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تازە  گۆڕانكاری  و  نوێ  داهێنانی  تەكنۆلۆژیادا  و  زانست  پێشكەوتنی  لەگەڵ  ڕۆژبەڕۆژ 
زۆر  بۆماوەیەكی  و  لەمەوپێش  سەردەمانێكی  دەكەن.  چۆڵ  كۆنەكان  داهێنانە  بە  جێگە 
بكات،  لێژ  كاغەز  لەسەر  نووسراو  ئاسایی  نامەی  بە  جێگە  توانی  ئەلكترۆنی  نامەی 

ماوە؟ لەمەوبەری  سااڵنێك  ڕەواجی  هەمان  ئێستادا  لە  ئەلیكترۆنی  نامەی  ئایا  بەاڵم 
شارەزایانیش  و  دەكەن  وەسف  ڕابردوودا  لە  داهێنانێك  بە  ئەلەكترۆنی  نامەی  هەندێك 
تۆڕەكانی  و  لەناودەچێ  تەواوەتی  بە  ئیمەیل  داهاتوودا  ساڵی  پێنج  لە  وایە  پێیان 

دەگرنەوە. جێگەی  فەیسبووك  وەك  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیكردنی 
و  ببینەوە  ڕووب��ەڕووی  دەبێ  كە  نییە  پێشكەوتن  و  گۆڕانكاری  تەنیا  ئەمە  بەاڵم 
 LBS خزمەتگوزارییەكانی  سایەی  لە  ئێستادا  لە  چونكە  بگونجێنین،  لەگەڵدا  خۆمانی 
 LBS خزمەتگوزارییەكانی  زانراوە،  هاوڕێكانمان  بۆ  شوێنمان  و  جوڵە  تەواوی  دا 
تۆڕە  و  فەیسبووك  لەسەر  هاوڕێكانمان  بۆ  شوێنمان  وردی  بە   GPS سیستمی  لەڕێی 
ئەو  ئەدرێسی  ناكات  پێویست  دیكە  چی  دەكات،  دیاری  دیكە  كۆمەاڵیەتیەكانی 
بخۆیتەوە،  لەگەڵدا  چایەكی  دەكەیت  چاوەڕێی  كە  بدەیت  هاوڕێكەت  بە  كافتریایە 
تۆمار  هاوڕێیەت  ئەو  ناوی  هاوڕێیاندا  لیستی  لە  فەیسبووك  لەسەر  بەسە  ئەوەندە 
كە  بزانیت  هاوڕێكانیشت  تەواوی  شوێنی  دەتوانی  بەڵكو  ئەوەندە،  هەر  نەك  كردبێت، 

دەكەن. پیاسە  یان  دەخۆن،  نان  كوێ  لە  یان  دەكەن،  كار  لەكوێ  ساتەدا  لەو 
تەنیا  خۆی  دەشێ  كە  نییە  وەهمیە  بەكارهێنەرە  ئەو  ئینتەرنێت  بەكارهێنەری  دیكە  چی 

نەبن. خۆی  هیچیان  كە  بكات  كاراكتەرێك  چەند  لە  گوزارشت  و  بێ  كەس  یەك 
لە  داهێنانە  ئەم  بەدڵنیاییەوە  و  بایەخە  جێگەی  ئاستە  بەم  زانست  گەیشتنی  بێگومان 
سوودی  ڕۆژانەدا  كاروبارەكانی  ئاسانكردنی  و  خزمەتگوزاری  و  مرۆیی  بواری  زۆر 
ئایا  پرسیارەیە:  ئەو  وەاڵمی  نییە،  نیگەرا مایەی  من  الی  ئەوەی  بەاڵم  دەبینرێ،  لێ 
واڵتەی  لەم  ئینتەرنێتەوە  لەڕێی  شوێن  دیاریكردنی  خزمەتگوزارییەكانی  واتە   LBS

تەسككردنەوەی  مایەی  دەبێتە  زیاتر  چەندە  و  وەردەگیرێ  لێ  سوودی  چەندە  ئێمەدا 
داخراوەدا؟! كۆمەڵگە  لەم  تاك  ئازادییەكانی 

سەروتار

سەرنووسەر
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Medicine نۆژداری

 پەیوەندی نێوان دڵ و دەم
د. سەعید عەبدوللەتیف
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كۆنترۆڵكرنی مەڵبەندی   بەپێی 
یان پارێزگاریی  و  نەخۆشییەكان 
Centers for Diseases 
Control& Prevention )CDC(  
گیانی ساڵێكدا  لە   نەخۆشییەكانی دڵ 
كەسی هەزار  سەد  شەش   600000 
كردووە وای  ئەمە  ك��ردووە،   ڕاپێچ 
 كە بە بكوژی یەكەم ئەژمار بكرێت

ئەمەریكادا .لە 
و  دڵ  نەخۆشی  ك��ە  دەزان���ی  ئایا 

پەیوەندیدارن؟ دەم  تەندروستی 
دوو  ب���اس���ە  ش���ای���ان���ی  ئ������ەوەی 
لەنێوان  ه��ەی��ە  پ��ەی��وەن��دی��دارێ��ت��ی 
نەخۆشی دڵ و تەندروستی دەمدا كە 

لە: بریتین 
دەریانخستووە  لێكۆڵینەوەكان   -1
دووچ��اری  كە  كەسانەی  ئ��ەو  كە 
پ���ووك و دەوروب����ەری  ن��ەخ��ۆش��ی 
 Gingivitis and ددان���ەك���ان 
پتر  ب��وون��ەت��ەوە   Periodontitis

دڵ  نەخۆشییەكانی  ب��ۆ  ب���ارن  ل��ە 
بەبەراورد لەگەڵ ئەوانەی كە پووكی 

تەندروستە. ددانەكانیان 
تەندروستی  تەندروستی دەم كلیلی   -2
لێكۆڵینەوەكان  مرۆڤە،  لەشی  هەموو 
دەم  تەندروستی  ك��ە  نیشانیانداوە 
ئاگاداركردنەوەی  نیشانەی  دەتوانێت 
كە  گشتی،  نەخۆشی  ب��اری  چەندین 
نەخۆشییەكانی دڵ یەكێكە لەو حاڵەتانە.

نەخۆشی  چۆن  پەیوەندی:  یەكەم 
زیاد  دڵ  ن��ۆرەی  مەترسی  و  پ��ووك 

دەكات؟
ڕێ��گ��ای  دەم  ل����ەب����ەرئ����ەوەی 
وردە  و  زی���ن���دەوەر  و  خ����ۆراك 
م��رۆڤ،  لەشی  بۆ  زی��ن��دەوەرەك��ان 
پووكی  ه��ەوی  كە  كەسانەی  ئ��ەو 
حاڵەتێكی  لە  هەیە  درێژخایەنیان 
م��ەت��رس��ی��دارت��ردان ك��ە دووچ���اری 
گوێرەی  ب��ە  ب��ب��ن��ەوە،  دڵ  ن���ۆرەی 
گشتی ددانی  پزیشكی   ئەكادیمیای 
  )Academy of General  Dentistry AGD(

نەخۆشی پووك لە قۆناغیی سەرەتاییدا 
لە  نەخۆشی دەوروبەری ددانەكان  و 
كەڵەكەبوونی  بە  كۆتاییدا  قۆناغی 
دروس��ت  میكرۆبی  پەڵە  ت��وێ��ژاڵ��ە 

دەبێت.
دەریانخستووە  توێژینەوەیەك  چەند 
ببێتە  لەوانەیە  پ��ووك  نەخۆشی  كە 
دڵ،  نەخۆشی  دروستبوونی  ه��ۆی 
پووكەكەی  لە  بەكتریا  لەبەرئەوەی 
ب��ەرەو سوڕی  ك��ردووە  ه��ەوی  كە 
لوولە  بە  بلكێت  و  ب��ڕوات  خوێن 
خوێن  هۆی  ببێتە  و  خوێنەكانەوە 
خوێنەكاندا،  بۆرییە  لەناو  مەیین  و 
هەوكردنەكەی  كە  زانراوە  هەروەها 
نەخۆشی  هۆی  بە  ڕوودەدات  كە 
خوێن  بۆ  بێت  سەرچاوە  پووكەوە 

مەیین.
خوێنەكە  بۆری  ناو  مەیینی  خوێن    
خوێنەی  ئ��ەو  ب��ڕی  كە  دەك��ات  وا 
ب��ەرەو  دڵ  ماسولكەی  بۆ  دەچێت 
ئەوەشەوە  هۆی  بە  ب��ڕوات،  كەمی 
پەستانی  بەرزبوونەوەی  بۆ  هۆكارە 
زیاد  دڵ  ن��ۆرەی  مەترسی  و  خوێن 

دەكات.
مەترسیدارەكان هۆكارە 

ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەك��ان ب���ە ت����ەواوی 
دوو  لەم  كام  ئایا  نەیانسەلماندووە 
نەخۆشی  یان  دڵ  نەخۆشی  الیەنە: 
پ���ووك ب��ە ت����ەواوی ه��ۆك��ارە بۆ 

بۆ  گرانە  الیەنێكی  ئەمە  یەكتریی. 
لەو  چەندین  لەبەرئەوەی  بڕیاردان 
لەمەڕ نەخۆشی  هۆكارە مەترسیدارانە 
نەخۆشی  بۆ  هۆكارن  هەمان  پووكدا 

دڵ وەك:
1- جگەرە كێشان.
2- كەم خۆراكیی.

3- نەخۆشی شەكرە.
نێرینە. 4- ڕەكەزیی 

تەندروستی  چۆن  پەیوەندی:  دووەم 
بە  دەدات  ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوە  دەم 

نەخۆشی دڵ
نەخۆشییە  هەموو  90%ی  لە  زیاتر 
دڵ��ەوە-  نەخشی  ب��ە  گشتییەكان- 
سكااڵیان هەیە لە دەمدا واتە ئەمەش 

سەلمێنراوە. توێژینەوە  بە 
ددان��ەك��ان  پزیشكی  ل��ەوەش  جگە 
نەخۆشانە  ئ��ەو  یارمەتی  دەت��وان��ن 
نەخۆشییەكانی  مێژووی  كە  ب��دەن 
ئەو  پشكنینی  بە  ئەویش  هەیە  دڵیان 
ئازاری  هۆی  بوونەتە  كە  نیشانانەی 
ناو  یان هەو و سۆی  ددانیان  و  دەم 

هەیە. دەمیان 
پزیشكانی  ئەكادیمیای  گوێرەی  بە 
ڕایانگەیاندووە   AGD گشتی  ددانی 
شیاو  دەستنیشانكردنی  ب��ە  ك��ە 
نەخۆشیەكانی  گونجاوی  چارەسەری 
دەم و ددان و پووك لە هەندێك لەو 
ئاستی  كە  كردووە  وای  نەخۆشانەدا 
داببەزێت  خوێنیان  پەستانی  بەرزیی 
ببێت  دەرمان  بە  پێویستیان  كەمتر  و 
بێت. تەندروستیان چاكتر  بەگشتی  و 

نەخۆشی  ئاگاداركردنەوەكانی  نیشانە 
پووك:

وەك دەركەوتووە كە نەخۆشی پووك 
كە 80%ی پێگەیشتووانی ئەمەریكایی 
گ��رت��ۆت��ەوە ئ��ەوی��ش ب��ە گ��وێ��رەی 
گشتی  ددانی  پزیشكی  ئەكادیمیای 
ئاگادارت  كە  نیشانانەی  ئەو   .AGD

دەكاتەوە كە نەخۆشی پووكت هەیە 
ئەمانەن:
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1- پووكی سوور، بە ئازار كە شتی 
بێت. هەڵئاوساو  بەربكەوێت، 

فڵچەكردن  كاتی  لێهاتن  خوێن   -2
پزیشكیی. بەكارهێنانی دەزووی  یان 
3- پووكەكە لە ددانەكان جیابۆتەوە.
دەمەوە  لە  هەناسە  ناخۆشی  بۆنی   -4

و تامی ناخۆش.
یەك  لە  ی��ان  بلەقن  ددان��ەك��ان   -5

دووربكەونەوە.
پزیشكییە باشترین  پارێزگاریی 

باس  نەخۆشی پووك وەك  هەرچەندە 
بە  هەیە  پەیوەندی  كە  دەك��رێ��ت 

لێكۆڵینەوەی  بەاڵم  دڵەوە،  نەخۆشی 
بە  كە  ل��ەوەی  بەر  پێویسیتە  زۆرت��ر 
تەواویی  بە  بتوانین  جەختكردنەوە 

چییە. پەیوەندییە  ئەو  بڵێین 
ن��ەداوە  نیشانی  توێژینەوەیەك  هیچ 
ك��ە چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ه��ەری��ەك��ە 
بۆ  بێ  یارمەتیدەر  نەخۆشییانە  لەم 
دیكەیان،  ئ��ەوی  كردنی  كۆنترۆڵ 
سەلمێنراوە  و  دەزانین  ئ��ەوە  ب��ەاڵم 
بە  ددانەكانمان  چێككردنی  ك��ە: 
بەردەوامی و ڕێكوپێكی، پاكڕاگرتن 
بە  ددان���ەك���ان  پ��اك��ك��ردن��ەوەی  و 

و  ب���ەردەوام  و  زانستی  شێوازێكی 
لەسەر  ك���ردار  ب��ە  ب��ەردەوام��ب��وون 
ناو  تەندروستی  ناودەم  پاكوخاوێنی 
دەم بەرەو چاكتر دەبات و بەلەباریی 
بۆ  ڕێ��خ��ۆش��ك��ەرە  و  دەیهێڵیتەوە 

شیاوی گشتی. تەندروستی 
لەكاتێكدا كە پشكنین و پاكردنەوەی 
ددانەكان بە بەردەوامی و ڕێكوپێكی 
و  بەكتریا  ڕاماڵینی  ب��ۆ  پێویستن 
دروستبوونی  كلس  و  پەڵەتوێژاڵی 
ن��وێ ل��ەس��ەر ددان��ەك��ان ه��ەروەه��ا 
پووك  هەوی  نیشانەكانی  دۆزینەوەی 
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ڕۆڵێكی 5 ئەمە  س��ەرەت��اوە،  لە  ه��ەر 

لە  دەبینێت  س��ەرەك��ی  و  گرنگ 
نەخۆشی  پارێزگاریی  و  بەرگریی 
بەم  ئەمەش  پەرەسەندنی،  و  پووك 

دەبێت. خااڵنە 
 3-2 بۆ  ددانەكان  فڵچەكردنی   -1
بە  ڕۆژێ��ك��دا  لە  دووج���ار  دەقیقە، 
هەویری ددانێك كە فلۆری تیا بێت، 
لە  و  پ��ووك  هێڵی  لەسەر  فڵچەكە 
بیجوڵینە  ددانەكان  بەرەو  پووكەوە 

وەك چۆن شانەیەك پاكدەكەیتەوە.
یەك  ڕۆژانە  پزیشكی  دەزووی��ی   -2
بەالیەنی كەمەوە و هەر كاتێك  جار 
خ��واردن��ی ڕی��ش��اڵ��دار دەخ��ۆی��ت و 
كە  دەبێت،  گیر  ددانەكان  لەنێوان 
بەم  نابێتەوە،  خاوێن  فڵچەكردن  بە 
شوێنانەی  لەو  پەڵە  توێژاڵە  شێوەیە 
پ��اك��دەب��ێ��ت��ەوە،  ن��ای��ان��گ��ات��ێ  فڵچە 
پاكژی  و  دەهەژێنێت  پووكەكە 

دەكاتەوە.
3- ئاو لە زار وەردە بە تێوەردەرێك 
ئەویش  بەردەستدایە  لە  هەمیشە  كە 

ئەمەش  كە  ڕوونە  خوێیەكی  و  ئاو 
لەسەر  و  ن���اودەم  پ��ەڵ��ەی  توێژاڵە 

ددانەكان ڕادەدات.
وەرگ��رە  تەندروست  خۆراكی   -4
كانزا  و  ڤیتامین  لە  دەوڵەمەندە  كە 

.A. C پێویستەكان وەك ڤیتامین
5- تا دەتوانی بە دووربە لە كێشانی 
و  نێرگەلە  تووتن جگەرە،  دووكەڵی 

پایپ.
ئەگەر نەخۆشی دڵت هەبوو:

1- بە ئاگابە كە دەمێكی تەندروست 
دەستەبەربكەیت بە بەردەوامی ئەمەش 
دەزووی��ی  فڵچەكردن،  ڕۆژان��ە  ب��ە: 
سەردانی  و  بەكارهێنان  پزیشكی 

بە ڕێكوپێكی. پزیشكی ددان 
ددان��ەك��ەت  پزیشكی  پێویستە   -2
بزانێت كە نەخۆشی دڵت هەیە، با بە 
ئەو  لە هەموو كێشەكان و  بێت  ئاگا 
دەرمانانەی بەكاریان دەهێنیت و هەر 

بارەیەوە. لەو  گۆڕانكارییەك 
ڕێنماییەكانی  پەیڕەوی  ئاگاوە  بە   -3
پزیشكی  و  ه��ەن��اوی��ی  پزیشكی 

گرنگی  بە  سەبارەت  بكە  ددانەكەت 
ت��ەن��دروس��ت��ی��ت، ئ��ەو دەرم��ان��ان��ەی 
دژە  دەرمانی  وەك  نوسراون،  بۆت 

زیندەكان وەك بۆت دیاریكراوە.

سەرچاوەكان:
1- Delta Dental, Oral health 

topics )2011(.

www.nih.gov/Oral health/

topics/heart disease.

2- Heart disease and Oral 

health new releases and 

articles )2006 May( How 

Oral Becteria causes 

causes carditivascular 

disease. )NIDCR(.

یاریدەدەر  پڕۆفیسۆری 
* كۆلێژی پزیشكی ددان

سلێمانی زانكۆی 

چەند توێژینەوەیەك دەریانخستووە 
كە نەخۆشی پووك لەوانەیە ببێتە هۆی 
دروستبوونی نەخۆشی دڵ، لەبەرئەوەی بەكتریا 
لە پووكەكەی كە هەوی كردووە بەرەو سوڕی 
خوێن بڕوات و بلكێت بە لوولە خوێنەكانەوە و 
ببێتە هۆی خوێن و مەیین لەناو بۆرییە خوێنەكاندا، 
هەروەها زانراوە كە هەوكردنەكەی كە ڕوودەدات 
بە هۆی نەخۆشی پووكەوە سەرچاوە بێت بۆ خوێن 
مەیین
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توێژەران دەڵێن:

 پرتەقاڵ بۆ ژن باشە
خواردنی پرتەقاڵ  مەترسی تووشبوونی 
جەڵتەی مێشك لەناو ژنان بە شێوەیەكی 
ئەو  ئەمە  دەك��ات��ەوە،  ك��ەم  ب��ەرچ��او 
ڕاستیەیە كە بەم دواییە لێكۆڵەرەوەكانی 

بواری دروستی مرۆڤ سەلماندیان.

ئ��ەوەی  ئ��ەوان  ت��ازەك��ەی  لێكۆڵینەوە 
بەردەوام   شێوەیەكی  بە  كە  نیشانداوە 
وەك  میوەكانی  ئاو  و  میوە  ژنانەی  ئەو 
و  دەخ��ۆن  و.....ه��ت��د  ترێ  و  پرتەقاڵ 
بە  تووشبونیان  ئ��ەگ��ەری  دەخ��ۆن��ەوە 
چاو  لە  دەبێتەوە  كەمتر  مێشك  جەڵتەی 

ئەوانی دیكەدا.
ئ��ەوەی��ان  پزیشكەكان  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە 
ئەو میوە  بەكارهێنانی  تۆماركردووە كە 
تایبەتمەندییانە  و  سوود  پڕ  و  ئاوانە  پڕ 
ڕێگری دەكات لە مەیینی خوێنی ژنان لە 
بەم هۆیەشەوە دەركەوتنی  مێشكیاندا و 

نیشانەی تووشبون بە جەڵتەی مێشك لەو 
ژنانەدا دوادەخات و كەمی دەكاتەوە.

دەرب��ارەی  فەڕەنسییەكان  هەواڵنێرە 
لە  دڵ  ئەنجومەنی  لە  كە  بابەتەی  ئەم 
ئەمەریكاوە  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
چاپ كراوە و باڵوبوەتەوە ئەوەشیان بۆ 
زیادكرد كە ئەو میوە و سەوزانەی كە 
بوارەدا  لەم  تێدایە  زیاتریان   C ڤیتامین 
ه��اوك��اری زی��ات��ری ژن��ان دەك��ەن بە 
ناسراون  كەوا  دەرمانانەی  بەو  بەراورد 
ڕۆڵیان هەبێت لە كەمكردنەوەی ڕادەی 

جەڵتەی دڵ لە ژناندا.
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لە ژووری تاریكدا بخەوە
كە  گرتووە  ب��ەوەوە  خ��ووت  ئەگەر 
خەوتنتان  ژووری  چ���رای  ش���ەوان 
منداڵەكانتان  لەبەرئەوەی  داگیرساوبێت، 
بەو  ڕاه��ات��وون  نەترسن  تاریكی  لە 
ئەم  كە  بیربكەرەوە  بخەون.  ڕووناكییە 

خووەی هەتە هەڵەیە.
كە  نیشانداوە  ئەوەیان  توێژەرەوەكان 
و  ڕۆش��ن  بارودۆخێكی  لە  خەوتن 
هۆكارێكی  شەودا  لە  خەوتن  درەنگ 
نزیكە لە تووشبون بە شێرپەنجەی مەمك 

لە ژناندا. بەپێی وتەی توێژینەوەكانی 

هۆكاری  ئەگەرچی   independent

بە  تووشبوون  سەرەكی  و  تەواوەتی 
و  بۆماوەیی  هۆكارەكانی  شێرپەنجە 
نادروستی  ڕژێمی  و  جگەرەكێشان 
خ��ۆراك��ی و دەرم��ان��ی ق��ەدەغ��ەك��راو 
لە  ڕێگری  و  منداڵ  بۆ  كاریگەر  و 
هۆكاری  بەاڵم  ژنان،  الی  منداڵبوونە 
بۆ  سەرەكیتر  و  دروس��ت��ت��ر  ل��ەوان��ە 
تووشبوون بە شێرپەنجەی ژنان خەوتنە 
لە ژووری تەواو ڕووناك لە شەودا. لەبەر 
ئەو  و  پەرستاران  كە  هۆكارەشە  ئەم 
كاردەكەن  شەودا  بە  كە  كارمەندانەی 
تووشبوون  ئەگەری   %60 ڕێ��ژەی  بە 
لەو  زیاترە  شێرپەنجەیان  نەخۆشی  بە 
ژنانەی كە لە تاریكی تەواودا دەخەون.

دایكێكی باش بە
دایكدا،  سكپڕی  لەكاتی  منداڵ  مردنی 
نیگەرانی  دایكان  هەموو  كە  بابەتێكە 
ڕوودانین و زۆرینەی وەها بیردەكەنەوە 
كە ئەم ڕووداوە لە دەرەوەی كۆنتڕۆڵی 
ئ��ەوان��ە و ب��ەب��ێ ه��ی��چ ه��ۆك��ارێ��ك 
بەم  لێكۆڵەرەوەكان  بەاڵم  ڕوودەدات. 
دواییە لەوە دڵنیابوونەوە كە بارودۆخی 
بەر  دایك  ژیانی  شێوەی  و  سەالمەتی 
پەیوەندییەكی  ڕێژەیەك  بە  سكپڕی  لە 
دەستدانی  ل��ە  ترسناكی  ب��ە  نزیكی 

منداڵەكەوە هەیە.
 united press بەپێی لێكۆڵینەوەكەی
كە  ل��ەوەی  دڵنیان  لێكۆڵەرەوانە  ئەم 

و  پێشووتر  پزیشكی  ب���ارودۆخ���ی 
لە  ب��ەر  ژنەكە  دروس��ت��ی  ب��ارودۆخ��ی 
كە  ه��ۆك��ارە  گ��ەورەت��ری��ن  سكپڕی، 
و  هاوسەنگی  ڕێگەیەوە  لەم  بتوانین 
ڕێژەی ترسناكی لە دەستدانی منداڵەكە 
لەناو مناڵدانی دایكەكەدا دیاری بكەین.
بەپێی بیروڕای ئەم لێكۆڵەرەوانە منداڵی 
ڕووەوە  ل��ەم  ك��چ  منداڵی  ل��ە  ك��وڕ 
الوازترە و ئەگەری نەمانی منداڵی كوڕ 
هەندێك  هەروەها  زیاترە.  ڕووەوە  لەم 
لەبارچوونی  وەك  دیكەی  هۆكاری 
یان  لەپێشتردا  نەبوون  منداڵ  یان  پێشتر 
لەیەك  زیاتر  و  دووان��ە  منداڵی  بوونی 
لەبارچوونی  ترسناكی  سكپڕیدا  باری 

منداڵ زیاتر دەكات.
هۆكاری  هەندێك  بۆ  گەڕانەوە  بە 
ڕاب��ردوودا،  لە  تۆماركراو  دیكەی 
گروپی  هەڵگری  دایكەكە  ئەگەر 
هاوسەرەكەی  یان  بوو   AB خوێنی 
ج��گ��ەرەك��ێ��ش ب���وو، ی���ان خ��ۆی 
مانگی  سێ  لە  و  بێت  جگەرەكێش 
یەكەمی سكپڕیدا بەتایبەتی جگەرەی 
هەندێك  بەكارهێنەری  یان  كێشا، 
لەكاتی  بێت  قەدەغەكراو  دەرمانی 
ڕێژەی  هەموویان  ئەمانە  سكپڕیدا، 
بۆیە  زیاتردەكەن.  منداڵەكە  مردنی 
دایكێكی  ببیتە  دەتەوێت  تۆ  ئەگەر 
دروس��ت  كێشت  با  هەمیشە  ب��اش، 
دەرمانی  لە  دوورك��ەوەرەوە  و  بێت 
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ئەوەی  بۆ  كێشانی جگەرە  و  خراپ 
منداڵێكی دروست بخەیتە دنیاوە.
جەڵتەی  گەرم  ئاوی  بە  خۆشتن 

دڵ دروست دەكات
كە  دەدەین  هەوڵ  ئێمە  كات  زۆربەی 
ئەو  و  ڕۆژانە  ماندویەتیەكانی  هەموو 
و  سەرمان  دەكەوێتە  كە  فشارانەی 
پێیانەوە ماندوو دەبین بە یەك خۆشتن بە 
ئاوی گەرم لەناو ببەین و نەهێڵین. بەاڵم 
لێكۆڵەرەوەكان گەیشتوونەتە ئەوەی كە 
نادات،  یارمەتیمان  لەوەی  جگە  ئەمە 
ئەگەری  لە  دەكاتەوە  نزیكمان  بەڵكو 

تووشبوون بە جەڵتەی دڵ.
زانكۆی كیۆتۆ،  پزیشكەكانی  بە وتەی 
لە  دڵ  جەڵتەی  بە  تووشبوون  ئەگەری 
وەرزی زستاندا بە هۆكاری خۆشتن بە 
لە وەرزی هاویندا. زیاترە  ئاوی گەرم 
-2005 ساڵی  دوو  نێوان  م��اوەی  لە 
2007یش 11 هەزار ژاپۆنی دووچاری 
جەڵتەی دڵ بوون. توێژەرەوەكانیش بە 
وتانەی  ئەم  دروستی  و  ڕاستی  شوێن 
ئەوەی  پزیشكەكاندا چوون و گەیشتنە 
كە لە وەرزی زستاندا خۆشتن بە ئاوی 
دەكات،  زیاتر  كاریگەرییە  ئەم  گەرم 
ئامۆژگاریمان دەكەن  پزیشكەكان  بۆیە 
ساردترین  ل��ە  تەنانەت  ك��ە  ب���ەوەی 
ڕۆژەكانی زستاندا واز لە خۆشییەكانی 
بهێنین  گەرم  تەواو  ئاوی  بە  خۆشتن 
بشۆین  خۆمان  شلەتێن  ئاوێكی  بە  و 
تیایدا  سارد  ئاوی  بوونی  ڕێ��ژەی  كە 

زیاتربێت. 
شیر، هێلكە و چای سەوز كامیان 

مرۆڤ الواز دەكەن؟ 
كە  ن��ی��ی��ە  ئ���ەوەن���دە  ت��ەن��ی��ا  هێلكە 
لەشی  بۆ  تێدایە  كەمی  كالۆرییەكی 
هۆی  دەبێتە  خواردنی  بەڵكو  مرۆڤ، 
ڕۆژانەی  كالۆری  ڕێژەی  ڕێكخستنی 
دووپات  ئەوە  توێژەرەوەكان  جەستە. 
دانە  یەك  تەنیا  خواردنی  كە  دەكەنەوە 
بۆ  ڕێگەیە  باشترین  ڕۆژێكدا  لە  هێلكە 
دەبێتە  باش.  ڕۆژێكی  بە  دەستپێكردن 
ڕۆژەدا  لەو  بەردەوام  كە  ئەوەی  هۆی 
زیادەی  كالۆری  سووتانی  ئ��ارەزووی 
لەشت هەبێت و زیادەخۆری نەكەیت و 
خۆت دووربگریت لە كێك و بسكیت 

و شوكوالتە.

تایبەتی  هەستێكی  هێلكە  خواردنی 
گەورەی  كاریگەری  و  مرۆڤ  دەداتە 
ه��ەی��ە ل��ەس��ەر ژەم��ەك��ان��ی دی��ك��ەی 

هێلكە  خ��واردن��ی  م��رۆڤ.  ڕۆژان���ەی 
م��اددەی  باشی  بڕێكی  بەیانیاندا  لە 
بۆ  بەتایبەتی  پێدەبەخشێت  چاالكت 
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ئەوەی 5 بەبێ  ماسوولكە  بەهێزكردنی 

قەڵەوی  لەسەر  كاریگەرییەك  هیچ 
بەشێوە  جەستە  بەڵكو  بكات،  مرۆڤ 
دروستی  ب��ە  و  خ��ۆی  ئاساییەكەی 

دەهێڵێتەوە.
پرۆتین، سەوزە یان چەوری؟

ژنانی  ئامۆژگاری  پزیشكەكان 
سكپڕ دەكەن بەوەی كە لە ماوەی 
300كالۆری  نزیكەی  ڕۆژێكدا 
خواردنیاندا  لە  پێویستە  زیاتر 
لە  بارودۆخەیان.  ئەو  بۆ  هەبێت 
ڕاستیدا ئەم ژنانە پێویستە ژەمێكی 
زیادەی دیكە بخۆن كە پێویستە بۆ 
دەبێتە  ئەمەش  بەاڵم  كۆرپەكەیان، 
ئەو  دواجار  و  زیادەخۆری  هۆی 
و  دەكات  زیاد  لەشی  كێشی  ژنە 
كێش  منداڵێكی  شێوە  هەمان  بە 
زیاد دروست دەبێت، بۆیە پێویستە 
ڕێگە چارەیەكی دیكە بدۆزنەوە.

ڕژێمی  ب��ە  ئ��ام��اژە  پزیشكەكان 
ژنانی  بۆ  بەسوود دەكەن  خۆراكی 
پرۆتین  لە  كەپێكهاتبێت  سكپڕ 
ماسی،  گۆشت،  هێلكە،  لە  وەك 
هەروەها  و  ماست  و  شیرەمەنی 
زی��ن��دوو  ب��ۆ  پێویست  چ���ەوری 
تۆوی  لە  وەك  كۆرپەكە  مانەوەی 
كەتان، لۆبیا، ڕۆنی زەیتون و بستە و 
هەروەها ئاسن وەك لە سەوزە، توو، 
ئەناناس، كشمیش، خورما و  لۆبیا، 

گۆشتی ئاژەڵ. هەروەها جگە لەوە 
 C ڤیتامین  و  كاربۆهیدرات  بوونی 
پێویستە، هەروەها  لەشی دایكدا  لە 
و  ددان  و  ئێسك  بەهێزكردنی  بۆ 
منداڵەكە  زیندەییەكانی  چاالكییە 
ف��ەرام��ۆش  كالیسیۆم  پێویستە 

نەكرێت.
بیبەری ڕەش بۆچی باشە؟

ڕۆیشتنی  ك��رداری  ڕەش  بیبەری 
خ��ۆراك و ج��ووڵ��ەی خ��ۆراك بۆ 

و  دەك���ات  چاالكتر  گ��ەدە  ن��او 
هۆكارێكی باشیشە بۆ هەرسكردنی 
گەدەتان  ئ��ازاری  ئەگەر  خ��ۆراك. 
ڕەش  بیبەری  دەت��وان��ی��ت  هەیە 
لەگەڵ  و  زی��ادە  بابەتێكی  وەك 
بە  بكەن  پەیوەست  ژەم��ەك��ان��دا 

ژەمەخۆراكییەكانتانەوە.
سیفەتی  لەوانە  جگە  ڕەش  بیبەری 
تێدایە  بەهێزی  ئۆكسیدی  دژە 
فەرامۆش  ب��ارەوە  لەو  پێویستە  و 
هۆكارێكی  چونكە  ن��ەك��رێ��ت، 
بەكتریای  بەرامبەر  لە  و  كاریگەرە 
ڕادەوەستێت  نەخۆشییە  بەو  تایبەت 

و لەناویان دەبات.
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شیر مێشك بەهێز دەكات

خواردنەوەی  دەڵێن  توێژەرەوەكان 
شیر  پەرداخ  یەك  بەالیەنی كەمەوە 
كردارەكانی  و  مێشك  ڕۆژێكدا  لە 
دەب��ات  پێش  ب��ەرەو  بیركردنەوە 
چارەسەری  60%ی  دەتوانێت  و 
بەپێی  ب��ك��ات.  ل��ەب��ی��رچ��وون��ەوە 
شیر  كە  كەسانێك  ئەوان  بۆچوونی 
ماست،  وەك  شیرەمەنییەكانی  یان 
و  دەخ���ۆن  هتد  ك���ەرە...  پەنیر، 
لە  كەمتر  بەرانبەر  پێنج  دەخۆنەوە 
تووشی  تاقیكردنەوەكان  ئەنجامی 

هەڵەبوون.
پێكهاتەی  تەنیا  شیر  دەڵێن  ئەوان 
ئێسكی مرۆڤ داناڕێژێت و بەهێزی 
هۆكارێكی  دەبێتە  بەڵكو  بكات، 
پۆزەتیڤ بۆ بیرهێنانەوە. بۆیە باشترە 
خواردنەوەی  بە  ڕابهێنین  خۆمان 
ل��ە ش���ەودا و  پ���ەرداخ شیر  ی��ەك 
بیركۆڵی  لە  دووربگرین  بە  خۆمان 

و لە بیرچوونەوەی بەردەوام.
هەرسێكیان دەرمانی دڵن

سەلەمۆن  ماسی  لۆبیا،  ب���ادەم، 
ڤیتامین   ،B2 ڤیتامین  هەرسێكیان 

E یان تێدایە.
مشتێك  لە  كە  ڤیتامینانەی  ئەوجۆرە 
بۆ  دەرمانە  باشترین  هەیە  بادەمدا 
بادەم  خواردنی  بە  م��رۆڤ.  دڵی 
و  ل��ەش��م��ان  دەگ��ات��ە  سرۆتۆنین 

لە  خراپ  هەستێكی  جۆرە  هەموو 
جەستەمان دوور دەكەوێتەوە.

بوونی  ه��ۆی  ب��ە  لۆبیا  ه��ەروەه��ا 

زۆر   B ڤیتامین  و  باش  پرۆتینی 
سەالمەتی  بە  مرۆڤ  دڵی  تیایدا، 

دەهێڵێتەوە.
ه���ەروەه���ا م��اس��ی س��ەل��ەم��ۆن و 
ماسی  دیكەی  جۆرەكانی  هەموو 
بوونی  بۆ  باشن  سەرچاوەیەكی 
بەرهەمهێنانی  توانای  و   B ڤیتامین 
جەستەی  لە  هەیە  سرۆتۆنین-یان 
ئەگەر  هۆكارانە  ئەم  مرۆڤدا.لەبەر 
دەریاییانەدا  گیاندارە  ئەو  شوێن  بە 
بچین دڵێكی ساغمان دەبێت و دوور 
نەخۆشییە  ئەو  سەرجەم  لە  دەبین 
تووشی  مرۆڤەكان  ئێستا  باوانەی 
دڵ. نەخۆشییەكانی  بەتایبەتی  دەبن 
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5
ئاوی سێوی سەوز5

سێوی  بەتایبەتی  میوەكان  ئ��اوی 
لە  دەخ���ات���ەوە  دوورت  س���ەوز 
سەرجەم  و  ه��ەوك��ردن  ه��ەرج��ۆرە 
لەناو  زەرەرم��ەن��دەك��ان  بەكتریا 
جوان  ڕەنگ  میوە  ئاو  ئەم  دەبات. 
Cیە،  ڤیتامین  لە  پڕ  و  پڕسوود  و 
یارمەتی  پڕۆتینەكان  ڕاكێشانی  لە 
هاوسەنگیان  و  دەدات  م���رۆڤ 

لە جەستەدا. دەكات 
ئەوەمان  ئامۆژگاری  پسپۆڕەكان 
لەكاتی  میوەكان  ئاوی  كە  دەكەن 
خواردنەوەكاندا  لەگەڵ  و  ژەمەكان 
بخۆینەوە. ئەگەر هاتوو خواردنەوەی 
ئاوی میوەش ئازاری گەیاند بە مینای 
سەعات  نیو  پێویستە  ددانەكانمان 
دوای خواردنەوە بە خەمیرەی ددان 

بشۆرین. ددانەكانمان 



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

15

چۆن خۆم الواز بكەم؟
لە  خۆت  كە  ناكات  بەوە  پێویست 
هەموو خووە خۆراكییەكانی پێشووت 
تەنیا  پێویستە  بەڵكو  دووربخەیتەوە، 
كە  بكەیت  فەرامۆش  خووانە  ئەو 
خووت  ئەگەر  نموونە  بۆ  خراپن. 
لەگەڵ  هەمیشە  گ��رت��ووە  ب���ەوەوە 
گازییەكان  خ��واردن��ەوە  خ��ۆراك��دا 
ب��خ��ۆی��ت��ەوە، ی��ان ه��ەم��وو ڕۆژێ��ك 
زۆر  شەكر  نادروستی  شەربەتێكی 
ئەمانە  پێویستە  بخۆیتەوە،  ب��ازاڕ  لە 
كەسانەیت  لەو  ئەگەر  وازلێبهێنیت! 
چەوری  پڕ  خۆراكە  لە  حەزیان  كە 
لە  گ��ۆڕان  پێویستە  شیرینیەكانە،  و 
شێوەیەكی  بە  خواردنیان  چۆنییەتی 
بۆتان  ئەوەی  بۆ  بكەیت  ڕێكوپێك 
ئەو  ویستت  كاتێك  نەبێت  گ��ران 
خووە بگۆڕیت و بە خوویەكی نوێی 

باش جێگای بگریتەوە.
خاڵە  ل��ە  بیر  هەمیشە  ب��دە  ه��ەوڵ 
نوێیەكە  خۆراكییە  ڕژێمە  باشەكانی 
بدە  سەرنجی  چێژەوە  بە  و  بكەرەوە 
جۆری  بیت.  سەركەوتوو  ئەوەی  بۆ 
بیركردنەوەی تۆ بە ڕژێمی خۆراكی 
و وەرزشكردن ئەگەر بە ئاسودەییەوە 
بەدی دەكرێت  تیا  بێت سەركەوتنی 
نائارامی  و  قورسی  بە  ئەوەی  لەچاو 

سەرنجی بدەیت.
هەفتانەی  یان  ڕۆژان��ە  بەرنامەڕێژی 
خۆراك پەیوەندی نێوان بیر و جەستەی 

تۆ دەپارێزێت.خۆپاراستنی وردە وردە 
لە 5-6 خوو دەبێتە هۆكاری ئەوەی 
بێزاری  بە  هەست  ك��ات  هیچ  كە 
كاتیش  تێپەڕبوونی  بە  و  نەكەیت 

تیایدا سەركەوتوو دەبیت.
ئەگەر بە تەواوەتی لە بارەی ڕژێمی 
وەرزش��ك��ردن  و  خ��ۆراك��ی��ەك��ەت 
بەرنامەی  پێویستە  كردوەتەوە  بیرت 
خۆت  وەرزشی  و  خۆراك  ڕۆژانەی 
توێژینەوەكان  بكەیت.  ی��ادداش��ت 
سەلماندوویانە كەسانێك كە بەرنامەی 
خ��ۆراك و خ��واردن��ەوەی ڕۆژان��ەی 
سەركەوتووترن  تۆماردەكەن  خۆیان 

لەو كەسانەی كە ئەو كارە ناكەن.
ب��ی��رت��ان ن��ەچ��ێ��ت ب��اس��ك��ردن لە 
كە  ئەوەنییە  )ڕێجیم(  خۆالوازكردن 
خ��واردن  لە  بكەیت  بێبەش  خۆت 
لێی  مەبەست  بەڵكو  خواردنەوە،  و 
زیادەخۆری  و  دروس��ت  خواردنی 
لە  نەكردنە  زی��ادەڕەوی  و  نەكردن 
بەكارهێنانی شەكر كە ئەمانە لە ڕێگا 
دابەزاندنی  سروشتییەكانی  و  باش 
كێشی  لە  خۆدوورگرتنە  و  كێشن 

زیادەی لەش.
ت��وو: ج��ۆرەك��ان��ی ت��وو ك��ەپ��ڕن لە 
و  ڕیشاڵەكان  و  دژەئۆكسیدەكان 
البەری تەواوەتی چەوری ژێرپێستن. 
لەبەر سوودە زۆرەكانی بە یەكێك لە 
خۆراكی  ڕژێمی  بەهێزەكانی  خاڵە 
زیادە  كێشی  البردنی  بۆ  گونجاو 

خۆیان  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  دادەن��رێ��ت. 
چەوری و شەكری بێ زیانیان تیانییە 
خۆشی  تامێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ  و 
بیكەینە  نەچێت  بیرمان  بۆیە  هەیە، 

خۆراكێك بۆ دابەزینی كێشمان.
ڕیشاڵ  لە  دەوڵەمەندن  دانەكان  لۆبیا: 
باشترین  لە  یەكێك  بە  و  پرۆتین  و 
كە  هەژماردەكرێن  خ��ۆراك��ەك��ان 
سوودێكی زۆریان هەیە بۆ دابەزینی 
كێشی  زیادەی لەش. لۆبیای سەوز، 
لۆبیای سوور، لۆبیای سپی بە تەواوی 
س��ەر ب��ەم ج���ۆرەن و خ��واردن��ی��ان 

كاریگەرییەكی گەورە جێدەهێڵێت.
خۆراكانە  ب��ەو  ماسی  ت��ازە:  ماسی 
كەم  تەواو  ڕێژەیەكی  كە  دادەنرێت 
چ���ەوری دروس���ت دەك���ات و بە 
دادەنرێت.   omega 3 سەرچاوەی 
كەمی  كالۆرییەكی  ڕێژە  هەروەها 
سەرجەم  لە  دەتوانرێت  و  تێدایە 

ڕژێمە خۆراكییەكاندا دابنرێت.
شیری چەوری كەم یان بێ چەوری: 
باشی  كاریگەرییەكی  كالیسیۆم 
پێكبەست  ئەو  لەسەر شكاندنی  هەیە 
چەورییەكاندا  لەنێوان  )بۆند(انەی 
خۆراكانەی  ئەو  لەناو  دروستبووە 
پێویستە  بۆیە  دەیخۆین.  ڕۆژانە  كە 
لەش  گشتی  چ��ەوری  البردنی  بۆ 
كە  بەكاربهێنرێت  شیرانە  جۆرە  ئەو 

چەورییان كەمە.
ڕۆژانە  شیر  پ��ەرداخ  یەك  خ��واردن��ەوەی 
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5
چەوری 5 البردنی  هۆی  دەبێتە  تەنیا  نەك 

هۆكاری  دەشبێتە  بەڵكو  پێست،  ژێر 
ك��ەم��ك��ردن��ەوەی ڕێ���ژەی چ���ەوری لە 

خوێندا.
خۆراكە  ئەم  خواردنی  جۆ:  بسكیتی 
تایبەت  هەستێكی  ڕیشاڵە  لە  پڕ  خۆشە 
و خۆش دەبەخشێتە مرۆڤ. دەتوانن لە 
بەیانیاندا بەكاریبهێنن. ئەو جۆرانەیان كە 
بە تامەكانی سێو یان مۆز یان خودی جۆ 
ئەوانەی  بەاڵم  بەسوودن،  دروستكراون 
لێ  خۆتیان  دروستكراون  شەكر  بە  كە 

بپارێزە.
هیندی  بادامی  بادام، گوێز،  چەرەسات: 
لەنێوان  كە  تامانەن  بە  چەرەساتە  لەو 
ژەمەكاندا دەخورێن.ئەم جۆرانە ڕێگری 
م��رۆڤ دەگ���رن و  ب��وون��ی  برسی  ل��ە 
ناهێڵن.  خواردن  بۆ  مرۆڤ  ئ��ارەزووی 
مەخۆن  چەرەساتانە  ئەو  نەچێت  بیرتان 

كە سوێركراون.
گۆشتی سپی: گۆشتی قەل و مریشك ئەم 
دووانە نەك تەنیا دوو خۆراكی خۆش و 
بەتامن، لە هەمان كاتدا ڕێژەی چەوری 
دەكەنەوە.  كەم  مرۆڤ  لەشی  زیادەی 
و  بەپرۆتین  دەوڵەمەندن  گۆشتانە  ئەم 
بەسوودیان  خۆراكی  جۆری  چەندەها 
هەفتەیەكدا  م��اوەی  لە  تێدایە.پێویستە 
گۆشتە  جۆرە  دوو  ئەم  جارێك  چەند 
بخورێت و بە هیچ شێوەیەك پێستەكەیان 

بەكارنەهێنرێت.
انە  تۆز  جۆرە  ئەم  پرۆتینیەكان:  تۆزە 
ئارەزووی  كۆنترۆڵكردنی  بۆ  بەسوودن 
زیادە  چەوری  سووتاندنی  و  خ��واردن 
بەالی  ئ��ارەزوو  و  مەیل  نەهێشتنی  و 
دەتوانرێت  تۆزانە  جۆرە  ئەم  خۆراكدا. 
بە ماست و شیری بێ چەوری یان كەم 
پێكهاتوو  مۆزی  شەربەتێكی  و  چەوری 
ئ��ەوەی  بۆ  بخورێت  م���ۆزەوە  نیو  لە 

خۆراكەكەت بە تام و نەرم بكاتەوە.
سەوزە  بەرگ  گیایە  ئەم  سڵق:  گەاڵی 
بەسوودە،  ئاسنە گەلێك  و  ڕیشاڵ  لە  پڕ 
ژێرپێست  زیادەی  چەوری  و  كالۆری 
بە  دەتوانرێت  گیایە  ئەم  دەبات.  لەناو 
لەناو  )كواڵندن(یان  پوختەكراو  شێوەی 

بەكاربهێنرێت. زەاڵتەدا 
بەهێزكردنی پووكەكان بە نیشاستە

یەكێك لە باشترین ڕێگاكان بۆ شۆردن و 

بەهێزكردنی  و  ددانەكان  پاككردنەوەی 
پووكەكان سوود وەرگرتنە لە هاڕڕاوەی 

نیشاستەی نەرمكراو و دارچینی.
 2 پێكهاتەیە  ئ��ەم  دروستكردنی  ب��ۆ 
لە  كەوچك   4 و  دارچینی  كەوچكی 
دواتر  و  بكە  تێكەڵ  باشی  بە  نیشاستە 
لەگەڵ  تێكەڵەیە  لەم  پێویست  بەشی 
بشۆ،  پێ  ددانەكانی  و  بكە  تێكەڵ  ئاو 
سوودێكی گەورەی دەبێت بۆ ددانەكان 

و پووكەكانمان.
لە  جار  یەك  تێكەڵەیە  ئەم  بەكارهێنانی 
لەگەڵ  دەتوانیت  و  دەبێت  ڕۆژێكدا 
دەم  دیكە  ڕۆژەك��ان��ی  وەك  ئەمەشدا 
بازاڕی  ددان��ی  خەمیرەی  بە  ددان��ت  و 

بشۆیت.
چارەسەركردنی وشكبوونەوەی لێو 

و ڕووخسار
بۆ چارەسەركردنی وشكی لێو و پێست 
ئاسان  چارەیەكی  ڕێگە  لێو،  دەوری  و 
پێداویستییانەی  ئەو  كە  هەیە  سادە  و 
لە  دەكرێت  دیاری  پێ  ڕێگەیەی  ئەو 
دەست  ماڵەوەدا  چێشتخانەیەكی  هەموو 
ب��ۆ دروس��ت��ك��ردن��ی ئەو  دەك��ەوێ��ت. 
پێكهاتەیە هەندێك هەنگوین و گواڵوی 
كەوچكی   2 ڕێژەی  بە  دەهێنین  پوختە 
چێشت 5 تا 6 دڵۆپ. ئەمانە پێش خەوتن 
دەدەین لەسەر لێو و پێستە وشكبووەكە 

و باڵوی دەكەینەوە لەسەریان.
بەكارهێنانی ڕۆنی بادام و مۆمی شانەی 
دروستكردنی  بۆ  بەكاربێنی  هەنگوین 
چێشت  كەوچكی  یەك  پێكهاتەیە  ئەم 
گەرمی  پلەی  ت��ا  مۆمە  ل��ەو  خ��ۆری 
دەیتوێنینەوە  و  دەكەین  گەرم  گونجاو 
و دواتر كەوچك و نیوێك ڕۆنی بادامی 
دەكەین  تێكەڵیان  جوان  و  تێدەكەین 

دەكەینەوە.  گەرمی  دیكە  جارێكی  و 
وازی  و  دایدەگرین  دەقیقە  یەك  دوای 
پێكهاتەیە  دەبێتەوە.ئەم  سارد  تا  لێدێنین 
قڵیشانی  و  وشكبوونەوە  چارەسەری  بۆ 

لێو دەتوانین سوودی لێوەربگرین.
سپی كردنەوەی ددان بە گەاڵ

نی  هێنا ر كا بە
گ������ەاڵی وش���ك 
كراوەی داری بۆن 

زۆری  كاریگەرییەكی 
هەیە لەپاك كردنەوە و سپی 
ك��ردن��ەوەی ددان��ەك��ان��م��ان. 

خانمە  الی  ك��ە  گیایە  ئ��ەم 
بۆ  بەكاردەهێنرێت  خانەدانەكان 

جۆرەكانی  هەموو  بۆنی  البردنی 
گۆشت لەكاتی لێناندا، تایبەتمەندیەكی 

سپیكردنەوەی  ئەویش  هەیە  دیكەی 
پەڵەی  و  لەكە  لەناوبردنی  و  ددانەكان 

زەردبووی سەر ددانەكانە.
چەند  گەاڵیە  لەم  وەرگرتن  سوود  بۆ 
وردبكە  لەوانە  وشكبووەوە  دانەیەكی 
بە  و  ش��ۆردن  ددان  ه��اڕڕاوەی  لەگەڵ 

فڵچەكە بەكاری بهێنە.
هەندێك لە دەرمانسازەكان جوینی گەاڵ 
و قەدی كەرەوزی تازە بە یەكێكی دیكە 
لەو ڕێگە باش و سروشتییانەی لەناوبردنی 

ڕەنگ زەردی ددانەكان دادەنێن.
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چ�����ۆن ئ������ازاری 
نەهێڵین ددانەكانمان 

باشترین  ل��ە  یەكێك 
ڕێ�����گ�����ەك�����ان�����ی 
ئ���ارام���ك���ردن���ەوەی 
ددانەكانمان  ئ���ازاری 
ب���ەك���اره���ێ���ن���ان���ی 
لە  تێكەڵ  پێكهاتەیەكی 
دارچینی  و  هەنگوین 

هاڕراوە.
ب���ۆ دروس��ت��ك��ردن��ی 
ئ���ەم ت��ێ��ك��ەڵ��ەی��ە ی��ەك 
ك���ەوچ���ك���ی چ���ا ل��ە 
دارچ��ی��ن��ی ه���اڕراوەی 
بكە  ت��ێ��ك��ەڵ  ن����ەرم 
كەوچكی   3 ل��ەگ��ەڵ 
بیكەرە  و  هەنگوین  چا 
س��ەر ددان���ەك���ان ی��ان 
ئازاری  كە  پووكەكان 
كە  ك��ات��ێ��ك  ت��ێ��دای��ە. 

ڕۆژی 3 جار ئەمە بەكاردەهێنرێت 
نامێنێت. ئازارەكەی  هەمیشە  بۆ 

دەرمانی الوازی پووك
م��ی��وان��ەی��ە كە  ل���ەو  ت���وت���ڕك 
هەیە  گ��ەورەی  كاریگەرییەكی 
و  پ��ووك  بەهێزكردنی  ل��ەس��ەر 

ددان.  لەسەر  دەرەنجامەكانی 
كۆنەكان  پزیشكییە  دەرمانسازە 
الوازی  تووشی  كەسێك  ئەگەر 
دەكرد  ئامۆژگاریان  بوایە  پووك 
بەتایبەتی  تازە  میوەی  كە  بەوەی 
ت���وت���ڕك ب���خ���وات ب���ۆئ���ەوەی 

بۆ  چاكی  و  گونجاو  كاریگەری 
جگە  توتڕك  بگەڕێتەوە.خواردنی 
پووكەكانە  بەهێزكەری  ل��ەوەی 
برین  ساڕێژكردنەوەی  دەرمانی 
هەوكردنەكانی  لە  هەندێك  و 

پووكیشە. 
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5
پرۆتینی تەواو بخۆ5

كە  پێكهاتووە  كیراتین  لە  م��وو 
پرۆتینە.  جۆری  سەدەها  پێكهاتەی 
وەها  خۆراكی  ڕژێمێكی  ئەگەر 
ڕێژەیەكی  بە  كە  نەكەیت  ڕەچاو 
مووەكان  تیابێت،  پرۆتینی  گونجاو 
ئ��اڵ��ۆزت��ر و ڕووخ��اوت��ر دەب��ن و 
بۆیە  دەبێتەوە،  باریكتر  تاڵەكانیان 
پێویستە بڕوا بەوە بهێنین كە مووی 
ڕژێمی  ب��ە  وابەستەیە  دروس���ت 
بەكارهاتووی  دروستی  خۆراكی 

مرۆڤەوە.
هێلكە،  لە گۆشت،  ئاژەڵی  پرۆتینی 
جەستەی  و  هەیە  بوونی  ماستدا 
پێیەتی  زۆری  پێویستییەكی  مرۆڤ 
ناسراون.  ت��ەواو(  )پرۆتینی  بە  و 
لە  دیكەیان  ج��ۆری  هەندێك  و 
)پرۆتینی  بە  و  هەیە  دانەوێڵەكاندا 
بە هەردووالیان  ناسراون و  ناتەواو( 
پرۆتینی گشتی پێكدەهێنن و سوودی 

تەواومان پێدەگەیەنن.
لێرەدا چەند نموونەیەك لە دووجۆری 
بەرانبەری  لە  كە  ناتەواو  پرۆتینی 
نووسراوە  تەواو  پرۆتینی  جۆرێكی 

بخوێنەرەوە:
ماست  شیر:  دانەوێڵە+بەرهەمەكانی 

وگەنم، جۆی ناو شیر
لۆبیا،  و  برنج  دانەوێڵە+پاقلەمەنی: 

بادام و نانی جۆ
پاقلەمەنی+بەرهەمەكانی شیر: لۆبیا و 

پەنیر
دانەكان+دانەوێڵە: نان بە كونجی

ناوكی  شیر:  دانەكان+بەرهەمەكانی 
گوڵەبەڕۆژە و پەنیر

باخێزانی B میوانی سفرەكانمان 
بێت

چەندە  ك��ە  نییە  گ��رن��گ  ئ���ەوە 
شامپۆ  و  دەش��ۆی��ت  م��ووەك��ان��ت 
تیا  ج��وان��ك��اری��ان  س��اب��وون��ی  و 

لە  جگە  ئەمانە  بەكاردەهێنیت، 
بۆ  ناتوانن  كارێك  هیچ  ڕووكەش 
چونكە  ب��دەن،  ئەنجام  مووەكان 
ناوەوە  لە  و  م��ردون  مووەكانتان 
ن��ەخ��ۆش��ن.  ب��ری��ن��دار ك���راون و 
ددان  بە  ئەوەی كە  نەچێت  بیرتان 
باشتر  دەخ��ورێ��ت  و  دەه��اڕرێ��ت 
بە  دەپارێزێت  مووەكان  سەالمەتی 
بەراوورد بەو شامپۆیانەی بەكاریان 

دەهێنیت.
دەرك��ەوت��ن��ی پ��ڕی ق��ژەك��ان و 
نەوەرین و ڕەونەق و بوونی ڕەگ 
و ڕیشەی تۆكمە و پتەو پەیوەندی 
باش  پێدانێكی  خۆراك  بوونی  بە 
باریك   و  الواز  م���ووی  ه��ەی��ە. 
پیشان  الوازمان  خۆراكی  ڕژێمی 

دەدات.
لەو كاتەوەی موو سەر دەردەهێنێت 
بە  پێویستی  گ��ەش��ەدەك��ات  و 
هەیە.چاودێری  ورد  چاودێرییەكی 
گەیشتنە  ڕێ��گ��ای  تەنیا  خ��ۆراك 
كە  پتەو  و  دروس���ت  م��ووی  ب��ە 
لەالیەكەوە بەهێز بێت و لەالیەكی 

دیكەوە جوان دەربكەوێت.
ڕێژەی گەشەی مووی هەر مرۆڤێك 
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مانگدایە،  یەك  لە  سم   3.8-1.2
 6 تەنیا  كە  دێت  مانایە  بەو  ئەمە 
ئەوەی  بۆ  مانگ درێژە دەكێشێت 
لەسەر  ت��ەواوەت��ی  ك��اری��گ��ەری 
جگە  ئەمە  ببینیت.  مووەكانت 
ل���ەوەی ك��ە خ��ۆراك��ی دروس��ت 
پۆزەتیڤی  كاریگەری  تەنیا  نەك 
بەڵكو  دەبێت،  مووەكان  لەسەر 
دروستی  بۆ  گرنگە  هۆكارێكی 

مرۆڤ. جەستەی 
وەك   B گ��روپ��ی  ڤیتامینەكانی 
 B6، ڤیتامینی  بیوتین،  ف��والت، 
B12 بۆ بەهێزكردن و جوانكردنی 

كەمبوونی  پێویستن.  م��ووەك��ان 
هۆكاری   B گروپی  ڤیتامینەكانی 
و  مووەكان  الوازبوونی  و  وەرین 

نە. ندنیا شكا
ئەگەر وەرینی مووەكان پەیوەندی 
هەبێت  بیوتینەوە  كەمبوونی  بە 
ڤیتامین  زیادبوونی  بە  ڕاستەوخۆ 

ئ��ەوە چ��ارەس��ەردەب��ێ��ت. ف��والت 
هەردووكیان  فولیك  ئەسید  و 
بەاڵم  دەدەن،  ئەنجام  كار  هەمان 
كە  ئ��ەوەی��ە  نێوانیان  ج��ی��اوازی 
ف��والت ل��ە خ��ۆراك��ەوە دەس��ت 
فولیك  ئەسید  بەاڵم  دەكەوێت، 
مرۆڤە  دەس��ت��ی  دروس��ت��ك��راوی 
و  خۆراكییەكان  لەپێكهاتە  و 
 multi-vitamin گشتی  ڤیتامینی 

بوونی هەیە. دا 
دەوڵەمەندەكانی  س��ەرچ��اوە 

   B ڤیتامین   گروپی 
ك��ول��ەك��ە-  ئ���اوی  ف����والت:   -
سڵق-  پ��رت��ەق��اڵ-  چ���ەوەن���دەر- 

برۆكلی. قەل-  سۆیا- 
- بیوتین: گوڵی كەلەرم- گێزەر- 
سۆیا-  ئ��اردی  دانەوێڵە-  م��ۆز- 

سەلەمۆن. ماسی  جگەر- 
- B6: پێستی پەتاتە- مۆز- نیسك- 
گۆشتی  گ��وێ��رەك��ە-  گ��ۆش��ت��ی 

سەلەمۆن. ماسی  مریشك- 

گۆشتی  گ��ا-  گۆشتی   :B12-
زەردێ��ن��ەی  جگەر-  گوێرەكە- 

پەنیر. هێلكە- 
سەوزەوات بخۆ و جوان بەرەوە

بۆ  ت��ەن��ی��ا  ن���ەك  ڤیتامینە  ئ���ەم 
یارمەتیدەرێكی  ئاسن  ڕاكێشانی 
مرۆڤ،  لەشی  ناو  بۆ  گەورەیە 
و  جەستە  جوانكردنی  بۆ  بەڵكو 
پێویستیەكی  مرۆڤ  ڕووخساری 

. تمیە حە
شوێنەكانی  لەسەرجەم  ڤیتامینە  ئەم 
پێست و موو بوونی هەیە و گرنگی 
ئەو  پێكهاتەكانی  لە  هەیە  خۆی 
جوانكاری  لە  بەتایبەتی  دووانەدا 
ئەو  مووەكاندا.  ڕازاندنەوەی  و 
لە  پڕن  كە  خۆراكییانەی  ڕژێمە 
میوە و سەوزەكانی وەك )كەلەرم، 
كولەكە....هتد( سڵق،  برۆكلی، 
مرۆڤ  لەشی  ڕۆژانەی  پێویستی 
دابین  ڤیتامینە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ب��ۆ 

دەكەن.
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ئۆمیگا سێ 
ڕژێمە  ئ��ەو  پ��ەی��ڕەوی��ك��ردن��ی  ب��ە 
خ��ۆراك��ی��ی��ان��ەی ك��ە دەوڵ��ەم��ەن��دن 
ئەو   omega 3 سێ  ئۆمیگا  بە 
بەهێز  پەرتن  و  الواز  كە  مووانەی 
كەمی  هەروەها  و  كۆدەكاتەوە،  و 
تووشبوونی  ئەگەری  سێ  ئۆمیگا 
دەك��ات.  زی��اد  ئەكزیما  بە  م��رۆڤ 
سێ  ئۆمیگا  س��ەرچ��اوەی  باشترین 

ماسی چەوركراوە بە ڕۆنی كەتان.
ئۆمیگا  هاوسەنگی  باشترین  ماسی 
دروس��ت  بۆ  جەستەدا  لە  س��ێ-ت 
)شاماسی(  جۆری  بەتایبەتی  دەكات 
و دوای ئەوە )ماسی شیر- سەلەمۆن- 

قزل ئاال- ماسی تونە( دێن.
1\4 كوپ دانەی كەتان بە نزیكەیی 
7 گم لە ئۆمیگا سێ تێدایە، پێویستە 
لە  و  ڕۆن  بكرێتە  كەتانانە  دانە  ئەو 
ڕۆن��ەدا  ئ��ەو  چ��ای  كەوچكی  ی��ەك 

2.5گم لە ئۆمیگا سێ هەیە.
سركە  بە  تێكەڵ  ڕۆنە  ئەو  دەتوانین 
بكەین و بكرێتە ناو زەاڵتەوە، سۆیا و 
گوێزیش بە هەمان شێوە بە ڕێژەیەكی 
و  تێدایە  یان  سێ-  ئۆمیگا  كەمتر 

دەتوانین سوود لەوانیش وەربگرین.
كافاینی زۆر دەخۆیتەوە 

گرنگترین ماددەی پێویست بۆ لەشی 
دەبێت  تینووت  كاتێك  ئاوە،  مرۆڤ 
تەنیا ددانەكانت نییە كە وشكبوونەتەوە، 

بەڵكو مووەكانیشتان 
بێ  بووە.  ئاو  بێ 
ئ���اوی ه��ۆك��اری 

و  پێست  وش��ك��ی 
مووەكانە.

بە داخەوە حەمامی 
درێ����ژخ����ای����ەن 
ئەم  چ��ارەس��ەری 
كێشەیە ناكات، تۆ 
پێویستە لە ناخەوە 
ئەم  چ��ارەس��ەری 
بكەیت.  كێشەیە 
پەرداخ   8 ڕۆژی 
ئاو  خ��واردن��ەوەی 

پێویستە.
كافاینی  ئ��ەگ��ەر 
دەخۆیتەوە،  زۆر 
كە  نییە  خ���راپ 
ئ�����ەوە ب��زان��ی��ت 

ناو  ئاوی  و  ئاوە  ڕاكێشەری  كافاین 
پێویستە  بۆیە  ڕادەكێشێت،  جەستە 
لەگەڵ خواردنەوەی هەر پیاڵەیەك چا 
خواردنەوەیەكی  هەر  یان  قاوە  یان 
یەك  تێدابێت  كافاینی  كە  دیكە 
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ئ��ەوەی  بۆ  بخۆیتەوە  ئ��او  پ���ەرداخ 
دووچاری كەم ئاوی نەبیت.

ئاسن تێكەڵ بە خۆراكەكانتان بكەن
لە  هەیە  خۆی  گرنگی  ڕۆڵی  ئاسن 
سازی  خوێن  و  خوێن  گواستنەوی 
لەشدا، هەروەها ڕۆڵێكی دیكەی هەیە 
لە گەیاندنی ئۆكسجین بە مووەكانی 
سەری مرۆڤ بەتایبەتی. ئەگەر ئاسن 
بێت  كەم  خۆراكیەكانتان  ڕژێمە  لە 
بە تووشبوو بە كەم خوێنی بەردەوام 
لە  یەكێك  كە  هەژماردەكرێیت، 

نیشانەكانی وەرینی مووی سەرە.
لەشی مرۆڤ ئاسنی ناو گۆشتی ئاژەڵی 
بەو  بەراورد  بە  وەردەگرێت  ئاسانتر 
وەك  گیاییەكانی  پرۆتینە  لە  ئاسنەی 
نیسك و لۆبیاوە دەستمان دەكەوێت.

ئ��ەگ��ەر ك��ەس��ێ��ك��ی ڕوەك���ی���ت و 
سەوزەوات دەخۆیت و بە شوێن ئەو 
دەوڵەمەندن  گیایانەدا دەگەڕێیت كە 

كە  بگەڕێ  میوانەدا  لەو  ئاسن،  بە 
ڕێژەی ڤیتامین c یان زیاترە، چونكە 
ناو  بۆ  ئاسنە  ڕاكێشەری   c ڤیتامین 
و  بیبەر  لە  وەك  م��رۆڤ.  جەستەی 
سۆیا،  شیری  و  برۆكلی  نیسك، 
ئاوی  لۆبیا،  و  پوختەكراو  تەماتەی 

پرتەقاڵ و گەنمی هاڕراو.
مس و توتیا

ئ���ەم ك��ان��زای��ان��ە ل���ەو م���اددان���ە 
هەژماردەكرێن كە مووەكانی ئێمە بۆ 
جەستەی  پێویستییانە.  زیاتر  پاراستنی 
م��اددە  بە  پێویستی  بەگشتی  ئێمە 
كانزاییەكان هەیە و مووش بێ بەش 
وەرینی  توتیا  كەمبوونی  لەمە.  نییە 
بەاڵم  دەكات،  زیاتر  مووەكانی سەر 
كەمبوونی مس ڕەونەق و بریقەداری 
قژی مرۆڤ كەم دەكاتەوە و هەروەها 
نزیكمان دەكاتەوە لە سپی بوونەوەی 
مووەكان بەر لە وادەی خۆی.پێویستە 

بەكاربهێنرێت  ڕژێمە خۆراكییانە  ئەو 
ڕێژەی  بە  كانزایەی  دوو  ئەم  كە 
هەردووكیشیان  و  تێدایە  بەرچاو 

پێكەوە بەكاربهێنرێن.
ئەو خۆراكانەی دەوڵەمەندن بە توتیا 
ناوكی  ب���ادەم-  ئ��اژەڵ��ی-  پرۆتینی 
خۆراكانەی  ئ��ەو  كولەكە-گەنم، 
ئاوی  جگەر-  مس  بە  دەوڵەمەندن 
دانەوێڵە-  سیر-  م��ۆز-  كولەكە- 

قارچك- پەتاتە- هەڵوژە.

لەفارسیەوە:
هیوا محەمەد ڕۆستەم

سەرچاوە:
گۆڤاری )سیب سبز(-ژمارە)65(
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ڕستەیەت  ئەو  تائێستا  لەوانەیە 
بەرگوێ كەوتبێت كە فاڵن كەس  زۆر 
یان  هەیە،  جوانی  چاوێكی  و  دەم  چ 
ئەمڕۆ تۆ زۆر جوانتری، ئایا زانیووتە كە 
هۆرمۆنەوە  بە  پەیوەندی  جوانبوونە  ئەم 
كە  هۆرمۆنەیە  ئەو  هۆرمۆنە  ئەم  هەیە؟ 
دەورێكی  خانمەكاندا  ڕووخساری  لە 

كاریگەری هەیە.

گشتی  شێوەیەكی  بە  بمانەوێت  ئەگەر 
لە  جیاواز  هۆرمۆنی  چەندەها  بدوێین 
جەستەی مرۆڤدا بوونی هەیە كە زۆرێك 
دەخ��ەن.  ڕێ��ك  جەستە  كارەكانی  لە 
هەندێك لەوانە بە ڕێژەیەكی كەمتر هەن، 
دەتوانێت  كەمە  ڕێژە  ئەو  هەمان  بەاڵم 
سروشتی  لەسەر  گ��ەورەی  كاریگەری 
كەمبوونی  هەبێت.  م��رۆڤ  جەستەی 
هەندێكی  زیادبوونی  یان  هەندێكیان 
زۆرێك  دروستبوونی  هۆكاری  دیكەیان 
لەمرۆڤدا  كە  خراپانەیە  نەخۆشییە  لەو 

دەردەكەون.
بۆ نموونە كەمبوونی هۆرمۆنی ئەنسۆلین 
زیادبوونی  و  هەیە  خراپی  كاریگەری 

ژناندا  لەشی  لە  پیاوانەش  هۆرمۆنی 
ل��ەوان��دا  نابەجێ  پڕموویی  ه��ۆك��اری 
دروست دەكات. هۆرمۆنە سێكسیەكان بە 
دوو شێوە لە ژنان وپیاواندا دابەشكراون. 
پێیان  ژن��ان  بە  تایبەت  هۆرمۆنەكانی 
هۆرمۆنەكانی  و  ئیسترۆجین  دەوترێت 
دەوترێت  پێیان  بەپیاوانیش  تایبەت 
تێستێسترۆن كە هەركامێك لەمانە ڕۆڵیان 
ژناندا.  و  پیاوان  سیفەتەكانی  لە  هەیە 
ئیسترۆجین هەندێك كاریگەری وای هەیە 
لەسەر جەستە كە تازە دۆزراونەتەوە. ئەم 
هۆرمۆنە دەتوانێت هۆكاری جوانتربوونی 
جەستەی  و  ڕووخسار  بە  و  بێت  ژنان 

ئەوانەوە كاریگەری خۆی بەجێبهێڵێت.

نهێنییەك
 بە ناوی ئیسترۆجین
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ئیسترۆجین ئەگەر لە دەرەوە بێتە 
ناوەوەی لەش

هەیە،  ئیسترۆجین سوودی خۆی  ڕاستە 
وەك  كە  نایەت  مانایە  بەو  ئەمە  بەاڵم 
لێوەربگیرێت!  س��وودی  تەواوكەرێك 
بە  پێویستی  كە  دەرمانێكە  ئیسترۆجین 
بە  ئیسترۆجین  هەیە،  تایبەت  ڕێنمایی 
ناوی دەرمانی شێرپەنجەی مەمك لە ژنان 
بەكاردەهێنرێت.  لەپیاواندا  پرۆستات  و 
ئەم دەرمانانە بە شێوەی جۆراوجۆر هەن 
وەك )حەبی خۆراكی، لەزگەی تایبەت 

بۆ پێست....(.
دەرمانانە  ئەم  كاتدا  هەمان  لە  ب��ەاڵم 
هەیە  خراپیشیان  الوەك��ی  ه��ۆك��اری 

وەك ئازاری گەدە، سكچوون، گۆڕانی 
ئارەزووی خواردن و كێش، زیادبوونی 
ماددەی  دروستبوونی  خوێن،  شەكری 
قاچەكاندا،  و  دەس��ت  )كێم(لە  پیس 
خوێن  خوێن،  پەستانی  زی��ادب��وون��ی 
ه��ێ��ن��ان��ەوە، گ��ۆڕان��ك��اری ل��ە س��وڕی 

مانگانەدا، كەمبوونەوەی بینین.
لە  ئیسترۆجین  ئەمانەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
ماوەی سكپڕی ژناندا ڕۆڵێكی كاریگەر 
كاریگەری  كە  هەیە  خۆی  گرنگی  و 
و  دای��ك  ل��ەس��ەر  جێدەهێڵێت  خ��ۆی 
ئامادە  خۆی  كە  ب��ەوەی  ڕایدەهێنێت 
هەروەها  منداڵ.  بەخێوكردنی  بۆ  بكات 
لە ماوەی سكپڕی دایكدا  ئەم هۆرمۆنە 

دروس��ت  فیزیایی  هۆكاری  هەندێك 
مناڵدانی  گەورەبوونی  وەك  دەك��ات 
دایك بۆ ئەوەی زوو منداڵەكە جیابێتەوە.

ئیسترۆجین چییە؟
ئیسترۆجین هۆرمۆنێكی سروشتی ژنانەیە 
دروست  هێلكەدان  لەناو  ژنان  لە  كە 
ڕێژەیەكی  ژن��ان��دا  لەشی  لە  دەب��ێ��ت. 
بەرچاوتر لەم هۆرمۆنە هەیە بە بەراورد 
بە پیاوان. ئەم هۆرمۆنە بەرپرسی سیفەتی 
پێگەیشتنی  س��ەرەت��ای  لە  كە  ژنانەیە 
مانگانەی  س��وڕی  پێدەگات.  ژنانەوە 
گەشەكردنی  هانی  دەخات،  ڕێك  ژن 
دەدات،  مەمك  وەك  مێینەكانی  ئەندامە 
لەكاتی  دەگێڕێت  گرنگ  دەورێكی 
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سكپڕیدا. هەروەها پێویستیەكی گرنگیشە 5

بۆ پاراستن و چاودێریكردنی ئێسكەكان.
بەپێی  ژنان  لەشی  ئیسترۆجینی  ڕێژەی 
جیاوازە،  مانگانەیان  سوڕی  و  تەمەن 
دی��اری��ك��راوی  ڕۆژی  ه��ەن��دێ��ك  ل��ە 
و  كەمتر  هەندێك كات  ڕێژەی  مانگدا 
لەو  جگە  بەاڵم  زیاترە،  كات  هەندێك 
ئیسترۆجینەی كە بە شێوەیەكی سروشتی 
دەهێنرێت  بەرهەم  هێلكەدانەكاندا  لە 
خواردنی  هۆكاری  بە  ژنان  لە  زۆرێك 
هۆرمۆنی  حەپی  دژەسكپڕی،  حەپی 
ئیسترۆجینی  كرێمەكان  لە  هەندێك  و 
دروستكراو دەكەنە ناو لەشی خۆیانەوە.

زیاترت  ئیسترۆجینی  كە  كاتانەی  ئەو 
هەیە

ڕۆژە  لە  ئیسترۆجین  هۆرمۆنی  ڕێژەی 
نییە،  یەك  وەك  مانگدا  جیاوازەكانی 
كراوە  بۆ  هێڵكارییەكی  سەرەتادا  لە 
كەپێكهاتووە لە28 ڕۆژ و لە ڕۆژەكانی 
پێدەكات.  دەست  سەرخوێنەوە  كەوتنە 
بە  تا ڕۆژی هەشتەم  لە ڕۆژانی سەرەتا 
زیاتر  وردە  وردە  و  كەمە  شێوەیەكی 
دەبێت تا لە ڕۆژی 12 دەگاتە لوتكە و 
تا 14 بەردەوام دەبێت، لە 14 تا ڕۆژی 
28 وردە وردە ڕوو لە كەمبوون دەكات.

ئەوكاتانەی كە ئیسترۆجین بوونی 
نامێنێت

شێوەیەكی  بە  نائومێدیدا  تەمەنی  لە 
لە  ئیسترۆجین  بەرهەمهێنانی  گشتی 
بە  ئێسكەكانیش  خ��وارەوە،  دێتە  ژناندا 
هەمان شێوە وردە وردە بەرەو پوكانەوە 
دەچن. ئەم هۆكارانە و چەندینی دیكەی 
عەرەق  تەنیایی،  بە  هەستكردن  وەك 

كردنەوەی زیاد لە سنوور، وشكبونەوەی 
ژنانە دروست  ئەو  توڕەبوون الی  زێ، 
نائومێدیدان.  تەمەنی  لە  كە  دەك��ات 
هەربۆیە زۆرێك لە ژنان بۆ ئەوەی ئەو 
پەنا  بكەنەوە  دروست  هۆرمۆنە  ڕێژەی 

دەبەنە بەر دەرمانی دەرەكی.
نیشانەكانی كەمبوونەوەی ئیسترۆجین

كەمبوونی ئیسترۆجین دەتوانێت كێشەی 
دروست  م��رۆڤ  جەستەی  بۆ  گ��ەورە 
تا  لەشەوە  پەیكەری  لە  هەر  بكات، 
خراپانە  هۆكارە  ئەم  هێلكەدانەكان. 
لەوانەیە كاتی بن و لەوانەشە هەمیشەیی 
خواردنی  بە  خانمان  لە  هەندێك  بن. 
لە  پێكهاتوو  ڕێگەپێدراوی  دەرمانی 
هۆكارانە  ئ��ەم  دەت��وان��ن  ئیسترۆجین 

تاڕادەیەك كەمبكەنەوە.
بێتاقەتبوون

كەمبوونی ئیسترۆجین دەتوانێت هەندێك 
ڕووخسار  و  جەستە  لەسەر  كاریگەری 
و  هیالكی  لەوانەیە  كە  بكات  دروست 
لەوانەیە  هەتا  هەستی  كەم  و  بێتاقەتی 
خەمۆكی  وەك  گ��ەورەت��ری  حاڵەتی 

بەردەوامی پێوەبێت.
پێست وشكبوونەوە

هۆی  بە  گۆڕانكاری  هەندێك  لەوانەیە 
ئیسترۆجین  ه��ۆرم��ۆن��ی  كەمبوونی 
ڕووبدات. گۆڕانكاری وەك وشكبوونەوە، 
لەش،  عەرەقەی  دەردان��ی  زیادبوونی 
هەندێك  سووربوونەوەی  و  گەرمبوون 
دروستبوونی  تەنانەت  پێست  بەشی 

چەوری زیادە.
ڕووخسار گۆڕانكاری بەسەردا دێت

بە  ه��ەن��دێ��ج��ار  فیزیایی  ڕووك����اری 

هۆرمۆنی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  ه��ۆك��اری 
دەبێتەوە،  گۆڕان  دووچاری  ئیسترۆجین 
ئەندازەی ڕووخساری  لەوانەیە قەبارە و 
سەریش  مووەكانی  و  بگۆڕێت  مرۆڤ 

الوازدەبن.
گۆڕان لە سووڕی مانگانەدا

ئیسترۆجین  ه��ۆرم��ۆن��ی  كەمبوونی 
گۆڕانكاری لە سووڕی مانگانەی ژناندا 
و  زیادبوون  ناڕێكوپێكی،  وەك  دەكات 

كەمبوونی خوێن و نەخۆشی....هتد.
گۆڕانی سكپڕی

ئیسترۆجینی  هۆرمۆنی  ڕێ��ژەی  ئەگەر 
ئەگەری  خ����وارەوە  بێتە  زۆر  ل��ەش 
و  دەبێتەوە  كەم  ژن  هێلكەدانی  توانای 
شێوە  هەمان  بە  سكپڕبوونیش  ئەگەری 
كەمبوونە  ئەم  ڕاستیدا  دەبێت.لە  الواز 
بۆ  و  سكپڕی  یەكەمی  باری  لە  ئەگەر 
منداڵی یەكەمیش كاریگەری خۆی جێ 
منداڵی  لە  دڵنیاییەوە  بە  ئەوا  نەهێڵێت 
خراپی  بە  كاریگەرییە  ئەو  دووەم��دا 
كەمبوونی  لەبەرئەوە  دەردەك��ەوێ��ت. 
ڕێژەكەی كاریگەری لەسەر بارودۆخی 
سكپڕبوونیش  ئەگەری  و  جووتبوون 

هەیە.

لە فارسیەوە:
وەرزان رێکەوت غەریب

سەرچاوە:
گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)65(

 

ڕێژەی ئیسترۆجینی لەشی ژنان بەپێی تەمەن و سوڕی 
مانگانەیان جیاوازە، لە هەندێك ڕۆژی دیاریكراوی مانگدا ڕێژەی 
هەندێك كات كەمتر و هەندێك كات زیاترە، بەاڵم جگە لەو 
ئیسترۆجینەی كە بە شێوەیەكی سروشتی لە هێلكەدانەكاندا 
بەرهەم دەهێنرێت زۆرێك لە ژنان بە هۆكاری خواردنی حەپی 
دژەسكپڕی، حەپی هۆرمۆنی و هەندێك لە كرێمەكان ئیسترۆجینی 
دروستكراو دەكەنە ناو لەشی خۆیانەوە
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نەخۆشی
بەستەرە
شانەكان

د. مەحمود فە قێ ڕەسوڵ
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بریتین لە كۆمەڵێك نەخۆشی ناساغی، 
كە تێیدا بەرگری خۆیی دژی كۆالجین و 
 ،Ground substance زەمینی  مژادی 
هەوی بەستەرەشانەكان، دروست دەبێت كە 
دەبێتە هۆی پووكانەوە و ڕەقبوون و هەوی 
جومگە و تێكچوونی ئەندامی دیكەی لەش 
و دژە تەن دژی شانەی ئاسایی و پێكهاتە 
ئەمانەی  دەبێت،  دروس��ت  خانەییەكان 

خوارەوە ناساغییەكانن:
 ن����ەخ����ۆش����ی گ�����ورگ�����ە س������وورە

).Lupus erythematosus )L.E
هۆكارەكان نەزانراون، بەاڵم:

فرەجینی  )ئ��ام��ادەی��ی  ب��ۆم��اوەی��ی   -1
وەك   ،)polygenic susceptibility

 complement ت��ەواوك��ەر  نەبوونی 
 HLA جۆری  هەندێك  و   deficiency

ڕەخسێنەری تووشبوونن.
لەناو  چ��وو،  ڤ��ای��رۆس  لە  تەنۆچكە   -2
بینراون، بەاڵم  پۆشەڕەشانە و شانەی دیكە 

ڕۆڵیان ئاشكرا نییە.
3- دژەتەن بۆ DNA، پڕۆتنی ناوك و بۆ 
دژە ژیندەری ئاسایی دروست دەبێت، بۆیە 

ئەم ناساغییە بە دژەخۆیی دەناسرێت.
تیشكی  و  خۆر  بەركەوتنی  لەوانەیە   -4
سەروو وەنەوشەیی، و سكپڕی و تووشێن 

بە میكرۆب، نەخۆشییەكە دەربخەن.
5- هەندێك دەرمان، وەك پڕۆكایین ئەماید 
بەپێی ژەمەكان  ناساغییەكە  و هایدراالزین 
وەك  دیكە  دەرمانی  هەندێك  دەردەخ��ەن، 
خەپلەی نەزۆكاندن، دژەفێ، ماینۆسایكلین و 
كاپتۆپریل هەندێجار ناساغییەكە دەردەخەن.

6- لەوانەیە جگەرەكێشان هۆكار بێت.

جۆرەكان: دوو جۆری سەرەكی هەن:
 cutaneous أ- گورگە سوورەی پێست
پێست  س��ەرەك��ی  شێوەیەكی  ب��ە   :LE

و  سكااڵ  هەندێجار  ب��ەاڵم  دەگ��رێ��ت��ەوە، 
نیشانەی سەراپایی لەگەڵدایە، 3 جۆرە:

گورگە  باوترین  درێژخایەن:  جۆری   -1
 ،.Discoid L.E خڕپانە  س���وورەی 
یان  تەنۆچكە  و  پەمەیی  پەڵەی  بە  كە 
و  پێدەكات  دەس��ت  بچووك  قوتكەی 
و  قۆچەكاژ  دەبێتە  ڕووكەشەكەی  خێرا 
و  خڕ  كانزای  دراوی  شێوەی  بە  دوات��ر 
كونە  ن��او  بۆ  كشاو  نوساوی  ك��اژی  بە 
داپۆشراوە،  سەلكەمووەكان  فراوانبووەكانی 
دەردەكان دەكشێن و لێوارەكانیان سوور و 
پووكاوە  پێستی  بۆ  ناوەندەكانیان  تۆخن و 
دەگۆڕێن،  كەمڕەنگی  و  ف��رەدەزوول��ە  و 
هەندێكیان یەكدەگرن و قوتكەی شێوێنی 
پەستاوتراوی  دەك��ەن.  دەروس��ت  گ��ەورە 
قۆچی لە كونی سەلكەمووەكاندا كۆدەبێتەوە 
ئەگەر كاژەكەی  و مووەكان هەڵدەوەرن، 
دڕكی  هەڵبدەینەوە  كۆنەكان  دەردە  سەر 
قۆچی دەردەك��ەون. دەردەك��ان لە دەم و 
Vی  بەشی  گوێچكە،  سەر،  پێستی  چاو، 
دەردەچن،  باسك  دەرەوەی  بەشی  و  مل 
بەاڵم لۆچی نێوان لووت و لێو ناگرێتەوە، 
هەندێجار كوڵمە و لووت بە شێوەی، باڵی 
پەپوولە دەگرێتەوە. گوێچكەی دەرەوە زۆر 
تووشی دەبێت و لە ڕێژەی 60% یان موو 
ڕووتانەوەی كۆنینەی هەمیشەیی ڕوودەدات.
قۆڵ  و  باسك  دەرەوەی  بەشی  هەندێجار 
و دەست و شوێنی دیكە تووشی دەبێت، 
لە بەری دەست و پێدا شێوەی داماڵینی بە 

هەندێجاری  و  دەكات  دروست  دەگمەن 
تیشكی  دەبن.  تووش  نینۆكەكان  دیكەش 
بارەكە  وەنەوشەیی  سەرو  تیشكی  و  خۆر 
توندتر دەكەن، بەاڵم كەمتر لە جۆرەكانی 
نەخۆشیەكە  زەب��ری��ش  لەوانەیە  دیكە، 

دەربخات )دیاردەی كۆبنەر(.
- جۆری زل Hypertrophic type بریتییە 
لە شێوەی زێدەقۆچەكاژی یان بالووكەیی و 
بەشی دەرەوەی قۆڵ و سەرەوەی پشت و 

دەم و چاو پتر دەگرێتەوە و دەگمەنە.
پانەپێستەستورێ  نیشانەكانی  هەندێجار   -
بەیەكەوە  زل  س��وورەی  گورگە  و   .L.P
 Rubric lupus هەن )پانە گورگە سوورە

.)planus

گورگە  لە  بریتییە  دیكە  جۆرێكی   -
 ،Lupus panniculitis هەو  چەورییە 
پێستی  ژێ��ر  گرێیۆكەی  شێوەی  بە  كە 
پتەوی سنوور دیاری بێ ئازار، پتر لە قۆڵدا 
پێستەكەی سەر گرێیۆكەكان  دەردەچێت، 
یان  زل  ج��ۆری  لەوانەیە  ب��ەاڵم  ئاساییە، 
زۆر  دەرچێت،  لەسەری  ئاسایی  خرپانی 
درێژخایەنە و پتر لە مێینەی 20-45 ساڵیدا 
هەیە و زۆریان جۆری ئاساییان لە شوێنی 

دیكەی لەشدا هەیە.
- جۆری ناوپۆش Mucosal D.L.E لە 
ناو دەم،  پتر  بارەكاندا ڕوودەدات،  25%ی 
بەاڵم لەوانەیە ناوپۆشی لووت و پێڵووپۆش 

و كۆئەندامی سێكسی بگرێتەوە.
ناوپۆشی ناو دەم و پووك و مەاڵشوو و زمان 
شێوەی  بە  دەردەكەوێت  لێ  دەردەكانیان 
قوتكەی سنوور دیاری لێوار خواروخێچی 
تیشكاوەری  سپی  هێڵی  ل��ەگ��ەڵ  سپی 

نەخۆشی گورگە سوورە
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5
5 heamatological 9- تێكچوونی خوێن

تێكشكانی  كەمخوێنی  وەك   :disorder

ل��ەگ��ەڵ   haemolytic anemia

 reticulocytosis تۆڕەخانە  فرەبوونی 
 leucopenia یان كەمبوونی خانەی سپی
)كەمتر لە 4000/مایكرۆلیتر( یان كەمبوونی 
لە  )كەمتر   lymphopenia لیمفەخانە 
خوێنە  كەمبوونی  یان  مایكرۆلیتر(   /1500
خەپلە thrombocytopenia )كەمتر لە 

100.000/ مایكرۆلیتر(.
ب����ەرگ����ری  ت���ێ���ك���چ���وون���ی   -10
وەك   :immunological disorder

دژی  یان   DNA دژی  دژەتەنی  بوونی 
فۆسفۆلیپید  دژی  تەنی  دژە  ی��ان   Sm

 ،IgG یان   IgM بەرزبوونەوەی  أ-  وەك: 
lupus anti- مەیینی گورگی دژە  ب- 
coagulant، ج- VDRL پۆزەتیڤ بێت.

 ANA(( دژەن�����اوك  دژەت���ەن���ی   -11
antinuclear ab. پۆزەتیڤ بێت.

نیشانەكان لە پێستدا: جۆری سنووردار باوترە 
 butterfly پەپوولەیی  دەردی  شێوەی  بە 
و  دەردەچ��ێ��ت  كوڵمەیی  ی��ان   rash

و  كوڵمەكان  لە  ئاوسان  و  سووربوونەوە 

پ����ردی ل����ووت ئ��اش��ك��ران، 
ناوچەوان و چەناگە و شێوەی 
V مل هەندێجار تووش دەبن، 
ئاوساو  زۆر  دەموچاو  لەوانەیە 
شێوەی  بە  باڵو  جۆری  بێت. 

دەرەوەی  بەشی  لە  بەتایبەتی  سوورێژەیی، 
فرە  لەوانەیە  دەردەچێت.  دەست  و  باسك 
دەزوولە و سووربوونەوەی نوشتاوەی نینۆك 
تیژ  باڵوی  بڵقی  جۆری  هەندێجار  هەبن، 
وەنەوشەیی  سەرووی  تیشكی  دەردەچێت. 
و خۆر زۆرجار نەخۆشییەكە تووند دەكەن 
نابێت.  یان دەریدەخەن. جێ زام دروست 
بەپێی  باڵو  و  سنووردار  جۆری  ه��ەردوو 
چاالكی نەخۆشییەكە كەم و زۆر دەبێت، 
پێشی  لە  بەتایبەتی  باڵو  ڕووتانەوەی  موو 
 lupus سەر كە پێی دەڵێن مووی گورگی
hair باوە و كاتییە دەردی ناوپۆشەكان لە 

20-30%ی بارەكاندا هەیە. دایك دەتوانێت 
سكپڕی هەبێت هەرچەندە منداڵ لەبارچوون 

لە ئاسایی پترە.
 Neonatal ساوا  سوورەی  گورگە 

.L.E

دژەتەنی  دایكەكانیان  و  مێینەن  زۆربەیان 

دەردەك��ان  هەیە،  یان   Ro/SSA دژی 
چەند  لە  بەاڵم  نین،  لەدایكبووندا  لەكاتی 
بە  دەردەچ��ن  ژیاندا  سەرەتای  حەفتەی 
قوتكە  بازنەیی و  شێوەی دەردی سووری 
بە  پەلەكاندا، دەوری چاڵی چاو  لەسەر و 
تێپەڕبوونی كاتدا  زەقی تووشبووە، لەگەڵ 
پووكانەوە جێدەهێڵن،  و  نامێنن  دەردەكان 
لەوانەیە پەڵەی دەزوولەیی و تەنۆچكە بۆریە 
گمۆڵی لە شوێنە بەر خۆر نەكەوتووەكاندا 
هەبن و درێژخایەنە، لە 6 مانگدا دەردەكان 
ڕەنگگۆڕان  و  فرەدەزوولە  بەاڵم  نامێنن، 
لەكاتی  دایكەكان  نیوەی  دەمێننەوە.  پتر 
ساواكان  نیوەی  سكااڵن،  بێ  منداڵبووندا 
ب��ەردەوام  و  هەیە  زگماكییان  دڵگیرانی 
دەبێت، ناساغی جگەر و كەمبوونی خەپلە 
دژەتەنی  و  هەیە  نیوەیاندا  لە  خوێنیش 
خۆیی Ro/SSA زۆرباوە، منداڵی دووەم 

جۆری ناوپۆش 
لە 25%ی 
بارەكاندا 
ڕوودەدات، پتر 
ناو دەم، بەاڵم لەوانەیە 
ناوپۆشی لووت و 
پێڵووپۆش و كۆئەندامی 
سێكسی بگرێتەوە.
ناوپۆشی ناو دەم و 
پووك و مەاڵشوو و 
زمان دەردەكانیان لێ 
دەردەكەوێت بە شێوەی 
قوتكەی سنوور دیاری 
لێوار خواروخێچی سپی 
لەگەڵ هێڵی سپی 
تیشكاوەری و فرە 
دەزوولە، لە مەاڵشوودا 
شێوەی شانەی هەنگ 
وەردەگرێت، هەندێجار 
بۆ شێرپەنجەی كاژی 
دەگۆڕێت

دەردی پەپوولەیی



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

29

ئەگەری 25%ی تووشبوونی هەیە.
نموونەوەرگرتن

تەنكبوونی  ئاشكران وەك  گۆڕانكارییەكان 
توێژ، شلبوونە پووكانەوەی خانەی بنكەیی 
دەوری  لە  تاكناوكی  خانەی  تەنینەوەی  و 
درەوشێی  تەنە  دژە  بە  خوێنەكان،  بۆریە 
 lgG، lgM، تەنی  دژە   DIF ڕاستەوخۆ 
lgA و C3 بە تاك یان بە یەكەوە لە لكینی 

توێژ و بن توێژی ناساغ و ئاساییدا هەن.
پشكنینی تاقیگە: كەمخوێنی، بەرزبوونەوەی 
ESR، كەمی خەپلە خوێنەكان كەمبوونی 

خڕۆكەی سپی.
 double-stranded ،پۆزەتیڤە ANA -
anti- DNA پۆزەتیڤە، VDRL پۆزەتیڤە، 

 lupus anti- و C نەبوونی تەواوكەری
coagulant factor پۆزەتیڤە.

پشكنینی میز: پڕۆتین یان خوێن لەناو میزدا 
لەگەڵ لوولەك casts هەن.

كاری ئەندامەكانی دیكە: وەك پشكنین بۆ 
كاری جگەر و گورچیلە.

چارەسەر
1- خۆپاراستن لە خۆر بە هەموو ڕێگایەك 

و بەكارهێنانی دژەخۆر.
2- پااڵوتەی بەربەست بۆ تیشكی سەروو 
و  ماڵ  پەنجەرەی  بۆ  خۆر  و  وەنەوشەیی 
ئۆتۆمۆبیل و بەرپەرچی گڵۆپی شیری )نیۆن( 

و بەكارنەهێنانی دەرمانی تیشكەهەستێن.
3- ستیڕۆیدی جێیی بەهێز )جگە لە پێستی 
دەموچاو( و هەندێجار لەژێر بەستندا یان بە 
دەرزی بۆ ناو دەردەكان وەك ترایئەمسینۆلون 

چوار هەفتە جارێك.

4- تاكڕۆلیمۆس یان پیمیكڕۆلیمۆس )جێیی( 
بە كەڵكن، بەاڵم كەمتر لە ستیڕۆیدی جێیی 

بەهێز.
هایدرۆكسی  وەك  م��ەالری��ا،  دژە   -5
ناوە  بەاڵم  كلۆرۆكوین،  یان  كلۆرۆكوین 
ئەنجام  دەبێت  چ��او  بۆ  پشكنین  بەناوە 
تێك  چاو  تۆڕی  لەوانەیە  چونكە  بدرێت، 

بدەن.
6- ئایزۆترێتینۆین یان ئەسیتڕێتین.

7- داپسۆن، بۆ جۆری بڵقی.
ئازاسایۆپرین،  وەك  كوژەكان،  خانە   -8

سایكلۆفۆسفئەماید و میسۆترێكسەیت.
نابێت  س��ك��پ��ڕدا  )ل��ە  سالیدۆماید   -9

بەكاربهێنرێت(.
10- كلۆفازیمین.

11- لەیزەری ئارگۆن.
12- ستیڕۆیدی سەراپایی.

13- ئینتەرفیڕۆن ئەلفا2، ئاڵتون )بە دەم(، 
بە خوێن،  بەرز  بە ژەمی  گاماگلۆبیۆلین 

ریتوكسیماب.
هەو  پێستەماسولكە  نەخۆشی 

Dermatomyositis

نەخۆشییەكی دەگمەنە، مێینە پتر تووشی 
چوار  پێستەكان  ڕەش   ،)1:2( دەبێت 
كەڕەت پتر لە سپی پێستەكان دەیگرن، 
جۆری مناڵی و پێگەیشتوو 40-65 ساڵی 

هەیە.
دیارە  وا  بەاڵم  نەزانراون،  هۆكارەكان 
دژەخ��ۆی��ی  ب��ەرگ��ری��ی  نەخۆشی  ك��ە 
هێمای  پێگەیشتوودا  لە  لەوانەیە  بێت، 
شێرپەنجەی هەناوی بێت )30% بارەكان(.

نیشانەكان
ڕەنگی  لە  بریتییە  نموونەیی  دەردی 
چ��او  دەوری  ك��اڵ��ی  ئ���ەرخ���ەوان���ی 
heliotrope و لەگەڵ سووربوونەوە و 

ئاوسانی دەم و چاو و پێڵووەكان، لەوانەیە 
پێڵووەكان بە دەست لێدان بە ئازار بن.

ئاوسانی  و  كاژكردنی  و  سووربوونەوە 
هێڵی  و  دەم��وچ��او  س���ەرەوەی  بەشی 

پێشەوەی قژی سەر و برۆكان باون.
بەشی دەرەوەی پەلەكان زۆرجار پەمەیی، 
سوور یان وەنەوشەیی پووكاوەیی دەنوێنن 
نەخۆشی  لە  و  بن  ك��اژاوی  لەوانەیە  و 
هەستیاری  دەچێت،  )كاژۆكی(  سەدەف 
لە  پتەو  پەنەمانی  لەوانەیە  باوە،  خۆر  بە 
شان و قۆڵ و ملدا هەبێت، سووربوونەوە 
پێی دەڵێن  پێستی شاندا  لە  و كاژكردن 
نیشانەی شاوڵ Shawl sign هەندێجار 

خورانی تووند هەیە.
دوای ماوەیەك گۆڕانكارییەكان لە پێستی 
مل و سنگ و شان و قۆڵدا پتر دیار دەبن 
بەتایبەتی لە پشتی مل و شێوەی Vی مل 

و سەرەوەی پشت و شان.
نووشتاوەی  لە  دەزوول��ە  فرە  دەستدا  لە 
قوالپی  ش��ێ��وەی  ب��ە  نینۆكدا  نزیكی 
فراوانبوو و گەشەكردنی پێستۆكەی نینۆك 
cuticle بە شێوەی لێوار دڕاو و ناڕێك 

یان  پەمەیی  كاژاوی  دەردی  لەوانەیە  و 
سووری پووكاوەیی لە پێستی پشتی نێوان 
)نیشانەی  ئەژنۆ  و  ئانیشك  و  پەنجەكان 
گۆترۆن Gottron's sign( دەربچن. 

كاژكردن،  قۆچەكاژی،  زێدە  هەندێجار 

گورگە سوورەی ساوا
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5

كۆتایی  ل��ە  ت��ۆخ��ب��وون  و  درزدان 
گەورە  قامكە  لێوارەكانی  پەنجەكاندا، 
بەری  جار  كەم  و  دیكە  پەنجەكانی  و 
پێستەگۆڕاو  لەدواییدا  دەربچن.  دەست 
نەخۆشدا  زۆر  لە   poikiloderma

نیشتنی  نەخۆشییەكەیە،  ئەنجامی 
كالیسیۆم calcinosis cutis لە پێست 
جۆری  لە  پتر  بەاڵم  ماسولكەكاندا،  و 
و  تووند  ب��اری  لە  بەتایبەتی  منداڵدا، 
سەرەوەی  بەشی  لە  پتر  و  درێژخایەندا 
دەستدا  و  ئانیشك  و  شان  وەك  لەشدا 

ڕوودەدات.
بە  سەرەتادا  لە  هەر  توونددا  باری  لە 
ئازار  و  ماسولكەكان  الوازی  تووندی 
بە  چوونیەكی  شێوەیەكی  بە  ئاوسان  و 
هەندێجار  و  شان  ماسولكەی  لە  زۆری 
ئەستێڵك pelvis و دەستدا دێنە كایەوە. 
نەخۆش ناتوانێت شت بەرزبكاتەوە یان 
كورسی  لەسەر  یان  بكات  شانە  قژی 
لە  یان  هەستێت،  دەستی  یارمەتی  بەبێ 
ئەرك  بە  قووتدان  سەركەوێت،  پلیكانە 
هەناسەدانیش  و  قسەكردن  دەب��ێ��ت، 
ئاسان نین. تووشبوونی پێست زووتر لە 
بەاڵم  ڕوودەدات،  ماسولكە  تووشبوونی 

هەندێجار تووشبوون بێ سكااڵیە.
لە  كالیسیۆم  نیشتنی  منداڵیدا  جۆری  لە 
پێست و ماسولكەدا، بێوەیی ناساغییەكە و 
نەبوونی شێرپەنجەی ناوەوە، بە بەراوورد 

لەگەڵ جۆری پێگەیشتوودا، باوترە.
لەوانەیە دیاردەی ڕاینۆید، ئازاری جومگە، 
گران قووتدان و نیشتنی كالیسیۆم و نیشانە 
و سكااڵی نەخۆشی بەستەرەشانەی تێكەڵ 

ڕووبدەن.

پشكنینی تاقیگە
1- بەرزبوونەوەی ئاستی ئەنزیمی كریاتینین 

كاینەیز.
2- بەرزبوونەوەی ئاستی ئەڵدۆلەیز، الكتیك 
ترانزئەمینەیزەكان  و  دیهایدرۆجینەیز 
چاالكی  نیشانەی   SGPT و   SGOT

نەخۆشییەكە لە ماسولكەكاندا.
3- فرەبوونی خڕۆكە سپییەكان، كەمخوێنی، 
 ESR ب��ەرزب��وون��ەوەی  و  ئاسنی  ك��ەم 

هەندێجار هەن.
نەخۆشەكاندا  60-80%ی  ANAل��ە   -4

پۆزەتیڤە.
5- لە پێستدا دژەتەنی درەوشێی ڕاستەوخۆ 
)دوای  بارەكاندا  سێیەكی  لە  پتر  لە   DIF

3-6 مانگ( پۆزەتیڤە.
 X، MRI، 6- قووتدانی باریۆم و تیشكی

.EMG

شێرپەنجە،  لە  بریتین  مردن  هۆكارەكانی 
 ischaemic نەخۆشی دڵی كەمخوێنداری

heart ds. و نەخۆشی سییەكان.

چارەسەر
ب��ەرز  ژەم��ی  ب��ە  س��ەراپ��ای��ی  ستیڕۆیدی 
نەخۆشییەكە  ت��ا  1م��ل��گ��م/1ك��گ��م/ڕۆژ 
 CK ئاستی  و  )سەرجێیی(  دادەمركێتەوە 
دەكرێتەوە،  كەم  ئەوسا  دەبێتەوە،  ئاسایی 

لەوانەیە چەند ساڵ پێویست بكات.
سایكلۆسپۆڕین،  ئ��ازاس��ای��ۆپ��ری��ن،   -1
و  كلۆرامبیوسیل  میسۆترێكسەیت، 

مایكۆفینۆلەیت مۆفیتیل.
2- گاماگلۆبیولین بە خوێن.

3- بۆ پێست، دژەخۆر، ستیڕۆیدی جێیی، 
هایدرۆكسی  )كلۆروكوین،  دژەمەالریا 

كلۆرۆكوین(، تاكڕۆلیمۆس.

4- داپسۆن )بۆ پێست(، دیلتیازیم )بۆ نیشتنی 
و  ئینفلیكسیماب  ئیتانێرسێپت،  كالیسیۆم(، 
چارەسەری تیشك هاویشتن بۆ هەموو لەش.

پێست(  )ڕەق��ە  ڕەقبوون  پێست 
Scleroderma

بریتییە لە دروستبوونی پارچەی سنوورداری 
یان باڵوی لووسی ڕەقی سپی )وەك ددانی 
پێست،  )نەجوڵی(  چەسپاوی  وای��ە(  فیل 
هۆكاری نەزانراوە، بەاڵم تێكچوونی بۆرییە 
خوێنەكان و میكانیزمی بەرگری دژەخۆیی 

ڕوودەدەن. دوو جۆری سەرەكی هەن:
 :Cutaneous type پێست  جۆری  أ- 

ئەمانەن:
 Localized 1- ڕەقبوونی پێستی سنووردار

:morphea

ڕێژەی مێینە بۆ نێرینە دوو بۆ یەكە )1:2( 
ڕوودەدات،  پێگەیشتوودا  و  منداڵ  لە  و 
سپی  ناوەند  ڕەقی  سنوورداری  قوتكەی 
)لەكاتی  وەنەوشەیی  لێوار  فیلی(  )ددانی 
لە  دەردەك��ەون،  نەخۆشییەكەدا(  چاالكی 
ئەرخەوانی  یان  سەرەتادا دەردەكان سوور 
دواتر   ،oedema پەنەمان  لەگەڵ  كاڵن 
و  دەبێت  زەرد  یان  سپی  ناوەندەكانیان 
و  نەمێنن  دەردەك��ان  سەر  مووی  لەوانەیە 
ئارەقكردنەوەش تێیاندا نەمێنێت، قوتكەكان 
یان  بەرزبوونەوە  پێست  ئاستی  لە  كەمێك 
نزمترن و پتەون، بەاڵم بە پێكهاتە قووڵەكانی 
ژێریان نەبەستراونەتەوە، زۆربەی جار یەك 
ی��ان زۆرن و  ی��ان چەند دەردێ��ك ه��ەن 
قەبارەیان لە یەك سم بۆ 30سم دەبێت، لە 

قەد و هەندێجار پەلەكان دەردەچن.
 Generalized 2- ڕەقبوونی پێستی گشتی
باڵوی  توندی  جۆرێكی   :morphea

كۆنیشانەی جۆگرین
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جۆری سنووردارە، چەندەها قوتكەی پتەو 
و تۆخ لە بەشی سەرەوەی قەد و سك و 
لەوانەیە  دەبن،  سمت و القەكان دروست 
پووكانەوەی ماسولكە هەبێت، بەاڵم ئەندامی 

هەناوی ناگرێتەوە.
 Guttate دڵ��ۆپ��ەی��ی  ڕەق��ب��وون��ی   -3
سپی  دەردی  شێوەی  بە   :morphea

تەباشیری بچووكی چەندانەیەكی لە مل و 
سەرەوەی قەد دەردەچێت، پتەوی نییە.

 Nodular گرێیۆكەیی  ڕەقبوونی   -4
morphea: دەگمەنە، وەك گۆشتپارە وایە.

 Subcutaneous 5- ڕەقبوونی ژێر پێست
morphea: قوتكەی ڕەقی قووڵی بەستراو 

بە پێكهاتەكانی ژێرەوەی دەردەچێت، بەاڵم 
تێدا  ئاسایی  ڕەقبوونی  تێكچوونی  ڕەنگ 

نییە.
 pansclerotic ق��ووڵ  ڕەقبوونی   -6
و  توێژ  بن  ڕەقبوونی  تێیدا   :morphea

و   fascia پۆشەر  و  پێست  ژێر  چەوری 
ڕوودەدات،  ئێسك  هەندێجار  و  ماسولكە 

جووڵەی جومگەكان كەم دەبێتەوە.
 :Linear morphea 7- ڕەقبوونی هێڵی
لەوانەیە بە شێوەی هێڵی، پەلێك )الق یان 
یەكەمی  ساڵی   10 لە  بگرێتەوە،  باسك( 

ژیاندا دەست پێدەكات.

پێشەوەی  بەشی  لە  چاڵی  هێڵی  لەوانەیە 
پێستی كەللەی سەر و ناوچەوان و پێڵووی 
)لە  بێت  و مل دروست  و ڕوومەت  چاو 

الوە نەك لە ناوەڕاستدا(.
كۆنیشانەی پاری رۆمبێرگ

بریتییە لە پووكانەوەی نیوەی دەم و چاو، 
فێ، چاو دەرپەڕین و موو ڕووتانەوە.

 Systemic types ب- جۆری سەراپایی
دوو جۆرە:

 Crest ك��رێ��س��ت  ك��ۆن��ی��ش��ان��ەی   -1
ج��ۆری  ل��ە  ئ��اك��ام��ی   :syndrome

گورچیلە  چونكە  باشترە،  پەرەسەندوو 
یان  دەی��گ��رن  س��ووك��ی  ب��ە  سییەكان  و 
سێنترۆمیر  دژە  دژەتەنی  و  نایگرن  هەر 
50-90%ی  لە   anti-centromere

ل��ە 2-10%ی  ب���ەاڵم  ه��ەی��ە،  ب��ارەك��ان��دا 
بە  كرێست  هەیە.  پەرەسەندوودا  جۆری 
راینۆد،  دیاردەی  كالیسیۆم،  نیشتنی  مانای 
ڕەقبوونی  سورێنچك،  جوڵەی  تێكچوونی 

پەنجەكان و فرەدەزوولە.
سەراپایی  پەرەسەندووی  ڕەقبوونی   -2

Progressive systemic

س��ەراپ��ای��ی  ت��ێ��ك��چ��وون��ی  ل��ە  بریتییە 
چەمكە  تێیدا  ك��ە  ب��ەس��ت��ەرەش��ان��ەك��ان 
و  دەبن  ئەستوور  توێژ  بن  كۆاڵجینەكانی 
نائاساییبوونی بۆرییە خوێنەكانی ئەندامەكانی 
نیوەی  پتر  لە  راینۆد  دی��اردەی  ن��اوەوە. 

نەخۆشەكان لە سەرەتادا دەردەچێت، بەاڵم 
دەست  تەختەیی  پەنەمانی  بار  هەندێك 

پێدەكات.
دڵ و سی و بۆرێچكەی ڕیخۆڵە و گەدە 
و گورچیلە و زۆرجار ئەندامەكانی دیكەش 
نێرینە  ئەوەندەی  سێ  مێینە  دەگرێتەوە. 
ساڵیدا   50-30 لە  پتر  و  دەبێت  تووشیان 

دەردەچێت.
گۆڕانكارییەكانی پێست

 دوای ماوەیەك لە سووربوونەوە و ئاوسان، 
پێست بۆ ڕەقبوون و زەردباوی و پتەوبوون 
دەگۆڕێت،  )قرچۆكی(  چوونەوەیەك  و 
پێست بە پێكهاتەیەكی ژێریەوە دەنووسێت 
و وا دەردەكەوێت كە ڕووبەری پێستەكە لە 
ئاسایی بچووكتر بۆتەوە، دەموچاو و دەست 
لە سەرەتادا، ئەوسا مل و هەندێجار پێ و 

پەلەكان و قەد دەگرێتەوە.
پێستەكەی  و  ڕووپۆشە  دەڵێی  دەموچاو 
هێڵە  و  ب���ووە  ڕەق  و  پ��ت��ەو  و  ل���ووس 
و  باریكن  لێوەكان  نەماوە،  ئاساییەكانی 
لە  تیشكاووری  هێڵی  بۆتەوە،  بچووك  دەم 
دەوری دەمدا دیارن، بە دەگمەن ناوپۆشی 
دەم دەگرێتەوە بە شێوەی ڕەقبوونی پووك 
و زمان، لووت بچوكتر و تیژتر دیارە، كە 
چاڵی  هێڵی  ڕاستكرێتەوە  سەرەوە  بۆ  مل 
دەردەك��ەون،  پێستكە  تەسكبوونەوەی  و 
و  دەموچاو  لە  حەسیری  دەزوول��ەی  فرە 
تۆخبوونی  لەوانەیە  باوە،  قەددا  سەرەوەی 

گشتی دەركەوێت.
پ��ەن��ج��ەك��ان ب��اری��ك دەب���ن���ەوە ل��ەگ��ەڵ 
فرەدەزوولەی نووشتاوەی نینۆك بە شێوەی 
كۆتایی  لە  ئ��ازار  بە  چاڵەبرینی  قوالپی، 
ڕەقبوونیان  یان  كورتبوونەوە  و  پەنجەكان 
باڵندە،  چنگی  وەك  چەمینەوەدا  باری  لە 
لە  كالیسیۆم  نیشتنی  لەوانەیە  دێنەكایەوە، 

پێستدا ڕووبدات.
لە  بریتییە  ناوەوە  ئەندامەكانی  گرتنەوەی 
تووشبوونی سورێنچك لە 90%ی بارەكاندا 
ب��ە ش��ێ��وەی گ���ران ق��ووت��دان و ه��ەوی 
ڕیخۆڵەكان  جووڵەیی  كەم  سورێنچك، 
دەبێتە هۆی قەبزی، ڕەوانی یان بەدهەڵمژین. 
و  تووندی  هەناسە  و  سییەكان  چەقبوونی 
سی  پەستانی  بەرزی  لەگەڵ  باون  كۆكە 
و سستی دڵی الی ڕاست. هەوی جومگە 
ب��اون،  دەس��ت،  جومگەكانی  بەتایبەتی 

ڕەقبوونی پێستی سنووردار
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باوترین هۆكاری مردن ڕەقبوونی سییەكانە.
پشكنینی تاقیگە:

لە  پتر  لە   ANA دژەن��اوك  دژەتەنی   -1
90%ی بارەكاندا پۆزەتیڤە.

2- تیشكی X )ئێكسبەرداری( بۆ جومگە 
و ئێسكەكان.

3- قووتدانی باریۆم.
4- پێوانی ئەنزیمی ماسولكەكان.
5- ئاستی ئیمیونۆگلۆبیولینەكان.
.ESR 6- پشكنینی خوێن و

.70-Scl 7- دژەتەن بۆ
.ssDNA 8- دژەتەنی دژی

چارەسەر
أ- ڕەقبوونی پێست:

- ستیرۆیدی جێیی بەهێز وەك كلوبێتازۆڵ 
یان ستیڕۆید بە دەرزی بۆ ناو دەردەكان 4 

هەفتە جارێك بۆ 3 مانگ.
- كالسیپۆتڕیۆڵ )جێیی( مەرهەم ڕۆژی 2 

جار لەژێر بەستندا بۆ 3 مانگ.
- تاكڕۆلیمۆس جێیی.

پسۆڕالین   +  UVA یان   PUVA پوڤا   -
هێڵی )حەوزی  یان  باڵو  بۆ جۆری  جێیی 
پڕ ئاوی گەرم كە 1ملگم/لتر میسۆكسالینی 
 UVA تێدابێت بۆ 20 دەقیقە ئەوسا تیشكی

0.2- 0.5جول/م2 لێدەدرێت(.
- UVA بە ژەمی كەم بە تەنیا )20جول/

سم2(.

ژەم��ی  ب��ە   UVAi  -
بەرز.

بۆ  میسۆترێكسەیت   -
ب��اری ب��اڵو ب��ە ژەم��ی 
كەم 15ملگم/هەفتە بۆ 

24 هەفتە.
 + میسۆترێكسەیت   -

پرێدنیزۆلۆن.
دەم  بە  كالیستڕایۆڵ   -

بۆ منداڵ.
- سایكلۆسپۆڕین.

بۆ  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری   -
لەباركردنەوە شێوان.

ڕەق���ب���وون���ی  ب- 
پ����ەرەس����ەن����دووی 

سەراپایی:
خ��ۆپ��اراس��ت��ن   -1
ل������ە س�����ەرم�����ا، 
و  جگەرەنەكێشان 
فیزیكی  چارەسەری 

)سروشتی( بۆ جووڵەی جومگەكان.
وەك  ف��راوان��ك��ەرەك��ان  بۆریەخوێن   -2

نیفیدیپین.
تووشبووەكانی  ئەندامە  چارەسەری   -3
و  جومگە  گورچیلە،  سی،  وەك  ن��اوەوە 

بەرزی پەستانی خوێن.
4- بەرگری كپكەرەكان وەك ئازاسایۆپرین، 
و  میسۆترێكسەیت  كلۆرامبیوسیل، 

سایكلۆفۆسفئەماید.
5- ستیڕۆیدی سەراپایی.

دواتر  250ملگم/ڕۆژ،  د-پێنیسیلالمین   -6
750-1500ملگم/ بۆ  بكرێت  پتر  ژەمەكە 

ڕۆژ بۆ 18-30 مانگ.
7- ریالكسین )دژی ڕەقبوونە(.

8- ئینتەرفیڕۆن گاما.
9- ئیمیونۆگلۆبیولین "Ig" بە خوێن.

10- چاندنی مۆخی ئێسك.
 Eosinophilic پۆشەرەهەوی ئیۆزینۆفیلی

fasciitis

ڕێچكەی  تووشێنی  دوای  هەندێجار 
یان  ڤایرۆس  بە  هەناسەدان  س���ەرەوەی 
بەكتریا یان دوای وەرزش و ماندووبوونی 
سنوودار  پارچەی  تووند،  درێژخایەنی 
و  ئاوساو  پێست  دەبێت.  ڕەق  پێستدا  لە 
قۆڵ  ن���اوەوەی  بەشی  بەتایبەتی  س��وورە 
دەست  و  چاو  و  )دەم  ناوقەد  و  ڕان  و 

یان  س���ەرەوە  بۆ  ق��ۆڵ  كە  ناگرێتەوە(، 
تەنیشت بەرزبكرێتەوە هێڵی چاڵی لە پێستە 
بە  پەلەكان  ئەستووربووەكەدا دەردەكەون، 
قرچۆكیان  لەوانەیە  و  ناجووڵێنرێن  ئاسانی 
نەخۆش  و  بێت  تووش   contractures

ناتوانێت بە ئەستوونی بوەستێت. هەندێجار 
ئەندامەكانی ناوەوە تووشی كێشە دەبن لە 

1-3 ساڵدا چاك دەبنەوە.
پتربوونی گاماگلۆبیولین و ئیۆزینۆفیل هەن و 
لە نموونە وەرگرتندا پۆشەری ماسولكەكان 

ئەستوورن.
چارەسەر

- دژە هیستامین، وەك هایدرۆكسی زین و 
سیمیتیدین.

.PUVA، IFN-δ ،سایكلۆسپۆرین -
 Mixed تێكەڵ  بەستەرەشانەی  نەخۆشی 

.connective tissue ds

نەخۆشی  پ��ێ��ك��ەوەب��وون��ی  ل��ە  بریتییە 
گورگەسوورەی سەراپایی S.L.E+ پێست 
چەندانە  یان   Scleroderma ڕەقبوون 
و  هەیە  مێینەدا  لە  پتر  ماسولكە.  ه��ەوی 
درێژخایەنە و لە كۆتاییدا دەبێت بە گورگە 
ڕەقبوونی  یان   S.L.E سەراپایی  سوورەی 

..S.S سەراپایی
 Sjogren ج��ۆگ��ری��ن  ك��ۆن��ی��ش��ان��ەی 

syndrome

پتر لە مێینە 90%ی 50 ساڵی یان بە تەمەنتردا 
دژەخۆیی  بەرگری  ناساغییەكی  هەیە، 
لیمفەخانە  تەنینەوەی  تێیدا  كە  درێژخایەنە 
 exocrine glands دەرەگالندەكان  لە 
فرمێسكە  و  لیكەگالندەكان  بەتایبەتی  دا 

گالندەكان ڕوودەدات.
ناوپۆشی  و  لێو  و  ن��اودەم  وشكبوونەوەی 
ناوپۆشەكانی دیكە  پێڵووپۆش و  لووت و 

ڕوودەدەن.
دوو  نەخۆشییەكە  نیشانكردنی  دەست  بۆ 

نیشانە لەمانەی خوارەوەدا دەبێت هەبن.
1- وشكبوونەوەی چاو.
2- وشكبوونەوەی دەم.

3- بوونی ناساغی بەرگری دژەخۆیی یان 
باداری )جومگەسۆیی( یان ناساغی پتربوونی 

لیمفەخانەیی.
چارەسەر

بەپێی سكااڵ و نیشانەكانە.

نەخۆشی پێستەماسولكە هەو
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پزیشكی  توێژینەوەیەكی  چەند 
ڕۆنی  كە  بسەلمێنن  ئ��ەوە  توانیویانە 
ڕووەكی خەردەل دەبێتە هۆی دابەزاندنی 
زیانبەخش  كولیسترۆڵی  بەرزی  ئاستی 
ڕووەكێكی  چەند  ڕۆنی  بە  بەراورد  بە 
هاوشێوەی خۆی، ڕووەكی خەردەل كە 
ناوی زانستی Brassica sinapisەوە 
گولێكی ڕەنگ زەردی تیژە و بە گرتنی 
تۆوی خەردەل و تێكەڵكردنی لەگەڵ ئاو 
و سركە پاش هاڕینی دەتوانرێت ڕۆنی 
پاڵفتەكراوی  ڕۆن��ی  دەربهێنرێت،  لێ 
بەكاردەهات  پێشدا  لە  كە  خ��ەردەل 
لە  و  هەڵگیراو  خۆراكی  پاراستنی  بۆ 
كە  م��اددە  پارێزەرە  وەكو  و  قوتودار 
بوونی  بۆگەن  و  ترشاندن  لە  خ��ۆراك 
دەپارێزێت و هەروەها ڕۆنی ئەم ڕووەكە 
بەد  و  سێكسی  الوازی  بۆ  سوودمەندە 
ڕژێنەكانی  هاندانی  یارمەتی  و  هەرسی 
دەبێتە  و  دەدات  ه��ەرس  كۆئەندامی 
خ��واردن  ئ��ارەزووی  كردنەوەی  هۆی 
بۆ ئەو نەخۆشانەی كێشەی بەدهەرسیان 
ئەو  گەیشتوونەتە  توێژینەوەكان  هەیە، 
دەرئەنجامەی كە ڕۆنی نەمەیوو بە هۆی 
لێی  كە  چەورییانەی  ترشە  ئەو  بوونی 

پێكهاتەی  لە  كاربۆنی  تاك  و  پێكدێت 
بووەتە  ڕۆنەكەدا  كیمیاییەكانی  بەندە 
هۆی سوودی زۆری بۆ تەندروستی دڵ 
و ڕاگرتنی ڕێژەی كۆلیسترۆڵ لە ئاستی 
سروشتیدا، هەروەها ڕۆنی خەردەل دەبێتە 
چەوری  سیانە  دەردان��ی  هاندانی  هۆی 
زۆر  كە   triglyceride سوودبەخش 
و  قەڵەوی  لە  ڕێگەگرتن  بۆ  پێویستە 
فرمانی  بەد  لە  ڕێگری  و  دڵ  پاراستنی 
زانكۆی  توێژینەوەكانی  گورچیلەكان، 
ڕۆنی  كە  دەكەنەوە  جەخت  كامبرج 
خەردەل بە هۆی بوونی توخمی سیلینیۆم 
دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی ئازاری تای 
و  جومگەكان  هەوكردنی  و  ڕۆماتیزم 
كەم  سنگ  ڕەبۆی  ئازاری  كاریگەری 
دەكاتەوە، شێالندنی ماسولكەی سك و 
دەبێتە  خ��ەردەل  ڕۆنی  بە  منداڵ  پوزی 
هۆی پاراستنی لە سەرمابردن و بەرگری 
دەكات لە تووشبوون بە پایزە هەاڵمەت 

و هەوكردنی قوڕگ و سورێنچك.

سەرچاوە:
گۆڤاری

Herbal Journal medicine

ڕۆنی خەردەل كولیسترۆڵ دادەبەزێنێت
دڵشاد ساڵح حەمە شكور

ڕۆنی ئەم 
ڕووەكە 
سوودمەندە بۆ الوازی 
سێكسی و بەد 
هەرسی و یارمەتی 
هاندانی ڕژێنەكانی 
كۆئەندامی هەرس 
دەدات و دەبێتە هۆی 
كردنەوەی ئارەزووی 
خواردن بۆ ئەو 
نەخۆشانەی كێشەی 
بەدهەرسیان هەیە
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خۆراكیەكان و كاریگەرییە
زیپكە 
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شوناسی  مرۆڤ  ڕووخساری 
ئ��ەوەوە  ه��ۆی  ب��ە  و  یەكەمیەتی 
هەندێجار  دەناسرێنەوە.  مرۆڤەكان 
چەندەها  تووشی  ڕووخسارە  ئەم 
تیایدا  شێواندنێك  و  دەبێت  گرفت 
لەو  یەكێك  دەك���ات،  دروس���ت 

زیپكەیە. شێواندنانە 
ڕووخسارە  لەو  دووربیت  ئەوەی  بۆ 
ڕوویەكی  بە  هەمیشە  و  ش��ێ��واوە 
پێبكەین،  دەس��ت  ژی��ان  گ��ەش��ەوە 
بدەیت  بڕیار  ساتەوە  ئالەم  پێویستە 
چونكە  بكەیت،  بەربەرەكانێیان  كە 
تەواوەتی  بە  تا  پێویستە  كەمێكی 

بكەیت. بنەبڕیان 
یەكەم  بزانیت  باشتر  خۆت  لەوانەیە 
زیپكەكانی  دەرم��ان��ی  بۆ  هەنگاو 
لەالیەن  بینینیەتی  ڕووخ��س��ارم��ان 
هەندێجار  بەاڵم  پسپۆڕەوە،  پزیشكی 
سوود وەرگرتن لە دەرمانی خۆماڵی 
و سروشتی كاریگەرییەكی گەورەی 
دەب��ێ��ت ب��ێ ئ���ەوەی ك��اری��گ��ەری 
س��ەرەت��ا  جێبهێڵێت.  نێگەتیڤ 
بكەیت،  پزیشك  سەردانی  باشتروایە 
زیپكانەی  ئەو  پێدەچێت  چونكە 
كە  ج��ۆران��ەب��ن  ل��ەو  هەمانە  ئێمە 
سروشتی  دەرمانی  بە  چارەسەریان 

نەبێت. ئاسان  تاڕادەیەك 

دەبنەوە وشك  زیپكەكان 
بەپێی نووسراوێك كە لەساڵی 2010 
و  )جوانی  نێودەوڵەتی  گۆڤاری  لە 
ماست  ب��اڵوب��وەت��ەوە.  دا  پێست( 
لە  ڕێگرە  كە  هەیە  سیفەتەی  ئەو 
كاریگەر  بەكتریای  باڵووبونەوەی 
بە هۆی  بۆ گەشەكردنی زیپكەكان. 
هەو  دەتوانێت  ماست  كە  ئ��ەوەی 
هێواش  پێست  خورانی  و  ئازار  و 
زیپكەكانەوە  لەئەنجامی  كە  بكاتەوە 
بە  دەكرێت  بۆیە  ب��ووە،  دروس��ت 
یان  لەپێستمان  بدەین  ماست  تەنیا 

زیپكە  دژە  دیكەی  ماددەی  لەگەڵ 
ماسك  وەك  و  بكەین  تێكەڵی 

بهێنین. بەكاری 
لەو  دیكەیە  یەكێكی  جۆ  ئ��اردی 
ڕێگری  كە  سروشتییانەی  خۆراكە 
لە زیادبوونی هەر زیادەیەكە كە لە 
پێستدا دروست دەبێت و دەبێتە هۆی 
دەكرێت  زیپكە.  وشكبوونەوەی 
تێكەڵ  ماست  و  ئاردی جۆ  كەمێك 
دایبنێین  زیپكەكان  لەسەر  و  بكەین 
 30-20 ماوەی  تا  لێبهێنین  وازی  و 

دەبنەوە. تا وشك  دەقیقە 
و  دروس��ت��ب��وون  لە  ڕێگری 

زیپكە گەورەبوونی 
ڕووی  ت��رش��ی  ڕێ����ژەی  ئ��ەگ��ەر 
دەتوانین  بكەین  هاوسەنگ  پێست 
دژی  دی��اری��ك��راو  سنورێكی  ت��ا 
دروستبوونی زیپكە و زیادەی پێست 
ببینەوە.  ڕوخ��س��ارم��ان  بەتایبەتی 
هاوسەنگی  دەتوانێت  سێو  سركەی 
ڕابگرێت.  پێست  ترشی  و   PH

دەكرێت یەك كەوچكی چا سركەی 
لە  2 كەوچكی خۆراك  لەگەڵ  سێو 
و  بكەین  تێكەڵ  دڵۆپێنراو  ئ��اوی 
لە  پاككەرەوەیەك  گوێ  بە  دواتر 
ڕووخسارمانی  زیپكەكانی  بەشەكانی 

بدەین.
دەرمانی  ددان  خەمیرەی 

زیپكەكانە
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نەیە  لەوا
ك����ەم����ێ����ك 

ن��ام��ۆب��ێ��ت، ب���ەاڵم ت��ۆ دەت��وان��ی��ت 
زیپكەكانی  ددان  خەمیرەی  ب��ە 
لە  بكەیت.  دەرم��ان  ڕووخ��س��ارت 
پیكین  دەرمانی  تێكەڵەی  ڕاستیدا 
دەتوانێت  ددان  و خەمیرەی  پاودەر 
ڕووخسارمان  زیپكەی  كێشەكانی 
بەاڵم  چارەسەربكات.  بۆ  تاڕادەیەك 
دڵنیاببەرەوە  ئەوە  بەكارهێنانی  پێش 
بۆ  ه��ەس��ت��ی��ارن��ی��ی��ە.  پێستتان  ك��ە 
پێویست  ئەمە  زانینی  و  دڵنیابوونەوە 
تۆزە  لەو  كەمێك  ناكات  بەپزیشك 
بكەرە ئاوەوە و پاشان بیدە لەپێستی 
ئەگەر  ت��اق��ی��ب��ك��ەرەوە،  و  قۆڵتان 
تووشی  یان  سووربویەوە  پێستتان 
دروست  ئ��ازاری  یان  بوو  خ��وران 
ب��ك��ەرەوەو  لێی  دەستبەجێ  ك��رد 
تەواو  پێستەكە  بارەدا  لەم  بیشۆن، 
شێوەیەك  هیچ  ب��ە  و  هەستیارە 
و  لەپێست  دەرم��ان��ە  ئ��ەو  نابێت 
هیچ  ئەگەر  بدەین.  ڕوخسارمان 
دەرنەكەوت  تیا  نیشانانەی  لەو  كام 
لەسەر  بدە  ئامادەكراوەكە  م��اددە 
بەهێزكردن  بۆ  و  زیپكەكان  ڕووی 
خەمیرەی  كەمێك  باشتربوونیش  و 
ئەو  وای��ە  ب��اش  تێبكە.  ددانیشی 
كە  هەڵبژێرین  ددان��ە  خەمیرەی 
كەمترین ڕێژەی فلۆرایدی تێدابێت. 
تووشی  كەمێك  پێستەكە  لەوانەیە 
چاك  بەزوویی  بەاڵم  بێت،  خوران 

دەبێتەوە.
لەسەر  چییە  كاریگەری  تەماتە 

زیپكەكان؟
و  بگووشە  ت��ەواو  تەماتەی  ی��ەك 
بە  و  ڕووخسارت  لە  بدە  ئاوەكەی 
تەواوەتی پێی تەڕبكە و وازی لێبهێنە 
بە  دواتر  و  سەعات  یەك  ماوەی  تا 

ێكی  و ئا
و  بیشۆ  شلەتێن 

بۆ  دەرمانە  ئەم  بكەرەوە،  وشكی 
تا  بەكاربهێنە  هەفتە  یەك  م��اوەی 
زیپكەكان  الوازبوونی  هۆی  دەبێتە 

پێست. وشكبوونەوەی  و 
ئ��ەگ��ەر ه��ەس��ت دەك��ەی��ت ك��ەوا 
درزی  ڕووخ���س���ارت���ان  پ��ێ��س��ت��ی 
هۆی  ب��ە  قڵیشاوە  و  تێكەوتووە 
وایە  باش  بوونەوەوە،  وشك  زۆری 
دۆشاوی  لە  چێشت  كەوچكی  یەك 
4 دڵۆپ  تا   2 لەگەڵ  تازە  تەماتەی 
بە  و  بكەین  تێكەڵ  لیمۆ  ئ��اوی 
لە  بیدەین  پاككەرەوەیەك  گوێ 
ڕووخسارت و بۆ ماوەی 15 دەقیقە 
ئاوێكی  بە  دواتر  بەپێستەوەبمێنێتەوە 

بیشۆ. شلەتێن 
لەناوبردنی  بۆ  كاریگەر  ڕێگای 

ڕەشەكان زیپكە سەر 
لیمۆ  ئاوی  چێشت  كەوچكی  یەك 
دارچینی  چێشت  كەوچكی  یەك  و 
شوێنە  ل��ەو  بیدە  و  بكە  تێكەڵ 

دی��اری��ك��راوان��ەی 
دەت���ەوێ���ت وات��ە 
ئ���ەو ش��وێ��ن��ان��ەی 
ڕەشی  سەر  زیپكەی 
لێبهێنە  وازی  تێدایە، 
پاشان  و  دەبێتەوە  وشك  تا 
بشۆ.  چاوت  و  دەم  گەرم  ئاوی  بە 
لیمۆكەدایە  لە  ترشیانەی  ماددە  ئەو 
بێت  باش  یارمەتیدەرێكی  دەتوانێت 
خراپانەی  ماددە  ئەو  دەرهێنانی  بۆ 
بوونەتە  پێستەكەدا  ل��ەژێ��ر  ك��ە 
سەر  زیپكە  بوونی  دروس��ت  هۆی 

ڕەشەكان.
یەك  كە  ئەوەیە  دیكە  ڕێگایەكی 
لیمۆ  قاپی بچووك لە خوێ و ئاوی 
بكە  تێكەڵ  پێكەوە  هەنگوین  و 
بە  ك��ران  تێكەڵ  ئ��ەوەی  دوای  و 
بیدەین  تەواو  بازنەیی  جووڵەیەكی 
لەو ناوچەیەی زیپكە سەر ڕەشەكانی 
تێدایە و مەساجی تەواوی بكەین و 
لێبهێنین،  وازی  دەقیقە   10 تا  پاشان 
ئ��ەم��ە چ��ارەس��ەرێ��ك��ی دی��ك��ەی 
سەر  نیشانەی  و  زیپكە  لەناوبردنی 
بەكارهێنانی  ئاگاداربە  بەاڵم  ڕەشە. 
 2-1 هەفتەیەكدا  لە  تێكەڵەیە  ئەم 
ببێتە  لەوانەیە  چونكە  دەبێت،  جار 

لەو شوێنەدا. هۆی هەوكردن 
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ئ����ەگ����ەر 
ن  كا یپكە ز
ئ���ازاری���ان 

بێت هە
ئ������ەو م������اددە 
كە  گ��ۆش��ت��ی��ەی 
هەڵوژەداهەیە  لە 
ڕۆڵ�����ێ�����ك�����ی 
لە  هەیە  گرنگی 
نی  د كر ر سە ە ر چا
نی  كا شییە خۆ نە
بەتایبەتی  پێست 
دەرم�������ان�������ی 
س����ووت����ان����ەوە 
پێستە.  ه��ەوك��ردن��ی  و 
هەڵوژە  دەت��وان��ی��ن  بۆیە 
پێكهاتە  ل���ەس���ەرج���ەم 
ماڵەوەدا  خۆراكییەكانی 

ربهێنین. بەكا
دژە  س��ی��ف��ەت��ی  ه��ەڵ��وژە 
ب��ەك��ت��ری��ای��ی ه��ەی��ە و 
زیپكەكان  ئ��ازاری  زوو 
بۆیە  دەك��ات،  چارەسەر 
بخرێتە  ه��ەروا  دەكرێت 
وشك  تا  زیپكەكان  سەر 

دەبنەوە.
بە  زیپكەكان  شەڕی 

بكە گێزەر 
ل���ە ش���ووش���ەی���ەك���دا 4 
گێزەری  ئ��اوی  كەوچك 
ك��ەوچ��ك   14 ه�����اڕراو 
كحولی سپی و 6 كەوچك 
سركە و 2 كەوچك ئاوی 
تێكەڵ  پ��ێ��ك��ەوە  ل��ی��م��ۆ 
بیانكەرە  دوای���ی  ب��ك��ە. 
و  داخ��راو  شووشەیەكی 
ڕایان بوەشێنە و یەك ڕۆژ 
دەبێت.  ئامادە  تا  دایبنێ 
گوێ  بە  ڕۆژێ��ك  هەموو 
لە  بیدە  پاككەرەوەیەك 

ئاگاداری  دەبێت  زیپكەكان،  شوێنی 
زۆر  م��اددان��ە  ئ��ەم  ك��ە  بیت  ئ��ەوە 
ئازار  بە  هەستت  ئەگەر  و  بەهێزن 

بهێنە. بەكاری  كەمتر  كرد 
هەم  و  زیپكە  دەرمانی  هەم 

ڕووخسار جوانكردنی 
س��ەرەت��ا ئ���ەو ق��اپ��ەی دەت��ەوێ��ت 
بكەیت  دروس��ت  تیا  تێكەڵەكەی 
و  گ���ەرم  ئ���اوی  ب��ە  بیشۆ  ج���وان 
ڕۆنی  لە  گم   30 دوات��ر  س��اب��وون، 
 15 و  ق��اپ��ەك��ەوە  ب��ك��ەرە  جوجوبا 
دڵۆپ   5 و  ئاسایی  ڕۆنی  لە  دڵۆپ 
بیرت  تێبكە.  چای  داری  ڕۆنی  لە 
زیاتر  لەوە  ڕێژەكان  نابێت  نەچێت 
خراپی  ك��اری��گ��ەری  چونكە  ب��ن، 
و  بیپێچەرەوە  جوان  دواتر  دەبێت. 

دەبن. تاتێكەڵ  ڕایوەشێنە 
لە  ب��دە  نینۆك  ب��ە  تێكەڵەیە  ئ��ەم 
پێش  نەچێت  بیرتان  زیپكەكان 
ڕووخسارتان  پێویستە  بەكارهێنان 

شۆررابێت. پاك 
جێگایەكی  لە  پێویستە  تێكەڵەیە  ئەم 
و  هەڵبگیرێت  ت��اری��ك  و  وش��ك 
تەواو  بەكارهێنانێكدا  هەموو  لەگەڵ 

ڕابوەشێنرێت.
لەناوببە زیپكەكان 

دەرم��ان��ی��ان��ەی  گیا  ل��ەو  ه��ەن��دێ��ك 
البردنی  لە  هەیە  كاریگەییان  ڕۆڵی 
خورانیان،  و  زیپكەكان  ئ���ازاری 
لەو  یەكێك  چ��ا  درەخ��ت��ی  ڕۆن��ی 
لەناوبردنی  ماددانەیە كە دەبێتە هۆی 
هەوكردن و هیچ زیانێكی الوەكیشی 
سابوون  لە  زۆرێك  لە  هەبۆیە  نییە، 
البەری  و  جوانكاری  كرێمەكانی  و 

بەكاردەهێنرێت. زیپكەدا 

پێنجوێنی ئاریا  فارسییەوە:  لە 
سبز(-ژمارە)65( گۆڤاری)سیب  لە 
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شێرپەنجە
نەخۆشییەكی كوشندەیە

نەخۆشییەكی  شێرپەنجە 
كوشندەیە كە سااڵنە چەندەها كەس 
دەبن  مەرگ  دووچ��اری  هۆیەوە  بە 
ئێستا  تا  جیهاندا،  سەرانسەری  لە 

هۆكاری سەرەكی نەزانراوە.

 1838 س��اڵ��ی  ل��ە  نەخۆشییە  ئ��ەم 
جۆری   100 لە  زیاتر  دۆزرای���ەوە 
حاڵەتەكانی  70%ی  هەیە،  شێرپەنجە 
شێرپەنجە لەو واڵتانەدا هەیە كە باری 

بژێوی ژیانیان مامناوەند یان نزمە.
ب��اوە  نەخۆشییەكە  ش��ێ��رپ��ەن��ج��ە، 
زۆربەمان بیستومانە كە بێ چارەسەرە، 
پزیشكە  و  زان��ا  لە  زۆر  هەرچەندە 
خۆیان  توانای  و  هەوڵ  پسپۆڕەكان 
چارەسەركردنی،  بۆ  گەڕ  خستۆتە 
هەمیشەیی  چارەسەرێكی  ئێستا  بەاڵم 
هەندێ  ل��ە  جگە  ن���ەدۆزراوەت���ەوە 
كە  ن��ەب��ێ��ت،  كاتیی  چ���ارەس���ەری 

ل��ە م��اوەی��ەك��ی ك��ورت��دا ل��ە دوای 
تووشبوون بەم نەخۆشییە دەبێتە هۆی 

گیان لەدەستدانی نەخۆشەكە.
ئەندامانەی  ئەو  یان  شوێنانەی  ئەو 
لە  دەبن  شێرپەنجە  نەخۆشی  تووشی 

لەشی مرۆڤدا.
یەكەم: قوڕگ بۆری هەوا.

پااڵوگەیەكی  كە  سییەكان  دووەم: 
و  ئۆكسجین  ل��ەن��ێ��وان  سەرەكییە 

خوێندا.
وەك  ه��ەرس  كۆئەندامی  سێیەم: 
و  ڕیخۆڵە  و  گ��ەدە  و  سورێنچك 
دوانزە گرێ  وەك  ڕیخۆڵە  بەشەكانی 

ئامادەكردنی
د. سۆران محەمەد غەریب
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و كۆڵۆن.
كە  خوێن  شێرپەنجەی  چ���وارەم: 
بەرگرییەكانی  نەمانی  ه��ۆی  ب��ە 

خوێنەوەیە.
پێنجەم: گورچیلەكان.

شەشەم: شێرپەنجەی پێست.
حەوتەم: شێرپەنجەی دەم و لێو

تێبینی:
و  باڵو  زۆر  كە  جۆرەیان  پێنج  ئەو 
ناسراون و تووشی پیاوان دەبن بریتین 

لە:
- شێرپەنجەی سییەكان.

- شێرپەنجەی گەدە.
- شێرپەنجەی جگەر.

- شێرپەنجەی قۆڵۆن و ڕێكە.
- شێرپەنجەی سورێنچك.

و  باڵو  زۆر  كە  جۆرەیان  پێنج  ئەو 
ناسراون و تووشی ژنان دەبن:

- شێرپەنجەی مەمك.
- شێرپەنجەی سییەكان.

- شێرپەنجەی گەدە.
- شێرپەنجەی قۆڵۆن و ڕێكە.

- شێرپەنجەی ملی مناڵدان.
ج��گ��ەرەك��ێ��ش��ان ل��ە گ��ەورەت��ری��ن 
هۆكارەكانی تووشبوونە بە شێرپەنجە

پ��ێ��ن��ج ی���ەك���ی ح��اڵ��ەت��ەك��ان��ی 

نەخۆشییە  هۆكارەكانی  شێرپەنجە 
دەرێژخایەنەكانە، وەك ئەو ڤایرۆسەی 
دەبێتە هۆی تووشبوون بە شێرپەنجەی 
هەوكردنی  ڤایرۆسی  و  مناڵدان  ملی 
شێرپەنجەی  هۆی  دەبێتە  كە  جگەر 

هەوی جگەر.
شێرپەنجە  حاڵەتەكانی  سێیەكی 
ئەگەر  بكرێن  چارەسەر  دەكرێت 
لە قۆناغێكی زوودا دۆزرانەوە  هاتوو 
چارەسەر  گونجاو  شێوەیەكی  بە  و 

كران.
نەخۆشەكان  هەموو  ئازاری  دەكرێ 
جێبەجێ  لەڕێی  بكرێتەوە  هێواش 
هەن  ئێستا  زانیارییانەی  ئەو  كردنی 
و  نیان  و  نەرم  چاودێری  بواری  لە 

كەمكردنەوەی ئازارەوە.
حاڵەتەكانی   %40 ل��ە  دەك��رێ��ت 
ل��ەڕێ��ی  خ��ۆب��پ��ارێ��زی��ن  شێرپەنجە 
و  جكەرەكێشان  ل��ە  خۆپاراستن 
خۆراكی  سیستمێكی  گرتنەبەری 
چاالكی  ئەنجامدانی  و  تەندروست 
لەو  دوورك��ەوت��ن��ەوە  و  جەستەیی 

نەخۆشیانەی دەبنە هۆی شێرپەنجە.
زانیاری ژمێرەیی

دووچ��اری  كەس  ملیۆن   12 سااڵنە 
كەس  ملیۆن   6 و  دەب��ن  شێرپەنجە 

نەخۆشییەوە  ئ��ەم  ه��ۆی  بە  سااڵنە 
دەمرن.

لە ساڵی 2005دا 7.6 ملیۆن كەس لە 
جیهاندا بە هۆی شێرپەنجەوە مردوون، 
دەكاتە 13%ی هەموو مردنەكان، كە 

58 ملیۆن كەس بوون لەو ساڵەدا.
لە ویالیەتەیەكگرتووەكانی ئەكەریكا 
لە هەر 5 كەسێك كەسێكیان تووشی 
شێرپەنجە دەبێت، لە كوردستان 4000 

حاڵەت دەست نیشانكراوە.
 شێرپەنجە چییە؟

ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ئ��اس��ای��ی ه��ەم��وو 
تەواوبوونی  دوای  لەش  خانەیەكی 
و  دەشكێت  تێك  خ��ۆی  تەمەنی 
جێی  نوێ  خانەیەكی  و  دەفەوتێت 

دەگرێتەوە.
دووچ��اری  كە  كەسانەی  لەو  بەاڵم 
بەم  پ��ڕۆس��ەك��ە  دەب���ن  شێرپەنجە 

شێوەیەی لێ دێت:
كە  یاریدەدەر  هۆكاری  هەندێك  بە 
خانە  پێكهاتەی  ناوەرۆكی  لە  كار 
ئ��ەوەی  بێ  خانە  هەندێ  دەك���ەن، 
ناڕێكی  بە  دەبن،  زۆر  بن  پێویست 
دەبێت  دروست  خانەیەك  دەبن،  زۆر 
كە لە شێوە و فرمان لە خانەی ئاسایی 
خانە  كۆمەڵێك  شێوەیە  بەم  جیاوازە، 
بە  و  خێرایی  بە  و  دەب��ن  دروس��ت 
و گرێ  دەك���ەن  گ��ەش��ە  ن��اڕێ��ك��ی 

دروست دەكەن.
گرێیە  دەروستبوونی  پڕۆسەی  ئەم 
لەشدا  شوێنێكی  هەموو  لە  دەتوانێت 
هەر  لە  دەتوانێت  وات��ە  ڕووب��دات، 

ئەندامێكی لەشدا ڕووبدات.
سیفەتێكی  شێرپەنجەییانە  خانە  ئەم 
ئەوەیە كە  ئەویش  نەخوازرایان هەیە 
تێك ناشكێن و نافەوتێن و باڵودەبنەوە 
بەناو خانە ئاساییەكاتی دیكە و دەبنە 
خانەكانی  ئیشی  لەبەردەم  كۆسپ 

دیکه .
ئەم خانە شێرپەنجەییانە دەتوانن لەڕێی 
بۆ  بگوێزرێنەوە  لیمفەوە  یان  خوێن 
لەشدا  بە  و  لەش  بەشەكانی  هەموو 
باڵوبوونەوەیە  ئەم  بەاڵم  باڵوببنەوە، 

وردە وردە بە قۆناغ ڕوودەدات.
شێرپەنجە دوو جۆری هەیە:

خاوێن  ی��ان  سەالمەت  ج��ۆری   -1
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ئەم جۆرەیان شێرپەنجە نییە، مەترسی 
ئەم  دەتوانرێت  ژی��ان،  لەسەر  نییە 
و  الببرێت  نەشتەرگەری  بە  گرێیە 

ئەگەری سەرهەڵدانەوە نییە.
بۆ  نابێتەوە  باڵو  گرێیە  ج��ۆرە  ئەم 
نابێتەوە  باڵو  و  دەوروبەر،  شانەكانی 

بۆ بەشەكانی دیكەی لەش.
)شێرپەنجە(  پیس  گرێی  جۆری   -2

malignant cancer

لەوانەیە مەترسی لەسەر ژیان هەبێت تا 
ئێستا پزیشكەكان نەیانتوانیوە هۆكاری 
بكەن،  دیاری  شێرپەنجە  ڕاستەقینەی 

هەندێك  بۆچی  نەیانسەلماندووە  و 
و  دەبن  تووشی شێرپەنجە  كەس كە 

هەندێكی دیکه یان تووش نابن.
گواستراوە  نەخۆشییەكی  شێرپەنجە 
كەسێكەوە  لە  وات��ە  نییە،  )س��اری( 
ناگوێزرێتەوە.  دیكە  كەسێكی  بۆ 
ئەو  كە  سەلماندوویانە  پزیشكەكان 
هۆكاری  هەندێك  ك��ە  كەسانەی 
تووشی  زیاتر  هەیە  مەترسیداریان 

شێرپەنجە دەبن وەك لە كەسانی تر.
دەتوانرێت  هۆكارانە  لەو  هەندێك 
خۆمانی لێ بپارێزین وەك خواردنەوەی 
دیكە  حاڵەتێكی  ب��ەاڵم  ئەلكهول، 
خۆمانی  ناتوانرێت  هۆكارانە  ل��ەو 
حاڵەتی  بوونی  وەك  بپارێزین  لێ 
خێزانەكەیدا  لە  بۆماوەیی  شێرپەنجە 

)بۆماوەیی(.
جۆرەكانی شێرپەنجە:

1- ئەو جۆرەی شێرپەنجە كە تووشی 
ناوپۆشی لەش دەبێت وەك سییەكان، 
ڕیخۆڵە  و  گەدە  سورێنچك،  مەمك، 

كە پێی دەڵێن كارسینۆما.
2- ئەو جۆرەی شێرپەنجە كە تووشی 
بەستەرەكان  و  ماسولكە  و  ئێسك 

دەبێت پێی دەڵێن سەركۆما.
3- ئەو جۆرەی شێرپەنجە كە تووشی 
سیستەمی  و  لیمف  ك��ۆئ��ەن��دام��ی 
دەڵێن  پێی  دەبێت  ل��ەش  بەرگری 

لیمفۆما.
4- ئەو جۆرەی شێرپەنجە كە تووشی 
ئێسك  مۆخی  و  خوێن  كۆئەندامی 

دەبێت پێی دەڵێن لیوكیمیا.
5- ئەو جۆرەی شێرپەنجە كە تووشی 
غودە  ڕژێنی  وەك  دەبێت  ڕژێنەكان 
دەڵێن  پێی  گورچیلە  سەر  ڕژێنی  و 

ئەدینۆما.
لە دیارترین هۆكارەكانی شێرپەنجە

بە  تووشبوون  ئەگەری  تەمەن:   -1
زیادبوونی  لەگەڵ  زیاتر  شێرپەنجە 
كەسانەی  ئ��ەو  زۆرب���ەی  ت��ەم��ەن��دا 
دەست نیشان دەكرێت كە 
شێرپەنجەیان هەیە تەمەنیان 
لە سەرووی 45 ساڵەوەیە. 
ساڵی  چەندین  چونكە 
درووستبوونی،  بۆ  دەوێت 
نییە  بەاڵم ئەمە مانای ئەوە 

ڕوون��ادات.  گەنجیدا  تەمەنی  لە  كە 
هیچ تەمەنێك بەدەر نییە لە تووشبوون 

بە شێرپەنجە.
مێژووی  لە  شێرپەنجە  بوونی   -2
بە  تووشبوون  ئەگەری  خێزانەكەیدا: 
لەو كەسەی دایكی  شێرپەنجە زیاترە 
یان باوكی یان پووری یان نەنكی یان 

باپیری شێرپەنجەی هەبێت.
وی��الی��ەت��ە  ل���ە  ڕەچ����ەڵ����ەك:   -3
ڕێ��ژەی  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
ت��ووش��ب��وون ب��ە ه��ەن��دێ��ك ج��ۆری 
زیاترە  پێستەكاندا  سپی  لە  شێرپەنجە 

وەك لە ڕەش پێستەكان.
4- قه ڵه وی و خواردنی ناته ندروست: 
ئەو كەسانەی قەڵەون و ناجوڵێن یان 
و  چ��ەور  خ��واردن��ی  كەسانەی  ئ��ەو 
دەخۆن  زۆر  قوتونراو  لە  خواردنی 
شێرپەنجە  بە  تووشبوونیان  ئەگەری 

زیاترە.
كەسانەی  ئەو  وەرزش:  نەكردنی   -5
ئ��ەگ��ەری  ن��اك��ەن  وەرزش  ك��ە 
بە  زیاترە  شێرپەنجە  بە  تووشبوونیان 
وەرزش  كە  كەسانەی  بەو  ب��ەراورد 

دەكەن.
جگەرەكێشان:  و  ئەلكهول   -6
زۆر  م��ەش��روب  كە  كەسانەی  ئ��ەو 
دەخۆنەوە و جگەرە دەكێشن ئەگەری 
بە  زیاترە  شێرپەنجە  بە  تووشبوونیان 
بەراوورد بەو كەسانەی كە مەشروب 

ناخۆنەوە و جگەرە ناكێشن.
7- ئەو كەسانەی بەركەوتنی زۆریان 
ئ��ەگ��ەری  ه��ەی��ە  خ��ۆر  تیشكی  ب��ۆ 

تووشبوونیان بە شێرپەنجە زیاترە.
8- ئەو كەسانەی بەركەوتنی زۆریان 
و  بەنزین  وەك  ماددەی  هەندێك  بۆ 
هەیە  تیشكدەر  ماددەی  و  ئەسبیستۆز 
شێرپەنجە  بە  تووشبوونیان  ئەگەری 

زیاترە.
تێبینی

نییە  ئەوە  مانای  هۆكارانە  ئەم  بوونی 
تووشی  بە مسۆگەری  ئەو كەسە  كە 
ئەگەری  ب��ەاڵم  دەب���ێ،  شێرپەنجە 
تووشبوونیان لە كەسانی دیكە زیاترە 
لەوانەیە  نییە،  هۆكارانەیان  ئەم  كە 
تیایە  هۆكارانەشی  ئەم  هەبێت  كەس 

و هەرگیز تووشی شێرپەنجە نابێت.

چارەسەری 
شێرپەنجە بە گوێرەی 
شێرپەنجەكە و 
جۆرەكەی دەگۆڕێت 
هەروەها بە گوێرەی 
تەمەنی نەخۆشەكە 
و بوونی شێرپەنجە 
 .CSF لە شلەی
مەرج نییە كە جۆرێك 
چارەسەر بۆ كەسێك 
باشبێت ئیتر بۆ 
كەسێكی دیكەیش 
باش بێت، واتە 
جۆری چارەسەرەكە 
بە گوێرەی جۆری 
شێرپەنجەكە 
دەگۆڕێت
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بە  تووشبوون  نیشانەكانی 
شێرپەنجە

هەر  هەروەكو  شێرپەنجەیی  خانەی 
دەتوانێت  ئاسایی  دیكە  خانەیەكی 
ب��ە ه��ەم��وو شانە  ب��ك��ات  ه��ات��وچ��ۆ 
نیشانەكانی  ل��ەش��دا.  خانەكانی  و 
بە  هەیە  پ��ەی��وەن��دی  نەخۆشییەكە 

ژمارەی ئەو خانە شێرپەنجەییانەوە.
شێرپەنجەیان  نەخۆشی  كەسانەی  ئەو 
نیشانەیەكی  هیچ  ل��ەوان��ەی��ە  هەیە 
دەرنەكەوێت،  تێدا  نەخۆشییەكەیان 
پشكنینی  لەكاتی  پزیشكەكە  بەاڵم 

ڕۆتنی دەیدۆزێتەوە.
بەاڵم ئەو كەسانەی تووشی نەخۆشی 
خۆیان  ب��ەزۆری  دەب��ن،  شێرپەنجە 
لەبەرئەوەی  دەچن  پزیشك  الی  بۆ 

هەست بە نەخۆشی دەكەن:
دەبێت:  نیشانانەی  ئەم  نەخۆشەكە 
س��ەری��ەش��ە، ڕش���ان���ەوە، ت��وان��ای 
دەدات،  دەس��ت  لە  ماسولكەكانی 
سەر  كاردەكاتە  شێرپەنجە  هەروەها 
ئەندامەكانی دیكەی وەك كۆئەندامی 

كۆئەندامی  گورچیلەكان،  ه��ەرس، 
هەناسە و دڵ.

شێرپەنجە  نیشانەكانی  باڵوترین  لە 
بریتییە لە:

لیمفە  گەورەبوونی  و  ئاوسان   -1
خانەكان بەتایبەتی لە مل و بنباڵ بێ 

بوونی ئازار.
لە  ئارەقكردنەوە  و  تا  بوونی   -2

شەودا.
3- زوو زوو تووشی هەوكردن دەبن.
و  هیالكی  ب��ە  ك��ردن  هەست   -4

الوازی.
وەك  ئاسانی  بە  بەربوون  خوێن   -5
دەكەوتنی  پ��ووك،  لە  خوێنبەربوون 

پەڵەی سوور لەژێر پێست.
ئاوسان  و  ناڕەحەتی  و  ئ��ازار   -6

لەناوسك )ئاوسانی سپڵ و جگەر(.
بێ  لەش  كێشی  لەپڕی  دابەزینی   -7

بوونی هۆكارێكی دیاریكراو.
ئ��ێ��س��ك و  ل��ە  ئ����ازار  ب��وون��ی   -8

جومگەكانی لەشدا.
9- گۆڕانكاری لە ڕیخۆڵە و مێزەاڵن 

تا ئێستا پزیشكەكان 
نەیانتوانیوە هۆكاری 
ڕاستەقینەی 
شێرپەنجە 
دیاری بكەن، و 
نەیانسەلماندووە بۆچی 
هەندێك كەس كە 
تووشی شێرپەنجە 
دەبن و هەندێكی 
دیکه یان تووش نابن
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5
وەكو: میزی خوێناوی، بوونی خوێن 5

لە پیسایی، قەبزی، سكچوون و ئازار 
لەكاتی میزكردن.

10- كۆكەی نائاسایی گۆڕانی دەنگی 
كۆكەكە یا بوونی خوێن لە كۆكەدا 

یان تەنگەنەفەسی.
قوتدانی  لەكاتی  ناڕەحەتی   -11
خ��واردن��دا ی��ان ب��وون��ی خ��وێ��ن لە 

ڕشانەوەدا یان دڵ تێكەڵهاتن.
12- دابەزینی بەرگری لەش.

كردن،  باسمان  نیشانانەی  ئەم  تێبینی: 
مەرج نییە تەنها لە شێرپەنجەدا هەبن، 
دیكەی  نەخۆشی  چەندین  بەڵكو 
پزیشك  تەنها  ڕوودەدەن،  لەشدا 

دەتوانێت دڵنیات بكات.
نەخۆشی  كردنی  نیشان  دەست 

شێرپەنجەی خوێن
ه��ەن��دێ��ج��ار پ��زی��ش��ك ن��ەخ��ۆش��ی 
پشكنینی  لەكاتی  خوێن  شێرپەنجەی 

ڕۆتین بۆ نەخۆشەكە دەیدۆزێتەوە.
كرد  هەستی  نەخۆش  كاتێك  ه��ەر 
س��ەرەوەی  نیشانانەی  ل��ەو  یەكێك 
تێدایە ئەوا پێویسته  بە زووترین كات 
بۆ  بكات  تایبەت  پزیشكی  سەردانی 

دڵنیابوون.
كردنی  نیشان  دەست  ڕێگاكانی 

نەخۆشی شێرپەنجە
1- پشكنینی خۆیی: بۆ نموونە پشكنینی 

خۆیی بۆ بوونی گرێی مەمك:
هەردوو  مەمكتدا  پشكنینی  لەكاتی 
دەگریت  ملت  پشتی  ل��ە  دەس��ت��ت 
گرێیەكی  هەر  بوونی  بۆ  دەگەڕێیت 
فاسۆلیایەك،  دەنكە  وەك  بچووكی 
تێبینی  بۆ  مەمك  پێستی  پشكنینی  و 
گۆڕانی  و  هەڵگەڕان  سور  كردنی 
پێیست و بە قواڵچوونی گۆی مەمك، 
بزانیت  دەگووشیت  مەمكت  گۆی 
جەراعەتێكی  ی��ان  شلەیەكی  هیچ 

لێدێتە دەرێ.
باڵت  ژێ��ر  لیمفەكانی  ه��ەروەه��ا 
و  گرێ  هەر  بوونی  بۆ  دەپشكنیت 

ئاوساوییەك لەژێر باڵدا.
لە مەمكەكان  بۆ هەریەك  ئەم كردارە 

بە جیا دەكرێت.
 Physical سەرەتایی  پشكنینی   -2

examination

لەم پشكنینەدا پزیشكەكە دەگەڕێت بە 
سپڵ  و  لیمفەكان  گەورەبوونی  دوای 

و جگەر.
Blood tesr 3- پشكنینی خوێن

 Complete blood count

خڕۆكە  ژمارەی  زانینی  بۆ   ))CBC

س��وورەك��ان،  خ��ڕۆك��ە  سپییەكان، 
پەڕەكانی خوێن.

خڕۆكە  ژم���ارەی  شێرپەنجەدا  ل��ە 
دەك��ات،  زی��اد  زۆر  زۆر  سپییەكان 
و  سوورەكان  خڕۆكە  ژمارەی  بەاڵم 
پەڕەكانی خوێن كەم دەكات. یان ئی 

ئێس ئاڕ زۆر بەرز دەبێتەوە.
 MRI یان X Ray 4- گرتنی تیشكی
بەگوێرەی  سۆنەر  یان   CT Scan

شوێنی تووشبوونەكە لە لەشدا.
Biopsy 5- بایۆپسی

بایۆپسی بریتییە لە وەرگرتنی پارچەیەك 
دیاریكردنی  بۆ  زی��ن��دوو  لەشی  لە 

جۆری نەخۆشی.
لەم تێستەدا پزیشكەكە پارچەیەك شانە 
وەردەگرێت  شێرپەنجەكە  شوێنی  لە 
ناوچەیە  ئ��ەو  بۆ  ناوچەیی  )بەنجی 
دەكرێت كە پارچەكەی لێوەردەگرین 
پاشان  نەبێت(  ئ���ازاری  ئ��ەوەی  ب��ۆ 
پارچەكە دەنێرین بۆ پزیشكی شانەزان 
دیاریكردنی  بۆ  )پاسۆلۆجیست(  بۆ 
جۆری شێرپەنجەكە )ئەم ڕێگەیە زۆر 
و  شێرپەنجە  دیاریكردنی  لە  وردە 

قۆناغەكەی(.
تێبینی

نیشانكردنی  دەس��ت  و  دیاریكردن 
شێرپەنجە كاری یەك پسپۆڕ نییە بەڵكو 
كاری كۆمەڵێك پسپۆڕە وەك پسپۆڕی 
پسپۆڕی  س��ۆن��ۆگ��راف،  و  تیشك 
نەخۆشی  پسپۆڕی  نەشتەرگەری، 
پسپۆڕی  جوانكاری،  پسپۆڕی  زانی، 

دەروونی.
شێرپەنجە قۆناغەكانی 

1- قۆناغی سفر.
2- قۆناغی 1.
3- قۆناغی 2.
4- قۆناغی 3.
5- قۆناغی 5.

چارەسەری شێرپەنجە
گوێرەی  بە  شێرپەنجە  چ��ارەس��ەری 

دەگۆڕێت  جۆرەكەی  و  شێرپەنجەكە 
تەمەنی  گ���وێ���رەی  ب��ە  ه���ەروەه���ا 
لە  شێرپەنجە  بوونی  و  نەخۆشەكە 
نییە كە جۆرێك  شلەی CSF. مەرج 
بۆ  ئیتر  باشبێت  كەسێك  بۆ  چارەسەر 
واتە  بێت،  باش  دیكەیش  كەسێكی 
گوێرەی  بە  چ��ارەس��ەرەك��ە  ج��ۆری 
ئەم  دەگۆڕێت،  شێرپەنجەكە  جۆری 

جۆرە چارەسەرانەمان هەیە:
1- نەشتەرگەری.

2- چارەسەر بە تیشك.
3- چارەسەری كیمیایی.

4- چارەسەری بایۆلۆژی و هۆرمۆنی.
5- چاندنی مۆخ.

تێبینی
یان  یەكێك  تووشبوو  كەسی  لەوانەیە 
بكرێت.  بۆ  چارەسەرانەی  لەو  زیاتر 
تیشك  و  نەشتەرگەری  بە  چارەسەر 
شێرپەنجەكە الدەبات لە شوێنی خۆی، 
بەاڵم چارەسەر بە كیمیاوی و هۆڕمۆن 
دەكرێتە  كە  دەرمانەوەیە  هۆی  بە 
شێوەیە  بەو  و  خوێنەوە  س��وڕی  ناو 

چارەسەری شێرپەنجەكە دەكات.
تێبینی

چارەسەركردنی شێرپەنجە كاری یەك 
كۆمەڵێك  كاری  بەڵكو  نییە،  پسپۆڕ 
شێرپەنجە،  )پسپۆڕی  وەك  پسپۆڕە 
پسپۆڕی  تیشك،  چارەسەری  پسپۆڕی 

نەشتەرگەری و پسپۆڕی دەروونی(.
تێبینی

كیمیاویدا  چ���ارەس���ەری  ل��ەك��ات��ی 
چارەسەری  بە  پێویستی  نەخۆشەكە 
ی��ارم��ەت��ی��دەر )ئ�����ازار ش��ك��ێ��ن و 

ئەنتیبایۆتیك( هەیە و پێی دەدرێت.
بەگوێرەی  شێرپەنجە  چ��ارەس��ەری 
جۆرەكەی  و  شێرپەنجەكە  قۆناغی 

دەگۆڕێت.
بۆ  چارەسەر  جۆرێك  كە  نییە  مەرج 
كەسێكی  بۆ  ئیتر  بێت  باش  كەسێك 
جۆری  وات��ە  بێت،  ب��اش  دیكەیش 
جۆری  گ��وێ��رەی  بە  چ��ارەس��ەرەك��ە 

شێرپەنجەكە دەگۆڕێت.
خۆپاراستن لە شێرپەنجە

بەشێوەیەكی  1- ڕۆژانە سەوزە و میوە 
ڕێكوپێك بخۆ.

2- خواردنی تازە بخۆ، دووربكەوە لە 
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خواردنی قتووبەند و گۆشتی سوور.
و  بدە  كردن  وەرزش  بە  گرنگی   -3
بكە،  وەرزش  ڕۆژ   3 هەفتەیەكدا  لە 
باشترین ڕاهێنانیش بەپێ بڕۆ بۆ ماوەی 

نیو سەعات لە ڕۆژێكدا.
دەروون���ی  شڵەژانی  و  ق��ەڵ��ەوی   -4

هۆكارن بۆ تووشبوون بە شێرپەنجە.
هۆشبەرەكان  ماددە  لە  دووركەوە   -5
چونكە  كهولیەكان،  خ��واردن��ەوە  و 

هۆكارێكە بۆ تووشبوون بە شێرپەنجە.
ئەو  ل��ەالی  و  مەكێشە  ج��ك��ەرە   -6
ك��ەس��ەش دام��ەن��ی��ش��ە ك��ە ج��گ��ەرە 

دەكێشیت.

بەر  خۆدانە  لە  دوورب��ك��ەوەرەوە   -7
تیشكی ڕۆژی زۆر بەتایبەتی لە وەرزی 

گەرمدا لەنێوان 12 هەتا 4 نیوەڕۆ.
تێبینی 

ب��ارەی  لە  خەڵك  ن��او  ب��اوی  هەڵەی 
شێرپەنجەوە قسەكردن لەسەر شێرپەنجە 
و  هەڵە  زانیاری  زۆر  خەڵكدا  لەنێو 
و  ب��ەره��ەم  لێدێتە  كەموكورتی  پ��ڕ 
زانیارییانەوە  ئەو  هۆی  بە  كەس  زۆر 

دووچاری كێشە دەبن.
نەخۆشییە  ئ��ەو  ب���واری  پ��س��پ��ۆڕان��ی 
ئەو  ل��ەب��ارەی  هەڵەیان  زان��ی��اری   10
كە  نیشانكردووە  دەست  نەخۆشییەوە 

باوەكانن  زانیارییە  هەڵه ترین  وایە  پێیان 
سەبارەت بە شێرپەنجە لەنێو هەڵكدا كە 

بریتین لە:
نەخۆشییەكی  هەمیشە  شێرپەنجە   -1
كوشندەیە هەرچەندە پێشتر ئەوە ڕاست 
تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی  ب��ەاڵم  ب��وو، 
نەخۆشیەكە  ئاشكرابوونی  بەتایبەت 
بكوژیی  ڕادەی  دەتوانێ  زووی��ی،  بە 
بەشێوەیەكی  بكاتەوە  نەخۆشییەكە كەم 

بەرچاو.
2- شێرپەنجە لە باوانەوە بۆ منداڵەكانیان 
دەگ���وازرێ���ت���ەوە ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان 
ڕۆڵی  بۆماوەیی  كە  سەلماندوویانە 

شێرپەنجەدا،  گواستنەوەی  لە  هەیە 
ئەوەی  و  كەمە  ڕێژەیەكی  ئەمە  بەاڵم 
ئەوە،  لەسەر  هەیە  كاریگەریی  زیاتر 
شتی  و  جۆری  زۆر  و  جگەرەكێشان 

دیكەیە.
3- شێرپەنجە درمە: واتە لە كەسێكەوە 
وەك  دیكە  كەسێكی  بۆ  دەگوازرێتەوە 
ئەنفلۆنزا، بەاڵم ئەمە ڕاست نییە و تەنیا 
دوو جۆر شێرپەنجە هەیە ڤایرۆسەكانیان 
لە یەكێكەوە دەگوازرێتەوە بۆ یەكێكی 
شێرپەنجەی  ئ��ەوان��ی��ش  ك��ە  دی��ك��ە 
هەڵئاوسانی گورچیلە و لووی حەلیمەیی 
سێكس  ڕێگەی  لە  تەنیا  ئەوانیش  كە 

یان گواستنەوەی خوێنەوە ڕوودەدەن.
هەڵوەرینی  هۆی  دەبێتە  شێرپەنجە   -4
هۆی  نابێتە  خۆی  بۆ  شێرپەنجە  قژ: 
ڕێگەچارەكانی  بەڵكو  قژ،  هەڵوەرین 
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی دەب��ن��ە ه��ۆی ئەو 

هەڵوەرینە.
شێرپەنجەی  تووشی  ژن��ان  تەنیا   -5
خەڵك  ب��اوە  زۆر  ئەمە  دەب��ن،  مەمك 
پێیان وایە تەنیا ژنان شێرپەنجەی مەمك 
دەگرن، بەڵكو ئەوە ڕاست نییە و تەنیا 
هۆی  بە  پیاو   400 سااڵنە  ئەمەریكا  لە 

ئەو جۆرەی شێرپەنجەوە دەمرن.
خۆیدا  لەگەڵ  شێرپەنجە  مۆبایل   -6
دەهێنێت، تا ئێستا هیچ لێكۆڵینەوەیەكی 
نەیسەلماندووە  دانپێدانراو  زانستیی 
مۆبایل هۆكاری تووشبوون بە شێرپەنجە 

بێت. 
7- دژە عارەق و موعەتەر دەبنە هۆی 
جوانكاری  بابەتەكانی  پێشتر  شێرپەنجە: 
پەیوەندی  كە  تێدابوو  بارابینی  ماددەی 
شێرپەنجەوە،  سەرەهەڵدانی  بە  هەبوو 
بابەتەكانی  لەنێو  و  وانییە  ئێستا  بەاڵم 

بەكارناهێنرێت. جوانكاریدا 
شێرپەنجەیە:  هۆكاری  قژ  بۆیەی   -8
پەیوەندی  كە  دەگ��وت��را  ئ��ەوە  پێشتر 
سەرەهەڵدانی  و  قژ  بۆیەكانی  لەنێوان 
ئێستا  ت��ا  ب��ەاڵم  ه��ەی��ە،  شێرپەنجەدا 
ئەو  كە  نەكراوەتەوە  ئ��ەوە  دووپاتی 

بیردۆزانە ڕاستن.
بەاڵم  چارەسەر،  بۆ  هەیە  دەرم��ان   -9
كۆمپانیاكانی دەرمان ڕێگرن، ئەمە زۆر 
باوە لەنێو خەڵكدا، بەتایبەت ئەوانەی بە 
دەكەن  دنیا  تەماشای  فڕوفێڵەوە  چاوی 
و پێیان وایە چارەسەری شێرپەنجە هەیە 
بەكوشتدانی  بۆ  كۆمپانیاكان  تەنیا  و 
نەخۆشییەكە  مانەوەی  و  زیاتر  خەڵكی 

نایانەوێت چارەسەری بدەنە خەڵك.
شێرپەنجە  پۆزەتیڤ  بیركردنەوەی   -10
بیركردنەوەی  دەك���ات،  چ��ارەس��ەر 
پۆزەتیڤ لەو كارە گرنگانەیە كە ڕۆڵی 
چارەسەركردنی  لە  هەیە  گ��ەورەی 
بتوانێ  لەوانەیە  نەخۆشییەكدا،  هەموو 
ڕۆڵی گەورەی هەبێت لە كاریگەریی 
چارەسەركردنی نەخۆشییەكەدا، بەاڵم 

بۆ خۆی ناتوانێ ببێتە چارەسەر.

بیركردنەوەی پۆزەتیڤ شێرپەنجە چارەسەر 
دەكات، بیركردنەوەی پۆزەتیڤ لەو كارە گرنگانەیە 
كە ڕۆڵی گەورەی هەیە لە چارەسەركردنی 
هەموو نەخۆشییەكدا، لەوانەیە بتوانێ ڕۆڵی 
گەورەی هەبێت لە كاریگەریی چارەسەركردنی 
نەخۆشییەكەدا، بەاڵم بۆ خۆی ناتوانێ ببێتە 
چارەسەر
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بایۆلۆژی

ئەوەی تەونی    جاڵجاڵۆكە دروست
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 دەكات، تەنیا مێیەكانن

وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع

ئەوەی تەونی    جاڵجاڵۆكە دروست
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ئ��ەوە  پێویستە  س��ەرەت��ا 
پێیانوایە  خەڵك  زۆری  بەشی  بڵێین 
زاناكان  ب��ەاڵم  م��ێ��رووە،  جاڵجاڵۆكە 
جاڵجاڵۆكە  پۆلێنكردندا  مەسەلەی  لە 
لە  بەڵكو  مێرووەكان،  خانەی  ناخەنە 
خانەی ئەو گیانلەبەرانەدا دایاندەنێن كە 
پێیان دەوترێت پێ جومگەییەكان، وەك 
لە  ئەمانە  گەنە،  و  ئەسپێ  و  دووپشك 
هەندێك ڕووەوە لە مێرووەكان جیاوازن. 
بۆ نموونە جاڵجاڵۆكە هەشت پێی هەیە، 
و  قالۆنچە  و  مێروولە  و  كەچی هەنگ 
هەیە.  پێیان  شەش  دیكە  مێرووەكانی 
جگە لەوە بەشی هەرە زۆری مێرووەكان 
بەاڵم  هەیە،  هەستیاریان  شاخی  و  باڵ 
سی  نزیكەی  نییە.  ئەوانەی  جاڵجاڵۆكە 
قەبارەی  هەیە،  جاڵجاڵۆكە  جۆر  هەزار 
هێندە  جاڵجاڵۆكە  ج��ۆری  هەندێك 
بچووكە بەقەد سەری دەمبوسێك نابێت، 
كەچی قەبارەی هەندێكی دیكەیان هێند 
دەبێت  مرۆڤێك  دەستی  بەقەد  گەورەیە 
یەك  لەنێوان  جاڵجاڵۆكە  درێ��ژی  و 
جاڵجاڵۆكە  سانتیمەترە.  نۆ  بۆ  میلیمەتر 
لەسەر  و  ئاووهەوایەك  هەموو جۆرە  لە 

هەموو جۆرە بەرزاییەك دەژی.
شێوازی  بەپێی  جاڵجاڵۆكەكان  زاناكان 
جیاواز  جیاواز  كۆمەڵەی  بۆ  ژیانیان، 

جاڵجاڵۆكەی  لەوانە  دەك��ەن،  پۆلێن 
ڕستن و چنین، واتە ئەوانەیان لە ڕێگەی 
ڕاوكردنی  تەونی  چنینەوە  و  ڕستن 
ئەم  دەك��ەن.  دروس��ت  نێچیرەكانیان 
بینینیان  توانای  لەبەرئەوەی  جۆرەیان 
دروست  تەون  ناچار  بۆیە  الوازە،  زۆر 
و  بكەوێتەناوی  نێچیرەكانیان  تا  دەكەن 
پەیدا  خۆیان  خۆراكی  ڕێگەیەوە  لەو 
كۆمەڵەی  هەندێك  كەچی  دەك��ەن.  
دیكە هەیە پێیان دەوترێت جاڵجاڵۆكەی 
ڕاوك���ەر و ئ��ەو ك��ارە ن��اك��ات، وات��ە 
ڕاوی  چنینەوە  و  ڕستن  ڕێگەی  لە 
دەكەوێتە  بەڵكو  ناكات،  نێچیرەكەی 
گونجاودا  دەرفەتێكی  ل��ە  و  دوای 
شوێنێكدا  لە  یان  دەدات،  پەالماری 
هاتنی  چاوەڕێی  و  دەشارێتەوە  خۆی 
نێچیرەكەی دەكات. لەوانە جاڵجاڵۆكەی 
ئەمانە  گورگ،  جاڵجاڵۆكەی  بازدەرو 
و  هەیە  ف��راوان��ی��ان  و  گ��ەورە  چ��اوی 
دەتوانن  دوورەوە  مەسافەیەكی  لە 
هەندێك  ب��ەاڵم  ببینن.  نێچیرەكانیان 
وەك  دیكە  ڕاوك���ەری  جاڵجاڵۆكەی 
رەتێال،  جاڵجاڵۆكەی  ئاو،  جاڵجاڵۆكەی 
بچووكە  چاویان  قرژاڵ  جاڵجاڵۆكەی 
بە هۆی شاخە قوالپییە  بیناییان كزە،  و 
نێچیرەكەیاندا  بەسەر  بەهێزەكانیانەوە 
دیكەی  ج��ۆری  هەندێك  دەب��ن.  زاڵ 
توێژاڵێكی  هەیە،  ڕاوكەر  جاڵجاڵۆكەی 
تەنك لە تەون لەسەر زەوی دەچنن، تا 
بكات.  ڕاو  نێچیرەكانی  ڕێگەیەوە  لەو 
لە  جاڵجاڵۆكانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  هەموو 
ڕاوك��ەردا  جاڵجاڵۆكەی  چوارچێوەی 
دوای  دەكەونە  چونكە  پۆلێندەكرێن، 
لە  دیكە  كۆمەڵەیەكی  نێچیرەكانیان. 
جاڵجاڵۆكە پێیان دەوترێت جاڵجاڵۆكەی 
تاڵ  ی��ەك  تەنیا  ئەمانەیان  چ��ەك��دار، 
دەچنن كە لە كۆتاییەكەیدا قەترەیەكی 
لە  تاڵەكە  و  پێوەیە  لینجی  ئاوریشمی 
هەوادا دێت و دەچێت، كاتێ نێچیرێك 
تاڵەكەی  جاڵجاڵۆكەكە  دەبێتەوە  نزیك 
بە  دەنووسێت  نێچیرەكە  و  تێدەگرێت 
قەترە لینجەكەوە و چیتر دەربازی نابێت.
ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ەی ب��ێ��وەژن��ە ڕەش��ەك��ە، 
ژەهرە  بە  جاڵجاڵۆكانەی  لەو  یەكێكە 
كاریگەری  و  بەناوبانگە  كوشندەكەی 
لە كۆئەندامی دەمار دەكات و كەسەكە 

لە  زیاتر  دەكات.  ئیفلیجی  دووچ��اری 
درێژی  دەژی.  كشتوكاڵییەكاندا  ژینگە 
جاڵجاڵۆكەی بێوەژنە ڕەشەكە لەنێوان 2 
نزیكەی  كێشی  و  سانتیمەتردایە   3 بۆ 
لەنێو  یان  زەوی  لەسەر  گرامە،  یەك 
لەنێو  ی��ان  درەختەكان  قڵیشی  درزو 
هەندێك  دەژی.  كورتەكاندا  گژوگیا 
لە  ژیانی  زۆری  ه��ەرە  بەشی  ج��ۆری 
خ��ۆش��اردن��ەوە ل��ەژێ��ر ب��ەرد و ق��ەدی 
هەروەها  دەب��ات��ەس��ەر.  درەختەكاندا 
دەكرێ لەو خانووانەشدا بوونیان هەبێت 
كە بەسەر باخچەكاندا دەڕوانن، تەنانەت 
كەشوهەوا،  س��اردی  نییە  دوور  هیچ 
ناچاری بكات بێتە ژورەوە و لەناو ماڵدا 
بژی. زۆر بە دەگمەن نێرەی ئەم جۆرە 
مێیەكە  چونكە  دەبینرێت،  جاڵجاڵۆكەیە 
جووتبوون  پرۆسەی  تەواوبوونی  دوای 
هەربۆیە  دەب��ات.  لەناوی  و  دەیخوات 
پێی دەوترێت بێوەژنە ڕەشەكە. قەبارەی 
نێرەكە  قەبارەی  هێندەی  دوو  مێیەكە 
مەترسیدارترە.  نێرەكەش  لە  و  دەبێت 
ڕەشەكە،  بێوەژنە  پێوەدانی  یان  گاز 
بەڵكو جۆرێك  هەیە،  ئازاری  تەنیا  نەك 
ژەهری كوشندەی هەیە كە دەبێتە هۆی 
وشكبوونی قوڕگ و تێكچوونی بینین و 
لە هەندێك كاتدا مردنی لێدەكەوێتەوە، 
بۆ  پێویستی  خێراو  چارەسەری  ئەگەر 
مەترسیدارە  مێیە  ئەم  تەمەنی  نەكرێت. 
نێرەكان  بەاڵم  5 ساڵدایە،  بۆ   3 لەنێوان 
زەحمەتە  دەژی��ن.  كەمتر  ماوەیە  لەو 
لە  ج��ۆرە  ئ��ەم  مێروكوژ  دەرم��ان��ی  بە 
و  شەوان  لە  لەناوبەریت،  جاڵجاڵۆكە 

بەرەبەیاندا چاالكە.
لە  جاڵجاڵۆكەیە،  ج��ۆرە  ئ��ەم  مێیەی 
ساڵێكدا،  ه��ەم��وو  هاوینی  وەرزی 
نزیكەی 700 هێلكە لەناو تورەكەیەكدا 
مانگی  یەك  دوای  هێلكەكان  دادەنێت. 
دێنە  بەچكەكان  و  دەتروكێن  ت��ەواو 
 12 تەنیا  بەچكانە  لەو  بەاڵم  دەرەوە. 
دانەیان دەمێننەوە و گەورەدەبن و دەبنە 

جاڵجاڵۆكەی تەواو.
جۆری  تەنیا  ئاوییەكان  جاڵجاڵۆكە 
زۆری  ه��ەرە  بەشی  كە  جاڵجاڵۆكەن 
ب��ەس��ەردەب��ەن.  ئ���اودا  ل��ەژێ��ر  ژیانیان 
بڵقە  ئەو  لەڕێگەی  جاڵجاڵۆكانە  ئەم 
دەیانگرن  كە  هەناسەدەدەن  هەوایانەوە 
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و لێیانەوە نزیكن. هێالنەی جاڵجاڵۆكەی 
و  دەچێت  بچكۆلە  زەنگێكی  لە  ئاو، 
بڵقی  لە  دەك��ات  پڕی  جاڵجاڵۆكەكە 
وردە  وردە  هەواكە  وادەك��ات  ه��ەواو 
بەمەش  ب��ێ��ت��ەدەرەوە،  هێالنەكەوە  لە 
بۆ  هەوایە  ئەو  دەتوانێت  جاڵجاڵۆكەكە 
جۆرە  ئەم  بەكاربێنێت.  مانگێك  چەند 
جاڵجاڵۆكە ئاویانە لە كیشوەری ئەوروپا 
ئاسیا  ناوچەی كیشورەی  لە هەندێك  و 

هەیە.
لە  یەكێكە  ڕەت��ێ��ال  ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ەی 
زۆرب���ەی  گ���ەورەك���ان،  جاڵجاڵۆكە 
لە  جاڵجاڵۆكەیە  ئ��ەم  ج��ۆرەك��ان��ی 
دەژین.  باشور  ئەمریكای  جەنگەڵەكانی 
لە  جاڵجاڵۆكانە  ئەم  زۆری  ژمارەیەكی 
دەیكەن  و  هەڵدەكەنن  چاڵ  زەوی��دا 
لە  دەرگایەكی  و  خۆیان  بۆ  هێالنە  بە 
هەر  دەكەن،  دروست  بۆ  تەڵە  شێوەی 
جاڵجاڵۆكەی  دەوت��رێ��ت  پێیان  بۆیە 
جاڵجاڵۆكەی  ئ��ەف��س��ون��اوی.  دەرگ���ا 
شوێنی  دەرگای  لەبەردەم  كالیفۆرنیا، 

چیلكە،  گەاڵو  لە  خۆشاردنەوەكەیدا، 
و  دەك��ات  دروس��ت  بچووك  بورجی 
بورجەكە  س��ەرەوەی  لەسەری  خۆی 
مێرووانە  ئەو  چاودێری  و  دادەنیشێت 
و  دێن  گژوگیاكەدا  لەناو  كە  دەكات 
دەچن. ژمارەیەكی كەمی جاڵجاڵۆكەی 

ڕەتێال لەسەر درەختەكان دەژی.
دیكەیە  جۆرێكی  ماسی  جاڵجاڵۆكەی 
ئاوەكانەوە  لەنزیك  و  جاڵجاڵۆكە  لە 
دەژی و لەسەر ڕاوی مێرووە ئاوییەكان 
و ماسییە بچووكەكان و سەرەمێكوتەی 
بۆقەكان دەژی. ئەم جۆرە جاڵجاڵۆكەیە 
الشەیەكی گەورە و قاچی درێژو باریكی 
هەیە و دەتوانێت بەسەر ئاودا بڕوات بێ 
زۆر  كێشی  چونكە  بخنكێت،  ئەوەی 
ماوەی  بۆ  دەتوانێت  هەروەها  سوكە. 

كۆمەڵەیەكی دیكە 
لە جاڵجاڵۆكە 
پێیان دەوترێت 
جاڵجاڵۆكەی چەكدار، 
ئەمانەیان تەنیا یەك تاڵ 
دەچنن كە لە كۆتاییەكەیدا 
قەترەیەكی ئاوریشمی 
لینجی پێوەیە و تاڵەكە لە 
هەوادا دێت و دەچێت، 
كاتێ نێچیرێك نزیك 
دەبێتەوە جاڵجاڵۆكەكە 
تاڵەكەی تێدەگرێت و 
نێچیرەكە دەنووسێت بە 
قەترە لینجەكەوە و چیتر 
دەربازی نابێت
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كورت كورت بڕواتە ژێر ئاوەكەوە.
پان  الشەیەكی  ق��رژاڵ  جاڵجاڵۆكەی 
قرژاڵ  لەالشەی  كە  هەیە  پۆڕیان  و 
دەچێت. دەتوانێت بە ئاسانی بۆ دواوەو 
وەك  تەواو  بجووڵێت،  تەنیشتەكان  بۆ 
ئەوەی قرژاڵ دەیكات. هەندێك جۆری 
و  باق  ڕەنگی  كە  قرژاڵ  جاڵجاڵۆكەی 

خۆی  گوڵەكاندا  لەنێو  هەیە،  بریقی 
و  هەنگ  ڕاوی  ت��ا  ح���ەش���اردەدات، 
كەمی  ژمارەیەكی  بكات.  پەپوولەكان 
دەتوانێت  جاڵجاڵۆكەیە،  ج��ۆرە  ئ��ەم 
ڕەنگی  وەك  و  بگۆڕێت  خۆی  ڕەنگی 

گوڵەكانی دەوربەری لێبكات.
جۆرێكی  گ���ورگ،  جاڵجاڵۆكەی 

ڕاوچییەكی  و  جاڵجاڵۆكەیە  بەرباڵوی 
شارەزایە. بەشی هەرە زۆری جۆرەكانی 
گەورەی  الشەیەكی  جاڵجاڵۆكەیە،  ئەم 
بە  بەخێرایی  زۆر  و  هەیە  توكنیان 
ش��وێ��ن خ��ۆراك��دا دەگ��ەڕێ��ن. ب��ەاڵم 
و  شێوە  لە  دیكەیان  جۆری  هەندێك 
جاڵجاڵۆكەكانی  لە  هەڵسوكەوتیاندا 
هەندێكیان  نموونە  بۆ  دەچ��ن،  دیكە 
ئاوەكان دروست  بە  هێالنەكانیان نزیك 
دروستی  زەوی��دا  لەژێر  یان  دەك��ەن، 

دەكەن.
و  باكور  لە  باڵندەخۆر  جاڵجاڵۆكەی 
لەناو  و  ئەمریكا  كیشورەی  باشوری 
و  كەمەرەییەكان  باراناوییە  دارستانە 
جۆرە  ئ��ەم  دەژی.  زۆنگاوەكاندا  لە 
جۆری  گەورەترین  بە  جاڵجاڵۆكەیە 
دادەن��رێ��ت.  جیهاندا  لە  جاڵجاڵۆكە 
تێكڕایی  گرامە،   120 لە  زیاد  كێشی 
مێیەی  ساڵە،   14 بۆ   6 لەنێوان  ژیانی 
 100 لەنێوان  جاڵجاڵۆكەیە  جۆرە  ئەم 
جاڵجاڵۆكەی  دادەنێت.  هێلكە   400 بۆ 
و  زل  قەبارەیەكی  گەرچی  باڵندەخۆر 
بەاڵم  هەیە،  ژەهری  و  گەورە  كەڵبەی 
لەگەڵ  ناگەیەنێت.  م��رۆڤ  بە  ئ��ازار 
ئەوەشدا دەتوانێت بە كەڵبەكانی پێستی 
ژەهرەكەی  بەاڵم  بكات،  كون  مرۆڤ 
م���رۆڤ ن��اك��وژێ��ت، ب���ەاڵم ئ���ازاری 
ماوەی  بۆ  ئازارەكە  و  پێدەگەیەنێت 
چوار سەعات بەردەوام دەبێت و پاشان 
جاڵجاڵۆكەیە  ئەم  نامێنێت.  وردە  وردە 

هەر جۆرە جاڵجاڵۆكەیەك 
چیرۆكی ژیانی لە 
چیرۆكی ژیانی ئەوانی 
دیكەیان ناچێت و 
هەریەكەیان بە شێوەیەكی تایبەت دەژین. 
هەندێك جۆری جاڵجاڵۆكە تەنیا یەك ساڵ 
دەژی، كەچی جاڵجاڵۆكەی گورگ چەند ساڵێك 
دەژی. مێیەی هەندێك جۆری جاڵجاڵۆكەی 
ڕەتێا لە ژینگە دەستكردەكاندا نزیكەی 20 
ساڵ ژیاوە

تەونی جاڵجاڵۆكە تابڵێی نەرمەبەچكەی جاڵجاڵۆكە
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لەسەر ڕاوكردنی مشك و بۆق و مێرو 
پێیدەوترێت  بۆیە  هەر  دەژی.  چۆلەكە 

باڵندەخۆر! جاڵجاڵۆكەی 
ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ە گ��ەرچ��ی ل���ەو ج��ۆرە 
م���رۆڤ  الی  ك���ە  ب���ون���ەوەران���ەی���ە 
خ��ۆش��ەوی��س��ت ن��ی��ی��ە، ب���ەاڵم ل��ەگ��ەڵ 
لەو  یەكێكە  و  مرۆڤە  هاوڕێی  ئەوەشدا 
بۆ مرۆڤ هەیە،  گیانلەبەرانەی سوودی 
چونكە بەشی هەرە زۆری كاتی خۆی 
زیانبەخشەكان  مێرووە  ڕاوكردنی  لە 
مێرووانە  ئەو  لەسەر  و  بەسەردەبات 
كشتوكاڵییەكان  بەرووبوومە  كە  دەژی 
مێش  هەروەها  كوللە.  وەك  تێكدەدەن، 
ئەو  ئاشكرایە  دەخ��وات،  مێشولەش  و 
نەخۆشیدا  گواستنەوەی  لە  مێرووە  دوو 
ئەگەر  ه��ەی��ە.  س��ەرەك��ی��ان  ڕۆڵێكی 
جاڵجاڵۆكە نەبوایە ئەوا ژمارەی مێرووە 
زیانبەخشەكان تادەهات زیاتر دەبوون و 
تەڕو وشكیان تێكدەدا. واتە جاڵجاڵۆكە 
وەك دەرمانێكی زیندووی مێروكوژ وایە. 
جاڵجاڵۆكە  جۆرەكانی  هەموو  چونكە 
دەژی��ن.  بچووكەكان  مێرووە  لەسەر 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بڕێكی زۆر كەم 
لە جاڵجاڵۆكە زەرەرو زیانی بۆ مرۆڤ 
لە  بدات.  مرۆڤەوە  بە  لەوانەیە  و  هەیە 
جاڵجاڵۆكەی  بەناوبانگتر  هەموویان 
بۆ  مەترسی  كە  ڕەشەكەیە(  )بێوەژنە 
ئەم  سكی  لەژێر  هەیە،  م��رۆڤ  سەر 
پەڵەیەكی  جاڵجاڵۆكەیەدا،  ج��ۆرە 
سەر  جامی  لە  هەیە  زەرد  یان  سوور 

بەشێوەیەكی  بەاڵم  دەچێت.  سەعات 
نادات،  مرۆڤەوە  بە  جاڵجاڵۆكە  گشتی 
بێزاری  زۆر  كە  نەبێت  كاتە  ئەو  تەنیا 
جاڵجاڵۆكە  ج��ۆری  هەندێك  بكات. 
مشك  و  بچووك  ماسی  و  سەرەمێكوتە 
گەورەكانی  جاڵجاڵۆكە  دەخ���وات. 
دەتوانێت چۆلەكە  كەمەرەیی،  ناوچەی 
جاڵجاڵۆكە  هەندێك  هەروەها  بخوات. 
جاڵجاڵۆكەی دیكە دەخوات. بۆ نموونە 
جاڵجاڵۆكەی  لە  كە  مێیە  جاڵجاڵۆكەی 
نێرەكانی  گەورەترە،  و  بەهێزتر  نێرە 

خۆیان دەخۆن.
دەژی  شوێنانەدا  ل��ەو  جاڵجاڵۆكە 
باخچەی  لە  بۆیە  هەر  لێبێت،  خۆراكی 
گۆماوەكان  و  كێڵگەكان  و  ماڵەكان 

لەگەڵ  دەبینرێن.  ئەشكەوتەكاندا  و 
جاڵجاڵۆكە  جۆری  هەندێك  ئەوەشدا 
ئاودا  لەژێر  ژیانی  زۆری  هەرە  بەشی 
نزیك  لە  دەباتەسەر. جۆرێكی دیكەیان 
لوتكەی شاخی ئێڤەرست دەژی كە لە 
هەندێك  لوتكەیە.  بەرزترین  جیهاندا 
و  ماڵ  لەناو  جاڵجاڵۆكە  دیكە  جۆری 
مینای  لەسەر  و  دانەوێڵەكان  عەمباری 
دیكەیان  جۆری  دەژی،  پەنجەرەكاندا 
هەیە لە شوێنە چۆڵ و هۆڵەكاندا دەژی. 
كەڵبەیان  جاڵجاڵۆكە  هەموو جۆرەكانی 
ژەهراویان  ڕژێنی  زۆربەشیان  و  هەیە 
هەیە. جاڵجاڵۆكەكان هەر یەك لە كەڵبە 
و ڕژێنەكانیان بۆ ڕاوكردنی گیانلەبەران 
دەكرێت  بەكاریاندەهێنن.  خواردنیان  و 

ئاوییەكان ژەهرەكە لە كەڵبەكانەوە دێت و دەڕژێتە جەستەی مێرووەكەوەجاڵجاڵۆكە 

لەوانەیە كاتێكی زۆر چاوەڕوانبێت تا نێچیرێك دێت و دەكەوێتە تەونەكەیەوە
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یان  مێرووەكە  جاڵجاڵۆكە  پێوەدانی 
بكوژێت.  بچووكەكە  گیانلەبەرە 
چنینی  و  ڕس��ت��ن  ب��ە  ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ە 
مێروویەك  هەر  بەناوبانگە،  هێالنەكەی 
ناو تۆڕی هێالنەكەیەوە، چەند  بكەوێتە 
خۆی  ناتوانێت  بێت  گەورەش  بەهێزو 

ڕزگار بكات.
چیرۆكی  جاڵجاڵۆكەیەك  ج��ۆرە  هەر 
ئەوانی  ژی��ان��ی  چیرۆكی  ل��ە  ژی��ان��ی 

بە  هەریەكەیان  و  ناچێت  دیكەیان 
هەندێك  دەژی��ن.  تایبەت  شێوەیەكی 
ساڵ  ی��ەك  تەنیا  جاڵجاڵۆكە  ج��ۆری 
گورگ  جاڵجاڵۆكەی  كەچی  دەژی، 
هەندێك  مێیەی  دەژی.  ساڵێك  چەند 
ژینگە  لە  ڕەتێال  جاڵجاڵۆكەی  جۆری 
ساڵ   20 نزیكەی  دەستكردەكاندا 
و  ك��ات  ل��ە  جاڵجاڵۆكەكان  ژی���اوە. 
قۆناغی  دەگەنە  ساڵدا  جیاوازی  ساتی 
پایز،  وەرزی  لە  بەتایبەتی  كامڵبوون، 
وەرزی  لەمیانەی  و  جووتدەبن  پاشان 
هەندێكی  ك��ەچ��ی  دەم���رن،  زس��ت��ان 
و  دژین  زستاندا  وەزری  لە  دیكەیان 
پرۆسەی جووتبوون  بەهاردا  وەرزی  لە 

ئەنجامدەدەن و پاشان دەمرن.
دیمەنی دەرەوەی جاڵجاڵۆكە

كورت  دەكرێت  جاڵجاڵۆكە  شێوەی 
الواز  درێژو  دەكرێت  و  بێت  قەڵەو  و 
و  ك��ورت  پێیەكانی  دەك��رێ��ت  بێت. 
بەاڵم  بێت.  باریك  درێژو  یان  ئەستور 
جاڵجاڵۆكە  ڕەنگی  ه��ەرەزۆری  بەشی 
یان  خۆڵەمێشی  یان  قاوەیی  لەنێوان 
ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  كەچی  ڕەش��دای��ە. 
جوانەكان  پەپوولە  وەك  هەندێكیان 
ڕەنگاو ڕەنگن. زۆربەی جاڵجاڵۆكەكان 
لەڕێگەی  تەنیا  بۆیە  بچووكە،  قەبارەیان 
ڕەنگەكەی  دەتوانرێت  میكرۆسكۆبەوە 
ئێسكی  جاڵجاڵۆكە  بكرێت.  دی��اری 
هەیە  ڕەقی  پێستێكی  ئەوە  لەباتی  نییە، 
گرتووەتەوە  پەیكەری  ئێسكە  شوێنی 
الشەی  دەپارێزێت.  جاڵجالۆكەكە  و 
و  ب��رژان��گ  و  ت��ووك  بە  جاڵجاڵۆكە 
بەشی  دوو  ل��ە  و  داپ���ۆش���راوە  دڕك 
سەرەكی پێكدێت: 1-سەرێكی سنگدار 
سنگەوە  بە  نوساو  سەرێكی  لە  كە 
پێكهاتووە. 2- سك. هەریەكە لەو دوو 
سەرە  پێوەیە.  دیكەیان  زی��ادەی  بەشە 
سنگدارەكە بە هۆی كەمەرێكی وردەوە 
سكەوە  بە  قەدۆكە،  پێیدەوترێت  كە 

دەبەسترێت.
دەموچاوی جاڵجاڵۆكە

چاوەكانی: چاوی جاڵجاڵۆكە دەكەوێتە 
بەشی سەرەوەی سەری، قەبارە و ژمارە 
جاڵجاڵۆكەیەكەوە  لە  چاو،  شوێنی  و 
بۆ یەكێكی دیكە جیاوازە. بەشی هەرە 
چاویان  هەشت  جاڵجاڵۆكەكان  زۆری 

ڕێكخراون  ڕی��زدا  دوو  لە  كە  هەیە 
تێدایە.  چ��اوی  چ��وار  ڕی��زەی  ه��ەر  و 
جاڵجاڵۆكە  دیكەی  ج��ۆری  هەندێك 
هەیە دوو یان چوار یان شەش چاویان 
هەیە. ئاستی بینین الی هەندێك جۆریان 
هەندێك  الی  بینین  ئاستی  لە  بەهێزترە 
جۆری دیكەیان. بۆ نموونە ئاستی بینین 
الی جاڵجاڵۆكەی ڕاوكەر بۆ مەسافەی 
ئەوەی  دەرفەتی  ئەمەش  باشە،  كورت 
بە  سەبارەت  باش  وێنەیەكی  پێدەدات 
دروست  ال  هاوڕێكانی  و  نێچیرەكانی 
ئەو  الی  بینین  ئاستی  كەچی  ببێت. 
چنین  و  ڕستن  كاری  جاڵجاڵۆكانەی 
ج��ۆری  ه��ەن��دێ��ك  الوازە.  دەك���ەن 
بەتایبەتی  نییە،  هەر  چاویان  جاڵجاڵۆكە 
شوێنە  و  ئەشكەوت  لە  كە  ئەوانەیان 

تاریكەكاندا دەژین.
دەم: كونی دەم دەكەوێتە ژێر چاوەوە، 
تێدا  جوینی  ئەندامی  جاڵجاڵۆكە  دەمی 
لەسەر  تەنیا  جاڵجاڵۆكە  چونكە  نییە، 
ئەو  دەی��م��ژێ��ت.  و  دەژی  شلەمەنی 
دەمی  دەوروب��ەری  لە  زیادانەی  بەشە 
كورت  مژەری  وەك  جاڵجاڵۆكەكەدان، 
لەڕێگەی  جاڵجاڵۆكە  وان،  ك��ورت 
ئ��ەو م��ژەران��ەوە دەت��وان��ێ��ت ت��ەواوی 
نێچیرەكەی  الش��ەی  شلەمەنییەكانی 
ب��م��ژێ��ت. ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ە دەت��وان��ێ��ت 
هەرسكردندا،  پرۆسەی  لەسەرەتای 
بەشێكی ڕەق بخوات، ئەویش لەڕێگەی 
ڕژاندنی ڕژێنێكی هەرسكردنەوە بەسەر 
بەم  ت��وان��دن��ەوەی.  و  ڕەق��ەك��ەدا  بەشە 
گەورە،  )ڕەتیال(ی  جاڵجاڵۆكە  شێوەیە 
دەتوانێت لە ماوەی 36 سەعاتدا الشەی 
و  ئێسك  تۆپەڵێك  بۆ  بگۆڕێت  مشكێك 
جاڵجاڵۆكە  گشتی  شێوەیەكی  بە  موو. 
قووتی  ی��ان  ناجوێت  خ��ۆراك��ەك��ەی 
ناو  شلەمەنییەكانی  تەنیا  بەڵكو  نادات، 
ئیدی  دەمژێت،  نێچیرەكەی  جەستەی 

ئەوەی دەمێنێتەوە بەجێیدەهێڵێت.
زی��ادەن،  جووتێ  قوالپییەكان:  شاخە 
نێچیرەكانی  گرتنی  بۆ  جاڵجاڵۆكە 
پرۆسەی  پاشان  و  بەكاریاندەهێنێت 
ئەم  ئەنجامدەدا.  نێچیرەكە  كوشتنی 
بەشی  دەكەونە  قوالپییە  شاخە  جووتە 
سەرەوەی دەم و ڕاستەوخۆ دەكەونە ژێر 
چاوی جاڵجاڵۆكەكەوە. هەر شاخێك لەو 

ئاستی بینین الی 
جاڵجاڵۆكەی ڕاوكەر بۆ 
مەسافەی كورت باشە، 
ئەمەش دەرفەتی ئەوەی 
پێدەدات وێنەیەكی 
باش سەبارەت بە 
نێچیرەكانی و هاوڕێكانی 
ال دروست ببێت. كەچی 
ئاستی بینین الی ئەو 
جاڵجاڵۆكانەی كاری 
ڕستن و چنین دەكەن 
الوازە. هەندێك جۆری 
جاڵجاڵۆكە چاویان هەر 
نییە، بەتایبەتی ئەوانەیان 
كە لە ئەشكەوت و شوێنە 
تاریكەكاندا دەژین
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ڕەقی  چڕنوكێكی  بە  قوالپییانە،  شاخە 
و وەك  پێدێت  ناوبۆش كۆتاییان  تیژی 
لەسەری  جاڵجاڵۆكەكە.  بۆ  وایە  كەڵبە 
بە  هەیە  دەرچەیەك  چڕنوكێكدا  هەر 
بەستراوە. كاتێك  ڕژێنێكی ژەهراوییەوە 
قوالپییەكانی  شاخە  بە  جاڵجاڵۆكەكە 
كەڵبەكانی  پاشان  دەگرێت،  مێروویەك 
تێدەچەقێنێت، ژەهرەكە لە كەڵبەكانەوە 
دێت و دەڕژێتە جەستەی مێرووەكەوە، 
دەكەوێت  پەلوپۆ  لە  مێرووەكە  بەمەش 
ڕاستەوخۆ دەكوژرێت. جاڵجاڵۆكە  یان 
نێچیرەكەی  قوالپییەكانی  شاخە  بە 
جۆری  هەندێك  لە  دەكات،  هەالهەال 
بۆ  قوالپییەكانی  شاخە  جاڵجاڵۆكەدا 
لەژێر  خۆشاردنەوە  چاڵی  هەڵكەندنی 

زەویدا بەكاردەهێنێت.
چوار  جاڵجاڵۆكە  جاڵجاڵۆكە:  پێی 
ج���ووت پ��ێ��ی ه��ەی��ە ك��ە ب��ە س��ەرە 
واتە  بەستراونەتەوە،  سنگدارەكەیەوە 
هەر  هەیە،  پێی  هەشت  جاڵجاڵۆكە 
پێیەك لەو هەشت پێیە لە حەوت جومگە 
پێكهاتووە. لە زۆر جۆری جاڵجاڵۆكەدا، 
یان  دوو  پێی،  جومگەی  دواهەمین 
چڕنوكانە  ئەم  پێوەیە،  چڕنوكی  سێ 
دروستكراو  م��وو  ل��ە  سەرینێكی  ب��ە 
جاڵجاڵۆكەكە  یارمەتی  و  دەورەدراون 
نەرمەكانەوە  بنمیچە  بە  خ��ۆی  دەدا 
دەدا  یارمەتی  هەروەها  هەڵبواسێت، 
بەسەر بنمیچەكان و دیوارەكاندا بڕوات. 
هەر پێیەك بە چەندین مووی هەستیاری 
باریك باریك داپۆشراوە، بۆ گرتن یان 

بەكاریاندەهێنێت.  بۆنكردن 
بۆ  ه��ەن��دێ��ك��ی��ان 

تنی  گر ر ە و

لەرینەوەكانی  یان  زەوی  لەرینەوەكانی 
هەندێكی  بەكاردەهێنێت،  ه��ەوا  ناو 
م��اددە  ناساندنی  ك���اری  دی��ك��ەی��ان 
ك��ی��م��ی��اوی��ی��ەك��ان��ی دەوروب�������ەری 

جاڵجاڵۆكەكە ئەنجام دەدات.
دوو  ڕۆشتندا،  لەكاتی  جاڵجاڵۆكە 
پێی  ه���ەردوو  پێیەكانی:  لە  ج��ووت 
لەگەڵ  لەالیەكەوە،  سێیەمی  و  یەكەم 
چ��وارەم��ی  و  دووەم  پێی  ه���ەردوو 
لەالكەی دیكەوە، پێكەوە دەجووڵێنێت. 
ماسولكەكانی پێی یارمەتی نوشتانەوەی 
پێی  ب���ەاڵم  دەدات،  جومگەكانی 
جاڵجاڵۆكە ئەو جۆرە ماسولكەیەی تێدا 
پێیەكانی  درێژكرنی  یارمەتی  كە  نییە 
بدات. جاڵجاڵۆكە بە هۆی فشاری خوێنی 
درێژ  پێیەكانی  دەتوانێت  الش��ەی��ەوە 
بكات. خۆ ئەگەر جەستەی جاڵجاڵۆكە 
ئەوا  دەستنەكەوت،  پێویستی  شلەمەنی 
ئەوكات  كەمدەبێتەوە،  خوێنی  فشاری 
پێیەكانی دەنوشتێنێتەوە بۆ ژێر جەستەی 

و چیتر ناتوانێت بجووڵێت.
ڕستنەكان: كۆمەڵە ئەندامێكی بچووكن، 
دەكەونە  و  دەچن  دەست  پەنجەی  لە 
كۆتایی سكەوە. جاڵجاڵۆكە ئەو ئەندامانە 
یان  تەونەكەی  یان  تاڵەكانی  بۆ ڕستنی 
تۆڕەكەی بەكاریاندەهێنێت. لە زۆربەی 
ڕستنانە  ئەو  ژمارەی  جاڵجاڵۆكەكاندا 
هەندێك  ل��ە  كەچی  دان��ەی��ە،  ش��ەش 
جاڵجاڵۆكەی دیكەدا ژمارەیان چوار یان 
دوو دانەیە. كۆتایی هەر ئەندامێك لەو 
نەی  ما ندا ئە

بۆری  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بە  ڕستن 
ژمارەیان  لەوانەیە  كە  داپۆشراوە  ڕستن 
ئاوریشمی  شلەیەكی  بۆری.  سەد  بگاتە 
ناو  ئاوریشمییەكانی  ڕژێ��ن��ە  ل��ە  ك��ە 
پەیدادەبن،  جاڵجاڵۆكەكەوە  سكی 
دێتەدەرەوە،  بۆریانەوە  ئەم  لەمیانەی 
ڕەق  دەرەوە،  دەگاتە  شلەكە  كاتێك 
تەونی  یان  تاڵەكان  و  هەڵدەگەڕێت 

پێكدەهێنێت. جاڵجاڵۆكەكە 
دیمەنی ناوەوەی جاڵجاڵۆكە

كۆمەڵەی  ه��ەن��اس��ەدان:  كۆئەندامی 
جاڵجاڵۆكەكان دوو جۆر لە كۆئەندامی 
هەناسەدانیان هەیە كە بریتین لە: بۆرییە 
بۆرییە  كتێبییەكان.  سییە  و  هەواییەكان 
زۆری  ه��ەرە  بەشی  لە  هەواییەكان 
بۆریانە  ئەم  هەیە،  جاڵجاڵۆكەكاندا 
بچووكی  بۆری  كۆمەڵێك  لە  بریتین 
بە  دەگەیەنن  هەوا  ڕاستەوخۆ  هەوایی، 
كونی  لەڕێگەی  هەوا  الشە.  شانەكانی 
هەناسەدانەوە دەڕواتە ناو بۆرییەكان. ئەو 
كونانە لە بەشی زۆری جاڵجاڵۆكەكاندا 

دەكەونە بەردەم ئەندامەكانی ڕستن.
ئەو  ناو  دەكەوێتە  كتێبییەكان  سییە 
بۆشایانەی كە لە سكی جاڵجاڵۆكەكەدا 
كەلێنە  ئ��ەو  ڕێگەی  لە  ه��ەوا  هەیە. 
بۆشاییەكانەوە.  نێو  دەچێتە  بچووكانەوە 
پێشەوەی  نزیك  دەكەونە  كەلێنەكان 
سك. هەر سییەكی كتێبی لە نزیك 15  
یان زیاتر پێچی وردی ناسك پێكهاتووە 
و وەك الپەڕەكانی كتێبێك ڕێكخراون. 
لە  كتێبییەكان  سییە  شانەكانی 
زۆری  ژم��ارەی��ەك��ی 
موولولەی خوێن 
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وەردەگ��رن  ئۆكسجین  كە  پێكهاتووە 
سییە  پەڕەكانی  بۆ  دەیگوێزنەوە  و 
دوو  ڕەتێال  جاڵجاڵۆكەی  كتێبییەكان. 
كەچی  ه��ەی��ە،  كتێبی  س��ی  ج���ووت 
تەنیا  دیكە  جاڵجاڵۆكەكانی  زۆرب��ەی 

یەك جووتیان هەیە.
خوێنی  خ��وێ��ن:  س��وڕی  كۆئەندامی 
لە خانەی  جاڵجاڵۆكە، ژمارەیەكی زۆر 
كراوەیان  ڕەنگێكی  كە  تێدایە  خوێنی 
هەیە. دڵی جاڵجاڵۆكە كە لە بۆرییەكی 
دەكەوێتە  و  پێكهاتووە  درێژ  لولەیی 
خوێنەوە  بە  پاڵ  سك،  پشتەوەی  بەشی 
الشەی  بەشەكانی  هەموو  بۆ  دەنێت 
لە  خوێنە  ئەم  پاشان  جاڵجاڵۆكەكە. 
ك��راوەوە،  ڕاڕەوی  چەندین  میانەی 
دەگەڕێتەوە بۆ دڵی جاڵجاڵۆكەكە. ئەمە 
مرۆڤدا،  لە  خوێنە  سوڕی  پێچەوانەی 
لەڕێگەی  خوێن  مرۆڤدا  لە  چونكە 
دەگەڕێتەوە  داخراوەكانەوە  خوێنهێنەرە 
بۆ دڵ. ئەگەر پێستی جاڵجاڵۆكە بریندار 
لێوە  بەخێرایی  زۆر  خوێن  ئەوا  ببێت، 

دێتەدەرێ.
كۆئەندامی هەرس: جۆگەی كۆئەندامی 
هەرس بە درێژایی الشەی جاڵجاڵۆكەكە 
ناوچەی  لە  جۆگەیە  ئەم  درێژدەبێتەوە، 
دەبێت  گەورەتر  سنگدارەكەدا  سەرە 
پێكدەهێنێت.  م��ژۆك  گەدەیەكی  و 
بەهێزە  گەدە  ئەو  ماسولكەكانی  كاتێك 
دەبێت،  فراوانتر  گ��ەدە  گرژدەبنەوە، 
بەمەش جۆرێك لە هەڵلوشین یان مژین 
لە  خۆراكەكە  بەمەش  و  پەیدادەبێت 
ڕیخۆڵە.  بۆ  دەگ��وازرێ��ت��ەوە  گ��ەدەوە 
جۆگەی  لە  هەرسكردن  ڕژێنەكانی 
وردوخاش  شلەكە  خۆراكە  هەرسدا، 
دەكەن و دەیكەن بە تەنۆلكەی زۆر ورد، 
دیواری  میانەی  لە  وردانە  تەنۆلكە  ئەم 
پاشان  خوێنەوە،  ناو  دەڕۆنە  ڕیخۆڵەوە 
دەگات  خۆراكەكە  خوێنەوە  لەڕێگەی 
هەندێجار  الشە.  بەشەكانی  هەموو  بە 
خۆراكەكە  لە  بەشێك  گەدە  دی��واری 
ناو  بۆریچكەیەكی  بۆ  ڕادەكێشێت 
و  دەچێت  دەس��ت  پەنجەی  لە  ب��ۆش 
جاڵجاڵۆكە  گەدە،  كۆاڵنی  پێیدەوترێت 
لەناو  خۆراكەی  بەو  بەستن  پشت  بە 
كۆاڵنی گەدەدا كۆیدەكاتەوە، دەتوانێت 

بۆ ماوەی درێژ بێ خۆراك بمێنێتەوە.

تەونی جاڵجاڵۆكە
دەوترێت  وەك  جاڵجاڵۆكەیەك  هەموو 
وەك  دەب��ێ��ت،  دای��ك  لە  جۆاڵیی  بە 
لە  مەلەوان  بە  مراوی  بەچكەی  چۆن 
بكات.  مەلە  دەتوانێت  و  دایكدەبێت 
دروس��ت  جاڵجاڵۆكە  تەونی  ئ��ەوەی 
تاڵە  ئ��ەو  مێیەكانن.  تەنیا  دەك���ات، 
شێوەیەكی  بە  جاڵجاڵۆكە  ئاوریشمییەی 
ئەندازەیی تەونەكەی یان تۆڕەكەی پێ 
بریتییە  ڕاستیدا  لە  دەك��ات،  دروس��ت 
بە  كە  ورد  ورد  تاڵی  كۆمەڵێك  لە 
ئەستوری  پێچراون.  یەكتردا  دەوری 
جار   400 مرۆڤ،  ڤژی  موویەكی  تاڵە 
جاڵجالۆكە  تەونی  تاڵێكی  ئەستوری  لە 
نەرمانەی  تاڵە  ئەم  بەاڵم  ئەستورترە. 
لە  جار  بیست  دەتوانێت  جاڵجاڵۆكە 
قەبارەی خۆی زیاتر بكشێت و درێژبێت، 
تاڵی  هەرچەندە  بپچڕێت.  ئ��ەوەی  بێ 
جاڵجاڵۆكە زۆر ناسك و ڕوونە، كەچی 
ڕیشاڵی  ڕەقترین  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

سروشتی دادەنرێت، هێزی بەرگەگرتنی 
هێزی  لە  خستنەسەری،  پاڵەپەستۆ  بۆ 
بۆیە  هەر  زیاترە.  پۆاڵ  بەرگەگرتنی 
پێیدەوترێت پۆاڵی بایۆلۆژی یان پۆاڵی 
گوریسێك  وایدابنێین  ئەگەر  زیندوو. 
قەبارەی پەنجە  بە  لە تەونی جاڵجاڵۆكە 
گەورە هەبێت، ئەوا دەتوانێت بەوپەڕی 
لەسەر  جامپۆی  فڕۆكەیەكی  ئاسانییەوە 
ڕاگ��ی��رێ��ت. زان��اك��ان م��اددەی��ەك��ی��ان 
لە  پێكهاتەكەی  ك���ردووە،  دروس��ت 
و  دەچێت  جاڵجاڵۆكە  تاڵی  پێكهاتەی 
دروستكردنی  لە  و  كافلر  پێیدەوترێت 

كراسی گوللەبەند بەكاردەهێنرێت.
چینینی  و  ڕس��ت  ك��اری  جاڵجاڵۆكە 
ئەندازەیی  ڕێگایەكی  بە  تەونەكەی، 
دەكات.  دروست  لێزانانە  شارەزاو  زۆر 
و  ڕاس��ت  هێڵی  و  چ��ەم��اوە  هێڵی  بە 
هێڵەكان  نێوان  یەكسانی  م��اوەی  بە 
و  ال  سێ  یان  بازنە  شێوەی  لەسەر  و 
سەرسوڕهێن  زۆر  ڕێخستنێكی  ب��ە 

جاڵجاڵۆكە چوار جووت پێی هەیە
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لەم  جاڵجاڵۆكە  دەك���ات.  دروس��ت��ی 
ناكات  پەلەپەلێك  هیچ  دروستكردنەدا 
دەیەوێت  ئەو  لەسەرخۆیە.  تابڵێی  و 
تەواو لەوە دڵنیابێت كە هەموو تاڵێك لە 
ڕاستەقینەكەی خۆیدا  و  شوێنە گونجاو 
جاڵجاڵۆكە  جۆرێ  هەندێك  دان��راوە. 
چیخێك  شێوەی  لەسەر  تەونەكەی 
دروست دەكات و دەرگای بۆ دەكات 
تا لە دوای خۆیەوە پێوەی بدات. بگرە 
لەوانەیە دەرگاكە لەسەر خۆی دابخات 
ژورەوە.  بێنە  لێیەوە  نەتوانن  دزەكان  تا 
باخچەكانە،  جاڵجاڵۆكەی  هەرچی 

و  بەرەاڵدەكەن  ه��ەوادا  لە  تاڵەكانیان 
كاتەی  ئەو  تا  دەیهێڵنەوە  شێوەیە  بەو 
بە  یان  ڕووەكێك  بە  ه��ەواوە  هۆی  بە 
لقی درەختێكەوە دەنوسێت، ئیدی ئەوە 
لە  لێیەوە  پردێك  یان  ڕێگایەك  دەكەن 
شوێنێكەوە دەڕوات بۆ شوێنێكی دیكە.

و  نییە  تەڵەیەك  تەنیا  جاڵجاڵۆكە  تەونی 
تۆڕێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەڵكو  بەس، 
چونكە  هەستكردنە،  و  پەیوەندیكردن 
ت��ۆڕەوە  ئەو  لەمیانەی  جاڵجاڵۆكەكە 
بە  ب��ووە  نێچیرەكەی  دەك��ات  هەست 
ڕستن  لە  كاتێك  جاڵجاڵۆكە  تەڵەكەوە. 

دەبێت،  ت��ەواو  تەونەكەی  چنینی  و 
هەندێك  بەسەر  لكێنەر  ماددەیەكی 
ن��اوەوەی  و  دەرەوە  بەشی  و  شوێن 
بەشی  هەندێك  و  دەكات  تەونەكەیدا 
ئەو  و  دەهێڵێتەوە  ساغی  بە  دیكەی 
ماددە لكێنەرەی پێوە ناكات، تا بتوانێت 
بڕوات. جاڵجاڵۆكە  بەسەریدا  ئاسانی  بە 
كە تەونەكەی تەواوكرد، لە تەنیشتییەوە 
ه��ێ��الن��ەی��ەك��ی ب��چ��ك��ۆالن��ە ب��ۆ خ��ۆی 
هێالنەكەی  زۆرجار  دەكات.  دروست 
لە  كە  درەخ��ت  گەاڵیەكی  لە  بریتییە 
خۆیەوە دەپێچێت و لەناوەوەی گەاڵكە 

هەموو جاڵجاڵۆكەیەك وەك دەوترێت بە جۆاڵیی 
لە دایك دەبێت، وەك چۆن بەچكەی مراوی بە 
مەلەوان لە دایكدەبێت و دەتوانێت مەلە بكات. 
ئەوەی تەونی جاڵجاڵۆكە دروست دەكات، تەنیا 
مێیەكانن. ئەو تاڵە ئاوریشمییەی جاڵجاڵۆكە بە 
شێوەیەكی ئەندازەیی تەونەكەی یان تۆڕەكەی 
پێ دروست دەكات، لە ڕاستیدا بریتییە لە 
كۆمەڵێك تاڵی ورد ورد كە بە دەوری یەكتردا 
پێچراون

جاڵجاڵۆكەی گورگ
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دروست  ئاوریشم  لە  نەرم  چەرپایەكی 
زۆر  كاتێكی  لەوانەیە  چونكە  دەكات، 
و  دێ��ت  نێچیرێك  تا  چاوەڕوانبێت 
دەكەوێتە تەونەكەیەوە. دواجار بە هۆی 
تاڵی ئاگاداركردنەوەوە هێالنەكەی خۆی 
و تەونەكە پێكەوە دەبەستێت، بۆ ئەوەی 
هەر لەرینەوەیەك لە تەونەكەیەوە هات، 
بزانێت  بێت و  ئاگاداری  بزانێت و  پێی 
ئەو شتە چییە كە بووە بە تەونەكەیەوە. 
نابینێت،  باش  لەبەرئەوەی  جاڵجاڵۆكە 
بە  پشت  نێچیرەكەی  سیفەتی  زانینی  بۆ 
هەستەكانی دیكەی دەبەستێت، بەتایبەتی 
جاڵجاڵۆكە  )ل��م��س(.  گرتن  هەستی 
دەتوانێت  هەستەیەوە  ئەم  لەڕێگەی 
گەاڵی  هۆی  بە  تەونەكەی  لەرینەوەی 
كەوتووەتەناویەوە،  كە  درەختێكەوە 
جیابكاتەوە لە لەرینەوەی مێروویەك كە 
یەكەمدا  حاڵەتی  لە  ناویەوە.  دەكەوێتە 

جاڵجاڵۆكە كاری ڕست و چینینی 
تەونەكەی، بە ڕێگایەكی ئەندازەیی 
زۆر شارەزاو لێزانانە دروست دەكات. 
بە هێڵی چەماوە و هێڵی ڕاست و بە ماوەی یەكسانی 
نێوان هێڵەكان و لەسەر شێوەی بازنە یان سێ ال و 
بە ڕێخستنێكی زۆر سەرسوڕهێن دروستی دەكات. 
جاڵجاڵۆكە لەم دروستكردنەدا هیچ پەلەپەلێك ناكات و 
تابڵێی لەسەرخۆیە
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هێالنەكەی  و  ناجوڵێت  خۆی  جێی  لە 
بەجێناهێڵێت، چونكە دەزانێت ئەوەی بە 

تۆڕەكەوە بووە، مێروو نییە.
بەاڵم ئەگەر هاتو نێچیرەكەی گەورە و 
دوورەوە  لە  هەر  ئەوا  بێت،  مەترسیدار 
و  گەورەبێت  ئەگەر  بەاڵم  بەریدەدات، 
پوشكەبەقنە،  وەك  بیخوات،  نەتوانێت 
لە  دەیپێچێت  دوورەوە  لە  هەر  ئ��ەوا 
ئەمەش  ئاوریشمییەوە،  تاڵی  تۆپەڵێك 
دەكات  تایبەتەوە  ڕژێنێكی  لەڕێگەی 
نێچیرەكە  هەیە.  ترێی  بۆڵە  شێوەی  كە 
تۆپەڵە  لەو  دەربازبوون  هەوڵی  ئەوەندە 
و  شەكەت  تەواو  دەدات،  ئاوریشمییە 
ماندوو دەبێت. دوای ئەوە جاڵجاڵۆكەكە 
كە  سەالمەتەكانەوە  تاڵە  لەڕێگەی 
ماددە  و  دایناون  خۆی  هاتوچۆی  بۆ 
وردە  وردە  نییە،  پێوە  لكێنەرەكەیان 
)ئەگەر  دەبێتەوە.  نزیك  نێچیرەكەی  لە 
پێی  ك��ردو  هەڵەی  جارێك  و  ه��ات 
ماددە  تااڵنەی  لەو  تاڵێك  سەر  خستە 
الش��ەی  ئ��ەوا  پێوەیە،  لكێنەرەكەی 
ماددەیەكی وەك زەیت دەردەدات، ئەم 
كیمایی  شیكەرەوەیەكی  وەك  ماددەیە 
یارمەتی  و  لكێنەرەكە  ماددە  بۆ  وایە 
پێیەكانی  بەئاسانی  دیكە  جارێكی  دەدا 
ئەو  ڕۆشتن(.  بكەوێتەوە  و  بجوڵێنێت 
سەر  دەگ��ات��ە  جاڵجاڵۆكەكە  كاتەی 
نێچیرەكەی، ژەهرێك دەكاتە نێو الشەی 
دەخ��ات،  پەلوپۆی  لە  نێچیرەكەیەوە 
ناوی،  دەڕژێنێتە  دەم��ی  لیكی  پاشان 
ئەندامەكانی  لیكەوە  ئەم  ڕێگەی  لە 
دواتر  و  دەتوێنەوە  نێچیرەكە  ناوەوەی 
جاڵجاڵۆكەكە دەست بە مژینی دەكات 
و پاشماوە ناوبۆشەكەی ئێسكە پەیكەری 
هەندێجار  ف��ڕێ��دەدات.  نێچیرەكەش 
نێچیرێك  جاڵجاڵۆكەیەك  كاتێك 
تاڵەكانی  بە  بەڵكو  نایخوات،  دەگرێت، 
تازەیی  بە  نێچیرەكەی  تا  دایدەپۆشێت 
بمێنێتەوە و لەكاتێكی دیكەدا بیخوات.

خۆ  نەرمە،  تابڵێی  جاڵجاڵۆكە  تەونی 
نەرم  گ��ەورەی��ە  ئ��ەن��دازە  ب��ەم  ئەگەر 
دەرفەتی  نێچیرەكەی  ئ��ەوا  نەبوایە، 
ئەوەی بۆ دەڕەخسا بازێك بدات و خۆی 
ڕزگار بكات. بەاڵم نەرمی تەونكە ئەو 
ناداتێ، لەم كاتەدا نێچیرەكە  دەرفەتەی 
وەك ئەو كەسە وایە لە باڵۆنێكەوە لەسەر 

لقێكی نەرمی درەختێك نیشتووەتەوە و 
بە هۆی نەرمی لقەكە و بەیەكداچوونی 
جگە  نییە.  جووڵەی  توانای  گەاڵكان 
لەوە نەرمی تەونی جاڵجاڵۆكە وادەكات 
و  بگرێت  ڕەشەبا  كاریگەری  بەرگەی 
بەرگەی ئەوە بگرێت تەونەكە نەپچڕێت 
جاڵجاڵۆكە  هەڵنەوەشێتەوە.  لەبەریەك  و 
شێوەی تەونەكانی جۆراوجۆرە، لەوانەیە 
ڕەهێڵەی  و  بەهێز  ڕەشەبای  هۆی  بە 
باران یان بە هۆی مرۆڤەوە، تەونەكەی 
حاڵەتەدا  لەم  بڕوخێنرێت.  و  تێكبچێت 
سوچێك  لە  بەخێرایی  جاڵجاڵۆكەكە 

یان كونێكدا خۆی دەشارێتەوە و دواتر 
تەونێكی  سەرلەنوێ  و  دەگەڕێتەوە 

دیكە دروست دەكاتەوە.
مێیەی  و  نێرە  جوتبوونی 

جاڵجاڵۆكە
دوای ئەوەی نێرەی جاڵجاڵۆكە گەشەی 
كامڵبوون  قۆناغی  و  دەك��ات  ت��ەواو 
دۆزینەوەی  مەبەستی  بە  تێدەپەڕێنێت، 
دەست  هاوسەرگیری،  بۆ  هاوبەشێك 
هەندێك  نێرەی  گ��ەڕان.  بە  دەك��ات 
جۆری جاڵجاڵۆكە پێیانخۆشە كۆمەڵێك 
لەو  تا  بنوێنن  خۆدەرخستن  چاالكی 

هەشت چاویان هەیە كە لە دوو ڕیزدا ڕێكخراون

مێیەی جاڵجاڵۆكەی گورگ لەگەڵ هێلكەكانی
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مێیەكان  بۆ  خۆیان  شوناسی  ڕێگەیەوە 
ڕاكێشن.  س��ەرن��ج��ی��ان  و  دەرب��ب��ڕن 
چنینی  تاڵی  ب��ە  گەمە  هەندێكیان 
دەیلەرێننەوە،  و  دەك���ەن  مێیەكان 
و  جەستە  ڕاوكەر  جاڵجاڵۆكەی  نێرەی 
قاچەكانی لە سەمایەكی سەیردا دەخاتە 
جاڵجاڵۆكەی  نێرەی  كەچی  جووڵە. 
سەر  ڕەنگاوڕەنگەكەی  تووكە  بازدەر 
سەرنجی  ڕاكێشانی  بۆ  قاچەكانی، 
هەندێكی  بەكاردەهێنێت.  مێیەكان 

پێشتر  ك��ە  )م��ێ��ش��ێ��ك(  دی��ك��ەی��ان 
هاوسەرگیرییەكە،  پێش  ڕاویانكردووە، 

وەك دیاری دەیبەخشێت بە مێییە.
جووتبوونی نێرە و مێیەی جاڵجاڵۆكە بە 
لەنێوان  لەو ڕێگایەی  ڕێگایەكە جیاواز 
زیندەوەرەكانی  مێیەی  و  نێرە  زۆربەی 
دیكەدا ڕوودەدات. تۆواوی نێرەكە، لە 
بەشی  لە  ڕێگەی هەستەوەرەكانەوە كە 
دەگوێزرێتەوە  نێرەكەدان،  پێشەوەی 
پیتێنە  ت��ۆواوی  ئەم  مێییە  مێیەكە.  بۆ 

و  هەڵدەگرێت  درێ��ژ  ماوەیەكی  بۆ 
نێرەكە  بە  پێویستی  چیتر  ماوەیەدا  لەو 
هۆكاری  ئەمەش  هەر  لەوانەیە  نابێت، 
جۆرەكانی  زۆرب��ەی  لە  كە  ئەوەبێت 
وەرگرتنی  دوای  مێیەكە  جاڵجاڵۆكەدا، 
ڕانەكات  نێرەكە  ئەگەر  ت��ۆواوە،  ئەو 
خۆی  مێیەكە  نەكەوێتەوە،  دوور  و 
پێی  پێویستی  چیتر  دەیكوژێت، چونكە 

نەماوە. 
مێیەی جاڵجاڵۆكە دوای چەند هەفتەیەك 
لەناو  هێلكەكانی  مانگێك،  چەند  یان 
لە  ن���ەرم،  ئاوریشمی  ت��ورەك��ەی��ەك��ی 
بەو  هێلكەكان  و  دادەن��ێ��ت  چاڵێكدا 
هەڵیگرتووە  الش��ەی��دا  ل��ە  ت����ۆواوەی 
دەتروكێن  كاتەی  ئەو  تا  دەپیتێنێت. 
ژمارەی  دەرەوە.  دێنە  بەچكەكانی  و 
هێلكەكان لە جۆرێكی جاڵجاڵۆكەوە بۆ 
جۆرێكی دیكە جیاوازە، جیاوازییەكەش 
جاڵجاڵۆكەكەوە.  قەبارەی  بە  پەیوەستە 
جاڵجاڵۆكەی قەبارە مامناوەندی نزیكەی 
قەبارە  مێیە  100 هێلكە دەكات. كەچی 
دەكەن  هێلكە   200 لە  زیاد  گەورەكان 
و مێیەی جاڵجاڵۆكەی بێوەژنە ڕەشەكە، 
وەك لەسەرەوە ئاماژەمان پێداوە نزیكەی 
زۆربەی  مێیەی  دەك��ات.  هێلەكە   700
بە  هێلكەكانیان  جاڵجاڵۆكە  جۆرەكانی 
دادەپۆشن،  ئاوریشمی  تورەكەیەكی 
لە  تورەكەیە  ئ��ەو  شێوەی  و  ق��ەب��ارە 
جیاوازە.  دیكە  جۆرێكی  بۆ  جۆرێكەوە 
جاڵجاڵۆكەدا،  جۆرەكانی  زۆرب��ەی  لە 
هێلكەكان  تورەكەی  مێیەكە  كاتێك 
تێدەكات،  هێلكەكانی  و  دەچنێت 
بەاڵم  دەمرێت.  ڕاستەوخۆ  ئەوە  دوای 
تروكاندنی  تا  دیكەیان  هەندێك جۆری 
دەمێننەوە.  هێلكەكان  الی  هێلكەكان، 
هەندێكی دیكەیان تورەكەی هێلكەكان 
هەڵدەواسن.  ڕووەكەكانەوە  گەاڵی  بە 
وەك  جاڵجاڵۆكەدا،  جۆری  هەندێك  لە 
جاڵجاڵۆكەی گورگ، مێیەكە تورەكەی 
بڕوات  كوێیەك  هەر  بۆ  هێلكەكەی، 
تورەكەكە  هەڵیدەگرێت.  خۆیدا  لەگەڵ 
لە كۆتایی سكیدا بە ڕژێنەكانی ڕستنەوە 

هەڵدەواسێت تا كاتی تروكاندنیان.
تورەكەی  لەناو  جاڵجاڵۆكە  بەچكەی 
لەوێدا  ب��ەاڵم  دەتروكێن،  هێلكەكەدا 
دەكات،  فێنك  كەشوهەوا  تا  دەمێننەوە 

هەموو جاڵجاڵۆكەیەك  بە جۆاڵیی لە دایك دەبێت
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ئەگەر  نموونە  بۆ  دەرەوە.  دێنە  ئەوسا 
ئەوا  دان��ران،  هێلكەكان  پایزدا  لەكاتی 
بەچكەكان تا هاتنی وەرزی بەهار لەناو 
لە  یەك  پاشان  دەمێننەوە،  تورەكەكەدا 
ئاوریشمییەكە  تورەكە  لە  یەك  دوای 
دێنە دەرەوە. ئەویش لەڕێگەی كونێكی 
و  ل��ەن��اوەوە  ك��ە  ب��چ��ووك��ەوە  وردی 
لەالیەكی تورەكەكەدا دروست دەكەن. 
قۆناغەكانی  لە  جاڵجاڵۆكە  بەچكەی 
پێستی  جارێك  چەند  گەشەكردنیدا، 
دەرەكی  پێستێكی  دادەماڵێت،  دەرەوەی 
كۆنەكەی  پێستە  شوێنی  لە  گەورەتر 
و  تەسكبووەتەوە  كە  دەبێت  دروس��ت 
گونجاو  جاڵجاڵۆكەكە  الشەی  بۆ  چیتر 
تا  جاڵجاڵۆكە  ج��ۆری  هەندێك  نییە. 
 9 بۆ   5 كامڵبوون،  قۆناغی  دەگ��ات��ە 
كەچی  دادەم��اڵ��ێ��ت.  پێستەكەی  ج��ار 
قۆناغی  دەگاتە  تا  ڕەتێال  جاڵجاڵۆكەی 
پێستەكەی  جار   20 لە  زیاد  كامڵبوون 

دادەماڵێت.
دوژمنەكانی جاڵجاڵۆكە

ئەم  و  نییە  جاڵجاڵۆكە  دوژمنی  مرۆڤ 
لەالیەن  ناكات  پێویست  ب��وون��ەوەرە 
مرۆڤەوە بكوژرێت، چونكە وەك وتمان 
سودبەخشە. تەنانەت هەندێك لە زاناكان 
نەبێت،  جاڵجاڵۆكە  ئەگەر  لەوبڕوایەدان 
ئەوا مرۆڤ لەبەر مێرووە زیانبەخشەكان، 
بژی.  زەوی  لەسەر  ئاسانی  بە  ناتوانێت 
هەموو  وەك  ب���وون���ەوەرە  ئ��ەم  ب���ەاڵم 
خۆی  بەشی  دیكە،  ب��وون��ەوەرەك��ان��ی 
دوژمنی هەیە، لەوانە خودی جاڵجاڵۆكە! 
هەیە  جاڵجاڵۆكە  ج��ۆری  هەندێك 
كە  دەدات  جاڵجاڵۆكانە  ئەو  پەالماری 
لە قواڵیی تەونەكەیدا خۆی حەشارداوە 
خۆی  كەچی  نێچیرێكە،  چاوەڕوانی  و 
لەسەر دەستی جاڵجاڵۆكەی هاو ڕەگەزی 
دەبێت بە نێچیر و دەكوژرێت. یەكێكی 
سەرسەختەكانی  دوژم��ن��ە  ل��ە  دی��ك��ە 
جاڵجاڵۆكە زەردەواڵەیە. زەردەواڵە دوای 
دەدات،  جاڵجاڵۆكەكەوە  بە  ئ��ەوەی 
شارەكەی  بۆ  دەیبات  و  هەڵیدەگرێت 
بەچكەكانی  دەرخ����واردی  ل��ەوێ  و 
زەردەواڵ���ە  ج��ۆری  هەندێك  دەدات. 
دوای ئەوەی بە جاڵجاڵۆكەكەوە دەدەن 
و لە پەلوپۆی دەخەن، گەراكانی لەسەر 
هەروەها  دادەنێت.  جاڵجاڵۆكەكە  پشتی 

ژمارەیەكی  مێروخۆرەكان  ش��ی��ردەرە 
لە  زۆرێك  دەخۆن.  جاڵجاڵۆكە  زۆری 
باڵندە بچووكەكانیش، ڕاوی جاڵجاڵۆكە 
خ��ۆراك��ێ��ك  ژەم���ە  وەك  و  دەك����ەن 
لیستی  تێردەكەن!  پێ  بەچكەكانیان 
و  بۆق  و  مار  جاڵجاڵۆكە،  دوژمنەكانی 

مارمێلكەش لەخۆدەگرێت.
چەند ڕاستییەك دەربارەی جاڵجاڵۆكە

1- نێرەی جاڵجاڵۆكە ناتوانێت تەون یان 
تۆڕ یان ماڵی جاڵجاڵۆكە دروست بكات، 
دەكەن.  كارە  ئەو  مێیەكان  تەنیا  ئەوە 
سكیاندا،  كۆتایی  لە  مێیەكان  چونكە 
و  هەیە  تایبەتیان  ڕستنی  كارگەیەكی 

نێرەكان ئەوەیان نییە.
كاتە  ئەو  تەنیا  جاڵجاڵۆكە  مێیەی   -2
دەست بە دروستكردنی ئەو تەونە دەكات 
ئاماددە  و  كامڵبوون  تەمەنی  دەگاتە  كە 
لەو  جووتبوون.  پرۆسەی  بۆ  دەبێت 
دروستكردنی  بە  دەكات  دەست  كاتەدا 
بۆ  فاكتەرێكە  ئ��ەم��ەش  ت��ەون��ەك��ەی. 
ڕاكێشانی سەرنجی نێرەكە كە سروشتی 
نەتوانێت  وایكردووە  الشەی  پێكهاتەی 

تەون دروست بكات.
جووتبوون  قۆناغی  ئ��ەوەی  دوای   -3
ت���ۆواوی  ن��ێ��رەك��ە  ت��ەواودەب��ێ��ت و 
مێیەكە  مێیەكەوە.  نێو  دەكاتە  خۆی 
لەوێ  تا  دوور  شوێنێكی  بۆ  دەڕوات 
نێرەكە  دابنێت.  هێلكەكانی  بەسەالمەتی 
و  خۆشی  بە  هەست  هێالنەكەیدا  لە 
مێیەكە  دواتر  كەچی  دەكات،  دڵنیایی 
و  دەدا  پ��ەالم��اری  و  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
خواردنە  ئەم  دەیخوات.  و  دەیكوژێت 
هەر دەبێت ڕووبدات، چونكە شانەكانی 
الشەی نێرەكە بۆ پێگەیاندنی هێلكەكان 
زۆر گرنگە. لێرەوە دەردەكەوێت ماڵی 
جاڵجاڵۆكە بۆ نێرەكان شوێنێكی ئارام و 

سەالمەت نییە.
http://www.dw.de

http://www.palestinee.com/

gallery//-pic_985.htm

http://bigworld.hiablog.com/

post/110150

http://www.saudiwildlife.com/site/

home/animal/334

http://animalsmore.wordpress.com

www.smsec.com/ar/encyc/learn/

vermin/ar9_1.htm 

http://ar.wikipedia.org/wiki/

مێیەی جاڵجاڵۆكە 
دوای چەند هەفتەیەك 
یان چەند مانگێك، 
هێلكەكانی لەناو 
تورەكەیەكی 
ئاوریشمی نەرم، لە 
چاڵێكدا دادەنێت و 
هێلكەكان بەو تۆواوەی 
لە الشەیدا هەڵیگرتووە 
دەپیتێنێت. تا ئەو 
كاتەی دەتروكێن 
و بەچكەكانی دێنە 
دەرەوە. ژمارەی 
هێلكەكان لە جۆرێكی 
جاڵجاڵۆكەوە بۆ 
جۆرێكی دیكە جیاوازە، 
جیاوازییەكەش 
پەیوەستە بە قەبارەی 
جاڵجاڵۆكەكەوە
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ئەوانەی که  ناترسن
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ڕاستی  بە  کەس  هەندێ 
تێگەیشتن  ناترسێ.  شتێک  هیچ  لە 
ناترسن،  بۆ  کەسانە  ئەو  کە  ل��ەوەی 
لە  باشتر  ئەوەی  بۆ  یارمەتیدەردەبێت 
سروشتی ترس تێبگەین لەالی ئەوانەیتر 

کە دەترسن. 

بۆ ماوەی شەش ساڵ، لەو کاتەوەی کە 
)جەستین فێینستاین( ژنی ناسراو بە ئێس 
ئێم-ی ناسی، ئەو نەیدەتوانی هیچ شتێک 
بترسێنێت.  پێ  ژنه ی  ئەو  بدۆزێتەوە کە 
ئەمەش لەبەرئەوە نەبێت کە فێینستاین بە 
گوێرەی پێویست هەوڵی ئەوەی نەدابوو 
بەڵکو  بترسێنێت.  ئێم  ئیس  ژنی  کە 

فێینستاین چەندەها فیلمی ترسناکی وەک 
بلێر  جادوگەری  پرۆژەی  ئارچنۆفۆبیا، 
درەوشاوەکان  بێدەنگە  بەرخە  فیلمی  و 
لەوانە  ی��ەک  هیچ  ب��ەاڵم  دەدا،  پیشان 
تروسکاییەکی ترسی لەو ژنه دا دروست 
نەکرد. پاشان فێینستاین کەسی ناسراو بە 
ئیس ئێم-ی برد بۆ شوێنی کڕینی ئاژەڵە 
بەبێ  ئەو  کە  سەرنجیدا  و،  تایبەتەکان 
هیچ کێشەیەک لە قەفەسی مارەکان نزیک 
بووەوە و، دەستی درێژ دەکرد بۆ گرتنی 
بە  دەستی  تەنانەت  ئێم  ئێس  مارەکان. 
زمانی مارەکان دەهێنا و، هەستی بەزبری 
زۆر  »ئەمە  دەیوت  و  دەکرد  مارەکان 
ئێس  بە  ناسراو  ژنی  هەستێکی خۆشە«. 
ئێم ئەوەندە زۆر بەبێ هۆشداری کردن 
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لە ئاژەڵەکان نزیک دەبووەوە کە کەسانی ناو فرۆشگاکەی ناچارکرد،ئەو بوەستێنن لەوەی کە دەست بەسەر یەکێک لە هەرە 
جاڵجۆڵۆکە ژەهراویەکاندا بهێنێت کە بە تەرەنچولە ناسراوە. 

پاشان فێینستاین کەسی ئێس ئێم-ی بۆ کۆشکە ترسناکەکەی وەیڤەری هیڵ سەنتۆریۆم لە کەنتاکی برد، شوێنێکە گەشتیاری 
زۆر بۆالی خۆی رادەکێشێت و بە ترسناکترین شوێن لە جیهاندا ناسراوە. بەاڵم دیسانەوە هیچ شتێکی ترسناک ئەوی نەدەجواڵند. 
لە کاتێکدا گەشتیارەکانی دیکه ، لە ترسی ئەو دەنگە سامناکانەی کە دەهات، ڕادەپەڕین و قیژەیان دەکرد. یان لەتاو جوڵەی 
شتەکان و، لەپر دەرکەوتنی ئەو ئەکتەرانەی کە بە جلوبەرگی )خێو(، مردوخۆر و مرۆڤ کوژەکان خۆیان بااڵ پۆش کردبوو 
و، لەناکاو دەرده کەوتن، هەموو گەشتیارەکان قیژەیان لێ بەرز دەبۆوە، ئێس ئێم بە پێکەنین و دەم بە خەندە ڕووبەڕووی ئەو 
شتانە دەبۆوە. تەنانەت جارێکیان بە پێچەوانه ی ئەو دیاردانەی کە لەو شوێنانەدا ڕوودەدات، ڕوویدا و، ئێس ئێم توانی یەکێک 
لە خێوەکان بترسێنێت!! ئێس ئێم هەوڵی ئەوەی دابوو دەست درێژ بکات بۆ سەری یەکێک لە خێوەکان، بۆ ئەوەی بزانێت لە 
چی دروستکراوە و، هەست بە شێوازە رووپۆشەکەی بکات، بەاڵم ئەم کارەی، کەسی ئەکتەرەکەی کە جلوبەرگی خێوی 

لەبەر کردبوو، زۆر ترساندبوو. 
لەگەڵ ئەوەشدا کە کارە تایبەتەکەی فێینستاین بۆ ترساندنی کەسی ناسراو بە ئێس ئێم، وەک شتێکی گاڵتە و گەمەی گەنجە 
نەپوختەکان دەهاتە بەرچاو، بەاڵم هۆکارێکی زۆر گرنگی هەبوو. فێینستاین ئەزموونگەرێکی نیورۆسایکۆلۆژی سەر بە دەزگای 
تیکنۆلۆژی کالیفۆڕنیایە لە )پاسادینیا(. ئەو بڕوای وایە کە لێکۆڵینەوە لە کەسی ناسراو بە ئێس ئێم و، ئەو کەسانەی دیکه ی 
وەک ئەو، کە هەست بە ترس ناکەن، یارمەتیدەرە بۆ باشتر تێگەیشتن لەوەی کە چۆن چۆنی مێشکی ئێمە هەستی ترس دروست 
دەکات لەناو مرۆڤەکاندا. زۆر بە سەرسوڕماییەوە، بیروبۆچونەکانی فێینستاین لەکاتێکدا شوێن و جێی خۆی کردەوە، کە توانی 
کەسی ناسراو بە ئێس ئێم بترسێنێت. ئەم کارەی ئەویش لەوانەیە زۆر بە کەڵکبێت لە ئایندەدا بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ ئەو 
کەسانەی کە تووشی دیاردە یپشێوییەکانی پاش تراوما ببوون )پشێوییەکانی پاش تراوما: حاڵه تێکی دەروونیە بە واتای ناڕێکی 

هەڵسوکەوت و ڕه فتار، بە هۆی ئەزموونکردنی کارەساتە ناخۆشەکانەوە(. 
لە ناوەڕاستی ساڵی 1980 کاندا بوو کە کەسی ناسراو بە ئێس ئێم سەردانی ئەزمونگای نیورۆلۆژی دانیال تڕانێل لە زانکۆی 
ئایوا-ی کرد و، سەرنجی زاناکانی بۆ خۆی ڕاکێشا. لە ئەنجامی ئەزموونەکاندا، دیاریکرا کە ئەو تووشی نەخۆشیەکی زۆر 

تایبەتمەندیی نیورۆلۆجی کە بە نەخۆشی 
) ناسراوە و بەھۆکاری یثوایۆرباک(

تێکچونی ئەو بەشەی مێشکییەوە پەیدا 
دەبێت کە بە ئەمێگدال ناسراوە(لە 
وێنەکەدا کراوتە ناو بازنێکی سورەوە) ،. 
ئەمەش وای لە کەسی ناسراو بە (ئێس 
ئێم) کردووە کە ھەست بە ترس نەکات. 
(وێنەی سەرەوە تایبەتە بە کەسی ناسراو 
بە (ئێس ئێم)، وێنەی بەشی خوارەوە 
تایبەتە بە کەسێکی تەندروست)، 
تێبینی: وێنەکە لە تەوقسەرەوە بۆ خوارەوە 
 گیراوە
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تایبەت بووە کە بە یۆرباک وایس1 ناسراوە. ئەو تایبەتمەنیدە، نەخۆشیەکی بۆماوه ییه  و،ئەوەندە دەگمەنە کە تا ئێستا کەمتر لە 
300 کەس دیاری کراوە کە ئەو نەوخۆشیەیان هەبێت. لە دیاردەکانی ئەو نەخۆشییە، برینداربوونی پێستی لەشە و، کۆبوونەوەی 
ڕێژەیەکی کالیسیۆمی زیادەیە لە مێشکدا. تایبەت بە کەسی ناسراو بە ئێس ئێم، نەخۆشیەکە ئەو دوو بەشە بچکۆلەیەی مێشکی 

کە بە ئەمیگدال2 ناسراوە و، هەر دانەی بە ئەندازەی بایامێک دەبێت، تێکشکاندووە )تکایە سەیری وێنەکە بکە(.
زانای نیورۆلۆجی دانیاڵ کەنەدی لە زانکۆی ئندیانای ئەمەریکا دەڵێت »زۆر دەگمەنە ئەو شوێنە تایبەتەی میشک برینداری بە 
خۆیەوە ببینێت، بەتایبەت ئەو برینداریەش لە ئەنجامێکی زگماکیەوە بێت. ئەو ژنه  یەکێکە لەو چەند کەسانەی کە تا ئێستا دیاری 
کراون کە ئەو تایبەتمەندییەیان هەبێت«. دوای ئەوەی دانیال تڕانێل، ئەو شوێنە تێکچووەی مێشکی کەسی ئێس ئێم بینی، بۆی 
ڕوونبووەوە کە ئەو تایبەتمەندییە، هەلێکی زۆر لەباری لەبەردەم زاناکاندا دروست کردووە کە زیاتر لەو بەشەی مێشک )واتە 

ئەمێگدال( تێبگەین کە چی دەکات و چ کاریگەرییەکی هەیە لەناو مێشکدا.

کارخانەی ترس: وا دادەنرێت کە ئەزموونکردنی )ترس( لەالیەنی بەشی )ئەمێگدال( دروستبکرێت. وەک دەبێنن لە وێنەکەدا 
دوو )ئەمێگدال( هەیە کە لە دوو بەشە جیاوازەکانی مێشکدایە. 

زۆر دەمێکە ئەو بیرکردنەوەیە هەیە کە بەشی ئەمیگدال، بەشێکی زۆر گرنگە بۆ پرۆسەس کردنی هەستەکان، بەتایبەت هەستی 
ترس. لەگەڵ ئەوەشدا ڕوڵی تایبەتی ئەمێگدال زۆر بە باشی نەزانراوە. لێکۆڵینەوە لە وێنە تایبەتیەکانی مێشک، وا نیشانی دەدات 
کە لە کاتی هەستکردن بە ترس، بەشی ئەمێگدال چاالکیەکی زۆری تێدا دروست دەبێت. بەاڵم، وەک زانای نیورۆلۆجی مایک 
کێنینس لە زانکۆی ویسکانسین – مەدیسۆن دەڵێت: »ئەوەی کە ئەو لێکۆڵینەوانە پێمان ناڵێت ئەوەیە کە ئایا )ئەمێگدال( بەشی 
هەرە بنەمایی ئەو ئەزموونەی )ترسەیە( کە لە ئێمەدا دروست دەبێت یان بەشێکی ئەوەندە بنەمایی نییە«. کێنینس وا بۆی دەچیت 
کە لەوانەیە چاالکیەکانی ئەمێگدال لە ئەنجامی ئەو کارانە بێتە کایەوە کە لە بەشەکانی دیکەی مێشک دروست دەبێت کە 

ئەوەندە گرنگنین بە پەیوەست بە هەستەکانەوە.
لەالیەکی دیکه وە ئەزموونەکەی کەسی ناسراو بە ئێس ئێم وا دەری دەخات کە ئەو ئەگەریەی کێنینس پێشبینی دەکات، 
ئەوەندە ڕێی تێنەچێت. ئەمەش زیاتر لەبەر ئەوەیە کە واتای ترس، لە ژیانی کەسی ناسراو بە ئێس ئێم، لەوکاتەوە نەماوە کە 
ئەو بەشەی مێشکی تێکچووە. لەوەش زیاتر، زۆربەی هەستەکانی دیکه ی ئێس ئێم،زۆر بە باشی ماونەتەوە بەبێ هیچ کێشەیەک. 
ئەمەش ئەوە دەردەخات کە بەشی ئەمێگدال خاڵی چەقی هەستەکانمان نییە وەک چۆن پێشتر بەو شێوەیە تێگەیشتبوون. »ئەو 

کەسێکی بێ هەست نییە بە هیچ شێوەیەک« وەک فێینستاین دەڵێت سەبارەت ئێس ئێم.

1-Urbach–Wiethe disease

2-Amygdala
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ئێس ئێم کەسایەتیەکی زۆر ژیان ویست و کراوەی هەیە کە ئەمەش، ئەو وێنە تایبەتەی ئەرکەکان و بەرپرسیاریەکانی ئەمێگدال 
دەردەخات لە ژیانی ڕۆژانەماندا. هەندێک لەو تێگەیشتنانە لە پەیوەندییەکانی ئێم ئێس-وە دێت لەگەڵ کەسەکانی دیکه دا. 
فێینستاین سەبارەت بە ئیس ئێم دەڵێت: »ئەو کەسێکی زۆر کۆمەاڵیه تییه  و، تەنانەت دەشتوانی وەک کەسێکی زۆر هەستیار 
لە میلبۆری ئوسترالیا، زۆر لەگەڵ ئەو  لە زانکۆی مۆناش  ناۆتسئگو تشوچیا  ناوی  به   نیورۆلۆجی  لە قەڵەمی بدەیت«. زانای 
بیروبۆچوونەدایە. تشوچیا دێتەوە بیری کە ڕۆژێکیان لەگەڵ ئێس ئێم لە چێشتخانەی زانکۆ قسەی دەکرد و سەرنجیدا کە ئەو 
زۆر بە گەرمی لەگەڵ شاگردێکدا کەوتبووە گفتوگۆ کردن و زۆر چێژی لەو بەرخوردە وەردەگرت. بۆ ڕۆژی داهاتووش 
ئێس ئێم پێیخۆشبوو کە لە هەمان چێشتخانە نان بخوات. دیسانەوە لە ڕۆژی داهاتوودا تشوچیا سەرنجیدا ئێس ئێم بەرخوردێکی 

زۆر گەرم و نەرمی هەبوو بەرامبەر هەمان شاگردی چێشتخانەکە.  
خاڵی وەستاندنەکان 

لەوانەیە وا بەرچاوکەوێت کە ئەو کەسایەتیە کراوەیەی ئێس ئێم واتایەکی قوڵی خۆی هەبێت، بەاڵم لە هەندێک کاتدا ئەو 
تایبەتمەندییەی ئەو، وامان لێ دەکات ئەو بیرۆکەیان بۆ دروست ببێت کە ئەو کەسە توانای ئەوەی نییە لەو جۆرە کردارانەی 
زۆربەی ئێمە تێبگات کە وابەستەیە بە ڕاگرتنی هەستەکانی خۆمان بۆ خۆمان. ئەمە زۆر ئاشکرایە بەتایبەت لەو کاتانەدا کە 
ڕووبەڕووی کەسێکی گومان لێ کراو دەبینەوە. وەک زانای نیورۆلۆجی کەنەدی دەڵێت: »ئەو تاکانەی کە من و تۆ بە کەسێکی 
گومان لێ کراویان دەزانین و، هیچ باوەڕێکمان پێیان نییە، ئێس ئێم زۆر بە سادەیی بڕوایان پێدەکات و بە ئاسانی هەڵدەخڵەتێت 
بەو کەسە گومان لێ کراوانە. ئێس ئێم زۆر خۆشباوەڕە بەرامبەر هەموو کەسێک و، دەیەوێت لە هەموو کەسێک نزیک بێتەوە«. 
ئەمەش ئەوە دەردەخات کە بەشی ئەمێگدال-ی مێشک، تەنیا بەو مەترسییە ئامادانەی دەوروپشت خەریک نابێت لە ژیانماندا، 
بەڵکو لەوە زیاتر، وابەستەگی ئەمێگدال دەردەخات بەو دیاردە بچووکانەی ژیانی ڕۆژانەمان کە دەبێتە هۆکار بۆ دیاریکردنی 

چوارچێوەی ژیان و کەسایەتی کۆمەاڵیه تیمان.
لەم ماوانەی دوایدا کەنەدی تایبەتمەندی کەسایەتی ئێس ئێم-ی خستە ژێر ئەزموونەوە. ئەو هەڵسا بە گێرانی تاقیکردنەوەیەکی 
زۆر تایبەت لەسەر دیاریکردنی شوێنی کەسایەتی3 ئێس ئێم. ئەو داوای لە ژنێک کرد کە بە هێواشی لە ئێس ئێم نزیکبێتەوە، 
هەمان  لە  دەکات.  کارە  ئەو  تاقیکردنەوە  مەبەستی  بۆ  کە  بکات  لێ  ئەوەی  گومانی  یان  بیناسێتەوە  ئێم  ئێس  ئەوەی  بەبێ 
کاتیشدا داوای لە ئێس ئێم کرد کە ئاگاداری بکاتەوە کاتێک کەسێک ئەوەندە لێی نزیک دەبێتەوە تا دەگاتە ئەو ئاستەی کە 
نزیكبوونەوەکەی ئەو کەسە ناڕەحەتی دەکات. بەاڵم ئەو کەسە توانی ئەوەندە لە ئێس ئێم نزیک ببێتەوە کە زۆر بە ئاسانی 
دەیتوانی دەستی بەرێت و دەستی ئێس ئێم بگرێت. ئەو ڕێژە نیزیکبونەوەیە لە )شوێنی کەسایەتی ئێس ئێم( 0،34 ی مەترێک 

بوو )نزیکەی نیوەی ئەو  ڕێژەیەی کە کەسه کانی دیکه  دیاریان دەکرد لە هەمان ئەزمووندا(. 

3-personal space
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نیو  سنوری  تایبەتی،  مەبەستێکی  بۆ  تایبەتییە  نزیکبوونەوەیەکی  مەتردا  نیو  سنوری  لە  دەوروپشتی،  کەسایەتی  شوێنی 
بە  تایبەتە  مەتری  سێ  بۆ  نیوی  و  مەترو  یەک  سنوری  کەسایەتییەوە.  پەیوەندی  بە  تایبەتە  نیو  مەترو  یەک  بۆ  مەترییەوە 

کۆمەڵگاییەکانەوە.  پەیوەندییە 
کەنەدی دەڵێت: “ئێمە ئەو بەرخوردە فسیۆلۆژییەمان هەیە لەکاتێکدا کەسێکی دیکه  زۆر نزیک دەبێتەوە لێمان و، دێتە ناو 
سنوری شوێنی کەسایەتی ئێمە و، بەشێک لەو سنورە داگیردەکات. بەشی مێشکی ئەمێگدال یارمەتی ئەوەمان دەدات کە 
ئەو شوێنە تایبەتەی کەسایەتی خۆمان دروست بکەین”. کەنەدی دەڵێت: “ئەمە هەروەک ئامێری وەستاندنی ئۆتۆمۆبیل وایە 
کە یارمەتیت دەدات بۆ وەستاندن. ئەو میکانزمە وا دەکات کە بتوانین دورییەکان و، سنورەکانی خۆمان دیاری بکەین 

و ڕێکیبخەین”.  
بەڵگەی زیاتر لەسەر کارەکانی ئەمێگدال لە تایبەتمەندییەکانی ئێس ئێم-وە پەیدا بوو لە کاتێکدا ئەو نەیدەتوانی هەندێک 
ئێم  ئێس  تایبەتمەندییەکەی  دیسانەوە  دیکه دا.  ئەزموونێکی  لە  بخوێنێتەوە  دەموچاوی کەسەکان،  دەربڕاوەکانی  هەستە  لە 
زۆر بە ڕوون و ئاشکرا دەرکەوت لە ناسینەوەی ئەو دەموچاوانەی کە هەستە جیاوازەکانیان دەربڕیبوو. ئەو بەبێ کێشە 
دەیتوانی ئەو دەموچاوانە بناسێتەوە کە دەربڕی هەستی خۆشی و خەمباریان دەربڕیبوو. بەاڵم نەیدەتوانی ئەو دەموچاوانە 
هەموو  ناسینەوەی  ئێم  ئێس  کە  تێگەیشتبوون  وا  زاناکان  سەرەتادا،  لە  ترسبوون.  هەستێکی  دەربڕی  کە  بکات  پێناسە 
هەستەکانی لە دەستداوە بە تەواوی، بەاڵم تاقیکردنەوەکەی تشوچیا، پیشانیدا کە ئێس ئێم هەندێک بەرخوردی نائاگایانەی 
کورتخایه نی تێدا دەردەکەوێت. تشوچیا داوای لە ئێس ئێم کرد کە تەماشای چەند دیمەنێکی جیاواز بکات و هەوڵی ئەوە 
بدات کە ئەو دیمەنانە بناسێتەوە کە ترس، توڕە و هەڕەشەیان تێدا بەدی دەکات. ئەو دیمەنانەی کە ئێس ئێم تەماشای 
دەکردن پێکهاتبوون لە وێنەی جیاواز جیاوازی ترسناکاوی، هەڕەشە ئامێز و توڕەیی، ئەمە لەگەڵ کۆمەڵە دیمەنێکی سادە. 
هەر دیمەنەی بۆ ماوەی 40 ملی چرکەیەک )واتە 40 لەسەر هەزاری چرکەیەک( پێشانی ئێس ئێم دەدرا و، ئەو خێراییەش 
ئێم  ئێس  لە  داوا  دیمەنەکان.  چۆنیەتی  لەسەر  بدات  ئاگایانە  بڕیارێکی  کە  نەبێت  ئەوەی  توانای  ئەو  کە  دەکرد  وای 
کرابوو کە هەرجارێک دیمەنێکی ترسناکاوی، هەڕەشە ئامێز و توڕەیی دەبینێت، بەخێرایی پەنجەیەک بنێت بە دوگمەیەکی 
تایبەتیدا کە ئامارگیر ئەو زانیارییانەی بۆ کۆمپیتەرێکی تایبەتی ڕەوانە دەکرد کە بۆ ئەو مەبەستە دروست کرابوو. زۆر بە 
نەبێت کە کاتێکی زۆرتر  ئێم بە شێوەیەکی نۆرماڵ بەرخوردەکانی پیشان دەدا. تەنیا لەو کاتانەدا  سەرسوڕماییەوە، ئێس 
دەدرا بە ئێس ئێم و وێنەکان بە هێواشتر دەگۆڕان بۆ ئەوەی لە دیمەنەکان تێڕامێنی زۆرتر بکات، سەرنج دەدرا لەو کاتانەدا 

. تایبەتمەندی نەناسینەوەی هەستە ترس ئامێزەکان زۆر بە باشی دەردەکەوت
پاش لێکۆڵینەوەی زیاتر لەو ئەنجامە، کەنەدی دۆزییەوە کە تایبەتمەندیەکە وابەستەیە بە شێوازی ئاڕاستە کردنی هەستی 
تەماشای چاوی کەسەکانی  ئەو ڕاستەوخۆ  ئێم،  ئێس  تایبەتەکەی  بە گوێرەی سروشتە  ئێم.  ئێس  مێشکی  لەالیەن  بێنین 
دیکه  ناکات. سەیرکردنی چاوەکان بە دڵنیاییەوە نیشانەی ترس دەردەخەن. کەنەدی دەڵێت: “چاوەکان زۆر بەرباڵو دەبێت 
تایبەتە بە هەستی ترس”. لە کاتێکدا  و، ڕێژە و ئاستی سپێنایی چاو زیاد دەبێت لەو کاتانەدا. ئەمەش ڕێگەیەکی زۆر 
ئەزموونەکان بە شێوازێک ڕێکخران کە ئێس ئێم ناچاربێت بەوەی ڕاستەوخۆ بە تەماشای چاوی کەسەکانی دیکه  بکات، 

کەسایەتی ئەو زۆر نۆرماڵ بووەوە و، باشتر هەستی بە ترس دەکرد. 
بیری لێ  ئەو شێوە سادەیەی کە جاران  پێچەوانەی  بە  ئەمێگدال-ی مێشک،  بەشی  ئەوە دەردەخات کە  ئەو جیاوازییانە 

دەکرایەوە، کارێکی زۆر ئاڵۆزتری هەیە وەک لەوەی کە وەک ئامێرێکی سادەی )مەترسی دەستنیشانکەر( کاربکات.
لە  لە شوێنە جیاوازەکانی دیکه ی مێشکدا ڕووبدات کە  ئەوە، وا دەردەکەوێت کە دەستنیشانکردنی مەترسی،  لەجیاتی 
پشت بە هۆشبوونی ئێمەوەن. تەنیا دوای ئەوەی کە مەترسییەکان دەنستنیشان کران لەناو نائاگاهی ئێمەدا، ئەو کات بەشی 
ئەمێگدال ئاڕاستەی سەرنجدانمان ڕادەکێشێت بۆ کۆکردنەوەی زانیاریە پێویستەکان. لەو کاتانەشدا، چاوەکانمان زیاتر ئەو 

مەترسییە هەڵدەسەنگێنێت کە لە ئارادا هەیە و، ئێمە ڕووبەڕووی بووینەتەوە. 
لەوە دەچێت ئەو قۆناغەی هەڵسەنگاندنی مەترسییەکان کە لەالیەن ئەمێگدالی مێشک دەکرێت، زۆر گرنگبێت بۆ ئەزموون 
کردنی ترسەکان. بەبێ ئەو قۆناغە، مێشکی ئێس ئێم، بە هەڵە ئەو جۆش و خرۆشەی وەردەگێڕا کە بە نائاگاهانە بۆی 
دەهات، وەک دەستنیشانکردنی مەترسیەکان. لەوانەیە ئەو جۆش و خرۆشەی کە نائاگاهانە لە مێشکی ئێس ئێم-دا دروست 
دەبێت، هەستێکی پەرۆشی تێدا دروست بکات، بەاڵم بەبێ ئەو هەڵسەنگاندنەی کە بەشی ئەمێگدال-ی مێشک ئەنجامی 
دەدات، ئێس ئێم تەنیا بە هەستێکی جۆش و خرۆشی دەمێنێتەوە، وەک لەوەی کە هەستێکی ترسی ڕاستی بۆ دروست 
ببێت. هەر ئەمەشە کە لەوانەیە دیاردەی هەستی حەز بە زانین-ی ئێس ئێم، شی بکاتەوە لەکاتی سەردانیدا بۆ کۆشکە 
ترسناکەکە و سەردانی بۆ شوێنی کڕینی ئاژەڵە تایبەتەکان. لەو کاتانەدا لەجیاتی ئەوەی ئێس ئێم هەستی بە هیچ نەکردایە، 
ئەو هەستێکی زۆر بە جۆش و خرۆشی تێدا دروست دەبوو بەرامبەر ئەو ئاژەڵە دڕندانەی کە خەڵکانی دیکه  لێی دەترسان.
ئەمە بەو شێوازە دەردەکەت تا ئەو کاتەی کە فێینستاین توانی دوا دۆزینەوەی خۆی بکات سەبارەت ئەم بابەتە. ئەوەش 
و  دووانەبوون  کە  دیکه دا  کەسی  دوو  لەگەڵ  ئێم  ئێس  بترسێنێت.  ئێم  ئێس  توانی  فێینستاین  کە  بوو  کاتەدا  لەو 
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مێشکیان  ئەمێگدالی  بەشی  ئێم،  ئێس  تایبەتیەکەی  شێوە  هەمان  بە  و،  ناسراون  جی  بی  و  ئێم  ئەی  نازناوی  بە 
بە  هەستا  فێینستاین  هەیە،  تایبەتمەندیانەیان  ئەو  کە  کەسانەی  لەو  لێکۆڵینەوە  ڕەوشی  بەکارهێنانی  بە  تێکشکابوو. 
لەو سێ کەسە  داوای  مەبەستە،  ئەو  بۆ  ناسراوە.  پەلەقاژەوە  ژێر  بە خستنە  تایبەتی کە  ئەزموونی  ڕێگە  بەکارهێنانی 
)35%(ی   35 سەدا  لە  ڕێژەیەکی  کورت،  زۆر  ماوەیەکی  بۆ  و،  سەریاندا  بە  بکەن  تایبەتی  ڕووپۆشێکی  کە  کرد 
گازی دوانۆکسیدی کاربۆنی لەناو ئەو ڕووپۆشەی کە کردبوویانە سەریانەوە، بەرەاڵکرد. فێینستاین دەڵێت: »زۆربەی 
کەسە تەندروستەکان، گۆڕانکارییەکی یەک وەختەی فسیۆلۆژی تێیاندا دروست دەبێت«. هەندێک لەو بەرخوردانەی 
کە ناسراون پێکهاتووە لە: تەنگە نەفەسی، خێرا لێدانێکی دڵ، ئارەق کردنەوە و، سەر گێژ بوون. ئەوە ئەزموونێکی 

یەکجار ناخۆشە و زۆر لەو کەسانەی کە ئەو تاقیکردنەوەیە دەکەن، تووشی پەلەقاژە دەبن.
فێینستاین زۆر سەری سوڕما کە بینی، ئێس ئێم لەگەڵ دوو کەسەکەی دیکه دا کە بەهەمان شێوە بەشی ئەمێگدالی 

. )New Scientist 9 February p19(مێشکیان تێکشکابوو، تووشی پەلەقاژەبوون
کە  کرد  ئەوەی  داوای  و  کرد  درێژ  ڕووپۆشەکەی  بۆ  دەستی  و،  کرد  یارمەتی  داوای  جار  یەکەم  بۆ  ئێم،  ئێس 
ئێم لە وەاڵمدا وتی:  ڕووپۆشەکە البەرن. کاتێکیش پرسیاری ئەوەی لێ کرا کە ئەو هەستی بە چی دەکرد، ئێس 
ئێم  ئێس  یەکەم جاربوو کە  بۆ  ئەوەش  ڕوودەدات«.  نەمدەزانی چی  لەبەرئەوەی  دەکرد  پەلەقاژە  بە  هەستم  »زیاتر 

هەستی بە ترس کرد.
لەو  هەبوو  بەرخوردیان  هەمان  تێکچووبوو،  مێشکیان  ئەمێگدالی  بەشی  ئەوانیش  کە  دیکه   کەسەکەی  دوو 
تاقیکردنەوەیەدا. کەسی ناسراو بە ئەی ئێم، دەموچاوی گرژبوو و، دەستی چەپی تووند دەگوشی وەک ئەوەی کە 
بیەوێت، ڕووپۆشەکە البەرێت و، خۆی ڕزگار بکات لێی. وەک خۆی باسی دەکات، ئەو »زۆر هەستی بە ترس 
ترسبووە  هەستی  بەهێزترین  ئەوەش  و،  دەمرێت  کە  دەکرد  هەستی  وا  ئەو  یەکەمجار  بۆ  دەکرد.  خنکاندن«  لە 
تەواوەتی  تەنگەنەفەسی  تووشی  جێ،  بی  بە  ناسراو  کەسی  کاتیشدا  هەمان  لە  کردبوو.  ئەزموونی  ئێم  ئەی  کە 
ئەو  و،  کرد  تەواوەتی  پەله قاژەی  بە  هەستی  ئەو  دەیگوت  جێ  بی  دەموچاوی.  لە  دادڕی  ڕووپۆشەکەی  بوو، 
ئەگەر  بمرێت  کە  هەیە  ئەوەی  ئەگەری  کە  دەکرد  هەستی  وا  ئەو  ئەو.  بۆ  تازەبووە  زۆر  شتێکی  ئەزموونەش 

لەگەڵ ئەو تاقیکردنەوەیە بەردەوام بێت. 
دەیزانی  فێینستاین  کە  بوو  شتانەوە  ئەو  هەموو  پێچەوانەی  بە  ئەزموونە  ئەو  ئەنجامەکانی  دەردەک��ەوت،  وەک 
لەپڕا  نییە  تەواوەتی  ئەمێگدال-ی  ئەمێگدال. چۆن چۆنی کەسێک کە خاوەنی  بەشی  بە کارکردنەکانی  سەبارەت 
بۆ  گێژاوێکەوە  ناو  خستە  منی  ئەنجامە  »ئەو  دەکات:  باسی  خۆی  فێینستاین   هەروەک  بکات؟  ترس  بە  هەست 
ماوەیەک. چەند وەخت ئێمە چەقی لێکۆڵینەوەکانمان خستبووە سەر ئەمێگدال، وەک بەشێکی بنەما بۆ دروستکردنی 

ترس«. هەستی 
بەاڵم پاش تێڕامینێکی وردترانە، فێینستاین بۆی ڕوونبۆوە کە چۆن چۆنی ئەنجامی ئەو ئەزموونە لەگەڵ بۆچوونەکانی 
ناو  مەترسییەکانی  بەرامبەر  جیاواز  شێوازێکی  بە  مێشک  کە  دەرکەوت  بۆی  فێینستاین  ڕێکدەکەوت.  پێشوتریدا 
لەشی وەک سەکتەی دڵ، ڕەبۆ، بەرخورد دروست دەکات وەک لەو ترسانەی کە لە دەرەوەی لەشەوە دروست 
دەبن بۆمان. فێینستاین دەڵێت: “ئەو ترسانەی تایبەتن بە ناوەوەی لەش، ترسێکی زۆر بنەماین و سەرەتاین”. ئەمەش 
دوانۆکسیدی  گازی  زۆری  ڕێژەیەکی  کە  کاتێکدا  لە  باسمانکرد؛  کە  ئەزموونەی  بەو  پەیوەست  بە  بەخشە  مانا 
کاربۆن کۆبووبۆوە لەناو لەشی ئەوانەی کە بەشداریان کردبوو لە ئەزموونەکە، ئەو ڕێژە زۆرە کاریگەری هەبوو 
لە  ڕاستەوخۆیی  بەرخوردێکی  چەند  دروستکردنی  بۆ  هۆکار  بۆتە  ئەمەش  و،  خوێن  ترشی  ئاستی  گۆڕینی  لە 
باڵو  مێشکدا  خانەکانی  بەناو  ئەزموونە  ئەو  کاریگەری  مێشک،  خانەکانی  کاردانه وەکانی  ئەنجامی  لە  مێشکدا. 
هەڵسەنگاندنی  سەرەکی  کاری  کە  ئەمێگدال  بەبێ  دەکات  دروست  پەلەقاژەیی  هەستی  ئەمەش  و،  دەبێتەوە 

بە گوێرەی ئەو مەترسییانە.   بە هەڵسوکەوتەکانمان  ئاڕاستە دانە  مەترسییەکانی دەوروپشتە و، 
شتێکی  »ئەوە  دەڵێت:  ئیتاڵیا  لە  مۆنتیرۆتۆدۆ  ئەوروپای  بایۆلۆجی  مۆلیکولەی  ئەزموونگای  لە  گرۆس  کارنیلۆس 
ببێتە هۆکاری چاالکبوونی  مانابەخشە و ڕێگەی زۆری تێدەچێت کە شتێکی وەک گازی دوانۆکسیدی کاربۆن، 
بۆ  هۆکار  دەبێتە  ئەمێگدالش  بەشی  پەلەقاژە،کە  و  ترس  هەستی  دروستکردنی  وەک  مێشکی  کاردانەوانەی  ئەو 
چاالکبوونیان«. گرۆس زیاتر مەبەستی بەشی هایپۆسەلەمۆس4 و پێریەئەکویدەکتڵ گرەی5 مێشکە کە لە تەنیشت 
بەشی  کە  دەبێت  دروست  کەسانە  ئەو  لەناو  ترسەی  هەستە  ئەو  بەرامبەر  بەرپرسیاربن  ئەمێگدالوەیە،  بەشی 

تێکشکاوە.   ئەمێگدالیان 

hypothalamus  4

periaqueductal grey  5
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بەشی هایپۆسەلەمۆس مێشک لە تەنیشت بەشی ئەمێگدالوەیە
بەڵی، ئەو کەسە نەترسانەی کە بەشداریان لەو ئەزموونە کرد، لەوانەیە بەو هۆکارەی کە ئەو بەشە مێشکەیان نییە کە 
زیادبوونی  بەرامبەر  بدەن  پیشان  بەهێزتر  زۆر  بەرخوردێکی  ئەمێگدال،  بەشی  واتە  بۆیان  دەکات  پێناسە  ترسەکانیان 
بۆتە هۆی  دەبنەوە،  مەترسیانەی ڕووبەڕووی  ئەو  بۆ  پێناسەیەک  نەبوونی  ئەزموونەکەدا.  لە  گازی دوانۆکسیدی کاربۆن 
بەهێزکردنی بەرخوردیان بەرامبەر ئەو مەترسییەی کە خۆیانی تێدا دەبیننەوە. کەسەکانی دیکه  کە بەشداریان لەو ئەزموونە 
کردبوو، بە هەمان شێوە هەستی ناخۆشیان بۆ دروست ببوو، دەترسان لەوەی کە بخنکێن، بەاڵم ئەوان ئەو هەستەشیان بۆ 
دروست ببوو کە ئەو کەسانەی ئەزموونەکە دەگێڕن، نایەڵن تووشی کێشیەک بن و، هەر ئەو هەستەش ئەوانەی دیکه ی 
ئارام دەکردەوە و وای لێدەکردن کە تووشی پەلەقاژە نەبن. بەاڵم بەبێ بوونی بەشی ئەمێگدال لە مێشکدا، هەریەک لە 
)ئێس ئێم، ئەی ئێم و، بی جی(، نەیاندەتوانی ئەو هەلومەرجە هەڵسەنگێنن و، هەستی پێ بکەن. ئەوان نەیاندەتوانی ئەو 
هەستانەی کە لە ناخیاندا دروست دەبوو، لەگەڵ ئەو ئامادەکاریەی کە بۆ سەالمەتی ئەوان تەرخان کرابوو، رێکبخەن و 
پێناسەیەکی مەترسیەکان بکەن لەسەر ئەو هەلومەرجەی کە لە دەوروپشتیانە. لەبەر ئەوەش بووە کە نەیان دەتوانی هیچ 

ئارامیەک بدۆزنەوە بۆ ئەوەی ترسەکانی خۆیان پێ دامرکێننەوە. 
مەترسیيەکان چاوەروانکردنی 

لە  کە  بکاتەوە  شی  بۆ  چارسەرنەکراومان  کێشەیەکی  کۆمەڵە  مەترسیەکان،  هەڵسەنگاندنی  لە  ئەمێگدال  ڕۆڵی  لەوانەیە 
ئەزموونەکانەوە دەردەکەوتن. پێش ئەوەی ئەزموونەکان دوبارە بکرێتەوە، ئەوانەی کە تەندروست بوون و کێشەیان نەبوو 
ئەمەش  ترسیان زۆر کەم دەبۆوە.  ئاستی  بەرخوردیان دەگۆڕا و،  پێشبین کردنەکانیان  بە گوێرەی  ئەمێگدال،  بەشی  لە 
کاریگەرێکی راستەوخۆی هەبوو لەسەر ئاستی ئارەق کردنەوەیان و، ئاستی خێرایی لێدانی دڵیان. بەاڵم بە پێچەوانەوە، 
ئەوەی کە چی  لەسەر  پێشبینییەکیان هەبێت  وا دەرنەدەکەوت کە هیچ  )یۆرباک وایس( هەبوو،  نەخۆشی  ئەوانەی کە 
هەمان  یادەوەری  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەمە  دووەم.  جاری  بۆ  تێبپەڕنەوە  ئەزمووندا  هەمان  بە  ئەوەی  پێش  ڕوودەدات 
ئەزموونی جاری پێشویان زۆر بە باشی لە بیر مابوو؛ زۆر بە باشی لەبیریان مابوو کە چۆن چۆنی کەوتبونە ژێر فشار و 
ئەوە بکەن کە دیسانەوە  پێشبینی  نەیاندەتوانی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم  تێپەڕیون،  ئەزمووندا  بە هەمان  پەلەقاژەوە کاتێک 
چی ڕوودەدات. وا دەردەکەوێت، بەشی ئەمێگدالی مێشک،  زۆر گرنگبێت بۆ رێکخستنی یادەوەریە ترسناکەکان، بە 

تایبەت لەو کاتانەدا کە ڕووبەڕووی کێشەکان دەبینەوە و، هەڵسەنگاندنی کێشەکان دەکەین. 
ببێتە  ڕۆژان  لە  ڕۆژێک  لەوانەیە  باسمانکرد  کە  ئەنجامانەی  ئەو  مێشک،  گرنگەی  بەشە  لەو  تێگەیشتنمان  زیاتر  لەگەڵ 
هۆکاری یارمەتیدانی ئەو کەسانەی کە خۆیان لە پشێوییەکانی دەروونی زۆر سەخت دەبیننەوە. کۆینگ لێکۆڵینەوەیەکی 
زۆری کردووە لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لە شەڕەکانی ڤێتنامدا بەشداریان کردووە کە هەندێ لەو بەشداربووانە بە سەختی 
بریندار ببوون لەو شەڕەدا. کۆینگ بۆ لێکۆڵینەوەکەی، 200 کەسی لەو بەشداریبووانەی دیاریکرد کە تووشی برینداری 
مێشک ببوون، لەناو ئەو 200 کەسەدا، نیوەی ڕاستیان تووشی پشێوییەکانی پاش تراوما ببوون. هەندێکیان لەو 200 کەسە، 
بەشی ئەمێگدالی مێشکیان بریندار ببوو، کۆینگ سەرنجیدا، هیچ کەس لەوانەی کە بەشی ئەمێگدال-ی مێشکیان بریندار 
ببوو، تووشی پشێوییەکانی پاش تراوما نەبووبوون. کۆینگ دەڵێت: “ئێمە دەزانین کە زۆرجار بەشی ئەمێگدالی مێشک، 

زیاد لە ئەندازە چاالک دەبێت لەناو ئەو کەسانەی کە کێشەی ترسی زۆر و پشێوی دەروونیان هەیە”. 
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پیشان  وا  کۆینگ  لێکۆڵینەوەکەی 
چاالکانەی  کارکردنێکی  دەدات، 
ب��ەش��ی ئ��ەم��ێ��گ��دال پ��ێ��وی��س��ت��ە، بۆ 
پشێوییەکانی  تایبەتمەندی  پەیدابوونی 
ئەو  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  تراوما.  پاش 
هێشتا  کە  دەدات  ئ��ەوە  ه��ۆش��داری 
زۆر زووە بۆ ئەوەی ئەنجامی کۆتایی 
دەڵێت:  و،  بارەیەوە  لەو  وەربگیرێت 
ئێستا  کە  گەرمە  زۆر  بابەتێکی  “ئەمە 
لەسەر  زیاتری  لێکۆڵینەوەی  بەردەوام 
دەکرێت”. ئامانجی ئەو لێکۆڵینەوانەش 
یان   ڕێگەیەک  بتوانرێت  ئ��ەوەی��ە، 
کە  بهێنرێت  دەست  بە  وا  دەرمانێکی 
کاریگەری ڕاستەوخۆی هەبێت لەسەر 
بەرخوردەکانی ئەمێگدال و، ئاستی ئەو 
ئەو  لەسەر  بکرێتەوە  کەم  کاردانەوانە 
پشێوییەکانی  تووشی  کە  کەسانەی 

پاش تراوما بوون.
دەڵێت،  فێینستاین  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
لێکۆڵینەوە دەکەن، دەبێ  ئەوانەی کە 
نزیک  باباتە  لەم  ئاگاییەوە  بە  زۆر 
بەشی  البردنی  و  دەرهێنان  ببنەوە، 
ئەمێگدال-ی مێشک چارەسەر نییە وەک 
پیشانیدا.  ئێم  ئێس  ئەزموونێکی  چۆن 
لەالی  مەترسی  بە  نەکردن  هەست 
ئەو  کە  ئەوەی  هۆی  بۆتە  ئێم،  ئێس 
زۆر الواز بێت بەرامبەر )دەگە لێدان، 
دزی  و  ڕووتکردنەوە  هەڵخەڵەتاندن، 
بەهه مان شێوەش، هەست  لێ کردن(. 
نەکردن بە ترس لەالی ئێس ئێم بۆتە 
هۆکار کە نەتوانێت نیشانە تایبەتەکانی 
بخوێنێتەوە  کۆمەڵگایی  پەیوەندی  ناو 
ئەو  ئەوەی کە  بۆتە هۆی  ئەمەش  و، 
درێژخایەنەکانی  پەیوەندیە  نەتوانێت 

بکات  دروست  کۆمەڵگای  ژیانی  ناو 
و، لە تەنیاییەکی زۆر دابڕاودا دەژیا.

وا دێتە پێش چاو کە ژیان بەبێ ترس، 
لە  بەاڵم  بێت،  سروشتی  بەهرەیەکی 
لە  کرد  پرسیاری  فێینستاین  کاتێکدا 
بەو  دەڵێت  چی  ئ��ەو  کە  ئێم  ئێس 
ئەوەن  ئاوەتەخوازی  کە  کەسانەی 
ئێم  ئێس  بێت،  لێ  ئەویان  وەک  کە 
»من  وتی  وەاڵم��دا  لە  دوودڵ��ی  بەبێ 
ئاوەتەخوازی ئەوە نیم کە کەس وەک 

منی لێ بەسەربێت«.
ئینگلیزییه وه : له  
گۆران ئیبراهیم

سه رچاوه : 
 ,15-New Scientist, March9

No. 2907 ,2013

فێینستاین ئەزموونگەرێکی نیورۆسایکۆلۆژی سەر بە 
دەزگای تیکنۆلۆژی کالیفۆڕنیایە لە پاسادینیا. ئەو بڕوای 
وایە کە لێکۆڵینەوە لە کەسی ناسراو بە ئێس ئێم و، 
ئەو کەسانەی دیکه ی وەک ئەو، کە هەست بە ترس 
ناکەن، یارمەتیدەرە بۆ باشتر تێگەیشتن لەوەی کە چۆن 
چۆنی مێشکی ئێمە هەستی ترس دروست دەکات لەناو 
مرۆڤەکاندا
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Physics فيزيك

تەكنۆلۆژیاو
لولە نانۆكاربۆنیەكان 

جەمال موحەمەد ئەمین 
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ت���ەك���ن���ی���ك���ی ن����ان����ۆ 
تەكنیكی  یان  و    Nanotechnology

گرنگی  زانستەیە  ئەو  بچووككردنەوە 
دەدات بە لێكۆڵینەوە و چارەسەری ماددە 
لەسەر ئاستی گەرد و گەردیلە، تەكنیكی 
نانۆ گرنگی دەدات بە داهێنانی تەكنیك و 
هۆكاری نوێی وا دوورییەكانی بە نانۆمەتر 
دەپێورێ���ت )نانۆ بەشێكە لە هەزار بەشی 
بەشی  ملیۆن  لە  بەشێكە  یان  مایكرۆمەتر 
ملم، و یان نانۆ بەشێكە لە یەك ملیار بەشی 
مەترێك( بە شێوەیەكی ئاسایی تەكنیكی 
دەكات  پێوانانەدا  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  نانۆ 
واتە  نانۆدان   100 بۆ   0.1 لەنێوان  كە 
لەگەڵ 5 گەردیلە بۆ 1000 گەردیلە، ئەو 
ڕەهەندانەش زۆر كەمترن لە دوورییەكانی 
زیندوو،  خانەیەكی  هەر  یان  بەكتریایەك 
بە  بایەخی  تەكنیكە  ئەو  ئێستاش  تا  و 
ئەوەی  ئەندازەی  بە  ن��ەداوە  زیندەزانی 

گرنگی بە ماددە دەدات. 
مێژووی نانۆ تەكنۆلۆژیا 

لە بنەڕەتدا وشەی نانۆ وشەیەكی گریكیە، 
ناتۆس بە مانای گرگن واتە زۆر بچووك 
و  ڕیبۆڵد  ماریان  توێژینەوەكانی  دێت. 
ئەڵمانی  درسدنی  زانكۆی  لە  هاوڕێكانی 
پەردەیان لەسەر نهێنی )شیری دیمەشقی( 
بۆ  زۆری  توانای  بە  بەناوبانگە  كە  البرد 
سەرسوڕهێنەرەكەی،  توندوتۆڵیە  و  بڕین 
لە  شیرە  ئەو  دەركەوت كە  بۆیان  ئەوان 
پێوانەی  بە  دروستكراوە  ئاوێتە  ماددەی 
نانۆ، لولە نانۆكاربۆنیەكانیش كە لە ئێستادا 
و  دادەنرێت  ماددەكان  بەهێزترینی  بە 

بەرگری و جیڕییەكی گەورەیان هەیە، و 
بە تەلی نانۆیی لە Fe3c كە ئاوێتەیەكی 
زۆر بەهێزە دەورە دراوە. لە ڕاستیدا مرۆڤ 
بە  و  ناسیوە  نانۆی  تەكنیكی  مێژەوە  لە 
بەكارهێناوە  تەكنیكەی  ئەو  هەڕەمەكیانە 
تەكنیكەكە  زانستی  الیەنی  زانینی  بەبێ  
كەلوپەلەكانی  و  ئامێر  دروستكردنی  لە 
خۆیدا، لە ساڵی 1920 )ئارفینگ النگمیۆر 
سیستمی  چەمكی  بلۆدگیت(  كاسرین  و 
monolayer بە مانای چینی گەردیلەیی 

هێنایە كایەوە و النگمیۆر خەاڵتی نۆبڵی 
كیمیای ئەو ساڵەی وەرگرت. 

بواری ئەو تەكنیكە
 بواری ئەو تەكنیكە فراوان و جۆراوجۆرە 
شێوازە  بۆ  گەیەرەكانەوە  نیمچە  لە  هەر 
نوێیەكانی بە تەواوی پشت بە كۆبوونەوەی 
دەگرێتەوە،  دەبەستێت  گەردەكان  خۆیی 
بەرامبەری  پێوانەدا  لە  دیاریكردنە  ئەو 
ئەو  سروشتی  لە  هەیە  زۆر  فراوانیەكی 
ماددانەی بەكاردێن، لەبەرئەوەی تەكنیكی 
نانۆ مامەڵە لەگەڵ دیاردەكان لەسەر ئاستی 
نانۆ دەكات بۆیە دەكرێت ناوبنرێن و یان 
پابەندی  دەوترێت  پێی  ئەوەی  نێو  بچنە 
كە   quantum confinement بڕی 
و  كارۆموگناتیسی  نوێیەكانی  دی��اردە 
بیناییەكان لەسەر ئاستی گەرد و ماددەی 
دیاردە  هەروەها  دەگرێتەوە،  بینراو  ڕەقی 
تۆمسۆن-  جیبس  دی��اردەی  نانۆییەكان 
یش دەگرێتەوە كە بریتییە لە نزمبوونەوەی 
پێوانەی  بە  ماددە كاتێك  توانەوەی  پلەی 
نانۆ دەبێت، بەاڵم دەربارەی بینا نانۆییەكان 
ئەوە گرنگترینیان لوولە نانۆكاربۆنیەكانە.  

زانستی یان تەكنیكی نانۆ یەكێكە لە بوارە 
پەیوەندی  كە  ماددە  زانستی  فراوانەكانی 
بە فیزیا و ئەندازەی میكانیكی و زیندەیی 
و كیمیاییەوە هەیە و لق و بەشی زۆری 
زانستانەدا،  ئ��ەو  میانەی  لە  لێدەبێتەوە 
هەموویان  نێوان  هاوبەشی  خاڵی  بەاڵم 
لەسەر  ماددەیە  سیفەتەكانی  لێكۆڵینەوەی 
ئەوەش  هەرچەندە  بچووك  زۆر  ئاستی 
زانستی  بوترێت  زانستە  بەو  نییە  ڕاست 
بچووككردنەوە، چونكە ڕاستیەكەی هەر 

زانستی نانۆیە. 
بەجێهێنانێكی  نانۆ  تەكنیكی  بیرۆكەی 
دیكە  م��اددەی  بەرهەمهێنانی  بۆ  زانستیە 
لە پێكنەری بنەڕەتی ماددە وەك گەرد و 

گەردیلە  لە  ماددە  لەبەرئەوەی  گەردیلە، 
پێكهاتەیەكی  بەپێی  ك��ە  پێكهاتووە 
دەتوانرێت  بۆیە  ڕی��زب��وون،  دیاریكراو 
بە  بگۆڕرێت  ماددەیەك  گەردیلەكانی 
بخرێتە  و  دیكە  ماددەیەكی  گەردیلەی 
ڕیزی گەردیلە بنەڕەتیەكانی ئەو ماددەیە، 
بە  نوێ   ماددەیەكی  جۆرە  بەو  ئیدی  و 
پێشتر  پەیدادەبێت كە  سیفەتی جیاوازەوە 
ن��ەزان��راو ب��ووە، ب��ەوەش ب��واری ف��راوان 
ماددە  ئەو  بەكارهێنانی  بۆ  دەكرێتەوە 
نوێیانە بۆ خزمەتی مرۆڤ وەك ئەوەی لە 

دۆزینەوە و داهێنانی ترانزستۆردا دیمان. 
چەند  تا  لەوەدایە  نانۆ  تەكنیكی  گرانی 
گەردیالنە  ئ��ەو  كۆنتڕۆڵی  بتوانرێت 
بنەڕەتیەكەیەوە  م��اددە  لە  كە  بكرێت 
وەردەگیررێت، ئەوەش پێویستی بە ئامێری 
زۆر ورد دەبێت لە ڕووی كار و قەبارە 
شێوازی  بە  پێویستی  و  پێوانەكردنەوە،  و 
لەژێر  كە  دەبێت  گەردانە  ئەو  بینینی 
پشكنیندان، هەروەها گرانی لەوەشدا هەیە 
كە چۆن پێوانەكردنێكی ورد ئەنجامبدرێت 
كاتێك دەگەینە ئەو ئاستە زۆر بچووكەی 
ماددە كە ئاستی گەردی ماددەیە، لەگەڵ 
ترسی  و  مشتومڕ  ئێستادا  لە  ئەوانەشدا 
زۆر هەیە لەو تەكنیكە نوێیە وەك ئەوەی 
زۆر  كە  بكرێت  كۆنتڕۆڵ  نەتوانرێت 
پێویستی بە دەستبەسەرداگرتن و كۆنتڕۆل 

دەبێت. 
زۆر لە واڵتە پێشكەوتووەكان زانای زۆر 
لە بواری جیاجیا و بە بودجەی زەبەالحەوە 
بۆ لێكۆڵینەوە لەو تەكنیكە بەكاردێنن لە 
هەموو ڕووەكانییەوە و كاریگەری لەسەر 
مرۆڤایەتی  ڕەوتی  و  مرۆڤ  تەندروستی 
بەتایبەتی بەكارهێنانی لە بواری تەندروستی 

و بوارەكانی دیكە.  
 ن��ی��وەی دووەم����ی س���ەدەی ڕاب���ردوو 
بازدانێكی گەورەی بە خۆوە دی لە بواری 
ئەلكترۆنیكدا و لەویشەوە هەموو بوارەكانی 
جیهاندا  هەموو  لە  كاتە  ئەو  پێش  ژیان، 
تەنیا تەلەفزیۆنی ڕەش و سپی هەبوو، بەاڵم 
كە  دۆزرای��ەوە  ترانزیستۆر  ئەوەی  دوای 
تێدا  جرمانیۆمی  توخمی  جار  یەكەم  بۆ 
سەدەی  شەستەكانی  لە  و  بەكاردەهێنرا 
زۆری  و  سلیكۆن  بە  گ��ۆڕرا  ڕاب���ردوو 
نەبرد توێی زۆر بچووك پەیدابوو بە ناوی 
توێی مایكرۆیی MicroChips كە بووە 
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تەكنیكی  شۆڕشێكی  بەرپابوونی  هۆی 
گەیاندنەكان  وەك  بوارەكانی  هەموو  لە 
لە  و  ن��وژداری،  ب��واری  و  و كۆمپیوتەر 
ماوەی چەند ساڵی ڕابردووشدا بازدانێكی 
دیكەی گەورە ڕوویدا ئەویش پەیدابوونی 
وا  تەكنیكەی  ئەو  ب��وو،  نانۆ  تەكنیكی 
بوارەكانی  هەموو  دەكرێت  چ��اوەڕوان 
ژیان بگرێتەوە لە پێش هەموویانەوە بواری 
پزیشكی و كۆمپیوتەرەكان، بەڕێزت چی 
دەڵێیت كاتێك كۆمپیوتەر لەسەر نووكی 
قەڵەمەكەت یان نووكی دەرزیەك بێت و 
نانۆیی  ڕۆبۆتی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  یان 
لەڕێی  یان  و  مرۆڤەوە  خوێنی  بخرێتە 
و  لەشدا  نێو  بە  بگەڕێن  قووتدانیانەوە 
چارەی جەڵتەی خوێن و لەناوبردنی وەرەمە 
نەخۆشییە كوشندەكان بكەن  پیسەكان و 
ڕیزكردنی  لەڕێی  كە  وا  تەكنیكێكی  ؟ 
گەردیلەكانی ماددەوە دەبێت بە جۆرێك 
وێنا ناكرێت و بە كەمترین تێچووش بۆ 
خۆی شۆڕشێكی بێ  وێنە دەبێت لە ڕەوتی 

ژیانی مرۆڤایەتیدا! 
دەخەینە  تیشك  ڕوونتر  بە  تۆزێك  ئێستا 
سەر تەكنیكی نانۆ، نانۆ بەشێكە لە ملیارێك 
واتە 109 و بۆ ئەوەی زیاتر لە بچووكیە 
تاڵەموویەك  ئەستووری  دەڵێین  تێبگەین 
دەگاتە 50 مایكرۆمتر واتە 50000 نانۆمەتر 
و بچووكترین شت چاوی مرۆڤ بیبینێت 
پانییەكەی دەگاتە 10000 نانۆمەتر، كاتێك 
ڕیزدەكرێن  هایدرۆجین  گەردیلەی   10
تەنیا  دەگاتە  دەگاتە  درێژییەكەی  ئینجا 
1 نانۆمەتر، ئینجا خۆت بزانە نانۆ چەندە 
ئەو  وردك��ردن��ەوەی  زیاتر  بۆ  بچووكە! 
بناسین:  زاراوان��ە  ئەم  باشە  وا  تەكنیكە 
دەگرێتەوە  دوورییانە  ئەو  نانۆ  پێوەری 
لەنێوان 1 تا 100 نانۆمەتردان، زانستی نانۆ 
بریتییە لە لێكۆڵینەوە لە سیفەتەكانی گەرد 
و ئاوێتەكان كە دوورییەكانیان لە 100 نانۆ 
لە  بریتییە  نانۆ  تەكنیكی  و  ناكات،  تێپەڕ 
جێبەجێكردن و ئەندازەكردنی ئەو زانستە 

و بەكارهێنانی بۆ داهێنانی نوێ . 
نانۆدا  پێوەری  لە  ناوازەیە  زۆر  ئ��ەوەی 
ئەوەیە زۆربەی سیفەتە بنەڕەتییەكانی ماددە 
وەك گەیاندنی گەرمی و كارەبا و ڕەقێتی 
و پلەی توانەوە هەموویان پشت دەبەستن 
بە قەبارە بە جۆرێكی زۆر سەرسوڕهێنەر 
كە لە هیچ پێوەرێكی دیكەی گەورەتر لە 

نانۆ نابینرێت، بۆ نموونە تەلێكی گەیەنەری 
نانۆیی هەرگیز یاسای ئۆمی تێدا جێبەجێ  
لەنێوان ڤۆڵتیە V و  نابێت كە پەیوەندییە 
تەزوو I و بەرگری  R واتە V=IR لەو 
بارەدا ئەلكترۆنەكان بە نێو تەلەكەدا دەڕۆن 

هەروەك ڕۆیشتنی ئاو بە ڕووبارێكدا.
تەكنۆلۆژیا  نانۆ  سەیرەكانی  بەجێهێنانە  لە 
قەبارەی  بە  كەشتییەكە  دروستكردنی 
گەردیلەیەك و دەخرێتە نێو لەشی مرۆڤەوە 
و گەشت بەنێو لەشدا دەكات بە مەبەستی 
و  نەشتەرگەری  ك��رداری  ئەنجامدانی 
هاتنە دەرەوەی بێئەوەی هیچ ڕوویدابێت! 
هەروەها دەتوانرێت ئۆتۆمبیلێك بە قەبارەی 
قەبارەی  بە  فڕۆكەیەك  یان  مێروویەك 
مێشوولەیەك دروستبكرێن، یان شوشەیەكی 
لە خۆ  تەپوتۆز  بۆ گەرمی، و  نەگەیەنەر 
ئاوی  قوماشێك  یان  و  دووردەخ��ات��ەوە، 
لێناچێت، بەاڵم عارەقی لێوە دەردەچێت، 
و لە هەموو ئەوانە سەیرتر وەك لە هەندێك 
دەكرێت  هاتووە  تۆماركراودا  بەرنامەی 
خانە دروستبكرێت 200 جار لە خانەكانی 
خوێن كاراتر بێت و دەتوانرێت 10% ی 
خوێنی مرۆڤ لەو جۆرە خانانەی تێبكرێت 
بەوەش ئەو كەسە دەتوانێت بۆ ماوەی 15 
دەقیقە ڕابكات بێ  ئەوەی هەناسە بدات! 
و زۆر بەجێهێنانی دیكەی سەیر بەتایبەتی 
لە بواری نۆژداریدا بەجێهێنانەكان ئەوەندە 

سەربەخۆ  بابەتێكی  بە  پێویستی  زۆرن 
دەبێت كە لە سەری بنوسرێت. 

لولە نانۆكاربۆنیەكان 
لولە نانۆییەكان بۆری كاربۆنین بە تیرەی 
هەروەك  پێكهاتەیاندا  لە  نانۆمەتر  تا 2   1
نموونەی  لوالنە  ئەو  وان،  هەنگ  شانەی 
ئەو سیفەتی سەیرانەی كە  بۆ  سەرەتایین 
نانۆییەكاندا  سیستمە  لە  كوانتیەكان  هێزە 
لولەنانۆكاربۆنیەكان  دەكەن،  دەستەبەری 
لە  باریك  زۆر  زۆر  گەیەنەری  وەك 
كاردەكەن،  گەردییەكاندا  كۆمپیوتەرە 
بە هۆی سیفەتێكی كوانتاییەوە بە تونێلی 
ئەلكترۆن دەناسرێت لولەكان ڕێگا دەدەن 
لەو  كارەباییەكان  نیشانە  پەخشكردنی  بە 
ئاستانەی كە ستەمە تەزووی ئاساییان پێدا 
هیولیت  لە  توێژەرەوە  تیمێكی  ب��ڕوات، 
وا  نانۆیی  تەلی  توانیان  یوكال  و  باكارد 
لە  ب��اڵون(  زۆر  ئێستا  )كە  پەرەپێبدەن 
كۆمپیوتەرە  جیاكانی  پێكنەرە  گەیاندنی 

گەردییەكان بەكاردەهێنرێن. 
توێژینەوە تایبەتیەكان بۆ دروستكردنی سوڕە 
پشتدەبەستن  كاربۆن  لە  تەواوكارییەكان 
نائاساییەكانی  كوانتاییە  سیفەتە  ب��ە 
لوالنە  ئەو  لێهاتووە  وایان  لولەنانۆییەكان، 
كاردەكەن  نیمچەگەیەنەرەكان  هەروەك 
لە  گۆڕانكارییەی  ئەو  میانەی  لە  ئەوەش 
بەدیهاتووە،  دروستكردنیاندا  ئەندازەی 
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توێژەرەوەكان لە كۆمپانیای ABM سویچ 
وایان  دیكەی  پێكنەری  و  تڕانزستۆر  و 
بە  نانۆیی  گەیەنەری  لە  دروستكردووە 
ئاوت  و  پوت  ئن  دەرچ��ووی  و  تێچوو 
پوت- ی زۆر لە لولە نانۆكاربۆنیەكان و 
ئەو كۆمپانیایە لەگەڵ كۆمپانیاكانی دیكەدا 
لە هەوڵی ئەوەدان سوود لەوانە وەربگرن 
كە  پرۆسێسەرەكان  دروستكردنی  بۆ 
نهێنیەكانیشیان بە كورتی لەو گەیەنەرانەدا 

خۆ دەبیننەوە. 
نانۆیی  لولەی  دروستكردنی  ئێستاش  تا 
سیفەتی  بە  خواست  بەپێی  كاربۆنی 
دیاریكراو خەونێكی دوور لە ڕاستیە، بەاڵم 
دروستكردنی ئەو لوالنە بە كۆ و جیاواز 
لە تیرە و درێژی و ئەندازەدا لە زۆرترینی 
و  سەرنجڕاكێشەكانن،  نانۆییە  بەرهەمە 
ببێتە  دەڕوات  ئ��ەوە  ب��ەرەو  خێرایی  بە 

پیشەسازییەكی سەربەخۆ.
س��ی��ف��ەت��ە ك��ارەب��ای��ی��ە ن���اوازەك���ان���ی 
لولەنانۆكاربۆنیەكان تاقە سیفەتی نامۆییان 
سیفەتی  پتەویان  و  بەهێزی  بەڵكو  نییە، 
ئەو  سەرنجڕاكێشیانن،  زۆر  دیكەی 
لوالنە لە ئەڵماس و كفالر زۆر پتەوتر و 
ڕیشاڵی  لە  ماددەیەكە  »كفالر  بەهێزترن 

ئەو  هەروەها  بەهێزە«،  دەستكرد كە زۆر 
لولە نانۆییانە بەرگەی داخوراندن دەگرن 
سوتاندن  بەرگەی  ئاساییدا  باری  لە  و 
بۆ  بەكاربهێنرێن  دەتوانرێت  و  دەگ��رن، 
ئەوەی پالستیك بكاتە گەیەنەر، ئەو سیفەتە 
وایانكردووە  نانۆییەكان  لولە  دەگمەنانەی 
لە زۆربەی پیشەسازییەكاندا بەكاربهێنرێن، 
هەندێك  تویوتا  ئۆتۆمبێلی  نموونە  بۆ 
ئاوێتەی وا بەكاردێنێنێت لولەی كاربۆنی 
و  سەقف  لە  ئاوێتانە  ئەو  تێدایە  نانۆیی 
چوارچێوەی دەرگاكانیدا بەكاردێنێت ئەو 
پارچانە بەهێز دەكات و هەروەها سوكیش 
دەبن و پالستیكەكەش دەكاتە گەیەنەر كە 
ڕۆنی  بە  ڕووپۆشكردنی  بە  دەدات  ڕێگا 
لە  دێت  بەكاریش  كە  كارەبا  بە  لكاو 

پارچە كانزاییەكانی ئۆتۆمبێلەكە.
كۆمپانیای NEC و سۆنی لە پڕۆژەیەكی 
هاوبەشدا كاردەكەن بۆ پەرەپێدانی پاتری 
لولەی  بارگەگری  تیایدا  كە  الپتۆپەكان 
هەڵگرتنی  بۆ  بەكاردێنن  نانۆكاربۆنی 
كۆمپانیایانە  ئەو  بەپێی  كیمیایی،  وزەی 
درێژدەبێتەوە  پاتریانە  جۆرە  ئەو  تەمەنی 
بۆ چەند هەفتەیەك پێش ئەوەی بارگاوی 
كۆمپانیای  دوو  ه��ەروەه��ا  بكرێتەوە، 

میتسۆبیشی و مۆتۆڕۆال لە هەوڵی ئەوەدان 
بە  ببەستێت  پشت  دروستبكەن  وا  پاتری 
لولە نانۆكاربۆنی بە هەرشێوەیەك خوازراو 

بێت.
بەكارهێنانەكانی لولەنانۆكاربۆنیەكان

لولەی  لە  باشانەی  سیفەتە  لەبەرئەو 
نانۆكاربۆنیدا هەن بەكارهێنانی زۆرە وەك 

ماددەیەكی زۆر گرنگ لەوانە: 
قوماشێك  دروستكردنی  لە  چنراوەكان: 
لە  و  بگرێت  ئاو  و  دڕان  بەرگەی  كە 
ئێستا  كە  پارێزەر  بەرگی  دروستكردنی 
تەكنیك  بۆ  ماساتشۆستس  پەیمانگای  لە 
MIT كار لەسەر ئەو جۆرە بەرگە دەكەن 

لولەی  لە  و  بگرێت  گوللە  بەرگەی  كە 
كاربۆنی نانۆیی دروستیدەكەن.

نانۆییانە  لولە  ئەو  بەكارهێنانی  هەروەها 
ماددەی  و  ئاو  و  چیمەنتۆ  تێكەڵەی  لە 
و  تۆڵبوونی  و  توند  هۆی  دەبێتە  دیكە 

نەشكاندنیان. 
نانۆییانە  لولە  ئەو  زیادكردنی  هەروەها 
زیادبوونی  دەبێتە هۆی  ئەسیلین  پۆلی  بۆ 
هاوكۆلكەی پالستیكی یان جیڕی بە بڕی 
نانۆكاربۆنیەكان  لولە  لەوانە  جگە   .%30
وەرزیشدا  كەلوپەلی  دروستكردنی  لە 
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و  تێنس  ڕێكتەی  وەك  بەكاردەهێنرێن 
بیسبۆڵ و تۆپی گۆڵف و پارچەی پایسكل  
كە ئەو كەلوپەالنە زۆر سووك دەكات و 

زۆر پتەو و بەهێزیشیان دەكات.
لولە  دەكرێت  ل��ەوە  لێكۆڵینەوە  ئێستا 
وەك  پێكهاتەیەك  وەك  نانۆكاربۆنیەكان 
فەزایی  سەرخەری  بۆ  ڕاكێشان  پەتی 
بەكاربێنن كە پێویستی بە هێزێكی گرژی 
وا هەیە لە سەروو 70 گیگاباسكاڵەوە بێت. 
گرژبوون  تێكڕایی  گەورەیی  هۆی  بە  و 
لولەنانۆكاربۆنیەكان  خاوبوونەوەی  و 
بەوەش تەزوویەكی كارەبا بەرهەم دێت، 
بۆیە ئەو لوالنە لە دروستكردنی ماسولكە 

دەستكردەكاندا بەكاردێن. 
ئەو ڕیشااڵنەی هێزی گرژیان زۆر زۆرە 
وئەو  بەكاردێنن  فینیل  بۆلی  كهولی  كە 
لولەنانۆییانەی تێدایە پێویستیان بە 600جول/
ب��ەراوورد  بە  شكاندنیان  بۆ  دەبێت  گم 
لەگەڵ ئەو ڕیشااڵنەی بەرگری لە گوللە 
دەكەن و بە كیفلر دەناسرێن، پێویستیان بە 
نزیكەی 33جول/گم دەبێت بۆ شكاندنیان. 
لەجیاتی  لولەنانۆكاربۆنیەكان  دەتوانرێت 
پۆاڵ لە دروستكردنی پردە هەڵواسراوەكان 
ڕووپۆشكردنی  هەروەها  بەكاربهێنرێن، 
م����اددەك����ان ب���ە ك���اغ���ەزی ب��وك��ی 
بۆ  ماددانە  ئەو  بەرگری   buckypaper

هۆی  بە  ئەوەش  دەكات  زیاد  سوتاندن 
دانەوەی گەرمی بە شێوەیەكی زۆر كارا 
پەستێوراوانەی  چڕە  چینە  ئەو  میانەی  لە 

لولەنانۆكاربۆنیەكانەوە.
لە  تەنكە  توێیەكی  بوكی  ك��اغ��ەزی 
لولەنانۆییەكان و لە پۆاڵ بەهێزترە بە 250 

جار و لەویش سوكترە بە 10 جار.
بەكارهێنانی كاغەزی بوكی

بریتییە لە توێیەكی زۆر تەنك و بچووك لە 
بە 50 هەزار  باریكتر  نانۆكاربۆنی  لولەی 
ئەو  توندوتۆڵی  و  سەر،  مووی  لە  جار 
ڕووبەری  ڕووە  بۆ  دەگەڕێتەوە  كاغەزە 
ئەو لولە زۆر پچووكانە، ئەگەر یەك گرام 
لەو لوالنە وەربگریت و بتەوێت هەریەك 
لەو لوالنە بكەیتەوە ئەوا ڕووبەرێكی زۆر 

گەورە بەو لولەكراوانە دادەپۆشیت! 
گەیەنەری نانۆكیمیایی 

دەت��وان��رێ��ت  پێشوو  ل��ەوان��ەی  جگە 
دروستكردنی  بۆ  لولەنانۆكاربۆنیەكان 
ئۆكسیدی  یان  ئاڵتون  لە  نانۆیی  تەلی 

بەكاربهێنرێن،  توتیا 
نانۆییانەش  ت��ەل��ە  ئ��ەو 
لە  بەكاردەهێنرێنەوە 
دروستكردنی تەلی نانۆیی 
دیكە لە ماددەی دیكەی 
وەك نیتریدی گالیۆم، ئەو 
لوالنەش لە سیفەتەكانیاندا 
لە  دەب������ن  ج����ی����اواز 
بۆ  لولەنانۆكاربۆنیەكان، 
نموونە ئەوانەیان لە نتریدی 

گالیۆم دروستدەكرێن حەز بە بوونی ئاو 
دەكەن، بەاڵم لولەنانۆكاربۆنیەكان حەزیان 
لێدەكات  وایان  ئەوانەش  كە  نییە  ئاو  بە 
لە  بەكارهێنانیان  بۆ  بن  گونجاو  زۆر 

كیمیای ئۆرگانیدا. 
داگیرسێنەری ڕووناكی  

ل���ە ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ەك��ان��ی دی��ك��ەی 
چینێكی  ئەوەیە  لولەنانۆكاربۆنییەكان 
ئاسن  بە  لوالنە  لەو   SWNT دیوار  تاك 
خۆشكراوە بە ڕێژەی 29% دەخرێنە سەر 
پیتن  وەك  تەقاوەی  م��اددەی  لە  چینێك 
بەبەكارهێنانی فالشێكی وەك  PETN و 

ئەوەی لە كامێرادایە دادەگیرسێت. 
هەروەهائێستا لە پەیمانگای ماساتشۆستسی 
ئەوە  س��ەر  لە  لێكۆڵینەوە  ئەمەریكی 
دەكرێت ئەو لولەنانۆكاربۆنیانە زیادبكرێن 
مەبەستی  بە  بارگەگر  لەوحەكانی  بۆ 
زیادبوونی ڕووبەری لەوحەكان و بەوەش 

بارگەگری بارگەگرەكە زیاد دەكات.
ئامێرەكانی تیشكدانی ئەلكترۆنی

لە  ئەلكترۆنی  تیشكدانی  تەكنیكی   
تەكنیكە زۆر گرنگەكانی ئەم سەردەمەیە، 
وەك  ئ��ام��ێ��ری  زۆر  ك���اری  بنچینەی 
و  مۆنیتەرەكان  و  تەلەفزیۆن  شاشەكانی 
جیاوازەكانە،  پزیشكییە  تیشكە  تەكنیكی 
زۆر  ڕۆڵ��ی  لولەنانۆكاربۆنییەكانیش 
ئەو  پێشخستنی  زیاتر  لە  هەیە  گرنگیان 
نانۆكاربۆنیان  لولەیەكی  ئەگەر  تەكنیكە، 
ئەوا  دان��ا،  كارەباییدا  بوارێكی  لەناو 
لە  یەكێك  لە  ئەلكترۆن  لە  لێشاوێك 
سەرەكانییەوە دەردەچێت هەروەك ئەوەی 
سۆندەیەك ئاوی لێدەرچێت بە خێراییەكی 
زۆر، ئەو سیفەتە ناوازەیەی لولە نانۆییەكان 
كاسۆدیە  لولە  ئەو  جێگای  وایانكردووە 
گەورانە بگرنەوە كە پێشتر لە دروستكردنی 
بەكاردەهێنران،  مۆنیتەرەكاندا  و  شاشە 

تەكنیكی  یان  زانستی 
نانۆ یەكێكە لە بوارە 
زانستی  فراوانەكانی 
ماددە كە پەیوەندی 
بە فیزیا و ئەندازەی 
زیندەیی  و  میكانیكی 
كیمیاییەوە هەیە  و 
و لق و بەشی زۆری 
میانەی  لە  لێدەبێتەوە 
ئەو زانستانەدا، بەاڵم 
نێوان  خاڵی هاوبەشی 
لێكۆڵینەوەی  هەموویان 
ماددەیە  سیفەتەكانی 
لەسەر ئاستی زۆر 
هەرچەندە  بچووك 
ئەوەش ڕاست نییە 
بەو زانستە بوترێت 
بچووككردنەوە،  زانستی 
ڕاستیەكەی هەر  چونكە 
نانۆیە زانستی 
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هەتا  و  كۆمپانیانە  لەو  زۆر  ئێستا  بۆیە 
ئامێری  دروستكردنی  كۆمپانیاكانی 
تیشكدانی ئەلكترۆنی پزیشكیش لە هەوڵی 
پەرەپێدانی ئامێرەكانیانن لەڕێی بەكارهێنانی 
لولەنانۆكاربۆنیەكانەوە، بەاڵم وەك پسپۆڕان 
دەڵێن هێشتا لێكۆڵینەوەی زیاتر پێویستە بەو 

ئاڕاستەیە.   
دەتوانرێت لولەنانۆییەكان وەك هاوێژەری 
لولەی  لەجیاتی  ورد  زۆر  ئەلكترۆنی 
تیشكی كاسۆدی لە شاشە زۆر تەنكەكاندا 
و  كەم  زۆر  وزەیەكی  بە  بەكاربهێنرێن، 
ئەو  كاردەكەن،  بەرز  زۆر  چوستیەكی 
بواری  تیشكدەری  شاشەی  كە  شاشانە 
FEDs دەناسرێن لە لولەی كاسۆدی زۆر 

پچووك پێكدێن لەجیاتی لولەی كاسۆدی 
بۆ  دەهاوێژن  ئەلكترۆنەكان  كە  گ��ەورە 
چینێك لە فۆسفۆر. و ئێستا كۆمپانیاكانی وەك 
NEC،Delf  و IBM پەرە بە دروستكردنی 

بەكارهێنانی  لەڕێی  ترانزستۆرەكان دەدەن 
لولەنانۆكاربۆنییە  لولەنانۆكاربۆنیەكانەوە، 
دروستكردنی  لە  نیمچەگەیەنەرەكان 
 CNTFETج����ۆری ترانزستۆرەكانی 
بەكاردێن، كە هەندێك سیفەتی كارەبایی 
ب��ەراورد  بە  دروس��ت��ك��ردون  تێدا  باشی 
نیمچەگەیەنەری  ترانزستۆری  لەگەڵ 
پشت  كە   MOSFET كانزا  و  ئۆكسید 
ئەو  بەكارهێنانی  بە  بە سلیكۆن دەبەستن، 
دەبێتە  ئامێرەكاندا  لە  ترانزستۆرانە  جۆرە 
كارەكانیاندا..  لە  خێراكردنیان  ه��ۆی 
هەروەها بەكارهێنانی ئەو لوالنە لە ئەنتێنای 
ئەو  دیكەی  بەجێهێنانێكی  ڕادیۆكاندا 
لولەنانۆكاربۆنیەكان  ڕاستیدا  لە  لوالنەیە، 
كە  هەیە  دیكەیان  زۆری  بەكارهێنانی 

بواری باسكردنی هەموویان نییە. 
توێژەر  هاجۆنیان  جۆن  ڕەشتر:  ڕەش  لە 

داوە  نانۆ  نوێی  تەكنیكێكی  بە  پ��ەرەی 
لە  كە  دەبەستێت  ماددەیەك  بە  پشت  كە 
ڕەش ڕەشترە، و بەكاردەهێنرێت بۆ مژینی 
كار  و  باڵوبووەوە  و  پەرشبووە  تیشكی 
لەسەر تێكدانی داتاكان دەكات، تا ئێستا 
لەمەوال  بەاڵم  ڕەش��ە،  هەر  ڕەش  دەوت��را 
كە  ناسا  ئەندازیارانی  لە  تیمێك  لەگەڵ 
قیر ڕەشترە  لە  داوە  ماددەیەك  بە  پەرەیان 

بۆیە ئیتر دەڵێین نا!  
تەكنیكار   10 ناسا  ئاژانسی  ناوەندی  لە 
پەرەیان بە ماددەیەكی نانۆیی داوە بریتییە 
لولەی  بە  ڕووپ��ۆش��ك��راو  توێیەكی  لە 
نانۆكاربۆنی هەمەدیوار، ئەوانەش بریتین لە 
كاربۆنی كونداری زۆر پوخت بچووكتر 
بە 10 هەزار جار لە تووكی سەر، مەبەستی 
ناسا لەو پەرەپێدانە ڕێگرتنە لە پەرشبوونی 
ئەو ڕوناكییە نەخوازراوانەی لە ئامێرەكانەوە 
و  تێكدان  ه��ۆی  دەب��ن��ە  و  دەردەچ����ن 
بەپێی  پێوانەكردنەكان.  لەسەر  تەشویش 
پسپۆرانی ئەو بوارە ئەو ماددەیە بە 10 جار 
ڕەشترە لەو ماددەیەی ناسا بەكاریدێنێت بۆ 
نەخوازراو،  پەرشبووی  ڕووناكی  گرتنی 
پشت  تەكنیكە  ئ��ەو  ك��اری  میكانیزمی 
دەبەستێت بە توانای گەورەی ئەو ماددەیە 
لە مژینی ڕووناكی، لولەنانۆكاربۆنییە هەمە 
تێدایە  دیوارەكان كە كونی زۆر وردیان 
شێوەی  بە  فەرشێك  تووكی  ه���ەروەك 
زۆر  كونە  لەڕێی  و  دەوەستن  ستوونی 
ئەو  99.95%ی  ڕێژەی  بە  وردەكانییەوە 
دەمژێت كە دەكەوێتە سەری،  ڕووناكییە 
فۆتۆنەكان  لە  كەم  زۆر  ژمارەیەكی  واتە 
لەگەڵ  و  دەدرێ��ن��ەوە  لوالنە  ئەو  لەسەر 
پێوانەكردن  بۆ  مەبەستە  ڕووناكیەی  ئەو 
بە یەكدادەچن و بەوەش ڕێژەی هەڵە لە 
پێوانەكردنەكە زۆر كەم دەبێت، بە چاوی 

ڕووت ئەو ماددەیە ڕەش دەردەكەوێت. 
ئەو تیمە لە ساڵی 2007 وە  كار لەسەر 
ئاگاداری  بەبێ   و  دەك��ەن  تەكنیكە  ئەو 
New York- پەیمانگای  تیمە  ئ��ەو 
 based Rensselaer Polytechnic

لە  كە  دەكرد  كاریان  هەمان   Institute

ئەو  بەاڵم  ڕاگەیاند،  ئەوەیان  ساڵی 2008 
ماددەیەی ئەمان پەرەیان پێداوە بە 3 جار 
ڕەشترە لەوەی پێشوو كە ناسا بەكاریدەهێنا، 
بەاڵم ماددە پەرەپێدراوەكەی تیمی )جۆن 
م��اددەی��ە  ل��ەو  ج��ار   10 ب��ە  هاگۆپیان( 
ڕووناكی  Z306و  ناوی   بە  ڕەشترەكە 
بەجێهێنانی  و  دەمژێت  باشی  بە  پەرشبوو 

فەزایی زۆری هەیە لە ناسا!
تیمە  ئ��ەو  گ��ەورەی��ەی  دەستكەوتە  ئ��ەو 
بەدەستیان هێنا ئەوە بوو چینێكی ناوەكی 
نانۆكاربۆنی  لولەی  لە  بەهێز  لكاوی 
زیادكرد بۆ ماددەكەی پێشویان تیرەكانیان 
چەند نانۆمەترێك بوو ئینجا بۆ گەشەكردنی 
لە  هاندەر  چینێكی  لولەنانۆكاربۆنییەكە 
ئاسنیان دانا بۆ ئەو چینە ناوەكییە و خۆشكراو 
بە سلیكۆن ئینجا ئەو ماددەیان گەرمكرد 
پلەی   750 گەرمی  پلەی  بۆ  فڕنێكدا  لە 
سیلیزی، لە میانەی ئەو كردارەدا ماددەكە 
بە نێو كاربۆنەكەدا گوزەر دەكات بە هۆی 
گازێكی ناوەندییەوە. ستیڤانی جیتی زانای 
ماددە لە تیمی هاگۆبیان ئەستووری چینە 
نێوانیەكانی ماددە هاندەرەكانی دەگۆڕی بۆ 
بەوەش  لولەنانۆكاربۆنیەكان،  گەشەكردنی 
لە  دوور  بە  و  توندوتۆڵ  ماددەیەكی 
ڕووشاندن دروست دەبێت، هەر ئەو تیمە 
پەرەیان بە لولەی نانۆكاربۆنی ڕووپۆش بە 
لە  بەكارهێنانی  كە  داوە  تیتانیۆم  ماددەی 
تیمە سەرقاڵی  ئەو  ئێستا  باشترە، و  فەزادا 
ماددانەن  ئەو  دروستكردنی  تەواوكردنی 

نانۆ بەشێكە لە ملیارێك واتە 109 و بۆ ئەوەی زیاتر لە بچووكیە 
تێبگەین دەڵێین ئەستووری تاڵەموویەك دەگاتە 50 مایكرۆمتر واتە 
50000 نانۆمەتر و بچووكترین شت چاوی مرۆڤ بیبینێت پانییەكەی 
دەگاتە 10000 نانۆمەتر، كاتێك 10 گەردیلەی هایدرۆجین ڕیزدەكرێن 
ئینجا درێژییەكەی دەگاتە دەگاتە تەنیا 1 نانۆمەتر، ئینجا خۆت بزانە 
نانۆ چەندە بچووكە!
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مژینی  لە  بەكارهێنان  بۆ  بێت  ئامادە  تا 
ڕووناكی نەخوازراو لە پێوانەكردنەكاندا. 

ئەو داهێنانەی هاگۆبیان و تیمەكەی ئەوەندە 
وەرگرتنی  بەرەو  برد  تیمەی  ئەو  گرنگە 
 Innovator of  داهێنانی ساڵ خەاڵتی 

.the Year

ڕەخنە و ترس لە نانۆتەكنۆلۆژیا 
پێشكەوتن  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ  ب����ەردەوام 
ترس  و  ڕەخ��ن��ە  ن��وێ   تەكنیكێكی  و 
باڵودەبێتەوە بە نێو خەڵكدا وەك ئەوەی لە 
شۆڕشی پیشەسازی و داهێنانی كۆمپیوتەر 
ڕوویدا،  بۆماوە  ئەندازەی  پەیدابوونی  و 
یەكەم  دەبن:  ڕووەوە  دوو  لە  ڕەخنەكان 
بە  بچووكن  زۆر  گ��ەردی  نانۆ  ئەوەیە 
كۆئەندامی  دەگەیەننە  خۆیان  جۆرێك 
و  پێست  خانەكانی  پ��ەردەی  یان  دەم��ار 
سییەكان دەبڕن، و لە هەمووی مەترسیدارتر 
لە  ببڕێت،  دەماخ  دیواری خوێنی  ئەوەیە 
لێكۆڵینەوەیەكی  بەپێی  دا   1997 ساڵی 
گەردەكانی  نانۆ  ئۆكسفۆرد  زانكۆی 
دوانۆكسیدی تیتانیۆم كە لە مەڵحەمەكانی 
ترشە  بە  زیانیان  هەن  خۆرلێداندا  دژە 
ناوكی DNA گەیاندووە. هەروەها بەپێی 
لێكۆڵینەوەیەكی دیكە لە ناوەندی جۆنسۆن 
لولەنانۆكاربۆنیەكان  ناسا  بە  سەر  فەزا  بۆ 
زیانیان زیاترە لە تۆزی كوارتز كە دەبێتە 
هۆی نەخۆشی ك�����وش��ندەی سلیكۆسیس 

و لە شوێنكارەكاندا دروستدەبێت.
نانۆبوت  ل��ەوەدای��ە  نانۆ  ترسی  دووەم: 
نانۆدان  قەوارەی  لە  ڕۆبۆتانەی  ئەو  واتە 
هەمان شێوەی  بە  ببن  زۆر  و  بكەن  زیاد 
ئیتر  و  زیندەوەران  سروشتی  زۆربوونی 
لەوەوە دەست بەسەر هەموو شتێكدا بگرن 
لەم سەر زەویەدا، بۆیە ڕێكخراوە ژینگەیی 
و تەندروستیەكانی جیهان دەستیان كردووە 
ئەو  بۆ  بەستن  كۆنگرە  و  كۆبوونەوە  بە 
برۆكسل  لە  كۆبوونەوەیەك  لە  مەبەستە، 
ئەمیر  سەرپەرشتی  بە  تەمموزی 2008  لە 
تشارلز، ئەوە یەكەم كۆبونەوەیە لەو جۆرە 
هەروەها لە باڵوكراوەیەكی ئەم دوواییانەی 
جیهانیدا  سپەیسی  گرین  ڕێكخراوی 
توێژینەوەكانی  لەسەر  وریایی  داواك��راوە 
نانۆ دابنرێت، هەرچۆنێك بێت ئێستا مرۆڤ 
وا لە بەردەم دەرگاكانی قۆناغێكی نوێدایە 
باشیەكانی و خراپیە زۆرەكانی  بە هەموو 
»بەهیچ  دەڵێن  زاناكان  زۆرب��ەی  وەك  و 

جۆرێك ناكرێت بەرامبەر بەو گۆڕانكارییە 
گەورەیە بوەستین دەبا لە خراپیەكانی كەم 

بكەینەوە«.  
داهاتوی نانۆ تەكنۆلۆژیا

دڵەڕاوكێیەی  و  ترس  هەموو  لەو  بەدەر   
بەدەر  داوە،  نانۆیان  تەكنیكی  دەوری 
لەوانە هەموو دواڕۆژێكی چاوەڕواننەكراو 
لە  كارگەكان  تەكنیكەدایە،  ئەو  لەڕێی 
داهاتوودا هەموو شتێك بەرهەم دێنن هەر 
لە كەلوپەلی ناوماڵ و پێویستییەكانی ژیانی 
مرۆڤەوە تا مووشەك و كەشتیگەلی ئاسمانی 
زۆر  چوستییەكی  و  كەم  تێچوویەكی  بە 
لە  هەندێك  پێشوویان،  لەوانەی  بەرزتر 
مرۆڤدا  ژی��ری  لەگەڵ  كۆمپیوتەرەكان 
دەبنە یەك و زیرەكیەكی دیكە بۆ مرۆڤ 
زۆر  ئامێری  دەتوانرێت  دەك��ەن،  زی��اد 
مرۆڤدا  لەشی  لە  بچێنرێت  ورد  زۆر 
بە  بگەڕێت  خوێنیدا  س��وڕی  لەگەڵ  و 
لەڕێی  لەناویانبەرێت،  و  نەخۆشیدا  دوای 
بە  ئۆتۆمبێل  و  كەشتی  تەكنیكەوە  ئەو 
هەڵسوو  هەور  لە  تا  گەردیلە  ق��ەوارەی 
دروستبكرێن بە تێچووی كەم و چوستی 
بژمێری  تەكنیكەوە  لەو  هەر  بەرز،  زۆر 
كاتژمێری  قەوارەی  لە  دروستدەكرێن  وا 
دەست و زۆر بچووكتریش، جلوبەرگیش 
وا دروستدەكرێن هەموو زانیارییەك بدەن 
دەربارەی لەش و تەندروستیمان، هەروەها 
خۆیان توانای البردنی تەپوتۆز و خۆڵیان 
دەبێت و سیفەتی گەرمی و فێنكیان تێدا 

دەبێت!  
بە هۆی  و  دوارۆژدا  لە  لەوانەش سەیرتر 

نەشتەرگەری  ژووری  نانۆتەكنۆلۆژیاوە 
كەبسولەیەكی  لە  دروستدەكرێن  وا 
بچووك، دەخرێنە ناو لەشی نەخۆشەوە بۆ 
جێبەجێكردنی ئەو بەرنامە نەشتەرگەرییەی 
پزیشكەكە ئامادەی كردووە بەپێی جۆری 
تاقیكردنەوەی  بەپێی  و  نەخۆشییەكە، 
بە  ئەمەریكی  زان��ای  خ��ۆی  بە  تایبەت 
دەڵێت  نایفە  منیر  ع��ەرەب��ی  ڕەچ��ەڵ��ەك 
زانكۆی  لە  خۆمان  تاقیگەی  لە  »ئ��ەوەی 
ئەوەیە  دۆزیمانەوە  ئەمەریكی  ئەلینۆی 
زۆر  سلیكۆنی  وەك  ماددەیەكی  ئەگەر 
تاریك كە پێكنەری سەرەكی لم و خۆڵی 
دەنكۆڵەیەك  ماددەیە  لەو  زەوییە،  سەر 
دەبینین  دروستبكەین  نانۆ   1 قەبارەی  بە 
لەژێر تیشكی بنەوشەییدا بە ڕەنگی شینی 
تۆخ دەدرەوشێتەوە واتە لممان گۆڕی بۆ 
ماددەیەكی زۆر درەوشاوە، واتە ئیدی ئەوە 
نەما كە نانۆ تەكنۆلۆژیا هەر قسەكردن یان 

خەیاڵێكی زانستی بێت«.   

سەرچاوەكان: 
-http://www.physorg.com/

news/201012--nasa-blacker-

black-nanotubes-video.html

-http://www.trgma.com/index.

php?option=comcontent&view

=article&id=72:nasa-engineers-

develop-blacker-than-black-

nanotubes&catid=3:2008-09-08-

34-37-17&Itemid=10

-http://www.hazemsakeek.

-http://www.bee2ah.com/
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جوان موحەمەد ڕەئوف 

ناردنی كارەبا بە شێوەی بێتەل 

مرۆڤ بەردەوام لە كار و بیركردنەوەدایە 
بۆ دۆزینەوەی چارە بۆ گرفتەكانی ڕۆژانەی و داهێنانی 
بازدانی  دووای��دا  دەیەی  چەند  لەم  جۆرێك  بە  زیاتر، 
گەورە ڕوویدا لە داهێنانی ئامێرەكان لە بوارە جیاوازەكانی 
لە  زۆر   و  پزیشكی  و  گەیاندنەكان  و  ئەلكترۆنیك  وەك 
بوارەكانی دیكە... بە هەموویان دەیسەلمێنن سنوور نییە بۆ خەیاڵ 

و تەماحەكانی مرۆڤ. 
دەكات  چارەسەر  گرفتێك  كە  نوێیانەی  داهێنانە  لەو  یەكێك 
قەرەباڵغی  و  جەنجاڵی  ئەویش  گیرۆدەین،  پێوەی  زۆربەمان  و 
وایەرەكانی گەیاندنی كارەبایە بە ماڵەكانمان و ئامێرەكان كە ئەمڕۆ 
و  ماڵ  بەناو  گەیاندن  وایەرانەی  ئەو  سنووردان،  بێ   زیادبوونێكی  لە 
شوێنەكانی دیكەدا پەرش و باڵوبوونەتەوە و دیمەنێكی ناشرین دەدەن بەو 
شوێنانە، تۆژەرەوەكان لە هەوڵی چارەسەری ئەو گرفتەن و ئەوەش بەوە 

دەبێت وزەی كارەبا بە شێوەی بێتەل بنێرن!
یەكەم كەس لەو بوارەدا پێشەنگ بوو زانا نیكوال تیسال بوو كە لە ساڵی 1857 
لە دایكبوو و لە كۆتاییەكانی تەمەنیدا خەریكبوو چاوی لە دەستبدات بە هۆی 
زۆر خوێندنەوە، ئەو خاوەنی زۆر داهێنانە و بە باوكی فیزیا و كارەبا ناسرابوو 
لە سەردەمی خۆیدا و ئەندازیاری میكانیك و كارەبا بوو و لە بواری فیزیاشدا 
بلیمەتێك بوو بۆ خۆی، لە ساڵی 1880 یەكەم دینەمۆ و ماتۆری كارەبایی 
داهێنا بە تەزووی گۆڕاو، ئینجا بەرەو ویالیەتی كولۆرادۆی ئەمەریكی گەشت 
دەكات و ساڵێك تێیدا دەمێنێتەوە، لە ساڵی 1888 داهێنانەكەی دەفرۆشێت بە 

1 ملیۆن دۆالری ئەمەریكی بە داهێنەر جۆرج وستنگ هاوس.
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بۆیە وا درێژە دەدەم بە ژیانی ئەو زانایە، 
چونكە ئەو یەكەم كەسبوو كە خاوەنی 
ساڵی  لە  بوو  نەكراو  تەواو  پڕۆژەیەكی 
كارەبا  وزەی  گواستنەوەی  بۆ   1899
ماوەی  بۆ  ڤۆڵت  ملیۆن   100 بێتەلیانە 
لە  بە هۆیەوە 200 گڵۆپی  25 میل كە 
كۆلۆرادۆسپرینگز  شاری  لە  بانكێكدا 
تەلێكی  هیچ  بەكارهێنانی  بێ   خستەكار 
گەیاندن و بە ڕێژەی5% لە فیڕۆدانی وزە 
و، بە پارەی خاوەنی بانكەكە یەك بینای 
گەورە و سەیری دروستكرد بۆ ناردنی 
جۆرێك  بە  بێتەل  شێوەی  بە  كارەبا 
ناو  ساحریان  بە  سەردەمە  ئەو  خەڵكی 
دەبرد، بەاڵم لەوە دەچێت بە هۆی نەمانی 
خاوەنی  گەیاندنەوە  تەلەكانی  ب��ازاڕی 
لەو  دەست  كرابێتەوە  پەشیمان  بانكەكە 
بە  دا   1906 ساڵی  لە  و  بەردا  پرۆژەیە 
تەواوی پڕۆژەكە وەستا، ئەمەش وێنەی 
سەر  بە  كە  بورجەیە  ئەو  ڕاستەقینەی 
بیناكەوە بوو بۆ ناردنی وزەی كارەبا بە 
شێوەی بێتەل یان وایەرلیس، لەو ڕێگاوە 
لە توانای تیسالدا بوو وزەیەكی كارەبایی 
بنێرێت بە توانای 3000 گیگاوات و بە 
موگناتیسی  بواری  لە  وەرگرتن  سوود 

زەوی و بە تێچوویەكی زۆر كەم. 
بە  كارەبا  ناردنی  بیرۆكەی  لەبەرئەوە 
تازە  بێتەل یان وایەرلێس زۆر  شێوەی  
ئاماژەی  وەك  زانستدا،  مەیدانی  لە  نییە 
پێدرا پێشتر ئەندازیاری كارەبایی نیكوال 
تیسال-ی و بە بنەچە كرواتی باسی لەو 
كاراشی  بەشداری  و  كردووە  تەكنیكە 
و  كارۆموگناتیسی،  تیۆری  لە  هەبووە 
بە  ماركۆنی  پێش  و  ڕادیۆش  داهێنانی 
پێشكەشكرد،  داهێنانی  كارتی  ساڵ   3
و  كۆمەاڵیەتی  ئاستی  هۆی  بە  ب��ەاڵم 
بۆ  نۆبڵی 1909  ناسیاوكارییەوە خەاڵتی 
ماركۆنی دەرچوو لەكاتێكدا ئەو هەموو 
بۆیە  بەكاردەهێنا  تیسالی  داهێنانەكانی 
هەوڵەكانی  ئەوەی  بۆ  گریا  زۆر  تیسال 
شدا   1916 ساڵی  لە  و  فەرامۆشكران، 

ئەدیسۆن بێبەشیكرد لە خەاڵتی نۆبڵ.
كۆیلێكی  دا   1892 ساڵی  لە  تیسال 
دروستكرد بە ناوی كۆیلی تیسالوە كە 
كارەبای بە شێوەی بێتەل دەنارد، تیسال 
كەسێكی زۆر زیرەك بوو و تەماحەكانی 
كاتێك  كەوتبوون،  سەردەمەكەی  پێش 
دەچێت بۆ ئەمەریكا و لەگەڵ ئەدیسۆن 
كار دەكات، بەاڵم ئەم لە بواری تەزووی 

كارەبای گۆڕاو و ئەدیسۆنیش لە بواری 
واتە  دەكرد،  كاری  نەگۆڕدا  تەزووی 
بێتەل  كارەبای  بیرۆكەی  بنەڕەتدا  لە 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بلیمەتەی ناوی تیسال 

بوو.
ئاڕاستەیە  بەو  دیكەدا  هەنگاوێكی  لە 
پسپۆری  و  توێژەر  سۆڵجاسیك-  مارین 
ماساشۆستسی  پەیمانگای  ل��ە  فیزیا 
بە  ناسراو  و  ئەمەریكی  تەكنۆلۆژیای 
 5 لە  كە  تیمەكەی  و  مارین   ،MIT

كەس پێكهاتبوون لە حوزەیرانی 2007 
دا توانیان گڵۆپێكی  60wی لە دووری 
فیڕچووی  بە  40%ی  ڕێ��ژەی  بە  و  2م 
ئەوەبووە  و  پێبكەن  ئیش  كارەبا  وزەی 
وای  كۆمپانیای  دام��ەزران��دن��ی  ه��ۆی 

تریستی! 
توێژەرەوەكانی  لە  تیمێك  دوات��ردا  لە 
ئامێرێكی  ئەمریكی   MIT پەیمانگای 
نوییان داهێناوە بە ن������اوی وای تریستی  
- WiTricit یەوە بە مانای كارەبای بێتەل، 

ئیش  تەلەفزیۆنێك  توانیان  هۆیەوە  بە 
پێبكەن بە هۆی سەرچاوەیەكی كارەباوە 
بێتەلی گەیاندن و 1م لە سەرچاوەكەوە 
پێشەنگ  لەوانەی  یەكێك  بوو!  دوور 
بێتەلیانە  كارەبا  ناردنی  بواری  لە  بوون 
جیلەرە  ئیرك  ناوی  بە  سەردەمەدا  لەم 
ئەندامی  و  بەجێهێنان  سەرۆكی  كە 
یەكێك  لە  بووە  بەڕێوەبردن  ئەنجومەنی 
پێشتریش  و  مۆبایل  دامەزراوەكانی  لە 
ئەندامی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن بووە لە 
ئەنجومەنی گەیاندنەكان لە ماساشۆتسی 
ئەمەریكی هەر لە دامەزراندنییەوە، و لە 
ساڵی 2008 پەیوەندی بە كۆمپانیای وای 

تریستی دەكات وەك سەرۆك.
كارەبای بێتەل چۆن كاردەكات؟

ئەوەیە  بێتەل  كارەبای  كاری  بنچینەی 
شەپۆلی  لەڕێی  كارەباكە  وزەی  كە 
هەروەك  بنێررێت  كارۆموگناتیسیەوە 
لەڕێی شەپۆلی  بەرنامە ڕادیۆییەكان كە 
دەنێررێن،  و  پەخشدەكرێن  ڕادیۆییەوە 
ئەو  كە  ئەوەیە  كۆسپ  لێرەدا  ب��ەاڵم 
باڵودەبنەوە  هەڕەمەكیانە  بە  شەپۆالنە 
لەالیەن  وزەكانیان  زۆری  بەشێكی  و 
گ��ەردەك��ان��ی ه���ەواوە دەم��ژرێ��ن، بۆ 
لەوە  بیریان  زاناكان  ئەوە  چارەسەری 
كارۆموگناتیسی  شەپۆلی  ك���ردەوە 
هاوئاڕاستە كە خۆی لە تیشكی لەیزەردا 
دەبینیەوە بەكاربێن، بەاڵم بوونی مەترسی 

مرۆڤ  تەندروستی  لەسەر  تیشكە  ئەو 
دیكە  ڕێگاچارەی  لە  بیر  لێكردن  وای 
دەوترێت  پێی  ڕێگایەش  ئەو  بكەنەوە، 
زرنگانەوە یان دانەوەی كارۆموگناتیسی، 
موگناتیس  و  كارەبا  بزانین  با  سەرەتا 

چین و پەیوەندی نێوانیان چییە؟ 
بریتییە  كارەبا  ت��ەزووی  ی��ان  كارەبا 
بڕگەی  بە  كە  بارگە  لە  لێشاوێك  لە 
كاتێكی  لە  دەڕوات  گەیەنەرێكدا 
دیاریكراودا، بەاڵم موگناتیس ماددەیەكە 
م��اددەی  كێشكردنی  هێزی  سیفەتی 
دیكەی وەك خۆی هەیە بۆ نموونە ئاسن 
ماددەیەكە دەتوانرێت سیفەتی موگناتیسی 
نێوان  پەیوەندی  دروستبكرێت،  تێدا 
تەزووی  ئەوەیە  موگناتیسیش  و  كارەبا 
بواری  بڕوات  گەیەنەرێكدا  بە  كارەبا 
گەیەنەرەكەدا  دەوری  بە  موگناتیسی 
ڕاستە،  پێچەوانەكەشی  و  دروستدەكات 
كارەبا  موگناتیسیەوە  ب��واری  لە  وات��ە 
دەوترێت  ب��ەوەش  و  دروستدەكرێت 
كارەباش  ت��ەزووی  كارۆموگنەكاری، 
دوو جۆرە: تەزووی نەگۆڕ ئەو تەزووەیە 
بڕ و  و  بەدەستدێت  پاترییەكەوە  لە  كە 
ئاڕاستەی بە تێپەڕبوونی كات ناگۆڕێت، 
لە  و تەزووی گۆڕاو ئەو تەزووەیە كە 
بە  ئاڕاستەی  و  بڕ  و  بەكاردێت  مااڵندا 
تێپەڕبوونی كات دەگۆڕێت و هێڵكاری 
بەیانیەكەی بە شێوەی چەماوەی ساینە، و 

بە هۆی دینەمۆوە دروستدەبێت.
ت��ەزووی  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی  بابەتە  ئ��ەم 
دی��اردەی  هەروەها  هەیە،  گ���ۆڕاوەوە 
كارۆموگنەكاری لە زۆربەی ئامێرەكانی 
ژیانی ڕۆژانەماندا دەبینرێت بۆ نموونە لە 
كۆیلی  دوو  لە  كە  ترانسفۆرمەرەكاندا، 
ژمارە پێچ جیاواز پێكدێن و لەسەر یەك 
ناواخن هەڵكراون و بە دوو كۆیلەكەی 
كۆیلی  و  سەرەتایی  كۆیلی  دەوترێت 

ناوەندی.
كۆیلی  ترانسفۆرمەرێكە   ،)1( وێنەی 
بەستراوە  و  چەپە  الی  سەرەتاییەكەی 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

76

كۆیلی  و   V1گ����ۆڕاوەوە ت��ەزووی  سەرچاوەیەكی  بە 
ناوەندییەكەی الی ڕاستە و هەردووكیان لەسەر ناواخنێكی 
الكێشەیی هەڵكراون كە ڕۆڵی گواستنەوەی بوارەموگناتیسیە 
گۆڕاوەكەی كۆیلی یەكەم دەبینیت كە تەزووە گۆڕاوەكەی 
پێدا دەڕوات، كاتێك بوارە موگناتیسییە گۆڕاوەكە دەگاتە 
ڤۆڵتیە  ئەرك  ناوەندی جیاوازییەكی  یان  كۆیلەكەی دووەم 
V2 لەسەر جەمسەرەكانی كۆیلی ناوەندی دروستدەكات و 

بەوەش تەزوویەكی گۆڕاو بەرهەم دێت. 
زیاتر  با  بەاڵم  بێتەلە،  كارەبای  پرانسیپی  باسكرا  ئەمەی 
ڕوونكردنەوە بدەین، دەبێت ئەو دوو كۆیلە هەمان سیفەتی 
كارەباییان هەبێت بە مانایەكی دیكە كۆیلی دووەم وەاڵمی 
لەرەلەری  هەمان  كە  بداتەوە  دیاریكراو  لەرەلەرێكی 
زرنگانەوەی  دەوترێت  ب��ەوەش  كە  بێت،  سەرچاوەكە 
دوای  بە  ئێمە  ڕادی���ۆدا  لە  چ��ۆن  ه���ەروەك  كارەبایی 
ئێستگەیەكی دیاریكراودا دەگەڕێین بە كرداری سافكردن 
tunning واتە یەكسان كردنی لەرەلەری سروشتی سوڕی 

ڕادیۆكەمان بە لەرەلەری شەپۆلە كارۆموگناتیسیە هاتووەكان 
كارەبایەك  سوڕە  هەموو  و  تەنێك  »هەموو  ئێستگەكەوە  لە 
لەرەلەری  ناوی  بە  هەیە  خۆی  بە  تایبەت  لەرەلەرێكی 
سروشتییەوە«، لە الیەكی دیكەوە لە كارەبای بێتەلیدا هەوا 
جێگای ئەو ناواخنە الكێشەییە دەگرێتەوە كە وتمان لێشاوە 
موگناتیسیەكە دەگوێزێتەوە لە كۆیلی سەرەتاییەوە بۆ كۆیلی 
لەڕێی  یەكەم  كۆیلی  گۆڕاوەكەی  لێشاوە  واتە   ناوەندی. 
هەواوە دەگاتە كۆیلی ناوەندی بەپێی بارودۆخی زرنگانەوە 
كارەباییەكە و بە شێوەی شەپۆلی كارۆموگناتیسی كە زیانی 

نابێت لەسەر لەشمان نەك بە شێوەی كارەبا!
تا ئێستا بەپێی ئەو تاقیكردنەوانەی كراون توانراوە بۆ ماوەی 
زیانێك  هیچ  ئەوەی  بێ   بنێررێت  كارەبا  وزەی  2م  تەنیا 
ڕێگایە  بەو  كارەباییەی  توانا  ئەو  و  مرۆڤ  بە  بگەیەنێت 
نێردراوە لە 60w تێپەڕی نەكردووە. بۆ زانیاری لەو بارەوە 

سەیری ئەم ڤیدیۆیە بكە:  
http://www.youtube.com/watch?v=j4sAzaK 

fbRc                    پرۆسەی ناردن و وەرگرتنەوەی وزەی 

كارەبای بێ تەل:
بۆ ناردن و وەرگرتنەوەی وزەی كارەبا بەبێ  تەلی گەیاندن 
پێویستمان بە دوو وێستگەی ناردن و وەرگرتنەوە دەبێت كە 
هەریەكەیان بورجی هەوائی تایبەت بە خۆی دەبێت، وەك 
ناردنی  وێستگەی  دیارە  خوارەوەدا  هێڵكاریەكەی  وێنە  لە 

كارەبا بێتەلیانە پێكدێت لە: 
.220v / 15000v1. ترانسفۆرمەرێك

.330pf / 50kv 2. بارگەگرێكی
ڤۆڵتیەی  بەپێی  كۆیل  پێچی  لە  دیاریكراو  ژمارەیەكی   .3

.10mm دەرچوو و لەرەلەری تەزووەكە بۆ تەلێكی
4. جارێكی دیكە ژمارەیەكی دیاریكراو لە پێچی كۆیل بۆ 

.0.3mm تەلێكی

یەكەیەكی   .5
خاڵیكردنەوەی 
بە  ك��ان��زای��ی 
گۆیەك  شێوەی 

بێت. 
وێ���س���ت���گ���ەی 
وەرگ����ری����ش 

پێكدێت لە:
پلێتێكی   .1

كارۆموگناتیسیەكان  شەپۆلە  ڕووبەرەكەی  پێی  بە  كە  مس 
وەردەگرێت.

2. بارگەگرێك وەك فلتەرێك بۆ جیاكردنەوەی كارەبا وزەكە 
لە شەپۆلە كارۆموگناتیسیەكە.

بۆ  لەرەلەركارێكەوە  سویچی  بە  بەستراو  كۆیلێكی   .3
جێگیركردنی لەرەلەر.

4. هەردوو جەمسەری هاتوو. 

سەرچاوەكان :  

http://www.witricity.com/pages/team.html

http://muslimlead.com/?p=899\

http://www.qariya.com/electronics/wirless_

electricity.htm

4- نقل الكهربا ء السلكیا، أحمد الحدیدی.
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 Radio ڕادی��ۆی��ی  شەپۆلی 
ش��ەپ��ۆل��ی  ل���ە  ب��ەش��ێ��ك��ە   wave

كارۆموگناتیسی، درێژی شەپۆلەكەی لە 
شەپۆلی ژێر سور درێژترە، ئەم شەپۆالنە لە 
سروشتەوە بەرهەم دێن لە ڕێگەی هەورە 
گەردوونیەكانەوە،  تەنۆلكە  و  بروسكە 

پەخشی  لە  دەستكردەكەی  بەكارهێنانە 
وەكو  جواڵودایە  و  جێگیر  وێستگەیی 
شانەیی  گەیاندنی  و  تەلەفزیۆن  و  ڕادیۆ 
ئەم  ڕێگەی  لە  هەروەها  دەریاوانیدا،  و 
كەشتیارانی  بە  پەیوەندی  شەپۆالنەوە 
تۆڕەكانی  لە  هەورەها  دەكرێت،  فەزاوە 
دیكەدا  بەجێهێنانەكانی  و  كۆمپیوتەر 
كۆنترۆڵی  ب��ەه��ۆی��ەوە  ب��ەك��اردێ��ت، 

مووشەكەكانی فەزا دەكرێت.
چەند  لەنێو  ڕادیۆییەكان  شەپۆلە  درێژی 
دەبێت،  مەتر  سەدەها  بۆ  سانتیمەترێك 
چەند  شەپۆالنە  ئەو  لەرەلەری  جیاوازی 
بۆ  دەدات  جیاواز  تایبەتمەندییەكی 

باڵوبوونەوەی بە بەرگە هەوادا.

شەپۆلە درێژەكان بە شێوەیەكی هەمیشەیی 
ئەو  دادەپۆشن،  هەسارەكان  لە  بەشێك 
شەپۆالنەی كورتترن لە چینی ئایۆنۆسفیردا 
دەشكێنەوە ئەمەش وا دەكات بە دەوری 

گۆی زەویدا بسوڕێنەوە.
و  الدەدەن  كورتەكان  شەپۆلە  ب��ەاڵم 
دەدرێنەوە،  ئاسان  زۆر  شێوەیەكی  بە 
م���ەوداك���ەی���ان ه��ێ��ڵ��ی ئ��اس��ۆی��ی��ە، و 
ڕووناكییە  خێرایی  هەمان  خێراییەكەیان 

 .105Km/s*3.0 واتە
Radio waves: مەودایەكی بەرفراوان 

لە شەپۆلەكانی شەبەنگی كارۆموگناتیسی 
ئەو  ڕادیۆییەكان  شەپۆلە  دەگرێتەوە، 
ش��ەپ��ۆالن��ەن ك��ە درێ��ژت��ری��ن درێ��ژی 

شەپۆلە ڕادیۆییەكان 
دڵنیا عەبدولاڵ
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لەرەلەریان  كەمترین  و  هەیە  شەپۆلیان 
شەپۆلێكی  هەموو  ڕاستیدا  لە  هەیە، 
كارۆموگناتیسییە كە درێژیی شەپۆلەكەی 

لە 30cm گەورەتر بێت.
درێژی شەپۆلە ڕادیۆییەكان لەنێوان تیرەی 
تۆپێكی پێ و درێژی یاریگایەكی تۆپی 
پێدا دەبێت، لەبەرئەوەی ئەم شەپۆالنە كە 
درێژی شەپۆلیان زۆرە دەتوانن بە ئاسانی 
بۆیە  بگوازرێنەوە،  تەنەكاندا  دەوری  بە 
بۆ شوێنە دوورەكان گونجاو  ناردنی  بۆ 

دەبن.
ئاسمانیەكان  تەنە  و  گاالكسی  لە  زۆر 
شەپۆلی ڕادیۆیی دەردەكەن، كە دەتوانین 
كە  بێتەلیدا  گەیاندنی  لە  بێنین  بەكاری 
یەكەمجار لە وەرگرتن و ناردنی شەپۆل 
لە ڕادیۆدا بەكارهات. بۆ یەكەمجار ئەم 
ماوەی  لە  بەكارهات  ڕاداردا  لە  شەپۆلە 

جەنگی جیهانی دووەمدا.
گەردوونیەكانەوە  دووری��ی��ە  ه��ۆی  بە 

ئەو  دەپێورێت  ڕووناكی  ساڵی  بە  كە 
كارۆموگناتیسییانەی  ڕادیۆییە  تیشكە 
هۆی  بە  الوازن  زۆر  دەگ��ات  پێمان 
تەلەسكۆبە  و  )ئاریال(  هەوایی  دانانی 
زەبەالحەكان توانرا بەسەر ئەو كێشەیەدا 
 VLA ڕوانگەی  نموونە  بۆ  ببن،  زاڵ 
واڵت��ە  نیومەكسیكۆی  ل��ە  ك��ە  م��ەزن 
یەكگرتووەكانە لە 27 ئاریال پێكهاتووە 
كە تیرەی هەریەكەیان 25M و بارستایی 
هەریەكەیان 220 تەن دەبێت و ڕووبەڕی 
30Km2 داگیركردووە و بە شێوەیەكی 

باش كاردەكات.
ئ����ەو ش��ەپ��ۆل��ە ڕادی���ۆی���ی���ان���ەی لە 
گەورەكەرە  هۆی  بە  دێن  گەردوونەوە 
ئەلەكترۆنییەكانەوە گەورە دەكرێن و بە 
شێوەیەكی ئەلەكترۆنی خەزن دەكرێن تا 

كاتی لێكۆڵینەوە و توێژینەوە لێیان.
لە  ڕادیۆیی  لەبەرئەوەی درێژی شەپۆلی 
جیاوازی  بۆیە  درێژترە  بینراو  ڕووناكی 

گۆشەی هەواییەكان بچوكتر دەبێت لەو 
ڕووناكی  لە  چاودێرێك  كە  گۆشەیەی 
بینراودا وێنەی پێ دەبینێت، ئەمەش مانای 
وایە وێنەكە زۆر ڕوون و ئاشكرا نابێت، 
دەتوانرێت ئەم كێشەیە چارەسەر بكرێت 
چەند  لە  پێوانانە  ئەو  كۆكردنەوەی  بە 
بەیەكداچوونی  ڕێگەی  بە  ئارێلێكەوە 
ڕووبەری  زیادكردنی  یان  شەپۆلەكان، 
ئارێلەكان، پاشان هەڵبژاردنی پێوانەیەكی 
گونجاو تا وێنەیەكی ڕوون و ئاشكرامان 

دەست كەوێت.
لەبەرئەوەی شەپۆلە ڕادیۆییەكان بە كەمی 
هەواوە  بەرگی  و  تۆز  و  تەپ  لەالیەن 
هەڵدەمژرێت، بۆیە دەتوانین بە هۆیانەوە 
ئاسماندا كە تەپ  لە  ببینین  ناوچانە  ئەو 
و تۆزی گەردوونیان تێدایە وەك چەقی 
گاالكسییەكە یان گاالكسی كورتەبااڵی 
شاراوە لە پشت پەپكەی گاالكسییەكەوە، 
كە بە ڕووناكی بینراو و ئەو تیشكە ژێر 
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سوورە نابینرێت كە لێوەی دەردەچێت.
هێڵەكانی  چوارچێوەی  لە  شەپۆلە  ئ��ەم 
لەوانەش  هەن  كارۆموگناتیسیدا  شەبەنگی 
درێ��ژی  ك��ە   )1( ه��ای��درۆج��ی��ن  هێڵی 
لەرەلەرەكەی  و   21cm شەپۆلەكەی 
هاوتاكانی  گ��ەردی��ل��ە   .1420Mhz

هایدرۆجین ئەم شەپۆالنە دەردەكەون، واتە 
دەزانرێت  دەبینرێن،  شەپۆالنە  ئەم  كاتێك 
ئەو ناوچەیەی ئاسمان گازی هایدرۆجینی 

تێدایە.
ڕادیۆیەوە  شەپۆلی  پێوانەكردنی  بەهۆی 
دەتوانرێت لێكۆڵینەوە بۆ ئەم سەرچاوانە 

ئەنجام بدرێت.
و  خ��ۆر  تیشكی  ل��ە  لێكۆڵینەوە   -1
گاالكسییەكانی دیكە لە كۆمەڵەی خۆردا.
و  گ��ەورە  هەسارە  لە  لێكۆڵینەوە    -2

ئەستێرە درەوشاوەكان.
3- گازە گەردوونییەكان و سەدەم.

4- چەقی گاالكسییەكە.
5- گاالكسییە ڕادیۆییەكان.

گاالكسییە ڕادیۆییەكان: ئەو گاالكسییانەن 
كە لە چەقەكەیاندا كونێكی ڕەش هەیە، 
كونی  لە  ڕادیۆییەكانی  شەپۆلە  چونكە 
ڕەشی چاالكەوە دەردەچن كە لە دۆخی 

قوتدانی ماددەیەدا.
ئاسایی  گاالكسیەكی  ه��ەر  بێگومان 
ڕەش��ی  كونی  ملیۆنەها  و  ه��ەزارەه��ا 
دابەش  ناویدا  بە  كە  تێدایە  بچووكی 
ڕادیۆییەكانی  دەرچوونە  بەاڵم  ب��وون، 
كونەڕەشە  بەو  بەراوردكرن  بە  الوازن 

گەورەیەی لە چەقی گاالكسییەكەدایە.
كە  چاالكانەی  گاالكسییە  لەو  بریتیین 
چوارچێوەی  لە  بەهێزیان  تیشكدانێكی 
تیشكی ڕادیۆییدا، توندی وزەی دەرچوو 
 ،100Mhz-10 1039 و لەرەلەریW

دەرچوونی شەپۆلی ڕادیۆیی دەگەڕێتەوە 
بۆ دیاردەی )سینكرۆترۆنی(، دەتوانرێت 
لە ڕێگەی دوو خاڵی گەردوونی ئاڕاستە 
پێچەوانەوە دروست بوون و دەرچوونی 
ئەم تیشكە و كارلێكردنی لەگەڵ ناوەندی 
دەرچوونی  خێرایی  ببینرێت.  دەرەكیدا 
دەگاتە  خاڵە  دوو  ئ��ەم  تەنۆلكەكانی 
گاالكسییانەی  ئەو  ڕووناكی،  خێرایی 
ئەم جۆرە چاالكییانە دەردەخەن هەمیشە 

گاالكسییە هێلكەییەكانن.
كە  دەگمەنانەی  خاسیەتە  لەو  بێجگە 

هەیانە  ڕادیۆییەكان  شەپۆلە 
ئاسانی  ب��ە  دەت��وان��رێ��ت 
گەردوونییە  دووری���ە  ل��ە 
بدۆزرێنەوە،  گەورەكاندا 
شێوازێكی  دەبێتە  ئەمەش 
لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  گرنگ 
گ����ەردوون، ب��ەم دوای��ی��ە 

كاریگەری  لەسەر  لێكۆڵینەوەیەك  چەند 
ئەو هەسارانە لەسەر ناوەندی گەردوونی 
هێشووی  بەتایبەتی  دراوە  ئەنجام 

ئەستێرەكان.
شێوەیان  زۆر  ڕادیۆییەكان  گاالكسییە 
هەیە، كە لە شێوەی دوو خاڵی هاوتای 
كەم  هەورێكی  یان  پێچەوانە  ئاڕاستە 
درەوشاوە دان لە كۆتایی ئەو دوو خاڵەدا، 
لە  كە   87 مسییە  زەبەالحی  گاالكسی 
هێشووی فیرجۆدا هەیە نموونەیە بۆ ئەو 

گاالكسییانە.
پەڵە  دوو  ئ��ەو  1970ەوە  س��اڵ��ی  ل��ە 
توانیان  زاناكان  بەناوبانگترینە،  ه��ەورە 
لێكۆڵینەوەیان بۆ ئەنجام بدەن كە ئەو دوو 
خاڵە لێشاوێك لە تەنۆلكە سەرەتاییە وزە 
بەرزەكان پێكدێنن و بوارێكی موگناتیسی 
ناوكی  لەنزیك  كە  لەگەڵدایە  بەهێزیان 
گاالكسییە چاالكەكەوە هاتووە. ئەو دوو 
خاڵە Jet بەم ناوە ناونراوە وەك دەربڕینێك 
لە شێوە بینراوەكەی و دەرچوونە خێرا و 

بەردەوامەكەی تەنۆلكەكانی.
گاالكسی NGc5128 نزیكترین گاالكسی 
ئاسمانی  دەكەوێتە  كە  ئێمەوە  لە  ڕادیۆییە 

نیوەی گۆی زەوی باشورەوە.
دۆزینەوەی شەپۆلە ڕادیۆییەكان

بوو  كەس  یەكەم  ماكسوێڵ  جایمس 
داو  ڕادیۆیی  شەپۆلی  لە  سەرنجی  كە 
ڕێگەی  لە  ئەویش  ك��رد،  بۆ  پێشبینی 
ساڵی  لە  بیركارییەوە  تاقیكردنەوەیەكی 
1865دا، سەرنجیدا كە تایبەتمەندی ئەم 
نزیكە  و  دەچێت  ڕووناكی  لە  شەپۆالنە 
لە سیفەتە كارەبایی و موگناتیسییەكانەوە.

پێشنیاركرد  هاوكێشەیەكی  ماكسوێڵ 
شەپۆلی  كە  ك���ردەوە  ڕوون��ی  تیایدا 
وەگ  ڕووناكی  شەپۆلی  و  ڕادیۆیی 
شەپۆلە كارۆموگناتیسییەكان بە بۆشاییدا 

دەسوڕێنەوە.
ئەڵمانی  زان��ای��ەك��ی  1887دا  ساڵی  ل��ە 
شەپۆلە  دروس���ت���ی  ه��ێ��رت��ز  ن���اوی  ب��ە 

لەبەرئەوەی 
درێژی شەپۆلی 
ڕادیۆیی لە ڕووناكی 
بینراو درێژترە بۆیە 
جیاوازی گۆشەی 
بچوكتر  هەواییەكان 
دەبێت لەو گۆشەیەی 
كە چاودێرێك لە 
بینراودا وێنەی  ڕووناكی 
پێ دەبینێت، ئەمەش 
مانای وایە وێنەكە زۆر 
ڕوون و ئاشكرا نابێت، 
ئەم كێشەیە  دەتوانرێت 
چارەسەر بكرێت بە 
پێوانانە  ئەو  كۆكردنەوەی 
لە چەند ئارێلێكەوە بە 
بەیەكداچوونی  ڕێگەی 
یان  شەپۆلەكان، 
زیادكردنی ڕووبەری 
پاشان  ئارێلەكان، 
پێوانەیەكی  هەڵبژاردنی 
وێنەیەكی  تا  گونجاو 
ڕوون و ئاشكرامان 
دەست كەوێت 10 -100Mhz
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كارۆموگناتیسییەكانی ماكسوێڵی دەرخست 
ڕادیۆیی  بەرهەمهێنانی شەپۆلی  ڕێگەی  لە 

لە تاقیگەدا.
پاش ئەوە چەندەها داهێنان دۆزرانەوە كە 
بە هۆیانەوە گرنگی بەكارهێنانی شەپۆلی 
لەناو  زانیاری  گواستنەوەی  لە  ڕادیۆییان 

گەردووندا دەرخست.
بۆ  دەگەڕێتەوە  دۆزینەوەیە  ئەم  چاكەی 
ماركۆنی(،  )گالیلۆ  و  تێسال(  )نیكۆال 
بە  ڕێگە  كە  دۆزییەوە  سیستمانەیان  ئەو 
بەكارهێنانی شەپۆلە ڕادیۆییەكان دەدات 

لە گەیاندندا.
شەپۆلەكانی ڕادیۆ

و  قسە  و  مۆسیقا  ڕادی��ۆ  شەپۆلەكانی 
هەوادا  بە  شاراوەیی  بە  داتاكان  و  وێنە 
م��ەودای  لە  زۆرج��ار  دەگوێزرێتەوە، 
بە  ڕۆژانە  ئەمەش  كیلۆمەتردا،  ملیۆنەها 
ڕوودەدات،  جیاواز  ڕێگەی  ه��ەزاران 
وێڕای كە شەپۆلەكانی ڕادیۆ نەبینراون و بە 
تەواوەتی لەالی مرۆڤ شایەنی دۆزینەوە 
كۆمەڵگای  بەتەواوەتی  كەچی  نین، 
بێتەلییەكاندا  دەزگ��ا  لە  وەك  گۆڕیوە 
دەرگای  گەیاندن،  تۆڕەكانی  )مۆبایل، 
كاتژمێری  تەلەفزیۆنی،  پەخشی  گەراج، 
مایكرۆوەیڤ(  فڕنی  ڕادار،  بێتەلی، 
گشت ئەمانە پشت بە شەپۆلەكانی ڕادیۆ 

دەبەستن.
دەزگایەكی  ڕادی��ۆ  كە  لەوەدایە  سەیر 
پێكهاتەیەكی  چەند  تەنیا  كە  سادەیە 

ئەلەكترۆنی تێدایە.
ڕێگەی  ل��ە  دەت��وان��ی��ن  چ��ۆن 
ڕادیۆوە  شەپۆلەكانی  بەكارهێنانی 

ببینین؟
و  ه��ەس��ارە  وەك  ف���ەزادا  ل��ە  تەنەكان 
زەبەالحن  ه��ەوری  پەڵە  كلكدارەكان، 
لە گاز و تەپ و تۆز، هەروەها ئەستێرە 
درێژە  بە  ڕووناكیان  گاالكسییەكان،  و 
كە  ل��ێ��دەردەچ��ێ��ت،  ج��ی��اواز  شەپۆلی 
زۆر  شەپۆلەكانیان  درێ��ژی  هەندێكیان 
درێژە ئەمانەش دەكەونە مەودای پەخشی 
وێستگەیی لە شەبەنگی كارۆموگناتیسیدا.

لە  ڕادی���ۆ  شەپۆلەكانی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
گ��ەورەت��رن،  ڕوون��اك��ی  شەپۆلەكانی 
تەلەسكۆبە بێتەلەكان بە شێوەیەكی جیاواز 
بینین،  تەلەسكۆبی  لە  وەك  كاردەكەن 
لە  پێكهاتوون  ڕادیۆییەكان  تەلەسكۆبە 

ڕادیۆ  شەپۆلەكانی  كە  كانزایی  دەفری 
بەرەو خاڵی چەق دەدەنەوە، لەبەرئەوەی 
بۆیە  گ��ەورەن  زۆر  ڕادی��ۆ  شەپۆلەكانی 
پێویستە ئەو تەلەسكۆبانە زۆر گەورە بن تا 
بتوانن وێنەیەكی ڕوون و ئاشكرا دروست 
ڕادیۆی  )تەلەسكۆبی  نموونە  بۆ  بكەن، 
باركس( كە فراوانی دەفرە كانزاییەكەی 

.64m

بێت  ئاشكراتر  بینین ڕوون و  ئەوەی  بۆ 
لە  كۆمەڵێك  هەمیشە  گەردوونناسەكان 
كۆمەڵێك  یان  بچووكەكان  تەلەسكۆبە 
ئاماژەكان  كە  بەكاردێنن  دەفرانە  لەو 

وەردەگرن و دەیدەنەوە.
زۆر لە تەنە گەردوونییەكان شەپۆلەكانی 
لەوانەش  دەردەچ��ێ��ت،  لێوە  ڕادی��ۆی��ان 
خۆر  تیشكی  گاالكسییەكان،  هەسارەو 
سەر  كارناكەنە  باران  و  تۆز  و  تەپ  و 

شەپۆلە ڕادیۆییەكان.
لە  جانسكی  ك��ارل  دا   1932 ساڵی  لە 
تاقیگەكانی )بیل(دا دۆزییەوە كە ئەستێرە 
شەپۆلە  ئاسمان  دیكەی  تەنەكانی  و 

ڕادیۆییەكانیان لێوە دەردەچێت.
كۆتاییەكانی  ل��ە  هێرتز(  )هاینرتش 
كارەبایی  پریشكێكی  دا   1880 ساڵی 
دەزگای  هەواییەكەی  لەسەر  جیاوازی 
هێرتز  هەروەها  بەدیكرد،  وەرگرەكەوە 
لە تاقیكردنەوەكانیدا دەریخست كە ئەو 
شەپۆلە  خاسیەتەكانی  هەمان  شەپۆالنە 

كارۆموگناتیسییەكانیان هەیە.
لە ڕادیۆ دەگریت  كاتێك كە تۆ گوێ 
دی��اری��ك��راو،  وێستگەیەكی  ل��ەس��ەر 
ڕادیۆییە  شەپۆلە  ئەو  وێستگەكە  ئ��ەوا 
و  وەردەگ��رێ��ت  كارۆموگناتیسییانە 
دەیگۆڕێت بۆ لەرینەوە میكانیكیەكان لە 
گەورەكەرەكەدا بۆ دروست كردنی ئەو 
شەپۆلە دەنگانەی كە دەتوانرێت ببیسترێن.

سیستمی  لە  ڕادیۆیی  پەخشی 
خۆردا:

ئەو تەنە گەردوونییانەی كە كێڵگەیەكی 
دەتوانن  هەیە  گ��ۆڕاوی��ان  موگناتیسی 

شەپۆلە ڕادیۆییەكان بەرهەم بێنن.
كەشتی فەزایی WIND لە مڕۆدا چەند 
پریشكە ئاگرێكی لە شەپۆلە ڕادیۆییەكان 
خۆر  خەرمانەی  لە  كە  ك��ردووە  تۆمار 
سیستمی  لە  دەرچوون  هەسارەكانەوە  و 

خۆردا.

ئەنجامی  لە  كارەباییانە  پریشكە  ئ��ەو 
بە  دەبن  پەیدا  خ��ۆرەوە  درەوش��ان��ەوەی 
دەداتە  فڕێی  ئەلەكترۆنانەی  ئەو  هۆی 
فەزا )بۆشاییەوە( بەخێراییەك دەگاتە %20 

خێرایی ڕووناكی.
تەلەسكۆبە  ه���ۆی  ب��ە  ل��ەك��ات��ێ��ك��دا 
تەنەكانی  س��ەی��ری  زەب��ەالح��ەك��ان��ەوە 
و  هەسارە  وەك  دەكرێت  بۆشایی  ناو 
تەپ  زەبەالحەكانی  هەورە  و  كلكدار 
گاالكسییەكان،  و  ئەستێرە  و  ت��ۆز  و 
لێكۆڵینەوە  لەڕێی  گەردوونناسەكان  ئەوا 
تەنانەوە  لەو  ڕادیۆییانەی  شەپۆلە  لەو 
و  بونیاد  و  پێكهاتە  دەتوانن  دەردەچ��ن، 

جوڵەی ئەو تەنانە بزانن.
زانستی  دەوترێت  پێی  زانستەش  ئەم 
بە  كاتێك  ڕادی��ۆی��ی  گ��ەردوون��ن��اس��ی 
لەرەلەرەكەی  كە  بێتەل  تەلەسكۆبێكی 
ئەوا  بكەین،  ئاسمان  4.8MHz سەیری 

ئاسمان زۆر جیاوازتر دەبینین وەك لەوەی 
لەجیاتی  دەیبینین،  بینراودا  ڕووناكی  لە 
ڕووناك  خاڵێكی  وەك  ئەستێرە  ئ��ەوەی 
ببینین ئەوا ئەستێرە دوورە درەوشاوەكان و 
ناوچەكانی دەوروبەری دەبینین، هەروەها 
باڵی  كە  نوڤا(  )سوپەر  پاشماوەكانی 

كێشاوە بەسەر ئاسمانی شەودا.
هەروەها ئەو تەلەسكۆبانە دەتوانن نیمچە 
گەردوونییە  ئەستێرە  و  ئەستێرەكان 
ئەستێرە  نیمچە  دەرب��خ��ەن.  دوورەك���ان 
وزەیان  دیاریكراون  كە  یەكەمینەكان 
ئەستێرە  لە  زۆر  و  دەردەچ��ێ��ت  لێوە 
كوازەرەكان  دەوترێت  پێیان  و  دەچن، 
وزەیەك  هەندێكیان  و  زۆر چاالكن  كە 
وزەی  لە  ج��ار   1000 كە  دەردەك���ەن 
زیاترە،  گاكێشان(  )ڕێگەی  هەسارەی 
بەاڵم بە هۆی تەپ و تۆزەوە ئەم نیمچە 
ئەستێرانە لە ڕووناكی بینراودا دەرناكەون، 
كوازەرەكانیش تیشكی ژێر سووریان لێوە 

دەردەچێت.
بە  كارۆموگناتیسییەكان  ش��ەپ��ۆل��ە 
وەك  بارگاوییەكانی  تەنۆلكە  ه��ۆی 
لەكاتی  دەردەچ��ن  ئەلەكترۆنەكانەوە 

گۆڕانی خێرایی یان ئاڕاستە.
ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی گ��ش��ت��ی ش��ەپ��ۆل��ە 
ڕێگە  دوو  بە  كارۆموگناتیسییەكان 
دەردەچن، بە ڕێگەی میكانیزمی گەرمی 
دەرچوونە  ناگەرمی،  میكانیزمی  یان 
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گەرمییەكان تەنها پشت بە پلەی گەرمی 
لێوە  تیشكەكەی  كە  دەبەستن  تەنە  ئەو 
و  ڕەش  تەنی  تیشكدانی  دەردەچێت، 
بە  گازی  ناو  سەربەستەكانی  دەرچوونە 
ئایۆن بوو، دەرچوونی هێڵی شەبەنگ و 

دەرچوونە ناگەرمییەكان دەگرێتەوە.
دەرچوونە گەرمییەكان
تیشكدانی تەنی ڕەش

پلەی  كە  تەنۆلكەیەك  یان  تەنێك  هەر 
پەتییەوە  سفری  و  لەسەر  گەرمییەكەی 
دەردەچێت،  لێوە  گەرمی  تیشكی  بێت 
پلەی گەرمی لەش دەبێتە هۆی جوڵەی 
گەرد و گەردیلەكانی ناو بوونەوەرەكە، 
وەك گەردیلەكانی گاز لە بەرگی هەوایی 
بەریەك  هەسارەی زەویدا دەسوڕێنەوە و 
گۆڕانی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  دەك��ەون 
تاودانەكەیان،  گۆڕینی  و  ئاڕاستەكەیان 
كاتێك كە خێرایی ئەم گەردیالنەش زیاد 
كارۆموگناتیسیان  تیشكی  ئەوا  دەكات 
لێوە دەردەچێت، بەم شێوەیە هەر جارێك 
دەگۆڕێت  ئاڕاستەكەی  گەردیلەكە  كە 
جیاواز  ڕەنگی  بە  شەبەنگ  تیشكەكانی 
دەردەچ�����ن، ك��ە درێ���ژی ش��ەپ��ۆل و 
لەرەلەرەكانیان جیاوازە، لە ئاكامی ئەمەوە 

بەندە  بوونەوەرێكدا  هەر  لە  جوڵە  بڕی 
لەسەر پلەی گەرمییەكەی.

ئەگەر پلەی گەرمی هەوا بەرزبێت واتە 
كاتێك كەش و هەوا گەرم دادێت ئەوا 
سوور  ژێر  تیشكی  لە  بەرچاو  بڕێكی 

دەردەچێت.
»گلڤن  پلەی  بە  تەنەكان  گەرمی  پلەی 
K” پێوانە دەكرێت °TK پلەی گەرمی 
هەیە  دیكە  گەرمی  پلەیەكی  گلڤنە، 
 Tc° یان سەدەیە  سیلیزی  پلەی  ئەویش 

.Tk= Tc+273 كە
تیشكی  زۆری  بە  گەرمەكان  زۆر  تەنە 
وەك  دەردەچێت  لێوە  سەروبنەوشەییان 
كورتە بااڵ سپییەكان )مردنی ئەستێرەكان 
ناوجەرگەیاندا  ل��ە  هایدرۆجین  ك��ە 

سووتاوە(.
تیشكانەی  ئەو  لەنێوان  گەورە  جیاوازی 
پلەی  ت��ەن��ەك��ان��ەوە دەردەچ���ێ���ت  ل��ە 
ئەو  جۆری  ڕێگەی  لە  گەرمییەكەیانە، 
هەسارەكانەوە  و  ئەستێرە  لە  تیشكەی 
دەتوانن  گەردوون  زاناكانی  دەردەچێت 
پلەی گەرمی ئەو هەسارەیە یان ئەستێرەیە 
دی���اری ب��ك��ەن، ب��ۆ ن��م��وون��ە س��اردی 
و  دەردەخ��ات،  سور  ڕەنگی  ئەستێرەكە 

گەرمی ئەستێرەكە ڕەنگی سپی یان شین 
باو دەردەخات.

تیشكێكی دیكە كە تیشكی )مایكرۆوەیڤ(
ە، یان تیشكە مایكرۆییەكانی پێدەوترێت 
تەقینە  لە  و  دەب��ڕن  گ���ەردوون  گشت 
پلەی  كاتێك  پەیدابوون،  مەزنەكەوە 
لە  و  بەرزبووە  زۆر  گ��ەردوون  گەرمی 

ماوەی 15 ملیار ساڵدا ساردبۆتەوە.
مانگە  ه��ۆی  بە  گ���ەردوون  زاناكانی 
تیشكانە  ئەم  توانیویانە  دەستكردەكانەوە 
بدۆزنەوە كە درێژی شەپۆلەكیانیان چەند 

سانتیمەترێك دەبێت.
ویلكنسۆن لە ساڵی 2001 دا تێبینی كرد 
هەستیارییەكی  وردان��ە  شەپۆلە  ئەم  كە 
بۆ  دان  یارمەتی  ئەمەش  هەیە،  بەرزیان 
چۆنیەتی  دەرب��ارەی  زیاتر  لێكۆڵینەوەی 

دروست بوونی گەردوون.
شێوەیەكی دیكە لە دەرچوونە گەرمییەكان 
پەیدادەبێت،  بووەوە  ئایۆن  بە  گازی  لە 
ئەلەكترۆنەكان كە تەنۆلكە بارگاوییەكانن 
لەناو گازە بە ئایۆن بووەكەدا دەجوڵێن، 
گازی بە ئایۆن بوو یان )پالزما( دۆخی 
چوارەمی ماددەیە دوای دۆخی ڕەقی و 
ئەلەكترۆنەكان  تاودانی  گازی،  و  شلی 
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زیاد دەكات بەمەش هەورێك گاز لە تیشكدانەكەوە دەردەچێت، ئەم جۆرە تیشكدانە پێی دەوترێت )تیشكدانی دامركاو( هەندێك 
لە سەرچاوەكانی تیشكدانی دامركاو دەكەونە ناوچەی ڕادیۆییەوە.

كاتێك كە ئەلەكترۆن لە ئاستێكی وزەوە دەگوازرێتەوە بۆ ئاستێكی وزە بەرزتر بە هۆی هەڵمژینی وزەی فۆتۆنەوە یان بە هۆی بەریەك 
كەوتنی ئەو ئەلەكترۆنانەوە، بەمەش ئەلەكترۆنەكە دەوروژێت و دەچێتە ئاستێكی وزەی بەرزترەوە، هەر كاتێك ئەلەكترۆنەكە وزە 
زیادەكەی ون كرد فۆتۆنێك دەردەكات و دەگەڕێتەوە بۆ ئاستە بنەڕەتییەكەی خۆی، لە ئەنجامدا هێڵێكی شەبەنگ دروست دەبێت.
ڕادیۆ بەشێكە لە شەبەنگی كارۆموگناتیسی، شەپۆلی ڕادیۆ دابەش كراوە بۆ چەندین گورزە بەپێی لەرەلەر و درێژی شەپۆلەكانی، 

بەپێی ئەم خشتەیە:
   

نموونەلەرەلەر و درێژی شەپۆل لە هەواداناوی گورزە

0Sub Hz<3Hz
100000>Km

شەپۆلە كارۆموگناتیسیە سروشتییەكان یان 
دەستكردی مرۆڤ NHz و MHz زەمینی، بەرگی 

هەوایی خۆر و هەسارەكان... هتد.

1ELF

لەرەلەری یەكجار كەم
3-30Hz

10000-100000Km

پەیوەندیكردن بە ژێر دەریاییەكانەوە

2SLF

لەرەلەری زۆر ژێر نزم
30-300Hz
100-1000Km

پەیوەندیكردن بە ژێر دەریاییەوە

3ULF

لەرەلەری ژێر نزم
300-3000Hz
100-1000Km

پەیوەندیكردن لەناو كانەكانی خەڵوزدا

4VLF

لەرەلەری كەمێك نزم
3-30KHz
10-100Km

دەزگاكانی گەیاندن لەژێر دەریاییدا، 
ڕێنماییەكانی داڕمانی شاخی بەفرین، تێكڕایی 

لێدانی دڵ

5LF

لەرەلەری زۆر نزم
30-300KHz
1-10Km

پەیوەندی كردنی ناو دەریا، وێستگەی 
RFID شەپۆلی درێژی ،AM بەرنامەكانی

6MF

لەرەلەری مامناوەند
300-3000KHz
1-100Km

پەخش كردنی وێستگەیی بە بەكارهێنانی 
شەپۆلی مامناوەند

7HF
لەرەلەری بەرز

3-30MHz
10-100M

پەخش كردن بە دەزگا بێتەلەكان و پەیوەندییە 
دەریاییەكان

8VHF
لەرەلەری زۆر بەرز

30-300MHz
1-10M

وێستگەی FM پەخشی تەلەفزیۆنی و فڕنی، 
پەیوەندییە ئاسمانی و زەمینی و دەریاییە 

جواڵو و جێگرەوەكان

9UHF
لەرەلەری سەرو بەرز

300-3000MHz
100mm-1M

پەخشی تەلەفزیۆنی و فڕنی مایكرۆوەیڤ، 
بلوتوس، مۆبایل

10SHF
لەرەلەری سەروبەرز

3-30MHz
10-100Mm

فڕنی مایكرۆوەیڤ، تۆڕی بێ تەلی، زۆربەی 
ڕادارە نوێكان

11EHF
لەرەلەری لە ڕادە بەدەر بەرز

30-300MHz
1-10mm

زانستی گەردوونی ڕادیۆیی

12THz
تیشكی تێراهێرتز

300-30000KHz
90Micrometer-1mm

پەرەپێدان بە تیشك، وێنەگرتن بە تیشك 
و دەستبەرداربوون لە تیشكی X لە بواری 

پزیشكیدا، فیزیای تەنە ڕەقەكان، شەبەنگ بین 
كۆمپیوتەر بە خێرا گەیاندن
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 Mauna Kea مۆناكیا  ڕوانگەی 
olbservatory

لەسەر  گەردوونییە  ڕوانگەیەكی 
ل���وت���ك���ەی گ���ڕك���ان���ی م��ۆن��اك��ی��ا 
لە  ی��ەك��ێ��ك  ل���ە  دروس���ت���ك���راوە، 
ئارام  زەریای  لە  هاوای  دورگەكانی 
ئێستادا  لە  دا،   4200m بەرزایی  لە 
گەردوونییە  ڕوانگەی  گەورەترین 
واڵت   11 پەیمانگاكانی  و  زانكۆ 
لە  دەكەن  تەلەسكۆبەدا  لەم  بەشداری 

یەكگرتووەكان. واڵتە  پێشەوەیاندا 
ئ��ەم ڕوان��گ��ەی��ە ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی 
دەگرێت،  وێنە  بینراودا  ڕووناكی 
شەپۆلە  كە  تێدایە  دەزگایەیان  ئەو 
درێژی  كە  وەردەگرن  مایكرۆییەكان 
لە  كەمترە،   1mm لە  شەپۆلەكانیان 
و  پێكهاتووە  )ه��ەوای��ی(  ئاریال   8
لە  دەبێت   6m هەریەكەیان  تیرەی 
بێجگە  دروستكراوە،  2002دا  ساڵی 
ڕادی��ۆی��ی  تەلەسكۆبێكی  ل��ەم��ەش 

لەگەڵ   25m تیرەكەی  كە  تێدایە 
دیكەدا  ڕادیۆیی  تەلەسكۆبی  زۆر 
گۆڕینەوەی  بۆ  دەك��ات  ب��ەش��داری 

ئاماژەكان.
بۆ  نموونەییە  مۆناكانیا  ش��اخ��ی 
جۆرێك  بە  ڕوانگەیە  ئەو  كاركردنی 
وشكە،  و  س��ووك  لەوێدا  ه��ەوا  كە 
وەرگ��رت��ن��ی  دەك����ات  وا  ئ��ەم��ەش 
گاالكسییە  ل��ە  ش��ەپ��ۆالن��ەی  ئ���ەو 

بێت. ئاسان  دێن  ئاسمانییەكانەوە 
دەكەوێتە  مۆناكیا  شاخی  لوتكەی 
و  ساماڵن  شەوەكانی  كە  هەور  سەر 
كە  نییە  تێدا  ڕەشەبای  و  ئارامە  هەوا 

تێكبدات. وێنەگرتنەكە  كرداری 
 Hertz هێرتز  زانا  تاقیكردنەوەكانی 
فارادای  و   Maxwell ماكسوێڵ  و 
تەلەگراف  دۆزینەوەی  و   Faraday

 Marconi ماركۆنی  زان��ا  لەالیەن 
لە  هەبوو  گرنگیان  ڕۆڵێكی  ی��ەوە 
ڕادیۆییەكان  شەپۆلە  دۆزی��ن��ەوەی 

ب���واردا،  زۆر  ل��ە  بەكارهێنانیان  و 
درێژترین  ك��ە  ڕادی��ۆی��ی  شەپۆلی 
گواستنەوەی  لە  هەیە  شەپۆلی  درێژی 
بەكاردەهێنرێت  ئاماژەكاندا  و  دەنگ 
و  ڕادار  و  تەلەفۆن  و  تەلەفزیۆن  لە 

مۆبایل...
بەكارهێنانەكانی 

1- بواری پزیشكی: شەپۆلی ڕادیۆیی 
گواستنەوەی  ب��ۆ  بەكاردەهێنرێت 
زانیاری دەربارەی لێدانی دڵی نەخۆش 
لە  هەروەها  نەخۆشخانە،  بۆ  ماڵەوە  لە 
نەخۆشخانە،  بۆ  فریاكەوتندا  ئۆتۆمبیلی 
كە بە هۆیەوە پزیشك زانیاری دەدات 
پێشكەشكردنی  بۆ  پەرستیارەكە  بە 

سەرەتایی. فریاكەوتنی 
شەپۆلی  بەكارهێنانی  پیشەسازی:   -2
لە  پیشەسازی  ب��واری  لە  ڕادی��ۆی��ی 
دەزگ��ا  لەنێو  زان��ی��اری  گەیاندنی 
ب�����وارەدا،  ئ���ەم  ك��ارم��ەن��دان��ی  و 
شوێنی  لە  زانیاری  ئاڵوگۆڕكردنی 
بەكارهێنانی  هەروەها  كاركردندا، 
شوێنە  بۆ  كۆنترۆڵ  )ڕیمۆت(  ئامێری 

دوورەكان.
گەردوونناسەكان  و  زانا  زانست:   -3
بۆ  بەكادرێنن  تایبەت  تەلەسكۆبی 
وەرگرتنی شەپۆلی ڕادیۆیی لە بۆشایی 
بە  ڕادیۆییانە  شەپۆلە  ئەم  دەرەكیدا، 
جێگیركراو  )هەوایی(  ئالێری  یارمەتی 

وەردەگیرێت. تەلەسكۆبەكان  لەسەر 

سه رچاوه کان:
1- The discovery of radio 

wave.

2- A Gallery 

Electromagnatic 

Peronalites.

3- Tge invention of radio.

4- http://www.

astronomynotes.com.

5- http://pegasus.phast.

umass.edu/9100/haruots.

6- http//lambda.gsfc.nasa.

gov/produt/cobe/Firas-

image.cfm.

7- http//missioncience.

nasa.gov/ems/05radio wave.

html.



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

84

ئ���ای���ا ڕەن���گ���ەك���ان 
هەیە؟  ژیانمان  لەسەر  كاریگەرییان 
چۆن دەتوانین ژیانمان بە بەكارهێنانی 
خوای  بۆچی  بگۆڕین؟  ڕەنگەكان 
بەهەشت  بۆ  سەوزی  ڕەنگی  گەورە 
دۆزەخ  ب��ۆ  ڕەش��ی��ش��ی  ڕەن��گ��ی  و 
ئەم  پێكەوە  با  وەرن  دیاریكردووە؟ 

بخوێنینەوە.    بابەتە 
بەسەر  بەڵگە ونیشانەی زۆر هەن كە 
هەستی  ئەوەی  بێ  تێدەپەڕن  مرۆڤدا 
نیشانانە  لەو  یەكێكیش  بكات،  پێ 
نوێیەی  شتە  ئەو  دەبێت  ڕەنگەكانە، 
ڕەنگەكاندا  جیهانی  لە  زانایان  كە 

بێت؟   دۆزیویانەتەوە چی 
ڕەنگ چییە؟ 

دەیانبینین  كە  ڕەنگانەی  ئەو  هەموو 
لە  بریتییە  و  یەكن،  بینچینەدا  لە 
پێیان  چاوەكانمان  كە  ڕووناكیەك 

ڕەنگێكیش  هەر  و  دەبن،  كاریگەر 
لەرەلەرێكی دیاریكراوی خۆی هەیە، 
لە سۆز و میهرەبانی خوای گەورەشە 
بە شێوەیەك چاوەكانمانی خوڵقاندووە 
كە هەموو لەرەلەرەكانی دەوروبەری 
بەڵكو بەشێكی كەمی  نابینین!  خۆمان 
لێدەبینین كە ئەویش شەبەنگە خۆرە، 
درێژی  بە  ڕەنگەكانمان   بێتو  گەر 
مرۆڤ  ئەوا  كرد  هێما  شەپۆلەكانیان 
تەنیا ئەو ڕەنگانە دەبینێت كە درێژی 
لەنێوان  نزیكی  بە  شەپۆلەكانیان 

جیاوازی
ڕەنگەكان
شیروان عومەر
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)نانۆمەتر  نانۆمەتردایە   700 بۆ   400
لە  وات��ە  مەتر،  بلیۆنێك  لە  بەشێكە 

بلیۆنێك بەش تەنیا یەك بەشە(. 
بەر  ڕووناكیە  تیشكە  ئ��ەو  كاتێك 
ئەوا  دەكەوێت،  سپی  ماددەیەكی 
هەموو  ئەوەی  لەسەر  بەڵگەیە  ئەوە 
لێ  هیچی  و  دەدات���ەوە  ڕەنگەكان 
ماددەیەكی  گ��ەر  و  هەڵنامژێت، 
دەگەیەنێت  ئەوە  ئەوا  بینی  ڕەشمان 
هەڵدەمژێت  ڕەنگەكان  هەموو  كە 
ماددەی  بەاڵم  ناداتەوە،  هیچیشی  و 

هەڵدەمژێت  ڕەنگەكان  هەموو  سوور 
دەیداتەوە  كە  نەبێت  سوور  تەنیا  و 
بەو  و  دەیبینین  سوور  ڕەنگی  بە  و 

شێوەیە.
لە  بریتییە  دەیبینین  ڕووناكییەی  ئەو 
دیاریكراویان  لەرینەوەی  كە  شەپۆل 
شەپۆلێكە  سوور   ڕووناكی  و  هەیە، 
سەوز  ڕەنگی  هەیە،  لەرینەوەی  و 
ڕووناكییە،  شەپۆلی  ه��ەم��ان  ه��ەر 
هەیە،  گەورەتری  لەرەلەرێكی  بەاڵم 
ڕەنگەكان  بوو  كەوا  شێوەیە...  بەو 

شەپۆلەكانی  درێژی  جیاوازی  بەپێی 
لە  لەرینەوەكانیان  یان  هەریەكەیان 

جیاوازن.  یەكتر 
ڕەنگەكان و چاو

زانایان ئەوە دووپات دەكەنەوە كە بە 
هیچ شێوەیەك ناتوانرێت السایی چاو 
بدرێت،  هەوڵیش  چەندە  بكرێتەوە 
خانە  ملیۆنەها  بوونی  بە  لەبەرئەوەی 
بە  هەریەكەیان  كە  جیادەكرێتەوە 
شێوەیەكی زۆر جوان و ڕێكوپێك و 
تۆكمە كار دەكەن، كە ناتوانرێت لە  
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بەدی  چاودا  قەبارەی  وەك  ئاستێكی 
توانا  ئەو  بەرامبەر  لە  بۆیە  بهێنرێت! 
و  دەستەوەستان  چ��اودا  گەورەیەی 

دۆش داماون. 
پەیدا  چ��ۆن  ڕەنگەكان  ج��ی��اوازی 

دەبێت؟
تایبەت  ڕەنگێكی  مرۆڤێك  هەموو 
لەرەلەری  لەگەڵ  كە  هەیە  خۆی  بە 
دەگونجێت  جەستەیدا  خانەكانی 
لە  جەستە(،  سروشتی  )ل��ەرەل��ەری 
گەردیلەش  پێكدێت،  گ��ەردی��ل��ە 
بچووكتر  خۆی  لە  تەنۆچكەی  لە 
ب��وون��ەوەرە  ئ��ەم  هەموو  پێكدێت، 
یاسایەكی  بەپێی  ب��چ��ووك��ان��ەش 
دەل��ەرن��ەوە،  و  تۆكمە  و  ڕێكخراو 
سەبارەت  لێكۆڵینەوەیان  زانایانیش 
ڕەنگەكان  ج��ی��اوازی  دی���اردەی  بە 
ئەنجامداوە و سەریان لەو فرە جۆریە 
بێ كۆتایەی  كە لە جیهانی ڕووەك و 
زیندەوەر و ئاژەاڵندا هەیە سوڕماوە.

ڕۆشناییدا  پێكهێنانی  كردەی  لەكاتی 
ئ��ەو  م��ژی��ن��ی  ب��ە  دەس���ت  ڕووەك 
لە  كە  دەك��ات  ڕووناكیانە  فۆتۆنە 
ب��ۆ وزەی  و  دێ��ت  ب��ۆی  خ���ۆرەوە 
گەاڵی  لە  كە  دەیگۆڕێت  كیمیایی 
ڕووەك���ەك���ان���دا ه��ەڵ��ی��دەگ��رێ��ت، 
لەنێو  ت��ۆك��م��ەش  ب��ەرن��ام��ەی��ەك��ی 
بە  فەرمان  كە  هەیە  ڕووەكەكاندا 
خانەكان دەكات ڕەنگی سەوز بمژن، 
ڕووەكەكان  گ��ەاڵی  دەبینین  بۆیە 
ڕەنگیان سەوزە. بەاڵم ئەو ڕووەكانەی 
كە لەنێو قوواڵی دەریاكانن و ڕەنگی 
ڕەنگی  دەبینین  ناگات  پێ  سەوزیان 
شین هەڵدەمژن بۆیە ئەمە كردەیەكی 
ئاژانسی  زانایانی  لەالیەن  و  ئاڵۆزە 
بۆیان  و  كۆڵراوەتەوە،  لێی  ناساوە 
دەركەوتووە كە ڕەنگی ڕووەكەكان 
مژینی  ت��وان��ای  ج��ی��اوازی  بەپێی 
زانایان  دەگۆڕێت،  خۆڕ  شەبەنگە 
مژینی  ت��وان��ای  ئ��ەو  ئەگەر  دەڵێن 
الی  ڕووناكی  دیاریكراوانەی  ڕەنگە 
دنیا  هەموو  ئەوا  نەبوایە  ڕووەكەكان 
ڕەشی تاریك دەبوو، بەاڵم بە ڕاستی 
و  سەرسوڕهێن  كردەیەكی  ئەمە 
زانایانی  بەاڵم  بیركردنەوەیە،  شایانی 
كە  دەكەنەوە  دووپ��ات  ئەوە  دیكە 

بەرنامە  ناتوانێت وێنەی ئەم  سروشت 
ڕووەكەكاندا  جیهانی  لە  ئاڵۆزانە 
جۆریە  فرە  ئەم  تا  بكات  دەستەبەر 
بدات  گونجاندنە  ئەم  و  گەورەیە 
نییە  تێدا  كەموكوڕییەكی  هیچ  كە 
سروشتیەكاندا،  ڕەنگە  دنیای  لە 
گەورە  هێزێكی  دڵنیاییەوە  بە  بۆیە 
لە  هەیە،  ك��ارەدا  لەم  بااڵدەست  و 
بەرگە  كردنی  چ��اودێ��ری  ڕێگەی 
ڕووەكەوە زانایان بۆیان دەركەوتووە 
س��وور  ژێ��ر  تیشكی  ڕووەك  ك��ە 
هەڵنامژێت، بەڵكو دەیداتەوە، ئەمەش 
گەرمی  پلەی  ڕێكخستنی  یارمەتی 
ئەم  ئێستا  تا  و  دەدات،  بەرگەهەوا 
كارە وەك مەتەڵێكی  سەرسوڕهێن و 

نادیار ماوەتەوە  .  
ڕەنگ و كاریگەری دەروونی 

ڕەنگەكان  كە  نییە  تێدا  گومانی 
و  دی��ار  دەروون��ی  كاریگەرییەكی 
ڕەنگێكیش  هەر  هەیە،  ئاشكرایان 
و  هەیە،  خۆی  بە  تایبەت  لەرەلەری 
لە  كار  لەرەلەرەكەشیەوە  ڕێگەی  لە 
ڕەنگێكی  كاتێك  بۆیە  دەكات،  چاو 
ئەم  لەرەلەری  دەبینین  دیاریكراو 
بۆ  چاوەكانەوە  ڕێگەی  لە  ڕەنگە 
لە  ك��ار  و  دەگ��وێ��زرێ��ت��ەوە  مێشك 
ڕەنگە  مێشك دەكات هەر  خانەكانی 
و بە شێوەیەكی جیاواز تر لەویتر . 

لەسەر  كاریگەرییان  ڕەنگەكانیش 
دەكرێت  دەبێت،  مرۆڤ�  كەسێتی 
ڕێگەی  ل��ە  پ��ی��او  و  ژن  كەسێتی 
خۆشەویستیان بۆ ڕەنگێكی تایبەت و 
دیاریكراو و كاریگەرییان بەو ڕەنگە 
ڕێژەیی  بابەتەكە  بەاڵم  شیبكرێتەوە، 

دەبێت. 
هیچ  ئ��ێ��س��ت��ا  ت���ا  ڕاس���ت���ی���دا  ل���ە 
باوەڕپێكراو  زانستی  لێكۆڵینەوەیەكی 
دەروون��ی  كاریگەری  بە  سەبارەت 
دی���ار و ئ��اش��ك��را ل��ەس��ەر ه��ەم��وو 
و  تێبینی  چەند  بەاڵم  نییە،  مرۆڤەكان 
دركیان  زانایان  كە  هەیە  سەرنجێك 

پێ كردووە . 
ڕەنگەكاندا  لەگەڵ  كارلێككردن 
دادەنرێت  ئاڵۆز  زۆر  كردەیەكی  بە 
و  شیبكرێتەوە  نەتوانراوە  تائێستا  و 

لێكبدرێتەوە .

ڕەنگی سوور 
فسیۆلۆژییانەی  كاریگەری  تێبینی 
بەركەوتنی  و  كراوە  سوور  ڕەنگی 
دەبێتە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ڕەنگە  ئەم 
بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن.  هۆی 
سەرجەم  لەسەر  كاریگەری  توانای 
ڕژێنە جۆربەجۆرەكانی جەستە هەیە، 
چاالك  جەستە  خانەكانی  ب��ەوەش 
دەكات و وزەیان بەرز دەكاتەوە  . 
كردەوە  كاڵ  سوورمان  ڕەنگی  گەر 
ئ��ەوا  پ��ەم��ەی��ی  ڕەن��گ��ی  ببێتە  ت��ا 
دەبێتەوە،  كەمتر  كاریگەرییەكەی 
ڕابمێنێت  سروشت  لە  كەسەشی  ئەو 
ڕەنگێكی  ڕووەكێك  هەر  دەبینێت 
دی��اری��ك��راوی ه��ەی��ە ك��ە ل��ەگ��ەڵ 
ڕووەك��ەدا  ئەو  تایبەتمەندییەكانی 

بگونجێت.
پڕتەقاڵی  ڕەنگی 

دووپ��ات  ئ��ەوە  ت��وێ��ژەران  هەندێك 
پەیوەستە  ڕەنگە  ئەم  كە  دەكەنەوە 
بە  جەستەوە  بەرگری  سیستەمی  بە 
ڕەنگە  بەم  بەركەوتن  كە  شێوەیەك 
و  دەك��ات،  زیاتر  جەستە  بەرگری 
لەرەلەرە  گونجاندی  هۆی  بە  ڕەنگە 
بەرگری  خانەكانی  تایبەتەكانی 
لەرەلەرەكانی  لەگەڵ  بێت  جەستەوە 

پڕتەقاڵیدا.  ڕەنگی 
ڕەنگی زەرد 

چاالكییەكانی  توێژەران  لە  هەندێك 
پ��ێ��ك��ەوە  ئ���ەم ڕەن��گ��ە  م��ێ��ش��ك و 
زەرد  ڕەنگی  لەبەرئەوەی  دەبەستنەوە 
خانەكانی مێشك چاالك دەكەن، بەاڵم 
دەروون��ی  كاریگەری  بە  سەبارەت 
مرۆڤ�  الی  بەختەوەری  زەرد  ڕەنگی 
توێژەران  لە  هەندێك  دەكات،  زیاد 
مردنەوە  ترس  بە  زەرد  ڕەنگی  هەن 
بەڵگەیەكی  هیچ  بەاڵم  دەبەستنەوە، 
تەنیا  نییە  ب��ەوە  سەبارەت  زانستیان 
هەندێك  گوزارشتكردنی  و  دەربڕین 

نەبێت. كەس 
ڕەنگی سەوز 

دووپات  ئەوە  هەن  بۆچوون  هەندێك 
دڵ  بۆ  سەوز  ڕەنگی  كە  دەكەنەوە 
هەناسەدانی  یارمەتی  و  ب��ەس��وودە، 

قووڵ دەدات. 
گ��ەڕان��دن��ەوەی  یارمەتی  ڕەنگە  ئ��ەم 
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هاوسەنگی بۆ خانەكانی جەستە دەدات و 
شادی و ئاسوودەیی بە مرۆڤ� دەبەخشێت، 
هەر بۆیە دەبینین پزیشكان بە مەبەستی 
نەخۆشەكانیان  ئازاری  كەمكردنەوەی 
لەبەر  ڕەنگە  ئەم  نەشتەرگەریدا  لەكاتی 
دەكەن، بۆ ئەوەی شادی و ئاسوودەییان 

پێ ببەخشن. 
ڕەنگی شین 

یارمەتی لە دابەزاندنی پەستانی خوێن 
هێوركردنەوەی  كاریگەری  دەدات، 
لەسەر جەستە هەیە و ڕەنگی ئارامیە، 
ك��وێ��رە ڕژێ���ن چ���االك دەك���ات و 
و  دەدات  قووڵی  بە  خەوتن  یارمەتی 
هەندێك  دەكات.  بەهێز  ئێسك  مۆخی 
بۆچوون هەن ئەوە دووپات دەكەنەوە 
داهێنان  یارمەتی  شین  ڕەنگی  كەوا 

دەدات.
وەنەوشەیی  ڕەنگی 

تووڕەیی  هێوركردنەوەی  یارمەتی 
پشێوییە  ب��ە  پەیوەستە  و  دەدات، 
ی��ارم��ەت��ی  و  س��ۆزداری��ی��ەك��ان��ەوە 
ڕەنگە  ئەم  دەدات،  كەمبوونەوەی 
جێگیربوونی  لە  ڕەنگ  گرنگترین  بە 
سۆزداری و دروستكردنی گۆڕانكاری 
لە ژیانی مرۆڤدا دادەنرێت، بە دڵنیاییەوە 
ڕەنگەكان  بە  ببینین  كەسانێك  ڕەنگە 
ئاساییە،  شتێكی  ئەوە  نەبن!  كاریگەر 
دیكە  كەسانێكی  لەبەرامبەریشدا  و 
زۆریان  هەستیارییەكی  كە  دەبینین 
چێژی  هەیە،  ڕەنگەكان  بە  بەرامبەر 
كارلێك  لەگەڵیدا  و  ل��ێ��وەردەگ��رن 
دەكەن، بۆ وێنە هەروەك چۆن لەگەڵ 

میوزیكدا كارلێك دەكەن. 
قاوەیی  ڕەنگی 

دووپات  ئەوە  توێژەران  لە  هەندێك 
ڕەنگی  قاوەیی  ڕەنگی  كە  دەكەنەوە 

بوونە.  جێگیر 
بۆ  گ��ەڕان��ەوە  و  هێمنی  هەندێك 
دەبەخشێت،  م��رۆڤ  ب��ە  س��روش��ت 
بەسەر  خ��ۆڵ  ڕەنگی  دەبینین  وەك 
ڕەنگە  ئەم  بۆیە  دەڕوانێت،  قاوەییدا 
و  دێنێتەوە  بەبیر  ساكاریت  و  سادە 
زیاتر دەكات  دانان  هەستی خۆبەكەم 
لە  و  ڕێژەییە  بابەتەكە  بێگومان   -
كەسێكەوە بۆ یەكێكی دیكە و بەپێی 
ئەو  بیروبۆچوونی  و  دەروونی  دۆخی 

كەسە دەگۆڕێت. 
ڕەنگی ڕەش 

ڕەنگێكی نەرێنییە و لە چارەسەركردندا 
دەكاتەوە،  كەم  وگەشە  س��وودە  بێ 
كەس  هەندێك  الی  ڕەش  ڕەنگی 
كەسانی  الی  و  شكۆیە،  هێمای 
بەاڵم  خەفەتە،  و  خەم  هێمای  دیكە 
تەواو  یەكتری  هەموویان  ڕەنگەكان 
دەستبەرداری  ناتوانرێت  و  دەك��ەن، 

ببین.  كامێكیان  هیچ 
ڕەنگی سپی 

ئاسایش  و  ئارامی  كە  ڕەنگەیە  ئەو 
نائومێدیش  و  دێنێت  خۆی  لەگەڵ 
لە  كەسەی  ئەو  بۆیە   ! دەڕەوێنێتەوە 
و  نائومێدی  خۆیدا  دەروون��ی  و  دڵ 
ڕەنگی  باشترە  وا  دەبینێتەوە  خەمۆكی 
سپی لەبەر بكات بۆ وێنە، واتە ڕەنگی 
پۆشاكانەی  ئەو  ڕی��زی  بخاتە  سپی 
كاركردن،  بۆ   ، دەكات  لەبەری  كە 
بە تەواوەتی هەموو  ناكات  پێویستیش 
پۆشاكەكەی سپی بێت، بەڵكو ڕەنگی 

تیادا بێت كاریگەرترە. سپی 
چارەسەركردن بە ڕەنگەكان 

ل��ەب��ەرئ��ەوەی ڕەن���گ ل��ەرەل��ەری 
ئ��ەوا  ب��ێ��ت  موگناتیسی  ش��ەپ��ۆل��ی 
ڕەنگێكی  بەكارهێنانی  بە  دەتوانین 
جەستە  ل��ەرەل��ەرەك��ان��ی  دی��اری��ك��راو 
ئەمەش  و  ب��ك��ەی��ن��ەوە  ه��اوس��ەن��گ 
بە  ب��ی��رۆك��ەی چ���ارەس���ەرك���ردن���ە 
هەریەكەمان  لەبەرئەوەی  ڕەنگەكان، 
لە  و  هەیە  كارۆموگناتیسی  بوارێكی 
باڵوی  خۆیدا  جەستەی  دەوروب��ەری 
ڕەنگی  بە  بوارەش  ئەم  و  دەكاتەوە، 
دەوروبەرمان  ڕەنگەكانی  و  پۆشاك 
كاریگەر دەبێت، بۆیە كاتێك مرۆڤ 
دەكات  گەشت  داروودرەختدا  بەنێو 
دەروونی  ئاسوودەییەكی  بە  هەست 
دەكات ئەویش بە هۆی دانەوەی ئەو 
جەستەی،  سەر  بۆ  سەوزانە  لەرەلەرە 
سروشتی  تەماشاكردنی  ك��ەوات��ە 
لەسەر  كاریگەری  ج��وان  و  س��ەوز 
مرۆڤ  ئاسوودەیی  و  بەختەوەری 
سەرساممان  ئ��ەوەش  ڕەنگە  هەیە، 
ب��ك��ات گ��ەر ب��زان��ی��ن ل��ە واڵت��ان��ی 
نەخۆشەكانیان  توێژەران  خۆرئاوا 
خەمۆكی(  نەخۆشییەكانی  )بەتایبەتی 

و  ڕووەك��ەك��ان  تەماشاكردنی  ب��ە 
سروشتی سەوز و سروشتی چارەسەر 

دەكەن. 
ڕەنگەكان  گ��ەر  ڕوودەدات  چ��ی 

نەمان؟  
ئەگەر دنیا تەنیا هەر بە ڕەنگی ڕەش 
دەبووە  ئەوا  دەربكەوتایە،  سپی  و 
ه��ۆی دروس��ت��ك��ردن��ی دڵ��ەڕاوك��ێ 
خەڵك،  ب��ۆ  ون��ی��گ��ەران��ی  ت��رس  و 
سەرچاوەی  ڕەنگەكان  لەبەرئەوەی 

شادی و گەشبینین. 
لە  كە  شێوازانەی  ل��ەو  یەكێكیش 
بۆ  بەكاردەهێنرێت  بەندینخانەكاندا 
ئەوەیە  تاواندا  بە  نان  دان  دەرهێنانی 
ژوورێكەوە  دەخرێتە  زیندانییەكە  كە 
بۆیە  تۆخ  ڕەنگی  یەك  بە  تەنیا  كە 
س��وور،  ڕەن��گ��ی  وێنە  ب��ۆ  ك���راوە، 
بەوەش زیندانییەكە تووشی جۆرێكی 
و  دەبێت  خەمۆكی  لە  مەترسیدار 
دەبێت  ناچار  و  دەڕووخێت  ورەی 
دان بە تاوانەكەیدا بنێت تا لەو دۆخە 

ببێت.  ڕزگاری 
بە دڵنیاییەوە گەر دنیا یەك ڕەنگ یان 
دوو ڕەنگ بووایە ئەوا لە زیندانێكی 

گەورە دەچوو!.  
تێبینی 

پزیشكێكی  ل��ە  تێبینیەمان  ئ��ەم 
پێگەیشتووە  فەڕەنسییەوە  دەروون��ی 
ڕەن��گ��ی س���ەوز وەك  دەرب�����ارەی 
ژووری  لە  پزیشكەكان  پۆشاكی 
ڕەنگی  لەبەرئەوەی  نەشتەرگەریدا، 
سەوز ئارام بەخشە بۆ پزیشك و چاوی 
نەشتەرگەرییەكە  كە  تیمەی  ئ��ەو 

ئەنجام دەدات ماندو ناكات. 
ڕەنگی  پزیشك  هەندێجاریش  ڕەنگە 
شین لەبەر بكات لەبەرئەوەی ڕەنگی 
دەستهێنانی  بە  ئامانجی  بە  هێمنیە، 
ئەوەی  بۆ  هێمن  و  ئارام  مێشكێكی 
ب��ە ب��اش��ی دەس���ت ب��ەس��ەر ك��اری 
هەروەك  بگرن،  نەشتەرگەرییەكەدا 
و  ڕەش  ڕەنگی  ه���ەردوو  زان��ای��ان 
ناكەن  پۆلێن  ڕەنگەكاندا  لەنێو  سپی 

تێكەڵن. ڕەنگی  لەبەرئەوەی 
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لە  لێکۆڵەر  زانایانی 
وای��ە  پێیان  ک��ۆن��ەک��ان  ن��ەی��زەک��ە 
و  زەوی  ق��واڵی��ی  ن��او  ئ��اوەک��ان��ی 
یەک  ل��ەوان��ەی��ە  س��ەرم��ان��گ  ئ��اوی 
ه��ەروەه��ا  هەبێت!  س��ەرچ��اوەی��ان 
دەردەخەن  ئەوە  ئەنجامەکان  دەڵین 
ڕووداوی  ئەو  پێش  پێدەچێت  کە 
لێوە  م��ان��گ��ی  ک��ە  پ��ێ��ک��دادان��ەی 
زەوی  لەسەر  ئاو  ب��ووە،  دروس��ت 
لەساتەکانی  مانگیش  و  هەبووبێت 
ئ��اوەی  ل��ەو  بەشێک  ی��ەک��ەم��ەوە 
تائێستاش  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  بردبێت، 
کە  ئەوەیە  ماوەتەوە  مەتەڵێک  وەك 
هەیە  بوونی  لەسەرمانگ  ئاو  چۆن 

ئاوی سەرزەوی و مانگ
پ��ێ��دەچ��ی��ت ی��ەک 

سەرچاوەیان هەبێت 
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و  ئە  س���ەرەڕای  هەشبێت(  )گ��ەر 
بەهێزه؟  پێکدادانە 

ب��ەڵ��گ��ەی  ئ���او  دەزان���ی���ن  وەک 
ب��وون��ی ژی��ان��ە، ل��ەس��ەر زەوی��ش��دا 
بێت  هەبوو  ئاو  شوینێک  هەر  لە 
لەوشوێنەدا  زی��ن��دەوەری��ش  ئ��ەوا 
لەکاتی  وادی���ارە  دۆزراوەت�����ەوە. 
پێکهاتەکانی  زەوی��دا  پەیدابوونی 
دەرەوەی  ل��ە  س����ەرزەوی  ئ���اوی 
بۆیە  پێکهاتبن،  زەوی  خولگەی 
لە  ئ���اوی ه��ەس��ارەک��ە ه��ەم��ووی 
کلکدارەکانەوە  و  نەیزەک  ڕێگەی 

هاتووە. 
ت��اوەک��و ئ��ەم م��اوەی��ەش، زان��ای��ان 
ن��اوەوەی  چینی  کە  واب��وو  پێیان 
وشکە،  ئێسکینی  چینی  م��ان��گ 
وردە  ئەو  تواوەی  لە  مانگ  چونکە 
بەردانەوە دروستبووە کە پەیدابوون 
کە  پێکدادانەی  ئەو  ئەنجامی  لە 
قەبارەیی  بە  هەسارەیەکی سەرەتایی 
 5.4 پێش  م��وش��ت��ەری  ه��ەس��ارەی 
و  ک��ەوت،  زەوی  بەر  ساڵ  بلێۆن 
پێکدادانەش  ئەم  گەرمی  پێدەچێت 
ئاوی  پێکهێنەرەکانی  ماددە  هەموو 

کردبێتەوە. وشک  مانگ  لەسەر 
لە  و  ئێستا  پێش  ساڵ  پێنج  بەاڵم 
کەشتی  کە  نموونانەی  لەو  یەکێک 
هێنابوونی  مانگەوە  لەسەر  ئاپۆلۆ 
هایدرۆجین  بوونی  لەسەر  بەڵگە 
دۆزرای����������ەوە،وەک دەش��زان��ی��ن 
سەرەکی  پێکهێنەری  هایدرۆجین 

ئۆکسجین. شانبەشانی  ئاوە 
ئەم س��ەرچ��اوەی  دۆزی��ن��ەوەی   بۆ 
 ئ��اوە زان��ای��ان دەس��ت��ی��ان ک��رد بە
پێکهاتە و  بلور  لەسەر   توێژینەوە 
کە بەردانەی  ئەو  ناو   شوشەیيەکانی 
15و17 گەشتی  هەردوو  لە   ئاپۆلۆ 
بلور ئەم  هێنابوونی.  مانگەوە   لەسەر 
پارچەی شووشەیيانە  پێکهاتە   و 
کە تێدایە  شووشەییان   بچووکی 
بەکاردێن مێژوويی  تۆمارێکی   وەک 
مانگ. جيۆلۆجی  م��ێ��ژووی   ب��ۆ 
هاوتا ئەو  دیقەتی   توێژەرەوەکان 
isotopes کە  هایدرۆجینانەیاندا 
مانگدا ماگمای  يان  گڕتاوى   لە 
توخمێک نێو  هاوتاکانی   دۆزرایەوە. 
پرۆتۆنیان ژمارەی  هەمان   هەموویان 
نیۆترۆنەکان ژمارەی  بەاڵم   هەیە، 
بۆ ج��ی��اوازە،  یەکێکیاندا  ه��ەر   لە 
هیچ ئاسایی  هایدرۆجینی   نموونە 
هاوتای ب��ەاڵم  نییە،   نیۆترۆنێکی 
دیوتیریۆم بە  ناسراو   هایدرۆجینی 
هەیە پێکهاتەکەیدا  لە  .نیۆترۆنێک 

تەنانەی  ئەو  گشتی  بەشێوەیەکی 
ن���زی���ک خ����ۆر دروس�����ت دەب���ن 
لەو  هەیە  کەمتریان  دیوتیریۆمی 
دروست  خۆر  لە  دوورتر  تەنانەی 

دەبن.
دیوتیریۆم  ئەو  ڕێژەی  دەرکەوتووە 
نەیزەکی  لە  کە  هایدرۆجینەی  بۆ 
کاربۆنی  کۆندرایتی  بە  ن��اس��راو 
ڕێژەیەیە  ئەو  هاوشێوەی  دەبینرێت 

بەدی  زەوی��دا  س��ەر  ئ��اوی  لە  کە 
دەکرێت.

ئ��ەوەی  ب��ۆ  ئ��ام��اژەی��ە  ئ��ەم��ەش  و 
ئ��اوی   %98 ن��زی��ک��ەی  پێدەچێت 
ئاسمانیانەوە  ب���ەردە  ل��ەو  زەوی 
لە  کلکدارەکان،  ن��ەوەک  هاتبێت 
ئ��ەوەی��ان  ت��وێ��ژەرەک��ان  ئێستاشدا 
دیوتیریۆم  ئەو  ڕێژەی  دەرخستووە 
سەر  بەردەکانی  لە  هایدرۆجین  بۆ 
یەکسانە  شێوە  هەمان  بە  مانگیشدا 
سەر  ئ��اوی  لە  کە  ڕێ��ژەی��ەی  ب��ەو 

دەبینرێت. زەویدا 
ئاماژەیەکی  دۆزینەوانە  ئەم  بۆیە 
گرنگن بۆ ئەوەی کە ئاوی سەرمانگ 
کۆندێرایتی  نەیزەکی  لە  زەوی  و 
گرتبێت.  سەرچاوەیان  کاربۆنیەوە 
پشتێنەی  ل��ە  ن��ەی��زەک��ەک��ان��ی��ش 
دەب��ی��ن��رێ��ن کە  ه��ەس��ارۆک��ەک��ان��دا 
هەسارەی  هەردوو  نێوان  دەکەوێتە 
نەیزەکانە  ئەم  موشتەری،  و  مەریخ 
ناو  تەنەکانی  لە کۆنترین  یەکێک  بە 

دادەنرێن. خۆر  کۆمەڵەی 
توێژینەوەیە  ئەم  سەرپەرشتیاری 
ئ��ەل��ب��ێ��رت��ۆ س���ال ک��ە زان��ای��ەک��ی 
ب��راون  زان��ک��ۆی  ل��ە  جیۆکیمیایە 
ب��اش لە  دەڵ��ێ��ت: "ت��اڕادەی��ەک��ی 
ئ��اوی  ک��ە  وای���ە  پێمان  دڵنیایی 
نەیزەکی  لە  زەوی  و  مانگ  سەر 
ئێستادا  لە  کە  هاتووە  سەرەتاییەوە 
پشتێنەی  دەرەوەی  بەشی  دەکەوێتە 

هەسارۆکەکان".

ئەم دۆزینەوانە ئاماژەیەکی گرنگن بۆ ئەوەی کە 
ئاوی سەرمانگ و زەوی لە نەیزەکی کۆندێرایتی 
کاربۆنیەوە سەرچاوەیان گرتبێت. نەیزەکەکانیش 
لە پشتێنەی هەسارۆکەکاندا دەبینرێن کە دەکەوێتە 
نێوان هەردوو هەسارەی مەریخ و موشتەری، ئەم 
نەیزەکانە بە یەکێک لە کۆنترین تەنەکانی ناو 
کۆمەڵەی خۆر دادەنرێن
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دۆت  سپەیس  بە  س��اڵ  ه��ەروەه��ا 
باشترین  ک��ە  ڕاگ��ەی��ان��د  ک��ۆم-ی 
ڕوون���ک���ردن���ەوە ب��ۆ ئ���ەم الی��ەن��ە 
زەوی  و  مانگ  نێوان  هاوبەشانەی 
سەرەتاوە  لە  هەر  زەوی  کە  ئەوەیە 
ئ���اوی ه���ەب���ووە، ب��ە ه���ۆی ئ��ەو 
مانگی  کە  گەورەیەی  پێکدادانە 
ئاوە  لەم  بەشێک  دروستبوو  لێوە 
بەبێ  مانگ  ب��ۆ  گ��واس��ت��راوه ت��ەوە 
ڕووداوەوە  ئ��ەم  ه��ۆی  بە  ئ��ەوەی 
بچێت،  دەست  لە  هەمووی  ئاوەکە 
ڕووداوەوە  ئ��ەم  ل��ەدوای  پێیوایە 
دوای  ساڵ  ملیۆن   100 پاش  کە 
ڕووی���داوە،  زەوی  دروستبوونی 
زەوی هیچ ئاوی زیاتری به  دەست 

نەکەوتووە!
پێش  لە  ئەگەر  دەڵێت:  هەروەها 
زەوی  ل��ەس��ەر  ئ��او  پێکدادانەکە 
جێگەی  ئەوا  هەبووبێت  مانگ  و 
پ��رس��ی��ارە ک���ە چ���ۆن گ��ەرم��ی��ی 
پ��ێ��ک��دادان��ەک��ە ن��ەب��ووەت��ە ه��ۆی 
ئەم  ل��ەن��اوچ��وون��ی  و  وش��ک��ب��وون 
ئەگەرەکان  لە  یەکێک  بەاڵم  ئاوە! 
هەڵمیانەی  ب��ەردە  ئەو  کە  ئەوەیە 
هێناون  بەرهەمی  پێکدادانەکە  کە 
وەک  گ��ازی  هەندێک  توانیویانە 
بکەن  جێگیر  خۆیاندا  لەناو  سۆدا 
و  هۆکارە  ئەم  بکەن،  قەتیسی  و 
دەکرێت  زەوی  کێشکردنی  هێزی 
ئەوەی  بۆ  باشبووبن  یارمەتيدەرێکی 
لە  ڕێ��گ��ری  بتوانێت  ه��ەس��ارەک��ە 
بکات  هایدرۆجین  لەدەستچوونی 
لە  ک��ردن  پارێزگاری  بە  بۆیە  و 
توانیویەتی  هەسارەکە  هایدرۆجین 

بکات.  ئاوەکەی  لە  پارێزگاری 
بیرۆکەیە  ئەم  بەردەم  کۆسپی  بەاڵم 
وەک سال دەڵیت ئەوەیە کە بارستایی 
لە  زۆر  مانگ  کێشکردنی  هێزی  و 
ڕێژەی  هەروەها  کەمترە،  زەوی 
لە  ئه وه نده   دە  تا  پێنج  ئاوەکەی 
ڕێژەی ئاوی زەوی کەمترە، ئەمەش 
کە  دادەن��رێ��ت  زۆر  بڕێکی  ب��ە 
بکاتەوە،  کۆی  توانیویەتی  مانگ 
سال  کە  کێشەیەیه   ئەو  ئەمە  بۆیە 
وەاڵممان  ئێستا  تا  وایە  ''پێم  دەڵێت 
بە  نەدۆزیوەتەوە''  کێشەیە  ئەم  بۆ 

پێیان  ديكه   زانایانی  پێچەوانەوە 
ڕێگەی  لە  زەوی  ئ��اوی  کە  وای��ە 
زان��ای  ه��ات��ووە،  کلکدارەکانەوە 
پ��اوڵ ه��ارت��ۆف لە  ه��ەس��ارەن��اس 
بۆ  پ��الن��ک  م��اک��س  پ��ەی��م��ان��گ��ای 
لە  خۆر  کۆمەڵەی  توێژینەوەکانی 
لە  ئەڵمانیا،  –لینداو،  کاتلێنبێرگ 
هاوڕێکانیدا  لەگەڵ  و  پێشووتردا 
ڕێژەی  کە  بۆدەرکەوت  ئەوەیان 
لە  ب��ۆ ه��ای��درۆج��ی��ن  دی��وت��ی��ری��ۆم 
زۆر  تاڕادەیەکی  کلکدارەکاندا 
ئاوی  لە  ڕێژەکەی  لەگەڵ  هاوتایە 
کلکدارەکان  ئەگەر  زەویدا،  سەر 
ئەوە  زەوی  سەر  هێنابێتە  ئاویان 
زۆر  ماوەیەکی  دوای  پێدەچێت 
هاوڕێکانی  و  سال  کە  کاتەی  لەو 
دووبارە  کارەیان  ئەم  دەکەن  باسی 
کام  هیچ  واتە  ئەمەش  کردبێتەوە، 
س��ەرەت��ادا  لە  مانگ  و  زەوی  لە 

نەبوون. ئاو  خاوەنی 
رۆزێتا   ئەرکی  دەڵیت  ه��ارت��ۆف 
بە  سەر  Rosetta missionک��ە 

ئەوروپیە  لێکۆڵینەوەی  دەزگ��ای 
کە  بداتەوە  ئەوە  وەاڵمی  دەتوانێت 
ئایا ئاوی زەوی و مانگ لە ڕێگەی 
کلکدارەکانەوە  یان  نەیزەکەکان 

هاتووە.
 ک�����ات�����ێ�����ک ک�����ل�����ک�����داری 

 67p/Churyumov-Gerasimenko

لە  کە  جێ،  2014دەگاتە  ساڵی  لە 
بە  بۆیە  دەرچ��ووە،   2004 مارسی 
هاوتاکانی  ڕێ��ژەی  لە  لێکۆڵینەوە 
دەردەکەوێت  بۆمان  کلکدارە  ئەو 
لەگەڵ  نزیکە  چەند  ڕێژەیە  ئەو  کە 
مانگ.  و  زەوی  هاوتاکانی  ڕێژەی 

سه رچاوه :

Charles Q. Choi/SPACE.

com- Thu May 9, 2013

                                                           

و: شیروان ئیبراهیم  
جیۆلۆجی–  بەشی  خوێندکاری 

دووەم قۆناغی 

پێنج ساڵ 
پێش ئێستا و 
لە یەکێک لەو 
نموونانەی کە کەشتی 
مانگەوە  لەسەر  ئاپۆلۆ 
لەسەر  بەڵگە  هێنابوونی 
هایدرۆجین  بوونی 
دۆزرایەوە،وەک 
هایدرۆجین  دەشزانین 
سەرەکی  پێکهێنەری 
شانبەشانی  ئاوە 
ئۆکسجین
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خاڵی شینی ڕه نگ کاڵ، 
 Pale Blue Dot ئینگلیزی   به  
به   زان��ای  ده ن��گ��ی  کتێبی  ن��اوی 

ساگان  کارل  ئه مریکی  ناوبانگی 
ساڵی  ل��ه   ک��ه    Carl Sagan

له م  وه رگرتن  ئیلهام  به   دا   1994
له   ڕه سمه  ئه م  نووسیوێتی.  ڕه سمه  
دووری ۶ ملیار کیلۆمه تری زه وی 
له ئاسمانه وه، له  ساڵی 1990 دا به  
ئاسمانی  پشکنه ری  که شتی  هۆی 
له م  زه وی  گ��ی��راوه .  ڤیجه ری1 
بچووک  خاڵێکى  وه ک  دا  وێنه یه  

به رچاو. دێته  

ده س��ت��ه وه ،  دووره   دیمه نه   ل��ه م 
س��ه ر ن��ج  زۆر  زه وی  ل��ه وان��ه ی��ه  
بۆ  ب��ه اڵم  ده رنه که وێت.  ڕاکێش 

جیاوازه . بابه ته که   ئێمه  
خاڵه   ئ���ه م  س��ه ی��ری  دووب�����اره  
ماڵی  ئێره   ئێره یه .  ئه وه   بکه نه وه . 
ئه و  ته واوی  لێره ین.  ئێمه   ئێمه یه  . 
ویستوون،  خۆشمان  که سانه ی 
ت���ه واوی ئ��ه و ک��ه س��ان��ه ی ده ی��ان 
که سانه ی  ئ��ه و  ت��ه واوی  ناسین، 

خاڵی شینی
ڕه نگ کاڵ
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بیستووه ،  ده رب��اره ی��ان  شتێکمان 
بوونیان  که سانه ی  ئ��ه و  ت��ه واوی 
به رهه می  ژیاون.  لێره دا  هه بووه ، 
ئازاره کانمان  و  خۆشی  ت��ه واوی 
ل��ه ن��او ئ��ه م خ��اڵ��ه دا ک��ۆب��ۆت��ه وه . 
و  ئایدیۆلۆژی  ئایین،  ه��ه زاران 
ته واوی  ئابوری،  فێرکاری  بنه ماى 
گره کان،  ماسی  و  ڕاوچییه کان 
ترسه نۆکه کان،  و  قاره مان  ته واوی 
له ناوبه رانی  و  بنیاتنه ران  ته واوی 
پاشا  ت��ه واوی  شارستانیه ته کان، 
ئاشقه   ت���ه واوی  ن��ۆک��ه ره ک��ان،  و 
گ��ه ن��ج��ه ک��ان، ت���ه واوی دای��ک��ان 
ه��ی��وادار،  مندااڵنی  ب��اوک��ان،  و 
ته واوی  دۆزه ره وان،  و  داهێنه ران 
ت��ه واوی  ئه خالق،  مامۆستاکانی 
ته واوی  گه نده ڵ،  سیاسه تمه دارانی 
ت��ه واوی  ئه ستێره کان،  گ���ه وره  
و  مۆرته د  ت��ه واوی  ڕێبه ره کان، 
مرۆڤایه تیدا  مێژووی  له   تاوانباران 
ته نۆلکه   ئه م  له ناو  ژی��اون.  له وێ 
گه وره یی  له ناو  که   بچووکه دا 
خۆردا  له به رامبه ر  ئاسمان  بۆشایی 

ڕاوه ستاوه . 
به  وێنه ی ماڵێکی بچووکه    زه وی 
سه رنجڕاکێشی  گه وره یی  له ناو 
ڕووب��اری  ل��ه و  بیر  گ��ه ردوون��دا. 
ده ستی  به   که   بکه نه وه   خوێنانه  
ژه ن��ه ڕاڵ��ه ک��ان  و  ئیمپراتۆریه ت 

دروستبووه ، تا به  له  خۆبایی بوون و 
هه ستی سه رکه وتنه وه  بۆ ماوه یه کی 
ک���ورت ب��ت��وان��ن ف��ه رم��ان��ڕه وای��ی 
بچووکه   خاڵه   له م  که م  به شێکی 
که   بێسنوورانه ی  ناحه قییه   به و  بن. 
به   خاڵه ،  له م  به شێک  دانیشتوانی 
دیکه ی  به شێکی  دانیشتوانی  هۆی 
بکه نه وه .  بیر  ه��ات��وون،  تووشی 
کوشتنی  به   مه یلیان  ئه وان  چه نده  
دوژمنایه تیه که یان  هه یه ،  یه کتر 

تینه . به   یه ک چه نده   به   به رامبه ر 
ت���ه واوی س����ه روه ری و ش��ان و 
هه ستی  ته واوی  ئێمه ،  شه وکه تی 
خۆ به  گرنگ زانینی ئێمه ، خه یاڵی 
جێگه وپێگه یه کی  ئێمه   که   ئه وه ی 
ت��ای��ب��ه ت��م��ان ه��ه ی��ه  ل��ه ن��او ئ��ه م 
خاڵه   ئه م  بوونی  به  گه ردوونه دا. 
پرسیاره وه .  ژێر  بچووکه  ده که وێته  
خاڵێکه   ته نیا  ئێمه ،  هه ساره که ی 
له ناو ئه م تاریکستانه ی گه ردووندا. 
هیچ  سنووره دا،  بێ  گه وره ییه   لهم 
بۆ  نابینرێت  یارمه تی  بۆ  هێمایه ک 
خۆمان  ده ستی  له   ئێمه   ئ��ه وه ی 

بکات. ڕزگار 
شوێنێکه   ته نیا  ئێمه  هه ساره که ی 
هه یه .  به رده وامه ،  تیایدا  ژیان  که  
النی  نییه   دیکه   شوێنێکی  هیچ 
نزیکدا  داه��ات��ووی��ه ک��ی  ل��ه   ک��ه م 
ئه وان  به ره و  بتوانێت  مرۆڤ  که  

بکات.  گه شت 
بۆ سه ردان، به ڵێ، به اڵم بۆ مانه وه ، 

نا.  هێشتا 
نا  ی����ان  ب��ێ��ت  پ��ێ��ت��ان خ����ۆش 
شوێنێکه   ته نیا  ئێمه   هه ساره که ی 
بوونمان  تیایدا  ده ت��وان��ی��ن  ک��ه  
گه شتکردن  که  وت��راوه   هه بێت. 
ئه زموونێکه   ئاسمان  بۆشایی  بۆ 
که   که سایه تیت  دروستکردنی  بۆ 

بردوییت ده کات. له  خۆ  فێری 
له وانه یه  هیچ شتێک باشتر له م وێنه  
بوونی  له  خۆبایی  درێژه ،  و   دوور 
له م  مرۆڤ  ته سکی  بیر  و  نابه جێ 

نه خاته ڕوو. بچووکه یدا  دنیا 
بۆ  هێمایه که   وێنه یه   ئه م  من  بۆ 
ئه رکی ڕاسته قینه ی  وه بیرهێنانه وه ی 
به  شێوه یه کی  ئه وه ی  پێناو  له   ئێمه 
هه ڵسوکه وت  یه کتر  له گه ڵ  باشتر 
بۆ  هه وڵدانه   هه روه ها  و  بکه ین 
خاڵه   ئه م  پاراستنی  و  لێگرتن  ڕێز 
که   ماڵێک  ته نیا  کاڵه  ،  ڕه نگ  شینه  

ناسیومانه . ئێستا  تا  

فارسییه وه : له  
ئه مانی  ئاکام 

         

سه رچاوه :     
 YouTube

هه ساره که ی ئێمه ته نیا شوێنێکه  که  ژیان تیایدا به رده وامه ، 
هه یه . هیچ شوێنێکی دیکه  نییه  النی که م له  داهاتوویه کی 
نزیکدا که  مرۆڤ بتوانێت به ره و ئه وان گه شت بکات. 
بۆ سه ردان، به ڵێ، به اڵم بۆ مانه وه ، هێشتا نا. 
پێتان خۆش بێت یان نا هه ساره که ی ئێمه  ته نیا شوێنێکه  که  
ده توانین تیایدا بوونمان هه بێت
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psychology سایكۆلۆژی

خۆشەویستی و هۆگربوون 
و تەپكەو داوەكان

ئۆشۆ
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لە  خەڵكی  گشتی  ب��ە 
م��ەزن��ەك��ان  و  ن���اوازە  میوزیكە 
گەورەكان.. شیعرە  لە  دەترسن، 
ه��ەروەك  داهێنان،  وەك  گ��ەورە 
چۆن لە هۆگربوون و خۆشەویستی 
خۆشەویستی  چیرۆكی  دەترسن. 
خ��ەڵ��ك��ی ت��ی��ژت��ێ��پ��ەڕ و 

دەچێت،  ڕاو  لە  پتر  كە  ڕاگوزەرە 
بە  بڕۆ..هیچی  و  بیخۆ  بڕۆ..  لێدەو 
دوور  لە  نە  ناچێت،  خۆشەویستی 
خەڵكە  ئ��ەو  ن��زی��ك��ەوە.  ل��ە  ن��ە  و 
بوون  ناو  ناچنە  قووڵی  بە  هەرگیز 
و دڵ و ڕۆحی یەكدییەوە، چونكە 
ترسناكە،  خۆشەویستییەك  وەه��ا 
لەگەڵ  تێكەڵبوون  و  ئاوێتەبوون 
كەسێكی دیكە زەندەقت دەبات �� 
حەوزی  ناو  چوونە  و  شۆڕبوونەوە 
وێنەی خۆت  بەرامبەرەكەت  پاكی 
ئەی  ترسناكە..  دەدات��ەوە.  پیشان 
ئەستیڵك  و  ح��ەوز  ناو  لە  ئەگەر 
خۆت  بەرامبەرەكەت  ئاوێنەی  و 
نەدۆزییەوە، واتا نە تۆ لە ناو بوون 
و ڕۆحی ئەودا هەیت و نە ئەویش 
ئەی   �� دەتدۆزێتەوە  ئاسانی  بە 
هیچی  و  بوو  بەتاڵ  ئاوێنەك  ئەگەر 
پیشان نەدا و هیچ فیگەر و شتێكی 
قوڕێك  چ   - دەرنەكەوتەوە  تێدا 
چی  و  دەكەیت  خۆتدا  بەسەری 

دەقەومێت؟
خووی كاردانەوە

بۆ  تۆ  وەاڵمی  و  كاردانەوە  هەموو 
ئەوانی دیكە پەیوەستە 
ب����ە ئ���ەزم���وون���ی 
ڕاب��ردوو،  سااڵنی 
ه��ەرچ��ی��ی��ەك��ی 
دەیكەیت  كە 
بە  پەیوەندی 
ه��ەن��ووك��ەوە 
و  وەاڵم  نییە. 
نەوەت  كاردا
سەر بە ئاكار 
ش���ێ���وە  و 
ڕەفتارێكە كە 
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
سەردەمێكی  بۆ 
زووت��رەوە.. زۆر 
ڕاب��ردووە.  بە  سەر 
ئ�������ەو ك����ات����ەی 
ك��ەس��ێ��ك ه��ەن��ووك��ە 
پێدەكات،  سووكایەتیت 
خووە  و  میكانیزم  ناكاو  لە 
و  دەبێتەوە  بێدار  كۆنەكەت 
كە  ڕاب��ردوودا  لە  گەڕ.  دەكەوێتە 

سووك  و  شكاندووە  تۆی  خەڵكی 
سەیری كردوویت، تۆ بە شێوەیەكی 
نواندووە،  ڕەفتارت  تایبەت  زۆر 
شێوەی  هەمان  بە  هەر  تۆ  كەواتە 
تۆ  دەكەیت.  هەڵسوكەوت  جاران 
و  ڕسوایی  بەو  وەاڵم  ج��ۆرە،  بەم 
نادەیتەوە، بەڵكو  بێڕێزی ئەو كەسە 
ڕەفتار  هەمان  سادەیی  بە  زۆر  تۆ 
و خ��وو و خ��دەی ك��ۆن دووب��ارە 
دەكەیتەوە. تۆ بە باشی سەیری ئەو 
سووكایەتی  و  بەرامبەرت  كەسەی 
نەكردووە-  تازەیەت  شكاندنە  و 
هەیە  ت��ازەی  بۆیەكی  و  ت��ام  كە 
ئامێرد  و  ڕۆبۆت  وەك  ڕێك  تۆ   ��
ت��ۆدا  ل��ەن��او  گ��ەڕ.  كەوتوویتەتە 
میكانیزمێكی تایبەت لە ئارادایە، تۆ 
دەڵێیت:  و  دادەگریت  دوگمەیەك 
من  بە  سووكایەتی  كابرا  ئەوەتا   «
وەاڵم��ی  دەستبەجێ   ك����ردووە.« 
بزانە  ئەوە  بەس  دەبێت.  ئامادەت 
ك��ە ك���اردان���ەوەك���ەت وەاڵم���ی 
دروستی ئەم هەڵوێستە ڕاستەقینەیەو 
ساز  شتێكە  بەڵكو  نییە،  هەنووكەییە 
هەنووكە  كە  خۆكردە  و  ئامادە  و 
ئەو  ب���ەردەم  ل��ە  ت��ۆ  هەڵتۆقیوە. 

كابرایەدا بوویتەتەوە بە ڕابردوو.
سەردەمانێك شتێكی وا ڕوویداوە:

ل��ە ژێ��ر  ب����وودا«  ج��ارێ��ك��ی��ان » 
بۆ  قسەی  و  دانیشتووە  درەختێكدا 
كابرایەكی  كردووە.  شاگردەكانی 
ڕا  گۆڕەی  لەو  نەناسی  و  نەدیتی 
دوڕ  ك��ردۆت��ە  تفێكی  و  ه��ات��ووە 
لە  خ��ۆی  ئەویش  ب���وودا.  چ��اوی 
دەسڕێتەوە  تفەكە  و  نابات  گوورە 

پێیدەڵێت:  و 
» دوای ئەوە چیت هەیە؟ بفەرموو..

پێبێژیت؟«  چیم  گەرەكتە 
واقی  و  دەبێت  هێدمەگرتی  كابرا 
خۆیشی  بۆ  چونكە  دەمێنێت،  وڕ 
چاوەڕوانی وەاڵمی وای نەكردووە، 
ناو  بكەیتە  ڕۆ  تف  تۆ  كاتێكدا  لە 
ئەم  كەچی  بەرامبەرەكەت،  چاوی 

بێ  خۆ سەغڵەت كردن بپرسێت:
» دوای ئەوە چیت ماوە..بفەرموو؟«
هەرگیزاو هەرگیز كابرای كەتنكەر 
ل��ە ڕاب����ردوودا ئ��ەزم��وون��ی وەه��ا 
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كاردانەوەی تۆ باش بێت یان خراپ سەر بە 
ڕۆژگاری ڕابردووە. گەر كاردانەوەی تۆ گەڕانەوە بوو 
بۆ هەڵسوكەوتە كۆنەكانت كە دەقت پێوە گرتوون، 
كەواتە تۆ هیچ كات وەاڵمی دروستت نەداوەتەوە. 
بۆ ئەوەی وەاڵمدەرەوەیەكی هەستیار بیت مەرجە تا 
ئەوپەڕی زیت و زیندوو بیت، دەستبەجێ .. هەنووكە 
و هەر لێرە. وەاڵمدانەوەی گونجاو دیاردەیەكی 
جوانە، خودی ژیانە. كاردانەوە شتێكی مردووە، 
ناشیرینە، بۆگەنە وەك كەالك وایە

عەنتیكەی بە چاوی خۆی نەبینیوە..
عەجایب..!

خەڵكی  بە  سووكایەتی  كە  ئ��ەم 
تێنەپەڕیوە،  ئاسان  وەها  ك��ردووە 
چونكە تەواو پەست و تووڕە بوون 
خێرایان  كاردانەوەی  و  وەاڵم  و، 
و  ترسنۆك  ئەگەر  خۆ  ه��ەب��ووە. 
خەندەوە  بەدەم  ئەوە  بووبن،  الواز 
هەوڵیانداوە بەرتیل بە كابرا بدەن و 
ساردی بكەنەوە. بەاڵم ئەوە »بوودا« 
نە خۆی  ئەمیانە،  نە  ئەویانەو  یە..نە 
ك��ردارەش  بەو  نە  و  كرد  ت��ووڕە 
الواز  نە  ب��وو،  ڕەنجاو  و  بریندار 
و  ڕێك  بەڵكو  بوو.  ترسنۆكیش  و 
ئەو  بفەرموو..دوای  وتی«  ڕاست 

تفە چیت گەرەكە؟«
ب���وودا ل��ە الی���ەن خ��ۆی��ەوە هیچ 
بردی  و  دەس��ت  كاردانەوەیەكی 

نەبوو.
تووڕە  بوودا  قوتابییەكانی  ڕاستی 
كاردانەوەی  یەكاندەردوو  بوون، 
و  قوتابی  نزیكترین  هەبوو.  خۆیان 

شاگردی كە »ئاناندا« بوو..وتی:
»ئەوەیان زۆرە و ناتوانین بیبەخشین. 
مەوەستە  خۆت  وانەوتنەوەی  لە  تۆ 
ئەوەی  كە  دەدەین  پیشانی  ئێمە  و 
و  ڕاستترە  وا  نییە.  ڕەوا  ك��ردی 

پێویستە كە سزای خۆی وەربگرێت. 
دیكەش  خەڵكی  ئەوە  نا..  ئەگەر 
لەم  ڕەفتاری  هەمان  كە  دەبن  فێر 

بكەنەوە.« شێوەیە دووبارە 
بوودا زاری هەڵهێنا و دركاندی:

ئەم  تكایە.  بن  بێدەنگ  ئێوە   «
دەره��ەق  گوناهی  و  سووكایەتی 
كە  ئێوەن  ئەوە  نەكردووە،  من  بە 
هاتووە  تازە  ئەم  دەك��ەن.  منی  بە 
نامۆ  ئێوە  و  من  بە   .. میوانە  و 
و  قسە  دەبێت  ه��ەر  بێگانەیە.  و 
قسەڵۆكی سەبارەت بە من بیستبێت، 
زەالمە  ئەم  وتبێتیان  ئ��ەوەی  وەك 
مەترسیدارەو  مرۆیەكی  ك��اف��رە، 
لە  و  دەب���ات  خشتە  ل��ە  خەڵكی 
یاخی  دەك��ات،  دەری��ان  ڕاستەڕێ  
و  ناپاك  شۆڕشڤان..  هەڵگەڕاوە،  و 
دەشێت  لەبەرئەوە  هەر  بەدخوو. 
من  لەسەر  ناشیرینی  بیروڕایەكی 
خۆ  ئەم  خراپ.  هەبێت..خەیاڵێكی 
تفی لە من نەكردووە، ئەم تفی لەو 
كردووە  خۆی  وێنەیەی  و  ئایدیا 
ئەوانی  و  هەیەتی  من  لەسەر  كە 
- چونكە  دروستیان كردووە  دیكە 
ناناسێت،  من  شێوەیەك  هیچ  بە  ئەم 
من  لە  دەتوانێت تف  كەواتە چۆن 

بكات؟«

تێهەڵچۆوە: بوودا  پاشان دیسانەوە 
»گەر ئێوە بە وردی و قووڵ سەرنج 
لە  تفی  كابرا  كە  دەبینن  ب��دەن، 
كردووە.  خۆی  مێشكی  و  خەیاڵ 
كە  شتەی  لەو  نیم  بەشێك  من  خۆ 
وا لەناو دڵ و دەروونی ئەودایە، من 
وای دەبینم كە ئەم پیاوە بەستەزمانە 
دڵدا  لە  دیكەی  نیازێكی  و  ڕاز 
چونكە  بیدركێنێت،  كە  هەبووە 
شێوازێكە  كردوویەتی  ئەم  ئەوەی 
لە دەربڕین �� تف لێكردن بۆ خۆی 
لە  گوزارشتە  و  ڕازێكە  دركاندنی 
ساتەوەخت  هەندێك  دیكە.  شتێكی 
دەكەیت  هەست  وا  تۆ  كە  هەن 
لەوەی  مردووترە  و  الوازتر  زمان 
گەرمەی  لە   - بكەوێت  فریات 
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەك��ی ق���ووڵ���دا، 
تووڕەبوونێكی  تەننووری  لەناو 
كینەدا.. و  ڕق  لەناو  هەاڵیساودا، 
ن��وێ��ژدا.. و  ن��زا  وەختی  لە  هەتا 
فریات  ناتوانێت  زمان  هیچیاندا  لە 
زۆر  ساتەوەختە  ل��ەو  بكەوێت. 
دەكەوێت.  پەكی  زمان  تایبەتانەدا 
ك��ەوات��ە ت��ۆ ن��اچ��اری��ت پ��ەن��ا بۆ 
كاتەی  ئەو  ببەیت.  دیكە  زمانێكی 
چڵەپۆپە  دەگاتە  خۆشەویستیت  كە 
تۆ دڵخوازەكەت ماچ دەكەیت یان 
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لە ئامێزی دەگریت، تۆ بەم چەشنە 
دەتەوێت چ پەیامێك بگەێنیت؟ تۆ 
و  هەست  لە  گوزارشت  گەرەكتە 
تۆ  كاتەی  ئەو  بكەیت.  سۆزێك 
دەمارگیریت،  و  شێت  تووڕەیت.. 
ئەو  و  دەوەش��ێ��ن��ی��ت  دەس���ت  ت��ۆ 
دادەپڵۆسیت،  بەرامبەرت  كەسەی 
دیسانەوە  ت��ۆ  لێدەكەیت،  تفی 
بڵێیت.  كەسە  بەو  شتێك  دەتەوێت 
تێگەیشتم.  كابرایە  لەو  من  كەواتە 
هەر دەبێت ڕاز و نیازێكی زۆرتری 
بیەوێت  ك��ە  ب��ووب��ێ��ت  دڵ���دا  ل��ە 
كە  بوو  لەبەرئەوە  هەر  بیدركێنێت، 

لێمپرسی: من 
» فەرموو.. دوای ئەوە چی ده یكەت 

هەیە..بیڵێ؟«
 كابرا ئەوەندەی دیكە و پتر واقی 
وڕما! ئەوسا بوودا ڕووی لە قوتابی 

و شاگردەكانی كردو وتی:
» ئێوە پتر سووكایەتیتان بە من كرد 
و من لە ئێوە پەستم، چونكە خۆتان 
سااڵنێكە  ئێوە  ئاخر  دەمناسن،  باش 
هێشتا  دەژین..كەچی  من  لەگەڵ 
بەم  كەسە  ئەم  بۆ  ك��اردان��ەوەت��ان 

بوو«. چەشنە 
شێواو  و  شپرزە  و  كابرای سەرسام 
شاگردەكانی  و  ب���وودا  ك���ۆڕی 
ماڵی  بۆ  گەڕایەوە  و  بەجێهێشت 
شەوە  ئەو  درێژایی  بە  ئەم  خۆی. 
بخەوێت.  نەیتوانی  لێبڕاو  حەجمانی 
ئاخر گەر تۆ جارێك بوودا ببینیت، 
وەك  ناشێت  بگرە  و  قورسە  زۆر 
دوای  بخەویتەوە.  ئاسانی  بە  جاران 
ئەو دیدارەی خۆی و بوودا خەوی 
پێكەوت.. ماخۆالنی  و  زڕا  لێ 
لە  ن��ەی��دەت��وان��ی  دەدا.  گینكڵی 
قەوماوە.   چی  كە  تێبگات  خۆی 
هەڵدەلەرزی  پێخەفەكەیدا  ناو  لە 
هەرگیزاو  دەك��ردەوە.  ئارەقەی  و 
سەیر  وا  پیاوێكی  تووشی  هەرگیز 
توانیبووی  بوودا  نەببوو،  سەمەرە  و 
هەر  ئ��ەم��دای��ە  مێشكی  ل��ە  چ��ی 
سەبارەت  هەڵگێڕێتەوە،  هەمووی 
بیركردنەوەیەك  و  ڕەفتار  شێوە  بە 
هەر  گومانەوە،  بیخاتە  هەیەتی  كە 
زاتەشی  ئ��ەو  ڕاب���ردووی  هەموو 

هەڵوەشاندەوە.
كەتنكەر  كابرای  دواتر  ڕۆژی  بۆ 
پێشەكی  بێ   بوودا.  الی  گەڕایەوە 
و  دەس��ت  س��ەر  هاوێشتە  خ��ۆی 
بوودا  دیسانەوە  ەوە.  ب��وودا-  پێی 

لێیپرسی:
دەتەوێت  ئەوە  بفەرموو..دوای   «
ئەوەشیان  چونكە  پێبڵێیت؟  چیم 
دركاندنی  دیكە  جارەكەی  وەك 
زم��ان  ب��ە  ك��ە  مەبەستێكە  و  ڕاز 
تۆ  ك��ە  لێناكرێت.  گ��وزارش��ت��ی 
پێم  بۆ هەر دوو  دێیتەوە و دەست 
نیازێكی  و  ڕاز  كەواتە  دەبەیت، 
شێوەیەكی  بە  كە  هەیە  دیكەت 
چونكە  ناوترێت،  ئاسانی  و  ئاسایی 
هەموو وشەكانی دنیا لەوە هەژارتر 
بە  كااڵ  بكەون،  فریات  كەمترن  و 
و  گوزارشتێك  هیچ  نییە،  بااڵ  قەد 
تۆ  مەبەستەی  ئەو  دەستەواژەیەك 

ناپێكێت.«
دوای تاوێك »بوودا« ڕووی كردەوە 

» ئاناندا«ی شاگردی و وتی:
دەیبینیت  ئەوەتا  بڕوانە..  ئاناندا..   «
هاتەوە  دیسانەوە  زەالم��ە  ئەم  كە 
و  ه��ەی��ە  شتێكی  ئ��ەوەت��ا  ئ��ێ��رە، 
خۆی  بۆ  زاتە  ئەم  دەیدركێنێت. 
سۆز  و  نەست  و  هەست  خاوەنی 
و هەڵچوون و داچوونێكی زۆرە.«

كردو  ی   � بوودا  سەیرێكی  كابرا 
وتی:

كە  كەتنەی  ئ��ەو  بۆ  بمبەخشە   «
دوێنی لە ڕووی تۆدا كردم.« 
ب���وودا ل��ە وەاڵم���دا وت��ی: » 

ئەو  من  ب��ەاڵم  بتبەخشم؟ 
نیم  دوێ���ن���ی  پ���ی���اوەی 

پێكرد.  وات  تۆ  كە 
گانگ(   ( ڕووب��اری 
دەڕوات  خ��وڕ  ب��ە 
ن��اوەس��ت��ێ��ت،  و 
ه���ەرگ���ی���ز و 
وەختێك  هیچ 
ب��ۆ دووب����ارە 
ڕووبار  هەمان 
هەموو  نییە. 
م���رۆڤ���ێ���ك 
ب�����ۆ خ���ۆی 

تۆ  كە  پیاوەی  ئ��ەو  ڕووبارێكە. 
لێرە  هەنووكە  لێكرد  تفت  دوێنێ 
لەو  من  كە  ئەوەیە  تەنها  نەماوە- 
دەچم، بەاڵم من هەمان كەس نیم، 
بیرت نەچێت كە لەم بیست و چوار 
سەعاتە زۆر شت ڕوویدا و گۆڕا ! 
لە گەشتی  نەوەستاوە و  ڕووبارەكە 
خ��ۆی ه��ەر ب���ەردەوام ب��ووە. هەر 
بتبەخشم،  نییە  بۆم  من  لەبەرئەوەی 

و  سكااڵ  هیچ  من  چونكە 
تۆدا  بەرامبەر  لە  ڕقێكم 

نییە.
سەرباری ئەوەش كە 
میوانێكی  بۆ من  تۆ 
ت�����ازەی�����ت. م��ن 
دەبینم  ئێستاكە 
ك��ە ت��ۆ ه��ەم��ان 
ك��ەس��ی دوێ��ن��ێ 
چونكە  ن��ی��ت، 
ئەم زۆر داخدار 
بوو-  ت��ووڕە  و 
ه������ەر خ���ۆی 
لە  ب��وو  تەنێك 
ئەو  ت��ووڕەی��ی! 
دوێنێ  زەالم��ەی 
لێكردم،  تفی 

تۆ  ك��ەچ��ی 
ب��ەس��ەر 
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دەست  دەنووشتێیتەوە،  قاچەكانمدا 
دەكرێت  چۆن   ��� دەبەیت  پێم  بۆ 
هەمان  تۆ  بیت؟  كەس  هەمان  تۆ 
شتەی  ئەو  با  كەواتە  نیت،  مرۆڤ 
دوو  ئەو  بكەین.  یاد  لە  ڕوویداوە 
تفەكەی  كە  پیاوەكەی  كەسە- 
تفەكەی  ك��ە  ئ��ەوەش��ی  و  ه��ەڵ��دا 
لێرە  ه��ەردووك��ی��ان  ب��ەرك��ەوت- 
پێكەوە  با  پێشەوە..  وەرە  نەماون. 
دیكە  شتێكی  ب��اس��ی 

بكەین«.
ئ���ەوەی���ان 
وەاڵم 

و كاردانەوەی دروستە.
كاردانەوەی تۆ باش بێت یان خراپ 
گەر  ڕابردووە.  ڕۆژگاری  بە  سەر 
بۆ  بوو  گەڕانەوە  تۆ  كاردانەوەی 
دەقت  كە  كۆنەكانت  هەڵسوكەوتە 
پێوە گرتوون، كەواتە تۆ هیچ كات 
بۆ  نەداوەتەوە.  دروستت  وەاڵمی 
هەستیار  وەاڵمدەرەوەیەكی  ئەوەی 
و  زیت  ئەوپەڕی  تا  مەرجە  بیت 

زی���ن���دوو 

و  هەنووكە  دەستبەجێ ..  بیت، 
گونجاو  وەاڵمدانەوەی  لێرە.  هەر 
ژیانە.  خودی  جوانە،  دیاردەیەكی 
كاردانەوە شتێكی مردووە، ناشیرینە، 
بۆگەنە وەك كەالك وایە. لە ژیاندا 
وەاڵمی  دەگمەن  و  كەمی  بە  زۆر 
هەیە،  دیكە  كەسانی  بۆ  دروستمان 
سەرنج  ڕوویدا،  كاتێك  هەر  بەاڵم 
چی  كە  هەیە  خۆت  نیگایەكی  و 
بكەیت. بەس كە ڕوویدا، چەندین 
نادیاردا  دەرگا بەسەر ئەگەری 

دەكرێنەوە. 
و  ماڵەوە  بۆ  بگەڕێوە   
ژنەكەت  سەیرێكی 
مەرجەی  بەو  بكە 
پڕ  چ��اوەك��ان��ت 
بۆ  وەاڵم  لە  بن 
داخوازییەكانی، 
كاردانەوە.  نەك 
ژمارەیەكی  من 
پیاوان  لە  زۆر 
بۆ  كە  دەبینم 
سی  م����اوەی 
چل  و  س���اڵ 
لەگەڵ  س��اڵ 
ژن��ەك��ان��ی��ان��دا 
ژی���������اون، 
بۆ  ك��ەچ��ی 
س��ااڵن��ێ��ك��ی 
بیریان  زۆر 
چ��ۆت��ەوە 
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ئەوەندە  بكەن!  ژنەكانیان  سەیری 
پیر  خانمەكانیان  ك��ە  دەزان����ن 
كە  دەك��ەن  مەزەندە  واش  ب��وون، 
تەواو.  ناسیوەو  و  بینیوە  ژنەكانیان 
نەوەستاوەو  ڕووبارە  ئەو  خۆ  بەاڵم 
ئەوان  نەكەوتووە.  تافەتاف  لە  هەر 
هەمان  ژنە  ئەو  چونكە  یاغنیشن، 
ئەم خواستوویەتی.  نییە كە   كەس 
ڕابردوو،  بە  سەر  بوونێكە  ئەوەیان 
ئەو ژنە هەنووكە لە هیچ شوێنێكدا 
تەواوی  بە  بەردەمت  ئەوەی  نییە، 

تازەیە. ژنێكی دیكەو 
لە هەر ساتەوەختێكدا دەركی ئەوە 
دایك  لە  نوێ   لە  سەر  تۆ  كە  بكە 
ساتەوەختێك  ه��ەم��وو  دەب��ی��ت��ەوە. 
هەموو  ه��ەروەه��ا  دەم��ری��ت،  ت��ۆ 
دەبیتەوە.  دایك  لە  ساتەوەختێكیش 
بەاڵم ئاخۆ تۆ بە ڕاستی بەم دواییە 
كردووە،  خۆت  ژنەكەی  سەیری 
هاوڕێكەت؟  یان  باوكت،  دایكت، 
وەستاویت  ل��ەوە  ت��ۆ  ك��ە  دڵنیام 
تەماشایان بكەیت، چونكە وا هەست 
دەكەیت هەموویان پیر بوون، پاشان 
الی تۆ چ مانایەكی ماوە تەماشایان 
بە  دیسانەوە  و   بگەڕێوە  بكەیت. 
لێیان  شۆراوەوە  تازەو  چاوی  دوو 
كە  ئەوەی  ه��ەروەك  ب��ەرەوە،  ورد 
ئەوسا  بكەیت،  بێگانەیەك  سەیری 
بەوە سەرسام دەبیت كە ئەو پیرەژنە 

چەندە گۆڕاوە.
هەموو ڕۆژێك دنیایەك گۆڕانكاری 
ب��ەس��ەر ئ��ێ��م��ەدا دێ���ت. ئ��اوەك��ە 
دەڕوات.. خوڕ  بە  و  نەوەستاوە 
شتێك  هەموو  دەگۆڕێت.  خێراش 
هیچ  دەڕوات،  و  دەج��ووڵ��ێ��ت 
مێشك  ب��ەاڵم  نەیبەستووە.  شتێك 
سڕ  دیاردەیەكی  مردووە،  شتێكی 
لەو  ت��ۆ  ئ��ەگ��ەر  چەقبەستووە.  و 
بڕیار  بەستووەوە  مێشكە 
كردەوەكانت  و  كار  بۆ 
ژیانێكی  ت��ۆ  ب��دەی��ت، 
دەگوزەرێنیت.  م��ردوو 
 �� ناژیت  ڕاستی  بە  تۆ 
ناو  لە  هەنووكە  تۆ  تەواو 

گۆڕدایت.
كاردانەوەكانت  لە  واز 

بێنە. با وەاڵمی گونجاوت پتر و پتر 
بێت. بۆ ئەوەی  وەاڵمدەرەوەیەكی 
دەكات  پێویست  وا  بیت،  هەستیار 
كەسێكی بەرپرسیار بیت. بۆ ئەوەی 
وەاڵم��ی  ئ��ام��ادەی  و  تەییار  ك��ە 
وا  بیت،  دەستبەجێ   و  گونجاو 
هەستیار  و  وشت  دەكات  پێویست 
هەستیار  بەاڵم  بیت.  سەلیقە  بە  و 

بیت  بۆ ئێرەو هەر هەنووكە.
دڵنیایی  كەمەندگیری 

هیچ پەیوەندییەكی نێوان مرۆڤەكان 
جێگەی متمانە نییە. ئەوەیان دۆخ و 
سروشتی پەیوەندی نییە كە دڵنیایی 
پەیوەندییەك  هەر  ئەگەر  بێت،  تێدا 
دڵنیایی تێدا بوو، هەر هەموو جوانی 
دەدۆڕێنێت.  خۆی  ئەفسوونی  و 
بۆ  گرفتە  كێشەو  ئ��ەوەی��ان  ئ��ا 
لە  چێژ  گەرەكتە  ئەگەر  مێشك. 
مەرجە  وەربگریت،  پەیوەندییەك 
نەبێت.  ب��اوەڕ  جێگەی  و  شلۆق 
سەد  بوویت،  دڵنیا  تەواو  تۆ  گەر 
ئەوتۆی  چێژێكی  ئەوسا  سەد،  دەر 
و  جوانی  چی  هەر  نابینیت-   لێ 
دەیدۆڕێنێت.  هەیەتی  كە  سیحرێك 
مێشك نە بەمەیان قایلە و نە بەوەی 
لە  هەمیشە  بۆ  كەواتە  دیكەیان، 
بە  مێشك  ئ��اژاوەدای��ە.  و  ملمالنێ  
دوای پەیوەندییەكدا دەگەڕێت كە 
دڵنیا و زیندوو بێت، بەاڵم ئەوەیان 
زیندوو،  مرۆڤێكی  چونكە  مەحاڵە، 
یان  زیندوو،  پەیوەندییەكی  یان 
پێویست  وا  زیندوو،  شتێكی  هەر 
پێشبینی  ه��ەرگ��ی��ز  ك��ە  دەك���ات 
نەكرێت كۆتاییەكەی چۆن دەبێت. 
چەند  نەزانیت  ك��ە  جوانترە  وا 
دەقەومێت.. چی  دیكە  خولەكێكی 
هەر  بۆ  بێت  ك��راوە  چاوەڕوانیت 
پێشبینی  لەبەرئەوەی  جا  ئەگەرێك. 
پڕ  ساتەوەختەت  ئ��ەو  ناكەیت، 

دەبێت لە مەراق و خولیا.
ئەم  تۆ  كە  دەك��ات  پێویست  وا 
تێری  و  بەوپەڕی چڕی  ساتەوەختە 
ل��ەوەدای��ە  چونكە  ب��ژی��ت،  خ��ۆی 
دیكە  وەختێكی  هیچ  فریای  تۆ 
هەیە  ئ��ەوە  ئ��ەگ��ەری  نەكەویت. 
یان  نەبیت،  شوێنە  ل��ەو  ت��ۆ  ك��ە 

كەواتە كێشەكە لەوەدا 
نییە كە ئاخۆ ئەو كەسەی 
تۆ مەرامتە لەو شوێنەدا 
ئامادە بێت بۆ كات 
و ساتی دواتر. بەڵكو 
پەندەكە لەوەدایە گەر 
ئەو كەسە لە هەنووكەدا 
ئامادە بوو.. لە دەستی 
خۆتی مەدەو دوای مەخەو 
خۆشتبوێ  هەتا زووە. 
ئەم ساتەوەختە بە فیڕۆ 
مەدە بە بیركردنەوە 
و خۆ سەغڵەت كردن 
سەبارەت بە داهاتوو، 
چونكە ئەوەیان جۆرێكە لە 
خۆكوژی. یەك چركەش 
خەیاڵی خۆت خراپ مەكە 
سەبارەت بە داهاتوو، 
چونكە لە هەنووكەدا 
ناتوانیت دەستكاری 
داهاتوو بكەیت، تەنها 
وزەو توانای خۆت بە فیڕۆ 
دەدەیت
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نەبێت..كێ   لەوێندەر  دیكە  ئەوی 
دەزانێت؟ بەاڵم بۆ پەیوەندییەكە وا 
ئەگەرەكان  هەموو  جیاوازە.  نییەو 
بۆ  ئایندە  دەروازەك��ان��ی  ك��راوەن. 
بۆ  ڕاب���ردووش  ك��راوەن،  هەمیشە 
ئەم  لەنێوان  داخ����راوە.  هەمیشە 
هەیە،  ئێستامان  زەم��ەن��ەش  دوو 
چ��رك��ەی��ەك ل��ە ه��ەن��ووك��ەدا، كە 
ناسرەوێت  و  دەلەرزێت  هەمیشە 
ژیان  خودی  بەاڵم  ئۆقرەیە.  بێ   و 
و  ل��ەرزی��ن  ئاخر  وای��ە.  خ��ۆی  بۆ 
زیندوێتی  لە  بەشێكە  نەسرەوتن 
م��رۆڤ �� س��ەرب��اری دڵ��ەراوك��ێ ، 

هەرو هێڵ، تەمومژو نادیاری.
ڕاب�����ردوو دەرگ���اك���ان���ی خ��ۆی 
ڕوویداوە  شتێك  هەموو  داخستووە. 
شتێك  هیچ  هەنووكەش  تەواو،  و 
دەستكاری ناكرێت، كەواتە هەموو 
ئێمەدا  ڕووی  بە  تەواوی  بە  شتێك 
هەموو  بە  داه��ات��ووش  داخ���راوە. 
كراونەتەوە،  خۆیەوە  دەروازەكانی 

پێشبینی  نییە  ئەوە  هی  شتێك  هیچ 
هەردووكیاندا  لەنێوان  بكرێت. 
قاچێكی  ك��ە  ه��ەی��ە،  ئێستامان 
قاچەكەی  ڕاب����ردوو،  ك��ەوت��ۆت��ە 
كەواتە  داهاتوودایە.  لە  وا  دیكەی 
لەتە، بەسەر  بۆ هەمیشە مێشك دوو 
لە  هەمیشە  بۆ  بووە.  دابەش  خۆیدا 

دۆخێكی »شیزۆفرینی« دا دەژی.
كە  تێبگەیت  ل��ەوە  پێویستە  ت��ۆ 
دەچن،  بەڕێوە  چەشنە  بەم  شتەكان 
كردنی  دەس��ت��ك��اری  و  گ��ۆڕی��ن 
ناكرێت.  لەگەڵدا  هیچی  و  گرانە 
پەیوەندییەكی  دەخ��وازی��ت  گ��ەر 
مسۆگەرت هەبێت و لێی دڵنیا بیت، 
بەو خواستەوە بڕۆ خۆت بخە داوی 
مرۆڤێكی مردووەوە، ئەوساش هیچ 
ئەوەی  ڕاستی  لێناكەیت.  چێژێكی 
كە  ئەوەیە  ڕێك  ڕوودەدات  كە 
دێت  دڵدارێكدا  یان  عاشق  بەسەر 
�� یادت نەچێت كە مێرد بۆ خۆی 
ژنیش  دی��ارە  م��ردووە،  عاشقێكی 

ڕاب��ردوو  م��ردووە.  عاشقێكی  هەر 
شتەكان،  هەموو  ه��ەر  بە  دەبێت 
لەسەر  بڕیار  كە  ڕابردووشە  هەر 
گەر  ڕاستیدا  لە  دەدات.  داهاتوو 
واتا  بە  بیت،  قایل  بە ڕۆڵی ژن  تۆ 
ئەوسا   �� نابێت  داهاتوویەكت  هیچ 
دووبارە  خۆی  هەمیشە  بۆ  ڕابردوو 
لەسەر خۆت  دەرگاكان  دەكاتەوە، 
بە  پیاو  وەك  ئەگەر  دادەخ��ەی��ت. 
و  ه��اك��ەزای��ی  مێردێكی  ڕۆڵ���ی 
هیچ  كەواتە  بیت،  قایل  نەریتخواز 
ناكات،  چ��اوەڕێ��ت  داه��ات��ووی��ەك 
بە  و  بەستۆتەوە  خۆت  تۆ  واتا  بە 

ئاسوودەیت. زیندانەكەت 
دڵنیاییدا  دوای  بە  هەمووان  كەواتە 
پەیوەندییەكی  دوای  بە  دەگەڕێن.. 
كاتێك  ه���ەر  ب���ەاڵم  م��س��ۆگ��ەر، 
بێزار  لێی  زوو  بیدۆزیتەوە..هەر 
ڕووخساری  سەیرێكی  تۆ  دەبیت. 
ئەوان  بكە.  ژنەكان  و  مێردەكان 
دڵنیاییان دۆزیوەتەوە �� دڵنیاییەك كە 
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هەنووكەش   �� بۆی گەڕاون  شێتانە 
متمانەی  و  دەستمایە  خاوەن  وەك 
كێشەیان  بانقێكدا  ل��ە  دارای���ی 
خزمەتی  لە  شتەكان  هەموو  نییە، 
پۆلیس  و  دادگا  و  یاسا  ئەواندان: 
تاوەكو هەموو دڵنیاییەك  لەوێندەرن 
جوانی  هەموو  هەر  بەاڵم  ببەخشن. 
ڕۆح��ی  و  شیعر  و  ئ��ەف��س��وون  و 
لە  نییە.  بوونیان  لەوێدا  ڕۆمانسیانە 
مردوون-  خەڵكێكی  ئەوان  ئێستادا 
دووبارە  ڕاب��ردوو  سادەیی  بە  زۆر 
یادەوەرییەكاندا  لەناو  و  دەكەنەوە 

دەژین.
و  ژن��ەك��ان  ل��ە  گ��وێ   وردی  ب��ە 
باسی  چ��ۆن  كە  بگرە  مێردەكان 
بۆ  نائومێد  ژنەی  دەكەن.  یەكدی 
هەمیشە هەمان قەوان لێدەداتەوە كە 
ناوێت،  مێردە وەكو جاران خۆشی 
بەردەوام باسی ڕۆژگاری بەسەرچوو 
بەزم  و  هەنگوینی  مانگی  دەكەن، 
بۆش!  قسەی  دیكە.  ڕەزمەكانی  و 
ئەم  زی��ن��دووی��ت.  هێشتا  ت��ۆ  خ��ۆ 
بە  ببێت  ئەوەیە كە  ساتەوەختە هی 
كەڵك  دەتوانیت  هەنگوینی.  مانگی 
وەربگریت  كاتێك  هەر سات و  لە 
باسی  هەر  تۆ  بەاڵم  بژیت،  تێر  و 
ڕابردوو دەكەیت و هەوڵ دەدەیت 

كە دووبارەی بكەیتەوە.

دڵنیایی هەرگیز تێرت ناكات، هیچ 
كە  نییە  مسۆگەر  پەیوەندییەكی 
قایلت بكات. لە نادڵنیاییشدا ترست 
ترسی  و  دڵەڕاوكێ   چونكە  هەیە، 
پەیوەندییەكەت  كە  هەیە  ئەوەت 
بەاڵم  بێنیت.  شكست  و  بدۆڕێنیت 
ئەوەیان بەشێكە لە ژیانێكی زیندوو. 
ئەگەری ئەوە زۆرە كە هەر شتێكی 
شتێك  هیچ  بیدۆڕێنیت،  ه��ەت��ە 
لەبەرئەوەشە كە  نییە، هەر  مسۆگەر 
هەموو شتێك جوانە. هەر ئەوەشە وا 
نەكەیتەوە  لەوە  بیر  تۆ  كە  دەكات 
دوا  ك��ردەوەی��ەك��ت  و  ك��ار  هیچ 
فیڕۆ  ب��ە  ك��ات��ی��ش  و  ن��ەخ��ەی��ت 
ن��ەدەی��ت- گ��ەر ت��ۆ دەخ��وازی��ت 
دەی..دوای  خۆشبوێت،  كەسێكت 
لێرەو هەنووكە عاشقی  مەخەو هەر 
چونكە  بگۆڕنەوە.  بە..خۆشەویستی 
چی  دواتر  چركەی  نازانێت  كەس 
دواتر  ساتێك  ڕەنگە  دەقەومێت. 
نەمێنێت  خۆشەویستییە  ئەو  بواری 
بە  ئەوساش  بدەیت،  دەستی  لە  و 
پەشیمانی  پەنجەی  ژیانت  درێژایی 
بوویتایە  عاشق  دەكرا  دەگەزیت. 
پەشیمانی  كات  ئەو  بژیایتایە.  و 
بە  ه��ەس��ت  دەدات،  گ��ەم��ارۆت 
ق��ووڵ  گوناهێكی  و  پەشیمانی 
خۆت  ئەوەی  ه��ەروەك  دەكەیت، 

كوشتبێت.
دڵنیاییە..  پێچەوانەی  بۆ خۆی  ژیان 
ناتوانێت  كەس  گومانئامێزە.  پتر 
دەرەوەی  لە  و  ئاسوودە  و  ئ��ارام 
بۆ  ب��ژی،  گ��وم��ان و دڵ��ەڕاوك��ێ  
ن��ادۆزی��ن��ەوە.  ڕێگایەك  ئ��ەوەی��ان 
لە  ناتوانێت  كەس  كە  باشتریش 
نا.. ئەگەر  بێت،  دڵنیا  زیندەگی 
ژیان  دەبوو.  مردووانەمان  ژیانێكی 
لە  ڕوو  و  شێواو  و  شل  و  ناسك 
نادیار  ڕووەو  هەمیشە  بۆ  شكستییە، 
مل دەنێت، جوانییەكەشی لەوەدایە. 
هەر یەكێك لە ئێمە پێویستی بەوەیە 
كە ئازا و سەركێش بێت. من و تۆ 
تاوەكو  بین  قومارباز  كە  ناچارین 
ببە  كەواتە  هەڵبكەین.  ژیاندا  لەناو 
ئەم ساتەوەختە  ژیان.  ناو  قومارچی 
بە تەواوی و تێری بۆ خۆت بژی. ئەو 
كاتەی بەختمان دەبێت ساتی دواتر 
لێدەكەینەوە  بیری  ئەوسا  بژین.. 
لەوێندەر  تۆ  ئەوسا  بكەین.  چی 
لەو  كەڵك  تاوەكو  دەبیت  ئامادە 
هەروەك چۆن خۆت  ببینیت-  كاتە 
هەروەها  سازاند،  ڕاب��ردوو  لەگەڵ 
دەت��وان��ی��ت ل��ەگ��ەڵ داه��ات��ووش 
بە  ئەوسا  بدۆزیتەوە-  چارەسەرێك 
ئەزموونت  چونكە  دەبیت،  تواناتر 

زۆرتر بووە.

هەموو ڕۆژێك دنیایەك گۆڕانكاری بەسەر ئێمەدا دێت. ئاوەكە 
نەوەستاوە و بە خوڕ دەڕوات..خێراش دەگۆڕێت. هەموو شتێك 
دەجووڵێت و دەڕوات، هیچ شتێك نەیبەستووە. بەاڵم مێشك شتێكی 
مردووە، دیاردەیەكی سڕ و چەقبەستووە. ئەگەر تۆ لەو مێشكە بەستووەوە 
بڕیار بۆ كار و كردەوەكانت بدەیت، تۆ ژیانێكی مردوو دەگوزەرێنیت. تۆ بە 
ڕاستی ناژیت �� تەواو تۆ هەنووكە لە ناو گۆڕدایت
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كە  نییە  ل��ەوەدا  كێشەكە  كەواتە 
لەو  مەرامتە  تۆ  كەسەی  ئەو  ئاخۆ 
شوێنەدا ئامادە بێت بۆ كات و ساتی 
لەوەدایە  پەندەكە  بەڵكو  دوات��ر. 
هەنووكەدا  ل��ە  كەسە  ئ��ەو  گ��ەر 
ئامادە بوو.. لە دەستی خۆتی مەدەو 
دوای مەخەو خۆشتبوێ  هەتا زووە. 
بە  م��ەدە  فیڕۆ  بە  ساتەوەختە  ئەم 
كردن  سەغڵەت  خۆ  و  بیركردنەوە 
چونكە  داه��ات��وو،  ب��ە  س��ەب��ارەت 
ئەوەیان جۆرێكە لە خۆكوژی. یەك 
خراپ  خ��ۆت  خەیاڵی  چركەش 
مەكە سەبارەت بە داهاتوو، چونكە 
دەستكاری  ناتوانیت  هەنووكەدا  لە 
داهاتوو بكەیت، تەنها وزەو توانای 
خۆت بە فیڕۆ دەدەیت. كەواتە ئەو 
هەلە مەبوێرە و ئەو ژنە یان پیاوەت 

خۆشبوێت و تەواو. 
تۆ  گەر  منە:  تێگەیشتنی  ئەوەیان 
ئەم ساتەوەختە بە خۆشی و پڕاوپڕ 
لە  كە  زۆرە  ئەوە  ئەگەری  بژی، 
كەسە  ئەو  دوات��ردا  كاتی  و  سات 
هەر بمێنێت و لەوێندەر بێت كە تۆ 
دەشێت  دەڵێم  من  خۆشتویستووە، 
پێنادەم.  بەڵێنت  بەاڵم  بێت-  ئامادە 
لە  گ��ەورەی��ە  ئەگەرێكی  ب��ەاڵم 
دواتر  ساتەوەختی  چونكە  ئارادایە، 
ئەو  تۆ  گەر  ئێستایە.  دایكبووی  لە 
ئەویش  خۆشویستبێت،  كەسەت 
و  ئ��ەرخ��ەی��ان  كردبێت  هەستی 
لە  پەیوەندییەكەشتان  شاگەشكەیە، 
ئەزموونێكی خۆش و  ئەودا  چاوی 
جوان بووبێت، دەی باشە.. خۆ ئەو 
بەجێبێڵێت؟ تۆ  نەبووە  كەسە شێت 

لە ڕاستیدا گەر تۆ هەمیشە لە ترس 
تۆ  بۆ  زیان  بە  بژی  دڵەڕاوكێدا  و 
تۆ  ئەوسا  چونكە  دەبێت،  ت��ەواو 
كە  دەكەیت  ناچار  بەرامبەرەكەت 
بەجێتبێڵێت. گەر تۆ ئەم ساتەوەختەی 
و  سات  بدەیت،  فیڕۆ  بە  بەردەمت 
ئەم  دایكبووی  لە  دواتر  كاتەكانی 
تۆن  فیڕۆدانەی  بە  كات  شێواوییەو 
لە  تۆ  بەوەشیان  هەنووكەدا،  لە 
خۆت تێكدەدەیت. هەر ئەوەش بۆ 
پێشبینییە  ئەو  بۆ  دەرئەنجامە  خۆی 
دێیت  ڕێ��ك  تۆ  خ��ۆت.  خ��راپ��ەی 

خۆت  خراپەكانی  پێشبینییە  هەموو 
جێبەجێ  دەكەیت. ئەوە هەر تۆیت 
لە چركەو سەعاتەكانی دواتردا یان 
درەنگتریش لەوە بە خۆت دەڵێیت:
»نەموت.. بەڵێ  ..خۆم دەمزانی هەر 
پەیوەندییە  ئەم  كە  سەرەتاوە  لە 
ئەدی  ه��ات..  وەك  دێت  كۆتایی 

كوو.. ئەوەتا هاتە دی«.
سەیرە.. تۆ بە شێوەیەك لە شێوەكان 
چونكە  دێ��ت،  خۆت  بە  كەیفت 
هەست دەكەیت بلیمەت و ئاوقات 
گەمژە  ڕاستیدا..تۆ  لە  ب��ووی��ت. 
زرنگ  كە  نیت  تۆ  ئەوە  بوویت.. 
پێشبینییەكانت  و  بوویت  فاڵچی  و 
بەزمەت  ئەم  خۆت  تۆ  دی.  هاتنە 
دروست كردووە بە بەڵگەی ئەوەی 
فیڕۆ  بە  كاتت  و  بوویت  یاغنیش 
دا، نەتزانی كەڵك لەو هەل و بوارە 
وەربگریت كە وەك دیاری پێشكەش 
بە تۆ كرابوو. كەواتە چاپووك بە تا 
ئەوەندە  و  ئەو كەسەت خۆشبوێت 
تەنها  م��ەك��ەوە.  داه��ات��وو  ل��ە  بیر 
ئەوەیە  بیكەیت  ڕاستترە  كە  شتێك 
و  بیر  و  خەیاڵ  هەموو  لە  واز  كە 
سەبارەت  بهێنیت  خراپانە  غایەلەی 
مانان.  ب��ێ  چونكە  داه��ات��وو،  ب��ە 
خۆتی  بیت..  عاشق  دەتوانیت  گەر 
بۆ  خۆت  ناتوانیت  گەر  تێفڕێدە. 
بیر  لە  بكەیتەوە،  خۆشەویستییە  ئەو 
كاول  دونیا  خۆ  ببەرەوە..  خۆتی 
دیكەدا  كەسێكی  دوای  بە  نابێت، 
بە  كات  نەكەیت  ب��ەاڵم  بگەڕێ . 

بدەیت. فیڕۆ 
ئەو  ی��ان  دڵ��دار  ئ��ەم  پرسیارەكە 
سەرەكیمان  بابەتی  نییە،  دڵ��دارە 
خۆشەویستی  خۆشەویستییە.  خودی 
و  گەیشتن  ئ��اك��ام  ب��ە  خ��ۆی  ب��ۆ 
مرۆڤەكان  خەونێكە،  وەدیهاتنی 
دیكە  هیچی  بیانوو  بڕو  لە  بێجگە 
نین. بەاڵم هەموو شتەكان لەسەر تۆ 
كە  هەرچییەكی  چونكە  وەستاون، 
بیكەیت،  بەرامبەرەكەتدا  لەگەڵ  تۆ 
تەك  لە  پێوودانگ  هەمان  بە  هەر 

دەیكەیت. دیكەشدا  كەسێكی 
گەر تۆ هێزت ببێت كەسێكی دیكە 
پای  لە  و  بۆچی  بكەیت،  ئاسوودە 

تۆ  گەر  بەاڵم  بەجێتدێڵێت؟  چیدا 
بۆچی  كرد،  غەمبار  بەرامبەرەكەت 
تۆ  گەر  بەجێتنەهێڵێت؟  و  بمێنێت 
بم  لەوێندەر  من  بكەیت،  ناشادی 
ڕێك یارمەتی ئەو كەسە دەدەم كە 
تۆ  گەر  بەاڵم  بكات!  فەرامۆش  تۆ 
كەس  بكەیت،  كامەرانی  توانیت 
بدات  یارمەتی  نایەت  دەرەق��ەت 
ئەوسا  ب��ك��ات،  ف��ەرام��ۆش  ت��ۆ  ت��ا 
ئەو  هەر  چونكە  ناوێت،  نیگەرانی 
كەسەی كە تۆ شادومانت كردووە 
لە پێناوی مانەوەی تۆدا لە بەرامبەر 

دەجەنگێت. دونیادا 
ئەو  بكە.  دڵخۆشتر  خۆت  كەواتە 
لێ  سوودی  خۆتە  هی  كە  كاتەی 
ببینە- هیچ پێویست ناكات ئەوەندە 
ئەو  بكەیتەوە،  داه��ات��وو  ل��ە  بیر 
بەستە.  هەتە  هەنووكە  كە  كاتەی 
هەوڵبدە  ساتەوەختەوە  ل��ەم  ه��ەر 
ببینیت.  لێ  كەڵكی  و  بژیت  باش 
نەك  ژی��ان  بۆ  ببینە  لێ  س��وودی 
شتە  دەكرێت  دڵەڕاوكێ .  و  ترس 
زۆر  گچكەلۆكەكان  و  سادە  هەرە 
بایەخدانێكی  و  پەرۆشی  بن.  جوان 
دەكرێت  كەم:  بەشدارییەكی  كەم، 
هەموو ژیان لەوەدا چڕ بكەینەوە.   
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چۆن خەونە
سێكسییەكانت

بیر دەكەوێتەوە؟
د.فه وزیه  دریع
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چاالكی  سێكسییەكان  خەونە 
خۆمان  ویستی  ب��ێ  خۆنەویستانەیە، 
ئێمە  كە  ماوەی خەونتدا  لە  و  ڕوودەدەن 

نییە،  خۆماندا  بەسەر  دەسەاڵتێكمان  هیچ 
پێویستی  هێنانەوەشیان  وەبیر  لەبەرئەوە 
دەگمەن  بە  بكەین،  ناچار  خۆمان  بەوەیە 

خۆبەخۆ دێنەوە یادمان.
مرۆڤ بە زۆری لەگەڵ لە خەو هەڵسانیدا 
خەونەكەی لەبیر دەچێتەوە، بەتایبەتی ئەگەر 
خەونەكە سێكسی یان توندوتیژی بوو، ئەوە 

بە شێوەیەكی نائاگا لەبیری دەچنەوە تا ئەو 
ڕۆژە لە ژیانیدا بێ نیگەرانی و دڵەڕاوكێ 

بەڕی بكات.
ئاماژەی  پێویستە  هەیە،  جیاوازی  خاڵێكی 
فشارەكانی  ئ��ەوەی��ە  ئەویش  پێبدەین، 
ئاستی  سەر  كاردەكەنە  س��ەردەم  ژیانی 
سێكسییەكان  خەونە  بۆ  وەبیرهاتنەوەمان 
لێكۆڵینەوەیەك  بەاڵم  گشتی،  بەشێوەیەكی 
فشارانە  ئەو  ب��ەوەی  دەدات  ئاماژە  هەیە 
بچێتەوە،  لەبیر  خەونەكانی  پیاو  وادەكەن 
لەكاتێكدا هەمان ئەو فشارانە وادەكەن ژن 
 Arimitage( زیاتر خەونەكانی لەبیر بمێنێ

.)1992
سەرەكی  خاڵی  هەندێك  بە  ئاماژە  لێرەدا 
بۆ  دەدەن  ی��ارم��ەت��ی��ت  ك��ە  دەدەی����ن 

وەبیرهاتنەوەی خەونە سێكسییەكانت:
بكەرەوە،  سێكسییەكانت  خەونە  لە  بیر   -
بدە  ه��ەوڵ  تازەكانت،  و  ك��ۆن  خەونە 
بێنەرەوە  چەندە توانیت زۆرترین خەونیان 
ناچاركردنەی خۆت بۆ  یادی خۆت، ئەم 
وایە  ڕاهێنانێكی گشتی  وەبیرهێنانەوە وەك 
بۆ مێشكت و هەروەها ڕاهێنانێكی تایبەتیشە 

بۆ خەونە سێكسییەكانت.
- بەر لە نووستن بە خۆت بڵێ: دەمەوێ 
خەونە سێكسییەكانم لەیاد بمێنێ، ئەم ڕستەیە 
چەند جارێ دووبارە بكەرەوە و پێداگری 
دەدات  یارمەتیت  زیاتر  ئەمە  بكە،  لەسەر 
كاسێتێك  لەسەر  خۆتت  دەنگی  ئەگەر 
تۆماركرد و لە تەنیشت خۆتەوە دات نا كە 
دەڵێیتەوە:  جارێك  چەند  ڕستەیە  دوو  ئەم 
»دەمەوێ خەونە سێكسییەكانم لەبیر بمێنێ، 

خەونە سێكسییەكانم لەبیر دەمێنێ«.
خۆتدا  مێشكی  لە  نووستن  لە  ب��ەر   -
ڕووداوەكانی ڕۆژانە و بەرنامەی ڕۆژانەت 
ڕووداوەك��ان��ی  خ��ۆت،  ی��ادی  بهێنەرەوە 
سێكسی  ڕووداوە  گشتی،  بەشێوەیەكی 
تایبەتی،  شێوەیەكی  بە  سۆزدارییەكانی  و 
كێشەیەكی  هەر  لەسەر  بكەرەوە  چڕ  بیر 
سەرقاڵی  ك��ە  سێكسی  و  س����ۆزداری 
بە  چڕكردنەوەیە  بیر  ئ��ەم  ك��ردووی��ت، 
چونكە  دەماخ،  بۆ  باشە  فێڵێكی  مەبەستە 
هێزی بیر چڕكردنەوە وا دەكات دەماخت 
بە ئاگایی بمێنێتەوە و درك بەو ئارەزووەت 
تا  و  بهێنێ  بەئاگایتدا  لە  بیرنەچوونەوە  بۆ 
ئاستێك بە دوای داواكارییەكەتدا دەچێت.



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

104

- لەگەڵ هاوڕێیەكتدا كە جێگەی متمانە 
بكە.  سێكسییەكانت  خەونە  باسی  بێت 
گێڕانەوەی خەون یارمەتی مرۆڤ دەدات 
تەنانەت  بمێنێ،  لەبیر  خەونەكانی  زیاتر 
ئەگەر بۆ خۆیشتی بگێڕیتەوە هەر یارمەتیت 

دەدات لە بیرت بمێنن.
بە سروشتی حاڵ، خەونە سێكسییەكان بابەتی 
تایبەتین و هەندێجار مایەی شەرمندەیین لە 
ژیانی مرۆڤدا، لەوانەیە دركاندنیان ئەستەم 
بێت، بەاڵم واقیعی ژیان ئەوە دەسەلمێنێت 
كە  هەیە  هاوڕێیەتی  پەیوەندی  هەندێك 
متمانەیەكی زۆر هەیە وا دەكەن گێڕانەوەی 
منەوە،  بەالی  بێت.  ئەو خەونانە سروشتی 
گێڕانەوەی خەونە سێكسییەكان زۆر باشترە 
لەوەی لە یاد بكرێن، بەتایبەتی لەو بارانەدا 
هۆكارن  ناخۆشەكان  سێكسییە  خەونە 
تیایدا  لەو پشێوییە دەروونییەی ئەو كەسە 
گێڕانەوەیان  و  دركاندن  لێرەدا   دەژی، 
ئەو  بۆ  چ��ارەس��ەرە  هاوكات  و  پێویستە 
بوێری  زیاتر  پیاو  لە  بەگشتی ژن  حاڵەتە. 
تیایە الی هاوڕێكانی خەونە سێكسییەكانی 

بگێڕێتەوە.
- هەوڵ بدە، بە دەنگی ئاگاداركەرەوەیەك 
لە  ناكاو  لە  چونكە  هەڵبستی،  خەو  لە 
خەوهەڵسان فرسەتێكت دەداتێ بۆ ئەوەی 
تۆ لە كۆتایی ئەو خەونەدا بە ئاگابێیت و 
دەمێنێ،  لەبیر  خەونەكەت  زیاتر  بەمەش 
هەڵبسی،  خەو  لە  خۆبەخۆ  ئەگەر  بەاڵم 
تۆ  هەستانت  خەو  لە  بەر  دەشێت  ئ��ەوا 
خەونەكەت كۆتایی هاتبێ و ئەمەش كەمتر 

خەوەكەت لەبیر دەمێنێ.
- خەونەكانت تۆمار بكە، ئەمە گرنگترین 
خاڵە بۆ ئەوەی خەونەكەت لەبیر بمێنێتەوە، 
بكە و  تەرخان  بۆ خەونەكانت  دەفتەرێك 
لە  »دەفتەری خەونەكان«  بنووسە  لەسەری 
تەنیشت سەرتەوە دایبنێ و هەركە لە خەو 
هەڵسایت ئەم خااڵنە بەدوای یەكدا تۆمار 

بكە:
)بەپێی  خەونەكە  ن��اوی  م��ێ��ژوو،  ڕۆژ، 
بەرامبەری  خ��ۆت  هەستی  و  خەونەكە 
وردەكارییەكانی  داب��ن��ێ(،  بۆ  ناوێكی 
سیمبوولەكانی  و  نیشانە  خەونەكەت، 
خەونەكەدا  لەكاتی  هەستت  خەونەكەت، 
)ئایا هەستت بە قێزەوەنی كردووە یان ترس 
یان .... هتد(، هەستت لە دوای خەونەكە 
)هەست بە حەوانەوە كردووە یان وەڕسی 

زاڵ  ڕەنگی  )واتە  ڕەنگەكان  هتد(،  یان... 
زاڵ  )بۆنی  بۆن  بوو(،  لە خەونەكەدا چی 
پلەی  هەروەها  بوو(،  چی  خەونەكەدا  لە 
س��اردی،  )ش��ێ،  خەونەكەدا  لە  گەرمی 

گەرمی(.
ڕاستەوخۆ  پێویستە  خەون  تۆماركردنی 
چونكە  بێت،  هەڵسان  خەو  لە  ل��ەدوای 
كاریگەرییەكانی دیكە وەك سەرقاڵبوون بە 
خۆگۆڕین و ئامادەكردنی پێداویستییەكانی 
كاركردن و بەرچایی خواردن و هەروەها 
هۆكاری  زۆر  و  سەرجادە  دەنگی  دەنگە 
دیكە كاردەكەنە سەر ئاستی وەبیر هاتنەوە، 
خەونەكانیان  قورسە  بەالیانەوە  هەندێك 
ب��ارەدا  لەم  بكەن،  تۆمار  كاغەز  لەسەر 
دەنگی  تۆماركردنی  ئامێرێكی  دەكرێت 
دەرب��ارەی  لێكۆڵینەوەكانی  بەكاربێنین. 
لەوە  جەخت  دراون  ئەنجام  خەونەكان 
میوزیك  لە  گرتن  گوێ  كە  دەكەنەوە 
لەكاتی لە خەو هەڵساندا، یارمەتی مرۆڤ 
خەونەكانیان  وەبیرهاتنەوەی  بۆ  دەدەن 
)Hales, 1990(، بە سروشتی حاڵ دەشێت 
شتێكی  خەونەكانمان  تۆماركردنی  ڕۆژانە 
عەمەلی نەبێ، بەاڵم ئەگەر هەفتەی جارێ 
خەونەكەت  جارێ  مانگی  تەنانەت  یان 
بۆ  دەدات  یارمەتیت  ئ��ەوا  ك��رد،  تۆمار 

وەبیرهاتنەوەی خەونە سێكسییەكانت.
چۆن لە خەونە سێكسییەكانت تێدەگەیت و 

سوودیان لێ وەردەگری؟
»دەفتەری  كە  ب��ەوەدا  ئاماژەمان  پێشتر 
خەونەكان« باشترین هۆكارە بۆ یارمەتیدانمان 
بۆ ئەوەی بەگشتی خەونەكانمان و خەونە 
بكەوێتەوە.  بیر  بەتایبەتی  سێكسییەكانمان 
دەبێت،  دروس��ت  لێرەدا  پرسیارەی  ئەو 
سێكسییەكانمان  خەونە  دەمانەوێ  بۆچی 
لە  دەبینین  سوودێك  چ  بمێنێ؟  لەبیر 
وەاڵمی  گەورەی  بەشی  وەبیرهێنانەوەیان؟ 
باسی  كاتێك  دایەوە  پرسیارەمان  دوو  ئەم 
ئەوەمان كرد، »خەونە سێكسییەكانت چیت 

پێدەڵێن؟«.
هەمیشە  نییە  مەرج  سێكسییەكان  خەونە 
ئیحتیالم بن و چێژ و تێربوون بەو كەسە 
زۆربەی  بینیوە،  خەونەكەی  كە  ببەخشن 
كەسە  بەو  پەیامێك  سێكسییەكان  خەونە 
سێكسی  ژیانی  بە  تایبەتە  كە  دەگەیەنێت 
بە  ئاشنابوون  لێرەوە  بەگشتی،  ژیانی  یان 
بە  مرۆڤ  دەكەن  وا  سێكسییەكان  خەونە 

بە  بەرامبەر  بێت  چاوكراوە  و  بێت  ئاگا 
ژیانی بەگشتی و ژیانی سێكسی بەتایبەتی.

زۆر كەس بەالیانەوە گرنگ نییە هەڵوەستە 
لەسەر خەونەكانیان بكەن و شیكاری بكەن، 
بەڕاستی زۆربەی ئەم كەسانە بە شێوەیەكی 
ڕووی  لە  نائاگایی،  یان  بێت  ئاگامەندانە 
سڵ  خەونەكانیان  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی 
دەكەنەوە، ئەگەر بوێریت و ناترسی لەوەی 
الیەنێكی تاریكی ژیانت ئاشكرا ببێت، بە 
شوێن لێكدانەوەی خەونەكەتدا بگەڕێ و 

لە خەونەكەت تێبگە.
هەندێك  لە  بیانووانەم  ئ��ەو  هەندێجار 
كەس بیستووە كە نایانەوێت خەونەكانیان 
یان  نییە  توانایەمان  ئەو  لێكبدەنەوە، دەڵێن 
ڕۆشنبیریەمان نییە لەو جیهانە ئاڵۆزە تێبگەین، 
واتە جیهانی خەونەكان، هەرچەندە بڕوات 
فێربوون  و  ڕۆشنبیری  كە  هەبێت  ب��ەوە 
یارمەتیدەرت دەبن لە تێگەیشتن لە خەونە 
خۆت  گرنگیشە  ب��ەاڵم  سێكسییەكانت، 
حەز و ئارەزووی تێگەیشتن و ئاشنابوونت 
لەگەڵ خۆت هەبێت لەڕێی خەونەكانتەوە. 
لە  خاكییان  توانایەكی  كە  كەسانەی  ئەو 
كاتێك  دەڵێم،  هەیە  خەوندا  لێكدانەوەی 
دەكەن  دەست  و  دەتانەوێ  بەڕاستی  كە 
بە تێگەیشتن لە خەونەكانتان، لەوانەیە لەو 
هەموو نیشانە و سیمبوولە وەڕس ببن، تۆ 
پێویستت بەو دەفتەری خەونەیە كە پێشتر 
ئاماژەمان پێدا، لەگەڵ هەموو ئەو خااڵنەی 
پێویستە  وتمان  و  كرد  باسمان  پێشتر  كە 
لە دەفتەرەكەتدا بینوسیتەوە، تۆ پێویستت بە 
الپەڕەیەكە لەو دەفتەرەدا بۆ شیكردنەوەی 
خەونەكانت تەرخانی بكەیت، لەو الپەڕەیە 

یان الپەڕانەدا ئەمانە بنووسە:
بە  سێكسییەكەت  خەونە  پەیوەندی   -
ڕابردووەوە چییە كە تیایدا ژیاوی یان بەو 
لە  شێوەیەك  بە  كە  ئایندەوە  خۆزگانەی 

شێوەكان خۆزگە دەخوازی بێتەدی؟
پەیوەندییان  زۆر  لەوانەیە  خەونەكانت 
ئێستاوە  نا سێكسی  یان  بە ژیانی سێكسی 
چی  لە  دەك��ات،  سەرقاڵت  چی  هەبێت، 
دەترسی، تێربوونی سێكسیت، شكستەكانی 
پەیوەندییە  ئ��ەو  س��روش��ت��ی  ئێستات، 

سۆزدارییەی ئێستا تیایدا دەژی.
بە  پەیوەندییان  دەش���ێ  خ��ەون��ەك��ان��ت 
ماددەی خەونە  بەڵێ  هەبێت،  ڕابردووتەوە 
ڕاب���ردووت،  لە  بریتین  سێكسییەكانت 
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منداڵیت، ئەزموونەكانی پێشووت، ئەوانەی 
ئازاریان داویت و ئەوانەش كە دڵیان خۆش 

كردووی، هەڵە و گوناهەكانت.
خۆت  كە  دەرەوە  دەهێنێتە  نائاگاییت 
چەندە  چوونەتەوە..  بیرت  لە  ئاگاییدا  لە 
لەڕێی  بكەرەوە  دەتوانی خەونەكانت شی 
ئایندەوە،  خۆزگەكانی  بە  بەستنەوەیان 
زۆربەمان، بەڵكو هەموومان بیر لە سبەینێ 

دەكەینەوە:
ئایا دەمانەوێ باشتر بێت، ئایا ئێمە بەرامبەر 
بە شێوە و ڕووخسارمان نائارامین؟ هەروەها 
لەوە دەكەینەوە كەسانی دیكە چەندە  بیر 
قبووڵمان بكەن؟ ئایا لە ئەنجامدانی كاری 
سێكسیدا شكست ناهێنین؟ خۆزگەی ئەوە 
بێت  بەشێك  ژیانمان  هاوبەشی  دەخوازین 

لەو ئایندەیە؟
دەرب����ارەی  بكە  خ��ۆت  ل��ە  پرسیار   -
لە  ڕەفتارت  و  كەسێتی  ئایا  خەونەكانت: 
خەوندا جیاوازە وەك لەوەی لە واقیعدایە؟ 
ڕەفتاری  و  وێنە  خەڵك  زۆری  زۆرب��ەی 

خۆی لە خەوندا ڕەت دەكاتەوە.
بەاڵم بەر لەوەی ڕەتی بكەیتەوە، ئازابە و 
ڕووبەڕووی ئەم هەقیقەتە زانستییە بەرەوە: 
ڕاستگۆتری،  مرۆڤێكی  خەوندا  لە  تۆ 
ل��ەوەی  وەك  دان��ات��ری  پێگەیشتووتری، 
لەڕێی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ه��ەی��ت.  واقیعدا  ل��ە 
هەقیقەتی  ڕووب���ەڕووی  خەونەكەتەوە 
خۆت دەبیتەوە. خەونەكان مرۆڤ ڕووت 
ناخی  ناو  ڕاستەقینەی  مرۆڤی  دەكەنەوە، 
تێبگە  لێی  لەبەرئەوە  دەكەن،  ئاشكرا  تۆ 
لەجیاتی ئەوەی فەرامۆشی بكەیت و ڕەتی 
بكەیتەوە، ئایا ئەوەندە بەس نییە لە بێداریدا 
 Daco,( ڕەتی دەكەیتەوە و دەیخنكێنیت؟

.)1995

خەونەكەت  ك��ە  چییە  پەیامە  ئ��ەو   -
دەیەوێ دەربارەی پەیوەندییە سۆزداری و 
ڕابگەیەنێت؟  پێت  ئێستات  سێكسییەكانی 
پەیامی  خ��ەون��ەك��ەت  پ��ەی��ام��ی  ئ��ای��ا 
گەورە  هەڵەیەكی  لە  و  ئاگاداركردنەوەیە 

ئاگادارت دەكاتەوە؟
وەڕس��ی  ئ��ەو  خەونەكەت  پەیامی  ئایا 
لە  كە  دەكاتەوە  ڕوون  بۆ  بێزاریەت  و 
پەیوەندی سۆزداری و سێكسیدا هەیە یان 
پێت دەڵێ، ئەو پەیوەندییەی تۆ لە بناغەدا 
پەیوەندییەكی سێكسی و سۆزداری دروست 
نییە لە ژیانتدا؟ زۆربەی خەونەكان زانیاریت 

و  س��ۆزداری  پەیوەندییە  ئەو  دەرب��ارەی 
تیایدا  ئێستادا  لە  كە  پێدەدات  سێكسییە 
بە  و  هۆشیاری  بە  لەبەرئەوە  دەژی��ت، 
ئاگاوە لە ڕووبەری خەونەكانتدا بەشوێنیدا 

بگەڕێ.
بەو  سێكسییەكانت  خەونە   -
لە  كە  ببەستەرەوە  دڵەڕاوكێیەوە 
تەنانەت  دەژی،  تیایدا  ئێستادا 
لە  بێت  دووری��ش  زۆر  ئەگەر 
سێكسەوە. چونكە ژیانی پیشەیی 

و پراكتیكیمان و ئاستی ئابوری و دۆخی 
ئاسایش و سیاسی، تەواوی ئەم مەسەالنە 
سێكسیدا  خەونی  شێوەی  لە  لەوانەیە 
دەربكەون، چونكە هەر هەستێكی توند و 
بەهێز بە ئاگات بێنیتەوە، دەشێت لە وێنەی 
سێكسدا خۆی دەربخات. بۆ نموونە كاتێك 
خەون دەبینی لە شوێنێكی گشتیدا سێكس 
دەكەیت و خەڵك سەیرت دەكەن، ئەمە 
هەیە  دڵەڕاوكێت  تۆ  دەگەیەنێت  ئەوە 
بەرامبەر هەڵسەنگاندنی خەڵك بەرامبەرت، 
یان دەشێ ڕەنگدانەوەی هەستكردن بێت 
بە كەمی یان دونیەت لەنێو هاوكارەكانتدا.
خۆت لە هەموو كەسێك زیاتر ئامادەییت 
و  خەونەكانت  لە  تێگەیشتن  بۆ  تیادایە 
تەنیایی  سوودمەندی  تۆ  لێكدانەوەیان، 
لەوانەیە  سەرەتادا  لە  لێكدانەوەیەدا.  لەم 
و  نیشانە  ل��ەو  بێت  ق��ورس  ب��ەالت��ەوە 
پەیامە  لەو  یان  تێبگەیت  سیمبووالنە 
پێت  دەی��ەوێ  خەونەكە  كە  تێبگەیت 
فێربوونی  وەك  مەسەلەكە  ڕابگەیەنێت. 
ئیرادەی  و  كات  وای��ە،  نوێ  زمانێكی 
تەنانەت  تۆ،  وات��ە  خەونەكەت  دەوێ. 
ئەگەر ئێمە وەك شیكاركار لێكدانەوەش 
بخەینە بەردەمت، تۆ وەك مرۆڤ و ئەو 
مافی  بینیوە  خەونەكەی  كە  كەسەی 
خۆت قبووڵ بكەیت یان ڕەتی بكەیتەوە، 
چونكە خۆت باشتر لە خۆت ئاگاداریت 
حاڵ  سروشتی  بە  دەناسیت.  خۆتە  و 
و  ڕاك��ردن  واتە  ڕەتكردنەوە  هەندێجار 
ترس لە ڕووبەڕووبوونەوە، بەاڵم تەنانەت 
ئەگەر شیكاركار لە لێكدانەوەی خەوندا 
یارمەتیدەر بوو، ڕای ئەو كەسە خۆی كە 

خەونەكە دەبینێ گرنگترە.
 – توێژەر   )Delaney 1994( دیالنی 
ئەو  وایە،  پێی  لەگەڵیدام-  خۆم  من  كە 
كەسەی خەونەكە دەبینێ، پێویستە بە بڕێك 

زۆر كەس 
بەالیانەوە 
گرنگ نییە هەڵوەستە 
لەسەر خەونەكانیان 
بكەن و شیكاری 
بكەن، بەڕاستی 
زۆربەی ئەم كەسانە 
بە شێوەیەكی 
ئاگامەندانە بێت یان 
نائاگایی، لە ڕووی 
ڕووبەڕووبوونەوەی 
خەونەكانیان سڵ 
دەكەنەوە، ئەگەر 
بوێریت و ناترسی 
لەوەی الیەنێكی 
تاریكی ژیانت 
ئاشكرا ببێت، بە 
شوێن لێكدانەوەی 
خەونەكەتدا بگەڕێ و 
لە خەونەكەت تێبگە
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لە پیشەیی مامەڵە لەگەڵ خەونەكەیدا بكات 
خەونەكەی  لەگەڵ  چاوپێكەوتن  خۆی  و 
خۆیدا Dream interriewing بكات، لەم 
چاوپێكەوتنەدا هەوڵ بدات لەگەڵ خۆیدا 
كە  ترسەشی  ئەو  دەربارەی  ڕاستگۆبێت، 
هەیەتی، هەروەها پرسیار بكات دەربارەی 
سۆز و چەپێنراوەكانی، كاتێك لە سیمبوولی 
خەونەكەی ورد دەبێتەوە، بایەخ بەو پەیامە 
خۆی  لە  خەونەكە  كە  بدات  ڕاستەقینەیە 
بیر بكاتەوە لە چاكسازی كردن  گرتووە. 
لە ژیانی سێكسیدا: چاكردنەوەی دۆخێكی 
داواكردنی  پەیوەندیدا،  لە  ن��ەخ��وازراوە 
ڕووبەڕووبوونەوەی  زیاتر،  چێژوەرگرتنی 
لەسەر  بڕیاردان  ئازاراوی و  ئەزموونێكی- 
و  ڕاب��روودا  ژیانی  لە  ئەزموونێكە  ئەوەی 
هەورەها  بیگۆڕی،  ناتوانیت  و  تەواوبووە 
پالندانان بۆ تێربوونی سێكسی بە شێوەیەكی 
خەون  كەسەی  ئەو  ئایندەدا،  لە  باشتر 
دەبینێ، خۆی بڕیار لەسەر شێوازی ژیانی 
ژیانەی كە  ئەو  دەدات  سێكسی دروست 

خۆی دەیەوێت و خەونەكانی پێی دەڵێن.

سێكسییەكانت  خەونە  چۆن 
دروست دەكەی؟

چۆن  بكەیت  ئ��ەوە  باسی  ب��ەرل��ەوەی 
دەكەیت  دروست  سێكسییەكانت  خەونە 
سێكسی  خەونی  چۆن  بڵێین  ڕاستترە  یان 
پرسیارێكی  ڕووب����ەڕووی  با  دەبینی؟، 
بۆچی  ئەوەیە:  ئەویش  ببینەوە،  سەرەكی 

دەمانەوێ خەونی سێكسی ببینین؟
وەاڵمەكەی بەم شێوەیەیە:

تێربوونی  سێكسییەوە  خەونی  لەڕێی   -1
خەونی  دەك���ەوێ،  دەس��ت  سێكسیمان 
سێكسی وەك خەیاڵی سێكسی و ڕۆڵی لە 

ژیانماندا وایە.
كە  خۆنەیستانەی  كاریگەرییە  ئەو   -2
هەمانە  سێكسییەكانمان  خەونە  لەسەر 
بكەین  جیهانە  بەم  درك  لێدەكەن،  وامان 
نائاگاییمان دەیەوێ  و لەڕێیەوە بزانین كە 
چیمان پێ بڵێ، دەشێت خەونەكان لەڕێی 
هەڵمان  نائاگاییدا  لە  ئەزموونانەی كە  ئەو 
دۆزینەوەی  بۆ  بدەن  یارمەتیمان  گرتوون 
لە  ناتوانین  ئەو كێشەیەی كە  چارەسەری 

بێداریدا و لە بە ئاگایی و جەنجاڵی ژیاندا 
بیدۆزینەوە.

بەاڵم لە هەموو ئەمانە گرنگتر، ئەم پرسیارە 
خۆمان  دەتوانین  بەڕاستی  ئایا  ترسناكەیە، 
بكەین  دروس��ت  سێكسییەكانمان  خەونە 
یان بە واتایەكی دیكە ئەو خەونە سێكسییە 

ببینین كە خۆمان دەمانەوێ؟
لەڕێی  دەتوانین،  ئاستێك  تا  بەڵێ،  وەاڵم: 
ڕاهێنان و بڕواهێنان بە جیاوازی تواناكانی 
كاریگەریمان  بتوانین  دەشێت  م��رۆڤ، 
خەونە  سروشتی  و  ج��ۆر  و  بڕ  س��ەر  بۆ 
باسی  لێرەدا  هەبێت،  سێكسییەكانمان 
بۆ دەكەین كە  لەو هەنگاوانەت  هەندێك 
خەونە  ئەو  ئ��ەوەی  بۆ  دەدەن  یارمەتیت 

سێكسییە ببینی كە خۆت دەتەوێ:
1- هەستەكانت ئامادەبكە

هەیە  زۆری��ان  پەیوەندییەكی  خەونەكان 
بەو شتانەوە كە لە ڕۆژدا هەڵیان دەمژیت، 
نووستن.  لەكاتی  بەر  ڕاستەوخۆ  بەتایبەتی 
بێدار  خەو  لە  بەیانیان  كە  ساتەوە  لەو 
دەبینەوە تا كاتی نووستن، بەشی بە ئاگا لە 
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دەماخماندا تەواوی كاردانەوەكانمان بۆ ئەو 
لێدان،  دەست  بیستن،  لەڕێی  زانیارییانەی 
تۆمار دەكات. ئەگەر توانیمان بەشێوەیەك 
لە شێوەكان كۆنترۆڵی ئەو زانیارییانە بكەین 
كە لە ڕێی هەستەكانمانەوە پێمان دەگەن، 
بەتایبەتی بەر لە خەوتن، ئەوا ڕووبەرێكی 
ئەو  بینینی  بۆ  دەكەین  دروست  بەئاگایی 

شتانەی دەمانەوێ خەونی پێوە ببینین.
ئەو هەوا پاكەی كە دێتە ناو سییەكانتەوە، 
خەونە  دەرب��ارەی  باشت  سەرگرتەیەكی 
كەمێك  بەجێدێڵێ،  لەال  سێكسییەكانت 
لەبەردەم  یان  دەریا،  بە  بەرامبەر  وەستان 
پەنجەرەیەكی كراوەدا، یان بۆنكردنی گوڵ 
و عەترێكی خۆش بە جەستەی خۆتەوە یان 

بە جێگەی نووستنەوە.
هەروەها خۆشتن بە سابوونێكی بۆنخۆش یان 
تەنیشتەوە كە  لە  بۆنكردنی هاوسەرەكەت 
خۆشت دەوێ، تەواوی ئەم بۆنە خۆشانە وا 
دەكەن، خەونەكەت خۆشتر بێت. ئەو وێنە 
جوانەی چاوت بەر لە خەوتن دەیبینێ، بۆ 
نموونە وێنەی دیمەنێكی سروشتییە بەرامبەر 
وێنەیەكی جوانی خۆتە،  یان  هەڵواسراوە، 
وێنەی  یان  منداڵەكەت  تەماشاكردنی  یان 
وێنەی  یان  دەوێ  خۆشت  كە  كەسێك 
كەسێ كە عاشقیت یان وێنەی خۆت لە 
سەفەرێكدا بۆ شوێنێكی خۆش، گرنگترین 
نووستنەكەتە،  ژووری  دیمەنی  دیمەن، 
ئەوەی چاوت دەیبینێ، بەشێكە لەو خەونەی 
كە خۆت بەر لە خەوتن دیاری دەكەیت.

تامی  خەوتن  لە  بەر  دواج��ار  شتەی  ئەو 
دەكەیت، ئەگەر خۆش بێت یان ناخۆش، 
ترش بێت یان بێ تام، لیكی هاوسەرەكەت 
ددان،  مەعجونی  ی��ان  سێو  ی��ان  بێت 
بكەیت  تامی  دەم��دا  لە  نییە  هەرئەوەندە 
سێكسییەكەتدا  خەونە  لە  بەڵكو  تەواو،  و 
ڕۆڵی دەبێت. ئەوەی بەر لە نووستن گوێت 
لە خەونە  ماددەیەكی سەرەكییە  لێدەبێت، 
سێكسییەكانتا، لەبەرئەوە، باشترین هەڵبژاردن 
گوێگرتنە لە میوزیك، هەوڵ بدە گوێگرتن 
لە قسەیەكی خۆش، وشەیەكی سۆزداری 
بقۆزنەوە،  ئارەزوو،  و  حەز  دەربڕینی  یان 
لەوانەیە ختووكەدانی منداڵەكەت و دەنگی 
بێت،  باش  هەڵبژاردنێكی  پێكەنینەكەی 
چونكە پێكەنینی منداڵ لەو دەنگە خۆشانەیە 
كە وادەكەن خەونە سێكسییەكەت خۆشتر 

بێت.

بەركەوتنی  بە  هەستكردنت  و  دەستلێدان 
گەرمییەی  بە  هەستكردن  ئەو  و  خۆش 
كە پێستت دەیگوازێتەوە بۆ دەماخ، ئەمانە 

كاریگەرییان بۆ سەر خەونەكەت دەبێت.
بە  ی��ان  منداڵەكەتدا  ب��ە  ب��اوەش��ك��ردن 
هاوسەرەكەتدا و كەمێك بە خۆشەویستییەوە 
كاتێك  ی���ان  س��ەری��ان  خستنە  ف��ش��ار 
پیادا  باوەشت  تووندی  بە  هاوسەرەكەت 
دەكات و دەتگوشێ، كاتێ هاوسەرەكەت 
لەشت  هەموو  بۆ  مەساج  دەستەكانی  بە 
جلی  دەكەی،  ئەوی  بۆ  تۆ  یان  دەكات، 
گونجاوی  گەرمی  پلەی  نەرم،  نووستنی 
ژوور و جێگەی خۆش و حەواوە، ئەمانە 
هەموویان خەونی سێكسی خۆش دروست 

.)Sandy R, 1992( دەكەن
2- ژینگەی نووستن ئامادە بكە

ژووری  نووستن،  ژینگەی  گرنگترین 
پێشوودا  خاڵی  لە  هەرچەندە  نووستنە، 
باسی هەستەكانمان كرد و وتمان گرنگە 
هەستەكانمانەوە  لەڕێی  نووستن  لە  بەر 
هەست بە چێژ و حەوانەوە بكەین، بەاڵم 
ژووری نووستنیش گرنگی خۆی هەیە و 
ڕۆڵێكی باش دەبینێ لە دروستكردنی ئەو 
چونكە  دەمانەوێ،  كە  سێكسییەی  خەونە 
كە  نییە  هەرئەوەندە  كاریگەرییەكەی 
بەڵكو  دەكات،  دروستی  خەوتنمان  پێش 
بەردەوام دەبێت بە درێژایی ئەو كاتەی كە 
خەوتووین. سەبارەت بە ژینگەی نووستن، 
یان  نووستن  لە هەمووی گرنگتر ژووری 
ئەو شوێنەیە كە لێی دەخەوێن. ڕێكخستنی 
ناخۆش  نووستن گرنگە، ژووری  ژووری 
و  ناخۆش  خەونی  وات��ە  پەرشوباڵو  و 
وەڕسكەر. ژووری نووستنی خاوێن كە هەوا 
ئاڵوگۆڕ بكات تیایدا، پلەی گەرمییەكەی 
گونجاو بێت، ئەو كەسەی تیایدا دەخەوێ 
خەونە  و  دەبینێ  خۆش  خەوی  بەگشتی 
باشتر دەبێ ئەو ژوورەی  سێكسییەكانیشی 
لە  زیاد  گەرمییەكەی  پلەی  یان  تۆزاوییە 
پێویست گەرمە یان ساردە، نووستن تیایدا 
سێكسی  خەونی  چاوەڕێی  و  نییە  خۆش 
لێناكرێ. هەرچی ڕەنگی ژووری  خۆشی 
هەستی  سەر  كارناكاتە  تەنیا  نووستنە، 
ب��ەردەوام  كاریگەرییەكەی  بەڵكو  بینین، 
و  نووستووین  كە  كاتەش  ئەو  بۆ  دەبێت 
بریتییە  داخستووە، چونكە ڕەنگ  چاومان 
لە كۆمەڵێك تیشك، كە لەو كاتەشدا ئێمە 

لە خەوێكی قووڵداین ئەو تیشكانە كارمان 
نووستن  ژووری  لەبەرئەوە  تێدەكەن. 
بێت  هێمن  بۆیاخەكەی  ڕەنگی  پێویستە 
نەك ڕەنگی بەهێز و تۆخ، لەو هەاڵنەی كە 
لە ڕابردوودا دەكرا، دانانی گڵۆپی ڕەنگ 
چونكە  نووستندا،  ژووری  لە  بوو  سوور 
سێكسی  خەونی  و  هەست  بۆ  وابوو  بڕوا 
لە ڕەنگەكانی دیكە باشترە، بەاڵم ڕەنگی 
دروست  توندوتیژی  كاردانەوەی  سوور 

دەكات لە خەونە سێكسییەكاندا.
هۆیەكانی  لە  نووستن  ژووری  دابڕینی 
تەلەفۆن،  دەن��گ��ی  وەك  ج��اڕس��ك��ردن 
تەلەفزیۆن، زەنگی دەرگا، زۆر گرنگە، بۆ 
هیچ  بە  و  ببینی  خەونێكی خۆش  ئەوەی 

دەنگێك وەڕس نەبی.
3- بەكاربردن بەر لە نووستن

ئەو وزەیەی بەر لە نووستن بەكاری دەبەیت 
سێكسییەكانت  خەونە  بۆسەر  كاریگەری 
پێویستی  چ��ەورەی  خۆراكە  ئەو  هەیە. 
زۆرە  ماوەیەكی  بە  پێویستی  و  هەرسە  بە 
هۆی  دەبێتە  دەبێ،  هەرس  تەواوی  بە  تا 
سێكسی  خەونی  و  ناخۆش  بینینی  خەون 
خراپ. هەروەها قاوە و كهوول و هەندێك 
دەبنە  ئەمانە  هەموو  خەولێخەر،  دەرمانی 
خەونی  یان  بینیندا  خەون  لەبەردەم  ڕێگر 

خراپ دروست دەكەن.
4- سەعاتەكانی نووستن

خەونە  و  ببینی  سێكسی  خەونی  بۆئەوەی 
سێكسییەكانت خۆش و باش بن، پێویستە 
بەپێی پێویستی جەستەت بە خەو، بخەویت، 
هەریەكەمان  لەنێوانماندا،  هەیە  جیاوازی 
دیاریكراو  بە چەند سەعاتێكی  پێویستمان 
هەقیقەتێكی  ب��ەاڵم  خ��ەوت��ن،  ب��ۆ  هەیە 
بە  جەستەمان  چەندە  هەیە،  جەختلێكراو 
باشی و حەوایەوە و بەپێی پێویستی خۆی 
خەونە  ئەوەندە  خەوتین،  سەعات  ئەوەندە 
سێكسییەكانمان باشتر دەبن و ئاشكراتر و 
خۆشتر دەبن. بەزۆری هەوڵبدە لەسەر الی 
ڕاست بخەوی، ئەم ئامۆژگارییە كۆنەی كە 
بووە،  لێی  گوێمان  باپیرانمانەوە  و  باو  لە 
ئەویش  پشتەوەیە،  لە  زانستی  هەقیقەتێكی 
ئەوەی دڵ لەالی چەپە و ئەگەر بەسەر الی 
چەپدا بخەوین، ئەوا دڵ و سوڕی خوێن 
پشت،  لەسەر  خەوتنیش  دەب��ن،  ماندوو 
سییەكان هیالك دەكەن و هەندێجار تووشی 
و  بجوڵێین  ناتوانین  كە  دەبین  مێردەزمە 
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دەمانەوێ هاوار بكەین، بەاڵم ناتوانین، ئەمە 
ئەوەی كە  بۆ  ئاگاداركردنەوەی جەستەیە 

سییەكان ماندوون.
5- جاڕسكەرەكانی بەر لە نووستن

بەر لە نووستن لە هەموو ئەو شتە جاڕسكرانە 
دووربكەرەوە كە بێزارت دەكەن، ئەگەر نا 
ئەوا بۆ جیهانی خەونەكانتی دەگوازیتەوە، 
ب��ەخ��ت��ەوەری و ئ��ارام��ی دەروون��ی��ت 
دەبێت.  خەونەكانت  لەسەر  ڕەنگدانەوەی 
هەندێك  الی  هەیە  خ��راپ  نەریتێكی 
كەس، ئەویش قسەكردن و لێدوانە لەگەڵ 
هەندێك  بە  خ��ۆی  ی��ان  ه��اوس��ەرەك��ەی 
دەكات  ماندوو  پڕوپووچەوە  مەسەلەی 
ژوورێكی  لە  و  خەوتن  لە  بەر  لەكاتی 

هێمنی وەك ژووری نووستن.
بیركردنەوەیە،  و  تێڕامان  چیرۆكی  ئەم 
كەسەكان  بەپێی  و  ه��ەی��ە  ج��ی��اوازی 
دەگۆڕێت، هەندێك كەس پێی خۆشە لە 
جێگەكەی خۆی  لەسەر  نووستن  ژووری 
هەندێكی  بكات،  تێڕامان  و  بكەوێت  پاڵ 
گەرماودا،  بانیۆی  لەناو  خۆشە  پێی  دیكە 
میوزیكەوە،  لە  گوێگرتن  بە  هەندێك 
هەن،  دیكەش  هەندێكی  دەكەن،  تێڕامان 
گرنگ  بێدەنگیدا،  لە  تێڕامانە  لە  حەزیان 
و  مێشك  سافبوونی  حاڵەتی  بە  گەیشتنە 

حەوانەوەی دەروونی.
7- ڕاهێنانەكانی حەوانەوەی ماسوولكەكان

بەر لە نووستن بە چەند سەعاتێك، جەستە 
پێویستی بەوەیە سوڕی خوێنی چاالك بێت 
لەوە  جەخت  لێكۆڵینەوەكان  بجووڵێ.  و 
زیاتر  وەرزش���ەوان  كەسانی  كە  دەك��ەن 
شێوەیەكی  بە  دەبینن،  سێكسی  خەونی 
گشتی وەرزشكردن بەر لە خەوتن دەبێتە 
 Browwan( بینینی سێكسی  هۆی خەون 
et Al, 1982(، بەاڵم بە دڵنیایی جەستەی 
بەستراو و كەم جووڵە بەر لە خەوتن دەبێتە 
كە  سێكسییانەی  خەونە  ئەو  بینینی  هۆی 
سروشتێكی توندوتیژیان هەیە. لەبەرئەوە بەر 
لە نووستن، لەپێناوی بینینی خەونی سێكسی 
هەندێك  بە  پێویستت  تۆ  خۆش،  و  باش 
ماسولكەكان  خ��اوب��وون��ەوەی  ڕاهێنانی 
بكەیت، ئەویش لەڕێی لووتەوە و بەندكردنی 
دەمەوە،  لەڕێی  دانەوەی  پاشان  و  هەواكە 
هەناسەوەرگرتن  واتە  هەر سێ كردارەكە 
و هێشتنەوەی و هەناسەدانەوەكە هەر جار 
دووبارە  ئەمە  بژمێرە،  بۆ چوار  یەكەوە  لە 

بكەرەوە لەگەڵ چڕكردنەوەی بیرت لەسەر 
هەستكردن بە ماسولكەكان، تا ئەو كاتەی 
ماسولكەكانت  ح��ەوان��ەوەی  بە  هەست 
 Grafield and Grafield,( دەكەیت 

.)1995

ئەمەش وردە وردە ئەنجام بدە و هەرجارە 
و بیرت لەسەر ماسولكەیەك چڕ بكەرەوە، 
ماسولكەكانی ملت دەست پێ  بە  سەرەتا 
بكە، پاشان سكت و دوایی دەستەكانت و 

ئینجا، ڕان و قاچەكانت.
8- چاالكی سێكسی

ئەگەر  نووستن،  لە  بەر  سێكسی  چاالكی 
چاالكی  یان  بێت  خەیاڵەوە  لەڕێی  تەنیا 
ڕاستەقینەی سێكس بێت، كاردەكەنە سەر 
حاڵ  سروشتی  بە  خەونەكانت،  سروشتی 
چاالكی سێكسی ڕاستەقینە لە واقیعدا، زیاتر 
كاریگەری دەبێت وەك لە چاالكی سێكسی 
هاوبەشی  لەگەڵ  لە خەیاڵدا، سێكسكردن 
پێ  سێكسیت  چێژبوونی  لەوانەیە  ژیانتدا 
تێربوونێكی  خەوندا  لە  ب��ەاڵم  ببەخشێ، 
بینینی  هۆی  دەبێتە  یان  پێدەدات  زیاترت 
ئەو شتانەی تۆ دەتەوێ خەونیان پێوە ببینی.
مەزن  هێزێكی  بە  خەیاڵیش  بێگومان 
گرنگترین  لە  یەكێكە  بەڵكو  دادەن��رێ، 
دروستكردنی  بۆ  یارمەتیدەرەكان  هۆكارە 
یان بینینی خەونی سێكسی، چونكە تۆ بە 
دەماخ دەڵێی »چیت دەوێ«، ئەگەر توانیت 
دەسەاڵت بەسەر خەیاڵتدا بگری، ئەوا زامنی 
دەكەیت.  سێكسییەكانت  خەونە  بینینی 
سیناریۆی  ئەوە  بڵێ  خۆت  بە  و  دانیشە 
خەونە سێكسییەكەمە كە خۆزگە دەخوازم 
بیبینم، وێنەی كەسێك كە خۆشت دەوێ 
یان حەزت لێیەتی، زنجیرەی ڕووداوەكان، 
وردەكارییە بچووكەكان، هەموومان لەگەڵ 
خۆتدا باسی بكە یان وەك سیناریۆنووس و 
دەرهێنەر بینووسە، بۆ پشتیوانی كردنی زیاتر 
لە خەیاڵت، دەفتەری خەونەكانت بێنە و لە 
الپەڕەیەكدا بنووسە »ئەو خەونەی كە خۆم 
دامناوە، ئەم كارە بەر لە نووستن بكە، ئەو 
حەزت  زۆر  كە  بنووسە  سێكسییە  خەونە 
شتێكی  شوێن  بە  تۆ  ئەگەر  بیبینی،  لێیە 
دیكەدا گەڕایت، واتە مەبەستت لە خەونە 
نەبوو،  سێكسی  تێربوونی  سێكسییەكەت 
واتە بە شوێن وەاڵمی پرسیارێكدا گەڕایت 
لە ئەقڵی نائاگاییدا، ئەوا بنووسە ئەمە مایەی 
و  كات  ئەگەر  سێكسیمە.  سەرسوڕمانی 

قەڵەمێك  و  كاغەز  ئەوا  هەبوو،  سەبرت 
بابەتە  ئەو  دەرب��ارەی  خەیاڵەكەت  و  بێنە 
یان پرسیارەكەت چەند بارە بنووسەرەوە و 

دوایی بنوو.
بەڵێ ئەمە كاردەكاتە سەر ئەوەی كە خەونی 
پێوە دەبینی، چەندە پەیوەندی نێوان ئیرادە و 
ئەقڵی نائاگات بەهێزبوو، ئەوەندە ئەگەری 
ئەو  باشتر دەبێت و دەتوانی  سەركەوتنت 
و  لەڕێی سەبر  دەتەوێ،  ببینی كە  خەونە 
ڕاهێنانەوە دەشێ ژیانی سێكسیت لە خەوندا 

بێتە سەر زەمینەی واقیع. 
چارەسەركردن لەڕێی خەونەوە

خەونە سێكسییەكان یەكێكە لە تایبەتیترین 
بابەتەكان لەژیانی مرۆڤدا، لەوانەیە مرۆڤ 
الی  سێكسییەكانی  حەزە  ئارەزوو  بتوانێ 
كەسێكی دیكە باس بكات، بەاڵم لەوانەیە 
قورس بێت بەالیەوە خەونە سێكسییەكانی 
جیهانی  چونكە  بدركێنێت،  كەسێك  الی 
هەندێك  دەكەن  مرۆڤ  لە  وا  خەونەكان 
بە  كە  بنوێنێ  سێكسی  ڕەفتاری  و  كار 
بیری  واقیعدا  لە  ناتوانێت  شێوەیەك  هیچ 
كارە  لەو  زۆرێ��ك  چونكە  بكاتەوە،  لێ 
سێكسییانەی كە لە خەوندا دەكرێن لەڕووی 
كۆمەاڵیەتییەوە خواستراو نییە یان لۆژیكی 
نییە و تەنانەت تابۆ-شە، لەبەرئەوە مرۆڤ 
بێزاریشی  ئەگەر  تەنانەت  دەیشارێتەوە، 

بكەن ئازایەتی ئەوەی نابێ بیدركێنێ.
كە  تێدەگەم  ل��ەوە  خۆمەوە  ل��ەالی  من 
خۆیان  تایبەتمەندی  سێكسییەكان  خەونە 
مرۆڤ  بۆچی  كە  تێدەگەم  لەوە  و  هەیە 
سێكسییەكانی  خ��ەون��ە  باسی  ناتوانێ 
تێبینی  خوێنەر  ئەگەر  لەبەرئەوە-  بكات. 
شێوەیە  بەو  بابه ته كه   شێوازی  كردبێ- 
ك��ە داوەت��ن��ام��ەی��ەك��ی ڕاس��ت��ەوخ��ۆی��ە بۆ 
خەونە  جیهانی  لە  خۆی  مرۆڤ  ئ��ەوەی 
یارمەتی  خۆی  و  تێبگات  سێكسییەكانی 
خۆی بدات بۆ خوڵقاندنی ڕۆشنبیرییەكی 
تایبەت بە خۆی و لە خەونەكانی تێبگات و 
سوودیان لێ وەربگرێ و خۆی خەونەكانی 

دروست بكات.
لە  مرۆڤ  ڕوودەدات  ئەوە  زۆرجار  بەاڵم 
یان  تێناگات،  خەونە سێكسییەكانی خۆی 
حەز دەكات كەسێك بەشداری بكات یان 
بۆ كەسێك بدركێنێ، چونكە  خەونەكانی 
تەحەمول ناكات تەنیا الی خۆی بمێنێتەوە 
و لە دڵی خۆیدا بیپارێزێ، بەم كەسانە دەڵێم 
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بۆ  خەونەكانتان  باسكردنی  و  دركاندن 
هاوڕێیەك كە جێگەی متمانە بێت، كارێكی 
باشە، چونكە هاوڕێی باش سەرباری ئەوەی 
لە  و  دەتناسێ  و  دەپارێزێ  نهێنییەكەت 
كەسایەتی و بارودۆخی ژیانی تۆ بە ئاگایە، 
لەوانەیە بتوانێ خەونەكەشت بە شێوەیەكی 

بابەتیانە بۆ شی بكاتەوە.
هاوسەرێتیت  ئەگەر  ك��ەس-  باشترین 
كاتێك  خۆتە.  هاوسەرەكەی  كردبوو- 
یان  ژنەكەت  بۆ  سێكسییەكانت  خەونە 
م��ێ��ردەك��ەت دەگ��ێ��ڕی��ت��ەوە، ل��ەڕێ��ی ئەو 
لە  تۆ  بكات  بەوە  درك  ڕەنگە  خەونانەوە 
سێكسدا حەزت لە چییە؟ چۆن حەزت لە 
بەاڵم  هتد.  دەترسیت؟...  لە چی  سێكسە؟ 
دەگمەنە،  ئەمە  دەڵێ  پێمان  ژیان  واقیعی 
تەنانەت لە كۆمەڵگە محافزكارەكانی وەك 

كۆمەڵگەكانی خۆماندا، ئەستەمە.
دركاندنی  بۆ  بوێری  نەبوونی  سەرباری 
ك��اردان��ەوەی  دەشێت  سێكسی،  خەونی 
و  بێتەوە  پێچەوانە  خەونەكە  گێڕانەوەی 
و  گومان  تووشی  كەسە  ئەو  هاوسەری 
ئەگەر  بەتایبەتی  بێتەوە،  قێزەوەنی  هەستی 
گێڕەرەوەی خەونەكە ژن بێت و خەونەكەی 
بۆ هاوسەرەكەی بگێڕێتەوە. لەبەرئەم هۆیانە 
سێكسی  خەونی  كەسەی  ئەو  هەندێجار 
الی  دەك��ات  ئ���ارەزوو  و  دەبینێ  زۆر 
كەسێك بیگێڕێتەوە یان دەیەوێ هۆكاری 
پەنا  باشترە  وا  بزانێت،  ئەو خەونانە  بینینی 
بۆ  تا  بەرێت،  دەروون��ی  پسپۆڕێكی  بۆ 

تێگەیشتن لە خەونەكەی یارمەتی بدا.
لە سەرەتاوە ئاماژەم بەوەدا، وا باشترە مرۆڤ 
خەونەكانی  تایبەتمەندی  لە  پارێزگاری 
بكات و خۆی هەوڵ بدات لێكیان بداتەوە 
بێدەنگی  بە  لەڕێیانەوە  و  تێبگات  لێیان  و 
ئەو كێشانە چارەسەر بكات كە خەونەكانی 
چارەسەری  یان  ئاگارداركردنەوە  پەیامی 
ناتوانێت  هەیە  واقیعێك  بەاڵم  دەنێرن.  بۆ 
نكوڵی لێ بكەین، ئەویش ئەوەیە پسپۆڕی 
لێكدانەوەی  بۆ  كەسە  باشترین  دەروونی 
كێشەكانی  چارەسەركردنی  و  خەونەكان 
سێكسییەكانەوە،  خەونە  لەڕێی  م��رۆڤ 

ئەمەش لەبەر كۆمەڵێك هۆكار وەك:
- پسپۆڕی دەروونی بە شێوەیەكی گشتی 
شارەزایی لە سایكۆلۆژی مرۆڤایەتیدا هەیە، 
ئەمەش بۆ تێگەیشتن لە خەونەكان گرنگە، 
دەروونی  كاردانەوەی  خەونەكان  چونكە 

مرۆڤن.
- پسپۆڕی دەروونی شارەزاییەكی باشی لە 
نەست-دا هەیە. نەست مرۆڤ لە شكان و 
كە  ئازاراوی  ئەزموونی  هۆی  بە  شكستی 
تێپەڕیووە،  پیایدا  ئێستادا  یان  ڕابردوو  لە 
بۆ  ناخۆشانە  ئەزموونە  ئەو  دەپ��ارێ��زێ، 
مرۆڤ  تا  هەڵدەگرێ  نەستدا  لە  ماوەیەك 
پاش  بەاڵم  بێ،  بەردەوام  ژیاندا  لە  بتوانێ 
ماوەیەك داوای ڕووبەڕووبوونەوە دەكات، 
و  بیرچوونەتەوە  كە  ماددانە  لەو  هەندێك 
لە نەستدا هەڵگیراون، لەڕێی خەونەكانەوە، 

دێنەوە دەرەوە یان دەردەكەونەوە.
خەونەكانەوە  لەڕێی  كە  ئەزموونانە  ئەم 
دەردەكەونەوە، هەرچەندە وات لێ دەكەن 
هاوكات  بەاڵم  بیتەوە،  ڕووبەڕوویان  كە 

كێشە  ل��ە  زۆرێ���ك  چ��ارەس��ەری  كلیلی 
دەروونییەكانی مرۆڤە و ڕەنگە لەڕێی ئەم 
خەونانەوە، ئەگەر بە باشی لێكدانەوەیان بۆ 
كرا، مرۆڤ لە زۆرێك لە كێشە و گرێ 
دەروونی  و  ببێ  ڕزگاری  دەروونییەكانی 
ئاسوودە ببێ. وا دەكەن درك بە ناوەرۆكی 
ئاشكرا  پەیامە  ئەو  و  بكات  خەونەكانی 
بكات كە خەونەكان دەیانەوێ بە مرۆڤی 

بگەیەنن.
- پسپۆڕی دەروونی بە شێوەیەكی بابەتییانە 
نیشانە و سیمبوولەكانی خەون لێكدەداتەوە 
و بە یەكیانەوە دەبەستێ و لەو كەسەی كە 
هەموو  لە  باشتر  بینیوە  خەونەكەی  خۆی 
بابەتییانە  و  دەڕوانێ  خەونەكە  الیەنەكانی 
خۆی  كەسە  ئەو  چونكە  دەكاتەوە،  شی 
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شیكردنەوەی  لەگەڵ  هەستەكانی  دەشێ 
نموونە  بۆ  بكات،  تێكەڵ  خەونەكەیدا 
دەشێ بەو شێوەیە لێكی بداتەوە كە خۆی 
حەز دەكات وابێ، لەكاتێكدا خەونەكانی 

پەیامی دیكەیان هەبێت.
- پسپۆڕی دەروونی ئەو ئامڕاز و هۆكارەی 
شیكردنەوەی  یارمەتی  كە  لەبەردەستدایە 
دەدا،  خەونەكەی  و  كەسە  ئەو  كەسێتی 
زیاتر لەو كەسە خۆی و لە هەر كەسێكی 
توانای  دەكات  ئەوە  بانگەشەی  كە  دیكە 
توێژە   وەك  هەیە،  خەونی  شیكردنەوەی 

ڕۆحانییەكان كە خەون شی دەكەنەوە.
ئەمانەن:  دەروون��ی  پسپۆڕی  ئامڕازەكانی 
موگناتیسی،  خەواندنی  تاقیكردنەوەكان، 
ك��اردان��ەوەی  پێوانەكردنی  ئامێرەكانی 
پێست... هتد. بەاڵم، چارەسەركردن لەڕێی 

خەونەكانەوە چییە؟
یان بە شێوازێكی دیكە پرسیارەكە دەكەین، 
دەروونی  چارەسەركاری  كاری  سروشتی 
خەونەكاندا  خاوەنی  و  خەونەكان  لەگەڵ 

چۆنە؟
لەڕێی ئەم خااڵنەوە وەاڵم دەدەینەوە:

أ- دركاندن
ب�����اوەڕەدان ك��ە خەونە  ل��ەو  زۆرێ���ك 
سێكسییەكان عەیبە و شەرمە و نابێت الی 
خۆم  ڕای  من  بدركێنرێن.  كەسێك  هیچ 
سێكسی  خەونی  ڕووداوەكانی  وایە،  پێم 
نابێت  نییە و  بن، هیچ عەیب  هەرچۆنێك 
سێكسییەكان  خەونە  بكرێ.  لێ  شەرمیان 
و  عەیبە  هەستی  ئەو  تیادایە،  پەیامێكیان 
باسكردنیان،  بۆ  نەتوانینە  ترسە و  شەرم و 

بابەتیانە  دەتوانێ  دەروونی  پسپۆڕی  تەنیا 
پسپۆڕی  چونكە  بكات،  چ��ارەس��ەری��ان 
دەپارێزێ،  خەونانە  ئەو  نهێنی  دەروون��ی 
هەروەها بە باشی و سنگ فراوانی گوێ لەو 
كەسە دەگرێ، ئەمانە كە بەشێكن لە كاری 
كەس  ئەو  دەكەن  وا  دەروونی،  پسپۆڕی 
خەونەكانی،  دركاندنی  لە  وەربگرێ  چێژ 
چارەسەركرنی  لە  ئەزموونمانەوە  لەڕێی 
دركاندنی  هەیە  بەوە  بڕوامان  دەروونیدا 
چارەسەر.  لە  بەشێكە  نهێنی  یان  خەون 
لەبەرئەوە ڕۆڵی ئێمە لە گوێگرتن لەم الیەنە 
هەستیارەی ژیانی مرۆڤ، خۆی لە خۆیدا 

چارەسەرە.
هەرچەندە ئەم دركاندنە بەدوایدا دانیشتنی 
مەبەستی  بە  دانیشتن  وەك  دێ��ت  دیكە 
بە  دانیشتن  و  دەمەتەقێ  و  قسەكردن 
مەبەستی شیكردنەوەی ئەو خەونە سێكسییە.
ئەو  پێداویستییەكانی  لە  تێگەیشتن  ب- 
كەسەی خەونەكە دەبینێ تێدەگەن. خەون 
ئەوە بە مرۆڤ دەڵێ چی پێویستە: جۆری 
ئەو  جۆری  دەی��ەوێ،  كە  سێكسەی  ئەو 
بە  پێویستی  پەیوەندییە سۆزدارییەی چەند 
دەخوازێ  خۆزگە  مرۆڤ  سێكسە؟...هتد. 
و ئەگەر ئەو خۆزگانە نەیەنەدی لە ئەقڵی 
لەگەڵ  مرۆڤ  دەگری.  هەڵیان  نائاگاییدا 
و  دەگونجێنێ  خۆی  و  دەژی  شتانە  ئەو 
لەبەردەستیدان،  كە  دەك��ات  قەناعەت 
بەدیهاتنی  بێت  لەبەرئەوە  دەشێ  ئەویش 
دەخوازێ  پێ  خۆزگەی  كە  شتانەی  ئەو 
كارێكی قورس بێ، یان بترسێ لە بەدیهاتنی 
ئەو شتانەی كە خۆی دەیەوێ. بەم شێوەیە 

لە  پێداویستییەكانی  هەقیقەتی  م��رۆڤ 
و  خۆزگە  ئەم  نەست  بەاڵم  دەكات،  یاد 
و  نیشانە  لەڕێی  هەڵدەگرێ،  پێداویستییانە 
دەڵێ:  پێت  خەونەكانەوە  ناو  سیمبوولی 
تۆیە،  پێداویستی  ئەمە  دەوێ،  ئەمەت  تۆ 
جیاكراوە  تەواو  شێوەیەكی  بە  خەونەكان 
جێبەجێ  واقیعدا  لە  دەش��ێ  كە  ل��ەوەی 
بكرێن، كارناكەن. ڕۆڵی پسپۆڕی دەروونی 
ئەوەیە وات لێ بكات لەو پێداویستییانەت 
تێبگەیت كە لە خەونەكانتدا ڕووبەڕووت 
دەبنەوە. هەورەها وات لێ دەكات هەندێك 
پرسیار دەربارەی ژیانی سێكسیت لە خۆت 
بكەی، وەك: بۆچی چێژ لە سێكس نابینم؟ 
پێچەوانەی هەستە سێكسییەكانم خۆم  ئایا 
پسپۆڕی  یارمەتی  بە  هتد.  دەردەخ��ەم؟... 
خەونەكانت  بە  یاری  دەتوانی  دەروون��ی 
بكەیت، هەروەك چۆن یاری بە كۆمپیوتەر 
دەكەیت، كاتێك كۆمپیوتەر بۆ گەیشتن بە 
كۆتایی یارییەك چەندەها هەڵبژاردن دەخاتە 
خەونەكانت  شێوە  هەمان  بە  بەردەمت، 
چارەسەرت دەخەنە بەردەم و تۆش داوای 
تا  دەكەیت  دیكە  چارەسەری  و  ئاماژە 
دەگەیتە ئەو ساتەی كە هەست بە تێربوون 
ڕەفتارە  ئ��ەو  ك��ەس  هەندێك  دەك���ەی. 
سێكسییە ڕەت دەكەنەوە كە لە خەونێكدا 
زەمینەی  لەسەر  كاتێك  بەاڵم  نواندوویانە، 
جێبەجێكردووە،  ڕەفتاریان  هەمان  واقیع 
هەستیان بە تێربوونی زیاتر كردووە و ژیانی 

سێكسییان خۆشتر بووە.
لێی  كە  شتانەی  ئەو  دروستكردنی  ج- 

بێبەشیت

ئایا پەیامی خەونەكەت ئەو وەڕسی و بێزاریەت بۆ ڕوون دەكاتەوە 
كە لە پەیوەندی سۆزداری و سێكسیدا هەیە یان پێت دەڵێ، ئەو 
پەیوەندییەی تۆ لە بناغەدا پەیوەندییەكی سێكسی و سۆزداری 
دروست نییە لە ژیانتدا؟ زۆربەی خەونەكان زانیاریت دەربارەی ئەو 
پەیوەندییە سۆزداری و سێكسییە پێدەدات كە لە ئێستادا تیایدا 
دەژیت، لەبەرئەوە بە هۆشیاری و بە ئاگاوە لە ڕووبەری خەونەكانتدا 
بەشوێنیدا بگەڕێ
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لە خاڵی پێشوودا باسی ئەوەمان كرد چۆن 
خۆت  كە  بكەیت  دروست  خەونانە  ئەو 
ئەو  چۆن  دیكە  واتایەكی  بە  دەتەوێن؟ 
خەونانە ببینی كە خۆت حەزت لێیە بیبینی؟
بكەمەوە  دووب��ارە  شت  هەمان  نامەوێت 
خەون  كردنی  دروست  بەاڵم  وتومە،  كە 
یەكێكە لە ئامانجەكانی دروستكردنی ئەو 
واتایەكی  بە  یان  بێبەشی  لێی  شتانەی كە 
دیكە گەیشتنە بەو چێژ و هەستانەی كە لە 

واقیعدا لێیان بێبەشی.
بەوە  درك  دەروونی  چارەسەرسازی  وەك 
سێكسییەكان  لە خۆزگە  زۆرێك  دەكەین 
بەدیهێنانیان لەسەر زەمینەی واقیع قورس و 
ئەستەمە. بۆ نموونە كوڕێك كە ژنی نەهێناوە 
ناچارە بە هۆی خوێندنەوە سەفەر بكات، 
یان كەسێك  نەماوە،  یان ژنێك هاوسەری 
سێكسی  تێربوونی  لە  ئەمانە  كەمئەندامە، 
بێبەشن و ئەم بێبەشبوونەشیان دەشێ كورت 

نەبێ و دەشێ درێژخایەن بێت.
ژیانی  لە  و  هێناوە  ژنی  كە  پیاوەی  ئەو 
هاوسەرێتیدا كێشەی نییە، بەاڵم حەزی لە 
ئارەزووی  بێئەوەی  سێكسییە  جۆری  فرە 
لە  ڕاستەقینە  شێوەیەكی  بە  بكات  ئەوە 
واقیعدا ژنی دیكە تاقی بكاتەوە، ئەمانە و 
زۆر نموونەی دیكە كە لە سێكسدا هەست 
بە شكستی دەكەن و لە تێربوونی سێكسی 
لەم  دەروون��ی  پسپۆڕی  ئەگەر  بێبەشن. 
هەستی بێبەشبوونە لەم كەسانەدا تێبگات و 
ئەم  فێری  سێكسی  بینینی  هونەری خەون 
دەتوانن  كەسانە  ئەم  ئەوا  بكات  كەسانە 
ئەو  بگەن،  سێكسی  چێژی  لە  بڕێك  بە 
كەسانەی ڕاهێنانیان لەسەر هونەری خەون 
لەدوای  بەیانیان  كردووە،  سێكسی  بینینی 
خەونێكی سێكسی خۆش هەست دەكەن 
 Garfield( سافترە  مێشكیان  و  چاالكترن 

.)and Garfield
پشێوییەكانی  و چارەسەری  تێگەیشتن  د- 

كەسێتی
سێكسییەكان  خ��ەون��ە  ل��ە  زۆرێ����ك 
ڕەنگدانەوەی پشێوییە لە كەسێتیدا. هەندێك 
ڕەنگدانەوەی  كەسێتی  پشێوییەكانی  لە 
خەون  هۆكارەكەی  كە  پشێوییانەیە  ئەو 
نین،  سادە  حاڵەتانە  لەم  هەندێك  بینینە. 
وەسواسی،  توندوتیژی،  ڕەفتاری  وەك: 
فرەكەسێتی، دەشێ جۆری خەونەكە ئاماژە 
بە چارەسەرساز ببەخشێت و یارمەتی بدات 

بۆ وەسفكردن و دیاریكردنی ئەو پشێوییە 
لە  تایبەتییانەی لە كەسێتی ئەو كەسەدایە. 
هەندێك حاڵەتی دیاریكراودا چارەسەرساز 
مرۆڤدا  لە  شەشەم«  »ڕەفتاری  لە  دەتوانێ 
بكۆڵێتەوە، ئەویش لە ڕێگەی لێكۆڵینەوە لە 
خەونەكانی و كاتێك ئەو كەسە چارەسەر 
كۆنترۆڵ  ڕەفتارەكانی  دەتوانێ  دەكرێ، 
بكات لەبەرئەوەی لە واقیعدا بڕواتە بواری 

جێبەجێ كردنەوە.
بە  ژنێك  لێكۆڵینەوانە،  ل��ەو  یەكێك  لە 
لەدوای  دەینااڵند.  كەسێتییەوە  فرە  دەست 
لەڕێی  حاڵەتەكەی  نیشانكردنی  دەست 
ئەو  هۆكاری  دەركەوت  خەونەكانییەوە، 
دەستدرێژییە  ئەو  بۆ  كەسێتیدا  لە  پشێوییە 
ڕاب��ردوودا  لە  كە  دەگەڕێتەوە  سێكسییانە 
ئامڕازێك  وەك  خەونەكانی  بوون  تووشی 
و  حاڵەتەكەیی  نیشانكردنی  دەس��ت  بۆ 
ئاستەنگەكانی  تێكشكاندنی  بۆ  ئامڕازێك 
ژیانی كاری پێكراو توانرا تا ئاستێكی باش 

چارەسەر بكرێت.
ه- ڕووبەڕووبوونەوەی گرێ دێرینەكان

وتمان نائاگایی كۆگای ئەزموونە ئازاراوی 
ئەزموونە  بەتایبەتی  شەرمهێنەكانە،  و 
ئەزموونە  ئەو  لەسەرووی  سێكسییەكان. 
سێكسییە ئازاراوییانەوە، دەستدرێژی كردنی 
سێكسییە لە منداڵیدا، ئەم ماددەیە زۆرترین 
ماددەیە كە لە نائاگاییدا حەزن دەبێت. ئەو 
كەسانەی كە لە منداڵیدا ڕووبەڕووی هەر 
سێكسی  دەستدرێژی  پلەكانی  لە  پلەیەك 
دەبنەوە، بە زۆری لە گەورەییدا سروشتی 
دڵەڕاوكێیان  و  خەمۆكی  زۆری  بە  نابن، 
و  الوازە  بەرگرییان  كۆئەندامی  و  هەیە 
ڕووبەڕووی زۆر نەخۆشی وەك ئەنفلۆنزا و 

شێرپەنجە دەبنەوە.
هەیە،  پشێوییان  خەونەكانیشدا  جیهانی  لە 
لە  كە  ئازاراوییەی  ئەزموونە  ئەو  چونكە 
خەوندا  لە  بوونەتەوە،  ڕووبەڕووی  ژیاندا 
بە سیمبوولی ترسناك و ڕووداوی ترسناك 
وەڕس  كەسە  ئەو  و  دەردەخاتەوە  خۆی 
خەونانە  ئەو  هەندێجار  دەك��ات.  بێزار  و 
ئەوەندە ترسناك و بەهێزن، كەسەكە خەبەر 
نامێنێ  لەبیری  دەكەنەوە، بەاڵم ئەو كەسە 
دیسانەوە  ئەمەش  بووە.  چی  خەونەكەی 
كەسە  ئ��ەو  پاراستنی  بۆ  نەستە  فێڵێكی 
ئازاراوییە  ئەزموونە  ئەو  ڕووب��ەڕووی  تا 
منداڵیدا  لە  كە  كەسەی  ئ��ەو  نەبێتەوە. 

ب��ووە،  سێكسی  دەس��ت��درێ��ژی  ت��ووش��ی 
خەونەكانی  وەبیرهاتنەوەیی  بەرهەڵستی 
بێت،  لەبیر  خەونەكەشی  ئەگەر  دەكات، 
ئەوە ڕەت دەكاتەوە كە ڕووبەڕووی بێتەوە 

یان لێكدانەوەی بۆ بكات.
لەگەڵ  مامەڵە  دەروونییە  پسپۆڕە  ئ��ەو 
یارمەتی  داوای  كە  دەك��ات  كەسێك 
دەكات و دەیەوێ لەو مێردەزمە ترسناكە 
ڕزگاری بێت كە لە خەونەكانیدا تووشیان 
دەبێت، ئەم پسپۆڕە داوا لەو كەسە دەكات 
بێتەوە،  خۆی ڕووبەڕووی ئەو مێردەزمەیە 
بزانێ  و  بێتەوە  خەونەكەی  ڕووب��ەڕووی 
خەونەكەی چییە، لە زۆربەی حاڵەتەكاندا 
ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم خەونانە بناغەبوون 
پشێوییەكانی  تەواوی  چارەسەركردنی  بۆ 
تووشی  كەسانە  ئ��ەو  كە  ژی��ان  دیكەی 
ڕووبەڕووی  منداڵیدا  قۆناغی  لە  كە  دەبن 

دەستدرێژی سێكسی دەبنەوە.
سەرەكییانەیە  هەنگاوە  ئ��ەو  ه��ەرچ��ی 
خەونەكاندا  لەگەڵ  چ��ارەس��ەرس��از  كە 

دەیگرێتەبەر، بریتین لە:
و  سیمبوولەكان  ش��ی��ك��ردن��ەوەی   -1
وردەكاری ئەو سیمبوالنەی كە تایبەتن بە 
خەونە سێكسییەكان و لە كۆتایی كتێبەكەدا 

هەن.
گشتی  ن��اوەڕۆك��ی  لێكۆڵینەوەی   -2
و  سیناریۆ  لێكۆڵینەوەی  واتە  خەونەكە، 

ڕووداوەكانی خەونەكە.
كەسەی  ئەو  كەسێتی  لێكۆڵینەوەی   -3
خەونەكەی بینیوە. بۆ خۆ بواردن لە دووبارە 
بوونەوە ئەم خاڵە دواتر لە دوو بابەتدا باسی 
دەكەم: »دۆسییەی خەونە سێكسییەكان« و 

»خەوبین«.
4- بەكارهێنانی شێوازی تداعی سەربەخۆ، 
هەر  كورت  شێوەی  بە  كەسە  ئەو  واتە 
بیر  هاتەوە  خەونەكەی  دەربارەی  شتێكی 
یان  بێ  سیمبوولێك  ئیدی  بكرێ،  تۆمار 
وشەیەك، هەوڵ بدرێ لەڕێی ئەوانەوە بیری 
هەر شتێكی دیكەی بكەوێتەوە، تا كۆمەڵێك 
وشە بابەت پێكەوە بنرێ بۆ یارمەتیدان لە 

تێگەیشتنی خەونەكە.
سەراپاگیر  وێنەیەكی  پێكهێنانی   -5
لەو چوار خاڵەی كە  دەربارەی خەونەكە 

باسمان كرد.
6- پێویستە ئەو كەسەی خەونەكە دەبینێ 
كە  بێتەوە  ڕووبەڕوو  خەونەدا  ئەو  لەگەڵ 
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چارەسەرساز بۆی داناوە، هەروەها پێویستە 
چارەسەرساز دەربارەی ئەو خەونە پرسیار 
لە ڕای خەوبین )واتە ئەو كەسەی خەونەكە 
دەبینێ( بكات، بزانێ ئایا پێی ڕازییە یان 
ڕەتی دەكاتەوە و هەوڵ بدات دەربارەی 
خەونەكە قسەی لەگەڵدا بكات، بۆ ئەوەی 
وێنەیەكی هەمواركراوی خەونەكە دەست 

بكەوێ یان شتێكی دیكەی بخاتەسەر.
پێم بڵی خەونەكەت چییە... پێت 

دەڵێم تۆ كێی
ترسەكانی،  م��رۆڤ،  كەسێتی  خ��ەون 
خۆزگە و پێداویستییەكانی ئاشكرا دەكات، 
هیچ  دەستی  پەنجەمۆری  چۆن  هەروەك 
بەهەمان  ناچێ،  دیكە  كەسی  لە  كەسێ 
هەرچەندە  ه��ەروای��ە،  كەسێتیش  شێوە 
لێكچوون لەنێوان دوو كەسێتیشدا هەبێت، 

هەر لە یەك ناچن.
ه��ەروان،  خەونەكانیش  شێوە  بەهەمان 
خەونی هیچ كەسێ لە خەونی كەسێكی 
دوو كەس  ئەگەر  تەنانەت  ناچێ.  دیكە 
هەمان خەونیش ببینن كە ئەمە دەگمەنە، 
خەونەكانیان  لێكدانەوەی  و  شیكردنەوە 
هەر جیاوازە، چونكە دوو كەسی جیاوازن.
مرۆڤە،  كەسێتی  ڕەنگدانەوەی  خ��ەون 
تێبگەین،  كەسێك  خەونی  لە  ئەوەی  بۆ 
ئەو  لە چەند الیەنێكی كەسێتی  پێویستە 

كەسە تێبگیەن، وەك: تەمەنی، ڕۆشنبیری، 
كۆمەاڵیەتی،  دۆخی  خوێندنی،  ئاستی 
منداڵی،  قۆناغی  دەروون��ی،  بارودۆخی 
لە  چەند  هتد.  ژیانی...  ئەزموونەكانی 
زیاتر  ك��ەس  ئ��ەو  ژی��ان��ی  الیەنەكانی 
خەونەكەی  لە  زیاتر  ئەوە  تێگەیشتین، 
تێدەگەین، خەون لە چەند الیەنێكەوە بە 
ڕەنگدانەوەی  تا  كراوە  دیزاین  شێوەیەك 
كەسێتی خەوبین و شارەزاییەكانی ژیانی 

بخاتەڕوو.
واقیع  زەمینەی  لەسەر  پێویستە  هەروەها 
مرۆڤ  كەسێتی  لە  خەونەكانیشدا  لە  و 
بكۆڵینەوە، چونكە ئەگەر كەسێتی واقیع 
وامان لێ بكات لە كەسێتی مرۆڤ لەناو 
ئەوا كەسێتی مرۆڤیش  تێبگەین،  خەوندا 
لەناو خەوندا وامان لێ دەكات لە كەسێتی 

مرۆڤ لە واقیعدا تێبگەین.
وەسفی  مەجازی  شێوەیەكی  بە  لێرەدا 
كەسێتی مرۆڤ دەكەین، تا لێرەوە بتوانین 
لە كەسێتی مرۆڤ لە خەوندا تێبگەین و 

بە جۆری خەونەكانیش ئاشنابین:
كەسێتی كەم خەون

ئەو كەسێتییەیە كە خەونی سێكسی كەمە، 
ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە خەونی سێكسی 
دەبینێ و لە یادی دەچێ، بەڵكو بەڕاستی 
ئەم  دەبینێت.  سێكسی  خەونی  كەمی  بە 

كەسێتییە ژیانێكی پڕ لە بەشداری و كار و 
چاالكی هەیە. خاوەنی ئەم كەسێتییە كەم 
داڵغە دەیباتەوە، هەستكردن بە گوناه یان 

ترس و سزایان نییە.
دڵیان  هاوسەرێتی  پەیوەندی  و  كار  لە 
خۆش و بەختەوەرن، لەگەڵ منداڵەكانیان 
پەیوەندییان باشە، لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا 
بە  ناكەن،  بێبەشبوون  بە  هەست  و  تێرن 
زۆری تەندروستیان باشە و وەرزشی سادە 
لە  گرنگییەكانیان  و  بایەخپێدان  دەكەن، 

ژیاندا جدییە.
ئەو كەسێتییەی زۆر خەونی 

سێكسی دەبینێ
گشتی  شێوەیەكی  ب��ە  كەسێتییە  ئ��ەم 
و  ك��ار  لە  شكستهاتووە  كەسێتییەكی 
خۆشەویستیدا.  لە  بەتایبەتیش  و  ژیاندا 
ئەم كەسێتییە لە ناخی خۆیەوە هەڵناقوڵێ، 
بەڵكو سەرچاوەكەی لە دەرەوەیە و الی 
زوویی  بە  كەسێكە  دیكەیە،  كەسانی 
ئازارەكانی  و  دەبێ  نائومێدی  تووشی 
لێی  خەڵك  ئ���ەوەی  ب��ۆ  دەچەپێنێت، 
دوورنەكەونەوە، ئەم كەسێتییە ژیانی لەسەر 
بەراووردكردنی كەسانی دیكە دەباتەسەر، 
واتە ژیانی خۆی بە ژیانی كەسانی دیكە 
لەسەر هەموو ئاستەكان، بەراوورد دەكات 

.)Miller, 1995(
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كەسێتی خەیاڵی
كەسێتی خەیاڵی، بە سروشتی خۆی خەیاڵی 
سێكسی،  خەیاڵی  بەتایبەتی  هەیە،  گشتی 
لەبەرئەوەی خەونی سێكسیشی لە كەسێك 
زیاترە كە خەیاڵی كەمە. كەسێتی خەیاڵی 
تازەبوونەوەدا  و  چێژ  شوێن  بە  زۆری  بە 
زانای  »ئایزنك«  سیفەتە  ئەم  دەگ��ەڕێ، 
بۆی   ك��ۆڵ��ی��وەت��ەوە،  لێی  دەروون���ن���اس 
دەركەوتووە، ئەو كەسانەی ئەم خەسڵەتە لە 
كەسێتییاندا هەیە، خەیاڵ و خەونی سێكسییان 
لە كەسانی دیكە، زیاترە هەروەها كەسانی 
جێگیر نین و دەگۆڕێن، چینی هونەرمەندان 
 Franken and( خاوەنی كەسێتی خەیاڵین

.)Rowland, 1990

كێشەی ئەو كەسانەی كە خاوەنی كەسێتی 
و  خەیاڵ  دەش��ێ  كە  ئەوەیە  خەیاڵین، 
خەونەكانیان لەگەڵ واقیعدا تێكەڵ بكەن. 
خەیاڵیدا  ل��ە  ح��اڵ��ەت  هەندێك  دەش��ێ 
و  بیبینێ  خەونیشدا  لە  و  بكات  دروست 
هاویشتی  خاڵی  بگاتە  بدا  یارمەتی  ئەمە 

.)Isakower, 1992( تەواو
الی  سەرەكیش  كێشەیەكی  ه��ەروەه��ا 
ئەویش  هەیە،  خەیاڵی  كەسێتی  خ��اوەن 
ئەوەیە دەشێ هەست بە گوناه بكات و بەمە 
نەتوانێ چێژ لە خەونە سێكسییە خۆشەكانی 
ببینێ و دەشێ ئەم هەستكردن بە گوناهەی 
 Starker,( بۆ ژیانی واقیعیشی بگوێزرێتەوە

.)1984

كەسێتی ئەشكەنجەدراو
و  منداڵی  قۆناغی  لە  كە  كەسانەن  ئەو 
شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  ه��ەرزەك��اری 
ئەشكەنجەدراون،  سێكسییەوە  ڕووی  لە 
ئیدی پلەی ئەو ئەشكەنجەیە هەرچەندێك 
سووكایەتی  و  پێووتن  قسە  وەك  بێت، 
یان  م��ێ  وەك  ڕەگ����ەزی  ب��ە  زارەك����ی 
تا  تواناكانی  بە  گاڵتەكردن  نێر،  وەك 
شوێنە  و  جەستە  لە  لێدان  دەست  دەگاتە 
هەستیارەكانی یان ئیختیسابی تەواو جارێ 
ئەو كەسێتییەی كە  یان چەند جارێك. و 
لە منداڵیدا لەڕووی سێكسییەوە ئەشكەنجە 
قورستر  زۆر  دەروون��ی  حاڵەتی  دراوە، 
قۆناغی  لە  لەو كەسێتییەی كە  و خراپترە 
ڕووب��ەڕووی  گەنجێتیدا  و  ه��ەرزەك��اری 
دەستدرێژی سێكسی بۆتەوە. ئەم كەسێتییە 
سێكسییەوە  ل��ەڕووی  ئەشكەنجەدراوانە 
هەستكردن بە ئازار و ئەشكەنجەكانیان لەناو 

 Nadelson( دەردەكەوێ  خەونەكانیاندا 
هەندێجار   ،)and poousky, 1991

ئەشكەنجانە  جۆرە  ئەو  دەرئەنجامەكانی 
دەردەك��ەون،  خەونەكاندا  لە  ڕاستەوخۆ 
لە  و  دەشارێنەوە  نەستدا  لە  هەندێجاریش 
دوای ماوەیەكی كەم یان زۆر لە خەوندا 
لە  كە  پیاوەی  ئەو  وەك  دەردەك��ەون��ەوە، 
بەاڵم  كرابوو،  ئیختیساب  هەرزەكاریدا 
خەونی  شێوەی  لە  ساڵ  دوان��زە  دوای  لە 
ناخۆشدا هەمان ئەو ئەزموونی ئیختیسابەی 

.)Lausky and Bley, 1993( دەبینیەوە
ئەشكەنجەدراوەكان  كەسێتییە  زۆرب��ەی 
ترسناك  خەونی  شێوەی  لە  خەونەكانیان 

بە  كە  ژن��ەی  ئ��ەو  وەك  تۆقینەردایە،  و 
گەورەییدا،  لە  كرابوو،  ئیختیساب  منداڵی 
چاوی  لەبەر  منداڵێك  دەبینی  خەونی 
ئاژەڵێك  لە  خراپی  بە  یان  دەدرێ،  ئازار 
ال  دەمارەكانی  خوێنمژێك  یان  دەدرێ، 
كەسێتییە  هاوكات  ب��ەاڵم  دەب��ڕێ.  ملی 
بە  خ��ەون  دەش��ێ  ئەشكەنجەدراوەكان 
ببینن  ئەشكەنجەدانەكانیانەوە  ئەزموونی 
فیلمێكی سینەمایی  هەروەك چۆن سەیری 
دەكەن دەربارەی ژیانی خۆیان لەو ساتانەدا 

.)Lausky, 1994(
كەسێتی شكست

شكستییەكەی  ئەگەر  شكست،  كەسێتی 
و  پیشەیی  گشتی  ژیانی  بە  بێ  تایبەت 
تایبەت  شكستیەكەی  یان  كۆمەاڵیەتی، 
س��ۆزداری،  یان  سێكسی  ژیانی  بە  بێت 
دوو  بە  خەونەكانی  بارەكەدا،  هەردوو  لە 
شێواز مامەڵە لەگەڵ ئەم حاڵەتی شكستییەدا 
ڕەنگدانەوە  دەبنە  خەونەكانی  دەك��ەن: 
ماددەی  واتە  ڕۆژانەی،  ژیانی  ئاوێنەی  و 
و  ملمالنێ  لە  دەب��ن  بریتی  خەونەكانی 
ئاستەنگەكانی  و  بەربەست  و  شكستی 
خەوندا  لە  خۆی  و  نایەن  كۆتایی  كە 
دەبینێ  شكستهاتووی  و  ماندوویی  بە 
خەونەكانی  یان   ،)Schwortz, 1993(
مۆركێكی نارسیزمییان دەبێ و بەرهەڵستی 
ڕووب��ەڕووی  كە  دەكات  شكستییانە  ئەو 
كەسێكی  وەك  خەوندا  لە  و  بوونەتەوە 
چەوسێنەر و بە دەسەاڵت و خاوەن هێز و 
فریودان و جوانییەكی بێ سنوور،  توانای 
دەردەكەوێ، خەڵكانی دیكە كە سەرسامن 
ملكەچی  زیادەڕۆییانە  شێوەیەكی  بە  پێی 
 Raskin( بوون و هەوڵ دەدەن پێی بگەن

.)and Novacek, 1991

كەسێتی خاوەن ئاڕاستەی 
سێكسی جیاواز

ئایا ئەو كەسێتییەی خاوەنی مەیلی سێكسی 
لە  خەونەكانی  هەیە،  كە  لەوەی  جیاوازە 

كەسانی دیكە جیاوازە؟
پلەیەكی  بە  بەاڵم  هەیە،  جیاوازی  بەڵێ، 
ك���ەم، خ��ەون��ەك��ان��ی ئ��ەو ك��ەس��ان��ە كە 
جیاوازە،  نییە،  سروشتیان  سێكسی  مەیلی 
بە  كەسانە  ئەم  لەوەدایە  جیاوازییەكەی 
بێبەشبوونە  لەو  دەگەڕێن  شتێكدا  شوێن 
واتە  دەژین،  تیایدا  كە  بكات  ڕزگاریان 
كە  دەگەڕێن  تێربووندا  چێژی  شوێن  بە 

زۆرجار ئەوە ڕوودەدات 
مرۆڤ لە خەونە 
سێكسییەكانی خۆی 
تێناگات، یان حەز 
دەكات كەسێك 
بەشداری بكات یان 
خەونەكانی بۆ كەسێك 
بدركێنێ، چونكە 
تەحەمول ناكات تەنیا 
الی خۆی بمێنێتەوە و 
لە دڵی خۆیدا بیپارێزێ، 
بەم كەسانە دەڵێم 
دركاندن و باسكردنی 
خەونەكانتان بۆ 
هاوڕێیەك كە جێگەی 
متمانە بێت، كارێكی 
باشە
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دەستیان  واقیع  زەمینەی  لەسەر  دەش��ێ 
هۆمۆسێكسوالەكان  نموونە  بۆ  نەكەوێ، 
ل��ە سێكس                                                                                                                                              ئ���ەو ك��ەس��ان��ەی  )وات����ە 
دا ئارەزووی توخمەكەی خۆیان دەكەن(، 
خەون بەوەوە دەبینن كە لەگەڵ توخمەكەی 
خۆیاندا سێكس دەكەن، ئەوانەش كە توخم 
پیاو  یان  لە ڕوواڵەتدا وەك ژن  نادیارن و 
دەردەكەون، لە خەوندا خەون بەوەوە دەبینن 
كە سێكس لەگەڵ ئەو توخمەدا دەكەن كە 
ئارەزووی سێكسییان بەرامبەری دەجووڵێ، 
لە ڕوواڵەتدا وەك  بۆ نموونە ئەو كەسەی 
پیاو دەردەكەوێ، و وەك پیاویش مامەڵەی 
هەستی  لە  خۆی  بەاڵم  ك��راوە،  لەگەڵدا 
پیاو دەجوڵێ واتە  سێكسیدا ئارەزووی بۆ 
لە حەز و ئارەزووە سێكسییەكانیدا ژنە و 
حەز دەكات لەگەڵ پیاودا سێكس بكات، 
ئەمانە لە خەوندا خۆیان دەبیننەوە جلی ئەو 
حەزیان  خۆیان  كە  لەبەردایە  توخمەیان 

دەكرد ئەو توخمە بن.
لەگەڵ  سێكس  ح��ەزدەك��ەن  ئ��ەوان��ەش 
ئەو  خەوندا  لە  بكەن،  مردوودا  یان  تەرم 
سێكسە دەكەن، ئەو كەسەی كە ئاڕاستەی 
خەونە  لە  چێژ  هەیە،  ناسروشتی  سێكسی 
سێكسییەكانیان دەبینن، چونكە خەونەكانیان 
ڕاستەقینەكانیان  ئ��ارەزووە  لە  گوزارشت 
دەكات. لەكاتێكدا ئەگەر كەسانی خاوەن 
ئاڕاستەی سروشتی لە سێكسدا ئەم خەونانە 
نیگەرانی  و  وەڕسی  تووشی  ئەوا  ببینن، 
بە  دەبن  خەونانە  ئەم  كاتەدا  لەم  دەب��ن، 
و  دەبێت  دیكەیان  ئاماژەی  و  سیمبوول 
گوزارشت لە وێنەی ڕاستەقینەی خەونەكە 

ناكات.
كەسێتی نائارام

ئەو كەسەی كە خاوەنی كەسێتییەكی نائارامە 
و دڵەڕاوكێی هەیە، واتە بۆ هەموو شتێكی 
دڵەڕاوكێی  ژیانیدا  لە  بچووك  و  گەورە 
خەونە  لە  دەژی،  دڵەڕاوكێدا  لە  و  هەیە 
سێكسییەكانیدا، دڕندە هەیە كە پەالماری 
دەبینێ  ڕووتی  بە  خۆی  وێنەی  یان  دەدا 
كە لە شوێنە گشتییەكاندا هەڵواسراوە، یان 
هاوسەرێتی  ئاهەنگی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 
دواكەوتووە، واتە ئەو خەونانە دەبینێ كە 
ئەو خەونانەی كە  هەیە،  دڵەڕاوكێی  تیادا 
تیایدا خاوەنەكەی دڵەڕاوكێی هەیە و ئەو 
كەسە خۆیشی لە واقیعدا كەسێكی نائارامە، 
لە  وەك  هەیە  زیاتری  سیمبوولی  و  نیشانە 

خەونی ئەو كەسانەی كە خۆیان لە واقیعدا 
 Robbin and( هەیە  دڵەڕاوكێیان  كەمتر 

.)Touck, 1980

دڵەڕاوكێی  وێنەكانی  چوارچێوەی  لە 
سێكسی  وێنەی  و  سیمبوول  كە  توونددا 
بەتایبەتی  مردنە،  دڵەڕاوكێی  زۆرە،  تیادا 
لەو حاڵەتانەدا كە مرۆڤ لە مردنەوە نزیكە 
تەمەندا  بە  چوون  یان  نەخۆشی  هۆی  بە 

.)Meduick, 1977(
لە  چ��اوەڕێ��ی  كە  پیاوەیە  ئ��ەو  هەرچی 
بەتایبەتی  دەك��ات،  منداڵێك  دایكبوونی 
لە  دڵەڕاوكێكەی  ئ��ەوا  یەكەم،  منداڵی 
لە  كە  دەردەك��ەوێ  شێوەیە  بەو  خەوندا 
لەو  یان  دەردەك���ەوێ،  نووستن  ژووری 
دەوێ  خۆشی  كە  دووردەخرێتەوە  كەسە 
دەكات  داب��ڕان  و  تەنیایی  بە  هەست  و 

.)Zayas, 1988(
كەسێتی شەڕانگێز

سروشتی  شێوەیەكی  بە  شەڕانگێز  مرۆڤی 
خەونەكانی  ن��او  بۆ  شەڕەانگێزییەكەی 
ئەو  سروشتی  وێنەی  دەگوازرێنەوە.ئیدی 
هەرچۆنێك  كەسێتییەدا  لەم  شەڕانگێزییە 
خۆی  خ��ەون��دا  لە  كەسێتییە  ئ��ەم  بێت، 
ئیختیساب  دیكە  كەسێكی  دەبینێتەوە 
دەكات و سادیزمانە سێكس دەكات، واتە 
سێكسی  كە  دەدات  كەسە  ئەو  ئ��ازاری 
لەگەڵدا دەكات. ئەم دەرئەنجامانە لەدوای 
پیاوكوژ   31 حاڵەتی  لەسەر  لێكۆڵینەوە 
 Szymus and Ryn,( دەست كەوتوون

.)1985

جەخت  كە  سەیرانەی  لێكۆڵینەوە  لەو 
لەوەدەكەن كە دەشێ خەونەكان مرۆڤ 
بە ئاڕاستەی نواندنی ڕەفتاری شەڕانگێزی 
ڕاستەقینە بەرن، لێكۆڵینەوەیەك بوو لەسەر 
تاوانبارێك كرابوو، دەركەوتبوو كە شەوان 
ڕۆژ  بە  و  دەبینێ  شەڕانگێزاوی  خەونی 
ئەو خەونانە لەسەر خەڵك تاقی دەكاتەوە، 
لێكدانەوەی ئەم حاڵەتە ئەوەیە، ئەم كەسە 
شەڕانگێزی  حاڵەتێكی  بناغەدا  لە  خۆی 
شەڕانگێزیەی  خەسڵەتە  ئەم  بەاڵم  هەیە، 
بۆیە  چەپاندووە،  نەستدا  لەناو  كەسێتی 
دەركەوتن  بۆ  دەروازەی��ەك  خەوندا  لە 
بوونەتە  خەونانەش  ئەم  و  دەدۆزن���ەوە 
پاڵنەر بۆ ئەو كەسە كە لە واقیعیشدا وەك 
شەڕانگێزی  ڕەفتاری  هەمان  خەونەكان 

.)felthous, 1993( بنوێنێ

كەسێتی دووانی
كە  دەبینێ  خ���ەون  م���رۆڤ  زۆرج����ار 
كەسێتییەكی تەواو جیاوازی لەو كەسێتییە 
هەروەها  هەیەتی،  واقیعدا  لە  كە  هەیە 
ئەوە ڕەت دەكاتەوە كە خۆی بە ڕاستی 
خاوەنی ئەو كەسێتی یان ڕەفتارەكانی ئەو 
كەسێتییە بێت، بەاڵم ئەم ڕەتكردنەوەیەی 
نیگەرانی،  و  وەڕس���ی  ئاستی  ناگاتە 
كەسێتییەی  ئەو  ئەوەیە  ئەمەش  هۆكاری 
كە لە خەوندا خۆی پێوە دەبینێ و ڕەفتار 
كە  دووانیدا  ئەنگێزەی  لەگەڵ  دەكات، 
هەیەتی دەگونجێ، واتە ئەو كەسە خۆی 
ئەنگێزەیەكی  یان  دووان��ی  كەسێتییەكی 
دووانی هەیە، بەاڵم لە واقیعدا تەنیا كار بە 
یەكێكیان دەكات و ئەوی دیكەیان تەنیا 

لە خەوندا دەردەكەوێ.
زۆربەی ئەم كەسێتییە دووانییانە، لە ژیانی 
بێداریدا واتە لە ژیانی واقیعدا، كەسانێكی 
ڕێساكانی  بە  و  ئایینەوە  بە  پابەندن 
لەسەرخۆن،  كەسانێكی  كۆمەڵگەوە، 
زیاتر  هەیە  عەیبە  بە  بڕوایان  كالسیكین، 
تەشریعی  بابەتێكی  هەر  بە  بڕوایان  لە 
دیكە )Frued 1971(، بەاڵم لە خەوندا 
تەواوی بەهاو نەریتەكان فەرامۆش دەكەن، 
و  ئەستەم  كە  دەكەن  شتانە  ئەو  تەواوی 
كەسانە  ئەم  چونكە  واقیعدا.  لە  حەرامە 
دابڕاون  ڕاستەقینە  جیهانی  لە  خەوندا  لە 
و لەژێر چاودێریدا نین، ئازادن و هەموو 
ئەو شتانە دەكەن كە پێیان خۆشە بێ هیچ 
ترس و هەست كردن بە گوناه و سزایەك. 
بە سروشتی حاڵ، زۆربەی ئەو كەسانەی 
كە بە دەست ترس و چەپاندنەوە دەناڵێنن، 
لە خەوندا ئەو شتانە دەكەن كە سەیر و 
نەخواستراون لە واقیعدا. بەاڵم ئەو كەسانەی 
خەونەكانیان  دووانین،  كەسێتی  خاوەنی 
دیكە،  بابەتی  بۆ  نییە  نیشانە  و  سیمبوول 
بەڵكو خەونەكانیان تێربوونێكی ڕاستەقینەیە 
بۆ ئەو شتانەی كە ئارەزووی دەكەن، بەاڵم 
دەترسن لەسەر زەمینەی واقیع تاقی بكەنەوە 
و بە دەمامكێكی كۆمەاڵیەتییەوە دەژین تا 
لە  دەمامكە  ئەم  بكەن،  سەالمەتیان  زامنی 

جیهانی خەونەكاندا لێ دەكرێتەوە.

سەرچاوە: 
فوزیە الدریع، االحالم الجنسیة، منشورات 

الجمل، الطبعة االولی، 2008.
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یان  پ���ەردە  وش��ەی  زۆر ك��ات 
كۆبوونەوەكاندا  و  كۆڕ  لە  پاكیزەیی 
ئ��ەوەی  بەبێ  ك��ەوت��ووە  گوێمان  ب��ەر 
زانیارییەكمان هەبێت كەوتوینەتە باسكردنی 

گێڕانەوە  نوكتە  یان  تانەلەیەكدان  یان 
یەكتر  لەكەداركردنی  یەكتری  لەسەر 
بەبێ بوونی هیچ پاساوێك، شەرمكردنی 
گواستنەوەی  لەكاتی  ب��ووك  ب��رای 
خوشكەكەی داو فیشەك تەقاندنی ماڵی 
نێوان  پێشبڕكێی  و  ئاسماندا  بە  زاوا 
شەرەفی  حیسابی  لەسەر  بنەماڵە  دوو 
زاوا  كاكی  خۆشكردنی  و  یەكتر 

ئەسپ،  هێزی  پێبەخشینی  بیانوی  بە 
گرفتێكی  بوكێنی  پ��ەڕۆی  ناردنەوەی 
وای لە ڕابردوودا سازكرد كە تا ئێستاش 
یەخسیر كردووە،  تاكەكانی كۆمەڵگای 
كچ  كوشتنی  و  یەكتر  لەكەداركردنی 
بنەماڵە،  شەرەفی  گێڕانەوەی  بیانوی  بە 
دادگ���ای  كەیسەكانی  ل��ە  زۆرێ���ك 
سواوی  بەڵگەی  هێنانەوەی  پڕكردووە، 

پ�������ەردەی
یەحیا محەمەد*

كچێنی 
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جاهلی و ڕەنگكردنی بە دەقە ئاینییەكان 
بۆ پاساودانی وایكردووە، هەمیشە خێزان 
تا  بهێڵنەوە  ترسدا  قاڵبی  لە  كچەكانیان 
بێ  ئەوانیش  هاوكات  دەدەن،  بەشوی 
سەر  دەكەونە  خێرا  زانیاری  وەرگرتنی 
پێداویستی  ئارایشت  بابەتی  هەڵبژاردنی 
م���اڵ، ك��ە زۆر ك��ات ل��ە س��ەرەت��ای 
دەبێتە  بۆیان  هاوسەرداری  قۆناغەكانی 

بەربەست.
پەردەی كچێنی چییە؟

بەشی  لە  لینجە  و  تەنكە  پەردەیەكی 
لچەكە  ه��ەردوو  بە  زێدایە  پێشەوەی 
خواركونی  لە  ڕاستەوخۆ  داپ��ۆش��راوە 
كونێكی  چەند  یان  كونێك  میزەڕۆدایە 
جیاوازی تێدایە بۆ هاتنەدەرەوەی خوێنی 
سوڕی مانگانە یان بێ كونە لە هەندێك 
جۆری الستیكیدا بەدی دەكرێت لەگەڵ 
مۆركی  كردویانەتە  كۆمەڵگا  ئ��ەوەی 
حاڵەتدا  هەندێك  لە  و  پاكیزەبوون 
دەگونجێت كچ هەر لە لەدایك بوونییەوە 

لێی بێبەشبێ.
هیچ  بە   Hymen پەردەیە  ئەم  بوونی 
كەس  نییە،  كچێنی  نیشانەی  شێوەیەك 
بوون  لە  ناتوانێت  چاولێكردن  بە  تەنیا 
یان نەبوونی ئەم پەردەیە دڵنیا بێت، تەنیا 
50% ژنان لە یەكەم پەیوەندی سێكسیدا 

تووشی خوێنبەربوون دەبن.
ناوەكەی لە چییەوە هاتووە؟

لە  و  یۆنانییە  وشەیەكی   -  Hymen

 God ناوی خوای بووكێنی و زەماوەند
لە  وشەیە  ئەم  وەرگ��ی��راوە،   Hymen

یۆنانی كۆن بۆ هەموو جۆرە پەردەیەك 
لەنێو  دڵ��ی  پ��ەردەی��ەی  ئ��ەو  بەتایبەت 
كە  بەكارهاتووە  ح��ەش��ارداوە،  خۆیدا 
لەگەڵ تێپەڕبوونی كات بەكارهێنانی ئەم 
لە  وشەیە گۆڕانكاری بەسەرداهاتووە و 
كۆتاییدا تەنیا بە مانای پەردەی كچێنی 

بەكارهاتووە.
چۆن دروست دەبێت؟

كۆرپەلەدا  دروستبوونی  لەسەرەتای 
كۆمەڵێك  ك��ە  داخ���راوە  شوێنە  ئ��ەو 
كاتێ  ڕۆیشتووە  پێدا  خوێنی  ملوولەی 
دەست  ئەوەی  قۆناغی  دەگاتە  كۆرپەلە 
دابەشبوونێكی  ببنەوە  جیا  قاچەكانی  و 
ناكامڵ )ناڕێك( لەو شوێنەدا ڕوودەدات، 
چەند  بە  زێدا  لەبەردەم  ئەوەی  دەبێتە 
لە  دواتر  كە  بمێنێتەوە  جیاواز  جۆری 
خۆی  كچێنیدا  پ���ەردەی  شێوەكانی 
دەبینێتەوە، بەاڵم ئەگەر دابەشبوونەكە بە 
كامڵی )بە ڕێكی( لەنێوان هەردوو بەری 
ڕاست و چەپدا ڕوویدا ئەوا ئەو شوێنە 
دروست  پەردەكە  وات��ا  دەبێت  بەتاڵ 

نابێت كە پێی دەڵێین پەردەی زگماك.
جۆرەكانی كامانەن؟

شێوەی بازنەیی یان ئەڵقەیی: لەم شێوەیەدا 
ئەو پەردەیە وەك بازنەیەك دەوری دەمی 
و  چەمانەوە  توانای  كە  داپۆشیوە  زێی 
بۆ  سێكس  لەكاتی  و  هەیە  خۆكشانی 

یەكەمجار پەردەكە نادڕێت، بەڵكو بەبێ 
خوێنبەربوون دەكشێت و الدەدرێت كە 
كە  هەیە،  ناوەڕاستدا  لە  دەرچەیەكی 
نزیكەی 50% كچان هەڵگری ئەمجۆرەن 
شەش  دەگۆڕێت  جۆرێك  چەند  بە  و 
جۆر زیاتر دەگۆڕێت وەك )ئەستێرەیی، 
ناڕێك، زینی، پارچەپارچەیی، كەوانەی 

ناتەواو(.
 هاللی )كەوانەیی، یەك شەوە(: ئەمەش 
كونەكەی  ك��ە  پ��ەردەی��ە  جۆرێكی 
یەك  مانگی  شێوەی  لە  و  مامناوەندی 

شەوە، كەوانەیی دایە.
لە  شێوەیەكە  ئ��ەوی��ش  ك��ون��ی:  دوو 
لەجێی  كە  كچێنی  پەردەی  شێوەكانی 
ناڕێك  یان  هاوشێوە  دووكونی  كونێك 
خاوەنی  هەندێك كچ  دەگرێت  خۆ  لە 
هۆی  بە  دەكرێت  شێوەیەن  جۆرە  ئەم 
بگۆڕێت  شێوەكەی  سوكەوە  زەبرێكی 
زەبرێكی  ئەنجامی  ل��ە  خۆشی  ی��ان 
سووكەوە لە شێوەیەكی دیكەوە دروست 

بووبێت.
تۆڕی، بێژنگی، پەنجەرەیی: ئەو پەردەیە 
بەاڵم  داپۆشیوە،  زێی  پانایی  تەواوی  بە 

ڕووەكەی كون كونە.
ئەوەش  بەستراو:  كون،  بێ  الستیكی، 
لە  بە  تەنیا  كە  پەردەیە  لە  شێوەیەك 
دەدڕێ��ت،  منداڵ  یەكەم  دایكبوونی 
هاوتەریب  هێڵی  چەند  وەك  ب��ەاڵم 
دەرچەی  پێشەوەی  دەوری  لە  گۆشتی 

زۆر بە هێمنی لەسەرخۆیی دەست پێ بكەن سەرەتا 
بە وتەی شیرین و هۆنراوەی ناسك خۆشەویستی 
ئاڵوگۆڕ بكەن هەوڵبدەن بە جوانترین شێوە وەاڵمی 
یەكدی بدەنەوە و ئەگەر وەاڵمەكە نەرێنیش بێت هیچ 
پەرچەكردارێكی واتان بۆ دروست نەبێت كە هەست 
بكەن ئازارتان دەدات، مەهێڵن ئەو شەوە تێپەڕبێت تا 
دڵتان ئارامی دەچێژێ ڕۆح دەتوێتەوە ئاوێتەی یەك 
دەبێت كەواتە بە ئاسوودەیی لە كۆشكی دڵی یەكدیدا 
بنوون ئەگەر تەنانەت هیچ كردەیەكی سێكسیش لە 
نێوانتاندا ڕووی نەدابێت
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ئەو كچانەی كە دەچنە  زێ دەمێننەوە، 
قۆناغی هەرزەكارییەوە و سوڕی مانگانە 
بەستراویان  پەردەی  ئەگەر  ڕوودەدات 
پێدەگات،  زۆری��ان  ئازارێكی  هەبێت 
چونكە خوێنەكە لە پشت ئەو پەردەیەدا 
بە  و  دەرەوە  ناڕژێتە  و  كۆدەبێتەوە 
یارمەتی پزیشك نەشتەرگەری بۆ دەكەن 
بێتە  خوێنەكە  تا  دەك��ەن  كونی  كون 
مانگانەدا  سوڕی  بە  ئارامی  بە  دەرێ 

تێبپەڕێن.
مانای پاكیزەیی لە چییەوە 

هاتووە؟
لە  و  مەریەم  بۆ  دەیگێڕنەوە  زۆرێ��ك 
سالم(  )علیە  عیسا  پێغەمبەر  دایكبوونی 
پاشان لەكەداركردنی خەڵك و پشتیوانی 
خوای گەورە لە مەریەم و هێنانە گۆی 
هەندێك  ساوایی  بە  سالم(  )علیە  عیسا 
سەردەمی  بۆ  دەكەن  باسی  كۆنتر  لەوە 
باسی  لە  وەك  ده گێڕنه وه   -ی  ل��وت 
كاتی  لە  ه��ات��ووە  شارستانیەتەكاندا 
خواستنی هەر ژنێك لە بنەماڵەیەكی دیكە 
فرۆشتنی  یان  كڕین  لەكاتی  تەنانەت 
كەس  پێشتر  دەبوایە  كەنیزەكێك  هەر 
نەچووبێتە الی بۆ مەبەستی سێكسكردن 
بەو جۆرە كەسێكیان دادەنا بۆ جیاوازی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  هەڵبژاردنیان،  و  كردن 
مێژووی هەندێك گەل و نەتەوەدا وەك 
باس دەكرێت بە پێچەوانەوە، كچێكیان 
بە پیس دادەنا كە پەردەی كچێنی مابێت 
لەگەڵ  ئامادەنەبوو هاوسەرێتی  و كەس 
بكات و دەبوو دایكی یان هەر كەسێكی 
دابنیشتایە  كاروانچیان  ڕێی  لەسەر  دی 
بەختی  و  پەیدابێت  كەسێك  ئەوەی  بۆ 
لە  بكاتەوە،  شووكردن  بۆ  كچەكەی 
هەندێك شوێنی دی ئەمبەر و ئەوبەری 
زێیان دەڕنی و بۆ ماوەی چەند هەفتەیەك 
لە چاڵێكی قوڵدا دایان دەنا تا ئەو دوو 

شوێنە پێكەوە دەنووسان بەمشێوە.
پەیوەندی چییە بە پاكیزەییەوە؟

ناولێنانی كۆمەڵگایە بەوەی كچ لەوەپێش 
لەگەڵدا  سێكسی  كردەوەیەكی  هیچ 
نەكراوە، بە مانایەكی دیكە واتا پەردەی 
كەسێكی  و  ماوە  دروستی  بە  كچێنی 
پاك داوێنە و خاوەنی ڕێزە، هەر بۆیە لە 
منداڵییەوە كچ بەوە ترسێنراوە كە نزیكی 
جۆرێك  لە  خۆی  یان  نەكەوێت  كوڕ 

تووشی  نەبادا  بپارێزێت  بازدا  و  نمایش 
بێت،  كچێنی  پ���ەردەی  لەدەستدانی 
پەردە  نەبوونی  ئەوان  وتەی  بە  چونكە 
واتا مانەوە و شوونەكردن، بێ بن بوون 
و لەكەداربوونی كچ، ئابڕوتكانی بنەماڵە، 
كۆمەڵگا  نەفرینی  چاوەڕێی  سەرشۆڕی 
بە بێئەوەی هیچ زانیاریەكی تەندروستیان 
قۆناغەكانی  ب��ە  س���ەب���ارەت  ه��ەب��ێ 
گرفتی  داهاتوودا  لە  كە  هەرزەكاری 
ت��ازە الوەك��ان دروست  بۆ  دەروون��ی 
بە  كچان  لە  زۆرێك  بۆیە  هەر  دەكرد. 
گێڕانەوەی  پارێزی  ش��ەرەف  بیانووی 
زۆر  )ب��ە  ت��ووش��ی  بنەماڵەی  ئ��اب��ڕوی 
بەشوودان، بێبەشكردن لە خوێندن، تانە 
بوونەتەوە(  كوشتن  و  تۆقاندن  و  لێدان 
هەرچەندە هیچ تاوانێكیشیان نەكردبێت.
یەكەم پەیوەندی سێكسی ژن و 
پیاو چۆن ده ست پێ بكرێ باشه ؟

پێ  دەست  لەسەرخۆیی  هێمنی  بە  زۆر 
بكەن سەرەتا بە وتەی شیرین و هۆنراوەی 
بكەن  ئاڵوگۆڕ  خۆشەویستی  ناسك 
وەاڵمی  شێوە  جوانترین  بە  هەوڵبدەن 
وەاڵمەكە  ئەگەر  و  بدەنەوە  یەكدی 
پەرچەكردارێكی  هیچ  بێت  نەرێنیش 
هەست  كە  نەبێت  دروس��ت  بۆ  وات��ان 
بكەن ئازارتان دەدات، مەهێڵن ئەو شەوە 
تێپەڕبێت تا دڵتان ئارامی دەچێژێ ڕۆح 
كەواتە  دەبێت  یەك  ئاوێتەی  دەتوێتەوە 
بە ئاسوودەیی لە كۆشكی دڵی یەكدیدا 
كردەیەكی  هیچ  تەنانەت  ئەگەر  بنوون 
نەدابێت،  ڕووی  نێوانتاندا  لە  سێكسیش 
هەوڵ بدەن ڕازە پەنهانەكانی خۆتان لەمەڕ 
سێكس و چێژە سێكسییەكان دەرخەن، 
داهاتووتان  لە  گەشەوە  ئایندەیەكی  بە 
بڕوانن بە شێوەیەك حەز بكەن باسی لێوە 
بكەن تەنانەت ئەگەر دوا ساتی ژیانیشتان 
كە  تاكەن  دوو  ئەو  ئێوە  چونكە  بێت. 
بگرە  تۆو  ملیارێك  لەناو  هەریەكەتان 
زیاتریش بۆ ئەم پڕۆسەیە هەڵبژێردراون 
دە كەواتە پیرۆزبایی لەیەكتر بكەن ئەمە 
تا  نەبڕاوەی  بە  گەشتەكەتانە  سەرەتای 
هەر  ئەگەر  بن  پێكەوە  دەبێت  هەتایە 
شەو  مەهێڵن  ڕێگەتان  هاتە  بەربەستێك 
نەكەن،  چارەی  تا  بڕوات  بەسەرتاندا 
دوو  لە  دڵنیابن  كەسیش  دوو  باشترین 
سێكس  پێویستە  نییە،  زیاتر  هاوسەر 

لەنێوانیاندا ڕووبدات ڕوونەدات نەكرێت 
بە كێشە، هەروەها پێویستە لەكاتی گرفتە 
سێكسییەكەیاندا هاوكاری یەكبن، ئاساییە 
هەركامتان دەستپێشخەربن گرنگ ئەوەیە 
یەكەم  دی��ارە  وەك  بن،  ئاسوودە  پێی 
دەستپێكی مانگی هەنگوینیتانە هەردووال 
پێكەوەنانی  لە  بكەن  هاوبەشی  پێكەوە 
هاوبەشیتان، هیچ گرێیەك  ژیانی  شانەی 
لە دەروونتاندا مەهێڵن، گوێ بە شكست 
تازە سەركەوتوون، چونكە  ئێوە  مەدەن 
بڕیاری هاوبەشیكردن لە ژیانتان پەسەند 
دەوروبەرتان  وتەی  لە  گوێ  كردووە، 
و  وەردەدەن  ژیانتان  لە  خۆ  كە  نەبێت 
بەربەستان بۆ دەسازێنێت، ژیانتان بە هیچ 
كلیپ  و  دراما  و  گۆڤار  ناو  چیرۆكی 
چونكە  مەچوێنن،  دیكە  كەسانی  و 
لە  جیاوازن،  زۆر  ئەوان  و  ئێوە  دنیای 
هیچ خاڵێكدا هاوتانین، دنیای ڕاستەقینە 
وێنە  بە  نەك  دیكە  ئەوانی  خۆتانە  الی 
مەكەنە  كێشەكان  ناچن،  سەرابیش  بە 

مۆتەكەی ژیانتان.
هەنگاوە پێویستەكان

سێكس  لەسەر  زانیاری  پێشتر  باشترە   -
وەربگرن، بە خوێندنەوەی ئەو كتێبانەی 

كە زانیاری بە سوودیان تێدایە.
- هەروەها ئەگەر هەفتەیەك پێش یەكەم 
وەربگرێت  بایۆتیك  ئەنتی  بوك  شەو 
خوێنبەربووندا  لەكاتی  چونكە  باشترە، 
ناهێڵێت تووشی زیان ببێت ئەگەر وەریشی 
نەگرت هەر گرفت نابێت، هەموو ترس 
ئەو  تەنانەت  وەالبخرێت  شەرمێك  و 
زۆر  دەكرێت  لێوە  باسی  كە  ئ��ازارەش 
بچووك  دەرزیەكی  ئازاری  وەك  سادەیە 
بۆ  و  پێدەچێت  كەمتری  چركەیەك  كە 
تەنك  كلینێكسێكی  دڕانی  وەك  پیاویش 
تەڕتربێت  تا  كلێنێكسەكە  بێگومان  وایە 
ئاسانترە، وەك درزكردنە ناو پەڕەی گولێك 
فشاركردنێك  هیچ  بە  پێویستی  وەهایە، 
خۆبێهۆشكردن  یان  نییە  توڕەبوونێك  و 
و خ��واردن��ی دەرم��ان��ی وزەب��ەخ��ش كە 
تا  بێگومان  زیاترە،  خراپیان  كاریگەری 
گەمەبازی و خۆشی نواندن لە سەرەتادا 
كە  دەبێت  تەنكتر  و  نەرمتر  بێت  زیاتر 
دەبێت  جێبەجێش  كردارەكە  زۆرج��ار 
ئازارێك  یان  خوێنێك  هیچ  بە  هەست 

ناكەن.
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دەكرێ لە یەكەم شەودا كۆندۆم 
بەكاربهێنرێت؟

دەكەوێتە سەر مەیل و ئارەزووی هەردوو 
یان  بەكاردەهێنن  ئایا كۆندۆم  كەسەكە 
ژن  هەندێك  چونكە  ناهێنن،  كاری  بە 
هاوسەری  تەمەنی  درێژایی  بە  مێرد  و 
هەندێك  ناكەنەوە،  بەكارهێنانی  لە  بیر 
پیاو تووشی هەستیاری دەبێت یان زوو 
ژنیش  هەندێك  زێی  و  دەبێتەوە  خاو 

هەستیارن پێی.
مەرجە لە یەكەم كرانەوەی 

پەردەی كچێنیدا خوێنبەربوون 
ببینرێت؟

وەك وتمان پەردەیەكی تەنكە شێواز و 
كەسێكی  بۆ  كەسێكەوە  لە  جۆرەكانی 
لەكاتی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  دەگ��ۆڕێ��ت،  دی 
دەبێتە  زێدا  بە  پیاو  ئەندامی  تێپەڕینی 
هۆی گەورەكردنی ئەو پەردەیە دڵۆپێك 
یان دوو دڵۆپ خوێن بە ڕەنگی سوری 
دێتەدەر  زێ-وە  لە  زەردب��او  یان  كاڵ 
خوێن  لە  جۆرێك  هیچ  هەندێجار  یان 
تێكەڵ  زێ��دا  ئ��اوی  لەگەڵ  نابینرێت 
شێوازی  سەر  كەوتۆتە  ئەویش  دەبێت، 
و  كارامەیی  و  پەردەكە  هەڵكەوتنی 
لێهاتوویی پیاوان لە ڕەوینەوەی ترس و 
بە  گەیاندنی  و  هاوسەرەكەیی  شەرمی 

ئۆرگازم.
مەرجی دەستپێشخەری سێكسی 

چییە لە یەكەم پەیوەندیدا؟
كارێكی  هاوسەر  دوو  سێكسكردنی 
پیرۆزە، چونكە كۆمەڵێك بەهاو پێوەری 
ژیان  ئاسودەی  دەبێتە  كە  بەندە  پێوە 
ه��ەردووال  دەبێت  پێویست  لەبەرئەمە 
بگەنە  تا  بكەن  ئاسوودە  پێ  یەكتری 
خۆشەویستی،  و  چێژ  بەرپاكردنی 
چونكە پێكەوە مانا و پێكهاتەی سێكسی 
و  هەریەكە  چونكە  دەبێت،  تەواو  پێ 
بەشداری دەبێت لە دروستكردنی ئەوی 
واتە  خۆشەویستی  و  چێژ  و  دیكەدا 

سێكس و بە پێچەوانەشەوە.
لەبەرئەوە دەبێت هەریەكە و بگەڕێت بۆ 
دۆزینەوەی خاڵە هەستیارەكانی بەرامبەر 
چێژ  و  وروژان��دن��ی  ه��ۆی  دەبیتە  كە 
ببێتە  هاوكات  مەرجەی  بەو  پێبەخشینی 
بەتین كردنی پردی خۆشەویستی نێوانتان 

و  سۆز  و  الواندنەوە  لە  ئااڵوبێت  تێك 
دروست  بۆ  هەستەتان  ئەو  میهرەبانی، 
بێت كە هەریەكە و بۆ خۆشبەختكردنی 
مەرجی  كۆمەڵێك  بوون،  هاتۆتە  ئەویتر 
كلتوردا  لە  ئێستا  تا  كە  هەیە  جوانیش 
وەك  كردنە  شانازی  جێی  م��اوەت��ەوە 
خۆیان  لەسەرەتاوە  زاوا  و  بوك  ئەوەی 
دەشۆن و بۆنی خۆش لە خۆیان دەدەن 
پاشان زاوا ناوچەوانی بوك ماچ دەكات 
دواتر  لەبەردەكەن  خەو  جلی  پاشان 
كە  دەكەن  سێكسی  ڕەوشی  بە  دەست 
وتەی  یەكتری  الواندنەوەی  بە  سەرەتا 
و  پۆشاكەكانیان  البردنی  دواتر  شیرین 

دەست پێكردنی سێكس.
ئایا مەرجە هەمیشە پیاو پێش 

ژن دەستپێشخەر بێت لە كردەی 
سێكسیدا؟

باسمانكرد  وەك  دەستپێشخەری  مەرجی 
خۆشەویستی  و  چێژ  هاوكاتی  دەبێت 
دروستە  بێت  كامێكیانەوە  هەر  لە  بێت، 
لە كۆمەڵگەدا واباوە نەك تەنیا بۆ كردەی 
سێكسیش بەڵكو لە سەرەتای دەستنیشان 
كردن و داواكردنی هاوسەرێتیشدا وەك 
پیاوان، هەرچەندە بە  بە  ئەركێك دراوە 
تەنیا مافی ئەوان نییە بەڵكو مافی ژنانیشە 
دابەشی  یەكسانی  بە  خودا  بڕیارە  ئەم 
نەریت شێواندویەتی،  كردوە و داب و 
نەكراوە  چ��اوەڕوان  شتێكی  بۆیە  هەر 
داوای  خۆی  دەمی  بە  كچێك  ئەگەر 
كارێكی  بە  ئەمەیان  بكات  هاوسەری 
هۆی  بە  بەمجۆرە  زان��ی��وە،  ناشایستە 
داواكانی  سەركوتكردنی  و  چەپاندن 
شتەكان  ل��ە  ت��رس��ەوە  ب��ە  وای��ك��ردوە 
دەستپێشخەر  پیاو  بۆیە سەرەتا  بڕوانێت، 
بێت و هەوڵبدات ئەو ترس و دوودڵییەی 
كە بۆی دروست بووە بڕەوێنێتەوە، وا لە 
بەرامبەریش بكات ڕاشكاوانە گوزارشت 
بكات،  ئ��ارەزووەك��ان��ی  و  چێژ  ل��ە 
وەك  حاڵەتی  هەندێك  لە  هەرچەندە 
)نەڕژانی تۆو، شكستی پیاو لە كرانەوەی 
زوو  چ��ووك،  خاوبوونەوەی  پ��ەردەدا، 
پلەی  ژنەكە  دەبێت  پێویست  ڕژان( 
یەكەم بە خۆی بدات هەم بۆ خۆی هەم 
كەواتە  بەرامبەر،  دانەوەی  گڕوتین  بۆ 
هەردووال  دەبێت  ئاسایی  شێوەیەكی  بە 
هاوكاری یەكتر بكەن، چونكە هەریەكە 

و خ��اوەن��ی دەروون��ێ��ك��ی ج��ی��ان كە 
كۆمەڵگا هەریەكە و بە جۆرێك فشاری 

خستوونەتە سەریان.
پێویستە پیاو و ژن 

هەڵسوكەوتیان چۆن بێت لە 
یەكەم پەیوەندی؟

دەبێت  هەنگوینی  مانگی  دەڵێن  وەك 
خواردنی  یەك  دەوری  لە  ئاسا  هەنگ 
پێكەوە هاوكاربن  ئاڵوگۆڕكەن،  شاهانە 
بنیاتنانی ئەو خۆشەویستییەی ژیانیان  بۆ 
كە لە شانەی هەنگوین بچێت، هەریەكە 
و خۆی بە هەنگ و ئەوی دی بە گوڵ 
شیلەی  هەنگ  چ��ۆن  بكات  تەماشا 
تۆزی  ئ��ەوەی  بەبێ  دەم��ژێ��ت  گ��وڵ 
بە  ئێوەش  بوەرێنێت  سەرگوڵەكان 
هەمان شێوە شیلەی چێژی یەكتر بمژن 
هەست  ئاسا  گوڵ  بەرامبەرەکەتان  تا 
ڕەونەقی  زیاتر  و  بكات  خۆشی  بە 
لە  مەبەستمان  ڕەنگبداتەوە،  جوانیتان 
شیلەی چێژ واتە ئەو شیلەیەی لە چێژ و 

دروستبووە. خۆشەویستییەوە 
یەكترناسینی  كاریگەری 

كوڕ و كچ چییە بە یەكەم 
پەیوەندییەوە؟

باوبووە كە كچ و كوڕ  وا  لە كۆنەوە 
لەگەڵ یەكتردا گفتوگۆ نەكەن تا كاتی 
لە  كچە  و  كوڕ  ئیتر  هاوسەرگیریان، 
چۆن  كەوتووە  یەك  بە  چاویان  كوێ 
ك��وڕە  ئ��ەوەی��ە  ن��ازان��م گرنگ  ب��ووە 
پێی  و  جوانبووە  ب��ەالوە  كچەكەی 
كردۆتە كەوش دەڵێت بە هەر جۆرێكە 
دەبێت ئەو كچە بۆ من بێنن ئیتر لەوێوە 
پێدەكرا  دەس��ت  هاوسەرگیرییەكە 
)كۆمەاڵیەتی  لەالیەنی  بیر  بێئەوەی 
ئاستی پەروەردەی و ڕۆشنبیری حاڵەتی 
دەروونی( هەردووال بكرێتەوە تا چەند 
لەگەڵ یەكدا دێنەوە و دەگونجێن كە 
دەه��ات،  كۆتایی  خوێن  بە  زۆرج��ار 
بۆ  ك��ات  زۆر  بیستومانە  وەك  ی��ان 
بە  كچێكیان  خوێن  ك��وژان��دن��ەوەی 
بە  گ��ەورە  ژنبەژن  یان  داوە  كوڕێك 
بنەماڵەكە  دوو  نێوان  كردنی  بچووك 
یەكتریش  ڕەنگی  نەیاندەزانی  تەنانەت 
خزمی  دوو  هاوسەرگیری  یان  چۆنە، 
نزیك ئامۆزا یان خاڵۆزا، بۆیە زۆرجار 
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كێشەی  نانەوەی  دەبووە  داهاتوودا  لە 
خێزانی، بۆیە یەكترناسینی كوڕ و كچ 

پێویستە. شتێكی 
پێویستە ماوەی دەزگیرانداری 

چۆنبێت؟
لە  یەكێكە  دەزگ��ی��ران��داری  م��اوەی 
دەبێتە  چونكە  زێڕینەكان،  كاتە  هەرە 
كە  ژی��ان  نوێی  قۆناغێكی  دەسپێكی 
ئ��ەوی��ش ه��اوس��ەرداری��ە، س��ەرەت��ای 
پێویستی  گ��ەورەش  وا  پڕۆژەیەكی 
كە  هەیە  پتەو  بناغەیەكی  و  بەرد  بە 
تەمەنی  چینەكانی  ئاسانی  بە  دوات��ر 
پێویست  بۆیە  هەر  ببێت،  ڕاگیر  لەسەر 
بۆ  ب��اش  دەستپێكی  بكرێتە  دەك��ات 

بۆ  دەخوێندنەوە  یەكتر  و  یەكترناسین 
شارەزابوون لە ویست و داواكارییەكانی 
بەهێزەكانی  خاڵە  گرێدانی  یەكدی، 
وەاڵمی  ڕاستگۆیانە  نێوانتان  پەیوەندی 
پ��رس��ی��ارەك��ان��ی ی��ەك��دی ب��دەن��ەوە، 
هەوڵبدەن خاڵە جوانەكانی یەكتر زیاتر 
بە  زۆر  پێبدەن،  ڕەنگی  و  وەدەرخ��ەن 
مەكەن  پەیوەست  خۆتان  ڕاب��ردووەوە 
دەبێتە  كرد  هەستتان  ئەگەر  بەتایبەتی 
گوێ  نێوانتان،  پەیوەندی  شڵۆقكردنی 
لە وتەی هەموو كەسێ مەگرن كە باس 
نەخشەی  یان  دەكات  بەرامبەرتان  لە 
داهاتووتان بۆ دەكێشێ، چونكە زۆریان 
لە نانەوەی ناكۆكی هیچی دیكەیان لێ 

یەكتر  بیری  ئەوە  ناكرێت،  چاوەڕوان 
دنیا  »لەم  بڵێن:  یه كتری  به   و  بخەنەوە 
خواستی  تەنیا  دڵ��م  بەرینەدا  و  پ��ان 
بۆ  م��ان��دووب��ووم  زۆر  گرتویەتی  تۆ 
دۆزینەوەی ئەو كەسەی كە لە خوێنمدا 
بتوانێ  كە  كەسێ  تاكە  تۆی،  كە  بوو 
بەختەوەرم كات تۆی، هیوادارم منیش 
ئاساییە  هەروەها   « بكه م  به خته وه ر  تۆ 
ئەگەر پرسیاری سێكسیش بهێتە گۆڕێ 
بەو مەرجەی بۆ مەبەستی شارەزابوونی 
یەكتر و ڕەواندنەوەی ترس و دوودڵی 
كردەی  بۆ  نەكێشێ  سەر  دوات��ر  بێت 
هەموو  نییە  م��ەرج  چونكە  سێكسی، 
هاوسه رێتی  ب��ە  دەستگیراندارییەك 

كۆتایی بێت.

وەك دەڵێن 
مانگی 
هەنگوینی 
دەبێت هەنگ ئاسا لە 
دەوری یەك خواردنی 
شاهانە ئاڵوگۆڕكەن، پێكەوە 
هاوكاربن بۆ بنیاتنانی ئەو 
خۆشەویستییەی ژیانیان 
كە لە شانەی هەنگوین 
بچێت، هەریەكە و خۆی بە 
هەنگ و ئەوی دی بە گوڵ 
تەماشا بكات چۆن هەنگ 
شیلەی گوڵ دەمژێت بەبێ 
ئەوەی تۆزی سەرگوڵەكان 
بوەرێنێت ئێوەش بە هەمان 
شێوە شیلەی چێژی یەكتر 
بمژن تا بەرامبەرەکەتان 
گوڵ ئاسا هەست بە خۆشی 
بكات و زیاتر ڕەونەقی 
جوانیتان ڕەنگبداتەوە
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كلتور و كۆمەڵگا چ كاریگەرییەك 
دروست دەكەن لەسەر بوك و 

زاوا؟
كۆمەڵگا  دابونەریتەكانی  لە  هەندێك 
نێگه تیڤیان لەسەر ژیانی  كاریگەرییەكی 
ڕەنگدانەوەی  دوات��ر  كە  ده بێت  تاك 
داهاتویان،  ژیانی  لەسەر  دەبێت  ناتەبای 
هەر لە سەرەتای یەكتر ناسینەوە بیگرە تا 
دەگاتە قۆناغەكانی مارەبڕین و گواستنەوە 
هەر تاكێك خاوەنی بیروڕایەكی جیاوازە 
دەكات  شتەكان  لە  پێناسە  بەجۆرێك 
بەسەر  مەرج  دەشیكاتە  و  بەرامبەر،  بۆ 
بوك و زاوای تازەوە كە بەو شێوەی ئەم 
بكەن وەك ئەوەی ئەو مەراسیمە بۆ ئەم 
سازكرابێت، بەمەش دەوترێت لە قاڵبدانی 
لە  جا  دیكەدا،  ئەوانی  بۆتەی  لە  ژیان 
دروست كردنی چیرۆكی ئازایەتی پیاو 
بەستنەوەی  و  بەرامبەر  ئەشكەنجەدانی 
بێبنەما، دروستكردنی  بە هەندێك وتەی 
سازدەكەن،  وا  دوودڵییەكی  و  ترس 
شەوی  دەیگۆڕنە  خۆشییەوە  شەوی  لە 
شەهامەتی پیاو و ئازایەتی نواندن بەسەر 
ژن  تۆقاندنی  و  ترس  ش��ەوی  و  ژن��دا 
و  ڕاكردن  پیاو  بۆ  خۆبەدەستەوەنەدان 
سڵەمینەوە، كە دەستپێكی چیرۆكەكە لە 
هارمۆنێتێكی ڕۆمانسییەوە دەگۆڕێتە سەر 
تراژیدیایەكی خەمناك لە بەخشینی سۆز 
و ئەوینداربوون بە یەكتری دەبێتە شەڕی 
مانگی  بەرهەڵستكار  هێزی  دوو  نێوان 
سەنگەرگرتن  مانگی  دەبێتە  هەنگوینی 
داخەوە  بە  كە  خۆبەدەستەوەنەدان،  و 
زۆرێك لە كەیسەكانی دادگا باس لەوە 
دەكەن كە هۆكاری جیابوونەوەیان تەنیا 
ئەو ترس و دوودڵییە بووە كە دەوروبەر 
هەندێكیان  كە  دروستكردوون  بۆی 
تا ساڵێك درێژەی كێشاوە،  كێشەكەیان 
كە  دروس��ت��ك��ردون  ال  هەستەی  ئ��ەو 
بۆ  حاڵەتەی  ئەو  دەرەك��ی  دەستێكی 
دروستكردبن دواتر پەنایان بردۆتە الی 
كار  تا  دیاریكەر  بەخت  و  فاڵگرەوە 

گەیشتۆتە بەردەم دادگا.
فۆبیای شەوی پەردە چییە؟

ترس  ئەنجامی  لە  دەروونییە  حاڵەتێكی 
پیاودا  لە  دەبێت  دروست  شەرمەوە  و 
ڕەپ  چ��ووك،  )خ��اوب��وون��ەوەی  دەبێتە 
ڕژان،  زوو  ت��ۆو،  ن��ەڕژان��ی  ن��ەب��وون، 

ژنیشدا  لە  سێكسی(  ساردی  بێزاربوون، 
سڵەمینەوە،  زۆر،  )ترسێكی  دەبێتە هۆی 
خۆبەدەستەوەنەدان، وشكبوونەوەی زێ، 
جەستە،  ساردبوونەوەی  خۆلوولكردن، 
سەر  كاردەكاتە  كە  زەخت(  دابەزینی 
چەندین  تووشی  ه���ەردووال  ئ��ەوەی 
نائارامی،  وەك  دەروون���ی  تەنگژەی 
س��وورب��وون��ەوە، ه��ەڵ��چ��وون، دەن��گ 
هۆی  ببێتە  بەمەش  ببن  بەرزكردنەوە 
تا  پیاو  هەڵەشەبوونی  پەلەپەلكردن 
بۆ  ژن  لێكردنی  زۆر  و  لێدان  دەگاتە 
مێزەڕۆ  كونی  هەڵبژاردنی  سێكس، 
بە  تووشبوون  دواتر  كە  زێ،  لەجیاتی 
ئازار و خوێن لەبەر ڕۆیشتن تا دەگاتە 
و  كەوتن  نەخۆش  و  ب��وون  نەزیف 
هەندێجار مردنی لێدەكەوێتەوە، بەمەش 
تراژیدیایەك  لە ڕۆمانسییەتەوە دەگۆڕێتە 
كە دواتر بە ئاستەم لە ژیانی هاوسەریتان 

جودا دەبێتەوە.
دروستە پیاوان )ڤیاگرا، دەرزی، 
فیلمی سێكسی( بەكاربهێنن بۆ 

وروژاندن؟
چیرۆكە  بیستنی  ب��ە  ك���ەس  زۆر 
دروستكراوەكان لەسەر ژیانی هاوسەری 
هەندێك حاڵەتیان بۆ خۆیان خوڵقاندووە 
بووەتە  داه��ات��وودا  لە  ك��ات  زۆر  كە 
گەورە  توڵی  وەك  ئاژاوەنانەوە،  هۆی 
مانای  زۆر  كاتێكی  بۆ  خاونەبوونەوەی 
بەهێزی سێكسی پیاوە ژن زیاتر شەیداتر 
مەرجی  یەكەم  بینین  خوێن  دەك��ات، 
ئازارە  ئەو  هەردەبێت  و  بوونە  پیاوەتی 
كەس  هەندێك  بیستوویەتی  بچێژێت، 
تووشی  سێكسیدا  ك��ردەی  یەكەم  لە 
شكست بوون، بە بڕوای ئەم پیاوەتی لە 
شەودا  یەكەم  لە  ئەوەی  بۆ  دەستداوە، 
تووشی  بسەلمێنێت  خ��ۆی  پیاوەتی 
ڕووداوێكی لەو شێوەیە نەبێت زۆربەی 
پیاوان پەنا دەبەنە بەر هەندێك كرداری 
نابەجێ لە دەرزی و كەپسول خواردنەوە 
و  هۆشكردن  بێ  خۆ  دەگاتە  تا  بیگرە 
ئەمە  ئەنجامی  لە  لێدان،  و  بوون  تووڕە 
شەوی هەنگوینی دەبێتە شەوی دێوەزمە، 
جەڵتەی  تووشی  پیاو  هەندێك  هەروەها 
خاونەبوونەوەی  ئەنجامی  لە  بوون  دڵ 
بە  ئاستەم  بە  هەندێكیان  كە  چووكیان 
هۆی نەشتەرگەری چووك و دەركێشانی 

كراوە،  بۆ  چارەسەریان  لێی  خوێنەكە 
هۆی  دەبنە  دەرمانانە  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا 
جاری  كەسەكە  بۆیە  هۆرمۆن  تێكدانی 
زیاتر  بڕی  بە  پێویستی  سێیەم  و  دووەم 
داهاتوودا  لە  بۆ وروژاندنی، كە  دەبێت 
ك��اری��گ��ەری خ��راپ��ی ب��ە س��ەرب��اری 
دەروونییەوە  و  جەستەیی  تەندروستی 

بەجێ هێشتووە.
ش��ەودا  یەكەم  لە  ژن  هەندێ  بۆچی 
كردەی سێكسی زۆر بە زەحمەت قبووڵ 

دەكات؟
كەسانی  ڕووداوی  بیستنی  ئەنجامی  لە 
زۆر،  بینینی  )خ��وێ��ن   وەك  دی��ك��ە 
دروستكردنی  پاشان  لێدان...(،  ئ��ازار، 
ترس  و  خەیاڵیدا  لە  خۆی  چیرۆكی 
ڕووداوێك،  وەها  دووبارەبوونەوەی  لە 
لە  ش��وودان،  بە  زۆر  )بە  هۆكارەكانی 
خوێندا بردن، گەورە بە بچووك كردن( 
نەناسینی هەڵوێست و ئاكاری زاوا، ورتە 
ورتكردنی دەوروبەر بە گوێی یەكتردا، 
دەستەمۆ  وەك  ناپەسەند  ئامۆژگاری 
لە  خۆگرێدان  زۆر  نازكردنی  نەبوون 
كەوا  زۆر  ترسێكی  دەبێتە  ئەنجامدا 
یەكەم  ل��ە  كچان  زۆرب���ەی  دەك���ات 
زەحمەت  بە  زۆر  سێكسییاندا  كردەی 

قبووڵی داواكاری بەرامبەر بكەن.
دەبێت پیاو چ هەڵوێستێكی 
هەبێت ئەگەر ئەوە ڕوویدا؟

كرد  پەسەند  یەكتریان  كە  ژن  و  پیاو 
دەبن  پێكەوە  تەمەنێك  ئەوەیە  مانای 
دوو  لە  گیانن  ی��ەك  ئیدی  ل��ەم��ەودوا 
ئەم  بینینی  خۆشی  بە  جیادا  جەستەی 
چۆن  وەك  دەبینێت  خۆشی  بەرامبەری 
ئەمیش  بەرامبەری  ئازارێكی  بەهەر 
ئازار دەچێژێت، بۆیە پێویستە لە گشت 
كاتەكاندا هاودەمی یەكتربن لە خۆشی 
زۆر  بەتایبەتیتر سێ كات  ناخۆشیدا،  و 
خێزانەكانیان  كە  پیاوان  بۆ  گرنگن 
كە  سێكسكردن  كاتی  پێبدەن،  گرنگی 
لە یەكەم پەیوەندییەوە دەست پێدەكات، 
دووگیانی  كاتی  مانگانە،  سوڕی  كاتی 
ئاسایی  زۆر  بۆیە  هەر  منداڵبوون،  و 
 18 تاكە  ئەم  چونكە  هەڵیسەنگێنێت، 
بۆ 25 ساڵە كەسێكی ترە كچی ماڵێكە 
تازە دەچێتە قۆناغێكی دیكەی ژیانی كە 
ئێستا كەسێتی  تا  هاوسەرییە و كەسێكە 
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پاراستووە ئاستەمە بە ئاسانی بیبەخشێت، 
چەندە  نازانێت  بیروڕایەكە  هەڵگری 
لەگەڵ تۆدا گونجاوە كە زۆرجار تووشی 
چەپاندن بووتەوە لەالیەن دەوروبەرەوە، 
ئاگاداری  زۆر  دەك��ات  پێویست  بۆیە 
بەرامبەر  و  بێت  خێزانی  هەستەكانی 
بەربەستانەی  لەو  تێبگات  بكاتەوە  هێور 
بە  دروستكردووە  بۆ  دەروون��ی  گرێی 
چەند  تا  بدات  نیشان  ئەوەی  ك��ردەوە 
دنیادا  لە  چۆن  دەوێ��ت  خوش  ئەمی 
مەبەستی  كردووە  پەسەندی  ئەمی  تەنیا 
لە  جگە  ه��اوس��ەرداری  لە  س��ەرەك��ی 
خۆشبەختی  دابینكردنی  و  خۆشەویستی 
تەنانەت  نییە  دیكە  هیچی  بەرامبەر 
كە  دەبینێت  ڕوانگەیەوە  لەو  سێكسیش 
بەرامبەری خۆشبەخت بكات، ئەو تاكە 
دیاری خودایە كە پێی بەخشیوە دەبێت 
پێی  خۆشبەختە  چەندە  بسەلمێنێت  بۆی 
زاواوە  بەسەر  نین  ئەركێك  ئەمانەش 
بەڵكو مافێكی بەرامبەرە و بەمەش زیاتر 

هەستی خۆشەویستی بەتینتر دەكات.
مانگی هەنگوینی چییە و لە 

چییەوە هاتووە؟
لەسەر  هەیە  جیاجیا  بۆچوونی  گەلێك 
دەیگێڕنەوە  هەندێك  هەنگوینی،  مانگی 
بۆ ئەوەی كە گوایە بۆنانیەكان مانگێك 
)گواستنەوە(  هاوسەرگیریان  پێش 
هەنگوین  دەخوارد، چونكە  هەنگوینیان 
وزەبەخشێكی باشە بە مێشك بە جەستەوە 
باشی  ڤیتامینی  و  توخم  كۆمەڵێك 
دەمار  چاالككردنی  دەبێتە  كە  تێدایە 
چاالككردنی   خوێن  ملوولەكانی  و 
دەڵێن  هەندێك  سێكسییەكان،  ئەندامە 
لە  گوایە  كە  هاتووە  لەوێوە  ناوەكەی 
شێوەیە  بەو  هاوسەرگیری  ڕاب��ردوودا 
بووەكە كەسێك كچێك لە بنەماڵەیەكی 
دیكە بفڕێنێت بۆ شوێنێكی دوور پاشان 
تا  بەرنەسەر  ژی��ان  تەنیا  بە  م��اوەی��ەك 
بارودۆخەكە هێمن بۆتەوە دواتر زاوا بۆ 
ئاشتكردنەوەی بنەماڵەی بوكێ كۆمەڵێك 
بە خەزورانی  دیاری پێشكەش كردووە 
سەرەكیترین  هەنگوین  ئەوانەشدا  لەناو 
پێی وتراوە  ئەو ماوەیە  بووە جا  دیاری 
كۆندا  لە  دەڵێن  یان  هەنگوینی،  ماوەی 
بووە  باوكدا  دەسەاڵتی  لەژێر  خێزان 
خۆی  ئ��ارەزووی  بە  هەبووە  بۆی  ئیتر 

سێكس لەگەڵ ژن و كچ و نەوەكانیدا 
ئ��ەوەی  ن��ەدراوەت��ە  دەرف���ەت  بكات، 
نەوەیەكی  ن��ەوەو  ی��ان  ب��را  و  خوشك 
هەرچەندە  بكەن  هاوسەرگیری  دی 
ئەنجامدا  لە  خۆشویستبێت  یەكتریشیان 
ب��ووەت��ە ه��ۆی ئ��ەوەی ك��وڕ  و كچە 
باوكەكە  كە  شوێنێك  هەڵبێنە  پێكەوە 
لەوێدا  ماوەیەك  نەگات  پێیان  دەستی 
بوونەوەی  هێمن  تا  بردۆتەسەر  ژیانیان 
ب��ارودۆخ��ەك��ە پ��اش��ان گ��ەڕاون��ەت��ەوە، 
چەند  و  بۆچوونانە  ئ��ەو  ه��ەرچ��ەن��د 
بێت  ڕاست  هەبێت  دیكەش  بۆچوونی 
یان دروستكراو كە زۆربەیان بە مەرگ 
بڵێین:  دەتوانین  هاتووە  پێ  كۆتاییان 
تەمەنە  قۆناغەی  ئەو  هەنگوینی  مانگی 
ژیانێكی  دروستكردنی  دەبێتە  دواتر  كە 
بەسەربردنی  دوای  كچ  و  ك��وڕ  ت��ر، 
ماوەی دەزگیرانداری ڕۆژێك دەستنیشان 
پێی  كە  یەك  بە  گەیشتنیان  بۆ  دەكەن 
تایبەتە  ڕۆژێكی  )گواستنەوە(  دەوترێت 
بەبێ  ی��ان  بكرێ  س��از  ب��ۆ  ئاهەنگی 
دروستە،  هەر  بێت  كۆتایی  ئاهەنگ 
چونكە زۆرجار ئاهەنگەكەیان لێ بووتە 
جا  هاتووە،  كۆتایی  بەشەڕ  ناخۆشی 
ماوەی  بۆ  شوێنێك  دەڕۆنە  زاوا  و  بوك 
یان  مانگێك  یان  هەفتەیەك  ڕۆژ،  سێ 
چاوی  لە  دوور  دەب��ن  پێكەوە  زیاتر 
پەسەندە  زۆر  بڕیارێكی  كە  كەسوكار، 
لەگەڵ  زیاتر  ه��ەردووال  لەبەرئەوەی 
یەكدا دەبن پێكەوە دەستگیرۆی یەكدی 
و  كارەكانیان،  هەڵسوڕاندنی  بۆ  دەكەن 
یەكدی  لە  بیر  دەتوانن  ئاسوودەیی  بە 
پێشتر ڕۆشنبیرییەكی  بكەنەوە، وا چاكە 
یەكتر  حەزی  و  سێكس  لەسەر  باشیان 
وەرگرتبێت، مەرجیش نییە لەو ماوەیەدا 
پەردە بكرێتەوە، چونكە مەرجی یەكەم 
خۆشەویستییە كە هەموو كردارەكان لە 
خزمەتی ئەودان، و تێبگەن كە ژیان یەك 
پارچە نابێتە هەنگوین بەڵكو ئاستەنگ و 
ژیرترین كەس  لەخۆدەگرێت  ئازاریش 

ئەوەیە كە كێشەكانی دەكاتە نوقوڵ.
مەبەست لە شەوی بوك و زاوا 

چییە؟
لەدوای ئەوەی كوڕ و كچە ڕۆژێك بۆ 
دیاری  هاوسەرێتی  ژیانی  بە  گەیشتن 
و  هاوسەرێتییان  ئاهەنگی  دوای  دەكەن 

خۆشی دەربڕین لەالیەن هەردوو بنەماڵەوە 
پرتە و  و  لەگەڵ كۆڵێك خەرجی زۆر 
نەكرابوون  بانگ  خزمانەی  ئەو  بۆڵەی 
تانەوتەشەری ئەوانەش كە دەیان ویست 
ئ��ەوان  بێت  شێوەیە  ب��ەو  ئاهەنگەكە 
پەسەندی دەكەن دوای ئەو ماندووبوونە 
ئەو  دەچنە  شەوەكەی  ك��وڕە  و  كچە 
یەكتری   بە  گەیشتنیان  بۆ  كە  شوێنەی 
ئەستێرەیە  پێنج  هۆتێلی  ك��راوە  دابین 
ماندوو  بۆ  بچووكە  ژوورێ��ك��ی  ی��ان 
بەو  تیادەدەن.  پشوی  ساتێك  دەركردن 
شەوە دەوترێت )شەوی خۆماندوكردن( 
زاوا  و  بوك  شەوی  دەڵێن  پێی  ببوورن 
یان شەوی گواستنەوە واتە گواستنەوەی 
مێرد،  ماڵی  بۆ  باوانەوە  ماڵی  لە  بوك 
بۆ  كچێنی  قۆناغی  لە  گواستنەوەیەتی 
ژنێتی یان گواستنەوەی زاوا لە كوڕەوە 
بۆ پیاو هەر دروستە گرنگ لێكدانەوەی 
كە  زاوایی  شەوی  بكرێت،  بۆ  ڕاستی 
یەكەم شەوی مانگی هەنگوینییە، یەكەم 
ساتی ژیانی هاوسەرێتییە، شەو بێت یان 
هەر كاتێك گرنگ ئەوەیە، جێی تێڕامانە 
هەندێك ناوی دیكەیان بۆ ساز كردووە 
چوونیەك  مەبەستەكەی  و  مانا  نەك  كە 
وای  كاریگەرییەكی  بەڵكو  نابێت 
دروستكردووە كە لە ئایندەدا كێشەی بۆ 
ژیانی هاوسەریان دروست كردووە، وەك 
)قەفەسی زێڕین، كۆتوبەندی هاوسەری، 
پێ  ت��ەوق  بەستنەوە،  كەلەبچەكردن، 
جێی  لە  خۆبەستنەوە،....(  لەپێكردن، 
هەستی  دەك��ات  كەوا  ڕۆمانسی  ناوی 

ناسكی ئەو دوودڵخوازە بڕوشێنێت.
كردن،  تەقە  وەك  نەریتی  هەندێك  یان 
پ��ەڕۆی  گێڕاندنی  ب���ردن،  ب��ەرب��ووك 
لەژێر  كاڵ  هێلكەی  دانانی  بەربووك، 
گۆزە،  بیشكێنن،  تا  زاوا  و  بوك  قاچی 
ژووری  دەرەوەی  لە  خزمان  وەستانی 
بوك و زاوا، دەهۆڵ كوتین چەپڵە لێدان 
لێیان  گوێگرتن  زاوا  چاوەڕێكردنی 
چەپڵە لێدان لەكاتی هاتنەدەرەوەی زاوا، 
سەربڕینی ئاژەڵ و پەلەوەر لە بەرپێیاندا 

و هەنگاونان بەسەریدا.
ژیانی  ش��ەوی  )یەكەم  كچەوە  ب��ەالی 
بە  ب��وون  ساتی  یەكەم  هاوسەرێتییە، 
بووكە، دوا شەوی كچێنییە، گۆڕینییەتی 
لەدەستدانی  شەوی  ژن،  بۆ  كچەوە  لە 
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ساڵە  چ��ەن��د  ك��ە  شتێتی  ئ��ازی��زت��ری��ن 
كچێنییە،  پ��ەردەی  كە  پاراستوویەتی 
لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەویەتی  یەكەم 
كە  ژی��ان  هاوبەشی  وەك  كەسێكدا 
باش  و  ناسیویەتی  كەمە  ماوەیەكی 
شەوی  چۆنە،  هەڵسوكەوتی  نازانێت 
لە  كە  ڕاستیەكانە  ڕووی  دەرخستنی 
پێوە  فەنتازیایان  دەستگیرانداریدا  ماوەی 

گرێدابوو.
خۆنواندنە،  )ش��ەوی  ك��وڕەوە  ب��ەالی 
ئازایەتی ساغ كردنەوەیە لەسەر بەرامبەر، 
شەوی سەلماندنی پیاوەتییە، شەوی بوون 

بە زاوایە(.
لەو  وا  دیكە  شتی  كۆمەڵێك  و  ئەمانە 
دوودڵیدا  لە  كە  دەات  كچە  و  كوڕ 
دەروونی  گرفی  چەندین  تووشی  بژین 
ببن وەك )شڵەژان، بوورانەوە، پەلەكردن، 
شكستە سێكس... هتد( كە هۆكارەكەی 

دەگەڕێتەوە بۆ:
سێكس،  ل��ەم��ەڕ  ت��اك  ن��اش��ارەزای��ی 
چەوتەكانیەوە  بەها  هەموو  بە  كۆمەڵگا 
و كاریگەری لەسەر پەروەردەی تاك و 
پرسیارە  شاردنەوەی  كۆن،  دابونەریتی 
سێكس  لەسەر  تازەالوان  سێكسیەكانی 
هەڵەی  ڕەف��ت��اری  چەندین  تا  بیگرە 
ئاخنراو بە كلتور و ڕوپۆشكراو بە ئایین 
وەك )پەڕۆی بەربوكی گەڕاندنەوەی بۆ 
خزماندا  بەناو  گەڕاندنی  و  كچە  ماڵی 
بینینی  چاوەڕێی  پاكیزەیی،  بەڵگەی  بۆ 
خوێنی زۆر بەستنەوەی بە پیاوەتی پیاو، 
بەسەر  سەركەوتن  هۆی  بە  تەقەكردن 
سێكسدا  ك��ردەی  لە  بەرامبەر  ماڵی 
بێت  سەركەوتن  ش��ەڕی  ئ��ەوەی  وەك 
لە  ساتەكە  جۆرە  بەم  دوژمندا..  بەسەر 
ئارامی و دڵنیاییەوە دەگۆڕێت بۆ ترس 
و دوودڵی و پاشتر دەبێتە هۆی شەڕ و 
ئاژاوە و ناكۆكی خێزان یان چەپاندن و 

كینەسازی.   
لە كردەی سێكسیدا بۆچی 

كچان حەز بە شوێنی تاریك 
دەكەن پیاوانیش بە ڕووناك؟

ئاماژەیان  سێكس  ب��واری  پسپۆڕانی 
جەستە  الیەنی  بە  زیاتر  پیاو  پێكردووە 
پێك  سێكسی  80%ی  كە  دەوروژێ��ت 
الیەنی  دی��ك��ەی  20%ی  دەهێنێت 
لە  بەشێك  بەبینینی  زۆرجار  دەرونیەتی 

ئەگەرچی  ژنێك  نیوەڕووتی  جەستەی 
بێت  گۆڤارێكیش  ڕیكالمی  وێنەی 
دەگاتە ئۆرگازم، بەاڵم ژنان بە پێچەوانەی 
پیاوان زیاتر بە دەروونییەكە كاریگەرترن 
و  دەهێنێت  پێك  سێكسیان   %80 كە 
و  دەبێت،  جەستەی  دیكەی  20%ی 
تا  دەدات  خۆشەویستی  پیاو  وت��راوە 
ژن  ب��ەاڵم  بهێنێت،  دەس��ت  بە  سێكس 
سێكس دەدات تا خۆشەویستی بەدەست 
بهێنێت، بەم جۆرە پیاو تا زیاتر جەستەی 
و  چێژ  بە  هەست  ببینێت  خێزانەكەی 
ئارامی دەكات و زێدەتر دەوروژێت بەو 
شێوەیە شوێنی ڕووناك پەسەند دەكات، 
و  نەرمونیانی  زیاتر الیەنی  تا  ژن  بەاڵم 
هەست  ببینێت  پیاوەكەی  خۆشەویستی 
بە ئارامی دەكات چێژدەبینێت و زێدەتر 
ه��ەدووال  واب��اش��ە  بۆیە  دەوروژێ����ت، 
لەگەڵ  مامەڵە  تێگەیشتنەوە  بەوپەڕی 
ویست و وزەكانی یەكدیدا بكەن ئەگەر 
بێت وەك  مامناوەند  ڕووناكی ژوورەكە 
گڵۆپی جوانكاری ژووری نوستن باشترە 

بۆ هەدووال.
مەرجە لە یەكەم پەیوەندی 
سێكسیدا زاوا ببێت بە پیاو 

بوكیش بە ژن؟
لە كۆمەڵگا یەكەم شەوی بە یەكگەیشتنی 
بوك  ش��ەوی  ناوناوە  كچەیان  و  كوڕ 
كوڕە  دان��اوە  وای��ان  جۆرە  بەم  زاوا  و 
دەبێت كەسێكی لێوەشاوەبێت و بتوانێت 
كچێنی  پ��ەردەی  بوك  بە  بكات  كچە 
بكاتەوەو خوێنی ببینێت بەمەش میدالیای 
بووەتە  و  كەوتوە  دەست  شكۆمەندی 
زاوا بۆیە بەبێ ئەمسەر و ئەوسەریكردن 
بەسەر كچ و كوڕە دەیكەنە مەرج كە 
یەكەم ساتی پێگەشتنیان لەو شەوەدا بە 
گوێدانە  بەبێ  پێبكەن  دەست  سێكس 
خۆئامادەكردن  ڕادەی  دەروونی  باری 
بۆ یەكدی و باری ئاسودەیی جەستەی 
هەردووال، زۆر وتەمان بەرگوێ كەوتوە 
پاڵ  خراونەتە  زانیارییەك  هیچ  بەبێ  كە 
داهاتودا  لە  كردووە  كەوای  هەردووال 
گرفتی خێزانی لێبكەوێتەوە، وەك: فاڵن 
نەیتوانیوە  چۆن  یان  زاوا  نەبۆتە  كوڕ 
لە  پیاوەتی  یان  ژێر چنگ  بخاتە  كچە 
كێ  دەرچ��ووە،  ژنانی  سەر  دەستداوە، 
دەڵێت نێرەموك نییە، بە ڕاستی كچێكی 

ئازابووە، یان ناتێگەیشتووە، یان ئەوە لە 
هەیە  ئەگەری  یان  ترساوە،  پیاوەكەی 
وشانە  ئەم  بەاڵم  بن كرابێت،  بێ  پێشتر 
تەواو پێچەوانەی ڕاستین چون تازە ئەو 
دوو كەسە دڵیان پێكەوەگرێداوە یەكەم 
هەنگوینیانە  ژیانی  پێكردنی  دەس��ت 
هەم  بووكە  كچەكە  ه��ەم  كەوابێت 
ئیدی  زاوا،  ب��ووەت��ە  ك���وڕەك���ەش 
پەردەكە  نەبێت،  ببێت  خوێنبەربوون 
گرفت  هیچ  نەكرابێتەوە  یان  كرابێتەوە 
نییە، تەنیا ئەوەیە ژیانیان بە خۆشەویستی 

بەڕێبكەن.
ترسی هەندێك ژن لە یەكەم 

پەیوەندی سێكسی چییە؟
چیرۆكی  بەرگوێكەوتنی  ه��ۆی  ب��ە 
دیكە،  كەسانی  س��ەر  لە  هەڵبەستراو 
ی��ەك��ەم  ل��ە  ك��چ  ف���اڵن  بیستویەتی 
ئ��ازارب��ووە،  تووشی  چۆن  پەیوەندیدا 
خوێن  هۆی  بە  دراوسێكەیان  كچی 
نەخۆشییەكی  تووشی  بەربوونی زۆرەوە 
لە  خزمیان  كچەی  ئەو  ب��وو،  سەخت 
بە  چونكە  جیابووەوە،  هاوسەرەكەی 
لەیەك  ج��ادووەوە  هۆی  بە  ئەم  ب��ڕوای 
بەسترابوون، ئەمانە و چەندان شتی دیكە 
هەمان  ل��ەوەی  بترسێت  دەك��ات  كەوا 
چیرۆك لە ژیانیدا دووبارەببێتەوە هەروەها 
لەسەر  دەورب��ەری  خزمانی  ورتەورتی 
ناپەسەندن  ئامۆژگاری  بوكێنی،  شەوی 
هەڵەدێربردنی  بەرەو  و  سێكس  لەسەر 
كە  ش��ێ��وەی��ەك  ب��ە  كچە  ئەندێشەی 
جەالدێكی  لێبكاتە  ه��اوس��ەرەك��ەی 
ئازاری  دووگیانبوون  ترسی  خوێنرێژ، 
سكپری و منداڵبوون، كەم شارەزایی لە 
ترس  بەرامبەر،  خواستەكانی  و  هەست 
لەوەی بە شێوەیەك مامەڵەبكات تووشی 
هۆكارەكان  هەموو  بكات،  ئ���ازاری 
تاكەوە،  دەروون��ی  بەباری  پەیوەست 
پێویستە بە خوێندنەوەی سێكسی دروست 
و  گومان  گشت  شیرین  مامەڵەی  و 
دوودڵیەكان لەناوببرێت، هەردوو تاك بۆ 
هەڵبژاردوە  یەكتریان  پیرۆز  مەبەستێكی 
هەریەكەیان  لەسەر  گرنگە  زۆر  و 
بسازێنن،  ئ��ارام  ژیانێكی  ئەگەرەكانی 
بەخشی  سوكنایی  و  هەریەكە  چونكە 
نێوانیان  گرێی  دیكەیە،پێویستە  ئەوی 

سۆز و میهرەبانی بێت. 
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ماوەی مانەوەی پەردەی كچێنی 
تا چەند دروستە؟

هەندێجار تا دوای یەكەم منداڵ بەتایبەت 
یان  بێت،  الستیكی  جۆری  لە  ئەگەر 
هەفتەیەك  چەند  ی��ان  ڕۆژێ��ك  چەند 
ئەگەر لە جۆرەكانی دیكە بێت تا باری 

دەروونی هەردووال ئاسایی دەبێتەوە.
ئایا پەردەی دەستكرد هەیە؟

بە  كە  هەیە  جۆرێكیش  چەند  و  بەڵێ 
پزیشكی  لەالیەن  نەشتەرگەری  هۆی 
هەندێكیان  بەاڵم  دادەنرێت،  ش��ارەزاوە 

كاریگەری سلبیان زۆر زیاترە.
قەپاتكردن چییە؟

ناوپۆشی زێ كە  لكاندنەوەی  لە  جۆرێكە 
دیوار زێ  هەردوو  بەوەی  باوبوو  لەكۆندا 
بەرامبەر بەیەك بریندار دەكرا پاشان هەردوو 
قاچی كچەكەیان تا ڕانی بەپەت دەبەست 
سەرسنگیان  ت��ا  هەڵدەكەند  چاڵێكیان 
لەو  درێژتر  یان  هەفتە  دوو  تا  دادەپۆشی 
تا  دەم��ای��ەوە  بەندكراوێك  وەك  چاڵەدا 
وەك  برینەكە  شوین  ه��ەردوو  ئەوكاتەی 
پەی  وایان  دەنوسا  بەیەكەوە  قەتماغەیەك 
دانانەوەی  لەدووبارە  شێوەیەكە  كە  دەبرد 
تێپەڕینی  لەكاتی  كە  كچەكە،  پ��ەردەی 
چوكدا خوێن بەربوون ڕوویدەدا زۆر كات 
ژنەكەی تا لێواری مەرگ دەبرد كە ئەمەش 

داهێنراوی نادروستی كۆمەڵگای كۆنە.
نەشتەرگەرییانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  پێویستە 

بكرێت؟
پ��ەردەی  نەبوونی  كەسێك  بۆ  ئەگەر 
بە  هاوسه رێتی،  بەربەستی  ببێتە  كچێنی 
هۆی ئەو جۆرە نەشتەرگەرییانەوە باری 
زۆر  بەڵی  ببێتەوە،  ئاسایی  دەروون��ی 
كەسێك  ئەگەر  بەاڵم  بكرێت،  پەسەندە 
پێشتر  و  ش��ووب��ك��ات  دووەم��ج��ار  ب��ۆ 
دانانەوەی  دەستدابێت  لە  پەردەكەی 
پیاوەكەی  لەدواتردا  چونكە  نییە،  باش 
كە  دەبێت  لەالدروست  هەستەی  ئەو 
هاوسەرەكەی جۆرێك لە فێڵی لێكردووە 
دواتر  و  دەچێت  دەست  لە  متمانەی  و 
كار لە ژیانی هاوبەشیان دەكات، ئەگەر 
پرسیكرد بە هاوسەرەكەی و ڕاستییەكەی 
ئەو  لەسەر  كۆكبوون  ه��ەدووال  پێوت 
مەرجێك  بە  ئاساییە  نەشتەرگەرییە 
تۆمەتبار  پێ  یەكتری  داه��ات��وودا  لە 
نەكەن، بە نسبەت ئەو كەسانەشەوە كە 

یان  هەبێت  بەینا  لە  منداڵ  خێزاندارن 
خۆیان  وایە  باش  داواك��ارن  كە  نەبێت 
هاوبەشی  خاڵی  دۆزینەوەی  شوێن  بە 
ئەگەر  بگەرێن،  یەكدیدا  خۆشەویستی 
بە  ئاساییە  داواك��ردن��ی  لە  هەركۆكن 
مەرجێك لە داهاتوودا نەیكەن بە گرفت 
سێكسی  و  خۆشەویستی  چێژی  لە  كە 
ببێتە خولیای سەریان  یان  بكاتەوە  كەم 
تادەگاتە گرێی دەروونی پاشان الوازی 

سێكسی و تادەگاتە نەزۆكی.

هیچ جیاوازییەك هەیە لەنێوان 
سروشتی و دەستكرددا؟

تازە  كچی  بەاڵم  هەیە،  جیاوازی  بەڵێ 
شوكردو كوڕی تازە زاوا ئەو هەستەی 
هاوسەر  ه��ەردوو  وایە  هەق  پێناكەن، 
تەنیا  ن��ەك��ەن��ەوە  ب��چ��ووك  وا  ژیانیان 
پەردەی  البردنی  لە  سێكسیان  چێژی 
كچێك  ئەگەر  هەروەها  ببین  كچێنیدا 
توندوتیژیەك  ڕووبەڕووی  ڕابردوودا  لە 
بە هۆی ڕووداوی كەوتن  یان  بوبێتەوە 
یان ڕووداوی ئۆتۆمبیل یان هەر شتێكی 
یان  دابێت  لەدەست  پەردەكەی  دیكە 
دروستبوونەوە  لە  هەر  كچەكە  ئەگەر 
نەبووبێت تاوانی چییە،  پەردەی كچێنی 
هەموو  پ��ی��رۆزە  هێندە  خۆشەویستی 
بە  پێویستە  لەخۆدەگرێت  جوانییەك 
ڕێزەوە پێشوازی لەو هەستە بكەن كە لە 
ناخی خۆتاندا سەوزی دەكەن هەردووال 
ببینن بەشداربن  پێكەوە چێژ لە یەكدی 

لەو شادومانیەدا.
بۆچی پیاوان حەز بەهێنانی 

كچی زۆر منداڵ دەكەن؟
گەلێك هۆكار لە پشت ئەم ڕێسایەوەن 
زیاتر  پیاوان  لەوە دەكەن  پشتگیری  كە 
حەز بەهێنانی كچ بكەن وەك جیابووەوە 
كەسەكەش  ئەگەر  تەنانەت  )بێوەژن( 

هەر بە كچی مابێتەوە لەوانە:
جێندەری:  هۆكاری   -
ه��ەڕەم��ەك��ەی  بەپێی 
خاوەندارێتی  ماسلۆ 
غەریزەكان  لە  یەكێكە 
تاك  لە  وا  هەردەم  كە 
دەك����ات ه��ەوڵ��ی بۆ 
حەز  لەبەرئەوە  بدات 
كچێك  ه��ێ��ن��ان��ی  ب��ە 
خاوەنی  پیشتر  دەكات 
ئەوەی  كاردەگاتە  تەنانەت  نەبووبێت، 
لەكەداربوونە  مانای  هەندێكەوە  بەالی 
كچێكدا  لەگەڵ  هاوسەرێتی  ئەگەر 
بووبێت  دەزتگیراندار  پێشتر  بكات 
یان  هەبووبێت  ك��وڕی  هاوڕێی  ی��ان 
ئ��ەوەی  وەك  كردبێت  خۆشەویستی 
خۆی  بۆ  ب��ەاڵم  لێكرابێتەوە،  پارچەی 
هێنابێت،  ژنی  چەند  ئەگەر  شانازییە 
ڕەفزی  چەند  فریودابێت،  كچی  چەند 
خواردبێت  لێدانی  چەند  وەرگرتبێت، 

پیاو و ژن كە یەكتریان 
پەسەند كرد مانای ئەوەیە 
تەمەنێك پێكەوە دەبن 
لەمەودوا ئیدی یەك 
گیانن لە دوو جەستەی 
جیادا بە خۆشی بینینی 
ئەم بەرامبەری خۆشی 
دەبینێت وەك چۆن بەهەر 
ئازارێكی بەرامبەری 
ئەمیش ئازار دەچێژێت، 
بۆیە پێویستە لە گشت 
كاتەكاندا هاودەمی 
یەكتربن لە خۆشی و 
ناخۆشیدا، بەتایبەتیتر سێ 
كات زۆر گرنگن بۆ پیاوان 
كە گرنگی بەخێزانەكانیان 
بدەن، كاتی سێكسكردن 
كە لە یەكەم پەیوەندییەوە 

دەست 
پێدەكات، كاتی 
سوڕی مانگانە، 
كاتی دووگیانی 
و منداڵبوون
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لەش  لەگەڵ  سێكسی  پێشتر  ئەگەر  تا 
وەك  ئەمەش  كردبێت،  فرۆشێكیشدا 
كەسێك  دروستە  مرۆیی  غەریزەیەكی 
بزانێت  موڵكی  بە  خۆی  بەرامبەرەكەی 
بە  ب��ووێ��ت  خ��ۆش��ی  بگرێت  ڕێ���زی 

مەرجێك نەگاتە ئاستی بە كۆیلەكردن.
وەك  دیكەی  غەریزەكانی  ه��ەروەه��ا 
دیكەن  یەكێكی  خۆدەرخستن  شانازی 
لە پاڵنەرە جێندەرییەكان كە ئەمەش وا 

لە تاك دەكات حەزبكات لەناو دۆست 
و یاوەرانی بڵێت كچم هێناوە، سێكس 
لەگەڵ كچێكدا دەكەم، خۆم پەردەكەم 

كردۆتەوە... هتد.
پەسەندترە  منداڵتربێت  تا  ه��ەروەه��ا 
مێیەكیان  هۆرمۆنی  ب��ەوەی  ل��ەالی��ان 

بەرزە،زووتردەوروژێن وسێكسیترن. 
پاڵنەرە  و  غەریزە  دەروون��ی:  هۆكاری 
سەرەكین  كاریگەرییەكی  سێكسیەكان 

زوو  ترسی  هەروەها  دەروون،  لەسەر 
سێكسی  پەككەوتنی  هاوسەر  پیربوونی 
پاڵنەرێكی  كۆمەڵگا  ورتی  ورتە  تانەو 
لەالیەكی  ت��اك  دەروون���ی  بۆ  دیكەن 
كچە  ئەو  چۆن  دەبیستێت  كە  دیكەوە 
جوانە هاوسەری تۆیە خۆ تۆ بە باوكی 
ئەو  هێنانی  بە  دەڵێن  كە  یان  دەشێیت 
كچە گەنج بویتەوە هەست بە خۆشییەك 
دەبێت،  ئ��اس��ودە  دەروون���ی  دەك���ات 
خۆی  ت��ازە  دەڵێن  كە  پێچەوانەوە  بە 
پیركرد، یان چۆن منداڵی كەسانی دیكە 
پیرەژنەیان  ئەو  و  تۆ  دەكەیت،  بەخێو 
نەوتوە ئەوە هاوسەرتە یان داپیرە، زیاتر 

دەروونی دەڕوخێت.
كۆمەاڵیەتی: ترس لە لۆمەی كۆمەڵگا بە 
هۆی زۆرلێكردنی دایك و باوك، پێدانی 
و  خێاڵیەتی  كێشەی  نزیك،  خزمی  بە 
دوو  كێشەی  چارەكردنی  بۆ  و  خزمێنە 
بنەماڵە )لەبری خوێن( ، ئاڵوگۆڕی دوو 
بنەماڵە )ژن بە ژن، گەورە بە بچووك(، 
بەو  منداڵ،  زۆرترین  خستنەوەی  بۆ 
لە  زووتر  پیردەبێت  زووتر  كچ  پێیەی 
بە  ئ��ەوەی  بۆ  دەوەستێت،  منداڵبوون 
بە  هەر  تەمەنم  هێشتا  بڵێت  دەووروب��ەر 
گەنجی تێدەپەڕێت پیری پێم ناوێرێت، 
ژنی  بەر  دەباتە  پەنا  پیاوەكە  زۆركات 
توانستی  تاقیكردنەوەی  بۆ  سۆزانی 
سێكسی، چونكە بەو یاسایەی كە خۆی 
سازی كردوە )تەمەنی زۆر=پەككەوتنی 
نەمانی  پیاوەتی-  لەدەستدانی  سێكس- 
دەگەنە  كە  پیاو  زۆر  هەربۆیە  ڕێ��ز( 
بە  دەك��ەن  دەس��ت  بەرەوسەر  تەمەنی 
جۆرەهای  تا  خۆیان  ڕەنگكردنەوەی 
هێنانی  تادەگاتە  جوانكاری  دیكەی 
لە  یەكێك  بچووك،  زۆر  تەمەن  كچی 
دەڵێت:  كەسێتی  بواری  توێژەرەوەكانی 

بەپێی هەڕەمەكەی ماسلۆ 
خاوەندارێتی یەكێكە لە غەریزەكان كە هەردەم وا 
لە تاك دەكات هەوڵی بۆ بدات لەبەرئەوە حەز بە 
هێنانی كچێك دەكات پیشتر خاوەنی نەبووبێت، تەنانەت كاردەگاتە ئەوەی بەالی 
هەندێكەوە مانای لەكەداربوونە ئەگەر هاوسەرێتی لەگەڵ كچێكدا بكات پێشتر 
دەزتگیراندار بووبێت یان هاوڕێی كوڕی هەبووبێت یان خۆشەویستی كردبێت وەك 
ئەوەی پارچەی لێكرابێتەوە
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بن  دای��ك  لە  گەنجی  بە  مرۆڤەكان 
بمرن،  گەنجیش  بە  بژین  گەنجی  بە 
منداڵ  دەدات��ەوە  ڕەنگ  لەوەدا  ئەمەش 
هەر بەزوویی بە هۆی السایی دایك و 
باوكیەوە دەیەوێت گەنجێتی وەربگرێت 
ئەوەش  دوای  پێدەگات  زووتر  بەمەش 
كە خێزان پێكەوە دەنێت منداڵ دروست 
منداڵەكانیشی  كاتێك  تەنانەت  دەكات 
دەوروبەر  دەكات  حەز  دەبێت  گەورە 
دەڵێی  تۆیە خۆ  منداڵی  ئەوە  بڵێت  پێی 
تۆ  هێشتا  یان  دایكبوون  لە  سكێك  بە 
كاتێك  تەنانەت  دەردەكەویت  گەنجتر 
ئەگەر  دێ��ت  تەمەنی  بە  كۆتایی  كە 
كاتێك  دابێت  پرسەكان  لە  سەرێكتان 
خزم و دۆستی ئەو مردوە باس دەكەن 
بە الوانەوە دەڵێن: جوانەمەرگ بوو تامی 
ژیانی نەچەشت، واتە بە جوانی وگەنجی 

وەفاتی كرد.
سیاسی: بۆ دەستكەوتنی ناوبانگ پۆست 
هەندێك كات بەكارهێنانی خێزانی وەك 
كەسانێك  ڕاكێشانی  بۆسەرنج  كااڵیەك 

كە پلەكەیان لەم بەرزترە.
تاك  میراتی  جێگرتنەوەی  ئ��اب��ووری: 
بۆ  ڕەنجابێت  كەسوكاری  لە  كاتێك 
بەرامبەر  خۆی  كۆپی  دروستكردنەوەی 
بۆ  هەروەها  ناوبانگ...  زیرەكی  جوانی 
جێگرتنەوەی لەكاتێكدا ئەگەر لە ژیاندا 

نەما.
زا  و  سك  بە  كچ  دەڵێن  پزیشكی: 
ك��ردوە  وای  ئەمەش  كە  پیردەبێت 
بۆ  بگرن  بە كرێ  زۆر خێزان كەسێك 
بە  هەروەها  كۆرپەلەكەیان،  هەڵگرتنی 
ناساغبوون  و  لەبەرڕۆشتن  خوێن  هۆی 
دووگیان  و  مانگانە  سوڕی  حاڵەتی  لە 
بوون پاش منداڵبوون هەروەها شیرپێدانی 
گرانە  كارێكی  بەخێوكردنی  و  منداڵ 
ئەوەی  كاتی  دای��ك  كە  وادەك��ات  و 
نەبێت ئاگای لە تەندروستی خۆی بێت، 
ئەمەش لە ڕوویەكەوە ڕاستە، چونكە ئەو 
حاڵەتانە تایبەتن بە ژنانەوە، بەاڵم بەڵگەی 
بن،  كارێك  وەها  پاساوی  تا  تەواونین 
لەگەڵ  لێكخشان  بە  تەمەن  چونكە 
كێشمەكێشمی كێشەكانی كۆمەڵگا وەك 
هەژاری و ڕازی نەبوون بە ژیان ناكۆكی 
خێزان فریودان بەربەستەكانی ژیان وەك 
دەستدانی  لە  كار  نەكەوتنی  دەس��ت 

داهات خواردنی ماف، زۆر كەسیشمان 
بەاڵم  گ��ەورەب��ووە،  زۆر  تەمەنی  دیوە 
بەتایبەتی  چووە  بچووك  لە  ڕوخساری 
هونەرمەندانی بواری گۆرانی موزیك و 
لە  جۆرە  بەو  پیاوانیش  هەروەها  دراما، 

پیربوون پارێزراو نین.
تەسكی  واتە  بچووك  تەمەنی  سێكسی: 
بەپێی  چونكە  زیاتر،  چێژی  واتە  زێ 
ت��ەم��ەن و ل��ەك��ات��ی م��ن��داڵ��ب��وون زێ 
بەركەوتنی  لەكاتی  بەمەش  دەكشێت 
لەگەڵ چوكدا ڕێژەی لێكخشاندنی كەم 
منداڵبوون  لەكاتی  زێ  ڕاستە  دەبێتەوە، 
دواتر  بەاڵم  دەكشێت،  ماسولكەكانی 
ڕاهێنانی  هۆی  بە  لێدێتەوە،  خۆی  وەك 
باری  بهێنێتەوە  زێ  دەتوانێت  كیجالەوە 
دەدوێین،  لێی  دواتر  كە  خۆی  ئاسایی 
نادروست  لێكدانەوەی  هەروها هەندێك 
ڕەنگی  قەبارە  پێوانەكردنی  وەك  هەیە 
ڕەنگی  یان  یان گەورە  بچووك  بە  زێ 
دەنگ،  پژمە،  ئەوانەی  دەڵێن  یان  لێو، 
ئەوەیە  مانای  سوكە  ناسكە  كۆخەیان 
پژمین  و  هاواركردن  یان  تەسكە  زێیان 
بە  زی��ان  ب��ەرز  دەن��گ��ی  ب��ە  و كۆخە 
پەردەی كچێنی دەگەیەنێت كە ئەمەش 

لێكدانەوەیەكی هەڵەیە.
پەروەردەیی: بێبەش بوون لە تێكەاڵوبوون 
خێزانی،  چەپاندنی  ك��چ��دا،  ل��ەگ��ەڵ 
هۆكانی  دەستكەوتنی  بۆ  ه��ەوڵ��دان 
نیمچە  كچانی  پشاندانی  ڕاگەیاندن، 
ئەو  بەتایبەت  ئەتاری،  یاری  ڕووت، 
بردنەوەدا كچێك  لەكاتی  یارییانەی كە 
لەو  جگە  كە  وەردەگرێت  خەاڵت  بە 
توندوتیژیش  كاریگەری  كاریگەرییە، 
بوونی  سەرسام  هەروەها  بەجێدەهێڵێت، 
یان  خوشكەكەی  جەستەی  بە  ك��وڕ 
دراوسێیەكی یان هاوڕێیەكی لە منداڵیدا 
هەمان  دۆزینەوەی  دوای  بە  گەڕان  و 

جەستەدا.
ڕاهێنانی كیجال چییە؟

ماسولكەكانی لە زێدا بەشدارە لە جۆری 
ڕیشاڵی و بازنەیین بە درێژایی و پانایی 
كرژكردن  ئەركیان  بوون  دابەش  زێدا 
هەموو  ل��ە  زێ��ی��ە  خ��اوك��ردن��ەوەی  و 
ئۆرگازم  سێكس  وەك  حاڵەتەكانی 
منداڵبوون زۆربەی ژنان بە هۆی نەناسینی 
ئەمجۆرە  كۆنترۆڵی  خۆیان  جەستەی 

جۆرێك  بە  دەستداوە  لە  ماسولكانەیان 
ژنەكە  واتە  كاردەكەن  خۆنەویستی  بە 
بێبەش دەبێت لە چاالكیان، بەاڵم ئەگەر 
جەستەی خۆی ناسی كردارەكە پێچەوانە 
دەبێتەوە واتە دەگۆڕن بۆ خۆویستی وەك 
لەژێر  چاالكیان  دیكە  ئەندامێكی  هەر 
دواتر  كە  دەبێت  خۆماندا  كۆنترۆڵی 
كرداری  بەسەر  پۆزەتیف  كاریگەری 
ئەم  بۆ  بەجێدەهێلێت،  سێكسیشەوە 
بواری  لە  شارەزا  د. كیجال  مەبەستەش 
دان��اوە،  ڕاهێنانەی  ئەم  ژن��ان  سێكسی 
ڕاهێنانەكەش بەم شێوەیەیە )ژنەكە خۆی 
یان مێردەكەی پەنجەی دەستیان دەخەنە 
ناوپۆشی زێوە و مەساجی پێدەكەن پاڵ 
بەرامبەر  تا  دەنێن  زێوە  دیوارەكانی  بە 
هەستی پێدەكات بە مەرجێك نەبێتە ئازار 
پێگەیاندن لە هەمان كاتدا ژنەكە هێزێك 
دەكات  دروست  زێی  دیوارەكانی  بە 
دەرەوە،  بۆ  بنێت  پەنجەكەوە  بە  تاپاڵ 
هەموو  ژنەكە  میزكردن  لەكاتی  یان 
دەیپەستێوێت  دەكاتەوە  كۆ  میزەكەی 
و بە تكەتك ڕێ بە دەرچوونی دەدات 
بڕوات  دەدات  میزەكە  بە  ڕێ  پاشان 
كردار  هەمان  و  دەیپەستێوێتیەوە  پاشان 
دووبارە دەكاتەوە، ڕۆژانە ئەم كردارانە 
بۆ چەند جارێك لەكاتی ئاسایی بەدەر لە 
سێكس دووپات دەكەنەوە تا سەركەوتن 

بە دەست دەهێنرێت.
پیاو و ژن دوای نەمانی پەردە 

دەتوانن هەست بە چێژی 
یەكەم جار بكەنەوە؟

بەڵێ وەك ئاماژەمان پێدا بە هۆی هەردوو 
ماسولكەی زێ واته  سڤینكتر و لیڤانتور 
كۆنترۆڵكردنی لەالیەن ژنەوە دەتوانرێت 
و  پێبكەن،  هەست  زیاتریش  چێژی 
یەكتربن  ش��ارەزای  و  بناسن  زیاتر  تا 
خۆشەویستیتان زیاتر دەبێت بەمەش چێژ 
لە هەموو شتەكانی ژیانتان وەردەگرن.  

پێویست دەكات ژن پەردەی 
دەستكرد دابنێ بۆ پیاوەكەی؟

كەوتوەتە سەر ئارەزوومەندی هەردووال 
پێموابێت داواكردنی ئەم جۆرە كردارانە 
جەستە  سمینی  وەك  دیكەی  ئاكاری  و 
شوێنە  ڕوو  لە  دانان  ئاڵقە  خاڵ  و  تاتۆ 
سێكسیەكان كاریگەری سایت و كەناڵە 
نەبێت  دیكە  هیچی  زیاتر  سێكسیەكان 
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كە بۆ گەرمكردنی بازاڕ یان بەجۆرەها 
پێموایە  دەك��ەن،  نمایش  ژنان  شێوە 
یەكدی  بۆ  خۆشەویستی  دەربڕینی 
لە هەموو شت، چونكە چێژی  باشترە 
زیاترتان پێدەدات لە ژیانی هاوبەشتان.

دەكرێت كچ هیچ كردەیەكی 
سێكسی نەكردبێت پەردەی 

نەمابێت؟
پەردەكەیان  هەر  كچ  هەندێك  بەڵی 
دروست نابێت وەك پێشتر باسمان كرد 
هەروەها بە هۆی هەندێك یاری وەك 
بازدان یان ئەسپ سواری یان بە هۆی 
یان  زەبرێكەوە  هۆی  بە  بەركەوتن 
هەندێجار بە هۆی دەستلێدانی زۆرەوە 
زیانی  پەنجەوە  كردنی  نوقم  زۆر  و 

بەربكەوێت.
دەستلێدانی كچ دەبێتە هۆی 

دڕاندنی پەردە؟
لە هەندێك حاڵەتدا ئەگەر زۆر ئەنجام 
بدرێت پاشان كار بگاتە ئەوەی زۆرتر 
بمێنێتەوە و پەنجەی زیاتر تێپەڕ بكات.
ژنان دەتوانن هەست بە بوونی 

پەردەكانیان بكەن؟
ساغی  ل��ە  دڵنیابوون  ب��ۆ  هەندێك 
پرسیارەیان  جۆرە  ئەو  پەردەكەیان 
كردۆتە مۆتەكەی مێشكیان بۆ وەاڵمی 
ئەم پرسیارەش چەند بۆچوونێك هەیە 
پەنجەی  ه��ۆی  بە  دەڵێن  هەندێك 
خۆتەوە ئەگەر بە هێواشی بۆ مەبەستی 
چێژ نەبێت هەستی پێدەكەن، هەندێكی 
كردنەوەی  ئاوێنەداو  لەبەر  دەڵێن  دی 
هەردوالق و زێ و تێگرتنی ڕووناكی 
ئ��ەوەن  لەسەر  زۆری��ن��ە  ڕای  بەڵێ، 
نەخێر، بەاڵم پزیشكی تایبەت كە ئەو 
تایبەتی  لێنوڕی  بە  دەك��ات  ك��ردارە 
ئینجا هەستی پێدەكات ئەویش هەموو 
كاتێك باش نییە ئەو سەردانە بكرێت، 
نائاسایی  حاڵەتێكی  ئەگەر  لەكاتێكدا 
دەست  ی��ان  ك��ەوت��ن��ەخ��وارەوە  وەك 
هه بوو  نەخۆشییەك  ی��ان  درێژییەك 

پێویسته.  بۆدڵنیابوون 
لەكاتی  ك��چ  )ه��ەن��دێ��ك  تێبینی: 
مانگانەیاندا  س��وڕی  حاڵەتی  یەكەم 
پەردەكەیان  كە  دەك��ەن  هەست  وا 
دڵۆپێك  ب��ەوەی  پێگەیشتبێت  زیانی 

بینیوە  خوێنیان  دڵۆپێك  چەند  یان 
تەڕبوونی  و  دەستلێدان  لەكاتی  یان 
مانگانە  مانەوەی  زێ و هاتنی خوێنی 
بە هۆی  یان  تێكچوونی سوڕەكە  یان 
ئەو  هۆرمۆنییەوە  گۆڕانی  و  نەخۆشی 
واهەست  دەبێت  الدروست  ترسەیان 
دەكەن پەردەكەیان زیانی پێكەوتووە، 
هەڵەیە  بیركرنەوەیەكی  ئەمەش  كە 
هەڵەبردنی  بە  یان  بردن  گومان  لە  و 
لەو  نییە  دیكە  هیچی  دەوروب����ەر 
پزیشكی  سەردانی  ئەگەر  كاتانەشدا 
زۆر  و  باشترە،  بكرێت  باوەڕپێكراو 
كچە  ئەو  بنەماڵەی  لەسەر  پێویستە 
ئەندامە  ل��ەس��ەر  دروس���ت  زان��ی��اری 
سێكسیەكان  حاڵەتە  و  سێكسیەكان 
ب��دەن��ە ن��ەوەك��ان��ی��ان ب��ۆ ئ���ەوەی لە 
و  ترس  تووشی  وەه��ادا  حاڵەتێكی 
هەندێجار  چونكە  نەبن،  سەرسامی 
بووەتە هۆی گرێی دەروونی وازهێنان 
پێش  لەوەو  كچە  بەوەی  خوێندن  لە 
هیچ زانیارییەكی وەهای نەبووە لە پڕدا 
لەناو پۆلدا ڕووبەڕووی وەها حاڵەتێك 
كە  كچانەی  ئەو  بەتایبەتی  بووەتەوە 
دواتر  و  بنەڕەتیدان  قۆناغی  لە  هێشتا 
و  ترس  تووشی  كە  ئ��ەوەی  بووەتە 
بە  ب��ووە  دوات��ر  زۆربێت  شەرمێكی 
ڕووداوەكەشی  و  دوودڵی  و  گومان 
شاردۆتەوە لە دایك و باوكی، چونكە 
كە  ترسێنراوە  بوون  بن  بەبێ  پێشتر 
چونكە  نەكەوێتەوە،  ك��وڕ  نزیكی 
ژنانە  بوونی  ناشرین  هۆكاری  تاكە 
زانیارییانەیان  ئەو  دەوروبەریشی  و  
نەبووە بەڵكو لەجێی یارمەتی و ئاسایی 
وەرگرتنی حاڵەتەكە بە لۆمەكردن یان 
و  لێكردوە  پێشوازیان  گاڵتەپێكردن 
وەها  بە  گرنگی  پەروەردەش  پێویستە 
پسۆڕی  كەسانی  و  ب��دات  وانەیەك 
سوود  مەبەستی  كە  بكرێت  دابین  بۆ 

گەیاندن بێت بە هەرزەكاران.
هەموو پیاوێك توانای البردنی 

پەردەی هەیە؟
حاڵەتە  ئەو  ڕووب��ەڕووی  كات  زۆر 
ژنی  هێشتا  كە  كوڕێك  كە  دەبینەوە 
نەهێناوە دەترسێت لە توانای خۆی یان 
چوك  یان  توڵ  دەكات  لەوە  پرسیار 
هۆكاری  دەكرێت؟  گ��ەورە  چی  بە 

نەزۆكی چییە؟ درێژی و قەبارەی توڵ 
توڵی  ئەگەر  پیاو  باشە؟  بێت  چەند 
بچووك بوو دەتوانێت سێكس بكات؟ 
پیاوەتی بە هۆی چییەوە  لە دەستدانی 
هەموو  وەاڵم��ی  كە  ڕوودەدات؟  
هەیە  هۆكار  یەك  تەنیا  پرسیارەكان 
بینینی  یان  بیستن  ئەویش  لەپشتیانەوە 
ڕووداوە سێكسیەكان كە لە زۆرێك لە 
بە گرێی  چیرۆك و دراماكاندا كراوە 
یان  بینەر  ئەوەی  بۆ  چیرۆك  یان  فیلم 
خوێنەر زیاتر بەالی خۆیدا ڕابكێشێت 
بووەتە  خەیاڵەوە  لە  حاڵەتەكە  بەمەش 
ڕاستی كەسەكە وا هەست دەكات ئەو 
و  ڕوویانداوە  ڕابردوودا  لە  ڕووداوانە 
دووبارە  لەمیشدا  هەیە  ئەوەی  ترسی 
گرێی  بڵێین  دەتوانین  بەوەش  ببێتەوە 

فیلم بووە بە گرێی دەروونی.
چونكە  ڕاس���ت���ە،  ن��ا  ئ��ەم��ەش  ك��ە 
مەبەستێكی  سیناریۆنووس  ڕەنگە 
دەروونی  هونەری  بازرگانی  سیاسی 
كۆمەاڵیەتی لە پشت ئەو نووسینەیەوە 

هەبێت.
لە ڕووی پزیشكی جێندەری دەروونی 
هەموو  كە  سەلمێنراوە  سێكسیەوە 
هەیە  سێكسكردنی  توانای  پیاوێك 
ئەگەر  هەیە  پەردەی  البردنی  توانای 
تەنانەت  بێت  تەندروست  كەسەكە 
ئەگەر پەردەكەش لە جۆری الستیكی 
ئاسایی  نەشتەرگەری  دوای  بێت 
حاڵەتی  هەندێك  م��ەگ��ەر  دەب��ێ��ت 
لەسەر  كار  كە  پێست  شێرپەنجەی 
یان  دەكات  سێكسی  ئەندامی  شێوەی 
هەندێك حاڵەتی زگماكی چوكی یان 
هەندێك حاڵەتی وەك كەوتنەخوارەوە 
پشت  بڕبڕەی  شكانی  بەرز  شوێنی  لە 
حەوز پاشان كاریگەری هەبێت بەسەر 
حاڵەتی  هەندێك  یان  پەتكەوە  دڕكە 
ئاوسانی  و  تۆو  بۆری  گیرانی  وەك 
ملوولەكانی  ڕەق��ب��ون��ی  پ��رۆس��ت��ات 
نەشتەرگەری  بە  زۆربەیان  كە  خوێن 

چارەدەكرێن.

npaِ  خوێندکاری بەشی که لتوور له *
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زانیاری نوێ 
سەبارەت بە ژن



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

128

خوێنەر  سەرنجی  پێویستە 
ئەم  ڕیزبەندی  كە  ڕابكێشم  ئەوە  بۆ 
بە  حازر  و  ئامادە  خوارەوە  خااڵنەی 
بگێڕم  وەریان  من  و  نەبوون  دەست 
كاتدا،  و  شوێن  یەك  لە  كوردی  بۆ 
بەڵكو دوای ئەوەی ئەو بیرۆكەیەم ال 
كە  سایتەدا  دوو  لەو  كە  دروستبوو 
زۆری  بە  و  ژنان  دۆزی  بە  تایبەتن 
تەندروستیان  و  زانستی  زان��ی��اری 
زانی  چاك  بە  وام  بۆیە  ژنانە،  لەسەر 
كۆمەڵگەی  بۆ  كە  زانیارییانەی  ئەو 
گرنگن  و  دەگوجێت  كوردیمان 
كورت  خااڵنەدا  لەم  زانیارییانە  ئەو 
بكەم،  بۆ  ئامادەسازییان  و  بكەمەوە 
ب��ۆی��ە س��ەرەن��ج��ام پ��اش گ���ەڕان و 
الی  خاڵەی  چەند  ئەم  بەدواداچوون 
بخرێنە  كە  زانی  باش  بە  خ��وارەوەم 
بەتایبەت  كوردەوە  خوێنەری  دەست 
دوای  ڕۆژ  پێویستە  كە  ئازیز  ژنانی 
ڕۆژ زانیاری و ئاستی زانستیان بەرزتر 

ببێتەوە و سوپاس/وەرگێڕ.
- نائومێدی و ڕادەی ژیری ژن

ت���وێ���ژەران���ی ئ��ەم��ەری��ك��ی ب��ۆی��ان 
دەركەوتووە، كە كەمێك پاش چوونە 
لەناكاو زۆربەی  نائومێدییەوە،  قۆناغی 
فێربوون  گرفتی  دووچ���اری  ژن��ان 
مژدەیەك  توێژەران  هاوكات  دەبنەوە. 

بە ژنان و كچان دەدەن كە ئەو گرفتە 
كاریگەری  ماوەیەك  پاش  و  كاتییە 

نێگەتیڤی بۆ سەر خوێندن نامێنێت.
مرۆڤ  زانراوە  و  ئاشكرایە  هەروەك 
هزرییەكانی  توانا  تەمەنەوە  چوونە  بە 
كز دەبێت و كەمتر سەرنجی دەبێت. 
 California توێژەرانی زانكۆی  ئێستا 
لە Los Angeles لە  چاودێریكردنی 
كە  دەرك��ەوت��ووە،  بۆیان  ژن   2000
نائومێدییەوە  قۆناغی  چوونە  لەكاتی 
لە 60%ی ژنان گرفتی بیركردنەوەیان 

هەیە.
هاوەڵەكانی  و   Gail Greendale

ت��وان��ی��ی��وی��ان��ە ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی��ان بە 
گران  و  سەخت  لێكۆڵینەوەیەكی 
س��ەرپ��ش��ك ب��ك��ەن��ەوە. ل��ەم��ی��ان��ەی 
بیركردنەوە  زاناكان  لێكۆڵینەوەكەیاندا 
تاقیكردەوە،  كاروكاتیان  وش��ە،  لە 
جیاوازی  قۆناغی  چ��وار  لە  ئ��ەوەش 

نائومێدیدا. تەمەنی 
ت��وان��اك��ان��ی��ان لە  ب���ەش���دارب���ووان 
چەند  تا  دەكرد،  باشتر  قۆناغەكاندا 
جار ئەوان تاقیكردنەوەكەیان دووبارە 
بكردبایەوە. توێژەران لە بەرگی 72ی 
ژمارە 21ی گۆڤاری Neurology دا 
نووسیوویانە، كە كەمێك پاش دابڕاندن 
دواهەمین  كاتی  مانگانە،  سوڕی  لە 
لە  باشبوون  هێندە  مانگانە،  سووڕی 
نەكراوە.  تێبینی  هزرییەكاندا  توانا 
ل��ە ن��اوەڕۆك��ی ب��اڵوك��راوەك��ەی��ان��دا 
ژن  كە  دەدەن،  ئ��ام��اژە  ت��وێ��ژەران 
دوای  كەمێك  تەنیا  فێربوونی  توانای 
دەبێت،  نائومێدییەوەیە  تەمەنی  چوونە 
تەمەنی  پێش  وەك  تواناكانیان  دواتر 

لێدێتەوە. نائومێدی 
توانیوێتی  هۆرمۆنی  چارەسەكردنی 
یارمەتی ژنان بدات، بە بەراوردكردن 
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ژن��ان��ەی چ��ارەس��ەری 
هۆرمۆنیان وەرنەگرت. بەاڵم تواناكانی 
وەرگرتبوو،  چارەسەریان  ژنانەی  ئەو 
تەمەنی  بەسەر  كاتێك  چەند  دوای 
دیكە  ژنەكانی  لە  هیچ  نائومێدیدا 

زیاتر نەبوو.
- ماسی بۆ ژنی دووگیان 

زۆربەی شارەزایان لەسەر ئەوە كۆكن 
دەتوانێت  خواردندا  لە  گ��ۆڕان  كە 

بەسوود بێت. زۆر سروشتییە كە كەڵك 
ماددەی  یان  ڤیتامین  لە  وەربگیرێت 
كەسێك  هەموو  بەاڵم  زیاتر،  كانزایی 
زیادەڕەوەی  كە  بێت  ئاگادار  دەبێت 
كە  ئەوەی  پێدەگەیەنێت.  زیانی  تێیدا 
ماسی خواردنێكی گونجاوە بۆ مێشك، 
بێشومارێكی ئاشنایە بۆ هەموومان هەر 
وەك  كە  ماسییە  )ڕۆنی  "ت��ران"  بۆیە 
شەربەت یان حەب دروستی دەكەن( 
بۆ  بەهێزكەرەكان  ماددە  لە  بەشێكە 
خاوەن  دای��ك  گەر  جا  ك��ەس.  زۆر 
منداڵ بێت، زۆر سروشتییە كە كەڵك 
لە ڕۆنی بەسوودی ماسی وەربگرێت.

 ت��اق��ی��ك��اری��ی��ەك ك��ە ل��ەس��ەر زی��ات��ر 
ئەوە  ئەنجامدراوە،  ل��ە7400ك��ەس��دا 
لە  لێكۆڵەرەكان  دەردەخات كە بۆچی 
مێژە و ساڵەهایە تووشی ئەو گومانەن: 
ئەوەی كە بۆچی ئەو دایكانەی لە كاتی 
دووگیانیدا بە ڕادەی پێویست خواردنی 
هەمیشە  زۆرترە،  ژەمەكانیدا  لە  ماسی 
منداڵەكەیان لە باری دەمارییەوە گەشەی 
كە  مانایەیە  بەو  ئەمە  دەبێت.  باشتری 
تێگەیشتنی زمان، توانا كۆمەاڵیەتیەكان 
گەشەیەكی  م��ن��داڵ  ژی��رب��وون��ی  و 
چاو  لە  بەدیدەكرێت  تێدا  خێراتری 
لێكۆڵینەوەیەك  بەپێی  دیكەدا.  مندااڵنی 
بە  كارۆالینا  ن��ۆرد  زان��ك��ۆی  لە  كە 
ماددە  ئەو  ڕادەی  گەیشتووە،  ئەنجام 
كانزاییانەیان دەستنیشانكردوە كە لەڕێی 
گەیشتووە.  منداڵەكەی  بە  دایكەوە 
ئەو  لەگەڵ  بەراوردكراون  ژمارانە  ئەم 
نێوان  مندااڵنی  لە  كە  تاقیكردنەوانەی 

تەمەن پازدە و هەژدە مانگیدان. 
ئەو  دەرك���ەوت���ووە:  ئ��ەوە  بەگشتی 
دووگیانیدا  كاتی  لە  كە  دایكانەی 
ئەنجامێكی  ماسیان خواردووە،  زۆرتر 
ڕادەی  بەتایبەت  هەبووە.  باشتریان 
تێگێشتن لە وشە الی مندااڵنی تەمەن 
پازدە مانگ بە دوای لە دایكبوونییەوە 
منداڵەكانی دیكە.  لە  بووە  باشتر  زۆر 
لەهەمبەر  ڕوونیش  بە  زۆر  بابەتە  ئەم 
توانا كۆمەاڵیەتیەكانی منداڵ و توانای 
نیشاندەدات.  خۆی  زمانی  گەشەی 
گۆڤاری  لە  بابەتە  وتنە،ئەم  شایانی 
 Nutra Ingredients ئینتەرنێتی 

هاتووەتە بەر باس.
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- ژنان و  خەمۆكی 
لە  یەكێك  وەك  خەمۆكی  ئ��ەم��ڕۆ 
كۆمەڵگاكان  نێو  باوەكانی  نەخۆشییە 
زەق و بەرچاوە و ژنانیش زۆر زیاتر 
دەبن.  نەخۆشییە  ئەم  تووشی  لەپیاوان 
و  ژیانیان  بارودۆخەی  لەبەرئەو  ژنان 
مێژوو  درێژایی  بە  كە  بێمافیەی  ئەو 
بەسەریاندا سەپاوە، زۆر زیاتر لەپیاوان 
لە بەرامبەر كێشە و ملمالنێكانی ژیان 
دەب��ن.  خەمۆكی  نەخۆشی  تووشی 
دەمانەوێت لێرەدا بە كورتی ئاماژەیەك 
تووشبوونی  هۆكارەكانی  بە  بدەین 

ژنان بە خەمۆكی:
یان  پێگەیشتن  س��ەردەم��ی  لەپێش 
لە  جیاوازییەك  باڵقبوونەوە،  تەمەنی 
سەرهەڵدانی خەمۆكی لەنێوانی كچ و 
كوڕدا نابینرێت. بەاڵم لەنێوان تەمەنی 
زیادبوون  ڕادەی  ساڵیدا   13 و   11
لەنێو  خەمۆكی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  و 
تەمەنی  تا  و  پەرەدەستێنێت  كچاندا 
پیاوان  هێندەی  دوو  كچان  ساڵی   15
ئەم  تێپەڕاندووە.  خەمۆكییان  قۆناغی 
یان  پێگەیشتن  تەمەنی  لە  مەسەلەیە 
باڵقبووندا ڕوودەدات، واتە كاتێك كە 
چاوەڕوانییەكان و ڕۆڵی كەسەكان بە 
شێوەیەكی بەرچاو زیاددەكەن. پەستان 
وەك  پێگەیشتن  تەمەنی  فشارەكانی  و 
دروستبوونی شوناس، ڕۆڵی سێكسی، 
جار  یەكەم  بۆ  بڕیاردان  ئەزموونی 
هوڕمۆنی-  گۆڕانی  لەگەڵ  هاوكات 
ئەم  ڕوودەدات.  جەستەیی  و  زەینی 
بەگشتی  گوشارانە  و  جۆرەپەستان 

جیاوازن  كچاندا  و  كوڕان  لەنێوانی 
قۆناغی  كچانی  لەنێو  ڕادەی��ەك  تا  و 
خوێندنی دواناوەندی زیاتر خەمۆكی، 
پەرە  زیاتر  دڵ��ەڕاوك��ێ  و  سترێس 

دەسێنێت. 
بەگشتی پەستان و فشارەكان دەتوانن 
باری  لە  تووشبوونی كەسانێك كە  لە 
الوازن  ڕادەی���ەك  تا  بیولۆژیكیەوە 
كەس  هەندێك  هەبێت.  كاریگەرییان 
تووشبوونی  كە  باوەڕەن،  ئەو  لەسەر 
زۆرتری ژنان لەو فشارانەوە سەرچاوە 
ژنان هەن.  دەگرێت كە ڕۆژانەلەسەر 
بریتین  فشارانە  و  پەستان  ئەمجۆرە 
و  ماڵ  لە  سەرەكی  لەبەرپرسیارێتیی 
و  هاوسەر  لەدەستدانی  كار،  شوێنی 
بوونی  و  منداڵ  بەخێوكردنی  تەنیا  بە 
دایك و باوكی پیر. ئەوەی كە چۆن 
ژیانی  لەسەر  دەتوانن  هۆكارانە  ئەم 
ژنان كاریگەر بن هێشتاكە بە تەواوی 
ڕوون نییە. زۆرترین تووشبووان لەنێو 
یەك  لە  كە  هەیە  پیاوانێك  و  ژن��ان 
جیابوونەتەوە. بەگشتی خەمۆكی لەنێو 
ژناندا زیاترە و هاوسەرێتیش ڕۆڵێكی 
ژناندا.  ژیانی  لە  هەیە  سەرەكیی 
و  باش  هاودەمی  و  هاوڕێ  نەبوونی 
هەروەها  و  متمانە  جێی  پەیوەندیی 
ژن  كێشەی  ئاشكرابوونی  زۆرج��ار 
سەرهەڵدانی  ه��ۆی  دەبێتە  مێرد  و 
ئەو  زۆری  بە  ژناندا.  لە  خەمۆكی 
هاوبەشیی  ژیانی  لە  ژن  كە  كاتانە 
خۆی و مێردەكەی ڕازی نییە تووشی 

خەمۆكی دەبێت. 

ه��ۆك��ارەك��ان،  ل��ە  دی��ك��ە  یەكێكی 
دووگیانبوون،  مانگانە،  س���ووڕی 
قۆناغی دوای منداڵبوون و یان نەزۆك 
دەبنە  زۆرج��ار  مەسەالنە  ئەم  بوونە. 
و  جەستەیی  باری  تێكچوونی  هۆی 
كەسەكە  زۆرج��ار  كە  ژن  دەرونیی 
تووشی خەمۆكی دەبێت. لە هەندێك 
بە  گۆڕانكارییانە  ئ��ەم  ژن��ان��دا  ل��ە 
كە  ڕوودەدەن،  خێرا  شێوەیەكی 
دەرونییەوە  و  جەستەیی  ب��اری  لە 
و  نیگەرانی  جۆرێك  تووشی  ژن 
ئاڵوگۆڕانەی  ئەو  دەكات.  دڵەراوكێ 
مانگانەدا  س���ووڕی  ل��ەك��ات��ی  ك��ە 
ڕوودەدەن پێیان دەووترێت )سێندرم(. 
منداڵبوون  دوای  ژن  زۆرج��ار  یان 
تووشی جۆرێك خەمۆكی دەبێت كە 
تا ماوەیەكی زۆر لەگەڵیدا دەمێنێتەوە. 
كە  دەریانخستووە  لێكۆڵینەوەكان 
تووشی  منداڵبوون  دوای  ژنانەی  ئەو 
خەمۆكی دەبن، بە زۆری ئەو ژنانەن 
چەند  سكپڕبوونیانەوە  لەپێش  كە 
جارێك خەمۆكییان ئەزموون كردووە. 
ناتوانن  كە  ژن��ان��ەی  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا 
مەترسی  لە  زۆرت��ر  بێت  منداڵیان 
هەست  و  خەمۆكیدان  بە  تووشبوون 

بە كەمبوونێك دەكەن. 
ل��ە ئ��اك��ام��ی ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەك��ان��ەوە 
دەرك���ەوت���ووە، ئ���ەو ژن��ان��ەی كە 
ل��ەس��ەردەم��ی م��ن��داڵ��ی��دا ت��ووش��ی 
توندوتیژیی ڕەگەزی بوون لە ماوەی 
ژیانیاندا زۆرتر لە مەترسی تووشبوون 
و  هەژاری  هەروەها  خەمۆكیدان.  بە 
لە  دیكەن  جۆرێكی  دەستكورتییش 
بە خەمۆكی.  تووشبوون  هۆكارەكانی 
و  دانانیپەستان  هۆی  دەبێتە  هەژاری 
هەست  ئ��ەوان  و  ژن��ان  لەسەر  فشار 
كەوتنیخۆیان  پەرواێز  و  نائارامی  بە 
داراییەوە  لەڕووی  ناتوانن  و  دەكەن 
سەربەخۆ بن. بە گشتی ژنان بە هۆی 
هەروەها  و  دەژین  تێیدا  دۆخەی  ئەو 
مرۆییەكانیان  مافە  لە  بێبەشبوونیان 
زیاتر لەپیاوان لە مەترسی گیرۆدەبوون 

بە نەخۆشی خەمۆكیدان.
- پێاڵوی پاژنە بەرز

ژنان  یارمەتی  ب��ەرز  پاژنە  كەوشی 
دەدات، كەمێك بااڵ بەرزتر دەربكەون 

یەكێكی دیكە لە هۆكارەكان، سووڕی مانگانە، 
دووگیانبوون، قۆناغی دوای منداڵبوون و یان 
نەزۆك بوونە. ئەم مەسەالنە زۆرجار دەبنە 
هۆی تێكچوونی باری جەستەیی و دەرونیی ژن 
كە زۆرجار كەسەكە تووشی خەمۆكی دەبێت. 
لە هەندێك لە ژناندا ئەم گۆڕانكارییانە بە 
شێوەیەكی خێرا ڕوودەدەن، كە لە باری جەستەیی 
و دەرونییەوە ژن تووشی جۆرێك نیگەرانی و 
دڵەڕاوكێ دەكات
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سەرنجڕاكێشتر  زیاتر  كەمێك  و 
نوێ  لێكۆڵینەوەیەكی  ئێستا  ب��ن. 
نیشانیدەدات، كە لەپێكردنی كەوشی 
دروستكردنی  دەبێتە  ب��ەرز  پاژنە 
پێدا.  س��روش��ت��ی  ل��ە  گ��ۆڕان��ك��اری 
ه��ەرچ��ەن��دە زۆرێ���ك ل��ە ژن���ان بە 
ب��ەرز  پ��اژن��ە  ك��ەوش��ی  لەپێكردنی 
ئ��ازار دەب��ن��ەوە، كەچی  دووچ��اری 
كەوشانە  جۆرە  ئەم  ژنان  لە  زۆرێك 
و  سابۆ  رۆبەرت  ئێستا  دەكەن.  لەپێ 
بۆیان  ڤییەنا  زانكۆی  لە  هاوەڵەكانی 
بەرز  پاژنە  پێاڵوی  دەركەوتووە، كە 
پوز  ماسولكەی  سەر  بۆ  كاریگەری 

هەیە.
لێكۆڵینەوەكەیاندا  م��ی��ان��ەی  ل��ە 
گروپ  دوو  نەمساوی  توێژەرانی 

ساڵیان   50 بۆ   20 نێوان  ژن��ی  لە 
ب����ەراوردك����رد. گ��روپ��ی ی��ەك��ەم 
شێوەیەكی  بە  و  ساڵ  دوو  م��اوەی 
پێنج  بەرزی  پاژنە  پێاڵوی  بەردەوام 
گروپی  لەپێكردبوو.  سانتیمەتریان 
پاژنە  پێاڵوی  لەپێكردنی  دووەم 
یارمەتی  بە  دانابوو.  هەڵە  بە  بەرزیان 
Ultrasoundزاناكان  پشكنینەكانی 
ڕێشاڵی  كە  بیسەلمێنن،  توانییان 
ماسولكەی پوز بە ڕێژەی لە 13% بە 
كورت  پاژنەبەرز  پێاڵوی  لەپێكردنی 

دەبێتەوە.
- ژنی جوان

بەپێی تۆێژینەوەیەكی نوێی ئەمەریكی 
بە  ج��وان  ژنانی  كە  دەرك��ەوت��ووە 
ناشریندا،  ژنانی  لەگەڵ  ب���ەراورد 

لەگەڵ  ڕووبەڕووبونەوەیان  لەكاتی 
تووڕەییەوە  بە  زیاتر  كێشەكانیاندا 
ئارون  دكتۆر  دەكەن.  هەڵسوكەوت 
لەگەڵ  كالیفۆڕنیا  زانكۆی  لە  سێڵ، 
156 قوتابیدا، بە مەبەستی پێوانەكردنی 
چۆنییەتی  لەبارەی  ژنان  ی  )مەزاج( 
و  دۆخ  ه��ەر  ب��ۆ  ڕەف��ت��ارك��ردن��ی��ان 
دەركەوت  ئەنجامیانداوە،  دیاردەیەك 
مامەڵە  تووڕەتر  ژنەجوانەكان  كە 
پێ  خۆیان  ژنانەی  لەو  وەك  دەكەن 
ئەو  ئەگەر  وتنە  شایانی  نییە،  جوان 
بیروبۆچوون  دەربڕینی  لەكاتی  ژنانە 
یان هەڵوێستدا بە نەرمی ڕەفتار بكەن 
خەڵك  سەرنجی  زیاتر  بێگومان  ئەوا 
خۆیان  الی  بۆ  پیاوان  بەتایبەت  و 

ڕادەكێشن.
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- پێكهاتەی شیری دایك 
توێژەرانی ئیسپانی بۆیان دەركەوتووە، 
كە شیری دایك لە ڕۆژدا كۆرپەكەی 
هانی  شەودا  لە  و  پێدەكات  گەشەی 
توێژەران  بۆیە  هەر  دەدات.  خەوتنی 
شیری  كە  دەك��ەن،  دایكان  لە  داوا 
هەڵنەگرن: شیری  ئێواران  تا  مەمكیان 
لە  زۆر  یەكجار  بڕێكی  بەیانیان 
گەشەكردنی  بۆ  كە  تێدایە،  توخمی 
خۆیان  گرنگی  كۆرپە  خانەكانی 
شیری  پێكهاتەكانی  لەكاتێكدا  هەیە، 

شەوان هانی خەوتن دەدەن.
تێكەڵەیەكی  لە چەند  دایك    شیری 
یەكجار زۆر لە توخمە خۆراكییەكان، 
توخمە  ك��ان��زای��ی��ەك��ان،  ڤیتامین، 
بەرگرییەكان،  فاكتەرە  گەورەكان، 

چاالكییە  ت��وخ��م��ە  و  ه���ۆرم���ۆن 
ئاستی  پێكهاتووە.  بایۆلۆژییەكان 
گ��ەورەب��وون��ی  ب��ە  شیر  پێكهاتەی 
شیرەخۆرە دەگۆڕێت. بە تەنیا تەمەنی 
شیرەخۆرە ڕۆڵێك لە ئاستی پێكهاتەی 
شیردا نابینێت، بەڵكو ڕۆژ و شەویش 
ڕۆڵی خۆیان هەیە، هەروەك كریستینا 
زانكۆی  لە  هاوەڵەكانی  و  سانشێ 
Extremadura بۆیان دەركەوتووە. 

هەشت  بۆ  شەش  ئیسپانی  توێژەرانی 
پشكنی،  دایكیان   30 شیری  نموونەی 
كە لە ماوەی 24 سەعاتدا لە مەمكیان 
پشكنینەكاندا  كاتی  لە  بوو.  وەرگیرا 
سەر  خستبووە  تیشكیان  ت��وێ��ژەران 

نوكلئۆتید. خەستی 
بە  بایۆلۆژیانەش  مۆلیكیوڵە  ئ��ەم   
بۆماوەییەكان  توخمە  بناغەی  بەردی 

لە  هەندێك  ه��اوك��ات  دادەن��رێ��ن، 
جێبەجێ  جەستە  دیكەی  فەرمانەكانی 
دەبنە  ل��ەوان��ە  ه��ەن��دێ��ك  دەك����ەن. 
كردنەوە،  هێمن  و  خەوتن  هاندانی 
هۆكاری  دەبنە  دیكەیان  هەندێكی 
پشكنینەكان  ئەنجامی  وروژان���دن. 
هاندەری  خەستی  كە  دەریانخستووە، 
-UMP  وGMP    و AMP خەوتن
بەیانی  هەشتی  تا  ش��ەو  هەشتی  لە 
لەكاتێكدا  ئاست.  ئەوپەڕی  دەگەنە 
نوكلئۆتیدییەكانیCMPو  خەستی 
ئاستیاندان.  لەوپەڕی  ڕۆژدا  لە   IMP

گۆڤاری  ڕووپ��ەری  لەسەر  توێژەران 
 Nutritional Neuroscience
باشترە  دایكان  كە  نووسیویانە،  دا 
مەمكیان  لە  ئێواران  تا  بەیانیان  شیری 
نەهێڵنەوە و تا بۆیان دەكرێت، لەكاتی 

خۆیدا شیر بە منداڵەكانیان بدەن.
- بۆیەی نینۆكەكانت

جوانترین  ل��ە  نینۆك  ب��ۆی��ەك��ردن��ی 
ئەم  ئێكسسواری  گرنگترین  و 
نینۆكی  ژن��ان��م��ان،  ب��ۆ  س��ەردەم��ەی��ە 
پشتگوێخراو كە درێژە یان وەك یەك 
نەگونجاو  و  ناشرین  شێوەیەكی  نییە، 
دەبێت  ب��ەاڵم  دەستەكانت،  دەدات��ە 
هەڵدەبژێریت  بۆیە  چۆن  كە  بزانی 
لەگەڵ  بگونجێت  كە  نینۆكەكانت  بۆ 

تەمەنت. 
لە تەمەنی 15 تا 30 ساڵی، نینۆكەكانت 
شایستەی  و  بێ  ج��وان  و  بریقە  بە 
تەنانەت  بێت،  ڕازاوەی��ی  و  ناسكی 
و  پێبدە  گرنگی  زیاتر  شێوەیەكی  بە 
هەوڵبدە ڕێژەیەكی درێژی هەبێت كە 
جوانییەكی  و  لێبدرێ  ئاسانی  بە  بۆیە 
ئامۆژگاری  ئەمەش  ببەخشێت،  ڕەها 
تا  جوانكارییە  ب���واری  پسپۆرانی 
بگرێت،  لەخۆ  بریقەدار  شێوەیەكی 
هەردەم بە پاكی بیپارێزە و دیمەنێكی 

ڕازاوەی دەبێت. 
پسپۆرێكی  ك��ە  لیبمان(  )دی��ب��را 
ڕەنگە  دەڵێت:  جوانكارییەو  ب��واری 
لە  كە  تۆخ(  )شینی  وەك  تۆخەكان 
دادەنرێت،  تازەكان  كالسیكی  ڕەنگە 
تازەمان  نینۆكی  شێوەی  ئ��ەوەی  بۆ 
)لیبمان(  ئامۆژگاری  دەستكەوێت 
و  بڕنی  جوانی  بە  نینۆك  كە  ئەوەیە 

جوانی 
بە تەنیا بەچاو 
لێكدانەوەی بۆ 
ناكرێت، بەڵكو 
مێشكیش لێكدانەوەی 
تەواوی بۆ دەكات: 
لەكاتێكدا ژنان هەردوو 
بەشی مێشكیان بۆ 
هەڵسەنگاندنی جوانی 
بەكاردەهێنن، پیاوان 
تەنیا یەك بەش. بۆ 
وەاڵمدانەوەی ئەم 
جیاوازییەش توێژەران 
هیچ وەاڵمێكی 
ڕاستەوخۆیان پێ نییە
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ئەمەش بە هۆی ئامێری بڕینی سەری 
دەبێت  دەڵ��ێ��ت:  زیاتریش  نینۆك، 
بێت  باوی  شێوەی  لە  نینۆك  شێوەی 
و بە جوانی كاری بڕینی بۆ بكەیت، 
و  هەبێت  بازنەیی  شێوەیەكی  وات��ە 

دیاریكراو بێت.
شێوەیەكی  بە  بپارێزی  نینۆكت  تا   
بواری  پسپۆرانی  ئاموژگاری  باش 
دەبێت  تەمەنە  لەم  ژنان  جوانكاری 
ڕەنگی كاڵ و ئاڵ بەكاربێنی، چونكە 
و  تەڕ  ه��ەردەم  نینۆك  قۆناغەدا  لەم 
بەسوود  و  دەبێت  خۆی  بریقەی  بە 
قەراغی  بەتایبەت  پێست،  بۆ  دەبێت 
پێستت  تەمەنە  لەم  كە  نینۆكەكانت، 
وشك دەبێت ئەگەر گرنگی پێنەدەیت!

- لووتیان هەستیارترە
ت���وێ���ژەران���ی ئ��ەم��ەری��ك��ی ب��ۆی��ان 
زۆر  ژنان  لووتی  كە  دەرك��ەوت��ووە، 
ئارەقی  بۆ  كاردانەوەیان  هەستیارتر 
دەتوانن  ژن��ان  لووتی  هەیە.  پیاوان 
و  ئ��ارەق  بۆنی  لەنێوان  ج��ی��اوازی 
 Charles Wysocki .گواڵودا بكەن
 Monell Chemical و هاوەڵەكانی لە
 Philadelphia لە Senses Center

لەڕێی  دەتوانن  ژن��ان  كە  پێیانوایە، 
ئارەقی بنباڵەوە زانیاری گرنگ لەسەر 
و  دەستبكەوێت  هاوسەرەكانیان  بۆنی 
بۆ ئەو مەبەستەش دەتوانرێت بووترێت، 
كە ژنان لووتێكی هەستیاریان هەیە. 

ت����وێ����ژەران ل���ەس���ەر ڕووپ�����ەری 
 Monell Chemical ب��اڵوك��راوەی 
نووسیویانە،  دا   Senses Center

ئارەقی  لەچاو  پ��ی��اوان  ئ��ارەق��ی  كە 
لەڕێی  دەت��وان��رێ��ت  كەمتر  ژن��ان��دا 
بشاردرێتەوە،  خۆشكەرەكانەوە  بۆن 
ژنان  و  پیاوان  ئارەقی  هەرچەندە 
لەمیانەی  هەیە.  بۆنیان  تیژی  هەمان 
بەشداربووان  سەرەتا  لێكۆڵینەوەكاندا 
لە شووشەدا بۆنی ئارەقی بنباڵی پیاوان 
و  ئارەق  بۆنی  دواتر  كرد.  ژنانیان  و 
شێوەیەكی  بە  خۆشیانكرد.  بۆنێكی 
سروشتی لووت بۆنی خۆش زووتر لە 
كۆی  لە  وەردەگرێت.  ناخۆش  بۆنی 
بۆنی  ماددەی   32 تاقیكردنەوەكاندا 
بۆنییەش  م��اددە   32 لەو  تێستكران. 
ئارەقبوون،  بۆنبڕكردنی  بۆ  دووانیان 

 32 لەو  ژنان.  لووتی  بەپێی  ئەوەش 
وەك  19ی��ان  پیاوان  بۆنییەش  م��اددە 

بۆنی ئارەق دەستنیشان كرد.
ل���ەژێ���ر ت��ی��ش��ك��ی ئ��ەن��ج��ام��ەك��ان��ی 
دەگەنە  توێژەران  تاقیكردنەوەكانەوە 
هۆی  بە  ژن��ان  كە  ئ��ەوەی،  ڕاستی 
ئ��ارەق  لووتیان  زۆری  هەستیاری 
هیچ  هەرچەندە  دەناسنەوە.  باشتر 
بۆنی  تیژی  لەنێوان  ج��ی��اوازی��ی��ەك 
كەچی  نییە،  ژناندا  و  پیاوان  ئارەقی 
ئارەقی ژنان دەتوانرێت ئاسانتر لەڕێی 
بشاردرێتەوە.  خۆشكەرەكانەوە  بۆن 
ژنان  كە  دەكەنەوە،  ڕوونی  توێژەران 
دەتوانن لەڕێی بۆنی ئارەقەوە پیاوێك 
دەستنیشان  هاوسەرگیری  ژیانی  بۆ 
پێشووتر  لێكۆڵینەوەكانی  ب��ك��ەن. 
كاریگەری  بۆن  كە  دەریانخستبوو، 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  س���ەر  دەك��ات��ە  زۆر 

هاوسەرێك. 
- جوانی و مێشكی ژن 

بۆ  لێكدانەوەی  بەچاو  تەنیا  بە  جوانی 
ناكرێت، بەڵكو مێشكیش لێكدانەوەی 
لەكاتێكدا  دەك���ات:  ب��ۆ  ت���ەواوی 
بۆ  مێشكیان  بەشی  ه���ەردوو  ژن��ان 
بەكاردەهێنن،  جوانی  هەڵسەنگاندنی 
پیاوان تەنیا یەك بەش. بۆ وەاڵمدانەوەی 
هیچ  ت��وێ��ژەران  جیاوازییەش  ئ��ەم 

وەاڵمێكی ڕاستەوخۆیان پێ نییە.
لە زانكۆی  كامیلۆ جێالو هاوەڵەكانی 
ئیسپانی  م��ای��ۆرك��ای  دوورگ����ەی  
مێینە  مێشكی  كە  باڵویانكردۆتەوە، 
مێشكی  لە  جیاوازتر  تابلۆیەك  جوانی 
لەكاتێكدا  هەڵدەسەنگێنێت.  نێرینە 
بۆ  مێشكیان  ڕاستی  الی  تەنیا  پیاوان 
چاالك  تابلۆ  جوانی  هەڵسەنگاندنی 
دەكەن، ژنان هەردوو بەشی مێشكیان 

بەكاردەهێنن. 
گۆڤاری   ڕووپ��ەری  لەسەر  توێژەران 
Academy Of Sciences

ئەو  ه��ۆك��اری  ك��ە  دەن��ووس��ن،  دا 
جیاوازییەش بۆ پێگەیشتنی مرۆڤایەتی 
پ��ی��اوان  لەكاتێكدا  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە: 
سەرقاڵی ڕاوكردن بوون، ژنان خۆیان 

بە كۆكردنەوە خەریك دەكرد.
توێژەران  لێكۆڵینەوەكەیاندا  لەمیانەی 
مێینە  بەشداربووی   20 لە  داوای��ان 

تابلۆیەكی  چەند  ك��رد،  نێرینە  و 
تەماشا  ه��ەم��ەچ��ەش��ن  ش��ێ��وەك��اری 
"ناشیرین"  و  "ج��وان"  وەك  و  بكەن 
هاوكات  بكەن.  بۆ  هەڵسەنگاندنیان 
ئامێری  ی��ارم��ەت��ی  ب��ە  ت���وێ���ژەران 
چاالكی  چ��اودێ��ری��ی  موگناتیسی 

مێشكی بەشداربووەكانیان كرد.
ه��ەردوو  ژن��ان  لەكاتێكدا  ئەنجام: 
دەك���ەن،  چ���االك  مێشكیان  ب��ەش��ی 
مێشكیان  ڕاستی  بەشی  تەنیا  پیاوان 
ڕەگەزدا  هەردوو  لە  دەبێت.  چاالك 
lobus parietalis-ی  لە  چاالكی 
 900 بۆ   300 لە  لەكاتێكدا  مێشكدا 
تەماشاكردنی  ساتی  لە  چركە  میلی 
یەكەمین تابلۆ بەهێز دەبێت. جیاوازی 
و  مێینە  ڕەگ��ەزی  لە  هەڵسەنگاندن 
نێرینەدا لە پڕۆسەكانی دیكەدا ناسراوە. 
ژنان  كە  پێیانوایە  مێشك  پسپۆرانی 
دابەش  بابەتیان  زیاتر  پەیوەندنییەكان 
پێش  خ��وارەوە،  و  )س��ەرەوە  دەكەن 
ناوەوە و دەرەوە( لەكاتێكدا  و پاش، 
جیاوازی  سیستەمی  بەگوێرەی  پیاوان 
نێوان ئۆبێكتەكان پاشەكەوت دەكەن. 
بەجێهێنانی  بۆ  تایبەتمەندییەش  ئەو 
باشەی  مرۆڤ  كۆمەڵگای  كارەكانی 

خۆی هەبووە و هەیە.  
لەو  ت��وێ��ژەران  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 
جوان  وێنەی  ژن��ان  كە  ب���اوەڕەدان، 
زیاتر بە پەیڤ دەبەستنەوە هەربۆیەشە 
نیوەی بەشی  تابلۆیەك  لێكدانەوەی  بۆ 
بەشی  نیوەی  لەگەڵ  مێشكیان  چەپی 
لەوێدا  كە  بەكاردەهێنن،  ڕاس��ت��دا 
واتا  سەقامگیرە.  پەیڤكردن  ناوەندی 
وێنەیەكدا  تەماشاكردنی  لەكاتی  ژنان 
بۆ  پەیڤی  لێكدانەوەی  مێشكیاندا  لە 

دیمەنی بینراو دەكەن.

سەرچاوەكان:
س��ای��ت��ی ت���ەن���دروس���ت���ی. ه��ۆاڵن��د  

Gezundheid.nl

 Nederlandse .سایتی ژنانی هۆاڵند
Vrouwen.nl

لە هۆڵەندییەوە:
حەمەی ئەحمەد رەسوڵ 
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ڕۆشنبیری بەكاربردن و خۆسازاندن
ئێمە لە باپیرانمان زیاتر بەكاردەهێنین، بەاڵم لەوان ئاسودە ترنین

نازەنین عوسمان محەمەد* 
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لە زمانی ئابوریدا هەر تاكێكێك 
ئابوری  زانستی  بۆیە  بەكاربەرە  كەسێكی 
داوە  بەكاربردن  بواری  بە  گرنگی  زۆر 
جیاجیان  تیۆری  ئابوریناس  چەندین  و 
بەكاربردنەوە  ب��واری  گرنگی  ب��ارەی  لە 
نوسیووە، بەاڵم بۆ كەسانی ئاسایی كە زۆر 
شارەزایی زانستی ئابوری نین چۆن بتوانن 
پێ  هەست  بەكاربردن  الیەنی  گرنگی 
بكەن لەژیانی ڕۆژانەدا و لەكاتی كڕین و 
بەكارهێنانی كەلوپەل و شمەكەكان چۆن 
بەالیەنی  پەیوەندی  ئەمە  بكەن؟  مامەڵە 
ئابورییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  و  دەروون��ی 
هەیە، بۆیە دەكرێت بەو زانیاریە پێویستانە 
بڵێن ڕۆشنبیری بەكاربردن كە دەبێت الی 
هەر یەكێك لە ئێمە هەبێت تا بتوانین بە 
چی  كە  بدەین  بڕیار  باش  شێوەیەكی 
بكڕین؟كەی بیكڕین؟ بەڕاستی ماوەیەكە 
شتومەكە  ئێمە  دەكەمەوە،  بابەتە  لەم  بیر 
ئەو  ئایا  دەكڕین؟  چۆن  پێویستەكانمان 
شتانەی كە دەیكڕین هەمووی پێداویستین؟ 
ئایا كاتێك دەچینە ناو سوپەرماركێتەكانەوە 
ئەو شتەی دەیكڕێن ئەوەیە كە لە ماڵەوە 
ئەو شتە  یان  بیكڕین؟  داوە كە  بڕیارمان 
ل��ەوێ ب��ەرچ��اوم��ان دەك��ەوێ��ت حەزی 
لێدەكەین دەیكڕین؟. ئایا چوونە بازاڕمان 
پێ  دەروون��ی��م��ان  ئ��ارام��ی  شتكڕین  و 

بۆیە  لێوەردەگرین،  چێژی  و  دەبەخشێت 
ناوبەناو حەزدەكەین سەر لە بازاڕ بدەین 
ئەگەر زۆر شتومەكیشمان پێویست نەبێت؟ 
شتومەك  بەخاوەندارێتی  حەزكردن  ئایا 
خۆت؟  بەنرخی  هەستكردن  لە  جۆرێكە 
واتە چەند شتی گران بەهام هەبێت ئەوەندە 
نرخ و بەهام هەیە؟ ئەم پرسیارانە دەكەمە 
هەوێنی ئەم نووسینە تا بزانم هەریەكەمان 

چۆن وەاڵمی خۆمان دەدەینەوە!
ب��ەدرێ��ژای��ی س��ەدەك��ان��ی ه��ەژدەه��ەم و 
ئ��ادەم  وەك  ئابوریناسەكان  ن��ۆزدەه��ەم 
سیمس زیاتر گرنگیان دابوو بە كێشەكانی 
باوەڕیان  كە  ئەوەی  لەگەڵ  بەرهەمهێنان، 
كۆتایی  تاكە  بەكاربردن  كە  بوو  بەوە 
بنسام  جیرمی  بەرهەمهێنانە.  مەبەستی 
لەسەر  توێژینەوەكانی  بە  دەستیكرد 
ب��ەك��ارب��ردن ل��ە س���ەدەی ن��ۆزدەه��ەم��دا 
پاشان  بوارەدا،  لەو  داڕشت  وتیۆرەكانی 
قوتابخانەی  و  ئیشتراكیەكان  قوتابخانەی 
س��وودی  و  ك��ارك��ردن  ت��ی��ۆری  كینز 
سەرمایەیان لە ساڵی 1936 دانا. باوەڕیان 
وا بوو كە خواستی مرۆڤ بێسنورە، بەاڵم 
هاوشێوە  خواستەكان  كە  بەرهەمە  ئەوە 
مەبەستی  بە  كااڵیەك  هەموو  دەك��ات، 
دروستدەكرێت،  بەكاربردن  و  فرۆشتن 
دیاری  بەكاربردن  كڕین  توانای  بەاڵم 
ئ��ارەزوو  و  خواست  چونكە  دەك��ات، 
تەنیا  هونەرێكە  بەكاربردن  بێسنورە. 
بۆیە  نییە،  پەیوەست  ئابورییەوە  بەالیەنی 
گرانە توێژینەوەی. ئەوە داهاتی مرۆڤەكانە 
شمەكەكانیان  ك��ااڵو  كڕینی  ب��ڕی  كە 
بەكاربردن  خواستی  بەاڵم  دیاریدەكات، 
دیاریدەكات.  بەهاكەی  كااڵكان  لەسەر 
فراوانبوو  هێندە  بەكاربردن  بە  گرنگیدان 
بە جۆرێك وەك ئەوەی كە زانستی ئابوری 
تەنیا بریتی بێت لە لێكۆڵینەوەی بەكاربردن.
بەكاربردن خوگرتنێكی خۆڕسكی مرۆڤە، 
بكە  زی��ادەڕەوی  نە  توانای خۆت  بەپێی 
هۆكارە  بەكاربردن  بگرەوە،  دەست  نە 
و  ژی��ان  ب��ەردەوام��ی  بۆ  و  ئامانج  ن��ەك 

ئاوەدانكردنەوەی زەوییە.
بەكاربەر  بە  كۆمەڵگە  تاكێكی  هەموو 
دادەن��رێ��ت، ل��ەب��ەرئ��ەوەی كە زۆرب��ەی 
و  بەرهەمهێن  ل��ەوان��ەی��ە  ك��ەس��ەك��ان 
بەكاربەریش بن، بەاڵم توێژێك هەیە تەنیا 
نییە،  بەرهەمهێن  هەیە  كەس  بەكاربەرە. 

بەاڵم ناكرێت بڵێن كەس هەیە بەكاربەر 
نییە بۆیە هەمووان هەر بەكاربەرین. لەوانەیە 
بەكاربردن بۆ پێداویستییە پێویستییەكان بێت 
كە ناكرێت دەستبەرداری ببین، لەوانەش 
ناسەرەكی بێت  بەكاربردن بۆ پێداویستی 
واتە  كەمالیات  دەڵێن  پێ  ئ��ەوەی  وەك 

تەواوكارییەكان.
واتای  ئابوری  سەركەوتنی  بۆ  تێگەیشتن 
سەدەی  تا  دەبەخشی  وەبەرهێنانی  زیاتر 
چێژ  گۆڕا  هاوكێشەیە  ئەم  بەاڵم  بیستەم، 
وەرگرتن لە ژیان هەموو داهاتی بۆ تەرخان 
دەوڵەمەندەكان  ژیانی  شێوازی  بكرێت. 
زاڵ بوو، ئەم جۆرە بەكاربردنە ناپەسەندە 
مرۆڤ  لە  وا  زی��ادەڕەوی سەرفكردن  لە 
مرۆڤ  ماددە،  ببێتە كۆیلەی  دەكات كە 
بەكاربەری  وەك  مرۆڤ  بەرهەمهێن  وەك 
لە  زیادەڕەوییە  جۆرە  ئەم  جۆراوجۆر. 
دادەنرێت  بەرخۆری  بە  كە  بەكاربردندا 
ن��وێ  سیستمی  خ��زم��ەت��ی  ن��اك��ەوێ��ت��ە 
جیهانیشەوە جان تینبرجن دەڵێت »بااڵترین 
دابینكردنی  جیهانی  كۆمەڵگەی  ئامانجی 
ژیانێكی تێروپڕ و خۆشگوزەرانی بێت بۆ 

هەموو تاكەكان«.)1( 
بەكاربردن  لە چەمكی  ئەمجۆرە  گۆڕینی 
الی تاكەكان شتێكی گرانە، چونكە ئێستا 
بۆتە پاڵنەری سەرەكی تاك و كۆمەڵەیش 
جۆن كیندی وتویەتی »ئەگەر كۆمەڵگەی 
ئازاد نەتوانێت ئەو ژمارە زۆرەی هەژاران 
ژمارە  ئەو  ناتوانێت  ئەوا  بكات  ڕزگ��ار 

كەمەی دەوڵەمەندەكانیش ڕزگار بكات.
لە ئەكادمیای زانستی پۆلەندییەوە بوجدان 
ئەوە دەكات  بانگەشەی  سوشۆ دولسكی 
ئابوری  سیستمی  جاڕنامەی  دەبێت  كە 
بەكاربردن  بۆ  پێناسەیەكی  نوێ  جیهانی 
تیا بێت، كە بەرنامەیەك بۆ تازەكردنەوەی 
كۆمەاڵیەتی لەخۆبگرێت، بەرەنگاری ئەو 
كە  بەكاربردن  لەسەر  ببێتەوە  تێگەیشتنە 
دەڵێت بەكاربردن بریتییە لە بەكارهێنانێكی 

بێسنوری كااڵ و شمەك)2(. 
كتێبەكەی  لە  فرۆم  ئەریك  دەروونناس 
ن��اوەڕۆك  لەنێوان  »م��رۆڤ  ناونیشانی  بە 
كە  ڕونكردۆتەوە  ئەوەی  دا  ڕواڵەت«  و 
سەردەمی سەرمایەداری چ گۆڕانكارییەكی 
سەپاندووە بەسەر كۆمەڵگەكاندا وا باسی 
نەخۆشی  كۆمەڵگەیەكی  كە  دەك��ات 
خوڵقاندووە بەو پێیەش تاكە كەسەكانیش 
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ژی��ان��دا  ل��ە  شتانەی  ئ��ەو  و  نەخۆشن 
پێویستیان  و  نین  ئاسایی  دەگ��وزەرێ��ن 
باش  ڕێگایەكی  ئاراستەی  كە  بەوەیە 
و دروست بكرێن، بۆیە هەر لەو كتێبەدا 
لە دوو  جۆری مرۆڤەكان دەكات  باس 
خاوەندارێتی،  »ج��ۆری  ن��اوە  ن��اوی  كە 
كە  دیاریكردووە  ئ��ەوەی  بوون  جۆری 
قەیرانی جیهانی هاوچەرخ لەنێوان ئەم دوو 
شێوازی بوونەدا لە ملمالنێدان بۆ بردنەوە 

و كۆنتڕۆڵ كردنی دەروونی مرۆڤەكان«.
ڕۆژ بەڕۆژ ئەوە زیاتر بۆ خەڵكی خۆرئاوای 
تێركردنی  كە  دەركەوتووە  پیشەسازی 
هەیەتی،  م��رۆڤ  ئارەزوویەكی  هەموو 
ناگەیەنێتە  بەربەستێك،مرۆڤ  هیچ  بێ 
بۆ  ڕێگایەكە  نە  ئەمەش  باش،  ژیانێكی 
ئاسودەیی، نە بۆ گەیشتن بە ئەوپەڕی چێژ 
حكومەت  و  پیشەسازی  ئەوە  وەرگرتن. 
و دەزگا ڕاگەیاندن و ڕیكالمەكانە حەز 
و ویست و خولیاكانمان دروست دەكەن 
و دەتوانن چۆنیان بوێت یاری پێ بكەن. 
دەیانەوێت ئەوەمان بۆ بسەلمێنن ئامانجی 
ژیانێكی كامەران و ئاسوودە گەیشتنە بە 
ئەوپەڕی چێژ واتە تێركردنی هەر ئارەزوو 

بێسنور  بە  تاكەكەسی  پێداویستیەكی  و 
بەمەش دەوترێت »پرنسیپی چێژ وەرگرتنی 
و  خۆپەرستی  پرنسیپە  ئەم  ڕادیكالی«. 
تاكەكەسی  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  ه��ەوڵ��دان 
ئەم  دەك��ات،  دروس��ت  چاوچنۆكی  و 
سیفەتانە لە هەناوی سیستمی سەرمایەداریدا 
بەڕێوەچوونی  لەپێناو  دەب��ن  ل��ەدای��ك 

بەرژەوەندییەكانیدا. 
فەڕەنسا  و  ئیتاڵیا  دەوڵەمەندەكانی  چینە 
بوو،  بێسنور  داراییەكانیان  توانا  ئەوانەی 
هەوڵیان دەدا ئەم پرنسیپە جێبەجێ بكەن 
و  چێژ  ئەوپەڕی  بە  گەیشتن  بە  ئەویش 
خۆشی، واتە دەیانویست لەڕێی وەرگرتنی 
ژیان،  واتای  بە  بگەن  چێژەوە  ئەوپەڕی 
بەاڵم ئەو ئارەزوو و خولیایانەی كە پشت 
بە هەستی خودی كەسەكە دەبەستێت و 
دەبەخشێت  كاتی  چێژێكی  تێركردنی 
الی خۆرهەاڵتی دوور و هند و چین وا 
نەبوو، بەاڵم هەندێك خولیا و پێداویستی 
سروشتی  لە  ڕیشەی  و  ڕەگ  كە  هەیە 
زیاتر  مرۆڤ  تێركردنی  بۆیە  مرۆڤدایە 
پێگەیشتوو دەكات و ژیانی باشتر دەكات، 
داخوازییەكانی  لەگەڵ گەشە و  چونكە  

بەاڵم چێژی  دەسازێت.  مرۆڤدا  سروشتی 
بێسنور  چێژی  وەرگرتنی  و  رادیكالی 
كاری  پرنسیپی  لەگەڵ  دەبێت  ناكۆك 
كۆمەڵگەدا،  بااڵی  نموونەی  ڕێكوپێك 
هەموو شتێكت بۆ خۆت بوێت واتە چێژ 
ببینیتەوە  خۆت  بۆ  شتەكاندا  هەبوونی  لە 
ئەمە نامان گەیەنێت بە كامەرانی و سازان. 
نییە  مرۆڤەكاندا  سروشتی  لە  چاوچنۆكی 
دروستكراوە. چەند بڕی كااڵكانی هەمبێت 
زیاد  ئەوەندە  منیش  بوونی  بكات  زیاد 
دەكات، بەمە دەبمە ڕكاربەری كەسەكانی 
دیكە، حەسودی و ئیرەیی بەو كەسە دەبەم 
كە  دەترسم  ل��ەوەش  هەیە  زیاتری  كە 
كەمتری هەیە، بەاڵم لەبەرئەوەی نابێت بەم 
شێوەیە دەربكەوم لە بەردەمی خەڵكدا بۆیە 
ئاقڵ دەربكەوم  پێبكەنم دڵسۆز و  دەبێت 

الی خەڵك. 
خاوەندارێتی ئەركێكی سروشتی ژیانمانە 
لە پێناوی ئەوەی كە بژین دەبێت خاوەنی 
و  بەكاریبهێنین  بتوانین  و  بین،  كااڵكان 
بااڵی  ئامانجی  وەربگرین،  لێ  چێژی 
كاتێك  بێت-  خاوەندارێتی  شارستانیەك 
دەوترێت  دەك��رێ��ت  كەسێك  لە  ب��اس 
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ملیۆنێك دۆالر دێنێت، ئایا لەم سەردەمەدا 
یەكترن؟  ئەڵتەرناتیڤی  بوون  خاوەندارێتی 
بوون  جەوهەری  بۆتە  خاوەندارێتی  یان 

ئەوەی هیچی نییە هیچ بەهاشی نییە.
لە مامۆستا گەورەكانی جیهاندا هەڵبژاردنی 
بوون  جۆری  یان  خاوەندارێتی  جۆری 
بوزا  ئەوەتا  ڕێنماییەكانیانە  سەرچاوەی 
پێمان دەڵێت كە ئارەزووی خاوەندارێتی 
ئ��ەوەی  دەڵێت  مەسیح  م��ەك��ەن،  هیچ 
لە  بكات  ڕزگار  خۆی  ژیانی  دەیەوێت 
پێناوی  لە  ژیانی  ئەوەی  دەدات،  دەستی 
مندا دەكاتە قوربانی ئەوە ڕزگاری دەكات  
بە  سوودێك  »چ  دەوت��رێ��ت:  ئنجیال  لە 
مرۆڤ دەگات گەر هەموو جیهان بباتەوە، 
ئیكهارت  ونبكات«،مامۆستا  خۆی  بەاڵم 
و  هێز  دەستهێنانی  بە  »مەرجی  دەڵێت: 
مرۆڤ  كە  ئەوەیە  ڕۆحی  دەوڵەمەندی 
خاوەنی هیچ نەبێت، دەروونی خۆی كراوە 
ببێتە  بهێلێتەوە نەهێڵێت كە خودی خۆی 
زیاتر  ژیان  ئامانجی  بەردەمیدا،  لە  ڕێگر 
زیاتركردنی  نەك  بوونمانە  بەدەستهێنانی 
خاوەندارێتیمان«.خاوەندارێتی و بوون دوو 
ڕێگەی سەرەكین بۆ شارەزابوون لە ژیان و 
ئەزموونكردنی. ڕێژەی بەهێزی یەكێكیان 
تایبەتمەندی  و  سیفەت  كەسەكاندا  لە 

كەسێتی جۆری كەسەكە دیاریدەكات.
سەدەی  ئینگلیزی  شاعیرێكی  تینسۆن 
گوڵێك  بۆ  هۆنراوەیەكیدا  لە  نۆزدەیە 
دەڵێت من دەمەوێت ئەو گوڵە لە ڕەگ 
گوڵە  ئەو  بزانم  تا  دەربهێنم   ڕیشەوە  و 
خودا  سروشتی  لە  تا  دەدات  یارمەتیم 
ئەنجامی  لە  ب��ەاڵم  تێبگەم،  م��رۆڤ  و 
گرنگیپێدانی بە گوڵەكە دەیكوژێت، وەك 
لە ڕاستی  جیهانی خۆرئاوا كە دەیەوێت 
تێبگات ئەویش بە پارچەكردنی بوونەوەرە 
زی��ن��دووەك��ان )ل��ێ��رەدا پ��ەی��وەن��دی بە 
گوڵەكەوە پەیوەندی زانینە لە چوارچێوەی 

شێوازی خاوەدارێتیدایە(.
گۆتەی شاعیر لە هۆنراوەیەكدا باس لەوە 
ڕۆیشتووە،  ڕێگادا  بە  كاتێك  دەك��ات 
دەیەوێت  ڕادەكێشێت،  سەرنجی  گوڵیك 
گوڵەكە لێبكاتەوە، بەاڵم دەزانێت كە لێی 
لە  بۆیە  گوڵەكە  كوشتنی  واتە  بكاتەوە 
ڕەگەوە گوڵەكەی هەڵكەند و لە شوێنێكی 
بە  پەیوەندی  )گۆتە  ڕواندیەوە  دیكەدا 
گوڵەكەوە لە چوارچێوەی شێوازی بوونە، 

كە مرۆڤ خاوەنی هیچ نابێت، بەاڵم زۆر 
شاد و بەختەوەرە تواناكانی بەكاردێنێت بۆ 

یەكگرتن لەگەڵ گەردووندا(.
خاوەندارێتی  شێوازی  نێوان  جیاوازی 
لەنێوان  نییە  جیاوازی  بووندا  شێوازی  و 
بەڵكو  تەنیا،  بە  خۆرئاوادا  و  خۆرهەاڵت 
كە  كۆمەڵگەیە  دوو  نێوان  ج��ی��اوازی 
ئ��ەوەی  و  خەڵكە  س��ەرەك��ی  ت���ەوەری 
شتەكانە،  سەرەكی  ت��ەوەری  دیكەیان 
بە  خ��ۆرئ��اوا  پیشەسازی  كۆمەڵگەی 
ئاڕاستەی خاوەندارێتیدا دەڕوات، تینویتی 
و  س���ەروەت  و  پ��ارە  خاوەندارێتی  بۆ 

دەسەاڵت بابەتی سەرەكی ژیانە.
لەم دوو شێوازەدا )شێوازی خاوەندارێتی 
یان موڵكداری، شێوازی بوون( هەركامیان 
زاڵبوو الی كەسەكە ئەوە ئاڕاستەی مرۆڤ 
بۆ خۆی و بۆ جیهان دیاریدەكات، دوو 
پۆلێنی جیاوازی بینای كەسێتین بیركردنەوە 

و ڕەفتار و هەستەكانی دیاریدەكات. 
لە شێوازی ژیانی موڵكداریدا پەیوەندی بە 
شتەكانەوە پەیوەندی موڵكداریە، دەمەوێت 
موڵكی  كەسێك  هەموو  و  شتێك  هەموو 
من بێت بە خۆشمەوە، بەاڵم كاتێك دەڵێن 
بوون دووجۆرە وەك دی ماریە »پێچەوانەی 
پەیوەندی  و  زیندوێتی  خاوەندارێتیە، 
ڕاستەقینە و ڕەسەنە بە جیهانەوە، شێوەكەی 
جەوهەری  ڕواڵەتە،  پێچەوانەی  دیكەی 
ڕاستگۆی كەسەكە یا شتەكەیە، وەك دژ 

بە ناوەڕۆكی ساختە«)3(.
ئەویش  خاوەندارێتی  دیكەی  دیاردەیەكی 
یەكبوونە لەگەڵ كااڵ وشمەكەكاندا، وەك 
خواردن  خواردن  یان  ئاوخواردنەوە  چۆن 
یەكبوونە لەگەڵ ئاودا یان خواردنەكەدا،لە 
بووە  ب��ەوە  باوەریان  كۆنەكاندا  ئەفسانە 
بخۆیت  بوونەوەرێك  هەر  كاتێك گۆشتی 
ئەوا سیفەتی ئەو بوونەوەرە پەیدا دەكەیت، 
ئازا  پیاوێكی  دڵی  بە خواردنی  نموونە  بۆ 
یەكگرتنەش  ئ��ەو  كاتێك  دەبێت،  ئ��ازا 
ڕووبدات ئەوە ناكرێت جارێكی دیكە ئەو 
ئەم  شێوەی  جیابكرێتەوە،  یەك  لە  دووشتە 
یەكبوونە زۆرە كە پەیوەندی بە پێداویستی 
خولیای  ئێستادا،  لە  نییە  فسیۆلۆژییەوە 
هەموو  قوتدانی  بۆ  خولیایەكە  بەكاربردن 
ساوایەكە  وەك  خۆر  بەر  مرۆڤی  جیهان، 
دەكات،  شیر  داوای  هەر  نابێتەوە  ژیر  كە 
وەك ئالوودەبوونە لەسەر خواردنەوە، بابەتی 

هەموو تاكێكی 
كۆمەڵگە بە بەكاربەر 
دادەنرێت، لەبەرئەوەی 
كە زۆربەی كەسەكان 
لەوانەیە بەرهەمهێن 
و بەكاربەریش بن، 
بەاڵم توێژێك هەیە 
تەنیا بەكاربەرە. كەس 
هەیە بەرهەمهێن نییە، 
بەاڵم ناكرێت بڵێن 
كەس هەیە بەكاربەر 
نییە بۆیە هەمووان 
هەر بەكاربەرین. 
لەوانەیە بەكاربردن 
بۆ پێداویستییە 
پێویستییەكان 
بێت كە ناكرێت 
دەستبەرداری ببین، 
لەوانەش بەكاربردن بۆ 
پێداویستی ناسەرەكی 
بێت وەك ئەوەی پێی 
دەڵێن كەمالیات 
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وەك ئۆتۆمبیل و تیڤی و گەشت و سێكس 
و  بابەتی بنەڕەتین بۆ خولیای بەكاربردن، 
كاتێك وەسفی ئەم بابەتانە دەكەین چاالكییە 
بەكاربردن  بەتاڵی،  دەس��ت  كاتی  ب��ۆ 
شێوەیەكی خاوەندارێتیە، بەاڵم گرنگترینیانە 
لە كۆمەڵگەی خۆشگوزەرانی و تێروتەسەلی 
سیفاتی  پرۆسەیەكە  بەكاربردن  سەردەمدا، 
دڵەڕاوكێ  بەكاربردن  هەیە:  بەیەكی  دژ 
دەڕەوێنێتەوە، چونكە ئەوەی مرۆڤ خاوەنی 
پرۆسەیە  ئەم  بەاڵم  ناسەندرێت،  لێی  بێت 
مرۆڤ بەرەو ئەوە دەبات كە زیاتر و زیاتر 
بەكاربردنێكی  هەموو  چونكە  بكڕێت، 
كەم  لێی  تێربوون  كاریگەری  پێشوتر 
سەردەم  كەسی  ناسنامەی  بۆیە  دەبێتەوە، 
هەمە  كە  ئەوەی  هێندەی  هەم  من  ئەوەیە 
و كە بەكاریدەبەم. خاوەندارێتی پیرۆزترین 
مافی دانپێدانراوی مرۆڤە، و بەدەستهێنان و 
نییە س��ەروەت و ماڵ لە  س��وودە، گرنگ 
كوێوە هاتووە، خاوەندارێتی هیچ ئیلتزامێك 
نییە  ئیشی كەس  ناسەپێنێت،  تاكدا  بەسەر 
بپرسێت سەرمایەكەم لە كوێوە هاتووە مادەم 

من لە یاسا الم نەداوە.
برجوازی  الی  خاوەندارێتی  وەسواسی 
بۆ  ئ����ارەزووی  جۆرێكە  ب��ە  ب��چ��ووك 
بۆ  دەگۆڕێن  كەسەكان  خاوەندارێتی 
شتومەك،پەیوەندی نێوانیان وەك موڵكداری 
ئیندڤیدیولزم  واتە  تاكێتی  لێدێت، وشەی 
ڕزگاربوون  واتە  پۆزەتیڤەكەی  واتە  بە 
دەبێتە  بەاڵم  كۆمەاڵیەتییەكان،  بەندە  لە 
بە  ئەویش  ب��ارەدا،  لەم  سلبی  واتایەكی 
موڵكیەت بوونی خودی مرۆڤ خۆیەتی، 
بابەتی  گرنگترین  دەبێتە  خۆمان  خودی 
هەستكردنمان بە موڵكداری، چونكە زۆر 
پلە  ناومان،  جەستەمان،  دەگرێتەوە،  شت 
و شوێنی كۆمەاڵیەتیمان، موڵكەكانمان و 
ناسیاوەكانمان ئەو وێنەیەی لەسەر خۆمان 
دەمانەوێت  كە  وێنەیەی  ئ��ەو  هەمانە، 
لە  ئێمە  خودی  هەمانبێت،  خەڵك  الی 
پێكدێت، وەك  كۆمەڵە سیفاتێكی ڕاستی 
لێهاتووییەكان و زانیارییەكان، ئەوانی دیكە 
وەهمن و ناڕاستن گرنگیدان بە ناوەڕۆكی 
كە  شتێك  وەك  خود  بە  بگرە  نییە  خود 
بنەمای  شتە  ئەم  بێت،  خۆمان  موڵكی 

هەستكردنمانە بە ناسنامەمان.
هەموو  یەكەمەوە  لەدوای شەڕی جیهانی 
دوا  تا  بوو  گرنگی  و  بایەخ  شتێك جێ 

بۆیە  شتەكان  بەكاردەهێنرا،  ڕادەش 
دروشمێك  ئەگەر  بپارێزرێن،  تا  دەكڕان 
ئ��ەوا  هەڵبژێرین  ن���ۆزدە  س���ەدەی  ب��ۆ 
جوانن«،  چەند  كۆنەكان  »شتە  ئەوەبوو: 
لەسەر  بەردەوام  دووپاتكردنەوەی  ئەمڕۆ 
وای  پاراستن،  لەسەر  نەك  بەكاربردنە، 
ئ��ەوەی  بۆ  دەكڕێن  شتەكان  لێهاتووە 
هەرچیەك  شتە  ئ��ەو  جا  ب��درێ��ن،  ف��ڕێ 
بێت، ئۆتۆمۆبیل، جلوبەرگ، ئامێرەكان...
و  دەبن  بێزار  لێی  زوو  كەسەكان  هتد، 
كۆنەكە  لە  بێت  ڕزگاریان  دەدەن  هەوڵ 
ئەوەیە  وەك  بكڕن،  نوێ  مۆدێلێكی  و 
خەڵك لە بازنەیەكدا بێت كڕینی شتەكان 
و  فڕێدانی  و  ك��ورت  بەكارهێنانێكی 
ئاڵوگۆڕێكی  یان  لێی  كردن  خۆڕزگار 
نوێ،  مۆدێلی  دەستهێنانی  بە  بۆ  بەسوود 
كڕینە،  و  بەكاربردن  بازنەی  ئەمەش 
دروشمی خەڵك لەئێستا »شتی تازە چەند 

جوانە«.
ئۆتۆمۆبیل  سەردەمی  بە  سەردەمە  ئەم 
پیشەسازی  واڵتانی  ئابوری  دەناسرێت، 
و  ئۆتۆمۆبیلە  بەرهەمهێنانی  بۆ  هەمووی 
بەندە.  ئۆتۆمۆبیلەوە  بازاڕی  بە  ژیانیشمان 
كە  كەسێك  بۆ  پێویسییەكە  ئۆتۆمۆبیل 
دەوڵەتە  لە  نیانە  ئەوانەی  بەاڵم  هەیەتی، 
هێمای  بۆتە  الی��ان  سۆشیالیستیەكاندا 
سۆزی  خۆشگوزەرانی،  و  كامەرانی 
سۆزێكی  ئۆتۆمبیلەكان  بۆ  كەسەكان 
بەڵكو سۆزێكی كاتیە، خاوەن  نییە،  قوڵ 
دەیگۆڕن  زوو  زوو  زۆر  ئوتومۆبیلەكان 
ئاژۆتنی  ساڵێك،  یان  ساڵ  دوو  دوای 
خاوەنەكەی  هەستی  نوێ   ئۆتۆمۆبیلی 
ئەمە  چەند  دەبێت،  زیاتر  بااڵدەستی  بە 
ئەوە وروژاندن و خۆشی  بێتەوە  دووبارە 
جەختكردنەوەیە  ئەمەش  دەبێت،  زیاتر 
ئەم  لەماوەی  كەسێتی  گۆڕانی  لەسەر 
سەد ساڵەی دواییدا لە كەسێتی ئیكتنازی 
واتە  ب��ازاڕ  كەسێتی  بۆ  كۆكەرەوە  واتە 

سەرفكردن. 
سروشتی خاوەندارێتی ئەوەیە كە: ئەوەی 
گرنگە بۆ بوونم ئەوەیە كە چیم هەیە، و 
مافی بێسنوریشم هەیە بۆ پاراستنی ئەوەی 
كە هەمە، پێویستیش ناكات بەكاری بهێنم 
ڕەفتارە  ئەم  بەرهەم،  بە  بەكارهێنانێكی 
شتەكان  و  وخەڵك  بوونەكان  هەموو 
ژێردەستەی  م��ردوو  شتی  بۆ  دەگۆرێت 

دەسەاڵت.
لە شێوازی خاوەنداریدا پەیوەندی زیندوو 
نییە لەنێوان من و شتەكانی كە هەمە، خۆم 
ئەو شتانەی هەمە هەموومان بووین بەشت، 
هێزی  لەبەرئەوەی  هەیە  شتەم  ئەم  من 
پەیوەندییەكی  خاوەنی،  ببمە  هەیە  ئەوەم 
پێچەوانەش هەیە ئەوەیش ئەوەیە كە ئەو 
چونكە  من،  خاوەنی  دەبێتە  هەمە  شتەی 
دروستی  بە  ناسنامەكەم،  بە  هەستكردنم 
شتانە  ئەو  بۆ  لەسەرخاوەندارێتیم  ئەقڵیم 
لەسەر  خاوەندارێتی  ج��ۆری  وەس��ت��اوە، 
بنەمای بەردەوامی گەشەكردن و زیندوو 
بە بەرهەمی نێوان خود و بابەت نەوەستاوە 
نەك  مردووە  پەیوەندییەكی  پەیوەندییەكە 

زیندوو.
هۆكاری دروستبوونی خولیای بەكاربردن 
جیهانی ئەمڕۆ ئەو دابەشبوونەی خۆی ون 
نەكردووە كە بەسەر دوو بەرەدا دابەشبووە، 
بەرەیەكیان لە هەوڵی بەرهەم دەستكەوت 
و داهێنان و نوێبوونەوەدایە،واتە لە هەوڵی 
بەرەیەكیان  شارستانیەتدایە،  دروستكردنی 
لە هەوڵی ئەوەدایە چەند زووتر بەرهەمی 
و  وەربگرێت  یەكەم  بەرەی  داهێنراوی 
ئەوەندەی  بەرەیە  ئەم  بهێنێت،  بەكاری 
كە  دەك��ات  ئ��ەوان��ە  سەیری  كە  بەسە 
خەركی داهێنانن. لەم جیهانە ناهاوسەنگەدا 
كەسەكان بەجۆرێك هاوسۆز و پەیوەستن 
بە كااڵ و شمەكەكانەوە بێ ئەوەی خۆیان 
خۆش  شمەكەكانیان  بكەن،  بەوە  درك 
پەیوەستبوون  ئ��ەو  ئ��ەوەی  بێ  دەوێ��ت 
ڕادەی  بە  بەسترابێت  خۆشەویستیە  و 
پێویستی و بەكارهێنانی ئەو كااڵیەوە، تەنیا 
ئارەزووییەكە بۆ خاوەندارێتی كردنی ئەو 
حەزەدا  ئەم  بەرامبەر  لە  بەس،  و  كااڵیە 
گۆڕاوە  هێنانیش  بەرهەم  و  كار  بەهای 
لەگەڵ خولیای  بەكاربردنە  بۆ  زیاتر  بەها 
خاوەندارێتیدا، ئەو خولیایەی ناو دەبرێت بە 
خولیای بەكاربردن سیمبول و واتای وەها 
دەخوڵقێنن كە توانستی مرۆڤ بۆ بەكار 
بردن زیاتر بكات برسێتی بۆ خاوەندارێتی 
خاوەندارێتی  شێوەیە  بەم  بكاتەوە،  قوڵتر 
شمەك و كااڵكان بۆ خۆیان دەبنە ئامانجی 
تاكەكان بەمەش ئەو پلەو پایە كۆمەاڵیەتیە 
بۆ خۆی دروستدەكات كە دەیەوێت، بۆیە 
ئەم خولیای بەكاربردنە الی مرۆڤەكان بۆتە 
شتێكی خۆشگوزەرانی، بۆیە چوونە بازاڕ 
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بەسەربردنێكی خۆش، چوونە  بۆتە كات 
بازاڕ بۆ ئەوەیە كە ئەو شتەی كە ڕیكالمی 

بۆ كراوە یان باس كراوە زووتر بیكڕین.
باشە ئەمە چۆن ڕوودەدات بۆ ڕۆشنبیری 
بەرهەم هێنان و خوڵقكاری بۆتە ڕۆشنبیری 
بەكاربردن و كڕینی كااڵكان؟، چێژ بینین 
لە بازاڕكردن و چوونە بازاڕدایە!، بەتایبەت 
ئەمە لە دەوڵەتە عەرەبیەكان كە بە واڵتی 
بۆتە  زیاتر  ناسراون  نەوت  بەهەمهێنەری 
بە  دەتوانین  كە  دیاردەیەی  ئەم  دیاردە، 

»بەكاربردنی شانازی كردن«ی ناوبنێین.
مرۆڤەكانی  سەردەمیانەی  ژیانی  شێوازی 
خولیای  جیهانگیریدا  سایەی  لە  ئەمڕۆ 
شتكڕین زۆر زیادی كردووە، بە جۆرێك 
بەكاربردن بۆتە نەخۆشییەك بۆتە دیاردەیەك 
لەسەر  خراپی  و  نەرێنی  كاریگەری  كە 

ژیان و ئاییندەی گەلەكان هەیە)3(.
گرێدراوی  پرۆسەیەكی  لە  بەكاربردن 
ب��ەره��ەم و پ��رۆس��ەی��ەك��ی ت��ەواوك��ەر 
حاڵەتێكی  ی��ان  ب��ارێ��ك  بۆتە  ب���ۆی،  
ڕۆشنبیرییەكی  وەك  ئالوودەبوون،  وەك 
داسەپێنراو بەسەر مرۆڤەكاندا، چونكە ئەم 

بەكاربردنە پێوەری ئەقاڵنی نییە كە بچێتە 
بۆ  بەردەوامی  بەرهەمهێنانەوە. و  خزمەتی 

بەرهەم هێنان لەپێناوی كۆمەڵگەدا.
بەكار بردن بۆتە ئامانجێك وەك هێمایەكی 
چەند  تاكەكانە  كۆمەاڵیەتی  پایەی  پلەو 
ئەوكەسە  ئەوەندە  بێت  زیاتر  بەكاربردن 
هەست  هەیە،  بااڵتری  و  بەرز  پلەیەكی 
بە شكۆمەندی دەكات )هەموو سەرنجی 
یەكتر دەدەن كە چەند كااڵ دەكڕن ئیدی 
كااڵیەی  ئەو  پارەیەی  ئەو  ئایا  ناپرسن 
پێ كڕاوە چۆن پەیدا بووە، بەاڵم ئەگەر 
و  ب��اخ  و  ڤێال  خانوو  دەی��ان  كەسێك 
بكرێت  كورتدا  ماوەیەكی  لە  ئۆتۆمبێل 
دەڵێن كەسێكی زیرەك و لێهاتووە، كەس 
لە كوێوە  ئەمە  ئاراوە  ناهێنێتە  پێوەرە  ئەو 
هات ئایا پارەی مووچە یان هەر كارێكی 
دیكە ئەوەندییە كە ئەم هەموو شمەكانەی 

پێ بكڕین لە ماوەیەكی كورتدا؟.
نرخە  بەپێی  ك��ااڵك��ان  بەهای  و  ن��رخ 
ڕاستەقینەكەی خۆی یان بە كوالیتیەكەی 
واتە جۆرەكەی دیاری ناكرێت، بەڵكو بە 
توانای بەرهەمهێنەرەكانی كە چەند توانایان 

هەیە كە لەڕێی ڕیكالمەوە ڕۆشنبیرییەكی 
ئەو  كڕینی  بۆ  ببزوێنن  ئ��ارەزوو  و  حەز 
كااڵكان  بۆ  ڕیكالمكردن  بۆیە  كااڵیە، 

گرنگترە لە كااڵكە خۆی لە ئێستادا.
ئەم ئارەزوو خولیایە بۆ بەكاربردن لە جیهانی 
جیهانی  لە  جیاوازە  زۆر  پێشكەوتوودا 
پێشكەوتوو  لە واڵتە  دواكەوتوو، چونكە 
دەكەوێتە  بەكاربردن  بەرهەمهێنەرەكاندا 
گەشەكردنەوە،  و  پەرەپێدان  خزمەت 
بەشدارە لە خولقاندنی شارستانیدا، بەاڵم لە 
بەكاربردن  خولیای  دواكەوتوودا  واڵتانی 
دواكەوتوویی  و  هەژاری  زیاتر  بۆ  كار 
كە  بەكاردەهێنین  ئەوە  چونكە  دەكات، 
هێناوە  بەرهەمیان  پیشەسازی  واڵتانی 
بەمەش  نییە  ناوخۆ  بەرهەمی  هیچی  واتە 
لێ  داری��ی  و  توانا  بەهەدەربردنی  تەنیا 
پێشانگای   2013 لەمساڵدا  دەكەوێتەوە 
»تاقمی  ماڵ  ناو  پێداویستی  و  كەلوپەل 
میوان و نووستن وچێشتخانە« لە هەولێری 
سەرنج  جێی  ئەوەی  كرایەوە  پایەتەخت 
و جێیداخ بوو لەسەر كەلوپەلەكان ناوی 
زۆربەی واڵتانی بەرهەمهینی كەلوپەلەكان 
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نەبوو  خۆمان  واڵتی  ناوی  تەنیا  هەبوو 
»لە  نوسرابێت  لەسەری  نەبوو  )شتێك 

كوردستان دروستكراوە«( )4(.
لە  ئێستا  جیهان  بەهێزەكانی  واڵت���ە 
سەرقاڵی  زی��ات��ر  دی��ك��ە  هەركاتێكی 
واتە  بردنن  بەكار  هونەری  دروستكردنی 
بەكاربردن  ڕۆشنبیری  دروستكردنی 
دەوڵەمەندە  واڵت��ە  ل��ەم  بااڵدەستە  كە 
عەرەبیەكان  واڵتە  وەك  دواكەوتووانەدا 
لە چوارچێوەی  )هەرێمی كوردستان كە 

عێراقی فیدراڵدایە بە هەمان شێوەیە( )5(.
ڕۆشنبیری بەكاربردن ئاماژە و ناوەڕۆك

ڕۆڵێكی  جیهانییەكان  گۆڕانكارییە 
گەورە دەبینێت لە چەسپاندنی ڕۆشنبیری 
توێژەكانی  هەموو  الی  بەكاربردندا 
كۆمەڵگا ئەمەش كۆمەڵێك بابەت لەگەڵ 

خۆیدا دەوروژێنێت وەك:
تەكنۆلۆژیا  ب��واری  1.پێشكەوتنەكانی 
لە  ت��ەواوی  پەرەسەندێكی  گەیاندن  و 
تەكنیكی ڕیكالمكردندا بەرهەمهێناوە كە 
ئەم پرۆسەیە كۆنتڕڵی پرۆسەی بەرهەمهێنان 
و خستنە بازاڕ و بەكارهێنانیشی كردووە لەم 
ڕووەوە پسپۆری زۆر شارەزا كار دەكات 
)زیادكردنی  بە  ناسراوە  كە  بەپرنسیپێك 
چێژ وەرگرتن لە خاوەندارێتی تینوێتی بۆ 

چوونە بازاڕ و شتكڕین(.
خۆی  ڕۆڵی  بازرگانی  باوەكانی  یاسا   .2
پەیوەندی  كۆنتڕۆڵی  كە  دەستداوە  لە 
لەنێوان  دەك��رد  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی 
ڕەگەزەكان  فرە  كۆمپانیا  دەوڵەتاندا، 
ملمالنێكانیان  و  كێبركێ  كۆنتڕڵی 

كردووە)6(.
بەم شێوەیەی كە  بەكاربردن  3. ڕەفتاری 
باس كرا بە هۆكاری دەرەكی و ناوەكیەوە 
كۆمەڵگەدا  توێژێكی  و  چین  هەموو  بە 
هەموو  تایبەتمەندی  بۆتە  باڵوبۆتەوە 
هەمووی  چونكە  كۆمەڵگە،  تاكەكانی 
لەژێر كاریگەری ڕاگەیاندندان. ئەم هێزانە 
كار بۆ جۆراوجۆری شمەكەكان دەكەن 
بەشی  حەزەكان  ئ��ارەزوو  هەموو  بۆ  تا 
ئەمەش  بۆ  هەبێت،  وشمەك  كااڵ  خۆی 
دەیان ڕێگا دەگیرێتە بەر بۆ باڵوكردنەوەی 
بە  سەرەتا  كە  بەكاربردن  ڕۆشنبیری 
دەكات  پێ  دەست  خولیا  و  حەزكردن 
بە  ناچاركردن  واتا  بە خۆسەپاندن  پاشان 

كڕینی شمەكەكان كۆتایی دێت.

ڕیالمەكان  ن��اوەڕۆك��ی 
دەست  بیرۆكەیە  ب��ەو 
پێدەكات كە بایەخپێدانی 
بۆ  ڕابكێشن  بەكاربەر 
س���وود وەرگ���رت���ن لە 
بەكارهێنانی ئەم شمەكە 
نیشان  كوالیتیەكەی  و 
بخەنەڕوو  ئەوە  و  بدەن 
ك���ە چ���ەن���د ب��ەه��ای 
ئەوەش  هەیە،  كرداری 

بە  شمەكە  ئەم  چۆن  كە  دەدەن  نیشان 
ئاسانی  دەگاتە دەستت دەتوانیت بیكڕیت، 
بەكاربردنی  خولیای  یارمەتی  ئەمەش 
جەماوەری دەدات، و پاڵ بە كەسەكانەوە 
دەنێت كە تابتوانن بە خێرایی بچن و ئەو 
شتانە بكڕن بەبێ لەبەرچاوگرتنی كوالیتی 
كارگە  بۆیە  ڕاستەقینەكەی،  بەها  و 
پیشەسازییە گەورەكان هەوڵی ئەوە دەدەن 
كە دەزگای ڕیكالمی گەورەی تایبەتیان 
هەبێت، هەوڵی ئەوە دەدرێت كە خولیای 
كە  ژیان،  شێوازێكی  بكەنە  بەكاربردن 
نزیك  ئالوودەبوون  بارێكی  لە  خەریكە 

بێتەوە )7(.
زیرەكی  بە  زۆر  بەكاربردن  ڕۆشنبیری 
دەكاتەوە  لەوە  جەخت  دەبرێت  بەڕێوە 
جیهانە  ئەم  شوێنێكی  لەهەر  مرۆڤەكان 
بە  زۆر  بۆیە  هەیە،  بەكاربردنیان  توانای 
بكات  لێ  وا  مرۆڤ  دەتوانێت  زیرەكانە 
حەز لەو شتانە بكەن كە بەرهەمی دەهێنن و 
زۆر زوو ئارەزووی كڕینی بكەن، بەمەش 
ئەم  بەرزدەكەنەوە،  بەرهەمهێنانیان  ئاستی 
سیستمە مەعرفیە پالن بۆ دانراوە ئامانجیەتی 
كە بیركردنەوەكان بگۆڕیت تا ئەو كااڵیانە 
ب��ازاڕەوە،  دەخرێنە  كە  بكات  پەسەند 
بەپشت بەستن بە توێژینەوەی سایكۆلۆژی 
هاوكاری  بە  بەكاربەرەكانەوە  و كەسێتی 

تەكنۆلۆژیای نوێ و گەیاندن)8(.
ئامانجی ڕۆشنبیری بەكار بردن 

چییە؟
ئەم ڕۆشنبیرییە دەستكاری ئەو هێزانەیە كە 
خاوەنی هۆكاری ڕیكالمە بۆ دروستكردنی 

كاریگەری و خولیای و پڕوپاگەندە.
وا لە بەكار بردن و كڕینی شمەك دەكات 
بە  حەز  مرۆڤەكان  بۆ  بێت  چێژێك  كە 
خاوەندارێتی بكەن و تینوی شت كڕینیان 
كۆمەاڵیەتی  پلەوپایەی  بەمەش   بكات، 

دەروونناس ئەریك 
فرۆم لە كتێبەكەی 
بە ناونیشانی »مرۆڤ 
لەنێوان ناوەڕۆك و 
ڕواڵەت« دا ئەوەی 
ڕونكردۆتەوە 
كە سەردەمی 
سەرمایەداری چ 
گۆڕانكارییەكی 
سەپاندووە بەسەر 
كۆمەڵگەكاندا وا 
باسی دەكات كە 
كۆمەڵگەیەكی نەخۆشی 
خوڵقاندووە بەو پێیەش 
تاكە كەسەكانیش 
نەخۆشن و ئەو 
شتانەی لە ژیاندا 
دەگوزەرێن ئاسایی نین 
و پێویستیان بەوەیە كە 
ئاراستەی ڕێگایەكی 
باش و دروست بكرێن
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و  فیلم  هەتا  بدۆزنەوە.  خۆیان  ونبووی 
كلیپی گۆڕانی و میوزیك بۆ باڵوكردنەوەی 
بەكاردەهێنن.  ب��ەك��ارب��ردن  ڕۆشنبیری 
دەدەن.كە خولیای  پێ  شێوازێكی جوانی 
كڕین هەموو ڕێسا ئابورییە كالسیكیەكانی 
بەزاندوە لە كۆندا بەكاربەر دەگەڕا بەدوای 
كوالیتی و باشی شمەكەكاندا، بەاڵم ئێستا 
وا نییە، ئەم ڕۆشنبیرییە خزمەتی شارستانی 
و هێزی زەبەالحی سەرمایەداری دەكات، 
بە دروستكردنی حەز و خولیای  ئەویش 
و  دیكە.  كەسانی  ك��ردن��ەوەی  السایی 
دروستكردنی هەستێكی جیاواز الی كڕیار 
مەرجی  شێوەیەك  بە  كااڵكان  كڕینی  بە 
هەبوون و خاوەندارێتی كااڵكان پەیوەست 
نییە بە بەكارهێنانییەوە )بۆ نموونە لە ئێستادا 
و  ئامێر  دەی��ان  بە  ماڵەكاندا  زۆرب��ەی  لە 
كەلوپەلی دیكە وەك سێتی قاپ و مەنجەڵ و 
زۆر شتی دیكە كە هیچ بەكارناهێنرێت تەنیا 
لەناو مەتبەخ و كەوانتەرەكاندا ڕیزكراون و 
دانراون(، بەكاربەر ڕادەهێنرێت بەو خوەوە 
كە بەردەوام چاودێری بازاڕەكان دەكات 
ئارەزووی كڕینی كااڵی نوێ و، بەدوای 
كورترین ڕێگادا دەگەڕێت تا بگات بەو 
ئەمەش  بازاڕەكاندا،  لە  تازەن  كااڵیانە.كە 
ئەم  ئالوودەبوون،  بارێكی  دەیگەیەنێتە 
ڕۆشنبیرییە لە توانایدایە كە بەكاربەرەكان 
لەو بازنەیەدا بهێڵیتەوە كە ئەویش بەردەوام 
حەزكردن لە كڕین و بەكاربردن بێت )لەم 

ئاستەشدا بەكاربەر دەكات بەبەرخۆر(.
تایبەتمەندی  بابەتی  ڕۆشنبیرییە  ئ��ەم 
و  ن��اوخ��ۆی��ی  ڕشنبیری  و  ن��ەت��ەوەی��ی 
دروستكردنی  هەوڵی  وەالدەنێت  مێژویی 
ڕۆشنبیریەكی یەكگرتوو دەدات لە هەموو 
لە  نەتەوەكان  و  گەل  بەمەش  جیهاندا 

پرسە  بەاڵم  دادەماڵێت.  خۆیان  ناسنامەی 
گرنگەكە ئەوەیە ئایا كاریگەری ئەم جۆرە 
ڕۆشنبیرییە لەسەر ئاییندەی گەالنی واڵتانی 

نەوت و پرۆسەی پەرەپێدان چی دەبێت.
وشیاربوونی كۆمەڵگە بە ڕۆشنبیری خۆی 
ڕۆشنبیرییە  ئەم  دی.  ئەوانی  ڕۆشنبیری  و 
نەوتەوە،  پ��ارەی  و  دارای��ی  بە  پەیوەستە 
چییە وا دەكات كە ئەم ڕۆشنبیریە زۆرتر 
ئێمە  بكات،  كورد  كەسایەتی  كۆنتڕۆڵی 
خوڵقكاری  و  دروستكردن  لە  وازم��ان 
دەستی  بڕیوەتە  چ��اوم��ان  تەنیا  هێناوە 
كەسانی دیكە كە چی دروست دەكەن تا 
بەكاری بهێنین، چ خۆراكێك بەرهەم دێنن 
ماست  و  سەوزە  )ئەوەتا  بیخۆین  ئێمە  تا 
ڕاستە  بۆمان دێت(.  لە واڵتانی دراوسێوە 
بە هۆی پارەی نەوتەوە زۆر گەشەسەندن 
پارانە  ئەو  بەگەڕخستنی  بەاڵم  ڕوویداوە، 
زیاتر لە بینا دروستكردندا خەرج كراوە، 
یان لە پیشەسازی دەرهێناندا. لەگەڵ ئەوەی 
كە باری مرۆڤ و كوالیتی ژیان گۆڕاوە، 
جیاوازییەكی  داهات  دابەشكردنی  بەاڵم 
زۆری تیادا هەیە، هەندێك تویژ هەیە كە 

بێبەشە لەو گەشە سەندنانە.
ئەو  لە واڵتە عەرەبیەكاندا  نەوت  سەدەی 
خولیای بەكاربردنەی الی هەموو توێژەكان 
بۆ  واڵتانە  ئەم  زیادكردووە.پابەندبوونی 
واڵتە زلهێزەكان زیاتر بووە، چونكە نرخی 
نەك  دەرەوە كۆنتڕۆل دەكرێت  لە  نەوت 
لە ناوەوە ئەمەش پێچەوانەی یاسای بەكار 

بردنە.
سەرفكردنی پارە نایەتە مانای بەرزبوونەوەی 
گەڕانە  ئ��ەوەی  هێندەی  بژێوی،  ئاستی 
كە  كااڵیانەدا  ئەو  بەكاربردنی  ب��ەدوای 
ئەو  تەواوكارین واتە  نین بگرە  سەرەكی 

كااڵیانە نین كە ئەگەر نەبێت كێشە دروست 
ببێت. بە مەبەستی خۆدەرخستن و شانازی 
پێوەكردن دەكڕێن. و لەپێناو پڕكردنەوەی 
كەموكورتیە كۆمەاڵیەتیەكاندایە زیاتر نەك 
سەرفدەكرێت  كە  ئەوەی  پێداویستی  بۆ 
و  بۆیەكردن  بڕین  قژ  ساڵۆنەكانی  لە 
كافیتریای شەوانە و ئوتێل و نەشتەرگەری 
هاوسەرگیری،  ئاهەنگی  جوانكاریدا، 
بەهەدەرچوونی  مەشروب،ئەمە  و  جگەرە 
سامانی نیشتمانییە، چونكە بەكاربردن زۆر 
بێ پالن و بێ بەرنامە بەڕێوەدەچێت كە 
ڕیكالمەكاندایە.  كۆنتڕڵی  لەژێر  بەزۆری 
تیاماندا  منداڵیەوە  لە  هەر  ڕۆشنبیرییە  ئەم 
دەچێنرێت بەمەش گشتگیر دەبێت دەبێتە 

ڕۆشنبیریەكی بەرباڵو.
و  بەكاربەر  ڕەفتاری  لە  تێگەیشتن  بۆ 
زۆربوونی خولیای بەكاربردن تەنیا زانستی 
ئابوری بەس نییە لەم سەردەمەدا، چونكە 
كاریگەر  ڕۆشنبیری  پێكهاتەیەكی  بۆتە 
بەهێزی  كاریگەری  ئ��اب��وری،  لەسەر 
كە  ئەوەیە  بۆ  مرۆڤەكان  ڕەفتاری  لەسەر 

بەكاربردن خۆی ببێتە ئامانجی مرۆڤ .
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ێ��ك��ی ل��ێ��ه��ات��ووی 
و  ئ��ەدەب  ب��واری  بۆ  سەرمایەداری 
بۆ  مۆدێل  و  جلوبەرگ  و  هونەر 
باڵ  ڕۆشنبیری  خستنەوەی  نزیك 
بە  ئەوەی  جەماوەری  ڕۆشنبیری  لە 
»دروستكردنی ڕۆشنبیری بەكاربردن« 
تەكنۆلۆژیای  دەناسرێت.پێشكەوتنی 
ئاڵوگۆڕی  پەیوەندی  و  ڕاگەیاندن 
ب��ازرگ��ان��ی ك���اری ك��ردۆت��ە سەر 
لە  بەكاربردن  ڕۆشنبیری  یەكخستنی 
و  و خواست  ژیان  شێوازی  جیهاندا 
بەمەش  گۆڕیوە،  گەالنی  ئارەزووی 

دیاردەیەكی دیكەی خاوەندارێتی ئەویش یەكبوونە 
لەگەڵ كااڵ وشمەكەكاندا، وەك چۆن ئاوخواردنەوە 
یان خۆراک خواردن یەكبوونە لەگەڵ ئاودا یان 
خواردنەكەدا،لە ئەفسانە كۆنەكاندا باوەڕیان بەوە بووە 
كاتێك گۆشتی هەر بوونەوەرێك بخۆیت ئەوا سیفەتی 
ئەو بوونەوەرە پەیدا دەكەیت، بۆ نموونە بە خواردنی 
دڵی پیاوێكی ئازا ئازا دەبێت



   
 p

s
yc

h
o
lo

g
y
ی 

لۆژ
كۆ

سای

141

دروست  بەكاربردن  نوێی  ج��ۆری 
 High Mass Culter .)9(بووە

لە  هەیە  بەكاربردندا  لە  كێشەیەی  ئەو 
ئەو  هەمان  پێگەیشتووەكاندا،  تازە  واڵتە 
كێشانە لە واڵتە پێشكەوتووەكاندا نییە بە 
هۆی بە توانایی ئەم دەوڵەتانە لە كێبركێ 
دەتوانێت  و  ب��ازاڕەك��ان  كۆنتڕۆڵی  و 
ڕۆشنبیری بەكاربردن بۆ خۆی دابڕێژێت 
كەسێتی بەكاربەر بە جۆرێك داڕێژێت كە 
لەگەڵ كااڵكاندا بسازێت، بەاڵم الی واڵتە 
سەرمایەی  ئ��ەوەی  لەگەڵ  عەرەبیەكان 
بۆ  كێشەكان  بەاڵم  هەیە،  جۆربەجۆری 
الوازی توانای بەرهەمهێنان بەهەدەربردنی 
ڕۆشنبیری  ن��اوەوەی  هاتنە  و  سەرمایە 
ف��راوان��ك��اری  ئامانجی  ب��ە  ب��ەك��ارب��ردن 
كۆڵەكە  هەموو  كە  بەكاربردن  بازنەی 
شارستانی  پەرەسەندنی  سەرەكییەكانی 
هەڵدەلوشێ، دەبێت تاكەكانی ئەم واڵتانە 
تێبگەیەنرێت كە توانای مرۆڤەكان بێسنور 
دەروازەیەكی  بەرهەم  یارمەتیدانی  بووە، 

بەكاربردنی ئاقاڵنەیە )10(. 
سەرمایە سروشتییەكان ڕۆژێك دێت و تەواو 
چاوچنۆكی  وەاڵمی  سروشتیش  دەبێت، 
مرۆڤەكان دەداتەوە. سەرمایەداری حەزی 
بە سروشت نییە حەزی لە شتێك نییە كە 
بە ئامێر دروست نەكرابێت. ئەم سیفاتانەی 
ك��ە س��ەرم��ای��ەداری دروس��ت��ی دەك��ات 
كۆمەڵگەكەش  و  نەخۆشییە  سیفەتی 
لە  دەبێت  بۆیە  نەخۆشە،  كۆمەڵگەیەكی 
قوڵ  گۆڕانكاری  مرۆڤەكاندا  دەروون��ی 
بۆ  ئەلتەرناتیڤێك  بكەین.وەك  دروس��ت 
ژینگە،ئاڕاستە  و  ئیكۆلۆژی  كارەساتی 
سروشت  ب��ۆ  م��رۆڤ��ەك��ان  بۆچوونی  و 
هەڵوێستێكی  نوێ و  ئاكاریكی  بگۆڕین، 
نوێ بگرینە بەر بەرامبەر سروشت، بینای 
لەپێناوی  بگۆڕێت،  مرۆڤەكان  كەسێتی 
گۆڕانی ئابوریدا نا بە تەنیا لەپێناو پاراستنی 
كاتێك  م��رۆڤ  مرۆڤایەتیدایە.  ج��ۆری 
بەرژەوەندی  پاراستنی  و  ئەنانیەت  لەبەر 
خۆی لەو چوار چێوەیەدا دەمێنێتەوە گێل 
مرۆڤەكان  زۆرجار  بۆیە  دەبێت،  نەفام  و 
قبوڵی ڕوودانی كارەساتەكان دەكەن نەك 

قوربانی بە بەرژەوەندیەكی خۆیان بدەن.
هۆكارێكی  ب��ەك��ارب��ردن  زی��ادب��وون��ی 
خراپبوونی ژینگەشە، شێوازی بەكاربردن 
ج��ۆرە  وەك  ژی��ان��م��ان،  ش��ێ��وازی  بۆتە 

ب��ەردەوام��ی��ن  لێهاتووە  مەراسیمێكی 
ڕازی  پێ  ڕۆحیمان  الیەنی  ل��ەس��ەری 
شكۆمان  غرورمان  ڕەزامەندی  دەكەین، 
لە بەكاربردندا دەبینینەوە. لە جیهاندا یەك 
بلوێنێر و زیاد لە سێ ملیۆن ملیۆنێر هەیە. 
دەژین.  خانوو  بێ  كەسیش  ملیۆن  سەد 

لەسەر شەقام و لەسەر بۆماوەكان دەژین.
ئاو  و  خۆڵ  و  دارستان  لەسەر  هەڕەشە 
دەشێوێنرێن  دەبن  ژەه��راوی  هەیە  با  و 
ئەم  مەحاڵە.  چاككردنەوەی  بەجۆرێك 
بەرپرسە  هەیە  كە  بەكاربەرەی  كۆمەڵگە 
كە  كێشەكانی  و  ژینگە  تێكچونی  لە 
كە  ماددانەی  ئەو  دەبینەوە.  ڕووب��ەڕوی 
بەرهەمهێنانیان  بەكاردەهێنرێت.  یەكجار 
بەكاربردن  دەگەیەنێت.  ژینگە  بە  زیان 
ئەو گۆڕاوەیە كە لە هاوكێشەی ژینگەی 
ناكرێت  ب��اس  و  دەره��ێ��ن��راوە  جیهانی 
ڕووی  دوو  ناكۆكە  دووال  نیعمەتێكی 
زیاتر  ئێمە  لەخۆگرتووە.  بەیەكی  ناكۆك 
لەوان  بەاڵم  باپیرانمان،  لە  بەكاردەهێنین 
زیاد  زۆر  شتێك  هەموو  ئاسوودەترنین، 
بەكاردەهێنین ئاو كارەبا شتومەك و كااڵ 

و ئامێرە كاەباییەكان...هتد.   
دوو سەرچاوەی ئاسودەی مرۆڤ ئەویش 
بێ  كاتی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندییە 
دەوڵەمەندیدا  بەدوای  ڕاكردن  بۆ  ئیشیە، 
ئەم دوو سەرچاوەیەمان نەماوە هەریەك لە 
ئێمە دوو تا سێ ئیشی هەیە، هەموومان 
پێداویستیە  ڕادەكەین كە  ئەوەدا  بەدوای 
كۆمەاڵیەتی و دەروونی و ڕۆحیەكانمان 
تەنیا.  بە  پڕبكەینەوە  ماددیەكان  شتە  بە 
دەبێت ئیدی درك بەوە بكەین كە شتی 
باشی  وات��ای  هەمیشە  هەبێت   زۆرم��ان 
بۆ  خۆشگوزەرانی  ب��واری  ناگەیەنێت 
خۆمان دروست بكەین بە كەمكردنەوەی 
كردنەوەی  كەم  و  ئیشكردنمان  كاتی 
زیاتر  كاتێكی  بەسەربردنی  شتكڕین 
لە  ئەگەر  هاوڕێكان،  و  خێزان  لەگەڵ 
بێت  پەسەند  شتێكی  ئاكارییەوە  الیەنی 
كڕین  كە  ئەوەبكەین  داوای  ئێمە  كە 
كەم بكەینەوە، بەاڵم لەڕووی كردارییەوە 
ناكرێت، بەاڵم بۆ نەوەكانی دوای خۆمان 
ب��واری  زەوی  ه��ەس��ارەی  دەمانەوێت 
هەناسەدانی باش و پاكی تیا بمێنێت،بتوانن 
چێژ لە جوانیەكانی ببینن. با لە ئاستێكی 

مامناوەندیدا شتەكان بەكاربهێنین)11(. 
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خ��ەو،  ئەنجامدانی  بە 
ناپلیۆن  دەبەین.  بەسەر  جیهانمان  سێیەم 
فلۆرینس نایتینگل و مارگرێت ساتجەر 
بە چوار سەعات لە شەوێكدا بە دەستیان 

هێنا.
تۆماس ئەدیسۆن وتی ئەوە بە فیڕۆدانی 

كات بوو.
ئێمە بۆچی دەخەوین؟

ئەو  ئ��ەم��ە  دەخ��ەوی��ن؟  ئێمە  ب��ۆچ��ی 
پرسیارەیە كە بۆ چەندین سەدەیە زانایان 
لێی تێنەگەیشتوون، وەاڵمەكەشی ئەوەیە، 
لە  نییە  دڵنیا  تەواوەتی  بە  كەس  هیچ 
هەندێك  پرسیارەكە.  ت��ەواوی  وەاڵمی 
پشوودان  هەلێكی  خ��ەو  وای��ە  ب��ڕوای 
هەموو  بەرامبەر  لە  دەدات  الش��ە  بە 
چاالكییەكانی ڕۆژانەدا، بەاڵم لە ڕاستیدا، 
هۆی  بە  دەبێت  پاشەكەوت  وزە  بڕێك 
سەعات  هەشت  بۆ  تەنانەت  نوستنەوە 
یەكەی   50 نزیكەی  بێت،  كەمتریش 
ئەم  خۆ  بەاڵم  دەبێت،  پاشەكەوت  وزە 
بڕە وزەیەش لە پارچە نانێكدا بە دەست 

دەكەوێت.
لەبەرئەوەی  بخەوین  ئێمە  پێویستە 
بەردەوامی  بۆ  بنەڕەتییە  و  سەرەكی 
ئاستە ئاساییەكانی كارامەیی و تواناكانی 
یادكردنەوە،  قسەكردن،  وەك  مێشك 
مانایەكی  بە  داهێنەرانە.  بیركردنەوەی 

لە  گرنگ  زۆر  ڕۆڵێكی  نوستن  دی 
گەشەكردنی مێشكدا دەگێڕێت.

ئەگەر نەخەوتین چی ڕوودەدات؟
لە ڕۆڵی  تێگەیشتن  بۆ  باشە  ڕێگەیەكی 
خەوتن گەر تەماشای ئەوە بكەین چی 
نەخەوین؟  ئێمە  ئەگەر  دەدا  ڕووی 
لە خەوتن كاریگەری  خۆبێبەش كردن 
مەترسی هەیە لەسەر تواناكانی مێشك بۆ 
درێژایی  بە  ئێستا  تا  ئەگەر  كاركردن. 
شەو تا بەیان شەونخوونیت كردبێت ئەوا 
خوارەوە  كاریگەرییانەی  ئەم  تووشی 
بیزاری، وڕبوون،  دەبیتەوە: توڕەبوون و 
بێ  لە  شەو  یەك  دوای  بیرچوونەوە. 
زۆر  بیرچڕكردنەوە  توانای  خ��ەوی، 
گوێپێدانیش  ماوەی  و  دەبێتەوە  گرانتر 

كورت دەبێتەوە.
خەوتن  لە  بێبەشبوون  لە  بەردەوامبوون 
خەوتن،  تەواوی  كاتی  دەستدانی  لە  و 
زم��ان،  كۆنتڕۆڵی  كە  مێشك  بەشی 
بە  هەستكردن  و  پالندانان  بیركردنەوە، 
كاریگەری  توندی  بە  دەك��ات  كات 
دەكوژێتەوە.  كردەوەیی  بە  و  دەبێت 
خەبەربوون  بە  سەعات  ڕاستیدا،17  لە 
كەمكردنەوە  بۆ  دەبێت  ڕێگاخۆشكەر 
و تێكچوونی هاوتایی نواندن بۆ ئاستی 
كهولی خوێن لە 0.05% ە )دوو پەرداخ 
خواردنەوەیەكی  ڕێژەیەش  ئەم  بیرە( 
ئاساییە لە سنووری لێخوڕیندا لە بەریتانیا.
كەسانەی  ئەو  دەریخستووە  لێكۆڵینەوە 
هەمیشە  ناخەون  پێویست  بەپێی  كە 
كێشەیان هەیە لە وەاڵمدانەوەی خێرایی 
بڕیاردانی  و  بارودۆخەكان  گۆڕینی 

هۆشیارانەدا.
كاریگەرییەكی  تەنیا  خ��ەوی  ك��ەم 
گەورەی لەسەر كاركردنی مێشك نییە، 
و  جەستەیی  تەندروستی  لەسەر  بەڵكو 
بۆ  تێكچوونەكان  هەیەتی.  دەروونیش 
نموونە هەناسەبڕكێی خەوتن كە ئەمەش 
كاتەكانی  لە  نوستنە  زیادە  ئەنجامی  لە 
و  ماندووبوون  بە  پەیوەندی  كە  ڕۆژدا 

خوێنەوە  ف��ش��اری  ب���ەرزی 
لێكۆڵینەوە  هەروەها  هەیە. 
بێبەش  كردوە  پێشنیاری 

بوون لە خەوتن مەترسی 
دەكات  زیاد  قەڵەوی 
ئاستی  لەبەرئەوەی 
و  كیمیایی  ماددە 

ه��ۆرم��ۆن��ەك��ان 
ڕۆڵ����ێ����ك����ی 
ب����ەرچ����او و 
گرنگ دەگێڕن 
ل��ە ك��ۆن��ت��رۆڵ 

ك�������ردن�������ی 
ئ����������ارەزووی 

خ��واردن و كێش 
كاتی  لە  زیادبوون 

نوستندا.
چی ڕوودەدات 

كاتێك ئێمە 
دەخەوین؟ 

چی  كاتێك  هەموو 
كاتێك  دەدات  ڕوو 

كەم  ماوەیەكی  بۆ 
چاوەكانمان دادەخەین؟ نوستن دەكەوێتە 
دووبارەبووەوەی  خوالندنەوەیەكی  ناو 
90 بۆ 110 دەقیقەیی و دابەش كراوە بۆ 
چاوەكان  نەجواڵندنی  خێرا  جۆر:  دوو 
)كە  خ��ەون  بێ  نوستنی  قۆناغی  یان 
دابەش  قۆناغ  چوار  بۆ  زیاتر  ئەمەش 
هەردوو  خێرای  جوڵە  دووەم،  دەبێت(، 

چاوەكان )قوناغی نوستنی خەوندار(.
خێرا نەجواڵندنی چاوەكان یان قۆناغی 

نوستنی بێ خەون:
 چوار قۆناغ لەخۆدەگرێت.

قۆناغی  م��اوەی  لە  1. خ��ەوی س��ووك: 
خەبەرین  بە  نیوە  بە  خ��ەودا،  یەكەمی 
و ب��ە ن��ی��وە ن��وس��ت��ووی��ن. چ��االك��ی 
و  دەب��ن��ەوە  هێواش  ماسولكەكانمان 
دەكرێت ڕاچڵەكاندنێكی كەمیش بوونی 

زانستی خەو
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هەبێت. ئەمە ماوەیەكی 
نووستنە،  سووكی 
لەم  ئ��ەوەی��ە  مانای 
دەتوانین  قۆناغەدا 

ب��ە ئ��اس��ان��ی بە 
ئاگا بێین.

خ����ەوی   .2
لەناو  ڕاس��ت: 
دەقیقەی   10
خ���������ەوی 
س���ووك���دا، 
دەڕۆی����ن����ە 

قۆناغی  ن���او 
دەقیقە  بیست  نزیكەی  ئەمەش  دووەوە. 
و  هەناسەدان  شێوەی  دەبێت.  بەردەوام 
ڕێژەی لێدانی دڵ لەسەرخۆ دەست پێ 
گەورەترین  بە  قۆناغەش  ئەم  دەكات. 
بەشی نوستنی مرۆڤ هەژمار دەكرێت.

3-4.خەوی قووڵ:
مێشك  سێیەمدا،  قۆناغی  م��اوەی  لە 
دێڵتا  دروستكردنی  بە  دەكات  دەست 
شەپۆلی  لە  جۆرێكە  شەپۆلییەكان، 
گەورە )زۆر بەرز( و هێواش )هێواشی 
ڕێژەی  و  هەناسەدان  دووب��ارەب��ووەوە( 

لێدانی دڵ لە نزمترین ئاستەكانیانن.
یەك  هەناسەدانی  بە  چ��وارەم  قۆناغی 
قافیە و سنورداكردنی چاالكی ماسولكە 
ناسێنراوە. ئەگەر بێینە خەبەردا لە ماوەی 
خەوی قووڵدا دەستبەجێ چاكنابینەوە و 
هەمیشە هەست بە بێزاری و وەڕەسی و 

سەرلێشێوان دەكەین بۆ ماوەی 
چەند دەقیقەیەك لە دوای ئەوەی 
منداڵ  هەندێك  دێین.  ئاگا  بە 
یان  ترساندن  میزبەخۆداكردن، 
بەدەم  ڕێكردن  یان  گریان، 
نوستنەوە لەم قۆناغەدا ئەزموون 

دەكەن.
جۆری دووەم: جووڵە خێرای 
نوستنی  )قۆناغی  چ��اوەك��ان 

خەوندار(
خێرایی  جووڵە  م��اوەی  یەكەم 
خەوندار  نوستنی  )قۆناغی  چاوەكان 
لە  دەقیقە   90 بۆ   70 نزیكەی  هەمیشە 
دوای چوونە ناو خەوی قوڵەوە دەست 
زنجیرە   5 بۆ   3 ش��ەوی  دەك��ات.  پێ 
خەوبینینمان  نووستنی  سوڕخواردنی 

هەیە.
هەرچەندە ئاگامان لە خۆمان نییە، بەاڵم 
لەو  زیاتر  هەمیشە  چاالكە.  زۆر  مێشك 
ئەمە  خەبەرین.  بە  كە  چاالكترە  كاتە 
ئەو ماوەیەیە كە زۆربەی خەوبینینەكان 
بەخێرایی  چاوەكانمان  ڕوودەدەن.  تێدا 
و  هەناسەدان  ڕێ��ژەی  س��ووڕدەخ��وات، 
سەرەڕای  بەرزدەبێتەوە.  خوێن  فشاری 
شێوەیەكی  ب��ە  الشەشمان  ئ���ەوەش، 
كاریگەرییانە ئیفلیج دەبێت. وتراوە ببێتە 
لە  ئێمە  سروشتیانەی  گرتنێكی  ڕێگە 

نواندن و دەربڕینی خەونەكانمان.
هەموو  خەوندار  نوستنی  قۆناغی  دوای 

خوالندنەوەكە دووبارە دەستپێدەكات.

چەندێك نوستن پێویستە؟
هەموو  كە  دانەنراوە  كاتێك  بڕە  هیچ 
خەوتن،  بۆ  بێت  پێ  پێویستی  كەسێك 
بۆ كەسێكی  لە كەسێكەوە  ئەوەیە  تەنیا 
خەڵكی  دەگ��ۆڕێ��ت.  و  ج��ی��اوازە  دی 
بن  شوێنێك  هەر  لە  خەوتنە  لە  حەزی 
لەنێوان 5 بۆ 11 سەعات، بە شێوەیەكی 

ئاسایی و مامناوەندی 7.75سەعات.
لێكۆڵینەوی  سەنتەری  لە  ه��ۆن  جیم 
لەندەن  لە  و  لۆبۆرە  زانكۆی  خەوتنی 
و  دای��ەوە  ساكاری  و  سادە  وەاڵمێكی 
پێویستمان  ئێمە  »بڕی خەوتن كە  وتی: 
كاتەكانی  ناو  لە  كە  ئەوەندەیە  پێیەتی 

ڕۆژدا خەواڵوو نەبین«.
بڕی  بە  پێویستیان  ئاژەاڵنیش  تەنانەت 

جیاوازی خەوتن هەیە:
ماری پای سۆن 18 سەعات، پڵنگ 15.8 
سەعات، پشیلە 12.1 سەعات، شەمپانزی 
فیلی  سەعات،   3.8 مەڕ  سەعات،   9.7
 1.9 زەراف��ە  و  سەعات   3.3 ئەفریقی 

سەعات.
تۆماری جیهانی ئێستا بۆ درێژترین ماوە 
سەعات،   11 لە  بریتییە  خەوتن  بەبێ  
ساڵی  لە  گ��ادن��ەرەوە  ڕان��دی  لەالیەنی 

1965 دانراوە.

لە ئینگلیزییەوە: پشتیوان عەلی

سەرچاوە:
WWW.BBC.COM
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گ��رف��ت و ك��ێ��ش��ەی ه���ەرزەك���اری 
لە  دیكە  تاكێكی  ب��ۆ  تاكێكەوە  ل��ە 
یەكێكی  بۆ  جوگرافیەوە  ژینگەیەكی 
یەكێكی  بۆ  بنەماڵەیەكەوە  لە  و  دی 
چەشن  بەپێی  هەروەها  دەگۆرێت،  دی 
شارستانێتیەكانیش  و  ژیار  شێوەی   و 
كۆمەڵگە  تەماشای  ئەگەر  دەگۆڕێت، 
بەرایی و سەرەتاییەكان بكەین، قۆناغی 
هەرزەكاری الی تاكەكان لە كۆمەڵگەی 
شارستانی و لە كۆمەڵگە گوندنشینەكاندا 
دێنە  گرفتانەی  ئەو  بێگومان  جیاوازە. 

كۆمەڵگەیەكی  لە  ه��ەرزەك��اری  پێش 
ڕێگر  و  بەند  و  كۆت  لە  پڕ  داخ��راو 
زۆر  تاكدا  چاالكیەكانی  ل��ەب��ەردەم 
جیاوازە، لە گرفتی ئەو هەرزەكارەی كە 
لە كۆمەڵگەیەكی ئازاد و كراوەدا ژیان 
بەسەر دەبات و ڕێگەی كار و چاالكی 
پاڵنەرە جۆرا  پێداویستی و  تێركردنی  و 
بۆیە  هەر  دابینكراوە،  بۆ  جۆرەكانی  و 
قۆناغی هەرزەكاری قۆناغێكی سەربەخۆ 
ژێر  دەكەوێتە  قۆناغە  ئەم  بەڵكو  نییە، 
كاریگەری شارەزای قۆنەغەكانی پێشتر، 

ئەوەی منداڵ پێیدا تێپەڕیوە. 
كە  بكەین،  لەبیر  ئ��ەوە  نابێت  بۆیە 
و  ب��ەردەوام  پڕۆسەیەكی  گەشەكردن 
پێكەوە بەستراوە، هەربۆیە جیاوازی نێوان 
لە  تەنیا  هەرزەكاری  و  منداڵی  قۆناغی 
كاتدا جیاوازە، ئەوەی ئەو دوو قۆناغە لە 
یەكتری جیادەكاتەوە، بریتییە لە جیاوازی 
پێداویستییەكان و پاڵنەرەكان، ئەوەش لە 

هەر یەك لە قۆناغەكاندا جیاوازە.
ئەوەی شایەنی باسە لەم قۆناغەدا ملمالنێی 
دەروونی ڕووبەڕووی هەرزەكار دەبێتەوە، 

ئ���اری���ش���ە ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و 
دەروونییەكانی هەرزەك��ار

ئاشتی عەبدولاڵ*
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ئەویش بە هۆی ئەو گۆڕانكارییە بایۆلۆژی 
دەبێت،  دەروون��ی��ان��ەوە  و  جەستەیی  و 
تاكی  ڕوودەدەن.  قۆناغەدا  لەم  ئ��ەوەی 
هەرزەكار لەڕووی جەستەییەوە هەست بە 
گەشەكردنێكی زۆر خێرا دەكات، ئەوەش 
لە ئەندامەكانی جەستەیدا، ئەوانەش دەبنە 
هۆكاری دڵەڕاوكێی و پەشێوی بۆ گەنجی 
بە سستی  ئەنجامدا هەست  لە  هەرزەكار، 
تەمبەڵی و خاوبوونەوە دەكات، ئەم خێراییە 
لە گەشەكردندا وا دەكات، كە هەرزەكار 
جموجۆڵی ناڕێكی لەگەڵ خۆیدا دەبێت، 
دێنێت  ئ��ازار  و  پ���ەژارەی  و  دڵتەنگی 
هۆكارەكانی  لە  كە  هەرزەكارەكە،  بۆ 

تێناگات.
ل���ەڕووی دەروون��ی��ش��ەوە ه��ەرزەك��ار 
هاتنەدەرەوە  و  ئازادی  بۆ  هەوڵدەدات 
لەژێر ڕكێف و دەسەاڵتی دایك و باوك 
و خێزانەكەیدا، هەوڵدەدات بۆ سەربەخۆ 
بنیاتنانی  و  بەستن  بەخۆ  پشت  و  بن 
هەمان  لە  كۆمەاڵیەتی،  بەرپرسیارێتی 
باوكیشی  و  دایك  لە  ناتوانێت  كاتیشدا 
سەرچاوەی  چونكە  بكەویتەوە،  دوور 
ئاسایش و دڵنیایی و دەستكەوتنی الیەنی 
تێنەگەشتنی خێزان  بۆیە  ماددیشن بۆی، 
سروشتی  لە  هەرزەكار  كەسوكاری  و 
ئەم قۆناغە و چۆنێتی مامەڵەكردن لەگەڵ 
ڕەفتاری هەرزەكاردا، دەرئەنجامی خراپی 
لێدەكەوێتەوە بۆ سەر دەروونی هەرزەكار، 
لەم قۆناغەدا هەرزەكار تووشی لەتبوون، 
هاوسەنگی  لە  تێكچوون  و  پەرتبوون 
وەكو  ئەگەر  دەبێت، چونكە  دەروونیدا 
منداڵ مامەڵە بكات، گەورەكان گاڵتەی 
پێدەكەن و بە پێچەوانەشەوە ڕاستە، بۆیە 
كۆ و سەرجەمی ئەو هۆكارانە، توندی 
زیاد  ه��ەرزەك��ار  گرفتەكانی  و  كێشە 

دەكەن.
لەگەڵ دایك  لێكۆڵینەوانەی  ئەو  بەپێی   
زۆربەی  ك��راون،  هەرزەكار  و  باوك  و 
خێزان و دایك و باوكەكان بە دەست ئەم 
منداڵەكانیان  ئەوانەی  دەناڵێنن،  قۆناغەوە 
زۆر  ترسێكی  بە هۆی:  ئەویش  تێیدان، 
خراپ،  كەسانی  كردنی  هاوڕێیەتی  لە 
هەر  ب��ەرپ��ەرچ��دان��ەوەی  و  یاخیبوون 
لەالیەن  پێشنیارێك  ئامۆژگاری و  جۆرە 
دایك و باوكەوە.. داواكردنی ئازادی و 
سەربەخۆی زیاد لە پێویست.. هەرزەكاران 

لە جیهانێكی تایبەتدا ژیان بەسەر دەبەن 
لە  بوونەوە   ب��ەردەوام، هەوڵی جودا  و 
بە چەند  ئەوەش  دەدەن،  باوك  و  دایك 

ڕێگەیەكی جیاواز.
كێشە و گرفتە ڕەفتارییەكان لە 

ژیانی هەرزەكاردا 
1- ملمالنێی ناوەكی: هەرزەكار بە دەست 
كۆمەڵێك ملمالنێی ناوەكییەوە دەناڵێنێت، 
لە  سەربەخۆیی  لەنێوان  ملمالنێ  لەوانە 
خێزان و پشت بەستن بە خود، ملمالنێ 
داواكاری  و  مداڵێتی  پاشكۆی  لەنێوان 
و  ئومێد  لەنێوان  ملمالنێ  گەورەكان، 
لە  كەمی  و  هەرزەكار  زۆرەكانی  هیوا 
غەریزە  لەنێوان  ملمالنێ  ڕاستەقینەدا، 
كۆمەاڵیەتییەكان،  نەریتە  و  ناوەكی 
پڕانسیپ،  وەك  ئایین  لەنێوان  ملمالنێ 
و،  بچووكیدا  لە  ب��ووە  فێری  ئ��ەوەی 
ملمالنێی  ژیان،  بۆ  تایبەتی  فەلسەفەی 
ڕۆشنبیری، لەنێوان نەوەی  هەرزەكار و 

نەوەی ڕابردوودا.
هەرزەكار  یاخیبوون:  و  نامۆبوون   -2
كە  دەك��ات،  ئەوە  گومانی  هەندێجار 
هیچ كام لە دایك و باوكی لێی تێناگەن، 
بۆیە هەوڵ دەدات بۆ  بەرپەرچدانەوەی 
حەزەكانی  و  داواك��اری  و  هەڵوێست 
دایك و باوكی، ئەمەش وەك میكانیزمێك 
و  خۆناساندن  لەسەر  جەختكردنەوە  بۆ 
تاكێتی خۆی بەكاردەهێنێت، كە ئەمەش 
بە بەرەنگاربوونەوەی دەسەاڵتی كەس و 
كار كۆتایی دێت، لەبەرئەوەی هەرزەكار 
وای دەبینێت هەر دەسەاڵتێكی سەروتر 
یان هەر ڕێنماییەك لەسەروخۆیەوە بێت، 
دەبێتە هۆی بە الواز تەماشاكردنی توانا 
ژیرییەكانی هەرزەكار، كە ئەو وا تەماشای 
خ��ۆی دەك��ات ل��ەڕووی ن��اوەڕۆك��ەوە 
كەسێكی پێگەیشتووە و هاوسەنگی هەیە، 
بۆیە ڕەچاونەكردنی ئەوانەی كە باسكران 
كەسوكارەوە  و  باوك  و  دایك  لەالیەن 
كۆمەڵێك  دەرخستنی  ه��ۆی  دەبێتە 
و  بەگەورەزان  و خۆ  یاخیبون  ڕەفتاری 
دەمارگیری و شەڕاگێزی  بەرهەڵستی و 

الی هەرزەك��ار.
ناز  3- ش�ەرم�كردن و گ�ۆش��ەگ�یری: 
هەڵگرتنی زۆر و لەهەمانكاتدا توندوتیژی 
زیادیش دەبنە هۆكاری ئەوەی هەرزەكار 
لە  بەوانیدیكە  ببەستێت  پشت  ب��ەردەوام 

چارەسەركردنی كێشەكانی، كە سروشتی 
كە  دەكات،  بەوە  پێویست  قۆناغە  ئەم 
و  خێزان  لە  سەربەخۆبێت  هەرزەكار 
بۆیە  ببەستێت،  خۆی  خودی  بە  پشت 
ال  ملمالنێی  توندی  و  فشار  ب��ارە  ئەم 
بۆ  گەنج  بارەشدا  لەم  دەك��ات،  زی��اد 
پاشەكشێكردنی لە جیهانی كۆمەاڵیەتی و 
هەڵبژاردنی گۆشەگیری و شەرمكردن و 

دورەپەرێزی هەوڵ دەدات.
هەرزەكار  قێزەون:  بێزراو  ڕەفتاری   -4
بەردەوام حەزی لە بەدەستهێنانی ئارەزووە 
و  بێگوێدان  بە  خۆیەتی،  تایبەتیەكانی 
لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی گشتی بۆیە 
زۆر ئاساییە، هەندێك لە ڕەفتارەكانی ببنە 
قیژە  وەك  خەڵكی  بێزاركردنی  مایەی 
قیژ و هاواركردن، جنێودان، دزیكردن، 
كێبڕكێكردن  مندااڵن،  سەر  هێرشكردنە 
ل��ەگ��ەڵ گ���ەورەك���ان���دا، ت��ێ��ك��دان و 
خەڵكی،  موڵكی  و  سامان  خراپكردنی 
كاری  هەندێك  بە  خۆخەریككردن 
و  كێشە  بە  خۆئااڵندن  پڕوپووچەوە، 
گرفتەوە، گوێنەدان بە مۆڵەت وەرگرتن 
لە كاتی هەر پێداویستیەكدا بێت، گرنگی 

نەدان بە هەست و سۆزی ئەوانیدی.
زۆرجار  تووڕەبوون:  و  دەماگیری   -5
ه��ەرزەك��ار دەی��ەوێ��ت داواك����اری و 
و  هێز  ڕێگەی  لە  پێداویستییەكانی 
بە  دەمارگیرییەوە  و  زۆر  توندوتیژی 
دەست بهێنێت، كە ئەمەش دەبێتە هۆی 
بێزاركردی زۆری چواردەوری، زۆربەی 
لێكۆڵینەوە زانستییەكان ئاماژە بەوە دەدەن، 
كە پەیوەندییەكی بەهێز لەنێوان هۆرمۆنە 
سێكسیەكان و كارلێكە ویژدانیەكان الی 
هەرزەكار هەیە، بە واتایەكی دیكە، هەتا 
دەبێتە  بێت،  بەرز  هۆرمۆنەكان  ئاستی 
هۆی كارلێكی ویژدانی جۆراو جۆر وەك 
كوڕان،  الی  دەمارگیری  و  تووڕەبوون 

خەمۆكیش الی كچان.
پسپۆڕە  مەجدوب"،  "ئەحمەد  دكتۆر 
توێژینەوە  بۆ  نەتەوەیی  سەنتەری  لە 
دەڵێت:  تاوانكارییەكان،  و  كۆمەاڵیەتی 
قۆناغی  تایبەتمەندییەكانی  دیارترین  "لە 
لە  نقومبوون  ئەمانەن:  ه��ەرزەك��اری 
خوێندنەوەی  ك��ردن��ەوەدا،  ئەندێشە 
پۆلیسی،  ڕۆمانی  سێكسی،  چیرۆكی 
زیندە  ت��اوان،  و  توندوتیژی  چیرۆكی 
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نیگاوە،  یەكەم  لە  خۆشەویستی  خەون، 
ئارەزووی  مەترسیدار،  كاری  دەستدانە 

السایكردنەوە".
ئەو  گرنگترین  لە  دیكە  یەكێكی   -6
دەناڵنێت  پێوەی  هەرزەكار  گرفتانەی 
نەخۆشییەكانی  ب��ە  ت��ووش��ب��وون��ێ��ت��ی 
گەشەكردن وەك "كەمخوێنی، چەمانەوەی 
پشت، كورتبینی" سەرجەمی ئەم گرفتانە 
ئ��ەو گ��ەش��ەك��ردن��ە خ��ێ��را و هەمە  ب��ۆ 
چەشنەی دەگەڕێنەوە، ئەوەی لە جەستەی 
هەرزەكاردا ڕوودەدات، ئەوەش پێویستی 
تا  هەیە،  تەندروست  تەواو  خواردنی  بە 
هاوكاری جەستە بكات بۆ گەشەكردنی، 
لەپێناو  پێویستە  خێزانەكان  لەسەر  بۆیە 
دابینكردنی خۆراكی تەندروست و ژەمی 
هەرزەكاردا  بۆ  چۆنێتیەوە  لەڕووی  باش 

هەوڵ بدەن.
پ��س��پ��ۆڕان��ی دەروون���زان���ی و ب��واری 
ڕێكەوتوون  پەروەردەیی  و  كۆمەاڵتی 
لە  هەرزەكار  پێكردنی  بەشداری  لەسەر 
بۆ  ڕێكخراودا  و  زانستیانە  تاوتوێكردنی 
چارەسەركردنی كێشەكانیان، ئەویش بە 
بخاتەڕوو،  كێشەكانی  هەرزەكار  هۆی 
ڕاشكاوانە  لەخۆ  دڵنیابوون  بەوپەڕی  تا 
بكات.  تاوتوێی  گەورەكاندا  لەگەڵ 
ڕێگایانەی  ئەو  گرنگترین  لە  هەروەها 
بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی هەرزەكار 

بەكاردەهێنێرێن:
بۆ  خۆشنودەگی  چاالكی  هاندانی   -1
هەرزەكار، ڕێكخستنی گەشت، بەشداری 
مەیدانییەكاندا،  چاالكییە  لە  پێكردنیان 
هەروەها پێویستە ئاڕاستە بكرێن لە كاری 
لە  بەشداریكردنیان  و   دەستەجەمعیدا، 
پڕۆژە خزمەتگوزارییە گشتیەكان و خولە 

هاوینییەكاندا.
ئەوە  باوكان  و  دایكان  پێویستە   -2
لەبەرچاوبگرن، كە هەرزەكار لەكاتێكی 
بۆیە  دەژی،  خۆیاندا  لەكاتی  جیاوازە 
ناكرێت باوان حەزیان لەچیكرد، ئەوەش 
بەسەر منداڵەكانیاندا بسەپێنن، ئەمەش چ 
لە ڕووی ئایدۆلۆژییەوە بێت یان ئایینیەوە 
بێت یان لە جۆری جلوبەرگەوە بێت یان 
لە خواردن و خواردنەوەوە بێت یان چێژ 

وەرگرتن لە هونەر و گۆرانی.
پ���ڕك���ردن���ەوەی  و  ت��ێ��رك��ردن   -3
پەراوێز  و  هەرزەكار  پێداویستییەكانی 

شێوەیەكی  بە  ئاڕاستەكردنی  نەخستنی 
سنگ  و  لێبووردەیی  و  ناڕاستەوخۆ 
فراوانی لەبەرامبەر هەندێك لە هەڵوێستی 
كۆمەاڵیەتی نادروستدا، پێویستە هەرزەكار 
و  خۆشەویستی  بە  هەست  خێزاندا  لە 
یەكسانی و ئاسایش و سەربەخۆیی خۆی 
بكات، بە دووربێت لە ترسی لێكترازان 
و هەڵوەشاندنەوەی خێزان، شكست هێنان 

لە خوێندن، ملكەچ پێكردن.
كەمكردنەوەی  گرنگتر  هەموی  لە   -4
بەسەر  ب��اوك��ە  و  دای���ك  دەس��ەاڵت��ی 
پێدانی  و  قۆناغەدا  لەم  منداڵەكانیانەوە 
لەگەڵ  زۆر  شێوازێكی  بە  دڵنیابوون 
بە  ب��ەدواداچ��وون��ی  و  چاودێریكردن 

شێوەیەكی نهێنی.
5- فێركردنی هەرزەكار بە بەرپرسیارێتی 
دەژی  تێیدا  ئ���ەوەی  ش��وێ��ن��ەی،  ل��ەو 
كە  شتانەی  ل��ەو  پارێزگاریكردن  و 
بەكارهێنانیان  و  دەس��ت��ی��دان  ل��ەب��ەر 
بەرهەمهێنەردا،  و  باش  ئیشی  لەڕێی 
هەڵە  و  مەترسیدار  چەمكی  دەركردنی 
هاوڕێیەتیكردنی كەسانی  مێشكیدا و  لە 
هەندێك  فێركردنی  باش،  و  نموونەیی 
و  ق��ەی��ران  چارەسەركردنی  بۆ  ڕێگا 
بە  دی  خەڵكانی  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی 
شێوەیەكی دانایانە، دوور لە تووندوتیژی، 
پۆزەتیڤدا  و  باش  لەكاتی  پاداشتكردنی 
ئەو  بەكارهێنانی  لە  دووركەوتنەوە  و 
زاراوانەی دەبنە بێزاركردن و تووڕەكردنی 

هەرزەكار.
فێركردنی  بە هەرزەكار و  6- ڕێگەدان 
بۆ گوزارشتكردن لە بیرۆكە و بارودۆخە 
بۆ  خۆی،  سۆزدارییەكانی  و  ویژدانی 
كێشەكانی  چارەسەركردنی  ئ��ەوەی 
دەستەوە  بە  باش  ئاكامێكی  هەرزەكار 
بدات، پێویستە ئاگاداربین لە بەكارنەهێنانی 
شكست  "تۆ  نێگەتیڤانە:  گوزارشتە  ئەم 
ڕەق، سەرسەری،  للە  خواردوویت، كە 
زماندرێژ، تۆ هەرگیز تێناگەیت، هەرگیز 
چاكنابیت، لە كۆڵمان بەرەوە...هتد"، ئەم 
وشە و دەستەواژانە بە تەواوەتی هەرزكار 
الواز و بێئومێد دەكات، و ئاڕاستەی كێشە 
بەدەر  دەكات،  زیاتری  ماندووبوونی  و 
ڕێگەچارەسەرەكان  و  گفتوگۆ  لەوەی 

ئاكامی نابێت.
* لێكۆڵینەوە زانستییەكان جەخت لەسەر 

كێشەكانی  لە %80  كە  دەكەنەوە،  ئەوە 
باوان  كە  ئەوەوەیە،  هۆی  بە  هەرزەكار 
دەیانەوێت منداڵەكانیان بارگاوی بكەن بە 
دابونەریت و بیروبۆچوونی كۆمەڵگەكەیان. 
دیالۆگ  پەروەردەكاران  پێویستە  لێرەدا 
بكەن،  هەرزەكاردا  كەسوكاری  لەگەڵ 
حەز  لە  باوك  و  دایك  زۆرجار  چونكە 
و ئارەزوو و پێداویستییە هەنوكەییەكانی 
و  تێناگات  خ��ۆی  ه��ەرزەك��ارەك��ەی 
و  ئاڕاستە  ناكرێت،  بۆ  چارەسەریشی 
لەسەر  پێ  هاوچەرخەكان  لێكۆڵینەوە 
لەم  گوێگرتن  هونەری  دادەگ��رن  ئەوە 
قۆناغەدا بەشێكە لە كێشەكانی هەرزەكار، 
هەروەها پێویستە و گرنگیشە ڕایەڵەیەكی 
هاوڕێیانە و زمانێكی ناسك بەكاربهێرێت 

لەگەڵ هەرزەكاردا.
لێكۆڵینەوەی  بۆ  تایبەتی  قوتابخانەی 
یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە  كۆمەاڵیەتی 
ئەمریكا هەستاوە بە لێكۆڵینەوەیەك لەسەر 
400 منداڵ لە سەرەتای تەمەنی باخچەی 
ساوایانەوە تا تەمەنی 24 ساڵی، ئەویش 
لەسەر بنچینەی چاوپێكەوتنی ناوبەناو و 
جیاواز لە تەمەنەكانی 5، 9، 15، 18، 21، 
ساڵی ئەو هەرزەكارانەی، كە لە خێزانێكی 
تاكەكانی  بەستراودا كە  پێكەوە  و  پتەو 
دانشتنە  لە  و  دەردەك��ەن  بڕیار  پێكەوە 
ئاڵوگۆڕ  خۆشەویستی  خێزانییەكاندا 
دەدەن،  یەكدی  بە  گرنگی  دەكرێت 
ژێر  دەكەونە  خێزانانە كەمتر  ئەم جۆرە 
فشارەوە بە چاوێكی پۆزەتیڤەوە سەیری 
ژیان دەكەن و ئەمانە زیاتر توانیان هەیە 
لە چارەسەركردن و ڕووبەڕووبوونەوەی 
ئەو  پێچەوانەشەوە  ب��ە  كێشەكاندا، 
سەرەوەیان  مەرجانەی  ئەو  خێزانانەی 
تێدا نەبێت زیاتر نیشانەكانی خەمۆكی و 
فشاری دەروونیان تێدا بەدەر دەكەوێت.

* توێژەری دەروونی.

سەرچاوەكان:
حسین.  عبد  علی  د.  الشباب.  تربیة   -1

عمان 2001
ژم����ارە 49  ن��رج��س-  گ��ۆڤ��اری   -2

نۆڤەمبەری 2012
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child     منداڵ

دایە گیان،
من قەڵەوم؟
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زیادكێشی لە تەمەنی منداڵیدا 
و  مەترسییەوە  دەخاتە  ت��اك  دروستی 
و  بەخۆبەستن  پشت  گرنگتر  ل��ەوەش 
یان  منداڵ  دەروونی  و  ڕۆحی  پەستانی 

مێرد منداڵ تێك دەدات.
دەكەن  منداڵەكانتان  سەیری  كە  كاتێك 
ئێستا  تا  كە  ببەن  گومان  وا  لەوانەیە 
نەوجەوانی  تەمەنی  نەگەیشتووەتە  ئەو 
ڕووخساری  دەربارەی  نیگەرانیەكانی  و 
خۆشحاڵ  خۆتان  و  پێنەكردووە  دەستی 
تۆوە،  بینینی  بەپێچەوانەی  بەاڵم  دەكەن، 
منداڵەكانی ئەمڕۆمان لە 6 تا 7 و تەنانەت 
و  ڕووخ��س��ار  بیری  لە  ساڵیشدا   5 لە 
ڕێكوپێكی جەستە و لەش و الریان دان. لە 

كی  یە ە و ڵینە لێكۆ
لەسەر   پێشووتر 
منداڵی  ه����ەزار 
س��ااڵن   13 ت��ا   9
كە  ڕوونبووەتەوە 
یان  لە%50  زیاتر 
كێشی  بابەتی  لە 
نیگەرانن  خۆیان 

قەڵەون،  كە  دەك��ەن  ب��ەوە  هەست  و 
منداڵەكەی  ئایا  تێكچووە  ئەندامەكانیان 

تۆش هەمان بیركردنەوەی هەیە؟
دەس��ت  ك��ەی  نیگەرانییەكان 

پێدەكەن؟
لە  كچان  كە  دەزانین  ئەوە  هەموومان 
لەش  ڕێكوپێكی  بە  بایەخ  زیاتر  كوڕان 

و الرو جەستەی خۆیان دەدەن. بەداخەوە 
تەمەنی دەستپێكی نیگەرانی ڕووخسارییانە 
كە  شێوەیەك  بە  زووە  ت��ەواو  ژناندا  لە 
دەدەن  نیشان  ئەوەمان  لێكۆڵینەوەكان 
هەندێك لە ژنان لەوانەیە لە 3 ساڵیدا تەواو 
ڕەشبین دەبن و نیگەرانی زاڵ دەبێت بە 
سەرسوڕمانبێت،  جێی  لەوانەیە  سەریاندا. 
بەاڵم نزیكەی 50% ی ژنان پێش چوونە 
نائومێدی  بە  هەست  تەمەن  ن��اوەن��دی 
حەزدەكەن  ئەوانە  سێیەكی  و  دەك��ەن 
كێشیان كەم بكەنەوە و تەنانەت هەندێك 
لەوانەش بیر لە هەندێك گۆڕانكاری وەك 

ڕەنگكردنی مووەكانیش دەكەنەوە.
لەسەر  تەواوەتی هاوڕان  بە  دەروونناسان 
كارتۆنیەكان  جوانە  كەسایەتیە  ئەوەی 
و  جوانەكان  شازادە  وەك  فیلمەكانی  و 
كۆمپیوتەرییەكان  یارییە  ن��او  كچانی 
كاریگەرییان دەبێت لەسەر هەستكردن بە 

نیگەرانی منداڵەكانمان.
چۆن نیگەرانی منداڵەكانمان بدۆزینەوە؟

پشت  نەبوونی  نیشانەی  كات  هەندێك 
بەخۆبەستن الی منداڵەكانمان زۆر ڕوون 
و ئاشكرایە. كاتێك منداڵەكەت هەندێك 
من  دای��ە  وەك  ل��ێ��دەك��ات  پ��رس��ی��ارت 
ناشیرینە؟  من  ڕووخساری  یان  قەڵەوم؟ 
ئازاری  و  نیگەرانە  شتێك  لە  ئەوە  بزانە 
منداڵەكان  لە  دیكە  هەندێكی  دەدات. 
كتوپڕ واز لە خواردن دەهێنێت و بڕیاری 
خواردنانە  ئەو  نەخواردنی  لە  یەكجاری 
هەبووە  بەالیدا  مەیلیان  كەپێشتر  دەدات 

كەمكردنی  ئارەزووی  نیشانەی  ئەمە  كە 
كێشە. هەندێك كات لەوانەیە لە شێوەی 
لەگەڵ  هەڵسوكەوتی  و  ق��س��ەك��ردن 
مندااڵنی هاوڕێیدا ئاگاداری ئەم بابەتەبین. 
بۆ نموونە ئەگەر گوێت لێبوو منداڵەكەت 
مەخۆ  خواردنە  ئەو  وت  هاوڕێكەی  بە 
خۆی  كە  بزانە  ئەوە  دەك��ات  قەڵەوت 
تاقیكردنەوەی پێشووتری هەیە و لەبیری 
و الری  ل��ەش  و  ڕووخ��س��ار  ج��وان��ی 

خۆیدایەتی.
ئایا نیشانەی دیكەی هەیە؟

ئەوانەی پێشوو كە وتران نیشانەی تەواو 
جگە  دیكەیش  نیشانەی  بەاڵم  ڕوون��ن، 

لەمانە بوونی هەیە وەك:
خەفەت  نائومێدی،  بە  هەستكردن   -
ب��ەش��داری  گۆشەگیری،  و  خ���واردن 
كۆمەڵەكان  بە  یاریكردنە  لە  نەكردن 
كۆبوونەوەی  و  دیكە  مندااڵنی  لەگەڵ 

زۆر.
- بەكارهێنانی وشە و ڕستەی نەرێنی بۆ 

وەسفكردنی خۆی.
چاالكیانەی  لەو  نەكردن  بەشداری   -
و  سروود  وەك  دەكرێن  كۆمەڵ  بە  كە 

هۆنراوەكانی قوتابخانە.
- وتنی قسەگەلی وەك«هیچ كەسێك منی 
بە  گرنگی  »هەموو  یان  ناوێت«  خۆش 
هاوڕێكەم دەدەن« یان »هاوڕێكەم لە من 

جوانترە«.
كوڕان كێشی زیادەیان هەیە یان كچان؟

ناو  ناوخۆییەكانی  لەپرسیارە  یەكێك 

هەموومان ئەوە دەزانین كە كچان لە كوڕان 
زیاتر بایەخ بە ڕێكوپێكی لەش و الرو جەستەی 
خۆیان دەدەن. بەداخەوە تەمەنی دەستپێكی 
نیگەرانی ڕووخسارییانە لە ژناندا تەواو زووە بە 
شێوەیەك كە لێكۆڵینەوەكان ئەوەمان نیشان 
دەدەن هەندێك لە ژنان لەوانەیە لە 3 ساڵیدا تەواو 
ڕەشبین دەبن و نیگەرانی زاڵ دەبێت بە سەریاندا
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دایكان ئەوەیە كە لەو تەمەنی منداڵییەدا 
یان  زی��ات��رە  كێشیان  ك��وڕەك��ان��ی��ان 

كچەكانیان؟
ڕاستی ئەوەیە كە تا گەیشتن بە تەمەنی 
بە  هەست  زیاتر  كچان  ساڵی  ح��ەوت 
لەچاو  دەك��رێ��ت  كێشیان  زیادبوونی 

كوڕاندا.
یەكێك لە گرنگترین هۆكارەكانی ئەوەیە 
گرنگتری  چاودێرییەكی  دایكان  كە 
لەچاو  دەك��ەن  كچەكانیان  خۆراكی 
كوڕەكان و بە بەهانەی جیاواز خواردنی 
كوڕان  هەروەها  و  پێدەدرێت  زیاتریان 
لە كچان دەچنە دەرەوە و كچان  زیاتر 
بۆیە جووڵەشیان كەمتر  دەبن،  ماڵەوە  لە 

دەبێت.
تێبینی:

بە ئەندازەی پێویست  4\5 ی منداڵەكان 
میوە و سەوزە ناخۆن، بەداخەوە ئارەزووی 
خواردنە  ب��ەالی  زیاتر  ئێستا  مندااڵنی 
خێراكان و خۆراكە پڕ چەورییەكانەوەیە. 
بێبەشن  ئ��ەوان  ب��ەم ه��ۆی��ەوە زۆرب���ەی 
خۆراكییە  ماددە  ئەو  و  ڤیتامینەكان  لە 
هەیە.  میوەكاندا  لە  كە  بەسوودانەی 
لەهەر  دەدەن  نیشان  ئەوەمان  ئامارەكان 
14 كوڕ و 25 كچێك یەك دانەیان میوە 
ئەوان  ی  تەنیا1\5  و  دەخۆن،  سەوزە  و 
ڕێگای  دانراو  شێوەی  بە  ڕێژەیەش  لەو 

دروست ئەو میوە و سەوزانە دەخۆن.
نموونەیەكی جوان بە بۆ منداڵەكەت

بەالی  شتێك  هەموو  بچووكەكان  منداڵە 
هەموو  ئ���ەوان  ڕادەك��ێ��ش��ن،  خۆیاندا 
وردی  بە  دای��ك  و  ب��اوك  ڕەوشتەكانی 
دەخەنە ژێر چاودێرییەوە و هەوڵ دەدەن 
تەواو الساییان بكەنەوە. بۆیە هیچ كات 
قسەی  ئەواندا  لەبەرچاوی  مەدە  هەوڵ 
خ��راپ دەرب���ارەی ڕووخ��س��اری خۆت 
دایك  كاتێك  بڵێیت.  الرت  و  لەش  و 
بكەن،  ناوزەد  قەڵەو  بە  خۆیان  باوك  و 
بێگومان منداڵەكان هەمان بیر و بۆچوون 
و  دەدەن  پێ  ب��رەو  خۆیاندا  لەمێشكی 

گەورەی دەكەن.
هەڵبژاردنی  بە  دەتوانیت  تۆ  ئەوە  لەجێی 
خۆراكی دروست و وەرزش كردن ببیتە 
منداڵەكەت.  الی  ج��وان  نموونەیەكی 
هەمان  نەتوانن  منداڵەكان  لەوانەیە 
تەواوەتی  بە  باوك  و  دایك  ڕەفتارەكانی 

كەمەوە  بەالی  بەاڵم  بكەنەوە،  دووبارە 
و خۆیان  بكەنەوە  دەدەن السایی  هەوڵ 
سەالمەت پیشان بدەن. بۆ نموونە لەوانەیە 
بەوەرزش  ئەمە  و  ڕابكەیت  بەیانیان  تۆ 
ئەم  لەجێی  منداڵەكەت  بەاڵم  بزانیت، 
هەڵبژێرێت  س��واری  پاسكیل  وەرزش��ە 
باخچەكان  و  پ��ارك  لە  یاریكردن  یان 
بارێكدا  لەهەر  بزانێت.  گونجاو  بە 
ئەم  ئەنجامدانی  بە  هەردووكتان  بێت 
خۆتان  بۆ  دروستترتان  ژیانێكی  كارانە 

هەڵبژاردووە.
كۆمپیوتەرییەكان یارییە 

یەكێك لە دەركەوتە سەرسوڕهێنەرەكانی 
یارییە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان 
زیادبوونی  هۆكاری  كۆمپیوتەرییەكان 
توێژەرەوەكان  مندااڵنن.  زیادەخۆری 
ئ���ەوەی���ان ب���ۆدەرك���ەوت ئ���ەو ك��وڕە 
نەوجەوانانەی كەپێش كاتی نان خواردنی 
دەدەن  ئەنجام  كۆمپیوتەری  یاری  ئێوارە 
لە  زیاتر  و  دەبێت  زیاتریان  ئ��ارەزووی 

مندااڵنی دیكە دەخۆن.
كە  دەكەنەوە  ڕاست  پشت  ئەوە  ئەوان 
لەسەر  قوڵیان  كاریگەری  یارییانە  ئەم 
دەبێت  منداڵ  دەروون��ی  باری  و  مێشك 
بە  گەیشتن  بە  تینوودەكەن  ئ��ەوان  و 
پاداشت.  بەدەستهێنانی  و  سەركەوتن 
لە  مێشك  كە  پاداشتانەی  لەو  یەكێك 
بەدەستهێنانی چێژ وەردەگرێت خواردنە. 
یان  شیرینتر  خۆراكانە  ئەو  هەرچەندە 
ئ��ارەزووی  ئێمە  مێشكی  چەورتربێت 
مندااڵن  بەالیدا دەبێت، هەربۆیە  زیاتری 
دوای ئەنجامدانی یارییە كۆمپیوتەرییەكان 
بە شێوەی بێ ئاگا پەیوەندییەكی زیاتریان 
بە خواردنەوە دەبێت و ڕاستەوخۆ هەڵپەی 

خۆراك خواردن دەدەن.
تێبینی

كەخۆراكی  دەزانین  ئ��ەوە  هەموومان 
جووڵەی  كەمبوونەوەی  و  نەگونجاو 
قەڵەوییە،  هۆكاری  منداڵدا  لە  جەستەیی 
ببێتە  كە  هەیە  دیكەیش  هۆكاری  بەاڵم 

هۆی زیادبوونی كێشی منداڵ.
هەروەها ئەگەری قەڵەوی لەو مندااڵنەی 
فەرمانگەیەك كاردەكات  لە  دایكیان  كە 
ژنی  دایكیان  كە  مندااڵنەی  لەو  زیاترە 
و  دای��ك  كە  مندااڵنەی  ئەو  ماڵەوەیە. 
ژەمە  لە  یەكێك  كارمەندان  باوكیان 

ئەوە  لەجێی  و  الدەبەن  خۆراكییەكانیان 
خۆراكی ئامادە و خێرا و بسكیت و شتی 

دیكە بەكاردەهێنن.
هەندێك شت بە تەواوی وەربگرە

دراما  و  فیلمەكان،كارتۆن  لە  هەمیشە 
مندااڵنییەكانی كە منداڵەكەت تەماشایان 
كە  كارتۆنەكانی  وردب���ەرەوە.  دەك��ات 
تیایدا كەسایەتی قەڵەو یان ناشیرین ڕۆڵی 
پەیامێكی  لەوانەیە  دەگێڕن  تیا  سەرەكی 

ترسناك بداتە منداڵەكانتان.
ل���ەم ب����ارەدا ه��ەوڵ��ب��دە م��ن��داڵ��ەك��ەت 
شێوەی  مرۆڤێك  هەر  كە  تێبگەیەنیت 
كە  هەیە  خۆی  بە  تایبەت  ڕووخساری 
تێیبگەیەنە كە ئەو مرۆڤە  ڕێژەییانەجوانە. 
كارتۆنییەكەن  كارەكتەری  قەڵەوانەی 
دەتوانن بە ئاسانی و بە كەمێك وەرزش 
و  دروست  منداڵە  وەك  الریان  و  لەش 

جوانەكان لێ بكەن.
تەرازووی ماڵەكە دووربخەرەوە

لە  ب��ەردەوام��ی  بە  كە  ئ��ەوەی  لەجێی 
كێشی منداڵەكەت ئاگاداربیت و بزانیت 
چەندە. باشتروایە بەو گۆڕانكارییانەی كە 
ژیانی  شێوەی  لە  دەتوانێت  منداڵەكەت 

خۆی بەدیبهێنێت سەرنج بدەیت.
كارناسەكان  لە  هەندێك  بیروڕای  بەپێی 
خۆیان  ڕۆژێ��ك  هەموو  نابێت  مندااڵن 
لەجێی  بكێشن.  ماڵەوە  ت���ەرازووی  بە 
هێزكردنی  بە  دەبێت  تۆ  ئامانجی  ئەوە 
لە  گونجاوبێت  ڕەوش��ت��ی  ه��ەن��دێ��ك 
منداڵەكەدا. لەنموونەی ئەو گۆڕانكارییانە 
تەلەفزیۆن،  تەماشاكردنی  كەمكردنەوەی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ی���اری پ��ڕ ج��ووڵ��ەت��ر، 
و  شیرینیەكان  خواردنی  كەمكردنەوەی 

زیادكردنی خواردنی میوە و سەوزە.
كات  تێپەڕبوونی  بە  گۆڕانكارییانە  ئەم 
گ��ۆڕان��ك��اری گ���ەورە ل��ە ب��ارودۆخ��ی 
و  لەش  و  دەكات  منداڵەكەدا  دروستی 
الر و جەستە و ڕووخساری ئەو جوانتر و 

بەهێزتر دەكات.

لە فارسییەوە:
بێری هیوا 

لە گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)65(
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دروستكارانی الپتۆپ بیر لەوە دەكەنەوە وزەیەكی خاوێن بەدەستبێنن بۆ بارگاویكردنی ئامێرە كارەباییەكان لە داهاتودا، لە 
ئەنجامی زۆربوونی ئامێرە كارەباییەكان و سەرفكردنی وزەی كارەباش لە زیادبووندایە، كە بە دەستهێنانی كارێكی گران و 
زۆرتێچوە و كرداری بەدەستهێنانەكەشی ژینگەپیس دەكات، بۆیە ئێستا ئەو دروستكارانە بیر لەوە دەكەنەوە ئاو بەكاربێنن 
وەك سەرچاوەیەكی وزە، لەوانەیە ئەوەت بەالوە سەیر بێت، بەاڵم كە لە ڕووی زانستیەوە لێی تێگەیشتی ئەو سەیریەت 
نامێنێت، دوو دیزاینەری ژاپۆنی بە ناوەكانی هایرەم كیم و سین جی بیك، باس لەوە دەكەن كوپێك ئاو بەكاربێنن وەك 
پاتری بۆ كۆمپیوتەر، پێكهاتەی كیمیایی ئاو لە دوو توخمی O2 و H2 پێكدێت و ئەو دوو توخمەش سەرچاوەی وزەی ئەو 
ئامێرە دەبن، كاتێك كوپەكە كە ڕۆڵی پاتری ئامێرەكە دەبینێت دەخرێتە ئاوەوە، ئاوەكە وەردەگرێت و كاتێك لە ئامێرەكە 
دەبەسترێت لە ڕێگای تیوبێكی تایبەتیەوە كە لە ئامێرەكەدایە و لە ڕێگای هەردوو گازی ئۆكسیجین و هایدرۆجینەوە وزەی 

كارەبا بەرهەم دێت. 
سایتی  هەواڵێكی  لە  دیكەوە  الیەكی  اخبار دیسكفری كە لە سایتی روسیا الیوم-دا باڵوكراوەتەوە لە 

ماوەیەك لەمەوپێش: 
 Green House Co ژاپۆنی  وزەی كۆمپانیای  سوێرەوە  ئاوی  لە  كە  دروستكردووە  گڵۆپێكی   Ltd

وە كارەبای خۆی دروستدەكات و گڵۆپەكە   usb ڕێگای  لە  كارەبایە  وزە  ئەو  یان  دادەگیرسێت، 
GH-LED10WBW بەكاردێت بۆ بارگاویكردنی هەر ئامێرێك  بەرهەمە  ئەو  ناوی  پێبێت،  پێویستی 
ئاوی سوێر وەك سەرچاوەی كارەبا  جەمسەری یە و  دوو  لە  پێكدێت  بەرهەمەكە  بەكاردێنێت، 
و  سالب  جەمسەری  وەك  كاربۆن وەك جەمسەری موجەب، و پێویستی بە 350ملل ئاو مەنگەنیزیۆم 
بەردەوام كاربكات، و دەبێت توڵە سالبەكە هەر 120 سەعات 16 گم خوێ  هەیە تا بۆ ماوەی 8 سەعات 

لە بەكارهێنان جارێك بگۆڕێت.

هاوبیر جەمال 
سەرچاوە:

 .rt سایتی ) اخبار دیسكفری ( لە سایتی 
http://www.narjesmag.com/news.php?action=view&id=1508

وزە لە ئاوەوە 
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كانزای مەگنیسیۆم Mg یەكێكە لە  توخمە سووكەكانی 
خشتەی خولیی توخمەكان، كە  خاوەن گەردیلە ژمارەی 12 
و كێشی گەردیلەیی 24.3050 و دەكەوێتە ڕیزی سێیەم و لە 
ئابوورییەوە  لەڕووی  مەگنیسیۆم  كانزای  دووەمدایە.  ستوونی 
و  داڕشتەكان  وەك  جیاوازدا  پیشەسازی  لە  و  بەنرخە  زۆر 
مەگنیسیۆم  كانزای  بەكاردێت.  باترییەكاندا  دروستكردنی 
دۆڵۆمایت  و   MgCO3 مەگنیسایت  وەك  سروشتدا  لە 
CaMg(CO3)2 و ئیپسۆمایت MgSO4.7H2O   و كەرنەالیت 

هەیە.   K2Mg2(SO4)3 النگبینایت  و   K2MgCl4.6H2O

كلۆراید و كبریتاتی مەگنیسیۆم لە ئاوی دەریادا هەیە، كە لە 
ئێستادا بەزۆری وەك سەرچاوەی مەگنیسیۆم سەیر دەكرێت. 
زەویدا  توێكڵی  لە  مەگنیسیۆم  كانزای  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
و  )تفتەكان(  مافیكەكان  ئاگرینە  كەڤرە  لە   %2.1 ڕێژەی  بە 
سەرپێنتین و هەندێك لە خوێكاندا هەیە، بەاڵم دەرهێنانی لە 
ئاوی دەریاوە كەمتری تێ  دەچێت بەبەراورد لەوەی كە لەم 
كەڤرانەوە دەربهێنرێت، كە لێرەدا باس لەم ڕێگەیە دەكەین كە 
چۆن كانزای مەگنیسیۆم لە ئاوی دەریاوە بەرهەم دەهێنرێت 
مەگنیسیۆم  كانزای  بەرهەمهێنراوی  بڕی  دەردەهێنرێت.  یان 
لەجیهاندا دیاریكراوە و چەند واڵتێكی ناسراو هەیە كە توانای 
دەرهێنانی كانزای مەگنیسیۆمیان هەیە كە لەپێش هەموویانەوە 

واڵتی چینە )خشتەی ژمارە 1(.
كانزای مەگنیسیۆم دووەم باڵوترین توخمە )لەپاش سۆدیۆم( 
لە ئاوی دەریا و زەریاكاندا، كە بە نزیكەی 1.3 گرام لەهەر 
یەك كیلۆگرام لە ئاوی دەریاداهەیە. لە ڕێگەی بەرهەمهێمانی 
كیمیایی  كارلێكی  دەریاوە سێ   ئاوی  لە  مەگنیسیۆم  كانزای 
كارلێكی  و  ترش-تفت  و  نیشتن  كەئەوانیش  ڕوودەدات 

Redox،oxidation-( لێكسانە  یان  لێكردنەوە  ئۆكسان- 
.)reduction reaction

بە  مەگنیسیۆم  كانزای  بەرهەمهێنانی  هەنگاوی  یەكەم 
ئەوەی  بۆ  دەك��ات  پێ   دەست  كلس  ب��ەردی  گەرمكردنی 
ئەم هاوكێشەیە  بێت،  بەرهەم  )ئۆكسیدی كالسیۆم(  كە قسڵ 

كردارەكە پیشان دەدات:

تێكەڵ  دەری��ادا  ئاوی  لەگەڵ  كالسیۆم   ئۆكسیدی  كاتێك 
بەرهەم   Ca(OH)2 كالسیۆم  هایدرۆكسیدی  ئەوا  دەكرێت، 
دێت، كە دەتوێتەوە و ئایۆنی كالسیۆم +Ca2  و  هایدرۆكسیل 

OH- بەرهەم دێت وەك لەم هاوكێشەیەدا دەردەكەوێت:  

هایدرۆكسیدی  كە  وادەك��ات  زیادە  هایدرۆكسیلی  ئایۆنی 
مەگنیسیۆم كەمتر بنیشێت:

هایدرۆكسیدی مەگنیسیۆمی ڕەق دەپاڵێورێت و لەگەڵ ترشی 
كە  ئەوەی  لەپێناو  دەكرێت  پێ   كارلێكیان  هایدرۆكلۆریك 

كلۆریدی مەگنیسیۆم MgCl2 دروست بێت:  

پاش ئەوەی كە ئاوەكە دەبێت بە هەڵم، كلۆریدی مەگنیسیۆمە 
كلۆریدی  دەكرێتەوە.  شل  ستیلدا  یەكەی  لەناو   ڕەقەكە 
كلۆراین  و  مەگنیسیۆم  ئایۆنی  هەردوو  تواوەكە  مەگنیسیۆمە 
لەخۆدەگرێت. لە كردەیەكدا كە بە ئیلێكترۆلیسیس ناودەبرێت، 
تەزوویەكی كارەبایی بەناو یەكەكەدا تێپەڕدەكرێت كە دەبێتە 
ئایۆنی  ئۆكسانی  و  مەگنیسیۆم  ئایۆنی  لێكردنەوەی  هۆی 
كلۆراین، كە  هەریەك لە نیوە هاوكێشەی ئەم كارلێكانە بەم 

شێوەیە دەبێت:
Mg2+  + 2e-                 Mg

-2Cl-                  Cl2   + 2 e

هەردوو  )واتە  دەبێت  شێوەیە  بەم  بەگشتی  كارلێككردنەكە   
نیوەكە(:

ئا بەم شێوەیە و لەڕێگەی ئەم كارلێكانەی كە باسكران كانزای 
گازە  ئەو  دەكرێت  كاتدا  لەهەمان  دێت.  بەرهەم  مەگنیسیۆم 
بۆ  بگۆڕدرێت  كردەیەدا  لەم  دێت  بەرهەم  كە  كلۆراینەش 
ترشی هایدرۆكلۆریك و دووبارە لەم كردەیەدا بەكاربهێنرێتەوە 

وەك لە سەرەتاوە ئاماژەی پێدرا.
لە  مەگنیسیۆم  كانزای  بەرهەمهێنراوی  بڕی  ژمارە1:  خشتەی 

جیهاندا 
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http://www.indexmundi.com/minerals/?p  سەرچاوە(
.(roduct=magnesium&graph=production

بڕی بەرهەم بۆ ساڵی 2010 بەتەنواڵت
501000چین

37000ڕووسیا
29000ئیسرائیل
21000كازاخستن
16000بەرازیل
2000ئۆكراین
1500سربیا

وێنەی ژمارە 1: نموونەی كانزای مەگنیسیۆم .

دەریاوە  ئاوی  لە  مەگنیسیۆم  هایدرۆكسیدی  ژمارە2:  وێنەی 
وەردەگیرێت

لەناو گۆمەكانی نیشتندا، تەكساس، ئەمریكا.

سەرچاوەكان:
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پێشكەوتنی
بێ  وێنەی
دەمارزانی 

یارمەتی  م��رۆڤ  دەم��اخ��ی  ب��ۆ  تیشكی  وێنەگرتنی  نوێترین 
وەزیرانی  سەرۆك  دەماخی  ناو  بڕواننە  ڕوونی  بە  دا  پزیشكەكانی 
بێهۆشبوونێكی  لە  ئێستا  كە  شارۆن  ئاریاڵ  ئیسرائیل  پێشوتری 
تەكنیكی  لە  پێشكەوتنەی  ئەو  و  وە   2006 ساڵی  لە  بەردەوامدایە 
وێنەگرتن و دەمارزانیدا ڕویداوە بۆتە هۆی گێڕانەوەی بەشێك لە 
پسپۆرن  پزیشكانەی  ئەو  درێژخایەنانە.  بێهۆشیە  ئەو  بۆ  بیركردنەوە 
لە دەماری مرۆڤدا و چاودێری شارۆن دەكەن كە لە ساڵی 2006 
دەڵێن:  بووە  بێهۆشبوون  تووشە  دەماخبەوە  جەڵتەیەكی  بەهۆی  وە 
ئێستا  بۆ گێڕانێتەوە و  لە هەستیان  توانیبێتیان بەشێك  "لەوە دەچێت 

ئەو دەتوانێت دەنگ ببیستێت و وێەكان جیا بكاتەوە! 
بۆڵ ماتیۆ مامۆستای دەمارزان لە ئیمپریاڵ كۆڵدج لە لەندەن دەڵێت: 
"ئەوە هاندەرە كە ببینین لەوە دەچێت پەیوەندیەك دروست بو بێت 
حاڵەتی  دەچنە  ئەو كەسانەی  وادەزانرا  پێشتر  بوارەدا. چونكە  لەو 
پەیوەندیەكیان  هیچ  واتە  ڕوەكیەوە  باری  دەچنە  درێژەوە  بێهۆشی 
بە دەرەوە نامێنێت و نازانن لە دەوروبەر چی دەگوزەرێت؟ بەاڵم 
موگناتیسی  زرنگانەوەی  وێنەگرتنی  بواری  لە  پێشكەوتنەی  ئەو 
فرمانیدا ڕویداوە كە لە توانایدایە وەك دەڵێن چاالكی ئەقڵی بپێوێت 
خوێندنەوەی  لە  و  خوێن  چوونی  لە  گۆڕانانەی  بەو  پشتبەستن  بە 

ئەو نیشانانەی دەیدات ئێستا ئەو بۆچوونە گۆڕاوە. 
مارتن مۆنتی زانای پسپۆر لە بواری دەرونزانی زانینی لە زانكۆی 
كالیفۆڕنیا لە لۆس ئەنجلۆسی ئەمەریكی و خۆی بەشدارە لەو تیمە 
دەڵێت:  گرتوە  شارونیان  دەماخی  وێنەی  ئەمەریكیەی  ئیسرائیل 
"وەاڵمدانەوەی شارۆن لەو ڕوەوە هیچ نییە، لە چاو كەسانی دیكە 
حاڵەتی  لە  واتە  درێژخایەندان  بێهۆشبوونی  لە  كە  شارۆن  وەك 
ڕوەكیدان و لە ئێستادا هیچ ئومێدێك نییە بۆ چاكبونەوەی شارۆنی 

تەمەن 84 ساڵ.

هاوكار جەمال
http://www.skynewsarabia.com 



c
h
e
m
is
tr
y
ا  

می
کی

155

پیشەسازی
مەرەكەب
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كە  شلەیەكە  مەرەكەب 
كیمیاوی  و  ڕەنگی  پێكهاتەی 
لەخۆ  ج��ۆراوج��ۆر  گەردیلەی  و 
دەگ��رێ��ت ك��ە ب��ەك��اردێ��ت لە 
لەسەر  چاپكردندا  و  نووسین 
و  كاغەز  لە  جیاوازەكان  ڕووە 
شتی دیكەیش بۆ دەرخستنی دەقە 
نووسراوەكان و وێنە ڕەنگاوڕەنگە 
دیزاین.  كاری  بۆ  و  جیاوازەكان 
پێنوسی  یان  فڵچە  كە  دەتوانرێت 
بەكاربهێنرێت  پەڕ  یان  مەرەكەبی 
وێنەكێشان،  بۆ  یان  نووسین  بۆ 
بەكارهێنانی جیاواز  هەروەك چۆن 
هەیە بۆ چڕی مەرەكەب كە وای 
جیاواز  بەكارهێنانی  بۆ  لێدەكات 
ڕیكالمە  تابلۆكانی  نووسینی  وەك 
لەسەری  وێنەكێشان  و  گەورەكان 

چاپكردنیشی.  و 
تێكەڵەی  و  پێكهاتە  مەرەكەبەكان 
بە  نین،  سادە  و  ئاڵۆزن  كیمیاوی 
جیاوازەكان  جۆرە  كە  شێوەیەك 
توخمە  و  ت��وێ��ن��ەرەوەك��ان  ل��ە 
ڕەنگیەكان و زەیتەكان و گەردیلە 
كە  دەگرێت  لەخۆ  كیمیاوییەكان 
یەكدەگرن  و  دەبن  یەكتر  تێكەڵ 
بدەن  جیاواز  سیفەتی  ئەوەی  بۆ 
پاڵپێوەنانی  و  چ��ڕی  ل��ەالی��ەن��ی 
دژایەتی  و  وەكیەكی  و  شلەمەنی 

جیاوازە  بەكارهێنانە  لە  ڕەنگەكان 
داواكراوەكاندا. 

مەرەكەبەكان  زۆرب��ەی 
توخمی  ل��ە  پێكدێت 
شلە  و  ڕەن��گ��اوڕەن��گ 
تیایدا  كە  هەویرێك  یان 
ڕەنگیە  ت��وخ��م��ە  ئ���ەو 
شێوەیە  بەو  دەتوێتەوە. 
ڕەن��گ��ی م��ەرەك��ەب��ەك��ە 
توخمە  دەبێت.  دروست 

ڕەن��گ��اوڕەن��گ��ەك��ان دروس���ت 
تەواو  كە  ڕەنگانەی  لەو  دەكرێت 
لەو  یان  هەویرەكەدا  لە  دەتوێتەوە 
دەمێنێتەوە.  پێوەی  پاشماوانەی كە 
بە  كە  هەڵواسراوانەش  توخمە  لەو 
پیشەسازی  لە  بەكاردێت  زۆری 
هەڵواسراوە  لە  بریتییە  مەرەكەبدا 
ڕەشی  پێیدەوترێت  كە  ڕەقەكان 
كاربۆنەش  ڕەش��ی  ئەو  كاربۆن. 
لە دووك��ەڵ��ی ڕەش��ەوە دروس��ت 
یان  نەوت  سووتاندنی  بە  دەبێت 
دروس��ت  هاوشێوە  سووتەمەنی 
لە  دیاریكراو  بڕێكی  لە  دەبێت 
و  دیكەوە.  ڕەنگەكانی  و  هەواو 
ڕەشی كاربۆنی زۆر بەكارهێنراو لە 
فتالۆسیانین  مەرەكەبدا  پیشەسازی 
دەگرێتەوە،  س��ەوز«  ی��ان  »شین 
الزوورد »شین« و )ئۆكسیدی ئاسن 
هەویرەی  ئەو  سەرەڕای  »سوور«( 
تیادا  ڕەنگاویەكەی  توخمە  كە 
دەت��وێ��ت��ەوە ك��ە ی��ارم��ەت��ی��دەدات 
یان  كاغەزەكەوە  بە  نوسانی  لە 
دی��ك��ەوە.  توخمێكی  ه���ەر  ب��ە 
ڕەق  توخمی  لە  هەویرەش  ئەو 
یان  نییە  تیادا  پێكدێت كە ڕەنگی 
توخمی نیمچە ڕەق كە ناودەبرێت 
توخمێكی  لە  بریتییە  ڕاتینج كە  بە 
چەسپی لینج كە لە شلەمەنییەكاندا 
دەت��وێ��ت��ەوە ك��ە ن��اودەب��رێ��ن بە 
توخمە  زۆربەی  و  توێنەرەوەكان 
لە  ب��ەك��اره��ات��ووەك��ان  ڕاتینجە 
تێكەڵن  مەرەكەبەكاندا  پیشەسازی 
و  قەلەفۆنی  ڕاتینجی  خوێی  وەك 
كهول و نەوت و ئاو كە بریتییە لە 

لەو توخمە 
هەڵواسراوانەش كە 
بە زۆری بەكاردێت لە 
پیشەسازی مەرەكەبدا 
بریتییە لە هەڵواسراوە 
ڕەقەكان كە پێیدەوترێت 
ڕەشی كاربۆن. ئەو ڕەشی 
كاربۆنەش لە دووكەڵی 
ڕەشەوە دروست دەبێت 
بە سووتاندنی نەوت یان 
سووتەمەنی هاوشێوە 
دروست دەبێت لە بڕێكی 
دیاریكراو لە هەواو و 
ڕەنگەكانی دیكەوە
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بەكارهاتوو  توێنەرەوەی  توخمی 
لە ئاستێكی بەرباڵودا لە پیشەسازی 
زەیتەكانیش  هەروەها  مەرەكەبدا. 
دەگرێتەوە كە بەكاردەهێنرێت بەو 
كانزایی  زەیتە  توێنەرەوەی  پێیەی 
و زەیتە ڕووەكییەكانە وەك زەیتی 

تانج و زەیتی ناوكی كەتان. 
نووسین  مەرەكەبەكانی  زۆرب��ەی 
توخمە  و  ڕەنگەكان  لە  پێكدێن 
توخمە  ل��ە  ت��واوەك��ان  ڕاتنجیە 
بۆنێكی  ك��ە  ت��وێ��ن��ەرەوەك��ان��دا 
توێنەرەوە  توخمی  هەیە.  سوكیان 
لە  بریتییە  بەكاردێت  زۆر  كە 
توخمە  و  ج��ل��ی��ك��ۆالت  و  ئ���او 
زۆرب��ەی  هاوشێوەكان.  كهولیە 
وشك  نووسین  مەرەكەبەكانی 
دەبنەوە كاتێك توخمە توێنەرەوەكە 
دەبێتە هەڵم و كاغەزەكەش توخمە 
لەگەڵ  هەڵدەمژێت  ڕەنگاویەكە 

ڕاتنجیەكەدا.  توخمە 
لینج  ئ��ەس��ت��وری  م��ەرەك��ەب��ی 
پێنوسە  مەرەكەبی  لە  بەكاردێت 
بە  مەرەكەبە  ئەو  و  وشكەكاندا 
ڕێگە  كە  دروستكراوە  شێوەیەك 
نادات بڕژێت بە دەوری ئەو تۆپە 
مەرەكەبەكە  كە  خ��والوەدا  وردە 

پێنووسەكەوە  لە  دەگوێزێتەوە 
زۆرب����ەی  و  ك���اغ���ەزەك���ە  ب���ۆ 
پێنووسە  لە  جگە  پێنووسەكان 
مەرەكەبێك  وشكەكان  مەرەكەب 
زۆر  تاڕادەیەكی  كە  بەكاردێنن 
مەرەكەبەی  ئەو  نموونە:  بۆ  شلە 
شلدایە  م��ەرەك��ەب  پێنووسی  لە 
هەبێت  ڕۆشتنی  توانای  پێویستە 
بە  سیستەمێك  لەمیانەی  ئاسانی  بە 
گەنجینەی  لە  كە  تەسكدا  بۆری 
درێژ  پێنووسەكەوە  مەرەكەبی 
نووسینەكە،  پ��ەڕەی  بۆ  دەبێتەوە 
زۆربەی مەرەكەبی قەڵەمە شلەكان 
بە  تێكەاڵو  ئاسنی  پێكهاتەكانی 
ترشی تەنیكی تواوە لە ئاودا لەخۆ 

دەگرێت. 
لینجەكان كە  مەرەكەبە خەست و 
ناودەبرێت  هەویری  مەرەكەبی  بە 
چاپكردنی  لە  بەكاردەهێنرێت 
زۆربەی  و  گۆڤارەكاندا  و  كتێب 
بەشێكیان  هەویرییەكان  مەرەكەبە 
وش��ك��دەب��ن��ەوە ب��ە ك��ردارێ��ك 
ك��ە ن��اودەب��رێ��ت ب��ە ك���رداری 
توخمە  وات��ای  بە  ئەكسەدەبوون 
هەبووەكان  زەیتە  و  ڕاتینجەكە 
كیمیاوی  شێوەی  بە  مەرەكەبدا  لە 

كارلێك دەكەن لەگەڵ ئۆكسجیندا 
ئ��ەوەی  بۆ  هەیە  ه���ەوادا  لە  كە 
و  بنێن  پێكەوە  ڕەق  توخمێكی 
هەویرییەكان  مەرەكەبە  زۆرب��ەی 
كە  تیادایە  كیمیاوییان  توخمی 
وشككەرەوەكان  دەوترێت  پێیان 
خێراتركردنی  ه��ۆی  دەب��ن��ە  ك��ە 
لە  هەندێك  و  كیمیاوی  كارلێكی 
وشكدەبنەوە  هەویری  مەرەكەبی 
هەندێكی  و  هەڵمژینەوە  لەڕێی 
هەڵمبوونەوە  بە  لەڕێی  دیكەی 
لە  هەندێك  و  ك��اغ��ەزەك��ەش  و 
هەندێك  دیكەیش  توخمەكانی 
بەهەمان  هەڵدەمژن،  مەرەكەب 
دەبێتە  تواوەكەش  توخمە  شێوە 
لە  چاپخانەكان  خ��اوەن  و  هەڵم 
گ��ەرم  ه���ەوای  ك��ات��دا  هەندێك 
خێراتركردنی  بۆ  بەكاردەهێنن 

هەڵمبوونەكە.  بە  كرداری 
شلن  زۆر  كە  مەرەكەبانەی  ئەو 
چاپكردنی  بۆ  بەكاردەهێنرێن 
سندوقەكانی  لە  كە  جۆراوجۆر 
ت��وخ��م��ە پ���اك���ژك���ەرەوەك���ان و 
كە  داواكارییەكان  كەتەلۆگەكانی 
و  دەگەڕێنرێنەوە  پۆستەوە  لەڕێی 
بەكاردەهێنرێن.  پالستیكیدا  كیسی 
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ئ���������������ەو 
م��ەرەك��ەب��ان��ە 

لە  تواوە  توخمی  لە  زۆر  بڕێكی 
خۆدەگرن و لە بنچینەشدا بە بوون 
لەكاتێكدا  وشكدەبنەوە،  هەڵم  بە 
ئەوا  هەڵم  دەبێتە  تواوەكە  توخمە 
ڕەشەكە  تڵپە  و  ڕاتینجەكە  توخمە 
ب��ە ك��اغ��ەزەك��ەوە دەن��وس��ێ��ت و 
بە  شالنە  مەرەكەبە  ئەو  زۆرب��ەی 
ئەمەش  و  وشكدەبنەوە  خێرایی 
چاپخانەكان  خ���اوەن  ب��ە  ڕێگە 
دەدات كە ئامێری چاپكردنی زۆر 

بەكاربهێنن.  خێرا 
پیشەسازی  م��ێ��ژووی 

مەرەكەب
مەرەكەب  جۆرەكانی  كۆنترین 
كە  چینی  یان  هندی  لە  بریتین 
دروستدەكرێن  ڕەش  عاجی  لە 
كە  غ��ەرە  ی��ان  چەسپ  ل��ەگ��ەڵ 
م��ێ��ژووەك��ەی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ 

ئەمە  ز،  پ.  ساڵ   2500 نزیكەی 
كە  مەرەكەبانەی  ئەو  س��ەرەڕای 
سروشتی  توخمی  ج��ۆر  زۆر  لە 
وەك  دەكرێت  دروس��ت  جیاواز 
درەخت  توێكڵی  و  توت  ب��ەری 
تڵپەی  و  كەتان  ناوكی  زەیتی  و 
مەرەكەبانەی  ئەو  ب��ەاڵم  ڕەش��ی، 
لە  ئ��ەوا  ناسراون  ئ��ەوە  پێش  كە 
مازوو دروستكراون كە لەدرەختی 
بە  ك��ردووە.  گەشەیان  ب��ەڕووەوە 
هەزاران  سەدە  چەندین  درێژایی 
بە  تایبەت  پێدرا  پێكهاتە گەشەیان 
مەرەكەبی  مەرەكەب.  پیشەسازی 
تانیك  ترشی  كە  پێوانەیی  ڕەشی 
پێدەچێت  ك��ە  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت 
ناسرابێت  دووەم���دا  س��ەدەی  لە 

بەرباڵوترینیانە. 
پیشەسازی مەرەكەب لە پیشەسازییە 
دادەنرێت  سوكەكان  كیمیاوییە 
بەخۆوە  گەورەی  پێشكەوتنی  كە 

بۆ دروستكردنی 
مەرەكەبی نووسین لە 
ماڵدا پێویستیمان بە 
پاكەتێك چا– ترشی گوێز- 
ئاو- پارچەیەك چەسپ- 
توێكڵی گوێز كە توخمێكی 
ڕەنگییە كە تەختەكانی 
پێ بۆیە دەكرێت كە لە 
دوكانی بۆیاخ فرۆشەكان 
دەستدەكەوێت، چەسپیش 
توخمێكی شوشەییە 
كە سیفەتی پێوەلكانی 
هەیە كە وەك بەردی 
شوشەیی وایە و لە دوكانی 
عەتارەكاندا دەستدەكەوێت
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بینیوە و تائێستاش ئەو پێشكەوتنانە 
جۆری  لەگەڵ  و  بەردەوامن  هەر 
بەرەوپێش  ئ��ەوەی  بۆ  ج��ی��اوازدا 
داواكارییەكانی  لەگەڵ  بچێت 
داهێنانە  و  س��ەردەم��ی  ژی��ان��ی 

نوێكاندا. 
هەیە  جیاوازی  جۆری  مەرەكەب 
هەشە  و  شلن  كە  ئ��ەوەی  لەوانە 
مەرەكەبی  هەشە  و  شلە  نیوە 
وشك  مەرەكەبی  ب��ەاڵم  وشكە. 
وشك  م��ەرەك��ەب��ی  پێنووسی  و 
دەگەڕێتەوە  دۆزینەوەكەی  ئەوا 
لە  ك��ە  بییر«  »الدیسلۆ  زان��ا  ب��ۆ 
كاتێكدا  لە  ب��وو.  1934دا  ساڵی 
هەوڵەكان بۆ دروستكردنی ئامێری 
بەو  دادەنرێت  كە  شل  مەرەكەبی 
زۆرترین  كە  مەرەكەبەی  جۆرە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  هەیە  بەكارهێنانی 

ساڵی 1665ز. 
مەرەكەب لە ژیانماندا گرنگییەكی 
دەڵێن  وەك  چونكە  هەیە،  تایبەتی 
»مەرەكەبی تۆخ باشترە لە باشترین 
بیرەوەری« و هیچ دوو كەسێكیش 
سەرەڕای  نییە،  جیاوازییان  لەوەدا 
نووسینی  و  زان��ی��اری  ش��ۆڕش��ی 
وەك  م��ەرەك��ەب  ئ��ەل��ك��ت��رۆن��ی، 
ناتوانرێت  كە  دەمێنێتەوە  توخمێك 
و  نووسین  لە  لێهەڵبگیرێت  دەستی 

چاپكردندا. 
سانا  و  سادە  زۆر  شێوەیەكی  بە 
ئامادەكردنی  چۆنێتی  ل��ە  ب��اس 
مەرەكەبی  جۆرەكانی  لە  هەندێك 

دەكەین: نووسین 
نمونەی 1: ئامادەكردنی مەرەكەبی 

ڕەنگ سوور
1 گم لە زەعفەران زیاد دەكرێت 
خاوێن  گلیسرینی  لە  20گ��م  بۆ 
تا  لێدەهێنرێت  وازی  و  گەرم  و 
لە  20گم  دواتر  و  دەبێتەوە  سارد 
زیاددەكرێت  بۆ  ئەسیلی  كهولی 
خەل  ترشی  ل��ە  20گ��م  ل��ەگ��ەڵ 
100گم  دواتر  و  تێكداندا  لەگەڵ 
كە  دەكرێت  زی��اد  بۆ  ئ��اوی  لە 
بڕێكی كەم لە چەسپی تیادا دەبێت 

ئەنجامدا  لە  ئیدی  تێكدەدرێت.  و 
مەرەكەبی سوور دەستدەكەوێت. 

نمونەی 2: ئامادەكردنی مەرەكەبی 
ڕەنگ سەوز

لەگەڵ  مس  كاربۆناتی  لە  2گم 
دەتوێنرێتەوە  لیمۆ  ترشی  لە  1گم 
بۆ  دڵ��ۆپ��اودا  ئ��اوی  لە  6گ��م  لە 
ڕەنگ  مەرەكەبی  وەدەستهێنانی 

سەوز. 
نمونەی 3: ئامادەكردنی مەرەكەبی 

ڕەنگ شین
بڕوسیا  شینی  ل��ە  ك��ەم  بڕێكی 
ئاوی  كەم  بڕێكی  لە  بتوێنەرەوە 
تووندی  بە  بەردەوامبە  و  دڵۆپاودا 
دەستدەكەوێت  ڕەنگەت  ئەو  تا 

كە دەتەوێت. 
نمونەی 4: ئامادەكردنی مەرەكەبی 

وەنەوشەیی
بكە  تێكەڵ  ئەنیلین  ل��ە  2گ��م 
لەناو  چەسپدا  لە  15گ��م  لەگەڵ 
بۆ  شەكری  بڕێك  دواتر  و  ئاودا 
بنەوشەییت  ڕەنگی  تا  بكە  زیاد 

دەستدەكەوێت. 
نمونەی 5: ئامادەكردنی مەرەكەبی 

نووسین لەسەر بەرد
لە  بتوێنەرەوە  زیو  نیتراتی  بڕێك 
دڵۆپاودا  ئاوی  لە  گونجاو  بڕێكی 
ڕوونت  گیراوەیەكی  ئەنجامدا  لە 
دەس��ت��دەك��ەوێ��ت. ه��ەوڵ��ب��دە بە 
لەسەر  بنووسە  گونجاو  فڵچەیەكی 
مەڕمەڕ یان پارچە بەردێك و دواتر 
وازی لێبێنە تا وشك دەبێتەوە لەژێر 
ئەنجامدا  لە  ئەوا  خۆردا،  تیشكی 
بە  دەردەك���ەوێ���ت  نووسینەكە 
ڕەنگی بونی- وەنەوشەیی ڕوون. 

بە  مەرەكەبە  ئەم  ئاگاداربە  تێبینی: 
ئاو و سابون الناچێت. 

مەرەكەبەیە  ئەو  باش  مەرەكەبی 
خۆشنووسە  ن��ووس��ی��ن��دا  ل��ە  ك��ە 
سەرنجت  ڕەن��گ��ەك��ەش��ی  ب��ە  و 

نووسینەكەی.  بۆ  ڕادەكێشێت 
بۆ دروستكردنی مەرەكەبی نووسین 
پاكەتێك  بە  پێویستیمان  ماڵدا  لە 
چا– ترشی گوێز- ئاو- پارچەیەك 

كە  گ��وێ��ز  توێكڵی  چ��ەس��پ- 
تەختەكانی  كە  ڕەنگییە  توخمێكی 
دوكانی  لە  كە  دەكرێت  بۆیە  پێ 
دەستدەكەوێت،  فرۆشەكان  بۆیاخ 
كە  شوشەییە  توخمێكی  چەسپیش 
وەك  كە  هەیە  پێوەلكانی  سیفەتی 
بەردی شوشەیی وایە و لە دوكانی 

دەستدەكەوێت.  عەتارەكاندا 
مەرەكەب  دروستكردنی  چۆنێتی 

لە ماڵدا
100گ�����م ل���ە پ��اك��ەت��ی چ��اك��ە 
ئاودا  1لیتر  نزیكەی  لە  دەكوڵێنین 
و دواتر بە تەواوەتی دەیپاڵێوین و 
دواتر 10 كیس لە توێكڵی گوێزی 
دەیخەینە  دەمانەوێت  ڕەنگەی  بەو 
یان  یان ڕەش  سەری وەك خاكی 
لەسەر  وازیلێدێنین  و...هتد.  سوور 
بوكڵێت  ب��ا  ه��ێ��واش  ئاگرێكی 
بەردەوامدا  هەڵگێڕانەوەی  لەگەڵ 
هەنگاوە  ئەم  تەواوبوونی  لەدوای 
ئەو  پ��ااڵوت��ن��ی  ب��ە  هەڵدەستین 
ه��ۆی  ب��ە  ب��اش��ی  ب��ە  تێكەڵەیە 
لۆكەییەوە  قوماشی  پارچەیەك 
لەناو  نیشتوویەك  هیچ  ئەوەی  بۆ 
دواتر  بەجێنەمێنێت.  گیراوەكەدا 
پارچەیەك  دانانی  بە  هەڵدەستین 
لە  2س��م3  نزیكەی  چەسپ  ل��ە 
ئاگرەكە  لەسەر  و  ئاودا  كەمێك 
تەواوەتی  بە  تا  بەرزدەكرێتەوە 
دەتوێتەوە و دەیكەینە ئەو شلەیەی 
ك��ەوت��ووە  دەس��ت��م��ان  پێشتر  ك��ە 
مەرەكەبی  لە  باش  بڕێكی  بەمەش 
دەك��ەوێ��ت  دەس��ت  نووسینمان 
بەالنی  دەكات  ساڵێك  بەشی  كە 
ویستمان  هەركاتێك  ك��ەم��ەوە. 
ڕەنگی مەرەكەبەكە تۆخ بكەینەوە 
بۆ  گوێزی  توێكڵی  بڕێك  ئ��ەوا 
زیادكردنی  لەگەڵ  دەكەین  زیاد 
چەسپەكە  س���وودی  چ��ەس��پ��دا، 
مەرەكەبەكە  ل��ە  ك��ەوا  ئ��ەوەی��ە 
بنووسێت  كاغەزەكەوە  بە  دەكات 

كە لەسەری دەنووسین. 
نهێنی مەرەكەبی 

بریتییە لە توخمێك بۆ نووسین كە 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

160

نە ڕەنگ و نە بۆنی هەیە لەكاتی 
دەتوانرێت  و  وشكبوونەوەیدا 
دەرب��خ��رێ��ت��ەوە  دی��ك��ە  جارێكی 
بە  دی��ار  و  ڕوون  شێوەیەكی  بە 
ڕێگایەكی دیاریكراو. هەروەها ئەو 
تیرۆریستی  گروپە  كە  مەرەكەبەیە 
پێی  مافیاكان  و  هەواڵگری  و 

دەنووسن. 
بە  نهێنی  مەرەكەبی  بە  نووسین 

هۆی
خاوێن،  و  ب��ەت��اڵ  پێنووسێكی 
پەڕێك، پێنوسێكی سەر خڕ، پارچە 
دەتوانرێت  تیژ،  نووك  تەختەیەكی 
سپی  قوماشێكی  و  حەریر  لەسەر 
جلوبەرگیش  لەسەر  و  ڕەش  یان 
لە ناوەوە دەتوانرێت بنووسرێت. 

بۆ  گشتییەكان  ڕێ��گ��ا 
مەرەكەبی  ئاشكراكردنی 

نهێنی
یۆد. هەڵمی  1.بەكارهێنانی 

بالكی. بەر گەرمی  2.خستنە 
كیمیاوی. گیراوەی  3.بەكارهێنانی 

مەرەكەبی  دروستكردنی  چۆنێتی 
نهێنی و نووسین پێی:

بڕەكان:
1. ترشی خەلی سپی.

2. لیمۆ دوو دانە.
پیاز  گوشینی  بە  پیاز  شەربەتی   .3

دەستدەكەوێت.
خاوێنی  بەتاڵی  شوشەیەكی   .4

بچووك. تەندروستی 
5. پەڕێك یان ئیسفنجێكی بچووك.

ڕێگاكانی دروستكردنی  
بخەرە  سپییەكە  خەلە  1.ت��رش��ی 

شووشەكەوە.
بكە. تێكەڵ  لیمۆكە  2.لەگەڵیدا 

3.ب���ەه���ەم���ان ش��ێ��وە ش��ەرب��ەت��ی 
بكە. تێكەڵ  لەگەڵدا  پیازەكەشی 

4.بەخێرایی شووشەكە بجوڵێنە یان 
توخمەكان  هەموو  تا  ڕایوەشێنە 

لەگەڵ یەكدا تێكەڵ دەبن.
5.سەری شووشەكە بكەرەوە.

قاپێكی  ب��ڕژێ��ن��ە  6.گ��ی��راوەك��ە 
بچووكەوە.

7.ئیسفنج یان پەڕەكە ئامادە بكە و 
ناو گیراوەكەوە و  بەشێكی بخەرە 

دەست بكە بە نووسین.
كاغەزێك  لەسەر  دەوێت  8.چیت 
چاو  ب��ە  »نووسینەكە  بینووسە 

نابینرێت«.
نووسین  لە  ت��ەواوب��وون  9.دوای 
وشك  ت��ا  جێبهێڵە  ك��اغ��ەزەك��ە 

دەبێتەوە بۆ ماوەی 10 خولەك.
بە  بینێرە  و  دابخە  10.كاغەزەكە 

پۆستەدا بۆ كێت دەوێت. 
توخمی  بەكارهێنانی  ب��ە  ی��ان 
كە  ئاوی،  نا  كۆباڵتی  كلۆریدی 
لەكاتی  گوڵییەكە  سوری  ڕەنگی 
بەاڵم  و،  دەرناكەوێت  نووسیندا 
شین  ڕەنگی  بە  لێدانی  گەرما  بە 
ڕەنگی  لە  چونكە  دەردەكەوێت، 
بۆ  دەگۆڕێت  گوڵییەوە  سووری 

ڕەنگی شینی تۆخ. 
ئاشكراكردنی  چۆنێتی 
نووسین بە مەرەكەبی نهێنی
ئاشكراكردنی  بۆ  هەیە  ڕێگە  دوو 

نهێنی: بە مەرەكەبی  نووسین 
بە  كاغەزەكە  یەكەم:  1.ڕێگای 
دەستەوە بگرە و ئاگرێك بكەرەوە 
دەبینی  و  لەژێریدا  دوورەوە  لە 
ڕەش  ڕەنگی  بە  نووسینەكە  كە 

دەردەكەوێت. 
كاغەزەكە  دووەم:  2.ڕێ��گ��ای 
دوات��ر  و  داب��ن��ێ   مێزێك  ل��ەس��ەر 
كاغەزەكە  لەسەر  قوماشێك  پارچە 
دابنێ  و دواتر ئوتووەكە هەڵبكە و 
قوماشەكەدا و  پارچە  بەسەر  بیهێنە 
دوای تەواو بوون لەو كارە دەبینی 
ڕەش  ڕەنگی  بە  نووسراوەكە  كە 

دەردەكەوێت. 
ئاگر  ك��ات��ێ��ك  دەزان���ی���ت  ئ��ای��ا 
دەكەیت  كاغەزەكە  ئاڕاستەی 
بە ڕەنگی ڕەش  نووسینەكە  بۆچی 

دەردەكەوێت؟
ب���ە ه���ۆی ئ�����ەوەی ك���ە پ��ل��ەی 
لە  كەمترە  تێكەڵەكە  گڕگرتنی 
پلەی گڕگرتنی كاغەزەكە لەكاتی 
گەرمییەكە  ن��زی��ك��ك��ردن��ەوەی 

دەسووتێت  و  دەك��ات  كارلێك 
هەربۆیە دەبێتە ڕەنگی ڕەش. 

بەكارهاتووە  كۆندا  لە  ڕێگایە  ئەم 
لەالی  بەكاردێت  ئێستاش  تا  و 
مافیاكان و چەتەكان و لەبەرئەوەی 
هەموو  ناتوانن  هەواڵگرییەكان 
ئ��اش��ك��راب��ك��ەن كە  ك��اغ��ەزێ��ك 

دەیدۆزنەوە. 
هەموو  وەك  كوردستانیشدا  لە 
ك��اری  دنیایە  ئ��ەم  جێگەیەكی 
گرنگییەكی  چاپكردن  و  نووسین 
پێشكەوتنی  لە  و  هەیە  گ��ەورەی 
ب���ەردەوام���دای���ە، ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
و  نووسین  لە  سەرەكیش  توخمی 
مەرەكەب  لە  بریتییە  چاپكردندا 
بۆیە  جیاوازەكانییەوە،  ڕەنگە  بە 
دامەزراندنی  بۆ  پالن  دەكرێت 
بدرێت  پیشەسازییە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
بۆ  كەم  النی  كوردستانیشدا  لە 
پێداویستییەكانی  دابینكردنی 
چاپكردنی  لە  ه��ەر  ن��اوخ��ۆم��ان، 
و  زانكۆكان  و  قوتابخانە  كتێبی 
ڕۆژنامە و گۆڤارەكان و كتێبەكانی 
مەنهەجەكان  دەرەوەی  دیكەی 
دروس��ت��ك��ردن��ی  و  خ��وێ��ن��دن 
هتد.  و...  ڕیكالمەكان  تابلۆكانی 
ك��ە ب��ە ڕاس��ت��ی ل��ەم س��ەردەم��ەدا 
بازاڕێكی گەورە و بە برەوی هەیە 
لە  بكات  هاوبەشی  دەكرێت  و 
و  بازرگانی  زیاتری  بوژاندنەوەی 
زیادكردنی  و  كوردستان  ئابوری 
ئەوەی  هیوای  بە  داهاتەكانیش. 
كە حكومەتی هەرێم و وەزارەتی 
كەرتی  و  پیشەسازی  و  بازرگانی 
بوارە  لەم  جدی  بیرێكی  تایبەت 

بكەنەوە. 
 

سەرچاوە:

www. ar. wikipedia. org

www. en. wikipedia. org

Nawzad_mohandis@

yahoo. com
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agryculture کشوکاڵ

سیسته می ئاودان 
ئه ندازیار هیوا عه بدولاڵ به رزنجی
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ئاودانی كالسیكی كه  له  كۆنه وه  
كاری پێ ده كرێت و تا ئێستاش هه ر 
هه یه ، له  واڵتان و خاك و زه وییه كانی 
ئه و  به تایبه تی  ه��ه ی��ه   ك��وردس��ت��ان 
زه وییانه ی كه  نزیكن له  ئاوه كانی ده ریا 
به م  ئاودانه   جۆره   ئه و  ڕووباره كان،  و 

شێوانه  هه یه :
له ناو  خه تێك  چه ند  دروستكردنی   -1
زه وی چاندندا كه  ناو خاكه كه  خه ت 
خه ت كراوه  كه  دووری هه ر خه تێك له  
خه ته كه ی ته نیشتی زۆر كه مه  هه روه ها 
به   ده به سترێته وه   سه ره تا  خه ته كه ی 
سه رچاوه ی ئاوه كه وه  )ده ریا � ڕووبار� 

بیر(.
ده وری  به   ح��ه وز  دروستكردنی   �2
ئاو  تێكردنی  و  )ڕووه ك(ه كه   نه مامه كه  
بۆ ناو حه وزه كه  كه  ئه و حه وزه  چه ند 
شێوه یه كه  وه ك: )بازنه یی- چوارگۆشه - 

الكیشه (.
* باشییه كانی ئه و جۆره  ئاودانه :

1- تێچوونی كه مه .
2- دروستكرنی حه وزه كانی ئاسانه . 

كه سانی  و  به  زانیاری  پێویستی   -3
هونه ری نییه  بۆ ئه نجام دانی كاره كه.

* خراپیه كانی ئه و جۆره  ئاودانه :
1- پێویستی به  ئاوی زۆره .

2- كاتی زۆری ده وێت بۆ ته واوبوونی 
كاری ئاودانه كه .

3- ده ستی كاری زۆری ده وێت.
4- گواستنه وه ی نه خۆشی به  خێرایی.

خوێی  چ��اره س��ه ری  ناتوانرێت   -5
زیاده ی ناو خاك بكرێت یان خوێی ناو 

ئاوه كه.
6- به  فیڕۆدانی ئاو.

7- به  هه ڵمبوونی ئاو به  ڕێژه ی به رز.
8- به و ڕێگایه  ده توانرێت ته نیا كاری 
ئاودان بكرێت،ناتوانرێت كاری پێدانی 
په یین و قڕکه ر ئه نجام بدرێت، چونكه  
له  هه موو خه ته كانی ئاودان به  یه كسانی 
په یین و مادده  قڕکه ره كه  باڵو نابێته وه  

ته نانه ت ناگاته  خه ته كانی كۆتایی.
9- ئه و جۆره  ئاودانه  له  زه وی ناڕێك 

و الردا زۆر قورسه  یان هه ر ناكرێت.
زه وییانه ی  له و  ئاودانه   جۆره   ئه و   -10

كه  خاكه كه یان لم-یه  ناكرێت.
گژوگیای  ئاودانه   ئه و  هۆی  به    -11

نه شیاو زۆر ده بێت له  خاكه كه دا.  
دوای ئه وه ی زانا و پسپۆران لێكۆڵینه وه  
چاره سه ركردنی  بۆ  به دواداچوونیان  و 
شێوازه   كه موكوڕییه كانی  ه��ه م��وو 
له گه ڵ  و  ئه نجامدا  )كالسیك(یه كه  
زانیاری  و  زانست  پێشچوونی  ب��ه ره و 
ه���ه وای  و  ك���ه ش  ت��ێ��ك��چ��وون��ی  و 
و  زه وی  گه رمبوونی  و  زه وی  گۆی 
كه مكردنی تاڕاده یه ك ئاوی زه ریا ده ریا 
زه وی،  ژێر  ئ��اوی  و  ڕووب��اره ك��ان  و 
دیکه   كه  شێوازێكی  ئه وه ی  گه یشتنه  
نوێ-ی  شێوازی  ئه ویش  ب��دۆزن��ه وه  

ئاودانه .

زۆر  مۆدێرنه   و  تازه   كه   نوێ  ئاودانی 
واڵتان  له   كه   پێشكه وتووه   و  زانستییه  
ده كرێت  پێ  ك��اری  كوردستان  و 
سه ركوتوو بووه  له  زیادكردنی به رهه م 
و جوانكردنی پارك و باخچه كانمان،كه  

ئه و شێوازه  دوو جۆره :
دڵ��ۆپ��ان��دن  ئ��اودان��ی  سیسته می   -1

.Drippler system irrigation

پ��ڕژان��دن  ئ��اودان��ی  سیسته می   -2
Sprinkler system irrigation.

دڵ��ۆپ��ان��دن  ئ��اودان��ی  سیسته می   -1
Drippler system irrigation

جۆره كانی  له   جۆرێكه   سیسته مه   ئه و 
خانووی  ل��ه   ك��ه   ئ���اودان  سیسته می 
پالستیكی و باخه كانی میوه  و پارك و 

باخچه كان كاری پێ ده كرێت.
ئه و سیسته مه  له  چه ند به شێك پێكدێت

سه رچاوه ی ئاو، حه وزی ئاو به  قه باره ی 
پێویست، ماتۆڕێكی ئاوی به هێز به  )توانا 
یان  سه ره كی  بۆری  فلته ر،  ئه سپ(، 
هێڵی سه ره كی  جۆری )پۆلی ئه سیلین( 
جۆری  سه ره كی  ژێر  بۆری  به گشتی، 
)پۆلی ئه سیلین( به گشتی، بۆری لقه كان 
به گشتی،  ئه سيلين(  )پۆلی  ج��ۆری 
وه ستا  دڵۆپاندن(،  )نۆزلی  یان  دڵۆپێنه ر 
و كۆتا پیداویستییه كانی به ستنی تۆڕه كه  
و قفڵی ده ستی هه روه ك له  وێنه ی )2( 

و )3(و)4( دا دیاره :
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وینه ی 4
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پێویسته  زانیاری له  سه ر به شه كان بزانین:
سه رچاوه ی ئاو  

بۆ ئه و جۆره  سیسته مه  پێویسته  بیرمان هه بێت وه ك سه رچاوه ی 
ئاو، چونكه  ئاوی )ڕووبار و ده ریاكان( له  گۆڕاندایه  و هه روه ها 
بڕێك  بیریش  ئاوی  هه رچه نده   هه یه   له ناودا  زۆریان  نه خۆشی 

خوێی له گه ڵدایه  و جاروباریش لمی له گه ڵدا ده بێت.
حه وزێكی ئاو به  قه باره ی پێوست

چه ند  كه   دێت  ئاوه كه وه   سه رچاوه ی  ل��ه دوای  ح��ه وزه   ئه و 
سوودێكی ده بێت:

له كاتی  به تایبه ت  دیاریكراو  ماوه یه كی  بۆ  ئاو  هه ڵگرتنی   -1
هه بوونی كێشه یه ك له  سه رچاوه ی ئاوه كه . 

2- یارمه تی ئه و ماتۆڕه  ده دات كه  له دوای حه وزه كه  داده نرێت 
تا ئاوی پێوستی بۆ ئاماده  بكات.

3- به كارهێنانی ئه و حه وزه  له كاتی پێدانی په یین و قڕکه ره کان 
بۆگه شه  و چاره سه ری نه خۆشی  ڕووه كه كان.

ماتۆڕێكی توانا ئه سپ به هێز
)لف( تێكنه چێت  و  بێت  باش  پێویسته  جۆرێكی  ماتۆڕه   ئه و 
توانای   نه سووتێت.  زوو  و  بێت  باش  و  به هێز  ماتۆڕكه ی  ی 
ئه سپه كه ی ده گۆردرێت به پێی گه وره یی و بچووكی سیسته مه كه 
 و هه روه ها ڕووبه ری ئه و زه وییه ی )پارك- باخچه - باخی میوه - 
كه   داده نرێت  بۆ  ئاوه كه ی  تۆڕی  كه   پالستیكی(  خانووی 
تواناكه ی چه ند جۆرێكه  )2 �3- 4 -4.5- 5.5- 7.5-....( توانا 
ئه سپی  توانا  پێویست  له   زیاتر  كه مێك  باشه   وا  به اڵم  ئه سپ. 
به هێزتر دابنرێت ئه گه ر كێشه ی هه بوو له  ئه نجامی ئه و زیاده یه  
به  ئاسانی چاره سه ر ده كرێت به  كردنه وه ی لقێكی تایبه تی بۆری 
له  ته نیشت ماتۆڕه كه وه ، به اڵم ئه گه ر توانا ئه سپه كه ی كه متربوو 
گۆڕینی  به   ته نیا  ناكڕێت  چاره سه ر  ئه وا  پێویسته   كه   له وه ی 
له  هه موو  وا ده كات كه   ماتۆڕه كه   به هێزی  نه بێت.  ماتۆڕه كه  
به شه كانی زه وییه كه  وه ك یه ك و له  یه ك كاتدا ئاویان پێ بگات.

فلته ر
دانانی فلته ر له و سیسته مه  به سووده  بۆ پاراستنی تۆڕی ئاوه كه  له  
پاشماوه كانی په یین و مادده ی قڕکه ر و خوێی ئاوی بیره كان 
و لمی ناو ئاوی بیره كه ، كه  به  هۆی ئه و پاشماوانه  تۆڕه كه  و 
ڕووه كه كان تووشی كێشه  ده بن وه ك: گرتنی بۆرییه  باریكه كان 
و نۆزڵه كان و سووتانی ڕووه كه كان. كه  ئه و فلته ره  له  سێ به ش 

پێکدێت به  دوای یه كدا داده نرێت: 
Screen Filter 1- فلته ری تۆڕی

Sand Filter 2- فلته ری لمی
Ring Filter 3- فلته ری ئه ڵقه یی

Main Lines  )بۆری سه ره كی )هێڵی سه ره كی 
و  ماتۆڕ  به   كه   به گشتی  ئه سيلينه   پۆلی  ج��ۆری  له   كه  
فلته ره كانه وه  ده به سترێت تا ده گاته  شوێنی دابه شكردنی تۆڕی 
ئاوه كه . ئه و بۆرییه  تیره ی جیاوازه  به پێی جیاوازی ڕووبه ری 
ئه و خاكه ی كه  تۆڕه كه ی له سه ر داده نرێت كه  تیره كه ی له  
)2«- 3«- 4«- 6«- 8«...( ده بێت، به اڵم به گشتی له  پارك و 
باخچه كان و بۆری )2«- 3«( به كاردێت و بۆ باخه كانی میوه  
و خانووی پالستیكی بۆری له  )3«( زیاتر )به ره و زیاتر 4«  

5« 6« 8«...( به كاردێت.
 Sub  )بۆری ژێر بۆری سه ره كی )هێڵی ژێر بۆری سه ره كی

Main Lines

لقێكی  له  چه ند  به گشتی و  ئه سيلين(ه   )پۆلی  له  جۆری  كه  
بۆری سه ره كی پێكدێت كه  بۆری سه ره كی ده گه یه نێت به  
لێره وه  وه رده گیرێ  لقه كان  بۆری  واته   تۆڕه كه   ناو  لقه كانی 
به ره و  تا  بۆرییه   ئه وه یه  كه ئه و  بزانرێ  پێویسته   لێره دا  ئه وه ی 
بكرێته وه   بچووك  تیره كه ی  پێویسته   بچێت  تۆڕه كه   كۆتایی 
بۆ نموونه  ئه كه ر بۆری سه ره كی 3« بێت ئه وا ده بێت بۆری 
ژیر بۆری سه ره كی به  3« ده ست پێبكات و تا ده گاته  نزیك 

كۆتاییه كه ی ببێته  2« یان 1.5«.
Laterals Lines  )بۆری لقه كان )هێڵی لقه كان

كه  له  جۆری )پۆلی ئه سيلين(ه  به گشتی ئه و بۆرییانه  تیره كه یان 
 »1 ده بێت   كه   سه ره كی  بۆری  ژێر  بۆرییه كانی  له   كه متره  
كه متر تا 16ملم بێت. كه  به و تیره یه  ده گاته  هه موو نه مامه كان.
بچووك  تیره كه   هه ربۆیه   داده نرێت  دڵۆپێنه ره كه   )نۆزڵ(  لێره  
)نۆزڵه كان(  له   ئاوه كه   زۆر  په ستانێكی  به   تا  ده كرێته وه  

دڵۆپێنه ره كان بێته  ده ره وه .
Dripper  دڵۆپێنه ر

نه مامێك  هه ر  بۆ  داده نرێت  كه   سیسته مه یه   ئه و  به شی  كۆتا 
له و زه وییه دا كه  ئه و تۆڕه ی بۆ دانراوه  و به  بۆری لقه كانه وه  
ده به سترێت كه  ئه و دڵۆپێنه ره  ده توانرێت كۆنتڕۆل بكرێت تا 
له ڕێی  یان كه م  بێت  ئاوه ی ده رده چێت كه  زۆر  ئه و دڵۆپه  
سه عاتێكدا  له   ئاو  پێدانی  به پێی  دڵۆپێنه ره كه وه ،  سه ر  تایمی 
چه ند جۆرێك دڵۆپێنه رمان هه یه  بۆ نموونه : دڵۆپێنه ر هه یه  كه  
لتر/سه عات،   6 ده گاته   نه مامه كه   ده یداته   كه   ئاوه كه ی  بڕی 
هه یه  ده گاته  16لتر/سه عات هه روه ها ده بێت دووری )دلۆپینه ر- 
دلۆپینه ر( 50 سم بێت به گشتی له  خانووی پالستیكی، به اڵم 
له  باخه كان و پارك و باخچه كاندا به  پێی دووری نه مامه كان 

داده نرێت. 
به كاردێت  پالستیكی  خانووی  له   كه م  دڵۆپێنه ره   ئه و  به اڵم 
لقه كان  بۆری  ده بێت  ئه وه   له جیاتی 
كون  نه مامه كان  له ژێر  16ملم-ه كان 
ئاوی  دڵۆپه   كه   جۆرێك  به   بكرێت 

لێ بێت.

=
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Dripper   دڵۆپێنه ر

End Stop  وه ستانی كۆتا
كۆتایی هه موو لقه كان به  ئه ڵقه یه ك داده خرێت كه  ناهێڵێت ئاوی زیاد بڕوات.

End Stop

باشییه كانی ئه و سیسته مه :
1- دڵنیابوون له  به كارهێنانی ڕێگایه كی زانستی و سه ركوتوو.

2- به  فیڕۆنه دانی ئاو.
3- بۆ پێدانی )په یین و مادده ی قڕکه ر( به كارده هێنرێت؟

4- ده ستی كاری كه می ده وێت.
5- ڕێكخستنی كاته كان و بڕی ئاودان به  ئاسانی له الیه ن سه رپه رشتیاره وه .

6- نه خۆشی ناگوازێته وه .
7- به  هه ڵمبوون زۆر كه مه .

8- جۆری به رهه م باش ده بێت.
9- له و زه وییانه ش به كاردێت كه  ڕێك نین و زۆر لێژن الری زۆره.  

خراپییه كانی ئه و سیسته مه :
1- تێچوونی زۆره .

2- هه موو كات پێوستی به  كه سی هونه ری و ته كنیكی ده بێت.
3- دڵۆپێنه ره كان زوو زوو تێكده چن و ده گێرێت یان ده شكێن.

4- له كاتی ئیش پێكردنی ئه و سیسته مه  پێویسته  ئاگاداری په ستانی ماتۆڕه كه  بین، چونكه  زیادبوونی په ستان یان كه مبوونی 
په ستانه كه  كیشه  بۆ تۆڕه كه  دروست ده كات.  

5- چاودێری باشی ده وێت بۆ فلته ره كان له كاتی هاتنه  ناوه وه ی ئاو و هاتنه  ده ره وه ی ئاوه كه  له  فلته ره كه .
6- له و سیسته مه  پێویسته  هه فتانه  جارێك تا یه ك مانگ گیراوه ی ترشه كان به كاربهێنرێت به تایبه تی 

ترشی نایتریكی بازرگانی55% به  ڕێژه ی 200سم1/3م3 له ئاودا، چونكه  ئه و ترشه  کاری  لێكردنه وه و پاككردنه وه ی پاشماوه ی 
ئه و په یین و قڕکه ره ی كه  به  ناوه وه ی بۆرییه كانه وه  نوساوه ئه نجام ده دات .

Sprinkler system irrigation 2- سیسته می ئاودانی پڕژاندن
ئه و سیسته مه  جۆرێكه  له  جۆره كانی سیسته می ئاودان كه  له  پارك و باخچه كان كاری پێ ده كرێ بۆ ئاودانی فریز و گوڵه كان 
لمی  ناوچه  وشكییه كان و خاكی  له   به تایبه تی، هه روه ها  دانه وێڵه ییه كان  به رهه مه   ئاودانی  بۆ  سوودی لێ وه رده گیرێت و 

به كاردێت كه  له و خاكانه دا ناتوانرێت ئاو هه ڵبگیرێت.
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سیسته می ئاودانی پڕژاندن
ئه و سیسته مه  هه روه ك سیسته مه كه ی یه كه م له  چه ند به شێك بێت وه ك:

سه رچاوه ی ئاو، حه وزی ئاو به  قه باره ی پێویست، ماتۆڕێكی ئاوی به هێز به  )توانا ئه سپ( و تایبه تیش بێت په ستان كه  جیاوازه  له  دڵۆپاندن،  
فلته ر  بۆری سه ره كی یان هێڵی سه ره كی  جۆری )پۆلی ئه سلین( به گشتی، بۆری ژێر سه ره كی جۆری )پۆلی ئه سلین( به گشتی، بۆری لقه كان 
جۆری )پۆلی ئه سلين( به گشتی، نۆزلی پرژێنه ر، پیداویستییه كانی به ستنی تۆڕه كه  و قفڵی كاره بایی و ده ستی تایمه ر بۆ ڕێكخستنی كاته كانی 

ئاودانی پڕژاندن که   پێشتر باسی زۆربه ی به شه كانمان كردووه .                         
ئه و سیسته می ئاودانی  پڕژاندنه  چه ند جۆرێكه :

1- ئاودان به  پڕژێنه ری گوازراوه 
كاتێك له ناو كێڵگه یه ك داده نرێت   بۆ هه موو به شه كانی ناو زه وییه كه ده گوازرێته وه   كه  دوو جۆره :

أ- ئاودان به  پڕژێنه ری گوازراوه ی ده ستی، كه  به ده ست ده گوازرێته وه  له نێوان خه ته كانی كێڵگه كه دا  

 

پڕژێنه ری گوازراوه     
ب- ئاودان به  پڕژێنه ری گوازراوه ی پاڵپێوه نه ر، كه  به  هۆی 
ئامێرێكی وه ك عاره بانه  جوڵه ی پێ ده كرێت، كه  ته نیا یه ك 
پڕژێنه ری له  سه ره  و بۆ مه ودایه كی زۆر ئاوه كه  هه ڵده دات.

پڕژێنه ری گوازراوه ی پاڵپێوه نه ر
 Perforated 2- ئاودان به  پڕژێنه ری بۆری كونكراو

Pipe System

له و جۆره  سیسته مه دا له نێوان 5- 15سم كونێكی تیایه  
له سه ر بۆری لقه كان كه  تیره كه یان له  نزیكه ی  20ملم 

دایه  كه  ئاو به  په ستانووكی به رز ده رده چێت.
 Rotating  3- ئاودان به  پڕژێنه ر كه  سه ری ده سوڕێ

Head System

پاركه كان  له   كه   گرنگتره   هه مووی  له   جۆره یان  ئه و 
زۆر كاری پێ ده كرێت له  كوردستان ڕۆژ به  ڕۆژ له  
زیادبووندایه  به كارهێنانی ده بێت نۆزڵی ئاو پڕژاندنه كه ی 
كه  له سه ر بۆرییه كانی لقه كانه وه  دانراوه  له  گۆشه كان 
دابنرێت به  گۆشه ی90 پله  یان له  ناوه ڕاست به  گۆشه ی 
360 پله  یان له سه ر هێڵێكی ڕاست به  گۆشه ی 180 پله ، 
هه روه ها ئه و نۆزڵه  تیره ی جیاوازی هه یه  كه  له  1م تا 
ئاوه كه . هه روه ك  50م زیاتر هه یه  بۆ دووری هه ڵدانی 

وێنه كانی 6 - 7
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وینه ی 6

وینه ی 6
باشییه كانی سیسته می ئاودانی پڕژاندن

1- دڵنیابوون له  به كارهێنانی ڕێگایه كی زانستی و سه ركه وتوو.
2- به  فیڕۆ نه دانی ئاو.

3- بۆ پێدانی په یین و مادده ی قڕکه ر به كارده هێنرێت.
4- ده ستی كاری كه می ده وێت.

5- ڕێكخستنی كاته كان و بڕی ئاودان به  ئاسانی له الیه ن سه رپه رشتیاره وه .
6- نه خۆشی ناگوازێته وه .

7- به  هه ڵمبوون زۆر كه مه .
8- جۆری به رهه م باش ده بێت.

9- ئه گه ر بڕی ئاو زۆر كه مبوو ئه و ڕێگایه  زۆرباشه.
10- نه مام ده پارێزێت له  به ستن و پله ی گه رمی به رز.

11- له و زه وییانه ش به كاردێت كه  ڕێك نین و زۆر لێژن ال-ی زۆره.
   خراپییه كانی ئه و سیسته مه 

1- تێچوونی زۆره .
2- هه موو كات پێوستی به  كه سی هونه ری و ته كنیكی ده بێت.

3- پڕژێنه ره كان ده شكێن له الیه ن خه ڵكه وه  كه  ده بێت زۆر چاودێری بكه ی.
4- ده ركه وتنی به شێك خوێ له سه ر خاكه كه ی كاتێك ئاودان كه مبوو.

5- زۆرجار زیان به  به شی سه وزایی و به رهه م ده گه یه نێت.
6- ئه گه ر كاتێك خێرایی با له و ناوچه یه  گه یشته  25كم/سه عات ئه وا ناتوانرێت به و جۆره  كار پێ بكه ین.

7- ده بێت ئاوه كه ی زۆر خاوێن بێت، چونكه  ئه گه ر پیسبوو ئه وا نۆزڵه كان ده گیرێت.
تا یه ك مانگ گیراوه ی ترشه كان  پێویسته  هه فتانه  جارێك  له و سیسته مه دا هه روه ك سیسته مه كه ی یه كه م  باشه   به ڕای من  
به كاربهێنرێت به تایبه تی ترشی نایتریك-ی بازرگانی55% به  ڕێژه ی 200سم1/3م3 له ئاودا، چونكه  ئه و ترشه  هه ڵده ستێت به  

لێكردنه وه و پاككردنه وه ی پاشماوه ی ئه و پیین و مادده  قڕکه ره ی كه  به  ناوه وه ی بۆرییه كانه وه  نوساوه .
سه رچاوه كان :

www.alkherat.com

www tristate water work.com

www alexagri.net
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پیتێنراوی  هێلكەدانێكی  تۆو بە 
لە  پاشكۆكانی  لەگەڵ  پێگەیشتوو 
قۆناغی متبووندا پێناس دەكرێت، یان 
بریتییە  تۆو  كشتوكاڵییەوە  ڕووی  لە 

پێگەیشتوو  تەواوی  ڕووەكێكی  لە 
دەگونجێت  ك��ە  ب��چ��ووك��ی.  ب��ە 
لەناو  تۆوێك  چەند  ی��ان  تۆوێك 
بوونەوەرێكی  تۆو  هەبێت.  بەرێكدا 
هەموو  ئاڵۆزە  پێكهاتە  زیندووی 
دروست  بۆ  ژیانی  پێویستیەكانی 
گرنكی  تۆو  هەروەها  تێدایە.  بوون 
گەورەی هەیە، لەوانە هۆكارێكە بۆ 
زۆربوون هەروەها پاراستنی جۆرە لە 
هۆكارێكە  و  ڕووەكدا  بوونەوەری 
بۆ  شوێنێكەوە  لە  باڵوبوونەوەی  بۆ 
و  م��رۆڤ  لەڕێی  دیكە  شوێنێكی 

تۆو  هەروەها  ئ��اووه��ەوا.  و  ئ��اژەڵ 
نیشتیمانی  سامانێكی  لە  بریتییە 
بۆ  خ���ۆراك  س��ەرچ��اوەی  گرنگی 
زۆر  ژمارەیەكی  و  ئاژەڵ  و  مرۆڤ 
دیكە.  زیندوەكانی  بوونەوەرە  لە 
سەرچاوەیەكی  ك��ات��دا  لەهەمان 
بەرهەمە  لە  ژم��ارەی��ەك  بۆ  گرنگە 
تۆو  جۆر  چەندین  كشتوكاڵییەكان. 
هەر  پێداوە  گرنگی  م��رۆڤ  هەیە 
لەبەرئەوەنا كە سەرچاوەی خۆراكە، 
بەرهەمە  تەواوی  سەرچاوەی  بەڵكو 

كشتوكاڵیەكانە. 

تۆوی ڕووەك   
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تۆو پێكهاتەی 
تۆو  بەرگی  لە  پێگەیشتوو  تۆوی 
هەندێجار  پێكدێت،  كۆرپەلە  و 
تۆو  ب��ەرگ��ی  ت��ێ��دای��ە،  تێشووی 
پێكدێت  گشتی  شێوەیەكی  بە 
و  ڕەق��ە  كە  دەرەوە  بەرگی  لە 
دەرەوە  ب��ارودۆخ��ی  ب��ەرگ��ەی 
ئاسایی  ناوەوە  بەرگی  و  دەكات 
كۆرپەلە  ڕوون��ە.  نیمچە  و  تەنك 
پێكهاتووە  زیاتر  یان  لەپەیەك  لە 
كاتدا  زۆرب���ەی  ل��ە  لەپانە  ئ��ەم 
لەكاتی  دەردەچێت  لێوە  گەاڵی 
چەكەرەكردنی تۆودا كە كۆرپەلە 
خۆراكی بۆ ئامادە دەكات، لەنێوان 
هەیە  پێكهاتوویەك  لەپەكاندا 
ناودەبرێت بە دوو پۆپە )لوتكە(ی 
سەرچاوەی  یەكێكیان  كە  گەشە 
سەرچاوەی  دووەمیان  ڕەگۆكەیە، 
زۆرب��ەی  لە  تێشوو  ب��ەاڵم  ق��ەدە، 
لە  كۆرپەلەوە  لەالیەن  تۆوەكاندا 
تۆودا  پێگەیشتنی  كاتی  م��اوەی 

لەبەرئەوەی  دەمژرێت 

تێشووی  ت��ۆوان��ە  ئ��ەم  نموونەی 
جیا  پێگەیشتندا.  لەكاتی  تێدانیە 
تێشوو  ت��ۆو  هەندێك  ل��ەوان��ەش 
بە  لەناویدا  گ��ەورەی��ە  بەشێكی 
خۆراكی  گرنگی  سەرچاوەیەكی 
لەكاتی  دادەن���رێ���ت  ك��ۆرپ��ەل��ە 

شینبووندا.
تۆو پێگەیشتنی 

كۆرپەلەكە  پیتێن  كرداری  دوای 
دەست  خانەپێكهاتووە،  لەیەك 
بە  و  خێرا  گەشەی  بە  دەك��ات 
هێلكۆكە  خانەیە  ئەم  دابەشبوونی 
بۆ  دەبێت  ف��راوان  و  زۆردەبێت 
تازەگەشە  ك��ۆرپ��ەل��ەی  ئ���ەوەی 
ل��ەم��اوەی  تێدابێت،  ك���ردووی 
گەشەكردنی كۆرپەلەدا سێ بەشی 
سەرەكی دروست دەبێت ئەوانیش 
ق���ەدی س��ەرەك��ی  ڕەگ��ۆك��ە و 
ل��ەگ��ەڵ ل���ەپ ی���ان دوول����ەپ، 
گەشە  بوونی  ب���ەردەوام  لەگەاڵ 
لەپەكان پێدەگەن و خۆراكەماددە 

دیكە  بەشەكانی  یان  لەكۆرپەلەدا 
ت���ۆودا ك��ۆدەك��ەن��ەوە ئ��ەم��ەش 
ت��ۆو.  پێگەیشتنی  ب��ۆ  نیشانەیە 
تێشو  و  كۆرپەلە  پڕبوونی  قۆناغی 
ڕووەكی  بۆ  ماندوكەر  قۆناغی  بە 
كە  شێوەیەك  بە  ناودەبرێت  دایك 
خۆراكی  ماددەی  لە  زۆر  بڕێكی 
ئ��ەن��دام��ی ك��ە ل��ەالی��ەن گ��ەاڵوە 
دەگوازرێتەوە  دەكرێت  دروست 
ئەمەش  دروستبوو،پاش  تۆوی  بۆ 
دەوەستێت  كۆرپەلە  گەورەبوونی 
و  دەبێت  وش��ك  پاشكۆكانی  و 
زیندوو  بوونەوەرێكی  دەبێتە  تۆو 
ئامادەیە  كە  متبووندا،  باری  لە 
بارودۆخە  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ 
پاش  تۆو  ئەگەر  نائاساییەكان. 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  پێگەیشتنی 
ڕووەك��ەوە  بە  واتە  دروێنە  بەبێ  
تۆوەكە  ئەوا  بهێنرێت  لێ   وازی 
هەڵدەوەرێت  و  دەبێت  ڕەق  زۆر 
ئەگەر  دەبێت.  ك��ەم  بەرهەم  و 

تۆوی پێگەیشتوو لە بەرگی تۆو و 
كۆرپەلە پێكدێت، هەندێجار تێشووی 
تێدایە، بەرگی تۆو بە شێوەیەكی 
گشتی پێكدێت لە بەرگی دەرەوە كە 
ڕەقە و بەرگەی بارودۆخی دەرەوە 
دەكات و بەرگی ناوەوە ئاسایی تەنك 
و نیمچە ڕوونە. كۆرپەلە لە لەپەیەك 
یان زیاتر پێكهاتووە ئەم لەپانە لە زۆربەی كاتدا 
گەاڵی لێوە دەردەچێت لەكاتی چەكەرەكردنی تۆودا 
كە كۆرپەلە خۆراكی بۆ ئامادە دەكات
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ڕووەك���ی دان��ەوێ��ڵ��ە ل��ە م��اوەی 
تووشی  تۆودا  پێگەیشتنی  قۆناغی 
بۆماوەیەكی  یان  بەرز  گەرمیەكی 
كەمی  ه��ۆی  بە  تینووبێت  زۆر 
ئەوا  باران  نەبارینی  یان  ئاودێری 
دەبێت  پوكاوە  و  ناڕێك  تۆوەكە 
هەروەها  دەبێت  كەم  بەرهەم  و 
زۆری  و  زۆر  ب��اران��ی  بارینی 
لە ماوەی  ئاودێری و ڕێژەی شێ  
لە  هەندێك  پێگەیشتندا  قۆناغی 
بوون  خ��راپ  تووشی  ت��ۆوەك��ان 
دەبێتەوە  كەم  جۆرەكەی  و  دەبن 
لەكاتی  كاریگەرییەكەی  هەروەها 

دیاردەبێت. تۆودا  هەڵگرتنی 
بۆ  ڕووەك  پێشخستنی  ت��وان��ای 

گوڵكردن
پێشخستنی  ك��رداری  لە  بریتییە 
گوڵكردن  ب��ۆ  ڕووەك  ت��وان��ای 
گەرمی  پلەی  نزمكردنەوەی  بە 
سەرەتاییەكانی  قۆناغە  لە  ڕووەك 
زستانی  گەنمی  گەشەكردنیدا. 
پاییزدا  ل��ە  ئاسایی  ش��ێ��وەی  ب��ە 
س��اردی  وەرزی  بە  دەچێنرێت 
بەهاردا  لە  تێپەڕدەبێت  زستاندا 
چاالكی دەست پێدەكات و گوڵ 
دەكات  دروست  تۆو  و  دەكات 
بەهاردا  لە  زستانە  گەنمی  ئەگەر 
ناكات،  دروس��ت  تۆو  بچێنرێت 
زستانە  گەنمی  وایە  مانای  ئەمەش 
پێویستە  بكات  گوڵ  ئ��ەوەی  بۆ 
ڕەت  نزمدا  پلەی  بە  م��اوەی��ەك 
ڕووەك��ی  كە  سەلمێنراوە  ببێت. 
ئەگەر  ن��اك��ات  گ��وڵ  وەرزی 
گۆڕانكارییە  لە  قۆناغ  دوو  بە 
نەبێت  ڕەت  ن��اوخ��ۆی��ی��ەك��ان��دا 
پلەی  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی  یەكەمیان 
هەیە  كۆرپەلەوە  دەوری  گەرمی 
ژمارەی  بە  پەیوەندی  دووەمیان 
تاریكی  و  ڕوون��اك��ی  سەعاتی 
پێویستی  ڕۆژانە  ڕووەك  كە  هەیە 
گەنمی  دەرك��ەوت��ووە  پێیەتی. 
نزم  گەرمی  پلەی  بە  كە  زستانە 
دەتوانرێت  ك��ردووە  چەكەرەی 
گوڵ  و  بچێنرێت  ب��ەه��اردا  ل��ە 
دەتوانرێت  كاتدا  لەهەمان  بكات، 
بەرهەمی زوو پێگەیشتومان دەست 

بكەوێت. كرداری گوڵ پێشخستن 
 100( ئاو  بە  گەنم  تەڕكردنی  بە 
ئاو(  یەكە   27 بۆ  گەنم  لە  یەكە 
3م  نێوان سفر و  پلەی گەرمی  لە 
ڕۆژ   50  –  35 نێوان  م��اوەی  بۆ 

دەدرێت. ئەنجام 
متبوون  

چەكەرە  لە  بریتییە  تۆو  متبوونی 
نەكردنی تۆو سەڕەڕای ئامادەكردن 
ب���ارودۆخ���ە  داب��ی��ن��ك��ردن��ی  و 
كە  چەكەرەكردن  سەرەكیەكانی 

بریتین لە ئاووهەوا و گەرمی.
ه��ۆك��ارەك��ان��ی م��ت��ب��وون��ی ت��ۆو 
دەگ���ەڕێ���ت���ەوە ب���ۆ ه���ۆك���ارە 
ئەمانەن:  كە  تۆو  ناوخۆییەكانی 
پێنەگەیشتویی  تۆو،  بەرگە  ڕەقی 
م��اوەی��ەك  تێپەڕینی  ك��ۆرپ��ەل��ە، 
گەیشتن،  پێ   دوای  تۆودا  بەسەر 
خ��ۆر،  تیشكی  ب��ە  پێویستبوون 
گەرمی  پلەیەكی  بە  پێویستبوون 
دیاریكراو و بوونی ماددەی ڕێگر 

بۆ چەكەرەكردن.  
هۆی  دەبێتە  تۆو  بەرگی  ڕەق��ی 
م��ت��ب��وون ب��ە ه��ۆی ڕێ��گ��ری لە 
تۆو  ناو  بۆ  ئاو  ن��اوەوەی  چوونە 
و ڕێ��گ��ری ل��ە چ��وون��ی گ��از بۆ 
ناوەوەی یان ڕێگری لە درێژبوون 
خێزانی  كۆرپەلە،  گەورەبوونی  و 
ئەو  زۆرترینی  بە  پاقلەمەنیەكان 
تۆوەكەی  كە  دادەنرێن  خێزانانە 
تۆوەكەی  بەرگی  جۆرانەیە  لەو 
ڕەقە و ڕێگەی چوونە ژوورەوەی 
بەسەر  دەتوانرێت   ن��ادات.  ئاو 
هۆی  ب��ە  بین  زاڵ  ب���ارەدا  ئ��ەم 
تۆو  بەرگی  كڕاندنی  بە  ئامێرەوە 
بدرێت  ئەنجام  دیكە  ڕێگەی  یان 
بە  ت��ۆو  مامەڵەكردنی  ئ��ەوی��ش 
كیمیاویەكان  ئاوێتە  لە  هەندێك 
ئەسیتۆن  و  گۆگردیك  نموونە  بۆ 
بە  تۆو  متبوونی  بەاڵم  كهول،  و 
پێنەگەیشتو  ك��ۆرپ��ەل��ەی  ه��ۆی 
بەسەریدا  بین  زاڵ  ناتوانرێت 
دەبێت  تۆو  بەڕێگەپێدانی  تەنیا 
ب���ۆ ت���ەواوك���ردن���ی گ��ەش��ەی 
لەژێر  و  دروێنە  پاش  كۆرپەلە 
بۆ  دابێت  گونجاو  ب��ارودۆخ��ی 

خێزانی  ت��ۆوی  چ��ەك��ەرەك��ردن، 
بە   Rununculaceae شەقیقە 
لەسەر  دادەنرێت  نموونە  باشترین 
متبووندا.  لە  تۆو  جۆرانەی  ئەم 
بە  دەبێت  مت  ت��ۆو  هەندێجار 
كە  م��اوەی��ەك  بە  پێویستی  ه��ۆی 
دوای  م���اوەی  ب��ە  ن��اودەب��رێ��ت 
دروێنە، هەروەها لەژێر بارودۆخی 
گ��ون��ج��اودا ب��ۆ چ��ەك��ەرەك��ردن.
ئەم كاتەدا  لەماوەی  باوەڕوایە كە 
گۆڕانكاری فسیۆلۆژی لەناو تۆودا 
ڕوودەدات،پاش ئەم ماوەیە توانای 
چەكەرەكردنی دەبێت، دەتوانرێت 
بە  بین  زاڵ  ب���ارەدا  ئ��ەم  بەسەر 
پلەی  بۆ  تۆو  بەرەنگاركردنەوەی 
هەڵگرتنیدا  لەكاتی  بەرز  گەرمی 
یان بەرەنگاركردنەوەی تۆو بە شێ  
بارەش  ئەم  نزم،  گەرمی  پلەی  و 
 Stratification دەگوترێت  پێ  
تۆو  ل��ە  چینێك  ش��ێ��وەی��ەك  ب��ە 
پەڕەی  یان  لم  لە  چینێك  لەگەاڵ 
چینەكان  پاشان  دادەنرێت  تەنك 
گەرمی  پ��ل��ەی  و  ت��ەڕدەك��رێ��ن 
پاش  دەكرێتەوە  نزم  هەڵگرتنەكە 
بۆ  دەبێت  ئامادە  تۆوەكە  ئەمە 
تۆوی  هەندێك  چەكەرەكردن. 
تیشكی  بەرەنگاری  تا  هەیە  دیكە 
ناكات،  چەكەرە  نەبێتەوە  خۆر 
بە  پێویستیان  دیكە  هەندێكی 
ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی ن��زم��ی و 
بەدوایەكدا  گەرمی  پلەی  بەرزی 
خێزانی  جۆری  تۆوی  وەك  هەیە 
دەریشكەوتووە  دانەوێڵەیەكان. 
كیمیاویەكانی  ئاوێتە  لە  هەندێك 
ن��او خ��اك ك��ە ل��ەالی��ەن ڕەگ��ی 
دەردەرێ��ن  ڕووەك���ەوە  هەندێك 
تۆوە  چەكەرەنەكردنی  هۆكاری 
ئاوێتانەش  ئەم  خاكدا  لەهەمان 
وەك  گەشە  ڕێگری  بە  ناسراون 

كامارین.
سەرچاوە:

تالیف:  الحقلیة،  المحاصیل  مبادئ 
و                                                         االن��ص��اری  محسن  د.م��ج��ی��د 
و  یونس  احمد  د.عبدالحمید 

أخرون.
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نەخۆشییەكانی
مایكۆپالزمای باڵندە

د. فەرەیدون عەبدولستار*

veterinary

باڵندە  مایكۆپالزمای  نەخۆشییەكانی 
بریتین   Avian My Coplasmosis

هۆی  بە  كە  نەخۆشی  كۆمەڵێك  لە 
تووشی  مایكۆپالزماوە  جۆرەكانی 
باڵندەكان دەبێت و زەرەر و زیانێكی 
گ���ەورە ب��ە پ��ی��ش��ەس��ازی پ��ەل��ەوەر 
كوردستانیشدا  ل��ە  و  دەگەیەنێت 
خ�����اوەن پ���ڕۆژەك���ان���ی پ���ەل���ەوەر 

دەناڵێنن  دەستیانەوە  بە  بەبەردەوامی 
بەوەی كاریگەری خراپ دەكاتە سەر 
گەشەیان  و  باڵندەكان  تەندروستی 
دوادەخات و هەروەها نەخۆشییەكانی 
م��ای��ك��ۆپ��الزم��ا ڕێ���گ���ەش خ��ۆش 
نەخۆشییە  بە  تووشبوون  بۆ  دەكات 
هۆیانەوە  بە  كە  دیكە  ترسناكەكانی 
ڕێژەی تووشبوون و لەناوچوون لەنێو 

شێوەیەك  بە  دەكات  زیاد  باڵندەكاندا 
كە چارەسەركردنیان مەحاڵ دەبێت.
چی  پ���ازم���ا  م��ای��ك��ۆ 

دەگەیەنێت؟
وردبینە  زیندەوەرێكی  مایكۆپالزما 
و  هەیە  ج��ۆری  حەفتا  لە  زیاتر  كە 
و  ئ��اژەڵ  لە  نەخۆشی  ه��ۆی  دەبنە 
بە  یەكەمجار  بۆ  مرۆڤدا.  و  باڵندە 
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دەوت��را:  مایكۆپالزما  زی��ن��دەوەری 
 Pleuro Peneumonia like

مایكۆپالزما   »organism »PPLO

دەردەك��ەوێ��ت،  شێوەیەك  چەند  بە 
نییە  جێگیری  ش��ێ��وەی  ی��ەك  وات��ە 
كە  ئ��ەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش 
گشتی  شێوەیەكی  بە  مایكۆپالزما 
هەیە  خۆی  شێوەی  گۆڕینی  توانای 
جۆرێكی  بوونی  بەهۆی  ئەمەش  كە 
تایبەت لە پڕۆتینەكان لە پێكهاتەیاندا.
ب��ەپ��ێ��ی س���ەرچ���اوەك���ان پ����ەردەی 
م���ای���ك���ۆپ���الزم���ا ل���ە س���ێ ت��وێ��ژ 
هەروەها   ،Trilaminar پێكهاتووە 
پێپتایدۆگالیكان  م��اددەی  نەبوونی 
پێكهاتەی  ل��ە   Peptidoglycan

لەگەڵ  مایكۆپالزمادا  خانەی  دیواری 
پێكهێنەرێكی  بە  ماددەیە  ئەم  ئەوەی 
س����ەرەك����ی دی�������واری خ���ان���ەی 
هەر  و  دادەن��رێ��ت  زی��ن��دەوەرەك��ان 

 Antibiotic لەبەرئەمەشە دژەژیانەكان 
 B- lactam antibiotic لە كۆمەڵەی
هیچ  سیفالۆسپۆرین  و  پەنسلین  وەك 
مایكۆپالزما  لەسەر  كاریگەریەكیان 

نییە.
باڵندە  مایكۆپالزمای  نەخۆشییەكانی 

لە:  بریتین 
جۆری  ه��ۆی  بە  نەخۆشی  ی��ەك��ەم: 
 Mycoplasma Gallisepticum

نەخۆشییەكە  بە  سەرچاوەكاندا  لە  و 
كۆئەندامی  ن��ەخ��ۆش��ی  دەوت��رێ��ت 
مریشكدا  لە  درێژخایەن  هەناسەدانی 
 Chronic Respiratory Disease

دەوترێت  پێی  قەلدا  لە  و   »»CRD

ن��ەخ��ۆش��ی ه���ەوك���ردن���ی درم���ی 
.Infectious Sinusitis گیرفانەكان

تووشی  ج��ۆرەی��ان  ئ��ەم  ه��ەروەه��ا 
قاز  و  كۆتر  وەك  دیكەی  باڵندەكانی 

و مراوی و كەو و تووتیش دەبێت.

نەخۆشییەكە  زستاندا  وەرزەكانی  لە 
زۆر بە خێرایی باڵودەبێتەوە و زیانێكی 
بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی  بە  گەورە 

دەگەیەنێت. مریشك 
نەخۆشییەكە  هۆكاری  گواستنەوەی 
تووشبووەكانەوە  مریشكە  هۆی  بە 
واڵتانی  زۆرب��ەی  لە  و  ڕوودەدات 
لەڕێی  نەخۆشییەكە  هۆكاری  جیهان 
بە  ك��ە  دەگ��وێ��زرێ��ت��ەوە  هێلكەوە 
گواستنەوەی  سەرەكی  ڕێگایەكی 
هەروەها  و  دادەنرێت  مایكۆپالزما 
هەناسە  لەڕێی  باڵوبوونەوەدا  لەكاتی 
تووشی  جوجكەكان  وەرگرتنیشەوە 
هۆكاری  زۆر  دەب��ن.  نەخۆشییەكە 
سارد  هەوای  و  وەك كەش   دیكەی 
لە  جوجكەكان  ژم���ارەی  چ��ڕی  و 
بەكارهێنانی  پڕۆسەی  و  هۆڵەكاندا 
 Live Virus زی��ن��دوو  ڤاكسینی 
نەخۆشی  بوونی  و   Vaccination
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لە  هەیە  ڕۆڵیان  ژینگەدا  لە  دیكە 
هەروەها  نەخۆشییەكە،  تەشەنەكردنی 
گ��وێ��زان��ەوەی ك��ەل��وپ��ەل��ەك��ان��ی و 
بۆ  هۆكارێكن  كارمەندان  جوڵەی 

نەخۆشییەكە. گواستنەوەی 
بەشی  خانەكانی  سەرچاوەكان  بەپێی 
لە  هەناسەدان  كۆئەندامی  س��ەرووی 
باڵندەكاندا زۆر هەستیارن بە تووشبوون 
بەم جۆرەی مایكۆپالزما و لە دواییدا 
دەڕوات.  خوارەوە  بەشەكانی  بەرەو 
سەرچاوەكان  گشتی  بەشێوەیەكی 
هۆكاری  كە  دەك��ەن  ب��ەوە  ئ��ام��اژە 
 complicated factors ئاڵۆزكەری 
دیكە هەن كە دەبنە هۆی ئاڵۆزكردنی 
و  ڤایرەسەكان  وەك��و  نەخۆشییەكە 
كە   Escherichia Coli بەكتریای 
دەكات  تیژتر  و  توند  نەخۆشییەكە 
ڕێژەی  و  دەبێت  زیاتر  زیانەكان  و 
زیاددەكات  لەناوچوون  و  تووشبوون 
چارەسەرەكان  بێگومان  بەمەش  و 
حاڵەتەش  بەم  و  دەبێت  زەحمەتتر 
 Complicated chronic دەوترێت: 
نیشانە  لە   Respiratory Disease

لەسەر  نەخۆشییەكە  دی��ارەك��ان��ی 
لە  كە  ئ��ەوەی��ە  تووشبوو  مریشكی 
كۆئەندامی  تووشبوونی  ئەنجامی 
لەسەر  نیشانانەیان  ئەم  هەناسەدان 

دەردەكەوێت:
- ڕێژەی تووشبوون زیاترە لە ڕێژەی 

لەناوچوون.
هەناسەدان  پڕۆسەی  پەكخستنی   -
و  كۆكە  بەوەی  هەناسەوەرگرتن،  و 

دەردەكەوێت. پێوە  لرخەلرخیان 
- لووت و چاوی مریشكی تووشبوو 

ئاو دەكات.
ل��ەالی��ەن  ئ��اڵ��ف  ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی   -
لەبەرچاو  بەشێوەیەكی  مریشكەكانەوە 
هۆی  دەبێتە  ئەمەش  و  دەكات  كەم 

كێشیان. دابەزینی 
ه��ەوا  تورەكەكانی  ه��ەوك��ردن��ی   -
قەلدا  و  مریشك  لە   Air Sacculitis

دەردەكەوێت.
زۆر  ق��ەل��دا  ل��ە  ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ەك��ە   -
مریشكدا  لە  ب��ەراوورد  بە  توندوتیژە 
ئاوسانی  و  هەوكردنی  هۆی  دەبێتە  و 
 Swelling of لووت  گیرفانەكانی 

.the paranasal sinus

ڕێ��ژەی  داب��ەزی��ن��ی  ه��ۆی  دەبێتە   -
پڕۆژەكانی  لە  هێلكە  هێنانی  بەرهەم 

هێلكەكەردا. مریشكی  بەخێوكردنی 
دوای  گ��رن��گ��ەك��ان��ی  ن��ی��ش��ان��ە  ل��ە 
تووشبووەكان  باڵندە  مرداربوونەوەی 
و ل��ە ئ��ەن��ج��ام��ی ب��وون��ی ه��ۆك��ارە 
بەكتریای  وەك��و  ئ��اڵ��ۆزك��ەرەك��ان 

E.Coli دەبێتە هۆی دەركەوتنی:

دی��وارەك��ان��ی  ئ��ەس��ت��وورب��وون��ی   -
هەوا. تورەكەكانی 

دڵ  و  جگەر  فبرینی  هەوكردنی   -
 Fibrino Ourulent Peri Carditis

بە  ئەمەش  كە   and Perihepatitis

نەخۆشییانە  گۆڕانكاری  سەرەكیترین 
ڕەنگ  توێژاڵێكی  بەوەی  دادەنرێت 

سپی جگەر و دڵ دادەپۆشێت.
گیرفانەكان  هەوكردنی  قەلیشدا  لە   -
ب��ۆری  ه��ەوك��ردن��ی  و   Sinusitis

هەوكردنی  و   Tracheitis ه��ەوا 
 Air Sacculitis هەوا  تورەكەكانی 

دەردەكەوێت.
ج��ۆری  ب��ەه��ۆی  نەخۆشی  دووەم: 
Mycoplasma iowae بە شێوەیەكی 

مایكۆپالزما  ج���ۆرەی  ئ��ەم  گشتی 
نەخۆشییەكە  و  دەبێت  قەل  تووشی 
هەڵهێنان  ڕێژەی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 
ببێتەوە  كەم  قەلدا  لە   Hatchability

و هەروەها نێگەتیڤانە كاردەكاتە سەر 
جوجكەكان. كوالیتی 

بەپێی سەرچاوەكان و لەم سەردەمەدا 
و  ئەوروپا  واڵتانی  لە  نەخۆشییەكە 
پڕۆژەكانی  لە  زیاتر  ئەمریكا  باكوری 
و  دەكرێت  تێبینی  قەلدا  بەخێوكردنی 
كەمتر لە مریشكەكاندا و نەخۆشییەكە 
لەڕێی  س��ەرەك��ی  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە 
هێلكەوە دەگوێزرێتەوە و باڵودەبێتەوە 
و تووشبوون بەم جۆرەی مایكۆپالزما 
كلینیكی  نیشانەیەكی  هیچ  قەلدا  لە 
تەنیا  بەڵكو  دەرن��اك��ەوێ��ت  ل��ەس��ەر 
دەبێتە هۆی دابەزینی ڕێژەی هەڵهێنان 
ئاستی  هەروەها  و   %10-2 نزیكەی 
و  دێتەخوارەوە  جوجكەكان  كوالێتی 
هەڵهێنان  ڕێژەی  پڕۆژەدا  هەندێك  لە 
لە دوای 1-2 مانگ دەگەڕێتەوە سەر 

ئاسایی. ڕێژەی 

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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جۆری  ه��ۆی  بە  نەخۆشی  سێیەم: 
Mycoplasma Meleagridis

ج��ۆرەی  ئ��ەم  س��ەرچ��اوەك��ان  بەپێی 
سەرەكی  شێوەیەكی  بە  مایكۆپالزما 
ب��ە هۆی  و  دەب��ێ��ت  ق��ەل  ت��ووش��ی 
زۆر  بە  و  دەگوێزرێتەوە  هێلكەوە 
واڵتانی جیهاندا باڵوە و بە شێوەیەكی 
هەوكردنی  ه��ۆی  دەبێتە  سەرەكی 
تورەكە هەواییەكان Air Sacculitis و 
دەركەوتووە ئەم جۆرەی مایكۆپالزما 
بە  و  قەل  بە  تایبەتە  زیندەوەرێكی 
ئەندامەكانی  لە  سروشتی  شێوەیەكی 
كۆئەندامی  و  هەناسەدان  كۆئەندامی 
نەخۆشی  هەیە.  بوونیان  زۆربووندا 
سەرەكی  شێوەیەكی  بە  مایكۆپالزما 
باڵو  هێلكەوە دەگوێزرێتەوە و  لەڕێی 
دەبێتەوە بە ڕێژەی 30-50% و هەروەها 
زۆرب��وون��ەوە  كۆئەندامی  ه��ۆی  بە 
بە  بچووكەكان  تەمەن  باڵندە  لە  و 
باڵو  هەناسەدانەوە  كۆئەندامی  هۆی 

دەبێتەوە.
نەخۆشییەكە  دیارەكانی  نیشانە  لە 
هەڵهێنان  ڕێژەی  دابەزینی  لە  بریتین 
هەروەها  و  جوجكەكان  كوالێتی  و 

دێتەخوارەوە. گەشەكردنیان  ئاستی 
- تێكچوونی ئێسقانەكانی جومگەكانی 

مل و باڵ.
تەمەنی  لە  قرخەقرخی جوجكەكان   -

3-8 هەفتەدا.
دی��وارەك��ان��ی  ئ��ەس��ت��وورب��وون��ی   -
دوای  ل��ە  ه��ەوای��ی��ەك��ان��ی  ت��ورەك��ە 

مرداربوونەوەیان.
جۆری  هۆی  بە  نەخۆشی  چ��وارەم: 

Mycoplasma synoviae

ئ���ەم ج����ۆرەی م��ای��ك��ۆپ��الزم��ا بە 
مریشك  تووشی  سەرەكی  شێوەیەكی 
و قەل دەبن و هەروەها توێژینەوەكان 
و  م��راوی  و  قاز  كە  دەریانخستووە 
بۆ  هەستیارن  دیكەش  باڵندەكانی 

بەم جۆرەی مایكۆپالزما. تووشبوون 
هەوكردنی  هۆی  دەبێتە  نەخۆشییەكە 
 Synovial Fluid جومگەكان  شلەی 
 Membranes و پەردەی جومگەكان
پزیشكی  سەرچاوەكانی  لە  لەبەرئەوە 
دەوترێت  نەخۆشییەكە  بە  ڤێترنەری 
ئەمەش  كە   Infectios synovitis

گەورەبوونی  و  ئاوسان  هۆی  دەبێتە 
جومگەكان.

زیاتر  مایكۆپالزما  ج���ۆرەی  ئ��ەم 
تەمەن  باڵندە  لەنێو  دەك��ات  تەشەنە 
لە  لە تەمەنی 4-6 هەفتە  بچووكەكان 

مریشكدا و 10-12 هەفتە لە قەلدا.
نەخۆشییەكە  دیارەكانی  نیشانە  لە 

ئەوەیە:
 %15-2 نزیكەی  تووشبوون  - ڕێژەی 
و ڕێژەی لەناوچوون دەكاتە %10-1.

تووشبووەكان  باڵندە  لە  هەندێك   -
دەشەلن و دادەنیشن.

- بێهێزی و الوازی بە جوجكەكانەوە 
دەردەك�����ەوێ�����ت ل���ە ئ��ەن��ج��ام��ی 

ئاڵف. بەكارهێنانی  كەمبوونەوەی 
لە  بریتییە  گرنگەكان  نیشانە  لە   -
جومگەكان  گەورەبوونی  و  ئاوسان 

.Hock Joint بەتایبەتی
و لە نیشانەكانی دوای مرداربوونەوەی 
بینینی  لە:  بریتین  تووشبوو  باڵندەی 
جومگەكانی  لە  زەردب��او  شلەیەكی 
قاچ و باڵدا و هەروەها ئەستووربوونی 

جومگەكان. پەردەی 
هەواییەكان،  تورەكە  هەوكردنی   -
دوای  دەردەك��ەوێ��ت  زیاتر  ئەمەش 
نەخۆشی  بە  باڵندەكە  تووشبوونی 
و  نیوكاسل  نەخۆشی  وەكو  دیكەی 

هەوا. بۆریچكەكانی  هەوكردنی 
و  جگەر  قەبارەی  گەورەبوونی   -

گورچیلە و سپڵ.
ج��ۆرەك��ان��ی  نیشانكردنی  دەس���ت 
نەخۆشییەكان  و  باڵندە  مایكۆپالزمای 

ئەنجام دەدرێت لەڕێی:
كلینیكیەكان. نیشانە   -1

نیشانەكانی دوای مرداربوونەوە.  -2
 ELISA 3- پشكنینی تاقیگەیی وەكو

.PCR و
چارەسەرو

نەخۆشییەكان كۆنترۆڵی 
چارەسەری نەخۆشییەكانی مایكۆپالزما 
بەكارهێنانی دژە  بە هۆی  باڵندەدا،  لە 
ئەنجامی   Antibiotics ژیانەكانەوە 
لەبەرچاو دەدات بە دەستەوە بەتایبەتی 
سەرەتاكانی  قۆناغەكانی  لە  گ��ەر 
وا  بەكاربهێنرێت،  نەخۆشییەكەوە 
باشترە دژە ژیانەكان بەگشتی لە دوای 

هەستیارێتی  پشكنینی  دان��ی  ئەنجام 
بە  بەكاربهێنرێن   Sensitivity test

كاریگەرترین  هەڵبژاردنی  مەبەستی 
ه���ۆك���اری  دژی  ل���ە  ج���ۆری���ان 

نەخۆشییەكان.
ڤێترنەری  پزیشكانی  بۆچوونی  بەپێی 
شارەزاوە دژە ژیانەكان لەڕێی ئاڵفەوە 
ماوەی  بۆ  خ��واردن��ەوەوە  ئ��اوی  یان 

5-7 ڕۆژ دەدرێت بە باڵندەكان.
ب��ە م��ەب��ەس��ت��ی ك��ۆن��ت��رۆڵ ك��ردن��ی 
لە  م��ای��ك��ۆپ��الزم��ا  نەخۆشییەكانی 
پەلەوەردا،  بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی 
كردنی  كۆنترۆڵ  پڕۆسەی  هەرچەندە 
لە  م��ای��ك��ۆپ��الزم��ا  نەخۆشییەكانی 
زەحمەتە،  زۆر  كارێكی  پڕۆژەكاندا 

پێویستە:
گشت  ك���ردن���ی  ج��ێ��ب��ەج��ێ   -1
مەرجەكانی بەڕێوەبردن و تەندروستی 
پەلەوەردا  بەخێوكردنی  هۆڵەكانی  لە 
ڕاستەوخۆی  سەرپەرشتی  لەژێر  و 

ڤێترینەریدا. پزیشكانی 
مەرجەكانی  كردنی  جێبەجێ   -2
تەندروستی لە جوجك هەڵهێنەرەكاندا 
باشترە هێلكەكان بخرێنە ناو گیراوەی 
لەناوبردنی  ب��ۆ  ژی��ان��ەك��ان��ەوە  دژە 

میكرۆبەكان.
3- بەكارهێنانی ڤاكسین لە پڕۆژەكانی 
بە  دایكانە  مریشكی  بەخێوكردنی 
ئاستی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  مەبەستی 
نەخۆشییەكانی  دژی  لە  بەرگرییان 

مایكۆپالزما.

سەرچاوەكان.

 Calnek, B.w., Barnes, H.J.,

 Beard, C.W., Reid, w. M., and

.)Yoder, H.w )1991

 Diseases of Poultry. 9th

 edition. Iowa state University

.Press, Ames, Iowa, USA

ڤێترنەری پزیشكی  * كۆلێژی 
سلێمانی زانكۆی 
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computer      كؤمثيوتةر    

و  ئێس  دەبلیوو  پی  ئێس،  ئای  ئای 
بنچینەكانی ئەی ئێس پی دۆت نێت 

هێمن مەال كەریم بەرزنجی*
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بێگومان كارەكانمان لەسەر كۆمپیوتەرێكی سەر مێز Desktop Computer  یان الپتۆپ Laptop ئەنجامدەدەین، و ئەم كۆمپیوتەرانەش، 
كۆمپیوتەری كەسین Personal Computer )PC( و، بۆئەوەی بتوانین وەك )خزمەتكاری وێب – Web Server( بەكاری بهێنین، 
پێویستە IIS یان PWS داببەزێنین، و هەریەك لە مایكرۆسۆفت ئای ئای ئێس  Microsoft IIS یان مایكرۆسۆفت پی دەبلیوو ئێس 
Microsoft PWS دوو پێكهێنەری بێ بەرامبەری )خزمەتكار)ڕاژەكار(ی وێب – Web Server(ن و، بەمەش ڕاژەكاری ویب 

دروست دەكەین بۆئەوەی كاری بەرنامەسازی وێب و دابەزاندن و باڵوكردنەوەی سایت، بێ كێشە و بە ئاسانی ئەنجام بدەین.
خزمەتكار)ڕاژەكار(ی زانیاری ئینتەرنێت

 Servers كۆمەڵێكە لە خزمەتگوزارییە بنچینەییەكانی ئینتەرنێت بۆ خزمەتكارەكان :Microsoft IIS مایكرۆسۆفت ئای ئای ئێس
دروستكراوە لەالیەن كۆمپانیای مایكرۆسۆفتەوە، بۆئەوەی لەگەڵ ویندۆزدا بەكاربهێنرێت.

 Windows و، ویندۆزی ڤیستا Windows XP و ویندۆز ئێكس پی ،Windows 2000 لەگەڵ ویندۆز دووهەزار IIS ئای ئای ئێس
Vista و، ویندۆز حەوت Windows 7 هەیە و، هەروەها ئامادەیە بۆ ویندۆزی ئێنتی Windows NTیش.

دابەزاندن و لەكارخستنی ئای ئای ئێس IIS ئاسانە، بۆ گەشەپێدان و تاقیكردنەوەی جێبەجێكردنەكانی وێب.
خزمەتكار)ڕاژەكار(ی وێبی كەسی

خزمەتكاری وێبی كەسی )خۆیی( Personal Web Server )PWS( تایبەتە بە نەوە كۆنەكانی ویندۆزی مایكرۆسۆفت، وەكو 
ویندۆزی نەوەد و پێنج Windows 95، ویندۆزی نەوەد و هەشت Windows 98، ویندۆز ئێن تی Windows NT، و بە ئاسانی 

دادەبەزێنرێت و، بەكاردەهێنرێت بۆ مەبەستی گەشەپێدان و، تاقیكاری جێبەجێكردنەكانی وێب.
نەوەكانی خزمەتكاری وێب

بەپێی جۆر و نەوەكانی ویندۆز، نەوەكانی خزمەتكاری وێب – Web Server یش باڵوكراونەتەوە، كە بەم شێوەیەی خوارەوە و بە 
كورتی باسیان دەكەین و، لەپاڵ ناوی هەر ویندۆزێكدا ئای ئای ئێس IIS���ەكانیش دەنووسین:

.IIS 7  -  ئای ئای ئێس Windows 1.ویندۆزی حەوت
.IIS 7 ئای ئای ئێس حەوت – Windows Vista Business 2.ویندۆز ڤیستای بزنس

.IIS 7 ئای ئای ئێس حەوت – Windows Vista Enterprise 3.ویندۆز ڤیستای ئینتەرپرایس
.IIS 7 ئای ئای ئێسی حەوت -  Windows Vista Ultimate 4.ویندۆز ڤیستای ئەڵتیمەیت

5.ویندۆز ڤیستای هۆم ئیدیشن Windows Vista Edition: پاڵپشتی هیچ كام لە IIS  یان PWS ناكات.
.IIS 7 ئای ئای ئێس حەوت - Windows Vista Premium 6.ویندۆز ڤیستای پریمیۆم

.IIS 5.1 ئای ئای ئێس پێنج پۆینت یەك - Windows XP Professional7.ویندۆز ئێكس پی پرۆفیشناڵ
8.ویندۆز ئێكس پی هۆم ئیدیشن Windows XP Home Edition: پاڵپشتی هیچ كام لە IIS  یان PWS ناكات و هیچیان قبووڵ 

ناكات.
.IIS 5.0 ئای ئای ئێس پێنج  -Windows 2000 Professional 9.ویندۆز دوو هەزاری پرۆفیشناڵ

.IIS 4 و ئای ئای ئێسی چوار IIS 3 ئای ئای ئێسی سێ –Windows NT Professional 10.ویندۆز ئێنت تی پرۆفیشناڵ
.PWS و پی دەبلیووئێس IIS 3 ئای ئای ئێسی سێ - Windows NT Workstation11.ویندۆز ئێن تی ۆرك ستەیشن

12.ویندۆزی می Windows ME : پاڵپشتی هیچ كام لەIIS  یان PWS ناكات و هیچیان قبووڵ ناكات.
.PWS پی دەبلیوو ئێس - Windows 9813.ویندۆز نەوەد و هەشت

.Windows 95– PWS 14.ویندۆز نەوەد و پێنج
چۆن ئای ئای ئێس لەسەر ویندۆز حەوت دادەبەزێت؟

1.كلیك لەسەر Start  بكە و، پاشان كلیك لەسەر Control Panel بكە.
 Turn Windows Feature on or بكە، پاشان كلیك لەسەر Programs دا، كلیك لەسەر Control Panel 2.لە كۆنترۆڵ پەناڵ

off بكە.

ئەگەر ئەم ویندۆیە كرایەوە كلیك لەسەر Allow بكە:
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3.لە پەنجەرەی Windows Feature دا، كلیكی Internet Information Service بكە و، پاشان كلیك لەسەر Ok بكە.

دوای كلیك كردن لەسەر Ok ئەم پەنجەرەیە دەكرێتەوە و چاوەڕێبە تا دادەبەزێت.
ئێستا ئەگەر لە وێبگەڕێكەوەی http://localhost بنووسیت، ئەوا ئەم شێوەیە دەكرێتەوە و دڵنیادەبیت لە دابەزینی ئای ئای ئێس:

چۆن ئای ئای ئێس لەسەر ویندۆز ڤیستا دادەبەزێت؟
بۆ ئەوەی ئای ئای ئێس لەسەر ویندۆزی ڤیستا داببەزێت، پێویستە ئەم هەنگاوانەی خوارەوە جێبەجێبكەین:

1.لە لیستی ستارتەوە Start Menu، كۆنترۆڵ پەناڵ Control Panel بكەرەوە.

2.دووانە كلیك لەسەرProgram and  Feature  بكە.
3.لەالی دەستە چەپدا، لینكی Turn Windows Feature on or off هەیە و، كلیكی لەسەر بكە.

  Okبكە و، پاشان كلیك لەسەر  IIS)  Internet Information Service( ی بەردەم Check Box 4.كلیك لەناو سندوقی پشكنین
بكە.

چۆن ئای ئای ئێس لەسەر ویندۆز ئێكس پی و ویندۆز2000  دادەبەزێت؟
1.كۆنترۆڵ پەناڵ Control Panel بكەرەوە.

2.دووانە كلیك لەسەر )Programs Add/Remove( بكە
3.كلیك لەسەر )Add/Remove windows Component( بكە:



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

178

4.كلیك لەناو سندوقی پشكنین Check Box ی بەردەم )IIS(  Internet Information Service  بكە:

5.كلیك لەسەر Detail بكە.
6.كلیك لەناو سندوقی پشكنین Check Box ی بەردەم Word Wide Web Service بكە و، كلیك لەسەر Ok بكە.

بۆ  بكە    Next دووگمەی  لەسەر  كلیك  و   Windows Component Wizard پێشتر  پەنجەرەكەی  دەگەڕێتەوە سەر  7.پاشان 
 .Install IIS دابەزاندنی ئای ئای ئێس

چۆن ئای ئای ئێس لەسەر ویندۆز سێرڤەر 2003  دادەبەزێت؟
 Add or Remove و پاشان كلیك لەسەر  Control Panelبكە، سەهمی ماوسەكە ببەرەسەر  Start 1.كلیك لەسەر دووگمەی

Programs بكە.

2.لە پەنجەرەی Add or Remove Programs دا، كلیك لەسەر بەشیAdd/Remove Widows Component بكە.
لەژێر بەشیComponent  دا، Application Server  دیاری بكە و هەڵیبژێرە  3.لەWindows Component Wizard دا و، 

.Select

4.كلیك لەسەر Next بكە.
5.دوای دابەزینی IIS، كلیك لەسەر دووگمەی Finish بكە.

چۆن پی دەبلیو ئێس لەسەر ویندۆز 98  دادەبەزێت؟
سیدی ویندۆز بكەرە ناو شوێن سیدی كۆمپیوتەرەكەCD-Drive  و، پاشان فوڵدەریAdd-ons  بكەرەوەو، فوڵدەری PWS بدۆزەرەوەو، 

.PWS بكە، بۆ دابەزاندنی setup.exe دوانە كلیك لەسەر
چۆن پی دەبلیوو ئێس لەسەر ویندۆز 98 و ئێن تی  دادەبەزێت؟

لە مایكرۆسۆفتەوە، ئەم بەشە Windows NT 4.0 Option Pack دابگرە Download و، پاشان PWS داببەزێنە.
بنچینەكانی ئەی ئێس پی دۆت نێت 

بەرلەوەی باس لە دروستكردنی وێب سایتی هەمیشە بگۆڕ Dynamic Web Site بكەین، پێویستە باس لە بنچینە و پێكهێنەرەكانی 
ئەی ئێس پی دۆت نێت ASP.NET بكەین.

شێوەی پێكهاتنی الپەڕەی ئەی ئێس پی دۆت نێت
 aspx. كە بە ناوێكەوە و پاشگری ،Text File الپەڕەی ئەی ئێس پی دۆت نێت بە شێوەیەكی سادە پێكدێت لە فایلێكی نووسین
پاشەكەوت دەكرێت و، هەڵدەگیرێت و، دەپارێزرێت. بۆ نموونە ناوی دەنێین hewal.aspx و ئەم الپەڕەیە تایبەت دەكەین بە هەواڵ.

ئەم الپەڕەی ئەی ئێس پییەASP.NET  پێكدێت لەم بەشانە:
.  Directives –)1.ڕێپیشاندەرەكان )ڕابەرەكان

.Code Declaration Blocks 2.دارشتگە و قاڵبەكانی باڵوكردنەوە و ناساندنی كۆد
.Code Render Blocks 3.داڕشتگە و قاڵبەكانی پێشكەشكردنی كۆد

.ASP.NET Server Control 4.كۆنترۆڵەكانی خزمەتكاری ئەی ئێس پی دۆت نێت
.ASP.NET Server Comments5.سەرنج و تێبینییەكانی خزمەتكاری ئەی ئێس پی دۆت نێت

.Literal Text and HTML Tag 6.تاگەكانی ئێچ تی ئێم ئێڵ و پیتەكانی نووسین
نموونە:
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<%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeFile=»Default.aspx.cs» Inherits=»_Default» %>

<!DOCTYPE html PUBLIC «-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN» «http://www.w3.org/TR/xhtml1/

DTD/xhtml1-transitional.dtd»>

<html xmlns=»http://www.w3.org/1999/xhtml»>

<head runat=»server»>

<title></title>

</head>

<body>

<form id=»form1» runat=»server»>

<div>

</div>

<asp:Label ID=»Label1» runat=»server» Text=»Welcome»></asp:Label>

</form>

</body>

</html>

. Welcomeتیاداهەیە و، تیایدا نووسراوە  Labelئەم نموونەیەی پێشوو تەنیا یەك ناونیشان
نموونەی الپەڕەی ئەی ئێس پی لەگەڵ ڤیژوەڵ بەیسك:

<%@ Page Language=»VB» AutoEventWireup=»false» CodeFile=»Default.aspx.vb» Inherits=»_Default» %>

<!DOCTYPE html PUBLIC «-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN» «http://www.w3.org/TR/xhtml1/

DTD/xhtml1-transitional.dtd»>

<html xmlns=»http://www.w3.org/1999/xhtml»>

<head runat=»server»>

<title></title>

</head>

<body>

<form id=»form1» runat=»server»>

<div> 

</div>

</form>

</body>

</html>

ڕێپیشاندەرەكان
 ASP.NET Page یەكێكە لە بەشە سەرەكی و گرنگەكانی الپەڕەی ئەی ئێس پی دۆت نێت Directives ڕێپیشاندەر و ڕابەرەكان
و، كۆنترۆڵی ڕێپیشاندەرەكان چۆنیەتی وەرگێڕانیCompiled  پیشاندەدات. هەروەها ڕێگە بە هێنانە ناوەوە Import ی ئەو پۆالنە 
Class دەدات كە پێویستمانە، بۆئەوەی لە كۆدی الپەڕەی ئەی ئێس پی دۆت نێتASP.NET Page code  دا،  بەكاربهێنرێت. 

هەر ڕێپیشاندەرێك بە <%@ دەست پێدەكات و، بە دوایدا ناوی ڕێپشاندەرەكە و هەندێك لە سیفەتە تایبەتەكان Attributes و 
نرخەكانیان لە خۆدەگرێت و، هەر ڕێپیشاندەرێك بە >% كۆتایی دێت.

نموونەی ڕێپشاندەری سی شارپ:
<%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeFile=»Default.aspx.cs» Inherits=»_Default» 

%>

نمونەی ڕێپشاندەری ڤیژوەڵ بە یسك:
<%@ Page Language=»VB» AutoEventWireup=»false» CodeFile=»Default.aspx.vb» Inherits=»_Default» 

%>
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داڕشتگە و قاڵبەكانی باڵوكردنەوە و ناساندنی كۆد
ئەو داڕشتگە باڵوكراوانەی كۆدن كە بەكاردەهێنرێن بۆ ئەوەی هەموو جێبەجێكردنە ژیربێژییەكان )لۆجی –Logic( لە خۆبگرێت، ئەم 
جێبەجێكردنە لۆژیكییانە پێناسەی هەمیشە گۆڕاوەكان Variables  و نەخشەكان )ڕێگە – مێسۆد(Function  و Subroutine  و ..... پێناسە 

دەكات.
ئەم داڕشتگانە دانراون لەنێوان  سكریپت تاگ <script> لەگەڵ  سیفەتی تایبەتی runat=»server» واتە <script runat=»server»> و 

.<script/> تاگی داخستنەوەی سكریپت
نموونەی سی شارپ:

<script runat=»server»> 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

 {

 //set the label text to the current time 

myTimeLabel.Text = DateTime.Now.ToString();

 }

</script>

نموونەی ڤیژوەڵ بەیسك:
<script runat=»server»>

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.EventArgs)

 ‹set the label text to the current time 

myTimeLabel.Text = DateTime.Now.ToString() 

End Sub

</script>

سەرنج و تیبنی لە سی شارپ و ڤیژوەڵ بەیسكدا
سەرنج و تێبینی بۆ مەبەستی ڕوونكردنەوەی شتێك دەنووسرێت و، هیچ كاریگەرییەكی نابێت بۆ سەر كۆدەكە و، تەنیا بۆ ڕوونكردنەوەیە و، 

هیچی دیكە. ئەم سەرنج و تێبینیانە بە گوێرەی زمانەكانی بەرنامەسازی شێوەی نووسین و ڕستەسازییەكانیان Syntaxes جیاوازە.
لە ڤیژوەڵ بەیسكدا، تاك فاریزەی سەرەوەSingle Quote  بەكاردەهێنرێت بۆ نووسینی سەرنج و تێبینی، كە بە  دوای نووسینی تاك كۆمای 

سەرەوەSingle Quote )›(  دا، سەرنج وتێبینییەكە دەنووسرێت.
‹The label text 

بەاڵم لە سی شارپ C# دا، نووسینی  سەرنج و تیبینی بەهۆی// دەبێت:
//the label text 

لە سی شارپ C#دا، ڕێگەی دیكەیش هەیە بۆ نووسینی ئەو سەرنج و تیبینیانەی كە لە دێڕێك زیاترن، بەم شێوەیە:
*/Comment For Multiple Line/*

سیفەتە تایبەتییەكانی تاگی سكریپت
تاگی سكریپت <script> دوو سیفەتی تایبەتی و نرخەكانیان قبووڵدەكان، كە ئەوانیش زمان language  و src یە و، بە هۆی سیفەتی 
تایبەت زمانەوە دیاریمان كردووە كە چ زمانێك بەكاردەهێنین و، دەشتوانین چەند زمانێك بەكاربهێنین كە بە هۆی ئەم سیفەتی تایبەتی زمانەوە 

language attribute دیاری دەكەین.

نمونەی سی شارپ:
<script runat=»server» language=»C#»>

نموونەی ڤیژوەڵ بەیسك:
<script runat=»server» language=»VB»>

پێویستە هەر الپەڕەیەك، بەیەك زمان)ڤیژوەڵ، یان سی شارپ( بنووسرێت و، گونجاو نییە دوو زمانی سی شارپ و ڤیژوەڵ تێكەڵ بكەین 
.Same Page بۆ هەمان الپەڕە

سیفەتی تایبەتی دووەم، بریتییە لە src كە ئامادەیە بۆ دیاری كردنی كۆدی دەرەكیExternal Code كە لەناو الپەڕەی ئەی ئێس 
پی- دا بەكاردێت.

نموونەی سی شارپ :
<script runat=»server» language=»C#» src=»codefile.cs»>

نموونەی ڤیژوەڵ بەیسك :
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<script runat=»server» language=»VB» src=»myfile.vb»>
داڕشتگە و قاڵبەكانی پێشكەشكردنی كۆد 

یان   Inline Code دێڕە كۆد پێناسەكردنی  بۆ    Code Render Blocksك��ۆد پێشكەشكردنی  قاڵبەكانی  و  داڕشتگە  دەتوانین 
گوزارشتەكان Expression كە جێبەجێ دەبن كاتێك ئەو الپەڕەیە پێشكەش دەكرێت و بۆی دەگێڕدرێتەوە.

Inline Code Render Block  بریتییە لە جیَببەجێ بوونی ، دەربڕین و ڕستەیەك، یان زیاتر لە دەربڕین ، و بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ لەناو 

الپەڕەی ئێچ تی ئێم ئێڵ دا، دانراوە، لەنێوان >% و %< دا، بڕوانە نموونەكان:
نموونەی سی شارپ:

<% string Title = «This is generated by a code render block.»; %>

نموونەی ڤیژوەڵ بەیسك :
<% Dim Title As String = «This is generated by a code render

 block.» %>

 ASP دەتوانێت بەراوردی وەاڵمەكان بكات و، ئەم شێوەیە لە  ئەی ئێس پی كۆن ،Inline Expression Render Block شێوەی
Classic دا دەنووسرێت و، بە >%= دەستپێدەكات و بە =%< كۆتایی دێت، بۆ مەبەستی پیشاندانی نرخەكانی هەمیشە گۆڕاوەكان و 

ئەنجامەكانی ڕێگاكانیش Result of method بەكاردێت لە الپەڕەكاندا.
نموونەی سی شارپ :

<% Title =%>

نموونەی ڤیژوەڵ بەیسك :
<% Title =%>

كۆنترۆڵەكانی خزمەتكاری ئەی ئێس پی دۆت نێت
هەر الپەڕەیەكی ئەی ئێس پی دۆت نێت، بەپێی پێویست، كۆنترۆڵەكانی خزمەتكارServer Controls تێدایە، كە دانە داینەمیكییەكان 

Dynamic Element پیشاندەدات، كە بەكارهێنەر سوودیان لێوەردەگرێت و بەكاریان دەهێنێت.

سێ جۆری بنچینەی )كۆنترۆڵی خزمەتكار – Server Control( هەیە، بەم شێوەیە:
. ASP.NET Controls1.كۆنترۆڵەكانی ئەی ئێس پی دۆت نێت

.HTML Controls 2.كۆنترۆڵەكانی ئێچ تی ئێم ئێل
. Web User Controls3.كۆنترۆڵەكانی بەكارهێنەری وێب

سەرنج و تێبینییەكانی الی خزمەتكار 
سەرنج و تێبینییەكانی سێرڤەرServer– Side Comments ڕێگەمان پێدەدات كە سەرنجەكان لەناو الپەڕەكاندا بێت، یان نا.

ئێچ تی ئێم ئێڵ HTML  ئەم شێوەیە >!--Comment --< بەكاردەهێنێت بۆ نووسینی سەرنج و تێبینی، بەاڵم ئەی ئێس پی دۆت 
نێت ASP.NET ئەم شێوەیە >%--Comment--%< بەكاردەهێنرێت، بۆنموونە:

>%-- This is a comment --%<
 جیاوازی نێوانی سەرنج و تێبینیHTML  و سەرنج و تێبینیASP.NET  لەوەدایە كە سەرنج و تێبینییەكانی ئەی ئێس پی هەموو كاتێك 

.Client نانێردرێن بۆ بەكارهێنەر
تاگەكانی ئێچ تی ئێم ئێڵ و پیتەكانی نووسین

پێكهێنەری كۆتایی هەر الپەڕەیەكی ئینتەرنێت، تاگەكانی ئێچ تی ئێم ئێڵ HTML Tag و، نووسینی ئاساییە كە بەكاریدەهێنین، وەك 
.Text ئەو پیت و هێما و ژمارە و... كە ئەم كتێبەی لێ پێكهاتووە، كە هەمووی نووسینە

زمانەكانی ئەی ئێس پی دۆت نێت 
ئەی ئێس پی دۆت نێتASP.NET  دەتوانێت چەند زمانێكی بەرنامە سازی بەكاربهێنێت، وەك زمانەكانی مایكرۆسۆفت ڤیژوەڵ بەیسك 

دۆت نێتMicrosoft Visual Basic.NET  و، مایكرۆسۆفت ڤیژوەڵ سی شارپ Microsoft Visual C# و F# و .....
هەرلەبەر ئەم هۆكارەیە باس لە زمانەكانی ڤیژوەڵ بەیسك و سی شارپ دەكەین و، بە كورتی بنچینەكانی ئەم دوو زمانی بەرنامە سازییە 
ڕووندەكەینەوە و، باس كردنی تەواوی زمانەكان هەڵدەگرین بۆ دوو كتێبی سەربەخۆ بە ناوەكانی )مایكرۆسۆفت ڤیژوەڵ بەیسك دۆت 
نێت 2010( و )مایكرۆسۆفت ڤیژوەڵ سی شارپ 2010( كە ئەگەر كات و باری تەندروستی ڕێگە بدات لە ئایندەیەكی نزیكدا، پشت 
بە خوای گەورە و میهرەبان دەكەونە بەر دیدەی خوێنەران و بەرنامەسازان و ئەندازیارانی بەرنامەسازی و خوێندكاران و قوتابیانی 
هەموو بوارەكانی تەكنۆلۆژیای گەیاندن و زانیارییەكان Information and Communication Technology –ICT، چاوەڕوان بن.

ICT – پسپۆری تەكنۆلۆژیای گەیاندن و زانیارییەكان* 
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شۆڕشی خوێندنەوەی ئەلكترۆنی
محەمەد دوكانی
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ئ��ەگ��ەر ل��ە ڕۆژگ����اری 
دنیای  بەنێو  چاوێك  ئەمڕۆماندا 
بگێرین،  نووسیندا  و  خوێندنەوە 
ئامڕاز  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەبینین 
و ئامێرەكانی چاپ و باڵوكردنەوەی 
زۆر  ك����اغ����ەزدارەك����ان  ك��ت��ێ��ب��ە 
بەاڵم  پەرەپێدراون،  و  پێشكەوتوون 
دەبینین ئاستی فرۆشتنیان بە جۆرێكی 
بێت  تەریب  و  ه��اوڕا  كە  نییە  وا 
لەگەڵ ژمارە و ئاماری خوێنەراندا.....
دەزانین هۆكاری سەرەكی  هەروەك 
ئەلكترۆنی  كتێبە  ناوەوەی  هاتنە  بۆ 
كە  دەگەڕێتەوە  دیجیتاڵیەكان  و 
پێگەكانی  لەڕێی  دەتوانرێت  ڕۆژانە 
بەشێكی  و  بخوێنرێنەوە  ئینتەرنێتەوە 
خۆیاندا  بەالی  خوێنەران  گەورەی 
س���ەرەڕای  ئەمە  ب��ك��ەن.  پەلكێش 
بەدەستهێنانی  زۆرج��ار  كە  ئ��ەوەی 
و  ئاسانترە  ئەلكترۆنیانە  كتێبە  ئەم 

خەرجیەكی كەمتری دەوێت. 

ل���ەم���ەڕ ن��ووس��ی��ن��ی م���ێ���ژووی 
ش��ارس��ت��ان��ی��ەت��ەوە، ب��رت��ران��د راس��ل 
ف��ەی��ل��ەس��وف��ی ب��ەری��ت��ان��ی دەڵ��ێ��ت: 
ل��ەب��ەرچ��اوت��ری��ن دەرك��ەوت��ەك��ان��ی 
خۆرئاوا  شارستانیەتی  گواستنەوەی 
بۆ چاخی  ناوەندەوە   لە چاخەكانی 
سەرەكین،  ه��ۆك��اری  چ��وار  ن��وێ 
شارستانیەتی  تێپەڕبوونی  یەكەمیان 
ئیتاڵیایە بە چاخی ڕینیسانسدا، كە ئەم 
چاخەش بەوە ناسراوە كە بازدانێكی 
و  زانست  ب��واری  لە  ب��ووە  گ��ەورە 
نموونانەش  لەو  یەكێك  لە  هونەردا، 
ئیتاڵی  گەورەی  هونەرمەندی  و  زانا 

لیۆناردۆ دافنشی بووە.
گواستنەوە  دەرئەنجامی  بەرچاوترین 
تیایدا  كە  ناوەندەوە  چاخەكانی  لە 
پابەندبوونی  ڕوواڵەتەكانی  لە  زۆر 
و  پشكنین  دادگ��اك��ان��ی  و  ه��زری 
و  سیاسی  چینایەتی  و  ئەفسانە 
كۆمەاڵیەتی زاڵبووە و وای كردووە 
ئەو  بگاتە  ئەوروپا  كۆمەڵگاكانی 
بووە  كە  شۆڕشە  سەردەمی  و  چاخ 
هەموو  لەنێوبردنی  و  گۆڕین  هۆی 
و  كۆنەپەرستانە  پێودانگە  ئ��ەو 
نوێ  چەمكی  چەندان  دامەزراندنی 
و  سەربەخۆی  بنەمای  لەسەر  كە 

یەكسانی و ئەقاڵنی بنیاتنران.
ڕەنگە هەموو ئەو شۆڕش و ڕاپەڕین 
و جموجوڵە سیاسی و كۆمەاڵتیانەی 
ئ��ەم��ڕۆ ك��ە ن���اوچ���ەی ع��ەرەب��ی 
دەرهاویشتەی  دەیبینێت  بەخۆوە 
جموجوڵی  لەوەوپێشی  حاڵەتێكی 
هۆكارەكەی  كە  بووبێت  مەعریفی 
شۆڕشی  سەردەمی  دەركەوتەكانی 

پەیوەندییە نوێیەكان بێت. 
لەنێوان  جیاوازییەك  تاكە  دی��ارە 
سەردەمی  و  عەرەبیەكان  شۆڕشە 
سەدەی  لە  خۆرئاوا  شۆڕشەكانی 
هەژدەهەم و سەدەكانی دواتر، ئەوەبوو 
عەرەبی  جیهانی  شۆڕشەكانی  كە 
زانیارییەكاندا  شۆڕشە  لەسەردەمی 
لە  كە  وا  جۆرێكی  بە  بەرپابوو، 
ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا بازدانێكی زۆر 
بواری  لە  دەكەوێت  بەرچاو  گەورە 
كە  ئەلكترۆنیدا  نوێیەكانی  ئامڕازە 
نێو  بە شێوازی خوێندنەوەی دەچێتە 

و  نەبووە  لەوەوپێش  كە  جیهانێك 
بۆ  كە  وا  جۆرێكی  بە  نەماندیووە 
كۆمەڵ  تاكەكانی  لە  تاكێك  هەموو 
دەخاتە  نەهاتوو  لەبن  كتێبخانەیەكی 
بەردەست ئەویش لەرێی دابینكردنی 
كە  كتێبانەی  ئەو  هەموو  ئەلكترۆنی 
لە  باڵودەكرێنەوە  بیانیەكان  زمانە  بە 

جیهاندا. 
ئەو  ه��ەم��وو  دیكە  مانایەكی  ب��ە 
شۆڕشەكانی  ه��ۆی  ب��ە  ش��ت��ان��ەی 
ئەوروپاوە بەدیهاتوون لە سەدەیەكدا 
لەم  دەتوانرێت  ئ��ەوا  زی��ات��ر،  ی��ان 
دەیەیەكی  چەند  لە  س��ەردەم��ەدا 
ئەو  هۆی  بە  بهێنرێت  بەدی  كەمدا 
بێشومارەوە.  تەكنۆلۆژیایە  شۆڕشە 
دەبێتە  خۆیەوە  لەالی  ئەمەش  كە 
پڕۆسەی  لە  گەورە  بازدانێكی  هۆی 
خوێندنەوە و فێركردندا، بەتایبەتیش 
جەماوەرێتی  زی��ادب��وون��ی  لەگەڵ 
بەشێكی  كە  كۆمەاڵیەتیەكاندا  پێگە 
مشتومڕێكی  پێگانە  ل��ەم  گ��ەورە 
گەورە و گەرموگوڕ بەخۆوە دەبینن 
كلتور  و  سیاسەت  بوارەكانمی  لە 
دەكات  وا  كە  مێژوویی  زانیاری  و 
و  زان��س��ت  پەنابەرنە  ك��ەس  زۆر 
تێیبگەن  دەیبیستن  ئەوەی  تا  زانین 
یان  بۆی،  هەبێت  لێكدانەوەیان  و 
سەرنجەكانیان  و  لەڕا  پشتیوانی  بۆ 
دیاردەگەلێكی  ئەمانەش  هەموو  كە 

تازەن لەوەوپێش بوونیان نەبووە.
لە سەردەمانی شۆڕشی ئەوروپادا بۆ 
دابین كردنی كتێب دەبوایە پشتیان بە 
وەرگرتن و بە قەرز هێنانی كتێبەكان 
لەالیەكی  كتێبخانەكان،  لە  ببەستایە 
دیكەشەوە نەدەتوانرا هەموو ئەوانەی 
كاتێكدا  لەهەر  دەیەویست  خوێنەر 
كەوێت  دەستی  ئاسانی  بە  بتوانێت 
كاتێكدا  لە  بێت.  فەراهەم  بۆی  و 
هەر  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگ���اری  لە  و 
ئ��ەوا  بوێت  هەرشتێكی  كەسێك 
چەندان پێگەی تایبەتمەند بەو بوارە 
دەتوانێت  لەڕێیەوە  كە  دەبینێتەوە 
لەو  ئەلكترۆنی  كۆپی  ه��ەزاران  بە 
زانیاری  جیهانی  تۆڕی  لەسەر  كتێبە 

ڕابكێشیت. )ئینتەرنێتی( 
پێگەی  چەندان  بە  لەمەش  جگە 
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هەن  بوارە  بەو  تایبەت  ئەلكترۆنی 
دەدەن  كتێب  فرۆشتنی  بە  برەو  كە 
لەوانەش  دەك��ەن  بۆ  بانگەشەی  و 
بارنز  و   Amazon ئەمازۆن  پێگەی 
Barnes و نۆبڵ Noble و زۆرانی 

و  برەودان  كاری  لەكاتێكدا  دیكە، 
بنەڕەتدا  لە  پێگانە  ئەم  بانگەشەی 
بەاڵم  بوو،  كاغەزدارەكان  كتێبە  بۆ 
بەشێكی  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگ��اری  لە 
گەورەی كارەكەیان بووە بە گرنگی 
بازاڕی  بە  ب��رەودان  و  بایەخدان  و 
دیجیتاڵیەكان،  ئەلكترۆنیە  كتێبە 

دیجیتاڵیانەی  ئەلكترۆنیە  كتێبە  ئەو 
نوێیەكانی  ئامێرە  ه��ۆی  ب��ە  ك��ە 
 Kindle كیندڵ  وەك  خوێندنەوەی 
وەك  دایهێناوە  ئەمازۆن  پێگەی  كە 
ئەم  دی��ارە  ئەلكترۆنی،  كتێبێكی 
لە  بریتییە   تەنیا  كارەكەی  ئامێرەش 
و  ئەلكترۆنی  كتێبی  ئەپلۆدكردنی 
دیكەشیان  نموونەی  خوێندنەوەیان، 
پێگەی  كە  Nook-ە  نووك  ئامێری 
یان  هێناوە  دای��ان  نۆبڵ  و  بارنز 
 Sony سۆنی  خویندنەوەی  ئامێری 
 Ipad و ئامێرەكانی ئایپاد Reader

و تا دەگاتە ئامیری تەلەفۆنە مۆبایلیە 
 Iphon ئایفۆن  وەك  زیرەكەكانی 
كتێبی  ئەپلۆدكردنی  بەرنامەی  كە 
چەندان  و  ئەمانە  دان���راوە،  تیادا 
وابەستە  دیكەی  نوێی  تەكنۆلۆژیای 

بە خوێندنەوەی كتێبەوە.
تایبەتمەندییەكانی  و  باشی 

ئەلكترۆنی كتێبی 
ئ��ەم كتێبە  ب��رەوی  زی��ات��ر  ئ��ەوەی 
ئەلكترۆنیانەی هێناوەتە ئاراوە ئەوەیە 
هەرزانترە  زۆر  نرخەكەیان  ك��ە 
كتێبە  وات��ە  دیكە  ج��ۆرەك��ەی  لە 
ك���اغ���ەزدارەك���ان ك��ە س���ەرەڕای 
كرێی  هەروەها  نرخەكەیان  گرانی 
گ��واس��ت��ن��ەوەش��ی��ان دەچ��ێ��ت��ەس��ەر. 
لە جۆری  ئەمانە  هەروەها سەرەڕای 
چەندان  ئەلكترۆنیەكاندا  كتێبە 
پڕۆگرامەكانی  لە  گەورە  داهێنانی 
جۆرێكی  بە  دەكرێت  خوێندنەوەدا 
نەمێنێت  وایان  جیاوازییەكی  كە  وا 
بە  كاغەزدارەكاندا،  كتێبە  لەگەڵ 
جۆرێكی وا كە دەتوانی بەدەستلێدان 
هەڵبدەینەوە  پ��ەڕەك��ان  )ل��م��س( 
كتێبە  و  گۆڤار  پ��ەڕەی  چۆن  وەك 
ك��اغ��ەزدارەك��ان ه��ەڵ��دەدەی��ن��ەوە، 
نیشانەی  دەتوانێت  خوێنەر  هەروەها 
كە  دابنێت  شوێنە  لەو  ئ��اگ��اداری 
بوەستێت.  تیایدا  دەیەوێت  خۆی 
خوێنەر  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای  ئەمە 
دەتوانێت ئەو بابەتانەی كە دەیەوێت 
دیارییان  بنەڕەتیەكدا  تێكستە  لەناو 
تێبینی  یان  بكات  ڕەنگیان  و  بكات 
ئەم  بنوسێت.  ل��ەس��ەری��ان  خ��ۆی 
كڕینی  بە  برەودانە  و  بازاڕگەرمی 

لە  وای  ئەلكترۆنیەكان  كتێبە  كۆپی 
زۆر دامەزراوە و كەسانی ئەو بوارە 
ویالیەتە  لە  بەتایبەتیش  و  كردووە 
كە  ئەمەریكادا  یەكگرتووەكانی 
خانەكانی  دام��ەزران��دن��ی  ب���ەرەو 
ئەلكترۆنی  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
واتە  بگرن،  ئاڕاستە  دیجیتاڵی  و 
كۆپی  تەنیا  باڵوكردنەوە  خانەكانی 

ئەلكترۆنی كتێبەكان باڵودەكاتەوە.
هەندێك  ل��ەوەودوات��ردا  قۆناغی  لە 
باڵوكردنەوە  و  چاپ  خانەكانی  لە 
ئەمەیان بۆ برەودان بەم جۆرە كتێبانە 
تەرخان كردووە. هەندێك لەم كتێبانە 
بابەتەكەنیان زۆر درێژە بە جۆرێكی 
وا كە ژمارەی وشەی تێكستەكانیان 
هەندێكی  وشە.  هەزار   300 دەگاتە 
مام  بابەتەكەیان  درێژی  دیكەشیان 
تەنیا  لە  دەتوانرێت  و  ناوەندییە 

بخوێنرێتەوە. دانیشتنێكدا 
ئ���ەم ج����ۆرە خ���ان���ەی چ���اپ و 
سەرنجی  تەنیا  نەك  باڵوكردنەوانە 
ڕاكێشاوە،  گەنجەكانیان  خوێنەرە 
بەڵكو زۆر لە نووسەرەكانیشیان بەالی 
وا  جۆرێكی  بە  ڕاكێشاوە،  خۆیاندا 
بەالی  نووسەرانە  لەو  هەندێك  كە 
بگرە  نین.  ناسراو  زۆر  خوێنەرانەوە 
پێشتر  كە  تێدایە  وای��ان  نووسەری 

نووسینی دیكەی باڵو نەكردۆتەوە.
دیكە  بازاڕێكی  ه��ەر  وەك  دی��ارە 
كۆمەڵێك  ئەلكترۆنیەش  بازاڕە  ئەم 
كە  تێدایە  كێشەی  و  ئەستەنگ 
وای كردووە زۆرجار نووسەرەكانی 
خۆیان  دڵی  ئ��ارەزووی  بە  نەتوانن 
هەناردەیان  و  بفرۆشن  كتێبەكانیان 
و  چاپ  خانەی  ئەم  ئیدی  بكەن. 
ڕێگەیەكی  لە  بیریان  باڵوكردنەوانە 
بازاڕكردنی  بە  بۆ  نوێ كردووەتەوە 
هەوڵیان  نووسەرانە،  ئەو  كتێبەكانی 
كارلێكی  تایبەتمەندێتی  داوە 
بەگەڕ  ئینتەرنێتدا  لە  مەیسەركراو 
بخەن، ئەویش لەڕێی بە بانگەشەكردن 
لەپاڵ  نووسەرانە  ئەم  كتێبەكانی  بۆ 
بانگەشەكردنی ئەو كتێبانەی كە ناو 
یان  هەیە  بەرچاویان  ناوبانگێكی  و 
خەاڵتی ناوازەیان لەسەر وەرگیراوە.

بێگومان، ئێمەی 
مرۆ، لەگەڵ ئەو 
هەقیقەتەدا ڕاهاتوین 
كە توانای هەموو 
مرۆڤ، جا بەدەنی 
یان ئەقڵی بێت، 
پانتاییەكی فراوان و 
جیاواز لەخۆدەگرێت. 
بۆ نموونە هەندێك 
وەرزشوان دەتوانن 
شەش پێ لە زەوی 
بەرز ببنەوە، لە كاتێكدا 
زۆربەمان بە دەگمەن 
دەتوانین سێ پێ 
بەرزبینەوە
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نهێنی ماتماتیك
پۆڵ دەیڤیز

Mathematics ماتماتیک

  

 James- جەینس  جەیمس 
Jeansفەلەكناسی ئینگلیزی، جارێك ئەو 

بانگەوازەی كرد كە خالق ماتماتیكناسە. 
ئەو  بۆ  ئاماژەیەكە  گوتەیە  ئەم  بێگومان 
ئەمڕۆ  زانایانی  زۆرب��ەی  كە  ئیمانەی 

ئەو  دەكەن.  تەبەننای  و  پێیەتی  باوەڕیان 
شاراوەی  سیستمی  دەشێت  كە  باوەڕەی 
دنیا بە فۆرمێكی ماتماتیكییانە گوزارشت 
بكرێت تەواو لە ناو دڵی زانستدایە و بە 
دەگمەن بە چاوی گومانەوە سەیركراوە. 
بە  بیروڕایە وەها ڕەگی داكوتاوە و  ئەم 
هەر  ئەگەر  كە  ڕۆچووە  زانستدا  ناخی 
لقێكی زانست بگریت، ئەوا بە زەحمەت 
دەتوانرێت ئەزم بكرێت هەتا ئەو كاتەی 

بە زمانی فۆرمی ماتماتیك نەنوسرێت.
دنیای  دەڵ��ێ��ت  ك��ە  ئ��ای��دی��ای��ەی  ئ��ەو 
و  سیستم  نمایشی  لە  بریتییە  فیزیكی 

هارمۆنی ماتماتیكی، ڕەگ و ڕیشەكەی 
كۆن.  یۆنانی  ڕۆژگاری  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لە چەرخی ڕێنیسانسدا جارێكی دیكە لە 
و  دیكارت  و  نیوتن  گالیلۆ،  كارەكانی 
هاوچەرخانیاندا ئەم چەمكە لەدایكبووەوە. 
زمانی  بە  سروشت  كتێبی  گالیلۆ،  الی 
بۆچی  ئەمە  جا  نوسراوە2.  ماتماتیكی 
پەنهانییەكی  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی  وایە؟ 

گەورەی گەردوونە.
 Eugene ویگنەر3  ئیوژین  فیزیكناس 
ن��اودارەك��ەی��دا،  گ��وت��ارە  لە   Wigner

لەسەر  ماتماتیك  ناقۆاڵی  »»كاریگەری 
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سی.  بە  ئاماژە  سروشتییەكان‹‹  زانستە 
دەدات   C. S. Pierce پیەرس4  ئێس. 
پەنهانییەك  جۆرە  »دەشێت  دەڵێت  كە 
بكرێت«.  ئاشكرا  ماوە  لێرەدا هەبێت كە 
لەم سااڵنەی دواییشدا كتێبێك دەرچووە 
كە نۆزدە نووسەر بەشداری تێدا كردووە 
ئاشكراكردنی  و  توێژینەوە  مەبەستی  بە 
تەواو  ڕاكان  گرنگە.  پرسە  ئەم  نهێنیی 
لەخۆدەگرن  ڕایانە  ئەو  جیاوازن،  فرە 
كە دەڵێن ماتماتیك داهینانی مرۆڤە و بۆ 
مەبەستی لە قاڵبدانی هەقیقەتەكانی ژیانی 
ڕۆژانەیە و ڕێبازەكەی دیكەیش قەناعەتی 
لە  كە  پێدادەگرێت  ئەوە  لەسەر  و  وایە 
سروشتەوە  ماتماتیكییانەی  سیمای  پشت 

گرنگییەكی قوڵ و پڕ مانا بوونی هەیە.
دنیای دەرەوەی  لە  ماتماتیك  ئایا 

مرۆ بوونی هەیە؟
بەر لە تاووتوێكردنی پرسی »كاریگەری 
زانستە  ل��ەس��ەر  ماتماتیك  ن��اق��ۆاڵی 
بزانین  كە  گرنگە  سروشتییەكان‹‹، 
لە  چییە؟  ماتماتیك  كە  تێبگەین  و 
دژ  فیكری  قوتابخانەی  دوو  ماتماتیكدا 
ماتماتیك  كاراكتەری  لەمەڕ  ی��ەك  بە 
بە  یەكەم،  قوتابخانەی  هەن.  ئ��ارادا  لە 
بەندە  و  ن��اودەب��رێ��ت  فۆرمالیستەكان 
ماتماتیك  دەڵێت  كە  ئ��ەوەی  لەسەر 
قوتابخانەی  بەشەرییە،  پوختی  داهێنانی 
)هەندێجار  ئەفالتونییەكان  بە  دووەمیش، 
دەڵێت  و  ناودەبرێت  ڕیالیستەكان(  بە 
لە  سەربەخۆی  بوونێكی  ماتماتیك  كە 
هەتا  فۆرمالیستی  قوتابخانەی  هەیە.  مرۆ 
ڕاب��ردوو  س��ەدەی  سییەكانی  سەرەتای 
برەوێكی بەرزی هەبوو، ڕابەری یەكەمی 
5Hilbert هیلبێرت   دەیڤید  ڕیبازە  ئەم 
ت��ەواو  پرۆگرامێكی  هیلبێرت  ب��وو، 
میكانیزەكردنی  ب��ە  ل��ەم��ەڕ  تۆكمەی 
هاتنی  هەتا  و  داڕشت  تیۆرم  سەلماندنی 
گۆدێل 6Godelلە ساڵی 1931 دا، هەتا 
دەهات ماتماتیك سەرتاپا وەك ڕاهێنانێكی 
فۆرماڵی سەیر دەكرا و ماتماتیك جگە لە 
گروپێك  كە  لۆژیكی  ڕێسای  كۆمەڵێك 
گرێدەدات  دیكەوە  یەكێكی  بە  هێما 
بوونیاتە،  جۆرە  ئەم  نییە.  دیكە  هیچی 
وەها سەیر دەكرا كە تەواو هەیكەلێكی 
تەماسێكی  هەرچی  هەیە،  خۆبەخۆی 
ماتماتیكیش لەگەڵ دنیای سروشتدا هەیە 

تەنیا ڕێكەوتە و دەنا هیچ پەیوەندییەكی 
تەنیا  و  نییە  ماتماتیكەوە  چاالكی  بە 
توێژینەوەی  و  كاركردن  دەرئەنجامی 
گوتارێكی  گۆدێل  فۆرمالییەكانن.  ڕێسا 
و  باڵوكردەوە  ناكۆمپلیت  تیۆرمی  لەمەڕ 
تەواوی  بە  هیلبێرتی  ڕەوتەی  ئەم  بنیاتی 
و  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  هەڵوەشاندەوە. 
سەرباری ئەمەش، زۆر لە ماتماتیكناسان 
ب��وون كە  ب��ەردەوام  ڕەوت��ە  ئەو  لەسەر 
مرۆڤە،  ئەقڵی  داهێنانێكی  تەنیا  ماتماتیك 
جگە لەوەی پەیوەستە بە ماتماتیكناسانەوە 

دەنا هیچ مەبەستێك نابەخشێت.
قوتابخانەكەی دژ بە فۆرمالیزم، بریتییە لە 
ئەفالتونیزم. ئەفالتون، ئەو فەیلەسوفەی لە 
تێروانینێكی  ناسراوە،  كەس  هەموو  الی 
لەالیەك،  هەبوو.  واقیع  لەمەڕ  دووانەیی 
خالقێكی  لەالیەن  كە  فیزیكی،  دنیای 
دروست   Demiurge ڕەنگینەوە  دەست 
و  ك��ورت  ژی��ن  دنیایەدا  ل��ەم  ك���راوە، 
گێتیەكی  دیكەیشەوە،  لەالیەكی  كاتییە. 
ئایدیاكان  بە مەملەكەتی  دیكە هەیە كە 
و  ئ��ەب��ەدی  مەملەكەتە  ئ��ەم  ن��اس��راوە، 
دنیا  پوختی  و  پاك  مۆدلێكی  نەگۆڕە، 
بابەتە  ئەفالتون،  الی  فیزیكییەكەیە. 
مەملەكەتە  ئەم  زادەی  ماتماتیكییەكان 
پاكژەكەیدا  ئاسمانە  بە  و  نموونەییەن 
ئەفالتۆنیستەكان،  الی  باڵوبوونەتەوە. 
ئێمە ماتماتیك ناخوڵقێنین، یان داناهێنین، 
بابەت و ڕیسا  بەڵكو ئاشكرای دەكەین. 
سەربەخۆیان  بوونێكی  ماتماتیكییەكان 
فیزیكیەوەن  واقیعی  ئەو  لەسەرو  و  هەیە 

كە ڕووبەڕووی هەستەكانمان دەبنەوە.
بۆ ئەوەی لە بەرامبەر ئەم بنەمایەدا بیرمان 
دێنینەوە،  نموونەیەك  ئەوا  بكەین  چڕتر 
ئەگەر گوتەیەك یان حاڵەتێكی وەك ئەوە 
وەربگرین كە دەڵێت »23 )بیست و سێ( 
بچوكترین ژمارەی خۆبەشە7 كە لە بیست 
زیاترە«. جا حاڵەتەكە یا ڕاستە یان هەڵەیە، 
لە هەقیقەتدا ئەمە ڕاستە. لێرەدا پرسیارەكە 
و  ڕەها  حاڵەتە  ئەم  ڕاستی  »ئایا  ئەمەیە 
واتایەكی  بە  یان  زەمەنە؟  دەرەوەی  لە 
داهێنان  لە  بەر  حاڵەتەكە  ئایا  دیكە، 
خۆبەشەكان  ژم��ارە  دۆزی��ن��ەوەی(  )یان 
بە  ئەفالتونیستەكان  بووە؟  ڕاست  هەر 
ژمارە  چونكە  دەدەن���ەوە،  وەاڵم  بەڵێ 
پوخت،  شیوەیەكی  بە  خۆبەشەكان، 

بوونیان  نا،  یان  بزانێت  دەربارەیان  مرۆ 
فۆرمالیستەكان  الی  ب��ەاڵم  هەیە.  هەر 
پرسیارەكە بۆ خۆی وەك شتێكی بێ مانا 

ڕەت دەكەنەوە.
پرۆفیشناڵەكان  ماتماتیكناسە 

چۆن بیردەكەنەوە؟
گ��ەل��ێ��ك ج����اران دەگ��وت��رێ��ت كە 
دەوام���دا  ڕۆژان���ی  ل��ە  ماتماتیكناسان 
ئەفالتونین و لە ڕۆژانی پشووەكاندا دەبنە 
سەرقاڵی  مرۆڤ  كاتێك  فۆرمالیسیتی. 
لە  ماتماتیك، زەحمەتە  لەسەر  كاركردنە 
بەرامبەر ئەو ئینتیباعەدا خۆی ڕابگرێت و 
دوور بە دوور بوەستێت كە كارەكە بریتییە 
یان دۆزینەوە،  ئاشكراكردن  پڕۆسەی  لە 
ئەزمونكاریدا  زانستی  لە  ئ��ەوەی  وەك 
ماتماتیكییەكان  بابەتە  دەكرێت.  بەدی 
بۆ خۆیان مامەڵە لەگەڵ ژیاندا دەكەن و 
زۆرجار خاسیەتی تەواو چاوەڕواننەكراو 
دەخەنەڕوو و نمایش دەكەن. لە الیەكی 
بابەتە  مەملەكەتی  هزری  دیكەیشەوە، 
ماتماتیكناسان  لەالی  ماتماتیكییەكان، 
غەیبئامێزانە  زۆر  دی��اردەی��ەك��ی  وەك 
دانی  زەحمەتە  هەرچەندە  بەرچاو،  دێتە 
پێدابنێن. خۆ ئەگەر لە بەرانبەر ئەم پرسە 
لە وەاڵمدا دەڵێن  ئەوا  تەحەدامان كردن 
توێژینەوەی  سەرقاڵیی  كاتێك  ئەوان  كە 
و  هێما  بە  گەمە  تەنیا  ئەوا  ماتماتیكین، 

ڕێسا دەكەن.
ماتماتیكناسی  گەڵێك  بێت،  هەرچۆنێك 
دی��ار خ��ۆی��ان دان��ی��ان ب���ەوەدا ن��اوە بە 
یەكێك  ك��ردووە.  خۆیان  ئەفالتونیەتی 
هەروەك  گۆدێل  گۆدێل،  كورت  لەمانە 
فەلسەفەی  دەك���رێ���ت،  چ�����اوەڕوان 
بنەمای  ل��ەس��ەر  خ���ۆی  ماتماتیكی 
بنیاتنا.   undecidability ناقەرارگیری 
هەمیشە  كە  كردەوە  بیری  وەها  گۆدێل 
ڕاستن،  كە  هەن  وا  ماتماتیكی  حاڵەتی 
ئەو  هۆی  بە  ناتوانرێت  هەرگیز  بەاڵم 
ئەكسیۆمانەی axioms8 هەن بسەلمێنرێن 
كە ڕاستن. الی وی ئەم حاڵەتە ڕاستانەی 
شێوەیەكی  بە  كە  دەك��رد  وێنا  وەه��ا 
بوونیان  ئەفالتونیدا  دنیای  لە  دەرەك��ی 
هەیە و لەسەرو توانستی زانیاری ئێمەوەن. 
ماتماتیكناس  دیكە،  ئەفالتونیستێكی 
ڕۆجەر پێنڕۆزە9، لە زانكۆی ئۆكسفۆرد، 
الی پێنڕۆز »هەقیقەتی ماتماتیكی لەسەرو 
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چەمكە  ئەم  زۆرج��ار  فۆرمالیزمەوەیە، 
ماتماتیكیانە وەك واقعێكی وەها قوڵ دێنە 
مشتومڕی  سنوری  لە  تەواو  كە  بەرچاو 
دەچنە  تایبەت  ماتماتیكناسێكی  هەر 
مرۆ  بیركردنەوەی  دەڵێی  هەر  دەرەوە. 
ئاڕاستەی  بە  كە  دەكەن  ڕێنمایی  وەها 
ئەبەدی  دەرەك��ی  هەقیقەتێكی  ج��ۆرە 
ڕاپێچی دەكەن، هەقیقەتێك كە بوونێكی 
تەنیا  و  هەیە  خ��ۆی  ب��ۆ  س��ەرب��ەخ��ۆی 
ئاواڵەیە‹‹.  ئێمە  لە  یەك  هەر  بۆ  بەشێكی 
سەیری  نموونە،  بۆ  ئەگەر،  پێنڕۆز،  الی 
ئاڵۆزەكان  ژم��ارە  سیستەمی  پێكهاتەی 
كە  دەكەین  هەست  وەها  ئەوا  بكەین، 

»واقعێكی قوڵ و بێ زەمەنن«.
نموونەیەكی دیكە كە هانی پێنڕۆزی دا 
بە  كە  ماتماتیكەیە  ئەو  ئەفالتونی  ببێتە 
 Mandelbrot set ماندڵبرۆت«  »سێتی 
بەناوبانگە، ئەو سێتەی كە لە دوای زانای 
 Benoit ماندڵبرۆت  بێنۆیت  كۆمپیوتەر 
ئای. كارگەی  لە   ،Mandelbrot10

خۆی  سێتەكە  ناونراوە.   ،IBM بی.ئێم 
لەخۆدەگرێت  جیۆمەتری  فۆرمێكی 
 fractal فراكتەڵ(  )یان  فراكچەڵ  بە  و 
لەگەڵ  نزیكی  پەیوەندییەكی  و  ناسراوە 
تیۆری پشێویدا theory of chaos هەیە 
دیكەمان  پڕشنگداری  نموونەیەكی  و 
س��ەب��ارەت ب��ەوەی كە چ��ۆن ك��رداری 
ساكار  دووب��ارەك��ردن��ەوەی��ەك��ی  خ��ۆ- 
بابەتێكی فرە ڕەنگی دەڵەمەند و ئاڵۆزی 
قەشەنگمان بۆ بەرهەم دێنێت. سێتەكە بە 
یەكی  دوای  لە  یەك  واریكردنی  هۆی 
لێرەدا z  ژمارەیەكی  ڕێسای      كە 
ئالۆزی  ژمارەیەكی  یش    c و  ئاڵۆزە 
دیاریكراوی نەگۆڕە، مەبەست لە ڕێساكە 
ئاڵۆزی  ژمارەیەكی  ئەگەر  كە  ئەوەیە 
وەك z وەربگرین و       لە باتی دابنێین، 
پاشان هەمان پڕۆسە دووبارە بكەینەوە و 
جۆرە  بەو   ، ێدێك     z هەر  بری  لە 
ئەگەر  دەكەینەوە.  دووبارەی  و  دووبارە 
یەكانە  دوای  لە  یەك  ئاڵۆزە  ژمارە  ئەم 
لەسەر الپەرەیەك بكێشین )یان كۆمپیوتەر 
بریتییە  خاڵێك  هەر  ئیدی  بەكاربهێنین(، 
دەرئەنجامێك  وەك  ئەوەی  ژمارەیەك.  لە 
لە پڕۆسەی ئەم هاوكێشەیەدا دەركەوت 
كە   c بەهاكانی  لە  هەندێك  كە  ئەوەیە 
بۆ ئەم مەبەستە هەڵیان دەبژێرین و وەك 

كۆمپیوتەرەكە  شاشەی  زوو  هەر  خاڵ 
بەهای دیكە،  لە  بۆ هەندێك  جێدەهێلن. 
كە دەبنە خاڵ، شاشەكە هەرگیز جێناهێلن 
و  دێن  هەر  داخراودا  ڕووبەرێكی  لە  و 
دەچن، بەبێ ئەوەی سنورەكەیان جێهێڵن. 
كۆكراوەی ئەم هەموو خااڵنەی c پێكەوە 
دەكەن.  دروست  ماندڵبرۆت  سێتەكانی 
ئەم سێتانە بنیاتێكی وەها ئاڵۆزی سەیریان 
هەیە كە زۆر زەحمەتە مرۆ بتوانێت بە وشە 
گوزارشت لە جوانییە لە ئاسابەدەرەكەیان 
ڕۆژگاری  لە  سێتانە  لەم  گەلێك  بكات. 
ئەمڕۆدا بۆ مەبەستی جوانی و هونەری لە 
خەسڵەتێكی  بەكاردەهێنرێن.  بازاڕەكاندا 
ئەوەیە  ماندلبرۆتانە  سێتە  ئەم  نایابی  زۆر 
بگریت  بچكۆلەی  بەشێكی  ه��ەر  كە 
سێ  و  دووب��ارە  زەڕەبین  ئامێری  بە  و 
تازەكە  بەرهەمە  بكەیت،  بارەگەورەی 
چڕی  و  فرەڕەنگی  كە  دەرك��ەوت��ووە 

پێكهاتەیەك لەگەڵ خۆی دێنێت.
كاتێك  كە  دەدات  بەوە  ئاماژە  پێنڕۆز 
سێتەكانی،  خوێندنی  كەوتە  ماندڵبرۆت 
كە ئێستا بە سێتەكانی ماندڵبرۆت ناسراوە، 
لەمەڕ  پێشینەی  چەمكێكی  جۆرە  هیچ 
ئەو لێكدانەوە نایابە نەبوو كە ئەم سێتانە 

لەخۆیانگرتووە: 
وردەكاری تەواوی ئاڵۆزیی بوونیاتی سێتی 
لەالیەن  ڕاستی  بە  هەرگیز  ماندڵبرۆت 
هیچ یەكێك لە ئێمەوە بە چڕی نازانرێت 
و پەی پێنابرێت، یان هیچ كۆمپیوتەرێك 
گەاڵڵەی نهێنییەكانی ئاشكرا ناكات. وەها 
دەردەكەوێت كە ئەم بوونیاتە نەك هەر لە 
مێشكی ئێمەدا بوونی نییە، بەڵكو خۆی لە 
خۆیدا واقعێكی هەیە. ئەو كۆمپیوتەرەی 
بۆ ئەم مەبەستە بەكارهاتووە، لە بنچینەدا 
بۆ  فیزیكناس  كە  وایە  ئامێرە  ئەو  وەك 
مەبەستی تاقیكردنەوە لە تاقیگەدا بەكاری 
فیزیكی  لە دنیای  توێژینەوە  بۆ  دەهێنێت 
ماندڵبرۆت  سێتی  نییە.  دیكە  هیچی  و 
بەڵكو  نییە،  ئادەمیزاد  ئەقڵی  داهێنانی 
كەشفكردنێكە. هەروەك چیای ئەڤریست، 
بوونی  خۆی  هەر  ماندڵبرۆتیش  سێتی 

هەیە.
ناسراوی  ن��ووس��ەری  و  ماتماتیكناس 
گ��اردن��ەر م��ارت��ن  میللی،  زان��س��ت��ی 
ئەم  لەگەڵ  تەواو   MartinGardner11

پێنڕۆز  »الی  دەڵێت:  و  كۆكە  ڕای��ەدا 

ناچێتە  منیش  )ه��ەروەك  ئەقڵەوە  ناچێتە 
فەرز  وا  كەسێك  هیچ  كە  ئەقڵمەوە( 
نەكات كە ئەم بوونیاتە )سێتی ماندڵبرۆت( 
سەرنجڕاكێشە لە دەرەوە، هەروەك چیای 
جەنگەڵ  چۆن  نەبێت،  بوونی  ئەڤریست 
شێوە  هەمان  بە  ئ��اواش  دەدۆزرێ��ت��ەوە، 

ئەمیش ئاشكرا دەكرێت‹‹.
پێنڕۆز دەپرسێت و دەڵێت: »ئایا ماتماتیك 
›‹ئایا  ئاشكراكردنە؟  ی��ان  داهێنانە 
ماتماتیكناسان داهێنانەكانیان دەهێنن و بە 
واقعێكی موزەیفەوە ڕەنگی دەكەن؟ یان 
هەر بە ڕاست هەقیقەتێك ئاشكرا دەكەن 
كە خۆی لەوەبەر لە ئارادایە. هەقیقەتێك 
كە بوونی تەواو لە چاالكی ماتماتیكناسان 
بۆ  بانگەشە  كاتێك  پێنڕۆز،  سەربەخۆیە؟ 
ڕای دووەم دەكات، ئاماژە بەوە دەدات 
زۆر  ماندڵبرۆتدا،  سێتی  حاڵەتی  لە  كە 
وەك  دەكەوێت  دەست  زیاترمان  لەوە 
لەوەی لە سەرەتا و یەكەمجار كاری تێدا 
دەكەین. لێرەدا دەشێت یەكێك بڵێت كە 
ماتماتیكناسان كەوتونەتە كایەیەكەوە كە 
كاری خوداوەندە. لە ڕاستیدا ئەو كەسە 
و  ماتماتیك  لەنێوان  تەریبییەك  ج��ۆرە 
دەبینێت.  هونەردا  ئیلهامبەخشی  كارێكی 
ئەمە جۆرە هەستێكە كە لەنێو هونەرمەداندا 
شتێكی غەریب و نادەگمەن نییە، چونكە 
هەقیقەتێكی  مەزنەكانیاندا  ك��ارە  لە 
ئەبەدی ئاواڵە دەكەن كە جۆرە بوونێكی 
بە هەمان  ئەبەدی هەیە.  پێشینەی فەزایی 
شێوە، ناتوانم لەو هەستە هەڵبێم، ئەویش 
ماتماتیكیشدا  لە  كە  بەوەی  هەستكردنە 
ئەبەدی  بوونی  بە  باوەڕكردنێك  جۆرە 

فەزایی و شتێكە زۆر بەهێزترە. 
لە  ئنتیباعەی  ئەو  ئاسانە كە  مرۆڤ  الی 
ال دروست ببێت كە پێدەشتێكی فراوانی 
و  هەیە  ئ��ارادا  لە  ماتماتیكی  بوونیاتی 
غەریبە،  خاكە  ئەم  نێو  بە  ماتماتیكناسان 
بەاڵم ئیلهامبەخشەدا، دەگەڕێن، دوور نییە 
ئەزمونەكانی لەوەبەری زانایانی دیكە ببنە 
نیشانە و وەك ڕابەر یارمەتی ماتماتیكناسان 
بدەن لە گەشتەكەیاندا ڕووبەڕووی فۆرم 
لەوەبەر  خۆیان  كە  ن��وێ،  تیۆرمی  و 
ماتماتیكناس  الی  دەبنەوە،  هەن  لەوێ 
وەها   Rudy Rucker رەك��ەر  رودی 
ماتماتیكییەكان  بابەتە  كە  بیردەكاتەوە 
داگیردەكەن،  ئەقڵی  بۆشاییەكی  جۆرە 
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ناویان دەبات.  كە بە پێدەشتەكانی ئەقڵ 
و  فیزیكییەكان  بابەتە  چۆن  ه��ەروەك 
مادییەكان بۆشایی فیزیكی داگیردەكەن. 
الی رودی رەكەر، كەسێك كە سەرقاڵی 
ئەو كەسە  ئەوا  ماتماتیكییە،  توێژینەوەی 
دەگ��ەڕی،  ئەقڵدا  پێدەشتەكانی  ناو  بە 
ئارمسترۆنگ  گەشتەكانی  وەك  ئەمە 
خەریكی  چۆن  كە  وای��ە  لیڤینستۆن  و 
گەڕانن بە ناو بۆشاییەكانی گەردووندا بۆ 
ئاسمان و گەردوون. جار  لە  لێكۆڵینەوە 
جار گەڕۆكی جیاواز بە هەمان پێدەشتدا 
ڕاپۆرت  سەربەخۆیانە  و  گوزەردەكات 
دەنوسێت.  خۆی  دۆزینەوەكانی  لەسەر 
لەم  هاوبەشین  هەموومان  چۆن  هەروەك 
گەردوونەدا، بە هەمان شێوەش هاوبەشین 
 John لە پێدەشتەكانی ئەقڵدا. جۆن بارۆ
گ��ەورەی  نووسەرێكی   ،Barrow12

شێوە  هەمان  بە  میللی،  زانستی  دیكەی 
باوەڕی وایە كە دیاردەی ئاشكراكردنی 
سەربەخۆیانە لە ماتماتیكدا بەڵگەیەكە بۆ 
بوونی ›‹بنەمای بابەتییانە‹‹  كە سەربەخۆیە 

لە ئەقڵی توێژەرەكە.
پێنڕۆز ئەو گریمانەیە دەخاتەڕوو كە ئەو 
ئایدیاكانیانی  ماتماتیكناسان  ڕێچكەیەی 
پ��ێ ئ��اش��ك��رادەك��ەن و دەرئ��ەن��ج��ام��ە 
ماتماتیكناسانی  لەگەڵ  ماتماتیكییەكانیان 
دیكەدا ئاڵوگۆڕ دەكەن بەڵگەن بۆ بوونی 
پێدەشتی  یان  ئەفالتونی،  مەملەكەتی 

ئەقڵی:
كە  جارێك  هەموو  تەسەوردەكەم  وا 
ئەقڵ ئایدیایەكی ماتماتیكی وێنادەكات، 
ب��ە چەمكە  پ��ەی��وەن��دی دەك���ات  ئ��ەوا 
ئەفالتونییەوە،  دنیای  ماتماتیكییەكانی 
هەقیقەتە  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك  ك��ە  ك��ات��ێ��ك 
ئەو  زەینی  دەبینێت،  ماتماتیكییەكان 
ئایدیایانە  دنیای  ئەم  سەر  دەچێتە  مرۆڤە 
لەگەڵ  ڕاس��ت��ەوخ��ۆی��ان  پ��ەی��وەن��دی  و 
ئاڵوگۆڕی  ماتماتیكناسان  كە  دەك��ات. 
زان��ی��اری دەك��ەن، ئ��ەوا ه��ەر ی��ەك لەم 
ڕاستەوخۆی  بوارێكی  ماتماتیكناسانە 
ئەم  لەڕێی  جا  هەقیقەتانە،  ئەم  بۆ  هەیە 
یەكەیان  هەر  زەینی  بینینەوە،  پڕۆسەی 
وێنای  ڕاستەوخۆ  كە  پێگەیەكدایە  لە 
هەر  دەكات.  ماتماتیكییەكان  هەقیقەتە 
لەگەڵ  ئاڵوگۆر  دەتوانن  باشتر  بۆیەش 
یەكەیان  هەر  چونكە  بكەن،  یەكتردا 

دنیای  لەگەڵ  ڕاستەوخۆیان  تەماسێكی 
ئەقڵییانەی كە  ئەو وێنە  ئەفالتونیدا هەیە 
هەر یەكەیان هەیانە لە كاتی پەیوەندیان 
جیاواز  دەشێت  ئەفالتونیەوە  دنیای  بە 
لەنێواندا  بۆیە  ئاڵووگۆڕ  ب��ەاڵم   ب��ن، 
ڕاستەوخۆ  یەكەیان  هەر  چونكە  هەیە، 
پەیوەندییان لەگەڵ هەمان دنیای ئەبەدی 

ئەفالتونیدا هەیە.
و  كتوپڕ  دۆزی��ن��ەوە  ئ��ەم  هەندێجار 
پێدەدرێت  ئاماژەی  وەها  و  دراماتیكییە 
كە خواستێكی ماتماتیكییە. ماتماتیكناسی 
 Jacques ه��ەدەم��ارد  ج��اك  فەرەنسی 
Hadamard توێژینەوەیەكی لەسەر ئەم 

كارل  نمونەش  وەك  كردووە،  دیاردەیە 
دەهێنێتەوە.   Carl Gauss13 گاوس 
گاوس ساڵەها بوو سەرقاڵی پرسێك بوو 
لەمەڕ ژمارە تەواوەكان و هەوڵیدەدا حەلی 
كردبوو.  هیالكی  ت��ەواو  بەاڵم  بكات، 
فالشێكی  چۆن  »وەك  دەڵێت:  گ��اوس 
ئاوەها  ڕوودەدات،  لەپڕ  ڕوون��اك��ی 
بڵێم  ناتوانم  بوو. خۆشم  حەل  مەتەڵەكە 
كە ئەو س��ەرەدەزووە چی بوو كە بووە 
هۆی پێكەوە بەستنەوەی زانیاری پێشینەی 
حەلكردنی  لە  سەركەوتنم  لەگەڵ  من 
پرسە  هادامارد  هەروەها  پرسەكەدا«.  
 Henri پۆیەنكار  هینری  گ��ەورەك��ەی 
Poincaré14 وەك نموونەی دووەم باس 

گاوس،  وەك  پایۆنكار،  هینری  دەكات، 
كاتێكی زۆر بەسەر دەبات بۆ حەلكردنی 
پرسێكی ماتماتیكی لەسەر فەنكشن، بەاڵم 
لە ئاكامدا نائومێد دەبێت. ڕۆژێك پایۆنكار 
جیۆلۆجی.  سەفەرێكی  دەچێتە  پاس  بە 
پایۆنكار دەڵێت: »لەو ساتەدا كە پێم نایە 
سەر پلیكەی پاسەكە، ئایدیاكەم بۆ هات، 
لەوەبەرمدا  فكرەكانی  لە  ئ��ەوەی  بەبێ 
كردبێت«.  خۆش  بۆ  ڕێگایەكەم  هیچ 
پرسەكەی  حەلی  كە  بوو  دڵنیا  هێندە 
دۆزیوەتەوە و لە مێشكیدا بە شێوەیەكی 
كاتی خەزنی كرد و كە لە سەفەرەكەی 
گەڕایەوە بە كەماڵی ئیسراحەت دانیشت 

و توانی ئەنجامەكەی بسەلمێنێت.
پێنڕۆز باس لە هاوشێوە ئەزمونێك دەكات 
كاركردنی  بە  سەبارەت  ویش  الی  كە 
تاكێتی  و  چ��اڵ��ە-ڕەش��ەك��ان  ل��ەم��ەڕ 
ڕوویداوە.  زەمەن-فەزا   singularities

كاتێك لەسەر شەقامێكی لەندەن سەرقاڵی 

بوو  خەریك  بوو،  گفتوگۆ  و  مشتومڕ 
بپەڕێتەوە،  ئ��اپ��ورەدا  ج��ادەی��ەك��ی  ب��ە 
هات،  بۆ  بنەڕەتییەكەی  ئایدیا  لەناكاو 
جۆرێك  بە  خێرا،  و  كورت  زۆر  بەاڵم 
كەوتەوە  دیكە  جادەكەی  بەر  لەو  كە 
نەما.  و  كوژایەوە  ئایدیاكەی  گفتوگۆ، 
دوایی پێنڕۆز هەستی بە جۆرە هەستێكی 
كرد،  سەرنجڕاكێش  خرۆشی  و  جۆش 
بكەوێتەوە.  بیری  دیسانەوە  توانی  پاشان 
سەرەنجام، ئەو فالشە كورتە پڕخرۆشەی 
دەركەوت  بۆی  یاد،  هاتەوە  ڕۆژەكەی 
پرسەیە  ئ��ەو  حەلكردنی  كلێلی  ك��ە 
سەرقاڵ  مێشكی  زۆرە  ماوەیەكی  كە 
كردووە. ئیدی پاش ماوەیەك ئایدیاكەی 
بە شێوە ڕاستەكە و بە ڕێكوپێكی خۆی 

دەرخست.
ڕوانینە  ئەم  لەگەڵ  فیزیكناسان  لە  زۆر 
ئەفاڵتونییەدا هاوبیر و هاوڕان، بۆ نموونە، 
 ،Heinrich Hertz15 هێرتز  هینریش 
یەكەم زانا بوو كە شەپۆلە ڕادیۆییەكانی 
بەرهەمهێنا،  و  ئاشكراكرد  تاقیگەدا  لە 
ناتوانێت  ›‹م��رۆڤ  گوتبووی:  جارێك 
هاوكێشە   ئەم  كە  ڕابكات  هەستە  لەو 
خۆیان  سەربەخۆی  بوونێكی  ماتماتكیانە 
كە  كەسانەش  ل��ەو  تەنانەت  و  هەیە 
ئاشكرایان دەكەن حەكیمانەترن، چونكە 
زۆر زیاترمان بە دەست دەكەوێت لەوەی 

كە لە ئەسڵدا تێیدا وەگەڕی دەخەین‹‹.
 Richard فاینمان  ریچارد  لە  جارێك 
بیر  چ��ۆن  كە  پرسی  Feynman16م 

ماتماتیك  ئایا  و  دەكاتەوە  ماتماتیك  لە 
بوونێكی  فیزیك  یاساكانی  پاشان  و 

سەربەخۆیان هەیە، لە وەالمدا گوتی:
و  سەرنجڕاكێش  زۆر  پرسێكی  ب��وون 
ماتماتیك  خەریكی  تۆ  ئەگەر  گرانە. 
لە  بریتییە  سادە  شێوەیەكی  بە  كە  بیت، 
شتی  گەلێك  گریمانەكان،  دەركەوتەی 
نموونە  بۆ  دەردەك��ەوێ��ت،  بۆ  سەیرت 
كۆبكەیتەوە،  ژمارەكان  سێجای  ئەگەر 
یەك  دەك��ات��ە  )ك��ە  ی��ەك  سێجای  وەك 
دەكاتە  كە  یەك(  كەڕەت  یەك  كەڕەت 
دوو  كەڕەت  )دوو  دوو  سێجای  یەك، 
كەڕەت دوو( كە دەكاتە هەشت، سێجای 
سێ )واتە سێ كەڕەت سێ كەڕەت سێ( 
كە دەكاتە بیست و حەوت، ئەگەر ئەم 
)واتە  كۆبكەینەوە  سێجایە  ژم��ارە  سێ 



M
a
th

e
m

a
tic

s 
ك 

ماتي
مات

189

یەك زاید هەشت زاید بیست و حەوت( 
ئەگەر  لێرەدا  شەش.  و  سی  دەكاتە  كە 
سەیری ئەم ژمارە سی و شەشە بكەین، 
دەبینین كە دووجای شەشە )واتە شەش 
كەڕەت شەش(، ئەمەش بۆ خۆی بریتییە 
و  دو  یەك،  ژمارەی  سێ  هەر  كۆی  لە 
سێ واتە ژمارەكانی پێشوو. ئەم هەقیقەتە 
كە هەر ئێستاپیت دەڵێم لەوانەیە لەوەبەر 
كە:  بڵێیت  دەشێت  نەزانرابێت.  تۆ  الی 
لە  شوینەكەی  چییە؟  كوێیە؟  لە  ›‹ئەمە 
هەیە؟  واقعێكی  ج��ۆرە  چ  كوێدایە؟ 
كەچی ئەوەتا تۆ بەرەو ڕووی دەبیتەوە. 
كە مرۆ ئەم جۆرە شتانە ئاشكرا دەكات، 
هەست بەوە دەكەیت كە ئەم شتانە بەر 
ئەو  بەمجۆرە  ڕاستن.  ئاشكراكردنیان  لە 
فكرەیەت لە ال دروست دەبێت كە ئەمانە 
بە شێوەیەك و لە شوێنێكدا هەبوون، بەاڵم 
تەنیا  شتانە  ئەم  بۆ  نییە  جێگایەك  هیچ 
فیزیكدا  مەسەلەی  لە  هەستكردنە...بەڵێ 
كێشەكە دەبڵە، چونكە ئێمە ڕووبەڕووی 
ماتماتیك  ناوەكییەیانەی  پەیوەندییە  ئەم 
دەب��ی��ن��ەوە، ب��ەاڵم ب��ەس��ەر گ��ەردوون��دا 
دەچەسپن، كەواتە پرسی ئەوەی ئەمانە لە 
كوێدان ئەوە بۆ خۆی دەبڵ چەواشەمان 
من  و  فەلسەفین  پرسی  ئەمانە  دەك��ات. 

نازانم چۆن وەاڵمیان بدەمەوە.
كۆمپیۆتەری گەردوونی

كاریگەری  لەژێر  دواییدا،  سااڵنەی  لەم 
مشتومڕگەلێك  كۆمپیوتەردا،  زانایانی 
هاتۆتە  ماتماتیكەوە  سروشتی  لەمەڕ 
زانایانی  وات��ە  ئەمان،  چونكە  ئ��اراوە، 
لە  خۆیان  تایبەتی  تێڕوانینی  كۆمپیوتەر، 
سەیر  لەوانەیە  هەیە.  بابەتەكە  بەرامبەر 
كۆمپیوتەر  زانایانی  لە  زۆر  كە  نەبێت، 
ئامێری كۆمپیوتەری بە بەشێكی ناوەندی 
هەر سیستەمێكی بیركردنەوە دادەنێن كە 
تێبكۆشێت بۆ ئەوەی مانایەك بە ماتماتیك 
خۆیدا  ڕادیكاڵی  لەوپەڕی  ببەخشێت. 
ئەم فەلسەفەیە بانگەشە دەكات كە ›‹كە 
ئەوەی بە كۆمپیوتەر نەكرێت بێ مانایە‹‹. 
دیارە ئەمەش، بەتایبەت، مەبەست لەوەیە 
فیزیكی،  گەردوونی  وەسفێكی  هەر  كە 
كە  بهێنێت  بەكار  ماتماتیكێك  پێویستە 
واری  كۆمپیوتەر  بە  دەبێت  بنچینیەدا  لە 
ئاشكرا  بە  كارە  ئەم  بێگومان  بكرێت. 
تیۆرییانە دەخاتە الوە كە پەیوەستن  ئەو 

كە  فیزیكییانەی  ناچەندایەتییە  ژمارە  بەو 
هەرگیز  بڕەكەیان  و  ناكرێن  حساب 
هەژمار ناكرێت. بەمجۆرە ئەم كارە بوار 
نادات بە هیچ پڕۆسەیەكی ماتماتیكی كە 
ژمارەیەكی ناكۆتای هەنگاو بە هەنگاوی 
ئەمە ڕووبەرێكی  لەخۆدەگرێت، چونكە 
و  دەك��ات��ەوە  ڕەت  ماتماتیك  فراوانی 
دەخاتە الوە، بۆ نموونە زۆر لە پانتاییەی 
فیزیكییەكانەوە  سیستەمە  بە  پەیوەندی 
هەیە. لەوەش جدیتر، تەنانەت ئەو ئەنجامە 
ماتماتیكییانەی كە كۆتادارن finite، بەاڵم 
ژمارەیەكی زۆر گەورە هەنگاوی یەك لە 
بۆ  بەتایبەت  لەخۆدەگرێت،  یەك  دوای 
كەسێك كە لە بوارێكدا توێژینەوە دەكات 
گ��ەردوون  حسابكردنی  وی  الی  كە 
 Roifالن��داور ڕۆیف  كۆتادارە.  شتێكی 
تێڕوانینەیە  ئەم  ه��ەواداری   Landauer

و پشتگیری ئەم ڕێبازە دەكات. هەروەك 
دەڵێت:

كۆمپیوتەرەكان  تەنیا  ن��ەك  فیزیك 
بەڵكو  بكەن،  چی  كە  دەك��ات  ئ��اژوو 
كۆمپیوتەر  ئ��ەوەی  بەرامبەریشدا،  لە 
سروشتی  ئەوپەڕی  بیكات،  دەتوانێت 
یاساكانی فیزیك پێناس دەكات. لەدوای 
فیزیك،  یاساكانی  ئەمانەش،  هەموو 
ئەگەر  و  زانیارین  پڕۆسەی  ئەلگۆریتمی 
ئەلگۆریتمەكان لەم گەردوونەماندا واری 

نەكرێن ئەوا بێ بەهان و سوودیان نییە.
ئەگەر ماتماتیكی مانابەخش بەندە لەسەر 
ئەو سەرچاوانەی لەناو گەردووندا هەن، 
لە  جێبەجێكردن  فراوانی  بوارێكی  ئەوا 
كۆسمۆلۆژی  تیۆری  بەپێی  هەن.  ئارادا 
س��ت��ان��دارد، ڕوون��اك��ی م��ەودای��ەك��ی 
بناوانی  چونكە  دەڕوات،  دیاریكراو 
گ��ەردون  چونكە  )ئەمەش  گ���ەردوون 
بەاڵم  هەیە.   finite كۆتاداری  تەمەنێكی 
هیچ بابەتێكی فیزیكی، بەتایبەت زانیاری، 
بۆمان  لەمەوە  ڕووناكی.  خێرایی  ناگاتە 
دەردەكەوێت ئەو دەڤەرەی گەردوون كە 
كۆتادار  ژمارەیەكی  لێی  بەشێكین  ئێمە 
ئەم  دەرەوەی  سنوری  تێدایە.  تەنۆلكەی 
دورترین  و  ناسراوە  ئاسۆ  بە  ناوچەیە 
ڕووداوی  دوای  لە  كە  فەزادا  لە  شوێنە 
گەیشتوویەتێ.  ڕووناكی  بیگ-بانگەوە 
ئاشكرایە، كاتێك بە كۆمپیوتەر حیسابات 
گەردوون  ناوچانەی  ئەو  تەنیا  دەكەین، 

لەبەرچاو دەگرین كە زانیاری دەیانگاتێ 
كۆمپیوتەریش  سیستەمی  یەك  وەك  و 
ئەم  بێگومان  دەك��رێ��ت،  بۆ  حیسابی 
دەڤەرە دەكەوێنە نێو سنورەكانی ئاسۆی 
ئ��ەم گ���ەردوون���ەوە. ج��ا ت��ەس��ەور بكە 
خرایە  ناوچەیە  ئەم  تەنۆلكەیەكی  هەر 
گەردوونی  كۆمپیوتەرێكی  حیساباتی 
زەبەالحەوە، ئەوا ئەم ئامێرە نایابەش هێشتا 
توانایەكی سنوورداری حیساباتی وەهای 
دیاریكراو  ژمارەیەكی  چونكە  هەیە، 
هەقیقەتدا  )لە  لەخۆدەگرێت  تەنۆلكە 
ئامێرە  ئەم  نموونە  بۆ  ل��ە1080(،  نزیكە 
 )πپای( نەگۆڕ   ڕێژەی  بەهای  ناتوانێت 

بەو پەڕی وردی حساب بكات.
ئەگەر   ،Landauer النداور  گوتەی  بە 
گشت  یەكەیەكی  وەك  گ����ەردوون 
بیر  لە  ئ��ەوا  بكات،  حیسابی  نەتوانێت 
نەگۆڕ  ڕێژەی  بەمجۆرە  بەرەوە.  خۆتی 
پێناسە  ورد  بڕێكی  وەك  چیتر  )پ��ای( 
ناكرێت. ئەمەش ئەوە دەگەێنێت كە ئەو 
بازنە  چێوەی  ڕێژەی  گوایە  پێشنیازەی 
ژمارەیەكی  بە  ناتوانرێت  تیرەكەی  بۆ 
لە  ئەگەر  تەنانەت   ( دابنرێت  جێگیر 
نموونەییە  جیۆمەترییە  هێڵە  حاڵەتی 
بەاڵم  بێت(،  كەماڵەكانیشدا)پێرفێت( 

ڕووبەڕووی نایەقینی دەبێتەوە.
هەر  هەقیقەتەیە  ئەو  سەیرتر  ل��ەوەش 
سەرەوە  فەزای  بەرەو  ڕووناكی  كاتێك 
دەجوڵێت، ئاسۆش لەگەڵ زەمەندا فراوان 
دەبێت و ئەو سەرچاوانەی لە دەڤەرەكانی 
ناو سنووری ئاسۆدا هەن كەمتر دەبنەوە. 
ماتماتیك  كە  دەگەێنێت  ئەوە  ئەمەش 
چەمكێكی  و  زەم��ەن  لە  سەربەخۆیە 
كە  ئەفالتونییەیە  تێروانینە  بەو  دژ  تەواو 
دەڵێت هەقیقەتە ماتماتیكییەكان بێزەمەن، 
نموونە  بۆ  ئەبەدیین.  و  هەڵكشاندان  لە 
كارەساتی  ڕوودانی  لە  چركەیەك  دوای 
تەنیا  فەزا  قەبارەیەكی  بانگ،   - بیگ 
بەشێكی بچكۆلەی ئەو ژمارەیەی تەنۆلكە 
بۆ  لەخۆدەگرت.  ئەمڕۆی  ئەتۆمییەكانی 
نموونە لە زەمەنێكی وەك ئەوەی بە زەمەنی 
پالنك ناسراوە. كە دەكاتە 10-34 قەبارەی 
لەخۆدەگرێت.  تەنۆلكە  یەك  تەنیا  ئاسۆ 
كۆمپیوتەری  هێزی  بێت  شێوەیە  بەم 
گەردوون لە زەمانی پالنكیدا لە بنچینەدا 
دەبووە سفر. خۆ ئەگەر وەدوی فەلسەفەی 
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دەرئەنجامە  بەرەو   Landauer النداور 
لۆژیكییەكەی بكەوین ئەوا دەردەكەوێت 
قۆناغەدا  لەو  ماتماتیك  سەرتاپای  كە 
بێ مانا بووە. خۆ ئەگەر وایە، ئەوا هەر 
هەوڵێك بۆ واریكردنی فیزیكی ماتماتیكی 
بەتایبەت   - گەردووندا  سەرەتای  بەسەر 
كۆسمۆلۆژیای  پڕۆگرامی  سەرانسەری 
گەردوونی-شتێكی  بنچینەی  و  كوانتەم 

بێ مانایە.
ئێمە بۆچی ؟

لەسەرو  لەمەڕ گەردون كە  ›‹تەنها شت 
تێگەیشتنی ئێمەوەیە، ئەوەیە كە دەتوانرێت 

لێی تێبگەین‹‹ ئەلبێرت ئاینشتاین
زۆرجار  زانستی  پ��ڕۆژەی  سەركەوتنی 
هەقیقەتە  ئ��ەو  هەمبەر  ل��ە  ل��ەوان��ەی��ە 
جوانكاری  زانست  كە  سەرسوڕهێنەدا 
خۆی دەكات نابینامان بكات. هەرچەندە 
زانست  بە  تەواوی  متمانەی  خەڵك  زۆر 
مرۆ  بڵێین كە  ئەوە  پێویستە  بەاڵم  هەیە، 
ئەفسوناوییە،  ه��ەم  و  بەختەوەرە  ه��ەم 
میتۆدی  خستنەگەڕی  لەڕێی  دەتوانێت 
ئاواڵە  سروشت  كاركردنی  زانستییەوە 
پێدا  ئیشارەمان  لەوەبەر  هەروەك  بكات. 
زانست  ج��ەوه��ەری  ك��رد،  باسمان  و 
لە  پ���ەردەالدان  و  دۆزینەوە  لە  بریتییە 
سروشت،  ناو  ڕێكخستنەكانی  و  كڵێشە 
ئەلگۆریتمێك  دۆزی��ن��ەوەی  بە  ئەویش 
لە  ت��ی��ۆری  ك��ارك��رن��ی  )ئالییەیەكی 
بێشوماری  ژم��ارەی��ەك��ی  بۆ  زانستدا( 
ڕامان و وردبوونەوە. بەاڵم داتای خامی 
تەواو  ڕێكوپێكی  دەگمەن  بە  ڕامانەكان 
دەبینین  ئەمە  لەبری  دەك��ەن.  نمایش 
كۆد  بە  و  پەنهانە  سروشت  ڕێكوپێكی 
لە  پێشكەوتن  بەدەستهێنانی  بۆ  نوسراوە. 
و  بشكێنین  كۆدانە  ئەو  پێویستە  زانستدا 
بكەینەوە، پێویستە بە ناخی داتا خامەكاندا 
ئاواڵە  شاراوەكە  ڕێكوپێكییە  و  ڕۆبچین 
بكەین. زۆرجار زانستی بنەڕەتی بە وشە 
و  تاقیكردنەوە  دەشوبهێنم.  یەكتربڕەكان 
وردبوونەوە و ڕامان تەلمیحمان دەدەنێ، 
كریپتی  شێوەی  سەرەداوانەبە  ئەم  بەاڵم 
بە  پێویستی  و  نوسراون  )كۆدوپاسوۆرد( 
زیرەكی هەیە بۆ كردنەوە و حەلكردنی 
نوێدا،  حەلێكی  هەر  لەگەڵ  كۆدەكان. 
زیاتر لە كڵێشەی سروشت بەدی دەكەین. 
گەردوونی  یەكتربڕەكان،  وشە  هەروەك 

كە  سەیردەكەین  ئ��اوای��ە،  فیزیكیش 
سەربەخۆكان  س���ەرەدەزوە  حەلكردنی 
و  موتەناسیق  شێوەیەكی  بە  پێكەوە 
موتەناسیق دروست دەكەن،  یەكێتییەكی 
زیاتر  دەزو  س��ەرە-  هەتا  ج��ۆرە  ب��ەم 
ئاسانتر  شێوەیەكی  بە  ئەوا  حەلبكەین، 

سیما نادیارەكان دەدۆزینەوە.
ئەوەی جێگەی تێبینییە ئەوەیە كە مرۆڤ 
توانای كردنەوەی ئەم كۆدانەی هەیە و 
فیكری  قودرەتێكی  خاوەنی  مرۆ  ئەقڵی 
نهێنییەكانی  ئاواڵەكردنی  بۆ  پێویستە 
ئەگەر  دەب��وو  ئاسان  چەندە  سروشت. 
كە  بەرچاو  بێتە  وەها  دنیای  ئادەمیزاد 
بدیایە  ڕوونی  بە  سروشتی  ڕێكوپێكی 
بووایە.  ئاشكرا  هەمووی  نیگا  یەك  بە  و 
دنیایەكی  تەسەوری  كاتدا  هەمان  لە 
ڕێكوپێكی  كە  بكردایە  دیكەیشمان 
و  سیستم  هەموو  ی��ان  ن��ەدەب��وو،  تێدا 
وەها  بووایە،  پەنهان  ڕێكوپێكییەكەی 
گەردوونییەكەی  كۆدە  كە  بووایە  ورد 
زۆر  مێشكی  قودرەتێكی  بە  پێویستی 
لەوەی مرۆڤدا هەیەتی مەزنتر و گەورەتر 
ئاواڵە  نهێنییەكانی  ئ��ەوەی  بۆ  بووایە 
حاڵەتێك  ئێمە  ئەمە  لەبری  بەاڵم  بكات. 
ئەم  زەحمەتی  و  سەختی  كە  دەبینین 
كۆدە گەردوونییە لەگەڵ ئاستی تواناكی 
هەوڵێكی  ئێستا،  هەتا  هاوجوتە.  مرۆڤدا 
كۆد  كردنەوەی  بۆ  داوە  سەختمان  زۆر 
و گرێكانی سروشت، بەاڵم سەركەوتنی 
تەحەداكە  ك��ردووە.  فەراهەم  باشمان 
ئەقڵەكانی  باشترین  كە  بەسە  ئەوەندە 
ئارادایە بۆ الی خۆی  لە  مرۆڤایەتی كە 
سەخت  ئ��ەوەن��دە  ب��ەاڵم  ڕاكێشابێت، 
مرۆڤی  هەوڵەكانی  كە  نییە  دژوار  و 
شكاندبێت و ئاڕاستەكەی  بەرەو ئەركی 

ئاسانتر گۆڕیبێت.
كە  لەوەدایە  ئەمانە  هەموو  ئەفسانەی 
قودرەتی  بیۆلۆژییەكان  پەرەسەندنە 
هیچ  و  دەكەن  دیاری  ئادەمیزاد  ئەقڵی 
نییە،  زانستەوە  كاری  بە  وابستەگیەكی 
مێشكی ئێمە بە جۆرێكە كە لە بەرامبەر 
ك��اردان��ەوەی  دەوروب���ەردا  فشارەكانی 
خۆی هەبووە، وەكو توانستی ڕاوكردن، 
لەو  خ��ۆالدان  و  دڕن��دەك��ان  لە  الدان 
چ  ئەمە  جا  خ��وار.  دەك��ەون��ە  شتانەی 
یاساكانی  دۆزینەوەی  بە  پەیوەندییەكی 

بوونیاتی  یان  ئەلكترۆماگنێتیزم  وەكو 
تەنانەت  مەسەلەیەدا  لەم  ئەتۆمەوە هەیە؟ 
ه��ەروەك  سەرسوڕماوە.  ب��ارۆش  جۆن 
پڕۆسەی  بۆچ  پێدەدات:  ئیشارەی  خۆی 
بەوجۆرە  وەها  ماریفەتمان  و  فێربوون 
لە  زی��ادەڕۆی��ی  ب��ە  گ��رت��ووە  ئولفەتی 
عەوداڵی و گەڕان بە دوای تێگەتشتن لە 
سەرتاپای گەردوون؟. ئەی بۆچی ئێمەین 
ئەم كارە دەكەین؟ وا پێدەچێت كە هیچ 
یەك لە ئایدیا پێشكەوتووەكان كە ڕۆڵی 
هاوبەشیان هەیە لە پڕۆسەكەدا وەك خاڵی 
پەرەسەندنی  قۆناغی  لە  بەر  پۆزەتیڤ 
ژیری مرۆڤ بەكارهاتبن و سوودیان لێ 
وەرگیرابێت. چۆن ئەقڵمان، یان هەر هیچ 
دەبێت  ئێمە،  لە  هەندێك  ئەقڵی  نەبێت 
نهێنییە  ئەوەی  بۆ  بێت  تێدا  ئامادەباشی 

قوڵەكانی سروشت یەكااڵ بكاتەوە.
لە  مرۆڤ  غەریبی  سەركەوتنی  نهێنی 
ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  زانستدا  پێشكەوتنی 
كۆت و كۆسپانەی لەبەردەم پەرەسەندنی 
پەروەردەیی مرۆڤ هەیە. سەیردەكەین، 
لەالیەكەوە، سنورێك هەیە بۆ ڕێژەی ئەو 
هەقیقەت و چەمكە نوێیانەی دستگیرمان 
بڕێكی  كە  ئەوانەی  بەتایبەت  دەب��ن، 
پوختیان هەیە. بەگشتی قوتابی پازدە ساڵ 
خوێندنی پێویستە بۆ دەستهێنانی ماتماتیك 
ڕاستەقینەی  ڕۆڵی  ئەوەی  بۆ  زانست  و 
بنەڕەتییەكاندا.  توێژینەوە  لە  هەبێت 
لە  بەتایبەتی  ئەمەشدا،  لەگەڵ  ب��ەاڵم 
و  هەنگاو  ماتماتیكدا،  فیزیكی  بواری 
پێشكەوتنە مەزنەكان لەسەر دەستی پیاوان 
تەمەنیان  كە  دروستبوون  ژنانێكەوە  و 
لەسەرەتای  یان  بیستەكاندا،  سااڵنی  لە 
تەمەنی  نیوتن،  نموونە،  بۆ  سییەكاندایە، 
ئەقڵی  بوو كە  بیست و چوار ساڵ  تەنیا 
كێشكردنی  یاسای  داڕشتنی  سەر  چووە 
گشتی. دیراك هێشتا قوتابی پلەی دكتۆرا 
ڕێژەیی  شەپۆلی  هاوكێشەی  كە  بوو 
هۆی  بووە  داهاتوودا  لە  كە  داڕش��ت، 
 .antimatter دژە-م��اددە  دۆزینەوەی 
شەش  و  بیست  تەمەنی  هێشتا  ئاینشتاین 
مانگی  شەش  م��اوەی  لە  كە  بوو  ساڵ 
لە  یەك  هەر  داهێنەرانەدا  چاالكی  پڕ 
بنچینەكانی  گشتی،  ڕێ��ژەی��ی  تیۆری 
فۆتۆ  هۆكاری  و  ستاتیكی  میكانیكی 
یەكخست  بۆتەدا  یەك  لە  ئەلكتریكی 
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زانایانی  هەرچەندە  پێشكەشكرد.  و 
بەاڵم  دەكەن،  ئەمە  ئنكاری  بەسااڵچوو 
داهێنانی  كە  ئارادان  لە  گرنگ  بەڵگەی 
تەمەنی  دوای  لە  زانستی  ڕاستەقینانەی 
قودرەتی  چیتر  و  دەبێت  ئاوا  كامڵەوە 
بەو شێوەیەی جاران نامێنێت. یەكخستنی 
بەرەوپێشچونی پەروەردەیی و گەڕانەوەی 
داهێنانی زانستی لە الی زانا، فرسەتێكی 
كورت، بەاڵم بنەڕەتی، دەڕەخسێنێت كە 
بكات.  یاری  داهێناندا  لە  ڕۆڵێك  زاناكە 
ڕۆشنفكرییانە  كۆسپە  ئەم  ئەگەرچی 
ڕیشەیان لەالیەنە ئاساییەكانی بایۆلۆژیای 
ڕەوتی  بە  بەستراوە  و  هەیە  پەرەسەندندا 
و  مێشك  بنیاتی  و  مرۆڤایەتی  ژیانی 
ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی مرۆڤەوە. چەندە 
زەمەنە  ئەو  دەبینین  كە  سەیرە  شتێكی 
توانستە  ئەو  بووە كە  درێژخایەن  چەندە 
بە مرۆ ببەخشێت كە لە داهێنانی زانستیدا 

ڕۆڵی هەبێت.
جیهانێك  مرۆڤ  كە  ئاسانە  دیسانەوە، 
كاتێكی  هەموومان  كە  بكات  تەسەور 
تێیدا  ئ��ەوەی  بۆ  بڕەخسێت  بۆ  باشمان 
چەمكانەی  ئەو  و  پێویستەكان  هەقیقەتە 
بنەڕەتییەكانەوە  زانستە  بە  پەیوەستن  كە 
ساڵەهای  دیكە  جیهانێكی  یان  فێربین، 
شتە  هەمو  ئ��ەوەی  بۆ  دەخایەنێت  ساڵ 
ڕێگەمان  مردن  هەتا  فێربین  پێویستەكان 
لە  بوەستین  ناچاردەبین  و  لێدەگرێت 
داهێنانی  سااڵنی  كاتێك  یان  فێربوون، 

تافی  لەوەی  بەر  بەسەردەچێت  كەسێك 
بەمجۆرە  خۆڕۆشنبیركردن تەواو دەبێت. 
بە  مرۆ سەبارەت  ئەقڵی  سیمایەكی  هیچ 
ماتماتیك  هێندەی  سروشت  كاركردنی 
دیار و زەق نییە، ئەو زانستەی بەرهەمی 
تەماسی  جۆرێك  بە  كە  مرۆڤ  ئەقڵی 

هەیە بە نهێنیەكانی گەردوونەوە.
سروشت  یاساكانی  بۆچی 

ماتماتیكین؟
لە  ك��ەم  زۆر  ژمارەیەكی  هەرچەندە 
زانایان هەڵوێستە لەسەر ئەو پرسە دەكەن 
گەردوون  بنەڕەتییەكانی  یاسا  بۆچی  كە 
ئەوان(  )الی  وەاڵمەكەی  ماتماتیكین؟ 
هەقیقەتێك  وەك  تەنیا  چونكە  ئەوەیە، 
ئەو  هەرچەندە  بەس.  و  پێیەتی  باوەڕیان 
بەسەر  ماتماتیك  ئەگەر  كە  هەقیقەتەی 
باش  زۆر  كرا  واری  فیزیكیدا  دنیای 
هێندە  جوتبوونەكە  تەنانەت  كاردەكات، 
هەر  سەرسوڕمانە،  جێگەی  كە  نایابە 
بە شرۆڤە  پێویستی  ئەم هەقیقەتە  بۆیەش 
كە  ئەوەی  سەرباری  هەیە.  لێكدانەوە  و 
پێویستە  كە  دادەنێن  وا  زانایان  زۆربەی 
دنیا بەو جۆرە بێت كە ملكەچی یاساكانی 
دژ  لە  زانست  مێژووی  بەاڵم  ماتماتیكە، 
الیەنی  زۆر  دەكاتەوە،  ئاگادارمان  ئەمە 
هەلومەرجی  ئەنجامی  دنیایەمان  ئ��ەم 
تایبەتە. بۆ نموونە چەمكی زەمەنی ڕەهای 
 concept of absolute گەردوونی 
نموونەیەكی  نیوتن   universal time

كالسیكییە. ئەم وێنەیەی زەمەن لە ژیانی 
دەكات،  باشی خزمەتمان  بە  ڕۆژانەماندا 
بەاڵم دەركەوتووە بۆیە وا بە باشی كاری 
ئێمە زۆر خاوتر  دەكات، چونكە  خۆی 
لە ڕووناكی دەجوڵێین. تۆ بڵێی ماتماتیك 
كردبێت،  خۆی  كاری  باشی  بە  لێرەدا 
لە  تایبەت  هەلومەرجی  هەندێك  چونكە 

گۆڕیدا هەن؟
ئەوەیە  مەتەڵە  ئ��ەم  بۆ  لێكدانەوەیەك 
ماتماتیك،  ناقۆاڵی«  »كاریگەری  كە 
یوژین  وشەكانی  بەر  بەرینە  پەنا  ئەگەر 
كلتوری  دیاردەیەكی  وەك  ویگنەر، 
بۆ  ئەمەش  كە  بكەین،  حیساب  پوخت 
مرۆ  ڕێچكەیەیە كە  ئەو  ئەنجامی  خۆی 
بەرامبەر  لە  بیركردنەوە  بۆ  هەڵیبژاردووە 
دنیا. كانت ئاگادارمان دەكاتەوە، ئەگەر 
لە چاویلكەیەكی بە پەمەیی-ڕەنگكراوەوە 
ئەگەر  نییە  سەیر  ئەوا  بڕوانین،  دنیا  لە 
ئێمە  دنیا پەمەیی دەركەوێ. الی كانت 
مێشكمانەوە  لە  ماتماتیكییەكان  چەمكە 
بۆ سروشت دەخوێنینەوە لە بری ئەوەی 
مشتومڕە  ئەم  بیخوێنینەوە.  سروشتەوە  لە 
نییە  تێدا  گومانی  لەخۆدەگرێت.  هێزێك 
دەكەن  حەز  زیاتر  زانایان  زۆربەی  كە 
خوێندنی  بۆ  بخەنەگەڕ  ماتماتیك  كە 
پرسانە  ئەو  مەیلی  زیاتریش  و  سروشت 
دەكەن كە بە ڕووی ماتماتیكدا كراوەن. 
ئەو بوارانەی سروشتیش كە هێشتا تەسلیم 
بایۆلۆژی  وەك  نەبوون)  ماتماتیك  بە 

لەم سااڵنەی دواییدا، لەژێر كاریگەری زانایانی كۆمپیوتەردا، 
مشتومڕگەلێك لەمەڕ سروشتی ماتماتیكەوە هاتۆتە ئاراوە، 
چونكە ئەمان، واتە زانایانی كۆمپیوتەر، تێڕوانینی تایبەتی خۆیان 
لە بەرامبەر بابەتەكە هەیە. لەوانەیە سەیر نەبێت، كە زۆر لە 
زانایانی كۆمپیوتەر ئامێری كۆمپیوتەری بە بەشێكی ناوەندی هەر 
سیستەمێكی بیركردنەوە دادەنێن كە تێبكۆشێت بۆ ئەوەی مانایەك 
بە ماتماتیك ببەخشێت
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چیتر  و  گونجاون  كۆمەڵ(  زانستی  و 
یاخیبوونەكەیان نەماوە. مەیلێك هەیە لەمەڕ 
ئەو خەسڵەتانەی جیهان كە دەچنە فۆرمی 
وەسف  »بنەڕەتیەكان«  بە  ماتماتیكیەوە 
دەكرێن. ئەو پرسەی كە دەڵێت: »بۆچی 
ماتماتیكین؟«ئەو  سروشت  یاساكانی 
وەاڵمە پوچەمان بۆ دێنێتەپێش كە دەڵێت: 
»چونكە ئەو یاسایانەی كە ماتماتیكین بە 

یاسا بنەڕەتیەكان پێناسیان دەكەین«.
تێڕامانی  بەشێكی  كە  ئاشكرایە  شتێكی 
شێوازی  بە  پابەندە  گ��ەردوون  بۆ  ئێمە 
چەند  هۆی  بە  مێشكمانەوە.  بونیادی 
كە  سروشتییەوە  هەڵبژاردنی  هۆكارێكی 
بە زەحمەت دەتوانین دركی پێ بكەین، 
سەندووە  پەرەی  جۆرێك  بە  مێشكمان 
ئەو  بتوانێت  كە  ك��ردووە  گەشەی  و 
الیەنانەی سروشت بناسێتەوە و تەركیزی 
خەسڵەتی  و  كڵێشە  ك��ە  س��ەر  بكاتە 
ماتماتیكی لەخۆدەگرن و نمایش دەكەن. 
مەخلوقێكی  كە  دەتوانێت  مرۆ  دی��ارە 
بە  و  دیكە  هەسارەیەكی  لەسەر  دیكە 
فۆرمێكی دیكە تەسەوربكات كە ڕەوتی 
ئێمەدا  هی  لەگەڵ  پەرەسەندنی  مێژووی 
لەوانەیە  مەخلوقانە  ئ��ەم  جیاوازبێت. 
وەك  نەبێت،  ئێمە  وەك  شتیان  گەلێك 
بیركردنەوە، یان حەز لەماتماتیك بكەن، 
ببینن كە  پاشان دەشێت دنیا بە جۆرێك 

ئێمە هەرگیز نەتوانین لێی تێبگەین.
بەمجۆرە، ئەگەر بپرسین: ئایا سەركەوتنی 
سەركەوتنێكی  زانستدا  لە  ماتماتیك 
پەرەسەندن  مێژووی  ڕێكەوتێكی  شازە؟ 
و  زانایان  لە  هەندێك  كۆمەاڵیەتییە؟  و 
كە  دەكەن  ئەوە  بانگەشەی  فەیلەسوفان 
دانی  دەبێت  لێرەدا  بەاڵم  ڕاستە،  ئەمە 
پێدابنێم كە ئەم بانگەشەیە الی من هەروا 
بە ئاسانی جێگای قەناعەت و ئەزمكردن 
نییە، ئەمەش لەبەر چەند هۆیەك:  یەكەم، 
زۆربەی ئەو ماتماتیكەی ئاوەها لە تیۆری 
هەیە  خۆی  كاریگەری  نایابانە  فیزیكیدا 
بەرهەمی ڕاڤە و ڕاهێنانی ماتماتیكناسانی 
پوختن و مێژووەكەیان دەگەڕێتەوە بۆ بەر 
لەوەی كە لە بوارەكانی جیهانی واقیعیدا 
واری دەكرێن. لە بنەڕەتدا ئەم توێژینەوە 
بە  بوون  ناپەیوەست  تەواو  ماتماتیكییانە 
سەراپا  و  ئێستاوە  پراكتیكییەكانی  الیەنە 
سەربەخۆیە  جیهانە  »ئەم  سەربەخۆبوون. 

ه��ەروەك  پوختە‹‹،  زەینی  بەرهەمی 
دوایی  دەكات،  باسی  جەینس  جەیمس 
لە  هەیە  سوودیان  ئەمانە  كە  دەركەوت 
ماتماتیكناسی  سروشتدا.  وەسفكردنی 
جی.هێچ.  بەریتانی  شۆرەتی  بە  ه��ەرە 
دەنووسێت   ،G. H. Hardy18 هاردی 
شرۆڤە  ماتماتیكی  بۆیە  كە  دەڵێت  و 
چونكە  ك��ردووە،  پراكتیزە  و  ك��ردووە 
جوانی تێدا بەدی كردووە، نەك لەبەر بەها 
پراكتیكییەكانی. زۆر بە شانازییەوە باسی 
سوودێكی  هیچ  ناتوانێت  كە  دەك��ات 
پراكتیكی لە كارە ماتماتیكیەكانی خۆیدا 
چەندەها  دوای  كەچی،  بكات.  بەدی 
ساڵ، بۆمان ئاشكرا دەبێت كە سروشت 
ڕێسا  و  هاوكێشە  ئەم  هەمان  بە  یاری 
ماتماتیكییانە دەكات كە ئەم ماتماتیكناسە 
ڕشتووە  دای��ان  ل��ەوەب��ەر  پوختگەرانە 
ئەمە  بێگومان  ئەوەیە كە  )ئەوەی سەیرە 
زۆرێك لەو ماتماتیكە لەخۆدەگرێت كە 
هاردی خۆی دایناوە(. جەیمس جەینسی 
كە  دەدات  ب��ەوە  ئ��ام��اژە  فەلەكناس 
ماتماتیك تەنیا یەكێكە لە سیستەمگەلێكی 
هەوڵ  گەلێك  نموونە،  بۆ  بیركردنەوە. 
بنیاتناتی چەند  بۆ  بوون و هەن  ئاراد  لە 
یەكەیەكی  وەك  گ��ەردوون  مۆدڵێكی 
ئەمانە  ئامێرێك.  وەك  ی��ان  زی��ن��دوو، 
پێشكەوتنێكی كەمیان بەدەستهێناوە. باشە 
ئەوەندە  ماتماتیكییانە  لێكدانەوەی  ئەگەر 
پڕ بەرهەمە بۆچی دەبێت لە دۆزینەوەی 

یاساكانی سروشتدا ڕۆڵی نەبێت؟
لەم  پێنڕۆزیش  ڕۆجەر  شێوە،  هەمان  بە 
كڵتوری  ڕوان��گ��ەی  دەداو  دەروازەی���ە 
بە  دەدات  ئاماژە  پێنڕۆز  ڕەتدەكاتەوە، 
سەركەوتنی لە ئاسابەدەری تیۆری وەكو 
لەسەری  وەها  و  گشتی  ڕێژەیی  تیۆری 

دەنووسێت:
بۆ من زەحمەتە باوەڕ بەو نەزەرە بكەم، 
ئەم  كە  پێدادەگرن  هەندێك  ه��ەروەك 
پڕۆسەی  ئەنجامی  تەنیا  نایابانە  تیۆرییە 
چەند  سروشتی  هەڵبژاردنی  بێسەروبەری 
باشە  وەك  هەندێكیان  كە  بن  ئایدیایەك 
هەندێكی  و  دەمێننەوە  و  دەگرن  بەرگە 
دیكەیان دەمرن. تیۆرە باشەكان زۆر لەوە 
بێسەروبەرەدا  لە شەڕی  تەنیا  كە  باشترن 
بەڵكو  بمێننەوە،  و  ب��گ��رن  ب��ەرگ��ە 
قوڵی  هۆكارێكی  ئەمە،  لەبری  پێویستە 

ماتماتیك  نێوان  لە  ژێرەكی)ژێربەژێر( 
نێوان  لە  ئارادا هەیە، واتە  لە  فیزیكدا  و 

دنیای ئەفالتون و دنیای فیزیكیدا.
پێنڕۆز تەبەننای ئەو تێڕوانینە دەكات كە، 
باوەڕیان  زانایان  زۆربەی  چۆن  هەروەك 
پێیەتی، زۆربەی پێشكەوتنەكانی فیزیكی 
ماتماتیكی لە ڕاستیدا تەمسیلی دۆزینەوە 
واقعی  الیەنی  لە  هەندێك  ڕاستیەكانی 
دەكەن، نەك ئەوەی كە بریتی بن لە تەنیا 
ڕێكخستنەوەی داتاكان لە فۆرمێكدا كە 

بۆ تێگەیشتنی مرۆ شیاوترن. 
تەنانەت گفتوگۆ لەمەڕ ئەوەش كراوە كە 
گەشەی  وەها  مرۆڤ  مێشكی  بوونیاتی 
ڕەنگدانەوەی  لە  بریتییە  كە  ك��ردووە 
خەسڵەتەكانی دنیای فیزیكی، بە پێكهاتە 
شتێكی  بەمجۆرە  ماتماتیكییەكەیەوە، 
لە  ماتماتیك  كاتێك  نییە  سەرسوڕهێن 
لەوەبەر  وەك  دەكەین.  ئاشكرا  سروشتدا 
دڵنیاییەوە  ب��ە  ئ��ەوا  پ��ێ��دا،  ئ��ام��اژەم��ان 
كە  قوڵە  ئەفسانەیەكی  و  سەرسوڕهێنە 
ئاسابەدەری  لە  توانای  ئادەمیزاد  مێشكی 
بۆیە  پیداوە.  گەشە  خۆی  ماتماتیكیانەی 
زۆر زەحمەتە كە مرۆڤ بڕوا بكات كە 
ماتماتیكی پوخت چ بەهایەكی مانەوەی 
بەسەر  شێوە  هەمان  بە  وشانە  ئەم  هەیە. 

توانستی میوزیكیشدا دەچەسپێت.
لەمەڕ  زانیاری  دوو جۆر  بە  مرۆ  ئێمەی 
لە  بریتییە  یەكەم  جۆری  فێردەبین.  دنیا 
هۆی  بە  دووەمیش  و  ڕاستەوخۆ  وێنای 
و  ئەقاڵنی  بیركردنەوەی  شرۆڤەكردنی 
نموونە  بۆ  فكرییەوە.  بەرزتری  فەنكشنی 
وەكو  فیزیكی  دیاردەیەكی  لە  ئەگەر 
كە  بینەوە،  ورد  بەرێك  كەوتنەخوارەی 
لە دنیای دەرەكیدا ڕوودەدات، دەبینین لە 
ئاوێنەی ئەقڵماندا ڕەنگدانەوەیەكی هەیە، 
ئەمەش، چونكە مێشكمان مۆدڵێكی ئەقڵی 
خەیاڵێك‹‹  دنیایەك‹‹وەك  لەمەڕ  ناوەكی 
بوونیات دەنێت كە بریتییە لە قەوارەیەكی 
»وەكو  فیزیكی  ماددەیەكی  هاوبەرابەری 
بەردەكە«،  كەوتنەخوارەوەی  حاڵەتی  لە 
فەزایەكی  لە  كە  ئەقڵییەدا  مۆدڵە  لەم 
بەردەكە  دەجوڵێت،  سێ-ڕەهەندیدا 
لەالیەكی  خ��وارەوە.  دەكەوێتە  دەبینین 
كەوتنەخوارەی  دەتوانێت  مرۆ  دیكەوە، 
و  جیاوازتر  ڕێگایەكی  بە  ب��ەردە  ئەم 
بۆ نموونە ئەگەر  تەواو قوڵتر وێنابكات. 
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زانیاریمان لەسەر یاساكانی نیوتن هەبێت 
ئەوا  بخەینەگەڕ  ماتماتك  هەندێك  و 
بە  بەردەكە  كەوتنەخوارەوەی  دەتوانین 
جۆرە مۆدڵێكی دیكە گوزارشت بكەن. 
هەرچەندە ئەمە لە خۆیدا مۆدڵێكی ئەقڵی 
بە  هەر  كاتیشدا،  هەمان  لە  بەاڵم،  نییە، 
بوونیاتێكی ئەقڵی دادەنرێت و دیاردەیەكی 
كەوتنەخوارەوەی  وەك  دیاریكراوی 
فراوانتری  هەیكەلێكی  بە  ب��ەردەك��ە 
پڕۆسە فیزیكییەكانەوە گرێ دەدات. ئەو 
مۆدڵە ماتماتیكییەی كە یاساكانی فیزیك 
نییە  شتێك  هەقیقەتدا  لە  بەكاردەهێنێت، 
فۆرمە  بە  بەڵكو  بیبینین،  بتوانین  كە 
پوختەكەی، جۆرە زانیارییەكە لەمەڕ دنیا، 
پلەیەكی  لە  و  زانیارییە  زیاتر،  لەوەش 

بەرزدایە.
فێرمان  داروینیزم  پەرەسەندنی  تیۆری 
دەكات كە زانیاری لەمەڕ گەردوون لەڕێی 
وەربگرین.  هەستەكانمانەوە  ڕاستەوخۆی 
باشەی  الیەنی  چەمكەدا  لەم  بێگومان 
دەكەین،  ب��ەدی  پەرەسەندن  پڕۆسەی 
بەاڵم هیچ تەماسێكی ئاشكرا لەنێوان ئەم 
جۆرە ماریفەتە ڕاستەوخۆیەی هەستەكان 
و ماریفەتی فیكری نییە. قوتابیان زۆرجار 
بۆ  دەكەن  هیالك  خۆیان  و  تێدەكۆشن 
فیزیك  بەشەكانی  لە  هەندێك  لە  ئەوەی 
تێبگەن، وەك میكانیكی كوانتەم و تیۆری 
زەحمەتە،  ئەمەش  تێگەیشتنی  ڕێژەیی، 
بابەتانە  ئەم  هەوڵدەدەن  قوتابیان  چونكە 
  .mental visualization بە بینایی ئەقڵی
تێبگەن. هەوڵدەدەن كە فەزای چەماوەیی 
چاوی  بە  ئەلەكترۆنێك  چاالكی  یان 
لەم  بێگومان  سەیربكەن،  و  ببینن  ئەقڵ 
تەواو شكست دەهێنن. هۆكاری  كارەدا 
ئەمەش ناگەڕێتەوە بۆ نەبوونی شارەزایی 
مرۆڤێك،  هیچ  چونكە  ئ��ەزم��وون،  و 
بە  ناتوانن  ئەزموون،  بێ  و  ئەزمووندار 
 visual imageبیناییانەی وێنای  ڕاستی 
شتێكی  ئەمە  بكەن.  وردی  بە  شتانە  ئەم 
و  كوانتەم  تیۆری  چونكە  نییە،  سەرسام 
ڕێژەیی پەیوەست نین بە ژیانی ڕۆژانەی 
ئیجابی  پڕۆسەیەكی  هیچ  و  مرۆڤەوە 
بتوانێت  مێشكمان  كە  لەخۆناگرێت 
ڕێژەیی  تیۆری  و  كوانتەم  سیستەمەكانی 
بەرجەستە  جیهانی  ئەقڵی  مۆدڵی  لە 
س��ەرب��اری  بێت،  هەرچۆنێك  ب��ك��ات. 

بە  هەیە،  توانستیان  فیزیكناسان  ئەمەش، 
و  تاقیكردنەوە  هەندێك  ماتماتیك،  هۆی 
لە  دیكە،  ئەقڵگەرایی  میكانیزمی  گەلێك 
دنیای كوانتەم و تیۆری ڕێژەیی تێبگەن. 
توانستی  بۆچی  لەوەدایە، كە  پەنهانییەكە 
دووالیەنەمان لە بەرامبەر تێگەیشتنی دنیا 
بەوە  باوەڕ  كە  نییە  هۆیەك  هیچ  هەیە؟ 
پااڵوتەی  دووەم  میتۆدی  كە  بكەین 
میتۆدەكە  ه��ەردووك  یەكەمە.  میتۆدی 
بەرامبەر  لە  سەربەخۆن  یەكتر  لە  تەواو 
ئاشكرای  پێویستییەكی  یەكەم  زانیندا. 
بایۆلۆژییە و دووەمیش هیچ گرنگییەكی 

ئاشكرای بایۆلۆژی نییە.
لە  هەریەك  بلیمەتی  بۆ  حیساب  كاتێك 
ئەم  دەكەین،  ماتمیكناس  و  میوزیكژەن 
بەهرە  پرسە زیاتر قوڵ دەبێتەوە، چونكە 
لەم  كۆمەڵ  نوخبەیەی  ئەم  پسپۆڕی  و 
ئاسایی  خەڵكی  لە  زیاترە  زۆر  بوارانەدا 
سەرسوڕهێنانەی  بیركردنەوەی  دیكە. 
ڕەیمان  و  گاوس  وەك  ماتماتیكناسانی 
نایابانەی  ك��ردەی  بە  تەنیا   Riemann19

نەك  )گاوس  دەرناكەوێت  ماتماتیكییان 
پایەبەرز،  خوڵقێنەری  منداڵێكی  هەر 
هەبوو(،  فۆتۆگرافیشی  یادەوەری  بەڵكو 
تیۆرمیان20  نووسینی  توانستی  بەڵكو 
سەلماندنیشی  هەوڵی  ئەوەی  بێ  هەبوو 
خۆیان  دوای  ماتماتیكناسانی  كە  بدەن، 
سەلماندنی  بۆ  ك��ردووە  هیالك  خۆیان 
ماتماتیكناسانە  ئەم  چۆن  تیۆرمەكانیان. 
گەیشتنە ئەم ئەنجامانە؟ ئەمە لە كاتێكدا 
سەلماندنی هەندێك لە تیۆرەكان چەندەها 
بەرگ لە بیركردنەوەی ماتماتیكی ئاڵۆز 
ئەمە مەتەڵێكی  بە ڕاستی  لەخۆدەگرێت. 

گەورەیە.
لەم  ح��اڵ��ەت  بەناوبانگترین  دەش��ێ��ت 
ماتماتیكناسی  لە  بێت  بریتی  بارەیەوە 
كۆتاییەكانی  ل��ە  ڕام��ان��وج��ان.  هندی 
باوەشی  لە  هندستان  لە  نۆزدە  سەدەی 
لەدایكبووە،  دستكورتدا  زۆر  خێزانێكی 
پلەی خوێندنی زۆر دیاریكراوبووە. هەر 
دەكات،  ماتماتیك  فێری  خۆی  خۆی 
ئەكادیمی  دن��ی��ای  ل��ە  چونكە  ب��ەاڵم 
پێگەیەكی  لە  بابەتەكەی  دوورب���ووە، 
ت��ەب��ەن��ن��اك��ردووە.  تەقلیدیەوە  غ��ەی��رە 
زۆر  ئێجگار  ژمارەیەكی  رامانوجان 
هیچ  ئەوەی  بێ  پێشكەشكردوە  تیۆرمی 

خۆی سەرقاڵ بكات بە سەلماندنەكانەوە، 
هێندە  تەبعێكی  هەندێكیان  تەنانەت 
خەیاڵی  بە  هەرگیز  كە  هەیە  سەیریان 
ماتماتمیكناسی پسپۆڕدا نایەت. سەرەنجام 
ماتماتیكیەكانی  ئەنجامە  لە  هەندێك 
ڕامانوجان سەرنجی جی. هێچ. هاردییان 
كە  بوو  سەرسام  وەها  هاردیی  ڕاكێشا، 
بڵێت ›‹هەرگیز شتی لەم جۆرەم لەوەبەر 
نەدیوە، تەنیا چاوخشاندنێك پیایاندا بەسە 
بڵێیت كە ئەمانە تەنیا لەالیەن  بۆ ئەوەی 
كاغەز  سەر  خراونەتە  ماتماتیكناسێكەوە 
هاردی،  بێت‹‹.  پلەدا  بەرزترین  لە  كە 
پسپۆڕی  هەموو  خستنەگەڕی  دوای 
بەوپەڕی  ب��ەاڵم  خ��ۆی،  ماتماتیكیانەی 
زەحمەتەوە، توانی هەندێك لە تیۆرمەكانی 
لەبەردەم  تەنانەت  بسەلمێنێت،  ڕامانوجان 
تەواو  ه��اردی  تیۆرمانەدا  لەم  هەندێك 
نەبوو.  سەلماندنیانی  توانستی  و  بەزی 
كرد  هەستی  هاردی  ئەمانەشدا  لەگەڵ 
خەیاڵی  بە  هەرگیز  چونكە  ڕاستن،  كە 
كەسدا نایەت ئەمانە دابهێنێت. دوای ئەمە 
كرد  رامانوجان  بۆ  كارئاسانی  ه��اردی 
كە بێت بۆ كامبریچ و لەگەڵ خۆیدا و 
پێكەوە كاربكەن. بە داخەوە، ڕامانوجان 
نەخۆشی  و  كلتوری  شۆكی  دووچاری 
بوو، هەتا سەرەنجام، لە هەڕەتی الویدا و 
لە تەمەنی سی و سێ )33( ساڵیدا مرد. 
بێشوماری  گەنجینەیەكی  خۆی  دوای 
نەوەكانی  بۆ  ماتماتیكی  گریمانەی  لە 
ڕۆژگ��اری  هەتا  بەجێهێشت.  داهاتوو 
نازانێت  ك��ەس  بەهەقەت  ئ��ەم��ڕۆش، 
بەدەرانەی  ئاسا  لە  هەقیقەتە  ئەم  چۆن 
لە  ماتماتیكناسێك  بەدەستهێناوە21. 
رامانوجان  ب��ە  س��ەب��ارەت  تانەیەكدا 
بەبێ  دەڵێی  ئەنجامانە  ئەم  گوتبووی 
دەڕژێن«.  »مێشكیەوە  لە  كۆششێك  هیچ 
تەقلیدیدا  ماتماتیكناسێكی  هەر  لە  ئەمە 
لە  ب��اس  كاتێك  ب��ەاڵم  نایابە،  شتێكی 
ئاشنایەتیەكی  هیچ  كە  دەكەین  یەكێك 
لەگەڵ ماتماتیكی تەقلیدیدا نییە، ئەوە بە 
ئەمە  ئاسابەدەر.  لە  شتێكی  دەبێتە  ڕاست 
گریمانە  وەها  كە  دەدات  هانمان  زۆر 
بكەین كە ڕامانوجان خاوەن فاكوڵتیەكی 
تایبەت بووە كە ئەو توانستەی   faculty

پێ بەخشیوە كە ڕاستەوخۆ و زیندووانە 
ئەم  و  ببینێت  ماتماتیك  پێدەشتەكانی 
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خۆی  ئ���ارەزووی  بە  حازرانە  ئەنجامە 
هەڵگرێتەوە و پیشكەشمانی بكات.

لە  كە  دەگمەنانەی  دیاردە  لەو  یەكێك 
دنیای ماتماتیكی ئەمڕۆدا ئامادەییان هەیە 
بریتییە لەو حاڵەتە  و كەمتر ئەفسوناوین، 
تریشقەییەكان  حیسابكەرە  بە  غەریبانەی 
ناسراون،   lightening calculators

چاالكی  ك��ە  خەڵكانەن  ئ��ەو  ئەمانە 
ئاسابەدەر  لە  خێراییەكی  بە  ژمارەیی 
جێبەجێ دەكەن، ئەمە لە كاتێكدا كە بێ 
لەوە  فكریان  یان  ئاگا  كەمترین  ئەوەی 
دێت.  بۆ  وەاڵمەكانیان  چۆن  كە  بێت 
 ،Shakuntala Devi22 شاكونتاال دێڤی
كە خەڵكی هندستانە، زوو زوو سەفەری 
بینەران  جار  چەندەها  دەك��ات،  واڵتان 
دەهێنێتە شۆك و حەپەسان كە چۆن ئەم 
دەكات.  مێشك  ژمارەییانەی  چاالكییە 
ڕەوان  و  ڕاست  تەكساس،  لە  جارێك 
ڕەگی بیست و سێهەمی ژمارەیەكی دوو 

سەد ڕەقەمی بە پەنجا چركە دۆزییەوە!
لە  بێت  بریتی  لەوانەیە  سەیرتر،  لەوەش 
 autistic ئەوتیستیكی  زانایانی  داستانی 

بە  خەڵكانەی  ئ��ەو  وات��ە   ،savants

دەشێت  و  دادەنرێن  ئەقڵی  كەمئەندامی 
سەرەتاییترین  نەتوانن  تەنانەت  كە 
پڕۆسەی ئەریتماتیكی بكەن و الیان زۆر 
سەرنجڕاكێشە  ئەوەی  بەاڵم  بێت،  گران 
غەریبن  توانستێكی  خاوەن  كە  ئەوەیە 
لە  دروست  ئەنجامی  دەستهێنانی  بە  لە 
پرسی ماتماتیكی وەها زەحمەتدا كە الی 
مرۆڤی ئاسایی مەحاڵ بێت بۆی بكرێت. 
هەن،  ئەمەریكی  برای  دوو  نموونە،  بۆ 
ئەقڵی  كەمئەندامی  بە  هەردووكیان  كە 
ناسراون بە بەردەوامی بۆڕی كۆمپیتەریان 
دەدای������ەوە ل��ە دۆزی���ن���ەوەی ژم���ارە 
دیكەدا،  نموونەیەكی  لە  خۆبەشەكاندا. 
بەریتانی  تەلەفزیۆنی  شاشەی  لەسەر 
ڕاستەوخۆ  توانی،  كەمئەندام  پیاوێكی 
هەر  ڕۆژی  وەستان،  بەبێ  و  یەكسەر  و 
دەخرایە  كە  بكات  دی��اری  بەروارێك 
بەردەمی، تەنانەت ئەگەر هی سەدەیەكی 

دیكەیش بێت.
بێگومان، ئێمەی مرۆ، لەگەڵ ئەو هەقیقەتەدا 
جا  مرۆڤ،  هەموو  توانای  كە  ڕاهاتوین 

بەدەنی یان ئەقڵی بێت، پانتاییەكی فراوان 
نموونە  بۆ  لەخۆدەگرێت.  جیاواز  و 
هەندێك وەرزشوان دەتوانن شەش پێ لە 
زەوی بەرز ببنەوە، لە كاتێكدا زۆربەمان 
بە دەگمەن دەتوانین سێ پێ بەرزبینەوە. 
و  دێ��ت  زەالم��ێ��ك  بكە  ت��ەس��ەور  ئنجا 
شەست پێ بەرزدەبێتەوە، یان شەش سەد 
لە  سەیردەكەین  بەزدەبێتەوە. كەچی  پێ 
بواری ماتماتیكدا بلیمەتانێك هەن بازدانی 
ئەقڵی و فكرییان زۆر زیاتر و بەرزترە لە 

بازدانی بەرزی ئەم خەڵكانە.
ل��ەوە  زان��ای��ان  ت��ا  م��اوە  زۆری  هێشتا 
كۆنترۆڵی  جینەكانمان  چۆن  كە  بگەن 
زۆر  لەوانەیە،  دەكەن.  ئەقڵیمان  توانستی 
بەدەگمەنیش بێت، لە مرۆڤدا شوێنەواری 
نایابی  قودرەتی  كە  هەبێت  جیناتێك 
زۆر  دەشێت  یان،  هەیە.  ماتماتیكییان 
جینانەی  ئەو  بەاڵم  نەبێت،  دەگمەنیش 
ع��ادەت��ەن  مەبەستەوە  ب��ەم  پەیوەستن 
دانەگیرساون. هەرچۆنێك بێت و پرسەكە 
بە هەر جۆرێك بێت، لە باخی جینەكانی 
كە  هەیە  بوونیان  جینانە  ئەو  مرۆڤدا، 
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دەڵێت  كە  هەقیقەتەی  ئەو  پێویستن. 
نەوەیەكدا  هەموو  لە  ماتماتیك  بلیمەتانی 
ه��ەب��ووون��ی ه��ەی��ە، ئ��ەوە دەردەخ���ات 
جینەكانی  باخی  لە  خەسڵەتە  ئەم  كە 
خۆ  هەیە.  سەقامگیری  بوونێكی  مرۆڤدا 
ئەگەر ئەم فاكتەرە زیاتر بە ڕووداوێكی 
لە  كاردانەوەیەك  وەك  وروژا  ڕێكەوت 
ئەوا،  بارودۆخەكەوە،  بەرامبەر فشارێكی 
بە هەقەت هەڵكەوتەیەكی سەرنجڕاكێشە 
كە ماتماتیك جێبەجێكردنێكی وەها ئامادە 
دەدۆزێتەوە.  واقیعیە  گەردوونە  ئەم  بۆ 
توانستی  دیكەوە،  لەالیەكی  ئەگەر،  خۆ 
تەمومژاوییەوە  ڕێگایەكی  بە  ماتماتیكی 
هەڵبژاردنی  ڕێچكەی  بە  و  م��اوەت��ەوە 
هێشتا  ئەوا  كردووە،  گەشەی  سروشتی 
پەنهانییە  پرسیارە  ئ��ەو  ڕووب����ەڕووی 
سروشت  یاساكانی  بۆچ  كە  دەبینەوە 
ماتماتیكین. لە كۆتایی هەموو ئەمانەش، 
مانەوە لە »جەنگەڵ«دا پێویستی بە زانینی 
پێویست  تەنیا  نییە،  سروشت  یاساكانی 
دەكات.  یاسایانە  ئەم  ڕواڵەتی  زانینی  بە 
بینیمان كە چۆن یاساكان خۆیان كۆدیان 
هەیە و بە جۆرێكی ساكارانە و بە هیچ 
شیوەیەك نەبەستراون بەو دیاردە فیزیكییە 
هەقیقەتانەوە كە ملكەچی ئەو یاسایانەن. 
دنیا  كە  ئ��ەوەی  لەسەر  پابەندە  مانەوە 
چۆنە و نەك بە ڕێكخستنێكی ژێربەژێری 
شاراوەوە، بێگومان ناتوانێت پابەند بێت بە 
سیستمی شاراوەی ناوكی ئەتۆمییەوە، یان 
ژێر– تەنۆلكە  ئەو  یان  ڕەشەكان،  چاڵە 
لەنێو  تەنیا  كە   subatomicئەتۆمییانەی
لەسەر  تەنۆلكەكان  تاودەری  ئامێرەكانی 

زەوی بەرهەم هاتوون.
ئەوەی  بۆ  دادەن��ەوی��ن  كاتێك  بڵێین  با 
خۆمان لە تۆپێك البدەین و بەر سەرمان 
كە  بدەین  حوكمە  ئەو  یان  نەكەوێت، 
جۆگەلەیەكدا  بەسەر  خێرایی  بە  چەند 
یاساكانی  كاتانەدا  لەم  ئەوا  بازدەدەین، 
دەخەینەگەڕ،  مەبەستانە  ئەم  بۆ  میكانیك 
ڕاستیدا  لە  هەڵەیە.  شتێكی  ئەمە  بەاڵم 
ئەوەی لەم بوارەدا بەكاری دەهێنین بریتییە 
كە  لەوەبەر  ئەزموونی  و  شارەزایی  لە 
پەیوەستن بە حاڵەتی لەم جۆرەوە. كاتێك 
ڕووبەڕووی ئەم جۆرە حاڵەتانە دەبینەوە، 
ئۆتۆماتیكییانە  شێوەیەكی  بە  مێشكمان 
بكەوینە  ئ��ەوەی  بێ  دەددەن��ەوە،  وەاڵم 

وەك  نیوتن  هاوكێشەكانی  بەكارهێنانی 
دەدەی��ن  ئەنجامی  فیزیكناسان  ئ��ەوەی 
دەكەن.  شیكار  زانستییانە  حاڵەتەكە  و 
سێ-ڕەهەندیدا  فەزایەكی  لە  ئەوەی  بۆ 
مێشكمان  ئەوا  بدەین،  حوكم  بتوانین 
تایبەت  خەسڵەتی  كۆمەڵێك  بە  پێویستی 
بۆ  ماتماتیكدا،  لە  كاركردن  بۆ  هەیە. 
وەك  بابەتێكی  لەسەر  كاركردن  نموونە 
جیاكاری  و  )ت��ەواوك��اری  كالكولەس 
كە پیویستن بۆ وەسفكردنی ئەم حاڵەتە( 
هەیە.  تایبەت  خەسڵەتی  بە  پێویستمان 
هیچ بەڵگەیەك یان بانگەشەیەك لە ئارادا 
سێتە  دوو  ئەم  كە  دەربخەن  ئەوە  نین 
یەك  ڕاستیدا  لە  جیاوازە  تەواو خاسیەت 
شت بن، یان یەكێكیان هەڵقواڵوی ئەوی 

دیكەیان بێت.
لە هەقیقەتدا، هەموو بەڵگەكان پێچەوانەی 
توانستەیان  ئەو  ئاژەاڵن  زۆربەی  ئەمەن. 
هەیە كە خۆیان لە تۆپ البدەن و ئازایانە 
هیچ  كاتدا  هەمان  لە  كەچی  بازبدەن، 
بۆ  ناكەن.  نمایش  ماتماتیكی  توانستێكی 
نموونە، باڵندە، كە لە مرۆ زۆر زیرەكتر 
و بەهرەمەندترە لە بەكارهێنانی یاساكانی 
خاسیەتی  گەلێك  ومێشكیان  میكانیكدا 
لەگەڵ  كەچی  پ��ەرەپ��ێ��داوە،  نایابیان 
نیشانداوە  ئەوەی  تاقیكردنەوە  ئەوەشدا 
زیاتر  دانە  سێ  لە  ناتوانێت  باڵندە  كە 
هوشیاری  بژمێرێت.  خۆی  هێلكەكانی 
ئەوانەی  وەك  سروشتدا،  ڕێكوپێكی  لە 
باشیان  بەهایەكی  ه��ەن،  میكانیكدا  لە 
زۆر  ئاستێكی  لەسەر  و  هەیە  مانەوە  بۆ 
مێشكی  لە  بەشێك  بوونەتە  سەرەتایی 
ئەمەوە،  پێچەوانەی  بە  ئاژەڵ.  و  مرۆڤ 
بەرزتری  وەزیفەیەكی  وەك  ماتماتیك، 
ئەقڵی، بێگومان تایبەتە بە مرۆڤ، بەرهەم 
لە  كە  سیستەمە  ئاڵۆزترین  زادەی  و 
سروشتدا ناسراوە، كە چی لەگەڵ ئەوەشدا 
دەهێنێت،  بەرهەمی  ماتماتیكەی  ئەو 
بە  سروشتدا،  پڕۆسەكانی  سادەترین  لە 
سەركەوتووە،  سەرسوڕهێن  شێوەیەكی 
ئاستەكانی  دەكەونە  كە  پڕۆسانەی  ئەو 
ژێر-ئەتۆمییەوە؟ ئەمە بۆچی وەهایە؟ واتە 
بە  ڕێگایە  بەم  سیستەم  ئاڵۆزترین  بۆچی 
گرێ  سروشتەوە  پڕۆسەی  سەرەتاییترین 

دەدرێت؟ 
بكرێت  ئ��ەوە  لەسەر  مشتومڕ  دەشێت 

پڕۆسەیەكی  زادەی  مێشك  ئەگەر  كە 
ڕەنگدانەوەی  دەبێت  ئ��ەوا  فیزیكییە، 
خەسڵەتە  بە  پڕۆسانە،  ئ��ەو  سروشتی 
ماتماتیكیەكانیەوە ێت، بەاڵم لە هەقیقەتدا 
لەنێوان  ڕاستەوخۆ  گرێدانێكی  پێكەوە 
یاساكانی فیزیك و بوونیادی مێشكدا نییە. 
كیلۆگرامێك  لە  مێشك  كە  شتەی  ئەو 
بریتییە  جودادەكاتەوە  ئاسایی  م��اددەی 
لەو فۆرمە سیستمییە ئاڵۆزەی كە هەیەتی، 
ناوەكییەی  پێكەوەبەستنەوە  ئەو  بەتایبەت 
لەنێوان نیوترۆنەكاندا هەیە. ناتوانرێت ئەم 
یاساكانی  بە  تەنیا  بە  مێشك  كڵێشەیەی 
بە  پابەندە  بەلكو  بكرێن،  تەفسیر  فیزیك 
چەندەها  وەكو  دیكەوە،  هۆكاری  زۆر 
ڕووداوی ڕێكەوت كە پێویستە بە درێژایی 
مێژووی ڕەوتی پەرەسەندن ڕووبەڕوویان 
هەبووە.  لەسەر  كاریگەریان  و  بووبێتەوە 
هەرچی یاسایەك كە لەوانەیە یارمەتیدەر 
شێوەی  بەرجەستەكردنی  لە  بووبێت 
یاسانی  )وەكو  مرۆڤ  مێشكی  بوونیادی 
بۆماوەیی مەندڵ(، هیچ پەیوەندییەكیان بە 

یاساكانی فیزیكەوە نییە.
بێ  بزانین  شتێك  دەتوانین  چۆن 

ئەوەی هەموو شتێك بزانین؟23 
ساڵ  چەندەها  كە  پرسیارەیە  ئەو  ئەمە 
)هێرمان  ماتماتیكناس  لەالیەن  لەمەوبەر 
تەنانەت  و  پێشكەشكراوە  ەوە  بۆندی( 
ئەو  سایەی  لە  و  ئەمڕۆدا  ڕۆژگ��اری  لە 
مسۆگەری  كوانتەم  تیۆری  پێشكەوتنەی 
كردووە گرفتەكە قوڵترە. گەلێك جاران 
یەكەیەكە  سروشت  كە  دەگوترێت 
ناوەوە  لە  كە   whole گشتێكە  دنیا  و 
ڕاستە،  ئەمە  لەالیەك  گرێدراون.  پێكەوە 
بەاڵم لە هەمان كاتدا مەسەلەكە لەوەدایە 
وردەكاری  تێگەیشتنی  و  تەفسیاڵت  كە 
قاڵبێكەوە  بخەینە  دنیا  فەردییەكانی  بەشە 
هەموو  بكات  پێویست  ئ��ەوەی  بەبێ 
بە  زانست  ڕاستیدا،  لە  بزانین.  شتێك 
ئەگەر  نەدەبوو  بوونی  شێوەیەك  هیچ 
جۆرە  بەم  فێرنەبین.  بەش  بەش  شتەكان 
كە  تەنەكان،  كەوتنەخوارەوەی  یاسای 
لەالیەن گالیلۆوە دۆزرایەوە، پێویستی بە 
بارستاییەكانی  هەموو  دابەشبوونی  زانینی 
خەسڵەتەكانی  »ی��ان  نەبوو:  گ��ەردوون 
یاساكانی  زانینی  بە  پێوسیتی  ئەلەكترۆن 
فیزیكی ناوەكی نەبوو، هەروەها كارێكی 
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ئاسانە كە وێنای دنیایەك بكەین كە تیایدا 
دیاردەیەك لە شوێنێكی ئەم گەردوونەدا 
ڕوودەدات، یان بە مەودایەك، قەبارەیەك، 
لە  زۆر  و  ڕوودەدات  وزەی��ەك  بە  یان 
نزیكەوە لەگەڵ هەموو شتەكانی دیكەدا 
بە یەكدا دەچن و ناهێلن دەرئەنجامەكە 
كۆمەڵێك  بەرهێمهێنانی  هۆی  بە  ببێت 
یاسای ساكار. خۆ ئەگەر لێرەدا یاری وشە 
یەكتربڕەكان وەك پێوانەیەك بەكاربهێنین، 
كۆمەڵێك  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لەبری 
لە  پێكەوەگرێدراو  ن��اس��راوی  وش��ەی 
تەنیا یەك وشەمان دەبێت  تۆڕێكدا، ئەوا 
وەاڵم  تاكە  هەم  و  ئاڵۆز  تەواو  هەم  كە 
دەبێت بۆ هەموو. بەم جۆرە دەبینین كە 
زانیاری و ماریفەتمان لەمەڕ گەردوون لە 
كە  ئەوەیە  ئەویش  كۆدەبێتەوە  پرسێكدا 

هەموو شت دەزانین یان هیچ نازانین.
ب��ەوەی  بدەین  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
هەقیقەتی  كە  ل��ەوەدای��ە  لوغزەكە  كە 
تەنیا  ڕاستیدا  لە  سروشت  جیاكردنەوەی 
گ��ەردوون  چونكە  نزیكەییە،  شتێكی 
گ��رێ��دراوە پێكەوە  ل��ەن��اوەوە  گشتێكی 
نموونە  بۆ   .interconnected whole

سەر  بۆ  سێوێك  خ���وارەوەی  كەوتنە 
ك��اری��گ��ەری  ژێ��ر  دەك��ەوێ��ت��ە  زەوی 
شێوەش  ه��ەم��ان  ب��ە  و  مانگ  پێگەی 
س��ێ��وەك��ەش ك���اردان���ەوەی دەب��ێ��ت لە 
ئەتۆمییەكان  ئەلەكترۆنە  مانگدا.  بەرامبەر 
ناوەكی  هێزی  كاریگەری  ڕووب��ەڕووی 
حاڵەتدا  هەردوو  لە  هەرچەندە  دەبنەوە. 
دەتوانرێت  و  بچكۆلەن  كاریگەرییەكان 
فەرامۆش  پراكتیكی  لەبەر زۆر مەبەستی 
بەم  سیستەمێك  هەموو  ب��ەاڵم  بكرێن، 
و  نائارام  سیستەم  هەندێك  نییە.  جۆرە 
پشێون و زۆر نایابانە هەستیارن لە بەرامبەر 
هەر تێكچونێكی دەرەكیدا. ئەم خەسڵەتە 
دەكات  لێ  وا  پشێوەكان  سیستەمە  كە 
لەگەڵ  بكرێن.  پێشبینی  نەتوانرێت  كە 
ئەوەشدا كە ئێمە لە گەردوونێكداین كە 
بە سیستەمی پشێوی تەنراوە و پڕە، بەاڵم 
لە تواناماندا هەیە ڕیزێكی زۆر پڕۆسەی 
پێشبینی  و  بهێنێن  دەس��ت  بە  فیزیكی 

دەكرێن و ملكەچی ماتماتیكن.
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  بەشێكی  هۆكاری 
بە  كە  سەرنجڕاكێش،  خەسڵەتی  دوو 
لۆكاڵیتی‹‹  یان  دەڤ��ەری،  و  ›‹ڕاستەیی 

)‘linearity and ‘locality( ناودەبرێت. 
كۆمەڵێك  ملكەچی  ڕاستەیی  سیستەمی 
ماتماتیكی  دیاریكراوی  زۆر  یاسای 
بە  پەیوەستە  كە  لێكدانە  و  كۆكردنەوە 
گرافی هێڵی ڕاستەوە )هەروەك لە وشەی 
ڕاستەیییەوە دیارە(. بۆ نموونە، یاساكانی 
كایەكانی  وەسفی  كە  ئەلكترۆماگنێتیزم، 
كارەبا و موگناتیس و ڕەوشی ڕووناكی 
دیكە  ئەلكترۆموگناتیسییەكانی  شەپۆلە 
دەكات، ئەمانە هەتا پلەیەكی بەرز نزیكن 
ڕاستەییەوە)ڕاستەهێلێێەوە(.  سیستەمی  لە 
حاڵەتی  ناچنە  ڕاستەیی  سیستەمەكانی 
پشێوی و لە بەرامبەر تێكچوونە بچكۆلە 

دەرەكییەكاندا زۆر هەستیارنین.
 linearڕاستەیی تەواوی  بە  نییە  سیستەم 
دنیاش  جیاكردنەوەی  مەسەلەی  و  بێت 
ل���ەوەدا خ��ۆی ك��ورت دەك��ات��ەوە كە 
ناڕاستەیی  سیستەمی  كاریگەری  بۆچی 
لە پراكتییكیدا زۆرجار بچكۆلەیە، ئەمە، 
دەگەڕێتەوە  ج��اران  گەلێك  هۆكەی 
ناڕاستەییە  هێزەكانی  كە  ئ��ەوەی  بۆ 
nonlinear پەیوەستەكان یان لە بنچینەدا 

یان  كورتە،  م��ەودای��ان  یان  هێزن،  بێ 
هەردوو هێزەكە دەگرنەخۆ. ئێمە نازانین 
كە بۆچی هێز و مەودای هێزە جیاجیاكانی 
دەشێت  هەن.  كە  جۆرەن  بەو  سروشت 
هۆی  بە  كە  بێت  تواناماندا  لە  ڕۆژێك 
تیۆرێكی بنچینەییەوە ئەم حیساباتە بزانین، 
یان وەك ئەلتەرنەتیڤێك، لەوانەیە بریتی بن 
ناتوانرێت  نەگۆڕەكانی سروشت، كە  لە 
لە یاساكان خۆیانەوە دەرهاویشتە بكرێن. 
ئەم  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  سێیەمیش  ئ��ەگ��ەری 
ژمارەی  جۆرێك  هیچ  بە  ›‹نەگۆڕانە‹‹ 
نین،  خ��وداوەن��د  بەخشندەی  جێگیری 
ڕاستەقینەی  حاڵەتی  بە  پابەندن  ب��ەاڵم 
گەردوونەوە، بە واتایەكی دیكە، لەوانەیە 
پەیوەندییان هەبێت بە حاڵەتی سەرەتایی 
دەڤ���ەری  خەسڵەتی  گ���ەردوون���ەوە. 
هەقیقەتەوە  بەو  پەیوەندە  )لۆكاڵەتی( 
ڕەوشی  حاڵەتەكاندا،  زۆرب��ەی  لە  كە 
سیستەمی فیزیكی بە تەواوی پابەندە بەو 
دەوروب��ەری  لە  كاریگەرییانەی  و  هێز 
كە  بەمجۆرە،  دێنەئاراوە.  ڕاستەوخۆی 
ڕێ��ژەی  خ���وارەوە،  دەكەوێتە  سێوێك 
خاڵێكی  هەر  لە  تاودانەكەیدا  لە  گۆڕان 
كێشكردن  كایەی  لەسەر  بەندە  ف��ەزادا 

هێز  زۆرب��ەی  بەسەر  ئەمە  خاڵەدا.  لەو 
ئەو  ئەمانە  دەسەپێت،  هەلومەرجێكدا  و 
نالۆكاڵەكان  كاریگەرە  كە  حاڵەتانەن 
دێننەئاراوە. لە میكانیكی كوانتەمدا، دوو 
 subatomic ئەتۆمی   - ژێر  تەنۆلكەی 
بكەن  یەكتر  لە  لۆكاڵدا كار  لە  دەتوانن 
و پاشان لە یەكتر دور دەكەونەوە. بەاڵم 
جۆرێكن  بە  كوانتەم  فیزیكی  یاساكانی 
كە تەنانەت تەنۆلكەكانیش لە كۆتاییدا لە 
دوو الی بەرامبەری یەكتر لە گەردووندا 
دەگیرسێنەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا هەر 
لەگەڵدا  مامەڵەی  گشتێك  وەك  دەبێت 
بكرێت كە دابەش نابێت. بەمجۆرە، ئەو 
دەكرێت،  تەنۆڵكەكان  لەسەر  پێوانەیەی 
تەنۆڵكەكانی  حاڵەتی  بە  بەندە  بەشێكی 
بەم  ئاماژە  ئاینشتاین  كاتێك  دیكەوە. 
بە  دەدات  نالۆكاڵییە)نادەڤەری(  حاڵەتی 
ناودەبات  دورەوەی  لە  خێوەكان  كاری 
باوەڕی  جێگای  كە  دەكاتەوە  ڕەتی  و 
ئەم  تاقیكردنەوەكانی  بەاڵم  بێت.  ئەو 
سااڵنەی دوایی جەخت لەوە دەكەن كە 
ئەم جۆرە كاریگەرە نالۆكەڵییانە ڕاستن و 
جێگای گومان نین. ئەگەر بە شێوەیەكی 
ژێر- ئاستەكانی  لە  قسەبكەین،  گشتی 
كوانتەم  فیزیكی  تیایدا  كە  ئەتۆمییەوە، 
گرنگە، ئەوا كۆمەڵە تەنۆڵكەیەك پێویستە 
مامەڵەی  سەراپایی  یەكەیەكی  وەك 
لەگەڵدا بكرێت. هەرچەندە ماوەی نێوان 
ڕەوشی  بێت،  دوور  چەندە  تەنۆلكەكان 
تەنۆلكەكانی  ڕەوش��ی  لە  تەنۆڵكەیەك 
نزیك و دەوروبەری جیاناكرێتەوە و كار 

لە یەكتر دەكەن و بە یەكدا دەچن. 
بۆ  گرنگی  زەمانەتێكی  هەقیقەتە  ئەم 
سەراپایی  یەكەیەكی  وەك  گ��ەردوون 
كوانتەم  حاڵەتێكی  یەكێك  ئەگەر  هەیە. 
سەرتاپای  بۆ  ڕەمەكی  شێوەیەكی  بە 
لەوانەیە  ئ��ەوا  وەربگرێت،  گ��ەردوون 
بەیەكاچوونێكی  تەمسیلی  حاڵەتە  ئەم 
گەردوون  تەنۆڵكەكانی  هەموو  مەزنی 
گەورەكان  تەحەدا  لە  یەكێك  بكات. 
كوانتەمدا  كۆسمۆلۆژیای  بەرامبەر  لە 
بریتییە لە لێكدانەوەی كە چۆن ئەو دنیا 
نایەقینی  لە  ناسراوە  لە المان  ئەزموونەی 
سەریهەڵداوە.  كوانتەمەوە  بنەچەی 
نایەقینی  پرینسیپی  كوانتەم،  میكانیكی 
 Heisenbergs uncertainty هایزنبێرگ
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principle24 لەخۆدەگرێت، كە ئەمیش 

لە خۆیدا كاریگەری دەركردنی بەهاكانی 
بە  تێڕامانەكانی  چەندایەتییە  هەموو 
ڕێگایەكی ناپێشبینیكردن هەیە. بەمجۆرە، 
خولگەكەی  لە  ئەلكترۆنێك  كاتێك 
خۆیدا بە دەوری ئەتۆمێكدا دەسوڕێتەوە، 
ساتێكدا  ه��ەر  و  ف���ەزا  ل��ە  ناتوانێت 
پێگەیەكی  كە  بكرێت  حیساب  وەه��ا 
دیاریكراوی وردی هەبێت. مرۆڤ نابێت 
وەهاش بیر بكاتەوە كە كاتێك بە دەوری 
ڕەوتێكی  ئەوا  دەسوڕێتەوە  ئەتۆمێكدا 
بە  ئەمە  لەبری  بەڵكو  هەیە،  سنورداری 
شێوەیەكی بێ سنوور لە دەوری ناوكەكە 

دەكرێتە دەرەوە.
سەبارەت  مەسەلەیەكە  ئەمە  هەرچەندە 
بەاڵم  ئەتۆم،  ن��او  ئەلەكترۆنەكانی  بە 
بابەتە  تاووتوێكردنی  سەر  دێتە  كاتێك 
ئەم  )گ��ەورەك��ان(،  ماكرۆسكۆبیەكان 
شێوەیە  بەم  ناكەین.  بەدی  لێڵیە  جۆرە 
هەسارەی مارس لە هەموو خاڵێكی فەزادا 
وەدوی  و  هەیە  دیاریكراوی  پێگەیەكی 
دەكەوێت.  خۆردا  دەوری  بە  ڕەوتێك 
هێشتا  م���ارس  ئ��ەم��ەش،  س���ەرب���اری 
ڕووبەڕووی یاساكانی میكانیكی كوانتەم 
بپرسێت،  یەكێك  دەشێت  دەب��ێ��ت��ەوە. 
 Enricoفێرمی ئینریكۆ  چۆن  ه��ەروەك 
Fermi كاتی خۆی پرسی، بۆچی مارس 

ئەو جۆرە ڕەوتەی نییە كە ئەلكترۆن بە 
واتایەكی  بە  هەیەتی.  ئەتۆمدا  دەوری 
ڕووداوێكی  بە  گەردوون  ئەگەر  دیكە، 
چۆن  ئەی  بووبێت،  دروست  كوانتەمی 
سەرهەڵدەدات؟  ناكوانتەم  گەردوونێكی 
بچكۆلە  زۆر  دروستبوو،  گەردوون  كە 
ئەمڕۆ،  قوتیدا.  كوانتەم  نایەقینیی  بوو، 
تەنە  ل��ە  ئ��ەس��ەری  نایەقینیەكی  هیچ 

ماكرۆسكۆبیەكاندا بەدی ناكەین.
زۆربەی زانایان بێدەنگانە و لە ناوەڕۆكدا 
بە  دنیا  كە  گریمانەكردووە  وەهایان 
بانگەوە  بیگ  لە  ئۆتۆماتیكی  شێوەیەكی 
بیگ  لە  تەنانەت  ئەمە  دروس��ت��ب��ووە، 
كوانتەم  كاریگەرییەكانی  كە  بانگێكەوە 
زاڵە. لەم دواییانەدا، )هارتل و گێڵ مان( 
ئەو  كرد.  گریمانەیەیان  ئەم  تەحەدای 
نزیك  جیهانێكی  كە  دێننەوە  مشتومڕە 
هەموو  تێیدا  كە  كالسیكی،  ل��ەوەی 
لە  ف��ەزادا  دیاریكراوەكانلە  ماتێریاڵە 

پێگەیەكی دیاریكراودان، كە چەمكێكی 
ب��اش��ی پ��ێ��ن��اس��ەك��راوی��ش ل��ە گ��ۆڕێ��دا 
حاڵەتێكی  چەند  بە  پێویستیان  و  هەیە 
هەیە.  سەرەتایی  كۆسمیكی)گەردونی( 
بەوەی  دەدەن  ئاماژە  حیساباتەكەیان 
حاڵەتە  زۆری  ه��ەرە  زۆرب���ەی  لە  كە 
گشتی  دنیایەكی  س��ەرەت��ای��ی��ەك��ان��دا، 
حاڵەتەدا،  لەم  سەرهەڵنادات.  كالسیكیانە 
بابەتە  بۆ  دنیا  یان  جیهان  جیاكردنەوەی 
دیاریكراو  پێگەیەكی  كە  جیاوازەكان 
پێناسەكراودا  چاكی  باگكراوندێكی  لە 
داگیر دەكەن كە فەزا – زەمەن تێیدا شیاو 
نییە. هییچ لۆكالەتیەك لە ئارادا نابێت. وا 
تەمومژیدا،  وەها  دنیایەكی  لە  كە  دیارە 
ئەوەی  بەبێ  بزانێت  هیچ  ناتوانێت  مرۆ 
هەموو شتێك نەزانێت. لە ڕاستیدا، هارتڵ 
دەكەن  ئەوە  لەمەڕ  مشتومڕ  مان  گێڵ  و 
تەقلیدیەكانی  هەرە  یاسا  بیرۆكەی  كە 
نیوتن،  میكانیكی  نموونە،  بۆ  فیزیك، 
هەقیقەتێكی  وەك  ه��ەر  ن��ەك  دەب��ێ��ت 
سەیربكرێت،  واقیع  الیەنەكانی  بنەڕەتی 
بیگ  پاشماوەیەكی  وەك  دەبێت  بەڵكو 
كە  تایبەت،  كوانتەمی  حاڵەتی  و  بانگ 
تەماشابكرێت.  گەردوونە،  سەرچاوەی 
لەسەرەوە  هەروەك  پرسەكە،  ئەگەر  خۆ 
و  گ��وڕ  ل��ە  بریتییە  پ��ێ��دا،  ئ��ام��اژەم��ان 
جۆرەكانی هێزەكانی سروشت، كە وەك 
كوانتەمی  حاڵەتی  لەسەر  بەندن  یەك 
دەرەنجامێكی  دەگەینە  ئەوا  گەردوون، 
دانسقە. بەم جۆرە هەردووك ڕاستەیی و 
فیزیكیەكان  سیستەمە  زۆربەی  لۆكاڵەتی 
بە هیچ جۆرێك نابنە دەرەنجامی هەندێك 
لەبەر  بەڵكو  یاساكان،  بنەڕەتی  سێتی 
كە  دەبێت  شازدا  كوانتەمی  حاڵەتێكی 
وەهایە.  گەردوون  سەرچاوەیەكی  وەك 
زیرەكی دنیا، ئەو هەقیقەتەی كە هێدی 
بكەین  ئاشكرا  یاساكان  دەتوانین  هێدی 
تێگەیشتنمان سەبارەت بە سروشت فراوان 
كە  هەقیقەتەی  ئەو  درێژبكەینەوە–  و 
ڕاستیەكی  نابێتە   – كاردەكات  زانست 
وەدوی  دەشێت  بەاڵم  حەتمی،  و  ڕەها 
بكەوین بەرەو حاڵەتێكی نەك كۆزمیكی 
تایبەتیش.  زۆر  ه��ەر  بەڵكو  تایبەت، 
ماتماتیك  ناقۆاڵی  كاریگەری  بەمجۆرە 
سروشتدا  جیهانی  بەسەر  ڕاڤەكاریدا  لە 
ناقۆاڵی  كاریگەری  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 

حاڵەتە سەرەتاییەكانی.
پەڕواێزەكانی وەرگێڕ:

 1سێر جەیمس جەینس)1877 – 1946( 
ماتماتیکناسی  و  فەلەکناس  فیزیکناس، 
ئینگلیزی. یەکەم کەس بو کە پێشنیازی 
لە  بەردەوامی  بە  ماددە  کە  کرد  ئەوەی 
دروستبوندایە.  لە  گەردوندا  سەرتاسەری 
ڕۆڵی  ئەسترۆنۆمیدا  ب��واری  گەلێک  لە 
ناسراوە  ب��ەوە  زۆرت��ر  ب��ەاڵم  ه��ەب��ووە، 
لە  میللییە  زانستی  نووسەرێکی  ک��ە 

ئەسترۆنۆمیدا.
کتێبی  دەڵێت،‹‹  گالیلۆ  بارەیەوە  2لەم 
بە  سروشت(  فەلسەفەی  سروشت)یان 
زمانێک نوسراوە کە هەتا لەو زمانە حاڵی 
بگەین.  سروشت  لە  ناتوانین  ئەوا  نەبین 
ئەو زمانەش، پیته کانی بریتین لە سێگۆشە 
جیومەترییەکانی  شێوە  هەموو  و  بازنە  و 

دیکه ›‹.

بێگومان، ئێمەی 
مرۆ، لەگەڵ ئەو 
هەقیقەتەدا ڕاهاتوین 
كە توانای هەموو 
مرۆڤ، جا بەدەنی 
یان ئەقڵی بێت، 
پانتاییەكی فراوان و 
جیاواز لەخۆدەگرێت. 
بۆ نموونە هەندێك 
وەرزشوان دەتوانن 
شەش پێ لە زەوی 
بەرز ببنەوە، لە كاتێكدا 
زۆربەمان بە دەگمەن 
دەتوانین سێ پێ 
بەرزبینەوە



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
5

198

ویگنەر  ئوژین  دا   1960 ساڵی  3ل��ە 
فیزیکناسی گەورەی هەنگاری گوتارێکی 
ماتماتیک  ناقۆاڵی  »کاریگەری  لەمەڕ 
باڵوکردەوە.  و  نووسی  زانست«  سەر  لە 
گرنگی  زۆر  گوتارێکی  بە  زان��ای��ان 
گەورەیی  بە  داننانه   چونکە  دەزان��ن، 
باس  گوتارەکە  زانستدا.  لەناو  ماتماتیک 
منداڵی  بە  کە  دەکات  هاوڕێ  دوو  لە 
دانیشتوون،  پۆلێک  کورسی  یەک  لەسەر 
یەکێکیان دەبێتە ماتماتماتیکناس و ئەوی 
دەبێت.  دیکه ی  پیشەیەکی  دیکه یان 
ئاخاوتن  دەک��ەون��ە  هاوڕێکە  ه��ەردوو 
لەسەر  کاریگەری  و  ماتماتیک  لەسەر 
 17 ژمارە  پەراویزی  سەیری  زانستەکان. 

بکە.
 )1914  –  1839( پیەرس  ئێس.  4سی. 
زانا، لۆژیکناس و فەیلەسوفی ئەمەریکی.

 )1943  –  1862( هیلبێرت  دەیڤید   5
و  ئەڵمانی  گ���ەورەی  ماتماتیکناسی 
ڕێبازی  ڕاب��ەری  سەیر.  کەسایەتیەکی 
کە  ماتماتیکدا  لە  فۆرمالیزم  فەلسەفی 
ئەقڵی  زادەی  تەنها  ماتماتیک  دەڵێت 
پێچەوانەی  بە  دیکه ،  هیچی  و  مرۆڤە 
کە  ڕیالیزم(  ئەفالتونی)یان  قوتابخانەی 
سەربەخۆی  بوونی  ماتماتیک  دەڵێت 
یەکێکە  هەیە.  مرۆ  دەرەوەی  لە  خۆی 
جیۆمەتری.  نوێکردنەوەی  پێشڕەوانی  لە 
ئ��ەوەی  بۆ  داڕش��ت  بەدیهی  چەندەها 
بیسەلمێنێت کە سیستەمێکی فۆرماڵیستیکی 
لە ماتماتیکدا هەیە، کە بە کورتی دەڵێت 
لە سیستەمی بەدیهی سەرەتایی ماتماتیکدا 
دەشێت راست ئەم بەدیهییانە بسەلمێنرێن. 
بەاڵم لە ساڵی 1931 ماتماتیکناسی تەمەن 
بیست و پێنچ ساڵ، کورت گۆدێل توانی 
سەلماندی  و  هەڵوەشێنێت  سیستەمەکەی 
ماتماتیکدا  لە  بەدیهی  هەندێک  کە 
هەرگیز ناتوانرێت بسەلمێنرێن کە هەڵەن 
یان ناتوانرێت بسەلمێنرێن کە ڕاست نین.

 )1978  –  1906( گۆدێل  ک��ورت   6
و  فەیلەسوف  ماتماتیکناس،  لە  یەکێک 
سەدەی  گەورەکانی  ه��ەرە  لۆژیکناسە 
لە  لەدایکبووە،  نەمسا  لە  ب��وو،  بیستەم 
ترسی نازییەکان هەڵدێت و کۆچ دەکات 
نزیکی  زۆر  هاوڕێیەکی  ئەمەریکا،  بۆ 
پێکەوە  کات  زۆرب��ەی  ب��وو،  ئاینشتاین 
دا   1931 ساڵی  لە  گودێل  دەگ���ەڕان. 

گوتارێکی)پەیپەر( نوسی کە بوو بە هۆی 
فۆرمالیستی  سیستەمی  هەڵوەشاندنەوەی 
داڕشت  بنەمایەی  ئەو  گودێل  هیلبێرت. 
ماتماتیکیدا،  بەدیهی  سیستەمێکی  لە  کە 
کە چەند دراوێک هەن هەرگیز ناتوانرێت 
بەو بەدیهیانەی لە سیستەمە ماتماتیکیەکەدا 
پێچەوانەکەی  ی��ان  بسەلمێنرێن  ه��ەن 
بسەلمێنرێن، هەر بۆیە ئەم جۆرە سیستەمە 
بە تەواو دانانرێت. سیستەمەکەی گودێل 
ناقەرارگیر  یان  ناکۆمپلیت  تیۆرمی  بە 
ئەنجامە  ل��ە  یەکێک  ب��ە  و  ن��اس��راوە 
بیستەم  سەدەی  ماتماتیکی  گرنگەکانی 
ئەمەش گودێلی کردە  دادەنرێت و هەر 
لۆژیکناسە  و  ماتماتیکناس  لە  یەکێک 
هەرە گەورەکانی سەدەی بیستەم. گودێل 
دەروون��ی  نەخۆشی  دووچ��اری  هەمیشە 
خەمۆکی و شیزۆفرۆنیا بووە. دوای چەند 
دەیەوێت  کاتێک  ئەمەریکا،  لە  ساڵێک 
پێویست  ئەمەریکی،  هاواڵتی  بە  ببێت 
ئەمیش  لێبکات،  پشتیوانی  یەکێک  بوو 
لەگەڵیدا  دێرین  هاوڕێی  وەک  ئاینشتاین 
کابرای  کە  چاوپێکەوتنەکە،  بۆ  دەچێت 
موهەقیق ئاینشتاین دەبینێت، کە ئەو کاتە 
ئێستای  ئەکتەری  گەورەترین  هێندەی 
هۆلیود بەناوبانگ بوو، لە ڕوو دادەمێنێت 
و هەوڵدەدات هەتا بتوانێت کارئاسانیان بۆ 
بکات، گۆدێل، چونکە کەسایەتیەک بوو 
بوو  سەخت  خەمۆکیەکی  گیرۆدەی  کە 
گەلێک  بووە،  چەپڕەویش  لەوەی  جگە 
جاران شتی سەیر سەیری گوتوە و زیاتر 
کابرای  بە  بچێت،  مەلەق  و  هەلەق  لە 
دەتوانم  ›‹من  دەڵێت  موهەقیق  پۆلیسی 
دەبێت  کەی  ئەمەریکا  کە  بیسەلمێنم 
کابرای  بەاڵم  دیکتاتۆر.‹‹  واڵتێکی  بە 
زانیوە  وای  پێکەنیوە،  ه��ەر  مەهەقیق 
هۆی  بە  لەوێدا  هەر  دەکات،  سوعبەت 
ئاینشتاینەوە بڕوانامەی هاواڵتی ئەمەریکی 
کەسانەی  لەو  بوو  یەکێک  وەردەگرێت. 
چاوپێکەوتن  ل��ە  خ��ۆی  هەمیشە  ک��ە 
گوتبو،  زانایەکی  بە  جارێک  دەدزییەوە، 
وەعدی  کە  ئەوەیە  خۆدزینەوە  باشترین 
چاوپێکەوتن دەدەم و شوێنەکەش دیاری 
هەر  با  ناچم  هەرگیز  ئیتر  بەاڵم  دەکەم، 
ژنەکەی  لە  جگە  بگەڕێت.  دوام��دا  بە 
دیکه ی  کەسی  دەستی  نانی  و  چێشت 
نەدەخوارد، هەربۆیەش کە ژنەکەی مرد 

ئیدی بە دەگمەن نانی دەخوارد، چونکە 
ژەهرخواردم  دەیانەوێت  کە  دەی گوت 
بکەن، بۆیە لە ساڵی 1978 دا لە ئەنجامی 

نان نەخواردندا مرد.
کە  ژمارانەن  ئەو  خۆبەشەکان،  ژمارە   7
تەنیا بەسەر یەک و خۆیاندا دابەش دەبن، 
ئەم   ....  ،13  ،11  ،7  ،5  ،3  ،2 وەک��و 
ژمارە  تەنیا  تاکن،  هەموو  هەر  ژمارانە، 
2 نەبێت کە جووتە. فیساگۆرسەکان ئەم 
یەکەم  ئەکلیدس  خوێندوە،  ژمارانەیان 
ئەم  گووتوویەتی  کە  بووە  ماتماتیکناس 
هەتا  دەڕۆن.  هەر  ناکۆتا  هەتا  ژمارانە 
ئەمە  بتوانێت  کە  نییە  یاسایەک  ئێستا 
بووەستێتەوە.  دژی  لە  یان  بسەلمێنێت 
چونکە  سەرنجڕاکێشن،  زۆر  ژمارانە  ئەم 
وەکو  دیکه ی  ژمارەیەکی  هیچ  وەک 
ملکەچی  ک��ە  دوج��اک��ان،  ج��وت��ەک��ان، 
ماتماتیکی  کڵێشەیەکی  و  بن  یاسایەک 
پێکهێنانی  بنەڕەتی  یەکەی  بنێن.  بنیات 
جگە  بیرکاریدا،  لە  ژمارەکانن  هەما 
لەوەی ڕۆڵی سەرەکی دەبینن لە سیستەمی 
کریپتۆگرافیدا، بەتایبەت لە وەزارەتەکانی 
واڵتی  سەربازییەکانی  پرسە  و  بەرگری 
بەریتانیا و ئەمەریکادا، مایکرۆسۆفتیش بۆ 
تۆکمەکردنی مۆدڵەکانی پاسۆرد و تۆڕە 

کۆمپیوتەری و سێرڤەکاندا.
ماتماتیکییە  حاڵەتە   بەو  ئەکسیۆم،   8
دەگوترێت کە هیچ پێویست بە سەلماندن 
خۆی  خۆڕسک  شێوەیەکی  بە  ناکات، 
ڕاستە و بە هۆیەوە دەتوانرێت گەلیک شتی 
ئەکسیۆم  نموونەی  بسەلمێنرێت.  دیکه  
لە  ئەلف  ئەگەر  یان   a-b=b-a وەکو: 
بێ گەورەتر بێت و بێ لە سین گەورەتر 

بێت، ئەوا ئەلف لە سین گەورەترە. 
لە  یەکێک   1931 پێنڕۆز  ڕۆج���ەر   9
ئەم  بەناوبانگەکانی  هەرە  ماتماتیکناسە 
ساڵی  لە  بەریتانیا.  واڵتی  لە  سەردەمەیە 
1969 دا، لەگەڵ ستیڤن هاوکیندا، پێکەوە 
چاڵە  لە  ماددە  سەراپای  کە  سەلماندیان 
singularity تاکێتی  بەرەو  ڕەشەکاندا 
دەچێت، ئەمەش کە خاڵێکە لەگەردووندا 
حاڵەتی  دەچێتە  چڕیدا  لە  بارستە  تێیدا 

ناکۆتاوە و قەبارە دەبێت بە سفر.
10 بێنۆیت ماندڵبرۆت 1924 – 2010 لە 
ژیاوە،  ئەمەریکا  لە  و  لەدایکبووە  پۆلۆنیا 
ماتماتیکناسێکی داهێنەر بوو لە کۆمپانیای 
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ئای بی ئێم زانا بوو، بە بابی جیۆمەتری 
زانستە  ئ��ەم  ئێستا  ن��اس��راوە.  فراکچەڵ 
بورسە،  ئابوری،  بوارەکانی  لە  ماتماتیکیە 

ئەسترۆنۆمی و کۆمپیوتەردا بەکاردێت.
 2010  –  1914 گ��اردن��ەر  مارتن   11
فەیلەسوفی  مەتەڵناس،  ماتماتیکناس، 
لە  تایبەتمەندبوو  ئەمەریکی،  گ��ەورەی 
لە  زیاتر  و  ماتماتیکیدا  مەتەڵی  ب��واری 
لە شکسپیر،  هەریه ک  لەسەر  کتێبی  هەفتا 
و  فەلسەفە  سیاسەت،  هەتا  و  فرۆید 
کە  بەناوبانگە  بەوە  نووسیوە.  ماتماتیک 
باوەڕی  بوو،  ئەفالتونی  ماتماتیکناسێکی 
ماتماتیک  بوونی  سەربەخۆیی  بە  تەواوی 
بە  زۆ  و  م��رۆڤ  دەرەوەی  لە  هەبوو 

ڕژدیش)جدی( بەرگری لێکردوە.
12 بارۆ 1952 بە یەکێک لە ماتماتیکناس 
ئنگلتەرە  دی��ارەک��ان��ی  فەلەکناسە  و 
کتێبی  بیست  لە  زیاتر  کە  دەژمێردرێت 
لە بواری زانستی میللیدا نووسیوە. یەکێک 
بریتییە  نووسەرە  ئەم  نایابەکانی  کتێبە  لە 
لە ڕێژەی نەگۆڕ بە ئاسمانەوە، ئەم کتێبە 
چەمکی ماتماتیک الی زۆر لە نووسەران 
توێژینەوە،  ژێر  دەخاتە  ماتماتیکناسان  و 
هەتا  ئەفالتون  و  فیساگۆرس  لە  ه��ەر 

دەگاتە ستیڤن هاوکین.
13 کارل گاوس 1777 – 1855 یەکێک 
لە  ماتماتیکناسان  گەورترین  ه��ەرە  لە 
مێژووی بەشەریدا. لە خێزانێکی هەژاری 
ئەڵمانیا  ه��ان��وڤ��ەری  ل��ە  دەس��ک��ورت، 
نیشانەکانی  زوو  ئەمەندە  لەدایکبووە. 
وەک  بەدەردەکەوێت،  تێدا  ماتماتیکی 
دەڵێن لە تەمەنی سێ)3( ساڵیدا لە تەنیشت 
بابیەوە دانیشتووە و بابی سەرقاڵی حیساباتی 
پارەوپولی کەسابەتی ڕۆژەکەیە، لەپڕ ئەم 
دەزانێت  ناسا سێ ساڵە  و  منداڵە زرنگ 
لێکدەرکردندا  و  کۆکردنەوە  لە  بابی 
حاڵی  بابی  هەوڵدەدات  کردووە،  هەڵەی 
بابی  کاتێک  کردووە.  هەڵەی  کە  بکات 
بۆی دەردەکەوێت کوڕەکەی لە ئاسابەدەر 
دەیباتە  دایکی  پیدەدات.  بایەخی  بلیمەتە 
الی دۆقی برونسویک و یارمەتی دارایی 
لە  پۆلدا و  لە  بۆ دابین دەکات. ڕۆژێک 
تەمەنی پازدە سااڵندا دەبێت کاتێک هاری 
دەکات و مامۆستاکەی وەک سزایەک ئەو 
سەد  هەتا  یەک  لە  کە  دەدات��ێ  ئەرکەی 
ناخایانێت  ده قیقه   دوو  هێشتا  کۆبکاتەوە. 

ت��ەواو  مامۆستا  دەدات���ێ،  وەاڵم��ەک��ەی 
سەرسام دەبێت بە قودرەتی ماتماتیکیانەی 
ئەم منداڵە. لە هەموو بوارێکی ماتماتیک و 
ئەسترۆنۆمیدا دەستێکی داهێنەرانە و بااڵی 

هەبوو.
 1912  –  1854 پۆیەنکار  هینری   14
گ��ەورەی  فیزیکناسی  و  ماتماتیکناس 
داهێنەرانەی  ک��اری  گەلێک  فەڕەنسی. 
ل���ە ج���ی���ۆم���ەت���ری، ت���ۆپ���ۆل���ۆژی و 
لەو  یەکێک  کردووە.  ئەلکترۆماگنێتیزمدا 
بە  دەدا  گەورەی  بایەخێکی  چاالکانەی 

فەلسەفەی ماتماتیک.
 1894  –  1857 هێرتز  هینریش   15
بوو  کەس  یەکەم  و  ئەڵمانی  فیزیکناسی 
و  باڵوکردەوە  ڕادیۆی  شەپۆلەکانی  کە 

وەرگرت. 
 1988  –  1918 فاینمان  ریچارد   16
یەکێک لە ڕابەرە هەرە بەرز و گەورەکانی 
فیزیکی تیۆری لە ئەمەریکا، بە بلیمەترین، 
سیمای  ناسراوترین  و  کاریگەرترین 
ساڵەکانی  دوای  ئەمەریکی  فیزیکی 
ئەمە  دادەنرێت.  دووەم  جیهانی  جەنگی 
جگە لەوەی کە هەڵگری خەاڵتی نۆبڵە، 
فیزیک  هەبووە  توانای  کە  کەسایەتیەکە 
بباتە ناو کۆمەاڵنی خەڵکەوە و لە ڕۆژگاری 
میللی  دیاردەیەکی  کردە  زانستی  خۆیدا 
دەچوو  هۆلیود  ئەستێرەیەکی  لە  زیاتر  و 
فاینمان  ئەمەریکیدا.  جەماوەری  لەناو 
هەمیشە دەچووە دیسکۆ و شەیدای سەما 
بوو. هەندێک دەڵێن، لە دوای ئاینشتاینەوە 
سەدەی  فیزیکی  بلیمەتی  کاریگەرترین 
و  موحازەرەکان  زۆرب��ەی  بوو.  بیستەم 
هاتوون  زارەوە  لە  زانستیەکانی  کۆڕە 

لەسەر کاغەز ئامادەنەکراون.
 17 له  سه ره تای دروسبوونی کۆمپیوته ردا، 
کاتێک  هه شتاکان،  و  هه فتاکان  سااڵنی 
کۆمپیوته ر  ت���ازه ی  پرۆسێسه یه کی 
بۆ  نه گۆڕ  ڕێ��ژه ی  ئ��ه وا  دروستبکرایه ، 
پرۆسێسەی  خێرایی  ودیاریکردنی  پێوان 
ئه گه ر  به کارده هات،  تازەکە  کۆمپیوتەرە 
ژمارەی  زۆرترین  بتوانێت  پرۆسێسه ره که  
کەرتی دوای فاریزه که  له )ڕێژەی نەگۆڕ 
باشترین  ئ��ه وا  بدۆزێته وه   دا   3.14   )  π
لە  نەگۆر  ڕێژەی  چیرۆکی  پرۆسێسه ره . 
هێندە  سیمایەکی  ماتماتیکدا  مێژووی 
دەخاتە  مرۆ  ت��ەواو  کە  سەرنجڕاکێشە 

لە  نەگۆڕ  ڕێ��ژەی  هەرچەندە  ڕامانەوە، 
بازنەیی،  نەگۆڕێکی  بە  تایبەتە  بناواندا 
بەاڵم  تیرەکەی،  بۆ  بازنە  چێوەی  واتە 
ئەمڕۆ لە زۆر بواری دیکه ی لێکوڵینەوەدا، 
کە هیچ پەیوەست نین بە بازنەوە، خۆی 
ساڵی  لە  چۆن  وەک  کردوەتەوە،  قوت 
1960 دا فیزیکناسی گەورەی هەنگاری، 
لەسەرەوە  )ه��ەروەک  ویگنەر،  ئیوژین 
کە  ب���ردووە(  ن��اوم  دا   3 ژم��ارە  تێبینی 
گوتارێک  بوو،  نۆبڵ  خەاڵتی  هەڵگری 
ناقۆاڵی  »کاریگەری  لەمەر  دەنووسێت 
سروشتیەکان«.  زانستە  لەسەر  ماتماتیک 
سەرەتای گوتارەکە بەمجۆرەیە: داستانێک 
هەیە لەمەر دوو هاوڕێ، گوایە لە پلەی 
ئەم  بوون.  هاوپۆل  خوێندندا  ئامادەیی 
قسە  و  گفتوگۆ  دەکەونە  هاوڕێیە  دوو 
ژیان چی  بژێوی  بۆ  ئیش کە  دێتە سەر 
ستاتیکناسە)پسپۆڕی  یەکێکیان  دەکەن. 
ئاماری( و حاڵی حازر سەرقاڵی کارکردنە 
دانیشتووان.  ئاکاری  پرسەکانی  لەسەر 
یەکێک لە کارەکانی پیشانی هاوپۆلەکەی 
گاوسی  دابەشبوونی  بە  کارەکە  دەدات. 
دانیشتووان  دابەشبوونی  بە  سەبارەت 
ستاتیکناسەکە  ب��رادەرە  دەستپێدەکات. 
و  هێما  ڕوون��ک��ردن��ەوەی  دەک��ەوێ��ت��ە 
باوەڕی  سەرەتا  هاوپۆلەکەی  ژمارەکان. 
ئایا  کە  نەبوو  دڵنیا  و  نەکرد  شتەکان  بە 
هاوڕێ ستاتیکناسەکەی سوعبەتی لەگەڵ 
دەکات یان هەر بە ڕاستی قسان دەکات 
و دەڵێت »چۆن ئەمە دەزانیت، ئەی ئەو 
هێمایە لێرەدا چییە؟« ستاتیکناسەکە گوتی 
برادەرەکە  نەگۆڕە)پای(  ڕێژەی  ئەوە   ›‹
لە  ئەویش  چیە؟«  باشە  »ئێ  دەپرسێت 
وەاڵمدا دەڵێت: »بریتییە لە ڕێژەی چێوەی 
دەڵێت:  برادەکە  تیرەکەی«.  لەسەر  بازنە 
سوعبەتەکە  هەر  ت��ەواوی  بە  »خەریکە 
دەک��ەی��ت ب��ە ڕاس��ت و زی����اددەڕۆی، 
بە  پەیوەندی  دانیشتووان  دڵنیایەوە  بە 
مەبەست  لێرەدا  نییە‹‹.  بازنەوە  چێوەی 
هەرچەندە  نەگۆر،  ڕێ��ژەی  کە  لەوەیە 
ئەمڕۆ  بەاڵم  بازنە،  بە  تایبەتە  بناواندا  لە 
توێژینەوەی  بابەتێکی  هەموو  لە  خۆی 
بۆتەوە،  قوت  هەڵقورتاندووە  زانستی 
بێت،  کۆمەاڵیەتی  توێژینەوەیە  ئەو  جا 
سایکۆلۆژی یان پەیوەست بێت بە فیزیکی 

کوانتەمەوە، ئەمەیە ڕۆڵی ماتماتیک.
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زانایەک  دا   2011 ساڵی  ئۆکتۆبەری  لە 
بەکارهێنانی  دوای  کۆندۆوە،  ناوی  بە 
کۆمپیوتەرێکی زۆر بەهێز و بە توانا توانی 
بەهایەکی تازە بۆ ژمارەی ڕێژەی نەگۆڕ 
بدۆزێتەوە، بێگومان کۆمپیوتەرەکە بۆ 371 
ڕۆژ بە بەردەوامی لە کارکردندا بوو. بەهاکە 
واتە    10.000.000.000.050 لە  بریتییە 
ژمارە 3 و ئنجا کەرتی دوای فاریزەکەش 
10 تریلیون ژمارە لەخۆدەگرێت؟؟؟ هەر 
نرخی  دوا  ئەمەش  بەاڵم  زۆرە،  ئێجگار 
نییە، بەڵکو هەمیشە  وردی ڕێژەی نەگۆڕ 

بەهای نوێ دێتە ئاراوە.
 1947  –  1877 جی.هێچ.هاردی   18
لە  پوخت  ماتماتیکناسی  گەورەترین 
بیستەم لە ئنگلتەرە. کارەکانی بە  سەدەی 
پلەی سەرەکی لە بواری شیکاری و تیۆری 
ژمارەییدا بوو، یەکێک لە کتێبە ماتماتیکیە 
»پ��ۆزش��ی  ن���اوی  ب��ە  ک��ە  ئەدەبیەکانی 
ماتمتیکناسێک« ەوەیە، لە جیهانی داهێنانی 
ئێستاش  هەتا  دەدوێ���ت.  ماتماتیکناس 
ئه و،  الی  هەیە.  زۆری  خوێندەوارێکی 
وەک خۆی هەمیشە گوتویەتی، بۆیە خوی 
دایە ماتماتیک، چونکە لە یاری کریکتدا 
نەبووە پرۆفێشناڵ و دوای ئەمەش نەیزانی 
چیتر بکات بۆیە هەستی دەکرد ئەو کارە 
سودێکی  هیچ  دەیکرد  ماتماتیکیانەی 
پێشهاتەکەی  ب��ەاڵم  هەبێت.  پراکتیکی 
هاردی هەڵە دەرچوو، چونکە کارەکانی 
باڵوترین  ئ��ەم��ڕۆدا  ڕۆژگ���اری  لە  ئ��ەو 
ماتماتیکی  بواری  لە  دەکرێن  ڕاڤەکاری 
خۆی  الی  لەوەی  جگە  ئەمە  پزیشکیدا. 
ماتماتیکی خۆی  دۆزینه وه ی  گەورەترین 
بۆ  بهێنێت  ڕامانوجان  توانی  کە  ئەوەبوو 
پێکەوە  ماتماتیک  نایابترین  و  کامبریج 

پێشکەش بکەن.
کەسانە  ب��ەو  پ��وخ��ت  ماتماتیکناسی 
ماتماتیکن  تەنیا خەریکی  دەگوترێت کە 
و هیچی دیکه ، هیچ خۆیان سەرقاڵ ناکەن 
بە بواری پراکتیکییەوە یان تاقیکردنەوەوە.
ماتماتیکناسی   1866  –  1826 19ڕەیمان 
خێزانێکی  لە  کە  ئەڵمانی،  پایەبەرزی 
دوا  هەتا  دن��ی��اوە،  هاتۆتە  دەستکورت 
دووره پ��ه ری��ز   ئادەمێکی  ژیانی  ڕۆژان��ی 
سیمای  توانی  ڕەیمان  ب��وو.  شەرمن  و 
جیۆمەتری ئەکلیدسی بگۆڕێت و بناغەی 
ڕێژه یی  تیۆری  سەرهەڵدانی  بۆ  داڕشت 

ئاینشتاین.
20 مەبه ست لەوەی کە توانستی نووسینی 
تیۆرمیان هەبووە بێ ئەوەی خۆیان سەرقاڵ 
هەنگاوی  بە  هەنگاو  ڕیزکردنی  بە  بکەن 
سەلمانەکەوە، واتە ئەمانە هێندە بلیمەت و 
زانا بوون ڕاستەخۆ بازیان داوە بۆ ئەوەی 
دوا هەنگاوی سەلماندنەکە بنووسن. چونکە 
سەلماندنی  جاران  گەلێک  ماتماتیکدا  لە 
یان  پەنجا  دەک��ات  پێویست  تیۆرمێک 
مەبەستی  بۆ  بکەیت  تەرخان  الپەڕە  سەد 
هەنگاوەکان، بەاڵم بلیمەتانی وەک گاوس، 
ئێردۆس، ڕامانوجان یەکسەر تیۆرمەکەیان 
نووسیووە. خۆ باس لە رامنوجان ئەوە هەر 
وێنەیە،  بێ  ماتماتیکناسە  ئەم  ناکرێت، 
چییە،  سەلماندن  نەیزانیوە  دەڵین  هەروەک 
ناتوانم  من  گووتوویەتی  وەک خۆی  یان 
زمانی  لە  ب��ڕۆم.  شوێنێکدا  بە  دووج��ار 
و  تیۆری  لەنێوان  جیاوازی  ماتماتیکدا 
گریمانه (  تیۆریو)یان  کە  ئەوەیە  تیۆرمدا 
پرسێکی ماتماتیکییە و هێشتا نەسەلمێنراوە 
و کراوەیە بۆ سەلماندن، هەرچی تیۆرمە 
پرسەکە سەلمێنراوە و یەکالیی بۆتەوە و 

جیتر تیۆری نییە و بووەتە تیۆرم.
ڕامانوجانی  کاتێک   ،1920 ساڵی  لە   21
خۆی،  ماڵی  لە  ئەفسانەیی  و   بلیمەت 
مەرگ  پێخەفی  لەسەر  هندستان،  لە 
تیوری  کۆمەڵێک  خەویدا  لە  ڕاکشابوو، 
کە  ه��ات  بۆ  سەیری  زۆر  ماتماتیکی 
کەسدا  هیچ  خەیاڵی  بە  لەوەبەر  هەرگیز 
نەهاتبون. توانی زۆربەیان بخاتە سەر نامە و 
بینیرێت بۆ ئوستاد و هاوڕێی چەند ساڵەی 
زانکۆی  لە  ه��اردی،  هێچ.  جی.  خۆی، 
کۆمەڵێک  ئەمانەشدا  لەگەڵ  کامبریچ. 
ڕاستی  و  میکانیزمی سەرەتایی کارکردن 
نارد. بەاڵم ڕاموناجان،  ئەم تیورییانەی بۆ 
فێرنەبووبوو  هەرگیز  خۆی  عادەتی  وەک 
یەکەکانی  ل��ەدووی  یەک  هەنگاوە  کە 
بەڵکو  بنووسێت،  تیۆرییەکان  سەلماندنی 
تەنیا دەرەنجامەکەی دەخستە سەر کاغەز. 
بەڕەوشی  پەیوەستە  تیورییانە  لەم  یەکێک 
)کە  ڕەشەکانەوە  کونە  یان  چاڵە  پرسی 
ڕه شەکان  چاڵە  چەمکی  هێشتا  کاتە  ئەو 
لە  ساڵ،  نەوەد  دوای  نەبووبوو(.  لەدایک 
دا   2012 ساڵی  دووەمی  کانونی  مانگی 
لە  ئیمۆری  زانکۆی  لە  تیورە  ئەم  ڕاستی 
بۆ  و  سەلمێنرا  جوانی  بە  زۆر  ئەمەریکا، 

یەکجارەکی یەکالیی بوەوە.
هندستان  لە   1939 دێڤی  شاکونتاال   22
ئاسابەدەری  لە  بەهرەیەکی  لەدایکبووە، 
بە  یاریکردنی  و  حیسابکردن  و  ژماردن 
دەتوانێت  چرکەدا  ساتە  لە  و  ژمارەهەیە 
دەی��ان ڕەگ��ی دووج��ا ب��دۆزێ��ت��ەوە، بە 
هەموو  سەرسوڕمانی  مایەی  جۆرێک 
دەبێت  ساڵیدا  سێ  تەمەنی  لە  کەسێکە. 
کە خەریکی فێڵی کاغه زی یاری دەبێت 
دەردەکەوێت  لێرەدا  ئیدی  بابیدا  لەگەڵ 
 1977 ساڵی  لە  بلیمەتە.  منداڵێکی  کە 
و  بیست  توانی  مێشکی  بە  تەنیا  و  دا 
کە  بدۆزییەوە  ژمارەیەکی  ڕەگی  سێیه م 

درێژییەکەی 201 ڕەقەم بوو.
خۆشەویست  خوێنەری  ه��ی��وادارم   23
و  هیالکی  بابەتەکە  بەشەی  ئەم  لەمەڕ 
خۆم  من  نەکات،  بەدی  هەناسەسواری 
قورس  بابەتێکی  بە  زۆر  کوانتەم  بابەتی 
هەروا  من(  )الی  تێگەیشتنی  و  دەزانم 

هاسان نییە. 
لە  هایزنبێرگ،  نایەقینی  پرینسیپی   24
کە  جۆرەیە  بەو  کوانتەمدا  میکانیکی 
دەڵێت ئەگەر بتەوێت دوو – خه سڵه تی 
بپێویت،  وردی  بە  تەنۆلکەیەک  فیزیکیی 
کەمترە  یەکێکیان  وردی  پێوانی  ئ��ەوا 
دەتەوێت  نموونە  بۆ  دیکه یان.  ل��ەوی 
پێگه  و تەوژم )زخم  هەردوو خه سڵه تی 
پێکەوە  تەنۆلکەیەک  ی   )momentum

یەکێکیان  پێوانی  ئەوا  بپێویت.  بزانیت و 
هی ئەوی دیکه یان کەم دەکاتەوە. واتە 
کۆنترۆڵی هەردوو خه سڵه ته که  لە هەمان 

کاتدا ناکرێت.
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