایبەتی الشەی مردووەكان، 
دەبێتە هۆكار بۆ دواخستنێكی كاتی ئەو 
قۆناغە داڕزاندنە. بە پێچەوانەی میسرییە 
كۆنەكان كە بە مەبەستی مانەوەی هەتا 
چەوركردن  كاری  الشەكان،  هەتایی 
ئەو  دەك��رد،  پێستیان  خۆشەكردنی  و 
بۆ الشە  لەمڕۆدا  تایبەتیەی  چەوركردنە 
جوان  بۆ  زیاتر  بەكاردێن،  مردووەكان 
دەرخستنی الشەی مردووەكانە لە كاتی 

سەرەخۆشیدا.  
پاكژكردنەوەی  شێوازی  بە  ئەمەش 
و  دێت  م��ردووەك��ان  الش��ەی  تایبەتی 
شەلەمەندیانەی  ئەو  و  خوێن  گۆڕینی 
تێكەڵێكی  بە  مردووەكان  الشەی  لەناو 
ڕەنگ،  ئاو،  لە:  پێكهاتووە  كە  تایبەتی 
جار  زۆرب��ەی  )كە  پاراستن  م��اددەی 
 formaldehyde ماددەی فۆرماڵدەهاید
بەكاردێت( پڕدەكرێتەوە و جێی خوێن 

الشە  ناو  دیكەی  شەلەمەندیەكانی  و 
بۆ  ڕەنگەكە  دەگرێتەوە.  م��ردووەك��ە 
ئەوەیە كە ڕەنگ و ڕووخساری سروشتی 
م��ردووەك��ە.  بۆ  بگەڕێنێتەوە  پێستی 
پاراستنی  لەالیەكی دیكەیشەوە ماددەی 
مردووەكە  الش��ەی  "فۆرماڵدەهاید"، 
دەپارێزێت:  ڕوانگەیەكەوە  چەند  لە 
مارومێروو  دوورخستنەوەی  بە  یەكەم 
ئەو  دووەم،  بەكتریاكان.  كوشتنی  و 
كردنی  الواز  بۆ  هۆكار  دەبێتە  ماددەیە 
دەبێتە  ئەمەش  و  لەش  ئەنزیمەكانی 
الشەی  گۆشتی  خۆراگری  بۆ  هۆكار 
ماددەی  داڕزان.  بەرامبەر  مردووەكە 
گۆشتی  لە  دەك��ات  وا  فۆرماڵدەهاید 
پەیوەندییەكی  كە  مردووەكان  الشەی 
ئامۆنیا  زن��ج��ی��رە  ل��ەن��ێ��وان  تایبەتی 
ئەسیدەكان دروست بكەن و پڕۆتینەكان 

دروست بكەن.
كاتێكی  تا  پاراستنە  ماددە  ئەو  هەڵبەتە 
و،  دەبێت  كاریگەری  دیاركراو  زۆر 
خۆی  وەك  مردووەكە  الشەی  پاشان 

لێدێتەوە. 
لەم  دێ��ت،  داڕزان��دن  قۆناغی  پاشان 
هەر  نەك  نەختێك –  قۆناغەدا شتەكان 
بە  نەختێك  بەڵكو   – دەك��ەن  بۆگەن 
خراپی پیسیش دەبێت. ئەمە لەبەرئەوەی 
یارمەتی  بە  ل��ەش،  ئەنزیمەكانی  كە 
دەكەونە  میكرۆبەكان،  پشتگیری  و 
بە  شلەمەنییە  كە  ئ��ەوەی  دوای  كار. 
دەڕژێنە  خانەكان  ن��او  كەڵكەكانی 
هۆكاری  دەبنە  و  خانەكان  دەرەوەی 
داڕزاندنی خانەكان، پاش نزیكەی 48 
زیاتر  بۆ  هۆكار  دەبێتە  ئەمە  سەعات، 
كەڵك  میكرۆبەكان.  باڵوبوونەوەی 
"تریلیۆن"   100 ئەو  یەكەم  وەرگرانی 
باكتریایانە دەبن كە لە سەرەتای سەری 
ژیانماندا، زۆر بە ئارامی لەناو سكماندا 
باكتریایانە  ئ��ەو  لەكاتێكدا  دەژی��ن. 
تێكشكاندنی  ب��ە  دەك���ەن  دەس���ت 
پێكهێنەری  دوو  لەش،  پرۆتینەكانی 
بە  ناوەكانیان  كە  دەردەكەن  كیمیایی 
بۆگەناوین،  ماددەكە  خودی  ئەندازەی 
پوترەسین  بە  م��اددەی��ەش  دوو  ئ��ەو 
 ، "ك��ەدەڤ��ێ��ری��ن  و   Putrescine
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ئەم  هەر  و  ناودەبرێن.   "cadaverine

دوو ماددەیەشە كە دەبنە هۆكار بۆ ئەو 
الشەكانەوە  لە  كە  بۆگەناویەی  بۆنە 

دێت. 
الش��ە  دەرەوەی  ڕووك���ەش���ی  ل��ە 
مردووەكە، ئەو داڕزاندنە بە شێوازێكی 
ڕەن��گ��ی س���ەوزی دام��رك��او ب��ەدی 
لە  سەوزیەش  ڕەنگە  ئەو  دەكرێت. 
بەشی پێشەوەی الی خوارووی سكەوە 
باڵو دەبێتەوە بۆ شانەكان و بەشەكانی 
خوارەوەی الشەكە. ئەو ڕەنگە سەوزە 
باكتریایانەوە  ئ��ەو  ك��اردان��ەوەی  لە 
گازی  و  هەوا  لەناو  كە  دەبێت  پەیدا 
باكتریایانە  ئەو  ناژین،  ئۆكسجیندا 
بۆ  دەگ��ۆڕن  خوێن  "هیمۆگلۆبین"ی 
 sulfhemoglobin "سولفاهیمۆگلۆبین 

" )كە ڕەنگێكی سەوزی هەیە(.
دەبنە  بەكتریاكان  كارەكانی  هەموو 
وەك:  گازەكانی  دروستبوونی  هۆكاری 
كاربۆن،  دوانۆكسیدی  هایدرۆجین، 
دایۆكساید  سۆلفە  ئامۆنیا،  میسەین، 
ئەم  سۆلفایدی.  هایدرۆجینی  لەگەڵ 
دیكەی  هۆكارێكی  دەبنە  گازانەش 
ب��ۆگ��ەن ك���ردن و ت��ێ��ك��دان��ی الش��ە 
مردووەكە. هەر ئەو گازانەشە كە دەبێتە 
مردووەكە.  الشە  ئاوسبوونی  هۆكاری 
الشە  مانگێك  نزیكەی  دوای  پاشان 
مردووەكە دەدڕیت و دەكرێتەوە. گازی 
ماددەی  لەگەڵ  سولفاید"  "هایدرۆجین 
ئاسنی ناو خوێنی الشەكە جوت دەبێت 
و "ئاسنی سۆڵفاید" دروست دەكات كە 

ڕەنگی پێست ڕەش دەكات.
بە  قۆناغی سێیەم كە  ئەمەش دەمانباتە  
ڕێژەی  ناسراوە.  چاالكانە  داڕزاندنی 
داڕزاندن لەم قۆناغەدا زۆر خێرا دەبێت 
الشەكە  بە  كە  گۆشتانەی  بەشە  ئەو  و 
ماوەتەوە، زۆر بە خێرایی بەكاردێت لە 
كە  ئاستەی  ئەو  تا  داڕزان��دا،  پڕۆسەی 
هەندێك  دەمێنێتەوە.  ئێسكەكان  بەس 
ڕووبدات،  دیكە  شتێكی  لەوانەیە  كات 
بەتایبەت ئەگەر هاتوو ئەو الشە مردووە 
لە شوێنێكی زۆر ساردا بێت. لەو كاتانەدا، 
دروست  تایبەتی  توێغیكی  لەوانەیە 
"ئەدیپسێر  دەوت��رێ��ت  پێی  كە  ببێت 

توێغی  ناوی  بە  )یان   "  adipocere

"ئەدیپسێر"  دەناسرێت(.  گۆڕ  مردووی 
سەرنجڕاكێشەری  زۆر  تایبەتمەندیەكی 
الشە مردووەكانە )كە بۆ دروستكردنی 
شێوازە ترسێكی تایبەتی ڕواڵەتی مردوو 
بەكاردێت(.  فیلمدا  و  وێنە  زۆر  لە 
كە  تایبەتییە  كاردانەوەیەكی  "ئەدیپسێر" 
بەكتریایانەی  لەو  هەندێك  هۆكاری  بە 
وەك  ناژین،  ئۆكسجین  و  ا  ه��ەو  بە 
پێرفرینگینس  "كلۆستریدیوم  بەكتریای 
لە   ،clostridium perfringens

مردووەكە  لەشی  چەوری  كە  كاتێكدا 
ئەمە  دەب��ێ��ت.  دروس��ت  بەكاردێنن، 
نزیكەی مانگێكی پێدەچیت تا دروست 
دەبێت و ئەمەش وا لە الشە مردووەكە 
توێغێكی  دەركەوێت،  وا  كە  دەكات 

بۆیاخی تایبەتی بۆ دروست بووە.
ئێسكەكانە  تێكشكاندنی   – قۆناغ  دوا 
باسمان  كە  قۆناغانەی  ئەو  لەناو  كە   –
ئەوەی  بۆ  قۆناغیانە.  درێژترین  كردن، 
ئەو  دەبێت  نەمێننەوە،  ئێسكەكان  كە 
لێ  ئێسكەكەی  كە  سەختانەی  م��اددە 
لەو  ئەمەش  تێكبشكێت.  پێكهاتووە، 
ئێسكەكان  كە  ڕوودەدات  كاتانەدا 
دەكەونە ناو خاك و ئاوێكی ترشەڵۆكی. 
خێراتر  ئێسكەكان  داڕزاندنی  هەڵبەتە 
بە  ئێسكانە  ئەو  كاتێكدا  لە  ڕوودەدات 
هۆكارێكی دیكەی وەك ڕەگی دارەكان 
كاتێكدا  لە  تێكبشكێت.  ئاژەڵەكان،  یان 
بەشە سەختەكانی ئێسكەكان لەناوچوون، 
پرۆتینی  وەك  پرۆتینەکانی الشەكە،  دوا 
شێواز  و  شكڵ  كە   collag كۆلیجن 
ه��ەرەس  ئێسكەكان،  بە  دەبەخشێت 
دەهێنێت لە بەرامبەر باكتریا و "كەڕوو". 

بەو شێوازە ئێسكەكانیش لەناو دەچن.
كە  پڕۆسەسەیەی  ئەو  كات،  هەندێك 
و  ڕوون���ادات  شێوازە  بەو  باسمانكرد 
نابێت  ئەوەی  فرسەتی  مردووەكە  الشە 
هەموو  و  داب��ڕزێ��ت  ش��ێ��وازە  ب��ەو  كە 
ئەگەر الشەیەك  بچێت.  لەناو  بەشەكانی 
بە وشكیەكی تەواوەتی ڕابگیرێت، ئەوا 
ناتوانن ئەوەندە  باكتریاكان  لەو كاتانەدا 
دەبێت  الشەكە  و  ب��ەرن  پێ  زەف��ەری 
كاتێك  شێوەش،  هەمان  بە  "مۆمیا".  بە 

بنی  ناو  دەكەوێتە  م��ردوو  الشەیەكی 
زەلكاوێكەوە یان گۆماوە ئاوێكی سوێر، 
هەندێك  یان  بەستەڵەكی،  و  بەفر  ناو 
ترشەڵۆكی  ئاستی  كە  سروشتی  شوێنی 
تێیدا  ئەوەندە  باكتریا  و  تێدا زۆر كەمە 
لەش  ئەنزیمەكانی  و  ناكات  گەشە 
لەو  نین(،  )چاالك  ناكەن  كار  ئەوەندە 

كاتانەدا الشەكە دەپارێزرێت. 
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەش��ەوە، ئ��ەگ��ەر الش��ەی 
كە  شوێنانەی  ئەو  بكەوێتە  مردووەكە 
لەو  زۆرە،  تێدا  گۆشتخۆری  ئاژەڵی 
كاتانەدا لە ماوەی چەند ڕۆژێكدا بەس 
دەمێنێتەوە  مردووەكە  الشە  ئێسكەكانی 
و بە زۆری ئەو الشەیە نامێنێت و لەناو 
دەچێت. هەمان شتیش لە بنی دەریاكاندا 

ڕوودەدات.
بەبێ  زەلكاو،  و  گۆماو  بەبێ  هەڵبەتە 
یان گۆڕستانێكی  قرش  ماسی  و  سەگ 
ڕێگا  تاكە  شتانە  ئەم  بەبێ  بەستەڵەكی، 
الشە  سوتاندنی  داڕزی��ن  لە  الدان  بۆ 
بە  كە  كورەیەكدا  لە  م��ردووەك��ەی��ە. 
ڕێژەی 750 پلەی سەدی گەرم كراوە، 
لە  مردووەكە  الش��ەی  و  كفن  هەموو 
3 سەعاتدا دەسوتێت.  لە  ماوەی كەمتر 
بەناو  خۆڵەمێشەكە  ئ��ەوە،  ل���ەدوای 
تێدەپەڕێت  تایبەتیدا  هاڕینی  ئامێرێكی 
ماوە،  ئێسكێكی  پارچە  هەر  ئەوەی  بۆ 
زیاتر بهاڕێت و بكرێت بە خۆڵەمێشێكی 

تەواو. 
ئەوەش كۆتایی هەموو شتەكانە بۆ ئەو 
لەوانەیە  باسمانكرد  كە  ئەمەی  الشەیە. 
ب��ەاڵم  نەبێت،  ج��وان  زۆر  شتێكی 
خۆڵەمێش  ژیاندا:  لە  حەتمییە  شتێكی 
لە  و  خ��اك  بۆ  خ��اك  خۆڵەمێش،  بۆ 
كۆتایشدا هیچ شتێكی ئەوتۆ نامێنێتەوە.

لە ئینگلیزییەوە:
گۆران ئیبراهیم

سەرچاوە:
New Scientist,N. 2887, 20 

October 2012



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

158

چۆن ده توانیت به  خێرایی
لەئه سپێ  رزگارت بێت ؟
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دایك  په رچه كرداری  یه كه مین 
ئه سپێی  منداڵه كه ی  قژی  ده زانێت  كه  
چۆن  نه كردنه ..  بڕوا  و  په شۆكانه   تێدایه  
به   ئ��ه و  كاتێكدا  له   ده ب��ێ��ت؟  وا  شتی 
خاوێنی  پاكو  ڕه چ��اوی  گرنگیپێدانه وه  
به   ئ��ه وه   له به ر  ك���ردووه .  منداڵه كه ی 
به رگه   داكه ندنی  به ر  ده باته   په نا  خێرایی 
دۆشه ك و پشتیه كان و هه موو یاریه كانی 
منداڵه كه  بۆ ناو جلشۆر،  قژی منداڵه كه  
به  سابون و به  شامپۆی تایبه ت به  ئه سپێ  

تایبه تیش  شانه ی  هه ندێجار  ده ش��وات، 
له وه دایه   كێشه كه   به اڵم  ده هێنێت،  به كار 
ئه ویش  و  ده رده ك��ه وێ��ت��ه وه   سه رله نوێ  

سه رچاوه كه ی نازانێت.

سااڵنه  ملیۆنه ها منداڵ تووشی ئه و مێرووه  
بچووكه  ده بن كه  قه باره كه ی به  قه د ده نكه  
كونجیه ك ده بێت و له سه ر خوێنی مرۆڤ 

ده ژی به هۆی قژه وه .
پسپۆڕان ده ڵێن له  ڕاستیدا ئه و زینده وه ره  
بچووكه  زیانی نییه  بۆ سه ر مرۆڤ و هیچ 
نییه ،  ق��ژه وه   پیسی  و  پاك  به   په یوه ندی 
چونكه  ئه سپێ  گرنگی نادات ئه گه ر قژه كه  
پاك بێت یان پیس، هه موو ئه و شته ی كه  
هه وڵی بۆ ده دات جێگایه ك هه بێت تیایدا 
باڵیان  قاوه ییانه  كه   مێرووه   ئه و  بمێنێته وه ، 
زیانێكی  و  ناگوێزنه وه   نه خۆشی  نییه ، 
و  په شۆكان  به اڵم  نییه ،   ته ندروستیشیان 
باوك به  بێ  به هانه  وا  هه ڵوه دای دایك و 
ده كات كه  منداڵه كه یان دووچاری بڕێكی 
ژه هراویه كانی  ده رمانه   له   بكه ن  زۆر 
له ناوبردنی مێروو، كه  زۆر جاریش هیچ 
كاتدا  هه مان  له   كه   نییه ،  سوودێكیان 
دیكه   مه ترسیه كی  دووچ��اری  منداڵه كه  
ئه و  مه ترسی  له   گه وره تره   كه   ده بێته وه  

ئه سپێیه .
له  توێژینه وه یه كدا كه  له  ویلزی به ریتانیا 
ئه نجام دراوه ، له  ساڵی 2003 له سه ر 300 
خوێندكار، له  خوێندنگه كاندا، زانایان بۆیان 
ده ركه وت كه  چوار له  پێنجی ئه و مێرووانه  

ده رمانانه ی  ئه و  به رامبه ر  هه یه   به رگریان 
كه    PYRETHROIDS ده وترێت  پێی 
بۆ  ده كرێت  دروست  لێ   ده رمانه ی  ئه و 

له ناوبردنی ئه سپێ ..
كۆئه ندامی  ك��ه   ل���ه وه ی  بێجگه   ئ��ه وه  
هه ناسه دان له  ئه سپێدا وه ك شانه ی هه نگ 
ئه و  تا  بشارێته وه   خۆی  ده توانێت  وایه ، 
مادده یه  نامێنێت كه  دانراوه  بۆ له ناوبردنی 

ئه و.
فه ڕه نسا  له   توێژینه وه یه ك كه   له   هه روه ها 
ئه نجام دراوه  ده ركه وتووه  كه  به ركه وتنی 
مرۆڤ به  مادده ی كیمیایی كه  له  شامپۆدا 
قۆناغی  له   ئه سپێ   له ناوبردنی  بۆ  هه یه  
تووش  ه��ۆی  ببێته   له وانه یه   منداڵیدا، 
خوێن(..  )شێرپه نجه ی  لۆكیمیا  به   بوون 
ته واو  شێوه یه كی  به   ناتوانین  هه رچه نده  
شێرپه نجه   و  ئه سپێ   نێوان  په یوه ندی 
ده كه ن  به وه   ئاماژه   زانایان  بده ین،  نیشان 
كه  ئه و توێژینه وه  بچووكه  ئه نجامی وای 
ده رخستووه  كه  ناتوانین فه رامۆشی بكه ین، 
وه ك  هه یه   دیكه   چ��اره س��ه ری  چه ندین 
زه یتی زه یتون و جێڵی پترۆڵ )فازیلین( كه  
هه راسانكه ریشن   و  نییه   سوودێكیان  هیچ 

له  زۆر كاتدا.
بۆ به خت باشیی، زانایان چه ند ئامۆژگاریه ك 
پێشكه ش ده كه ن كه  بێ  زیانه  و خێرایه  
له و  پ��ارێ��زگ��اری و ڕزگ���ارب���وون  ب��ۆ 
ئه مه ش  هه راسانكه رانه ،  بچووكه   مێرووه  

هه ندێكیانه :

پسپۆڕان ده ڵێن له  ڕاستیدا ئه و 
زینده وه ره  بچووكه  زیانی نییه  بۆ 
سه ر مرۆڤ و هیچ په یوه ندی به  
پاك و پیسی قژه وه  نییه ، چونكه  
ئه سپێ  گرنگی نادات ئه گه ر 
قژه كه  پاك بێت یان پیس، هه موو 
ئه و شته ی كه  هه وڵی بۆ ده دات 
جێگایه ك هه بێت تیایدا بمێنێته وه 
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- به  به رده وامی و ناوبه ناو قژی منداڵه كه ت 
له   هه یه   گومانت  تۆ  ئه گه ر  بپشكنه : 
ئه وه   ئه سپێ   به   منداڵه كه ت  تووشبوونی 
بكه   منداڵه كه ت  قژی  ته ماشای  ناوبه ناو 
هێلكه ی  )وات��ه   ڕش��ك  تووشی  بزانه   و 
ڕه نگه كه ی  كه   نه بووه   ئه سپێ   بچووكی 
گرێی  قه باره ی  به   كه   بچووكه (  و  سپیه  
جاریش  زۆر  ب��اری��ك��ه ،  ده زووی��ه ك��ی 
نوساوه  به  بنی تاڵه  موه كانه وه ، به و پێیه ی 
سه رۆكی  فرانكۆس  باربارا  دكتۆره   كه  
كۆمه ڵه ی ئه مریكی بۆ نۆژداری مندااڵن، 
ته ركیز  ت��ه واوی  به   پێده كات،  ئاماژه ی 
واته   سه ر  دواوه وه ی  به شی  سه ر  بخه ره  

سه رووی مل و نێوان هه ردوو گوێ .   
- فریو مه خۆ: هه ندێجار دایك وا هه ست 
ئه سپێی  منداڵه كه ی  ق��ژی  كه   ده ك��ات 
ده رده كه وێت  بۆی  دواتر  به اڵم  تێدایه ، 
كه  ته پوتۆزه  یان كڕێشه  یان ورده  خۆڵه  
خاتوو  منداڵه كه یه وه ،  قژی  به   لكاوه   و 
پۆالك-ی پسپۆڕ ده ڵێت: ئه گه ر هه ستت به  
بوونی جواڵنه وه ی شتێك نه كرد له سه ری 
منداڵه كه تدا ئه وه  زۆر جار ئه و شته ی تۆ 

ده یبینیت ئه سپێ  یان ڕشك نییه .
- به  ده ست، ده ست بكه  به  پاككردنه وه : 
ڕۆژانه  هه سته  به  داهێنانی قژی منداڵه كه ت 
نه رم كه   به كارهێنانی شانه یه كی ددان  به  
تایبه ته  به  ئه سپێ  تا ئه و كاته ی به  ته واوی 
ئه سپێی زیندوو دیار  ئاسه وارێكی  هه موو 

هه فته ،  دوو  ماوه ی  بۆ  ئه وه ش  نامێنێت.. 
هێنا  شكستی  ڕێگایه   ئه و  ئه گه ر  به اڵم 
ئه و  به ر  به ریته   په نا  ده توانیت  كاته   ئه و 
له ناوبردنی  به   تایبه تن  ئاماده كراوانه ی 

ئه سپێ .
ئه و  ڕه چاوكردنی  له سه ر  سووربه   به اڵم 
نوسراوه   ده رمانه كه   له سه ر  ڕێنماییانه ی 
فرانكۆس  خاتوو  چۆن  وه ك  وردی،  به  
ڕشك  ئه گه ر  پێده كات..چونكه   ئاماژه ی 
به  شێوه یه كی گونجاو چاره سه ر نه كرێت 
ده كات  وا  كه   هه ڵده داته وه ،  سه رله نوێ  
كێشه كه  بگه ڕێته وه  خاڵی سه ره تا، ئه وه ش 
بزانه  كه  نه سەلمێنراوه  به كارهێنانی شامپۆی 
تایبه ت به  له ناوبردنی ئه سپێ  به  سوود بێت 

بۆ مندااڵنی خوار ته مه نی دوو ساڵ.
زیندوویی  به   هه ر  ئه سپێكه   ئه گه ر  به اڵم 
مایه وه  دوای به كارهێنانی شامپۆی تایبه تیش 
به  ئه سپێ ، دوای دوو جار به كارهێنان، ئه و 
كاته  پێویسته  بڕۆیته  الی پزیشكی مندااڵن 
تا ده رمانێكت بۆ بنوسێت كه  گونجاو بێت 

بۆ منداڵه كه ت.
به   بكه یت  ده س��ت  ناكات  پێویست   -
ئه سپێ   ئه سپێ :  له   ماڵه كه ت  پاكردنه وه ی 
ده ژی و باڵو ده بێته وه  له  سه ری منداڵه وه  بۆ 
سه ری هاوڕێكه ی و ناتوانێت بۆ ماوه یه كی 
ته نانه ت  بژی  قژ  بێ   و  گه رمی  بێ   زۆر 
یان  یان شانه ی سه ر  له  كاڵودا  ناتوانێت 
له به رئه وە  بژی،  ئۆتۆمبیل  كوشنی  له سه ر 

پاكردنه وه ی  و  ه��ه ڵ��ه داوان  به   پێویست 
به   هه سته   ئه وه   بری  له   ناكات،  په له   به  
دۆشه كی  و  پشتی  ب��ه رگ��ی  شۆرینی 
به م  كه   جلوبه رگه كانی،  و  منداڵه كه ت 
دواییه  به كاری هێناون، به  ئاوی گه رم و 
یان زیاتر..  پله ی گه رمی  له  55  سابوون 
پێویست ناكات هه ستیت به  پاكردنه وه ی 
ده ژی،  ماڵه كه تدا  له   ماڵیانه ی  ئاژه ڵه   ئه و 
چونكه  ئه سپێی تایبه ت به  سه ری مرۆڤ 

ته نیا له سه ر جه سته ی مرۆڤ ده ژی.
- چاوه ڕوانی ده ركه وتنی ئه م چاره سه ره  
توێژینه وه   ڕاپۆرته كانی  بكه :  سروشتیه  
زانایان  كه   ده كه ن  به وه   ئاماژه   نوێكان 
كه   گیراوه یه ك  ئاماده كردنی  گه شتونه ته  
ئه سپێ  ده خنكێنێت asphyxiator. بریتییه  
له  تێكه اڵوی كۆمه ڵێك مادده ی سروشتی 
مێرووی  قه الچۆی  مادده یه كی  هیچ  كه  
شوێنی  داخستنی  هۆی  ده بێته   نییه ،  تێدا 
هه ناسه دانی ئه سپێ  و ده بێته  هۆی كوشتنی 
ئه و مێرووه  له  ماوه ی ته نیا 10 ده قیقه دا.. 
و ئه و مادده یه  ئێستا له  قۆناغی كۆتاییدایه  
له  ژێر پشكنینی تاقیگه دایه  پێش ئه وه ی له  

ده رمانخانه كاندا به كار بهێنرێت.

و: حسێن هه ڵه بجه یی
سێبته مبه ری   -653 ژ:  گۆڤاری)طبیبك( 

2012- ل: 41-39



161

g
e
o
lo

g
y
  
جى

لۆ
يۆ

ج

geology جيۆلۆجى

ئاو، شلە
گرنگەكەی

 ژیان
د.ئیبراهیم محه مه د جه زا*                                                                                
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سەر  ب���اڵوەی  شلە  ئ��ەو  ئ��او 
زەوی كە بوونەوەران بە بەردەوامی 
 %70 ن��زی��ك��ەی  و  ب��ەك��اری��دێ��ن��ن 
داپۆشیوە.  زەوی  گ��ۆی  س��ەر  ی 
لە  كە  چاالكییەكانی  زیندە  گشت 
بەشدارێكی  ئاو  ڕوودەدەن  ژیاندا 
ئاو  تێیاندا.  گرنگە  و  سەرەكی 
توێنەرەوەیەكی زۆرباشە بۆ زۆرێك 
هەروەها  و  ئایۆنییەكان  ئاوێتە  لە 
بۆندی  ك��ە  م���اددان���ەی  ئ��ەو  ب��ۆ 
دروست  ئاودا  لەگەڵ  هایدرۆجینی 
توێنەرەوە  بە  بۆیە  هەر  دەك��ەن، 
سێ  ئاو  دەناسرێت.  جیهانییەكە 
شلی  و  گ��ازی  وات��ە  هەیە  دۆخ��ی 
لەنێوان  گرنگە  شلە  ئەم  ڕەق.  و 
55% بۆ 78% لە لەشی مرۆڤ پێك 

دەهێنێت.
ئەو ئ��او  زەویناسییەوە،   ل��ەڕووی 
هۆی دەبێتە  كە  گرنگەیە   ناوەندە 
و ڕاماڵین  و  كەڤرەكان   داخورانی 
زۆر یەكجار  بڕێكی   گواستنەوەی 

 لە نیشتەنییەكان و پارچە وردەكان،
مۆژێكدا لەناو  كۆتایدا  لە   كە 
گرنگەیە شلە  ئەو  هەر   دەنیشن. 
هەندێك ناو  كونیلەكانی  لەناو   كە 
ناخاو و  كۆدەبێتەوە  كەڤرەكان   لە 
گەورەی س��وودی  و  دێنێت   پێك 
زەوی گۆی  سەر  زیندەوەرانی   بۆ 

و دەریا  ئاوی  لە  ئەمە جگە   هەیە، 
 .گۆماوەكان

كە م��اددان��ەی  ل��ەو  یەكێكە   ئ��او 
جۆریی  Specific Heat گەرمی 

 ب���ەرزە ئ���ەوەش ب��ە ه��ۆی ئ��ەوەی
پلەی ب���ەرزك���ردن���ەوەی  ب��ۆ   ك��ە 
لەپێشدا پێویستە  ئ��او،   گ��ەرم��ی 

نێوان هایدرۆجینەكانی   ب��ۆن��دە 
ئەمەش بشكێنرێت.   گ��ەردەك��ان 

بڕێكی ئاو  كە  دەگەیەنێت   ئەوە 
 زۆر گەرمی هەڵدەمژێت تا كەمێك
ئەمە بەرزبێتەوە.  گەرمی   پلەی 
پێچەوانەشەوە بە  كە   وادەك���ات 
دەتوانێت ئاو  وات��ە  بێت،   ڕاس��ت 
كاتێك بداتەوە  زۆر   گەرمییەكی 

  بە كەمی پلەی گەرمی دادەبەزێت.

 هەر هەمان هۆیە كە وادەكات لەو
 ناوچانەی كە گۆماو یان زەریاێكی
وادەكات زۆرە  ئاوە  ئەو  بێت،   لێ 
مامناوەندی كەشوهەوایەكی   كە 
چواردەوری، ناوچەكانی  بە   بدات 
 چونكە لە هاویندا گەرمی دەمژێت

دەداتەوە گەرمی  زستانیشدا  لە   و 
ئەو پلەی گەرمی  بە كەمی   كاتێك 
.ئاوەی ناو ئەو گۆماوانە دەگۆڕێت
 یەكێك لە سیفەتە هەرە گرنگەكانی
ڕەقیدا دۆخ��ی  لە  كە  ئەوەیە   ئاو 
دۆخی لە  وەك  زۆرترە   چڕییەكەی 

وادەك��ات كە  ئەمەشە  هەر   شلی، 
)شێوەی بكەوێت  ئاو  سەر   سەهۆڵ 
ماددەكانی گشت  چڕی   ژم��ارە1(. 
گەورەترە ڕەقیدا  دۆخی  لە   دیكە 
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شلیدا. دۆخی  لە  وەك  زیاترە   یان 
بۆچی تێبگەین  كە  ئەوەی   لەپێناو 
 ئەم شلە بێ ڕەنگ و بێ بۆن و بێ
شلەكانی لە  جیاوازە  ئەوەندە   تامە 
پێكهاتە لە  باس  پێویستە   دیكە، 
ئاو گ���ەردی   ئێلیكترۆنییەكەی 
 بكەین. ئەگەر سەیری شێوەی ژمارە
ئاو گەردی  كە  دەبینین  بكەین   2 
هایدرۆجین دوو گەردیلەی  لە   كە 
ئۆكسجین گ��ەردی��ل��ەی  ی��ەك   و 
لە وێنەكەدا دیارە  پێكهاتووە، وەك 
كە هەن  ئێلیكترۆن  ج��ووت   دوو 
 هیچ بۆندێكیان دروست نەكردووە،
لەسەر تەنیان  دووج��ووت��ی   وات��ە 

ئۆكسجینەكە .گەردیلەی 

 ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش����دا زۆرێ��ك��ن
توانستی ك��ە  پێكهاتانەی   ئ��ەو 
 دروستكردنی بۆندی هایدرۆجینییان
ئاو لەنێوان  جیاوازی  بەاڵم   هەیە، 
جەمسەرییانەی پێكهاتە  ئ��ەو   و 
ئ��ەم��ۆن��ی��ا ترشی NH3 وەك   و 
كە HF هایدرۆفلۆریك  ئەوەیە 
دوو دەتوانێت  ئۆكسجینێك   هەر 
پێكبهێنێت هایدرۆجینی   بۆندی 
جووتە دوو  ئەو   ژمارەی   هێندەی 
ئۆكسجینەكە. سەر   ئێلیكترۆنەی 
 هەر ئەمەشە كە گەردی ئاو ئەگەر

سەیری دووری��ی��ەوە  ه��ەرس��ێ   ل��ە 
ئەوا  )3 ژم��ارە  )شێوەی   بكەیت 
ئۆكسجین گەردیلەیەكی   ه��ەر 
دەكات دروست  بۆند   چوارالیەك 

 لەگەڵ چوار هایدرۆجیندا، دووانیان
دووان��ەك��ەی هاوبەش  بۆندی   بە 
ئەم هایدرۆجینی.  بۆندی  بە   كەش 

گەردیلەكانی ژمارەی  لە   یەكسانییە 
ج��ووت��ە دوو  و   ه��ای��درۆج��ی��ن 
لە سیفەتێكە  تەنیاكان   ئێلیكترۆنە 
ئەمۆنیا وەك  دیكەی   ماددەكانی 
هەر نابینرێت.  هایدرۆفلۆریكدا   یان 
 ئەمەش وادەكات كە ئەو ماددانەی
زنجیرە دروستكردنی  توانای   دیكە 
ناتوانن بەاڵم  هەیە،  ئەڵقەیان   یان 

پێكبهێنن دووری  .پێكهاتەی سێ 
ئ���ەو پ��ێ��ك��ه��ات��ە س���ێ دووری���ی���ە 
هەیەتی  سەهۆڵ  كە  ڕێكوپێكەی 
لەیەكتر  زۆر  گەردەكان  ناهێڵێت 
كە  كاتەی  لەو  بەاڵم  ببنەوە.  نزیك 
خاڵی  لە  واتە  دەتوێتەوە،  سەهۆڵ 
لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  شلبوونەوەدا 
گەردەكان ئەوەندە وزەی شاراوەیان 
بۆندە  ل��ە  ببن  ئ���ازاد  ك��ە  ه��ەی��ە 
گەردانە  ئەم  هایدرۆجینییەكان، 
بۆشاییانەی  ت��ۆڕە  ئەو  ناو  دەچنە 
كە  دوورییەكە،  سێ  پێكهاتە  ناو 
بچووكتر.  هێشووی  بۆ  دەشكێت 

ژمارەیەكی  كە  لەبەرئەمەشە  هەر 
قەبارەی  یەكەیەكی  لە  زیاتر گەرد 
لەگەڵ  ب���ەب���ەراورد  ه��ەی��ە  ئ���اودا 
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كە چڕی  دەشزانین  وەك  سەهۆڵدا. 
ئاو  چڕی  كەواتە  =بارستای\قەبارە، 
سفر  لە  سەهۆڵ.  لە  وەك  زیاترە 
دیلكردنی  4پلە،  تا  سەدی  پلەی 
بۆشاییەكان  لەناو  ئاو  گەردەكانی 
چڕی  ئاو  ب��ەوەش  و  دەبێت  زاڵ 
پلەی   4 ل���ەدوای  دەب��ێ��ت.  زی��اد 
زاڵ  گەرمی  بە  كشان  سەدییەوە، 
دەكات  كەم  ئاو  چڕی  و  دەبێت 
گەرمی  پلەی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  بە 

)شێوەی ژمارە 4(.
 دی����اردەی س��ووك��ی س��ەه��ۆڵ بە
گرنگییەكی ئاو  لەگەڵ   ب��ەراورد 
سەهۆڵ و  هەیە  تایبەتی   ژینگەیی 
نموونە ب��ۆ  دەك��ەوێ��ت.   س��ەرئ��او 
ئ��اوە ل��ە  گ��ەرم��ی  پلەی   گ��ۆڕان��ی 

لە دەری��اچ��ەی��ەك��دا   شیرینەكانی 
پلەی كاتێك  سارددا.   ژینگەیەكی 
ئاو ب��ەش��ی س����ەرەوەی   گ��ەرم��ی 

زیاد چڕییەكەی  ئەوا   دادەبەزێت، 
ئاوە ئەمەش  هەرلەبەر   دەك��ات. 
خوارەوە بۆ  دادەبەزێت   ساردەكە 
ئاوەكە، بنی  بەرەو  دەبێت  نقوم   و 
چڕی كە  گەرمترەكە،  ئاوە   بەاڵم 
ئەم بۆ سەرەوە.  بەرزدەبێتەوە   كەمە 

بەردەوام هەڵگرە  گەرمی   سووڕە 
ئاوەكە گەرمی  پلەی  تا   دەبێت 
لەژێرئەم س��ەدی.  4پلەی   دەگاتە 
 پلەیەوە، چڕی ئاوەكە كەم دەبێتەوە
 بە كەمبوونەوەی پلەی گەرمی، هەر
نقوم ئیدی  كە  وادەك��ات   ئەمەش 
 نەبێت. بە زیاتر ساردكرنەوە، ئاوی
دەیبەستێت. سەرەوە  ڕووی   نزیك 
نقوم ئیدی  سەهۆڵیە  پشتێنە   ئەو 
 نابێت، چونكە چڕییەكەی كەمترە لە
لە هەمان كاتدا وەك بگرە   شلەكە، 
جیاكەرەوەیەك یان    نەگەیەنەرێك 
دەگێڕێت. ڕۆڵ  ژێرەوە  بەشی   بۆ 
ئەوا بێت  قورستر  سەهۆڵ   ئەگەر 
بەرەو ئاوەكە  بەمەش  دەبێت   نقوم 
وای ئەمەش  دەیبەستێت،   سەرەوە 
زیندەوەران زۆرینەی  كە   دەكرد 
چاالكییەكانیان زیندە   نەتوانن 
 ئەنجام بدەن و دەمردن. خۆشبەختانە
 و سوپاس بۆ خوا ئاو بەرەو سەرەوە
زیندەوەران هەربۆیە   نایبەستێت، 
بە مرۆڤیش  و  دەژی��ن  ئاسانی   بە 
سەهۆڵەوە لەسەر  دەتوانێت   ئاسانی 
ناوچە لە  وەك  بكات   ڕاوەم��اس��ی 
و سوید  و  ڕوسیا   بەستەڵەكییەكانی 

ڕاوچییەكان ك��ەن��ەدا  و   ن��ەروی��ج 
دەدەن .ئەنجامی 

سەرچاوەكان: 
-Chang, R., 2005, Chemistry, 

8th ed., McGraw-Hill, Boston, 

1037p. 
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كاربۆنە نانۆتیوبەكان 
د. خالید محەمەد عومەر

لە  ماددەیە  بەهێزترین  گرافین 
كاربۆن  گەردیلەكانی  لە  جیهاندا، 
پ��ێ��ك��ه��ات��ووە ك���ە ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی 
چینێكی  و  ڕی��زك��راون  شەشپاڵوویی 
تەنكیی  ئ��ەن��دازەی  ب��ە  تەنكە  زۆر 

لەسەر  چینانە  ئەم  كە  كاتێك  ئەتۆمێك. 
گرافایت  م��اددەی  دەبن  كەڵەكە  یەك 
پێكدەهێنن وەك ئەوەی لە نوكی قەڵەم 
ڕەساسدا هەیە، كە بە ئاسانی دەشكێت. 
لوول  گرافین  چینی  یەك  ئەگەر  بەاڵم 
لێ دروست  ڕۆڵەی  یەك  )واتە  بكرێت 
دروست  لێ  لوولەكێكی  و  بكرێت( 
لەو  نانۆتیوب(،  كاربۆن  )واتە  بكرێت 
بكرێت  دروست  دەزوویەك  لوولەكانە 
پۆاڵ  ئەوەندەی   100 بەهێزییەكەی  ئەوا 
بەهێزدەبێت و شەش ئەوەندەی ئەویش 

سووك دەبێت.

 Carbon ن��ان��ۆت��ی��وب  ك���ارب���ۆن 
ئالۆترۆپەكانی  لە  بریتییە   nanotubes

)ه���اوش���ێ���وەك���ان���ی( كە  ك���ارب���ۆن 
پێكهاتەی  لوولەكی هەیە.  پێكهاتەیەكی 
بۆ  تیرە  نانۆتیوب  كاربۆن  لوولەكی 
بەم  كە   1:132000000 درێژیەكی 
چونكە  لوولەكە.  درێژترین  شێوەیە 
تیرەی  بە  ب���ەراورد  بە  درێژییەكەی 

لوولەكەكەی ملیۆنان جار درێژترە.
باوی  فۆڕمی  دوو  گرافیت  و  ئەڵماس 
 diamond ئەڵماس  كاربۆنن.  ناسراوی 
لە دووڕەگبوونی جۆری sp3 پێكهاتووە 

chimestry کیمیا
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كە تۆڕێكی سێ ڕووی )3D( دروست 
ك����ردووە، ب���ەاڵم ك��ارب��ۆن��ی ج��ۆری 
 sp2 لە دووڕەگبوونی جۆری  گرافیت 

پێكهاتووە.  
ك��ارب��ۆن،  ئەڵۆترۆپی  نوێی  ج��ۆری 
كە   Fullerenes فلۆرینس  لە  بریتییە 
دۆزرایەوە،  كرۆتۆ  لەالیەن  یەكەمجار 
داخ��راوی  قەفەزەیەكی  لە  بریتین  كە 
ڕوویەكی  كە  كاربۆن،  گەردەكانی 
لە  دەك��ات.  دروست  هێلكەیی  نیمچە 
نموونەكانی ئەم جۆرەی كاربۆن بریتییە 
دوان��زە  لە  پێكهاتووە  كە   ،C60 لە 
ئەڵقەی  بیست  و  پاڵوویی  پێنج  ئەڵقەی 

شەش پاڵوویی.
ئیجیما   ژاپۆنی  زانای   ،1991 ساڵی  لە 
تێبینی ئەوەی كرد كە نانۆتیوبی گرافایت 

دەنیشێت  سالب  جەمسەری  ل��ەس��ەر 
كاتێك كە تەزووی ڕاستەوخۆی كارەبا 
ئامادەكردنی  لە  گرافیت  سەر  دەخرێتە 
سەرەتایەك  بە  بوو  ئەمە  فلۆرینسدا. 
كە  بەوەدا  نانۆدا،  زانستی  شۆڕشی  لە 
چەندین  هەڵگری  نانۆتیوبەكان  كاربۆن 
سیفەتی فیزیاوی و كیمیاوی و میكانیكی 
هەڵگیرسێنەری  بە  گرنگی جیاوازن كە 
شۆڕشی نوێی زانستی نانۆ دەژمێردرێت.
ل��ە ك��ارب��ۆن  دوو ج��ۆری س��ەرەك��ی 

نانۆتیوب هەن
دیواریی  ت��اك  نانۆتیوبی  كاربۆن   .1
 Single-wall carbon nanotubes

یەك  لە  كە  ج��ۆرەی��ە  ئ��ەو   »»SWNT

لوولەكی گرافتیتی  پێكهاتووە.
دیواریی  ف��رە  نانۆتیوبی  كاربۆن   .2
 Multi-wall carbon nanotubes

لە  زیاتر  لە  ئەو جۆرەیە كە   »MWNT

كۆمەڵە  پیكهاتووە  گرافیتی  چینی  یەك 
لوولەكێكی هاوچەقیان دروستكردووە.
لە بەكارهێنانەكانی كاربۆن نانۆتیوب: 

1.  كەشتی ئاسمانیی
ق��ورس  شمەكی  و  ب��ار  هەڵگرتنی 
كەشتیەكانی  ه��ۆی  ب��ە  بۆشایی  ب��ۆ 
)نزیكەی  گرانە  كارێكی  بۆشاییەوە 

كیلۆگرامێك(،  هەر  بۆ  دۆالر   20،000
لە  هەندێك  مەترسیداریشە.  هەروەها 
كە  دەك��ەن  ئ��ەوە  پێشنیازی  زانایانی 
بكرێت  دروست  درێژ  ئەسانسۆرێكی 
كە لە زەوییەوە درێژببێتەوە بۆ ئەودیوی 
ڕاستیدا  لە  كە  ئەتمۆسفیر،  چینەكانی 
و  درێ��ژ  كەیبڵی  بە  پێویستی  ئەمەش 
دژە  بۆ  ببەسترێنەوە  كە  هەیە  بەهێز 
زەویدا  دەرەوەی  خولگەی  لە  كێش 
شوێنگەیەكی  كە   ،GSO بە  ناسراو 
میل   22،000 ئاستی  لە  دابنرێت  نەگۆڕ 
لە ئاستی زەوییەوە. كاربۆن نانۆتیوبەكان 
CNT تەنیا ماددەن كە بتوانن ئەو كارە 

دیكە،  كارەكانی  لە  ب��دەن.  ئەنجام 
ئەسانسۆری بۆشایی سەركەوتوو، دەبێتە 
ناوەكی  پاشماوەی  فڕێدانی  بۆ  ئامێرێك 

بە سەالمەتی.
2. چیپی كۆمپیوتەری خێرا

بۆ   processing ئەنجامدان  خێرایی 
ژمارەی  بە  بەندە  كۆمپیوتەری  چیپی 
پێكهاتەی  ل��ە  ك��ە  ترانزێستەرەكان 
چیپەكەدا هەیە. لە ئێستادا، پرۆسێسەری 
نیو  لە  كەمتر  نموونەیی  دێسكتۆپێكی 
تێدایە.  سیلیكۆنی  ترانزێستەری  ملیۆن 
ئەگەر  كۆمپیوتەریی  چیپی  ب��ەاڵم 

لە ساڵی 1991، 
زانای ژاپۆنی 
ئیجیما  تێبینی 
ئەوەی كرد كە نانۆتیوبی 
گرافایت لەسەر جەمسەری 
سالب دەنیشێت كاتێك 
كە تەزووی ڕاستەوخۆی 
كارەبا دەخرێتە سەر 
گرافیت لە ئامادەكردنی 
فلۆرینسدا. ئەمە بوو بە 
سەرەتایەك لە شۆڕشی 
زانستی نانۆدا، بەوەدا 
كە كاربۆن نانۆتیوبەكان 
هەڵگری چەندین سیفەتی 
فیزیاوی و كیمیاوی و 
میكانیكی گرنگی جیاوازن 
كە بە هەڵگیرسێنەری 
شۆڕشی نوێی زانستی نانۆ 

دەژمێردرێت

Multi-wall carbon nanotubes 

))MWNT»
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لە  بەكاربهێنرێت  نانۆتیوبەكان  كاربۆن 
پێكهاتەیاندا ئەوا ئەو ژمارەییەی سەرەوە 
بچووكەكەی  ق��ەب��ارە  تێدەپەرینێت. 
نزیكەی  كە  نانۆتیوبه كان،  كاربۆن 
لە  دەتوانێت  پانیەكەتی،  نانۆمیتەر  یەك 
بیلیۆن  چەندین  نزیكەی  چیپدا  یەك 
نانۆتیبوب  ك��ارب��ۆن  ت��ران��زی��س��ت��ەری 
دابنرێت. كە بەم شێوەیە كۆمپیوتەرەكان 
بچووكتر  و  خێراتر  ئەلەكترۆنیك  و 

دەبنەوە بە شێوەیەكی سەرسوڕهێنەر.
3. خانەی كارۆڕووناكیەكان

كاتێك  نیمچەگەیەنەرەكان  م���اددە 
خەوشدا  لە  كەم  بڕێكی  لەگەڵ  كە 
خانەی  ب��واری  لە  ئ��ەوا  دەب��ن  تێكەڵ 
 Solar كارۆڕوناكیەكاندا بەكاردەهینرێن
cells. خانەی كارۆڕووناکیەكان كاتێك 

بەردەكەوێت  ڕووناكیان  تیشكی  كە 
كارەبا  دەرپەڕێنن،  ئەلكترۆن  دەتوانن 
دروست ببێت. زۆربەی سۆالر سێڵەكان 
كارۆڕووناكی(  )خانەكانی  ئێستادا  لە 
نیمچەگەیەنەری سیلیكۆن بەكاردەهێنن، 
بەاڵم دەكرێت ئەوە بگۆڕڕێت. كاربۆن 
بچووكی  زۆر  ل��ەب��ەر  نانۆتیوبەكان 
 CNTs قەبارەیان دەتوانریت بیلیۆنەها لە
كارۆڕووناكیەكاندا  خانەكانی  لەناو 
زیاتر  زۆر  كارەبایەكی  كە  دابنرێن 
هەر  بۆ  سیلیكۆن  لە  وەك  ببەخشن 
ئەوە  س��ەرەڕای  دوجایەك.  سانتیمەتر 
توانایەكی زۆریان  نانۆتیوبەكان  كاربۆن 
هەندێك  كە  ڕووناكی،  مژینی  بۆ  هەیە 
تاریكترین  كە  دەكەنەوە  لەوە  بیر  زانا 

ماددەی لێدروست بكرێت.
4. چارەسەری شێرپەنجە

زۆر   CNTs نانۆتیوبەكان  ك��ارب��ۆن 
ئاییندەدا  لە  دەكرێت  كە  بچووكن 
بەكاربهێنرێن بۆ دۆزینەوە و تێكشكاندنی 
خانە شیرپەنجەییەكان. زاناكان توانیویانە 
پڕۆتینە  لەگەڵ   CNTs مامەڵەكردنی  بە 
ج���ۆراوج���ۆرەك���ان، دەت��وان��رێ��ت لە 
خانە  لەگەڵ  گۆڕراو  CNTی  كۆتایدا 
كاتێك  پێبگرن.  یەك  شێرپەنجەییەكاندا 
خانە  لەگەڵ  نانۆتیوب  ك��ارب��ۆن  كە 
شیرپەنجەییەكاندا یەكی گرت، كاربۆن 
زۆر  گەیەنەرێكی  گەرمی  نانۆتیوب 

ژێرسوور  تیشكی  دەكرێت  بۆیە  باشە، 
بدرێت لە پێستی نەخۆشەكەوە. تیشكی 
تا  دەكات  گەرم  CNTەكە  ژێرسوور 
خانە  دەتوانێت  كە  گەرمییەی  پلە  ئەو 
تێكبشكێنیت  ئاسانی  بە  شیرپەنجەییەكە 
سەالمەتی  بە  دەوروب��ەری  شانەكانی  و 
ڕێگایە  ئ��ەم  هەرچەندە  دەهێڵێتەوە. 
توێژینەوەی زیاتر هەیە كە  بە  پێویستی 
باشتر چارەسەری  بە شێوەكی  بتوانرێت 
بەبێ  بكرێت  شێرپەنجانە  ج��ۆرە  ئەم 

ئەوەی زیان الوەكی بەدواوە بێت.
جێگرەوەی  وەك  بەتوانا  كاپاسیتەری   .6

پاترییەكان
شێوازی  بە  كارەبا  هەڵگرتن  لەبری 
پاتریدا  لە  كە  ئ��ەوەی  وەك  كیمیاوی 
بە  دەت��وان��ن  كاپاسیتەرەكان  ه��ەی��ە، 
لەڕێی  هەڵیبگرن  فیزیاوی  شێوەیەكی 
لەسەر  بارگاوی  چینی  دوو  بنیاتنانی 
ماددەیەك dielectric. ڕووبەری ڕوویی 
كارەبای  بڕی  بارگەیە  چیننە  دوو  ئەو 
 CNTs دەك���ات.  دی���اری  هەڵگیراو 
ڕووبەرێكی ڕووی زۆر گەورەیان هەیە، 
بڕێكی  هەڵگرتنی  بۆ  دەتوانرێت  كە 
شانبەشانی  بەكاربهێنرێن  بارگە  لە  زۆر 
كە  بپرسین  دەكرێت  بەاڵم  پاترییەكان. 
كاپاسیتەرمان  ئیدی  هەیە  پاتریمان  ئێمە 
بۆچییە؟ بێگومان پاتری كاتیكی دەوێت 
بۆ دووبارە بارگاویكردنەوە و وردە وردە 
بەخشینی  توانای  كاتدا  تێپەڕینی  لەگەڵ 
وزەی نامێنێت، بەاڵم كاپاسیتەرەكان ئەو 

نییە. كێشانەیان 
نانۆتیوبەكان  كاربۆن  دەكرێت  بۆیە 
بە  و  تەنیا  ب��ە  ئاییندەدا  ل��ە   CNTs

و  الپتۆپ  لە  بەكاربهێنرێن  بەردەوامی 
سەرچاوەی  وەك  كارەباییدا  ئۆتۆمبێلی 

وزە.
 flexible 7. شاشەی نەرم

و  ق��ەدك��ردن  بۆ  مرۆڤایەتی  خەونی 
و  تەلەفیزیۆن  شاشەی  نوشتانەوەی 
چەندین  هۆی  بە  هێشتا  كۆمپیوتەرەكان 
دی.  نەهاتوەتە  تەكنیكیەوە  كێشەی 
زانستی  هەوڵی  هەندێك  هەرچەندە 
ئەو  قەدكردنی  و  چەمانەوە  بۆ  هەیە 
گەیەنەری  نیمچە  ل��ە  ك��ە  شاشانەی 

بەداخەوە  بەاڵم  دروستبوون،  ئۆرگانی 
كاربۆن  بەاڵم  الوازە.  چووستیان  هێشتا 
زۆر  هەرچەندە   CNTs نانۆتیوبەكان 
چووستیان  بەاڵم  نەرمن،  و  نووشتاوەن 
نیمچەگەیەنەری  چوستی  لە  نزیكن 
زانكۆی  زاناكانی  بۆیە  سیلیكۆنەوە، 
لە  ئێربانا  شیكاگۆ  زانكۆی  و  پێردوو 
لەو  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە 
بڕوایەدان كە لە داهاتوودا بتوانرێت شاشە 
ڕۆژنامەدا،  شێوەی  لە  بكرێت  دروست 

واتە لوولبكرێت و قەدبكرێت..!!
8. تەنی سەربازی

ئەوەیان  كامبریج  زانكۆی  توێژەرانی 
تاڵەكانی  چنینی  ك��ە  دەرخ��س��ت��ووە 
دروستكردنی  بۆ  نانۆتیوب  كاربۆن 
سەربازی  خودەی  كە  دەكرێت  ڕیشاڵ 
بكرێت.  لێدروست  گوولەنەبڕی  و 
كە  ئەوەیە  تێڕامانە  جێگای  كە  ئەوەی 
لەم  نانۆتیوبەكان  كاربۆن  تەكنۆلۆژیای 
كالسیكیەكان  گوولەنەبڕە  لە  ب��وارەدا 
و  كەمترە  كێشییان  چونكە  باشترن، 

ڕەقێتیان زیاترە.
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زەمانەوە  دێر  لە  شووشە 
بۆ  بەكارهێنانی  مێژووی  و  بەكارهاتووە 
و  دەگەڕێتەوە  زاین  پێش  ساڵ   3000
شووشە،  پەرداخی  وەك:  بواردا  زۆر  لە 
ئاوێنە، لە تاقیگەی لێكۆڵینەوەكانی كیمیا 

و بایۆلۆژی و فیزیادا بەكارهاتووە.

بوار  زۆر  و  زۆرن  شووشە  بەكارهێنانی 
دەگرێتەوە، وەك لوولە و بۆری شووشەی 
تاقیگەیی و هاوێنە و كەلوپەلی تاقیگەیی 
ك��ە زۆرب��ەی��ان ل��ە ش��ووش��ە دروس��ت 
بە شێوەیەكی  ئاسایی  كراون. شووشەی 
بە هۆی ڕوونی  بەكاردەهێنرێت  بەرباڵو 
پیایدا  خۆر  تیشكی  كە  شەفافیەتیەوە  و 

تێپەڕ دەبێت.
مێژووی بەرهەمهێنانی شووشە

ت���ەواوی  جێگەی  و  ك��ات  تائێستا 
بەاڵم  نەزانراوە،  شووشە  دروستكردنی 
بۆ 5000 ساڵ پێش  بۆ دەچن كە  وای 
بەستنی  ئەنجامی  لە  دەگەڕێتەوە،  زایین 
شلەمەنیە گڕكانیەكانەوە یان لە ئەنجامی 
لەگەڵ  بروسكە  هەورە  بەریەككەوتنی 

لمی تەڕی زەویدا.
ئاماژەكان وانیشان دەدەن كە دۆزەرەوەی 
سوری  فینیقی  دەریاوانێكی  شووشە 
بازرگانی  گەشتێكی  لە  كاتێك  ب��ووە، 
دەگەڕێتەوە  ن��اوەڕاس��ت��دا  دەری���ای  لە 
گەیشتەوە  كاتێك  دۆزییەوە،  شووشەی 
نان  خەریكی  و  دەریاكە  كەناری  سەر 
دروستكردن بوون، بەڕێكەوت پارچەیەك 
خستە  سۆدیۆم-ی  پێكهاتەی  نیتری  لە 
ناو ئاگردانەكەوە و ئەو پارچەیە لەگەڵ 
و  ك��رد  كارلێكی  ئ��اگ��رەك��ەدا  گ��ڕی 
كەنارەكە  سەر  وردی  لمی  بە  تێكەڵ 
لینج  شلەیەكی  ئەنجامدا  لە  و  ب��وو 
دەریاوانەكەی  سەرنجی  كە  دروستبوو 
بۆ  گۆڕا  شلەیە  ئەو  كە  بینی  و  ڕاكێشا 

شووشەپیشەسازی
نەوزادی موهەندیس
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169 بریتی  كە  ڕوون  و  شەفاف  توخمێكی 
پیشەسازی  فینیقیەكان  شووشە.  لە  بوو 
ناوبانگی  دواتر  و  گەشەپێدا  شووشەیان 
باڵبۆوە، میسریە كۆنەكان شووشەیان بۆ 
یەكەم جار لە ساڵی 1600 ی پێش زایندا 

دەرهێنا.
پیشەسازی شووشە لە پێشوودا دیاریكراو 
پیاوانی  لەالیەن  تەنیا  و  نەبوو  ئاشكرا  و 
لەو  ب��وو.  ج��ادوگ��ەرەك��ان��ەوە  و  ئاینی 
شووشەییەكان  پارچە  و  قاپ  كاتانەدا 
دادەنران بە خشڵ و شووشەی نایاب و 

تەنیا الی دەوڵەمەندەكان هەبوون.
سوریاوە  و  میسر  لە  شووشە  پیشەسازی 
زۆر  و  گوازرایەوە  ڕۆمانی  واڵتانی  بۆ 
گەشەی كرد، دوای ئەوەش لە سەردەمی 

و  كرد  گەورەتری  گەشەی  ئیسالمیدا 
دواتر گەیشتە شاری ڤینیسیا و لەوێشەوە 

بۆ فەڕەنسا و ئەڵمانیا و ئینگلتەرا.
كەلوپەلە  ئامادەكردنی  س��ەرەت��ادا  لە 
فووتێكردن  ڕێگەی  بە  شووشەییەكان 
دروس���ت دەك���را، ل��ە س��ەرەت��ای ئەم 
لە  ئۆتۆماتیكی  ئامێری  سەدەیەشەوە 

پیشەسازی شووشەدا داهات.
ماددانە  ئەو  هەموو  بە  شووشە  ن��اوی 
پێكهاتەكەشیان  دەوترێت كە شەفافن و 
و  دەچ��ێ��ت  شله مەنی  پێكهاتەی  ل��ە 
ئاساییدا  گەرمای  پلەی  لە  ڕەقیەكەشی 
یەكسانە بە پلەی ڕەقی توخمە ڕەقەكان. 
شووشە لە باری ڕەقی و شلیدا بلوراتی 
تیادایە و ناتوانرێت پلەی توانەوەی دیاری 

بۆ  ڕەقییەوە  دۆخی  لە  چونكە  بكرێت، 
دۆخی شلی دەگۆڕێت بە تێپەڕبوونی بە 
بەرزی  ئاستێكی  كە  پالستیكیدا  دۆخی 

لینجی هەیە.
سیفاتەكانی شووشە

1.ڕوونی: شووشە سیفەتی ڕوونییەكی وەك 
یەكی و خاوێنی هەیە، كە هەموو تیشكە 
لەسەروو  تێپەڕدەبێت  پیا  ڕووناكییەكانی 
هەروەك  س��وور،  ژێر  تا  بنەوشەییەوە  
چۆن شووشە توانای پێچەوانەكردنەوە و 
شكاندنەوەی ڕووناكی هەیە و كۆلكەی 
-1.467 لەنێوان  شووشە  شكاندنەوەی 
لە  شكاندنەوە  كۆلكەی  و  دایە   2.179

شووشەی ڕەساسدا گەورەتریشە.
و  فشەڵە  توخمێكی  شووشە  2.ڕەق��ی: 
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زوو دەشكێت و شێوەی ناگۆڕێت لەژێر 
فشاردا یان بەركەوتندا، ڕەقی شووشە بە 
ڕووشان  بۆ  دەناسرێت  بەرگری  توانای 
شووشەش  ڕەق��ی  بەریەككەوتن.  و 
دەگۆڕێت،  پێكهاتەكەی  جیاوازی  بە 
دەبێتە  سلیكا  و  جیر  ڕێژەی  زیادبوونی 

هۆی ڕەقییەكەی.
3.بەرگری بۆ ماددە كیمیاییەكان: شووشە 
بە شێوەیەكی گشتی بەرگری لە گیراوە 
ترشی  لە  جگە  دەك��ات  كیمیاییەكان 
نەبێت  تفتەكان  توێنەرەوە  و  فلۆردریك 
و  دەتوێنێتەوە.  ئاسانی  بە  شووشە  كە 
ئاویش كاریگەری دەبێت لەسەر شووشە 
گەر بۆ ماوەیەكی زۆر بەر یەك بكەون.

پیشەسازی شووشە
سیلیكا لە پیشەسازی شووشەدا بە توخمی 
دەكرێت  ئەمیش  و  دادەنرێت  سەرەكی 

بە دوو بەشەوە:
ئەمانە  كە  سەرەكییەكان  توخمە  یەكەم: 

دەگرێتەوە:
1.لم یان سلیكا: ترشی سلیكۆن بریتییە لە 
ئاسایی  كە شووشەی  سەرەكی  توخمی 
لێ  دروست دەكرێت و لە لمەوە دەستمان 
دەكەوێت، لمی بلوری بەكارنایەت لەبەر 
گرانی و بەرزی تێچوون و دەسكەوتنی، 
بەكارهاتوودا  لمی  لە  سەرەكی  مەرجی 
لە  بەرزی  ڕێژەیەكی  كە  دەبێت  ئەوەیە 
ئۆكسیدی سلیكۆنی تیادا بێت كە دەگاتە 
80% و ڕێژەی پیسی كەم بێت بەتایبەتیش 

ڕەنگدارەكان وەك پێكهاتە ئاسنینەكان.
چونكە  س��ۆدی��ۆم،  2.پێكهاتەكانی 
لەسەر  كاردەكات  سۆدیۆم  ئۆكسیدی 
كەمكردنەوەی پلەی تواندنەوە و یارمەتی 

دروستبوونی شووشە دەدات.
ئۆكسیدی  دۆڵ��ەم��ەی��ت:  و  3.ك��ل��س 
شووشە  ڕەقبوونی  یارمەتی  كالیسیۆم 

دەدات.
و  گ��ەورە  شێوەیەكی  بە  4.فلدسبار: 
بەكاردەهێنرێت  خاوێن  بەشێوەیەكی 
بە  و  ه��ەرزان��ە  نرخی  چ��ۆن  ه���ەروەك 

ساناییش دەتوێتەوە.
و  س��ۆدی��ۆم  ئۆكسیدی  5.ب��ۆراك��س: 
بۆرۆنی تیادایە، كە ئەم توخمە دەتوێتەوە 
بە شێوەیەكی باش و كۆلكەی ڕاكێشانی 
دەبینین  وەك  دەكاتەوە.  كەم  شووشەش 
ئەو شووشەیەی كە ڕێژەیەكی گەورەی 

كتوپڕ  بێت  تیادا  بۆرۆنی  ئۆكسیدی 
ناشكێت ئەگەر گەرم یان سارد بكرێتەوە.

دووەم: توخمە الوەكیەكان
ئەو توخمانە دەگرێتەوە كە زیاد دەكرێت 
وەك  شووشە  ج��ۆری  باشتركردنی  بۆ 
خێراكەرەكانی  و  ڕەنگییەكان  توخمە 
ئۆكسیدی  وەك  ڕوون��ی  و  تواندنەوە 

ڕەساس و تیتانیۆم و باریۆم.
قۆناغەكانی دروستكردنی شووشە

قۆناغدا  چوار  بە  شووشە  دروستكردنی 
تێپەڕ دەبێت كە بریتین لە:

1.تواندنەوە: توخمە سەرەكییەكان لەسەر 
شێوەی بۆدرە ئامادە دەكرێت یان تۆپی 
خڕ و بە ڕێژەی كێشی دیاریكراو تێكەڵ 
ناو  دەكرێنە  دوات��ر  و  دەكرێن  یەكتر 
فڕنێكی تایبەتیەوە نموونەی ئەو فڕنانەش:
بریتییە  گرتنی  توانای  كە  جفنە:  أ .فڕنی 
بۆ  و  سەرەكی  م��اددەی  لە  تەن   2 لە 
لە  دیاریكراو  ج��ۆری  دروستكردنی 
بینین  شووشە بەكاردێت وەك شووشەی 

و جوانكاری.
ئەم فڕنە لە سلسال یان پالتین دروست 
دەكرێت، بەاڵم سلسال لەوانەیە بەشێكی 
بتوێتەوە لەكاتی تواندنەوەی شووشەكەدا 

و لە بەرامبەریشدا پالتین نرخی بەرزە.
حەوزێك  لە  بریتییە  حەوزی:  ب .فڕنی 
و  دروستكراوە  ئاگری  قرمیدی  لە  كە 
خاو  ل��ەم��اددەی  تەن   1500 دەتوانێت 

بگرێت.
شووشەكە  ت���واوەی  2.دروس��ت��ك��ردن: 
دەگاتە  تا  هێواشی  بە  دەكرێتەوە  سارد 
داواكراو،  پلەی  بە  دروستبوون  قۆناغی 

دروستبوونیش بە دوو ڕێگە دەبێت:
دەستی:  دروستكردنی  و  أ .فووتێكردن 
فوی  و  قاڵبێكەوە  ناو  دەكرێتە  تواوەكە 
تێدەكرێت یان بە دەم یان بە فووتێكەر.

تواوەكە  ئامێر:  بە  فووتێكردن  ب . 
دادەڕێژرێت و بە هۆی ئامێرێكەوە فووی 

تێدەكرێت.
پێویستە كاری دروستكردنەكە لە كاتێكی  
دەبێت  بدرێت،  ئەنجام  كورتدا  زۆر 
هەویرییەوە  ماددەیەكی   لە  شووشەكە 

بگۆڕێت بۆ ماددەیەكی ڕەق.
ك��رداری  لە  بریتییە  3.س��اردك��ردن��ەوە: 
بۆ  هێواشی  بە  شووشە  ساردكردنەوەی 
ئەوەی درزبردن و شكاندن ڕوونەدات و 

جێگەی الوازیش دروست نەبێت دوای 
دروستكردنی شووشەكە. ئەم كردارەش 
شووشەییەكان  كەلوپەلە  دان��ان��ی  ب��ە 
لە  ساردكەرەوەدا  فڕنێكی  لەناو  دەبێت 
سەدیدا  پلەی   600-400 گەرمی  پلەی 
سارد  دواتر  و  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ 
ئاسایی  گەرمی  پلەی  بۆ  دەكرێتەوە 
درێژییەكەی  س��اردك��ەرەوەش  فڕنی  و 
مەتر   5-1 پانیەكەشی  و  مەتر   75-15
دەبێت و بەكارەبا گەرم دەكرێت یان بە 

سووتەمەنی دیكە.
كەلوپەلە  ق��ۆن��اغ��ەدا  ل��ەم  4.ك��ۆت��ای��ی: 
ساف  و  دەكرێنەوە  پاك  شووشەییەكان 

دەكرێن و دەبڕدرێن و پۆلێن دەكرێن.
پێكهاتەی كیمیاوی شووشە

ناچێتە  شووشە  كیمیاوی  پێكهاتەی 
كیمیاویەكانەوە،  پەیوەندیە  ژێرباری 
ئۆكسیدی  ل��ە  كۆمەڵێك  ل��ە  بەڵكو 

كانزاكان پێكدێت.
ڕەنگكردنی شووشە

دروستكردنی شووشەی ڕەنگا و ڕەنگ 
دەگەڕێتەوە بۆ بوونی كۆمەڵێك كانزای 
ڕەنگا و ڕەنگ لەسەر شێوەی ئایۆنات، 
بۆ  هۆكەی  زەرد  شووشەی  نموونە:  بۆ 
بوونی ئایۆنی ئاسنی سیانی دەگەڕێتەوە. 
سەوزی  ڕەنگی  دەتوانرێت  هەروەها 
شووشە بگۆڕێت بۆ زەرد بە زیادكردنی 
بەنرخە  بەردە  مەنگەنیز.  دوانۆكسیدی 
بە  دەكرێن  دروست  دروستكراوەكان 
بەهاكان  گران  كانزا  تۆزی  زیادكردنی 
شووشە  ت��واوەی  بۆ  زێڕ   و  مس  وەك 
كە بە تێكەڵكردنی یان گیراوەی قورس 

دروست دەكەن.
•جۆرەكانی شووشە

دەگرێت،  گەرما  بەرگری  1.پایرێكس: 
هۆی  بە  ناشكێت  گەرمكردنیدا  لەكاتی 
بە  درێژبوونییەوە  كۆلكەی  بچووكی 
هۆی بوونی ڕێژەیەكی بەرز لە ئۆكسیدی 
دەكرێت  دروس��ت  لێ   قاپی  و  ب��ۆرۆن 
ش��ووش��ەوات��ی  و  چ��ا  پیاڵەی  ل��ەگ��ەڵ 

تاقیگەكانیش.
بە   :96 سیلیكا  بەهێز  زۆر  2.شووشەی 
بەرزی  و  درێژبوون  بچووكی كۆلكەی 

پلەی تواندنەوەی جیادەكرێتەوە.
گەورەی  ڕێژەیەكی  چینی:  3.شووشەی 
بە  و  تیادایە  ڕەس��اس  ئۆكسیدی  لە 
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گەرمكردن نەرم دەبێتەوە و لە ئامێرەكانی 
چاو و خشڵی دروستكراودا بەكاردێت.

شووشەی  لە  هەیە  دیكەیش  جۆرێكی 
س��وان��ی ك��ە ڕێ��ژەی��ەك��ی گ���ەورەی لە 
ڕەنگی  كە  تیادایە  پۆتاسیۆم  ئۆكسیدی 
ئامێرە  ل��ە  ك��ە  خاوێنە  زۆر  و  نییە 
كارەباییەكاندا بەكاردێت، چونكە كارەبا 

ناگەیەنێت.
لە  بریتییە  شووشەییەكان:  4.ڕیشاڵە 
دروست  شووشەیی  ڕیشاڵی  و  دەزوولە 
دەكرێت بە تێپەڕكردنی شووشەی تواوە 
بە  گەرمكراو  پالتینی  تۆڕێكی  بەسەر 
بەمەش  ب��ەردەوام  شێوەیەكی  بە  كارەبا 
ڕیشاڵی شووشەیی دروست دەكرێت  و 
دەكرێت  لوولپێچ  بۆرییەكدا  بەدەوری 
شووشەییانە  ڕیشاڵە  ئەم  خێرایی  بە  كە 
وەك توخمێكی گەرمی نەگەیەنەر و لە 
لە  بەرگریكار  جلوبەرگی  دروستكردنی 

ئاگر بەكاردەهێنرێت.
دروس��ت  ن���اڕوون:  لێڵی  5.ش��ووش��ەی 
)كە  توخمی  زیادكردنی  بە  دەكرێت 
گەردیلەكانی بە شێوەی هەڵواسراون( بۆ 
تواوەی شووشە بە شێوەیەك كە گەردیلە 
ساردكردنەوەی  لەكاتی  هەڵواسراوەكان 

شووشەكە بە شێوەی لێڵ و ناڕوون دەبن 
ڕووناكی  تیشكی  كە  ئ��ەوەی  هۆی  بە 
پەرش و باڵو دەكەنەوە بە هۆی جیاوازی 
گەردیلەكان  شكاندنەوەی  كۆلكەی 
لەگەڵ كۆلكەی شكاندنەوەی بەشەكانی 

دیكەی شووشەكە.
پ��ۆل��ێ��ن��ك��ردن��ی ش��ووش��ە ب��ەگ��وێ��رەی 

بەكارهێنانی
شووشەی  وەك  بیناكان:  1.ش��ووش��ەی 

پەنجەرە و دەرگا و ئۆتۆمبێلەكان.
وەك  ق��اچ��اخ:  و  ق��اپ  2.ش���ووش���ەی 

شووشەی بوتڵ و داودەرمان.
3.شووشەی بینین : وەك شووشەی هاوێنە 

و مایكرۆسكۆب و تەلەسكۆبەكان.
شووشەی تێكەاڵو

ل��ەو  بریتییە  ت��ێ��ك��ەاڵو  ش���ووش���ەی 
شووشەیەی كە ڕەنگ دەكرێت لەكاتی 
زیادكردنی  ه��ۆی  بە  دروستكردنیدا 
پێكهاتە  بۆ  كانزاكانیانەوە  ئۆكسیدە 
سەرەكیەكەی و بەپێی دیزاینی داواكراو 
بۆ  یان  بێت  پەنجەرە  بۆ  دەبڕدرێت، جا 
دوایی  بێت،  بینا  دیكەی  بەشێكی  هەر 
پێكەوە  و  كۆدەكرێتەوە  شووشەیە  ئەم 
دەلكێنرێت بە هۆی توڵی كانزاییەوە كە 

زۆر جاران لە ڕەساس دروست دەكرێت 
و هەندێجاریش لە زنك و مس.

چونكە  تێكەاڵو،  شووشەی  ن��اون��راوە 
توڵی  جۆگەلەی  دەكرێتە  شووشەكە 
داڕشتەیەكی  ئەمەش  كە  كانزاییەوە، 
ناسراوە لە زمانی عەرەبیدا كە لە وشەی 
)عاشق و معشوق( ەوە هاتووە. بۆ نموونە: 
عاشقەكە  ڕەساس،  بە  تێكەڵ  شووشەی 
شووشەكەیە و مەعشوقەكە ڕه ساسەكەیە، 
بە هۆی بەكارهێنانی ئەم توڵە كانزاییانەوە 
دەتوانرێت نەخش و نیگاری شووشەیی 
كە  دیزاینەی  ب��ەو  بكرێت  دروس��ت 
وەك  موعەشەق  شووشەی  دەویسترێت. 
پیشەیەكی دەستی كۆن ناسراوە كە  نەوە 
دوای نەوە فێری بوون بە درێژایی مێژوو. 
دوای ئەوەی كە مرۆڤ لەدێر زەمانەوە 
لەالیەن  فێربوو  شووشە  دروستكردنی 
)فیرعەونیەكانەوە(  كۆنەكانەوە  میسرییە 
بە  كە  ببن  فێر  پیشەسازییەك  توانیان 
م��اوەی  لە  ن��اس��راوە.  میسری  حەوافی 
نێوان 2750-2625 ی پێش زایین بووە. 
ڕێگای  بە  دەكرا  دروست  حەوافە  ئەم 
پێچانەوەی توڵێكی ئەستوور لە شووشەی 
قوڕێك  لە  بارستاییەك  دەوری  بە  تواوە 
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ئەوەی  بۆ  نەبوو  یەكگرتوو  زۆر  كە 
قوڕانە  پارچە  ئ��ەو  بۆ  چوارچێوەیەك 

دروست بكرێت.
ئەم جۆرە شووشەیە لە جۆری )ناڕوون( 
سەدەی  لە  بوو،  بەها  گران  زۆر  و  بوو 
توانیان  ڕۆمانییەكان  زاینیدا،  یەكەمی 
بەكاربێنن،  پەنجەرە  بۆ  شووشە  كە 
بەاڵم شێوەكانی ڕێكوپێك نەبوو و زۆر 
زۆر  عەرەبەكان  بەاڵم  نەبوو.  ڕوونیش 
بەشێك  پیشەیەدا.  لەم  بوون  شارەزاتر 
شووشەی  كە  وای��ە  پێیان  پسپۆڕان  لە 
دووەم��ی  نیوەی  لە  عەرەبی  پەنجەرەی 
سەدەی سیانزەهەمی زاینیەوە دەركەوتووە، 
بەاڵم بەشێكی دیكەیان كە )ڕاسترە( پێیان 
سەدەی  لە  عەرەبی  شووشەی  كە  وایە 
قۆناغی  لە  زاینییەوە دەركەوتووە  دەیەمی 
تایبەتی  شێوازێكی  ئەوروپا.  لە  بێزەنتیدا 
عەرەبی  پەنجەرەی  شووشەی  هەبووە 
ئاماژە  مۆریس  دەوت  پێیان  خۆرئاوا  كە 
مەغریب.  و  ئەفریقیا  باكوری  عەرەبی  بۆ 
یەكێك  بە  شووشەیەش،  لە  ج��ۆرە  ئەم 
بە  یان  دەك��را،  دروس��ت  ڕێگایانە  لەم 
مەڕمەڕ  یان  ب��ەرد  هەڵكەندنی  ڕێگەی 
ئەو  بۆ  شووشەكە  تێكردنی  دوات��ر  و 
ڕێگای  بە  ی��ان  هەڵكۆڵدراوانە  شوێنە 
پێش  گەچدا  لەناو  شووشە  پارچە  دانانی 
ئەوەی  دوای  و  ببێتەوە  وشك  ئ��ەوەی 
چوارچێوەیەكی  دەخرایە  گەچە  ئەو  كە 
لە  شینە  مزگەوتی  نموونەش:  ئاسنەوە 
لەم قۆناغەدا  لە توركیا،  شاری ئەستانبوڵ 
بە  بووە  بەناوبانگ  عەرەبی  پەنجەرەی 

دیزاینی گوڵ و گوڵزار.
عەرەبیەیان  پەنجەرە  جۆرە  ئەم  ئەوروپا 
ب��اك��وری  ع��ەرەب��ی  ك��ە  كاتێك  ن��اس��ی 
كە  ئیسپانیاوە،  ن��او  چ��وون��ە  ئەفریقیا 
بتوانن  كە  كرد  ئەوروپیەكان  لە  وای 
كە  بدەن  موعەشق  شووشەی  بە  گەشە 
و  بیروباوەڕ  و  فەلسەفە  لەگەڵ  بگونجێت 

پێداویستیەكانیاندا.
گەشەی  موعەشەق  شووشەی  پیشەسازی 
و  ڕه ساس  بەكارهێنانی  بەشێوەیەك  سەند 
مس بوونە جێگرەوەی مەڕمەڕ و بەرد و 
گەچ. بۆ ئەوەی دیزاینەكەیان جوانتر بێت 
شووشەی  بێت.  هەرزانتریش  و  باشتر  و 
ن��اوازەی  بەرهەمێكی  ب��ووە  موعەشەق 
دەدات��ە  ج��وان  شێوەیەكی  كە  هونەری 

بیناكان و نرخی و بەرهێنانی  بەرزدەكاتەوە 
و مرۆڤ هەست بە ئارامی دەكات تیایدا.

شووشەی ڕەنگاو ڕەنگ
هونەرمەند  شارەزایی  و  ڕەنگینی  دەست 
دروست  گەورە  داهێنانی  پسپۆڕەكان  و 
ڕەنگكردنی  و  وێنەكێشان  بە  دەك��ەن 
شووشە. وەك ئەوەی بەشێك لە سروشت 
بە گەاڵ و گوڵ و لق و چڵەكانییەوە بۆ ناو 
ماڵەكان وەك شێوەی باخچەیەكی ڕازاوە. 
ڕازاوە  و  جوان  سیمایەكی  بەمەش  كە 

دەدەنە ماڵەكان.
ڕازاندنەوەی ئاوێنەكان

هونەری نەخشەكێشان و هەڵكەندن لەسەر 
خۆی  بۆ  سەربەخۆیە  هونەرێكی  شووشە 
ڕەنگەكان  جوانی  لەنێوان  شێوەیەك  بە 
ڕووی  لەسەر  ڕووناكی  شكاندنەوەی  و 
ئ��ەوەی  ب��ۆ  ك��ۆدەك��ات��ەوە.  ئاوێنەكان 
بۆ  بكات  زیاد  نیان  و  نەرم  جوانییەكی 
دڵخۆشی  و  ئارامی  هەستی  كە  ماڵەكان 

دروست دەكات.
زۆر  لە  دەتوانرێت  موعەشەق  شووشەی 
خانووی  وەك  بەكاربهێنرێت  جێگەدا 
مزگەوتەكانیش.  و  بازرگانی  و  نیشتەجێ  
ئەوەی  بۆ  دابنرێت  ڕۆژ  لەبەر  دەكرێت 
بداتەوە  ڕەن��گ  دیزاینەكە  وردەك���اری 
بكاتەوە.  كەم  ڕۆژی��ش  تیشكی  تینی  و 
نێوان  دی��واری  لە  دەتوانرێت  ه��ەروەك 
ژوورەكاندا دابنرێت بۆ نەبینینی ئەودیویتر. 
شووشەی  دەكرێت  كە  جێگایانەی  ئەو 
گومەز   : وەك  دابنرێت  تیادا  موعەشەقی 
شێوەی  كە  ئاسمانییەكان  منارەكراوە  و 
جیاوازی هەیە یان لەسەر شێوەی گومەزی 
شێوەی  بە  یان  ناوەوە  بۆ  یان  دەرپەڕیو 
گومەزەكان  پەنجەرەی  هەیە.  هەڕەمی 
ڕووكاری  هەیە.  ئەندازەییان  شێوەی  كە 
پێپلیكانەكاندا  و  هۆڵ  بەسەر  كە  بیناكان 

دەڕوانێت، شووشەی دەرگا و منارەكان.
جۆر و ڕەنگەكانی دیكەی شووشە

تێكەڵكردنی  لە  ت��اری��ك:  1.ش��ووش��ەی 
دوای  دێت  پێك  تن  توخمی  و  شووشە 
و  سەدی  پلەی   1500 بۆ  گەرمكردنیان 

دواتر ساردكردنەوەیان.
ڕوونە،  شووشەی  ن��اڕوون:  2.شووشەی 
هەڵمژینی  بۆ  تێدەكرێت  ڕەنگی  بەاڵم 

تیشكی خۆر و نەبینینی دیوی ناوەوە.
دوو  لە  بریتییە  دووان���ی:  3.ش��ووش��ەی 

هەوا  لەنێوانیاندا  كە  شووشە  لە  چین 
سەرما  و  گەرما  ئەوەیە  سوودی  و  هەیە 

دەگێڕێتەوە.
4.شووشەی بەهێزكەر: ئەم جۆرە بەرگری 

گەرما دەگرێت.
5.شووشەی پەرشكراوی لمی: بەشێوەیەكی 
تێر لم دەڕژێنرێتە سەر شووشەكە و دەبێتە 
هۆی ئەوەی كە شووشەكە شەفاف نەبێت.
6.شووشەی گۆیی: بە شێوەیەكی تایبەت 
و  باڵكۆن  س��ەر  بۆ  دەكرێت  دروس��ت 

دەرگای حەمام و سەالجە و ...هتد.
7.شووشەی پێچەوانەكەرەوە: شووشەیەكی 
كانزا  تەنكی  توێژاڵێكی  بە  و  ئاساییە 
داپۆشراوە بۆ كەمكردنەوەی كاریگەری 
لەو  كە  دەكات  شووشەكە  لە  وا  ڕۆژ، 

دیوەوە كەس نەبینرێت.
دروستكردنی  بۆ  ئاوێنە:  8.شووشەی 

ئاوێنە بەكاردێت.
ڕۆژییەكان  خانە  بۆ  ڕۆژی:  9.شووشەی 
بەكاردێت كە گەرمی هەڵدەمژێت و بۆ 

كارەبا دەیگۆڕێت.
لە  كە  دەكرێت  وای��ه   پێمان  دواج��ار 
پیشەسازی  بەرەو  هەنگاو  كوردستانیشدا 
كارگەی  دانانی  بە  و  بنرێت  شووشە 
لەالیەك  چونكە  س��ەردەم��ی.  گ��ەورەی 
س��ەدەی  كۆنی  ك��ارگ��ەی  ی��ەك  تەنیا 
عێراقدا  واڵتی  هەموو  لە  هەیە  ڕابردوو 
سەرجەم  دیكەیشەوە  ل��ەالی��ەك��ی  و 
پیشەسازییە  ئەم  سەرەكییەكانی  كەرەسە 
لە كوردستان و عێراقدا دەست دەكەون 
ناوخۆیی  گەورەی  بازاڕێكی  پاشان  و 
بۆ  ل��ەب��ەردەم��دای��ە  و دەوروب���ەری���ش 
هەربۆیە  بەرهەمەكان.  ساغكردنەوەی 
سەركەوتوو  ئابوری  و  زانستی  كارێكی 
بوارەشدا  لەم  وەبەرهێنان  كە  دەبێت 
بكرێت. بە هیوای ئەوەی لە ئایندەیەكی 
پالنی  و  بیر  كوردستاندا  لە  نزیكدا 
زانستی و واقعی هەبێت بۆ بوژاندنەوە و 
گەشەپێدانی بواری پیشەسازی بەگشتی و 

پیشەسازی شووشە بەتایبەتی.

سەرچاوەکان:
www.ar.wikipedia.org

www.en.wikipedia.org

Nawzad_mohandis@yahoo.com
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نەخۆشی مارك له  په له وه ردا 

د. فەرەیدون عەبدولستار*

veterinary
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لەم سەردەمەدا نەخۆشییەكانی شێرپەنجە 
زۆر  زیانێكی   Tumors لووەكان  و 
دەگەیەنن  ئادەمیزاد  تەندروستی  بە 
لە  باڵوبوونەوەی  بەڕۆژیش  ڕۆژ  و 
شێوەش  هەمان  بە  زیاندبووندایە، 
گشتی  شێوەیەكی  ب��ە  ب��اڵ��ن��دەك��ان 
تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و لە 
ئەنجامدا زەرەرو زیانیان بەردەكەوێت، 
بەوەی پیشەسازی پەلەوەر لە واڵتماندا 
و  باڵندەكان  گه شەی  و  پەكدەخات 
و  خوارەوە  دێتە  هێنان  بەرهەم  ئاستی 
لە ئەنجامدا نێگەتیڤانە كاردەكاتە سەر 

ئابوری واڵت.
نەخۆشی مارك

ڤێتێرنەری  پزیشكی  سەرچاوەكانی  لە 
نەخۆشی  دەوترێت  نەخۆشییەكە  بە 
ئەمەش   ،Mareks disease مارك 
لە  ج��ار  یەكەمین  ب��ۆ  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
لەالیەن  1907ز  ساڵی  لە  م��ێ��ژوودا 
واڵت��ی  ڤ��ێ��ت��ێ��رن��ەری  پزیشكێكی 
جۆزیف  دكتۆر  ن��اوی  بە  هەنگاریا 
تێبینیكراو   jozsef Marek م��ارك 
بۆچوونەكانی  بەپێی  كرا.  دەستنیشان 
پەلەوەر لە كوردستاندا نەخۆشی مارك 
تووشی  مریشكەكان  و  هەیە  بوونی 
پێی  پزیشكان  لە  هەندێك  دەب��ن، 
هەندێك  لە  و  مێرك  نەخۆشی  دەڵێن 

دەوترێت  نەخۆشییەكە  بە  سەرچاوەدا 
 Fowl paralysis باڵندە  شەلەلی 
و  گۆجبوون  هۆی  دەبێتە  لەبەرئەوەی 

ئیفلیج بوونی باڵندەی تووشبوو.
خانە  گشتی  شێوەیەكی  بە  مریشك 
نەخۆشی  ڤایرەسی  سروشتی  خوێی 
ماركە و زۆریش هەستیارە و هەروەها 
نەخۆشی  دەب��ێ��ت.  ت��ووش  قەلیش 
بوو  یەكێك  زۆر  سااڵنێكی  بۆ  مارك 
بوو  هۆكارێك  كە  نەخۆشییانەی  لەو 
و  پەلەوەر  پیشەسازی  پەكخستنی  بۆ 
پێگەیشتووەكانی  تازە  واڵتە  ئابوری 

جیهان.
نەخۆشی مارك نەخۆشییەكی ڤایرەسییە 
و  پ��ەل��ەوەر  بە  دەگەیەنێت  زی��ان  و 
بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی  بەتایبەتی 
لەناوچوونیان  مریشك كە دەبێتە هۆی 
و دابەزینی ئاستی بەرهەم هێنان، بەوەی 
هۆی  دەبێتە  نەخۆشییەكە  ڤایرەسی 
دەمارەكان  پەكخستنی  و  تێكچوون 
لە  لووەكان  دروستبوونی  هەروەها  و 
باڵندە  لەشی  ن��اوەوەی  ئەندامەكانی 

تووشبووەكان.
نەخۆشی  باڵوبوونەوەی  و  ڕوودان 
مارك بەندە بە جۆر و بڕی ڤایرەسەكە 
و تەمەنی مریشكەكان و ئاستی بەرهەم 
نەخۆشییەكە  ڤایرەسی  بەوەی  هێنان، 

پەكخستنی  و  تێكچوون  هۆی  دەبێتە 
دروستبوونی  هەروەها  و  دەمارەكان 
ن��اوەوەی  ئەندامەكانی  لە  لووەكان 

لەشی باڵندە تووشبووەكان.
نەخۆشی  باڵوبوونەوەی  و  ڕوودان 
مارك بەندە بە جۆر و بڕی ڤایرەسەكە 
ئاستی  و  مریشكەكان  تەمەنی  و 
بەرگری لەشیان و ڕەگەزی باڵندەكان 
لە  دیكە  نەخۆشییەكانی  بوونی  و 
هۆكارە  بوونی  هەروەها  و  ژینگەدا 

ماندووكەرەكەكان لە دەوروبەردا.
هۆكار و چۆنیەتی باڵوبوونەوە

مارك  نەخۆشی  سەرەكی  هۆكاری 
پێی  كە  ڤایرەسێك  بۆ  دەگەڕێتەوە 
 ،Herpes virus هێرپس  دەوترێت 
توانای  و  توندوتیژی  بەپێی  ك��ە 
 ،Pathogene city نەخۆشخستنی 
لە  هەیە.  جۆرێكی  چەند  ڤایرەسەكە 
مریشكدا  بەخێوكردنی  شوێنەكانی 
تەشەنە  بەخێرایی  زۆر  ڤایرەسەكە 
كە  شوێنانەی  لەو  بەتایبەتی  دەكات 
و  بەخێودەكەن  مریشك  چ��ڕی  بە 
نەخۆشییەكە  ڤاكسینی  بە  هەروەها 
سەرچاوەكانی  بەپێی  نەكوتراون، 
ڤایرەسەكە  ڤێتێرنەری  پزیشكی 
هێلكەوە  لەڕێی  شێوەیەك  هیچ  بە 
ئەنجامی  ل��ە  وات��ە  ناگوێزرێتەوە 

بە شێوەیەكی گشتی نەخۆشی مارك لە تەمەنەكانی شەش 
هەفتەوە تووشی مریشكەكان دەبن و تەمەنی بچووكەكان 
هەستیارترن بۆ تووشبوون وەك لە تەمەن گەورەكان، و بەپێی 
توێژینەوەكان دەركەوتووە كە نەخۆشی مارك زیاتر ڕوودەدات 
لەنێو مریشكی تەمەنەكانی نێوان 12 هەفتە بۆ 24 هەفتە و 
ماوەی تووشبوونی باڵندەكان بە ڤایرەسی نەخۆشییەكە و تا 
دەركەوتنی نیشانەكان نزیكەی 3-4 هەفتە دەخایەنێت
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جوجكەكان  هەڵهێناندا  پ��ڕۆس��ەی 
دێنە  سەالمەتی  و  ساغ  بە  بەگشتی 

ژیانەوە.
بەشێوەیەكی  نەخۆشییەكە  ڤایرەسی 
پەڕەكانی  و  چیكڵدانە  لە  سەرەكی 
ژیان   Feather Follicle مریشكدا 
بە  پەڕەكانییەوە  لەڕێی  و  سەر  دەباتە 
بەردەوامی بەنێو ژینگەی مریشكەكانەوە 
بەم شێوەیە  ڤایرەسەكە  و  باڵودەبێتەوە 
هۆڵەكاندا  ڕاخ��ەری  و  تەپوتۆز  لە 
بوونیان هەیە و توانای مانەوەیان هەیە 
ساڵێك  نزیكەی  بۆماوەی  چاالكی  بە 
هەروەها  و  ئاساییدا  گەرمی  پلەی  لە 
دەركەوتووە كە نەخۆشییەكەی لەڕێی 
هەڵمژینی  بە  هەناسەوە  كۆئەندامی 
ڤایرەسەكە  بە  بارگاوی  تەپوتۆزی 

باڵودەبێتەوە.
زانستییەكان  لێكۆڵینەوە  ڕوانگەی  لە 
ئاستی  ب��ەپ��ێ��ی  ك��ە  دەرك���ەوت���ووە 
بەڕێوەبردن و بەخێوكردن و تەندروستی 
تەمەنە  لە  هەستیارێتی  مریشكەكان، 

نەخۆشییەكە  ڤایرەسی  بۆ  جیاجیاكان 
درێژایی  بە  ڤایرەسەكە  و  دەگۆڕێت 
لەشیاندا  لە  تووشبوو  باڵندەی  ژیانی 
بۆ  سەرچاوەیەك  دەبنە  و  دەمێنێتەوە 
بەبەردەوامی  ڤایرەسەكە  باڵوبوونەوەی 
لە ژینگەدا كە بێگومان هۆكارێكیشە بۆ 

پیسبوونی ژینگە.
هەن  هۆكار  زۆر  سەرچاوەكان  بەپێی 
كە ڕۆڵیان هەیە لە دەركەوتن و ئاستی 
ژینگەی  لە  مارك  نەخۆشی  تووندی 

بەخێوكردنی مریشكەكان لەوانەش:
یەكەم: الیەنی بۆماوەیی باڵندەكان

هەندێك لە جۆری باڵندەكان لە ڕووی 
بەرهەڵستیكردن  توانای  بۆماوەییەوە 
گەشەكردنی  بۆ  هەیە  سنوردانیان  و 
لەشی  لە  م��ارك  نەخۆشی  ڤایرەسی 

باڵندەی تووشبوودا.
دووەم: ڕەگەزی باڵندەكان

زیاتر  مێیەكان  باڵندە  دەرك��ەوت��ووە 
هەستیارترن بۆ تووشبوون بە نەخۆشی 
باڵندە  لەگەڵ  ب���ەراوورد  بە  م��ارك 

نێرەكان.
بەرگری  ئاستی  و  ت��ەم��ەن  سێیەم: 

باڵندەكان
دوای  ل���ە  ك���ە  دەرك�����ەوت�����ووە 
نەخۆشییەكە  بە  باڵندەكان  تووشبوونی 
بۆ  س��ن��وردان��ان  و  بەرهەڵستیكردن 
نەخۆشییەكە  ڤایرەسی  گەشەكردنی 
تەمەنی  زیادبوونی  بە  زی��اددەك��ات 
ئاستی  باڵندانەی  ئ��ەو  و  باڵندەكان 
باشتر  ب����ەرزە  ل��ەش��ی��ان  ب��ەرگ��ری 

بەرهەڵستی نەخۆشییەكە دەكەن.
ماندوكەر  هۆكاری  زۆر  چ���وارەم: 
Stress Factor هەن كە ڕۆڵیان هەیە 

تەشەنەكردنی  كردنی  بەخێرایی  لە 
باڵندەكان  كوتانی  لەوانە  نەخۆشییەكە 
و  دیكە  نەخۆشییەكانی  ڤاكسینی  بە 
مرۆڤەكان  هاتوچۆكردنی  و  جوڵە 
بۆ  شوێنێكەوە  لە  كەلوپەلەكانیان  و 
دەنوك  پڕۆسەی  و  دیكە  شوێنێكی 
بڕین و گۆڕینی لەناكاوی پێكهاتەكانی 

ئاڵف.
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نیشانەكانی نەخۆشی مارك
نەخۆشی  گشتی  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە 
هەفتەوە  شەش  تەمەنەكانی  لە  مارك 
تەمەنی  و  دەبن  مریشكەكان  تووشی 
بچووكەكان هەستیارترن بۆ تووشبوون 
بەپێی  و  گەورەكان،  تەمەن  لە  وەك 
ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان دەرك���ەوت���ووە كە 
نەخۆشی مارك زیاتر ڕوودەدات لەنێو 
هەفتە   12 نێوان  تەمەنەكانی  مریشكی 
تووشبوونی  م��اوەی  و  هەفتە   24 بۆ 
و  نەخۆشییەكە  ڤایرەسی  بە  باڵندەكان 
تا دەركەوتنی نیشانەكان نزیكەی 4-3 

هەفتە دەخایەنێت.
نەخۆشی مارك چەند 

شێوەیەكی كلینیكی هەیە
 Nervous دەم��اری  شێوەی  یەكەم/ 
نەخۆشی  دەم��اری��ی  شێوەی   Form

مارك شێوەیەكی دیارە و بەوە دەست 
پێدەكات كە دەبێتە هۆی گۆجبوون و 
 Paralysis شەلەلی باڵندە تووشبووەكە
دووالقی  هەر  یان  یەكێك  بەوەی كە 
القێكیان  كە  شێوەیەك  بە  دەگرێتەوە 
ئەوی  و  درێژدەكات  پێشەوە  بەرەو 
ئەمەش  كە  دواوە،  ب��ەرەو  دیكەیان 
دەبێتەهۆی  ڤایرەسەكە  لەبەرئەوەی 
تێكچوونی  ئەنجامدا  لە  و  تووشبوون 
 Sciatic دەوترێت  پێی  كە  دەمارێك 
و  جواڵندن  بە  تایبەتە  كە   nerve

لە  و  الق  ماسولكەكانی  بەهێزكردنی 
وەستانی  توانای  باڵندەكە  ئەنجامدا 
نابێت بە پێوە و دەكەوێتە سەر زەوی 
و  دەدات  دەس��ت  لە  هاوسەنگی  و 
توانای خواردن و خواردنەوەیان كەم 
باڵندە  ملی  و  باڵ  هەندێجار  دەبێتەوە، 
ئیفلیجی  تووشی  تووشبووەكانیش 
دەبن و چاویشیان كوێر دەبێت. ڕێژەی 
نەخۆشی  شێوەیەی  بەم  لەناوچوون 

مارك دەگاتە %15-10.
ناوەوە  ئەندامەكانی  شێوەی  دووەم/ 

شێوەیەی  ل��ەم   Visceral Form

ن��ەخ��ۆش��ی م���ارك���دا ڤ��ای��رەس��ەك��ە 
لووەكان  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە 
ئەندامەكانی  لە   Lymphoid tumors

ناوەوەی لەشی باڵندەی توشبوو وەكو 
و  سپڵ  و  جگەر  و  هێلكەدانەكان 
و  گورچیلەكان  و  دڵ  و  سییەكان 
دەگرێتەوە  پەڕەكانیش  چیكڵدانەی 
ڕێژەی  و  دەبێت  گەورە  قەبارەیان  و 
 ،%30-10 دەگ��ات��ە  لەناوچوونیش 
لەسەر  گشتییانەشیان  نیشانە  ئ��ەم 

دەردەكەوێت.
و  دەردەك���ەون  هێز  بێ  و  الواز   -
كێشیان زۆر كەم دەكات لە ئەنجامی 

بەكارنەهێنانی خواردن و خواردنەوە.
وشكبوونەوەی  و  خوێنی  ك��ەم   -

شانەكانی لەشیان.
لە  - دەرك���ەوت���ووە ك��ە ه��ەن��دێ��ك 
هیچ  دەرك��ەوت��ن��ی  بەبێ  باڵندەكان 

نیشانەیەكی كلینیكی مرداردەبنەوە.
نیشانەكانی دوای مرداربوونەوە

گرنگترین گۆڕانكارییە پاسۆلۆژییەكان 
پزیشكانی  و  دەردەك���ەوێ���ت  ك��ە 
ڤێتێرنەری بەشێوەیەكی گشتی كەڵكی 
لێوەردەگرن لەكاتی دەستنیشان كردنی 
گەورەبوون  لە  بریتییە  مارك  نەخۆشی 
 Sciatic دەم��اری  ئەستووربوونی  و 
nerve كە دەكەوێتە نێو ماسولكەكانی 

القیانەوە بەوەی دوو بۆ سێ ئەوەندەی 
بە  زۆر  و  دەبێت  ئەستوورتر  جاران 
قەبارەی  هەروەها  دەبینرێت،  ئاسانیش 
ن��اوەوەی  تووشبووەكانی  ئەندامە 
ئەنجامی  لە  دەبێت  گ��ەورە  لەشیان 

دروستبوونی لووەكان تیایاندا.
لە  مارك  نەخۆشی  كردنی  دەستنیشان 
مریشكەكاندا  بەخێوكردنی  شوێنی 
ڤێترنەری شارەزاوە  پزیشكانی  لەالیەن 
بە هۆی پشكنینە كلینیكییەكان  دەبێت 
هەروەها  و  نیشانەكان  دەركەوتنی  لە 

دوای  پ��ێ��وی��س��ت��ەك��ان��ی  پشكنینە 
لەناوچوونی مریشكە تووشبووەكان.

چارەسەر و كۆنترۆڵكردن
هیچ  ئێستا  تا  سەرچاوەكان  بەپێی 
تایبەت  گ��ون��ج��او  چ��ارەس��ەرێ��ك��ی 
چارەسەركردنی  بۆ  ن��ەدۆزراوەت��ەوە 
لە  گرتن  ڕێگە  بۆ  م��ارك،  نەخۆشی 
پێویستە  نەخۆشییەكە  باڵوبوونەوەی 

ئەم هەنگاوانە بگیرێتەبەر:
1- بەكارهێنانی ڤاكسینی تایبەت.

ل��ەن��اوب��ردن��ی  و  ج��ی��اك��ردن��ەوە   -2
پڕۆژەكانی  لە  تووشبووەكان  باڵندە 

مریشكدا. بەخێوكردنی 
كە  جوجكانەی  ئەو  هەڵبژاردنی   -3
بەرهەڵستی  بۆماوەییەوە  ل���ەڕووی 
بەمەش  دەك���ەن  م���ارك  ن��ەخ��ۆش��ی 
هەستیارێتی جوجكەكان بۆ تووشبوون 
بە ڤایرەسی نەخۆشییەكە كەم دەبێتەوە.
م��ەرج��ە  ك���ردن���ی  ج��ێ��ب��ەج��ێ   -4
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ب��ەڕێ��وەب��ردن و 
بەخێوكردن و تەندروستی لە هۆڵەكانی 

مریشكەكاندا. بەخێوكردنی 
بە  ه��اوس��ەن��گ  ئاڵفی  پ��ێ��دان��ی   -5
خ��ۆراك  سەرەكییەكانی  پێكهێنەرە 
كانزاكان  و  ڤیتامین  و  پڕۆتین  لە 
ئاستی  بەرزكردنەوەی  مەبەستی  بە 

بەرگری لەشی جوجكەكان.

سەرچاوەكان:
1- poultry Diseases (1999).

  - FTW Jordan.

-  M Pattison.

2-The Merck Veterinary 

Manual (2005). 9th edition.

3- Mareks Disease.

* كۆلێژی پزیشكی ڤێترنەری
زانكۆی سلێمانی
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هاوڕێ ڕەئوف حەسەن

عێڕاق  خاكی  سروشتی 
باشورەوە  زۆنگاوەكانی  لە  جۆرە،  جۆراو 
كاكییەكەی  ب��ە  كاكی  دەش��ت��ە  ب���ەرەو 
و  پێدەكات  دەس��ت  عێڕاق  ناوەڕاستی 
شاخاویەكانی  ناوچە  ب��ەرەو  لەوێشەوە 

دیمەنێكی  هەمەچەشنە  ئەم  كوردستان، 
جوان و ناوازەی داوە بەم واڵتە، بەاڵم وەك 
هەر ناوچەیەكی سەر ئەم زەمینە دووچاری 
ماوەی  لە  بۆتەوە،  ژینگە  ناجۆرییەكانی 
ژینگەی  ڕاب���ردووەوە  دەیەیەكی  چەند 
عێڕاق ڕووبەڕووی پشێوی بۆتەوە، كە بە 
پیسبوونی هەوا دەستی پێكرد و بە پیسبوونی 
خاك و ئاوەكەی كۆتایی هات، قەبارەی ئەو 
دواتردا  سااڵنەی  لەم  ژینگەییانە  كارەساتە 
جەنگە  ئەو  پاش  لە  بەتایبەتی  دەركەوت 
یەك بە دوایەكەی بەسەری هات و بوونە 

هۆی تێكدانی سەرتاپاگیری ژینگەكەی.
مەبەستیش لە پیسبوون سەرجەم پێكهاتەكانی 
ژینگەی سروشتییە لە ئاو، هەوا، خاك، بە 
بیابانبوون و باڵوبوونەوەیان لە ڕووبەرێكی 
بەرفراواندا، هەروەها ئەو هۆكارانە بوونەتە 
كە  زۆنگاوەكان  وشكبوونەوەی  هۆی 
ئەمانە تێكچوونێكی ئاشكرایە لە هاوسەنگی 
و  زیادبوون  لەگەڵ  ناوچەكە،  سروشتی 
پاشەڕۆیی مرۆیی و كارگەكان  مۆڵبوونی 
و ئەو كاریگەرییانەی جەنگە بەردەوامەكان 
بە جێیانهێشتووە، ئینجا ڕەفتارەكانی ڕژێمی 

پیسبوونی
 ژینگەی عێڕاق  
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پێشوو بێت بەرامبەر بە گوند و شار و باخ و 
ڕەزوو بەرهەمەكانی یان لیژنەكانی پشكنینی 
نێو دەوڵەتی كە لە كاتی لەناوبردنی چەكی 
نزیكی  كە  زەویانەدا  لەو  كوژدا  كۆمەڵ 
پیسبوون  س���ەرەڕای  ب��وون.  دانیشتووان 
ماوەی  لە  بارانكردن  مووشەك  هۆی  بە 
جەنگەكاندا كە هاوپەیمانان هەندێك دژە 
تانك و ئەو مووشەكانەیان بەكاردەهێنا كە 
بە چینێك لە ماددەی یۆرانیۆم داپۆشرابوون 
و جگە لەوە لە دەرەنجامی سووتاندنی دەبابە 
بە  بارهەڵگرەكان كە ڕووی دەرەوەیان  و 

ماددەی یۆرانیۆم داپۆشراون.
جبار  حمود  نعمان  د.  ڕاپ��ۆرت��ەی  ل��ەو 
مامۆستای زانكۆ ئامادەی كردووە دەڵێت: 
ستافی  مەیدانیەكانی  لێكۆڵینەوە  و  »پێوانە 
ئەمریكی  یۆرانیۆمی  توێژینەوەی  ناوەندی 
زانستییەكانی  الیەنە  لەگەڵ  هاوكاری  بە 
ناوچەی  ڕووپێویەكی  دیكە،  دەوڵەتانی 
لە  س��ەرب��ازی  ك��ردەی  شوێنی  هەندێك 
و  كردووە  واڵتدا  باشووری  و  ناوەڕاست 
بۆی دەركەوتووە، ئاستی پیسبوونی تێكدەر 
بەغداد  ش��اری  فراوانی  ناوچەیەكی  لە 
دە  و  دیارە  ڕوونی  بە  عێڕاق  باشوری  و 

ئەوەندەی ئاستی سروشتییە«.
لە   %44 كە  ك���ردووە  تێبینی  ه��ەروەه��ا 
سەربەستكراودا،  یۆرانیۆمی  ئۆكسیدی 
دەنكی زۆر ورد هەیە دەگاتە 1 مایكرۆن، 
ئەمەش وا دەكات زۆر بە خێرایی بچێتە ناو 
لیمفەكانی بۆری هەوا و تێیدا بمێنێتەوە و 

مەترسی درێژخایەنی هەبێت.
جەنگی  لەسەر  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە 
پاشماوەكانی  لە   %33 هاتووە  كەنداودا 
كە  ی��ۆران��ی��ۆم  ئۆكسیدی  ت��ەم��وم��ژی 
و  دەب��اب��ە  ت��ەق��ان��دن��ەوەی  ئەنجامی  ل��ە 
بۆری  دەچێتە  پەیدابووە  ئامێرەكانەوە 
ئەو  هەروەها  دەرەوە،  ناچێتە  و  هەواوە 
تەقینەوەكانەوە  ئەنجامی  لە  پارچانەی 

ب��ەرف��راوان  شوێنێكی  ب��اڵودەب��ن��ەوە 
زەوییە  و  كێڵگە  لە  بەتایبەتی  دەگرنەوە 
بۆ  مەترسی  ئەمەش  كشتوكاڵییەكاندا، 
هەروەها  و  زەوی  سەر  ئاوی  پیسبوونی 
خۆراكی  و  كشتوكاڵی  سروشتی  خولی 

و ئاوی ژێر زەوی لە داهاتوودا، هەیە.
كاریگەری  ئاستی  نەوەدەكاندا  سااڵنی  لە 
تیشكدەرەكان لەسەر ڕووەك و گیانلەبەران 
لە بەسرە 14 جار زیاتر بووە لەو بڕە ئاساییەی 
كە لەالیەن ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی 
دیاریكردووە هەر لەو سااڵنەدا پزیشكەكانی 
عێڕاق سەریان سوڕمابوو لە بەرزبوونەوەی  
بە  شاز،  و  ناتەواو  دایكبوونی  لە  ڕێژەی 
و  ناتەواو  زۆر  لەوانە  هەندێك  شێوەیەك 
هەروەها  و  نەبوون  ئاسایی  و  سەیربوون 
تووشبوون بە شێرپەنجەش زیادی كردبوو 

بەتایبەتی لەنێو مندااڵندا.
پسپۆڕی  عەلی  ج���ەواد  د.  ه��ەروەه��ا   
»ژمارەی  دەڵێت:  هەناوی  نەخۆشییەكانی 
تووشبووانی شێرپەنجە 1604 حاڵەت بووە 
 2005 دوای  سااڵنی  لە  بەسرە  شاری  لە 
بۆ 500 حاڵەت  لە 400  بێجگە  ئەمە  ەوە 
لە شارەكانی دیكەدا، ژمارەی تووشبووانی 
شێرپەنجە لە دوای ساڵی 2006ەوە زیادی 
كردووە بۆ 1470 كەس لەو شارەدا، ئەوانی 
بۆ  چارەسەركردن  مەبەستی  بە  دیكەش 

دەرەوەی واڵت ڕۆیشتوون«.
ن���اوی جاجاك  ب��ە  ت��وێ��ژەرێ��ك��ی دی��ك��ە 
هەندێك  كە  ك��ردووە  ئاماژەی  بارتنیان 
كە  پەیدابووە  دیكە  شێرپەنجەی  جۆری 
جۆری  »هەندێك  دەڵێت:  و  نەبووە  پێشتر 
شێرپەنجە دەركەوتوون پێشتر نەبوون، یان 
ساڵی  شەست  تەمەنی  لە  لەوانە  هەندێك 
لە  ئێستا  ب��ەاڵم  دەب��وون،  م��رۆڤ  تووشی 
هەروەها  دەردەك��ەون،  ساڵیدا  تەمەنی 20 
جار  هەندێك  تازەبوو  منداڵی  تێكچوونی 
لە مرۆڤ ناچن«، یەكێك لە پزیشكەكانی 

زانستیمان  بەڵگەی  »ئێمە  دەڵێت:  بەسرە 
ئەو  بڵێین  ئ��ەوەی  بۆ  نەكەوتووە  دەست 
بوو  دایك  لە  تازە  وەچەی  تێكچوونانەی 
بەاڵم  یۆرانیۆم،  بە  پیسبوونە  هۆكارەكەی 
ناوچانەی  لەو  حاڵەتەكان  بەرزبوونەوەی 
وای  زۆرە  تیشكدەرەكانی  پیسبوونە  كە 

لێكردووین ئەوە بە هۆكار بزانین«.
لەو  منداڵبوون  نەخۆشخانەی  بەڕیوەبەری 
شارە ئاماژەی داوە بە تێكچوونی سروشتی 
مندااڵنی لە دایكبوو بە شێوەیەكە مەترسیدار 
بە ڕێژەی 3-6 حاڵەت  دەردەك��ەوت كە 
بە  بارچوونیش  لە  هەروەها  بوو،  نائاسایی 

ڕێژەی 55% بوو.
بارە  ئەو  جیهانی  تێكڕایی  كاتێكدا  لە 
نائاساییە لە نێوانی 1-2%، بەاڵم لەو شارەدا 
ئاماژەی  ئەوەی  تێپەڕاندووە،  ڕادەیەی  ئەو 
ناوچەی   لە  حاڵەتەكانە  زۆرینەی  پێدراوە 
قەزا و ناحیەكانی ڕومەیلە و هارسە و ئەبی 
ناوچانانەن  ئەو  وایە  پێی  چونكە  خەسیبە، 
پیسبوونی  دووچاری  سەختی  بە  زۆر  كە 
تیشكدەر بوونەتەوە و تا ئێستاش بە دەیان 
ماوەتەوە،  تێدا  پیسكەری  پاشماوەی  تەن 
و  سەربازییەكان  ئامێرە  پەیكەری  لەوانە 

پارچەی مووشكە جەنگییەكان.
هەروەها لە هەندێك ناوچەی بیابانیدا بڕێكی 
زۆر ئامێری سەربازی تێكشكێنراو و چەكی 
قورس كە لێرە و لەوێ كەوتوون تا ئێستاش 
بوونی هەیە، د. بارتانیان دەڵێت: »شارەزایانی 
بەڕێوەبەرایەتی  لە  تیشكدەر  پیسبوونی 
پێشوەختیان  زان��ی��اری  و  نەخشە  ژینگە 
پێشكەشی الیەنەكانی دەسەاڵت كردووە، 
سەبارەت بە شوێنی ئامێرە جەنگییەكان و 
ئەو شوێنانەی بە تیشكدەر پیسبوون، زۆر 
بە چڕی باڵوبوونەتەوە لە شوێنی نیشتەجێ 

بوون، بەاڵم لەناونەبراون«.
ئاژەاڵنیشی  تیشكدەرەكان  تێكچوونە 
گرتۆتەوە بەتایبەتی مەڕ و مااڵت و مانگا، 

ئێمە بەڵگەی زانستیمان دەست نەكەوتووە بۆ ئەوەی 
بڵێین ئەو تێكچوونانەی وەچەی تازە لە دایك بوو 
هۆكارەكەی پیسبوونە بە یۆرانیۆم، بەاڵم بەرزبوونەوەی 
حاڵەتەكان لەو ناوچانەی كە پیسبوونە تیشكدەرەكانی 
زۆرە وای لێكردووین ئەوە بە هۆكار بزانین
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لە  نائاسایی  زیادبوونێكی  كراوە  چاوەڕێ 
تێكچوونی نائاسایی لە كاتی لە دایكبوونی 
گوێرەكە و بەرخەكاندا دەبینرێت لە ڕووی 
ئ��ەوەی  وەك��و  جەستەیانەوە  پێكهاتەی 
لە  یان  نەبوون  القەكانیان  لە  هەندێك 

داهاتوودا توانای زۆربوونیان نەدەبوو.
پیسبوونی ئاوەكەی

ئامانجی جەنگە  عێڕاق  دەوڵەتی  ژێرخانی 
ئەو  بوو،  ڕابردوو  دەیەی  سەربازییەكانی 
موشەك بارانكردنەش بوو بە هۆی داڕووخانی 
سەرجەم دامەزراوە خوزمەتگوزارییەكانی لە 
سیستمی پاكردنەوەی ئاو و چارەسەكردنی 
ئاوی قورسەوە، گۆڕا بۆ ئەوەی ڕاستەوخۆ 
ئەو ئاوە پیسە ڕۆبچێتە ناو ڕووباری دیجلە 
و ئاوی ژێر زەوی  و شارەوانییەكان كەم 
توانا بوون لە چارەسەركردنی. هەروەها لە 
توركیا  كە  بەربەستانەی  ئەو  دەرەنجامی 
ناوی  بە  ف��ورات  و  دیجلە  ئ��اوی  لەسەر 
خۆرهەاڵتی  باشوری  لە  گاپ  پ��ڕۆژەی 
دروستی  باكور(  )كوردستانی  ئەنادۆڵ 
تێڕژانی  كەمبوونەوەی  هۆی  بۆتە  كردون 
جۆری  تەنانەت   ،%80 ڕێ��ژەی  بە  ئ��او 
بە  ئاودێری،  بۆ  كەڵكی  بە  و  تێڕژانەكە 
جۆرێك ڕێژەیەكی زۆر خوێ و پیسكەری 

ئەندامی و كانزای دیكە لەخۆدەگرێت بە 
هۆی تێڕژانی پاشماوەی كارگەكان بۆ ناو 

هەردوو ڕووبارەكە.
پیشەسازیە  پێشكەوتنی  لەگەڵ  ئاشكرایە 
ناوكییەكان،  و  بایۆلۆژی  و  كیمیاوی 
پیشەسازی  و  سەالمەتی  پێویستیەكانیی 
دیكە،  پێویستییەكانی  و  تەندروستی  و 
بەاڵم  دەكەوێت،  پێش  و  دەكرێت  دابین 
ئاشكرایە  ڕوودەدات  عێڕاقدا  لە  ئ��ەوەی 
بە  نەبوون  پەیوەست  شێوەیەك  هیچ  بە 
پێوەرەكانی سەالمەتی پیشەسازی بە پێوەرە 
جۆرە  هیچ  هەروەها  دەوڵەتییەكان،  نێو 
ئاوانە  ئەو  پیسبوونی  بۆ  چارەسەرێكی 
بە  دام��ەزراوە و كارگەكانەوە  لە  نییە كە 
پیسییەوە ڕی دەكەن بەرەو ڕووباری دیجلە 
و  ئەندامی  پیسبوونی  ڕێژەی  ف��ورات،  و 
قورسەكانی  توخمە  بەتایبەتی  و  كانزایی 
بە  ڕووبارەكە  دوو  ئاوی  لە  خوێ  وەك 
بە  و  دەركەوتووە  بەرز  زۆر  ڕێژەیەكی 
ئاوانەدا،  ئەو  لەنێو  باڵوبوونەتەوە  خەستی 
ئاوانە  ئەو  بێكەڵكی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
بە  هۆی  بە  كشتوكاڵییەكان  زەوییە  بۆ 
هەڵمبوونی بەردەوام لەسەر ئەو زەوییانە و 
كەمی باران و پلەی گەرمی بەرز جارێكی 

مەحاڵ  زەوییانە  ئەو  چاكردنەوەی  دیكە 
دەبێت.

لە بەغداد ڕێژەی خوێی زەوییەكانی زیاتر 
لە 42% لە موسڵیش بەرزبۆتەوە بۆ 20% و 
لە شەتولعەرەبیش بەرزبۆتەوە بۆ 13% بەپێی 
خەماڵندنی سااڵنی 2000، بێگومان ئەگەر 
بارودۆخی ئاو و هەوا گۆڕانكاری گەورەی 
بەسەردا نەیەت، ئەوا سااڵنی داهاتوو یانزە 
سەرنج  گرنگە  بۆیە  هەر  زیاترە،  جار 
بارودۆخەكەی  و  عێڕاق  ژینگەی  بدەینە 
پاشماوەكانی جەنگ چ  بزانین  ئەوەی  بۆ 
كارەساتێكی لە دوای خۆی بەجێهێشتووە 
و پێویستە لەبری خۆپڕچەك كردن هەوڵی 
ژینگەی  و  ئابوری  ژێرخانی  بوژانەوەی 

واڵتەكە بدرێت.

سەرچاوەکان:
http://www.gilgmish.org/

.viewarticle.php?id= avticles-2013

ح��دوده  فی  العراق  فی  البیئی  التلوث 
الكارثیة.

 alakhbar.org all rights 2013
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ئاسایشی خۆراك لە جیهاندا
سەردار عەبدولڕەحمان ئیبراهیم
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مرۆڤایەتی  پەیدابوونی  لەگەڵ 
خۆراكی  مرۆڤ  زەوی.  ڕووی  لەسەر 
سەردەمێك  لە  خۆراكیش  ناسیووە، 
قۆناغێكی  لە  و  دیكە  سەردەمێكی  بۆ 
پێشكەوتوو  قۆناغێكی  بۆ  گەشەسەندن 
ئاڵوگۆڕی بەسەرداهاتووە و چەندایەتی و 
چۆنایەتی گۆڕاوە. كۆمەڵگا سەرەتاییەكان 
چەند خۆراكێكی سادەیان ناسیووە لەگەڵ 
ئەو  سادەی  ژیانی  شێوەی  و  گ��وزەران 
سەردەمە و شێوازی بەرهەمهێناندا گونجاو 
بوون. ئەگەر چی زۆرێك لەو خۆراكانەی 
لە  زیاتر  دەهێنا  بەكاریان  مرۆڤەكان  كە 
سروشتییەكان  ڕەگ��ەزە  سەرچاوەكانی 
پیشەسازیان  ئاڵوگۆری  و  وەرگ��ی��راون 
لەگەڵ  ب���ەاڵم  ن��ەه��ات��ووە،  ب��ەس��ەردا 
شێوازی  و  كۆمەڵگاكان  پێشكەوتنی 
كەرەسەی  و  ئامێر  داهێنانی  و  ژیانیان 
خ��ۆراك.  پیشەسازی  و  كشتوكاڵكردن 
دەبینین ڕێژەی و جۆری خۆراكەكانیش 

گۆڕاون و زیادیان كردووە.
ڕاستیەكی بەڵگە نەویستە كە ئادەمیزاد بەبێ  
بوونی خۆراك ناژی و ناتوانێت ئەركەكانی 
لە  هەر  لەبەرئەوە  بەجێبهێنێت.  ڕۆژانەی 
پێویستیە  بەم  دەركی  ئادەمیزاد  زووەوە 
دروستبوونی  لەسەرەتای  و  ك��ردووە 
سەرچاوەی   دوای  بە  گ��ەڕان  ژیانییەوە 

مرۆڤی  خولیای  خۆراكدا  جۆراوجۆری 
واتا  بووە.  ئێستا  و  پێشین  سەردەمەكانی 
پەیدابوونی  سەرەتای  لە  هەر  م��رۆڤ 
لەسەر ڕووی زەوییەوە كە ئەشكەوت و 
حەوانەی  و  ئارامی  النەی  جەنگەڵەكان 
بووە  خێزانه که ی  ئەندامانی  و  خۆیی 
ژیرانە بیری لەپەیداكردن و  دابینكردنی 
و  كردۆتەوە  خۆی  ڕۆژان��ەی  خۆراكی 
و  تۆوكردن  و  چاندن  لەگەڵ  ڕەنجی 
بوارەكانی هەمەچەشنەی كشتوكاڵ داوە و 
گرنگی تەواوی بە بەخێوكردنی پەلەوەر 
و ئاژەڵ بۆ مەیسەركردنی پێداویستییەكانی 
ژیانی داوە. لە قۆناغەكانی گەشەكردنی 
كۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا واتا مرۆڤ  لەو 
بۆ  بەستووە  بەخۆوە  پشتی  سەردەمەدا 
دراوسێ  ب��ەدەرو  پێویستی  ژیاندن  خۆ 
بەهێزی  ژیانی  كۆڵەكەی  نەبووە.ئەمەش 
و ڕاگرتنی ژیانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی 
بەردەوامی  بە  هەمیشە  مرۆڤ  واتا  بووە. 
گەڕاوە كە لەو شوێنانە نیشتەجێ بێت كە 

خاكی بەپیت و ئاوی زۆر لێبێت.
كێشەی  و  ئەمڕۆ  جیهانی 

خۆراك
سەردەمی  كە  ئەمڕۆدا  سەردەمەی  لەم 
تەكنۆلۆژیای  و  زانست  پێشكەوتنی 
مۆدێرنەیە. خۆراك و بەربوومی كشتوكاڵی 
بۆتە چەكێكی كاریگەر كە زۆر گەل و 
نەتەوەی پێ  برسی دەكرێت و قەوارەی 
سیاسی و ئابوری و نەتەوەییان لە دەست 
ڕووب����ەڕووی  جیهان  ئێستا  دەدات. 
بەتایبەتی  بۆتەوە  تەنگوچەڵەمەی خۆراك 
دەتواندرێت  سێیەم.  جیهانی  واڵتانی 
خۆراك وەك ئامڕازێكی گوشاری سیاسی 
دژی ئەو نەتەوە و واڵتانە بەكاربهێنرێت 
كە پێویستیان بە خۆراك هەیە و بەرهەمیان 
یان  نییە.  دانیشتواندا  ژمارەی  ئاستی  لە 
تووشی  ی��ان  نییە  بەپیت  خاكەكەیان 
و  بەبیابانیبوون  و  وشكی  گیروگرفتی 
یان  هاتوون.  گرفتی شۆرەكات )خوێ( 
جۆری كشتوكاڵیان لە جۆری سەرەتاییە 
و ته كنۆلۆژیای نوێ  بەكارناهێنن و زۆر 
بەتایبەتی  خۆراكە  كڕینی  بە  پێویستیان 
پێداویستیەدا  ئەم  بەرامبەر  لە  دانەوێڵە. 
پەنجەی  بە  كە  واڵتێك  چەند  دەبینین 
یەكجار  زیادەكی  دەژمێردرێن  دەست 
ل��ەس��ەرووی  هەیە  دان��ەوێ��ڵ��ە  ل��ە  زۆر 

یەگكرتووەكانی  ویالیەتە  هەمووشیانەوە 
چەند  و  ئوسترالیا  و  كەنەدا  و  ئەمریكا 

واڵتێكی دیكە.
دەرامەتە  لەباری  بڕێكی  دابینكردنی 
هەر  دانیشتووانی  بۆ  خۆراكییەكان 
دەوڵەتە.  یەكەمینەكانی  كارە  لە  واڵتێك 
ئاشتیدا  لەكاتی  دەرامەتەكان  ئەگەر 
نەك  جەنگدا  لەكاتی  ئەوا  نەكەن،  بەش 
كێشە  دەبێتە  بەڵكو  ناكەن،  بەش  هەر 
گران  هاتوچۆ  لەكاتێكدا  دەوڵەتەكە.  بۆ 
دەبێت و مامەڵە دەرەكیەكان كەم دەبنەوە 
و بڕێك دەستی ئیشكەر دەگۆڕدرێت بۆ 
بەرهەمهێنانی كەرەسە جەنگیەكان ئەوسا 
دەوڵەتێك  هیچ  دەبێت.  زەقتر  كێشەكە 
نییە لەم جیهانەدا تەواوی پێداویستییەكانی 
هیچ  چونكە  بهێنێت،  ب��ەره��ەم  خ��ۆی 
كە  گەورەبێت  ئەوەندە  نییە  دەوڵەتێك 
هەموو جۆرە ژینگە ئاووهەواییەكان لەخۆ 
بگرێت. بەروبوومی هەمەجۆری فەڕەنسا 
زۆر  لە  جاران  سۆڤیەتی  و  ئەمەریكا  و 
خۆبژێویییەوە،  ل��ەڕووی  باشترن  واڵتان 
بەروبوومی  هیچیان  ئەمەشدا  لەگەڵ 
ناوچە یەكسانەكانیان نییە. قامیشی شەكر 
بەرهەمێكی سەرەكی نییە لە هیچ كام لەم 

3 واڵتەدا.
دەردەكەوێت  بۆمان  ئەمەدا  ئەنجامی  لە 
بەوەی  تایبەتە  كە  گشتییەی  تێكڕا  ئەو 
كەسێك  هەر  بە  زەوی  دۆنم  چەند  كە 
دۆنم  یەك  لە  كەمترە  كە  دەكەوێت  
بێسوودە و ئەوەی كە زۆرتر لە ڕاستییەوە 
نزیكە ئەوەیە كە سرجۆن رسڵ كردویەتی 
بەسەر  جیهان  دابەشكردنی  بە  سەبارەت 

ئەم بەشانەدا:
1-ئەو دەوڵەتانەی كە هەر تاكە كەسێك 
بەردەكەوێت  دۆنمی  زۆرتر2.5  تیایاندا 
و  ئوسترالیا  و  ئەمریكا  ه���ەردوو  كە 
ئەمانە  دەگرێتەوە.  ئەوروپا  خۆرهەاڵتی 

خۆشگوزەران دەژین.
2-ئەو دەوڵەتانەی كە هەر تاكە كەسێك 
تیایاندا 1 بۆ 2.5 دۆنمی بەردەكەوێت ئەم 
جۆرە دەوڵەتانی ناوەڕاست و خۆرئاوای 
ئەوروپا دەگرێتەوە، بەشی 80% ی خۆیان 

لە خۆراك بەرهەم دێنن.
3-ئەو دەوڵەتانەی كە تاكە كەس تیایاندا 
ئەم  بەردەكەوێت  دۆنمێكی  لە  كەمتر 
سویسرا  و  بەلجیكا  دەوڵەتانی  جۆرەش 
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دەوڵەتانە  ئەم  دەگرێتەوە.  بەریتانیا  و 
خۆراك لە دەرەوە دێنن بەپشت بەستن بە 

پیشەسازییەكەیان.
4-ئەو دەوڵەتانەی كە تاكە كەس تیایاندا 
ئەم  بەردەكەوێت  دۆنمێكی  لە  كەمتر 
و  چین  و  هیندستان  واڵتانی  ج��ۆرەش 
و  ئاسیا  خۆرهەاڵتی  باشوری  و  ژاپۆن 
دەوڵەتانە  كۆمەڵە  ئەو  دەگرێتەوە  میسر 
جگە لە هیندستان گۆشتیان لە خۆراكدا 
بیروباوەڕی  ه��ۆی  بە  كەمكردۆتەوە 
ئاینییانەوە. بەوەش توانیویانە لە هیندستان 

بە 0.8 دۆنم لە چین بە نیو دۆنم بژین.
چەمكی ئاسایشی خۆراك

مرۆڤ  مرۆڤایەتی  مێژووی  درێژایی  بە 
زاڵبوون  چۆنییەتی  ناسیووە  برسیەتی 
خۆراك  پەیداكردنی  و  برسیەتی  بەسەر 
خۆراكییەكانی  سەرچاوە  زیادكردنی  و 
بە  گرنگی  پێناوەشدا  لەم  هەر  زانیووە 
گرفتی  مەوداكانی  لە  و  داوە  خ��ۆراك 
بەدخۆراكی،  خ��ۆراك،  )كەمی  خ��ۆراك 
خراپ...هتد(  خۆراك،خۆراكی  كەلێنی 
ی كۆڵیوەتەوە تا بەدەركەوتنی چەمكی 
دامەزراوە  و  ڕێخراوە  خۆراك  ئاسایشی 

باقی  وەك  خستیانەڕوو.  نێودەوڵەتیەكان 
نەتەوەیی  ئاسایشی  دیكەی  چەمكەكانی 
ئاسایشی  و،  س��ەرب��ازی  و،ئاسایشی 
نیشتیمانی،  ئاسایشی  و،  كۆمەاڵیەتی 
ئابوری و  لەالیەن پسپۆڕان و توێژەرانی 
زۆری  گرنگی  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 

پێدرا.
ئاسایشی  چەمكی  بە  گرنگی  ئەوانەی 
س��ەرەت��ای  دەڵ��ێ��ن  دەدەن،  خ���ۆراك 
سااڵنی  بۆ  چەمكە   ئ��ەو  دەركەوتنی 
حەفتاكانی سەدەی ڕابردوو دەگەڕێتەوە. 
قەیرانە  ئەو  ڕوودان��ی  دوای  بەتایبەتی 
ئابورییەی كە كاریگەری  لەسەر زۆربەی 
واڵتان دانا. هەروەها كۆنگرەی جیهانی  بۆ 
خۆراك كە لەساڵی 1974 لە ڕۆما بەسترا. 
سەرنجی واڵتانی بۆ كێشەی  خۆراك و 
ئەو مەترسییانەی كە كەمی خۆراك لەسەر 

كۆمەڵگاكانی دروست دەكات ڕاكێشا.
ئەنجوومەنی  بوو  كۆنگرەیەدا  لەو  هەر 
پەرەپێدانی  ئامانجی  بە  خۆراك  جیهانی 
ماددە  بازاڕەكانی  و  خۆراكی  بەرهەمی 
دامەزراندن.كەواتە  هاتە  خۆراكیەكان. 
چەمكی ئاسایشی خۆراك چەمكێكی تازەیە 

كێشەی كەمی خۆراك  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ 
بەرهەمە  كەمی  و  خۆراك  سەالمەتی  و 
نرخی  بەرزبوونەوەی  و  خۆراكییەكان 
بەكارهێنانی  زۆر  خۆراكییەكان،  ماددە 
خۆراك و بە هۆی زۆربوونی دانیشتووان 

هاتۆتە نێو باسە سیاسی و ئابورییەكانەوە.
زیادبوونی ڕێژەی هەژاری و برسیەتی لە 
جیهاندا وای لە زۆرێك لە بڕیاردەران و 
ئەوانەی لە بواری سیاسی و نێودەوڵەتیەكان 
ك��ار دەك���ەن ك��ە زی��ات��ر ل��ەس��ەر ئەم 
و  ئامار  ئەو  بكەن.  هەڵوێست  چەمكە 
سەرژمێریارانەی ڕێخراوەكان )خۆراك و 
كشتوكاڵی جیهانی و تەندروستی جیهانی( 
باڵویان  ه��ەژاران  و  برسیەتی  لەبارەی 
دەكەنەنەوە گەورەی ئەو مەترسییە ڕوون 

دەكەنەوە.
داهاتی  جیهان  لە  ك��ەس  ملیۆن   1.5
ڕۆژانەیان كەمترە لە دۆالرێكی ئەمریكی.

840 ملیۆن برسی لە جیهاندا هەیە.
50 ملیۆن ئەمریكی لەژێر هێڵی هەژاریدا 

دەژین.
30 ملیۆن ڕووسی لەژێر هێڵی هەژاریدا 

دەژین.
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1 ملیۆن لە واڵتانی عەرەبی لەژێر هێڵی 
هەژاریدا دەژین.

و  باشوور  ئەمریكای  دانیشتووانی    %45
كاریبی هەژارن.

جیهان  لە  كەس  سەد  سێ  و  ملیۆنێك 
گرفتی كەم خۆراكیان هەیە.

پرۆتینیان  منداڵ گرفتی كەمی  ملیۆن   2
هەیە.

گوێرەی  بە  خۆراك  ئاسایشی  پێناسەی 
پێناسەی  ئ��ەوان��ەی  تێڕوانینەكانی 
وەك  هەیانە  دەگ���ۆڕدرێ���ت.  دەك���ەن 
بە:  دەك��ات  سەیری  جیهانی  گرفتێكی 
"دەستەبەركردنی بڕێكی تەواو لە خۆراك 
و پێشكەشكردنی  بە دانیشتووانی جیهان"، 
پێناسەی كردووە. هەیانە وەك گرفتێكی 
هەرێمایەتی پێناسەی كردووە.بەم شێوەیە 
كۆمەڵ  توانایی  "بێ  دەك��ات:  پێناسەی 
بە  كە  دیاریكراو  ناوچەیەكی  دەوڵەتی 
دەناڵێنن  خۆراكەوە  السەنگی   دەست 
لە بەرزكردنەوەی ئاستەكانی بەكاربردنی 

خۆراك".
گرفتێگی  بە  خ��ۆراك  ئاسایشی  ئەوانەی 
نەتەوەیی سەیر دەكەن چارەسەركردنەكەی 
بە دابینكردنی خۆراكی تەندروست و چاك 
لە هەموو كاتێك بۆ هەموو كەسێك دەزانن.
لەالیەكی دیكەوە  ئاسایشی خۆراك بریتییە 
لە  پێویست  ئەندازەی  "دابینكردنی  لە: 
مادده  خۆراكیە سەرەكییەكان، بەمەرجێك 
ئەو ئەندازەیە لەناو واڵتدا بێتە بەرهەم و 
كەم  النی  یان  بكات  دانیشتووان  بەشی 
خۆراكە بنەڕەتیەكان بە نرخێكی گونجاو 
و بە شێوەیەكی ڕێكوپێك دابین بكات". 
دەستەبەركردنی  لە  بریتییە  ه��ەروەه��ا 
بۆ  خ��ۆراك  ئەمباركراوی  ڕێژەیەكی 
كاتی تەنگانە بە شێوەیەك 20% خۆراكە 
سالێكدا  لە  دانیشتوان  كە  بنەڕەتیانەی 
ئەگەر  نەبێت.  كەمتر  بەكاریدەهێنن 
دەستەبەركردنی ئەو خۆراكە ئەمباركراوە 
ستراتیجیە لە توانادا نەبوو پەنا دەبرێتە بەر 
هەنگاوە  ئەم  مەرجێك  بە  هاوردەكردنی 

كارنەكاتە سەربەخۆیی واڵت.
دڵنیایی  و  ئارامی  ئامانجە  ئەم  هێنانەدی 
نیشتیمان  و  دەبەخشێت  دانیشتووان  بە 
كتوپڕ  ك��ارەس��ات��ی  و  م��ەت��رس��ی  ل��ە 
دووردەخاتەوە لە ئەنجامدا دانیشتووانیش 
لەم  نابن،  برسیەتی  هەڕەشەی  تووشی 

ڕێگەیەشەوە بەشێك لە ئاسایشی نەتەوەیی 
ئەم  كە  دەبێت  بەوە  ئەمەش  دی،  دێتە 
بە  گرنگیدان  لەڕێی  خۆراكانە  ج��ۆرە 
پیشەسازییە خۆراكیەكانەوە  و  كشتوكاڵ 
لە ناوخۆی واڵتدا بێتە بەرهەم، ئەگەر لە 
تواناشدا نەبوو هەر هەمووی لە سەرچاوە 
دەبێت  ب��ەره��ەم  بێتە  خۆماڵییەكانەوە 
لە  بەشێك  تەرخانكردنی  بەر  ببرێتە  پەنا 
سامانی نەتەوەیی و بۆ هاوردەكردنی ئەم 

كەلوپەالنە.
دەتوانین دوو ئاست لە ئاسایشی خۆراك 
و  ڕەها  )ئاستی  جیابكەینەوە  یەكدی  لە 
ئاستی ڕێژەیی( ئاسایشی ڕەهای خۆراك 
یەك  لەناو  خ��ۆراك  ئەوەندە  )بڕی  واتا 
بارتەقای  كە  بهێنرێت  بەرهەم  دەوڵەتدا 

پێویستی ناوخۆ و یان زیاتر بێت، ئەم ئاستە 
ئاسایشی  بە  ت��ەواوە  خۆبژێویی  هاوتای 
دەكرێت،  ناوزەند  خۆراكیش  خۆیی 
ئاشكرایە ئەم دەست نیشانكردنە ڕەها و 
ئاسایشی خۆراك  ڕووبەڕووی  فراوانەی 
زۆر ڕەخنە دەبێتەوە جگە لەمەش واقیع 
بینانە نییە، هەروەها وادەكات ئەو دەوڵەتە 
نەتوانێت سوود لەو بازرگانییە نێو دەوڵەتیە 
وەربگرێت. كە لەسەر بنەمای تایبەتمەندی 

دابەشكردنی كار و كەڵك وەرگرتن لە 
خەسڵەتە ڕێژەییەكان بنیات نراوە.

ئاسایشی خۆراك لە ڕوانگەی جیۆپۆڵتیكەوە
و  سەرەكی  بزوێنەری  ئابوری  ئەمڕۆ 
ئاڕاستەكردنی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكانە 
نەتەوەیی  ڕەهەندی  لەپێشدا  لەكاتێكدا 
بەم  پاڵپشت  ب��وو.  سەرەكی  بزوێنەری 
ڕاستییە زۆر لە دەوڵەتانی جیهانی سێیەم 
دوابەدوای ئەوەی كە سەربەخۆی سیاسیان 
بەدەستهێنا، بەاڵم سەربەخۆیی ڕاستەقینەیان 
لە دەستدا. بە هۆی خراپی باری ئابوریان 
كەوای لێكردن بوونە پاشكۆی هەندێك 
و  دەسەاڵت  خاوەن  و  گەورە  دەوڵەتی 
وابەستەی  واتا  بەدەست.لە جیهاندا  بڕیار 
سیاسەتی ئەم دەوڵەتانە بوون. كە بێگومان 

لەو   لەسەر  زۆر  كاریگەری  ئەمەش 
كە  هەبوو  سیاسیانە  بڕیارە  و  هەڵوێست 

ئەم دەوڵەتە دەری دەكرد.
لێكۆڵینەوەكانیدا  لە  سیاسی  جوگرافیای 
بوونی  بە  گرنگی  زۆر  ت��اڕادەی��ەك��ی 
دەدات  دەوڵ��ەت  ئابورییەكانی  سامانە 
شێوازی  و  سامانە  ئەم  كاریگەری  و 
دەوڵ��ەت  هێزی  لەسەر  وەبەرهێنانیان 
سامانانە  ئەم  چونكە  دەك��ات،  تاوتوێ 

ئەوانەی گرنگی بە چەمكی 
ئاسایشی خۆراك دەدەن، 
دەڵێن سەرەتای دەركەوتنی 
ئەو چەمكە  بۆ سااڵنی 
حەفتاكانی سەدەی ڕابردوو 
دەگەڕێتەوە. بەتایبەتی 
دوای ڕوودانی ئەو قەیرانە 
ئابورییەی كە كاریگەری  لەسەر زۆربەی واڵتان دانا. 
هەروەها كۆنگرەی جیهانی  بۆ خۆراك كە لەساڵی 1974 
لە ڕۆما بەسترا. سەرنجی واڵتانی بۆ كێشەی  خۆراك و 
ئەو مەترسییانەی كە كەمی خۆراك لەسەر كۆمەڵگاكانی 
دروست دەكات ڕاكێشا
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لەسەر  كاریگەریان  زۆر  تاڕادەیەكی 
ئاماژەیە  جێگای  دەبێت.  دەوڵەت  هێزی 
هێزی  سەر  كارناكاتە  سامانەكان  بوونی 
كە  ئادەمیەكانیش  توانا  بەڵكو  دەوڵەت، 
خۆی لە توانستە زانستی و هونەرییەكاندا 
ئابورییەكان  بنەما  هەربۆیە  دەبینێتەوە. 
كاریگەری ڕاستەوخۆیان لەسەر ڕەفتاری 
سیاسی دەوڵەتان دەبێت. بەجۆرێك زۆر 
الیەنی  به هۆی  سیاسیانەی  بڕیارە  لەو 
هەربۆیە  دەگرن.  سەرچاوە  ئابورییانەوە 
ب��ەراوورد  ئابوریەكان  دەرامەتە  ئەگەر 
ئادەمیزاد  جەستەی  لەگەڵ  بكەین  پێ 
هەر  چۆن  كە  دەگەین  دەرەنجامە  بەو 
لە  ئەندامێك  هەر  نەبوونی  و  ناتەواویەك 
جەستەی مرۆڤ كاریگەری دەبێت لەسەر 
ئاواش  كەسە.  ئەو  هێزی  و  تەندروستی 
لە  ئابوریەكان  سامانە  نەبوونی  و  كەمی 
هێزی  لەسەر  كاریگەریان  دەوڵ��ەت��دا 
دەوڵەتیش دەبێت. كاریگەری ئەم سامانە 
تەنیا لەكاتی ئاشتیدا دەرناكەوێت، بەڵكو 
بایەخەكەیان لەكاتی شەڕدا زۆرتر دەبێت. 
گرانی  یان  نەبوونی  دیكە  بەواتایەكی 
دەستەبەركردنی ئەو دەرامەتانە بەتایبەتی 
هەیە.  ستراتیجیان  سیفەتی  كە  ئەوانەی 
لەالیەكەوە كاریگەری زۆریان لەسەر هێز 
لەالیەكی  و  دەبێت  دەوڵەت  ئایندەی  و 
سیاسین  هێزی  ئامڕازێكی  دیكەیشەوە 
بە  دەبێت  سوپاوە  هێزی  بە  پەیوەندیان 
خ��اوەن  كە  دەوڵەتانەی  ئ��ەو  جۆرێك 
سامانی سروشتین و باری ئابوریان بەهێزە 
واڵتی بەهێز و چاالك دەبن ئەگەر لەپاڵ 
مرۆییەكانیش  توانا  ئابوریانە  سامانە  ئەم 

لەباربێت.
كۆڵەكەكانی ئاسایشی خۆراك

جێگەی ئاماژەیە پێویستە چەمكی ئاسایشی 
خۆراك لەسەر سێ كۆڵەكە بنیات بنرێت:

1-زۆری كەرەسەی خۆراك.
2-بوونی كەرەسەی خۆراك بەبەردەوامی 

لە بازاڕدا.
3-نرخی كەرەسەكان لە توانای هاواڵتیاندا 

بێت.
بەرهەمهێنانی  هەنووكەییەكانی  ئاڕاستە 

خۆراك:
دۆنم  ملیۆن   12 دواییدا  سااڵنەی  لەم 
دەگاتە  كە  كشتوكاڵ.  كراوەتە  زەوی 
بەشی  س��ێ  وشكانی،  ڕووب���ەری   %1

دانەوێڵەیە.  بۆ  كشتوكاڵكردنەش  ئەو 
تاووزانەی  ئەو  نیوەی  دانەوێڵە  هەڵبەتە 
دەستی  خۆراك  خواردنی  لە  مرۆڤ  كە 
لەسەرووی  بكات،  دابین  دەك��ەوێ��ت 
لیستی ئەو دانەوێالنەشەوە گەنم و برنج 
تایبەتمەندییە  و  كلتوری  جیاوازی  دێت 
ڕاڤەكردنی  لە  هاوكارن  ژینگەییەكان 
جیاوازی شێوە جوگرافیەكانی ئەو بەرهەمە 
بنەڕەتیانە. شتێكی سەرەتاییە هەرچەندی 
كەم  دانەوێڵە  بڕی  بەرزببێتەوە  داهات 
دەبێتەوە. كە تاك وەك خۆراك دەیخوات، 
بەاڵم لە هەمان كاتدا بڕی ئەو گۆشتەی 
ڕۆژانەی  ڕێژەی  دەبێت.  زۆر  دەیخوات 
ئەو تاووزانه ی كە تاك بەدەستی دەهێنێت 
دیكە  شوێنێكی  ب��ۆ  شوێنێكەوە  ل��ە 
فەراهام  هەیە.  گ��ەورەی  جیاوازێكی 
ل��ە كۆمەڵگا  ڕێ���ژەی خ���ۆراك  ب��وون��ی 
چارەسەركردنی  مانای  پێشكەوتووەكان 
لە  نییە  برسییەتی  و  كەموكوڕی خۆراك 

واڵتە تازە پێگەیشتووەكان.
لە ماوەی سااڵنی 1950-1990 بەرهەمی 
بە  هەمیشە  كە  ك��رد،  زی��ادی  خ��ۆراك 
بەرهەمی دانەوێڵە دەپێورێت بە نزیكەی 
2.6 جار، بەمەش زۆربوونی دانیشتووانە. 
ئەمڕۆ  ملیار.   5.3 ب��ۆ  ملیار   2.5 ل��ە 
لە  زیاترە  زۆر  تاك  خۆراكی  بەرهەمی 
بەرهەمی 40 ساڵ لەمەو بەر. ئەم ژمارانە 
تێكڕای  لە ساڵی 1984  لێڵن،  تاڕادەیەك 
بەشە بەرهەمی دانەوێڵەی تاك نزم بۆوە. 
لەگەڵ  نەبوو  هاوشان  بەرهەم  زۆربوونی 
زۆربوونی ژمارەی دانیشتووان لە زۆربەی 
لە  دانەوێڵە  بەرهەمهێنانی  ناوچەكان، 
كۆتایی هەشتاكان  ڕووبەڕووی چەندین 
شكست بۆوە. بەشە بەرهەمی دانەوێڵەی 
-1984 سااڵنی  ڕادەی  نەدەگەیشتە  تاك 
پێشكەوتنێكی  ئەوەش  سەرباری   1985
ڕووكەش لە زیاتر فەراهام بوونی خۆراك 
دەگەڕێتەوە  پێگەیشتوو  تازە  واڵتانی  لە 
تەنیا  لە  بەرهەم  زۆری  زۆربوونێكی  بۆ 

واڵتێك.
ت��ازە  جیهانی  خ��ۆراك��ی   %35 چین 
پێگەیشتووەكان پێكدەهێنێت، لە كاتێكدا 
 ،%30 دەگاتە  دانیشتووانەكەی  ڕێ��ژەی 
ئەگەر چین لەم ڕێژەیە وەالنێین دەبینین 
زۆربوونی  هاوشانی  خۆراك  زۆربوونی 

ژمارەی دانیشتووان نییە.

لە ڕووپێویەكی 93 واڵت كە ڕێخراوی 
خۆراك و كشتوكاڵی نێو دەوڵەتی )فاو( 
ئەنجامی داوە دەبینین لەپێناو پڕكردنەوەی 
كۆتایی  لە  خ��ۆراك  لەسەر  داخ���وازی 
بە  پێویستی  جیهان  بیست،  س���ەدەی 
بۆ  هەیە  شیاو  زەوی  دۆنم  ملیۆن   332

كشتوكاڵكردن.
ئاسایشی  و  كشتوكاڵ 

خۆراكیی
لە ئەنجامی ئەوەی كە دەوڵەتانی باشور 
بەكاربردنی  جۆرەكانی  بە  پشت  زیاتر 
خۆرئاوایی دەبەستن بۆیە گرنگی دانیان 
و  كشاوەتەوە  كالسیكی  كشتوكاڵی  بە 
تەواو  نەبوونی خۆراكی  فەراهام  گرفتی 
شتێكی  بووەتە  نێوخۆیی  بەكاربردنی  بۆ 
بەرهەمهێنانی  كە  ئەوەی  لەگەڵ  واقیعی 
ك��ردووە  زی��ادی  جیهاندا  لە  خ��ۆراك 
م��اوەی  لە  بەكاربردنەوە  نیسبەت  بە 
هەروەكو   1992-1972 سااڵنی  نێوان 
نێودەوڵەتی  كۆنگرەی  ڕاپۆرتەكانی 
یەكەم بۆ خۆراك باسی كردووە، لەگەڵ 
سەركەوتنی شۆڕشی سەوز لە هیندستان، 
هیندی  ملیۆنەها  الی  لە  برسیەتی  بەاڵم 
بە هۆی پەرەسەندنی هەژاری  بەردەوامە 
ئەم  توانستی كڕینی خۆراك،  نەبوونی  و 
باشوردا  دەوڵەتانی  لە  دەشێت  دیاردەیە 
مەترسی  لەبەردەم  ببێتەوە.پاشان  دووبارە 
و  بیابان  كشانی  و   خ��اك  داخ��وران��ی 
ئەنجامی  لە  زەوی  بەپیتی  كشانەوەی 
فاكتەرە سروشتییەكان، هەروەها زیادبوونی 
شۆرەكاتی خاك لەگەڵ هەرچی هەیە لە 
بەرهەمهێنانی  لە  نێگەتیف  كاریگەری 
بەرزبوونەوەی  ه��ۆی  بە  كشتوكاڵیدا 
بەكارهێنانی ئاو و باڵوبوونەوەی پیسبوون 
خەسڵەتە  كردنی  وێ��ران  لە  ك��ار  كە 
سروشتییەكانی كشتوكاڵ دەكات. بەهەمان 
دەوڵەتانی  پاشكۆی  تواناكانی  شێوە 
لە  ب��ەردەوام  باكور  دەوڵەتانی  بۆ  باشور 
بەرزبوونەوەدا دەبێت لە بواری هاوردەی 
پێویستیە  زۆرترین  چونكە  خۆراكدا، 
لە  ناردەنی  بۆ  سازدراوەكان  خۆراكیە 
لەبەرئەوەی  و  هەیە،  ئامادەگی  باكوردا 
لە  زۆربەیان  كە  دەوڵەت  سەد  نزیكەی 
باشورن لە هاوردە خۆراكیەكانیاندا پشت 
شایەنی  دەبەستن،  باكور  ئەمریكای  بە 
باسە خەماڵندنەكان ئامارە نێودەوڵەتیەكان 
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كەنەفتە  ناوچە  كە  دەكەن  بەوە  ئاماژە 
سەرەكیەكان لە فەراهام كردنی خۆراكدا 
باشور  ئەفریقای  نیشتیمانی عەرەبی و  لە 
كەنەفتی  ڕێژەی  شێوەیەك  بە  دایە  بیابان 
ملیۆن   60 بە  دەخەملێندرێت  سااڵنە 
كە  ئەوەیە  نیگەرانییە  جێی  ئەوەی  تەن. 
بەرهەمهێنانی جیهانی لە خۆراك بەسە بۆ 
دانیشتووانی  پێویستییەكانی  پڕكردنەوەی 
بە هۆی زۆری  بەڵكو  ئەمە،  نەك  زەوی 
بەرهەمەوە زیادی دروست بووە لە ڕێژەی 
برسیەتی  حاڵەتەكانی  ب��ەاڵم  پێویست، 
باشوردا،  دەوڵەتانی  لەنێوان  جێگۆڕە 
بەتایبەتی هیندستان و هەندێك دەوڵەتی 
كە  وای��ك��ردووە  ئەمەیە  هەر  ئەفریقی. 
خشتەی  لە  خۆراكی  ئاسایشی  كێشەی 
نێودەوڵەتیەكاندا  پەیوەندیە  ئەولەویاتی 
دابندرێت لە سەرەتاكانی سەدەی بیست 
بەرزی  زیادبوونی  پاشان گەر  یەكدا.  و 
جیهان  ئەوە  بێت  ب��ەردەوام  دانیشتووان 
ئاسایشی  كە  دەبێتەوە  ئەوە  ڕووبەڕووی 
خۆراكی فەراهەم بكات و چارەسەرێك 
دابندرێت.  بەردەمی  ئاستەنگەكانی  بۆ 
بە  سااڵنە  برنج  بەرهەمهێنانی  زی��ادەی 

ماوەی  لە  كراوە  دیاری  سفر%  ڕێژەی 
سێ  دەیەی داهاتوودا بۆ خۆراك پێدانی 
دانیشتووان  گەورەی  هەرە  بارستەیەكی 
لە ئاسیادا، ئاشكرایە ڕووبەری گشتی ئەو 
زەوییانەی كە تایبەتن بە كشتوكاڵی برنج 
 146 سنووری  لە  تائێستاش  جیهاندا  لە 
ملیۆن هێكتاردایە لە ساڵی 1980 وە. كە 
سەرچاوەكانی  هاوكێشە  هەمان  بێگومان 
بە  ئەگەر  دەگرێتەوە  خ��ۆراك  دیكەی 

ڕێژەی جیاوازیش بێت.
و   خۆراك  ڕێخراوی  جۆرەش  بەم  هەر 
كشتوكاڵی سەر بە نەتەوەیەگكرتووەكان 
هەموو ساڵێک ڕۆژی 16 تشرینی یەكەم 
دامەزراندنی  ڕۆژی  لەگەڵ  هاوكاتە  كە 
دەكاتە   1945 ساڵی  لە  ڕێ��خ��راوەك��ە 
كۆمەڵێک   نواندن  چاالكی  بۆ  ڕۆژێ��ك 
كۆڕ و كۆبوونەوە و سیمینار و چاالكی 
ساز  خۆراكەوە  بارەی  لە  جۆراوجۆی 

دەكات.
گرفتەكانی بەردەم ئاسایشی 

خۆراك
توێژەرانی بواری ئابوری گرفتی نەبوونی 
كە  دەك��ەن  واپێناسە  خ��ۆراك  ئاسایشی 

بریتییە لە: "ترسان لەوەی كە بڕی خۆراكی 
بەردەست كەمترین خواستەكانی تاك لە 

خۆراك تێر نەكات".
بەشێوەیەكی گشتی دوو جۆر لە گرفتی 
نەبوونی ئاسایشی خۆراك هەیە كە بریتین 

لە:
1-ن���ەب���وون���ی  ئ��اس��ای��ش��ی خ��ۆراك��ی 
بە  تاك  كە  حاڵەتەیە  ئەو  درێژخایەن: 
بەردەوامی ناتوانێت خۆراك بەدەستبهێنێت. 
لەسەر  كاریگەری  زیاتر  حاڵەتەش  ئەم 
چینە هەژارەكان ئەوانەی ناتوانن خۆراكی 

تەواو بكڕن یان بەرهەم بهێنن هەیە.
2-نەبوونی ئاسایشی خۆراكی تێپەڕ: ئەو 
حاڵەتەیە كە تاك لە ماوەیەكی دیاریكراو 
یان  ن��رخ  گۆڕانكارییەكانی  ه��ۆی  بە 
وشكەساڵی یان كارەساتی سروشتی دیكە 
دەست  بە  خ��ۆراك  ماوەیەك  الفاو  وەك 

ناگات.
كە  ژینگەییانەی  گرفتە  ئەو  گرنگترین 
ئاسایشی خۆراك دەخاتە مەترسیەوە بریتین 

لە:
و  هەواییەكان  و  ئاو  1-گۆڕانكارییە 
لە  خۆراك  ئاسایشی  لەسەر  كاریگەریان 
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سەردەمی ئەمڕۆماندا:
كە  ئ��ەوەی  لەسەر  كۆكن  ت��وێ��ژەران 
گۆڕانكارییە ئاووهەواییەكان یەكێكن لە 
گرنگترین ئەو كارەساتە سروشتییانەی كە 
چاالكیە  لەسەر  زۆریان  كاریگەرییەكی 
ڕۆژگاری  لە  مرۆڤ  جۆربەجۆرەكانی 
چاالكی  بەتایبەتی  هەیە  ئەمڕۆماندا 
چاالكیە  زۆرج��ار  چونكە  كشتوكاڵی، 
مرۆڤیش  نابەرپرسەكانی  جۆربەجۆرە 
زەمینە  لە  دەگ��ێ��ڕن  گرنگ  ڕۆڵێكی 
سازكردنی ئەم دۆخە، چونكە مرۆڤ بە 
درێژایی مێژوو بێبەزەییانە كەوتۆتە وێزەی 
ئەوەی  بێگوێدانە  سروشتە،  ئەم  گیانی 
هەسارەی  ژینگەی  پاشەڕۆژی  ئایا  كە 
زەوی چ هەڕەشەیەك بۆ نەوەی دواڕۆژ 
سازدەكات. گۆڕانكارییە ئاووهەواییەكان 
كاریگەری  زی��ات��ر  ب��ەرز  بەپلەیەكی 
زەوی،  یەكسانەكانی  ناوچە  لە  دەبێت 
ناوچەكە  چونكە ڕووبەرە سەوزاییەكانی 
بە  دەبێتەوە  كەمبوونەوە  ڕووب���ەڕووی 
و  بارین  ب���اران  ڕێ���ژەی  كەمی  ه��ۆی 
زۆربوون و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی 
زیان  مەگەزە  و  مێش  باڵوبوونەوەی  و 

بەخشە كشتوكاڵیەكان.
لەهەر  دیاردە  ئەم  دەركەوتنی  هەروەها 
ناوچەیەكی ئەم هەسارەیەدا دەبێتە هۆی 
كشتوكاڵی  بەرهەمی  پاشەكشەبوونی 
كرد  باسمان  وەك  چونكە  خ��ۆراك��ی، 
بوونی دیاردەی گۆڕانی ئاووهەوا دەبێتە 
هۆی لە كورتیدانی زەوی كشتوكاڵی و 
زۆرجار  و  وشكەساڵی  دیاردەی  بوونی 
دی��اردەی  ڕوودان��ی  خ��ووڕو  بە  بارانی 
هاویندا  وەرزی  لە  بەتایبەتی  و  الف��او 
واڵتانی  بەتایبەتی  ئاسیا  كیشوەری  لە 
خۆرهەاڵتی ئاسیا بە هۆی بوونی بارانی 
بەرفراوانی  ڕووبەرێكی  سااڵنە  وەرزی 
زەوی كشتوكاڵی ڕووبەڕووی ڕاماڵین و 
لەناوچوون دەبنەوە، ئەمە سەرەڕای ئەوەی 
بەدەست زیادبوونی ڕێژەی  ناوچەیە  ئەم 

ژمارەی دانیشتووانەوە دەناڵێنێت.
ئاووهەواییەكان  گۆڕانكارییە  كاریگەری 
ڕوانگەیەوە  لەم  خۆراك  ئاسایشی  لەسەر 

دەبێت كە بریتییە لە:
لە  گ��ەرم��ی  پلەی  أ -ب��ەرزب��وون��ەوەی 
پانی  ب��ازن��ەی  ن��اوچ��ەی  هەرێمەكانی 
ناوەڕاستی  لە  بەتایبەتی  ن��اوەڕاس��ت 

تێكچوونی  بۆ  هۆكارێكە  كیشوەرەكاندا 
سیستەمی ژینگەی كشتوكاڵی.

دەبێتە  پلەی گەرمی  بەرزبوونەوەی  ب - 
و  كشتوكاڵ  كەرتی  وێرانبوونی  هۆی 

ئاژەڵ بەخێوكردن.
ئاوی  ئاستی  نزمبوونەوەی  دەشێت  ت - 
دەریاكان لە هەندێك ناوچەدا ببێتە هۆی 
لە  بەتایبەتی  خۆراكی  ئاسایشی  نەمانی 

ناوچەكانی كیشوەری ئەفریقا.
هەڵمبوون  بە  تێكڕایی  پ -زۆرب��وون��ی 
دەبێتە  گەرمی  پلەی  بەرزی  دەرەنجامی 

هۆی كەمبوونەوەی شێی خاك.
ج -زۆربوونی بارانی بەلێزمە، دەبێتە هۆی 

ڕاماڵینی خاك بەلێشاو.
ئاستی ئاوی دەریاكان  ح -بەرزبوونەوەی 
هەڕەشەیەكە بۆ سەر ئەو شارانەی نزیك 

دەریاكانن.
ناوەندی  لە  كشتوكاڵییەكان  زەوییە  خ - 
ناوچە  دەك��ەون��ە  ك��ە  ك��ی��ش��وەرەك��ان 
هۆی  بە  زۆرەك���ان  ب��اران��ە  خولگەییە 
توانای  ب��اری��ن  ب���اران  ب��ڕی  داب��ەزی��ن��ی 
دەبێت  كەمتر  كشتوكاڵی  بەرهەمهێنانی 

وەك كیشوەرەكانی ئەفریقا و ئاسیا.
د -بەرهەمە كشتوكاڵییەكان زیاتر تووشی 

نەخۆشییە زووەكیەكان دەبن.
یەگكرتووەكان  نەتەوە  ڕاپۆرتی  بەپێی 
ڕێژەی  بە  گەرمی  پلەی  بەرزبوونەوەی 
1.5 پلەی سەدی دەبێتە هۆی لەناوبردنی 

یەك لەسەر سێی ئاژەڵ و ڕووەك.
ڕووبەرە  لەناوچوونی  و  سووتاندن  ی- 

دارستانە سروشتییەكان.
لەو  یەكێكە  بەبیابانبوون  بەبیابانبوون: 
زۆرێك  ڕووب��ەڕووی  جیهانیانەی  كێشە 
لەسەرانسەری  ب��ۆت��ەوە  ش��ارەك��ان  ل��ە 
بریتییە  كە  دەكرێت  واپێناسە  و  جیهان 
بەرهەمهێنانی  توانای  )كەمبوونەوەی  لە 
وێران  و  لەناوچوون  و  زەوی  بایۆلۆژی 
بەرهەم  كشتوكاڵە  زەوییە  بەپیتی  بوونی 
ناوچەیەكی  سەرەنجام  كە  هێندراوەكان 
بێبەرهەم  ناوچەیەكی  ب��ۆ  س��ەوزای��ی 
هۆی  دەبێتە  ه��ەروەه��ا  و  دەگ��ۆڕێ��ت 
ئ��اووه��ەوای  ب��ارودۆخ��ی  دروستبوونی 

بیابانی لە ناوچەكەدا.
هۆی  دەبێتە  بیابانبوون  بە  دی���اردەی 
كۆی  ڕووەك��ی  ژیانی  كەمبوونەوەی 
گشتی ڕووبەری بە بیابانبوون لە جیهاندا 
بەشەدا  لەم  دووجایە.  مەتر  ملیۆن   46
مەتر  ملیۆن   13 ع��ەرەب��ی  نیشتیمانی 
دووجای بەردەكەوێت. كە دەكاتە %28 

كۆی گشتی بیابانەكانی جیهان.
لە  بریتییە  بیابانبوون  ب��ە  دی����اردەی 
بەپێزی  بەرفراوانی  ڕووبەرێكی  گۆڕانی 
بەرهەمهێنان بۆ ڕووبەرێكی بێپێزی ژیانی 
لە  هەریەكە  هەروەها  ئاژەڵ.  و  ڕووەك 
بێ  شێوازێكی  بە  مرۆڤ  چاالكیەكانی 
و  ئاو  بارودۆخی  گۆڕانی  و  بەزەییانە 
هەوا ڕۆڵی سەرەكیان لە پەیدابوونی ئەم 

دیاردەیە گێڕاوە.
هۆی  ب��ە  ژینگە  الوازی  سیستەمی 
ك���ردارەك���ان���ی م���رۆڤ و ه��ۆك��ارە 
سروشتییەكانی دیكە هۆكارێكی دیكەی 
هەموو  كە  بەشەی  ئەو  خاكە.  پیتی  بێ  

هەربۆیە ئەگەر 
دەرامەتە 
ئابوریەكان بەراوورد پێ 
بكەین لەگەڵ جەستەی 
ئادەمیزاد بەو دەرەنجامە 
دەگەین كە چۆن هەر 
ناتەواویەك و نەبوونی هەر 
ئەندامێك لە جەستەی 
مرۆڤ كاریگەری دەبێت 
لەسەر تەندروستی و هێزی 
ئەو كەسە. ئاواش كەمی و 
نەبوونی سامانە ئابوریەكان 
لە دەوڵەتدا كاریگەریان 
لەسەر هێزی دەوڵەتیش 

دەبێت
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بەدەست  لێ  خ��ۆی  خۆراكی  جیهان 
بریتییە  زەوی  ڕووی  لەسەر  دەكەوێت 
لێرەدا جیاوازییەكی  لە خاك و هەروەها 
گرنگ هەیە لەنێوان زەوی و خاك. خاك 
ڕووی  سەر  نەرمی  چینێكی  لە  بریتییە 
زەوی كە ڕووەك تیایدا خۆراكی خۆی 
و  وشكبوون  دوای  و  دێنێت  بەدەست 
نەمانی ڕووەك یان شیبوونەوەی پاشماوەی 
دەبنە  پاشماوانە  ئەم  دووب��ارە  ڕووەك 
ماددەی  وەك  خاك  بۆ  ئەندامی  ماددەی 
دووبال. خاك لە بنچینەدا بوونێكی گرنگە 
بۆ چاالكی كشتوكاڵی و ژیانی ئاژەڵی. 
دروستبوونی خاك بریتییە لە پڕۆسەیەكی 
لە  ساڵە  ملیۆن  چەندین  كە  درێژخایەن 
نەوەستاوە.  پڕۆسەی دروستبوونی خۆیدا 
ئەو هۆكارانەی كە ڕۆڵێكی گرنگیشیان 
گێڕاوە بۆ دروستبوونی خاك بە شێوەیەكی 
گشتی بریتین لە: ئاووهەوا، پلەی گەرمی، 

شێ، مرۆڤ و كات.
دەركەوتنەكانی هۆكارەكانی دیاردەی  بە 
بیابانبوون  بریتییە لە گۆڕانی بارودۆخی 

ئاووهەوای گۆی زەوی كە بریتین لە:
و  گ��ەرم��ی  پلەی  1-ب��ەرزب��وون��ەوەی 
بارین  باران  ڕێژەی  دەگمەنی  و  كەمی 
و خێرای و زۆری ڕێژەی بە هەڵمبوون 
خوێ  زۆری  بڕێكی  كۆبوونەوەی  و 
ماوە  لە  كشتوكاڵییەكاندا،  زەوییە  لە 

وشكەكاندا.
2-ڕاماڵینی خاك و كەمبوونەوەی بەرهەمی 

دانەوێڵە و بهێزبوونی توانای خاك.
3-كشانی تەپۆلكە لمینیەكان و داپۆشینی 
بەربوومە چاندراوەكان بە هۆی كرداری 

باوە.
4-بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ژێر زەوی 
پڕۆسەی  و  زەوی  گەرمبوونی  هۆی  بە 

هەڵماندن.
باران  بە  دەبەستێت  پشت  5-كشتوكاڵ 

بارین.
بۆ  بیرەكان  ئ��اوی  بە  بەستن  6-پشت 
زەوی  ژێ��ر  ئ��اوی  ئ��اودێ��ری  مەبەستی 
دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی سوێری 
كات  تێپەڕبوونی  بەپێی  )ش��ۆرەك��ات( 
دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی سوێری 

خاك و بەبیابانی بوون.
و  وشكبوون  خێرای  هۆی  دەبێتە  7-با 
بەشێوەیەكی  ڕووەكەكان  پووكانەوەی 

درێ��ژ.  كاتێكی  م��اوەی  بۆ  ب���ەردەوام 
وشكبوونی  ه��ۆی  دەبێتە  س��ەرەن��ج��ام 
خاكەكە و كەمبوونەوەی شێی خاكەكە 
لە  ڕووەك��ی  ڕووپۆشی  لەناوچوونی  و 

ناوچەكەدا.
ئاشكرایە كە زیادبوونی خێرایی با و بوونی 
بارانی بەخوڕ هۆكارێكە بۆ ڕووتانەوە و 
ڕووبەری  چەندان  سااڵنە  خاك.  ڕاماڵینی 
ڕووبەڕووی  خاك  چێندراوەكانی  زەوییە 
دەبنەوە. كە سەرەنجام  ڕاماڵین  پڕۆسەی 
ڕێژەی  و  بڕ  كەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 
ماددەی ئەندامی وەك نایترۆجین و فسفۆر 
و پۆتاسێۆم و كالسێۆم و كبریت و .....
هتد. واتا بە هۆی كرداری باوە ڕێژەی لە 
دەستچوون زیاتر دەبێت لە دروستبوونی 

پەینی كیمیاوی لە خاكدا.
دی���اردە  ل��ە  یەكێكە  خ��اك  ڕاماڵینی 
ترسێنەرەكانی لەناوچوونی ژیانی ڕووەكی 
و ئاژەڵی لەسەرتاپای جیهان. دروستبوونی 
پڕۆسەی خاك بە شێوەیەكی زۆر هێواش 
چینێكی  دروستبوونی  بۆ  لەسەرخۆیە.  و 
پێویستیمان  18سم.  ئەستووری  بە  خاك 
چەندیەتی  هەیە.  ساڵ   7000-1400 بە 
لەناوچوون  ڕووب��ەڕووی  زەوییانەی  ئەو 
سەرتاپای  لە  دەبنەوە  ب��وون  وێ��ران  و 
جیهان لەم چەند ساڵەی دواییدا بەتایبەتی  
زەوییە  23%ی  لەناوچوونی  هۆی  بۆتە 

كشتوكاڵە چێندراوەكان.
سروشتییە  دیاردەیەكی  خاك  ڕاماڵینی 
بوونی  دیاردەیە  ئەم  كات   درێژای  بە 
هەبووە، بەاڵم چاالكیە جۆربەجۆرەكانی 
مرۆڤ لەسەر ئەم هەسارەیە بە شێوەیەكی 
بێ بەرنامەیی و ناهۆشیارانە و ناتەندروست 

بۆتە هۆی:
ڕووەك��ی  ڕووپ��ۆش��ی  1-لەناوچوونی 

سروشتی.
2-لەوەڕاندنی زیاد لەپێویست بەتایبەتی لە 

ماوە وشكەكاندا.
و  كشتوكاڵ  كاروباری  3-ڕاپەڕاندنی 
كێاڵنی زەوی بە شێوەیەكی ناهۆشیارانە 
و ناتەندروست لە كاتە وشكەكاندا دەبێتە 
هۆی لەبەریەكهەڵوەشانی چینی سەرەوەی 

خاك.
لە كاریگەرییە مەترسیەكانی گۆڕانكاریە 
ئاووهەواییەكان بۆ سەر ئاسایشی خۆراك 

بریتین لە:

ڕوانگەی  لە  خ��ۆراك  1-كەمبوونەوەی 
چەندایەتی و چۆنیایەتی.   

سەهۆڵبەندانەكانی  ناوچە  2-توانەوەی 
ناوچە جەمسەرییەكان. بە هۆی دیاردەی 
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆی زەوی.
3-كەمبوونەوەی ئاوی پاكی خواردنەوە.

4-دیاردەی خۆڵبارین.
ناوچە  ڕووب����ەری  5-ك��ەم��ب��وون��ەوی 

دارستانەكان لە جیهاندا.
6-پیسبوونی جۆرەكانی ژینگە. 
7-سەرهەڵدانی دیاردەی الفاو.

دیاردەی  گەشەكردنی  و  8-فراوانبوون 
كۆچ  دی���اردەی  ه��ۆی  ب��ە  شارنشینی 

كردنەوە.
9-تێكچوونی ئاسایشی نەتەوەیی. 

10-باڵوبوونەوەی نەخۆشییە درێژخایەن و 
هەستیارەكان.

11-سەرهەڵدانی دیاردەی كۆچ.
دانیشتووان  ژم���ارەی  2-زۆرب���وون���ی 

ڕەنگدانەوەی لەسەر ئاسایشی خۆراك:
بە  دانیشتووان سااڵنە  زیادبوونی ژمارەی 
93 ملیار مەزەندە دەكرێت و 85 ملیۆنی 
زۆربوونی  سێیەمدان  جیهانی  واڵتانی  لە 
زەوی  هەسارەی  دانیشتووانی  ژم��ارەی 
ڕەگەزەكانی  سەرجەم  بۆ  هەیە  مەترسی 
ژینگە وەك: كەمی خۆراك، كەمبوونەوەی 
ئاوی پاك، پیسبوونی ئاو، پیسبوونی خاك، 
سروشتیەكانی  دەرامەتە  كەمبوونەوەی 
كاریگەرییە  دانیشتووان،  كۆچی  زەوی، 

گۆڕانكارییە ئاووهەواییەكان.
ك��ردووە  گەورەتر  كێشەكەی  ئ��ەوەی 
دابەشبوونی  یەكەمیان  دووه��ۆك��ارە 
ئەو  تا  زەوی  گۆی  لەسەر  دانیشتووانە 
لە  جیهان  دانیشتووانی  نیوەی  ڕادەی��ەی 
خۆرهەاڵت و باشوری ئاسیادا نیشتەجێن 
بۆتە شانەی هەنگ لە ڕووبەرێكدا 30.1 
ی ڕووبەری وشكانیە. ناوچەی دیكەیش 
هەیە دانیشتووانەكەی كەمە و ڕووبەری 
بەرازیل   بەرفراوانی هەیە وەك كەنەدا و 
ئوسترالیا شوێنی دیكە 65% ی دانیشتووانی 
جیهان لە سێ هەرێم كۆبۆتەوە ئەوانیش 
و  پاكستان  ئاسیاو  باشوری  و  ئەوروپا 
تەنیا  هەرێمە  سێ  ئەم  چین،  هیندستان، 
لە 15% ڕووبەری زەویان داگیركردووە. 

دیكە  هۆكارەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
ژم���ارەی  زۆرب��وون��ی  ل��ە  نایەكسانیە 
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دەرامەتی  ئێستا  ئەوانەی  دانیشتوواندا، 
زۆریان لەبەر دەستدایە زۆرتر لەپێویستی 
زۆربوونی  ڕێژەی  كەمتر  ئەمانە  خۆیان 
زۆربوونی  نموونە،  بۆ  هەیە  دانیشتوانیان 
سروشتی زۆرینەی واڵتە ئەوروپیەكان لە 
20 ساڵی داهاتوودا دادەبەزێت بە هۆی 
لە  ڕێ��ژەی  كەمی  و  گەورەیی  تەمەن 

دایكبوونەوە بەرزبوونەوەی مردن.
چین  دانیشتووانەكەی  بەپێچەوانەی  ئەمە 
و هیندستان و ئەندۆنسیاوەیە ئەمانە زۆر 
دەرامەتەی  ئەو  بڕواننە  ئەوەی  بێ  دەبن 
لەبەر دەستیان دایە. زۆربوونی دانیشتووانی 
دەوڵەتە تازەگەشەكردووەكان بە پلەیەكی 
پێشكەوتنە  ئەو  چونكە  دەڕوات،  بەرز 
پزیشكیەی كە خۆرئاوا پێیگەیشتوە دوای 
هەوڵدانێكی زۆربەی بە ڕێگەی هەڵە و 

ڕاست و نزیكەی دوو سەدەی خایەندووە. 
بە ئامادەكراوی پێشكەشی ئەو گەالنەی 
دەوڵەتە تازەگەشەكردووەكان كراوە. بۆیە 
ڕێژەی مردن دابەزی بە خێراییەكی زۆرتر 
لەوەی خۆرئاوای ئەوروپا دوای نەهێشتنی 
لە  نزمبۆوە  مردن  سریالنكادا  لە  مەالریا 
22 لە هەزاردا بۆ 12 لە هەزاردا لە ماوەی 
7 ساڵیدا، لە ساڵی 1945 بۆ 1952، بەاڵم 
ئەم تێكڕای نزمبوونەوەیە لە بەریتانیا 70 

ساڵی خایەند.
گوێرەی  بە  جیهانی  دەسهاتی  بەشی 
كیشوەرەكانی  دانیشتووانی  ژم��ارەی 

جیهان:
ویالیەتە  دان��ی��ش��ت��ووان��ی  ب��ەش��ی   -1
نزیكەی %40  یەگكرتووەكان گەیشتۆتە 
لەكاتێكدا  جیهانی.  دەسهاتی  كۆی  لە 

ژم��ارەی    %6 لە  دانیشتووانی  ژم��ارەی 
دانیشتووانی جیهان تێناپەرێت.

2- هەروەها بەشی دەوڵەتانی خۆرئاوای 
كۆی  لە   %21.5 گەیشتۆتە  ئ��ەوروپ��ا 
ژم��ارەی  كەچی  جیهانی.  دەسهاتی 
دانیشتووانەكەی لە 10% جیهان زیاتر نییە.
3- دانیشتووانی ئاسیاش كە زیاتر لە %56 
لە  تەنیا  پێكدێنێت  جیهان  دانیشتووانی 
10% یان بەردەكەوێت لە كۆی دەسهاتی 

جیهانی.
 %8.5 لە  كە  ئەفریقاش  دانیشتووانی   -4
دانیشتووانی جیهان پێكدێنێت لە 2% یان 
دەسدەكەوێت لە كۆی دەسهاتی جیهانی.
5- دانیشتووانی ویالیەتە یەگكرتوەكان و 
ئەوروپای  دەوڵەتانی  هەندێك  و  كەنەدا 
كە  نیویزلەندا  و  ئوسترالیا  و  خۆرئاوا 
ژمارەی دانیشتووانیان لە 18% ی ژمارەی 
كەچی  نییە  زیاتر  جیهان  دانیشتووانی 
كۆی  لە  ە   %67 لە  دەسهاتیان  ك��ۆی 

دەسهاتی جیهان.
دابەشبوونی  لە  ج��ی��اوازی  بوونی   -3
هەسارەی زەوی بە گوێرەی وشكانی و 

ئاو:
دابەشبوونی  لێكۆڵینەوەكان  بەپێی 
گوێرەی  بە  زەوی  گۆی  جوگرافیای 

وشكانی و ئاو بەم شێوەیە: 
زەوی  گ���ۆی  ڕووب�����ەری  ت��ێ��ك��ڕای 

دەخەمڵێندرێت بە 510.1 ملیۆن/كم.
ڕووبەری وشكانی تیایدا بریتییە لە 149 

ملیۆن/كم. بە ڕێژەی %29.2.
 361.1 لە  بریتییە  تیایدا  ئاو  ڕووب��ەری 

ملیۆن/كم. بە ڕێژەی %70.8.
ئاوی  دەرب���ارەی  ئامارانەی  دات��او  ئەو 
شێوەیەی  بەم  هەیە  جیهاندا  لە  سازگار 

خوارەوە خراونەتە ڕوو: 
زەوی  ڕووی  سەر  ئاوی  ی   %95 1-لە 
واتا  زەریاكان  و  دەریا  ئاوی  لە  بریتییە 

سوێرە.
ئاوی  لە  بریتییە  دەمێنێتەوە  كە  2-5%ی 
لە  دێت  مرۆڤ  بە كەڵكی  سازگار كە 
ژێر  ئاوی  و  زەوی  سەر  ئاوی  شێوەی 
زەوی و شاخ و ڕووبارە بەستەڵەكیەكان 

لە زەپۆشدا بەدی دەكرێن.
بە  كە  سازگارەی  ئ��اوە  ئەو  ی   %4-3
كەڵكی خواردنەوە دێت بریتییە لە ئاوی 
شاخە  و  ڕووب��ار  شێوەی  لە  بەستەڵەك 



189

e
n
v
ir
o
m
e
n
t ە

نگ
ژی

مرۆڤ  ڕاستەوخۆ  بەستەڵەكیەكاندایە  
واتا  لێوەربگیرێت  س��وودی  ناتوانێت 

دوورە دەستن لە مرۆڤەوە.
دەریا  سوێری  ئاوی  ی   %95 4-كەواتە 
سازگاری  ئ��اوی  4%ی  و  زەریاكان  و 
مرۆڤ   %99 دەگاتە  كە  بەستەڵەكەكان 
ناتوانێت ڕاستەوخۆ سوودیان لێوەربگرێت 
ژیانی  پێداویستییەكانی  كردنی  دابین  بۆ 

ڕۆژانەی.
زەوی  گۆی  ئاوی  سەرجەم  5-كەواتە 
بەكارهێنانی  بۆ  شیاو  سازگاری  ئاوی  و 
مرۆڤایەتی 1% دەمێنێتەوە كە بەم شێوەیەی 
خوارەوە دابەش دەبێت: 97% ی بریتییە لە 
ئاوی ژێر زەوی، 2% ی بریتییە لە ئاوی 
سەر زەوی لە شێوەی ڕووبار و جۆگەدا، 
0.95 ی بریتییە لە ئاوی زەپۆش، 0.05 
ی بریتییە لە ئاوی لەشی ئاژەڵ و مرۆڤ 

و ڕووەك. 
لە ساڵی 1992 ەوە بە شێوەیەكی فەرمی 
ساڵێك وەك ڕۆژی  هەموو  ڕۆژی 3/22 

جیهانیی ئاو دەستنیشان كراوە.
و  كۆنفرانس  جیهان  واڵتانی  سەرجەم 
دەگێڕن  بۆنەیەوە  بەم  تایبەت  چاالكی 
و  دەكەنەوە  یادی  شێواز  چەندین  بە  و 
كۆمەڵگای  بە  تایبەت  ڕێخراوەكانی 
م��ەدەن��ی��ش دەس����ت پ��ێ��ش��خ��ەرن لە 
ئاگاداركردنەوەی واڵتان و دانیشتوواندا و 
بە دەرخستنی ئەو كێشە و مەترسییانەی كە 
دەرەنجامی كەمی ڕێژەی ئاوی سازگاردا 
گەورەی  ڕێخراوێكی  بۆیە  دێتەكایەوە. 
بەجدی  نەتەوەیەگكرتووەكان  وەك 
ڕێگەچارەیەكی  دۆزینەوەی  لەسەر  كار 
گونجاو دەكات لە بواری قەیرانی ئاوداو 
نێودەوڵەتی  دەیەوێت لێك تێگەیشتنێكی 
كێشەكانی  و  ملمالنێ   تا  ئ��اراوە  بێتە 
قوڵ  زیاتر  ئاو  قەیرانی  بە  پەیوەست 
بە  نێودەوڵەتی  مۆركێكی  و  نەبێتەوە 
خۆیەوە نەبینێت و شەڕی ڕاستەوخۆی لێ 
نەكەوێتەوە.بۆیە لەوانەیە تا ئێستاش لەگەڵ 
هەندێك  سەرانی  و  لێپرسراوان  دابێت  
ئاو  كێشەی  مەترسیەكانی  لە  واڵتان  لە 
شێوەیەكی  بە  تەنانەت  و  نەگەیشتبن 
جەماوەری لە ئاستی ڕاگەیاندنیشدا ڕۆژی 
22ی ئازار بە باشی نەناسێندراوە و تیشك  

نەخراوەتەسەر ئەم ڕۆژە.
جیهانی  پێشهاتی  گرنگترین  ئاو  گرفتی 

چەندین  سەرچاوەی  بە  كە  سەردەمە 
بەتایبەتی  دادەنرێت  هەمەالیەنە  كێشەی 
كێشمەكێشمی  و  ئابوری  ڕووك��اری  لە 
سیاسیدا. ئێستا لە جیهاندا ناهاوسەنگییەك 
و  ئاو  دابینكردنی  توانای  هاوكێشەی  لە 
كشتوكاڵ  و  ژیان  بۆ   پێداویستیەكانی 
سروشتین  هەندێكیان  كە  دروستبووە. 
گۆڕانی  هاوكێشەكانی  بە  پەیوەندیان 
بارودۆخی ئاووهەوای جیهانەوە هەیە وەك 
وشكەساڵی و بەبیابانبوون و گەردەلوولە 

خۆاڵوییەكان...هتد.
سوود  بەتایبەتی  مرۆین  هەندێكیشیان  و 
شۆڤینیانە  شێوەیەكی  ب��ە  وەرگ��رت��ن 
دەست  باسە  شایەنی  ئاو  لەسەرچاوەی 
لەگەڵ  تەندروست  ئاوی  بە  ڕاگەیشتن 
ئەوەی مافێكی سەرەتایی هەموو مرۆڤێكە 
بێ جیاوازی، پێداویستییەكی گرنگیشە بۆ 
بەردەوامبوونی ژیان لەسەر ئەم هەسارەیە.
بۆ  ئاو  بوونی  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگ��اری  لە 
پێداویستیەكانی ژیان لەالیەك و پیسبوونی 
دیكەوە  لەالیەكی  ئاو  سەرچاوەكانی 
و  كێشە  ئ��ەو  گرنگترین  لە  یەكێكن 
گیروگرفتانەی كە كۆمەڵگای مرۆڤایەتی 

پێوەی دەناڵێنێت.
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گۆڕانی ئاووهەوا 
لە نێوان ڕاستی و گوماندا

هێمن ئیبراهیم ئەحمه د
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گ��ۆڕان��ی ك��ەش��وه��ەوا كە 
و  برسێتی  و  وشكەساڵی  لە  خۆی 
لەناكاو  دابارینی  و  ڕەشەبا  و  الفاو 
و....هتد. نەخۆشی  باڵوبوونەوەی 
دیاردەیەكی  بە  ئێستا  دەبینێتەوە، 
ڕووب���ەڕووی  دەن��اس��رێ��ت  جیهانی 
گۆی زەوی  بووەتەوە، بە گوێرەی 
سەرچاوەكان هۆی ئەم گۆڕانكارییانە 
سروشتییە  یەكێكیان  كە  دووالیەنە 
وات���ە ب���ەدەر ل��ە دەس��ت��ێ��وەردان��ی 
جوڵە  و  گڕكانەكان  وەك  مرۆڤە 
دیكەیان  ئ���ەوەی  تەكتۆنیەكان. 
چاالكییە  زۆرب���ەی  ك��ە  مرۆی�یە 
جۆربەجۆرەكانی مرۆڤ دەگەڕێتەوە 
جگەرە  دووكەڵی  دەردانی  لە  هەر 
ن��اوم��اڵ و  و گ��ەرم��ك��ەرەوەك��ان��ی 
دەردان��ی  دەگ��ات��ە  تا  ئۆتۆمبیلەوە 
وێستگە  چ���االك���ی  پ���اش���ەڕۆی 
ئ��ەت��ۆم��ی��ی��ەك��ان. ل��ەب��ەرئ��ەوە ئ��ەم 
كارەساتە  لە  یەكێك  بە  دیاردەیە 
مەترسیدارەكان دادەنرێت كە جیهان 
بەگشتی پێوە گیرۆدەی بووە، بەهۆی 
پلەكانی  لە  كە  ناهاوسەنگییەی  ئەو 
لەالیەك  ك��ە  ڕووی����داوە  گ��ەرم��ادا 

سەهۆڵی  ت��وان��ەوەی  هۆی  بە  ب��ووە 
الفاو  هاتنی  و  ناوچەبەستەڵەكەكان 
كارەساتی  چەندین  و  زری���ان  و 
لە  ئێستا  ئەوەی كە  جۆراوجۆر وەك 
هەندێك ناوچەی ئەوروپادا بەڕوونی 
دەبینرێت. لەالیەكی دیكەوە بووە بە  
كەم  و  ساڵی  وشكە  ڕوودانی  هۆی 
و....  وقڕی  قات  و  برسێتی  و  ئاوی 
ئاسیا  واڵتێكی  چەند  زیاتر   ئەمەش 

ئەفریقای گرتوەتەوە.  و 
بڕی  ساڵ  دوای  لە  ساڵ  لەبەرئەوە 
وزەی بە كارهاتوو لە زیادبووندایە چ 
بە هۆی زۆری پەرەپێدانی پڕۆژەكانی 
مرۆڤەوە بێت یان زیادبوونی ژمارەی 
نموونە:  ب��ۆ  بێت.  دانیشتووانەوە 
بە  جیهان  دانشتووانی  زیادبوونی 
شێوەیەكی خێرا بەتایبەت لە دەوڵەتە 
لە  یەكێك  بە  پێگەیشتووەكاندا  تازە 
هۆكارە سەرەكییەكان دادەنرێت، كە 
ساڵی 1820 تەنیا یەك ملیار مرۆڤ لە 
 1999 لە  بەاڵم  هەبووە.  زەوی  سەر 
چ��اوەڕوان  و  ملیار،  شەش  گەیشتە 
تا ساڵی 2025 بێت بە  دەكرێت كە 
نزیكەی 8.241.087 ملیار. لە ئێستادا 
كارهێنانی  بە  جارێك  ساڵ   17 هەر 
بەوەش  دەبێتەوە،  بەرامبەر  دوو  وزە 
ڕۆژ لە دوایی ڕۆژ پلەی گەرما بەرزتر 
دەبێتەوە و گۆڕان لە بارودۆخی شێ  

و ئاووهەوادا ڕووددەدات.
مرۆڤە! كارەساتەكە 

بەبێ  باسكردنی مرۆڤ ناكرێ  باس لە 
گۆڕانكارییەكانی كەشوهەوا بكرێت، 
جۆربەجۆركانی  چاالكییە  لەبەرئەوە 
هەیە  گ��ەورەی��ان  ڕۆڵێكی  م��رۆڤ  
كەشوهەوادا،  گۆڕانكارییەكانی  لە 
حكومەتی  نێو  دەس��ت��ەی  بەپێی  
 IPCC"" كەشوهەوا  گ��ۆڕان��ی  بۆ 
 inter-government panel for

پلەی  تێكڕای   climate change

ناوەڕاستی  ل��ە  جیهانی  گ��ەرم��ای 
شێوەیەكی  بە  بیستەمەوە  س��ەدەی 
بینوە،  خۆوە  بە  زیادبوونی  ف��راوان 
گازەكانی  زۆربوونی  ئەنجامی  لە 
قەتیسبوونی گەرما كە دەرهاویشتەی 

مرۆڤە. چونكە مرۆڤ كارێكی وای 
هاوسەنگی  تەواوی  بە  كە  كردووە 
نموونە: سوتان  بۆ  تێكداوە،  ژینگەی 
و بڕین و لە ناوبردنی دارستانەكان و 
بەكارهێنانی  هەروەها  لەوەڕگاكان، 
)ن��ەوت  گشتی  بەشێوەیەكی  وزە 
مرۆڤەوە  لەالیەن  خەڵۆز(  و  گاز  و 
بە  دەدات���ەوە  زیاتر  گەرمییەیەكی 
ڕەگەزێكی  بە  م��رۆڤ  بۆیە  ه��ەوا، 
سیمای  گۆڕینی  و  داڕمان  گرنگی 
دەكرێت.  ئەژمار  زەوی  هەسارەی 
لەپێناو پڕكردنەوەی  پێداویستەكانیدا 
بێ   مرۆڤی  ملیارەها  ك��ردارەش  بەو 

مەترسیەوە. خستوەتە  تاوانی 
ئ����ەو گ����ازان����ەی ك���ە ب���ە ه��ۆی 
چڕییەكەیان  مرۆڤەوە  چاالكییەكانی 
گازەكانی  لە  بریتین  زیادی كردووە 
كە   ،.O
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قەتیسبوونی  لە  بەرپرسن  گازانە  ئەم 
بە  ئێستا  گازانە  ئەم  چڕی  گەرما، 
زیادی   1850 ساڵی  ئەوەندی   145
ڕۆژ   دوای��ی  لە  ڕۆژ  و  ك���ردووە، 
بەتایبەت  زیادبوونە  لە  ڕوو  ڕێژەیان 
پیشەسازییەكاندا.  دەوڵ��ەت��ە  ل��ە 
بۆ  بگەڕێنرێتەوە  بارەكە  ئەستەمە 
ئەگەر  پیشەسازی.  شۆڕشی  پێش 
پیشەسازییە  دەوڵ��ەت��ە  ئ��ەو  سەیری 
بێگومان  ئەوا  بكەین  پێشكەوتوانەش 
بڕ  ل��ەڕووی  جیاوازن  هەریەكەیان 
بۆ  دەرهاویشتەكانیانەوە،  جۆری  و 
تەن   72 هەر  فەڕەنسادا  لە  نموونە: 
ملێون  یەك  ئەندازەیی  بە  كاربۆن 
ناوخۆیی  ب��ەرووب��ووم��ی  دۆالرە 
ئ��ەن��دازەی  ب��ە  دەهێنێت  ب��ەره��ەم 
بەاڵم  پیسبوون،  لە  بەشدارە   %1.3
تەن   483 ئۆكرانیا  وەك  واڵتێكی  
یەك  ئەوكات  بەكاردەهێنێت  كاربۆن 
بە  و  بەرهەمەكەیەتی  دۆالر  ملێون 
ئەندازەیی 1.6% ژینگە پیس دەكات. 
كە  واڵتانەی  ئەو  ژمارەی  بەگشتی 
بەشدارن لە فڕێدانی زۆرترین گازی 
دوانۆكسیدی كاربۆن 2Co بریتییە لە 
25 واڵت، كە ئەم دەوڵەتانە بەرپرسن 
83% كۆی  نزیكەی  لە دەرهاویشتنی 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
4

192

جیهان،  دەرهاویشتەكانی  گشتی 
ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
یەكەم  پلەی  بە   %20.6 ڕێ��ژەی  بە 
لە  پاكستانیش  واڵتی  و  پێشەوەیە  لە 
ڕێژەی  بە  ڕیزبەندییەكەدایە  كۆتایی 
گازی فڕێدانی  لە  بەشدارە   %0.8

 .CO
2

زانایان باس لەوە دەكەن كە 30%ی 
زینده وه ران  و  ڕووەك  جۆرەكانی 
هەڕەشەی  گ��ازان��ەوە  ئەم  هۆی  بە 
ل��ەن��اوچ��وون��ی��ان ل��ەس��ەرە، ب��ەوەش 
تاریك  تۆنێلێكی  دەچێتە  مرۆڤایەتی 
سوودێكی  هیچ  ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ا  و 
واڵتانی  سەرجەم  ئەگەر  نامێنێت، 
و  نەنێن  هەنگاو  بەیەكەوە  جیهان 
ب��ارودۆخ��ە  ئ��ەو  س��ەی��ری  بەجیدی 
ئەنجام  هاوبەش  ك��اری  و  نەكەن 
قۆناغە.  لەو  ڕزگاربوون  بۆ  ن��ەدەن 
لە  گفتوگۆ  بە  پێویستی  ئ��ەوەش 
لە  دوور  هەیە  تێگەیشتن  یەكتر 
و  سیاسی  بەرژەوەندییەكی  هەموو 
دیكەی  مەرامێكی  هەر  و  ئابوری 
دەوڵەتە زلهێزەكان، چونكە بە وتەی 
ساڵێك  سی  تەنیا  زانایان  لە  هەندێك 
كات لەبەر دەستدا ماوە، بۆ گۆڕینی 
و  بەكارهێنان  و  بەكاربردن  شێوازی 
سامان  لەگەڵ  مامەڵكردن  چۆنیەتی 
ئەگەر  سروشتیەكان.  وس��ەرچ��اوە 
بكرێت  دەست  ئێستاشدا  لە  هاتوو 
بەشێكی  فڕێدانی  كەمكردنەوەی  بە 
بە  گەرمكەرەكان  گ��ازە  لە  زۆر 
بەرگە  ئ��ەوا  ب���ەردەوام  شێوەیەكی 
بە ماوەیەكی  پێویستی  هەوای زەوی 
پاكی  پوختی  تا  هەیە  درێژ  و  دوور 

خۆی بۆ بگەڕیتەوە.
و  س��ەرن��ج  جێگەی  ئ���ەوەی  ب��ەاڵم 
چەند  لە  ئێستا  كە  ئەوەیە  تێڕامانە 
ڕاگەیاندنی  و  زانستی  ناوەندێكی 
خاوەن  و  زانا  چەندین  جیهانییەوە 
لە  هەیە  گومانیان  زانستی   پلەی 
قەتیسبوونی گەرما، هەروەها دیاردەی 
نازانن  ڕاست  بە  كەشوهەوا  گۆڕانی 
زەوی  گەرمبوونی  وایە  باوەڕیان  و 
كار  و  ماركسیزم  جێگرەوەی  بۆتە 

خۆسەپێنەر  هێزێكی  وەك  دەك��ات 
و  ئ���ازادی  دەستبەسەراگرتنی  بۆ 
هەندێجاریش  و  مرۆڤ.  بژاردەكانی 
لە ڕاگەیاندنەكانی جیهاندا ئەو زانایانە 
خانەی  دەیانخەنە  و  دەكەن  تاوانبار 
نۆكەرایەتی  بە  یان  و  تاوانكارییەوە 
ناوزەندیان  پترۆڵ  كۆمپانیاكانی 
ملمالنێیەكی  شێوەیە  بەو  دەك��ەن، 
زانستی دەبینرێت لەنێوان دوو بەرەی 
ناكۆكن  هەردووالیان  كە  بەیەك  دژ 
ئایا  ب��ەاڵم  بۆچوونەكانیان،  لەسەر 
زانستییە  جەنگە  ئەم  سەرئەنجامی 
ئایا كام دەستە  بە كوێ  دەگات؟ و 
و  ب��اوەڕ  جێگەی  دەبنە  زانایان  لە 
متمانەی خەڵكی بە دەست دەهێنن؟ 

زانایان ڕاوبۆچوونی 
بە  سەبارەت  ناوخۆیاندا  لە  زانایان 
دەبن  داب��ەش  گەرما  قەتیسبوونی 
كۆمەڵێكیان  گروپدا،  دوو  بەسەر 
باوەڕیان وایە كە ئەو دیاردەیە هەیە 
مرۆڤەوە  چاالكییەكانی  ئاكامی  لە  و 
و  ترسناكی  بە  باوەڕیان  پەیدابووە، 
لەسەر  هەیە  دیاردەكە  پەرەسەندنی 
هەڵوێستی  بە  جیهاندا،پێویستی  ئاستی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  هەیە  جیدی 
لە  چ��اوەڕوان��ك��راوەك��ان  كارەساتە 
وای  دووەم  گروپی  بەاڵم  ئایندەدا. 
زانستە  ئەو  ئێستا  تا  دەڵێن:  و  نابینن 
كە  بەڵگانەی  ئەو  و  نەبووە  ت��ەواو 
ئەو  لەسەر  یەكەم  گروپی  زانایانی 
و  وردن��ی��ن  دەخ���ەن  دەری  بابەتە 
بە  پێویستی  ك��ردارە  ئەو  ئێستا  تا 
بەداوداچوون  و  لێكۆڵینەوە  زۆرتر 
زانایانە  ئ��ەم  هەیە.  خوێندنەوە  و 
كەشوهەوا  سیستمی  كە  وادەبینن 
بە  سەبارەت  گۆڕانكارییەكی  هیچ 
تێكڕای  كەمبوونی  یان  زیادبوون 
بەڵكو  ڕوونادات،  تێدا  گەرما  پلەی 
گەرما بە هۆی هەواو تەزوو و تەوژمی 
دەگوازێتەوە  زەریاكانەوە  و  دەریا 
دیكە،لە  شوێنكی  بۆ  شوێنێكەوە  لە 
هیچ  ك���ردارەش���دا  ئ��ەو  ك��ۆت��ای��ی 
گەرما  لە  زیادبوونێك  یان  ونبوونێك 
هەیە  وا  ج��اری  بەڵكو  ڕوون���ادات. 

ناجێگیرییەك لە سیستمی ئاو و هەواییە 
هۆكارەكەی  ئ��ەوەش  ڕوودەدات، 
لە سیستمی  بەدەر  دەرەكییە  هێزیكی 
ئەم  بیگومان  زەوی.  كەشوهەوای 
ساڵەی  دە  لەم  دەرەكییانەش  هێزە 
دواییدا گۆڕانكارییان بە خۆوە بینیوە 
پەڵە  گۆڕانكاریەدا  ئەو  ئاكامی  لە 
دەركەوتووە،  خۆردا  لەناو  لەكە  و 
ئەوەش كاریكردوەتە سەر هەموو ئەو 
زەوی.  سەر  دەگەنە  كە  تیشكانەی 
كە  گۆڕانكارییانەی  لەو  جگە  ئەوە 
بە  ڕوودەدەن،  خۆریدا  خولی  لە 
هێزێكی  هەر  بڵێن  دەتوانین  جۆرێك 
دەرەكی ڕۆڵێكی تایبەتی خۆی هەیە 
گۆڕانی  لەسەر  خۆی  شوێنەواری  و 
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جێدەهێڵێت. كەشوهەوا 
ئاڕاستەیەكی  دیكەوە  لەالیەكی   
دەڵێت:  كە  هەیە  زانستی  دیكەی 
كە  دەردەخەن  ئەوە  لێكۆڵینەوەكان 
لە ماوەی 70 ساڵی ڕابردوودا گۆڕان 
جیاوازەكاندا  وەرزە  ئاووهەوای  لە 
جێگاییەی  ئەو  تا  دەكرێت،  بەدی 
زستان  ڕابردوودا  ساڵی   150 لە  كە 
ئەمریكا  خ��ۆرئ��اوای  و  باكور  لە 
ئێستا،  زستانەكانی  لە  بووە  سەختر 
نیوە گۆی  بەفری  توانەوەی  لە  جگە 
ناو  جوڵەی   دەركەوتنی  و  باكور 
دەریا جەمسیەرییەكان. و یەكێك لەو 
لەبەردەستدایە  كە  گرنگانەی  بەڵگە 
و  ئاو  دی��اردە  گۆڕانی  ناسینی   بۆ 

گۆڕانی كەش و هەوا 
پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆی 
هەیە بە ژیانی كۆمەاڵیەتی 
و ئابوری و مرۆڤه وه ، هەروەها جگە لە كاریگەرییەكانی 
لەسەر ڕووەك و ئاژەڵ و كارەساتە جۆراوجۆرەكانی دیكە، 
بۆیە پێویستە لە ڕوانگەی ئەم ڕاستییەوە زانایان لەگەڵ 
گۆڕانی كەش و ئاووهەوا مامەڵە بكەن و سنورێك بۆ گازە 
گەرمكەرەكان دابنرێت
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لێكۆڵەرەوانی  سەرنجی  هەواییەكان 
كێشكردووە  خ��ۆی  الی   ب���ەرەو 
لە    sequoia سێكوایا  دارەكانی 
ئەمریكایە،  كالیفۆرنیای  ویالیەتی 
 90 لە  زیاتر  دارانە  ئەم  بەرزی  كە 
مەتر   10 لە  كەشی  تیرە  و  مەترە 
داران��ە  ئ��ەم  تەمەنی  ك��ە  زی��ات��رە، 
ساڵدایە،   2200 بۆ   550 لەنێوان 
سور  ت��ەخ��ت��ەی  داری  ج���ۆری  ل��ە 
Redwood-ە. لەم ڕوویەوە بە هۆی 

سێكوایا-  داری  ق��ەدی  بازنەكانی 
و  ئاووهەوا  گۆڕانی  دەتوانرێت  وە  
لێكۆڵەرەوان  بۆ  ڕوونی  بە  دابارین 
لێكۆڵینەوەكانی  بەپێی  دەربخات. 
گۆڕانی  زان��ای��ان  دەستەییەی  ئ��ەم 
كەشوهەوا ڕاستیەكە و هۆكارەكەشی 
جیاوازەكانی  چاالكییە  لە  بریتییە 
و  هاتووچۆ  بوارەكانی  لە  م��رۆڤ 
شێوەیەكە  بە  ژێرخاك  سوتەمەنی 
مەترسیەكانیشی  هەروەها  گشتی، 
لە  ڕوو  دەی���ە  دوای����ی  ل��ە  دەی���ە 
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگای  و  زیادبوونە 
تاقیكردنەوەیەكی  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە 
پێویستە  و  گ��ەورەدای��ە  ئەخالقی 
چارەسەر  و  ب��دات  بڕیار  لەسەری 
بنوێنێت  هەڵوێست  و  بدۆزێتەوە 
دیاردەیە،  ئەم  سنورداركردنی  بۆ 
هەلی  ئایندە  دیكە  جارێكی  لەوانەیە 
وەكو  بڕیاردان  بۆ  نەڕەخسێنێت  وا 

چۆن ئەمڕۆ ڕەخساوە.
بەاڵم زانایانی بەرهەڵستكاری گۆڕانی 
كەشوهەوا باس لەوە دەكەن كە ئەوە 
زەویە  مێژووی  سروشتی  گۆڕانێكی 
جەمسەری  بەستەڵەكی  توانەوەی  و 
بوونی  زەویدا  دروستبوونی  لەگەڵ 
زەوی  گەرمەكانی  ماوە  وەك  بووە 
ژیاوە،  تێدا  داینەسوڕەكانی  كە  و 
خۆی  سەهۆڵبەندانی  چاخی  دوات��ر 
باشتروایە  بۆیە  دروستكردوەتەوە. 
دۆالر  ملیونەها  خەرجكردنی  لەبری 
لێكۆڵینەوەكانی  و  توێژینەوە  لەسەر 
بۆ  پ��ارە  ئ��ەو  گەرما،  قەتیسبوونی 
پیسبوونی  لە  ڕێگرتن  پڕۆژەكانی 
نەخۆشی  باڵوبوونەوەی  و  ژینگە 

ك��ارەس��ات��ە  م����ردن  و  ه�����ەژاری 
جۆراوجۆرەكان خەرج بكرێت.  

 %95 دەڵێن:  زانایانە  ئەم  هەروەها 
هۆی  بە  گەرما  قەتیسبوونی  ی 
گازی  پێیەش  بەو  ئاوەوەیە  هەڵمی 
دوانۆكسیدی كاربۆن هیچ نرخێكی 
لە  ئ��او  هەڵمی  بە  بەرامبەر  نییە 
دەرهاویشتنی  و  هەڵمژین  ب��واری 
دیكە  بەواتایەكی  گەرمی،  وزەی 
دوانۆكسیدی  گازی  كە  هەرچیەك 
چەندین  بە  ئاو  دەیكات  كاربۆن 
ك���ەڕەت ك��ردوی��ەت��ی ك��ەوات��ە بۆ 
 CO2 ئەوەندە تیشك دەخرێتە سەر
لە كاتێكدا ئەوە زانراوە كە توانای 
هەڵمژینی  بۆ   H2O ئ��او  هەڵمی 
چەند   Infra red ژێرسور  تیشكی 
دوانۆكسیدی  گ��ازی  ئ��ەوەن��دی 
ئەوە  بۆچی  ئایا  ب��ەاڵم  كاربۆنە. 
تیۆری  بانگهێشكارانی  ل��ەالی��ەن 
گرنگی  ك��ەش��وه��ەوادا  گ��ۆڕان��ی 
ئەم  وتاری  گوێرەی  بە  پێنادرێت؟ 
بەڵگەیەكی  هیچ  ئێستا  تا  زانانەش 
كە  نییە،  دەستەوە  بە  ڕوون  زانستی 
جەخت لەسەر ترسناكی قەتیسبوونی 
هەشبێت  ئەگەر  بكاتەوە،  گەرما 
دوانۆكسیدی  گازی  هۆی  بە  ئەوە 
هۆی  ب��ە  وات��ە  نییە،  ك��ارب��ۆن��ەوە 
بەڵكو  نییە،  مرۆڤەوە  چاالكییەكانی 
لە  كە  سروشتییە  لەرەلەرێكی  ئەوە 
سیستەمی كەشوهەوادا ڕوودەدات.

ئەمڕۆ لە واڵتانی پێشكەوتوودا بابەتی 
قەتیسبوونی  یان  كەشوهەوا  گۆڕانی 
 Climate change orگ�����ەرم�����ا
هەموو  ب��ە   .Global Warming

تەنیا  كاریگەرییەكانەوە  و  هۆكار 
و  ئەكادیمییەكان  بایەخی  جێگەی 
پەڕیوەتەوە  بەڵكو  و  نییە  سیاسیەكان 
باس و خواسی  بوەتە  بۆ هاواڵتی و 
هەستكردن  و  پەرۆش  بە  و  شەقام 
لەسەر  قسەی  بەرپرسیارێتیەوە  بە 
دەك���رێ���ت، ب��ۆی��ە پ��ێ��وی��س��ت��ی بە 
جیهانییە،  گشتگیری  چ��ارەس��ەری 
لەبەرئەوە ژیانی تاكەكان و گەلەكان 
ژیار  نەشونمای  گەشەوە  هەروەها  و 

بەندە  بنەڕەتدا  لە  شارستانییەكان  و 
هەر  بۆیە  كەشوهەواوە  سیستمی  بە 
ترسناكییەك  و  گ��ەف  و  ه��ەڕەش��ە 
ئەوا  ئاووهەوایە  سیستمە  ئەو  لەسەر 
ترسناكی  و  هەڕەشە  مایەی  دەبێتەی 
ب��ۆ م��ان��ەوەی م��رۆڤ ل��ەس��ەر ئەم 
كەش  گۆڕانی  چونكە  هەسارەیە. 
ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەكی  هەوا  و 
ه��ەی��ە ب��ە ژی��ان��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
جگە  هەروەها  مرۆڤه وه ،  و  ئابوری 
لە كاریگەرییەكانی لەسەر ڕووەك و 
جۆراوجۆرەكانی  كارەساتە  و  ئاژەڵ 
دیكە، بۆیە پێویستە لە ڕوانگەی ئەم 
گۆڕانی  لەگەڵ  زانایان  ڕاستییەوە 
و  بكەن  مامەڵە  ئاووهەوا  و  كەش 
گەرمكەرەكان  گ��ازە  بۆ  سنورێك 

دابنرێت.
تائێستاش  ئێمە  كە  ئەوەی  سەرەڕای 
كام  بۆچوونی  نازانین  تەواوەتی  بە 
بەو  س��ەب��ارەت  زان��ای��ان  لە  دەستە 
بەاڵم  دروستە،  و  ڕاست  دیاردەیە 
بە  واڵت  هەندێك  كە  دەزانین  ئەوە 
بیانووی جۆربەجۆر ئامادەنین بە هیچ 
جۆرێك پابەند بن بە ڕێكەوتنی لوتكە 
كەمكردنەوەی  بۆ  جیهانیەكانەوە 
بۆ  پیسكەرەكان  گ��ازە  ف��ڕێ��دان��ی 
چین  واڵت��ی  لە  هەریەكە  نموونە: 
كە  ئ��ەوەی  بیانوی  بە  ئەمریكا  و 
زیان  ڕێكەوتنامەیە  بەو  پابەندبوون 
دەگەیەنێت،  ئابورییەكەیان  هێزە  بە 
نابێت  پابەند  ڕووس��ی��اش  واڵت��ی 
ڕوسیا  چونكە  پەیمانەكانەوە،  بە 
گۆڕانی  لەگەڵ  هەیە  بەرژەوەندی 
واڵتێكی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ئ��اووه��ەوادا، 
ب��ەرزب��وون��ەوەی هەر  ب��ە  س���اردە، 
بەفری  4س��م  گ��ەرم��ی  پلەیەكی 
بەمەش  دەتوێتەوە  خاكەكەی  سەر 
خاكێكی زۆرتر و دەشتێكی زیاتری 
دەست دەكەوێت، بۆیە پێشبینی ئەوە 
واڵتە  ملمالنێیەدا  ئەو  لەنێو  دەكرێت 
دواكەوتووەكان  و  تازەپێگەیشتوو 
و  ئ��او  گ��ۆڕان��ە  ئ��ەو  قوربانی  ببنە 
ڕووبەڕووی  ئاییندەدا  لە  كە  هەواییە 

دەبێتەوە. هەسارەكەمان 
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بیردۆزی كارەساتەكان
د. ڕاجی ئەبو شەقرا
د. ئەلیاس شەمعون

Mathematics ماتماتیک
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هەموو  لە  بیركاریزانەكان 
سەدەكاندا وێڕای گرنگیدانیان بە ڕووداوە 
سروشتییەكان و هەوڵدان بۆ تێگەیشتنيان، 
كۆمەاڵیەتییەكان  گرفتە  بە  گرنگیان 
بەكارهێنانی  ڕێگای  دەتوانرێت  داوە، 
ئەو  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  لە  بیركاری 
هەنگاوانەی  سێ  بەم  گرفتانەدا  جۆرە 

خوارەوە كورتبكرێتەوە:
بیركاری  مۆدێلێكی  دۆزی��ن��ەوەی   -1
وات��ە  بناسێنێت،  گرفتەكە  گونجاو 
بۆ  دیاریكراوەكە  گرفتە  وەرگێڕانی 
مۆدیلە  لەوانەیە  بیركارییەكان،  پرسە 
یەك  هاوكێشەیەكی-  بیركارییەكە 
سستمێك  یان  بێت  یەك-  پلە  گۆڕاوی 
یان  فرەگۆڕاو  هاوكێشەیەكی  كۆمەڵە 
یان  ئاسایی،  جیاكاری  هاوكێشەیەكی 
كۆمەڵە هاوكێشە جیاكاریە بەشبەشه كان 
مۆدێلی  و  توپولوجی،  بۆشاییەكی  یان 

بیركاری دیكە بێت.
ئەو  لێكۆڵینەوەی  و  خوێندن   -2
و  دەستكەوتووانە  بیركارییە  مۆدیلە 

بە  خاسیەتەكان  تێگەیشتنی  بۆ  هەوڵدان 
مۆدێلەكە  ئەگەر  بیركاریانە،  شێوەیەكی 
ئەوا  ب��وو  یەكگۆڕاو  هاوكێشەیەكی 
شیكاركردنی  هەوڵی  بیركاریزانەكە 
سروشتی  لە  یان  كرا(  )ئەگەر  دەدات 
شیكارەكە دەكۆڵێتەوە، ئەگەر مۆدێلەكە 
هاوكێشە  شێوەی  لە  ب��وو  سستمێك 
بیركاریزانەكە  ئ��ەوا  پێكەوەییەكاندا 
لێكۆڵینەوە لە بوونی شیكارەكان دەكات 
و سروشت و ژمارەیان دیاری دەكات. 
توپولوجی  بۆشاییەكی  مۆدێلەكە  ئەگەر 
بۆشاییە  ئەو  لەسەر  لێكۆڵینەوە  ئەوا  بوو 

دەكرێت.
و  شیكار  و  ئەنجام  ئەو  دواییدا  لە   -3
سەر  وەردەگێڕدرێنە  بیركاریانە  تێبینییە 
زمانی گرفتە بنەڕەتییەكە واتا وەرگێڕانی 

لە زمانی بیركارییەوە بۆ زمانی واقیع.
ئەم ڕێگایەی كاركردنی بیركاریزانەكان 
تا  و  ب��ووە  كەڵك  بە  زۆر  ڕێگایەكی 
كێشە  ئەو  چارەسەركردنی  لە  ئێستاش 
دەبنەوە،  مرۆڤ  ڕووب��ەڕووی  زۆرانەی 
ئەوەش  هەر  لێوەردەگیرێت.  سوودی 
و  ڕێگا  كرد  بیركاریزانەكان  لە  وای 
دەتوانرێت  دابنێن،  نوێیەكان  چەمكە 
گەورەترین چەمك  داهێنانی  بگوترێت، 
ئەنجامی  ل��ە  بیركاریەكان  ڕێگا  و 
بووە،  پێویستەكانەوە  زۆر  پێداویستییە 
زۆرن،  یەكجار  ئ��ەوە  لەسەر  نموونە 
داهێنانی ژمارە ڕێژەییەكان )كەرتەكان( 
ئاكامی پێداویستییەكانی مرۆڤ بووە بۆ 
شیكاركردنی ئەو هاوكێشانەی لە جۆری 
ڕاستییەكان  ژمارە  داهێنانی  )2X=3(ن، 
یان چوارەمی )پ.ز( لە سەدەی سێیەم 
دا، ئاكامی پێداویستی شیكاركردنی ئەو 
(ن،  هاوكێشانە بووە كە لە جۆری )2= 2
واتا دۆزینەوەی درێژی ژێ لە سێگۆشەی 
كە  دووالیەكساندا  وەستاوی  گۆشە 
)1( دووالك��ەی  لە  هەریەكە  درێ��ژی 
ئاوێتەكان لە سەدەی  ە، داهێنانی ژمارە 
شیكاركردنی  مەبەستی  بۆ  هەژدەیەمدا 
لەجۆری  ك��ە  ب��ووە  هاوكێشانە  ئ��ەو 
پێداویستی  هەروەها  (ن،    2  +  1=0(
هەندێك  قەبارە  و  ڕووبەر  دۆزینەوەی 
لەو شێوازانەی كە بوونە هۆی داهێنانی 
ئەژماركردنی  بۆ  سەرەكییەكان  بیرۆكە 
جیاكاری و تەواوكاری، ئەو بابەتە لەسەر 

و  نیوتن  ئینگلیزی  بیركاریزانی  دەستی 
لیبنتز  ئەڵمانی  فەیلەسوفی  و  بیركاریزان 
نیوتن  باسە،  شایانی  ئ��ەوەی  پێگەیی، 
گرنگییەكی زۆری بەو بابەتە بیركارییەدا، 
ئەو  كە  كرد  بەوە  دركی  كاتێكدا  لە 
هەبوون  بابەتەدا  لەو  بیركاریانەی  بابەتە 
بەس نەبوون بۆ توێژینەوە و ڕاڤەكردنی 
دیاردەكانی جووڵە و كێشكردن، ئەوەش 
دوای پێگەیشتنی جیاكاری و تەواوكاری 
دەربڕینە  ئەو  دۆزینەوەی  هۆی  بووە 
جووڵە  یاساكانی  بە  كە  زان��راوان��ەی 
نیوتن  یاساكانی  بە  ئەمڕۆ  و  ناسراون 
ناودەبرێن. بابەتی جیاكاری و تەواوكاری 
بەشداری لە پەالماردان و شیكاركردنی 
فیزیكی  پرسیارە  لە  گەورە  كۆمەڵێكی 
ئاشكرایە  بەاڵم  كرد،  ئەندازەییەكاندا  و 
كورت  لەوەدا  بابەتە  ئەو  بەكارهێنانی 
هەڵسوكەتی  ه��ۆی  ب��ە  دەك��رێ��ت��ەوە- 
و  بەردەوامەكان  نەخشە  لەگەڵ  تەنیا 
داتاشراویان  توانای  كە  نەخشانەی  ئەو 
 Modelling مۆدێلكردنی  بە  لە  هەیە- 
بەردەوامەكاندا،  دی��اردە  و  گرفتەكان 
بێگومان ئەمەش ڕووداوەكان ناگرێتەوە، 
كێشانەی  ل��ەو  هەندێك  كاتێكدا  لە 
ل��ە جۆرێكی  دەب��ن  م��رۆڤ  ت��ووش��ی 
ب��ەردەوام  نەخشەیەكی  بە  كە  دیكەن 
بزوێنەری  تێكچوونی  نانوێنرێن، 
فڕیندا،  كاتی  لە  لەناكاو  فڕۆكەیەك 
لەناكاو،  ئادەمیزادێك  دڵی  وەستانی 
ئاودا  چڕی  لە  لەناكاوەی  گۆڕانە  ئەو 
كواڵن،  پلەی  دەگاتە  كە  ڕوودەدات 
خوێندكارێكی تێكۆشەر لەناكاو دەوامی 

ڕینیەتۆم 1923 –2002  

+1=02(           )
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خوێندن  لە  واز  و  بەجێدێڵێت  كۆلێج 
لە  لەناكاوانەی  گۆڕانە  ئەو  یان  دێنێت، 
ڕوودەدات  سەنەدەكاندا  و  زێڕ  نرخی 
كە  دیاردانەن  ئەو  نموونەی  هەموویان 
بە  نانوێنرێن،  ب���ەردەوام  نەخشەی  بە 
لەو  )نابەردەوامن(،  دی��اردەی  كورتی 
نموونانەی دیكە كە لە ژیانی ڕۆژانەماندا 
مێردێك  و  ژن  لە  خێزانێك  دەیانبینین: 
دەژین  ئاشتی  و  تەبایی  بە  پێكهاتووە 
دەگەڕێتەوە  كار  لە  پیاوەكە  ڕۆژێ��ك 
لەگەڵ  نانخواردن  لەسەر خوانی  و  ماڵ 
ژنەكەی دەمە بۆڵەیەكیان لێپەیدا دەبێت، 
و  دەبێت  گەرم  شەڕەكەیان  بەرەبەرە 
ژنەكەیدا  بەسەر  دەكات  هاوار  پیاوەكە 
و قاپ و قاچاخ فڕێ دەدات، ڕۆژێكی 
لە  بێدەنگی  بە  مێردەكە  و  ژن  دیكە 
لەناكاو  و  دادەنیشن  تەلەفزیۆن  بەرامبەر 
ژنەكە تووڕە دەبێت و ماڵ بەجێدێڵێت و 
دەچێتەوە ماڵی بابی )پیاوە بەستەزمانەكە 
نموونانەی  لەو  دەمێنێتەوە(.  تەنیا  بە 
نابەردەوامەكان،  دی��اردە  لەسەر  دیكە 
كەرتبوونی خانە بۆ دوو خانە لە كاتی 
گرفتە  و  ڕووداو  ئ��ەو  دابەشبووندا. 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئەندازەیی  و  فیزیكی 
هاندەرە  لە  دیكە  زۆری  و  بایۆلۆژییانە 
بۆ  بوون  بیركاریزانەكان  بەهێزەكانی 
یارمەتی  كە  نوێ  هۆكاری  دۆزینەوەی 
جۆرە  ئ��ەو  تێگەیشتنی  و  توێژینەوە 
ساڵی  دەوروبەری  لە  دەدەن.  پرسیارانە 
 R. تۆم  فەڕەنسی  بیركاریزانی  1970دا 
بیركاریانە  بیردۆزێكی  توانی   Thom

بدۆزێتەوە كە دەتوانرێت بەكاربهێنرێت 

بۆ توێژینەوەی نموونەی ئەو ڕووداوانەی 
باسمانكرد. تۆم ناوی لە بیردۆزەكەی نا 
 Catastropheكارەساتەكان بیردۆزی 
كە  بیركارییەیه   بیردۆزە  ئەو   ،Theory

دەتوانرێت بۆ وەسفكردنی هەندێك لەو 
ڕووداوانەی بەردەوام نین بەكاربهێنرێت. 
لەو  هەندێك  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  تۆم 
هۆكارەكانی  تیایاندا  كە  سیستمانە كرد 
هۆكارەكانی  سەر  كاردەكەنە  زاڵبوون 
ڕەفتار  گ��ۆڕاوەك��ان��ی  ب��ە  ك��ە  دیكە 
كارەساتەكان  ب��ی��ردۆزی  ن��اودەب��رێ��ن. 
ئەنجامدا  لەسەر  سەلماندنی  تۆم  ئەوەی 

لەمەدا كورتدەكرێتەوە:
بە  ماوەیەكدا  لە  گۆڕانێك  هەر  ئەگەر 
بۆ  كۆتایی  بچووكترین  دۆزی��ن��ەوەی 
بڕێكی دیاریكراو سنوورداركراو، و ئەو 
كاریتێكرابێت،  هۆكارێك  چەند  بە  بڕە 
ئەو هۆكارانە لە چوار هۆكار زیاتر نەبن، 
ئەوا دەتوانرێت ئەو كردارە ئەندازەییە بە 
تەنیا چەماوەیەك یان ڕووتەختێك كە لە 
لە حەوت چەماوە  پێكهاتووە  كۆمەڵێك 
و ڕووتەختدا وەسف بكرێت ئەم كۆمەڵە 
پێیاندەوترێت  ڕووتەختانەش  و  چەماوە 

كارەساتە سەرەتاییەكان.
ڕووتەختە  لەو  یەكێك  باسی  لەمەودوا 

سەرەتاییانە دەكەین:
نموونە بۆ دوژمنكاری

ڕەفتاری  كە  ڕوونیكردەوە  كونرالۆرنز 
شەڕانی سەگ دەتوانرێت بە دوو پاڵنەری 
و  تووڕەبوون  كارتێبكرێت:  دژبەیەك 
ترس، دەكرێت ئەو دوو هۆكارە زۆر بە 
وردی پێوانە بكرێن، بڕی كردنەوەی دەم 
تووڕەیی  بڕی  لەگەڵ 
دەگ��ۆڕێ��ت  سەگەكە 
گۆشەیەی  ئەو  بڕی  و 
گوێچكەكانی سەگەكە 
بەرەو  گەڕانەوەیاندا  لە 
ب��ڕی  ل��ەگ��ەڵ  دواوە 
هەستی  ت��رس��ەی  ئ��ەو 
دەگۆڕێت،  پێدەكات 
ب���ە چ��اودێ��ری��ك��ردن 
ل���ێ���ك���دان���ەوەی  و 
سەگەكە  دەربڕینەكانی 
وەك نیشانەی هەڵچوونی 
دەتوانرێت  )هەستیاری( 
سەگەكە  ڕەف��ت��اری  لە 

وەك نەخشە بۆ میزاجەكەی بكۆڵرێتەوە. 
فاكتەرە  دوو  ل��ەو  یەكێك  ئ��ەگ��ەر 
هەڵچوون و دژ بەیەكانە بوونیان نەبێت، 
ئاسانی  بە  ڕادەی��ەك  تا  دەتوانرێت  ئەوا 
بۆ  بكرێن،  سه گەكە  ڕەفتاری  پێشبینی 
و  بێت  تووڕە  سەگەكە  ئەگەر  نموونە 
دوژمنكارانەی  ڕەفتاری  ئەوا  نەترسێت، 
دەكرێت.  ڕەچاو  لێ  پەالماردانی  وەك 
و  بترسێت  سەگەكە  ئەگەر  لەكاتێكدا 
تووڕە نەبووبێت ئەوا هەاڵتنی لێ ڕەچاو 
دەكرێت نەك پەالماردان. بە نەبوونی ئەو 
دوو فاكتەرە بە ئاسانی ڕەفتاری سەگەكە 
دیاری دەكرێت، پێشبینی هیچ كام لەو 
هەاڵتنی  و  پەالماردان  ڕەفتارەی  دوو 
ئایا  ئەوەیە،  گرنگ  بەاڵم  ناكرێت.  لێ 
كاریگەرە  دوو  ئەو  بوونی  كاتی  لە 
لە  ت��ووڕەب��وون  و  ترس  دژبەیەكەدا، 
ڕەفتاری  لە  پێشبینیەك  چ  یەككاتدا، 
بیركاریە  مۆدێلە  دەكرێت؟  سەگەكە 
نەبوون  ب���ەردەوام  ئ��ەوەی  س��ادەك��ان 
بە  ناگرێت ڕەفتاری سەگەكە  لەبەرچاو 
ڕەفتارێكی بێالیەن دادەنێت لە كاتێكدا 
ئەو دوو كاریگەرە دژبەیەكە هەریەكەیان 
ناهێڵێت.  دیكەیان  ئەوی  كاریگەری 
كە  دەبینین  بابەتەكە  تێڕامانی  بە  بەاڵم 
پێشبینی  كەمترین  بێالیەن  ڕەف��ت��اری 
دەكرێت. كاتێك سەگەكە دەترسێت و 
تووڕەیە لە یەككاتدا ئەگەری هەریەكە 
كەچی  زۆرە  پەالماردانی  و  هەاڵتن  لە 
لە سفردا  بێالیەنی  بە  مانەوەی  ئەگەری 

دەبێت.
ب���ا م��ۆدێ��ل��ێ��ك��ی ب��ی��رك��اری��ان��ە بۆ 
ڕەفتاری  بارەكانی  ڕوون��ك��ردن��ەوەی 
دابنێین.  ڕەفتارەكان(  )ئەگەری  شیاو 
بە  تووڕەبوون  و  ترس  كاریگەرەكانی 
لە  ئەستوون  سەریەك  لە  تەوەرەی  دوو 
ڕووتەختە  ئەو  دەنوێنین،  ڕووتەختێكدا 
بەاڵم  ناودەبەین.  زاڵبوون  ڕووتەختی  بە 
ت��ەوەرەی  لەسەر  سەگەكە  ڕەف��ت��اری 
لەسەر  ئەستوونە  كە  دەنوێنرێت  سێیەم 
دەوترێت  پێی  زاڵ��ب��وون،  ڕووتەختی 
بۆ هەر خاڵێك لەسەر  تەوەرەی ڕەفتار، 
ڕووتەختی زاڵبوون )واتە بۆ هەر جووتە 
ترس(  و  تووڕەبوون  لە  ڕێكخراوێك 
ئەو  بۆشاییدا هەیە  لە  زیاتر  یان  خاڵێك 
ڕەفتارە دەنوێنێت كە ئەگەری بوونی لە 

نیوتن 1642 – 1726
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ئەستوونەی  ئەو  سەر  دەكەوێتە  خاڵە  ئەو  زیاترە.  هەموویان 
كە لەسەر ڕووتەختی زاڵبوون لەو خاڵەوە كە خاڵی زاڵبوون 
لەگەڵ  خاڵەوە  لەو  بەرزییەكەی  و  بەرزكراوەتەوە  دەنوێنێت 
دوو  بەو  یەكێك  ئەگەر  دەگۆڕێت.  ڕەفتارەكەیدا  توندی 
ئەگەر  دەبێت.  ڕەفتار  خاڵی  یەك  تەنیا  ئەوا  زاڵبوو  هۆكارە 
هەریەكە لەو خااڵنەی لە خاڵی بنەڕەتەوە نزیكین كاریگەری 
هەردوو هۆكارەكانی تا ڕادەیەك تێدا یەكسان بێت، ئەوا دوو 
و  دوژمنكارانە  كارێكی  یەكەمیان  دەبن:  ڕەفتارەكە  بۆ  خاڵ 
شوێنێكی  دەكەوێتە  یەكەمیان  دەنوێنێت.  هەاڵتن  دووەمیان 
لەگەڵ   )1( وێنەی  بڕوانە  دووەمەوە  لە شوێنی خاڵی  بەرزتر 
ڕەفتاری  كە  بدۆزرێتەوە  سێیەم  خاڵی  دەتوانرێت  ئەوەشدا 
سەرنجی  بێالیەنە،  ڕەفتاری  ئەویش  هەیە  ئەگەری  كەمترین 
خااڵنە  ئەو  هەموو  بۆ  ڕەفتارمان  خاڵەكانی  ئەگەر  بدە  ئەوە 

ئەوا  زاڵبوونەوە  ڕووتەختی  كەوتوونەتە  كە  دۆزی��ی��ەوە 
ناودەبرێت  ڕەفتاری  ڕووی  بە  دەستدەكەوێت،  ڕوویەكمان 
بڕوانە وێنەی )1(. ئەو ڕووە بە بوونی سێ چین لە هەندێك لە 
بەشەكانیدا جیادەكرێتەوە، دوو چینەكەی سەرەوە و خوارەوە 
كاتێكدا  لە  دەنوێنن  هەیە  ئەگەریان  زیاترین  ڕەفتارن  دوو 

چینەكەی ناوەڕاست كە كەمترین ئەگەری هەیە دەنوێنێت.
لەو  سەگەكە  ڕەفتاری  پێشبینیكراوی  توانای  لە  ئەوەی  بۆ 
سەگەكە  كاردانەوەی  تەماشای  دەبێت  تێبگەین،  نموونەیەدا 
گریمان  كاریگەرەكاندا،  هۆكارە  گۆڕانی  كاتی  لە  بكەین 
بێالیەنیدایە  بارێكی  له   سەگەكە  سەرەتایی  هەڵچوونی  باری 
و لەسەر ڕووی زاڵبوون بە خاڵی بنەڕەت دەنوێنرێت، بەمەش 
ڕەفتارەكەی بە خاڵێكی بێالیەن لەسەر ڕووی ڕەفتار دەنوێنرێت. 
تووڕەبوونەكەی  بۆ  بوو  هاندەرێك  تووشی  سەگەكە  ئەگەر 
زیاد بكات بەبێ ئەوەی بڕی ترسەكەی بگۆڕێت 
لێبووردن  ب��ەرەو  ڕەفتارەكەی  یەكەمجار  ئەوا 
دەگۆڕێت و ئەو خاڵەی كە ئەو ڕەفتارە دەنوێنێت 
لەسەر ڕووی ڕەفتار دەجووڵێت )وەك لە وێنەی 
زیادبووندا  لە  تووڕەبوونەكەی  ئەگەر  )1(دایە( 
بەردەوام بوو ئەوا سەگەكە دەست بە پەالماردان 
لەسەر  دەنوێنێت  ڕەفتارەكە  ئەو خاڵەی  دەكات، 
كارەسات  )و  بەرزدەبێتەوە  بەرەوسەر  ڕووەكە 
ترسەكەی  سەگەكە  ئەگەر  ئێستا  ڕوودەدات(، 
نەگۆڕ  تووڕەبوونەكەی  كاتێكدا  لە  زیادیكرد 
بێت، ئەوا ئەو خاڵەی ڕەفتارەكەی لەسەر ڕووی 
ڕەفتار دەنوێنێت بەرەبەرە لە خاڵی بنەڕەت نزیك 
دەبێتەوە، لەبەرئەوەی الری ڕووەكە لەو شوێنەدا 
گەورە نییە بۆیە گۆڕان لە ڕەفتاری سەگەكەدا بە 
بارێكی دەروونی  لە  هێواشی دەبێت و سەگەكە 
سه گه که   ئه گه ر  بەاڵم  دەمێنێتەوە.  دوژمنكاریدا 
ئه و  ئه وا  به رده وامبوو  زیادبووندا  له   ترسه که ی 
نییە  تێدا  گومانی  ده نوێنێت  ڕه فتاره که   خاڵه ی 
له   سه ره وه   به شی  یەكتربڕینی  هێڵی  دەگاتە  كە 

سەگێک لە باری تووڕەبووندا سەگێک لە باری ترسدا بێ بوونی توڕەیی
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ڕووی ڕەفتارەكە لەگەڵ بەشە ناوەندییەكەی لەبەرئەوەی ئەو 
كەمترین  ڕووەكە  ناوەڕاستی  بەشی  سەر  دەكەونە  خااڵنەی 
زیادبوونێكی  هەر  ئەوا  دەنوێنن  گونجاو  ڕەفتاری  بۆ  ئەگەر 
دیكە لە ترسەكەدا وا لە خاڵی ڕەفتارەكە دەكات لە ڕووەكەدا 
بەرەو خوار دابەزێت كە نیشانەی ڕەفتاری هەاڵتنی سەگەكەیە، 
ترسەكە  زیادبوونی  بە  كە  دەك��ەوێ��ت  دەستمان  لەمەوە 
بەرەبەرە )لەكاتێكدا تووڕەبوون نەگۆڕە( ڕەفتاری سەگەكە لە 
بۆ هەاڵتن دەگۆڕێت و كارەسات  لەناكاو  دەستدرێژكاریەوە 

ڕوودەدات.
ڕووی كارەساتەكە

لە  ڕوویەكمان  سەرنجماندا  سەگەكە،  ڕەفتاری  نموونەی  لە 
ڕەفتاری  لە  دەمانەوێت  كاتێكدا  لە  دەستكەوێت،  بۆشاییدا 
هاندەرە  دەرەكیە  فاكتەرە  گۆڕانی  بە  وردبینەوە  سەگەكە 
)ئایا  دەپرسین  ئێستاش  ترس.  و  تووڕەبوون  دژبەیەكەكان، 
دەتوانرێت ڕوویەكی وەك ئەو ڕووەی پێشەوەمان بە دەستەواژە 
بیركارییە ڕووتەكان دەستكەوێت؟( هەوڵ دەدەین وەاڵمی ئەو 

پرسیارە بدەینەوە.
با؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نەخشەیەكی ڕاستی بێت كە توانای داتاشراوی 
هەیە. ئەگەر ƒ)x(= 0 ئەوا ڕوونكردنەوەی نەخشەی ƒ دەربارەی 
خ��وارەوە  ب��اران��ەی  سێ  ل��ەم  یەكێك    ))X0, ƒ(x0( خاڵی 
وەردەگرێت كە بەندە لەسەر ئەوەی X0 دا لە خاڵی گەورەترین 
كۆتایی خۆجێ local maximum یان خاڵی بچووکترین کۆتایی 
 inflection وەرگ��ەڕان  خاڵی  یان   local minimum خۆجێ 
بە  خاڵەكە  دا   X0 لە  لەمبارانەدا  هەریەك  لە  دەبێت  pointی 

  ))X0, ƒ)x0(ناودەبەین و خ�اڵی critical point خاڵی شلۆق
ناوی )جووتە شلۆق(  بە  نەخشەكە  لەسەر ڕوونكردنەوەی  یش 
وەك  بەردەست  شێوەیەكی  بە  بارانە  ئەو  دەتوانرێت  ناودەبەین. 

خوارەوە ڕوون بكەینەوە: وێنه ی ژماره  )2(

چەماوەیەی  ئەو  لەسەر  بچووك  تۆپێكی  جوڵەی  ئەگەر 
لە سەرەوە دیاریكراوە بێنینە بەرچاو، تۆپەكە لە ساتێكی 
 X0 دایە لە كاتێكدا ))X0, ƒ)x0( دیاریكراودا لە خاڵی
لە خاڵی شلۆقدا بێت ئەوا تۆپەكە لە بارێكی هاوسەنگدا 
 X0 ئەگەر  دەبێت  جێگیر  هاوسەنگیە  ئەو  بەاڵم  دەبێت. 
خاڵی بچووكترین كۆتایی خۆجێ بێت، و هاوسەنگیەكە 

جۆرەكەی  دوو  لە  هەریەكە   X0 ئەگەر  نابێت  جێگیر 
ڕاستیمان  نەخشەیەكی  ئێستا گریمان كۆمەڵه   بێت.  دیكە 
هەیە كە پشت بە پارامیتەرێك واته  ناوەندێک یان زیاتر 
خاڵە  لە  و  بدەین  سەرنج  كاتدا  یەك  لە  با  دەبەستێت. 
ئەو شێوەیە  ئایا  ڕامێنین،  نەخشەكاندا  هەموو  شلۆقەكانی 
هەموو  تێڕامانی  لەكاتی  دەكەوێت  دەستمان  كە  چییە 
كۆمەڵە  لەو  كە  نەخشانەی  ئەو  شلۆقەكانی  جووتە 

نەخشەیەدان؟
با ئەو پرسیارە بەو نموونەی خوارەوە ڕوونبكەینەوە:

پشت  بێت  نەخشەكە  4X4/Vab= 1+1/ك��ۆم��ەڵ��ە  با 
لەو  هەریەكە  و  دەبەستێت   a,b پارامیته ری  دوو  بە 
چواری  پلە  لە  سنووردارن  كۆمەڵەیەدان  لەو  نەخشانەی 
خاڵە   a,b ڕێكخراوێك  جووتە  هەر  بۆ  دا.  گ��ۆڕاوی  
هاوكێشەی شیكارەكانی   Vab نەخشەی  شلۆقەكانی 

 .X3+ax+b=0 2(=0 يانax2+bx/4X4+1/d/dx)1
كەمەوە  النی  بە  كە  دا   X لە  سێیە  پلە  هاوكێشەیەكی 
شیكاری  سێ  زۆرەوە  بەالنی  و  ڕاستی  شیكاری  یەك 
 )a,b( بە  پشت  شیكارانە  ئەو  ڕاستیدا  لە  هەیە،  ڕاستی 
جیاكەرەوە  بە  پشت  وردتر،  دەربڕینێكی  بە  دەبەستێت، 
D دەبەستێت، كاتێك 27b2+D= 4a3 ئەگەر هێڵكاری 
كێشا  مان   27b2=0+4x3 نەخشیە  ئەو  ڕوونكردنەوەی 

ئەوا وه ک شێوەیەی ژماره  )3(.

ڕوونكردنەوەیە  ئەو  كە  دەكرێت  ئەوە  تێبینی  لێرەدا 
بەشانەی  ئەم  بۆ   )a,b( تەوەرەیە  دوو  ئەو  ڕووتەختی 

خوارەوە دابەش دەكات:
1- I = {(a,b); D<0}

2- E= {(a,b); D >0}

3- B= B1 U B2 U {0}= {(a,b); D=0}

 X3+ax+b= 0 هاوكێشەی  ڕەگەكانی  سروشتی  هەروەها 
پشت بە شوێنی خاڵی )a,b( دەبەستێت لە هەر سێ بەشەكەی 

سەرەوەدا، و ئەوەی زانراوە كە: 
ڕاستی  جیاوازی  شیكاری  یەك  ئەوا   ??????( ئەگەر   -1

دەبێت.
2- ئەگەر         ئەوا سێ شیكاری ڕاستی دەبێت.

a -axis

b -axis

B 
1

E

B 
2

I

خاڵی وەرگەڕان

بچووکترین کۆتایی خۆجێ

گەورەترین کۆتایی خۆجێ

ƒ: R      R

ƒ :(   )=0

    .ƒ:(   0)0(          )

    .ƒ:(   0)0(          )

    .ƒ:(   0)0(          )

(   
0
)

(   
0
)

(   
0
)

(   
0
)

   a   2+bV
ab

= 4 +
1

2

1

4

   a   2+b4 +
1

2

1

4
=0d

d
(                    )   a   +b3 + =0

D=4a3 + 27b2

4  3+ 27b2=0

  3 +a   +b=0

 E)a,b( E

 E  I)a,b(

(   
0
)
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3-ئ����ەگ����ەر          ئ���ەوا س��ێ ش��ی��ک��اری ڕاستی 
دەب��ن، ج��ووت  ئەوانیتر  لەسەر  هەندێكیان   دەبێت 
ئ�����������ەگەر              ئەوا دوو شیكارە بچووکەکانی 
دیکەش  شیکارەکەی  و  دەبن  جووت  یەکتری  لەسەر 
ئەوا  ئەگەر           کە گەورەکەیانە جیاواز دەبێت. 
دوو شیكارە گەورەكان لەسەر یەكتری جووت دەبن و 
بچووكەكەیان جیاواز دەبێت، ئەگەر )a,b)= 0 ئەوا هەر 
هەریەكە  دەبن.  جووت  یەكتری  لەسەر  شیكارەكە  سێ 
لەو شیكارانە خاڵێكی شلۆقی نەخشەی Vab دەنوێنێت و 
سەلماندنەكە  )لێرەدا  بسەلمێنرێت  ئاسانی  بە  دەتوانرێت 
نادەین(، جۆری ئەو خاڵە شلۆقانە بەم شێوەیەی خوارەوە 

دەبن )بڕوانە هێڵكاری )4((.

هاوكێشەی  ڕاستی  تاكە ڕەگی  ئەگەر        و      -1
بچووكترین كۆتایی   X0 ئەوا خاڵی  بێت   X3+ax+b= 0

خۆجێی نەخشەی V دەبێت.
بچووكترین  دوو   V نەخشەی  ئەوا   I ئەگەر??????   -2

كۆتایی و یەك گەورەترین كۆتایی دەبێت.

3- ئەگەر (???? B1 ئەوا نەخشەی V خاڵێكی بچووكترین 
كۆتایی و خاڵێكی وەرگەڕانی دەبێت.

و  كۆتایی  بچووكترین  خاڵێكی  ئەوا   ??????) ئەگەر   -4
دەبێت. خاڵێكی وەرگەڕانی 

تەنیا یەك بچووكترین خاڵی  ئەوا   (a,b)= (0,0) ئەگەر  -5
دەبێت. كۆتایی خۆجێی 

كە  دەنوێنن  خااڵنە  ئەو  كۆتایی  بچووكترین  خاڵەكانی 
خاڵەكانی  كاتێكدا  لە  دەبێت،  جێگیر  تێدا  هاوسەنگیان 
تێدا  هاوسەنگیان  كە  دەنوێنن  خااڵنە  ئەو  وەرگ���ەڕان 
جێگیر نابێت. لەمەشەوە ئەگەر )????? E ئەوا یەك باری 
لە  ئەوا  ئەگەر         و  هەیە  هاوسەنگی  جێگیربوونی 
دوو باردا هاوسەنگی جێگیر دەبێت و لە بارێكیاندا جێگیر 

نابێت.
 {M= {(a,b,x)????? R3;x3 + ax + b= 0 ئەگەر واماندانا
ڕووە  ئەو  و  دەنوێنێت،  R3دا  لە  ڕووی��ەك   M كۆمەڵەی  ئەوا 
ئەندازەییەی هەموو جوتەكانی هاوسەنگی )جێگیر و ناجێگیر( 
ئەگەر  و  هاوسەنگی  ڕووی  بڵێن  پێی  دەتوانین  دەنوێنێت، 
تێبینییەكانی  كە  بكێشین  ڕووە  ئەو  هێڵكارییەكی  هەوڵیشماندا 
دەبینین  ئەوا  بەكارهێنا  تێدا  لەسەر خاڵەكانی شلۆقی  پێشوومان 
ڕەفتاری  نموونەی  لە  هێڵکارییه ی  ئه و  وه ک  هێڵكارییەكی 
ڕووی  نموونەیەدا  لەم  دەستدەكەوێت،  كێشرا  سەگەكەدا 
هاوسەنگیەكە ڕووی كارەساتەكەی ڕەفتاری سەگەكە دەنوێنێت.
سەلمێنراوەكەی تۆم ئەوەیە، كە ژمارەی ڕووەكانی هاوسەنگی 
زیاتر  بە  پشتدەبەستێت  كە  نەخشەكان  زۆری  زۆربەی(  )بۆ 
نەبێت لە 3 پارامیتەر و دوو گۆڕاو تەنیا حەوت ڕوون، ئەو 

 .)R5, R4, R3, R2( ڕووانە بەشەكۆمەڵەن لە
باسەكانی  لە   ( دەڵێت:  لێرەدا  نووسەر  هەرچەندە  تێبینی: 
بیردۆزی  بەكارهێنانەكانی  سەر  دەگەڕێینەوە  داه��ات��وودا 
دەستكەوت،  ئەوەندەم  تەنیا  من  لێرەدا  بەاڵم  كارەساتەكان(، 

ئەوەی درێژەی باسەكەی لەبەردەستە هیوادارم بۆم بنێرێت.

One minimum and one inflection

two minimum and one maximum

one degenerate minimum
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 E  I)a,b(
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(   
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0
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)a,b,x(   R 3;   3+a   +b=0E{                                 }M=

)a,b( =0

 E)a,b( B1
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و: عەباس جوامێری

سەرچاوە: 
مجلة الریاضیات والفیزیاء العدد السادس - 1980
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