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یەكەمین  سەردەمدا،  زانستی  گۆڤاری  ژمارەی  یەكەمین  دەرچوونی  ساڵیادی  لە  هەمیشە 
و  دەزگای چاپ  هەمیشە وەك سەرۆكی  دەكرد كە  بێكەسم  جار سوپاسی كاك شێركۆ 

بووە. خەمخۆرمان  و،  پەنا  و  پشت  سەردەم،  پەخشی 
وتم:  پێی  تەمەنییەوە،  ساڵی  نایە چواردە  پێی  )53(دا  ژمارە   لە  زانستی سەردەم  كاتێك 
بە  گەیشتبێ  تەمەنی  كە  كوردی  زمانی  بە  زانستییە  گۆڤاری  یەكەمین  ئەمە  دەزانی 
چواردە ساڵ؟ منیش تەنیا بە زەردەخەیەك وەاڵمم دایەوە، پێی وتم ئەمە مایەی شانازییە 

بەتایبەتی. تۆ  بۆ  هەموومان،  بۆ 
و  كرد  من  لە  دەستخۆشی  وشەیەوە  چەند  ئەو  لەڕێی  بوو،  زۆر  من  بۆ  ئەمە  بێگومان   
ڕۆحی  و  شاعیرە  ئەو  هەرچەند  دڵە،  بە  سەردەمی  زانستی  گۆڤاری  كە  گەیاندم  تێی 

ڕۆچووە. شیعردا  لەناو 
خۆشی  دەست  و  شوێنما  بە  دەینارد  تازەشدا  ژمارەیەكی  هەر  دەرچوونی  لەگەڵ   
پێكەنینەوە  دەم  بە  و  بەرگەكە  سەر  وێنەی  لە  هەبوو  گلەیی  هەندێجاریش  لێدەكردم، 

دەیووت:
هەمووی  ناوسكی  كە  دادەنێیت  پیاوێك  جارێك  و  دادەنێیت  زەق  چاو  بۆقێكی  جارێك 

هەتە؟ تۆ  زەوقێكە سۆزان كە  ئەمە چ  دەرەوە،  هاتۆتە 
وێنەی  و  زانستییە  گۆڤارێكی  گۆڤارەكە،  شێركۆ  كاك  بكەم  چی  دەم��ووت  منیش 
بكات.  زانست  بوارەكانی  لە  یەكێك  لە  گوزارشت  دەبێ  و  جارە  هەر  بەرگەكەش 

جوانە؟ دابنێم  چی  وێنەی  ئەی  دەمپرسی 
ئەی  دەی��ووت:  پێكەنینەوە  دەم  بە  هەندێجاریش  ج��وان!  ژنێكی  وێنەی  دەی��ووت: 
گۆڤاری  56ی  ژمارە  لە  وا  مەخابن  و  داخ  سەد  بەاڵم  دانانێی؟  بۆ  خۆت  وێنەیەكی 
بەرزەفڕت كاك  لە ڕۆحی  پاكت،  لە گیانی  بڵێم هەزار ساڵو  زانستی سەردەمدا، دەبێت 
بەردەوام  ئێمە  و  سەفەردایت  لە  هەر  تۆ  دەژیت،  لەناوماندا  هەمیشە  بێكەس،  شێركۆ 

دەكەین. گەڕانەوەت  چاوەڕێی 

سەروتار

سەرنووسەر
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Medicine نۆژداری

مامه ڵه كردن له گه ڵ
كه سانی خاوه ن پێداویستیی تایبه ت

بو هێلسكۆڤ
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پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سانی 
به  شێوازی جۆراوجۆر  تایبه ت، ده توانن 
هه ڵسوكه وت بكه ن، به اڵم به  شێوه یه كی 
ڕه فتار  جۆرێك  كه سانه    ئ��ه م  گشتی، 
ده نوێنن، كه  ئێمه  وه ك كارمه ند ده توانین 
لێیان تێبگه ین و مامه ڵه یان له گه ڵ بكه ین. 
هه ڵبه ته  له  دۆخه  ده گمه ن و ئاوارته كاندا 
تێگه یشتن له  ڕه فتاری نه خۆشه كه  هه روا 
كارێكی ئاسان نییه ، ئه  مه ش ده بێته  مایه ی 
ئه وه ی تێگه یشتن و قبووڵكردنی ڕه فتاری 
نه خۆشه كه  سه ختتر بێت. به شێكیش له م 
ڕه فتارانه پێیان ده وترێت  ڕه فتاری گرفت 

خوڵقێنه ر.
تایبه ت،  پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سانی 
شێوه یه ك  به   دۆخه كاندا،  زۆرب��ه ی  له  
له   كه    بیرده كه نه وه   و  ده ك��ه ن  هه ست 
ئه م  كه   ئ��ه وان��ه ی  و  ئاسایی  كه سانی 
هه ر  ج��ی��اوازه.  نییه ،  كێشانه یان  ج��ۆره  
ڕه فتار  ئه وتۆ  نامۆی  شێوه یه كی  به   بۆیه  
له سه ری  ده وورووبه ره كه یان  كه    ده كه ن 
كارمه ند  وه ك  ئێمه   گه ر  ڕانه هاتوون. 
توانای تێگه شتنی ئه م ڕه فتارانه مان نه بێت، 
ئه وا ئه سته مه  بزانین چی بكه ین و چۆن 
ئاساییه  كه   مامه ڵه یان  بكه ین. دیاره  زۆر 
تۆ وه ك كارمه ند بێزار بیت و هه ست به  
هاتوو  گه ر  بكه یت  خۆت  بێده سه اڵتیی 
نه خۆشێك بۆ نموونه  ئه م ڕه فتارانه ی الی 

خواره وه  ئه نجام بدات:
دوورودرێژ  ماوه یه كی  بۆ  نه خۆشه كه    -

به  ده نگی به رز هاوار بكات یا بقیژێنێت.
- له  كه سانی دیکه  بدات.

- تفیان لێ بكات.
- گازیان لێ بگرێت.

- ڕاویان بنێت.
ڕه ت  ڕێنماییه كان  ب��ه رده وام��ی  به    -

بكاته وه. 
- زۆر نیگه ران و تووڕه  بێت.

- ڕابكات.
- شمه ك بشكێنێت.

- ده سته واژه ی توندوتیژ و ناو و ناتۆره ی 
نه شیاو )واته  جنێو( به كار بهێنێت.

و  ترس  مایه ی  كارمه نده كان  ڕه نگه  بۆ 
بۆ  نه خۆشێك  هاتوو  گه ر  بێت    تۆقین 

نموونه: 
- بكێشێت به  سه ری خۆیدا.

- گاز له  ده ستی خۆی بگرێت.
بێته   لێیان  توندوتیژه وه   هه ڕه شه ی  به    -

پێش. 
- له  كارمه ند بدات.

- خۆی بریندار بكات.
به   بكێشێت  خۆی  سه ری  توندی  به    -

زه ویدا.
خوڵقێنه ر  گرفت  ڕه ف��ت��اری  ده ك���رێ 
ڕه فتاره   یه كه م،  به شه وه،  دوو  به   بكه ین 
بێ-زیانه کان .  دووه م  زیانبه خشه كان، 
ڕه فتاره  زیانبه خشه كان پێویسته  ده ستبه جێ 
به   دابنرێ،  بۆ  سنووریان  ڕاسته وخۆ  و 
بگیرێ  نه خۆشه كه   له   شێوه یه ك كه  ڕێ 
كه سانی  نه   ئ��ازارب��دات،  خ��ۆی  نه   تا 
ڕه فتاره   كاتێكدا  له   ده وروب��ه ری��ش��ی، 
بێزیانه كان پێویستیان به  مامه ڵه ی  ده ستبه جێ 
و ڕاسته وخۆ نییه . له  هه ردوو دۆخه كه دا 
پێویسته  ئیش له سه ر ئه و هۆكارانه  بكرێ 

كه  له  پشت ئه و ڕه فتارانه وه ن.
گرفت  ڕه فتاری  بتوانیت  ئه وه ی  بۆ  تۆ 
جیا  بێ-زیان  له   زیانبه خش  خوڵقێنه ری 
بكه یته وه ، پێویسته سه یری ده رئه نجامه كانی 
ڕه فتاره كه  بكه یت و بزانیت تا چ ڕاده یه ك 
بۆ  یان  خۆی،  كه سه كه   بۆ  زه ره رمه نده  
كه سێكی ده وورووبه ری. گه ر نه خۆشێك 
نه یه وێت ژه مه خواردنه كه ی خۆی بخوات 
حه زی  كه   ده زان��ن  كارمه نده كان  ئه وا 
له   جارێك  ده كرێ  نییه ،  خواردنه كه   به  
به اڵم  بمێنێته وه ،  برسێتی  به   جاره كانیش 
خانه ی  له   ڕه فتاره   ج��ۆره    ئه م  ناكرێ 

مه گه ر  بكه ین.  پۆلێن  زیانبه خشیدا 
له   مانی  هه فته یه ك  چه ند  بۆ  نه خۆشه كه  
ڕه فتاری  به   ئه وکات  گ��رت،  خ��واردن 
زیانبه خش له  قه ڵه م ده درێ. با نموونه یه كی 
دیکه  بهێنینه وه ، گه ر نه خۆشێك له  توڕه یی 
و نائومێدیی خۆیدا بكه وێته  لێدانی خۆی و 
بكێشێت به سه ری خۆیدا، گه ر ڕه فتاره كه  
دڵنییایه وه   به   ئه وا  بوو،  توندوتیژ  زۆر 
ئه ركی  تۆ وه ك كارمه ندێك بریتییه  له  وه ی 
بەاڵم  بیوه ستێنیت،  ده ستبه جێ  و  خێرا 
ده بێت مرۆڤ ئه وه ش  بزانێت  كه ده ست 
تێوه ردان و خۆهه ڵقورتاندن له  دۆخه كه ، 
ئه زموونی نه خۆشه كه  و تێگه شتنی بۆ ئه و  

دۆخه  پڕ  شپرزه ییه   خراپترده كات.
زیان،  بێ  خوڵقێنه ری  گرفت  ڕه فتاری 
ده ستبه جێ  ده ستێوه ردانی  به   پێویستی 
میتۆده كانی  له ڕێی  ده كرێ  به ڵكو  نییه . 
پێداگۆژی ،  كاریگه ری،  كه مكردنه وه ی 
یان دۆزینه وه ی هۆكاره كانی ئه و ڕه فتارانه ، 
بكه ین.  دووباره بوونه وه یان   له   ڕێگری 
له گه ڵ  ده ستبه جێ  مامه ڵه كردنی  به اڵم 
ڕه فتاره كه دا، زۆر كاریگه ریی نه رێنی و 
بۆیه زۆرجار  نێگه تیڤی لێ ده كه وێته وه ، 
له و دۆخانه دا كارمه نده كان ده كه ونه  ژێر 
كاریگه ریی هه ست و سۆزی خۆیانه وه  و 

شێوازه  پێداگۆژیه كانیان به كارناهێنن.   
زۆرج��ار  خوڵقێنه ر  گرفت  ڕه ف��ت��اری 
وروژاندنی  و  توڕه بوون  مایه ی  ده بێته  
كارمه نده كان، بۆیه به شێك له م ڕه فتارانه 
وه ك  به ره نگاریی ده سه اڵت و ئۆكتۆریتی 
ئه گه ر  واتا  ده رده كه وێت.  كارمه نده كان 
ئامڕازی  و  چوارچێوه   كارمه نده كه  
ئه م  له گه ڵ  مامه ڵه كردن  بۆ  پێویستی  
به   هه ست  ئ��ه وا  نه بێت ،  به ره نگارییانه  
بێده سه اڵتی  له  و  كه می  له   جۆرێك 
م��ان��دووب��وون و  ب��ه   ده ك���ات، هه ست 
ئاشكرایه    ده کات.  زۆر  شه كه تبوونێكی 
كه  ڕه نگه  تۆ وه ك كارمه ند  له  ڕوانگه ی 
هه ست و سۆزی خۆته وه  مامه ڵه  بكه یت، 
تۆ وه ك كارمه ندێك  النی كه م، چونكه  
»تۆ  ده كه یت،  له   خۆت  ئه وه   پرسیاری 
بڵێی گه ر به و شێوه یه  هه ڵسوكه وت بكه م، 
چۆن بكه وێته  وه ؟«  به تایبه تی كه  دێته  سه ر 

مه سه له ی  ڕه فتاری خۆ ئه زیه تدان . 
خ��اوه ن  كه سانی  كه   بزانین  پێویسته  
به   هه ستكردنیان  تایبه ت،  پێداویستیی 
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ئازار جیاوازه ، هه ربۆیه   كاتێك ده مانه وێت 
ناتوانین  ئ��ه وان.  جێی  بخه ینه   خۆمان 
ئه و  ڕاده ی��ه ك  چ  تا  بزانین  و  تێبگه ین 
خۆی،  له گه ڵ  مامه ڵه كردنه ی  شێوازی 
ڕێنمایی    هه ندێك  دی��اره   ئازاربه خشه.  
تۆ  كاته ی  ئه و  كه   ده ك��ه ن    ل��ه وه  باس 
خۆ  ڕه ف��ت��اری  وه ستاندنی  ب��ۆ  ه��ه وڵ 
ئه زیه تدان ده ده یت، زیاد ده كات و په ره  
كاته ی  ئه و  پێچه وانه شه وه  ،  به   ده سێنێت. 
نابیته  به شێك لێی و هه وڵ بۆ كاركردن 
به ره و  ده ده یت،  هۆكاره كه كانی  له سه ر 

كه مبوونه وه  ده ڕوات.
وروژاندنی هۆی  ده بێته    چی 

ڕه فتاری گرفت خوڵقێنه ر؟
دیاره  هه موو ڕه فتاره  گرفت خوڵقێنه ره كان، 
هۆكارێكیان هه یه . ئه زموون ده ریخستووه  
كه  ئاساییترین هۆكاری ڕه فتاری  گرفت 
داواكاریی  و  مه رج  دانانی  خوڵقێنه ر، 
توانای گونجان  زۆره ، بێ ڕه چاوكردنی 
و قبووڵكردنی نه خۆش، بێ ڕه چاوکردنی 
توانای پابه ندبوون، توانای كۆمه اڵیه تی و 

توانای كۆمۆنیكاسیۆنی و... هتد.
كاتێك كه سانی خاوه ن پێداویستی تایبه ت، 
به  الیانه وه  ئه سته م ده بێت  خۆیان له گه ڵ 
ئه و مه رج و چاوه ڕوانیانه  بگونجێنن كه  
له  كاتی خوێندندا ڕووبه ڕووی ده بنه وه ، 
ئه مه  بۆ خۆی په یوه ندی نییه  به  نه بوونی 
حه زو ئاره زووه وه  الی ئه و كه سه، به ڵكو 
مه رجی  و  هه ل  نه بوونی  بۆ  ده گه ڕێته وه  

ڕه خساو بۆ ئه نجامدانی ئه و مه رجانه.
لێردا باسیان ده كه ین ،  ئه و مرۆڤانه ی كه  
پله ی جیاواز نیشان ده ده ن له  تێكچوونی 

و  ی��ان   Empathy به به زه یی  هه ستی 
نه رم و نیانی flexibility. ئه م دوو بواره  
دروستبوونی  ه��ۆی  ده بێته   سه ره كییه  
گه وره ترین به ره نگاری له  كاتی ئیشكردن 

و چاودێریکردنی ئه م كه سانه .
 Empathy تێكچوون له  هه ستی به به زه یی
Disorder بریتییه  له  سه ختی و دژواری له  

توانای ئه م كه سانه  تا خۆیان بخه نه  شوێنی 
چۆن  بزانن  ئ��ه وه ی  بۆ  دیکه وه   ئه وانی 
كاتێك  چۆنه.  هه ستیان  بیرده كه نه وه  و 
مرۆڤ ئه م توانایه ی نه بوو و نه یتوانی ئه مه  
بكات، ئه وا به  الشیه وه  قورس ده بێت له وه  
تێبگات كه  بۆچی ئه وانی دیکه  به و شێوه یه  
مامه ڵه  ده كه ن، وه كچۆن الیشیان ئه سته م 
ده بێت  بزانن ئه وانی دیکه  چییان ده وێت. 
به  هه ستكردنیان  توانای  كه سانه ی  ئه و 
 به زه یی تێكچووه ، هه مانشێوه  الیان قورسه  
بیهێننه  به رچاوی خۆیان كه  داخۆ شته كان 
به  چ ئاڕاسته یه كدا ده ڕۆن و دواتر چی 
به   هه ست  زۆر  هه ربۆیه   ڕووده دات، 
نائارامی ده كه ن كاتێك ده كه ونه  دۆخێكی 

نوێ و نه زانراوه وه .
نه بوونی نه رمونیانی واته  بوونی دژواری و 
ناڕه حه تییه كی زۆر له  به رده م  ئه و كه سه دا  
خۆی  شته كانی  پێشبینی  بتوانێت  له وه ی 
بكات، ئه مه ش ده بێته  هۆی دروستبوونی 
ئه و  ب��ۆ  گرفت  كێشه و  ل��ه   ج��ۆرێ��ك 
ناتوانێت  ئاسانی  به   وا  كه سه ی كه  هه ر 
چاالكیه كی  ناو  بچێته   چاالكییه كه وه   له  
دیکه وه ، یان له  ژینگه یه كه وه  بگوێزێته وه  
بۆ  ژینگه یه كی دیکه . به  مانایه كی دیکه ، 
ئه م كه سانه  زۆر به  ئه سته م گۆڕران قبوڵ 

ده كه ن. ئه مه ش ئه وه  ناگه یه نێت كه  ئه م 
كه سانه  هیچ پێشبینیه كیان بۆ خۆیان نییه ، 
به ڵكو  پێویستیان به  كات و ئاماده كاریی 
گۆڕرانه   ئه و  بۆ  خۆیان  تا  هه یه   زیاتر 

ئاماده  بكه ن .
ئه وا  بۆی  نه بوو،  نه رمونیان  مرۆڤ  گه ر 
له   ئه و مه رج و داواكارییانه ی كه   هه یه   
گۆڕران  مه به ستی  به   خۆیه وه   ده ره وه ی 
له   بکه ونه وه   پێچه وانه   داده نرێن،   بۆی 
چی  ده بێت  كه   كه سه كه دا  تێگه یشتنی 
و  ن��اڕه زای��ی  به   یه كسه ر  بۆیه   بكات. 

به ره نگاری، وه اڵم ده داته وه. 
گه ر هاتو کارێکی پێ بسپێررێ که  خۆی 
بۆ ئاماده نه کردبێت، ئه وا به  هۆی نه بوونی 
نه رمونیانی و نه بوونی توانای پێشبینیه وه ، 
ده بێت،  زۆر  تۆقینێكی  و  ترس  تووشی 
بۆیه  زۆر به  ئاسانی به ره نگاری هه ر شتێک 
ده بێته وه   كه  چاوه ڕوان ده كرێ بیان كات.  
نموونه  ی دیکه  له  سه ر نه بوونی نه رمونیانی 
ده ی��ه وێ��ت  كه سه كه   كاتێك  ئ��ه وه ی��ه  
به رده وام له سه ر هه مان كورسی، له  هه مان 
نانخواردن،  ژووری  له   دانیشێت،  جێگا 
یان له  ناو ئۆتۆمۆبێل یا له  ناو پاسدا، یان 
ده گرێت  یارییه وه   یه ک  به   خوو  كاتێك 
بكات،  یاری  هه مان   هه ر  ده یه وێت  و 
ته نانه ت ئه گه ر یه كه م كه سیش نه بووبێت  
ئه مه   گرتبێت.  ده سته وه   به   یارییه كه ی 
ده بێته  هۆی دروستبوونی كێشه  و گرفت 
هه م له نێوان نه خۆشه كان خۆیاندا و هه م 
له گه ڵ كارمه نده كانیشدا، كه  ڕه نگه   دواتر 

چاره سه ركردنیان ئاسان نه بێت.
ئاسایی،  به  كه سانی  به راوود  به  دواجار، 

دیاره  هه موو ڕه فتاره  گرفت خوڵقێنه ره كان، 
هۆكارێكیان هه یه . ئه زموون ده ریخستووه  كه  
ئاساییترین هۆكاری ڕه فتاری  گرفت خوڵقێنه ر، 
دانانی مه رج و داواكاریی زۆره ، بێ ڕه چاوكردنی 
توانای گونجان و قبووڵكردنی نه خۆش، 
بێ ڕه چاوکردنی توانای پابه ندبوون، توانای 
كۆمه اڵیه تی و توانای كۆمۆنیكاسیۆنی و... هتد
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5
تایبه ت، 6 پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سانی 

یان  سترێس  فشارو  قبوڵكردنی  توانای 
له بارن  زیاتر  و  ناسكترن  ئه مانه   كه متره ، 
بۆیه   ببن.  شڵه ژان  تووشی  ئ��ه وه ی  بۆ 
شان،  سه ر  ده خرێته   ئه ركێكیان  كاتێك 

كاردانه وه یان  له وانی دیکه  توندتره.
چ خوڵقێنه ر  گرفت   ڕه فتاری 

 فه رمانێكی هه یه ؟
گرفت  ڕه فتاری   ده شێت  ب��اردا  زۆر  له   
خۆگونجاندن  ستراتیژی  خوڵقێنه ر، 
بۆ  كه سێكه   م��ام��ه ڵ��ه ك��ردن��ی  ب��ێ��ت. 
ئه وتۆ  شێوه یه كی  به   تایبه ت  دۆخێكی 
ده وترێ  پێی  ئه مه   بێت،  شیاو  بۆی  كه  
كه سێك   گه ر   .coping خۆگونجاندن 
خاوه ن پێداویستیی تایبه ت بێت و خۆی 

ئه وا  ببینێته وه ،  سترێسدا  گوشارو  له ژێر 
ده كرێت په نا بباته  به ر تفكردن، قیژاندن و 
لێدان تا بتوانێت له و ڕێگه یه وه  بۆشاییه ك 
ب��ۆ خ��ۆی دروس���ت ب��ك��ات. زۆرج��ار 
ئه م  پێداكێشانی  و   لێدان  دۆخانه دا  له و 
لێدانێكی دۆن-كیشۆتیانه یه   كه سانه  وه ك 
پالن  بوونی  بێ  واته   كان،  ئاشه -با  له  
سووده.  بێ  دیاریكراوه  و  ئامانجێكی  و 
بۆیه  ناكرێ مرۆڤ ئه م جۆره  كاردانه وانه  
ببینێت  مه به ستدار  كاردانه وه یه  كی  وه ك 
هێنده ی  ده پێکێت،  ئامانجێك  بزانێت  وا 
گوزارشتی  نیشانه یه كی  وه ك  ده ك��رێ 
نه خۆشه كه    له   بێده سه اڵتی و له نائومێدی 

خۆی بخوێنرێنه وه.
ڕه فتاری  مه ترسیدارتردا،  دۆخ��ی  له  

خۆئه زیه تدان له  شێوه ی دیکه دا ده بینینه وه ، 
سیگناڵ  كه سێک  كاتێك   نموونه    ب��ۆ 
ده وروب��ه ره ك��ه ی��ه وه   له   زۆر  ئاماژه ی  و 
ده دات.  خۆی  له   ئیدی   وه رده گ��رێ��ت، 
نه خۆشه كه به و شێوه یه   ده توانێت ته ركیزی 
و  په شێوی  و  بکات  سنوردارتر  خۆی 
نیگه رانیه كانی خۆی كه متر بكاته وه . زۆر 
جار بڕین و برینداركردنی قۆڵی خۆی یان 
ئه رکیان  به  زه ویدا، هه مان  كێشانی سه ر 
هه یه . گه ر نه خۆشه كه  ڕێگیری لێ بكرێ 
خۆگونجاندنی  ستراتیژی  نه هێڵرێ  و 
Coping Strategy خۆی به كار بهێنێت، 

جا به  هه ر ڕێگه یه ک بێت وه ک ئه وه ی كه  
جه سته ی كۆنترۆڵ بكه ین یان ڕه فتاره كه ی 
لێ قه ده غه  بكه ین، ئه وا مه ترسیی ئه وه  هه یه  
په نا  ئه زیه تدانی خۆی،  به  مه به ستی  كه   
بباته  به ر ڕه فتاری مه ترسیدارتر،  هه روه ها 
ئه گه ری ئه وه  هه یه  كه  تووشی ناڕه حه تیی 
جه سته یی و ده روونیی دیکه  ببێت، وه ک 
په شێوی، ترس، خه مۆكی، بیركردنه وه  له  

خۆكوشتن.
و پێداگۆژی   هه ڵسه نگاندنی 

ئه گه ره كانی مامه ڵه كردن
ده كرێ  كه   ده روازان���ه ی  له و  یه كێك 
خاوه ن  كه سانی  له گه ڵ  ئیشكردن  بۆ 
لێ  س��وودی��ان  تایبه ت  پێداویستیی 
گرینه    ڕۆس  كتێبه كه ی  وه ربگیرێت، 
منداڵی  به  ناوی   Ross W. Greene

هه ڵچوو، كه  زۆر به  ئاسانی توڕه  ده بێت 
و ده ته قێته وه  Explosive Children كه  

به م شێوه یه ی خواره وه  دایڕشتووه .
جوانی  ب��ه   بتوانێت  ك��ه س��ه ی  )ئ���ه و 

هه ڵسوكه وت بكات، ده یكات(.
گرفت  ڕه فتاری  ئه وه یه   مانای  ئه مه ش 
سه رچاوه   له وه وه   بنه ڕه تدا  له   خوڵقێنه ر 
ده گرێت كه كه سه كه  له و دۆخه دا هیچ 
نییه .  مامه ڵه كردنی  دیکه ی  ئه گه رێكی 
به اڵم ده كرێ تۆ وه ك كارمه ند كۆمه ڵێك 
ده رفه ت و ئه گه ری دیکه ی مامه ڵه كردن 

ببینێت كه  نه خۆشه كه  ناتوانێت بیبینێت.
چه ند  ئه م  ئه مه ش  هۆكاره كانی  ڕه نگه  

نموونه  یه ی خواره وه  بن:
-  ب��وون��ی دی��دێ��ك��ی ق��ه ی��ران��اوی بۆ 

بارودۆخه كه .
ئه و  زاده ی  وه ك  تۆقین،  و  ت��رس   -
بێ  كه سه كه   سه ر  ده خرێنه   مه رجانه ی   
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ڕه چاوكردنی توانای نه رم و نیانیی ئه و بۆ 
ئه نجامدانی مه رجه كان.

- نه بوونی توانا بۆ دۆزینه وه ی ستراتیژێكی 
دیکه  له  دۆخه كه دا.

- زاڵبوونی سیگناڵه كانی هه ست و سۆز به  
سه ر كه سه كه دا.

كه سی  شێوه ی  هه مان  به   ناتوانین  ئێمه  
ئ��اس��ای��ی م��ام��ه ڵ��ه  ل��ه گ��ه ڵ ڕه ف��ت��اری 
مرۆڤی  چونكه   بكه ین،  گرفتخوڵقێنه ردا 
ئاسایی گه ر بتوانێت به  باشی هه ڵسوكه وت 
ئه مان  له كاتێكدا  ئه وه  ده یكات،  بكات، 
به   ناتوانین  كه   مانایه ی  به و  نین.  وا 
په روه رده  و گۆشكردنه وه   له  ڕێی  ته نیا 
ده بین،  زاڵ  ڕه فتاره كه یاندا  به سه ر 
باو  مانا  به   گۆشكردن  ده شێت  چونكه  
كاریگه ری  زۆرجار  ترادسیۆنییه كه ی  و 
ئاساییدا  كه سانی  په روه رده ی  بواری  له  
له گه ڵ  ئیشكردن  بۆ  ب��ه اڵم   هه بێت، 
تایبه تدا،  پێداویستی  خ��اوه ن  كه سانی 
ناڕاسته وخۆ،  شێوه یه كی  به  ده شێت 
تۆ  بۆیه   بكه وێته وه .  نه رێنی  و  نێگه تیڤ 
وه ك كارمه ند، ناچاریت له و دۆخه دا به  
بگه ڕێت  ڕه فتاره دا  ئه و  هۆكاری  دوای 
خۆی  خ���واره وه    شێوه یه ی  ب��ه م   كه  

ده رده خات:
نه خۆشه كه  - كه   چییه    ئ��ه وه  

ناتوانێت ئه نجامی بدات؟
- چۆن ده توانین له و دۆخه  ڕزگار بین، 
جارێكی  نه خۆشه كه   كه   جۆرێك  به  

دیکه  نه كه وێته وه  ناوی .
بتوانین  تا  هه یه   هه لومه رجێك  چ   -
پێ  نه خۆشه كه ی  یارمه تیی  له ڕێیه وه  
مامه ڵه كردن  بۆ  بكه ین  فێری  و  بده ین 
له گه ڵ ئه و ڕه فتاره دا په ره ی پێ بدات؟

وه ك سه ره تایه ك نابێت ئه و ڕه فتاره  وه ك 
كێشه  و گرفتی نه خۆشه كه  سه یر بكه ین، 
كه   دۆخێك  ده رئه نجامی  وه ك  به ڵكو 
نه بووه   ئه وه ی  هه لومه رجی  نه خۆشه كه  
به م  بكات.  له گه ڵ  مامه ڵه ی  بتوانێت  تا 
بگرین  به دوور  شێوه یه  ده توانین خۆمان 
خوڵقێنه ره كه   گرفت  ڕه فتاره   ل��ه وه ی 
داهاتووشدا  له   و  بكه ین  زیاتر  خراپترو 
بۆ  بگرین.  ڕه فتاره   له و  به ر  ده بین  فێر 
له   پێویسته   بكه ین،  ئه مه ش  ئ��ه وه ی 

هۆكاری ڕه فتاره كه  تێبگه ین.
ئه وا  ك��رده وه   بیرمان  شێوه یه   به م  گه ر 

ده توانین تێگه شتنێكی سه ره تایی و قوڵتر 
نه خۆشه كه   الوازه كانی  به هێزو  خاڵه   بۆ 
هه ندێک  هاوكاتیش  و  بكه ین  په یدا 
ئیشكردنماندا  له   پێداگۆگی  ئامڕازی 

له گه ڵ ئه ودا  به ده ست بهێنین.
هه ست  هوروژمی  كه مكردنه وه ی 

و سۆز
له  زۆربه ی حاڵه ته كاندا ڕه فتاری گرفت 
ڕاسته وخۆی  ده رئه نجامی  خوڵقێنه ر 
كاردانه وه  یه كی هه ستیارانه یه ، یان ئه وه تا 
ترس و تۆقینه ، یان توڕه یی و  شڵه ژان 
وسه رلێ تێكچوون ، یان دڵخۆشییه . ڕه نگه  
سه رنجڕاكێش  سه یرو  دواتریان  ئه مه ی 
كه   ئاساییه   ڕاده ی���ه ك  تا  ب��ه اڵم  بێت، 
تایبه ت  پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سانی 
كاتێك كه  دڵ خۆش ده بن، له  كه سانی 
دیاره   بكێشن.  پیایاندا  و  بده ن  دیکه  
له   نییه   دڵخۆشییه كه   هه ستی  له به ر  ئه مه  
خۆیدا، به ڵكو به  هۆی هوروژم و فشاری 
دێت.  كه سه كه   بۆ  كه   هه سته وه یه   ئه و 
و  به هێز  هه ستێكی  هه موو  ده شێت  بۆیه  
دروستبوونی  هۆكاری  ببێته   وروژێنه ر 

ڕه فتاری گرفت خوڵقێنه ر.
له به رئه وه  ده روازه ی مامه ڵه كردن له گه ڵ 
ڕه فتاری گرفت خوڵقێنه ر له  دۆخه كه دا، 
هوروژمی  كه مكردنه وه ی  له   بریتییه  
پێی  ئ��ه م��ه ش  ه��ه س��ت و س���ۆز . ك��ه  
ده وترێت كه میی كاریگه ریی هه سته كان 

.low Afeective
تایبه ت،  پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سانی 
هه مان ئه و هه ست و سۆزه یان هه یه  كه  
زۆرجار  به اڵم  هه یانه ،  ئاسایی  كه سانی 
ئه م  تێبگه ن   لێی  سه خته   دژوارو  الیان 
سه رچاوه   و  دێن  كوێوه     له   هه ستانه   
و  زوو  هه ر  ئاسایی،  كه سانی  ده گرن. 
خوێندن  قۆناغی   به  ده ست  به رله وه ی 
دروست  ال  باشیان  تێگه شتنێكی  بكه ن، 
بكه نه وه   جیا  ئ��ه وه   ده توانن  و  ده بێت 
دڵخۆشدا  خه ڵكی  له گه ڵ  ئه گه ر  كه  
دڵخۆشی  به   هه ست  خۆشیان  ئه وه   بن، 
خه ڵكی  له گه ڵ  گ��ه ر  ب��ه اڵم  ده ك��ه ن، 
به   هه ست  ئه وا  بن  دڵته نگدا  خه مبارو 
ئه مه ش  ده كه ن،  خه مباری  و  دڵته نگی 
شتێكه   سۆز  و  هه ست  كه   له به رئه وه ی 
باڵو ده بێته وه  و له  یه كێكه وه  بۆ یه كێكی 
ئاسایی  كه سانی  ده گوێزرێته وه .  دیکه  

زۆر به  ئاسانی ده توانن جیاوازی له  نێوان 
و  هه ست  و  خۆیان  سۆزی  و  هه ست 
زۆرجار  بكه ن.  دیکه دا  ئه وانی  سۆزی 
به   تایبه ت  پێداویستیی  خاوه ن  كه سانی 
هه سته   ئه و  كه   بزانن  زه حمه ته   الیانه وه  
كارادانه وه یان  بۆیه   هاتووه ،  كوێوه   له  
شێوه یه كه   به   دیکه ،  ئه وانی  هه ستی  بۆ 
وه ك ئه وه ی هه ستی خۆیان بێت. ئه مه ش 
كارمه ندێك  كاتێك  ده گه یه نێت  ئه وه  
نه خۆشه كه   ده بێت،  توڕه   نه خۆشێك  له  
ده زانێت،  خۆی  هی  به   توڕه ییه   ئه و 
 بۆیه  ده بینین به  توڕه یی وه اڵم ده داته وه . 
نیگه رانی  نه خۆشه كه   هه مانشێوه   به  
خۆی  هی  به   دیکه    ئه وانی  توڕه یی  و 
هی  به   هه ر  خۆشییه كانیشیان  ده زانێت، 
ئه م  بزانێت  بێئه وه ی  ده زانێت،  خۆی 
هه ستانه  له  كوێوه  هاتوون. ئا له به ر ئه م 
الی  به   سۆز  و  هه ست  كه   هۆكاره یه  
تایبه ته وه   پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سی 
وه ك شتێكی چاوه ڕواننه كراو و جۆرێك 
له  شڵه ژان و بێ سه رو به ری، ئه زموون 

ده كرێت.
داواك��اری  و  مه رج  كارمه ندێك  گه ر 
له كاتێكدا   داب��ن��ێ��ت،  نه خۆشێك  ب��ۆ 
نه بێت،  ئه نجامدانی  توانای  نه خۆشه كه  
و  نیگه رانی  به   هه ست  نه خۆشه كه   ئه وا 
بازنه ی  هاتوو  گه ر  ده كات.  نائومێدی 
و  گ��ه وره   نائومێدییه   و  نیگه رانی  ئه و 
ڕه فتاری  له ڕێی  ئ��ه وا  ب��وو،  ب��ه رف��راوان 
گرفت خوڵقێنه ره وه  کاردانه وه ی ده بێت، 
بۆ نموونه   جنێودان، لێدان، گازگرتن له  
كارمه نده كه ش  گه ر  هتد.   ... و  خۆی 
مه رج  سه ر  له   بێت  سوور  دۆخه دا  له و 
نموونه    بۆ  خ��ۆی،  داواكارییه كانی  و 
بكاته وه   به رز  ده نگ  كه   ئه وه ی  له ڕێی 
دووب��اره   داواكارییه كه ی  سه ریدا،  به  
بكاته وه  یان هاوار بكات و بقیژێنێت به  
سه ریدا، ئه وا نه خۆشه كه  ئه و تووڕه بوونه  
وه رده گرێت و زیاتر ئه و كه شه  نائارامه 
بۆیه   ده بێت.  خراپتر  ڕه فتاریشی  ده ژی، 
بۆ  كۆنتڕۆڵكردن  پره نسیپی  باشترین 
كه مكردنه وه ی ڕه فتاری گرفت خوڵقێنه ر 
و سۆزی  هه ست  هوروژمی  ئه وه یه  كه 

ئه و كه سه  نزم ڕابگیرێت.
وه ك  پره نسیپه ش   ئه م  به كارهێنانی  به  
وه ك  ت��ۆ  ب��ه ڕێ��وه ب��ردن،  شێوازێكی 
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كارمه ندێك ڕۆژێكی باشترت ده بێت و 6

نه خۆشه كه ش به  شێوه یه كی باشتر ڕه فتار 
ده نوێنێت.

له  پراكتیكدا ئه م پره نسیپه  به م شێوه یه ی 
خواره وه  ده بینرێ:

سه ر  به   هه بێت  كۆنتڕۆڵ  ئه وه ی  بۆ   -
بچیته   هه نگاو  دوو  پێویسته   دۆخه كه دا، 
دواوه ، ئه گه ر ویستت لێی نزیك بیته وه ، 
هه نگاوێك لێی بچیته وه   پێشێ،  هۆكه یشی 
جه سته یی  نزیكبوونه وه ی  كه   ئه وه یه  
هوروژمی  زۆرب��وون��ی  مایه ی  ده بێته  

هه ست و سۆز.
نیگه ران  نه خۆشه كه    ده زانیت  كاتێك   -
و تووڕه یه، ده ستی لێوه    مه ده  و مه یگره.  
- هاوار مه كه و مه قیژێنه ، ئارامیی خۆت 

بپارێزه  .
جه سته وه  زمانی  به كارهێنانی  له ڕێی   -
به   زاڵیت  تۆ  كه   مه ده   نیشان  وا خۆت 

سه ریدا .
نه خۆشه كه   ده كه یت  هه ست  كاتێك   -
كورسیه ك  له سه ر  تووڕه یه،  و  نیگه ران 
به و  چونكه   دانیشه،  زه وی  له سه ر  یان 
بۆ  خۆتی   ئارامیی  ده توانیت  شێوه یه  

بگوێزیته وه  .
كه وێته وه   دوور  نه خۆشه كه   بده    ڕێ   -
و  نیگه رانی  ب��ه   هه ست  ك��ه   كاتێك 
ت��ووڕه ی��ی ده ك����ات. ئ��ه م��ه ش��ی وه ك 
شێوازی  به   ن��ه ك  ب��ده رێ ،  ده رفه تێك 
پێی  و  دایبڕێژیت  م��ه رج  و  ڕێنمایی 

بڵێیت.
بكه ،  قسه   له سه رخۆ  و  ئارامی  به    -
نیگه ران و  به تایبه تی كاتێك نه خۆشه كه  

تووڕه یه .
- كاتێك ده زانیت یه كێك له  نه خۆشه كان 
خرۆشاندایه،  و  هه ڵچوون  دۆخ��ی  له  
بخه ره وه ،  دوور  دیکه   نه خۆشه كانی 
كه   دروستبكات  ئارامییه ك  ئه مه   ڕه نگه  

له و كاته دا پێویسته .
كرد  هه ستت  كارمه ند  وه ك  تۆ  گه ر   -
خۆته وه  س��ۆزی  و  هه ست  ه��ۆی  ب��ه  
كاریگه رییه كی نێگه تیڤت هه یه،  ئه وا له و 
دۆخه دا هه وڵبده  كارمه نده كه  بگۆڕیت، 
وادا  دۆخێكی  له   نییه   ئاسان  هه ڵبه ت 
نیگه رانی و تووڕه یی نه خۆشه كه  كارت 

تێنه كات.
حاڵه تی  له   و  مه ترسیداردا  دۆخی  له    -

ڕه فتاری گرفت خوڵقێنه ردا، ده بێت وه ك 
هه لومه رجی  زووتره   هه رچی  كارمه ند 
ئارامبه خش بخوڵقێنیت له ڕێی ئه وه ی كه  
له و جێگایه  بكه یته  ده رێ  ئه وانی دیکه  
بهێڵیته وه.  ئارامی  به   زۆر  خۆشت  و 
ئه وا  بوو،  توندوتیژ  زۆر  دۆخه كه   گه ر 
كارمه ند  وه ك  تۆ  ده كرێ  دڵنیایه وه   به  
بۆ  كار  و  هه ڵبچیت  تێ  برد  و  ده ست 
چاره سه ركردنی بده یت، به اڵم ئه وه شت 
بیر نه چێت كه  ڕه نگه  زیاتر ئه و تووشی 

شڵه ژان و نائارامی بكه یت. 
كه   بزانه   و  بده  نه خۆشه كه   به   - كات  
بڵێت  نه خێر، مه به ستیه تی  كاتێك ده ڵێت 

پێویستی ئه وه یه   ده  ده قیقه ی بده یتێ.
یان  شتێكه وه   ب��ه   خ��وو  كاتێك   -
نموونه    بۆ  ده گرێت،  بیرۆكه یه كه وه  
كاتێك نه خۆشه كه  خوو به وه وه  ده گرێت 
له  یه ك جێگادا دابنیشێت،  له  پاسدا  كه  
زمانێكی  به   ده توانیت  تۆ وه ك كارمه ند 
بخه یته وه  ،  دووری  خ��ووه ی  له م  ئ��ارام 
یان ئه گه ری هه ڵبژاردنی دیکه ی بخه یته  

به رده م.
دره نگ  هه رگیز  كه   نه چێت  بیرت   -
گه ر  بهێنیت  لێ  وازی  ئه وه ی  بۆ  نییه  
و  فشار  له ژێر  نه خۆشه كه   زانیت  هاتوو 
سترێسدایه.  كه واته  ئه مه  ئه وه  ده گه یه نێت 
ته نیا  دواوه .  بكشێیته   بده یت  هه وڵ  كه  
ناهێنێت،  به جێ  تۆ  داوای  له به رئه وه ی 

ڕووی لێ گرژ مه كه . 
گه ر تۆ وه ك كارمه ند ئه رك و مه رجێك 
نه توانێت  ئه و  دابنێیت  نه خۆشه كه   بۆ 
و  شه ڕ  ئه گه ری  ئه وا  بكات،  جێبه جێی 
لێدان زۆر زیاتره . توێژینه وه كان ده ریان 
خستووه  كه  له نێوان 70% بۆ 85% هه موو 
كه   پێداگۆجیدا  كاری  له   به ستنه وه كان 
كارمه نده كان پێی هه ستاون له  ناچارییه وه  

بووه . 
تیم  وه ك  كارمه نده كان  گرنگه   زۆر 
دروست  كراوه   كاردانه وه ی  ده رفه تی 
بكه ن و بوێرن گوزارشت له  نیگه رانی و 
توڕه یی خۆیان  بكه ن. هه روه ها گرنگ 
و پێویستیشه   كارمه نده كان به  هاوكاری 
و یارمه تیی یه كتر بیربكه نه وه ، ستراتیژ و 
میتۆدی دیکه  بگرنه  به ر و هه ڵبسه نگێنن 
ده بنه   ڕه فتارانه ی    به و  په یوه ستن  كه   

مایه ی خوڵقاندنی گرفت.

جه سته یی  و  فیزیكی  ده ستێوه ردانی 
دۆخێكی  ل��ه گ��ه ڵ  م��ام��ه ڵ��ه ك��ردن  ب��ۆ 
له نێوان  لێدان  شه ڕو  وه ك  مه ترسیدار، 
كه   ده بێت  ب��ه وه   ته نیا  نه خۆشه كاندا، 
بتوانیت سه رنجیان به  الی شتی دیکه دا 
دیکه وه   بابه تێكی  به   و  ڕابكێشیت 
سه رقاڵیان بكه یت، كه  ئه مه ش نابێت له  
بیست چركه  زیاتر بێت. بۆ هه موو الیه ك 
جۆری  كارمه نده كان  كه   باشتره   ئه وه  
سه رقاڵكردن  و  سه رنجڕاكێشان  دیکه ی 
بۆ  بكه نه وه ،  تاقی  دیکه وه ،  بابه تی  به  
هه ڵبژاردنێكی  به كارهێنانی  نموونه   
پشوویه ك،  وه رگرتنی  ڕاست،  و  ئاسان 
سارده مه نییه ك  خواردنی  زه رده خه نه یه ك، 

یان شتێكی له و جۆره .
گه ر هێزی جه سته یی به كاربهێنرێ، ئه وا 
له گه ڵ  كارمه ند  وه ك  تۆ  كه   گرنگه  
له گه ڵ  ی��ان  دی��ک��ه ،  كارمه نده كانی 
ئه م  به كارهێنانی  به ڕێوبردن،  ده سته ی 
بسه نگێنیت  هه ڵ  كاردانه وه یه   ج��ۆره  
ئه و  ده توانیت  ڕاده یه ك  چ  تا  بزانیت  و 
بوونه ته   بكه یته وه   كه   هه لومه رجانه كه م 

هۆی دروستبوونی ئه و كاردانه وه یه .
و  كارمه ند  وه ك  تۆ  كه   گرنگه   زۆر 
له گه ڵ ئه وانی دیکه دا، به سه ر هه موو ئه و 
شێوازی  له به رئه وه ی  بیت.  زاڵ  شتانه دا 
وه ك  ئێمه   و كۆمۆنیكاسێونی  كاركردن 
له سه ر  زۆری  كاریگه رییه كی  كارمه ند، 
تایبه ت  پێداویستیی  خ��اوه ن  كه سانی 
بزانێت یه كێك هه یه  هه یه . گه ر مرۆڤ 
كه   لێی تێده گات و ئاگای لێی ده بێت، 
باشتر  و  ئاسایی  شێوه یه كی  به   ئ��ه وا 
به رێت.  به سه ر  ڕۆژه ك��ه ی  ده توانێت 
باش ما مه ڵه كردنی ڕه فتاره كانی نه خۆش 
دروست  گرنگانه   سه رچاوه   ئه و  هه موو 
تا  نه خۆش،  بۆ  پێویسته   كه   ده ك��ات 
ڕۆژه كه ی تێپه ڕێنێت، ئه مه  جگه  له وه ی 
هه وایه كی  و  كه ش  مایه ی  ده بێته   كه  

خۆشی كاركردن بۆ هه موو الیه ك. 

له  سویدیه وه : شارا تاهیر

تێبینی: ئه م وتاره  له الیه ن نووسه ره وه  به  
نیازه   به   که   دراوه   بابه ته که   وه رگێڕی 
کتێبێکی هه مان نووسه ر له  سویدییه وه  بۆ 

کوردی وه ربگێڕێت.
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چی بکه م؟

ئ��ەگ��ەر ت��ۆ ڕۆژان����ە ب��ە هۆی 
نەرمكەرەوەی  پێستەوە،  وشكبوونەوەی 
ناكات  پێویست  بەكاردێنیت،  پێست 
گرانبه هادا.  بە شوێن كرێمی  بیت  وێڵ 
چەوركەری  بە  دەتوانیت  ئاسانی  بە 
سروشتی و گیایی ئەم كێشەیە چارەسەر 
كە  بزانیت  ئەوە  دەبێت  دیارە  بكەیت. 
هەر جۆرێكیان چ كاریگەرییه کی هه یه  

و چ ڕۆڵێک دەبینێت.
ڕۆژانە ئەگەر سەردانی دەرمانخانەكانت 
كە  بوویت  ئەوە  ئاگاداری  كردبێت، 
بەرچاو  گرانت  كرێمی  جۆر  چەندین 
دەك��ەوێ��ت و ڕۆژان���ەش ج��ۆری نوێ  
دێتە بازاڕەوە و وا ده که ن نەزانیت كام 
جۆرەیان بكڕیت و بەكاری بهێنیت، تا 

وات لێ  دێت هیچ كامیان بەكارنەهێنیت 
زیاتر  و  زیاتر  پێستت  ماوەیەشدا  لەم  و 
دەبینێت  خ��ۆی��ەوە  ب��ە  وش��ك��ب��وون��ەوە 
دەبێت،  پێیان  پێویستت  زیاتریش  و 
ڕێگاچارەیەكدا  بەشوێن  پێویستە  بۆیە 

بگەڕێیت. 
وەربگریت  سوود  ئه وه یه  لێرەدا  پێشنیار 
گیایی  و  س��روش��ت��ی  چ��ەوری��ی  ل��ە 
و  ڤیتامین  و  خ��ۆراك��ی  م���اددەی  كە 
تێدایە.  خوێیان  و  البەرەكان  چەوری 
لە  بەشێك  دەتوانن  ماددانە  لەو  هەركام 
بۆ  بكەن.  دابین  پێست  پێداویستیەكانی 
نموونە، چەوری البەرەكان، لەش خۆی 
كاتێكدا  لە  بكات.  دروستیان  ناتوانێت 
پێست خۆی، پێویستی زۆری پێیان هەیە، 
ئەم البەرانە یارمەتیدەرن شێ  و نەرمیی 
پارێزراو  هاوسەنگدا  بارێكی  لە  پێست 
بێت، پێست لە وشكبوونەوەی بێئەندازە، 

دەپارێزن.
توێكڵ،  لە  چ  چەورییانە،  جۆرە  ئەم 
توێکڵی  و  میوە  خودی  یان  كرۆك،  یا 
دەكرێن،  دروست  ڕووەكییەكان  میوه  
شێوەی  بە  و  شێوەی خۆراك  بە  ڕۆژانە 
سوودیان  جیاواز،  نەخۆشیی  بۆ  دەرمان 

بەشێك  بابەتەدا  لەم  وەردەگ��ی��رێ.  لێ  
بەكارهێنانه کانی  و  دەرمانی  سیفەته  لە 
چەورییە سروشتیەكان ڕوون دەكەینەوە.

ڕۆنی بادام
زۆر  و  کاڵه   زەردێکی  چەورییە  ئەم 
 ،E، B ڤیتامینەكانی  لە  پڕە  كەمڕەنگە. 
دیکه ی  ماددەی  و  پرۆتین  هه ندێک  و 
زۆر  و  كەمە  چەورییه که ی  گرنگ. 
شێالندا  كاتی  لە  و  پێست  بۆ  گرنگە 
زۆر  چەورییە  ئ��ەم  بەكاردەهێنرێ. 
لەسەر  زۆر  و  دەتوێتەوە  خێرایی  بە 
تووشی  پێست  نامێنێتەوە.  پێست  ڕووی 
بۆ  و  خۆشە  بۆنی  و  ناكات  هەستیاری 

پێست گونجاوه.
دژە خۆرێكی سروشتییە

ڕۆژنامەیەكی  لە  بابەتێك   2007 ساڵی 
تایبەتی پێست باڵوكراوەتەوە كە دەڵێت 
ڕۆنی بادام نەك تەنیا پارێزگاری لە پێست 
دەتوانێت  بەڵكو  خۆر،  دژی  دەك��ات 
دەگەنە  كە  خراپ  میكرۆبی  هەندێك 
لەم   E ڤیتامین  بكوژێت.  پێست،  سەر 
ڕۆنەدا دژی زووپیربوون دەوەستێتەوە و 
دوور  پیری  دیاریكراو  ئەندازەیەكی  تا 

دەخاتەوە.
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پێست ڕووناك دەكاتەوە6

وه ک پێست نەرمكەرەوە دەتوانیت سوود 
لە ڕۆنی بادام وه ر بگریت. هەم پێستەكە 
دەكات.  سافی  هەم  و  دەكاتەوە  نەرم 
بەپێی توێژینەوەیەك كە لە ساڵی 2010دا 
تایبەتییەكانی  كلینیكە  لە  یەكێك  لە 
پێست لە ئینگلتەرە ئەنجام دراوە، ڕۆنی 
بادام كاریگەری نەرمكەرەوەی فراوانی 
هەیە تا ئەو جێیەی كە تەنانەت ڕەنگی 
پێستت ڕووناكتر دەكاتەوە و شەوقێكی 
بادام  ڕۆن��ی  دەبەخشێت.  پێ   زیاتری 
هەبێت  خۆی  كاریگەریی  دەتوانێت 
شوێنی  جێماوەی  كە  جێگایانەی  لەو 

برینداربوونی پێستن.
پزیشكیی كۆن چی دەڵێت؟

ئاماژە  كۆن،  پزیشكیی  دەرمانسازەكانی 
ڕۆنی  بە  ڕوو  شێالنی  كە  دەكەن  بەوە 
باشترین  لە  یەكێكه  تاریك،  بادامی 
جێ  الب��ردن��ی  سروشتیەكانی  ڕێگا 
دیکه ی  پاشماوەكانی  و  زیپكە  و  لەكە 
 3 تا   2 دەكەن  ئامۆژگاریمان  پێست. 
چەوركردنی  بۆ  هەفتەیەكدا  لە  جار 
ڕووخسارمان، سوود لەم ڕۆنە وەربگرین. 
له ناوبه ری  ڕۆنە،  بەم  ڕوو  چەوركردنی 
و  وشكبوونەوە  که  هۆكارێکه  ه��ه ر 

زیپكەی لێ ده که وێته وه .
هەوكردنی پێست كەم دەكاتەوە

هەوكردن یان خورانی پێست، بە ڕۆنی 
بادام، زووتر چارەسەر دەبێت. 

نەخۆشیی  که  نه خۆشێک 
ئەگزیمای  وەك  پێستی 
هه بێت، تووشی هەندێك 
سووربوونەوە و خوراندنی 

بادام  ڕۆنی  دەبێت.  پێست 
دەتوانێت دەوابەخشێك 

ب���ێ���ت ب����ۆی. 
ه��ەڵ��ب��ەت��ە 
پ��ێ��وی��س��ت��ه 
ئاگاداری 

ئەوە بین كە هەندێك كەس بە خودی 
بۆیە  دەبن،  هەستیاری  تووشی  ڕۆنەكە 
بكەینەوە  تاقی  كەمێك  پێشتر  پێویستە 
ماوەی  تا  پێستیدا،  ساغی  شوێنێكی  لە 
بزانێت  یەك سه عات چاوەڕێ  بكات تا 
دەبێت،  كاردانەوەیەكی  چ  پێستەكە 

ئینجا به کاری بهێنێت. 
چۆنییەتی بەكارهێنانی

ئاسایی  پێستمان  س��ەرج��ەم  س��ەرەت��ا 
دەشۆین. دواتر لەپی دەستمان بە ئاوی 
گەرم تەڕ دەكەین لەگەڵ چەند دڵۆپێك 
لە ڕۆنی بادامەكە پێستی ڕووخسارمانی 
پێ  چەوردەكەین و دەستی پیا دەهێنین. 
باشتر وایە جووڵەی دەست له سه ر پێست 
بە  پێسته که   ئەوەی  بێت. دوای  بازنەیی 
تەواوەتی هه موو چه ورییه که ی وەرگرت 
و له  پێسته که دا توایەوە، ئینجا دەتوانیت 
ئارایشت و كرێمەكانی ڕۆژانەی خۆت 

بەكار بهێنیت.
 ڕۆنی ترێ

و  بیتاكارۆتین  ل��ە  پ��ڕە  ڕۆن���ە  ئ��ەم 
ڤیتامینەكانی C، E و فالوانۆید 

linoleic acid هەروەها  و 
بۆ دووبارە  تێدایە كە  یشی 

پێست  گ��ەڕان��دن��ەوەی 
گرنگە. 

و  نەرم  قژ،  بەتایبەتی  موو،  هه روه ها 
جوان دەكات. 

پەڵەكانی پێست كەم دەكاتەوە
ڕۆنەدا  لەم  كە  خۆراكییەی  ماددە  ئەو 
س��ەروو  تیشكی  دژی  هەیە،  بوونی 
وەنەشەیی دەوەستێتەوە. هەروەها پەڵەی 
خۆرەوە  تیشكی  هۆی  به   که  قاوەیی 
بۆیە  دەكاتەوە،  كاڵ  ده بێت  دروست 
چەوركردنی  و  ڕۆژان��ە  بەكارهێنانی 
تیشكی  مه ترسیی  لە  ڕۆنە،  بەم  پێست 
ده موچاو  پەڵەی  دروستبوونی  و  خۆر 

دەمانپارێزێت.
چاڵ و چۆڵییەكانی پێست كەم دەكاتەوە
بە  دەوڵەمەندە  ڕۆنە  ئەم  لەبەرئەوەی 
ڤیتامینەكان و بیتاكارۆتین، چاڵ و چۆڵی 
كەم دەكاتەوە و پێستی ئازار پێگەیشتوو 
ڕێك  دووب����ارە  نیشانه تێکه وتوو  و 
زانكۆی  توێژینەوەكانی  لە  دەخاتەوە. 
ئۆهایۆ دەركەوتووە كە گیراوەی تازەی 
چاكبوونەوەی  خێرای  هۆكاری  ترێ ، 
گومانت  ئێسكیشە.  شكاویی 
كە  ل��ەوەی  نەبێت 
شێوەیەكی  ب��ە 
ڕەشی  كاریگەر 
دەوری چاو، له  
پاش ماوەیەك، 

الدەبات. 
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پیری زوو ڕووت تێناكات
ت��ازە،  ترێی  تایبەتمەندی  گرنگترین 
تایبەتمەندی بوونی دژە ئۆكسیدە تیایدا. كە 
ئەم دژەئۆكسیدانە چەند بەرانبەری ڤیتامین 
زۆر  ئۆكسیدی  دژە  خۆیان  و  ن   C، E

بەهێزن. ئەم دژە ئۆكسیدانە لەو ماددانەن كە 
ڕێگرن لە چرچبوونی پێست و لە سنورێكی 

دیاریكراودا ڕێگە لە پیربوون دەگرێت. 
چۆنیەتی بەكارهێنانی

پیاڵەو نیوێك شەكری قاوەیی و چارەكی 
پیاڵەیەك  و چارەكی  ترێ   ڕۆنی  پیاڵەیەك 
له  دەكەین.  تێكەڵ  پێكەوە  بادام  ڕۆنی 
بڕی  پێویستە  بەكارهێناندا،  جارێكی  هەر 
پێویست لەم تێكەڵەیە بۆ ماوەی 15 دەقیقە 
لەسەر ڕووی پێست بمێنێتەوە. ئەم تێكەڵەیە 
دەتوانرێ بۆ ماوەی 6 مانگ هەڵبگیرێت.

ڕۆنی گەنم
ت��اڕادەی��ەك  زەردێ��ک��ی  چەورییە  ئ��ەم 
بەرچاو  ڕێژەیەكی  لە  پڕە  نارنجییە. 
و  چەورییەكان  البەری  و  لیستین  لە 
omega3 و omega6 و ڤیتامینەكانی 

E، A. تێدایە
دروستبوونەوە  هۆكاری  ماددەیه  ئەم 
دەرمانی  و  پێسته  گەڕاندنەوەی  و 
وشكبوونەوە و چاڵ و چۆڵی پێستیشە. 
دژە  سیفەتی  ئ��ەم��ان��ەش��دا  ل��ەگ��ەڵ 
ڕاستیدا  لە  تێدایە.  بەهێزی  ئۆكسیدی 
دەكاتەوە  جیای  تەواو  سیفەتەی  ئەم 
ڤیتامین  دیکه .  ڕۆنەكانی  سەرجەم  لە 
E سروشتی لەم ڕۆنەدا نزیكەی 100 
ئەوەندەی ڤیتامین E دەستكردە و توانای 
دژە ئۆكسیدی تێدایە. هەماهەنگی ئەم 
چەورییەكانی  البەرە  لەگەڵ  ڤیتامینە 
وەك omega3 و omega6 پێست لە 
دەپارێزێت  تێكدەر  هۆكاری  بەرانبەر 
و لە دواخستنی پیریدا ڕۆڵێكی گرنگ 

و تایبەتیی هەیە. 
دەرمانی قڵیشان و وشكبوونەوە

ئەگزیما، پێست بە شێوەی ترەكین وشك 
تەنیا  نەك  كە  شێوەیەك  بە  دەكاتەوە، 
پێست هەو دەكات و سوور دەبێتەوە، 
خورانەش  ئەو  و  دەخورێت  بەڵكو 
ئازاری لێوه پەیدا دەبێت. ڕۆنی گەنم 
لە دەرمانی ئەم وشكبوونەوەیەدا تەواو 

دەبێتە هۆی  لیستینی گەنم  كاریگەرە. 
البردنی وشكیی پێست و شێ  و تەڕی 
نه رمی  و  جوان  و  و  دەبەخشێت  پێ  

دەكات. 
چۆنیەتی بەكارهێنانی

هات،  به کار  تەنیا  بە  گه ر  ڕۆنە  ئەم 
په یتییه کی زۆری هه یه  و تەواو لكێنەرە، 
پێست  لە  ئاسانی  بە  ناتوانرێ  دوات��ر 
بكرێتەوە، بۆیە پێویستە لەگەڵ ڕۆنێکی 
دیکه  وەك ڕۆنی بادامی شیرین تێكەڵ 
بێتەوە و دواتر لەو  بكرێ، تا سادەتر 
شوێنانەی پێست بدرێ كە پێویستێتی. 

ڕۆنی گوێزی هیندی
ڕۆنی گوێزی هیندی ڕۆنێكی بەهێزە 
و بۆ شێالنی پێست دێتە ئەژمار. ئەم 
هەموو  بۆ  نەرمكەرەوە  وەک  ڕۆن��ە 
پێستی  بەتایبەتی  پێست  جۆرەكانی 
وشك، كاریگەریی گەورەی دەبێت. 

دژە چرچبوونێكی لەڕادەبەدەر
ڕۆنی گوێزی هیندی نەرمكەرەوەیەكی 
بۆ  نموونەییە  هەڵبژاردنێكی  و  باشە 
شێالنی جەستەی مرۆڤ. جیاواز لەو 
كرێمانەی كە ڕۆنی پاڵێوراویان تێدایە 
و دەبنە هۆی زوو پیربوونی مرۆڤ. 

ئەندازەیەكی  تا  هیندی  گوێزی  ڕۆنی 
چرچبوونی  دەركەوتنی  دیاریكراو 
له   ده کات  ڕێگری  دەخات  دوا  پێست 
شلبوونه وه ی پێست لە تەمەنی گەنجیدا. 
ئەم ڕۆنە لە بەرانبەر پەڵەكانی پیری سەر 
پێست، بەرگری دەكات و لە لەناوبردنی 
ئ��ەم پ��ەاڵن��ەش��دا ك��اری��گ��ەرە. س��وود 
فەوتاندنی  بۆ  ڕۆنە  لەم  وەردەگیرێت 
پێستی مردوو و لەناوبردنی، هەروەها وەك 
جێگرەوەی دژەخۆریش بەكاردەهێنرێ. 
ڕۆنی نابێت  كە  كەسانەی   ئەو 

گوێزی هیندی بەكاربهێنن
ڕۆن���ی گ��وێ��زی ه��ی��ن��دی ب��ۆ ئ��ەو 
كەسانەی كە خۆیان پێستیان چەورە، 
یان پێستەكەیان زیپكەی سەر ڕەشی 
تێدایە، هیچ سوودێكی نابێت. چونكە 
پێستی  دەرچەی  دەتوانێت  ڕۆنە  ئەم 
ئەنجامدا  لە  و  بگرێت  كەسانە  ئەم 
ڕۆنی  دەك��ات.  بەهێزتر  زیپكەكان 

ئەو  بۆ  تەواوەتی  بە  هیندی  گوێزی 
كەسانە گونجاوە كە پێستیان وشكه. 

دەرمانی كێشەكانی پێست
لەگەڵ ئەوەی كە ڕۆنی گوێزی هیندی 
دروس��ت  و  ج��وان  ڕووخسارێكی 
پارێزگاری  و  م��رۆڤ  دەبەخشێتە 
لێدەكات. دەتوانێت بشبێتە دەرمانێكی 
باش بۆ زۆرێك لە كێشەكانی پێست 
ڕۆنە  ئەم  و هەوكردن.  ئەگزیما  وەك 
پێستی ئازار پێگەیشتوو ئارام دەكاتەوە 
دەبات.  لەناو  مردوو  پێستی  چینی  و 
هەروەها ڕێگرە لە دروستبوونی زیپكە 
و سووتاندن بە خۆر. هه روه ها دەتوانێت 
و  سووتانه وه   لە  بكات  كارئاسانی 
و  پێست  برینداربوونی  و  خ��وران 
شوێن برینه کان دوای چاكبوونەوە بە 

شێوەیەكی باش پیشان بدات. 
چۆنیەتی بەكارهێنانی

ئامۆژگاری  پەڵەكان،  دەرمانكردنی  بۆ 
و  ش���ۆردن  دوای  ب���ەوەی  دەكرێین 
وشككردنەوەی دەست و ڕووخسارمان 
ڕۆنەكە بدەین لە پێستەكە. چەند دڵۆپێك 
لەو ڕۆنە بخەرە سەر دەستت و پاشان بیدە 
لە پەڵەكە. تووند مەیشێلە و لێی مەدە، 

چونكە دەبێتە هۆی جووڵەی پێست. 
دەوری  لە  نزیكن  پەڵەكان  ئەگەر 
بەبێ   و  پەنجە  بە  تەنیا  چاوەكانمان، 
فشارخستنەسەر چاو، ئەو ڕۆنە بەكاربهێنە. 

 ڕۆنی جوجوبا
و  زەرد  ڕەنگێكی  جوجوبا  ڕۆن��ی 
پڕە  و  هەیە  خۆشی  و  نەرم  بۆنێكی 
ماددەی  و  ئاڵۆز  E، Bی  ڤیتامین  لە 
سلیكۆن، كرۆم، مس.  وەك  كانزایی 

هەروەها بڕێكی زۆر یۆدیش. 
پارێزگاری پێست

ئەم ڕۆنە وه ک پاككەرەوەی سروشتی 
سوودی لێ وەردەگیرێت و بۆ پێستی 
زیپكاوی،  وشكبۆوەی  یان  چرچبوو 
تەواو بەسوودە. ڕۆنی جوجوبا ڕێگری 
چرچبوونی  پێشوەخت  لە  دەك��ات 
لەم  بڕێكی كەم  بە  دەتوانێت  پێست. 
ڕۆنە چاڵییەكانی پێست پڕبكەیتەوە و 

چارەسەری بكەیت. 
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خۆی 6 وەك  پێست  جوجوبا،  ڕۆنی 

لێ   پارێزگاریشی  دەهێڵێتەوەو 
بەكتریای  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە  دەك���ات 

زەرەرمەند. 
بەكارهێنانی چۆنیەتی 

پێست،  بەشێكی  بەكارهێنانی  بۆ 
بخەرە  ڕۆن��ە  ل��ەم  دڵۆپێك  چەند 
دەستی  ه��ەردوو  و  دەستت  س��ەر 
پێ  چەور بكە و بیاندە لە یەكدی، 
پێستەكە  لە  بیدە  ئارامی  بە  پاشان 
وەری  پێستەكە  ت��ەواوەت��ی  بە  تا 
دەگرێت. ئەگەر پێستەكە ڕۆنه که ی 
هه رگیز  پێویستە  ن��ه ک��ه وت،  پێ 

دووبارەی نەكەیتەوە. 
ڕۆنی نەعامە

ڕۆن���ی ن��ەع��ام��ە س��ەرچ��اوەی��ه ک��ی 
چەورییەكانی  البەرە  بە  دەوڵەمەندە 
لەو  ڕۆن��ه  ئ��ه م   ،9-6-3  omega

ڕۆنە پێویستانەیە كە جەستە ناتوانێت 
دروستیان بكات و پێویستە ڕۆژانە لە 
دەرەوەی لەشەوە دەستمان بكەوێت. 
ئاو گوێزەرەوەیەكی بێ  ئەندازە

ڕۆنی نەعامە دەتوانێت ئاو بگەیەنێتە 
یارمەتیان  و  پێست  دەمارەكانی 
بە  وشكبوونەوه   لە  ڕێگری  بدات. 
بوونی  ڕاستیدا  لە  بكات.  ئازارەكان 
گرنگترین  ڕۆن��ەدا،  لەم   omega3

ه��ۆك��اری پ��ارێ��زگ��اری چ��االك��ی و 
سەالمەتی پێستە. دەتوانێت لە ماوەیەكی 
نەرمی بگەڕێنێتەوە  زۆر كەمدا شێ  و 
و  م��ێ��ژووی��ی  بەڵگە  ل��ە  پێست.  ب��ۆ 
گرنگە  خاڵە  بەو  ئاماژە  كۆنەكاندا 
دەوڵەمەندەكانی  خەڵكە  كە  ك��راوە 
م��ی��س��ری ک����ۆن، س����وودی����ان لێ 
كلیۆپاترای  نموونە  بۆ  وه رگ��رت��ووه . 
جوانی،  پارێزگاریكردنی  بۆ  حەوتەم، 
سەرنجڕاكێشانی بەرانبەر، شێدارکردنی 
گەرمەی  و  وشك  هەوا  لەو  پێست، 
میسردا، سوودی له م ڕۆنه وەرگرتووە. 
ڕوومەت و  لێو  نزیك   چرچی 

لەناو دەبات
ئەوروپیەكان،  توێژەرەوە  لە  زۆرێك 
نەعامە  ڕۆن��ی  ك��ە  ب����اوەڕەدان  ل��ەو 
زوو  لە  بكات  پێشگیری  دەتوانێت 

ئەوەی  لەسەر  سوورن  ئەوان  پیربوون. 
كە س��وود وەرگ��رت��ن ل��ەو ڕۆن��ە بۆ 
پێستی  وه ک  له ش  جێگه ی  هه ندێک 
دەتوانێت  ڕووخسار،  دەست، گەردن، 
و  پێست  ب��دات��ە  ڕەون���ەق  و  ج��وان��ی 
بۆیە  دوابخات.  لێ   پیری  نیشانەكانی 
بەم ڕۆنە، دەتوانێت  شێالنی ڕووخسار 
پێستی  ماسولكەكانی  خراپبوونی  لە 
نەهێڵێت  و  بكات  ڕێگری  ڕووخسار 
چرچ و لۆچ به تایبەتی لە نزیك دەمدا 

دروست ببێت و سەرهەڵبدات. 
بەكارهێنانی چۆنیەتی 

ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی ب��ە دەس���ت ت��ەواو 
دەچێژن،  ئازار  پێستەوە  وشكبوونەوی 
خورانی  دووچ���اری  خۆشتن  دوای 
هەر  دوای  دەبێت  دەب��ن��ەوە.  پێست 
دەستی خۆیان  و  ڕووخسار  خۆشتنێك 
بە ڕۆنی نەعامە تەواو چەور بكەن. بۆ 
درزی  و  پێ   پاژنەی  قڵیشی  البردنی 
ج��ار،   2 ڕۆژی  پێویستە  دەس���ت، 
تەواوەتی  بە  خەوتن،  پێش  جارێكیان 

چەور بكرێن. 
ئەم ڕۆنانە چ سوودێكیان هەیە؟
د. ته همینە ڕه حیمی،ئەندامی ئەنجومەنی 
ئێران،  له  لەیزەری  پزیشكیی  زانستیی 
ده ڵێت، سێ سیفەت لە ڕۆنەكانی وەك 
ڕۆنی بادام، زەیتون، گوێزی هیندی و 
كونجیدا بوونی هەیە كە یارمەتی زۆری 
تایبەتمەندی  یەكێكیان  دەدەن.  پێست 
هۆكاری  كە  تێدایە،  ئۆكسیدی  دژە 
پێسته   پیربوونی  زوو  هێواشتركردنی 
دەپارێزێت.  جەستەش  دەمارەكانی  و 
که مکردنه وه ی  هۆی  دەبنە  هه روه ها 
له وه ی  جگه  پێست.  لۆچیی  و  چرچ 
ڤیتامین  هه روه ها  نەرمكەرەوەشن.  که  
E لەم ڕۆنانەدا یارمەتیدەرێكی تەواوی 
ئەو  سەرجەم  كۆتاییشدا  لە  و  پێستە 
بوونیان  ڕۆنانەدا  لەم  كە  ڤیتامینانەی 

هەیە یارمەتیدەری پێستن.
جگه له مانه ی د.ته همینه ڕەحیمی باسی 

کرد:
1- دەتوانین سوود وەرگرین لەم ڕۆنانە 
جەستە.  چاو،  و  دەم  سەر،  پێستی  بۆ 
پاككردنەوەی  بۆ  بەكاردێن  هەروەها 
ئارایشت  وەك  دەک��رێ  و  ده موچاو 

بەكاربێن.

2- پێكهاتەی تایبەتی ئەم جۆرە ڕۆنانە، 
دەتوانن بەناونیشانی گونجاندنی پێستی 
ڕووخسار و جەستە و ڕوونكردنەوەی 
پێست و ڕووناككردنەوە بەكاربهێنرن. 
ئەم  تێكەڵەی  كە  ماسكانەی  ئەو   -3
ئارامكردنەوە  بۆ  تێدایە،  ڕۆن��ان��ەی 
پێستی  دروستبوونەوەی  دووب��ارە  و 
پێستی  یان  و  خۆرەوە  لەڕێی  سووتاو 

وشكبووەوە سوودی لێ وەربگیرێ. 
وەك  پێستیانەی  نەخۆشییە  ل��ەو   -4
ئەگزیما، سوود لەم ڕۆنانە وەردەگیرێت 
بۆ چارەسەركردنی پێستی وشكبووەوە. 
ئەم  پێكهاتەی  سكپڕ،  ژن��ی  بۆ   -5
كردنەوە  كەم  بۆ  یارمەتیدەرن  ڕۆنانە، 
و  پێست  ك��ش��ان��ی  داب��ەزان��دن��ی  و 
لە  دەك��ات  ڕێگری  تاڕادەیەكیش 

قڵیشان و ترەكینی پێست. 
هۆی  دەبنە  ڕۆنانە،  لەو  هەندێك   -6
كەمبوونەوەی ڕەنگی جیاوازی پێست. 
لە  چاو  ژێر  ڕەشی  كەمكەرەوەی   -7
تایبەتمەنیەكانی دیکه ی ئەم ڕۆنانەن. 

8- سیفەتی دژە بەكتریایی لەم ڕۆنانەدا 
البەری  وه ک  و  دەرمانكردن  بۆ  هەیە 

میكرۆب بەكاردێن.
ئەو كەسانەی نابێت

بەكاریان بهێنن
ئەو  بۆ  ڕۆن��ان��ە،  ئ��ەم  بەكارهێنانی 
دەبێت  چ��ەورە،  پێستیان  كەسانەی 
چەوریی  چونكە  بێت،  وریاییەوە  بە 
ئ��ەم ڕۆن��ان��ە، ل��ەوان��ەی��ە ه��ۆك��اری 
هەروەها  بێت.  زیپكە  دروستبوونی 
كە  خۆراكەی  بەو  كەس  هەندێك 
ك��راوە،  دروس��ت  لێ   ڕۆنانەی  ئەم 
جار  هەندێك  یان  هه یه .  هەستیاریی 
لەسەر  دەبێت  خراپی  كاریگەریی 
و  دەم���ار  كێشەی  ك��ەس��ان��ەی  ئ��ەو 
پێش  پێویستە  بۆیە  ماسولكەیان هەیە. 
بچووكی  شوێنێكی  لە  بەكارهێنان، 
نموونە  بۆ  بکرێته وه .  تاقی  پێستدا، 
بدرێ له ناو لەپی دەست و بۆ ماوەی 

24 سه عات چاودێری بكرێ. 

لە فارسییەوە: ئاریا محه مه د

سه رچاوه :
لە گۆڤاری سیب سبز، ژمارە80
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چارەسه رسازیی پێست
د. مەحمود فە قێ ڕەسوڵ
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پێست  دەرمانی  كاریگەریی 
خاڵێك  چەند  بە  پشت  چارەسەر،  بۆ 

دەبەستێت:
1- هێزی دەرمانەكە.

2- توانای دەرمانەكە بۆ بڕینی پێست 
ناو پێست(. )چوونە 

3- باری چینی كاژی، وەك ئەستووری 
لە  كاریگەرییەكە  لەبەرئەوە  چینەكە 
شوێنەكانی  لە  كەمتر  بەرەو  زۆرەوە 
پێستی  ناوپۆش،  جۆرەیە:  بەم  لەشدا 
باتوو، پێڵوی چاو، دەم و چاو، سنگ 
و پشت، قۆڵ و سەرەوەی الق، باسك 
و  دەست  پشتی  الق،  خ��وارەوەی  و 
پێ، بەری دەست و پێ و كەمترینیان 

نینۆكە.
دەرمانە  داخستنی  وات��ا  بەستن:   -4
جێیەكە لەژێر نایلۆندا یان بەكارهێنانی 
دوای  تایبەتی  بە  چ��ەور  مەرهەمی 
لەناو  5 دەقیقە  بۆ  پێست  خووساندنی 
كاریگەرییەكە  بەستنی،  ئەوسا  ئاودا 
بەاڵم  دەكات،  پتر  كەڕەت   100-10

دەبن. پتر  ماكەكانیشی 
بۆ  ب��ەك��اره��ێ��ن��ان:  ج��ارەک��ان��ی   -5
ڕۆژێكدا  لە  جار  یەك  ستیڕۆیدەكان 
ب��ەس��ە، ب����ەاڵم ب��ۆ چ���ەورك���ەر و 
ڕۆژێكدا  لە  جار  چەند  نەرمكەرەوە، 

كاریگەرترە.
دەرمانی  بڕی  دەرمانەكە:  بڕی   -6

ناساغەكە  بەشە  هەموو  دەبێت  جێیی، 
لەسەر  پێویست  بۆماوەی  و  داپۆشێت 
بە  زۆر  نابێت  بەاڵم  بمێنێتەوە،  پێست 
پێست  لە  كەمی  بە  یان  ئەستووری 

بدرێ.
دەرمانەكە  شێالنی  یان  سڕینی   -7
پتر  كاریگەرییەكە  پێست  لەسەر 

دەكات.
پێکهاته کان  قەبارەی  بچووكیی   -8
)پ���ارچ���ۆڵ���ەك���ان(ی دەرم��ان��ەك��ە، 

پتر دەكات. كاریگەریی 

Vehicle دەرمانهەڵگر 
بۆ  ئ��ام��ادەك��راو  م��ژادی  لە  بریتییە 
دەرم��ان��ە  بەركەوتنی  و  هەڵگرتن 
مژادە  ئەم  پێستەوە.  بە  كاریگەرەكە 
دەبێت راگیراوی فیزیكی و كیمیكی 
هەبێت و دەرمانە كاریگەرەكە ناچاالك 
نەكات و وروژێنه ر و هەستیاركەریش 
و  بێت  بەكار  ئاسانی  بە  و  نەبێت 
الی  نەخۆش  و  بێت  لەبار  ڕواڵەتی 
شیاو بێت. زۆرجار دەرمانهەڵگر جگە 
و  فێنككەرەوە  دیكە،  ئەركەكانی  لە 
پارێزەر و نەرمكەرەوە و داخەرە یان 

وشككەرەوەشە.
نموونەكان

 Emulsifying شیرێنەكان 
مێوی  كۆڵیستیڕۆڵ،  وەك   :agents

سەلفای  پۆلیسۆربەیت،  نەرمكەرەوە، 
لۆریلی سۆدیۆم... هتد.

 Auxillary یاریدەدەر  نەرمكەرەوەی 
وەك   :emulsifying agents

سیتایل،  ئەلكهولی  ك��ارب��ۆم��ی��ر، 
گلیسریل  كارتێریل،  ئەلكهولی 
ئەلكهولی  النۆلین،  مۆنۆستیارەیت، 

هتد. ستیاریل... 
راگیركەر Stabilizers: وەك بێنزایل 
كلۆرۆكریزۆڵ،   ،BHA ئەلكهول 
ت���رش���ی س���ت���ری���ك، گ��ل��ی��س��ری��ن، 

هتد. پاراپینەكان.... 
توێنەرەوە Solvents: وەك ئەلكهول 
میسترەیت،  ئایزۆپڕۆپیل  گلیسرین، 

...هتد. ئاو  پرۆپیلین گالیكۆل، 
 :Thickenig agents ئەستووركەر 
كاربۆمیر،  ه��ەن��گ،  م��ێ��وی  وەك 

هتد. زانسان...  بنێشتی  ڤازیلین، 
وەك   :Emollients ن��ەرم��ك��ەرەوە 
سیتایل ئەلكوهول، گلیسرین، النۆلین، 

هتد. ستیاریك...  ترشی  سكوالین، 
وەك   :Humectants ت��ەڕك��ەر 
و  گالیكۆل  پڕۆپیلین  گلیسرین، 

سۆربیتۆل. شلەی 
تێكەڵەی  دەرمانهەڵگرەكان  زۆربەی 
)زۆرب��ەی  چەورین  و  شلە  و  ب��ۆدرە 

نەوتن(. لێوەرگیراوەی  چەورییەكان 
Powders بۆدرەکان

ب��ری��ت��ی��ن ل���ە ئ��ۆك��س��ی��دی زن���ك، 
دوان��ۆك��س��ی��دی ت��ی��ت��ان��ی��ۆم، ت��ال��ك، 
بێنتۆنایت و كاالمین )كاربۆناتی زنك 
یان ئۆكسیدی زنك 98%+ ئۆكسیدی 
ئەندامی،  بۆدرەی  بەاڵم   .)%2 ئاسن 
ستیارەیت،  زنك  و  نیشاستە  لە  بریتین 
بۆدرە تەڕی هەڵدەمژێت و لێخشاندن 

كەم دەكاتەوە.
Greases چەوری

لە: بریتین 
 true چ��ەوری  و  ڕاستی  ڕۆن��ی   -1
ڕۆن��ی  ن��م��وون��ە  ب��ۆ   :oils& fats

النۆڵین،  زەیتوون،  ڕۆنی  ئاراكیس، 
ئەلكهولی سیتایل و ستیاریل، چەوری 
ئیوسێرین  ئ��او،  بێ  النۆڵینی   ،BP

كەرەی   ،)BP خ��وری  )ئەلكهولی 
ئیستەر،  سیتایل  مێوی  ك��ۆك��ۆوا، 

هتد. ئەلكهول...  سیتۆستیاریل 
2- مێو Waxes: وەك مێوی هەنگ، 

مێوی شیرێن، مێوی النێت.... هتد.
 Mineral ك��ان��زای��ی  چ���ەوری   -3
greases: لەوانەیە شل یان نەرم یان 

شل  چ��ەوری  نموونە  بۆ  بێت،  ڕەق 
وەك شلەی پارافین، ڕۆنی كانزایی و 
چەوری   .300 گالیكۆل  پۆلیئەسیلین 
یان  سپی  نەرمی  پارافینی  وەك  نەرم 
پالستیبەیز، چەوری  و  ڤازیلین  زەرد، 

ڕەقیش وەك ماكرۆگۆلی ڕەق.
سیتۆماكڕۆگۆل  وەك  ماكڕۆگۆل:   -4

.1000
نیوەڕەقە  ئامادەكراوێكی  چ��ەوری 
لەسەر  ئاسانی  بە  كە   semisolid
و  پارێزەر  و  دەكرێتەوە  باڵو  پێست 

تەڕكەر و لووسكەرە.
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 ointment base هه توان  بنچینەی 
پێنج  بەكاردەهێنرێت  پێست  بۆ  كە 

جۆرە:
ه��ای��درۆك��ارب��ۆن��ی  بنچینەی   -1
وەك   :Hydrocarbon bases

نەرمكەرەوەن. ڤازیلین، 
 Absorption هەڵمژ  بنچینەی   -2
و  نەرمكەرەوە  النۆلین،  وەك   :base

پارێزەرن و ئاو لەخۆ ده گرن.
ڕۆن(  لەناو  ئاو  )شیراوی  كرێم   -3
 Water in oil emulsion«
Creams«: بریتییە لە یەك یان پتر لە 

ڕیژەی  لە  )كەمتر  تێكەڵنەبوو  شلەی 
دووەم��دا  شلەی  لەناو  ئ��اوە(  25%ی 
سێیەم  مژادی  یارمەتی  بە  ڕۆنییە  كە 
 .emulsification ش��ی��ران��دن  ب��ۆ 
دەبنەوە  جیا  ی��ەك  لە  شلەكە  دوو 
بە  پێویستی  بەكارهێنانی  پێش  بۆیە 
لەناو  شیرێن  مژادی  هەیە.  شڵەقاندن 
دەوری  و  دەتوێتەوە  هەردووكیاندا 
داوە  یەكەمی  مژادی  دڵۆپۆكەكانی 
بۆ ئەوەی بەیەكەوە نەلكێن. نموونەی 
شیرێن وەك سۆدیۆم لۆریل سەلفەیت.
 Aqueous ئ���اوی  ك��رێ��م��ی   -4
ئاو(:  لەناو  ڕۆن  )شیراوی   :cream

پتر لە 31% ئاوی تێدایە و هەندێجار تا 
پتر دەرمانی  ئەم جۆرە،  ئاوە،  80%ی 
پێستی تێدەكرێت و مژادی پارێزەری 
تێدایە و بە ئاسانی لەسەر پێست باڵو 
الدەبرێت  باش  ئاو  بە  و  دەكرێتەوە 
پڕۆپلین  گلیسرین،  وەك  تەڕكەری  و 
گالیكۆلی  پۆلیئەسیلین  یان  گالیكۆل 

تێدەكرێت.
 Water ئاو  ناو  تواوەی  بنچینەی   -5
پڕۆپلین  ل��ە   :soluble bases
كێشی  بەپێی  و  پێكهاتووە  گالیكۆل 
ئەم  ڕەقە.  یان  شلەیە  گەردییەكەی 
شی  و  ت��واوەی��ە  ئ��اودا  لەناو  ج��ۆرە 
و  ناڕوێت  تێدا  هەوێنی  و  نابێتەوە 
ئاسانی  بە  و  نییە  پێویست  پارێزەری 
پتر دژە-كەڕوو  ئاو دەشۆررێتەوە.  بە 

تێدەكرێت. بەكتریای  و 
Gels جێڵ

پێنجه م  جۆری  تێكەڵەی  لە  بریتییە 
و  ئاو  لەگەڵ  گالیكۆل(  )پڕۆپلین 

یان كاربۆپۆل. گیراوەی سیلیلۆز 
پێست  لە  جێڵ  كە  ئ��ەوەی  دوای 
ی��ان  ئ���اوەك���ەی  ب��ەش��ە  دەدرێ، 
و  هەڵم  بە  دەبێت  ئەلكهولەكەی 
دەرمانە چاالكەكەی ناوی بە خەستی 
شوێنە  بۆ  و  دەمێنێتەوە  پێست  لەسەر 

تووكنەكان زۆر شیاوە.
Paste هەویر

بریتییە لە تێكەڵەی چڕی زۆری بۆدرە 
هه تواندا.  لەناو   )%50 ڕێ��ژەی  )ت��ا 
و  وشككەرەوەترە  چەوری  لە  هەویر 
چەورە.  كەمتریش  و  داخەرە  كەمتر 
وروژێنه ر  دەرمانی  هه ویردا  ناو  له  
وەك ئەنسرالین یان ڕەنگكەر هەروەها 
هەر  بەكاردەهێنرێن،  پتر  ناپیاڕۆ، 
لەبەرئەوەیە وەك پارێزەر یان دژەخۆر 

بەكاردێن.
Liquids شلە

هەڵواسین  ی��ان  شلە  ج���ۆرە،  س��ێ 
ش��ی��راو  ی����ان   Suspension

.emulsions
1- شلە: بریتییە لە توانەوەی دوو مژاد 
شێوەیەكی  بە  یەكدا  لەناو  پتر  یان 

دەرمانهەڵگر  شلەی  لەوانەیە  ڕوون. 
نائاوی  یان  ئەلكهول  و  ئاو  یان  ئاو 
پڕۆپلین  یان  ڕۆن  ئەلكهول،  )وەك 

نموونەكان: بێت،  گالیكۆل( 
ب��وڕۆ  ش��ل��ەی  وەك  ئ���اوی:  ش��ل��ەی 

ئەسیتەیت(. )ئەلومنیوم 
چڕی  وەك  ئەلكهول:  و  ئاو  شلەی 
دەڵێن  پێی  ئاودا  لەناو   %50 ئەلكهول 

تێهەڵسوو.
كە  كەتیرەئاسا،  ن��ائ��اوی:  ش��ل��ەی 
و  ئیسەر  لەناو  پایرۆكسیلین  لە  بریتییە 
گونجاو  كەتیرەئاسای  یان  ئیسانۆلدا. 
كە بریتییە لە كەتیرەئاسایه ک كە ڕۆن 
گەرچەك و كافووری تێدایە و ڕێژەی 
10% ترشی سالسیلیك و كانساریدینی 

بالووكە. تێدەكرێ بۆ چارەسەری 
بریتییە  كە   liniments مڵەشلە  یان 
ڕۆندا  لە  دەرم��ان  نائاویی  شلەی  لە 
یان شلەی ئەلكهولی سابوون. مڵەشلە 
وشككەرەوە،  وروژێنه ر،  دژە  وەك 
دژەخ������وران، ن���ەرم���ك���ەرەوە ی��ان 

بەكاردەهێنرێ. ئازارشكێن 
 Lotion« شله  ه��ەڵ��واس��راوه    -2
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5
suspension«: بریتییە لە پارچۆڵەی 6

زۆر وردی دەرمانی نەتواوە بە چڕی 
پێش  لەوانەیە  شلەدا.  لەناو   %20 تا 
شڵەقاندن  بە  پێویستی  بەكارهێنانی 
هەڵواسراوی  وەك  نموونە  هەبێت، 

ستیڕۆید. یان  كاالمین 
 :Shake lotion شلە  شڵەقاوە   -
كە  هه ڵواسراوه  شله یه کی  لە  بریتییە 
پتر بەهەڵمبوون  بۆدرەی تێكرابێت بۆ 
و پتر فێنككردنەوە و وشككردنەوەی 
پێستی تەڕ و دەڵێنەر. پێش بەكارهێنان 

هەیە. بە شڵەقاندن  پێویستی 
3- شیراو Emulsions: باسمانكرد.

Aerosols پرژە
پرژە بۆ دەرمانی جێی بە شێوەی شلە، 
نیوەڕەقی  و  بۆدرە  شیراو،  هەڵواسین، 
لەسەر  دەرمانەكە  و  بەكاردەهێنرێت 
هۆی  بە  و  كەف  بە  دەبێت  پێسته که  
گەرمی پێست و سڕین، خێرا نامێنێت 
به جێ  پاشماوە  دەرمانەكە زۆركەم  و 

دەهێڵێت.
Stabilizers ڕاگیركەر 

وەك  دەرمانە،  ناچارەسازی  تێكراوی 
و  دژەئۆكسانەكان  پ��ارێ��زەرەك��ان، 

گیرەرەكان.
شیبوونەوەی  دژی  دژەئۆكسانەكان 
ئۆكسان،  بە  دەرمانهەڵگر  و  دەرمان 
 ،BHA، BHT نموونە  بۆ  دەوەستن. 

سەلفاكان-تاد.  ،C ڤیتامین 
ترشی  و   EDTA وەك  گیرەرەكان 
س��ت��ری��ك ب��ەل��ك��ان ل��ەگ��ەڵ ك��ان��زا 
قورسەكان دەیانخەنە شێوەی ئاوییه وه .
Thickneing agents ئەستووركەر
لینجی  ك��ە  ه��ەن��گ  م��ێ��وی  وەك 

دەرمانەكە پتر دەكات.
Topical steroids ستیڕۆیدی جێیی
گەردی بنچینەی ستیڕۆید كۆرتیزۆڵە، 
بە خستنەسەری یان گۆڕینی كۆمەڵێ 
لەسەر  تایبەتمەند  شوێنی  لە  فرمانە 
بەهێزی  لە  جۆر  چەندین  گەردەكە، 

بەرهەم دێن. ستیڕۆید 
چوار  ستیڕۆید  كاریگەری 

جۆرە:
خوێنبۆری  چ��وون��ەوەی��ەك��ی   -1

)گرژبوون(.
2- كاریگەریی دژە خانە پتربوون.

بەرگری. 3- ستسكردنی 
4- كاریگەری دژەهەو.

هەن  ستیڕۆید  سەرەكی  پۆلی  چوار 
ئەمانەن: كە 

وەك  س�����ووك:  س��ت��ی��ڕۆی��دی   -1
مەسیل   ،%0.5 هایدرۆكۆرتیزۆن 
فلوسینۆلۆن   %0.25 پرێدنیرۆلۆن 
فلومیسازۆن،   ،%0.0025 ئەسیتۆناتید 

هتد. دێكسامیسازۆن... 
وەك  مامناوەندی:  ستیڕۆیدی   -2
 ،%0.05 بیوتیرەیت  كلۆبێتازۆڵ 
 ،0.0625 ئەسیتۆناید  فلوسینۆلۆن 
فلوئەندرینۆلۆن   ،%0.20 فلوكۆرتۆلۆن 

0.05%... هتد.
وەك  ب��ەه��ێ��ز:  س��ت��ی��رۆی��دی   -3
داپیڕۆپیۆنەیت  بێكلۆمیسازۆن 
ڤالێرەیت  بێتامیسازۆن   ،%0.025
بودیسۆناید   ،%0.1 و   %0.025
ئەسیتۆناید  فلوسینۆلۆن   ،%0.025

0.25%، فلوسینۆناید 0.05%... هتد.
وەك  ب��ەه��ێ��ز:  زۆر  س��ت��ی��ڕۆی��د   -4
 ،%0.025 پڕۆپیۆنەیت  كلۆبێتازۆڵ 

هتد.  ...%0.1 هالسینۆناید 
ستیڕۆید: ماكەكانی 

بۆ  پێست  گۆڕانی  توێژ،  تەنكبوونی 
كاڵتر بە هۆی نەهێشتنی خانەی تۆخ، 
پێست،  خوێنبەربوونی  پێستەقڵیشاو، 
ناسكبوون  پێست  ئەستێرەیی،  جێزامی 
خوێنبۆری  فراوانبوونی  دڕان،  و 
ف��رەدەزوول��ە و س��وورب��وون��ەوەی  و 

زیپكەی  پ��ووك��ان��ەوە،  هەمیشەیی، 
پێستەسۆی  ستیڕۆیدی،  ع��ازەب��ەی 
دەوری دەم و چاڵی چاو، سستكردنی 
و  مێشكەگالند  ژێر   axis تەوەرەی 
سستكردنی  گورچیلەگالند،  س��ەر 
گەشەی لەش و نەخۆشیی كوشینگ، 
لێككەوتنی  پێستە  ه��ەوی  وروژێنە 
دەرمانهەڵگرەكەی،  یان  ستیڕۆید  بۆ 
لێككەوتنی  پێستە  هەوی  هەندێجار 
سستكردنی  و  ڕوودەدات  هەستیاری 
تووشێنی  ڕوودانی  و  جێی  بەرگری 

دووەمی.
Retinoids رێتینۆیدەكان 

لە  بریتین   :Topical جێیی   -1
)جێیی(،  ئایزۆترێتینۆین  ترێتینۆین، 

تازاڕۆتین. ئەداپالین و 
ل���ە ن���اوك���ی خ���ان���ەدا وەرگ����ری 
 retinoic acid رێتینۆیك  ترشی 
و  ه��ەن   »receptors »RARs

دەلكێن  وەرگرانە  بەم  رێتینۆیدەكان 
هۆی  ب��ە  و  دەك���ەن  چ��االك��ی��ان  و 
چ��االك��ك��ردن��ی ل��ەب��ەرگ��رت��ن��ەوەی 
جینەكانی بە وەاڵم بۆ ترشی رێتینۆیك 

كاردانەوەی زیندەگی ڕوودەدات.
بۆ زۆر ناساغی بەكاردەهێنرێن وەك:

عازەبە،  زیپكەی  خۆری،  قۆچەكاژی 
تیشكەپیربوونی  س��ەدەف،  نەخۆشی 
پ��ێ��س��ت، ت��ۆخ��ب��وون��ی دواه����ەوی 
ب��ال��ووك��ە،   ،M.C گ��وازەرەم��ڵ��ی 

نەخۆشی ماسی... هتد.
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سكپڕیدا  ل��ەك��ات��ی  وای���ە  ب��اش��ت��ر 
بڕی  ه��ەرچ��ەن��دە  بەكارنەهێنرێن 
هەڵمژراو بۆ ناو خوێن یەكجار كەمە.

ماكەكان:
)سووربوونەوە،  جێیی  وروژان��دن��ی 
خوران(  و  وشكی  پێست  كاژكردن، 

تیشكە هەستیاری. و 
 :Systemic س���ەراپ���ای���ی   -2
گەشە  سەر  كاردەكەنە  ڕێتینۆیدەكان 
شێوەی  خانە،  تایبەتمەندبوونی  و 
گەشەی  لوو،  گەشەی  دروستبوون، 
گۆڕینی  ش��ێ��رپ��ەن��ج��ەی��ی،  خ��ان��ەی 

بەرگری و خانە بەیەكەوەلكان.
)رێتینۆڵ(،   A ڤیتامین  لە  بریتین 
ئ��ێ��ڕێ��ت��ی��ن��ەی��ت، ئ��ەس��ی��ت��ڕێ��ت��ی��ن، 

بێكساڕۆتین. و  ئایزۆترێتینۆین 
بۆ: بەكاردێن 

نەخۆشی سەدەف، زیپكەی عازەبە و 
 ،CTCL ی پێستT لیمفۆمای خانەی
ك��اژك��ردن  شێوانی  ب��ۆ  هەندێجار 
نەخۆشی  م��اس��ی،  ن��ەخ��ۆش��ی  وەك 
قۆچەكاژی   ،.Kyrles dsك��ێ��رل��ی
پ��ێ، دڕك��ە ڕەشە  ب��ەری دەس��ت و 
گنجەستوورێی  نینۆكە   ،.A.N

داڕی��ەر،  نەخۆشی   ،P.C زگماكی 
 ،.P.R.P م��ووی��ی  ك��اژەس��وورێ��ی 
پێش شێرپەنجەیی،  باری  شێرپەنجە و 
پانەپێستەستوورێ  گوڵی،  نەخۆشی 
بازنەیی،  گۆشتەزوونەگمۆڵی   ،.L.P

نێگەتیڤی،  گ���رام  س��ەل��ك��ەه��ەوی 
س��ەل��ك��ەه��ەوی پ��ی��ت��ی��ڕۆس��پ��ۆرەم، 
گ��ورگ��ەس��وورە،  سەلكەچڵمین، 
 ،.E.B سانا  بڵقی  توێژشیبوونەوەی 

نەخۆشی گڕۆڤەر... هتد.
ماكەكان:

وشكی،  پێست  ك��ۆرپ��ە،  شێوانی 
پێ،  و  دەس��ت  ب��ەری  ك��اژك��ردن��ی 
تیشكەهەستیاری،  ه���ەو،  پێستە 
 ،.P.G گمۆڵی  گۆشتەزوونە  كێمە 
و  دەس��ت  ب��ەری  نووسانی  هەستی 
ستافیلۆكۆكەسی،  تووشێنی  پ��ێ، 
بە  هەست  و  وشكی  دەم  هەو،  لێوە 
لووت  ناوپۆشی  وشكی  تینوێتی، 
و  وشكی  چ��او  خوێنبەربوون،  و 
هەو،  پێڵوپۆشە  بینین،  تێكچوونی 
تیشكەهەستیاری  شەوبینین،  پێڵوهەو، 

سكچوون،  هێڵنج،  سپی،  ئاوی  چاو، 
هه وی  سەرهەڵدانەوەی  ئێشە،  سك 
بەلێشاو،  ڕووتانەوەی  موو  ڕیخۆڵە، 
م��وو،  وشكبوونی  و  ب��اری��ك��ب��وون 
هەوی  نەرمبوون،  و  ناسكبوون  نینۆك 
شیبوونەوە،  نینۆك  نینۆك،  نوشتاوەی 
سەرئێشە، خەمۆكی، بیری خۆكوشتن 
ترشی  پتربوونی  دەگمەنە(،  )زۆر 
)بۆ  پەریزادە  چاالكی  كەم  یۆریك، 
و  ماسولكە  ئ��ازاری  بێكساڕۆتین(، 
نیشتنی  تێكچوون،  ئێسك  جومگە، 
ماسولكەبەندیی  لەسەر  كالیسیۆم 
فشۆڵی  دواوە،  و  پێشەوە  بڕبڕەپشتی 
دەردەماسولكەیی  درێ��ژ،  ئێسكی 
ب���ەرزب���وون���ەوەی   ،myopathy

ه��ەوی  گلیسراید،  ت���رای  ئاستی 
هەڵتۆقیوی،  زەردەگمۆڵی  پەنكریاس، 
كۆڵیسترۆڵ  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
نزمبوونەوەی   ،LDL و   VLDL و 
جگەر،  هەوی  جگەر،  ئەنزیمەكانی 
پتربوونی  سپی،  كەمبوونەوەی خانەی 
خوێنەخەپلە یان كەمبوونەوەی... هتد.
بۆ ئەسیتڕێتین و ئێتڕێتینەیت لە مێینەدا 
دەبێت دوای وەستانی ئەم دەرمانانە تا 
نەبێت،  دووگیان  داهاتوو  ساڵی   2-1
تا  دەبێت  ئایزۆترێتینۆین  بۆ  ب��ەاڵم 
دەرمانەكە  وەستانی  دوای  مانگ   2

نەبێت. دووگیان 
Antihistamines دژەهیستامین 

 antagonizes دژەهیستامین دژایەتی
 histamine هیستامین  وەرگ���ری 
جۆر  چ��وار  دەك��ات.   receptors

هیستامین هەن: وەرگری 
HI-  1 ج����ۆری  وەرگ�����ری   -1

receptors لە پێستدا هه ن.

H2-  2 ج����ۆری  وەرگ�����ری   -2
گەدەدا  ناوپۆشی  لە    receptors

هەن.
H3-  3 ج����ۆری  وەرگ�����ری   -3
receptors لە مێشك و سی-دا هەن.

H4-  4 ج����ۆری  وەرگ�����ری   -4
و  شانە  هەندێك  لە   receptors

خانەدا هەن.
ئەمانیش   ،1 جۆری  هیستامینی  دژە 

دوو جۆرن:
 Sedating ئ��ارام��ێ��ن  ج���ۆری  أ- 

م��اوەی  لە  دەم  ڕێگای  بە   :type

 2-1 لە  و  دەك��ەن  ئیش  دەقیقە   30
كاریگەرییەكەی  زۆرترین  سەعاتدا 
سەعات   6-4 بۆ  و  دەردەك��ەوێ��ت 
 20 تا  هەندێكیان  بەاڵم  بەردەوامە، 

كاریگەرن. سەعات 
دژەهیستامینی،  كاریگەریی  لە  جگە 
هەیە،  دیكەیشیان  ك��اری��گ��ەری��ی 
چ��االك��ی  ئ���ارام���ك���ردن���ەوە،  وەك 
 anaticholinergic دژەوزەكۆڵینی 
جێیی،  بەنجی  كاریگەریی   ،activity

دژە ڕشانەوە و دەردەجوواڵن.
شەش كۆمەڵن:

م��ال��ی��ەی��ت،  ب��ڕم��ف��ێ��ن��ی��ڕام��ی��ن   -1
تانەیت،  و  مالیەیت  كلۆرفێنیڕامین 
مالیەیت،  مفێنیڕامین  دێكسبڕۆ 
مالیەیت،  فێنیڕامین  دێكسكلۆر 
تڕایپڕۆلیدین  مالیەیت،  دایمێسیندین 

هایدرۆكلۆراید.
مالیەیت،  ك��ارب��ۆن��ۆك��س��ام��ی��ن   -2
كلیماستین فیومارەیت، دایفێنهایدرامین 
ه��ای��درۆك��ل��ۆرای��د،  و  س��ت��رەی��ت 
ئیمبرامین  سەكسینەیت،  دۆكسیالمین 
مەسیل  میفێنیدرامیۆم  هایدرۆكلۆراید، 
سترەیت. ترایمیسۆبێنزامین  سەلفەیت، 

ترایپیلینامین  مالیەیت،  میپایرامین   -3
هایدرۆكلۆراید. و  سترەیت 

مێسیلەیت،  دایمیسۆسایازین   -4
م��ی��ك��وی��ت��ازی��ن، م��ێ��س��دای��الزی��ن و 
م��ێ��س��دای��الزی��ن ه��ای��درۆك��ل��ۆرای��د، 
و  ه��ای��درۆك��ل��ۆرای��د  پڕۆمیسازین 

تارتارەیت. ترامیپرازین  سیوكلەیت، 
سیپڕۆهیپتادین  مالیەت،  ئازاتادین   -5
پایڕالین  دایفەنیل  هایدرۆكلۆراید، 
هایدرۆكلۆراید، فێنیدامین تارتارەیت.
6- هایدرۆكسی زین هایدرۆكلۆراید 

و پامۆ وەیت.
بۆ: بەكاردێن 

الب���ردن���ی خ�����وران، چ���ارەس���ەری 
لیردەركردن و لیردەركردنی زەبەالح 
و لیردەركردنی فیزیكی، بۆ نەهێشتنی 
كاردانەوەی خوێنپێدان، خورانی بیرۆ 
مێروو  پێوەدانی  و  پانەپێستەستۆرێ  و 
ئەنجامی  لە  خ��وران  و  مشەخۆر  و 

هەناوی. ناساغیی 
سكپڕی  یەكەمی  سێیه کی  دوای 
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5
هەندێكیان 6 پێویست  ب���اری  ب��ۆ 

بەكاردەهێنرێن.
ماكەكان:

هێڵنج،  ن���ەخ���ۆری،  ئ��ارام��ب��وون، 
دەم  قەبزی،  سكچوون،  ڕش��ان��ەوە، 
وش��ك��ی، وش��ك��ی ن��اوپ��ۆش��ەك��ان، 
میزگیران،  م��ی��زك��ردن،  ب��ەگ��ران��ی 
پیاو  شۆڵی  و  ش��ل  میزەچوڕكێ، 
بیرۆیی،  پێستەهەوی   ،impotence

هەستیاری،  لێككەوتنی  پێستەهەوی 
لیر، خاڵەخوێن، هەڵتۆقیوی چەسپاوی 
دەرمان F.D.E. و تیشكە هەستیاری.

دژە  ب��ەم  ژەه��رب��وون  بە  منداڵدا  لە 
شت  ه���ۆی  دەب��ێ��ت��ە  هیستامینانە 
)هلوسە(  بیستن  شت  و  هاتنەبەرچاو 
 ،ataxia الرە الرە ،hallucination
نەگونجان   ،athetosis شەپڵە 
گەشكە،  و   incoordination

و  فراوانبوون  بیلبیلە  سوورهەڵگەڕان، 
.hyperthermia زێدەگەرمی 

هۆی  دەبێتە  دژەهیستامین  هەندێجار 
كاتی  لە  پیشەیی  میكانیكی  زیانی 
ببێتە  لەوانەیە  هەروەها  ئیشكردندا، 
ه��ۆی گ��ێ��ژی، گ��وێ زرن��گ��ان��ەوە، 
 disturbed ه��اوڕێ��ك��ی  ش��ێ��وان��ی 
coordination، لێڵ بینین، كەمبوونی 

 ،diplopia دوورب��ی��ن��ی  بیرچڕی، 
بێ   ،nervousness ه��ەڵ��چ��وون 
و  خ��ەوزڕان   ،irritability ئارامی 

.tremor لەرزین
ئ��ەگ��ەر ن��ەخ��ۆش ئ����اوی ڕەش��ی 
زلبوونی  ی��ان  چ��او   glaucoma
بە  زۆر  دەبێت  هەبێت  پڕۆستاتی 
وریایی ئەم دژە هیستامینانەی بدرێتێ.
ناساغی  نیشانەی  و  سكااڵ  ئەگەر 
هیستامینەكان  دژە  لە  یەكێك  بە 
هیستامین  دژە  ئەوا  نەكرا،  كۆنترۆڵ 
لە كۆمەڵێكی دیكە بەكاردەهێنین یان 
دوو یان پتر دژە هیستامین لە كۆمەڵی 

بەكاردەهێنین. بەیەكەوە  جیاواز 
low- ك��ەم��ئ��ارام��ێ��ن  ج���ۆری  ب- 
 :sedating antihistamines

كاریگەری  و  ئارامێنن  ئەمجۆرە 
ماكی  و  نییە  كۆڵێنیان  وزە  دژە 
و  هەیە  )أ(  جۆری  لە  كەمتریشیان 
دەمێننەوە،  لەشدا  لە  پتر  زۆربەشیان 

یەكجار  ڕۆژی  كاریگەرییان  بۆ  بۆیە 
بەسە.

ئەمانەن:
تێرفینادین و ئەستێمیزۆڵ، خەریكە لە 

نامێنن. بازاڕدا 
فێكسۆفینادین،  لۆراتادین،  سیتیریزین، 
ئەكریڤاستین،  دێ��س��ل��ۆرات��ادی��ن، 
و  ئەزیالستین  ئیباستین،  میزۆالستین، 

.oxatomide ئۆكزاتۆماید 
بۆ: بەكاردەهێنرێن 

هۆنەزانراو،  درێژخایەنی  دەركردنی  لیر 
ل��ی��ردەرك��ردن��ی زەب�����ەالح، خ��وران��ی 
كۆلكەخانەێی و لیردەركردنی توند... هتد.

ماكەكان:
هۆی  دەبنە  ئەستێمیزۆڵ  و  تێرفینادین 

..V.T زۆردڵ لێدانی زگۆڵەیی
ئیباستین  و  ئەكریڤاستین  و  سیتیریزین 

ئارامێنن. كەمێك 
پتر  خواردن  ئارەزووی  ئۆكزاتۆماید 

دەكات.
ئەم   :2 ج��ۆری  دژەهیستامینی   -2
چاڵەبرینی  چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  ج��ۆرە 
ه��ەرس��ی ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ��ن، ب��ەاڵم 
و  ڕیخۆڵە  لە   2 هیستامینی  وەرگری 
خوێنبۆری پێستدا هەن بۆیە هەندێجار 
بەتایبەتی  بەكاردەهێنرێن  پێستدا  لە 
لەگەڵ دژەهیستامینی جۆری 1 بۆ لیر 
هۆنەزانراو،  درێژخایەنی  دەركردنی 
هەندێك  و  زەب��ەالح  لیردەركردنی 
فیزیكی و كۆلكەخانەێی  لیردەكردنی 
هتد. كارسینۆیدی...  سوورهەڵگەڕانی 
رانیتیدین،  سیمیتیدین،  نموونە: 

نبزاتیدین. و  فامۆتیدین 
كاریگەریی  ك��ە  دی��ك��ە  دەرم��ان��ی 

ئەمانەن: هەیە  دژەهیستامینیان 
بە  دۆكسێپین  وەك  دژەخەمۆكی:   -

خەپلە و مەرهەم.
ك��اری��گ��ەری��ی  ك��ی��ت��ۆت��ی��ف��ی��ن:   -
كەناڵی  و   1 جۆری  دژەهیستامینی 

هەیە. وەستێنی  كالیسیۆم 
لیردەركردنی  ب��ۆ:  بەكاردەهێنرێن 
درێژخایەنی هۆنەزانراو، لیردەركردنی 
خورانی  و  كوڵكەخانەیی  فیزیكی، 

..N.F دەرمارە ڕیشاڵە گمۆڵی
 Antiviral ڤایرۆسەكان  دژە 

Drugs

 anti أ- دژەتامیسك و تامیسكی دەمار
 HSV and V-Z-V infections

ئەمانەن:
ڤااڵسایكلۆڤیر،  ئ��ەس��ای��ك��ل��ۆڤ��ی��ر، 
پێنسایكلۆڤیر،  و  فامسایكۆڤیر 

.%1 ترایفلوریدین كرێم 
گەورەكەر  خانە  ڤایرۆسی  دژە  ب- 
anti-cytomegallovirus: ئەمانەن:
ڤاڵجانسایكلۆڤیر،  جانسایكلۆڤیر، 

سیدۆفۆڤیر. فۆسكارنێت، 
 :interferones ئینتەرفیرۆنەكان  ج- 

وەك:
2أ   ئینتەرفیڕۆن ئەلفا   -1

پرژە بۆ دەرمانی 
جێی بە شێوەی 
شلە، هەڵواسین، 
شیراو، بۆدرە 
و نیوەڕەقی 
بەكاردەهێنرێت 
و دەرمانەكە 
لەسەر پێسته که  
دەبێت بە كەف و 
بە هۆی گەرمی 
پێست و سڕین، 
خێرا نامێنێت و 
دەرمانەكە زۆركەم 
پاشماوە به جێ 
دەهێڵێت
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.)1FN-α2a( interferon- α2a
1FN- 2ب  ئەلفا  ئینتەرفیڕۆن   -2

.α2b
.1FN-α3 ئینتەرفیڕۆن ئەلفا3   -3

 anti- HIV دژەئ����ەی����دز  د- 
infections وەك:

زالسیتابین،  دیدانۆسین،  زیدۆڤودین، 
و  ئەباكاڤیر  المیڤودین،  ستاڤودین، 

تینۆفۆڤیر.
ریتۆناڤیر،  ئیندیناڤیر،  ساكویناڤیر، 

لۆپیناڤیر. و  ئەمپریناڤیر  نیلفیناڤیر، 
Antifungal Drugs دژە كەڕوو

1- سەراپایی Systemic: وەك:
تێربینافین، ئیتراكۆنازۆڵ، فلوكۆنازۆڵ، 

گریزیۆفوڵڤین. و  كیتۆكۆنازۆڵ 
2- جێیی Local: وەك:

بیوتینافین،  تێربینافین،  نافتیفین، 
س��ای��ك��ل��ۆپ��ای��رۆك��س ئ��ۆالم��ی��ن، 
ك��ل��ۆت��رای��م��ازۆڵ، ئ��ی��ك��ۆن��ازۆڵ، 
ك���ی���ت���ۆن���ازۆڵ، م���ای���ك���ۆن���ازۆڵ، 
ئ��ۆك��س��ی��ك��ۆن��ازۆڵ، س��ەل��ك��ۆن��ازۆڵ، 
نیستاتین،   ،B ب  ئەمفۆتێریسین 

ئەندیسیلینیك. ترشی  و  تۆلنەفتەیت 
 Sun protective دژەخ���ۆر 

agents

دوو جۆرن:
)هەڵمژی  كیمیكی  دژەخ���ۆری  أ- 
ئ��اڤ��ۆب��ێ��ن��زۆن،  وەك  ك��ی��م��ی��ك��ی(: 
ئۆكتۆكریلین،  س��ی��ن��ام��ەی��ت��ەك��ان، 

)وات��ا  ئۆكسیبێنزۆن 
ترشی  بێنزۆفینۆنەكان(، 
 ، یك ۆ بێنز مینۆ ئە ا ڕ پا
پ���ادی���م���ەی���ت ئ���ۆ و 

سالیسیلەیتەكان.
ب- دژەخۆری فیزیكی 
فیزیكیەكان(:  )بەربەستە 
ئۆكساید  زن��ك  وەك 
ت��ی��ت��ان��ی��ۆم  و   ZnO

.TiO2 دایئۆكساید 
لەیزەر و پێست

بریتییە   Laser لەیزەر 
ل���ە ف���راوان���ك���ردن���ی 
)بەهێزكردنی( ڕووناكی 
ب���ە ه����ۆی ت��ی��ش��ك��ی 

دەرچووی هەژاو.
ئامێری لەیزەردا سێ  لە 

قۆناغی سەرەكی هەن:
 Pumping وزە  س��ەرچ��اوەی   -1
source: لەوانەیە كارەبایی، كیمیكی 

كڵپەی  نموونە  بۆ  بێت،  تیشكی  یان 
.xenon flash lamp چرای زینۆن

 :Medium گ��وێ��زەر  م���ژادی   -2
ڕەق  مژادی  یان  گاز  شلە،  لەوانەیە 
ل��ەی��زەر  ش��ەپ��ۆل��ی  درێ���ژی  و  بێت 

دروست دەكات.
Delivery-  3
جومگەیی  قۆڵی  لەوانەیە   :system

بینینەڕیشاڵ  یان   articular arm

fiberoptic بێت.
خولگەیەكی  لە  ئەلیكتڕۆنیك  كە 
نزمتر  بۆ  بەرز   orbital )بازنەیەكی( 
ئەوە  دا  بازی  كەمترە(  وزەی  )كە 
ئەمەش  و  دەبێت  دروست  فۆتۆنێك 
ڕووناكیدا  سەرچاوەكانی  زۆربەی  لە 
خۆوەیە،  لە  هەڕەمەكی  پڕۆسەیەكی 
پێچەوانەوە  بە  ل��ەی��زەردا  لە  ب��ەاڵم 
دیكە  یەكێكی  ی��ەك  ف��ۆت��ۆن��ەك��ان 
و  هاوشێوەیەتی  دروست دەكات كە 
یەك جۆر درێژی شەپۆلی  بەم جۆرە 

لە ڕووناكی دێتەكایەوە. بەهێز 
ڕوون��اك��ی  پێچەوانەی  ب��ە  ك��ەوات��ە 
یەك  ل��ەی��زەر،  ڕوون��اك��ی  سروشتی، 
یەك  یەكگرتووە،  بەهێزە،  ڕەنگە، 
نیشانە  لە  ئاسانی  بە  و  ئاڕاستەیە 

دەدرێت.

كاریگەری لەیزەر لەسەر پێست پشت 
بە:  دەبەستێت 

1- درێژی شەپۆلی لەیزەرەكە.
2- كاتی بەركەوتنی لەیزەرەكە.

بۆ  وزە  )واتا  لەیزەرەكە  لێشاوی   -3
دیاریكراوجول/سم2(. ڕووبەرێكی 

4- قەبارەی پێستی بەر لەیزەركەوتوو.
و  لەیزەر  شەپۆلی  درێژی  هەروەها 
پێستی  قەبارەی  كەمتر  ئاستێكی  بە 
مژینی  شوێنی  كەوتوو  لەیزەر  بەر 
لەیزەرەكە لە پێستدا دیاری دەكات.

لە  لەیزەر  )بەركەوتنی(  پێدانی  كاتی 
نانۆچركەیە  تا چەند  چەند چركەیەك 

10-9 چركە.
چەند جۆر شەپۆلی لەیزەری هەن كە 

ئەمانەن:
ب����ەردەوام  ش��ەپ��ۆل��ی  ج���ۆری   -1 

)Continous wave )CW: وەك:
)درێ����ژی   CO2 ل���ەی���زەری  أ- 
ش���ەپ���ۆل���ەك���ەی 10.600ن���������م(، 
دەردی  البردنی  بۆ  بەكاردەهێنرێ 
بالووكە...  قۆچەكاژ،  وەك  پێست 
پێست  نوێكردنەوەی ڕووكەشی  هتد، 
بە البردنی چرچی پێست، جێ زام و 

پیربوو. بەخۆر  پێستی 
 Argon ئ��ارگ��ۆن  ل��ەی��زەری  ب- 
)درێژی شەپۆلەكەی 488نم، 514نم، 
البردنی  ب��ۆ  ب��ەك��اردێ��ت  630ن���م(، 
س��ەرچ��اوەی  وەك  ی��ان  خوێنبۆری 
تیشكە  ب���ۆ  ڕوون���اك���ی 

بزێوەچارە.
 pulsed 2- جۆری ترپەیی

mode: وەك:

ترپەیی  بۆیەی  لەیزەری  أ- 
 Yellow pulsed زەرد 
)درێ���ژی   :dye laser
-577 )دش(  شەپۆلەكەی 
600ن���م(، ب��ەك��اردێ��ت بۆ 
الب���ردن���ی خ��وێ��ن��ب��ۆری، 
و  قڵیشاو  پێستە  بالووكە، 
و  گۆشتپارەیی  زام  جێ 
یان  نوێكردنەوە.  بنتوێژ 
بۆیەی سەوز )دش 510نم( 
و  كوتان  خاڵ  البردنی  بۆ 

ناوپێست. ڕەنگی 
 Diode ب- لەیزەری دایۆد
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5
بۆ 6 بەكاردێت  532نم(:  )دش   laser

ناو  ڕەنگی  و  خوێنبۆری  البردنی 
موو  بۆ  هەروەها  و  شڵی  وەك  پێست 

البردن.
 Ruby laser روبی  لەیزەری  ج- 
)دش 694نم(: بەكاردێت بۆ البردنی 
شڵی،  وەك  بنتوێژ  و  ناوتوێژ  ڕەنگی 
و  ڕەش  كوتانی  خاڵی  ئۆتا،  نیشانەی 

شین و سەوز.
ئ��ەل��ێ��ك��س��ان��درای��ت  ل���ەی���زەری  د- 
alexandrite lasar )دش 755نم(: 
وایە،  روبی  لەیزەری  وەك  كارەكەی 
چارەسەری  و  موو  البردنی  بۆ  یان 

بەكاردێت. الق  خوێنهێنەگمۆڵی 
 Erbium یاگ  ئیربیۆم  لەیزەری  ه- 
YAG  )دش 2940نم(: بەكاردێت بۆ 

البردنی لوو و نیشانە و نوێكردنەوەی 
پێست... هتد. ڕووكەشی 

بەردەوامئاسا  شەپۆلی  ج��ۆری   -3
Quasi-continous wave: وەك:

تیتانیڵ  )پۆتاسیۆم   KTP لەیزەری  أ- 
 potassium titanyl فۆسفەیت 
532ن���م(:  )دش   )phosphate

و  خوێنبۆری  البردنی  بۆ  بەكاردێت 
ناوپێست. ڕەنگی 

 Copper ب- لەیزەری هەڵمیی مس
512ن��م،  )دش  )بڕۆماید(   vapor
البردنی  ب��ۆ  ب��ەك��اردێ��ت  578ن���م(: 

خوێنبۆری و ڕەنگی ناو پێست.
 Excimer ئێگزایمەر  لەیزەری  ج- 

بۆ  308ن�����م(:  )دش 
و  س��ەدەف  نەخۆشی 
نەخۆشی  و  بەڵەكی 
دی����ك����ەی پ��ێ��س��ت 

بەكاردێت.
ت��ەت��ەڵ��ەی��ی  ت���رپ���ەی  ج����ۆری   -4

Stuttered pulse mode: وەك:

 Long ترپەدرێژ  بۆیەی  لەیزەری  أ- 
روبی  وەك   pulsed dye laser

Ruby )دش 694(.
بەهێز  ت���رپ���اوی  ڕوون���اك���ی  ب- 
 Intense pulsed light( IPL(
بەكاردێت  400-1200ن����م(،  )دش 
پێست،  ڕووكەشی  نوێكردنەوەی  بۆ 
پێست  ناو  ڕەنگی  موولوولە،  البردنی 
ڕووناكییە  ئەم  هتد.  مووالبردن...  و 
شەپۆلەكەی  چونكە  نییە،  لەیزەر 

هەڕەمەكییە.
گ�����ۆڕاو  ل���ەپ���ڕ  ج������ۆری   -5
 :)Q-swsitched mode )QS

وەك:
 QS گۆڕاو  لەپڕ  روبی  لەیزەری  أ- 

Ruby )دش 694نم(.
 Nd: YAG ئێندیاگ  لەیزەری  ب- 
)دش 532نم، 1064نم( بەكاردێت بۆ 
البردنی ڕەنگی ناوتوێژ، خاڵ كوتانی 

سوور، شڵی، نیشانەی ئۆتا... هتد.
ئەلێكساندرایت:  ل��ەی��زەری  ج- 
ناو  ڕەنگی  البردنی  بۆ  بەكاردێت 
توێژ و بن توێژ )خاڵ كوتان، نیشانەی 

ئۆتا، شڵی... هتد(.
لەیزەر زیانەكانی 

ڕێكوپێكی  ب��ە  ل���ەی���زەر  ئ��ەگ��ەر 
بەكاربهێنرێت ماكی زۆر كەمە، بەاڵم 
ڕوودەدەن  دەگمەن  بە  ماك  هەندێك 

وەك:
سووتاندن، كارەبالێدان، تەقینی ئامێری 
زیانی   ،delivery piece پێدان 
هەڵمژینی  پێست،  سووتاندنی  چاو، 
یان  سووتاو  پێستی  بەشی  دووكەڵی 
نموونە  بۆ  سووتاو،  دەردی  میكرۆبی 
هەڵمژاو  وروژێنی  بالووكە،  ڤایرۆسی 

وەك دوای مووالبردن... هتد.
خۆپاراستن  ب��ارەك��ان،  زۆرب��ەی  بۆ 
دژەخ��ۆر  بەكارهێنانی  و  خ��ۆر  لە 
ڕەچ��اوی  دەبێت  نەخۆش  پێوستن، 

لەیزەر نابێتە 
هۆی دروستبوونی 
شێرپەنجە یان 
نەزۆكی، تەنانەت 
لەكاتی سكپڕیشیدا 
ماكی نییە و هه ر 
بەكاردێت.
هەندێجار تووشێنی 
دووەمی بەكتریایی و 
ڤایرۆسی بەتایبەتی 
تامێسك ڕوودەدەن و 
چارەسەریان ئاسانە، 
هەندێجاری دیكەش 
تۆخبوون، كەمڕەنگی 
یان جێ زام دروست 
دەبن
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بكات. پزیشك  ڕێنماییەكانی 
دروستبوونی  ه��ۆی  نابێتە  ل��ەی��زەر 
تەنانەت  ن��ەزۆك��ی،  ی��ان  شێرپەنجە 
نییە و هه ر  لەكاتی سكپڕیشیدا ماكی 

بەكاردێت.
ه��ەن��دێ��ج��ار ت��ووش��ێ��ن��ی دووەم���ی 
بەتایبەتی  ڤایرۆسی  و  بەكتریایی 
چارەسەریان  و  ڕوودەدەن  تامێسك 
ئ��اس��ان��ە، ه��ەن��دێ��ج��اری دی��ك��ەش 

یان  كەمڕەنگی  تۆخبوون، 
جێ زام دروست دەبن.

چاودێری  و  ئارایشت 
پێست

 cosmetics ئ��ارای��ش��ت 
یان  بەندانەی  ل��ەو  بریتین 
ب��ەك��اردێ��ن بە  م���ژادان���ەی 
یان  پرژە  رۆك��ردن،  سڕین، 
یان  لەش  سەر  بۆ  رشاندن 
دەخرێنە ناو لەش یان بەشێك 
پاككردنەوە،  بۆ  ل��ەش  لە 
ڕاكێشان  جوانكردن، سەرنج 

یان گۆڕینی ڕوواڵەتی.
ئارایشت: ماكەكانی 

وەك  ورووژان:  كۆنیشانەی 
یان  ت��وون��د  ك���اردان���ەوەی 
ه��ەوی  پێستە  س��ووت��ان��ی، 
ك���اردان���ەوەی  وروژان، 
وروژان�������ی  وروژان، 
ك��ەڵ��ەك��ەی��ی، وروژان����ی 
هەڵتۆقیوی  میكانیكی، 
پیزۆكەیی،  و  ع��ازەب��ەی��ی 
ژەهرەتیشكی،  كاردانەوەی 
وروژانی هەستی، كۆنیشانەی 

ل��ی��ردەرك��ردن��ی ل��ێ��ك��ك��ەوت��ن��ی و 
كاردانەوەی فرە هەستیاری درەنگ.

ئارایشت،  بەكارهێنی  5%ی  ڕێژەی 
هەستیاریان  لێككەوتنی  هەوی  پێستە 
پێستی  لە  59%ی��ان  و  دەبێت  تووش 
79%یان  ڕێژەی  و  دایە  چاو  و  دەم 

مێینەن.
نین،  وروژێن  ئارایشتەكان  زۆربەی 
بۆیە هەستیاری بە ئەزموونی پارچە بە 
باری  بۆ  بەاڵم  دەدۆزرێتەوە،  ئاسانی 
پۆزەتیڤی الواز بۆ ئارایشتەكە مێژووی 
دووبارەكردنەوەی  و  هەستیارییەكە 
بەشە  ئەزموونی  و  پارچە  ئەزموونی 

دەكرێن. ئارایشتەكە  پێكهێنەكانی 
پەلە  )بە  ئەزموونی  جیاكەری  سینی 
سەر  تەنكی  چینی  بەكارهێنانی 
 thin-layer rapid use پێست( 
 epicutaneius )T.R.U.E.(
كەڵكە  بە   test screening tray

پێكهاتە  كە  سینییەك  لە  بریتییە  و 
ئەم  لەسەرە،  ئارایشتەكەی  جیاكانی 
لە  تەنك  چینێكی  بە  تاكانە  پێكهاتە 

بۆ  دەدرێت،  باسك  پێشەوەی  پێستی 
بەو  دۆزینەوەی هەستیاری ئەو كەسە 

ئارایشتەكەدایە. لەناو  مژادەی 
هەستێنكردنەوە  دووب��ارە  ئەزموونی 
provocative use test، بریتییە لە 

لێدانی ئارایشتەكە بۆ ڕووبەری 5سم2 
لە پێستی ناوەوەی باسك نزیك لۆچی 
ئانیشك، ڕۆژی 2 جار بۆ 4 هەفتە بۆ 

ئارایشتەكە. بە  هەستیاری  زانینی 
بۆ  هەستیاری  تیشكە  دۆزینەوەی  بۆ 
تیشكی  پارچەكە  شوێنی  ئارایشتەكە، 
جول   10-5  A وەنەوشەیی  س��ەرو 
لێدانی  دوای  سەعات   24 )دوای 

دوای  و  دەدرێ��ت  لێ  ئارایشتەكە( 
بۆ  دەپشكنرێت  دیكە  سەعاتی   48
سینی  لە  مژادانەی  ئەو  هەستیاربوون. 
T.R.U.Eدا  ئەزموونەكە  جیاكەری 

ئەمانەن: هەن 
بۆن،  تێكەڵی  )رۆزی��ن(،  كۆڵۆفۆنی 
پارافەنیلین دایئەمین P.P.D، ئەلكهولی 
كواتێرنیەم  فۆرمەڵدیهاید،  النۆلین، 
بەلسەمی   ،quaternium-15  15

سایمێرۆساڵ  پارابین،  تێكەڵی  پیرو، 
كلۆرۆئایزۆسایازۆلینۆن+  مەسیل  و 

ئایزۆسایازۆلینۆن. مەسیل 
:Fragrances بۆن

ت��ووش��ی  خ��ەڵ��ك��ی  1%ی  ڕێ����ژەی 
لە  پێستەهەو  و  دەك��ات  هەستیاری 
دەم وچاو و مل و دەست و ژێر باڵ 
دەكات.  دروس��ت  لەش  هەموو  یان 
مژادەكانی بۆن زۆرن وەك: ئیوجینۆڵ، 
سیناماڵ،  جیڕانیۆڵ،  ئایزۆئیوجینۆڵ، 
ئەڵدیهاید،  سینامیك  ئەلفائەمیل 
سینامیك  و  سیترۆنێاڵل  هایدرۆكسی 

هتد. ئەلكهول... 
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5
6 :Preservatives پ��ارێ��زەرەك��ان 

نەهێشتنی  بۆ  بەكاردێن  مژادانە  ئەم 
پیسبوونی ئارایشتەكان بە میكرۆب كە 
ئارایشتەكان  تێكشكاندنی  هۆی  دەبنە 
بەاڵم  بەكارهێندا،  لە  تووشێن  یان 
بەكاردێن  پارێزەرانە  ئەم  هەندێجار 
تێکشكاندنی  بەرهەڵستیكردنی  بۆ 
تیشكی  یان  ئۆكسان  بە  ئارایشتەكە 
 60 نزیكەی  وەن��ەوش��ەی��ی.  س��ەرو 
ئیستەری  وەك:  هەن  پارێزەر  جۆر 
گالیكۆل،  پڕۆپیلین  پارابینەكان، 
 ،15 كواتێرنیەم  فۆرمەڵدیهاید، 
دایازۆلیدینیل  یوریا،  ئیمیدازۆلیدین 

هایدانتۆین...هتد. یوریا، 
 :Cleaning agents پاككەرەوەكان
ژینگەیی،  پیسكەری  الب��ردن��ی  بۆ 
فڕیدراوی  ك��اژی  چ��ەوری  ئ��ارەق، 

پێست بەكاردێن وەك:
Soap سابوون

چاالكی  هۆكارێكی  ل��ە  بریتییە 
ئ����اودا  ل���ەگ���ەڵ  و  ڕووك����ەش����ی 
ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ��ت ب��ۆ ش����ۆردن و 
پ��اك��ك��ردن��ەوە. ش��ێ��وەی ڕەق��ی یان 
لە  س��اب��وون  ه��ەی��ە،  لینجی  شلەی 
ترشە  سۆدیۆمی  یان  پۆتاسیۆم  خوێی 
بەرهەمهێنانی  پێكهاتووە.  چەورەكان 
سابوون بە كارلێككردنی ڕۆنی باو یان 
تفتیدا  بەهێزی  شلەی  لەگەڵ  چەوری 
بە  دەڵێن  پێی  پڕۆسەیەك  بە  دەكرێت 

.Saponification سابوونبوون 
سابوون  گ��ەردی  س��اب��وون:  ك��اری 
یەكێكیان  هەیە،  سەرجەمی  دوو 
لەناو  كە   Hydrophilic ئاوخواستە 
یەكێكیشیان  و  دەت��وێ��ت��ەوە  ئ���اودا 
 Hydrophobic نەخواستە  ئ��او 
ك��ە دەت��وان��ێ��ت گ���ەردی چ��ەوری 
)ب��ە   nonpolar ب��ێ��ج��ەم��س��ەری 
دەوری  بە  گەردیلە  دروستكردنی 
كەواتە  بتوێنێتەوە.  چەورییەكەدا( 
لەناو  ئاساییدا  باری  لە  مژادانەی  ئەو 
لەناو  سابوون  بە  ن��ەت��واوەن،  ئ��اودا 
ساڵ   2800 نزیكەی  دەتوێنەوە.  ئاودا 
لە  ه��ەب��ووە،  س��اب��وون  زایینی  پێش 
لەندەن  لە   1789 ساڵی  لە  كارخانەدا 

بەرهەمهێنراوە.

وەك  بەكتریا  دژە  و  بۆن  زۆرج��ار 
یان  ترایكلۆسان  و  كلۆرۆگزیلینول 
ئەلەمنیۆم،  نیكڵ،  تیتانیۆم،  بۆدرەی 
زی��و ی��ان م��ژادی چ��ارەس��ەری وەك 
هەندێجار  تێدەكرێت.  گ��ۆگ��ردی 
سابوون  بە  هەستیاری  و  وروژان 
بەپێی  ئ��ەم��ەش  دەب���ن  دروس����ت 
وەسەرخەر  بڕی  سابوون،  پێكهاتەی 
میكانیكی،  زەب��ری   ،surfactant

پلەی گەرمای ئاوەكە و ماوە و كەم 
و زۆری بەكارهێنان، دەگۆڕێت.

Shampoo شامپۆ 
قژ  گرنگیپێدانی  ب��ۆ  بەرهەمێكە 
پیسی  و  چ���ەوری  و  ب��ەك��اردێ��ت 
و  كرێش  و  پێستی  گەردیلەی  و 

الدەبات.  هتد  ژینگەیی...  پیسكەری 
لەباركەر  شامپۆ  دوای  جار  زۆربەی 
بۆ   Conditioner شامپۆ(  )دوا 
كارئاسانی قژ شانەكردن و مامەڵەكردن 
و  شامپۆ  هەندێجار  بەكاردەهێنرێت، 
شامپۆ  كاری  یەكەوەن.  بە  لەباركەر 
سەر  بۆ  لەوانەیە  بەاڵم  سابوونە،  وەك 
شۆردن سابوون پتر لە ئاستی پێویست 
سەر  پێستی  و  موو  دەوری  چەوری 
وەسەرخەر  شامپۆدا  لە  بەاڵم  الببات، 
كە  وای��ە  جۆرێكی   Surfactant

زێدە  و  النەبات  چەورییە  ئەم  زۆر 

دێزبوونی  و  كزانەوە  و  وشكبوون 
دروست  سابوون،  وەك  سەر  مووی 

نەكات.
جوداگانانەی  ئ��ەم  ب��اش  شامپۆی 

تێدایە:
قژ  و  الدەچ��ێ��ت  ئ��او  بە  ئاسانی  بە 
كەمترین  جێدەهێڵێت،  جوانی  بە 
دروس��ت  پێست  و  چ��او  وروژان���ی 
ناگەیەنێت،  قژ  بە  زی��ان  دەك��ات، 
ژەهراویە،  كەم  زۆر  خۆشە،  بۆنی 
یان  كرێمییە  ش��ی��دەب��ێ��ت��ەوە،  ب��اش 
ترشییە قژەوە و كەمێك  بە   ئەستوورە 
 7 لە  )slightly acidic  )PHی 
كەمترە، چونكە تفتی موو دەشكێنێت.
بریتین  شامپۆ  سەرەكیەكانی  پێكهاتە 

سەلفاتی  ئەمۆنیۆم،  كلۆریدی  لە 
سەلفاتی  گالیكۆل،  ئەمۆنیۆم،  لۆریل 
لۆریسی  سەلفاتی  و  سۆدیۆم  لۆریلی 

سۆدیۆم.
شامپۆ: جۆرەكانی 

1- شامپۆی باو.
شامپۆیانە  ئەم  كڕێش،  شامپۆی   -2
وەك  ت��ێ��دای��ە  ك���وژی���ان  ك����ەڕوو 
و  زنك  پایریسیۆنی  كیتۆكۆنازۆڵ، 
ك��ەڕووی  ك��ە  سیلینیۆم  سەلفادی 
قیڕی  یان  دەكوژن  فەرفەر  ماالسیزیا 

تێدایە. سالیسیلەیتیان  و  خەڵوزی 
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م���ژادی  س��روش��ت��ی:  ش��ام��پ��ۆی   -3
وەك  تێدایە،  سروشتیان  ڕووەك��ی 
بەاڵم  ڕووەك���ی،  پوختەی  و  ڕۆن 

ئەمانە جێگای گومانە. كاریگەری 
ئەم جۆرە كەمتر  منداڵ:  شامپۆی   -4
وروژێنە و هەستی كزانەوە و گەستن 

كەمتر دروست دەكات.
5- شامپۆی ئاژەڵ.
6- شامپۆی ڕەق.

7- شامپۆی جێڵی.
8- شامپۆی هەویری یان كرێمی.

9- شامپۆی وشك: بێ ئاو كاریگەرە، 
ب��ۆدرەی  بنچینەكەی  نموونە  ب��ۆ 
و  تێدایە  تالكی  ی��ان  نیشاستەیی 
و  الدەب��ات  سەر  مووی  لە  چ��ەوری 

دوایی قژ شانە دەكرێت.
چ����ارەس����ەری  ش���ام���پ���ۆی   -10
دەرم��ان  هەندێك   :Therapeutic

گاما  وەك  بەكاردێن  شامپۆدا  لەناو 
بەنزین هێكساكلۆراید بۆ ڕشكی سەر 

هتد. پێرمیسرین...  یان 
 :Hair conditioner شامپۆ  دوا 
بۆ  قژە  پێدانی  گرنگی  بەرهەمێكی 
و  )ن��اوەرۆك��ی(  پێكهاتە  گۆڕینی 
بۆ  ئاسانكاری  وەك  موو  ڕوواڵەتی 
شانەكردنی  ئاسانتر  قژ،  مامەڵەكردنی 
بارگەی  البردنی  تەڕ،  و  وشك  قژی 

كارەبایی قژ، دەرخستنی بریقە و پڕی 
قژ.

لەباركەر ئەمانەن: مژادی 
ترشكەر  بەهێزكەر،  موو  تەڕكەر، 
بۆ  بێت(   3.5-2.5  PH ئەوەی  )بۆ 
دژە  موو،  ڕووكەشی  تووندكردنی 
گەرمی  دژە  پارێزەری  ئاڵۆسكان، 
قژ  و  قژ  ئوتوی  بەكارهێنانی  لەكاتی 
گەرم،  لوولكردنی  یان  وشككەرەوە 
ڕۆن   ،reflactants خ���ۆردەرەوە 
وەسەرخەر  قژ،  نەرمكردنەوەی  بۆ 
ل��ووس��ك��ەر،   ،surfactants

بۆ   sequestrants ج��ی��اك��ەرەوە 
ئەوەی بە تەڕبوون موو تێك نەچێت، 
و  م��وو  نەجوواڵنی  دژی  هۆكاری 

بۆ  ستریك  ترشی  وەك  پارێزەرەكان 
موو. ترشكردنی 

چوار جۆر لەباركەر هەن:
و  ئەستوور   :Pack 1- جۆری كۆك 
بەیەكەوە  موو  ڕووی  كاژی  و  چڕە 
درێژتر  ماوەیەكی  بۆ  و  دەلكێنێت 
چینی  چونكەی  دەمێنێتەوە،  قژەوە  بە 
دروست  مووەكان  لەسەر  ئەستوور 

دەكات.
 :Leave-in جێهێڵ  ج��ۆری   -2
موو  ڕووی  لەسەر  تەنك  چینێكی 

جێدەهێڵێت.

 :Ordinary ئاسایی  ج��ۆری   -3
تێكەڵەی ئەم دوو جۆرەی سەرەوەن.

قژ  شێوەی   :Hold ڕاگر  جۆری   -4
بە ئارەزووی بەكارهێن ڕادەگرێت و 

هەروەك جێڵی شلكراوە وایە.
Brilliantines جێڵ )بریقێن( 

ڕاگرتن  بۆ  قژە  ئارایشت  هۆكارێكی 
و بریقاندنی قژی سەر، جێڵی سەر لە 
پالستیك،  )وەك  پۆلیمەرەكان  و  ئاو 
ڕەن��گ(  و  بریقێن  ه��ۆك��اری  ب��ۆن، 
جەمسەری  پۆلیمەرانە  ئەم  پێكدێت. 
هۆی  دەبێتە  كە  هەیە  پۆزەتیڤیان 
و  لینجكردنی  و  جێڵەكە  كشانی 
توێنەرەوەكان  ڕۆیشتنی  بەرهەڵستی 
بە  جێڵەكە  و  دەك��ات  دەوری��دا  بە 
)كە  موو  كیڕاتینی  ئەمینەكانی  ترشە 
دەبەستێتەوە.  هەیە(  نێگەتیڤی  بارگەی 
ناوی  ئاوەكەی  جێڵ  لێدانی  دوای 
تەنكی  چینێكی  و  هەڵم  بە  دەبێت 
مووەكان  بەسەر  جێڵەكە  كەتیرەیی 
یەكەوە  بە  مووەكان  و  دەمێنێتەوە 

دەلكێنێت.
چەند جۆرێكی هەیە

1- بریقێنی ڕەق: وەك جێڵی ڤازیلین+ 
مێوی پارافین+ ڕەنگ و بۆن یان ڕۆن 
ئایزۆپڕۆپیل  بادام+  ڕۆنی  گەرچەك+ 
النۆلینی  ڤازیلین+  میریستەیت+ 

ئەلكهول. وشك+ 
وەك  نائاوی:  ڕەقی  نیو  چەوری   -2
ڕابردوودا  )لە  هیندی  گوێزی  ڕۆنی 

بەكاردەهات(.
3- بریقێنی شلە: وەك: ڕۆنی كانزایی 
ڕەنگ  البراو+  بۆن  نەوتی  سووك+ 
و بۆن، یان ئایزۆپڕۆپیل میریستەیت+ 
النۆلین+ ڕۆنی كانزایی سووك+ بۆن 

و ڕەنگ.
ڕۆن  وەك:  ئەلكهولی:  بریقێنی   -4
پیشەسازی+  ئەلكهولی  گەرچەك+ 
ئایزۆپرۆپیل  ی��ان  ڕەن��گ،  و  ب��ۆن 
سیتایل+  ئەلكهولی  میریستەیت+ 

ئەلكهول+ بۆن و ڕەنگ.
Micro-gel: ڕوونە  5- گچكە جێڵ 

و كەمتر چەورە، وەك:
پوختەی  مۆنۆلۆرەیت+  سۆربیتان 
ڕۆنی  الب��راو+  بۆن  سووكی  نەوتی 
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میالنینی  و  دەبڕێت  م��وو  توێكڵی 
بۆیەكە  ڕەنگی  و  دەشكێنێت  موو 
الناچێت،  ئاو  بە  دەگرێت.  جێگەی 
كاڵتر  كاتدا  لەگەڵ  لەوانەیە  بەاڵم 
بێت. نابێت لە 2-3 هەفتە جارێك پتر 

بەكاربهێنرێت.
یان  دایئەمین  پارافەنیلین  م��ژادی 
پیرۆكسیدی  لەگەڵ  ئەماینۆفینۆل 
و  دەك���ەن  كارلێك  هایدرۆجین 
دیسان لەگەڵ زۆر لە جووتكەرەكان 
و  ری��زۆرس��ی��ن  وەك   couplers

دەكەن  كارلێك  فینۆل  پۆلیهایدریك 
بۆ دروست كردنی جۆرەها ڕەنگ.

خەڵكیدا  10%ی  ل��ە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
دروس��ت   )4 )ج��ۆری  هەستیاری 
ورووژان  هەندێجاریش  و  دەكات 
و  دەكات  دروست  موو  شكانی  و 
درێژخایەن  هەوی  پێستە  هەندێجار 
دەرك��ردن  لیر  ی��ان  بەڵەكی  ی��ان 
و داڕم��ان��ی س��ەراپ��ای��ی دروس��ت 

دەكات.
شێرپەنجەی خوێن و لیمفۆما ئەگەری 
دوورن، بەاڵم كەمێك لە زانایان پێیان 

وایە ئەم ئەگەرە هەیە.

 Vegetable ڕووەك��ی  بۆیەی   -6
dyes: وەك:

سوور  ڕەنگی   :Hanna خەنە  أ- 
مژادە چاالكەكەی  دەكات،  دروست 
 lawsone ل��ۆس��ۆن  ل��ە  بریتییە 
)ئەفسۆكوینۆنی ترش( كە بە كیڕاتنی 
هەمیشەییە  نیمچە  و  دەلكێت  مووەوە 
الدەچێت(  مانگدا   2 لە  )شۆردن  بە 
موو،  جۆری  بەپێی  هەمیشەییە  یان 
هەر  ج��ار  دووەم  لێدانی  بە  ب��ەاڵم 
سوورە  ڕەنگی  چونكە  هەمیشەییە. 
یان  ڕووەك��ی  دیکه ی  بۆیەی  بۆیە 
دەكرێت  تێكەڵ  لەگەڵ  دەستكردی 
خواستوو.  ڕەنگی  دروستكردنی  بۆ 
 henna rinses خەنە  ش���ۆرەی 
پاودەری  و  خەنە  تێكەڵەی  لە  بریتییە 
دروستكردنی  بۆ   indigo ئیندیگۆ 

چەندین ڕەنگی شین بۆ ڕەش.
ب��ەی��ب��وون��ی  گ��وڵ��ی  س����ەری  ب- 
م��ژادی  ه����اڕڕاو،   Chamomile

و  كاڵتر  قژ  و  تێدایە  ئەپیگمێنینی 
بریقەدارتر دەكات و كاتییە.

.Walnut shell ج- توێكڵی گوێز
بۆ   ،Logwood بەقەم  درەختی  د- 

ئەوانەی هەستیارن بە بۆیەی ئاسایی.
Bleaches قژ مێشكردن

 %6 هایدرۆجین  پیڕۆكسیدی  شلەی 
لەگەڵ ئامۆنیا بەكاردێت بۆ ئۆكسانی 
میالنین بۆ كاڵتركردنی موو بۆ سوور، 

زەرد و ڕەنگی پالتینی.
باشتر  لەبەرئەوە  زیانبەخشە،  موو  بۆ 
 Waving شەپۆل  قژ  پێشتر  وای��ە 

بكرێت.
Waving قژ شەپۆلكردن

واتا گۆڕینی شێوەی قژ، سێ قۆناغە:
نەرمكردنەوە. أ- 

ب- شێوە گۆڕین.
ج- ڕاگرتن )ڕەقكردنەوە(.

و  پێست  ورووژان����ی  م��وو،  زی��ان��ی 
ڕوودەدەن. هەندێجار  هەستیاركردن 

Nail Polish بۆیەی نینۆك
س��ەرەوە  بەرگی  و   Base بنچینە 

top-coatی تێدایە.

هەستیاری  ك��اردان��ەوەی  لەوانەیە 
ڕووبدات، بەاڵم زۆرجار دەم و چاو 
و پێڵوو و الكانی مل و دەوری دەم 
و  دەس��ت  هەندێجار  و  دەگرێتەوە 

پەنجە بێ سكااڵن.
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هاوێنەت  جاریش  یەك  ته نیا  بۆ  ئەگەر 
بابەتە  ئ��ەم  پێویستە  بەكارهێنابێت، 
ئەم  وردەكاریی  ت��ەواوی  بخوێنیتەوە. 
بابەتە، دەتوانێت پارێزگاری لە دروستیی 
بۆ  بارانەت  ئەو  و  بكات  چاوەكانت 
دەبێته وه   دووچارت  كە  بكاتەوە  ڕوون 

لە ئەنجامی بەكارهێنانی هاوێنەدا. 
یان  بێڕەنگ  پالستیكی  پارچە  ی��ەك 
كە  ب��چ��ووك  پارچەیەكی  ڕەن��گ��دار، 
دەخرێتە سەر چاوەكانت دەبێتە هۆكاری 
هۆكاری  یان  بینین  ڕادەی  زیاتربوونی 
دەوترێت  پێی  چ��او،  ڕەنگی  گۆڕینی 
بە  لە خەڵكی  زۆرێك  ئێستا  هاوێنە، كە 
جوانكاری،  یان  بینین  كێشەی  هۆكاری 

بەكاری دەهێنن.
لێرەدا پێویستە ئەو كەسانە بە وردی ئەم 
وردەكارییەكانی  لە  و  بخوێننەوە  بابەتە 

شارەزابن.
كات گرنگترین 

ئەوكاتەی هاوێنەكە دەكەنە چاوتان یان 
كاتانە  ئەم  بڵێین  ڕاستی  دەریدەكەنەوە. 
كە  میکرۆب  بۆ  ئاڵتوونیانەیە  كاتە  ئەو 

چوونە  بۆ  چاوەڕێیەتی  و  دەتوانێت 
تۆ  چ��اوەك��ان��م��ان.  ن��او  ب��ۆ  ژوورەوە 
پەنجەكانت دەخەیتە ناو چاوتەوە و بەم 
شێوەیە هەلی چوونە ژوورەوەی میكرۆب 
دەڕەخسێنیت.  چاوەكانت  چێوەی  بە 
بۆیه بەرلەوەی دەست بدەیتە هاوێنەكە، 
جوانی  بە  زۆر  دەستەكانت  پێویستە 
دژەمیكرۆب  بتوانیت  ئەگەر  بشۆیت، 
ئەگەر  بدەیت.  لێ   بەكتریای  دژە  یان 
بەكاردەهێنیت،  هاوێنە  بەردەوامی  بە 
كورت  نینۆكەكانت  هەمیشە  وایە  باشتر 
بن تا نینۆكە درێژەكان ڕووی هاوێنەكە 
نەدات  تێك  چاوەكانت  ڕووكاری  یان 
و نەیڕوشێنێت. ئاوی گەرم یان شلەتێن 
هاوێنە  ش��ۆردن��ی  ب��ۆ  بەكارمەهێنە، 
بەخۆی  تایبەت  شلی  گیراوەی  پێویستە 

بەكاربهێنرێ. 
نەخەویت

لە  هاوێنە  زۆر  ماوەیەكی  كاتەی  ئەو 
چاوەكانتدایە

لە ڕاستیدا زۆرێك لە كێشەی پزیشكەكان 
هاوێنە  ك��ە  ك��ەس��ان��ەی  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ 

بەكاردەهێنن، ئەوەیە كە بەكارهێنەرەكان 
دەچێتەوە  بیریان  خەوتندا  لەكاتی 
هاوێنەكانیان ال ببەن یان تاقەتی ئەوەیان 
ئەوەیان  بەاڵم  دەخەون،  یەكسەر  و  نییە 
گەیشتنی  لە  ڕێگرە  هاوێنە  كە  نییە  بیر 
ئەگەر  چ��اوەك��ان��م��ان.  ب��ە  ئۆكسجین 
ئەگەری  زیاتر  النەبەیت  هاوێنە  شەوان 
لە  هه یه   خراپت  برینی  دروستبوونی 
ئەم  هەندێجار  كە  چاوه کانتدا،  گلێنه ی 
لە ماوه یه کی  برینانە دەبنە هۆی كوێری 

كه مدا. 
بەكاردەهێنیت؟ دەرمانێك  چ 

ئەو كاتەی دەرمان بەكاردەهێنیت
بكەیتە  دەرمان  دڵۆپێك  بتەوێت  ئەگەر 
لە  هاوێنەكە  پێویستە  چاوەكانتەوە، 
هەندێك  چونكە  دەربهێنیت،  چاوەكانت 
دەرمانی تایبەت هەیە لەوانەیە پەیوەندی 
و  هاوێنەكەدا  لەگەڵ  بكات  دروس��ت 
تێكی بدات. هەندێجار خواردنی هەندێك 
لەسەر  خ��راپ  كاریگەری  دەرمانیش 
هاوێنە دروست دەكات بۆ نموونە ئەگەر 
بەكاردەهێنیت  ئیسترۆجین  حەبی  تۆ 
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لەكاتی دووگیانیدا، ئەم حەپە دەبێتە هۆی 
زیادبوونی هەستیاریی چاو و كەمبوونەوەی 
وشكبوونەوەی  زیاد  و  فرمێسك  ڕێژەی 
چاو. ئەو كاتە لەوانەیە هاوێنەكە ئازار بە 
چاو بگەیەنێت. حەبەكانی دژە هەستیاری 
هەموویان بەم شێوەیە کارده که ن. هەروەها 
هەندێك دەرمانی دژی زیپكەش هۆكاری 
زیاد خورانی دەوری چاو و خودی چاو 
دەبن و ئەمەش كاریگەری نێگەتیڤی بۆ 

سەر چاو و هاوێنەكە دەبێت. 
مێژووی بەسەرچوو قەدەغەیە!

ئەوكاتەی گیراوەکانی هاوێنەپارێز كێشە 
دروست دەكەن

و  زۆر  بە جۆری  هاوێنەپارێز،  گیراوەی 
دەست  جیاواز  فۆرمی  و  جیاواز  ناوی 
ئەوە  ئاگاداری  پێویستە  بەاڵم  دەك��ەون، 
بەسەردەچێت!  ماوەیان  هەندێكیان  بین 
بۆیە هەرگیز گیراوەی مێژوو بەسەرچوو 
گیراوانە  ئ��ەم  چونكە  بەكارمەهێنە. 
بۆ چاوتان  زۆر گەورە  دەتوانن كێشەی 
دروست بكەن. هەروەها ئەگەر گیراوەت 
دیکه،  جۆرێكی  بە  ك��ردت  و  گ��ۆڕی 
پێویسته ئاگاداری ئەوە بیت كە لەوانەیە 
چاوەكانت بۆ ئەو جۆرە گیراوە و دەرمانە 

نوێیە گونجاو نەبێت و پێی نەكەوێت.
هاوێنە،  بە  تایبەت  گیراوەی  هەرگیز 
جۆری  دیکه ی  ده ف���ری  ن��او  م��ەك��ەرە 
له جۆری خۆیشی  با  دیکه ی گیراوه وه ، 
بێت. هیچ كات سه ری ده فری گیراوه که  
ئەم  چونكە  مەهێڵە،  به جێ   کراوه یی  بە 
گەیشتنی  بۆ  دەكات  ڕێگە خۆش  كارە 

میكرۆب بۆ ناو گیراوەكە.
فرمێسكی دەستكردت پێ  بێت

ئەو كاتەی فرمێسكەكانت وشك دەبن
ئەو كاتەی هاوێنەكان بە تەواوەتی ڕووی 
چاوەكانمان به  سپێنه  و ڕه شێنه وه  دادەپۆشن 
و ڕێگرن لە گەیشتنی ئۆكسجین به چاو، 
زۆرێك لە بەكارهێنەرانی هاوێنە، بە دەست 
چاوەكانیانەوە  بوونەوەی  وشك  كێشەی 
چ��اوە،  وشكبوونەوەی  ئ��ەم  دەناڵێنن. 
تایبەتی  بارودۆخی  هەندێك  لە  لەوانەیە 
ئاو،  ناو  وەك سواربوونی فڕۆكە، چوونە 
بەكارهێنانی  وشك،  هەوای  ناو  چوونە 
هەندێك دەرمان...هتد زیاتر ببێت و زیاتر 
هەستی پێ  بكرێ. پێویستە ئەو كەسانەی 
كە هاوێنە بەكاردەهێنن بە بەردەوامی یەك 

فرمێسكی دەستكردیان  یان دوو شووشە 
بارودۆخانەدا  لەم  ئ��ەوەی  بۆ  بێت  پێ  

سوودی لێ وەربگرن.
ئارایشت؟ پێشتر هاوێنە یان 

ئەو كاتەی ئارایشت دەكەیت
ناوی،  شتەكانی  و  ئارایشتەكەت  تاقمی 
هۆكاری  ببنە  دەتوانن  كە  جۆرانەن  لەو 
و  جووڵە  و  هەستیاری  دروستبوونی 
خوراندنی چاوەكانت. بیرتان نەچێت هیچ 
كات تاقمی ئارایشتی خۆت مەدە بە كەس 
و هی هیچ كەسێكییش بەكارمەهێنە. هیچ 
كات نزیك که سانێک مه به ره وه  که چاوی 
گومانت  یان  بێت  بریندار  و  نەخۆش 
قەڵەمی  نه خۆشه.  که  چاوی  هه بێت  لێی 
پێویستە  بەكارمەهێنە.  ماسكارا  و  چاو 
بەكاری  که  جوانكاری  دەرمانێکی  هه ر 
دەهێنیت، هەستیاری دروست نەكات بۆ 

چاوەكانت.
شێدار  ماددەی  هەندێك  نەچێت  بیرت 
و  چ��ەوری  و  كرێم  وەك  تەڕكەری  و 
شوێنی  له   هاوێنه  دەت��وان��ن  س��اب��وون، 
خۆی بجوڵێنن و ئازار بە چاو بگەیەنن. 
soft ئەگەر هاوێنەكەت لە جۆری نەرم
و  چاو  ئارایشتكردنی  پێش  پێویستە  ە، 
ڕووخسارت هاوێنەكەت البه ریت، بەاڵم 
پێویستە  دیکه یە  جۆرەكانی  لە  ئەگەر 
بكەیت  ئارایشت  چاوەكانت  سەرەتا 
واتە  چاوت.  بكەیتە  هاوێنەكە  دواتر  و 
بێت،  جۆرێك  هەر  هاوێنەكە  ج��ۆری 
و  دەربهێنیت  هاوێنەكە  سەرەتا  دەبێت 
دواتر چاو و دەوری چاوەكانت ئارایشت 

بكەیت.
ئەو كاتانەی ئارایشت ده كه یت

ئارایشتكردن،  و  جوانكردن  ساڵۆنه کانی 
ورد.   گەردیلەی  لە  پڕێتی  ه��ه واک��ه ی 
كیمیایی  ماددەی  گەردیالنە  ئەو  خودی 
باڵو  ه��ەواک��ه دا  ل��ە  و  ئارایشتەكانن 
بوونەتەوە. باشترین كار ئەوەیە كه دەچیتە 
نەبەیت  خۆتدا  لەگەڵ  هاوێنە  ئارایشتگا، 
چاویلكە  لە  س��وود  هاوێنه  ب��ری  له   و 
وەربگریت، بەاڵم ئەگەر هەر نەكرا، ئه وا 
هەردووكیان پێكەوە بەكاربهێنە، واتە هەم 
هاوێنەكە و هەم چاویلكەكەش لەچاو بكە 
بۆئەوەی هەرچۆنێكه بەرەنگاری زۆرینەی 
ئەو گەردیالنە ببیتەوە، ئەگەر هەمووشیان 

نەبێت.

كاتانەی ئەو 
كە لە هەوای ئاساییدایت

دەتوانن  هەوا،  هەڵواسراوەكانی  گەردیلە 
لەسەر  ك��اری��گ��ەری  و  بجوڵێنن  چ��او 
گەردیلە  ب��ك��ەن.  دروس���ت  هاوێنەش 
هەڵواسراوەكان، خۆڵ، تۆز، تەم، لەوانەن 
كە ئازاربەخشن بە چاو. ئەگەر میكانیزمی 
خۆی  چ��او  بێت،  ت���ەواو  چ��اوەك��ان��ت 
لە  بەرگری  فرمێسكەوە  لەڕێی  دەتوانێت 
بۆ  بەاڵم  ئازاربه خشانە،  لەو  بكات  خۆی 
ئەوانەی هاوێنە بەكاردەهێنن، ئه م به رگرییه 
تەواو ناڕەحەتە. بۆیه که  هەوای جێگه یه ک 
لەو گه ردانەی تێدا بوو، باشتر وایە هاوێنە 
الببەن و تەنیا بە چاویلكەوە هاتوچۆ بكەن. 
ئەڵبەتە باشترین ڕێگاش ئەوەیە كە خۆت 

دوور بگریت له  که شی ئاوا. 
ئەو كاتانەی خۆت دەشۆیت

لە  نە  هاوێنەوە  بە  شێوەیەك  هیچ  بە 
لە  نه  دەرەوە  لە  نە  بشۆ،  خۆت  ماڵەوە 
مەلەوانگە مەلە بكە. بەتایبەتیش ئاگاداری 
بە كە كلۆری تێ كرابێت،  ئاوێک  هه ر 
یان هەر ماددەیه کی دیکه ی تێ کرابێت 
ئەگەر  زۆرە.  مه ترسییان  هه موویان  كە 
یان  بكە،  مەلە  هاوێنە  بەبێ   ده توانیت 
كە  بەكاربهێنیت  ئاویی  چاویلكەیەكی 
ڕێگه  و  چاوتەوە  بە  بێت  تەواو جووت 
به  ئاو نه دات بچێته چاوته وه . باشتر وایە 
دوای مەلەكردن، یەك سه عات بوه ستیت 

پاشان هاوێنە بكەیتەوە چاوت.
ئەو كاتانەی جگەرە دەكێشیت

داگیرساندنی  لەكاتی  جگەرەكێش، 
جگەرەكەدا، جگە لەوەی كە لە هەموو 
ڕووەكانی دیکەوە زیان بە دروستی و به 
جەستەی خۆی دەگەیەنێت، ئه گه ر هاوێنە 
لە چاویدایە هەشت بەرامبەری ئەو كەسانە 
زەرەرمەند دەبێت كە جگەرە دەكێشن و 
ڕووی  لە  ئه مه   نییە.  چاودا  لە  هاوێنەیان 
ترسناكیی تووشبوونی نەخۆشی و برینی 

تایبەت بۆ سەر گلێنه ی چاو. 

فارسییەوە: لە 
وه رزان ڕێکه وت غه ریب

سه رچاوه: 
لە گۆڤاری سیب سبز، ژمارە 80
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توێژەرەوەكان دەڵێن

له  کام سه عاتانه دا
نۆبەی دڵ ڕوودەدات؟

هەندێجار خەیاڵتان دەچێته الی هەندێك 
نۆبەی  پێشبینینەكراوەكان،  نەخۆشیە  لە 
دەڵێن،  توێژەرەوەكان  ڕوودەدات.  دڵ 

هەركەسێكدا  لە  لەوانەیە  دڵ  نۆبەی 
بە  هەستتان  ئەگەر  ب��ەاڵم  ڕووب��دات، 
یا   10.00 سه عاتەكانی  لە  نه کرد  ئازار 
ئێواره دا  7.00ی  یان  به یانی،  11.00ی 
واتا  نابێت.  نیگەرانی  جێی  هیچ  ئه وا 
نۆبەی دڵ لە هەندێك كاتی دیاریكراودا 
لەوە هەیە  ڕوودەدات و ئەگەر ترست 

كە ئەم ڕووداوە لە سەرجەم كاتەكانی 
وایە  باشتر  ئ��ه وه   ب��دات،  ڕوو  ڕۆژدا 

لەمەودوا نیگەران نەبیت. 
ب��ەپ��ێ��ی ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی پ��ەی��ج��ی 
توێژەرەوەكان  ئێرانی،  »هەمشەهری«ی 
جەستە  بایۆلۆژیی  سه عاتی  دەڵێن 
دی��اری  دڵیشیان  ن��ۆب��ەی  كاته کانی 
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كردووە و تەنیا لەو سێ  كاتژمێرەدا ڕێگە بەدڵ دەدات لە 
جووڵە بكەوێت و بوەستێت. 

ترسناكی  بكەین كە هۆكاری  بەوەش  ئاماژە  لێرەدا  پێویسته 
و  سووتان  لە  ناڕێكی  خوێن،  پەستانی  بەرزبوونەوەی  وەك 
نێرگەلە،  جگەرەو  كێشانی  خوێن،  چەوریی  لەناوچوونی 
هۆكاری دیکه ی وەك تەمەن و ڕەگەز، گۆڕانكاری دروست 
دەكات و دەبنە هۆی ڕوودانی نۆبە لە سەعاتەكانی دیکەشدا. 
بۆ نموونە الی ئەو كەسانەی جگەرە یان نێرگەلە دەكێشن، 
زیاترە  نیوەڕۆدا  دوای  سه عاته کانی  لە  دڵ  نۆبەی  ڕوودانی 

وەك لە بەیانیاندا بەبەراورد بە كەسە ئاساییەكانی دیکه. 
فیلمی ترسناك دەرمانی الوازبوونە

ئەگەر پارچەیەك شوكوالته ت خواردوەو دەترسیت لەوەی 
ببێتە هۆكاری قەڵەوبوونت، ئه وه  سەیری  كە كالۆرییەكانی 
ئەو  بینینی  دەڵێن،  توێژەرەوەكان  بكە.  ترسناك  فیلمێكی 
ئەو كالۆرییە وەرگیراوانە  فیلمانە دەتوانێت سەرجەم  جۆرە 
)نەستەلە(وە  شوكوالته   پارچەیەك  لە  كە  بسووتێنێت 
چووەتە ناو لەشمانەوە. بەپێی بۆچوونی ئەوان، سەیركردنی 
 113 نزیكەی  تۆقین  و  ترس  لە  دەقیقەیی   90 فیلمێكی 
به پێ  دەقیقە   30 هێندەی  ڕێک  واتە  دەفەوتێنێت،  كالۆری 
فیلمانەی  ئەو  توێژەرەوەكان  توێژینەوەی  بەپێی  ڕۆیشتن. 
لە  بینەره که ی  دەكرێ،  بەدی  تێدا  تەواویان  ترسناكیی  كە 
زیاد  دڵیشی  لێدانی  و  دەجووڵێت  خۆیدا  جێی  لە  ترسدا 

دەكات. 
فیلمانەو  لەو  هەندێك  بە  داوه   ئاماژەی  توێژینەوەكە  لێرەدا 

بڕی ئەو كالۆرییەی كە پێیان له ناو ده چێت:
shining -1                          184 کالۆری
jaws -2                           161 کالۆری
the exorcist -3                          158 کالۆری
alien -4                         152 کالۆری
saw -5                          133 کالۆری
a nightmare on elm street -6       118 کالۆری
paranormal activity -7               111 کالۆری

the texas chain saw massacre -8    107 کالۆری
the blair witch project -9       105 کالۆری

بەخشندەترن ژنان 
لێكۆڵینەوەی خۆیاندا ده روونناسان گەیشتوونەته  لەتازەترین 
بیرو  هەیە  توانایان  پیاوان  لە  زووتر  و  باشتر  ژنان  ئەوەی 
بۆچوونی خۆیان لە ئاڕاسته ی خراپ و ترسناك ڕزگاربكەن 
پسپۆڕە  لە  هەندێك  ببن.  خۆش  بەرامبەرەكانیان  لە  و 
جیاوازییەکانی  بەراوردكردنی  بە  ئیسپانیا  دەروونناسەكانی 
جیاوازییەكانی  و  تەمەن  لەڕووی  ڕەگەز،  هەردوو  نێوان 
دیکه وه ، گەیشتوونەتە ئەوەی ژنان ئاسانتر و باشتر لە پیاوان 

هەیە.  بەرامبەریان  لێخۆشبوونی  توانای 
منداڵەكانیان  لە  زیاتر  باوانیش  كە  وایە  پێیان  پسپۆڕانە  ئەم 
لەسەر  كارەسات  قورسایی  البردنی  بۆ  تێدایە  ئاسانكارییان 
زوو  و  پیاوان  لە  باشترن  ژنان  به تایبه ت  خۆیان،  شانی 

و  چەڵەمە  و  تەنگ  تووشی  كە  دەبن  خۆش  كەسە  لەو 
کارەساتی كردوون. 

بە  كەسییە،  توانایەكی  و  ب��ەرزه  سیفەتێكی  بەخشین 
بابەتی  و  نییە  بوونی  مرۆڤەكاندا  هەموو  لە  ئەندازە  هەمان 
لەم  هه یه  كاریگەری  ڕۆڵێكی  خێزانی،  پەروەردەكردنی 
به  هەستکردن  بەخشین،  بۆ  هۆكاریش  گرنگترین  بوارەدا. 
هاودەردیی  بە  هەست  پیاوان  پێش  ژنانیش  هاودەردییە. 
لە  هه یه  زیاتریان  توانایەكی  بۆیە  دەك��ەن،  بەرامبەریان 
دیاریكردنی بیر و هەستی هه رکه سێک لە دژیان بوەستێتەوە، 
دواتر ئەو كاتە گونجاوانە دیاری دەكەن كە لێبوردەییەكەی 

تیا جێ  دەبێتەوە. 
دەبینێت  دنیا جوانتر  قاوەخۆرەكان  مێشكی 

گەر دەتەوێت ژیانت جوانتر و ئایندەت درەوشاوەتر ببینیت، 
قاوە،  خواردنەوەی  دەڵێن  توێژەرەوەكان  بخۆرەوە.  قاوە 
دیاریكردنی  لە  مێشك  وردی  و  خێرایی  جوانترو  ژیانتان 

وشەكان زیاتر دەكات. 

ئەڵمانی،  زانكۆیەكی  توێژەرەوەیه كی  بەپێی وتەكانی چه ند 
گونجاوەكان  وشە  زیاتر  مێشكت  بخۆیتەوە  قاوە  ئەگەر 
دەناسێت، ئامۆژگاریش دەكەن بەوەی ئەگەر دەتەوێت ئەم 
سێ  تا  دوو  ڕۆژانە  ئه وه   دەربكەوێت،  زیاتر  كاریگەرییە 
كوپ قاوە بخۆرەوە. خواردنی ئەم بڕە لە قاوە دەبێتە هۆی 
و  مرۆڤ  ڕەوشتەكانی  خێراتركردنی  بیرو  گەشەسەندنی 
زیادبوونی الیەنی سۆزداری و بەهێزكردنی. باشتر وایە بەر 
لەوەی بخەویت و كەمێك پێش ئەوەی كە ماددەی كافاینی 
بكات،  دروست  تیا  خەوزڕاندنت  كاریگەریی  قاوه که  ناو 

بكەیتەوە.  تاقی  ژیانێكی گونجاوتر  قاوە  بەخواردنەوەی 
وەرزشی پێش ناشتای به یانیان،

 الوازت دەكات
بەیانیان باشترین كاتی وەرزشكردنە. 
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ئ��ەگ��ەر دەت���ەوێ���ت وەرزش���ك���ردن 
باشتر  هه بێت،  پۆزه تیڤی  كاریگەریی 
وایە ئەم كارە پێش ناشتاکردنی بەیانیان 
دەڵێن،  ت��وێ��ژەرەوان  بدەیت.  ئەنجام 
هۆی  دەبێتە  ناشتا  پێش  وەرزشكردنی 

دابەزاندنی چەوری خوێن و كێش. 
ئەوەی  لەسەر  ه��اوڕان  توێژەرەوەكان 
لە  بەر  وەرزش��ی،  مەشقی  ئەنجامدانی 
یارمەتیدەرە  تەنیا  نەك  بەیانیان،  ناشتای 
له ناوبه ری  بەڵكو  كێش،  دابەزاندنی  بۆ 
هەندێك  لەناوبەری  و  خوێنه  چەوری 
هۆكاری دیکه ی وەك خڵتە و پیسی ناو 
خوێنیشە. بۆیە گەر ناتەوێت قەڵەو بیت 
تایبەت  نەخۆشیی  هەندێك  تووشی  و 
به یانیان  وایە  باشتر  ببیت،  قەڵەوی  بە 
بەرلەوەی هیچ بخۆیت، كاتێكت دیاری 

كردبێت بۆ وەرزشكردن. 
وشك  ت��ەڕ  جلی  ژووره وه   له  

مەكەرەوە
له شساغی  بۆ  نەخۆشی،  له   به رگرتن  بۆ 
ژوورەوە  لە  جلەكانتان  سەالمەتی،  و 
وش��ك م��ەك��ەن��ەوە. ت��وێ��ژەرەوەك��ان 
وشككردنەوەی  ئ��ەوەی  گەیشتوونەتە 
داخراوەكاندا  ژوورە  لە  جلوبەرگ 
مه ترسیی تووشبوونی مرۆڤ بە نەخۆشی 

زیاتردەكات. 
ی   %30 ب��وون��ی  ڕاپ��رس��ی��ی��ەك  بەپێی 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ماڵەكانمان،  شێی 
بەتایبەت  جلوبەرگ،  وشككردنەوەی 
وه ک  گ��ه رم��ک��ه ره وه ی  ئامێری  به  که 
وشکیان  شۆڤاز  و  زه یتی  ڕادی��ات��ۆری 
ده که ینه وه . به پێی هه مان ڕاپرسی، 87%ی 
لە  جلوبەرگەكانیان  زستاندا  لە  خانمان 

ژوورەوە وشك دەكەنەوە.
توێژەرەوەكان دەڵێن، ئەم وشككردنەوەیە 

دەبێتە هۆی هەندێك نەخۆشی تایبەت بە 
الوازیی  بۆ  هۆكارێكیشە  و  هەناسەدان 
گەر  بۆیە  لەش.  سەالمەتیی  سیستەمی 
ناتەوێت تووشی كێشەی هەناسەدان بیت 
جلوبەرگە تەڕەكان لەژێر تیشكی خۆر، 
»غسالە«  وشككردنەوە  ئامێری  به  یان 

وشك بكەرەوە. 
تەماتە دژی جەڵتەیە

جەڵتەدا  ئاست  لە  جەستەت  ئەوەی  بۆ 
بەهێز بێت، پێویستت بە دژە ئۆكسیدێك 
هه یه  بە ناوی لیكۆپین. ئەم دژە ئۆكسیدە 
كەم  پیاواندا  لە  مێشك  جەڵتەی  ترسی 
ڕێژەیەكی  بە  تەماتەدا  لە  دەك��ات��ەوە، 
به رچاو هەیە و هەر لەبەر ئەم هۆكارەشە 
كە توێژەران دەڵێن بۆ به رگرتن لە جه ڵتە 

پێویستە تا ده کرێ تەماتە بخورێ. 
پیاوانەی كە  ئەو  توێژەران  بەپێی وتەی 
خوێنیاندا  لە  لیكۆپین  ڕێژەی  زۆرترین 
جەڵتەی  ترسی  كەمتر   %55 ه��ەی��ە، 
بەوانی  بەراوردكردن  بە  هەیە  دەماغیان 
دیکه. لیكۆپین تەنیا دژی جەڵتەی دەماغ 
جەڵتەی  لە  ده گرێت  ڕێگە  بەڵكو  نییە، 
بەرهەمهێنانی  دژی  هەروەها  و  دڵیش 
كۆلیسترۆڵی خوێنه و دژی کۆبوونه وه ی 
خڵتە و خوێنی بێسووده له گرێ لیمفە 
خوێنییە زیانبەخشەكان لە لەشدا، بۆیە لە 
ڕۆژێكتاندا  هەر  خۆراكییەكانی  ڕژێمە 

پشكێكی تایبەت بۆ تەماتە دابنێ . 
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ماكەرۆنی،  برنج، 
دژی  گ��ەن��م��ەش��ام��ی، 

دڵەڕاوكێن
كەمترین  ڕۆژ  درێژایی  بە  بۆئەوەی 
وابەستە  كەمتر  و  هەبێت  دڵەڕاوكێت 
دەوروبەرتەوە،  جوڵێنەرەكانی  بە  بیت 
كاربۆهیدرات  ل��ە  بەشێك  پێویستە 
بوونی  خۆراكییەكانتدا  ڕژێ��م��ە  ل��ە 
بوونی  دەڵێن  توێژەرەوەكان  هەبێت. 
لە خۆراكی ڕۆژانەماندا،  كاربۆهیدرات 
هۆكاری ئازادبوونی ماددەی »سیرۆتین«ە 
لە مێشكدا و مایه ی ئارامیشە بۆ مرۆڤ. 
بەپێی بۆچوونی ئەوان، برنج، ماكەرۆنی، 
كولیچەی  گەنمەشامی،  نان،  و  پەتاتە 
پێداویستییە  جۆرە  لەو  كالۆری،  كەم 
دوودڵی  و  دڵەڕاوكێ   كە  خۆراكییانەن 

لە 
كەم  مرۆڤدا 
كە  دەكەن  ئامۆژگاریمان  و  دەكەنەوە 
مرۆڤ بۆ ئەوەی دووربێت لە دڵەڕاوكێ  
ماكەرۆنی،  قاپێک  ڕۆژان���ه  پێویسته 
پەتاتەیه ک  هەروەها  برنج،  قاپێک  یان 
ئەمانەشدا،  خواردنی  لەگەڵ  بخوات. 
هه ر یه ک له سەوزە و نان، که  ئه مانیش 
کاربۆهیدراتن، یارمەتیدەری گەڕانەوەی 

ئارامین. 

هەنگوین كێش زیاد ناكات
ئەوانەی كێشیان زۆرە، بۆ ئه وه ی نەبادا 
كێشیان زیاتر ببێت، هەوڵ دەدەن هەموو 

ج�����������ۆرە 
ش��ی��ری��ن��ی��ی��ەك 
ل��������ە ڕژێ�����م�����ە 
بسڕنەوە،  خۆراكییەكانیاندا 
هێشتا  دەڵێن  ت��وێ��ژەرەوەك��ان  ب��ەاڵم 
ئەو  بۆ  شیرینی  تامكردنی  ڕێگەی 
كەسانە دانەخراوە. بەپێی توێژینەوەکان، 
ئەندازەی  بە  ڕۆژان��ه  ئەگەر  هەنگوین 
بخورێ،  چێشتخواردن  كەوچكێکی 
ناكرێ.  هەژمار  قەڵەوبوون  هۆكاری  بە 
شیرینییە  لەو  هەنگوین  دەڵێن  ئ��ه وان 
ڕۆژانه  دەتوانرێ  كە  كەمانەیە  كالۆری 

بەو ڕێژەیە بخورێ.
پسپۆڕەكانی پزیشكیی هیندیی كۆن، لەم 
بۆچوونە زیاتر دواون و وتویانە هەنگوین 
نەك هەر نابێتە هۆی قەڵەوی، بەڵكو ئەو 
گه ر  هەیە،  زیادەیان  كێشی  كەسانەی 
هەفتانە 3 تا 4 جار شەربەتی هەنگوین 
و دارچینی بخۆنەوە، بەتێپەڕبوونی کات، 

كێشیان دێتە خوارەوە. 
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كوولەكەی شیرین، دەرمانی 
الوازکردنە

و  شیرین  میوەیەكی  دوای  بە  ئەگەر 
كالۆری كەمدا دەگەڕێیت، كوولەكەی 
ئەم  دروس��ت��ە.  هەڵبژاردنێكی  شیرین 
میوەیە زستانییە و لە هەر 100 گرامێكدا 
تەنیا 20 كالۆریی تێدایە. دەبێت ئەوەش 
میوەیە  ئەم  سەرسوڕهێنەریی  كە  بزانین 
که میی  لە  تەنیا  كێشدا  دابەزاندنی  لە 
میوەیە  ئەم  بەڵكو  نییە،  كالۆرییەكەیدا 
دەوڵەمەندە بەڕیشاڵ و هەندێك جۆری 
دەرمانێكی  هۆیەشەوە  بەم  و  شیرینی 
بە  ناتوانن  كەسانەی  ئەو  بۆ  دروستە 
خواردن  پاشەڕۆی  لە  خۆیان  ئاسانی 

ڕزگار بكەن.
شیرین  كوولەكەی  دەڵێن  توێژەرەوەكان 
دوای گێزەرو قەرنابیت، سێیەمین كارگەی 
دەوڵەمەندی پڕ لە ڤیتامین A یە و دەتوانێت 

پێستی 
م��رۆڤ 
س���������اف و 

درەوشاوە بكات و 

ڕووخسار  مانه وه ی  جوان  لە  پارێزگاری 
بكات.

چرچبوونی  دژی  كوولەكە  ڕۆنی 
پێستە

ئەگەر كرێمە گرانەكانی دژی چرچبوونی 
هیچ  ڕەنگاوڕەنگەكان  حەبە  و  پێست 
دروست  پێستتان  لەسەر  كاریگەرییەك 
ناكەن، نائومێد مەبە، دەتوانیت بەنرخێکی 
دیکەی  سروشتی  دەرمانێكی  كەمتر، 
به کاربهێنیت.  پێستت  چرچبوونی  دژی 
شه وانه تەنیا 10 دەقیقە پێستی ڕووتان بە 

ڕۆنی كوولەكە بشێلن. 
پسپۆڕەكانی پزیشكیی

كۆن دەڵێن 
لەسەر  هەفتە   3 تا  شێالندنە  ئەم  ئەگەر 

هەوكردنی  ئه وه  بێت،  ب��ەردەوام  یەك 
بەشێوەیەكی  خوێن  و  نامێنێت  پێستت 
خۆی  هاتوچۆی  پێستەوە  لەژێر  باشتر 
ئەنجام دەدات. ئەڵبەتە ئەوان هەموویان 
ئەم جۆرە  لەسەرئەوەی كە  هاوڕان 
 25 نزیكەی  تەمەنی  لە  شێالندنە 
جا  باشترە.  بكرێ  پێ  دەس��ت  ساڵیدا 
لەو  چرچیی  كێشەیەكی  هیچ  بۆئەوەی 
جۆرەت نەبێت، ڕۆنی كوولەكەش زیاد 

بكە بۆ دەرمانخانەكەی ماڵەوەت.
فستق، دەرمانی ددانەكانە

كێشەی  هەندێك  ددانەكانت  ئەگەر 
و  ئازار  بە  تایبەتن  كێشەكان  و  تێدایە 
پێویستە  ئێسك،  بە  تایبەت  ناڕەحەتیی 
بەتایبەتی  و  خۆراكییەكان  ڕژێمە  لە 
دەكەیت،  ئ��ارەزووی  چەره سانەی  لەو 
فستقیش زیاد بكەیت. فستق دەرمانێكی 
دروستە بۆ ئەو نەخۆشانەی كێشەی له و 
نه خۆشی  جگەلەوەش  هەیە،  جۆره یان 
ڕێژه ی  نه خۆشانه ی  ئه و  و  كەمخوێن 
ئاسنیان له  خوێندا که مه ، پێویستە فستق 

لەبیر نەكەن. 
چەرەسە  ئ��ەم  دەڵێن  ت��وێ��ژەرەوەك��ان 
بە  دەوڵەمەندە  لەوەی  جگە  تامخۆشە، 
گیایی  پڕۆتینی  زیادیش  بڕێكی  ئاسن، 
و  پۆتاسیۆم  به  دەوڵەمەندیشە  تێدایە. 
چەند  ڕۆژان��ە  پێویستە  بۆیە  كالسیۆم، 
هاوسەنگ  بۆ  بخورێ  فستقێک  ده نکه 
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كانزایی  م��اددەی  و  ئاسن  ڕاگرتنی 

بەتایبەتی ئێسك  خوێن و جه سته مان و 
و ددانەكانمان. 

توور، دەرمانی نزگەرە
که  به  ده ست دەردی نزگەرەوە دەناڵێنیت 
و ئاو خواردنه وه  دادت نادات، دەتوانیت 
سەرسوڕهێنەرەكان  س��ەوزە  لە  س��وود 
وەربگریت و خۆت له و کێشه یه  ڕزگار 

بكەیت. 
توێژەرەوەكان دەڵێن توور لەو سەوزانەیە 
كە دەتوانێت دەرمانی نزگەرە بێت و ئەو 
كێشەیە چارەسەر ده كات. بەپێی بۆچوونی 
توێژه ران ئه و ئاوه ی له توێکڵ و گەاڵ و 
قەدی تووردا هه یه ، دەتوانێت یارمەتیدەر 
بێت بۆ نه هێاڵنی نزگەرە. هەڵبەتە ئەگەر 
که سه که  هیچ كێشە و دەردێكی دیکه ی 

نەبێت. 
باشترە  بخورێ  توێکڵەوە  بە  توور 
نەك بە پاككراوی. بۆیە وا باشترە 

خۆراكییەكدا  ژەم��ە  لەگەڵ 
تازە بخورێ،  چەند تووری 
خه سڵه ته کانی  چونكە 
زۆرێ��ك  لە  گیایە  ئ��ەم 
ڕزگارمان  كێشانە  لەو 

دەكات. 
پیاز  و  قاوە،سیر 

قەدەغەیە 
ب��ۆن��ی ن��اخ��ۆش��ی 
ددان،  و  دەم 
ك��اب��ووس��ێ��ك��ی 

تەواوی ژنانه ، ئەم بابەتە هەم خۆیان ئازار 

دەدات و هەم ئەوانەی لە نزیكیانەوەن. 
تەنانەت لەوانەیە 

ژیانی كۆمەاڵیەتیان 
تێك بدات. لەبەر ئەم هۆكارانە 

ڕێگاچارەیەكی  شوێن  بە  ئاساییە  زۆر 
ئەم  چارەسەری  بۆ  بگەڕێین  گونجاودا 

كێشەیە. 
باشترین ڕێگەچارەش ئه وه یه  که پێویستە 

هۆكارەكانی په یدابوونی ئه م بۆنه 
ناخۆشه  بزانین. هەندێك له هۆكارەكانی، 

ڕێگاچارەی ئاسانیان هەیە، ئه وانی دیکه  
بەو ئاسانییە نییە و پێویستە بەشێوەیەكی 
تەواو ورد سەرنجی بدەین و هەنگاو بۆ 
چارەسەرەكەی  و  دەرمان  بەدەستهێنانی 

بنێین.

لەكوێوە بزانین؟
ناو  و  ددان  ك��ە  بزانین  ل��ەك��وێ��وە 
هەیە،  خۆی  سروشتیی  بۆنی  دەممان 
بۆ  بێزارییه  م��ای��ه ی  بۆنەكەی  ی��ان 
دۆستانمان  لەوانەیە  دی؟  كەسانی 
ببنەوە،  جیا  لێمان  نەیەت  ڕووی��ان 
هاوڕێیەتی،  و  دۆستایەتی  لەبەر  یان 
كەسێكی  ئەگەر  ناڵێن.  پێ   ئەمەمان 
ڕاستەوخۆ  یەكێك  بیت،  خۆشبەخت 
سەیرت دەكات و پێت دەڵێت: »بۆنی 
ڕووی  ئەمە  ئەگەر  ناخۆشە«.  دەمت 
و  دەستت  لەپی  لە  بدە  زمانت  نەدا، 
لەپی  ئەگەر  بكە،  بۆنی  خۆت  دواتر 
هات،  لێوە  ناخۆشی  بۆنێكی  دەستت 
دەمیشت  بۆنی  هەیە كە  ئەگەری  ئەوا 
ناخۆش بێت، ئەو کات بیر لە هۆكاری 

بكەرەوە. چارەسەرەكەی 
وازیان لێ بهێنە

جگەرەكێشان  دەكێشیت؟  جگەرە  ئایا 
بە نزیكی  دەیان و سەدان زیانی هەیە، 
كاریگەریەكی  چ  دەزانین  هەموومان 
ته ندروستیمان،  سەر  بۆ  هه یه   خراپی 

بەاڵم لەوانەیە ئه وه ت نه بیستبێت که 
ناخۆشی  بۆنی  هۆكاری  جگەرەكێشان 
ددان  خراپبوونی  هۆكاری  و  هەناسە 
خراپبوونی  پووكە.  نەخۆشیەكانی  و 
ناخۆشی  بۆنی  ه��ۆك��اری  پووكیش 
ئاسانە.  زۆر  چ��ارە  ڕێگە  هەناسەیە. 

جگەرە مەكێشە.
ئەگەر تۆ حەزت لە خواردنی سیرو پیازە، 
پەیوەندییەكی  كە  بزانیت  ئەوە  پێویستە 
بۆنی خۆشی  و  ئەوان  لەنێوان  پێچەوانە 
دەمدا هەیە. هەروەها ئەوەش بزانە قاوە 
ناخۆشی  بۆنی  دیکه ی  هۆكارێكی 
دەم���ە و ه��ەروەه��ا ك��ەم��خ��واردن��ی 
دیکه یە.  هۆكارێكی  كاربۆهیدراتیش 
ناخۆشی  بۆنی  دووچ��اری  ئەگەر  بۆیە 
مێشكێكی  بە  ب��ووی��ت،  ددان  و  دەم 

ئاسوودەوە شیرینی بخۆ.
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5
ددانەكانت بشۆ6

پاك  ددانی  بۆئەوەی  كەس  هەندێك 
جوان  هەستێكی  و  هەبێت  سپیان  و 
دەبەنە  پەنا  بكەن  دروست  خۆیان  بۆ 
لەو  زۆرێك  بەاڵم  شۆردن،  ددان  بەر 
ناو  »من  دەڵێن  كە  هەن  كەسانەش 
بە  پێویستم  و  دەش��ۆم  ددان��م  و  ده م 
بۆچوونە  ئەم  نییە«.  شتن  ددان  فڵچەی 
لەو  پڕە  مرۆڤ  ددانی  نییە.  دروست 
سەرەكیی  هۆكاری  كە  بەكتریایانەی 
نەخۆشییەكانی  و  پووك  برینداربوونی 
تێكەڵ  بەكتریاكان  كاتێك  ددان��ن. 
لەناو ددانەكاندا  دەبن بەو خۆراكانەی 
تێدا  ناخۆشی  بۆنێكی  گ��ی��ردەب��ن، 
بەكتریاكان  هەروەها  دەكەن.  دروست 
لەسەر  خۆیان  چاالكییەكانی  دەتوانن 
ڕووی زمانیش ئەنجام بدەن، كە ئه مه ش 
ناخۆشی  بۆنی  دیکه ی  هۆكارێكی 
شێوەیەكی  ب��ە  ڕێ��گ��ەچ��ارە؟  دەم���ە. 
ددانەكانت،  لە  بدە  فڵچە  ڕێكوپێك 
دەر  تیا  خواردنی  جێماوی  پارچەی 
النی  ددان،  و  ده م  شۆردنی  بە  بكە 
كەم دوو جار لە ڕۆژێكدا. ئەو فڵچانە 
ڕووی  سەر  دەتوانن  كە  بهێنە  بەكار 
بەكتریا،  لە  بكەنەوە  پ��اك  زمانیش 
ئەگەر هەر چارەسەری نەبوو سەردانی 

پزیشكی ددان بكە.
لەوانەیە بریندار بیت

هەندێك نەخۆشی و برینداریی جەستەیی، 
لەسەر  هه یه   خراپیان  كاریگەریی 
ڕاستیدا  لە  ددان.  و  دەم  ناخۆشی  بۆنی 
ئەگەرچی ئەم بارودۆخە زۆر باڵو نییە، 
بەاڵم هەندێك دەرئەنجام ئەوەمان نیشان 
ددان  و  دەم  ناخۆشی  بۆنی  كە  دەدەن 
دیکه ی  نەخۆشی  لەوانەیە  هۆكارەكەی 
جەستە بێت. بۆنموونە لەوانەیە ئەو كەسە 
یان که می  ئێسك  نەخۆشییەكی  تووشی 
كالیسیۆمی لەش بووبێت و ددانیش هه ر 

ئێسکه.
دەم  ناخۆشی  بۆنی  لەوانەیە  هەندێجار 
نەخۆشیی  به  هه بێت  په یوه ندی  ددان  و 
وەك نەخۆشییەكانی تایبەت بە جگەر و 

گورچیلە.
ل����ەوە دڵ��ن��ی��اب��ووی��ت كە  ئ��ەگ��ەر 
هیچ  ددان  پاكڕاگرتنی  و  ش��ۆردن 
ئه وا  نییە،  پۆزه تیڤی  كاریگەرییەكی 

تایبەت  پزیشكی  سەردانی  پێویستە 
بیتەوە  دڵنیا  تا  بكەیت  نەخۆشیانە  بەو 

خۆت. ته ندروستیی  لە 
سروشتی ئاڵتونی  هەنگوین، 

دەوڵەتەكانی  لە  زۆرێك  لە  هەنگوین 
لە  ناسراوه.  سروشتی،  ئاڵتونی  بە  دنیا، 
دەرمانییە  تایبەتمەندییە  ئەو  ڕاستیدا 
هەنگوین  شیفابەخشەی  و  وێنە  كەم 
ئەم  كە  كردووە  وای  جۆرەكانی،  و 
سەرنجی  جێی  ببێتە  سروشتییە  ماددە 
زۆرینەی خەڵك و پزیشكانی پزیشكی 

كۆن و نوێ  لە جیهاندا. 
جۆرەكانی  لە  بەكتریا  دژە  بوونی 
هەنگوینی گیایی كاریگەری پۆزەتیڤی 
ك��ردووە  وای  و  ك���ردووە  دروس��ت 
یەكێك  سروشتییە  پێكهاتە  ئەم  كە 
و  سروشتیی  دەرمانە  باشترین  لە  بێت 
لە  زۆرێك  جێگای  لە  كاریگەرەكان 
كاریگەریی  كە  دیکه   دەرمانەكانی 
گیانی  و  جەستە  لەسەر  هه یه  خراپیان 
سااڵنەی  ل��ەم  خۆشبەختانە  م��رۆڤ. 
دوای��ی��دا زۆرێ���ك ل��ە دەرم��ان��ەك��ان 
گوڵی  و  هەنگوین  پێكهاتەی  ب��ە 
سوودبەخش دروست دەكرێن. ئێمەش 
هەنگوینی،  دەرمانی  هەندێك  لێرەدا 

دەخەینە ڕوو:
بەرد هەنگوینی 

ب��ەرد  ل��ە  ك��ە  هەنگوینە  جۆرێكی 
دەردەهێنرێ و ڕەنگەكەی تا ڕادەیەك 
سوورە و بە الی ڕەشدا دەڕوانێت. ئەو 
لە  هەنگوینە  جۆرە  ئەم  كە  كەسانەی 
هەیە،  بوونی  خۆراكیەكانیاندا  ڕژێمە 
دەرمانی  تایبەتمەندیی  وەك  دەتوانن 
تووشبوو  نەخۆشی  و  شیفابەخش  و 
پاییزدا  لە  بەتایبەت  سەرماوە  لەڕێی 

سوودی لێ  وەربگرن. 
هەروەها ئامۆژگاری ئەو ژنانە دەكرێ 
ترسناكیان  درێژخایەنی  نەخۆشی  كە 
بخۆن،  هەنگوینە  ج��ۆرە  ئ��ەم  هەیە 
ڕێژەیەكی  بە  ئەگەر  دەتوانێت  چونكە 
لەو  بخاتەوە  دووری��ان  بێت  كەمیش 

نەخۆشییانە. 
جۆرانەی  لەو  یەكێكە  لەمانە  جگە 
ه��ەن��گ��وی��ن ك���ە ك��اری��گ��ەری��ەك��ی 
زیادكردنی  لەسەر  هەیە  ڕاستەوخۆی 
تووڕەیی.  هەستی  نەهێاڵنی  و  ئارامی 

وریایی  و  مێشك  تەواوی  بەهێزكەری 
و ژیرییە. 

هەنگوین و شیلەی گوڵەبەڕۆژە
هەنگوین و شیلەی داری گوڵەبەڕۆژە، 
وزه به خشن  كە  جۆرانەن  لەو  پێكەوە 
ئەم  تێدایە.  زۆری��ان  تایبەتمەندیی  و 

جۆرەیان ڕەنگەكەی زەرد دەبێت. 
ئەم  سروشتیی  شێوەی  دەرمانسازەكان 
هەندێك  بۆ  بەكاردەهێنن  هەنگوینە 
بە  تایبەت  نەخۆشیی  ب��ارودۆخ��ی 
هەرسكردن،  بەهێزكردنی  هەناسەدان، 
و  ئ��ازار  الب��ەری  ئ��ارام��ی،  به خشینی 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  س��ی.  و  سنگ  ئێشی 
ڕادەیەك  تا  ڕەنگەكەی  جیاكردنەوەی 
دیکه   هه نگوینی  ڕەنگی  لە  زەحمەتە 
باشی  زۆر  تایبەتمەندیی  و  ده چێت 
دەكرێت  پێشنیار  بۆیە  هەیە،  دیکه ی 
و  بێت  بەكار  خۆراكییەكان  ژەمە  لە 
بڕواپێكراو  شوێنی  لە  و  وریایی  بە 

بكڕرێ. 
بنێشتەتاڵ و  هەنگوین 

لەسەر  دەرم��ان��س��ازەك��ان  زۆری��ن��ەی 
هەنگوینی  تێكەڵەی  كە  ڕای��ەن  ئەو 
ت��اڵ��دا  بنێشته  ل��ەگ��ەڵ  س��روش��ت��ی 
كاریگەریی زۆرباشی هەیە لەسەر ئەو 
كۆئەندامی  تووشی  كە  نەخۆشییانەی 
و  گەدە  بە  پەیوەستن  و  دەبن  هەرس 
دەتوانێت  جۆرە،  ئەم  ڕیخۆڵه کانه وه . 
زیاد  کۆئه ندامه  ئەو  توانای  و  بەهێزی 
هەبێت  باشیشی  كاریگەریی  و  بكات 
جۆرە،  ئەم  مرۆڤ.  جەستەی  لەسەر 
هەیە،  که هره مانیی  كارەبایی  ڕەنگێكی 
لە بەرنامەی خۆراكی ڕۆژانەدا ڕۆڵێكی 
دابەزێنەری كۆلیسترۆڵی  دەبێت،  باشی 

خوێنیشە. 
ه���ەروەه���ا دەت��وان��ێ��ت ق��ەرەب��ووی 
كەمبوونەوەی ڤیتامین c ونبوو بكاتەوە 
بوونی سەرما و  لە كاتی  له  جه سته دا. 
 c ڤیتامین  زۆر  بڕێكی  ئەنفلەوەنزادا 
دەرمانێكی  دەك��ات.  دابین  لەش  بۆ 
خۆراكی  توانای  كەمبوونەوەی  باشی 

مرۆڤیشە. 
گوڵەبەیبوون و  هەنگوین 

باشترین  لە  یەكێك  بە  جۆرەیان  ئەم 
دێتە  سەرئێشە  سروشتییەكانی  دەرمانە 
سەرئێشانەی  ئەو  بەتایبەتی  ئەژمار، 
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پەتاوە تووشی مرۆڤ  لەڕێی سەرما و 
دەرمانسازەكان  لە  زۆرێ��ك  دەب��ن. 
بەخشێكی  ئارامی  بە  تێكەڵەیە  ئەم 
سروشتی ناودەبەن و بۆ كەمكردنەوەی 
دەكەن  ئامۆژگاریمان  نەخۆشییەكان 

سوودی لێ  وەربگرین. 
دەتوانێت  گوڵەبەیبوون  و  هەنگوین 
كۆنترۆڵ  ب��ەردەوام،  نەخۆشی  سوڕی 
خەمۆكی  نیشانەی  هه روه ها  بكات. 
الی ژنان نەهێڵێت. خواردنی تەنیا یەك 
تێكەڵەیە  لەم  لەخەوتن  بەر  كەوچك 
كاریگەری زۆر باشی دەبێت بۆ جۆر و 
بینین. توانای  چۆنیەتی خەوتن و خەو 
بەرگری لەش زیاد دەكات.  سیستەمی 
ئەم هەنگوینە ڕەنگ ئاڵتونییە، یارمەتی 
زیادبوونی شیری دایك دەدات و هێز 
و توانای زیاتر دەبەخشێتە خۆی و شیر 

منداڵەكەی.  و 
دار هەنگوینی 

ئەو كەسانەی دەیانەوێت لەڕێی ڕژێمی 
كەمخوێنیی  كۆنترۆڵی  خۆراكییەوە 
جۆرە  ئەم  وایە  باشتر  بكەن،  خۆیان 
دەرمانی  که  بەكاربهێنن  هەنگوینە 
بەردەوامی  خواردنی  و  كەمخوێنییە 
یارمەتی خوێن  بەیانیاندا  لە  ئەم جۆرە 
دروستكردن دەدات لەو كەسانەی كە 

هەیە. كەمخوێنیان  نەخۆشی 
ل��ە الی��ەك��ی دی��ک��ەوە خ��واردن��ی لە 
و  پاییز  وەك  س��اردەك��ان��ی  ڕۆژە 
زۆری  كاریگەری  دەتوانێت  زستاندا 
دەرم��ان��ێ��ك  ج��ێ��گ��رەوەی  و  هەبێت 
سنگ  خیزەی  چ��ارەس��ەری  بۆ  بێت 
قەفەزەی  دیکه ی  نەخۆشییەكانی  و 

سنگ. 
هەنگوینی  نێوان  ج��ی��اوازی 

سروشتی و ناسروشتی
سروشتی  هەنگوینی  نێوان  جیاوازی 
خ���وارەوەدا  لەمانەی  ناسروشتی  و 

دەردەكەوێت:
سروشتی،  هەنگوینی  خ��واردن��ی  بە 
دەكەیت،  پێ   هەست  تایبەت  بارێكی 
جیاوازی  هەنگوینانەی  بۆنێكی  و  تام 
تایبەتمەندیی  هەندێك  هەروەها  هەیە، 
سروشتی وەك مۆم لە كاتی خواردنیدا 
خواردنداو  لە  نەرمە  دەك��رێ.  بەدی 

لەتی  كاتێك  پێكهاتەدا،  لە  پتەوە 
دەیبڕیت هەست دەكەیت  دەكەیت و 
جیاوازت  ئەندازەیی  تەنێكی  ك��ەوا 
قاپەوە  دەیكەینە  هەركاتێكیش  بڕیوە. 

نابێت.  چین چین 

ب���ەاڵم ه��ەن��گ��وی��ن��ی ن��اس��روش��ت��ی و 
دروستكراو، یان بۆنی نییە یان بۆنێكی 
تامێكی  هیچ  و  دێ��ت  لێوه   ترشی 
كاتێك  نییە.  تێدا  جیاوازی  و  تایبەتی 
دەوەستێت  چین  چین  قاپەوە  دەكرێتە 
و لەكاتی بڕیندا زۆر بەئاسانی دەبڕرێ 
هەرچەندە ڕەق و پتەویش دیارە، هیچ 
تایبەتمەندییەكی سروشتی وەك مۆم لە 

كاتی خواردنیدا بەدی ناكرێ. 
هەنگوینی  تاقیكردنەوە  بە  چۆن 

دەناسیتەوە؟ سروشتی 
كارگە  و  بەرهەمهێن  لە  هەندێك 
بۆ  ه��ەن��گ��وی��ن،  ف��رۆش��ی��ارەك��ان��ی  و 

كاتی  لە  خۆیان،  بازاڕی  زیادكردنی 
وەك  م���اددەی  هەندێك  فرۆشتندا 
هەنگوینەكەیانەوە.  ناو  دەكەنە  شەكر 
لەوەی  دڵنیایت  هەندێجار  هەرچەندە 
هیچ  و  سروشتییە  هەنگوینەكە  كە 
هەندێجاری  بەاڵم  نییە،  تێدا  كێشەی 
بكەیتەوە  دڵنیا  خۆت  پێویستە  دیکه  
یان شەكری  ئایا سروشتییە  لەوەی كە 

بەاڵم هەنگوینی ناسروشتی و 
دروستكراو، یان بۆنی نییە یان بۆنێكی 
ترشی لێوه  دێت و هیچ تامێكی 
تایبەتی و جیاوازی تێدا نییە. كاتێك 
دەكرێتە قاپەوە چین چین دەوەستێت 
و لەكاتی بڕیندا زۆر بەئاسانی دەبڕرێ 
هەرچەندە ڕەق و پتەویش دیارە، هیچ 
تایبەتمەندییەكی سروشتی وەك مۆم لە 
كاتی خواردنیدا بەدی ناكرێ
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5
تێكراوە، بەم ڕێگایانەی خوارەوە:6

هەنگوینەكە  لە  ك��ەم  هەندێكی   -
بكە،  گەرمی  و  ئاگر  س��ەر  بخەرە 
بێت،  سروشتی  هەنگوینەكە  ئەگەر 
بەو گەرمبوونە دەتوێتەوە. بەاڵم ئەگەر 
بێت  ناتەواو  هەنگوینێكی  هەنگوینەكە 
و  خش  خش  وەك  دەنگی  بە  ئ��ەوا 
كە  دەتوێتەوە،  پچڕپچڕ  و  قرچ  قرچه 

ئەوە شەكرەكەیە دەسووتێت. 
ناو  بكەرە  هەنگوین  هەندێك   -
هەنگوینی  بكە.  تێكەڵی  و  ئ��اوەوە 
نابێتەوە.  شی  ئاودا  لەناو  سروشتی 
ئەگەر 2 تا 3 دڵۆپ یۆد زیاد بكەیتە 
شین  ڕه نگه که ی  تێكەڵەیەوە  ئەو  ناو 

بێت.  نا
بخەرە  هەنگوین  دڵۆپێك  چەند   -
س��ەر پ��ارچ��ە ك��اغ��ەزێ��ك، ئ��ەگ��ەر به  
ئه گه ر  یان  بووه وه ،  باڵو  کاخه زه که دا 
قەبارەی  لە  دڵۆپه که  ژێرەوەی  ته ڕیی 
خۆی زیاتر باڵو بووه وه ، ئەوە ناتەواوە. 
- هەنگوینه که  بکە سەر پارچەیەك نان، 
یان بسكیت. ئه گه ر هەنگوینەكە دزەی 
بسكیتەكەوە  یان  نانەكەوە  ناو  نەكردە 

و تەڕی نەكرد، ئەوە تەواوە. 
ناو  بكەرە  لە هەنگوین  بڕێكی كەم   -
دڵۆپ   3 تا   2 پاشان  و  ئاوەوە  قاپێك 
ئەگەر  تێكەڵەكەوە.  ناو  بكەرە  سركە 
بە تێكردنی سركەكە، تێكەڵەكە كەفی 
نییه.  ئه وه  هەنگوینەكە سروشتی  كرد، 
چه تاڵیکی  یان  ستیل  كەوچكێکی   -
ناو  بیخەرە  پاشان  و  بكە  گەرم  ستیل 
که م  بڕێکی  که   هەنگوینەوە  قاپێك 
هەنگوینەكە  ئەگەر  بێت.  تیا  هه نگوینی 
سروشتی بێت، ئه وه  هه موو هه نگوینه وه  
بە ستیله که وه  دەنووسێت و لەقاپەكە جیا 

دەبێتەوە و ناچێتەوە قاپەكە. 
له ناوبه ری چەوریی خوێن

و  بەسوودترین  له   یه کێکه  ك��ەرەوز 
بە  كە  س��ەوزەک��ان،  دەوڵەمەندترین 
دنیا،  ناوچەكانی  ت��ەواوی  لە  نزیكەیی 
هۆی  بە  گیایە  ئەم  دەكەوێت.  دەست 
هه ر  چاره سه ره وه ،  تایبەتمەندیی  بوونی 
ده رمانسازه کانه وه   له الیه ن  كۆنەوە  لە 
بۆ  گیاییه کان  دەرمانه  له  یەكێک  وه ک 
بەكارهاتووە.  نه خۆشی،  چ��اره س��ه ری 
كتێبە  ل��ە  ه��ەن��دێ��ك  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت 

كە  دراوە  بەوە  ئاماژە  مێژووییەكاندا 
وەرزشكارە یۆنانییەكان وه ک وزه به خش 
سوودیان لێ وەرگرتووە. تام و بۆنێكی 
به ناوبانگترین  هەیە،  خۆی  به   تایبه ت 
ڕۆژئ��اوای  و  ڕۆژه��ەاڵت  گیادەرمانی 

دنیایە.
له ناوبه ری چەوریی خوێن

تایبەتمەندیی  ه��ه ڵ��گ��ری  ك����ەرەوز 
دابەزاندنی كۆلیسترۆڵ و ترایگلیسرایدی 
خوێنە، بە شێوەیەكی گشتی بە ده رمانی 
البەری چەوری دادەنرێ، تا ئه و جێیه ی 
لە  كێش  دابەزێنەری  وەك  خانمان،  که  
دەهێنن.  بەكاری  ڕێجیمدا  بەرنامەی 
كۆلیسترۆڵی  هاوسەنگیی  گیایە  ئەم 
خوێن ڕادەگرێت و ڕێگری ده کات لە 
كەڵەكەبوونی  و  چەوری  كۆبوونەوەی 
لەناو خوێن و له ژێر پێستدا و ده توانێت 
به  خێرایی کێش داببەزێنێت و چەوری 

له ناو ببات.
ڕێگە باشترین 

كەرەوز بۆپاككردنەوەی 
ب��اش��ت��ری��ن ڕێ��گ��ە ب��ۆ خ�����واردن و 
پاككردنەوە  ك��ەرەوز،  بەكارهێنانی 
به اڵم  زه یت.  بڕێك  بە  وچه ورکردنێتی 
هەندێك كەس كەرەوز دەشۆنەوە، که  
زۆر  بڕێكی  له ناوچوونی  هۆی  ده بێته 
سوودبه خشه کانی،  خۆراكییە  ماددە  لە 
یان  ك���ەرەوز  ک��ه  باشتره  وا  بۆیە 
زه یتكردن  دوای  بە  یان  ده ستبه جێ، 

بخورێ.  و  بەكاربهێنرێ 
ڕۆژانه خواردنەوەی ئاوی که ره وه ز به  
چاالککه ری  پەرداخ،   2 تا   1 ڕێژه ی 
لەشەو ڕێگری ده کات له  زووپیربوون 
و وه ک پزیشكێكی باشە لەناو جەستەدا 

چاره سه ر ده کات.
كەرەوز پارێزەری پەستانی خوێنە
ب��ه رزه،  خوێنیان  پەستانی  ئ��ەوان��ەی 
دەتوانن ڕۆژی سێ جار، هه ر جاره ی 
بخۆنەوە.  ك��ەرەوز  ئاوی  میلیلیتر   40
لە  و  بگیرێ  ئ��اوەك��ەی  ده ک��رێ  که  
جۆرێكی  بیپارێزرێ.  ساردکه ره وەدا 
دیکه ی چاره سه رکردنی په ستانی خوێن 
لە  ئەوەیە كە  بەكارهێنانی كەرەوز،  به  
مانگێكدا 15 ڕۆژ كەرەوز لەگەڵ ژەمە 
هاوسه نگیی  تا  بخۆن  خۆراكیەكانیاندا 

لەشیان ڕاگرن. پەستانی خوێنی 

نموونەیی سووپێکی 
بۆ ژنی دووگیان

چین،  كۆنەكانی  پزیشكییە  دەرمانسازە 
ده که ن  بەوە  دووگیان  ژن  ئامۆژگاری 
خۆراکه مادده   له   سوودبینین  بۆ  كە 
سووپی  كوپێک  ڕۆژان��ه  به سووده کان، 
كەرەوز بخۆن. که بۆ دروستكردنی ئەم 
تازەی  گەاڵی  گم   20 پێویستە  سووپە 

كەرەوز لە سوپەكەدا بەكاربهێنرێ.
ڤیتامینە  ب��وون��ی  ه��ۆی  ب��ە  ك����ەرەوز، 
 ،A,B,C جۆرەكانی  لە  جیاوازەكان 
ئاسن،  مەنگەنیز،  پۆتاسیۆم،  هه روه ها 
فۆسفۆڕ، كالسیۆم و چەندین ڤیتامین و و 
دەوڵەمەندی  و  به سوود  خۆراکه ماددەی 
دایکی  ب��ه   ده به خشێت  هێز  دی��ک��ه، 
دواتریش  و  كۆرپەلەکه ی  دووگیان 

لەشساغییان پێ ده به خشێت.
ئەوەی که پێویسته

دەربارەی كەرەوز بیزانین
تایبەتمەندی  بوونی  هۆی  بە  ك��ەرەوز 
نەخۆشی  زۆر  لە  ڕێگره   چاره سه ره وه ، 
و ڕۆڵێكی گرنگ دەبینێت. که هەندێك 

لەوانە دەخەینە ڕوو:
- جوینی كەرەوز لە ژەمە خۆراكییەكاندا، 
به سووده  بۆ بەهێزكردنی جگەر و هەناو 
و زوو کردنه  ده ره وه ی میز و پاشەڕۆی 
خۆراكی، واتا بۆ هەرسكردن بەسوودە.

- خواردنی كەرەوز بۆ كەسانی تووشبوو 
بە پەستانی خوێنی بەرز بەسوودە و ڕۆڵی 
دەبێت لە دەست بەسەرداگرتنی پەستانی 

خوێن و هاوسەنگكردنی.
گرنگ  هۆكارێكی  ب��ە  ك���ەرەوز   -
و  گورچیلە  پاككردنەوەی  لە  دادەنرێ 
وەك  نەخۆشی،  لە  گورچیله  پاراستنی 

بوونی بەرد تیایدا.
له   چەوری  له ناوبردنی  تایبەتمەندی   -
كەرەوزدا، که ره وزی کردووه  به  یه کێک 
ڕێژه ی  که   به سوودانه ی  گیاده رمانه  له و 
کۆلیسترۆڵ و ترایگلیسرایدی خوێنی پێ 

داده به زێنرێ.

لەفارسییەوە:
هیوا محه مه د ڕۆسته م

سه رچاوه:
گۆڤاری  سیب سبز - ژمارە65،80
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شۆفان Oat دانەوێڵەیەكی ڕەقە 
دەگرێت  خراپ  خاكی  بەرگەی  كە 
و  دانەوێڵە  كە  خاكەی  ئەو  تەنانەت 

زەحمەت  بە  دیكە  بەروبوومەكانی 
تێیدا گەشە دەكەن.

كە  ج��ی��اوازەی  ت��ام��ە  ل��ەو  بەشێك 
پڕۆسەی  ئەنجامی  لە  هەیەتی،  شۆفان 
ب��رژان��دن��ەوە پ��ەی��دا دەب��ێ��ت پ��اش 

دروێنەكردن و خاوێنكردنەوەی.
لە  ئێستا  خ��ۆراك��ێ��ك  وەك  ش��ۆف��ان 
گەلێك بازاڕ و سۆپەرماركێتدا دەست 

شێوەی  بە  قوتودا  لەناو  دەكەوێت، 
ئاسان  زۆر  كە  ت��واوە،  زوو  شۆفانی 
لێدەنرێت واتە زۆر زوو دەنكۆڵەكانی 
لەگەڵ  دەتوانرێ  و  دەبێتەوە،  نەرم 
بكرێتە  یان  بخورێ،  خۆراكدا  زۆر 
مریشكدا  ئ��اوی  ل��ەن��او  ش��ۆرب��اوە، 
شۆفان  كەمێك  ی��ان  بكوڵێنرێت 
هۆی  دەب��ێ��ت��ە  ك��ە  ش��ل��ەوە  بكرێتە 

كەڵكەكانی شۆفان

د. دەریا سەعید عەبدوللەتیف*
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5
ئەو 6 یان  خەستكردنەوەی ئەو شۆربایە 

تێی دەكرێت. شلەیەی 
خ��واردن��ی  ب��ۆ  ئاسانتر  ڕێگایەكی 
و  بكوڵێنیت  شیر  دەتوانیت  شۆفان، 
ئەوجا  دابگری  ئاگر  لەسەر  شیرەكە 
تەنیا  بە  جا  بكەیت  تێ  شۆفانەكەی 
 Corn تەواو  دانەوێڵەی  لەگەڵ  یان 
و  دەك���ەوێ���ت،  دەس���ت   Flakes

كەوچكێك  یا  مێوژ  یا  خورما  یا 
بكرێ. تێ  هەنگوینی 

ده توانیت محەلەبی بە شۆفان دروست 
شۆفانه که  تێکه ڵکردنی  به   بكەیت، 
كە  ش��ەك��ره ک��ه دا،  و  شیر  ل��ەگ��ەڵ 
خەستكردنەوەی  دەبێتەهۆی  شۆفانەكە 

بەرچاو. بە شێوەیەكی  شیرەكە 

تەندروستییەكانی  كەڵكە 
شۆفان

لە  كۆلیسترۆڵ  ئاستی  دابەزاندنی   -1
خوێندا

خواردنی  بە  ڕۆژەك��ەت  دەتوانیت 
لێنراو  ت���ازەی  شۆفانی  ل��ە  قاپێك 
ئەگەر  بەتایبەتی  بكەیت،  پێ  دەست 
دەتەوێت خۆت بپارێزیت لە نەخۆشی 
دڵ و شەكرە )یا ئێستاكە دەناڵێنیت بە 

دەستیانەوە(.

ڕیشاڵی  لە  تایبەت  جۆرێكی  شۆفان 
ساڵی  ل��ە   Beta-glucan تێدایە 
1963ەوە دەست كراوە بە لێكۆڵینەوە 
و  كەڵكەكانی  و  ش��ۆف��ان  ل��ەس��ەر 
كۆڵیسترۆڵ  ئاستی  لەسەر  كاریگەری 
ب��ەردەوام��ە  لێكۆڵینەوە  ئێستا  تا  و، 
كەڵكی  دۆزینەوەی  و  شۆفان  لەسەر 

زیاتر.
خستووە  دەری��ان  لێكۆڵینەوانە  ئ��ەو 
كۆڵیسترۆڵیان  كەسانەی  ئ��ەو  ك��ە 
220ملگم/دسلیتر(،  لە  )زیاتر  بەرزە 
شۆفان  لە  گرام   3 خواردنی  تەنیا  بە 
قاپێك  لە  كە  بڕەی  )ئەو  ڕۆژێكدا  لە 
كۆلیسترۆڵ  ئاستی  هەیە(  شۆفاندا 
دادەبەزێنێت.   %23 تا   %8 ڕێژەی  بە 
هەیە،  زۆری  گرنگییەكی  ئەمەش 
 %1 س��ەدا  لە  یەك  هەر  لەبەرئەوەی 
دەبێتە  خوێن،  كۆڵیسترۆڵی  دابەزینی 
هۆی 2% دابەزینی مەترسی تووشبوون 

نەخۆشییەكانی دڵ. بە 
دژ  ئۆكسان  دژە  وەك  شۆفان   -2
لە  گ��ەل��ێ��ك  و  دڵ  ن��ەخ��ۆش��ی��ی  ب��ە 

دەوەستێته وه . دیكە  نەخۆشییەكانی 
هۆی  ب��ە  ش��ۆف��ان  ك��ە  ل��ەوەی  جگە 
یارمەتی  تێیدایە  زۆرەی  ڕیشاڵە  ئەو 
لە  دەدات  كۆڵیسترۆڵ  الب��ردن��ی 

دەیكاتە  هەرسه وه   كۆئەندامی  ڕێی 
لە  كۆڵیسترۆڵ  ب��ەم��ەش  دەرەوە، 
ئێستادا  لە  دەك��ات��ەوە.  كەم  خوێندا 
كە  دەكەن  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان 
پارێزگاری  دیكە  بە جۆرێكی  شۆفان 
ئۆكسانە  دژە  ئ��ەو  دەك��ات.  دڵ  لە 
تایبەتەی كە لە شۆفاندا هەیە یارمەتی 
كۆڵیسترۆڵ  تێكچوونی  نەهێشتنی 
تەنە  لە  و  دەدات   LDL ج��ۆری  لە 
كە  دەكات،  ڕزگاری  سەربەستەكان 
كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
مەترسیی تووشبوون بە نەخۆشی دڵ.

دڵ  سستیی  ب��ەرەن��گ��اری  ک��ه وات��ه 
ببەرەوە.

ه��ۆك��ارە  ل��ە  یەكێكە  دڵ  سستیی 
مانەوە  و  خەواندن  سەرەكییەكانی 
نەخۆشخانەدا و چارەنووسێكی خراپی 
ه��ەی��ە. ب��ە ه��ۆی ئ���ەوەی خ��واردن��ی 
خۆراكانەی  ئەو  ت��ەواو  دانەویڵەی 
وەك  تێدایە  زۆر  ڕیشاڵیان  كە  دیكە 
شۆفان و Corn flakes دەبێتە هۆی 
تووشبوون  مەترسیی  كەمكردنەوەی 
دڵ،  ن��ۆرەی  و  خوێن  پەستانی  بە 
هارڤارد  زانكۆی  توێژەرەوەكانی 
خواردنی  كاریگەریی  دا  بڕیاریان 
دان��ەوی��ڵ��ە ل��ەس��ەر ك��ەم��ك��ردن��ەوەی 

توێژینەوەكان ئاماژە بەوە دەكەن كە 
شۆفان بە جۆرێكی دیكە پارێزگاری لە 
دڵ دەكات. ئەو دژە ئۆكسانە تایبەتەی 
كە لە شۆفاندا هەیە یارمەتی نەهێشتنی 
 LDL تێكچوونی كۆڵیسترۆڵ لە جۆری
دەدات و لە تەنە سەربەستەكان 
ڕزگاری دەكات، كە ئەمەش دەبێتە هۆی 
كەمكردنەوەی مەترسیی تووشبوون بە 
نەخۆشی دڵ
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دڵ  سستیی  بە  تووشبوون  مەترسیی 
بۆ  بەدواداچوونێكیان  و  هەڵبسەنگێنن 
21.376 بەشداربوو كرد بۆ ماوەی 19 

ساڵ و شەش مانگ.
ڕاستكردنەوەی  و  ڕەچ��اوك��ردن  بە 
ت���ەم���ەن،  وەك  ه���ۆك���ارەك���ان���ی 
ج��گ��ەرەك��ێ��ش��ان، خ���واردن���ەوەی 
ڤیتامین،  و  سەوزە  خواردنی  كهول، 
وەرزشكردن و مێژووی نەخۆشی دڵ. 
ئەو  نیشانی داوە كە  لێكۆڵینەوەیە  ئەو 
كەسانەی بەیانیان قاپێك لە دانەویڵەی 
مەترسیی   %29 دەخ��وارد  ت��ەواوی��ان 
نەخۆشی  بە  كەمترە  تووشبوونیان 
بۆ  ڕاستە  هەروەها  ئەمە  دڵ.  سستیی 
و  نائومێدیدان  تەمەنی  لە  ژنانەی  ئەو 
بەرزی  بەرزە،  خوێنیان  كۆڵیسترۆڵی 
نەخۆشییەكانی  و  خوێن  پەستانی 
شۆفان  چونكە  هەیە،  دڵیان  دیكەی 

دەبێتە هۆی:
ڕەقبوونی  تەشەنەكردنی  دواخستنی 
دروستبوونی  و  خوێن  خوێنبەرەكانی 
دیواری  لە  ماددەیەكە  كە   Plague

دەنیشێت  خوێنەكاندا  م��وول��وول��ە 
ت��ەس��ك��ب��وون��ەوەی  و دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی 
شێوەیە  بەم  خوێن،  موولوولەكانی 

ئەمە ڕووبدات. ناهێڵێت  شۆفان 
كە  ش��ۆف��ان  كەڵكەكانی  ل��ە  جگە 
ڕیشاڵەكانیەوەیە.  زۆری��ی  ه��ۆی  بە 
ش��ۆف��ان س��ەرچ��اوەی��ەك��ی ب��اش��ی 
كە   ،Selenium سیلینیۆمە  ماددەی 
بۆ  پێویستە  یاریدەدەری  هۆكارێكی 

ئۆكسانێكی گرنگ. دژە 
هەر ئەو كاری دژە ئۆكسانەیە كە وا 
بێت  یارمەتیدەر  دەكات  سیلینیۆم  لە 
و  ڕەبو  نیشانەكانی  كەمكردنەوەی  لە 

دڵ. نەخۆشییەكانی  نه هێاڵنی 
بەشداری دەكات  لەوە سیلینیۆم  جگە 
ناوەكی  ترشی  چاككردنەوەی  لە 
پەیوەندی  و   DNA خانە  ناوەڕۆكی 
مەترسیی  كەمكردنەوەی  بە  هەیە 
بەتایبەتی  شێرپەنجە،  بە  تووشبوون 

كۆڵۆن. شێرپەنجەی 
3- هاندانی سیستمی بەرگری

ڕاپۆرت  تاقیگەیی  لێكۆڵینەوەی  لە 
لە  ك��ە  گ��ل��وك��ان  بێتا  ك��ە  ك���راوە 
بەرچاو  شێوەیەكی  بە  هەیە  شۆفاندا 
وەاڵمدانەوەی سیستمی بەرگری لەش 
هاندەدات دژی هەوكردنی بەكتریی.

یارمەتی  ل��ەوەی  جگە  گلوكان  بێتا 
دەدات  ه��اوت��ا  س��پ��ی  خ���ڕۆك���ەی 
شوێنی  ب��ۆ  چ���وون  و  گ���ەڕان  ل��ە 
یارمەتی  خێرایی،  بە  هەوكردنەكە 
بەكتریایانەش  ئەو  ك��ردن��ەدەرەوەی 
بەمەش  دەیاندۆزێتەوە،  كە  دەدات 
خ���واردن���ی ش��ۆف��ان دەب��ێ��ت��ە ه��ۆی 
وەاڵمدانەوەیەكی خێراتر بۆ هەوكردن 

خێراتر. چاكبوونەوەیەكی  و 
و  خوێن  شەكری  جێگیركردنی   -4
تووشبوون  مەترسیی  كەمكردنەوەی 

نەخۆشیی شەكرە. بە 
ئەو كەسانەی كە نەخۆشی شەكرەیان 
تووشی  كەمتر  دوو  جۆری  لە  هەیە 
دەبن  شەكر  ڕێ��ژەی  بەرزبوونەوەی 
خواردنەیان  ئەو  كاتێك  خوێندا  لە 
پ���ێ���دەدرێ، ك��ە ڕێ��ژەی��ەك��ی زۆر 
لەگەڵ  ب��ەراوورد  بە  تێدایە  شۆفانی 
سپی  نانی  و  برنج  كە  كەسانەی  ئەو 

دەخۆن.
گەر لە كاتی نانی بەیانیاندا قاپێك شۆفان 
بخورێ ئەوە ڕێژەی شەكرت بە جێگیری 
لەژێر  بە درێژایی ڕۆژەكە  دەمێنێتەوە و 
گەر  بەتایبەتی  دەب��ێ��ت   كۆنترۆڵدا 
ڕۆژەت  ئ��ەو  دیكەی  خۆراكەكانی 

ڕێژەیەكی باش لە ڕیشاڵی تێدابێت.
تووشبوون  مەترسی  كەمكردنەوەی 
كە  ئ��ەوەوەی��ە  ه��ۆی  بە  شەكرە،  بە 
خۆراكانەی  و  دانەوێڵە  ئەو  و  شۆفان 
دەوڵەمەندن  تێدایە  ڕیشاڵیان  كە 
ئەو  و  مەگنیسیۆم،  س��ەرچ��اوەی  بە 
هۆكارێكی  وەك  ك��ە  كانزایانەی 
یاریدەدەر Co- Factor كار دەكات 
ئەنزیمانەش  ئ��ەو  ئەنزیم.   300 بۆ 

دەگ��رێ��ت��ەوە ك��ە ی��اری��دەی ڕژان��ی 
دەدات. ئنسۆلین  هۆرمۆنی 

ناو شۆفان و دانەوێڵە و میوە  ڕیشاڵی 
پارێزەری دژی شێرپەنجەی مەمكە.

بەدواداچوونی  پاش  توێژەرەوەكان 
ژن  بەشداربووی   36000 نزیكەی 
چەندێك  ڕۆژان���ە  ك��ە  بەریتانیا  ل��ە 
ڕیشاڵیان خواردووە، بۆیان دەركەوت 
لە  كە  ڕیشاڵی  لە  پڕ  خواردنی  كە 
دانەوێڵەی تەواو وەك شۆفان و میوەدا 
دژ  گرنگ  پارێزەرێكی  وەك  هەیە، 
كاردەكات  مەمك  شێرپەنجەی  بە 
نائومێدی،  تەمەنی  پێش  لە  بەتایبەتی 
ئ��ەو ژن��ان��ەی ك��ە ڕی��ش��اڵ��ی��ان زۆر 
مەترسیی   %30 لە  زیاتر  خ��واردووە 
بە  مەمك  شێرپەنجەی  بە  تووشبوونیان 
لەگەڵ  بەراوورد  بە  كەمتربووە   %52
ڕیشاڵیان  كەمتر  ك��ە  ژن��ان��ەی  ئ��ەو 

خواردووە كەمتر لە %20.
دژی  پارێزەرێكی  تەواو  دانەوێڵەی 

منداڵدا. لە  )تەنگەنەفەسی(  ڕەبو 
ت��ەواو  دان��ەوێ��ڵ��ەی  خ��واردن��ی  زۆر 
هۆی  دەبێتە  م��اس��ی،  ه��ەروەه��ا  و 
تووشبوون  مەترسیی  كەمكردنەوەی 
ب��ە ڕەب��وی م��ن��داڵ ب��ە ڕێ��ژەی %50 
لەسەر  نێودەوڵەتی  لێكۆڵینەوەی  بەپێی 

تەنگەنەفەسی. و  هەستیاری 
پەیوەندییەكی  هیچ  ه��ەرچ��ەن��دە 
ڕیشاڵی  و  ڕەبوو  لەنێوان  كارتێكەر 
بینراوە  بەاڵم  نەدۆزراوەتەوە،  خۆراك 
و  ماسی  كەمتر  كە  مندااڵنەی  ئەو 
هەیە  خۆراكەكانیاندا  لە  دانەوێڵە 
خیزەی سنگیان لە 20%ە، بە بەراوورد 
لە 4.2% لەو مندااڵنەی كە ڕێژەیەكی 
زۆر لەو دوو جۆرە خۆراكە دەخۆن.

سەرچاوەكان:
- www.whfoods.com.

- www.ncbi.nlm.nih.gov.

- worlds healthiest foods.com

* ماستەر لە فسیۆلۆژی
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په یوه سته  ده کرێ  باس  ئه مه ی 
"مایلین"ه وه   ناوی  به   مادده یه که وه  به  
دڕکه   و  خانه ده ماره کان  ده وری  که  
زانایان  پاراستنیان.  بۆ  ده دات  په تک 
پێیان وایه هۆکارێکی دیکه ی گرنگیی 
کاریگه ره  دۆزیوه ته وه ، که   نووستنیان 
جۆره   ئه و  ژم��اره ی  زیادکردنی  بۆ 

و  خانه ده ماره کان  ده وری  خانه یه ی 
دڕکه په تک، که  ڕۆڵی به رچاو ده بینێت 

له  ده ردانی مادده ی "مایلین"دا.
توێژینه وه   تیمی  ئه وه ی  وه ک  هه ڵبه ته 
ئه مریکی  ویسکۆنسنی  ویالیه تی  له  
له سه ر  که   توێژینه وه کاندا  له   ده یڵێن، 
که وتووه   دیار  کراون،  تاقیگه  مشکی 
ده بینێت  ب��ه رچ��او  ڕۆڵ���ی  نووستن 
ل��ه  چ��اک��ک��ردن��ه وه و س��اڕێ��ژک��ردن و 
گ��ه ش��ه ک��ردن��ی خ��ان��ه ده م��اره ک��ان و 
نه هێشتنی  له   هه یه   ڕۆڵ��ی  ه��ه روه ه��ا 
خانه   یه که کانی  دوای  ڕه ق��ب��وون��ه  

ده ماره کان.
خانمه  دکتۆر "چیارا سیریلی" ده ڵێت: 
مایلین  مادده ی  ئه و خانانه ی  "ژماره ی 
مشکه کان  نووستنی  به   ده ده ن  ده ر 

له و  زیاتریش  هێنده،  دوو  بووه ته  
که   ک��ردووه   زی��ادی  زۆر  کاتانه دا 
بووه ،  له گه ڵ  خه ونیان  نووستنه کان 
جووڵه ی  به   زانستدا  له   که   ئ��ه وه ی 
ناسراوه".  چاو  بیلبیله ی  شوماری  بێ 
ڕوونیشیان کردووه ته وه  که  ئه م خه ون 
بینینه ش په یوه ندی به  جۆرێک جینه وه  
جینانه ی  ئه و  به رامبه ریشدا  له   هه یه . 
په یوه ستن به  له ناوبردن و له کارخستنی 
بێداریدا، کاری  خانه کانه وه ، له  کاتی 

خۆیان ده که ن.
نووستن  به   مرۆ  پێداویستیی  هۆکاری 
سه رقاڵ  زانایانی  ساڵه  سه دان  شتێکه 
به   پێویستیشمان  دی���اره  ک���ردووه . 
به   پێویستیمان  که   له وێوه یه   نووستن 
ئارامبوونه وه  و پشوودان هه یه . ئه میش 

نووستن ژماره ی خانه کانی
مێشک زیاد ده کات

تیمێکی دیکه ی توێژه ران له  هه وڵی 
دۆزینه وه ی هه موو په یوه ندییه کانی 
نێوان نووستن و ڕه قبوونی دوای یه کی 
خانه ده ماره کاندان و له  لێکۆڵینه وه ی 
ئه وه شدان داخۆ که م-نووستنی هه رزه کاران 
کاریگه ریی له سه ر مێشکیان بۆ داهاتوویان 
به جێ ده هێڵێت!
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له   هزرمان  بڕه خسێت  بوار  ئه وه ی  بۆ 
بارێکی باشی خۆیدا کار بکات. به اڵم 
ئه م لێکۆڵینه وه  بایۆلۆژییانه که  له  کاتی 
نووستندا کراون، دوای ماوه یه کی زۆر 
له  توێژینه وه  و لێ وردبوونه وه  ئه وجا 

خراونه ته ڕوو و به رده ست.
س���ه ب���اره ت ب��ه  گ��ه ش��ه ی خ��ان��ه ک��ان 
خ��ان��ه   س����اڕێ����ژک����ردن����ه وه ی  و 
دکتۆر  خانمه  له کارکه وتووه کان، 
س��ی��ری��ل��ی ده ڵ���ێ���ت: "ت����وێ����ژه ران 
بۆ  و  کردووه   زیادیان  وردبوونه وه ی 
بوون،  ب��ه رده وام  درێژیش  ماوه یه کی 
له سه ر چۆنێتیی گۆڕرانی چاالکییه کانی 
له  هه ردوو  مێشک  نێو  خانه ده ماره کانی 
ک��ات��ی ن��ووس��ت��ن و ب��ێ��داری-ش��دا". 
کارکردنی  ڕێیه کانی  پێیه  به م  ئێستا 
خانه ده ماره کانی کۆئه ندامی ده مار زیاتر 
گۆڕانێکیشیان  هه ر  بووه ته وه   ڕوون 
نووستن  کاته کانی  له   ڕووده دات  تیادا 

و بێداریدا ئاشکرا بووه .

بۆیه توێژه ران پێیان وایه که میی خه و، 
که   ده کات  زیاد  ئێفێکتانه   ساین  ئه و 
یه کی  دوای  ڕه قبوونی  مایه ی  ده بنه  
خ��ان��ه ده م��اره ک��ان و دوات��ر م��ادده ی 
مایلینی پێ له ناو ده چێت. جا له  کاتی 
یه کی  دوای  ڕه قبوونی  به   تووشبوون 
به رگریی  سیسته می  خانه ده ماره کاندا، 
مادده ی  نه خۆش، هێرش ده کاته سه ر 
مایلین که  په رده پۆشی خانه ده ماره کانی 

مێشک و دڕکه په تکه. 
ه����ه روه ه����ا ت��ی��م��ێ��ک��ی دی��ک��ه ی 
ت��وێ��ژه ران ل��ه  ه��ه وڵ��ی دۆزی��ن��ه وه ی 
ه��ه م��وو پ��ه ی��وه ن��دی��ی��ه ک��ان��ی ن��ێ��وان 
یه کی  دوای  ڕه قبوونی  و  نووستن 
لێکۆڵینه وه ی  له   و  خانه ده ماره کاندان 
که م-نووستنی  داخ���ۆ  ئ��ه وه ش��دان 
له سه ر  کاریگه ریی  ه��ه رزه ک��اران 
به جێ  داه��ات��ووی��ان  ب��ۆ  مێشکیان 

ده هێڵێت!
ئینیستیتیوتی  بۆچوونی  به پێی  هه روه ها 

نیشتیمانی بۆ تێکچوونه ده مارییه کان و 
پێویسته  زۆر  نووستن  مۆخ،  وه ستانی 
پێویست  به پێی  خانه ده ماره کان  تا 
ئه رکی خۆیان به جێ بهێنن، چونکه له  
ئه وانه ی  وێڕای  قووڵدا،  خه وی  کاتی 
و  ه��ه رزه ک��اران  الی  له   باسکران، 
له   به رپرس  هۆرمۆنی  مندااڵن-یش، 
دیاریش  و  ده ڕێ��ژرێ  زیاتر  گه شه ، 
پێویسته کانی  پڕۆتینه   که   که وتووه  
گه شه کردنی خانه کان و چاککردنه وه و 
له کارکه وتووه کان،  ساڕێژکردنی خانه  
تیشکی  وه ک  ده ره ک��ی  هۆکاری  به  
ژوور وه نه وشه یی و فشاری ده روونی 
و ده ره کی، له  کاتی خه ودا به  جوانی 

ئه رکه کانی خۆیان ئه نجام ده ده ن.

و: نه ورۆز 

سه رچاوه: 
www.bbc.co.uk/

130904/09/arabic/.../2013
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د. نۆرمان دوریج لە كتێبەكەیدا 
چۆنییەتی  و  )مێشك...  ناونیشانی  بە 
فەرمان  و  پێكهاتەی  گەشەكردنی 
ئ��ەن��ج��ام��دان��ی( پ��رس��ی��ار ده ک���ات له  
نێوان مێشك و ڕۆشنبیری و  پەیوەندیی 
زاناكان  ئاسایی  وه اڵمدانەوەی  دەڵێت: 
بیركردنەوە  كە  مرۆڤ  مێشكی  ئەوەیە: 
هەڵدەقوڵێت،  لێوە  ئەنجامدانی  كار  و 

ڕۆشنبیری بەرهەم دەهێنێت.

زان��ا  ه��ه رچ��ی  ب��اس��ە،  شایانی  ئ���ەوەی 
فێری  مێشک  ده رب��اره ی  پزیشكییەكان 
ناگونجێت،  هیچ  وەاڵمە  ئەم  بۆ  بوون، 
دەكات  پێ  ئاماژەی  دورج  د.  وەك 
مێشكەوە  هۆی  بە  تەنیا  ڕۆشنبیریی  كە 
ئەوەش  دەبێت  بەاڵم  نابێت،  ده سته به ر 
بزانین كە بەپێی پێناسەكەی، پێكهاتووە 
ژیری  كە  چاالكی،  لە  زنجیرەیەك  لە 

پێكدەهێنێت.
ڕۆشنبیریی  پێناسەی  لە  باس  دویج  د. 
دەكات وەك لە فەرهەنگەكاندا ئاماژەی 

پێكراوە كە بریتییە لە:
ڕاه��ێ��ن��ان و گ��ەش��ەپ��ێ��دان��ی ژی���ری، 
هەڵسوكەوت،  و  توانا  گه شه پێدانی 

ژیری  پااڵوتنی  و  چاككردن  هەروەها 
ڕاهێنان  و  فێرخوازییانه   هەڵسوكەوتی  و 
له سه ریان. هەمانشێوە گەشەپێدان  کردن 
ئارەزوو و  و پااڵوتنی ژیری و حەز و 

هەڵسوكەوت.
تێگەیشتن  ب��ەرەو  م��رۆڤ  شێوەیە  بەم 
لەسەر  مەشقكردن  ڕێگەی  لە  دەڕوات 
وەك:  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان.  چاالكییە 
و  هونەرییەكان  الیەنە  و  خ��ووەك��ان 
لەگەڵ  هەڵسوكەوتكردن  ڕێگاكانی 
بەكارهێنانی  دەورووب����ەر،  كەسانی 
بیركردنەوەی  فێربوونی  و  تەكنۆلۆژیا 
جیاجیا، له  هه موو ڕێیه کانه وه ، هەروەها 

لە ڕێی بڕواكان و فەلسەفە و ئایینەوە.

پەیوەندیی
نێوان

مێشك و
ڕۆشنبیری

عەبدوللەتیف* سەعید  د. 
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دەك���ات  ل����ەوەش  ب���اس  دورج  د. 
مرۆڤ  چاالكییانەی  ل��ەو  هەریەكە 
ل��ه س��ه ری ب�����ەردەوام ده ب��ێ��ت، وەك 
هەستییەكان،  جەستەییەكان،  چاالكییە 
و  بیركردنەوەكان  فێرخوازییەكان، 
گۆڕانكاری  هۆی  دەبنە  خەیاڵییەكان... 
لە مێشكی مرۆڤدا لەگەڵ گۆڕانكاری لە 
بیركردنەوە  چاالكیی  هەروەها  ژیرییدا، 

ڕۆشنبیرییەكان بەدەر نین لەم بنەمایانە.
بە  مێشك  چاالككردنی  هەمانشێوە 
چاالكییە ڕۆشنبیرییەكان گەشە دەكات، 
بن  بوارێكدا  هەر  لە  چاالكییانەش  ئەو 
وەك: خوێندنەوە، لێكۆڵینەوەی میوزیك 
یان فێربوونی زمانی نوێ، ئەوەی شایانی 
الیەنانەی  ئەم  هەموو  مرۆڤ  كە  باسە 
بە  هەیە  گەشەپێدانی  توانای  و  هەیە 
هۆی مێشكەوە كە گەشەی ڕۆشنبیریی 
بە  ڕۆشنبیرییانە  چاالكییە  ئەم  دەكات. 
و  گه شه ده که ن  بەردەوامی 
وا دەكەن كە گۆڕانكاریی 
نوێ لە مێشكدا ڕووبدات. 
مایكل  توێژەر  ب��وارەدا  لەم 

میرزینیش دەڵێت:
سەردەمە،  ئەم  مرۆڤی  مێشكی 
لە  ه��ەی��ە  زۆری  ج����ی����اوازی 
وردەكارییەكاندا  و  ڕوونكردنەوە 
بە  گۆڕانكارییانەدا  ئەو  لەمەڕ  و 

بەراووردكردن لەگەڵ باو و 
گۆڕانكاری  بە  سەبارەت  باپیرانماندا 
ڕۆشنبیری،  بیركردنەوەی  گەشەی  و 
گەشەكردنی  قۆناغەكانی  هەموو  لە 
هەر  باسە  شایانی  ئەوەی  ڕۆشنبیرییدا. 
شێوەیەكی  بە  دەتوانێت  ئێمە  لە  یەك 
تەواو و بە كردار فێری كۆمەڵێك كاری 
م��اوەی  لە  كە  بێت  سەخت  و  ئاڵۆز 
کردبێت،  له سه ر  ڕاهێنانی  پێشوودا 
ب��ە ج��ۆرێ��ك ك��ە وەك ڕووداوێ��ك��ی 
گەشەكردنی  مێژووی  لە  بێت  داهێنان 
ڕۆشنبیریدا، ئه ویش بە هۆی لێهاتوویی 
و كارایی مێشكی مرۆڤه وه یه. بەم جۆرە 
بۆچوونی تایبەت بە باری ڕۆشنبیری و 
مێشك، لەسەر بنەماكانی الیەنی دەماری، 

جەمسەر  دوو  ڕێگایەكی  بە  پێویستی 
هەیە )واتە بە دوو ئاڕاستەدا(.

مرۆڤ  بۆماوەیی  پێكهاتەی  و  مێشك 
بەاڵم  پێكدەهێنن،  ڕۆشنبیری  ب��اری 
لەسه ر  هەیە  خۆی  ڕۆڵی  ڕۆشنبیریش 
هەندێجار  باسە  شایانی  ئەوەی  مێشك. 
ئەم گۆڕانكارییانە لەوانەیە بە شێوازێكی 
دراماتیكی )وەك نواندن و هەڵسوكەوتی 

شانۆیی( بێت.
ئایا  دەڵێت:  و  دەكات  پرسیار  دویج  د. 
باری  بە  گەشە  توانیوێتی  مرۆڤ  بۆچی 
بدات،  خۆی  كەلتووری  و  ڕۆشنبیری 
که چی ئاژەڵەكان نەیانتوانیوە لەم بوارەدا 
هەرچەندە  بێنن  دەست  بە  گەشەیە  ئەو 
وەاڵمدا  لە  هەیە؟  لەباریان  مێشكێكی 
دەڵێت: كە ئاژەڵی وەك شەمپانزی شێوازی 
دەتوانێت  و  هەیە  ڕۆشنبیریی  سەرەتایی 
و  بكات  دروس���ت  ئ��ام��ڕازێ��ك  چەند 
بەچكەكانی فێر بكات كە چۆن بەكاریان 
بە  یان چەند كارێكی سەرەتایی  بهێنن، 
هێما و ئاماژەی جیا جیا، بەاڵم سنووردار 

ئەنجام بدەن.
دەمارەكان،  پسپۆڕی  زان��ای  هەروەها 
لەوەدا  وەاڵمەكەی  سابۆلسكی  ڕۆبرت 
زۆر  جیاوازییەكی  كە  دەبینێتەوە  خۆی 
كەم هەیە لەنێوان جین-ی شەمپانزیی و 
لە  بەشدارە  مرۆڤ  كە  ئەوەیە  مرۆڤدا، 
98% لە ترشە ناوكیی DNA بە بەراورد 

لەگەڵ شەمپانزی.
جینە  وردی��ی  بە  توانیویانە  زان��اك��ان 
ئەویش  بكەن،  دەستنیشان  جیاوازەكان 
)جین(ی  بۆهێڵ  نەخشەی  ڕێگەی  لە 
تەنیا  كە  دەركەوتووە  بۆیان  مرۆڤەوە، 
یەك بۆهێڵیان ژمارەی پێكهاتەی دەماری 
دەستنیشان دەكات. ئەوەش ئاشكرایە كە 
ده گاته  سێ  مێشكی شه مپانزی  قەبارەی 
یه كی قه باره ی مێشكی مرۆڤ. هەر لەم 
بارەیەوە د. دویج باس دەڵێت: ڕۆشنبیریی 
سەر  بكاتە  كار  هەیە  وای  توانایەكی 
به رهه مهێنانی  و  زانستی  گەشەپێدانی 
هەست  به رهه مهێنانی  چونکه  هەست، 
دەست  كاتێك  و  ئەرێنییە  كارێكی 
دەرەوەرا  جیهانی  لە  وزە  پێدەكات كە 
دەگاتە وەرگرە هەستییەكان و دواتریش 
چەقی  دەگەنە  ده م��اره  ڕاگه یاندنه کان 
به شی سەرەوەی  له   درككردنی هەست 
بەوە  مێشك. ئاشكراشە كە مێشك درك 
ب��ه رده وام خۆی  و  دەكات كە چاالكە 

دەگونجێنێت لەگەڵ هەر گۆڕانكارییەكی 
ڕۆژانەدا.

هەردوو زانای پسپۆڕی دەمارەكان مانفرد 
تاقیكردنەوە  بە  بوغیو  توماس  و  فاهل 
بااڵكانی  ئاستە  كە  دەركەوتووە  بۆیان 
لەسەر  زانینی هەست، كاریگەریی هه یه  
گۆڕانكاریی  گەشەكردنی  ڕێگەکانی 
هەستییەكانی  ناوچە  لە  دەم��اری  باری 
د.  هەروەها  مێشك،  خ��وارووی  به شی 
دەكاتەوە  دووپ��ات  ڕاستییە  ئەو  دویج 
هەیە  جیاوازییان  ڕۆشنبیریه کان  که 
ئەوە  ئه مه ش  هەستیدا،  درككردنی  لە 
ڕێژەییە،  شتێك  هەموو  كە  ناسەلمێنێت 
بە  پەیوەندیی  فرمانەكە  كە  كاتێك 
كە  مێشكەی  ئەو  بەاڵم  درككردنەوەیە، 
بە ڕۆشنبیری ڕێگەی ڕاستی گرتۆتەبەر، 
شێواوی  كاریگەرییەكی  ژێر  دەكەوێتە 
باری دەمارییەوە، ئەمەش وامان لێ ده كات 
بین،  ڕەق  زیاتر  یان  بین  ن��ەرم  زۆرت��ر 
ئەمەش بە كێشەیەكی سەرەكی دادەنرێ 
ڕۆشنبیریدا  ب��اری  گۆڕانكاریی  لەمەڕ 
لەسەر ئاستی جیهانیدا كە چەندین الیەنی 

ڕۆشنبیری لەخۆ دەگرێت.
یان  ڕۆش��ن��ب��ی��ری،  زانستی  پ��ڕۆس��ەی 
تاقیكردنەوە  لە  بریتییە  بەڕۆشنبیربوون، 
كە  دەستەكۆیەك  ئەزموونكردنی  و 
بریتییە لە فێربوونی چەندین شتی نوێ، 
بارانە  ئەم  ڕۆشنبیریی  كە  لەكاتێكدا 
باڵوە  ب��ارە  ئ��ەو  و  دەك��ات  دەستەبەر 
لەخۆدەگرێت  مێشك  گۆڕانكاریی 
ل��ەب��اری گ��ەش��ەك��ردن��دا. ئ��ەم��ەش بە 
مێژووی  لە  دادەن��رێ  مەزن  بازدانێكی 
نیشتنەوە  ڕووداوی  ل��ەوەش  و  مرۆڤدا 
لەسەر ڕووی مانگیش گرنگتره. ئەوەی 
شایانی باسە ئەم كتێبە، كتێبێكی بەكەڵك 
و دڵفڕێنە، هەروەها د. دویج هیوایەكی 
و  بارەیەوە  لەم  پێدەبەخشێت  نوێمان 
بچووكترین  لە  واتە  كەس  هەموو  بۆ 

تەمەنەوە تا بە تەمەنتریینمان.

*پ.ی. كۆلێژی پزیشكیی ددان
زانكۆی سلێمانی

سەرچاوە:

The Scientific Arabi lesue 
No.17 May 2013.
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پێویستە بە شوێن ئەو خۆراكانەدا 
سیسته می  پێكهاتەیاندا  لە  كە  بگەڕێیت 
بەرامبەر  لە  دەكەن  زیاد  لەش  بەرگریی 
به تایبەت  جیاوازەكاندا،  ڤایرۆسە  هێرشی 
دەگوێزنه وه .  سه رما  ڤایرۆسانه ی  ئ��ه و 
هەموو  لەوەی  دڵنیابیت  تەواو  بۆئەوەی 
ماددە پێویستەكان دەگاتە لەشت، دەبێت 
هیچ كام لەو خۆراكانەی بۆت دادەنرێ، 

فەرامۆش نەكەیت. 

*توێكڵی گەنم یەكێكە لە دەوڵەمەندترین 
سه رچاوەیەكی  بە  و  گیاییەكان  خۆراكە 
بە  كە  دادەن��رێ  ت��ەواو گرنگ  كانزایی 
توانای  ڕووەكانەوە  هەموو  لە  نزیكەیی 
لەشی  به رگریی  سیستەمی  هەیە  ئەوەی 
لە كاراكردنی  بكات.  هاوسەنگ  مرۆڤ 
زیاتری خڕۆكە سپییەكانی خوێندا، ڕۆڵی 

كاریگەر دەگێڕێت.
هەرچەندە پڕۆتینە ئاژەڵییەكان تایبەتمەندیی 
زیاتریان تێدایە. بەاڵم لە هەندێك ڕووی 
دیکەوە زەرەرمەندن، بەتایبەت لە گۆڕینی 
چەوریی  و  كۆلیستڕۆڵ  هاوسەنگیی 
جارێكی  مرۆڤ  ئێستا  بۆیە  كۆبووەوە، 

دیکه  پەنا دەباتە بەر پرۆتینە گیاییەكان. 
لە گرنگترین ئەو خۆراكانەی گرنگن بۆ 
بەهێزكردنی سیستەمی به رگریی جەستەی 
مرۆڤ، دانەوێڵه توێكڵدارەكان، خواردنە 
دەریاییەكان، جگەری گوێرەكە، مریشك، 

گەنمی تازە، كونجی و ناوكە كولەكە.

باشترین  لە  یەكێكە  كەلەرم  *زەاڵت��ەی 
سەرچاوەكانی ڤیتامین c، بەاڵم له به رئەوەی 
ڤیتامین c بە گەرما تەواو هەستیارە، بۆیە 
تازه یی  به   خۆراكییە  ماددە  ئەم  پێویستە 
ڤیتامین  بەكاربهێنرێ.  گه رمکردن  بێ  و 
بۆری  لەناوچوونی  و  پووكانەوە  دژی   c
خۆی  م��رۆڤ  جەستەی  ڕیشاڵەكانە.  و 
توانای بەرهەمهێنان و هەڵگرتنی ئەم جۆرە 

ڤیتامینەی نییە. 
c لەو خۆراكانەی كە سەرچاوەی ڤیتامین
ن و جەستەی مرۆڤ دەتوانێت سوودیان 
لێ  وەربگرێت كەلەرم، پرتەقاڵ، اللەنگی، 
لیمۆی ترش، لیمۆی شیرین، ترێ ، شلیك، 
كاڵەك،  كیوی،  سوور،  و  سەوز  بیبەری 

ئەناناس و برۆكلی.
 ،A ڤیتامین  كەمیی  نەچێت  *بیرتان 
سیستەمی به رگریی لەش الواز دەكات و 
ئەگەری تووشبوون بە سەرما و ئەنفلەوەنزا 
زیاد دەكات. بۆ خۆپاراستن لەم كێشەیە 

بۆئه وه ی تووشی
هه اڵمه ت نه بی
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س���وود وه رده گ���ی���رێ ل��ە س��ەرچ��اوەی 
خۆراكی پڕ لە ڤیتامین Aی وەك سەوزە، 
یاپراخ  بە  تایبەت  گه وره ی  بیبەری  وەك 
بە هەموو ڕەنگەكانییەوە، هه روه ها گێزەر 

و تەماتە.
بە  سیر،  دژەئ��ۆك��س��ی��دی  *پێكهاتەی 
و  ڤایرۆسە  دژی  كە  بەهێزە  شێوەیەك 
دەتوانێت بەرگری لە ئەنفلەوەنزا و سەرما 
بكات و تەنانەت لە كەمكردنەوەی ماوەی 
ئەنفلەوەنزا ڕۆڵی خۆی هەیه. بە خواردنی 
ئەنفلەوەنزا  بە  تووشبوون  ترسی  سیر، 
دادەبەزێت.  نیوە  تا  مرۆڤدا  لە  سەرما  و 
"ئالیسین"  بە  که  سیر  ڕۆنیی  پێكهاتەی 
ناسراوه، هۆكاری بۆنی بەهێزو تیژی سیرە، 
سەرمادا  لەگەڵ  شەڕ  که  چه ورییه یه  ئه م 

دەكات و دژی دەوەسێته وه.
نیشان  ئەوەی  توێژەران،  *لێكۆڵینەوەی 
ماست،  ڕۆژان���ەی  خ��واردن��ی  كە  داوە 
ئەگەری تووشبوون بە سەرما و ئەنفلەوەنزا 

تا نزیكەی 25% كەم دەكاتەوە. پێدەچێت 
ناوی  و  ماستدایە  لە  بەكتریایەی كە  ئەو 
"پرۆبایۆتیك"ە بتوانێت سیستەمی به رگریی 
لەش چاالك بكات و زینده چاالكییەكانیش 

زیاتر برەو پێ  بدات.
*ب���ادام دەوڵ��ەم��ەن��دت��ری��ن س��ەرچ��اوەی 
بەهێزی  م��اددەی��ەك��ی  ك��ە  "سلنیۆم"ە 
دروستكەری ڕیشاڵی بەرگریە لە سیستەمی 
هه روه ها  لەشدا،  دروستیی  و  بەرگری 
ڕۆڵی گرنگی هەیە لە پارێزگاریكردن و 
بەهێزكردنی چاالكیی  و  ڕیشاڵ  مانەوەی 
له  ڕێگرتن  و  خ��وێ��ن  خ��ڕۆك��ەك��ان��ی 
بە هۆی  پەیدابوو  باڵوبوونه وه ی سەرمای 

پژمەی بەرامبەرەوە.
بێت،  لێ  ئ���ارەزووت  بەیانیان  *ئەگەر 
سیستەمی  جۆ  خ��واردن��ی  بە  ده توانیت 
بكەیت.  بەهێزتر  خۆت  لەشی  دروستیی 
ج��ۆری  هەندێك  ب��ە  دەوڵ��ەم��ەن��دە  ج��ۆ 
خۆراكی  هەندێك  لە  كە  كاربۆهیدرات 

خ��ۆراك��ە  و  ق��ارچ��ك  وەك  دی��ک��ه ی 
جۆرە  ئەم  هەیە،  بوونیان  دەریاییەكاندا 
و  سەرما  ڤایرۆسی  دژی  كاربۆهیدراتە 

ئەنفلەوەنزا دەوەستێتەوە. 
قارچكی سپی بە سەرچاوەیەكی دیکه ی 
زۆر به هێزی دژەسەرما دێتە ئەژمار. بۆیه 
و  جۆ  تێكەڵی  شۆربای  بڵێین  دەتوانین 
تەواو  سەرما،  لە  بۆ خۆپاراستن  قارچك، 

بەسوودە.
كاتێك یەكەم پژمەت دێت

كاتێك تووشی سەرما دەبیت، ئیتر كارێك 
بە ناوی خۆپاراستن بوونی نییە که ئەنجامی 
هەندێك  بە  پشتبەستن  بە  بەاڵم  بدەیت. 
زیاتر  دژی  دەتوانیت  گرنگ،  خاڵی 
تەشەنەسەندنی ئەو بارودۆخە بوەستیتەوە و 

هیچ نەبێت زوو چاك ببیتەوە.
پشتڕاست  ئ��ەوەی��ان  *ت��وێ��ژەرەوەك��ان 
كردوەتەوە كە شۆربای مریشك، دەتوانێت 
هۆكاری  كە  ببات  لەناو  هەوكردنە  ئەو 
یەكەمی دروستبوونی سەرما و ئەنفلەوەنزایە. 
دەتوانێت  مریشك  ش��ۆرب��ای  ق��اپ  ی��ەك 
بكاتەوە.  پاك  لوت  و  ق��ورگ  ڕێ��ڕەوی 
هەندێك  خۆراكەكەدا  لەگەڵ  دەك��رێ 
بوونی  بە  چونكە  بەكاربهێنرێ،  سەوزەش 
زیاد  لەش  كاربۆهیدراتی  ڕێژەی  ئەوانە 
دەكات و جگە لەوەش تامی خۆراكەكەش 
خۆشتر دەكات و لە كۆتاییشدا سیستەمی 

دروستیی لەش زیاتر دەكات.
ڕێژەی  دەتوانێت  هەنگوین  *خواردنی 
ئاوهاتنه خواره وه ی لووت كەم بكاتەوە و 
نه هێڵێت.  هەوكردنی قوڕگ و خوراندن 
هەنگوین بڕێكی زیاد لە ڤیتامین و ئاسنی 
تێدایە، بۆیە خواردنی بەردەوامی هه نگوین، 
بەهێزدەكات  خوێن  سپییەكانی  خڕۆكە 
و  نەخۆشی  و  بەكتریا  دژی  بتوانن  تا 

برینداربوون بوەستنەوە. 
و  هەنگوین  وه ک  هەنگوینی  تێكەڵەی 
دارچینی، هەنگوین و تور، چا و هەنگوین 
بە ئاوی لیمۆی تازەوە، هەنجیر بە هەنگوین. 
دەتوانێت دەرمانێکی خێرا بێت بۆ نەهێاڵنی 
سەرما و ئەنفلەوەنزا. هەروەها خواردنەوەی 
بە  تێكەڵ  گەرمی  شیری  پ��ەرداخ  یەك 

هەنگوینی خۆماڵی تەواو كاریگەرە. 
*خواردنەوەی ئاوی میوەكان، كاریگەریی 
زۆر زیاترە لە خواردنەوەی قاوەی گەرم. 
هەڵەیە که خەڵك لە كاتی سەرمادا قاوەی 
بوونی  لەكاتی  پێویستە  ده خۆنەوە.  گەرم 
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5
ڕابهێنین 6 خۆمان  ئەنفلەوەنزادا  و  سەرما 

لەسەر خواردنەوەی گواڵو و ئاوی نەعنا و 
ئاوی لیمۆی تازە.

بە  پێویستی  لەش  بەرگریی  *سیستەمی 
سەرچاوەی باش هه یه لەو خۆراكانەی كە 
ماددەی ئاسنیان تێدایە بۆ پارێزگاریكردن 
لە ڕێژەی ئاسنی لەش. خواردنی گۆشتی 
بێ  چەوری، باشترین ڕێگایە. گۆشت نەك 
که   ده کات  دابین  پێویستی  ئاسنی  تەنیا 
ئاسن  گۆشته وه   له   له ش  ئاسانی  به   زۆر 
م��اددەی  هەندێك  بەڵكو  وه رده گ���رێ، 
كە  تێدایە  دیکه شی  گرنگی  كانزایی 
هەموویان سوودمەندن. بۆیە ئەگەر لووتت 
له سەرەتای فینگەفینگیدایە، خواردنی یەك 
پارچە گۆشتی سووری بێ  چەوری، یان 
مریشك، یان شۆربای مریشك، یان ماسی، 
دەتوانێت بەرگری لە تووشبوونی تەواوی 

بكات بە سەرما و ئەنفلەوەنزاكە.
تەواویان  بڕوای  ساڵه  سەدان  *چینییەكان 
و  هەیە  سەوز  بەچای  چارەسەركردن  بە 
لێكۆڵەرەوەكان  لێكۆڵینەوەی  ئێستاش 
و  ک���ردووه ت���ه وه   پشتڕاست  ئ��ەم��ەی 
سەوز  قسەیە. چای  ئەم  بۆ  بەڵگە  بووه ته 
دەتوانن  كە  تێدایە  وەهای  دژەئۆكسیدی 

سیستەمی بەرگریی لەش بەهێز بكەن. 
دەتوانێت  سەوز  چای  كەمێک  تەنیا  نەك 
تووشبوون بە ئەنفلەوەنزا و سەرمای زیاتر 
ڕابگرێت و كەمی بكاتەوە، بەڵكو سیستەمی 
بكات  لێ   وەها  دەتوانێت  لەش  بەرگری 
دژی بەكتریا و ڤایرۆسی نەخۆشی دیکه ش 
چەكی بەرگری نوێ  بەرهەم بهێنێت. بیرتان 
نەچێت چای سەوز ماددەی كافائینی تێدایە 
كە تەنیا یەك كوپ چای سه وز کاریگه ریی 

ته واوی خۆی ده سه لمێنێت. 
*بۆ ئاسانكاری لە كرداری هەناسەدان و 
لووت،  و  قورگ  خڵتەی  له  ڕزگاربوون 
هەندێك  لە  وەربگرین  س��وود  پێویستە 
یان  سیر  ك��ە  ت��ون��د  و  تیژ  خ��ۆراك��ی 
نموونه  بۆ  كرابێت.  پێوه  توندی  ساسی 
هیندی  خ��ۆراك��ی  لە  س��وودوەرگ��رت��ن 
خۆماڵی  دیکه ی  خۆراكی  هەندێك  و 
ڕۆژان��ە  ئەگەر  کرابن،  تیژ  و  توند  كە 
و  سەرما  دژی  دەتوانیت  بیانخۆیت، 

ئەنفلەوەنزا بوه ستیته وه .
و  تێدایە  سەرمای  دژە  م��اددەی  *شێلم 
و  ئارامكردنەوە  لە  هه یه   باشی  ڕۆڵێکی 

نەمانی خوراندن، هەمانشێوە دەتوانێت ئاستی 
ئەنفلەوەنزاكەی  و  مرۆڤ  سەرمابوونی 
الواز بكات. یەكێك لە باشترین ڕێگاكانی 
خواردنی شێلم وه ک چاره سه ر ئەوەیە كە 
هەردووكیان  ئەڵقەكراودا  پیازی  لەگەڵ 
پلەیەكی  لە  و  ده فرێکه وه   ناو  بكرێنە 
گەرمی زۆردا، واتە بە گەرمكردن وەهای 
لێ بكەین كە شەربەتێك یان ئاوێك لەو 
دووانە دروست ببێت. ئەو ئاوە بەسوودە بۆ 

نەمانی ئەنفلەوەنزا و سەرما.
ئەو كاتەی پژمەكان بەرەو تەواوبوون 

دەڕۆن
لەش  پەتاكە،  سەرماو  تەواوبوونی  دوای 
سیستەمی  و  داوە  لەدەست  زۆری  وزەی 
بەرگریی لەش الواز بووە و ئەگەر وریا 
نه بین، لەوانەیە دووبارە تووش ببینەوە! بۆیە 

نابێت ئەمانە فەرامۆش بكەین:
*ئەندازەی ته واو پشوو بە خۆمان بدەین. 
كەمخەوی، هۆكاری الوازبوونی سیستەمی 
میوە  ئاوی  دەتوانیت،  تا  لەشە.  بەرگریی 
بخۆرەوە. تا زیاتر بخۆینەوە ئاوی زیاتری 
و  بەكتریا  و  دەبێتەوە  دروست  لەشمان 
دەچن  لەناو  زیاتر  لەشمان  ڤایرۆسەكانی 
بهێننەوە  بەدەست  ئەوە  هەلی  ناتوانن  و 
تا  بۆیە  ببنەوە.  چاالك  دیکه   جارێكی  و 
لیمۆی  ئاوی  ئاوی گەرم،  ئاو،  دەتوانیت 

ترش، ئاوی میوەی سروشتی، ئاوی گیایی 
وەك ئاوی نەعنا و ئاوی گوڵ بخۆرەوە. 
ژەهراوی  و  ترسناك  ماددەی  شێوەیە  بەم 

زووتر له له ش دەچنە دەرەوە. 
جۆری  له   زیاتر  خ��ۆراك��ی  *پێویستە 
شۆربا و ماست و سه وزه ، باشتر بخۆیت. 
بخۆیت  س��ەوزەوات  بە  تێكەڵ  شۆربای 
کرابێت.  دروست  تازه   س��ه وزه ی  له   که  
خێرا  كە  نییە  ئەوە  تەنیا  خواردنانە  ئەم 
ئەو  بەڵكو  ده کرێن،  ئاماده   ئاسانی  بە  و 
تۆ  جەستەی  ئێستا  كە  خۆراكانەشن 
زووش  ل��ه وه ی  جگه  پێیه تی،  پێویستی 

هەرس دەبن. 
و  دەرم��ان  وه ک  كۆنەوە  لە  *زەنجەبیل، 
گیایە  ئەم  وەرگیراوە.  لێ  خۆراك سوودی 
سروشتێكی تەواو گەرمی دەبەخشێتە مرۆڤ 
لەش  عەرەقی  و  دەك��ات  زی��اد  جوڵە  و 
دەردەدات . دژە میكرۆبه و دژە نەخۆشییە 
دەرمانی  و  ئارامكەرەوە  وەك  دەتوانێت  و 
سەرما و ئەنفلەوەنزا سوودی لێ وەربگیرێت.
بۆ  پێشنیاركراو  خۆراكی  ڕژێمی 
بەهێزكردنی سیستەمی بەرگریی لەش
دەتوانین  خۆراكییە  ڕژێمە  ج��ۆرە  بەم 
سەرمابوون  لە  خۆپارێزی  و  بەرگری 
پەتاو  دوای  ب��ۆ  ه��ەروەه��ا  و  بكەیت 
ئەنفلەوەنزاش ئەو كاتەی جەستەتان الواز 

بووە، سوودی لێوەردەگیرێت:
*بەیانیان: یەك پەرداخ شیر +  هه شتا گرام 

نان + یەك پارچە پەنیر.
*قاوەڵتی: یەك سێو +  دوو كیوی

ئاوی  چێشت  كەوچكی  شه ش  *نیوەڕۆ: 
سەوزەوات + سه د گرام ماسی + سەوزە 
بیبەری  تەماتە،  شیرین،  كوولەكەی  وه ک 
شیرین، گێزەر + دواتر یەك پەرداخ ئاوی 

پرتەقاڵ.
*عەسر: یەك هەنار + دوو لیمۆی شیرین.

*ئێوارە: 60گرام نان + سه د گم سنگی 
مریشك + زەاڵتەی سەوزە وه ک توێكڵی 
گەنم، تەماتە،كەلەرم، برۆكلی، كاهوو + 

دواتر یەك پەرداخ دۆ.
و  شیر  پ���ەرداخ  ی��ەك  خ��ەوت��ن:  *پێش 

هەنگوین

هیوا بێری  لەفارسییەوە: 

سه رچاوه :
لە گۆڤاری سیب سبز، ژمارە80

چینییەكان سەدان 
ساڵه بڕوای تەواویان 
بە چارەسەركردن 
بەچای سەوز هەیە و 
ئێستاش لێكۆڵینەوەی 
لێكۆڵەرەوەكان ئەمەی 
پشتڕاست کردووه ته وه  
و بووه ته بەڵگە بۆ ئەم 
قسەیە. چای سەوز 
دژەئۆكسیدی وەهای 
تێدایە كە دەتوانێ 
سیستەمی بەرگریی 
لەش بەهێز بكات
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زۆر م��رۆڤ ب��ه  ه��ه ردوو ڕه گ��ه زه وه، 
 PILE مایه سیری  گرفتی  ت��ووش��ی 
ده ب���ن. ڕه گ���ه زی م��ێ زی��ات��ر تووشی 
هه ردوو  به اڵم  ده بن،  مایه سیری  گرفتی 
پزیشكی  گرفته  الی  ڕه گه زه که  ئه و 
و  زۆرج��ار  و  ناكه ن  ئاشكرا  تایبه ت 
به سه ر  زۆر  كاتێكی  تێپه ڕبوونی  پاش 
پزیشكی  سه ردانی  ئینجا  گرفته دا،  ئه م 
گرفتی  ئ��ه وه ی  پاش  ده ك��ه ن،  تایبه ت 
زۆر  قۆناغێكی  گه یشتۆته   مایه سیرییه که  

پڕ ئازار.
هۆكاری ئاشكرانه كردنیشی بۆ شه رم و 
له ئاشكراكردنی  به نادڵنیایی  هه ستكردن 
چونكه  به  ده گه ڕێته وه،  ڕاستییه   ئه و 
تووشبوونی  ك��ه س  زۆر   ب��ۆچ��وون��ی 
ب��ه  شێوه یه كی  زۆرج���ار  مایه سیری 
له نێو خه ڵكیدا وه رده گیرێت،  نادروست 
)ك��ۆم(  ت��ووش��ی  چونکه  مایه سیری 
ده بێت. شه رم له  زۆربه ی كۆمه ڵگاكانی 
دیكه  له    واتایه كی  به    هه یه،  سه رزه مین 
چوارچێوه یه كی داخراوی تایبه ت به یه ک 

كۆمه ڵگه  نییه.

مایه سیری گرفتێكی
ترسناك و كوشنده  نییه

محه مه د د. سۆران 
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5
و 6 ترسناك  گرفتێكی  مایه سیری 

ده بێته  هۆی  ب��ه اڵم  نییه،  كوشنده  
ئازار.  دروسكتردنی  و  بێزاركردن 
گرفته  له كاتێكه وه  ئ��ه م  ده ک��رێ 
و  بێت  دیكه  ناله بارتر  كاتێكی   بۆ 
دروست  تووشبوو  بۆ  نوێ  كێشه ی 
پێویسته  له كاتی  ب��ۆی��ه   ب��ك��ات، 
ده ره وه ی  هاتنه   و  هه ستكردن 
له  كۆمه وه،  خوێنێكی سووری كاڵ 
یان بوونی خوێن به ده رپێ كورته وه، 
بكرێت. تایبه تی  پزیشكی  سه ردانی 

چییه؟ مایه سیری 
یۆنانییه،  وش��ه ی��ه ك��ی  مایه سیری 
دێت.  خوێن(  )ده ری���ای  ب��ه وات��ای 
بریتییه  له هه ڵئاوسانی  مایه سیری، 
كۆتایی  خوێنهێنه ره کانی  و  خوێنبه ر 
به شه  به به شێكی  ئه م  ڕیخۆڵه گه وره، 
ده وڵه مه ند به بۆری خوێن ده  ناسرێت، 
ئه و بۆرییانه ش بۆ پاڵپشتی کارکردنی 
به مه به ستی  کۆمن،  ماسولكه كانی 

داخستن و كردنه وه ی كۆم.
ده س��ت��ن��ی��ش��ان��ك��ردن��ی م��ای��ه س��ی��ری 
ل����ه الی����ه ن پ���زی���ش���ك���ه وه، ل��ه و 
که  بۆرییه  پێده كات،  ساته وه ده ست 
تێدا  که  خوێنیان   پۆلیسته رییه كانی 
به  شێوه یه كی  نه توانن  ده بێت،  ئاپۆڕ 
به ناویاندا  خوێن  ته وژمی  ئاسایی 
ده بێته  ئه مه ش  ئه نجامی  تێپه رببێت، 
كه  خوێن  بۆرییه کانی   هه ڵئاوسانی 
كاڵ  خوێنی  و  پێویست   ئۆكسجینی 
زیاتر  هاتوو  ئه گه ر  ده گوێزنه وه، 
ده ب��ن��ه  دروستكردنی  په ره  بسێنن 

چه ماوه یه ك.
مایه سیری قۆناغه كانی 

هیچ  م��ای��ه س��ی��ری  ق��ۆن��اغ��ه ك��ان��ی 
نییه،  ئه وتۆیان  ئازارێكی  نیشانه و 
كاڵ  ڕه ن��گ  خوێنی  بوونی  ب��ه اڵم 
ته ڕبوون  و  كۆم  سووتاندنه وه ی  و 
و خ��وران��ی چ���وارده وری ك��ۆم و 
ب��ه  ت��ه واوه ت��ی  ب��ه وه ی  هه ستكردن 
نه هاتۆته ده رێ،  كۆمه وه   له   پیسایی 
واتا هه ستكردن به  قه بزبوون، ئه وانه 
به   تووشبوونن  نیشانه ی   هه مووی 

مایه سیری.
چوار  به سه ر  مایه سیری  پزیشكه کان 

قۆناغدا دابه ش ده كه  ن:
یه كه م قۆناغی 

له  به شی  مایه سیری  قۆناغه  دا  له م 
پێبكرێ،  هه ستی  ده ره وه  ناتوانرێ 
به كارهێنانی  ل��ه ڕێ��ی  ده ت��وان��رێ��ت 
پرۆتۆسکۆپه وه  پشکنینی  ئامێری 
که  ده خرێته ناو   )Protoskop( 
له م  بکرێ.  بۆ  پشکنینی  ڕیخۆڵه وه، 
بچووك  چه مانه وه یه كی  قۆناغه دا 
بوونی  ده بنێرێ،  کۆمدا  له كه ناڵی 
نابێته هۆی  قۆناغه دا  له م  كاڵ  خوێنی 

ئازار.
قۆناغی دووه م

قۆ ناغه دا  له م  مایه سیری  گرێیه كانی 
و  ده ك���ه ن  ل��ه گ��ه وره ب��وون  ڕوو 
په ستانكردندا  و  پیسایكردن  له كاتی 
له كۆمه وه  بێنه  ده ره وه ی  ده ك��رێ 
پێ  ه��ه س��ت��ی  ب��ه ده س��ت  و  ک���ۆم 
مانه وه ی  قۆناغه دا  له م  هه ر  بكرێ، 
هه ستكردن  و  ل��ه ت��وال��ێ��ت  زۆر 
ڕیخۆڵه له  پیسایی  به  به تاڵنه بوونه وه ی 
ل��ه خ��ۆ،  پ��ه س��ت��ان��ك��ردن  زی��ات��ر  و 
و  خوران  سووتاندنه وه و  ده بێته هۆی 

هاتنه ده ره وه. خوێن 
سێیه م قۆناغی 

له كاتی  ته نیا  مایه سیری  قۆناغه دا  له م 
نابێته هۆی  توالێتدا  چ��وون��ه س��ه ر 
له كاتی  به ڵكو  كێشه،  دروستكردنی 
كێشه،  ده بێته هۆکاری  كاركردنیشدا 
هه ستیشی  و  ل��ێ��ره وه  ده ب��ی��ن��رێ��ت 
پێده كرێت، به شێوه یه ك كه ده توانرێت 
قۆناغه دا ده كرێ  له م  ببرێته وه ناوه وه. 

دروستكردن. ئازار  ببێته هۆی 
قۆناغی چواره م

س��وور ده ب��ێ��ت��ه وه و ده چ��ه م��ێ��ت��ه وه، 
ك��ۆم،  ده ره وه ی  به شی  ب���ه زۆری 
و  خ��وران  و  خوێن  بوونی  له گه ڵ 
ئازار و ته ڕی، ناشتوانرێ به شێوه یه ك 

بوه ستێنرێت. پیسایی 
ده پشكنێت؟ پزیشك چۆن 

ده ست  به ئارامی  به په نجه ،  پزیشك 
كۆمدا  ده ره وه ی  ب��ه چ��وارده وری 
ده باته ناو  په نجه ی  پاشان  ده هێنێت، 
ساته دا  له م  نه خۆشه كه وه،  كۆمی 
ئارام  و  هێمن  زۆر  پێویسته  نه خۆش 
شل  نه خۆش  چه ند  تا  چونكه   بێت، 

بێت، ئه وه نده  ئازاری پشكنین كه متر 
ده بێته وه.

پشكنینه  ئه م  كه س  هه ندێك  الی 
كه س  زۆر  وه رده گیرێ.   نادروست 
چونكه  ناكه ن،  پزیشك  سه ردانی 
داده ن��ێ��ن،  ن��ادروس��ت��ی   ب��ه  شتێكی 
ب��ه اڵم ل��ه ڕاس��ت��ی��دا ئ��ه م ك���رداره ی 
هیچ  ڕۆتینیه  و  كارێكی  پزیشك 
نییه،  پێوه   نادروستییه كی  ج��ۆره  
که  بكات  له بیر  ئه وه   نابێت  مرۆڤ 
هه موو  پێش  له  خۆی   ته ندروستی 

شتێكه وه یه.
خۆپاراستن و

مایه سیری چاره سه ركردنی 
چاره سه ری  باشترین  و  گرنگترین 
سیستمێكی  په یڕه وكردنی  مایه سیری، 
ئه ویش  ت��ه ن��دروس��ت��ه،  خ��ۆراك��ی��ی 
خ���واردن���ی خ��ۆراك��ێ��ك، ئ���ه وه ی 
له شی  ت��ه ن��دروس��ت  به شێوه یه كی 
مرۆڤ بتوانێت هه رسی بكات، پاش 
 2.5 بۆ   1.5 خواردنه وه ی  ئ��ه وه ش 
به شێوه یه كی  تا  ڕۆژانه له  ئاو،  لیتر 

ڕ ه وان پیسایی بكرێ.
خۆی  ته واوی  پێویسته كاتی  مرۆڤ 
وه ربگرێت كاتێك ده چێته ته والێته وه ، 
به شێوه یه كی  چونكه  پیساییكردن 
ن��ه ك��ردن،  پ��ه س��ت��ان  س��روش��ت��ی و 
ده ماره كانی  ئازارنه دانی  ده بێته هۆی 
گرنگیشه   ئ���ه وه ی  ڕێ��خ��ۆڵ��ه ،  ن��او 
چونكه   توالێت،  دوای  پاكوخاوێنی 
له  كۆبوونه وه ی  ڕێگرتن  ده بێته  
زیانبه خش،  میكرۆبی  چه ندین 
ئ��ه ن��ج��ام��دان��ی م��ه ش��ق��ی وه رزش���ی 
هه یه  خ��ۆی  تایبه تی  كاریگه ری 
به   تووشنه بوون  و  خۆپاراستن   بۆ 

مایه سیری.
چاره سه ره  سروشتیانه ش،  بێجگه له و 
چ��ه ن��دی��ن ده رم��ان��ی دی��ك��ه  ه��ه ن، 
نه خۆشی  بۆ  تایبه ت  که  پزیشكی 

ده نوسێت. مایه سیریی 
هه ندێ پزیشك ڕێگای نه شته رگه ری 
ه��ه م��وو  ب��ۆ  چ��اره س��ه رێ��ك  وه ك 
ڕه چ��او  مایه سیری  قۆناغه كانی 
دیارده یه  له واڵته  ئه م  به اڵم  ده که ن، 
باوی  جیهاندا   پێشكه وتووه كانی 

نه ماوه .
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6

كوردستاندا  لە  هەیە  ماڵ  كەم 
هێلكەی  و  بكەیتەوە  ساردکه ره وه كەی 
نەبێت، كەم كەسیش هەیە حەزی  تێدا 
خواردنێك  بە  بووە  كەواتە  نەكات.  لێ  
كە ناتوانرێ فەرامۆش بكرێ و پشتگوێ  
بخرێ، نرخەكەشی هەرزان و گونجاوە 
هەیە،  ساڵدا  وەرزی  چوار  هەر  لە  و 
بۆیە ئێمەش لێرەدا دەمانەوێت تیشكێك 
هەمووان  تا  خۆراكە،  ئەم  سەر  بخەینە 

لێی سوودمەند بن.
مرۆڤ  م��ێ��ژووەوە،  سەرەتای  لە  هەر 
گرنگی داوە بە هێلكە و ڕێزی گرتووە 
و ب��ە ه��ەن��د ت��ەم��اش��ای ك����ردووە، لە 
ڕاستیدا هێلكە خۆراكێكی سەرەكییە لە 
خۆراكەكانی مرۆڤ، بە هەر حاڵ هێلكە 
لە  و  مرۆڤ  گرنگیی  جێگای  بە  بووە 
تایبەتی  گرنگی  سەردەمەكاندا  هەموو 

پێ دراوە.
هۆیەوە  بە  كە  هۆكارەیە  ئەو  هێلكە 
خشۆکه کان  لە   هەندێک   و  باڵندەكان 
ئه م  دەك����ەن.  زی���اد  ك��ی��س��ەڵ،  وەك 
دەخەنە  بێچووەكەیانیان  گیانه وره رانه ، 
لە  كە  بچووكەوە،  ڕەقە  گۆیه  ئەو  ناو 
شێوەی گۆی زەویدایە. ئەگەر بارودۆخ 
كاتە  ئەو  گونجاوبوو،  گەرمی  پلەی  و 
دێتە  بێچوویەك  و   دەتروكێت  هێلكەكە 

دەرەوە كە لە باوانی دەكات.
پێكهاتەی هێلكە پێكدێت

لە چوار بەش
یەكەم: سپێنە

ك��اردەك��ات ل��ەس��ەر خ��ۆراك��دان بە 
كۆرپەلە كە گەشەكردنەكەی لە ناوچەی 
زەردێ��ن��ەوە دەس��ت پ��ێ��دەك��ات، ئەو 
كاتەش سپێنەی هێلكە دەبێتە خۆراك بۆ 

كۆرپەلەكە، خۆراك و وزەی پێ  دەدات 
بۆ گەشەكردن پێش هاتنە دەرەوە. سپێنه 
بریتییە لە ماددەیەكی چەوری خەست و 
فیتالین،  لیسیتین،  لیفیتین،  له:  پێكهاتووە 

كۆلیسترۆل، ئاسن، فۆسفۆر. 
دووەم: زەردێنە

ئاسن  وەك  ماددەکانی  لە  پێكهاتووە 
ڤیتامینەكانی ه��ەروەه��ا  فۆسفۆڕ،   و 
که   پیتراو،  هێلکه ی   ..A. C. D. H

کۆرپه له  لێوه ی گه شه  ده کات، دەكەوێتە 
سەر ڕووی زەردێنە، كە سپی دیارە.

سێیەم: ژووری هەوا
دەكەوێتە بەشی سه ره  پان و گەورەکه ی 
هێلكەكەدا،  شلەی  لەناو  هێلكەوە، 
هێنده ش  هەڵم،  بە  ببێت  ئاو  چەندێک 
گەورەتر  ه��ەواك��ە  ژووری  ق��ەب��ارەی 
پاك  هێلكەی  دەتوانین  بۆیه  دەبێت، 
ئاوێكی  ناو  بیخەینه  که  بناسینەوە  به وه  
که مێک سوێره وه ، ئەگەر هێلكەكە سەر 
ژووری  وایە  مانای  ئەوە  ك��ەوت،  ئاو 
هەواكە گەورەیە و هێلكەكە كۆنە، بەاڵم 
مانای وایە  بوو،  نقووم  ئەگەر هێلكەكە 
و  بچووكە  و  تەسك  هەواكە  ژووری 
هێلكەكەش تازەیە. ئەم تاقیكردنەوەیەش 
سەلماندوویەتی هێلكەی پیتراو تا ته مه نی 
تازه یی ده مێنێته وه  و دواتر  به   10 ڕۆژ، 

سه ر ئاو ده که وێت.
چوارەم: توێكڵی دەرەکی

توخمی  لە  س��ەرەك��ی  شێوەیەكی  بە 
وردبین  به   گه ر  پێكهاتووە،  كالیسیۆم 
سه یر بکرێ، چەندین كون دەبینین، كە 
كراوە  ڕووپ��ۆش  تەنك  ماددەیەكی  بە 
ژوورەوەی  چوونە  لە  ڕێگە  ئه وه ی  بۆ 
ناو  ب��ۆ  بگرێت  ه���ەوا  و  م��ی��ك��رۆب 
هەڵمبوونی  بە  لە  ڕێگا  بەاڵم  هێلكەكە. 
دەرەوە.  بۆ  هێلكەكەوه   لە  ناگرێت  ئاو 
جا زۆر شۆردن و دەست لێدانی هێلكە، 
ئەو پێكهاتە تەنكە خراپ دەكات، كە بۆ 
هەواگۆڕكێ  دانراوە، ئه مه ش وا دەكات 

هێلكەكە خراپ ببێت.
ئاسن  و  پرۆتین  بە  هێلكە  بێگومان 
زیاتر  شیریش  لە  به ڵکو  و  ده وڵه مه نده  
هێلكە  لە  شیر  ب��ەاڵم  تێدایە،  ئاسنی 
هێلكە،  و  تێدایە. شیر  كالیسیۆمی  زیاتر 
هەردووكیان بە ڤیتامین D ده وڵه مه ندن. 
كانزاییەكان  خوێ   بە  هێلكە  هەروەها 

نیشاستەی  که م  بڕێکی  و  ده وڵه مه نده  
تێدایە. كە ئه م خه سڵه تانه وای له  هێلکه 
كردووە لە لیستی ئەو خواردنانەدا دابێت 
بەكار  خۆالوازکردن  و  رێجیم  بۆ  كە 

بێت.
هێلكە  خ��واردن��ی  بۆ  ڕێگا  باشترین 
واتە  نەكوڵێنرێ،  تەواوی  بە  كە  ئەوەیە 
به ده ڵەمەیی، كە زۆر بە ئاسانی هەرس 
لە  ئاسانتر  ك��واڵو  هێلكەی  دەك��رێ. 

هێلكەی سورەوەكراو هه رس ده بێت.
پێویستە لەم كاتانەدا هێلكە نەخورێ

ئەوانەی جگەریان تەمبەڵ بووە.
ئەوانەی بەردیان هەیە لە زراودا.

خواردنی  بە  هەیە  هەستیارییان  ئەوانەی 
هێلكە.

سەختی  بەرزبوونەوەی  تووشی  ئەوانەی 
كۆلیسترۆڵ بوونه.

هەستەوەریی  و  ڕەبۆ  تووشی  ئەوانەی 
سنگ بوونه.

ئەوانەی تووشی وشكیی خوێنبەرەكان و 
مۆخ بوونه.

گورچیلە  هەوكردنی  تووشی  ئەوانەی 
بوونه یان بەردی میزەاڵنیان هه یه .

چەند زانیاریەك سەبارەت بە هێلكە
گەرما  بە  پێویستی  پیتراو،  هیڵكەی   -
پلەی  38-39ی  پله ی  نزیکه ی  تا  هەیە 
گەرمی  پلەی  هێندەی  وات��ە  س��ه دی، 
خودی مریشك، تا زیانی پێ  نەگات و 

کۆرپه له  تیایدا گه شه  بکات.
هەفتە  سێ   ماوەی  بۆ  مریشك  -ئەگەر 
ئەو  ئ��ه وا  هه ڵبنیشێت،  هێلكە  لەسەر 
جوجكەیەكی  و  دەترووكێت  هێلكەیە 

بچوكی لێ  دێته ده ر.
-زانایان لەو بڕوایه دان كە بۆماوە ڕۆڵی 
خوێن  پەڵەی  بوونی  لە  هەیە  گرنگی 
لەناو هێلكەدا و هەندێ  هێلكەی جۆرە 
زیاتر  خوێنی  پەڵە  باڵندە،  جیاوازه كانی 

یان جیاوازیان تێدایه.
ئەنجامی  ل��ە  خ��وێ��ن��ە  پ��ەڵ��ە  -ئ����ەو 
دەبێتە  كە  ڕوودەدات  خوێنبەربوون 
هۆی پەڵەی خوێنین، كە قەبارەكەی لە 
یان زیاتردایە  نووكی دەرزی  ئەندازەی 
زەردێنە  بە  نزیك  یان  سپێنەدا  لەناو  كە 
دەبینرێ، هەرچەندە هیچ زیانێكیشی نییە 
هۆیەوە  بەو  خەڵك  بەاڵم  خ��واردن،  بۆ 
هەموو هێلكەكە فڕێ  دەدەن، لە كاتێكدا 
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و  الببرێ  بەشەی  ئەو  تەنیا  دەتوانرێ 
شایانی  ببینرێ.  دیکه ی  ل��ەوی  س��وود 
گۆشتێك  پارچە  كاتێك  هەر  ئێمە  باسە 
ده خۆین، زۆر زیاتر لەوە خوێنی تێدایە 
لە  بوونی خوێن  فەرامۆشی دەكەین.  و 
هێلکه یه   ئه و  که   ئه وه یه   مانای  هێلكەدا 
بۆ  ئه مه ش  تیادایه.  کۆرپه له ی  پیتێنراوه  
ئه و که سه ی که  ده یه ویت بیخوات هیچ 

زیانێکی نییه.
مادەی  لە  پێكهاتووە  هێلكە،  -سپێنەی 
فیتالین  و  لیسیتین  و  لیڤیتین  و  چەوری 
و كۆلیسترۆل، هاوكات لەگەڵ ماددەی 
وه ک  دیکه ی  پێكهاتەكانی  ڕەنگیدا، 

ئاسن و فۆسفۆڕ.
بڕە  زۆرت��ری��ن  هێلكە،  -زەردێ��ن��ەی 
خۆراكی تێدایە، چونكە زۆربەی ماددە 
بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت  گرنگەكان  زی��ن��دووە 
هەردوو  هه روه ها  م��رۆڤ،  بۆ  خ��ۆراك 
ئاوێته ی  له   فۆسفۆڕی  و  ئاسن  ماددەی 
هەرس  ئاسانی  بە  و  تێدایە  ئه ندامیدا 
دەبێت و شی دەبێتەوە. هه ربۆیه هێلکه بە 
گرنگترین سەرچاوەی ئاسن و فۆسفۆڕ 

داده نرێ.
هێلکه ی  که  هێلكە،  بۆشاییەی  -ئ��ەو 
شێوازێك  ه��ەر  ب��ە  تێدایە،  پیتراوی 
هه ر  ئ��ەو  بسووڕێنیتەوە،  هێلکه که  

دەكەوێتە سەرەوەی هێلکه که .
-تا ئێستا زانست به  ته واوی نەگەیشتووه  
بەوەی هێلكەی پیتراو و نه پیتراو له یه کدی 
بۆ  هۆكارێكە  ئەمەش  بكاتەوە.  جیا 
هێلكە  زۆری  ژمارەیەكی  بەهەدەردانی 

لە جیهاندا.
وردی،  بە  هێلكە  تەمەنی  زانینی  -بۆ 
كەوچكێك خوێی بچووك لە پەرداخێك 
هێلكەكە  ئەگەر  دەتوێنرێتەوە.  ئ��اودا 
ئ��اوه ك��ەوه،  پ��ەرداخ��ە  بنی  ک��ه وت��ە 
ڕۆژی   10 و  ت��ازەی��ە  هێلكەكە  ئ��ەوە 
ژێر  ئاوەكەدا  لە  ئەگەر  تێنەپەڕاندووە. 
ئەوە  نه که وت،  سه ریش  و  نه که وت 
به اڵم  ڕۆژ.   20 نەگەشتووەتە  تەمەنی 
ئەگەر بە تەواوی سەرئاو كەوت، ئەوە 

ته مه نی سێ  هەفتەی تێپەڕاندووە.
-ب���ەش���ی ك��ۆت��ای��ی ه��ێ��ل��ك��ە كە 
و  كلس  لە  بریتییە  توێكڵەكەیەتی، 
تێدا  خۆراكیی  بەهایەكی  هیچ  مانیزا. 
دەیەكی  ناگاته  بارستاییەكەشی  نییە. 

كونی  ت��وێ��ك��ڵ��ەدا،  ل��ەو  هێلكەكە. 
هیولی  چینێكی  به   که   هەیە،  گەورە 
لە  بەر  ئ��ه وه ی  بۆ  داپ��ۆش��راوه ،  تەنك 
چوونە  بۆ  بگرێت  میكرۆب  و  هەواو 
ئەو  تێكچوونی  هێلكەكەوە.  ن��او 
خراپبوونی  واتە  ته نکه  هیولییه  چینە 
زۆری  لێدانی  دەست  بۆیه  هێلكەكە. 
هێلكە جێگه گۆڕکێ کردنی به  ده ست، 
سڕینه وه ی،  و  ئاو  بە  شۆردنی  یان 
دەبێتە هۆی الچوونی ئەو چینە هیولیە 
و  هێلكەكەوە  دەچێتە  میكرۆب  و 
زووتر خراپ دەبێت و خۆ ئه گه ر له م 
شێداردا  ناوچەی  لە  هێلكەکه  بارانه دا 

دانرا، ئه وه  زووتر خراپ دەبێت.
به  كلسكردن  ڕێگای  خۆرهەاڵتدا  -لە 
لە  هێلكە  پاراستنی  بۆ  ب��ەك��اردێ��ت، 
هێلكەكە  ئه وه یه   ئ��ەوەش  خراپبوون، 
بخرێتە ناو ئاوی كلسدارەوە بۆ ماوەیەك، 
گرتنی  ه��ۆی  ده بێتە  كلسەكە  ک��ه 
كاتە  ئەو  هێلكەكە،  توێكڵی  كونه کانی 
بەر دەگیرێ لە چوونە ژوورەوەی هەوا 

و میكرۆب.
-ئەو پرۆتینەی كە لە هێلكەدایە، هەمان 
شیردا  و  گۆشت  لە  كە  پرۆتینەیە  ئەو 

هەیە.
-هێلكە، هەروەها شیریش، لە زۆرترینی 
دەوڵەمەندن  خۆراكە سروشتییەكانن كە 
دوو  ئەم  ب��اردا  زۆر  لە   ،Dڤیتامین بە 
قۆناغەكانی  هەموو  هاوڕێی  خۆراكە، 

ژیانی مرۆڤن، لە منداڵییەوە تا پیری.
-لەبەر ئەوەی هێلكە بە خوێی كانزایی 
ده وڵه مه نده، بەهای گەرمی و خۆراکیی 
كەمی تێدایە، بۆیه بۆ ئەو كەسانە باشە 
كە دەیانەوێت كێشیان كەم بكات، بەاڵم 
یان  و  پەنیر  لەگەڵ  هێلكە  خواردنی 
قەیماغ یان شەكر، ئەو تایبەتمەندییە ون 
دیکه  خۆراكانه ی  ئه م  چونكە  دەكات، 

به های گەرمی و خۆراکییان بەرزە.
هێلكە  ك��ە  ب���ووەوە  ڕوون  -ب��ۆم��ان 
هەموو  و  بەسوودە  زۆر  خواردنێكی 
پێكهاتەكانی بە ئاسانی هەرس دەبن، لە 
گۆشت،  بە  یەكسانە  خۆراكەوە  ڕووی 
له به رئه وه ی  باشترە  گۆشتیش  لە  بەڵكو 
هەندێک  توخم و کانزای تێدایە كە لە 

گۆشتدا نییە.
هێلكەی  هەرسەوە،  ئاسانی  ڕووی  -لە 

ك���واڵو ب��اش��ت��ر ه���ەرس دەب��ێ��ت لە 
سورەوەكراو.

تەمەنی  كاتێك  شیرەخۆره،  -منداڵی 
خواردنی  بەرگەی  مانگ،   9 دەگاتە 
وه ک  گ���ەدەی  و  دەگ��رێ��ت  هێلكە 
ل��ە ڕووی  م��اددەی��ەك��ی وزه ب��ه خ��ش 

پێكهاتەی خۆراكەوە، وه ری ده گرێت.
ئاماژە  ئەمریكا  لە  -سەرژمێرییەكان 
لە  ئەمریكییه ک  هه ر  كە  دەك��ەن  بەوە 
دەخوات،  هێلكە   400 له  زیاد  ساڵێكدا 
هێلكە  بەكارهێنانی  زۆریی  باسە  شایانی 
هەرزانییەكەیشی  و  هێلكە  زۆری��ی  بۆ 

دەگەڕێتەوە.
-لەبەرئەوەی گەرما دوژمنی سەرسەختی 
كەشێكی  لە  هەمیشە  پێوستە  هێلكەیە، 
سارددا بیپارێزین، جوتیاران بە ئەزموون 
لەناو  هێلكە  و  ده رکه وتووه   بۆ  ئەوەیان 
لە شێ  داده نێن، كە دەیپارێزێت  دا  كا 

و لە گەرما.
-كاتێك هێلكەیەك هەڵدەبژێریت، دڵنیابە 
لەوه ی پەڵەی خوێن لە سپێنەیدا بوونی 
نییە  بەڵگە  هیچکات  ئه مه ش  هه یه ، 
له سه ر خراپبوونی هێلكەكە، بەاڵم ئەگەر 
بووبوو،  زەردێنەش  به   تێکه ڵ  خوێنەكە 
نەخورێ،  هێلكەیە  ئەو  وایە  باشتر  ئەوە 
بەاڵم تێكەڵبوونی زەردێنە و سپێنە، هیچ 
ناتوانن  كەس  زۆر  که  نییە  زیانێكی 

بیخۆن.
دێن،  هێلكەوە  لە  كە  بۆنانەی  -ئ��ەو 
بەڵكو  نییە،  ب��ەرپ��رس  لێی  مریشك 
چونكە  بەرپرسە،  لێی  خۆی  هێلكەكە 
دەورەی  كە  هەڵدەمژێت  بۆنانە  ئەو 
ساردکەرەوە،  لەناو  یان  بازاڕ  لە  داوە، 
یان  شیر  ت��ووش��ی  ئ��ەوە  چ��ۆن  وەك 

قەیماغیش دەبێت.

و: حسێن هەڵەبجەیی

سەرچاوەکان:
جهاد  محمد  د.  الصحة  و  الطب   -1
المعرفة،  دار   .309-308 ص:  شعبان 

بیروت،لبنان. 2005م. الطبعة االولی.
قبانی  صبری  د.  ال��دواء  ال  الغذاء   -2
ص390-395، الطبعة التاسعة و العشرون، 
آ ب/اغسطس 2001م. دار العلم للمالیین.
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ل���ە ک���وردس���ت���ان���دا، 
لە  ك��ول��ت��ووری خ���واردەم���ەن���ی، 
بنەمایەكی  هەرچەندە  گۆڕانكاریدایە. 
گ��ۆڕران��ە،  ئ��ەم  ب��ۆ  نییە  سەرەكیی 
تەندروستیی  سەر  كاردەكاتە  بەاڵم 

ئابووریشمان.  و  كۆمەاڵیەتی 
ساڵێك  پەنجا  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
خ��واردن��ی  ن��ە  دەبینین  ل��ەم��ەوب��ەر، 
نەبوو.  بوونیان  بەستوو  نە  قوتوو 
ك��ەس��ی��ش وش����ەی ئ��ێ��ك��س��پ��ای��ەری 
خۆراكی  بازاڕەكانیشمان  نەدەزانی!. 
تێدابوو،  بەكەمی  هاوردەكراوی، زۆر 
تێنەدەپەڕین:  دەس��ت  پەنجەی  ل��ە 
س��وری��اوە  ل��ە  ک��ه  تەماتە  دۆش���اوی 
دەه���ات، پ��ەن��ی��ری ك��راف��ت ک��ه لە 

هۆڵەندەوە و سێویش لە لوبنانەوە.
بەستوو  سەربڕاوی  مریشكی  دوات��ر 
پێیان  هەندێك  ب����ازاڕەوە،  ك��ەوت��ە 

دەوت؛ مریشكی مردارەوەبوو.
بەرهەمهێنەر  واڵتانی  لە  وای  ئەمەش 
ناموسوڵمان  خۆیان  بۆ  كە  ك��رد، 
بوون، لەسەر كیسەكان بنووسن كە بە 
کەچی  سەربڕراون.  ئیسالمی  ڕێگەی 
هێشتا جێی گومان بوو. چونكە لەسەر 
هەمان  سەرنەبڕاویش  بەستووی  ماسی 

نووسیبوو. شتیان 
تەكنۆلۆژیا،  گەشەكردنی  هاوكات 
م��رۆڤ  ب��ە  گ���ەورە  زۆر  س���وودی 

بەرچاو  ڕادەیەكی  بە  دەگەیەنێت، 
ڕێگای  گەلێك  و  دەیحەوێنێتەوە 
بەاڵم  دەكاتەوە،  كورت  بۆ  دووری 
میللی  ن��ەری��ت��ی  و  داب  ه��ەن��دێ��ك 
وازی  كورد  نموونە؛  بۆ  دەگۆڕێت. 
خۆی؛  كۆنەكانی  بەرهەمە  لە  هێناوه 
كوندە،  مەركانە،  گڵێنە،  وەك: گۆزە، 
و  ك��ەرەدان  و  ڕۆن  هیزەی  مەشكە، 
قاپ و قاچاغی لە دار دروستكراو. لە 
جێ.  خستە  تازەی  بابەتی  ئەمانه  بری 
زیانیشیان  و  سوود  هەنگاوانە،  ئەم 
هەبوو. جاران ئارد و گەنم و دانەوێڵە 
گڵێنەدا  عەمماری  و  ك��ەن��دوو  ل��ە 
دەخرێنە  ئێستە  ب��ەاڵم  هەڵدەگیران، 
زووت��ر  كە  پالستیکییەوە  کیسەی 

هەڵدێنێت. ئەسپێ 
س��اردک��ەرەوە  دی��ك��ەوە،  لەالیەكی 
باش  پارەیەكی  و  كات  بەفرگرە  و 
بە  ماڵ  كابانی  و  دەکەن  پاشەکەوت 
سبەینێ  خواردنی  دەتوانێت  دڵنیاییەوە 
ماڵ  ئازادانه  جاروبار  و  هەڵبگرێت 
بەجێ بهێڵێت. بەاڵم جاران، خواردنی 
ڕۆژدا  هەمان  لە  هەر  دەبوو  ڕۆژێك 
هاویندا  گەرمای  ڕۆژانی  لە  بخورێ. 
مەترسی  چونكە  سبەی.  نەدەخرایە 
دەك��را.  ل��ێ  ترشانی  و  تێكچوون 
خەمەی  ئەم  ئامێرانه  ئەم  هاتنی  ئێستا 
ئامێرانە،  ئەم  لەوالشەوە،  لەناوبرد. 
دەشێت هەندێك الیەنی نەخوازراویان 
ه��ەب��ێ��ت ك��ە ل��ەج��ی��ات��ی س���وود لێ 
بۆمان،  بێت  زیانبەخش  وەرگرتنیان، 
خاڵێك  چەند  ئاگاداری  پێویستە  بۆیە 

بین، وەك:
بەستن  دوای  خ���ۆراك  ن��اك��رێ   -1
دیكە  ج��ارێ��ك��ی  خ��اوب��وون��ەوە،  و 
بیبەستێتەوە. بۆ نموونە ئەگەر كارەبای 
ئ��ەوە  ب���ڕرا،  سەعاتێك  چەند  م��اڵ 
خواردنەكانی ناو فرێزەر خراپ دەبن 

و ئیدی بەکەڵکی خواردن نامێنن.
بەستوو  خواردنی  كە  وایە  باش   -2
خاو بووەوە، خێرا خواردنی لێ ئامادە 
گۆشتی  ئەگەر  نموونە  بۆ  بكرێ. 
یەک  لە  بڕەی  ئەو  دەرهێنا،  فرێزەرت 
باش  لەدوای  دەهێنیت،  دەری  جاردا 
هەمووی  و  بیكوڵێنە  خاوبوونەوەی، 
بیخەیتەوە  دیكە  جارێكی  نەك  بخۆ 

بە  ئەگەر  بیبەستێتەوە،  و  فرێزەر  ناو 
خواردنێكی  هۆكارێكەوە،  هەر  هۆی 
نەتویست  و  توایەوە  فریزەر  بەستووی 
تەنیا  ئ��ەوا  بیكوڵێنیت،  كاتەدا  لەو 
ڕۆژ  دوو  ی��ان  ڕۆژێ��ک  م��اوەی  ب��ۆ 
ئاساییدا  ساردکەرەوەی  لە  دەتوانیت 
هەڵی بگریت و لەو ماوەیەدا بەکاری 

بهێنیت.
خورادنەوە،  ئاوی  س��ەردەم��ەدا،  لەم 
كە  پالستیكییەوە  بوتڵی  دەكرێتە 
زۆربەیان بە هەتاو خراپ دەبن، بەاڵم 
فێنكتر  هەتاو  بە  زوو،  گۆزەی  ئاوی 
خ��واردن��ەوەی  هەندێك  دەب���ووەوە. 
ق��وت��وودا  ل��ە  شیرین  و  ڕەن��گ��ک��راو 
و  م��ان��ەوە  زیاتر  بۆ  هەڵدەگیرێن، 
م��اددەی  ئێکسپایەربوون،  درەن��گ 
پارێزەری تێ دەکرێ، وێڕای ماددەی 
نامۆ  ماددەی  جۆرەها  و  ڕەنگكردن 
هەیە كە  تیادا  دیکەشی  نەناسراوی  و 
نەشێن،  مرۆڤ  خواردنی  بۆ  ڕەنگە 

یان زیانبەخش بن.
بوون.  وەرزی  سەوزە  و  میوە  جاران 
تازە  و  پارێزراو  ب��ەاڵم  ب��وون،  كەم 
خۆماڵی  میوەكان،  زۆرب��ەی  ب��وون. 
چێژی  و  تام  خۆیدا  لەكاتی  و  بوون 
ئەمانەشدا  ل��ەپ��اڵ  وەردەگ��ی��را،  ل��ێ 
باقووبە  پرتەقاڵی  و  شارەبان  هەناری 
ئەفریقی  باشوور و مۆزی  و خورمای 
ه���اوردە دەك���ران و ه��ەم��ووی��ان لە 

وەرزی خۆیاندا دەخوران.
و  مۆز  گەرمدا،  هاوینی  لە  ئێستا، 
كەڵەكە  ب��ازاڕەك��ان��دا  ل��ە  پرتەقاڵ 
دەكرێن. بە زستانیش خەیار و تەماتە 
کێشەی  ئەمە  ئاخۆ  نابڕێت.  بازاڕ  لە 
دەبینین  بەڵێ.  وەاڵم��ەك��ەی،  هەیە؟ 
و  هەیە  ب��ازاڕدا  لە  ج��وان  پرتەقاڵی 
فرێش  ناوەكەی  بەاڵم  دێت،  بریقەی 
سپرای  بە  توێكڵەكەی  وشكە.  و  نییە 
كێشەی  ك��راوە.  درەوش��ەدار  تایبەت 
لەمەش  بیبەر،  و  خەیار  و  تەماتە 
بەرهەمانە  ئ��ەم  چونكە  گ��ەورەت��رە، 
و  شووشە  خانووە  لەناو  هۆرمۆن  بە 
دەهێنرێن.  بەرهەم  پالستیكییەكاندا، 
میوە  ئەگەر  تەندروستە  دیاردەیەكی 
و سەوزە زۆربن، چوار وەرزە هەبن. 
نەماندیون،  پێشتر  كە  هەبن  میوەش 
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ئاسایشی  م��ەرج��ی  ب���ەاڵم  دی��ك��ە، 
ئاسایشی  م��ەرج��ی  و  تەندروستی 

پێویسته. بازرگانیشیان 
نییە  بەوە  باوەڕیان  خەڵك  زۆرب��ەی 
كرابن.  پەیڕەو  ئاسایشانه  ئ��ەم  كە 
بەرهەمانە  ئەم  دەكەن  ئەوە  سكااڵی 
بێتامن.  ئەوەندەش  جوانیشن  چەندە 
بۆ  دەگ��ێ��ڕن��ەوە  بێتامییەكەی  ه��ۆی 
ئەم  پێكهاتەكەی.  دەستكاریكردنی 
لە  دەردەك��ەوێ��ت  زیاتر  كێشەیەش 
گۆشت و هێلكەی مریشك و ماسیدا.
باری  به  ئ��ەوەی  جیاتی  لە  مریشك 
ئاسایی خۆی بە ساڵێك گەورە ببێت، بە 
چل ڕۆژ وەك دوومەاڵن هەڵدەتۆقێت. 
هەمانشێوە ماسی حەوزە تایبەتەكان، بە 
زەیتی بەسەرچوو بەخێو دەكرێن. ئەو 
دەكرێ،  بەخێو  چەوری  بە  ماسییەی 
لێدەكرێ  ئ��ەوەی  چ��اوەڕێ��ی  چ��ۆن 
لە  هێلكەش  بێت.  تیادا  ئۆمیگا3ی 
لەبەر  وێنەیە.  بێ  نیعمەتێكی  خۆیدا 
هەیە.  دەوڵەمەنددا  و  هەژار  دەستی 
ماددە  و  ڤیتامینەكان  كانزاو  زۆربەی 
هێلكەدا  لە  خ��ۆراك  سەرەكییەكانی 
هێلكە  ئەم  داخ��ەوە  بە  ب��ەاڵم  ه��ەن، 
بە قوتوی  نازدارە الی خۆمان كراوە 

دەرمان و هۆرمۆنەكان.
مریشكی  دەه��ات  كێدا  خەیاڵی  بە 
پەلەوەرییەکان،  کێڵگە  هێلکەکەری 
وێڕای دانی خراپ، حەب و دەرمانیان 
دەدەنێ بۆئەوەی زەردێنەكەی ڕەنگی 

بنوێنێت. زەرد یان نارنجی 
دێرێك  لێرەدا جێگەی خۆیەتی چەند 
لە باڵوكراوەیەكی دەزگای خۆراك و 
دەرمانی ئەمریكی كورت بكەینەوە و 

وەریگێڕینە سەر كوردی: 
سەر  خ��راوەت��ە  كە  تۆمەتەی  "ئ��ەو 
بۆ  كاریگەریی  دەرب���ارەی  هێلكە 
زیانبەخشی  چەوری  زیادكردنی  سەر 
ئێستا  ك��راوە.  تێدا  زی��ادەڕەوی  لەش 
هێلكە  خ��واردن��ی  ك��ە  دەت���وان���رێ 
ئێستا  تایبەتی  بە  بكرێ  زیاد  كەمێك 
بە  مریشك  واڵت��ەك��ەم��ان��دا  ل��ە  ك��ە 
هێلكەی  كە  دەكرێن  بەخێو  شێویەك 

بهێنن!!"  بەرهەم  تەندروستتر 
دەبێت  خۆمان  الی  بەداخەوە  بەاڵم 

بڵێین: 
و  هێلكە  خ��واردن��ی  ل��ە  "بەئاگابن 
مریشك، چونكە مریشك بە شێوەیەكی 

بەخێودەكرێت". ناتەندروست 
هەڵگرتنی  ج��ۆری  تەنیا  کێشە  وات��ا 
خواردن نییه، بەڵکو كێشەی سەرەكی 
و  زیان  لێرەدا  خواردنەکەیه،  جۆری 
پڕۆسەیە  ئەم  خراپەكانی  كاریگەرییە 

باس دەكەین.
كابانانی  زۆربەی  گشتی  بەشێوەیەكی 
ئامادە  پێویست خواردن  لە  ماڵ، زیاد 
لێك  ئەوە  ئەگەری  چونكە  دەك��ەن، 
چاوەڕواننەكراو  میوانی  كە  دەداتەوە 
هەمانكاتیش،  ب��ك��ات.  س��ەردان��ی��ان 
دەوێت،  كاتی  خواردن  ئامادەكردنی 
خواردن  پەسەندە  كارێكی  كەواتە 
بۆ  بگرێت  هەڵی  و  بنێت  لێ  زۆر 
ڕۆژێكی  چەند  بۆ  یان  دواتر  ڕۆژی 
بەفرگرەدا  ساردکەرەوەو  لە  و  دیكە 

بیپارێزێت.
زانیاری  بەفرگرە  ساردکەرەوەو 

تایبەتیان دەوێ لەوانە:
شێوەیەك  چ  بە  بزانین  گرنگە  سەرەتا 
هەڵدەگرین.  خ��واردن  چیدا  لە  یان 
یان كۆنتەینەر  قاچاخ  و  قاپ  پێویسته 
لەوانە  نەگەیەنێت،  خواردن  بە  زیان 
ئ��ەوان��ەی  و  م��س  و  ف��اف��ۆن  ق��اپ��ی 
دەگەیەنن.  زیان  تێدایە،  قوڕقوشمیان 
كیسی  خۆمان  الی  ئێستاكە  ب��ەاڵم 
ئەمەش  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ،  ن��ای��ل��ۆن 
ژینگەمان  بە  زیان  ئەوەی  سەرباری 
تیایاندا  خ��واردن��ەك��ان  دەگ��ەی��ەن��ن، 
كونێكی  هیچ  چونکه  نین،  پارێزراو 
بچووكیان تیادا نییە بۆ هەوا گۆڕکێ. 
نایلۆندا  لە  میوه  و  سەوزە  نموونە  بۆ 

زوو خراپ دەبن.
بە  نەك  سڕینەوە  بە  میوە  وایە  باش 
پێشئەوەی  بكرێتەوە  خاوێن  شتنەوە 
چونكە  ب��ەف��رگ��رەوە،  ن��او  بخرێتە 
میوەکه  دەکات  وا  میوە  تەڕکردنی 

بگەنێت.
كاتەلین  نان،  پاراستنی  به  سەبارەت 
ئیپیچ لە سایتی  Chateline.comدا 

نووسیوویەتی و دەڵێت: 
باشترین كات بۆ تام و چێژ وەرگرتن 
لە  كە  كاتەیە  ئەو  نان،  خواردنی  لە 

دەهێنرێتە  فڕنەكە  لە  یان  تەنوورەكە 
دوژم��ن��ی  گ��ەورەت��ری��ن  دەرەوە. 
لە  چونكە  س��اردک��ەرەوەی��ه،  ن��ان، 
ئامێرەدا،  ئەم  نزمی  گەرمیی  پلەی 
تێك  ن��ان  نیشاستەی  گەردیلەكانی 
ئەم  بەستندا  پلەی  لە  بەاڵم  دەچ��ن، 
ناچار  ئەگەر  بۆیه  ڕوون��ادات.  كارە 
بوویت و لە فریزەردا نانت هەڵگرت، 
ئەوە دوای دەرهێنانی، بە فڕن گەرمی 
گەرمی  به  و  تازەیی  بە  و  بكەرەوە 

بیخۆ.
بێگومان نان لە گەرمای ژووریشدا بۆ 
هەڵدەگیرێت.  ڕۆژ  دوو  یان  ڕۆژێك 
نییە'.  تیری  نانی  لەسەر  قسە  'لێرەدا 
سندوقی  و  مەنجەڵ  لە  نابێت  بەاڵم 
هەڵبگیرێ،  پالستیكدا  یان  نایلۆن 
هەڵدێنێت،  كەڕوو  زوویی  بە  چونكە 
هاویندا.  گ��ەرم��ای  ل��ە  بەتایبەتی 
ئەوەیه  نان-هەڵگر  باشترین  بێگومان 
لە تەختە دروست بكرێ، چونکه  که 
هەوای  ئاڵوگۆڕی  دەرفەتی  كەمێك 

تێدایە.
ئاو پاراستنی 

ئ��او م���اددەی س��ەرەك��ی��ی ژی��ان��ە و 
پێكهاتەی هەرە گرنگی لەشی هەموو 
زەویش  زۆری  بەشی  زیندەوەرانە، 
پێكهاتووە. هۆكار زۆرن،  ئاو  لە  هەر 
هۆی  دەبنە  كاتی،  شێوەی  بە  که 
یان  ماڵدا،  لە  پێویست  ئاوی  نەمانی 
كەمبوونەوەی. لە هەردوو حاڵەتەكەدا 
گلدانەوەی  و  پاراستن  و  هەڵگرتن 
و  كۆمەڵ  و  تاكەكەس  ئەركی  ئاو، 

دەوڵەتیشە.
وێڕای ئەمانەش، هۆكاری تەندروستی 
هەڵگرتنی  بۆ  پاساو  دەبنە  كە  هەن 
وەك  پەتای  باڵوبوونەوەی  وەک  ئاو. 
خەڵك  ڕێنمایی  بارانەدا  لەم  كۆلێرا. 
كواڵو  و  خاوێن  ئاوی  كە  دەك��رێ 
نەچێت  بیر  ئەوەشمان  بهێنن.  بەكار 
كیمیاباران  ئاكامی  لە  گەلێکجار 
ژەه���راوی،  گ��ازی  بەكارهێنانی  و 
ڕووبار  و  كانیاو  و  ئاو  سەرچاوەی 
دەیان  دەبن و  پیس  و گۆماوەكانمان 
ئەم  كاریگەریی  تا  پێدەچێت  ساڵی 

نامێنێت. تیادا  پیسبوونەیان 
ه��ەم��وو  ئ���ەگ���ەر  خ���ۆم���ان،  الی 
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هێشتا  بێت،  سروشتی  بارودۆخێك 
دەچینە  كه  زۆرە.  سەریمان  دەردی 
سەر سایتە زانستییەكان، كە بە زۆری 
ئەوان  سیستمی  دەبینین  ڕۆژئاوایین، 
جیاوازە، ئەو ئاوەی دەگاتە ماڵەكانیان 
لە  و  داخراودان  بازنەیی  سیستەمی  لە 
ماڵەوە  بەلوعەی  تا  سەرچاوەكەوە 
سەری ئاو داخراوە، بەاڵم الی خۆمان 
دابەشكردنەکەوە،  ئ��او  ح��ەوزی  لە 
دواتریش  و  بەتاڵە  س��ەری  ئاوەكە 
كە  سەربانەكانمانەوە  تەنكی  دەڕژێتە 
مرۆڤیان  بەكارهێنانی  مەرجێكی  هیچ 
دەبن  پڕ  ئاوەکانمان  تانكیی  نییە.  تێدا 
و  دووك���ەڵ  و  م��ەگ��ەز  و  مێش  ل��ە 
ئاو  كواڵنی  ڕەنگە  'خڵتە'،  سەختیان 
لەناوبردنی  بۆ  هەبێت  خۆی  سوودی 
بەاڵم چارەی  میكرۆبەکان،  بەكتریا و 

ژەنگ و ژار و خڵته ناكات.
ئاوی ڕوون و بێگەرد لە بازاڕەكانماندا 
زۆرن، ڕەنگە بە ڕواڵەت بێ عەیب بن، 
بەاڵم كێشە لە بوتڵ و دەبەكانیاندایە، 
ئایا  دەشێن.  ئاو  هەڵگرتنی  بۆ  داخۆ 

بەر له هەتاو دەگرن؟
وەزارەت���ی  دەب��ێ��ت  پرسیارانە  ئ��ەم 
هەمان  بداتەوە.  وەاڵمیان  تەندروستی 
تاقیكردنەوەی  دەب��ێ��ت  وەزارەت 
بەردەوام بكات بۆ سەرچاوە ئاوییەكان 
بە بیری ئاوی مااڵنیشەوە بۆ دڵنیابوون 
بۆ  و  بەكارهێنان  بۆ  گونجاوییان  لە 

كاری ناو ماڵ.
ئەمریكییەكان دەڵێن ئەو دەبە و بوتڵ 
تێدایه  خواردنەوەیان  پاكەتانەی  و 
دەپ��ارێ��زرێ،  تێدا  خ��واردن��ی��ان  ی��ان 
درابێت  لێ  ئ��ەوەی  م��ۆری  پێویسته 
كە بۆ خواردن و خواردنەوە تەرخان 
شیر  بوتڵی  بزانرێ  گرنگە  ك��راون. 
پێشووتر  ئەگەر  بەكاربهێنرێتەوە  نابێت 
چونكە  تێكرابێت،  شیری  جارێك 
ن��اوەوەی  لێوارەكانی  ب��ە  چ��ەوری 
ئ��اوی  ك��ە  كاتێك  و  دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە 

دەهێنێت. هەڵ  بەكتریا  تێدەكرێت 
تێدەكرێ،  كلۆری  خواردنەوە  ئاوی 
پێویسته  بەاڵم  پێویستە،  كارێكی  ئەمە 
كەم  بەبێ  بێت  ناسراو  پێوەری  بە 
ناوچە  ئاوی  گرنگیشە  زۆر  زیاد.  و 
شاخاوییەكان یۆدی تێ بكرێت لەبەر 

كەمیی یۆد لەو ناوچانەدا.
گۆشت هەڵگرتنی 

ئەگەر  بكڕە،  سەربڕاو  تازە  گۆشتی 
بە  ئاگادار  دەیکڕیت  قەسابخانە  لە 
هەڵنەگەڕابێت،  س��ور  ڕەن��گ��ەك��ەی 
بەزەكەی  و  پێست  و  نەبووبێت  چرچ 
ئ��ەگ��ەر كرا  ن��ەب��ووب��ێ��ت��ەوە!  وش��ك 
كەمتر  چەوریی  كە  بکڕه  گۆشتێك 
ناو  بۆ  زۆرە  س��وودی  ئێسقان  بێت، 
ئەسیدی  یۆریك  سوور  گۆشتی  شلە. 
دەبێتە  خواردنی،  زۆر  تێدایە،  زۆری 
هۆی بەرزبوونەوەی یۆریک ئەسید لە 
پەسەندترە،  مریشك  گۆشتی  خوێندا. 

زیندووانەی  مریشكە  ئەو  نەك  بەاڵم 
هۆرمۆن  و  خراپ  خواردنی  بە  كە 

گەورەیان دەكەن.
ڕەنگە ئێستا هەموو ماڵێك بۆ ماوەیەك 
گ��ۆش��ت ب��پ��ارێ��زێ��ت. گ��ۆش��ت بۆ 
ساردکەرەوەدا  لە  ڕۆژ  دوو  م��اوەی 
بۆ  فرێزەردا  لە  بەاڵم  هەڵدەگیرێ، 
هەڵدەگیرێت  هەفتەیەك  چەند  ماوەی 
بەو مەرجەی ئەگەر هاتوو لە كیسەی 
ه��ەوا خ��اڵ��ی��ك��راوەدا دان��راب��ێ��ت. لە 

گۆشت  وایە  باشتر  حاڵەتێكدا  هەموو 
دابنرێت  دیكەوە  خ��واردن��ی  لەژێر 
بەسەر  بڕژێت  خوێنەكەی  ن��ەوەك 

دیكەدا. خواردنەکانی 
لە  خاڵیكراوه  "پاكێج"ی  س��وودی 
هەوا، بۆ ئەوەیە که ئۆكسجین زیان بە 
پێكهاتەی كیمیایی و مایكرۆبایۆلۆژیی 
بەاڵم  دەگەیەنێت.  سەربڕاو  گۆشتی 
قاورمە  بە  گۆشت  ك��وردەواری��دا  لە 
زستاندا.  لە  بەتایبەتی  هەڵدەگیرا 
زانستیانەی  باسی  ئەمڕۆ  تا  بەداخەوە 
ئەم  خۆرئاوا  لە  چونكە  نییە،  لەسەر 
ئەوان  نەناسراوە.  هەڵگرتنه  ج��ۆره 

دەكەن،  خۆش  گۆشت  دووكەڵ  بە 
نەناسراوه. ئێمه  ئەمشیان الی 

گۆشتە،  ج��ۆری  باشترین  م��اس��ی، 
خۆشبەختانە  دەریا،  ماسیی  بەتایبەتی 
خۆشكراوی  بە  دەری��ا  ماسیی  ئێستا 
پەنجەماسی  شێوەی  بە  دڕك  بەبێ  و 
و  پێچراونەتەوە  نان  وردە  و  ئارد  بە 
دەست  گەورەكاندا  سۆپەرماركێتە  لە 
و  نایابە  زۆر  خواردنێكی  دەك��ەون. 

هەرزانه. نرخیشی 
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جگەری ئاژەڵ و باڵندە بە بەستوویی 
ئامادەكردنی  بەاڵم  دەكەون،  دەست 
جگەر بۆ سەر خوان، زانیاریی تەواوی 
نەبێتەوە.  کەم  بەهاكانی  تا  پێویسته 
دەبرژێنرێ.  ب��ەزۆری  خۆمان،  الی 
بەتین  ئ��اگ��ری  ب��ە  جگەرخانەكان 
تاڕادەیەک  بۆیه  دەپڕوكێنن،  هەڵی 
وشك و بێتام دەردەچێت. باشتر وایە 
ببرژێنرێ،  لەسەرخۆ  ئاگری كز و  بە 
و  هەڵگەڕێتەوە  چركە   30 دوای 
دیكەی  الكەی  دیكە  چركەی   30

ببرژێنرێ.
تەنكەكەی  پێستە  خۆرئاواییەكان، 
جگەرەکه  پاشان  لێدەكەنەوە،  جگەر 
و  ڕۆنەكەرە  و  تەماتە  سۆسی  لەناو 
زەی��ت ی��ان م��ارگ��ری��ن-دا س��ووری 
دەكەنەوە. بەاڵم بۆ برژاندن، دەیخەنە 
وشكی  بە  ئ��ەوەی  بۆ  ئەلەمنیۆمەوە 

نەخرێتە سەر مێز و خوان.
برنج هەڵگرتنی 

كە  شاهانەیەیە  خۆراكە  ئەو  برنج 
وەس��ف  پ��ێ  باشی  شتێكی  ه��ەم��وو 

برنجە...  "ئەڵیی  دەوترێت  و  دەكرێ 
هۆی  ب��ە  ئێستاكە  برنجییه".  ئەمە 
دەستكاریكردنی  ن��اڕەواو  بازرگانیی 
پێکهاتەی برنجەکەوە لە بەرهەمهێناندا 
وردە  بۆیه  دەك��رێ،  تێدا  ساختەی 
خواردنی  لە  خۆیان  خەڵك  وردە 

دوور دەخەنەوە!
برنجدا  لێنانی  لە  ئەندەنووسییەكان 
بنێن  لێ  برنج  ئەمڕۆ  که  بەناوبانگن، 
دەڵێن  که  بەوەی  دەیخۆن،  سبەینێ 
دەبێت.  خۆشتر  و  پەسەندتر  تامی 
برنج  خۆرهەاڵت،  گەالنی  زۆرب��ەی 
بە  ناشتا  فلیپینییەكانیش  دەخۆن.  زۆر 
شۆربای برنج دەكەن. جاری وا هەیە 
برنج  ژەمێك  لە  زیاتر  ڕۆژێكدا  لە 
كەمتر  واڵتانە  ئەم  گەالنی  دەخ��ۆن. 
تەمەنێكی  و  بەكاردەهێنن  گۆشت 

زیاتر دەژین.
ژووری  لە  لێنراو  برنجی  حاڵ  بەهەر 
لە  دەمێنێتەوە.  سەعات   24 بۆ  فێنكدا 
ساردکەرەوەشدا بۆ دوو ڕۆژ یان سێ 

هەڵدەگیرێت. ڕۆژ 

نیسک
باشترین  بە  نیسك  ئەمریكییەكان  سایتە 
دەكەن،  وەسف  زەوی  سەر  خواردنی 
بە خواردنی  ئەم خواردنە  الی خۆمان 
وت��راوه  و  دەك��رێ  هەژمار  ه��ەژاران 
پێویسته یەكسەر دوای لێنانی، بخورێت. 
دەڵێن  خۆرئاواییەكان  سایتە  ب��ەاڵم 
سەالجەدا  لە  هەفتە  دوو  تا  دەك��رێ 

بێئەوەی خراپ بێت. بپارێزرێ 
میوە؛ هەڵگرتنی سەوزەو 

بەگشتی ئەم ماددانە بە تازەیی بخورێن 
لە  زیاد  كە  بزانرێ  وایە  باش  باشترە. 
پێویست نەكڕرێن و ئەگەر بەشی چەند 
ڕۆژێكمان خستە ساردکەرەوەوە، ئەوە 
خاولی  ك��اغ��ەزە  بە  كە  وای��ە  باشتر 
پێش  تا  بسڕرێنەوه   Towel Paper

پێویسته  ن��ەش��ۆررێ��ت��ەوە.  خ��واردن��ی 
بە  سی  ڤیتامین  كە  بزانین  ئ��ەوەش 
دەچێت،  لەناو  بەستن  و  وشككردنەوە 
بەاڵم زۆربەی گەالنی سەر زەوی میوە 
یان  وشككراوە  خۆشاو،  شێوەی  بە 

هەڵدەگرن. بەستوویی 
و  مێوژ  ب��ام��ێ،  ك���وردەواری���دا،  ل��ە 
زستان،  بۆ  دەکرێنەوە  وشک  هەنجیر 
و  ناناسن  بامێ  ئەمریكی  و  ئەوروپی 
نەكردۆتەوە.  باڵو  لەسەر  زانیاریشیان 
ئەوان تەماتە و سەوزە و میوەی دیكە 
 Solar ئامێری  بە  یان  هەتاو  لەبەر 
میوە  ئامێرە  ئ��ەم  دەك��ەن��ەوە.  وش��ك 
و  مەگەز  و  مێش  و  لە  سەوزەكە  و 
میکرۆب دەپارێزێت و زووتر وشکی 
كێشەی وشككردنەوە الی  دەكاتەوە. 
و  مێش  وێ��ڕای  كە  ئەوەیە  خۆمان 
لێ  زۆریشی  خۆڵی  و  تۆز  مەگەز، 

دەنیشێت.
سەوزە  شێواز  دوو  بە  خۆرئاواییەكان 
پارچە  یا  فرێزەرەوە:  دەخەنە  میوە  و 
كیسەی  دەیخەنە  و  دەكەن  پارچەی 
دەیخەنە  ت��ەواوی  بە  یان  تایبەتەوە، 
خاڵی  ه��ەواك��ەی  كە  كیسەیەكەوە 

كرابێتەوە.

سەرچاوەكان:
Catheline.com

Myo clinic

Nda-agriculture

ئەندەنووسییەكان لە لێنانی برنجدا بەناوبانگن، 
که ئەمڕۆ برنج لێ بنێن سبەینێ دەیخۆن، 
بەوەی که دەڵێن تامی پەسەندتر و خۆشتر 
دەبێت. زۆربەی گەالنی خۆرهەاڵت، برنج زۆر 
دەخۆن. فلیپینییەكانیش ناشتا بە شۆربای برنج 
دەكەن. جاری وا هەیە لە ڕۆژێكدا زیاتر لە 
ژەمێك برنج دەخۆن. گەالنی ئەم واڵتانە كەمتر 
گۆشت بەكاردەهێنن و تەمەنێكی زیاتر دەژین
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وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع

سیسرك بەر لە مرۆڤ
لەسەر زەوی ژیاوە
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مێرووە  لەو  یەكێكە  سیسرك 
كەسێك  دەگ��م��ەن  بە  نەگبەتانەی 
دەی���دۆزی���ت���ەوە خ��ۆش��ی ب��وێ��ت و 
هەم  و  شێوەكەی  هەم  نەیكوژێت، 
پیسەكانەوە،  شوێنە  نزیك  لە  ژیانی 
لێ  قێزی  خەڵكی  ك���ردووە  وای 
بدەن.  لەناوبردنی  هەوڵی  بكەنەوەو 
گشتی،  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە  م���رۆڤ 
سیسرك  بینینی  بە  خانمان،  بەتایبەتی 
ناڕەحەت دەبن و ڕاستەوخۆ پەالماری 
و  دەدەن  گسكێك  یان  پێاڵو  تاكێک 
پێیداو  دەیكێشن  بێت  تیا  هێزیان  تا 
قسەیەك  بارەیەوە  لەم  دەیپلیشێننەوە. 
پرسی  سیسركێكیان  لە  دەڵێ:  هەیە 
وەاڵمدا  لە  چییە،  ئ��ارەزووت  حەزو 
ئاسایی  مردنێكی  دەكەم  حەز  دەڵێ: 

بكەنەوە. پانم  پێاڵو  بە  نەك  بمرم 
كە  مێرووانەیە  ب��ەو  س��ەر  سیسرك 
جووتێ باڵی ڕاست و ڕوونیان هەیە، 
بازدانیان  و  فڕین  توانای  هەندێكیان 
خێرایی  بە  دیكەیان  هەندێكی  هەیەو 
تا  سیسرك  دەڕۆن.  زەوی��دا  بەسەر 

گۆی  الیەكی  هەموو  بە  ڕادەی��ەك 
ناوچە  لە  و  بووەتەوە  باڵو  زەوی��دا 
سیسرك  زۆرە.  ژمارەیان  گەرمەكاندا 
كێڵگەو  لە  هەیەو  جۆری  چەندین 
ئەم  دەژی.  مرۆڤەكاندا  خانووبەرەی 
ڕەنگ  ڕوونی  باڵی  جووتێ  مێرووە 
قاوەیی و دوو چاوی گەورەو شەش 
جووتێ  هەروەها  هەیە،  مشاریی  پێی 
لەسەر  كە  هەیە  هەسته وه ری  شاخی 
و  درێ��ژن  م��ووی  تاڵە  دوو  شێوەی 

دەكەونە سه ر سەری.
ئەم  هەیە،  ناخۆشی  بۆنێكی  سیسرك 
ڕژێنەوە  كۆمەڵێ  لە  ناخۆشە  بۆنە 
ئەو  ه��ەم��وو  سیسرك  دەردەدات. 
ش��ت��ان��ە دەخ����وات ك��ە دێ��ن��ە س��ەر 
ڕێ��ی. زۆرب��وون��ی ل��ه  ڕێ��گ��ه ی ئەو 
دەنێت.  دای  مێیە  كە  گه رایانه وه یه 
ڕژاندنی  ڕێگەی  لە  سیسرك  مێیەی 
بۆ  خۆی  ئامادەیی  خۆشەوە،  بۆنێكی 
دەردەبڕێت.  نێرە  لەگەڵ  جووتبوون 
شاخە  ڕێگەی  لە  بۆنە  ئەم  نێرەكان 
و  وەردەگ���رن  هەستیارەكانیانەوە 
دەك��ەون��ەڕێ.  مێیەكە  الی  ب��ەرەو 
یەكجار جووتبوون  بە  سیسرك  مێیەی 
لەگەڵ نێرەكەدا، دەتوانێ بە درێژایی 
شێوه ی  له   پیتێنراو  هێلكەی  ژیانی 

دابنێت. گه رادا 
نزیكەی  توێژینەوە  هەندێ  بەپێی 
هەندێ  هەیە،  سیسرك  جۆر   3500
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی زان��س��ت��ی ئ��ەوەی��ان 
پەنجا  پێش  سیسرك  كە  سەلماندووە 
گۆی  لەسەر  لەمەوبەر  ساڵ  ملیۆن 
 46 بە  سیسرك  واتە  هەبووە،  زەوی 
لەسەر  م��رۆڤ  لە  ب��ەر  س��اڵ  ملیۆن 
ئاشكرایە  ژی��اوە،  زەوی  هەسارەی 
دەكەن  لەوە  باس  توێژینەوە  هەندێ 
ساڵە  ملیۆن   4 نزیكەی  مرۆڤ  كە 
ئەمەش  بووە.  نیشتەجێ  زەوی  لەسەر 
لەو  یەكێكه  سیسرك  وای��ە  م��ان��ای 
ڕووی  لەسەر  بەراییانەی  بوونەوەرە 

زەوی ژیاوە.
مێرووانەی  ل��ەو  یەكێكە  سیسرك 
قرتێنەرەكان،  دەوترێت  پێیان  كە 
كە  پێشەوەی  شەویالگی  ه��ەردوو 

لەتكردنن،  و  وردکردن  شەویالگی 
ب��ۆ پ��ارچ��ەپ��ارچ��ەك��ردن��ی خ��ۆراك 
دوو  لەوە  جگە  دەهێنێت.  بەكاریان 
پێیان  و  هەیە  دیكەی  شەویالگی 
ئەم  پشتەوە،  شەویالگی  دەوترێت 
پێشەوە  ل��ەوان��ەی  شەویالگە  دوو 
خۆراكەكەوە  بە  پ��اڵ  و  بێهێزترن 
گ��ەروو.  ن��اوەوەی  بەشی  بۆ  دەنێن 
هەیە،  لێوی  دوو  سیسرك  هەروەها 
لێوی سەرەوە كە بریتییە لە قەپاغێكی 
بەشی  خ��وارەوەو  بەرەو  شۆڕەوەبوو 
هەرچی  دادەپۆشێت.  دەم  پێشەوەی 
پشتەوەی  بەشی  خوارەوەیە،  لێوی 

دادەپۆشێت. دەم 
جووتبوون

ئەوەیە  سەیرە،  سیسركدا  لە  ئەوەی 
دەردەك��ات  بەهێز  دەنگێكی  نێرە 
ناخۆشی  جێگای  م��رۆڤ  ب��ۆ  ك��ە 
سیسرك  ب��ۆ  ك��ەچ��ی  ب��ێ��زاری��ی��ە،  و 
بایەخە،  پ��ڕ  و  گرنگ  دەنگێكی 
مێیەی  نێرەو  جووتبووونی  چونكە 
دەنگەوە  ئەم  ئەنجامی  لە  سیسرك 
ناخۆشە،  دەنگە  ئەم  ئامێری  دێتەئارا. 
لەسەر هەردوو باڵی نێرەكەیە، لەسەر 
هەیە،  گرنجگرنج  الیەكی  باڵێكیان 
لەسەر باڵەكەی دیکەیان پەلێك هەیە 
هاتووەتە  زیاتر  دیکە  لەوانی  كە 
هەردووكیان  نزیكی  لە  دەرەوە، 
لە  كە  هەیە  ڕاكێشراو  پێستێكی 
الیە  بە  پەلەكە  كاتێ  دەچێت،  تەپڵ 
ئەو  دەخشێت،  گرنجگرنجەكەدا 
س��ەرەڕای  دەبێت.  دروس��ت  دەنگە 
ئ��ەو دەن��گ��ە ن��اخ��ۆش��ەی ن��ێ��رە كە 
جووتبوون،  پ��رۆس��ەی  لە  بەشێكە 
پرۆسەی  خێراتركردنی  ب��ۆ  مێیە 
نێرەكان  ڕاكێشانی  بۆ  و  جووتبوون 
خۆش  بۆنێكی  خ��ۆی��ان،  الی  ب��ۆ 
نێرەكانەوە  بەالی  بۆنە  ئەم  دەڕشێنن. 
هەر  بایەخدارە  و  گرنگ  ئەوەندە 
لە  دەست  هەڵمژی،  بۆنەكەیان  كە 
تەنانەت  هەڵدەگرن،  شتێك  هەموو 
بن،  نانخواردنیش  سەرقاڵی  ئەگەر 
بەرەو  و  دەهێڵن  بەجێ  خۆراكەكە 

دەڕۆن. بۆنەكە  سەرچاوەی 
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زۆربوون
گ��ەش��ەی س��ی��س��رك گ��ەش��ەی��ەك��ی 
دوای  سیسرك  مێیەی  نییە،  ت��ەواو 
هەڵدەكەنێت  چاڵێك  جووتبوون، 
تێدا  گ��ەراك��ان��ی  ت���وورەك���ەی  و 
دادەنێت، دوای ترووكانی گەراكان، 
دەرەوە  دێتە  بچووك  زیندەوەرێكی 
نییە،  باڵی  بەاڵم  دەچێت،  سیسرك  لە 
تەنیا دوای چەند جارێك خۆداماڵین، 
ئەو زیندەوەرە بچووكە دەگۆڕرێ به  

تەواو. سیسركێكی 
سیسرك نەخۆشكەوتنی 

ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك��ی زان��س��ت��ی ن��وێ، 
مرۆڤ،  وەك  سیسرك  دەریخستووە 
دووچ��اری  س��اڵ��ەوە،  دەچێتە  كاتێ 
توێژەرە  دەبێت.  الوازی  و  بێهێزی 
ڕوون  ئ���ەوەی���ان  ئ��ەم��ری��ك��ی��ی��ەك��ان 
جومگەكانی  ك��ە  ك���ردووەت���ەوە 
بەشێوەیەكی  پ��ی��ر،  سیسركێكی 
س��روش��ت��ی ل��ە ج��ووڵ��ە دەك��ەوێ��ت. 
مێرووە  هەموو  وەك  سیسرك  پاشان 

درێژ  تەمەنی  دیكە،  خشۆكەكانی 
دەبێتەوە تا دەگاتە زیاد لە 60 هەفتە، 
ڕۆشتندا  لە  ته مه نه،  ئه م  دوای  که 
دەبێت.  له تردان  و  كەوتن  دووچاری 
گۆڤاری  بە  توێژەرانە  لەو  یەكێك 
سیسركی  ڕاگەیاندووە:  نوێی  زانستی 
لە هەموو هەنگاوێكیدا دووچاری  پیر 
جووڵەی  ئەمەش  دەبێته وه ،  كەوتن 

خاو دەكاتەوە.
دیكەیدا  بەشێكی  لە  توێژینەوەكە 
سیسرك  كاتێ  دەك��ات  ب��ەو  ئاماژە 
لە  زیاد  هەفتە،   65 دەگاتە  تەمەنی 
ڕووب���ەڕووی  هەنگاوەكانی،   %80
دەكات  وا  ئەمەش  دەبێتەوە،  كەوتن 
که  خۆی،  كاتی  40%ی  لە  سیسرك 
كەم  كردبوو،  تەرخان  جووڵه ی  بۆ 
بە  زۆر  لەوەی  جگە  ئەمە  بكاتەوە. 
لێژاییەكدا سه ر  به  زەحمەت ده توانێ 
بێت  پلە   45 لێژییەكەی  كە  بکه وێت 
بگەنە  ناتوانن  سیسركەكان  60%ی  و 

لێژاییە. ئەو  سەرەوەی  بەشی 

سیسرك دەربارەی 
س��ی��س��رك ی��ەك��ێ��ك��ە ل���ەو م��ێ��رووە 
دەگمەنانەی لەیەك كاتدا مایه ی قێز و 
سەرسوڕمانیشە، قێزكردنەوە لە سیسرك، 
بە هۆی شێوەكەی و ئەو جێگایەیە كە 
ژیانی تێدا دەباتە سەرو لێی دەژی، واتە 
لە تەوالێت و شوێنە پیسەكانی دیكەدا. 
سەرسوڕمانیش بەهۆی توانا گەورەكەی 
سیسرك  پێدا  ئاماژەمان  وەك  مانەوە.  بۆ 
لە كۆنترین ئەو بوونەوەرە زیندووانەیە 
زەوی  لەسەر  كۆنەوە  كۆنی  لە  كە 
پشتڕاست  ئ��ەوە  لەمڕۆدا  نیشتەجێیە. 
كراوەتەوە كە زەوی لە تەمەنی خۆیدا، 
شەپۆلی  پێنج  دووچ���اری  ك��ەم  الن��ی 
لەناوچوون بووەتەوە، هەر شەپۆلێكیش 
وشكاییەكانی  و  ئاوی  بوونەوەرە   %90
شەپۆلی  دواهەمین  لە  ل��ەن��اوب��ردووە، 
شیردەرە  و  داینەسۆرەكان  لەناوچووندا 
زەبەالحەكان فەوتان، كەچی سیسرك بۆ 

پێنجەم جارە ڕزگاری بووە!!
دوای  لە  دەت��وان��ێ  سیسرك  دەوت��رێ 
دووچ��اری  كە  كارەسات  خراپترین 
نموونە  بۆ  ده مێنێتەوە.  دەبێت،  زەوی 
سەرتاپاگیر  ئەتۆمی  جەنگێكی  ئەگەر 
ئەو  بەر  بوونەوەرێك  هەر  ڕووب��دات، 
بە  ناتوانێ  بكەوێت،  ئەتۆمییە  تیشكە 
تەنیا  بمێنێتەوە،  سەالمەتی  و  ساغی 
سیسرك نەبێت. گەر داهاتەكانی زەوی 
تەنیا  نەما،  خ��ۆراك  ب��وون��ەوەو  ك��ەم 
برسییەتی  بەرگەی  دەتوانێ  سیسركە 
سیسرك  ل��ەوەی  جگە  ئەمە  بگرێت. 
دەتوانێ هەموو شتێ بخوات: لە خۆڵەوە 
پالستیك.  بۆ  تەختەوە  لە  پسكیت،  بۆ 
كوشندە  نەخۆشییەكی  ئەگەر  خۆ 
باڵوبووەوەو سەرجەم زیندەوەرانی لەناو 
برد، ئەوا سیسرك دەتوانێ زۆر بەخێرایی 
دژەتەنی  كۆمەڵێ  و  بگونجێنێت  خۆی 
بەرگری تایبەت بەرهەم بهێنێت و خۆی 
هەروەها  بپارێزێت.  پێ  نەخۆشییە  لەو 
و  ڕشێنران  ژەهراوییەكان  گازە  ئەگەر 
سیسرك  حاڵەتەدا  لەم  ه��ەواوە،  كرانە 
هەناسە  دەقیقە   40 ماوەی  بۆ  دەتوانێ 
شوێنێكی  و  ڕادەكات  ئەو  تا  نەدات، 
دەدۆزێ��ت��ەوە.  گونجاوتر  ی��ان  باشتر 

نابینێت چاوی زۆر کزەو هیچی پێ 
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بۆ  باشی  ئامڕازێكی  چەند  سیسرك 
هەیە،  ڕاكردنەكەی  جێبەجێكردنی 
لەوانە ئەو بەخێراییەكی گەورە ڕادەكات 
كە مەزەندە دەكرێ بە 5 كیلۆمەتر لە 
سەعاتێکدا. جگە لەوە دەتوانێ قەبارەی 
بكاتەوە  بچووك  شێوەیەك  بە  خۆی 
زۆر  كونی  بە  بكات  ئاسانی خۆی  بە 
بەناو  دەت��وان��ێ  ه��ەروەه��ا  بچووکدا، 
بۆرییەكدا بڕوات تیرەكەی لە 5 میلمەتر 
توانا گەورەیەی خۆ  ئەم  نەبێت.  زیاتر 
بە  سیسرك  وادەك��ات  بچووكردنەوە، 
ئاسانی خۆی بكات بە نێو درزو كون 

و كەلەبەرە تەسك و بچووكەكاندا.
زۆر  ئاساییدا،  بارودۆخی  لە  سیسرك 
دوورە لەوەی دووچاری لەناوچوون 
ب��ب��ێ��ت��ه وه ، ژم���ارەی چ��ەن��دج��ار لە 
س��ەرج��ەم  و  م����رۆڤ  ژم�����ارەی 
جگە  ئەمە  زی��ات��رە،  ش��ی��ردەرەك��ان 
 3500 لە  زیاد  وتمان  وەك  لەوەی 
هێندەی  ل��ەوان��ەی��ە  ه��ەی��ە،  ج��ۆری 
دیكەی  ج��ۆری  ژم��ارەی��ه ش  ئ��ەو 
نەدۆزراونەتەوە.  هێشتا  كە  هەبێت 
ئەم  تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێك 
م��ێ��رووە ئ��ەوەی��ە ک��ه دەت��وان��ێ لە 
لە  ب��ژی،  جیاوازەكانیشدا  ناوچە 
بیابانە  بۆ  باراناوییەكانەوە  دارستانە 
ناوچە  ل��ە  برینگەكان،  و  وش��ك 
ج��ەم��س��ەری��ی��ەك��ان��ەوە ب��ۆ خ��ان��ووە 
ج��ۆری  بیست  تەنیا  گ��ەرم��ەك��ان. 
حەزدەكەن  كە  هەیە  سیسرك 
لەنێو  خۆشە  پێیان  و 
بژین.  ماڵەكاندا 

كەشتی  ڕێگەی  لە  جۆرەیان  ئەم 
ب��ازرگ��ان��ی��ی��ەوە،  پ��اپ��ۆڕەك��ان��ی  و 
گ��واس��ت��راون��ەت��ەوە ب��ۆ ك��ی��ش��وەرە 
كاتی  ل��ە  دەت��وان��ن  و  ت��ازەك��ان 
هیچ  مانگ   3 ماوەی  بۆ  پێویستیدا 
ئاو  ڕۆژ   14 م��اوەی  بۆ  و  نەخۆن 
پلەی   70 ب��ەرگ��ەی  ن��ەخ��ۆن��ەوەو 

دەگرن!! سه دی 
كۆمەڵێ  خۆڕزگاركردن،  بۆ  سیسرك 
هەیە،  سەرسوڕهێنەری  میكانیزمی 
بۆنكردنی  هەستی  نموونە  بۆ  لەوانە 
بۆنكردنە  هەستی  ئەم  بەهێزە،  بڵێی  تا 
بەهێزەی وای لێ دەكات بوونەوەرەكان 
خۆیاندان،  كوونەكانی  لە  هەر  هێشتا 
دەزانێت.  هاتنیان  بە  سیسرك  كەچی 
بە  دەرەوە،  بێتە  بوونەوەرێك  ه��ەر 
هۆی ئەو بۆنە كەمەی كە دوای خۆی 
بەجێی دەهێڵت، سیسرك بە هاتنەكەی 
هەستەوەرییەكی  سیسرك  دەزانێت. 
لە  كە  هەیە  شەپۆالنە  بەو  دەگمەنی 
بەرز  پێت  تۆ  ئەگەر  هەوا ڕوودەدەن. 
بكەیتەوە،  پان  سیسركێك  تا  كردەوە 
پێتدا،  خ����وارەوەی  هێنانە  لەكاتی 
دروس��ت  ه��ەواك��ە  ل��ەس��ەر  فشارێك 
دەبێت، بەمەش سیسركەكە لە ڕێگەی 
هەستدەكات  هەستیارەكانییەوە،  شاخە 
شتێكی قورس له  سه روویه وه  دەكەوێت 
چاوتروكانێكدا  لە  بۆیە  سەریدا،  بە 
لەناوبردنی  بۆ  ئەگەر  خۆ  ڕادەك��ات. 
سیسرك بیرت لە بەكارهێنانی تازەترین 
كردەوە،  مێرووكوژ  دەرمانی  جۆری 
سەركەوتن  س��ەرەت��ادا  لە  لەوانەیە 
سیسركەكانی  بەاڵم  بێنیت،  بەدەست 
خۆیان  بەخێرایی  زۆر  دیكە 
ئەو  لەگەڵ 
دەرم���ان���ە 

ن��ەوەی��ەك  و  دەگونجێنن  ت��ازەی��ەدا 
دەخەنەوە كە ئەو دەرمانە كاریگەریی 
هەواڵێكی  ئەمەش  نابێت.  لەسەریان 
ئاماژەمان  پێشتر  ناخۆشە، چونكە وەك 
یەكجار  ب��ە  سیسرك  مێیەی  پ��ێ��دا 
دەتوانێ  نێرەكەیدا،  لەگەڵ  جووتبوون 
هێلكەکانی هه ناوی  ژیانی  بە درێژایی 

بپیتێنێت و وەچەی تازە بخاتەوە.
ج��ۆرەك��ان��ی 

سیسرك
گشتی،  بەشێوەیەكی 
سیسرك  ج��ۆرەك��ان��ی 
ج����ۆردا  دوو  ل���ە  خ����ۆی 
یەكەمیان  ج��ۆری  دەبینێتەوە، 
سیسركانەی  ل���ەو  بریتییە 

سیسرك وەك مرۆڤ، 
كاتێ دەچێتە ساڵەوە، 
دووچاری بێهێزی و 
الوازی دەبێت. توێژەرە 
ئەمریكییەكان ئەوەیان 
ڕوون كردووەتەوە كە 
جومگەكانی سیسركێكی 
پیر، بەشێوەیەكی 
سروشتی لە جووڵە 
دەكەوێت. پاشان 
سیسرك وەك هەموو 
مێرووە خشۆكەكانی دیكە، 
تەمەنی درێژ دەبێتەوە تا 
دەگاتە زیاد لە 60 هەفتە، 
که دوای ئه م ته مه نه، لە 
ڕۆشتندا دووچاری كەوتن 
و له تردان دەبێت
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دەژین،  باڵەخانەكاندا  و  ماڵ  لەنێو 
لەوانەی  بریتییە  دووەم��ی��ان  ج��ۆری 
و  باڵەخانەكان  و  ماڵ  دەرەوەی  لە 
دەژین.  كەمەرەییەكاندا  ناوچە  لە 
بەاڵم جۆری دووەم، ئەگەر دەرفەتی 
خۆی  دەتوانێ  ئەوا  بڕەخسێت،  بۆ 
لەوێشدا  و  ماڵەكان  نێو  بگەیەنێتە 
سیسرك  دی��ك��ەی  جۆرێكی  ب��ژی. 
شاخ،  سیسركی  دەوت��رێ  پێی  هەیە 
دەژی.  شاخەكاندا  لە  تەنیا  چونكە 
كە  سیسرك  دیکه ی  ج��ۆری  چ��وار 
ئه مانه ن،  بەناوبانگن  و  زیانبەخش 
سیسركی  ئ��ەم��ری��ك��ی،  سیسركی 
خۆرهەاڵتی،  سیسركی  ئوستورالی، 

ئەڵمانی. سیسركی 
گەورەترین  بە  ئەمریكی:  سیسركی 
درێژی  دادەن��رێ��ت،  سیسرك  ج��ۆری 
پێگەیشتوو،  ئەمریكی  سیسركێكی 
ڕەنگی  سانتیمەتر.   4 نزیكەی  دەگاتە 
پشتی  ل��ە  س��وورب��اوە،  قاوەییەكی 
هەیە.  زەردب���او  پەڵەیەكی  س��ەری، 
گ��ەورەی  قەبارەیەكی  هەرچەندە 
خێراترین  لە  یەكێك  بە  بەاڵم  هەیە، 
مێرووە ڕاكەرەكان دادەنرێ و بە شەو 
ڕووناكی  تیشكی  بە  حەز  و  چاالكە 
ناكات. بە ڕۆژ خۆی لە شوێنە تاریك 
شەو  و  دەشارێتەوە  نووتەكەكاندا  و 
حەزی  و  دەكات  گەڕان  بە  دەست 

ئەم  ت��رش��اون.  كە  خۆراكانەیە  ل��ەو 
سێكسیی  ماددەیەكی  سیسركە  جۆرە 
س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش، ل��ەس��ەر ش��ێ��وەی 
خۆیەوە  ل��ەدوای  قاوەیی،  شلەیەكی 
بەجێ دەهێڵێت، زۆرجار دەكرێ ئەو 
مێزی  كەلوپەلەكانی  لەسەر  ماددەیە 

ببینرێ. كتێبخانە 
م��ێ��ی��ەی ئ���ەم ج����ۆرە س��ی��س��رك��ە، 
تورەكەیەكی هێلكە دروست دەكات 
الی  لە  و  هێلكەدان  پێیدەوترێت  كە 

دوو  دوای  دەردەكەوێت.  سكییەوە 
كە  ت��ورەك��ە،  دەركەوتنی  لە  ڕۆژ 
ملیمەترەو   9 نزیكەی  درێژییه که ی 
ش��ێ��وەی ج��ان��ت��ای ه��ەی��ەو پ��ڕه لە 
دای  سەالمەتدا  شوێنێكی  لە  هێلكە، 
پێنەگەیشتووەكان  سیسركە  دەنێت. 
لە  هەفتە،  هەشت  بۆ  شەش  دوای 
بۆ  دەرەوەو  دێنە  توورەكەكانەوە 
پێویستیان  پێبگەن،  تەواوی  بە  ئەوەی 
سیسركی  مانگە.  دوانزە  بۆ  شەش  بە 
دەژی،  ساڵێك  نزیكەی  پێگەیشتوو 
ساڵەی  ئ��ەو  م���اوەی  ل��ە  مێیەكان 
 150 نزیكەی  دەتوانن  تەمەنیاندا، 

بەرهەمبهێنن. بچووك  سیسركی 
جۆرەیان  ئەم  ئوستورالی:  سیسركی 
بچووكترەو  ئەمریكی  سیسركی  لە 
چەند  ك��ە  دەك��رێ��ت��ەوە  جیا  ب��ەوە 
لەسەر  زەرد  ڕەن���گ  پ��ەڵ��ەی��ەك��ی 
ناوچە  لە  هەیە.  باڵەكانی  و  سنگ 
زۆرو  ش��ێ��دارەك��ان��دا  ك��ەم��ەرەی��ی��ە 
بەرباڵوە، لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانێ لە 

بژی. خانووبەرەكاندا  نێو 
سیسركێكی  خۆرهەاڵتی:  سیسركی 
هەیە،  بریسكەداری  جەستەیەكی  زلەو 
 2.5 نزیكەی  دەگاتە  درێژییەكەی 
قاوەییەكی  لەنێوان  ڕەنگی  سانتیمەتر، 
شوێنی  لە  ح��ەزی  ڕەش��دای��ە.  و  تۆخ 
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تەوالێتەكان،  ئاوەڕۆی  وەك  شێدارە، 
ژێرزەمین  لە  لەوەیە  حەزی  هەروەها 
و  خ��ان��ووەك��ان  خ���وارەوەی  قاتی  و 
پلەی  باشترین  ب��ژی.  باڵەخانەكاندا 
نێوان  لە  ئەم جۆرە سیسركە  بۆ  گەرما 
جۆرە  ئەم  سەدیدایە.  پلەی   29 بۆ   20
هەیەو  دیكەشی  ناوێكی  سیسركە 
چونكە  ئاو،  سیسركی  دەوترێت  پێی 
حەزی لە شوێنە تاریك و شێدارەكانە، 
و  تاریك  تەڕو  ژێرزەمینە  لە  حەزی 
سیسركی  مێیەی  شێوەی  نسرمەكانە. 
شێوەی  لە  ڕادەی��ەك  تا  خۆرهەاڵتی 
جۆرێكی  بە  كاتێ  جیاوازە.  نێرەكەی 
خێراو بێ وردبوونەوە تەماشای مێیەكە 
نییە.  باڵی  دەكەیت  هەست  دەكەیت، 
زۆر  ب��اڵ��ی  دوو  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە  ب��ەاڵم 
كورتی هەیەو ڕاستەوخۆ دەكەونە ژێر 
تێڕامانە  ئەوەی شوێنی  به اڵم  سەریەوە، 
باڵە هیچ فرمانێكیان  ئەوەیە ئەم جووتە 
لە  مێیەكان  لەشی  ه��ەروەه��ا  نییە. 
نێرەكان  پ��ان��ت��رن.  ن��ێ��رەك��ان  ل��ەش��ی 
درێژكۆلەیان  قاوەیی  باڵی  جووتێ 
لەشە  زۆری  ه��ەرە  بەشی  كە  هەیە 
نێرەكان  دادەپ��ۆش��ێ��ت.  باریكەكەی 
مەتر  سێ  تا  دوو  ماوەی  بۆ  دەتوانن 
جۆرە  ئەم  گشتی  شێوەیەكی  بە  بفڕن. 
سیسركە لە جۆرەكانی دیكەی سیسرك 
قەاڵچۆكردنی،  بەاڵم  خاووخلیچكترە. 

زەحمەتترە. دیكە  لەوانی 
نزیكەی  سیسركی خۆرهەاڵتی  مێیەی 
ت��وورەك��ەی��ەك��دا  ل��ەن��او  گ���ەرا   16
ئ���ەم ت��وورەك��ان��ە لە  دادەن���ێ���ت، 
پاش   دادەنێت،  گونجاو  شوێنێكی 
خۆ  گەراكان  مانگ  دوو  نزیكەی 
توورەكەكە  لە  و  دەترووكێن  بەخۆ 

دێنەدەرەوە.
جۆرە  لە  یەكێكە  ئەڵمانی:  سیسركی 
درێژییەكەی  سیسرك،  بچووكەكانی 
سانتیمەترە،   1.6 بۆ   1.3 لەنێوان 
لە  ب��چ��ووك��ی��ی��ەی��دا  ئ���ەم  ل��ەگ��ەڵ 
سیسرك  دیكەی  جۆرەكانی  هەموو 
مرۆڤ  و  م��رۆڤ  بۆ  زیانبەخشترە 
دووچ�����اری چ��ەن��د ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ەك 
دەكاته وه ، لەوانە كۆلێرا و سكچوون. 

سیسركە،  جۆرە  ئەم  پێستی  ڕەنگی 
دوو  هەروەها  تاریکه.  قاوەییەكی 
سەرییەوە  لە   ، تەریب  ڕەشی  هێڵی 
ئەم  درێژبوونەتەوە.  باڵی  بنەوەی  تا 
بەاڵم  هەیە،  باڵی  هەرچەندە  سیسركە 
ناتوانێت بفڕێت. لەو شوێنانەدا دەژی 
نموونە هەمیشە  بۆ  تێدایە،  كە مرۆڤی 
كارگەكانی  و  چێشتخانەكان  ل��ە 
ئوتێلەكاندا  و  خۆراك  دروستكردنی 
ك��ەش��وه��ەوای  ل��ە  ن��ات��وان��ێ  دەژی. 
سەرمای  ب��ەرگ��ەی  و  ب��ژی  س���اردا 
لە  دەكات  وا  ئەمەیە  ناگرێت.  توند 
بەر  بەرێتە  پەنا  ساردا  كەشوهەوای 

مرۆڤەكان. خانووبەره ی 
مێروویەكی  ئەڵمانی  سیسركی 
شتێک  ه���ەم���وو  گ���ەن���دەخ���ۆرەو 
و  شیرینی  ل��ە  ح��ەزی  دەخ����وات. 
ئەو  ئ��ەگ��ەر  گ��ۆش��ت��ە،  و  چ���ەوری 
ئەوا  نەكەوێت،  دەست  خۆراكانەی 
هەندێ  خواردنی  بە  دەكات  دەست 
وەك  م��اڵ،  پێداویستییەكانی  ل��ە 
سابوون و هەویری ددان، یان دەبێت 
باڵی  و  قاچ  و  دڕندە  مێروویەكی  بە 
زادگای  بە  ئەفریقا  دەخۆن.  یەكتر 
دادەنرێ.  ئەڵمانی  سیسركی  ئەسڵی 
دەبینرێ،  دەگمەن  بە  زۆر  ڕۆژدا  لە 
لەو شوێنانەی ژمارەیەكی  تایبەتی  بە 
لە ژاوەژاو  لێیە و پڕە  زۆری مرۆڤی 
و دەنگە دەنگ. لە ئێواراندا دەبینرێ 
و ل��ە م��ێ��رووان��ەی��ە ك��ە ب��ە ش��ەوان 
چ��االك��ە، گ��ەر ڕووب����ەڕوی ترس 

دەردەكات  ناخۆش  بۆنێكی  بێتەوە، 
دوور  لێ  ترسەكەی  سەرچاوەی  تا 

بكەوێتەوە. 
سیسركی ئەڵمانی بە هۆی بچووكیی 
لە  ئاسانی  بە  دەتوانێ  قەبارەیەوە، 
دەست نەیارو دوژمنەكانی دەربازی 
بە  ئاسانی خۆی دەكات  بە  ببێت و 
بێتە  كە  كەلەبەرێكدا  و  كون  هەر 
سەر ڕێی. مێیەی ئەم جۆرە سیسركە، 
ل��ە م��ێ��ی��ەی ه��ەم��وو ج��ۆرەك��ان��ی 
بەوەی  جیاوازترە،  سیسرك  دیكەی 
لەگەڵ  هێلكەكانی  ت��ورەك��ەی 
هیچ  ل��ە  و  هەڵدەگرێت  خ��ۆی��دا 
دووچاری  نەبادا  داینانێت،  شوێنێك 
زاناكان  ببێته وه .  لەناوچوون  و  زیان 
بۆنخۆشە  م��اددە  ئ��ەو  توانیویانە 
سیسركی  مێیەی  ك��ە  ب��دۆزن��ەوە 
بۆ  نێرەكان  تا  دەیڕێژت  ئەڵمانی 
زانایانە  ئەو  ڕاكێشن،  خۆیان  الی 
هیوادارن لە ڕێگەی دۆزینەوەی ئەم 
ماددەیەوە، بتوانن كۆنترۆڵی زاوزێی 
ئەم مێرووە بكەن، چونكە ئەم جۆرە 
سیسركە لە هەموو جۆرەكانی دیكە 
بۆ  ڕۆشتووەو  خراپە  بە  ناوی  زیاتر 
كون  بەوەی  زیانبەخشترە،  مرۆڤ 
داگیر  خانووەكان  كەلەبەری  و 
مۆڵگەی  دەی��ان��ك��ات��ە  و  دەك���ات 
س��ەرەڕای  ئەمە  خ��ۆی،  م��ان��ەوەی 
بەرگەی  زیاتر  دیكە  لەوانی  ئەوەی 
دەرم���ان���ە م��ێ��رووك��وژەك��ان��ی��ش 

دەگرێت.
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سیسرك دوژمنەكانی 
الی هەمووان ئاشكرایە مرۆڤ دوژمنی 
لە  و  مێرووەیە  ئەم  سەرسەختی  هەرە 
نەیكوژێت  تا  بیبینێت  شوێنێكدا  هەر 
بە  پێناوەشدا  لەو  ناهێنێت،  لێ  وازی 

و  لەناوبردن  هەوڵی  ج��ۆر  چەندین 
قەالچۆكردنی دەدا، ئەویش لە ڕێگەی 
دەرمانی  جۆری  دەی��ان  بەكارهێنانی 
ج��ۆراو  نەعلی  ت��اك��ە  م��ێ��رووك��وژو 
جۆرەوە. بەاڵم جگە لە مرۆڤ، هەندێ 
خۆیانەوە  الی  دیكەش  زیندەوەری 
و  ناكەن  مێرووە  بەم  ڕەحمێك  هیچ 
پەالماری  دەرف��ەت��دا  بچووكترین  لە 
جاڵجاڵۆكە،  لەوانە  دەیخۆن.  و  دەدەن 
باڵندەكان،  پێ،  هەزار  گەورە،  بۆقی 

خشۆكەكان، مشك.
س��ەرەوە،  زیندەوەرانەی  لەو  جگە 
هەموویان  لە  هەیە  دیكە  مڵۆزمێكی 
م��ەت��رس��ی��دارت��رە ب��ۆ س���ەر ژی��ان��ی 
گەورەیە  هەڕەشەیەكی  و  سیسرك 
پێش  س��ی��س��رك  گ����ەرای  س���ەر  ب��ۆ 
جۆره  ئەویش  بترووكێن،  ئ��ەوەی 
زەردەواڵ��ەی��ی  شێوه  مێروویه کی 
لەسەر  و  مشەخۆرە  بچووکی  قه باره 
دەژی.  سیسرك  گەرای  توورەكەی 
كاریگەرییەكی  مشەخۆره  جۆره  ئه م 
که مکردنه وه   ل��ه س��ه ر  هه یه   باشی 
دەرەوەی  سیسركی  له ناوبردنی  و 
زۆری  هەرە  بەشی  خانووەبەرەكان. 
قەبارەیەكی  مشەخۆره،  مێرووه   ئه م 
پێنج  بۆ  یەك  لە  كە  هەیە  بچووكیان 

بە  هەرگیز  و  تێناپەڕێت  میلیمەتر 
ئەمریكی  سیسركی  نادەن.  مرۆڤەوە 
دەكەونە  كە  دەژی  شوێنانەدا  لەو 
درەختی  وەك  خانووبەرە،  دەرەوەی 
ژێر  و  درەختەكان  كلۆری  و  خورما 
بەسەر  كەڵەكەكراو  تەختەی  دارو 
ئەو  لەهەمان  مشەخۆره که یش  یەكدا. 
سیسركەكاندا  لەگەڵ  و  شوێنانەدا 
دەژی تا مشەخۆری بەسەر تورەكەی 

بكات. هێلكەكانیانەوە 
پێگەیشتووەكان  مشەخۆرە  كاتێ 
دێ��ن��ەدەرەوە،  قۆزاخەكانیانەوە  لە 
دەك��ەن،  هاوسەرگیری  ڕاستەوخۆ 
گ��ەرای  ت��ورەك��ەی  مێیەكان  پاشان 
سیسركەكان كون دەكەن و گەراكانی 
سیسركەكاندا  تورەكەی  لەناو  خۆیان 
لە  ك��ارە  ئ��ەم  مێیەكان  دادەن��ێ��ن، 
ئامێری دانانی گەراوە ئەنجام  ڕێگەی 
سوزن  ی��ان  دەرزی  لە  كە  دەدەن 
پێ  تورەكەكەی  دیواری  و  دەچێت 
خۆیان  گەراكانی  و  دەك��ەن  ك��ون 
ت��ورەك��ەك��ەوە. پاش  ن��او  دەك��ەن��ە 
مشەخۆره كە  گەراكانی  م��اوەی��ەك 
ل��ەن��او ت��ورەك��ەك��ەدا دەت��روك��ێ��ن و 
بە  دەك���ەن  دەس��ت  کرمۆکەكانی 
خواردنی گەراكانی سیسركەكە، پێش 

ئەگەر داهاتەكانی زەوی كەم بوونەوەو خۆراك 
نەما، تەنیا سیسركە دەتوانێ بەرگەی برسییەتی 
بگرێت. ئەمە جگە لەوەی سیسرك دەتوانێ هەموو 
شتێ بخوات: لە خۆڵەوە بۆ پسكیت، لە تەختەوە 
بۆ پالستیك. خۆ ئەگەر نەخۆشییەكی كوشندە 
باڵوبووەوەو سەرجەم زیندەوەرانی لەناو برد، ئەوا 
سیسرك دەتوانێ زۆر بەخێرایی خۆی بگونجێنێت و 
كۆمەڵێ دژەتەنی بەرگری تایبەت بەرهەم بهێنێت و 
خۆی لەو نەخۆشییە پێ بپارێزێت
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ئەوەی بتروكێن، كە لەناو تورەكەكەدا 
 %60 نزیكەی  كارە  بەم  داینابوون. 
گ��ەرای  ت��ورەك��ەك��ان��ی  70%ی  ب��ۆ 
بێئەوەی  لەناودەچێت،  سیسركەكان 
هەبێت!  دەستێكی  هیچ  لەمەدا  مرۆڤ 
ئەگەر هاتو لەسەر مینای پەنجەرەیەك 
مێرووه   ئ��ه م  دی��وارێ��ك،  لەسەر  ی��ان 
ڕەشه ت  ڕەنگ  زه رده واڵه ییه  شێوه 
بۆ  سكی  و  دەڕوات  چاالكانە  بینی، 
دەجووڵێنێت،  خوارەوە  بۆ  و  سەرەوە 
مەیكوژە، چونكە  مەترسە و  لێی  ئەوا 
که  سیسرکه  مشه خۆره ی  ئه و  ئەوە 
خۆراكه که ی،  سەرەكی  هەرە  بەشی 
به  توورەكەی گەرای سیسركەكانە و 

ناسراوه . ئه یفانا 
لە  خۆپاراستن  چۆنییەتی 

سیسرك
هەرە  مێرووە  لە  یەكێكە  سیسرك 
لە  ژیانی  تەواوی  چونكە  پیسەكان، 
تەوالێتەكان  ئاوەڕۆی  لەناو  و  نزیك 
گوفەكەكانەوە  و  سەرەنوێلك  و 
پیساییەكەی  و  میز  و  دەبات  بەسەر 
دانەپۆشراوی  سەر  خواردنی  لەسەر 
دەهێڵێت.  بەجێ  خ��ۆی  ب��ەردەم��ی 
كە  نییە  ئ��ەوە  ه��ەر  تەنیا  كێشەكە 
بەسەر  دەك���ات  خ��ۆی  پ��اش��ەڕۆی 
بەڵكو  بەرەاڵكاندا،  سەر  خۆراكە 
لە  پێیەكانییەوە،  ڕێگەی  لە  سیسرك 
بەكتریای  و  كرم  پیسەكانەوە  شوێنە 

هەڵدەگرێت  میكرۆب  و  زیانبەخش 
ب��ۆ س��ەر  و دەی����ان گ��وێ��زێ��ت��ەوە 
جلوبەرگ  دۆاڵب��ی  ن��او  و  خ��ۆراك 
شوێنی  زۆر  و  نووستن  پێخەفی  و 
بەكاریان  ڕۆژان��ە  مرۆڤ  كە  دیكە 
یەكێكە  سیسرك  لێرەوە  دەهێنێت. 
چەندین  زیانبەخشانەی  مێرووە  لەو 
بۆ  كوشندەمان  نەخۆشی  ج��ۆری 
هه ستیاریی  ل��ەوان��ە  دەگوێزێتەوە، 
ژەه��راوی��ک��ردن،  خ���ۆراک  پێست، 
س��ك��چ��وون��ی م���ن���داڵ، ك��ۆل��ێ��را و 
وا  بۆیە  هەر  )ڕەب��ۆ(.  تەنگەنەفەسی 
بەم  نەدرێ  ڕێگەی  دەكات  پێویست 
ناو  بێتە  شێوەیەك  هیچ  بە  مێرووە 
لەكاتی  تایبەتی  بە  ماڵەكانمانەوە، 
خەوتن،  كاتی  بەتایبەتیتر  و  شەودا 
و  نییە  دیار  ڕۆژ  بە  سیسرك  چونكە 
كەلەبەرە  و  كون  ئەو  لەناو  خۆی 
شاردووەتەوە  بچووكانەدا  بچووك 
ڕێگە  بۆ  هەیە.  خانووەكاندا  لە  كە 
سیسرك  ه��ات��ن��ەژورەوەی  لە  گرتن 
ئەم  دەكرێ  قەالچۆكردنی،  بۆ  یان 

بكەین: پەیڕەو  خوارەوە  ڕێنمایانەی 
ناو  پاكوخاوێنیی  ڕاگ��رت��ن��ی   -1
لە  ح��ەزی  سیسرك  ئاشكرایە  م��اڵ، 
هەمیشە  و  پۆخڵە  و  پیس  شوێنی 
كە  نیشتەجێیە  ج��ێ��گ��ای��ان��ەدا  ل��ەو 
خۆراكی  ی��ان  خ��ۆراك  پاشماوەی 
نابێت  كەواتە  لێیە.  سەردانەپۆشراوی 
خۆراك  پاشماوەی  جۆرێک  هیچ  بە 
بەڵكو  ماڵدا بكەوێت،  لەوالی  لەمالو 
پێویسته  خۆراك،  پاشماوەیەكی  هەر 
تایبەتەوەو  كیسی  بخرێتە  ڕاستەوخۆ 
و  دابخرێت  جوان  كیسەكە  سەری 
زبڵدانەوە كە  تەنەكەی  بخرێتە  پاشان 

لە دەرەوەی ماڵ دادەنرێ.

و  ك��ون  ه��ه ر  ه��ەم��وو  گرتنی   -2
دی��واری  لە  كە  درزێ��ک  كەلەبەرو 
ئەو  هەیە، چونكە  خانوودا  دەرەوەی 
خۆشاردنەوەی  و  سیسرك  بۆ  شوێنانە 
دەت��وان��ێ  و  گ��ون��ج��اون  زۆر  ئ��ه و، 
بۆ  ژوورەوە  بێتە  ئاسانی  بە  لێیانەوە 
دەرگ��او  داخستنی  خانووەكە.  ناو 
هیچ  ج��ۆرێ��ك  ب��ە  پ��ەن��ج��ەرەك��ان 

مرۆڤ دوژمنی هەرە 
سەرسەختی ئەم مێرووەیە و 
لە هەر شوێنێكدا بیبینێت تا 
نەیكوژێت وازی لێ ناهێنێت، 
لەو پێناوەشدا بە چەندین 
جۆر هەوڵی لەناوبردن و 
قەالچۆكردنی دەدا، ئەویش 
لە ڕێگەی بەكارهێنانی دەیان 
جۆری دەرمانی مێرووكوژو 
تاكە نەعلی جۆراو جۆرەوە. 
بەاڵم جگە لە مرۆڤ، هەندێ 
زیندەوەری دیكەش الی 
خۆیانەوە هیچ ڕەحمێك بەم 
مێرووە ناكەن و لە بچووكترین 
دەرفەتدا پەالماری دەدەن و 
دەیخۆن. لەوانە جاڵجاڵۆكە، 
بۆقی گەورە
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نەمێنێتەوە، ئەگەر چی زۆر  بۆشاییەك 
چونكە  بێت،  تەسكیش  و  بچووك 
بۆ  هەیە  سەیری  توانایەكی  سیسرك 
ژورەوە  هاتنە  خۆبچووككردنەوەو 

تەسكانەوە. و  بچوك  بۆشاییە  لەو 
ئ��اوەڕۆی  لە  دەت��وان��ێ  سیسرك   -3
حەمامەوە  و  تەوالێت  و  چێشتخانە 
بێتە ژوورەوە، بۆیە پێویست بەردەوام 
و  بكرێت  شوێنانە  ئ��ەو  چ��اودێ��ری 
پێدا  مێرووكوژیان  دەرمانی  بەردەوام 

بكرێ.
دێیتەوە،  ب��ازاڕ  لە  ئ��ەوەی  دوای   -4
كەلوپەالنەی  ئ��ەو  ل��ەوەی  بە  دڵنیا 
زەرفەكانیان،  لەگەڵ  كڕیوتە  كە 
چونكە  نییە.  تێدا  سیسركێكی  هیچ 
ئاسانی  بە  سیسرك  هەیە  وا  ج��اری 
ئەو كەلوپەالنەدا خۆی  لەنێو  دەتوانێ 
هەروەها  نەشبینرێ.  و  بدات  حەشار 
ڕێگەی  لە  منداڵ  نییە  دوور  هیچ 
لە  دەفتەرەكانیەوە  و  كتێب  و  جانتا 
بۆ  بهێنێتەوە  سیسرك  قوتابخانەوە 
لێرەوە  پێچەوانەشەوە.  بە  م��اڵ��ەوەو 
كەلوپەلی  بۆ  پشكنین  ڕۆژانە  پێویستە 
نەبادا  بكرێن  منداڵەكان  قوتابخانەی 
ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  تێدابێت.  سیسركی 
ماڵەكەت  نەیەتە  قوتابخانە  سیسركی 
بۆ  ن��ەڕوات  ماڵەكەشت  سیسركی  و 

قوتابخانە.

گ���ەورەو  ب��ە  م��ی��وان  دەك���رێ   -5
ماڵەكانی  سیسركی  بچووكیانەوە، 
خۆیان چ بە هۆی جلوبەرگیانەوە یان 
دیكەوە  كەلوپەلێكی  هەر  هۆی  بە 
ئه مه ،  ماڵەكەت،  بۆ  بگوێزنەوە  بێت، 
بەو  م��ی��وان��ەك��ان خ��ۆی��ان  ب��ێ��ئ��ەوەی 
میوان  لێرەوە  بزانن.  گواستنەوەیە 
دانیشێنەو  خۆیان  تایبەتی  شوێنی  لە 
بپشكنەو  شوێنەكەیان  ڕۆشتنیان  دوای 

بكەرەوە. پاكی 
شوێنێكی  غ��از،  بوتڵی  بنكی   -6
خۆشاردنەوەی  بۆ  گونجاوە  لەبارو 
توورەكەی  دانانی  بۆ  یان  سیسرك، 
زووزوو  وایه  باشتر  سیسرك،  گەرای 
و  بكرێ  شوێنە  ئ��ەو  تەماشایەكی 
و  ببرێ  ال  ب��وو  پێوە  شتێكی  ه��ەر 
تەڕ  پەڕۆیەكی  پارچە  بە  جارجارە 

بكرێتەوە. پاك 
و  سۆندە  لەتە  كەڵەكەكردنی   -7
پڕكە  شڕكەو  شتی  و  كۆن  پێاڵوی 
بۆ  لەبارە  شوێنێكی  یەكدا،  بەسەر 
دانانی  و  سیسركەكان  داڵ��دەدان��ی 
نابێت  بۆیە  گ��ەرای��ان.  ت��وورەك��ەی 
بەسەریەكدا  بێكەڵكانە  شتە  ئ��ەو 
فڕێ  وایە  باشتر  بەڵكو  كۆبكرێنەوه، 

بدرێن.
و  ب��اش  ج��ۆری  بەكارهێنانی   -8

مێرووكوژ. دەرمانی  كاریگەری 

ئەوا  بینی،  سیسركێكت  ئەگەر   -9
ب��ۆ كوێ  ب��زان��ە  ب��ك��ەو  چ��اودێ��ری 
سەرەكییەكەی  جێگا  تا  دەڕوات 
ئەگەر  ئەو جێگایە  پاشان  بدۆزیتەوە، 
كون و كەلەبەر بوو، بیگرە و ئەگەر 
دەرمانی  بكەرەوەو  پاكی  بوو  پیس 

بكە. پێدا  مێرووكوژیشی 
لە  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  خۆراك   -10
دەرەوەی ساردکەرەوە بەجێ مەهێڵە، 
لەسەر  پیس  خواردنی  قاپی  هەروەها 
مەهێڵە،  بەجێ  شۆردن  قاپ  سکگی 
ئەو  شۆردنی  شەواندا،  لە  بەتایبەتی 
قاپی  چونكە  بەیانی،  مەخەرە  قاپانە 
كە  شوێنانەی  ل��ەو  یەكێكە  پیس 
دەگەڕێت  دوایدا  بە  شەوان  سیسرك 

كۆدەبێتەوە لەسەری  و 
بچێت،  لێی  كە  بەلوعەیەك  هەر   -11
چونكە  بكەرەوە،  چاكی  خێرایی  بە 
ئاو سیسرك بۆ الی خۆی رادەكێشێت.
لە  پ��ڕن��ەف��ت��ال��ی��ن  ش��ووش��ەی   -12
چواردەوری ماڵەكەت دابنێ، چونكە 
لێی  و  نەفتالینە  بۆنی  لە  ڕقی  سیسرك 

دەكەوێتەوە. دوور 
ئاژەڵە  پاكوخاوێنیی  لە  دڵنیابە   -13
حەزی  سیسرك  چونكە  ماڵییەكان، 
پەڕی  و  خوری  لەناو  خۆی  بەوەیە 
بەتایبەتی  بشارێتەوە،  ئاژەاڵنەشدا  ئەو 

لە وەرزی سەرماو سۆڵەدا.
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سەیر ڕووداوێكی 
باڵوی  ڕووسی  ›پراڤدا‹ی  ڕۆژنامەی 
قوتابخانەكانی  قوتابیانی  كردۆتەوە 
شاری )كارتنبرگ( ڕێگایەكی تازەو 
نمرەی  دەستكاریكردنی  بۆ  سەیریان 
داهێناوە،  كارتەكانیان  سەر  خراپی 
بەكارهێنانی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  ئ��ەوی��ش 
سه وا  ڕادی��ۆی  برسییەوە.  سیسركی 
ڕۆژنامەكەوە  زاری  لە  ئەمریكی  ی 
ئەوەیان  قوتابییەكان  ڕایگەیاندووە: 
خاماو  سیسرك  كە  ئاشكرابووە  بۆ 
)م���رەك���ەب(ی وش��ك��ب��ووی س��ەر 
ك��اغ��ەزەك��ان دەل��ێ��س��ێ��ت��ەوە ی��ان 
دەیخوات و دەیسڕێتەوە بێئەوەی هیچ 
لێرەوە  بهێڵێت.  بەجێ  شوێنەوارێك 
هەنگوینیان  تۆزقاڵێك  قوتابییەكان 
ك���ردە س���ەر ن��م��رە خ��راپ��ەك��ان��ی 
لە  سیسركیان  پاشان  كارتەكانیان، 
ئاماژەی  ڕادیۆكە  دانا.  تەنیشتیه وه  
لەگەڵ  سیسركەكە  كە  داوە  ب��ەوە 
مره که ب  هەنگوینەكە،  خواردنی 
لێساوەتەوە  وشكەكەشی  )خاماو(ە 
ك��راوە،  تۆمار  پێ  نمرەكانی  كە 
شوێنەوارێكی  هیچ  جێگاكە  بێئەوەی 
دەستكاریكردنی پێوە دیار بێت. ئیدی 
كارتەكەی  پێشئەوەی  قوتابییەكە 
بە  ب��دات،  دایكی  و  ب��اوك  پیشانی 
لە  باشی  نمرەیەكی  ئارەزووی خۆی 

داناوە. خراپەكە  نمرە  شوێنی 
دیكە  زانیارییەكی  چەند 

سیسرك لەسەر 
سەیرو  خه سڵه ته  ل��ە  یەكێك   *
ئەوەیە  سیسرك  سەرنجڕاكێشەكانی 
هەفتەیەك  م��اوەی  بۆ  دەتوانێ  كە 
ب��ژی.  س���ەر  ب��ه ب��ێ  ڕۆژ  ن��ۆ  ت��ا 
كرایەوە  لێ  س��ەری  ئەگەر  وات��ە 
تا  دەتوانێ  و  نامرێت  ڕاستەوخۆ 
ئ��ەوەی  چونكە  ب��ژی.  ماوەیە  ئ��ەو 
سیسرك  لەشی  جووڵەی  كۆنترۆڵی 
گرێیە  دەم����ارە  ش��ەش  دەك����ات، 
دیكەی  بەشەكانی  دەك��ەون��ە  كە 
گ��رت��ووه  دەس��ت��ی��ان  و  ل��ەش��ی��ی��ەوە 
جووڵەی  و  هەڵسوكەوت  بەسەر 

. سیسركەكەدا

ڕاستتر  یان  نییە،  چاوی  سیسرك   *
پێ  هیچی  كزەو  زۆر  چاوی  بڵێین، 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  نابینێت، 
و  بیكوژیت  ئاسانی  ب��ە  ناتوانی 
ماندووت دەكات، هۆكاری ئەوەش 
ئه و دوو شاخە هەستیارەیەتی  بوونی 
زووترین  بە  هەستیارەو  تابڵێیت  كە 
كە  دەكات  شتانە  بەو  هەست  كات 
لێی نزیك دەبنەوە. ئەمەش دەرفەتی 

دەڕەخسێنێت. بۆ  ڕزگاربوونی 
ڕەزا  مێرووە  ئەم  دەوت��رێ  وەك   *
قورس و گرانە، كاتێ شوێنێكی بەر 
خێرایی  بە  زۆر  دەكەوێت،  مرۆڤ 
و  كون  نزیكترین  دەگەیەنێتە  خۆی 
دەکات  له وێ دەست  یان كەلەبەرو 
سیسرك  وات��ە  خ��ۆپ��اك��ردن��ەوە!  ب��ە 
خۆی  و  دادەنێت  پیس  بە  مرۆڤ 
لە  گەرچی  ئ��ەو  پاكوخاوێن.  بە 
زێراب و سەر گوفەكەكاندا دەژی، 
لە  دەكاتەوە،  مرۆڤ  لە  قێز  كەچی 
بڕو  هەمان  بە  مرۆڤ  بەرامبەریشدا 
زیاتریش،  زۆر  بگرە  ئەو،  ڕادەی 

دەكاتەوە. سیسرك  لە  قێز 
برژانگی  خ��واردن��ی  ل��ە  ح���ەزی   *
مرۆڤێكی  له  گەر  بۆیە  مرۆڤە،  چاوی 
نزیكبێتەوە،  م��ردوو  ی��ان  نووستوو 
دەدات. برژانگەكانی  هەوڵی خواردنی 
ب��ۆری  ه��ەن��اس��ەدان  ب��ۆ  سیسرك   *
ڕێگەی  لە  بەڵكو  نییە،  سیی  هەواو 
دەدات.  هەناسە  لەشییەوە  هەموو 
دوانۆكسیدی  گازی  ڕێژەی  ئەگەر 
کرد،  زی��ادی  لەشیدا  لە  كاربۆن 
كە  ه���ەوا  كونۆچكەكانی  ئ���ەوا 
له   جگه  گرتۆته وه   له شی  هه موو 
گازی  بەمجۆرە  دەكاتەوە.  سه ری، 
فڕێدەداتە  كاربۆن  دوانۆكسیدی 
دەرەوەو ئۆكسجین دێنێتە ژوورەوە.
* سیسرك ئەگەر كەوتە سەر پشت، 
خۆی  ده توانێت  زەحمەت  بە  زۆر 

بكاتەوە. ڕاست 
دژ  دروشمانەی  لەو  یەكێك  لە   *
كرابووەوە،  بەرز  ئەتۆمی  بۆمبی  بە 
تێدا  خ��وارەوەی  پەرەگرافەی  ئەم 
ئەتۆمی  جەنگی  »ئەگەر  نووسرابوو: 

ڕووس،  نە  ئەمریكا،  نە  بدات،  ڕوو 
ئەوەی  نابەنەوە،  جەنگەكە  چین  نە 
چونكە  سیسركە«.  دەباتە  جەنگەكە 
هەوای  بەرگەگرتنی  توانای  سیسرك 
هەیە. ئەتۆمیشی  بۆمبی  و  ژەهراوی 

پێیەكانی  ل��ە  یەكێك  ئ��ەگ��ەر   *
ئەوە  ئەگەری  كرایەوە،  لێ  سیسرك 
دروست  بۆ  دیكەی  پێیەكی  هەیە 

. ببێتەوە
نزمبوونەوەی  بەرگەی  سیسرك   *
سفر  ژێر  پلەی   32 تا  گەرمی  پلەی 

دەگرێت.
ژەهراویی  خواردنێكی  ئەگەر   *
توانای  خ���وارد،  شێرپەنجەی  ب��ە 
تەمەنێكی  لە  و  هەیە  گرتنی  بەرگە 
ئەگەر  هەروەها  دەمرێت.  گەورەدا 
ئەتۆمی  تیشكی  ل��ە  زۆر  بڕێكی 

بژی. دەتوانێ  بەركەوت، 
ئەوە  سیسرك  سوودی  تاقە  ڕەنگە   *
حەمامدا  لە  كەسێك  كاتێ  بێت 
لەناكاو  خ��ۆش��ۆردن��ە،  س��ەرق��اڵ��ی 
بە  ببێت،  پەیدا  لێ  سیسركێكی 
ت��ەواو  خ��ۆش��ۆردن��ەك��ەی  پەلەپەل 
بەمەش  دەرەوە،  دێتە  و  دەك��ات 
ئ��او كەم  ب��ەف��ی��ڕۆدان��ی  ل��ە  ب��ڕێ��ك 

دەبێتەوە.
مانای  ماڵدا،  لە  سیسرك  بوونی   *
كەلەبەری  و  كون  ماڵە  ئەو  وای��ە 
ئەو  چیمەنتۆ  بە  پێویستە  تێدایه و 

بگیرێن. كەلەبەرانە  و  كون 

سه رچاوەکان :
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چاوپێکه وتن له گه ڵ دانیاڵ لیبه رمان
ئیڤەلویشن1ی  بەشی  لە  پرۆفیسۆرە  لیبەرمان”  “دانیاڵ  ناسنامە: 
ئەمەریکی.  “ه��ارڤ��ارد”ی  زان��ک��ۆی  لە  م��رۆڤ  بایۆلۆژیی 
تایبەتمەندیی پرۆفیسۆر لیبەرمان وابەستەیە بە جووڵەی مرۆڤ و 
ڕاکردنەوه . پرۆفیسۆر لیبەرمان خۆشی یەکێکە لەوانەی کە زۆر بە 
پەرۆشەوەیە لە بواری “ڕاکردنە دورودرێژەکان” وەک ماراسۆن. 

ئەم چاوپێکەوتنە لە 2013/6/1 لە گۆڤاری زانستی نوێی ژمارە 
2919 دا باڵو بۆتەوە 

وەرزش بە بەردەوامی، کەڵکێکی زۆری هەیە بۆمان و ئێمەش 
ماوە  ڕاک��ەری  باشترین  کە  سه ندووه   په ره مان  شێوازە  بەو 
دورودرێژەکان بین لەسەر زەوی. بەاڵم بۆچی زۆرجار هەست بە 
ئەرکێکی زۆر دەکەین بەرامبەر بە وەرزش؟ ئەنیڵ ئەنانسە سوای 
پرسیار لە دانیاڵ لیبەرمان دەکات کە زانای ئیڤەلویشنی بایۆلۆژییە

1- هەڵبژاردنی سروشتییانه.

کێشەکانی وەرزش
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بۆچی تۆ دەستت کرد بە لێکۆڵینەوە لە ئیڤەلویشنی ڕاکردن و وەرزش؟
ڕاکێشاوم و حەزم دەکرد  ڕادەگرین، زۆر سەرنجی  بە ڕێکی و جێگیری  ڕاکردندا سەرمان  لە کاتی  ئێمە  دیاردەیەی کە  ئەو 
لێکۆڵینەوەی زۆری لەسەر بکەم. ئەمە لەو کاتەوە دەستی پێکرد کە لەگەڵ هاوکارێکمدا دەستمان کرد بە ئەزموونکردن لەسەر بەراز 
لەم بوارەدا. کاتێک سەیری بەراز دەکەیت کە ڕادەکات، هەستێکی زۆر خۆشت بۆ دروست نابێت: بەتایبەت لە کاتێکدا کە دەیان 
بینیت چۆن سەریان بەمالوالدا الر دەبێتەوە. بەاڵم زینده وه ری دیکه  هه ن زۆر باشن لە ڕاکردندا، زۆر بە باشی سەریان جێگیر دەکەن، 

وەک ئێمە.
بینین جێگیر بێت و وێنه کانی  گرنگە سەر لە شوێنی خۆیدا کەمترین جووڵە بکات لەکاتی ڕاکردندا. ئەمەش بۆئه وه ی توانای 

بەردەممان، زۆر تێک نەچێت.  ئێمە بیرمان لە مرۆڤ و شەمپانزیا دەکردەوە و پاشان 
گەیشتینە سەر گریمانەیەک سەبارەت چۆنییەتی پەیدابوونی ئەو تایبەتمەندییەی کە 

باسم کرد، واتە جێگیرکردنی سەر لە کاتی ڕاکردندا الی مرۆڤ.
بۆچی تۆ وا بیر دەکەیتەوە کە جێگیرکردنی سەر وابەستەیە بە جووڵەی 

ڕاکردنه وه  نەک شێوازە جووڵەیەکی دیکەوە؟
ئەگەر سەیری کەسێک بکەیت کە پرچێکی درێژی هەیە و ڕادەکات، دەبینیت کە 
پرچەکەی وەک کلکی ئەسپ بەرز دەبێتەوە و نزم دەبێتەوە. ئەوەش زیاتر وابەستەیە 
بەو هێزە ڕاگیرکەرەی کە سەری ئێمەی زیاتر جێگیر کردووە لەوکاتانەدا. سەری 
مرۆڤ زۆر جێگیرە لەو کاتانەدا. لێرەدا میکانزمێکی تایبەتی هەیە لە ئارادا، بۆ نموونە 
ئەو کونە نیوە بازنەیەی ژێر کەللەسەری مرۆڤ کە ڕه گ و دەمارەکانی لەشی لێوه  
دەڕوات بۆ سەر، زۆر گەورەترە له چاو هی ئاژەاڵنی دیکه ی وەک شەمپانزیا و گۆریال 
و هه موو ئەیپ2ەکان بەگشتی. هەر ئەوەش وا دەکات کە باشتر بتوانین بەرخورد 

بکەین بەرامبەر جووڵە کتوپڕییەکانی کەللەسەر لەکاتی ڕاکردندا. 
ڕۆشتنی سادە، ئەو شێوازە جووڵە کتوپڕییانە دروست ناکات، منیش لەو بڕوایەدا نیم 
کە باپیرە گەورەکانی ئێمە بازبازێنیان لەسەر تۆڕی بازبازێن کردبێت، یان بەردەوام بە 

کەللەسەری یەکدیاندا کێشابێت. تاکە شیکردنەوە بۆ ئەو دیاردەیە، ڕاکردنە.
شتێکی  ڕاکردندا  لە  وەرزشیار  بە  بوون  و  شتێکە  ڕاکردن  توانای 

دیکه یە، چۆن چۆنی ئێمە پەرەمان سەند تا ببین بە وەرزشیار؟
ئێمە لە زیندەوەرێکی زۆر ناچاالکەوە پەرەمان سەندووە. شەمپانزیا له  ڕۆژێکدا تەنیا 
2 بۆ 3 کیلۆمەتر ڕێ ده کات، که  ڕاش ده کات بۆ ماوەی 100 مەترێک ڕادەکات و 
پاشان بە دارێکدا هەڵدەگەڕێت. بەاڵم لەو کاتانەدا کە باپیرانمان ڕاوکەر و کۆچکەر 
بوون، لە ڕۆژێکدا بۆ ماوەی 9 تا 15 کیلۆمەتر ڕێیان کردووه  و ڕایان کردووە. ئەو 

تایبەتمەندییە لە هەمووماندا هەیە، ئێستا هەر لە نووکی پێتەوە تا تەوقە سەرت ئەو بە بۆماوەییە دەردەبڕێت. ئەوەش وای لە ئێمە کردووە 
کە زۆر باش بین لە ڕۆیشتن و ڕاکردندا بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ. 

من و هاوڕێکانم دێنیس برامەر و داڤید کاریە لە زانکۆی یوتاه، وا بیر دەکەینەوە کە خاڵی بەکەڵک لەو تایبەتمەندییەی مرۆڤ، 
بەردەوامیی ڕاکردن و ڕاوکردن بووه . که بۆ ماوەیەکی زۆر دوورودرێژ ڕادەکەیت بەدوای ئاژەڵێکدا لە شوێنێکی گەرمی وەک 
کیشوەری ئەفریقادا، دەبینیت کە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشی ئاژەڵەکان، تووشی وەستانی دڵیان دەکات و لەناویان دەبات. 
که چی ئێمە دەتوانین بۆ ماوەیەکی زۆر دوورودرێژتر ڕابکەین، بە درێژایی ماراسۆنێک و بە خێراییەک کە زۆربەی ئاژەڵە چوارپێکان 
ناچار به غاردان3 دەکات که ئەوە شێوازێک نییە بتوانرێ زۆر به رگه ی بگیرێت، چونکە ئەوان لە ڕێگای هەناسەبڕکێیەکی کورت 
و خێراوه  )واتە نەک بە شێوازی هەناسەدانی قووڵ(، پلەی گەرمی لەشیان دادەبەزێنن و خۆیان سارد دەکەنەوە. چونکه ناتوانیت غار 
بدەیت و هه مانکاتیش هەناسەبڕکێت بێت. تۆ ئەگەر وا لە ئاژەڵێک بکەیت کە بۆ ماوەی 15 ده قیقه  لە شوێنێکی زۆر گەرمدا، غار 

بدات، ئەوە تۆ ئەو ئاژەڵە دەکوژیت.

Ape -2 مه یموونی گه وره و په ره سه ندوو
3- مەبەست لە )غاردان( ئەو حاڵەتەیە کە ئاژەڵ یان مرۆڤ بەهۆی ڕاکردنێکی زۆر خێراوە،  توشی هەناسبڕکێ دەبێت و هەناسەی کورت 
و خێرا خێرا دەردەکات؛ )غاردان( جیاوازە لە ڕاکردنێکی سادە کە بۆ ماوەی دورودرێژە و هەناسەی قوڵ و بەردەوام دەدەیت کە بە 

هۆیەوە توشی هەناسبڕکێ نابیت. 

ئەگەر سەیری کەسێک 
بکەیت کە پرچێکی 
درێژی هەیە و ڕادەکات، 
دەبینیت کە پرچەکەی 
وەک کلکی ئەسپ بەرز 
دەبێتەوە و نزم دەبێتەوە. 
ئەوەش زیاتر وابەستەیە 
بەو هێزە ڕاگیرکەرەی کە 
سەری ئێمەی زیاتر جێگیر 
کردووە لەوکاتانەدا
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بەاڵم ئایا ئێمە بەو شێوازە خۆگونجاندنمان کردووە )په ره مان سه ندووه ( کە بتوانین به رگه ی ڕاکردنی 
ماوەی دورودرێژ بگرین؟

بەڵێ، لەشی ئێمە زۆر لەو تایبەتمەندیيانەی تێدایە کە بۆ ئه م مه به سته زۆر بە کەڵک بێت وەک: پەنجە کورتەکانی قاچ، کە پێویستی 
بە وزەی کەمترە بۆ ڕه پ ڕاگیرکردن یان تەوژم پێدانیان له  کاتی دەسپێکی ڕاکردندا. ماسولکەکانی پشت پاژنەی پێ کە وزە 
کۆدەکاتەوە و لە کاتە پێویستەکانی ڕاکردندا، ئەو وزەیە بەکاردەهێنێته وه . ماسولکەکانی سمت و بەشی سەرەوەی ڕانەکان و کەمەر 
و سەروو کەمەر و دواتر شان و مل، هەموویان دەبنە هۆکار بۆ جوان ڕاگیربوونی کەللەسەر. من پرۆفیسۆرێکی تەمەن ناوەندیم و 
ڕاکەرێکی زۆر باش نیم وەک ئەو وەرزشکارانەی کە لە ڕاکردندا بەشداری دەکەن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا زۆر بە ئاسانی دەتوانم لە 

ماراسۆندا بەشداری بکەم و بە خێراییەک ڕابکەم کە سەگێکی ئەندازەی من، تووشی غاردان دەکات. 
باشترین ماراسۆنت کامەیە کە لە کورترین کاتدا تەواوت کردبێت؟

)بە پێکەنینەوە( 3 سه عات و 34 ده قیقه . هەندێك کەسی دیکه  هەبوون کە بە نیوەی ئەو کاتەی من ماراسۆنەکەیان تەواوکرد.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر تۆ وا لە ئاژەڵێک بکەیت کە بەو خێراییە و بۆ ئەو ماوە دورودرێژە ڕابکات، ئەوا تۆ .......

من خەریکی نانخواردنی ئێوارە دەبم.
بۆچی وا ده ڵییت؟ داخۆ لەگەڵ ئەو شێوازە خۆگونجاندنەی کە باست کرد، ئێمە لە پاڵەوانێکی وەرزشکارییەوە 

گۆڕراوین بۆ تەمەڵێک کە خۆمان دەلێسینەوە؟
لەم ماوەیه ی کۆتایی مێژوودا، کە ڕێژەیەکی زۆری مرۆڤەکان، ئازادن لە زۆربەی ئەو چاالکییە جه سته ییانەی مرۆڤەکانی پێشتر پێی 

ناچار بوون ئه نجامی بده ن، بووه تە هۆی تەمەڵکردنی مرۆڤی هاوچه رخ. 
گفتوگۆی من، لە ڕوانگەی ئەو گۆڕانکاریيانەوه ی کە بەسەر مرۆڤ و جۆرە زیندەوەرەکانی دیکه دا هاتووە، ئەوەیە، ئێمە ڕۆژانە، 
لێکۆڵینەوە  لە زۆربەی  نییە.  نۆرماڵ  نەخۆشییە و شتێکی  ئەمەش  بەردەوام.  بە شێوەیەکی  نییە  لەشیمان  بەرجەستەی  چاالکییەکی 
پزیشکییەکاندا، کەسە نەخۆشەکان پەیوەست بە کەسە تەندروستەکان بەراورد دەکەین و لەسەر ئەو بنەمایە، کەسە نەخۆشەکان پێناسە 
دەکەین، بەاڵم داخۆ کەسە تەندروستەکان کێن؟ لە زۆربەی کاتەکاندا دەبینین کەسە تەندروستەکان الی ئێمە، ئەوانەن کە چاالکیی 
کەمیان هەیە و زۆر خۆپارێزن. من وای بۆ دەچم ئێمە کەسە نەخۆشەکان پەیوەست بەو کەسانەوە دەستنیشان دەکەین کە نۆرماڵ 

نین و تا ئەندازەیەک، ئەوانیش نەخۆشن. 
ئایا چاالکنەبوون نەخۆشییە؟ شتێکە کە نۆرماڵ نییە؟ ئەگەر وایە بۆچی ئێمە ئەوەندە ڕقمان لە وەرزشکردنە؟

هێج فشارێکی “ئیڤەلویشنی” لە ئارادا نەبووە کە وا لە ئێمە بکات حەز لە وەرزشکردن بکەین. گەر تۆ نیاندەرتاڵ، یان هۆمۆ-ئیرەکتەس 
بوویتایە، یا یەکێک بوویتایە لە مرۆڤە پێشینه کانی ئەم ڕەگەزەی ئێستامان، ئەوا تۆ وا بیرت نەدەکردەوە وەک ئەوەی بڵێی: “ئەها، من 
دەبێ بڕۆم و دەست بە ڕاکردن بکه م بۆئەوەی تووشی پەشێوی )دی-پرێس( نەبم”. نەخێر، ئەوان دەبوو بۆ ماوەیەکی دورودرێژ 
بڕۆشتنایە تا خۆ ڕزگار بکه ن و بە زیندوویی بمێننەوە. ئەوان، هیچ چارەیەکی دیکه یان لەبەر دەستدا نەبووە جگە لە کارێکی 
چاالکانەی وەرزش-ئاسا، بۆیه هیچ فشارێکی ئیڤەلویشنی لە ئارادا نەبووه  تا خەڵک حەز بە وەرزشکردن بکات. بە پێچەوانەوە، لەوانەیە 
ئەو کەسانە باشترین کاریان کردبێت بۆ مانەوە، کە بەگوێرەی پێویست خۆیان لە کۆمەڵە چاالکییەکی نەویست الداوە. هەندێك لە 
مرۆڤە ڕاوکەر و کۆچبەرەکان، بە ڕێژەی 2200 کالۆری4 لە ڕوژێکدا خواردنیان هەبووە. لەکاتێکدا ئاستی ئەو خواردنانەی لەش 
ئەوەندە نزم بێت لە وزە وەرگرتندا، ئه وا تۆ ئەوەندە توانات نابێت کە دەست بکەیت بە ڕاکردن هەر بۆ کایه کردن و چێژلێوه رگرتن.

کەواتە ئیڤەلویشنی ئێمە )واتە هەڵبژاردنی سروشتیی ئێمە(، ئەو تایبەتمەندیانەی تێماندا هێشتۆتەوە کە 
ئاراممان دەکاتەوە، یان تەمەڵمان دەکات؟   

هەڵبەتە، وەک هەموو کاتەکانی دیکه، ئێمە بەردەوام خەریکی مڵچەی خواردنی شیرینی و چەوری بووین، ئەو تایبەتمەندییە 
کەڵکێکی زۆری بینیووە بۆ مرۆڤە سەرەتاییەکان. بەاڵم ئێستا ئەو تایبەتمەندییە ئێستا بووەته کێشەیەکی گه وره بۆ مرۆڤەکان. 
کاتێک تۆ دەچیت بۆ ئیستگەی میترۆ و دەبینیت کە پلیکانەیەکی سادە و یه کێکی کارەبایی لێیه، هەمیشە 

مێشکت ئەوەت پێ دەڵێت کە کاره باییه که  هەڵ ببژێریت !!
خۆ ئەگەر پێت بڵێن لەم پارچە کێکه  و ئه م گوێزەره دا کامه یان ده خۆیت؟ پارچە کێکەکە هەڵدەبژێریت. هەڵبەتە ئەوە لە بەرژەوەندیی 

تەندروستی تۆ نییە، بەاڵم لەوانەیە ئەو هەڵبژاردنە هەستێکی قووڵ بێت کە ڕەگ و ڕیشەی لە ئیڤەلویشنی ئێمەدا داکوتیوە. 
Calorie-4 رێژەیەکی پێوانەکردنی وزەیە کە لەو شتانەوە وەریدەگرین کە دەیخۆین، بۆ نمونە قتویەکی کۆکا کۆال 140 کالۆری تێدایە، 

پیاوێک رۆژانە پێویستی بە 2500 کالۆری هەیە بۆ ئەوەی بژی
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ئەنجامەکانی ئەو شێوازە ژیانە تەمبەڵیەی سەردەم، هی چییە؟
زۆر سەختە بیر لە نەخۆشییەک بکەیتەوە کە کەمیی چاالکی لەش و الر هۆکاریکی ئەو نەخۆشییە نەبووبێت. بۆ نموونە تەماشای هەر 
یەک لە گەورەترین نەخۆشییه کانی سەردەم بکە، نەخۆشیی دڵ، شێرپەنجە. ده زانین دڵ پێویستی بە وەرزش هەیە تا بە شێوازێکی باش 
گەشە بکات. چونکه وەرزش چڕیی دەمارە خوێنەکان زیاد دەکات و ڕێژەی چەوری )کۆلیسترۆڵ( دادەبەزێنێت. وەرزش ئاستی 
نەخۆشییەکانی دڵ بە ڕێژەی نیوە کەم دەکاتەوە. شێرپه نجه ی مەمک و زۆرێک لە شێوه شێرپه نجەکانی منداڵدان و بەشەکانی دیکه ی 
ناو منداڵدان، بەرخوردێکی ڕاستەوخۆی باش پێشان دەده ن بەرامبەر وەرزش. له م باره یه وه ، هەندێك فاکتەری گشتیش هەیە، ئەویش 
ئەوەیە کە ڕێژەی تووشبوون بە شێرپه نجه الی ئەو ژنانه ی کە زۆر وەرزش ده که ن، زۆر کەمترە لە هی ئه و ژنانه ی کە ئەوەندە 

وەرزش ناکەن.
دەرکەوتووە کە وەرزش شێرپه نجه ی کۆڵۆن بە ڕێژەی لە سەدا سی کەم دەکاتەوە. هەمان شێوەش دەرکەوتووە کە وەرزش کەڵکی 
هەیە بۆ تەندروستی مێشک و بۆ که مکردنه وه ی دڵته نگی و پەشێوی، جگه له وه ی چەندین کاریگەری بەکەڵکی دیکه ی هەیە بۆ 

مرۆڤ.
ئێمە دەتوانین چی بکەین سەبارەت بەو تایبەتمەندییەی کە )ویستی( تەمەڵیمان تێدا دروست دەکات؟ 

ئەگەر ئێمە بمانەوێت ڕێگەیەکی خۆپاراستن وەک چارەسەر بگرینه  به ر، ئەوا پێویسته خۆمان لەسەر خواردنی هەندێك شتی تایبەت 
کە لەوانەیە ئەوەندە حەزی لێ نەکەین، ڕابهێنین. به  هەمان شێوە لەو کاتانەدا وەرزش بکەین کە ویستمان لەسەری نییە. تاکە ڕێگاش 
بۆ کردنی ئەوانە، پێویسته لە ڕێگای فشارێکی کۆمەڵگایی قبوڵکراوەوە بێت. چەند هۆکارێکی تایبەتیی گرنگ هەیە لەسەر ئەوەی 
ئێمە بۆچی پێویستیمان بە خواردنی باش و وەرزش هەیە لە قوتابخانەکاندا. ئەگەر وا نەکەین، ئەوە منداڵەکانمان بە گوێرەی پێویست 
ئەو شتە بەکەڵکانەیان نابێت. بەاڵم ئێستا دەبینین ئەو داواکاریيانە، لە سەرتاسەری جیهاندا کەمتر بە گرنگ دەژمێررێن و لە قۆناغەکانی 

خوێندندا البراوە. 
پێویسته زۆر له  خۆمان بکه ین ئه و ڕه فتارانه ئه نجام بده ین که  ببینەوە،  بمانەوێت ڕووبەڕووی کێشە تەندروستییەکان  خۆ ئەگەر 
که ڵکی هەیه بۆ بەرژەوەندیمان. ئێمه چ وەک کۆمەڵگا، چ وەک کەلتور، تا ئاستێک قبوڵمان کردووە کە پێویستە ڕووبەڕووی کێشە 
تەندروستیيەکان ببینەوە، یا ئەوەتا پێویسته به رگه ی ئەنجامەکانی بگرین. ئه وه تا ئێستا بلیۆنەها کەس یان سست و الوازن، یان قەڵەون.

ئایا ئیڤەلویشن هیچ هەستێکی تایبەتیی پێداوین کە هاندەری وەرزشکردن بێت؟
له  خۆگونجاندن،  شێوازی  چەندین  نەشکاوەتەوە.  الدا  یەک  بە  ته نیا  خوگونجاندنمان  شێوازی  تێبگەین  لەوە  ئێمە  گرنگە  بەڵێ، 
جه سته ماندا پێشبڕکێی یەک دەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێك تایبەتمەندیمان تێدایە وامان لێ دەکات حەز بە وەرزش نەکەین، 
له والشه وه ، هەندێك خوگونجاندنی تایبەتیشمان تێدایە، وامان لێ دەکات چێژ لە وەرزش وەربگرین. وابزانم باشترین نموونەش ئەو 

تایبەتمەندییەیە کە بە )هەستی ماندوونەبوون لە ڕاکردندا(5 ناسراوە.
چ کەڵکێکی ئیڤەلویشنی هەیە لەو تایبەتمەندییەی کە بە )هەستی ماندوونەبوون لە ڕاکردندا( ناسراوە؟

بیهێنە پێش چاوت که تۆ بە دوای ئاژەڵێکەوەیت و پێویستە بەردەوام بیت، لەو کاتانەشدا کە دوای که وتوویت، پێویسته ئاگاداری 
ئەو شوێنە بیت کە ئاژەڵەکەی پێدا تێده په ڕێ، ئەویش وابەستەیە بە چاودێریکردنه که ته وه . هەمانکات پێویسته چاو بۆ نیشانەکانیش 
بگێریت لەناو ئەو ژینگەیەدا کە پێیدا تێدەپەڕیت. لەو کاتانەدا )هەستی ماندوونەبوون لە ڕاکردندا( چی دەکات؟ هەموو شتەکان زیاتر 

چڕدەکاتەوە، هەستی بە ئاگابوون، هەستی وەرگرتنی زانیاريەکان، تیژتر و باشتر دەکات.
لێره دا دەتوانم نموونەیەکت بدەمێ: چەند ساڵێک لەمەوبەر من لە ماراسۆنی لەندەندا بەشداریم کرد. لەو کاتەدا کە لە هێڵی کۆتایی 
نزیک دەبوومەوە، بەالی سه عاته  بەناوبانگەکەی )بیگ بێن(دا ڕۆیشتم، لەو کاتەدا ئەو بیرۆکەیە بە مێشکمدا هات کە “بیگ بێن”، 
دەبێت زۆر گەورەتر بێت له وه ی که لێرەوە بەو ئەندازەیە دیارە، بیرم کەوتەوە من تایبەتمەندیی هەستی ماندوونەبوونم لە ڕاکردندا بۆ 

دروست بووە، ئەوەش هەستێکی زۆر خۆش بوو.

له  ئینگلیزییه وه : دیراک

سه رچاوه :
New Scientist,no.2919.2013

5- ئەو تایبەتمەندییە بە runner›s highناسراوەو مەبەست ئەو ساتە تایبەتانەیە کە هەندێ لە وەرزشکاران بۆیان دروست دەبێت. لەو 
ساتانەدا ئەو تایبەتمەندیە بە  کەسی وەرزشکار ئەوەندە بە ڕاکردنەکەیەوە دەگونجێت کە چیتر هەست بە ماندوبونی و فشار و ئازار ناکات 

بەهۆی ڕاکردنەکەیەوە و بگرە هەست بە لەزەتبردن دەکات لە ڕاکردنەکە
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ئ��ه و ده م���ه ی ه��ون��ه ر و 
زانست و بیری پڕ پیت، له  که سێکی 
کۆ  ئێستادا،  پێش  ساڵی  س��ه دان 
وێنایان  ته نیا  که سه   ئه و  ده بێته وه ، 

ئامێرگه لێک  دیزانی  بگره  ناکات، 
کاتێکی  تێپه ڕینی  تا  که   ده ک��ات 
نه هاتوونه ته  به رهه مهێنان. جگه  زۆر، 
تابلۆکانیدا  له   هونه رێک  که   له وه ی 
ده دره وش���ێ���ت���ه وه  س��ه ل��م��ێ��ن��ه ری 
تا  سه رده مه وه   له و  و  بلیمه تییه تی 
به   هه ر  کاریگه رییه کانیان  ئه مڕۆمان 
نه مری ماونه ته وه  و ده مێننه وه  تا ئه و 
ئه مانه ت  که   ده یه وێ.  خوا  ده مه ی 
مه گه ر  ناگیرێ،  پێ  خۆت  زان��ی، 

خۆت  خه یاڵی  که شتیی  س��واری 
ببیت و پڕی بکه یت له  سووته مه نیی 
زان��س��ت و ب��ه ره و ن��ه زان��راوه ک��ان��ی 
ڕاب����ردوو ب��گ��ه ڕێ��ی��ت��ه وه ، ت��اوه ک��و 
هه ڵبهێنجیت  لێ  خوله کی  کۆمه ڵێک 
بلیمه ته   ئه م  بتوانیت  هۆیه وه   به   و 

بناسیت. بێوێنه یه 
ساڵی 1452، شێوه کار و په یکه رتاش و 
داڤینشی  لیوناردۆ  داهێنه ر  و  موزیسیار 
شاری  له    Leonardo Da Vinci

ئه ندازیاری ئه ندێشه ی داهێنه ر



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
6

74

فلۆرێنسا  له   خێزانه وه   به   پاشتر  بوو.  له دایک  ئیتاڵیا  ڤینیسیای 
گیرسانه وه  و هه ر له وێ خرایه به ر خوێندنه کانی و باشترین 

زانست و هونه ری وه رگرت.
له   الپ��ه ڕه ی   130000 نزیکه ی  ژیانیدا  ماوه ی  له   لیۆناردۆ 
یاداشته  جۆراو جۆره کانی خۆی، له  بواری هونه ر و فه لسه فه  و 

زانستدا، نووسیوه ته وه  و به  وێنه  ڕوونی کردوونه ته وه .

لێره دا گرنگیدانی ئێمه ، به  زانسته که یه  و چاوێک ده خشێنین 
که   داهێنراوانه ی  ئه و  بێوێنه کانیدا،  ژیرانه   داهێنراوه   به  
خه یاڵئامێزه   زانستییه   هه سته  له و  ئه ودیو-بینه وه،  چاوه   له و 
تێپه ڕینی  به   ڕێناکه وێت  که   هاتوون  به رهه م  داهێنه ره وه  
هه بن.  مرۆڤێکیش  چه ند  الی  ئه مانه   هه موو  کاتیش 
پاشتریش تیشکێک ده خه ینه  سه ر ئه و به رهه مه  هونه رییانه ی 
و  ڕووناکی  ئه ندازیاری  به   په یوه ندییان  شێوه یه ک  به   که  

زانسته وه  هه یه .
داڤینشی به  درێژایی ژیانی، زۆری گرنگی دا به  فڕین که  
لێکۆڵێنه وه کانی  نه هات.  به رهه م  بۆ مرۆڤایه تی،  ئه و کات 
هه موو  چۆن  وه ک  کرد،  پێ  ده ست  تووره وه   و  ته یر  له  
ده گیرێ.  وه ر  سروشته وه   له   داهێنانێک  یان  تیۆرییه ک 
ناوی  ژێر  له   کرد  په ڕه نده کان  بۆ  زۆری  هێڵکاریی 
ئه م  کردووه   باسی  مێژوو  وه ک  "هێڵکارییه کان-1505". 
1505دا  تا   1490 سااڵنی  نێوان  ماوه ی  له   هێڵکارییانه ی 

کێشاوه.
فڕین به  په روانه )هێلیکۆپته ر(

له گه ڵ ئه وه ی تا ساڵی 1940 فڕۆکه ی هێلیکۆپته ر نه هاته 
چێکردن، به اڵم داڤینشی، سه دان ساڵ پێش دروستکردنی، 
له   کێشا.  بۆ  سه ره تاییانه ی  وێنه یه کی  کێشا،  وێنه ی 
ڕاستیشدا، داڤینشی نموونه یه کی ڕاسته قینه ی هێلیکۆپته ری 
ڕوونکارییه کانیدا  وێنه   له گه ڵ  به ڵکو  نه کرد،  دروست 
ئامێره ی ڕوون کرده وه ، که  له   چۆنییه تی کارکردنی ئه م 
سه رده می خۆیدا، گه ر یه کێک ئه م هێڵکارییانه ی بینیبا، به  
له   داڤینشی  ئامێره ی  ئه م  په روانه ی  ده کرد.  ناوزه د  شێتی 

که تان و قامیش دروست ده کرێ به  تیره ی 4.6م.
شێوه یه کی  به   ئامێره  ئه م  په روانه ی  گه ر  ده یگوت  ئه و 
په روانه که ،  خوالندنه وه ی  به   ئه وا  بکرێ،  دروست  باش 
ئامێره که   که   دێت  به رهه م  هه وایی  پاڵهێزی  شه پۆلێکی 
به ره و ژوور به رز ده کاته وه . که  دواتر فڕۆکه ی هێلیکۆپته ر 
به  شێوه یه کی به رفراوان پشت ده به ستێت به م خوالندنه وه  
360 پله ییه  خێرایه بۆ چڕکردنه وه ی هه وای ژێر په روانه که  
و دروستبوونی پاڵهێزی پێچه وانه )وه ک کاردانه وه یه ک( بۆ 

به رزکردنه وه ی فڕۆکه که .
پشت  پاش،  به ره و  و  پێش  به ره و  ڕۆیشتنیش  به   سه باره ت 
ده به سترێ به  پێشکه وتن و دواکه وتنی په ڕی په روانه که  له گه ڵ 
ڕاده ی الرکردنه وه ی په ڕه که  له  پێشه وه  و دواوه ی فڕۆکه که  
دواوه ی  و  پێشه وه   له   پاڵهێز  خواست،  پێی  به   ئ��ه وه ی  بۆ 
ئه و  هێزی  له گه ڵ  ئه مه ش  بکات.  زۆر  و  که م  فڕۆکه که  
بزوێنه ره  تۆرباینییه  به هێزه ی که په روانه گه وره که  به  پێوانه ی 
دیاریکراو ده خولێنێته وه  و خولی گونجاوی پێ ده به خشێت بۆ 
به رزکردنه وه . جگه له  بوونی بزوێنه ری تر بۆ په روانه ی دواوه  
له سه ر  هێلیکۆپته ره که   تیره ی  ڕاگرتنی  ڕێک  به   تایبه ته   که  
هێڵێکی ڕاست. پێویستیشه هه ردوو بزوێنه ر به هه ماهه نگی کار 

بکه ن بۆ هێاڵنه وه ی ئامێره که  له سه ر هێڵی فڕینی خۆی.
فڕین به  باڵ )فڕۆکه(

ئه و  ڕه نگه  پ��ه روان��ه  به   فڕین  بابه تی  خوێندنه وه ی  له  
له   بیری  داڤینشی  که  چۆن  بووبێت  دروست  پرسیاره ت ال 
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له   بووه   ناڕوون  شتێکی  که   په روانه،  به   کردۆته وه   فڕین 
باڵ!  به   نه کردۆته وه   فڕین  له   بیری  به اڵم  ئه ودا،  سه رده می 
و  سروشتین  نموونه ی  باڵنده کان  و  هه بووه   هاوشێوه ی  که  
به   و  تێنه په ڕیوه   به سه ردا  ئه مه شی  بێگومان  به رچاون!  له  
بۆ  پێویستی  ڕوونکردنه وه ی  و  هێڵکاری  و  وێنه   دڵنیاییه وه  
وێنانه شی،  ئه م  گرنگترینی  داناوه .  بیرۆکانه شی  جۆره  ئه م 
له   زۆر  ڕاده ی��ه ک��ی  تا  که   فڕۆکه یه یه   ئ��ه و  هێڵکاریی 
له م  1488دەگه ڕێته وه .  ساڵی  بۆ  و  ده چێت  شه مشه مه کوێره 
ڕوویه کی  له سه ر  فڕۆکه وانه که   سه رسوڕهێنه ره دا  ئامێره 
ته ختی فڕۆکه که  داده نیشێت و پێیه کانی له سه ر دوو پایده ر 
کۆنترۆڵکردنی  بۆ  باڵه کانه وه   به   په یوه ستن  که   ڕاده گرێ 
تێستی  پێویسته  که   ک��ردووه ت��ه وه   ڕوونیشی  فڕینه که . 
ئاوه وه  بکرێ،  به سه ر ده ریاچه یه کی  فڕینه  ئه م  یه که مجاری 

پێش ئه وه ی پشت به  فڕینی ته واوی ببه سترێ.
فڕین له  جۆری دیکه )په ڕه شووت(

هات  به کار  په ڕه شووت  1793دا  ساڵی  له   جار  یه که مین  بۆ 
Sebastien Lenorman لیۆنۆرماند-  سباستیان  الیه ن  له  
ه وه . جا زانیبێتی یان نا، سه دان ساڵ پێش سباستیان، هێڵکاریی 
په ڕه شووت، له  الیه ن ئه م بلیمه ته ی ئێمه وه  )داڤینشی( له  ساڵی 

1483دا کێشراوه .
داڤینشی،  پ��ه ڕه ش��ووت��ی  دیزاینی  که   دی��اره   وێنه که دا  له  
سه رسوڕهێنه ره  و هاوشێوه ی په ڕه شووتی سه رده م به کار دێت و 
خۆی له  ڕوونکردنه وه یدا ده ڵێت، ئه گه ر چادرێکی دروستکراو 
هه ر  درێژیی  و  قوچه کێکدا  شێوه ی  له   هه بێت  که تانمان  له  
الیه کی 12 یارده  )نزیکه ی 11م( بێت، ئه و که سه ی خۆی پێوه  

هه ڵ ده دات له  هه ر به رزاییه که وه  بێت ئازاری پێ ناگات.
زۆری  په ره ی  په ڕه شووت  دیزاینی  مێژووه وه   له و  بێگومان 
سه ندووه  و ئێستا تا ڕاده یه ک دیزاینه که ی دووره له  دیزاینه که ی 
دیزاینه که ی  یه که مجار  بۆ  2000دا  ساڵی  له   تا  داڤینشییه وه . 
ئه ویش به و شێوه یه ی خۆی ڕوونی کردۆته وه  تاقی کرایه وه . ئه م 
 Nicholas Adrian سه رکێشییه له  چاره ی نیکۆاڵس ئادریان
هێڵکارییه که ی  ڕێک  2000/6/26دا،  ڕۆژی  له   و  نووسرابوو 
85کگم  نزیکی  کێشه که ی  و  په ڕه شووتێک  کرده   داڤینشی 
بێ  هه ڵدا،  پێوه   خۆی  3000مه تره وه   به رزایی  له   و  ده رچوو  
گوێدانه  ئه و ئاگادارکردنه وانه ی که  ڕه نگه ئه م په ڕه شووته به  
شێوه یه کی گونجاو و ڕاست توانای فڕینی نه بێت، له گه ڵ ئه وه شدا 
به  سه المه ت نیشته وه  و گوتیشی؛ سواربوون و نیشتنه وه ی ئه م 
په ڕه شووته  زۆر ئاسانتر و خۆشتر بووه  به  الیه وه  له  په ڕەشووتی 

سه رده م.
سه ربازی
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پێداویستیی  له   نه بووه   بێبه ش  داڤینشی  داهێنراوه کانی 
سه ر  و  جوان  زۆر  داهێنراوێکی  ڕووه وه   له م  سه ربازییانه، 
گولل�ه- ڕه شاشێکی  1841دا  ساڵی  له   هه بووه .  سوڕهێنه ری 
یه ک  له   گولل�ه  دوازده   توانایدایه  له   که   داهێناوه   هاوێژی 
زۆر  پێکانی  ڕێژه ی  ڕه شاشه   ئه م  بێگومان  بهاوێژێت.   کاتدا 
لێره دا  یه ک گولل�ه-هاوێژ.  تفه نگی  پێکانی  ڕێژه ی  له   زیاتره 
گۆشه ی  به   و  په روانه  نیمچه  شێوه ی  له سه ر  هاوێژه کانی 
زیاتری  بوارێکی  ئه وه ی  بۆ  یه که وه   الی  خستۆته   کراوه 
هه یه   سوودیشی  که  بکات،  کۆنترۆڵ  جه نگ  گۆڕه پانی 
هێرشکار.  الیه نی  پێکه وه یی  هێرشی  به ره نگاربوونه وه ی  بۆ 
سووک  ئه ویش  هه یه ،  باشی  تایبه تمه ندێتییه کی  ڕه شاشه   ئه م 
و  جه نگدا  گۆڕه پانی  له   ده گوێزرێته وه   ئاسان  و  سۆڵیییه   و 
ده شکرێ به  ئاسانی ڕووی وه ر بچه رخێنرێ که  له  جه نگدا 
ئه م  خاڵی الوازی  الیه که وه یه.  هه موو  له   شه ڕ  جار  هه ندێ 
ڕه شاشه  درێژییه تی که  ده کاته 26م، له گه ڵ ئه وه شدا ده کرێ 
بگوترێ سوودبه خشه به وه ی که  خه سڵه ته کانی دیکه ی باشن.
لووله ی هه یه ،  ئه م ڕه شاشه  سێ ڕیز  له  هه ندێک هێڵکاریدا، 
له   ڕه شاشه که   بێئه وه ی  ده کرێ  که   باشه،  ئه وه   بۆ  ئه مه ش 
ته قه  بوه ستێ لووله کانی دیکه ی به  فیشه ک پڕ بکرێنه وه . به مه  
پڕ  دووه م  ڕیزی  ده هاوێژێت،  گولل�ه کان  یه که م  ڕیزی  تا 
ده کرێته وه  و سێیه میش تا دێته  شوێنی دووه م، سارد ده بێته وه .

Robotic Knight جه نگاوه ره  -ڕۆبۆت

له  ساڵی 1895دا داڤینشی ئه م ئامێره ی دیزاین کردووه ، 
که  به  یه که مین هه وڵی مرۆڤ داده نرێ له  دروستکردنی 
بگه یه نێت  ئه نجام  به   مرۆڤێک  کاره کانی  که   ئامێرێکدا 
جه نگاوه رێکه  ڕۆبۆته   ئه م  بکات.  مرۆڤێک  جووڵه ی  و 
که  وه ک جه نگاوه ره کانی سه ده کانی ناوه ڕاست، جلێکی 

له به ردایه.  ئیتاڵیایی  زرێیی 
ئێستاش  تا  داڤینشی  هێڵکارییه ی  ئه م  ئ��ه وه ی  له گه ڵ 
بوونی  داڤینشیدا  بیری  له   ب��ه اڵم  ن��ه ک��راوه،  دروس��ت 
هه بووه   دیکه شی  ڕۆبۆتی  هێڵکاریی  باسه  جێی  هه بووه . 
بکات،  ڕێ  بووه   توانایدا  له   که   شێره -ڕۆبۆتێک  وه ک 
قورمیشکراو  زه مبه له کی  به   که   ئۆتۆمۆبیلیک  هه روه ها 

کار ده کات.
ده توانێ  ڕۆبۆته  جه نگاوه ره   ئه م  که   بێت  بیر  ئه وه شمان 
هه ستێت و دابنیشێت و بڕوات باڵه کانی بجوڵینێت و ده م 
سیسته مێکی  پێی  به   ئه مه   هه موو  بخاته وه .  دا  بکاته وه و 
و  باڵ  و  شان  کۆنتڕۆڵی  که   چوارینه یی  ڕێکخراوی 
ده ست و مه چه ک ده کات، هه روه ها سیسته مێکی سیانه یی 
ده کات.  کۆنترۆڵ  پاژنه  و  پێ  و  ئه ژنۆ  و  حه وز  که  
جەنگاوەرە-  نوێی  دروستکراوی  نموونەیەکی  )وێنەکە 

داڤنشییە(. ڕۆبۆتی 
داڤینشی له   سوودمه نده   ناسا 

رۆزهایم  مارک  ڕۆبۆت  بواری  شاره زای   2002 ساڵی 
کۆمپانیایه کی  خ��اوه ن��ی  ک��ه    Mark Rosheim

دروس��ت��ک��ردن��ی رۆب��ۆت��ی��ش��ه، ب��ه  س��وودوه رگ��رت��ن له  
دروستکردنی  بۆ  کرد  کاری  داڤینشی،  هێڵکارییه که ی 
کارکردن  ساڵ  پێنج  دوای  ناسا.  ئاژانسی  بۆ  ڕۆبۆتێک 
رێکخستنه وه ی  و  په یکه ره که ی  شێوازی  پێشخستنی  و 
به ری  به   کرد  ژیانی  جومگه کان،  ماسولکه و  جووڵه ی 
 Anthrobot نموونه که ی داڤینشیدا و ناوی نا ئه نترۆبۆت
ئه نترۆپۆلۆجی- وش��ه ی  ه���ه ردوو  له   وشه یه که   که  
و  وه رگیراوه    Robot ڕۆبۆت  و    Anthropology

مرۆڤه -ئامێر  و  مرۆڤ  بنه چه ی  له   لێکۆڵینه وه   واتای  به  
بکات  کارگه لێک  ده توانێت  ڕۆبۆته   ئه م  بێگومان  دێت. 
که  ناکرێ که سانی ئاسایی بیکه ن. بڕیار وایه له  گه شتی 

بهێنرێ. به کار  مه ریخدا  مارس  هه ساره ی 
پردی خوالو

ڕه نگه هێنده  سه ر بسوڕمێت له م داڤینشییه  که  سه رسوڕمان 
که وتن. و  سه رگێژخواردن  مایه ی  ببێته 

داڤینشی   ،1849 تا   1840 نێوانی  سااڵنی  له   ته ماشا.. 
خوالو،  پردی  نا  ناوی  که   کێشا  پردێکی  هێڵکاریی 
په ڕاندنه وه ی  بۆ  و  سه ربازی  مه به ستی  به  سه ره تا  که  
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به و  پ��رده   ئ��ه م  ک��رد.  هێڵکاریی  ڕووب��ار،  له   سه رباز 
خێرای  ڕێگه یه کی  که   ده ک��رێ  دروس��ت  مه به سته 
که   ڕووباره کاندا،  له   بێت  سه ربازه کان  په ڕاندنه وه ی 
ده کرێ به ئاوه که دا  بکرێته وه  تا ده گاته ئه وبه ری ڕوبار 
که ناره که ی  له   خۆی  جێگه ی  بهێنرێته وه   دواتریش  و 
گێڕانه وه ی  له   وه رده گیرێ  لێ  سوودی  به مه ش  خۆیدا. 
ده کرێ  دوژمن، چونکه  هێرشی  له   خێرای سه ربازه کان 
هێرشی  هه روه ها  خۆی،  شوێنی  بۆ  بهێنرێته وه   خێرا 

ئه وبه ری که نار.  خێرای پێ ده کرێته  سه ر 
پرده ،  ئه م  پێویسته  داڤینشی  هێڵکارییه کانی  به پێی 
و  بکرێته وه   خێرا  که   بێت،  سووک  هێنده   کێشدا  له  
خلۆکه   و  په ت  سیسته می  هێڵکارییه دا  له م  دابخرێته وه . 

ده هێنرێ. به کار  داخستنه وه   کردنه وه و  بۆ 
ئاو نێو  قوواڵییه کانی  به   سه باره ت 

نه بوو،  به  دوور  داڤینشی  ئاوه زی  له   ژێرڕه ویکردن-یش 
داهێنانی  فڕنده دا  فڕینی  الساییکردنه وه ی  له   چۆن  وه ک 
پێشکه ش  ڕوونکردنه وه ییدا  وێنه ی  و  هێڵکاری  له  
سه ر  شارێکی  منداڵی  داڤینشی  که   تایبه ت  به   کردین، 

)ڤینسیا(. بوو  ئاو 
ژێرده ریایی  به رگی  دیزاینی  داڤینشی  1500دا  ساڵی  له  
که سه ی  ئ��ه و  ده ک��رێ  که   کێشا،   Scuba Gear

ناو  ژێرڕه ویکردنی  له   ئاسانی  به   ده ک��ات  ب��ه ری  له  

ببینێت.  به  ڕوونیش  بتوانێت  و  بدات  هه ناسه   ده ریاکاندا 
هه موو  که   چه رمین  به رگێکی  له   پێکهاتووه   به رگه   ئه م 
شوشه   به   که   ماسکێک  هه روه ها  و  داده پۆشیت  جه سته 
ببینێت،  ڕوونی  به   ده ره وه   لێیه وه   چاو  تا  گیراوه  پێشی 
ژێرده ریاییه کاندایه.  چاویلکه کانی  له   ئێستا  چۆن  وه ک 
سه ر  بۆ  هه واکێش  نه رمی  بۆریی  دوو  ماسکه وه   له م 
ئاسانی  به   مه له وانه که   ئه وه ی  بۆ  ده برێ،  ئاوه که   ڕووی 

بیداته وه . و  بکات  هه وای هه ناسه  کێش 
مه له وان  ژێرده ریاییه دا،  به رگه   ئه م  تری  دیزاینێکی  له  
هه مبانه یه کی پڕ له  هه وا له گه ڵ خۆی ده باته ژێر ئاوه که وه  

بۆ ئه وه ی بتوانێت کاتێکی زیاتر له  ژێر ئاودا بمێنێته وه .
پزیشکی و توێکاریزانی

پڕ  داهێنراوی  و  بۆته وه   ورد  ده وروب���ه ری  له   چۆن  وه ک 
جه وهه ری لێوه  هه ڵ هێنجاوه ، دووریش نه بووه  له  وردبوونه وه  
له  جه سته ی مرۆڤ و گرنگییه کی باشیشی به مه  داوه، که  به  
تێبنیی  و  وێنه  کێشاوه   لێ  ژیانی، هه زاران الپه ڕه ی  درێژایی 
پزیشکی  بنێین  ناوی  لێره دا  ده کرێ  نووسیوه .  له سه ر  خۆی 

خاوه ن ئه ندێشه ی داهێنه ر.
تا  ئه ندازه دا  و  بیناسازی  ب��واری  له   شاره زاییه که ی  ڕه نگه 
چۆنییه تی  له   ورد   تێگه یشتنی  بۆ  دابێت  یاریده ی  ڕاده یه ک 
کارکردنی جه سته. وه ک چۆن بینیمان له  جه نگاوه ره -ڕۆبۆتدا 
هه وڵی وردی داوه  بۆ الساییکردنه وه ی جووڵه ی مرۆڤ، که  
السایی  بۆ  ڕۆبۆتدا  بواری  له   بوو  مرۆڤ  هه وڵی  یه که مین 

کردنه وه ی جووڵه ی مرۆڤ.
که لل�ه سه ر

له م  داڤینشی  که   ئه وه ی  ده چن  بۆ  وای  پزیشکان،  و  پسپۆڕان 
بواره دا له  هێڵکاری و وێنه  بۆی به جێ هێشتووین، ده یسه لمێنێت 
ئه م  که وتووه .  خۆی  سه رده می  پێش  ساڵ  سه دان  داڤینشی  که  
دووباره مان  کردوویه تی  ئه و  که   کارێکدا  هه ر  له   ڕسته یه مان 

کردووه ته وه .
بیته وه ،  نا و له م دوو وێنه یه  ورد  ئێستا گه ر پسپۆڕ بیت یان 
ده بینیت که  وا له  وێنه ی الی چه پی وێنه ی که لله سه ره که دا، 
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داڤینشی چ بلیمه تییه کی نواندووه  که  له  ساڵی 1849 دا ئه م 
بۆ  بڕگه کراوه ،  که لل�ه سه رێکی  وێنه ی  که   کێشاوه .  وێنه یه ی 
ئه وه ی ورده کارییه  نادیاره کانی به دیار بکه وێ. پێویستیشه ئه وه  
بزانرێ که  پانه بڕگه  کردنی یان درێژه بڕگه کردنی هه ر به شێکی 
که لل�ه سه ر به م شێوه یه ی که  ئه و کردوویه تی کارێکی گه لێک 
که لل�ه سه ره که   ن��اوه وه ی  به شه کانی  تا  زۆریش  به   و  گرانه  
ئه م  دیاره  ناکه ون.  ده ر  دیکه   ورده کارییانه ی  ئه و  النه برێن، 
زنجیره  له   به شێکه  کێشاویه تی  داڤینشی  که   که لل�ه سه ره ی 

وێنه یه ک که  هه موویان تایبه تن به  که لل�ه سه ر.
بڕبڕه ی پشت

یه ک ڕسته به سه  بۆ ئه وه ی ببینین داڤینشی چی له م بواره دا 
که   به ره وه   ورد  وێنه یه   له م  ئه مه یه :  ڕسته که ش  کردووه . 

یه که مین وێنه ی وردی بڕبڕه ی پشته له  مێژوودا.
ناوسک

ئه وانی  کوالێتیی  به   که   بێت  به ش  تاکه   ئه مه یان  ڕه نگه 
ته ماشاکردنی  له   دیاره.  وێنه که دا  له   وه ک  نییه.  پێشوو 
له   ده بینین  ژنێکه،  ناوسکی  هی  که   وێنه یه دا،  ئه م 
نموونه  بۆ  بووه ،  ورد  زۆر  تویکاریزانیدا  ورده کاریی 
خ���واره وه ی  ل��ه   ب��ه اڵم  خ��ۆی��دای��ه،  شوێنی  ل��ه   جگه ر 
بۆ  هه یه،  نیشاندان  یان  ده رکه وتن  کێشه ی  وێنه که دا 
کێشانی  له   نه بووه   ورد  پێویست  گوێره ی  به   نموونه 
نه ک  ده چێت  ئاژه ڵ  هی  له   زیاتر  مناڵداندا  که   وێنه ی 

مرۆڤ. هی 

هونه ر و بیرکاری و ئه ندازه
ژووره وه ".  بێته  مه یه ڵن  که م-توانایه  ئه ندازه دا  له   "ئه وه ی 
له سه ر  بێت  به ڵگه  چاکترین  داڤینشی  وته یه ی  ئه م  ڕه نگه 
گرنگیدانی داڤینشی به  ئه ندازه  و بیرکاری. هیچ کاتێکیش 
هونه ر دابڕاو نه بووه  له  تیۆرییه ئه ندازه یی و بیرکارییه کان. 
بۆیه  هونه ر و بیرکاریمان له  ژێر یه ک ناونیشاندا دانا، له وه ی 

که داڤینشی پێشکه شی کردووین.
به کار هێناوه  و بگره  بیرکاریی زۆری  له  هونه ردا داڤینشی 
به  مه به ست تێکه ڵ به  تابلۆکانی کردووه  که  سه ری هه موو 
ئه مڕۆش  تا  تابلۆکانی  ئه فسوونی  و  سوڕماندووه   جیهانی 
"لۆکا  له   زۆری  سوودی  داڤینشی  ڕه نگه  به رده وامه.  هه ر 
کتێبی  وه رگرتبێت که  خاوه نی  بیرکاری  زانای  پاچۆلی"ی 
 "Divina Proportione-خواییه کان "ڕێژه   به ناوبانگی 
بابه تی  هه ندێ  تیایدا  کرایه وه .  باڵو  1509دا  ساڵی  له   که  
پیرۆز-ڕێژه ی زێڕین"  باس کراوه  وه ک "ڕێژه ی  بیرکارییانه 
هه روه ها تیایدا باسی به کارهێنانی بیرکاری کراوه  له  هونه ردا، 

جگه له  باسی سێگۆشه کاری.
له سه ر  لێکۆڵینه وه   داڤینشیدا  تێبینییه کانی  نێوان  له   هه روه ها 
خاڵی ڕاگیربوون و چه قی قورسایی ده بینرێ بۆ سه لماندنی 
تیۆره که ی فیساگۆرس و بگره هه ندێ ئامێری داهێناوه  بۆ 
بازنه ،  کێشانی  بۆ  پڕگاڵ  وه ک  ئه ندازه یی  وێنه ی  کێشانی 

پارابۆال بۆ کێشانی نیوه گۆ.
ڤیترۆڤیۆس
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الی  له   بیرکاریدا  و  هونه ر  تێکه ڵکردنی  مانیفێستێکی  له  
داڤینشی تابلۆی 'ڤیترۆڤیۆس'ه که  له  ساڵی 1487دا کێشاویه  
ناو  له   یه کێکیان  که   ڕووت،  پیاوی  دوو  له   پێکدێت  و 
له   چوارگۆشه یه کدایه  له ناو  دووه میان  و  بازنه یه کدایه  
تێبینییه کانی  پێی  به   تابلۆیه ی  ئه م  تێکه ڵکراودا.  بارێکی 
 Vitruvius ڤیترۆڤیۆس-  مارکۆ  ئیتاڵی  هونه رمه ندی 
له   مارشی زۆرێک  تابلۆیه   ئه م  ئێستا  و  Marcus کێشاوه  

ده زگا پزیشکییه کانی دنیایه.
ڕێژه کانی  تیایدا  کردووه ،  پێوه   تێبینیی  کۆمه ڵێک  پاشان 
تێبینییانه   ئ��ه م  ب��ه اڵم  ده ک��ات��ه وه ،  ڕوون  وێنه کێشانه که  
بکرێ،  سه یریان  ئاوێنه یه که وه   له   مه گه ر  ناخوێنرێنه وه  

چونکه به  پێچه وانه وه  نووسیونی.
له و ڕێژانه ی به کاری هێناون، بۆ نموونه درێژیی باڵ چوار 
ئه وه نده ی درێژیی مه چه ک تا سه ری په نجه یه . یان دووری 
نێوان  دووری  سێیه کی  برۆ  مووی  و  سه ر  مووی  نێوان 
ئانیشک و بن  نێوان  مووی سه ر و چه ناگه یه . یان دووری 
دووری  هه روه ها  بااڵ.  هه موو  هه شتیه کی  ده کاته   هه نگڵ، 
درێژیی  سێیه کی  ده کاته   ل��ووت،  ژێر  تا  چه ناگه   نێوان 
ده موچاو. هه روه ها ئه م سێیه که  چه ند باره  ده بێته وه  له  بنی 
لووته وه  تا نێوانی هه ردوو برۆ و دواتریش نێوانی هه ردوو 

برۆ تا مووی سه ر.
مۆنالیزا- موجیزه ی هونه ر

و چوونه؟  بێ چه ند  تابلۆی  گرنگترین  که   نایناسێ؟  کێ 
کێ ئه و زه رده خه نه  هێواشه ی سه ر ده موچاوی ئه وی له به ر 
تیا  مۆنالیزای  ناسراو  پێ  داڤینشی  تابلۆیه ی  ئه و  نییه؟  چاو 
ئه وروپیدا  ڕاپه ڕینی  چه رخی  له   مۆنالیزایه ی  ئه و  نه نا سرا. 
داڤینشی خسته لوتکه ی هه ره می هونه ره وه ، گه ر بۆ تاهه تایه  

ئه وێوه . نه یخستبێته  
سااڵنی  نێوان  له   به ناوبانگه ی  ن��اوازه   کاره   ئه م  داڤینشی 
دایکی  وێنه ی  وایه که   باوه ڕ  دا کێشاوه.   1507 تا   1503
له   ئه و خانمه ی  له سه ر  بێت، هه رچه نده ڕای جیاواز هه یه  

وێنه که دا کێشراوه.
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سه باره ت به  بیرکاری چی؟
پێی  که   نه بیستبێت  ئ��ه وه ت  گه ر 
 Golden زێڕین  ڕێژه ی  ده وترێ 
له  بریتییه  زێڕین  ڕێژه ی   .ratio

1.618( که  ڕێژه یه کی زۆر  )1 بۆ 
و  سروشتدا  له   دووباره بووه وه یه 
زینده وه ران  و  له  گوڵ  زۆرێک  له 
مرۆڤیشدا  جه سته ی  له   ته نانه ت  و 
له   ڕێژه یه   ئه م  ده بێته وه .  دووب��اره 
که   وه رگ��ی��راوه  الکێشه یه که وه 
زێڕین  الکێشه ی  ده وت���رێ  پێی 
که    ،Golden Ractangle

هه مان  دوورییه کانی  الکێشه یه که  
ڕێ���ژه  پ��ێ��ک دێ��ن��ن. ی��ه ک��ێ��ک له  
ئه وه یه   الکێشه یه   ئه م  سیفه ته کانی 
گۆشه ی  چ��وار  ج��ار  چه ند  ک��ه  
هه ر  ببڕرێ،  الکێشه یه   له و  ته واو 
ڕێژه   هه مان  به   و  زێڕین  الکێشه ی 
نا- تا  ده ک��رێ  که   ده مێنێته وه . 
که   بیت  به رده وام  بڕینه  له م  کۆتا 
پێچاوپێچ  شێوه یه کی  ئه نجامدا  له  
به رچاو  ده که وێته   حه له زۆنی  یان 
حه له زۆنی  ده وت��رێ  به ویش  که  
Golden Spiral وه ک له   زێڕین 

دیاره. وێنه که دا 
باس  ڕێژه یه مان  ئه م  بۆچی  به اڵم 
کێشانی  له   داڤینشی  چونکه  کرد؟ 
وه ک  هێناوه ،  به کاری  مۆنالیزادا، 
ل��ه م دێ��ڕان��ه ی دادێ����ن، ڕوون��ی 

ده که ینه وه .
بینه وه   ورد  وێنه که   له   جوان  گه ر 
ڕاستی  مه چه کی  ل��ه   ده ت��وان��ی��ن 
چه پی،  ئانیشکی  به ره و  مۆنالیزاوه  
گ��ه ر  پ��اش��ان  بکێشین.  هێڵێک 
مۆنالیزا  سه ری  چه ماوه ی  له سه ر 
ئه م  ئ��ه وه   بکێشین،  لێکه وته یه ک 
به   ده ب��ێ��ت  ت��ه ری��ب  لێکه وته یه  
بنکه ی  که   خ���واره وه   هێڵه که ی 
له   پاشان  دێنێت.  پێک  الکێشه که  
له   واتا  بنکه که وه   سه ری  هه ردوو 

ئانیشکی چه پ و مه چه کی ڕاسته وه  
س��ه ره وه   ب��ۆ  س��ت��وون  هێڵی  دوو 
الکێشه یه کمان  ئ���ه وا  بکێشین 
الکێشه یه   ئ��ه م  ده چێت.  ده ر  بۆ 
ئه گه ر  چونکه  زێڕینه،  الکێشه ی 
پانیی الکێشه که   و  پێوانه ی درێژی 
له سه ر  درێژی  که   ده بینین  بکه ین، 
ئه مه   ته نیا   .1.618  :1 ده کاته  پانی 
کرد  باسمان  وه ک  چونکه  ن��ا، 
ته واو  چوارگۆشه یه کی  ده ک��رێ 
الکێشه که   خ���واره وه ی  به شی  له  
ده مێنێته وه   ئ��ه وه ی  ده ربهێنین. 
پاشان  تره ،  زێڕینی  الکێشه یه کی 
به شی  له   دیکه   چوارگۆشه یه کی 
ڕاستی الکێشه  بۆماوه که   ده ردێنین ، 
دی��س��ان الک��ێ��ش��ه ی��ه ک��ی دی��ک��ه ی 
ده مێنێته وه   چه پیدا  به شی  له   زێڕین 
هێڵی  تا  ده بێت  ب��ه رده وام  ئه مه   و 
له  سه ری لووتی  حه له زۆنی زێڕین 
نایبێنێت و  مۆنالیزادا چی دی چاو 

ناکۆتا ده ڕوات. به ره و 
مۆنالیزا  ڕووی  سه یری  با  ئه مجاره 
ده موچاوی  شێوه   هه مان  بکه ین، 
الکێشه یه کی  ن���او  ده ک��ه وێ��ت��ه  
ورد  چه ند  شێوه یه   به م  زێڕینه وه . 
بینه وه  ده بینین ئه ندامه کانی دیکه ش 
هه موویان  لووت،  ده م،  وه ک چاو، 
زێڕینی  چوارگۆشه ی  ناو  ده که ونه 

جیاجیاوه .
ئه م  بۆچی  بکرێ  پرسیار  ڕه نگه 
تایبه ته ،  هێنده   شێوه یه   به م  ڕێژه یه  
ب��ژاردووه   هه ڵی  سروشت  وا  که  
نیشان  پێ  خۆی  جوانییه کانی  و 
ئه م  داڤینشی  بۆچی  یان  ده دات! 
پێ  تابلۆی  و  هه ڵبژارد  ڕێژه یه ی 
هه موو  ل��ه و  جگه  ئ��ه م��ه   کێشا! 
که   مێژوو  پێشترانه ی  به رهه مه  
ڕێ��ژه ی  ه��ه م��ان  شێوه   ه��ه م��ان  ب��ه  

کراوه. په یڕه و  تیا  زێڕینیان 
ل����ه وان����ه ی����ه وه اڵم�����م�����ان ل��ه  

توێژینه وه یه کدا ببینینه وه  که  ده ڵێت 
تێ  ڕێژه یه ی  ئه م  وێنه یه ک  هه ر 
بکرێ، چاو ده توانێت به  خێرایی و 
 scan بکات  ڕووپێوی  جوانی  به  
ببات،  پێ  په ی  درشتی  و  ورد  و 
له  چاو هه ر وێنه یه کی دیکه دا که  
نه هاتبێت. به کار  تیا  ڕێژه یه ی  ئه م 

بلیمه تییانه ی  ئه و  هه موو  وێ��ڕای 
داهێنانی  به  هونه ر و  که  سه باره ت 
کرا،  باس  تابلۆیه دا  له م  داڤینشی 
دیکه شی  ورده ک��اری��ی  داڤینشی 
وه ک  بردووه ،  به کار  تابلۆیه دا  له م 
که   وێنه که ،  ناو  ئاسمانی  دیمه نی 
مت  وێنه که ی  پشته وه ی  و  ئاسمان 
ده دات  قووڵییه ک  ئه مه ش  کردووه، 
ئاوێته کردنی  دواتریش  وێنه که .  به  
چینی  به شێوه ی  ڕه نگه کان  پله پله ی 
ورده   که   ڕه نگه کان  ته نکی  ته نک 
ورده  ڕووناکی و سێبه ر له  یه ک جیا 

ده نه خشێن. هێڵه کان  و  ده کاته وه  
کۆتاییدا له  

 1519 ساڵی  له   داڤینشی،  لیۆناردۆ 
دا و له  ته مه نی 67 ساڵیدا میراتێکی 
ژیانیشی  و  مرۆڤایه تی  بۆ  ناوازه ی 
پێش  ل��ه   ده ڵ��ێ��ن  هێشت.  ب��ه ج��ێ 
مردنیدا داوای کردووه  60 النه واز 
ته رمه که ی  دوای  ده رۆزه ک��ه ر  و 
ژیانی  ئه و  قه بران.  سه ر  تا  بکه ون 
کاره کانی  هێشتا  و  هێشت  به جێ 
چ  ت��ا  ده ڵ��ێ��ن  پێمان  و  ده دوێ���ن 
و  نوور  پڕ  ئاوه زه   ئه م  ئه ندازه یه ک 
ڕه نگه  بووه .  داهێنان  و  زیره کی 
بۆ  بدۆزینه وه   وشه گه لێک  نه کرێ 

وی. پێویستی  په سندانی 

و: نه ورۆز حاجی سەید گوڵ

سه رچاوه :
uncertaintyblog.wordpress.com
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ئێمە ناتوانین به  مانه وه  له  ژیاندا، نەمری 
لە  پێویسته  کەواتە  بهێنین،  بەدەست 

ڕێگەیەکی دیکەوە بەدەستی بهێنین.
ناوبانگێکی  م��ردن  ئاریشه کاندا  ل��ه  
مردن  جیاوازیکردن،  بێ  هەیە.  خراپی 
میوانێکی ناوەختە، هەمیشە پێش وەخت 
)دوا دوژمنە(  قێزەونە:  و  ترسناک  دێت، 
هەمیشە  بەاڵم  پیرۆز.  کتێبی  قسەی  بە 
هەبوون  شاعیر  و  فەیلەسووف  هەندێك 
نکوڵییان  م��ێ��ژوودا،  س��ەرت��اس��ەری  لە 
لەوەکردووە که  ئه گه ر مردن نه بێت، ئه وه  
ئێمە زەرەر دەکەین. هەر هەستی ئەوەی 
کە مردن دێت، بەیانیان لە جێگا ڕامان 
پێ  گەورەمان  ک��رداری  و  دەپەڕێنێت 
دەکات. ئێستا کۆمەڵە بەڵگەیەکی زۆری 
سایکۆلۆژی کۆمەڵگایی کۆبۆتەوە لەسەر 
ئەوەی کە ئەو فەیلەسووف و شاعیرانە 
ڕاست دەرچوون. خەڵک لەوانەیە خەو بە 
تێدا  مردنی  ببینێت کە  شارستانیەتێکەوە 
نەبێت، بەاڵم بێ مردن، هیچ شێوەیەکی 

شارستانییه ت لە ئارادا نابێت.
پێدەکات  دەس��ت  له وێوه   چیرۆکەکە 
بۆ  ئاگاییه کمان  مردن  بە  بەرامبەر  کە 
دروست بوو. وەک هەر شتێکی زیندوو، 
ئێمە زۆر بە زەحمەت دەتوانین ڕزگارمان 
پێچەوانەی  بە  بەاڵم  بمێنینەوە.  و  بێت 
ئێمە  ئەوەندەی  دیکه وه ،  جۆرەکانی 
بژین و کۆششی بۆ  بزانین، هەرچۆنێک 
بکەین، هەمیشە ئەو هەستەمان لەگەڵدایە 
مێشکە  ئەو  دەدۆڕێین.  دەرئەنجام  کە 
بەتوانایەی ئێمە، زۆر بە باشی لێکۆڵینەوە 
بۆ  ئەنجاممان  و 
لەوەی  وەردەگرێ 
لێی  زۆر  ئێمە  کە 

دەترسێین، ڕووده دات، ڕۆژێ لە ڕۆژان 
لە  ئێمە  لە  هەریەک  ڕوودەدات.  هه ر 

سایه ی ئاخیر زەمانی خۆماندا دەژین.
ئەمە هەر وا ئاسان نییە. بە دڵنیایەوە شتێکی 
بیرلێکردنەوەی،  زۆر  و  ترسناکە  زۆر 
بۆیه  دەک��ات.  گۆجبوونمان  تووشی 
بنبڕکردنی  بۆ  دەکەین  کار  لێبڕاوانه 
تواناماندایە،  لە  تا  ئەوەی  بۆ  جا  مردن. 
بەرامبەری بوەستینەوە و تەنانەت نادیدای 
بگرین، دوای کۆشش و خۆ ماندوکردن 
مردندا،  ڕووب��ەڕووی  له   وه ستانه وه   و 

کاری گەورە و مێژویی دێتە ئاراوە.
دیاربێت  ئاشکراتر  زۆر  ئه مه   لەوانەیە 
پێشکەوتنی  پێکهێنەرەکانی  کاته ی  ئه و 
نموونە  بۆ  چاو،  بەر  دەهێنینە  مرۆڤ 
کشتوکاڵ بۆ ئه وه  داهێنرا کە خواردنی 
ئەوەمان دەست  بکەین و  دابین  خۆمان 
و  ده ژین. جلوبەرگ  پێی  بکەوێت کە 
بۆ  له ش. چەک  پاراستنی  بۆ  خانووبەرە، 
بۆ  دەرمانیش  هەروەها  به رگری.  و  ڕاو 
ئەو  زۆربەی  ڕوانگەیەوە  لەو  چاره سه ر. 
ئێمەی  شارستانیەتی  کە  داهێنراوانەی 
کۆمەڵێک  بنەماوە  لە  پێکهاتووە،  لێ 
درێژکردنه وه ی  تایبەتیی  کەره ستەی 
ئ��اگ��اداری  ب��ێ��ئ��ەوەی  ئێمه   ت��ەم��ەن��ن. 
شێوەیەکی  بە  بین،  پەیوەندیيە  ئ��ەو 
بۆ  کەرەستانەمان  ئەو  هه موو  نائاگایانە، 

درێژکردنه وه ی ته مه ن داهێناوە.
بێگومان  داهێنراوانەدا،  هەموو  ئەو  لەناو 
گەورەترینیان داهێنانی زانسته. زانستیش 
لە  ب��ووه   ت��رس  ه��ۆک��اری  بە  هەمیشە 
باوکی  بە  کە  بیکۆن  فرانسیس  مردن. 
دەناسرێ،  ئیمپیریسیزم  ئەزموونگەری 
دەک��ات  بێ-کۆتایی  ژیانی  لە  ب��اس 

ده بات  ن��اوی  ئامانج  پیرۆزترین  وەک 
بۆ  هەیبێت.  بتوانێت  مرۆڤێک  هەر  که 
بەخشی،  خۆی  ژیانی  ئامانجەش،  ئەو 
لەسەر  تایبەتی  تاقیکردنەوەیەکی  دوای 
تا دواتر  بەستەڵەککردنی مریشکێک،  بە 
بزانێت ئاخۆ دەتوانێت ئه ندامه کانی له شی 
بپارێزێت. لە ئەنجامدا تووشی نەخۆشی 
پنیومۆنیا »واتە نەخۆشی سنگ« بوو و پێی 
مرد. به م پێیه زانست، بەئاگابوونەوەیە لە 
خوداوه نده کانه وه   پێچه وانه ی  به   مردن، 

که پێویستیان بە بایۆکیمستری نییە.
و  زانست  پێشچوونی  ب��ەرەو  لەگەڵ 
هەموو  ئ��ەو  س���ەرەڕای  ته کنۆلۆژیا، 
چاکسازییەی بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی 
مرۆڤەکان کراوه، هێشتا ترسی مردنمان 
هەر بەسەر سەرەوەیە. هەر لەبەر ئەوەشە 
مرۆڤ کەلتوور و بناغەکانی شارستانیەتی 
بنیات ناوه . زۆر لە ئەندێشمەندانی وه ک 
جۆرج هیگڵ و بگرە تا مارتین هایدگەر، 
له  بیرێکدا هاوبه شن به وه ی که مەبەست 
کە  ئەوەیە  ته نیا  داهێنانەکان  هەموو  لە 
دڵنیاییه ک بده ین به  خۆمان لەسەر ئەوەی 
دادەڕزێت،  لەشمان  ئەوەی  »وێڕای  کە 
لەو  یەکێک  دەژی���ن«.  ب���ەردەوام  ئێمە 
هاتووە  فەرهەنگەوە  لەو  کە  پسپۆڕانەی 
بواری  لە  کە  بووە  بەیکەر«  »ئیرنست 
نزیک  مردن  بابەتی  لە  ئەنترۆپۆلۆژیدا 
بۆتەوە و کتێبێکی به ناوبانگی له م باره وه  
لە  حاشا  ئەوانەی  ناوی  به  نووسیووه  
مردن دەکەن، توانی به  هۆیه وه  خەاڵتی 
هەر  بباته وه .  1973دا  ساڵی  لە  پولیتزه ر 
کۆمەڵێک  لە  وای  ب��وو  کتێبەش  ئ��ەو 
کۆمەڵگا  دەروونناسی  بواری  شارەزای 
له   بەڵگەگه لدا  ب��ەدوای  بگەرێن  کرد 
فەلسەفەی  له  پشتگیریکردن  پێناوی 

پیرۆزترین ئامانج.
خۆگرتنەوە

ئ���ەوان���ەی ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ان دەک���رد 
لە  گرینبیرگ  جیف  لە،  پێکهاتبوون 
شێلدەن  ئەمریکی،  ئەریزۆنای  زانکۆی 
لە  سکیدمۆر  کۆلیجی  لە  سۆلۆمۆن 
لە  پیسزکزینسکی  ت��ۆم  و،  نیویۆرک 
ئەو  گەیشتنە  ئەمانە  کۆلۆرادۆ،  زانکۆی 
بناسێنن  تازە  بیردۆزێکی  کە  ئەنجامەی 
ترسەکان(:  )ب��ەڕێ��وه ب��ردن��ی  ن��اوی  بە 
بیردۆزەش  ئەو  سەرەکی  شیکردنەوەی 

زۆر لە ئەندێشمەندانی وه ک جۆرج هیگڵ و بگرە تا 
مارتین هایدگەر، له  بیرێکدا هاوبه شن به وه ی که 
مەبەست لە هەموو داهێنانەکان ته نیا ئەوەیە کە 
دڵنیاییه ک بده ین به  خۆمان لەسەر ئەوەی کە »وێڕای 
ئەوەی لەشمان دادەڕزێت، ئێمە بەردەوام دەژین«
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لەسەر ئەو بنەمایەیه کە هاندەری زۆربەی 
ئەو شتانەی کە دەیکەین و زۆربەی ئەو 
شتانەی کە بڕوامان پێی هەیە، وابەستەیە 
بۆی  وا  ئ��ەوان  م��ردن��ه وه.  لە  ترس   بە 
و  تێڕوانین  هەموو  ئەگەر  کە  دەچوون 
بێت  وابەستە  جیهان  بۆ  ئێمە  بڕواکانی 
بەوەی کە بتوانین لەگەڵ دیاردەی مردن 
بەو  خۆمان  زیاتر  دەبێ  کەواتە  بژین، 
تێڕوانین و بڕوایانەوە ببەستینەوە، کاتێک 

مردنی خۆمانمان بیر دەکەوێتەوە. 
دەستپێکیان،  خاڵه کانی  لە  یەکێک 
ئایینەکان بوو، ئایین وەک سیستەمێک کە 
ڕێنمایی  بڕوایەک،  لە کۆمەڵە  پێکهاتووە 
بۆ  دەک��ات  کۆششەکانمان  و  ه��ەوڵ 
فه وتان.  ترسی  بەرامبەر  له   ئارامبوونەوە 
ئارامیمان  ڕاستی  بە  ئایینەکان  ئەگەر 
کە  کاتانەی  ئ��ەو  ئ��ەوە  دەهێنن،  بۆ 
دەبێت  دەبینەوە،  مه رگ  نزیکی  زیاتر 
وەک  بێتەوە  بەرزتر  دینداری  ڕێژەیەکی 
گرینبیرگ، سۆلۆمۆن و، پیسزکزینسکی 

بیری لێ دەکەنەوە. 
ئەوان  کە  بوو  شتە  ئەو  ڕێک  ئ��ەوەش 
دۆزی��ي��ان��ەوە، ک��ه ڕێ���ژەی دی��ن��داری 
پەیوەست  کاتێک  دەب��ێ��ت��ەوە  ب��ەرزت��ر 
لە  م��ردن��ه وه .  لە  بیرکردنەوە  بە  ده بین 
لێکۆڵینەوەیه کدا، پرسیاریان لە کۆمەڵێک 
سه باره ت  کرد  مەسیحی  خوێندکاری 
که   که سایه تی  دوو  هه ڵسه نگاندنی  به  
ئەو  لێکچوونی  هاوبەش  خاڵێکی  چەند 
دوو کەسەی له  تایبه تمه ندییه کاندا زیاتر 
هه بوو،  جیاوازییان  یه ک  تەنیا  کردبوو، 
دی  ئ��ه وه ی  ب��وو،  مه سیحی  یه کێکیان 
کە  خوێندکارانەی  ئەو  بوو.  جولەکە 
هیچ  پێشتر  و  ب��وون  کۆنترۆڵدا  لەژێر 
پرساریکیان لی نەکرابوو تا بیرو بۆچوونی 
خۆیان سەبارەت بە مردن بده ن، هەردوو 
بەاڵم  قەڵەمدا.  لە  یەک  وەک  کەسەکەیان 
ئه و خوێندکارانه ی که  داوایان لێ کرابوو 
بکه نه وه   پڕ  که سێتی  تاقیکاریی  فۆرمی 
چەند  وەاڵم��ی  دەب��وو  فۆرمه که دا  له   و 
پرسیارێکی تایبەت بدەنەوە سەبارەت بە 
مردن، هه ڵبه ته  ئه مه ش وای لێ کردبوون 
له   بکەنەوە،  خۆیشیان  مردنی  لە  بیر 
ئاکامدا زیاتر بۆ کەسایەتییە مەسیحییەکە 
پۆزه تیف بوون و نیگەتیڤ بوون بەرامبەر 

کەسایەتییە جولەکەکە.

بە  نییە  وابەستە  تەنیا  دی��اردەی��ە  ئ��ەو 
ئایینەکانەوە، لە زیاتر لە 400 لێکۆڵینەوەی 
جیاواز، دەروونناسەکان پیشانیان داوە کە 
هاندەرێکی  مردن،  ڕووبەڕووبوونەوەی 
تێڕوانینە  ئ��اڕاس��ت��ه ی  ب��ۆ  سەرەکییە 
بۆ  جیهان.  به   سه باره ت  جیاوازەکانمان 
نموونە، هەستی نەتەوەگەری، ئه و بڕوایه 
ژیانمان  ده کرێ  که  ده کات  دروست 
به رده وام بێت لەناو بەشێک له  گشتێکی 
بە دڵنیایەوە ئەو هەستە هەیە،  گەورەدا. 
زۆر  ئەوەیان  هاورێکانی  و  گرینبیرگ 
چه ند  کە  ک��ەوت  بەرچاو  ئاسانی  بە 
خویندکارێکی ئەمریکی، مردنی خۆیان 
و  ڕه خنه گران  له   گه لێک  خرایه وه ،  بیر 
ڕەخنەگرتر  ئه مریکا  به   دژ  نووسه رانی 

بوون. 
لێکۆڵینەوەیەکی دیکه  لەالیەن هۆڵی ماک 
جۆرج، لە زانکۆی ئەریزۆنای ئەمریکا، 
مردنی  خوێندکارانەی  ئەو  دا  پێشانی 
خۆیان بیر خراوەتەوە، ئامادەن نەک تەنیا 
بیرو  ئەوانەی  بەرامبەر  خۆیان  ناڕەزایی 
بخه ن،  دیار  هه یه   جیاوازیان  بۆچوونی 
خۆیشیان  دڕندایه تی  ئامادەشن  بەڵکو 
بده ن.  ئه نجام  کەسانە  ئەو  بەرامبەر  له  
دەروونناسی  و  »کەسایەتی  )سەرچاوە: گۆڤاری 

کۆمەڵگایی، ڤالیۆمی 74 الپەرە 590( 
ئەو لێکۆڵینەوە سەرەتاییانە، پشتگیری لەو 
بۆچوونە ڕەشبینەی )بیکەر( دەکرد گوایا 
حاشاکردن لە مردن، هۆکاری سەرەکی 
لە  حاشاکردن  خراپەکاریيەکانە.  هەموو 
مردن، هۆکاره  بۆ دروستکردنی هەستی 

جیاکردنەوەی خۆمان و ئەوان. لەمەشەوە 
گەندەڵی و توندڕەوی دروست دەبێت و 
پشتگیریی تاکەکان کۆدەبێته وه  بۆ شەڕ 
و تیرۆر. بۆ نموونە، لە لێکۆڵینەوەیەکدا 
تەماشای  ک��ە  ئ��ەوان��ەی  دەرک����ەوت 
واڵت��ە   2001/9/11 ک��ارەس��ات��ەک��ەی 
کردبوو،  ئەمریکایان  یەکگرتووەکانی 
که  چۆن فڕۆکه کان خۆ به  باڵوێزخانەی 
بازرگانی جیهانیدا کیشابوو، ئه مانه زیاتر 
دەکرد  عێراقیان  داگیرکردنی  پشتگیری 

لەالیەن ئەمریکاوە. 
بیردۆزی بەڕێوەبردنی ترسەکان، سەرەتا، 
بۆچوونە  لەسەر  لێکۆڵینەوەیان  زیاتر 
ددانیان  دوات��ر  دەک��رد،  ڕەشبینییەکان 
لە  پۆزەتیڤیش  شتگه لی  کە  نا  ب��ەوەدا 
مردندا،  ڕووبەڕووبوونەوەی  دی��اردەی 
لە  یەکێک  نموونە،  بۆ  کایەوە.  دێتە 
بەخشین  شێوەی  پاڵنەره کانی  بەهێزترین 
بە فەرهەنگی مرۆڤ، خواست و ویستێکە 
کە ناوێک، یان یادەوەریيەکی کاریگەر 
بەجێ بهێڵین بۆ دوای خۆمان. دەتوانرێ 
لە گەورەترین دەسکەوتەکانی  هەندێك 
ئەو  بۆ  بگەڕێنینەوە  شارستانییه ت، 
خواست و ویستە. هەر لە دروستکردنی 
کتێبە  تا  کۆنەوە  میسری  هەڕەمەکانی 
که   ون��ب��وو«،  »بەهەشتی  هەڵەبەستی 
دی��اردەی��ەن.  ئەو  بەرهەمی  هەموویان 
کتێبی هەڵەبەستی »بەهەشتی ونبوو«، زۆر 
بەناوبانگە لە سەدەی 17دا لە الیەن جۆن 

میلتۆن نوسراوە.
خوێندکارەکانی  لەناو  لێکۆڵینەوە  لە 
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ئ��ەم��ری��ک��ادا، داه��ێ��ن��ەران��ی ب��ی��ردۆزی 
پیشانیان دا کە  »بەرێوەبردنی ترسەکان« 
لە  هەستەش  ئەو  مردن،  لە  بیرکردنەوە 
ناوێک  کە  دەک��ات،  دروس��ت  مرۆڤدا 
خۆی  لەپاش  ناسراو  یادەوەریيەکی  و 
بەجێ بهێڵێت تا یادی ئەو کەسەی پێ 

بکرێتەوە.
زیاتر لە 2000 ساڵ لەمەوبەر، سوکرات-
یش هەمان شتی بەدی دەکرد. ئەو بڕوای 
نێرەکان  شتانەی  ئەو  زۆرب��ەی  واب��وو، 
بۆ  کۆششێکە  و  هەوڵ  تەنیا  دەیکەن، 
دیکەوە،  لەالیەکی  خۆیان.  نەمرکردنی 
وابوو، ژن ڕێگەیەکی  بڕوای  سوکرات 
ڕاوستەوخۆتر دەگرن بۆ نەمری، ئەویش 
لێکۆڵینەوە  هەندێك  منداڵە.  خستنه وه ی 
له وانه یه  سوکرات  پیشان دەدات کە  وا 
دروستکردنی  کە  ل��ه وه دا  بێت  ڕاست 
وەک  سیتراتیژییه  ڕێگەیەکی  خێزان، 
یەک  ترسەکان.  بەرێوەبردنی  لە  بەشێک 
لەو لێکۆڵینەوانە، پیشانیداوە کە ئەڵەمانییە 
بیر  مردنیان  کاتێک  خۆبەخشەکان، 
خراوه ته وه ، زیاتر ویستی ئەوەیان پیشان 
هەمانشێوە،  هەبێت.  منداڵیان  کە  داوە 
ئەوانەی واڵتی چین، کاتێک مردنیان بیر 
خۆیان  ناڕەزامەندی  زیاتر  ده خرایه وه ، 

یاسای  بەرامبەر  له  دەردەبڕی 
به   سەبارەت  واڵتەکەیان 

)بوونی یەک منداڵ( .
ل��ەم م��اوان��ەی دوای��ی��دا 
کنیس  لێکۆڵینەوەیەکی 
ڤ��ای��ڵ ل���ە زان��ک��ۆی 
کایەوە،  هاتە  میسۆری 
دیاردەخات  ڕێگا  زۆر 
ئ���ەوەی چۆن  ل��ەس��ەر 
بیرکردنەوە  و  ئاگایی 
ل���ە م���ردن���ی خ��ۆم��ان، 

شتێکی  دەت��وان��ێ��ت 
بۆ  بۆمان.  بێت  باش 

هەستی  نموونە، 
لە  ئاگابوون 
م��������ردن، 
ل��ەوان��ەی��ە 
لێ  وام���ان 
کە  بکات 
ژی��ان��ێ��ک��ی 

ستر  و ر ند تە

بەرینە سەر، لەوانەیە وامان لێ بکات کە 
وەرزشی زیاتر بکەین و کەمتر جگەرە 

بکێشین.
توانیوویانە  بەهەمان شێوەش  ئەو گروپە 
دیاردەیەکی زۆر گرنگی بەئاگابوون و 
بە  بەرامبەر  هۆشمەندیيانە  نائاگابوونی 
نائاگابوونی  دیاردەی  بدۆزنەوە.  مردن 
هۆشمەندی لە مردن، وامان لێ دەکات 
پایەبەند  زیاتر  بیرکردنەوە،  بەبێ  کە 
ئەمە  کۆمەڵگاوه .  ناو  به هاکانی  بە  بین 
لەوانەیە شتێکی باش بێت ئەگەر هاتوو 
باش  شتی  کۆمەڵگا  ناو  بەهاکانی  ئەو 
زۆر خراپ  شتێکی  لەوانەشە  بەاڵم  بن. 
بدات  ئەوەمان  هانی  هاتوو  ئەگەر  بێت 
دڕندە-خوو  به هایانه ،  ئه م  پاراستنی  بۆ 

بین له  بەرامبەر کەسانی دیکه .
لەالیەکی دیکەوە، سەیری تایبەتمەندیی 
دەبینین  که  بکە،  بیرکەوتنەوە«  »مردن 
لە  بیر  زیاتر  لێدەکات  وامان  زۆرجار 
وەاڵمەکانی خۆمان بکەینەوە و شتەکان 
ده گەینە  تا  هەڵبسەنگێنینەوە  دیسانەوە 
مەسەلەکان  ڕاستیی  داخۆ  ئەوەی   سەر 
چییە! چەندە زیاتر بیر لە مردن بکەینەوە، 
هێندە زیاتر ئەو دەسکەوت و ئامانجانەی 
ک������ە ل��ە 

سەپێنراوە  بەسه رماندا  کۆمەڵگاوە 
و  سەروەت  و  ماڵ  بەدەستهێنانی  وەک 
و  دەکەینەوە  ڕەت  خەڵکی،  ناسینی 
و  په ره پێدان  بە  دەبین  خەریک  زیاتر 
تایبەتی کەسایەتیی خۆمان  گه شه پێدانی 
باشەکان.  پەیوەندییە  پەروەردەکردنی  و 
بەاڵم کاتێک ئێمە نە بە گوێرەی پێویست 
خەریکی کەسایەتی خۆمان ده بین و نە 
باش  پەیوەندیی  پێویستیش  گوێرەی  بە 
پەروەردە دەکەین، ئەوە ده گه یه نێت کە 
مردن  لە  بیر  پێویست،  بەگوێرەی  ئێمە 

ناکەینەوە.
مەترسە لە زیندوبوونەوە

ترسەکەمان  بەاڵم  دەترسین،  زۆربەمان 
فەیلەسوف  وەک  نییە  مانایەکی  هیچ 
لەو  »یەکێک  دەڵێت:  کەیگەن  شێڵی 
و  لەسەری  ڕاهاتووین  بەرخوردانەی 
م��ردن،  بە  بەرامبەر  دەدەی��ن  پیشانی 
لەوانەیە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ترسە.  هەستی 
لێره دا زاراوه ی )ترس( زۆر الواز بێت. 
ده که ین،  مردن  باسی  کاتێک  وایه  پێم 
زاراوه ی تۆقین پر بە پێستی خۆی بێت، 
بەاڵم ئایا ترس لە مردن له  الیه ن ئێمه وه ، 

بەرخوردێکی ئاقاڵنە و شایستەیە؟«.
پێویستە  لێرەدا  کە  گرنگ  زاراوه ی 
شایستەیە.  واژەی  بدەین  سەرنجی 
بکەم  لەوە  نکوڵی  ناکرێ  لێرەدا 
ک��ە زۆرب����ەی ک��ەس��ەک��ان لە 
م��ردن دەت��رس��ن. ئ���ەوەی کە 
ئایا  ئەوەیە کە  بیزانم  دەمەوێت 
ئێمه وه ،  له الیه ن  مردن  لە  ترس 
چ  لە  شایستەیە!  بەرخوردێکی 
مانابه خشینە  شایانی  هەلومەرجێکدا 
لە  بکەین  ت��رس  بە  هەست  کە 
بۆ  لێکۆڵینەوەدا  ل��ە  م���ردن؟ 
سێ  وەاڵمێک،  دۆزی��ن��ەوەی 
»شایستەبوونی  بۆ  مەرج 
ترس« دێتە پێشەوە. 
ی��ەک��ەم م��ەرج 
ئ����ەوەی����ە، 
شتەی  ئ��ەو 
ک����ە ل��ێ��ی 
دەت��رس��ی��ن 
داخ����������ۆ 
ش��ت��ێ��ک��ی 
من  خ���راپ���ه. 
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ڕوون  شتێکی  خاڵە  ئەم  دەچم  بۆی  وا 
بۆ  کێشەمان  ئەوەندە  و  ئاشکرابێت  و 

دروست نەکات. 
پێویسته  ئ��ەوەی��ە  دووەم  م��ه رج��ی 
ئەوەی  لەسەر  هەبێت  زۆر  ئەگەرێکی 
چونکه  ڕوودەدات.  خ��راپ  شتی  کە 
ته نیا ئەوە بەس نیە بڵێین ئەوە ئەگەرێکی 
که م  النی  پێویسته  به ڵکو  لۆژیکییە. 
ئەگەرێکی ڕاسته قینه  هەبێت وه ک ئه وه ی 
که سێک لەالیەن پڵنگێکەوە پارچە پارچە 
زۆر  ئەگەرێکی  ئەمە  هێشتا  دەک��رێ. 
زۆر  ئەگەرە  ئەو  ڕوودان��ی  و  بچووکە 
کەمە. ئەگەر تۆ پێم بڵێیت کەوا تۆ بۆیە 
لە مردن ده ترسیت، لەبەرئەوەی ئەگەری 
ئەوە هەیە کە بەو شێوازە بمریت، واتە 
لەو  بکات  پارچەت  پارچە  پڵنگێک 
ترسەکەت  کە  دەڵێم  پێت  من  کاتەدا 

ناشایستەیە و لە جێی خۆیدا نییە. 
سەرنجڕاکێشترە:  نەختێ  سێیه م  مه رجی 
تۆ دەبێت ئاستێکی نادیار یان نه زانراوت 
خراپ  شتی  ئایا  ئەوەی  لەسەر  هەبێت 
ئەگینا  نا،  یان  ڕوودەدات  ڕاستی  بە 
خراپییەکەی لە کوێدا دەبێت. بۆ ئەوەی 
دەبێت  ئێمە  تێبگەین،  خاڵە  لەم  باشتر 
وای دابنێین کە شتێکی خراپ بە ڕاستی 
ڕوودەدات و تۆش دەزانیت کە ئەو شتە 
چەندە  دەشزانیت  و  ڕوودەدات  خراپە 
کە  دەبینین  هەلومەرجانەدا  لەو  خراپە. 
لەگەڵ  ناشایستەیە،  وەاڵمێکی  ترس 
ئەوەشدا کە لێره دا خاڵی یەکەم و دووەم 
هاتوونه تە دی، بەاڵم ئەوە بەس نییە کە 

شایستەیی بدات بەو جۆرە ترسە.
وای داب��ن��ێ ک��ە ت��ۆ ه��ەم��وو ڕۆژێ��ک 
کار.  بۆ سەر  دەهێنیت  خواردنی خۆت 
نانێکە  چەند  خواردنەکەت  لە  بەشێک 
کە هەموو ڕۆژێک لێت دەدزن. بێگومان 
کە  ژیاندا  لە  نییە  شت  خراپترین  ئەوە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بێت،  تۆ  بەسەر 
شتێکی خراپە. لەوەش زیاتر، ئەگەرێکی 
زۆر هەیە کە سبەینێ دیسانەوە نانەکه ت 
خاڵی  ه��ەردوو  لێرەدا  دەدزن���ەوە.  لێ 
یەکەم و دووەم لەو مەرجانەی کە باس 
کران، هاتوونه تە دی، بەاڵم خاڵی سێیەم 

لە ئارادا نییە.
بە  سبەینێ  ئاشکرایە،  شتەکە  لێرەدا 
شتە  دەدزرێ.  نانەکانت  دڵنیایەوە 

بە  بەیانی  کە  ئەوەیە  لێرەدا  خراپەکە 
تۆش  و  دەدزن  نانەکەت  دڵنیایەوە 
دڵنیایت لەوەی کە ئەو شتە چەند خراپە. 
لەوکاتەدا وا بزانم ترس شتێکی زۆر بێ 
مانا دەبێت. بە پێچەوانەی ئەوەوە، ئەگەر 
سەر  بکوتێتە  هەڵ  ڕەمەکیانە  دزەک��ە 
تورەکەی یەکێک و نانەکەی لێ بدزێت. 

ل���ەوک���ات���ەدا 
ت����رس����ی ت��ۆ 
ل����ەج����ێ����ی 
خ���ۆی���ەت���ی. 
چ��ون��ک��ە ئ��ەو 
لەوانەیە  کەسە 
و،  ب��ی��ت  ت���ۆ 
تۆ  ل��ەوان��ەش��ە 

نەبیت.
باسە  شایەنی  لێره دا  کە  دیکه   خاڵێکی 
ئەوەیە، ته نانه ت ئەگەر ترسەکەی تۆش 
تایبەتمەندیی  بێت،  خۆیدا  جێی  لە 
ڕێژەیی ئەو ترسە دەبێ بخرێتە بەرچاو. 
مانادار  ترس  هەندێك  و  هات  ئەگەر 
لەوانەیە  بێت،  خۆیدا  لەجێی  و  بێت 
ڕێژەی ئەو ترسە لە جێی خۆیدا نەبێت 
ترسە  ئەو  ئەندازەی  دیکه   واتایەکی  بە 
که   لەکاتێکدا  نەبێت.  خۆیدا  جێی  لە 
زۆر  خراپ  ڕووداوێکی  ئاستی  ئه گه ر 
کەم بێت، ئه وا ئاستێکی ترسی کەمیش 
ئێمە  ئاستە ڕووداوەیە کە  شایستەی ئەو 
ڕووبەڕووی دەبینەوە. بە هەمان شێوەش 
دەبێت ئاستێکی شایستەیەی ترس هەبێت 
بۆ ئەندازەی کارە خراپەکانی دیکه  کە 

ڕوودەده ن.
خاڵە  سێ  ئەو  دەستنیشانکردنی  دوای 
ترسی  ئاستی  دۆزی��ن��ەوەی  و  تایبەتیە 
ئێستا  تایبەت،  مەترسییەکی  بۆ  شایستە 
لە  ترس  ئایا  بپرسین،  بتوانین  لەوانەیە 
بەاڵم  نا.  یان  شایستەیە  شتێکی  مردن 
زۆر  شتێکی  ئێمە  پێویسته  پێشدەست، 
وابەستەیە  کە  بکەینەوە  ڕوون  گرنگ 
بە خودی ئەو شتەی کە لێی دەترسین: 
لێی  ئێمە  کە  بەتایبەت  چییە؟  شتە  ئەو 
بۆ  هەیە  ج��ی��اواز  ڕێگەی  دەترسین؟ 
ئەوەش  پرسیارە،  ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی 
بیرکردنەوەیه وه   شێوازە  بەو  پەیوەسته 
لەوانەیە  ترس  ئێمەدایە،  مێشکی  لە  کە 
و لەوانەش نییە شتێکی شایستە بێت یان 

نه بێت.
زۆر  لەوانەیە  کە  شتانەی  لەو  یەکێک 
هەبێت،  ده رب���اره ی  دڵەڕاوکێیی-ت 
ئەگەری  چونکه  مردنەکەتە،  شێوازی 
ئازارەوەت  بە  مردنێکی  کە  هەیە  ئەوە 
ئەوە  ڕێگەی  دەردەکەوێت،  وا  هه بێت. 
تا  هەبێت،  ترست  هەندێك  کە  هەبێت 

وا  من  بەس  دیاریکراو.  ئاستێکی 
ترسە  جۆرە  ئەو  کە  دەچم  بۆی 
لە مێشکی زۆربەی خەڵکدا نەبێت. 

لێی دەترسێت، زیاتر  ئەوەی کە خەڵک 
ترسە لە خودی مردن نەک لە ئازارەکەی. 
خەڵک لەوە دەترسن ئاخۆ چۆنە مردبیت 
و نەمابیت. بەاڵم لەو هەلومەرجانەدا، من 
ترسی  مەرجەکانی  هێشتا  بۆدەچم  وای 
شایستە نەهاتوونەتە دی. گرنگترین خاڵ 
لەوە  نییە  شتێک  هیچ  کە  ئەوەیە  لێرەدا 
ئەزموونێک  هیچ  مردبێتی.  کە  بچێت 

چەندە زیاتر بیر لە 
مردن بکەینەوە، 
هێندە زیاتر ئەو 
دەسکەوت و ئامانجانەی 
کە لە کۆمەڵگاوە 
بەسه رماندا سەپێنراوە 
وەک بەدەستهێنانی ماڵ 
و سەروەت و ناسینی 
خەڵکی، ڕەت دەکەینەوە 
و زیاتر خەریک دەبین بە 
په ره پێدان و گه شه پێدانی 
تایبەتی کەسایەتیی 
خۆمان و پەروەردەکردنی 
پەیوەندییە باشەکان
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مردنمان  بدات  پێشانمان  نییە  ئارادا  لە 
لەو  یەکەم  خاڵی  لەبەرئەوەش  چۆنە! 
ترسێکی  بۆ  پێویستە  کە  مەرجانەی 
شتەکە  لەوانه یە  دی.  نەهاتووه تە  شایستە 
بە  هه بێت  ب��ڕوات  ئەگەر  بێت  جیاواز 

ژیانی پاش مردن.
هەڵبەتە من ناڵێم کە هیچ شتێکی خراپ 
پێچەوانەی  بە  بەڵکو  نییە،  مردندا  لە 
ئاستێکی  کە  قبووڵە  ئەوەم  من  ئەوەوە، 
هەیە  دابڕاندن  یان  داپچڕاندن  تایبەتی 
مردن  کە  واتایە  بەو  ئەمەش  لێرەدا. 
تۆ  ک��ە  ڕاستییەی  ئ��ەو  ل��ەب��ەر  خ��راپ��ە 
لەو  دەکات  دابڕان  و  داپچران  تووشی 
ئەگەر  بوو  ده ت  تۆ  کە  باشانەی  شتە 

زیندوو بوویتایە.
ئێمە  ڕێگه یه وه   له م  لەوانەیە  کەواتە 
دیاری  شایستە  ترسی  ئاستێکی  بتوانین 
بکەین. لەجیاتی ئەوەی لەوە بترسین کە 
پێویست  لەوانەیە  دەبێت،  چۆن  مردن 
بترسین.  ژیان  لە  داب��ڕان  لە  ئێمە  بێت 
لە مردن  ئەگەر بەو شێوەیە بێت، ترس 
دیسانەوە  بەاڵم  دەبێت.  شایستە  شتێکی 
ئەگەر بە وردی سەیری بکەین دەبینین 
یەکەم  ناچێت،  ڕاستی  لە  زۆر  ئەوەش 
»ژیانی  کە  هەیە  بەوە  بڕوام  من  شت، 
ئێمە،  بۆ  نییە  ب��اش  شتێکی  ناکۆتا« 
)مەحکووم بوون بە ژیانێکی هەمیشەیی 
لەبەرئەوە  ژی��ان(.  بەهرەی  نەک  سزایە 

دیسانەوە ئەو ترسەش شایستە نییە. 
بیڵێم، ئەگەر ئەوەی کە ئێمە لێی  باشتر 
ژیان  حەتمیی  دەستدانێکی  لە  دەترسین 
بێت، ئەوە لەوکاتەدا ترسەکەمان خراپ 
نییە، بەڵکو شتێکی باشیشە، بەاڵم لەگەڵ 
شوێنی  لە  ترس  کە  دەبینین  ئەوەشدا 
ژیانی  ئەگەر  تەنانەت  نییە.  خۆیدا 
هەمیشەیی شتێکی خراپیش نەبێت، ئەمە 
بە  ببێت  مردن  لە  ترس  کە  ناکات  وا 
لەبەرئەوەیە،  ئەمەش  شایستە.  شتێکی 
بە  پێویستیمان  ئێمە  شایستە،  ترسی  بۆ 
ئاستێک دڵنیانەبوونی و »نامەعلومی« هەیە 
سەبارەت بەو شتەی کە دەبێتە هۆکاری 
ترسەکەمان. بەاڵم من دڵنیام لەوەی کە 

دەمرم.
ئەگەرێکی  لێرەدا  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 
مردن  لە  ترس  پێشەوە.  دێتە  جیاواز 
شتێکی ناشایستەیە، چونکه مردن شتێکی 
هیچ  بە  کە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  حەتمییە. 

بە  کەی  ئەوەیە  نییە،  حەتمی  جۆرێک 
تایبەت ئێمە دەمرین. بەو واتایە، ئەوەی 
لە  نابێت  بترسین،  لێی  دەبێت  ئێمە  کە 
دەستدانی ژیان بێت، بەڵکو زیاتر دەبێت 
ئەو ئەگەرە بێت کە ئێمە لەوانەیە زووتر 
لەوەی  وەک  بدەین  دەست  لە  ژیانمان 

درەنگتر بمرین.
بیر لەم تێڕامانە بکەرەوە: بۆ نموونە تۆ لە 
ئاهەنگێکدایت، ئاهەنگێکی زۆر خۆش، 
تۆش ئاواته خوازیت کە زیاتر بمێنیتەوە، 
قوتابخانەیه کدا  لە  ئاهەنگەکە  ب��ەاڵم 
بۆ  تەلەفونت  دای��ک��ت  دەگ��ێ��ڕرێ. 
ئەوە  کاتی  دەڵێت کە  پێت  و  دەکات 
هاتووە بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە. لەوانەیە لە 
نەبێت،  ئەوەندە خۆش  ماڵبوون شتێکی 
روونادات  خراپیش  شتێکی  هیچ  بەاڵم 
ئه گه ر لە ماڵەوە بیت. ئەوەی کە لێره دا 
لە  دەکرد  حەزت  تۆ  کە  ئەوەیە  هەیە 

بمێنیتەوە.  ئاهەنگەکە 
لەوەی  دڵنیایت  کە  دایبنێ  وا  ئێستا  تۆ 
کە لە نیوە شەودا تەلەفونت بۆ دەکرێ. 
لە  نییە  شتێک  هیچ  وابزانم  لەوکاتەدا، 
ئەگەر  ب��ەاڵم  بترسیت.  لێی  تا  ئ��ارادا 
زان��ی��اری تۆ ب��ەس ئ��ەوەن��دە ب��وو کە 
بۆ   11.00 سه عات  نێوان  لە  دایکت 
نیوەشەو تەلەفونت بۆ دەکات،  1.00ی 
ترسی  مەرجی  دەبینیت کە  لەو کاتەدا 
ئەمشەو  واتایە  بەو  دی.  هاتە  »شایستە« 
شتێکی خراپ ڕوودەدات و ئەگەرێکی 
ڕووبدات.  شتە  ئەو  کە  هەیە  زۆریش 
ل��ەو ک��ات��ان��ەدا ت��رس ت��ا ڕێ��ژەی��ەک، 
ئێمە  دەچێت  لەوەش  مانادارە.  شتێکی 
سەبارەت  هەبێت  لێکچوونمان  هەمان 
لە  ترس  لەوانەیە،  مردن.  لە  ترس  بە 
و  هات  ئەگەر  بێت  مانابەخش  مردن، 
تێدا  پێشبینی-نەکراوی  تایبەتمەندیەکی 

بێت.
دەرخستنی جیاوازی زۆرتر لەم ڕووەوە 
باشتر  بۆ  بێت  یارمەتیدەر  لەوانه یە 
لەوەی  دەترسم  من  ئایا  تێگەیشتن. 
واتایەی  بەو  ئەمەش  دەمرم؟  زوو  کە 
دەبێت  کە  دیاریکراوەی  ماوە  لەو  کە 
وەک  دێت  زووت��ر  م��ردن  بژیم،  تیای 
ئەوەتا  یان  بمرم.  درەنگتر  کە  لەوەی 
چونکه  دەترسم،  م��ردن  لە  بۆیە  من 
بەو  ئەمەش  بمرم.  الوێتی  بە  لەوانەیە 
زووتر  من  بۆ  مردن  کە  دێت  واتایە 

دێت له چاو کەسانی دیکه . ئەم شێوازە 
زۆر  م��ردن  لە  ترس  جیاکردنەوانەی 
کە  بزانین  ئەوەی  ڕوانگەی  لە  گرنگە 
مردن  بە  شایستەیە  ترس  ئاستێکی  چ 
جێی  لە  ترسە  ئەو  کەی  هەمانبێت،  تا 

خۆیدایه کە هەمانبێت.
بۆ نموونە، کاتێک سەیری )ترس لەوەی 
دەکەین،  بمرین(  گەنجێتی  بە  کە 
پێش  دەدۆزینەوە.  تێدا  شتێکی  کۆمەڵە 
تۆ  ئەگەر  کە  ئاشکرایە  شتێک،  هەموو 
ناوەندیت  تەمەنێکی  کە  کەسێکیت 
ه��ەی��ە، )ت��رس ل���ەوەی ک��ە ب��ە الوی 
تەنانەت  بێمانایە.  زۆر  شتێکی  بمریت( 
ئەوەی  ئەگەری  گەنجەکانیشدا،  لەناو 

کە بە الوی بمریت زۆر کەمە. 
دەبیت،  پیر  و  دەکەیت  تەمەن  کاتێک 
کاتێکدا  هه ر  لە  کە  ئەوەی  ئەگەری 
لەو  ب���ەاڵم  دەب��ێ��ت.  زی��ات��ر  بمریت 
زووتر  تۆ  کە  لەوەی  ترس  کاتانەشدا، 
بمریت،  درەنگتر  لەوەی  وەک  دەمریت 
تەنانەت کەسێکی  نییە.  لە جێی خۆیدا 
تەمەن 80 ساڵ، ئەگەری لە سەدا 90ی 
ئەوەی هەیە کە بەالیەنی کەمەوە چه ند 

ساڵێکی دیکه ش بژی.
پیرەکان،  و  پەککەوتە  لەالی  هەڵبەتە 
دەتوانێت  پێشوه خت،  مردنی  لە  ترس 
کە  ئەوانەی  بۆ  بەاڵم  بەخشبێت.  مانا 
شتێکی  وابزانم  نین،  پەککەوتە  و  پیر 
نابەجێیە. ئەگەر تۆ بە گوێرەی پێویست 
من  بە  و  باشدایت  تەندروستییەکی  لە 
تۆقیویت(،  مردن  )لە  تۆ  کە  ده ڵێیت 
لە  دەتوانم  من  کە  ئ��ەوەی  لەوکاتەدا 
بڵێم:  کە  ئەوەیە  بڵێم  پێتی  وەاڵم��دا 
شتێکی  تۆقین  بەاڵم  پێدەکەم«،  »بڕوات 
شایستە نییە. بە گوێرەی ئەو ڕاستییانەی 
ترسە هیچ  ئەو جۆرە  کە دۆزراوەتەوە، 

نییە. مانایەکی 

له   بابه ته   ئه م  یه که می  به شی  تێبینی: 
ژماره  54 ی گۆڤاری زانستی سه رده مدا 

باڵو بۆته وه .

له  ئینگلیزییه وه : گۆران ئیبراهیم

سه رچاوه :
  New Scientist no.2887، 2012
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Physics فيزيك

پیتاندنی یورانیۆم   
جوان محەمەد ڕەوف

سەرنجی  ڕۆژان���ەدا  ل��ەم  ئ��ەوەی 
دەزگاكانی ڕاگەیاندن بدات، بە هەموو 
كە  دەردەكەوێت  بۆی  جۆرەكانیەوە، 
یورانیۆم  پیتاندنی  لە  باس  ب���ەردەوام 
Uranium Enrichment و تەكنیكی 

چەق���ەدەركردن centrifuge دەكەن، 
بواره،  زاناو توێژەرەوە و پسپۆرانی ئەو 
بە باشی لەو زاراوانە تێدەگەن كەسانێكی 
خەڵك،  زۆربەی  بەاڵم  كەمتر،  دیكەش 
لەم  دەدەم  هەوڵ  بۆیە  تێناگەن،  لێیان 
سەر  بخەمە  تیشكێك  بەكورتی  بابەتەدا 

ئەو بابەتانە.

تۆرباینە  سەرەكی  سووتەمەنی  یورانیۆم 
ناوكییەكان و بۆمبای ناوكیشە. 

مێژووی دۆزینەوەی توخمی یورانیۆم 
»م��ارت��ن  ئەڵمانی  كیمیایی  زان���ای 
كالبروس« یەكەم كەس بوو كە لە ساڵی 
1789دا توخمی یورانیۆمی لە »بتشبلند« 
تاریكە  كانزایەكی  یورانیۆم  دۆزییەوە. 
هه یە،زانا  شینباوی  ڕەشی  ڕەنگێکی  و 
كالبروس ئەو ناوەی لە ناوی هەسارەی 
ساڵی  لە  كە  وەرگرتووە  ئۆڕانۆسەوە 
لە ساڵی 1841دا  دا دۆزرای��ەوە.   1781
زانای كیمیایی فەڕەنسی »یۆگین بلیگۆ« 
یورانیۆمی پوختی لە »بتشبلند« بەدەست 

هێنا.
فەڕەنسی  فیزیایی  زانای   ،1896 ساڵی 
ئ��ەوەی  بكویریل«  هێنری   »ئەنتوان 
توخمێكی  ی��وران��ی��ۆم  ك��ە  دۆزی��ی��ەوە 
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دۆزینەوەی  یەكەم  ئ��ەوە  تیشكدەرە. 
م��ێ��ژوودا.  لە  ب��وو  تیشكدەر  توخمی 
كەنەدی  فیزیایی  زان��ای   ،1935 ساڵی 
235ی  یۆرانیۆمی  دمبستەر«  »ئارسەر 
U235 دۆزییەوە، ساڵی 1938 هەردوو 

»ئۆتۆهان«  ئەڵمانی  كیمیایی  زان��ای 
له  یورانیۆمیان  ستراسمان«  »فێرتز  و 
دەستكرددا  ناوكیی  كەرتکردنی  یەكەم 
فیزیایی  زانای   1942 ساڵی  به کارهێنا. 
ئیتاڵی »ئەنریكۆ فێرمی« و یاریدەدەرەكانی 
یەكەم  توانییان  شیكاگۆ،  زانكۆی  لە 
دەستكرد  زنجیرەیی  ناوكی  كارلێكی 
 U235 بەكارهێنانی  بە  بێنن  بەدەست 
كارانەی  ئەو  كەرتبوون.  ماددەی  وەك 
بۆمبای  داهێنانی  هۆی  ب��ووە  فێرمی، 
ئاشتییەكانی  بەكارهێنانە  و  ناوكی 

دیکه ی یۆرانیۆم. لە سەرەتای حەفتاكانی 
بە  كراوە  دەست  ڕاب��ردووەوە  سەدەی 
بە  ناوكییەكان  وێستگە  دروستكردنی 
تا  بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا.  مەبەستی 
ئێستا زیاد لە 30 دەوڵەت لەو وێستگانەی 

هەیە، ژمارەكەش لە زیادبووندایە.
پیتاندنی یورانیۆم

لە سایتی »ویكیبیدیا«ی عەرەبیدا هاتووە: 
كرداری  لە  بریتییە  یورانیۆم،  پیتاندنی 
و    U235 و   U238 جیاكردنەوەی 
»سەنتەر  چەقییەوە  دەركردنی  هۆی  بە 
یورانیۆم  گ��ازی  ك��ە  دەب��ێ��ت  ف��ی��وچ« 
و  بەكاردێت  تێدا  فلۆراید«ی  »هكسا 
به ره و  گازیدا  دۆخی  له   یورانیۆمەكە 
له ناو  ده ڕوات.  سەنتەرفیوچەكە  ئامێری 
لوله که که دا یورانیۆمی 238 كە قورسترە، 
له  بنی لولەكەكەدا دەنیشێت و یورانیۆمی 
ن��اوەڕاس��ت��ی  ل��ە  235 ك��ە س��وك��ت��رە، 

ل���ول���ەك���ەك���ەوە 
س����ەرەوە،  ب��ۆ  و 

كۆدەبێتەوە.
تا   50 ئامێرەكە 
خول  ه���ەزار   70
دەخ��������وات ل��ه  
ئینجا  ده قه یه کدا. 
پیتێنراو    U235

بۆ  دەن����ێ����ررێ 
چێكی  فیو ر نتە سە
دی��ک��ه، ل��ه وێ��ش 
ب������ە ه����ەم����ان 
پێشوو،  ش��ێ��وەی 
گ���ازی دی��ک��ه ی 
وه ک  و  تێدەكرێ 
و  پێشوو  ج��اری 

یورانیۆمی 238ی بۆ جارێكی دی، لێ 
وەردەگیرێتەوە. 

لە  و  كانزاییە  توخمێكی  ی��وران��ی��ۆم 
كیمیاییەوە  ل��ەڕووی  زۆرە.  سروشتدا 
ناسراوی سەر ڕووی  ئاڵۆزترین كانزای 
زەوییه، چونكە له دەیان توخمی دیكەی 

بەیەكداچوو پێكدێت. 
گەردیلەی یورانیۆم ئاڵۆزترین گەردیلەیە! 
هەر گەردیلەیەكی یورانیۆم 92 پڕۆتۆنی 
ل��ەن��او ن��اوك��دا ه��ەی��ە، ب��ەاڵم ژم��ارەی 
هاوتاكانی  جۆری  پێی  بە  نیوترۆنەكان 
هەیە،  هاوتای  دوو  یورانیۆم  دەگۆڕێ. 

نیوترۆنەكانی  ژمارەی   ،235 یورانیۆمی 
تەنیا   234 یورانیۆمی  نیوترۆنە.   143
تەنیا   238 هاوتای  بەاڵم  نیوترۆنە،   142
146 نیوترۆنی هەیە، واتە بارستەژمارەی 

یورانیۆم دەبێتە 146 + 92 = 238. 
یورانیۆمی سروشتی بە بڕی زۆر كەم لە 
سروشتدا هەیە، بە ڕێژەی 3 گم لە یەك 
بە ڕێژەی 3  لە توێكڵی زەوی و  تەندا 
ملگم لە یەك تەندا لە ئاوی دەریادا هەیە. 
دوو  شێوەی  بە  سروشتییە  توخمە  ئەو 
هاوتای 238 و 235 هەیه  و بە زۆری لە 
كەنەدا و ئەمەریكا باشوری ئەفەریقیا و 

ئوسترالیا و نەیجیریا هه یه . 
گەردیلە  بە   ،U سروشتی  یورانیۆمی 
و  تێره   238 هاوتای  قورسەكانی 
پێكدێنێت  ی   %99.3 ڕێ��ژەک��ه ی 
یورانیۆمە  ئەو  دیكەی  ی   %0.7 و 
سروشتییە، بریتییە لە هاوتای 235 كە 

سووکتره و ئەم هاوتا سووكەیانە كە 
ناوكیدا،  كارپێكاری  لە  بەكاردێت 
وەك  سووكتری  دیكەی  ه��اوت��ای 
0.01%ی  ڕێ���ژەی  ب��ە  ك��ە   U234

پێكدێنێت.  سروشتییەكە  یورانیۆمە 
لە  بریتییە  پیتاندنیش  ك���رداری 
سوكەكان  هاوتا  ڕێژەی  زیادكردنی 
وەك  تەكنیكێكەوە  چەند  لەڕێی 
و  گ���ازی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  تەكنیكی 
سەنتەرفیوچ،  ئامێری  بەكارهێنانی 
ه����ەروەه����ا ب���ە ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی 
شەپۆلی  ك��ە  ل��ەی��زەری��ش  تیشكی 

یورانیۆمی پیتێنراو 
بە ڕێژەی 3% تا %5 
یورانیۆمی 235ی تێدایە، 
كە شیاوی كەرتبوونی 
ناوكییە بەكاردەهێنرێ لە 
كارپێكارە ناوكییەكاندا 
بۆ بەدەستهێنانی وزەی 
كارەبا لە ڕێگای ئەو 
هەڵمی ئاوەی كە لە 
بوون بە هەڵمی ئاوێكەوە 
دروست دەبێت كە لە 
كارپێكارەكەدایە
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ئەنجام  كارەکه  كارۆموگناتیسییە، 
واڵت  یەكەم  ئەمەریكا  دەدرێ. 
سەنتەرفیوچی  تەكنیكی  كە  ب��وو 
بۆ  »مانهاتن«  پڕۆژەی  لە  بەكارهێنا 
بۆمبای  دوو  یەكەمین  دروستكردنی 
دووەمدا،  جیهانی  جەنگی  لە  ناوكی 
كە دران بە هه ر دوو شاری ژاپۆنیی 
بووە  و  ناكازاكیدا  و  هێرۆشیما 
ه��ۆی خ��ۆب��ەدەس��ت��ەوەدان��ی ژاپ��ۆن 
دووه م��ی  جەنگی  كۆتاییهاتنی  و 

جیهانی لە ساڵی 1945دا. 
زۆری  ب��ە  تەكنیكە  ئ���ەو  ئ��ەم��ڕۆ 
و  ئاسانترە  چونكە  بەكاردەهێنرێ، 
یەكەمی  قۆناغی  لە  که مە.  تێچووشی 
 U3O8 ئۆكساید  یورانیۆم  پیتاندنه که دا 
كێكی  بە  بازرگانییەوە  ڕووی  لە  که 
باشی  بە  و  دەهێنرێ  دەناسرێ،  زەرد 
فلۆرین  گ��ازی  لەگەڵ  و  دەه���اڕرێ 
هكسا  دروستكردنی  بۆ  دەكرێ  تێكەڵ 
فلۆرایدی یورانیۆم UF6 كە دەتوانرێ 
له  دۆخی گازی یان شلی و یان ڕەقی 
هەڵبگیرێ بەپێی پلەی گەرمی و پەستان. 
بۆ  گازییەكەش  ئاڵوگۆڕه  ك���رداری 
كە  دەبێت  بەوە  یورانیۆمەكە،  پیتاندنی 
بە   UF6 یۆرانیۆمه که   هکسافلۆرایدی 
پاشان  گاز،  بۆ  دەگۆڕرێ  گەرمكردن 
گازیی  ت��ەوژم��ی  دوو  ب��ە  گ��ازە  ئ��ەو 
دوو  بە  دوات��ر  و  دەبرێن  پێچەوانەدا 
ت��ەوژم��ی ج��ی��اك��راوەدا دەب��رێ��ن، به مە 
ڕوودەدات  گازی  ئاڵوگۆڕی  كرداری 
دەگاتە  یەكێكیانەوە  ل��ە   U235 و 
بەسەر  دووتەوژمەكە  و  دیكەیان  ئەوی 

ئامێرەكانی  لە  زنجیرەیەك 
بەرەو  و  دەبرێن  پەستاندا 
ژمارەیەكی زۆر لە لولەكی 
چونکه  ك��ون��ۆچ��ک��ه دار، 
 U235 گەردیلەكانی 
گەردیلەكانی  لە  سوكترە 
لەو  ئەوان  بۆیە   ،U238

دەگەنە  كونۆچکانەوە 
ت��ەوژم��ەك��ەی دی��ک��ه  و 
ڕێ��ژەی��ان زی��اد دەك��ات 
جۆرە  بەو  كردارەکه  و 
بەردەوام دەبێت تا بڕێكی 
باش لەو یورانیۆمە پیتێنراوه 

بەدەست دەهێنرێ.
ئامێری سەنتەر فیوچ-یش 
بریتییە لە بەرگێكی لوولەكیی خاڵیکراوه 

بە  دیکه  لوولەكێكی  لەناویدا  هەوا،  لە 
ماتۆڕێكی  هۆی  بە  گەورە  خێراییەكی 
ئامێرەكەدایە  بنی  لە  كە  كارەباییەوە 
لێكخشاندنی  هێزێكی  و  دەخولێتەوە 
که   ئ��ه وه ی  وەك  و  هەیە  كەمی  زۆر 
هەر نەیبێت وایە و لە بەشی سەرەوەیدا 
بە  پیتاندنەكە  بەهێز هەیە.  موگناتیسێكی 
ڕێگای سەنتەرفیوچیش دەكرێ، ئەوەش 
یۆرانیۆمه که   فلۆرایدی  هکسا  بردنی  بە 
بە  لوولەكی گەورەدا كە  نێو  بە   UF6

پێكەوە  و  دەخولێنەوە  گەورە  خێرایی 
بەستراون و كاتێكیش گازەكە بە نێویاندا 
بە   U238  238 یۆرانیۆمی  دەب��رێ، 
هۆی قورسیی گەردیلەكانیەوە ده نیشێت 
دیكەیان  جۆرەكەی  گەردیلەكانی  و 

U235 كە سوكترن سەردەكەون ئیدی 

بەدەست  پیتێنراو  یورانیۆمی  جۆرە  بەو 
دێت بە بڕی زۆر و باش.

بەكارهێنانەكانی یورانیۆمی پیتێنراو 
یورانیۆمی بەپیتكراو لە زۆر بواری ژیاندا 

بەكاردەهێنرێت وەك:
ئاشتیدا:  ب��واری  لە  بەكارهێنان   -1
تا %5  بە ڕێژەی %3  پیتێنراو  یورانیۆمی 
شیاوی  كە  تێدایە،  235ی  یورانیۆمی 
لە  بەكاردەهێنرێ  ناوكییە  كەرتبوونی 
كارپێكارە ناوكییەكاندا بۆ بەدەستهێنانی 
هەڵمی  ئەو  ڕێگای  لە  كارەبا  وزەی 
ئاوەی كە لە بوون بە هەڵمی ئاوێكەوە 
دروست دەبێت كە لە كارپێكارەكەدایە.
یورانیۆمێکیی  جەنگیدا:  بواری  لە   -2
 ،%90 تا   %20 ڕێ��ژەی  بە  که  پیتێنراو 
235ی  یورانیۆمی 
ت��ێ��دای��ە، ئ��ه وی��ش 
ب��ه پ��ێ��ی ج���ۆری 
چەكەكە، ده توانرێ 
بۆ  بەكاربهێنرێ 
دروس���ت���ك���ردن���ی 
چەكی ناوكی وەك 
ک��اڵوه ی  و  بۆمبا 

ئه تۆمی. 
ئ���ێ���س���ت���ا ئ����ەو 
دەوڵەتانەی خاوەنی 
ناوكین،  چ��ەك��ی 
ب���ە ڕی���زب���ه ن���دی، 
ڕوسیا،  ئەمەریكا، 
فەڕەنسا،  بەریتانیا، 
چین، ئینجا ئیسرائیل، هیندستان، پاكستان 
و كۆریای باكور. لەم دواییانەشدا ناوی 
هەرچەندە  ناوانەوە،  ناو  كەوتۆتە  ئێران 
جەخت  خۆیان  ئێرانی  دەسەاڵتدارانی 
یورانیۆمی  ئ��ەوان  كە  دەكەنەوە  لەوە 
و  ئاشتی  ب��واری  لە  ته نیا  به   پیتێنراو 

ئاوەدانیدا بەكاردێنن. 
سەرچاوەكان:

http://www.qlbna.com/vb/
qlbna5146.html.
http://www.onislam.net/
arabic/health-a-science/
science/9208220%23-02-2006-
00-00-00.html.

http://ar.wikipedia.org/wiki/85
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گەڕ،  بخەینە  وزەیەك  بە  تۆرباینەكان  بەوەیە  پێویستمان  بەرهەمهێنانەوە،  وێستگەكانی  لە  كارەبا  وزەی  بەدەستهێنانی  بۆ 
بەكارهێنانی  دایهێناوه  مرۆڤ  هۆیانەی  لەو  دیکه  یه کێکی  دواتریش  با.  هێزی  تاڤگەكان،  سووتەمەنی،  به کارهێنانی  وەك 
نموونە  بۆ   ،%17 دەگاتە  كاردەكەن  ناوكی  وزەی  بە  كە  كارەباییانەی  وێستگە  ئەو  ڕێژەی  جیهاندا  لە  ناوكییه.  وزەی 
ئەمەریكا  لە  ڕێژەیە  ئەو  بەاڵم  بەستووه ،  ناوكی  وزەی  بە  پشتی  كارەبا  وزەی  بەرهەمهێنانی  ی   %75 ڕێژەی  فەڕەنسا  لە 
دەگاتە 15%. بەپێی ئامارەكانی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم، ژمارەی وێستگە ناوكییەكان لە هەموو جیهاندا دەگه نە 
400 وێستگە، كە 100 دانەیان لە ئەمەریكایە. وزەی ناوكی بەكاردەهێنرێ بۆ بەدەستهێنانی گەرمیی پێویست لە میانەی 
هەڵمەش  ئەو  و  ئاو  كردنەهەڵمی  بۆ  بەكاردێت  گەرمیەش  ئەو  تیشكدەرەوە،  یورانیۆمی  هۆی  بە  ناوكییەكان،  كارلێكە 

كارەبا. وزەی  بەرهەمهێنانی  تۆرباینەكانی  ئیشپێكردنی  بۆ  بەكاردێت 
چییە؟ یۆڕانیۆم 

كە  یورانیۆم،  توخمی  دەربارەی  هەبێت  زانیاریمان  كەمێك  پێویستە  بكەین،  ناوكییەكان  وێستگە  لە  باس  ئەوەی  پێش 
پێكهاتەی  لە  بنەڕەتیە  توخمێكی  و  هاتووە  بەدی  زەویدا،  بەدیهاتنی  لەگەڵ  یورانیۆم  ناوكییەكانە،  وێستگە  بڕبڕەپشتی 
ئەستێرەیەی  ئەو  گەردی  و  تۆز  كۆنەكان،  ئەستێرە  تەقینەوەی  له  زەوی،  گۆی  یه که مینه کانی  گەشە  لە  و  ئەستێرەكان 

یورانیۆمی تێدا بووە گەیشتووەتە زەوی. 
5ر4  نیوەتەمەنی دەگ��اتە  و  هەیە  تیشكاوەریی زۆر گەورەی  U238 كە چاالكیی  هەیە وەك  هاوتایەكی  یورانیۆم چەند 
بلیۆن ساڵ1.  هەروەها U235 و U234 هەن، بەاڵم له  سروشتدا ڕێژەی U238 زۆرترە و دەگاتە 99%. هاوتاکانی دیكەی 
 U238 بێتاوە یورانیۆم U235 و U234، دەگمەن و كەمن و لە ئەنجامی تیشكدان و دەرچوونی تەنۆلكەكانی ئەلفا و 

دەگۆڕرێ بۆ ئەو جۆرە هاوتایانە و ئەوانیش لە میانەی زنجیرەیەك گۆڕانی ناوكییه وه  دەگۆڕرێن بۆ توخمی قورقوشم!
لە  هەبێت  زۆری  گرنگیی  كردووە  لێ  وای  هەیە،  گرنگی  زۆر  سیفەتێكی  که  یورانیۆمەیه  ئەو   U235 یۆڕانیۆمی 

1- نیوە تەمەنی توخمێكی تیشكدەر، بریتیە لەو كاتەی پێویستێتی بۆ ئەوەی نیوەی بڕی ئەو توخمە تیشكدەرە بگۆڕێت بۆ ناتیشكدەر.

وێستگەی 
ناوكی

جەمال محەمەد ئەمین
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لەخۆوە  یەكە   235 هاوتا  بەاڵم   ،U238 بۆ  دەبێتەوە  ئەوەیە كە شی  ئەویش  ناوكیدا،  بۆمبای  و  ناوكییەكان  كارپێكەرە 
لەتبوونەكەیدا بگیررێ، ئه ویش لە  تێپەڕبوونی كات و دەتوانرێ دەست بەسەر شیبوونەوەكەیدا یان  بە  تیشك دەدات و 

میانەی بۆردومانكردن بە نیوترۆنی سەربەست، كە دەیانمژێت و ناوكەكانیان لەت دەبن.
وەك لە وێنەكەدا دیارە نیوترۆنێكی سەربەست ئاڕاستەی ناوكی U235 دەكرێ ناوكەكەش كەرت دەبێت بۆ دووان و لە 

ئەنجامدا سێ  نیۆترۆن، هاوڕێ  لەگەڵ گەرما-وزەیەكی زۆر و تیشكی 
نیوترۆنە دەرچووانە بەردەوام خۆیان  ئینجا ئەو  گاما دەردەپەڕنه وه ،  
لە كەرتبوونی  U235ی دیکه دا دەدەن و زنجیرەیەك  ناوكەكانی  بە 

بەردەوام دروست دەكەن.
ناوكیدا كارپێكاری  لەنێو 

 U235 بنەما سەرەكییەكانی بەدەستهێنانی وزە، بۆچی  زانرا چۆن له 
گرنگیی  سووتەمەنی  دەبێتە  چۆن  و  به کاردێت  كارپێكاره کاندا  لە 
کارپێکاره کاندا  له ناو  چۆن  بزانین  با  ئێستا  ناوكییەكان.  كارپێكارە 
بچووك  خڕی  كەپسولی  شێوەی  بە  یۆرانیۆمه که   ده کرێ.  کۆنترۆڵ 
یەكتر  لەسەر  كەپسوالنەش  ئەو  ده ک��رێ،  ئاماده   سم   3 تیرەی  بە 
ئەو  وەردەگ��رن،  درێژ  شووڵێكی  شێوەی  جۆرێك  بە  ڕیزدەكرێن 
ئاوی  ناو  نوقمی  و  دەكرێت  لێ  گورزەیان  شێوەی  بە  شوواڵنەش 
لووله کێک دەكرێن لەژێر پەستانێکی زیاتر لە پەستانی هەوا. ئاوەكە بۆ 
ئه وه یه  ڕۆڵی سیستمی ساردكردنەوە بۆ یورانیۆمەكە ببینێت، هەروەها 
وەستان  بەبێ   كە  زنجیرەییەكە  لەتبوونە  كارلێكە  کۆنترۆڵکردنی  بۆ 
به رده وام ده بێت. ماددەیەك بەكاردەهێنرێ بۆ مژینی نیوترۆنەكان كە 
شووڵە  شێوەی  بە  هەر  ئه میش  و  دەناسرێ  کۆنترۆڵکار  ماددەی  بە 
به   كە  دەجوڵێنرێ  یورانیۆمەكە  شووڵەكانی  گورزە  گوێرەی  بە  و 
لەتبوونە  كارلێكە  زیادكردنی  هۆی  دەبێتە  ده ره وه   بۆ  ڕاکێشانی 
ناوكییەكە و به  خستنه وه  ناوه وه یشی بۆ نێو شووڵەكانی یورانیۆمەكە، 
كارلێكەكە که م ده کرێته وه . بەبێ  بوونی ئەو ماددەیە، پلەی گەرمیی 
كە  دەبێتەوە  بەرز  هێندە  ئاویشدایه،  لەنێو  هەرچەندە  كارپێكارەكە، 

دەبێتە هۆی تەقاندنەوەی و ڕوودانی كارەساتی گەورە! 
كاتێك  دادەنرێ،  گەرمی  گرنگی  بەسەرچاوەیەكی   235 یورانیۆمی 
كارپێكارەكە دەست بە كار دەكات گەرمییەكی زۆر پەیدا دەبێت، 
كارپێكارەكە  ساردكردنەوەی  بۆ  ئاوەی  ئەو  هەڵماندنی  هۆی  دەبێتە 
تۆرباینی  ئیشپێكردنی  بۆ  بەكاردێت  هەڵمەش  ئەو  و  بەكاردێت، 
ڕێگای  لە  كارەبا  وزەی  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  ئیتر  كارەبا.  وزەی 

ئەو كارپێكارە ناوكیانەوە، به رهه م دێت.  

بە  دەدات  خ��ۆی  ی��وت��رۆن 
ناوكی یۆرانیومی 235

دەبێت  لەت  ڕاستەوخۆ  یۆرانیۆمەكە  ناوكی 
بۆ دووان

و  گەرما  و  نیوترۆن  سێ   كەرتبوونەكەوه   ئەنجامی  لە 
وزەیەكی زۆر و تیشكی گاما دەردەپەڕێت



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
6

92

ب���ی���رۆك���ەی ف��ی��زی��ای��ی 
ه���ەر ك��ارپ��ێ��ك��ارێ��ك��ی 
ن���اوك���ی، ه���ەر ه��ەم��ان 
هەموو  ك��اری  بیرۆكەی 
دیكەیە،  كارپێكارەكانی 
سیستمی  دوو  ب����ەاڵم 
جیاواز  ساردكردنەوەی 
هەن لە یەكەمیاندا ئاوێكی 
بەكاردێت  پ��ەس��ت��ێ��وراو 
گەرمیەكەی  پلەی  ك��ە 
گەرمی  پلەی  سەدان  بۆ 
پێش  ب���ەرزدەب���ێ���ت���ەوە 
ئەو  هەڵم،  ببێتە  ئ��ەوەی 
وەك  پەستێوراوەش  ئاوە 
گەرمی  سەرچاوەیەكی 

جۆری  لە  و  دیكەدایه  حەوزێكی  لە  که وا  ساردكەرەوەیەوە  ئاوە  لەو  دیكەی  ئاوێكی  بەهەڵمكردنی  بۆ  بەكاردێتەوە 
سەرەكیی  سوڕی  یەك  واتە  گه ڕ،  دەخرێتە  پێ   تۆربینەكانی  و  هەڵم  دەكرێتە  ساردكەرەوە  ئاوی  ڕاستەوخۆ  دووەمیاندا 

دەبێت، نەك دووان وەك ئەوەی پێشوو. 
جێی  ك��ۆت��ای��ی��دا  ل���ە 
بە  بدەین  ئاماژە  خۆیەتی 
زیانانانەی  ئەو  ئەگەری 
بدەن،  ڕوو  لەوانەیە  كە 
لە  ه��ەڵ��ەی��ەك  ئ���ەگ���ەر 
ناوكیەكاندا  كارپێكارە 
بەكارهێنانی  ڕووب��دات. 
بۆ  ناوكی،  كارپێكاری 
وزەی  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی 
بە سەرچاوەیەكی  كارەبا، 
دادەن��رێ  پوخت  پاكژو 
ب��ەراوورد  بە  ژینگە،  بۆ 
لەگەڵ سووتەمەنی ئاسایی 
وەك په تڕۆڵ و خەڵوز كە 
ژەهرین  گازیی  پاشەڕۆی 
بۆ  هه یه   زی��ان��داری��ان  و 

مرۆیی زۆر  دەبێتە هۆی كارەساتی  ئه وه   ناوكیدا ڕووبدات،  لە كارپێكاری  هەڵە  ئەوەشدا گه ر كەمترین  لەگەڵ  ژینگە، 
گەورە و ئاكامەكانی زۆر خراپ دەبێت، وەك كارەساتەكەی چێرنۆڤل لە ساڵی 1986دا كە بووە هۆی ئەوەی هەزاران 
تەن لە ماددەی تیشكدەر دەربچێت و ببێتە هۆی پیسكردنی هەوا و هەروەها ئەو پاشه ڕۆی ناوکیەی لە كارپێكارەكانەوە 
دەردەچن ماددەی زۆر مەترسیدارن و كاریگەرییان بۆ هەزاران ساڵ دەمێنێتەوە و ڕزگاربوون لێیان هەروا ئاسان نابێت، 
هەروەها گواستنەوەی ئەو پاشه ڕۆ ناوكیانە كارێكی پڕ مەترسییە، هەرچەندە تا ئێستا كارەساتێكی وا لەو ڕووەوە ڕووی 
نەداوە كە شایانی باس ببێت، لەبەر ئەو هۆیانەی پێشه وە تا ئێستا زۆر پشت نابەسترێت بە وزەی ناوكی بۆ بەرهەمهێنانی 

وزەی كارەبا و لە هەموو جیهاندا تەنیا 17% ی وزەی كارەبا لەڕێی كارپێكارە ناوكیەكانەوە بەرهەم دێت.  

سه رچاوه: 
http://www.lo3m.com/vb/showthread.php?t=105895

www.hazemsakeek.com
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ئاسۆی  مرۆڤایەتی  بۆ  گەردیلە 
ئەنیشتاین  وەك  و  ك����ردەوە  ن��وێ��ی 
ژیان  تەواوی  بەسەر  »گۆڕانی  دەڵێت؛ 
ئەم  بە جۆرێك  و سەردەمەكەدا هێنا و 
سەردەمە سەردەمی ئەتۆمە«، بۆیه ئاساییە 
ئەم  بۆ  یاسا  دیکە،  بوارێكی  هەر  وەك 

بوارەش کاردانه وه ی خۆی هەبێت.
لە سەدەی بیستەمەوە كۆمەڵێك ڕێكاری 
ڕێ��ك��خ��راوی  و  نیشتیمانی  ی��اس��ای��ی 
نێودەوڵەتی و دەزگای تایبەت بە وزەی 
داڕشتنی  ئامانجی  بە  دام��ەزراوه  ئەتۆم 
وزەی  ب��ۆ  یاسایی  چوارچێوەیەكی 
ڕێك  وزەی��ە  ئەم  بتوانێت  كە  ئەتۆمی 
بە  و  ئاشتییانە  مەبەستی  بۆ  و  بخات 
پەرەپێدانی  هانی  الیه که وه   له   جۆرێك 
ئەم یاسایە بدات، له  الیه کی دیکه شه وه  
بەكارهێنانیشی سەالمەت بێت بۆ مرۆڤ 

و ژینگە و ژیانی داهاتو.
بۆ  یاسایی  چوارچێوەیەكی  بوونی 

وزەی  بەكارهێنانی  و  ڕێكخستن 
ئەتۆمی، بە شێوەیەكی ئاشتیانە، سەرجەم 
بوارەكانی سەر بەم وزەیە دەگرێتە خۆی، 
بەكارهێنانی ئەتۆم بۆ بەرهەمهێنانی وزەی 
كارەبا، بەشێكی گرنگی ئەم یاسایە لەخۆ 
دەگرێت،ئەم یاسایە دوو بنەمای گرنگی 
هەیە، ئەوانیش: دامەزراوە ئەتۆمییەكان و 

سەالمەتیی ئەتۆمییە.
پرسیارێك دێتە پێشەوە، ئایا بەكارهێنانی 
وزەی  بەرهەمهێنانی  بۆ  ئەتۆمی  وزەی 
بنەماكانی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ۆك��ە  ك��ارەب��ا 
دیموكراتییەت یان نا؟ بە مانایەكی دیکه 
ئایا پەرلەمان دەتوانێت دەست بخاتە نێو 

وزەی
ئــــەتۆم و 

یـــاسا 
د. محه مه د محه مه د عه بدولله تیف
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توانستی  هاواڵتیان  ئەی  وزەی��ەوە؟  ئەم 
ڕیفراندۆمەوە  ڕێگەی  لە  هەیە  ئەوەیان 
بكەن  دی��اری  وزەی��ە  ئەم  چارەنووسی 
لەدەست  دواهەڵوێست  و  دوابڕیار  یان 
حكومەت خۆیدایە؟ ئاشكرایە چاالكیی 
بۆیه  مەترسیدارە،  چاالكییەكی  ئەتۆمی 
بە  تایبەت  یاسایەكی  دەكات  پێویست 
خۆی و بەرپرسیارێتیی شارستانی هەبێت 

لەبەرامبەر مەترسییەكانی.
یاسایی  چ��وارچ��ێ��وەی  ی��ەك��ەم: 
یاسای  یان  ئەتۆم،  بەكارهێنانی وزەی 

ئەتۆمی چییە؟
ئ��ەت��ۆم��ی و  ی��اس��ای  ن��اس��ان��دن��ی   -1

دیاریكردنی چوارچێوەکه ی:
بۆ  یاسایی  چوارچێوەیەكی  بوونی 
دانانی،  و  ئەتۆمی  وزەی  بەكارهێنانی 
پێویستی بە دوو تەوەر هەیە، ئەوانیش، 
وزەی ئەتۆمی و مەترسییەكانی، زانراوە 
و  تەندروستی  لەسەر  كاریگەریی  كە 
هەیە،  ژینگە  و  هاواڵتیان  سەالمەتیی 
بەڕێوە  مەترسییەكانی  پێویستە  بۆیە 
دەگەڕێتەوە  مەترسییانەش  ببرێن،ئەم  
مەترسیی  و  تیشكدانەوە  چاالكیی  بۆ 
ك��ارەس��ات��ە چ��اوەڕوان��ك��راوەك��ان و 
وزەی  تەكنۆلۆژیای  ئاڵۆزی  سروشتی 
كە  دەڵێت  پێمان  ڕاستییە  ئەتۆمی،ئەم 
چاالكیی  بنەمایانەی  ئەو  نییە  م��ەرج 
بەهەمان  دەخرێ  ڕێك  پێ  پیشەسازی 
ئەتۆمی.  وزەی  بۆ  بگونجێت  شێوە 
ئەتۆمی  وزەی  كە  ئەوەیە  دووەم��ی��ان 
بوارە  ڕووی  بە  دەكاتەوە  نوێ   ئاسۆ 
وەكو  ئابووری  ژێرخانی  گرینگەكانی 
بەرهەمهێنانی  پیشەسازی و كشتوكاڵ و 
ئەتۆمی  چاالكیی  ....هتد،بۆیه  و  كارەبا 
جیاواز.  مەترسیی  بەرەو  دەنێت  هەنگاو 
لە  یاسایی،  چوارچێوەیەكی  بوونی  واتا 
نەك  چاالكییە  ئەم  ڕێكخستنی  پێناوی 
پێویست  لە  كارێكە  قەدەغەكردنی، 

زیاترە.
چاالكیی  كە  یاساییەی  چوارچێوە  ئەو 
دەڵێن  پێی  دەخ��رێ  ڕێك  پێ  ئەتۆمی 
شێوەیە  بەم  دەتوانین  ئەتۆمی(،  )یاسای 
بكەین  ئ��ەت��ۆم��ی  ی��اس��ای  پ��ێ��ن��اس��ەی 
چاالكیی  و  كار  كە  بنەمان  »كۆمەڵێك 
مەعنەوی  و  سروشتی  الیەنی  و  كەس 
ڕێك دەخات كە پەیوەستن بە ماددەی 

وزەی  سەرچاوەكەی  كە  تیشكدەرەوە 
ئەتۆمییە.

چوارچێوەیەكی  ئەتۆمی،  یاسای  بابەتی 
چاالكیی  ب��ە  دەبەخشێت  ڕێكخراو 
ڕێكخستنە  ئ��ەم  بەجۆرێك  ئەتۆمی، 
ئاڕاستەكراو بێت بە ئامانجی )لە ئێستادا( 
و  تاكەكەس  بۆ  سەالمەتی  دابینكردنی 
ژینگەیان،بەم شێوەیە  و  ماڵیان  و  موڵك 
دوو  ئەم  لەسە  جەخت  ئەتۆمی  یاسای 

پرنسیپە دەكاتەوه.
لە  و  فراوانن  بوارەكانی  ئەتۆمی  یاسای 
ئەتۆمییەكان،  دامەزراوە  گرینگترینیشیان 
گ��واس��ت��ن��ەوەی م����اددەی ئ��ەت��ۆم��ی، 
سەرچاوە  تیشكدانەوە،  لە  خۆپاراستن 
تیشكدەرەكان كە بەكاردێن لە پزیشكی 

و پیشەسازییدا.
2- تایبەتمەندییەكانی یاسای ئەتۆمی،

خاسییەتی  دوو  ب��ە  ئەتۆمی  ی��اس��ای 
یەكەمیان  دەناسرێتەوە،ئەوانیش،  جیاواز 
یاسایەكە  دووەمیان  و  نوێیە  یاسایەكی 
هەیە،  خۆی  به   تایبەت  خودێتییەكی 
یەكەمەوە  خاڵی  بە  پەیوەندی  ئ��ەوەی 
لقێكی  ئەتۆمی  یاسای  كە  ئەوەیە  هەیە 
دەركەوتنی  دەستپێكی  یاسایە،  نوێی 
سەدەی  دووەمی  نیوەی  بۆ  یاسایە  ئەم 
ڕابردوو ده گه ڕێته وه  كە باڵوكردنەوەی 
دا  بوارە  بەم  گەشەی  ڕێسا  كۆمەڵێك 
وەك یاسای ئەمریكی بۆ وزەی ئەتۆمی 
ساڵی 1946 ناسراو بە یاسای مەكماهۆن، 
یاسای كەنەدی تایبەت بە چاودێریكردنی 
یاسای  و   1966 ساڵی  ئەتۆمی  وزەی 
گشتی  یاسای  بەریتانیا،  لە  ئەتۆمی 
بارەی  لە  یەكگرتوو  ئەڵمانیای  1959ی 
ئەتۆمی  وزەی  ئاشتییانەی  بەكارهێنانی 
كاتی  لە  مەترسییەكانی  لە  پاراستن  و 

بەكارهێنانیدا.
ئاژانسی  كۆمەڵێك  ماوەیەدا  لەم  هەر 
ئەتۆمی  وزەی  لە  پسپۆر  نێودەوڵەتی 
نێودەوڵەتی  ئاژانسی  وەك  دروستبون 
ئاژانسی   ،  1957 ساڵی  ئەتۆم  وزەی 
ڕێكخراوی  پاشكۆی  ئەتۆمی  وزەی 
هاریكاری و پەرەپێدانی ئابووری 1958 
ئەوروپی  كۆمەڵەی   ،  ocDE:AEN

لە   euratom  1957 ئەتۆم  وزەی  بۆ 
 three mile دوای هەرسێ  كارەساتی
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ی   island

كارەساتی  و   1979 ساڵی  لە  ئەمریكا 
و   1986 ئۆكراین  واڵتی  لە  چێرنۆبل 
ساڵی  ژاپ��ۆن  فۆكۆشیمای  كارەساتی 
و  ئاڕاستەكەی  ئەتۆمی  یاسای   ،2011

داهاتووەكەی گۆڕانی بەسەردا هات.
هەبوو  ك��اردان��ەوەی  كارەساتانە  ئ��ەم 
الیەنەوە  دوو  لە  ئەتۆمی  یاسای  لەسەر 
دەوڵەتان  بزاڤی  زۆربونی  یەكەمیان   :
ئەتۆم  وزەی  لە  دەرچوون  ئاڕاستەی  بە 
 ،1977 سوید   ،2002 ئەڵمانیا  بۆنموونە 
دووەمیان  ئیتاڵیا2011.   ، بەلجیكا2003 
نوێ   ڕێوشوێنی  دەركردنی  لە  بریتییە 
ئاستی  لەسەر  ئەتۆمی،  سەالمەتیی  بۆ 
كۆنگرەیەك  چ��ەن��د  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ش 
بەمەبەستی سەالمەتیی ئەتۆمی بەسترا، لە 
ئاستی نێوخۆییشدا زۆركردنی ڕێوشوێنی 
سەالمەتی  دەسەاڵتەكانی  لەالیەن  زیاتر 
ئەتۆمی.  وێستگەكانی  كارپێكەرانی  بۆ 
ئەتۆمییەكان  كارەساتە  ڕوودانی  دیاره 
گەشەكردن  لە  بوون  ئه رێنی  هۆکاری 
و پێشكەوتنی بنەماكانی یاسای ئەتۆمیدا.
دووەمیش  سیاسەتی  بە  تایبەتە  ئەوەی 
بە  ئەتۆمییە  یاسای  تایبەتی  خودێتییەكی 
جۆرێك ئەم خودێتییە، ناتوانێت هەندێك 
ڕێسا و بنەما قبووڵ بکات وەك پرۆفیسۆر
ده ربارەی  نووسراوێکیدا  لە   Rainaud

یاسایە  ئەم  وایە  پێی  ئەتۆمی،  یاسای 
چونكە  ئه ویش  نییە،  گه وره   كارێکی 
حوكمەكانی خۆی لە یاسای ڕێكەوتننامە 
چاالكییەكانی  كە  نێودەوڵەتییەكانه وه  
ئەتۆمی  سووتەمەنی  خولی  بە  تایبەت 
كۆتاییدا  .لە  وەرگرتووە  ڕێكدەخات، 
و  ت��ەواو  ئەتۆمی  یاسای  كە  وایە  پێی 
كەموكووڕی  یاسایەكە  بەڵكو  نییە  تێر 
كارەساتێكی  چەند  دوای  لە  که  هەیە 

ئەتۆمییه وه  جێگیر بووه.
زیادەڕەویشی  ئێستادا  له   ڕەخنانە  ئەم 
یاسای  تایبەتیی  خودێتیی  بۆ  تێدایە 
پێویستبوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەتۆمی 
كە  ئ��ەت��ۆم��ی،  وزەی  بەكارهێنانی 
تەنانەت  پێشكەوتوو،  تەكنەلۆژیای 
بن  زۆر  هێندە  مەترسییەكانیشی  ئەگەر 

هه ر ناکرێ ده ستبه رداری بن. 
دۆخێكی  كاردانەوەی  ئەتۆمی  یاسای 
زانیاری و زانستە، داڕشتنی دەبێتە هۆی 
نێوان  لە  هاوسەنگی  دروستكردنی 
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بەكارهێنانی  بە  پەیوەست  مەترسییەكانی 
لێوەی  كە  باشیانەی  ئەو  و  وزەیە  ئەم 
یاسای  لە  وەها  ناتوانین  دێن.  وەدەست 
یاسای  لقێكی  كە  بڕوانین  ئەتۆمی 
سەربەخۆیە لە یاسای شارستانی و یاسای 
حوكمی  كۆمەڵێك  بەڵكو  كارگێڕی، 
یاسایی و دامەزراوەیی وای لێ دەكەن 
هەماهەنگی گەورەی هەبێت لەگەڵ ئەم 
دوو یاسایەی سەرەوە و لەم ڕووەوە لە 
ئابووری  یاسای ژینگە و یاسای گشتی 

دەچێت.
كۆمەڵێك  ئەتۆمی  یاسای  كۆتاییدا  لە 
لەخۆ  دیاریكراو  و   تایبەت  یاسای 
یاسایە  ئەم  ناو  چەمكەكانی  دەگرێت، 
زۆرترین وردی و دیاریكراویی تێدایە، 
لەخۆ  تایبەتی  بیرۆكەی  بەجۆرێك 
بەرپرسیارییەتی  بوارەكانی  لە  گرتووە 
و  سەالمەتی  و  ئەتۆمی  زیانەكانی  لە 

خۆپارێزی لە تیشكی ئەتۆمی.
2- سەرچاوەكانی یاسای ئەتۆمی:

یاسای  نیشتیمانییەكانی  *س��ەرچ��اوە 
ئەتۆمی:

ه��ەرچ��ەن��دە ڕێ��س��اك��ان س��ەرچ��اوەی 
وەك  ئەتۆمی،  یاسای  بۆ  سەرەكین 

دەستوور، كە دەتوانێت هەندێك بنەمای 
ئەتۆمی  وزەی  بەكارهێنانی  بە  تایبەت 
بە  ڕێ��گ��ەدان  پێناوی  لە  بچەسپێنێت 
بەكارهێنان و خۆپاراستن و دیاریكردنی 
وزەی  ڕێكخستنی  بۆ  پسپۆڕ  دەسەاڵتی 

ئەتۆم.
لە واڵت��ی ب��ەرازی��ل دەق��ی م��ادەی 21 
ل��ە دەس��ت��ووری پ��ەس��ەن��دك��راوی 5ی 
»هەموو  دەڵ��ێ��ت:   1988 ئۆكتۆبەری 
خاكی  لەسەر  ئەتۆمی  چاالكییەكی 
كە  نەبێت  ئەوانە  تەنیا  یاساغە،  واڵت 
دەستوور  هەیە«.  ئاشتیانەیان  مەبەستێكی 
كە  ك��ردووە  ف��ەرز  پەرلەمانی  لەسەر 
كە  پێشنیارانەی  ئەو  بداتە  دەستوور 
بە  پەیوەست  جێبەجێكردنی  دەسەاڵتی 

چاالكیی ئەتۆمی دەری دەكات. 
ساڵی  له   پەرلەمان  نەمساش  واڵتی  لە 
پێناوی  لە  ده رک���ردووه   یاسای   1999
خاڵی  بێت  واڵتێك  واڵتەكەیان  ئەوەی 
بواری  لە  ئەتۆمی، چ  بێت لە چاالكیی 
سەربازی چ لە بواری شارستانی، دەقی 
قەدەغەیە  نەمسا  »لە  دەڵێت:  یاساكەش 
بەرهەم  ئەتۆمی  وزەی  دام��ەزراوەك��ان 
یۆرانیۆمەوە،  پیتاندنی  ڕێگەی  لە  بهێنن 

دامەزراوانەش  ئەو  قەدەغەیە  هەروەها 
كار بكەن كە پێشتر دامەزراون. هەروەها 
یاساكە هەموو گواستنەوەیەكی ماددەی 
نەمسادا  ناو خاكی واڵتی  لە  یۆرانیۆمی 

قەدەغە كردوو.
نێو  بخاتە  دەست  دەتوانێت  دەستوور 
دەوڵەتە  لە  )بەتایبەت  وزەی���ەوە  ئ��ەم 
فیدرڵییه کاندا( به دیاریكردنی دەسەاڵتی 
پسپۆڕ بە ڕێكخستنی بەكارهێنانی وزەی 
بنەڕەتیی  یاسای  لە    73 مادەی  ئەتۆم. 
دەڵێت:  دەقەكەی  یەكگرتوو،  ئەڵمانیای 
دەستەیەكی  یەكگرتوو،  »ئەڵمانیای 
یاسادانانی دەبێت لە بواری بەرهەمهێنان 
و بەكارهێنانی وزەی ئەتۆمی بەمەبەستی 
دروستكردن  پێناوی  له   شارستانیانە، 
تایبەت  دام���ەزراوەی  بەكارهێنانی  و 
لە  واڵت  پاراستنی  و  مەبەستە  ئەم  بۆ 
و  یۆرانیۆم  پیتاندنی  مەترسییەكانی 
لە  خۆڕزگارکردن  و  پێهێنان  كۆتایی 
ماددە تیشكدەرەكان«. پاڵپشت بەم دەقە 
 19 لە  یەكگرتوو،  دەستووری  دادگای 
فێبرایری 2002 ڕایگەیاند كە حكومەتی 
یەكگرتوو سیاسەتی دەرچوون لە وزەی 

ئەتۆم پەیڕەو دەكات.
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دەس��ەاڵت��ی ی��اس��ادان��ان، س��ەرچ��اوەی 
نیشتیمانی،  سەرەكییە لە یاسای ئەتۆمیی 
دەس��ەاڵت��ی  دەس��ت��ێ��وەردان��ی  چونكە 
ئەتۆمیدا  چاالكیی  بواری  لە  یاسادانان 

پێویستە لە ڕێگه ی:
توانای  یەكەیەكە  یاسادانان  یەكەم: 
هەیە  یاسای  سەپاندنی  و  كۆنتڕۆڵكردن 
ماددە  و  ئەتۆمییەكان  دامەزراوە  بەسەر 
ئەتۆمییەكان و ئەو كەسانەی كار دەكەن 
هیچ  دەبێت  كە  دام���ەزراوان���ەدا،  ل��ەم 

ڕاستییه ک نه شارنه وه  لە كارەكانیاندا.
یەكەیەكە  ی��اس��ادان��ان  دووەم:  ه��ۆی 
كارگێڕییەوە،  دەسەاڵتی  بە  پەیوەستە 
ئەتۆمی  ئاسایشی  دەسەاڵتی  بوارەدا  لەم 
بە  تایبەت  ڕێوشوێنی  دەرك��ردن��ی  و 
ئەتۆمییەكان  دامەزراوە  چاودێریكردنی 
هتد   .. و  ئاسانكارییەكان  دەركردنی  و 

ی پێوستە.
یاسادانان  كە  ئەوەیە  كۆتاییش:  هۆی 
ئەتۆمی  پێویستە بۆ چوونەناو كاروباری 
لەسەر  ب��اج  سەپاندنی  مەبەستی  ب��ە 
دانانی  و  ئەتۆمی  دامه زراوەی چاالكیی 
ئەم  ئەنجامدانی  بۆ  تایبه ت  ڕەسمی 

چاالكییانە.
چارەسەركردنی  چۆنێتیی  ڕێگەکانی 
الیەن  لە  ئەتۆمی،  چاالكیی  بۆ  یاسایی 
هەندێ   جیاوازە،  یەكتری  لە  واڵتانەوە 
بۆ  دان���اوە  سەرەكییان  یاسای  واڵت 
بابەتەكانی  زۆرینەی  چارەسەركردنی 
واڵتانەش:  لەو  چاالكییانە،  بەم  تایبەت 
میسر ›یاسای 29 مارس 2010‹، ئەڵمانیای 
دیسەمبەری  ی   23 ›یاسای  یەكگرتوو 
›یاسای  یەكگرتوو  ڕوسیای   ،›1959
واڵتی  1995‹،هەندێ   ئۆكتۆبەر   20ی 
دەركردنی  بۆ  ناوە  هەنگاویان  دیکەش 
كۆمەڵێك یاسای جۆراوجۆر لەو بوارەدا 
بۆ نموونە واڵتی سویسرا چەند یاسایەكی 
مارسی   21 ›ی��اس��ای  ئەوانیش:  هەیە 
2003‹ دەربارەی وزەی ئەتۆمی، یاسای 
23ی یۆنیۆی 2007 دەربارەی دەزگای 
پشكنینی یەكگرتوو بۆ ئاسایشی ئەتۆمی 
و یاسای 22ی مارسی 1991 دەربارەی 
خۆپارێزی لە تیشكدانەوە، یاسای 18ی 
لێپرسراوییەتی  دەربارەی   1983 مارسی 

شارستانی لە بواری ئەتۆمیدا.
نێودەوڵەتیی  ئاژانسی  دواییانەشدا  لەم 

ڕێك  بەرنامەیەكی  ئ��ەت��ۆم،  وزەی 
خستووە بۆ هاوكاریكردنی ئەو واڵتانەی 
پێویستیان بەوەیە چوارچێوەیەكی یاسایی 
وزەی  بەكارهێنانی  ڕێكخستنی  بۆ 
دابنێن،  ئاشتییانە  مەبەستی  بە  ئەتۆمی 
بەو  تایبەت  ئ��ام��ۆژگ��اری  ئاژانسیش 
دڵنیابوون  بۆ  دەكات  پێشكەش  واڵتانە 
لەگەڵ  یاسایانە  ئ��ەو  گونجاندنی  لە 

ڕێكەوتننامە نێودەوڵەتییەكاندا.
یاسای  نێودەوڵەتییەكانی  *سەرچاوە 

ئەتۆمی:
سەرچاوە نێودەڵەتییەكانی یاسای ئەتۆمی 

لە دوو كۆمەڵە پێك دێن ئەوانیش:
فەرمییەكان  سەرچاوە  یەكەم:  كۆمەڵەی 
و  قۆڵی  دوو  ڕێكەوتنە  لە  خۆی  كە 
ژێر  نێودەوڵەتییەكانی  ڕێكەوتننامە 
نێودەڵەتییەكانی  ڕێكخراوە  چاودێری 
ئەم   دەبینێتەوە،  ب���وارەدا  ل��ەو  پسپۆر 
یاسای  بۆ  نەگۆڕن  یاسای  ڕێكەوتننامانە 

ئەتۆمی.
دەتوانین ئاماژە بە هەندێك ڕێكەوتننامە 
ئەتۆمی:  وزەی  ب���واری  ل��ە  بكەین 
ئەتۆمی  سەالمەتیی  ڕێكەوتننامەی 
ساڵی 1994، ڕێكەوتننامەی هاوبەش بۆ 
سووتەمەنی  بەرێوەبردنی  و  سەالمەتی 
بەرێوەبردنی  سەالمەتیی  و  بەكارهێنراو 
 ،1997 ساڵی  تیشكییەكان  پاشماوە 
ڕووداوە  ه��اری��ك��اری��ی  ك��ۆن��گ��رەی 
تیشكی  فریاگوزاریی  و  ئەتۆمییەكان 
ڕێكەوتننامەی  هەندێك   ،1986 ساڵی 
دیکه هەن كە تایبەتن بە بەرپرسیارییەتی 
لەوانەش  ئەتۆمی،  وزەی  شارستانیی 
ڕێكەوتننامەی ڤییەنا 1996، ڕێكەوتننامەی 
چاكسازیی  پرۆتۆكۆڵی   ،1960 پاریس 
 1998 ڤییەنا  ڕێكەوتننامەی  بەندەكانی 
ڕێكەوتننامە  ئەم  دیکەش.  چەندانی  و 
هەیە  تایبەتییان  گرنگیی  نێودەوڵەتیانە 
بۆ یاسای ئەتۆمی بە جۆرێك كۆمەكی 
بەم  پەیوەست  نیشتییمانییەكانی  یاسا 
وزەیە دەكات كە  تەریب بێت به یاسا 
ڕێز  و  ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتییەكانی 

لێگرتنیان.
كۆمەڵەی دووەم: سەرچاوە نافەرمییەكان، 
ك��ە ب��ە ی��اس��ا ن��ەرم��ەك��ان دەن��اس��رێ��ن، 
لە  ده بینێته وه   خ��ۆی  یاسایانە  ئ��ەم 
ڕاسپاردەكانی ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان 

نێودەوڵەتی  لیژنەی  باڵوكراوەكانی  و 
و   CIPR تیشكدانەوە  لە  خۆپارێزی 
نێودەوڵەتی  ئاژانسی  بەڵگەنامەكانی 
بایەخی  سەرچاوانەش  ئەم  ئەتۆم.  وزەی 
گەورەیان هەیە لە كۆمەككردنی یاسای 
ئەتۆمی، چونكە ئەم سەرچاوانە بەردەوام 
نوێ  دەبنەوە لەگەڵ گۆڕانكاری و كۆنگرە 

نێودەوڵەتییەكان گۆڕانیان بەسەردا دێت.
یاسای  بە  ئەتۆمی  یاسای  پەیوەندی   -4

ژینگەوە:
ڕاستییه ی  ئ��ەو  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە 
پیسبوونی  بۆ  ئەتۆمی هۆكارە  ڕووداوی 
ژینگە و لە بەرامبەردا وزەی ئەتۆمی لە 
دۆخی ئاساییدا، بەشدار نییە لە دیاردەی 
گۆڕرانی ئاووهەوا و بەرزبوونەوەی پلەی 
گەرمیی هەوا،یان تیشكە دەرچووەكانی 
و  مرۆڤ  بە  زیان  ئەتۆمییەكان  كوورە 
ناگەیەنێت،  گشتی  سەالمەتیی  و  ژینگە 
هەستی  پەیوەندییەك  بێت،  تێزە  بەم 
و  ئەتۆمی  یاسای  نێوان  لە  پێدەكرێ 
یاسای ژینگە و هەردوكیشیان بەشدارن 

لە هاوكاریكردنی یەكتری.
- بەشداری یاسای ئەتۆمی لە پاراستنی 

ژینگەدا:
پێناوی  لە  بەوپێیەی  ئەتۆمی  یاسای 
كۆمەڵێك  گشتی  به   ژینگەدا  پاراستنی 
حوكمە و كۆنتڕۆڵی بەكارهێنانی وزەی 
ئەتۆمی دەكات، وەك پێشتریش ئاماژه ی 
بۆ كرا ئامانج لەم توێژینەوەیە خستنەڕووی 
وزەی  ڕێكخستنی  بۆ  چوارچێوەیەكە 
ئەتۆمی، بە ئامانجی ئاشتییانە و پاراستنی 
وەك  ژینگە،  و  تاكەكان  تەندروستیی 
نێودەوڵەتییەكانی  ڕێكەوتننامە  چۆن 
ئەوەیان  ئەتۆمی،  سەالمەتیی  بە  تایبەت 
پاراستنی ژینگە  دووپات كردۆتەوە كە 
مادەی  سەرەكییەكانیانە،  ئامانجە  لە 
سەالمەتیی  ڕێكەوتننامەی  ل��ە  ی��ەك 
بەم  دەق��ەك��ەی   1994 ساڵی  ئەتۆمی 
لەسەر  ڕێكەوتننامەیە  ئەم  شێوەیەیە: 
پێویست  ئەتۆمییەكانی  دام����ەزراوە 
دەكات كە پارێزگاریی تەواو بكەن لە 
تیشكدانەوەی  ترسناكەكانی  چاالكییە 
چاوەڕوانكراو لە پێناوی پاراستنی مرۆڤ  
زیانەكانی  لە  كۆمەڵگە  و  ژینگە  و 
دام��ەزراوە  تیشكدانەوەی  پەرشبوونی 

ئەتۆمییەكان.
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گرنگی  ئەتۆمیدا  سەالمەتیی  بواری  لە 
دەدرێ  ش��وێ��ن��ان��ە  ڕێ���و  ب���ەو  زی��ات��ر 
لە  ئاستێك  دان��ان��ی  ب��ۆ  پێویستن  ك��ە 
لەم  ئەتۆمی  ڕووداوی  مەترسییەكانی 
تەكنۆلۆجییەكان  پێشكەوتنە  ڕووەوە 
و  كردووە  پێشكەش  باشیان  كۆمەكی 
لەم ڕێو شوێنانەش: بەردەوامی پشكنینی 
بەرگریكردن  و  سەالمەتی  سیستەمی 
چ��اودێ��ری  سیستەمی  و  لەقواڵییدا 
ئاگاداركردنەوەی  سیستەمی  و  ورد 
كارەسات  ڕوودانی  لەكاتی  پێشوەخت 
بۆ  گەڕانەوە  بیرۆكەی  پەیڕەوكردنی  و 

ئەزموونەكانی ڕابردوو.
یاسای  لە  ژینگە  یاسای  بەشداری   -

ئەتۆمی:
بنەماكانی یاسای ئەتۆمی، تەریبە لەگەڵ 
بنەمایانەشدا  ئەو  لەنێو  ژینگە،  یاسای 

پەرەپێدانی پەردەوامە.
بنەمای پەرەپێدانی بەردەوام، وا پێویست 
یۆرانیۆم  لە  پارێزگاری  كە  دەك��ات 
هەموو  بۆ  و  دەرامەتێك  وەك  بكرێ 
كە  شێوە  بەهەمان  دەرامەتانەش  ئەو 
لە  تیشكی  پەرشبوونی  بە  كاریگەرن 
بە  بگەیەنێت  س��وود  ئ��ەوەی  پێناوی 
یۆرانیۆم  دەبێت  بۆیە  داهاتوو  نەوەكانی 
ئەوەی  سەرباری  و  ببرێ  بەكار  لێزانانە 
پالندانانی  لە  بەشێك  وەك  ژینگەش 
وزەی  پڕۆگرامی  سیاسی  و  ئابووری 

ئەتۆمی لەبەرچاو بگیرێت.
پیسبوون وەك گرفتێكی سەرەكیی ژینگە، 
یەكێكی دیکه یە لەو بنەمایانەی كە یەك 
یاسای  بنەماكانی  لەگەڵ  دەگرێتەوە 
پیسبوون  تێچوونی  پێیەی  بەو  ئەتۆمی 
لە  خاوەنكارەكان  یان  حكومی  الیەنی 
ئەستۆی دەگرن. كۆنگرەكانی تایبەت بە 
سەالمەتیی ئەتۆمی، پێداگری لەسەرئەوە 
كوورە  ئیشپێكەرانی  دەبێت  كە  دەكەن 
ئەتۆمییەكان تێچووی زیانەكانی پیسبوون 

بەو هۆیەوە لەئەستۆ بگرن.
لە  ژینگە  یاسای  بابەتدا،  هەندێ   لە 
بواری  ئەتۆمییەوەیە،لە  یاسای  سەرووی 
ژینگەیی  هەڵسەنگاندنی  توێژینەوەی 
ئەتۆمی  سەالمەتیی  ڕێكەوتننامەی 
هاوبەش  ڕێكەوتننامەی  و   17 ماددەی 
دەوڵەت  لەسەر   )6،8،13،15( مادەكانی 
بەردەوامی  بە  دەبێت  كە  دەسەپێنێت 

دەقی  بكات،بە  ژینگە  بۆ  هەڵسەنگاندن 
ڕێكەوتننامەی  ه��ەردوو  لە  سەربەخۆ  
كە  هاتووە    Aahrus و    ESPO

بۆ  پێشوەختە  هەڵسەنگاندنی  دەبێت 
بڕیارێك  هیچ  پێشئەوەی  بكرێ  ژینگە 
لەبارەی ئەم چاالكییە لەالیەن حكومەت 

و خەڵكەوە بدرێ.
دووەم: دامەزراوە ئەتۆمییەكان 

1- پێناسەی دامەزراوە ئەتۆمییەكان:
ئەتۆمییەكان  دام���ەزراوە  ناساندنی  بۆ 
پێناسەی  بەڵكو  نییە  پێناسەیەكمان 
ج����ۆراوج����ۆر ه����ه ن، ئ���ەم���ەش بۆ 
بوارەكانی دەگەرێتەوە،لە  جۆراوجۆریی 
ف��ەره��ەن��گ��ی س��ەالم��ەت��ی��ی ئ��اژان��س��ی 
پێناسەیەكی  ئەتۆمی،  وزەی  نێودەوڵەتی 
گشتگیر بۆ دامەزراوە ئەتۆمییەكان كراوە 
بە  دامەزراوەیەكن  كە  هاتووە  تیایدا  و 
ماددەی  ئامادەكارییەكانییەوە  و  ئامێر 
و  دەیگۆڕن  و  دەهێنن  بەرهەم  ئەتۆمی 
و  دەك��ەن  خەزنی  و  دەهێنن  بەكاری 

كۆتاییشی پێدەهێنن.
كە  هاتووە  دیکەشدا  پێناسەیەكی  لە 
بە  وابەستەن  ئەتۆمییەكان  دام���ەزراوە 
ئەم  ئەتۆمییەوە،  سووتەمەنی  خولی 
میسری  ی��اس��ای  بەپێی  دام���ەزراوەی���ە 
سووتەمەنیی  كارگەكانی  لە:  بریتییە 
و  توێژینەوە  ك��وورەك��ان��ی  ئەتۆمی، 
ئەتۆمی،  هێزی  كوورەكانی  تاقیكاری، 
ئەتۆمیی  سووتەمەنیی  كۆگاكانی 
گۆڕینی  وێستگەكانی  بەكارهاتوو، 
دەوڵەمەندكردنی  كارگەكانی  ئەتۆمی، 
وێستگەكانی  و  ئەتۆمی  سووتەمەنیی 
سووتەمەنی  چارەسەكردنی  دووب��ارە 

بەكارهاتوو .
ساڵی  ی   686 ژمارە  فەرەنسی  یاسای 
2006 جگە لە دامەزراوە سەرەكییەكانی 
وزەی ئەتۆمی دەزگاكانی چارەسەركردن 
پاشماوە  بەڕێوەبردنی  و  كۆكردنەوە  و 
دام��ەزراوە  سەر  خستۆتە  تیشكییەكانی 
ئیماراتیش  یاسای  لە  و  ئەتۆمییەكان 
بۆ  تیشكییەكانی  پاشماوە  وێستگەكانی 
سەر دامەزراوە ئەتۆمییەكان زیادكردووە.
نێودەوڵەتییەكانیش  رێكەوتننامە 
دام��ەزراوە  بە  داوە  تایبەتییان  چەمكی 
ڕێكەوتننامەی  نموونە  بۆ  ئەتۆمییەكان 
و  ئەتۆمی  ماددەی  پاراستنی  بە  تایبەت 

پێناسەكانی  بۆ  ئەتۆمییەكان  دام��ەزراوە 
زیانبەخش  )رووداوی  بڕگەی  سەرەوە 
لە  و  دەدەن  ڕوو  دام��ەزراوان��ە(ی  لەم 
زۆر  ڕێژەیەكی  تێیدا  كاركردندا  كاتی 
تیشكدەرەوە  ماددەی  و  تیشكدانەوە  لە 
ڕێكەوتننامە  كورتی  بە  ده ک��ه ن.  زیاد 
گشتگیریان  پێناسەی  نێودەوڵەتییەكان 
و  هەیە  ئەتۆمییەكان  دام��ەزراوە  لەسەر 
ئەتۆمییە  دام��ەزراوە  ›هەموو  لە  بریتییە 
شارستانییەكانی سه ر زەوی و ژێرخان و 
ماددەكانی كە ماددەی تیشكاوەریی لێوه 
بەرهەم دێت و بەكار دێت و دەگۆڕدرێ 
و  دەب��رێ  بەڕێوە  و  دەك��رێ  خەزن  و 
که  شێوەیەك  بە  دەهێنرێ  پێ  كۆتایی 

سەالمەت بێت.
2- خاوەندارێتیی دامەزراوە ئەتۆمییەكان:
پرسیارێك زۆرجار دووبارە دەبێتەوە، ئایا 
خاوەندارێتیی  دەتوانێت  تایبەت  كەرتی 
هەر  یان  بكات  ئەتۆمییەكان  دامەزراوە 
دەبێت دەوڵەت خاوەنی ئەم دامەزراوانە 

بێت و لەژێر سێبەری ئەودا بن؟
پرسیارەدا  ئ��ەم  وەاڵم��ی  لە  یاساكان 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  جیاوازن: 
 1946 یاسای  گ��وێ��رەی  بە  ئەمریكا 
وزەی  ی��اس��ای  ب��ە  ك��ە  )مەكماهۆن( 
ئەتۆمیی ئەمریكی ناسراوە، ڕێگە نادات 
كەرتی  لەالیەن  ئەتۆمییەكان  دامەزراوە 
بكرێت،بەاڵم  خاوەندارێتی  تایبەتەوە 
ئەتۆمی  وزەی  یاسای  گۆڕینی  دوای 
یاسایە  ئ��ەم  ب��ەت��ەواوی   1954 ساڵی 
بە  نوێ   یاسای  ی  بەپێ   و  ڕەتكرایەوە 
مۆڵەت وەرگرتن لە لیژنەی ڕێكخستنی 
دەتوانێت  تایبەت  كەرتی   NRC وزه 
ئەتۆمییە كارەبا  خاوەندارێتیی دامەزراوە 
بەكاریشیان  و  بكات  بەرهەمهێنەكان 

بخات.
لە خاوەندارێتی،  ئەم جۆرە  بەرامبەر  لە 
واڵتی دیکه هەیە ڕێگەنادات خاوەندارێتی 
كەرتی  لەالیەن  ئەتۆمییەكان  دامەزراوە 
وەك  پێچەوانەوە  بە  بكرێ،  تایبەتەوە 
كەرتی  لەالیەن  گشتی  پرۆژەیەكی 
ڕوسیای  لە  دەخرێت،  بەگەڕ  گشتییەوە 
بەكارهێنانی  یاسای  گوێرەی  بە  فیدراڵ 
وزەی ئەتۆمی مادەی 5 ی ساڵی 1995 
بەرپرسیارییەتی كۆگاكانی خەزنكردن و 
هەموو دامودەزگا ئەتۆمییەكان لە ئەستۆی 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
6

98

)یەكێتی ڕووسی بۆ بەرهەمهێنانی وزەی 
دەزگایە  ئەم  گەرمی(یە،  و  كارەبایی 
یەكێكە  و  دەوڵەتە  بە  سەر  ڕاستەوخۆ 
مەرسومی  بە  ڕوسیا  پ��رۆژەك��ان��ی  لە 
یەكێتیە  ئەم   1992 سیپتەمبەری  ی   7
لە  تایبەتمەند  پڕۆژەی   20 خاوەندارێتی 
و  دەك��ات  واڵتە  ئەو  ئەتۆمی  كەرتی 

ڕۆڵی ئیشپێكەری ئەتۆمی دەگێڕێت.
هەروەها لە مەكسیك بە گوێرەی دەستوور، 
لە  ستراتیجین  بوارانەی  ئەو  پەرەپێدانی 
وزەی  لە  كارەبا،  بەرهەمهێنانی  ناویاندا 
ئەتۆمی لەالیەن دەوڵەتەوە خاوەندارێتی 
كەرتی  ناتوانێت  دەوڵ��ەت  و  دەك��رێ 

تایبەت سەرپشك بكات لە خاوەندارێتیی 
دامەزراوە ئەتۆمییەكان )ماددەكانی 25 و 

28ی دەستوور(.
ئەتۆمییەكان  دام���ەزراوە  میسریش  لە 
و  دەوڵ���ەت  موڵكەكانی  لە  بەشێكن 
دامەزراوەیە  بەم  كار  گشتی  كەسانی 

دەكەن.
شێوازێكی  دەوڵ��ەت  فەرەنسا  لە  بەاڵم 
خاوەندارێتیی  بە  بەخشیوە  دیکه ی 
گوێرەی  بە  ئەتۆمییەكان.  دام���ەزراوە 
 2007 ن��ۆڤ��ەم��ب��ەری  6ی  م����اددەی 
دامەزراوە  خاوەندارێتیی  دەوڵەت خۆی 
ئەتۆمییەكان دەكات بەاڵم كەرتی تایبەت 
ئەتوانێت ببێتە ئیشپێكەری ئەم دامەزراوانە. 

  EDFفەرەنسی ك��ارەب��ای  كۆمپانیای 
كۆمپانیایەكی پشكداری تێكەڵە لە نێوان 
كەرتی تایبەت و كەرتی گشتی چونکه 
تایبەتە.  84% پشکوکانی پشکی كەرتی 
بواری  پسپۆری  كە   AREVA گروپی 
ئەتۆمییە و دەوڵەت بە شێوەی ڕاستەوخۆ 
و ناڕاستەوخۆ خاوەندارێتی 80% ی ئەم 
كۆمپانیایەی لەسەر كەرتی تایبەت ساغ 
كردۆتەوە، كۆمپانیای EDF و گروپی 
كەرتی  بە  سەر  كۆمپانیای   AREVA

بەڕێوەبردنی  بە  پابەندن  بەاڵم  تایبەتن 
پڕۆژەیەكی گەورەی حكومی و گشت 
یاسا و ڕێنماییانە جێ بەجێ  دەكەن  ئەو 

ئاڕاستەیان  دەوڵ��ەت��ەوە  ل��ەالی��ەن  ك��ە 
دەكرێ پەیوەندی ئەم كۆمپانیایانەش بە 
و  ڕێكخراوە  پەیوەندییەكی  دەوڵەتەوە، 

لەسەر بنەمای گرێبەند نییە.
بڕیاری  لەسەر  داوەری  چاودێری   -2
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ش��وێ��ن��ی دام�����ەزراوە 

ئەتۆمییەكان:
ئەتۆمییەكان  وێستگە  دام��ەزران��دن��ی 
لەوانە  تێدەپەڕێت  قۆناغێكدا  بەچەند 
شوێنی  هەڵبژاردنی  و  دیزاینكردن 
و  وزە  پێشكەشكردنی  و  پ��ڕۆژەك��ە 
دەردانی  پاشماوە لە كۆتاییدا.دەسەاڵت 
لەم قۆناغەدا كۆمەڵێك بڕیاری كارگێڕی 
دەردەكات لەوانە بڕیاری ئاسانكاری، لە 

گرینگترین ئەو ئاسانكارییانەش پەیوەستە 
دام���ەزراوە  شوێنی  دیاریكردنی  ب��ە 
پرسیارئه وه یه  ب��ه اڵم  ئەتۆمییەكان، 
سنووری چاودێری دادوەری لەسەر ئەم 

ئاسانكارییانە چەندێکە؟
شوێنی  دیاركردنی  گشتی  بنچینەی 
دامەزراوە گشتییەكان بۆ نموونە ئاڕاستەی 
وێستگەكان  دامەزراندنی  و  ڕێگاكان 
تەنیا  دادوەر  چاودێریی  ژێر  ناكەوێتە 
نەبێت،  كەموكورتیدا  و  هەڵە  كاتی  لە 
ب���ەاڵم دەرب�����ارەی چ��اودێ��ری��ك��ردن��ی 
شوێنی  دیاریكردنی  لەسەر  دادوەری 
سەند  پ��ەرەی  ئەتۆمییەكان  دام��ەزراوە 
سەرەتادا  لە  دادگ��ا  هاتووە،  وەدی  و 
بڕیار  و  دەك��ات  پێشكەش  ڕێكاری 
بكات،  بڕیارانە  ئەو  چاودێریی  دەدات 
تێدا دیاری كراوە  شوێنی هەڵبژێرراوی 
پسپۆری  سروشتی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
ترسناكەكانی  كاریگەرییە  م��اوەی  و 
وێستگەیەكی  كارپێكردنی  بەهۆی  كە 

ئەتۆمی نوێ  دێتە ئارا.
چاودێریی دادوەری لە قۆناغەكانی دواتر، 
شوێنی  دیاریكردنی  لەسەر  بڕیارەكان 
دەكات،  جێبەجێ   ئەتۆمییەكان  پرۆژە 
لە  )هاوسەنگی  هەیە  بەرباڵو  تیۆرێكی 
نێوان سوود و زیان(، دادگای فەرەنسی 
بواری  لە  یەكەمجار  بۆ  تیۆرەی  ئەم 
ڕاپۆرتە  بۆنەی  بە  كرد  پەیڕەو  ئەتۆمی 
دروستكردنی  كارەكانی  گشتییەكانی 
كوورەی ئەتۆمی ساڵی 1979 ئەنجومەنی 
»نەبونی  دەرك��رد  حوكمێكی  دەوڵ��ەت 
هاوسەنگی لەنێوان پێویستییەكان بە وزە 
زەوی  لەسەر  بەردەستەكان  دەرامەتە  و 
لە  كە  دەك��ات  پێویست  وا  نیشتیمان 
ڕوویەكەوە پەرە بە بەرهەمهێنانی وزەی 
كارەبا بە شێوازە جۆراوجۆرەكانی بدرێ 
و  بەڵیندەران  پێویسته  دیکه  لەالیەكی 
ئەتۆمییەكان  دام��ەزراوە  كارپێكەرانی 
ئه ڵته رناتیڤی خۆیان هه بێت لە بوونی هەر 
حاڵەتێكی نەخوازراو بۆ مسۆگەركردنی 
كۆتاییدا  لە  دامەزراوەکان.  سەالمەتیی 
دەبێت دامەزراندنی وێستگە لە شوێنێك 
بێت كاریگەریی ترسناكی لەسەر ژینگە 
نەبێت، ئەم پڕۆژەیە لەم دۆخەدا سوودی 
دارای��ی  مەبەستی  بۆ  وەرناگیرێ   لێ 
و  ئاسایش  ب��واری  لە  و  ئ��اب��ووری  و 
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گشتی  كەڵكی  پێناوی  لە  بەڵكو  ژینگە 
بە  هەڵدەستێت  یاسا  و  بەكاردەهێنرێ 
تایبەتن  كە  پێوەرانەی  ئەو  دیاریكردنی 
دام���ەزراوە  شوێنی  دیاریكردنی  ب��ە 
بە  دادگ��ا  حاڵەتەدا  لەم  ئەتۆمییەكان 
بەردەوامی چاودێری پڕۆژەكان دەكات 

بە مەبەستی جێبەجێكردنی پێوەرەكان.
دام��ەزراوە  لە  دەربڕین  ن��اڕەزای��ی   -4

ئەتۆمییەكان :
هەندێ  دەستوور مافی دەربڕینی ناڕەزایی 
ئەتۆمییەكان  دام��ەزراوە  كرێكاری  بە 
بە  داوە  ڕێگەیان  هەروەها  دەبه خشێت. 
مەبەستی  بە  خۆپیشاندان  ڕێكخستنی 
له  بێگومان  مافەكانیان،  داواك��ردن��ی 
بنچینیەكی  و  یاسادا  چوارچێوەیەكی 
گشتی هەیە تایبەتە بە ناڕەزایی كرێكاری 

دامەزراوە ئەتۆمییەكان:
سەرجەم  ناڕەزایی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
كرێكاران، هەڕەشەیە لەسەر سەالمەتیی 
هاواڵتیان  پاراستنی  و  دامەزراوانە  ئەم 
بە  فەرەنسا  پەرلەمانی  ماڵیان،  سەرو  و 
دا  بڕیاری   1980 ساڵی  25ی  یاسای 
هەر  لەسەركارالبردنی  و  وەستاندن  بە 
و  یاسا  پێچەوانەی  کە  كرێكارێك 
چونكە  بكات.  هەڵسوكەوت  ڕێساكان، 
دام��ەزراوان��ە،  ل��ەم  سەرپێچییەك  ه��ەر 
سەالمەتیی  لەسەر  هەیە  كاریگەری 
و  ئەتۆمی  ماددەی  پاراستنی  و  ئەتۆمی 
سەالمەتیی هاواڵتیان و موڵكەكانیان بەو 
پێیە بێت كرێكاران نەك ناتوانن ناڕەزایی 
دەربڕن، بەڵكو ڕێگایان پێ نادرێ هیچ 
دام��ەزراوان��ە  ل��ەم  سەرپێچییەك  ج��ۆرە 

ئەنجام بدرێ. 
سێیەم: سەالمەتیی ئەتۆمی  

و  ئەتۆمی  سەالمەتیی  پێناسەی   -1
گرینگییەكەی:

یاسای  بنچینەیی  ئەتۆمی،  سەالمەتیی 
 1986 چێرنۆبڵ  كارەساتی  ئەتۆمییە، 
ماوەتەوە  گەالندا  یادەوەریی  لە  هێشتا 
دووبارە   2011 فۆكۆشیما  ڕووداوی  و 
ترسی لە بەكارهێنانی وزەی ئەتۆمی نوێ  
واڵتان  لە  بەشێك  هۆیە  بەو  و  كردەوە 
پاشگەز بوونەوە لە پڕۆژەكانیان بۆ وزەی 
ئەتۆمی، ڕێسا تایبەتەكانی یاسای ئەتۆمی 
گرنگیی تایبەت بە بیرۆكەی سەالمەتیی 
ئەتۆمی دەدەن بە جۆرێك ئەم ڕێسایانە بە 

ئاشكرا دەڵێن »مسۆگەركردنی سەالمەتی 
و  موڵكەكانیان  و  مرۆڤ  پاراستنی  و 
لە مەترسییەكانی تیشكدانەوە،  ژینگەیان 

کارێکی پێویسته«.
سەالمەتیی  چەمكەكانی  فەرهەنگی  لە 
وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  ئەتۆمیی 

ئەتۆم، سەالمەتیی ئەتۆمی بریتییە لە:
ئیشپێكردن  بۆ  دۆخێك  )ڕەخساندنی 
كارەسات  ڕوودان��ی  لە  ڕێگریكردن  و 
كاریگەرییانەی  ئەو  كەمكردنەوەی  و 
تیشكدانەوە  دەرچ��وون��ی  ئەنجامی  لە 

دروست دەبن(. 
ئەم پێناسەیە لە ماددەی 3ی یاسای ژمارە 
7ی ساڵی 2010 واڵتی میسر و مادەی 
یەك لە یاسای ژمارە 6 ساڵی 2009 ی 

ئیماراتدا هاتووە.
لەنێوان  بكەین  ج��ی��اوازی  دەب��ێ��ت 
لێی  مەبەست  كە  ئەتۆمی،  سەالمەتیی 
و  ماڵیان  سەرو  و  هاواڵتیان  پاراستنی 
ژینگەیانه لە چاالكیی ئەتۆمی و ئاسایشی 
ئەتۆمی كە تیایدا ڕێكار دەگیرێنە بەر بۆ 
بەرگرتن لە كرداری دزین، ڕێگری لە 
تێكدان، چوونەژوورەوەی ڕێگەپێنەدراو، 
نافەرمی، كاری تێكدەرانە  گواستنەوەی 
به ماددەی ئەتۆمی و ماددە تیشكدەرەكان 
دام���ەزراوە  له  تێکده رانه  ک��اری  ی��ان 

تایبەتەكانیدا.
2- پراكتیزەكردنی سەالمەتیی ئەتۆمی:

بێت  بریتی  ئەتۆمی  سەالمەتیی  ئەگەر 
سەرو  و  ژینگە  و  مرۆڤ  پاراستنی  لە 
ئەتۆمی،  چاالكیی  لە  هاواڵتیان  ماڵی 
سەالمەتییە،  ئەم  پراكتیزه کردنی  ئەوا 
ئەوانیش  دەگرێتەوە،  الیەنێك  چەند 
ئەتۆمییەكان،  دام���ەزراوە  سەالمەتیی 
سەالمەتیی  تیشكدانەوە،  لە  سەالمەتی 
و  تیشكییەكان  پاشماوە  بەڕێوەبردنی 
سەالمەتیی  بەكارهێنراو،  سووتەمەنی 
و  تیشكدەرەكان  م��اددە  گواستنەوەی 
لەناكاوی  ڕووب��ەرووب��ون��ەوەی  پالنی 

ڕووداوی ئەتۆمی و تیشكدان.
بە  پەیوەستە  دەوڵ��ەت  لەسەر  ئ��ەوەی 
ئەتۆمییەكانه وه ،  دام��ەزراوە  سەالمەتیی 
ڕۆڵێكی  دەوڵ��ەت  بەڵكو  نییە،  س��ادە 
دانانی  لە  هەیە  بنچینەیی  و  كاریگەر 
بۆ  ڕێسایی  و  یاسایی  چوارچێوەیەكی 
دامەزراوانە.  ئەم  سەالمەتیی  ڕێكخستنی 

سەالمەتیی  دەس��ەاڵت��ی  دروستكردنی 
توانای  لە  دڵنیابوون  بۆ  و  ئەتۆمی 
ئەركەكانیان  ڕاییكردنی  لە  كرێكاران 
و مسۆگەریی جدیبوون لە لێكۆڵینەوەی 
توندوتۆڵی  و  دیزاینكردن  بە  تایبەت 
ڕۆڵ  ه��ه روه ه��ا  هه ڵه.  لە  بەرگرتن  و 
گشتگیرە  دەوڵ��ەت  لێپرسراوییەتی  و 
هەروەها  و  دەردەك���ات  ڕێنمایی  كە 

چاودێریشی دەكات .
بە  كارپێكەرانیش  بەرپرسیارێتیی 
دەكرێ  هەژمار  بەرپرسیارێتی  یه که م 
ئەتۆمییەكاندا.  دامەزراوە  سەالمەتیی  لە 
ڕێكەوتننامەی سەالمەتیی ئەتۆمی، ئەوەی 
هیچ  نابێت  كە  ك��ردۆت��ەوە  یەكالیی 
قۆناغەكانی  لە  تایبەت  ئاسانكارییەكی 
دامەزراوە ئەتۆمییەكاندا بكرێ و دادگای 
جێبەجێكردنی  چ��اودێ��ری  كارگێڕی 

مەرجەكانی ئەم بوارە دەكات.
و  تیشكی  سەالمەتیی  لە  مەبەستیش 
خۆپاراستن لە تیشك، هەموو ئەو هۆ و 
پێناوانە دەگرێتەوە كە بەكاردەهێنرێن بۆ 
پاراستنی خەڵك لە تیشكە زیانبەخشەكان. 
ئەو خۆپاراستنە لە پێشترینی ڕەگەزەكانی  
ئاستی  ئ��ەت��ۆم��ی��ی��ە،ل��ەس��ەر  ی��اس��ای 
هەن  بنچینە  كۆمەڵێك  نێودەوڵەتیش 
نێودەوڵەتی  لیژنەی  ڕاسپاردەكانی  لە 
و   CIPR تیشكدان  لە  خۆپارێزی 
پاراستنی  بە  تایبەت  ڕێكەوتننامەی 
كرێكاران لە تیشكی زیانبەخش 1960.

بەڕێوەبردنی  سەالمەتیی  لە  مەبەستیش 
سووتەمەنی  و  تیشكییەكان  پاشماوە 
پێناوانە  هۆو  ئەو  هەموو  بەكارهاتوو 
دەگ��رێ��ت��ەوە پێش چ��ارەس��ەرك��ردن و 
و  ئامادەكردن  و  چارەسەركردن  دوای 
یەكجاری،  كۆتایهێنانی  و  خەزنكردن 
و  دەرەوە  لە  سووتەمەنی  گواستنەوەی 
نێودەوڵەتی ڕێكەوتننامەی  ئاستی  لەسەر 
ل��ە ساڵی  ه��ەی��ە  ب��ەخ��ۆی  ت��ای��ب��ەت 
لەسەر  پێداگری  ڕێساكان  كە   1997
بە  دەكەن  ماددانە  ئەم  پارێزگاریكردنی 
سەالمەتیی  لە  بااڵ  ئاستێكی  شێوەیەك 

دابین بكەن لەو بوارەدا.
ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  پالنی  له   ئامانج 
تیشكی،  و  ئەتۆمی  لەناكاوی  ڕووداوی 
خراپ  كاریگەریی  كەمترین  ئەوەیە 
ئەم  دەرەوەی  و  ناوەوە  لەسەر  دابنێت 
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دام��ەزراوە  ڕووەوە  لەم  دام��ەزراوان��ە. 
ئەتۆمییەكان، پابەندی ڕێساكانی تایبەت 
ساردكردنەوەی  وەك  دەبن  ب��وارە  بەو 
ئەتۆمییەكان  ك���وورە  ب���ەردەوام���ی 
هەر  ل��ە  ب����ەردەوام  ڕێگریكردنی  و 

ڕووداوێكی ناوەكی.
3-  دەسەاڵتی سەالمەتیی ئەتۆمی:

بنچینەییەكانی  ڕەگ���ەزە  ل��ە  یەكێكە 
بۆ  نیشتیمانی  ی��اس��ای  چ��وارچ��ێ��وەی 
پەرەپێدانی وزەی ئەتۆمی، دروستكردنی 
دەسەاڵتە  ئەم  ڕێكخراوە،  دەسەاڵتێكی 
كە  دەبەخشرێ   پێ  یاسایی  سەروەریی 
تەكنیكی  و  هونەری  كاروباری  بتوانێت 
ئەتۆمییەكان  دام���ەزراوە  كارپێكردنی 
سەرچاوەی  و  ئەتۆمییەكان  م��اددە  و 
لە  بەكارهێنانی  و  زیانبەخشەكان  تیشكە 
ئاسایشدا  و  سەالمەت  چوارچێوەیەكی 
سەالمەتیی  ڕێكەوتننامەی  ببات.  بەڕێوە 
ئەندامی  واڵت��ان��ی  ل��ەس��ەر  ئ��ەت��ۆم��ی، 
سەپاندووە كە ئەم دەسەاڵتە دابمەزرێنن.

تێبینی دەكرێ زۆرێك لە واڵتان، دەستەی 
تایبەتیان بۆ ڕێكخستنی سەالمەتیی ئەتۆمی 
جیاجیا،  ناوی  لەژێر  ك��ردووە  دروست 
وەك دەستەی سەالمەتیی ئەتۆمی فەڕەنسی 
ساڵی 2006،لیژنەی ڕێكخستنی ئەتۆمیی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ساڵی 
سەالمەتیی  بۆ  كەنەدی  لیژنەی   .1974
دام��ەزراوەی   ،1997 كەنەدا  لە  ئەتۆمی 
سەالمەتیی  پشكنینی  یەكگرتووی 
ئەتۆمی لە سویسرا ساڵی 2007، دەستەی 
چاودێری ئەتۆمی و تیشكیی میسر ساڵی 
كاروباری  ڕێكخستنی  دەستەی   ،2010

تیشكی و ئەتۆمیی ئوردن 2007 .
پەیام و گرنگیی ئەم دەسەاڵت و دەستانە، 
ڕێسای  دانانی  و  ڕێكخستن  لە:  بریتییه 
تایبەت بە سەالمەتی، هه روه ها دەركردنی 
سەرجەم  دۆس��ی��ی��ەی  ب��ۆ  ئاسانكاری 
بەكارهێنانی  بە  پەیوەست  كارەكانی 
دامەزراوە  پشكنینی  پاشان  ئەتۆم،  وزەی 
ئەتۆمی و تیشكییەكان و سەپاندنی مەرجە 

نوێكانی سەالمەتی.
یاساكانی سەالمەتیی ئەتۆمی سەربەخۆیی 
ت���ەواو دەب��ەخ��ش��ن ب��ەم دەس��ت��ان��ە لە 
سەربەخۆییە  كارەكانیاندا،ئەم  ڕاییكردنی 
ڕووب��ەڕوب��ون��ەوەی  لە  دەك��رێ  پێڕەو 
گشتی.  دەسەاڵتدارییەتی  و  كارپێكەران 

دەیسەپێنێت  ئەركێك  وەك  بەجۆرێك 
بۆ  نابێت  كە  دەس��ەاڵت��داران��دا  بەسەر 
مەبەستی تایبەتی خۆیان پەرە بەم وزەیە 
هۆشداریش  بهێنن.  بەكاری  و  ب��دەن 
بەرژەوەندیی  نابێت  كە  ئەندامان  دەداتە 
تایبەتی خۆیان بەكاربهێنن و هیچ جۆرە 
داواكارییەكی دەرەوە قبوڵ نەكەن، یان 
هەر چاالكییەك كە دژی چاودێریكردن 

بێت. 
سه المه تیی  دەس��ەاڵت��ی  سەربەخۆیی 
ئەتۆمی، بەرامبەر حكومەتیش ده وه ستێته وه  
دەست  حكومەت  نابێت  كە  بەجۆرێك 

وەربداتە كاروباری ئەتۆمییەوە.
4- ڕۆشنبیریی سەالمەتیی ئەتۆمی:

بەكارهێنانی  بۆ  یاسا  و  ڕێسا  بوونی 
ته نیا  ناتوانرێ  گرینگە،  ئەتۆم  وزەی 
و  یاسایی  و  تەكنیكی  ڕه گه زه کانی  به  
كارگێڕی و مرۆیی، سەالمەتیی ئەتۆمی 
بە  پێویستی  بەڵكو  بكرێ،  مسۆگەر 
ڕەگەزێكی دیکه هەیە ئەویش ڕۆشنبیری 

سەالمەتیی ئەتۆمییە.
بریتییە  ئەتۆمی،  سەالمەتیی  ڕۆشنبیریی 
لە كۆمەڵێك ڕاستی و زانیاری دەربارەی 
و  ت��اك��ەك��ەس  ك��ە  ئ��ەت��ۆم��ی  وزەی 
دەزگاكان هەیانە و لە ڕێگەی ئەو ڕاستی 
مەترسییەكانی  لە  خۆیان  زانیاریانەوه  و 

تیشكدانەوەی ئەتۆمی دەپارێزن.
سەرەكی  ئەركی  بە  ئەتۆمی،  یاسای 
زانیارییە  سەرجەمی  كە  نازانێت  خۆی 
مەبەستی  بە  بكاتەوە  باڵو  ئەتۆمییەكان 
دەتوانێت  بەاڵم  تاكەكەس،  هۆشیاری 
بكات  دەستەكان  و  ڕێكخراو  هاوكاری 
بۆ چۆنییەتی هۆشیاركردنەوەی هاواڵتیان 

لە مەترسییەكانی وزەی ئەتۆمی.
چوارەم : دیموكراسی و وزەی ئەتۆمی 

1- ڕۆڵی پەرلەمان و هاواڵتیان لە بواری 
بژاردەكانی ئەتۆمی :

بە  سەبارەت  پەرلەمان  ڕۆڵی  بەگشتی 
دەركردنی بڕیارەكانی پەیوەست بە وزەی 
ئەتۆمییەوە سنووردارە، لە هەندێ  واڵت 
ڕاستەوخۆ پڕۆگرامی ئەتۆمی بەستراوەتەوە 
یان  جێبەجێكردنەوە  دەس��ەاڵت��ی  ب��ە 
تەكنۆكرات،  لە  كۆمەڵێك  و  حكومەت 
بێ  تاوتوێكردنی پەرلەمان، ڕەنگدانەوەی 
فەرەنسا  لە  ڕاستەوخۆ  سیاسەتە  ئ��ەم 
بڕیاری  دەركردنی  وەكو  دەكرێ  بەدی 

دروستكردنی وێستگەی ئەتۆمی لەالیەن 
ساڵی  له  واڵتەكەوە  وەزیرانی  سەرۆك 
پێناوی سەربەخۆیی  لە  ئەمەش  1974دا، 
نەهێشتنی  و  وزەدا  ب��واری  لە  فەڕەنسا 
پەترۆڵییەكان،  واڵت��ە  بۆ  پاشكۆیەتی 
هەروەها ئەم بڕیارە لە پەرلەمان دەنگدانی 
بۆ ئەنجام نەدرا تاوەكو ساڵی 1989 كە 
و  تاوتوێكردن  بۆ  ف��راوان  ڕووبەرێكی 
ڕێكخستنی  ئەم وزەیە لە پەرلەمان هاتە 

پێشەوە.
دەوڵەت  هەندێ   لە  دیکەوە  الیەكی  لە 
حكومەت بڕیاری داوە دەستبەرداری ئەم 
وزەیە بێت، ڕاوێژكاری ئەڵمانیا )ئەنجێال 
مایۆ ی ساڵی 2011  مانگی  لە  مێركڵ( 
بڕیاری دا ئەڵمانیا بە هاتنی ساڵی 2022 
دەستبەرداری وزەی ئەتۆمی ببێت و پشت 
بە سەرچاوە پاكەكانی وزە ببەستێت، ئەم 
بڕیارە بێ  هیچ گەڕانەوەیەك بۆ پەرلەمان 
حكومەتی  لەالیەن  هاواڵتیان  دەنگی  و 
شێوە  بەهەمان  دەرك���را،  ئەڵمانیاوە 
بەهاتنی  دا  بڕیاری  سویسرا  حكومەتی 
ساڵی 2034 دەستبەرداری وزەی ئەتۆمی 

بێت. 
وزەی  ن��او  چ��وون��ە  دەش��وت��رێ  وەك 
هەمانشێوە  نییە  دیموكراسیانە  ئەتۆمه وه ، 
دیموكراسیانە  دیسان  لێی  دەرچ��وون 
بۆ  ه��ەن  دەوڵ��ەت  هەندێ   ب��ەاڵم  نییە. 
ئەنجام  ڕاپرسی  هەڵوێستیان  دیاریكردنی 
ڕاپرسیی   1978 ساڵی  نەمسا  دەدەن، 
چارەنووسی  دیاریكردنی  بۆ  دا  ئەنجام 
دوای   2011 ساڵی   ئیتاڵیاش  ئەتۆمی، 
ڕووداوی فۆكۆشیما ڕاپرسیی ئەنجام دا.

2- مافی زانیاری:
شێوەی  بە  ئەتۆم  وزەی  بەكارهێنانی 
خستنەڕووی  ب��ە  پێویستی  ئاشتیانە، 
هەیە  زانیاری  توانا(ی  )بەپێی  تەواوەتی 
بۆ متمانەكردن بەم تەكنۆلۆژیایە لەالیەن 
و  ڕاگەیاندن  هۆیەكانی  و  هاواڵتیان 
دەسەاڵتە گشتییەكانی دەوڵەته وه ، چونكە 
بۆ  پێویستە  زۆر  ڕەگەزێكی  شەفافییەت 
سەالمەتیی ئەتۆمی، لەبەرئەوەی متمانەی 
و  ئەتۆمی  ماددەی  كە  بەوەی  جەماوەر 
ڕێگەیەكی  به   به کارهێنانی  شێوازەكانی 
سەالمەت دەگەڕێتەوە بۆ پێشكەشكردنی 
دەس���ەاڵت���ی ڕێ��ك��خ��ەری پ��س��پ��ۆڕ لە 
ڕاست  و  ورد  زانیاریی  باڵوكردنەوەی 
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دەربارەی كێشە و چاالكیی ئەتۆمی.
یاسای ئەتۆمی، بەراوردكاری مافی ئەوە 
دەدات بە تاك كە زانیاری هەبێت لەسەر 
كەسانەی  ئەو  و  ئەتۆمییەكان  دامەزراوە 
ماددەی تیشكدەرەوە دەگوێزنەوە ..هتد، 
بە  پەیوەستن  زانیاریانە  ئەم  لەبەرئەوەی 
تیشكدانەوەی  دەكرێ  كە  مەترسییەوە 

ترسناك ڕووبدات لەم چاالكییانە.
بەتایبەت  زانیاری،  بەدەستهێنانی  مافی 
مەترسییەكانی  بە  پەیوەستن  ئەوانەی 

چاالكیی ئەتۆمی بۆ تاكێكە.
ئەوروپا،  واڵتانی  لە  ئەتۆمی  رێساكانی 
كە  دەوڵ��ەت  ئەركی  بە  كردوویەتی 
بێ   هاواڵتیان  بە  بدات  ئەتۆمی  زانیاری 
دەستەی  لەسەر  داواكاریش،  هەبوونی 
گشتی  ڕای  كە  ئەتۆمیشە  سەالمەتیی 
ئاگادار بكاتەوە لە دۆخ و ئەنجامەكانی 
تیشكدانەوە،  لە  خۆپارێزی  و  چاودێری 
سەالمەتیی  دەستەی  سااڵنە  فەرەنسا  لە 
خۆی،  فەرمی  پێگەی  لەسەر  ئەتۆمی 
باڵو  زانیارییەكانی  ئەنتەرنێت،  تۆڕی  لە 

دەكاتەوە.
ڕێسا  هەندێ   عەرەبییەكاندا،  واڵتە  لە 
بۆ مافی بەدەستهێنانی زانیاری لە بواری 
ئەتۆمیدا هه یه ، بۆ نموونە ڕێساكانی واڵتی 
ئوردن تەنیا مافی ئەوەی داوە بە هاواڵتیان 
هۆشیاریی  بۆ  هەبێت  پرۆگرامێك  كە 
لە  خۆپاراستن  گرنگیی  بۆ  جەماوەر 
تیشكدانەوە و باڵوكردنەوەی ڕۆشنبیری 

سەالمەتیی ئەتۆمی.
یاسای میسریش مافی داوە بە هاواڵتیان 
لەبارەی  بكەن  زانیاری  داوای  تەنیا  كە 
لە  تیشكدانەوەوه  و  ئەتۆمی  سەالمەتیی 
واڵتی  یاسای  بەرامبەردا  ناوچەكەدا،لە 
ئیمارات بە ئەندازەیەكی گەورە زانیاری 
دەدات بە هاواڵتیانی واڵتەكەی لەبارەی 
تەواوی پڕۆسەكانی پەیوەست بە وزەی 

ئەتۆمەوە.
دانیشتنە  و  گشتی  گفتوگۆی   -3

گشتییەكان:
لە هەندێ  واڵتی  گفتوگۆی گشتی كە 
لە  فەرەنسا  بەڕێوەدەچێت،  ئەوروپی 
ئەزموونی هەرێمی ›كیوبیك‹ی كەنەدای 
وەرگرتووە لەبارەی دانیشتە گشتییەكانەوە 
لە بواری ژینگەدا. ڕێكخستنی گفتوگۆی 
گشتی بۆ دوو مەبەستە، یەكەمیان ته نیا لە 

پێناو ئامانج و تایبەتمەندییە بنچینەییەكانی 
گونجاویی  بەڵكو  نییە،  پ��ڕۆژەك��ەدا 
پڕۆژەكەشه . دووەمیان گفتوگۆی گشتی 
بۆ  دادەن��رێ  ڕێكخراو  ڕێگەیەكی  بە 
دانوستانی  و  دۆسییەكان  شەفافییەتی 
بابەتی  و  زانیارییەكان  ب��ە  گەیشتن 
مامەڵەكردن لەگەڵ بەشداران لە خاوەنكار 
و  هەڵبژێرراوان  یان  میری  و كارگێڕیی 

كۆمەڵەكان و هاواڵتیان.
گفتوگۆی  ی��اس��ای��ی��ەوە  ڕووی  ل��ە 
نیشتیمانی بەهایەكی پێویستی نییە لەسەر 
لە  گشتی  گفتوگۆی  ب��ڕی��اردەرك��ردن، 
جارێك  چەند  ئەتۆمیدا  وزەی  ب��واری 
گفتوگۆ  ڕێكخستنی  وەكو  دراوە،  ساز 
دروستكردنی  دەربارەی   2004 ساڵی  لە 
پیتێنەرێكی نوێ  لە فەرەنسا ئەمیش لەسەر 
كارەبای  دەزگای  داواكاریی  بنچینەی 

فەرەنسی.
شارستانیی  پێنجەم:بەرپرسیارییەتی 

ئەتۆمی
بە  تایبەت  سیستەمی  ڕوونكردنەوەی 
ئەتۆمی،  شارستانیی  بەرپرسیارییەتی 
ئەتۆم  زیانەكانی  سروشتی  بە  پەیوەستە 
و بیرۆكەی پاڵپشتی سەالمەتیی ئەتۆمی. 
بە لەبەرچاوگرتنی زیانەكانی ئەتۆمی كە 
دوورمەودان و ناوەستێت لە سنووری ئەو 
ڕووداوە،  تێدا  كارەساتەكەی  دەوڵەتەی 
كە دەكرێ مرۆڤ و سەرو ماڵ و ژینگە، 
بەر ئەو زیانانە بكەون، سەرباری زیانەکانی 
دیکه که لە ئەنجامی تیشكدانەوەوه  بەر 
و  دەك��ەون  مرۆڤ  زیندووەكانی  خانە 
بكرێن  دەستنیشان  ڕاستەوخۆ  ناتوانرێ 
چونكە ماوەیەكی دەوێت بۆ دەركەوتن. 
كە  گرنگە  زۆر  دیکەوە  الیەكی  لە 
سەالمەتیی ئەتۆمی چاوەڕوانی ئەوەی لێ 
بكەوێتەوە.  ئەتۆمی لێ   بكرێ ڕووداوی 
شارستانی  بەرپرسیارییەتی  سیستەمی 
ئەتۆمی  سەالمەتیی  مسۆگەرێتی  دەبێت 
بەرپرسیاریەتییە  ئ��ەم  و  ڕەچاوبكات 
بەرزترین  دابینكردنی  بۆ  بێت  ئامانجدار 

ئاستی سەالمەتی.
شارستانی  بەرپرسیارییەتی  حوكمەكانی 

ئەتۆمی، لە دوو سەرچاوەوەیە:
1- ڕێكەوتننامە نێودەوڵەتییەكانی تایبەت 
ئەتۆمی  و  شارستانی  بەرپرسیارییەتی  بە 
كە ئەمانەن؛ ڕێكەوتننامەی ڤییەنا 1963 ، 

پاریس 1960 ، برۆكسل 1963.
كە  نیشتیمانییەكان  ڕێسا  لە  بریتییە   -2
لە  تایبەتن  پێكهاتەی  ڕێسایانە  ئ��ەم 
یان  ئەتۆمی  شارستانی  بەرپرسیارییەتی 
بە بەكارهێنانی وزەی  تایبەت  ڕێساكانی 

ئەتۆمی.
ئەتۆمی  ڕێساكانی  كە  دەك��رێ  تێبینی 
ڕێزگرتنی  لەسەر  دەك��ەن  پێداگری 
ڕێكەوتننامە نێودەوڵەتییەكانی تایبەت بەم 

بەرپرسیارییەتییە.
پوختە     

بەمەبەستی  ئەتۆمی  وزەی  بەكارههێنانی 
وەكو  الیەنەكانی  دەتوانێت  ئاشتیانە، 
پزیشكی  و  پیشەسازی  و  كشتوكاڵ 
بەرەو پێشەوە ببات. بەرهەمهێنانی وزەی 
ئێستاش  تا  ئەتۆمی  وزەی  بە  كارەبا، 
گفتوگۆی زۆری لەسەرە، ئەمەش وای 
كردووە هەندێ  دەوڵەت ڕاستەوخۆ پەنا 
لەبەرچاوگرتنی  ئەم وزەیە بێ   بەر  بباتە 
بە  ئەتۆمی،  كارەساتی  مەترسییەكانی 
سەرچاوەی  كە  واڵتانەی  ئەو  تایبەتیش 
بەاڵم  كەمە..  یان  نییە  پەترۆڵییان  وزەی 
مەترسییەكان  لەبەر  دەوڵ��ەت  هەندێ  
ئەتۆم،  وزەی  ژینگەییەكانی  زیانە  و 
وزە  سەرچاوەیەی  ئەم  دەستبەرداری 

بوونه.
پەرەدەسێنێت  بەخێرایی  ئەتۆمی،  یاسای 
سەالمەتیی  پاڵپشتیكردنی  پێناوی  لە 
ئەتۆمی ئەمەش دوای ڕوودانی هەردوو 

كارەساتی چێرنۆبڵ و فۆكۆشیما.
ناتوانێ   ئەتۆمی  ی��اس��ای  ك��ورت��ی  ب��ە 
ئەتۆمییەكان  كارەساتە  لە  بەتەواوەتی 
كارەساتانەش  ئەم  بخاته وه ،  دوورم��ان 
یاسای  لە  خەنەوە  دوورم���ان  ناتوانن 

ئەتۆمی.

و: ڕێكان فەیسەڵ

سەرچاوە:
مجلة عالم الفكر،الطاقة نوویة و القانون، 
مجلة دوریة محكمة تصدر عن مجلس 
 – واالداب  الفنون  و  للثقافة  الوطنی 
كویت ، العدد 3 مجلد 41،مارس 2013 

، ص 93 – 120.
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تیشك بریتییە لە بڕێك وزە كە بە 102
یان شەپۆلەكانەوە  تەنۆلكەكانەوە  هۆی 

دەگوێزرێتەوە.
تیشك بە شێوەیەكی گشتی دەكرێ بە 

دوو بەشەوە:
1- تیشكە ئایۆنییەكان.

2- تیشكە نائایۆنییەكان.
تیشكە  ئ��ەوەی��ە  نێوانیان  ج��ی��اوازی��ی 
هەیە  وزەیان  زۆر  بڕێكی  ئایۆنییەكان 
ئەو  ئەتۆمەكانی  ئایۆنكردنی  بە  توانای 
سەری،  دەكەونە  كە  هەیە  ماددەیەیان 
بەاڵم تیشكە نائایۆنیەكان وزەیان كەمە، 
لەبەرئەوە ناتوانن كرداری بەئایۆنكردن 
كاریگەریشيان  بۆیه  ب��دەن  ئەنجام 

كەمترە.
ج��ۆری  ل��ە  ن��اوك��ی��ی��ەك��ان  تیشكە 
لەم  هەندێك  سەرچاوەی  ئایۆنییەكانن، 
دیكەیان  هەندێكی  سروشتین  تیشكانە 

دەستكردن.
لە  بەشێكیان  سروشتییەكان  سەرچاوە 
دێت  بۆمان  زەوی  گ��ۆی  دەرەوەی 
هەیە  زەویدا  پێكهاتەی  لە  بەشێكیشی 
هەیە.  دروستبوونیەوە  كاتی  لە  هەر 
تیشك بە شێوەیەكی گشتی لە خواردن 
هەیە.  دەمژین،  هەڵی  هەوایەی  ئەو  و 
كە  هەیە  كەرەسانەشدا  لەو  هه روه ها 
دروس��ت  پ��ێ  باڵەخانەكانی  خ��ان��وو 
دەكرێن. بڕی ئەو تیشكەی كە هەیە لە 
شوێنێكەوە  لە  دەگۆڕرێ  دەوروبەرمان 

بۆ شوێنێكی دیکە.

سەرچاوە دەستكردەكان، خودی مرۆڤ 
بواری  لە  بكات  دروستیان  دەتوانێت 
جیاجیادا بەكاری بهێنێت. بە شێوەیەكی 
گشتی دەتوانین بڵێین هەموو مرۆڤەكان 

ڕۆژانە  دەژین.  تیشكدا  دەریایەك  لەناو 
لەشی مرۆڤ دەتوانێت ژمارەیەك خانە 
لە  هۆیەك  بە  كە  بكاتەوە  دروس��ت 
هۆیەكان لەناوچوون، لەبەرئەوە هەست 

بە شێوەی سروشتی هەیە.
نموونەی تیشكە ناوكییەكان وەك تیشكی 
تەنۆلكەكانی  ئێكس،  تیشكی  گاما، 
نیوترۆنەکان  ئەلكترۆنەکان،  بێتا،  ئەلفا، 
بە  تیشكانە  ئەم  هتد.  پرۆتۆنەکان....  و 
هیچ شێوەیەك نابێت بەر مرۆڤ بكەون، 
چونكە ئەم تیشكانە هۆیەكی سەرەكین 
بۆ تووشبوون بە زۆر جۆری نەخۆشی 

لەوانە شێرپەنجە.
كاریگەریی تیشكە ناوكییەكان

مرۆڤێكەوە  لە  تیشكانە  ئەم  كاریگەری 
بۆ یەكێكی دیكە دەگۆڕێت پەیوەندیی 
باری  لەوانە  هەیە  هۆكارەوە  زۆر  بە 
و  كەسە  ئەو  تەمەنی  و  تەندروستی 
مرۆڤێكدا  لە  كاریگەرییان  هەروەها 
دیكە  ئەندامێكی  بۆ  ئەندامێكەوە  لە 

جیاوازە.
لەسەر  تیشكانە  ئ��ەم  ك��اری��گ��ەری��ی 
تیشكەكە  بڕی  سەر  دەكەوێتە  مرۆڤ، 
یان  مرۆڤ  لەشی  كە  ماوەیەی  ئەو  و 
بەشێكی لەش، بەری دەكەوێت. لەسەر 
تیشكانە  ئەم  كاریگەری  بناغەیە  ئەو 

دەكرێت بە دوو بەشەوە:
بۆ  و  بێت  ب��ەرز  تیشكەكە  ب��ڕی   -1

ماوەیەكی كورت بێت.
بۆ  و  بێت  ك��ەم  تیشكەكە  ب��ڕی   -2

ماوەیەكی درێژ بێت.
ئەو  ج��ۆری  بەشەكەدا  ه���ەردوو  لە 
دەكەوێتە  تیشكەكەی  كە  ئەندامەی 
بڕی  لەسەر  هەیە  گرنگی  ڕۆڵی  سەر، 

كاریگەرییه که ی.

بڕی  ئ��ه گ��ه ر  ک��ه  یەكەمیان  ج��ۆری 
ماوەیەكی  بۆ  و  بێت  بەرز  تیشكەكە 
مردنی  ه��ۆی  دەبێتە  بێت،  ك��ورت 
ئەو  خانەكانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی 
بەر  تیشکه که ی  ك��ە  ل��ەش  ب��ەش��ەی 
كەوتووە بە جۆرێك كە لەش ناتوانێت 
ئەو بڕە زۆرەی خانە دروست بكاتەوە 
ئەندامێك  ئەنجامدا  لە  م��ردوون  كە 
دەبێتە  زۆرج��ار  یان  دەكەوێت  لەكار 
هۆی مردنی كەسەكە و لە ماوەی چەند 
سەعاتێكدا یان چەند ڕۆژێكدا یان پاش 
ماوەیەك تووشی جۆرێك لە جۆرەكانی 

شێرپەنجە دەبێت.
دەست  كاریگەرییانە،  ئەم  ئەنجامی 
لە  ك��ەوت��ووە  ب���وارە  ئ��ەم  پسپۆڕانی 
لە  كە  ڕووداوان���ە  ئ��ەو  دەرئەنجامی 
جیهاندا ڕوویان داوە، وەك )هێرۆشیما، 
بە  یان  هتد(  فۆكۆشیما....  چێرنۆبڵ، 
لەسەر  كە  تاقیكردنەوانەی  ئەو  هۆی 

ئاژەڵ ئەنجام دراون لە تاقیگەكاندا.
هەندێك  ڕیم.  بڕی 100  بە  بەركەوتن 

تیشكە ناوكییەكان و 
كاریگەرییان لەسەر مرۆڤ

د. خه رمان ئه كره م فه ره ج
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نیشانە دەردەكەوێت وەك دڵ تێكەڵهاتن، 
ڕشانەوە، كەمبوونه وه ی ژمارەی خڕۆكە 
سپییەكان و سەرئێشە. بەركەوتن بە بڕی 
بە  ڕووتانەوە  قژ  دەبێتە هۆی  ڕیم   300
دەمارییەكان  خانە  كاتی،  شێوەیەكی 
تێك  هەرس  كۆئەندامی  خانەكانی  و 
تیشكەكە  زیادكردنی  بە  دەشكێنن. 
سپییەكان  خڕۆكە  لە  زۆر  ژمارەیەكی 
لەناو دەچن، بەمەش سیستەمی بەرگریی 
جۆرێك  بە  دەبێت  الواز  كەسە  ئ��ەو 

توانای بەرگریی نەخۆشیی نامێنێت.
دەبێتە  تیشكانە،  جۆرە  بەم  بەركەوتن 
هۆی ئەوەی كە خوێن نەتوانێت بمەێت 
بەربوونی  خوێن  ئەگەری  لەبەرئەوە 
ناوەكی زۆرە، هەر بڕینێك لەسەر پێست 
خوێنەكە  تا  دەوێ��ت  زۆری  كاتێكی 

دەوەستێتەوە.
 %50 دەڵێن  ب���وارەدا  ل��ەو  ش��ارەزای��ان 
مرۆڤەكان دەمرن ئەگەر بڕی 450 ڕیم 
لە تیشكی ناوكییان بەربكەوێت، و بڕی 
تاكەكان  مردنی  هۆی  دەبێتە  ڕیم   800

لەنێوان دوو ڕۆژ بۆ دوو هەفتە.
شێوەیەكی  بە  یەكەم  ج��ۆری  ئێستا 
فراوان لە بواری پزیشكیدا بەكاردێت بۆ 
چارەسەركردنی زۆر جۆری شێرپەنجە، 
بوارەدا ئیش دەكەن  لەو  ئەو كەسانەی 
دەبێت شارەزایی زۆر باشیان هەبێت بۆ 
ئەوەی زیان بە خۆیان و نەخۆشەكانیشیان 

نەگەیەنن.
جۆری دووەم، بڕی تیشكەكە كەم بێت 
و بۆ ماوەیەكی درێژ بێت، ئەم جۆرەیان 
ئەگەر مرۆڤەكان ڕۆژانە بڕێكی كەم لەم 
تیشكانە وەربگرن بۆ ماوەیەكی زۆر، بۆ 
ئەو  پاش  لە  زیاتر،  و  نموونه 10 ساڵ 
ماوەیە ڕێژەی تووشبوون بە جۆرێك لە 

جۆرەكانی شێرپەنجە زۆر بەرزە.
شێوەیەكی  بە  ئێستا  جۆرەشیان  ئەم 
بەكاردێت  پزیشكیدا  بواری  لە  فراوان 
سەرەوە  لە  وەك  پشكنین،  مەبەستی  بۆ 
تیشك  لەبەرئەوەی  پێكرد،  ئ��ام��اژەم 
نابینرێ و بۆنی نییە و هەستی پێناكرێ، 
نەخۆشخانەكاندا  لە  كە  كەسانەی  ئەو 

كە  دەكەن  ئیش  ئامڕازانە  ئەو  لەسەر 
بۆ ئەو مەبەستە بەكاردێت دەبێت زۆر 

ئاگادار بن.
ئەم  گشتی  شێوەیەكی  ب��ە  ك��ەوات��ە 
كەم،  یان  بێت  زۆر  بڕەكەیان  تیشكانە 
بە  تووشبوون  هۆیەكانی  لە  هۆیەكن 

زۆر نەخۆشی لەوانە شێرپەنجە.
خۆپاراستن لە تیشكە ناوكییەكان

هەن  جیهاندا  لە  ڕێكخراوێك  چەند 
و   CEC، NCRP، ICRP وەك: 

IAEA.... هتد.

كە بڕی ڕێگە پێدراویان داناوە كە بەر 
مرۆڤەكان بكەون بە شێوەیەكی گشتی 
و هەروەها بۆ ئەو كەسانەی كە ڕۆژانە 
لەو شوێنانەدایە كە سەرچاوەی  ئیشیان 
ژنی  بۆ  و  تێدایە،  ناوكییەكانی  تیشكە 

دووگیان و منداڵیش.
شێوەیەكی  بە  پێویستە  خۆپاراستن  بۆ 

گشتی ڕەچاوی ئەم خااڵنە بكرێ:
- خواردن و خواردنەوە نەخورێت لەو 

شوێنانەی كە ئەم سەرچاوانەی تێدایە.
- هەوڵ بدرێ دووریی نێوان مرۆڤەكان 
كاتی  لە  بێت  زۆر  سەرچاوانە  ئەو  و 

ئیشكردندا.
كە  بەكاربێت  تایبەتی  جلوبەرگی   -
توانای هەڵمژینی ئەو تیشكانەی هەبێت.
لەو  مانەوە  م��اوەی  بتوانرێ  هەتا   -
شوێنانەدا كە ئەم تیشكانەی تێدایە كەم 

بكرێتەوە.

 rem = 1 rad × RBE )relative 1

) biological effectiveness

سەرچاوەكان:
1-http//www.nrc.gov/reading-rm/

doc-collections/fact-sheets/bio-

effects-radiation.html.

2- http://www.atomicarchive.

com/Effects/effects15.shtml.

3- http://www.

medicalnewstoday.com/

articles/219615.php.

4-http://www.nap.edu/

openbook.php?record_

id=6360&page=97.

5-http://www.epa.gov/radiation/

understand/protection basics.

html.
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تیشكدان Radiation بریتییە لە 
وزە یان تەنۆلكەی كارۆموگناتیسیی كە 
بە  توانایدایە  و  دەردەچن  تەنەكانەوە  لە 
خێرایی  بە  بۆشاییدا  لە  شەپۆل  شێوەی 

ڕووناكی، بگوازرێته وه .
سەرچاوەكانی تیشك لە ژینگە

بەهێزە  زۆر  وزەی  ئایۆنی:  تیشكی   -1
تەنەی  بەو  بكات  ئایۆنين  توانایدایە  لە 
شكاندنی  ڕێگەی  لە  دەبێت  تێپەڕ  پێیدا 
ئەتۆمەكانی  نێوان  كیمیاییەكانی  بۆندە 
ماددەكانی ناو خانە. وەك تیشكی ئێكس 

و تیشکی گاما.
2- تیشكی نائایۆنی: وزەی نزمە و نابێتە 
بۆندی  و  ئایۆنه كان  دروستبوونی  هۆی 
بەاڵم  ناشكێنێ.  پێكهاتەكانی خانە  نێوان 
زیانەكانیان  لە  باس  توێژینەوە  هەندێك 
دەكات. وەك تیشكی سەرو وەنەوشەیی 
و  ڕادیۆیەكان  شەپۆلە  و  سوور  ژێر  و 

ڕادار و مۆبایل و بێتەلەكان.
ئه م تیشکانه  وه ک تیشکی ئه لفا و بێتا و 
گاما به ر مرۆڤ و زیندەوەران دەكەون.

لەسەر  تیشكدەر  ماددەی  كاریگەری 
مرۆڤ

به ر  ڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  تیشك  ڕه نگه 
لەش بكەوێت، یان لە ڕێگەی هەناسەوە 
لە  یان  هەڵبمژێت،  تیشكدەر  م��اددەی 
زیانەكانی  بخورێ،  خواردنەوە  ڕێگەی 

تیشک پشت دەبەستێت بە دوو هۆكار:
یەكەم: بڕەكەی.

ب��ەری  ك��ە  ش��ان��ەی��ەی  ئ���ەو  دووەم: 
دەكەوێت: شانە دروستكەرەكانی خوێن 
لە مۆخدا و كۆئەندامی هەرس و مێشك 
و توخمەشانەكانی زاوزێ زۆر هەستیارن 

بۆ ماددەی تیشكدەر.
قۆناغەكانی كاریگەری

1- قۆناغی فیزیایی: وزەی تیشك دەبێتە 
هۆی بە ئایۆنكردنی گەردی ئاو.

2- قۆناغی كیمۆفیزیایی:
و  ه��ی��درۆج��ی��ن  دروس��ت��ب��وون��ی  ا- 

.OH- هیدرۆكسیدی سالب
.H3O- ب- دروستبوونی ئاوی سالب

ئۆكسیدی  س��ەروو  دروستبوونی  ج- 
.-:O ئۆكسجین

3- قۆناغی كیمیایی: ئەم ماددانە چاالكی 
كیلویان بەرزە و توانای ئۆكساندنیان هەیە 

كە زیان بە خانەكانی لەش دەگەیەنن.
كاریگەری  ب��ای��ۆل��ۆژی:  قۆناغی   -4
دەردەك��ەوێ��ت  كیمیاییەكان  گ��ۆڕان��ە 
لەسەر تێكشكاندنی چەوریی پەردەكانی 
كاریگەریی  كە  پڕۆتینەكان،  و  خانە 
فرمانەكانی  لەسەر  دەبێت  ڕاستەوخۆیان 
یان  دابەشبوون  ڕاوەستاندنی  و  خانە 
زیادکردنی دابەشبوون، یان گۆڕانكاری 
كاتی و هەمیشەیی لە بۆماوەماددەی خانە 

و تەنانەت مردنی خانەش.
ناوكی  ترشی  لەسەر  كاریگەری   -5

DNA

ئەم ترشە ناوكییە زانیارییه بۆماوەییەكانی 
هەموو  بەسەر  دەستی  و  هەڵگرتووە 
ئەو  هەموو  گرتووە.  خانەدا  كارەكانی 
جیا  چاالكی  خانەدا  لە  كە  پڕۆتینانەی 
ئەم  زانیارییەكانی  لە  دەدەن  ئەنجام  جیا 
هەموو  دەبن.  دروست  ناوكییەوە  ترشە 
و  خانە  دروستبوونی  زانیارییەكانی 
ڕێكخستنی چاالكییەكانی و گەشەكردن 
گواستنەوەشی  و  مانەوە  و  زۆربوون  و 
بە  و  هەڵگیراوە  تیادا  نوێی  ن��ەوەی  بۆ 

بەرگێكی شەكر و فۆسفاتی داپۆشراوە.
بەرگی  توانایدایە  لە  بەرز  وزە  تیشكی 
بۆماوەیی  بازدانی  دەرەوەی بشكێنێت و 
زانیاریەكان  ڕیزبەندی  لە  جۆراوجۆر 
بهێنێتە ئاراوە كە زیانەكانی دەردەكەوێت 
بۆهێڵ  ئەو  و  بازدانەكە  جۆری  بەپێی 
'جین'ەی كە تێیدا بازدانەكە ڕووی داوە.
ب��وار  زۆر  تیشك  كاریگەرییەكانی 

دەگرنەوە:
شێرپەنجە  و  مێشك  نەخۆشییەكانی   -1

)هەموو جۆرەكانی شێرپەنجە(.
2- نەزۆكی: بازدان لە توخمە خانەكان 
سپێرم  ناچاالككردنی  و  تێكشكاندن  و 

و هێلكە.

تیشكدان 
هاوژین لەتیف حەمەئەمین
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بەرگری  كۆئەندامی  الوازكردنی   -3
لەش.

كۆئەندامی  و  دڵ  نەخۆشییەكانی   -4
سوڕان.

5- نەخۆشییە زگماكی و بۆماوەییەكان: 
لەسەر منداڵ  چونكە كاریگەرییان هەیە 
لە سكی دایكیدا و بازدانەكانی ناو توخمە 
خانەكان لە نەوەیەكەوە دەگوێزرێتەوە بۆ 

نەوەیەكی دیكە.
تیشكاوەری ناوكی

گەردانەوە  لەو  فیزیاییە  ڕووداوێ��ك��ی 
ڕوودەدات كە جێگیر نین لەم ڕووداوەدا، 
ون  تەنۆلكەیەك  چەند  گەردیلە  ناوكی 
بۆ  دەگۆڕێت  گەردیلەكە  و  دەك��ات 
ئایزۆتۆپێكی  بۆ  یان  دیكە  توخمێكی 

دیكەی هەمان توخم.
بە  هەستا  فێرمی  زان��ا   1934 ساڵی  لە 
دەستهێنانی  بە  بۆ  تاقیكردنەوەیەك  چەند 
لە ڕێی  توخمەكان  )ئایزۆتۆپ(ی  هاوتا 
ناوكی گەردیلەكانیان  بۆردومان كردنی 
كاتێك  )ئایۆنه كان(ەوە،  تەنۆلكەكان  بة 
ویستی ناوكی توخمی یۆرانیۆم بۆردومان 
توخمێكی  ئەوا  نیوترۆنایت،  بە  بكات 
گەردیلە  كە  دەكەوێت  دەست  دیكەی 
ڕووی  ئەوە  بەاڵم   ،93 ببێتە  ژمارەكەی 

نەدا.
بەردەوام  تاقیكردنەوەكان  و  لێكۆڵینەوە 
ئەڵمانی  زان��ای   1938 ساڵی  هەتا  بوو 
ئەدانوداك لە بواری كیمیادا توانی بگاتە 
یۆرانیۆم  ناوكی  كاتێك  ئەنجامەی  ئەو 
نیوترۆنایت  بە  بكرێت  بۆردومان   U92

بۆ  دەبێت  لەت  گەردیلە  ناوكی  ئەوا 
بارستاییدا  لە  یەك  لە  نزیك  ناوكی  دوو 
لە  زۆر  هێجگار  بڕێكی  دەرپەڕینی  و 
ناوكی  لەتبوونی  بە  كردارە  ئەم  و  وزە 
بەكارهێنرا  نیوترۆنایت  و  دەبرێت  ناو 
چونكە  ناوكەكان،  بۆردوومانكردنی  بۆ 
هەڵگری هیچ بارگەیەك نییە. و بەم جۆرە 

كارلێكانە دەوترێت "كارلێكی ناوكی".
كارلێكی ناوكی

 ڕووداوێكی گەردوونییە و ناجێگیرە و 
گەردووندا  و  ئەستێرەكان  لە  ب��ەردەوام 
یەكجار  بڕێكی  لەگەڵیدا  ڕوودەدات، 
دەتوانێت  كە  دێت،  بەرهەم  وزە  زۆر 
بەكاربهێنرێت.  خراپی  بە  یان  باشی  بە 
لە ئەنجامی ئەم كارلێكە ناوكییانەی ئەم 

گاما  و  بێتا  و  ئه لفا  تیشكی  تەنۆلكانەوه  
بەرهەم دێت.

لەسەر  كاریگەرییەكانی  لە  هەندێك 
تیشكاوەری  بە  بەركەوتن  دوای  مرۆڤ 
ناوكییەكان  تیشكە  بۆ  بەركەوتن  ناوكی 
پێكهاتەی  ل��ە  گ���ەورە  گ��ۆڕان��ك��اری 
زیندەوەراندا دروست دەكات كە دەبێتە 
زیانێكی گەورە لەسەر لەشی زیندەوەران.
بە  پەیوەستە  گۆڕانكاریانە  ئەو  ڕادەی 
بڕی ئەو تیشكانەی بەر الشە زیندووەكە 
و  دەمژێت.  هەڵی  لەش  و  دەكەوێت 
تیشكانە  ئ��ەو  هەڵمژینی  كاریگەری 
درێژە دراوە و بڕ و جۆر و سەرچاوەی 
بۆ  دەمێنێتەوە  و  كاریگەرن  تیشكەكە 

نەوەكانی دواتریش.
تیشكە  بە  بەركەوتن  كە  نەویستە  بەڵگە 
بۆ  سەرەكین  هۆكارێكی  ناوكییەكان 
ئەو  بەپێی  و  شێرپەنجە.  نەخۆشییەكانی 
دوو  بەسەر  كە  ناوەكییەی  بۆمبە  دوو 
شاری هێرۆشیما و ناكازاكیدا دران و ئەو 
تاقیكردنەوانەی كە لە بواری تیشكاوەری 
ك��راون  زی��ن��دەوەران  لەسەر  ن��اوك��دان 
كاریگەرییەكانی  لە  هەندێك  دەتوانرێ 
تیشكاوەری لەسەر مرۆڤ دیاری بكرێ:
1- شێرپەنجە: لەكاتی بەركەوتنی لەشی 
دەبێتە  ناوكییەكان،  تیشكە  بە  م��رۆڤ 
شێرپەنجە  جۆرەها  دروستبوونی  هۆی 
بڕی  لەسەر  بەندە  تووشبوونەش  ئەو  و 
دەكەوێت.  مرۆڤەكە  بەر  تیشكەی  ئەو 
ده شتوانرێ تیشک بە بڕی دیاریكراو وەك 

چارەسەر بۆ شێرپەنجە بەكاربهێنرێ.
تاریكبوونی هاوێنەی چاو: هاوێنەی   -2
بۆ  هەستیارەكانە  زۆر  ناوچە  لە  چاو 
ئایۆنه كان  بەتایبەتی  ناوكییەكان،  تیشكە 
دەك��ەون  چ��او  هاوێنەی  ب��ەر  كاتێك 
لێڵبوونی هەمیشەیی دەكات كە  تووشی 

لەوانەیە ببێتە هۆی كوێربوون.
تیشكە  ك��اری��گ��ەری  ن��ەزۆك��ی:   -3
زاوزێی  كۆئەندامی  لەسەر  ناوكییەكان 
بە  ت��ووش��ب��وون  ه��ۆی  دەبێتە  م��رۆڤ 

نەزۆكی.
بە  بەركەوتن  وەخت:  پیش  مردنی   -4
بڕی  بە  با  ناوكییەكان  تیشكاوەرە  ماددە 
درێژ  ماوەیەكی  بۆ  گه ر  بێت،  كەمیش 
كاریگەری  دیسان  هه بوو،  به رکه وتن 

لەسەر مرۆڤ هەیە.

پیسبوون بە ماددە تیشكاوەرەكان: لەكاتی 
تەقینەوەی  وەك  ناوكییەكان  ڕووداوە 
كوورە  تەقینەوەی  یان  ناوكی  بۆمبای 
ناوكییەكان یان تەقینەوەی ئەو كوورانەی 
ك��ارەب��ادا  ت���ەزووی  بەرهەمهێنانی  لە 

بەكاردێن.
هەوادا  بە  تیشكاوەرەكان  گەردیلە  ئەوا 
زه وی  له سه ر  ڕاسته وخۆ  دەبنەوە  باڵو 
دەنیشێتە  باران  لەگەڵ  یان  ده نیشنه وه ، 
و  بە خاك  تێكەڵ  و  سەر ڕووی زەوی 
ئاو دەبێت، بەمەش گژوگیا و كشتوكاڵ 
ئالوودە دەبن و ناڕاستەوخۆش لە ڕێگەی 
خ���واردن خ��واردن��ەوەوه  بۆ م��رۆڤ و 

گیانەوەران دەگوێزێتەوە.
ناوك  لە  پێكدێت  )ئ��ەت��ۆم(  گەردیلە 
گەردیلە  ن��اوك��ی  ئەلكترۆنەكان،  و 
ئەو  و  هەیە  لە گۆیی  نزیك  شێوەیەكی 
دەكات  داگیری  ناوك  که  قەبارەیه ی 
قەبارەیەی  لەو  بچووكترە  جار   10000
جۆر  دوو  لە  هه یه تی.   گەردیلە  كە 

تەنۆلكەی بچووكتر پێكهاتووە كە:
1- یەكێكیان پرۆتۆنە و بارگەی كارەبایی 
بە  یەكسانە  ژمارەشیان  و  لەسەرە  ی   +
و  گەردیلەدا  لە  ئەلكترۆنەكان  ژمارەی 
بە ژمارەكەیان دەوترێت گەردیلە ژمارە. 
هێمای  چەپی  الی  خ��وارەوەی  الی  و 

توخمەكە دەنووسرێت.
2- ئەوی دیكەیان نیوترۆنە و هاوبارگەیە 
و  نیوترۆنەكان  ژم���ارەی  ك��ۆی  بە  و 
ژمارە  بارستە  دەوترێت  ژمارە  گەردیلە 
هێمای  چەپی  الی  س��ەرەوەی  الی  و 

توخمه که وه دەنووسرێت.
تیشكانەی  ئەو  فیزیاوی  سیفه تی  هه ندێ 

لە توخمە تیشكاوەرەكانەوە دەردەچن:
1- تیشكی ئەلفا α كە بریتییە لە ناوكی 
توانایەكی  و  موجەب  بارگە  هیلیۆمی 
گەردیلەی  ئایۆنكردنی  ب��ە  ب���ەرزی 
هەیە،  دیكەی  ماددەكانی  و  توخمەكان 
بەاڵم لە سمیندا توانای كەمە و دەتوانرێ 
پارچەیەك  ی��ان  مقەبایەك  پ��ارچ��ە  ب��ە 
ملم   0.06 ئەستورییەكەی  كە  ئەلەمنیۆم 

بوەستێنرێ.
2- تەنۆلكەكانی بێتا β كە ئەلكترۆنەكان 
یان پۆزیترۆنەكان توانای بە ئایۆنكردنی 
كەمترە لە تیشكی ئەلفا α و دەتوانرێ بە 

پلێتێكی 3ملم بوەستێنرێت.
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3- تیشكی گاما: شەپۆلی كارۆموگناتیسییە 
هەیە  ئاسنی  لە  سمینی 30سم  توانای  و 
بە  كارۆموگناتیسی  شەپۆلی  وزەی  و 
دەوترێت  پێی  كە  دەپێورێت  یەكەیەك 

.MEV ملیون ئەلیكترۆن ڤۆڵت
بۆ  كە  ئامێرانەیە  لەو  گایگر  ژمێرەری 
تیشكەكان  س��ەرچ��اوەی  دۆزی��ن��ەوەی 
)ماددە تیشكاوەرەكان(  به کار دێت. ئەم 
ئامێرە زۆر گرنگە بۆ بواری سەربازی و 
بە  ئامێرەكەش  و  زاڵگەكان  بۆ  ئاسایش 

شێوەی ترپە كار دەكات.
پێوانی ئاستی تیشكاوەری 

دەپێورێت  یەكەیەك  بە  تیشكدان  بڕی   
كە بریتییە "رۆنتگن یان راد" لە بەریتانیا 
بڕی ئەو تیشكەی سااڵنە گونجاوە بدات 
ڕادێك.  10/1ی  لە  بریتییە  كەسێك  لە 
واتە پیاوێكی 70 ساڵە لە هەموو تەمەنیدا 
تیشك وەربگرێت هیچ  ڕاد  گونجاوە 7 
دەرناكەوێت  لەسەر  كاریگەرییەكی 
بە  تیشكاوەری  خراپی  كاریگەری  و 
ڕادەی  كاتێ  دەردەك���ەوێ  ئاشكرایی 
بەركەوتن بگاتە 150 ڕاد و ئەگەر لەم 
ئەوا  ڕاد   150 گەیشتە  بوو  زیاتر  بڕە 
دەچن  لەناو  له ش  شانانەی  و  خانە  ئەو 
و  بكاتەوە  قەرەبوویان  ناتوانێت  لەش  و 
خوێن  ڕێژەی  كەمبوونەوەی  دەبێتەهۆی 

و هه ڵوه رینی موو.
* ڕۆنتگن  R: یەكەی پێوانەی تیشكی 
كارۆموگناتیسیە  شەپۆلە  ب��ۆ  و   X

لەرەبەرزەكان بەكاردێت.
تیشكە  پێوانی  یەكەی   :Rad راد   *

.β و بێتا α دەرچووەكانه وەكو ئەلفا
هەندێك زاراوە كە لە بابەتی تیشكەوەریدا 

بەكاردێت:
1- بیكریل BQ: بیكریل بریتییە لە بڕی 

ماددەی چاالكی تیشكاوەر.
2- كوری Curie: یەكەیەكە بۆ چاالكی 
تیشكاوەری بۆ ماددەیەكی چاالك و ئەم 
لە  بەكارهێنراوە   1985 ساڵی  تا  یەكەیە 
فیزیای ناوكیدا. لە پاشدا گۆڕا بە یەكەی 
بیكریل كە لە كوری بچووكترە 1 كوری 
لە  تیشكاوەری 1گم  لە چاالكی  بریتییە 
ڕادیۆم 229- و دانرا بە 37 گیگا بیكریل 

1010بیكریل.
واتە 1كوری= 3.7×

چاالكیی تیشكاوەری، پێناسە دەكرێت بە 
ژمارەی شیبوونەوەكان لە چركەیەكدا.

نییە  پەیوەندیی  تیشكاوەری،  چاالكیی 
بە قەبارە و بارستایی و شێوەی كیمیایی 
ماددەكە شل  ئەگەر  فیزیاییه وه .  باری  و 
یان ڕەق یان گاز بێت. تەنها پەیوەندی 
هێزە  و  هەیە  م��اددەك��ەوە  ناوكی  بە 
تێناكەن  كاری  ئاسانی  بە  دەرەكییەكان 
خۆبه خۆ.  ك��رداری  بە  ناودەبرێت  بۆیە 
1گم  تیشكاوەریی  چاالكیی  نموونە  بۆ 
بریتییە لە 37×109 بیكریل  رادیۆم 226 
ئەگەر بزانیت تەنها 1گم لە ڕادیۆم 226 
و  تێدایە  گەردیلەی   1020×27 نزیكەی 

هەموو ناوكی گەردیلەكان تیشكاوەرن.
لە  1گم  تیشكاوەریی  چاالكیی  بەاڵم 
 103×12 لە  بریتییە  پیتراو  یۆرانیۆمی 
بیكریل، و چاالكیی تیشكاوەریی 1گم 
 1012×3 لە  بریتییە   137 سیزیۆم  لە 
تیشكاوەریی  چاالكیی  واتە  بیكریل. 
1گم سیزیۆم 137 یەكسانە بە چاالكی 
یۆرانیۆمی  لە  تەن   240 تیشكاوەری 
یۆرانیۆمی  لە  1گم  نموونە  بۆ  پیتراو 
پێكدێت  گەردیلە   1020×25 لە  پیتراو 
ه��ەزار   12 چركەیەكدا  لەهەر  كە 
ئەوەی  بۆ  واتە  دەبێتەوە  گەردیلە شی 
گرامە  ئ��ەو  گەردیلەكانی  ن��ی��وەی 
بە  پێویستی  ببێتەوە  شی  یۆرانیۆمە 
دەوترێ  بەمە  و  هەیە  ساڵ   109×4.5
نیوەی 1گرام لە سیزیۆم 137 پێویستی 
پێویستی  بە 30 ساڵە و 1 گم رادیۆم 
تەمەن  نیوەی  ئەوەی  بۆ  1600ساڵە  بە 
بۆ  تەمەنە  نیوە  ئ��ەم  ب��ك��ەن.  ت���ەواو 
و  جێگیرە  تیشكاوەرن  كە  توخمەكان 
بەستن  و  پلەی كواڵن  وەك  ناگۆڕێت 

وایه.
تێبینی:

ئازادیی  پڕۆسەی  لەكاتی  دەزانن  وەك 
ماددەی  هاوپەیمانەكان  سوپای  عێراق، 
تیشكدەریان بەكارهێناوە لەو پڕۆسەیەدا. 
كیلۆمەترێك  چەند  كە  توێسە  ناوچەی 
دووره،  بەغداوە  ش��اری  ڕۆژئ��اوای  لە 
ن��اوچ��ەی��ەك��ی م��ەت��رس��ی��دارە ل��ەالی��ەن 
حكومەتی ڕووخاوی بەعسه وه  كرابوو بە 
سەرچاوانەی  ئەو  گەورەی  مۆڵگەیەكی 
كە بە نیاز بوو لە وێستگەیەكی ناوەكیدا 

به کاری بهێنێت.
ئازادییەوە،  پڕۆسەی  دوای  لە  ب��ەاڵم 
كەلوپەل و زۆربەی پێداویستییەكانی ئەو 

تااڵن  بە  هاواڵتیانەوە  لەالیەن  ناوچەیە 
تەنانەت  نەدرایە  ڕێگە  دەبوو  كە  بران، 
بەبێ  و  بێتەوە  نزیك  لێوه   مرۆڤیشی 
زۆربەی  تایبەت.  جلوبەرگی  پۆشینی 
پێكهاتوون  ناوچەیە  ئ��ەم  ماددەكانی 
قورس،  ئ��اوی  جۆرەكانی  )هەموو  لە 
نەپیتێنراو(  پلۆتۆنێم، یۆرانیۆمی  گرافیك، 
كە بە شێوەیەكی گشتی، پێكهاتوون لە 
گەورە  زۆر  زیانی  و  تیشكدەر  ماددەی 
ئاسایشی  لەسەر  هەیە  مەترسیداری  و 
ئاسن  ئەگەر  و  م��رۆڤ  تەندروستی 
نیوە  ئەوا  تیشكە  بەم  بووبێت  بارگاوی 

تەمەنی 1000 ساڵ دەبێت.
وەك ئاماژەمان پێدا سوپای هاوپەیمانەكان 
ماددەی تیشكدەریان بەكارهێناوە بەرامبەر 
بووه تە  ئەمەش  ڕووخاو  بەعسی  سوپای 
ناوچەیە  ئەو  كەلوپەلی  ئ��ەوەی  هۆی 
تەنانەت  و  جەنگ  پاشماوەكانی  و 
ئەو  كارگەكانی  سەرەتاییەكانی  ماددە 
بەجێ  لەسەر  كاریگەرییان  ناوچەیەش 

بمێنێت.
كاریگەری ماددەی تیشكدەر

كەلوپەل  ئەو   2003 سااڵنی  دوای  لە 
مەبەستی  ب��ە  پاشماوانە  و  م���اددە  و 
سەرەتایی  م��اددەی  وەك  بەكارهێنانیان 
كەلوپەلی  و  شیش  دروستكردنی  لە 
كوردستانەوە  هەرێمی  لەڕێی  بیناسازیدا 
كەلوپەلی  پاشان  كراوە  ئێران  ڕەوانەی 
هەرێمی  گ���ەڕاوەت���ەوە  ئ��ام��ادەك��راو 
بۆ  پشكنینێكی  هیچ  بێئەوەی  كوردستان 
پێوەكراوە  مامەڵەی  فرۆشتن و  بكرێ و 
هەرێمی  لە  که واته  بەكارهاتووە.  و 
كوردستان چەندەها كارگەی كەلوپەلی 
پشكنینی  پێویستە  كە  هەیە  بیناسازی 

فیزیاییان بۆ بكرێ. 
لێرەدا پرسیارێك هەیە بۆ لەدوای پڕۆسەی 
ئازادی عێراق نەخۆشی شێرپەنجە ڕوو لە 

زیادبوونە؟
بۆیه پێویستە لەبەر ئاسایشی ته ندروستیی 
مرۆڤ و بەرژەوەندیی گشتی، لە هەموو 
تایبەت  ئامێری  سنوورەكان،  و  بازگە 
دەرخستنی  بۆ  دابنرێ  مۆلەر(  )گایگەر 
و  هەڵگرن  كە  هۆكارانەی  ئەو  هەموو 
تیشكدەرانە  ماددە  ئەو  بوونی  بە  ئاماژە 
لە  لەو كەولوپەل و كااڵیانەی كە ڕوو 

هەرێمی كوردستان دەكەن.
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بەریتانیی  فیزیایی  زانایەكی 
گرنگانەی  هاوكێشە  ئەو  بەناوبانگە، 
دان����ا ك���ە دەرك���ەوت���ن���ی ش��ەپ��ۆل��ە 

كارۆموگناتیسیەكان لێك دەدەنەوە.
بە  )ماكسوێل(  فیزیا  زانایانی  لە  زۆر 
نۆزدەیەم  س��ەدەی  زان��ای  گەورەترین 
گەورەی  كاریگەرییەكی  كە  دادەنێن 
هاوتای  كە  هەبوو  فیزیا  زانستی  لەسەر 
كاریگەری نیوتن و ئەنیشتاینە لە فیزیادا.

گرنگترین  دەرب��ارەی  دەنگدانێكدا  لە 
ه��ەزارەی  كۆتایی  لە  فیزیایی  زان��ای 
فیزیایی  زان���ای   100 ك��ە  دووەم����دا، 
پلەی  ماكسوێل  كرد،  تیدا  بەشداریی 
نیوتن  دوای  لە  هێنا  بەدەست  سێیەمی 
ساڵەی  س��ەد  ی��ادی  لە  ئەنیشتاین،  و 
دەستكەوتە  ئەنیشتاین  مەزنەدا  زانا  ئەم 
و  قوڵترین  بە  ماكسوێلی  زانستییەكانی 
كرد  وەسف  دەستكەوت  بەسوودترین 
نیوتنەوە.  سەدەی  لە  فیزیادا  زانستی  لە 
لەسەر  ماكسوێلی  وێنەی  ئەنیشتاین 
دیواری نوسینگەكەی هەڵواسیبوو لەگەڵ 

وێنەی مایكل فارادای و نیوتندا.
لە دایكبوونی

شاری  لە  1831دا  ساڵی  لە  ماكسوێل 

ئەدنبرە لە ئیسكوتلەندا لە دایكبووە. زۆر 
كاغەزی  یەكەم  دەدا،  فیزیا  بە  بایەخی 
تەمەنی  لە  كرد  پێشكەشی  كە  زانستی 

چواردە ساڵیدا بوو.
ئەدنبەرە،  زانكۆی  چووە   1847 ساڵی 
وانە  ئامادەی  ڕەخسا  بۆ  هەلی  كاتێك 
كامبردج  زانكۆی  لە  بێت  بێژەكان 
لەالی  كە  بكات،  تەواو  خوێندنەكەی 
خوێندنی  زانكۆیە  ئەو  زانایانی  گەورە 
تەواو كرد، لەوانەش )ولیام هاملتون( كە 
وانەی لۆژیك و میتافیزیكی پێ دەوته وه ، 
دەوت،  پێ  بیركاری  كیالند(  )فیلیپ 
سروشتی  فەلسەفەی  فۆریس(  )جێمس 
بە زمانی  )فیزیا و كیمیایە  پێدەوت كە 
ئەو ڕۆژگارە(، كاتێك ماكسوێل تەمەنی 

7ماكسوێڵ000جێمس

7

دڵنیا عه بدولاڵ  700
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هەژدە ساڵ بوو دوو توێژینەوەی زانستی 
پێشكەش بە كۆمەڵەی پاشایەتی ئەدنبرە 
)هاوسەنگیی  دەربارەی  یەكێكیان  كرد. 
دووەمیان  و  ناجیڕەكان(  ڕەق��ە  تەنە 
بوو،  خوالوەكان(  )نەخشە  دەرب��ارەی 
ماكسویل  بە  ڕێگەی  كۆمەڵەكە  بەاڵم 
بكات،  پێشكەش  توێژینەوەكەی  نەدا 
چونكە تەمەنی منداڵ بوو، بۆیە )كیالند(
پێشكەش  توێژینەوەكەی  مامۆستای،  ی 

كرد.
مامۆستایەتی لە زانكۆدا

1- زانكۆی كامبردح 1856-1850
زانكۆی  دا   1854 ساڵی  لە  ماكسوێل 
پلەیەكی  و  ت��ەواوك��رد  كامبردجی 
زانستی لە بیركاریدا بەدەست هێنا، كە 
)ئیدوارد  دوای  هەبوو  دووەمی  پلەی 
روس(، دەستی كرد بە كاركردن وەك 
وانەی  و  زانكۆیەدا  لەو  مامۆستایەك 
دەوتەوە، تاوەكو )فۆریس(ی مامۆستای 
بەتاڵ  كورسییەكی  كە  ڕاگەیاند  پێی 
لە  سروشتی  فەلسەفەی  دەرب����ارەی 
دواییدا  لە  )كە  هەیە  مارشاڵ  كۆلێژی 
ئابردین(،  زانكۆی  لە  بەشێك  ب��ووە 
داوا  ك��ە  دا  هانیشی  مامۆستاكەی 
پێشكەش بكات بۆ ئەم كارە، ماكسوێل 
قبووڵ  و  كرد  پێشكەشی  و  بوو  ڕازی 
لە  وازی  1856دا  ساڵی  لە  بۆیە  كرا. 

زانكۆی كامبردج هێنا.
2- زانكۆی ئابردین 1860-1856

لە  وتنەوەیدا  وانە  ماوەی  لە  ماكسوێل 
لێكۆڵینەوەی  لە  ساڵی  دوو  ئابردین، 
ه���ەس���ارەی زوح���ەل���دا ب��ەس��ەرب��رد، 
لە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  كە  سەلماندی 
ئەو  دەوری  بە  بچووكەكان  تەنۆلكە 
هەسارەیەدا دەسوڕێنەوە، لە ئاكامی ئەو 
توێژینەوەیەوە كە ناونیشانی )سەقامگیری 
ماكسوێل  ب��وو،  زوح��ەل(  بازنەكانی 
)ئادامز(ی  خەاڵتی  دا   1859 ساڵی  لە 
وەرگرت كە لەو كاتەدا نرخەكەی 130 

جونەیهی ئیستەرلینی بوو.
كۆلێژی  لە  ماكسوێل  كە  كاتەدا  لەو 
دیوار-ی  ماری  كاترین  بوو،  مارشال 
دەناسێت  كۆلێژەكە  بەڕێوەبەری  كچی 
كە )حەوت ساڵ لە خۆی گەورەتربوو(، 
لە شوباتی 1858دا ئابردین هاوسەرگیری 

لەگەڵدا دەكات.

مارشاڵ  كۆلێژی  1860دا  ساڵی  لە 
لەگەڵ كۆلێژی )پاشا(ی هاوسێیدا دەبنە 
یەك و زانۆكی ئابردین پێكدێنن، چیدی 
فەلسەفەی  مامۆستای  دوو  بۆ  شوێن 
نامێنێته وه ، ماكسوێل خۆی لە  سروشتی 
حاڵەتێكدا بینییەوە كە شایستەی قەوارە 
داوای كورسی  بۆیە  نییە،  زانستییەكەی 
)ف���ۆری���س(ی م��ام��ۆس��ت��ای ك��رد كە 
هاوكات ئەو كورسییە بەتاڵ بوو. بەاڵم 
بەاڵم  نەكەوت،  دەست  كورسییەكەی 
خێرا كورسیی )فەلسەفەی سروشتی( لە 
دەستكەوت.  لەندەن  لە  پادشا  كۆلێژی 
 1860 ساڵی  سەرەتای  لە  پۆستەی  ئەم 

دا وەرگرت.
3- كۆلێژی پادشا لە لەندەن 1865-1860
كۆلێژی  لە  ماكسوێل  كە  سااڵنەی  ئەو 
سااڵنی  بەرهەمترین  برد  بەسەری  پادشا 
ماكسوێل  تێیدا  بوو.  زانستییەكەی  ژیانە 
كۆمەڵەی  ل��ە  رم��ف��ورد-ی  نیشانەی 
پادشایەتییەوە لە ساڵی 1860دا وەرگرت 
دەربارەی  توێژینەوەكانی  بە  سەبارەت 

ڕەنگەكان.
ئەندام  بووە   1861 داهاتوودا  ساڵی  لە 
م��اوەی��ەدا  ل��ەو  ك��ۆم��ەڵ��ەدا،  هەمان  لە 
فۆتۆگرافی  وێنەی  یەكەم  ماكسوێل 
كرد،  نمایش  جیهاندا  لە  ڕەنگاوڕەنگی 
بیرۆكەكانی دەربارەی لینجیی گازەكان 
وەسفكردنی  بۆ  سیستمێكی  پێدا،  پەرە 
بڕە فیزیاییەكان داهێنا كە پێی دەوترێت 
ماكسوێل  ڕەه���ەن���دی«.  »ش��ی��ك��اری 
لە  دەبوو  وانەبێژەكان  ئامادەی  بەردەوام 
هەلی  ئەمەش  پادشایەتیدا،  دامەزراوەی 
بۆ ڕەخساند لە زانا مایكل فارادای نزیك 
لە خۆی گەورەتر  بێتەوە كە چل ساڵ 
نێوانیان  پەیوەندییەكەی  ب��ەاڵم  ب��وو. 
لەسەر بنەمای ڕێزگرتن بوو لە بەهرە و 

شارەزاییەكانی یەكتری.
دۆزی��ن��ەوە  ماكسوێل  م��اوەی��ەدا  ل��ەو 
بەشداری  كە  هێنایەدی  مەزنەكانی 
زانستی  تێگەیشتنی  پێشكەوتنی  لە 
 1861 ساڵی  لە  كرد  كارۆموگناتیسیدا 
سروشتی  باسی  توێژینەوەیەكیدا  لە 
كە  كرد  كارۆموگناتیسییەكانی  بوارە 
ناونیشانی  بە  پێكهاتبوو،  دووب��ەش  لە 
تێیدا  هێزەكان(،  فیزیاییەكانی  )هێڵە 
نموونەیەكی خەیاڵیی دەربارەی )هاندانی 

لە ساڵی 1862  باس كرد،  موگناتیسی( 
بۆ  دیكەی  بەشی  دوو  ماكسوێل  دا 
بەشی  لە  كرد،  زیاد  توێژینەوەیە  ئەو 
)سروشتی  لەسەر  گفتوگۆی  یەكەمیدا 
كرد،  الدان(  تەزووی  و  كارۆستاتیكی 
)سوڕانەوەی  لە  باسی  دووەم��دا  لە  و 
لە  ڕوون��اك��ی  جەمسەرگیری  ئاستی 
ئەویش  موگناتیسیدا(كرد،  ب���واری 
لەمڕۆدا  دۆزییەوە،  فارادای  دیاردەیەكە 

بە )كاریگەریی فارادای( ناسراوە. 
ماكسوێل یەكەم كەس بوو هاوكێشەی 
دان��ا،  ك��ارەب��ای  و  موگناتیس  نێوان 
بە  ئاماژەی  كاردانەوە،  كارو  هەروەها 
خێراییان  كە  دا  شەپۆلەكان  بێسنووریی 
ئەویش   ،300000Km/s دەگ��ات��ە 
بوونی  بە  ئاماژەی  ڕووناكییە،  خێرایی 
كە  بوو  ئەمە  دا،  دیكەش  شەپۆلەكانی 
لە  )ماركۆنی(  و  دۆزییەوە  هێرتز  زانا 
هاوكێشەكانی  هێنا،  بەكاری  ڕادی��ۆدا 

ماكسوێل بناغەی بیناییەكانە.
ساڵەكانی تەمەنی دوایی

كۆلێژی  لە  ماكسوێل  1865دا  ساڵی  لە 
پ��ادش��ا ل��ە ل��ەن��دەن دەس��ت��ی ل��ەك��ار 
كێشایەوە، لەگەڵ ژنەكەیدا گەڕایەوە بۆ 
ساڵی  لە  )جلینلیز(،  لە  خۆی  الدێكەی 
دانا،  گەرمیی  تیۆری  كتێبی  دا   1861
دەرب��ارەی  سەرەتایی  توێژینەوەیەكی 
دانا،  1876دا  ساڵی  لە  جوڵە  و  ماددە 
شیكاری  بوو  كەس  یەكەم  ماكسوێل 

ڕەهەندی لە ساڵی 1871دا بەكارهێنا.
لە ساڵی 1871دا كورسی كافندیش-ی 
گرتە  كامبردج  زانكۆی  لە  فیزیادا  لە 
دەست، یەكەم كەس بوو لە مامۆستاكان 
ئەو كورسیە بەدەست بێنێت. پەرەپێدانی 
ڕاسپێررا،  پێ  كافندیشی  تاقیگەی 
قۆناغەكانی  هەموو  سەرپەرشتیارێتی 
دروستكردن و كڕینی ئامێر و دەزگاكانی 
دامەزرێنەری  بودجەی  لەسەر  ك��رد 
شازادەی  كافندیش(  )ولیام  كارگەكە 
ڕاوێژكاری  كە  دیفۆنشایرا  حەوتەمی 
لە  ب��ووە  یەكێكیش  و  ب��وو  زانكۆكە 

دەرچووە ناودارەكانی.
كارگەكە  ل��ە  پ���ارەی  درێغیی  هیچ 
زان��ای  ل��ە  ڕێزلێنانێك  وەك  ن��ەك��رد 
لە  خزمی،  كافیندشی  هیندی  فیزیایی 
ماكسۆێل  دەستكەوتەكانی  گرنگترین 
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ئەو سااڵنەی كە ماكسوێل 
لە كۆلێژی پادشا بەسەری 
برد بەرهەمترین سااڵنی 
ژیانە زانستییەكەی بوو. 
تێیدا ماكسوێل نیشانەی 
رمفورد-ی لە كۆمەڵەی 
پادشایەتییەوە لە ساڵی 
1860دا وەرگرت سەبارەت بە توێژینەوەكانی 

دەربارەی ڕەنگەكان

سەرنووسەر  ژیانیدا،  كۆتاییەكانی  لە 
هێنری  توێژینەوەكانی  جێبەجێكاری  و 
كە  كارەبا،  دەرب��ارەی  بوو  كافیندشی 
تیایدا كافیندش باسی لە چەند بابەتێكی 
چڕی  ن��اوەن��دە  وەك  ك���ردووە  دیكە 
زەوی و پێكهاتنی ئاو... هتد، ماكسوێل 
لەكاتی جێبەجێكردنی ئەم توێژینەوانەدا 
دەقی  بۆ  پەراوێزی  و  تێبینی  كۆمەڵێك 

توێژینەوەكان زیاد كرد.
نەخۆشی  هۆی  بە  ماكسوێل  جێمس 
تشرینی  5ی  لە  ڕیخۆڵەوە  شێرپەنجەی 
ساڵی   48 تەمەنی  بە  دا   1879 دووەمی 
بە  دایكیشی  كە  ك��رد،  دوای��ی  كۆچی 

هەمان نەخۆشی مرد.
ش��اری  ن��زی��ك  پ��ارت��ۆن  كڵێسای  ل��ە 
نێژرا،  ئیسكوتلەندا  لە  دوگالس  كاسل 
»ژیانی  ناونیشانی  لەژێر  ژیاننامەكەی 
جێمس كالرك ماكسوێل« دا بە قەڵەمی 
پڕۆفیسۆر لویس كامبل لە ساڵی 1882دا 
باڵوكرایەوە، خانەی چاپ و باڵوكردنەوە 
كارەكانی  گشت  كامبردج  زانكۆی  لە 
باڵو  1890دا  ساڵی  لە  بەرگدا  دوو  لە 
دەربارەی  وتار  زنجیرەیەك  كە  كردەوە 
و  كێشكردن  و  م��اددە  خه سڵەتەكانی 
سیفەتی مویین و باڵوبوونەوە و ئەسیریان 

لەخۆگرتووە.
هاوكێشەكانی ماكسوێل

ن��ەخ��ش��ەی م��ێ��ژووی��ی دەرب������ارەی 
كارۆموگناتیسی

لویجی  ئیتاڵی  فیزیایی  ساڵی 1791دا  لە 
كە  خست  دەری   1798-1737 گلڤانی 
بەرهەم  كارەبایی  كاریگەریی  دەتوانرێ 
بەریەككەوتنی دوو  لە ڕێگەی  بهێنرێت 
كانزاوە. لە ساڵی 1820دا فیزیایی ئیتاڵی 
لەم  زیاتر   1745-1827 ڤۆڵتا  ئەلساندرۆ 
گەیەنەر  تەلێكی  كە  بووەوە  قوڵ  بابەتە 
بۆ  بەكارهێنا  سویچێكی  و  پاتری  و 
كارەبایی  ت��ەزووی��ەك��ی  پەیداكردنی 

بەردەوام.
بیرۆكەی فیزیایی دانیماركی هانزكریستیان 
سوور  جیاوازبوو،   1777-1851 ئۆرستد 
بوو لەسەر پاڵپشتیكردنی بیروڕای كەمینەی 
لەنێو  پەیوەندی  بوونی  دەربارەی  زاناكان 
ت��ەزووەی  ئ��ەو  موگناتیسیدا،  و  كارەبا 
گەرمی  دەڕوات  گەیەنەردا  تەلێكی  بە 
دروست دەكات، ئەگەر تەلەكە زۆر باریك 

بێت ئەوا ڕووناكی دروست دەكات.
لە ساڵی 1820دا بە هۆی تاقیكردنەوەیەكەوە 
كە تەلێكی پالتینی هێناو لەسەر قیبلەنمایەك 
تەوەرەی  بە  تەریب  شێوەیەكی  بە  داینا 
پاشان  ب��اش��ور«  »ب��اك��ور-  دەرزی��ی��ەك��ە 
كرد  تێپەڕ  پیادا  كارەبایی  تەزوویەكی 
سەیری كرد دەرزییەكە بە ئاڕاستەی میللی 
ئاڕاستەی  كاتێك  و  دەخولێتەوە  كاتژمێر 
جوڵەی  دەبێتەوە  پێچەوانە  ت��ەزووەك��ە 
دەرزییەكەش بە پێچەوانەوە ده خولێتەوە، لە 
بوونی  تاقیكردنەوەیەوە توانی  ئەم  ئاكامی 

پەیوەندییەكی دیاریكراو لەنێوان موگناتیس 
و كارەبادا دەربخات.

دومینیك  فەڕەنسی  فیزیایی  ماوەیەك  پاش 
دەری خست  ئارگۆ 1853-1786  أ.  ف. 
كە ئەو تەلەی تەزوویەكی كارەبایی پیادا 
موگناتیسییەكە  دەرزییە  تەنیا  دەڕوات 
ڕاناكێشێت بەڵكو وردە ئاسنی بە موگناتیس 

نەكراویش ڕادەكێشێت.
ئەندریە  فەڕەنسی  دیكەی  فیزیاییەكی 
سەلماندی   1836-1775 ئەمپێر  ماری 
بە  گەیەنراون  تەریبەی  تەلە  دوو  ئەو 
دوو پاتری جیاوە كە تەزووی كارەبایان 
یەكتری  دەڕوات  پێدا  ئاڕاستە  یەك  بە 
ئاڕاستەی  ئەگەر  ب��ەاڵم  ڕادەك��ێ��ش��ن، 
ئەوا دوو  بكرێنەوە  پێچەوانە  تەزووەكان 

تەلەكە لە یەكتری دوور دەكەونەوە.
لە ساڵی 1833 دا زانای ئەزموونیی بەریتانی 
ولیام سترجۆن 1783-1850 تەلێكی مسی 
 U پیتی ئاسنێكی شێوە  پارچە  لە دەوری 
هەڵكرد لە شێوەی هەشت پێچدا بێئەوەی 
ئەم  بكەوێت،  ئاسنەكە  پارچە  بەر  تەلەكە 
موگناتیسی  كاریگەری  بەستنەش  جۆرە 
زیاد دەكات تا ئەو ڕادەیەی )موگناتیسی 
كارەبایی( پەیدا دەبێت، كاتێك كە تەزووی 
كارەبا بە پارچە ئاسنەكەدا دەڕوات دەیكاتە 
دەتوانێت  موگناتیسە  ئەو  و  موگناتیس 

كە  هەڵبگرێت  دیكە  ئاسنێكی  پارچە 
كێشەكەی 20 ئەوەندەی كێشی خۆیەتی. 
زانای بەریتانی مایكل فارادای 1867-1791 
هات و بیرۆكەكەی ئۆرستدی پێچەوانەوە 
كردەوە، واتە بەرهەم هێنانی كارەبا بە هۆی 

موگناتیسەوە.
پارچە  1831دا  ساڵی  لە  زانایە  ئەم  بۆیە 
كە  كۆیلێكدا  لەگەڵ  هێنا  موگناتیسێكی 
پارچە  پاشان  نەگەیەنرابوو،  پاتری  بە 
كۆیلەكەوە  ن��او  ب��ردە  موگناتیسیەكەی 
بە  كارەبایی  تەزوویەكی  كرد  سەیری 

ئاڕاستەیەكی دیاریكراو پەیدادەبێت.
كە  كرد  دروس��ت  دەزگایەكی  لەمەوە 
دوو  لەنێو  مس  پەپكەیەكی  لە  پێكهاتبوو 
و  دەخ��والی��ەوە  موگانتیسیدا  جەمسەری 
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پەیدا  كارەبایی  تەزوویەكی  ب���ەردەوام 
داینەمۆی  یەكەم  ب��ووە  ئەمەش  دەك��رد، 

كارەبایی.
لە ساڵی 1864ز دا زانای ئیسكۆتلەندی 
سیستمێكی  ماكسوێل  كالرك  جێمس 
دانا كە لە چوار هاوكێشەی تاڕادەیەك 
ساكار پێكهاتبوون، ئەم هاوكێشانە باس 
لە كاریگەریی ئاڵوگۆڕی نێو كارەبا و 
موگناتیس دەكەن، زوو دەركەوت كە 
كەڵكی  بە  ماكسوێل  هاوكێشەكانی 
گشت  و  دێن  بارودۆخەكان  گشت 
موگناتیسی(  )كارەبایی-  ڕەف��ت��اری 
ڕێژەیی  تەنانەت شۆڕشی  لێكدەدەنەوە 
لەالیەن زانا ئەلبرت ئەنیشتاینەوە 1879-
یاساكانی  بوو  شۆڕشێك  كە   ،1955
گ��ەردوون��ی  كێشكردنی  و  ج��وڵ��ە 
شێوەیەك  هیچ  بە  ڕێكخستەوە  نیوتنی 
ماكسوێلدا  هاوكێشەكانی  الی  بە 
ڕاست  هاوكێشانە  ئەو  كەواتە  نەچوو 

و دروستن.
ئەو هاوكێشانە دەری دەخەن كە بوارێكی 
موگناتیسی  بوارێكی  گۆڕاو  موگناتیسی 
بوارێكی  بەمەش  دەكات  پەیدا  گۆڕاو 

كارەبایی پەیدا دەبێت.
ئەم بوارە بە شێوەی شەپۆلێكی پانڕەو بەرەو 
پێشەوە بە هەموو الیەكدا باڵودەبێتەوە بە 
خێرایی 300000Km/s، ئەمەش خێرایی 
ڕووناكیە بەگشت درێژە شەپۆلەكانیەوە لە 
ڕادیۆ،  شەپۆلەكانی  بۆ  گاماوە  تیشكی 
كە تیشكێكی كارۆموگناتیسیە و گشت 
درێژە شەپۆلەكانی شەبەنگی موگناتیسی 

پێكدێنن.
گرنگترین  ماكسوێل  هاوكێشەكانی 
نویتنەوە،  زەمانی  لە  فیزیاییە  ڕووداوی 
كە  پ��ێ��دەدەن  ڕێمان  هاوكێشانە  ئ��ەم 
تەنۆلكە  بۆ  مێژوویی  دواداچ��وون��ی  بە 
قواڵیی  بچینە  و  بكەین.   ماددییەكان 
لەراوەكانەوە،  كارەباییە  بارگە  مەسەلەی 
هاوكێشەكانی  بیركاری  ڕێگەی  لە 
ماكسوێلەوە دەتوانرێت خاسیەتەكانی ئەو 
بوارە بدۆزرێتەوە كە دەوری ئەو بارگە 
لەراوەیان داوە، زانینی بونیادەكەی لە نزیك 
و لە دوور لە سەرچاوەكەیەوە، هەروەها 
زانینی گۆڕانەكانی لەگەڵ كاتدا، ئەنجامی 
بەرهەمانە شەپۆلی كارۆموگناتیسییە.  ئەم 
دەردەچێت  لەراوەكەوە  بارگە  لە  وزە 

كە بە خێراییەكی دیاریكراو بە بۆشاییدا 
باڵودەبێتەوە.

چوار هاوكێشەكەی ماكسوێل
لە  بریتییە  ماكسوێل  هاوكێشەكانی 
بنەڕەتییەكە  یاسا  چوار  كۆكردنەوەی 
لە  ماكسوێل  موگناتیسدا،  و  كارەبا  لە 
زانستیدا  كاغەزێكی  لە  1861دا  ساڵی 
 on physical lines of بە ناونیشانی
هاوكێشانە  ئەم  كرد،  پێشكەشی   force

دوو شێوەیان هەیە، شێوەی تەواوكاری و 
شێوەی جیاكاری، هەر شێوەیەكیان بواری 
كارەبایی و موگناتیسی بە سەرچاوەكەیان 
و  بارگە  چڕیی  ئەویش  دەبەستێتەوە، 

چڕیی تەزووە یەك لە دوای یەك.
1- یاسای گاوس لە كارەبادا كە ڕوونی 
كارەباییەكان  بارگە  چ��ۆن  دەك��ات��ەوە 

بوارێكی كارەبایی دروست دەكەن.
كە  موگناتیسیدا  لە  گاوس  یاسای   -2
جەمسەر  یەك  موگناتیسی  دەیسەلمێنێت 
نییە وەك كارەبا كە جەمسەری پۆزەتیڤ 
لێشاوی  هەمیشە  هەیە،  نێگەتیڤی  و 
موگناتیسی لە بوارە داخراوەكاندا هەیە و 

لە خاڵێكدا كۆتایی نایەت.
ئەم دوو هاوكێشەیە وەك خۆیان دەمێننەوە 
و ناگۆڕرێن، بەاڵم هاوكێشەی 3،4 بەپێی 

باری بوارە جیاوازەكان دەگۆڕرێن:
و  ستاتیكی  كارەباییە  بوارە  باری  لە  أ- 

موگناتیسییە جێگیرەكاندا بەم شێوەیەن:
لەناو  ك��ارەب��ای��ی  پاڵنەری  هێزی   -3

ڕێڕەوێكی داخراودا دەكاتە سفر.
E: توندی بوار

V: ئەركی كارەبایی
دەڵێت:  بازنەیی،  ئەمپێری  یاسای   -4
ب��واری  ت��ون��دی  هێڵی  »ت��ەواوك��اری��ی 
ڕێڕەوێكی  هەر  دەوری  بە  موگناتیسی 
داخراودا بە تەواوەتی یەكسانە بەو تەزووە 

بەردەوامەی خراوەتە سەر ڕێڕەوەكە«.
ب- باری بوارە كارەبایی و موگناتیسییە 

گۆڕاوەكان لەگەڵ كاتدا.
»ب��وارە  دەڵ��ێ��ت:  ف���ارادای،  یاسای   -3
كاتدا  لەگەڵ  گ��ۆڕاوەك��ان  موگنایسیە 
دەكەن،  دروس��ت  كارەباییەكان  ب��وارە 
بەمەش هێزی پاڵنەری كارەبایی پەیدابوو 
بریتییە لە تێكڕایی كاتی گۆڕان لە لێشاوە 

موگناتیسییەكەدا«.
لەگەڵ  بازنەیی  ئەمپێری  یاسای   -4

تەنیا  »ئەمە  ماكسوێلدا:  ڕاستكردنەوەی 
هاوكێشەی نوێی ماكسوێلە«.

بەشدارییەكانی ماكسوێل
زانستیەكەیدا  كاغەزە  لە  ماكسوێل   -1
)تیۆری دینامیكی بواری كارۆموگناتیسی( 
ب��وارە  دەریخست،  1865دا  ساڵی  لە 
كارەبایی و موگناتیسییەكان بە بۆشاییدا 

بە خێرایی دەنگ دەگوێزرێنەوە.
ڕوون��اك��ی  ك��ە  ك��رد  پێشنیاری   -2
هۆی  ب��ە  ناوەندێكدا  ل��ە  شەپۆلدانە 
ئەم  كارۆموگناتیسییەوە،  دی���اردەی 
ڕووناكی  كارەباو  نێو  كۆكردنەوەیەی 
شەپۆلەكانی  پێشبینیكردنی  هۆی  بووە 

ڕادیۆ.
پەرەپێدانی  یارمەتیی  ماكسوێل   -3
دا،  بۆلتزمان(ی  )ماكسوێل-  ڕیزبەندیی 
لە  باس  و  ژمێریارییە  ڕێگەیەكی  كە 
گازەكان  جوڵەی  تیۆری  دیاردەكانی 

دەكات.
4- یەكەم كەس بوو كە یەكەم وێنەی 
هێنا،  بەرهەم  هەمیشەیی  ڕەنگاوڕەنگی 
هەروەها لە پتەوكردنی بناغە و جومگە 
كاری  پردەكاندا  ڕاگ��ری  و  كۆڵەكە 

كردووە.
یارمەتی  دۆزینەوەكانی  هەروەها   -5
دا،  نوێی  فیزیایی  سەدەی  خوڵقاندنی 
كە بنچینەی بۆ بوارەكانی وەك ڕێژەیی 

تایبەتی و میكانیكی كوانتەم دانا.

سەرچاوەكان:
1- Maxwell Equations and 

Principle of Electromagnatic, 

Fitzpatric.

2- Electicity and Magnatisem.

3-  Ther modynamic and 

statristical physics.

4- Oxford dictionary of Vational 

biology.

5- Einsten the greatest BBC 

News 1991.

6- Heroes imagining the 

world throughthe language 

of Matmatics, by (Roloyn 

Ananrhod) 2004.

ویكبیدیا  ماكسویل  م��ع��ادالت   -7
الموسوعة الحرة.

8- مبادرة إبتكار. كوم لتبسیط العلوم.
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كێشەكانی فەلسەفە
لە فیزیای كالسیكیدا

ژیانی بێ وردبوونەوە، لە
مرۆڤ ناوەشێتەوە.

»سۆقرات« 

هیچ هێزێك نییە بتوانێت
بەر لە پێشكەوتن و گۆڕران بگرێت. 

  

  

»هیگڵ«

د. موراد ئەمیر ئەحمەد*

وی����������ل دوران������������ت
لە بواری فەلسەفەدا دەڵێت: 

و  ناكات  پڕ  مرۆڤ  گیرفانی  »فەلسەفە 
حكومەتە  لە  بەرزەکان  پلە  و  پۆست 

و  نابەخشێت  ئێمه  بە  دیموكراتییەكاندا 
لەالی  پلە  و  پۆست  دەشێت  تەنانەت 
چونكە  بكات.  بێبایەخ  زۆر  م��رۆڤ 
و  ب��وو  پ��ڕ  م���رۆڤ  گیرفانی  ئ��ەگ��ەر 
سیاسییەکان،  بەرزه  پلە  گەیشتە  مرۆڤ 
و  م��ای��ەوە  س��ادە  و  ن��ەزان  هەمانکات 
ئەوە  بوو،  پێنەگەیشتوو  ناكامڵ و  ئەقڵی 
ڕەق  و  توند  هەڵسوكەوتمان  و  ڕەفتار 
سست  مرۆڤ  هەڵسوكەوتی  و   دەبێت 
و  بێدەسەاڵت  ئیدی  دەبێت.  سەیر  و 
بێچارە دەمێنینەوە، ئەو كاتە چ سوود و 

ئەنجامێكی هەیە؟« )32(.

سروشتی  دەڵێت؛  فەلسەفی  بیردۆزێكی 
چاكەیە،  و  خێر  بناغەی  لەسەر  مرۆڤ 
لەسەر بناغەی هەق و ڕاستی و دروستی 
دامەزراوە، مرۆڤ لە بناغەدا بە ئەخالق و 
خێرخواز و ئاشتیپارێزە، بنەچەی سروشتی 
م��رۆڤ، ڕوون��اك��ی و دادپ���ەروەری و 
ئەمانەت و پاكێتییە. کەواته چی مرۆڤ 
ئەم  هۆكاری  دەڵێن  دەكات؟  گەندەڵ 
ناڕەوابوونی مرۆڤ، هۆكاری دەرەكییە. 
گەندەڵ  و  ناڕاست  م��رۆڤ  كۆمەڵگا 
باوەڕەی  ئەو  ڕۆسۆ  ژاك  ژان  دەك��ات. 

هەیە )33(.
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ئەم  تەواوەتی  بە  ئێستاش  تا  هەرچەندە 
داخۆ  ن��ەك��راوە  چ��ارەس��ەر  مەسەلەیە 
كام  لە  زانین  فەلسەفەی  و  شارستانیەت 
پێكردووە،  دەستی  س��ەرزەوی  شوێنی 
ئەوروپا  ئێستای  ئەو شارستانیەتەی  بەاڵم 
ناوبانگی جیهانیی  که باسی دەكرێت و 
هەیە، زووتر الی یۆنانی كۆن دامەزراوە 
و  فەلسەفە  ئەو  بناغەكانی  ئەوانیش  و 
له  وات��ا  خ��ۆره��ەاڵت،  لە  حیكمەتەیان 
هندستانیان  و  ئێران  و  سوریا  و  میسر 

وەرگرتووە )36(.
فەیلەسوفی  كاستوریادیس،  كرنلیوس 
بواری  لە  یۆنانی،  بە ڕەچەڵەك  فەڕەنسی 
»مرۆڤ  پێداویستییەكانی مرۆڤدا دەڵێت: 
نامێنێت،  تاقەتی  پێداویستییەکانی،  بێ 
تەنیا  ڕۆژان���ە  م��رۆڤ  بڵێین  دەك���رێ 
چەند  و  كالۆری  هەندێك  بە  پێویستی 
ت��ەواوی  بۆ  هەیە.  نووستن  سەعاتێك 
ڕێگەچارەی  دیكە،  پێداویستییەکانی 

دیکه زۆرن )37(.
ئاینییەكان  چ  نەتەوەكاندا،  هەموو  لەنێو 
دیکەی  كۆمەڵگەیەکی  ه��ەر  چ  و 
مرۆڤایەتی، تەنیا شتێک كە هەموو خەڵك 
که  زانسته.  دەگرن،  لێ  تایبەتیی  ڕێزی 
هەموو  و  هەیە  خۆی  تایبەتیی  ڕێ��زی 
مرۆڤایەتی بۆ زانست جێگایەكی تایبەتی 

و بەرزیان داناوە )29(.
كێشەكانی  و  ڕاب���ردوو  لە  باسكردن 
ڕابردوو و فەلسەفە، زۆر گرنگە، چونكە 
گوڵ  گەاڵیەک،  هیچ  ئەمەشدا  لەگەڵ 
و  دی  بێنە  دەت��وان��ی  نەیان  بەرێک  و 
ڕووناكی ببینن گەر قۆناغی پێشووتریان 

لە پێشەوەیان نەهاتبا« )7(.
سێ  لە  م��رۆڤ  هابەرماس،  ب��ڕوای  بە 
بە  و  دەژی  دانوستانی جیاوازدا  جیهانی 
سێ  ئەم  دەپەیڤێت.  جیاواز  ئاستی  سێ 
جیهانە جیاوازە، كۆمەڵێک مەرج و ڕێسای 
قبوڵكردن  ڕەوایەتیی  بۆ  خۆی  تایبەتی 
دانوستاندا  لەكاتی  م��رۆڤ  كە  هەیە، 
بابەتی  جیهانی  دەكات.  لێ  پەیڕەوییان 
دەرەوەی  جیهانی  وات��ا   ،objective

دەرەكییەكان  بابەتە  که  جیهانێكە  من، 
و  ماتریالی  جیهانی  دەكات.  بەرجەستە 
فاكتەرەكانە. مرۆڤ لەكاتی دانوستاندندا 
و  ڕاستی  و  بۆچوونەكان  سەلماندنی  بۆ 
ئاماژەیان  دەتوانێت  بەڵگەكان،  ناڕاستیی 

پێ بكات. جیهانی سۆشیال یان جیهانی 
دەرەوەی  جیهانی  ئەمیش  كۆمەاڵیەتی، 
منه، جیهانێكە، بەها و ڕێساو ڕەوشتەكان 
لە  جیهانە  ئ��ەم  دەك���ات.  بەرجەستە 
زنجیرەیەک دانوستان و پەیوەندیی مرۆیی 
پێكهاتووە، كە هەمیشه لە الیەن مرۆڤەوە، 
بۆ ڕەواییدان بە بەها و فۆرم، ئاماژەیان بۆ 
 Subjective ،دەكرێ. جیهانی خودی
حەز،  تاكەكەسی،  بۆچوونی  جیهانێكە 
ب��ڕوای  وی��س��ت، ه��ەس��ت و س��ۆز و 

تاكەكەسی بەرجەستە دەكات. )1(.
كراسێك  هەبوونی  بە  پێویستت  ئەگەر 
بەاڵم  هەبێت،  قوماشت  پێویسته  هەبێت، 
سانتیمەتر  پەنجا  بە  پێویستت  ئەگەر 
بێت و دە سانتیمەترت بۆ هاتبێتە بڕین، 
کەسانی  بۆ  درووم��ان.  ناهێتە  كراسەكە 
قەبارە گەوره دروونی كراس، زیاتر لەمە 

قوماشی پێویستە )31(.
بە  بیردۆزێك  هەر  دەزانین،  هەروەكو 
شێوەیەك باسی مرۆڤی تەواو یان كەماڵ 
ئەو  خۆیدا  بیردۆزی  لە  نیچە  دەكات. 
گەر  دەزانێت  ت��ەواو  كەسی  بە  كەسە 
كەسێكی بەهێز بێت. ئەو لەسەر بناغەی 
مرۆڤ  عەشق،  بناغەی  لەسەر  و  ئەقڵ 
مەبەستیشی  نازانێت.  تەواو  مرۆڤێكی  بە 
ماناكەیەوە.  ت��ەواوی  بە  هێزه  هێز،  لە 
دەوت.  ئەوەیان  هەر  سۆفستاییەكانیش 

.)34(
فەلسەفە

كانت دەڵێت: »ئیشی فەلسەفە فێركردنی 
هزرەكان«  فێركردنی  نەک  هزركردنە، 

.)35(
ڕوانین  لە  بریتییە  فەلسەفە  گشتی،  بە 
كاتەوە  ل��ەو  م��رۆڤ  گ����ەردوون.  ب��ۆ 
بووە  ڕێكوپێك  بیركردنەوەی  فێری 
و  ئاڵوگۆڕ  هۆی  لە  ویستوویەتی  که 
خۆی  دەوروبەری  شتەكانی  جموجۆلی 
ناوی  بە  دیاردەیەك  ئیدی  بێت.  ئاگادار 
یونانییە  وشەكە  ب��وو.  پەیدا  فەلسەفە 
واتای  بە  هاتووە  »فیالسوفیا«وە  لە  و 
فەیلەسوف  كەوابوو  زانست«ه.  »دۆستی 
دەكاتەوە  بیر  ڕێكوپێك  كە  كەسێكە 
پرسیارێك  هەر  بۆ  که  تێدەكۆشێت  و 

وەاڵمێكی ڕێكوپێك بدۆزێتەوە. )22(.
وشەیەكی  فەلسەفە  وشەی  وتمان؛  وەک 

یۆنانییە لە دوو كەرت پێكهاتووە:

فیلۆ Philo بە واتای حەزكردن.
سۆفیا Sophy بە واتای دانایی.

كەرتییەوە  هەردوو  بە  وشەكە  كەوابوو 
مانای حەزكردن لە دانایی دەبەخشێت... 
ئەو كەسەش حەز لە دانایی بكات پێی 
زان��راوە  واش  فەیلەسوف...  دەوترێت 
كەس  یەكەم  مێژوونووس  هێرودوتسی 
داڕشتەی  پراکتیکییانه  بە  کە  بووبێت 

)فەلسەفە(ی بەكارهێنابێت )7(.
فەلسەفە  »ئەركی  كارل ماركس دەڵێت: 
نەك  جیهانە،  گۆڕینی  فەیلەسوفەكان  و 

لێكدانەوەی« )7(.
شێوەكانی  ل��ە  شێوەیەكە  فەلسەفە 

تێگەیشتنی مرۆڤ بۆ جیهان )4(.
هەموو  لە  فەلسەفە  خوێندنی  بۆچی 

بەشەكانی زانستدا پێویستە؟
پ��ێ��ش��ئ��ەوەی ب��ی��ر و ه���زری م��رۆڤ 
پێویستە  بدات،  بەهرە  و  بكات  گەشە 
مەرجەكانی وەبەرهێنان و داهێنان هەبن. 
ناخۆشی  لە كەشوهەوای زۆر خراپ و 
مەرجانە  ئەو  ناوەڕاستدا،  سەدەكانی 
نەبوون. هەر بەو هۆكارە، داهێنانی هزری، 
زانست  پێشكەوتی  بۆ  ب��وو.  كەم  زۆر 
زەمینەی  سەرەتا  پێویسته  زانیاری،  و 
بكرێ.  ساز  كۆمەڵگادا  لەناو  فەلسەفی 
یان به شێوازێكی دیكە؛ ئەو فەلسەفانەی 
ڕەزامەندییان  كۆمەڵگاوە  لەالیەن  كە 
ك��راون،  قبوڵ  ی��ان  ك���راوه  ب��ەران��ب��ەر 
پشتگیری بكرێن. پێویستیشه بیردۆزەكان 
و هزرە نوێکان قبوڵ بكرێن، تا كۆمەڵگا 
گەشە بكات و هزری نوێ لەناو خۆیدا 
ڕوونكردنەوەیەكە  فەلسەفە  ببینێتەوە. 
كۆمەڵێك  سروشتیانەی  ناڕێكییەكی  بۆ 
ئەزموون یان زانیاری. بۆیە هەر كۆمەڵە 

و ئەزموونی فەلسەفەیەكیان هەیە.
به  و  خوێندن  بەبێ  دەكرێ  هەرچەندە 
فێر  زانستێك  فەلسەفە،  لەبەرچاوگرتنی 
ببین، بەاڵم فێربوون و وەرگرتنی تەواوی 
لەبەرچاوگرتنی  بێ  زانستێک،  هیچ 

فەلسەفە، نایەته دی.
لە ڕاستیدا لە ئەستۆی فەلسەفەی زانستدایه 
زانستێك  چاالكییەكانی  سنووری  كە 
فیزیا  ئامانجەكانی  هەروەها  فیزیا،  وەك 
بكات  دیاری  فاكتەرەكانی  چۆنییەتی  و 
ئەنجامەكانیشی  بەدەستهێنانی  شێوازی  و 

ڕوون بكاتەوە.
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ئامانجی  زانستە كە  فەلسەفەی  ئەوه  واتا 
زانست  چونکه  دەدات،  پیشان  زانست 
زانست  نییە.  پرسیارێك  هەموو  وەاڵمی 
دەتوانێت تەنیا ئەو شتانەی پەیوەندیدارن 
وەاڵم  فیزیاییەکاندا،  ڕاستییە  لەگەڵ 
ئەو  ناتوانێت  زانست  وات��ا  ب��دات��ەوە. 
و  ڕەفتار  بە  پەیوەندیدارن  بابەتانەی 

ڕەوشتەوە وەاڵم بداتەوە )38(.
بابەتە زانستییەکانی سەدەکانی ناوەڕاست، 
بابەت  لەگەڵ  ب��اوەڕب��وون،  جێی  که 
دەخوێنرانەوە.  پێشوو  مەبەستەكانی  و 
زانستییەکان  نوێیه  تاقیكردنەوە  کەواته 
خوێندنەوەی  پێكەوە  ب��وون.  بێسوود 
پێشوو  ئەوانەی  لەگەڵ  نوێکان  بابەتە 
دانابا  بابەتێکی  کەس  هەر  بوون.  بەس 
سزا  نەیەتەوە  پێشوو  ئەوانی  لەگەڵ  كە 
گالیلۆ.  دادگاییکردنەكەی  وەک  دەدرا. 
گالیلۆ  تاقیكردنەوەكانی  ئەنجامی  بۆیە 
بێت،  زانستییانه  هەوڵێكی  پێشئەوەی 
بۆ  بووە  شۆڕشگێڕانەش  بزووتنەوەیکی 
و حوكم  هزری  سیستەمێكی  داڕماندنی 

سەپێن بەسەر هزری مرۆڤەوە )38(.
مەبەستەكانی فەلسەفە

فەلسەفە دوو مەبەستی بنچینەیی هەیە كە 
ئەمانەن:

- مەبەستی تیۆری.
- مەبەستی پراكتیك )15(.

لە یەكەمیاندا فەلسەفە شتمان فێر دەكات، 
سنووری زانینمان بۆ گەیشتن بە ڕاستی 
و ڕاستەقینەكان فراوانتر و سەرتاپاگیرتر 
ئەو  لێكدانەوەی  هەوڵی  ئینجا  دەكات. 
مەبەستیشدا  دووەم  لە  دەدات.  ڕاستییە 
الیەنی ئاكار و ئەخالق دەگرێتەوە، هەوڵ 
دەدات چوارچێوەی ڕوون و ئاشكرا بۆ 
چاكە و خێر دەستنیشان بكات و چەند 
لە  تا  دابنێ  پەیڕەوێك  و  بنچینە  و  یاسا 
ژیانی ڕۆژانە و كردارماندا پەیڕەوی لێ 
بكەین و لە هەڵدێر و كەوتن و كاری 

چەوت بمانپارێزێت )7(.
ئەركەكانی فەلسەفە

دوو  ی��ان  و  بنچینەیی  ئ��ەرك��ی  دوو 
چاالكیی بیری فەیلەسوف، دەکرێ ئەم 

دوانه بن:
.Analysis شیكردنەوە -

.Synthesis تێهەڵكێشكردن -
دوو  ئەو  و  الیەنە  دوو  ئەم  پتر  ئەگەر 

یەكەم  ل��ە  بكەینەوە،  ڕوون  ئ��ەرك��ە 
فەیلەسوف شت شی  دەڵێین؛  چاالكییدا 
ئەو  سەر  بۆ  دەیگێرێتەوە  و  دەكاتەوە 
لێوەی  سەرەتاییانەی  شته  و  كەرەسە 
فەیلەسوف  ب���وارەدا  ل��ەم  پێكهاتووە. 
وەك:  دەكاتەوە،  شی  ئەقڵ  ئامڕازەكانی 
یاساكانی  بیر،  لێكۆڵینەوەی سروشتیانەی 
جیهان،  و  بیر  نێوان  پەیوەندیی  لۆژیك، 
سروشتی ڕاستەقینە. هەروەها تا چەند ئەو 
شت  بۆ  دەبەین،  بۆ  پەنایان  ڕێگایانەی 

زانین ڕاستن! )17(.
فەیلەسوف  چ��االك��ی��دا،  دووەم  ل��ە 
ساكارەوە  واتایەكی  لە  دەدات  هەوڵ 
ئینجا  تێهەڵكێشكراو.  واتایەكی  بگاتە 
بۆ  پێشەوە  دەچێتە  دیكە  هەنگاوێكی 
تاقیكردنەوەی  و  زانینەكان  داڕشتنی 
)كلی( گشتی  چوارچێوەی  لە  مرۆییانه 

دا )7(.
ئەركی فەلسەفە، بینینی ڕوحه لە ماددەدا 
هەروەها ماددە لە ڕوحدا. دواتر ئەركی 
لە  تێكەاڵوییەكە  دۆزینەوەی  فەلسەفە: 
لە  مەبەست  بەیەکەکاندا.  دژ  ت��ەواوی 
پلەی  بەرزترین  بە  گەیشتنە  فەلسەفە 
بە  عەشق  لەگەڵ  یەكسانە  كە  مەعریفی 

خوا )38(.
برونو، دانی نا بە بیردۆزی كۆپرنیكۆس-
دەوری  بە  زەوی  كە:  مانایەی  بەو  دا، 
لێكۆڵینەوەكانی  لە  برونو،  خۆرەوەیه. 
نوێی  فەلسەفیی  ئاکامی  كۆپرنیكۆس 
و  تێگەیشتن  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  وەرگ���رت 
یەكیان  كەنیسە،  ئامۆژگارییەكانی 
ئەنجومەنی  الیەن  لە  بۆیە  نەدەگرتەوە. 
ناسرا  مورتەدێک  وەك  سەردەمەوە  ئەو 
ساڵ  هەشت  سەپێنرا.  بەسەردا  سزای  و 
لەژێر ئەشكەنجەدا مایەوە و بە ئارامگرتن 
و لەخۆبوردنەوە بەرگەی ناخۆشییەكانی 
لەبەرئەوەش  گ��رت.  بەندینخانەی  ناو 
نەبوو،  خۆی  باوەڕی  دەستبەرداری  که 
سەردەمە،  ئەو  چاودێریی  ئەنجوومەنی 
بێتە  خوێنلێهێنان  بەبێ  دا  ب��ڕی��اری 

سووتاندن )38(.
ساڵی  لە  نیوتن  ئیسحاق  نیوتن.  ئەمجا 
مردنی گالیلۆ، واتە 1643 لەدایك بووە، 
زانایەكی گەورەی فیزیا بوو، ماتماتیکناس 
و فەیلەسوفێكی ئینگلیز بوو، لە زانكۆی 
هێزی  یاسای  و  دەیخوێند  كامبیریج 

كێشکردنی دۆزییەوە. نیوتنیش هەر وەك 
گالیلۆ و برونو، تووشی توندیی كەنیسە 
لەالیەن  نیوتنیش  ب��ی��ردۆزی  ب���ووەوە. 
كەنیسەوە بە دیاردەیەكی شەیتانی لەقەڵەم 
درا و فەتوا درا كە نیوتن بەكرێگیراوی 
خودی شەیتانە. بەاڵم نەكرا ئازاری بدەن، 
لەالیەن  و  بوو  ئینگلیز  نیوتن  چونكە 

ئەوانەوە پشتیوانی دەكرا )38(.
فەلسەفە و زانست و ئایین

و  فەلسەفە  لەنێوان  پەیوەندی  بێگومان 
ئاییندا هەیە، لەنێو شارەزایاندا وا باوە كە 
»فەلسەفەی كالسیكی، كۆرپەی ئایینە و 
لە باوەشی گەرمی ئاییندا پێگەیشتووە و 
خۆی  فەلەسەفەش  گرتووە.  پێی  دواتر 
دایكی زانستە و ئەم كۆرپەیە ›زانست‹ لە 
ئامێزی فەلسەفەدا هاتووەتە گروگاڵ و لە 

باخی فەلسەفەدا پێی گرتووە )7(.
بەاڵم  ئەو قسەیە ڕاستە،  باوەڕی من،  بە 
هەرچەندە  كە  بزانین  ئەوەش  پێویستە 
فەلسەفە لە زانست و ئایین-یش دەچێت، 
کەچی چەند خاڵێك هەیە كە لە یەكدیان 
سنووری  و  ق��ەوارە  و  دەك��ات��ەوە  جیا 

تایبەتییان بۆ دادەنێت.
الیەنی بنچینەیی كە زانست لە لقەكانی 

دیكە جیا دەكاتەوە دەکرێ ئەمانە بن: 
- لێكۆڵینەوە و باسكردن.

بنیاتنانی  لە  ڕێگایەی  و  پەیڕەو  ئەو   -
زانیندا دەگیرێتە بەر.

- ئەو مەبەستەی كە زانست خولیای بۆی 
هەیە )17(.

لە  زانست  و  فەلسەفە  ئەو خااڵنەش که 
یەكدی جیا دەكاتەوە:

لە  باری سەرنج،  و  ڕێباز  بە  فەلسەفە   -
بۆی  فەیلەسوف  جیاوازترە،  زانست 
خۆی  ئ��ارەزووی  بە  دەتوانێت  و  هەیە 
ڕێبازێك لە ڕێبازەكانی زانین هەڵبژێرێت 

و بەكاری بهێنێت.
ئا  دەوەستێت،  زان��ا  كە  شوێنە  لەو   -
لەوێوە فەیلەسوف دەست پێدەكات و بە 

دوای وەاڵمدا دەگەڕێت.
- زانست شت دادەهێنێت و دەدۆزێتەوە 

و فەلسەفە تەنیا لێكی دەداتەوە.
لە  الیەنێك  یان  پارچەیەك  زانست   -
الیەنەكانی نێو گەردوون و دنیا دەكات 
شیی  و  دەكۆڵێتەوە  لێی  و  بابەت  بە 
دەكاتەوە، بەاڵم فەلسەفە تەنیا بەم الیەنە 
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باسی  بەڵكو  ناوەستێت،  بچكۆلەیەوە 
هەموو گەردوون و الیەنەكانی دیكەشی 
دەكات، چونكە بە الیەوە گەردوون یەك 

گەردوونە )18(.
- زانست پشت بە تێبینی و تاقیكردنەوە 
دەبەستێت. فەلسەفە پشت بە بیركردنەوەی 
ڕوون  ئەقاڵنیی  سەرنجی  و  ڕووت 

دەبەستێت )19(.
- مێژووی زانست بەشێك نییە لە زانست. 
مێژووی فەلسەفە ئەگەر فەلسەفەش نەبێت 
ئەوا بەشێكە لە فەلسەفە. چ فەلسەفە و چ 
فەلسەفە  ڕابردووی  ناتوانن  فەیلەسوف، 

پشتگوێ بخەن.
- زاناكان لەسەر یاساكانی زانست ڕێك 
فەلسەفە،  ڕێبازەكانی  ب��ەاڵم  تەبان،  و 
لەنێوان  ناڕێكین  و  ناتەبایی  جێگای 

فەیلەسوفەكاندا )15(.
یەكدی  لە  چیدا  لە  فەلسەفە  و  ئایین 

جیاوازن:
فەلسەفە پەنا دەباتە بەر هەست و لۆژیك 
بەر  دەباتە  پەنا  ئایین  ب��ەاڵم  ئەقڵ،  و 

سروشتی سرووش )وەحی(.
ئ��ادەم��ی��زاد دەی��ەوێ��ت خ��ۆی دەرب���از 
دۆزەخ  لە  دەربازبوونەش  ئەم  بكات، 
ئایینەوە  هەگبەی  لە  تەنیا  ناڕەحەتی،  و 
هەڵدەقوڵێت. فەلسەفە الفی وا لێ نادات. 
فەلسەفه  بەاڵم  هەیە،  سزای خۆی  ئایین 

سزا و پاداشتی نییە )21(.
سەرچاوەوە  دوو  لە  ئایین  بابەتەكانی 
بەاڵم  )خ��ودا-ن��ەم��ری��ی(،  هەڵدەقوڵێن 
هەر  وەک  لێكۆڵینەوەییه  بابەتی  فەلسەفە 

بابەتێکی دیكە.
زانست و ئێپستومۆلۆژیا
أ- ئێپستۆمی و مەعریفە

و  زانست  یۆنانیدا  زمانی  لە  واژەیە  ئەو 
فەیلەسوفی  الی  واژەیە  ئەو  مەعریفەیە، 
بە  تایبەتی  شێوازێكی  فوكو  فەڕەنسی 
خۆی دەبینێت که جیاوازە لە یۆنانییەکە. 
فوكو باس لە ئێپستۆمی دەکات لە خولی 
زەمەنیی شۆڕشی ئەوروپا و هەروەها لە 

خولی زەمەنی ئێستادا.
ماناکردنی فوكو، بۆ ئێپستۆمی، بە تەواوی 
دوور ناکەوێتەوە لە مانا یۆنانییەکەی. وەک 
 Science زانست=  واژەی  ئێستا  چۆن 
سەرەتایییەکەی  م��ان��ای  ل��ە  ج��ی��اوازە 
لە  باس  ئێستا  ئەوەتا  یۆنانییەكان.  الی 
ئەكادیمی بوونی زانستەكان و پێشكەوتنە 
و  زانستی  ڕۆشنبیریی  و  زانستییەكان 
جێبەجێكردنەكانی زانست لە تەكنۆلۆژیادا 
دەكرێ. ئێستا زانست فیزیا و بیركاری و 
دیكەی  زانستەكانی  و  ژیان  زانستەكانی 
وەك زانستی كۆمەاڵیەتی و دەروونناسی 
و زانستی مێژووش دەگرێتەوە، دەتوانین 
بڵێین بنەچە یۆنانییەكەی ئێپستۆمی، مافی 

تەواوی دەداتێ و ئێپستومۆلۆژیا واقیعێکە 
كە پەیوەندی تەواوی هەیە بە مەعریفەوە، 
هەروەك فەڕەنسییەكان باسیان كردووە و 
زانیوە،  زانست  بە  ئێپستومۆلۆژیایان  كە 
و  دەكرێ  لێوە  باسی  ئەمڕۆش  هەروەك 
گرنگی دەدرێ به كتێبەكانی ئێتیساتوسی 
ئەفالتون که دەستپێكێكە بۆ ئیستمۆلۆژیا 
و هەروەها سەرەتاکانی فەلسەفەی ڕێنییە 
دیكارت و ڕیفورمی هزر و بیری سپینوزا 
شێوەی  بە  مەعریفە  باسی  تەواویان  كە 

گشتی دەكەن )26(.  
ب- ئێپستۆمی و زانستی دروست

لە سەدەی هەژدەدا و لە زەمەنی دیكارتدا 
مێتافیزیکییەکانی  مەعریفە  باسی  كە 
دەكرد كە مەعریفەی مرۆیی شێوازێكی 
ئەو  بیرۆكەی  بەپێی  هەیە  زانستی 

فەیلەسوفە لە دەستنووسەكانی نیوتندا.
نموونە  وەك  فەڕەنسییەکان  فەیلەسوفە 
قۆناغدا  سێ  بە  مرۆیی  هزری  دەڵێن: 
هزری  و  الهوتی  ه��زری  تێپەڕیووە: 
دەبنە  كە  وەزعی،  هزری  و  مێتافیزیایی 
هزری  مرۆیی.  ه��زری  گەشەی  هۆی 
وەزعی لەالی كانت ئەوەیە كە زانست 
هەر ئەوەیە كە گەردوون و بیركاری و 
تیادا  فیزیا و كیمیا و زانستەكانی ژیانی 

دێتە باسكردن.
فەڕەنسی  ش��ێ��وەی  ل��ێ��رەدا  ک��ه وات��ه 
بابەتێكی  دروس��ت-ە،  زانستی  بەگشتی 
ئێپستومۆلۆژیاییە باس لە ئێپستومۆلۆژیای 
زانستە  ئێپستومۆلۆژیای  و  بیركاری 
زانستە  ئێپستومۆلۆژیای  و  سروشتییەكان 

مرۆییەكان بکرێ.
باسەكانی ئێپستومۆلۆژیا، زانستی دروستە 
و  بكرێت  دیاری  زانستییانە  پێویستە  و 
مرۆڤ بچێتە ناو جەوهەری ئەوەوە )26(.

ج- ناوەرۆك )جەوهەر(ی زانست
ئەفالتۆن،  الی  زان��س��ت  ج��ەوه��ەری 
لە  ت��ەواوە  مەعریفەیەكی  كە  جەدەلییە 
ڕێگای زانستەكانی دووەمی وەك زانستی 
حیساب و ئەندازە و زانستی فەلەكناسی، 
بە  زانست  جەوهەری  ئەرەستۆ  ب��ەاڵم 

زەرووری و ئەبەدی دەزانێت )26(.
بۆ ئەوەی باسی ماهییەتی زانست بكەین، 
الی  بیركاری  فیزیای  جەوهەری  باسی 
مەبەست  که  دەكەین،  نوێخواز  زانایانی 

لە بەكارهێنانی بیركارییە لە فەلسەفەدا.
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فەلسەفەی كالسیكی
فیزیا و فەلسەفە 

بیركارییه کانی  فیزیا زانستێكە پەیوەندییە 
فێنۆمێنۆن phenomenon ئه وانه ی که 
تایبەتمەندیی دووبارەبوونەوەیان هەیه، بە 
هەرچەندە  دادەڕێژێت.  یاسایەك  شێوەی 
فیزیا  ج��ۆراوج��ۆری  پێناسەی  لەوانەیە 
فیزیا  كە  ئەمەیە  گرنگ  بەاڵم  بكرێ، 
شتە  نێوان  پەیوەندییەكانی  ب��واری  لە 
مادده ییه کاندا باس و لێكۆڵینەوە دەكات.

سەرەتای فەلسەفەی فیزیا
پێناسەی  فەلسەفەدا،  زانستی  بواری  لە 
جۆراوجۆر كراوە، یەكێك لە پێناسەكان، 

پێناسەی هیگلە كە دەڵێت: 
»فەلسەفە لێكۆڵینەوەی شتەكانە لە ڕێگای 

هزر و بینینی زانیارییه کانەوه ». 
گەشەپێدەری  فەلسەفە  بڵێین  دەشێت 
ئەو ڕێگایەیە كە زانست پێیدا دەڕوات، 
فەلسەفە  و  زانست  هۆوە  هەمان  بە  هەر 
پێكەوە  كە  هەیە  زۆری��ان  نزیكایەتیی 
جیهان  بۆ  باشتریان  دیدی  و  بۆچوون 

هەیە. 
خەت  یەك  بە  زانست  ت��ەواوی  ئەگەر 
بە  تایبەته  كە  شوێنەی  ئەو  تا  دابنێین، 
که   شتگه لێک  هه ر  و  ماددە  كاروباری 
په یوه سته بە زانستی ماددی و دواتریش 
بەو شتگه له وه  که به ماددەوە په یوه سته، 
ببرێ.  ناو  میتافیزیک  به  ئه مه   ده ک��رێ 
هه یه   فەلسەفی  بیردۆزی  هەندێك  لێرەدا 
كە لەالیەن زانایانی فیزیکەوە دانراون، بە 
كورتی باسیان دەكەین. زۆر لە زانایانی 
ڕابردوو كاتی خۆیان، فه یله سوف بوون. 
زانستەكانی  ت��ەواوی  لە  بڵێین  دەك��رێ 
لە  ب��وون.  ش���ارەزا  خۆیان  س��ەردەم��ی 
به  كە  كەسانەی  ئەو  زۆرن  مێژوودا 
بوون.  بەناوبانگ  ماددییه کان  زانسته 
فەلسەفییان  ه��زری  و  بیر  هەمانکات 
هەبووە و تێكۆشاون كە هزری فەلسەفیی 
لە  پێشكەوتنیان  لەگەڵ  هاوشان  خۆیان 

زانستدا هاوسەنگ بكەن. 
فیزیای  كاتی  بۆ  دەگەڕێنەوە  لێرەدا 
كالسیك، كە لە گالیلۆ و نیوتنه وه  دەست 
پێدەكات. ئەو كاتەی نیوتن بنەمای هێزی 
باسی  و  دامەزراند  گشتیی  کێشکردنی 
پرسیارگه ل ده رباره ی هۆكارەكان  كرد. 
كێشکردن  هۆكاری  داخۆ  ئ��ارا،  هاتنه 

چییە! هۆكاری كێشکردنی زەوی چییە؟ 
دەیگوت:  وەاڵم��دا  لە  نیوتن  هەرچەند 
ئەگەر ئێمە ورد بینەوە لە بینینی جوڵەی 
چۆنییەتی  له  ئه وا  سەعات،  میله کانی 
بەاڵم  تێده گه ین،  ئامێره که   كاركردنی 
نه ناسینی ئێمه بۆ ئه و هێمایانه لەوێوه یه  که 
هێزەكە نه بووەته هۆی جووڵەی ئاوەزمان. 
هەر ئەو پێشكەوتنە خۆی پێودانگێک بوو 
لە  گالیلیۆ  کاره کانی  سه رکه وتوویی  بۆ 
جیهان  میكانیكیی  هزری  و  نیوتن  پاش 

پێشكەوتنی زۆری بە خۆیەوە بینی.
ستوونی فەلسەفەی زانست، فەلسەفەی 

فیزیایە
هەر  ك��ە  بكەینەوە  بیر  وا  دەك���رێ 
بە  و  دەزگایەك  شێوەی  بە  سیستەمێك 
دەتوانێت  نیوتن  یاساكانی  بەكارهێنانی 
ڕوون  كاردانەوەیان  و  جوڵە  هۆكاری 
بكاتەوە و ئەوە بە خۆی سەرەتای زۆر 
كە  ئه ندازه  و  جەبر  بواری  لە  پرسیاره 
ئیرادەیە؟  خاوەن  بوویه کی  مرۆڤ  ئایا 
یاسا  ب��ە  مەحكومە  ب��ووی��ه ك��ی  ی��ان 
كە  میكانیكی  بیرۆكەی  میكانیكییه کان. 
نیوتن  یاساكانی  بە  پاش سەدەی 17  لە 
ت��ەواو  خەیاڵێكی  دەك��رێ.  پشتگیری 
بە  كێشراوە  جیهاندا  لە  كە  میكانیكییە 
شێوەیەك كە الپالس لە شوێنێكدا دەڵێت 
دۆزرایەوە  بیركاری  بیرمەندێكی  ئەگەر 
بە  یەكە  گۆڕانكارییەكانی  بتوانێت  كە 
و  ژمارە  سیستەم  پێكهاتەكانی  یەكەی 
پێشبینی  دەتوانێت  ئه وه   بكات،  حیساب 
كوێ  ب��ەرەو  سیستەم  ت��ەواوی  بكات 
ماشینییانه  بیرۆكەی  ب��ەاڵم  دەڕوات. 
مەسەلە  لە  باش  و  زۆر  تێگه یشتنی  و 

سروشتییه کان ئامادە دەكات. 
میكانیكای  حەڤدەیەمدا  س��ەدەی  لە 
شێوازە  لەو  ماددی  فەلسەفەی  نیوتنی، 
ب��ی��رك��ردن��ەوەدا ب��وو ک��ه م��رۆڤ وەك 
پێک  م��اددە  له   لەشی  و  ئۆتۆمۆبیلێکه 
لە  هەستەكانیشی  ته نانه ت  ه��ات��ووه. 
پێكهاتەكانی  و  میكانیكی  جووڵەی 
و  گرتووه   سه رچاوه یان  میکانیکاوه  
تەواوی جیهان وەك ئۆتۆمۆبیلێکی گەورە 
لە شوێنی خۆیه وه   وایە و هەر كەسێك 
وەك میل و به رده کانی ناو سەعات، كار 
ئیرادەیەك  و  ئیختیارێك  هیچ  و  دەكه ن 
لەده ست خۆیاندا نییە. که سیش بەرپرس 

نییه لە كارەكانی خۆی، چونكە ئیرادەی 
ئێمە  كە  ئەوەی  که واته  نییە،  خۆی  لە 

هەست بە ئیرادە دەكەین چییە؟
ڕوان��گ��ه ی  ل��ه   فیزیا  فەلسەفەی 

فەیلەسوفەكانه وه 
ڕاستییەكە  ئ��ەوە  وت:  دەی  دیكارت 
شتێکی  ه��ەم��وو  پێشووتر  خ��ودا  ک��ه 
خەماڵندووە و هێزی ئیرادەش وه ک ئه و 
سەرچاوەیە وایە كە ئێمە بە ڕێژه یه ک له 
هێزی دەرەكی، كاری پێدەكەین و لێی 
نیوتن  نین. دنیای نوێ، گالیلۆ و  بەئاگا 
ت��ەواوی  تاهەتا  بۆ  و  كرد  دروستیان 
ك��ردووه ،  خۆیان  م��ژوول��ی  خەڵكیان 
سروشتی  شێوەی  بە  خەڵك  هەرچەندە 
قبووڵیان  و  دەگرن  به دوور  لێ  خۆیانی 

نییە، که چی ئیدارە دەكرێن. 
پشتگیری  كالسیك،  فیزیای  لەڕاستیدا 
ده کات لە شێوازی بیركردنەوەی موجیب 
و بناغەی درککردتی که پشت ئه ستووره 
به  بنچینه ی لۆژیکی بیركاری و وا دیاره 
قبووڵکردنی  لە  جگە  دیکه  چارەیەكی 
بۆ  كانت  نەبووە.  سروشتدا  لە  موجیب 
لەناوبردنی ئەو كێشەیە لە بواری ئازادیی 
ئیرادە دەڵێت: »ئەگەر دنیا هەر ئەوە بێت 
ئیرادە  كە  ئاشكرایە  ئه وا  دەیبینین،  كە 
ئەو شتەی كە  واتا  بێت.  ئازاد  ناتوانێت 
نەبێت  شتە  ئەو  هەمان  ڕه نگه  دەیبینین 
ئه و  چۆن  وەك  هەیە.  واقیعدا  لە  كە 
ئه فالتون  ئه شکه وته که ی  به ندکراوانه ی 
بە  سێبەرەكانیان  که  كە  غار  پێشویانی 
واقیع دەبینی و نەیاندەزانی كە سێبەرەكان 

تەنیا سێبەری واقیعێکن«!
كانت بەو شێوەیە بیروڕای خۆی وتووە 
و  هێما  تەنیا  دەیبینین  ئێمه  كە  ئەوەی 
دیارده ن بۆ ڕاستییه ک ڕاستی که له  بنه ڕه تدا 
نە خۆی ڕاستییە و نه  ئه وه  ده گه یه نێت که  
له  سه رچاوه یه کی ڕاستییه وه  هاتووه ، بۆیه 
دیكە  شوێنێكی  لە  شتێک  هه ر  پێویستە 
شێوەیەك  بە  هه بێت  دنیایەش  لەم  جگە 
كە پێشهاتێکی، بە پێشهاتێكی دیكەیه وه  

پەیوەندیی هەبێت« )41(.
فیزیای كالسیك

وەك  دەكرێ  فیزیك،  زمانی  و  فیزیك 
و  بنچینەیەك  ب��ە  بكرێ  نموونەیەك 
لەسەر  زانستەكانی  یەكگرتنی  كۆشكی 
كالسیك،  فیزیای   .)10( بنرێ  بنیات 
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فیزیا.  ئاشناترین  و  كۆنترین  لە  یەكێكە 
حاڵەتی  لە  كە  ده کات  شتانە  لەو  باس 
مەرجەكانی  که  و  جوڵەدان  و  وەستاو 
كاریگەری  لەژێر  جووڵەیان  و  وەستان 
یاساكانی  ناوەكیدان.  و  دەرەكی  هێزی 
شتەكان،  هەموو  كالسیكی  فیزیای 
ته نه   ئەلیکترۆنەكان  وەك  ماكروسكوپی 
ئه ستێره كانیش  و  هەسارە  تا  گه وره کان 

دەگرنەوە )41(.
دامەزرێنەرانی فیزیای كالسیك كامانەن

ل��ە س���ەردەم���ی ئ��ەرەس��ت��ۆدا، ه��زری 
ب��اڵوب��ووەوە،  فیزیک  به   پەیوەندیدار 
و  گالیلۆ  لەالیەن  هەڤدە  سەدەی  پاش 
ئەوان  باسكرا.  نیوتنه وه   و  هۆیگنێس 
یاسا  بەپێی  شتەكان  كە  دا  پیشانیان 

تایبەته کان ده جووڵێن. 
دامەزراند،  یاسا  وەك  بنەمایان  هەندێك 
كالسیك،  فیزیای  یاسایانه ی  ئه م  که 
بەگشتی بە هاتنە ئارای پێشهاتەكان بەپێی 

یاساكانی جووڵە، باس و كار دەكەن.
یاسای سێیانەی نیوتن، ڕێگایەكی سادە و 
ڕاستەوخۆ بۆ بابەتەكانی فیزیای كالسیك 

و میكانیكی كالسیك دەكاتەوە )41(.
نیوتن 

ئیسحاق نیوتن ماوە ماوە لە لەندەن ده بوو. 
ئەو بۆ چەند خولێک ئه ندام پەرلەمانیش 
بوو، ئه رکه  فه رمانبه رییه کانی وەك کات 
بە  یەكەمین كتێبی  بووە.  بردنێک  به سه ر 
ڕووناكی  زانستی  یان  ئوپتیكوس  ناوی 
ناسی، لە مەنتقی بیركارییه وه  باڵوكرده وە. 
خەریكی  ساڵێك  چ��ەن��د  م���اوەی  ب��ۆ 
بوو  ئایینی  لێكۆڵینەوەی  و  خوێندنەوە 
»خوێندنەوەكانی  كتێبی  هۆیەوە  به  كە 
كتێبی ئایین«ی نووسیووە. لە ساڵی 1666 
بەاڵم  دانا،  بیركاریدا  لە  زانستی جەبری 
ئەو  هەڵسوكەتەكانی  و  مەرج  هۆی  بە 
كاتەی كە لە پێشەوە بوو لە چاپكردنی 
دواتر  بێگومان  پاراست.  خۆی  كتێبه که  
بواری  لە  و   لێكۆڵینەوە  چەندین  لە 
زانستە  ل��ەو  س���وودی  ئەستێرەناسی 
وەرگرت. ساڵی 1687 كتێبی به ناوبانگی 
)بنەماكانی  ناونیشانی  ل��ەژێ��ر  خ��ۆی 
باڵو  سروشتدا(  فەلسەفەی  لە  بیركاری 
اصول  بنەماكان=  کتێبی  به   که   کرده وه  
بووە  کتێبه   ئه م  سەرەتادا  لە  ناسراوه. 
قوتابیانی  الیه ن  له   گاڵتەپێكردنی  مایەی 

بەاڵم  كامبریدجه وه ،  زانكۆی  فەلسەفەی 
بینینی  و  شێواز  زانرا  كە  تێنەپەڕی  زۆر 
و  گوتنه وه   وانە  شێوازەكانی  تەنیا  نەك 
ئایندەی مێژووی فەلسەفەیه، بەڵكو ڕۆڵی 
زۆریشی هه یه  لەسەر مێژووی زانستیش. 
شاسواری  مه دالیای   1705 ساڵی  لە 
)پاشایی( لە شاژن وەرگرت. لە تەمەنی 
85 ساڵیدا لە لەندەن كۆچی دوایی كرد 
لە  كە  بوو  زانا  و  فەیلەسوف  یەكەم  و 

كەنیسەی ویسمینستر نێژراوە )39(.
فیزیای نیوتنی

نیوتنی تەواوی زانستی وجود و  فیزیای 
زانستی ڕووناكی و میكانیك و دینامیك 
بە  خۆی  بیرۆكانەی  ئەو  ئیستاتیكایه،  و 
شێوەی ڕوون لە دوو خاڵدا باس كردووە:
1- بەیانی تایبەتی خۆی لە ساڵی 1686 
بۆ  بیركاری  بنەماكانی  ناونیشانی:  لە 

فەلسەفەی سروشتی.
2- ئه و بناغانه ی پەیوەستن به لێکۆڵینه وه ی 

فیزیاوه  پێویسته لەبەرچاو بگیرێن)39(.
هێز

چەمكی هێز ئەو كێشکردن یان پاڵنانەیە 
دیاریكراو  تەنێكی  لە  كار  دەشێت  كە 
یان  هەڵدەدەیت  تۆپێك  كاتێك  بكات، 
بەهێزێكی  ئەوا  تێهەڵدەدەیت  شەقێكی 

دیاریكراو كار دەكەیتە سەری )14(.
هێز و گۆڕان لە خێراییدا

تەنێكی  لە  هێزێك  كاریگەریی  زۆرجار 
گۆڕینی  ه��ۆی  دەب��ێ��ت��ە  دی��اری��ك��راو 
تەنێكی  هێز  ه��ەروەه��ا  خێراییەكەی، 
لە  ئ��ەوەی  وەك  دەجووڵێنێت  وەستاو 
یان  ڕوودەدات،  تۆپێكدا  هەڵدانی 
تەنێكی جواڵو دەوەستێنێت وەك ئەوەی 
ئۆتۆمبێلدا  برێكی  بەكارهێنانی  لەكاتی 
ئاڕاستەی  هێز  هەروەها  ڕوودەدات، 

جوڵەش دەگۆڕێت )14(.
بنەما  زایینی،   1687 ساڵی  لە  نیوتن 
بیركارییه کانی فەلسەفەی سروشتی داناوە. 
لەو كتێبەدا بە ڕوونكردنەوەی یاساكانی 
كێشکردنی  مانای  شتەكان،  جوڵەی 
فیزیای  هه روه ها  خستووه.  دیار  گشتیی 
میكانیكی كالسیكی دامەزراند. هەروەها 
لەگەڵ  بیرکاری  تەواوكردنی  لە  نیوتن 
بیركاریزانی  نیتر  ویلهلم گوتفرید الیب 
ناوی  بەشداربووە.  و  هاوكار  ئەڵمانی 
و  ئەوروپا  لە  زانستی  بە شۆڕشی  نیوتن 

بەرزبوونه وه  و سەركەوتنی تیۆری خۆر-
پەیوەندی   Helicoentrism سەنتەر 
خواردووە. ئەو یەكەمین كەس بووە كە 
خولگه ی  له سه ر  هه ساره کانی  سروشتی 
خۆیان به  ده وری خۆردا باس کردووه . 
یاساكانی  سەلماندنی  بۆ  توانی  هەروەها 
بیركاری  به ڵگه ی  هەسارەكان  جوڵەی 
یاسای  گەشەكردنی  لەپێناو  بدۆزێتەوە. 
ناوبراو، ئەوه ی ئاشکرا كرد كە ده کرێ 
خولگه ی هه ساره کان كە هێلكەیی نه بێت 
بەڵكو دەكرێ لوولخواردوویی-ش بێت. 
تاقیكردنەوە  پاش  لە  نیوتن  هەروەها 
ورده کانی که به دەستی هێنان سه لماندی 
که  تیشکی سپی تێكەاڵوێكە لە تەواوی 
و  وه نه وشه یی  لەنێوان  كە  ڕەنگەكان 

سوردان. 
بەگشتی  كۆلێژ  وانەكانی  كاتەدا  لەو 
ئامۆژگارییەكانی  ب��ن��اغ��ەی  ل��ەس��ەر 
نیوتن  ب��ەاڵم  ڕێكخرابوون،  ئەرەستۆ 
بیرۆكەی  لەگەڵ  كە  زانی  بەباش  وای 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��خ��وازی ف��ەی��ل��ەس��وف��ان��ی 
گالیلۆ،  دیكارت،  وەك  نوێخوازیشدا 
بکرێ.  ئاشنا  كۆپلێر  و  كۆپرنیكۆس 
هاوکێشه ی  یاسای  توانی  1665ز  ساڵی 
پێکه وه یی لە جەبردا بدۆزێته وه  که دواتر 

بووە هۆی داهێنانی حیسابی دیفراسیل.
لێكۆڵینەوەكانی  نیوتن  1684ز  ساڵی 
و  زەوی  كێشکردنی  هێزی  ده رب��اره ی  
چۆنیەتی جوڵەی هەسارەكان تەواو كرد. 
زۆر  كە  نووسی  ب��وارەدا  لەو  كتێبێكی 
ناسی  ئەستێرە  هالی  ئەدمۆند  سەرنجی 

ئینگلیزی بۆ الی خۆی ڕاكێشا.
سروشتی  فەلسەفەی  بنەماكانی  كتێبی 
 philosophiae naturalis

ڕۆڵێكی   principia mathematica

زۆری بینی لە جیهانی زانستدا بەتایبەت له  
هاتنه  ئارای فیزیای سروشتدا که هەندێك 
لە زانایان ئەو كتێبە بە گەورەترین كتێبی 

زانستی مێژوو داده نێن.
بكاتەوە  ڕوونی  نەیتوانی  نیكوس  كوپر 
هەسارەكان  س��وڕان��ی  شوێنی  بۆچی 
هێلكەییە و چ هێزێك كاریان لێدەكات. 
بۆچی  نەبوو  ئاشكرا  ب��ۆی  ه��ەروەه��ا 
لە  كاتێک  هەسارەكان  سوڕانی  خێرایی 

خۆر نزیك دەبنەوە زیاتر دەبێت )38(.
بیركاریدا  بنەماكانی  كتێبی  لە  نیوتن 
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بە  سروشتی  فەلسەفەی  به  س��ه ب��اره ت 
پرسیارانەی  جۆرە  ئەو  وەاڵمی  تەواوی 
داینەوە. سەلماندی كە هێزی كێشکردنی 
یاسای  پێی  بە  ئاسمانییەكان  تەنە  نێوان 
دووجا  ڕه گ��ی  ی  پێچەوانە  گۆڕرانی 
نێوان  ڕاكێشانی  هێزی  واتا  كاردەكەن. 
ڕه گی  به   یه کسانه  هەسارەیه ک  و  خۆر 
بە  ك��ە  نێوانیان  دووری���ی  دووج���ای 
داوە  پیشانی  بیركاری  لێكۆڵینەوەیەكی 
یاسای پێچەوانەی ڕه گی دووجا خولگەی 
هەسارەكان بە شێوەی هێلكەیی دروست 
بڵندتری  هه نگاوی  ئەو  پاشان  دەكات. 
گشتی  كێشکردنی  یاسای  و  هاویشت 
له   شتێك  هەر  ئەو  بەپێی  كە  دامەزراند 
هێزێكی  دیكە،  شتێكی  هەر  به رانبه ر 
كێشکردنی هەیە كە ئەندازەی ئەو هێزە 
بەپێ فۆرمولێك ئەندازە دەگیرێت )38(.

بنەما  كتێبی  دی��ك��ەی  بەشێکی  ل��ە 
بیركارییه کاندا، نیوتن چۆنیەتی جووڵەی 
شتەكان لە چوارچێوەی سێ یاسادا ڕوون 

دەكاتەوە.
یاساكانی نیوتن

یاسای یەكەمی نیوتن لە بواری جووڵەی 
شتەكان

تەنی  بە وەستاوی و  »تەنی وەستاو هەر 
خێراییە  ب��ە  ج���واڵوی  ب��ە  ج��واڵوی��ش 
ئاڕاستەدا(  و  بڕ  )لە  خۆی  نەگۆڕەكەی 
دەمێنێتەوە ئەگەر هیچ هێزێكی دەرەكی 
ئەو  نه كات  ناچاری  و  تێنەكات  كاری 

بارە بگۆڕێت كە تێیدایە« )14(.
یاسای دووەمی نیوتن لە بواری جوڵەی 

شتەكان
ڕاستەوانە  دیاریكراو  تەنێكی  »تاودانی 
هێزە  بەرەنجامی  لەگەڵ  دەگ��ۆڕێ��ت 
پێچەوانەش  و  كاریگەرەكان  دەرەكییە 
دەبێت«  هاوڕێژە  بارستاییەكەیدا  لەگەڵ 

.)14(
شتێك،  جووڵەی  ئ��ەن��دازەی  گۆڕینی 
كە  هێزەكانی  كۆی  كارلێكی  لەگەڵ 
لەسەر ئەو شتە ڕۆڵیان هەیە و الی ڕاستی 
ئەو  فۆرمولی  دەگونجێت.  هێزەكەدان 
فۆرمولێكی  كە   F=ma ئەوەیە  یاسایە 
سەرەكییە لە میكانیكی كالسیك و بەپێی 
لەگەڵ  بەرامبەرە  شت  یەك  یاسایە  ئەو 
كێشی  لەسەر  هێزانەی  ئ��ەو  ت���ەواوی 

شتەكە ڕۆڵیان هەیە.

یاسای سێیەمی جووڵەی شتەكان
ئەوا  بكەن،  كارلێك  تەن  دوو  ئەگەر 
تەنی  دەیخاتە  یەكەم  تەنی  هێزەی  ئەو 
دووەمه وه  لەبڕدا یەكسانه بەو هێزەی كە 
ئەم  یەكەم،  سەر  دەیخاتە  دووەم  تەنی 
دەبن  پێچەوانە  ئاڕستەدا  لە  هێزە  دوو 

.)14(
بە  هەیە  كاردانەوەیەك  كارێك  هەر  بۆ 

هه مان بڕ و به پێچەوانەی ئاراسته.
هەروەها  و  نیوتن  یاساكانی  كۆمەڵە 
بناغە  نیوتن،  گشتیی  كێشکردنی  یاسای 
سەرەڕای  نوێن.  بەرهەمهێنانی  بنەمای  و 
نوێتر،  بیردۆزی  چەندین  پەیدابوونی 
سەرەڕای  نەبووە.  كه م  ئەو  گرنگیی  لە 
وازی  نیوتن  زانستییه کانی،  چاالكییە 
ڕامیارییه کانیش  چاالكییە  و  ك��ار  لە 
نەهێناوە. ئەو لە ساڵەكانی 1689، 1701 
و 1702 زایینی نوێنەری پەرلەمان بووە. 
پەرلەمان  لە  تەنیا ڕستەی كە  هەرچەندە 
لەو بەجێمابێت ئه و داواكارییه ی بوو بۆ 

بەستنی پەنجەرەكانی پەرلەمان.
تەمەنی،  كۆتایی  تا  زایینی  1703وه   لە 
ئیمپراتۆرییه تی  كۆمەڵەی  بەرپرسی 
ئەندامی  ه��ەروەه��ا  ب���وو،  ب��ەری��ت��ان��ی 
فەرهەنگسەرای زانستیی فەڕەنسیش بووە.

نیوتن و زانستی ڕووناکی
 1672 ساڵی  تا   1670 ساڵی  لە  نیوتن 
وان��ەی  ڕوون��اک��ی  فیزیای  ب���واری  ل��ه  
وتۆتەوە  وانەی  سااڵنەدا  لەو  ده گوته وە. 
و  تیشک  تیشک،  شكانه وه ی  بواری  لە 

پێكهاتەكانی ڕووناكیی سپی،  ڕووناكی. 
بەكارهێنانی   هەورەها  و  ڕەنگەكان  و 

هاوێنە و ئاوێزه. )27(.
هەروەها ئەو باسی ڕووناكی ڕەنگاوڕەنگ 
دەكات كە له چەند ڕەنگ پێک هاتووه ، 
ڕه نگی  یه ک  تایبەتمەندییەكانی  ب��ەاڵم 
بوارەدا  لەو  هه یه ، وەك ڕووناكیی سپی. 
نیوتن بیردۆزی ڕەنگەكانی هەیە. كاری 
زۆریشی بۆ تێلێسكۆپەكان كردووە. ئەو 
دروست  خۆیشی  تایبەتی  تێلێسكۆپی 
ئوپتیكوس  ناوی  بە  كێتێبێكی  كردووە. 
باسی  وردی  بە  زۆر  که  ب��اڵوك��ردەوە 

شكانه وه ی تیشکی كردووە )27(.
فەلسه فەی  لە  نابیركارییه کان  بنەما 

سروشتیی نیوتندا
یاسای ئیستداللی لە فەلسەفەی نیوتن

نیوتن ئەو یاسایانە بە یاساكان یان بناغەی 
ئەو  دادەنێت.  سروشت  لێكۆڵینەوەكانی 
یاسایانە لە سەدەی هەژدەیەم بە یاساكانی 
یاسایانە  ئەو  دەشێت  ناسراوبوون.  بناغە 
زۆر  بنەمایانە  ئەو  ئەمڕۆ  خوێنەری  بۆ 
یاسایانە  ئەو  بزانین  باشە  بن.  سەرەتایی 
ڕۆڵی زۆریان هەبووە لە پێشكەوتنەكانی 
كۆمەاڵیەتی  و  زانستی  ج��ۆراوج��ۆری 
ناكات  پێویست  ك��راون.  ئێستا  تا  كە 
تێگەیشتنی ئەمڕۆ لەگەڵ سێ سەد ساڵی 
دەزانین  هەروەك  بكەین.  بەراورد  پێش 
ئەو  كە  شاهیدە  فەلسەفەش  مێژووی 
تا  وتراوە،  نیوتن  لەالیەن  بنەمایانەی كە 
هاتنە پێشی ئەنیشتاین نەك تەنیا گۆڕانێكی 
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بەڵكو  زانست  لەسەر  نەبوو  گ��ەورە 
شۆڕشێك بوو كە بووە هۆی تێگەیشتن 

و بینینی هزری مرۆڤ )40(.
یاسای یەكەمی نیوتن

ڕاستانه،  هۆكارە  لەو  زیاتر  نابێت  »ئێمە 
بۆ  که  بكەین  قبوڵ  دیكە  ه��ۆك��اری 

كاركردنی شتەكانی سروشت بەسه«.
یاسای دووەمی نیوتن

»پێویسته ئێمە بۆ تەواوی هاتنەكایەكانی 
ئەو شوێنەی  تا  هاوئەندازەیی سروشتی، 
ك��ە دەش���ێ���ت، ه���ۆك���اری ی��ەك��س��ان 

لێكۆڵینەوەدا باس بكەین«.
یاسای سێیەمی نیوتن

ئەندازە  خوێندنەوەی  و  لێكۆڵینەوە  »بە 
به رهه مهاتووی  ج��ۆراوج��ۆره ک��ان��ی 
بن،  ئێمەدا  دەستی  لەبه ر  كە  سروشت، 
که مبوونیان  و  زیادبوون  ئه وتۆی  توانای 
دەگەینە  به مه   ڕادەك��ان��دا،  لە  نه بێت 
ڕیزبەندیی  پێویسته  كە  ئەنجامەی  ئەو 
جیهانی، بە هاندان جێبەجێ بكرێ و هەر 
شتێک لە به ر ده ستی ئێمه دا نییه، خۆیان 
پێ ڕاگیر نەکرێ و بوونیان نه بێت« )39(.
كێشەكانی فەلسەفە بۆ فیزیای كالسیكی

ئیدە  چاودێریی  ڕێكخراوی  هەرچەندە 
كە  كوپرنیكۆسی  كتێبێكی  )عقیدە(، 
مەسیحی  ئاسمانیی  كتێبی  دژی  ل��ه 
هزرەكانی  بەاڵم  كرد،  قەدەغەی  بوو، 
لەناو  بەرچاوی  ڕۆڵێكی  كوپرنیكۆس 
هێشت.  به جێ  بیرمەندان  هزری  و  بیر 
بیرمەندان جردانو برونو بوو،  یەكێك لە 
زانایەكی گەورەی بیركاری بوو، بیرمەند 
و فەیلەسوفێكی ئیتاڵیی سەدەی شانزەش 
بوو  دوف��راس  كۆلێژی  مامۆستای  بوو، 
زانكۆی  مامۆستای  هەروەها  پاریس،  له 
تەواوی  دەیگوت  بوو.  ئۆكسفۆردیش 
و  هەیە  ناوەڕۆكیان  یەك  ڕاستییەكان 
لە  هەروەها  شتن.  یەك  جیهان  و  خودا 
شتن  یەك  ماددە  و  ڕۆح  ئەودا  باوەڕی 
دوو  لە  هەقیقەت  له  بەشێك  ه��ەر  و 
لە  پێكهاتووە كە  و ڕۆح  ماددی  بەشی 
فەلسەفە  ئەركی  بۆیە  نابنەوە.  یەكتر جیا 
ئەوەیە یەكبوون لەناو زۆرینەدا ببینێته وه ، 
لەناو ڕۆحدا.  لەناو ماددە و ماددە  ڕۆح 
دۆزینەوەی  فەلسەفە  مەبەستی  هەروەها 
پێكهاتەیەكە كە تەواوی دژەكان لەگەڵ 
مەبەستی  هەروەها  بکاتەوە.  كۆ  یەكتر 

پلەی  بەرزترین  بە  گەیشتنه  فەلسەفە 
مەعریفیی یەكبوونی گشتی كە بەرامبەرە 
پشتگیریی  برونو  خوا.  بە  عەشق  لەگەڵ 
واتە  كوپرنیكۆس.  بیردۆزی  لە  کرد 
دەسوڕێتەوە  خ��ۆردا  دەوری  بە  زەوی 
نەك خۆر بە دەوری زەویدا بسوڕێته وه . 
كۆمەڵە  و  خۆر  كەشکه شانه کاندا  لە 
یەكێك  زەوی  ه��ەن.  دیكە  خ��ۆری 
هه ژمار  بێ  که   ئاسمانییەکان  بەشە  لە 
تیایه.  دیكەی  ه��ەس��ارەی  و  ئەستێرە 
كوپرنیكۆس  لێكۆڵینەوەكانی  لە  برونو 
كە  وەرگرت  نوێی  فەلسەفی  ئەنجامی 
ئامۆژگارییەكانی  و  فێركردن  لەگەڵ 
لەالیەن  بۆیە  نەیدەخوێندەوە.  كەنیسەدا 
وه ک  ئیدەكانه وه   تەفتیشی  مەحكەمەی 
مورتەد بۆ مەحكەمە داوا كرا و هەشت 

ساڵ ئەشكەنجە درا.
سەبر  بە  بەندینخانەی  زۆری  ناخۆشیی 
و  بیر  لە  وازی  چونكە  بەاڵم  تێپەڕاند، 
كۆتاییدا  لە  نەده هێنا،  خۆی  باوەڕەكانی 
ئاسانترین  عەقیدە،  تەفتیشی  مەحكەمەی 
بەبێ  و  مراندن  شێوازی  ڕەحەتترین  و 
زیندوویی  بە  که  دانا،  بۆ  خوێن  ڕژانی 

بسوتێنرێ.
)ئینزیسیون(  ناشرینه کانی  كارە  بزانین  با 
بوو  ب��ەردەوام  یەك  دوای  سەدە  چەند 
لێ  كوشتارگەیەك  وەك  ئەوروپای  و 
لە  خەڵك  گروپ  گروپ  كە  كردبوو 
بەندینخانەكان  و  ئەشكەنجە  شوێنەكانی 
و  سێداره  داری  لەسەر  و  ئاگر  لەناو  و 
پاپای  چونكە  دا.  گیانیان  ملپه ڕاندن، 
هەموو  ئەو  شەرعیبوونی  بە  لە  گه وره 
عیسای  لە  خۆی،  گوتەی  بە  کوشتاره، 

مەسیحه وه  فەتوای دەركردووە.
ئیسپانی  تەفتیشی  مەحكەمەی  لە  تەنیا 
كەس   31912 كەنیسە  ئاماری  بەپێی 
سووتێنران،  ئاگردا  لەناو  زیندووی  بە 
بیرمەندی   1642-1564 گالیلۆ  ب��ەاڵم 
ئیتاڵی،  فیزیایی  فەیلەسوفی  و  بیركاری 
و  بوو  بەناوبانگیش  ئەستێرەناسێكی  كە 
بوو،  ئاسمانبین  ته له سکۆبی  داهێنەری 
لە  ساڵیدا  حەفتا  تەمەنی  لە  کرا  ناچار 
مەحكه مه ی  و  حاكمەكان  بەرانبەر 
بنێته  دەست  و  دابدات  ئینزیسیون چۆك 
لە  واز  كە  بخوات  سوێند  ئینجیل  سەر 
بهێنێت  خۆی  كفرئامێزەكەی  ب��اوەڕە 

 36 تەمەنی  لە  گالیلۆ  بكات.  تۆبە  و 
1600دا  ساڵی  لە  وات��ە  خۆیدا  ساڵی 
هەر  دەشێت  بینیبوو.  برونوی  سوتاندنی 
ئەوه بووبێت که تۆبەی پێ کردبێت و 
وازی لە بیرۆكەكانی خۆی هێنابێت، كە 
زەوی وەستانی نییە و بە دەوری خۆردا 
دەسوڕێتەوە نەک خۆر بە دەوری زەویدا 

بسووڕێته وه  )38(.
زانست و ئیمان

و  زانست  جیابوونی  هۆی  بووە  گالیلۆ 
ئایین

گ��ه وره ی  بیرمەندی  گ��اوس  دەڵ��ێ��ن 
بیركاریی ئەڵمانی، كاتێك بینینی هەسارەی 
ئاشكرا  خۆر  كۆمەڵەی  لە  هەشتەمی 
بە  بەناوبانگ،  فەیلەسوفی  هیگلی  كرد، 
ڕەخنە و پێكەنینەوە وەاڵمی داوەته وه كە 
شتی وا مومكین نییە و پێی وا بووه  که 
پێكهاتەی كۆمەڵەی خۆر تەنیا بە حەوت 
هەسارە گەیشتۆتە كەمالی خۆی و بوونی 

هەسارەی هەشتەم مه حاڵە.
پایەبەرزی  ئیستیلمن دریك، پڕۆفیسۆری 
تۆرنتۆی  زانكۆی  لە  زانست  مێژووی 
بەناوبانگی  كتێبی  نووسەری  كەنەدا، 
وایە  پێی  گالیلۆ«  زانستی  »ژیاننامەی 
و  بینین  ب��ە  فەلسەفە  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی 
بەرامبەر  لە  جیهان،  تیۆریزه كردنی 
زانست  و  ئایین  ن��ێ��وان  ڕێكه وتنی 
کاردەکات، که واتە سروشتییە فەلسەفە لە 
سەرەتاوە بە دوای ئاییندا بڕوات و دواتر 

ڕابەری زانست بێت.
فینومێنی  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی  دری����ك، 
مەعنەویی  زاوزێ���ی  سەربەخۆیانه ی 
زانستی  نوێی  له دایکبوونی  و  فەلسەفە 
خۆیدا  لێكۆڵینەوەكانی  بازنەی  لەناو 
داناوە. ئەو گالیلۆی بە دەستپێكەری ئەو 

زاوزێیە پڕ ژانه داناوە.
منداڵی  گەورەترین   1642-1564 گالیلۆ 
خوشك  ش��ەش  و  ب��ووە  بنەماڵەکه ی 
باوكی  ه��ەب��ووه،  دی��ک��ه ی  ب���رای  و 
گالیلۆ  ب��ووە.  زانا  زۆر  مۆسیقازانێكی 
فلۆرانسه  قوتابخانەیەكی  لە  خوێندنی 
پیزا  زانكۆی  لە  پاشان  و  پێكرد  دەست 
پاش  داوە.  خۆی  خوێندنی  بە  درێژەی 
چەند ساڵێک نووسراوێكی خۆی نووسی، 
ئه و کاته ی كە هەر لە سەرەتای فێربوونی 
فەلسەفەی سروشتی ئەرەستۆدا بوو، ئه وه  
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كەوتنە  خێرایی  له  بووە  بەگومان  بوو 
دەیبینی  وای  ئەو  شتەكان.  خ��وارەوەی 
كە ده نکه تەرزەکان که  ده بارێن، وێڕای 
هەموویان  جۆرییان  ج��ۆراو  و  قه باره  
وه ک یەك دەكەونە خوارەوە و هاوكات 

دەكەونە سەر زەوی.
ئوقلیدوس  بنەماكانی  لە  حەزی  گالیلۆ 
بۆ  باوكی  داوای  لەسەر  پاشان  ك��رد، 
تەواوكردنی خوێندنی پزیشكی، بیركاری 
 1585 ساڵی  لە  و  خوێند  فەلسەفەی  و 
زانكۆی  وەرگرێت،  بڕوانامە  بێئەوەی 
زانكۆ،  بەجێهێشتنی  پاش  هێشت.  بەجێ 
تایبەتیی  وانەوتنەوەی  بە  ساڵێك  چەند 
ساڵی  و  کرد  ب��ەڕێ  کاتی  بیركاری، 
1586 یەكەمین نووسراوی زانستیی خۆی 
هیدرۆستاتیكی  هاوسەنگیی  بواری  لە 
و  وریایانە   1587 كۆتایی  لە  نووسی. 
دۆزییەوە  تەنه كانی  قورسایی  چه قی 
گەیاندە  گالیلۆی  ناوبانگی  و  ناو  كە 

دەرەوەی ئیتاڵیا.
فلۆرانسه  ئەكادیمیای   1588 ساڵی 
داوای لە گالیلۆ كرد وتارێک بدات بۆ 
ئه ندامه ئه کادیمییه کان، ده رباره ی شوێن 
هەر  دۆزەخ،  نهۆمەكانی  و  چۆنیەتی  و 
)دانتێ( دۆزەخی  لە  كە  شێوازەی  بەو 
دا هاتووە. ساڵی 1589 بووە پڕۆفیسۆری 

بیركاری لە زانكۆی پیزا )38(. 
دواتر جیاوازی نێوان ڕێگاچارەی خۆی 
که وتنه   به   سه باره ت  ئەرەستۆ  هی  و 
كتێبی  دوایه مین  لە  ته نه کان  خواره وه ی 
ڕوون  خ��وارەوە  شێوەیه ی  بەم  خۆیدا 

كردەوە.
ئەرەستۆ دەڵێت؛ ته نێک بە بارستایی سەد 
پێش  گ��ه زه وه   سەد  بەرزایی  لە  پاوه ند 
پاوه ندی  یه ک  ته نێکی  که وتنه سه رزه ویی 
له  هه مان به رزاییه وه  ده که وێت. به اڵم من 
دەڵێمهه ردوکیان له  هه مان کاتدا دەگەنە 
تاقیکردنه وه ش  به   ئه مه   زەوی،  سەر 
گەورەکه  ته نه   ده بینین  و  ده سه لمێنرێ 
لە كۆتاییدا به  ئه ندازه ی چه ند په نجه یه ک 
پێش تەنه بچووكەكە ده که وێت. که واته 
که مه   زۆر  ڕێ��ژه   ئ��ه م  بوترێ  ده ک��رێ 

پشتگوێ بخرێ.
سروشتی  فەلسەفەی  لە  باس  ئەرەستۆ 
)فیزیا( دەكات، بەاڵم بنەماكانی سروشتی 
باس  میتافیزیک  به  تایبەت  كتێبێكی  لە 

نه زانینی  ئەرەستۆ  مەبەستی  ك��ردووه. 
دۆزی��ن��ەوەی  و  پێشهاتەكان  هۆكاری 
ت��ەواوی  ل��ە  ب��ووه   كۆتایی  مەبەستی 

پێشهاتەكاندا. 
فیزیای  بۆ  فەلسەفە  كێشەكانی 
كالسیكی فیزیای نیوتنی وەك نموونە  

ئەو دوربینییەی وەبەری  بە هۆی  گالیلۆ 
هێنابوو، ئاشكرای كرد كە: گۆی مانگ 
زۆرە  نزمی  و  بەرزی  و  چاڵی  خاوەنی 
پێكهاتوون  كەشكەشانه کان  هەروەها  و 
لە ئەستێرە. جگە لەو ئەستێرانەش كە بە 
چاو دەبینرێن، ئەستێرەی زۆر لە ئاسماندا 
هەن. هەروەها چوار مانگه که ی هه ساره ی 
موشتەری و جووڵه ی كۆمەڵەی خۆری 

ڕوون كرده وه .
زۆری پێ نەچوو وێڕای لێكۆڵینەوەكانی 
زیاد  كوپلریش  گالیلۆ،لێكۆڵینەوەكانی 
بوو و ئەو باوەڕە پەیدابوو كە بیردۆزی 
ئەنجیلدا  لە  كە  كەنیسە  گ��ەردوون��ی 
وتراوە خودا یەكەم جار زەوی دروست 
كردووە، په کی که وت. به اڵم چیرۆكی 
نێوان  شەڕی  دەستپێكی  گالیلۆ،  تۆبەی 
ئایین و هەقیقەت بوو كە ئاسایی شتی وا 

لە بینینی مەسیحییەوە كفر بوو. 
تۆبه ی کردووە  گالیلۆ  ئەوکاتەی  دەڵێن 
لە شوێنی خۆی هەستا و ڕۆیشتە دەرەوە، 
بینیبوویان  بوون  لەوێ  كەسانەی  ئەو 
دادگای  زەوییه که ی  لەسەر  گالیلیۆ  كە 
نووسیبوو: سەرەڕای هەموو شت زەوی 

به ده وری خۆردا ده سوڕێته وه .
نیوتن،  کێشکردنی  هێزی  ده رب���اره ی 
ساڵی  لە  نیوتن  ئیسحاق  زانیمان،  ئێمه  
كۆچی دوایی گالیلۆ واتە لە ساڵی 1643 
لەدایك بووە. فیزیاناس و بیركاریناس و 
زانكۆی  لە  بوو.  ئینگلیز  فەیلەسوفێکی 
یاسای  و  خوێندوویەتی  كامبریدج 
یاسا  و  داناوە  زەویی  هێزی كێشکردنی 
بە  نیوتن  خسته وە.  ڕێك  میكانیكیه کانی 
لەالیەن  برونو،  و  گالیلۆ  ئاستی  هەمان 
لە  ئەوە  كرا،  دژایەتی  كەنیسەیەكەوە 
هاوسەنگییە  ئ��ەو  كە  ب��وو  حاڵەتێكدا 
خودا  خواستی  بە  ئینجیل  كتێبی  لەناو 
خۆ  له   یاسایەكی  هیچ  و  دام���ەزراوە 
نیوتنیش  بیردۆزەی  ئەو  بۆیە  نه گرتووه ، 
دیاردەیەكی  وه ک  كەنیسەوە  لەالیەن 
نوێی شەیتانئامێز لەقەڵەم درا و فەتوایان 

و  شەیتانە  كرێگیراوی  بە  نیوتن  كە  دا 
كافرە و مورتەدە و دەبێت به ر نه فره ت 
بدەن،  س��زای  نەیانتوانی  ب��ەاڵم  ب��درێ. 
چونكە نیوتن لە ئینگلیز بوو و پشتگیری 

لێ دەکرا )38(.
كێشەكانی یاسای کێشکردنی نیوتن

یاساکه،  بەپێی  كە  دەیزانی  باش  نیو تن 
هەسارەكان یەكتر كێش ده که ن بۆ الی 
هه میشه یییان  جووڵه ی  به مه   و  یەكتر 
بۆ  نامەیەك  بە   1692 ساڵی  لە  ده بێت. 

ڕیچارد بنتلی نووسی: 
گه ردوون  ئەستێرەكانی  ژمارەی  »ئەگەر 
ئاسمان  لە  ئەستێرەكان  و  بن  ناکۆتا 
قوواڵیی  ن��او  به   یەكسان  شێوەی  بە 
خاڵێکی  و  بووبن  پەخش  ئاسمانه کاندا 
ئه وا  بکاته وه   کۆیان  نه بێت  ناوەندییان 
ئەمه  ناچێت.  تێك  هه رگیز  جیهان 
بیرۆكەی کێشکردنی تووشی كێشەیەكی 
بەپێی  و  سلیجه ر  بەڕای  کرد.  سەرەكی 
ناکۆتای  ژم���ارەی  نیوتن،  ب��ی��ردۆزی 
شتێك  بە  دەگەن  کێشکردن،  هێزه کانی 
که پەیوەندیی هه یه  به كێشی ته نەوه . واتا 
هەموو  و  بێت  ناکۆتا  گه ردوون  ئەگەر 
ته نێکی  له سه ر  کاریگه رییان  تەنه كان 
کێشکردن  بڕی  ئه وا  هه بێت،  دیاریکراو 

له سه ر ئه و ته نه، بێ ئەندازە دەبێت.
کێشکردنی  یاسای  دیكەی  كێشەی 
نیوتن ئەوەیە كە بەپێی یاسا، هه ر شتێك 
دەتوانێت تەواوی شتەكانی دیكە بۆ الی 
بەو  بكات.  گەشە  و  ڕابكێشێت  خۆی 
مانایەی كە كێشی یەك شت دەتوانێت، 
لەگەڵ  ئەوە  ببێت.  زیاد  ئەندازە  بێ  تا 
چونكە  نایه تەوە،  یه ك  تاقیكردنەوەكان 
ئەندازە  بێ  كێشی  بە  شتێك  بوونی 
هەر  جووڵەی  دەزانین  ئێمه   نەبینراوە. 
شتێك ڕێژەییە، ئەو كاتەی باس لە ته نێک 
سەرەتا  جووڵەیدا،  کاتی  لە  ده ک��رێ 
دەبێت ببینرێ بۆچی ته نه که ده جووڵێت 

یان لە ڕاستیدا چۆن ده جووڵیت. )38(.
كێشەی یاساكانی نیوتن

ئەو كاتەی نیوتن یاساکانی خۆی بەیان 
زۆر  كێشەی  تووشی  یاساکان  ك��رد، 
نیوتن  دووەم��ی  یاسای  هاتن،  ج��ددی 
لەگەڵ تاقیكردنەوەكاندا یەك ناگرێتەوە، 
بەپێی یاسای دووەمی F=ma ئەو هێزەی 
كە دەگاتە ته نێک تا ناکۆتا خێراییەكەی 
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هیچ  لەگەڵ  ئه مه  که   دەبێت.  زیاد  پێی 
بینراوێکی ژێر تاقیكردنەوەكانی ڕۆژانەدا 

نایه تەوە.
دووریی  به   په یوه ندیی  دیكە  كێشەی 
كە  مانایەی  بەو  هه یه .  ته نه کانه وه   نێوان 
دووریشه وه   له   كێشکردن  هێزی  ڕۆڵی 
و  دەگوێزرێتەوە  ناکۆتا  بە خێرایی  هه ر 

ڕۆڵ دەبینێت.
لە ڕاستیدا هەموو شتەكان لە چوارچێوەی 
موتڵەقدان كە پێی دەڵێن »ئێتێر« لە حاڵەتی 
جووڵەدان، واتە بینەر دەیتوانی لە بواری 
بكات.  قسە  شت  دوو  ڕێژەیی  جوڵەی 
یان دەیتوانی جوڵەی موتڵەق لەبەر چاو 

بگرێت )40(.
یاساكانی  ئێستا،  س��ەدەی  سەرەتای  تا 
كە  حاڵەتەكانی  ت��ەواوی  لەسەر  نیوتن 
كێشە  دەخوێندرایەوە،  ناسین  هاتوونەتە 
ئەو كاتە دەستی پێكرد كە ئەو یاسایانە 
حاڵەتی  چەند  لەسەر  فۆرموالنە  ی��ان 

تایبەتی خوارەوە جێبەجێ كران:
1- شتەكانی زۆر زۆر خێرا و تووند لە 
خێراییەكی  بە  كە  شتانەی  ئەو  خێرایی 
جوڵەی  ڕوون��اك��ی  خێرایی  بە  نزیك 

دەكەن.
2- ئەو شتانەی كە زۆر بچكۆلەن وەك 
بە  دەشێت  تەنیا  كە  ئەلیكترۆنەكان، 

میكرۆیكۆبەكان بێنە بینین.
پێنەگەیشتنی  ئەنجامی  كێشانەی  ئەو 
و  كەشكەشان  كالسیكی  ماناكانی 

زەمانن.
بیردۆز  دوو  كێشانە  ئەو  چارەسەری  بۆ 

پەیدابوون:
تایبەت  ڕێژەیی  بیردۆزی  فۆرمولی   -1
خێراییەكی  بە  شتانەی كە جوڵەیان  بەو 

زۆر تووندە.
كوانتەمی  میكانیك  ف��ۆرم��ول��ەی   -2
و  بچكۆلەن  زۆر  كە  شتانەی  ئەو  بۆ 

میكرۆسكۆبین )41(.
چارەسەری كێشەكانی یاساكانی نیوتن

1- بینراوەكانی كە تا ئێستا تاقیكراونه ته وه  
ئه وه  نیشان دەده ن كە یاسای کێشکردنی 
نیوتن دەبێت دووبارە لێكۆڵینەوەی وردی 

لەسەر بكرێ.
پێویستی  نیوتنیش  دووەم��ی  یاسای   -2
بەو  بەاڵم  هەیە،  لێکۆڵینه وه   دووبارە  بە 
ناکۆتا  نا كە كێش و چاالكیی  شێوەیە 

قبوڵ بكرێ. كێش و چاالكی الی نیوتن 
بە شێوەی ناکۆتا وەك میكانیكی نیوتن، 
نه  له گه ڵ ڕاستی نه  له  تاقیگه دا نه بینراون.
3- لە گه ردووندا هەمان ئەو یاسایانە هه ن 
بچووكترین  جیهانی  پێكهاتەی  لە  که 

پێكهاتەشدا هه ن. )40(.
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موكریانی.
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موكریانی ج1  ئەوروپا 2010  لە  ناوەڕاست 
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انواعها و مشكالتها  الفلسفة  مید:  16- هنتر 
ص 19.

البحث  منطق  خلیل:  یاسین  الدكتور   -17
نظریة  من  الثانی  الجزء  ص334  العلمی 

العلم،ط،بغداد 1974.
18- امام عبدالفتاح امام: مدخل الی الفلسفة 
القاهرة  النشر،  و  للطباعە  دارالثقافة  ص24. 

.1972

19- الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا: من 
الفلسفة الیونانیة الی الفلسفة االسالمیة ص 51 

منشورات عویدات، بیروت 1970.
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.29
21- الدكتور محمد علی ابو زریان: الفلسف�ة 
القاهرة  بمصر،  دارالمعارف  مباحثها،  و 
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الحدیثة،  الفلسفة  تاریخ  كرم:  یوسف   -22

ص 409، دارالمعارف بمصر 1962.
23- عدد من السوفییت: الجمال فی تفسیرە 
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دارالطبعە – بیروت –لبنان 1995.
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بۆ  1997وەرگ��ێ��راوی كتابی ویل دوران��ت 

فارسی.
غرب  فلسفی  تفكر  مرتضی.  مطهری،   -32
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35- فروغی، محمد علی. سیر حكمت در 
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36 – دالكامپانی، كریستیان. فلسفة سیاست 

در جهان معاصر، نشر هرمس 2000.
ساختهای  زی��ر  جمشید.  مختاری،   -37

مكانیك نیوتنی 2008.
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psychology سایكۆلۆژی

هەرمرۆڤێك
پەناگەیەكیدڵنیایی
بۆخۆیدابیندەكات

ئۆشۆ
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ب��ەاڵم  وای����ە..  هەڵبەتە 
بێئاگایە كە خودی ئەم  لەوە  مرۆڤ 
جۆرێكە  خۆی  بۆ  دڵنیاییە  پەناگەی 
گشتی  بە  خەڵكی  بەندیخانە.  لە 
و  مەترسی  بە  الیەكەوە  هەموو  لە 
دراوە.  گەمارۆ  نادڵنیایی  و  هەڕەشە 
مرۆڤەكان  كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر 
و  ه��ەوڵ  خ��ۆڕس��ك  و  سەلیقە  ب��ە 
پێوە  پاڵیان  سروشتی  ئارەزوویەكی 
دەنێت كە بگۆڕێن بۆ جۆرەها پەناو 

ئەو  مەترسییەكان.  لە  خۆبپارێزن 
ڕۆحی خۆپاراستنە تا بێت گەورە و 
درێژایی  بە  تۆ  كە  دەبێت  گەورەتر 
ڕۆژگار وشت و وریا دەبیت بەرامبەر 
یان  چ���واردەورت،  مەترسییەكانی 
گوڕەشانەی  و  هەڕەشە  ئەو  هەموو 
تا  دیارە  دەژیت.  تیایدا  خۆت  كە 
زیندانەكەش  ناو  كونجەكانی  بێت 
ناچاریت  تۆش  ئیدی  دەبن،  تەنگتر 
وەها  ژیاندا  دەستپێكردنی  لەگەڵ 
خۆت گورج بكەیتەوە بۆ خۆپاراستن 
لە مەترسییەكان كە دوا جار خودی 
زیندەگیت بۆ خۆی ببێت بە مەحاڵ. 
لەناو  تەنیا  ب��ە  ژی��ان  ڕاستیدا  ل��ە 
مەترسییەكان و هەڕەشە و نادڵنیاییدا 
بۆ خۆی  ئەوەیان  شیاوە.  ئەگەرێكی 
خۆمان  لە  ئەوەی  بۆ  بنچینەییە  زۆر 
و دەوروبەر تێبگەین. ژیان بۆ خۆی 
و  هەڕەشە  بە  ئاوسە  بنەڕەتەوە  لە 
مەترسییەكان. هەر لەو كاتەوەی كە 
تۆ خۆت دەپارێزیت لە مەترسییەكان، 
تۆ  خۆپاراستنەدا  ئ��ەو  میانی  ل��ە 
خ��ودی خ��ۆت وێ���ران دەك��ەی��ت. 
لە  جۆرێكە  خۆی  بۆ  خۆپاراستن 
چونكە  متبوون،  دۆخی  و  مەرگ 

لە  و  مردوون  كە  ئەوانەی  تەنیا  بە 
گ��ۆڕدان بە ت��ەواوی پ��ارێ��زراون و 
خۆیان تەقەت كردووە و دوورن لە 
هەموو هەڕەشە و مەترسییەك. كەس 
دەرد  هیچ  بدات،  ئازاریان  ناتوانێت 
لەوان  ڕوو  ناگەهان  بەاڵیەكی  و 
جۆرە  هیچ  ت��ەواو..  ئیدی  ناكات. 
هەموو  ئ��ەوان،  بۆ  نەماوە  مەرگێك 
ئەو شتانە ڕوویان دا. ئیدی لەوە پتر 

و خراپتر ڕوونادات.
دڵنیاییەی  ج���ۆرە  ئ���ەو  ت��ۆ  ئ��ای��ا 
جەخار..  دڵ��ە؟  بە  گۆڕستانەكانت 
بێت  خۆمان  لە  ئاگامان  بێئەوەی 
چەشنە  ئ��ەو  ب��ۆ  ه��ەم��ووم��ان  ه��ەر 
ڕاستە  دەدەی����ن.  ه��ەوڵ  دڵنیاییە 
بەاڵم  ج��ی��اوازن،  ڕێگاكانیان  كە 
لە  جا  ئامانجە.  هەمان  هەر  ئامانج 
ڕێگەی پارە و پوولەوە بێت، هێز و 
دەستەاڵت، پایەو پلە و شكۆمەندی، 
خۆگونجاندن و تەبایی كۆمەاڵیەتی، 
بە  خۆبەستنەوەوە  ڕێگەی  لە  یان 
مرۆڤ  ئەوەی  وەك  مێگەلێكەوەبێت 
مەڕ بێت و خەڵكەكەش ڕانەمەڕ، یان 
مەزهەبێك،  و  ئایین  بە  بەستنەوە  خۆ 
ڕێگەی  لە  یان  سیاسی،  ڕێبازێكی 

ڕووناكی دابگیرسێنە، ئەوسا تاریكی خۆی ڕادەكات
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تۆ  كە  خانەوادەوە  بە  پاپەندبوون 
یان  خێزانێك،  ئەندامی  لە  یەكێكیت 
دوای  بە  تۆ  ڕاست..  بە  نەتەوەیەك. 
مەترسییەكی  دەگ��ەڕێ��ی��ت؟  چیدا 
داویت،  گەمارۆی  نەزانراو  و  نادیار 
و  كۆسپ  بكرێت  ب��ۆت  تا  ت��ۆش 
تەگەرە و بەربەست لەنێوان خۆت و 
ئەو مەترسییەدا دادەنێیت. بەاڵم هەر 
بەربەستانە  و  كۆسپ  ئەو  خ��ودی 
كاتێك  هەر  بژی.  تۆ  كە  لێناگەڕێن 
مانای  لە  ئەوسا  گەیشتیت،  لەوە  تۆ 
بەو  كە  تێدەگەیت،  »سانتیاس«یش 
خودی  بە  تۆ  ئیدی  دێ��ت  وات��ای��ە 
لە  بێت  پڕ  گەر  هەتا  قایلیت  ژیان 
نادڵنیایی،  و  هەڕەشە  و  مەترسی 
دەدەیت،  فڕێ   چەكەكانت  هەموو 
بەرگریكردن  شێوەكانی  هەموو  هەر 
بەربەستەكان  هەموو  هەر  خۆت،  لە 
دەدەی��ت��ە  خ��ۆت  دەنێیت،  وەالوە 
ناخۆشییەكانی  و  خۆشی  دەس��ت 
ژی���ان، ب��ە ك��ورت��ی خ���ودی ژی��ان 
دەكەیت بە خاوەنی خۆت. کە ئەمە 
ئەو  ب��ەاڵم  ترسناكە،  هەنگاوێكی 
هەنگاوە  ئەو  دەتوانن  كە  كەسانەی 
پاداشت و خەاڵتی  ئاكامدا  لە  بنێن، 
گەورەی خۆیان وەردەگرن، چونكە 
بە  دیكە  ئەوانی  دەژین.  ڕاستی  بە 

دەمێننەوە. ماونەتەوەو  تەنیا 
 جیاوازی نێوان ژیان و مان، ئاسمان 
پێاڵو  تەنیا،  بە  مانەوە  ڕێسمانە.  و 
مرخێش  خۆتدا،  دوای  بە  ڕاكێشانە 
بەس   خۆخەریكردنەو  و  مرخێش 
ناو  بۆ  بێشكەوە  لە  خۆراكێشانە 
چاوەڕوانی  سەرسامییەوە  بە  گۆڕ، 
لە  تۆ  دەتگاتێ.  كەی  مەرگ  ئاخۆ 
لە  مەرگدا  و  بێشكە  نێوان  مەودای 
چی دەترسیت؟ خۆ دواجار مەرگ 
دواجار  مسۆگەرە...  چارەنووسێكی 
تۆ  كە  بیدۆڕێنیت.  نییە  شتێكت  تۆ 
ترسەكانی  نەبوو.  پێ  هیچت  هاتیت 
تۆ بە تەنیا سیپاڵی خۆتن. تۆ هیچت 

لە كیس ناچێت،  ڕۆژێك 
دێت كە هەرچی تۆ هەتە 
پێكەوە  هەمووییان  هەر 
دەب���ن. ئ��ەگ��ەر م��ەرگ 
م��ای��ەی گ��وم��ان ب��وای��ە، 
زەمینەیەك  دەكرا  ئەوسا 

دڵنیایی  خوڵقاندنی  بیرۆكەی  بۆ 
هەبوایە. ئەگەر تۆ پێت بكرایە خۆت 
ئەوسا  بگریت،  ب��ەدوور  مەرگ  لە 
دەردەچوو  ڕاست  و  سروشتی  زۆر 
و  خۆت  لەنێوان  بەربەستێك  تۆ  كە 
مەرگدا هەڵچنیت. بەاڵم تۆ ناتوانیت 
وا  م��ەرگ  الب��دەی��ت.  ل��ێ  خۆتی 
لەوێدا وەستاوە و چاوەڕوانە ��� هەر 
و  وەرتگرت  خۆی  وەك��و  كاتێك 
هێزێكی  هەموو  هەر  كرد،  پەسندت 
خۆی لەدەست دەدات، ناكرێ هیچ 
ئەو  بكرێ.  بەرامبەردا  لە  شتێكی 
نەگۆڕێت،  لەو  شتێك  هیچ  كاتەی 
كەواتە ئەو خۆسەغڵەتكردنە بۆچی؟
كە  زەق���ە  ڕاستییەكی  ئ��ەوەی��ان 
دەل��ەرزن  ترساندا  لە  سەربازەكان 
ئەو كاتەی ڕووەو بەرەكانی جەنگ 
لێیان دەخوڕن، لە قوواڵیی ڕۆحیاندا 
ئێوارە  دەزانن كە هەر هەموویان بۆ 
كێ   نازانێت  كەسیش  ناگەڕێنەوە. 
ناگەڕێتەوە،  كێ   و  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
هیچیان  كە  لەوەدایە  کێشەکە  بەاڵم 
دەروونناسەكان  بەاڵم  نەگەڕێنەوە. 
تێبینی دیاردەیەكی سەیریان كردووە. 
دەگەنە  سەربازەكان  كاتێك  هەر 
و  ترس  هەرچی  جەنگ،  بەرەكانی 
بیمێ کە هەیانە نامێنێت. ئیدی ئامادە 
دەجەنگن.  گاڵتەبازانە  و  تەییار  و 
دەبین  قایل  مەرگ  بە  كاتەی  ئەو 
و پەسندی دەكەین، ئەوسا لە كوێیە 
ئەو  پێوەدان و چزووەكەی؟  شوێنی 
كاتەی هەموان دەزانن كە مەرگ لە 
ئەگەرێكی  بێت  ساتەوەختێكدا  هەر 
شتێك  ه��ەم��وو  ئ��ەوس��ا  ش���ی���اوە، 
لەیاد  مەترسییەكانی  بە  سەبارەت 

بۆچی سەما 
ناكەیت؟ بۆچی 
ئەوپەڕی خۆشی و 
كەڵك لەو كات و 
بۆشاییە وەرناگریت 
كە كەوتۆتە نێوان 
بێشكە و گۆڕەوە؟ 
بۆچی چێژ لە 
هەر ساتەوەختێك 
وەرناگریت بەوپەڕی 
هێز و تواناتەوە كە 
وا مەزەندە بكەیت 
ساتەوەختی دواتر 
بوونی نییە، چ 
پێویست بە سكااڵ 
و گلەیی دەكات؟ 
تۆ دەتوانیت بە 
ئاهەنگەوە، بمریت، 
چونكە بە خۆشی 
و ئاسوودەگییەوە 
ژیانت بردە سەر
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خەڵكانێكدا  لەگەڵ  من  دەك��رێ. 
سەربازی  و  سوپا  پیاوی  كە  ژیاوم 
هەندێكیان  بوون،  پلەدار  و  خاكەڕا 
سەیر  زۆر  من  بۆ  ب��وون،  هاوڕێم 
خەڵكانێكی  دەبینی  ئەوانم  كە  بوو 
بێ   و  حەساوە  بوون،  ئاسوودە  زۆر 
بۆ  بێت  ڕۆژێكدا  هەر  لە  خەیاڵ. 
دەكرێن  بانگ  جەنگ  بەرەكانی 
بكەن«  هێزەكانەوە  بە  »پەیوەندی   ��
دەچنە  حەلە  ئەو  تا  ئەوان  بەاڵم   ��
ناو كوشتارگاكانەوە، قومار دەكەن، 
دەخۆنەوە،  دەک��ەن،  گۆڵف  یاریی 
چێژ  مڕ،  سەرو  ئەوان  دەكەن.  سەما 

لە ژیان وەردەگرن.
یەكێك لە ژەنەراڵەكان ڕاهاتبوو بێتە 

الی من. لێم پرسی:
هەموو  ل��ە  ت��ۆ  دەچ��ێ��ت  »ل���ەوە   -
بەخت  گیانت  بیت  ئامادە  رۆژێكدا 
وا  هێشتا  دەتوانیت  چۆن   �� بكەیت 

بگوزەرێنیت؟« ژیان  ئاسوودە 
ئەم وا وەاڵمی دامەوە:

هەیە  دیكە  شتێكی  چ  »چما   -
بیكەین؟ مەرگ بۆ خۆی مسۆگەرە«.
لێ  خ��ۆ  نادڵنیایی،  كاتێك  ه��ەر 
ڕانەكردنت  مەترسی،  لە  الن��ەدان 
گریان  بری  لە  ئەوسا  كرد،  پەسند 
یان سكااڵ  واوەیال،  و كڕوزانەوە و 
دوای  بە  ڕاكێشان  خۆ  و  ك��ردن 
خۆتدا.. بۆچی سەما ناكەیت؟ بۆچی 
ئەوپەڕی خۆشی و كەڵك لەو كات 
كەوتۆتە  كە  وەرناگریت  بۆشاییە  و 
نێوان بێشكە و گۆڕەوە؟ بۆچی چێژ 
وەرناگریت  ساتەوەختێك  هەر  لە 
وا  كە  تواناتەوە  و  هێز  بەوپەڕی 
دواتر  ساتەوەختی  بكەیت  مەزەندە 
سكااڵ  بە  پێویست  چ  نییە،  بوونی 
بە  دەتوانیت  تۆ  دەكات؟  گلەیی  و 
بە  کە  کاتێک  بمریت،  ئاهەنگەوە، 
ژیانت  ئاسوودەگییەوە  و  خۆشی 

بردبێتەسەر.
خەڵكی  لە  كەم  ژمارەیەكی  بەاڵم  

لە  ه���ەن ك��ە 
ك��ارك��ردن��ی 
ن�����اوەك�����ی 

ی  یا ژ لۆ یكۆ سا
تێبگەن.  خۆیان 

ل��ە ب��ری ئ��ەوەی 
بژین،  خۆیان  بۆ 

پ��ت��ر س��ەرگ��ەرم��ی 
هەر  خ��ۆپ��اراس��ت��ن��ن. 

ه���ەم���ان ئ���ەو ه��ێ��ز و 
وزەیەی كە دەكرا ببێت بە 

خولیای  لە  سەما  و  گۆرانی 
فیڕۆی  بە  پەیداكردندا  پ��ارە 
وەدەستهێنانی  بۆ  یان  دەدەن، 
هێز و دەستەاڵت، جۆرەها حەز 
و ئارەزووی بێ  نموود، نەوسنی 
زۆرتر  خۆپارێزیی  چڵێسی،  و 
كە  وزەی��ەی  ئەو  بەکاردەبەن. 
زێدە  گوڵێكی  بە  ببێت  دەبوو 
دەبێت  خۆشەویستی،  گەشاوەی 
لە  خۆبەندكردن  و  زیندانێك  بە 
ناو هاوسەرگیریدا. هاوسەرگیری 

دڵنیایی و ئاسایشبەخشە �� لە ڕێگەی 
پاپەندبوون  ڕێگەی  لە  یان  یاساوە، 
ڕێككەوتنێكی  و  نەریت  و  داب  بە 
خۆبەستنەوە  بە  یان  كۆمەاڵیەتییەوە، 
تۆ  كە  شكۆمەندییەی  و  ڕێز  بەو 
خەڵكی  ك��ە  لێدەكەیتەوە  بیری 
هەر  دەڵێن!.  چی  تۆ  بە  سەبارەت 
دەترسێت،  دیكە  ل��ەوی  كەسێك 
لە  دەبن  ب��ەردەوام  خەڵكی  كەواتە 
خۆشەویستی  خۆنواندندا.  و  نمایش 
لە  ت���ەواو..   �� دەبێت  ون  لەوێدا 
خۆشەویستی  نەماوە.  تۆدا  دەستی 
بە  دەك���ات  خ��ۆی  ش��ەم��اڵ  وەك 
شەماڵیش  وەك  ڕێ��ك  دڵ��دا،  ماڵی 
كە  ئ��ەوان��ەی  دەهێڵێت.  بەجێمان 
لەگەڵ  ب��ێ��دارن  و  وری��ا  و  وش��ت 
تا  دەكەن،  سەما  شەماڵەكەدا  هاتنی 
ئەوپەڕی هێز و توانا هەیە خۆشی و 
چێژی لێدەبینن، شادومانن بە فێنكی 

و 

شەماڵەكە،  شنەی  خۆشی  بۆنی 
سەری  و  دەك��ات  ڕەو  كە  ب��ەاڵم 
هەرگیز  ئەوان  هەڵدەگرێت،  خۆی 
غەمگین نابن. ئاخر ئەوەیان بەخشش 
ن��ادی��ارەوە.  ل��ە  ب��وو  خەاڵتێك  و 
دیكەش  ج��ارێ��ك��ی  ب��ۆ  ل��ەوان��ەی��ە 
هەر  چاوەڕێن  ئ��ەوان  بگەڕێتەوە. 
دەگەڕێتەوە  دیسانەوە  ڕاستیش  بە 
هێدی  هێدی  ئەوان  دەگەڕێتەوە.  و 
فێری ئارامییەكی قووڵ و چاوەڕوانی 
بە  مرۆڤایەتی،  زۆربەی  بەاڵم  دەبن. 
ئەم  پێچەوانەی  سەدەكان،  درێژایی 
شتەیان كردووە. ترساون لەوەی كە 
دەستیان  لە  شەماڵەكە  شنەی  ڕەنگە 
دەرگاكان  هەموو  ئەوان  ڕابكات، 
دادەخەن، هەر هەموو پەنجەرەكان، 

كەلێنانەی  و  درز  ئەو  هەموو  هەر 



   
 p

s
yc

h
o
lo

g
y
ی 

لۆژ
كۆ

سای

125

ك���ە ئ���ەگ���ەری 
هەبێت  ئ��ەوەی 
ڕابكات،  لێوەی 
دادەخ��ەن  هەمووی 
ئ���ەوەی���ان ش��ێ��وەی خۆ 
خۆپاراستن  بۆ  ئامادەكردنیانە 
دوورخستنەوە  خۆ  و  دڵنیابوون  و 
پێی  ئ��ەوەی��ان،  مەترسییەكان،  لە 
هەنووكە  بەاڵم  زەماوەند.  دەوترێت 
واق  هێدمەگرتووبوونەو  ئ��ەوان 
هەموو  هەر  دەبینن  چونكە  وڕماون 
لەسەر  پەنجەرەكانیان  و  دەرگاكان 
تەنانەت  ئەوان  داخستووە،  خۆیان 
كەلێن و درزە هەرە بچووكەكانیشیان 
بۆ  كردنەوە  سینە  بری  لە  گرتووە، 
هەوای پاك و شنەی شەماڵێكی زێدە 
زۆر  هەوایەكی  فێنك،  و  بۆنخۆش 
هەموو  هەڵدەمژن!  بۆخنكاو  و  پیس 
ب��ەاڵم  پ��ێ��دەك��ات،  هەستی  ك��ەس 
بكەن  بەوە  دەرك  دەوێت  ئازایەتی 
جوانی  هەرچی  توانیویانە  ئەوان  كە 
بیخنكێنن  هەیە  شەماڵە  شنەی  ئەو 
بەندیان  شوێندا  یەك  لە  كە  بەوەی 

كردووە و گیری خواردووە.
لە ژیاندا.. نابێت هیچ شتێك زیندانی 
بكرێ یان دەستی بەسەردا بگیرێت. 
و  ب��وون��ەوەرێ��ك  و  كەسێك  ه��ەر 
سروشتی  لەناو  مەرجە  ڕەگەزێك 
جیهانێكی  لە  و  خۆیدا  بەرباڵوی 
ڕێگا  ب��ژی،  ك��راوەدا  و  وااڵ  سەر 
بدات كە هەموو ئەزموونەكان تاقی 
سوپاسگوزار  ئەوپەڕی  تا  بكاتەوە، 
بێت مادامەكێ  هەموو شتەكان هێشتا 
جوان  خۆیان  وەك  و  ب��ەردەوام��ن 
بەاڵم  بێت،  سوپاسگوزار  م��اون. 
ئەگەر  بترسێت.  سبەینێ  لە  بێئەوەی 
لەگەڵ  جوانی  بەیانییەكی  ئەمڕۆ 
خۆرهەاڵتنێكی  ه��ێ��ن��اوە،  خ��ۆی��دا 
گوڵی  باڵندەكان،  چریكەی  دڵگیر، 
ئیدی  گەشاوە،  و  ڕەنگ  و  ڕەنگا 
سبەی  ل��ە  دەك���ات  پێویست  چ 

زیندەگیت  دڵەڕاوكێ   و  بترسیت 
ناكات..  پێویست  بكات؟  تاڵ  لێ 
تازەیە.  ڕۆژێ��ك��ی  بەیانی  چونكە 
ڕەنگی  خۆرهەاڵتنەكە  لەوانەیە 
جیاواز لەگەڵ خۆیدا بهێنێت، ڕەنگە 
و  چریكە  لەو  كەمەكێ  مەلەكان 
دەشێت  بگۆڕن،  خۆیان  خوێندنەی 
هەور و هێڵ و سەمای باران لەگەڵ 
خۆی  جوانیی  بەاڵم  بهێنێت.  خۆیدا 
هەیە، خۆراكێكی جیاواز بە ڕۆح و 

دەبەخشێت. لەش 
شتەكان  هەموو  كە  چاكە  شتێكی 
هیچ  دەگ��ۆڕرێ��ن،  ب��ەردەوام��ی  بە 
ئێوارەكانی  هەمان  تازە  ئێوارەیەكی 
ڕۆژێ��ك  ه��ەم��وو  نییە،  پێشووتر 
دیكە  ڕۆژەكانی  دووبارەكردنەوەی 
ڕۆژەكان  لە  کام  هیچ  هەڵبەتە  نییە، 
دووبارە نین. هەر ڕۆژەو شتێكی نوێ  
بۆ خۆی  ئەوەش  �� هەر  پێشێ   دێتە 
شاگەشكەبوون  و  هەڵچوون  مایەی 
شتێكی  هەمیشە  ژیانە.  خۆشی  و 
مایەی  دەبێتە  ئەوەش   �� هەیە  نوێ  
هەڵچوون و خۆشی بۆ ژیان، ئەگینا 

مرۆڤ�  زوو بێزار دەبوو.
دەبن،  بێزار  ژنەكانیان  لە  خەڵكی 
دەبن،  وەڕس  منداڵەكانیان  لە  هەتا 
وەڕسی،  و  بێزاری  هاوڕێكانیان.  لە 
گەرچی  كەسە،  ملیۆنەها  ئەزموونی 
پانكردنەوە  بە دەم زەردەخەنەو دەم 

دەیشارنەوە.
 »فریدریش نیچە« ی ئەڵمانی دەڵێت:
كەسێكی  م��ن  ك��ە  م��ەزان��ە  »وا 
سەر  دەخ��ەم��ە  خەندە  ئ��اس��وودەم، 
فرمێسكەكانم  بە  بەر  تاوەكو  لێوانم 
خەندەفرۆشییەوە  بە  خ��ۆم  بگرم. 
نەهێڵم  ت��اوەك��و  دەك���ەم  س��ەرق��اڵ 
بتەقێتەوە.  و  بكات  س��ەر  گریانم 
لەوەدایە  نەمگرێت  خەندە  ئەگەر 
ڕوومەتمدا  بەسەر  فرمێسكەكانم 
و  هەڵوێست  ئەو  بكەن.«  جۆگەلە 
پەروەردە  لەسەر  مرۆڤەكانی  شتانەی 

كراون بە تەواوی هەڵەن..بۆ نموونە: 
هەمیشە  بۆ  بشارەوە،  فرمێسكەكانت 
لەنێوان  مەودایەك  و  بوەستە  دوور 
خۆت و خەڵكیدا بهێڵەوە، بە الیەنی 
لە  خۆت  باسكی  قەد  بە  كەمەوە 
مەهێڵە  ب��ك��ەرەوە.  دوور  خەڵكی 
ئەوانی دیكە زۆر لێت نزیك ببنەوە، 
چونكە لەوانەیە ئەوسا بتوانن خەم و 
بێزاریت،  ببینن،  ناخت  ناو  خەفەتی 
ئاگاداری  لەوانەیە  ئازارت،  و  ئێش 
ئەم  هەموو  هەر  بن.  نەخۆشییەكانت 

نین. دروست  ڕێنماییانە 
هەر هەموو مرۆڤایەتی نەخۆشە لەبەر 
نەخۆشین،  سادە،  زۆر  هۆكارێكی 
ژیان  نادڵنیایی  نەمانهێشتووە  چونكە 
خوداوەندەكانمان  ئایینمان،  ببێتە 
دڵنیاییمان،  هێالنەی  و  پەناگا  دەبنە 
چاكەكانمان  ك��ارە  و  خەسڵەت 
زاناریمان  دڵنیایی،  مایەی  دەبنە 
دڵنیاییمان،  س���ەرچ���اوەی  ب��ۆت��ە 
ئێمە  پەناگان.  پەیوەندییەكانمان 
فیڕۆ  ب��ە  ژی��ان��ی خ��ۆم��ان  ه��ەم��وو 
بەڵگەنامە  كۆكردنەوەی  لە  دەدەین 

مەرجە بزانیت كە تۆ بۆیە 
ناتوانیت خۆشی ببینیت، 
چونكە تۆ زۆر تووڕەیت. 
كێشەكەش لەوەدا نییە 
كە كەسێكی دیكە ئەو 
تووڕەییەی لەناو تۆدا 

چاندووە، چونكە تۆ ناتوانیت 
بە دڵی خۆت لەزەت 

بكەیت، لە ڕاستیدا تۆ 
نوقمی خەم و خەفەتیت. 
هەر لەبەر ئەوەشە كە تۆ 

تووڕەیت. هەموو شتەكانی 
دیكە بڕو بیانوون
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دڵنیایی.  بۆندەكانی  پەیماننامەو  و 
و  ج���وان  خەسڵەتە  ه��ەم��وو  ه��ەر 
چاكەكاری و خۆ برسی كردنێكمان 
دوای  ئەوەی  بۆ  ڕەنجێكە  و  هەوڵ 
مەرگیش دڵنیا بین كە لە مەترسی و 
هەڕەشەی یەزدان بە دوور دەبین، بە 
قیامەتیشمان  دنیا،  لە  بێجگە  كورتی: 

بێت.   مسۆگەر 
جوانترین  كە  كاتانەی  لەو  ب��ەاڵم 
ڕادەك��ات.  تۆ  دەستەكانی  لە  ژیان 
درەخ���ت���ەك���ان ت��ا ب��ێ��ت ج��وان��ت��ر 
هیچ  چ��ون��ك��ە  دەگ���ەش���ێ���ن���ەوە، 
گیاندارە  نادڵنیایی.  لە  نییە  ترسێكیان 
بەوپەڕی  سروشت  ناو  كێوییەكانی 
ئازادییەوە دەژین، چونكە  خۆشی و 

یان  هەیە،  م��ەرگ  دوات��ر  ن��ازان��ن 
لە  پڕە  ژیان  كە  ناكەنەوە  لەوە  بیر 
مەترسی و نادڵنیایی. گوڵەكان لەژێر 
هەتاو و باراندا سەما دەكەن، چونكە 
چی  ئ��ێ��وارە  نییە  ئ��ەوەی��ان  خەمی 
خۆیان  تۆ  و  من  وەكو  دەقەومێت، 
نەكردووە.  شێت  چاوەڕوانییەوە  بەو 
وەك  ڕێك  هەڵدەوەرن  گەاڵكانیان 
نادیارەوە  سەرچاوەیەكی  لە  چۆن 
گەشانەوە،  و  دەرك��رد  خونچەیان 
و  دەب��ن  بزر  شێوە  هەمان  بە  هەر 
سەرچاوەی  هەمان  بۆ  دەگەڕێنەوە 
نادیار. لە هەمان كاتدا... لەنێوان هەر 
دوو قۆناغی دەركەوتن و ونبووندا،  
تۆ بواری ئەوەت هەیە سەما بكەیت 

یان غەمگین و نائومێد بیت.
زۆر  ڕاستەقینە  و  ڕەس��ەن  مرۆڤی 
تێدایە  ئ��ەوەی  هێزی  سادەیی  بە 
و  دڵنیایی  خولیای  و  خەم  لە  واز 
ت��ەواوی  بە  و  بێنێت  خۆپاراستن 
خۆی فڕێ  بداتە ناو ژیان و لەوپەڕی 
تاقی  خ��ۆی  بەختی  نادڵنیاییدا 
سروشتی  ئەوەیان  چونكە  بكاتەوە، 
ناتوانیت  تۆ  ژی��ان��ە.  ڕاستەقینەی 
ب��ی��گ��ۆڕی��ت. ئ��ەو ب��ەش��ەی ك��ە لە 
ناتوانیت  تۆدایە و  توانای  دەرەوەی 
بیت  قایل  پێیان  هەوڵبدە  بیگۆڕیت، 
بەوپەڕی  بكەیت-  پەسندیان  و 
بكە.  پەسندی  شادییەوە  و  خۆشی 
شێتانە  ئەوەندە  بێهوودەیی  بە  وا 

گیانداران بەوپەڕی خۆشی و ئازادییەوە دەژین، چونكە نازانن دواتر مەرگ هەیە
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سەری خۆت بە دیواردا مەكێشە، لە 
وەرەوە  و  دەرەوە  بڕۆ  دەرگاكەوە 

ژوورێ .   
سێبەرەكان  شەڕی 

»چوانگ  ل��ە  چیرۆكێك  و  پەند 
تسوو« ەوە:

بە  كە  هەبوو  پیاوێك  جارێكیان 
جاڕس  خۆی  سێبەری  لە  ت��ەواوی 
لێ  سەری  تەواو  بوو..  سەغڵەت  و 
شێوابوو، لەوەش پتر لە هەنگاوەكانی 
ب��وو، هەر  ت���ووڕە  ب��ێ��زار و  خ��ۆی 
لە  خۆی  كە  دا  بڕیاری  ئەوە  لەبەر 

قوتار بكات. هەردووكیان 
ئەو شێوازەی كە لەسەری گیرسایەوە 
لە  ب��ۆی دەك��رێ  تا  ب��وو كە  ئ��ەوە 

دەستیان ڕابكات، هەستایەوە سەر پێ  
و غاری دا، هەر كاتێك هەنگاوێكی 
بە  دیكەی  هەنگاوێكی  هەڵدێنا.. 
سێبەرەكەی  كەچی  دەهات،  دوادا 
بستێك  و  ڕایدەكرد  خۆی  هاوشانی 

لەم دوا نەدەكەوت.
هۆكاری سەرنەكەوتنەكەی دایە پاڵ 
وەك  ئەم  ناچێت  ل��ەوە  كە  ئ��ەوەی 
پێویست غار بدات، هەر لەبەر ئەوە 
خێرا و خێراتر ڕایدەكرد و باڵی لێ 
ڕوا بوو، بە بێ  وچان، تا لە كۆتاییدا 
هەناسەی لەبەر بڕا.. كەوت و مرد.

ئەم دەركی بەوە نەدەكرد كە ئەگەر 
ناو سێبەرەكەی  بۆ  تەنیا هەنگاوێكی 
سێبەرەكە  خودی  ئەوە  بنایە،  خۆ 

خۆی  بۆ  ئەگەر  یان  دەب��وو،   بزر 
و  دابنیشتایە  خۆی  شوێنی  لە  هەر 
نەجوواڵیە، هیچ هەنگاوێك لە ئارادا 

نەدەما.
دەشێوێنێت  خۆی  لە  سەر  م��رۆڤ 
هەمیشە  ب��ۆ  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر  تەنیا 
بگرە  و  نییە  قایل  خۆی  لە  خۆی 
ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��اری خ���ودی خ��ۆی 
دەك�����ات، س��ەرزەن��ش��ت��ی خ��ۆی 
دەكات، خۆی پەسند ناكات. پاشان 
شپرزەیی  و  شێواوی  لە  زنجیرەیەك 
ئاژاوە  ڕادەكێشێت،  بە دوای خۆیدا 
لەناو  سەیر  پێكەڵییەكی  و  تێكەڵ  و 
خەم  دەكات،  بەرپا  خۆیدا  ڕۆحی 
زۆر.  بەدبەختییەكی  و  كەساسی  و 

هەر مرۆڤێك پەناگەیەكی دڵنیایی بۆ خۆی دابین دەكات
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هەیت  ئ��ەوەی  وەک  بۆچی  ئاخر 
وێنەی  لە  و  ناكەیت  پەسند  خۆت 
و  ڕژاوە  چی  دڕدۆنگیت؟  خۆت 
كە  نەچێت  بیرت  ق��ەوم��اوە؟  چی 
پەسندە  ت��ۆی  گ���ەردوون  و  ب��وون 

بەاڵم  خۆت،  وەك 
خۆت نا..!

خولیایە  ب��ەو  تۆ   
گوایە  كە  دەژیت 
ئایدیاڵ  شتێكی 
هەیە  نموونەیی  و 
لەسەر  مەرجە  و 

چی  بكرێ.  جێبەجێ   تۆدا  دەستی 
نموونەیی و ئایدیاڵە لە داهاتوودا �� 
شتێكی  هیچ  دی،  دێتە  ئایندەدا  لە 
هەنووكەدا  لە  نموونەیی  دانسقەو 
ل��ە هیچ  ئ��ای��ن��دەش  ن��ی��ی��ە. دی���ارە 
شوێنێكدا نییە، چونكە هێشتا لەدایك 
نەبووە. بەاڵم هەر لە پای ئەو خولیا 
خەیاڵت  ناو  نموونەییەی  و  دەگمەن 
تۆ لە داهاتوودا دەژیت  كە بێجگە 
هەر  نییە،  دیكە  هیچی  خ��ەون  لە 
ن��اوازە  شتە  ئ��ەو  داهێنانی  ت��او  لە 
ئێستادا  لە  و  لێرە  تۆ  نموونەییە  و 
ناژیت. هەر لە سۆنگەی ئەو هەموو 
سەرزەنشتی  تۆ  داڵ��غ��ەوە  و  خولیا 

خۆت دەكەیت.
ئایدیۆلۆژیستەكان،  هەموو  ه��ەر 
نموونەییەكان  مرۆڤە  هەموو  هەر 
خۆیان  سەرزەنشتی  هەمیشە  ب��ۆ 
و سكااڵن،  هاوار  بە  دەم  و  دەكەن 
بااڵیان  نموونەیەكی  و  وێنە  چونكە 
هەمیشە  بۆ  تۆ  كە  مێشكدایە.  لە 
خۆت بەراورد كرد لەگەڵ ئەو وێنە 
نییە كە  بە دەست خۆت  نموونەییە، 
هەیە  هەستەت  ئەو  وچان  بێ   ئەوسا 
لە كەموكووڕی،  كە شتێك ماوە پڕ 
ڕاستیدا  لە  ن��ادی��ارە.  و  بزر  شتێك 
نییە،  ئارادا  لە  كەموكووڕییەك  هیچ 
تۆ  كە  بە  دڵنیا  نەبووە.  ون  هیچیش 
تا  تەواو و دروست و بێ  غەوشیت 

ئەو شوێنەی كە ئەگەری ئەوە هەیە 
تۆ بتەوێت ڕێك و دامەزراو بیت.

چونكە  تێبگەیت،  لەوە  هەوڵبدە  تۆ 
چیرۆكە  لە  دەتوانیت  ئەوسا  تەنیا 
تسوو«  »چوانگ  پەندئامێزەكەی 
تێبگەیت. کە یەكێكە 
لەو چیرۆكە جوانانەی 
هەموو  نییە  م���ەرج 

بەاڵم  بووبێت،  لێ  گوێی  كەسێك 
كە گوێمان لێ دەبێت لەوەدایە ببێت 
كاركردەی  میكانیزمی  لە  بەشێك  بە 
مێشك. بۆچی تۆ هەمیشە ئەو نموونە 
و وێنە و ئایدیااڵنە لە مێشكی خۆتدا 
دۆخە  ب��ەو  بۆچی  هەڵدەگریت؟ 
تیایدا  و  هەتە  خۆت  كە  نیت  قایل 
وەك  ئێستا  ه��ەر  بۆچی  دەژی���ت؟ 
خوداوەندەكان ڕەفتار ناكەیت؟ كێ  
هەڵقورتاندووە؟  تۆ  كاری  لە  خۆی 
كێ  ڕێگای بەردەمی تۆی گرتووە؟  
هەنووكە چێژ و خۆشی  هەر  بۆچی 
و  وەرناگریت  ساتەوەختەدا  ل��ەم 
خۆت شادومان ناكەیت؟ كوا.. كامە 
بەربەست و كۆسپی بەردەمی تۆیە؟

س��ەرچ��اوەی ه��ەرچ��ی ك��ۆس��پ و 
دەگەڕێتەوە  دەمتدا  لەبەر  تەگەرەیە 
گەڕان  بۆ  خۆت  خولیایەی  ئەو  بۆ 
بە دوای ئایدیاڵ و  نموونە بااڵكان. 
و  خۆشی  دەتوانیت  چۆن  كەواتە 
داخدار  تەواو  تۆ  ببینیت؟   شادی 
بەوە  پێویستت  سەرەتا  تووڕەیت،  و 
خاو  ت��ووڕەب��وون��ەك��ەت  ك��ە  هەیە 
ئاسوودە  دەتوانیت  چۆن  تۆ  ببێتەوە. 
هەوەس  لە  بوویت  پڕ  تۆ  كە  بیت؟ 
ئارەزوویەكی سێكسی، یەكەمجار  و 
نەوسنییەت  و  هەوەس  ئەو  پێویستە 
دەتوانیت  چۆن  تۆ  ببێتەوە.  بەتاڵ 
بۆ  ئاهەنگ  خ��وداوەن��دەك��ان  وەك 
تۆ  بگێڕیت؟  ساتەوەختەت  ئ��ەم 
لە چڵێسی و جۆش  بوویت  سەرڕێژ 
گ��ەرم،  س��ۆزێ��ك��ی  و  خ���رۆش  و 
تووڕەیی، سەرەتا مەرجە هەر هەموو 
كەفوكوڵ و سۆز و هەڵچوونەكانت 
وەك  لەوەدایە  پاشان  دابمركێتەوە. 

لێبێت. خوداوەندەكانت 
نموونە  و  ئایدیاڵ  شێوەیە  ب��ەم  ئا 
پای  لە  ه��ەر  دەڕسكێن،  ب��ااڵك��ان 
سەرزەنشتی  تۆ  ئایدیاڵەوە  خولیای 
خ��ۆت دەك��ەی��ت. خ��ۆت ب���ەراورد 
هەرگیزاو  تۆ  ئەوسا  ئایدیاڵ،  بە  بكە 

ئێمە هەموو 
ژیانی خۆمان 

بە فیڕۆ دەدەین 
لە كۆكردنەوەی 

بەڵگەنامە و پەیماننامە 
و بۆندەكانی دڵنیایی. 
هەر هەموو خەسڵەتە 
جوان و چاكەكاری و 
خۆ برسی كردنێكمان 

هەوڵ و ڕەنجێكە 
بۆ ئەوەی دوای 

مەرگیش دڵنیا بین 
كە لە مەترسی و 

هەڕەشەی یەزدان 
بە دوور دەبین، بە 

كورتی: بێجگە لە دنیا، 
قیامەتیشمان مسۆگەر 

بێت
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ئەوەیان  نابیت.  كامڵتر  لەوە  هەرگیز 
»ئەگەر«،  بڵێیت  تۆ  ئەگەر  مەحاڵە. 
بە  دەبێت  ش��ادی  و  خۆشی  ئەوسا 
مەحاڵ، چونكە ئەو »ئەگەر« ە دەبێت 

بە مایەی سەر لێشێوان و پشێوی.
بڵێیت: تۆ  ئەگەر 

- »ئەگەر ئەو هەلومەرجانە بێنە دی، 
من شادومان دەبم«.

ئەو  چونكە  م��ەك��ەرەوە،  لێ  بیری 
و  دی  نایەنە  هەرگیز  هەلومەرجانە 
كە  ئەوەیە  دووەمیان  نابن.  فەراهەم 
هەتا گەر هەر هەموو هەلومەرجەكان 
هەرچی  تۆ  كاتە  ئ��ەو  بڕەخسێن، 
و  دۆڕاندووتە  هەیە  توانات  و  هێز 
ناتوانیت ئاهەنگ بگێریت و لەزەت 
هەتا  ئ��ەوەش،  س���ەرەڕای  ببینیت. 
و  فاكتەر  هەموو  كە  كاتەی  ئەو 
 �� بێن  فەراهەم  هەلومەرجەكانیش 
چونكە  بێت،  جارێكیش  بۆ  گەر 
وەها ئاسان ناڕەخسێت �� مێشكی تۆ 
هێشتا خولیای دروستكردنی چەندین 

ئایدیاڵ و نموونەی بااڵی دیكەیە.
لە  خۆت  ژیانی  شێوەیە  بەم  هەر 
دەست دەدەیت بۆ جۆرەها نموونەی 
ئایداڵێك  تۆ  ئایدیاڵ.  ژیانی  و  بااڵ 
ئەوسا  دەكەیت،  دروست  خۆت  بۆ 
هەوڵ دەدەیت كە ببیت بەو ئایدیاڵە 
بااڵیە، كەچی  و بگەیت بەو نموونە 
دەكەیت  خۆت  سەرزەنشتی  دواتر 
و  كەمی  و  گرگنی  بە  هەست  و 
هەر  دەكەیت.  خۆت  چكۆلەبوونی 
ئەقڵە  و  ڕۆح  و  دڵ  ئ��ەو   لەبەر 
واقیعیانەی  ژی��ان��ی  خەونبینەت، 
تەشەر،  و  تانە  ب��ەر  دەكەوێتە  تۆ 

خەونەكان سەرت لێ دەشێوێنن.
هەر  پێدەڵێم.  پێچەوانەكەیت  من 
ئێستا هەوڵ بدە وەك خوداوەندەكان 
با سێكس  با تووڕەیی هەبێت،  بیت. 
نەوسنی  و  با چڵێسی  بێت،  ئارادا  لە 
ژی��ان  ب��ۆ  ئاهەنگ  ت��ۆ   ���� هەبێت 
پتر  هێدی  هێدی  ئیدی   بگێڕە. 

دەبیت،  گۆڤەند  و  ئاهەنگ  نقومی 
دەب��ێ��ت��ەوە،  كەمتر  ت��ووڕەب��وون��ت 
نەوسنی  زۆرت���ر،  ئ��اس��وودەگ��ی��ت 
پتر،  ش��ادی  كەمتر،  چڵێسیت  و 
ئەوسا  كەمتر.  ه��ەوەس  و  سێكس 
ڕاستەكە،  ڕێگا  سەر  دەكەویتە  تۆ 
پێچەوانەكەی.  ن��ەك  ئ��ەوەی��ە  ه��ەر 
حەزەوە  بەوپەڕی  مرۆڤێك  ئەگەر 
خۆی  ئاهەنگی  ژیان  پڕاوپڕی  بە  و 
بگێڕێت، هەرچی هەڵە و پەڵە هەن، 
یەكەمجار  تۆ  ئەگەر  بەاڵم  نامێنن، 
هەوڵبدەیت زەمینە خۆش بكەیت بۆ 
چەوێڵی  و  چەوت  و  هەڵە  ئەوەی 
هەڵە  نییە كە  مەرج  نەمێنن، هەرگیز 

و پەڵەكان بزر بن.
وایە  شەڕكردن  وەك  ڕێك  ئەوەیان 
بووە  پڕ  ماڵەكەت  تاریكی.  لەگەڵ 
خۆت  لە  تۆ  كەچی  تاریكی،  لە 
بتوانم  چۆن  من  »ئاخۆ  دەپرسیت، 
ل��ەوەی  ب��ەر  دابگیرسێنم؟  مۆمێك 
ئەو  مەرجە  دابگیرسێنم،  مۆمێك  من 
هەموو  ئ��ەوە  بڕەوێتەوە«.  تاریكییە 
كارەكەی تۆیە. تۆ بە خۆت دەڵێیت 
وا پێویست دەكات یەكەمجار تەماع 
دواتر  نەمێنن،  چڵێسی  و  نەوسنی  و 
تۆ  پێشێ .  دێتە  ش��ادی  و  خۆشی 
گەمژەیت! تۆ بە خۆت دەڵێیت كە وا 
تاریكی  یەكەمجار  دەكات  پێویست 
بڕەوێتەوە، ئەوسا تۆ دەتوانیت مۆمێك 
كە  ئەوەی  ه��ەروەك  دابگیرسێنیت، 
تۆ  ڕێگای  لەسەر  بتوانێت  تاریكی 
ئاخر  تەگەرە.  و  كۆسپ  بە  بووبێت 
لە  نییە.  بەرجەستە  تەنێكی  تاریكی 
قەوارەیە،  بێ   و  نییە  هیچ  ڕاستیدا 
ئامادەگی  نییە،  پتەو  و  قەبە  شتێكی 
بۆ  تاریكی  بزر دەبێت.  ئاسان  نییە و 
خۆی لە دوای نەمانی ڕووناكی پەیدا 
دەبێت �� ڕووناكی دابگیرسێنە، ئەوسا 

تاریكی خۆی ڕادەكات.
بڵێسەیەكی  بە  ببە  بگێڕە،  ئاهەنگ 
شادومان، هەر هەموو هەڵەو چەوتی 

تووڕەیی،  دەچن.  لەناو  چەوێڵی  و 
یان  سێكس،  نەوسنی،  و  چڵێسی 
تەنێكی  دەنێیت  ناوی  تۆ  چی  هەر 
نییە،  بوونی  ق��ەوارەدار  بەرجەستەو 
هەر هەموویان كە هەن  هۆكارەكەی 
ئ��ەوەی��ە ك��ە خ��ۆش��ی و ش���ادی و 
لەوێدا  و شاگەشكەبوون  سەرمەستی 

ونن و ئامادە نین.
ناتوانیت  بۆیە  تۆ  كە  بزانیت  مەرجە 
زۆر  تۆ  چونكە  ببینیت،  خۆشی 
تووڕەیت. كێشەكەش لەوەدا نییە كە 
كەسێكی دیكە ئەو تووڕەییەی لەناو 
ناتوانیت  تۆ  چونكە  چاندووە،  تۆدا 
لە  بكەیت،  ل��ەزەت  خۆت  دڵی  بە 
ڕاستیدا تۆ نوقمی خەم و خەفەتیت. 
هەر لەبەر ئەوەشە كە تۆ تووڕەیت. 
هەموو شتەكانی دیكە بڕ و بیانوون. 
خۆت  ئاهەنگی  ناتوانیت  تۆ  چونكە 
خۆشەویستیش  هەروەها  بگێڕیت، 
�� هەروەها  نادات  لە دەرگای دڵت 
بۆ  ڕێ��گ��ا  ئ��ەوەش��ی��ان  سێكسیش. 
سێبەرەكان  و  تارمایی  نیشتەجێبوونی 
خ��ۆش دەك��ات. ئ��ەو ك��ات مێشك 
ئەو  ه��ەم��وو  »یەكەمجار  دەڵ��ێ��ت، 
خودا  ئەوسا  بكە،  تەفرتونا  شتانە 
بۆ  ڕوانینە  جۆرە  ئەم  دادەبەزێت«. 
خۆی گەمژەترین شتە كە مرۆڤ بە 
درێژایی ڕۆژگار پێوەی دەتلێتەوە و 
گیرۆدەیە، زۆر كۆن و پەڕپووتە، بۆ 
هەمیشە بە دوای مرۆڤەوەیە و وازی 

هێنێت. لێنا
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عه لی ڕه زا محه مه د نیژاد

ڕاده ی هه وڵدان بۆ خۆکوشتن الی 
به رز  دواییدا  سااڵنه ی  له  و  مێرمندااڵن، 
بۆته وه . له  ئه مریکا، خۆکوشتن سێهه مین 
هۆی مردنه له  مێرمندااڵندا و به  داخه وه   

یه کێکه  ئێمه ش  کورده واری  کۆمه ڵگای 
له  هۆکاره کانی مردن. هه وڵی خۆکوشتنی 
سه رکه وتوو له  ته مه نی ژێر 12 ساڵه وه ، زۆر 
به  ده گمه ن هه ڵده که وێ، چونکه  مندااڵن 
له  گه اڵڵه کردن و دیزاینکردنی ڕاستێتیی 
خۆکوشتن، یان به ئه نجامگه یاندنیدا که م-
توانان. بیری وه رسوڕانه وه ی هه ستی قین 
و ڕق له خۆبوون بۆ مندااڵن، زۆر به  ئێش 
و ژان و ترسێنه ره . وا دیاره  کاڵیی زانیاری 
ڕۆڵێکی  ناسین،  بواری  له   ناپوخته یی  و 
ئه و  خۆکوشتنی  له   هه یه   کاریگه ری 

مندااڵنه ی ئاره زووی مردن ده که ن، له گه ڵ 
خۆناسین،  پاش  مێرمنداڵیدا،  له   ئه وه شدا 
ڕێژه ی خۆکوشتن زیاد ده کات، به تایبه ت 

ڕێژه ی خۆکوشتنی سه رکه وتوو. 
ته مه نی  له   ڕێژه ی خۆکوشتن  زیادبوونی 
مێرمنداڵیدا ئه وه  نیشان ده دا که  مێردمنداڵ 
فشار و گوشاری زیاتر هه ست پێده که ن، 
به ربه ره کانێی  توانای  که  ئه وه یه   یان 
چ��اوه ڕوان  هه روه ها  تیادایه ،  که متریان 
گۆڕانکاریی  ک���اردان���ه وه ی  ده ک���رێ 
کۆمه اڵیه تی، بیرۆکه  و ڕوانگه ی سه باره ت 

خۆکوشتن و
هه وڵدان بۆ خۆکوشتن 

له منداڵ و  مێرمنداڵدا
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هه ستکردن  بۆ  بگۆڕێت  خۆکوشتن  به  
که   ده رفه ت،  و  هه ل  ده سته به ربوونی  به  
ڕێژه ی  به رزبوونه وه ی  مایه ی  نه مانیان 

خۆکوژییه .
و  س����ۆزداری  په یوه ندیی  له قبوونی 
فشاری  بنه ماڵه کان،  ناو  خۆشه ویستی 
خێزان  گوشاری  هاوچه رخ  کۆمه ڵگای 
له سه ر مێردمنداڵ بۆ سه رکه وتن له  بواری 
خوێندن و پیشه  و کار، هۆکاری گرنگن   
که  له  ڕێژه ی به رزی گوشار و سترێس 
خۆکوشتنی  زی��ادب��وون��ی  ه��اوک��ات  و 

مێرمندااڵندا ڕۆڵ ده گێرن.
هۆکاره کانی  کورتی،  به   وت��اره دا،  له م 
خۆکوشتن و بیرۆکه ی خۆکوژیی تایبه ت 
چونکه   ده که ینه وه،  شی  مێردمنداڵ،  به  
ژێر  مندااڵنی  که   ب��اوه ڕه ن  ئه و  له سه ر 
ئاماژه یان  هۆیانه ی  به و  ساڵ   12 ته مه نی 
خۆکوشتن  قه یرانی  ڕووی  به ره و  پێکرا، 
ڕێکاره کانی  کۆتاییشدا   له   نابنه وه . 

پێشگری، دێنینه  به ر باس.
هۆکاره کانی خۆکوشتن 

خۆکوشتنی  هه وڵی  کۆمه ڵگایه ک  هه موو 

زۆر  کۆمه ڵگایه کیش  هه ر  هه یه،  تیادا 
بۆ  هه یه   ڕێگه خۆشکه ری  ه��ۆک��اری 
خۆکوشتن، که  په یوه ندیان هه یه  به  ته مه ن 
نێر و مێ شوێنی  و ه��ه ردوو ڕه گ��ه زی 
نیشته جێبوون و هتد. ده کرێ هۆکاره کان 
جیاواز بن.  لێره دا هۆکاره کانی خۆکوشتن 
له  الی مێرمنداڵ به  کورتی باسکراوه ، که   

بریتین له :
آ- هۆکاری خێزان و بنه ماڵه 

بنه ماڵه  شوێنی دابینکردنی ئارامی و سۆز و 
سه قامگیریی ده روونیی ئه ندامانی خێزانه . 
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منداڵ و مێردمنداڵ له  ماڵه وه  فێر ده بن چۆن یه کدیان خۆش بوێت و خۆشه ویستی یه کدیش بن. له ناو بنه ماڵه دا هاموشۆ و په یوه ندی 
ئه ندامان و له به رچاوگر تنی مافی تاکی خێزان و هه ستکردن به  یه کدی، داهێنه ری ژیانێکی ئارام و خۆشه ، به تایبه ت بۆ مندااڵن و 

مێردمندااڵن.
کاتێک خێزان به  هۆی پچڕانی به  هۆیه ک له  هۆیه کانی وه ک نه مانی خۆشه ویستی، دروستبوونی جیاوازیی نێو ئه ندامان، هه بوونی 
توندوتیژی، له خۆدوورخستنه وه  یان تاراندن، کێشه  و شه ڕی خێزانی، جیابوونه وه ی هاوسه ر و ...هتد، تووشی قه یران و مه ترسی 
ده بێت، ئیدی هۆکاره کانی خۆکوشتن سه ر هه ڵده دا و مندااڵن و به تایبه ت مێردمندااڵن به ر مه ترسیی ئه و کاره ساته  گه وره یه  ده که ون.
بیگراس1  و هاوکارانی1966، له  توێژینه ویه کدا که له سه ر کۆمه ڵێک کچه  هه رزه کار که  حه ز به  خۆ کوشتن ده که ن، ڕاده گه یه نێت که  
50% ی بنه ماڵه کان، له  قه یران و مه ترسیدابوون. زۆربه ی کات، زۆریی هه وڵدان بۆ خۆکوشتن، به  هۆی کێشه ی دایک و باوکه وه یه  

له گه ڵ منداڵدا. خێزانی پڕ قه یران، مێردمنداڵ بۆ الی خۆکوشتن ده کێشێت. 
دور پات2  1965 له  لێکۆڵینه وه  له سه ر دوو گرووپ که  هه ردووکیان له  که سانێک  پێکهاتوون که هه وڵیان بۆ خۆکوشتن داوه ، ڕوونی 
ده کاته وه   هه موو ئه و که سانه ، له  خێزانی پچڕاو و پڕ له  کێشه دا ژیاون. له  ئاکامی توێژینه وه که  دیار ده که وێت که  گرنگترین هۆکاری 

گرووپی یه که م، جیابوونه وه ی دایک وباوک بووه  و هی دووه م، مه رگی یه کێک له  دایک و باوک بووه . 
وه ید3 ،1987 ده ڵێت ئه و کاته کێشه  له ناو خێزان و بنه ماڵه دا هه یه  له نێوان دایک و باوکدا، یان له نێوان باوان و مندااڵندا کێشه  هه یه . 
ئیدی ڕووداوی توندوتیژ و شه ڕئه نگیز له ناو بنه ماڵه  ڕووده دات، یان منداڵ له الیه ن دایک یان باوکه وه  به  تووندی دوور ده خرێته وه  و 

ده تارێنرێ. ڕه یت4 ، 1985 بڕوای وایه  مێردمندااڵنی خۆکوژ زۆرینه یان  له  خێزانی ئاڵۆز و شپرزه وه  هاتوون.
توێژینه وه ی دیکه  نیشانی ده دات که  خۆکوشتنی مێردمنداڵ په یوه ندی به وه شه وه  هه یه  که  دایک و باوک که متر پێکه وه ن ئه ویش به  

هۆی کاری یه کێکیانه وه  یان هه ردووکیانه وه. ستاک5  ،1985. 
هه ر خێزانێک که زیاتر گڕو تین له نێوان باوان و منداڵدا هه یه ، به تایبه تی له نێوان دایک و منداڵ، بوونی ده گمه نه  و تاڕاده یه ک بوونی 

نییه  و منداڵیش به  هۆی نه بوونی ئه مه وه ، هه ست به  گۆشه گیری ده که ن. ستیڤه رز6  ،1988  
ئاشکراترین هۆی خۆکوشتنی مێردمندااڵن، هه ستی خراپ، نائومێدی و له  ده ستدانی کونترۆڵ، هه ستکردن به  ته نیایی و بێکه سی 
و بێ په نایی، یان نه بوونی پشتیوان، الوازیی باری ده روونی به  هۆی دره نگ گه یشتنه  ئامانج. بێده سته اڵتی له  که مکردنه وه ی و 
فشارو گوشار، نه بوونی ئاماده گی بۆ به ره نگاربوونه وه ی دژوارییه کان، گرنگترینی ئه و هۆکارانه ن که  له وانه یه مرۆڤ بخه نه  بیری 

خۆکوژییه وه .
به  گشتی کێشه ی خیزانی، نه بوونی په یوه ندی شیاوی خیزانی، جیابوونه وه  و ته اڵق، توندوتیژی، ده بنه  هۆی ئه وه  که  مێردمندااڵن 
نه توانن له گه ڵ بنه ماڵه  و هاوته مه نه کان په یوه ندی باشیان هه بێت، یان یارمه تییان لێ وه رگرن. له  ئاکامدا گۆشه گیر، بێهیوا و نائومێد 

ده بن و ئه وه ش به ستێنێک بۆ هه وڵ بۆ خۆکوشتن پێکدێنێت.
ب- دۆشدامان له  چاره سه رکردنی گرفته کانی ژیاندا

یه کێک له  تایبه تمه ندییه کانی مێرمندااڵن داماوییه  له  دۆزینه وه ی ڕێگاچاره ی گرفت و کۆسپه کان. یان نه بوونی هه ر ڕێیه کی بۆ 
ده روونییه کانه وه یه ،  نه خۆشییه   کاریگه ریی  هۆی  به   خۆکوشتن  ڕێژه ی  خه مۆکی .  و  دڵه ڕاوکێ  هۆکاره کانی  به ربه ره کانیکردنی 
باوترینیان که  ئاستی هه وڵدان بۆ خۆکوشتن و خۆکوژی به رز ده کاته وه ، خه مۆکییه . ده کرێ به  هۆکارێکی هه میشه یی خۆکوشتنی 

دابنێین.
حه زکردن له  تاوان و هه ستکردن به  ڕق وکینه  و دژایه تیکردنی ڕای به رامبه ر، سه ره تایه  بۆ خۆکوشتن. مێردمنداڵ ڕه نگه  له  دواقۆناغی 
په یوه ندییه کی ئاشقانه دا، بیر له  خۆکوشتن بکه نه وه  به تایبه تی کچان کاتێک ترسی دووگیانبوونیان ال دروست ده بێت یان کاتێک 

هه ست به  ڕه نج و ده ردی په یوه ندییه  نایاساییه که یان ده که ن.
خۆکوشتن ڕه نگه  هه وڵێک بێت بۆ ڕاکردن و هاتنه ده ره وه  له ژێر باری ڕه نج و شه رمه زاربوون له  هه مبه ر کرده وه یه ک که  با نائاسایی 

و ناشایسته ی ده زانێت. شریڤ7   وکانکل8  ، 1991. 
بیری خۆکوشتن، ڕه نگه  هاوارێک بێت بۆ به ده ستهێنانی یارمه تی، یان سه رنجڕاکێشان و هێنانه ئارای هه وڵێک بۆ دۆزینه وه ی چاره سه ری 
گرفت. به  پێچه وانه ی باوه ڕی گشتییه وه ، زۆرینه ی ئه و مێردمندااڵنه ی هه وڵی خۆکوشتن ده ده ن، پێشتر له گه ڵ که سانێک وتووێژیان 
کردووه. هه وڵدان بۆ خۆکوشتن له  زۆربه ی کاته کاندا، له  ئاکامی ئه وه وه یه  که هه موو ڕێگاکانی دیکه ی تاقی کردۆته وه  و هه ر 
1  Bigras

2  Dorpat

3  Wade

4  Rait

5  Stack

6  Stivers

7  Shereve

8  Kunkel
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شکستی هێناوه ، ناچار بۆ الی خۆکوشتن ده ڕوات. پفێفێر9   ،1987، شافی10   ،1988
ئه گه ر نزیکانی خۆکوژ له  کاتی خۆیدا وشیار بن و ئاگایان له  مه سه له که  بێت و سه رنج بده نه  به ڵگه کان و پێ دابگرن و سوور 
بن له سه ر چاره سه ر و چاکسازی، ئه وه  له وانه یه  پێش به  مه رگ بگرن. فوجی مۆڕا11 ، وایس12  و کوچران13 1985، گیسپێرت1987، 

هایزل14  1991.
هه روه ها مادده  سڕکه ره کان، بیستنی هه واڵی خۆکوشتن و بیرکردنه وه  له  که سی خۆکوژ و بیرکردنه وه  له  هۆکاره کانی ئه و که سه ، یان 
کرده وه ی شه ڕئه نگیزی و توندوتیژ، یا بوونی مه ترسی له سه ر ئاسایشی خێزان، هه موو ئه مانه  مێردمنداڵ ده خه نه   مه ترسیی خۆکوشتنه وه .
مه ترسی خۆکوشتن له و مێردمندااڵنه ی مادده ی سڕکه ر و ده رمانی ئارام-به خش به کار دێنن، له  ئاستێکی به رزتردایه . ڕۆجێرز15  ، 
1992، سومێر16  ،1984. هه ندێجاریش بێئه وه ی که سێک بیه وێت خۆی بکوژێت، به  هۆی هه ڵه  به کارهێنانی ده رمانی سڕکه ره وه  ده مرێ 

گیسپرت17  ، ویله ر18  ، مارش19   ده یڤس20  ،1985.
به کورتی ده توانین بڵێین خۆکوشتن نیشانه ی الوازیی که سێکه  له  چاره سه ری گرفتێکدا وه ک تێکشکان له  خۆشه ویستیدا یان الوازیی 
دۆزینه وه ی  و  کێشه کانیان  به   بۆ گرنگیدان  مێردمنداڵ  به  تایبه ت  پسپۆری  نه بوونی  هه روه ها  دڵه ڕاوکێ .  ده ستبه سه رداگرتنی  له  
چاره سه ر، هۆکارێکی دیکه ی گرنگه . دیاره  بۆ به ره نگاربوونه وه ی  ئه و هه موو که ند و کۆسپه ی ژیان-یش، مندااڵن و مێردمندااڵنی 

ئێمه ، ده بێت توانای چاره سه ی مه سه له یان هه بێت.
ج- الساییکردنه وه و چاولێکه ری 

به داخه وه  یه کێکی دیکه  له  هۆکاره کانی خۆکوشتن الی منداڵ و مێردمنداڵ الساییکردنه وه  و چاولێکه رییه . واته  مێردمنداڵ که سێتییه ک 
ده کاته نموونه  بۆ خۆی. ڕه نگه ئه و که سه  هاوته مه نی بێت، یان ئه ندامێکی بنه ماڵه که ی بێت، یا ئه کته ری زنجیره یه ک یا فیلمێک بێت. 
هه روه ها باڵوکردنه وه ی هه واڵی خۆکوشتنی که سانی ناودار و ئه و هه ڵوێستانه ی که  بوونه ته  مایه ی خۆکوشتنیان و هه ڵوێسته کانی 

کۆمه ڵگاش ده کرێ مه ترسیدار بن.  هه موو ئه وانه  ده کرێ ده رفه تێک بۆ الساییکردنه وه ی خۆکوژێک بڕه خسێنن.
د- ئاسانکاری 

توێژینه وه کان نیشانیان داوه بوونی هۆکاری ئاسانکاری بوونی که ره سه ی جیاواز، چ له ناو خێزان و بنه ماڵه دا، یان به  هه ر هۆیه ک 
له به ر ده ستدا بێت، ڕێگه خۆشکه رن بۆ منداڵ و مێردمنداڵ بیر له  خۆکوشتن بکه نه وه . بۆ وێنه  به رده ستبوونی چه کی وه ک تفه نگ 
یان ده مانچه  و... به تایبه ت بۆ  ڕه گه زی نێرینه  مایه ی بیرلێکردنه وه یه، یان به رده ستبوونی مادده ی ژه هراوی و ده رمانگه لی جۆراوجۆر 

به تایبه ت بۆ ڕه گه زی مێینه ، ده توانێت ئاسانکاری بکات بۆ خۆکوشتن.
کام مێردمندااڵنه  له  مه ترسیدان؟

به شێک له تایبه تمه ندییه کانی ئه و مێردمندااڵنه   بریتین له :
ئه وانه ی له  په یوه ندیی خۆشه ویستی و ئه و ینداریدا له گه ڵ ڕه گه زی به رانبه ریان تووشی قه یران یان تێکشکان و جیابوونه وه  ده بن، که  

ڕه نگه خێرا هه ست به  ناکامی و ڕووخان بکه ن.
ئه وانه ی که  له  بوارگه لی جۆراوجۆری وه ک خویندن یان پاره په یداکردن له الیه ن بنه ماڵه وه  له ژێر گوشاردان و ناشتوانن سه رکه وتوو 
بن، بۆیه له  به رامبه ر داواکاریی خێزان و بنه ماڵه دا هه ست به  شکانه وه ، داماوی و ناکامی ده که ن. ئه وه ش ئاستی مه ترسی به رز 

ده کاته وه .
ئه وانه ی که  کێشه ی خێزانییان هه یه  و له الیه ن باوانیانه وه  ده رک ناکرێن و ڕێز له  ڕاو بۆچوون و ئازاریان ناگیرێ.

ئه وانه ی که  هاوڕێیه ک یا یه کێک له  ئه ندامانی بنه ماڵه که یان، به  هۆی خۆکوژییه وه  له ده ست داوه .
ئه وانه ی که  له گه ڵ توندوتیژی سێکسی ڕووبه ڕوو بوونه ته وه . به تایبه ت کچانی هه رزه کار به ره و ڕووی خۆکوشتن ده کاته وه .
ئه وانه ی که  پێشتر هه وڵیان بۆ خۆکشتن داوه ، که 40%ی ئه و هه واڵنه سه رکه وتوو نابێت و جاری دیکه  هه وڵی بۆ ده ده نه وه .

ئه وانه ی تووشی نه خۆشی خه مۆکی و دڵه ڕاوکێ هاتوونه  و نیشانه ی خه مۆکییان لێ به دیارکه وتووه  و چاره سه ریان بۆ نه کراوه . 
9  Pfeffer

10  Shafi
11  Fujimura

12  Waess

13  Cochran

14  Hazell

15  Rogers

16  Sommer

17  Gispert

18  Wheeler

19  Marsh

20  Davis
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ئه وانه ی مه ترسییه کیان لێ هاتۆته پێش و متمانه یان به  که س نییه بۆی باس بکه ن و یارمه تیی لێ وه ربگرن.
ئه وانه ی زۆر پرسیار له  مه رگ ده که ن و هه وڵ ده ده ن شمه کی مه رگهێنه ری وه ک ژه هر و ده رمان به ده ست بهێنن.

ئه وانه ی به  جۆرێک ڕاده گه یه نن که  له وانه یه  هه وڵی خۆکوشتن بده ن.
ئه وانه ی هه ست به  پووچی و بێکه ڵکی خۆیان ده که ن و خۆیان نامۆ دێته به ر چاو و خۆیان به دابڕاو ده زانن و باوه ڕیان به  هیچ نییه .

ئه وانه ی مادده ی سڕکه ر به کاردێنن
بگره  ده یان و ده یان مێرمنداڵی دیکه ، به  گوێره ی دۆخی خێزان و کۆمه ڵگا و باری ده روونی، له  مه ترسیدان.

ڕێگرتن له خۆکوشتنی مێردمنداڵ 
1. ئه و مێردمنداڵه  ی که  ڕایده گه یه نێ خۆ ده کوژێ، داوای یارمه تی ده کات. لێره دا له  بری گوێ پێنه دان و که مته رخه می کردن وا 
باشه  قسه ی بۆ بکرێ. گرفتی بۆ چاره سه ر بکرێ و به دواداچوونی بۆ بکرێ. پێویسته باوان ئه و دۆخه به  هێند وه ربگرن، نه ک گاڵته یان 
پێ بێت، چونکه ئه مه  نه ک ته نیا یارمه تیده ر نییه ، به ڵکو ده بێته  هۆی زیاتر هه ست کردن به  ناکامی الی منداڵه که . لێره دا پێشنیار ده که ین 

ته واو کۆنترۆڵی ئه و دۆخه  بکه ن. چونکه به  ته نیا چاودێری به س نییه .
2. له گه ڵ مێردمندااڵن هاودڵ بین. په ند و ئامۆژگارییان مه که ن، به ڵکو ده بێت گوێی بۆ شل بکرێ و هاودڵ بین له گه ڵیان. هاودڵی، 
ته نیا  یارمه تی.  بۆ ده رککردن و وه رگرتنی  بیرۆکه ی خۆکوشتن، هه وڵێکه  بنه چه دا  له   له  خۆکوشتن ده کات. چونکه   پێشگری 
هاودڵبوونه که ده توانێت چاره سه رێکی خێرا بێت. وتووێژ کردن و گفتوگۆ له گه ڵ مێردمنداڵ ده توانێت یه کێک بێت له  گرنگترین 

ڕێگاچاره کان. 
3. مێردمندااڵن فێر بکه ین که  ئه گه ر هاتوو تووشی بیرۆکه ی خۆکوشتن هاتن، له گه ڵ که سێک که  جێی متمانه یانه ، گفتوگۆو ڕاوێژ 
بکه ن. به تایبه ت ئه و کاته ی گرفته که  پێویستی به  پزیشکی ده روونی و ده رونزان و ڕاوێژکاری پسپۆڕ هه یه . ئا له و کاتانه دا سه ردانی 

ئه و ناوه ندانه  بکه ین که  له و بواره دا یارمه تیده رن.
4. ئه و که ره سه  و پێداویستیانه ی که  ئاسانکاری بۆ خۆکوشتن ده که ن وه ک ده رمان، ژه هر، چه ک و... هتد، له  به رده ستی مێردمنداڵ 

دانه نرێ و دوور  بخرێنه وه .
5. دایک و باوک ده توانن زۆرترین کاریگه رییان هه بێت. ئه گه ر بێتو منداڵیان تووشی ئه و مه ترسییه  بێت، نابێت خراپ لێی بڕوانن، 
به ڵکو پێویسته به  نیگای یارمه تیده رێک کاری بۆ بکه ن. چونکه  ماڵ جێگه ی پشوودان و ئارامییشه . ماڵ  جێگه ی متمانه یه ، گه وره ترین 
گرفتی منداڵ له  سنووری ماڵدا چاره سه ری بۆ ده کرێ، ئه ویش به  بوونی متمانه و ئارامی. به  کورتی متمانه  به خشین به  خێزان و به 

منداڵ ڕێگه یه کی سه ره کی و شیاوه .
6. زۆربه ی دایکان وباوکان له  ڕووبه ڕووبوونه وی ترسدا، ده م داده خه ن و هیچ نادرکێنن و به سه ر خۆیانی ناهێنن، به اڵم پێویسته بزانین 
که بێده نگی دۆخه که  خراپتر ده کا ت و ڕه نگه  مه رگی لێ بکه وێته وه . باشتر وایه  له بری بێده نگی نیگه ران بین و خێرا و به بێ دانانی 

مه رج له گه ڵ منداڵ میهره بان بین و له  ڕووی خۆشه یستی و ئارامشه وه  یارمه تیده ریان بین. 
7. منداڵه کانمان بۆ الی چاالکیی وه رزشی، هونه ری، یا کۆمه اڵیه تی و هتد بکێشین و ڕاده ی گوشار و فشار له  سه ر خۆیان و له سه ر 

خێزان که م بکه ینه وه .
8. پێویسته بزانین ڕێگرتن له  خۆکوژی، هه ندێک هه وڵی درێژخایه نی ده وێت، بۆیه پێویسته پێش هه موو شت کاری بۆ بکرێ و ئه و 
هه واڵنه شی که  پێویسته زوو بکرێن، به  خێرایی و به ده ستوبرد ئه نجام بدرێن واتا بۆ ڕێگرتن له  خۆکوشتن، وه ک ئاماژه مان پێکرد، 

پێویسته زۆر زوو هه وڵی بدر ێ له ڕێی یارمه تیدانی ڕاسته وخۆ یان ناڕاسته وخۆ به و که سه ی که  بیرۆکه ی خۆکوشتن ده درکێنێت.

سه رچاوه کان:
امیری،شاهرخ)1389( مشکالت نوجوانان، تهران: نشر قطرة. 

ڕایس،فلیپ )2001( ڕوانشناسی ڕشد از تولد تا مرگ، ترجمة دکتر مهشید فروغان ، تهران: انتشارات ارجمند.
شریعتی رودسری، مصطفی)1387( شناخت و درمان اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات عابد. 

کشوری، احمد)1386( خودکشی احساسی نوجوان، قم: انتشارات نسیم حیات.
لطف آبادی،حسین )1384( روانشناسی رشد 2،تهران: انتشارات سمت.

 محمدنژاد، علی رضا )1386( بررسی علل و عوامل خودکشی در شهرستان اشنویه ، نشریة انجمن بهبانی ژینو، شماره1.
مورون پییر)1366( خودکشی)پیدایش علل درمان( ترجمة  سهند مازیار، تهران: انتشارات رسام.
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پرسیارو وەاڵم

- كێ پێویستە یەكەم وشەی 
خۆشەویستی بدركێنێت، ژن یان 

پیاو؟
لۆژیكی  وەاڵمێكی  پرسیارە،  ئ��ەم  بۆ 
ئەوەیە دركاندنی سۆز و  ئەویش  هەیە، 
لەالیەن  پێویستە  ڕەفتارێكە  خۆشەویستی 
ئەو كەسەوە بێت كە بوێریی زیاتری تیایە 
یان زیاتر هەست بە خۆشەویستی دەكات.
دەرب���ارەی  ك��ە  بابەتانەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
یەكەم  پلەی  بە  خۆشەویستین،  و  سۆز 

میراتی كۆمەاڵیەتین. كۆمەڵگە  ملكەچی 
و  بەخشیوە  پیاو  بە  دەستپێشخەری  مافی 
وای  تەنانەت  كردووە،  بێبەش  لێ  ژنی 
نیمچە  دەستپێشخەرییە  ئەم  كە  لێهاتووە، 
زۆرب��ەی  لە  بێت  ڕەتكراوە  و  قەدەغە 
سۆزی  بە  پەیوەندییان  كە  مەسەلەكانی 
كە  لێكۆڵینەویەكدا  لە  هەیە.  مرۆڤەوە 
داوە،  ئەنجامی  توێژەر  Owenی  ئون 
دڵیدا  لە  ژن  هەرچەندە  كردووە،  تێبینی 
بكات،  گ��ەورەش  سۆزێكی  بە  هەست 

دەستپێشخەری  چ��اوەڕێ��ی  ه��ەر  ب��ەاڵم 
بە  مەسەلەكە  دەشێت  دەك���ات.  پیاو 
بكەین،  وەس���ف  دی��ك��ە  شێوەیەكی 
پەرستیار  ڕۆڵ��ی  خۆشەویستیدا  لە  ژن 
نەخۆش  دەك��ات  چ���اوەڕێ  دەبینێت، 
هاوار بكات و بڵێ فاڵن شوێنم دێشێ، 
تیماری  و  پیری  بەرەو  دێت  كات  ئەو 
شت  هەمان  خۆشەویستیدا  لە  دەكات، 
دەستپێشخەری  پیاو  كاتێك  ڕوودەدات 
دەبێت.  كاردانەوەی  ژن  ئینجا  دەكات، 

دەربارەی خۆشەویستی
د. فەوزیە
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كلتوری  هۆكاری  هۆی  بە  لەبەرئەوە 
كۆمەڵگەكان  زۆرب��ەی  شارستانییەوە  و 
هەستی  دەربڕینی  دەستپێشخەری  مافی 
لەقەڵەم  پیاوانە  مافێكی  بە  خۆشەویستیان 

داوە.
- ئایا ڕاستە ژن بێ وشەی 

خۆشەویستی، چێژ لە سێكس 
نابینێت؟

گومانی  هیچ  زانستییەوە  ڕووی  ل��ە 
یان  بیستەنی  سروشتێكی  ژن  نییە،  تیادا 
گەیشتن  بۆ  لەبەرئەوە  هەیە،  بیستراویی 
بە الی دڵی یان غەریزەی سێكسی، تەنیا 

كەناڵ، گوێیەكانییەتی.
كە  زۆردا  لێكۆڵینەوەی  ژمارەیەك  لە 
 Darling هیكز  و  دارلنگ  توێژەران 
داوە،  ئەنجامیان   and Hicks 1993

بۆیان دەركەوتووە، كە ژن لە پیاو زیاتر 
لە پێش سێكسكردندا پێویستی بە وتەی 
بە جۆرەها  خۆشەویستی هەیە، هەروەها 
بە  تا  بیانوو سێكس دوا دەخات  فێڵ و 
تەواوی لە وتە و قسەی خۆشەویستی تێر 

دەبێت.
- پاڵنەری سەرەكی دركاندنی سۆز 
و خۆشەویستی چییە الی هەریەك 

لە ژن و پیاو؟
لۆژیكی  وەاڵم��ی  ح��اڵ،  سروشتی  بە 
بە  هەستكردن  كە  ئەوەیە  پرسیارە  ئەم 
ئەم  سەرەكیی  فاكتەری  خۆشەویستی 
پیاو.  و  ژن  لە  هەریەك  الی  نواندنەیە 
پایزوینسكی  و  دێ��ران  توێژەران  بەاڵم 
 Deran and Pyszsnski 1978

سەرەكی  فاكتەری  دەركەوتووە،  بۆیان 
دركاندنی خۆشەویستی الی ژن، بریتییە 
لە فاكتەری سەرسامی ئەو ژنە بە كەسێتی 

و ڕۆحی ئەو پیاوەی كە خۆشی دەوێت. 
پیاوە  ئەو  كەسێتی  بە  ژنە  ئەو  چەندە 
دەبێت  پەرۆشتر  ئەوەندە  بێت،  سەرسام 
بەرامبەری،  بۆ گوزارشتكردن لە سۆزی 
لەكاتێكدا پیاو جۆرێكی دیكەیە و چەندە 
ژن لە ڕووی سێكسییەوە وروژێنەرتر بێت 
بێت،  جەستەی  لە  حەزی  زیاتر  تا  واتە 
بۆ  دەبێت  پەرۆشتر  بە  زیاتر  ئەوەندە 

دركاندنی خۆشەویستی بەرامبەری.
- بە ناوی خۆشەویستییەوە، ژن یان 

پیاو كامیان فریودەرن؟
فریودانی ئەو كەسەی خۆشت دەوێت و 
تەنیا لە پێناوی خۆشەویستییەكی بێگەرددا 
یان لە پێناوی ئامانجی دیكە، مەسەلەیەكە 
بە درێژایی مێژوو لە ژن و پیاودا هەبووە.
بەاڵم ئەگەر بمانەوێت لێكۆڵینەوە لەسەر 
ئەو  هۆی  بە  زیاتر  كامیان  بكەین  ئەوە 
ئەوا  دەب��ن،  زی��ان  تووشی  فریودانەوە 
ئەركەكەمان قورستر دەبێت، چونكە مێژوو 
زیادەڕۆیی دەكات لە وەسف كردنی پیاو 
لە  بە قوربانی دەستی فریودانەكانی ژن، 
فێڵی  و  مەكر  باسی  زیاتر  چیرۆكەكاندا 
ژن دەكرێ، بەاڵم ئەگەر لە ژیانی ڕۆژانە 
وردبینەوە و كەمێك بە مێژوودا بگەڕێین، 
دەبینین ژن لە پیاو زیاتر بە هۆی فریودانی 
خۆشەویستییەوە تووشی زیان بووە، لەوانەیە 
بەكارهێنانی جەستەی  قەیرانی گەورەش 
لە سۆز و  پیاویش  لەبەرئەوەی  بووبێت، 
غەریزیی  ئەنگێزەیەكی  خۆشەویستیدا 
هەیە، لە پێناوی چێژی جەستەییدا، زیاتر 
هانی ژن دەدات و فریوی دەدات و بەرەو 
ئەو ئاڕاستەیە كێشی دەكات كە جەستەی 

بكاتە قوربانی خۆشەویستەكەی.
 Valantin 1992 توێژەر  فالنتین-ی 

دەڵ���ێ���ت: "ل���ە ئ��ەن��ج��ام��ی گ����ەڕان و 
كچ  دەركەوتووە  بۆمان  بەدواداچوون، 
یان ژن بە ناوی خۆشەویستییەوە جەستەی 
ئەگەر  تەنانەت  دەبەخشێت،  پیاو  بە 
خۆی بڕواشی پێی نەبێت یان حەزی لە 
سێكس نەبێت، بە ناوی خۆشەویستییەوە 
لەگەڵدا  سێكسی  دەدات  پیاو  بە  ڕێگە 
لە  دەشێت  ئەمانەوە  ه��ۆی  بە  بكات، 
یان  نەخوزراو  دووگیانییەكی  قەیرانی 
ڕەتكراوە یان حەرامدا بژی، هەر بە ناوی 
خۆشەویستییەوە ئەزموونی لەباربردن تاقی 
دەكاتەوە كە مەترسیدارترین ئەزموونە لە 

ژیانی ژندا.
کەواتە  فریودەرە؟  پیاو  یان  ژن  كەواتە 
كامیان بە هۆی فریودانی خۆشەویستییەوە 

زیانمەند دەبێت؟
- كامیان لە خۆشەویستیدا زیاتر 

واقیعین: ژن یان پیاو؟
ئەو بیروبۆچوونە گشتییە هەیە كە ژن لە 
پیاو زیاتر ڕۆمانسییە و خەیاڵی بەرفراوانترە 
و ئارەزووی زیاترە لە خۆشەویستیدا. بەاڵم 
لەسەر  قووڵ  لێكۆڵینەوەی  دەرئەنجامی 
الیەنی سۆزداریی ژن، جاكوبز-ی توێژەر 
دەركەوتووە،  بۆی   Gacobs 1995

ئەگەر ژن فرسەتی هەڵبژاردنی لە بەردەمدا 
واقیعیتر  و  ئەقاڵنی  زیاتر  پیاو  لە  بێت، 
دەبێت لە هەڵبژاردنی هاوبەشی سۆزداری 

ژیانی، بەتایبەتی ژنی هاوچەرخ.
لەڕێی ژمارەوە جاكوبز دەیسەلمێنێت كە 
ژن ئارەزوو دەكات لەڕێی لێستێكەوە بە 
شوێن پیاودا بگەڕێ، واتە ژن دەیەوێت 
ژیانی  هاوبەشی  دەبێتە  پ��ی��اوەی  ئ��ەو 
كۆمەڵێك سیفەت و خەسڵەتی تیادا بێت، 
سەبارەت بە كارو پیشەی، مووچەكەی، 

خۆشەویستی فاكتەرێكی بەهێزە بۆ زیندوێتی جەستە و بەشێوەیەكی گشتی، 
خۆشەویستی وا لە جەستە دەكات چاالك و تەندروست بێت. هەروەها بە 

شێوەیەكی تایبەتیش خۆشەویستی بۆ سێكس زۆر پێویستە، خۆشەویستی 
وا دەكات هۆرمۆنەكان چاالكتر و هاوسەنگتر بن بەتایبەتی هۆرمۆنی نێرینە و 

هۆرمۆنی مێینە
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چەندە  نا،  یان  بڕوانامەیە  خاوەنی  ئایا 
كارەكەی  و  دەگرێ  كارەكەی  لە  ڕێز 
تەنانەت  هەروەها  دەوێت،  خۆی خۆش 
دەكات  دیاری  مندااڵنەش  ئەو  ژمارەی 
لەو  ئێمە  بیبێت.  پیاوە  لەو  كە دەیەوێت 
هاوچەرخ كە  و  ئازاد  ژنانی  باوەڕەداین 
هەڵبژاردن  ئەگەر  ك��اردەك��ات،  خۆی 
هەڵبژاردنی  مافی  و  بێت  بەردەمیدا  لە 
هاوسەری ژیانی هەبێت، ئەوا لە چیرۆكی 
یان  س���ۆزداری  هاوبەشی  هەڵبژاردنی 

هاوسەری ژیان لە پیاو واقیعیتر دەبێت.
- لە پێناوی خۆشەویستیدا، 

جیاوازی لەنێوان خۆكوشتنی ژن و 
خۆكوشتنی پیاودا چییە؟

لەپێناوی  خۆكوشتن  ڕووداوەك���ان���ی 
خۆشەویستی یان بە هۆی خۆشەویستییەوە 
لەنێوان ژن و پیاوی عاشقدا، هەن. بەاڵم 
بە  خۆكوشتنەكە  هۆكاری  لە  كاتێك 
ژن  و الی  پیاو  شێوەیەكی گشتی الی 
لێكۆڵینەوەیەك  ڕووبەڕووی  دەكۆڵینەوە، 
هەیە  جیاوازی  وایە  پێی  كە  دەبینەوە 
خۆكوشتنی  و  ژن  خۆكوشتنی  لەنێوان 

پیاودا.
توێژەر  كانتیلو-ی  لێكۆڵینەوەیە  ئ��ەم 
ب��ۆی  داوە،  ئ��ەن��ج��ام��ی   Canetlo

سەرەكییەكانی  هۆكارە  دەرك��ەوت��ووە، 

ئ��ەم��ان��ەن:  پ��ی��اوان  الی  خۆكوشتن 
پشت  ك��ەرام��ەت،  خۆنمایشكردن، 
ئ��ازادی.  ئ��ارەزووك��ردن��ی  بەخۆبەستن، 
بەاڵم هۆكارە سەرەكییەكانی کە لە پشت 
ڕوودانی  ئەمانەن:  ژن��ەوەن  خۆكوشتنی 
خۆشەویستیدا،  پەیوەندی  لە  قەیران 
بارودۆخی بێبەشبوون و دابڕان لە سۆز و 

خۆشەویستی.
- سوودی خۆشەویستیی نێوان ژن 

و پیاو چییە؟
خۆشەویستی بۆ ژن و پیاو وەك پێویستی 
بوونی خوێن وایە لە جەستەدا، ئایا كەس 
ب��ەردەوام  ژیان  لە  جەستەی  خوێن  بێ 

دەبێت؟
س��وودی  بە  ئاماژە  كورتی  بە  لێرەدا 

خۆشەویستی دەكەین:
* هۆكارێكە بۆ هاوسەرێتی، ئەو هەستە 
كە  دەیڕەوێنێتەوە  یان  دەكاتەوە  كەم 
هاوسەرێتی تەنیا بە هۆی هۆكاری سێكسی 

و پاڵنەری سێكسییەوە ڕوودەدات.
* هۆكارێكی باشە بۆ زاوزێ و زۆربوون، 
دەبێت،  ئامادەیی  خۆشەویستی  كاتێك 
ژن و پیاو پێیان خۆشە منداڵیان ببێت و 

خۆشەویستیەكەیان بەرهەمی هەبێت.
بۆ  بەهێزە  فاكتەرێكی  خۆشەویستی   *
زیندوێتی جەستە و بەشێوەیەكی گشتی، 

خۆشەویستی وا لە جەستە دەكات چاالك 
و تەندروست بێت. هەروەها بە شێوەیەكی 
سێكس  ب��ۆ  خۆشەویستی  تایبەتیش 
دەكات  وا  خۆشەویستی  پێویستە،  زۆر 
بن  هاوسەنگتر  و  چاالكتر  هۆرمۆنەكان 
هۆرمۆنی  و  نێرینە  هۆرمۆنی  بەتایبەتی 

مێینە.
سازانی  دەك��ات  وا  خۆشەویستی،   *
و  ژن  نێوان  و چێژی سێكسی  سێكسی 
پیاو باشتر بێت، چەند سێكس لە ژیانی 
ژن و پیاودا باشتربوو، ئەوەندە ژیان باشتر 

دەبێت.
ئامادەباشی  دەكات  وا  خۆشەویستی   *
سۆزداری  خۆماندووكردنی  بۆ  مرۆڤ 
باشتر بێت، خۆشەویستی وا دەكات ژن و 
پیاو بتوانن بەرامبەر هەڵە و ناتەواوییەكانی 
یەكتر دان بە خۆیاندا بگرن و پەیوەندی 

هاوسەرێتی بەردەوام بێت.
و  ژن  لەنێوان  بەزەیی  خۆشەویستی   *

پیاودا دەخوڵقێنێت.
پیاودا  لە  چین  الوازانە  خاڵە  ئەو   -
كە وای لێدەكەن بەرەو خۆشەویستی 

كێش بكرێ؟
ب���ەرەو ڕووی  ئ���اوڕدان���ەوە و چ��وون 
نییە،  الوازی  ڕاستەقینە،  خۆشەویستیی 
تەنانەت ئەگەر یەكێك لە دوو الیەنەكە 
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واتە ژن و پیاو لە پێناوی خۆشەویستیدا 
خۆی  تایبەتمەندێتی  هەندێك  لە  وازی 
خەسڵەتی  ل��ە  هەندێك  ل��ەن��او  هێناو 

خۆشەویستەكەیدا توایەوە.
بەاڵم ئەگەر ئەو خۆشەویستییە، بڕێك لە 
بەرژەوەندی و كەمێك سۆزی تیابوو، ئەوا 
لە  لێكۆڵینەوە  باسی  كاتەدا  لەم  پێویستە 

خاڵە الوازەكان بكەین.
تەفرە  پێ  پیاوی  ئەو شێوازانەی كە ژن 
دەدات: یان بە پێچەوانەوە پیاو ژنی پێ 

تەفرە دەدات، وەك:
لە  كەسە  ئەو  قوربانی،  ڕۆڵی  بینینی   *
بەرامبەر خۆشەویستەكەیدا وەك قوربانییەك 
كە  دەك��ات  وا  و  دەدات  پیشان  خۆی 

بەرامبەرەكەی بڕوای پێ بكات.
* ئەو هەستە بە بەرامبەرەكەی دەبەخشێت 
و  س��ۆز  ب��ە  پێویستی  كەسێكە  ك��ە 

خۆشەویستی و میهرەبانیی ئەو هەیە.
* لە ئەڤیندا نقوومی دەكات و بە شێوە و 

ڕەفتاریدا هەڵدەدا.
بۆ  * دەرخستنی الوازی و ملكەچبوون 

الیەنی بەرامبەر.
- ئەو فێاڵنەی پیاو بەكاریان دەهێنێت بۆ 
ئەوەی ژن بخاتە داوی خۆشەویستییەوە، 

كامانەن؟
تەفرە  ژنێك  دەیەوێت  كە  پیاوێك  هەر 
خۆشەویستی  داوی  بیخاتە  یان  ب��دات 
خۆیەوە، چەندە ڕێگە و فێڵی هەیە، ئەمانە 

هەندێكیانن:
وەك  خۆی  واتە  عاشق،  ڕۆڵی  بینینی   *
ژنەدا  ئەو  ب��ەردەم  لە  عاشق  كەسێكی 
دەردەخات كە لە عەشق و خۆشەویستیدا 

نقووم بووە.
پیشان  پیاوێكدا  * خۆی لە ڕووخساری 
ئ��ارەزوو  هەموو  لە  وازی  كە  دەدات 
لە  بەتایبەتی  ئەمە  هێنابێت،  شەهوەتێك 

سەرەتای پەیوەندیدا ڕوودەدات.
* بایەخی چڕ بە پیاهەڵدان، بە خەسڵەتە 
ژنە دەدات  ئەو  ئەقڵی و جەستەییەكانی 
خۆشەویستی  پەیوەندی  دەیەوێت  كە 

لەگەڵدا دروست بكات.
* لە بەخشین و دیاریدا نوقمی دەكات.

ئەو  بۆ  دەبینێت  ڕەس  فریاد  ڕۆڵ��ی   *
دەبینێت،  قوربانیش  ڕۆڵی  هاوكات  ژنە، 
بەتایبەتی لەو بارانەدا كە ژنی هەیە، خۆی 
زوڵمی  ژنەكەی  كە  دەدات  پیشان  وا 

لێدەكات، بە شێوەیەك لەگەڵ ئەو ژنەی 
دیكە قسە دەكات كە تەواو جیاوازە لە 
ژنەكەی خۆی و زۆر باشترە لەو و تەنیا 

ئەو دەتوانێت لەم ژیانە ڕزگاری بكات.
- ئایا ڕاستە دەكرێ ژن لەڕێی 

خۆشەویستییەوە الواز بكرێ؟
بێگومان لەڕووی هەست و سۆزەوە ژن 
تەواوی  بە  پیاو هەستیارترە، هەروەها  لە 
بۆ  كاردانەوەی  ویژدانییەوە  و  هەست 
خۆشەویستی دەبێت، لەبەرئەوە دەشێت بە 
هەستی خۆشەویستی الواز ببێت، ئەگەر 
بۆ  داوی خۆشەویستی  بۆ كەوتنە  پیالن 
پیالنێكی  دەشێت  ئ��ەوا،  دابڕێژرێ  ژن 
ئەگەر ژن  بێت، هەرچەندە  سەركەوتوو 
ویستی كەللەڕەقی لە سۆز و خۆشەویستی 

بكات، ئەوا لە پیاو بەهێزتر دەبێت.
هەستی  ه��ۆی  ب��ە  ژن���ان  ل��ە  هەندێك 
و  دەچ��ێ��ژن  ئ���ازار  خۆشەویستییەوە 
لێ  چێژی  تەنانەت  دەگ��رن،  بەرگەشی 
لە  چێژبینینە  ئەم  ئەگەر  بەاڵم  دەبێنن، 
ئازار و ژانی خۆشەویستی زۆرتربوو، ئەوا 
دەگاتە خۆئازاردان و ماسۆشیەت و ئەو 

ژنە پێویستی بە چارەسەركردن دەبێت.
- ئایا ڕاستە ژن و پیاو لە حاڵەتی 

خۆشەویستیدا، هەردووكیان الواز و 
نەرمونیان دەبن و دەنگیان ناسك 

دەبێتەوە؟
م��رۆڤ  دڵ��ی  خۆشەویستی  بێگومان 
هەستی  هاتوچۆكردنی  دەكاتەوە،  ناسك 
خۆشەویستی بە ڕۆح و جەستەی مرۆڤدا، 
وا دەكات تەواوی سیستەمی كاركردنی 
هاوسەنگی  و  بێت  ناجێگیر  جەستەی 

لەدەست بدات، بە دەنگیشییەوە.
لەرەلەری دەنگە ژێیەكان پاڵ بە مرۆڤەوە 
دەنێت، خۆبەخۆ دەنگی هێواش بكاتەوە، 
تا هیچ تێبینییەك لەسەر لەرەلەری دەنگی 

هەست پێنەكرێ.
هەروەها لە حاڵەتی توانەوە و حەوانەوەی 
دەكەن  ژێیەكان  دەنگە  لە  وا  سۆزداری 
دەنگ  و  خاوبوونەوە  باری  بكەونە  كە 

نزمتر و نەرمتر بێت.
لە  بەرپرسە  هەیە  دیكەش  هەقیقەتێكی 
كەسانەی  ئەو  دەنگی  نزمیی  و  نەرمی 
لەباری خۆشەویستیدان،  یان  عاشقن  كە 
هەستەوەرەكەیان  پێنج  ئەوەی  ئەویش 
ه���ان���دراون و ل��ە ب���اری چ��االك��ی و 

كارتێكەرە  لەبەرئەوە  هەستیارێتیدابن، 
دەرەكییەكان وا دەكەن كە هەستەوەرەكان 
بە شێوەیەكی زیاتر تووشی هەڵچوون ببن. 
كاتێك كە  عاشق  دوو  لەبەرئەوەی  هەر 
بە چرپە لەگەڵ یەكدی دەدوێن گوێیان 
لە  بیستنیان  هەستی  چونكە  یەكدییە،  لە 
و  كاردەكات  چاالكتر  ئاسایی  كاتی 
هەستیارترە، هەروەها قسەكردن بە چرپە 
وروژان زیاتر دروست دەكات لە گوێی 
دەنگی  بە  كە  لەوەی  وەك  عاشقەكاندا، 

بەرز قسە بكەن.
- ژن چۆن فرمێسكەكانی پیاوی 

عاشق دەبینێت؟
ب��ەڕێ��وەچ��ووە كە  ن��ەری��ت وای��ە و وا 
تایبەتە بە ژن، ئەم هەقیقەتەش  فرمێسك 
بەشێكی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە ژن لە 
دەروونی  هەڵچوونی  و  هەستیارترە  پیاو 
بایۆلۆژییەوە  زیاترە و بە هۆی سروشتی 
و ئەو فشارانەی بە هۆی چەوساندنەوەی 
پیاو  لە  ب��ووە،  تووشی  كۆمەاڵیەتییەوە 
بەڵكو  ناگری،  ژن  تەنیا  بەاڵم  الوازترە. 
دەڕێژێت،  فرمێسك  پیاویش  هەندێجار 
پیاو لە  ئاهوناڵەی  هەرچەندە فرمێسك و 
هی ژن كەمترە. ژن كاتێك كە فرمێسكی 
پیاو دەبینێت بەم شێوەیە كارلێكی لەگەڵدا 

دەكات و كاردانەوەی بۆی دەبێت:
ناخەوە  لە  پیاو،  فرمێسكی  بە  ژن   *
دەه���ەژێ���ت، گ��ری��ان��ی پ��ی��او ب��ۆ ژن 
چاوەڕننەكراوە و پێی وایە شتێكە نابێت 

ببێت.
و  دەتوێتەوە  پیاو  فرمێسكی  بە  ژن   *
نەرمتر دەبێت، چونكە پێی وایە گریانی 

پیاو ئاماژەیە بۆ خۆشەویستیی قووڵ.
* بەاڵم كاتێك پیاو لەو جۆرە دەبێت كە 
وەك منداڵ زوو زوو بۆ زۆر شت بگری، 
ئەوا ژن بەمە وەڕس دەبێت و ئەو پیاوە 
بە پیاوێكی بەهێز نابینێت، بەڵكو پێی وایە 
و  نەبووە  كامڵ  و  پێنەگەیشتووە  هێشتا 

خەسڵەتەكانی منداڵی تێنەپەڕاندووە.

سەرچاوە: 
د. فەوزیة دریع، سؤال فی الحب

 ،2008 االول��ی  الطبعة  االول،  الجز ء 
منشورات الجمل
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ل���ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
هەڵوێستێک  لە  كاتێک  كوردەواریدا 
الواز  خ���ۆم���ان  گ��رف��ت��ێ��ك��دا  ی���ا 
نین  زاڵ  كە  دەزانین  وا  دەبینینەوە، 
ناتوانین  هەڵوێستەدا،  ئ��ەو  بەسەر 
و  گەڕان  کات  ئەو  بكەین،  چارەی 
یا  تەسكە  زۆر  بەدواداچوونەكانمان 
جاری  كە  دواوە  بەرەو  گەڕانەوەیە 
وا هەیە بۆ زۆر دوور دەڕۆین، جاری 
واش هەیە لە جێی خۆمان نابزوێین و 
وەك لە كۆندا وتویانە تەنیا بەرلووتی 
بە  زۆر  ئەمانە  دەبینین،  خ��ۆم��ان 
بەرەنگاربوونەوەی  شێوازی  سادەیی 
تەنگانە  و  گرفت  ئاست  له   ئێمه یه  
ڕووداوی  زۆر  و  گران  هەڵوێستی  و 

پێی  سایكۆلۆژی  بەزمانی  كە  دیکه دا 
گەر  گوشار.  دەشوترێ  فشار،  دەڵێن 
بە  ئەمە  زانکۆ  مامۆستایه کی  وه ک 
بكەم  باس  زیندوو  زۆر  نموونەیه کی 
خوێندكاران،  و  خۆم  مامەڵەی  لە 

تێبینی ئەم جۆرە فشارەم كردووە. 
ئەیلول،  مانگی  س��ەرەت��ای  س��ااڵن��ه 
دەست  دووەم  خولی  تاقیكردنەوەی 
بابەتەی  دوو  لەو  ئەمساڵ  پێدەكات، 
كە دەم وتەوە، ژمارەیەك خوێندكارم 
هەندێكیان  دووەم،  خولی  كەوتبوونە 
تاقیكردنەوەكەیان  كە  ئەوەی  دوای 
زانیبوویان  كە  دیاربوو  دابوو،  ئەنجام 
هەندێكیان  بۆیە  نەبوون،  باش  زۆر 
هاتن بۆ الم هەندێكیشیان بە تەلەفۆن  
ئەوەیان  ده ك��ردم،  لەگەڵدا  قسەیان 
له   كە  نین  دڵنیا  زۆر  كە  دەرخست 
بۆ  ب��وون��ه.  ب��اش  تاقیکردنه وه که دا 
من  بۆئەوەی  و  قسەكەیان  پاڵپشتی 
بۆچی  ك��ە  ب��دەم  پ��ێ  مافەیان  ئ��ەو 
پاساوی  ی��ان  بەڵگە  نەبوونه،  ب��اش 
جۆراوجۆریان هه بوو وه ک ئه وه ی كە 
یان  خێزانی،  كێشەی  هەیە،  كێشەیان 

كەسی، یان نەخۆش بوون. 

كۆنە  كێشەی  كێشەكان،  له   هه ندێک 
س��ه رده م��ی  کاته کانی  کێشه ی  و 
درێژایی  بە  هه رزه کارییە،  و  منداڵی 
باس  نه بیستبوون  لێم  ساڵەکه  هه موو 
لەم  بۆچی  بەاڵم  بكەن،  كێشەیە  لەو 
باسكردنی  بە  دەیانەوێت  ئایا  كاتەدا؟ 
كەواتە  بخەنەڕوو؟  چی  کێشانه  ئه م 
هێاڵنه وه ی  بۆ  خۆیانە  هەوڵێكی  ئەمە 
ئەو ڕووداوە كۆنانە و هەر پێشئەوەی 
ببنەوە،  هەڵوێستێك  هەر  ڕووبەڕووی 
زانییان  بارێكیاندا  كارو  هەر  لە  یا  
پاساوی  ئ��ەوا  ن��اب��ن،  س��ەرك��ەوت��وو 
لۆژیکییانه ی خۆیان پێیە ده یانه وێ به م 
پێیه تی،  قەناعەتیان  خۆیان  که   كارتە 

دەوروبەریش قەناعەت پێ بكەن. 
شێوەیە  بەم  كە  گرفتە  ئەمە  گه نج  بۆ 
بكات.  خۆیدا  گرفتی  له گه ڵ  مامەڵە 
هەیە  خراپی  زۆر  ئ��اس��ەواری  ئه مه  
زۆر  ئەمە  دی��اره  ئایندەی.  سەر  بۆ 
سەرەتای  لە  ئێمه  هەیە،  هۆكاریشی 
لە  و  دەب��ی��ن  ف��ێ��ری  پ�����ەروەردەوە 
ستراتیژانە،  ئەم  چواردەوریشمانەوە، 
و  دادەڕێژرێن  كەسێتمیاندا  لە  زیاتر 
كە  جۆرێك  بە  بەكۆنكرێت،  دەبن 

گریی
خۆڕا

وونی
دەر

نازه نین عوسمان
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ئه م  گۆڕینی  لە  بیركردنەوە  زۆرجار 
دەزانین. بەئاستەم  ستراتیژانه 

ل��ێ��رەدا  ك��ە  زۆرن،  ه��ۆك��ارەك��ان 
ئاسەوارەكانی  بەاڵم  ناكەم،  باسیان 
لێ  كەسایەتیەكمان  چ  شێوازە،  ئەم 
له   ئەنجامدا  لە  كە  دەكات!  دروست 
كۆمەڵگەیە  ئەم  ئێمه  که سایه تییه کانی 
ڕەخنە دەگرین  هەر  هەموو  پێكدێت. 
بەدەست  دێ��ت  بۆڵەبۆڵمان  ه��ەر  و 
ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی ك��ارو  و  گ��رف��ت 
بەشێكین  خۆیشمان  ب��ارەك��ان��ەوە، 
لەڕێی  كێشانە  ئەو  دروستبوونی  لە 
جۆری مامەڵەكردنمان لەگەڵ ڕووداو 
و  هەڵوێست  لە  هەر  هەڵوێستەكان.  و 
بەردەوامن،  كە  سادەكانەوە  گرفتە 
جاربەجار  كە  گرانەكان  و  قورس  تا 
ڕوودەده ن. لە منداڵیدا وا فێر دەكرێین 
نەبێت  كێشەكانەوە  بەسەر  حەقمان 
لێی  هەیە،  كێشەیه ک  زانیمان  لەكوێدا 
شوێنێکیان  هه ر  بۆ  بكەوینەوە.  دوور 
بناردینایه پێیان ده گوتین، خۆت دوور 
بگرە لە كێشە، خۆت بپارێزە. ئێمه ش 
منداڵه کانمان دەترسێنین و بەم وتانەمان 
پێان دەڵێین، تۆ الوازیت، تۆ ناتوانیت 
ئەو هەڵوێستانەی كە  بەسەر  بیت  زاڵ 
كێشەکان  و  گرفت  بەردەمت.  دێنە 
مەترسی و وه ک هەڕەشەی سەر  وەك 
فشارێكی  بۆیە  ده خه ینه ڕوو،  كەسێتی 
و  دەبێت  گەورە  لێ  زۆر  سووكیان 

نازانن له  ئاستیدا چی بكەن! 
له   بڵێن  پێیان  ئەوەیە  ڕاستتر  ب��ەاڵم 
كێشەو  دروستبوونی  ئەگەری  ژیاندا 
مرۆڤێك  هیچ  هه یە،  فشار  و  گرفت 
له   خۆی  ژیانی،  بەدرێژایی  ناتوانێت 
ئەمە  چونكە  بپارێزێت،  كێشەكان 
بكە  فێری  كەواتە  ژیانە.  سروشتی 
چۆن  وەربگرێت،  هەڵوێست  چۆن 
فشارەكان  و  هەڵوێست  كۆنتڕۆڵی 
ڕووبەڕوو  بدات  هەوڵ  چۆن  بكات، 
کێشه کاندا  به سه ر  بێت  زاڵ  و  بێتەوە 
بە  دەس��ت  و  ڕاب��ك��ات  لێیان  ن��ەك 
نەیبات.  با  بگرێت  ك��اڵوەك��ەی��ەوە 
هونەری  بە  پێویستمان  ئێمە  كەواتە 
ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ف��ش��ارەك��ان ه��ەی��ە، 

زۆرج��ار  بچووك.  یان  بێت  گ��ەورە 
بچووكن،  که   ڕۆژان��ە،  فشاره کانی 
و  خراپتر  زۆر  ب��ەردەوام��ن،  ب��ه اڵم 
كاریگەرترن لە فشارە گەورەكان كە 
لە خۆوه  و له پڕێكدا سەرهەڵدەدەن، 
بچووكی  فشاری  هەندێک  چونکه 
ڕۆژانە هه یە که  هەر كۆتاییان نایەت. 
كەسێتی  بە  دەك��ات  م��رۆڤ  ئەمانە 

نێگه تیڤ و ناكارا و ناچاالك. 
دەم�����ەوێ�����ت 
جەخت  لێره دا 
بوونی  ل��ەس��ەر 
ی��ەك��ێ��ك ل��ەو 

تایبەتمەندییانە بكەمەوە كە بۆ كەسێتی 
ئەویش  پێویستە،  زۆر  كورد  ئێمەی 
تا  دەروونییە.  خۆڕاگریی  چەمكی 
بكەین  پ��ەروەردە  لەسەر  منداڵەكانی 
ڕابهێنین،  ل��ەس��ەر  گ��ەورەك��ان��ی  و 
و  كارا  مرۆڤی  بە  ببین  هەمووان  با 
ژیانەوە.  بەسەر ڕووداوەكانی  چاالك  
و  هەبێت  ه��ەڵ��ب��ژاردەم��ان  بتوانین 
بدەین  بڕیار  و  ببینین  ئەڵتەرناتیڤەكان 
فشارەكاندا  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  لە 

بهێنین.  بەكاری 
دەروون����ی،  خ��ۆڕاگ��ری��ی  چەمكی 
گرنگەكانی  چەمكە  ل��ە  یەكێكە 
ده روون��ی  خۆڕاگریی  دەروونناسی. 
پێناو  شتێکی پێویستە بۆ تاكەكەس لە 

جۆراو  فشارە  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی 
شێوازێکی  ب��ە  ژی��ان��ی  ج��ۆرەك��ان��ی 
زیاتر  ئێستا  چونكە  س��ەرك��ەوت��وو، 
لە  مرۆڤ  كە  دەدرێ  بەوە  گرنگی 
ناوەوەی خۆیدا خاوەنی كام توانایەیە 
كە دەكرێ بە دروستی و هاوسەنگی 
و  نیگەرانی  بە  بەرامبەر  بمێنێتەوە 

ژیان.  فشارەكانی 
دەروونناسانە  لەو   kopasa كۆپازا 
بووە كە بنەمای ئەم چەمكەی داناوە، 
هەندێک  كە  داوە  ئ��ەوەی  سەرنجی 
بە  تووشبوونیان  س��ەرب��اری  ك��ەس، 
خودی  ده توانن  نوشستییەكان،  فشارو 

خ��ۆی��ان 
دەست  بە
و  بهێنن 

كۆپازا  دەربخەن.  شاراوەكانیان  توانا 
وجودیەكان  قوتابخانەی  بۆچوونی  بە 
ك��اری��گ��ەرب��ووە ك��ە ڕای���ان وای��ە: 
هەبوون  بارێكی  لە  هەمیشە  مرۆڤ 
"ال��ص��ی��رورە"ی  بەرەوپێشچوونی  و 
بەردەوامدایە. ئەم قوتابخانە دەروونییە 
بۆ  ئاییندە  س��ەر  دەخ��ات��ە  تەركیز 
نەك  م��رۆڤ  ڕەوشتی  شیكردنەوەی 
مرۆڤ  پاڵنەرەكانی  دەڵێت  ڕابردوو، 
لە بنەمادا لە گەڕانی بەردەوام بەدوای 
واتای ژیان وئامانجەكەیدا سەرچاوەی 

خۆی وەردەگرێت. 

هەموو هەر ڕەخنە دەگرین و هەر بۆڵەبۆڵمان دێت 
بەدەست گرفت و بەڕێوەچوونی كارو بارەكانەوە، 
خۆیشمان بەشێكین لە دروستبوونی ئەو كێشانە 

لەڕێی جۆری مامەڵەكردنمان لەگەڵ ڕووداو و 
هەڵوێستەكان. هەر لە هەڵوێست و گرفتە سادەكانەوە 

كە بەردەوامن، تا قورس و گرانەكان كە جاربەجار 
ڕوودەده ن
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مرۆڤ  كە  وایە  ڕای��ان  وجودیەكان 
ك��ات��ێ��ک ب����ەدوای وات����ای ژی��ان��دا 
وەردەگرێت،  بڕیار  زۆر  دەگەڕێت 
ئەم بڕیارانەیە كە دەبنە بنەمای هەموو 
بكەین  بەوە  درك  جا  ژیانی،  شتێكی 
بڕیارانە  ئەو  لەسەر  ژیانمان  نا  یان 
ڕادەوەستێت كە وەری دەگرین. بۆیە 
زۆرجار ئەو وتەیە دووبارە دەكرێتەوە 
م��رۆڤ  ئێستای  "ب���ارودۆخ���ی  ك��ە 

بڕیارەكانیەتی".  ئەنجامی 
تایبەتمەندیی"كەسی  سێ  ك��ۆپ��ازا 
خۆڕاگر" دیاری دەكات كە ئەمانەن:

وابەستەیی  و  تێكەڵبوون  توانای   .1
بەرامبەر ژیان و كۆمەڵگە. 

2. توانای كۆنتڕۆلكردن و كاریگەری 
لەسەر ئاڕاستە و كاروبارەكانی ژیانی. 
3. باوەڕهێنان بەوەی كە گۆڕانكاری، 
بەرەنگاربوونەوە  بۆ  وروژێنەرێكە 

.Lambert,et at , 2003
بەم جۆرە خۆڕاگری دەروونی، بریتییە 
مرۆڤ  كە  بیروباوەڕێك  كۆمەڵە  لە 
كارلێككردن  لە  خۆی  خودی  لەسەر 
هه یه تی.  دەوروبەری،  جیهانی  له گه ڵ 
ئازایەتیمان  كە  بیروباوەڕەیە  ئەم  هەر 
کردنی  بۆ  پاڵنەرمانه  و  پێده به خشێت 
ڕووداوە  ده ک��ات  وا  ج��دی.  ك��اری 
ف��ش��اره��ێ��ن��ەرەك��ان، ب��ە س��ەرچ��اوەی 
بەڵكو  نەبینرێ،  مەترسی  و  دڵەراوكێ 
ئەم فشارانە وەك بوارێكی پێشكەوتنی 

ببینرێ.  مرۆڤ 
خ��ۆڕاگ��ری-ش  پێكهێنەری  س��ێ 
ب��وون،  پەیوەست  ئەوانیش:  هەیە، 
بەرەنگاربوونەوەیە.  و  كۆنترۆڵكردن 
ب��ەاڵم زان���ای دەروون��ن��اس "الن��ج" 
دەڵێت: "هەموو كەسێك لە ئاستێك لە 
بەرزی  هەیە،  خۆڕاگریی  ئاستەكاندا 
هەڵوێست  لەسەر  ئاستە  ئەم  نزمیی  و 
پیادا  تاكی  كە  وەستاوە  كاتە  ئەو  و 
هۆكارەكان  لەسەر  یان  تێپەڕدەبێت، 
و جیاوازی ئەو ڕێگاو شێوازانەی كە 
تاك فێری بووە بۆ ڕووبەرووبوونەوەی 
كاریگەریی  ئ��ەم��ەش  ف��ش��ارەك��ان". 
دەبێت لەسەر ئەزموون و تەندروستیان، 
فێركراوە  توانایەكی  خۆڕاگری  بۆیە 

و دەكرێ لە خۆڕاگرییەكی الوازەوە 
بگۆڕرێ.  بەهێز  خۆڕاگریەكی  بۆ 

عەباس، 2010، ال174.
ك��ۆپ��ازا ئ��ەوە دووپ���ات دەك��ات��ەوە 
ك����ە خ�����ۆڕاگ�����ری گ���رن���گ���ە ل��ە 
شەكەتیی  و  فشار  بەرەنگاربوونەوەی 
دەروونیدا، چونكە درككردنی تاك بۆ 
ڕووداوەكان دەگۆڕرێ و كاریگەریی 
تاك  دەكاتەوە،بەمەش  كەم  خراپی 
خۆڕاگری  بۆیە  دەبێت،  نەرمونیان 
ت��وان��اك��ان��ی ت��اك زی��اد دەك���ات بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی فشارە جیاوازەكان، 
هەمانكات خۆپاراستنیشە لە ماندوبوون 

و شەكەتی دەروونی.
ت�����وێ�����ژی�����ن�����ەوەی الم����ب����رت 
خستووە  دەری   Lambert,2003
كاتێک  خ��ۆڕاگ��ر،  كەسێتیی  ك��ە 
و  نەرێنی  ڕووداوی  ڕووب����ەڕووی 
ڕێگایانە  جۆرە  بەو  دەبێتەوە،  خراپ 
پەیوەندی  كە  دەبێتەوە  ڕووب��ەڕووی 
هەیە،  جەستەوە  تەندروستیی  ب��ە 
خواردنی  خۆهێوركردنەوە،  وەك 

وەرزشكردن.  تەندروست، 
خۆڕاگری پێناسەی 

پێناسەی  جۆرە  بەم   1996 مخەیمەر 
كردووە: جۆرە گرێبەندێكی دەروونییە 
دەبێت  پەیوەست  پێوەی  مرۆڤ  كە 
ئامانجەكانی  و  خ��ۆی  بەرامبەر  لە 
و ب��ەه��او ب��ی��رو ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی و 
دیکه ی  بە كەسانی  بەرامبەر  هەروەها 
چ����واردەوری، خ��ۆڕاگ��ری ب��اوەڕی 
دەسەاڵتی  دەتوانێت  كە  بەوەی  تاكە 
كە  ڕووداوان��ەی  ئەو  بەسەر  هەبێت 
تووشی دەبن، بەرپرسیاریش بێت لەو 
بەوەی  باوەڕە  هه مانکات  ڕووداوانە، 
لە ژیانیدا ڕوودەدات که گرنگن  كە 
و وروژێنەرن بۆ گەشەی زیاتر، وەك 
لە  بن و ڕێگربن  مەترسی  لەوەی كە 

پەرەسەندنی. 
كۆپازا 1976 وەها پێناسەی خۆڕاگری 
خەسڵەتێكی  ك��ۆم��ەڵ��ە  ك����ردووە: 
لە  پ��ارێ��زەرێ��ك  وەك  كەسێتییە 
ب��اوەڕ  دەك��ات،  ک��ار  ق��ورس  ژیانی 
دەنوێنێت  گشتی  بۆچوونێكی  ی��ا 

بۆ  تواناكانی  بەرامبەر  له  تاك  الی 
سەرچاوەیه کی  ه��ەر  بەكارهێنانی 
ژینگەی  دەروونییەكانی،  توانا  و  وزە 
بەشێوەیەكی  ئ��ەوەی  بۆ  بەردەستی، 
ڕاست لە ڕووداوەكان تێبگات نەك بە 
شیی  مەنتقی  شێوەیەكی  بە  شێواوی، 
لەگەڵیدا  ئەرێنی  بەشێویەكی  بكاتەوە، 
خۆراگری  ڕەهەندی  سێ  هەڵبكات. 
ب��وون،  پەیوەست  ئەوانیش:  هەیە، 
بەرەنگاربوونەوەیە.  و  كۆنترۆڵكردن 

بەاڵم كۆنستنتنۆڤا بەم شێوەیە پێناسەی 
لەو  بریتییە  خ��ۆڕاگ��ری  دەك���ات: 
ڕووداوە  تاكەوە  لەالیەن  ك��ردارەی 
هەڵدەسەنگێنرێ  پێ  فشارهێنەرەكانی 
لەوانەیە  كە  دەبێتەوە  ڕووی  بەرەو  و 
تەندروستیی  ل��ەس��ەر  ك��اری��گ��ەری 
خۆڕاگری،  پێكهێنەرەكانی  هه بێت، 
تاك ئامادە دەكەن تا ڕووداوەكان وەك 
بۆ  هەڵبسەنگێنێت،  مەترسی  كەمترین 
وەك  بكات  خ��ۆی  سەیری  ئ��ەوەی 
تا  ڕووبەڕوویدا،  لە  بەتوانا  كەسێكی 
تەركیز  كە  بكات  كار  ستراتیژە  بەو 
پشت  كەمتر  و  كێشەكە  سەر  بخاتە 
بە هەستەكان  ئیستراتیژی پشتبەستن  بە 
ڕووبەڕووبوونەوە  لە  دووركەتنەوە  و 

ببەستێت عەباس، 2010،174. 
خۆڕاگری ڕەهەندەكانی 

پێكهێنەرە  ئ��ەم  پەیوەستبوون:   .1
پارێزگاری  ڕۆڵی  زیاتر  دیکه   لەوانی 
بۆ  س��ەرچ��اوەی��ەك��ە  وەك  و  ه��ەی��ە 
و  توند  ڕووداوە  ڕووبەڕووبوونەوەی 
ئاماژەی   Henk هێنك  ناخۆشەكان، 
پێكهێنەرە  ئەم  گرنگیی  بە  ک��ردووه  
و  پەرستیار  و  پارێزەر  كەسێتیی  بۆ 
پزیشك. هەروەها جۆنسون و سارسۆن 
وه ک  پێكهێنەرە  ئەم  نەبوونی   1978
شڵەژانی  بە  تووشبوون  بۆ  هۆكار 
دەروونی وەك دڵەڕاوكێ و خەمۆكی 

لە كەسەكاندا.  دەرخستووە 
و  بۆچوون  لە  بریتییە  پەیوەستبوون 
خ��ۆی،  خ��ودی  ب��ۆ  م��رۆڤ  ناسینی 
هه روه ها دیاریكردنی ئامانج و بەهای 
هەڵگرتنی  و  بەرگەگرتن  و  ژی��ان 
باوەڕی  بۆ  ئاماژەشە  بەرپرسیارەتی، 
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ئەو  س��وودی  خ��ۆی،  بەهای  بە  تاك 
ك���ارەی دەی��ك��ات ب��ۆ خ��ۆی و بۆ 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ەی. ك��ۆپ��ازا دەڵ��ێ��ت: 
ئامانج  و  بەها  بە  تاكە  درككردنی 
ئامانجێكی  تا  تواناكانی،  نرخاندی  و 
بەدیهێنانی،  بۆ  بکات  كار  و  هەبێت 
هەروەها ئەو بڕیارانە بدات كە پاڵپشتە 
ڕێكخستنی  ب��ۆ  و  هاوسەنگی  ب��ۆ 
ناوخۆیی  پەیوەستبوونی  ناوه وه یی، 
بەرامبەر  تاكەوە  لەالیەن  ناوه وه یی  و 
و  بەهاكانی  و  ئامانجەكانی  و  خۆی 
پابەندبوونی  دیکه .  كەسانی  بەرامبەر 
تاك  ئەرێنیی  مامەڵەكردنی  بۆ  تاكە 
بینینی  فشارهێنەرەكان،  ڕووداوە  بۆ 
وەك هەڵوێستێكی بە واتا و بە ئامانج، 
پابەندبوونیان  مەیلی  كەسانەی  ئەو 
و  ش��ت  و  خ��ەڵ��ك  تێكەڵی  ه��ەی��ە، 
دەبن  دەوری��ان  چوار  ڕووداوەك��ان��ی 
عباس، واتە كەسێكی نەرێنی و سلبی 
بەمە  كە  دادەنێت  وای  چونكە  نابن، 
ئەزموونەكانی زەنگین دەبن، هەروەها 
بەجۆش  كارەكانیان،  كەسانە  ئ��ەم 

خرۆشەوە ئەنجام دەدەن.
پەیوەستبوون جۆرەكانی 

زیاتر  ب��ۆ  ه��ەوڵ��ی��ان��داوە  ت��وێ��ژەران 
جۆرەكانی  پابەندبوون،  لە  تێگەیشتن 
ئەم  هەندێك  بۆیە  بكەن،  دی��اری 
جۆرانەیان داناوە، پابەندبوون بەرامبەر 
بە كار.  بەرامبەر  پابەندبوون  بە خود، 
بەاڵم ئەبو نەدا 1997 كردویەتی بەسێ 
واتە  یاسایی،  پاپەندبوونی  ج��ۆرەوە: 
پەیڕەوكراوەكانی  یاسا  بە  پابەندبوون 
ئایینی:  پابەندبوونی  كۆمەڵەگەوه ،  ناو 
بە  پەیوەستبوون  ڕاست  شێوەیەكی  بە 
ئاینێک  هه ر  جا  ئایینەوە  فەرمانەكانی 
بێت كە بە گوێرەی فەرمانەكانی خودا 
پابەندبوونی  سێیەمیش  بچێت.  بەڕێوە 

ئاكاریە. 
ئەمەیان  "دەسەاڵت":  2.كۆنترۆلكردن 
دەتوانێت  چەند  تا  كە  تاكە  باوەڕی 
ئ��ەو ڕووداوان���ەی كە ڕووب���ەڕووی 
توانای  و  دەكات  كۆنترۆڵی  دەبێتەوە 
كەسیی  بەرپرسیارێتی  هەڵگرتنی 
دەب��ێ��ت ب��ەرام��ب��ەر ڕووداوەك�����ان، 

بۆ  تاكە  بۆچوونی  کۆنتڕۆڵکردن، 
هەستكردن بە كارابوون و چاالكبوون 
ب��ارودۆخ��ی  لە  كاریگەركردنی  و 
واتە  كۆنترۆڵكردن  خ��ۆی،  ژیانی 
ئ��اڕاس��ت��ەك��ردن ب��ۆ ه��ەس��ت��ك��ردن و 
بە  ت��اك  ئ��ەوەی  وەك  ڕەفتارنواندن 
لەسەر  كارتێكردن  ب��ۆ  بێت  ت��وان��ا 
جیاتی  لە  ژیانی خۆی،  ڕووداوەكانی 
بە  كردن  هەست  و  خۆبەدەستەوەدان 

.kobasa,1979 بێتوانایی 
وەرگرتنی  توانای  کۆنترۆڵکردن، 
و  ئەڵتەرناتیڤ  هەڵبژاردنی  بڕیارە، 
شیكردنەوە و نرخاندنی ڕووداوەكانیش 
بۆ  Fontana وای  فنتانا  دەگرێتەوە. 
كە  بنەڕەتییەكان  قۆناغە  كە  دەچێت 
كۆنترۆڵكردنی پیا تێپەر دەبێت بریتییە 

لە:
دەستپێكردن.   *

* درككردن و تێگەیشتن. 
ئەنجامدانی كارێك.  *

مامەڵەكردن  بە  دەكات  دەست  تاك 
لەڕێی  كاریگەرەكە  هەڵوێستە  له گه ڵ 
گونجاوه وه  بڕیارێكی  وەرگرتنی 
ئامانجی  ئەگەر  هه ڵوێسته،  ئه و  بۆ 
بێت  هەڵوێستەكە  گۆڕینی  بڕیارەكە 
كۆتایی  پێكردن  دەست  قۆناغی  ئەوا 
یان  درككردن  قۆناغی  دەچێتە  دێت، 
تێگەیشتنی  واتە  هەڵوێستەكە،  ناسینی 
هەڵوێستەكە،  ب��ۆ  ت���اك  ت����ەواوی 
و  مەترسی  سەرچاوەی  دیاریكردنی 
هەڵوێستەكە،  مامەڵەكردنی  لە  ڕێگری 
تواناكانی  سەرچاوەی  تاك  هەروەها 
خ���ودی خ��ۆی دی���اری ب��ك��ات كە 
خراپی  ڕەنگدانەوەی  لە  دەیپارێزێت 
قۆناغی  دواج���ار  هەڵوێستە،  ئ��ەو 
بەرامبەر  كردار  و  بڕیار  وەرگرتنی 
شێوە  دوو  بە  ئەوەش  ڕووداوانە،  بەو 
ڕاستەوخۆیە  كردارێكی  یا  دەبێت 
یان  كێشەكەدا،  بەسەر  زاڵبوون  بۆ 
پشتگوێخستنی  و  ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆی��ە 
دوورخستنەوەیە  خۆ  و  كێشەكەیه  

لێی. جیهان حمزە، 2002
دەكات  بەوە  ئاماژە   ،2003 ڕه فاعی 
یا وێنە  كە كۆنترۆلكردن چوار شێوە 

ئەوانیش: دەگرێتەوە 
- ت��وان��ای وەرگ��رت��ن��ی ب��ڕی��ارەك��ان 
ئەڵتەرناتیڤە  لەنێوان  هەڵبژاردن  و 
سروشتی  بە  ئەمەیان  زۆرەك��ان��دا. 
كە  بەندە  ڕووداوەك��ەوە  بارودۆخی 
چۆن بڕیار دەدات! بۆ نموونە نەخۆش 
بۆ  دەچێت  كەی  دەدات  بڕیار  خۆی 
پزیشك  كام  الی  بۆ  و  پزیشك  الی 

دەچێت. 
-ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردن��ی م��ەع��ری��ف��ی: 
فیكرییەكان  پ��رۆس��ە  بەكارهێنانی 
ڕووداوە  ك��ۆن��ت��رۆل��ك��ردن��ی  ب���ۆ 
باشترینیانە،  ئەمەیان  فشارهێنەرەكە، 
خراپەكانی  ئ��اس��ەوارە  ل��ە  چونكە 
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەك��ە ك���ەم دەك���ات���ەوە، 
هەڵوێستەكە،  لە  بیركردنەوە  وەك 
و  ئەرێنی  شێوەیەكی  بە  دركپێكردنی 
بە  شیكردنەوەشی  گەشبینانە،  و  باش 
شێوەیەكی واقیعیانە، لەوانەیە هەندێک 
كەس لەم بارودۆخانەدا بیركردنەوەی 
باڵو ببێتەوە و بە شتی دیکەوە خۆیان 
زانیارییە  ه��ەم��وو  ب��ك��ەن.  خ��ەری��ك 
هەڵوێستەكە  لەسەر  بەردەستەكان 
بەكار بهێنێت و هەوڵی زاڵبوون بدات 
كۆنترۆلی  و  هەڵوێستەكەدا  بەسەر 
بكات، توانای تاك بۆ گەڕان بەدوای 
هەڵوێستەكە  سروشتی  كە  زانیاریدا 
ڕوون بكاتەوە وەك هۆكاری ڕوودانی 
و  ڕوودان��ی  بۆ  پێشبینیكراو  كاتی  و 
یارمەتی  زانیارییانە  ئەم  ئەنجامەكانی، 
كاتی  پێشبینی  زۆرج��ار  كە  دەدات 
بكات  ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەك��ان  ڕوودان�����ی 
پ��ێ��ش��ئ��ەوەی ڕووب����دەن ئ��ەم��ەش وا 
لەكاتی  بێت  ئامادەتر  تاك  دەك��ات 
و  نەبێت  دوودڵ  زۆر  و  ڕوودان��ی��دا 

بكات.  كۆنترۆلی  ئاسانتر 
توانایە  ڕەفتاری:  كۆنترۆڵكردنی   -
ب��ۆ ڕووب����ەڕووب����وون����ەوەی ك���ارا، 
بەرز  پاڵنەرێكی  لەگەڵ  كۆششكردن 
بەرەنگاربوونەوە.  و  بەدەستهێنان  بۆ 
لەڕێی ئەنجامدانی چەند ڕەفتارێك بۆ 
هەڵوێستەكە.  یان سوككردنی  گۆڕین 
گ��ەڕان��ەوەی��ی  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردن��ی   -
پەیوەندی  ئ��ەم��ەش  "اس��ت��رج��اع��ی": 
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تاكەوە  كۆنەكانی  ب��ی��روب��اوەڕە  بە 
سروشتی  و  هەڵوێست  لەسەر  هەیە 
جۆرە  ئەم  گێڕانەوەی  هه ڵوێسته که، 
تاك وێنەیەك  باوەڕانە، وا دەكات كە 
وای  وەربگرێت،  هەڵوێستەكە  لەسەر 
بدرێ  پێ  واتای  دەكرێ  كە  ببینێت 
و مامەڵەی بكرێ، ئەمەش وا دەكات 

ئاسانتر كۆنترۆل بكرێ. كە 
خۆڕاگری،  سێهەمی  ڕه ه��ه ن��دی   .3
بەم  ك��ۆپ��ازا  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی��ه. 
شێوەیە پێناسەی دەكات: تاك باوەڕی 
نوێبوونەوە  و  گ��ۆڕان  كە  بێت  وا 
شتێكی  ژی��ان��دا،  ڕووداوەك��ان��ی  لە 
كە  حەتمییە  شتێكی  بەڵكو  سروشتییە 
پەرەسەندن،  بۆ  هەبێت  دەبێت  هەر 
بۆ  بێت  هەڕەشە  كە  ل��ەوەی  زیاتر 
دروستیی  و  ب��ێ��ب��اوەڕی  و  ئ��ارام��ی 

دەروونی.
توانای  بەرەنگاربوونەوە،  كەواتە 
هەڵوێستە  لەگەڵ  خۆسازاندن  بۆ  تاكە 
نوێیەكانی ژیاندا و قبوڵكردنی هەموو 
ناخۆش.  یان  خۆش  نوێیەكانه،  شتە 
وەك شتێكی سروشتی و بگرە پێویست 
كە  دەكات  وا  ئەمە  بكات،  سەیری 
ڕووبوونەوەی  بەرەو  توانای  مرۆڤ 

گەشبین  هەستێكی  هەبێت،  ك��ارای 
ئەزموونی  قبوڵكردنی  لە  دەبەخشێت 

نوێدا. 
كە  گرنگە  زۆر  تایبەتمەندیە  ئەم 
خۆمانی لەگەڵ ڕابهێنین. گەر سەرنج 
پەروەردەكردنی  جۆری  لە  بده ین 
زۆر  ده بینین  پێشكەوتوو،  واڵتانی 
و  تایبەتمەندییە  بەم  ده ده ن  گرنگی 
حەز  تا  دەیچێنن  منداڵەكانیاندا  لە 
وەك  تا  و  بكەن  نوێ  ئەزموونی  لە 
دەڵێن  ڕۆژان��ە  زمانێكی  بە  خۆمان 
نه ترسن.  هیچ  لە  و  بن  چاونەترس 
دەكەنەوە.  تاقی  شتێك  هەموو  به مه  
بكەوێتە  ژیانیان  لەوانەشە  زۆرج��ار 
سەرنج  گ��ه ر  ب���ه اڵم  م��ەت��رس��ی��ەوە. 
هەموو  داهێنانه کانی  ده بینین  بدەین، 
بەم  پەیوەندیی  ژی��ان،  بوارەكانی 
بۆ  ه��ەر  ه��ەی��ە.  تایبەتمەندییەوە 
ئێستا  وەرزش��دا،  ب��واری  له  نموونە 
بەسەر  دەرچ��ووە  لەوە  داهێنانەكان 
بڕەكاندا  ه��ەور  و  ب��ەرز  ئاپارتمانە 
بەرزەكانەوە  پردە  لە  و  سەربكەون 
به ڵکو  ئاوه وه ،  ناو  هه ڵبده نه   خۆیان 
و  ب��ەرد  و  دار  بەسەر  پاسكیل  بە 
ئاپارتمانەكاندا سەردەكەون و لەسەر 

باڵی فڕۆكەكان به  ئاسمانه وه  جۆرەها 
دەدەن.  ئەنجام  وەرزش��ی  جوڵەی 
سەرسوڕهێنەر  دیکه ی  شتی  چەندین 
خەیاڵیش  ب��ە  ه��ەر  لێرە  ئێمە  ك��ە 
ئەنجامی  ئەوان  ناكەینەوە،  لێ  بیری 
و  داهێنەر  كەسێتیی  بەمەش  دەدەن، 

بوێر دروست دەبێت. 
گرنگی خۆڕاگریی دەروونی 

یەكێكە  دەروون�����ی،  خ��ۆڕاگ��ری��ی 
كەسێتی.  گرنگەكانی  لەكۆڵەكە 
جۆراو  فشارە  ئاسەواری  لە  مرۆڤ 
تاك  لە  وا  دەپ��ارێ��زێ��ت.  ج��ۆرەك��ان 
گەشبینتر  و  ن���ەرم  ك��ە  دەك����ات 
گرفتە  ب��ەس��ەر  زاڵ��ب��وون  ب��ۆ  بێت 
فشارهێنەرەكاندا. هەروەها خۆڕاگریی 
لە  پارێزکارێكە  وەك  دەروون����ی، 
و  جەستەیی  نەخۆشی  بە  تووشبوون 

دەروونی.  شڵەژانی 
ڕووداوە  ك��ە  وای���ە  ڕای  ك��ۆپ��ازا 
دەمار  كۆئەندامی  فشارهێنەرەكان 
ب��ەردەوام  فشارێكی  و  دەوروژێنێت 
شەكەتی  ك��ە  دەك����ات،  دروس���ت 
وانەیە  لە  پێوەیە،  ماندوبوونی  و 
دەروونیش  و  جەستەیی  نەخۆشی 
ڕۆلی  كاتەدا  لەم  بكات،  دروس��ت 
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كە  پێشەوە  دێتە  دەروونی  خۆڕاگری 
كار دەكات بۆ:

و  درك���ك���ردن  ل��ە  1. چ��اك��س��ازی 
و  دەكات  ڕووداوەك��ە  بۆ  تێگەیشتن 

دەكاتەوە.  ئەهۆنی 
شێوازە  بەر  پەنابردنە  هۆی  دەبێتە   .2
چ��االك��ەك��ان ی���ان ل��ە ب��ارێ��ك��ەوە 

دەیگۆڕێت بۆ بارێكی دیکه.
3. كاریگەریی دەبێت لەسەر شێوازی 
بەڕێگایەكی  ڕووب���ەڕوب���وون���ەوە، 
سەر  كاركردنە  لەڕێی  ناڕاستەوخۆ 

یارمەتی و هاوكاریی كۆمەاڵیەتی. 
بێگومان ئەمانە تووشبوون بە نەخۆشییە 
حمادە  دەكاتەوە.  كەم  جەستەییەكان 

عبداللطیف،2002.  و 
درككردنیان  گرنگی  توێژینەوەكان، 
وەك  فشارەكان  بە  هەستكردن  بۆ 
دەرخستووە،  هەستپێنەكردنی  لە 
زون��دا  و  رودال��ت  توێژینەوەی  لە 
بەراوردی كەسانێک كە خۆڕاگرییان 
خۆڕاگریان  كە  ب��ەوان��ەی  ب���ەرزە، 
ن��زم��ە ك���را، ئ���ەوەی���ان ب��ی��ن��ی كە 
زیاتر  ب��ەرزە،  خۆراگریان  ئەوانەی 
ب��ە چ��اوێ��ك��ی ئ��ەرێ��ن��ی و ب��اش��ەوە 
س��ەی��ری ڕووداوەك���ان���ی ڕاب���ردوو 
كۆنترۆڵكردنی  توانای  و  دەك��ەن 
هەبووە،  ڕابردوویان  ڕووداوه کانی 
توانای  بەرزە  خۆڕاگریان  ئەوانەی 
شێوازی  لە  هەیە  سوودوەرگرتنیان 
ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی ف��ش��ارەك��ان 
كەمتر  مەترسیەكانی  جۆرێك  بە 
دیدێكی  ل��ە  چونكە  دەك���ات���ەوە، 
وردی  بە  دەڕوان���ن،  لێ  ف��راوان��ەوە 
چارەسەری  و  دەك��ەن  بۆ  شیكاری 

دەبیننەوە.  بۆ  گونجاوی 
لە   Allerd&Smith,1989

دووپات  ئەوەیان  توێژینەوەكەیاندا 
خۆڕاگریان  ئ��ەوان��ەی  ك��ردۆت��ەوە 
نەخۆشی  ب��ەرگ��ەی  زی��ات��ر  ب���ەرزە، 
دەگ���رن ب��ە ه��ۆی ئ���ەوه وه  ك��ە لە 
ڕووداوەكە تێدەگەن و خۆسازاندنیان 
لە  كە  هه یه   ڕووداوەك��ان��دا  لەگەڵ 
كەم  فسیۆلۆژیان  وروژان��ی  ئاستی 

كۆمەڵە  كەسانە  ئ��ەم  دەك���ات���ەوە. 
خۆیان  خودی  بۆ  ئەرێنی  ڕستەیەكی 
لەوانەی  زیاتر  دەك��ەن��ەوە  دووب��ارە 
ئەوانیش  ن��زم��ە،  خ��ۆڕاگ��ری��ان  ك��ە 
"كۆنترۆلكردن"  و  "پ��اب��ەن��دب��وون" 
ئەمانە  ی��ە.  'ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوە"  و 
مرۆڤ  كە  گەشبینی  بۆ  ده گه ڕێنه وه  
خراپەكانی  ئاسەوارە  لە  دەپارێزێت 
هەیە  كاریگەریی  خۆڕاگری،  فشار. 

لەسەر خۆسازاندنی باشتر و زووتر.
باسمان  ئەوانەی  هەموو  ئەنجامی  لە 
خۆڕاگری  كە  دەردەك��ەوێ��ت  كرد 
دیوارێكی پاراستنی دەروونییە بۆ تاك، 
خۆگونجاندنێكی  بۆ  یارمەتیدەرە  كە 

ڕووداوە  ل���ەگ���ەڵ  دروس���ت���ك���ار 
ڕۆژان���ەدا  ژیانی  فشارهێنەرەكانی 
جۆرێك  ناخۆشن،  و  ئ��ازار  پڕ  كە 
خ��ۆڕاگ��ر  كەسێتیی  تایپێكی  ی��ان 
دروس���ت دەك���ات ك��ە دەت��وان��ێ��ت 
ئاسەوارە  بگرێت.  فشارەكان  بەرگەی 
خراپەكانی فشار كەم بكاتەوە و بگاتە 
و  ئێستا  سەیری  گونجاندن.  قۆناغی 
زیاتر  بكات.  گەشبینییەوە  بە  داهاتوو 
دوور  ژیانی  هەبێت.  بەخۆی  باوەڕی 
به خەمۆكی ژیان  لە دڵەراوكێ.  بێت 
ئامانجی  ئەمەش  كە  نه بات،  بەسەر 

مرۆڤەكانە.  هەموو 

سەرچاوەكان: 

دور   :2002 أحمد  جیهان  1.حمزە، 
الصالبة النفسیة و المساندة اإلجتماعیة 
المشقة   ادراك  فی  ال��ذات  تقدیر  و 
من  الراشدین  لدی  معها  التعایش  و 
رسالة  العمل.  سیاق  فی  الجنسین 
اآلداب،  منشورة(. كلیە  )غیر  ماجستیر 

القاهرة.  القاهرة.  جامعة 
عز  اللطیف،  عبد  و  عمر،  حمادة،   .2
فی  الرغبة  و  النفسیة  الصالبة   :2002
مجلة  الجامعة.  طلبة  لدی  التحكم 
الثانی. 229.  العدد  النفسیة.  الدرسات 
الصالبة   :2010 مدحت  عباس،   .3
الضغوط  بخفض  كمنبئ  النفسیة 
لدی  العدوانی  السلوك  و  النفسیة 
كلیة  مجلة  اإلعدادیة،  المرحلة  معلمی 

التربیة، مجلد )26(:1. 168.
4. Kobasa.S.C  (1979). 

Stressful life events Journal 

personality and Social 

Psychology.. 37111-.

5. Lambert,V,A, 

Lambert,C,E,& Yamse 
,H,)2003):Psychological  
Hardiness. Workplace and 
related stress reduction 

stratgies.Journal of Nursing 
and health sciences.

خۆڕاگریی دەروونی، 
یەكێكە لەكۆڵەكە 

گرنگەكانی كەسێتی. 
مرۆڤ لە ئاسەواری 

فشارە جۆراو جۆرەكان 
دەپارێزێت. وا لە 

تاك دەكات كە نەرم 
و گەشبینتر بێت بۆ 

زاڵبوون بەسەر گرفتە 
فشارهێنەرەكاندا. 

هەروەها خۆڕاگریی 
دەروونی، وەك 
پارێزکارێكە لە 

تووشبوون بە نەخۆشی 
جەستەیی و شڵەژانی 

دەروونی
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ترسناكترین  لە  شیزۆفرینیا 
لەبەرئەوەی  ده روونییەكانە،  نەخۆشییە 
هۆكارەكانی  ئێستا  تاوەكو  لەالیەك 
بە  دیکەشەوە  لەالیەكی  نەزانراوە، 
زۆری تووشی ئەو كەسانە دەبێت كە 
لەوپەڕی الوی و قۆناغی بەرهەمهێنان 

و چاالكیدان. 

پزیشكیی  زاراوەی��ەك��ی  شیزۆفرینیا 
دەروونییەو لە هەردوو وشەی )شیزۆ( 
بەمانای دابەشبوون و )فرینیا( بەمانای 
مانای  واتە  پێكهاتووە،  )ئەقڵ(  ژیری 

دابەشبوونی ژیری مرۆڤە.
نییه  ئەوە  مانای  ژیری،  دابەشبوونی 
كە ئه گه ر مرۆڤێک تووشی شیزۆفرینیا 
كەسێك  چەند  بە  دەبێت  ئیدی  بوو، 
دەبێت،  زیاتری  كەسێتییەك  لە  و 
گوێبیستی  زۆرج���ار  ئ���ه وه ی  وەك 
فرە-كەسێتی  یان  كەسێتی  جووت- 
كە  لەوەیە  مەبەست  بەڵكو  دەبین، 
نەخۆشە  ئەو  ژی��ری  پڕۆسێسەكانی 
ئاسایی  فەرمانی  ك��ارو  بە  ناتوانن 

خۆیان هەستن و تووشی لێكترازان و 
تێكچوون دەبن. هەر لەبەرئەوەشە كە 
ده روونی  شێرپەنجەی  بە  شیزۆفرینیا 
زاراوە،  وەك  شیزۆفرینیا  دادەن��رێ. 
كە  زانایەكەوە  لەالیەن  یەكەمجار 
بەكارهێنرا.  ب��وو  )بلویلر(  ن��اوی 
)بلویلر( لەو باوەڕەدابوو كە نەخۆشی 
خۆی  حاڵەتێكدا  چەند  لە  شیزۆفرینیا 
دەبینێتەوەو وەك نەخۆشییە ده ماری و 
ته نیا حاڵەتێکی  دەروونییەكانی دیکه، 
بۆ  سەرەكی  نیشانەی  چوار  و  نییە 
نەخۆشی  دیاریكردنی  ناسینەوەو 
كە  ك��رد،  دەستنیشان  شیزۆفرینیا 

لە: بریتین 

شیزۆفرینیا، كەرتبوونی كەسێتی
وەرگێڕان و ئامادەكردنی لە هۆڵەندییەوە: حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
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1- تێكچوون و لێكترازانی پڕۆسێسی 
پەیوەندیی  پچڕاندنی  بیركردنەوەو 

بەشەكانی. نێوان 
گۆشەگیری  وات���ە  خ��ۆدێ��ت��ی،   -2
بە  و خ��ۆخ��واردن��ەوەو س��ووڕان��ەوە 
چواردەوری خودداو دوورەپەرێزی و 
دووركەوتنەوە لە كەسانی چواردەور 
و كۆڕ و كۆبوونەوە و نقوومبوون لە 
جیهانی خەو و خەیاڵ و زێدەخەودا. 
و  س��ۆزداری  ب��اری  تێكچوونی   -3
و  م���ەزاج  گ��ۆڕران��ی  و  هەڵچوون 
دەم��ەی  )ه��ەر  ب��اری  بە  تووشبوون 

ئاره زوویەك(. لەسەر 
نەخۆش  وات��ە  هەستی،  ج��ووت   -4
جیاوازو  بۆچوونی  و  هەست  دوو 
یان  بابەت  یەك  به  بەرانبەر  دژیەكی 
یەك كەسی دیاریكراو، لەال دروست 

دەبێت.
نەخۆشییە  لە  یەكێكە  شیزۆفرینیا 
تاكەكانی  لە  ده مارییه کان و هەندێك 
كۆمەڵگا تووشی دەبن، الی هه ندێک 
نه خۆش كتوپڕ و به  یه ک جار هه موو 
دوای  و  دەردەك��ەوێ��ت  نیشانەكانی 
ئه م  تاهەتایە  بۆ  ئیدی  م��اوەی��ەك، 
نیشانانه دەرناكەونەوە، بەاڵم زۆرینەی 
تووشبووانی ئەم نەخۆشییە، نیشانه کان 
چارەسەری  تا  و  دەبنەوە  دووب��ارە 
ئەوا  ن��ەدۆزرێ��ت��ەوە،  بۆ  گونجاوی 
و  شەكرە  نەخۆشیی  وەك  ب��ەردەوام 
نیشانه کان دووبارە و  پەستانی خوێن، 

دەبنەوە. چەندبارە 
هەیە  ئەوەی  ئەگەری  که س  هه موو 
واتە  ببێت،  نەخۆشییە  ئەم  تووشی 
بە تەمەن و چین و توێژ  نییە  تایبەت 
زۆری  بە  ب��ەاڵم  نەتەوەیەكه وه ،  و 
دواوە  بە  ه��ەرزەك��اری  قۆناغی  لە 
نیشانەكانی  و  دەبێت  مرۆڤ  تووشی 
نییە  ئەوە  مانای  ئەمە  دەردەكەوێت. 
بەڵكو  نه بێت،  تووشی  منداڵ  كە 
دەبێت،  شیزۆفرینیا  تووشی  منداڵیش 
بەكەمی  ئاماره کان زۆر  پێی  به   بەاڵم 
منداڵ تووشی بووه. ئه م نه خۆشییه به 
ڕێژه ی لە سەدا یەك 1% تاکه کانی هەر 
پێویسته  ده بن.  تووشی  كۆمەڵگایەك 
كە  بزانین  ڕاستییە  ئەو  هەمووشمان 
یان  فرەكەسێتی  مانای  شیزۆفرینیا 

ئەوە  بەڵكو  ناگرێتەوە،  جووتكەسێتی 
و  ڕاگەیاندن  ئەنجامی  لە  و  هەڵەیە 
نیشان  وا  نازانستییەوە  و  هەڵە  درامای 
ئەم  تووشی  كەسانەی  ئەو  كە  دراوه 
نەخۆشییە دەبن، دەبن بە دوو كەسێتی 
ڕەفتار  که سێتییه ك  بە  جارەی  هەر  و 
یەك  هەر  که سه که   بەڵكو  دەك��ەن، 
كەسێتیی دەبێت و ئه وه ی ئاڵۆزیی تێ 
بەشەكانی  نێوان  پەیوەندی  ده که وێ، 
و  ژیری  الیه نی  که  كەسێتییه که یه 
هەڵچوون و په یوه ندی كۆمەاڵیەتی و 
ده گرێته وه . جەستەیی-ش  تێکچوونی 
شیزۆفرینیا نەخۆشی  نیشانەكانی 

بیركردنەوە:  پڕۆسەی  تێكچوونی   -1
كەسی تووشبوو بە شیزۆفرینیا توانای 
الواز  زۆر  لۆژیكیی  بیركردنەوەی 
دەبێت و بیروباوەڕی سەیر و سەمەرە 
دروس��ت  ال  ن��ادروس��ت��ی  و  هەڵە  و 

دەبێت، بۆ نموونە دەڵێت:
ئاسمانه وه   و  بۆشایی  لە  "كەسانێك 
ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی ه���ەڵ���س���وك���ەوت و 
هیچ  من  و  دەكەن  من  بیركردنەوەی 

نییە".  دەسەاڵتێكم 
بۆچوونەكانی  و  بیر  دیکه  "كەسانی 
بیر  چۆن  من  دەزان��ن  و  دەدزن  من 

دەكەمەوە".
وەك  دەیانەوێت  ك��ەس  "هەندێك 
ئەوان بیر بكەمەوە و بیر و بۆچوونی 

لە مێشكی مندا چاندووە". خۆیانیان 
پالنگێڕیم  كەسوكارم  و  "خ��ێ��زان 
دەرمانخواردم  دەیانەوێت  و  لێدەكەن 

هتد. بكەن".... 
تێكچوونەی  ئەم  گشتی  بەشێوەیەكی 
شێواز  به  زۆر  بیركردنەوە،  پڕۆسەی 
گرنگترینیان  ك��ە  دەردەك���ەوێ���ت 

ئەمانەی الی خوارەوەن:
پەیوەندی  نەبوون یان كەمیی  یەكەم: 

لە نێوان بیر و بۆچوونەكاندا:
نەخۆشی  نیشانەكانی  گرنگترین  لە 
نەخۆش  كەسی  كە  ئەوەیە  شیزۆفرینیا 
جۆر  یەك  سەقاڵی  ماوەیەك  ناتوانێت 
دوای  هەر  بەڵكو  بێت،  بیركردنەوە 
بابەتێكی  بۆ  ده چێت  كەم  ماوەیەكی 
پەیوەندیی  ئ��ەوەش  س���ەرەڕای  دی. 
قسەكانیدا  ڕستەو  نێوان  لە  زمانەوانی 
لە  ناتوانێت  بەرامبەر  كەسی  و  نییە 

قسەكانی تێبگات یان بزانێت باسی چی 
تەواو  یەكەم  ڕستەی  چونكە  دەكات، 
دی.  ڕستەیەكی  بۆ  دەڕوات  ناكات 
ڕستەدا  له   هه ر  تێکچوون  هەندێجار 
ئاستی  بۆ  خوارەوە  دادەبەزێتە  و  نییه 
وشەیەك  نێوان  پەیوەندیی  و  وشەكان 
و وشەیەكی دیکه ی هەمان ڕستە، ون 
قسەكانی  زۆربەی  بەمەش  نادیاره.  و 
چەندین  ڕیزكردنی  لە  دەبێت  بریتی 
وشە، كە هیچ پەیوەندییەك لە نێوانیاندا 
نییە و هیچ مانایەك نادەن بە دەستەوە.

لە  و  ئاسانی  بە  دووەم:  ناتوانێت 
و  تێبگەیەنێت  بەرامبەر  خۆیدا  كاتی 
بەڵكو  بكات،  دیاری  خۆی  مەبەستی 
چ��واردەوری  بە  هەر  پێچەوانەوە  بە 
ڕاس��ەق��ی��ن��ەی  م��ان��ای  ن�����اوەرۆك و 
باسەكەدا دێت و دەچێت و سەرقاڵی 
وردەكاری و ئەمال و ئەوال دەبێت و 
و  سەرەكی  مەبەستی  بگاتە  ناتوانێت 

بابەتەكە. كرۆكی 
س��ێ��ی��ەم: ن��ات��وان��ێ��ت ل��ە ب��اب��ەت و 
سەرچاوەی  و  تێبگات  دی��اردەك��ان 

كێشەو گرفتەكان دیاری بكات:
واتە تەنیا لە ڕواڵەت و دیوی دەرەوەی 
شتەكان تێدەگات و ناتوانێت لە مانای 
تێبگات.  دی��اردەك��ان  ڕاستەقینەی 
پەندێكی  باسی  كاتێك  نموونە  بۆ 
نیت  گ��وڵ  "ئ��ەگ��ەر  وەك  ك���وردی 
پێی  و  دەكەیت  بۆ  مەبە-ی  دڕكیش 
چییە؟  پەندە  ئەم  مەبەستی  دەڵێیت 
"ئەگەر  ئەوەیە  مەبەستی  دەڵێت  ئەوا 
تۆ ناتوانیت گوڵ بیت، دڕكیش مەبە" 
ڕووکه شییانه ی  وەرگێڕانی  تەنیا  واتە 
پەندەكە دەكات و لە مانای ڕاستەقینە 

و ناوەرۆكی پەندەکه تێناگات.
چوارەم: وەستان له بیركردنەوە:

هەندێجار نەخۆش بیر دەكاتەوە و قسە 
كەم  ماوەیەكی  دوای  بەاڵم  دەكات، 
قسەكردن  و  بیركردنەوە  لە  یەكسەر 
دەوەستێت و وەك ئەوەی مێشكی جام 
بووبێت و هیچ بیر و بۆچوونێكی تێدا 
نەمابێت و هەموویان سڕرابنەوە. دوای 
دەست  دووبارە  وەستان،  لە  ماوەیەك 
دەكاتەوە بە بیركردنەوە و قسەكردن، 
بەاڵم بابەتێك باس ده کات  كە هیچ 
پێشووتریەوە  بابەتەكەی  بە  پەیوەندی 
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نییە.
و  بیر  تێكچوونی  و  فشار  پێنجەم: 

بۆچوونەكان:
و  گلەیی  نەخۆشەكان  لە  هەندێك 
مێشكیان  كە  دەكەن  ئەوە  گازاندەی 
وەك  و  ب��ۆچ��وون  و  بیر  لە  پ��ڕب��ووە 
یەكتریدا  بەناو  جاڵجاڵۆكە  داوی 
دەتەقێت،  مێشكی  خەریكە  و  چوونه 
شڵەژانی  كۆمەڵێك  تووشی  که چی 
ئەوە  گلەیی  لەوانە؛  دەبێت،  بۆچوون 
دەیانەوێ  هەن  كەسانێك  كە  دەكات 
ئ��ەوی  و  ب��دزن  ل��ێ  بۆچوونەكانی 
لە  هەندێك  یان  بكەن.  بێبەش  لێ 
بۆچوونەكانی هی خۆی نین و هێزێكی 
ناو  خستوویەتیە  زۆر  بە  دەرەك��ی 
مێشكییەوە. یان بۆچوونەكانی دزراون 
و لە ڕێگای ڕادیۆ و تەلەفیزۆنەكانەوە 
خەڵك  هەموو  بۆیە  باڵوكراونەتەوە. 
تێگه یشتوون که  ئه م بە نیازی چییە و 

چۆن بیر دەكاتەوە.
و  وەهمی  ب��اوەڕی  و  بیر  شەشەم: 

ناواقیعی: نادروست و 
ه��ەڵ��ەو  ب��ی��روب��اوەڕە  ل��ەو  بریتییە 
ب��ڕوای  نەخۆش  كە  نامەنتیقیانەی 
شێوەیەك  بەهیچ  هه یەو  پێیان  تەواوی 
هێزێك  هیچ  و  ناهێنێ  لێ  وازی��ان 
بیان  مێشكی  ل��ە  نییە  دون��ی��ادا  ل��ە 
نەخۆش  نموونە  بۆ  دەرەوە.  هێنێتە 
كە  ب��ووە  دروس��ت  ال  بڕوایەی  ئەو 

ب��ەدوای  ه��ەن  كەسانێك  ب���ەردەوام 
و  دەك��ەن  چاودێریی  و  ئ���ەوەوەن 
ئەو  یان  بۆی.  بۆسه دان  له   بەردەوام 
دەرەكیدایە  هێزێكی  كۆنترۆڵی  لەژێر 
لەشی  ئەندامەكانی  هێزە  ئەو  تەنیا  و 
دەجووڵێنێت و ئەم هیچ دەسەاڵتێكی 
نییە. یان ئەو خۆی به  مەسیح ده زانێ 
كە  هاتووە  ئ��ەوە  بۆ  ده زان��ێ  وا  و 
تەنیا  و  بكات  ڕزگ��ار  مرۆڤایەتی 
لەناو  شەڕ  هێزی  دەتوانێت  که  ئەوه  
هاوسەرەكەی  لە  گومان  یان  ببات. 
دەكات و گەیشتۆتە ئەو بڕوایەی كە 
هاوسه ره که ی ناپاكیی لەگەڵ دەكات، 
بۆیە بەردەوام چاودێری دەكات و لە 
نزیكەوە ئاگاداری دەبێت. یان بڕوای 
وایە كە كەس و كاری خۆی، ڕقیان 
ناو  بكەنە  ژەهر  دەیانەوێت  و  لێیەتی 
دەرمانخواردی  و  خواردنەكەیەوە 

بكەن.
س��ۆز:  و  ه��ه س��ت  ش��ڵ��ەژان��ی   -2
كەسی  وەك  س����ۆزەوە،  ل��ەالی��ەن��ی 
پەیوەندییە  و  ناكات  مامەڵە  ئاسایی 
دەبێت  الواز  كۆمەاڵیەتیەكانیشی 
و  خۆشی  ب��ەش��داری  ناتوانێت  و 
بكات،  نزیكی  كەسانی  ناخۆشیی 
سارد  و  سادەیی  بە  زۆر  نموونە  بۆ 
یان  دایكی  مردنی  باسی  س��ڕی  و 
خۆی  ئازیزی  منداڵێكی  یان  باوكی 
و  نەیناسێت  ئەوەی  وەك  و  دەكات 

ئەوەش  س��ەرەڕای  بێت.  بێگانە  پێی 
لەگەڵ  ڕەف��ت��اری  و  هەڵسوكەوت 
گۆڕانكارییەكانی  و  ڕووداوەك���ان 
نموونە  بۆ  ناگونجێت،  چواردەوریدا 
دڵتەزێن  و  ناخۆش  هەواڵێكی  كاتێك 
دەبیستێت ئەوا پێدەكەنێت، لەكاتێكدا 
خۆش  هەواڵی  بیستنی  ئەنجامی  لە 

دەست دەكات بە گریان.
دركپێكردن:  پڕۆسەی  تێكچوونی   -3
شیزۆفرینیا  ب��ە  ت��ووش��ب��وو  ك��ەس��ی 
دەبێت كە  هەندێك دەنگ  گوێبیستی 
هەندێك  یان  نایبیستن،  دیکه  كەسانی 
تەنیشتی  ئەوانەی  كە  دەبینێ  شت 
بوونێكیان  هیچ  واقیعدا  لە  و  نایبینن 
و  دڵ  و  مێشك  لە  تەنیا  بەڵكو  نییە، 
تووشی  واتە  هەیە،  خۆیدا  دەروونی 
وڕێنە )هەلوەسە( دەبێت و بە ئاشكراو 
و  دەك���ات  قسە  ب���ەرز  دەن��گ��ی  ب��ە 
هەڵسوكەوتی جۆراوجۆر دەكات وەك 
ئەوەی لەگەڵ یەكێك قسە بكات یان 
و  بێت  ڕاستەقینە  دەنگێكی  گوێبیستی 
هەڕەشەی لێبكەن یان تاوانباری بكەن 
یان فەرمانی شتێكی پێ بكەن. ئەمەش 
دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  یەكەم  پلەی  بە 
كیمیایی  پێكهاتەی  هاوسەنگیی  كە 
و  تێكچووه  مێشكی  بەشی  هەندێك 
پێویست  وەك  چاالكییەكانی  و  كار 
لێك  هەندێك شت  هەڵە  بە  و  ناكات 
بێئەوەی  ئەوەش  سەرەڕای  دەداتەوە، 
بوونی  ڕاستەقینە  کارتێکه رێکی 
بەرپرسی  كە  خانانەی  ئەو  هەبێت 
بیستن یا بینینن، ئەو هەلوەسەی بیستن 

و بینینە دروست دەكەن.
كەسی  هەڵسوكەوت:  و  ڕەفتار   -4
هەندێك  شیزۆفرینیا  بە  تووشبوو 
ڕەفتاری سەیر و نامۆ و سەرنجڕاكێش 
دەكات، بۆ نموونە بەشێوەیەكی سەیر 
جووڵەیه کی  چەند  یان  دادەنیشێت. 
سەیر بە دەموچاوی خۆی دەكات یان 
نائاسایی  بە دەست و قاچی جووڵەی 
نییە.  مانایەكیان  هیچیان  كە  دەكات 
بەردو  وەك  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  یان 
هیچ  و  دەبێت  ڕەق  گیانی  تەختە 
ماوەی  بۆ  یان  ناكات.  جووڵەیەك 
شوێنێکدا  ل��ە  زی��ات��ر  ی��ا  سه عاتێک 

ڕادەوەستێت.
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نیشانەی  هەندێك  نێگەتیڤەكان:  نیشانە 
تووشبوو  ک��ه س��ی  الی  نێگەتیڤ 
گۆشەگیر  نموونە  بۆ  دەردەكەوێت. 
تێكەاڵوی كەسانی  بە  و حەز  دەبێت 
كەمتەرخەمی  ی��ان  ن��اك��ات،  دیکه 
دەكات و گرنگی نادات بە جلوبەرگ 
و پاكوخاوێنیی خۆی. حەزو ئارەزوو 
و گوڕو تینی جارانی بۆ كاركردن و 
خوێندن نامێنێت و تووشی تەمبەڵی و 

دەبێت. ساردوسڕی 
دەستنیشانكردنی  چۆنێتی 

بە شیزۆفرینیا  تووشبوو  كەسانی 
كۆمەڵێك  دەروونزانەكان  و  پزیشك 
بۆ  دان����اوه   م��ەرج��ی��ان  و  ن��ی��ش��ان��ە 
بە  تووشبوو  كەسی  دەستنیشانكردنی 
له   یان  نیوە  كاتێك  و  نەخۆشییه که 
كەسێك  الی  نیشانانە  له و  زیاتر  نیوه  
لێ  ئ��ەوەی  ئەگەری  ئ��ەوا  هەبێت، 
نەخۆشییه که  تووشی  كە  دەكرێت 

ئەمانەن:  گرنگترینیان  بووبێت، 
بیروباوەڕی هەڵە و نالۆژیکی. وڕێنەو 
بیستنی دەنگ و بینینی شتی ناواقیعی. 
قسەكردن.  تێكچوونی  و  ش��ڵ��ەژان 
ڕەقبوون  گیان  و  نائاسایی  ڕەفتاری 
ماوەیەكی  بۆ  تەختە  بە  ب��وون  یان 
و  خۆشی  هاوبەشینەكردنی  زۆر. 
و  نزیك  كەسانی  ناخۆشییەكانی 
قسەكردن.  كەم  و  ئیرادە  الوازبوونی 
پەیوەندییە  الوازبوونی  و  تێكچوون 
كەمبوونەوەی  و  كۆمەاڵیەتییەكان 

گوڕ و تینی كاركردن و خوێندن. 
تووشی  نەخۆشانەی  ئ��ەو  پێویسته 
پەركەم  یان  بوونه  مێشك  وه ره م��ی 
یان  بیركۆڵن،  ی��ان  هەیە،  فێیان  و 
دەماری  كۆئەندامی  لە  كەموكورتی 
ن��اوەن��دی��ان��دا ه��ەی��ە، ی��ان ئ��ەوان��ەی 
هۆشبەر،  م��اددەی  بە  بوونه  ئالوودە 
ژیری  شڵەژانی  تووشی  ئه وانه ی  یان 
بە  تووشبوو  كەسانی  لەگەڵ  بوون، 

نه كرێن. تێكەڵ  شیزۆفرینیا 
نیشانە  ك��ەم،  النی  پێویسته  تێبینی: 
مانگ  یەك  ماوەی  بۆ  سەرەكییەكان 
شەش  م��اوەی  بۆ  الوه کییه کان  و 
مانگ بەردەوام بێت. وێڕای ئەوەش، 
پێویسته هەموو پشكنینە سەرەكییەكان 
دەبێتەوە  یەكال  تا  بكرێ  نه خۆش  بۆ 

نا،  یان  بووه  شیزۆفرینیا  تووشی  كە 
نەخۆشییەكی  شیزۆفرینیا  چونكە 
بە  پێویستیان  زۆربەیان  درێژخایەنەو 
چارەسەرو چاودێری ورد و بەردەوام 

هەیە.
-ئایا دەتوانرێت لە سەرەتای ژیان 
كەسی  بچووكدا  تەمەنێكی  لە  و 

بكرێت؟ دەستنیشان  تووشبوو 
لە  ه���ەر  ب���اوك  و  دای���ك  ئ��ەگ��ەر 
م��ن��داڵ��ی��ی��ەوە س��ەرن��ج��ی ڕەف��ت��ار و 
خۆیان  منداڵەكانی  هەڵسوكەوتی 
خۆیدا  لەكاتی  دەتوانن  ئەوا  بدەن، 
دەستنیشان  كورتییەكانیان  و  كەم 
ب��ك��ەون.  ف��ری��ای��ان  زوو  و  ب��ك��ەن 
نیشانەكانی  پشتگوێخستنی  ب��ەاڵم 
دەبێتە  نەخۆشییەكان،  بە  تووشبوون 
دەستنیشانكردن  دواخستنی  ه��ۆی 
منداڵەكانیان،  چارەسەركردنی  و 
ب��اوك  و  دای���ك  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ئینجا 
ل��ەم ك��ارەی��ان��دا س��ەرك��ەوت��وو بن، 
نەخۆشی  نیشانەكانی  بزانن  دەبێت 
گرنگترین  لە  كامانەن،  شیزۆفرینیا 
دووركەوتنەوە  ئەمانەن:  نیشانەكانیش 
لە  حەزكردن  و  دیکه   كەسانی  لە 
خەڵكی.  لە  گومانكردن  و  تەنیایی 
و  پ��اك��وخ��اوێ��ن��ی  پشتگوێخستنی 
گرنگینەدان بە جلوبەرگ و ڕواڵەت. 
زۆر  یان  ڕاڕایی،  و  وەسوه سه   بوونی 
و  هۆ  بێ  پێكەنینی  عەمەلیبوون. 
ئاگایی  و  وریایی  نەبوونی  لەناكاو. 
لەگەڵ  دروست  مامەڵەی  الوازیی  و 
پەیوەندییە  تێكچوونی  دی.  كەسانی 
نزمبوونەوەی  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
ئاستی خوێندن و فێربوون. هەندێجار 
ناماقووڵی  شتی  ه��ەن��دێ��ك  ب��اس��ی 
لەگەڵ  قسەم  بینیوە،  "جنۆكەم  وەك 
باش  ده کات.  كردووە"  درنج  دێوو 
تێگەیشتن  زەحمەت  و  قسەنەكردن 
و  ئاییندا  ل��ە  ن��غ��رۆب��وون  قسە.  ل��ە 
جۆرێكی  بە  تیایدا  زیادەڕۆیكردن 
و  ماندووبوون  زووزوو  نائاسایی. 

حەزكردن بە خەوتن. 
هەستیان  باوك  و  دایك  كاتێك  هه ر 
لەو  زۆر  ژمارەیەكی  كە  كرد  بەوە 
نیشانانە لەالی یەكێك لە منداڵەكانیان 
پەیوەندی  دەبێت  ئەوا  دەركەوتووە، 

بە كەسی پسپۆڕەوە بكەن و پشكنینی 
پێویستی بۆ بكرێ، تا دڵنیا بن لەوەی 
نەخۆشی  تووشی  منداڵەكەیان  كە 
ئەگەر  خ��ۆ  ن��ەب��ووە،  شیزۆفرینیا 
ئەوا  بووبوو،  تووشیش  خوانەخواستە 
چارەسەری  خۆیدا  لەكاتی  دەتوانن 

بكەن و نەهێڵن لێی پیس بكات.
هەندێك خورافیات و بۆچوونی 

هەڵە
ئەوەی  بڕوایەدان  لەو  هەندێك كەس 
ده بێت،  شیزۆفرینیا  نەخۆشی  تووشی 
نابێتەوە.  چ��اك  ش��ێ��وەی��ەك  بەهیچ 
هەڵەیە  ب��ۆچ��وون��ە  ئ��ەو  لەڕاستیدا 
شیزۆفرینیا  ح��اڵ��ەت��ی  ه��ەن��دێ��ك  و 
چاك  كە  ئەوانەشی  دەبێتەوە.  چاك 
بێهیوا  كە  نییە  ئەوە  مانای  نابنەوە، 
بەڵكو  دانیشن،  دەستەوئەژنۆ  و  بن 
خشتەی  بەپێی  ئەگەر  بەپێچەوانەوە 
چارەسەر  خۆیدا  لەكاتی  دیاریكراوو 
كەسانی  وەك  ئ���ەوا  وەرب���گ���رن، 
بە نەخۆشی شەكرە و فشار  تووشبوو 
و  سستی  و  خوێن  پاڵەپەستۆی  و 
ئاسایی  ژیانی  گورچیلەكان،  الوازی 
سه یر  بن.  ب��ه رده وام  و  بژین  خۆیان 
تووشبوو  كەسانی  بە  كەس  ئه وه یه 
وەك  درێژخایەنەكانی  نەخۆشییە  بە 
بێهیوا  ناڵێت  خوێن  په ستانی  شەكرەو 
كەچی  نییە،  چ��ارەس��ەرت��ان  و  ب��ن 
نەخۆشییەكی  بە  تووشبوو  بەكەسانی 
هیچ  دەڵێن  شیزۆفرینیا  درێژخایەنی 
نەخۆشانە  ئ��ەو  نییەو  چ��ارەس��ەری 
زۆر  بۆیە  دەكەن.  خەفەتبار  بێهیواو 
باوك و كەس و  گرنگە كە دایك و 
كاری نەخۆشی شیزۆفرینیا گوێ لەو 
به رده وام  و  نەگرن  قسەڵۆكانە  و  قسە 
یارمەتیدانی  و  ه��اوك��اری  ل��ە  ب��ن 
دێت  ڕۆژێ��ك  که  نەخۆشەكانیان 

بچننەوە. ماندووبوونەیان  ئەو  بەری 
ك��ەس��ی ت��ووش��ب��وو ب��ە ن��ەخ��ۆش��ی 
جیاوازی  كەسێتی  دوو  شیزۆفرینیا 

هەیە: 
هەڵەی  دیکه ی  بۆچوونێكی  ئەمەش 
ئەنجامی  ل��ە  ك��ەس��ەو  ه��ەن��دێ��ك 
زنجیرەی  و  فیلم  هەندێك  بینینی 
ب��ی��روب��اوەڕە  ئ��ەو  تەلەفزیۆنییەوە، 
ب���ووە،  دروس����ت  ه��ەڵ��ەی��ه ی��ان ال 
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نەخۆشه که  كە  ئەوەیە  ڕاستییەكەی 
بەهیچ  و  هەیە  كەسێتیی  یەك  تەنیا 
شێوەیەك دوو كەسێتیی جیاوازی نییەو 
كەسێتی بەش بەش و دوولەت نابێت، 
بەڵكو بیر و بۆچوون و سۆزو ڕەفتاری 
ت��ووش��ی ش��ڵ��ەژان و پ��ەرت��ەوازەی��ی 

كەسێتییه که ی. نەك  دەبێت، 
شیزۆفرینیا  ب��ە  ت��ووش��ب��وو  ك��ەس��ی 
ئیشوكار  ناتوانێت  شێوەیەك  بەهیچ 
بە  هه یه   پەیوەندیی  ئیشوكار،  بكات: 
و  نەخۆشییەکه  بە  تووشبوون  ئاستی 
كاتێك  واتە  حاڵەتەكەی.  جێگیری 
پلەیەكی  و  ئاست  لە  نەخۆشەكە 
جێگیر  حاڵەته که ی  و  بێت  گونجاودا 
چارەسەر  وەرگرتنی  لەسەر  و  بێت 
لەسەر  دەتوانێت  ئەوا  بێت،  بەردەوام 
بێت.  ب��ەردەوام  خۆیشی  ئیشوكاری 
بچێت  لەیاد  ئەوەشمان  نابێت  به اڵم 
چوونە  و  نەخۆش  ئیشكردنی  كە 
زۆر  خەڵك  و  كۆبوونەوە  كۆڕو  ناو 
بۆ  یارمەتیدەرە  هۆكاری  گرنگەو 

نەخۆشه که. زوو چاكبوونەوەی 
شیزۆفرینیا  ب��ە  ت��ووش��ب��وو  ك��ەس��ی 
و  خ��ۆی  خ��ودی  ل��ەس��ەر  مەترسی 
ئەگەر  ه��ەی��ە:  دی��ک��ه ش  ك��ەس��ان��ی 
دەستنیشانی  خۆیدا  کاتی  لە  نەخۆش 
حاڵەتەكەی بكرێ و بەپێی 
داو  پزیشك  ڕێنمایەكانی 
چ��ارەس��ەر  و  دەرم���ان  و 
كەسانی  و  وەرب��گ��رێ��ت 
چ�����واردەوری م��ام��ەڵ��ەی 

نەخۆش  ئەوا  بكەن،  لەگەڵ  دروستی 
مەترسی بۆ سەر كەسانی چواردەورو 
خۆی زۆركەم دەبێته وه  و دەكرێ بە 
مامەڵەی دروست وای لێ بكرێ هیچ 

نەكات.  نابەجێ  ڕەفتارێكی هەڵەو 
پ�����ەروەردەی ه��ەڵ��ە ب��ەرپ��رس��ە لە 

شیزۆفرینیا:  بە  تووشبوون 
لە ڕاستیدا هیچ كات پەروەردەی هەڵە 
هۆی  نابێتە  ڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی 
شیزۆفرینیا،  نەخۆشی  بە  تووشبوون 
لێكترازانی  بڵێین  دەتوانین  ب��ەاڵم 
ناخۆشی  و  ئ��اژاوە  و  شەڕ  و  خێزان 
هۆكاری  تاك،  لەسەر  زۆر  فشاری  و 
یارمەتیدەرە بۆ تووشبوون. له  الیه کی 
ئامادەییان  بۆماوە  بە  ئەوانەی  دیکه وه  
ژینگەی  بەاڵم  نەخۆشییەکه،  بۆ  هەیە 
و  گونجاو  كۆمەاڵیەتیی  و  خێزانی 
تووشی  ئەگەر که مه   ئەوا  بێت،  لەبار 

بێت. شیزۆفرینیا 
بە  هۆكارگەلی تووشبوون 

شیزۆفرینیا 
ه���ەرچ���ەن���دە ت��ائ��ێ��س��ت��ا ه��ۆك��اری 
نەخۆشی  بە  تووشبوون  ڕاستەقینەی 
زۆربەی  بەاڵم  نەزانراوە،  شیزۆفرینیا 
شیزۆفرینیا  كە  بڕوایەدان  لەو  زانایان 
مرۆڤ  مێشكی  تووشی  نەخۆشییەكە 
خۆی  بایۆلۆژی  بنەمای  و  دەبێت 
ژینگەیەكانیش  هۆكارە  دواتر  هەیەو 
ئابووری  و  )دەروونی و كۆمەاڵیەتی 
و سیاسی( گەشەی پێ دەكەن یان بە 

دەیهێڵنەوە.  خەفەكراوی 

گرنگترین  خ��وارەوە  ئەمانەی  وات��ە 
نەخۆشی  بە  تووشبوونن  هۆكارەكانی 

شیزۆفرینیا:
زانایان  زۆری  بەبڕوای  بۆماوە:   -
هەیە،  س��ەرەك��ی��ی  ڕۆڵ���ی  ب��ۆم��اوە 
ئاماژە  ئامارەكان  ئەوە،  بۆ  بەڵگەش 
هەیە  ئەوە  ئەگەری  كە  دەكەن  بەوە 
شیزۆفرینیا  تووشی  خەڵك  1%ی  لە 
كە  كەسانەی  ئەو  الی  ب��ەاڵم  ببن، 
)باوك،  یەكیان  پلە  نزیكی  كەسێكی 
تووشی  پێشتر  برا(  و  خوشك  دایك، 
ڕێژەیە  ئەم  بووبێت،  نەخۆشییە  ئەو 
بۆ 10% بەرز دەبێتەوە. الی ئەوانەش 
كە دووانەن و یەكێكیان تووشی ئەو 
نەخۆشییە بووە، ڕێژەکە بۆ 50% بەرز 

دەبێتەوە.
كە  ك��ات��ێ��ك  م��ێ��ش��ك:  كیمیای   -
ه��اوس��ەن��گ��ی گ��ه ی��ه ن��ه ره ک��ان��ی 
ئەوا  دەچێت،  تێك  ده ماره ڕاگه یاندن 
شیزۆفرینیا  نەخۆشی  نیشانەكانی 
دەردەك��ەوێ��ت  كەسانە  ئ��ەو  ل��ەالی 
تێكچووە،  هاوسەنگییەیان  ئەو  كە 
هەندێك  گوێبیستی  كەسە  ئەو  واتە 
بوونیان  واقیعدا  لە  كە  دەبێت  دەنگ 
نییەو كەسانی چواردەوری ئەو كەسە 
هیچ نابیستن یان هەندێك بیروباوەڕی 
دروس��ت  ال  نالۆژیکییان  و  هەڵە 
گه یه نه ره   ئه و  گرنگترینی  دەبێت. 
)دۆپامین(ە،  مادده ی  دەمارییانەیش 
چارەسەری  كاتێك  ئەوە  بۆ  بەڵگەش 
ڕێژه ی  دەكرێ،  كەسانە  جۆرە  ئەو 
خۆی  ئاستی  دەگەڕێتەوە  دۆپامین 
زۆرب��ەی  ك��ەم،  ماوەیەكی  دوای  و 
تریشەوە  لەالیەكی  نامێنن.  نیشانەکان 
پێكهاتەی  كاریگەریی  بۆ  ئ��ام��اژە 
بە  و  دەكرێ  )سیرۆتۆنین(  كیمیایی 
هۆكارێك لە هۆكارەكانی تووشبوون 
ناودەبرێ،  شیزۆفرینیا  نەخۆشی  بە 
و شاو(  )وۆڵی  زانا  هەردوو  بەبڕوای 
تێكچوونی   Wolley & Shaw

مێشكدا،  لە  مادەیە  ئەم  هاوسەنگی 
نیشانەكانی  دەكەوتنی  دەبێتەهۆی 

شیزۆفرینیا.
بونیاد و پێكهاتەی  لە  - كەموكورتی 
دەرئەنجامی  ل��ە  هەندێك  مێشك: 
دەكەن  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان، 

كەسی تووشبوو بە شیزۆفرینیا هەندێك ڕەفتاری 
سەیر و نامۆ و سەرنجڕاكێش دەكات، بۆ نموونە 

بەشێوەیەكی سەیر دادەنیشێت. یان چەند 
جووڵەیه کی سەیر بە دەموچاوی خۆی دەكات یان 

بە دەست و قاچی جووڵەی نائاسایی دەكات كە 
هیچیان مانایەكیان نییە
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كاتێك پشكنینیان بۆ هەندێك كەسانی 
ك��ردووە،  شیزۆفرینیا  بە  تووشبوو 
دەركەوتووە كە كەموكورتییان هه یه  
بەاڵم  مێشكدا،  بەشی  هەندێك  لە 
كەسی  هەندێك  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
نەخۆشییە  ئ��ەو  ت��ووش��ی  دی��ک��ه ش 
كەموكورتیەك  هیچ  ب��ەاڵم  بوونه ، 
الی��ەك��ی  ل��ە  ن��ی��ی��ە،  لەمێشكیاندا 
هەندێك  دەرئەنجامی  دیکه شەوە 
دەكەن  ب��ەوە  ئاماژە  دی  پشكنینی 
لەهەمان  كەموكورتی  هەمان  كە 

تووشی  خاوەنەكانیانی  مێشك  بەشی 
ك��ردووە  دیکه  دەروون��ی  نەخۆشی 
ئەمەش  شیزۆفرینیا،  نەخۆشی  نەك 
هەموو  نییە  مەرج  كە  ئەوەیە  مانای 
مرۆڤ  كەموكورتیانە  ئەو  كاتێك 

بكات. شیزۆفرینیا  تووشی 
- م���اددە ه��ۆش��ب��ەرەك��ان: س��ەرەت��ا 
زاناكان لەو بڕوایەدا بوون كە ماددە 
یارمەتیدەرن  هۆكاری  هۆشبەرەكان 
بۆ تووشبوون بە نەخۆشی شیزۆفرینیا، 
ئامادەیی  كە  كەسانەی  ئ��ەو  وات��ە 
بەكارهێنانی  ئەوا  هەیە  بۆماوەییان 
م���اددە ه��ۆش��ب��ەرەك��ان دەب��ن��ە هۆی 
بەو  تووشبوون  زوو  و  خێراكردن 

دەرئەنجامی  دواتر  بەاڵم  نەخۆشییە، 
توێژینەوەیەك كە لە گۆڤاری پزیشكی 
دەروونی-ی بەریتانی لە ساڵی 2004 
دەكات  بەوە  ئاماژە  كرایەوە،  باڵو 
هۆشبەر  م��اددەی  بەكارهێنانی  كە 
بەڵكو  نییە  یارمەتیدەر  ه��ۆك��اری 
بۆ  سەرەكییە  و  گرنگ  هۆكارێكی 
تووشبوون بە شیزۆفرینیا، بە تایبەتیش 
لە  حەشیش  م��ادەی  بەكارهێنانی 
لەبەرئەوە  ه��ەرزەك��اری��دا،  تەمەنی 
زۆر پێویستە دایك و باوك ئاگاداری 

مەترسیی  لە  و  بن  هەرزەكارەكانیان 
بیانپارێزن. ئەو ژەهرە كوشندەیە 

دەروون��ی:  و  ژینگەیی  هۆكاری   -
هۆكاری  كۆمەڵێك  كە  دەركەوتووە 
ژی��ن��گ��ەی��ی، ڕۆڵ���ی ئ��اس��ان��ك��اری و 
زوو  ب��ۆ  ه��ەی��ە  ی��ارم��ەت��ی��دەری��ان 
نەخۆشیی  سەرهەڵدانی  و  دەركەوتن 

لەوانە: شیزۆفرینیا 
بە  دووگ��ی��ان  دای��ك��ی  تووشبوونی 
ڤایرۆسی ئەنفلۆزا، تووشبوونی منداڵی 
ڤایرۆسی  هەوی  نەخۆشی  بە  ساوا 
لەدایكبوونی  زەحمەت  بە  ئەنفلۆزا، 
فشاری  و  هەڵە  پ��ەروەردەی  منداڵ، 
دیكتاتۆرییه تی  زۆر،  دەروون��ی��ی 

سووكایەتیكردن  و  باوان  لە  یەكێك 
به منداڵ …هتد. 

ف��رۆی��دی��ش ل��ەو ب���اوەڕەدای���ە كە 
ك��ارەس��ات و زەب���ری دەروون��ی��ی 
تووشی  مرۆڤ  منداڵی،  سەردەمانی 
بافلۆف-ی  دەك���ات.  شیزۆفرینیا 
مێشكی  بەشێكی  دەڵێت  ڕووسییش 
شیزۆفرینیا  تووشی  كە  كەسانەی  ئەو 
دەبن تووشی وەستان و لەكاركەوتنی 
بەكاری  ناتوانێت  و  دەبێت  كاتی 
وروژێنەرە  و  هەستێت  خۆی  ئاسایی 
و  نائاسایی  دەك��ات��ە  ئاساییەكان 
بەرجەستە  لێ  ئاسایی  هەڵسوكەوتی 
دەكات. هەروەها ژمارەیەكی زۆر لە 
ژینگەی  كە  ب��اوەڕەدان  لەو  زاناكان 
كۆمەاڵیەتی و دەروونی نالەبار، وه ک 
و  نەخۆشی  و  بێكاری  و  ه��ەژاری 
مردن  و  خێزان  شیرازەی  لێكترازانی 
خۆشەویست  كەسانی  لەناوچوونی  و 
و  س��ۆز  ل��ە  م��ن��داڵ  بێبەشبوونی  و 
لەبارێكی  ژی��ان  و  خۆشەویستی 
سەرەكین  هۆكاری  …هتد.  ئاڵۆزدا 
بۆ تووشبوون بە نەخۆشیی شیزۆفرینیا. 
مرۆڤ  کران،  باس  هۆكارانەی  ئەم 
بەڵكو  ناكەن،  شیزۆفرینیا  تووشی 
هۆكاری یارمەتیدەرن و وا لەو كەسانە 
هەیە  بۆماوەییان  ئامادەیی  دەكەن كە 
ببن.  نەخۆشییە  ئەو  تووشی  زووت��ر 
نەبوونایە  هۆكارانە  ئەو  ئەگەر  جا 
هەر  نەخۆشییە  ئەو  بوو  لەوانە  ئەوا 
بە نادیاری لە دەروونی ئەو كەسانەدا 
ئەو  تووشی  كەسانە  ئەو  بمانایەوەو 

نەبوونایە. نەخۆشییە 
نەخۆشییەكی  شیزۆفرینیا  ئایا 

دەگمەنە؟ 
نەخۆشییەكی  شیزۆفرینیا  لەڕاستیدا 
مێژووی  بەدرێژایی  نییەو  دەگمەن 
م��رۆڤ��ای��ەت��ی ه���ەر ه���ەب���ووەو به 
هەموو  لە   %1 یەك  لەسەدا  ڕێ��ژەی 
نموونە  بۆ  خەمڵێنراوە،  كۆمەڵگاكاندا 
هەرێمی  دانیشتووانی  ژمارەی  ئەگەر 
پێنج   5.000.000 عێراق  كوردستانی 
هەیە  ئەوە  ئەگەری  ئەوا  بێت،  ملیۆن 
كەس  ه���ەزار  پەنجا   50.000 ك��ە 

بووبن. ئه م نەخۆشییه  تووشی 
بە  تووشبوو  كەسانی  بە  بۆیه  هه ر 
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بە  تۆ  دەوترێ،  شیزۆفرینیا  نەخۆشی 
نەبوویته  نەخۆشییە  ئەو  تووشی  تەنیا 
هەموو  لە  ك��ەس  ملیۆنەها  بەڵكو 
جیهان، وەك تۆ، تووشی ئەو نەخۆشییە 
خۆڕاگری  ئەنجامی  لە  ئه وانه  بوونه، 
و كۆڵنەدانیان بۆ چاکبوونه وه ، ڕۆژانە 
لێ  چه ندیان  که  ده بیسین  چیرۆكیان 
چاك دەبنەوەو دەگەڕێنەوە سەر كارو 
منداڵی  و  ماڵ  ناو  و  خۆیان  پیشەی 
خۆیان. که واتە نابێت كەسی نەخۆش 
ن��ه خ��ۆش ورەی���ان  و ك��ەس��وك��اری 
كۆتاییه و  ئیتر  واب��زان��ن  و  نه مێنێ 
ئازیزەكانیان  و  خۆشەویست  چیدی 

نابنەوە.  چاك 
هۆی  به   دڵخۆشییە  مایەی  ئ��ەوەی 
ئ���ه وه ی ک��ه ڕۆژان����ە و ب����ەردەوام 
ڕێنمایكردنی  چ��ارەس��ەرو  ج��ۆری 
نه خۆشییه که   بە  تووشبوو  كەسانی 
و  چ��اودێ��ری  پێشكەوتندایەو  ل��ە 
دەروون��ی  ب��اری  و  خزمەتگوزاری 
ئەو  ل��ه ب��ار،  كۆمەاڵیەتی  ژیریی  و 
و  ده بات  چاکبوونه وه   و  بەرە  كەسانە 
هەندێكیشیان بۆ تاهەتایە چاك دەبنەوەو 
دەگەڕێنەوە ژیانی ئاسایی خۆیان. واتا 
كە  ئ��ەوەی  هۆی  به  سه رده مه دا  له م 
زۆر  خزمەتگوزارییەكان  و  چارەسەر 
نەخۆشانە  ئەو  ج��اران  وەك  باشترن، 
ئەنجامی  ل��ە  ن��اخ��رێ��ن،  پشتگوێ 
چارەسەرنەكردنەوە  و  كەمتەرخەمی 

نامرن و چاره سه ر ده کرێن.
ئایا  دەك���رێ،  پرسیارێك  ل��ێ��رەدا 
ب��ەرەو  شیزۆفرینیا  بە  ت��ووش��ب��ووان 
ك��ەم��ب��وون��ەوە چ���ووه ی��ان ب��ەرەو 
وەاڵمدانەوەی  لەڕاسیتدا  زیادبوون؟ 
كەسیش  نییەو  ئاسان  پرسیارە  ئەم 
و  بكات  ڕاست  پێشبینیی  ناتوانێت 
بەاڵم  دەبێت!  چۆن  سبه ی  بزانێت 
دڵخۆشییە،  و  گەشبینی  مایەی  ئەوەی 
ئه وه یه که ئەگەری ئەوە هەیە ڕێژەی 
ب��ڕوات،  كەمی  ب��ەرەو  تووشبووان 
كۆمەڵ  تاكەكانی  ب��ەردەوام  چونكە 
دەرب��ارەی  ڕۆشنبیرییان  و  زانیاری 
زی��ادب��وون  ب���ەرەو  نەخوشییە  ئ��ەم 
تەمەن  لە  لەجاران  باشتر  و  دەچێت 
دەستنیشانی  زوودا  زۆر  قۆناغێكی  و 
شیزۆفرینیا  بە  تووشبوو  كەسانی 

گونجاویشیان  چارەسەری  و  دەكرێ 
ئەوەش،  سەرەڕای  دەدۆزرێتەوە.  بۆ 
نوێ  چ��ارەس��ەری  و  دەرم��ان  ئێستا 
هەیە  ئەوەش  ئەگەری  دۆزراوەتەوەو 
زیاتریش  ڕێگاچارەی  چارەسەرو  كە 

بدۆزرێتەوە. 
توێژینەكانی  دیکەشەوە  لەالیەكی 
ب���واری ب��ۆه��ێ��ڵ��ەك��ان )ج��ی��ن��ەك��ان( 
لەمەودوا  كە  ب��ەوەی  دڵخۆشكەرن 
لە تەمەن و قۆناغێكی زۆر  دەتوانرێ 
بچووكیشدا دەستنیشانی ئەو نەخۆشییە 
ب��ك��رێ و زووب����ەزوو چ��ارەس��ەری 
كەسانی  بدۆزرێتەوەو  بۆ  گونجاوی 
تووشی  نەهێڵن  و  بپارێزرێن  تریش 
هێشتا  که چی  ببن.  نەخۆشییە  ئ��ەو 
و  نین  دڵخۆشی  مایەی  ئامارەكان 
چونکه  ناده نێ،  گەشبینییەمان  ئەو 
كە  دەك��ەن  ب��ەوە  ئاماژە  ئاماره کان 
ڕۆژبەڕۆژ ژمارەی ئەو كەسانەی مادە 
)حەشیشە(  بەتایبەتیش  هۆشبەرەكان 
بەكاردەهێنن ڕوو لەزیادبوونە. ئەمەش 
كەسانی  زۆرب��وون��ی  ه��ۆی  دەبێتە 
شیزۆفرینیا،  نەخۆشی  بە  تووشبوو 
ئاماژەمان  پێشتریش  وەك  چونکه 
ماددە هۆشبەرانە هۆكارن  ئەو  بۆكرد 
خێراكردنی  و  دەرك��ەوت��ن  زوو  بۆ 

شیزۆفرینیا. بە  تووشبوون 
شیزۆفرینیا  جۆرەكانی 

ئەو  هەموو  خاسیەتەكانی  نیشانەو 
شیزۆفرینیا  تووشی  كە  كەسانەی 
دەبن وەك یەك نین و جیاوازی هه یه  
لە نێوانیاندا لە جۆر و گروپێكەوە بۆ 
دەگۆڕرێ.  دیکه  گروپێكی  و  جۆر 
دەروونزان و پزیشكەكان، شیزۆفرینیا 
دابەشدەكەن  گروپێكدا  چەند  بەسەر 

كە ئەمانەی الی خوارەوەن:
ئەم   :Hebephrenia هیپیفرینیا 
الوێتیدا  قۆناغی  لە  زۆری  بە  جۆرە 
ئەو  ڕەف��ت��اری  و  س��ەره��ەڵ��دەدات 
كەسانەی لەم جۆرەن زۆر مندااڵنەیەو 
پەنا بۆ میكانیزمی دەروونی گەڕانەوە، 
دەبەن، واتە دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی 
ده ک��ه ن  هەڵسوكەوتێك  و  منداڵی 
بۆ  ناگونجێت،  تەمەنیاندا  لەگەڵ  كە 
نموونە ئەو جۆرە نەخۆشانە بە ئاشكراو 
بە بەرچاوی خەڵكەوە خۆیان ڕووت 

نهێنی  خ��ووی  بۆ  پەنا  دەك��ەن��ەوەو 
و  ش��ەرم  هیچ  و  دەب��ەن  )دەستپەڕ( 
حەیایەكیان وەك كەسانی ئاسایی نییەو 
بە هیچ شێوەیەك ڕەچاوی دابونەریت 
ئاینییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  بەها  و 
زۆر  دیکەشەوە،  لەالیەكی  ناكەن. 
ده ربڕینی  توانای  بێباكن  خەمساردو 
سۆزو عاتیفەیان وەك كەسانی ئاسایی 
ئەگەر كەسێكی زۆر  نموونە  بۆ  نییه، 
و  پێنادەن  گوێی  بمرێت،  نزیكیشیان 
وا هەست دەكەن كە كەسێكی بێگانە 
سەرەڕای  نایناسن.  ئەوان  م��ردووەو 
و  هەڵبزڕكاندن  قسە  وڕێنەو  بوونی 
هەندێجار  تەنانەت  نابەجێ،  قسەی 
قسەكانیان  لە  چواردەوریش  كەسانی 

تێناگەن.
 ب�������ەت�������ەخ�������ت�������ەب�������وون
ئەوانەی   :)Catatonia )كەتاتۆنیا 
وەك  ج��ار  زۆر  گ��رووپ��ەن،  ئ��ەم  لە 
ماوەیەكی  بۆ  و  دەب��ن  ڕەق  تەختە 
یان  ڕادەوەستن  جێگادا  لەیەك  زۆر 
لە  ئاگاشیان  تەنانەت  دادەن��ی��ش��ن، 
و  نامێنێت  چ��واردەوری��ان  كەسانی 
نموونە  بۆ  ناجووڵێن،  بەهیچ شێوەیەك 
دەستیان  خۆیان  یان  یەكێك  ئەگەر 
ناهێننەوه   دەست  ئەوا  بكەنەوە  بەرز 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  بەڵكو  خ��وارەوە، 
و  ده هێڵنه وه   باره دا  له و  دەستیان  هەر 
نه بێت  بەشێك  ئه وه ی  وەك  نایگۆڕن 
ئەوان. لەالیەكی دیکەشەوە  له لەشی 
و  پۆزەتیڤ  كۆمەاڵیەتی  كەسانی 
ده گ��رن  م��ان  زۆرج���ار  نین،  ك��ارا 
و  كەللەڕەق  زۆر  یان  خ��واردن،  لە 
لەگەڵ كەس  قسە  و  دەبن  شەڕخواز 
بكرێ  لەگەڵ  قسەشیان  و  ناكەن 
بە  گرنگی  هه روه ها  نادەنەوە،  وەاڵم 
نادەن و ڕیش و  پاكوخاوێنی خۆیان 
سەریان ناتاشن و جلەكانیان ناگۆڕن.

 :Simple سادە
گروپە  بەم  سەر  كەسانی  بەدەگمەن 
نیشانە سەرەكی و نیشانه ئاشکراکانیان 
لەگەڵ  ب��ەاڵم  دەردەك���ەوێ���ت،  ل��ێ 
ئەوەشدا وردە وردە تواناو لێهاتووییان 
لەدەست دەدەن و وا دەردەكەون كە 
بیركۆڵن  و  ئەقڵ  ئەمانە كەسانی كەم 
كە  نییە  جیهانە  ل��ەم  ئ��اگ��ای��ان  و 
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توانای  واتە  دەژین.  تێدا  هەموومانی 
دی��اردەك��ان��ی  ج��ی��اك��ردن��ەوەی  لێك 
پێشبینیكردن  توانای  نییەو  ژیانیان 
زۆر  لەداهاتوویان  بیركردنەوە  و 
الوازە، هەروەها هیچ تام و خۆشییەك 
و  گۆشەگیرن  بۆیە  نابینن،  ژیان  لە 
دوورەپەرێزی هەڵدەبژێرن، لەكاتێكدا 
زۆر  هەڵبزڕكاندنیان  قسە  وڕێنەو 

كەمە.
 ش���ی���زۆف���ری���ن���ی���ای دەروون��������ی:
ش���ی���زۆف���ری���ن���ی���ای دەروون�������ی 
لە  ب��ەزۆری   Pseudoneurotic

الوێتیدا  و  ه��ەرزەك��اری  قۆناغی 
جۆرە  ئەم  سەرەتا  سەرهەڵدەدات. 
كێشەو  هەندێك  بەدەست  كەسانە 
ج��ۆراوج��ۆرەوە  دەروون��ی��ی  گرفتی 
شیزۆفرینیا  بەرەو  دواتر  و  دەناڵێنن 
شیزۆفرینیایان  نیشانەكانی  و  دەڕوات 
لەگرنگترین  دەردەك���ەوێ���ت.  ال 
كە  ئەوەیە  ج��ۆرە،  ئەم  نیشانەكانی 
س��اردوس��ڕ و ه��ەن��دێ��ج��ار ش��ەڕان��ی 
و  ژی��ان  لە  بێباك  یان  توندوتیژ،  و 
ڕووداوەك��ان��ی، ه��ەروەه��ا زۆرج��ار 
دەدات  سێكسی  بابەتی  بە  گرنگی 
پێوەخەریك  خۆی  لەپێویست  زیاد  و 
نیشانانە  ئەو  ئەگەر  ئینجا  دەك��ات، 
بێت  بەردەوام  حاڵەتەكەش  و  بمێنێت 
و چارەسەر نەكرێت، ئەوا خاوەنەكەی 
دەبات. ڕاستەقینە  شیزۆفرینیای  بەرەو 

پارانۆیا 
 Paranoia پارانۆیا  باسی  ئەگەر 
لە  پێویست  وەك  ناکرێ  ن��ەك��رێ، 
زۆر  هەرچەندە  تێبگەین.  شیزۆفرینیا 
زۆر  ژمارەیەكی  و  دەگمەنە  و  كەم 
بەاڵم  دەب��ن،  تووشی  خەڵك  كەمی 
هەیە  خۆی  گرنگی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بە  هه یه   بەهێزی  پەیوەندییەكی  و 
لە  هەندێك  تەنانەت  شیزۆفرینیاوە، 
پارانۆیا  كە  بڕوایەدان  لەو  زاناكان 
و  نەخۆشی  شیزۆفرینیاو  لە  بەشێكە 

نییە. جیا  حاڵەتێكی 
پارانۆیا  نیشانەكانی 

یان  كەم  نەخۆشییە،  ئەم  نیشانەكانی 
تاكەكانی كۆمەڵ  زۆر، الی زۆربەی 
لەو  كەمێك  پێویسته  چونکه  هەیە، 
و  ن��ۆرم��اڵ  كەسی  ل��ەالی  نیشانانە 

ئه م  ئه گه ر  ب��ەاڵم  هه بێت،  ئاسایی 
ڕێژەی  لە  و  کرد  زیادیان  نیشانانه 
بە  دەبێت  ئەوا  بپه ڕێت،  تێ  ئاسایی 
خاوەنەكەی  بۆ  گرفت  و  نەخۆشی 

دروستدەكات. 
حاڵەتی  سەرەكی  نیشانەی  ڕەگ��ەزو 
و  متمانە  نەبوونی  لە  بریتییە  پارانۆیا، 
بڕوا بە خەڵك، سەرەڕای گومانكردن 
لە نییەت و له ڕازو نیازیان. دەتوانین 
نیشانە  گرنگترین  بۆ  ئاماژە  بەكورتی 
كە  بكەین،  پارانۆیا  خاسییەتەكانی  و 

ئەمانەن: 
كەسانی  لە  هه یه   گومانی  ب��ەردەوام 
و  پێناكات  متمانەیان  و  چواردەوری 
لێیان  دوودڵییه وه   و  ترس  چاوی  بە 

دەڕوانێت.
زۆر هەستیارە و بەردەوام لە كەمیندایە 
زان��ی��اری  بچووكترین  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
كەسانی  ن��ی��ازی  و  ڕاز  دەرب���ارەی 
چواردەوری خۆی دەست بكەوێت و 
بەو كارەش دڵخۆشی خۆی بداتەوەو 
بە  ببێت  دوودڵییەكانی  و  گومان 

ڕاستی. 
و  فێڵ  و  ف��رت  پێشبینی  ب���ەردەوام 
لەكەسانی  و شتی خراپ  تەڵەكەبازی 
كەسانی  ه��ه روه ه��ا  دەك���ات.  دی 
ڕاستگۆ  دڵسۆزو  چەند  چ��واردەوری 
بن، ئەم هەر گومانیان لێ دەكات. لەو 
بڕوایەدایە كە ڕەفتارو هەڵسوكەوت و 

قسەی كەسانی دیکه دژی ئەون. 
دەكات  كار  ئاڕاستەیە  بەو  بەردەوام 
مەبەستی  و  وشەكان  دوای  مانای  كە 
ڕاستەقینەی ڕەفتار و هەڵسوكەوتەكان 
مانای  قواڵیی  و  ن��اخ  بە  و  بزانێت 
لەو  چونكە  خوارەوە.  بچێتە  شتەكاندا 
دوو  وشەیەك  هەموو  كە  بڕوایەدایە 
ڕواڵەت  یەكەمیان  هەیە،  مانای  جۆر 
ش��اراوەو  دیکه یان  ئ��ەوی  دی��ارە  و 

مانادارە. 
گلەییەكی  و  ڕەخنە  و  لۆمە  هەموو 
و  دەك��ەن��ەوە  ڕەت  دیکه  كەسانی 
لە  و  ناكەن  بەرپرسیاریەتی  بە  هەست 
ئەرك و چاالكییەكانی ژیانی ڕۆژانه ی 
خۆیان ڕادەكەن. که چی بەرپرسیارێتیی 
دەخەنە  خۆیان  سەرنەكەوتنەكانی 

دیکه وه .  ئەستۆی كەسانی 

گرژی  حاڵەتێكی  لە  كات  زۆرب��ەی 
بە پرتەو  و هەڵچووندا دەژین و زۆر 

بۆڵە و گلەین. 
ناو  چوونە  و  ڕواڵ��ەت  بە  حەز  زۆر 
ده گەڕێن  و  ده که ن  وردەكارییەكان 
لێكدانەوەی  و  پ��ەراوێ��ز  دوای  بە 

ژیاندا.  دیاردەكانی 
غیرەو  و  ح��ەس��وودی  نیشانەكانی 
ساردی و سڕیی عاتیفی لەالیان دیارو 

باوە.
پارانۆیا  جۆرەكانی 

بە  هەیە،  جۆرێكی  چەند  پارانۆیا 
و  وەهم  ناوەرۆكی  و  سروشت  پێی 
لە  جیاوازن،  نادروستەكان  بیروباوەڕە 

ئەمانەن: جۆرەكانیشی  گرنگترین 
جۆرە  ئەم  چەوساندنەوە:  پارانۆیای 
جۆرەكانی  دیارترین  و  گرنگترین  لە 
پ��اران��ۆی��ای��ە، ك��ەس��ی ت��ووش��ب��وو، 
هه یه   درێ��ژی  و  دوور  مێژوویەكی 
لەگەڵ گومان و دوودڵی و بێمتمانەیی 
واتە  دەوروب��ه ری.  كەسانی  بەرامبه ر 
ب��ڕوای��ەدان  ل��ەو  كەسانە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
دەیچەوسێننەوەو  دیکه  كەسانی  كە 
پالنی  و  دەك��ەن  پێشێل  مافەكانی 
زۆربەی  و  دادەڕێ��ژن  بۆ  لەناوبردنی 
و  دەزان��ێ  خۆی  دوژمنی  بە  كەس 
جاری واش هەیە شەڕانی و توندوتیژ 
دەبێت و هێرش دەكاتە سەر كەسانی 
ئەو  که  ئ��ەوەی  بیانووی  بە  بێتاوان 
بدەن،  ئ��ازاری  ویستوویانه  كەسانە 
ك��ردووەو  دەستپێشخەری  ئەو  بۆیە 

پەالماری ئەوانی داوە.
پ����اران����ۆی����ای ل����ووت����ب����ەرزی و 
خۆی  نه خۆشه  ئه م  خۆبەگەورەزان: 
هەندێجار  و  دەزانێ  گەورە  بە  زۆر 
سەر  بۆ  خودام  نێردراوی  من  دەڵێ 
من  تەنیا  فریادڕەسم  من  یان  زەوی، 
پاك  خودانەناسان  لە  جیهان  دەتوانم 
بكەمەوە، من گەورەترین شۆڕشگێڕم. 
لەو  پڕە  مێشكی  نه خۆشه  ئه م  که واتە 
خۆی  ب��ەردەوام  و  بۆچوونانە  جۆرە 
وا پیشان دەدات كە گەورەترین هێز 
هەموو  دەبێت  و  هەیە  دەسەاڵتی  و 

كەس ملكەچی ئەو بن.
هەوەسباز:  و  شەهوانی  پارانۆیای 
كەسانە،  ئەمجۆرە  خەیاڵی  و  وەهم 
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ئەوەیە كە وا لە كەسانی چواردەوری 
دەگ��ەی��ەن��ێ ئ��ەو خ��ۆش��ەوی��س��ت و 
كەسی  چەندین  و  سەرنجڕاكێشە 
سینەماییه کان  ئەكتەرە  وەك  ناوداری 
یان شاژن  ناوداره کان  یان گۆرانیبێژه  
خۆشیان  دەسەاڵتدارەكان  خاوەن  و 
دەوێت و بەردەوام داوای پەیوەندیی  
لێ دەكەن، بەاڵم ئه م زۆرینه یان ڕەت 
دۆن- و  سوارچاك  واتە  دەكاتەوە. 

جوانی سەردەمی خۆیەتی.
پ��اران��ۆی��ای ه��اوس��ەرگ��ی��ری: ل��ەم 
ج���ۆرەدا ه��ەم��وو وەه��م و خ��ەو و 
دەربارەی  تووشبوو،  كەسی  خەیاڵی 
بە  ه��اوس��ەرەك��ەی��ەت��ی، س��ەرەت��ا 
گازاندە  و  گلەیی  و  ڕەخنەگرتن 
پێدەكات،  دەست  هاوسەرەكەی  لە 
دواتر تەشەنە دەكات و بەرەو گومان 
كۆتایدا  لە  تا  دەڕوات،  دوودڵی  و 
بیروباوەڕێكی  و  وەه��م  بە  دەبێت 
ناپاكی  ه��اوس��ەرەك��ەی  كە  نەگۆڕ 
ئه م  دڵ��س��ۆزی  و  دەك���ات  ل��ەگ��ەڵ 
ناوێت،  خۆشی  جاران  وەك  و  نییە 
بۆ  لەناوبردنی  پالنی  دەیەوێت  بەڵكو 
دابنێت. دوور نییه ئەم وەهم و خەیاڵ 
و بیروباوەڕە نادروست و نالۆژیکییانە 
وای لێبکات هەڵسوكەوتی نابەجێ و 
هاوسەرەكەی  بەرامبەر  مەترسیدار 

بدات. ئه نجام 
شیزۆفرینیا:  لە  خۆپاراستن  چۆنێتی 
تایبه ت  به   پێویستە،  زۆر  خۆپاراستن 
ئەندامێکی  كە  خێزانانەی  ئ��ەو  بۆ 
شیزۆفرینیا  تووشی  خێزانەكانیان 
بۆهێڵێکی  ڕه ن���گ���ه  ک���ه   ب�����ووه، 
هه بێت،  بنه ماڵه که یاندا  له   بۆماوه یی 
بۆهێڵه که   هەیە  ئ��ەوە  ئەگەری  كە 
تاكەكانی  بۆ  ب��ۆم��اوەوە  ڕێگای  لە 
منداڵەكانیان  و  بنەماڵەکە  دیکەی 
ئەگەری  بۆئەوەی  جا  گواسترابێته وه . 
تاكەكانی  تووشبوونی  و  گواستنەوە 
دیکه ی كەم بێتەوە ئەوا زۆر پێویستە 
خۆیان بپارێزن و ڕەچاوی ئەم خااڵنە 

بكەن:
پێش  قۆناغی  لە  خۆپاراستن   -1
قۆناغە  ئەم  منداڵدا؛  لەدایكبوونی 
كەسوكاری  دەبێت  گرنگەو  زۆر 
خۆی  دایکه که ش  دووگیان  دایكی 

قۆناغە  ئەم  مەترسییەكانی  ئاگاداری 
دووگیان  پێویسته  نموونە  بۆ  بن، 
نەهێڵرێ  و  بخوات  باش  خواردنی 
هەروەها  ببێت،  بەدخۆراكی  تووشی 
نەخۆشییەكانی  لە  بپارێزێ  خۆی 
پڕۆسه ی  پێش  له   هه روه ها  ئەنفلۆنزا. 
پێویستیان  پشكنینی  هاوسه رگیری 
نابێت  که  دابێت  ئه نجام  خوێن  بۆ 
ژن  هی  و  بێت   )+( مێرد   )RH(

خێزانانه دا  له م  تایبه ت  به   بێت   )-(
بۆماوه ییه که ن.  بۆهێڵه   هه ڵگری  که  
و  نەخۆشی  هەر  پێویسته  هه روه ها 
خۆیدا  لەكاتی  نائاسایی  حاڵەتێکی 
وەربگیرێ.  بۆ  پێویستی  چارەسەری 

جگه له مانه ش پێویسته لە نەخۆشخانە 
پسپۆڕدا  پزیشكی  لەژێر چاودێری  و 

بێت. له دایک  منداڵەكە 
شیزۆفرینیا  تووشبووانی  نابێت   -2
ب��ە ه��ی��چ ش��ێ��وەی��ەك ل��ە م���اددەی 
نزیك  حەشیشە(  )بەتاییەتی  هۆشبەر 
دایك  پێویستیشە  زۆر  بكەونەوەو 
كچە  ك���وڕو  ئ��اگ��اداری  ب���اوك  و 
ڕێنمایی  و  بن  هەرزەكارەكانیان 
پێویستیان بكەن و لە جێگاو هاوڕێی 

بخەنەوە. دووریان  خراپ 
ئەو  كچی  ك��وڕو  دەك���رێ  ت��ا   -3
لەگەڵ  ه��اوس��ەرگ��ی��ری  خ��ێ��زان��ان��ە، 
و  خزم  بنەماڵەو  دەرەوەی  كەسانی 
كاتێ  چونكە  بكەن،  خۆیاندا  كەسی 
و  بن  یەكدی  خزمی  كچ  و  ك��وڕ 
ئەگەری  ئ��ەوا  بكەن  هاوسەرگیری 
مندااڵنیان  بۆ  بۆهێڵه که   گواستنه وه ی 
شیزۆفرینیا  ب��ە  ت��ووش��ب��وون��ی��ان  و 
ڕۆڵی  بۆماوە  چونکه  دەبێت،  زیاتر 
بەم  تووشبوون  لە  هەیە  سەرەكیی 

نەخۆشییە.
نێوان ژن  پەیوەندی  پێویستە  زۆر   -4
و  شەڕ  و  بێت  خۆش  زۆر  مێرد  و 
چوونکە  نەبێت،  نێوانیاندا  لە  ئاژاوە 
گیروگرفت  كێشەو  لە  پڕ  خێزانی 
زۆرەملێیی،  و  دیكتاتۆرییه ت  و 
دەركەوتنی  بۆ  یارمەتیدەرە  هۆكاری 
به تایبه ت  نەخۆشییە،  ئەم  نیشانەكانی 
بۆماوەیان  ئامادەیی  ئەوانەی  الی 

هەیە. 
چ���ارەس���ەری ك��ەس��ان��ی ت��ووش��ب��وو 
بنەما  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك  ب��ەش��ی��زۆف��ری��ن��ی��ا: 
ه��ەی��ە ڕۆڵ����ی گ��رن��گ��ی��ان ه��ه ی��ه  
ل��ە چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ن��ەخ��ۆش��ی 
پەیڕەوییان  پێویسته  و  شیزۆفرینیادا 

لێ بكرێ، كە ئەمانەن:
بکرێ  دروست  پتەو  پەیوەندی   -1
پزیشكه که یدا،  و  نەخۆش  نێوان  له 
ه���ه روه ه���ا ل��ه  ن��ێ��وان ن��ه خ��ۆش و 
چ��اره س��ه رک��اره  ده روون��ی��ه ک��ای��دا. 
له   دەروون���ی  چ��ارەس��ەری  چونکه 
چ��اره س��ه رک��اری  و   پزیشک  الی��ه ن 
فاكتەری  گرنگەو  زۆر  ده روونییه وه ، 
چاكبوونەوەی  زوو  بۆ  سەرەكییە 
و  گرنگە  زۆر  که واتە  نەخۆشه که . 

بەردەوام پێشبینی فرت و 
فێڵ و تەڵەكەبازی و شتی 

خراپ لەكەسانی دی 
دەكات. هه روه ها كەسانی 
چواردەوری چەند دڵسۆزو 

ڕاستگۆ بن، ئەم هەر 
گومانیان لێ دەكات. لەو 

بڕوایەدایە كە ڕەفتارو 
هەڵسوكەوت و قسەی 

كەسانی دیکه دژی ئەون



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
6

154

چارەسەركاری  یان  پزیشك  پێویسته 
كەسوكاری  ه��ه روه ه��ا  دەروون���ی، 
و  بەهێز  پەیوەندیی  نەخۆشه که ش، 
نەخۆشه که دا  لەگەڵ  خۆشەویستی 
هەست  لەگەڵیاندا  نەخۆش  و  دابنێن 
بکات ئارامه  و له  ئاسایش و دڵنیایی 
ئەو  ئەگەر  خۆ  خۆشەویستیدایه.  و 
رێزی  و  بێت  خ��راپ  پەیوەندییە 
سه یری  که م  به   و  نەگیرێ  نەخۆش 
نزم  چ��اوی  بە  یان  بکرێ  نه خۆش 
نەخۆشییەكەی  ئ��ەوا  بكرێ،  سەیر 
لە  س��وود  هیچ  و  دەب��ێ��ت  خراپتر 

وەرناگرێت. چارەسەره کان 
مامەڵەی  و  نەخۆشە  هەر  پێویسته   -2
و  بكرێ  ل��ەگ��ەڵ  خ��ۆی  ب��ە  تایبەت 
بۆ بدۆزرێتەوەو  چارەسەری گونجاوی 
هەموو  بۆ  چارەسەر  جۆر  یەك  نابێت 
جیاوازی  چونکه  دابنرێ.  نەخۆشەكان 
هەیەو  نەخۆشەكاندا  نێوان  لە  تاكی 
تووشبوونیشیان  هۆكاری  نییە  دوور 
دیکه شەوە  الیەكی  لە  نه بێت.  جیاواز 
جۆر  ی��ەك  تەنیا  ك��ە  ه��ەڵ��ەی��ە  زۆر 
چارەسەر بەكار بهێنرێ، بەڵكو پێویسته 
وەك  چارەسەرەكانی  ج��ۆرە  هەموو 
و چاره سه ری  دەرمان و حەب  و  داو 
و  خێزانی  و  كۆمەاڵیەتی  و  دەروونی 

ڕاهێنانی پیشەیی، بەكار بهێنرێن.
3- نابێت ئامانجی چارەسەركردن تەنیا 
نەخۆشییەكە  نیشانەكانی  كە  بێت  ئەوە 
دووب���ارە  دەب��ێ��ت  بەڵكو  نەهێڵرێن، 
نەخۆش بۆ ژیانی خێزانی و كۆمەاڵیەتی 
ئامادە بكرێتەوەو بگەیەنرێتە  پیشەیی  و 
ئاستێك كە بتوانێت ژیانی ئاسایی خۆی 
بژی و هەست بە كەمی و بێدەسەاڵتی 

و بێبه هایی خۆی نەكات.
پێویست  پێویسته پشكنینی ته واو و   -4
كە  بن  دڵنیا  و  بكرێ  نەخۆش  بۆ 
ئه وجا  ب���ووە،  شیزۆفرینیا  ت��ووش��ی 
چونکه  بكرێتەوە،  چارەسەر  لە  بیر 
نیشانەكانی  وەك  شیزۆفرینیا  نیشانەكانی 
ئەگینا  وایە،  دیکه  نەخۆشی  هەندێك 
ئەوكاتەش  دەكرێ.  دەستنیشان  بەهەڵە 
نابێت،  سوودێكی  هیچ  چ��ارەس��ەر 
چونکه ئەو نەخۆشیی شیزۆفرینیای نییە 
و ئەو چارەسەرەش بۆ ئەو نەخۆشییەی 

ئەو، گونجاو نییە.
5- پێویستە كاتی گونجاو بۆ دووبارە 
ناو  بۆ  نەخۆش  كەسی  گێڕانەوەی 
كۆمەڵگاو سەر كارو پیشەكەی دیاری 
بە  دوای چارەسەر  نابێت  واتە  بكرێ. 
سەر  بۆ  بگێڕرێته وه   كەم،  ماوەیەكی 
بەتەواوی  هێشتا  چونکه  كارەكەی، 
هەیە  ئەوە  ئەگەری  نەبۆتەوەو  چاك 
ه��ەرەس  ش��ت  بچووكترین  ب��ە  ك��ە 
بهێنێت و زوو ماندوو ببێت و بەرگەی 
نەگرێت.  كارەكەی  هیالكیی  فشارو 
ماوەیەكی  دوای  نابێت  لەمال شەوە، 
زۆر لە چارەسەر، ئینجا بۆ سەر كارو 
ئەو  چونكە  بگەڕێنرێتەوە  پیشەكەی 
بڕوای  كە  لێدەكات  وای  زۆرە  ماوە 
بە خۆی نەمێنێ و بە چاوی گومانه وه  
بە  متمانەی  و  بكات  خۆی  سەیری 
که واته  نەمێنێت.  خ��ۆی  تواناكانی 
پێویسته ئاگادار بین كاتەكە نە زۆر و 

نە كەم نه بیت.
6- ئەوەشی که زۆر گرنگە ئه وه یه که  
پێویسته نەخۆشی تووشبوو بە شیزۆفرینیا، 
ئامۆژگارییەكانی  و  رێنمایی  پێی  بە 
و  وەرگرتن  لەسەر  تایبەت،  پزیشكی 
بەردەوام  چاره سه رەكانی  بەكارهێنانی 
بێت و لە خۆیەوە وازیان لێ نەهێنێت، 
چونکە ڕازیكردنی نەخۆش و هاندانی 
بەكارهێنانی  لەسەر  بەردەوامبوون  بۆ 

چاره سه رەكانی زۆر گرنگە.
7- چارەسەر و چاكبوونەوەی نەخۆش، 
بێ هاوكاری و یارمەتیی خێزان نابێت، 
و  ب��اوان  كە  پێویستە  زۆر  لەبەرئەوە 
خوشك و برا، ڕۆڵی گرنگیان هەبێت 
و بەپێی ڕێنماییەكانی پزیشكی تایبەت، 
مامەڵە لەگەڵ نەخۆشه که یان بكەن و بە 
چاوی سووك سەیریان نەكەن و تیر و 
توانجی تێ نەگرن. بە پێچەوانەوە زۆر 
دەربارەی  پێویستیان  زانیاریی  گرنگە 
نیشانەكانی و هۆكار  و  نەخۆشییە  ئەم 
هەبێت،  چارەسەركردنی  ڕێگاكانی  و 
پزیشك  پ��اڵ  لە  ئەمانیش  ب��ۆئ��ەوەی 
ڕۆڵی  دەروونیدا،  چارەسەركاری  و 
پۆزەتیڤیان هەبێت و فاكتەرێك بن بۆ 
خوشك  و  ڕۆڵە  چاكبوونەوەی  زوو 
خێزان  ڕۆڵ��ی  که واته  براكانیان.  و 

و  گرنگ  خ���وارەوەدا  الی  لەمانەی 
پێویست كۆبكەنەوە  زانیاریی  پێویستە: 
چۆنێتیی  و  نەخۆشییەکه  دەرب���ارەی 
و  نەخۆش  یارمەتیدانی  و  خۆپاراستن 
كاتی  لە  لەتەكیا  مامەڵەكردن  چۆنێتی 
تووڕەبوون و وەرنەگرتنی چارەسەر و 
حەپ و دەرمان یان لەو كاتانەی ڕەفتارو 
هەڵسوكەوتی نابەجێ دەكات. هه رو ەها 
و  گونجاو  كەشوهەوای  ڕەخساندنی 
دروست لەناو خێزان و دووركەوتنەوە 
لە شەڕ و ئاژاوە و ناخۆشی، هه روه ها 
پێویسته ڕێزی نەخۆش بگیرێ و ئەگەر 
نادروستی  هەڵسوكەوتێكی  ڕەفتارو 
لەبەرئەوەی  بكرێ،  قبوڵ  لێی  كرد 
ویستی خۆی  بەبێ  زۆرجار  نەخۆشەو 
ڕەفتارو هەڵسوكەوتی نائاسایی دەكات. 
پێویستە  زۆر  دیکەشەوە  الیەكی  لە 
بەپێی خشتەیەك، ئەندامانی خێزان كار 
و چاالكییەكان و چۆنێتیی یارمەتیدانی 
بۆ  ب��ك��ەن،  داب���ەش  نەخۆشەكەیان 
ئه وه   بەرپرسی  تەنیا  یەكێكیان  نموونە 
له   ده رمانه کانی  و  چ��اره س��ه ر  بێت 
دیکه  یەكێكی  بداتێ،  خۆیدا  کاتی 
به رپرسی خواردن و پاكوخاوێنی بێت 
چونكە  دەرەوە،  بچێته   له گه ڵیشی  و 
خەریكی  باوك  یان  دایك  تەنیا  نابێت 
زۆر  فشارێكی  ببێته  بن  نەخۆشەکه 
لەسەریان و دواجار لە پەل و پۆ بكەون 
و نەتوانن وەك پێویست خزمەتی بكه ن.
ڤیتامین  لە  پڕ  باشی  خواردنی   -8
دیکه ی  ڕەگەزەكانی  و  پڕۆتین  و 
لە  پێویسته  واتە  زۆر گرنگە،  خۆراك 
پاڵ چارەسەرەكانی دیکه دا، گرنگیی 
خواردنی  ج��ۆری  بە  ب��درێ  ت��ەواو 
ن��ەخ��ۆش��ه ک��ه ، ب���ۆئ���ەوەی ت��ووش��ی 
چاك  زووت��ر  و  نەبێت  بەدخۆراكی 

بێتەوە.

سەرچاوە:
گرنگی  زۆر  سایتی  ب��ڕوان��ە   -1

هۆڵەندی(: )بە  جیهانی  ویكیپیدیای 

http://nl.wikipedia.org/
wiki/Schizotypische_
persoonlijkheidsstoornis
2- www.lactatiekunde.nl
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پیشەسازیی سابون
نەوزادی موهەندیس

chimestry کیمیا

ل��ەم س��ااڵن��ەی دوای���ی���دا 
تێكەڵە  دەسكەوتنی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
ج��ۆراوج��ۆر  س��اك��ارەك��ان  كیمیاوییە 
بەكاربهێنرێن  دەت��وان��رێ  كە  ب��وون، 
تێكەڵە  لە  چ  پ��اك��ك��ەرەوەك��ان��دا،  لە 
ت��ف��ت��ەك��ان��ەوە ب��ێ��ت ی���ان پ��اش��ەڕۆ 

زیانگەیاندن  بێ   بێت  نەوتییەكانەوە 
ماددەیەی  ئ��ەو  سروشتی  و  سیما  بە 
لەگەڵ  بكرێتەوە،  پاك  دەویسترێ  كە 
ئەوپەڕی  دەستخستنی  ڕەچاوكردنی 
لەكاتی  بەكاربەر  خۆپارێزیی  توانای 
پاككەرەوە  گرنگترینی  لە  بەكارهێناندا. 
و  شل  سابونی  بازاڕ،  بەكارهێنراوەكانی 
شووشە  پاككردنەوەی  شلەمەنییەكانی 
و  تەختە  وەك  كەلوپەلی  و  ناوماڵ  و 
تێكەڵەی پاككرنەوەی ڕاخەر و كلیم و 

هی مەڕمەڕ و كاشی و... هتد. 
لێرەوە دەتوانرێ ئەوە بوترێ كە كاری 

گیراوەكە لە جێبەجێكردنی ئەركەكەیدا، 
ماددەی  ڕێژەی  ڕاستترین  هەڵبژاردنی 
لەناو  ب��ڕەك��ەی  لەگەڵ  بەكارهاتووە 
ماددە  كەمیی  چۆن  وەك  گیراوەكەدا، 
كار  گیراوەكەدا،  لەناو  كاریگەرەكە 
پێكانی  توانای  و  كوالێتی  سەر  دەكاتە 
كە  دروستكراوە  پێناویدا  لە  كە  ئامانج 
لە كاتی هەڵبژاردنی ماددەی بەكارهاتوو 
لە گیراوەكەدا و بڕەكانیان، كە پێویستە 
تاقیكردنەوەی زۆر بكرێ لەالیەن یەكەی 
پەیوەندیی  نموونە  بۆ  دروستكردنەوە، 
توانادارییەوە،  پلەی  بە  تێكراو  ماددەی 
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بۆ  ئەمانە  پێویست، كە  یان بڕی چڕیی 
كاتی  لە  كە  گرفتانەیە  ئەو  نەهێشتنی 
لە  یان  گیراوەكەوەدا  ب��ازاڕی  خستنە 

كاتی بەكارهێنانیدا، دروست دەبن. 
مێژووی پیشەسازیی سابون

بۆ  دەگەڕێتەوە  سابون،  پیشەسازیی 
باوو  كاتێك  ئێستا،  پێش  2000س���اڵ 
باپیرانمان لەشی خۆیان بە زەیتی زەیتون 
ڕووەكدا  هەندێ   گوشراوەی  لەگەڵ  و 
بەناوبانگەكانی  شارە  لە  دەكرد.  چەور 
و  حەڵەب  وەك  سابون  پیشەسازیی 
ئێستاش  تا  كە  تەڕابولس،  و  نابلس 
ب��ەردەوام��ە.  تیادا  پیشەسازییەیان  ئەو 
تا  و  شارانە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  سابون 
سابونی  سابون،  بەناوبانگترین  ئێستاش 
زانا  وتەڕابولسیە.  نابولسی  و  حەڵەبی 
شوێنەوارناسەكان لە پاشماوە وێرانەكانی 
شاری بۆمبای-دا كارگەیەكی بچووكی 

دروس��ت��ك��ردن��ی س��اب��ون��ی��ان 
لەو  زۆر  ك��ە  دۆزی���وەت���ەوە 
كە  دەچ��ن  ئێستا  سابونانەی 
جێگەی  دەهێنین.  بەكاریان 
دروستكردنی  كە  پێدانە  ئاماژە 
سابون لە مااڵندا دەگەڕێتەوە بۆ 

100 ساڵ پێش ئێستا. 
ه��ەوڵ  كۆنترین  ك��ە  دەڵ��ێ��ن 

مێژوودا  لە  سابون  دروستكردنی  بۆ 
پێی  ئ��ەوروپ��ا  ڕۆژئ���اوای  دانیشتوانی 
ناسراون،  سالتییەكان  بە  كە  هەستاون 
بەردیندا  چاخی  سەرەتای  لە  ئ��ەوەش 
ئامادەكردنی  بە  هەستاون  كە  ب��ووە، 
بەراز  چەوریی  لە  سەرەتایی  سابونێكی 
سۆدەی  كە  ڕووەكی  خۆڵەمێشێكی  و 
تیادا بێت. و ناویان ناوە سابۆ، كە وشەی 

سابونی لێ وەرگیراوە. 
خۆڵەمێشی  لیبالن،  نیكۆال  سەردەمی  تا 
سابون  پێكهاتەی  سەرەكیترین  س��ۆدا، 
گژوگیای  و  تەختە  ل��ە  ك��ە  ب���ووە، 
و  سەرەتایی  ڕێگایەكی  بە  دەریاییەوە 
زۆر هێواش و تێچووی بەرز دەردەهێنرا، 
ڕێگەیەكی  كە  كرد  پێویستی  وا  بۆیە 
بدۆزرێتەوە،  كەمتر  تێچووی  بە  خێراتر 
پێویست  م��اددەی��ەك��ی  س��ۆدا  چونكە 
وەك  دیكەش،  پیشەسازیەكانی  بۆ  بوو 
پیشەسازیی شوشە و پۆرسیلین و كاغەز. 
بۆ  فەڕەنسی  ئەكادیمیای   ،1775 ساڵی 

ڕاگەیاند  دارایی  پاداشتێكی  زانستەكان 
بە  سۆدا  بتوانێت  كە  كەسەی  ئەو  بۆ 
كەمتر  تێچووی  و  ئاسان  ڕێگایەكی 
پاداشتەی  ئەو  لیبالن،  بكات.  ئامادە 
ئ��ەوەی كە س��ۆدای لە  ب��ردەوە، دوای 
خوێ  ئامادەكرد و دواتریش توانی سابون 
دروست بكات. بەاڵم لیبالن پاداشتەكەی 
وەرنەگرت، چونكە دوای ئەوە شۆڕشی 
شۆڕشی  حكومەتی  هەاڵیسا.  فەڕەنسی 
داهێنانە  ئەو  كە  كرد  داوای  فەڕەنسی 
پاداشتەكەی  و  گەل  موڵكی  بكرێتە 
ژیانێكی  لیبالن  ئەوە  دوای  ڕەتكردەوە. 
هەژار و كوولەمەرگیی زۆری بینی و لە 
ساڵی 1806دا بڕیاری دا خۆی بكوژێت. 
داهێنانی  ل��ە  داه��ێ��ن��ان��ە  ئ��ەو  ده ڵ��ێ��ن 
سۆمەریەكانە. لە وێرانەی سۆمەردا پارچە 
مێژووەكەی  كە  دۆزیوەتەوە  گڵینەیان 
و  پ.ز  س��اڵ   2500 بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
ن�����ووس�����راوی 
باس  كە  لەسەرە 

لە چۆنێتی دروستكردنی سابون دەكات، 
دواتر سابون لە ڕۆماشدا دەبینین و پاشان 

لە واڵتانی ئیسالمیشدا. 
ناوی سابون یان سافۆن، وەك لە ڕۆژئاوا 
سافۆنای  ش��اری  ن��اوی  لە  ن��اودەب��رێ، 
ڕێژەیەكی  بە  كە  وەرگیراوە  ئیتاڵییەوە 

زۆر و بۆ بازرگانی دروست دەكرا. 
ماددە سەرەتاییەكان لە پیشەسازی 

سابوندا
دروستكردنی  بۆ  سەرەتاییەكان  ماددە 
پیشەسازیی  بەرهەمێكی  وەك  سابون 
كیمیاوی و نەوتی بوونیان هەیە و دەست 
سروشتی  بەپێی  ڕێژەكانیان  و  دەكەون 
ڕێگاكانی  و  پ��اك��ك��ەرەوەك��ە  م���اددە 
بەكارهێنان جیاوازە و لەگرنگترین ماددە 

سەرەتاییەكان:
لە الیەنی ئەندامیەوە، لە چەوری ئاژەڵی 
تۆوی  )زەیتی  زەیتەكان  و  ڕووەكی  و 
چەوری  لە  و  ترینتینە(  زەیتی  كەتان، 
ل��ە الیەنی  ب��ەاڵم  دروس���ت دەك���رێ، 
سۆدیۆم  خوێی  لە  سابون  كیمیاییەوە 
ترشە  لە  یەكێك  لەگەڵ  پۆتاسیۆم  یان 
و  سلیكات  گیراوەی  و  چەوریەكان 
و  گلیسرین  و  سەلفۆنێت  گ��ی��راوەی 
خەل و نۆشادر و ڕەنگی دروستكراو و 
بۆنەكان و بەردی سوكی ورد، دروست 
هەر  نێوان  كارلێكی  میانەی  لە  دەكرێ  
و  زەیتەكان  و  چەوریەكان  لە  یەكە 

ئاوێتە تفتەكاندا. 
پیشەسازیی سابون

1. لە كۆندا
لە زاری  لە سەدەی چوارەمی زاینییەوە 
دانایی:  ئاستی  كتێبی  لە  جەلدەكیەوە 
لە  كراوە  دروست  »سابون  كە  هاتووە 
لە  وەرگ��ی��راوە  كە  تیژ  ئ��اوی  هەندێ  
تفت و جیر، ئاوی تیژ جلوبەرگ لەناو 
ئەوەدا كردووە و  بەسەر  فێڵیان  دەبات، 
چەوریەكاندا  لەگەڵ  كردووە  تێكەڵیان 
كە زەیتە، سابونیان لێ بەرهەمهێناوە كە 
زیانەكانی  و  دەكاتەوە  پاك  جلوبەرگ 
جلوبەرگەكان  و  دەست  لە  تیژ  ئاوی 

دوور دەخاتەوە«. 
بە هاتنی سەدەی سیازدەی زاینی، كاتێك 
پیشەسازیی سابون لە ئیتاڵیاوە پەڕییەوە بۆ 
فەڕەنسا، سابون لە چەوریی بزن دروست 
لە  تفتەكان  ئاوێتە  كاتێكدا  لە  و  دەكرا 

سابون 
لە كاغەزی باشدا 
بەشێوەیەكی باش 
هەڵدەگیرێ و باردەكرێ، 
كاغەزەكە ڕەنگ دەكرێ 
بەڕەنگی جیاواز بۆ 
ئەوەی شێوەی جوان 
دەربكەوێت، گرنگیشە 
كە بەرگ و كاغەزی 
جوان هەڵببژێررێ كە 
لەگەڵ حەز و ئارەزووی 
بەكاربەردا بگونجێت و 
سەرنجیان ڕابكێشێت
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درەختی زانەوە دەست دەكەون. لەدوای 
گەیشتنە  فەڕەنسیەكان  تاقیكردنەوە، 
لە  سابون  دروستكردنی  بۆ  ئامڕازێك 
زەیتی زەیتون لە جیاتی چەوری ئاژەڵی. 
لە ساڵی 1500زدا، ئەم داهێنراوەیان بردە 
ئینگلتەرەدا  لە  پیشەسازییە  ئەم  بەریتانیا، 
بە خێرایی گەشەیسەند. ساڵی 1622 ز، 
پاشا جێمسی یەكەم، یەكەم خاوەندارێتی 
تایبەتی لەو بوارەدا بەخشی. ساڵی 1783ز 
كیمیازانی سویدی كارل ولیهیلم شێل بە 
دووبارەكردنەوەی  بە  هەستا  ڕێكەوت 
كاتێك  سابون،  پیشەسازیی  كارلێكی 
دەكات  كارلێك  زەیتونی كواڵو  زەیتی 
لە  ق��ورق��وش��م��دا،  ئۆكسیدی  ل��ەگ��ەڵ 
ماددەیەكی  كارلێكەدا  ئەو  ئەنجامی 
لێ  ناوی  و  دەبێت  دروست  بۆنخۆش 
نا ))ئیسۆس(( و لە ئێستادا دەناسرێ بە 

))گلیسرین((. 
لەم دواییانەدا شیفرۆڵ لە ساڵی 1823زدا 
ئ���ەوەی ئ��اش��ك��را ك��رد ك��ە چ��ەوری��ە 
لەگەڵ  ناكەن  كارلێك  ئاساییەكان 
تفتەكاندا بۆ دروستبوونی سابون، بەڵكو 
یەكەمجار شی دەبێتەوە بۆ دروستكردنی 
ساڵی  گلیسرین.  و  چەوریەكان  ترشە 
نیكۆالس  فەڕەنسی  كیمیازانی  ز   1791
لیبالنك 1742ز-1806ز گەیشتە ڕێگایەك 
بۆ دەستخستنی كاربۆناتی سۆدیۆم، یان 

سۆدا لە خوێی ئاساییەوە. 
2. لە ئێستادا

بەكارهێنراوەكان،  چەورییە  و  زەیت 
بریتین لە پێكهاتەكانی گلیسرین و ترشی 
چەوری وەك ترشی خورمایی یان ترشی 
ئستیاری. كاتێك كە ئەو ماددانە چارەسەر 
دەكرێن بە گیراوەیەكی تفتی تواوە وەك 
لە پڕۆسەیەكدا  هایدرۆكسیدی سۆدیۆم 
كە بە »بەسابونكردن«دەناسرێ، ئەوە شی 
دەبێت  دروس��ت  گلیسرین  و  دەبێتەوە 
لەگەڵ خوێی سۆدیۆمی ترشی چەوری. 
بۆ نموونە ترشی پەلمەرین كە دادەنرێ بە 
خوێیەكی ئەندامی بۆ گلیسرین و ترشی 
خورمایی پەلمیناتی سۆدیۆم و گلیسرین 
بەرهەم دێنێت لە كرداری بەسابونبووندا. 
دەتوانرێ ترشە چەورییە پێویستەكان بۆ 
دروستكردنی سابون دەست بكەوێت لە 
پیو و زەیتی ماسی و زەیتە  چەوری و 
گوێزی  زەیتی  وەك  ڕوەكییەكانەوە 

هیندی و زەیتی زەیتون و زەیتی خورما 
و زەیتی فول-سۆیا و زەیتی گەنمەشامی.

 جۆرەكانی سابون
ڕەنگ  لە  جۆراوجۆرن  بەرهەمەكان   -
و بۆن و شێوە و قەوارەدا، گرنگترینیان:

1. سابونی ڕەق: لەو چەوری و زەیتانە 
دروست دەكرێ كە ڕێژەیەكی بەرز لە 
سابون  كە  لەخۆدەگرن  تێرەكان  ترشە 
هایدرۆكسیدی  لەگەڵ  دەكەن  دروست 

سۆدیۆمدا. 
لە  بریتییە   : ن��ەرم  سابونی  ب��ەاڵم   .2
زەیتی  لە  كە  شل  نیمچە  سابونێكی 
زەیتی  لۆكە و  ناوكی  و  ناوكی كەتان 
لەگەڵ  ك��ە  دەب��ێ��ت  دروس���ت  ماسی 
هایدرۆكسیددا كرداری بوون بە سابون 

ڕوودەدات. وەك:
- گیراوەی پاكەرەوەی شوشە.

- پاکكەرەوە و بریقەپێدەری كەلوپەلی 
ناوماڵ.

- بریقەپێدەری تەختەی زەوی ناوماڵ.
- شلەی پاكکەرەوەی ڕاخەرەكان.

- شلەی پاكکەرەوەی كاشی و مەڕمەڕ 
و سیرامیك.

بەكار  كە  چەوریەی  بەو  پەیوەند   .3
لە  بریتییە  سابوندا،  پیشەسازیی  لە  دێت 
پاشماوەكانەوە  لە  كە  جۆر  هەرزانترین 
بەكاردەهێنرێ  و  دەك��ەوێ��ت  دەس��ت 
هەرزانەكانی  جۆرە  دروستكردنی  لە 
لە  گرانبەها  سابونی  ب��ەاڵم  سابوندا. 
دروست  چەورەكان  خواردنە  باشترین 

سابونی  بەرهەمهێنانی  ب��ۆ  دەك��رێ��ن 
بۆ  چ��ەوری  گرانبەهاكان.  دەستشۆرە 
دێنێت  بەرهەم  خۆی سابونی زۆر ڕەق 
ئەوەی  بۆ  ناتوێتەوە  كە  شێوەیەك  بە 
كەفێكی باش بدات، بۆیە لەگەڵ زەیتی 

گوێزی هیندیدا تێكەڵ دەكرێ. 
4. بەاڵم زەیتی گوێزی هیندی، بە تەنیا، 
ئەویش سابونی ڕەق بەرهەم دێنێت كە 
ئاوی شیریندا  لە  بە شێوەیەك  ناتوێتەوە. 
سوێردا  ئاوی  لە  بەاڵم  نایەت،  بەكار 
سابونی  وەك  بۆیە  دەك���ات،  ك��ەف 

دەریایی بەكاردێت. 
زەیتی  ئاسایی،  و  ڕوون  سابونی   .5
كە  تیادایە  هیندی  گوێزی  و  گەرچەك 

لە جۆری زۆر باشی چەورییە. 
لە  گرانبەها،  دەستشۆری  سابونی   .6
زەیتی زەیتون دروستدەبێت كە كوالێتی 

بەرزە و بە سابونی قشتالی دەناسرێ. 
سابونێكە  ڕیش-تاشین،  سابونی   .7
خۆناگرێ  لە  س��ۆدی��ۆم  و  پۆتاسیۆم 
ئستیاریش  ت��رش��ی  ش��ێ��وە  ه��ەم��ان  ب��ە 
لەخۆناگرێ، كەفێكی هەمیشەیی دەدات. 
بریتییە  ڕیشتاشین،  كرێمی  ب��ەاڵم   .8
سابونی  لە  تێكەڵێك  كە  هەویرێك  لە 
هیندی  گوێزی  زەیتی  و  ڕیشتاشین 

لەخۆدەگرێ. 
سیفه تەكانی سابونی بەرهەم

1. مانەوەی فیزیكی
وەك جێگیری لە ڕەنگ و جێگیری لە 
قاڵب و لێك جیانەبوونەوی ماددەكان لە 
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ناجێگیری  كاتی  لە  مانەوە  و  یەكتری 
پلەی گەرمی. 

جێگیری  ك��ی��م��ی��اوی  م��ان��ەوەی   .2
كیمیاوی:

خۆی لە جێگیریی كارلێكە كیمیاویەكاندا 
لە  ئاكتیڤەكە  ماددە  دەبینێتەوە-جێگیری 
بەبێ   م��اوە-  درێژترین  بۆ  سابونەكەدا 
و  ڕەنگ  لەسەر  كاریگەریی  جێهێاڵنی 
دەویسرێ  كە  ماددەیەی  ئەو  سروشتی 

پاك بكرێتەوە. 
3. مانەوەی ئابوورییانە جێگیری ئابوری
لە جێگیریی  ئەمەش  بەرهەم،  تێچوونی 
بەكارهێنراوەكانەوە  م��اددە  تێچووی 
پاكەتی  وەك  ب��ەره��ەم��دا  ل��ە  دێ��ت 
بەكارهاتوو بۆ هێاڵنەوەی سابوونەكە تا 

درێژترین ماوە. 
متمانە  هۆی  دەبنە  ماددانە  ئەم  هەموو 
لەالی بەكاربەر، ئەمەش وا دەكات كە 
ماوە  درێژترین  و  زۆرترین  بەرهەمەكە 

لە بازاڕەكاندا، فرۆشی هەبێت.
هەنگاوەكانی بەرهەمهێنانی سابون

1. ئامادەكردنی ماددە سەرەتاییەكان
2. جۆرەكانی بەرهەم

لە  پڕۆژەكە.  تەكنیكییەكانی  ماددە   .3
ڕووبەری  و  دروستكردن  قۆناغەكانی 
كارگە و ئامێر و ماشێنەكان و پێداویستی 

لە ماددە سەرەتاییەكان و دەستی كار. 
4. پڕكردن و پێچانەوە. 

5. بنەماكانی باشیی جۆر. 
6. ناردنە بازاڕەوە. 

ڕێگای دروستكردنی سابون:
كەلوپەل: زەیتی زەیتون، زەیتی گوێزی 
زەی��ت  دی��ک��ه ی  ج��ۆرەك��ان��ی  هیند، 

وكلۆریدی سۆدیۆم.
ڕێگای یەكەم: ڕێگای سارد

لە  دەكرێ  ئامادە  چڕ  گیراوەیەكی   -
.NaOH هایدرۆكسیدی سۆدیۆم

- 100 مل لە هەر زەیتێك لە كووپێكی 
شوشەدا دابنێ  تواناكەی 500مل بێت. 

گیراوەی  لە  دەك��رێ  زیاد  مل   40  -
.NaOH

گیراوەكە  تا  تێكدەدرێ  تێكەڵەكە   -
توند دەبێتەوە

- دواتر تێكەڵەكە لە قاڵبدا دادەڕێژرێ 
تا ڕەق  بەجێدەهێڵرێ  و دادەپۆشرێ و 

دەبێت. 

ڕێگای دووەم: ڕێگای
گەرم یان كواڵندن

 NaOH ل��ە  چ��ڕ  گ��ی��راوەی��ەك��ی   -
هایدرۆكسیدی سۆدیۆم  ئامادە دەكرێ. 
هایدرۆكسیدی  گیراوەی  لە  مل   10  -
شوشەدا  كوپێكی  لە  دادەنرێ  سۆدیۆم 
گەرم  و  هەبێت  ملی   500 توانای  كە 

دەكرێن. 
بۆ  زەیت  لە  دەك��رێ  زیاد  100م��ل   -
سۆدیۆمە  هایدرۆكسیدی  گ��ی��راوەی 

گەرمەكە. 
لە  دەكرێ  زیاد  هێواشی  بە  مل   30  -

 .NaOH گیراوەی
لەگەڵ  كواڵندن  تا  دەكرێن  گەرم   -
بە  گیراوەكە  تێكدانی  ڕەچاوكردنی 

بەردەوامی. 
- كاتێك تێكەڵەكە توند بۆوە، ئاگرەكە 
 NaCL الدەبرێ و 40 مل لە گیراوەی
بەردەوامبوون  لەگەڵ  دەك��رێ.  زی��اد 

لەگەرمكردن. 
بۆ  جیادەكرێتەوە  تێكەڵە  لەدواییدا   -
لە  دەبێت  بریتی  س��ەرەوە  چین،  دوو 
دەكرێتە  و  دەكرێتەوە  جیا  كە  سابون 
بەجێدەهێڵرێ  و  دادەپۆشرێ  و  قاڵبەوە 

تا ڕەق دەبێت. 
هەڵگرتن 

بەشێوەیەكی  باشدا  كاغەزی  لە  سابون 
ب��اردەك��رێ،  ب��اش ه��ەڵ��دەگ��ی��رێ و 
بەڕەنگی  دەك��رێ  ڕەن��گ  كاغەزەكە 
ج��ی��اواز ب��ۆ ئ���ەوەی ش��ێ��وەی ج��وان 
و  بەرگ  كە  گرنگیشە  دەربكەوێت، 
لەگەڵ  كاغەزی جوان هەڵببژێررێ كە 
حەز و ئارەزووی بەكاربەردا بگونجێت 

و سەرنجیان ڕابكێشێت. 
بنەماكانی كوالێتیی جۆری بەرهەم:

الی  بنەمایانەی  ئەم  ڕەچاوی  پێویستە 
كوالێتیی  پێناو  لە  بكرێ  خ���وارەوە 

جۆری بەرهەم:
ماددە  جۆری  باشترین  هەڵبژاردنی   .1
ڕێ��ژەی  باشترین  و  سەرەتاییەكان 

تێكەڵكردنیان. 
قەوارە و شێوە  باشترین  هەڵبژاردنی   .2

و دیزاینی پاكەتەكان. 
ت��ەواوب��وون��ی  دوای  ك��ە  گرنگە   .3
كاركردن، كەلوپەلەكان باش بشۆررێن 
دواتری  ڕێژەی  لە  پارێزگاریكردن  بۆ 

ماددەكان لەهەر قۆناغێكدا. 
گلیسرینی  ڕێژەی  لە  ئاگاداربوون   .4
ماددە  لینجی  زیادكردنی  بۆ  زیادكراو 

بەكارهاتووەكان. 
زیادكردنی  كوشندەكان،  هەڵە  لە   .5
ڕێژەی سۆدای كاوییە لە سابونی شلدا، 

كە زیان بە بەكاربەر دەگەیەنێت. 
لەگەڵ  ڕەنگەكان  و  بۆن  پێویستە   .6

خواستی بەكاربەردا بگونجێن. 
هەوای  پاككردنەوەی  بە  گرنگیدان   .7
كارلێكە  ئەنجامی  لە  كە  كار  شوێنی 
و  دەب��ێ��ت  پیس  ك��ی��م��ی��اوی��ەك��ان��ەوە، 
سەر  لە  دەك��ات  دروس��ت  كارگەریی 

كوالێتی. 
ناوەخنی  سەیری  چاو  بە  پێویستە   .8

كارتۆنەكان بكرێ. 
ناو  پ��اش��م��اوەی  ب��ڕی  چ��اودێ��ری   .9
دەك��ەن،  ك��ەم  و  زی��اد  كە  قاڵبەكان 

چونكە زیان دەدات لە كوالێتی. 
ل��ەس��ەر  پێویستە  دوات���ری���ش   .10
دەربارەی  ئاگاداركردنەوە  كارتۆنەكان 

ماددە زیانبەخشەكان بنووسرێ. 
لە كۆتاییدا

گرنگی  كوردستانیش  ل��ە  دەك���رێ 
ت����ەواو ب����درێ ب��ە ه��ەم��وو ج��ۆرە 
ئەوانەی  بەتایبەتیش  و  پیشەسازییەكان 
ئاسانی  بە  سەرەتاییەكانیان  ماددە  كە 
ن��اوخ��ۆی  ل��ە  و  دەس��ت��دەك��ەوێ��ت 
كوردستاندا هەن، پیشەسازیی سابونیش 
و  س���ادە  پیشەسازییە  ل��ە  یەكێكە 
بەرهەمێنانی  پڕۆسەی  كە  ساكارەكان 
ماددە  بەو  دەتوانرێ  و  نییە  ئاڵۆز  زۆر 
هەن  هەرێمدا  لە  كە  سەرەتاییانەی 
و  بدرێ  پێ  گەشەی  پیشەسازییە  ئەم 
بكرێ.  دابین  لێ  ناوخۆیی  پێداویستیی 
بە هیوای ئەوەی كە حكومەتی هەرێم 
بازرگانی  و  پیشەسازی  وەزارەت��ی  و 
دابنێن.  مەبەستە  ئەم  بۆ  جیددی  پالنی 
و  ئابوری  گەشەی  الیەك  لە  پێناو  لە 
الیەكی  لە  و  خۆماڵی  پیشەسازیی 
و  بێكاری  كەمكردنەوەی  دیکه شەوە 

هەژاری. 

سەرچاوە :
www.kenanaonline. com
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بەكارهێنانی  و  ی��اری��ك��ردن 
منداڵی  بە  سوود  دەتوانێت  تابلیت، 
ئەو  بگەیەنێت،  س��اڵ   2 س���ەروو 
زووفێربوونی  لە  بریتییە  سوودەیش 
بە حەزی شت- برەودان  و  وشەكان 
5 ساڵ  تەمەنی  زانین. مندااڵنی خوار 
بۆ  تیادایە  سەیریان  ئامادەییەكی 
سوودوەرگرتن و بەكارهێنانی نوێترین 
داهێنان و ئامێرە زیره کەكان. ئیتر زۆر 
تەمەن  مندااڵنی  ببینین  كە  نییە،  سەیر 
ئارامی  بەوپەڕی  ساڵ  سێ   یان  دوو 
و  دانیشتوون  باوەڕبەخۆبوونەوە  و 
مۆبایلی  سەر  دەخەنە  پەنجەكانیان 
بە  دەنێن  پەنجە  یان  تابلیت  و  زیره ک 
كۆمپیوتەرییەكاندا.  یارییە  دوگمەی 
باوكان  و  دای��ك��ان  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
ئاسوودەیی دەكەن كاتێك  بە  هەست 
ئامڕازە  بە  یاری  منداڵەكانیان  دەبینن 
لە  ب��ەاڵم  دەك��ەن،  كۆمپیتەرییەكان 
هەیە  نیگەرانییەك  دڵیانەوە  ناخی 
یاریكردن  ئاخۆ  كە  ئەوەیە  ئەوەش 
مێشكی  ب��ە  زی���ان  ئ��ام��ڕازان��ە  ب��ەم 
منداڵەكانیان دەگەیەنێت یان نا؟ بەاڵم 
وا دەردەكەوێت كات بەسەربردن بە 
ئەگەر  بەتایبەت  كۆمپیتەرەوە  دیار 
بۆ  بێت،  دووالی��ەن��ە  ئەزموونێكی 

باشتر سوودی هەیە.  فێربوونی 
ویسكانسن  زانكۆی  لێكۆڵینەوەكانی 
نێوان  مندااڵنی  كە  دەردەخەن،  ئەوە 
بەرانبەر  زیاتر  ساڵ،   3 تا   2 تەمەن 
دەده ن،  پیشان  كاردانەوە  پەڕانە  بەو 
لێ  دەستیان  دەكەن  لێ   داوایان  كە 
مامەڵەیان  كە  پەڕانەی  ئەو  تا  بدەن 
توێژینەوانە  ئەم  نییە.  منداڵدا  لەگەڵ 
پەڕەیەكی  ئەوە دەخەنەڕوو، كە هەر 
بێت،  دووالیەنە  گەر  كارلێك  زیاتر 
و  نزیكترە  ڕاستییەوە  لە  زیاتر  ئەوا 
ساڵەوە  دوو  منداڵێكی  تێڕوانینی  لە 
لەوە  خۆی  ئەو  و  سەرنجڕاكێشترە 
گریگۆریان،  هیدر  دەكاتەوە.  نزیك 
ئەم  كە  ویسكانسن  زانكۆی  لە  م.ی 
دەڵێت  داوە،  ئەنجام  توێژینەوەیەی 
بەركەوتن  ب��ە  ك��ە  پ��ەڕان��ەی،  ئ��ەو 
ك���اردەك���ەن ت���وان���ای ف��ێ��رب��وون��ی 
ئەو  كاتێك  دەك��ات.  زی��اد  مندااڵن 
بواری  لە  دیکه ی  تاقیكردنەوەیەكی 
دیسانەوە  دا،  ئەنجام  وشەدا  فێربوونی 
هەمان ئەنجامی بەدەست هێنا. ئەو لەم 
بە  كە  مندااڵنەی  "ئەو  وتی  بارەیەوە 
دەكەن،  یاری  دووری  دوو  سكرینی 
كەمتر  و  فێردەبن  خێرایی  بە  زۆر 
بگۆڕرێن  ڕه نگه  که   دەك��ەن،  هەڵە 
هەڵكەوتوو  و  بلیمەت  كەسانێكی  بۆ 
زیاتر  زانیاری  بوارەدا  لەم  تەنیا  كە 

وەردەگرن". 
بەسوود كەرەستەی 

بن،  ئ��اس��وودە  ب��اوان،  ئ��ه ی  كەواتە 
بە  پەیوەندی  منداڵەكانتان  چونکه 
ده ک��ه ن  دەوروب��ەری��ان��ەوە  جیهانی 
دەك��ەن،  ل��ەگ��ەڵ  هەڵسوكەوتی  و 
ئەمەش شتێكی سروشتییە. بەهەرحاڵ، 
مۆبایلی  شێوەی  بە  چ  تەكنۆلۆژیا 
هەر  تابلیت   بەشێوەی  چ  زی��ره ک، 
قوتابخانە  لە  زۆرێك  ناچێت.  لەناو 
ساوایان،  باخچەی  و  سەرەتاییەكان 
ئایپاد  ل��ە  س��وود  پۆله کانیاندا  ل��ه  

وەردەگرن. 
بەكارهێنانی،  چۆنییەتی  و  تەكنۆلۆژیا 
ل���ە ب��ەرن��ام��ە ف��ێ��رك��اری��ی��ەك��ان��ی 
هێلین  دەخوێنرێن.  قوتابخانەكاندا 
مولیت، سەرۆكی دەزگای فێركاریی 

ب��ن��ەڕەت��ی، ک��ه دام��ەزراوەی��ەك��ی 
بۆ  ده ک���ات  ک��ار  و  خێرخوازییە 
و  فێركردن  ش��ێ��وازی  باشكردنی 
خوار  مندااڵنی  فێركردنی  چۆنییەتی 
لەو  "م��ن  دەڵ��ێ��ت:  س��اڵ،   5 تەمەن 
نابێت  وای��ە  پێیان  كە  نیم  كەسانە 
مندااڵن مۆبایل و تابلیت بەكاربهێنن. 
لە كاتێكدا، كە بە شێوەیەكی باش و 
كەرەستانە  لەم  سوود  خۆیدا  لەكاتی 
وەربگیرێت، ئەوا زۆر سوودی دەبێت 
بەو  دەدات.  فێربوونیان  یارمەتی  و 
خۆیان  كاتێكی  هەموو  کە  مەرجەی 
جێگەی  لە  و  نه به ن  به سه ر  ب��ه وه وه  
سەرگەرمكەرەكانی  شتە  هەموو 
خاتوو  بەاڵم  بەكارنەهێنرێن".  دیکه   
و  دایك  كە  نیگەرانە  لەوە  مولیت 
لەم  نەبن  باش  نموونەیەكی  ب��اوك 
هەندێك  "من  دەڵێت:  ئەو  ب��وارەدا. 
كاتی  لە  دەبینم  وا  باوكی  و  دایك 
دەنێرن،  كورتەنامە  ڕێگاڕۆیشتندا  بە 
یان ئەوەندە ڕۆچوون لە بەكارهێنانی 
زەحمەت  بە  زۆر  ئامێرانەدا،  ئەم 
منداڵەكانیاندا  لەگەڵ  پەیوەندی 

دەبەستن". 
لە  كە  دوای��ی،  توێژینەوانەی  ئ��ەم 
دراوە،  ئەنجام  ئیستەرلینگ  زانكۆی 
ئەوە دەخەنە ڕوو كە شێوازی مامەڵەی 
ماڵدا،  لە  تەكنۆلۆژیا  لەگەڵ  خێزان 
چۆنییەتی  لە  هەیە  گرنگی  ڕۆڵێكی 
یاریی  لەگەڵ  منداڵ  مامەڵەكردنی 
توێژینەوەكە  ئەنجامی  كۆمپیتەریدا. 
"ئەزموونی  كە  دەخ��ات��ەڕوو  ئ��ەوە 
ساڵ   5 تا   3 تەمەن  منداڵێكی  هەر 
كۆمەاڵیه تیی  ڕۆشنبیری  كەشی  لە 
خێزان و حەزی تاكەكەسیی منداڵەوە 

سەرچاوە دەگرێت". 
ل���ە درێ�������ژەی ئ��ەن��ج��ام��ی ئ��ەم 
"ئ��ەوە  كە  ه��ات��ووە،  لێكۆڵینەوانەدا 
و  ڕێنیشاندەر  كە  نییە،  تەكنۆلۆژیا 
بەڵكو  منداڵدا،  ئەزموونی  بەسەر  زاڵە 
خێزانە،  ڕۆشنبیریی  و  خواستەكانیان 
لەگەڵ  منداڵ  پەیوەندیی  جۆری  كە 
دەك��ات".  دی��اری  كەرەستانەدا  ئەم 
لە  یەكێك  ئ��ەس��ت��ی��ون،  كریستین 
ئیستەرلینگ  زانكۆی  لە  توێژەران 
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دەڵێت: زۆربەی دایك و باوك هەست 
و  ئالودەبوون  و  ترسی خووگرتن  بە 
چونکه  دەكەن.  منداڵەكانیان  سستیی 
منداڵه کانیان چەندین سه عات ته رخان 
و  كەرەستە  بەكارهێنانی  بۆ  ده که ن 
یارییە كۆمپیوتەرییەكان، چ لە ماڵەوە 

و چ له دەرەوە.
خووی خراپ

ل��ەن��ێ��وان ل��ێ��ك��ۆڵ��ەران��دا 
ب��ۆچ��وون��ی ج��ی��اواز ل��ەم 
ده روونناس  هەیە.  بارەیەوە 
دەڵێت  سیگمن  ئەریك  د. 
مندااڵن  لەم ڕۆژگارەدا  كە 

لە  دیکه   كاتێكی  ه��ەر  ل��ە  زی��ات��ر 
كۆمپیوتەر  تەلەفیزیۆن،  ڕێگەی 
سەیری  دی��ک��ەوە  ك��ەرەس��ت��ەی  و 
یاری  و  دەك��ەن  جیاواز  بەرنامەی 
دەكەن. بە بۆچوونی ئەو، ئەم خووە 
ئالودەبوون  هۆی  ببێتە  ڕه نگه  خراپە 
و ف��ش��ار. ئ��ەو م��ەزەن��دە دەك��ات، 
لە  ڕۆژگ��ارەدا  لەم  مندااڵنەی  ئەو 
تەمەنیان  كە  كاتێك  تا  دەبن  دایك 
تەواو  ساڵی  یەك  ساڵ،   7 بە  دەبێت 
بەكارهێنانی  سەرقاڵی  تەمەنیان  لە 
که  ئامڕازەكانین.  و  ئەلیكترۆنیات 
ڕاستییه  له م  نه توانێت  نییه  كەسێك 
ئەوەیە  به اڵم گرنگ  نەبێت.  نیگەران 
بەكارهێنانی  ب��ە  ك��ە  ك��ات��ەی  ئ��ەو 
دەب��ەن،  س��ەری  بە  ئامڕازانەوە  ئەم 
تەنیا  و  ببینن  لێ  سوودی  ئەوپەڕی 
بكرێ،  داونلۆد  بۆ  بەرنامانەیان  ئەو 
دەگەیەنێت  فێربوونیان  بە  سوود  كە 

فێردەبن.  لێوە  و شتی 
پەروەردە  پرۆفیسۆری  مارش،  جاكی 
و فێركردن لە زانكۆی شیفڵد دەڵێت، 
لێكۆڵینەوەی  دەبێت  ب���وارەدا  ل��ەم 
زی��ات��ر ب��ك��رێ. ه��ەروەه��ا دەڵ��ێ��ت: 
لێ  بیری  ئێمه  ئەوەی  "تایبەتمەندیی 
گه ر  باشە  بەرنامەیه کی  دەكەینەوە 
قوتابخانەكان.  دەستی  بەر  بخرێتە 
ئایپادێك  كە  نییە،  بەس  ئەوە  تەنیا 
ئەوە  بەڵكو  منداڵ،  بەردەستی  بخرێتە 
بەرنامەکانیش  چۆنییەتی  كە  گرنگە، 

بەردەستیان".  بخرێتە 

بەهرەكان پەروەردەكردنی 
ب��ە ب��ۆچ��وون��ی ئ����ەو، ب��ەرن��ام��ەی 
كۆمپیوتەریی كوالێتی بەرز، بەتایبەت 
دەتوانێت  جۆراوجۆرەكان،  دییە  سی 
ئەوانەی  بیرکۆڵ،  مندااڵنی  بە  سوود 
بگەیەنێت  هەیە،  فێربوونیان  كێشەی 
و ه��ه رچ��ی ب��ەه��رە و 
هه یانه   که   لێهاتووییان 

وەری  دووب��ارە  داوە،  دەستیان  لە  و 
بگرنەوە. بەكارهێنانی هێڵی ئەنتەرنێت 
که  مندااڵن  بە  ده دات  دەرفەتە  ئەو 
سەرقاڵ  باوەڕبەخۆبوونەوە  پەڕی  بەو 
ڕەنگە  كە  شتێكەوە،  فێربوونی  بە  بن 
لە  ن��ه  م��اڵ��ەوە  ل��ە  ن��ه   شته یان  ئ��ه م 
ئامۆژگاریی  نەڕەخسێت.  بۆ  قوتابخانە 
باوك  و  دایك  بۆ  مارش  پرۆفیسۆر 
ئەوەیە، مندااڵنی خوار تەمەن 6 ساڵ، 
دوو  گشتی،  شێوه یه کی  به   ڕۆژان��ە 
بۆ سەیركردنی تی ڤی  بەسە  سه عات 
پرۆفیسۆر  كۆمپیوتەر.  بەكارهێنانی  و 
دەڵێت  قسەكانیدا  دێژەی  لە  مارش 
لە  كەم  ژمارەیەكی  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
بەكارهێنانی  كە  وایە  پێیان  توێژەران 
ئ��ام��ڕازە  س��ەرج��ەم  و  كۆمپیوتەر 
تا  بەاڵم  هەیە،  زیانی  ئەلیكترۆنییەكان 
ئێستا هیچ بەڵگەیەك لەبەر دەستدا نییە 
زیانی  بەكارهێنانیان  بسەلمێنێت  ئەوە 

بۆ مێشكی منداڵ هەیە. 
كە  دەخەنەڕوو،  ئەوە  توێژینەوەكان 
مندااڵن زوو تاقەتیان دەچێت لە یەك 
لە  بەزۆری  و  دووباره بووه وه   جۆری 
پاڵ ئەوەشدا خەریكی یاریی دیکه ش 
ده که ن  سه رقاڵ  خۆیان  یان  دەب��ن، 
لە  دابەزه وه   و  هەڵبەز  و  ڕاكردن  بە 
دەرەوەی ماڵی خۆیان. خاتوو مویلت 
دەڵێت: "ئێمە به  زۆری نیگەرانی ئەو 
بە  مندااڵنمان  كە  كاتانەین  هەموو 
به سه ری  مۆبایلەوە،  و  كۆمپیتەر  دیار 
که   بزانین  پێویسته  ب��ەاڵم  ده ب���ه ن، 
لە  حەز  کاته ی  ئه و  ئێمە  منداڵەكانی 
ئه وه یه   مانای  دەك��ەن،  شت  زانینی 
شته کان  زوو  زوو  مندااڵن  وشیارن. 
ڕەنگە  ڕادەك��ێ��ش��ن".  س��ەرن��ج��ی��ان 
گەورەكان  وەك  بیانەوێت  مندااڵنیش 

لە تەكنۆلۆژیا وەربگرن. چێژ 

فارسییەوە: لە 
ئیبراهیم  حسێن  ئیبراهیم 

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

science/2013130503/05/_an_

computer_games_children.shtml

 بەرنامەی 
كۆمپیوتەریی 
كوالێتی بەرز، 
بەتایبەت سی دییە 
جۆراوجۆرەكان، 
دەتوانێت سوود بە 
مندااڵنی بیرکۆڵ، 
ئەوانەی كێشەی 
فێربوونیان هەیە، 
بگەیەنێت و 
هه رچی بەهرە 
و لێهاتووییان 
که  هه یانه  و لە 
دەستیان داوە، 
دووبارە وەری 
بگرنەوە
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درەنگنووستن،توانای
مێشكیمنداڵالوازدەكات

میشێك ڕۆبیتس
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دەری  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەك 
کاتێک  نووستن،  درەن��گ  خستووە 
مێشكی  دەتوانێت  ڕۆتینێک،  ده بێته 
مندااڵن و هەرزەكاران کۆڵ بكات. ئه م 

نووستن  پاتێرنەكانی  لەسەر  دۆزینەوانه 
توێژینەوەیەكی  لە  مێشك،  هێزی  و 
كە  گەیشتووە  دەستمان  بە  بەریتانییەوە 
تەمەن  منداڵی   11000 لە  زیاتر  تیایدا 

حەوت ساڵ بەشداریان پێكراوە.
ئه و مندااڵنه ی كاتی دیاریکراویان نییه  
وه ک  نووستن،  و  جێ  ناو  چوونه  بۆ 
شه ودا  9.00ی  سه عات  له   ئه وانه ی 
له  هێناوه   که متریان  نمره ی  ده یکه ن، 

بیرکاری و خویندنه وه دا. وانه کانی 
دەڵێن،  توێژینەوەكە  ن��ووس��ەران��ی 
سروشتییەكانی  جووڵە  كەمخەوی، 
جه ستە و ئه و به شه ی مێشک که  تایبه ته  
زانیارییه کانی  تێكدەدات.  فێربوون  به  
نێوان  په یوه ندی  زانینی  بە  سەبارەت 
فێربوون و ڕێژه ی نووستن و کاته کانی 
سێ   تەمەن  مندااڵنی  لەسەر  نووستن، 
ساڵی  حەوت  پاشان  و  پێنچ  دواتر  و 

كۆكراوەتەوە.
به   توێژینەوەكە  نووسەرانی  له   یه کێک 
ناوی پرۆفیسۆر ساکه ر دەڵێت: »ڕه نگه 
باشترین  منداڵ  نووستنی  بۆ  کاتدانان 
گه ر  بکرێ.  منداڵ  بۆ  که   بێت  شتێک 
دره نگترییشیدا  ته مه نێکی  له   ئه مه 

بکرێ هێشتا هه ر زووه«.
ساڵیدا  س��ێ  ته مه نی  ل��ه   زۆری  ب��ه  
ناڕێك  منداڵ  نووستنی  كاتەکانی 
یه کی  پێنج  نزیکه ی  نەگونجاوه،  و 
مندااڵنی ته مه ن سێ ساڵی توێژینه وه که ، 
لە  به اڵم  له  کاتی جیاجیادا ده نووستن. 
زیاتری  نیوه   ساڵیدا،له   حه وت  تەمەنی 
بۆ  هەبوو  ئاساییان  کاتی  منداڵه کان 
بۆ   7:30 لەنێوان  ئەویش  نووستن، 

8:30 بووە.
که  ئه مانه وه ،مندااڵنێک  س��ەروو  لە 
ئاستیان  نییە،  نووستنیان  ئاسایی  كاتی 
خوێندنه وه ،  و  بیرکاری  وانه کانی  له  
ه��ۆش��داری��ی  ل��ه   ئاستیان  ه��ه روه ه��ا 
دی.  ئه وانی  له   الوازت���ره  تایبه تدا، 
كاریگەریی ئه م بێ به رنامه یی نووستنه 
و  ده کەوێت  دیار  کچاندا  له   زیاتر 

ده بێت. که ڵه که  
توێژه رانی ئه م توێژینه وەیه ی زانكۆی 
ئا ماندا  پرۆفیسۆر  له الیه ن  که   لەندەن 
گه یشتنه  دەكران،  ڕابەری  ساکه ره وه  
له   گۆڕانکاری  که  ئه نجامانه ی  ئه و 

به  منداڵ،  ناو جێی  کاته کانی چوونه 
 هۆی هه ر تێکچوونێکی بێ به رنامه یی 
كاریگەری  خێزانییه وه ،  کێشه ی  یان 
و  كار  لەسەر  ده هێڵێت  بەجێ  خۆی 
پرۆفیسۆر  بۆیه  مێشكیان.  ئه رکه كانی 
داوه   هەوڵمان  »ئێمە  ده ڵێت:  ساكه ر 
وه ر  ه��ه ن��د  ب��ه   شتانە  ئ��ەم  ه��ەم��وو 

بگیرێن«.
و  دەن��وون  درەن��گ  كە  مندااڵنێک 
زیاتر  ناجێگیره،  خ��ەوی��ان  كاتی 
بارێکی  زه ره رم��ه ن��دی  که   ئه وانه ن 
ده ت��وان��ن  كەمتر  و  کۆمه اڵیه تین 
تەماشاكردنی  زیاتر  و  بخوێننه وه  
ده که ن  دیکه  ئامێره کانی  تەلەفزیۆن 
هه یه .  بوونی  ژووره کانیاندا  له   که  
ئەم  كۆنترۆڵكردنی  پ��اش  ب���ه اڵم 
نێوان  پەیوەندیی  فاكتەرانە،  و  هۆكار 
نووستنی  ئه رکه کانی میشکی الواز و 
دره نگ وه خت زیاتر ڕوون بۆوه . هه ر 
»زۆر  ده ڵێت:  ساكه ر  پرۆفیسۆر  بۆیه 
ڕۆتینێک  بکرێته  نووستن  زوو  گرنگه 
له   بکرێ  لێ  پەیڕەویی  و  منداڵ  بۆ 
هێشتا  بێت  ته مه ندا  کاتێکی  ه��ه ر 
هه روه ها  نییە«.  دره نگ  و  باشه   هه ر 
نییه  ئارادا  له   »ڕێگەیەكیش  ده ڵێت: 
پێش سه عات  له   نووستن  بڵێت  پێمان 
بۆ  هه بێت  زیاتری  سوودی  7.30ه وه  

منداڵ«. مێشکی 
لە  ج���وپ  س��ك��ۆت  ڕۆب���ێ���رت  د. 
و  منداڵ  پزیشكیی  شاهانەی  كۆلیژی 
»پێویسته  ده ڵێت:  منداڵ  تەندروستی 
درەنگ  و  نووستن  كەم  بزانین  ئه وه  
زیره کیی  له   منداڵ،  جێی  ناو  چوونه  
م��ن��داڵ ک��ه م ده ک��ات��ه وه ». ه��ه روه ه��ا 
وه ک  دیکه ی  هۆکاری  »ڕاسته  ده ڵیت: 
بۆماوه ییش  و  کۆمه اڵیه تی  هۆکاری 
ئه وه ی  بۆ  به اڵم  هه یه ،  کاریگه رییان 
بێت،  سه رکه وتوو  خوێندنگا  له   منداڵ 
باکگراوندێکیان،  هه ر  گوێدانه   بێ 
له   بنوون  باش  و  بنوون  زوو  پێویسته 

شه ودا«.

لە ئینگلیزییەوە: پشتیوان عه لی 

سەرچاوە:
WWW.BBC.COM
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لە  توێژەرەوان  كە  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە 
یەكێک  لە زانكۆكانی بەریتانیا "زانكۆی 
كە  دەرك��ەوت��ووە  ئەنجامیاندا،  س��ری" 
خەوتنی  لە  هەفتە  ی��ەك  بەسەربردنی 
هۆی  ببێتە  ل��ەوان��ەی��ە  دڵ��ەڕاوک��ێ��ی��ان��ە 
مەترسی  و  لەكارخستنی سەدان جینات 
لێ  نەخۆشی  كۆمەڵێك  بە  تووشبوون 
بکه وێته وه ، وەك قەڵەوی و ناتەواوی دڵ 
و چەندین نەخۆشیی دیکه . ئامۆژگاری 
ئەوەشمان دەكەن كە بە باشی بخەوین 
كەمتر  لە شەش سەعات  كاتەكەشی  و 
و  كاریگەریی  خەوتن  چونكە  نەبێت، 
خودی  بنیاتنانەوەی  لەسەر  هەیە  ڕۆڵی 
بە  جەستە،  بەردەوامی  نوێكردنەوەی  و 
پێچەوانەی ئەوەشه وە چاالكیی جینەكان 
لەكار دەكەون. ئەم لێكۆڵینەوەیە لەسەر 
دابەش  كە  ئه نجامدرا،  خۆبەخش   26
بووبوون بەسەر دوو كۆمەڵەدا، یەكەمیان 
و  دەخەوتن  سەعات  شەشە  لە  كەمتر 
دەخەوتن،  سەعات  دە  دووەمیشیان 
بەسەر  هەفتەیەك  تێپەڕبوونی  دوای 
هەردوو  لە  داوا  تاقیكردنەوەیەدا،  ئەم 
كۆمەڵەكە كرا تا ماوه ی 40 سه عات به  
هیچ شێوه یه ک نه خه ون. لە هەر یەكەیان 
خوێنیان لێ  وەرگیرا بۆ پشكنین و زانینی 
ئەنجامەكان، ئامادەكەرانی لێكۆڵینەوەكە 

گەشتن بەم ئەنجامە:
م��اوەی  بۆ  خەوتن  لە  بێبەشبوون   -
گۆڕیی،  جینی   711 فەرمانی  هەفتەیەك 
گۆڕانیی  لە  بەرپرسن  هەندێكیان  كە 
و  بەرگری  و  هەوكردن  و  خۆراكی 

جیناتەكانیش  كاری  هەروەها  نائارامی، 
به جێگه یاندنی  ن��ات��ەواوی��ی  ت��ووش��ی 
دەربڕینەكە  ئەگەر  بوون.  فه رمانه کان 
دروست بێت، ئەوانە كەمتر چاالك بوون 
لە ساتەكانی ڕۆژدا، بە هۆی تێكچوونی 

سەعاتی بایۆلۆژیی جەستەیانه وە.
شێوەیەكی  بە  خەوتن  ئەوەشدا  لەگەڵ 
وای  هەفتەیەك،  م��اوه ی  بۆ  سروشتی 
سه ر  بگەڕێنەوە  جیناتەكان  كە  كرد 
ئەو  ب��ەاڵم  خ��ۆی��ان،  سروشتی  ب��اری 
ئ��ام��ۆژگ��اری��ی��ەی ك��ە ئ��ام��ادەك��ەران��ی 
لێكۆڵینەوەكە پێشكەشی دەكەن، ئەوەیە 
بین،  ئاگاداریی كەمخەوی  پێویستە  كە 
ئه و خه وه ی كەمتره لە شەش سەعات، 
دەبێتە  كرد،  باسمان  وەك  ئەوە  چونكە 
بۆ  دركپێكردن،  تێكچوونی  ه��ۆی 
توانایی  بۆ  سنووردانان  وەك  نموونە 
و  ئارامی  بە  شۆفێریكردن  بۆ  ت��ەواو 

ئاسایشەوە!
جووڵە بەرەكەتە

پرۆگرامدار،  وەرزش��ی  كە  ئاشكرایە 
هەموو  سەر  بۆ  هەیە  زۆری  س��وودی 
و  دڵ  بەتایبەتی  ل��ەش،  ئەندامەكانی 
لێكۆڵینەوەی  بەاڵم  خوێن،  بۆرییەكانی 
شێرپه نجە  بۆ  میللی  پەیمانگای  لە  نوێ  
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە 
ئەوانەی  ئەوه ی  لەگەڵ  سەلماندوویەتی 
ئەنجام  جەستەیی  چاالكیی  باشی  بە 
بە  بە ڕۆشتن  بێت  یەكسان  دەدەن، كە 
و  سەعاتێك  ماوەی  بۆ  خێرایی  بە  پێ 
ئەو سەرژمێرییە،  بەپێی  هەموو ڕۆژێك، 

ئەو كەسانە زیاتر لە تەمبەڵەكان دەژین 
ئەوانەی  تەنانەت  نیو،  و  ساڵ  چوار  بۆ 
چاالكیی ئاسان ئەنجام دەدەن بۆ ماوەی 
زیاترە  تەمەنیان  ڕۆژێكدا  لە  ده قیقه    15
وەك لەوانەی كە جووڵەیان كەمترە، بە 
ئەو  دەڵێین  ئێمەش  ساڵ!  دوو  نزیكەی 
لێكۆڵینەوەیە تەنیا سەرژمێریە و گومانی 
خوای  دەستی  بە  تەمەن  كە  نییە  تێدا 

گەورەیە.
بۆ  بگەڕێوە  و  بكوژێنەوە  تەلەفزیۆنەكە 

الی ڕۆژنامەكەت
وازی��ان  ئەمڕۆ  خەڵكانی  لە  زۆرێ��ك 
هێناوە  ڕۆژنامەكان  خوێندنەوەی  لە 
سەرچاوەیەكی  بەر  بردۆتە  پەنایان  و 
ڕۆژانە،  هەواڵی  وەرگرتنی  بۆ  ئاسانتر 
بەاڵم  تەلەفزیۆن،  لە  بریتییە  ئەویش 
ماریالند  زانكۆی  لە  كە  لێكۆڵینەوەیەك 
دراوە،  ئەنجام  كەس  هەزار   30 لەسەر 
داوە  تەواویان  زانیاری  خۆبەخشانە  كە 
بەتاڵه کانیان،  كاتە  به سه ربردنی  له سه ر 
به   هه ست  زیاتر  ئه وانه ی  دەرك��ەوت 
به خته وه ری ده که ن له  ژیانی ڕۆژانه یاندا، 
له ڕێی  ڕۆژانه   هه واڵه کانی  که   ئه وانه ن 
ئه وانه شی  ده خوێننه وه ،  ڕۆژنامه کانه وه  
بێتاقه تی و خه مۆکیی خۆیاندا  بە  دانیان 
ڕۆژانه   هه وڵه کانی  که   ئه وانه ن  ن��اوه ، 

له ڕێی تەلەفزیۆنەوە ده بیستن و ده بینن.

و: حسێن
گۆڤاری طبیبك ژ:659- 2013ز – ل53-50.

كەمخەوی،
كاریجینەكان

تێكدەدات!
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enviroment ژینگە

هێمن عومەر تۆفیق*

بەرەو دامەزراندنی ژێرخانی داتای 
سپەیشڵ لە کوردستاندا
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ئەو   Spatial data سپەیشڵ  داتای 
)مەکانی(یان  ڕەهەندێکی  کە  داتایانەیە 
 Geo. هەیە، لە کاتێکدا داتای جوگرافیی
data ئەوانە دەگرێتەوە کە پەیوەندییان 

لە  بریتییە  کە  هەیە،  جوگرافیاوە  بە 
زەوی،  دیاردەکانی  و  پێکهاتە  زانستی 
جیۆسپەیشڵ  دات��ای  زاراوەی  لێرەوە 
دەگرێتەوە  داتایانە  ئەو   Geospatial

و  زەوییەوە  بە  هه یه   پەیوەندییان  کە 
ڕەهەندێکی )مەکانی(یان هەیە.1

ئەم وتارە هەوڵ دەدات ئارکیتێکچەرێک 
زانیارییە  سیسیتمی  بۆ   architecture

جوگرافییەکان لە )ویب(دا پێناسە بکات 
بۆ  ژێرخانێک  دامەزراندنی  پێویستیی  و 
داتای سپەیشڵ لە کوردستاندا بخاتە ڕوو. 
وەک یەکێک لە هەنگاوە سەرەتاییەکانی 
دەربارەی  پێشنیارێک  پرۆسەیەش،  ئەم 
بنەمای  لەسەر  پۆرتاڵێک  دروستکردنی 
 Open ک��راوەوه   سەرچاوە  پرۆگرامی 
Source بۆ داتای جیۆسپەیشڵ پێشکەش 

دەکات.
ئەم وتارە، دەخرێتە بەردەست فەرمانگەی 
بەاڵم وەزارەتەکان  )ئای تی(ی هەرێم، 
دەزگایانەش  ئەو  و  شارەوانییەکان  و 
کە داتای جیۆسپەیشڵیان هەیە، دەکرێ 

کەڵکی لێ وەربگرن.
ئه م بابه ته

مۆدێرنەکردنی  مەرجەکانی  لە  یەکێک 

کەرتی گشتی و کاراکردنی دەزگاکانی 
 digitize دیجیتایزکردنی  بەڕێوەبردن، 
لە  دەزگایانەیە  ئەم  نێوان  پەیوەندیی 
نێوان خۆیاندا و لەگەڵ هاواڵتیاندا. ئەم 
ڕەهەندی  ئاستێکدا  چەند  لە  پڕۆسەیە 
ئابووریی  و  کۆمەاڵیەتی  و  تەکنیکی 
هەیە و پێویستیی بە داڕشتنی ستراتیژێکە 
لەم  داتایانەی  ئەو  دیجیتایزکردنی  بۆ 
قسەکردن  بەکاردەهێنرێن.  دەزگایانەدا 
لەسەر ئەم ستراتیژە دەکەوێتە دەرەوەی 
بابەتی ئەم دەقە، مەبەستی سەرەکیی من 
سیستمێک  بونیادی  پێناسەکردنی  لێرەدا 
لەم  کە  ستانداردانەیە  ئەو  ناساندنی  و 

پرۆسەیەدا یارمەتیمان دەدەن.
کراوە  تەرخان  بابەتەکەش  بەشێکی 
داتای  ستراکچەری  لە  قسەکردن  بۆ 
بە  داتاسێتانەی  ئ��ەو  و  جوگرافیی 
شێوەیەکی گشتیی لە الیەن دەزگاکانی 
لە  کاتێک  دێن2.  بەکار  بەڕێوەبردنەوە 
ژێرخانی  دامەزراندنی  پێداویستییەکانی 
قەبارەی  دەکۆڵینەوە،  سپەیشڵ  دات��ای 
لە  ئێمە  کە  دەبینین  کارە گەورەیە  ئەو 
بۆ  ئەمە  بەردەمماندایە،  لە  کوردستاندا 
حەفتاکانی  لە  کە  ئەوروپاش،  واڵتانی 
لەسەر  ئیش  ڕاب�����ردووەوە  س���ەدەی 
دەکەن،  جوگرافیی  داتای  ستراکچەری 
ئەگەر کارێکی ئاسان بایە، دوانزە ساڵیان 
ئینسپایەر  پ��رۆژەی  جێبەجێکردنی  بۆ 
INSPIRE، کە ژێرخانی داتای سپەیشڵە 

.
لە ئەوروپادا، تەرخان نەدەکرد3

دەربارەی ژێرخانی داتای سپەیشڵ
سپەیشڵ  داتای  ژێرخانی  دامەزراندنی 
پرۆسەیەکی چەند الیەنەیە، جگە لە داتای 
جوگرافیی، کە بنەڕەتترین پێکهاتەیەتی، 
سیستمی  و  تەکنیکی  س��ت��ان��داردی 
پەیوەندیی  بۆ  پەیڕەوێک  و  زانیاری 
بەرهەمێنەرەکان  و  دەزگ��اک��ان  نێوان 
دەگرێتەوە.  داتا  بەکارهێنەرەکانی  و 
سپەیشڵەوە  دات��ای  ژێرخانی  ڕێ��ی  لە 
دەتوانین خاوەندارێتیی و بەرپرسیارێتیی 
داتا  ستراکچەری  جیاوازەکان،  داتاسێتە 
سێرڤسانەی  و   policy ڕێوشوێن  ئەو  و 
داتا  پرۆسێسکردنی  و  ئاڵوگۆڕکردن  بۆ 
بابەتە  ئەم  بکەین.  دەستنیشان  بەکاردێن 
بە کورتیی باسی داتای جوگرافیی و ئەو 
ستانداردانە دەکات کە لە ئاڵوگۆڕکردنی 

داتای جوگرافییدا بەکار دێن.
کە  ه��ەی��ە  کالسیکی  نموونەیەکی 
کارەبا  بە  سپەیشڵ  دات��ای  ژێرخانی 
دەچوێنی، کە لە وێستگەی بەرهەمهێنانی 
وزە و تۆڕێک بۆ گواستنەوە و چەندەها 
مەبەستێک  بۆ  یەکەیان  هەر  کە  ئامێر، 
دێت.  پێک  بەکاردەهێنن،  وزەی��ە  ئەم 
داتای  بتوانێت  بۆئەوەی کۆمەڵگەکەمان 
جوگرافیی بەکار بهێنێت، پێویستە داتامان 
لە  کە  ستاندەرایزکراو  داتای  هەبێت. 
کۆنسۆرتیۆمی  ستاندەردەکانی  ڕێی 
 Open ک�����راوەوە  جیۆسپەیشڵی 
 Geospatial Consortium | OGC4

پەخش بکرێن و لە الیەن ویب و مۆبایل 
ئەپلیکەیشنەکانەوە Applications بەکار 

بێن.
دەربارەی داتای جوگرافی

قسەکردن لەسەر حکومەتی ئه له کترۆنی 
و دیجیتایزکردنی داتا و پەیوەندییەکانی 
لەگەڵ  پێکەوە  ئیدارییەکان  دەزگ��ا 
ه��اواڵت��ی��ی��ان��دا، ب��ێ ب��ی��رک��ردن��ەوە لە 
دیجیتایزکردن و دانانی داتای جوگرافی 
ئەوەی  ناتەواوە.  باسێکی  )وی��ب(دا،  لە 
دیجیتایزکردن  پڕۆسێسی  دەک��ات  وا 
نەبێت  داتاسێتەکانمان  گۆڕینی  تەنیا 
بەڵکو  دیجیتاڵ،  بۆ  ئەنەلۆگەوە  لە 
لە  بیر  بێت  پێویست  ه��ەم��ان��ک��ات 
ستراکچەر و فۆرمات و ئۆرگەنایزکردنی 
لەڕێی  کە  توانایانەیە  ئەو  بکەینەوە، 
جوگرافییەوە  دات��ای  دیجیتایزکردنی 
توانای  لە  هەر  دەک��ەوێ��ت،  دەستمان 
ئۆبجێکتەکانەوە  و  دی��اردە  نیشاندانی 
پێوەری  ل��ە  ب��ە وردەک��اری��ی ج��ی��اواز 
بەئەنجامگەیاندنی  توانای  هەتا  جیاوازدا 
دروستکردنی  ڕێی  لە  ئاڵۆز  شیکاریی 
و  جیۆمێتریی  نێوان  لە  پەیوەندیی 
داتای   Attributes تایبەتمەندێتییەکانی 
جوگرافییدا یان پەیوەندیی نێوان شوێن 
و پێکهاتەکانی دەوروبەرماندا کە لە ڕێی 
ڕۆژب��ەڕۆژ  ئەپلیکەیشنەکانەوە  مۆبایل 

بەکارهێنانیان زیاد دەکات.
شێوەی  بە  جیاوازەکان5  ستراکچەرە 
جیاواز، دیاردە و پێکهاتەکانی سروشت 
دەکەن،  بەرجەستە  دەورەبەرەکەمان  و 
سیفەتێکی  دی��اردان��ە  ئ��ەو  بێگومان 
بەردەوامییان هەیە، وەک بەرزی و نزمی 
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و پلەی گەرما، باشتر بە وێنە بەرجەستە 
زەوی،  پارچەیەک  کاتێکدا  لە  دەکرێن، 
زێ��راب  مەنهۆڵێکی  ئ��او،  بۆرییەکی 
خاڵ  و  هێڵ  ال،  چەند  بە  گونجاوترن 

نیشان بدرێن.
داتا  بۆ  ستراکچەرە  کام  لەوەی  جیا  بە 
بەکاری  تەکنیکەی  ئەو  هەڵدەبژێرین، 
داتای   Save هەڵگرتنی  بۆ  دەهێنین 
دیجیتاڵ، فۆرماتی داتا سێتەکەمان پێناسە 

دەکات.6
پەیوەندیی داتای جوگرافی بە شوێنەوە، 
چۆنێتیی  ل��ە  ب��ی��رک��ردن��ەوە  پێویستیی 
داتای  پێشەوە.  دێنێتە  ئۆرگەنایزکردنی 
جوگرافی دەربارەی ئەو دیاردە و پێکهاتە 
بە  نەبەستراونەتەوە  کە  سروشتییانەی 
پرسیار  لۆکاڵەکانەوە،  ئیدارییە  سنوورە 
دەربارەی چۆنێتی بەرهەمهێنان، هەڵگرتن 
دەک��ات.  دروس��ت  تازەکردنەوەیان  و 
کە  ک��ردووە  وای  الیەنە  ئەم  گرنگیی 
دانانی ڕێوشوێن یەکێک بێت لەو وشانەی 
داتای  ژێرخانی  پێناسەکانی  زۆربەی  لە 
ئێمە  هەمانکات  بەکارهاتووە،  سپەیشڵدا 
جوگرافی  دات��ای  لەسەر  قسە  ناتوانین 
بکەین لە وێبدا بێئەوەی قسە لەو سێرڤسانە 
سیستمەکەمان  لە  پشتگیریی  کە  بکەین 
دابەشبوو  سیستمێکی  وەک  دەک���ەن 

.Distributed system

ق��س��ەک��ردن ل��ەس��ەر ژێ��رخ��ان��ی دات��ای 
سپەیشڵ، پێش هەموو شتێک قسەکردنە 
لەسەر داتای جوگرافی. ئێمە پێویستمان 
داتا هەیە وە چی  بزانین چیمان  بەوەیە 
زانیاریمان/ مێتاداتا Metadata دەربارەی 
ئەم داتایە دەست دەکەوێت، لە ڕاستیدا 
بەستراوەتەوە  جوگرافی  داتای  گرنگیی 
بە زانیاریمانەوە دەربارەی خاوەندارێتی، 
تانوپۆ  سیستمی   ،Scale پێودانگ 
Coordinate system، کواڵیتی، کەی 

و چۆنێتی بەرهەمهێنان و تازەکردنەوەیە.
ئەم  دەب��ێ��ت  یەکەمدا  هەنگاوی  ل��ە 
مەبەستی  بە  بکرێنەوە،  کۆ  داتایانە 
لە  سەرەکی  مەبەستی  بەاڵم  پاراستنیان، 
ستاندەرایزکردن  دەبێت  کۆکردنەوەیان 
لە  تا  بێت  داتاکان  سێنترەاڵیزکردنی  و 
چەندبارە بەرهەمهێنانەوە و لە چەند جێ 
ڕزگارمان  داتاسێتەکان  تازەکردنەوەی 
ببێت. خاوەندارێتی و متمانە بەو داتایانەی 

لەپاڵ  هێناوە  بەرهەمی  دەزگایەک خۆی 
ڕێگرە ئیداری و کلتوری و تەکنیکی و 
سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە  ئەمنییەکاندا، 

گرفتی دەستنەگەیشتنه بە داتا.
پێویستە لێرەدا دوو خاڵ ڕوون بن

سیستمی  لە  داتا  سێنترەاڵیزکردنی   .1
دابەشبوودا،پێویست ناکات هاوتا بێت بە 
سەندنەوەی خاوەندارێتی و بەرپرسیارێتی 
لە بەرهەمهێنەرانی داتاسێتە جیاوازەکان.

پێناسەکردنی ڕێ  بە  پێویستمان  ئێمە   .2
و شوێنە بۆ چۆنێتی دەستگەیشتن بە داتا، 
چۆن و کێ مافی هەیە دەستی بگات بە 

کام لە داتاسێتەکاندا
گۆڕینەوە و بەکارهێنانی داتای جوگرافیی 
جیاوازەکاندا،  ئەپلیکەیشنە  نێوان  لە 
تا  پێویستە،  دات��ای  ستاندەرایزکردنی 
بتوانین کورتترین یان خێراترین ڕێگە لە 
نێوان ئادرێسێک لە هەڵەبجە و یەکێک لە 
زاخۆدا بدۆزینەوە، پێویستە ئەو شێوازەی 
ئادرێس و جادەکانی پێ پێناسە دەکرێت 
پێکەوە بگونجێن. هەمەجۆریی سەرچاوە 
و سیستمەکانی داتا، جیاوازیی تۆپۆلۆژی 

وکواڵیتی ئەم کارە ئەستەم دەکەن.
ب��وون،  دەرب���ارەی  زانیاریی  نەبوونی 
بە  دەستگەیشتن  چۆنێتی  یان  کواڵیتی 
بەکارنەهێنانی  هۆکارەکانی  لە  دات��ا، 
ئەوەیە  پرسیاری سەرەکیی  بەاڵم  داتان. 
کە چەندی ئەو داتایەی هەیە و دەستمان 
پێی دەگات بە کەڵکی بەکارهێنان دێن؟

داتاسێتە بنەڕەتییەکان
ک��ۆک��ردن��ەوە ون��وێ��ک��ردن��ەوەی دات��ای 
نە  ئاسانە،  ن��ە  کارێکی  ج��وگ��راف��ی، 
ئامێری  بە  پێویستی  کارێکە  ه��ەرزان. 
وزە  و  تەکنیکی  شارەزایی  و  بەتوانا 
لە  ڕێگەکرتن  هەیە.  زۆر  کاتێکی  و 
داتاسێتەکان  بەرهەمهێنانەوەی  چەندبارە 
بەبێ  جیاوازەکانەوە  دەزگ��ا  لەالیەن 
دانانی ڕێوشوێن و پێناسەکردنی داتاسێتە 

بنەڕەتییەکان کارێکی گرانە.
بنەڕەتییەکان  داتاسێتە  پێناسەکردنی 
پ��ێ��وی��س��ت��ی ب���ە ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ه لە 
حکومییەکان  دەزگا  پێداویستییەکانی 
ئەم  هەڵبەتە  ج��وگ��راف��ی،  دات���ای  ب��ۆ 
ئاستی  بە  پەیوەستە  پێداویستییەش 
دەزگ��ای��ان��ەدا،  ل��ەم  دیجیتایزکردنەوە 
بەشێوەیەکی گشتی لە بەڕێوەبردندا ئەم 

داتاسێتانە بەکاردێن:
1. سنوورە ئیدارییەکان.

 Orthophoto  - ئۆرسۆفۆتۆ  وێنەی   .2
وێ��ن��ە ک��ە ل��ە ف��ڕۆک��ەوە گ��ی��راوە و 
ئەنجام  بۆ  جیۆمێتریی  ڕاستکردنەوەی 

دراوە
پێکهاتە  زەوی،  ڕووپ���ۆش���ی   .3

سروشتییەکان و سەرچاوە ئاوییەکان.
4. بەکارهێنانی زەوی و خاوەندارێتی.

5. داتا دەربارەی دابەشبوونی دانیشتوان.
6. داتا دەربارەی تۆڕەکانی ئاو، ئاوەڕۆ، 

کارەبا، تەلەفۆن.
7. ئەو داتایانەی پەیوەندییان بە هاتوچۆوە 

هەیە.
8. تۆماری ئادرێس و ناوی شوێن.

لە  نزمی  و  ب��ەرزی  دەرب��ارەی  داتا   .9
 Digital Terrain دەری���اوە،  ڕووی 
Digital Surface Model و  Model

هەمە  من  کەمەی  زانیارییە  ئەو  بەپێی 
دات��ای  چۆنێتیی  و  چەندێتی  لەسەر 
بەشێکی  کوردستاندا،  لە  جوگرافی 
زۆری ئەم داتایانە یان دیجیتاڵ نین، یان 
دیجیتاڵن بەاڵم ستراکچەر و فۆرمات و 
کواڵیتی و پێودانگ و سیستمی تانوپۆی 
دەتوانین  ل��ێ��رەوە  ه��ەی��ە،  ج��ی��اوازی��ان 
و  گەورەیی  لەسەر  هەبێت  وێنایەکمان 
هەمەالیەنی ئەو ئەرکەی لەم بوارەدا لە 

ڕێماندایە.
چۆنێتیی پەخشکردنی داتا

جوگرافی  دات��ای  سێنتڕەالیزکردنی 
بەکارهێنانی  پێویستیی  خۆیدا  لەگەڵ 
داتا  پەخشکردنی  بۆ  ستاندارد  شێوازی 
ژمارەیەکی   OGC پێشەوە.  دەهێنێتە 
جیۆسپەیشڵ  داتای  بۆ  ستانداردی  زۆر 
هەر  ستانداردانەی  ئەو  کردووە،  پێناسە 
ژێرخانێکی داتای جیۆ سپەیشڵ پێویستە 

:
پشتگیریی لێ بکات بریتین لە7

بۆ    :Web Map Service/WMS  -

شێوەی  بە  جوگرافیی  داتای  دەربڕینی 
وێنە.

- Web Feature Service/WFS: بۆ 

.GML دەربڕینی داتای جوگرافیی بە
بۆ  ستانداردێک   :Filter Encoding  -

داتای  بۆ   XML بە  فیلتەرێک  دەربڕینی 
جوگرافی.

 :Web Coverage Service/WCS -
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شێوەیەک بۆ دەربڕینێکی دیجیتاڵیی ئەو دیاردانەی لەگەڵ کات-شوێندا دەگۆڕێن.
- Geography Markup Language/GML: دیالێکتێکی XML بۆ دەربڕینی داتای جوگرافیی

- Catalogue Service: بۆ پێناسەکردنی ڕووکارێک بۆ دۆزینەوە و گەڕان و داواکردنی مێتاداتا بۆ زانیاریی دەربارەی ئەم 

ستانداردانە بڕوانە سایتی OGC، پەڕاوێزی ژمارە 5.
ئارکیتێکچەری سیستمی زانیارییە جوگرافییەکان لە ویبدا

 ،Interface بە شێوەیەکی گشتیی لە سێ بەش یان توێژ پێک دێت، ڕووکار WebGIS ئارکیتێکچەری ویب جی ئای ئێس
بەکار  ئامرازانە  ئەو  ڕووکارەوە  بەشی  لەڕێی  بەکارهێنەر  داتا.  بەشی  لەگەڵ   Application server جێبەجێکردن  سێرڤەری 
دەهێنێت کە بەشی جێبەجێکار پشتگیریی لێ دەکات، ڕووکار ئەو وەاڵمانەش نیشان دەدات کە لە بەشی جێبەجێکارەوە پێی 

دەگات، هەم نەخشە هەم زانیاری لە شێوەی تێکستدا.
جێبەجێکردنی  بۆ  کە  دەگرێ  لەخۆ  پرۆگرامانە  ئەو  و  داتاوە  سەرچاوەکانی  بە  دەکات  پەیوەندی  جێبەجێکردن  سێرڤەری 

فەرمانەکان، بۆ نموونە وەرگێڕانی تانوپۆ، شیکاریی داتا و بەرهەمهێنانی نەخشە، پێویستن.
بەشی داتا پێک دێت لەو داتایانەی سیستمەکەمان دەستی پێی دەگات، چ لە شێوەی فایلدا، یان داتابەیس یان لە ڕێی ویب 

سێرڤسەکانەوە.
سنووردار  پرۆسێسکردنی  داتا  هەندێک  دەتوانن  پاکەیجانەی کە  ئەو  هاتنەکایەی  و  داتا  گلدانەوەی  بۆ  وێبگەڕەکان  توانای 
بۆ داواکردنی نەخشە و زانیاریی  بە ویب سێرڤسەکانەوە  پەیوەندی بکەن  لە ویبگەڕەکاندا Web browser جێبەجێکەن و 
جوگرافی، بڕێک ئەم دابەشکردنە ترادیشنااڵنەیەی گۆڕیوە، بەاڵم شیکاریی داتا و دروستکردنی ڕاپۆرت و بەرهەمهێنانی نەخشە 

لە بەشی داتاوە هەر لە الیەن سێرڤەرەوە ئەنجام دەدرێ.
گرنگە لە دیزانکردنی ویب جی ئای ئێسدا لەبەرچاومان بێت کە مەرج نییە هەموو داتاسێتەکان لە یەک دەزگادا بەرهەم بهێنرێن 

و تازە بکرێنەوە، ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە پێوستە سیستمەکەمان بتوانێت:
1. داتای پۆرتاڵیتر لە ڕێی ویب سێرڤسەوە بەکاربهێنێت.

2. داتاکانی خۆی لە ڕێی ویب سێرڤسەوە پەخش بکات.
ئەم هێڵکارییەی خوارەوە بەشەکانی سیستمێکی بونیاتنراو لەسەر پرۆگرامی سەرچاوەکراو نیشان دەدات:
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پالتفۆرم  دەربارەی  هەیە  شارەزایی  بە  پێویستیی  پرۆگرامە سەرچاوەکراوە خۆڕاییەکان  دامەزراندنی  و  سێرڤەر  ئامادەکردنی 
و پرۆگرامەکان و پێویستییە تەکنیکییەکانی WebGIS، بۆ ئاسانکردنی ئەم هەنگاوانە چەندین کۆمپانیا سویتی تایبەتیان لەم 
پرۆگرامانە دروست کردووە و کاری ڕاوێژکاری لەم بوارەدا دەکەن. لێرەدا هەوڵ دەدەم بە کورتی باسی دوان لەو سویتانە 

بکەم کە دەکرێ لە نەبوونی شارەزایی پێویست، لە دامەزراندنی پۆرتاڵی داتای جوگرافیدا، بەکار بێن.
OpenGeo Suite 1. ئۆپن  جیۆ سویت 

سێ پرۆگرامی بەتوانا لەم سویتەدا هەیە کە هەریەکەیان لە یەکێک لە بەشەکانی پۆرتاڵەکەدا کار دەکەن، بەشی داتا، بەشی 
سێرڤەری جێبەجێکەر لەگەل بەشی ڕووکار:

PostgreSQL(PostGIS), GeoServer (GeoWebcache), OpenLayers

ئارکیتێکچەری  ئەم وێنەیەی خوارەوە 
OpenGeo نیشان دەدات:

سادەیی  سویتە  ئەم  پۆزەتیفی  خاڵی 
هەمانکات  دامەزراندنێتی.  و  پێکهاتە 
گەڕان  ئامرەزاکانی  ژم��ارەی  کەمیی 
و توێژینەوەی داتاش یەکێکە لە خاڵە 
الوازەکانی. ئەوەی دەستمان دەکەوێت 
لە کڕینی ئەم سویتە ئەو هەمئاهەنگییەیە 
سەرچاوە  پرۆگرامە  ئەو  نێوان  لە  کە 
ئەو  و  ک��ردووە  دروستیان  کراوانەدا 
بەکارهێنەر  یارمەتی  کە  ڕووک��ارەش 
بەرهەمهێنانی  هەنگاوەکانی  لە  دەدات 

نەخشەدا.8
2. سویتێکی دیکە کە لە دانیمارک لە 
الیەن زیاتر لە سێیەکیی شارەوانییەکانەوە 
بەکار دێت و وەزارەتی ژینگەش، کە 
ئینستالەیشنی  ئاڵۆزترین  و  گەورەترین 
داتای جوگرافیی هەیە لە دانیمارکدا، 
سویت  )سپەیشڵ  دەهێنێت،  بەکاری 
Spatial Suite(ە کە ئەم پرۆگرامانە 

لەخۆ دەگرێت:
 MapServer, GeoServer,

 GeoWebCache, OpenLayers,

 SpatialMap, SpatilEdit,

 SpatialServerManager,

PermissionManager

ل��ە  ب��ەش��ێ��ک  دەب���ی���ن���ن  وەک 
 پرۆگرامەکانی سویتەکە هەر ئەوانەن
ب��ەک��اری��ان  OpenGeoش  ک��ە 
دیکەیان  بەشێکی  بەاڵم  دەهێنێت، 

لە الیەن کۆمپانیایەکی دانیمارکییەوە بەرهەمهێنراون. ئەم سویتە ژمارەیەکی زۆر ئامڕازی لەخۆ گرتووە و دەتوانرێ 
بە ئاسانیی ئامڕازی نوێی بۆ زیاد بکرێ.

گرنگیی ئەم پاکەیجە لەو پڕۆگرامانەدایە کە بۆ دیجیتایزکردن و کۆنترۆڵکردنی مافی بینین و دەستکاریکردنی دامەزراندن و 
داتاکانی پۆرتاڵەکە بەکاردێن، لە پاڵ پاکەیجێک بۆ گواستنەوە و وەرگێڕانی داتا لە نێوان فۆرماتە جیاوازەکاندا و کۆمەڵێکی 

زۆر ئامڕازی ڕووکار بۆ بەئەنجامگەیاندنی شیکاری و گەڕان لە داتاسێتەکاندا.9
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ئەم هێڵکارییەی خوارەوە بونیادی سیستمەکە نیشان دەدات:

 

کێشەی نووسین بە ئەلفبێی عەرەبی و Encoding لە بەرهەمهێنانی نەخشەدا یەکێک دەبێت لەو کێشانەی پێویستە کاری لەسەر 
بکەین، بەاڵم بەو پێیەی زۆربەی پرۆگرامەکانی بەرهەمهێنانی نەخشە پشیگیری لە UTF-8 دەکەن، ئەم کێشەیە کەم تا زۆر 
چارەسەر کراوە. ئەو تاقیکردنەوانەی من کردوومە دەری خستووە کە MapServer  هەندێک لە پیتە کوردییەکان باش نیشان 
نادات، بەاڵم ئەم گرفتە لە GeoServerدا نییە، وەک لەم نەخشەیەدا دەردەکەوێت کە لەڕێی Spatial Suite ەوە نیشان 

دەدرێ:
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دەرئەنجامەکان
پۆرتاڵێک  دامەزراندنی  کە  ئاشکرایە 
دات��ای  ل��ە  بەشە  ئ��ەو  نیشاندانی  ب��ۆ 
دیجیتاڵە  کە  کوردستاندا،  لە  جوگرافی 
کواڵیتییەکەی  دەربارەی  زانیارییمان  و 
هەنگاوە  ل��ە  یەکێکە  تەنها  ه��ەی��ە، 
باڵوبوونەوەی  ڕێی  لە  سەرەتاییەکان 
جیۆسپەیشڵدا.  دات���ای  بەکارهێنانی 
خۆم  پێشنیارەکانی  دەدەم  هەوڵ  لێرەدا 
بۆ  پۆرتاڵێک  دامەزراندنی  دەرب��ارەی 
بخەمە  کوردستاندا  لە  جوگرافی  داتای 

ڕوو.
سیستمەکەدا  دیزایکردنی  لە  ئ��ەوەی 
گ��رن��گ��ە، ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی ت��وان��ای 
قەبارە  و  فراوانکردن  بۆ  سیستمەکەیە 
 extensibility and rescaling گۆڕین
ڕێی  ل��ە  گشتی  شێوەیەکی  ب��ە  ک��ە 
پرۆگرامی سەرچاوەکراوە و بەکارهێنانی 

ستاندەردەکانەوە فەراهەم دەبێت.
دات��ای  ب��ۆ  پۆرتاڵێک  دام��ەزران��دن��ی 
پرۆگرامی  بنەمای  لەسەر  جوگرافیی 
سەرچاوەکراوەی خۆڕایی پێویستی هەیە 

بە:
 Environment ژینگە  ئامادەکردنی   .1
وە  سێرڤەرێکدا  لە  پرۆگرامەکان  بۆ 
وەک  سێرڤەرێکی  ویب  دامەزراندنی 

Apache10 )ئەپاچە(
ئەو  دام��ەزران��دن��ی  و  داب���ەزان���دن   .2
پێویستە  کە  پاکەیجانەی  و  پرۆگرام 
بە  ه��ەب��ن،  پ��ۆرت��اڵ��ەک��ەدا  بونیادی  ل��ە 
پۆستگرێس/پۆست  ک��ەم��ەوە  الیەنی 
 ،PostgreSQL/PostGIS جی ئای ئێس
ئۆپن لەیەرس   ،GeoServer جیۆسێرڤەر 
OpenLayers. دیزاینکردنی داتابەیس و 

دیاریکردنی ڕۆڵەکانیش roles دەکرێت 
بەشێک بن لەم هەنگاوە )بێگومان پێویستە 
لەم کاتەدا زانیارییمان لەسەر ئەو داتایانە 

هەبێت کە لە پۆرتاڵەکەدا بەکار دێن(.
بۆ  س��ک��ری��پ��ت  ئ��ام��ادەک��ردن��ی   .3
گواستنەوەی  و  دات��ا  پرۆسێسکردنی 
دەتوانین  مەبەستە  ئەم  بۆ  داتابەیس،  بۆ 
 GDAL وەک  پاکەیجێکی  لە  کەڵک 

وەربگرین.
پ���رۆگ���رام���ە  دام����ەزران����دن����ی   .4

بەکارهێنانی  ب��ۆ  جێبەجێکارەکان، 
پەخشکردنیان.  و  داتاسێتەکانمان 
ستایڵ  پێناسەکردنی  هەنگاوە  ئ��ەم 
وکارتۆگرافیی نەخشەکانیش دەگرێتەوە.
دام��ەزران��دن��ی  و  پ��ێ��ن��اس��ەک��ردن   .5
دیارییکردنی  ڕووک��ار،  ئامڕازەکانی 

دیزاین و ئامڕازەکانی پۆرتاڵەکەمان.
ئەڵتەرناتیڤێک بۆ ئاسانکردنی بەشێک لەم 
کارانە، کڕینی ئەو سویتی پرۆگرامانەیە 
کە هەندێک لەو کۆمپانیایانەی لە بواری 
کار  جوگرافییەکاندا  زانیارییە  سیستمی 
دروستیان  پۆرتااڵنە  ئەم  بۆ  دەک��ەن، 

کردووە.
پەراوێزەکان

لە جێی یەکدی  ئەم وشانە  1. زۆرجار 
زۆربەی  لەبەرئەوەی  دەهێنرێن،  بەکار 
کاتێک  جیۆداتایە  لە  مەبەستمان  کات 
کاتێکدا  ل��ە  دات���ا،  سپەیشڵ  دەڵێین 
NASA ناسا  وەک  دەزگ��ای��ەک��ی  ل��ە 
جیاواز  مانای  وشانە  ئەم  دەکرێت  دا 

بگەیەنن.
ناوم  وت��ارەدا  لەم  داتاسێتانەی  ئەو   .2
دانیمارک  ل��ە  ک��ە  ئ��ەوان��ەن  ب���ردوون 
سەیری  ئ��ەگ��ەر  ب���ەاڵم  ب��ەک��اردێ��ن، 
لەوێش  بکەین،  ئینسپایەر  داتاسێتەکانی 

دەیانبینینەوە.
دەتوانین  گشتی  شێوەیەکی  ب��ە   .5
لە  ج��ی��اواز  شێوەی  دوو  لەسەر  قسە 
بکەین،  جوگرافی  داتای  ستراکچەری 
ڤێکتەر vector و ڕاستەر raster. ڤێکتەر 
تەنەئەندازەییەکانی خاڵ و هێڵ و چەندال 
بەرجەستەکردنی  بۆ  بەکاردەهێنێت 
لە  ڕاستەر  کاتێکدا  لە  پێکهاتەکان، 
هەر  کە  چوارگۆشە،  خانەی  خشەیەک 
دێت،  پێک  هەیە،  بەهایەکی  خانەیەک 
نموونەیەکی باش بۆ ڕاستەر داتا، وێنەی 

دیجیتاڵییە.
6. دەکرێت ئەم فۆرماتە شەیپی ئێسری 
ESRI shape، تیف TIF، داتابەیسێک 

یان هەر فۆرماتێکی تر بێت.
ڤێرشنی  کە  سێرڤسانەن  ئەو  ئەمانە   .7
داوای  سپەیشڵ  داتای  ژێرخانی  ی   2
لە  هێشتا  کە  3دا،  ڤێرشنی  لە  دەکات، 
بەالیەنی کەمەوە  لێکۆڵینەوەدایە،  بواری 

WPS یش پێویستە.

پاکەیجێکی  چەند  بە  سویتە  ئ��ەم   .8
لە  الیسینسەکەی  دەفرۆشرێت،  جیاواز 
ئەمریکییە.  دۆالری   98000  –  5000
سەیری  دەتوانن  زیاتر،  زانیاریی  بۆ 

سایتەکەیان بکەن.
9. نرخی هەموو پرۆگرام و مۆدیلەکانی 
و  دۆالر  ه��ەزار   120000 سویتەکە 
الیسینسی سااڵنەی 30000 دۆالرە، بەاڵم 
سویتەکە  بەشانەی  ئەو  تەنها  دەتوانرێ 
بکڕرێن کە کوردستان پێویستی پێیەتی، 
پەیوەندییان  دەکرێ  زیاتر  زانیاریی  بۆ 

پێوە بکرێ، بڕوانە سایتەکەیان. 
ئینفۆرمەیشن  )ئینتەرنێت  ی��ان    .10
 Internet Information سێرڤسس( 
Servicesی مایکرۆسۆفت، کە ئەمەیان 

بێگومان سەرچاوەکراوە و خۆڕایی نییە.
ب��واری  لە  پرۆگرامەر  و  *ڕاوێ��ژک��ار 

سیستمی زانیارییە جوگرافییەکاندا
hemin.tofiq@gmail.com

سەرچاوەکان:

- Internet GIS: Distributed 

Geographic Information 

Services for the Internet and 

WirelessNetworks, Zhong-Ren 

Peng, Ming-Hsiang Tsou, John 

Wiley and Son Inc., 2003

- An Architecture for Geographic 

Information Systems on the 

Web - webGIS

- Developing Efficient Web - 
based GIS Applications

- http://inspire.jrc.ec.europa.eu

- http://www.fotdanmark.dk

- http://www.opengeospatial.org

- http://gis.stackexchange.com

سایتی ئەو پرۆگرام و پاکەیجانەی ناویان 
هاتووە

http://www.postgresql.org
http://postgis.net

http://geoserver.org

http://mapserver.org

http://openlayers.org

http://www.gdal.org

http://opengeo.org

http://www.spatialsuite.dk
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ئەو  گرینگترین  لە  یەكێك  بە  ئاو 
كە  دادەن���رێ  سروشتییانە  س��ەرچ��اوە 
كلیلی هێنانە دیی هەموو پێكهێنەرەكانی 
ڕۆحی  ژیانماندا  لە  ئاو  بوونی  ژیانە، 
كۆمەاڵیەتییە،  و  ئابوری  و  ڕامیاری 
یەكێكە لەو پێداویستیانەی كە پەیوەندی 
الیەنەكانی  ت��ەواوی  بە  ڕاستەوخۆی 
الیەنی  بەتایبەتیش  ه��ەی��ە،  ژی��ان��ەوە 

پیشەسازی،  )كشتوكاڵی،  وەك  ئابوری 
ئاو  كورتی  بە  ئاژەڵداری(.  بازرگانی، 
ژیانە،  گرنگەكانی  هەرە  پێداویستییە  لە 
جگە لەوەش  شوێنكی گرنگی هەیە لە 
نەخشە و سیاسەتی دەوڵەتانی جیهاندا  و 
ملمالنێ   لە  ڕۆڵی گرنگی  خۆی هەیە 
سیاسی و ئابورییەكاندا. بە شێوەیەك كە 
سامانە  و  نەوت  لە  ئاو  گرنگی  ئەگەر 
سروشتییەكانی دیكە زیاتر نەبێت كەمتر 
نییە، چونكە ئاو كاریگەریی هەیە لەسەر 
ئاسایشی  تەنانەت  و  خۆراك  ئاسایشی  
ئەم  بەشی  زۆر  لە  ئێستا  و  نەتەوەیش 
دەركەوتووە.  گرفتیك  وەك  جیهانەدا 
كە  ل���ەوەدای���ە  گ��رف��ت��ەك��ەش  ئەسڵی 
سەرچاوەكانی ئاو لە ناوچە جیاوازەكانی 
هیچ  هەن،  كە  هەرئەوەندەن  جیهاندا 
بۆیە  زیادكردنیان.  بۆ  نییە  ڕێوشوێنێك 
كەرەستەیەكی  وەك  ئاو  لەوەش  جگە 
وەك  نییە  جێگرەوەیەكی  هیچ  پێویست 
پێمان  بۆیە  دیكە  كانزاكانی  و  نەوت 

وێرانكەر  جەنگێكی  كە  نەبێت  سەیر 
لەسەر ئاو ڕووبدات.

لە  ڕۆژ  كە  ئەوەی  بەڵگەی  بە  ئەمەش 
دوای ڕۆژ  ژمارەی دانیشتووانی زەوی 
بەكارهێنانی  ناوەندی  و  هەڵكشاندایە  لە 
ساڵێكە  چەند  زیادبووندایە،  لە  ئ��او 
ناوچە  بەشێكی  لە  ئاوی  بێ   دی��اردەی 
بووەتەوە و  جیاوازەكانی  جیهاندا باڵو 
دیاردەیە  ئەم  دەكرێ كە  وا چاوەروان 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ  زیاتر تەشەنە بكات. 
لەبەرئەوە توێژەرەوان لە هەموو الیەكی 
لە  لێكۆلینەوە  كەوتوونەتە  جیهاندا 
گیروگرفتی ئاو لە واڵتەكەیاندا، چونكە 
گرنگترین  خۆراك  و  ئاو  سەدەیەدا  لەم 
و  باس  كە  مەسەلەن  سەرەكیترین  و 

خواسی لەسەر دەكرێ. 
لە  نەتەوەیەگرتووەكان  ڕاپۆرتی  بەپێی 
25 ساڵی داهاتوودا ژمارەی دانیشتووانی 
كەس  ملیار   8.5 دەگاتە  زەوی  گۆی 
لەسەر  ك��ەس  ملیار   2.5 نزیكەی  و 

ئاوو ئەگەری 
جەنگێكی دیکه 

هێمن ئیبراهیم ئەحمه د 
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دەبنه وه .  ئاو  كەمی   دووچ��اری  زەوی 
نەوت  ئەو ڕۆڵەی كە  نییە  بۆیە  دوور 
وەك  ڕاب��ردوودا  سەدەی  لە  گێراویەتی 
جارە  ئەم  نەتەوەیی،  هێزی  پێكهێنەری 
ڕۆڵەكە ئاو بیگێڕێت. لەبەرئەوە ئێستا ئاو 
لە جیهاندا هەرچەندە  سامانێكی گشتییە، 
كااڵیەكی  وەك  كاتدا  هەمان  لە  بەاڵم 
لە  ئابوری سەیر دەكرێت. چونكە ڕۆژ 
لەسەرە،  زۆرت��ری  داوای  ڕۆژ   دوای 
بە  ب��ووە  كە  دەك��رێ  هەست  وا  بۆیە 
بازاری  چووەتە  و  بازرگانی  كااڵیەكی 
پێشبینیانەش  ئەو  بەپێی  و  سەرمایەوە. 
كە كراوە لە ماوەی 6 ساڵی داهاتوودا، 
 500 دەگاتە  جیهاندا  لە  ئاو  پیشەسازی 
ملیار دۆالر، كە ئەمەش زیانی گەورە بە 
سیستەمی ئیكۆلۆژی زەوی و گەردوون 
بواری  شارەزایانی  بۆیە  دەگەیەنێت، 
ئابوری، لەو باوەڕەدان كە ملمالنێیەكی 
سەرهەڵدەدات  دا   21 سەدەی  لە  تەواو 
ئاوییەكان.  سەرچاوە  كۆنترۆڵكردنی  بۆ 

لە الیەكەوە بە هۆی ئەوەی كە:
واڵتان  زۆرب��ەی  ئاوی  سەرچاوەی  كە 
و  دەبێت  تێپەر  واڵتێكدا  لە  زیاتر  بە 
خۆی  بۆ  تەنیا  بە  دەیەوێت  واڵتە  هەر 
كارتێكی  وەك  یان  بهێنێت،  بەكاری 
مەسەلەی  بۆ  ه��ەڕەش��ەك��ردن  و  فشار 
بەرامبەر  الیەنی  سازشكردنی  و  سیاسی 
ئەوەش  كە  وەربگرێت،  لێ   س��وودی 
خۆێدا  دوای  ب��ە  ناكۆكی  زۆرج���ار 
هێناوە، بۆ نموونە: لە دووری خۆمانەوە 
و  میسر  نێوان  گرفتی  و  نیل  ڕووب��اری 
لەنێوان  جوالن  بەرزاییەكانی  س��ودان، 
پەنجاب  هەرێمی  ئیسرائیلدا،  و  سوریا 
ئەمریكییەكان  تەنانەت  هندستان،  لە 
دەیانەوێت كۆنترۆڵی سیاسەتی كۆڵۆمبیا 
ت��ەواوی  پشتگیری  لەبەرئەوە  بكەن 
دارایی و سیاسی حكومەتەكەی دەكەن 
لەڕووی  چونكە  فراوان،  شێوەیەكی  بە 
جیهانە.  واڵتی  سێیەمین  شیرینەوە  ئاوی 
لە نزیك خۆشمانەوە توركیا و ئێران دوو 
نموونەی زیندوون لەو بارەیەوە، توركیا 
بە پڕۆژەی گاپ، كە دەڵێت: وەكو چۆن 
بەهەمان  داوە  ع��ەرەب  بە  نەوتی  خوا 
شێوە ئاوی بە ئێمەش داوە. ئێرانیش بە 
گۆڕینی ڕێڕەوی ئاوی ڕووباری ئەڵوەن 
دووچاری  ناوچەكە  سااڵنە  سیروان،  و 

قەیرانی كەم ئاوی دەكاته وه .
گۆڕانی  هۆی  بە  دیكەوە  لەالیەكی   
وەك  نموونە:  بۆ  ه���ەواوە   و  ك��ەش 

كەمبوونەوەی  و  وشكەساڵی  دیاردەی 
پلەی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  و  بارین  ب��اران 
گەرمی، كە ئەمە لە سااڵنی حەفتاكانی 
جار  یەكەمین  بۆ  ڕاب���ردوودا  س��ەدەی 
نیشانەكانی ئەو گۆڕانە لە ئاو و هەوای 
جیهاندا هەستی پێ كراوە. ئەمانە وامان 
لێدەكات كە پێویسته  ئێمە پێشبینی ئەوە 
سامانی  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  بكەین 
نەتەوەیی  ئابوری  هێزێكی  وەك  ئاوی 
خۆی  جیهاندا  جیاوازەكانی  ناوچە  لە 

بنوێنێت.
ئه میش چونکه  سامانی ئاو بەهەمان شێوە 
دیكەی  سەرچاوەكانی  و  نەوت  وەك 
 3/2 نەبووە  داب��ەش  یەكسانی  بە  وزە 
واڵتداهەیە.   23 لە  زەوی  سەر  ئاوی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری ئەفریقا  
شیرینی  ئاوی  سەدی  لە  یەك  نزیكەی 
كاتێكدا  لە  تێدایە،  جیهانی  گشتی 
جیهانی  دانیشتووانی  س��ەدی  لە  پێنج 
زۆر  ناهاوسەنگییەكی  واتە  دەژی.  لێ  
ئەوەی كێشەكەی  بەاڵم  بەدی دەكرێ، 
زیاتر ئاڵۆز كردووە ئەوەیە كە ئاو وەك 
وتمان  وەك  نییە.  جێگرەوەی  ن��ەوت 
سەرچاوەكانی ئاو لە ناوچە جیاوازەكانی 
كە  ئەوەندەیە  هەر  زەوی  گۆی  سەر 
كەمیش  نە  و  دادەهێنرێت  نە  و  هەیە 
دەكرێتەوە. هەرچەندە لە چەند واڵتێك 
بارانی دەستكرد  هەوڵی ئەوە دراوە كە 
شیرین  سوێر  ئاوی  و  بكرێت  دروست 

بەپێی ڕاپۆرتی نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە 25 
ساڵی داهاتوودا ژمارەی 
دانیشتووانی گۆی زەوی 
دەگاتە 8.5 ملیار كەس و 
نزیكەی 2.5 ملیار كەس 
لەسەر زەوی دووچاری 
كەمئاوی دەبنەوە
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بكرێ بۆ نموونە وەك ئیسرائیل، بەاڵم ئەو 
هەوڵەش زۆر سەركەوتوو نەبوو، چونکه  
تێچوونێكی  و  بەرز  تەكنۆلۆژیایەكی 

زۆری دەوێت.
ئاو لە كوردستان

هەرێمی كوردستان داهاتێكی ئاوی زۆر 
واڵت  هەندێك  كە  هەیە  زەبەالحی  و 
خۆڕسكەی  داهاتە  ئ��ەو  خەویش  بە 
نەبینوە. هەرێم لەڕووی سامانی ئاوییەوە 
دەوڵەمەنترین ناوچەیە لە عێراقدا. بێگومان 
ئەوەش بەپێی بڕی دابارین لە ساڵێكەوە 
بۆ ساڵێكی دیكە ڕێژەكەی دەگۆڕێ، بۆ 
كوردستان  هەرێمی  ئاوی  بڕی  نموونە: 
ئاستی  بەرزترین  1969دا   ساڵی  لە 
نزیكەی  گەیشتوەتە  كە  كردووە  تۆمار 
106 ملیارم3، لە ساڵی 1930 گەیشتوەتە  

نزمترینی ئاستی كە 19ملیارم3 بووە.
ئێستادا  لە  سەرچاوەیەك  چەند  بەپێی 
لە  هەرێم خۆی  ئاوی  سااڵنەی  داهاتی 
نزیكەی 47-49 ملیارمەتر سێجا دەدات. 
كە  29 ملیار م3 لە دەرەوەی هەرێمەوە 
دێت، 25 ملیار م3 ی لە توركیاوە و 4 
ملیار م3ه که ی دیكەی لە ئێرانەوە دێت. 
واتە 59%ی لە دەرەوەی هەرێمەوە دێت.
ئەگەر بەراوردێكی سادەی ئەم داهاتەی 
بە  بكەین  كوردستان  هەرێمی  ئ��اوی 
بكەین،  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  واڵتانی 
سەرسوڕهێنەر  ج��ی��اوازی��ەك��ی  ئ���ەوا 
واڵتە  هەموو  هەر  نموونە:  بۆ  دەبینین 
سااڵنەیانی  داهاتی  ئاسیا   عەرەبییەكانی 
ئاویان دەكاتە 90 ملیار م3، كە ئەم بڕە 
هەرێمی  داهاتەی  ئەو  كەمتری  نیوە  لە 
ئاوی  س��ااڵن��ەی  داه��ات��ی  كوردستانە. 
خۆی  سیاسیی  سنوری  بەپێی  ئیسرائیل 
بڕە  ئەو  كە  سێجایە  مەتر  ملێون   745
ئاوە لە داهاتی سااڵنەی ڕووباری عوزێم  
كەمترە  كە 790 ملێون م3یه  لە ساڵێكدا.
ناوچەكە،  واڵتانی  ئاستی  لەسەر  ئەوە 
جیاوازیی  تاكەكانیش  ئاستی  لەسەر 
بەركەوتەی  بڕی  نموونە:  بۆ  هەیە  زۆر 
هەرێمی  تاكێكی  هەر  ئاوی  سااڵنەی 
كوردستان 12350م3 بەو پێوەرەش بڕی 
كورد  تاكێكی  هەر  ئاوی  بەركەوتەی 
ئوردنی  هاواڵتییەكی  ئ��ەوەن��دەی   47
و  توركی  هاواڵتیەكی  ئەوەندەی   3 و 
4.5 هاواڵتیەكی سوریایی 15 ئەوەندەی 

هاواڵتیەكی میسری، ئاوی بەردەكەوێت. 
لە كاتێكدا كە میسر ژمارەی دانیشتووانی 
دانیشتووانی  ژەم��ارەی  ئەوەندەی   15
هەرێمی كوردستانە، و لە هەر نۆمانگ 
زی��اد  ك��ەس  ملێون  ی��ەك  جارێكیش 

دەكات.
لەبەرئەوە دەكرێ ئێمە لە زۆر الیەنەوە 
گەشەپێدانی  هەر  لێوەربگرین  سوودی 
ئابوری بە شێوەی  الیەنی كشتوكاڵی و 
لەڕێی  ئاو  گلدانەوەی  مۆدێرن،  زانستی 
بۆ  بەنداوەوە،  و  بەست  دروستكردنی 
سوود  و  كارەبا،  وزەی  پەیداكردنی 
و  ب��اران��ی  بێ   كاتی  لە  لێوەرگرتنی 
ماسی  بەخێوكردنی  بۆ  ساڵیدا،  وشكە 
گەشتیاری  ناوچەی  دروستكردنی  بۆ  و 
هەندێجار  هەروەها  و  سەرنجڕاكیش 
الیەنی  بۆ  پاڵپشتیك  وەك  ئاو  فرۆشتنی 
ئابووری كە ئەوە  زۆر گرنگ دەبێت.

كێشەو گرفتی ئاو لە هەرێمی كوردستان 
خۆی  كە  سروشتییە  الیەنی  دووالیەنە: 
و  بارین  ب��اران  وەرزی  ج��ی��اوازی  لە 
وشكەساڵیدا دەبینێتەوە. الیەنەكەی دیكە 
ئاو  بەكارهێنانی  خراپ  وەك  مرۆییە: 
لەالیەن خەڵكیەوە بۆ پێویستی ڕۆژانەیان 
كە بەشێكی زۆری دانیشتووانی هەرێم، 
تا ئیستاش لە بەرامبەر بەكارهێنانی ئاودا 
بڕێكی  بەفیڕۆدانی  نا هۆشیارن،بەتایبەت 
زۆر لە ئاوی پاك، و بە فیڕۆدانی بەشێكی 

دیكەی ئاو لەالیەن جوتیارانەوە، بە هۆی 
كشتوكاڵیەوە.  زانستی  پالنی  نەبوونی 
هەروەها زیادبوونی ژمارەی دانیشتووانی 
ئەو  بەپێی  كە  كوردستان،  هەرێمی 
پێشبینیانەی كراوە تا ساڵی 2030 دەبێتە 
ئەم  ڕاستی  بە  كە  ملێون،   13 نزیكەی 
لە هەر  بەرنامە و پالن،  بەبێ   زیادبوونە 
گرفت  و  كێشە  بێت  بارودۆخێكدا 
دروست دەكات، ئەوە جگە لەوەی كە 
لە دوای ساڵی 2003- ەوە تا ئێستا زیاتر 
له  8000 خێزانی عەرەب لە ناوچەكانی 
بەتایبەت  ناوەڕاستی عێڕاقه وه   باشوور و 
موصڵ- و  بەغداد  و  دیالە  ناوچەكانی 
هەرێمی  ناوچەكانی  هاتوونەتە  ەوە 
بە  پێویستییان  هه مووانیش  و  كوردستان 

دابینكردنی ئاو هەیە.  
بۆیە ئەوە ئەركە لەسەرمان كە هاواڵتی 
ڕێی  لە  چ  تێبگەیەنرێ،  ئاو  بەهای  لە 
و  كۆڕ  ڕێی  لە  یان  ڕاگەیاندنەكانەوە 
پەروەردەكردنی  و  پڕۆگرام  و  سمینار 

تاكەكانمانەوه .
پێویسته  ستراتیژمان هەبێت بۆ مەسەلەی 
و  دەوڵەتە  ئەركی  بێگومان  كە  ئ��او، 
ئاو  سیاسەتی  بە  زۆر  گرنگی  پێویستە 
بدات، چونكە لە حاڵی ئێستادا چەندین 
گرفتی  ڕووب���ەڕووی  كە  هەیە  واڵت 
هەر  بێگومان  ب��وون��ەت��ەوە.  كەمئاوی 
پڕۆژەیەكی  هەر  توركیا  ئێران  لە  یەكە 
ئاوی دروست بكەن، ئەوە كاریگەردی 
نابێت  ئێمە  هەرێم.  ئاوی  لەسەر  دەبێت 
دڵمان بەوە خۆش بكەین كە ئەو داهاتە 
گرفتمان  ئیدی  هەیە،  ئاومان  زۆرەی 
گرفت  و  ئاستەنگ  كۆمەڵێك  نابێت. 
و  پ��الن  و  بێت  ئەگەر  ڕێماندایە  لە 
لە  ئەوا  نەبێت  بۆی  زانستیمان  بەرنامەی 
گرفت  تووشی  نزیكدا  داهاتوویەكی 
ئاوه ی  بڕە  ئەو  ئەگەر  چونكە   دەبین، 
كە هەرێم هەیەتی تا ساڵی 2030 كەم 
ئەوە  بمێنێته وه   خۆی  وەكو  و  نەكات 
 %60 تاكێك  ه��ەر  ب��ەرك��ەوت��ەی  ب��ڕی 
كاردەكاتە  ئەوەش  كە  دەك��ات،  كەم 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  ئاستی  سەر 
تەندروستی دانیشتووانی هەرێم، چونکه  
ب��ەردەم  كۆسپێكی  كەمئاوی  كێشەی 
خۆیدا  بەدوای  كارەسات  بەمەش  ژیانه  

دێنێت.

پێویستە ستراتیجمان 
هەبێت بۆ مەسەلەی 
ئاو، كە بێگومان ئەركی 
دەوڵەتە كە پێویستە 
گرنگی زۆر بە سیاسەتی 
ئاو بدات، چونكە لە حاڵی 
ئێستادا چەندین واڵت 
هەیە كە ڕووبەڕووی 
گرفتی كەمئاوی بوونەتەوە 
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ئاو و هەوا الی یۆنانییەكان
سەردار عه بدولڕه حمان ئیبراهیم
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گۆڕانكارییە  بەردەوامی 
مێژووی  درێژایی  بە  كەشيیەكان، 
و  ت��ێ��ڕام��ان  جێگای  م��رۆڤ��ای��ەت��ی 
ب��ی��رك��ردن��ەوەی م���رۆڤ ب���وون بە 
ئەم  ڕووی  لەسەر  كات  درێژایی 
هەسارەیە. وەك دیاردە سروشتیەكانی 
و  تریشقە  ه��ەورە  و  بارین  ب��اران 
و  ڕەش��ەب��ا  و  الف��او  و  چەخماخە 
دیكەی  بەهێزەكانی  و  توند  هۆكارە 
هەستكردن  بۆ  م��رۆڤ  ئ��اووه��ەوا. 
بە  دی��اردان��ە  ئ��ەم  كپكردنەوەی  و 
خۆی  خ��واوەن��دی  ت��ووڕەب��وون��ی 
كۆن  مرۆڤی  بەرامبەردا  لە  زانیوە، 
پەنایان بردۆتە بەر په رستن و پاڕانەوە 
بە  شیكردنەوەیان  و  دیاردانە  لەم 

ئەفسانەیی. شێوەیەكی 
لە  یۆنانییەكان  ڕۆڵی 

زانستی  گەشەسەندنی 
ئاووهەوادا

گەالنەی  لەو  یەكێكن  یۆنانیەكان 
ب���اوەڕی زۆری���ان ب��ەم دی��اردان��ە 
و  چین  گەالنی  شانبەشانی  هەبووە، 
زیرەكانە،  و  دانایانە  ئاشوورییەكان، 

هەستاون بە بیركردنەوە و لێكۆڵینەوە 
لە  شیكردنەوە  بۆ  و  دیاردانە  لەم 
بەستووە  پشتیان  ده رئه نجامه کانیش 
ئەفسانە. و  زانست  و  بەسەرگوزشتە 

»ئاووهەوا  دەڵێت:  به تلیموس  زانا 
لەسەر  هەیە  زۆری  كاریگەریی 
و  م��رۆڤ  و  گژوگیا  و  ڕووەك 
ئ��اب��ووری،  ب��اری  و  هەڵسوكەوت 
بە  ك��ردووە  داب��ەش  زەوی  گ��ۆی 
باكور  هەرێمی  وەك  بەشێك،  چەند 
ئەوروپایە و هەرێمی  ناوەڕاستی  كە 
هەرێمی  و  میسر  و  سودان  باشوور 
ن���اوەڕاس���ت ک��ه  ئ��اووه��ەواك��ەی 
جیاوازە،  خاكەكەشی  مامناوەندە، 
ئەمەش  جیاوازە  تۆبۆگرافیەكەشی 
بەرز  بااڵ  مرۆڤەكان  كردووە  وای 

و زیرەك بن«.
بەرهەمی  هیرۆدۆت دەڵێت: »مرۆڤ 
بریتییە  ئەمە  بۆ  بەڵگەش  ئاووهەوایە« 

لە:
وای  ی��ۆن��ان  ئ��اووه��ەوای   -1
ك�����ردووە ك���ە ی���ۆن���ان الن��ك��ەی 
نیلیش  شارستانیەت بێت و ڕووباری 
میسر. دەركەوتنی واڵتی  بۆتە هۆی 

گرنگیی  ڕۆم���ان���ەك���ان   -2
باری  گەشەپێدانی  بۆ  جوگرافییان 
وەك  به کاربرد.  خۆیان  شارستانی 
تەالری  و  تازە  ڕێگای  كردنەوەی 
بەوە  ئاماژەیان  هەروەها  و  گەورە  
كاریگەریی  ئاووهەوا  كە  كردووە 
و  م��رۆڤ  لەسەر  هەیە  گ���ەورەی 

كردنی. هەڵسوكەوت  چۆنییەتی 
سترابۆن وای داناوە هەرێمی یەكەم 
بۆ ژیانی مرۆڤ  نییە  شوێنێكی شیاو 
ئاووهەواكەیه وه .  خراپی  هۆی  بە 
ئیمپراتۆریەتی  سەركەوتنی  هەروەها 
باریی  له   بۆ  گ��ەڕان��دەوە  یۆنانیی 
لەگەڵ  تۆبۆگرافیا  دەڵێت  ئاووهەوا. 
ئیتاڵیا  لە  وای  ئاووهەوا  كاریگەریی 

دەوڵەت. زلهێزترین  ببێتە  كرد 
بیروڕایەكی  چەند  به تلیمۆس  زانا 
جوگرافی داناوە كە جیهانی دابەش 
ئاووهەوایی  هەرێمی   7 بۆ  كردووە 

لە: بریتین  ئه وانیش 

بە  دان��اوه    )1،2( هەرێمی   -1
هەرێمی زۆر گەرم.

بە  دان��اوه    )6،7( هەرێمی   -2
هەرێمی زۆر سارد.

داناوه    )3،4،5( هەرێمی    -3
مامناوەند. هەرێمی  بە 

ناوچە  لە  مرۆڤانەی  ئەو  دەیگوت: 
لە  گ��ەرم��ەك��ان دەژی���ن ڕەش��ن و 
دواكەوتوون،  شارستانیەوە  ڕووی 
مامناوەندییەكان  ناوچە  مرۆڤی  بەاڵم 

لێهاتوون. مرۆڤی 
بەپێی  جیهانی  دانیشتووانی  هەروەها 
خ��ۆره��ەاڵت و خ��ۆرئ��اوا داب��ەش 
دانیشتووانی  واب��وو  ب��ڕوای  ك��رد. 
سیفەتەكانیان  زۆربەی  خۆرهەالت 
دانیشتووانی  و  خۆرە  سیفەتی  وه ک 
سیفەتی  وەك  سیفەتیان  خ��ۆرئ��اوا 

مانگە.
كتێبی  ڕاسته قینه ،  شێوه یه کی  به  
دەرب��ارەی  كتێبە  یەكەمین  ئەرستۆ 
كەشیەكان.  گۆڕانكارییە  بارودۆخی 
كتێبێكی  پ.ز،   400 ئ��ەب��وق��رات 
نێوان  پەیوەندیی  دەربارەی  نووسیوە 
و  مرۆڤ  و  كەشییەكان  بارودۆخە 

ئاوو شوێن(.  )هەواو  ئاسمان 
لە  مسوڵمانەكان  عەرەبە  زانا  ڕۆڵی 

ئاووهەوادا زانستی  پەرەسەندنی 
مسوڵمانەكان  عەرەبە  زان��ا  پاشان 
لە  ڕۆل����ی گ��رن��گ��ی��ان گ���ێ���ڕاوە 
ب���ەرەوپ���ێ���ش ب���ردن���ی زان��س��ت��ی 
ڕوودان��ی  لێكدانەوی  و  ئاووهەوا 
هه روه ها  ژینگەییەكان،  كارەساتە 
ئەم  شیكردنەوەی  و  ڕوونكردنەوە 
و  بنچینەیی  شێوەیەكی  بە  دیاردانە 
لە بواری ئەفسانەیی  ڕاستەقینە دوور 
زانا  ئەمەشدا  لەگەڵ  خورافات.  و 
مسوڵمانەكان  عەرەبە  بەناوبانگە 
كتێبە  وەرگ��ێ��ڕان��ی  ب��ە  ه��ەڵ��س��اون 
دەرب���ارەی  ئ��ەوان��ەی  یۆنانیەكان 
سروشتییەكان  دی��اردە  و  ئاووهەوا 
فراوانبوونی  بێگومان  ن��ووس��راون. 
هۆی  ب��ووە  ئیسالمی  دەس��ەاڵت��ی 
بە  پەیبردن  و  ئاشنابوون  زی��ات��ر 
ژینگە.  سروشیی  گرنگەكانی  الیەنە 
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و  گ��ەڕی��دەن��اس��ەك��ان  شانبەشانی 
ڕوانگەیەوە  لەم  كە  دەریاوانه كان 
ش��ارەزای��ی ت��ەواوی��ان ده رب���اره ی 
وەرزی  و  ئ��اووه��ەوا  ب��ارودۆخ��ی 
گونجاو  کاتی  دۆزی��ن��ه وه ی  الف��او 
ب��ۆ ه��ێ��رش��ب��ردن��ه  س��ه ر ده س��ه اڵت��ه  
ئەمەشدا  لەگەڵ  ناموسڵمانه کان. 
س����وودی زۆری�����ان ل��ەك��ت��ێ��ب و 
گەریدەكانی  دەستنووسەکانی 
واڵت��ی داگ��ی��رك��راو وەرگ��رت��ووە 
لێكدانەی  بنچینەی  ب��وون��ەت��ە  و 
زانستی  وەك  سروشتییەكان،  زانستە 
ل��ێ��ك��دان��ەوەی  و  ئ��ەس��ت��ێ��رەن��اس��ی 
ڕووەكزانی...هتد.  و   بورجەكان 
ناوەڕۆكی ئەم كتێبانەش زیاتر بریتی 
چاالكیی  كاریگەریی   لە  ب��وون 
شیكردنەوە  و  دابونەریت  و  مرۆڤ 
شوێنە  جیاوازی  ڕوونكردنەوه ی  و 

جوگرافیەكان.
دەستیان  عەرەب  سەردارانی  كاتێك 
ك���رد ب��ە گ��ەش��ت��ە دەری��ای��ی��ەك��ان 
عەرەب  دەریاكانی  لە  بەتایبەتی 
ه��ی��ن��دی. چ��اودێ��ری  زەری����ای  و 
ده كرد  ئاووهەوایان  گۆڕانكاریی 
وەك وەرزی هەڵكردنی بای وەرزی 
بازرگانی.  ده ری��ای��ی  گه شتی  ب��ۆ 
ئینگلیزی  ی   monsoon وش��ەی 
هەڵكردنی  بە  ئاماژەیە  بنچینەدا  لە 
زەریای  لە  خولگەیی  گەردەلوولی 
كە  ع��ەرەب��ی  دەری���ای  و  هیندی 
كتیبی  لە  ن��اس��راوە.   typhoon بە 
كە  چ��اودێ��ری��ك��ردن  و  پێشبینی 
باس  نووسیویەتی،  ئەلمەسحودی 
له گه ڵ  ده ک��ات  مامه ڵه کردن  ل��ە 
ه شتی  و  ئ��اووه��ەوا  هەرێمەكانی 
دەرب��ارەی  توێژینەوە  بە  به ستووه  
و  خۆر  جووڵەی  نێوان  پەیوەندی 
پشتێنەی  بوونی  داب��ەش  جیاوازی 
پەستانی هەوا و كاریگەری با لەسەر 
دەلێت:  و  دانیشتووان  دابەشبوونی 
»خۆر دەستنیشانی زمان و ڕەنگ و 

دەكات«.  مرۆڤ  هەڵسوكەوتی 
زانا ئەلبیرونی لێكۆلینەوەی زانستییانه  
دەربارەی  داوه   ئه نجام  دروستی  و 

لەسەر  هیماالیا  چیای  كاریگەریی 
وەرزی  بای  هەڵكردنی  ڕێرەوەكانی 

و باران بارین. 
خەلدوندا  ئیبن  پێشەكیەكەی  لە 
هاتووە  گرنگ  بیرۆكەی  چەندین 
هاوسەنگیی  و   ئاووهەوا  دەربارەی 
زەوی.  ڕووی  لەسەر  دی��اردەك��ان 
دابونەریت  لەسەر   كاریگەرییان 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی  و 
م��رۆڤ��ای��ەت��ی، ه���ەروەه���ا ڕوون���ی 
ك���ردۆت���ەوە ك��ە گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە 
زەوی  ڕووی  سەر  ئاووهەواییەكانی 
گۆشەی  گ��ۆڕان��ی  ب��ە  پەیوەستن 
بە  خ���ۆر  تیشكی  ب��ەرك��ەوت��ن��ی 
هەروەها  پانی.  هێڵەكانی  گوێرەی 
ڕوونی كردۆتەوە كە پەیوەندییەكی 
ڕاستەوانە هەیە لەنێوان بوونی هەوای 

وشك و بەرزی پلەی گەرمی.
»ئاووهەوا  دەڵێت:  خەلدون  ئیبن 
لەسەر  هەیە  زۆری  كاریگەریی 
م��رۆڤ و ب��اڵوب��وون��ەوەی م��رۆڤ 
 )7( بۆ  جیهانی  زەوی���دا«،  لەسەر 

كرد: دابەش  ئاووهەوایی  هەرێمی 
دوو هەرێمی گەرم.  -1
دوو هەرێمی سارد.  -2

مامناوەند. هەرێمی  سێ   -3
ه���ەروەه���ا دەڵ��ێ��ت: »ئ���اووه���ەوا 
لەسەر  هەیە  زۆری  كاریگەریی 
گەرمی  و  م��رۆڤ  چاالكیەكانی 
ناوچەی  ل��ە  ش��ێ  ڕێ��ژەی  ب��ەرزی 
زەوی و زاری ڕەش پێستەكان بۆتە 
ڕەوشتیان  مرۆڤەكان  ئەوەی  هۆی 
لە كاتی هەڵچوونیان  بێت و  جۆرێ 

بنوێنن.  ڕەوشت  خراپترین 
لە  )مۆنتیسكۆ(  ب��ەرام��ب��ەردا  ل��ە 
دەڵێت:  یاساكاندا  ڕۆح��ی  كتێبی 
لە  ساردەكان  ناوچە  »دانیشتووانی 
و  بەهێزن  زۆر  جەستەییەوە  ڕووی 
زۆریش ڕاستگۆن، بە هیچ شێوەیەك 
ناوچە  ل��ە  ك��ە  ن��اك��ەن  ڕەف��ت��ارێ��ك 

دەكرێ«. گەرمەكاندا 
یەحقوبی  ئ��ەل��ب��ول��دان-ی  كتێبی 
چ��ەن��دی��ن ب��اب��ەت��ی ئ��اووه��ەوای��ی 
و  )با  لەوانە  لەخۆگرتووە  گرنگی 

جووڵەی  هەڵكردنی،  ئاڕاستەکانی 
هەورەكان، جۆر و بڕی باران بارین، 
جۆگەلەكانی  و  بروسكە  ه��ەورە 

ئاو(. ڕۆیشتنی 
عەرەبە  تێكۆشانی  و  هەوڵ  هەموو 
و  گەشەسەندن  لە  مسوڵمانەكان 
زیاتر  ئاووهەوا  زانستی  پەرەپێدانی 
بابەتەكان  لە  تێگەیشتنیان  هۆی   بە 
و ڕوونكردنەوەی تێبینیە كەسییەكان 
دەرەنجامەكانی  هەڵهێنجانی  و 
بەبێ  ه���ه م���ووی  ئ��ه م��ان��ه   ب����ووە، 
پێوانەكردنی  ئامێرەكانی  بوونی 
لەو  هەوا  و  كەش  پێکهێنەره كانی 

سەردەمەدا.
ئاووهەوا  زانستی  گەشەسەندنی 

لە سەردەمی بوژانەوەدا لە 
ئەوروپا

زانستی  پەرەپێدانی  و  گەشەسەندن 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  زیاتر  ئ��اووه��ەوا 
ئەوروپا،  لە  ب��وژان��ەوە  س��ەردەم��ی 

كتێبی ئەرستۆ، 
یەكەمین كتێبە 
دەربارەی بارودۆخی 
گۆڕانكارییە 
كەشییەكان، ئەبوقرات 
400 پ.ز كتێبێكی 
نووسیووە دەربارەی 
پەیوەندی نێوان 
بارودۆخە كەشیەكان و 
مرۆڤ و ئاسمان )هەواو 
ئاوو شوێن(. 
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كەلوپەلی  ئامێرو  چەندین  ك��ە 
لێكۆلینەوە  بە  تایبەت  پیشەسازی 
ڕۆلێكی  و  هاتەكایەوە  جیاجیاكان 
دەستنیشانكردنی  لە  گێڕا  گرنگیان 
ب���ژێ���وی ژی���ان���ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی. 
لە  س��ەردەم��ە  ئ��ەو  داهێنانەكانی 
لە  بریتین  ئ��اووه��ەواوە  ڕوانگەی 
پلەی  پێوانەكردنی  ئامێری  داهێنانی 
گەرمی )تەرمۆمەتر(  لەالیەن  زانا 
داهێنانی  1593ز.   ساڵی  لە  گالیلۆ 
)ب��ارۆم��ەت��ر(  پەستانپێو  ئ��ام��ێ��ری 
1643ز.  لەساڵی  تۆرشەلی  لەالیەن 
داهێنانی  دوو  لەمانە  هەریەك  كە 
خزمەتێكی  توانیان  و  بوون  گه وره  
گ���ەورە و ب��ەرف��راوان ب��ە ب��واری 
ئەوروپادا  لە  كە  بکه ن.  كەشناسی 
زانستی  توێژینەوەی  بوارەكانی  لە 
بواری  و  ئەكادیمیەكان  ناوەندە 
خزمەتێكی  ئ��اووه��ەوا،  زانستی 

لەو  هەر  كایەوە.  هێنایە  گەورەی 
س��ەردەم��ەدا دۆزی��ن��ەوەك��ەی زان��ا 
قەبارەی  نێوان  پەیوەندیی  لە  بویل 
هەوا و پەستانی هەوا پله ی گه رمی 
ه���ه وا ل��ه  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ب��ەرگ��ی 
بینی  ب��ەرچ��اوی  ڕۆڵێكی  ه��ەوادا 
زانیارییە  و  داتا  شیكردنەوەی  لە 
هەرێمێكی  هەر  ئاووهەواییەكانی 

دیاریكراو.
ڕوانگە  باڵوبوونەوەی  و  داهێنان 
لە  ئ��ەوروپ��ا،  ل��ە  كەشناسییەكان 
سەدەی 18دا بووە هۆی دەركەوتن 
نەخشەو  چەندین  كەڵەكەبوونی  و 
بووە  ئاووهەوایی.  زانیاری  خشتەی 
لە  سەرەكی  ئامانجی  گۆڕینی  هۆی 
دەستنیشانكردنی  و  ئاووهەوا  زانستی 
شیكردنەوە  و  زانیارییەكان  خشتەی 
بەكارهێنانیان  و  نموونەییەكان 
توێژینەوەكاندا  ناوەندەكانی  لە 
ناوەندی  تێكڕای  دەرهێنانی  بۆ 

بیركارییانە. ئەزموونی 
لە  یەكێكە  دوف  ئەڵمانی  زان��ای 
ڕۆڵی  كە  بەناوبانگەكان  زۆر  زانا 
گەشەپێدانی  لە  گێڕا  سەرەكیی 
زان��س��ت��ی ئ���اووه���ەوا ل��ە س���ەدەی 
كەس  یەكەمین  ه��ه روه ه��ا  18دا، 
ئاووهەوای  چەمكەكانی  که   بووە 
هه روه ها  بەكارهێناوە.  گشتگیری 
بەدوایەكەكانی  یەك  چاودێریكردنه  
لە  خ��ول��گ��ەی��ی��ەك��ان  ت���ۆپ���ەڵ���ە 
ش���ی���ك���ردن���ەوەی ئ����اووه����ەوا و 
گ��ەش��ەك��ردن��ی  و  س���ەره���ەڵ���دان 
بە  خولگەییەكان  گ��ەردەل��وول��ە 
ئاووهەواییەكانه وه   تۆپەلە  ه��ۆی 
هاوسەنگی  تێكڕای  دەرهێنانی  و 
سەر  بۆ  خۆر  تیشكی  بەركەوتنی 

ڕووی زەوی.
بووە  كەس  یەكەمین  بیرنهاوس  زانا 
دابەشبوونی  نەخشەی  یەكەمین  که  
جیهاندا  ل��ە  س���ااڵن���ەی  ب���اران���ی 
باڵوكردەوە. لە ساڵی 1845دا. دواتر 
یەكەمین  دوف  1848دا  ساڵی  لە 
باڵوكردۆتەوە  جیهانی  نەخشەی 
گەرمی  پلەی  مانگانەی  تێكڕای  كە 
پاشان  ک��ردب��وو.  دی���اری  ل��ه س��ه ر 
كەشییەكان  نەخشە  پەرەسەندنی 

پشت  بە  بایوز   بالوت  زانا  لەالیەن 
جیاوازی  و  با  ئاڕاستەی  بە  بەستن 
دابەشكردنی پەستانی هەوا، یەكێكی 
دیكە بوو لە داهێنانەكانی سەردەمی 
 1654 ساڵی  لە  ئەوروپا.  بوژانەوەی 
بەرێوەبەرایەتی  جار  یەكەمین  بۆ 
بەریتانیا  لە  كەشناسی  ڕوان��گ��ەی 

دامەزرا.
ئیدی زانستی ئاووهەوا پەرەی سەند، 
بەاڵم لە سەردەمە كۆنەكاندا بە هۆی 
گواستنەوەی  ه��ۆك��اری  نەبوونی 
ئ��اس��ان��ه وه  ه��ی��چ زان��ی��اری��ی��ەك بە 
نەده بووە.  پەیدا  یەكسان  شێوەی 
ئەو  خەڵكانی  ئ��ەوەش  س���ەرەڕای 
س���ەردەم���ە، زی��ات��ر گ��رن��گ��ی��ان بە 
که   ده دا،  ئەستێرەناسی(  )زانستی 
پەیوەندییه كی  س��ەردەم��ان��ەدا  ل��ەو 
هەبوو.  ژی��ان��ەوە  بە  توندوتۆڵیان 
لە  ئ��اووه��ەوا  كۆنگرەی  یەكەمین 
 1853 ساڵی  لە  بەسترا  جیهاندا 
زانستی  بناغەی  كۆنگرەیەدا  لەم 

دانرا. ئاووهەوا 
دووەم��ی  و  یەكەم  ش��ەڕی  دوات��ر 
ج��ی��ه��ان��ی، ب��ە گ��رن��گ��ت��ری��ن م��اوە 
دادەن�������درێ ب���ۆ دەرك���ەوت���ن���ی 
ڕەگەزە  پێوانەكردنی  ئامێرەكانی 
که   ئامێرانه ی  ئەو  و  كەشییەكان 
دی��اردە  پێوانەكردنی  بۆ  پێویستە 
باڵون،  )ڕادار،  وەك  سروشتییەكان 
ئاسمانی،  ناوەندی  دەستكرد،  مانگی 

...هتد(. كەشناسی  ڕوانگەی 

سەرچاوەكان:
المناخ،  علم   ، شعادة  د.نعمان   -1
ال��ن��ور  مطبعة  ال��ث��ان��ی��ة،  ال��ط��ب��ع��ة 
ال11-  ،1983 االردن،  النموذجیة، 

.26
الهیتی،  ف���ارس  ص��ب��ری  د.   -2
ال��ف��ك��ر ال��ج��غ��راف��ی ن��ش��أت��ە و 
االولی،المطبعة  مناهجە،الطبعة 

دارصفا ء،عمان،2005.
د.محمد  و  م��وس��ی  علی  د.   -3
الجغرافیة،مكتب  فلسفة  الحمادی، 

االنوار،دمشق،1980.

Sardar86.rania@yahoo.com

كتێبی ئەرستۆ یەكەمین 
كتێبە دەربارەی بارودۆخی 
گۆڕانكاریە كەشییەكان 
بە شێوەیەكی ڕاستەقینە. 
ئەبوقرات 400 پ.ز 
كتێبێكی نووسیووە 
دەربارەی پەیوەندی نێوان 
بارودۆخە كەشیەكان و 
مرۆڤ و ئاسمان )هەواو 
ئاوو شوێن(. 
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geology جيۆلۆجى

كاربۆنتوخمەگرنگەكەیژیان
د. ئیبراهیم محەمەد جەزا* 
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ئەم  توخمە گرنگەكانی خشتەی خولی، كاربۆنه.  لە  یەكێك 
پێك  زەوی  كێشی   %0.09 تەنیا  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  توخمە 
دەهێنێت، بەاڵم توخمێكی سەرەكییە بۆ دروستبوونی ماددەی 
زیندوو. وەك دەزانین هێمای کیمیایی ئه م توخمە بریتییە لە C و 
بە بوونی گەردیلە ژمارەی 6 دەناسرێت و دەكەوێتە كۆمەڵەی 
كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  خولییه وه .  خشتەی  چوارەمی 
ئه له كترۆنی هەیە. كاربۆن  تەنیا چوار  لە خولگەی كۆتاییدا، 
توخمێكی ناكانزایه  و بوونی چوار ئه له كترۆنی سەربەست لە 
دوایین خولگەیدا وا دەكات بتوانێت بەندی چواریی دروست 
بكات و بەشێوەیەكی ناوازەش بەندی بەهێزی كاربۆن-كاربۆن 

دروست بكات.
بنەچەی توخمی كاربۆن

زانستانەی  لەو  یەكێكە  خولی،  خشتەی  توخمەكانی  بنەچەی 
مشتومڕێكی زۆری لەسەرە و دەیان ساڵ لێكۆڵینەوەی وردی 
كە  بڕوایەی  ئەو  گەیشتوونەتە  زانایان  تا  ك��راوە،  دەرب��ارە 
ئاڵۆزە  كارێكی  توخمەكان  بنەچەی  دەستنیشانكردنی  كاری 
بنەچەی  بە  هەیە. سەبارەت  زیاتر  بە وردەكاریی  پێویستی  و 
 Killops سەرچاوەی  لە  سوود  دەكرێت  كاربۆن،  توخمی 
and Killops، 2005 وەربگرین و بە كورتی و بە ساكاری 

باس لە دروستبوونی ئەم توخمە بكەین لە گەردووندا:
بە شێوەیەكی سەرەكی، یه که مجار گەردوون لە هایدرۆجین 
لە  بچووك  بەشێكی  و  هیلیۆم  كەمێك  لەگەڵ  پێكهاتبووه، 
توخمە زیاتر قورسەكان. كرداری دروستبوونی توخمەكان لەو 
لە پاش ساردبوونەوەی  بنەڕەتییەی گەردوونه وه ،  هایدرۆجینە 
دوای تەقینەوە گەورەكەی پێش نزیكەی 15 بلیۆن ساڵ ڕووی 
داوە، ئه ویش بە هۆكاری توانه وه ی ناوكی، ئەمەش پێویستی 
بە پلەی گەرمی و پەستانی یەكجار زۆر هەیە لەناو كرۆكی 
ئەستێرەكاندا. بۆ نموونه خۆری خۆمان، واتە خۆری كۆمەڵەی 
توانای  ئەستێرەكاندا،  لەناو  بچووكە  ئەندازەیەك  تا  خۆر، 
توانەوەی هایدرۆجینی هەیە، كە ئەم كارلێكانە لەخۆدەگرێت:

1H +1H                         2H + وزه 
2H +1H                       3He + وزه 

3He + 3He    4He + 1H + 1H + وزه 
بێگومان له  هاوکێشه کاندا، ژمارەی سەر توخمەكان، بریتییە لە 
بارستەژمارە. هەر بە هۆكاری بوونی پلەی گەرمی و پەستانی 
لەڕادەبه ده ر بەرز، ئه له كترۆنەكان جیا دەبنەوە و پالزما دروست 
بەسەردا  توانەوەیان  ناوكەكان كارلێكی  پاشماوەی  دەكەن و 
ڕوودەدات. لە كۆتاییدا بڕێكی باش لە هیلیۆم بەرهەم دێت، 
دواتر توانەوەی هیلیۆم-یش دەست پێدەكات، لەسەر بنەمای 
دروست  ئۆكسجین  و  كاربۆن  خوارەوەش  كارلێكانەی  ئەم 

دەبن:
4He + 4He + 4H                 12C + وزه

 12C + 4He                 16O + وزه

هایدرۆجین زۆره لەناو ئەستێرەدا و كاتێك توانەوەی هیلیۆم 

لەناو كرۆكی ئه ستێره دا دەست پێدەكات و ئەگەر بەرهەمەكانی 
ئەستێرەكەدا  دەرەوەی  بەرگی  لەگەڵ  هیلیۆم-یش  توانەوەی 

تێكەڵ ببن، ئەوا توخمەكانی دیکه ش دروست دەبن.
كاربۆن یەكەی سەرەكی ژیان

وەك ئاماژەی پێ درا، كاربۆن بەشێكی زۆر كەم لە بەرگەكانی 
كەڤریی و ئاویی و گازیی، كە پێكەوە ژینگەی زەوی دروست 
گرنگییەكی  كاربۆنەكان  فرە  نیشته نییە  دێنێت.  پێک  دەكەن، 
و  ئەڵماس  لەوانە  مرۆڤایەتی،  بۆ  هه یه   گەورەیان  یەكجار 
له   جگه   و  كاربۆنن  سروشتیی  شێوەی  دوو  که   گرافایت، 
سووتەمەنیی  هه روه ها  مەگنیسیۆم،  و  كالسیۆم  كاربۆناتەكانی 

بەردین، ئه مانه هه موویان نیشته نیی کاربۆنن. ئەوەی كە توخمی 
كاربۆنی ئاوا گرنگ كردووە، ئەو توانا زۆرەیەتی لە پێكهێنانی 
ئاوێتەی جیاواز له  کارلێکیدا لەگەڵ توخمەكانی دیکه ی وەك 

هایدرۆجین و ئۆكسجین و گۆگرد و نایترۆجین.
كاربۆن، كاتێك بەندی هاوبەش لەگەڵ خۆی یان توخمێكی 
شێوە  كە  توخمانەی  لەو  دەبێت  یەكێك  پێكدەهێنێت،  دیکه  
ئه له كترۆن  هەشت  كۆتاییدا،  بەرگی  لە  ئه له كترۆنییەكەی 
لێكردنەوەی  كردەی  سانایی  بە  زۆر  كاربۆن  لەخۆدەگرێت. 
لەگەڵ  دەئۆكسێت  یان  هایدرۆجین،  لەگەڵ  دێت  بەسەردا 
لە  كاربۆن  باڵوەی  زۆر  ئاوێتە  دوو  ئەو  ئەمەش  ئۆكسجین، 
توێكڵی زەویدا دروست دەكات، میسان CH4 و دوانۆكسیدی 
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توخم،   100 نزیكەی  سەرنجڕاكێشە،  ئەوەی   .CO2 كاربۆن 
 70000 نزیكەی  و  یەكدەگرن  پێكەوە  كاربۆن،  لە  جگە 
ئاوێتەی نائەندامی دروست دەكەن، لەكاتێكدا كاربۆن لەگەڵ 
خۆیدا یان لەگەڵ چەند توخمێكی دیکه دا نزیكەی 4 ملیۆن 

ئاوێتەی ئەندامی دروست دەكەن!
و  ئەڵماس  لە  هەریەك  لە  سەربەست  شێوەیەكی  بە  كاربۆن 
گرافایتدا هەیە، هەروەها بەشێكی گرنگی گازی سروشتی و 
پێدرا،  ئاماژەی  پێكدێنێت. وەك  بەردین  پێترۆڵ و خەڵووزی 
دوانۆكسدی  و  دەگرێت  یەك  ئۆكسجیندا  لەگەڵ  كاربۆن 
وەك  هەروەها  و  دێنێت  پێك  ه��ەوادا  بەرگە  لە  كاربۆن 

كاربۆنات-ەكانیش لەناو بەردی كلس و تەباشیردا هەیە.
ئەڵماس و گرافایت

لە كاربۆن دروست  ماددە گرنگە، هەردووكیان  ئەم دوو 
بدەم  پێ   ئاماژەی  لێرەدا  دەمەوێت  كە  ئ��ەوەی  بوونه. 
دەكاتەوە  ڕوون  بۆمان  كە  گرنگە  هێڵكارییەكی  شێوەی 
كە ئەم دوو خاوە چۆن و لە چ بارودۆخێكدا جێگیر دەبن 
و سنووری نێوانیان چۆن دەبێت، بڕوانه شێوەی ژمارە 1. 
وەك لە شێوەی پێشوودا دیارە گرافایت لە ژێر پەستانی 1 
گۆڕرانی  بەاڵم  جێگیرە،  سیلیزیدا  پلەی   25 و  ئەتمۆسفیر 
ساڵ  ملیۆنان  لەوانەیە  و  خاوە  زۆر  گرافایت  بۆ  ئەڵماس 
تێپەڕ ببێت پێشئەوەی ڕووبدات. بێگومان ئێستا لە تاقیگەدا 
دەكرێ ئەڵماس دروست بكرێت، ئەویش بە بەكارهێنانی 
كە  ئاشكرایە  بەرز.  گەرمییەكی  پلەی  و  زۆر  پەستانێكی 
ئەڵماسی دەستكرد لەڕووی بینراوەییەوە جیاوازیی هەیە لە 
ئەڵماسی سروشتی، لەگەڵ ئەوەشدا لە پیشەسازیدا ڕۆڵێكی 
وشووشە  ئاسن  و  كۆنكرێت  بڕەری  وەك  هەیە  گرنگی 
گەردیلەیەكی  هەر  ئەڵماسدا  لە  بەكاردێت.  سمارتە  و 
واتە  پێكدەهێنێت،   sp3 جۆری  دووڕەگبوونی  كاربۆن، 
ده به سترێنه وه   دیکەوە  كاربۆنی  چوار  بە  كاربۆنێك  هەر 
بە بەندی هاوبەشی بەهێز، لە هەر سێ  دوورییدا كە ئەمە 
شێوەی  بڕوانه  ئەڵماس،  وێنەیەی  بێ   پتەوییە  ئەو  دەبێتە 
دەگاتە  كە  توانەوەی،  پلەی  بەرزی  هەروەها   ،a2 ژمارە 

3550 پلەی سیلیزی.
هەرچی گرافایتە كە لە پێكهاتەكەیدا گەردیلەكانی كاربۆن بە 
شێوەی ئەڵقەی شەشالیی ڕیز دەبن و گەردیلەكان هەموویان 
بە  گەردیلەیەك  هەر  كە  دەبن،  ڕەگ  دوو   sp2 شێوەی  بە 
كاربۆن  دیکه ی  گەردیلەی  سێ   لەگەڵ  هاوبەش  بەندی 
دەمێنێتەوە  و  نەبووە  دووڕەگ  ئۆربیتاڵەی   p2 ئەو  بەستراوە. 
بەكاردێت لە بەندی پای piدا. یەكێك لە سوودە گرنگەكانی 
چونكە  كارەبایە،  باشی  گەیەنەرێكی  كە  ئەوەیە  گرافایت، 
ئه له كترۆنی سەربەستی زۆرە بە ئاڕاستەی شیتەكانی گرافایت. 
بەستراون،  پێكەوە  ڤاندەرڤاڵزەوە  هێزی  لەڕێی  شیتانەش  ئەم 
بڕوانه شێوەی ژمارە b2. سەرەڕای ئەوەی كە گرافایت وەك 
و  پێنووس  لە  هەروەها  لینج،  واتا  لۆبریكەنت،  ماددەیەكی 

كاترێجی پرێنته ره کان و کۆپییه کاندا بەكاردێت.

ئەویش  باسكرا، كاربۆن سیفەتێكی زۆر گرنگی هەیە،  وەك 
گەردیلەی   50 دەگاتە  كە  زنجیرەیە،  دروستكردنی  توانای 
كاربۆن و ئەڵقەی شەشال یان پێنجالی جێگیر، که لە هەندێك 
C60دا  لە  وەك  كاربۆن،  گەردیلە   70 تا   60 دەگاتە  باردا 
دەبینرێ كە بە فلۆرینەكان Fullerenes دەناسرێن. هەر ئەم 

سیفەتەشە دەبێتە پێكهێنانی ملیۆنان لە ئاوێتە ئەندامییەكان. 
یەكێكی دیکه  لە بەكارهێنانە گرنگەكانی كاربۆن، بەتایبەتی لە 
بواری زەویناسیدا، بریتییە لە دروستكردنی كاربۆرەندۆم، كە 

پێكهاتەیەكی پتەوی شێوە ئەڵماسە.
كاربایدەكان

ئاوێتەی  دەگرێت،  یەك  كانزاكاندا  لەگەڵ  كاتێك  كاربۆن 
نموونە  بۆ  دەناسرێن،  كارباید  بە  كە  پێكدەهێنێت  ئایۆنی 
CaC2 و Be2C، بێگومان ئەم ئاوێتانە لەگەڵ ئاودا كارلێك 

دەكەن.
ئاوێتەی  و  یەكدەگرێت  سیلیكۆنیش  لەگەڵ  ك��ارب��ۆن 
 ،SiC كارباید،  سیلیكۆن  بە  كە  دەكات  دروست  هاوبەش 
كارلێكەوە  ئەم  لەڕێی  كە  دەناسرێت،  كاربۆرەندۆم  یان 

ئامادەدەكرێت:
SiO2(s) +3C(s)           SiC(s)   + 2CO(g)

كاربۆن  لەگەڵ  سیلیكۆن  گەرمكردنی  لەڕێی  كاربۆرەندۆم 
دێت.  بەدەست  سیلیزیدا  پلەی   1500 گەرمی  پلەی  لەژێر 
كاربۆرەندۆم وەك ئەڵماس بەهێزە و پێكهاتەكەشی وەك ئەو 
وایە، واتە هەركاربۆنێك بە چوار سیلیكۆنەوە بەستراوە كە بە 
پێچەوانەشەوە ڕاستە. وەك ئاشكرایە كە كاربۆرەندۆم وەك بڕەر 
و سمارتە بەكاردێت و ڕۆڵێكی بەرچاوی هەیە لە ئامادەكردنی 
بڕگەی تەنك و بڕگە لووس که بۆ مادده  و كەڤرەكان دروست 

دەكرێن بە مەبەستی لێكۆڵینەوەیان لەژێر وردبیندا.
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له   ماوه   وڕ  واقت  هه رگیز  ئایا 
له م  سروشتیی  جێیی  نامۆترین 

سه ر زه وییه؟
حه وت  له م  ب��ه ره وه   ورد  ئێستا 

شوێنه دڵبه ره .
وت�������راوه ک���ه  ح��ه ق��ی��ق��ه ت 
و  گێڕانه وه   له   کاریگه رتره 
ده گونجێت  بارێکه  ئه مه ش 
ڕاده به ده ر  له   شوێنه  ئه م  به سه ر 
زه ویدا.  سه ر  سه رنجڕاکێشانه ی 
ده خۆیت  فریو  زۆر  تۆ  بگره 
شوێنانه  ئ��ه م  خ��ۆت  ب��ه   گ��ه ر 

نه بینیت.
1. چاوی ئه فریقیا،  مۆریتانیا

ئه م نهێنییه، بونیادێکی پێکهێناوه ، 
کم-ه،   40 له   تیره که ی  مۆریتانیاوه ،  بیابانی  که وتووه ته 
له   ئاسمانی  که شتیوانانی  و  به ناوبانگه  گه لێک  شوێنێکی 
شتێکی  ئه مه   ده ڵێن  زانایان  ده یبینن.  ئاسمانه وه   بۆشایی 
هه زاران  کۆبووه وه ی  له   که   پێنه کراوه   باوه ڕ  سروشتی 
ساڵی تاوێر و خۆڵ و  خاکه وه  په یدا بووه . بچۆره  گووگڵ 

ماپ بۆ سه یرکردنی ئه م چاوه ، چاوی ئه فریقیا.
2. نیشته نیی گۆماوه کانی "په موکاڵێ"، تورکیا

که   تورکیا  "په موکاڵێ"ی  له   ده گمه ن  گۆماوێکی  چه ند 
به  هه زاران ساڵی ڕۆیشتنی سوێراو په یدابووه ، له  بنه ڕه تدا 
ئه م  که   ب��ووه .  دروس��ت  بۆ  شکڵیان  بوومه له رزه وه   له  
نیشته نییه  سپییانه  له  کاربۆناتی کالیسیۆم و هه ڵقواڵنی ئاوی 
زه وییه وه  ژێره وه ی  نیشته نییه کانی  چینه   له   کانیاوه کانه وه 
ڕێژه یی-ش  به شێوه یه کی  و  زه وی    ڕووی  سه ر  دێنه  
پێگه یه کی کلتووریی  ئه م شوێنه وه ک  وایه  نیاز  ناڕوونه. 

یۆنیسکۆ بێته ئه ژمار.
3. چاڵه  شینه  گه وره که ی بیلیز

ئه م چاڵه ناو بۆشه ی نێو ئۆقیانووسی ئه تڵه سی، له  ئاسمانه وه  
دیمه نێکی سه یری هه یه  و یه کێکه  له و چه ند چاڵه بینراوه ی 
شێوه یه کی  چاڵه که   بیلیز-ه وه ،  ئاوه کانی  که وتۆته   که  
قوچه کیی بڕراوی هه یه  که  بنکه ی له  سه ره وه  و لوتکه ی 
بۆ خواره وه یه ، تیره که ی له الی ژووروو به  1000 پێ و 
له  الی خواروو نزیکه ی 412 پێ، داده نرێ. هه زاران ساڵی 
ئێستا و له  چاخه  سه هۆڵینه کانی سه ر زه وی، له م  به ر له  

نامۆترینجێگا
سروشتییهکانیسهرئهمههسارهیه
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ناوچه یه  کۆمه ڵێک ئه شکه وت به  تونێلی خواکرد پێکه وه  
به ستراون و شێوه یان وه ر گرتووه ، دواتر به  توانه وه ی 
ئه م  و  به رزبۆته وه   ده ریا  ئاوی  ئاستی  زه وی،  سه هۆڵی 
ده رچه ی  و  که وتوون  ئاو  ژێر  پێکه وه ییانه  ئه شکه وته  

ئێستای ئه م ئه شکه وتانه  ئه م چاڵه  گه ورانه یه.
شانشینی  له   ستۆن-هێنگ  گابه رده کانی   .4

یه کگرتوو
گه وره ی  بازنه یه کی  گه وره یه ،  ئه ڵقه ییه   ئایکۆنه  ئه م 
له   که   سالسبێری-ییه وه ،  ده شتی  ده که وێته   پێکهێناوه ، 
نێوان  هی   ده کرێ  مه زه نده   و  هه یه   مێژووه وه   پێش 
سااڵنی 3000 تا 2000ی پێش زایین بێت. تا ئێستا به  
ته واوی بۆ هیچ که س ڕوون نه بۆته وه  چۆن ئه م بازنه  
گه وره  پڕ په نهانییه  له  م گا به ردانه دروستکراوه  و ئاوها 
ئه م دیمه نه  جوانه ی پێ نه خشێنراوه  که  له  جیهاندا بێ 
وێنه یه . یه کێك له  بۆچوونه کان ده ڵێت، ڕه نگه ئه میش له  
سه رده مانێکدا قیبله یه کی دیکه ی پیاوانی ئایینی بووبێت 
که  له  کاتی دوورکه وتنه وه ی خۆر له  ئه وپه ڕی دووریی 

خۆیدا له  زه وییه وه  ڕوویان تێ کردبێت.
5. تاوێره کانی مۆئێراکی له  نیو زیالند

ئه م تاوێره ناوازانه ، دیارده یه کی سروشتین و پێش چوار 
ملیۆن ساڵ ئه م شێوه یه ی ئێستایان وه رگرتووه ، له  دامێنی 
دوورگه ی  ده که وێته  که   ئۆتاگۆ،  که ناراوی  باکوری 
باشوری نیوزیالنده وه ، به رزییان له  دوو مه تر زیاتره  و 

کێشیان چه ند ته نێکه.
6. ده روازه ی دۆزه خ، تورکمانستان

باکووری  له   کاراکووم  ده شتی  ئاگرینی  ده رچ��ه ی 
له   هه یه .  ترسناکی  و  نامۆ  دیمه نێکی  تورکمانستان، 
گڕ  به رده وام  و  سروشتییه   گازی  کێڵگه یه کی  ڕاستیدا 
ده هاوێت له و ده مه وه ی له  ساڵی 1971دا له  الیه ن چه ند 
ئه م  تێبه ردرا.  گڕی  جارانه وه   سۆڤێتی  ئه ندازیارێکی 
ئاگره یان بۆیه  تێبه ردا تا ئه و گازه  سروشتییه که  خۆی 
و  واڵته که یانه وه   ئاسمانی  نه چێته   کوشنده یه   گازێکی 
له م  که   ژه ه��ره دا  ئه م  باڵوبوونه وه ی  به سه ر  ببن  زاڵ 
ده یه یه   چوار  ئێستا  وا  ده ر.  ده هاته  داڕماوه وه   زه ویییه  

ده سووتێت.
7. ساالر دی یۆنی، پۆلیڤیا

و  ناوێزه  سروشتیی  دیمه نێکی  نامۆیه،  جوانییه   ئه م 
پێکهاتووه   بینراوه ته وه ،  پۆلیڤیا  له   ته نیا  نه ناسراوه، 
به   داده ن��رێ  که   خوێین،  ده ریاچه ی  گه وره ترین  له  
ڕووبه ره که ی  و  ئاسماندا  ڕووی  به   ئاوێنه   گه وره ترین 
هێنده ش  ده ریاچه یه   ئه م  دووجا.  10582ک��م  ده کاته 
توخمی لیسیۆم Lithiomی تێدایه داده نرێ به  50% تا 

70%ی لیسیۆمی هه موو جیهان.

ئاماده کردنی: نه ورۆز
www. wikipedia.org :سەرچاوە
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گەش  ئاسۆیەكی  دەچ��ێ��ت  ل��ەوە 
فەزاییەكان  گەشتە  چ��اوەڕوان��ی 
دەرەوەی  ب��ۆ  بەتایبەتی  ب��ک��ات، 
دووای��ی��ان��ەدا  ل��ەم  خ��ۆر.  كۆمەڵەی 
پێویست  پ��ل��ۆت��ۆن��ی��ۆم��ی  ت���وان���را 
ئیشپێكردنی  بۆ  كە  بەدەستبهێنرێ 
بەكاردێت  فەزاییەكان  كەشتییە 
ئەو  خۆر،  وزەی  بە  پشتبەستن  بێ  
لە  لەمەوبەر  ساڵ   25 پێش  توخمە 
ئەمریكا به  بڕێکی که م دۆزرایه وه  و 
كەشتییە  شوێنانەی  لەو  بەرهەمهات. 
نموونە  بۆ  دەچن،  بۆی  فەزاییەكان 
یان  خ���ۆر،  ك��ۆم��ەڵ��ەی  دەرەوەی 
مەریخ،  هەسارەی  جەمسەرەكانی 
ناگاتێ،  باشی  بە  خۆریان  تیشكی 
گەرمیە  ل��ەو  س��وود  پێویستە  بۆیە 
هاوتا  شیبوونەوەی  لە  كە  وەربگیرێ 
238دا  پلۆتۆنیۆم  تیشكدەرەكانی 
كارەبا.  وزەی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەیە 
خەزن  توخمە  ل��ەو  پێشتر  ئ��ەوەی 
تەواوبوون  ب��ەرەو  ئێستا  وا  ك��راوە 
1988وە  ساڵی  لە  چونكە  دەچێت، 

هاوتا  ئەو  بەرهەمهێنانی  لە  ئەمریكا 
تەنیا  ئێستا  و  وەستاوە  تیشكدەرانە 
تیشكدەرانە  م��اددە  لەو  16.8كگم 
ئەنجومەنی  ڕاپۆرتی  بەپێی  و  ماوە 
ئەمریكا  لە  تۆژینەوەكان  نیشتمانیی 
بە  ك��رای��ەوە،  باڵو   2011 ساڵی  لە 
238ی  پلۆتۆنیۆمی  بەدەستهێنانی  بێ  
نە  ب��ەدواوە،  دەیەیە  لەم  پێویست، 
دیكە،  واڵتێكی  هیچ  نە  و  ئەمریكا 
كە  گەردوونییەكان  ك��ارە  ناتوانن 
بەجێ  هەیە  جیاكەرەوەیان  سیفەتی 

بهێنن.
هەنگاوناندایە  لە  ئەمریكا  ئێستا 
هێڵەكانی  گ��ێ��ڕان��ەوەی  ب����ەرەو 
ساڵی   ،238 بلۆتۆنیۆم  بەرهەمهێنانی 
لەو  گرامێك  چەند   2012 ڕاب��ردوو 
وزەی  وەزارەت���ی  لەالیەن  هاوتایە 
تاقیگای  لە  بەكارهێنرا  ئەمریكییەوە 
"ئۆك ڕیدج"ی نیشتمانی لە ویالیەتی 
ئەنجامی  بەپێی  هه روه ها  تینیسی، 
سااڵنە  دەتوانرێ  تاقیكردنەوەكان، 
بێت  بەرهەم  ماددەیە  لەو  1.5كگم 

پێویستیەكانی  لە  بەشێك  بەشی  كە 
لەنێو  هەمووی.  نەك  دەك��ات  ناسا 
ڕیدج"  "ئ��ۆك  ناوكی  كارپێكەری 
نیشانەیەك لە ئەلەمنیۆم كە پڕ كرابێت 
به  تیشكدەر،  ی   237 نپتۆنیۆم  بە 
ئینجا  دەك��رێ،  بۆردومان  نیوترۆن 
بەرهەمدێت،  كە   238 پلۆتۆنیۆم 
ج��ی��ادەك��رێ��ت��ەوە. ب��ەپ��ێ��ی وت��ەی 
تاقیگاكە،  بەشەی  ئەو  بەڕیوەبەری 
دەبێت  ب��ەردەوام  تاقیكردنەوەكان 
جۆری  بڕو  تا  ئەمساڵ،  كۆتایی  تا 
باش  و  زۆر  گرنگە  م���ادددە  ئ��ەو 
بەڕێوبەرە،  ئەو  وتەی  بەپێی  بكرێ. 
دیاریكراوە  بەرهەمهێنانە  ئەو  گرفتی 
بڕی  ئێستادا  لە  دەكرێ.  چارەیش  و 
تەرخانكراوە  بۆ  ملیۆن دۆالری   100
دەبێت  زیاد  بەرهەمهێنانیش  ئاستی  و 

بە هاتنی ساڵی 2017.

هاوكارجەمال ئا: 
 18 ژ.  العربی  لمجلة  العلمی  الملحق 

مانگی 6/ 2013.

گەشتەفەزاییەكانوئاسۆیەكیڕوون
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ڤێتێرنەری

دیاردەیئاوبەندیپهلهوهر
د. فەرەیدون عەبدولستار*

veterinary

پەلەوەر  كوردستان  له  ئێستا 
به خێوکردن، یه کێکه له  کارە سەرەكی 
و گرنگەكان، چونكە خۆی لە خۆیدا 

پێداویستییە  دابینكردنی  بۆ  هەوڵێكە 
لە  كوردستان  خەڵكی  خۆراكییەكانی 

سپی. گۆشتی 
ه��ۆك��ارە  ه��ۆی  ب��ە  نەخۆشییەكان 
تەنیا  جیاوازەكانەوە،  نەخۆشخەرە 
گەشەكردن  بەردەم  لە  نین  بەربەست 
و پێشكەوتنی پڕۆژەكانی بەخێوكردنی 
كێشەی  بەڵكو  كوردستان  لە  پەلەوەر 
دی��ك��ەش ه���ەن ك��ە دەب��ن��ە ه��ۆی 

كێشانەش: لەو  پەكخستنیان 
و  ك��ارگ��ێ��ڕی  ئاستی  الوازی���ی   -1

بەخێوكردنی  هۆڵەكانی  بەڕێوەبردنی 
و  ژینگە  دابینكردنی  ل��ە  پ��ەل��ەوەر 
بەپێی  پێویستە  كە  گونجاو  ڕووبەری 

ژمارە و تەمەنی جوجكەكان بێت.
2- دابینكردنی هاوسەنگ بە پێكهێنەرە 
و  پڕۆتین  لە  خۆراك  سەرەكییەكانی 
كاربۆهیدرات و چەوری و ڤیتامینەكان 
و كانزاكان و ئاو و ڕەچاونەكردنی بە 
پێی تەمەنی جوجكەكان لەو كێشانەش 
ئاوبەند  دی���اردەی  ڕوودەدات  ك��ە 
هۆڵەكانی  زۆربەی  لە  كە   Ascites
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دەكرێ  تێبینی  پەلەوەردا  بەخێوكردنی 
بە  ل��ەب��ەرئ��ەوە  دەبێتەوە  دووب���ارە  و 

بەردەوام دادەنرێ. كێشەیەكی 
سەبارەت  زانیاری  باڵوكردنەوەی  بۆیە 
پێویستە  کارێکی  ئاوبەند  دیاردەی  بە 
بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی  خ��اوەن  بۆ 

پەلەوەر لە شارەكانی كوردستان.
لە  بریتییە   Ascites ئاوبەند  دیاردەی 
شلەمەنی  ناسروشتی  كۆبوونەوەیەكی 
بۆشاییەكانی  و  سك  بۆشایی  لەنێو 

دەوروبەری دڵی باڵندەی تووشبوو.
ئەنجامی  لە  دەبێت  دروست  ئاوبەند 
جۆرەكانی  هاوسەنگی  تێكچوونی 
 Changes in خوێنەوە  پاڵەپەستۆی 
تێكشكاندنی  هەروەها  و   Pressure

 Vascular و  خوێنەكان  موولوولە 
damge و ڕوودانی گیرانی موولوولە 

لیمفاویەكان.
بەپێی سەرچاوەكانی پزیشكی ڤێتێرنەری 
هۆكاری سەرەكی ڕوودانی ئاوبەند لە 
پەلەوەردا  بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی 
پاڵەپەستۆی  بەرزبوونەوەی  لە  بریتییە 
مریشكەكاندا  سییەكانی  لە  خوێن 
كە   Pulmonary hypertension

بە  هەیە  پەیوەندی  بێگومان  ئەمەش 
هۆكارەوە: كۆمەڵێك 

خوێی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  یەكەم: 
مریشكدا  ئاڵفی  لەنێو   NaCl چێشت 

)ژەهراویبوون بە خوێی چێشت(.
پێگەیشتنێكی  و  گەشەكردن  دووەم: 
خێرای جوجكەكان لە ئەنجامی پێدانی 
ئاڵفی چڕوپڕ دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی 
و  شانە  بۆ  پێویست  ئۆكسجینی  گازی 

تووشبوو. باڵندەی  خانەكانی 
گ��ازی  زیادپێویستبوونی  س��ێ��ی��ەم: 
هەوای  و  كەش  لەكاتی  ئۆكسجین 
و  ب��ەرزەك��ان  شوێنە  ل��ە  و  س���ارددا 
لە  ماندووكەرەكان  هۆكارە  بوونی 
بەرزبوونەوەی  هەروەها  و  ژینگەدا 
ئ��اس��ت��ی ه��ۆرم��ۆن��ی س��ای��رۆك��س��ی��ن 

.Hyperthroidism

په له وه ر  جگەری  هەوكردنی  چوارەم: 

ڕوودان��ی  هۆی  دەبێتە   Hepatitis

ئاوبەند.
دەرمانی  بەكارهێنانی  زیاد  پێنجەم: 
ئاڵفی مریشك و  لە   Furazolidone

قەل و مراویدا.
و  شێرپەنجە  بە  تووشبوون  شەشەم: 
ئەندامەكانی  لە  لووەكان  دروستبوونی 

تووشبوو. باڵندەی 
ژەهراوییەكانی  ه��ۆك��ارە  ح��ەوت��ەم: 
و   Aflatoxin و  دایۆكسین  وەك��و 
 polychlorinated biphenyls

مولوولە  تێكشكاندنی  هۆی  دەبنە  كە 
خوێنەكان و ڕوودانی ئاوبەند.

دەبینرێن  كە  گۆڕانكارییانەی  ئەو   -

باڵندەی  م��ردارب��وون��ەوەی  دوای  لە 
لە: بریتین  تووشبوو 

1- ئاوسان و سورهەڵگەڕانی سییەكان.
2- كۆبوونەوەی شله یەكی زەردباو لە 

سكدا. بۆشایی 
جگەری  ئاوسانی  و  گەورەبوون   -3
بە  داپۆشراوە  كە  تووشبوو  باڵندەی 

فبرینی. پەردەیەكی 
ب��ە م��ەب��ەس��ت��ی ك��ۆن��ت��رۆڵ ك���ردن و 
ڕەچاوی  پێویستە  ئاوبەند،  ڕوونەدانی 

ئەم خااڵنە بكرێت:
یەكەم: خاوەن پڕۆژەكان پێویستە ئەوە 
پێگەیشتنی  و  گەشەكردن  كە  بزانن 
سروشتی  و  هێواشی  بە  جوجكەكان 
بێت واتە قۆناغ لە دوای قۆناغ باشترە 
پەلە  و  بێت  خێرایی  بە  كە  ل��ەوەی 
جوجكەكان  گەورەبوونی  لە  نەكرێت 

فرۆشتنیان. و 
ئۆكسجینی  گازی  دابینكردنی  دووەم: 
بە  ئەمەش  جوجكەكان  بۆ  پێویست 
پێی  بە  كە  هاوسەنگ  ئاڵفێكی  پێدانی 
زانستی  بەرنامەیەكی  بەپێی  و  تەمەنیان 

گیرابێتەوە.
خوێی  ڕێ��ژەی  زیادنەكردنی  سێیەم: 
سروشتی  ئاستی  لە   NaCl چێشت 
كە بریتییە لە 3.5كگم بۆ یەك تەن لە 

مریشك. ئاڵفی 
چ�����وارەم: دی��اری��ك��ردن��ی ه��ۆك��ارە 

چارەسەركردنیان. و  میكرۆبیەكان 
پێنجەم: دابینكردنی ژینگەیەكی لەبار و 
گونجاو بۆ بەردەوامی ژیانی جوجكەكان 

لە پڕۆژەكانی بەخێوكردنی پەلەوەردا.

سەرچاوەكان:
Herenda. D. C. and Franco. 
D. A, (1996).

Poltry diseases and meat 

hygiene: a Color atlas. 1st 

ed Iowa state university 

press. Iowa.

ڤێترینەری * كۆلێژی پزیشكی 
سلێمانی زانكۆی 

خاوەن پڕۆژەكان 
پێویستە ئەوە بزانن 
كە گەشەكردن و 
پێگەیشتنی جوجكەكان 
بە هێواشی و سروشتی 
بێت واتە قۆناغ لە 
دوای قۆناغ باشترە 
لەوەی كە بە خێرایی 
بێت و پەلە نەكرێت لە 
گەورەبوونی جوجكەكان 
و فرۆشتنیان
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ج��ۆری  زۆر  نەخۆشی، 
نه خۆشی  كە  پێویستە  ب��ەاڵم  هەیە، 
بنەمای  لەسەر  ئەویش  بكرێ،  پۆلێن 
واتای  بە   ،prognosis واتە  ئەنجام، 
هەیە  چاكبوونەوەی  ئەگەری  ئه وه ی 
نا؟  یان  پەرەدەسێنێت  ئایا  نا؟  یان 
ترسناك  نەخۆشی  بنەمایە،  ئەم  لەسەر 
ئایدز  وەك  نییە  چارەسەری  كە  هەیە 
نەخۆشیش  هەندێک  شێرپەنجە.  یان 
ده كەوێتەوە  لێ  ئێفێکتی  ساین  هەیە 
ترسناكە  ئەمەش   ،complication

گرانەتا.  و  ماڵتا  تای  نەخۆشی  وەك 
باوە  هەیە  دیکه  نەخۆشی  هەندێک 
ئەنجامەكەشی  و  نییە  لێكەوتنەوەی  و 
سااڵنە  و  باشە  prognosisی  واتا 
بێ  زۆرجار  و  ده یگرن  مرۆڤ  ده یان 
دەبنەوە.  چاك  دەرمانیش  وەرگرتنی 
هەموو  بە  ئەنفلەوەنزا  وه ک  نموونەش 
ئەنفلەوەنزای  وه ک  جۆرەكانییه وه 
ئەنفلەوەنزای  و  باڵندە  و  ب���ەراز 
وەرزی،  ئەنفلەوەنزای  یان  ئاسایی 
سااڵنەی  لەم  نەخۆشییانە  ئەم  بەاڵم 
خۆیان  ترسناكی  شێوازێكی  دواییدا، 

پێشكەش دەكه ن، ئەویش بە گۆڕینی 
مەترسیدارە  زۆر  ئ��ەم��ەش  خ��ۆی، 
هەموو  لەوانە  هۆكارێك،  چەند  لەبەر 
چارەسەری  ڤایرۆسی،  نەخۆشییەكی 
هەیە.  تەشەنەكردنی  ئەگەری  و  نییە 
هەروەها ئەگەری گۆڕینی خۆی هەیە 
زیادبوونی  یا  دیکه،  نەخۆشییەكی  بۆ 
گۆڕینی  یان  كوشندەییەكەی،  ڕێژه ی 
تووشی  كە  ئ��اژەاڵن��ەی  ج��ۆرە  ئ��ەو 
بریتییە  نەخۆشییانە  لەم  یەكێك  دەبن. 
هەناسەییەكان،  ڤایرۆسییە  نەخۆشییە  لە 

وەك كۆرۆنا ڤایرەس.
و  بچووكه  زیندەوەرێكی  ڤایرۆس 
 DNA ڤایرۆسی  هەیە،  جۆری  دوو 
  RNA ج��ۆری   .RNA ڤایرۆسی  و 
 ،DNA ج��ۆری  ل��ە  مەترسیدارترە 
دەس��ت  زی��ات��ر  و  زووت���ر  چونکه 
شێوازی  و  بە گۆڕینی خۆی  دەكات 
نەخۆشییەكەی دەگۆڕێت و هەندێجار 

دەبێتە  یان  دەبێت  كوشندەتر  زۆر 
كۆئەندامی  توانای  دابەزینی  هۆكاری 
نەخۆشی  بە  تووشبوون  و  بەرگری 
ڤایرۆسیە  شێوە  بەهەمان  كە  دیکه 
یان هه ندێجار بەكتیریە و یەكێك لەم 
لە  بریتییە  ڤایرۆسیانە  نەخۆشییە  جۆرە 

نەخۆشی كۆرۆنا ڤایرەس.
ك���ۆرون���ا ڤ���ای���رەس، ب��ری��ت��ی��ی��ە لە 
ڤ���ای���رۆس���ی كە  ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ەك��ی 
بچووكە  زۆر  نەخۆشیی  هۆكارێكی 
لە  جارێك  چەند  مرۆڤێك  هەموو  و 
و  دەگرێت  نەخۆشییە  ئ��ەم  ژیانیدا 
دەبێت  ئاژەاڵنیش  تووشی  هەروەها 
و  سەگ  و  راكون  و  مه یموون  وەك 
وەك  قرتێنه ره کان  هەروەها  و  پشیلە 
تووشی  نەخۆشییەكە  مشك.  و  جرج 
هەناسە  كۆئەندامی  سەرەوەی  بەشی 
مامناوەند  نەخۆشییەكی  و  دەبێت 
كۆرونا  دەكات.  دروست  سووك  یان 

نەخۆشییكۆروناڤایرەس
د. عوسمان جەمال
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که   ڤایرۆسن  گروپێك  خۆی  ڤایرەس 
یه ک  تاجیدا  شێوه   چوارچێوه یه کی  له  
كۆرونا  ناونراوە  لەبەرئەوە  ده گ��رن، 

واتە تاج.
 1960 سەرەتای  لە  ڤایرەس  كۆرونا 
جۆرێكی  چ��ەن��د  و  ه��ەڵ��دا  س��ەری 
 ،SARS و  بێتا  و  ئه لفا  وەك  هەیە، 
ب��ۆوە،  ب��اڵو  ئاسیا  لە   2003 لە  كە 
بێ  جۆری  تازەیە،  جۆرە  ئەم  بەاڵم 
دیکه  جۆرەكانی  لە  جیاوازە  و  تایە 
لە  زۆر  و  دەبێت  مرۆڤ  تووشی  كە 
كە  دەچێت  ڤایرەس  كۆرونا  جۆری 
دۆزراوەتەوە  كوێرەدا  شەمشەمە  لەناو 
و لە مانگی چواری 2012 لە دورگەی 

عەرەبی سه ری هه ڵدا و ئەو واڵتانەی 
نەخۆشییەكەی  فەرمی  بە  ئێستا  تا  كە 
لە  بریتین  ك���راوە،  دەستنیشان  تیا 
سعودیە و قه ته ر و ئوردن و فه ڕه نسا و 
به ریتانیا و ئیمارات و تونس، تا ئیستا 
لە كۆی 43 نەخۆش 21یان مردوون، 
واتە ڕێژەی مردن له م نه خۆشییه دا زۆر 
نەخۆشییە  ئەم  تازەكەی  جۆرە  بەرزە. 
ناو نراوه  MERS.CoV واتە كۆرۆنا 
یان  ناوەراست،  ڕۆژهەاڵتی  ڤایرەسی 
ڤایرەسی  كۆرۆنا  واتە   nCov ناوی 

نوێ.
كێ بە زۆری ئەگەری تووشبوونی 

هەیە؟
تووشبوونی  ئەگەری  كەس  هەموو 
یان  بەسااڵچوو،  مرۆڤی  بەاڵم  هەیە، 

منداڵی بچووك ئەگەری زیاتری هەیە 
الوازە،  بەرگرییان  ئاستی  ئەوانەی  و 
یان نەخۆشیی دیکه یان هەیە كە دەبێتە 

هۆی دابەزینی كۆئەندامی بەرگری.
چۆن ئەم نەخۆشییە دەگوێزرێتەوە؟
بە  ب��ەاڵم  نییە،  ڕوون  زۆر  ئیستا  تا 
لە  دەگوێزرێتەوە  هەناسە  ڕێگای  زۆر 
كاتی پژمین یان بە تایبەت له  شوینی 

داخراودا، یان له ڕێی ته وقه کردنه وه .
كەی مرۆڤ تووشی ئەم نەخۆشییە 

دەبێت؟
بە زۆری لە وەرزی سەرمادا.

نیشانەكانی ئەم نەخۆشییە چییە؟
هەموو نیشانەكانی هەاڵمەتی هه یه ، وەك 

پژمە و كۆكە و هەوكردنی قوڕگ و تا 
و تەنگەنەفەسی و هەندێجار دەبێتە هۆی 
سییەكان  خوارەوەی  بەشی  هەوكردنی 
نەخۆشیی  كە  كەسانەی  لەو  بەتایبەتی 
یان  هەیە،  خوینیان  سوڕی  كۆئەندامی 
ئەوانەی  یان  هه یه ،  دڵیان  نەخۆشیی 
بەسااڵچوان،  ی��ان  الوازە،  بەرگریان 
تووشبوون  كەسانەی  ل��ەو  هەندێک 

تووشی سستی گورچیلەش بوونه.
لەم  بپارێزین  خ��ۆم��ان  چ��ۆن 

نەخۆشییە؟
بەم شێوانه ی الی خوارەوە:

- شوردنی دەست بە سابون.
نابێت دەست بدەیت لە چاو ده م و   -

لووت. 
شوێنی  لە  بمێنینەوە  زۆر  نابێت   -

داخراودا. 
بە  بەرگری  ئاستی  بەرزكردنەوەی   -

وەرزش و خۆراكی هاوسەنگ.
تووشی  ئ��ەگ��ەر  بكەین  چ��ی 

نەخۆشییەكە بووین؟
مەڵبەندی  نزیكترین  س��ەردان��ی   -

تەندروستی بکه ین.
- مانەوە لە ماڵەوە و دووركەوتنەوە لە 

شوینی داخراو.
- داپۆشینی دەموچاو لە كاتی پژمیندا.

دەوروب��ەرم��ان  لە  پاكژكەرەوەكان   -
به کار بهێنین.

چارەسەری  نەخۆشییە  ئەم  ئایا 
هەیە؟

نییە  تایبەتی  چارەسەری  نەخۆشییە  ئەم 
چاك  خۆیان  نەخۆشەكان  هەندێجار  و 
ئەم  پێویستە  هەندێجار  بەاڵم  دەبنەوە، 

چارەسەرانە بەكاربهێنین وەك:
بەاڵم  تا،  و  ئ��ازار  دەرمانی  پێدانی   -

نابێت ئه سپرین بدرێتە منداڵ.
شێداركردنی  ئامێری  بەكارهێنانی   -

ژوورەكان.
- خواردنی شلەمەنی گەرم.

- وەرگرتنی پشوو زۆر گرنگە.
مرۆڤێکه وه   لە  نەخۆشییە  ئەم  ئایا 

بۆ یه کێکی دیکه دەگوێزرێتەوە؟
به ریتانیا  ل��ه   ح��اڵ��ەت  ه��ەن��دێ��ک 
ساغ  ئێستا  ت��ا  ب��ەاڵم  ت��ۆم��ارك��راوە، 
حاڵەتێكدا  هەموو  لە  كە  نەبۆتەوە 

بگوێزرێتەوە یان نا؟
گەشتەكانی  ه��اواڵت��ی  ئ��ای��ا 
بوەستێنێت بۆ ئەو واڵتانەی گومانی 

نەخۆشییەكەیان لێ دەكرێ؟
نەخێر هەتا ئێستا ڕێکخراوە تەندروستییە 
جیهانییەكان، هیچ وشیارییه کیان نەداوە 

بۆ قەدەغەكردنی گەشتەكان.
لە  نەخۆشییە  ئەم  سەرچاوەی 

كوێوە هاتووە؟
كە  ن��ەزان��راوە  ت��ەواوی  بە  ئیستا  تا 
مرۆڤی  یان  ئاژەڵە  چییە!  سەرچاوەکه 

نەخۆش!
تێبینی: زۆر شت لەسەر ئەم نەخۆشییە 
هێشتا نەزانراوە، لەبەرئەوەی جۆرێكی 

تازەیە و هێشتا لەژێر تویژینەوەدایە.

هەموو كەس ئەگەری تووشبوونی هەیە، بەاڵم 
مرۆڤی بەسااڵچوو، یان منداڵی بچووك ئەگەری 
زیاتری هەیە و ئەوانەی ئاستی بەرگرییان الوازە، 
یان نەخۆشیی دیکه یان هەیە كە دەبێتە هۆی 
دابەزینی كۆئەندامی بەرگری



189c
o
m

p
u
te

r 
ةر

يوت
ؤمث

ك

م����رۆڤ ه����ەر ل���ە س���ەرەت���ای 
داوە  هەوڵی  ئەمڕۆ،  تا  دروستبوونییەوە 
یارمەتیدانی  بۆ  بكات  دروست  ئامێر 
خ���ۆی و ه��ەڵ��س��وڕان��دن��ی ئ��ی��ش و 
سەدەكانی  ماوەی  لە  بۆیە  كارەكانی، 
تەقەال  و  ه��ەوڵ  چەندین  ڕاب���ردوودا 
كە  ئامێرێك  دروستكردنی  بۆ  دراوە 
بێت  داڕێژراو  ئامادەكردنەوە  لەڕووی 
دابین  خواستەكان  زۆرینەی  بتوانێت  و 
دەمانەوێت  ئیشانەی  ئ��ەو  و  بكات 
بێگومان  ب��ك��ات.  جێبەجێ  بۆمانی 
ئامێری  زووت���رەوە  سەردەمانێكی  لە 
هەژماركردن  خێراكردنی  بۆ  ژماردن 
داهێنراوە بۆ ڕاپەڕاندنی ئیش و كار و 
كۆمپیوتەر  داهێنانی  واتا  بەكارهێنراوە. 
لە  بەڵكو  نەبووە،  ڕۆژێكدا  شەو  لە 
و  زان��ی��اری  كەڵەكەبوونی  ئەنجامی 
ئەزموونی سەدان ساڵەی زانیاری بووە1.
هەر لە كۆنەوە مرۆڤ پێویستی بە كاری 
ڕێگای  چەندین  هەبووە،  ژمێریاری 
بەكاهێناوە بۆ ژماردن، یەكەم ڕێگایش 
بووە،  دەست  پەنجەكانی  بەكارهێنانی 
بەاڵم پەنجەكانی دەست بەس نەبووە بۆ 

دیکه ،  ژمارەی  هەندێک   هەژماركردنی 
بۆیە دەنكە چەو بەكارهێنراوە كە دەیان 
كردە ناو دەفر و گۆزەوە و بۆ ژماردن 
ئامێری  یەكەمین  دەهێنا2.  بەكاریان 
پێی  كرابێت  دروس��ت  كە  ژم���اردن 
وتراوە ئەباكەس ABACUS، پێكدێت 
نێوانیاندا  لە  تەریب،  هێڵێكی  چەند  لە 
ئامێرەش  ئەم  بووبوون3.  ڕیز  م��وروو 
دادەن��رێ  ژم��اردن  ئامێری  یەكەم  بە 
لە  بابلیەكان  و  ناسیویەتی  مرۆڤ  كە 
دایان  زاینیدا4  پێش  چوارەمی  سەدەی 
هێناوە. بەاڵم ئەو هەواڵنەی پێشوو زۆر 
كارە  لە  چونكە  نەبوون،  سەركەوتوو 
بەكارنەدەهێنرا،  )سفر(  ژمێریارییەكاندا 
لە  زانا خەواریزمی5  كاتەی كە  ئەو  تا 

سەدەی دەیه مدا داینا6.
 
باسكاڵ7 بلەیز  فەڕەنسی  زانای  پاشان 
بەناوبانگی  ئامێرێكی  1642ز،  ساڵی  لە 
دروست كرد كە هەر بەناوی خۆیەوە 
ناوی نا "ژمێریاری باسكاڵ" كە كاری 
ئەنجام  بە  لێدەركردنی  و  كۆكردنەوە 
دەگەیاند8. پاشان زانای ئەڵمانی )گۆت 
فرێدلێبنز( لە ساڵی 1673ز، دەستكاری 

پەرەی  و  كرد  باسكاڵی  ئامێرەكەی 
كۆكردنەوە  كرداری  لە  جگە  و  پێدا 
و  لێكدان  ك��رداری  لێدەركردن،  و 
داب��ەش��ك��ردن و دۆزی��ن��ەوەی ڕەگ��ی 
ئامێرەش  ئەم  ئەنجامدا،  پێ  ژمارەكانی 
كۆمپیوتەر  دروستبوونی  هەنگاوی 
كۆمپیوتەر  كە  سەرەتا  چونكە  ب��وو، 
ژمێرەییەكان كارە  تەنیا  كرا،   دروست 

)حسابیەكان(ی پێ ئەنجام دەدرا9.
 
باباج10 ش��ارل  داهێنەر  زان��ای  پاشان 
تازەی  شێوازێكی  1833ز،  ساڵی  لە 
یەكەم  كە  داهێنا  ژماردندا  ئامێری  لە 
كردارە  زۆربەی  بووە  ژماردن  ئامێری 
ژمێرەییەكان لەخۆبگرێت، كە سااڵنێكی 
زۆر ژیانی خۆی و داراییەكی زۆری بۆ 
تەرخان كرد تال لە كۆتاییدا ئەو ئامێرە 
ئه لغروق11.  نا  ناوی  داهێنا كە  تازەیەی 
ساڵی 1911ز كۆمپانیای I.B.M لە سێ 
computing- ناوەكانی  بە  كۆمپانیا 
 tobuiatihgrecording-company

 ،C.T.R نرا  لێ  ناویان  گرت  یەكیان 
 IBM ساڵی 1924ز ناوەكەی گۆڕرا بۆ
 internationalك�����راوەی كەكورت 

كورتە 
مێژوویەكی
كۆمپیوتەر 
لەجیهاندا

عه بدولڕه حمان محه مه د كه ریم

computer
     كؤمثيوتةر    
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 business machine corporation

لە  یەكێكە   IBM كۆمپانیای  ئێستا 
كۆمپانیا هەرە مەزنەكانی دروستكردنی 
ستاندەرەكانی  زۆرب��ەی  و  كۆمپیوتەر 
كۆمپانیایەدا  لەم  كۆمپیوتەر  پیشەسازی 

دادەنرێ12.
ف��ی��زی��ادی  زان����ای  1937ز  س��اڵ��ی 
چ��ۆن��ف��ێ��ن��ێ��س��ت ئ���ەت���ات���س���ۆف13 و 
لە  بێری  كلیفۆرت  ه��اوك��ارەك��ەی 
Towastatecollege-ی  زان��ك��ۆی 
دروستكردنی  بە  هەستان  ئەمریكی، 
بە  كە   ABC كۆمپیوتەری  ئامێری 
ئەلیكترۆنی  ژماردنی  ئامێری  یەكەم 

دادەنرێ14.
1941ز  س��اڵ��ی  ئ��ای��اری  12ی  ل��ە 
 
كۆنرادزوس15 ئەڵمانی  ئەندازیاری 
ئەلیكترۆنی  كۆمپیوتەری  ی��ەك��ەم 
بەرنامەی  لەخۆگرتنی  توانای  كە 
ساڵی  بوو.   Z3 ناوی  داهێنا،  هەبوو، 
فۆن  جۆن  هەنگاری  زان��ای  1945ز 
 Gohn von neamann-ن��ی��وم��ان
گۆڕەپانی  هێنایە  نوێی  ب��ی��روڕای 
بیروڕای  كۆمپیوتەرەوە،  زانستی 
داك��ردن��ی پ��ڕۆگ��رام و دات��اك��ان لە 
كۆمپیوتەر  لەسەر  بەرلەوەی  یادگادا 
تەكنیكی  نوێیە  بیرە  ئەم  بڕوێنرێت. 
هەموو  ئێستا  و  گۆڕی  كۆمپیوتەری 
بنەمایە  ئەم  لەسەر  كۆمپیوتەرەكان 
ئەمان  دوای  دەك��رێ��ن.  دروس���ت 
یولنیفاك- كۆمپیوتەری  ئەمریكیەكان 
یان دروست كرد لە تشرینی دووەمی 
1945ز كە كێشەكەی 30 تەن و 18 
هەزار لوولەی بەتاڵكراوەی لە هەوای 
لەخۆگرتبوو،  ئەلەكترۆنی  گڵۆپی 
چركەیەكدا  لە  هەبوو  توانای  كە 
ئەنجام  حیسابی  ك��رداری  هەزار   50
كە  كۆمپیوتەریشە  یەكەمین  بدات، 
فرۆشتن  بۆ  بازرگانی  شێوەیەكی  بە 

دروست بكرێت یولینفاك16.
تاقیگەی  لە  زان��ا  سێ   1947ز،  ساڵی 
 Bell-Telephone-Labratvies

 ،Atandt كۆمپانیای  سەرپەرشتیی  بە 
بازاڕەوە،  خستە  ترانزستۆریان  یەكەمین 
ئەلەكترۆنیی  گڵۆپی  جێگرەوەی  كە 
قەبارەكەی  كە  لەوەی  جگە  دەگرتەوە 
كەمتری  وزەی��ەك��ی  ب��چ��ووك��ت��رب��وو 

دەوی���س���ت، ئ��ەم��ەی��ش ب����ووە ه��ۆی 
ئامێری  بەشەكانی  بچووككردنەوەی 
كۆمپیوتەر، ولیام شۆكلی، واڵتەر، براتۆن 
دروست  بە  هەستان  باردهێنەر  جۆن  و 
1947ز  ساڵی  لە  و  ترانزستۆر  كردنی 
دەستهێنانی  بە  ه��ۆی  ب��ووە  ئەمەیش 

خەاڵتی نۆبڵ لە ساڵی 1956ز17.
ت��ا س��ەرەت��اك��ان��ی ش��ەس��ت��ی س���ەدەی 
لە  كۆمپیوتەرەكان  هەموو  ڕاب���ردوو، 
گران  نرخیان  ب��وون،  گ��ەورە  قەبارەدا 
بۆیە  بوو،  زەحمەت  بەكارهێنانیان  بوو، 
گەورەكان  كۆمپانیا  و  حكومەت  تەنیا 
لە  هەبێت.  كۆمپیوتەریان  دەیانتوانی 
كاتێكدا كە ئەم كۆمپیوتەرە بازرگانییانە 
قەبارەشیان  و  كەمتربوو  زۆر  نرخیان 
كۆمپیوتەرەكانی  لە  بچووكتربوو  زۆر 
و  گیتس19  بیل  1975ز  ساڵی  پێشتر18. 
بۆل ئالن20 یەكەم كۆمپیوتەری تایبەتیی 
بە  دروست كرد  بازرگانیان  "كەسی"ی 

.Altaivggoo21 ناوی
 ،osbovhel ساڵی 1981ز كۆمپیوتەری
وەك  دەتوانرا  كە  كۆمپیوتەربوو  یەكەم 
جانتا هەڵبگیرێت و دروست كرا كە لە 
مایكرۆسۆفت  كۆمپانیای  1983ز  ساڵی 
سیستەمی  ب��ۆ  ۆرد-ی  ب��ەرن��ام��ەی 

ئیشپێكردن Dos70ی داهێنا22.
ئەوەی شایەنی باس كردن بێت، ناتوانین 
بەرهەمەكانی  و  جۆر  هەموو  بە  ئاماژە 
ب��ەردەوام  چونكە  بدەین،  كۆمپیوتەر 
پێشكەوتنێكی  و  گەشەسەندن  ل��ە 
ڕۆژ،  ل��ەدوای  ڕۆژ  و  ب��ەردەوام��دای��ە 
پێشكەوتووەكان،  واڵتە  و  كۆمپانیاكان 
كۆمپیوتەری نوێ  بەرهەم دێنن بە شێوە 

و قەبارە و پێشكەوتنی جیاواز.
په ڕاوێزه کان:

تەكنۆلۆژیای  ئه حمه د،  ع��وم��ه ر  1ه��اوك��ار 
كۆمپیوتەر، چاپخانەی گەنج، ل7.

2 ویكیپیدیا.
سەرهەڵدانی  مێژووی  ئیبراهیم،  شیروان   3
كۆمپیوتەر، ژمارە )19(،سلێمانی، 2003، ل27.

.www.boosia.com  4
محه مه د  جه عفه ر  ئه بو  ناوی  خەواریزمی:    5
و  دووەم  سەدەی  لە  ئه لخه وارزمییە  موسا  بن 
واتا  232ك  ساڵی  لە  ژیاوە  كۆچیدا  سێیەمی 
بواری  هەڵكەوتووی  زان��ای  م��ردووە،  848ز 
یەكەم  خەواریزمی  م��ێ��ژوودا.  لە  بیركارییە 
كەس بووە كە بە وردی )سفر(ی بەكارهێناوە. 
زانا  پرشنگداری  ڕۆڵی  سەعدون،  فەرج  كاوە 

مسوڵمانەكان لە پێشكەوتنە زانستیەكاندا، بەشی 
نووسەر،  پەخشی  و  چاپ  كۆمپانیای  دووەم، 

2007 ،ل162.
.www.boukhalfa.p2n-info 6 

7  باسكاڵ: زانایەكی بواری فیزیا و بیركاری و 
فەیلەسووفێكی فەڕەنسی بوو لە شاری كلیرمون 

لە فەڕەنسا لەدایكبووە/ ویكیپیدیا.
فێربوونی  بەرزنجی،  كریم  م��ەال  هێمن   8
چوارچرا،  چاپخانەی  كۆمپیوتەر،  بەكارهێنانی 

چاپی دووەم، 2009، ل80.
9 حەسەن عومەر حەسەن، مێژووی كۆمپیوتەر، 
گۆڤاری كۆمپیوتەر، ژمارە )1(، هەولێر، 2005، 

ل32.
ساڵی  دیسەمبەری   26 لە  باباج:  ش��ارل   10
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چوار هێزەکەی سروشت
Mathematics ماتماتیک

دنیای  ل��ە  م��رۆ  ل��ەو ڕۆژگ�����ارەوە 
دەوروبەری خۆی ورد بووەتەوە، هەستی 
بە بوونی گۆڕان کردووە. جیهان پڕ بووە 
لە چاالکی، جووڵەی خۆر، ڕەشەبا، فڕینی 
کۆن  مرۆڤی  جۆگە.  گ��وزەری  باڵندە، 
کردووە،  وەرزەکانی  تێپه ڕبوونی  سەیری 
و  پیربوون  و  تەمەنەوە  چوونەتە  خەڵک 
ئامڕازە بەراییەکانیشیان سواون و کەڵکیان 

نەماوە.
چی  جووڵە  و  گ��ۆڕان  هۆکاری  داخ��ۆ 
بووە؟ هەندێک شت، وەک ئاژەاڵن، دیارە 
کە هێزی جووڵەیان لە خۆیاندا هەیە، لە 
کاتێکدا هەندیکی دیکه  وەک بەرد، تیر و 

پاج پێویستیان بە هێزی پاڵنەرێکی دەرەکی 
هەبووە و هەیە تا بجووڵین. یەکەمجار، هیچ 
جوداییەک نەکراوە لەنێوان هه ر شتێک که  له  
بووندا دەجووڵێت و دەگۆڕرێ. ئه وکات، 
هێشتا هزرەکانی خێرایی و تاودان بە باشی 
ئه وه شدا  له گه ڵ  نەبووبوون.  بەرجەستە 
پێشینانمان بە دڵنیاییەوە ئەو هێزانایەن وێنا 
کردووە کە دونیایان لێ دروست بووە ئه و 
هێزانه ش که  بوونەتە هۆی گۆڕران، بەاڵم 
الی ئەوان، ئەم هێزانە لە باری چۆنایەتیەوە 
ئه فسووناوی بوون و بەشێکی جیانەکراوە 
بوون لە خوداکان و هێزە شەیتانەکان و 

ئه وان حوکمیان کردوون.
ه��ەرچ��ەن��دە ف��ەی��ل��ەس��وف��ان��ی ی��ۆن��ان، 
لەمەڕ  سیستەماتیکییان  خوێندنەوەیەکی 
گۆڕان و جووڵەوە دامه زراند، بەاڵم هێشتا 
بە تەواوی لە هۆکارەکان تێنەگەیشتبوون. 
کلیلی  کە  ب��وو  وەه��ا  ب��اوەڕی  ئەرستۆ 
تێگەیشتن لە جووڵە بریتییە لە بەرهەڵستی. 
ناوەندێکی  لە  تەنێک  کە  سەرنجیدا  ئەو 
ڕوونی وەک هەوا کە چڕی نزمترە لە هی 
ناوەندێکی وەک ئاو، ئازادانەتر دەجووڵێت، 
الی  ده جووڵێت.  خێراتریش  هەربۆیە 
هێزێکی  حاڵەتەکەدا  هەردوو  لە  ئەرستۆ 
ئەو  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  پێویستە  بزوێنەر 
بەربەستەی لە بەردەم جووڵەدا هەیە. بۆیە 

ئەتۆمیستەکان دەهات  فیکری  بە  گاڵتەی 
ئازادانە  تەنۆلکەکان  دەیانگوت،  کە 
چونکە  دەجووڵێن،   void بۆشاییدا  لە 
بۆشایی هیچ توخمێکی تێدا نییە، که وایه 
هەربۆیەش  نییە.  ئ��ارادا  لە  بەرهەڵستی 
 infinite ناکۆتا  خێرایی  بە  تەنۆلکەکان 
شتێکی  ئەرستۆ  الی  ئەمەش  دەجووڵێن، 

ناقۆاڵ و بێ مانا بوو.
ئەندازیارییەی  هاوچەرخە  چەمکە  ئەو 
کاری  ئەمڕۆدا  ڕۆژگ��اری  لە  کە  هێز، 
پێ دەکرێ، تا سەدەی هەڤدە بە تەواوی 
نەبووبوو،  کامڵ  و  نەسەندبوو  پ��ەرەی 
نیوتن. خامەی  میکانیکییه کانی  یاسا  هەتا 
نیوتن، هەستی کرد جووڵەی  پسپۆڕانەی 
تەنێکی  نییە.  بە هێز  پێویستی  لەم جۆرە، 
uniform  ماتێریالی بە خێراییەکی ڕێک  و
بێ  دەجووڵێت  جێگیر  ئاڕاستەیەکی  بە 
بوونی هۆکارێکی دەرەکی بۆ ئەوەی پاڵی 
بنێت یان ڕایکێشێت. تەنیا الدان لە  پێوە 
جووڵەی ڕێک، پێویستی بە ڕاڤه  هەیە، واتە 
بوونی هێزێکی دیکه. الی نیوتن، هێزەکان 
تاودان accelerations دروست دەکەن، 
هاوکێشەیەکی  نیوتن  مەبەستەش  ئەم  بۆ 
کە  کرد  پێشکەش  وردی  ماتماتیکیانەی 
هەردوو دیاردەکە )هێز و تاودان( پێکەوە 

دەبەستێتەوە.

پۆڵ دەیڤیز
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ڕاڤه ی  ڕاسته وخۆ  نیوتن،  تیۆرییەکەی 
مەتەڵی جووڵەی زه وی بە دەوری خۆردا 
هۆکارێکی  هیچ  ڕاڤ��ەک��ەدا  ل��ە  ک��رد. 
بینراو و بەرچاو بوونی نییە کە زه وی بە 
ڕەوتی خولگەکەیدا ڕاپێچ بکات یا پاڵی 
نیوتندا، هیچ  تیۆرەی  لەم  پێوەبنێت، واتە 
شتێکی لەو جۆرە پێویست نییە. هەقیقەتی 
بەڵکو  نیيە،  مەسەلەیەک  زه وی  جووڵەی 
الدانە لە ڕێکی و پێویستی بە ڕاڤه  هەیە 
بە  ڕاست  هێڵی  له سه ر  جووڵە  )چونکه 
نییه(.  ڕاڤه   به   پێویستی  ڕێك  خێراییەکی 
له سه ر  ئاسماندا  بۆشایی  لە  ڕەوتی زه وی 
ئه و چه ماوه یه ی ده وری خۆر هەقیقەتێکە 
کە بە هۆی هێزی ڕاکێشانی خۆرەوە ڕاڤه  

دەکرێ.
هه ر زوو میکانیکای نیوتن، وەک وەسفێکی 
هێز،  و  جووڵە  بە  سەبارەت  سەرکەوتوو 
خۆی سەپاند. بە جۆرێک کە ئێستا بناغەی 
میکانیکییە.  ئەندازەیی  کارێکی  هەموو 
بە  نادات  ئاماژه  نیوتن  بێت،  هەرچۆنێک 
تاو  ماددەکان  کە  هێزانە  ئەم  چاوگی 
هاتنە  وەه��ا  هێزانە  ئەم  سەرەتا  دەدەن. 
له م  دەگ��ۆڕرێ��ن،  و  زۆرن  کە  بەرچاو 
هێزانه ش وه ک: کاریگەریی ڕەشەبا، فشاری 
با یان ئاو، هێزی ناوه کیی بەردەوامی کانزا 
تەقینەوە  توندی  جۆشی  گەورەبوون،  بۆ 
الستیکی،  ڕاکێشانی  هێزی  کیمیاییەکان، 
و  بارستایی  مرۆڤ،  ماسولکەکانی  هێزی 
چەندین شتی دیکه . هەندێک هێز وا دێنە 
ڕاسته وخۆ  تەنێک  لەگەڵ  کاتێک  بەرچاو 
تەنەکە،  ته ماس دەگرن، کاردەکەنە سەر 
وەک ڕاکێشانی گوریسێک، بەاڵم هەندێک 
هێزی دیکه ، هەروەک هێزی کێشکردن، لە 
تەن  لەسەر  خۆیان  کاریگەریی  دوورەوە 

هەیە.
توێژینەوە  زۆره،  جیاوازییە  ئەم  سەرباری 
کە  دەردەخ��ەن  ئەوە  ورد،  خوێندنی  و 
دەتوانرێ سەرتاپا چاالکییەکانی سروشت 
کورت  بنەڕەتیدا  هێزی  چ��وار  لە  تەنیا 
بەرپرسن  هێزانە  ئەم  بکرێنەوە. سەرەنجام 
سەرچاوەی  و  دنیا  چاالکییەکی  هەر  لە 
هەموو گۆڕرانێکن. هەر هێزێک وێکچوون 
و جیاوازی خۆی لەگەڵ هێزەکانی دیکه دا 
ئەم  خه سڵەتەکانی  لە  تێگەیشتن  هەیە. 
چوار هێزە، ئەرکێکی گەورەی فیزیکناسە 
بەرەو  ڕێگای  بنچینەیی  سەرەتایەکی  و 

سوپەر–هێز فەراهەم دەکات.
 Gravity هێزی کێشکردن 

کێشکردن  هێزی  مێژووییەوە،  ڕووی  لە 
یەکەم هێزە لە چوار هێزەکە، کە زانستییانە 
مامەڵەی لەگەڵ کرابێت. هەرچەندە مرۆڤ 
و  ک��ردووە  ڕاکێشان  بە  هەستی  هەمیشە 
هەردووک بیرۆکەی بەرزبوونەوە و دابەزینی 
دیوە،  ڕاکێشاندا  هێزی  ڕۆشنایی  لەژێر 
بەاڵم ڕۆڵی ڕاستەقینەی هێزی کێشکردن 
وەک هێزێکی سروشتی تا سەدەی هەڤدە، 
ته واو حسابی بۆ نەکرابوو، واتە تا نیوتن 
هات و تیۆری ڕاکێشانی گشتی پێشکەش 
بوو  هێزێک  ڕاکێشان  دەمە،  ئەو  تا  کرد. 
وەک بەشێکی جیانەکراوە له زه وی حسابی 
ئەو  هەموو  بە  تێکەڵ  پاشان  کرابوو،  بۆ 
بیر و ڕا کۆسمۆلۆژییانە کرا کە نزیکبوون 
لەم چەمکەوە. ئەرستۆ، کە باوەڕی وابوو 
گ��ەردوون��ەوە،  چەقی  دەکەوێتە  زه وی 
سەر  دەکەونە  تەنەکان  کاتێک  هه ربۆیه 
ئەوەی  بۆ  دەگەڕیتەوە  هۆکەی  زه وی 
پره نسیپە  لەو  نموونەیەکن  تەنانە  ئەم  کە 
گشتییەی کە دەڵێت هه موو تەنەکان مەیلی 
گەڕانەوەیان بۆ جێگای ئەسڵی سروشتیی 
هەربۆیەش  گەردووندا.  لە  هه یه   خۆیان 
دەبینین کە تەنە زه مینییەکان بەرەو زه وی 
که  کاتێکدا  له   دەگ��ەڕێ��ن��ەوە،  و  دێ��ن 
توخمە ئیسەریەکان etherealی ئاسمان، 
له به رئه وه ی ئاسمانین، بە ڕەوتێکی بازنەیی 
لە  جا  دەسوڕێنەوە،  زه وی��دا  دەوری  بە 
کەماڵترین  ئەمانە  جیۆمەترییەوە  ڕووی 

perfect جۆری جووڵەن.

لەگەڵ  ن��اوەڕاس��ت��دا،  چەرخەکانی  لە 
ئەسترۆنۆمیی  چەمکی  دام��ەزران��دن��ی 
هاوچەرخەکاندا، زانرا کە هێزی کێشکردن 
تەنیا تایبەت نییە بە زه وی و بەس، بەڵکو 
لە نێوانی خۆر و مانگ و هەسارەکان و 
هه موو تەنەکانی دیکه ی ئاسماندا، هێزی 
دەبینێت.  ڕۆڵ  و  کاردەکات  کێشکردن 
یەکێک لە نمایشە هەرە قایلکەرەکانی ئەم 
هەقیقەتە بریتییە لە ڕاڤه ی نیوتن سەبارەت 
ئاوی  دیاردەی هەڵچوون و داچوونی  بە 
زه وی به  هۆی مانگه وه . یاسای دووجای 
 inverse square law پێچەوانەیی 
هێزی  م���ەودا-دووری  سروشتی  نیوتن، 
مەبەست  بەرجەستەدەکات.  کێشکردن 
هێزی  هەرچەندە  کە  ئ��ەوەی��ە  لەمەش 

پێچەوانە  دووری���دا  لەگەڵ  کێشکردن 
هێشتا  کاریگەرییەکەی  بەاڵم  دەگۆڕێت، 
و  دەڕوات  ئاسماندا  بۆشایی  پانتایی  بە 
ئەمە  دەکرێ.  پێ  هەستی  دووریشەوە  لە 
شتێکی مایەی بەختەوەرییە، چونکە هێزی 
وەک  گ��ەردوون��ی  کتومت  کێشکردن 
یەکەیەک پێکەوە ڕاگیر کردووە: کۆنترۆڵی 
بە  سوڕانەوەیان  ڕەوت��ی  و  هەسارەکان 
بە  ئەستێرەکان  دەک��ات.  خۆردا  دەوری 
)که شکه شانەکانه وە(  گاالکسییه کانه وه  
ب��ەردەم  لە  بەربەستیشە  و  دەبەستێتەوە 
ئەستێرەکان کە بکەونە نێو بۆشایی بەتاڵی 
بە  ڕاستیشدا،  لە  ئاسمانه وه .   vacuum

پێوەری ئەسترۆنۆمی، هێزی کێشکردن بە 
گشتی هێزێکی گەورە و بااڵدەستە.

یەکێک لە سیما هەرە گرنگەکانی هێزی 
گشتگیرییەکەی  لە  بریتییە  کێشکردن 
universality، هیچ شتێک لە گەردووندا 

و  ڕابکات  دەسەاڵتەکەی  لە  ناتوانێت 
ڕووبەڕووی  تەنۆلکەیەک  هه موو  هەڵێت. 
ڕاکێشانەوە  بە  یان  دەبێتەوە،  ڕاکێشان 
نووساوه. تەنانەت وزەش کاردانەوەی هه یه  
لە هەمبەر ڕاکێشاندا. بەهەمان شێوە، هه موو 
ڕاکێشانە.  سەرچاوەی  تەنۆلکەیەکیش 
لەوەش زیاتر، ئەو هێزەی کە تەنۆلکەکان 
وەک  هەمیشە  دەنووسێنێت  ڕاکێشانەوە  بە 
تەنانەت  هەقیقەتێکە،  ئەمەش  خۆیەتی، 
ڕۆژگ��اری  بەناوبانگی  زان��ای  گالیلۆ، 
ڕێنیسانس، سەرنجی داوه تێ و گوتوویه تی 
بە یەک خێرایی دەکەونە  تەنەکان  هه موو 
خوار، جا بارستە و پێکهاتەیان هه ر چۆن 

و هه ر چه ند بێت گرنگ نییە.
تەنۆلکەکاندا  لەنێوان  کێشکردن  هێزی 
هەمیشە هێزی یەکتر کێشکردن و لە یەکتر 
نزیکبوونەوەیە. لە الیەکی دیکەوە، هێزی 
 Repulsive دوورکەوتنەوەشه   یەکتر  لە 
دژە-کێشکردنیشه،  هێزی  یان   ،gravity

وەک هەندێجار وەها ناودەبرێ، که ئه م هێزه 
هەرگیز نەبینراوە و سەرنجی لێ نەدراوە. 
چونکه لە یەکتر دوورکەوتنەوە پێویستی 
بە وزەی نێگەتیڤ هەیە. ئەو وزەیەی لە 
تەنۆلکەدا کڵۆم بووە )خەفە بووە(، هەمیشە 
پێ  پۆزەتیڤی  بارستاییەکی  و  پۆزەتیڤە 
هەمیشە  تەنۆلکەکانیش  جا  دەبەخشێت. 
هەوڵدەدەن کە یەکتر کێش بکه ن. وزەی 
بە هیچ جۆرێک پەی  نێگەتیڤیش شتێکە 
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هەرچەندە  بێت،  هەرچۆنێک  نابرێ.  پێ 
نێگەتیڤیان  وزەی  ناتوانن  تەنۆلکەکان 
ئارادا  لە  کایەیەک  دەشێت  بەاڵم  هەبێت، 
دروس��ت  ج��ۆرە  ل��ەم  شتی  کە  هەبێت 
لێ  قووڵی  دەرکەوتەی  ئەمەش  بکات، 

دەکەوێتەوە.
لەوانەیە سەرسامترین شت لە بارەی هێزی 
ئەوپەڕی  لە  بێت  بریتی  کێشکردنەوە 
نێوان  لە  کێشکردن  هێزی  الوازییەکەی. 
هایدرۆجیندا 39-10  ئەتۆمی  پێکهاتەکانی 
نۆ  و  ناقس سی  توان  )واتە 10  وات-ه. 

وات-ی هێزی کارەبایی(. واتا 
ئەتۆمی  بنه ڕه ته کانی  ئەگەر 
هێزێکی  ب��ە  ه��ای��درۆج��ی��ن 
و  نووسابن  پێکەوە  کێشکردن 
هێزێکی کارەبایی بوونی نه بێت، 
خولگەی  بچووکترین  ئ��ەوا 
ناوکی  ده وری  ئەلەکترۆنی 

گەردوونەی  ئه و  هه موو  لە  هایدرۆجین، 
لە ڕاستیشدا،  بەرچاومان گه وره تر ده بوو! 
تەنۆلکەکانی  ئاستی  لە  کێشکردن  هێزی 
فیزیکناسان  کە  الوازە  هێندە  ئەتۆمدا، 
فەرامۆشی  سەراپا  هەیە  ئەوەیان  مەیلی 
لە  یەکێک  هیچ  ل��ە  هەرگیز  ب��ک��ەن. 
پرۆسەکانی تەنۆلکەدا هەستی پێ نەکراوە 

و تێبینی نەکراوە.
تەنانەت لە ئاست بابەتە ماکرۆسکۆبیەکانیشدا 
)که  زۆر درشتترن له  ئه تۆم(، کاریگەریی 
تۆش  ناکرێ.  تێبینی  کێشکردنیان  هێزی 
کاتێک لەسەر شەقامێک بەرەو خوار پیاسە 
هێزێکی  گەورەکان  باڵەخانە  دەکەیت، 
خۆیان  و  ژوورو  ب��ه ره و  تۆ  کێشکردنی 
ئەوەندە  هێشتا  ب��ەاڵم  دەک���ەن،  ج��اری 
بچکۆلەیە کە ناتوانرێ هەستی پێ بکرێ، 
لەگەڵ ئەوەشدا ئامێری زۆر هەستیار هەن 
کاردانەوەیان لە هەمبەر ئەم هێزانەدا هەیە. 
ناوی  به  سکۆتلەندییەک   ،1774 ساڵی  لە 
نەڤیل ماسکەلین، کاتێک بە الی چیایەکدا 
کێشکردنی  هێزی  هۆی  بە  ده بوو،  ڕەت 
هێزی چیاکەوە، جۆرە الدانێکی شاقوڵی 
هێنری   1797 ساڵی  ل��ە  ک��رد.  ب��ەدی 
بەناوبانگەکەی  تاقیکردنەوە  کاڤێندیش، 
ئه نجامدا، تێیدا زۆر بە وریایی و به وردی، 
ئەو هێزە هەرە الوازەی کێشکردنی نێوان 
له  کە  پێوا  خڕی  بچکۆلەی  گۆی  دوو 
و  ئەمسەر  دەکەونە  ئاسۆییدا  ئاستێکی 

ئەوسەری دارێکی هەڵواسراوه وه .
وەک شتێکی سەرسام دێتە بەرچاو کاتێک 
ئاوەها  کێشکردنی  هێزێکی  کە  دەبینین 
چۆن  ئ��ه دی  بکرێ.  پێ  هەستی  الواز 
گەردووندا  لە  ئاوه ها  جۆرە  لەم  هێزی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  وەاڵمەکە  بااڵدەستن؟ 
ئەم   universality گشتگیری  سیمای 
هێزە. چونکە هه موو تەنۆلکەیەکی ماددە، 
ئه م هێزه ی هەیە و هەتا ته نۆلکه ی زیاتر 
کەڵەکە ببێت )واتا تا بارستایی ته نه که  زیاد 
بکات( ئەوا هێزەکە گەورەتر دەبێت. تۆش 
ڕۆژان��ەت��دا  ژیانی  لە  ک��ه  
هەست بە هێزی کێشکردن 

هه موو  ه��ه ر  کە  ئه وه یه   هی  دەکەیت 
ئەتۆمه کانی زه وی، ڕات دەکێشن. ده زانین 
یان  ئەلەکترۆنێک  تاکە  کاریگەریی  که 
تاکە پرۆتۆنێک ئەوەندە الوازە که دەشێت 
فەرامۆش بکرێ، بەاڵم کاتێک هه موویان 
گ��ه وره  بارسته یه کی  و  دەگ���رن  ی��ەک 
دروست  بەرچاو  هێزێکی  ئەوا  پێکدێنن، 
دەکەن. خۆ ئەگەر ژمارەی تەنۆلکەکانی 
هێزی کێشکردن یەکسان بن بە ژمارەی 
تەنۆلکەکانی دژە –کێشکردن، ئەوا جۆرە 
جا  دەکەن.  دروست  هارمۆنی  فەزایەکی 
ئ��ارادا  لە  هەر  کە  کێشکردنیش  هێزی 

نه بوو، ئه وه  هەرگیز درکی پێ ناکرێ.
کێشکردن هێزێکە کە دەتوانرێ تەنیا وەک 
کایەیەک وەسف بکرێ. هه موو تەنۆلکەیەک 
کێشکردنه  کایەی  ئه و  سەرچاوەی  وەک 
کایەی  ئ��ەم  تەنۆلکەکان  وات��ە  وای���ە، 
هەورێکی  وەک  و  دەبه شنه وه   کێشکردنە 
خۆ  دەدەن.  بارسته کان  دەوری  نادیار 
ئەم  تەنۆلکەیەکی دیکه  هەڵبدرێتە  ئەگەر 
کایەیەوە ئەوا هەست بە کاریگەریی هێزی 
ئه ویش دەکرێ. کایەی کێشکردنەکە زۆر 
لەوە زیاترە کە تەنیا وەک کێشکردن قسەی 
لەمەڕ بکرێ، چونکە دەتوانێت جۆرێک لە 
چۆن  وەک  بکات،  دروست  شەپۆل-یش 
کایەیەکی  لە  کە  دۆزی��ی��ه وه   ماکسوێل 
کارۆموگناتیسیدا شەپۆلەکان دروست دەبن 
و بە بۆشاییدا دێن و دەچن. هەمان شێوەش 
ئه نشتاین بۆی دەرکەوت کە شەپۆلەکان لە 

کایەی کێشکردندا دروست دەبن.
هەرچەندە تیۆری نیوتن لەمەڕ کێشکردن 
بۆ دووسەد ساڵی تەواو سەرکەوتوو بوو، 
بەاڵم لەبەردەم فیزیکی نوێدا بووە قوربانی، 
بیستەمدا،  س��ەدەی  یەکەمی  دەی��ەی  لە 
ڕاڤه یه کی  بوو  ساڵەها  کە  نیوتن،  تیۆری 
شێوە  جووڵەی  لەمەڕ  سەرکەوتووانەی 
)عه تارد  مێرکوری  هەسارەی  هێلکەیی 
پێچێکی  بەاڵم جۆرە  تیر( داڕشتبوو،  یان 
جووڵەیەک   – پاشگەزە  ی��ان  بچکۆلە 
ئەمەش  هەبوو،  هەسارەکەدا  ڕەوت��ی  لە 
بوونی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ه��ۆک��ارەک��ەی 
پشێوییەکی کێشکردن کە سەرچاوەکەی، 
حساباتێکی  کاتێک  بوو.  دیکه  هەسارەی 
ورد لەمەڕ ئەم پرسە تازەیە کرا، دەرکەوت 
و  جارێک چل  ساڵێک  سەد  هەر  بۆ  کە 
بۆ  الدان  )3.7کم(  که وانه -چرکە1   سێ 

یاسای 
کێشکردنی نیوتن 
لەگەڵ تیۆری تازە 
لەدایکبووی ڕێژه ییدا، 
دووچاری پێکدادان 
بووبوو. الی نیوتن، 
هێزی کێشکردن 
لە نێوان دوو تەندا، 
به پانتایی بۆشایی 
ئاسماندا دەگوێزرێتەوە، 
بەمجۆرە ئەگەر خۆر لە 
پڕ نەمێنێت و لە بەرچاو 
ون بێت، ئەوا زه وی 
یەکسەر لە سوڕانەوە 
دەوەستێت، ئەمە لە 
کاتێکدایە کە پرۆسەی 
دیارنەمانی تیشکی 
خۆر هەتا دەگاتە سەر 
زه وی هەشت دەقیقە 
دەخایه نێت
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ده ره وه ی خولگه که  دروست دەبێت.
یاسای  کە  ئ��ەوەب��وو  جدیتر،  ل���ەوەش 
تازە  تیۆری  لەگەڵ  نیوتن  کێشکردنی 
لەدایکبووی ڕێژه ییدا، دووچاری پێکدادان 
لە  هێزی کێشکردن  نیوتن،  بووبوو. الی 
نێوان دوو تەندا، به پانتایی بۆشایی ئاسماندا 
دەگوێزرێتەوە، بەمجۆرە ئەگەر خۆر لە پڕ 
نەمێنێت و لە بەرچاو ون بێت، ئەوا زه وی 
یەکسەر لە سوڕانەوە دەوەستێت، ئەمە لە 
کاتێکدایە کە پرۆسەی دیارنەمانی تیشکی 
هەشت  زه وی  سەر  دەگاتە  هەتا  خۆر 
ڕێژه یی  تیۆری  به اڵم  دەخایه نێت.  دەقیقە 
و  فیزیکی  دیاردەیەکی  هه موو  ئه نشتاین 
کاریگەریی ئەو دیاردەیە قەدەغە دەکات 
ڕووناکی  خێرایی  لە  خێراییه که ی  گه ر 
زیاتر بێت، بێگومان ئەم تیۆرەی ئه نشتاین 
ئەوەی نیوتن ڕووبەڕووی ملمالنێ دەبنەوە. 
لە ساڵی 1915، کاتێک ئه نشتاین هەوڵی دا 
 generalize تیۆری کێشکردن گشتگیرتر
بکات بۆ ئەوەی هێزی کێشکردنی زیاتر 
پێ ڕاڤه بکات، گه یشته داڕشتنی تیۆری 
ڕێژه یی گشتی. ئەمەش نەک هەر پێگەی 
بە هاوکێشەکەی نیوتنی لەمەڕ کێشکردن 
گۆڕینی  هۆی  بە  بوو  بەڵکو  کرد،  لێژ 
تێگەیشتنی  چەمکی  بنەماکانی  سەرتاپای 
تیۆره که ی  لە  لە هەمبەر کێشکردن.  مرۆ 
ئاینشتایندا، لە ڕاستیدا کێشکردن هیچ هێز 
نییە، بەڵکو نمایشی چەمانەوە یان شێوانی 
بە  وات��ا   .  spacetime ئاسمان-کاتە 
گوێرەی تیۆری ئه نشتاین، کێشکردن تەنیا 

کرده یه کی جیۆمەترییە و هیچی دی.
له گه ڵ ئه وه شدا تیۆری نیوتن لە هه موو بوار 
و مەبەستە پراکتیکیەکاندا وەک تیۆرێکی 
گەشتی  له  وەک  دەمێنێتەوە،  سەرکەوتوو 
که شتیی ئاسمانی و گه شتی فڕۆکەدایه، تا 
له  ڕاڤه کردنی  ئێستاش هەر سەرکەوتووە 
ئەسترۆنۆمییەکان.  سیستەمە  لە  زۆرێ��ک 
بەاڵم کاتێک کە کایەی هێزی کێشکردن 
چڕ دەبێتەوە، وەک دیاردەی هەرەسهێنانی 
چاڵە  دی��ارده ی  و  نیوترۆنیەکان  ئەستێرە 
هێزی  ناوەندێکی  لە  تەنانەت  ڕەشەکان، 
هەیە  توانادا  لە  مامناوەندیشدا،  ڕاکێشانی 
کە کاریگەریی چەمانەوەی ئاسمان-کات 
هه ست پێ بکرێ. بۆ نموونە، الدانه که ی 
شێوانی  دەرەنجامی  لە  بریتییە  مێرکوری، 

ئاسمانیی خۆر.

ئەلیکترۆماگنێتیزم 
 lectromagnetism

هێزە  یەکەم  کێشکردن  هێزی  هەرچەندە 
مرۆڤ توانیبێتی بە شێوەیەکی زانستییانه لێی 
تێبگات، بەاڵم هەر لە دێر زەمانەوە خەڵک 
ئاشنایەتی لەگەڵ هێزی کارۆموگناتیسیشدا 
لە  که  کارەبایی  هێزی  وه ک  ه��ەب��ووە. 
بەدی  ئاسان  بروسکەدا،  ه��ەورە  کاتی 
لە دی��اردەی دیکه ی وەک  یان  دەک��رێ، 
بارگەکاندا  به تاڵبوونه وه ی  بەتاڵکردنەوە و 
هێزی  هه روه ها  دەردەکەوێت.  ڕوونی  بە 
و  ئاڵۆز  کڵێشە  لەو  بەرپرسە  موگناتیسی 
باکوردا  جه مسه ری  لە  ڕه نگانه ی  ڕه نگاو 

بەدی دەکرێن.
فەیلەسوف  پ.ز،   546  –  624 تالیس 
زانا  یەکەم  بە  یۆنانی،  گه ردوونناسی  و 
دیاردەی  بوونی  بە  دەرکی  کە  دادەنرێ 
کارەبا کردووە، ئەویش کاتێک سەرنجی 
دا کە ئەگەر مووروو لە شتێک بخشێنرێ 
ئەوا خەسڵەتێک پەیدا دەکات کە دەتوانێت 
شتی ورد و سوکەڵە هەڵبگرێت و پێوەی 
لە   elektroa ئێلێکترا  وشەی  بنووسێت. 
زمانی یۆنانیدا وشەیەکە بۆ موورو که  له  
کوردیدا موورووی کاره بایی پێ ده وترێ 
پێی  لێ دروست ده کرێ و  ته سبیحی  و 
بەکاردێت.  کاره بایی.  ته سبیحی  ده وترێ 
لە چاخەکانی ناوەڕاستدا، ویلیام گیلبێرت2  
تایبەتی  پزیشکی  کە   ،1603  –  1544
لە  زیاتر  ب��وو،  یەکەم  ئەلیزابێتی  ش��اژن 
بۆی دەرکەوت  مەسەلەکەی کۆڵییەوە و 
هەمان  هەن  دیکه   م��اددەی  گەلێک  کە 
لە  پاشان  هەیە.  کارەبایان  خه سڵەتی 
دیکه   توێژینەوەی  ئەوروپا،  و  ئینگلتەرە 
کرا و دەرکەوت کە هەندێک ماددە وەک 
زانای  دەکەن.  جیاکەرەوه  کار  ماددەی 
 Charles Dufay فەڕەنسی، چارلز دوفەی
ئەوەی دۆزییه وه  کە بارگە کارەباییەکان بە 
بەو  ئێستا  دەخەنەڕوو،  خۆیان  جۆر  دوو 
دوو جۆرە دەوترێ پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ.

سەدەی  سەرەتای  و  ه��ەژدە  س��ەدەی  لە 
هەر  تاقیکردنەوەکانی  دوای  لە  نۆزدەدا، 
یەک لە بنیامین فرانکلین 1706 – 1790 و 
مایکل فارادای3  1791 – 1867 تێڕامانێکی 
فراوانتر لەمەڕ کارەبا هاتە ئاراوە. دەرکەوت 
یەکن،  وەک  کارەباییانەی  بارگە  ئەو  کە 
ئەوانه شی  دەک��ەون��ەوە،  دوور  یەکتر  لە 

لە  ده ک��ه ن،  کێش  یەکتر  نین  یەک  وه ک 
هەردوو حاڵەتەکەدا هاوکێشەیەکی سادەی 
نێوانیان  هێزەی  ئەو  حوکمی  ماتماتیکی 
بە  نێوانیشیان  کارەبایی  هێزی  دەک��ات: 
حوکمی هەمان یاسای نیوتن، کە بە یاسای 
)دووجای پێچەوانەیی( ناسراوە دەگۆڕرێ، 
زیاتر  بارگەکان  نێوان  دووری  تا  وات��ا 
کارەباییەکە  کێشکردنه   هێزی  ئەوا  بێت، 
کەمتر دەبێته وه . بێگومان لەوەبەر ئاماژه مان 
بە یاساکەی نیوتندا، کاتێک نیوتن هێزی 
دۆزییەوە.  تەنەکانی  نێوان  کێشکردنی 
هێزی  کە  بگوترێ  ئ���ەوەش  پێویستە 
بەهێزترە  کێشکردن  هێزی  لە  کارەبایی 
لە ژیانی ڕۆژانەدا  ئاسانی  بە  و دەتوانرێ 

تێبینی بکرێ.
بوونی  پێشنیازی  ف���ارادای  کارەکانی 
ک��ارەب��ای��ان ل��ە ئ��ەت��ۆم��دا ک���رد، ب��ەاڵم 
کە  سەلمێنرا  تەواوی  بە  کاتێک  پرسەکە 
 J.J.  4تۆمپسن فیزیکناس، جەی. جەی. 
لە ساڵی   1940 – 1856  Thompson

لە  دۆزی��ی��ەوە.  ئەلکترۆنیشی  دا   1890
دەزانین  ئەوە  ئێمه  ئەمڕۆشدا،  ڕۆژگاری 
تەنۆلکەکانی  بە  کارەبایی  بارگەی  کە 
ماددەوەیە و بڕی ئەم بارگانە بە جۆرێکە 
کە ملکەچی سیستەمێکی ڕێکی ژمارەیی 
بنەڕەتییەکانی  ژماره ییه  بارسته  و  تەواو 
توخمه کانن، ئەمەش مه سه له یه کی گه لێک 
هه موو  ک��ات  ه��ه م��ان  سەرنجڕاکێشە. 
بۆ  نین،  بارگە  هەڵگری  تەنۆلکەکان 
نموونە، فۆتۆن و نیوترینۆ neutrino5، لە 
ڕووی کارەباییەوە بێ بارگەن و بە نیوتراڵ 
ناودەبرێن. لەم الیەنەوە، که ره با لە هێزی 
تەنۆلکەکانی  هه موو  جودایە.  کێشکردن 
جووتن  کێشکردنەوە  کایەی  بە  م��اددە، 
له ناو کایه که دان،  یان پێوه ی نووساون و 
بەاڵم تەنیا تەنۆلکە بارگاوییەکان بە کایەی 
کارۆموگناتیسییه وه  جووتن و کاریگه رییان 

له  کایه که دا له سه ر یه ک دیار ده که وێ.
لە  کارەبایان  چۆن  وەک  یۆنانییەکان، 
سروشتدا بەدی کردووە، بە هەمان شێوەش، 
موگناتیسی سروشتیان دیاری کردووە. لە 
یۆنانییه کان  پ.زدا،   600 دەوروب���ەری 
ئاسن  ئۆکسیدی  خه سڵەتەکانی  لەگەڵ 
پەیداکرد  ئاشنایەتیان  ئۆکساید(  )فیریوم 
ئەگەر  ئەمانە،  کە  پێکرد  دەرەکیان  و 
بن،  دوور  یەکتریش  لە  کەمێک  چی 
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دروست  یەکدی  لەسەر  کاریگەرییەک 
دیکه ،  ساڵی   500 دوای  لە  دەک���ەن. 
چینییەکان خاسیەتی ئاڕاستەیی ئۆکسیدی 
توانیان  هۆیەوە  بەم  و  دۆزییەوە  ئاسنیان 
فۆرمێکی زۆر سەرەتایی قیبلەنوما دروست 
قیبلەنومایەی  ئ��ەو  هەرچەندە  بکەن. 
بۆ  تەنیا  کات  ئه و  دەک��رد،  دروستیان 
مەبەستی غەیبگەری بەکاریان دەهێنا، بەاڵم 
به  ئامێرێک  بووە  سەدە  چەندین  دوای 
مەبەستی دەریاوانی و دۆزینه وه ی ئاڕاسته 

بەکار هات.
زانایانی  ش��ازدەدا،  س��ەدەی  کۆتایی  لە 
بەها و گرنگەوە  بە چاوێکی پڕ  ئەوروپا 
سەیری سروشتی ڕاستەقینەی موگناتیسیان 
ئەوەی  گیلبێرت،  پێدا.  بایەخیان  و  کرد 
موگناتیسێکی  وەک  زه وی  کە  خستەڕوو 
نزیکە  زۆر  سیفاتەکانی  و  وایە  گ��ەورە 
لەو مۆدڵە گۆییەی که گێڵبێرت خۆی لە 
ئۆکسیدی ئاسن )فیرۆم ئۆکساید( دروستی 
کردبوو. پاشان دەرکەوت کە موگناتیس 
نمایش  خۆی  خۆیدا  جه مسه ری  دوو  له  
جەمسەری  و  باکور  جەمسەری  دەکات، 
موگناتیسی  هەمانشێوه،  بە  واتە  باشور، 

گۆی زه وی-ش، دوو جه مسه ری هەیە. 
ئه وه یه   موگناتیسیش  خه سڵه ته کانی  له  
لە  هاوجەمسەره کان  کارەبا،  وەک  که 
جەمسەری  دەک��ەون��ەوە،  دوور  یەکدی 
ده که ن.  کێش  یەکدی  جیاوازیش،  لێک 
جەمسەرەکانی  کارەبا،  لە  جیاواز  بەاڵم 
موگناتیس هەمیشە بە جووته  کار دەکەن، 
ئەوانیش باکور و باشور. بۆ نموونه ئەگەر 
سەرێکی  ئەوا  هەبێت،  موگناتیسێکمان 
باکورە و سەرەکەی دیکه ی باشورە، خۆ 
شوێنی  لە  ئەوا  بکەین،  کەرتی  ئەگەر 
دەبێت  دروست  تازە  جەمسەری  بڕینەکە 
بۆ  نوێیه کە  پارچه  دوو  لە  هەریەک  و 
خۆیان دەبنە دوو پارچه موگناتیسی تازە و 
هەریەکان دوو جەمسەری نوێی باکور و 
باشوری خۆیان دروست دەکەنه وه . ئەوەی 
شایانی گوتنە، ئەوەیە کە مەحاڵە و هەرگیز 
موگناتیسی  جەمسەرێکی  تاکە  ناتوانرێ 
واتە  بکرێتەوە،  جیا  و  بهێڵرێته وه   جیا  به 
موگناتیسی تاک –جەمسەر) باکور بە تەنیا 

یان باشور بە تەنیا( هه رگیز بوونی نییە. 
کە  بڵێین  دەشێت  ئایا  ده پرسین:  لێره دا 
جەمسەر  تاک  موگناتیسی  سروشتدا  لە 

بۆچی؟  وای���ە،  ئ��ەگ��ەر  بێت؟  ق��ەدەغ��ە 
سوپەر–هێز  لە  لێکۆڵینەوە  بێگومان 
superforce وەاڵممان لەمەڕ ئەم پرسیارە 

دیسانەوە  ئەوەی  دەداتەوە.  سەرنجڕاکێشە 
هێزی  کە  ئ��ەوەی��ە  سەرنجدانە  مایەی 
موگناتیس-یش  جەمسەرەکانی  نێوان 
دووجای  یاسای  ملکەچی  شێوه   هه مان 
کارەبا  لە  چۆن  وەک  نیوتنه ،  پێچەوانه یی 
بۆیە  بوو.  هه روەها  ڕاکێشانیشدا  هێزی  و 
هێزەکانی کارەبا و موگناتیس-یش دوور 
دەڕۆن. واتە کاریگەرییان بۆ دوورییەکی 
زۆرە. بۆ نموونە، کایەی موگناتیسی زه وی 
هەمانشێوە،  دەهاوێت.  باڵ  ئاسماندا  بە 
موگناتیسی  کایەی  خ��اوەن  خۆریش 
خۆری  سیستەمی  توانیویەتی  و  خۆیەتی 

خۆی نایابانه ڕابگرێت.
لە سەرەتای سەدەی نۆزدەدا، پەیوەندییەکی 
موگناتیسدا  و  ک��ارەب��ا  لەنێوان  ق��ووڵ 
کریستیان  هانس  دانیمارک  لە  دۆزرایەوە. 
  Hans Christian Oersted ئۆرستێد 
1777 – 1851 دۆزییه وه  کە تەزووی کارەبا 
تێده په ڕێت،  گه یه نه رێکدا  به ناو  کاتێک 
خۆیدا  دەوری  بە  موگناتیسی  کایەیەکی 
پەخشدەکات، ئەمە لە کاتێکدا کە فارادی 
لە  گ���ۆڕران  خست  دەری   Faraday

کارەبا  تەزووی  موگناتیسیدا  کایەیەکی 
نوێیانە  دۆزینه وه   ئەم  دەک��ات.  دروست 
بوون بە زەمینە خۆشکردن بۆ لەدایکبوونی 
داینەمۆی کارەبایی electric dynamo و 
جینەرەیتەر generator کە ئەمڕۆ ڕۆڵی 

گرنگیان هەیە.
ن��ۆزده دا  س��ه ده ی  په نجاکانی  ده ی��ه ی  لە 
 1879  –  1831 ماکسوێل6    ،1850
هەڵگرت،  بەرەوپێش  گەورەی  هەنگاوی 
بخاتە  موگناتیس  و  کارەبا  توانی  که 
تیۆری  ئەویش  تیۆرەوە،  یەک  دووتوێی 
خۆی  بۆ  ئەمە  ب��وو،  کارۆموگناتیسی 
بازدانێکی شۆڕشگێرانەبوو لە بواری زانست 
یەکگرتوو  کایەی  تیۆری  یەکەم  بە  و 
unified field theory دادەنرێ. کاتێک 

تیۆری کوانتەم هاتە ئاراوە و دوای گەلێک 
و  کوانتەمدا  بەسەر  گونجاو  گۆڕانی 
دیاری  کاریگەری خۆی  ڕۆڵی  بۆئەوەی 
بکات، تیۆری ماکسوێڵ، هەتا ساڵی 1967 
و  مایەوە  بێ دەستکاری  و  بە سەالمەتی 
سەرکەوتنێکی نایاب بوو. پاشان لە ساڵی 

1967 دا، هەنگاوی داهاتووی مەزن بریتی 
یەکخستنەوەی  دیکه   جارێکی  لە  بوو 

هێزەکان.
The weak force هێزی الواز

ه��ەرچ��ەن��دە ل��ە ڕۆژگ����اری خ��ۆی��دا بە 
بەاڵم  نەکراوە،  سەیر  بایەخەوە  چ��اوی 
لە هێزی الواز داوە  مرۆڤایەتی سەرنجی 
ساڵی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  مێژووەکەی  و 
1054 ئەو کاته ی فەلەکناسانی ڕۆژهەاڵت 
ناکاوی  ل��ە  ب��ە دەرک��ەوت��ن��ی  درک��ی��ان 
ئەستێرەیەکی زۆر درەوشاوە لە دەڤەرێکی 
ئاسماندا کرد کە لەوەبەر هەرگیز نەبینراوە. 
ئەم ئەستێرەیە بۆ چەندەها هەفتە بە جۆرێک 
ئاست  بگاتە  گەشانەوەکەی  کە  دەسوتا 
گەشانەوەی هەسارە ناسراوەکانی دیکه ی 
ناڕوونی  بە  هێدی  هێدی  دواتر  ئاسمان، 
کاتێک  ئەمڕۆ،  فەلەکناسانی  ئ��اواب��وو. 
ئ��اوڕ لە ڕووداوەک���ە دەدەن���ەوە، وەهای 
شیدەکەنەوە کە بریتی بووە لە تەقینەوەی 
سوپەرنۆڤا supernova، واتە شیبوونەوەی 
ئەستێرەکی ئێجگار بە تەمەن، کرۆکەکەی 
لەناکاو هەرەس دێنێت و وه ک گڕکانێکی 
مەزن لە نیوترینۆ neutrinos دەتەقێته وه . 
ئەم نیوترینۆیانە neutrinos چونکە تەنیا 
درەوەی  چینی  تێدایە،  الوازی��ان  هێزی 
ئەستێرەکە بە ناو بۆشایی ئاسماندا په خش 
لە  پەرشی  هەورێکی  ئەمەش  ده که نه وه ، 

گازێکی کشاو لێ به رهه م دێت. 
دەگمەنی  زۆر  نموونەیەکی  سوپەرنۆڤا 
نمایش  خۆی  شەفافانه  و  الوازە  هێزی 
دەکات، دوای هێزی کێشکردن الوازترین 
بوونی  کە  سیستەمدا  زۆر  لە  و  هێزە 
هێزی  لەالیەن  کاریگەرییەکەی  هەیە 
بەهێزەوە  هێزی  یان  کارۆموگناتیسییه وه  

strong force قوت دەدرێ.

خاوی  بە  زۆر  الواز  هێزی  داستانی 
لە  ب��وو.  لەدایک  زانستیدا  ن��اوەن��دی  لە 
 Henri باکیۆرێڵ  هێنری   1896 ساڵی 
پلێتێکی   1908  –  1851  Becquerel7

لە  چەکمەجەیەکدا  نێو  لە  فۆتۆگرافی 
یۆرانیۆمەوە  سولفاتی  کریستاڵی  نزیک 
بەجێ هێشتبوو، دوایی سەرنجی دا تەمێکی 
بووە،  دروس��ت  پلێته که   لەسەر  پەنهان 
کەوتە توێژینەوە لەم دیاردەیە و تیشکی 
ئێرنست  پاشان  دۆزییەوە.  ڕادیۆ-ئەکتیڤی 
 1871 Ernest Rutherford  ڕەزەرفۆرد
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– 1937 ئەرکی خوێندن و لێکۆڵینەوەی 
ڕادیۆ- تیشکدانەوەی  سیستەماتیکیانەی 
ڕاستییەی  ئەو  و  ئەستۆ  گرتە  ئەکتیڤی 
خستەڕوو کە دوو جۆرە تەنۆلکەی جیاواز 
لە ئەتۆمەکانی ڕادیۆ-ئەکتیڤەوە دەردەچن. 
ئەلفا  نا  ناو  تەنۆلکانەی  ئەم  ڕەزەرف��ۆرد 
بارگەی  و  بوون  قورس  ئەلفاکان  بێتا.  و 
پۆزەتیڤیان هەبوو، دەرکەوت کە زۆر بە 
دەجووڵێن.  هیلیۆمدا  ناوکی  لە  خێرایی 
دەرک��ەوت  بێتایە،  تەنۆلکەی  هەرچی 
خێراییەکی  و  ئەلکترۆنین  تەنۆلکەی  کە 

بەرزیان هەیە.
بیست،  س��ه ده ی  سییه کانی  ده ی��ه ی  تا 
تێگەیشتن لەمەڕ تەنۆلکەکانی بێتای ڕادیۆ-
نامۆ  نەبوو. شتێکی  ئەکتیڤ تەواو کامڵ 
بوو، یەکەمجار، وا دەرده کەوت یەکێک لە 
یاسا بنەڕەتییەکانی فیزیک هه ڵ بوه شێنێته وه ، 
وزە.  مانەوەی  یاسای  لە  بوو  بریتی  که 
چونکه بڕێک وزە 
بزر ده بوو. دوایی 

 Wolfgang Pauli8 پاوڵی   وۆلفگانگ 
1900 – 1958 توانی یاساکە قوتار بکات، 
دیکه   تەنۆلکەیەکی  کە  بەوەی  ئەویش 
هەیە، کە بە سیفەت نیوتراڵە، واتە بارگەی 
لەگەڵ  و  قوڵە  زۆر  پێگەکەی  و  نییە 
هیچ  ئێستاش  هەتا  دێتەدەر،  ئەلیکترۆندا 
کاتێک  نەکردووە.  کەشفی  مەردومێک 
 1901 Enrico Fermi9  ئینریکۆ فێرمی
– 1954 هات، ئەم تەنۆلکە بێ بارگەیەی 
ناونا نیوترۆن، کە بە مانای نیوتراڵی بچکۆله 
دیاردەیەکی  ته نۆلکه یه   ئه م  بوونی  دێت. 
ناڕوون بوو، هەتا لە سااڵنی 1950 کاندا بە 
تەواوی پرسەکە یەکالیی بووەوە و بوونی 
ئەم تەنۆلکەیە بووە دیاردەیەکی ڕاست و 

ڕەها.
تەنۆلکەیە،  ئەم  ئەمانە،  هه موو  سەرباری 
هێشتا هەر ناڕوونە، چونکه ئەلیکترۆنەکان 
ناسەقامیگیرەوە  ناوکی  لە  نیوترینۆ کان  و 
دێنەدەر. بەاڵم فیزیکناسان بەڵگەی تۆکمە 
ڕەتناکرێنەوە،  که  هەیە،  کۆنکریتییان  و 
ده یسه لمێنێت هیچ یەک لەم دوو تەنۆلکەیە 
لە  کەواتە  ئەی  نییە.  بوونیان  ناوکدا  لە 
کوێوە پەیدا دەبن؟ فێرمی پێشنیازی ئەوەی 
کردووە کە ئەلیکترۆن و نیوترینۆ بەر لە 
هەر  بە  بەاڵم  نەبووە،  بوونیان  هاتنەدەر، 
هۆیەک بێت یەکسەر لەو ساتەدا دروست 
دەبن کە وزە لە ناوکی ڕادیۆ-ئەکتیڤەوە 
ه��ەروەک  فێرمی،  الی  دەبێت.  پ��ەرش 
داوە  نیشان  ئەوەی  کوانتەم  تیۆری  چۆن 
دەبن  هەڵمژین  تیشک  و  تیشکدانەوە  کە 
تێکشکانی  و  دان��ەوە  بۆ  هۆکارێک  بە 
شتێکی  کە  دەشێت  ئاواش  فۆتۆنەکان، 
لەم جۆرەش لێرەدا ڕووبدات و ئەلیکترۆن 
کردە  ئەمەشی  ببن،  لەدایک  نیوترینۆ  و 

بنەمایەک بۆ گریمانەکەی.
جەختیان  ئ��ازادەک��ان،  نیوترۆنە  ڕەوش��ی 
کاتێک  کرد.  فێرمی  پێشنیازەکەی  لەسەر 
واتە  نەکرێن،  دەستکاری  نیوترۆنەکان 
ئەوا دوای چەند  بن،  لە هەوای خۆیاندا 
یەک  و  هەڵدەوەشێن  خۆیان  ده قیقه یه ک 
ئەلەکترۆن، یەک نیوترۆن و یەک نیوترینۆ 
دەمێنێنەوە، واتە یەک تەنۆلکە لەناودەچێت 
و سێ تەنۆلکەی نوێ لەدایک دەبن. دوای 
ئەمە بە زەمەنێکی کەم، دەرکەوت هێزە 
ناسراوەکان نیوترۆنێک بەوجۆرە ناتەقێننەوە. 
دەبێت هێزێکی دیکه  هەبێت کە ببێت بە 

پێوانی  بێتا.   decay شیببوونەوەی  هۆی 
ڕێژەی ئەم شیبوونەوەیە ئەوەی دەرخست 
الوازە،  ب��ەدەر  ئاسایی  لە  هێزە  ئەو  کە 
تەنانەت لە هێزی کارۆموگناتیسی الوازترە 
)هەرچەندە لە هێزی کێشکردن بەهێزترە(. 
لەدایکبوونی  و  ئ��ارا  هاتنە  ج��ۆرە  ب��ەم 
هێزێکی نوێ، واتە هێزی الواز، لە کۆتادا 

شتێک بوو ددانی پێدا نرا. 
ژێرناوکی  تەنۆلکەی  دۆزینەوەی  لەگەڵ 
فیزیکناسان  ناسەقامگیردا،   subnuclear

بۆیان دەرکەوت کە هێزی الواز بەرپرسە 
لە  تەنۆلکەکان.  گۆڕانی  پرۆسەی  لە 
ڕاستیدا، زۆربەی تەنۆلکە ناسراوەکان، بە 
پێوه ی  یان  هێزی الوازەوە جووت دەبن 
لە  کە  نیوترینۆ  بە  سه باره ت  دەنووسێن. 
نین  دیار  و  دیارن  خێو-ئاسادان،  فۆرمی 
)ئەگەر  الوازەکەی  چاالکییە  بزرن،  یان 
هێزی کێشکردن بخەینە الوە( تەنیا ڕێگه یه  
لە  پێ دەکات  بوونی خۆی  نمایشی  کە 

گەردووندا.
هێزی الواز تەواو جیاوازە لە هەریەک لە 
کارۆموگناتیسی،  و  ڕاکێشان  هێزەکانی 
ئەندازیاری  کاری  بوارەکانی  لە  سەرەتا 
engineering دا هیچ هێزێکی وەک پاڵنان 

لە  تەنیا  ناکات،  دروست  ڕاکێشان  یان 
ڕووداوەکانی وەک تەقینەوەی سوپەرنۆڤادا 
نەبێت. لەبری ئەمە، چاالکییەکانی لەوەدا 
گۆڕانی  هۆکاری  کە  دەبێتەوە  تەسک 
خەسڵەتی تەنۆلکەکانە و بەرەو خێراییەکی 
ئەوەیە  شت  دووەم  دەدات.  تاویان  بەرز 
لە  تەنیا  الواز  هێزی  چاالکییەکانی  کە 
دیاریکراوی  و  تەسک  زۆر  سنوورێکی 
لە  دەکرێن.  بەدی  و  کۆدەبنەوە  ف��ەزادا 
دواوە  بە  سااڵنی 1980  لە  تەنیا  راستیدا، 
هێزی  مەوداکانی  وردی  بە  ت��وان��راوە 
الواز بپێورێ. هەتا ماوەیەکی زۆر، وەها 
دیاربوو کە چاالکیی ئەم هێزە لە بنچینەدا 
ڕووبەرەکەی لە بۆشاییدا هێندەی خاڵێک 
بکرێتەوە.  جیا  زەحمەتە  و  بچکۆلەیە 
وەک  هێزەکانی  سروشتی  پێچەوانەی  بە 
ئەمانە  کە  کارۆموگناتیسی  و  کێشکردن 
هێزی مەودا–دوورن، هیزی الواز لە دوای  
10-16  سەنتیمەترەوە لە سەرچاوەکەیانەوە 
زۆر  ماددە  سەر  ناکەنە  کار  و  بڕناکەن 
تەنیا  بەڵکو  مجهریه(،  )اجرام  ورده ک��ان 
تاکە  تەنۆلکە  ل��ەس��ەر  کاریگەرییان 

تا ده یه ی سییه کانی 
سه ده ی بیست، 
تێگەیشتن لەمەڕ 
تەنۆلکەکانی بێتای 
ڕادیۆ-ئەکتیڤ تەواو 
کامڵ نەبوو. شتێکی 
نامۆ بوو، یەکەمجار، 
وا دەرده کەوت یەکێک 
لە یاسا بنەڕەتییەکانی 
فیزیک هه ڵ بوه شێنێته وه ، 
که بریتی بوو لە یاسای 
مانەوەی وزە. چونکه 
بڕێک وزە بزر ده بوو
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ژێرئەتۆمییەکان هەیە.
هەرچەندە تیۆری هێزی الواز لە سااڵنی 
و  فێرمی  دەستی  لەسەر  1930ک��ان��دا 
بەاڵم  سەند،  پ��ەرەی  دیکه دا  خەڵکانی 
بەرەوپێشچوونی  کاتدا  تێپه ڕینی  لەگەڵ 
چاکسازیی  و  دی  خ��ۆی��ه وه   به   باشی 
جۆرە  ئەمانەشدا  لەگەڵ  کرا،  تێدا  نایابی 
ناجووتبوونێکی قووڵ هەر لە ئارادا مابوو، 
دوایی دەرکەوت کە تێگەیشتنی گونجاو 
سەبارەت بە هێزە الوازەکان هێشتا نەهاتۆتە 
س��ه ده ی  شەستەکانی  کۆتایی  لە  دی. 
بیستدا، بە گەڕانەوە بۆ هزرە بنچینەییەکانی 
خاسیەتی  هەندێک  زیادکردنی  و  فێرمی 
ستیڤن  زان��ا،  ه��ه ردوو  ن��وێ،  بنەرەتیی 
 1933(Steven Weinberg   10وێنبێرگ
- ( لە زانکۆی هارڤارد و عەبدولسەالم11  
لە   ،)1996  –  1926(  Abdus Salam

زانکۆی  بە  سەر  ئیمپریال-ی  کۆلێژی 
پێشکەش  نوێیان  تیۆریەکی  ل��ەن��دەن، 
ماکسوێل  کە  ڕۆژگ���ارەوەی  لەو  ک��رد. 
پێدابوو،  پەرە  موگناتیسی  کارۆ  تیوری 
زانایەوە،  ئەم دوو  لە الیەن  ئەم هەنگاوە 
ئاراستەی  بە  بوو  پێشکەوتن  گەورەترین 

سوپەرهێز.  
  The strong force هێزی بەهێز

کاتێک بونیاتی ناوکی ئەتۆمی بۆ زانایان 
دەرکەوت کە چییە و چۆنه، ئیدی هێزی 
ئاشکرا  فیزیکناسانه وه   الی  لە  بەهێزیش 
بوو. بۆیان دەرکەوت کە دەبێت هێزێک 
پرۆتۆنەکان  بتوانێت  هەبێت  ئ��ارادا  لە 
هێزەی  ئەو  دژی  لە  ببەستێت  پێکەوە 
و  لەسەریانە  که  کارەباییەکان  بارگە 
بخەنەوە.  دوور  یەکدیان  لە  تێدەکۆشن 
کە  الوازترە  لەوە  زۆر  کێشکردن  هێزی 
ئەم ئەرکە جێبەجێ بکات، بۆیە جۆرێکی 
نوێی هێز پێویستە ئەم کارە بکات، هێزێک 
کە زۆر بەهێز بێت، بەهێزتر بێت لە هێزی 
هێزی  لەم جۆرە  هێزی  کارۆموگناتیسی. 
یەکتر کێشکردنی ناوکییە nuclear و بە 
سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  جۆرێک  هیچ 
بەدی  ئەسەرییشی  و  نییە  بوونی  ناوکدا 
نەکراوە. ئەم هێزە نوێیە، لە باری مەوداوە 
بە خێرایی  زۆر  ڕاستیدا،  لە  زۆر کورتە. 
لە پرۆتۆن و  لە دووری 3 سەنتیمەترەوە 
نیوترۆن ئاوا دەبێت. سەرەنجام، هەرچەندە 
بەهێزترین جۆری هێزە لە چوار هێزەکەی 

سروشتدا، بەاڵم هێزی بەهێز بە شێوەیەکی 
ڕاستەوخۆ لە تەنە زۆر ورده کاندا )اجرام 

مجهریه( بەدی ناکرێ.
ملکەچی  پرۆتۆن  و  نیوترۆن  ه��ەردووک 
هێزی بەهێزن، بەاڵم ئەلیکترۆن، نیوترینۆ و 
فۆتۆن ملکەچی ئەم هێزە نین. بە گشتی، 
بەهێزەوە  هێزی  بە  قورسەکان  تەنۆلکە 
لەوەدایە  ئەمە  جووت دەبن، کاریگەریی 
کە یەکەم وەک هێزێک یەکێتیەک بە ناوک 
الواز  هێزی  وەک  دووەمیش،  و  دەدات 
تەنۆلکە  شیبوونەوەی  هۆی  بە  دەبێت 
ناسەقامگیرەکان. هێزی ناوکیی بەهێز، بە 
سەرچاوەیه کی  زۆره که یه وه ،  هێزه   هۆی 
و  خ��ۆر  ک��رۆک��ی  ب��ێ��ش��وم��ارە.  وزەی 
کارلێکی  لە  بریتین  دیکه   ئەستێرەکانی 
بەهێزدا.  هێزی  کۆنترۆڵی  لەژێر  ناوکی 
هەر ئەم هێزەشە کە وزەی بۆمبای ناوکی 

دەردەپەڕێنێت.
هەوڵە سەرەتاییەکان بۆ تێگەیشتن لە هێزی 
بەهێز زۆر سنوردار بوون و فیزیکناسانی 
ساکاری  ڕاڤه یه کی  بە  تەنیا  ن��اوک��ی، 
ماتماتیکییانە، ڕازی نەبوون. وەها دەرکەوت 
کە ئەم هێزە پابەند نییە بە دووریی نێوان 
تەنۆلکەکانه وه  و گۆڕانی بەسەردا نایەت، 
هەر بۆیەش بۆ دروستکردنی مۆدڵی ئەم 
چەندەها  کە  بوون  ناچار  سەرەتا  هێزانە، 
یەکەی نەگۆڕ بهێننە ئاراوە، واتە وەک ئەوە 
وابوو کە هێزی بەهێز وەک بریتی بێت لە 
جیاجیایان  خه سڵەتی  کە  هێزیک  کۆمەڵە 

هەبێت.
کێشانە  ئەم  سەرقاڵی  فیزیکناسان  کاتێک 
تیۆری   ،1960 سااڵنی  سەرەتای  بوون، 
پێشنیاز  ناوکی  ماددەی   quark کوارکی 
بە  پرۆتۆن  و  نیوترۆن  تیۆرەدا  لەم  کرا. 
ناکرێن،  حیساب  سەرەتاییەکان  تەنۆلکە 
بەڵکو بریتین لە ئاوێتەی چەند تەنێک کە 
یەکگرتوو  کوارکی  سێ  یەکەیان  هەر 
پێویستە  هێزێک  بێگومان  دەگرن.  لەخۆ 
وەک  کوارکانە  ئەم  پێکەوەنووسانی  بۆ 
پێی  بە  بوو کە  ئاشکرا  سیانەیەک trio و 
نێوان  هێزی  گەالڵەی  ک��وارک،  تیۆری 
پرۆتۆنەکان  و  نیوترۆنەکان  سەراپای 
هێزێک بێت کە لە هێزی نێوان کوارکەکان 
بە  پرۆتۆنێک  کاتێک  بەهێزتربێت.  خۆیان 
دیکەوە  پرۆتۆنێکی  بە  یان  نیوترۆنێکەوە 
شەش  پێکەوەنووسانەکە  دەنووسێت، 

یەکەیان  ه��ەر  لەخۆدەگرێت،  ک��وارک 
یەکدی  لە  کار  دیکه دا  ئەوانی  لەگەڵ 
هەیە  ڕۆڵی  هێزە  ئەو  زۆرب��ەی  دەک��ەن. 
پێکەوەنووسانی سێ کوارکەکە،  توند  لە 
دەمێنێتەوە  کە  کەمیشی  بڕێکی  ب��ەاڵم 
گروپی  دوو  پێکەوەلکاندنی  بۆ  دەچێت 

سیانەیی پێکەوە.
هێزی  ڕاستەقینەی  سروشتی  دیسانەوە 
خۆی  بەهایەکی  وەک  کوارکەکان  نێوان 
ئاسانتر  بەهێز  هێزی  چونکە  سەیردەکرا، 

بوو ماتماتیکییانە مۆدێڵ بکرێ.
پەراوێز:

1-کەوانە–چرکە : یەک کەوانە – چرکە 
60/1 ی یەک کەوانە – خولەکە و 3600/1 
ی یەک کەوانە پلەیە. یەک کەوانە چرکە 

واتە 3.7  کیلۆمەترە.
2-گیلبێرت، سەرباری ئەوەی کە پزیشکی 
تایبەتی شاهانە بوو لە ئینگلته رە، توێژەرێکی 
فیزیکی بەهرەمەندیش بوو، هێدی هێدی 
کەوتە وردبوونەوە لە دیاردە و خه سڵەتی 
موگناتیسی، سەرەنجام گەیشتە ئەو باوه ڕەی 
کە زه وی موگناتیسێکی گه لێ گه وره یه . 
ئەمە سەرەتای سەرهەڵدانی چەمکی هێزی 
 1571 کێپلەر  دوای��ی  ب��وو.  کێشکردن 
هێزەی کە جوڵەی  ئەو  – 1630 گوتی 
تا  دەبەخشێت  هەسارەکان  بە  ب��ەردەوام 
لەسەر ڕەوتی خولگەیی خۆیان بمێننەوە و 
ال نەدەن، هێزێکی زیندووە و لە خۆرەوە 
دێت، کاتێک هەسارەکە لە خۆرەوە نزیکە 
هەسارەکە  کە  بەاڵم  گەورەیە،  هێزە  ئەم 

دوور دەبێت هێزەکه ش الواز دەبێت.
کیمیاناسی  و  فیزیکناس  ف���ارادای   -3
ئینگلیزی، ڕۆڵێکی مەزنی هەبوو لە خوێندن 
لە  کارۆموگناتیسی.  پێشبردنی  بەرەو  و 
خێزانێکی کەم-دەرامەته وه  هاتۆتە دنیاوە. 
شاگرد  دەبێتە  ساڵیدا  چواردە  تەمەنی  لە 
حەوت  ماوەی  بۆ  بەرگ-تێگرێک،  الی 
ساڵ لێرە بەرگ تێدەگرێت، هەر لێرەش 
و  زانستی  کتێبی  خوێندنەوەی  دەکەوێتە 
قاڵ  زانستیەکاندا  پرسە  لە  ت��ەواو  خۆی 
گوێگرتن  دوای  دا   1812 لە  دەک��ات. 
پێنچ موحازەرەی کیمیازانی ئەو کاتە  لە 
وەک  لێدەکات  داوای  هەمفری،  دەیڤید 
بگرێت،  وەری  خۆی  الی  یارمەتیدەر 
دوای  دەکاتەوە.  ڕەت  داواک��ەی  بەاڵم 
ساڵێک هەمفری خۆی دەنێرێتە شوێنی بۆ 
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وەک  زوو  هەر  یاریدەدەری.  ببێتە  ئەوەی 
دەکات  پەیدا  بۆ خۆی  شۆرەت  زانایەک 
و لە ساڵی 1821دا یەکەم نامەی زانستیی 
لەمەڕ سوڕانەوەی کارۆموگناتیسی  خۆی 
ماتۆڕی  کە  پره نسيپەی  )ئەو  باڵوکردەوە 
ساڵی  کراوە(.  دروست  لەسەر  کارەبایی 
کارۆموگناتیسیی  کورتکردنەوەی   1831
بنەمای  بە  ب��وو  دوای��ی  که  دۆزی��ی��ەوە، 
پاشانیش  و  جێنێرەیتەر  و  ترانسفۆرمەر 
تەکنەلۆژیای  بە هۆی سەرهەڵەندانی  بوو 

کارەبا.
نزیک  لە  تۆمپسن:  ج��ەی.ج��ەی.   -4
بووە،  لەدایک  ئینگلتەرا  له  مانچستەر 
لە  کامبریچ.  چ��ووەت��ە  خوێندن  ب��ۆ 
هەر  وانه بێژ.  بە  ب��ووە   1883 ساڵی 
لە  جگە  پەیدادەکات،  ناوبانگ  زوو 
ماتماتیکی،  و  فیزیکی  داهێنانی  دەیان 
هێشتەوە،  نەمری  بە  ناوی  ئەوەی  به اڵم 
ساڵی  لە  بوو  ئەلکترۆن  دۆزی��ن��ەوەی 
کارکردن  سەرقاڵی  کاتێک  دا،   1897
تیشکی  خاسیەتەکانی  ل��ەس��ەر  ب��وو 

ئەلکترۆنی دۆزییەوە. کاسۆد که  
5- نیوترۆنۆ لەتەنۆلکە هەرە بنەڕەتییەکانە 
کە بنیاتی گەردوون پێکدەهێنێت، نیوترۆنۆ 
لە نیو ترۆن دەچێت، بەاڵم جیاوازییەکی 
سەرەکی لەگەڵ نیو ترۆندا هەیە، ئەویش 
ئەوەیە کە نیوترۆنۆ بارگەی کارەباییان نییە، 
نیوتراڵن)بێ  کارەباییەوە  لەڕووی  چونکە 

الیەنن(.
6- جەیمس کلێرک ماکسوێل: ماتمیکناس 
سکۆتلەندی.  گ��ەورەی  فیزیکناسی  و 
تیۆری  ک��ە  دەرک���رد  ناوبانگی  ب��ەوە 
هەموو  توانی  داڕشت،  کارۆموگناتیسیی 
هاوکێشەکانی  و  ڕامانەکان  تاقیکردنەوە، 
بخات  ڕێک  بۆتەدا  یەک  لە  خۆی،  پێش 
بکات.  فۆرمه لەیان  هاوکێشەیەکدا  لە  و 
ماکسوێل  هاوکێشەی  بە  هاوکێشەکە 
ناسراوە. ماکسوێل بە یەکەم زانا دادەنرێ 
تیۆری  بۆ  داڕشتووە  سەرەتایەکی  کە 

کایەی یەکگرتوو.
سکۆتلەندی  ئەسڵ  بە  ف��ۆرد  7-ڕەزەر 
نیوزلەندە.  بۆ  دەکات  کۆچ  بابی  بووە، 
لە ساڵی 1894 بواری بۆ دەڕەخسێت و 
دەچێت بۆ کامبریچ بۆ خوێندن، ئیتر لە 
تاقیگەکەی جەی. جەی. تۆمپسن و لەوێ 
بە سەرپەشتیی تۆمپسن دەست دەکات بە 

و  مانچستەر  دەچێتە  دوایی  توێژینەوە. 
لەوێ کەوتە توێژینەوە لە خه سڵەتەکانی 
و  ئەلفا  تیشکی  و  ڕادیۆم  پەخشکردنی 
کە  ئەلفایانە  ئەم  ژم��ارەی  حسابکردنی 
ساڵی  لە  دەب��ن.  پەخش  ڕادی��ۆم��ەوە  لە 
1910، وەک ئەنجام و دوای توێژینەوە لە 
سروشتی ناوکیی ئەتۆم، گەیشتە داڕشتنی 
چەمکی ناوک، کە یەکێکە لە گەورەترین 
بیستەمدا.  سەدەی  فیزیای  لە  داهێنانەکان 
بە گوتەی وی، لە ڕووی پراکتیکییەوە، 
هەمانکاتیش  و  ئەتۆم  بارستایی  سەراپای 
ئەتۆم  پۆزەتیڤەکانی  بارگە  هەموو  هەر 
 1912 ساڵی  کۆدەبێتەوە.  چەقەکەیدا  لە 
نیەڵ بۆر هاتە الی و لە مانچستەر پێکەوە 
بونیاتە  بۆر  پاشان  کارکردن.  کەوتنە 
ناوکییەکەی ڕەزەرفۆردی لەگەڵ تیۆری 
گونجاند  پالنک-دا  ماکس  کوانتەمی 
بەدەست  ئەتۆمی  بونیاتی  تیۆریی  و 
چەند  و  چاککردن  پاش  دوات��ر  هێنا. 
گۆڕانکارییه ک هەتا ئەمڕۆش هەر برەوی 

خۆی هەیە.
8- پاوڵی لە ڤییەننا لەدایک بووە، یەکێکە 
لە گەورەترین فیزیکناسانی سەدەی بیستەم. 
هێشتا قوتابی بوو کە بابەتێکی نایابی لەمەڕ 
تیایدا پسپۆڕانە  تیۆری ڕێژه یی نووسی و 
ڕاڤه ی دەکات. ڕابەرێکی گەورەی تیۆری 
لە  هەبوو  بەرچاوی  ڕۆڵێکی  و  کوانتەمە 
جگە  ئەمە  کایەکاندا.  تیۆری  پێشخستنی 
لە  بوو  ئاسابەدەر  لە  بلیمەتێکی  ل��ەوەی 

پێشخستنی میکانیکی کوانتەمدا.
9- فێرمی، لە ڕۆمای ئیتاڵیا لەدایک بووە 
و لە ئەمەریکا مردووە. یەکێکە لە ڕابەرە 
ناوکی  بنیاتنەرانی چەرخی  و  گەورەکان 
و ئەتۆمی. ڕۆڵێکی مەزنی دیاری کرد لە 
پێویستە  کە  ماتماتیکەی  ئەو  پێشخستنی 
دیاردەکانی  لێکدانەوەی  و  تەفسیر  بۆ 
بە  ناوکییانەی  گۆڕانە  ئەو  و  ژێرئەتۆمی 

هۆی نیوترۆنەوە ڕوودەدەن.
10- وەینبێرگ، لە نیویورک لەدایک بووە، 
بە یەکێک لە پێشڕەوانی کایەکانی تیوری 
و  بنەڕەتیەکان  تەنۆلکە  فیزیای  کوانتەم، 
دادەنرێ.  بیستەم  سەدەی  کۆسمۆلۆژیای 
زانایەکی توندڕەو بوو. الی وی پێویستە 
بیروڕا  لە  بە جورئەتەوە بەرگری  زانایان 
لەگەڵ  بکەن. ساڵی 1979  زانستیەکانیان 
وەرگرت.  نۆبڵیان  خەاڵتی  عەبدولسەالم 

ئەکادیمی،  کتێبی  دەی��ان  س��ەرب��اری 
خوێندەوارانی  بۆ  کتێبیشی  چەندەها 
فیزیک  داوە  هەوڵی  و  نووسیووە  شەقام 
سادەکان.  مرۆڤه  بۆ  بکات  ئاسان  زۆر 
لەو کتێبانەی کە زۆر باڵون و سەرنجی 
لە  بریتییە  ڕادەکێشن  شەقام  مرۆڤی 
›‹خەونەکانی دوا تیۆر‹‹. جگە لە بواری 
زانست، لەسەر ئاستی سیاسەت و ئایین-

یش پێگەی خۆی لە دنیادا هەیە.
شارۆچکەیەکی  لە  عەبدولسەالم،   -11
بابی  دایکبووە،  لە  پاکستان  بچکۆلەی 
وی فه رمانبه رێکی سادەبووە لە پەروەردە 
وەک  خێزانەکەیان  ه��ەژار.  ئاواییەکی  لە 
دیاردەیەکی تەقلیدی، حەزیان بە فێربون 
که  هەبووە.  خوێندن  بە  ئیمانیان  و  بووه  
بەرزترین  ساڵیدا  چ���واردە  تەمەنی  لە 
نمرەی لە تاقیکردنەوەکاندا بەدەست هێنا، 
بە  خرۆشەوە  و  جۆش  و  هەڵەداوان  بە 
سەرتاپای  ئاوایی،  بۆ  گەڕایەوە  پاسکیل 
گوند هاتن بەرەو پیری و پێشوازییان لێ 
کرد. لە ساڵی 1946، لە زانکۆی پونجاب، 
ئەو کاتە پاکستان و هیندستان یەک واڵت 
به ده ست  ئ��ه وه   توانی  دەرچ��وو.  ب��وون، 
و  ماتماتیک  تەواوکردنی  بۆ  که  بهێنێت 
جۆرە  بەم  کامبریچ.  بۆ  بچێت  فیزیک، 
لە ساڵی 1949دا باشترین پلەی نایابی لە 
فیزیکدا وەرگرت. هەر لێرە دکتۆرای لە 
وەرگرت،  داینەمیکدا  ئەلکترۆ  کوانتەمی 
نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  ئەمەش  دوای 
دا   1954 لە  بەناوبانگ.  زانایەکی  بووە 
لە چل  زیاتر  کامبریچ،  لە  مامۆستا  بووە 
بوو  توێژینەوە و خوێندن  ساڵ خەریکی 
لەگەڵ  بنەڕەتییەکان.  تەنۆلکە  لەسەر 
وەینبێرگدا نۆبڵیان وەرگرت. بەڕێوەبەری 
یارمەتی  ICTP، کە  ڕێکخراوی  گشتیی 
فیزیکناسانی بەهرەمەند دەدات لە واڵتانی 

هەژاران و تازە پێشکەوتووەکاندا.

وەرگێڕانی: شێرکۆ ڕەشید قادر

سەرچاوە:

Superforce: The Search for a 

Grand Unified Theory of Nature. 
(Penguin science) Paul.C.W. 

Davies [Paperback].1996.  PP 
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چرایەكی زانستی پزیشكی
كوردەواریمان كوژایەوە

ددان  و  دەم  پزیشكی  زان��ای  و  پسپۆڕ 
بەیانیی  لە  سەر  تاڵەبانی،  نزار  پڕۆفیسۆر 
ڕۆژی هەینی، لە سەعات 8.00ی بەیانیی 
ساڵی 2013،  ئابی  مانگی  ڕێكەوتی 30 
لە نەخۆشخانەی هەناویی فێركاری شاری 
سلێمانی، دڵە گەورەكەی لەكار كەوت.

بە كۆچی دوایی ئەم كەڵە زانا پزیشكە، 
ددان  و  دەم  پزیشكی  ب��واری  الیەنی 
بەگشتی،  پزیشكی  بواری  و  بەتایبەتی 
و  پزیشككاران  گشت  هەمانشێوە 
زانایەكی  عێراق،  و  هەرێم  كۆمەاڵنی 

لێهاتوویان لەدەست دا.
و  بەرز  ڕەوشتی  نموونەی  زانایە،  ئەم 
ئاستی بااڵ بوو لە خزمەتگوزاریی پیشەییدا 
مامۆستایان  بۆ  چ  و  خوێندكاران  بۆ  چ 
لەمەڕ خوێندنی بەرایی و بااڵی هەرێم و 

عێراق و جیهانیشدا.
لە  زایینی  1948ی  ساڵی  خوالێخۆشبوو، 
دنیاوە، كۆلێژی  هاتووەتە  شاری كەركوك 
لە ساڵی  بەغدای  زانكۆی  ددانی  پزیشكی 

ك��ردووە.  ت��ەواو  دووەم  پلەی  بە   1970
بڕوانامەی دكتۆرای، لە زانكۆی شفیلد ساڵی 
1979، لە بواری نەخۆشیزانیدا، بە دەستهێناوە. 
لەم بوارەدا پتر لە 35 ساڵ كاری ئەكادیمیی 
لوتكەی  لە  سوارچاكێك  وەك  ك��ردووە، 
خۆیدا  پسپۆڕییەكەی  بواری  بڕواپێكراوی 
لە  پڕۆفیسۆری  پلەی  خوالێخۆشبوو  بوو. 
ساڵی 1992 بەدەست هێناوە، لە ساڵی 1997 

وەك مامۆستای كۆلێژ دەستنیشان كراوە.
لقی  س��ەرۆك  وەك  1990وە،  ساڵی  لە 
نەخۆشییەكانی دەم و ددان، تا ساڵی 2007 
ساڵی  ك��ردووە.  كاری  بەسەركەوتووی 
پزیشكی  كۆلێژی  ڕاگ��ری  وەک   2007
هەڵبژێررا.  ب��ەغ��داد،  زان��ك��ۆی  ددان��ی 
ئاستی  لەسەر  بوو  ئەكادیمییەك  بەڕێزی، 

پلەی یەكەمین.
لە  ك��ردووە  بەشداریی  خوالێخۆشبوو 
پێكهێنان و سەرۆكایەتی و بەشداریكردن 
لە چەندین كۆنفرانسی زانستیی پسپۆڕی 
ناو عێراق و دەرەوەی عێراق و هەرێمی 

هەڤااڵنی،  لەگەڵ  هەروەها  كوردستان. 
كۆمەڵە  پێکهێنانی  لە  كردووە  بەشداری 
و دەزگای پزیشكیی ددان لە عێراق و له 
واڵتە عەرەبییەكانیشدا. هەروەها بەشداریی 
کردووە لە ئەنجومەنی شێرپەنجەی عێراق 
وەك  هەروەها  چاالك.  ئەندامێكی  وەك 
دەستنیشانكردنی  لە  یەكەم  بەرپرسی 

پێشوەختی شێرپەنجەی دەم و ددان.
هەروەها ئەندامی دامەزرێنەری كۆمەڵەی 
و  ژینگە  گەشەپێدانی  و  ڕزگاركردن 
ساڵی 2003دا،  لە  كە  عێراقه  ڕۆشنبیری 

دامەزراوە.
نووسەرانی  دەستەی  ئەندامی  هەروەها 
و  عێراقی  ددان��ی  پزیشكی  گ��ۆڤ��اری 
دەستەی نووسەرانی گۆڤاری ئەكادیمیای 
سلێمانی  زانكۆی  لە  كە  كوردستانە 
دەستەی  ئەندامی  هەروەها  دەردەچێت. 

نووسەرانی گۆڤاری لەیزەری عێراقیشە.
 2008 ساڵی  لە  باسە  شایانی  ئ��ەوەی 
لە  ڕاوێ��ژك��ار  ی��ەك��ەم  وەك  ب��ەڕێ��زی 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
6

200

 دەستەی گۆڤاری شێرپەنجەی سەرو مل
Head& Neck Oncologyی جیهانی، 

لە  دەستەیە  ئەو  زۆرب��ەی  كە  دان��را، 
مل  و  س��ەر  شێرپەنجەی  پسپۆڕانی 
یەكگرتووەكانی  واڵتە  لە  پێكهاتوون 
ئ��ەم��ەش  ئینگلتەرا،  و  ئ��ەم��ەری��ك��ا 
ئەم  لێهاتوویی  و  بەتوانا  ددانپیادانانه 
لێهاتوویی  و  توانا  و  بەتایبەتی  زانایە 
لە  بەگشتی  هەرێم  و  عێراق  زانایانی 

بواری زانستی پزیشكیدا.
ئەكادیمییەك  وەك   ،2010 ساڵی  لە 
ددان/زان��ك��ۆی  پزیشكی  كۆلێژی  لە 
وەك  هەڵبژێررا  توێژینەوەیەكی  سلێمانی 
توێژینەوەی  دە  لە  توێژینەوە  یەكەم 
ناسراو  ددان  پزیشكی  جیهانی  گۆڤاری 
 Oral Medicine. واتە   OOOOE بە 
 Oral pathology. Oral Surgery.
 .Oral Radiogy& Endodontics

توێژینەوەی   54 لە  پتر  خوالێخۆشبوو 
باڵو كراوەتەوە، 37 پوختەی توێژینەوەی 
دیکەشی ئامادەی باڵوکردنەوەیە، 100 جار 
بەشداریی کردووە لە كۆنفرانسی عێراق 
سیمیناری   180 جیهانیدا،  و  عەرەبیی  و 
و  ناوەوە  لە  داوە  ئەنجام  تاووتوێكردنی 
سەرپەرشتیاری   22 عێراق،  دەرەوەی 
سەرپەرشتیاری   20 ماستەرنامە،  تێزی 
دبلۆمی  سەرپەرشتیاری   3 دكتۆرانامە، 
ماستەر،  تێزی  تاوتوێكردنی   60 ب��ااڵ، 
 5 دك��ت��ۆرا،  نامەی  تاوتوێكردنی   17
تاوتوێكردنی بۆرد، 82 نوسراوی ڕێزلێنان 
و پێزانین، 4 بڕوانانەی ڕێزلێنان و 2 كتێبی 
لە  گەیاندووە  چاپی  بە  و  ئامادەكردووە 

بواری پزیشكیی دداندا.
هەروەها خوالێخۆشبوو لە بواری زانستی 

دیكەدا ئەم ڕۆاڵنەی بینیوە:
كۆنفرانسی  زانستی  لێژنەی  سەرۆكی 

ددانی عێراق 26 لیژنە.
پزیشكی  كۆلێژی  لێژنەی  سەرۆكی 

ددانی بەغداد 2002-1994.
سەرۆكی لقی دەستنیشانكردنی نەخۆشی 
دەم لە كۆلێژی پزیشكی ددانی زانكۆی 

بەغداد 2002-1990. 

نەخۆشییەكانی  ڕاوێژكاریی  سەرۆكی 
دەم 1998-1993 

لە  عێراق  شێرپەنجەی  بۆردی  ئەندامی 
ساڵی 2004ەوە.

ئەندامی بۆردی شێرپەنجەی سەر و مل 
لە عێراق لە 2003ەوە.

سكرتێری دەستەی نووسەرانی گۆڤاری 
بەغداد/عێراق  ددان-  پزیشكی  زانستی 

.2003-1984
لە  عێراق  لێزەری  كۆمەڵەی  ئەندامی 

2005ەوە.
لە  لەیزەر  گۆڤاری  ب��ۆردی  ئەندامی 

2005ەوە.
گۆڤاری  نووسەرانی  دەستەی  ئەندامی 
سلێمانی  كوردستان/زانكۆی  ئەكادیمی 

لە 2008ەوە.
كۆلێژی  زانستی  لێژنەی  س��ەرۆك��ی 
لە  سلێمانی  زانكۆی  ددان/  پزیشكی 

2007ەوە.
ئەندامی 7 ڕێكخراوی پزیشكیی ددانی 

جیهانی.
1- كۆمەڵەی توێژەرانی پزیشكانی ددانی 

.IADR جیهانی
جیهانی  ددانی  پزیشكانی  كۆمەڵەی   -2

.FDI

نەخۆشییەكانی  پزیشكانی  كۆمەڵەی   -3
.IAOP دەم/جیهانی

ڕواندنەوەی  پزیشكانی  كۆمەڵەی   -4
.IADI ددان/جیهانی

بۆ  ئەمەریكا  پزیشكانی  كۆمەڵەی   -5
.AAOP نەخۆشییەكانی دەم

ڕواندنەوەی  بۆ  ئەڵمانی  كۆمەڵەی   -6
.GSDI ددان

ك��ۆم��ەڵ��ەی  ب����ااڵی  ئ��ەن��دام��ی   -7
سەر  نەخۆشییەكانی  دەستنیشانكردنی 
لە   UNODS چارەسەركردنی  و  مل  و 

.UCL لەندەن
ئەوەی شایانی باسە، ئەم دكتۆرە بەڕێزە 
لەو ڕۆژەوەی گەڕابووەوە بۆ كوردستان/ 
بۆ زانكۆی سلێمانی- كۆلێژی پزیشكی 
لە  واتە  بەغدادەوە  زانكۆی  لە  ددان- 

داوە  زۆری  هەوڵێكی  2007ەوە،  ساڵی 
مەبەستی  بە  ئامادەكرد  ڕەشنووسی  و 
شێرپەنجەی  كۆمەڵەی  دام��ەزران��دن��ی 
كۆمەڵەی  ه��اوش��ێ��وەی  ك��وردس��ت��ان، 
عێراقی و كۆمەڵەی جیهانی كە بەڕێزی 
ئەندامە تیایاندا. زۆر بە ئاواتەوە بوو كە 
كۆمەڵەیە  ئەو  دامەزراندنی  ڕەزامەندیی 
بە فەرمی وەربگرێت، بەاڵم ئەوەی جێی 
داخە لەبەر كێشەی ڕۆتین ئەو كۆمەڵەیە 
هەر دانەمەزرا و بەو داخەوە سەری نایەوە. 
ئەویش دوای نەخۆشكەوتنی بە جەڵتەی 
مێشك لە ساڵی 2010ەوە. هاوسەرەكەی 
بەڕێز دكتۆرە سۆز عەبدولعەزیز لەگەڵیدا 
چوو بۆ نەخۆشخانەی زانكۆی ئەمریكی 
دوو  لە  پتر  لەوێ  بەیروت/لوبنان،  لە 
گۆڕینی  نەشتەرگەریی  مایەوە  مانگ 
زمانە )صمام(ەی دڵی بۆ ئەنجام درا بە 
هەوڵ و كۆششێكی دژوار، دوای ئەوەی 
تاڕاددەیەك باری تەندروستی بەرەو باشتر 
ڕۆیشت، گەڕێنرایەوە بۆ شاری سلێمانی.
هەرچەندە دووچاری نیوەئیفلیجی بووبوو، 
بە  وانەوتنەوەی  توانای  ب��ەردەوام  بەاڵم 
خوێندكارانی كۆلێژ باش بوو، بە كورسی 
ئیفلیجییەوە و بە گوڕ و تینەوە بەردەوام 
توێژینەوەدا  و  زانست  پڕۆسەی  لە  بوو 
خوێندنی  خوێندكارانی  بە  تەنانەت 
چەندین  سەرپەرشتیاریی  هەروەها  بااڵ، 
سیمینار و توێژینەوەی زانستی لە كۆلێژ 
دوو  بەاڵم   .2013 ساڵی  ناوەڕاستی  تا 
دواییەكەی،  كۆچی  لە  بەر  مانگ  سێ 
دووچاری نەخۆشییەكی كوشندەی خوێن 
زۆرەوە  كەسەرێكی  و  داخ  بە  بووەوە، 
لە كۆچكردنی،  بكرێ  ڕێگریی  نەتوانرا 
هەرچەندە هەوڵ و كۆششێكی زۆر درا 
لەالیەن پزیشكە پسپۆڕەكانی نەخۆشخانەی 
فێركاریی جمهوری و نەخۆشخانەی هیوا 
ئەنوەر  د.  پڕۆفیسۆر  بەڕێزان  بەتایبەتی 
محەمەد،  عومەر  محەمەد  د.  و  شێخە 

دكتۆر و كارمەندانی تەندروستی.

ئامادەکردنی:
د. سەعید عەبدوللەتیف

غەسان  عادل  د.  بابەتە  ئەم  نووسراوە،  كارەساتەكان  بیردۆزی  بابەتی  نووسەری  ناوی  بەهەڵە  گۆڤارەكەماندا،  )54(ی  لەژمارە 
نووسیوویەتی و م. عەباس جوامێری وەریگێڕاوە. داوای لێبوردن لەوەرگێڕو خوێنەرانی ئازیز دەكەین.
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