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پار، كاتێ گۆڤاری زانستی سه رده م پێی نایه  ساڵی چوارده هه  مینی ته مه نییه وه ، سەروتارەكەم ناونا 
ئەم ژمارەیەشدا، كه  بۆ خۆشبه ختی، گۆڤاره كه مان پێ  لە سه روتاری  تەمەنێكە، وا  چواردە ساڵ 
بەرهەم و  پێداچوونەوەی كار و  تەمەنێكە.  پانزە ساڵ  ته مه نییه وه ، دەڵێم  پانزه هه مینی  ده نێته  ساڵی 
دانانی پالن بۆ پڕۆژەی تازە و خەونی جوانتر، یەكێكە لە بڕگە پێویستەكانی بیركردنەوە، پێموایه  
ئه مه  وه ك چۆن بۆ مرۆڤ ڕاسته  كاتێ  ساڵێكی تەمەن بەڕێ دەكات و پێ دەنێتە ساڵێكی نوێی 

ژیانییەوە، به  هه مان شێوه  بۆ هەر گۆڤار و كار و پڕۆژەیەكی زانستی و ڕۆشنبیرییش، هەر ڕاسته .
ساڵی  چواردە  تەمەنی  ماوەی  لە  سەردەم  زانستی  گۆڤاری  بڵێین:  و  بكەین  پرسیارێك  ئەگەر 
ڕابردوویدا چی كردووە؟ وه اڵم چی ده بێت؟ بێگومان وەاڵم بۆ ئەم پرسیارە ڕێژەییە و دەشێت هەر 
خوێنەره  ڕای خۆی هەبێت و ڕایه كان جیاوازییان زۆر بێت، بەاڵم بۆ ئێمە وەك ستافی گۆڤاری 
زانستی سەردەم و  وه ك دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمیش، بەختەوەرین بەوەی گۆڤاری زانستی 
سەردەم له گه ڵ هه موو كێشه  و ئاسته نگه كانیدا لەڕووی ناوەڕۆك، دیزاین و چاپەوە )چ زۆر بووبێت 
و چ كه م( هه رگیز له  خزمه تكردنی خوێنه ری كوردیدا، لەڕووی زانیستیەوە بەگشتی و لەڕووی 
هۆشیاری تەندروستی و دەروونییەوە بەتایبەتی، درێغی نه كردووه . به  بۆنه ی چوونه  ناو پانزه  ساڵه ی 
ئازیزەكەمان،  دەزگا  سوپاسی  كەسێك  هەر  لە  بەر  دەزانم  پێویستی  بە  گۆڤاره كه مانه وه   ته مه نی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم بكەم بە تەواوی كارمەندانییەوە، كه  هەمیشە بۆ ئەوەی ژمارەكی 
نوێ و باشتر و بەپێزتری زانستی سەردەم دەربچێت، پێویستمان بە یەكدییە و بە هەموومان كارەكان 
ڕادەپەڕێنین. پاشان بە داخ و پەژارەوە دەڵێم: لەمساڵدا دەبێت له گه ڵ ساڵو و درووددا بۆ گیانی 
پاكی مامۆستا ئه كره م قه ره داغی دامه زرێنه ری زانستی سه رده مدا، ساڵو و دروود بۆ ڕۆحی پاكی 
كاك شێركۆ بێكەس-ی  سەرۆكی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمیش، بنێرم كه  بۆ بره ودانی 

زیاتر به  گۆڤاره كه مان هەمیشە پشت و پەنامان بوو، به  داخه وه  ئه ویش ساڵی پار جێی هێشتین.
كە  بەڕێزانەی  زانستییە  قەڵەمە  ئەو  یەكی  بە  یەك  بۆ  پێزانین  و  سوپاس  بڵێم،  پێویستە  بێگومان 
پێزەكانیان،  بە  بابەتە  و  بەرهەم  بە  و  بوون  هاوكاری گۆڤارەكەمان  یەكەوە  ژمارە  لە  هەندێكیان 
گۆڤارەكەیان دەوڵەمەند كردووە، هەروەها هەموو ئەو بەڕێزانەی كە دواتر بابەتیان لە گۆڤارەكەدا 
باڵوبۆتەوە، بێگومان بە هەموومان توانیومانە گۆڤاری زانستی سەردەم تا ئەم ئاستە بهێنین.  هەر بە 
پشتیوانی و هاوكاری ئه و ئازیزانه  و هه موو الیه ك، خواستی بەرەو پێشبردنی زیاتر و بەردەوامی 

گۆڤارەكە، بۆتە خەونی گەورەی ئێمە.
هەمیشە چاوەڕوانی ڕا و تێبینی و سەرنج و بابەتی هه موو الیه كین و بە هیواین بتوانین به  هه موومان 

كارێك بكه ین ساڵ دوای ساڵ و ژمارە دوای ژمارە، زانستی سەردەم بەپێزتر و قەشەنگتر بێت.

سەروتار

سەرنووسەر
پانزە ساڵ تەمەنێكە
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Medicine نۆژداری

چی بخۆین؟چی بخۆینەوە؟
بۆئەوەی لە سەرما پارێزراو بین
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لە  س���وودوەرگ���رت���ن 
سروشتی،  دەرمانی  ڕه نگی  تەكنیكی 
یەكێكە لە شێوە باوە گرنگەكانی زۆرێك 
كۆنی  باوه کانی  پزیشكییە  نۆرینگە  لە 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتەكانی  ئێستای  و  چین 
ناوەڕاست. بۆ نموونە سوودوەرگرتن لە 
نارنجی،  وەك  گەرمی  ڕەنگی  هەندێك 
زستاندا،  وەرزی  لە  ئاڵتونی  و  زەرد 
دەت��وان��ێ��ت چ��ارەس��ەری ب���ارودۆخ و 

هەوای لەش و دروستی تاكەكان بکات. 
لە  سوودوەرگرتن  دیکەوە  لەالیەكی 
و  شین  وەك  ساردی  ڕەنگی  هەندێك 
كاریگەری  زستاندا  لە  بەفر  وەك  سپیی 
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ل��ە  هەیە  دی��ک��ه ی 

هەندێك دۆخی دیکه ی نەخۆشیدا.
قوتابخانەی پزیشكیی Aivroda یەكێك 
پزیشكیی  دەرمانكردنی  شێوەكانی  لە 
تەواوی  جیهانی  بەرنامەیەكی  و  تەواوە 
لە  قوتابخانەیە  ئ��ەم  ڕیشەی  و  هەیە 
هیندستانی كۆنه  و دواتر بە ناوچەكانی 
زۆربەی  لە  و  بۆوه   باڵو  كۆندا  ئاریای 
لەسەر  كاری  و  دەبینرێ  ناوچەكاندا 

دەكرێ.
خوێندنگەیەدا  ل��ەم  دەرم���ان  بناغەی 
لەسەر پەیڕەوی هاوسەنگی پێكهاتەکانی 
ڕۆحی  هاوسەنگی  و  لەش  سروشتی 
ب��ن��ی��ات��ن��راوە.  و دروس��ت��ی��ی م���رۆڤ 
دەرمانسازەكانی ئەم شێوە خوێندنگەیە، 
لەو باوەڕەدان كە نەخۆشی لە ئەنجامی 
ناتەواویی هاوسەنگیی سروشتی 
لەش و ناهاوسەنگی ڕۆح 
دەبێت،  جەستەوە  و 
ڕێك  پێویستە  ك��ە 
بخرێتەوە بە ڕژێمی 
خ����ۆراك����ی، 
ده رم��ان��ی 

هەناسە.  ڕاهێنانی  و  یۆگا  گیایی، 
مامۆستاكانی  ئامۆژگاریی  گرنگترین 
خۆپاراستن  چۆنێتی  خوێندنگایە  ئەم 
بیر  و  جەستە  هێشتنەوەی  سەالمەت  و 
هەندێك  لێرەدا  ئێمە  مرۆڤە.  ڕۆحی  و 
ئەم  خۆراكییانەی  ئامۆژگارییە  ل��ەو 
زستاندا  وەرزی  ل��ە  خوێندنگەیە 
و  سەالمەتی  پاراستنی  بۆ  دەخەینەڕوو 
كە  كۆمەڵگە  تاكەكانی  تەندروستیی 
لە  پاراستن  بۆ  یارمەتیدەرێك  دەبێتە 

سەرمای زستان.
*بۆنكردنی دارچینی

ی��ەك��ێ��ك��ه  ل��ە ب��اش��ت��ری��ن ڕێ��گ��ەك��ان��ی 
وەرزی  لە  سەرما  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی 
لە  وەرگرتن  سوود  به  ده توانین  زستاندا. 
پزیشكەكان  كە  دەرمانییه کان  گیا  بۆنی 
وه رزی  هاتنی  له گه ڵ  دەك��ەن،  دیارییان 
گیای  هەندێك  بین.  سوودمه ند  زستاندا 
وەك دارچینی، كە بۆنێكی گەرم و شیرین 
دەبێتە  هەیە.  تیژی  زۆر  کات  هه مان  و 
خۆشبینی.  و  چاالكی  دەستكەوتنی  هۆی 
ئاسان  و  قوڕگ  ه��ەوای  بۆنخۆشكردنی 
سیفەتە  لە  دیکه یە  یەكێكی  هەناسەدان، 
ژیان  ئ��ارەزووی  دەرمانە  ئەم  باشەكانی. 
زیاد دەكات و وزەی مرۆڤ زیاتر دەكات 

وەرزە  ل��ە  ساردەكاندا.بەتایبەتی 
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بخۆرەوە،سه رمات  هیندی  *چای 
نابێت

لە  شیر،  به  هیندی  چای  خواردنەوەی 
كاریگەری  زستاندا  و  پاییز  وەرزی 
زۆری دەبێت لە ڕێگریكردنی تووشبوون 
بە نەخۆشییەكانی تایبەت بە وەرزەكانی 
پزیشكیی  دەرمانسازەكانی  س��ەرم��ا. 
بە  دەكەن  ئامۆژگاریمان  هیند،  كۆنی 
له و  كوپێک  كەمی  النی  خواردنەوەی 

چایه لەهەر ڕۆژێكدا.
 3 پێویستە  چایە  ئەم  دروستكردنی  بۆ 
چاره که   مێخەك،  ده نکە   3 ئاو،  كوپ 
كەوچكێكی چا گوێزی هیندیی هاڕڕاو, 
2 ده نکە حێل، یەك پارچە دارچینی، 2 
پارچە زەنجەفیلی تازە، لەسەر ئاگرێكی 
كز دابنرێ. دواتر 2 كەوچكی چێشت 
ماوەی  تا  و  بکرێ  تێ  وشکی  چای 
كوپ  یەك  ئینجا  بكوڵێت.  دەقیقە   2
بهێنرێ  لێ  وازی  و  بكرێ  تێ  شیری 
بەم  دەبێت.  گەرم  تەواو  شیرەكەش  تا 
دەبێت.  ئامادە  ت��ەواو  چایەكە  شێوەیە 
ئێستا 2 كەوچكی قاوە شەكری بۆ زیاد 

بكرێ و به  گه رمی بخورێته وه .
سیر  شیری  ــك  ڕۆژێ *هەموو 

بخۆرەوە
باشترین  ل��ە  یەكێكە  سیر  ش��ی��ری 
خ��واردن��ەوە  ئ��ەو  گونجاوترینی  و 
و  پاییز  وەرزی  لە  كە  گەرمانەی 
پزیشكەكانەوە  ل��ەالی��ەن  زس��ت��ان��دا 
دەكرێ،  ئامۆژگاری  پێ   نەخۆشه کانی 
ڕۆژێکدا  له   كوپێک  خواردنەوەی  بە 
لەم  كە  نەخۆشییانەی  بەو  تایبەت  و 
وەك  هەیە  بوونیان  و  باڵون  وەرزانەدا 

ئەنفلەوەنزا. سەرما و 
خواردنەوەیە،  ئەم  كردنی  دروست  بۆ 
و  ب��درێ  ڕن��ە  ت��ازە  سیری  ده نکێک 
نیو  و  شیره وه   پەرداخێک  ناو  بكرێتە 
پێکه وه   بكرێ  تێكەڵ  ئاوی  پ��ەرداخ 
چ  دەتوانین  کواڵن  دوای  بكوڵێنرێن. 
بیخۆینه وه.  ساردی  به   چ  گه رمی  به  
خواردنەوەی ئەمە، یەكێكە لە باشترین 
زیادکردنی  سروشتییەكانی  دەرمانە 
و  ت��ه ن��دروس��ت��ی  سیستەمی  ت��وان��ای 

لەش. بەرگریی 

ه���اڕڕاوه ی  چایه ک  که وچکه   ئه گه ر 
بکرێ،  زی��اد  ب��ۆ  هیندیشی  گ��وێ��زی 
نەخۆش  دەبەخشێتە  زیاتر  ئ��ارەزووی 
وایه  باشتر  خ��واردن��ەوەی.  ئاسان  بۆ 
بخورێتەوە  نووستن  پێش  سه عات  نیو 
تەواوەتی  بە  كاریگەرییەكەی  بۆئەوەی 
ببێتەهۆی خەوێكی قوڵ  دەربكەوێت و 

و خۆش و ماوەدرێژ.
*پێش خۆراك چی بخۆین؟

تەواو  ئامۆژگارییە  لە  دیکه   یەكێكی 
كاریگەرەكان كە بە دەستپێكی وەرزی 
زستان جێبەجێ  دەكرێت و بایەخ پەیدا 
بەكارهێنانی جۆرەكانی سووپە  دەكات 
ژه مه   ناوەندی  لە  یان  خۆراك  پێش  لە 
زستان  و  پاییز  وەرزی  خواردنەكاندا. 
و  پێست  وشكبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 
سووپ  خواردنی  م��رۆڤ،  جەستەی 
دەبێتە  سەرەكییەكان،  خواردنە  پێش 
خۆراكێكی گەرم و چەور بۆ ڕێگرتن 
لە وشكبوونەوەی جەستە و یارمەتیدەر 
لەشی  دیکه ی  ئەندامەكانی  بۆ  دەبێت 

مرۆڤ.
*ئەنتی بایۆتیکی سروشتی بخۆ

و  ك��ۆن  پزیشكی  دەرمانسازەكانی 
پزیشكییەكان.  خوێندنگا  بە  تایبەت 
ئامۆژگاریمان دەكەن بەوەی كە سوود 
و  وەربگرین وەك سروشتیترین  لە سیر 
سروشتی.  دژەبەكتریای  كاریگەرترین 
ئەم دەرمانسازانە ئاماژە بەوە دەكەن كە 
یەكێك  دەبێتە  خۆراكەكاندا  لەناو  سیر 
لە باشترین ڕێگاكانی ڕێگرتن لە سەرما 
هەندێك  و  سورێژە  و  ئه نفلوه نزا  و 
نەخۆشی دیکه. ئەم دەرمانسازانە سورن 
لەسەر ئەوەی كە بە دەستپێكی وەرزی 
سەرما باشتر وایە ملوانكەی سیر بكرێتە 
لە  بن  دوور  ئ��ەوەی  بۆ  مندااڵن  ملی 
سەرجەم ئەو نەخۆشییانەی كە ئەگەری 
هەیە لە وەرزی پاییز و زستاندا تووشیان 

ببێت.
*پیادەڕەوی لەبیر مەكەن

ئارامی  جەستەیی،  مەشقی  ئەنجامدانی 
مرۆڤیش  بیری  و  جەستە  دەبەخشێتە 
ڕۆژە  لە  دەب��ات،  گەشەسەندن  ب��ەرەو 

ساردەكانی زستاندا پێویستە مەشقەكانمان 
لە  م��رۆڤ  هەندێجار  نەكەین.  لەبیر 
زستاندا پێویستی بە ئۆتۆمبێل هەیە تا بە 
زووترین كات و بێ  تەڕبوون كارەكانی 
بە ئەنجام بگەیەنێت، ئەمەش وا دەكات 
زۆربەی كاتەكان مرۆڤ گۆشەگیر بێت. 
بۆیە باش وایە ئۆتۆمبێل بخەینە ئەوالوە 

و بە پیادەڕەوی برەوی زیاتر بە مێشك 
زیاتر  ئارامی  و  بدەین  جەستەمان  و 

ببەخشینە خۆمان.
خۆراكەكان  تێكەڵی  *زەنجەفیل 

بكە
زەنجەفیل یەكێك لە باشترین دەرمانەكانە 
زس��ت��ان��دا  و  پ��ای��ی��ز  وەرزی  ل��ە  ك��ە 
ئامۆژگارییەكی  دەبێتە  بەكارهێنانی 
سروشتییانە  كە  دەرمانە  ئەم  گرنگ. 
خۆی گەرمە و یەكێك لە باشترین گیا 
لە  زۆرێ��ك  لەناوبه ری  دەرمانییەكان، 
لەشە. خواردنی  زیانبەخشەكانی  بەكتریا 
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بەهێزكردنی  هۆی  دەبێتە  بەردەوامی، 
لەش.  دروستیی  و  بەرگری  سیستەمی 
كۆن  هیندی  پزیشكیی  دەرمانسازەكانی 
وەرگ��رت��ووە  زەنجەفیل  لە  س��وودی��ان 
و  سەرما  بە  تووشبوون  لە  ڕێگرتن  بۆ 

ئەنفلوەنزای كاریگەر.
اللەنگیت بیرنەچێت 

ئەگەر دەتەوێت زستانێكی بێ  نەخۆشی 
بەریتەسەر  ل��ەس��ەرم��اب��وون  دوور  و 

اللەنگیت بیرنەچێت.
پڕ  و  زۆرت��ری��ن  لە  یەكێكه   اللەنگی 
پاییز  وەرزی  میوەكانی  بەكارهێنەرترین 
دوو  ئەم  ڕۆژەكانی  لە  كە  زستان،  و 
وەرزەدا لە سەرجەم ماڵەكانی كوردستاندا 
دەكەوێت.  بەرچاو  زۆر،  ڕێژەیەكی  بە 
كە  ئەژمار  دێتە  میوانە  لەو  اللەنگی 
دەبێتە هۆی بەهێزكردنی دڵ و گەدە و 

میوەیەكە حەزی مرۆڤ بۆ الی خواردن 
سروشتی  شێوەیەكی  بە  و  ڕادەكێشێت 
بۆ ئەو كەسانەی حەزیان لە خۆراكە و 
مرۆڤ  كێشی  بەسوودە.  بیخۆن  ناتوانن 
دەگەیەنێتە  الوازییەوە  لە  سروشتییانه 

باری ئاسایی و هاوسەنگبوون.
كۆن  چینی  پزیشكی  دەرمانسازەكانی 
بۆ  وەرگ��رت��ووە  میوەیە  لەم  سوودیان 
نەخۆشیی جۆراوجۆری وەرزە  دەرمانی 
لەو  اللەنگی  ل��ەوە  جگە  س��اردەك��ان. 
میوانەیە كە دەبێتە هۆی بەخشینی هیوا و 
چاوەڕوانییەكی باش بە نەخۆش بەتایبەتی 
گیراوەكەی چ بە شێوەی شەربەت یان 

بە شێوەی تۆز و وشككراوە.
هه روه ها الله نگی ئه م سوودانه شی هه یه :

دەرم��ان  ك��ە  كەسانەی  ل��ەو  ئ��ەگ��ەر 
هاوسەنگی  دەیانەوێت  و  بەكاردەهێنن 

ڕابگرن،  پێ   خوێنیانی  پۆتاسیۆمی 
خواردنی  كە  لەوەی  وریابن  پێویستە 
اللەنگی و ئەو جۆرە دەرمانانە پێكەوە 
ڕێژەی  زیادبوونی  زۆر  هۆی  دەبێتە 
خراپی  هۆكاری  و  لەشدا  لە  پۆتاسیۆم 
لێ دەكەوێتەوە. بۆیە پێویستە بە پرس و 
ڕای پزیشك و بە ڕێژەی دیاریكراو لەو 
میوەیە بۆ ئەو نەخۆشانە دیاری بكرێ.

ئ��ەوان��ەی ئ��ال��وودەب��وون ب��ە م��اددە 
كهولییەكان، دەتوانن ئەم ئالوودەبوونەیان 
یان  اللەنگی  بەردەوامی  خواردنی  بە 
گازە  ئەو  ببەن.  لەناو  گوشراوه که ی 
بۆ  هۆكارە  اللەنگیدایە  لەناو  تیژەی 
فەوتاندنی ئەو ئالوودەبوونە كوشندەیەی 
مرۆڤ  تووشی  كهولەوە  هۆی  بە  كە 

دەبێت.

ئەگەر لەو كەسانەی كە دەرمان 
بەكاردەهێنن و دەیانەوێت هاوسەنگی 
پۆتاسیۆمی خوێنیانی پێ  ڕابگرن، پێویستە 
وریابن لەوەی كە خواردنی اللەنگی و ئەو 
جۆرە دەرمانانە پێكەوە دەبێتە هۆی زۆر 
زیادبوونی ڕێژەی پۆتاسیۆم لە لەشدا و 
هۆكاری خراپی لێ دەكەوێتەوە
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پەستانی  ب��ه رزی��ی  گ��ی��رۆدەی  ئەگەر 
یان  تازە  اللەنگی  خواردنی  خوێنیت، 
كەمبوونەوی  هۆی  دەبێتە  گیراوەكەی 
بەسەرداگرتنی  و دەست  فشاری خوێن 

بەشێوەیەكی ڕێكوپێك.
ئەوانەی كە پێویستیان بەڕێژەیەكی زۆر 
هۆی  بە  دەتوانن  هەیە،  پۆتاسیۆم  لە 
هاڕڕاوەكەی  یان  اللەنگییەوە  شەربەتی 
هاوسەنگی  وش��ك��ك��ردن��ەوە  دوای 

پۆتاسیۆمی لەشیان ڕابگرن.
توێکڵی وشككراوەی اللەنگی، یەكێكە 
لە بەسوودترین بەشەكانی ئەم میوەیە و 
سەرمای  لە  مرۆڤە  تەواوی  پارێزەرێكی 

زۆری زستان.
چونكە  ن��ەك��ەی��ت،  زی����ادەڕه وی����ی 
لەهەر جۆرە خۆراك و  زیادەڕەویكردن 

میوەیەكدا زیانی خۆی هەیە، اللەنگیش 
بێبەش  بكرێ،  تیا  زیادەخۆری  ئەگەر 

نابێت لەو زیانانە.
زۆر  و  گ��ازدارە  میوەیەكی  اللەنگی 
ژەهراویبوونی  هۆی  دەبێتە  خواردنی 

جه سته ی مرۆڤ.
ئاسانترین  اللەنگی  ئەوەی  هۆی  بە 
بە  دەتوانرێ  و  خ��واردن  بۆ  میوەیە 
بكرێتەوە.  لێ   توێکڵەكەی  ئاسانی 
خواردنی  ئ��ارەزووی  زیاتر  مندااڵن 
لەو  بین  وریا  پێویستە  بۆیە  دەكەن. 
بەكاری  كە  ڕێ��ژەی��ەی  و  ئ��ەن��دازە 
خ��واردن��ی  زۆر  چونكە  دەه��ێ��ن��ن، 
هۆی  دەبێتە  منداڵدا  لە  الله نگی 
یەكێكی  ب�����ەردەوام.  سكچوونی 
ل��ەالی��ەن��ە خ��راپ��ەك��ان��ی زۆر  دی��ک��ه  

خ��واردن��ی الل��ەن��گ��ی، دەرك��ەوت��ن��ی 
زم��ان��دا.  و  ددان  ل��ە  ه��ەوك��ردن��ە 
نەخۆشی  كە  كەسانەی  ئەو  هه روه ها 
هەیە،  گ��ەدەی��ان  برینداربوونی  و 
زیادەڕەوی  و  بن  وریا  زۆر  پێویستە 
ن��ەك��ەن ل��ە خ���واردن���ی الل��ەن��گ��ی، 
بە  ئاگادار  گیراوەكەی.  بەتایبەتی 
لەگەڵ  اللەنگی  گیراوەی  هەرگیز 
نەخۆشی  ئەمە  مەكە،  تێكەڵ  شیر 

لێدەكەوێتەوە. خراپی 

:لە فارسییەوە
هیوا محه مه د ڕۆسته م

سه رچاوه :
 گۆڤاری زندگی ایدەال-ژمارە 129
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لە چوار كەسدا،7

كەسێك دڵی كونی تێدایە 

بۆ  دەكەیت  نەشتەرگەری  تۆ  ئایا 
بكەیت  كونە  ئەو  چارەسەری  ئ��ەوەی 
كە لە دڵتایە؟ ئایا تۆ ئەو نەشتەرگەرییە 
نییە  لە كاتێكیشدا كەس دڵنیا  دەكەیت 
یان  كەمترە  زەرەری  لە  كەڵكی  ئایا 
بە  بەردەوام  تكایە  وایە،  ئەگەر  زیاترە؟ 

لە خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتە.... 

لە بەرەبەیانێكی تاریكی زستانی سەرەتای 
ئەمساڵدا لیدیا الركین تەمەن 37 ساڵ لە 
بۆ  دەیویست  ماڵەوەیان،  چێشتخانەكەی 
دەست،  پێش  و  بێت  ئامادە  كار  سەر 
وەك هەموو ڕۆژەكانی دیكە، دەستی بە 
ناكاو  لە  كە  كرد  وەرزشی  پیاسەیەكی 
پاشان  كرد.  سەرسووكبوون  بە  هەستی 
خۆی  هاوسەنگیی  و  خ��وارد  گێژی 

لەدەستدا و كەوتە سەر زەوی.
بێت  هەرچۆنێك  زۆرەوە،  ترسێكی  بە 
نووستن  ژووری  بەرەو  كێشكرد  خۆی 
بهێنێت.  بەئاگا  مێردەكەی  توانی  و 

مێردەكەشی پەیوەندی بە فریاگوزارییەوە 
پزیشكی  كۆمەڵێک  س��ەرەت��ا،  ك��رد. 
كە  دەكرد  هەست  وایان  فریاگوزاری 
بووە.  دڵ  سادەی  سەكتەیەكی  تووشی 
وەرگرتنی  پاش  نەخۆشخانە،  لە  بەاڵم 
وێنەی پزیشكیی تایبەتی »ئێم ئار ئای«، 
هەواڵێكی  پزیشكەكان  كە  دەرك��ەوت 
ناخۆشترو چاوەڕواننەكراوتریان بۆ لیدیا 
ئەو  ب��وو،  شۆك  تووشی  لیدیا  پێبوو. 
كەسێكی زۆر تەندروست بوو، لەشێكی 
جگەرەی  نەبوو،  قەڵەو  هەبوو،  باریكی 
پێیان  پزیشكەكانیش  و  نەدەكێشا 
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ئاستێكی  لە  خوێنی  فشاری  كە  وتبوو 
»من  دەیوت:  لیدیا  تەندروستدایە.  زۆر 
هۆی  بە  لەدەستدا  دایكم  ماوەیەدا  لەم 
شیرپەنجەی مەمكەوە و لە ماتەمینیی ئەو 
ناڕەوام  شتێكی  بە  و  بووم  كارەساتەدا 
ئەوەندە  چارەنووسێكی  گەر  دەزان��ی 
دەردێ��ك��م  منیش  و  هەبێت  خ��راپ��م 
پشکنینێکی  چ��ەن��د  پ��اش  ه��ەب��ێ��ت«. 
چییه تی.  لیدیا  ده رک��ه وت  پزیشكی، 
وەاڵمی دكتۆرەكانیش ئەوەبوو كە دڵی 

لیدیا كونێكی تێدایە!!
ل��ە چ��وار  ب��ە س��ەرس��وڕم��ان��ەوە،  زۆر 
تێدایە  كونی  دڵ��ی  كەسێك  كەسدا، 
بوونی  وات��ە  تایبەتمەندییەوە،  ب��ەو  و 
و  دەڕۆین  و  دێین  دڵماندا،  لە  كونێك 
كونەی  ئەو  بوونی  هەر  دەكەین!  ژیان 
بۆسەر  هەیە  كاریگەریی  كە  دڵیشە 
دڵ،  سەكتەی  وەك  نەخۆشیی  چەندین 
نەخۆشیی  و  )شەقیقە(،  السه ره   ئازاری 
كە  دەردەكەوێت  وا  ئێس(.  سی  )دی 
نەشتەرگەرەكان زۆر بە ئاسانی بتوانن ئەو 
جۆرە كونانەی دڵ بگرن، بەو واتایەش، 
لەوانەیە وا بیر بكەیتەوە كە هەر كەسێك 
دەتوانێت  هەبوو،  كێشەیەی  جۆرە  ئەو 
ئەو  و  بكات  نەشتەرگەری  ڕاستەوخۆ 
كێشەیەی لە كۆڵ بێتەوە، به اڵم وا نییە؟ 
ئەوە  لەسەر  پزیشكەكان  هەموو  چونکه 
بڕوایان  زاناكان  لە  هەندێک  نین.  کۆک 
وایە كە نەشتەرگەری بۆ گرتنی كونی 

دڵ، زەرەری زیاترە له  سووده کانی.
واڵتی  دوبلین-ی  شاری  لە  كە  لیدیا 
چاك  خێرایی  بە  زۆر  دەژی،  ئیرلەندا 
بۆوە. بەاڵم تووشی پەژارەیەكی زۆر ببوو 
نەشتەرگەری  ئایا  بڕیارەی  ئەو  لەسەر 
بكات بۆ گرتنی كونی دڵی یان نا! لەو 
كاتانەشدا كە دەیویست بگاتە بڕیارێك، 
كە  هەبوو  ئ��ەوەی  مەترسیی  ب��ەردەوام 
ببێتەوە.  دڵ  دیکه ی  نۆره یه کی  تووشی 
لیدیا دەڵێت: »من چەندین ڕۆژ بیرم لەوە 
دەكردەوە كە لەوانەیە له  پڕ كڵۆ خوێنێک 
لە مێشكمدا گیر ببێت، لەبەرئەوە شەوان 
بە قنجی دەمامەوە و نەمدەتوانی بخەوم«.
وەك ئەوانی دیکه ، لیدیا لە دیواری دڵیدا 
كونێكی هەبوو، ئەو دیوارەی لە بەشی 
سەرەوەی دڵه  و هه ر دوو گوێچکه ڵه ی 
ڕاست و چه پ له  یه ک دڵ جیادەكاتەوە. 

بۆ هەندێک كەس بوونی ئەو كونە هیچ 
كێشەیەكی ئەوتۆ دروست ناكات، بەاڵم 
ت��ەواوی  بە  ناتوانین  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ئەو كونە هیچ  بوونی  دڵنیابین كە  لەوە 

كێشەیەكی ئەوتۆ دروست ده كات!
بۆچی دەبێت ئەو كێشە گەورەیەی وەك 
زۆرەی  ڕێژە  بەو  دڵدا،  لە  بوونی كون 
بوونی  كەسێك،  چ��وار  ه��ەر  بۆ  ی��ەك 
كون  بوونی  دەردەكەوێت  وا  هەبێت؟ 
لە دڵدا، ئاسەوارێكی ئەو كاتانە بێت كە 
ئێمە لەناو مناڵدانی دایكماندا بووین، ئەو 
كاتانەی كە سوڕی خوێن بە ڕێگەیەكی 
لەشماندا.  بەناو  دەڕۆیشت  ج��ی��اوازدا 
ڕاستی  سکۆڵه ی  ئێمەدا،  لەشی  لەناو 
بۆ  سییەكانمان  دەگەیەنێتە  خوێن  دڵ 
ئەوەی ئۆكسجین وەربگرێت. سکۆڵه ی 
چەپی دڵیش، ئەو خوێنەی كە هەڵگری 
بەشە  ه��ەم��وو  ڕەوان���ەی  ئۆكسجینە، 
منداڵی  بەاڵم  لەش دەكات.  ئه ندامه کان 
لە دایك نەبوو، سییەكانی بەكارناهێنێت 
بۆ هەناسەدان، بەڵكو هەموو پێداویستیی 
ئۆكسجین لە »پالسینتا« وەردەگرێ )وەك 

لە وێنەكەدا دیاره(. 

نەبوو،  لەدایك  منداڵی  دڵی  لەبەرئەوە 
لەنێوان هه ردوو  کونێکی كراوەی هەیە 
دەوترێت  پێی  و  دڵیدا  گوێچکه ڵه ی 
ڕێرەوی هێلكە. بۆ ئەوەی شاخوێنبەری 
منداڵ  که  به اڵم  تێبپەڕێنێت.  سییەكان 
لەدایك دەبێت و یەكەم هەناسە دەدات، 
كونە  ئەو  منداڵەكان،  زۆرب��ەی  لەالی 
ئۆرگانیكیەوە،  سەرقەپاغێكی  هۆی  بە 
بۆ هەر چوار كەسێك  بەاڵم  دەگیررێ. 
كونەی  ئ��ەو  كەسمان  ی��ەك  ئێمە،  لە 
دەمێنێتەوە.  كراوەیی  بە  و  ناگیررێ 
بەردەوام  ئەوەتا  یان  دڵەش،  كونی  ئەو 
بە  ئەوەتا  یان  دەمێنێتەوە،  كراوەیی  بە 
له   فشاردا  لەژێر  و  دادەپۆشرێ  الوازی 
پڕ دەكرێتەوە. بۆ نموونە گه ر فشارێكی 
زۆر لە سنگدا دروست ببێت، وەك ئه و 
دەكۆكین  توندی  بە  زۆر  كە  كاتانەی 
شتێكی  یان  دەدەی��ن  فڕێ  پیسایی  یان 
قورس بەرز دەكەینەوە، دەبێتە هۆكار بۆ 
كردنەوە و دەركەوتنی ئەو كونەی دڵ. 
به گشتی  زانستییەكاندا  بابەتە  لە  ئەمەش 
بە سێ پیتی كورتكراوەی »پی ئێف ئۆ« 

ناسراوە.
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5
كێشەیەی 7 بەم  پزیشكەكان  دەمێكە 

دڵ ئاشنان و دەزانن كە ئەو دیاردەیە 
كێشەی لە دوایە. بوونی ئەو كونەی 
ڕێگەپێدانی  بۆ  هۆكار  دەبێتە  دڵ 
كڵۆ خوێن كە بەو كونەدا دەڕوات، 
سییەكانەوە  لەالیەن  ئەوەی  لەجیاتی 
كڵۆ  ئ��ەو  له کاتێکدا  بپاڵێورێت. 
ڕاسته وخۆ  گه ر  بچووكانەی  خوێنە 
سییەكان  ناو  بۆ  گوێچکه ڵه وه   له  
و  ده گرێت  ئۆقره   ل��ه وێ  ب��ڕوات، 
دەبێتەوە  شی  زیان،  و  كێشە  بەبێ 
هاتوو  ئەگەر  ب��ەاڵم  دەتوێتەوە.  و 
گەورەبن  نەختێک  خوێنانە  كڵۆ  ئەو 
له ڕێی  و  نه ڕۆن  سییه کان  به ره و  و 
گوێچکه ڵه ی  بۆ  بچنه وه   کونه که وه  
ڕاست،  سکۆڵه ی  دوات��ر  و  ڕاس��ت 
خوێنبەرەكانی  لەناو  لەوانەیە  ئەوە 
بۆ  ببن،  جێگیر  لەشدا  بەشێکی  هه ر 
نموونە گیربوونی ئەو كڵۆ خوێنانە لە 
خوێنیش  ڕێرەوی  گیرانی  مێشكدا، 
بۆ  سەرەكییە  هۆكاری  مێشك،  بۆ 

مێشک. سەكتەی 
سەكتە یەكێكە لە گەورەترین كێشە 
كۆمەڵگاکان  ناو  تەندروستییه کانی 
یه کێک  که سێک  پێنج  ه��ه ر  له   و 
ت��ووش��ی ده ب��ێ��ت ل��ە س��ەرت��اس��ەری 
ژی��ان��ی��دا. س��ەك��ت��ە گ��ەورەت��ری��ن 
واڵتە  لە  كەمئەندامبوونه  هۆكاری 
زانینیشمان  ئاستی  ڕۆژئاواییەكاندا. 
ڕاستەوخۆی  هۆكاری  به   سەبارەت 
كاتێكی  ل��ە  س��ەك��ت��ە  ڕوودان�����ی 
هەر  لە  نییە.  باش  ئەوەندە  تایبەتیدا، 
تووشی  خەڵك  كە  سەكتەدا   10
هۆكاری  نازانێت  ك��ەس  دەبێت، 
بووە.  چی  چواریان  ڕاستەوخۆی 
ئەوەش بەو مانایە دێت كە كەسێك 
)گەنج  گەنجیشدا،  تەمەنێكی  لە 
مەبەستیشمان  پزیشکی،  پێوەری  بە 
 55 تەمەنی  خ��وار  لە  که  له وانه یه  
دەبێت  سەكتە  تووشی  س��اڵ��ەوەن( 
كێشەیەكی  هیچ  كە  ئ��ەوەی  بەبێ 
هەبووبێت!   ئەوتۆی  تەندروستیی 
لەو  هەندێك  ه��ۆك��اری  بڵێی  ت��ۆ 
جۆرە  ئەو  تووشی  كە  سەكتانەی 
كەسانە دەبێت، پەیوەندی نەبێت بەو 

كونەی دڵه وه  كە باس كرا؟  

بەڵگەیەكی  نەوەده كاندا  ده یه ی  لە 
بیرۆكەیە،  ئەو  زۆر كۆببوەوە لەسەر 
پیشان  وایان  لێكۆڵینەوەكان  زۆربەی 
60%ی  بۆ   %40 ڕێژەی  بە  كە  دەدا 
ببوون،  سەكتە  تووشی  ئ��ەوان��ەی 
هەبووە  ن��ەزان��راوی��ان  هۆكارێكی 
لەبیر  ئەوەشمان  سەكتەكەیان.  بۆ 
گشتی،  خەڵكی  25%ی  لە  كە  بێت 
ئۆ  ئێف  پی  نیشانه کانی  تووشی 
وەك  ئەمەش،  دەبن.  دڵ  کونی  واتا 
ئەنسۆنی  سەكتە  فسیۆلۆژی  پسپۆڕی 
لە  تۆماس  نەخۆشخانەی  لە  ڕود 
لەندەن دەڵێت: »ئەوە دەگەیەنێت كە 
پی ئێف ئۆ بە شێوەیەك، ڕۆڵی هەیە 

ڕێژەیەی سەكتەكاندا«. لەو 
زۆر ئاسانە كاریگەریی تایبەتمەندیی 
لە  بكەیت  دی���اری  ئ��ۆ  ئێف  پ��ی 
هەبێت  ئەوەت  گومانی  كە  كاتێكدا 
بۆ  دڵ،  سەكتەی  هۆی  بۆتە  ئ��ەوە 
ئەو مەبەستەش دەرزییەك لە دەماری 
ك��ەس��ی ت��ووش��ب��وو دەدرێ����ت كە 

تایبەت  گیراوەیەكی  لە  پێكهاتووە 
دروستكردنی  بۆ  هۆكار  دەبێتە  و 
زۆر  بڵقانە  ئ��ەو  ورد.  زۆر  بڵقی 
هەبێت  زیانیان  كە  بچوكترن  لەوە 
تووشی  كە  كەسەی  ئەو  لەشی  بۆ 
سەكتە بووە. ئەو مایكرۆ بڵقانە »بڵقە 
خوێنەوە  ڕێگەی  لە  وردان��ە«  زۆر 
دەگوێزرێتەوە بۆ دڵ، كاتێكیش ئەو 
بڵقانە گەیشتنە دڵ، دەتوانرێ وێنەیان 
ئامێری سۆنەره وه  لە ڕێگەی  بگیرێ 
)ئەڵتراسۆنیك(. لەو كاتانەدا، داوا لە 
هەناسەی  كە  دەكرێت  نەخۆشەكە 
بۆ  م��اوەی��ەك،  بۆ  ڕابگرێت  خ��ۆی 
ئەو كونەی  بخاتە سەر  ئەوەی فشار 
دڵ و ببێتە هۆی كردنەوەی كونەكە. 
وردەك���ان  بڵقە  ک��ه  بینرا  ئ��ەگ��ەر 
ت��ێ��دەپ��ەڕن ب��ۆ س��ی��ی��ەك��ان، ئ��ەوە 
بڵقەکان  ئەگەر  بەاڵم  نییه ،  کێشه ی 
دڵ،  چەپی  بەشی  بۆ  گوێزرانەوە 
ئۆ  ئێف  پی  بوونی  نیشانەی  ئ��ەوە 

دەردەخات.
لە كاتێكیشدا كە كونێك لە شوێنێكی 
دەربكەوێت،  دڵ��دا  وەك  گرنگی 
كە  ئەوەیە  سروشتییانە  بەرخوردی 
ئەوەش  بگیررێ.  كونە  ئەو  پێویسته 
نەشتەرگەریی  كە  ئەوەیە  مانای  بە 

گومانی زۆر دەكرێ 
لە تایبەتمەندیی پی ئێف ئۆ كە ببێتە هۆكار بۆ 
دروستبوونی ئازاری السه ره . بەتایبەت ئەو جۆرەیان 
كە هاوكات تێكچوونی هه ستی بینین لەگەڵ خۆی 
دێنێت، ئەو دیاردەیەش بە »ئۆرا« ناسراوە. جا 
ئه و که سانه ی له م جۆره نه خۆشییه یان هه یه ، دوو 
ئه وه نده ی كەسانی دیکه، ئەگەری ئەوەیان هەیە 
كە تایبەتمەندەی پی ئێف ئۆ-یان هەبێت و شەش 
ئه وه ندی كەسانی دیکه یش ئەگەری ئەوەیان هەیە 
كە پی ئێف ئۆ-ی زۆر كاریگەریان هەبێت
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ئەو  گرتنی  بۆ  بكرێت  دڵ  كراوەی 
كونەی دڵ. بەاڵم پاشان ئامێری تازە 
هاتە كایەوە كە ڕێگەی خۆش کرد 
بگرین  دڵە  كونی  ئەو  ئ��ەوەی  بۆ 
لەت  كەسانە  ئەو  سنگی  بێئەوەی 
و  پێناوی گه شتنی ده ست  له   بكەین 
ئەو كەسانە  دڵی  به   نۆژدار  په نجه ی 

نەشتەرگەرییه که . ئه نجامدانی  و 
لە شێوه ی چەترێكی زۆر بچووكدا، 
ئەو بەشەی كە لەناو ئامێرە نوێكاندا 
بەكاردێت، بە داخراوی دەخرێتە ناو 
بە  و  ڕان  بن  خوێنبەرەكانی  دەمارە 
بەرەو  تایبەتییەوە  وایەرێكی  هۆی 
ئەو  كاتێكیش  دەكرێت.  ڕەوانە  دڵ 
چەترێكی  وەك  كە  بچووكەی  بەشە 
مەبەست،  شوێنی  دەگاتە  داخراوه، 
و  دەك��رێ��ت��ەوە  بچوكەكە  چ��ەت��رە 
بۆ  وەردەگ��رێ��ت  چەتری  شێوازی 
تێپه ڕینی  بە  ئەو كونەی دڵ.  گرتنی 
چەترەوه   ئەو  بەسەر  گۆشت  كات، 
دڵ  كونەكەی  و  دەبێت  دروس��ت 

دەگیررێ.

سەالمەتیی  لە  دڵنیابوون  كە  كاتێك 
که   ئ��ۆ«  ئێف  »پ��ی  نەشتەرگەری 
ئەو  ب��ووە،  زی��ات��ر  و  زی��ات��ر  ئێستا 
كەسانێكی  بۆ  چ��اره س��ه ره  ج��ۆرە 

سەكتە  تووشی  كە  لەوانەی  زۆرتر 
دەبن و ڕه نگه کونی دڵ ببێته هۆی 
بۆ  بەكاردەهێنرێ.  بۆیان،  سه کته 
بوون،  سه کته  تووشی  که   ئه وانه ش 
ئێف  »پی  نەشتەرگەریی  لە  ئامانج 
تووشبوونی  ئەگەری  كە  ئەوەیە  ئۆ« 
بكاتەوە.  كەم  دیکه   سەكتەیەكی 
لە  لەوانەیە  نەشتەرگەرییەش  ئەو 
چارەسەرە  ئەو  لەگەڵ  یان  جیاتی 
بە  تایبەتن  كە  بێت  دەرمانیانەدا 
یان  خوێن  خه ستیی  ڕوونكردنەوەی 

دیکه. دەرمانەكانی  شێوە 
بەاڵم، بە پێچەوانەی ئەو ئەزموونانەی 
دەرمانەكاندا  سەالمەتیی  له   كە 
هیچ  ئێستا  ت��ا  دراون،  ئ��ه ن��ج��ام 
نەكراوە  تەواوەتی  تاقیكردنەوەیەكی 
لەسەر ئەوەی ئایا ئەو نەشتەرگەرییە 
دەپێكێت  ئامانجی خۆی  و  مەبەست 
بیر  پزیشكەكان  ئێستاش،  تا  نا.  یان 
لەسەر  هەیە  جیاوازییان  بۆچوونی  و 
ئەوەی ئەو نەشتەرگەرییە پێویسته بە 
ئەوانەی  بدرێ.  ئەنجام  ڕێژەیەك  چ 

له سه ر  س���وورن  زی��ات��ر  زۆر  ك��ە 
نەشتەرگەرییە،  ئ��ەو  ئەنجامدانی 
ئەوانیش  دڵن.  تایبەتەكانی  پزیشكە 

لەوە دەچێت لەژێر كاریگەریی 

ب���ن كە  پ���ەی���وەن���دی���ی���ەدا  ئ����ەو 
کۆمپانیایانه دا  ئ��ەو  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
گرتنی  تایبەتەكانی  ئامێرە  که  بن 
كونی دڵ دروست دەكه ن. پسپۆڕی 
زانكۆی  لە  مایكڵ شێك  نیورۆلۆژی 
پزیشكی  ن��اوەن��دی  بەشی  لەیۆاڵ، 
دەڵێت:  ئەمەریكا  ئیڵنۆی  مایوود، 
بۆ  بن  پەرۆش  بە  هەندێك  »ڕه نگه 
چارەسەر  خێرا  كێشەكە  ئ��ەوەی 
پرسیارە  ه��ەم��وو  بێئەوەی  بكەن 

بكەن«. زانستییەكان  دروستە 
نەشتەرگەری  زووی���ی،  ب��ە  زۆر 
بە  ب��وو  دڵ،  كونی  داخستنی  بۆ 
مەلەوانانەی  ئەو  بۆ  چارەسەرێك 
نەخۆشیی  تووشی  ب���ەردەوام  كە 
ئەوەش  دەب��وون.  ئێس(  سی  )دی 
پیشانی  وا  لێكۆڵینەوەكان  چونکه 
ئەو  م��ەل��ەوان��ان��ەی  ئ��ەو  ك��ە  دەدا 
زۆرە  ئەگەری  هەیە،  نەخۆشیەیان 
بۆ  بگەڕێتەوە  ه��ۆك��ارەك��ەی  ك��ە 
لە  گەورە  كراوەی  كونێكی  بوونی 
کاتانه دا  له و  نه خۆشییه   ئه م  دڵیاندا. 
مەلەوانەكان  که  ده رده که وت  زیاتر 
قواڵیی  ب��ەرەو  مەلە  ژێرە  بە  زیاتر 
ئه و  م��ەل��ەی��ان دەك���رد،  ئ��اوەك��ان 
زۆری  په ستانی  هۆی  به   کاتانه ی 
نایترۆجینی  گازی  بڵقی  ئاوه که وه  
دەبێت.  دروست  لەناو خوێندا  زیاتر 
تووشی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
ببنەوە،  جه سته یی  نیشانه یه کی  چەند 
دروستبوونی  لەش،  خوراندنی  وه ک 
بگرە  و  ج��وم��گ��ەك��ان  ئ�����ازاری 
لە  و  دڵ  سەكتەی  تووشبوونی 

چوارپەل كەوتن. 
ئەگەر  نۆرماڵدا،  هەلومەرجی  لە 
بەره و  هێواشی  بە  مەلەوان  كەسی 
بكات،  ژێره مەلە  ئ��او  ن��او  قواڵیی 
ڕێگەی  لە  نایترۆجینانە  بڵقە  ئەو 
دێتە  سییەكانی  لە  هەناسەدانییەوە 
كە  كەسانەی  ل��ەو  ب��ەاڵم  دەرەوە. 
ئۆ(یان  ئێف  )پ��ی  تایبەتمەندی 
نه چێته  لەوانەیە  بڵقانە  ئەو  هەیە، 
كێشەی  هۆی  ببێتە  و  سییەكانیانه وه  
كاتانەی  لەو  بەتایبەت  سەكتە،  وەك 
زوو  له وه ی  پەلەیه تی  مەلەوان  كە 
و خێرا  ئاوەكە  بگاته وه  سەر ڕووی 
دێته وه  سه ره وه  بۆ ئه وه ی لە خنكان 

ئامێری تایبەتی چەتر ئاسا بۆ داخستنی کونی دڵ »پی ئێف ئۆ«
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ویلمسهێرست، 7 پیتەر  ببێت.  ڕزگاری 

نەخۆشخانەی  لە  دڵ  بەشی  پسپۆڕی 
بەریتانیا،  ش��روس��ب��ەر«ی  »ڕۆی���اڵ 
نایترۆجین  بڵقی  »چەندێک  دەڵێت: 
ئەوەندە  سییەكانیه وه ،  بچێته  که متر 
ژانی  و  ئ��ازار  مەلەوانە  ئەو  زیاتر 

زۆرتری بۆ دروست دەبێت«.
هەر بە هەمان شێوەش گومانی زۆر 
ئێف  پی  تایبەتمەندیی  لە  دەكرێ 
دروستبوونی  بۆ  هۆكار  ببێتە  كە  ئۆ 
ئەو  بەتایبەت  الس���ه ره .  ئ���ازاری 
تێكچوونی  هاوكات  كە  جۆرەیان 
دێنێت،  خۆی  لەگەڵ  بینین  هه ستی 
ناسراوە.  »ئۆرا«  بە  دیاردەیەش  ئەو 
ج��ا ئ���ه و ک��ه س��ان��ه ی ل���ه م ج��ۆره 
ئه وه نده ی  دوو  هه یه ،  نه خۆشییه یان 
ئەوەیان  ئەگەری  دیکه،  كەسانی 
ئێف  پی  تایبەتمەندی  كە  هەیە 
ئه وه ندەی  شەش  و  هەبێت  ئۆ-یان 
ئەوەیان  ئەگەری  دیکه یش  كەسانی 
زۆر  ئ���ۆ-ی  ئێف  پ��ی  ك��ە  ه��ەی��ە 

هەبێت. كاریگەریان 
ئازاری  ئەوەشدا كە هۆكاری  لەگەڵ 
تیۆرییە  ئ��ەم  ن���ەزان���راوە،  الس���ه ره  
ئۆ  ئێف  پی  كە  دەدات  نیشانی  وا 
لەناو  شتێك  بەوەی كە  دەدات  ڕێگە 
و  بپەرێنێت  تێ  سییەكان  خوێندا، 
ئەوەیان  پزیشكەكان  مێشك.  بگاتە 
دۆزی���وەت���ەوە ك��ە ئ���ەو ئ����ازاره ی 
که سانه دا  له و  دێت،  ئۆرا-دا  لەگەڵ 
ئێف  پی  نه شته رگه ریی  که   نامێنێت 
ئەو  بۆ  ده درێ.  ئه نجام  بۆ  ئۆ-یان 
یەكجار  تاقیكردنەوەیەكی  مەبەستەش 
ئه م  كە  ئەوانەی  بۆ  ڕێكخرا  گەورە 
تاقیكردنەوەیە  ئەو  هەیە.  ئازاره یان 
ستارفلێكس- کۆمپانیای  لەالیەن  كە 
داخستنی  ئامێری  كە  ئه نجامدرا  ه وه 
پی ئێف ئۆ دروست دەكات. یەكەم 
لەو  تاقیكردنەوەبوو  گ��ەورەت��ری��ن 
ئەو  تاقیكردنەوەكەدا  لە  ب���وارەدا. 
دی��اری  مەبەستە  ئ��ەو  بۆ  كەسانەی 
بۆ  بەشەوە،  دوو  بە  كران  كرابوون 
ت��ەواوەت��ی  نەشتەرگەریی  نیوەیان 
ئێف  پی  داخستنی  بۆ  ئەنجامدرا 
نەشتەرگەری  دیکه   نیوەكەی  بۆ  ئۆ، 
ئێف  پی  بێئەوەی  ئەنجامدرا،  ساختە 

ئۆی ئەو كەسانە دابخەن. هەمووشیان 
بەنجەوە،  كاریگەری  ژێر  خرابوونە 
ئۆ- ئێف  پی  ئایا  نەیاندەزانی  خۆیان 
یان داخراوە یان نا. بەاڵم ئەوانەی كە 
دەكرد،  تاقیكردنەوەكەیان  چاودێری 
هی  و  داخ��راوە  بۆی  كێ  دەیانزانی 

كێ بە كراوەیی ماوەتەوە. 
بەو  تاقیكردنەوەیش  ئەو  ئەنجامی 
دەكرا.  پێشبینی  كە  نەبوو  شێوەیەش 
ئەوەی دەرخست كە ئەو ئامێرەی بۆ 
دروستكرابوو  ئۆ  ئێف  پی  داخستنی 
شەقیقە  ئ��ازاری  نەیتوانی  هەر  نەك 
بۆ  هۆكار  ب��ووە  بەڵكو  نەهێڵێت، 
و  دڵ  كێشەكانی  بەرزكردنەوەی 
تەنانەت لە دوو كەسیشدا بووە هۆی 
شل  دڵیاندا  له ناو  ئامێرەكە  ئەوەی 

بخاتە مەترسییەوە. ببێت و ژیانیان 
هۆی  ب��ووە  تاقیكردنەوەیش  ئ��ەم 
دژ  یاسایی  داوای��ەك��ی  كە  ئ��ەوەی 
كە  به رزبکرێته وه   ویلمسهێرست  بە 
لە  ت��وێ��ژه ره ک��ان.  لە  ب��وو  یەكێك 
دڵ،  بە  تایبەت  زانستیی  كۆبونەوەی 
دا  ئ��ەوەی  لێدوانی  ویلمسهێرست 
نەخۆشەكان،  لە  هەندێک  لەالی  كە 
ئۆ-ی  ئێف  پی  باشی  بە  ئامێرەكە 
ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی دان��ەخ��س��ت��ب��وو و 
تاقیکردنه وه که   ئه نجامی  ده ستکاریی 
داوای  بنەمایەش  ئەو  لەسەر  کراوه . 
ئەو  قەرەبووکردنه وه ی  بۆ  یاسایی 
تاقیكردنەوەکه وە  هۆی  بە  كەسانەی 
کۆمپانیای  لەسەر  ببوون،  زەرەرمەند 

تۆماركرا. ستارفلیكس 
ئەو  ویلمسهێرست،  بۆ  خۆشبەختانە 
پاراستنی  ژێ��ر  كەوتە  كارخانەیە 
بوون  ئیفالس  بە  تایبەت  یاسایی 
ببرێتە  كێشەیە  ئ��ەو  ئ��ەوەی  پێش 

دادگا.
لێرەدا پێویسته ئێمە دان بەو ڕاستییەدا 
بە  نەشتەرگەرییەك  هیچ  كە  بێنین 
تەواوی سەالمەت نییە. لەكاتێكدا كە 
داخستنی  بۆ  دەكرێت  نەشتەرگەری 
لەسەر  یەك  ئەگەری  ئۆ،  ئێف  پی 
سەد هەیە كە كێشەی ئاڵۆز دروست 
دێت  ئەوە  مانای  بە  ئەوەش  ببێت. 
كە دەبێت چاوەڕوانی كێشەی وەك: 
بۆرییەکانی  برینداربوونی  و  ئاوسان 

دروستبوونی  ی��ان  بکرێ،  خوێن 
كەوتنی  یان  دڵ،  خودی  بۆ  کێشه  
لەو  ئامێرەكە  چەترییەی  بەشە  ئەو 
دی��اری��ك��راوە.  ب��ۆی  ك��ە  شوێنەی 
هەیە  ئ��ەوەش  ئ��ەگ��ەری  تەنانەت 
ببێتە  نەشتەرگەرییە  ئەو  خودی  كە 
سەكتە،  دروستكردنی  بۆ  هۆكار 
بڵقێك  یان  خوێن  كڵۆیه ک  ئەگەر 
به  هۆی  بڕوات  ئۆدا  ئێف  پی  بەناو 
جێگای  بۆ  ئامێره که وه   به   نان  پاڵ 

خۆی.
زۆر  تاقیكردنەوەی  بە  پێویست 
كەڵكی  ئ��ەوەی  بۆ  هەیە  زیاتر  و 
بكرێتەوە  ی��ەك��ال  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری 
كاتەش،  ئ��ەو  ت��ا  و  ب���وارەدا  ل��ەم 
ئێف  پی  داخستنی  بۆ  نەشتەرگه ری 
زۆر  هەلومەرجێكی  لە  پێویسته  ئۆ 
چەند  لە  و  بدرێت  ئەنجام  پێویستدا 
شوێنێكی دیاریكراودا ئەنجام بدرێ.  
پەیوەست بە لیدیا الركین، ئەو زۆر 
زۆرتری  زانیاری  كە  دەكرد  حەزی 
بۆ  نەشتەرگەری  سەبارەت  هەبێت 
داخستنی پی ئێف ئۆ-که ی، بەاڵم ئەو 
لەبەردەمدا  وای  چارەسەرێكی  هیچ 
نەشتەرگەری.  لە  بێجگە  نەمابوو 
ئەو  نەشتەرگەرییەكەی  خۆشبەختانە 
ماکێکی  هیچ  و  سەركەوتووبوو 
لێوه  پەیدانەبوو. بەاڵم یەك نموونەی 
سەركەوتوو بەس نییە بۆ ئەو مەبەستە. 
یەكال  لێكۆڵینەوەكە  بۆئەوەی  بەڵكو 
و  ئ��ەزم��وون  بە  پێویست  ببێتەوە، 
زۆر  و  باشتر  تاقیكردنەوەیەكی 
كالپ،  براین  وه ک  هەیە.  بەرفراوان 
تایبەتمەندییەكانی  بواری  لە  پسپۆڕ 
نامانەوێت  »ئێمە  دەڵ��ێ��ت:  دڵ، 
كە  لەبەرئەوەی  دابخەین  دڵ  كونی 
ئێمە  تێدایە،  كونی  كەسێك  دڵی 
و  تێر  بە  هەیە  ب��ەوە  پێویستیمان 
گشتیی  بەرژەوەندیی  لە  بیر  تەسەلی 

بكەینەوە«. نەخۆشەكە 

گۆران  ئەلینا  ئینگلیزییه وه :  له  

سەرچاوە:
 new scientist 1 November

2013



M
e
d
ic

in
e
ی 
ژدار
نۆ

15

د. سەعید عەبدوللەتیف

تەندروستی دەم و ددان
بۆ ژنی دووگیان
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م���اوەی دووگ��ی��ان��ی دەت��وان��ێ��ت 
ددانەكانی خۆت و ددانەكانی كۆرپەكەت 
بە شێوە و بارێكی تەندروست دەستەبەر 
بكات. ئەوەی بیر لە ژیانی خۆی دەكاتەوە 
لە ماوەی دووگیانیدا و سەرقاڵی دەكات، 
نەبێتە  كە  بێت  شێوازێك  بە  پێویستە 
تەندروستی  پشتگوێخستنی  بۆ  هۆكارێك 
دەم و ددانەكانت. لەوانەیە زۆر كارێكی 
ئاسان بێت كە ناوبەناو سەیرێكی ناو دەمت 
بكەیت، چونكە لەو ماوەی دووگیانییەدا 
دەوروب��ەری  پووكی  و  ددانەكان  باری 

ددانەكان بەرەو ناهەمواری دەڕوات.
فڵچەكردن و بەكارهێنانی دەزووی 

پزیشكی
چاكترین ڕێگایە بۆ مانەوەی دەم و ددان 
لە بارێكی تەندروستدا. جا ئەگەر دەم و 
و  دەم  ئەوا  بێت  تەندروست  ددانەكانت 

ددانی كۆرپەكەشت تەندروست دەبێت.
سەردانی پزیشكی ددان

س��ەردان��ی  ب����ەردوام  ك��ە  گرنگە  زۆر 
ماوەی  لە  بكەیت  ددانەكەت  پزیشكی 
و  پشكنین  مەبەستی  ب��ە  دووگیانیدا 
پێویستە  ددان��ەك��ان��ت.  پاككردنەوەی 
پزیشكی ددانەكەت ئاگادار بكەیت و پێی 
هەر  لە  هەروەها  دووگیانیت،  كە  بڵێیت 
گۆڕانكارییەك كە هەستت پێ كردبێت لە 
دەم و ددانەكانتدا. ئەم خااڵنە زۆر گرنگە 

پەیڕەوی بكرێن:

1- فڵچەكردن بە الیەنی كەمەوە ڕۆژی 
دووجار، بە هەویری ددانێك كە فلۆرایدی 

تیادا بێت.
2- نێوان ددانەكانت بە دەزووی پزیشكی 

پاك بكەیتەوە ڕۆژی جارێك.
3- خۆراكی هاوسەنگ وەربگریت.

4- كەمكردنەوەی خواردن لە نێوان ژەمە 
سەرەكییەكاندا.

خووە تەندروستییەكان
بۆ زۆرینەی ژنە دووگیانەكان، سەردانی 
بەاڵم  ئاساییە،  كارێكی  ددان  پزیشكی 
بكەیتەوە  ئاگادار  ددانەكەت  پزیشكی 
پزیشكی  چەندەمدایت.  مانگی  لە  كە 
ددانەكەت بزانێت ئەگەر دووگیانییەكەت 
لەوانەیە لە جۆری مەترسیدار بێت، یان لە 
هەر بارێكی تەندروستی گشتی كێشەدار 

بێت، پێویسته بەئاگا بێت.
بە  ددان���ەك���ەت  پزیشكی  گەلێجار 
ڕاوێژكاریی پزیشكی گشتی لەوانەیە پێیان 
باشتر بێت كە چارەسەركردنەكە بخرێتە 
كاتێكی دیكەوە، بۆ كاتێك كە مەترسیی 

كەمتری هه بێت.
ڕێنماییەكت  ه��ەر  بزانێت  پێویستە 
وەرگرتووە لە الیەن پزیشكە گشتییەكەوە 
یان هەر گۆڕانكارییەك كراوە لە دەرمان 

وەرگرتندا.
پێویستە  ددانەكەت  پزیشكی  هەروەها 
بزانێت ئایا لەنێو دەمدا هیچ هەڵئاوساوییەك، 
خوێنبه ربوونێك  یان  سووربوونەوەیەك 

ڕووی داوە؟
هەوی پووك

گ��ۆڕان��ك��اری ه��ۆڕم��ۆن��ی ل��ە م��اوەی 
دووگیانیدا كاریگەریی هەیە لەسەر باری 
هەندێك  نموونە:  بۆ  ن��اودەم.  شانەكانی 
دووچاری  لەوانەیە  دووگیانەكان  ژنە  لە 
 Pregnancyه��ەوك��ردن��ی پ��������ووك
gingivitis ببنەوە، كە پووكی ددانەكان 

ئازارە،  بە  و  دەئاوسێت  و  دەكات  هەو 
پووك بە ئاسانی خوێنی لێ دێت لەكاتی 
بەكارهێنانی  لەكاتی  یان  فڵچەكردندا 

دەزووی پزیشكیدا.
پشتگوێخستنی ئەم هەوی پووكە هۆكارە 
پ��ووك.  نەخۆشی  ب��ۆ  پ��ەرەس��ەن��دن  ب��ۆ 
باشی  بە  لەوانەیە  ددانەكەت  پزیشكی 

جارێك  چەند  بكات  پێویست  و  بزانێت 
پاككردنەوەی ددانەكانت بۆ ئەنجام بدات.

دەرمانەكان
بێت  پێویست  لەوانەیە  دەرم��ان  هەندێ 
و  دووگیانیدا  ماوەی  لە  بەكاربهێنرێت 
جاریش  گەلێ  و  چارەسەركردن  كاتی 
دوابەدوای چارەسەركردنەكە، ئەویش بە 
مەبەستی كەمكردنەوەی ئێش و ئازار لەو 

ماوەیەدا تا باری دەروونی تێك نەدات.
پزیشكی ددانەكەت دەتوانێت بە یارمەتی 
دەرمانی  جۆری  گشتییەكەت  پزیشكە 
گونجاو دەست نیشان بكات وەك دەرمانی 
 Anti بایۆتیک  ئه نتی  یان  ئازارشكێن 
Biotics، كە بێكێشە بن بۆ ژنی دووگیان 

و كۆرپەلەكەیشی.
لەو  بێت  بەئاگا  پێویستە  دووگیان  ژنی 
بەسەرچووە،  ماوەیان  كە  دەرمانانەی 
هەروەها دەبێت لە شوێنی وادا هەڵبگیرێن 
كە دووربن لە دەستی مندااڵنەوە، پێویستە 
كە  بگەیەنرێ  تێیان  و  بزانن  مندااڵن 
خۆیانەوە  لە  هەوڵنەدەن  و  مەترسیدارن 

دەرمان بخۆن.
X-Ray تیشكه وێنه

ژنی دووگیان لەوانەیە لە باری پێویستدا 
پێویستی بە گرتنی تیشكە وێنە هه بێت بۆ 
پەیوەندیدار  كێشەكانی  دەستنیشانكردنی 
شەپۆلەكانی  بڕی  هەرچەندە  ددانەوە.  بە 
بۆ  ب��ەاڵم  ك��ەم��ە،  زۆر  ددان  تیشكی 
بەرگریی لە مەترسی لەسەر كۆرپەلەكەی 
لە كاتی وەرگرتنی تیشكەوێنەدا، پێویستە 
قوڕقوشمی  بەروانكەی  بە  ژنەكە  سكی 
قوڕقوشمی،  ملەوانەی  بە  یان  دابپۆشرێ، 

ڕژێنی پەریزادە Thyroid بپارێزرێ.

لووی دووگیانی 
شانەكانی  دووگیاندا  ژنانی  هەندێك  لە 
گەشە  زیاتر  ددانەكاندا  نێوان  لە  پووك 
دەكات و هەڵدەئاوسێت لوویەك دروست 
دەكات كە پێی دەوترێت لووی دووگیانی 
لە  گەلێجار   ،Pregnancy Tumors

پووكی  دووگیانیدا  مانگی  سێ  دووەم 
نێوان ددانەكاندا گەشە دەكات كە شوێنی 
خوێنی  ئاسانی  بە  كلسە،  كەڵەكەبوونی 
دایكبوونی  لە  لەگەڵ  لووە  ئەم  لێدێت، 
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كۆرپەكەدا وردە وردە دەپووكێتەوە.
ئەم لووە ئەگەر زۆر گەورە بێت و كێشە 
دروست بكات بۆ دایكەكە و ماوەیەكی 
پزیشكی  لەدایكبوون،  بۆ  مابێت  زۆری 
نەشتەرگەرییەك  بە  دەتوانێت  ددانەكە 
لووەكە الببات. پێویستە هەر گۆڕانكارییەك 
لە پووك و ناو دەمدا تێبینی بكرێ، پێویستە 

پزیشكی ددانەكە ئاگادار بكرێت.
كامیان ڕاست و پێویستە

ددانەكەت  پزیشكی  پێویستە  ئەوە  ئایا 
ئاگادار بكەیتەوە بەر لەوەی بڕیار بدرێ 
ئەوە  بەڵێ  نا؟  یان  هەبێت؟  سكت  كە 
هۆكارە  پێویستە،  و  بەكەڵك  كارێكی 
ئەگەری  یان كەمكردنەوەی  ڕێگرتن  بۆ 
ڕوودانی مەترسی لە پڕۆسەی كێشەی دەم 

و ددان لە ماوەی دووگیانیدا.
خۆراك وەرگرتن

لە  كە  بەكەڵك  و  هاوسەنگ  خۆراكی 
ماوەی دووگیانیدا دەخورێن، زۆر گرنگە 
هەیە  ڕاستەوخۆی  كاریگەرییەكی  و 
لەسەر تەندروستیی كۆرپە و تەندروستی 
ئەوەیە  باسە  شایەنی  ئەوەی  ددانەكانی. 
كۆرپەكە  گەشەكردنی  و  پێكهاتن  كە 
مانگی  سێیەم و شەشەم  نێوان  ماوەی  لە 

دووگیانیدا دەست پێدەكات.
ژنی  كە  پێویستە  خ��ۆراك  باش  برێكی 
دووگیان وەری بگرێت بەتایبەتی ڤیتامین 

پڕۆتین  و   A، C، D

فۆسفۆر.  و  كالیسیۆم  و 
هەڵبژێرێك لە خۆراكی بە 
زۆر  ماوەیەدا  لەو  كەڵك 
بۆ  یاریدەدەرە  و  گرنگە 

دەستەبەركردنی.
چی بخورێت

و  خ���ۆراك  پرۆتۆكۆلی  گ��وێ��رەی  ب��ە 
كشتوكاڵ  بەشی  ئەمەریكا  گەشەكردنی 
خۆراكی هاوسەنگ، پێویستە ئەمانە لەخۆ 

بگرێت:
1- میوە و سەوزە- بە یەكەوە ڕۆژانە.

2- دانەوێڵە بەگشتی- ژەمە شۆڤان، نانی 
گەنم و جۆ و برنجی بۆر.

3- شیرەمەنی- شیری كەمچەوریی.
4- گۆشتی كەمچەوری- گۆشتی باڵندە 
که  پێستی لێ كرابێتەوه  و گۆشتی ماسی.

ج��ۆراوج��ۆر  پڕۆتینی  ب��دە  ه���ەوڵ   -
لۆبیا،  فاسۆلیا،  هێلكە،  وەك:  وەربگریت، 
بازالیا- بەالیەنی كەمەوە بڕی 80 ئونس 
لە  وەربگرێت  دەری��ای��ی  خۆراكی  لە 

هەفتەیەكدا.
شت  ژەمەكاندا  نێوان  لە  هەوڵبدە   -
با خۆراكێك  ئەگەر خواردت  نەخۆیت، 
كێش  كلۆریی  ب��ەرەو  ددانەكانت  بێت 
میوەی  وەك:  بێت  كەڵك  بە  و  نەكات 

نوێ، سەوزە، ماست و پەنیر.

بۆ زۆرینەی 
ژنە 
دووگیانەكان، 
سەردانی 
پزیشكی ددان 
كارێكی ئاساییە، 
بەاڵم پزیشكی 
ددانەكەت ئاگادار 
بكەیتەوە كە لە مانگی 
چەندەمدایت. پزیشكی 
ددانەكەت بزانێت 
ئەگەر دووگیانییەكەت 
لەوانەیە لە جۆری 
مەترسیدار بێت، 
یان لە هەر بارێكی 
تەندروستی گشتی 
كێشەدار بێت، پێویسته 
بەئاگا بێت
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- هەوڵبدە كە منداڵەكەت فێربكەیت لە 7

سەرەتاوە كە گرنگی بە ددانەكانی بدات 
و  هێڵێتەوە  بیان  جوانی  و  پاكیی  بە  و 

خەندەیەكی جوان و بەردەوامی هەبێت.
س��اوا  منداڵی  ك��ە  بزانیت  ئ���ەوەش  ب��ا 
ئیتر  نییە  ده میدا  لە  ددان  سەرەتاوە  لە 
و  دەبن  دروست  كێشە  بەبێ  ددانەكانی 

بەرەو كلۆر بوون ناچێت.
شیری  ددان��ی   20 كە  منداڵ  بزانیت  با 
هەیە، هەرچەندە لە سەرەتادا لەناو دەمدا 
شەویلگەدان  لەناو  دەرنەكەوتوون،بەاڵم 
بە  دەست  تەمەنەوە  مانگی  شەش  لە  و 
دەركەوتن دەكەن یەك بەدوای یەكدا و 
تەمەنی  دەگاتە  تا  تەمەن  خشتەی  بەپێی 
جێگیر  و  دێن  بیستیان  هەر  سااڵن  سێ 
شیرییانە  ددانە  ئەم  شەویلگەدا،  لە  دەبن 
جێگە دەهێڵنەوە بۆ هاتن و جێگیربوونی 
ددانە هەمیشەییەكان بەپێی چوونە پێشەوەی 
و  پێویستە  زۆر  مانەوەیان  بۆیە  تەمەن، 

نابێت پێش وەخت هەڵبكێشرێن.
گرنگیی ددانە شیرییەكانی منداڵ

ددانە  ئەو  مانەوەی  كرد،  باسمان  وەك 
شیرییانە زۆر گرنگە، كاتێك ددانی شیری 
كاتی  پێش  واتە  بچێت،  دەست  لە  زوو 
دیاریكراوی خۆی. ئەو شوێنەی ئەو ددانە 
ئەوەی  )بۆ  بمێنێتەوە  پێویستە  كە  شیرییە 
بگرێتەوە(  جێگەی  هەمیشەییەكە  ددانە 

ج��ێ��گ��ەك��ەی ب��چ��ووك 
چونكە  دەب���ێ���ت���ەوە، 
تەنیشت  ددان��ەك��ان��ی 
هەڵكێشراوەكە  ددان��ە 
جێگە  بەرەو  دەجوڵێن 
شێوەیە  بەو  بۆشاییەكە. 
هەمیشەییەكە  ددان���ە 
و  ن��اب��ێ��ت��ەوە  جێگەی 
بۆ  دەبێت  ئ��ام��ادە  كە 
بەخواری  ئیدی  هاتن، 

لە  الری  و  خواری  كێشەی  واتە  دێت، 
بۆیە  دەكات.  دروست  ددانەكاندا  هێڵی 
پیشانی  منداڵەكەت  ناوبەناو  پێویستە  زۆر 
مەبەستی  بە  بدەیت  ددانەكەت  پزیشكی 

پاراستنی ددانەكانی.
لە سەرەتاوە دەست پێ بكە

وەك باسمان كرد لە شەش مانگی تەمەنی 
منداڵەوە ددانە شیرییەكان دەست بە هاتن 
دەكەن و لە تەمەنی سێ ساڵیدا هەر بیستیان 

لە دەمدا دەردەكەون. كێشەیەك هەیە كە 
پێی دەوترێت كلۆربوون بە هۆی شووشەی 
شیرەوە، كە بە هۆی شیر و شەكرەوە، كە 
دەمێنێتەوە  منداڵەكەدا  دەمی  لە  بەردەوام 
و دایكەكە هیچ گرنگی بە پاک ڕاگرتنی 
ددانەكانی منداڵەكەی نادات، دەبێتە هۆی 
شیرییەكان،  ددانە  زۆرب��ەی  كلۆربوونی 
بەتایبەتی ددانەكانی پێشەوە لە شەویلگەی 
سەرەوەدا، ددانەكانی دیكەش بێ بەش نین 
لەم كلۆربوونە. لەگەڵ هاتنی ئەم ددانانە و 
گەشەكردنیان، شەویلگەش گەشە دەكات 
تا جێگە بۆ ددانە هەمیشەییەكان بكاتەوە.

پاككردنەوەی ددانی منداڵەكە
دەمی  پاككردنەوەی  بە  بكە  دەست   -1
دوای  ڕۆژێك  چەند  ساواكەت،  منداڵە 
شاشی  بە  بسڕە  پووكی  دایكبوونی،  لە 
ددانەكان،  هاتنی  لەگەڵ  چونكە  تەڕ، 
كلۆری دەست پێدەكات، ئەگەر پووك و 

ددانەكان بە پاكی ڕانەگیرێن.
بە  دەرك���ەوت���ن  ددان���ەك���ان  ك��ە   -2
بۆ  ددانەكانی  ن��ەرم  بچووكی  فڵچەی 
شەش  لە  كە  ئاساییە  )هەرچەندە  بشۆ 
بكەن،  دەركەوتن  بە  دەست  مانگییەوە 
بەاڵم هەندێجار دەركەوتنی یەكەم ددان 
مانگیش   14 یان   12 تەمەنی  تا  لەوانەیە 

دوابكەوێت(.
3- منداڵ كە گەیشتە تەمەنی 2 سااڵن، 
بە  بكە  فڵچە  ددان��ی��ان 

هەویری  و  تایبەت  بچووكی  فڵچەی 
ددانی فلۆرایدەوە و پێی تف بكەرەوە.

فامی  منداڵەكەت  كە  وردە  وردە   -4
ڕۆژی  خۆی  كە  بكە  فێری  ك��ردەوە، 
دووجار ددانی بشوات بە فڵچە و دەرمان.
و  دەرك��ەوت��ن  ددانەكانی  كە  كاتێك 
بە  یەك  تەنیشت  دیاربوو كە دوو ددانی 
یەكه وه  لكابوون )زۆر نزیك یەكتر بوون( 
ئەوا دەست بكە بە بەكارهێنانی دەزووی 
پزیشكی بە مەبەستی پاككردنەوەی نێوان 

ددانەكان، چونكە بە فڵچە پاك نابنەوە.
Teething پڕۆسەی ددان هاتن

وەك لەوەو پێش باسمان كرد كە كۆرپە 
ئاسایی  بارێكی  وەك  دەبێت  لەدایك 
لەناو  بەاڵم  نییە،  دەمیدا  لە  ددانێك  هیچ 
شەویلگەدا وردە وردە ئامادە دەبێت و بەپێی 
پووكەوە  لە  یەكدا  بە دوای  یەك  تەمەن 
 3 تا  مانگییەوە  شەش  لە  سەرهەڵدەدەن 
شیرییەكەی جێگیر  ددانە  هەر 20  ساڵی 
دەبن، 10 ددان لە شەویلگەی سەرەوە و 

10 ددان لە شەویلگەی خوارەوەدا.
دەستپێكی  لەگەڵ  باسە  شایانی  ئ��ەوەی 
لە  هەندێك  ددان-ه���ات���ن،  پ��ڕۆس��ەی 
پێوە  نائارامییان  باری  لەوانەیە  كۆرپەكان 
دەربكەوێت واتە: گڕۆزیی، وڕك گرتن، 
ئ��ارەزووی  كەمبوونەوەی  زڕان،  خەو 
خ��واردن و خ��واردن��ەوە. ب��ەاڵم كێشەی 
تالێهاتن  و  س��وورب��وون��ەوە  سكچوون، 

ژنی دووگیان لەوانەیە لە باری پێویستدا 
پێویستی بە گرتنی تیشكە وێنە 
هه بێت بۆ دەستنیشانكردنی كێشەكانی 
پەیوەندیدار بە ددانەوە. هەرچەندە 
بڕی شەپۆلەكانی تیشكی ددان زۆر 
كەمە، بەاڵم بۆ بەرگریی لە مەترسی لەسەر 
كۆرپەلەكەی لە كاتی وەرگرتنی تیشكەوێنەدا، 
پێویستە سكی ژنەكە بە بەروانكەی 
قوڕقوشمی دابپۆشرێ، یان بە ملەوانەی 
قوڕقوشمی، ڕژێنی پەریزادە بپارێزرێ
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ددان  م��اوەی  لە  نین  ئاسایی  سكااڵی 
هاتندا. جا بۆیە دایكان و باوكان با بزانن 
ددانهاتندا  ماوەی  لە  منداڵه كەیان  ئەگەر 
بەردەوام بوو لە تا-لێهاتن یان سكچوون 
كارێكی  ناحەوانەوەیی،  و  گڕۆزیی  و 
پێویستە كە منداڵەكەیان پشانی پزیشكی 

پسپۆڕ بدرێ.
یەكەم سەردانی پزیشكی ددان

ب��ەپ��ێ��ی ڕێ��ن��م��ای��ی��ەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��ەی 
 .ADA ئەمەریكی  ددان��ی  پزیشكانی 
باشتر  ددان  پزیشكی  سەردانی  یەكەم 
وایە دوای ته مه نی شەش مانگی ئەنجام 
دەركەوتنی  لەگەڵ  هاوكات  ب��درێ. 
پێویستە  ش��ی��ری��دا.  ددان���ی  ی��ەك��ەم 
سەردانەكە دوا نەخرێ، نه ک چاوەڕوان 
قوتابخانەی  ب��ەرەو  منداڵەكەت  بیت 
سەرەتایی بڕوات، یان چاوەڕێ بكەیت 
ئازار  و  ئێش  بە  دەس��ت  ددانەكانی 
بكەن. هەوڵ بدە منداڵەكەت بێ كێشە 
پەیڕەوكردنی  لەسەر  ڕاهێنانی  بە  بێت 
پاكوخاوێنیی  ب��ۆ  پەسەند  خ���ووی 
بە مەبەستی دەستەبەركردنی  ددانەكانی 

دەم و ددانێكی تەندروست.
هەرچەندە یەكەم سەردان بۆ پشكنینی دەم 
گەشە  زانینی  بۆ  و  منداڵەكەیە  ددانی  و 
و باری ناو دەمی ئاساییە لەگەڵ گەشەی 
شەویلگە و ئەندامەكانی دیكەی. هەروەها 
منداڵەكەت  كە  ئەوەشە  بۆ  سەردانەكە 
هەست بە حەوانەوە بكات و لەسەر ئەوە 
ڕابێت كە الی ئاسایی بێت كە سەردانی 
پزیشكەكە دەكات، بۆ ئەم مەبەستە چاكتر 

وایە ئەم خااڵنە پەیڕەو بكرێن:
بێت  بەیانیان  سەردانەكە  وایە  باشتر   -1
یان هەر كاتێك بێت كە هەست دەكەیت 
منداڵەكەت لە كاتێكی پشوو و خۆشیدایە.
و  تەندروستی  بارێكی  لە  خۆشت   -2
دەروونی ئاسایی بیت و هیچ دڵەڕاوكێیەكت 
پێوە دیار نەبێت، چونكە منداڵ زۆر جوان 
و  دەك��ات  دەروونیت  باری  بە  هەست 
لە چاوەكانتدا  نائاساییت  باری  گرژی و 
دەخوێنێتەوە، بە كوردی و بە كورتی با 

سەردانەكە بە شێوازێكی ئەرێنییانه بێت.
پزیشكی  سەردانی  شێوەیەك  هیچ  بە   -3
بۆ  مەكە  پێ  ئاماژەی  سزا  وەك  ددان 

منداڵه که ت.

4- بەرتیل مەدە بە منداڵەكەت.
پزیشكی  بۆ بكە كە سەردانی  باسی   -5
ددانەكەت دەكەیت نەك كتوپڕ بیبەیت بۆ 
الی و بترسێت، دەبێت وەك مامۆستایەك 

وابیت سەردانەكەی ال خۆش بكەیت.
ل��ە س���ەردان���ەك���ەدا چ�����اوەڕوان بكە 

پزیشكەكەت:
1- سەیری ناو دەمی منداڵەكە بكات بۆ 
هەر برینێك یان كێشەیەك لە ددانەكانیدا 

ئەگەر هەبێت.
لە  بزانێت  و  بكاتەوە  وااڵ  ب��ۆت   -2
سەرهەڵدانی هەر كلۆرییەك لە ددانەكاندا.

خاوێن  منداڵەكەت  ددان���ی  ك��ە   -3
ئەم  بۆ  بكەیت  چی  ڕۆژان��ە  ڕابگریت، 

مەبەستە.
و  گرنگی  و  ددانهاتن  باسكردنی   -4
بۆ  پەنجەمژین  و  مەمكەمژە  مەترسیی 
ئه وه ی نەبن بە خوو لەالی منداڵەكەت- 
الریی  و  خ��واری  بۆ  هۆكارن  چونکه 

ددانەكان.
ئەگەر  ددان  چارەسەری  باسكردنی   -5
پێویست بوو لە سەردانی دووەمدا ئەنجام 

بدرێ.
فلۆراید

ئاوی  سەرچاوەی  لە  مادده یه که  فلۆراید 
و  دەریا  ئاوی  لە  واتە  هەیە،  سروشتیدا 
ڕووبار و دەریاچەكاندا. فلۆراید دەخرێتە 
ئاوی  خواردنەوەوە  ئاوی  پێكهاتەی  ناو 
لە  لە هەویری ددان��دا و  م��ااڵن،  ب��ۆری 

تێوەردەری دەمدا.
ساڵ،  ت��ا3   1 تەمەنی  نێوان  منداڵی  
فلۆرایدیان  لە  تەواویان  بڕێكی  ئه گه ر 
وەرنەگرتبێت، زیاتر مەترسی كلۆربوونی 
ددانەكانیان لێ دەكرێت، چونكە فلۆراید 
وا لە ددانەكان دەكات، زیاتر بەرهەڵستی 
یارمەتی  هەروەها  بكات،  كلۆربوون  لە 
كە  دەدات  ددان  مینای  بەهێزبوونەوەی 

الواز بووە.
سروشتی  ئ��اوی  كاتێك  س��اوا،  منداڵی 
شووشە دەخۆنەوە كە فلۆرایدی تیا نەبێت، 
زیاتر لەبار دەبن بۆ كلۆربوونی ددانەكانی، 
لەم حاڵەتەدا پزیشكی ددانەكە دەتوانێت 
دەستەبەركردنی  بۆ  بكات  ڕێنماییت 
فلۆراید بۆ منداڵە ساواكەت بە مەبەستی 

بەرگریی لەم كێشەیە.

مەمكەمژە
بە  بكات  دەست  لەوانەیە  ساوا  منداڵی 
پەنجەمژین یان بەكارهێنانی مەمكەمژە یان 
شووشەی شیر كە شیرینی یان شەربەتی 
دیكە  خواردنەوەیەكی  هەر  یان  تیایە 
ددان  بۆ  هۆكارە  كە  تیایە،  شیرینی  كە 
ددانی  كلۆربوونی  هەندێجار  كلۆربوون. 
هۆی  بە  بێت  دروست  لەوانەیە  منداڵ، 
گواستنەوەی بەكتریا لە لیكی دایكەوە یان 
منداڵەكە،  بۆ دەمی  بەخێوكارانەوە  لیكی 
دەخەنە  منداڵەكە  كەوچكی  كاتێك 
دەمیانەوە و بۆ دەمی ساواكە، یان بەهەمان 
مەمكە  ی��ان  مەمكەمژە  ه��ۆی  بە  شێوە 
شیرەوە، گواستنەوەی بەكتریا بۆ منداڵەكە 

ڕوودەدات.
كێشەی  لەگەڵ  هەڵسوكەوت 
نەخۆشیی بەیانیانی ژنی دووگیان

بە  هەست  كە  دووگیانیدا  م��اوەی  لە 
دڵتێكەڵهاتن دەكەیت چی بكەیت باشە؟

زۆرب��ەی  و  زۆرە  دڵتێكەڵهاتن  كاتێك 
دەكات  هەراسانت  ڕشانەوە،  جاریش 
دەمتەوە،  ناو  دێتە  گەدە  ترشەڵۆكی  و 

ڕەچاوی ئەم خااڵنە بكە:
توانا،  بەپێی  و  ج��ارێ��ك  ه��ەم��وو   -1
تێوەردەری سادە و ئاسایی بەكار بهێنە كە 
ماڵێكدا دەست دەكەوێت كە  لە هەموو 
خوێ،  لە  چا  كەوچكی  یەك  لە  بریتییە 
واتە  ئ��اودا،  پ��ەرداخ  یەك  لە  بتوێنرێتەوە 

خەست نەبێت.
ب��ەدوای  دوا  یەكسەر  ب��دە  ه��ەوڵ   -2
ڕشانەوەكەت ددان فڵچە نه که یت، چونكە 
دەمتەوە  ناو  هاتۆتە  كە  گ��ەدە  ترشیی 
و  تواندنەوە  لەسەر  هەیە  كاریگەریی 
ڕووشاندنی مینای ددانەكانت و هەستیاریان 
ئەو  ناو دەمت كاریگەریی  دەكات، كە 
ترشیەی لەسەر نەما و تامی دەمت ئاسایی 

بووەوە ئینجا ددانەكانت فڵچە بكە.

سەرچاوەكان:
1- www.mouth healthy.org

2- American Dental Association- 

Mouth healthy- Oral health.

* كۆلێژی پزیشكی ددان
زانكۆی سلێمانی
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گون  گمۆڵیی  ل��ە  مەبەست 
خوێنهێنەرەكانی  كشانی   ،Varicocele

گونە )وەتە یان باتوو(. گرنگیی ئەمە بۆ 
تاك و كۆمەڵ لەوەدایە كە لە هەندێك 
نێرینەدا دەبێتە هۆی نەزۆكی. هەر لەبەر 
هەموو  پێویستە  زۆر  كە  هۆیەیە  ئەم 
ساڵییەوە   10 تەمەنی  لە  هەر  كوڕێك 
پشكنینی سوڕی پزیشكیی بۆ گونەكانی، 
هەر 6 مانگ جارێك، بۆ ئەنجام بدرێ. 
بارە  ئ��ەم  بوونی  ئەگەری  زانینی  بۆ 
دەستنیشان  بارەكە  ئەگەر  و  نائاساییە 
كرا، نەشتەرگەریی دەست و برد ئەنجام 

بدرێ.
وەتەكانی نێرینە، بە سروشتی لە دەرەوەی 
گون  شانەكانی  چونكە  ج��ەس��ت��ەن، 
گەرمای  سەدی  پلەی  نیو  بە  پێویستیان 
سروشتی  گەرمی  پلەی  لە  هەیە  كەمتر 
جەستەی نێرینه كە ده بێت له 36,8 پلە 
تێنه په ڕێت، به اڵم بوونی گموڵیی باتوو، 

پلەی گەرمیی باتوو دەگاتەوه  37 پلەی 
سەدی و ئه مه ش لە هەندێك نێردا كاری 
باشی نابێت لەسەر شانەكانی وەتە و لەم 
بێهێز دەبێت  تۆو  شانانەدا دروستكردنی 

و ئه نجامه که ی نەزۆكی دەبێت.
ن��ەش��ت��ەرگ��ەری زوو  ئ��ەگ��ەر ه��ات و 
دروستبوونی  سەرەتای  لە  نەدرا  ئەنجام 
هەندێك  ل��ە  ئ��ه وا  گ��وون��دا  گمۆڵیی 
تێكچوونەی  ئەو  تووشبوودا،  كەسی 
ڕوودەدات،  باتووەكەدا،  شانەكانی  لە 
ناگەڕێنرێتەوە  نه شته رگه ری  به   هەرگیز 
و  گرنگی  لێرەدایە  ج��اران��ی.  دۆخ��ی 
بارەكە  دەستنیشانكردنی  زوو  سوودی 
لەگەڵ چارەسەری نەشتەرگەریی دەست 

و برد.
ماک و نیشانەكانی

ه��ەن��دێ��ك ك���ەس ه��ی��چ س��ك��ااڵ ی��ان 
نیشانەیەكی نییە.

هەندێك نەخۆش هەست بە ئازار دەكات 
لەناو سكیدا یان وەتەی قورس دەبێت.

هەندێك كێشەی نەزۆكییان بۆ دروست 
دەبێت.

هەندێك نەخۆش ماکی شۆڕیی وەتەی 
دەبێت بەتایبەتی لە هاویندا.

گمۆڵی  تووشی  فرەتر  چەپ  گوونی 
دەبێت.

ئه گه ر نەخۆشەكە بە پێوە بوەستێنرێ و 

هەڵبمژێت  قووڵ  هەناسەیەكی  لەگەڵیدا 
و ڕای بگرێت، که  دەست دەبەیت بۆ 
كشاوەكانی  خوێنهێنەرە  گون،  سەروو 
كرم  بوونی  وه ک  شێوه ی  له   گمۆڵی، 
توره که ی  لەژێر  دەكرێ  پێ  هەستیان 
ڕابکشێت  نەخۆشەكە  كه   به اڵم  گوندا. 
ئەوا نیشانەكانی ئەم كشانی خوێنهێنەرانە 

نامێنێت.
به سه ر  زۆر  م��اوه ی��ه ک��ی  ئ��ه گ��ه ر   -
هەندێك  لە  تێپه ڕیبێت،  گمۆڵییه که دا 
هەیە،  گمۆڵیی  وەتەیەی  ئەو  نەخۆشدا 
بچوكترە لە وەتەكەی دیكە و گوونەكان 

زیانمەند ده بن.
پشكنینی تاقیگەیی

شلەی  بۆ  تاقیگەیی  پشكنینی  پێویستە 
پێش  ب��درێ  ئەنجام  ب��ات��وو  ت���ۆواوی 
پاش  م��ان��گ  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری و س��ێ 

نەشتەرگەرییەكەش ئه نجام بدرێته وه .
چارەسەر

باتوو،  گمۆڵی  ب��ۆ  چ��ارەس��ەر  تەنیا 
نەشتەرگەرییە بە زووترین كات.

بڕینی  ڕێ��گ��ای  ی��ان  ج��ۆر  چەندین 
نەشتەرگەریی  بە  هەیە  خوێنهێنەرەكان 

كراوە یان نەشتەرگەریی بە هه ناوبین.
ن��ەخ��ۆش��ەك��ە چ��ەن��دج��ار  - ڕەن��گ��ە 
نەشتەرگەری بوێت بۆ هەمان بار بەپێی 

ئەزموونی نەشتەرگەرەكە.

گمۆڵی گون 
د. عەدنان عەبدولاڵ كاكی*
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شێواوییەكانی كاژكردن
د. مه حمود فه قێ ڕه سوڵ
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Icthyosis نەخۆشی ماسی

ئەنجامی  ل��ە  نەخۆشییەكن  كۆمەڵە 
دروستبوون  هاوسەنگی  تێكچوونی 
كاژ  واتا  ڕوودەدەن،  كاژ  فڕێدانی  و 
دروستكردن یان پێكەوەلكانی كاژەكان 
دیكە  مانایەكی  ب��ە  تێدایە،  ه��ەڵ��ەی 
توێژ  تایبەتمەندبوونی  یان  جیاكاری 

نائاساییە. جۆرە سەرەكییەكانی ئەمانەن:
1- نەخۆشییەكانی ماسیی زگماكی

 
أ- نەخۆشی ماسیی ئاسایی »باو« 

Icthyosis vulgaris

بۆماوەییه و له  جینێکی زاڵەوه یه ، یەك لە 
تێكچووەكە  جینە  دەبێت.  تووشی   300
ڕۆفیالگرین  وەبەرهێنانی  به  تایبەتمەندە 
كە ئەمیش مژادی سەرەتایی فیالگرینە، 
ئ��ەم��ی��ش ب��ەش��ێ��ك��ە ل��ە دەن��ك��ۆڵ��ەی 
ئەم  نەخۆشییەدا  ل��ەم  كیراتۆهیالین. 
باری  لە  بچووكن،  و  شێواو  دەنكۆاڵنە 
ئاساییدا ئەم دەنكۆاڵنە لە كۆكردنەوە و 
بەیەكەوە نووسانی دەزووە ناوەندییەكانی 
كیراتین گرنگن بەمەش تۆڕێكی تەواو 
بۆ پێكهاتەیەكی پتەوی خانەی كاژەكان 

دروست دەكەن.
ئەم نەخۆشییە لەكاتی لە دایكبووندا نییە، 
بەڵكو دوای 3-12 مانگ دەردەكەوێت، 
هەندێك لە نەخۆشەكان لە دوای باڵقبوون 
باشتر دەبن، بەاڵم بەیەكجاری ال ناچێت، 
نەخۆشی  دیكەی  جۆرەكانی  هەموو  لە 

ماسی سووكترە. پێست كەمێك وشكە، 
و  كەپەكن  وەك  و  بچووكن  كاژەكان 
وەك  لۆچەكان  لە  جگە  لەش  زۆربەی 
»ژێر باڵ، نێوان سمتەكان، لۆچی پشت 
ئەژنۆ و پێش ئانیشك، كاژاوییە. كاژەكان 

لە القەكاندا گەورەتر و زبرترن«.
زۆرب���ەی  الی  س��ەرم��ادا  وەرزی  ل��ە 
و  توندترە  نەخۆشییەكە  نەخۆشه کان، 
باشتر دەبێت، زۆرجار جگە  هاویندا  لە 
لە كاژكردن ئەم نیشانانەی خوارەوەشی 

هەیه:
- قووڵتر دیاربوونی هێڵەكانی پێست و 

ئەستووربوونی پێستی بەری دەست.
لەسەر  مووەكان  كونی  قۆچەكاژی   -

پێست.
- پێستی سەر، که متر كاژی هەیە.

هێڵە  لە  قۆچەكاژ  جیاجیای  خاڵی   -
نزمەكانی بەری دەست.

 atopic جێگۆڕاو  بیرۆی  بوونی   -
 Hay )تای كایی )پوشی ،dermatitis

fever، تەنگەنەفەسی یان بەرهەنگ یان 

لیر دەركردن.
سێكس  ماسیی  نەخۆشی  ب- 
 X-linked recessive لكاوی بەزیو

icthyosis

نێرینەدا هەیە، چونكە بۆماوەیی  لە  هەر 
نێرینەدا   6000 لە  و  بەزیوە  سێكسی 
یەكێكیان تووشی دەبێت، لێرەدا ئەنزیمی 
كاژ  خانەی  لەناو  سەلفاتەیس،  ستیرۆید 
بالستەكاندا  فایبرۆ  و  و خڕۆكەی سپی 
سەلفاتی  بەمەش  و  كەمە  یان  نەماوە، 
مۆڵیسترۆڵ ڕێژەی لەناو زەرداوی خوێن، 
كاژدا  لە  و  سوور  خڕۆكەی  پ��ەردەی 
بەرز دەبێتەوە. ئەم جینەی لێپرسراوی ئەم 
نەخۆشیەیە دەكەوێتە سەر بەشی كۆتایی 

.Xp22.3 لە شوێنی X كرۆمۆسۆمی
نیشانەكانی

هەر لە كۆرپەییه وه  كاژكردن لەسەر هەموو 
 Body folds لەش هەیە و لۆچەكانیش
وەك پێستی ژێر باڵ و مل و پێستی لۆچی 
ئانیشك دەگرێتەوە. كاژەكان لە  ئەژنۆ و 

جۆری ئاسایی گەورەتر و قاوەییترن.
نەخۆشیی  ئاسایین،  پێ  و  بەری دەست 
دیكەی لەگەڵدا نییە، بە درێژایی تەمەن 
 دەمێنێتەوە و ناگۆڕێت، بەاڵم دەم و چاو

 و سەر لۆچەكانی ئانیشك و ئەژنۆ كەمتر 
واتا  دەردەكەوێت،  لێ  نەخۆشییەكەیان 
سوكترە، لە هاویندا زۆر سووك دەبێت.

نەخۆشیی  جۆرە  ئەم  پاڵ  لە  هەندێجار 
ماسییەدا لێڵبوونی گلێنە، یان كەموكوڕی 
بۆن   ،hypogonadism توخمدانەكان 
دیکه  دەماریی  كەموكوڕی  و  نەكردن 

هەن.
 Collodion ج- كۆرپەی كولۆدیۆن

.Baby

پلەیتی  ماسیی  نەخۆشی  د- 
Lamellar icthyosis

نیوەی  ب��ەزی��وە.  ل��ەش��ی  ب��ۆم��اوەی��ی 
نەبوونی دووەم  یان  نەخۆشەكان كەمی 

بازدانی جینییان هەیە.
نیشانەكانی

لە له دایكبوونەوە هەیە و وەك كۆرپەی 
بەرگە  ئەم  هەفتەدا   3-2 لە  كۆلۆدیۆنە، 
ك��اژی  و  دەدرێ���ت  ف��ڕێ  جیالتینییە 
گەورەی 5-15ملم قاوەیی و خۆڵەمێشی 
كاژانە  ئەم  دەردەك��ەون،  پاڵویی  چوار 
بەاڵم  پچڕاون،  پێست  لە  لێوارەكانی 
بەری  نووساون.  پێستەوە  بە  بنکه كانیان 
و  ئەستوورترە  ئاسایی  لە  پێ  و  دەست 
كونەكانی پێست چاڵین و پێڵووی چاو 

هەمیشە بەرەو خوارەوە هەڵدراوەتەوە.
زگماكی  پێستەسورێی  هـــ- 
 Non-bullous congenital نابڵقی 

icthysiofrom erythroderma

بۆماوەییه  و هۆكەی هەروەك نەخۆشیی ماسی 
پلەیتی وایە، نیشانەكانی جیاوازیان هەیە.

نیشانەكانی
كۆرپەی كۆلۆدیۆن لە دایك دەبێت، بەاڵم 
لە 24 سەعاتدا دوای لە دایكبوون درز 
و كاژ دەست پێدەكەن و پلەیتە كاژییە 
گەورەكان لە ماوەی 10-14 ڕۆژدا فڕێ 
كاژ  و  سووربوونەوە  ئەوسا  و  دەدرێن 
لەژێر پەردە فڕێ دراوەكەدا دەردەكەون، 
هەموو لەشی كۆرپە )دەم و چاو و بەری 
دەست و پێ و لۆچەكانیش( دەگرێتەوە.
موو هەڵوەرینی كونێتی، نینۆك شێواوی و 

پێڵوو هەڵدرانەوە باون.
و- كۆرپەلەی تێزەجاڕ )گاڵتەجاڕ( 

Harlequin foetus
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بۆماوەیی لەشی بەزیوە، بەاڵم هەندێجار 
بە  كۆرپەلە  زاڵ��ە،  لەشی  بۆماوەیی 
لە  خێرا  یان  دەبێت  لەدایك  مردوویی 
بە  بەاڵم  دەم��رێ،  دایكبوون  لە  دوای 
دەژین  هەندێكیان  چاالك  چارەسەری 
)ه���( كە  یان  )د(  بە ج��ۆری  دەب��ن  و 
كۆرپەلە  ك��ردن،  باسمان  س��ەرەوە  لە 
ئەستوور   armour زرێیی  پالیتێكی 
گوێچكەكان  دایە،   horny قۆچی  و 
هەر نین یان بچووك و شێواون، پێڵوی 
چاو هەڵدراوەن، هەناسەی بۆ نادرێت و 

بارەكە ترسناكە.

ماسیی  پێستەسوورێی  ز- 
 Bullous icthyosiform بڵقی 
erythroderma= ))زێدە قۆچەكاژی 

 Epidermolytic توێژشیبوونەوە(( 
hyperkeratosis

بۆماوەیی لەشی زاڵە، بازدان لە جینەكانی 
 17q21، 12q13 كرۆمۆسۆمی  سەر 
كیراتینی  دروستكردنی  كۆنترۆڵی  كە 
نموونە  لە  ڕوودەدات،  دەكەن   10 و   I
چینی  كە  دەبینین  پێستدا  وەرگرتنی 
دەنكۆڵەی  و  بووە  ئەستوور  دەنكۆڵەیی 
لە  درزیش  هەندێك  و  تێدایە  گەورەی 

بەشی سەرەوەی توێژدا هەن.
نیشانەكانی

كۆرپە  پێستی  لەدایكبوون  دوای  هەر 
هەمووی سوور دەبێتەوە و بڵقی زۆری تێدا 
چەند  لە  سووربوونەوەكە  دەردەكەون. 
دروستبوونیش  بڵق  و  نامێنێت  مانگێكدا 
كەمتر دەبێتەوە، بەاڵم لە تەمەنی منداڵیدا 
پێست تووشی ئەستووربوون )قۆچەكاژی 
hyperkeratosis( دەبێت و هەندێجار 

بە شێوەی هێڵی بەتایبەتی لە لۆچەكانی 
پشت ئەژنۆ و لۆچەكانی دیكەی لەشدا. 
و  هەیە  تایبەتیان  تیژی  بۆنێكی  پێستیان 
سووكتر  نەخۆشییەكە  تەمەندا  لەگەڵ 

دەبێت.
ح- نەخۆشی ماسیی چەماوەهێڵی 

lcthyosis linearis circumflexa
لە  بریتییە  ب��ەزی��وە،  لەشی  بۆماوەیی 
كەوانەیی  شێوەی  بە  كاژ  دروستبوونی 
لە  لەوانەیە  جواڵو،  كەوانەیی  چەند  و 
سووربوونەوەی  شێوەی  بە  سەرەتادا 
هەموو  ل��ەس��ەر  بێت  ب��اڵو  زگماكی 
لە  تەنیا  له  دواییدا كاژكردنەكە  پێست، 
بەردەوام  و  دەمێنێتەوە  پەلەكاندا  و  قەد 
جوواڵنی  ه��ۆی  بە  خ��ۆی  شێوەكەی 
دەگۆڕێت،  پێست  لەسەر  دەردان��ە  ئەم 
قەبارەی  گەورەترین  هەفتەدا  یەك  لە 
شێوە كاژكردنەكە دروست دەبێت و لە 

هاویندا هەر نامێنێت.
له ژێر  موویەكیان  جۆرە  نەخۆش  زۆر 
مووی  دەوترێت  پێی  كە  هه یه   پێستدا 
گۆچانی، ئەم مووانە دەڕووتێنەوە و سەر 

ڕووتانەوە دیار دەبێت.
زۆر جۆری دیكەش لە نەخۆشی ماسی 
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5
هەن، بەاڵم زۆر دەگمەنن.7

وەرگیراو  ماسیی  نەخۆشیی   -2
Acquired icthyosis

لە  یەكەمجار  بۆ  ماسی  نەخۆشیی  ئه گه  
لە  بیر  ئەوە  دەرك��ەوت،  پێگەیشتوودا 
دەبێتە هۆی  دەكەینەوە كە  دیكە  هۆی 
وەك  نییە(،  بۆماوەیی  )واتا  نەخۆشییەكە 
نەخۆشی هۆجكن، شێرپەنجەی لیمفۆما، 
گولی، نەخۆشی ساركۆیدۆسس )که لە 
بەدمژین،  دەگمەنە(،  زۆر  ئێمەدا  واڵتی 
بەدخۆراكی، سستیی ملە قۆرتەگالند یان 

كەمیی سایرۆكسین.
چارەسەری نەخۆشی ماسی

جۆرێك  لە  ماسی  نەخۆشی  سكااڵی 
هەمان  لە  جیاوازە،  دیكە  جۆرێكی  بۆ 
دیكە  كاتێكی  بۆ  كاتێك  نەخۆشیشدا 
هەر جیاوازە، لەبەرئەوە هەر نەخۆشە و 

بە پێی بارەكەی چارەسەر دەكرێ.
سێ جۆر كلیلی سەرەكی چارەسەركردن 

ئەمانەن:
»تەڕكردنی  پێست  ئاوكردنی  بە   -1

.hydration »پێست
.lubrication 2- چەوركردن

.Keratolysis 3- كاژ شیكردنەوە
ل��ە ب���اری س��ووك��دا ب��ە ئ��اوك��ردن و 

باشتر  بەرەو  نەخۆشییەكە  چەوركردن 
دەبات.

شێی  پتركردنی  س��ارددا  زستانی  لە   -
ماڵ، قوتابخانە و شوێنی ئیشكردن زۆر 

گرنگن.
ڕێگا  ل��ە  ی��ه ک��ێ��ک��ه  خ���ۆش���ۆردن   -
سەرەكییەكان بۆ بەرەو باشتربردنی باری 
نەخۆشی ماسی، زۆر مانەوە لە گەرماودا 
خوساوەكە  كاژە  و  دەخوسێنێت  پێست 
لەسەرخۆ بە لفكە یان پارچە ئەسفەنجێكی 
زبر الدەبرێ. هەندێك چەوری دەخرێتە 
بەو  پێست  و  م��ەل��ەوه   ح���ەوزی  ن��او 

چەورییەوە دوای خۆشۆردن دەهێڵێتەوە.
پێست،  سڕینی  بێ  خۆشۆردن  دوای   -
لە  چ��ەور،  مەرهەمی  و  چەور  كرێمی 
ئەم  ئەوەی  بۆ  دەدرێ،  تەڕەكە  پێستە 
مەرهەمی  و  كرێم  كە  پێست،  تەڕیەی 

لەسەرە، بمێنێتەوە.
 emollients نموونەی ئەم چەوركەرانە
ڤازلین،  ن��ەرم،  سپی  پارافیتی  وەك: 
 emulsifying ointment، E45

 range، oilatum range، urea

unguentu M ،%10. زەیتی زەیتوون 

و گلیسرین؛
ن��م��وون��ەی ك���اژ ش��ی��ك��ەرەوەك��ان 

سالیسلیك،  ترشی  وەك   keratolytics

هایدرۆكسیدەكان  ئەلفا  ترشی  و  یۆریا 
گالیكۆلیك  ئەسید،  )الكتیك  وەك 
كەمكردنەوەی  ب��ۆ  هتد(  ئ��ەس��ی��د... 
پ��ێ��ك��ەوه ن��ووس��ان��ی خ��ان��ەك��اژەك��ان 
بەكاردەهێنرێن بۆ ئەوەی كاژەكان فڕێ 

بدرێن و پێست پتر ئاو لەخۆ بگرێت.
مەرهەم  بە  كالسیپۆتریۆڵ  و  تازەڕۆتین 
باری  لە  بەكاردەهێنرێن.  كرێم  ی��ان 
هەمیشەیی  بە  نەك  ناو،  بە  ناو  تونددا، 
دەرمان بە ڕێگەی دەم بەكاردەهێنرێت، 
ملگم/ 0,25ملگم،  ئایزۆترێتینۆین  وەك: 
دەكرێ.  زیاد  وردە  وردە  كگم/ڕۆژ، 
ئەسیت ڕێتین 10ملگم- 40 ملگم/ڕۆژ.
ئەستوورێی )قۆچەكاژە(   كاژە 
پێ و  ـــــت  دەس ـــــەری    ب
Palmoplantar keratoderma )PPK)

كیراتین  دروستبوونی  زێدە  لە  بریتییە 
شێوەیە  بەم  پێدا،  و  دەس��ت  ب��ەری  لە 

دابەشكراون:
 Simple ئاسایی  كاژەئەستوورێی  أ- 
keratodermas تەنیا بەری دەست و 

ئەندامێكی  هیچ  و  دەبێت  ئەستوور  پێ 
ئەمانەی  نییە،  نائاسایی  لەش  دیكەی 

خوارەوەن:

کاژە ئەستوورێی بەری دەست و پێ
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ــی  ــوورێ ــت ــەس ــاژەئ ك  -1
توێژشیبوونەوەی باڵو

لەشی  ب��ۆم��اوەی��ی  ب��اوت��ری��ن ج���ۆرە، 
ژیاندا  یەكەمی  مانگی  چەند  لە  زاڵە، 
دەردەك��ەوێ��ت، ب��ەری دەس��ت و پێ 
پێستی  وەك  و  بووە  ئەستوور  بەگشتی 
ماری پیس دەردەكەوێت، بازدانی جینی 

بۆ كیراتینی 9 یان 1 دروستی دەكات.
ــی  ــوورێ ــەســت ئ كــــاژە   -2

توێژشینەبوونەوەی باڵو
بۆماوەیی لەشی زاڵە، لە تەمەنی ساواییەوە 
بە  پێ  و  دەست  بەری  دەردەك��ەوێ��ت، 
ئاشكرایی ئەستوور و مۆمییە و تا مەچەك 
و  پەنجەكان  پشتی  لەوانەیە  و  هاتووە 
تووشێنی  بگرێتەوە.  مەچەك  و  دەست 
كەڕوو زۆرە و دەبێت بە هۆی خوساندن 

و كاژكردنی بەری دەست و پێ.
3- كاژە ئەستوورێی مال دی مێلیدا

شێوەی  ب��ەزی��وە،  ل��ەش��ی  ب��ۆم��اوەی��ی 
و  بەر  )هەموو  وەردەگرێت  دەستكێش 
پەتی  دەگرێتەوە(  پێ  و  دەست  پشتی 
دروست  پەنجەكان  دەوری  لە  بازنەیی 
و  دەگوشێت  پەنجەكان  و  دەب��ێ��ت 

لەوانەیە پەنجە بقرتێنێت.
4- جۆری جیچکەیی سانا

دڕكی  یان  خاڵ  یان  هێڵ  شێوەی  بە 
ئەستووربوونەكە ڕوودەدات.

ئاوێتەیی  ئەستوورێی  كاژە  ب- 
Complex keratodermas

لەم جۆرەدا جگە لە ئەستووربوونی بەری 
دەست و پێ، ناساغی دیكەش لە نینۆك، 
هەن.  ئارەقییەكاندا  ڕژێنە  و  ددان  موو، 
وەك نموونەیەك بۆ ئەم جۆرە نەخۆشییە: 
زگ��م��اك��ە ن��ی��ن��ۆك گ��ن��ج��ەس��ت��ورێ 

Pachyonychia congenital

پێست  و  زاڵ���ە  ل��ەش��ی  ب��ۆم��اوەی��ی 
پێ  ب��ەری  تووشی  پتر  ئەستووربوون 
ساڵی   7 تەمەنی  تا  لەوانەیە  و  دەبێت 
نینۆكەكان  گۆڕانكاری  دەرنەكەوێت، 
مانگی  چەند  یان  لەدایكبوون  لەكاتی 
یەكەمدا دەردەكەون، ژێر نینۆك تووشی 
بەرەو سەر  نینۆك  قۆچەكاژی دەبێت و 
وەك  كاژییە  »قۆچە  دەك��ات��ەوە،  ب��ەرز 
لەوانەیە  دای��ە«.  نینۆك  لەژێر  سینگ 
ئەستووربوونی  و  م��وو  تێكچوونی 

قوڕقوڕاگە و پەردەی ناو دەم هەبن.
ج- كاژەئەستوورێی كۆنیشانەیی 

Syndromic keratodermas

بەری  ئەستووربوونی  لە  جگە  لێرەدا 
دەست و پێ، ئەندامی دیكەی لەشیش 
و  ك��ەڕب��وون  وەك  هەیە  شێواوییان 
شێرپەنجەی  بەتایبەتی  شێرپەنجە، 
ئەستووربوونی  هەندێك  سورێنچك. 
ب���ەری دەس���ت و پ��ێ ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم 

نەخۆشییانەی خوارەوەدا وەرگیراوە:
بالووكە،  ك��ەڕوو،  بە  تووشبوون   -1

سفلس یان گەڕی.
2- دەرمان وەك مەرگەمووش.

3- شێرپەنجەی ناوەكی.
بڵەئاوسان  وەك  سەراپایی  نەخۆشی   -4
شەكرە،  نەخۆشی   ،myxoedema
ئەكزیما  پێستی   T خانەی  لیمفۆمای 
)بیرۆ(، سەدەف )كاژۆكی( و كۆنیشانەی 

رایتەرس.
چارەسەر

بۆ  ب��ەاڵم  نییە،  بنەڕەتی  چ��ارەس��ەری 
بە  نەخۆشی  باری  كورت  ماوەیەكی 
چارەسەركردن سووك دەكەین، چونكە 
دوورودرێژ  ماوەیەكی  بۆ  دەرمانەكان 

زیانبەخشن.
1- چارەسەری سووك وەك: خووساندن 
ك��اژە  كڕاندنی  و  خ��وێ��واودا  ل��ەن��او 

ئەستوورەكان.
نموونە بۆ  جێیی:  شیكەرەوە  كاژ   -2 

-10  ،S.A سالیسلیك  ترشی   %10-5  

ترشی   %10 گالیكۆل،  پرۆپیلین   %40
 %5 یۆریا+   %10 تێكەڵەی  یان  الكتیك 
ترشی الكتیك ڕۆژی دووجار. دەتوانین 
ئەمانەی سەرەوە لەژێر بەستندا )بەنایلۆن( 

بەكاربێنین.
ترێتینۆین  وەك  ڕێتینۆیدەكان   -3
پێست   0.01%gel، 0.1% cream

دەوروژێنێت، بەاڵم بەكاردەهێنرێ.
كلۆبێتازۆل  وەك  ستیرۆیدەكان   -4
لەگەڵ  هەندێجار   ،%0,05 پڕۆپیۆنەیت 
بارانەی  ئەو  بۆ   S.A سالیسلیك  ترشی 

هەوی لەگەڵدایە.
بۆ   %5 ف��ل��ۆرۆی��ۆراس��ی��ل  پێنج   -5

ئەستووربوونی دڕكی زۆر بەكەڵكە.
وەك  دەم  ب��ە  ڕێ��ت��ی��ن��ۆی��دەك��ان   -6
بۆ  ئەسیترێتین،  ی��ان  ئایزۆترێتینۆین 
وەك  توند  باری  بۆ  كورت  ماوەیەكی 

مال دی مێلدا بەكاردەهێنرێ.
 D3، ڤیتامین  كرێم،  كالسیپۆتریۆڵ   -7
لەگەڵ  دەم  بە  ڕێتینۆید  واتا   repuva

.PUVA

.Co2 8- لەیزەری
9- نەشتەرگەری:

تاشین  واتا  ئەستوورییەكە  كڕاندنی   -
.dermabrasion

و  ئ��ەس��ت��وورەك��ە  پێستە  الب��ردن��ی   -
متوربەكردنی بە پێستی ئاسایی.

چارەسەركردنی  و  لەبار  پێاڵوی   -10
هەو و تووشێنی كەڕوو و بەكتریا.
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5
7 Keratosis ــەر  داری نەخۆشی 

follicularis Dariers disease

نوێ  باری  زۆر  زاڵە،  لەشیی  بۆماوەیی 
بە بازدان mutation دێنە كایەوە، جینە 
كرۆمۆسۆمی  سەر  دەكەوێتە  شێواوەكە 
دەدات  سیگناڵ  كە   1.12q23- q24

بە ڕێكخستنی بەیەكەوە نووساندنی خانە 
بە خانەوە.

نیشانەكانی 
لە 10-20 ساڵیدا دەردەكەون، تەنۆچكەی 
كاژی قاوەیی كە وەك پارچەی گەورە 
یەك دەكرن و كاژەكانیان چەورن و بە 
شێوەی چەورە بیرۆ لە مل و شان و دەم 
و چاو و پەلەكان و پێشی سنگ و هێڵی 
گوێچكەدا  پشتی  و  پشت  ناوەڕاستی 
دەبن، دوایی بۆ هەموو قەد و سمت و 

كۆئەندامی سێكسی باڵو دەبێتەوە.
دەردەك���ان  ق��ەب��ارەی  لۆچەكاندا  ل��ە 
گەورەتر و بالووكەیی دەبن، پێستی سەر 
بە قەتماغەی چەور داپۆشراوە، لێوەكان 
ئ��اوس��اون.  و  قەتماغەیی  و  درزاوی 
لەوانەیە زمانیش ڕووشاو و كاژی بێت، 
مەاڵشوو و پووكەكان هەندێجار بە 

تەنۆچكەی سپی دادەپۆشرێن.

و  دەست  بەری  خاڵی  ئەستووربوونی 
و  دەست  پشتی  لەوانەیە  باوە،  زۆر  پێ 
بێت،  لەسەر  بالووكەییان  دەردی  پێ 
نینۆك تێكچووە و ئەستووربوونی كاژی 
سوور  هێڵی  و  ناسكبوون  و  نینۆك  ژێر 
نینۆك  پلێتی  لەسەر  درێژی  بە  سپی  و 
نینۆك  پ��ەڕی  لێواری  و  دەردەك���ەون 
پارچەی سێگۆشەیی تێدا دەردەكەوێت.

ئەم نەخۆشییە بە ئارەقكردنەوە لە هاویندا 
تایبەتمەندە،  پێست  بۆنی  تووندترە، 
هەندێجار تووشێنی بەكتریا و كەڕوو و 

ڤایرۆسی تامێسك ڕوودەدەن.
چارەسەر 

تایبەتی  سابوونی  س��ووك:  ب��اری   -1
ستیرۆید  و  چ��ەورك��ەر  مەرهەمی  و 
دەك��ەن��ەوە،  ك��ەم  وروژان  كرێم،  بە 
لەبەركردنی جلوبەرگی لەبار و لۆكەیی 
و بەكارهێنانی دژەخۆر بۆ ئەو كەسانەی 
وەنەوشەیی  سەرو  تیشكی  و  خۆر  بە 

وەڕس دەبن.
2- ڕێتینۆیدەكان و کرێمی ئایزۆترێتینۆین 
0,1-0,05%. کرێمی ترێتینۆین و جێڵی 
تازه ڕۆتین ئەم كرێمانە یان شەو نا شەو 
و  ئەمان  شەوێك  یان  بەكاردەهێنرێن 

شەوێك كرێمی ستیرۆید.
بە  ڕێتینۆیدەكان  تیژ،  و  باڵو  باری   -3
دەم بەكاردەهێنرێن وەك ئەسیت ڕێتین، 

ئایزۆترێتینۆین و ئێترێتینەیت.
4- بۆ جۆری بڵقی كە دەگمەنە: ستیرۆید 
بە دەم وەك پرێدنیزۆلۆن بەكاردەهێنرێ.

5- بۆ هەندێك باری یاخی لە چارەسەر 
 5FU فلۆرۆیۆراسیل  پێج  كرێمی 

بەكاردێت.
سكپڕبوون  بە  كە  بارانەی  ئەو  بۆ   -6
بۆ  نەزۆكین  خەپلەی  ئەوە  دەبن  باشتر 

ژنان بەكەڵكە.
خواردەمەنیدا  لە  چەورەكان  ترشە   -7

بەكەڵكن.
بەكارهێنانی  بە  بزێوەچارە  تیشكە   -8

شلەی پێنج ئەمانیۆ لیڤۆلینیك ئەسید.
پاككردنەوەی  یان  پێست  تاشینی   -9

تەنۆچكەكان.
.Erb YAG یان CO2 10- لەیزەری

ب��اری  ب��ۆ   A سایكلۆسپۆرین   -11
بیرۆیاوی.

 Keratosis موو  كونی  قۆچەكاژی 

 pilaris

جینی  لە  بازدان  زاڵە،  لەشی  بۆماوەیی 
سەر كرۆمۆسۆمی 18دایە، لێرەدا شێواوی 
لە   Keratinization قۆچەكاژكردن 
سەلكە مووەكاندا ڕوودەدات و بەمەش 
ئەم كونانەی موو ڕژێنە چەورییەكان پڕ 

دەبن لە »پەستاوتراوی« قۆچی.
نیشانەكانی

منداڵییەوە  تەمەنی  لە  گۆڕانكارییەكان 
باڵقیدا  ل���ەدوای  و  پێدەكەن  دەس��ت 
سەرقاپی  شێوەی  بە  دەب��ن��ەوە.  كەمتر 
خۆڵەمێشی  قۆچی  )پ��ەس��ت��اوت��راوی( 
)كونی  پێستدا  كونەكانی  لەناو  بچووك 
بە  هەندێجار  و  دەردەك����ەون  م��وو( 
پەڵەیەكی سووری بچووك دەوره  دراون، 
و  )لمییە(  زبرە  لێدان  دەست  بە  پێست 
ئەو  پاككراوە،  مریشكی  پێستی  وەك 
بریتین  بەزۆری تووشی دەبن  شوێنانەی 
یان  ق��ۆڵ  و  ڕان  دەرەوەی  بەشی  لە 
الكانی ڕوومەت، سمت، باسك، قەد و 
القەكان، لەوانەیە لە دەم و چاودا جێ 
زامی چاڵی خاڵی جێ بهێڵن، بە شێوەی 
پێستی  لە  پتر  و  دەردەك���ەون  كۆمەڵ 

بیرۆی جێگۆڕاو و پێستی وشكدا هەن.
چارەسەر

1- ئاسان نییە، بەاڵم هەندێجار كەڵك لە 
ڕێتینۆید بە كرێم و مەرهەم وەردەگیرێ، 
یان كرێمی كالیسپۆتریۆل، بەاڵم كرێمی 

تازەڕۆتین بەكەڵكترە.
2- كرێمی یۆریا و سۆدیۆم الكتەیت.

 %20 لەناو   %2 سالیسیلیك  ترشی   -3
كرێمی یۆریا و 6% ترشی سالیسیلیك لە 

پڕۆپیلین گالیكۆڵدا.
و  ئەگەر خوران  بە كرێم  4- ستیرۆید 

سووربوونەوە هەبوون.
هەبوو  بەكتریایی  تووشێنی  ئەگەر   -5
یان  فلۆكساسیلین  بەكتریا  دژە  ئ��ەوە 
ماینۆسایكلین  ی��ان  دایفلۆكساسیلین 

بەكاردەهێنرێن.
خەپلەی  بەكارهێنانی  مانگ  سێ   -6
سێ  ڕۆژی  یەكە   50,000  A ڤیتامین 

جار.
7- ئایزۆترێتینۆین بە دەم كە ترسی چاڵ 

جێهێشتن هەبوو.
 Ruby یان  PDL، KTP لەیزەری  -8

.Laser

ئەستووربوونی 
خاڵی بەری 
دەست و پێ زۆر 
باوە، لەوانەیە پشتی 
دەست و پێ دەردی 
بالووكەییان لەسەر 
بێت، نینۆك تێكچووە 
و ئەستووربوونی كاژی 
ژێر نینۆك و ناسكبوون 
و هێڵی سوور و سپی 
بە درێژی لەسەر پلێتی 
نینۆك دەردەكەون و 
لێواری پەڕی نینۆك 
پارچەی سێگۆشەیی 
تێدا دەردەكەوێت
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Porokeratoses كۆنەقۆچەكاژی
دەردەك��ان  زاڵ��ە،  لەشی  بۆماوەیی 
وردە  و  دەردەك���ەون  منداڵیدا  لە 
دەردان��ە  ئ��ەم  دەب��ن،  گ��ەورە  وردە 
قاوەیی  تەنۆچكەی  س��ەرەت��ادا  ل��ە 
و  دەب��ن  گ��ەورە  دوات��ر  بچووكن، 
ش��ێ��وەی��ەك��ی ب��ازن��ەی��ی وەردەگ���رن 
یان  قۆچەكاژی  زێ��دە  شێوەی  بە 
1ملم  بە  پتر  لێوارەكانی  بالووكەیی، 
واتا  ناوەڕاستی  و  بەرزبوونەتەوە 
هێڵێكی  بەربووە  لێوارە  ئەم  ناوەندی 
ناوەندی  دەبێت،  دروست  تێدا  چاڵی 
دەردەك���ە پ��ووك��اوەی��ە، ب��ێ م��ووە، 
ڕەنگی  لە  ڕەنگی  و  ناكاتەوە  ئارەق 

تۆخترە. یان  كاڵترە  پێست  ئاسایی 
و  پەلەكانن  لەسەر  دەردەكان  زۆربەی 
لەوانەیە بەری دەست و پێ و چاو و لێو 
سێكسییەكانیش  كۆئەندامە  و  ناودەم  و 
لەو  پتر  50%ی���ان  ڕێ��ژەی  بگرێتەوە. 
خۆر  بەر  كە  ده رده ک���ه ون  شوێنانەدا 
لەبەر خۆر خوران و  لەوانەیە  دەكەون، 

كزانەوە دروست بكەن.
پێ  میبێللی  ج��ۆری  کرا  باس  ئەمەی 

دەڵێن، چواری جۆری دیكەشی هەیە.
ڕووك��ەش��ی  ك��ون��ەق��ۆچ��ەك��اژی   -2

باڵوبووەوە.
ڕووك��ەش��ی  ك��ون��ەق��ۆچ��ەك��اژی   -3

باڵوبووەوەی خۆری.
4- كونەقۆچەكاژی باڵوبووەوەی بەری 

دەست و پێ.
5- كونەقۆچەكاژی هێڵی.

چارەسەر
نەشتەرگەری  بە  بچووك  دەردی   -1
لەناو  یان  دەك��رێ،  متوربە  و  الدەب��رێ 
كارەبایی  س��ووت��ان��دن��ی  ب��ە:  دەب���رێ 
تەزینەچارە  ئێلێكتریكی«  »داخكەری 
 Co2 تاشین، لەیزەری ،cryotherapy

.Nd.YAG یان لەیزەری
2- چەوركردن و بەكارهێنانی قۆچەكاژ 

شیكەرەوە.
3- پێنج فلۆریوراسیل 5FU كرێم.

4- كرێمی كالسیپۆتڕیۆل یان تاكالسیتۆڵ.
وەك  دەم  ب��ە  ڕێ��ت��ی��ن��ۆدەك��ان   -5

ئایزۆترێتینۆێن.
6- كڕێمی ڕێتینۆیدەكان وەك ترێتینۆین 

و تازەڕۆتین.

ئەسیدەكان  هایدرۆكسی  ئەلفا   -7
.αhydroxy acids

 P.R. گوڵی  ــاژە  ك نەخۆشی 
Pityriasis rosea

لەوانەیە  ب��ەاڵم  ن��ەزان��راوە،  ه��ۆك��ەی 
لەوەش  بێت  پشتەوە  لە  مشه خۆرێكی 
دەچێت ڤایرۆس بێت بەتایبەتی ڤایرۆسی 
تامێسك جۆری 6 یان 7، چونكە دەردی 
80%ی  لە  سەرەكییەكە(  )دەردە  دایك 
بارەكاندا كە پێی دەڵێن پارچەی هێڕاڵد 
دەردە  ڕۆژێ��ك  چەند  دوای  و  هەیە 
بەچكەكان دەردەكەون، لە ڕێژەی 97-
98%ی بارەكاندا یەكجار لە ژیانی مرۆڤدا 
دروست دەبێت و زۆرجار وەرزییە و له  

بەهار و هاویندایه.
بازنەییە  یان  هێلكەیی  هێڕاڵد  پارچەی 
بەچكەكان  دەردە  لە  و  دەبێت  2-5سم 
كاژاویتریشە،  و  سوورتر  و  گەورەترە 
نییە  هەر  هەندێجار  هیڕاڵدە  پارچە  ئەم 
و هەندێجاری دیكە دووانن یان پتریشن 
و هەندێجاری دیكە هەر بۆ خۆیەتی و 
لە  و  نابن  دروست  بەچكەكان  دەردە 
قەد یان مل یان ڕان یان شوێنی دیكە 
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5
ڕۆژێ��ك 7 چەند  دوای  دەردەك��ەوێ��ت. 

)بەچكەكان(  دووەم��ی��ی��ەك��ان  دەردە 
دەردەكەون یان لەسەر زۆربەی پێست.

هێلكەییە،  دووەمیانە  دەردە  لەم  هەریەك 
بە  ناسكی  كاژێكی  و  كاڵە  و  پەمەیی 
لە  سەرەوەیە،  بە  مل  زنجیرەی  شێوەی 
بەشی دەرەوەی دەردەكەدا كاژەكان بە 
ناوەوەیدا  بەشی  لە  و  نووساون  پێستەوە 
بە  دووەمیانە  دەردە  ئەم  نەنووساون، 
هێڵی  ب��ە  سنەوبەر  درەخ��ت��ی  ش��ێ��وەی 
هاوتەریب بۆ پەراسووەكان دابەش بوون.
دووەم��ی��ان��ە  دەردە  ئ��ەم  ه��ەن��دێ��ج��ار 
تێ  خوێنیان  یان  بڵقن  یان  تەنۆچكەن 
زاوە )خاڵی خوێنین(، هەندێجاری دیكە 
زۆر چڕن تا ڕادەیەك كەم پێستی ئاسایی 

لەنێوانیاندا دیارە.
 43-15 تەمەنی  لە  زۆر  نەخۆشییە  ئەم 
نییە،  خورانی  25%ی��ان  و  هەیە  ساڵیدا 
بەاڵم 25%یان زۆر بە خورووە و 50%یان 

خورانی مامناوەندییان هەیە.
نەخۆشییە  ئ���ەم  ج���ۆری  ه��ەن��دێ��ك 
هەڵگەڕاوەیە واتا پەلەكان تووش دەبن، 

بەاڵم دەردەكان لە قەددا نین.
هێڕاڵد  پارچەی  دیكە  جاری  هەندێ 
لە  كەم  دووەم��ی  دەردێكی  چەند  و 

دەوروبەریدا هەن.
لە  بەتایبەتی  دی��ك��ەش  هەندێجاری 
چەند  بە  هێڕاڵد  پارچەی  لۆچەكاندا 
بازنەیی  و  گ��ەورە  دووەم���ی  دەردی 
یەكەوە  بە  لەوانەیە  كە  دراوە  دەورە 
گوڵێی  ك��اژە  دەڵێن  پێی  و  بنووسێن 
لەوانەیە  و   R.R.gigantea زەب��ەالح 
ئاسایی  كاتی  لەجیاتی  مانگێك،  چەند 
هەفتەیە،   10-3 تەنیا  كە  نەخۆشییەكە 

بمێنێتەوە.
چارەسەر

لە  كە  نەخۆش  دڵنیاكردنەوەی   -1
نزیكەی 6 هەفتەدا  3-10 هەفتە نامێنێت 

و چارەسەری ناوێت.
لۆكەیی  ج��ل��ی  ل��ەب��ەرك��ردن��ی   -2
لفكە  و  خ��ۆش��ۆردن  كەمكردنەوەی 

بەكارهێنان.
وەك  خ���وران  ب��ۆ  دژەهیستامین   -3

سیتیریزین، لوراتادین... هتد.
4- ستیرۆید بە كرێم و مەرهەم.

شلەی  وەك  فێنككەرەوەكان  مژادە   -5

كاالمین یان ئیمۆڵیانت.
6- ستیرۆید بە ڕێگەی دەم یان ماسولكە 
بۆ  خ���وورو  ب��ە  زۆر  و  تیژ  ب��اری  ب��ۆ 

ماوەیەكی كورت.
  B وەن��ەوش��ەی��ی  س���ەروو  تیشكی   -7
بەاڵم  سووركردنەوە(،  پێست  )ئاستی 

لەوانەیە پەڵە لەسەر پێست جێ بهێڵێت.
8- كەپسوول یان خەپلەی ئێریسرۆمایسین 
40ملگم/كگم/  -25 »یان  250ملگم*4 
بە  لەوانەیە  هەفتە،  تا 2  منداڵ(  بۆ  ڕۆژ 

یەكجاری دەردەكه ساڕێژ بكات.
لەژێر  ئەسایكلۆڤیر  ی��ان  داپسۆن   -9

تاقیكردنەوەدان.

 Pityriasis مووی  سوورێی  كاژە 
rubra pilaris P.R.P

تێیدا  پێستە،  درێژخایەنی  نەخۆشییەكی 
قاوەیی  تەنۆچكەیەكی بچووكی دڕكی 
و سوورباو پڕ لە سەرقاپی )پەستاوتراوی( 
مووەكاندا  سەلكە  كونی  لە  چ��ەوری 
پارچەیەك  لەوانەیە  و  دەردەك��ەوێ��ت 
لەگەڵ  هەبێت  ناوەڕاستەكەیدا  لە  موو 
پەمەیی  زەردی   patches پارچەی 
كاژاوی باڵوبووەوە و زێدە قۆچەكاژی 

بەری دەست و پێدا.
پێنج جۆری هه یه ، جگە لەو جۆرەی كە 

لەگەڵ ئەیدزدا دەردەچێت:
 60-40 لە  باڵقی:  ئاسایی  جۆری   -1
ساڵدا   3-1 لە  و  ڕوودەدات  پتر  ساڵیدا 
بەاڵم  نامێنێت،  نەخۆشەكاندا  80%ی  لە 

ڕێژەی 20%یان هەر دەمێنێتەوە.
ڕێژەی 5%ی  باڵقی:  ئاسایی  2- جۆری 
یەكەم  ج��ۆری  وەك  ب��ەاڵم  بارەكانە، 
خ��وارەوە  بۆ  س��ەرەوە  لە  بەڕێكوپێكی 
شوێن  هەندێك  و  پێناكات  دەس��ت 
تووشی  كەمتر  و  دەب��ن  ب��ی��رۆواوی 
پێستەسوورێ دەبن و لە القەكاندا كاژی 

پلێتی دروست دەبێت.
لە  منداڵی:  دروست  ئاسایی  3- جۆری 
 2-1 لە  و  دەردەكەوێت  ساڵیدا   10-5
جۆری  وەك  نیشانەكانی  نامێنێت،  ساڵدا 

1 وان.
4- جۆری سنوورداری منداڵی: لە ئەژنۆ 
و ئانیشكی منداڵدا دەردەكەوێت و چەند 
باڵوبووەوە  كاژاوی  سووری  پەڵەیەكی 
لەسەر پێستی سەر و قەددا هەن، لەوانەیە 

ب��ەری دەس��ت و پ��ێ ت��ووش��ی زێ��دە 
قۆچەكاژی ببن و بەشێكیان دوای چەند 

ساڵ چاك دەبنەوە.
لەكاتی  منداڵی:  نائاسایی  جۆری   -5
دواتر  ساڵێك  چەند  یان  دایكبووندا  لە 
كاژی  ئەستووربوونی  دەردەك��ەوێ��ت، 
بەری دەست و پێ باوە و پەستاوتراوی 
چەوری كونی سەلكەموو سووربوونەوە 

هەن.
لەگەڵ   P.R.P ب��وون��ی  ج��ۆری   -6

تووشبوون به ئەیدز.
نیشانەكانی جۆری ئاسایی بەم شێوەیەیە:

پێستی  كاژكردنی  و  س��وورب��وون��ەوە 
نەخۆشییەكە  خوار  بەرەو  ئەوسا  سەر، 
و  ق��ەد  و  مل  )الكانی  دەبێتەوە  ب��اڵو 
هەموو  دواتر  پەلەكان(  دەرەوەی  بەشی 
لە  جگە  دەگرێتەوە  بەڕێكی  پێست 
ئەم  لەناو  ئاسایی  پەڵەیەكی  چەند 
وەك  پێست  ڕواڵەتی  پێستەسوورێیەدا، 
پێستی قازی پاككراو وایە، بەری دەست 
و پێ ئەستووربوون و وەك نەعلی بەرپای 
لەپێدا بێت، نینۆكەكان ناشرین و زبر و 

ئەستوور و هێاڵوین )واتا میلدارن(.
هەندێك نەخۆش خورانیان هەیە.

یان  زاڵە  لەشی  بۆماوەیی  نەخۆشییە  ئەم 
بەبێ هۆ دروست دەبێت.

چارەسەر
 3 م��اوەی  لە  نەخۆش  80%ی  ڕێ��ژەی 

ساڵدا چاك دەبێتەوە.
)پێست  ئیمۆڵیانت  بەكارهێنانی   -1

نەرمكەرەوە( وەك پارافین... هتد.
وەك  دەم  ب��ە  ڕێ��ت��ی��ن��ۆی��دەك��ان   -2
یان  ڕێتین  ئەسیت  ئایزۆترێتینۆین، 

ئێتڕێتینەیت بۆ 6-9 مانگ.
3- ڕێتینۆید+ پۆڤا PUVA یان تیشكی 

سەروو وەنەوشەیی B تەسك.
4- میسۆترێكسەیت.

5- ئازاسایۆپرین.
وەك  شیكەرەوەكان  كاژ  هەندێجار   -6
الكتیك  ترشی  یان  گالیكۆل  پڕۆپیلین 
لەژێر بەستندا بۆ ماوەی 2-4 سەعات لە 
دواییدا كرێمی ستیڕۆید بۆ 4-8 سەعات 
كرێمی  یان  بەكەڵكن،  بەستندا  لەژێر 

كالسیپۆتریۆل.
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نائاساییەكانی  و  ش���از  گ��ەش��ە 
لە  بریتین  م��رۆڤ،  لەشی  ماسولكەكانی 
سیفەتە  جێنەتیكی،  حاڵەتی  كۆمەڵێك 
پێشوەخت  الوازی��ی  لە  بریتین  دیارەكانی 
گەشە  ماسولكەكان،  پ��ووك��ان��ەوەی  و 
جۆری  هەردوو  لە  ماسولكە  نائاساییەكانی 
دوشین و بێكر، دوو حاڵەتی پەیوەندیدارن 
بە یەك و بە شێوەیەكی سەرەكی كار دەكەنە 
مرۆڤ،  لەشی  ماسولكەی  پەیكەرە  سەر 
ڕێكخستنی  ماسولكانە  ئ��ەم  فرمانی  كە 
ماسولكەكان  دڵە  هەروەها  لەشه،  جوڵەی 
دڵ  بەردەوامەكانی  ترپە  كۆنترۆڵی  كە 

دەكەن. بەزۆری ڕەگەزی نێر بە دەست ئەم 
نەخۆشییەوە دەناڵێنن.

دوشین  لەجۆری  ماسولكەكان  بەدگەشەی 
 Duchenne and Becker بێكر  و 
نیشانە و  muscular dystrophy، هەمان 

بازدان  دوو  بە هۆی  و  هەیە  دەرئەنجامیان 
لە  دەبن  دروست  جیاوازەوە  Mutationی 

هەمان جین یان بۆهێڵ Gene دا، بەاڵم لە 
توندیی نەخۆشییەكەو له تەمەنی دەركەوتن 
و پلەبەندیاندا، هەردوو حاڵەتەكە جیاوازن. 
لە كوڕان )نێرینە( دا بەدگەشەی ماسولكەیی 
دەركەوتنی  هۆی  دەبێتە  دوشین،  جۆری 
تەمەنی  سەرەتای  لە  ماسولكەكان  الوازیی 
منداڵییەوە و بە خێرایی ڕووەو خراپتر دەچێت. 
جوڵەییەكانیان  بەهرە  تووشبوو،  مندااڵنی 
و  هەستان  دانیشتن،  وەك  دوادەك��ەوێ��ت، 

پشت  هەرزەكاریاندا،  كاتی  لە  و  ڕێكردن 
تایبەتەكان  پێداویستییە  خاوەن  كورسی  بە 
بەدگەشەی  نیشانەكانی  ب��ەاڵم  دەبەستن. 
ماسولكەیی جۆری بێكر، زیاتر هاوسەنگن 
حاڵەتەكاندا  لەزۆربەی  جۆرن،  جۆراو  و 
دەركەوتنی الوازی ماسولكەكان لە تەمەنی 
و  دەكەوێت  دوا  هەرزەكاریدا  و  منداڵی 
بەڕێژەیەكی  بەاڵم  دەچێت،  خراپتر  بەرەو 

خاوتر.
ئەم دوو حاڵەتەی بەدگەشەی ماسولكەكان 
)دووشین و بێكر( پەیوەندیدارن بە دۆخێكی 
ماسولكەكانی دڵەوە كە پێی دەوترێ نەخۆشی 
ئەم   ،Cardiomyopathy دڵەماسولكە 
نەخۆشییە بریتییە لە الوازبوونی ماسولكەكانی 
پاڵنانی  الوازبوونی  دەرەنجامەكەی  كە  دڵ 
حاڵەتەی  دوو  لەم  دڵ��ەوە.  لەالیەن  خوێنە 

بەدگەشەی ماسولكەكان
جۆری دوشین
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5
بێكر( 7 و  )دوشین  ماسولكەكان  بەدگەشەی 

دڵەماسولكە  نەخۆشی  هۆی  دەبنە  كاتێك 
Cardiomyopathy نیشانەكانی لە تەمەنی 

دڵە  دوات��ر،  دەردەك���ەون.  هەرزەكارییەوە 
كێشەكانی  و  دەبن  گ��ەورە  ماسولكەكان 
بە  كە  دەهێنێت  خۆیدا  دوای  بە  دڵیش 
 Dilated نەخۆشی فراوانبوونی دڵەماسولكە
Cardiomyopathy دەناسرێ، نیشانەكانی 

 Dilated نەخۆشی فراوانبوونی دڵە ماسولكە
ناڕێكیی  لە  بریتین   Cardiomyopathy

لێدانی دڵ arrhythmia، هەناسە كورتی، 
شەكەتیی لە ڕادەبەدەر و هەڵئاوسانی پێیەكان. 
خراپتر  بەرەو  بەخێرای  دڵ،  كێشانەی  ئەم 
دەرچوونی  ژی��ان  لە  هەڕەشەی  و  دەچ��ن 
تووشبوو  نێرینەی  دەكەن.  نەخۆش  كەسی 
بە بەدگەشەی ماسولكەیی جۆری دوشین، 
هەتا تەمەنی 20 ساڵی دەژی بەاڵم نێرینەی 
بەدگەشەی ماسولكەیی جۆری  تووشبووی 
بێكر، تا دەوروبەری تەمەنی 40 ساڵی، ژیان 

دەگوزەرێنن.
ڕادەی بەرباڵویی ئەم دوو نەخۆشیە 

)دوشین و بێكر( چەندێكە؟
لە سەرتاسەری جیهاندا لەنێوان هەموو 3500 
یەک  لەدایكبوودا  تازە  منداڵێكی   5000  -
بەدگەشەی  نەخۆشی  بە  تووشبوو  حاڵەتی 
ماسولكەكان لە جۆری دوشین و بێكر تۆمار 
دەكرێ. سااڵنە لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا 400 - 600س��اوای كوڕ لە دایك 
نەخۆشیەوە  دوو  ئەم  بەدەست  كە  دەب��ن، 

دەناڵێنن.
ئەو جینانە كامانەن كە پەیوەندیدارن 
لە  ماسولكەكان  بەدگەشەی  بە 

جۆری دوشین و بێكر؟
جینی  لە   Mutations بۆماوەیەكان  بازدانە 
DMD دەبنە هۆی بەدگەشەی ماسولكەیی 

 DMD جینی  بێكر.  و  دوشین  جۆری  لە 
هەڵگری بۆماوە زانیارییەكانە بۆ دروستكردنی 
دیسترۆفین  دەڵ��ێ��ن  پێی  ك��ە  پرۆتینێك 
شێوەیەكی  بە  پرۆتینە  ئەم   .Dystrophin

سەرەكی لە پەیكەرەماسولكە و دڵەماسولكەدا 
دروستبوون  یارمەتیدانی  فرمانی  كە  هەیە، 
ماسولكەییەكانە.  ڕیشاڵە  جێگیربوونی  و 
ئاماژە  لە  بەشدارە  دیسترۆفین  هەروەها 
كیمیاییەكان لەناو خانەكاندا بۆ ڕێكخستنی 

زیندەچاالكیەكانی ناو خانە.
فرمانی  و  شێوە  جینی DMDدا  لە  ب��ازدان 

پرۆتینی دیسترۆفین دەگۆڕێت، یان هەر لە 
سەرەتاوە ڕێگرە لە دروستبوونی پرۆتینێکی 
دیسترۆفینی چاالك. ڕیشاڵە ماسولكەییەكان 
بەبێ  بوونی بڕێکی تەواو لەم پرۆتینە، تێك 
دەشكێن. بەو واتایەی لە كاتی بەكارهێنانی 
و  ك��رژب��وون  کاتی  لە  و  ماسولکەکاندا 
خاوبوونەوەیاندا ئەم ڕیشاڵە ماسولكەییانە تێك 
دەشکێن و الواز دەبن و بە تێپەڕبوونی كات 
و  الواز  ماسولكەكان  ئەنجامدا  لە  دەمرن، 
الوازتر دەبن، كێشەكان لە دڵە ماسولكەكاندا 
بەدگەشەی  بۆ  نیشانەن  كە  سەرهەڵدەدەن 

ماسولكەی لە جۆری دوشین و بێكر. 
هۆی  ببنە  ئەگەر  بۆماوەییەكان  ب��ازدان��ە 
پرۆتینی  لە  جیاواز  جۆرێكی  دروستبوونی 
دیسترۆفین كە بتوانێت هەندێك لە فرمانەكانی 
لەڕووی  تەندروستەكە  بنچینەییە  پرۆتینە 
بۆماوەییەوە جێبەجێ  بكات، زۆربەی كات 
بێكر.  ماسولكەی  بەدگەشەی  هۆی  دەبێتە 
بەتەواوی  بۆماوەییەكان  بازدانە  ئەگەریش 
دیسترۆفینێكی  دروستبوونی  لە  بن  ڕێگر 
چاالك، ئەوە بەدگەشەی ماسولكەی جۆری 

دوشین ڕوودەدات.
ماسولكەی  ب��ەدگ��ەش��ەی  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر 
یان  ك��ەم��ی،  ب��ەه��ۆی  بێكر،  و  دوش��ی��ن 
ئەم  ڕوودەدەن،  دیسترۆفینەوە  نەبوونی 
حاڵەتانە لەژێر ناوی نەخۆشیی دیسترۆفینی 

Dystrophinopathies پۆلێن كراون.

چۆن ئەم دوو نەخۆشییە چ دوشین 
چ بێكر، بۆماوەییانە دەگوێزرێنەوە؟

بۆماوەیین،  حاڵەتی  دوو  بێكر  و  دوشین 
پەیوەستن بە كرۆمۆسۆمی Xی بە بەزیوی 
X-linked recessiveەوە. ئەو جینەی كە 

دەكەوێتە   DMD دووحاڵەتە  لەم  بەرپرسە 
سەر كرۆمۆسۆمی X كە یەكێكە لەو دوو 
دیاریكردنی  لە  بەرپرسیارن  كرۆمۆسۆمەی 
ڕەگەزی نێرو مێ. ڕەگەزی نێر كە هەڵگری 
هەردوو کرۆمۆسۆمی  Xو Yیه، بە XY هێما 
X دەكرێ، تەنیا یەك كۆپی لە كرۆمۆسۆمی
ی لە هەر ناوکه خانەیەكدا هەیە، هەربۆیە 
كرۆمۆسۆمە  ئەم  سەر  جینەكەی  ئەگەر 
و  دوشین  زووتر  ڕووبدات،  تێدا  گۆڕرانی 

بێكر دەردەكەون.
دوو  هەڵگری  کە  مێ   ڕەگ���ەزی  ب��ەاڵم 
کرۆمۆسۆمی Xه و بە XX هێما دەكرێ،لەبەر 
ئەوەی دوو كۆپی لە كرۆمۆسۆمی Xی لە 
پێویستە  بۆیه  هەیە،  خانەیەكدا  لەشە  هەر 

سەر   DMD جینی  ه��ەردوو  لە  گ��ۆڕران 
ئەوجا  ڕووب��دات  كرۆمۆسۆمەكە  ه��ەردوو 
دەردەك��ەون.  بێكر  و  دوشین  حاڵەتەكانی 
هەربۆیە ڕێژەی تووشبووانی نێرینە زۆر زیاترە 
بە بەراورد لەگەڵ تووشبووانی مێینە، كە تەنیا 
یەك كۆپی لە كرۆمۆسۆمی X ئەگەر گۆڕان 
دابێت،  ڕووی  DMDیەكەیدا  جینی  لە 

دەتوانێت ڕەگەزی نێر تووش بكات. 
دوو  ل��ەم  ی��ەک  ه��ەر  بە  تووشبوو  ك��وڕی 
دایكیانەوە  لە  كرۆمۆسۆمەكان  نەخۆشییە، 
وەردەگرن، چونكە باوك تەنیا كرۆمۆسۆمی 

Y دەگوێزێتەوە بۆ كوڕ.
تووشبووەکان  نێرینە  سێی  لەسەر  دوو 
بۆماوەییانە لە دایكیانەوە نەخۆشییەکەیان بۆ 
دەگوێزرێتەوە، كە دایکیان هەڵگری بازدانە 
بۆماوەییەکە بووە لە کرۆمۆسۆمێکی X ی 
خۆیدا و نەخۆشییەکەی تیادا دەرنەکەوتووە 
و دەیگوێزێتەوە بۆ نیوەی کوڕەکانی بە هۆی 
جینی  هەڵگری  كە  Xەوە  كرۆمۆسۆمێكی 
یەك  بەاڵم  ڕووداوە.  تێدا  بازدانی   DMD

لەسەر سێكەی دیکه ی تووشبووان بە هۆی 
بۆماوە بازدانی نوێوە تووش دەبن لە جینی 
DMDدا و بۆماوەییانە بۆیان نەگواستراوەتەوە.

لەو بۆماوە سیفەته بەزیوانەی كە پەیوەستن بە 
 X-linked recessiveەوەX كرۆمۆسۆمی 
جینەكەی  ئەگەر  مێیە   inheritance

تێدا  بازدانی  بۆماوە   X كرۆمۆسۆمی  سەر 
واتە  Xدا،  كۆپی  یەك  لە  تەنیا  بدات  ڕوو 
بێت،  ساغ  دیکه ی  Xەك��ەی  كرۆمۆسۆمه 
پێی دەوترێت هەڵگر carrier. ئەم مێینەیە 
تووشبووە  كرۆمۆسۆمە  ئ��ەم  دەتوانێت 
نیشانەیەك  هیچ  نەوەكانی و  بۆ  بگوێزێتەوە 
بۆ  دەرن��اك��ەوێ��ت  هەڵگرەدا  دایكە  ل��ەم 
نەخۆشییەكە. لەگەڵ ئەمەشدا، جاروبار ئەو 
DMDن  جینی  بازدانی  هەڵگری  مێینانەی 
ماسولكە  تووشی الوازی و كەشەنگبوونی 
دەبن، بەاڵم لەچاو نێرینە تووشبووەكاندا، زۆر 
كەمتر هەستی پێ  دەكرێ. مێینە هەڵگرەكان 
داوە،  ڕووی  تێیاندا  بۆماوەیی  بازدانی  كە 
كەمتر مەترسی تووشبوون بە نەخۆشیەكانی 

دڵەماسولكەیان هەیە.

له  ئینگلیزییه وه : بابان ئەحمەد

سەرچاوە:
http://ghr.nlm.nih.gov
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چڕیی  پێوانەیی  پشكنینی 
بۆ  ده ک����رێ  پشکنینێکه   ئ��ێ��س��ك، 
پێوانەكردنی ڕاددەی بەهێزیی ئێسك و 
نەخۆشانەدا  لەو  ئەگەری شكان  زانینی 
نەخۆشی  به  تووشبوون  مەترسیی  كە 
Osteoporosis كنۆچكەبوونی ئێسك
ئێسك  چڕیی  پێوانەكردنی  هەیە.  یان 
پشكنینێكی سادە و بێ ئازارە و تووشی 
چەند  تەنیا  و  ن��اك��ات  ناڕەحەتیت 

دەقیقەیەك دەخایەنێت.
- كنۆچكەبوونی ئێسك چییە؟

ئێسكەكان  كە  ب��ەوەی  دەناسرێتەوە 
چڕییان كەمترە وەك لە ئێسكی ئاسایی و 
لەهەمان كاتدا الوازترن. كنۆچكەبوونی 
ئێسك، مەترسی دووچاربوون بە شكانی 
ئێسك زیاتر دەكات، تەنانەت لە بەرامبەر 
بۆنموونە  كەمدا،  زۆر  به رکه وتنێكی 
كاتێك  تەخت  شوێنێكی  لە  كەوتن 

كەسەكە لە باری وەستاندایە، واتە نەك 
بكەوێتەخوارەوە،  بەرز  شوێنێكی  لە 
تەنێكی سووك، هه ندێ  یان هەڵگرتنی 
ببنە  ڕەنگە  پژمە،  و  زۆر  بار، كۆكەی 
لەو كەسانەی كە  ئێسك  هۆی شكانی 

ئێسكەكانیان كنۆچكە و الواز بووە.
نەخۆشییەكی  ئێسك  كنۆچكەبوونی 
لە  بە جۆرێك  ژناندا  لە  بەتایبەتی  باوە 
ده که ونه   ژنانەی  ئەو  ی   %40 ئەمریكا 

)پاش  نائومێدییه وه   تەمەنی  دوای 
تووشی  مانگانە(،  س��وڕی  وەستانی 
ئێسكەكانیان  چ��ڕی  كەمبوونەوەی 
ده بن و شكان بە هۆی كنۆچكەبوونی 
 400000 ئەوەی  هۆی  ده بێتە  ئێسكەوە 
كەس لە نەخۆشخانە بمێنێتەوە، ئەمەش 
بە هۆی نەزانین بە بوونی نەخۆشییەكە 

و زوو چارەنەكردنی شكاوی.
بەداخەوە خەڵكی بێ ئاگان لەوەی كە 

پشكنینی پێوانەی چڕیی ئێسك

د. دەریا سەعید عەبدوللەتیف*
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كنۆچكەبوونی ئێسكیان هەیە تا ئێسكی 
جێیەكیان دەشكێت یان پشكنینی چڕی 
كە  دەك��رێ  بۆ  DEXAی��ان  ئێسكیان 

لەالیەن پزیشكەوە بۆیان دەنوسرێ.
بە  ئێسك  كنۆچكەبوونی  بێگومان   -
D ڤیتامین  و  كالیسیۆم  كەمی  هۆی 
یە وە دەبێت، بە هۆی بەرەبەرە ونكردن 
لە  دەبێت  كالیسیۆمەوە  وکه مبوونه وه ی 
گۆڕانكاریی  لە  جگە  ئەمە  ئێسكدا، 
پێكهاتەیی، كە هەردووك پێكەوە دەبنە 
تەنكترو  هەم  ئێسكەكە  ئ��ەوەی  هۆی 

ناسكتر بێت، هەم زۆر ئاسان بشكێت.
مەترسی  زی��ادب��وون��ی  بێگومان   -
نەخۆشانەدا  لەم  شكان  بە  تووشبوون 
پەیوەندی بە تەمەنی كەسەكە و كێشی 
شێوازی  و  پێشووتر  شكانی  و  لەش 
زۆر  جگەرەوە  كێشانی  وەك  ژیانی 

خواردنەوەی ئەلكهولەوە هەیە.
- باشترین ڕێگا بۆ نەهێشتنی تووشبوون 
بە كنۆچكەبوونی ئێسك، بە دەستهێنانی 
 Bone ئێسک  بۆ  باشه   بارستاییەكی 
تەمەنی  سەرەتای  لە  ئه ویش   ،mass

خۆراكی  وه رگرتنی  بە  باڵقبوونەوە، 
زۆر   D ڤیتامین  و  كالیسیۆم  لە  باش 

تێدابێت لەگەڵ وەرزشی ڕێكوپێك.
ئامۆژگاری  كە  ئەوانەی  كێن 
دەكرێن بۆ ئەنجامدانی پشكنینی 
چڕیی ئێسك؟ یان كێن ئەوانەی 
بە  تووشبوونیان  مەترسی  كە 

كنۆچكەبوونی ئێسك زۆرە؟
تەمەنی  ل��ە  ك��ە  ژن��ان��ەی  ئ���ەو   -1
ئیسترۆجین  هۆرمۆنی  و  نائومێدیدان 
ئەوانەی  یان  وەرناگرن.   Estrogen

لە  ئیسترۆجین-یان كەمە  كە هۆرمۆنی 
تەمەنی گەنجییەوە.

هەیە  ئێسكت  شكانی  م��ێ��ژووی   -2
تەنیا  بە  )بەتایبەت  دایكت  یان  خۆت 

بەركەوتنی زەبرێكی كەم(.
و  بەتەمەنن  كە  كەسانەی  ئ��ەو   -3
كێشیان كەمە و الوازن، بەتایبەتی ژن.

4- كەم خواردنی كالیسیۆم بە درێژایی 
ژیانت.

وەك  دەرم��ان،  بەكارهێنانی  زۆر   -5
ستیرۆید corticosteroid و خواردنی 

كنۆچكەبوونی ئێسك 
نەخۆشییەكی باوە 
بەتایبەتی لە ژناندا 
بە جۆرێك لە ئەمریكا 
40% ی ئەو ژنانەی 
ده که ونه  دوای تەمەنی 
نائومێدییه وه  )پاش 
وەستانی سوڕی مانگانە(، 
تووشی كەمبوونەوەی 
چڕی ئێسكەكانیان 
ده بن و شكان بە هۆی 
كنۆچكەبوونی ئێسكەوە 
ده بێتە هۆی ئەوەی 
400000 كەس لە 
نەخۆشخانە بمێنێتەوە
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حەبی نەهێشتنی منداڵ بوون و هەندێك 
لەو دەرمانانەی كە بۆ فێ بەكاردەهێنرێن 
لە دەرمانی Thyroxin كە  ئەمە جگە 

جێگرەوەی هۆرمۆنی ڕژێنی دەرەقییە.
شەكرە  نەخۆشی  كەسانەی  ئەو   -6
ل��ە ج��ۆری ی��ەك وات��ە ئ��ەوان��ەی كە 
دیكە  نەخۆشی  یان  ئەنسۆلینن.  لەسەر 
دەردانی  زیاد  گورچیلە،  جگەر،  وەك 

هۆرمۆنی دەرەقی، ڕۆماتیزم.
7- كەسانی جگەرەكێش و ئەوانەی بە 
ئەلكهولییەكان  ماددە  زۆر  ڕێژەیەكی 
ق��اوە  زۆر  ئ��ەوان��ەی  و  دەخ��ۆن��ەوە 

دەخۆنەوە.
ئەم  بۆ  بكەم  ئامادە  خۆم  چۆن 

پشكنینە؟
- ڕۆژی پشكنینەكە دەتوانی خواردنی 

ئاسایی خۆت بخۆیت.
- نابێت له  24 سه عاتی پێش پشکنینەکه  

كالیسیۆم وەربگریت.
بكەیت،  لەبەر  تەسك  جلی  نابێت   -
و  زنجیر  و  بێت  ف��راوان  جلەكەت  با 
نەبێت.  پێوە  ئاسنی  قۆپچەی  و  پشتێن 
كلیل و جانتای گیرفان گەر نزیك لەو 
شوێنەدایە كە پشكنینەكەی بۆ دەكرێ 
لێ  داوات  لەوانەیە  الببرێ.  دەبێت 
جلێكی  و  الببەیت  جلەكەت  بكرێ 

نەخۆشخانە بپۆشیت كاتی پشكنینەكە.
ئاڵتوون  كە  بكرێت  لێ  داوات  ڕەنگە 
و تاقمی ددان و عەینەك و تەنی ئاسن 
كە لەوانەیە كاریگەری نێگەتیڤی لەسەر 
وێنەی تیشكە ئێکسییەكە هەبێت الببرێ.
ئ��اگ��ادار  پزیشكەكەت  پێویستە   -
Contrastت  م��اددەی  گەر  بكەیت 
لە  شلە  ماددەیەكی  كە  بەكارهێنابێت، 
ڕێگەی دەماری خوێنهێنەرەوە )كانیوال( 
پێش  دەخورێتەوە  یان  وەردەگیرێت 
ئێکست  تیشكی  كە  پشكنین  هەندێك 
CT Scanت  یان  وه ردەگ��ی��رێ،  بۆ 
پێویستە  حاڵەتەدا  لەم  دەكرێت،  بۆ 
چ��اوەڕێ  ڕۆژ   14-10 نەخۆشەكە 

بكات ئینجا پشكنینەكەی بۆ بكرێ.
ئ��اگ��ادار  پزیشكەكەت  پێویستە   -
گومانی  یان  دووگیانی  گەر  بكەیتەوە 

ئەوەت هەیە.
شێوەی  پشكنینەكە  ئامێری 
پــڕۆســەی  ــۆن  چ و  ــە؟  چــۆن

پشكنینەكە ئەنجام دەدرێ؟
دوو  ئێسك،  چ��ڕی  پێوانی  ئامێری 
زیاتر  كە  ج��ۆرەی  ئەو  هەیە،  جۆری 
نەخۆشخانەكاندا  لە  و  بەكاردەهێنرێ 
پێكهاتووە  و  ئامێرێكی گەورەیە  هەیە، 
بەرزی  باڵێكی  و  تەخت  مێزێكی  لە 
گورزێك  ئامێرەكە  هەیە.  س��ەرەوە  لە 
بەناو  ك��ە  دەن��ێ��رێ��ت  سینی  تیشكی 

ئێسكەكەدا دەڕوات كە دەپشكنرێ.
نەخۆشەكە لەسەر مێزێك پاڵ دەكەوێت، 
تیشكەكە  كە  ئامێرەكە  بەشەی  ئەو 
بەشی خ��وارەوە  لە  دروس��ت دەك��ات 
)ژێرەوەی مێزەكە(ی نەخۆشەكە دەبێت 
و ئەو بەشەی كە هەست بە تیشكەكە 
دەكات و دەیناسێتەوە دەكەوێتە بەشی 

سەرەوەی سەروو نەخۆشەكە.
بەسەر  هێواشی  بە  تیشكەكە  كاتێك 
شوێنێكی دیاریكراوی لەشی نەخۆشەكەدا 
دەڕوات، ناسەرەوەكە detective و كە بە 
هەمان شێوە دەجوڵێت و بە ئاسۆیی بەسەر 
نەخۆشەكەوه   سەروو  لە  شوێندا  هەمان 
دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  و  تێدەپەڕێت 

وێنە لەسەر شاشەی كۆمپیوتەرەكە.
لەكاتی  نەخۆشەكە  كە  باشتروایە   -
نەجوڵێت.  و  بێت  هێمن  پشكنینەكەدا 
دەقیقە   30-10 ڕەنگە  پشكنینە  ئ��ەم 
ج��ۆری  بەپێی  ئ��ەم��ەش  بخایەنێت 
لەش  بەشەی  ئەو  هەروەها  و  ئامێرەكە 

كە دەپشكنرێ.
تیشكەكە  زیانی  لە  جگە  پشكنینە  ئەم 
10/1ی  ئەمەش  تیشكەكەن  بڕی  )كە 
زیانێكی  ئاساییە( هیچ  ئێکستی  تیشكی 

الوەكی دیكەی نییە.
پێوانەكردنی  پشكنینی  بۆچی 

چڕیی ئێسك گرنگە؟
بێگومان ئەم پشكنینە گرنگە بۆ زانینی 
پێش  ئێسك  چڕیی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی 
ئەوەی بەرەو پێش بچێت و ببێتە هۆی 
كە  حاڵەتێكدا  هەر  لە  كنۆچكەبوون، 
ئێسكت  چڕی  دەریخست  ئەنجامەكە 
كەمە و مەترسی شكانت زیادی كردووە. 
بۆ  گونجاوت  چارەسەری  پزیشكەكە 
دەكات  ئامۆژگاریت  یان  دەنووسێت 
وەرزشكردنو  و  خ��ۆراك  گۆڕینی  بە 
ڕۆیشتن كە ئەمانە هۆكاری گرنگن بۆ 
بە  تووشبوون  نەهێشتنی  و  خۆپاراستن 

كنۆچكەبوونی ئێسك. 
بخات  دەری  ئەنجامەكە  ئ��ه گ��ه ر 
ئه وا  هەیە،  ئێسكت  كنۆچكەبوونی 
دەنووسێت  بۆ  چ��ارەس��ەرت  پزیشك 
لەسەر  ئێسكت  شكانی  مەترسیی  تا 

كەمبێتەوە.
كنۆچكەبوونی  نەخۆشیی  بەگشتی 
ب��اوە،  زۆر  ڕێ��ژەی��ەك��ی  ب��ە  ئێسك، 
ژنێك  هەموو  و  ژناندا  لە  بەتایبەت 
پاش تەمەنی نائومێدی و هەموو ژنێك 
كە تەمەنی لە 65 ساڵ زیاترە پێویستە 
ئەنجامی بدات. تا لە ئازاری ئێسك و 
هۆكارەكەی  ڕەنگە  )كە  ئێشە  پشت 
و  بێت  ڕزگارت  بێت(  كنۆچكەبوون 
هۆی  بە  كتوپڕ  شكانی  لە  بێت  دوور 
ببێتە  لەوانەیە  كە  زەبرەوە  بچووكترین 
لە  زۆر  ماوەیەكی  كە  ئ��ەوەی  هۆی 
دی  ئەوەندەی  كە  بمێنێتەوە  جێگادا 

كار لە تەندروستیی دەكات.

ماسته ر له  فسیۆلۆژی

سەرچاوەكان:
 U.S. Preventive Screening  -
 Task Force. Screening for

 osteoporosis: Rrcommendation

.statement, 2011

Radiology Info.org -
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هەڵچوونی  دیمەنی  لە  كاتێک 
دێتە  جوان  زۆر  دەڕوانین،  گازەكەی 
هەیە،  خۆشیشی  دەنگێكی  چاو  و  بەر 
ئەمە ڕای هەموو ئەو كەسانەیە که حەز 
بە خواردنەوەی ساردی و خواردنەوەی 
گازی دەکەن، بەو پێیەی سوودی بۆیان 
هەیە و بەشێكی چارەسەری ئازاریانە. 

زانایان لە سەدەی 18دا توانییان گازی 
لە  پەستان  بە  كاربۆن  دوانۆكسیدی 
هەڵ  بێت  لێ   وای  و  بتوێننەوە  ئاودا 
بەرهەمهێنانی  مایەی  بووە  ئەمە  بچێت، 
شیرین  ساردیی  دوات��ر  گ��ازی.  ئاوی 
دی��ک��ه...  ج��ۆرەک��ان��ی  و  ك��ۆال  وەك 

بەرهەم هێنران. 
مللیلیتری   355 ساردییەكی  بوتڵە  هەر 
نزیكەی دە كەوچكە چا، واتا 42گرام 

شەكری تێدایە. 
پەشمەك 

پزیشكێكی  که  سەیرە  ڕێكەوتێكی 
داهێنانی  لە  ب��ووە  بەشدار  ددان��س��از 
ئەم  پەشمەك،  دروستكردنی  ئامێری 
وەرزییەكان  و  بازاڕە  لە  كە  شیرینییە 
لە  جگە  زۆرە،  ڕەواجی  پێشانگاكاندا 
نییە.  دیكە  هیچی  ڕەنگین،  شەكرێكی 
ئەم شەكرە لە شێوەی ڕیشاڵی خوریی 

نەچنراودایە. 

كێك 
كتێبی  لە   1826 ساڵی  یەكەمجار  بۆ 
و  ب��راوە  ن��اوی  ئەمریكادا  ئاشپەزی 
ساڵێك  هەموو  یەكەمی  كانوونی  15ی 
كێكەوە  ساڵیادی  بۆنەی  بە  ئاهەنگ 
تاكێكی  ه��ەر  س��ااڵن��ە  دەگ���ێ���ڕرێ. 
دەخۆن:  كێک  ئەوەندە  واڵتانە،  ئەم 
روسی:40کگم،  55کگم،  بەرازیلی: 
میسری:  34,5ک��گ��م،  مەكسیكی: 

32کگم، ئەوروپی: 32کگم.
شیرینی 

 32 دا   2011 ساڵی  لە  ئەمریكاییەكان 
ملیار دۆالریان داوە بە شیرینی، بەشی 
بۆ  پێشتر  بووە،  هەر كەسێك 11 كیلۆ 
خەڵكی دەوڵەمەند شیرینی ماددەیەكی 
تەواوكاری بووە. سەدەی 19 بە هۆی 
بەرهەمهێنانی  و  نرخی شەكر  دابەزینی 
كەسێك  هەموو  شیرینییەوە،  زیاتری 

بۆی لواوە که بیخوات.

شەكر 
ئەم دوژمنە 

شیرینەی بنیادەم
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هه ندێک  زانیاری 
ئاسایی  ئەمریكی  كەسێكی  ڕۆژان��ە 
خۆراكیدا  ل��ە  ش��ەك��ر  گ���رام   22,7
دەتوانێت   كەسێك  هەموو  دەخ��وات. 
و  خوادن  ناو  بكەنە  شەكر  ئەوەی  بێ  
ڕێژەیە.  ئەم  بگەنە  خواردنەوەیانەوە، 
هەرچەندە لە ساڵی 1999ەوە خواردنی 
هێشتاكە  بەاڵم  كەمییە،  لە  ڕوو  شەكر 
كە  تێپەڕاندووە  ڕادەیەمان  لەو  زۆر 
تووشبووانی  ڕێ��ژەی  ك��راوە.  پێشنیار 
ساڵی  ئەمریكا،  لە  شەكرە  نەخۆشیی 
بووە،  دانیشتووان  2%ی  تەنیا   ،1973
بەاڵم ساڵی 2010 سەرکەوتووە بۆ %7. 
ناو خۆراكەوە،  دەكرێتە  ئەو شەكرەی 
شیرینەكەی،  تامە  و  پێكهاتە  سەرباری 
پارێزەریش وەهایە و  وەك ماددەیەكی 
درێژتر  خۆراک  بەسەرچوونی  ماوەی 
دەكاتەوە. ئێستا تۆ بڕوانە و بزانه شەكر 
چایەك  كەوچكە  هەر  نییە!  چیدا  لە 

چوار  و  4,2گ��رام��ە  نزیكەی  شەكر، 
پارچە گۆشتی مانگا و بەرازی پۆلۆنی 
نزیكەی 1,18 و دوو نانی گەنم 0,66  
و    1,77 كەچەب  و    7,93 ك��ۆال  و 
پیسكتی ئۆریۆ 2,49  و ماست بە تامی 
7 سێوی  و    6,16 و كەمچەوری  میوە 
سور و 454 هێلكە و 1135كوپ برنج 
 و 24 سەلكە گەنمەشامی هەر یەكەیان 

22,7 كەوچكە چا شەكریان تێدایە. 
كۆمەڵەی دڵی ئەمریكا ڕای سپاردووە، 
150ك��ال��ۆری  تەنیا  پ��ی��اوان  ڕۆژان���ە 
تەنیا  ژنانیش  و  چا  كەوچكە   9 واتا 
یان  چا  كەوچكە   6 واتا  100كالۆری 

شەکر پێویستە. 
لە   Candy كاندی  وش��ەی  بنەچەی 
هاتووە،  ئارییەوە  هیندۆ  قەندی  وشەی 

كە بە مانای شەكر دێت. 
گەورەترینی ئەو واڵتانەی كە شەكری 
خواردنی  دەخ���ورێ،  تێدا  پاڵفتەی 

ساڵی  لە  كیلۆگرام  بە  تاكەكەسێك 
بەرازیل:  ب��ووە:  ڕێژانه  بەم  2011دا 
مەكسیكی:  40کگم،  55کگم، روسی: 
یەكێتی  32کگم،  میسر:  34,5کگم، 

ئەوروپی: 32کگم.
كێشەی فرەكتۆز 

زۆر خواردنی فرەكتۆز مەترسی زۆری 
هەیە بۆ لەشساخی. فرەکتۆز به بڕێكی 
ئەو  هەیە.  س��ەوزەدا  و  میوە  لە  كەم 
هەیە،  شەكردا  لە  که  گلوكۆزەیش 
هەموو  میتابۆلیزمی  ب��ەر  دەكەوێتە 
جگەر،  ب��ەاڵم  ل��ەش��ەوە،  خانەكانی 
فرەكتۆز  س��ەرەك��ی،  شێوەیەكی  بە 
دەگۆڕێت بۆ چەوری، كە لەوێدا كۆ 
دەبێتەوە  و ئەگەر دزە بكاتە ناو خوێنەوە 
بەرزبوونەوەی  و  قەڵەوی   هۆی  دەبێتە 
ئینسۆلین  بەرهەڵستی  و  خوێن  پەستانی 
و جۆری دووەمی نەخۆشیی شەكرە. 

مێژووی شەکر 
خەڵكی  ساڵێكە  ه��ەزار  دە  نزیكەی 
قامیشی  چاندنی  ب��ە  ن��وێ ،  كینیای 
سەوزی  بە  هەر  خەریكن،  شەكرەوە 

قامیشەكە لێ  دەكەنەوە و دەیخۆن، بە 
جوینی هەست بە تامی شیرینی قامیشەكە 
كینیای  كۆنەكانی  ئەفسانە  دەك��ەن. 
نوێ  بە جۆرێك لە ئیكسیر و دەرمانی 
لە  كردووە.  باسیان  دەردەک��ان  گشت 
یەكێك لەو ئەفسانانەدا هاتووە: پیاوێك 
نووستووە  شەكرێكدا  قامیشە  لەگەڵ 
كەوتووەتەوە.  لێ   مێی  ڕەگ��ەزی  و 
قەشەكان  ئاینییەكانیشدا،  سرووتە  لە 
شیرینیان  هیندیی  گوێزی  شەربەتی 
نۆش كردووە. دواتر لە بۆنە و ئاهەنگە 
ئەوە كۆكاكۆالی  لە بری  پیرۆزەكاندا 
شەكر  ج��ۆرە  بەم  خ��وراوەت��ەوە.  تێدا 
گواستراوەتەوە،  دیكە  دورگەكانی  بۆ 
ئاسیا  ك��ی��ش��وەری  ب��ۆ  دواج����ار  ت��ا 

گواستراوەتەوە. 
دوای  شەشەمی  سەدەی  لە  هیندییەكان 
گۆڕانكاری  كەوتنە  و  گۆڕییان  زایین، 
چارەسەری  بۆ  و  ه��اڕراوە  كردیانە  و 
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ژانەسەر و گرژبوونی گەدە و الوازیی 7

چەندین  تا  هێناوە.  بەكاریان  سێكسی، 
ساڵ پااڵوتنی شەكر به نهێنی هێڵرایەوە 
دوای  نەوەكانی  بۆ  شارەزا  كەسانی  و 
ساڵی  دەه��ێ��ش��ت،  ب��ەج��ێ   خۆیانیان 
لە  پیشەیە  ئ��ەم  زایین  دوای  600ی 
و  بووەوە  باڵو  فارسدا  ئیمپراتۆرییەتی 
ڕێزلێنانی  بۆ  واڵتە  ئەو  دەسەاڵتدارانی 
دەك��ردن،  پێشكەش  شیرینیان  میوان، 
دوای داگیركرانی ئێران لە الیەن سوپای 
عەرەبەوە، وەك ئەوەی ئاگر بە پووشەوە 
بووەوە.  باڵو  شەكر  بەرهەمهێنانی  بنرێ 
پێدەچێت سەربازه خاچپەرستە فەرەنسی 
بووبن  كەس  یەكەمین  بەریتانییەكان   و 
دوای  و  ش��ەك��رەوە  داوی  كەوتبنە 
گەڕانەوەیان لە شەڕی قودس چیرۆكی 
بیستبوو،  شەكرەوە  لەبارەی  زۆری��ان 
قامیشی شەكر  پێیەی چاندنی  بەو  بەاڵم 
پێویستی بە ئاو و هەوای هێڵی کەمەرەیی 
بازرگانی  یەكەمین  هەیە،  باراناو  و 
قامیشی شەكر  بە  موسڵمانەكاندا  لەگەڵ 
خواردنی  سەردەمە  ئەو  پێكرد.  دەستی 
شەكر هەر بۆ خاوەن سامان و داراكان 
وەک  بوو،  دەگمەن  بوو، چونکه  قۆرخ 
گران  و  دەگمەن  بەهارات  لە  جۆرێك 
بوو. سەدەی پانزە كاتێک  ئیمپراتۆریەتی 
بازرگانی لەگەڵ  عوسمانی فراوان بوو، 
ڕۆژئاوا  بەاڵم  بوو،  ئەستەم  ڕۆژهەاڵت 
دەبوو  یان  بۆیه  بووبوو،  شەكر  دیلی 
بچووكەكانی  پیشەگەرە  لەگەڵ  مامەڵە 
عوسمانییەكان  یا  بكات،  ئەوروپا  ناو 
ببەزێنێت، تا پەرە بە سەرچاوەی تازەی 

شەكر بدات.
س��ەردەم��ی دۆزی��ن��ەوەی زەوی��ی نوێ 
كە  بوو  كاتە  ئەو  ک��رد،  پێ  دەستی 
خ��اک  و  دووی  ب��ە  ئ��ەورووپ��ی��ەك��ان 
پێشبڕكێ   بوون،  وێڵ  تازەدا  دورگەی 
بدۆزنەوە که  بوو خاكێك  ئەوە  لەسەر 

قامیشی شەكری تێدا بچێنرێ. 
ه��ێ��ن��ری��ی ك��ەش��ت��ی��وان��ی ش����ازادەی 
قامیشی   1425 ساڵی  پورتوگالی، 
كۆمەڵی  ی��ەك��ەم��ی��ن  ب��ۆ  ش��ەك��ری 
زوویی  بە  دواتر  نارد.  نیشتەجێبووان 
بۆ دورگەكانی ئۆقیانووسی ئەتڵەسی  و 
گواسترایەوە.  االخضر(  )رأس  كەناری 
 ،1493 ساڵی  كۆلۆمبس  کریستۆڤەر 

دووەمین  نوێ   زەوی��ی  ب��ەرەو  كاتێک 
خۆی  لەگەڵ  ك��رد،  خ��ۆی  گەشتی 
بەمجۆرە  ب��ردب��وو.  شەكری  قامیشی 
قامیشی شەكر باڵو بووەوە كارگەکانی 
شەكر لە قەراخ شارەكان دووكەڵیان بە 
با-دا دەدا. بە جۆرێک  نەوەیەك لە باوان  
و منداڵی قەڵەو و تێكسمڕاو پەیدابوون. 

كۆیلە و شەكر 
قامیشی  بەرهەمی  یەكەمین  كۆڵۆمبس 
شەكری لە دورگەی هیسپانۆال ڕوواند، 
ئەمە هەروا ڕێكەوت نەبوو، ئەو شوێنە 
گەورەترین  سەدەیەك،  چەند  دوای 

هاییتی(  )شۆڕشی  كۆیلەی  شۆڕشی 
دەیەدا  چەند  ماوەی  لە  هەاڵیسا،  تێیدا 
و  كوبا  و  جامایكا  هێمای  بووە  ئاش 
ڕیشەكێش  بارانییەكانیان  جەنگەڵە 
كرد، دانیشتووانی ڕەسەنی ناوچەكە بە 
و كۆیالیەتییەوە  نەخۆشی   هۆی شەڕو 
كەمیان كرد، پورتوگالییەكان بە بوونی 
كردە  بەرازیلیان  كۆیلە  ه��ەزار   100
ئابوری  گەشەسەندووی  كۆڵۆنییەكی 
شەكریان  ت��ەن  چەندین  سااڵنە  كە 

بەرهەم دەهێنا.
قامیشی  كە  زەوییانەی  ئەو  ڕووبەری 

زۆر خواردنی فرەكتۆز 
مەترسی زۆری هەیە 
بۆ لەشساخی. فرەکتۆز 
به بڕێكی كەم لە میوە 
و سەوزەدا هەیە. ئەو 
گلوكۆزەیش که لە 
شەكردا هەیە، دەكەوێتە 
بەر میتابۆلیزمی هەموو 
خانەكانی لەشەوە، بەاڵم 
جگەر، بە شێوەیەكی 
سەرەكی، فرەكتۆز دەگۆڕێت 
بۆ چەوری، كە لەوێدا كۆ 
دەبێتەوە  و ئەگەر دزە بكاتە 
ناو خوێنەوە دەبێتە هۆی 
قەڵەوی  و بەرزبوونەوەی 
پەستانی خوێن و 
بەرهەڵستی ئینسۆلین و 
جۆری دووەمی نەخۆشیی 
شەكرە
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شەكری تێدا ڕووێنرابوو، فراوانتر بوو. 
ڕوو  شەكر  لەسەر  داواكاری  بەمجۆرە 
لە زیادی  و نرخەكەیشی هەرزان بوو، 
جێی  شەكر   17 س��ەدەی  ناوەڕاستی 
بەهاراتی گرتەوە و كە لەگەڵ گوێزو 
حێل پۆلێن كرابوو. قۆناخی یەكەم بووە 
ماددەیەكی بنەڕەتی بۆ چینی ناوەڕاست  
 18 سەدەی  ه��ەژاران.  بۆ  دواتریش  و 
بە  توندی  بە  شەكر  بەرهەمهێنانی 
كۆیالیەتییەوە پەیوەست بوو. دورگەی 
ترینیداد  و  پۆرتریكۆ  وەك  دیكەی 
جەنگەڵەكان  داگیركران،  هتد   و... 
شوێنیان  لە  شەكر  قامیشی  و  بڕرانەوە 
ڕوێنرا، خاوەن کێڵگەکان بە ئەنقەست 
ڕەس��ەن،  دانیشتووانێكی  مردنی  بە 
دوای  دادەن��ا.  جێی  لە  كۆیلەیەكیان 
بە  بەرهەمەكە،  هاڕینی  و  كۆكردنەوە 
و  ئەمستەردام   و  لەندەن   بەرەو  پاپۆڕ 
دەستخستنی  بۆ  دەگوێزرایەوە،  پاریس 
ئاڵووێری  كۆیلە،  زیاتری  هەرچی 
ئەم  خوێناویی  دیوێكی  دەك��را،  پێ  
بازرگانییە سێ  الیەنەیە مردنی ملیۆنەها 
ساڵی  لە  ئەوەی  پێش  بوو،  ئەفریقیایی 

قەدەغە  كۆیلە  ب��ازرگ��ان��ی  1807دا 
لە  كۆیلە  ملیۆن   11 لە  زیاتر  بكرێ، 
ڕاپێچ  نوێ   دنیای  ب��ەرەو  ئەفریقیاوە 
كێڵگەكانی  لە  زیاتر  نیوەیان  كرابوون. 
كۆیلە.  بووبوونە  ش��ەك��ردا  قامیشی 
كۆیالیەتی  دەڵێت:  ویلیامس  ئیریك 
لەدایك  ڕەگەزپەرستییەوە  منداڵدانی  لە 
نەبوو، بەڵكو ڕەگەزپەرستی ئەنجامێكی 

ڕاستەوخۆی كۆیالیەتی بوو.
ئایاری  14ی  لە  بەریتانی  كاپتنێكی 
دۆزییەوە،  باربادوسی  دورگەی   1625
یەكەمین  بوو،  هۆڵ  و  كاتە چۆڵ   ئەو 
قامیشی  كە  بوو  بەریتانی  دورگ��ەی 
شەكری تێدا ڕوێنرا، هەروا بە خێرایی 
و  كێلگە  و  ئاش   و  كارگە  چەندین 
سااڵنی  لە  بووەوە،  باڵو  تێدا  كوختی 
یەكەمی داگیركردنیەوە توتن  و جگەرە 
بوون.  باو  بەرهەمی كشت وكاڵیی  دوو 
سەدەیەك ڕانەبورد كێڵگە و ئاوی ژێر 
زەوی وشكبوون. بەمجۆرە جوتیارەكان 
ساڵی  هێشت،  بەجێ   دورگەیەیان  ئەو 
1720 جامایكا بڵێسەی ڕواندنی قامیشی 

شەكری بەدەستەوە گرت. 

ئەفریقیا  خەڵكانی  بۆ  دورگانە  ئەم 
دۆزەخێك بوون نێڵ درابوون، ملیۆنەها 
كارگەكانی  و  كێڵگە   لە  كەسیان 
لەكاتی  ی��ا  ك��اری��ب��ی  دورگ��ەك��ان��ی 
بازرگانییە.  بەم  لەناوچوون.  هەڵهاتنیان 
بە  هەستیان  وردە  وردە  ئەوروپاییەكان 
داوای  ڕیفۆرمخوازان  دەك��رد.  تاوان 
كۆیالیەتیان  سیستمی  هەڵوەشاندنەوەی 
ئەو  دی  چی  ماڵ  كەیبانوی  دەك��رد. 
نەدەهێنا  بەكار  شەكرەیان  قامیشی 
كتێبی  لە  چاندبوویان.  كۆیلەكان  كە 
شیرین«  و  ترش   مێژوویەكی  »شەكر 
هاوڕێیانی  كۆمەڵەی  س��ەرك��ردەی 
حەشاماتێكی  بۆ  كویكەرز  یا  ئایین، 
دەڵێت:  هاتووە  دەك��رد،  قسەی  زۆر 
»ئێمە بەخواردنی هەر نیو كیلۆ شەكر، 
نزیكەی 50 گرام گۆشتی مرۆڤی پێوە 

دەخۆین«. 
»كاندید«ی  ڕۆم��ان��ی  لە  كۆیلەیەك 
ئاشەكانی  لە  »كاتێک  دەڵێت:  ڤۆڵتێردا 
پەنجەمان  گەر  دەكەین،  كار  شەكردا 
دەستمانی  ئەوا  بوو،  ئامێرەكانەوە  بە 
هەوڵی  ئەگەر  خۆ  دەب��ڕن��ەوە،  پێوە 
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دەپەڕێنن. 7 القمان  بدەین،  هەاڵتنیش 

ئەوە بەسەر خۆمدا هاتووە. ئەوە نرخی 
ئەو شەكرەیە ئێوە لە ئەوروپا دەیخۆن«. 
س��ەرب��اری ئ���ەوە، ئ��ەم م��اددەی��ە لە 
سەردەمە  ئەو  نەكەوت.  پەرەسەندن 
شەكر وەك نەوت وا بووە، هەر چەند 
زیاتر  كردبا،  شیرینییەكەیت  تامی 
 1700 ساڵی  دەب��ووی��ت،  ت��ام��ەزرۆی 
سااڵنە هەر كەسێك لە واڵتی ئینگلتەرا 
نزیكەی 1,8 كیلۆگرامی لێ  خواردووە. 
ساڵی 1800 ئەو بڕە بۆ 8,2 گیلۆگرام 
زیادی كرد، ئەوەندە شیرین بوو، ساڵی 
كرد،  زیادی  گیلۆگرام   21 بۆ   1870
قەناعەت  بەوەندە  ئاخۆ مرۆ هەر  بەاڵم 
دەهێنێت؟ بێگومان نەخێر، ساڵی 1900 
گەیشتە 21 كیلۆگرام بۆ هەر كەسێكی 
ساڵ   30 لە  كەمتر  دوای  ئاسایی، 
بەرهەمی قامیشی شەكر و چەوەندەری 
شەکر لە 2,5 ملیۆن تەنەوە بۆ نزیكەی 
12 ملیۆن تەن زیادی كرد. بە جۆرێ  
 35 سااڵنە   ئەمریكاییەك  هەر  ئەمڕۆ 
كیلۆگرام شەكرو ڕۆژانەیش 95 گرام 

شەكر دەخوات. 
بەتایبەتی  بۆ ڕابردوو بگەڕێینەوە،  گەر 
یەكەمین  ئ��ەوروپ��ا  كە   1675 ساڵی 
گەشەسەندنی بەرچاوی لە بەرهەمهێنانی 
دكتۆر  ب��وو،  دی  خ��ۆوە  بە  شەكردا 

دامەزرێنەری  ئەندامی  ویلیس  تۆماس 
سەرنجی  بەریتانی  شاهانەی  كۆمەڵەی 
شیرینە كە  ئەو كەسانە  میزی  تامی  دا 
بە  بوون،  شەكرە  نەخۆشیی  دووچاری 
جۆرێ  که مایەی سەرسوڕمانە هەروەك 
ئەوەی هەنگوین  و شەكری تێ  كرابێت. 
كۆڵۆمبیا،  زانكۆی  لە  ئیمرسن  هیفن 
هەمووانی  سەرنجی  ساڵ   250 پاش 
زیادی  لە  ڕوو  تۆماری  سەر  كێشایە 
ژمارەی مردووانی ماوەی 1920-1900 
ئەو  که  شەكرەوە،  نەخۆشیی  بەهۆی 
خۆرادنی  لەگەڵ  بوو  هاوكات  ماوەیە 

زۆری شەكر.
خ��ۆراك  پسپۆڕی  یودكین-ی  ج��ۆن 
بیستدا  س��ەدەی  شەستی  سااڵنی  لە 
لەسەر  تاقیكردنەوەی  زنجیرەیەك 
ئاژەڵ  و مرۆڤ كرد. بۆی دەركەوت 
بوونی بڕێكی زۆری شەكر لە سیستمی 
بەرزبوونەوەی  مایەی  دەبێتە  خۆراكیدا 
هۆرمۆنی  و  كۆلیسترۆل   ئاستی 
مەترسین   مایەی  کە  خوێن،  ئینسۆلینی 
و  دڵ   نەخۆشییەكانی  هۆی  دەبنە  و 
یودكین  ئەنجامەی  ئەو  بەاڵم  شەكرە. 
بە  نەبوو،  دەنگدانەوەی  گەیشت،  پێی 
كە  دیكەوە  زانایانی  ڕاگەیاندنی  هۆی 
نەخۆشییەكانی  و  قەڵەوی   وابوو  پێیان 
چەوری  زۆری  بڕی  ئەستۆی  لە  دڵ، 

تێری ناو سیستمی خۆراكە.
بڕی  كە  كەوتەوە  بەجۆرێک  ئەنجام 
ئەمریكا  خۆراكیی  سیستمی  چەوری 
ت��ەواو  ل��ەوەوب��ەر  س��اڵ  بیست  لەچاو 
ئەمریكییە  ژمارەی  بەاڵم  كرد،  كەمی 
بوو،  زیادی  لە  ڕوو  هەروا  قەڵەوەكان 
دیكەوە،  پسپۆڕانی  جۆنسۆن  و  بەالی 
هۆكاری سەرەكی نەخۆشیی شەکرە بۆ 
شەكر و بە تایبەتی بۆ شەكری فركتۆز، 
یا شەكری میوە، دەگەڕێتەوە، سوكەرۆز 
یا شەكری سپی، بڕی هاوتای گلوكۆز 
و فركتۆزی تیادایه، فركتۆز ئەو جۆرە 
شەكرەیە كە بە شێوەیەكی سروشتی لە 
ئەمیان  بۆ  شەكر  شیرینی  هەیە.  میوەدا 
پڕ  گەنمەشامی  شەربەتی  دەگەڕێتەوە. 
 %55 فركتۆز  تێكەڵەیەكی  فرەكتۆز 
گلوكۆز45% ە بە ڕێژەی 55% و %45 
دیارە  وا  هەن،  گ��ازداردا  س��اردی  لە 
گەنمەشامیی  شەربەتی  س��وك��ەرۆزو 
لە  كار  شێوە  هەمان  بە  فركتۆز،  پڕ 
لە  گلوكۆز  دەك��ەن.  مرۆ  لەشساخی  
بەر  دەكەوێتە  لەشدا  شانەكانی  گشت 
بە  فركتۆز  مامەڵەی  بەاڵم  میتابۆلیزم، 
جگەردا  لە  هەر  سەرەكی  شێوەیەكی 
لەو  زۆری  بڕێكی  مرۆ  گەر  دەبێت،  
وەك  خ��واردەوە،  و  خوارد  خۆراكانە 
زووی��ی  ب��ە  ك��ە  شیرینی  س���اردی  و 
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دەكەوێتە  جگەر  ئەوا  دەب��ن،  هەرس 
فركتۆز و چەوریی سیانە  تێكشكاندنی 
گلیسراید Triglycerideی لێ  بەرهەم 
دێت. بەشێكی ئەم چەورییە لە جگەردا 
بە  ئەندامە  ئەم  جۆرێک   بە  دەمێنێتەوە، 
بڕێكی زۆری چەوری  و بۆ ماوەیەكی 
فەرمانی  ئەرك  و  و  دەئاوسێت   درێژ 
سیانە  زۆری  بڕێكی  بەاڵم  دەشێوێنێت. 
بە  خوێن  و  ن��او  دەگ��ات��ە  گلیسراید 
بەرز  خوێن  پەستانی  كات  تێپەڕبوونی 
دەبێتەوە  و شانەكانی لەش هەرچی زیاتر 
بەمجۆرە  دەكەن.  ئینسۆلین  بەرهەڵستی 
ئاوهادا  هەلومەجێكی  لە  پەنكریاس 
دەردەدات  ئینسۆلین  زیاتری  بڕێكی 
هاوسەنگی  تا 
گلوكۆزی لەش 
بەوە  ڕابگرێت. 
تێك  میتابۆلیزم 

بەرزبوونەوەی  قەڵەوبوون  و  دەچێت، 
لە  گ��ۆڕان��ك��اری  و  خوێن   پەستانی 
گەر  نیشانەكانیەتی.  لە  میتابۆلیزمدا 
جڵەو نەكرێ، مرۆ دووچاری نەخۆشیی 
سێیەكی  نزیكەی  دەب��ێ��ت.  ش��ەك��رە 
لە  نین  بەدەر  ئەمریكا  پێگەیشتووانی 
تێكچوونی  تووشبوونی  مەرجەكانی 
ئینستیتووی  ه����ەروەك  میتابۆلیزم 
دیاری  ئەمریكا  نیشتمانیی  تەندروستیی 

كردووە.
دڵی  كۆمەڵەی  دوای��ی��ان��ەی��ش،  ب��ەم 
خستووەتە  خۆیی  دەنگی  ئەمریكا 
پێیان  كە  ئەوانەی  هەموو  دەنگی  پاڵ 
لە  شەكر  زۆری  بڕێكی  نابێت  وایە 
بەو  هەبێت،  خۆراكماندا  سیستمی 

بڕێكی  س��وود  بێ   شەكر  بیانووەی 
لە  دەهێنێت،  بەرهەم  كالۆری  زۆری 
ڕاستیدا بۆ جگەر زیانێكی وای نابێت، 
دەبێت.  وا  ژەهر  وەك  لەش  بۆ  بەاڵم 
پسپۆڕی كوێرە  ڕۆبەرت الستیگ-ی 
كالیفۆرنیا  زانكۆی  لە  گالندەکان 
نییە  كالۆرییەدا  لەو  »كێشە  دەڵێت : 
بەڵكو  دەهێنێت،  بەرهەمی  شەكر  كە 
ژەه��ر«.  دەبێتە  شەكر  زۆری  ب��ڕی 
دەست  بە  ئەمریكاییەكان  بەگشتی 
وەرزش  چونكە  گرفتارن،  قەڵەوییەوە 
خواردنی  بە  خوویان  ئەوان  ناكەن، 
دەبێتە  نەك  كە  گرتووە،  شیرینییەوە 
مایەی قەڵەوبوونیان، بەڵكو ئەو كاتەی 
یەكەم بڕی لێ  دەڕژێتە ناو خوێنەوە، 
لێ   بڕستیان  تین  و  و  گ��وڕ  و  هێز 
ماوەیەكی  دەكات  ناچاریان  دەبڕێت. 
دەڵێت:  جۆنسۆن  ڕاكشێن.  لێی  درێژ 

بە  لە مرۆ دەكات  »ئەو هۆكارەی وا 
هۆی  بە  دابنیشن،  تەلەفزیۆنەوە  دیار 
مرۆ  بەڵكو  نییە،  بەرنامەكانەوە  باشیی 
شیرینییەوە  خواردنی  زۆر  هۆی  بە 
بكەوێتە  تا  نییە،  وای  تینێكی  و  گڕ 

وەرزشكردن«.
ئەوەیە  هەر  چییە؟  چار  ئەی  باشە، 
نەخورێ،  بڕێكی زۆری شەكر  چیدی 
دەخوات،  شیرینی  كەمتر  مرۆ  كاتێک 
زۆر نیشانەی نەرێنی پێوە دیار نامێنێت. 
زەحمەتە  مرۆ  لەوەدایە  كێشەكە  بەاڵم 
شەكر  دەستبەرداری  ئاسانی  بە  هەروا 
خواردنی  زۆر  هۆكارێكی  ئەمە  ببێت، 
شەكر  شیرینی،  وەس��ت��ای  ش��ەك��رە. 
كەمچەورییەوە  خۆراكی  ناو  دەكەنە 

بە  بێت.  بەلەزەت  شیرین  و  زیاتر  تا 
جۆرێک مرۆ خۆی لە ئاڵقەیەكی بەتاڵدا 
دەبینێتەوە، تا ڕادەی مەرگ ناچارە مل 
ئارەزووكردنی  هۆی  بە  نەك  ب��دات، 
كە  دەخوات  شتێك  بەڵكو  شیرینییەوە، 

ڕقی لێی دەبێتەوە تا نەمرێت.
شەكر  گەر  ب��ووە!  میوە  هەر  سەرەتا 
هەڵنەوەرێت،  لێ   ئێمە  بۆ  سوودێكی 
ئیدی بۆ ئارەزووی خواردنی دەكەین؟ 
بە كورتییەكەی، كاتێک  كەمێک شەكر 
ناوەندەكانی  ناو خوێن، هەمان  دەگاتە 
چێژی مێشك وریا دەكاتەوە كە لەگەڵ 
دەكەن.  كارلێك  كۆكاییندا  و  هیرۆین  
ڕادەیەك  تا  شیرین  خۆراكێكی  هەموو 
هەمان كاریگەرییان هەیە، بەاڵم شەكر 
هۆی  بە  بەجۆرێ   كاریگەرترە.  زۆر 

خووگرتن پێوەی بێهۆشكەریشە.
ئەم مەسەلەیە ئەم پرسیارە دەورووژێنێت: 
کەمی  ئەندازەیەكی  وەاڵمدانەوەی  بۆ 
ژاراوییەوە،  ئاوها  ئاوێتەیەكی  لە  چێژ 
بۆچی مێشكمان لەگەڵیدا پێشكەوتووە؟ 
بنەچەی  لە  قووڵی  بە  وەاڵم��ەك��ەی 
هەڵگرتووە،  سەرچاوەی  دێرینمانەوە 
مانەوەیان  بۆ  باپیرانمان  و  ب��او  كە 

پێویستیان پێی بووە.
باشترین  س��اڵ،   11 تەمەن  نیكۆڵزی 
ئەمریكایی  كەسێكی  ن��م��وون��ەی 
كیلۆگرام   61 ش��ەك��رە،  س��ەردەم��ی 
ژەهرە  ئەم  كوشتەی  دیل  و  كێشێتی 
شیرینەیە، كە هەڕەشە لە ژیانی دەكات. 
ژووری  ل��ە  زەردەخ��ەن��ەی��ەك��ەوە  ب��ە 
»بۆچی  دەڵێت:  و  دانیشتووە  ناخواردن 
شتە جوانەكان زیان بەلەش دەگەیەنن؟ 
لە  شیرینی  پیتزاو  ساڵێك  چەند  پێش 
ئێستا  بەاڵم  دەفرۆشرا،  قوتابخانەكان 
قوتابخانەكاندا  لە  دیكەیە،  بەجۆرێكی 
باخچەیەك هەیە و ئەو خۆراكانەی تێدا 
سوودی  لەشساخی  بۆ  كە  دەڕوێنرێت 

هەبێت((. 

وەرگێڕانی:  هیوا ساڵح

سەرچاوە:
National Geographicی  گۆڤاری 
نۆهەم،  بەرگی  35ی  ژمارە  عەرەبی، 

ئابی 2013.

دكتۆر تۆماس ویلیس ئەندامی 
دامەزرێنەری كۆمەڵەی شاهانەی بەریتانی سەرنجی 
دا تامی میزی ئەو كەسانە شیرینە كە دووچاری 
نەخۆشیی شەكرە بوون، بە جۆرێ  که مایەی 
سەرسوڕمانە هەروەك ئەوەی هەنگوین  و شەكری 
تێ  كرابێت
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ت���رێ ی��ەك��ێ��ك��ە ل��ە م��ی��وە ه��ەرە 
ناسراوەكانی جیهان بە كوردستانیشەوە. 
لە واڵتی ئێمەدا ترێ ئاوێتەی كه لتوور و 
كەلەپوورمان بووە، ترێ بۆ وەسفكردنی 
كورد  بابەتەوە  لەم  ناودەبرێ،  جوانی 
دەچێت،  ترێ  هێشووە  لە  هەر  دەڵێت: 
ترێ بخوات لە قوڕگییەوە دیارە، ئێستا 

ناوی كچیش دەنێن هێشوو یان ترێ.

لە  كۆنەوە  زۆر  لە  ترێیە  ئەم  بێگومان 
بۆچوون  یەكەم  هەبووە،  كوردستاندا 
و  خۆڕسكە  میوەیەكی  كە  لەوەدایە 
ملەی  و  زای��ەر  شاخی  لە  ئێستاش  تا 
بازیان و سورداش  باخ)ئەم دوو شاخە 
گوندی  پشت  لە  جیادەكەنەوە  یەك  لە 
دەبینرێن.  خۆڕسک  ترێی  بیبیجەكەوە( 
بۆ  دەچن  دەڤەرەكە  كیژانی  هاوینان 
چێشتی  بۆ  گەاڵمێو  ك��ۆك��ردن��ەوەی 
یاپراخ، دیارە لەبەر سوودی میوەكەی، 
لەالیەن  ئەم ڕەزە خۆڕسکانه  ترێیە  كە 

و  پ��ێ��دراوە  ب��رەوی��ان  جوتیارەكانەوە 
بەخێویان كردوون.

كوردستان  كۆنەكانی  شارستانییەته 
سەر  خستۆتە  شەرابیان  وێنەی  و  ناو 
لەو  یەكێكە  كوردیش  تابلۆكانیان. 
به  و  مێوژ  بە  ك��ۆن��ەوە  لە  گ��ەالن��ەی 

شەربەتی مێوژ ناسراوە.
جۆرەكانی ترێ

زۆرە،  ت��رێ  ج��ۆری  كوردستاندا  لە 
دۆش��اوی،  سپی،  ڕەش،  ترێی  وەك: 
لەم  کشمیشی.  ڕەشمیری،  سەرقوڵە، 

اڵمێو و ناوكەترێ
ترێ و گە

سێ كوچكەی تەندروست پێكدێنن

عوزێری عەبدولكەریم  امادەكردنی: 
ئ
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ناوكیش  بێ  ترێی  دواییدا  سااڵنەی 
وەرزێكی زۆر  لە  بەاڵم  بەخێودەكرێ، 
دەكەوێتە  ك��ورت��دا 
باسی  که  ب��ازاڕەوە. 
ت���رێ ت��ای��ەف��ی-ش 
دەك������رێ، ڕەن��گ��ە 
ترێیە  ل��ەو  م��ەب��ەس��ت 
»ت��ائ��ف-ی  ل��ە  ك��ە  بێت 
سعودی«  عەرەبستانی 

دێتە بەرهەم.
لە كوردستاندا، بەتایبەتی 
لە دێهاتەكاندا، نەریتێك 

هەبوو كە 

كە  بوو  وا  نەماوە،  ئێستە 
ئاژەڵ  كۆڵی  بە  شارباژێڕ  دانیشتووانی 
و  گوندەكان  بۆ  دەبرد  ترێیان  به رچنه 
جۆیان  و  گەنم  كە  ناوچانەی  ئەو  بۆ 
بنەمای  ل��ەس��ەر  و  دەه��ێ��ن��ا  ب��ەره��ەم 
سەر  دەكردن.  ئاڵوگۆڕیان  گۆڕینەوە 
نیو  و  یەك  و  بە گەنم  بەرامبەر  بەسەر 
بەرامبەر بە جۆ دەیان گۆڕییەوە و ئەم 
گەنم و جۆیە دەكران به  ئارد بۆ نان، 
زەویی  شارباژێر  گوندەكانی  چونكە 

گەنم و دانەوێڵە چاندنیان كەمە.
سوودەكانی ترێ

باسی سوودەكانی  بێینە سەر  پێشئەوەی 
زانستیەكان،  سایتە  سەر  بچینە  و  ترێ 
ئاماژە  كە  دەزان��م  خۆی  جێگەی  بە 
ئەویش  بدەم  كوردەوای  نەریتێكی  بە 
خواردنی ترێیە بە سەوزی واتە بەرسیلە 
چێشتی  دەكرێتە  بەرسیلە  خ��واردن. 

هەنگوین  بە  تێكەڵ  ت��ام،  بۆ  شلەوە 
بە كاڵیش  ئێشە و  بۆ قوڕگ  دەكرێت 
ترشە  تامە  ل��ەب��ەر  ك��ەس،  هەندێك 

خؤشه كەی دەیخۆن.
بە  ت��رێ   Whfoods.com سایتی 
گرنگترین خواردنی ڕووی سەر زەوی 
دەكات:  پۆلێنی  جۆر  سێ  بە  دان��اوە، 
ترێی سەر مێز بۆ خواردنی ڕاستەوخۆ، 
 Raising ترێی تایبەت بە شەراب یان
grapes كە بۆ زەاڵتەش لە خۆرئاوادا 

بەكار دێت.
سوودەكانی  هەموو  بمانەوێت  ئەگەر 
ژمارەیەكی  ئ��ەوە  بخەینەڕوو،  ت��رێ 
دەوێ��ت  زانستمان  گۆڤاری  تایبەتی 
بكەینەوە،  ج��ێ  ت��ێ��دا  ه��ەم��ووی  ت��ا 
كورتەیەكی بەسوودیش ڕەنگە جێگەی 
خۆی بگرێتەوە سەرەتا ئەمە ڕێژەی ئەو 
ڤیتامین و كانزایانەیە كە لە پەرداخێكی 
دەس��ت  ت��رێ  ئ��اوی  گ��رام��ی  100ی 
 K ڤیتامین   ،%33 مەنگەنیز  دەكەوێت: 
 B1 ڤیتامین   ،%6,1  C ڤیتامین   ،%16,7
5,3%، پۆتاسیۆم 5%، ڤیتامین B6 5% و 

كالۆری %3.
ڕۆژان��ە  خۆراكی  دابینكردنی  لیستی 
Food Rating System Chart وەك 

لە سایتی whfoods.com هاتووە.
لە  یەكێك  ب��ە  ت��رێ  ک��ه  سایتە  ئ��ەم 
سەر  ڕووی  میوەی  باشترین  ه��ەرە 
ترێ  خۆشبەختانە  دادەن��ێ��ت.  زەوی 
دەست  جیهاندا  واڵتانی  زۆرب��ەی  لە 
خەڵك  زۆری  ژمارەیەكی  دەكەوێت. 
و  دیارییه ن  ئەم  سەرقاڵی خزمەتكردنی 
پەیتا شرۆڤەی دەكەن  پەیتا  پسپۆڕانیش 
تازەی دەدۆزنەوە. دەزگای  و سوودی 
بێ  خزمەتی  لە  كە  ماتیجان  ج��ۆرج 
دەڵێت:  خواردەمەنیدایه،  بەرامبەری 
»سااڵنە دەبێت چارتی سوودەكانی ترێ 
دەڵێت:  دەزگاكە  بكەینه وه ».  درێژتر 
»بە هۆی زۆریی پێكهاتە بەكەڵكەكانی 
تێبگەین  لەوە  دەتوانین  میوەیەوە،  ئەم 
لەشی  پێویستەكانی  ماددە  زۆربەی  كە 

مرۆڤ، ڕۆژانە لێوەی دابین دەبێت.
سووده کانی ترێ بۆ جه سته ی مرۆڤ

بااڵ  ڕادەیەكی  بە  خ��وارەوە  ئەمانەی 
سوودمەندن له  ترێ:

و  دڵ  و  خوین  سوڕی  كۆئەندامی   -
بۆرییەكانی.

- كۆئەندامی هەناسە.
- كۆئەندامی بەرگری.

- كۆئەندامی دەمار.
- دژی هەوكردنە.

- سیستمی ڕێكخستنی شەكری خوێن.
بەرگریكردن  وەك:  دیكە  بوارەكانی   -
شێرپه نجه ی  تایبەتی  بە  شێرپەنجە،  لە 
پڕۆستات، شێرپەنجەی مەمك، كۆڵۆن.

سوودەكانی ترێ بەگشتی
كەم میوە هەیە هێندەی ترێ جێگەی لە 
بواری تەندروستیدا بۆ تەرخان كرابێت. 
پێكهاتەكانی ترێ زۆر و سوودبەخشن، 
فیتونیوترنت  جۆری  پێكهاتەی  تەنیا  بە 
phytonutrients كاریگەریی گرنگ 

دەكەنە سەر كۆئەندامه کانی لەش )ناوە 
لە  بریتین  پێكهاتانە  ئەم  زانستییەكانی 
 Stilbenes، Flavanols، Phenolic

پێكەوە  كە   )Acid، Carotenoids

هۆی  بە  كاردەكەن  دژەئۆكسان  وەك 
بێتاكارۆتینەوە  ڤیتامین C و مەنگەنیز و 
ئەنزیمێكی  نادەن هیچ جۆرە  كە ڕێگە 
که  ببن  دروس���ت  ئامێز  ئۆكسجین 
هەمانكاتیش  و  بگەیەنن  لەش  بە  زیان 
دیوارەكانی شانەكانی لەش لە تێكچوون 
بە  چەوری-ش  ئۆكساندنی  دەپارێزن. 

ڕادەیەكی بەرچاو كەم دەكەنەوە.
و  هەوكردن  بە  دژ  ترێ،  كاریگەریی 
هەڵئاوسان و كەمكردنەوەی تووشبوون 
بوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  شێرپەنجە،  بە 
-IL6، IL ماددەی دژە هەوكردن وەك
جۆرەكانی  و   TNF- Alpha و   18
بواری  لە  بەاڵم  ئۆكسجینەیز،  سایكلۆ 
كۆئەندامی دڵ و بۆرییەكاندا، نهێنییەكە 
لە  كە  خوێنبەرەكاندایە  پاراستنی  لە 
دەخ��ات��ەوە.  دووری���ان  سێكلەرۆزیس 
یەكێكە   Atherosclerosis بێگومان 
ئاستی  لە  كوشندەكان  نەخۆشییە  لە 

هەموو جیهاندا.
كۆنی  وت��ەی��ەك��ی  دڵ-دا  ب��اس��ی  ل��ە 
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5
دەڵێت 7 كە  ی��اد،  دێتەوە  فەڕەنسیمان 

گوایە كەمێك شەرابی سوور، دڵ بەهێز 
كەڵكەكانی  تێكڕا  بە  بەاڵم  دەك��ات. 
ترێ و هاوەڵەكانی گەاڵمێو، شەربەت، 
الی  وەك  ناوكەترێ  و  مێوژ  شەراب، 

خوارەوەن:
1- ڕێكخستنی فشاری خوێن.

2- پاراستنی كۆلیسترۆڵی خوێن.

.LDL 3- كەمكردنەوەی ڕێژەی
.LDL 4- كەمكردنەوەی ئۆكسانی

5- سنووردانان بۆ چاالكیی ئۆكسجین 
لەناو شانەكانی خوێندا.

شانەكانی  لكاندنی  لە  ڕێگرتن   -6
خوێن بە بۆرییەكانەوە.

7- ڕێگرتن لە موڵدانی )كۆبوونەوەی( 
شانەكانی خوێن.

8- زیادكردنی ماددە باشەكان كە دەبنە 
دەمارەكانی  كشانی  و  نەرمی  هۆی 
.Glutathione خوێن وەك گلوتاسیۆن
لێرەدا كە باس باسی خوێنە، باش وایە 
شەكری  لەسەر  و  ترێ  كاریگەریی 
خاوەنی  میوەكان  بخەینەڕوو:  خوێن 
 Glycemicستاندەرێكی تایبەتن كە بە
سەرنج  ئەگەر  ن��اس��راوە.   indexG1
میوه کان  G1ی  كە  دەبینین  بدەین 

دای��ە،   75 دەوروب���ەری  لە  گشتی  به  
لە  دەكات  دروست  كارگرانییەك  که 
خوێندا،  شەكری  هاوسه نگیی  ڕاگرتنی 
و  پەنجایە  نزیكەی  ترێدا  لە  ب��ەاڵم 

بەسوودە بۆ ئەم هاوسه نگییه.
ترێ  ئەمڕۆ،  شرۆڤەی  بەدواداچوونی 
بااڵنسی  بۆ  دادەنێت  سوودبەخش  بە 
كاری  ڕێكخستنی  و  خوێن  شەكری 
ئەركی  چاالككردنی  و  ئەنسۆلین 
هۆی  بە  س��وودان��ەش  ئ��ەم  ئەنسۆلین. 

بوونی Phytonutrintی ناو ترێوه یە.
ترێ- هۆی  بە  مانه وه   به گەنجی  نهێنی 
فینۆنیوتربنت  بوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  وە 
جۆری Stilbene وەیە كە بە زۆری 
چونكە  ترێدایە،  بەرگی  توێکڵه   لە 
لە  ماددە  سێ  زۆربوونی  هۆی  دەبێتە 
 FoxOs، PEEFs :لەشدا كە ئەمانەن
و Sirt1s كە بە درێژكەره وه ی تەمەن 

ناسراون. 

مێشك سوودمەندە لە ترێ
دوو توێژینەوە لەسەر ئەم ڕاستییە كراوە، 
و  تڵپە  لەسەر  ئ��اژەڵ  هەندێك  یەكەم 
خڵتەی كارگەكانی شەراب و شەربەت 
ڕەزیشیان  گ��ەاڵی  و  ب��ەخ��ێ��وك��راون 

دراوەتێ. دووەم هەندێك كەس ڕۆژانە 
یەك تا دوو كوپ ئاوی ترێیان دراوەتێ 
ئاكامدا  لە  و  مانگێك  چەند  ماوەی  بۆ 
مێشكیان  كاركردنی  كە  دەركەوتووە 

تۆكمەتر بووە.
تاقیكردنەوەی  كالیفۆرنیا،  ویالیەتی  لە 
هەمان  بە  كە  كەسانەی  ئەو  زارەكیی 
ئەنجامی  دراوەت��ێ  ترێیان  ئاوە  شێوە 

باشی بەدەست هێناوە.
میكرۆبدا،  بە  دژ  بەرگری  میانەی  لە 
پیشان  ب���ااڵی  ك��اری��گ��ەری��ی  ت���رێ 
ترێ  كە  سەلمێندراوە  چونكە  داوە، 
ناوە  كە  پڕۆتین  لە  جۆرێكە  خاوەنی 
-Ollgopeptides زانستییەكەی 
هەڵدەگرێ.  میكرۆب  دژە  ە،سیفەتی 
ئەم شرۆڤەیە هێشتا نەگەیشتۆتە كۆتایی، 
كە  دەكرێ  لێ  ئەوەی  ئومێدی  بەاڵم 
ئەو  ببێتە هۆی چارەسەری  پڕۆتینە  ئەم 
خواردنەوە  ڕێگەی  كە  نەخۆشییانەی 

تووشیان دەبین.
ملمالنێ لەگەڵ شێرپەنجەدا

دوو  ت��رێ  دەرك���ەوت،  ب��ۆم��ان  وەك 
Anti- كە  هەیە  گرنگی  خەسڵەتی 
 ،Anti Oxidant و    infammatory

دیكەوە  لەالكەی  الیەكەوە،  لە  ئەمە 

بااڵ  ئاستێكی  بە   Kو  A ڤیتامین  هەردوو  گەاڵمێو،  خواردنی 
 fast« بە  و  دەتوێننەوە  چەوری  هەردووكیان  كە  دەبەخشێ 
Soluble« ناسراون. ڤیتامین A وێڕای ئەوەی دەمار و توانای 

یارمەتیی خانەكانی لەشیش دەدات كە  بینین بەهێز دەكات، 
نموونە  بۆ  بدەن.  ئەنجام  ئاسانی  بە  خۆیان  كاری سروشتی 
دەكات.  بەهێز  ده مار  كۆئەندامی  و  ئێسك  پێست،  خانەكانی 
بەاڵم ڤیتامین K یارمەتی وه ستاندنه وه ی خوێنبه ربوون دەدات 

له کاتی بریندار بووندا 
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ئەوە دەزانین ئەگەر ئۆكسجینێكی زۆر 
ئەوساكە  لەشەوە  شانەكانی  ناو  خزایە 
گەردیلەكانی ئەم گازە تێكدەشكێن یان 
دەبن.  هەوكردن  و  هەڵئاوسان  تووشی 
دەردەكەمان  دەواو  لێرەدا  ڕوونی  بە 
كە  تێدەگەین  لەوە  بۆتەوە.  ڕوون  بۆ 
شێرپەنجە چۆن دروست دەبێت و چۆن 

نیعمەتی ترێ ڕێگری لێدەكات.
بۆ ئەمانەتی زانستی دەبێت ئەم ڕاستییانە 

بخەینەبەرچاو:
1- هه ر سێ جۆری شێرپەنجەی سنگ 
ژێر  دەكەونە  كۆڵۆن،  و  پرۆستات  و 

كاریگەریی ئەم میوەیەوە.
2- كاری ڕێكخستنی شەكرەكانی خوێن 
ناگەیەنێت  ئەوە  پەیوەندییەكانیان،  و 
شەكرە  نەخۆشی  چارەسەری  ترێ  كە 
دەكات. ئەم چارەسەرە تەنیا بە گەڕانەوە 

بۆ پزیشكی پسپۆڕ چارەسەر دەكرێ.
لە  مشتێكە  ت��ەن��ی��ا  ب��اس��ە  ئ���ەم   -3
خ��ەروارێ��ك،چ��ون��ك��ە ت��رێ س��وودی 

زۆرترە.
ك��وردەواری��دا  لە  كە  مێو  وش��ەی   -4
گەاڵمێو  بە  نییە  پەیوەندی  بەكاردێت 

شانەی  لە  مێوە  ئەو  بەڵكو  ڕەزەوە،  و 
هەنگوین دەردێ.

سوودەكانی گەاڵمێو
لە زمانی كوردیدا جیاواز لە زمانەكانی 
بە  نادیار،  هۆیەكی  هەر  لەبەر  دیكە 
مێوی  گەاڵی  و  ناناسرێ  ترێ  گەاڵی 
گەلێك  لە  گەاڵیە  ئەم  دەوترێت.  پێ 
هەر  ب��ەاڵم  بەكاردەهێنرێت،  ب��واردا 
ویالیەتە  هەیە.  خۆی  نەریتی  واڵت��ە 
بووەتە گەورەترین  یەكگرتووەكان كە 
توێژینەوەی  و  شرۆڤە  س��ەرچ��اوەی 
خۆراك و دەرمان، لە بواری بەكارهێنانی 
گ��ەاڵم��ێ��ودا ت��ازەی��ە. ل��ەم دوای��ی��ەدا 
هانی  ئەمریكی  كشتوكاڵی  وەزارەت��ی 
هاواڵتییەكانی داوە كە گوشراوه ی ئەم 
تەندروستە  چونكە  بەكاربهێنن،  گەاڵیە 
و وزەی زۆر كەم دەبەخشێت و ئەگەر 
توانای  ئەوە  بكرێ  دروست  لێ  چای 

زاوزێ بەهێز دەكات.
واتە  دەوڵەمەندە،  ڕیشاڵدا  لە  گەاڵمێو 
هه رسكردن  ی��اری��دەی  خ��ۆراك  وەك 
و  ڕیخۆڵەكاندا  و  گ��ەدە  لە  دەدات 
لەناودەبات  كێش  زیادبوونی  مەترسی 

ناو  شەكری  هەڵمژینی  لە  ڕێگری  و 
ل��ەم ڕووەوە  ه��ەر  خ��ۆراك دەك���ات. 
 Harvarf School of Public

گەاڵی  كە  سەلماندوویەتی   Health

ئەو  بۆ  باشە  س���ەرەوە  دوو  لە  ت��رێ 
چونكە  دەك���ەن،  ڕێجیم  كەسانەی 
دابین  ڕیشاڵ  خۆیان  بەشی  لەالیەكەوە 
لە  لەالیەكی دیكەوە خۆیان  دەكەن و 

كالۆریی نەخوازراو قوتار دەكەن.
ڤیتامین  ه��ەردوو  گەاڵمێو،  خواردنی 
كە  دەبەخشێ  بااڵ  ئاستێكی  بە   Kو  A

بە  و  دەتوێننەوە  چەوری  هەردووكیان 
 A ڤیتامین  ناسراون.   »fast Soluble«
بینین  توانای  و  دەم��ار  ئ��ەوەی  وێ��ڕای 
خانەكانی  یارمەتیی  دەك��ات،  بەهێز 
سروشتی  ك��اری  كە  دەدات  لەشیش 
خۆیان بە ئاسانی ئەنجام بدەن. بۆ نموونە 
كۆئەندامی  و  ئێسك  پێست،  خانەكانی 
 K ڤیتامین  بەاڵم  دەكات.  بەهێز  ده مار 
خوێنبه ربوون  وه ستاندنه وه ی  یارمەتی 
تا  ب��وون��دا  بریندار  له کاتی  دەدات 
نەدرێ،چونكە  لەدەست  زۆر  خوێنی 
ئەم ڤیتامینە یارمەتی ئامڕازەكانی خوێن 
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5
خوێن 7 وەستاندنی  بۆ  دەدات  مەیین 

بەربوون.
ئەم گەاڵیە،  لە گوشراوه ی  یەك كوپ 
 15,2 و   A ڤیتامین  ی��ەك��ەی   3,8
مایكرۆگرام ڤیتامین K تێدایە. لەپاڵ ئەم 
ڤیتامینەدا، كانزای كالیسیۆم و ئاسنیشی 
و  ددان  و  ئێسك  کالیسیۆم  که   تێدایە، 
تەنیا  دەك��ات.  بەهێز  دەمار  شانەكانی 
 %5 ڕۆژانە  خواردنەوەیە،  لەم  كوپێك 
ئاستی  لە  ئاسنیش  دەبەخشێ،  كالیسیۆم 
خولی  نایابی  یاریدەیەكی  خۆیەوە 
ئۆكسجین  گەیاندنی  بۆ  دەدات  خوێن 

بە شانەكانی لەش.
سایتی  ل��ە  ترێمیلی  ل��وی��س  خ��ات��وو 
یاپراخی  وەسفی  Healthy eatingدا 

دەزانێت  باشی  بە  و  دەكات  گەاڵمێو 
پڕۆتینی  گۆشت،  و  برنج  باتی  لە  كە 
دروس��ت��ك��راوە،  سۆیا  ل��ە  ك��ە   Tofu

لەجیاتی  تا  بكرێ  تێ  قارچكی  لەگەڵ 
پڕۆتینانه ش  لەو  سوود  كاربۆهیدرات 

وەربگیرێ.
سوودەكانی ناوكە ترێ

بە  ترێ  كە  به خته وه رن  كەسانە  ئەو 
نادەن،  فڕێی  و  دەخۆن  ناوكەكەیەوە 
كە  دەتوانن  كە  ئەوانەی  بەختەوەرن 
لە چێشتخانەكانیاندا  ترێ  ناوكە  زەیتی 
ناوكە  حەبێكی  ڕۆژانە  یان  بەكاربهێنن 
ترێ  ناوكە  بێگومان  وه رده گرن.  ترێ 
بە بڕی یەكجار گەورە لە كارگه کانی 
گوشراوه ی  و  ش��ەراب  ئامادەكردنی 
ت��رێ و ش��ەرب��ەت��ی ت��رێ��دا دەك��ەون��ە 
شارەزاكانی  لەبەرئەوە  ب��ەردەس��ت، 
كردۆتەوە  لەوە  بیریان  خواردەمەنی 
كە شرۆڤەی زانستی بۆ بكەن و بزانن 
لە چ بوارێكدا بە سوودە، ئاخۆ بیكەن 
بە خۆراک یان بۆ بەرهەمهێنانی دەرمان 

بیگوزەرێنن.
شرۆڤەکان بە هاوكاری زاناكان دەستی 
ناوكە  پێكهاتەكانی  وردی  بە  پێكرد، 
هەرە  م���اددەی  ج��ی��اك��ردەوە،  ترێیان 
 Flavonid گرنگ و سەرەكی فالڤۆنید

بوو   Bioflavonids فالڤۆنید  بایۆ  یان 
بەهێز ده ناسرێ  بە دژە ئۆكسانێكی  كە 
تێكچوونی  و  لەناوچوون  لە  ڕێگرە  و 
 Catabolism واتە  لەش  خانەكانی 
یان كرداری داڕمان لە سنووری خۆیدا 
ڕادەگیرێ. زاناكان ئەم دژە ئۆكسانەیان 
كەڕەت   20 كە  ناساند  فینۆل  پۆلی  بە 
لە ڤیتامین E و 50 جاریش لە ڤیتامین 
ئۆكسانە  دژە  ئەم  وێڕای  كاراترە.   C
بەرەنگاربوونەوە  كاری  فینۆل  پۆلی 
و  ڤایرۆسانە  ب��ەو  دژ  ڕێ��ك��دەخ��ات 
هەستیارێتی  تووشی  م��اددان��ەی  ئ��ەو 
چوار  ئەم  لێرە  دەكات.  شێرپەنجەمان 
خەسڵەتەكانی  پاڵ  خرانە  ن��ازن��اوەش 
دژە  ه��ەوك��ردن،  دژە  ت��رێ:  ن��اوك��ە 
دژە  هەستیارێتی،  دژە  شێرپەنجە، 

چاالكیی میكرۆب.
ئەم  پێكهاتەی  دڵ��خ��ۆش��ك��ەرت��ری��ن 
گەنجی  ك��ە  پرۆسیاندینه  نیعمەتە 
لە  زووت��ر  ماددەیە  ئەم  دەپارێزێت. 
ژان  پڕۆفیسۆر  لەالیەن  1936دا  ساڵی 
لێنا  ناوی  و  دۆزرای��ەوە  ماسكۆلێرەوە 
زانستییەكانی  ناوەندە  بەاڵم   ،Vit P

پێ  ئەوتۆیان  بایەخێكی  سەردەمە  ئەو 
ماددەیە  ئەم  كە  زانراوە  ئەوەش  نەدا. 
دوور  وەخت  پێش  پیربوونی  تارمایی 
ئەوە  هۆكارەكەی  ڕەنگە  دەخاتەوە. 
بێت كە ڤیتامین C لە خانەكانی لەشدا 
دروست دەكات و تۆكسین یان ژەهر 
پیربوونی  بەمەش  دەرەوە  دەداتە  فڕێ 

شانەكان دوا دەخات!
پ��رۆس��ان��دی��ن ل��ەگ��ەڵ ك��ۆالج��ی��ن��دا 
بە  گەنجی  و  ڕەون��ەق  و  یەكدەگرێ 
جۆرێكە  كۆالجین  دەبەخشێت-  پێست 
و  پ��ووك  ساغلەمیی  كە  پڕۆتینات  لە 
ئەم  كە  كاتێك  دەپارێزێت-  ئێسقان 
بە  نەرمییەك  یەكدەگرن  ماددەیە  دوو 
سەرجەم خانە و شانەكانی لەشی مرۆڤ 

دەبەخشن.
تەندروستیدا هاتووە:  لە سایتی ڕێبەری 
گومان لەوەدا نییە كە ڕووخسار گرنگە 

تەندروستی  خۆشحاڵییە،بەاڵم  مایەی  و 
گرنگیی  ل��ەش  ن���اوەوەی  تۆكمەی 
بێ  نیعمەتەش  لەم  ترێ  ناوكە  زیاترە. 
بەشمان ناكات. كاریگەری باشتری ئەم 

ماددەیە لەوەدایە كە:
- توانای بینین چاكتر دەكات.

زیاد  جومگەكان  جواڵندنی  توانای   -
دەكات.

- ساغلەمی شانەكانی دڵ و بۆرییەكانی 
چاالكتر  خوێن  س��وڕی  وات��ە  خوێن 

دەكات.
چەورییەكی  كە  نەچێت  لەبیریشمان 
پێی دەوترێت  لە خوێندا هەیە،  خراپ 
ك��اری  ئ��ەگ��ەر  چەورییە  ئ��ەم   LDL

خوێن  ئەوە  ڕەخسا،  بۆ  ئۆكسانبوونی 
دایان  یان  دەمەیەنێت  بۆرییەكاندا  له  
ناوكەترێ  پێكهاتەكانی  بەاڵم  دەخات، 
لەم  ڕێگە  ڕەش،  مێوژی  شەربەتی  و 

مه یینی چه ورییه ده گرێت.
هێشتا  پێست  باسی  سەر  بێینەوە  ئەگەر 
گرنگەوە  ماددە  لەم  دیكە  بەهایەكی 
پێستە  پاراستنی  ئەویش  دەردەكەوێت 
لە كاریگەری هەتاو، بەتایبەتی ئەوانەی 
ڕەنگی  ڕۆژ  تیشكی  بە  دەیانەوێت 

پێستی خۆیان بڕۆنزی بكەن.
كەڵكانەوە  و  سوود  ئەم  هەموو  بە 
كە  نییە  ئ��اس��ان  ك��ارێ��ك��ی  هێشتا 
بخورێ.  ناوكەوە  بە  ترێ  ئەوەندە 
بەاڵم  لێناكه ن،  حەزی  كەسیش  زۆر 
كە  ت��ازە  تەكنۆلۆژیای  بۆ  سوپاس 
نایاب  جۆرێتیی  بە  زۆر  ب��ڕی  بە 
خستۆتە  دەرم��ان  وەك  ناوكەترێی 
ئاماژە  سایت  هەمان  بەردەستمان. 
دەتوانی  حەپێك  بە  كە  دەدات  بەوە 
ئ��ەم ه��ەم��وو س���وودە وەرگ��ری��ت، 
ش��ەراب  نه بێت  ب��ەو  ك��ارت  ئیدی 
یان  بخۆیتەوە  زۆر  شەربەتێكی  یان 
ئەو  نیازی  بە  بكرۆژێت  ڕەق  ناوكی 
سوودانەی كە باسكراون، بەاڵم هێشتا 
هەر وا باشە كە ئەم ماددە بە كەڵكە 

بە هەدەر نەدرێ.
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لەم  تۆدا،  تەندروستی  لەپێناوی 
بابەتەدا ئاماژە بەچەند بارێكی تەندروستی و 
بۆچوونی هەڵە دەدەین كە پێویستە لێیان 
بەئاگابین، بۆنموونە هەمیشە ئەو كەسانەی 
شیرینی  دەوت��رێ   پێیان  هەیە  زیپكەیان 
نێرگەلە  كێشانی  دەوترێ  یان  مەخۆن، 
یان  جگەرە،  لەكێشانی  كەمترە  زیانی 
پێی  داب��ەزێ   لەشی  كێشی  هەركەسێ  
دەڵێن كێشەی گالندەكانت هەیە، ئەمانەو 
چەندین زانیاری دەربارەی قژ هەڵوەرین و 

پاراستنی چاو لەكزبوون.

زیپکە وەڕسی کردووم
زیپکەى گه نجان الی هه ردوو ڕه گه زى 
په یدا  باڵقبووندا  ته مه نى  له  مێ،  و  نێر 
ساڵیش  بیست  ته مه نى  ت��ا  و  ده ب��ێ��ت 
به رده وام ده بێت، به رزترین ڕێژه ى زیپکە 
لێهاتن له نێوان گه نجانى ته مه ن 21 ساڵ 
بۆ نێرینه و 23ساڵ بۆ مێینه یه، زیپکە له  
و  سنگ  پشت،  ڕووخسار،  ناوچەكانى 
الى سه ره وه ى رانه كانیش ده ردێت و به  
ئه م  چونكه  ناسراوه،  گه نجێتى  زیپکەى 
چه وریى  ده ردان��ى  كۆئه ندامى  ناوچانه 
له  ده كاته وه  تێدایه و جیایان  گه وره یان 
كۆئه ندامى ده ردانى چه وریى بچووك له 

هه موو ناوچه كانى دیکەی له شدا.
هۆكاره كانى په یدا بوونى زیپکەى 

گه نجان
په یدابوونى  هۆى  ده بنه  هۆكار  هه ندیك 

هۆکاری  گرنكترینیان  گەنجان  زیپكه ى 
هۆرمۆنی و بۆماوه یین.

هۆکارە هۆرمۆنییه كان
چەوریى  ده ردانی  كۆئه ندامى  هه بوونى 
بۆ  س��ه ره ك��ی��ی��ه  مه رجیكى  چ����االک، 
دروس��ت��ب��وون��ى زی��پ��ک��ەى گ��ەن��ج��ان. 
ده یسه لمینن  زانستییه كان  تاقیكردنه وه 
که  ئه ندورجین،  نێرینەی  هۆرمۆنى  كه 
هۆرمۆنیكى هه ستیاره به  ده ردان له نێرینه 
هه ردوو  سەرچاوەكانیشى  و  مێینەدا  و 
گونه كانه له نێرینه دا، هەروەها هێلكه دان 
و گالندی سه ر گورچیلەكانه له مێینه دا. 
بەاڵم ئه و گه نجانه ى ده ردانى هۆرمۆنیى 
نێرینه یان كه متره، تووشى ئه و نه خۆشییه  

نابن.
هۆکاره بۆماوه ییه كان

وا  كه  دەرکەوتووە  لێكۆلینه وه كاندا  له 

بۆ 
ته ندروستی 

تۆ

غەریب محەمەد  د. سۆران 
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5
هۆى سه ره كیى به تووشبوون به زیپکەى 7

كه  ئ��ه وه ى  بۆ  ده گەڕێته وه  گەنجان، 
یان  یه كێكیان  باوكانه ى  و  دایك  ئه و 
هه ردووكیان پێشتر تووشى زیپکە بوون، 
ئه وا نەوەکانیشیان تواناى له باریان هه یه بۆ 

تووشبوون. 
هۆکاری میكرۆب

شێوه یه كى  بە  میكرۆبه كان  له  هه ندیك 
و  ده ژی���ن  پێست  ل��ه س��ه ر  س��روش��ت��ى، 
ده گرن،  چەوری  مووه كانى  کونۆچکه 
هیچ  و  ده ژی��ن  م��رۆڤ  له گه ڵ  ئه مانه 

كێشه یه كى بۆ  دروست ناكه ن.
ئامۆژگارى گشتى

ڕۆژانه  كه  دەكرێ  تووشبوو  ئامۆژگارى 
دەموچاوى به ئاوى شلەتێن و سابون بشوات 
بۆ كردنەوەى كونۆچکەكانى سەر پێست 
نەخۆش  پێویسته  زیپکەكان،  زارك��ى  و 
هیچ  چونکە  بخوات،  خواردنێك  هەموو 
نەخۆشییە و  ئەم  له نێوان  نییه  پەیوەندییەك 
جۆرى خواردنەکاندا، ئامۆژگاری دەكرێ 
و  نەكرێن  زیپکەكان  دەستكارى  كه 
نەگوشرێن، چونکه دەبێته هۆى زیادبوونى 

شوێن و ژمارەى زیپکەكان.
چاره سه رى گشتى 

دژه  چاالكی، که له شێوه ى ده نكه حەبدا 
ده درێته نه خۆش بۆ ماوه ى چوار مانگ 
یان زیاتر بە شێوەیەک که ده رمانه كه هیچ 
كاریگه رییەکى الوەكیى نه بێت له كاتى 
ئەوەی  ده رمانه كانى  وه ك  به كارهێناندا 

و  تتراسایكلین  وەک  دەرمانەکانی  کە 
ئه رلمزوین و گیراوەكانى دیکه هەیانه.

دۆزراوه یه  تازه ترین  تنویك  ئێستا  بەاڵم 
زیپکه،  چاره سەرى  بۆ  به كاردێت  که 
وه ك  به هێز  جۆرى  زیپکەی  تایبەتی  بە 
زیپکەكان.  پاشماوەی  و  كیسه كان 
ده رمانانه،  ئه م  باشی  چاالكى  سەره ڕاى 
كاریگه رى الوه كیى خراپیشى هه یه كه 
پێویسته نەخۆش له ژێر چاودێریى وردى 

پزیشكیدا به كارى بهێنێت.

 نێرگەله  زیانی که متره 
هەروەها  خۆشه،  بۆنی  نێرگەلە  دەڵێن 
دەڵێن نێرگەلە  له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسته وه  
سه ری هه ڵداوه  و ڕه سه نه ، بۆیه  سه المه ته !!
ئەمانه  نێرگەلە  دەرب���ارەی  هەڵەش  بە 

دەگوترێن:
کێشانی نێرگەلە  زیانی که متره  له  کێشانی 

جگه ره ! 
نێرگەلە  نابێته  هۆی ڕوودانی شێرپه نجه ی 

سنگ! 
دووکه ڵی نێرگەلە  وه ک هی جگه ره  گه رم 
ناوپۆشی  سووتاندنی  هۆی  نابێته   و  نییه  

سییه کان! 
سه عاتێک  م��اوه ی  بۆ  نێرگەله   کێشانی 

هێندەی کێشانی دە جگه ره یه ! 
نێرگەلە   باره ی  له   دیکه  هه ڵه ی  چه ندان 

له م نووسینه دا ڕاست ده کرێنه وه . 
نێرگەلە ، شیشه  یا هووکه ، هه مووی یه ک 

شته ، به اڵم له  واڵتی جیاواز ناوی جیاوازی 
بۆ دانراوه ، له  تورکیا و سوریا به  نێرگەله  
ناسراوه ، له  سودان و میسر به  شیشه ، له  
له  قوڕ  به  هووکه . هه ندێکیان  هیندستان 
دروستکراون، هه ندێکی دیکه یان له  ئاسن 
یان له پالستیک، به اڵم هه موویان له سه ر 
یه ک بنچینه  دروستکراون ئه ویش کێشانی 
ناو  به   دوکەڵەکەی  که   بۆنداره   تووتنی 

ئاوێکدا تێدەپەڕێت و بڵقه بڵق ده کات.
ڕاستییه کان،

-کێشانی نێرگەلە  بۆ ماوه ی یه ک سه عات 
 200 تا   100 دووکه ڵی  کێشانی  قه د  به  
له   که   لێکۆڵینه وه یه ک  پێی  به   جگه ره یه ! 
به ریتانیا ئه نجام دراوه  له الیه ن دامه زراوه ی 
که سانه ی  ئه و   %84 له   به ریتانی،  دڵی 
که   تێگه یشتوون  وا  ده کێشن  نێرگەلە  
کێشانی نێرگەلە  بۆ ماوه ی یه ک سه عات به  
قه د 10 جگه ره یه ! دڵنیام هه مان تێگه یشتن 

هه یه  له ناو نێرگەلە  کێشه کانی خۆشمان!
ئاو  ناو  به   که   تووتن  کێشانی  ڕاسته    -
تێپه ڕ ده بێت، گه رمییه که ی که متره  وه ک 
له  کێشانی جگه ره ، به اڵم ئه م تێپه ڕکردنه  
یا بڵق پێکردنه  به  ناو ئاودا له  کاریگه ریی  
که م  کیمیاییه کان  م��ادده   شێرپه نجه یی 
ناکاته وه ، به  قه د کێشانی جگه ره ، کێشەی 

سنگ و دڵ دروست ده کات.
کێشانی  له   زۆرت��ر  نێرگەلە   کێشانی   -
چ  ئاڵووده بوون،  هۆی  ده بێته  جگه ره  
هه ردووکیان  ج��گ��ه ره ش،  چ  نێرگەلە  
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سووتاندن و کێشانی دوکەڵی تووتنه ، که  
مادده ی نیکۆتینی تێدایه ، ئه م مادده یه ش 
تووشی ئالووده بوون به  جگه ره  و نێرگەلە  

بەرهەم دێنێت.
- ڕاسته  تووتنی نێرگەلە  بۆندار ده کرێ 
له گه ڵ  یان  جۆراوجۆر  میوه ی  بۆنی  به  
تێکه ڵ  دی��ک��ه  شیرنیی  و  هه نگوین 
ده کرێ، به اڵم تووتن هه ر تووتنه ! هیچ له  
کیمیاوییه کانی  شێرپه نجه ییه   کاریگه رییه  

ناگۆڕرێ و کەم ناکرێنەوە.
جگه ره کێشان،  له گه ڵ  ب���ه راورد  به    -
ئارسینک  مادده ی  له   زیاتر  بڕی  نێرگەلە  
هه روه ها  تێدایه ،  نیکلی  و  قوڕقووشم  و 
زیاتر  ج��ار   15 و  ت��ار  زیاتر  ج��ار   36

یه کانۆکسیدی کاربۆنی تێدایه .
ئه وه ی ماوه  باسی بکه ین ئەوەیه ده رخستنی 
ئه وه   مانای  نێرگەلە ،  له سه ر  ڕاستییه کان 
نییه  جگه ره  سه المه تتره  و باشتره  جگەرە 
هۆکاری  هه ردووکیان  به ڵکو  بکێشرێ! 
ناسراوی نه خۆشییه کانی دڵ و لووله کانی 

خوێن و شێرپه نجه ی سین.
 کوێره گالندی پەریزادە

کوێره گالندی  هۆڕمۆنی  زیادبوونی 
په ریزاده یه، به  هۆی به رزبوونه وه ی ئاستی 
ئه و هۆڕمۆنانه ی که ئه م گالندە دروستی 
خوێنه وه .  ن��او  ده یڕێژێته   و  ده ک���ات 
کوێره گالندی په ریزاده ، کوێره  گالندێکه  
ده که وێته  به شی پێشه وه ی مل و هۆڕمۆنی 
پایرۆکسین دروست ده کات و ده یڕێژێته  
خوێنه وه  و ده بێته  هۆی ڕێکخستنی زینده  
و  زی��ادب��وون  جا  ل��ه ش.  چاالکییه کانی 
که مبوونی بڕی ئه م هۆڕمۆنه  ده بێته  هۆی 
هه موو  له   نیشانه یه ک  چه ند  ده رکه وتنی 
کۆئه ندامه کانی له ش و تێکچوونی فەرمان 

و زینده چاالکییه کانی له ش.
هۆکاره کان

دروستبوونی  بۆ  هه یه   هۆکارێک  چه ند 
گ��ه وره ب��وون��ی  و  گره یڤز  نه خۆشی 
باوترین هۆکار، گرێ گرێ  گالندەکە، 
گرێ  یه ک  بوونی  گالندەکەیه،  بوونی 
سه ربه خۆ  هۆی  دەبێتە  گالنده که دا   له  
کارکردنی گالندەکە و لە خۆوە هۆرمۆن 
دروستکردن و ڕشتنی. یان هۆکاری وەک 
هه وکردنی گالندەکه  به  هۆی ڤایرۆسه وه . 
بۆ  ده رم��ان  به کارهێنانی  هۆکاری  یان 
بوونی  یان  دیکه.  نه خۆشیی  چاره سه ری 

نه خۆشیی دیکه له  له شدا که  کاریگه ری 
ده بێت له سه ر گالندەکه . یان شێرپەنجەی 
گالندەکە کە دەبێته  هۆی دروستکردنی 

هۆرمۆنی زیاده لە گالندەکەدا.
نیشانه کانی 

ده ب��ن  داب���ه ش  و  زۆرن  نیشانه کان 
نیشانه   و  زۆرب��اوه ک��ان  نیشانه   به سه ر 
هه موو  نییه   مه رجیش  باوه کان،  که م 
هه بێت،  نیشانەی  هه مان  نه خۆشێک 
گالندەکە  نییه   مه رجیش  ه��ه روه ه��ا 
زۆر  نیشانه  باسی  سه ره تا  بێت.  گه وره  

باوه کان دەکەین ئه وانیش:
زۆر  نه خۆشه که ،  کێشی  که مبوونه وه ی 
گه رما،  به   هه ستکردن  ب��وون،  برسی 
شڵه ژان،  هه ناسه توندی،  دڵه کوتێ، 
ئاره قکردنه وه ی  شه که تی،  دڵه ڕاوکێ، 
زۆر، ده ست له رزین، سوربوونه وه ی له پی 

ده ست، زه قبوون و ده رپەڕینی چاو.
نیشانه  که م باوه کان: نه رمی و پووکانه وه ی 
شکان  هۆی  ببێته   له وانه یه   که  ئێسک، 
سکچوون،  ب��اڵ،  کورتبوونه وه ی  ی��ان 
ماسوولکه کان،  بێهێزی  سنگه کووتێ، 
قژ،  ڕووتانه وه ی  له ش،  خوورانی  بوونی 
که مبوونه وه  یان نه مانی سووڕی مانگانه  له  
مێینه دا، منداڵنه بوون، له بارچوونی کتوپڕی 
ئاره زووی  نه مانی  و  که مبوونه وه   منداڵ، 

سێکسی، زیادبوونی لیک.
چاره سه ر

چاره سه ری ئه م نه خۆشییه  به پێی ته مه ن و 
بوونی دووگیانی و قۆناغی نه خۆشییه که ، 
بەپێی سه رهه ڵدانه وه ی نه خۆشییه که ،  یان 

جۆری چاره سه ره که  دیاری ده کرێ.
1- به کارهێنانی ده رمان: به  شێوه ی حه ب 
که متره ،  ساڵ   40 له   ته مه نیان  ئه وانه ی  بۆ 
یان بۆ یه که مجار نه خۆشییه که یان لێ دیاری 
داوه  و پێویسته  به رده وام له ژێر چاودێریی 

پزیشکدابێت بۆ ماوه ی 12 – 18 مانگ.
2- نه شته رگه ری: بۆ ئه و که سانه  ئه نجام 
ده درێ که  گالندەکەیان زۆر گه وره بووه  
کاریگه ریی له سه ر هه ناسه یان هەیە، یان 
له به ر جوانکاری، یان به  ده رمان چاره سه ر 
نابێت، یان هه ڵدانه وه ی نه خۆشییه که  پاش 

چاکبوونەوەی به  ده رمان.
نه خۆشانه   ئه و  بۆ  تیشکده ر:  یۆدی   -3
له  40 ساڵ  ته مه نیان  ئه نجام ده درێ که  
سه رهه ڵدانه وه ی  دوای  ی��ان  زی��ات��ره ، 
له هه ر  نه شته رگه ری  پاش  نه خۆشییه که  
ته مه نێکدا بێت، یان ئه گه ر نه خۆشییه کی 

دیکه ی قورسی له گه ڵدا بێت.
قژ هه ڵوه رین و چاره سه ری 

قژی مرۆڤ لە مانگێکدا به  ڕێژه ی نیو 
قژی  ده ك��ات  زی��اد  سانتیمەتر  یه ك  تا 
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پێکهاتووە  كریاتین  مادده ی  له   مرۆڤ 
ڕێ��ژەی  پێویسته  بۆیه   پرۆتینه ،  ك��ه  
تووشی  دەنا  بخورێ  پڕۆتین  ت��ەواوی 
ئه و  پێویسته   بۆیه   دەبین  قژ  هەڵوەرینی 
تێدایه   پرۆتینیان  كه   بخۆین  خۆراكانه  
و  ماسی  و  پاقله مەنی  و  هێلكه   وه ك 
به كارهێنانی  هەمانکات  هتد...  مریشك 
كه لوپه لی جوانكاری وه ک جێڵ و بۆیه  
هه ڵوه رینی  هۆكاری  دیکه،  شتی  و 
شیرپه نجه   وه ك  هه یه   نه خۆشیش  قژن. 
ئاسن  كه مبوونەوەی  و  ده ردەڕێ��وی  و 
دژه   ده رمانی  به كارهێنانی  و  له شدا  له  
هۆکاری  لە  جگه  هۆكاره.  سكپریش 
هه یه   خۆی  كاریگه ریی  که  بۆماوەیی 
و،  دەردەک��ەوێ��ت  پیاواندا  له   زیاتر  و 
مێشكیان  و  ده جووڵێن  زیاتر  چونکه 
وزه   زیاتر  ڕێژه یه كی  و  ماندووه   زیاتر 
له ش  ناو  پرۆتینی  كه   ده ك��ه ن  سه رف 
كه م ده بێت و ده بێته  هۆی قژهه ڵوه رین.  
هەروه ها كردەی هۆرمۆنیی که له  پیاودا 
ئه ندۆجینیك  ده ڵێن  پێی  و   ڕووده دات 
ڕووده دات،  ژنانیشدا  له   که   پیشیا،  ئه لۆ 

به اڵم کەمتر بە ژنانه وه  دیار دەبێت. 
قژهه ڵوه رین الی پیاوان له  به شی پێشه وه ی 
سەرەوە ده ست پێده كات، بەاڵم هی ژن 
دەست  سەرەوە  پشته وه ی  ناوه ڕاستی  لە 

پێدەکات.

هه یه ،  ده رم��ان  دوو  چارسه ر 
دڵ��ۆپ  وەک  مۆنۆكسیدیل 
ه��ەروەه��ا  و س��پ��را و ش��ل��ه، 

فیناستیراید وەک  حه ب.
كزبوون  لــه   ــان  چــاوت

بپارێزن
الوازبوونی  گرفتی  ئێستادا  له  
جگه   و  دی��ارده   بووه ته   بینین، 
ل��ه  پ��ی��ران ل��ه ن��ێ��وان زۆرب���ه ی 
گه نجان و به شێك له مندااڵنیشدا 
له   یه كێك  ب���ووه ت���ه وه .  ب��اڵو 
بینین،  الوازبوونی  هۆكاره كانی 
نه بوونی پرۆگرام و ڕێكخستنی 
ژه مه  خۆراكه كانه ، بۆیه  پێویسته  
ژه مه   چاوكزبوون  گرفتی  له به ر 
خۆراكییه كان ڕێک بخرێن و به  
چونكه   بكرێن،  سه یر  گرنگ 
بۆی  دوات��ردا  لە  کزبوونی چاو 
ده ستدانی  له   هۆی  ببێته   هه یه  

بینین.
بۆ  هه ن  دیکه ش  هۆكاری  ل��ه وه   جگه  
به دیار  دانیشتن  وه ك  چاو  الوازبوونی  
و  ته له فزیۆن  و  كۆمپیوته ر  شاشه ی 
مۆبایله وه ، هه ندێك كه سیش به  شێوه یه كی 
ده بن،  چاو  الوازی��ی  تووشی  بۆماوه یی 
خوێندنه وه   وەک  دیکەی  هۆکاری  یان 
ڕووناکیی  یان  زۆر  ڕووناكیی  له به ر 
كه م. هۆکاری دیکەش وەک خواردنه وه  
زۆریان  كاریگه ریی  که  كهولییه كان، 

هەیە له سه ر كزبوونی چاو.
لێره دا ئێمه  نیشانه كانی الوازیی بینین باس 
دەکەین هەروەها ئه و خواردنانه ی كه  ده بنه  
هۆی باشتركردنی بینین ڕوون ده كه ینه وه .

نیشانه كان
1- هه ست كردن به  سووتانه وه ی چاو و 

زیادبوونی ڕشتنی فرمێسك.
هه ڵگریی  ب���ه رده وام  و  الن��ەچ��وون   -2

ئه نفلۆنزا )هه اڵمه ت(.
له كاتی  سه رئێشه   به   هه ستكردن   -3

خوێندنه وه دا.
له به ر  تارمایی  بوونی  به   4-هه ستكردن 

چاودا.
دووریی  له   شته كان  بینینی  5-نه توانینی 

دیاریكراوه وه .
بینین به م جۆره   دەکرێ گرفتی الوازی 
خواردن و خواردنه وانه  كۆنترۆڵ بكه ین، 
به اڵم به  مه رجێك به  شێوه یه كی ڕێكوپێك 

به كاریان بهێنین.
كاهوو  ئ��اوی  شه ربه تی  ده توانیت   -1
به كاری  زه اڵت��ه   وه ك  ی��ان  بخۆیته وه ، 

بهێنیت.
مێوژ  و  فستق  له   س��وود  ده توانیت   -2

وه ربگریت.
3- هه وڵبده  ڕێژه ی ڤیتامین C له  ژه مه كانتدا 
زیاد بكه یت، بۆ ئه م مه به سته ش ده توانیت 
سوود له  پرته قاڵ، لیمۆ، كشمیش، ته ماته ، 
ده بیته    C ڤیتامین  چونكه   وه ربگریت، 
بپارێزێت  چاوه كانتان  كه   ئه وه ی  هۆی 
هه روه ها  ته مه نه وه ،  چوونه   كاتی  له  
ڤیتامین Aش كه  له  گێزه ر و سپێناخ و 

برۆكۆلیدا هه یه . 
4- مه عده نووس و زه رده چه وه  سوودێكی 
زۆریان تێدایه ، به تایبه تی زه رده چه وه  كه  
په ستانی  كۆنتڕۆڵی  ئه وه ی  ده بێته هۆی 

چاو بكات.
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5- ڕۆنی ماسی كه  ده وڵه مه نده  به  ئۆمێگا 3.
 ژانی السه ره  

زۆر  ده ک��رێ  شەقیقە  یا  الس��ه ره   ژانی 
توند  نیشانه کان  کاتێک  بێت،  سه خت 
6%ی  و  ژن��ان  17%ی  له   زیاتر  ده ب��ن. 
ژانی  ڕووب���ه ڕووی  جیهاندا  له   پیاوان 

السه ره  دەبنەوە.
ژانه سه ره   ئ��ه م  ک��ه س،  هه ندێک  الی 
چه ند  دوای  یا  له گه ڵ  له وانه یه   سه خته ، 
وه ک  بێت،  ئاگادارکه ره وه   نیشانه یه کی 
پێشکه ،  و  ڕه شکه   بوون،  سپی  پێشچاو 
مێرووله کردنی قاچ و پێیه کان. هه روه ها 
له گه ڵ  ڕشانه وه شی  و  هێڵنج  له وانه یه  
بۆ ڕووناکی و  یا زۆر هه ستیاری  بێت، 
چه ند  له وانه یه   السه ره   ژانی  ده نگ.  بۆ 

سه عاتێک یا چه ند ڕۆژێک بخایه نێت.
ئه م  له  چاکبوونه وه   ئێستا  تا  هه رچه نده  
نییه، به اڵم چاره سه ری  نه خۆشییه  بوونی 
ک��ه م��ک��ردن��ه وه ی ئ��ازارەک��ە ه��ەی��ە و 
چه ندجاره ی  که مکردنه وه ی  هه روه ها 

دووبارەبوونەوەی نۆره کان.
نیشانه کانی

نۆره ی ژانی السه ره ، هه ندێک یا هه موو 
له م نیشانانه ی خواره وه ی له گه ڵ ده بێت:

پله   سه رێکی  ژان��ه    -
م��ام��ن��اوه ن��دی ب��ەرەو 
الی  یه ک  زیاتر  توند، 
سه ر ده گرێتەوە، به اڵم 
الی  هه ردوو  ده کرێ 

سه ریش بگرێتەوە.
- لێدانی ده ماری سه ر 
هه ستکردن  وه ک  که 
وای��ه ،  دڵ  لێدانی  به  
ب���ه اڵم ل��ێ��دان��ه ک��ه  له  
که لله ی  ده وروب���ه ری 

سه رن.
به   ئ�����ازارەک�����ە   -
جوواڵنه وه  و کارکردن 

زیاتر ده بێت.
که  ه��ێ��ڵ��ن��ج��دان   -
ڕشانه وه شی  له وانه یه  

له گه ڵ بێت.
- هه ستیاری بۆ ده نگ 

و ڕووناکی.
ئ��ه گ��ه ر چ��اره س��ه ر   -
وه رنه گیرێ، له وانه یه  درێژه  بخایه نێت له  

4 سه عات تا 72 سه عات. 
هه موو ژانه السه ره یه ک وه ک یه ک نییه ، له  

یه کێک بۆ یه کێکی دیکه  جیاوازه .
ژانی السه ره  الی مندااڵن

ژانی السه ره  ده ست پێده کات له  ته مه نی 
منداڵی – هه رزه کاری – پێگه یشتوویی، 
له   نۆره کان  تەمەنەوە  چوونە  له گه ڵ 

ڕووی توندی و ژماره وه  که م ده بنه وه .
ژانی السه ره  له  مندااڵندا که م ده خایه نێت، 
به اڵم ئازاره که  زۆر بێزاکه ره  و له وانه شه  
و  س��ه رس��ووڕان  و  ڕش��ان��ه وه   و  هێڵنج 
زۆربوونی هه ستیاری بۆ ڕووناکی له گه ڵ 
بێت. بۆ چاره سه ر، پێویست به  سه ردانی 

پزیشک ده کات.
هۆکارەکان

ژانە  دروستبوونی  هۆیه کانی  هه رچه نده  
السەرە زۆر ڕوون نین، به اڵم زۆرێک له  
بۆ  ده گه ڕێننه وه   هۆیه که ی  لێکۆڵه ره وان 

کێشه  له  بواری مێشک و ده مار.
ئه و هۆکارانه ی ژانی السه ره  ده وروژێنن:

- گۆڕانی هۆڕمۆنی له ش.
هه ندێک خواردن و خواردنەوە وەک   -

کافایین.  چ��وک��الت،  په نیر،  کهول، 
لە  هه ڵگیراوە  خ��ۆراک��ه  ل��ه   زۆرێ���ک 

قوتونراوەکان.
- فشاری ده رونی، زۆر خۆ ماندووکردن 

له  کار و کاسبی.
- ڕووناکیی به  شه وق و ڕوون.

- گۆڕانکاری له  شێوازی نووستن، که م 
نووستن یا زۆر نووستن.

و  که ش  له   ژینگه ،  له   گۆڕانکاری   -
هه وا، وه رزش.. هتد.

- هه ندێک جۆری ده رمان.
به   تووشبوون  بۆ  مه ترسیدار  هۆکاری 

ژانی السه ره 
- مێژووی خێزانی، یه کێک له  ئه ندامانی 
ئه وانی  هه بێت،  السه ره ی  ژانی  خێزان 

دیکه ش له  مه ترسی تووشبووندان.
زیاتر  السه ره ی  ژانی  مێ،  ره گه زی   -
تیادا دەردەکەوێت بەڕێژەی سێ هێنده ی 
دووگیانیش  م��اوه ی  هه روه ها  پیاوان. 
هۆکاری  ژن  هه ندێک  له   هه ندێجار 

مه ترسیداره .
که ی سه ردانی پزیشک بکرێ؟

ژانی السه ره ، کێشه یه کی درێژ خایه نه ، 
به اڵم زۆربه ی جار ده ستنیشان ناکرێ و 
چاره سه ر ناکرێ. ئه گه ر تۆ هه ستت کرد 
به  نیشانه کانی ژانی ال سه ره ، ئه وا پێویسته  

سه ردانی پزیشک بکه یت. 
خۆپاراستن

وه رنه گریت،  یا  وه ربگریت  ده رم��ان 
گۆڕانکاری له  ژیانی ڕۆژانه  گرنگه :

- خ���ۆ دوورگ����رت����ن ل���ه  ه��ۆک��اره  
ورژێنه ره  کان.

به اڵم  ڕێکوپێک،  وه رزشکردنێکی   -
ژانی  نۆره ی  به   تووشبوون  له کاتی  نه ک 
ده بێته   ڕێکوپێک  وه رزشێکی  الس��ه ره ، 
ده روونی  فشاری  که مکردنه وی  هۆی 
به مه ش مه ترسی نۆره کان که م ده بێته وه .
- بڕێکی باش بنوو، به اڵم زیاد مه نوو.

السه ره ،  ژانی  به   تووشبوون  کاتی  له  
ماسولکه کانت بشێله  و بساوێنه وه . ئه گه ر 
بێ  و  تاریک  جێگایه کی  بۆ  بڕۆ  کرا 
له ناو په ڕۆیەکدا  به فرێک  ده نگ، پارچه  
دابنێ پاشان له سه ر ئه و ناوچه یه ی سه رت  
دابنێ که  هه ست به  ئازار ده که یت تیایدا.
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ته ندروستییه كی  ده ستكه وتنی  پێناوی  له  
باشدا په یڕه وكردنی سیستمێكی خۆراكی 
هه ندێجار  پێویسته ،  هه موان  بۆ  دروست 
له   لێده درێ كه   ئه وه یان  توانجی  خانمان 
شۆخ  له شوالرێكی  ده ستكه وتنی  پێناوی 
وشه نگدا خۆیان برسی ده كه ن یان په نا بۆ 
ئه و خواردنانه  ده به ن كه  كێشیان داده به زێنێ، 
له  كاتێكدا پیاوانیش له  هه ڵبژاردنی جۆری 
ئه وان  به اڵم  نین،  دوره په رێز  خۆراكدا 
ئه م كاره  ده كه ن له  پێناوی ده ستكه وتنی 
ده سكه وتنی  و  به رز  سێكسی  توانایه كی 
پیاوان  به   لێره دا  چێژێكی سێكسی زیاتر. 
ده ڵێین ئه گه ر ده تانه وێ ژیانێكی سێكسی 
سه ركه وتووتان هه بێ، ئه وا خواردنی ئه م 

10 خۆراكه  له  یاد مه كه ن.
و  باشترین  ل��ە  یەكێكە  ت��ەم��ات��ە:   .1
بەرێکی  خ��واردن��ەك��ان.  گونجاوترین 
پیاو  بۆ  تایبەتی  سوودی  و  بەناوباونگە 
هەیە. توێژینەوەكان دیاریان خستووه ئەو 
هەیە  تەماتەدا  لەناو  که  "الیكۆپین"ەی 
دەتوانێت مەترسیی هەریەک له شێرپەنجەی 
دڵ  نەخۆشی  و  كۆلیسترۆل  كۆلۆن، 
ئەم  هەموو  بەدڵنیاییەوە  بكاتەوە.  كەم 
نەخۆشییانەش هۆكاری مردنن لە پیاودا. 
پیشان  ئەوەیان  توێژینەوەكان  هەروەها 
ڕۆژانە  و  هەمیشە  پیاوان  پێویسته  داوە 
بە  ئەو خواردنانە بخۆن كە دەوڵەمەندن 
الیكۆپین، چونكە مەترسیی گەشەكردنی 

شێرپەنجەی پرۆستات كەم دەكاتەوە.
بەرێكی  تووتڕك  )تووتڕك(:  بلوبێری   .2
دیکەیە كە كاریگەریی زۆری هەیە لەسەر 

شێرپەنجەی  مەترسیی  كەمكردنەوەی 
وەربگیرێ  هەند  بە  پێویسته  پرۆستات. 
بەرزەكانی  ئاستە  لەبەر  بهێنرێ  بەكار  و 
ئەوەش،سوودە  سەرەڕای  پێكهاتەكەی. 
ب��ەوەش��ەوە  پ��ی��او،  ب��ۆ  ئەرێنیەكانی 
ناوەستێت، هەروەك توێژینەوەكان دەریان 
لە  دەبێت  كاریگەریی  تووتڕك  خستووە 
دڵ  نەخۆشی  مەترسی  كەمكردنەوەی 
ئەم  یاد.  بیر و  لەدەستدانی  و شەكرە و 
پیاوانەوە  بە  پەیوەندی  زیاتر  نەخۆشییانە 

هەیە لەچاو ژناندا.
بەسوودە  و  باش  زۆر  گوێز  گوێز:   .3

بوژاندنەوەی  و  دڵ  تەندروستیی  بۆ 
پێست. گوێز بەشێوەیەكی تایبەتی 
چونكە  پ��ی��اوان،  بۆ  ب��ەس��وودە 
هەروەها  تێدایە.  سیلینۆمی 
ئەوەشیان  توێژینەوەكان 

دەرخ���س���ت���ووە گ��وێ��ز 
تەندروستی  دەتوانێت 

بزۆكیی  و  سپێرم 
سپێرم پەرە پێبدات 
بوژێنێتەوە،  بیان  و 
ئەوەشدا،  لەگەڵ 

باش  زۆر  سیلینۆم 
بۆ  ب���ەس���وودە  و 
ک��ەم��ک��ردن��ەوەی 

ڕێ�������ژەی ب�����ەرزی 
ڕێگریش  و  كۆلیسترۆڵ 

تۆپەڵبوونی  و  مەیین  لە  دەك��ات 
بە  ئ��اس��ت��ی ه��ەس��ت��ک��ردن  خ��وێ��ن و 

ئاسوودەییش بەرز دەكاتەوە.

توخمی  لە  )سەوزەیەكە  برۆكەلی   .4
بەهێزی  م��اددەی  برۆكەلی  قەڕنابیت(: 
توێژینەوەكان  تێدایە و  دژە شێرپەنجەی 
گەشەكردنی  مەترسی  دەریانخستووە 
ژناندا  لە  )ک��ه  میزڵدان  شێرپەنجەی 
شێرپەنجەی  پیاوان(،  لە  تا  بەرباڵوترە 
كەم  كۆلۆن  شێرپەنجەی  و  پرۆستات 

دەكاتەوە.
ماسی  گوێچكە  ماسی:  گوێچكە   .5
سروشتییه،  س��ەرچ��اوەی  گەورەترین 
بنەڕەتییە  پێداویستییەكی  و  داواك��اری 
سێكسواڵەتی  تەندروستیی  و  بەپیتی  بۆ 
ئاستە  یارمەتی  تەنیا  هەروەها  پیاوان. 
پیاواندا  لە  تێستۆسترۆن  تەندروستەكانی 

و  بنەڕەت  بەڵكو  ن��ادات، 
بنچینەیە بۆ 

باشتر وایە هەموو 
پیاوێك بیانخوات
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لەگەڵ  تەندروست.  سپێرمی  بەرهەمهێنانی 
ئەوەشدا كاریگەری زۆر باش بەجێ  دەهێڵێت 
لە هەڵنەوەرینی قژ لە پیاواندا و سوودێكی زۆر 

باش بە پێست و ڕواڵەتی پیاو دەگەیەنێت.
گشتی  بەشێوەیەكی  ت��ه واو:  دانه وێڵه ی   .6
پێویسته  تەندروستیمان.  لە  كاریگەرن  زۆر 
ڤیتامین،  بەرزەكانی  ئاستە  لە  پارێزگاری 
بە  و  بكەین  ڕیشاڵەكانیان  و  كانزاكان 
زۆرب���ەی  ب��گ��ری��ن.  وەری����ان  گرنگییەوە 
دانەوێڵەكان، دەوڵەمەندن بە ڤیتامین بی وەک 
برنجی قاوەیی و بەڕوو، که بەگشتی دەتوانن 
پیاو سوك  و خەمۆكیی  وەڕسی  و  نیگەرانی 
بە  دەتوانێت   B ڤیتامین  بكەنەوە.  كەم  و 
بە  چەندین ڕێگە و شێوازی جیا جیا سوود 
توێژینەوەكان  بگەیەنێت.  پیاوان  تەندروستی 
ئەوەیان دەرخستووە که ڤیتامین B دەتوانێت 
 B7 سپێرمی تەندروست بپارێزێت، لەكاتێكدا
بدات.  قژ  هەڵنەوەرینی  یارمەتی  دەتوانێت 
هەروەها سلیكا لە هەموو دانەوێڵەكاندا بوونی 
هەیە،دەتوانێت یارمەتی گەشەی قژ بدات بە 
گشتی  بەشێوەیەكی  تەندروست.  شێوازی 
گەشە  دەتوانێت  دانەوێڵە  خواردنی 
بدات و وەرینی  پیاو  پیتی  بە 

قژ كەم بكاتەوە.
پیاوانەی  ئەو  بۆ  7.هێلكە: 
بە  گیریان خ��واردووە  كە 
قژەوە،  هەڵوەرینی  دەست 
تەواوترین  و  باشترین  هێلكە 
دەك��ات،  پێشكەش  چارەسەر 
هێلكە باشترین سەرچاوەی پرۆتینە. 
بۆ گەشەی  یەكالكەرەوەیە  و  چارەسەر 
 .B7 قژ. هەروەها دەوڵەمەندە بە ڤیتامین
سەرچاوەیەكی  هێلكە  زەردێنەی 
هەندێک   بۆیە  ئاسنە.  باشی 
ئاشكرایان  توێژینەوەكان  لە 
كردووە دەتوانێت هەڵوەرینی 
یان  بكات  چ��ارەس��ەر  ق��ژ 

كەمی بكاتەوە.
8.شەربەتی هەنار: ئەم میوەیە 
و  ڤیتامین  لە  زۆر  هەڵگری 

كانزاكانە، لەوانەش، دژە ئۆكسان. توێژینەوەكان 
ئاشكرایان كردووە خواردنەوەی شەربەتی ئەم 
یارمەتی كەمكردنەوەی  دەتوانێت  نایابە  میوە 
ڕێژەیەكی  بە  كۆلیسترۆڵ  بدات.  كۆلیسترۆڵ 
تەمەنی  لە  هەر  پیاواندا  زۆرب��ەی  لە  ب��ەرز 
20ساڵییەوە بەدی دەكرێت. هەروەها ڕێگری 
توێژینەوەكان  دەك��ات.  خوێن  پەستانی  لە 
یەك  خواردنەوەی  كردۆتەوە  ڕوون  ئەوەیان 
پەرداخ شەربەتی هەنار لە هەموو ڕۆژێكدا بە 
دڵخۆشانە،  و  سەرنجڕاكێش  زۆر  شێوەیەكی 
دەتوانێت پرۆسەی شێرپەنجەی پرۆستات كەم 

بكاتەوە. 
9.سیر: سیر بەناوبانگە بە بوژاندنەوەی تەندروستیی 
دڵ، توێژینەوەیەك لەسەر كاریگەرییەكانی سیر 
خستووە  دەری  پیاو،  لەسەر  پاشماوەكانی  و 
خواردنی سیر بە شێوەیەكی ئاسایی و ڕۆژانە، 
ئاستەكانی  كەمكردنەوەی  یارمەتی  دەتوانێت 
لە  لەمەش،  زیاتر  ب��دات.  پیاو  كۆلیسترۆڵی 
ڕۆژنامەیەكی پەیمانگای نێودەوڵەتی شێرپەنجە 
كە  دەركەوتووە  بۆیان  توێژینەوەكانیاندا  لە 
ڕۆژانە،  شێویەكی  بە  پیاز  و  سیر  خواردنی 
مەترسی  كەمكردنەوەی  یارمەتی  توانیویەتی 
پیاودا  لە  گەشەكردنی شێرپەنجەی پرۆستات 

بدات.
تەنیا  س��ەل��ەم��ۆن  س��ەل��ەم��ۆن:  ماسیی   .10
بەڵکو  نییە،  پرۆتین  گرنگی  سەرچاوەیەكی 
لە  یەكێك  بە  نایابە  زۆر  سەرچاوەیەكی 
omega- سێ  ئۆمیگا  ڕۆنی  گروپەكانی 
یارمەتی  دەتوانێت  ئەمەش   .3fatty acid

بدات.  پیاوان  نەخۆشیەكانی  بەرباڵوترینی 
ئاستە  نزمبوونەوەی  بە  پەیوەندی  ڕۆنە  ئەم 
هەروەها  و  هەیە  كۆلیسترۆڵەوە  خراپەكانی 
دەتوانێت مەترسی زۆربەی نەخۆشیەكان كەم 
شێرپەنجەی  دڵ،  نەخۆشیی  بكاتەوە،لەوانەش 

پرۆستات و نیگەرانی و بێزاری.

له  ئینگلیزییه وه : پشتیوان عه لی

سەرچاوە:
http://www.realbuzz.com/articles



52

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
7

ئۆکسفۆردی  زانکۆی  تیمێکی 
به   چ��اره س��ه ر  ته کنیکی  ئینگلیزی 
باشتربینینی  بۆ  هێنا  به کار  جین-ی 
بینینیان  هه ستی  که   نه خۆش  ش��ه ش 
ئه م چاره سه ره   نه مان ده ڕۆیشت.  به ره و 
دانانی  به   درا  ئه نجام  نه شته رگه ری  به  
و  ژیاندنه وه   بۆ  چاوه که دا،  له ناو  جین 
چاو  خانانه ی  ئه و  به گه ڕخستنه وه ی 
ئه م  ڕووناکی.  بینینی  له   به رپرسن  که  
داهاتوویه کی  له   وایه  پێشیان  پزیشکانه  
بۆ  چ��اره س��ه ره   ئ��ه م  ده ک��رێ  نزیکدا 
که یسه  زۆره کانی تووشبوون به  نابینایی 

بگرێته وه .
که   ماکالرین،  رۆب��ێ��رت  پڕۆفیسۆر 
له م  کردووه   پزیشکه کانی  پێشه وایه تیی 
چاره سه ره دا، ده ڵێت ئه و زۆر خۆشحاڵه  
پێی  و  نه شته رگه رییه کان  ئاکامی  به   به 
له م  باشتری  له وه   چاره سه ری  واب��ووه  

چاره سه ره  چاوه رێ نه کردووه .
ده زگای ڕاگه یاندنی بی بی سی هه ر له  
سه ره تاوه ، واتا له  دوو ساڵ له مه وپێشه وه  
باڵو  چاره سه ره ی  ئه م  ورده کارییه کانی 
که   که سێکیش  یه که مین  و  کردۆته وه  

پیاوێک  کرا  بۆ  نه شته رگه رییه ی  ئه م 
ب��وو ب��ه  ن��اوی ج��ۆن��اس��ان وای��ت که  
چاو  نه خۆشییه کی  تووشی  بۆماوه یی 
چۆرۆیدێرێمیا  به   ناسراوه   ده ب��وون، 
choroideremia واته  کرژبوونه وه ی 

تۆڕی  ورده   ورده   که   چاو،  خانه کانی 
چاو به ره و پووکانه وه  ده چێت و ناتوانێت 
هه ست به  ڕووناکی بکات. دیاره توانای 
نزمدا  ئاستێکی  له   پیاوه   ئه م  بینین الی 
که   مابوو  ب��ه وه   هیوای  ته نیا  و  ب��وو 
نه شته رگه رییه که ی بۆ بکرێ بۆ ئه وه ی 
به ره و  چاوی  بینینی  خانه کانی  تر  چی 
پووکانه وه ی زیاتر نه چن و ئه و بینینه ی 

که  ماویه تی ئه ویش له ده ست نه دات.
دیاره  وایت وه ک هه ر نه خۆشێکی دیکه  
نه ک  ده کرێ،  بۆ  چاره سه ره ی  ئه م  که  
به ڵکو  ڕاوه ستا،  بینینی  پووکانه وه ی 
باشتر  و  کرد  زی��ادی  بینینی  هه ستی 
ماکالرین  پرۆفیسۆر  ده ڵێت؛  که   بوو، 
ده ستێکی خسته  سه ر شانم و وتی ئیدی 
وه ک جاران ده بینیت. وه ین سه مبسۆنیش 
و  نه خۆشانه   له و  دیکه یه  یه کێکی  که  
هه مان نه شته رگه ریی بۆ کراوه ، پێی وایه 

زۆر خێرا هه ستی بینینی بۆ گه ڕاوه ته وه  
و ده ڵێت؛ جیاکردنه وه ی ڕه نگه کانم ال 
ئاسانتر بووه  و بۆ یه که مین جار توانیومه  
ئه ستێره کانی ئاسمان ببینم که  له  ته مه نی 
له   نه مده بینین و 25 ساڵه   17 ساڵیمه وه  
ته واودا ده ژیم،  چاوه ڕوانی کوێربوونی 
نه شته رگه رییه که  تێگه یشتم  به اڵم دوای 
هیوا زۆره بۆ گێڕانه وه ی هه ستی بینینم.

ئه م  بۆ  چ��اره س��ه ره   ئه م  ئه گه ر  ئێستا 
به رچاوه   سه رکه وتنه   ئه و  نه خۆشانه  
ده کرێ  که   که   ئه وه یه   واتای  ببینێت، 
ئه م چاره سه ره  بۆ مندااڵنیش بکرێ، ئه و 
کرژبوونه وه ی  تووشی  که   مندااڵنه ی 
خانه کانی چاو بوون، که  ئێستا له  به ریتانیا 
ئه م  تووشبووی  منداڵ   1000 نزیکه ی 
ماکالرین  هیوای  ب��ه اڵم  نه خۆشییه ن. 
ئه م  ده ک��رێ  وایه  پێی  و  زیاتره   له وه  
چاره سه ره  جینییه بۆ زۆر که یسی نه مانی 
تواناکانی  دابه زینی  وه ک  بکرێ،  بینین 
له   ئێستا  به ته مه نه کان که   له  الی  بینین 
به ریتانیا 300هه زار به ته مه ن به  ده ستییه وه  

ده ناڵێنن.
نه ورۆز

چاره سه ری 
نابینایی 

دۆزرایه وه 
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گەڕانەوە
سڕینەوە و 

دوبارە ژیانکردنەوە

زەوی  م��رۆڤ،  پەیدابوونی  پێش 
ژیانی  شێوازی  ئایا  بووە؟  خۆمان چۆن 
دەبوو  ئەمڕۆ  شێوەیەی  بەم  زەوی  سەر 

ئەگەر مرۆڤ بوونی نەبوایە؟
کە  خۆت  بەرچاوی  بێنە  ساتێک،  بۆ 
مێژووی  ساڵەی   125000 مێژووی  دوا 
زەویی خۆمان، لەسەر شریتێک لە شریتە 

شریتەش  ئەو  و  کراوە  تۆمار  کۆنەکان 
دیکە  شریتەکانی  ه��ەم��وو  ه���ەروەک 
تێدەپەرێت  ئاسندا  پارچە  دوو  بەناو 
لەگەڵ  ڕووداوەک���ان.  تۆمارکردنی  بۆ 
بەشێکی  مێژووەشدا،  ئەو  ساتێکی  هەر 
الیەکی  ل��ە  ه��ێ��واش��ی  ب��ە  شریتەکە 
الیەکەی  ب��ۆ  دەچ��ێ��ت  خلۆکەکەوە 
توانیت  کە  دابنێ  وای  ئێستا  دیکەی. 
ئەو شریتە بوەستێنی بۆئەوەی دەستکاری 
شێوازی ئەو ڕووداوانە بکەیت کە تۆمار 
دەکرێن لەسەر ئەو شریتە، لەوەش زیاتر 
ئەو  ڕێ��رەوی  و  هەڵکەرەوە  شریتەکە 
لەگەڵ  کراون.  تۆمار  کە  بگۆرە  شتانە 
هەر خولێکی خلۆکەکە، هەوڵبدە بوونی 
و  الببەیت  کاریگەرییەکانی،  و  مرۆڤ 

بیسڕیتەوە.
لەو کاتەدا سەرنج دەدەیت کە لە هەر 
ده قیقه یه کدا کە شریتەکە هەڵدەکەیتەوە 
و بوونی مرۆڤ دەسڕیتەوە، بە ئەندازەی 
10 مەیدانی تۆپی پێ دارستانی سروشتی 
هەر  بۆ  سەرەتادا،  لە  دەبێتەوە.  پەیدا 
ساڵێک بە ئەندازەی واڵتێکی وەک واڵتی 
پەیدا  سروشتی  دارستانی  دانیمارک، 
دەبێتەوە. بەو شێوەیەش، تەنیا لە ماوەی 
150 ساڵ هەڵکردنەوە بۆ دواوە، زۆربەی 
لەناو  که  سروشتییانەی  دارستانە  ئەو 
کاتانەشدا،  لەو  دەبنەوە.  پەیدا  چوون، 
جادەی شار لەگەڵ ئەو شوێنانەی مرۆڤی 
و  قیر  ئاسەواری  وەک  نیشتەجێبووە،  لێ 
پاشگەز  هێواش  هێواش  کۆنکرێت، 
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دەبێتەوە و دەسڕرێنەوە. شارە گەورەکان 
بچووک دەبنەوە بۆ شارۆچکە و پاشان قەزا 
و ناحیە و لە دواییشدا بچووکتر دەبنەوە 
بۆ الدێکان، لە ئەنجامیشدا توێژە سەوز 
و ساکارەکانی ئەو پارچە زەوییانەی کە 
شارەکانی لەسەر دروستبووە، وردە وردە 
دەردەکەوێتەوە. پردی سەر ڕووبارەکان 
کە  ف��ڕێ��دراوان��ەی  شتە  ئ��ەو  و  نامێنن 
لە  نامێنن.  دەریاکانەوە  بنی  کەوتوونەتە 
وایەر  ڕێ��رەوی  ئەو  دەریاکانیشدا  بنی 
نامێنن.  ڕاکێشراون،  کە  کەیباڵنەی  و 
لە  کە  کونەی  ئەو  شێوەش،  بەهەمان 
زەویدا  بەرگەهەوای  ئۆزۆنەکەی  چینە 
الشەی  و  نامێنێت  و  دەبێتەوە  پڕ  هەیە 
کە  مرۆڤەی  ملیارد   107 لەو  هەریەک 
نامێنێت.  خاکدا  لە  م��ردوون  ئێستا  تا 
هەرچی ئەو نەوتە خامانەی کە لە ناخی 
دەچێتەوە شوێنی  دەرهێنراون،  زەوییەوە 
ئەو  هەموو  شێوەش  بەهەمان  و  خۆی 
کانزا و بەردە بەنرخانەی لە ناخی زەوی 
دەرهێنراون، دەگەڕێنرێنەوە بۆ ناو خاک و 
ئەو تونێلە تایبەتیانەشی کە بۆ دەرهێنانی 
هەڵکەنراون،  بەنرخەکان  بەردە  و  کانزا 
لەو  کیلۆ  هەزارەها  بە  دەکرێنەوە.  پر 
دەک��ەن،  پیس  ژینگە  کە  م��اددان��ەی 
دایۆکساید،  سۆلفەر-  و  کاربۆن  وەک 
هەڵدەمژرێنەوە و لە بەرگەهەوای زەویدا 

نامێنن. 
لە کۆتاییشدا، ده گەینە سەردەمێکی زۆر 
دەگەینە  خۆمان،  سەردەمەی  لەم  دوور 
ئێستا.  پێش  ساڵ   125000 سەردەمی 
لەگەڵ ئەوەی ئەو سەردەمە کاتێکی زۆر 
دوورە لە سەردەمی ئێمەوە، بەاڵم لەچاو 
مێژووی جیۆلۆجیی زەویدا، ئەو سەردەمە 
دوێنێ بووە. هەڵبەتە ئەو کاتەش چەندە 
تەمەنی  مێژووی  لەچاو  بێت،  کورت 
زەوی، نیشاندەری بەشێکی زۆر گرنگی 
بوونی مرۆڤی هاوچەرخه. لەکاتێکدا ئێمە 
بەو شێوازەی کە باسم کرد، ئەو شریتەی 
مێژووی زەویمان بۆ دواوە هەڵکردەوە، 
ساڵ   125000 واتە  سەردەمە،  ئەو  بۆ 
زۆرب��ەی  ت��ەواوی  بە  ئێمە  لەمەوبەر، 
کاریگەرییەکانی مرۆڤ الدەبەین لەسەر 
زەوی  ئاخۆ  کاتەدا  لەو  کەواتە  زەوی، 

چۆن بووبێت؟
زەوی،  ل��ەم��ەوب��ەری  س��اڵ   125000

دەکەوێتە نێوان دوو قۆناغی بەستەڵەکەوە 
بەستەڵەکی  نێوان  »س��ەردەم��ی  بە  کە 
قۆناغێکە  ئ��ەوەش  ن��اس��راوە.  ئێمیەن« 
نزیکەی 15000 ساڵی پێ چووە تا پلەی 
بووەتەوە  مامناوەندی  زەوی  گەرمای 
پاشتری  و  پێشتر  قۆناغی  دوو  لەچاو 
تەمەنی زەوی کە دوو قۆناغی بەستەڵەکی 
پێش  بەستەڵەکی  لەناو سەردەمی  بوون. 
پلەی گەرمی  پڕێکدا  لە  ساڵ   125000
بەرز بۆوە و جیهانی سەوزایی گەشەی 
سەند، ئەوەش نیشانەی دەستپێکی قۆناغی 
بەشی  لە  ک��ای��ەوە.  هێنایە  ئێمیەن-ی 
سەهۆڵە  چینە  توێژی  زەوی،  باکووری 
باکور  ب��ەرەو  پاشەکشەی  گەورەکان، 
ئەوروپا.  له  ئەڵمانیا  واڵتی  تا  کردەوە 
بەهەمان شێوەش لە باکوری ئەمەریکا تا 

ویالیەتی ئیلینۆیس کشایەوە.
بەشی  لە  بەرپرسیار  تەتێرساڵ،  ئییەن 
مێژووی  مۆزەخانەی  ئەنسرۆپۆلۆژی 
ئەمەریکا،  لە  نیویۆرک  شاری  سروشتیی 
که مێک  س���ەردەم���ە  »ئ���ەو  دەڵ��ێ��ت: 
ئاستی  لەوانەشە  ئێستا،  لە  گەرمتربووە 
که مێک  ئۆقیانوسەکانیش  و  دەریا  ئاوی 

بەرزتر بووبێت لە هی ئێستا«. 
یەکێک لەو زیندەوەرانەی سوودمەندبووە 
لەو بەرزبوونەوەیەی پلەی گەرما، مرۆڤی 
ئەم  ب��ووە.  ئێستا  شێوەی  هاوچەرخی 
نزیکەی  هاوچەرخه،  مرۆڤی  ڕەگەزی 
بەشی  لە  ئێستا  پێش  ساڵ  هەزار   200
ئەفریقای ڕۆژهەاڵت پەیدابووه. بەاڵم لە 
ئەم  ژمارەی  لەمەوبەردا،  ساڵ   125000
جۆرە مرۆڤە لەنێوان 10000 بۆ 100000 
کەسدا دەبوون، کە زیاتر وەک گەڕۆکی 
لە  جارناجارێکیش  و  دەژی��ان  ڕاوک��ەر 
ناوچەکانی خۆیان دوور دەکەوتنەوە.  

بەاڵم ئەم مرۆڤه هاوچەرخه تەنیا مرۆڤی 
بە  کە  تەتێرساڵ،  نەبوون!  زەوی  سەر 
ئیڤەلویشنی  لە  پسپۆڕیشە  شێوە  هەمان 
بە  س��ەردەم��ەدا  »ل��ەو  دەڵێت:  م��رۆڤ، 
جیاوازی  هێڵی  سێ  کەمەوە  الیەنی 
هیۆمینیدییەکان هەبوون لەو دەوروبەرە. 
هۆمۆساپیان  جۆری  مرۆڤی  ئەفریقا  لە 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێمەین،  کە  هەبووە 
هەبووە  هۆمۆئیرەکتەس  هێڵێکی  ئاسیا 
بە  نەمان،  و  هات  کۆتاییان  پاشان  کە 
ئەوروپا  الی  بەشی  لە  شێوەش  هەمان 

نیاندەرتاڵەکان هەبوون.
مرۆڤ  دیکەی  ج��ۆری  دڵنیاییەوە  بە 
دەدا  مانەوەیان  هەوڵی  کە  هەبوون 
هەندێک  و  دی��ک��ەدا  شوێنەکانی  ل��ە 
و  ن��اس��راون  ئاستێک  تا  ج��ۆران��ە  ل��ەو 
نەناسراون  ئێستاش  تا  هەندێکیشیان 
»کێ  دەڵێت:  تەتێرساڵ  ئێمەوە.  لەالیەن 
لەو  دەگوزەرا  ئەفریقا  لە  چی  دەزانێت 
کیشوەری  لە  نموونە،  بۆ  سەردەمانەدا؟ 
لەو  ه��ەب��وون  هیۆمینیدی  ئەفریقادا 
لە  شێوەیەک  هیچ  بە  کە  س��ەردەم��ەدا، 
دیکەیشەوە  لەالیەکی  نەدەچوون«.  ئێمە 
زۆر لە ئاژەڵە گەورەکانی دیکە هەبوون 
لەناو  نەهەنگ  جۆرەکانی  ئ��ارادا.  لە 
لە وشکانیشدا، گەلە  ئۆقیانووسەکاندا و 
ئاژەڵی زۆر گەورەی گیاخۆر هەبوون. 

مێژووی  لە  پسپۆڕە  کە  کاپالن  جێت 
کەشوهەوا لە زانکۆی جنیڤ لە سویسرا 
بۆ  بگەڕێینەوە  توانرابا  »ئەگەر  دەڵێت: 
ئەو کاتانە، وابزانم ئەو شتە زەقەی کە 
زۆر  ئاژەڵە  دەدا  سەرنجمان  ڕاستەوخۆ 
زەبەالحەکان دەبوو. ئەو ئاژەڵە گەورانە 
هەبوو.  بوونیان  جیهاندا  سەرتاسەری  لە 
کێوییەکانی  ئاژەڵە  وەک  ئاژەاڵنە  ئەو 
ئەمڕۆ، بە کۆمەڵ دەلەوەڕان. لەناویاندا، 
م��ام��ۆس ک��ە ل��ە ن��اوچ��ەک��ان��ی نزیک 
باکور لەگەڵ گا کێویەکان  بەستەڵەکی 
جیاوازی  جۆری  ئەوروپادا  لە  دەژیان. 
پڵنگ و شێرت بەدی دەکرد و لەوانەشە 
کردبا،  ب��ەدی  ئەسپت  ئەمەریکا  لە 
ورچ،  جیاوازی  جۆری  دڵنیاییەوە  بە 
بەدی  دیکەت  ئاژەڵەکانی  و  گورگ 

دەکرد«.
الدانی سروشت

شتەکان  هەموو  ئاگایانە،  بەبێ  ب��ەاڵم 
یەکەم  بڵێین،  باشتر  ی��ان  گ���ۆڕران. 
جیهان  هەموو  پاشان  و  گۆڕرا  مرۆڤ 
»تێکچوونی  دەڵێت:  تەتێرساڵ  گۆڕرا. 
هاوسەنگیی ژیان بەو شێوازەی کە ئێستا 
نزیکەی  تا مرۆڤەکان  نەبۆوە  باڵو  هەیە 
شێوازە  ئەم  لەمەوبەر،  ساڵیك   100000
دوای  وەرگرت.  ئێستایان  سەردەمییەی 
شێوازێکی  بە  مرۆڤەکان  ئیدی  ئ��ەوه 
و  سروشتەوە  وەردای��ە  دەستیان  جیاواز 
و  بینییەوە  سروشتدا  بەرامبەر  له  خۆیان 
دەستیان کرد بەو تێکدان و وروژاندنەی 
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کە ئەمڕۆ پێی ئاشناین«. 
ئەو  بەشێکی  که  نییە  ئاستەم  شتێکی 
وروژاندندا  ڕێ��ژەی  لەگەڵ  تێکدانانە 
باسی  تەتێرساڵ  کە  دەخوێنرێنەوە 
پێش  ساڵی   2000 نزیکەی  تا  دەکات. 
هەموو  سەرژمێریی  ڕێ���ژەی  زای���ن، 
ملیۆنێکدا  دە  دەوروبەری  لە  مرۆڤەکان 
ڕێژەیە  ئ��ەو  1700دا  ساڵی  لە  ب��ووە. 
گەیشتە 600 ملیۆن کەس، ئێستاش ئەو 
ڕێژەیە لە دەوروبەری 7 ملیار کەسدایە 
و بەردەوام لە زیادبوونیشدایە بە ڕێژەی 
هەڵبەتە  ڕۆژێکدا!  لە  کەس   220000
تەنیا،  بە  مرۆڤەکانە  ڕێژەی  بەس  ئەوە 
ئێف  گشتگیری  ئامارێکی  گوێرەی  بە 
ئەی ئۆی واڵتە یەکگرتووەکان، تایبەت 
بە کشتوکاڵ و خواردەمەنی، سەرژمێری 
ملیارێک  دەگاته  جیهان  مانگای  و  گا 
و 400 ملیۆن، نزیکەی ملیارێک مەڕ و 
ملیار  نۆزدە  لەگەڵ  ماڵی هەیە،  بەرازی 
 3 نزیکەی  دەکاتە  ئەمە  که  مریشک 

مریشک بۆ هەر کەسێک.
هەموو  لە  ئێمە  پێویست،  گوێرەی  بە 
لە  تەنیا  بەکاردەهێنین.  وزە  زیاتر  کات 
بەکارهێنانی  ئاستی  بیستەمدا،  چەرخی 
زی��ادی  ب��ەرام��ب��ەر  ک���ەڕەت   16 وزە 
لێکۆڵینەوەیەک  گوێرەی  بە  ک��ردووە. 
لە  باڵوبووەتەوە  2009دا  ساڵی  لە  کە 
نەوت  تەکنۆلۆژی  نێودەوڵەتی  گۆڤاری 
ساڵی  لە  بەردین،  خەڵوزی  و  گاز  و 
ملیار   944 نزیکەی  ئەمڕۆ  تا  1870وە 
بەرمیل واتە نزیکەی 135000 تەن نەوت 
لەژێر خاکەوە دەرهێنراوە. تەنیا لە ساڵی 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە  2011دا 
خەڵوزی  ت��ەن  ملیۆنێک  ئەمەریکادا، 
بەردین دەرهێنراوە و لە واڵتی چین سێ 
بەردین  خەڵوزی  ڕێژەیە  ئەو  بەرامبەر 

دەرهێنراوە. 
بەهەمان شێوەش ئێمە ئاسۆی ژینگەمان 
و  کشتوکاڵ  بە  شێواندووە.  تەواوی  بە 
سروشتی  و  ژینگە  ئێمە  سووتاندن، 
زۆربەی بەشەکانی سەر زەویمان گۆڕیوە. 
کشتوکاڵییەکان  زەوییە  شوێندا  زۆر  لە 
بە  سروشتیەکانی  سەوزاییە  جێگای 
 %30 مرۆڤەکان  گرتۆتەوە.  تەواوەتی 
زەویمان  ڕووی  سەر  هەموو  50%ی  بۆ 
داگیرکردووە و نیوەی ئاوی سازگاری 

کە لەسەر زەوی دەست دەکەوێت، بۆ 
خۆمان تەرخان کردووە. 

ئیکۆ  برنج  بەرهەمهێنانی  ب��ۆ  تەنیا 
کراوە.  تەخت  ناوچەی  زۆر  سیستەمی 
ئیڕڵ ئیلیس، کە زانایە لە بواری ژینگە 
»ئەو  دەڵێت:  ماریالند،  زانکۆی  لە 
بەنداوی  دەکەن،  برنج  کە  خەڵکانەی 
ب��چ��ووک ب��چ��ووک دروس���ت دەک��ەن، 
شێوازی  گۆڕینی  بۆ  هۆکارە  ئەمەش 
کێڵگە  ئەو  لەناو  و خۆڵ  جوڵەی خاک 
ئامادەکراون.  برنج  بۆ  کە  ئاوییانەدا 
مەبەستیش لەو کێڵگە ئاوییانە ئەوەیە کە 
شوێنێکی لەبار دروست بکرێ بۆ چاندن 
زۆربەی  بەمەش  برنج،  بەرهەمهێنانی  و 
پیشتر  کە  کراون  تەخت  ناوچانە  ئەو 
دیمەنێکی جوانی سروشتییان هەبووە«. 

شوێنی  هەندێک  ئێمە  سەردەمەدا،  لەم 
کە  م��اوە  سروشتیمان  دەگمەنی  زۆر 
خۆیدا  بێگەردیی  و  سادەیی  باری  لە 
که  نەکرابێت،  دەستکاری  و  مابێتەوە 
هەندێک شوێنن مرۆڤ هیچ کاریگەریی 
نەکردووەتە سەر. کاپالن دەڵێت: »چەند 
کە  م��اوەت��ەوە  کەم  زۆر  ناوچەیەکی 
مرۆڤ زەفەری پێ نەبردبێت، بۆ نموونە 

ل��ە ئ��ەوروپ��ادا، هیچ 
نادۆزیتەوە  دارستانێک 
دارێ��ک��ی گ���ەورەی 

لێ  وش��ک��ب��ووی 
ک��ەوت��ب��ێ��ت 
ک�����ە ئ����ەو 
خ��ۆی  دارە 
سروشتییانە لە 

خۆی  شوێنی 
بێت  ا ر ند ڵکە هە

زۆر  ک��ەوت��ب��ێ��ت،  و 
وا  شتی  دەگمەن  بە 

بەرچاو دەکەوێت«. 
مرۆڤی  کاتەوەی  لەو 
س����ەردەم ب��ەرام��ب��ەر 
ب����ه ب���ەش���ەک���ان���ی 
دی���ک���ەی س��روش��ت 
وەک  وەس��ت��اوەت��ەوە، 

ڕووەک  هەندێک  ب��ەری  چ��ۆن 
بەدەم باوە باڵو دەبنەوە، بەو شێوازە 

دەستیان کردووە بە جوڵە و باڵبوونەوە 
بە سەرتاسەری جیهاندا. مرۆڤی سەردەم 

ڕۆژهەاڵتی  لە  لەمەوبەر  ساڵ   125000
 50000 ب��ب��وون،  جێگیر  ن��اوەراس��ت��دا 
ناوچەکانی  گەیشتنە  لەمەوبەر  س��اڵ 
ساڵ   45000 نزیکەی  ئاسیا،  خوارووی 
 40000 و  ئەوروپا  گەیشتنە  لەمەوبەر 
ئوسترالیا  لەمەوبەر گەیشتنە واڵتی  ساڵ 
و لەنێوان 30000 ساڵ بۆ 15000 ساڵ 
ئەمەریکا.  کیشوەری  گەیشتنە  لەمەوبەر 
مرۆڤی  کە  نیشتەجێبوون  شوێنی  دوا 
بگەیەنێت،  پێ  خۆی  توانی  س��ەردەم 
 700 نزیکەی  کە  بوو  نیوزلەندا  واڵتی 

ساڵ لەمەوپێش مرۆڤی تێ چووه. 
بۆ هەر شوێنێکیش کە مرۆڤەکان بۆی 
جیاوازیان  جیاواز  ئاژەڵی  دەچ��وون، 
لەگەڵ خۆیان دەبرد. هەندێک لەو ئاژەاڵنە 
دەیانبردن،  خۆیان  لەگەڵ  مەبەست  بە 
وەک: سەگ و پشیلە و بەراز. هەندێکی 
دیکەیش بە ڕێکەوت و نائاگاییانە لەگەڵ 
جرج.  وەک  دەیانگواستنەوە،  خۆیاندا 
ئلیس دەڵێت: »گواستنەوەی ئەو ئاژەاڵنە 
بۆ ئەو شوێنانەی کە پێشتر ئەو ئاژەاڵنە 
بۆتە  ناوچانە،  لەو  نەبووە  بوونیان  لەوێ 
هەر  سیستەمی  ئیکۆ  کارەسات. چونکه 
ناوچەیەک، هاوسەنگیی تایبەت بە خۆی 
بەتایبەتی  زۆر  ه��ەی��ە، 
وەریگرتووە. ئەگەر هاتو 

ج��ۆرە 

ئاژەڵێکی 

باڵندەی  دۆدۆ کە توانای فڕینی نەبووە، 
بە هۆی ڕاوکردنەوە کۆتایی پێ هاتووە
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دیکەت خستە ناو ئەو ئیکۆ سیستەمەوە، 
الوەکیی  کاریگەریی  لەوانەیە  ئ��ەوە 
سیستەمە.  ئیکۆ  ئ��ەو  س��ەر  بۆ  هەبێت 
بەتایبەت بۆ هەندێک ئاژەڵی وەک جرج، 
کاریگەرییەکی یەکجار گەورەیان هەیە. 
که  دیکه  ئاژەڵێکی  جۆرە  هەر  چونکه 
النه  جرجەوە،  تەنیشت  لە  خاکدا  لەناو 
بکات، یان لەو شوێنانەدا النە بکات کە 
ئەوە  ببات،  پێ  زەفەری  بتوانێت  جرج 
ئەو جۆرە ئاژەڵە تێدا دەچێت و نامێنێت. 
لەالیەکی دیکەیشەوە هەڵبەتە ئێمە، بەش 
دەتوانین  چاک  زۆر  خۆمان،  حاڵی  بە 
ئاژەڵەکانی دیکه لەناو ببەین. زۆر جۆری 
مرۆڤ  دانەیان  دوا  تا  کە  هەن  ئاژەڵ 
بۆ  کردوون،  بنبڕی  و  بردوون  لەناوی 
دوا  دۆدۆ،  بە  ناسراو  باڵندەی  نموونە 
بینینی ئەو جۆرە باڵندەیە، لە ساڵی 1662 

تۆمار کراوە. 
دەریایی  مانگای  جۆری  بەهەمانشێوە 
1768دا  ساڵی  ل��ە  دواج���ار  ستێلەر، 
دواجار  بلوبەک،  ئاسکەکێوی  بینراوە. 
بینراوە،  دا   1800 ساڵی  دەوروبەری  لە 
لە  دواج��ار  مۆریتیوس،  شینی  کۆتری 
گەورەی  ئاسکە  بینراوە،  1826دا  ساڵی 
1852دا  س��اڵ��ی  ل��ە  دواج����ار  ئ���ەوک، 
دواج��ار  مینک،  ئاویی  ڕێ��وی  بینراوە، 
بینراوە،  1860دا  ساڵی  دەوروب��ەری  لە 
گورگی دورگەکانی فۆڵکالند، دواجار 
لە ساڵی 1876دا بینراوە، کۆتری ناسراو 
1914دا  ساڵی  لە  دواجار  پاسینجەر،  بە 
مۆنک-ی  دەری��ای��ی  سەگی  بینراوە، 
ناوچەی کاریبی، دواجار لە ساڵی 1952دا 
بینراوە. ئەمانە و چەندەها جۆری دیکەی 
یەکجاری  بە  چاوماندا  لەبەر  ئاژەڵەکان 

ڕێرەوی  پێهاتووە.  کۆتاییان  و  نەماون 
سەرتاسەری  لە  م��رۆڤ  کۆچکردنی 
بەرە  لەناوچوونی  بە  هاوتابووە  جیهاندا، 
بەرەی ئاژەڵە گەورەکان. لەگەڵ ئەوەشدا 
هۆکاری  لەسەر  هەیە  گفتوگۆ  هێشتا 
بەاڵم  گەورانە،  ئاژەڵە  ئەو  لەناوچوونی 
زۆربەی لێکۆڵینەوەکان پەنجە بۆ مرۆڤ 
سەرەکی  ه��ۆک��اری  وەک  ڕادەکێشن 
کاپالن  ئاژەاڵنە.  ئەو  لەناوچوونی  بۆ 
دەڵێت: »بە ڕاستی من وا بیر دەکەمەوە 
بۆ  بووبن  هۆکارێک  مرۆڤەکان  کە 
ڕێژەی  تەواوەتی  کەمکردنەوەیەکی 

ئاژەڵە زەبەالحەکان و لەناوچوونیان«. 
بۆ نموونە، پانزدە هەزار ساڵ لەمەوبەر، 
م��رۆڤ��ەک��ان ل��ە ن��اوچ��ەی ڕۆژه��ەاڵت��ی 
کیشوەری  بگەنە  توانییان  سیبیریاوە 
ئەمەریکای باکور، کاتێکیش مرۆڤەکان 
لە  ڕودیمان  بیڵ  وەک  ئەوێ،  گەیشتنە 
»بە ڕێژەیەکی  ڤێرجینیا دەڵێت:  زانکۆی 
لە  گ��ەورەک��ان  ئ��اژەڵ��ە  نەمانی  زۆر، 
تاکە  دا!  ڕووی  کەمدا  زۆر  ماوەیەکی 
لەناوچوونی  ڕێژە زۆرەی  ئەو  هۆکاری 
شتێکی  دەبێت  ئاژەاڵنە،  ئەو  ت��ەواوی 
تازە بووبێت لەو سەردەمەدا، ئەوەندەی 
کە  تازەش  شتی  تاکە  بزانین،  ئێمەش 
سەردەمەدا،  و  ناوچە  لەو  داوە  ڕووی 
پەیدابوونی مرۆڤ بووە لەو کیشوەرەدا«.
دەشتەکانی  »ل��ە  دەڵ��ێ��ت:  ڕودی��م��ان 
جۆری  چەندەها  ئەمەریکا،  ڕۆژئ��اوای 
زۆر  و  ژی��اوە  تێدا  ئاژەڵی  ج��ی��اوازی 
باخی  وەک  ئ��ەم��ڕۆی  ناوچەکانی  لە 
سروشتی سارینگێتی کیشوەری ئەفەریقا 
جیاواز  ج��ۆری  ل��ە  دەڵ��ەم��ەن��دت��رب��ووە 
جیاوازی ئاژەڵەکان. ڕۆژئاوای ئەمەریکا 

لەو  سەرسوڕهێنەربووە  زۆر  شوێنێکی 
وەک  ئاژەڵەکانی  لە  بێجگە  سەردەمەدا، 
ماموس و ماستەدۆن، واته پڵنگی کەڵبە 
حوشتر،  ئەسپ،  توس،  سایبەر  درێژی 
ئ��اژەڵ��ی س��ل��ۆس-ی گ���ەورەی زەوی 
جیاوازی  دیکەی  جۆری  چەندەها  و 
هەموویان  کە  ژی��اوە،  لێ  ئاژەڵەکانی 
لەناوچوونە و نەماون. باشترین ئامارگیری 
لێکۆڵینەوە زانستییەکان وا نیشان دەدات 
ئاژەاڵنە  ئەو  نەمانی  و  لەناوچوون  کە 
لەمەوپێش  ساڵێک   15000 دەوروب��ەری 
مرۆڤ  کە  کاتانەی  ئ��ەو  وات��ە  ب��ووە، 

گەیشتۆتە ئەو ناوچانە.
ڕۆژئ���اوای  ن��اوچ��ەی  زۆرب���ەی  ئەمڕۆ 
ئاژەڵی  ئەوەندە  و  چۆڵەوانییە  ئەمەریکا، 
ڕۆژئ��اوای  ناوچەیەی  ئ��ەو  ن��اژی.  لێ 
سەردەمی  لە  جیاوازە  زۆر  ئەمەریکا 

125000 ساڵ لەمەوبەر. 
بە  کۆتاییهێنان  و  البردن  و  لەناوبردن 
مرۆڤەکانەوە،  لەالیەن  ئاژەڵە گەورەکان 
هەبووە  ئاشکرای  زۆر  کاریگەرییەکی 
ل��ەس��ەر س��روش��ت��ی ه��ەم��وو س���وچ و 
دەڵێت:  کاپالن  ناوچەیە.  ئەو  قوژبنێکی 
»زۆر لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئەمەریکا 
ئەو  هۆکاری  بە  ب��وون،  ک��راوە  نیمچە 
ناوچانەدا  لەو  کە  گ��ەوران��ەی  ئاژەڵە 
ئاژەڵەکانی  بۆ  ڕێگەیان  و  دەژی���ان 
دیکەیش دەکردەوە کە باشتر تێکەاڵوی 
ئاژەڵەکانی دیکە ببن و ببن بە بەشێک لە 
سروشتی ئەو ناوچەیە. زۆر گرنگە ئێمە 
لەوە تێبگەین کە ئاژەڵە هەمەجۆرەکان، 
و  شێوە  لەسەر  هەیە  کاریگەرییان 
ئەو  ناوچەیەک.  سروشتی  بە  شێوەدان 
بچووکەکانیان  درەختە  گەورانە  ئاژەڵە 

کەللـەسەری مرۆڤ لە جۆری هیۆمینیدی کە لە کیشوەری ئەفەریقا هەبوون
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ناوچەکەدا  لە  ڕێرەویان  و  دەشکانەوە 
دروست دەکرد و ئەمەش وای دەکرد کە 
ناوچەکان کراوە بن، هەڵبەتە نەک وەک 
مرۆڤەکان کە ئاگریان بەکاردەهێنا بۆ ئەو 
مەبەستە، بەڵکو سروشتی ژیانکردنی ئەو 
ئاژەڵە گەورانە کاریگەری خۆی هەبووە 
بۆ سەر دروستکردنی سروشتێکی کراوە 

لە هەر ناوچەیەکدا«. 
جیهانی ئاوی

بە  ئۆقیانوسەکانیشمان  ناو  ژیانی  ئێمە 
ڕێژەیەکی یەکجار زۆر کەم کردۆتەوە. 
بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتەی کە لە ساڵی 
ڕاوەماسی  ئاستی  دەرچ��ووە،  2010دا 
ئاستی  بەرامبەر   17 بەریتانیا،  واڵتی  لە 
لە  زیاتربووە   1880 دەیەی  ڕاوەماسی 
گرتنی هەمان ڕێژەی ماسی. بە گوێرەی 
ئامارگیری واڵتە یەکگرتووەکان، زیاتر 
جیهان،  دەریاکانی  کەنارە  نیوەی  لە 
لە  تێیاندا  ماسی  ڕاوک��ردن��ی  ڕێ��ژەی 

سنوری خۆی تێپەریوە. 
بۆتە  نەهەنگەکانیش  ڕاوک���ردن���ی 
هۆیکارێکی دیکه بۆ گۆڕینی سروشتی 
لە  ی��ەک��ج��اری.  ب��ە  ئۆقیانووسەکان 
بە هۆی  بیستەمدا،  سەرتاسەری سەدەی 
جیاوازی  جۆری  چەندین  ڕاوکردنەوە، 
تا  و  نەمان  سنوری  گەیشتنە  نەهەنگ، 
ئێستاش ڕێژەی ئەو جۆرانە بە گوێرەی 
بۆ  ن��ەک��ردووەت��ەوە  زی��ادی��ان  پێویست 
ڕێژەیەکی تەندروست، واتە بۆ ڕێژەیەک 
کە مەترسی نەمانیان لەسەر کەم بێتەوە. 
ڕاوکردنی  ڕێژەی  کە  ئەوەیش  وێڕای 
ژێر  خراونەتە  نەهەنگەکان  ج��ۆری 
گوێرەی  بە  نێودەوڵەتییەوە.  چاودێری 
نەهەنگەکان  ڕێ��ژەی  ئامارگیرییەکان، 
هەیە.  ئەمڕۆ  کە  بووە  زیاتر  لەوە  زۆر 

هەمپباک  نەهەنگی  ڕێژەی  کاتێکدا  لە 
بووە  ه��ەزار  سەد  پێنج  و  ملیۆن  یەک 
وەختی خۆی، ئێستا تەنیا 100 هەزاریان 
جیهاندا.  سەرتاسەری  لە  ماوەتەوە  لێ 
نەهەنگەکانی  ج��ۆرە  بەهەمانشێوەش 
سپیرم،  بەوهێد،  مینک،  وەک:  دیکەی 
ڕێژەکانیان بە تەواوی کەمی کردووە بە 

هۆی ڕاوکردنەوە. 
کەش  ئێمە  دیکەیشەوە،  لەالیەکی 
لە  و ه����ەوای زەوی���م���ان گ���ۆڕی���وە. 
گازی  ڕێژەی  2013دا،  ساڵی  سەرەتای 
بەرگەهەوای  لە  کاربۆن  دوانۆکسیدی 
هەر  بۆ  ب��ەش   400 گەیشتە  زەوی���دا، 
ملیۆن بەشی هەوای زەوی. لە دوا ملیۆن 
بۆ  ساڵی تەمەنی زەویدا، زەوی خۆمان 
دوانۆکسیدی  ڕێژەی گازی  یەکەمجارە 
گوێرەی  بە  ڕێژەیە.  ئەو  بگاتە  کاربۆن 
سنووری  دوا  زانستییەکان  لێکۆڵینەوە 
ئەو ڕێژەیە نابێت لە 350 بەش بۆ هەر 
بەرگەهەوای  لە  بپەڕێت  تێ  ملیۆنێک 
لە سەرەتای ساڵی 2013  بەاڵم  زەویدا، 
ئێمە ئەو سنورەمان تێپەڕاند که 125000 
ساڵ لەمەوبەر ئەو ڕێژەیە 275 بەش بووە 
بۆ هەر ملیۆنێک بەش لە هەوا. زۆربەی 
دەگەڕێتەوە  زیادبوونەش  ئەو  زۆری 
سووتەمەنییە  و  ن��ەوت  سوتاندنی  بۆ 
مرۆڤەوە.  لەالیەن  زەمینییەکان  ژێ��ر 
دەشگەڕێتەوە بۆ لەناوبردنی دارستانەکان 
ملیۆنان  که  جیهاندا  سەرتاسەری  لە 
ساڵە، دارستانەکان، یارمەتیدەرێکی زۆر 
کاریگەربوون لە کەمکردنەوەی ڕێژەی 
بەرگەهەوای  لە  کاربۆن  دوانۆکسیدی 

زەویدا. 
ک���اری���گ���ەری زۆرب����وون����ی گ���ازی 
ڕاستەوخۆ  کاربۆنیش  دوانۆکسیدی 

زەوی  سەر  بەستەڵەکەکانی  ناوچە  لە 
جیهاندا  سەرتاسەری  لە  دەرکەوتووە. 
ڕووبارە بەستەڵەکەکان دەکشێنەوە دواوە 
هەندێک  لە  و  دەبێتەوە  کەم  لێیان  و 
بە  بەستەڵەکانە  ڕووب��ارە  ئەو  شوێنیشدا 
لە  لێکۆڵینەوە  لیژنەی  نەماون.  تەواوی 
کولۆرادۆ  زانکۆی  بەستەڵەکی  و  بەفر 
ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە 
 130000 لە  زیاتر  لەسەر  ئامارگیری 
رووب�����اڕی ب��ەس��ت��ەڵ��ەک ک����ردووە لە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  جیهاندا.  سەرتاسەری 
بەستەڵەکییانە  ڕووبارە  لەو  هەندێک  کە 
زۆرب��ەی��ان  ب��ەاڵم  ک���ردووە،  گەشەیان 
کە  ئامارگیرە  ل��ەو  ک���ردووە.  کەمیان 
ڕووبارێکی  هەر  بۆ  دەرکەوتووە  کراوە 
زیاتر  ک��ردووە،  گەشەی  کە  بەستەڵەک 
هەڵکشاون  بەستەڵەک  ڕووب��اری   10 لە 
سەرتاسەری  لە  ک���ردووە  کەمیان  و 
جیهاندا. لە ساڵی 1910دا نزیکەی 150 
ناوچە  لە  هەبووە  بەستەڵەکی  ڕووباری 
سروشتییەکانی مۆنتانادا، بەاڵم ئەمرۆ تەنیا 
2009دا  ساڵی  لە  ماوەتەوە.  دانەیان   30
ڕووباری بەستەڵەکی شۆکەڵتایا لە واڵتی 
بۆلیڤیا، کە ڕۆژگارێک بەرزترین شوێنی 
لە جیهاندا،  بووە  بەفر  خلیسکێنەی سەر 
لوتکەی  سەهۆڵی  نەما.  ت���ەواوی  بە 
زەوی،  باشوری  و  باکور  بەستەڵەکی 
پارچە پارچە لێیان دەبێتەوە و دەتوێنەوە، 
بە  بەستەڵەکییانە  پارچە  لەو  هەندێک 
ئەندازەی شارێکی گەورەن. بە ئەندازەی 
شارێک لە پارچە بەستەڵەک لێیان دەبێتەوە 
ئۆقیانوسەکان  ناوجەرگەی  ب��ەرەو  و 
کێش دەبن و دەتوێنەوە. لە مانگی 7ی 
بە  بەستەڵەک  پارچەیەکی  2013دا  ساڵی 
ئەندازەی هەموو شاری نیویۆرک دەبوو، 

ئێسکەپەیکەری مامۆس کەللـەسەری هۆمۆئیرەکتەس لە رۆژهەاڵتی ئاسیا
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دورگ��ەی  لە  کیلۆمەتر   30 نزیکەی 
پین-ی بەستەڵەکی ئەنتارتیکا جودا بۆوە.  
ژی��ان  شریتەکەی  ک��ە  کاتێکدا  ل��ە 
ئەو  قۆناغ  بە  قۆناغ  و  هەڵدەکەینەوە 
هەیبووە  م��رۆڤ  کە  کاریگەرییانەی 
دەگەینە  سەردەمێکدا  لە  دەیانسڕینەوە، 
ئەو قۆناغەی کە چی دیکه کاریگەری 
با  ئێستا  زەوی.  سەر  بۆ  نەماوە  مرۆڤ 
بکەین،  دیکه  شتێکی  خۆشی  بۆ  هەر 
ساپیان  هۆمۆ  ڕەگ��ەزی  ت��ەواوی  بە  با 
وا  البەرین.  ت��ەواوی  بە  ئێمەین،  کە 
ساڵ   125000 کە  چ��اوت  بەر  بیهێنە 
باپیرانمان  کەمەی  ڕێژە  ئەو  لەمەوبەر 
کارەساتێک  بە  ئەفریقا،  ڕۆژئ��اوای  لە 
وەک،  کارەساتی  لەناوچوون.  هەموویان 
باڵوبوونەوەی ڤایرۆسێکی کوشندە، یان 
با  ئێستا  دیکەی سروشتی.  کارەساتێکی 
هەڵمان  کە  ژیان  مێژووەی  شریتی  ئەو 
کردۆتەوە، دیسانەوە لێی بدەینەوە، داخۆ 
جیهانی ئەمڕۆمان چۆن دەبێت بێ بوونی 

مرۆڤ؟
لە هەندێک بوارەوە، وەاڵمی ئەو پرسیارە 
کە  ئەوەیە  ئەویش  ئاشکرایە،  و  ڕوون 
 125000 جیهانێکی  وەک  جیهانەکەمان 
زەویناس  زانای  دەبوو.  لەمەوپێش  ساڵ 
لێستەر  زانکۆی  لە  ساالسیێویکز  جان 
لە بەریتانیا دەڵێت: »لەو هەلومەرجانەدا، 
ئێمە ژینگەیەکی بایۆسفێری بەردەواممان 
دەبوو کە زۆر سەختە بتوانین بە تەواوی 
بیر لە هەموو کاریگەرییەکانی بکەینەوە، 
و  بەرباڵوبووە  زۆر  مرۆڤ  کاریگەری 
بووە.  ناڕاستەوخۆ  کاتیشدا  هەندێک  لە 

کاریگەرییە  ل��ەو  زۆر  پێویسته  بۆیه 
تەنیا  نەک  الببرێن  ناڕاستەوخۆیانەش 
بەاڵم  ئاشکرا،  کاریگەریی  هەندێک 
شتێک  چەند  دەتوانین  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
بوونی  وەک،  شتی  بکەین،  پێشبینی 
دەشتایی  بوونی  زۆرتر،  زۆر  دارستانی 
سەرتاسەری  ئەمانه  ساڤانا،  دەشتی  وەک 
نەبوونی  دەگ��رت��ەوە.  زەوی��ی  هەموو 
و  کێڵگە  نەبوونی  ڕێگەوبان،  و  جادە 
دیکەیشەوە  لەالیەکی  شارۆچکەکان«. 
سەر زەوی پڕ دەبوو لە ئاژەڵە گەورەکان 
و دەریاکانیش پر دەبوو لە نەهەنگ و 

ماسی. 
بەاڵم ڕودیمان وای بۆ دەچێت کە ئەو 
ب��ەردەوام  جۆره  بەو  سروشتە   شێوازە 
نەدەبوو. ئەگەر مرۆڤ لە ئارادا نەبوایە 

 125000 و 
لەمەوبەر  س��اڵ 
پێ  ک��ۆت��ای��ی��ان 
ئ��ەوە  بهاتایە، 
ئێمە  ئ��ێ��س��ت��ا 
ک��ەوت��ب��ووی��ن��ە 
قۆناغێکی  ن��او 
دی������ک������ەی 
 . ە و کە ڵە ستە بە
چ�����ی�����ن�����ە 
ن  کا ڵییە هۆ سە
ڕووب������ارە  و 
ب��ەس��ت��ووەک��ان 
دەکرد  زیادیان 
چ���ەرخ���ی  و 
بەستەڵەک دەبوو. 

زۆر  ڕوودیمان  بۆچوونەی  ئەو  سەرەتا 
دوای  ئێستا،  بەاڵم  گیرا،  لێ  ڕەخنەی 
ئەو  بەسەر  تێپەڕبوون  ساڵ  دە  لە  زیاتر 
بۆچوونەدا، زۆربەی زاناکانی کەشوهەوا 
بڕوایان  و  ب��ۆچ��وون��ەدان  ئ��ەو  لەگەڵ 
ئامارگیرییەکان  گوێرەی  بە  کە  وایە 
لە  ئێمه  ئێستا  دەبوو  دۆزینەوەکان،  و 

قۆناغێکی بەستەڵەکیدا بژین. 
ڕودی�����م�����ان دەڵ����ێ����ت: »ئ���ەگ���ەر 
لەناو  بسڕیتەوە  مرۆڤ  کاریگەرییەکانی 
بەستەڵەک  ڕێژەی  زەویدا،  بەرگەهەوای 
و بەسەهۆڵبوونی دەریا و ئۆقیانووسەکان 
کە  لەوەی  وەک  دەبوو  بەرباڵوتر  زۆر 
دارستانەکانی  ڕێ���ژەی  ه��ەی��ە.  ئێستا 
واڵتی  س��ەرووی  و  سیبیریا  ناوچەی 
کەنەدا بە تەواوی کەمی دەکرد و چینی 
دەکرد.  گەشەی  شوێنانەدا  لەو  سەهۆڵ 
ئێمە  لەبەرئەوە دەبوو کە  ئەوەش زیاتر 
لە سەرەتایەکی زۆر زووی چەرخێکیی 

دیکەی بەستەڵەکیدا دەبووین«. 
لەوانەشە بەو شێوازە نەبوایە، بەبێ بوونی 
ئێمە، لەوانەیە جۆرێکی دیکەی مرۆڤەکان 
نیاندەرتاڵەکان  وەک  هەبووە  بوونیان  کە 
یان هۆمۆئیرەکتەس یان ئەو جۆرانەی کە 
تا ئێستا بە باشی نەناسراون، گۆڕانکارییان 
بەسەردا هاتبا و گەشەیان کردبا و شکڵ 
تایبەتیی دیکەیان بدایە بە  و شێوازێکی 

ئیکۆسیستەمی زەوی. 
ئەو  سەبارەت  گومانە  بە  زۆر  تاتێرسال 
کە  ئ��ەوەی  »دوای  دەڵێت:  و  بابەتە 

دۆدۆ باڵندەی  ئێسکەپەیکەری 

ستێلەر دەریایی  مانگای  ئێسکەپەیکەری 
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یەکێک لەو جۆرانە توانی دابمەزرێت، 
ئێمەدا  پێکانی  شوێن  بە  ئەوانیش  ئایا 
بە  دەبوون  ئەوانیش  ئایا  دەڕۆیشتن؟، 
ئەو  واتە  ئێمە،  تەواوەتیی  جێنیشنی 
جیهانمان  بۆ  ئێمە  کە  چارەنووسەی 
هێناوە، ئایا هەمان چارەنووس دەبوو بۆ 
جیهانەکەمان ئەگەر جۆرێکی دیکەی 
نا..  ئێمە گەشەی کردبا؟  مرۆڤ وەک 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بۆناچم«.  وای  من 
لەو  بیروبۆچوونەکان  و  گفتوگۆ 
بارەیەوە، زۆر بەتام و بەچێژتر دەبێت 

لەو بارەیەوە. 
دای��ڤ��د گ��ری��ن��س��پ��وون ک��ە زان���ای 
مۆزەخانەی  لە  ئەسترۆبایۆلۆژییە 
دەڵێت،  کۆلۆرادۆ  سروشتیی  زانستیی 
»ئەو بیرۆکەیەش هەیە کە بیرۆکەیەکی 
تایبەتە و بە تێکەاڵوبوونی ئیڤەلویشنی 
کە  دێت  مانایە  بەو  ئەمەش  ناسراوە، 
جۆرێکی  نەبووینایە،  ئێمەش  ئەگەر 
شتی  هەمان  و  کایەوە  دەهاتە  دیکە 
کاری  کردوومانە.  ئێمە  کە  دەک��رد 
فشاری  لەژێر  سروشتی  هەڵبژاردنی 
هەلومەرجی ژیاندا، جۆرەکانی دیکەی 
ناچار دەکرد کە بە هەمان قۆناغەکانی 
ئەو شێوازە پەرەسەندنەدا بڕۆن کە ئێمە 
هەلومەرجەکان،  ڕۆیشتووینە.  پێیدا 
دروست  کاردانەوەیەکیان  کۆمەڵە 
دەکرد بۆ جۆرەکانی دیکە کە چەند 
تایبەتمەندییەکانی  نێوان  پەیوەندیەکی 
مێشک،  گ��ەورەی��ی  ئ��ەن��دازەی  وەک 
و  سومبوڵی  بیرکردنەوەی  زم��ان، 
ئەگەر  داهێنانی کشتوکاڵیشیان کردبا. 
سیناریۆکە تەنیا ئەوە بێت کە جۆری 
کاتەدا  لەو  ئەوە  نەمابان،  هۆمۆساپیان 
دیکە  هەلومەرجەکانی  کە  دەبینین 

هێنانە  دەبووە  و  دەبوون  خۆیان  وەک 
وەک  لەیەکچووی  جۆرێکی  کایەی 
ئێمە  وەک  ڕێک  هەڵبەتە  ئێمە.  جۆری 
بوونی  لەبەر  ئەوەش  دەرنەدەچوون، 
ڕێژەیەکی زۆری ڕێکەوتە جیاوازەکان 
و لەوانەیە ئەو شێوازە پەرەسەندنەی ئەو 
جێنیشینی  کە  دەڕۆیشت  پێیدا  جۆرە 
پێ  زۆرت��ری  کاتێکی  دەب��وون،  ئێمە 
ئاستی  هەمان  دەگەیشتنە  تا  چووبا 

ئێستای ئێمە و جیهانەکەمان«. 
کە  شتانەی  ئەو  هەموو  کورتی،  بە 
جۆرێک  بە  بوو  لەوانە  داوە،  ڕووی 
دابایەوە.  ڕووی  دیکە  شێوازێکی  یان 
ئێستای  کە  شێوازەی  ئەم  لەوانەیە 
ئێمەدا،  شوێنی  لەگەڵ  تێدایە،  زەوی 
ئەگەر  تەنانەت  بێت.  حەتمی  شتێکی 
هاوکێشەکاندا  لەناو  ئێمەش  بوونی 
الببرێ و هەموو دارستانەکان دووبارە 
هەموو  و  بکرایەتەوە  لێ  خۆیان  وەک 
کرابایانەوە،  زیندوو  گەورەکان  ئاژەڵە 
ل��ەم��اوەی دەوروب����ەری س��ەد ه��ەزار 
هەاڵنە  ئەو  پێشکەوتنە،  ئەو  ساڵێکدا، 
زەوی  بەسەر  ئێمە  شێواندنەی  ئەو  و 
و ئیکۆسیستەمی زەویمان هێناوە، وەک 
گرینسپوون  کایەوە.  هاتبایەتە  خۆی 
ئەوەم  توانای  من  »خۆزگە  دەڵێت، 
دەب���وو ک��ە ت��وان��ی��ب��ام چ��ارەن��ووس��ە 
کە  کردبا  بەدی  دیکەم  جیاوازەکانی 

چۆن دەبوون«. 

له  ئینگلیزییه وه : گۆران دیراك

سه رچاوه :
 New scientist ،November 16
– 22, 2013 No 2943

مرۆڤی سەردەم 125000 ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراستدا جێگیر ببوون، 50000 ساڵ لەمەوبەر 
گەیشتنە ناوچەکانی خوارووی ئاسیا، نزیکەی 45000 
ساڵ لەمەوبەر گەیشتنە ئەوروپا و 40000 ساڵ لەمەوبەر 
گەیشتنە واڵتی ئوسترالیا و لەنێوان 30000 ساڵ بۆ 
15000 ساڵ لەمەوبەر گەیشتنە کیشوەری ئەمەریکا. دوا 
شوێنی نیشتەجێبوون کە مرۆڤی سەردەم توانی خۆی پێ 
بگەیەنێت، واڵتی نیوزلەندا بوو کە نزیکەی 700 ساڵ 
لەمەوپێش مرۆڤی تێ چووه

لە  نیاندەرتاڵ  مرۆڤی  کەللـەسەری 
بەشی الی ئەوروپا

کەللـەسەری مرۆڤی هۆمۆساپیان کە لە 
ئەفەریقا هەبوون
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سەگ کۆنترین هاوڕێی مرۆڤ

وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع
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سەگ ئاژەڵێكی شیردەرە و یەكێكە 
دێر  لە  مرۆڤ  که  گیانەوەرانەی  لەو 
بەوە  زۆرجار  كردووە.  ماڵیی  زەمانەوە 
لەنێو  و  بەوەفایە  كە  دەكرێ  وەسف 
هاوڕێی  "باشترین  نازناوی  گیانەوەراندا 
نازناوە  ئ��ەم  وەرگ��رت��ووە.  م��رۆڤ"ی 
توانایەكی  سەگ  كە  هاتووە  ل��ەوەوە 
ناسینەوەی  بۆ  هەیە  گ���ەوەری  زۆر 

ماوەیەكی  گ��ەرچ��ی  خ��اوەن��ەك��ەی، 
سەگ  بكەوێتەوە.  دوور  لێی  زۆریش 
سەر بە خێزانی سەگەلە كە لە گورگ 
و چه قه ڵ و ڕێوی-ش ده گرێته وه . هیچ 
شیردەرێكی دیكە لەسەر ڕووی زەوی 
قەبارەو كێش  شێوەو  وەك سەگ  نییە، 
و درێژی و ڕەنگ و سیفەتی جیاوازی 
هەبێت، وەك ئەوەی که سەگ هەیەتی. 
ڕەچەڵەكێكەوە  لە  جیاوازییانە  ئ��ەم 
لە  و  جیاوازە  دیكە  ڕەچەڵەكێكی  بۆ 
جیهاندا نزیكەی 400 ڕەچەڵەكی سەگ 
هەیە. ئەم ژمارەیەش ڕۆژلەدوای ڕۆژ لە 
لەسەر  بەردەوامە  مرۆڤ  زیادبووندایەو 
دۆزینەوە یان دروستكردنی ڕەچەڵەكی 
تازە، تاكو لە پێشانگاكانی نمایشكردنی 
و  وەرزشییەكان  پێشبڕكێ  و  جوانی 
پاسەوانی خانووبەرەو كاری جەنگی و 

پۆلیسی و دەیان كاری قورسی دیكەدا 
بهێنێت.  بەكاریان 

سەگ  وای��ە  پێیان  زانایان  لە  هەندێ 
لە  كە  گورگانەیە  ئەو  ڕەچەڵەكی  لە 
ئەمریكادا  باكوری  و  ئاسیا  و  ئەوروپا 
گۆی  نیوە  لە  گورگ  گوایە  هه بوون، 
باكوری زەوی، پێش زیاتر لە 12 هەزار 
ئەو  گوندەكانی  لە  لەمەوبەره وه ،  ساڵ 
سەردەمەدا ژیاون و بە شوێن خۆراكدا 
وایە  پێیان  دیكە  هەندێكی  گ��ەڕاون. 
سەگ لە ڕەچەڵەكی گورگی ئاسیاییە، 
ئەمە ئەو كاتە بووە كە مرۆڤی سەردەمی 
گورگی الی  بەچكەی  بەردین  چاخی 
بەخێوی كردووە،  هێشتووەتەوەو  خۆی 
پاشان دوای تێپەڕینی چەندین نەوە ماڵی 
كراون و بوون بە سەگ كە لە هێز و 
ددانیدا  شێوەی  و  جەستەیی  پێكهاتەی 
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سیبیریا  ناوچەی  لە  چووە.  باوانی  لە 
دۆزراونەتەوە،  بەردبوو  بە  ژمارەیەك 
لە  ئاژەڵێكی  چەند  بوونی  بۆ  ئاماژە 
سەگ چوو دەكەن كە لەگەڵ مرۆڤی 
بە  ئەو  تەمەنی  ژیاون،  ناوچەیەدا  ئەو 
ساڵ  هەزار   60 لە  زیاد  بۆ  بەردبووانە 
هەندێ  هەروەها  دەگەڕێتەوە.  لەمەوبەر 
ئاماژەی دیكە هەیە ئەوە دەسەلمێنن كە 
بەرفراواندا  ناوچەیەكی  لە  سەگی ماڵی 
و  بەریتانیا  لە  كە  ه��ەب��ووە  بوونیان 
بۆ  درێژدەبێتەوە  سویسراوە  و  ئەڵمانیا 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست. واتە لە زەمەنی 
چاخی بەردینی نوێ كە لە 9000 ساڵ 
پێش زاینەوە دەست پێدەكات. هەندێ 
بنەچەی سەگ  وایە  پێیان  دیكە  زانای 
لە گورگی ڕەنگ بۆری خۆڵەمێشییەوە 
ئەوەیە  جیاوازییەكەیان  پەیدابووە. 
بەسەر  بێت  زاڵ  توانیویەتی  س��ەگ 
ترسیدا لە مرۆڤ و توانیویەتی لەگەڵیدا 
سەگ  شێوەیە  بەم  ببێت.  ماڵی  و  بژی 
لە شار و گوندەكاندا،  بوونی  بە هۆی 
توانیویەتی بە ئاسانی خۆراك و پەناگای 
پاشماوەی  لەسەر  و  بكەوێت  دەست 
خۆراك یان لەسەر ئەو خۆراكەی مرۆڤ 
خستویەتیە بەردەمی بژی، لێرەوە بنەچە 
یان ڕەچەڵەكی ئەسڵی سەگ، گورگە 

و ماڵی كراوە.
سەگ و فیرعەونەكان

ئەوە  میسرییەكان  شوێنەوارە  وێنەو 
بایەخیان  فیرعەونەكان  كە  دەسەلمێنن 
گرتووە.  لێ  رێزیان  و  داوە  سەگ  بە 
ڕەچەڵەكی  بوونی  بۆ  ئاماژە  وێنانە  ئەم 
وەك  دەك��ەن،  پاكی سەگ  و  ڕەس��ەن 
تانجی. واتە ڕەچەڵەكێك كە تێكەڵ یان 
سەگیان  فیرعەونەكان  نەبێت.  دووڕەگ 
ئاژەڵەكانی  و  كەمتیار  ڕاوكردنی  بۆ 
دیكە و پاس-یش بەكارهێناوە، بگرە لە 
جەنگ و شەڕو شۆڕەكانیشدا بەكاریان 
یەكێك  بە  فیرعەونی  سەگی  هێناوە. 
سەگ  كۆنەكانی  هەرە  ڕەچەڵەكە  لە 
دادەنرێ لە جیهاندا. وێنەی ئەو سەگانە 
فیرعەون  گۆڕستانی  دی��واری  لەسەر 
كە  دۆزراون��ەت��ەوە  دووەم"  ی  "ئەنتیفا 

زاین  پێش  ساڵ   2300 بۆ  مێژووەكەی 
دەگەڕێتەوە. سەگی فیرعەونی لووس و 
تا   53 نزیكەی  بەرزییه که ی  بووە،  خز 
70 سانتیمەتر بووە، كێشی لە نێوان 15 
بۆ 23 كیلۆگرام بووە. تووكێكی كورتی 
یان  بریسكەداری هەبووە، ڕەنگی زەرد 
پەنجەكانی  سەری  بووە.  تۆخ  سووری 
پێی، ڕەنگیان سپی بووە. لەسەر سنگی، 
پەڵەیەكی سپی هەبووە لە ئەستێرە چووە. 
لە شێوەی  هەروەها كۆتایی كلكی كە 
قامچیدا بووە ڕەنگی سپی بووە. زۆربەیان 
دەموچاویانەوە  ناوەڕاستی  و  سەروو  لە 
هێڵێكی سپیان هەبووە. سەگی فیرعەونی 
كاتێ توڕە بووە یان هەڵچووە، ڕەنگیان 
لووت  ڕەنگی  واتە  داگ��ەڕاوە.  سوور 
قووتەكەی  گوێچكە  دوو  ه��ەر  و 
تۆخ.  پەمەیی  ڕەنگێكی  بۆ  دەگ��ۆڕران 
بووە  بەناوبانگ  بەوە  فیرعەونی  سەگی 
كە لە كاتی ڕاوكردندا هەردوو هەستی 
بووە،  بەهێز  زۆر  بینینی  و  بۆنكردن 
قەپاڵی  ڕایكردووەو  زۆر  بەخێراییەكی 

بێئه ندازه بەهێز بووە.
سەگی ماڵی

س��ەگ ل��ە دێ��ر زەم���ان���ەوە ب��ۆ زۆر 
ب��ۆ هەر  ب��ەك��اره��ێ��ن��راوە،  م��ەب��ەس��ت 
لە  تایبەت  ڕەچەڵەكێكی  مەبەستێك، 
لەگەڵ  تەواو  كە  بەكارهێنراوە  سەگ 
ئەو  نموونە  بۆ  گونجاوە.  مەبەستەكەدا 
دەك��ەن،  پاسەوانی  ك��اری  سەگانەی 
بە وەفا و زیرەك و  ناسراون زۆر  بەوە 
هەیە  زۆریان  توانایەكی  و  چاوكراوەن 
هەروەها  نەنووستن.  و  شەونخونی  بۆ 
تینوویان  ی��ان  برسی  زۆر  گ��ەرچ��ی 
هیچ  نابن  ڕازی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بێت، 
خواردنەوەیەك  یان  خۆراكێك  جۆرە 
وەربگرن.  نەناسراو  نامۆو  خەڵكانی  لە 
سەگانە  جۆرە  ئەم  دیكەی  سیفەتێكی 
ڕاهێنانیان  و  مەشق  ئاسانی  بە  ئەوەیە 
پێ دەكرێ و دەنگێكی بەهێز و زلیان 
هەر  هاتنی  لە  خاوەنەكانیان  تا  هەیە 
ئاگادار  نەناسراو  و  غەوارە  كەسێكی 
جەنگییە،  سەگی  هەرچی  بكەنەوە. 
واتە ئەو سەگانەی لە بەرەكانی جەنگ 

شۆڕەكاندا  شەڕو  بەندی  سەرو  لە  و 
سیفەتی  كۆمەڵێ  ئەوا  بەكاردەهێنرێن، 
جەستەیەكی  لەوانە  هەیە،  جیاوازیان 
خاوەنی  ه��ەی��ە،  پتەویان  و  تۆكمە 
توانای  ل���ەڕادەب���ەدەرن،  خێراییەكی 
ئامانج  ناسینی  و  پەالماردان  و  بازدان 
هەیە.  دوژمنی  ناسینی  جیاكردنەوەو  و 
پێی  ئەركەی  ئەو  دەتوانێ  لەوە  جگە 
و  زۆر  خێراییەكی  بە  هەم  سپێردراوە، 
هەم بە بێدەنگی و بێئەوەی دوژمنەكەی 

هەستی پێ بكات، جێبەجێی بكات.
ئەو  وات��ە  نمایشەكان،  سەگی  ب��ەاڵم 
جوانیدا  نمایشەكانی  لە  سەگانەی 
سیفەتی  كۆمەڵێ  بەكاردەهێنرێن، 
قەبارەیەكی  لەوانە  هەیە،  جیاوازیان 
هەیە،  قەشەنگیان  شێوەیەكی  و  بچوك 
نیانیان  و  نەرم  وردیلەو  جەستەیەكی 
سوكەڵەیان  و  ناسك  دەنگێكی  هەیە. 
هەیە. ئەم ڕەچەڵەكە لە سەگ، هەست 
بە جوانی و ناسكی خۆی دەكات، بۆیە 
الرو  و  لەنجە  بە  ڕۆشتندا،  كاتی  لە 

عیشوەو ناز و فیزەوە دەڕوات.
ئەو سەگانەی نابیناكان دەبەن بەڕێوە، لە 
ڕەچەڵەكی "البرادۆر"ن و نرخیان زۆر 
لە مەشق و  گرانە و دوای سێ مانگ 
بەوپەڕی  كارەكەیان  دەتوانن  ڕاهێنان، 
بدەن.  ئەنجام  دڵسۆزییەوە  و  شارەزایی 
ڕێگاكان  ش��ارەزای  ماوەیە  ئەو  دوای 
شوێنەكانی  هاتوچۆو  نیشانەكانی  و 
پەڕینەوەی پیادەو جێگای نیشتەجێبوونی 
ش��ارەزای  بگرە  دەب��ن.  خاوەنەكانیان 
شوێنەكانی ناو بازاڕو جێگاكانی كڕین 
سەیرتر  هەمووی  لە  دەبن.  فرۆشتن  و 
ئەوەیە ژمارەی ئەو پاسانە دەزانێت كە 
هەر  ببن!  سواری  دەبێ  خاوەنەكانیان 
بۆیە تەنها باز دەداتە ناو ئەو پاسانەی كە 
سەیرترین  دەبێت!  سواری  خاوەنەكەی 
لە ڕەچەڵەكی البرادۆر،  جۆری سەگ 
باشی  توانایەكی  كە  سەگانەن  ئ��ەو 
ڕزگاركردنی  بۆ  هەیەو  مەلەكردنیان 
بەكاردەهێنرێن.  خنكاو  خەڵكانی 
و  بەسەرهات  گەلێك  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
و  ئازایەتی  لە  باس  كە  هەیە  چیرۆك 
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دەك��ات.  سەگانە  ج��ۆرە  ئ��ەم  بوێری 
سەگانە  لەو  هەندێ  دەكات  لەوە  باس 
منداڵی  و  ئاگردا  بەنێو  خۆیان كردووە 
هەندێكی  كردووە.  ڕزگار  بچووكیان 
ژەهراویان  ماری  پەالماری  دیكەیان 
لە  مرۆڤەكەیان  و  كوشتویانە  و  داوە 

مردنی ڕاستەقینە ڕزگار كردووە.
ئەو سەگانەی لە ماڵ و خانووبەرەكاندا 
باشیان  توانایەكی  دەك��رێ��ن،  بەخێو 
خێزانی  ئەندامانی  ناسینەوەی  بۆ  هەیە 
و  دۆس��ت  و  ه��اوڕێ  و  خاوەنەكەی 
هەروەها  خێزانەكەی،  برادەرەكانی 
ناسینەوەی  بۆ  هەیە  باشیان  توانایەكی 
هەر  نەیار،  و  نەناس  و  نامۆ  خەڵكانی 
بۆیە لەگەڵ بینینی ئەو جۆرە كەسانەدا، 
دەست دەكات بە وەڕین و پەالماریان 
فێركراوە  ئەوە  سەرەڕای  ئەمە  دەدات. 
میز و پیساییەكەی لە دەرەوەی ماڵ یان 

لە شوێنی تایبەتدا كە بۆی ئامادەكراوە 
بكات.

توانای  ئەوا  پۆلیسییە،  سەگی  هەرچی 
بۆنكردنی  ت��وان��ان��ی  ل��ە  بۆنكردنی 
توانایەكی  و  زیاترە  دیكە  سەگەكانی 
گ���ەورەی ه��ەی��ە ب��ۆ ج��ی��اك��ردن��ەوەی 
بۆنی  كاتێ  ئەو  یەكتری.  لە  بۆنەكان 
ئ��ەوا  دەك����ات،  كەسێك  پێی  ج��ێ 
كیلۆمەتر  چەندین  ماوەی  بۆ  دەتوانێ 
بۆنی  لە  و  بكەوێت  بۆنە  ئەو  دوای 
لێی  و  بكاتەوە  جیا  دیكەی  كەسانی 
بۆنی  دەتوانێ  هەروەها  نەچێت.  تێك 
ئەگەرچی  بكات،  هۆشبەرەكان  ماددە 
و  نهێنی  و  ورد  زۆر  شێوەیەكی  بە 
سەگانە  ئەم  شاررابێتنەوە.  مه حکه میش 
هەندێجار لە دادگاكاندا، وەك بەڵگە بۆ 
ناسین و دۆزینەوەی قاچاخچی و بكوژ 

و تاوانباران بەكاردەهێنرێن.

فاكتەرە  لەو  یەكێكە  ڕان،  ناو  سەگی 
و  چ��اودێ��ری  بۆ  سەرەكیانەی  ه��ەرە 
بەكار  مااڵت  مەڕو  لە  پارێزگاریكردن 
واڵتانەی  لەو  تایبەتی  بە  دەهێنرێن، 
هەیە.  گەورەیان  و  ف��راوان  لەوەڕگای 
مەڕ  ڕان��ە  سەگە  ج��ۆرە  ئەم  ئاشكرایە 
گۆشتخۆرو  گیانلەبەرە  لە  م��ااڵت  و 
لە  یان  گورگ  وەك  مەترسیدارەكانی 
دزو جەردەكان دەپارێزێت. هەروەها مەڕ 
لەو شوێنانەدا كۆدەكاتەوە  و مااڵتەكان 
كە شوانەكە لە كاتی ڕۆژدا دەستنیشانی 
یان  ئاوابووندا  خۆر  لەكاتی  و  دەكات 
باریندا  بەفر  و  باران  ڕەهێڵەی  كاتی  لە 
گەوڕەكانیان.  ب��ۆ  دەیانگەڕێنێتەوە 
زۆرجار ئەم سەگانە شوێنی ئەو مەڕ و 
بزن و مانگایانە دەدۆزێتەوە كە بوون بە 
ژێر هەرەسی بەفرەوە، ئەمەش وادەكات 
پێش ئەوەی مردارببنەوە ڕزگار بكرێن.

سەگی نمایش
هەست بە جوانی و 
ناسكی خۆی دەكات
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لە  جیاوازییەی  هەموو  ئ��ەو  لەگەڵ 
كەچی  هەیە،  سەگەكاندا  سیفەتی 
هەموویان لە الیەنی توێكارییەوە لەیەك 
پەیكەرێكی  ئێسكە  س��ەگ  دەچ��ن. 
هه موو   %10 لە  دەكاتە  هەیە و  سوكی 
ئێسكەپەیكەری  كۆئەندامی  كێشی. 
پێكهاتووە.  ئێسك   321 لە  هەموویان 
ڕەچەڵەكەكان لە ژمارەی ئێسكی كلكدا 
لێك جیاوازن. بەاڵم قەفەزەی سنگیان لە 
13 جووت پەراسوو پێكهاتووە،  بڕبڕەی 
بڕبڕەی  بڕبڕەی مل و 13  لە 7  پشتیان 
سنگ و 7 بڕبڕەی لۆكەیی و 3 بڕبڕەی 
لە  یەكێك  هەر  لە  پێكهاتووە.  سمت 
چڕنوك  چوار  دواوەیدا،  پێیەكەی  دوو 

سەگ  تووتەڵە  هەیە.  پەنجە  چوار  و 
28 ددانی شیریی هەیە و دوای شەش 
بەسەردا  گۆڕانیان  ددانانەی  ئەو  مانگ 

دێت و ژمارەیان دەبێتە 42 ددان.
زۆربوون

هەستی  بەهێزیی  ه��ۆی  ب��ە  س��ەگ 
دەتوانێ  بیستنه وه ،  هەستی  و  بۆنكردن 
ناوچەیەكی پان و بەرفراوان لە گورگ 
بپارێزێت.  دیكە  دڕندەكانی  ئاژەڵە  و 
دەتوانێ  هەیە  سەگ  جۆری  هەندێ 
ناتوانێ  مرۆڤ  كە  ببیسێ  دەنگانە  ئەو 
بیانبیسێت، بۆ نموونه  سەگ دەتوانێ لە 

دووری 40 پێوه  گوێی لە دەنگی چركە 
گه ماڵ،  و  دێ ڵ  بێت.  سەعات  چركی 
سااڵنە لە دوو مانگی جیاوازدا، شوبات 
و ئەیلول، واتە له  بەهار و پایزدا، جووت 
دێڵە  الی  جووتبوون  ئارەزووی  دەبن. 
و  پەیدادەبێت  دوومانگەدا  لەو  سەگ 
نزیكەی 10 بۆ 20 ڕۆژ دەخایەنێت. وا 
دەركەوتنی  یەكەمی  ڕۆژانی  لە  باشترە 
گه ماڵه كە،  الی  نەبرێتە  ئارەزووەكەیدا 
بەڵكو دوای 7 بۆ 13 رۆژ لە دەركەوتنی 
الی  ببرێتە  ئینجا  ئ���ارەزووەك���ەی 
گه ماڵێک. گه ماڵ لە تەمەنی نۆ مانگیدا 
لەگەڵ  جووتبوون  ك��اری  دەت��وان��ێ 
دێڵدا ئەنجام بدات و دەتوانێت لە هەر 

كارە  بەو  بێت  ساڵدا  ساتێكی  و  كات 
پێگەیشتوو  نێرەیەكی  واتە  هەستێت. 
و  مێیەیەك  هەر  الی  بڕواتە  دەتوانێ 
سەگ  نێرەی  لەگەڵیدا.  ببێت  جووت 
ناكات  جیاوازی  جووتبووندا  لەكاتی 
هەر  یان  خوشك  یان  دایك  نێوان  لە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  مێیەیەكی دیكە، 
دەروونی  پەیوەندییەكی  نێرە  هەندێ 
دروست  مێیەكاندا  لەگەڵ  سێكسی  و 
هۆیەك  هەر  لەبەر  ئەگەر  كە  دەكات 
گواستنەوە،  یان  م��ردن  لەوانە  بێت، 
هەڵسوكەوتی  ئەوا  دووركەونەوە،  لێك 
دڵ��ەڕاوك��ێ  و  شپرزەیی  دووچ���اری 

دەبێت.
پێدا  ئاماژەمان  وەك  دێڵه سەگ،  بەاڵم 
ئامادەی  جار  دوو  تەنیا  ساڵێكدا  لە 
ئارەزووی  تێیدا  و  دەبێت  جووتبوون 
دەگاتە  نێرەیەك،  ه��ەر  بۆ  سێكسی 
ئەوەی  ئیدی  ب��ەرز.  زۆر  ڕادەی��ەك��ی 
دەمێنێتەوە لە ساڵەكە، تێیدا حەز بە هیچ 
سێكسی  ئارەزوویەكی  ح��ەزو  ج��ۆرە 
ناكات. لە هەندێ حاڵەتی زۆر دەگمەن 
سێیەم  جاری  بۆ  دێڵەكە  ن��اوازەدا،  و 
حەز  و  دەجوڵێت  سێكسی  ئ��ارەزووی 
بە جووتبوون دەكات. وەلێ ئەم حاڵەتە 
هەندێجار  ڕوودەدات.  كەمی  بە  زۆر 
لە هەردوو وەرزی هاوین و زستانیشدا 
و  دەك��ات��ه وه   جووتبوون  ئ���ارەزووی 
بەاڵم  دەوروژێ��ت��ه وه .  سێكسیی  حەزی 

هەرچی سەگی پۆلیسییە، ئەوا توانای بۆنكردنی 
لە توانانی بۆنكردنی سەگەكانی دیكە زیاترە 
و توانایەكی گەورەی هەیە بۆ جیاكردنەوەی 
بۆنەكان لە یەكتری. ئەو كاتێ بۆنی جێ پێی كەسێك 
دەكات، ئەوا دەتوانێ بۆ ماوەی چەندین كیلۆمەتر 
دوای ئەو بۆنە بكەوێت و لە بۆنی كەسانی دیكەی جیا 
بكاتەوە و لێی تێك نەچێت. هەروەها دەتوانێ بۆنی ماددە 
هۆشبەرەكان بكات، ئەگەرچی بە شێوەیەكی زۆر ورد و 
نهێنی و مه حکه میش شاررابێتنەوە

سەگی پۆلیسی دەتوانێ بۆنی ماددە هۆشبەرەكان بكات
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كەمجار  دەگمەنەو  زۆر  حاڵەتەش  ئەم 
ڕوودەدات. كاتێ دێڵەسەگ دووچاری 
هەڵچوون و وروژاندنی سێكسی دەبێت، 
نێرەیەك  ه��ەر  لەگەڵ  ئامادەیە  ئ��ەوا 
بێت  ڕەچەڵەكێك  ه��ەر  بە  س��ەر  كە 
لەگەڵ  ئامادەیە  تەنانەت  ببێت.  جووت 
ساتی  لە  ئەگەر  ببێت  جووت  گورگ 
هەڵچوون و وروژانە سێكسییەكەیدا لەو 
دێڵەسەگێك  ئەگەر  خۆ  بێت.  شوێنەدا 
ئەوا  بوو،  گه ماڵێکدا  چەند  نێوان  لە 
لەگەڵیدا،  جووتبوون  بۆ  گه ماڵه كان 
و  ملمالنێ  دەك��ەون��ە  لەناوخۆیاندا 
ڕوودەدات  توند  بەیەكداهەڵشاخانێكی 
ئەوەی  دوایه.  له   مردنی  هەندێجار  و 
دێڵه که   خاوەنی  دەبێتە  ده بێت،  براوە 
ئەنجام  لەگەڵ  جووتبوونی  كاری  و 
ڕۆژێكدا  لە  دەتوانێت  گه ماڵ  دەدات. 
بكات  دێڵدا  لەگەڵ  سێكس  دووج��ار 
و  بكات  سێكس  یەكجار  ڕۆژانە  یان 
ئەمەش  بێت،  ب��ەردەوام  رۆژێك  چەند 
بە  پیتێن  پرۆسەی  لەوەی  دڵنیابوون  بۆ 
تەواوی و بەشێوەیەكی دروست ڕووی 

داوە.
لە  دیكە،  شیردەرەكانی  وەك  سەگ 
نێوان  ڕاستەوخۆی  سێكسی  ڕێگەی 
لەم  دەك��ات،  زاوزێ  وە  مێیە  و  نێرە 
سپێرمی  ڕاستەوخۆیەدا،  پێكگەیشتنە 
مێیەكەدا  هێلكۆكەیەكی  لەگەڵ  نێرەكە 
جووتبوونەكە  پرۆسەی  یەكدەگرێت. 

نزیكەی 15 تا 30 خوولەك دەخایەنێت. 
تەنها  ساڵێكدا  لە  دێڵەسەگ  هەندێ 
دووج��ار،  نەك  دەبێت  ئاوس  یەكجار 
و  خۆی  تەندروستی  بۆ  هەم  ئەمەش 
تووتەڵەكانیشی  تەندروستی  بۆ  هەم 
 56 نێوان  لە  مێیە  ئاوسی  ماوەی  باشە. 
بۆ 72 ڕۆژە، هۆكاری ئەم جیاوازییە لە 
ماوەی ئاوسیدا، دەگەڕێتەوە بۆ گەلێك 
و  خۆراك  هەوا،  و  ئاو  لەوانە  فاكتەر، 
تەواوبوونی  دوای  سەگەكە.  جۆری 
وا  یان  پێویستە  جووتبوون،  پرۆسەی 
باشترە پارێزگاری لە دێڵە سەگ بكرێ 
مانگ  یەك  ماوەی  بۆ  نەدرێ  ڕێگە  و 
هیچ سەگێكی نێرەی لێ نزیك ببێتەوە. 
پێنجەمی  ی��ان  چ���وارەم  هەفتەی  ل��ە 
دێڵە  ڕەف��ت��اری  و  ڕۆشتن  ئاوسیدا، 
سەگەكە گۆڕانی بەسەردادێت و سكی 
دەبێتەوە  شۆڕ  خوارەوە  بۆ  و  دەئاوسێ 
هەفتەی  لە  دەردەكەون.  گوانەكانی  و 
كاتەكانی  دیڵەسەگەكە  كۆتاییدا 
كەم  جووڵەی  س��ەرو  دەباتە  خەو  بە 
دەبێته وه  و باز نادات و زیاد لە پێویست 
میز دەكات و تووكی سكی دەوەرێت 
نائاسایی  شێوەیەكی  بە  گوانەكانی  و 
بە  دەبێت  ڕەنگیان  و  دەك��ەن  گەشە 
شیر.  لە  دەبن  پڕ  و  تاریك  سورێكی 
ئ��ەوەی  پێش  رۆژێ  چەند  مێیەكە 
ببێت، دەكەوێتە حاڵەتێكی  بەچكەكانی 
لێوە  سوكی  نركەنركێكی  و  نائارام 

زیاد  هەناسەبڕكێیەكی  حاڵەتی  و  دێت 
پێویست دەگرێته وه  و خۆراکی پێ  لە 
ناخورێ و تەواو ماندووبوونی پێوە دیار 
ده بێت و بە شوێن جێگایەكی هێمن و 

ئارام و گونجاودا دەگەڕێت. 
ماڵەوە سەگ  لە  ئەوانەی  لەم حاڵەتەدا 
سندوقێك  دەت��وان��ن  ب��ەخ��ێ��ودەك��ەن، 
پانییەكەی  و  مەتر  دوو  درێژییەكەی 
 30 تەنیشتەكانی  ب��ەرزی  و  مەترێك 
بكەن  ئامادە  بێت،  سانتیمەتر   40 بۆ 
و ن��اوەك��ەی بە دۆش��ەك ی��ان پ��ەڕۆی 
زاینیدا  لەكاتی  سەگ  دابپۆشن.  نەرم 
تەنیشتییەوە  لە  خاوەنەكەی  پێیخۆشە 
بكات  بانگی  خۆیەوە  ناوی  بە  و  بێت 
بە  و  بێنێت  الش��ەی��دا  ب��ە  دەس��ت  و 
وەك:  دیاریكراوی  وشەیەكی  چەند 
لە  ب��دات.  هانی  زۆرب��اش��ە  ئافەرین، 
زێی  لە  ئاو  هاتنەدەرەوەی  ساتەوەختی 
چارەكە  هەر  ئیدی  سەگەكەوە،  دێڵە 
دەرەوە.  دێتە  بەچكەیەك  و  سەعاتێك 
و  بەچكەیەك  نێوان  م��اوەی  ئەگەر 
بەچكەیەكی دیكە، نزیكەی سەعاتێكی 
دەستبەجێ  پێویستە  ئ��ەوا  خایاند، 
سەری.  بگاتە  ڤێرتێرنەری  پزیشكی 

ئەو سەگانەی لەگەڵ نابیناكانن نرخیان زۆر گرانە

ئەو سەگانەی كاری 
پاسەوانی دەكەن، بەوە 
ناسراون زۆر بە وەفا و 
زیرەك و چاوكراوەن و 
توانایەكی زۆریان هەیە بۆ 
شەونخونی و نەنووستن. 
هەروەها گەرچی زۆر 
برسی یان تینوویان بێت، 
لەگەڵ ئەوەشدا ڕازی نابن 
هیچ جۆرە خۆراكێك یان 
خواردنەوەیەك لە خەڵكانی 
نامۆو نەناسراو وەربگرن
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ڕوونی  كیسێكی  لە  سەگ  بەچكەی 
ئەو  دایكەكە  و  جەالتینیدایە  شێوه  
ناوكەكەش  پەتی  و  دەدڕێنێت  كیسە 
دەكات  دەست  و  دەپسێنێت  ددانی  بە 
وشكی  و  بەچكەكەی  لێسانەوەی  بە 
دەبەخشێت،  پێ  گەرمی  دەك��ات��ەوەو 
پاشان لە گوانەكانی نزیكی دەكاتەوەو 
چاوەڕوانی بەچكەی دووەم دەبێت بێتە 
شت  هەمان  و  ببێت  لەدایك  دەرەوەو 
دەكاتەوە.  دووبارە  بەچكەیەش  ئەم  بۆ 
بەچكەكان  لەدایكبوونی  ج��ۆرە  بەم 

بەردەوام دەبێت.
بەچكەی  ب��ە  ك��وردی��دا  زم��ان��ی  ل��ە 
یان  )تووتەڵەسەگ  دەوترێت  سەگ 
توتکه سه گ(. بەچكەی سەگ لە كاتی 
نه پشکوتووه ،  چاویان  لەدایكبوونیاندا 
ڕاوەستانیان  توانای  و  نابینن  هیچ  واتە 
و  دەژین  دایكیان  شیری  لەسەر  و  نییە 
نزیكەی 90% كاتەكانی بە خەو بەسەر 
خەریكی  دەمێنێتەوە  ئەوەی  و  دەبات 
مژینی گوانی دایكیەتی. تووتەڵە سەگ 
خوێنی  سوڕی  هێشتا  ئ��ەوەی  بەهۆی 
پێنەگەشتووە،  باشی  بە  و  ت��ەواوی  بە 
ناتوانێ بەرگەی سەرما بگرێ، هەر بۆیە 
هەموویان خۆیان بەیەكترەوە دەنووسێنن 
دایكییانەوە  بە  خۆیان  ب��ەردەوام  یان 
نوساندووە تا گەرمیان ببێتەوە. دایكەكە 
دیكە،  شیردەرێكی  هەر  دایكی  وەك 
بەخێوكردنی  پاکكردنەوەو  بە  بایەخ 
نێرە  كەچی  دەدات،  بەچكەكەی 
حەقی  و  نابینێت  ڕۆلێك  هیچ  لەمەدا 
بێچووەكانەوە  بەخێوكردنی  بەسەر 
بەچكە  ئەوەی سەیرە دێڵه گورگ  نییە. 
و  دەكوژێت  خۆی  بێهێزەكانی  الوازو 
بەاڵم  دەهێڵێتەوە.  بەچكە  چوار  تەنها 
ئەو  ك��راوە،  ماڵی  چونکه  دێڵەسەگ 
ناكوژێت،  بەچكەكانی  و  ناكات  كارە 
بەڵكو ئەو زیاتر بایەخ بە بەچكە بەهێزو 
خرپنەكان دەدات تا ئەوانی دیكە. خۆ 
دوای  دێڵەسەگەكەت  بینیت  ئەگەر 
ئەوەی یەكێك لە بەچكەكانی دەمرێت 
خواردنی،  بە  دەك��ات  دەس��ت  ئەم  و 
چونكە  نەبێت،  سەیر  بەالتەوە  ئ��ەوا 

ئ��ەوەی  سروشتییە.  حاڵەتێكی  ئ��ەوە 
بە  بایەخ  ئەوەیە  پێویستە  تۆ  لەسەر 
بدەیت  دیکه  بەچكەكانی  دایكەكەو 
نەمرێت.  دیکه   بەچكەیەكی  هیچ  تا 
بەچكە  چوار  لە  زیاد  ئه گەر  بەتایبەتی 
دایكەكە  شیری  حاڵەتەدا  لەم  هەبوو، 
پێویستە  تۆ  لەسەر  بۆیە  ناكات،  بەش 
بەچكەیەی  ئەو  بۆ  بکەیت  ئاماده   شیر 
ئه وانی  قەرەپەستانێی  پاڵێنەو  پاڵ  لەبەر 
دیکه ناتوانێت بگاتە گوانەكانی دایكی. 
ئەوەش  ئاگاداری  پێویستە  هەروەها 
گوانەكانی  لە  یەكێك  نەبادا  كە  بیت 
دەبێ  حاڵەتەدا  لەم  گیرابێت،  دایكەكە 
بەخێرایی پزیشكی لێ ئاگادار بكەیتەوە 
گیرانە  ئەو  چارەسەری  و  بێت  تاكو 

بكات. 
كۆی ماوەی زایین، لە نێوان سەعاتێك 
بە  پشت  ئەمە  سەعاتدایە،  هەشت  بۆ 
خۆ  دەبەستێت.  بەچكەكان  ژم��ارەی 
خایاند،  زیاتری  ماوەیە  ل��ەو  ئەگەر 
دواجار  ناسروشتییە.  حاڵەتێكی  ئەوا 
بەچكەكان لە كۆتایی هەفتەی دووەمدا 
دەست  هەندێكیان  دەكەنەوەو  چاویان 

بە ڕۆیشتن دەكەن.
چەند حاڵەتێكی دەگمەن

دانانی  كاتی  لە  دێڵه سەگ،  هەندێ 
كۆمەڵێ  دووچ��اری  بەچكەكانیاندا، 
حاڵەتی دەروونی سەیر دەبنه وه  و تێیدا 

بەچكەكانی خۆیان دەخۆن!
لێك  ب��ەوە  بەچكەكان  1-خ��واردن��ی 
كە  كاتەدا  لەو  دێڵەكە  كە  دەدرێتەوە 
دەزێ، لەبەر ژانی زایینەكە، دووچاری 
ئەمە  دەبێته وه ،  ده مارگیری  حاڵەتێكی 
شعوری  ال  جووڵەیەكی  بە  دەكات  وا 
ژانە  ئازارو  لەو  تا  بخوات  بەچكەكانی 

ڕزگاری ببێت.
كتوپڕ  ئ��ەگ��ەر  ل��ەن��اك��او،  2-ت��رس��ی 
كەسێكی نامۆو نەناسراو بڕوات بۆ الی 
ئەوەی  ترسی  لە  ئەوا  سەگەكە،  دێڵە 
و  نەیەت  لێ  هیچیان  بەچكەكانی 

ئازاریان پێ نەگات، دەیانخوات.
3-تەنگیی جێگا و نائارامی و ناجێگیری 
لە  هەندێ  دەك��ات  وا  س��ەگ،  دێڵە 

بەچكەكان بكەونە ژێریه وه  و له  سەریان 
بخەوێت، ئەمەش دەبێتە هۆی مردنیان.

چەند  بە  بایەخ  دێڵەسەگ،  4-هەندێ 
نزیكیان  و  دەدات  بەچكەیەكیان 
دەكاتەوە لە خۆی و شیریان پێدەدات، 
نادات  دیکه   ئه وانی  بە  بایەخ  كەچی 
ئەمەش  بخۆن،  شیرەكەی  نایه ڵێت  و 
بێهێزی  و  الوازب����وون  ه��ۆی  دەبێتە 
بە  دی��اردەی��ە  ئ��ەم  مردنیان.  پاشان  و 
بۆ  و  دادەن����رێ  دی���اردە  خراپترین 
ماوەی  تا  پێویستە  چارەسەركردنیشی، 
چاودێری  هەفتە  دوو  ی��ان  رۆژ   12
ئەوەی  دەرفەتی  و  بكرێ  دایكەكە 
بەچكەكانی  لە  هەندێ  نەڕەخسێ  بۆ 
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ئەو  دەك���رێ  ی��ان  ب��خ��ات.  پشتگوێ 
ببرێنە  خراون،  پشتگوێ  كە  بەچكانەی 
الی دایكانەیەكی بەسۆزو بەڕەحمتر تا 
ئەو بەخێویان بكات. یاخود لە رێگەی 

شیرپێدانی دەستییەوە بەخێوبكرێن.
سه گه کان لێکتێگه یشتنی 

زمانی  خۆیاندا  لەنێوان  سەگەكان 
قسەكردنی تایبەت بەخۆیان هەیە، لەوانە 
زمانی جەستە و گوزراشتی دەموچاو و 
بەرزكردنەوەی كلك و قووتكردنەوەی 
یان  ڕاوەس��ت��ان  گوێچكە.  ه���ەردوو 
سەگ،  پشتی  س��ەر  م��ووی  هەستانی 
ملكەچی  یان  بێزاری  یان  ترس  مانای 
یاخود دەستدرێژی دەگەیەنێت. سەگ 

لە حاڵەتی دوژمنایەتی و خۆئامادەكردن 
و  دەردەخ���ات  كەڵبەكانی  ش��ەڕ،  بۆ 
دەكاتەوەو  ب��ەرز  كلكی  دەمڕێنێت، 
گوێچكەكانی شۆڕ دەبنەوەو قاچەكانی 
پشتی  سەر  مووی  و  ڕادەگرێت  ڕەپ 
بە  سەگ  دەوەڕێ���ت.  بەرزدەبێتەوەو 
ناوچەكانی  سنوری  میزەكەیەوە  هۆی 
میزەكەی  بۆنی  دەكات.  دیاری  خۆی 
بۆ  ئاگاداركردنەوەیە  لە  جۆرێك  وەك 
ئاژەڵەكانی دیكە، بەتایبەتی سەگەكانی 
ئەم  ناوچەكانی  نزیك  ك��ە  دی��ك��ە، 
نەكەونەوە. بۆ بەرگریكردن لەم سنورە، 
تەمەنی  دەمڕێنێت.  ی��ان  دەوەڕێ���ت 
سەگ لە نێوان 8 بۆ 12 ساڵە، ئەمەش 

تێیدا  ژینگەیەی  ئەو  سه ر  وه ستاوه ته  
دەژی و ئەو بایەخدانەی پێی دەدرێ. 

خۆراكی سەگ
س��ەگ ل��ەس��ەر ئ��ەو ج��ۆرە ئ��اژەاڵن��ە 
و  گۆشتخۆرن  كە  دەك��رێ  هەژمار 
گرام   25 بۆ   20 بە  پێویستی  ڕۆژان��ە 
تەمەنی  پێی  بە  ئەمەش  هەیە،  گۆشت 
توانای  هەروەها  دەگ��ۆڕرێ.  سەگەكە 
هەیە،  ڕووەكیشی  بەرهەمی  خواردنی 
بۆی  زانستی  بەشێوەیەكی  و  بێت  گەر 
ئامادە بكرێ. گۆشتی گوێرەكە و مەڕ 
سەگ،  بۆ  باشن  خۆراكی  ئەسپ،  و 
و  پیاز  و  گێزەر  و  ماسی  ه��ەروەه��ا 
سێو،  و  لیمۆ  و  تازە  لۆبیای  و  سپێناخ 
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تێكەڵ  گەر  بەسوودن  هەموویان  هەر 
گۆشتی  بكرێ.  خۆراكه کانی  ژەمە  بە 
بەراز و پەتاتەی لێنراو و سیپەالك )سی( 
باش نین و بۆ خواردنی سەگ دەست 
هەموو  بە  شیرینی  لەوە  جگە  ن��ادەن. 

جۆرەكانییەوە باش نییە. 
قوتوبەند  خۆراكی  ژەمە  بازاڕەكاندا  لە 
مریشك  یان  ئ��اژەڵ  گۆشتی  لە  ك��راو 
خۆراكی  وەك  كە  هەیە  جگەر  یاخود 
زۆری  بەشی  بەاڵم  دەفرۆشرێن.  سەگ 
سەرچاوەكەی  هەم  خۆراكە  جۆرە  ئەو 
ن��ادی��ارەو ه��ەم ئ��ەو م��اددان��ەش كە 
خۆراكەكەی لێ دروستكراوە نه زانراوه . 
زۆرجاریش پێكهاتەكانی نێو قوتوبەندەكە 
بە شێوەیەكی هەڕەمەكیانە تێكەڵ بەیەك 
ئەگەری  ل��ەوەی  جگە  ئەمە  ك��راون. 
قوتوبەندەكەدا  نێو  لە  بەكتریا  بوونی 
لەكاتی  بۆیە  هەر  بەهێزە.  ئەگەرێكی 
پێویستە  خۆراكانەدا،  جۆرە  ئەو  كڕینی 
هەڵبژێریت  كۆمپانیایانە  ئەو  قوتوبەندی 
متمانەن. سەگ  ناسراون و جێگای  كە 
بە  حەز  و  تازەیە  خواردنی  لە  حەزی 
ناكات.  بەسەرچوو  و  كۆن  خواردنی 
به   ده درێ  کاتێک  قوتوبەند  خۆراكی 

سه گ كە خۆراكی تازە نەبوو.

لەنێوان  س��ەگ  لەشی  گەرمی  پلەی 
38,2 و 38,8 پلەیەدایه. 

تەمەنی  بە گوێرەی  لێدانی دڵی سەگ 
وەك  دەگۆڕرێ،  سەگەكە 

ئەم نموونانەی خوارەوە:
تووته ڵه سه گ  دڵی  لێدانی 
لە  ئیسراحەتدا،  لەكاتی 

نێوان 110 بۆ 120 جارە.
ل��ێ��دان��ی دڵ����ی س��ه گ��ی 
پ��ێ��گ��ەی��ش��ت��وو ل��ەك��ات��ی 

ئیسراحەتدا لە نێوان 90 بۆ 100 جارە.
لێدانی دڵی سەگی بەسااڵچوو لە كاتی 

ئیسراحەتدا لە نێوان 70 بۆ 80 جارە.
جۆرەكانی سەگ

هەیە،  جۆری  زۆر  ژمارەیەكی  سەگ 
سەگی  )تانجی(،  ڕاو  سەگی  لەوانە: 
سەگی  پاس،  سەگی  )ن��اوڕان(،  شوان 
نابینایان،  ی��اوەری  سەگی  پۆلیسی، 
سەگی ڕاكێشانی گالیسكەی سەر بەفر، 
لێرەدا  خۆپیشاندانەكان...هتد.  سەگی 

باس لە هەندێكیان دەكەین.
ڕاوكردنەدا،  شێوازە  لەم   ڕاو:  سەگی 
جۆرێكی  چەند  بە  ڕاهێنان  و  مەشق 
لەوانە  دەك��رێ��ت،  س��ەگ  لە  تایبەت 
بكەوێتە  فێردەكرێت  تانجی  )تانجی(. 

و  ڕێ��وی  وەك  نێچیرەكانی  دوای 
جار  زۆرب���ەی  ك��ێ��وی.  كەروێشكی 
ڕاوك��ردن��ە  ج���ۆرە  ئ��ەم  سەگەكانی 

سەگەكان 
لەنێوان خۆیاندا زمانی 
قسەكردنی تایبەت 
بەخۆیان هەیە، لەوانە 
زمانی جەستە و 
گوزراشتی دەموچاو و 
بەرزكردنەوەی كلك و 
قووتكردنەوەی هەردوو 
گوێچكە. ڕاوەستان یان 
هەستانی مووی سەر 
پشتی سەگ، مانای ترس 
یان بێزاری یان ملكەچی 
یاخود دەستدرێژی 
دەگەیەنێت. سەگ لە 
حاڵەتی دوژمنایەتی و 
خۆئامادەكردن بۆ شەڕ، 
كەڵبەكانی دەردەخات و 
دەمڕێنێت، كلكی بەرز 
دەكاتەوەو گوێچكەكانی 
شۆڕ دەبنەوەو قاچەكانی 
ڕەپ ڕادەگرێت و مووی 
سەر پشتی بەرزدەبێتەوەو 
دەوەڕێت

لە  كە  گورگانەیە  ئەو  ڕەچەڵەكی  لە  سەگ 
ئەوروپا و ئاسیا و باكوری ئەمریكادا هه بوون
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سەگی  كۆمەڵەوە:  دوو  بە  دەكرێن 
وەستاو لەگەڵ سەگی ڕاكەر. مەبەست 
كە  سەگەیە  ئ��ەو  وەستاو  سەگی  لە 
ڕاوی  و  نێچیرەكە  شوێن  ناكەوێتە 
هەستی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  بەڵكو  نانێت، 
ب��ۆن��ك��ردن��ە ت��ی��ژو ب��ە ه��ێ��زەك��ەی��ەوە، 
دەگاتە  كاتێ  دەدۆزێتەوە،  نێچیرەكە 
پاشان  ڕادەوەستێت،  نێچیرەكە  نزیك 
لەسەرخۆیی  و  هێمنی  بە  ڕاوچییەكان 
نێچیرەكە  لە  تەقە  دەب��ن��ەوەو  نزیك 
دەك��ەن. ه��ەروەه��ا ئ��ەم ج��ۆرە سەگە 
و  دەگ����رن  ب��ری��ن��دارەك��ان  نێچیرە 
دەیهێننەوە بۆ الی ڕاوچییەكان. هەرچی 
كۆمەڵەی دووەمە، واتە سەگی ڕاكەر، 
دەكات  ناچار  نێچیرەكە  ئەوەی  دوای 
دەرەوە،  بێتە  كەلەبەرەكان  و  كون  لە 

دەكەوێتە شوێنی و ڕاوی دەنێت. 
چەند  و  زۆرە  جۆری  شێوەو  تانجی 
مام  گەورە،  لەوانە  هەیە،  قەبارەیەكی 
تانجی  نموونە  بۆ  بچووك.  ناوەندی، 
و  ئیتاڵی  و  ئینگلیزی  و  فەرەنسی 
باشترین  بەاڵم  ئەوانی دیكە.  ئیسپانی و 
ئیتاڵییە،  و  فەڕەنسی  تانجی  جۆریان 
بارودۆخێكدا  هەموو  لەگەڵ  چونكە 
یان گەرم. هەروەها  دەگونجێت: سارد 

زۆر گوێڕایەڵ و چاالكن. 
ئەم  ڕان(،  )ناو  شوان  سەگی  دووەم: 
و  مەشق  شێوەیەك  بە  سەگە  ج��ۆرە 
بتوانێت  كە  دەكرێت  پێ  راهێنانی 
یارمەتی شوانی ڕانەمەڕو مااڵت بدات 
و لە گیاندارە دڕندەكانی وەك گورگ 
ئەڵمانی  بەلجیكی و  بیپارێزێت. سەگی 

باشترین جۆری سەگی ناو ڕانە.
پاسەوانی،  ی��ان  پ��اس  سەگی  سێیەم: 
ڕۆڵێكی  كۆندا  لە  سەگە  ج��ۆرە  ئەم 
گەورەیان هەبووه  لە پاراستنی موڵك و 
بوونی  ئێستا  بەاڵم  ئاژەڵەكاندا.  و  ماڵ 
نییە،  پێویست  زۆر  سەگە  جۆرە  ئەم 
ت��ازە  ج��ۆری  ف��رە  ه��ۆك��اری  چونكە 
وەك  ماڵ،  و  موڵك  پاراستنی  بۆ  هەیە 
و  زەنگ  و  ئاگاداركردنەوە  ئامێری 
کامێرا. بەناوبانگترین جۆرەكانی سەگی 

پاسەوانی بریتین لەمانەی خوارەوە:

)جێرمان  ئەڵمانی  شوانی  1-سەگی 
 ،)german shepherd شیپێرد 
سم،   60 بۆ   55 سەگە  ئ��ەم  ب��ەرزی 
ڕەنگی  كیلۆگرام،   50 بۆ   30 كێشی 
ڕەش یان قاوەییەكی زەردباو یان سپییه . 
تایبەتمەندیی ئەم جۆرە سەگە لەوەدایە 
پاسەوانێكی  زیرەكە،  زۆر  نایابە،  كە 
كارێك  و  ئ��ەرك  ه��ەم��وو  ب��ۆ  ب��اش��ە، 
دەگونجێت، بە ئاسانی ماڵی دەكرێت.

به ناوبانگ  ده ین=دانیمارکیی  2-گرێیت 
سەگە  ئەم  بەرزیی   ،)great dane(
نزیكەی  دەگ��ات��ە  كێشی  س��م،   100
هەیە.  ڕەنگێكی  چەند  كیلۆگرام،   100
لەوەدایە  ئەم جۆرە سەگە  تایبەتمەندی 
لە  دادەنرێ  سەگ  گەورەترین  بە  كە 

جیهاندا، زۆر دڵسۆز و بەهێزیشە.
ئەم  ب��ەرزی   ،)malinois( 3-مالینۆ 
سەگە لە نێوان 54 بۆ 60 سم دایه، كێشی 
قاوەیی،  ڕەنگی  هەیە.  جیاوازی  جیاواز 
قاوەییەكی كاڵ، تەوێڵێكی ڕەشی هەیە. 
كە  لەوەدایە  سەگە  ئەم  تایبەتمەندی 

بەهێزە، ئازایە، پاسەوانێكی نمونەییە.
4-بۆكسەر )boxer(، بەرزی ئەم سەگە 
لە نێوان60 بۆ 75 سم، كێشی لە نێوان 
گەنمییە  ڕەنگی  كیلۆگرام،   35 بۆ   24
و بەالی زەرددا دەنوێنێت. تایبەتمەندی 
ئەم سەگە لەوەدایە كە زیرەكە، ئازایە، 

تۆكمەو پتەوە، پاسەوانێكی دڵسۆزە.
5-دۆبرمان )dobermann(، بەرزی ئەم 
سەگە لە نێوان 60 بۆ 70 سم، كێشی 25 
تایبەتمەندی  قاوەییە.  كیلۆگرامە، ڕەنگی 
زیرەكە،  زۆر  كە  لەوەدایە  سەگە  ئەم 
زۆر  دوژمن  بە  بەرامبەر  دڵسۆزە،  تابڵێی 

شەڕانگێزە، گوێڕایەڵی خاوەنێتی.
هەستی  پۆلیسی،  س��ەگ��ی  چ����وارەم: 
بۆنكردن لەم جۆرە سەگانەدا لە هەستی 
بەهێزترە.  دیكە  جۆرەكانی  بۆنكردنی 
بە  سەگە  جۆرە  ئەم  ڕاهێنانی  و  مەشق 
پۆلیس  یارمەتیی  بتوانێت  شێوەیەكە 
یارمەتی  هەروەها  كارەكانیدا.  لە  بدات 
پشكنین  تاوانباران دەدات و  دۆزینەوەی 
بۆ گەشتیاران و كەلوپەلەكانیان دەكات، 
چ لە فڕۆكەخانەكاندا یان لە بەندەرەكاندا.

هەندێ زانیاری دیكە دەربارەی سەگ
و  بوومەلەرزە  ڕوودان��ی  پێش  سەگ 

زریان هەستیان پێدەكات.
دووچ���اری  ئێمە  وەك  س��ەگ-ی��ش 

سووتانی بەر خۆرەتاو دەبێت.
چاالكییەكانی،  ك��ارو  بەپێی  س��ەگ 
كاته کانی نووستنی خۆی ڕێكدەخاته وه .
چكلێت و نه سته له  خراپ و ژەهراوییە 
زۆر  پارچەیەكی  گەرچی  سەگ،  بۆ 

بچوكیش بێت.
بە  زی��ان  مریشك  و  باڵندە  ئێسكی 
گەدەو  لەوانەیە  و  دەگەیەنێت  سەگ 
و  ببڕێت  ی��ان  بریندار  ڕیخۆڵەكانی 
ئەو  سەگ  چونكە  مردنی.  هۆی  ببێتە 
ئێسكانە دەشكێنێت و ئەگەرێكی زۆرە 
لێ دروست  تیژی  پارچەی  ئەو شكانە 
زیانی  قووتدانیدا  لەكاتی  و  ببێت 

پێدەگەیەنێت.
ئەوەی  وەك  نییە  ڕەنگ-كوێر  سەگ 
که  دەوترێ، بەڵكو ڕەنگەكان بە ڕوونی 

نابینێت وەك ئەوەی ئێمە دەیبینین.
تووكی سەگ لە سەرما دەیپارێزێت و 

لە گەرماشدا فێنكی دەكاتەوە.
سەگ ئارەق ناكاتەوە، بۆیە بە دەرهێنانی 

زمانی، خۆی فێنك دەكاتەوە. 
سەگدا  ل��ە  ئ��ارەق��ك��ردن��ه وه   ڕژێ��ن��ی 
دەكەوێتە ژێر پێیکانیەوە )به ری ده ست 

و به ری پێ(.
یەك  س��ەگ،  الی  بۆنكردن  هەستی 
ملیۆن جار لە هەستی بۆنكردنی مرۆڤ 

بەهێزترە.
ب��ەرز  زۆر  كلكی  س���ەگ  ئ��ەگ��ەر 
نەكردەوە، ئەوە مانای وایە حەز دەكات 

لێت نزیكبێتەوە و گوێڕایەڵت بێت.

سەرچاوەكان:

http://ourpetclub.com/vb/
t18045.html
http://forum.alqum-a.com/
t722020.html 
http://alknary.com/vb/
thread357.html
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خێراترین  پڵنگە،  جۆریكی  وێ��ز 
پەنا  زەوی��ی��ە،  ڕووی  س��ەر  گیانداری 
دەباتە بەر چەند تەكنیكێكی دەرچوونی 
گرنگی جیاواز لەكاتی ڕاودا، پشتبەست 
و  گۆڵی  و  گ��ورج  و  خێرایی  ب��ەو 
چاالكییەی كە هەیەتی و پێی ناسێنراوە.
باڵوكراوەتەوە  كە  لێكۆڵینەوەیەی  ئەو 

لە ڕۆژنامەكانی كۆمەڵی شاهانەی وەك 
Journal Biology letters لەالیەن 
لەسەر  كاری  توێژەرەوەكان  لە  تیمێك 
بلفاست  لە  ش��اژن  زانكۆی  لە  ك��راوە 
هەندێك  ه��اوك��اری��ی  و  یارمەتی  ب��ە 
زانكۆی  بە  س��ەر  بەریتانی  دەزگ���ای 
دەزگای  سوانسی،  زانكۆی  ئەبیردن، 
ئاژەڵناسی، كۆمەڵەی ئاژەڵناسی لەندەن، 
دام��ەزراوەی  کارۆلینا،  زانكۆینۆرس 
ئەفەریقای  نەتەوەیی  باخچەی  لویس، 
و  زەوی  تەكنۆلۆژی  دەزگای  باشوور، 

ئۆقیانووس لە شاری كێل لە ئەڵمانیا.
و   GPS ت���وێ���ژەرەوەك���ان  تیمی 
بەكارهێنا  accelerometerی��������ان 
پێوانەكانی  و  دات��ا  پێوانەكردنی  بۆ 
بە  پشتبەست  گیانداره که ،  بە  تایبەت 

كە  ورد  چاودێری  ڕێگای  هەندێك 
بە  تایبەتە  دەزگایەكی  دواییان  ئەمەی 
لە  توێژینەوە  ئەم  تاودان.  هەژماركردنی 
ئەستۆی كۆمەڵەی شاهانەی نێودەوڵەتی 
تایبەت  پارەی  لەڕووی دابینكردنی  بوو 
بۆی، جگە لە پاڵپشتی تەواوی هەردوو 
نوێیەكان  دۆزی��ن��ەوە  دام�����ەزراوەی 

ودامەزراوەی لویس.
تیمە  ڕوون��ك��ردن��ەوەك��ان��ی  ب��ەپ��ێ��ی 
دۆزەرەوەكە و لەژێر سەرپەرشتی توێژەر 
و دكتۆرMichael Scantiebury لە 
قوتابخانەی زانستی بایۆلۆژی سەر بە هه ر 
"گرنگترین شت  زاری خۆیه وه :  له سه ر 
ئاژەاڵنەوە  جۆرە  لەو  ئێمە  پێویستە  كە 
بیزانین بوونی جۆری ئاژەڵەكە و توانای 

كرداری و تەكنیكی ڕاوكردنیانە".

وێز چۆن
نێچیرەكەی ڕاودەكات؟
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"لێكۆڵینەوەكانمان ئەوەمان بۆ دەردەخەن 
توانای  ئەوپەڕی  وێزەكە  كاتەی  ئەو 
هه یه ،  خێراییان  زۆرترین  و  ڕاك��ردن 
دەوترێ  پێی  كە  بەكاردەهێنێت  فێڵێك 
خێراییەكەی  ئاڕاسته ی  و  "هەاڵوێردن" 
دەگۆڕێت، كە نێچیرەكە ناتوانێت سەر لەو 
هاوكێشەیە دەربكات و خۆدزینەوەكەی 
پێچەوانەی  ئەمەش  دەچێت.  تێك  لێ  
دادەنا  وای  كە  پێشووترە  بۆچوونەكانی 
گرتنی  هۆی  دەبێتە  زیاد  خێرایی  تەنیا 
بە  خێرایی  لێرەدا  هەرچەندە  نێچیرەكە 
هەڵگەڕانەوە،  و  وەستان  و  ئاڕاستەیەك 
واتە دژە خێرایی بە ئاڕاستەكەی دیکه دا 

بوونی هەیە".
ئێستا  ئێمە  وش��ان��ەدا،  ه��ەم��وو  "ل���ەم 
م��ەودای  لە  جگە  كە  دەزان��ی��ن  ئ��ەوە 
وێزەكە  سەرەتا  خێرایی،  گەورەترین 
تاودانێك  بە  وات��ە  دەدات،  تاو  خۆی 
بەرلەوەی  دەڕوات  نێچیرەكەی  بەرەو 
بە  خ��وارەوە  دابەزێنێتە  خێراییەكەی 
ئەوەی  وەك  نه رێنی  تاودانی  تەكنیكی 
ڕووی  لەسەر  ڕووبدات  وێنەدانەوەیەك 
بەو  وێزەكە  دەڵێین  ئێمە  ئاوێنەیەك. 
نێچیرەكەی  ب��ارودۆخ��ی  خێراییە  ب��ڕە 
توانای  دەزانێت  و  دەردەك��ەوێ��ت  بۆ 
هه ڵگەڕانەوە یان پێچكردنەوەی چەندە و 
بە چ خێراییەك دەجوڵێت، بۆیە لە قۆڵێكی 
بۆ دەنێت. كاتێكیش  دیکەوە هەنگاوی 
ئ��ەوپ��ەڕی،  گەیشتنە  ه��ەن��گ��اوەك��ان 
بۆ  جیاوازییەكەی  وێزەكە  ڕاستەوخۆ 
بەو  دەبەستێت  پشت  و  دەبێتەوە  ڕوون 

ستراتیژییەی كە خۆی دایڕشتووە".
ئ��ەوەی  دەمانگەیەنێتە  توێژینەوەكە 
لەالیەن  نێچیر  ڕاون��ان��ی  و  م��ەودا  كە 
سەرەتایی  )ڕەوگە(ی  بوار  دوو  وێزەوە 
تاودانە  ئ��ەو  یەكەمیان  دەگ��رێ��ت��ەوە. 
ئەنجامی  لە  كە  سەرەتاییەیە  كتوپڕە 
بەرزبوونەوەی خێراییەوە دروست دەبێت 
و دەبێتە هۆكاری گرتنی نێچیر لەالیەن 
a=vf-  ئەم جۆرە پڵنگەوە بەپێی یاسای
كۆتایی- )تاودان=خێرایی  واتە    vi/Δt
كات(.  لە  سەرەتایی/گۆڕان  خێرایی 
بریتییە  كە  دێت  دووەم  ئەمەش  دوای 
لە مەودای هێواشبوونەوەی بوارەكە كە 
كۆتایی  لە  بەر  8 چركە  تا   5 نزیكەی 
دەداتە  توانا  كە  ئاراوە،  دێتە  گرتنه که  

نزیكبوونەوەی  و  گەڕانەوە  بۆ  پڵنگەكە 
تەواوەتی لە نێچیرەكەی.

باسه که   بۆ  ئەوەشی  بێری  سکانتل  د. 
زیاد کرد وتی: "ئێمە ئەوەمان دۆزییەوە 
كە سەرەتا وێزەكە بە تاودانێكی كتوپڕ 
نێچیرەكەی،  لە  ببێتەوە  نزیك  دەیەوێت 
دەبێتەوە  هێواش  چاالكانە  دواتر  بەاڵم 
خوالنەوەكە  و  هەڵگەڕانەوە  ئەوەی  بۆ 
دروست  تاكتیكێك  بكات.  دروس��ت 
كە  نێچیرەكەدا  و  وێز  لەنێوان  دەبێت 
و  م��ەرگ  بابەتی  و  باریكە  هێڵێكی 
ژیانە و هەریەكەیان دەیەوێت خۆی لە 

تاكتیكی ئەوی دیکه  دەرباز بكات".
نێوان  تێپەڕبووی  و  خایەنراو  "كاتی 
بەپێی  كۆتایی،  و  سەرەتا  ڕەوگ��ەی 
نموونە  بۆ  دەگۆڕێ،  نێچیرەكە  جۆری 
یان  بێت  وشترمر  نێچیرەكە  ئەگەر 
ج��ۆری  ب��ێ��ت،  ك��ێ��وی  كەروێشكی 
گۆڕانی  و  تەكنیك  ل��ە  دەرچ����وون 
دەبێت.  جیاواز  تێپەڕبوون  ئاڕاستەی 
بۆ  هەیە  نێچیریش  ج��ۆری  هەندێك 
ماوەیەكی زۆر و لەسەر هێڵێكی ڕاست 
خۆیان قوتار دەكەن بە خێراییەكی زۆر 
و  ڕەوگە  سەر  دەوەستێتە  ئەمەش  كە 
جۆری نێچیر و شوێنەواری پەالماردان 

و تەنانەت جۆری ڕاوكەرەكەش".
لویس  دام���ەزراوەی  میللرلە  گ��ەز  د. 
زانكۆی  لە  و  ئەفەریقا  باشووری  لە 
نوێ   "تەكنەلۆژیای  وتی:  ئۆكسفۆرد 
بتوانین  كە  بەخشیوین  پێ  هەلەی  ئەو 
تۆمار و پێوانەی بەشێك لە ڕەوشتی ئەو 
تێبگەین.  توانایان  لە  و  بزانین  ئاژەاڵنە 
بابەتە  لەو  ناتوانین  بڵێین  دەتوانین  بۆیە 
و  وردەك���اری  س��ەرج��ەم  تا  تێبگەین 
و  دڕندە  بە  ئاژەاڵنە  ئەو  ڕەوشتەكانی 

نادڕندەوە نەزانین".
زانكۆی  لە  وێڵسن  ڕۆری  پرۆفیسۆر 
سوانسی ئەوەی خستەسەر باسەكە و وتی: 
"یەكێك لە گرنگترین بنەماكانی كۆمپانیا 
و دەزگا وەرزشی و مەشقەكان پشتبەستنە 
بەو جووڵە ڕێكەی كە ئەم جۆرە پڵنگە 
لەسەر هێڵێكی ڕێك  لە كاتی ڕۆیشتندا 
ئاژەڵە  ئەم  هەندێجار  دەڕوات.  لەسەری 
ئۆتۆمبێلی فۆرمۆال وەن  بە  دەشوبهێنرێ 
Formula Oneی پێشبڕكێكان، بەاڵم 

بەبێ  تەنكیی سووتەمەنی".

ئەنجامەش  ئەو  گەیشتنە  توێژەرەوەكان 
ئاشكرا  و  ڕوون  جیاوازییەكی  كە 
سەركەوتوو  ڕاوكردنی  لەنێوان  هەیە 
جۆرە  ئەو  سەرنەكەوتوو.  ڕاوكردنی  و 
سەرنەكەوتوو  بە  كە  ڕاوك��ردن��ان��ەی 
توانای  كە  ئەوانەن  دەكرێن  هەژمار 
ڕاوچییەكە  پێچكردنەوەی  و  گەڕانەوە 
كۆتایی  لە  بەتایبەت  الوازە،  تیایدا 
بەرلەوەی  ڕێ��ڕەوەك��ەدا  گەورەترینی 
هەرچەندە  بێتەوە.  پێچەوانە  ئاڕاستەكەی 
وێزەكەی الی خۆمان لەو جۆرە نییە و 
بە وزەیەكی كەم دەتوانێت ئەو كردارانە 
جێبەجێ  بكات و بە ئاسانی نێچیرەكەی 

بخاتە مه ودای ڕاوكردنەكەیەوە".
دەرئەنجامەكەی  بێری  سکانتل  د. 
"شتێكی  وتی:  و  كردەوە  ڕوون  زیاتر 
دی��اری��ك��راو ه��ەب��وو ل��ە ڕاب����ردوودا 
پڵنگە  ئەم جۆرە  بوو كە  ئەوە  ئەویش 
خێراییە  بەو  دەبەستێت  پشت  تەنیا 
هەروەها  و  هەیەتی  كە  گەورەیه ی 
ڕاوكردنی  لە  نەترسان  و  هەڵپەكردن 
نێچیرەكەیدا، ئەمەش هەڵەیەكه  ئاشكرا 
ئەم  خێرایی  ڕاستیدا  لە  چونکە  بووه، 
خێرایی  تێكەڵبوونێكی  ڕاوکه ره   ئاژەڵە 
هەندێك  لە  جۆرێك  بە  هەیە  ئاڵۆزی 
جێی  له   و  زیادبوون  لە  ڕوو  شوێندا 
گەیشتنە  و  كەمبوون  لە  ڕوو  دیکه دا 
هەروەها  دەكرێ.  بەدی  تێدا  سفریشی 
كتوپڕ  و  گەڕانەوە  خاڵی  و  ت��اودان 
دەكرێ  بەدی  تیادا  بردنیشی  هێرش 
كە  بنچینەیی  یاسای  هەندێك  لەگەڵ 
دیکه  نێچیرێكی  بۆ  نێچیرێكەوە  لە 
بەهێز  هاندەرێكی  ئەمەش  دەگۆڕرێ. 
و گ��ەورەی��ە ب���ەوەی ك��ە س��ەرج��ەم 
ئاژەڵەكانی دیکه  هه ژماری تایبەتیی بۆ 
بكەن. جگە لەوەش دەبێتە دەستپێك بۆ 
دەستەبەركردنی مانا و ڕوونكردنەوەی 
ڕوانگەی  ی��ەك  ژیانی  لەسەر  زیاتر 

ئاژەڵە دڕندەكان". بچووكی 

لە ئینگلیزییەوە:
ئەوین بەکر ساڵح

سەرچاوە:
www. sciencedaily.com
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زۆر  هەڵخەڵەتاندنێكی 
مەمك،  شێرپەنجەی  خانەكانی  دژوارە، 
پێیان  كە  بێئەوەی  مێشك،  بگه نه   دەتوانن 
گۆڕینی  ڕێگەی  لە  ئه ویش  ب��زان��رێ، 
دەمارەخانە.  شێوازی  بۆ  خۆیان  شێوازی 
بە  بگەیەنن  خۆیان  دەت��وان��ن  پێیه  ب��ەم 
لەناو  ڕێگەیەشەوە  ل��ەو  ه��ەر  و  مێشك 
ئەو  بكەن.  دابین  بۆ خۆیان  وزە  مێشكدا 
ئەو  ئەنجامی  لە  كە  شێرپەنجەییەی  لووە 
داگیركردنەوە له  مێشکدا دروستی دەكەن 
هۆكاری  دەبێتە  چ��ی��ووم��ەرەی(،  )وات��ە 
كارەسات و هەندێ جاریش، نێچیره کانی 
نەخۆشیی  لە  كە  ئەوانەن  دیاردەیە،  ئەو 
شێرپەنجە ڕزگاریان بووە و چەند ساڵێك 

له وه وبه ر، قۆناغەكانی چارەسەریان بڕیوە.
كە  شێرپەنجە  نەخۆشییەكی  ه��ەر  بۆ 
سەرچاوەكەی خۆی لە مێشكدا  بێت، لە 
لە  شێرپەنجە،  نەخۆشیی   10 بەرامبەردا  
و  سەر  بۆ  دێت  لەشەوە  تری  بەشەكانی 
لەوەی شێرپەنجە چۆن  تێگەیشن  مێشك. 
باڵو دەبێتەوە یان چۆن دەگاتە بەشەكانی 
مێشك  لەش، وەك چۆن ده گاته   دیكەی 
و چۆن دەمێنێتەوە، زۆر گرنگە، چونكە 
تووشی  ئەوانەی  ڕزگاربوونی  ئەگەری 
نەخۆشیی  باڵوبونەوەی  لە  شێوازە  ئەو 
مێشكدا، زۆر الوازە.  لە  دەبن  شێرپەنجە 
تەنیا یەك لە پێنجی ئەو كەسانە، تا ساڵێك 

دەمێننەوە.
ڕاهول جەندیال، كە پزیشكی نەشتەرگەریی 
ناوەندی  لە  نیورۆسەرجین(،  )واتە  دەمارە 
لە  دی��وارت  ش��اری  )هۆپ-كانسەر(ی 
كالیفۆرنیا، بڕیاری لێكۆڵینەوەی زیاتری دا، 
تا بزانێت چۆن چۆنی خانەكانی شێرپەنجەی 
دەچنە  و  دەبڕن  مێشك  سنووری  مەمك، 
خۆیان  خانانە  ئەو  چۆن  و  مێشكەوە  ناو 
لە سیستەمی بەرگریی لەش قوتار ده که ن. 
ئەو لەگەڵ پسپۆرە تایبەتەكانی شێرپەنجە، 

لێكۆڵینەوەیان لەسەر ئەوە دەكرد كە بزانن 
ئەو خانە تایبەتانەی لووه  شێرپەنجەییه كان 
كە دروست ده بن لە مێشكدا، ئاخۆ توانای 
ئەوەیان هەیه  كە وەك دەمارەكانی مێشك 
مێشك  كیمیایەكانی  مادە  نیورۆن(،  )واتە 
نیورۆترانسمیتەرەكان  وەك  بەكاربهێنن. 
مێشكەوە  خانەدەمارەكانی  لەالیەن  كە 

بەكاردەهێنرێ.
نموونەیان  بكەنەوە،  تاقی  ئەوە  بۆئەوەی 
وەرگ����رت ل��ە خ��ان��ە ب��اڵوەب��ووەك��ان��ی 
چەند  مێشكی  لە  مەمك  شێرپەنجەی 
تاقیگەدا  لە  خانانەیان  ئ��ەو  و  ژنێكدا 
پ�����ەروەردە ك���رد. ئ���ەوان ب����ەراوردی 
كە  كرد  پڕۆتینانەیان  جۆرە  ئەو  بوونی 
جۆرێکی  وەرگ��رت��ن��ی  ل��ە  بەرپرسیارە 
)گابا(  بە  كە  نیورۆترانسمیتەر،  م��اددەی 
نێوان خانە  لە  بەراوردكردنە  ئەو  ناسراوە. 
باڵونەبووەکانی شێرپەنجەی مەمك لەگەڵ 
گه یشتوون  و  باڵوبوونەتەوە  كە  ئەوانەدا 
هەموو  زانراوه ،  ئەوەیشی  کرا.  مێشك،  به  
نیورۆنەكان(  )وات��ە  مێشك  دەمارەكانی 
بەكار  گابا  نیورۆترانسمیتەری  دەتوانن  
ئەنجامدا  لە  وزە.  بەرهەمهێنانی  بۆ  بهێنن 
شێرپەنجەی  خانانەی  ئ��ەو  دەرك���ەوت 
مەمك كە گه یشتوون به  مێشك، لەو جۆرە 
به   تایبەتە  كە  دەهێنن  بەرهەم  پرۆتینانە 
زیاتر،  لەوەش  گابا.  مادده ی  وەرگرتنی 
باربەریان  دی��ک��ه ی  پڕۆتینێکی  چەند 
كە  خانانەدا،  جۆرە  ئەو  لەناو  دۆزییەوە 
ناو  بۆ  گابا  گواستنه وه ی  لە  بەرپرسیارن 
دیکه یش  پرۆتینێكی  چەند  و  خانەكان 
كە  ده رک��ه وت  وزە.  به   گابا  گۆرینی  بۆ 
مەمك،  شێرپەنجەی  باڵوبووەكانی  خانە 
كە  دۆزی��وەت��ەوە  خ��ۆی  بۆ  ڕێگەیەكی 
خۆیان وەك دەماری مێشك )واتە نیورۆن( 
بۆ  ڕێگە خۆشكەرە  ئەمەش  بدەن.  پیشان 
و  بكەن  گەشە  خانانە  جۆرە  ئەو  ئەوەی 

به رگریی  سیستەمی  لە  بشارنەوە  خۆیان 
لەش.  

لە  كارپێنتەر،  ئیلین  نیورۆلۆجی،  زانای 
ئەنجلسی  لۆس  لە  كالیفۆرنیا  زانكۆی 
که   به وه ی  »سه باره ت  دەڵێت:  ئەمەریكا 
بە  دەتوانن  شێرپەنجە  باڵوبووەكانی  خانە 
و  بگونجێنن  خۆیان  نوێوه   ناسنامەیەكی 
به رگریی  سیستەمی  لە  بشارنەوە  خۆیان 
ئه و  چونکه  سه رنجه،  مایه ی  زۆر  لەش، 
خانەكانی  كە  ده ک��ات  به هێزتر  تیۆرییه 
شێرپەنجە سروشتێكی زۆر بگۆڕتریان هەیە 
دەچووین«.  بۆی  پێشتر  كە  لەوەی  وەك 
زۆر  ئەمە  »واب��زان��م  دەشڵێت،  هەروەها 
لەوە دەچێت كە هەنگاوێكی زۆر گەورە 
تایبەتەكانی  لێكۆڵینەوە  لە  كایەوە  بهێنێتە 

شێرپەنجەی مەمكدا«.
زیاترمان  لێكۆڵینەوەی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
شێوازی  لە  تێگەیشتن  باشتر  بۆ  دەوێت 
خۆشاردنەوە و خۆگونجاندنی ئەو خانانە. 
درێژایی  بە  ئایا  نییە  ڕوون  نموونە  بۆ 
مەمك  شێرپەنجەی  خانەكانی  ك��ات، 
میكانزمی  بتوانن  تا  سه ندووه   په ره یان 
بهێنن،  كەڵك وەرگرتن لە گابا بەدەست 
شێرپه نجه ییانه،  خانه   ئەو  ئەوەتا  یاخود 
هەلومەرجەوە  لەو  تایبەتمەندێتییەیان  ئه و 

بەدەستهێناوە كە تێیدان.
جاندیال هیوادارە كە ئەنجامی لێكۆڵینەوەی 
زیاتر، ببێتە هۆكار بۆ ئەوەی وا لە دەرمانی 
بۆ  بێت  بەكار  تا  بكات،  )كیمۆسەرەپی( 
ئەو  و  مێشك  شێرپەنجەی  چ��ارەس��ەری 
خانە تایبەتیانەی شێرپەنجەش بگرێتەوە كە 

گه یشتوون بە مێشك.

لە ئینگلیزییەوە : ئیبراهیم
سەرچاوە:

 new scientist No 2951
January 2014

خانەكانی شێرپەنجەی مەمك
وەك دەمارەخانەی مێشك خۆیان

دەنوێنن بۆئەوەی مێشك داگیر بكەن
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ئایا دەزانیت B.M.W چۆن دروست دەكرێت؟
كامەران سوبحان

Physics فيزيك
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دروستكردنی  پیشەسازی 
ڕابردوودا  ساڵی  پەنجا  لە  ئۆتۆمبێل 
بەسەردا  گۆڕانكاری  گەورەترین 
و  ئاڵتون  بازرگانیی  دوای  هاتووە. 
ماددە كانزانییەكان و وزە، ئۆتۆمبێل 
بەرفراوانترین  و  گ��ەورەت��ری��ن  بە 
ج���ۆری ب��ازرگ��ان��ی ن��وێ ئ��ەژم��ار 
ئاستی  لەسەر  واڵت  سێ  دەكرێت، 
یەكەمین  نازناوی  ملمالنێی  جیهان 
دروستكردنی  پیشەسازی  بۆ  دەكەن 
لەو  ك��ام  هیچ  ب��ەاڵم  ئۆتۆمبێل، 
نزمی  و  ب���ەرزی  ب��ەه��ۆی  واڵت��ان��ە 
ئ��اب��وری و داه��ات و داواك��اری��ی 
و  ئاسانی  بە  نەیانتوانیوە  به کاربه ران 
بمێننەوە،  یەكەمیندا  لە  ماوەیەك  بۆ 
ئەو سێ واڵتەش ئەڵمانیا و ژاپۆن و 
دیکه ی  واڵتێكی  چەند  ئەمەریكان، 
و  بەریتانیا  و  باشور  كۆریای  وەك 
داوە  زۆری��ان  هەوڵی  فەڕەنساش  
بەاڵم  واڵتە،  سێ  ئەم  ئاستی  بگەنە 
چونكە  بووه،  ئاكام  بێ  هه وڵه کان 
سێ  ئۆتۆمبێلەكانی  لەسەر  خواست 

واڵتی پێشوو زیاترە.
ئۆتۆمبێل و گرنگیدان  لە كەشخەیی 
ئۆفەری نوێ  ئارەزووی شۆفێر و  بە 
ترۆپكدایە  لە  ئەڵمانیا  جیاواز،  و 

واڵتیش  داهاتی  زۆری  بەشێكی  و 
بازرگانی  شێوەی  و  ج��ۆر  لەسەر 
بەتایبەتیش  وه س��ت��اوه .  ئۆتۆمبێل 
دروستكردنی  كۆمپانیای  چەندین 
ئێم  )ب��ی  وەك  ئۆتۆمبێلی  ج��ۆری 
وێگن،  ڤۆڵكس  مارسیدس،  ده بلیوو، 
ئاودی( لەو واڵتەدا بەرهەم دەهێنرێن 
بەشێكی  ئۆتۆمبێلی  بازاڕی  ئێستا  و 
و  داپۆشیوە  دونیایان  واڵتانی  زۆری 
شۆفێران  جیهانەوە  سەرتاسەری  لە 
ساڵ  و  ئەڵمانیایە  لەسەر  چاویان 
نوێ  ئۆتۆمبێلی  بەدوای  ساڵ  دوای 

و كەشخەدا دەگەڕێن.
 2013 س��اڵ��ی  ڕۆژەك���ان���ی  ك��ۆت��ا 
بچمە  ڕەخسا  بۆ  ئ��ەوەم  دەرف��ەت��ی 
كۆمپانیای  لەنزیكەوە  و  ئەڵمانیا 
و جۆری  بەش  و  ببینم  ده بلیوو  بیئێم 
بكەمەوە،  بەسەر  دروستكردنەكەی 
بەهۆی  دەرفەتەكەش  خۆشبەختانە 
هاوڕێم "بێستون محەمەد"ەوە بوو، كە 
هاوڕێی منداڵیمە و چەندین ساڵ خۆی 
وەك تەكنیكییەك كاری لەو كۆمپانیایه 
چەندسەد  تەنیا  ماڵەكەشی  كردبوو، 
بوو،  دوور  كۆمپانیاكەوە  لە  مەترێك 
زۆر  زانیارییەكی  ك��رد  وای  ئەمە 
لەسەر  نووسینە  ئەم  بۆ  شومار  بێ  و 
دروستكردن و مێژووی ئەم ئۆتۆمبێلە 

كۆبكەمەوە.
بینینی كارگەی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبێلی 
كۆمپانیایەكی  بینینی  تەنیا   B.M.W

هێندەی  نییە،  ئۆتۆمبێل  دروستكردنی 
ئەوەی بینینی مۆزەخانەیەكی قەشەنگ و 
كە  ئۆتۆمبێلێكە  دروستكردنی  دانسقەی 
جۆرێكە لە مەحاڵ و داهێنانی گەورەو 
كۆمپانیایە  ئەو  سااڵنەی  داهاتی  و  نرخ 
لە  زۆرێ��ك  داهاتی  لە  دەبێتەوە  نزیك 
واڵتانی دنیا، هەر ئەمەشە وای كردووە 
پێشەوەی  لە  هەمیشە  ئۆتۆمبێلە  ئ��ەو 

ئۆتۆمبێلە گرانەكانی دنیا ئەژمار بكرێ.
لە  ئۆتۆمبێلدا...  كانیاوی  لەناو 

میونشن.!
هەیە،  بەناوبانگیان  وتەیەكی  ئەڵمانەكان 
ئۆتۆمبێلە"،  كانیاوی  "میونشن  دەڵێن 
سێ  بەرهەمهێنانی  كارگەری  چونكە 
جۆر ئۆتۆمبێلی سەرەكی ئەو واڵتەیه که 
مارسیدس-ن،  ئاودی،  دەبلیوو،  ئێم  بی 

پایتەختی  بە  میونشن  لەوەی  ئەمە جگە 
دەناسرێ،  ئەڵمانیا  پیشەسازی  و  ئابوری 
كارگە  زۆری  بەشێكی  ئ��ەوەی  لەبەر 
دیکه ی  گ��ەورەك��ان��ی  پیشەسازییە  و 
لەم  هه ر  ئۆتۆمبێل،  لە  ب��ەدەر  ئەڵمانیا 
ك��ردووە  وای  ئەمەش  هەر  ش��ارەدان. 
ژیان لەم شارەدا لە ڕووی ئابورییەوەوە 
چونكە  بێت،  گران  و  ئەستەم  كەمێك 
هاواڵتی  و  كرێكار  زۆری  ژمارەیەكی 
لە ڕووی  تێدا دەژی،  بیانیی  ئەڵمانی و 
ستانداری  سەوزاییشەوە  و  ژینگەیی 
لەو  یەكێكە  و  تێپه ڕاندووە  جیهانی 
سەوزایی  ڕێژەی  كە  ئەڵمانیا  شارانەی 
ئۆڵۆمپیاد-ی  لەوەی  جگە  ئەمە  زۆرە، 
گەورەی ئەڵمانیا لەم شارەدایە و چەندین 
تێدایە.  پێی  تۆپی  نێودەوڵەتیی  یاریگای 
یانەی  نێودەوڵەتیی  یاریگای  دیارترینیان 
بایەرمیونخ-ە كە پار تەواو بووە و زیاتر 
لە 70 هەزار هاندەر دەگرێت و یەكێكە 
لە  پێ  تۆپی  گەورەكانی  گۆڕەپانە  لە 
پاركی  زۆری��ش  كۆمەڵێكی  جیهاندا. 
گوڵ  مۆزەخانەی  چەندین  و  گ��ەورە 
و  لێیە  هونەریی  بەرهەمی  و  ئاسەوار  و 
لەبەر  هیتلەر  شارانەی  لەو  یەكێكیشە 
قەشەنگی و سەرنجڕاكێشی سروشتكەی، 
بحەسێتەوەو  تێیدا  كردووە  حەزی  زۆر 
لەو  كارەكانی  زۆری  بەشێكی  بەمەش 

شارەدا بووە.
ئەڵمانیا،  هاواڵتیانی  ل��ە  زۆرێ��ك 
دەكڕن،  شارە  لەم  ئۆتۆمبێلەكانیان 
دروستكردنی  شوێنی  ئەوەی  لەبەر 
ئەمە  واڵتەكەیانە،  ئۆتۆمبێلی  زۆر 
لە  كۆمپانیایانە  ئ��ەو  كاتێكدا  لە 
و  واڵت��ە  ئەو  ش��اری  و  شوێن  زۆر 
ئاسیا  و  ئەوروپا  دیکه ی  واڵتانی 
ئۆفیسیان  ئەفەریقا  و  ئەمەریكا  و 
لە  باس  كە  ئەڵمانیا  لە  بەاڵم  هەیە، 
دەبێت  ڕاستەوخۆ  دەكرێ  ئۆتۆمبێل 
بكرێ،  میونشن  ش��اری  ل��ە  ب��اس 
دەڵێن:  خۆیان  ئەڵمانەكان  هەروەك 
لەو  ئێمەش  ئۆتۆمبێلە.!  كانیاوی 
بەیانییەكی زوو  كانیاوی ئۆتۆمبێلە و 
سەرەكی  ئۆفیسی  بە  كرد  خۆمان 
وێنەی  دەیان  و  درووستكردنەكەیدا 
و  ئۆفیسەكە  و  ئۆتۆمبێل  ج��ۆری 

گرت. قەشەنگەكانمان  ئۆتۆمبێلە 
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)B.M.W( ئۆتۆمبێلی 
كەی دروستكرا؟  كێ خاوەنییەتی؟

ل���ەش���اری م��ی��ون��ش��ن ل��ە ش��ەق��ام��ی 
 .Petuelring. 130. 80809

تەنیشت شەقامی تیژڕەوی ئەو شارە، 
ئاپارتمانی  بە دەستی چەپدا چەندین 
بە  لۆگۆی  كە  دەبینیت،  گ��ەورە 
 B.M.W ئۆتۆمبێلی  ن��اوب��ان��گ��ی 
كۆمپانیایە،  بەم  بەرامبەر  پێوەیە، 
نێودەوڵەتیی  یاریگای  و  گۆڕەپان 
ئەڵمانەكان  كە  هەیە،  ئۆڵۆمپیاد 
و  ج��ۆرا  وەرزشییە  یارییە  سااڵنە 
جۆرەكانی لێدەكەن و لەالیەن الوان 
و هاواڵتیانی ئەو واڵتەوه  ئەو شوێنە 
بایەخدار و جێگەی گرنگی پێدانە. 

 9  B.M.W س��ەرەك��ی  ئۆفیسی  ل��ە 
جۆراجۆر  كارمەندی  و  كرێكار  هەزار 
لە  هەریەك  لە  لەوەی  جگە  ئەمە  هەیە، 
و  ئەڵمانیا  دیکه ی  شارەكانی  ئۆفیسی 
كرێكار  سەدان  بە  دنیا  دیکه ی  واڵتانی 
بۆ  ه��ەی��ە.  تەكنیكیی  ك��ارم��ەن��دی  و 

دروستكردنی  بیرۆكەی  جار  یەكەمین 
ئەم كۆمپانیایە، لە ساڵی 1913 لە الیەن 
 Familie Quandtك��وان��دت خێزانی 
سەرەتاش  درا،  دروستكردنی  بڕیاری 
ده كرد،  دروست  فڕۆكەیان  بزوێنەری 
 B.M.W ساڵی 1922 یەكەمین ئۆتۆمبێلی
مۆزەخانەی  لە  ئێستاش  و  دروستكراوە 
گەشتیار  م��اوەت��ەوەو  كارگەیه دا  ئ��ەو 
وێنەی  و  دەیبینن  و  دەك��ەن  سەردانی 
سەرەكیی  كارگەی  دەگ��رن.  پاڵدا  لە 
تەنیا   B.M.W دروستكردنی  كۆمپانیای 
نییە،  ئۆتۆمبێل  دروستكردنی  شوێنی 
و  ئۆتۆمبێل  بینینی  مۆزەخانەی  بەڵكو 
و  ئۆتۆمبێل  نمایشی  شوێنی  و  كافتریا 
كارمەندانی  مانەوەی  شوێنی  و  یاریگا 
كارگەكە  دەڵێن  خۆیان  وەك  تێدایە. 
هەموو  و  ب��چ��وک��ك��راوەی��ە  شارێكی 
تێدایە،  ڕۆژانەی  ژیانی  پێداویستییەكانی 
خاوەنەكەشی ژنێكی بە ڕەگەز هۆڵەندییە 

 .Gabriele Quandt بەناوی
ئەوە  ئۆتۆمبێلەكە  شۆفێرانی  ڕەنگە 

نەزانن كە B.M.W بە تەنیا ئۆتۆمبێل 
دروست ناكات، بەڵكو ماتۆڕسكیل و 
پاسكیل و تیشێرت و جانتا و سەعات 
و  پێاڵو  و  جلوبەرگ  و  مەدالیا  و 
دیکه ی  ج��ۆری  دەی���ان  و  پانتۆڵ 
ك��ەرەس��ت��ەی ج��وان��ك��اری دروس��ت 
بازاڕێكی  شوێندا  لەهەمان  دەكات. 
ئەم  نمایشكردنی  بۆ  هەیە  تایبەتی 
لۆگۆی  ه��ەم��ووی��ان  ك��ەرەس��ت��ان��ە، 
خاوەندارێتی  و  له سه ره   B.M.Wیان 

كۆمپانیایەك  هیچ  و  خۆیەتی  هی 
یان  ب��ك��ات��ەوە،  الس��ای��ی  ناتوانێت 
ه��اوش��ێ��وەك��ەی دروس���ت ب��ك��ات. 
كەرەستەكانی  و  جلوبەرگ  نرخی 
هەموو  و  گرانن   B.M.W دیکه ی 
مەگەر  كڕێت  بیان  ناتوانێت  كەس 
خۆی  ئۆتۆمبێلە  ئ��ەو  شەیدایانی 
و  كۆمپانیایە  ئ��ەم  بەمەش  نەبێت، 
جیا  خ��ۆی   B.M.W ئۆتۆمبێلی 
دەكاتەوە لە هەموو كۆمپانیا و جۆرە 

دنیا. دیکه ی  ئۆتۆمبێلەكانی 

نووسەر لە ئۆتۆمبێلێکی BMWی 2014 دا
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B.M.W  واتای چی؟

ڕەنگە دەیان جار ناوی B.M.Wمان 
بەاڵم  بینیبێت،  ئۆتۆمبێلەكە  لەسەر 
ئایا بیرمان لەوە كردووەتەوە ئەم سێ 
پیتە مانای چییە و لە چییەوە هاتووە؟ 
پێشانگەی  بۆ  سەردانت  یەكەم  لە 
ئەوەت  B.M.W كەسێك  ئۆتۆمبێلی 
بۆ شی دەكاتەوە، كە ئەم سێ پیتەی 
لە  و  چییه  مانای  ئۆتۆمبێلەكەوەیه  بە 
چییەوە هاتووە. ئەمە جگە لەوەی لە 
چوونە  شوێنی  گ��ەورەی  پارتێشنی 
هه ر  و  كوتكراوەکه   ژوورەوەدا 
هاتووه ،  پێک  لێی  سێ وشه که ی که  
 BMW. شێوەیەیە  بەم  نووسراوە. 
 Bayerische Motoren Werke

و  هەرێم  که  میونشن  بایەر  وات��ە 
كارگە.  مۆتۆڕ=ماشێن،  ناوچەكەیە، 
بایرمیونشن،  مۆتۆڕی  كارگەی  واتە 
بایرمیونشن،  ئۆتۆمبێلی  كارگەی  یان 
بە واتای ناسنامەی ئەو ئۆتۆمبێلە هی 
ئەو شارەیە و بەو ناوەوە ناونراوە كە 

لێی دروست دەكرێ.
دروستكردنی،  كاتی  بە  سەبارەت 
لە  پارچەكانی  سەرجەم  پێشتر  كە 
بۆ  هێنراوە  دروستكردنی  ئۆفیسی 
گەشتیاران  بەمەش  بەستن،  شوێنی 
ئۆتۆمبێلە  جۆرە  ئەو  شەیدایانی  و 
یەك  چەندێك  بە  بیبینن  دەت��وان��ن 
ئ��ۆت��ۆم��ب��ێ��ل دروس����ت دەك��رێ��ت، 
یەك  سانییەیەك   56 ه��ەم��وو  ك��ە 

دروس���ت   B.M.W ئۆتۆمبێلی 
ژم��ارەی  بڕینی  ئەمەش  دەكرێت، 
كارگەكانی  هەموو  لەناو  پێوانەییە 
دەبێت  ئۆتۆمبێلدا.  دروستكردنی 
كۆمپانیایە  ئەم  داهاتی  بڵێین  ئەوەش 
ئۆتۆمبێلەكانیدا  فرۆشتنی  لە  تەنیا 
فرۆشتنی  لە  بەشێكیش  بەڵكو  نییە، 
بۆ  دێ��ن  ك��ە  گەشتیارانە  تیكتی 
چۆنییەتی  بینینی  بۆ  و  مۆزەخانەکه  
ئۆتۆمبێلەیە.  ئ��ەم  دروس��ت��ك��ردن��ی 
بینینی  و  پێشانگە  بۆ  ژورەوە  چوونە 
بەخۆڕاییە.  ئۆتۆمبێلەكان  ج��ۆری 
دروستكردنی  چۆنییەتی  بینینی  بەاڵم 
ڕۆژانەش  یۆرۆیە.   16 بە   B.M.W

زیاتر لە 3 هەزار گەشتیار لە ناوەوەو 
دەرەوەی ئەڵمانیا سەردانی ئەم شوێنە 
 60 نزیکه ی  دەكاتە  كە  دەك��ەن، 
بۆ  تەنیا  ڕۆژ،  یەك  بۆ  دۆالر  هەزار 
ئۆتۆمبێلە.  ئەم  دروستكردنی  بینینی 
فرۆشتنی  و  كافتریا  لە  جگە  ئەمە 
كارگەیە  ئەم  دیکه ی  كەرەستەكانی 
جلوبەرگ  وەك  ئۆتۆمبێل  لە  بەدەر 
ئەمانە  كە  ..هتد،  جانتاو  و  پێاڵو  و 

بۆ كۆمپانیاكە. هەمووی داهاتن 
لە ناوەڕاستی هەموو ساڵێكدا داهاتی 
بەو  دەكەنەوە،  باڵو  كۆمپانیایە  ئەو 
هاوكاری  و  باج  سیستەمی  پێیەی 
لێ  كارمەندانی  كرێی  و  دەوڵ��ەت 
دەردەكرێ، كۆمپانیا پێی خۆش نییە 
هاواڵتیان  بۆ  داهاتەكەی  سەرجەم 

ل��ەوەی  جگە  ئ��ەم��ە  ڕوو،  بخاتە 
كۆمپانیاكانی  ل��ە  جیا   B.M.W

ئۆتۆمبێل  دروستكردنی  دی��ک��ه ی 
داه��ات��ەك��ەی  ل��ە  خەیاڵی  بڕێكی 
بەكاردێنێت،  ڕی��ك��الم��ك��ردن  ب��ۆ 

ڤیدیۆیی. ڕیكالمی  بەتایبەتیش 
داهاتی سااڵنه ی چه نده؟

چەند ئۆتۆمبێل دروست دەكات؟
لە بارەی داهات و ژمارەی سااڵنەی 
كەمێك  به رهه مهاتووه وه   ئۆتۆمبێلی 
ئەم  تەواوەتی  بە  بتوانین  ئەستەمە 
بەو  بكەوێت،  دەس��ت  ژمارەیەمان 
خۆی  تایبەتمەندی   B.M.W پێیەی 
هەیە بۆ دروستكردنی ئۆتۆمبێل وەك 
داواكاری  بەپێی  پێكرد،  ئاماژەمان 
دروست  ئۆتۆمبێل  كڕیار  و  شۆفێر 
جارێكیش  س��اڵ  سێ  بۆ  دەك��ات، 
و  ئۆتۆمبێل  دروستكردنی  ژم��ارەی 
دەك��ات  ئاشكرا  سااڵنەی  داهاتی 
 2013 و   2012 و   2011 ساڵی  بۆ 
و  ئۆتۆمبێل  درووستكردنی  ژمارەی 

داهاتی B.M.W بەم شێوەیە بوو.
ملیۆن   2 نزیكەی   ،2013 ساڵی 
ئەم  ك��ردووە،  دروس��ت  ئۆتۆمبێلی 
بە  دا   2012 ساڵی  چاو  لە  ژمارەیە 
ئۆتۆمبێلی  ژم��ارەی   %6,4 ڕێ��ژەی 
لەچاو  ژمارەیەش  ئەم  بووە،  زیاتر 
 %14,6 لە  رێ��ژەی  دا   2011 ساڵی 

زیادی كردووە. 
لە   B.M.W داهاتی  بە  سەبارەت 

سێ ساڵی ڕابردوودا بەم شێوەیەیە:
ملیار   69 نزیكەی   2011 *ساڵی 

یۆرۆ.
*ساڵی 2012 نزیكەی 77 ملیار یۆرۆ
ملیار   80 نزیكەی   2013 *ساڵی 

یۆرۆ.
داهاتی  بۆ  نزیكی  ڕێ��ژەی  دی��ارە 
كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ   B.M.W

پارەیە بۆ خەرجكردنەوەو  لەو  بڕێك 
كۆمپانیاكە  بەشەكانی  پەرەپێدانی 
دەگەڕێتەوە لە بوارە جۆراوجۆرەكانی 

خزمەتگوزاری.
كۆمپانیای  لە  كار  كەس  چەند   
B.M.Wدا دەكه ن و لە چەند واڵت 

به رهه م دەفرۆشرێ؟
كە باس لەم كۆمپانیا گەورەیەی ئۆتۆمبێل 

بزوێنەری BMW 525ی 2014
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دەكرێ، ڕەنگە خوێنەر یەكسەر خەیاڵی 
كرێكاری  چەند  ئەوەی  بۆ الی  بچێت 
هەیە؟ لە چەند واڵت لق و بەشی هەیە؟ 

لە چەند واڵت دەفرۆشرێ؟
 B.M.W پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی  بۆ 
ئەمەشی بۆ كڕیارانی ئاسان كردووە، 
كڕیاران  بە  زانیاریانە  ئەم  هەموو 

دەدات كە بەم شێوەیەیە:
 B.M.W درووستكردنی  *كارگەی 
و  كرێكار  ه���ەزار   106 نزیكەی 
پیشەی  و  ئ��ەن��دازی��ار  و  تەكنیكی 
ه��ون��ەری��ی ل��ە س���ەرج���ەم ل��ق و 

هەیە. كۆمپانیاكانیدا 
* 28 كۆمپانیای جۆراوجۆری هەیە.
و  ل��ق  ف��ەرم��ی  ب��ە  واڵت   13 *ل��ە 

هەیە. هاوبەشی  بریكاری 
 B.M.W لە 140 واڵت بە فەرمی *

دەفرۆشرێت.
پێش  دەكەوێتە   B.M.W بەمانەش 
لە كۆمپانیا ڕكابەرەكانیەوە. زۆرێك 

ڕكابەری خۆی  بە  كۆمپانیایەك  هیچ 
نازانێت..خۆی پێ یەكەمە!؟

گرنگەكانی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێك 
هیچ  ل��ە  ك��ە   B.M.W ئۆتۆمبێلی 
ئۆتۆمبێلی دیکه دا نین، ئەوەیە بەدەر لەو 
ژمارە ئۆتۆمبێلەی كە ستانداردە و خۆی 
لەسەر  ئۆتۆمبێلیش  دەك��ات،  دروستی 
داوای كڕیار دروست دەكات، بەو پێیەی 
ڕابكێشێت،  كڕیار  زۆرترین  بتوانێت 
و  زمان  هەموو  ك��ردووە  وای  ئەمەش 
نەتەوە و میللەتێك سوود لەم كۆمپانیایە 
ببینیت و مامەڵەی دروستكردنی ئۆتۆمبێل 
بزوێنەر  جۆری  بۆ  بەتایبەتیش  بكەن، 
سووته مه نیی بەكارهاتووی ئەو ئۆتۆمبێلە، 
یەكێك  راب����ردوودا  ساڵی  دە  لە  كە 
زۆریی  ئۆتۆمبێلە  ئەم  گرفتەكانی  لە 
بووە،  گاز  و  بەنزین  وزەی  تێچووی 
ئەمەش وای كردوە هەندێ لە شۆفێران 
لێی دوور بكەونەوە، وەك خۆیان دەڵێن 
چارەسەرێكی  ڕاب��ردوودا  ساڵی  دوو  لە 
ئێستا  ك��ردووەو  كێشەیان  ئەو  بنبڕی 
لە  ڕاب��ردووی��ان  ساڵی  دوو  ئۆتۆمبێلی 
زۆر  سووته مه نیی  پێشوو،  سااڵنی  چاو 
داوای  ك��ڕی��اران  پێویستە.  كەمتری 

و  تایبەتمەند  ڕەنگی  و  ئێرباك  جۆری 
دەكەن،  ئۆتۆمبێلەكانیان  شازی  شێوازی 
یاریزانان  بازرگان و  بەتایبەتیش گەورە 
ئەو  خۆشە  پێیان  دنیا،  ئەستێرەكانی  و 
هیچ  دەخ��وڕن  لێی  ئ��ەوان  ئۆتۆمبێلەی 
 B.M.W نەبێت  پێی  دیکه   كەسی 
زۆر بەئاسانی ئەم داوایەیان بۆ جێبەجێ 
كۆمپانیایەش  ئەم  بەرپرسانی  دەكات، 
ئاماژە بەوە دەكەن لە ڕووی كوالێتییەوە 
ملمالنێیان  ناتوانێت  ئۆتۆمبێلێك  هیچ 
تایبەتمەندیی  و  جۆر  ڕووی  لە  بكات 
ئۆتۆمبێلەكانیانیش، هەرچەندە مارسیدس 
كێبەڕكێكەری  ب��ە  ئەڵمانیا  ل��ە  ه��ەر 
س��ەرەك��ی ئ��ەم دەن��اس��رێ، ب��ەاڵم ئەم 
پێی  و  نازانێت  ئەو  هاوشانی  بە  خۆی 
وایە ئەو تەنیا ئۆتۆمبێلی شا و سەرۆكی 
ناشێت،  ئاسایی  هاواڵتی  بۆ  و  واڵتانە 

مارسیدس  لە  ئێم  بی  ڕەخنەیەی  ئەم 
ڕەنگە  و  هەیە  مێژوویی  ملمالنێیەكی 

هەتا دنیاش مابێت بەكۆتا نەیەت.!
بتوانین  چۆن  چەندە؟  نرخەكەی 

بكڕین؟  B.M.W ئۆتۆمبێلێكی 
ئەم  تایبەتمەندییەكانی  لە  باس  كە 
زۆربەی  ڕەنگە  دەكرێ،  ئۆتۆمبێلە 
نرخ  پرسیاری  ڕاستەوخۆ  خوێنەران 
گۆڕانكارییانە  ئەو  و  تایبەتمەندی  و 
ساڵی  لە  ئۆتۆمبێلە  ئەم  كە  بكەن 
پرسیاری  یەكەم  دەی��ك��ات،  نوێدا 
ئۆتۆمبێلەكانی  بینینی  دوای  ئێمەش 
B.M.W ئەو پرسیارانە بوو. لەوێش 

وەك الی  ئاساییه،  پرسیارێک  هه موو 
خۆمان نییە خاوەن پیشە جۆرێک بێت 
به رهه مه که ی.!  به کاربه رانی  له گه ڵ 
هاواڵتی  و  گەشتیار  هەزاران  ڕۆژانە 
دەكەنە  ڕوو  دنیاوە  سەرتاسەری  لە 
پرسیار  ه��ەزاران  و  كۆمپانیایە  ئەم 
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ل��ەس��ەر ب��زوێ��ن��ەر، 
كوالێتی،  ڕەن��گ، 
ن�����رخ، ب��ەن��زی��ن، 
گرفتەكانی  كێش، 
 B.M.W دیکه ی 
ئ��ەو كوڕ  دەك��ەن. 

به   شێكانە  و  قەشەنگ  كچە  و 
ڕوویه کی خۆش و ده م به  پێكەنینەوە 
ئ��ەوان  كاتێك  دەدەن����ەوە.  وەاڵم 
نووسەر  و  نین  كڕیار  ئێمە  زانیان 
دەرەوەی  لە  ڕۆژنامەنووسین،  و 
هاتووین،  ئ��ەوان��ەوه   واڵت��ەك��ەی 
چونكە  پێداین،  زیاتریان  زانیاری 
ماركێتین و  لە  بەبەشێك  ئەوە  ئەوان 
لەو  و  دادەنێن  خۆیان  بۆ  ڕیكالم 

الیەنەشەوە زۆر سەركەوتوون.
ئۆتۆمبێلی  ن��رخ��ی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
نییە و  نرخێكی جێگیری   ،B.M.W

هەیە،  تایبەتمەندیی  و  جۆر  سەدان 

ڕەنگە شۆفێرانی ئۆتۆمبێلەكە ئەوە نەزانن كە 
B.M.W بە تەنیا ئۆتۆمبێل دروست ناكات، 
بەڵكو ماتۆڕسكیل و پاسكیل و تیشێرت و 
جانتا و سەعات و مەدالیا و جلوبەرگ و پێاڵو 
و پانتۆڵ و دەیان جۆری دیکه ی كەرەستەی 
جوانكاری دروست دەكات. لەهەمان شوێندا 
بازاڕێكی تایبەتی هەیە بۆ نمایشكردنی ئەم 
كەرەستانە، هەموویان لۆگۆی B.M.Wیان 
له سه ره  و خاوەندارێتی هی خۆیەتی و هیچ 
كۆمپانیایەك ناتوانێت السایی بكاتەوە

BMW کەرەستەکانی  سۆپەرمارکێتی 
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بۆ  كە  كڵێشەیەی  ئەو  بەپێی  بەاڵم 
لە  دایانناوەو  ئۆتۆمبێلەكانیان  نرخی 
ئۆفیسی سەرەكی پیشانی كڕیاران و 
 B.M.W نرخی  گەشتیارانی دەدەن 
مۆدێل 2013 و 2014 لە 35 هەزار 
 390 پێدەكات  دەس��ت  دۆالرەوە 
و  دەفتەر   3 لە  واتە  دۆالر  ه��ەزار 
 39 بۆ  پێدەكات  دەس��ت  ن��ی��وەوە 

دەفتەر.
 B.M.W بەكڕینی  س��ەب��ارەت 
لق  و  س���ەرەك���ی  ك��ۆم��پ��ان��ی��ای 
س��ەرت��اس��ەری  ل��ە  ب��ەش��ەك��ان��ی  و 
دانەیەك  شۆفێرێك  كاتێك  جیهاندا، 
دەكات  بۆ  ئاسانكاری  ده كڕێت، 
واڵت��ەك��ەی  ب��ۆ  گواستنەوەی  ب��ۆ 
كۆمپانیایە  ئەم  پێیەی  بەو  خۆی. 
لە  و  هەیە  جیهانی  ناسنامەیەكی 
و  نوێنەر  جیهاندا  سەرتاسەری 
دەت��وان��ن  سەرەكییەكانی  بەشە 
بگوێزنەوە،  كڕیاران  بۆ  ئۆتۆمبێل 
ڕسوماتێكیان  و  باج  هیچ  بێئەوەی 
حكومەتی  لەالیەن  دابنێن  لەسەر 
ئەم  باجیشە  هەرچی  ئەڵمانییەوە، 
خۆی  ئه ستۆی  دەیخاتە  كۆمپانیایە 
حكومەتی  بە  ده ی��دات  سااڵنە  و 

خۆی.
سەرەكییەكەی  گرفتە  بانزین 

  B.M.W

 ،B.M.W ئۆتۆمبێلی  لە  باس  كە 
شۆفێرانی  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  دەك��ەی��ت، 
و  دەكەن  بەنزینەكەی  باسی  كورد 
زۆر  بەنزین  ئۆتۆمبێلە  ئەو  وایە  پێیان 
دەخوات و خه رجیی زۆریی دەوێت، 
نییە،  تەنیا الی شۆفێرانی كورد  ئەمە 
و  ئەمەریكا  و  ئەوروپا  واڵتانی  لە 
باس  ك��ە  عەرەبییەكانیش  واڵت��ە 
ڕاستەوخۆ  دەكەیت  ئۆتۆمبێلە  لەم 
ساڵی  چ��وار  ل��ە  ده گ��وت��رێ،  ئەمه  
ئابوری  قەیرانی  كاتێك  ڕاب��ردوودا 
ئەم  ئەوروپا،  واڵتانی  كردە  ڕووی 
زۆری  ڕەنگدانەوەیەكی  قەیرانەش 
دروس��ت  شۆفێران  و  ت��اك  ل��ەس��ەر 
بە  شۆفێران  ب���ەردەوام  بۆیە  ك��رد، 
ڕووی  لە  كە  ئۆتۆمبێلێكەوەن  دوای 
و  خه رجی  كەمترین  ئابوورییەوە 

ئەو  ل��ەم��اوەی  هەبێت،  تێچووی 
چ���وار س��اڵ��ە ق��ەی��ران��ە ئ��اب��وری��ی��ەدا 
"ڤۆڵكس  و  "ئ���اودی"  كۆمپانیای 
وۆگ���ن" ك��ڕی��ارێ��ك��ی زۆری���ان بۆ 
كەمیی  باسی  زۆر  و  ڕاكێشا  خۆیان 
سووته مه نییان  و  به نزین  تێچوونی 
بەاڵم  به کاربه ره کانیان،  بۆ  دەك��رد 
بەرزیی  لەسەر  بوو  سور   B.M.W

بزوێنەری  ئۆتۆمبێل،  كێشی  كوالێتی، 
ئەم  ڕێكردن.  توندوتۆڵی  كێشە،  بێ 
بۆ  ن��ەب��وون  ب��ەس  تایبەتمەندییانە 
ئۆتۆمبێل،  ب��ازاڕی  كۆنتڕۆڵكردنی 
لەو  بیری   B.M.W بەناچاری  بۆیە 
زیاتر  كە  ك��ردەوە  نوێیەش  ئۆفەرە 
ئۆتۆمبێلە  بزوێنەری  جواڵندنی  لە 
كارەبایی  وزەی  بە  پشت  نوێكانیدا 
و  بەنزین  وزەی  ن��ەك  ببەستێت، 
گ��ازۆی��ل. ی��ەك��ەم ڕاگ��ەی��ەن��راوی 
 B.M.W كۆمپانیای  نوێی  ساڵی 
لە  نوێكانی  ئۆتۆمبێلە  ڕایگەیاندوە 
ژمارە  نوێدا  مۆدێلی  و  نوێ  ساڵی 
بەنزیندا  تێچوونی  لە  بڕیوە  پێوانەیی 
كیلۆمەترێك   60 ه��ەر  بۆ  ئەویش 
دەخوات  بەنزین  لیتر   3 بڕی  تەنیا 
پێشوویدا  ئۆتۆمبێلەكانی  لە چاو  ئەمە 
ئۆتۆمبێلی  و  گەورەیە  هەنگاوێكی 
گرێ  لەو  ڕزگ��ارك��رد  B.M.Wی 

گەورەیەی كە سەبارەت بە تێچوونی 
هەیبوو. بزوێنەرەكانی  وزەی 

زۆرترین   B.M.W ڕەنگێكی  چ 
هەیە؟ كڕیاری 

كڕیاران هەمیشە لە كڕینی ئەم جۆرە 
ڕەنگ  بە  بایەخ  زۆر  ئۆتۆمبێلەدا 
ڕەنگ  كۆمپانیاكەش  الی  دەدەن، 
گ��ەورەی  كاریگەریی  و  ب��ای��ەخ 
ه��ەی��ە، ه��ەر ب��ۆی��ە ڕەن��گ��ك��ردن��ی 
ئۆتۆمبێلەكانیان پەیوەندیی بە چێژ و 
تەمەن و پلەی كۆمەاڵیەتی و ڕەگەز 
و پۆستەوە هەیە، لە دوای پرسیاری 
و   B.M.W نوێی  شێوازی  و  نرخ 
ئۆتۆمبێلەكانیمان  ڕەنگی  پرسیاری 
پرسیارێكی  ئەمە  ئەوان  الی  كرد. 
كە  پرسیاریشە  تاكە  بەجێیەو  زۆر 

ناكرێ بە دێڕ و چەند دێڕێك وەاڵم 
پەیوەندی  ئەوە  چونكە  بدرێتەوە، 
ڕەهەندی  و  ڕەگ��ەز  كۆمەڵێك  بە 
تایبەتی و تەنانەت وەرز و سروشتی 
بەشێوەیەكی  هەیە.  واڵتانیشەوە 
فرۆشی  ڕەنگی  زۆرت��ری��ن  گشتی 
ڕاب��ردوودا  ساڵی   10 لە   B.M.W

ڕەنگدا   3 نێوان  لە  بووە  ملمالنێ 
كەئەوانیش "ڕەش، سلڤەر، سپی"ن، 
 10 ئەو  كۆتایی  ساڵی   3 لە  بەاڵم 
ئەو  بەسەر  زۆر  گۆڕانكاری  ساڵەدا 
جیاوازییەكی  هاتووەو  ڕەنگانەدا 
نموونە  ب��ۆ  ب���ووە،  دروس���ت  زۆر 
زۆر  فرۆشی  ڕێژەی  ڕەش  ڕەنگی 
زیادی كردووە، ڕەنگی سپی ڕێژەی 
تا  سلڤەر  ك��ردوە،  كەمی  فرۆشی 
ڕادەیەك وەستاوە، بەاڵم ئەوەی بەالی 
بایەخە  جێگەی  زۆر  B.M.Wەوە 

لەالیەن  داواك��اری  ساڵەدا   3 لەم 
گۆرانیبێژ  و  ئەستێرەكان  و  گەنجان 
لەسەر  ن��اوداران��ەوە  و  ئەكتەر  و 
دروست  زەقەكان  و  گەش  ڕەنگە 
تۆخ،  "شینی  ڕەنگی  وەك  ب��ووە، 
ئەمەش  سوور"  پەمەیی،  پڕتەقاڵی، 
ئۆتۆمبێلەكانیان  كە  ئەوەیە  بۆ  زیاتر 
ئۆتۆمبێلی  ڕەنگی  لە  بكەنەوە  جیا 
لەوەی  جگە  ئەمە  ئاسایی.  هاواڵتی 
ت��ازە  گ��ەن��ج��ان و خ��وێ��ن��دك��اران��ی 
وەرزش��ه وان��ە  هاندەرانی  دەرچ��وو، 
ڕەنگانە  بەو  بایەخ  زیاتر  دیارەكان 
بەشێكی  لەوەی  جگە  ئەمە  دەدەن، 
دونیا،  واڵتانی  بەرپرسانی  زۆری 
دیبلۆماسییەوە،  عورفی  ڕووی  لە 
بەاڵم كەم  مارسیدسی ڕەشیان هەیە، 
نین ئەو سەرۆك و بەرپرسە گەورانەی 
واڵت��ان��ی دن��ی��اش ك��ە ح��ەزی��ان بە 
B.M.Wی ڕەشە و بەشی زۆریشیان 

دروست  بۆیان  تایبەتمەندی  پێی  بە 
كراوەو كۆمپانیاكەش بە شانازییەكی 
داواكاری  پێی  بە  دەزانێت  گەورەی 

ئۆتۆمبێل دروست بكات.! كڕیاران 
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بە  گ��ه رده ک��ان��ی  كە  كاربۆنە  توخمی 
شێوەی دەستە دەستە ڕیزبوون و هێشووه  
نیمچە  ک��ه  پێکهێناوه ،  گ��ه ردی��ل��ه ی��ا ن 
گەیەنەرێكی گونجاوتر و باشترە بە بەراورد 
لێ  تەبەقی  ده کرێ  سلیكۆن.  توخمی  بە 
دروست بکرێ بە ئه ستووریی یه ک گه رد و 

به  پانی و درێژیی 20 تا 50 گەرد.
DNA یش که نەخشەیەكی ڕوونكەرەوەی 

داهاتووی  نەوەی  بنچینەی  ژیانه.  گرنگی 
كۆمپیوتەری ته نکیشه ، ئه و کۆمپیوته رانه ی 
لە  كە  ئێستا   هی  له  گونجاوترن  که 
دروستكردنیاندا پشت بە توخمی سلیكۆن 
دەبەسترێت و جێیان ده گرنه وه، ئەویش بە 

هۆی گرافینه وه .
بە  تایبەت  پرۆسەیەكی  لە  بیردۆزە  ئەم 
ئەندازیاریی كیمیایی لە ستانفۆرد تایبه ت 
به پرۆفیسۆر زنان باو خرایه ڕوو، كە دواتر 
دراو  پیشان  سروشتییەكان  پەیوەندییە  لە 

باڵوكرایەوە.
پێكهێنابوو  تیمێکیان  هاوەڵەكانی  و  باو 
و  سۆکۆلڤ  ئەناتۆلی  ل��ەوان  دووان  و 
بوون، هیوای شیكاركردنی  لینگ  فەنگ 
داهاتووی  كە  هەبوو  هاوكێشەیەیان  ئەو 
ئەلیكترۆنییاتی دەخستەڕوو و تا ئێستاش بە 
تەمومژی ماوەتەوە. سەرەتا بە بەكارهێنانی 
ته نککردنه وه ی  و  هەرزانبەها  سلیكۆنی 
بە  درا  بەردەوامی  سلیکۆنییه کان  ته به قه 
دەستكەوتی بچووكتر و خێراتر و تەنكتر، 
بەاڵم ئەندازیارەكان لەم بوارەدا ترسیان لە 
کوالێتی و باشیی جۆر و بەكارهێنانەكەی 

هەبوو.
هەموو شتێك بە بیركردنەوە لە نیمچەگەیەنەر 

دەست پێدەكات. نیمچه گه یه نه ر جۆرێكی 
و  گەیەنەر  نێوان  دەكەوێتە  كە  ماددەیە 
و  بەناوبانگترین  سلیكۆن  نەگەیەنەرەوە. 
باشترین ماددەی نیمچەگەیەنەری باڵوە و 
تەنك  چینی  به   و  هەرزان  شێوەیەكی  بە 

دەست دەكەوێت.
سلیكۆن  كرداری  بەجێهێنانی  گرنگترین 
له   ده ک��رێ  كە  ترانزستەر،  لە  بریتییە 
هاتوچۆی  کۆنترۆڵی  جه مسه ره کانیدا 
نرخەكەی  و  بکرێ  کاره بایی  ت��ه زووی 
بۆ  جا  یه کەوە.  و  سفر  نێوان  دەكەوێتە 
دروستكردن و بنیاتنانی دەزگای لەو شێوەیە 

گونجاوتر،  نرخی  و  زیاتر  کوالیتیی  بە 
بەكاردەهێنن،  ڕێگا  دوو  دیزاینەرەكان 
قه باره ی  بچووككردنەوەی  بە  یەكەمیان 
ترانزستەرەكان و دووەمیان بە خێراكردنی 

کۆنترۆڵی جه مسه ره کان.
بۆ  دەرئەنجامە،  ئەم  پوختەی  و  مەبەست 
چڕكردنەوەی كارەبای زیاترە لە بۆشاییەكی 
ئەمەش  بچووكتردا.  مەودایەكی  كەمتر و 
بچووكتر،  بەرهەمهێنانی  ه��ۆی  دەبێتە 
هەمانكات  ب���ەاڵم  تەنكتر.  خ��ێ��رات��ر، 
به رزبوونه وه ی پله ی گەرمییان و هەندێك 
هۆی  دەبنە  ناوەكی،  دیکه ی  هۆكاری 

زاناكان DNA بەكاردەهێنن بۆ 
دروستكردنی ترانزستەر لە گرافین ەوە
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ئەو  كارەكانی  و  ئیش  جۆری  شێواندنی 
پارچە سلیكۆنە تەنكە.

ماددەیەكە  بە  پێویستمان  "ئێمە  وتی:  باو 
ترانزستەری  بنیاتنانی  بە  بدات  ڕێگە  كە 
ت��ه زووی  که متر  و  خێراتر  و  بچووكتر 
سیفەتی  گرافین  جا  بوێت".  كارەبایی 
فیزیایی و كارەبایی هەیە و دەبێتە نەوەی 
و   نیمچەگەیەنەرەكان  م��اددە  داهاتووی 
شێوە  وردترین  بە  توێژەرەوەكان  ئەگەر 

وێنای توێژینەوەكانیان بكەن. 
ڕێکوپێک  كاربۆن  گرافینی  گه رده کانی 
شانەكانی  چ��ۆن  ه���ەروەك  ڕی��زک��راون 
ته به قی  ده ک��رێ  ڕی��زك��راون.  هەنگوین 
بینراو  باریك و  ته نک و مووی زۆر  زۆر 
بکرێ.  دروست  لێ  تایبەتی  دەزگای  بە 
كارەباییشەوە  ته زووی  گه یاندنی  لەڕووی 
چاالكی  ئەوپەڕی  دەگاتە  كاربۆنە  ئەو 

دەبێتە گەیەنەر و نه گه یه نه ر.
باو و هاوەڵە توێژەرەوەكانی بڕوایان وابوو 
كە ئەو توێژاڵی گرافینانە ئەگەر بە شێوەی 
دابنرێن،  ی��ەك  له سه ر  ی��ەك  چینی  چین 
لێ   گەیەنەریان  نیمچە  سوڕی  دەتوانرێ 
بە  بچووكی  سوڕی  كە  بكرێ  دروست 
توانا دەبن لە ڕووی سیفەتە كارەباییەكان و 
دەتوانرێ لە هەندێك بواری تەكنەلۆژیای 
خێراییەكی  كە  بەكاربهێنرێت  نانۆشدا 
كەم  ته زوویه کی  بە  و  دەبێت  گەورەیان 

ده كەونە كار.
سۆکۆلڤ وتی: "هەرچۆنێك بێت، ئەگەر 
بكەین  تەماشا  بینینەوە  ڕوانگەی  یەك  لە 
ئەستوریی  كە  شتێك  دروستكردنی  ئه وا 
تەنیا یەك گەردی هەبێت و پانی نزیكەی 
20 تا 50 گەردی هەبێت، ده ستکه وتێکی 

باوه ڕپێنه کراوی گەورەیە".
ئەم  پەرەپێدانی  و  ڕوون��ك��ردن��ەوە  ب��ۆ 
گۆڕانكارییانە، تیمەكەی ستانفۆرد سوودیان 
بۆ  بیرۆكەیەك  وەك  وەرگرت   DNA لە 
ڕووە  لە  میكانیزمانە.  ئەو  كۆكردنەوەی 
شریتێکی  دوورییه کانی  فیزیاییەكەیەوە، 
شریتێکی  دوورییه کانی  وه ک  DNAیش 

لی  سوودی  ڕووه وه   له و  و  وایه  گرافین 
كیمیاییەكەیەوە،  ڕووە  لە  وه رگ��ی��راوه . 
توخمی   DNA گەردەكانی  و  تەنۆلكە 
ئەو  هەمان  ئەمەش  تیادایه، كە  كاربۆنیان 

توخمه یه  كە گرافینی لێ  پێكهاتووە.
لێرەدا ته کنیکه  دروست و کاراکه لەوەدایە 

توانیویانه  تیمەكەی  و  ب��او  چ��ۆن  كە 
و  فیزیایی  سیفەتە  و  تایبەتمەندی  ئەو 
کاری  و  بگوێزنەوە   DNA كیمیاییانەی 
پێ  بكەن. بێگومان سەرەتا لە پلێتی تەنكی 
ترانزسته ری  پێكرد و  سلیكۆنەوە دەستیان 
وردیان لێ به رهه م هێنا و کاریان پێکرد. ئەو 
پلێتە ته نکانه ی سلیكۆن لەناو گیراوەیەكی 
تایبەتی DNAییدا که لە هەندێك جۆری 
بەكتریا وه رگیرابوون، نقوم دەكران. ئه مه  
دەبێتە ناسراوترین تەكنیكی بەكارهێنراوی 
DNA بە شێوەی هێڵێكی ڕێكی ڕێژەیی.

تێكەڵەكە  ناو  DNAی  دوات��ر،  قۆناغی 
دەخاتە ڕوو و دەخرێتە ناو گیراوەیەكی 
كیمیایی  تایبەتمەندی  ت���واوەوە.  مسی 
ئایۆنەكانی  بە  دەدات  ڕێگە  گیراوەكە 
DNAک��ەوە.  لەالیەن  بمژرێن  كە  مس 
دەكرێت  گ��ەرم  تێكەڵەیە  ئ��ەم  پاشان 
بەو  و  میسانەوە  گازی  ناو  دەخرێتە  و 
پێكهاتەكەیدا  له   گازە دەشۆررێته وه ، كە 
شت  یەكەمین  هه یه .  کاربۆن  توخمی 
بۆ  ده بن  یارمەتیدەر  كیمیاییەكان  به نده 
پرۆسەكە. ئەو گەرمییە درەوشاوە و بەتینە 
كە  لێدەكات  وەها  كیمیاییەكە  كارلێكە 
ئازاد  لە گەردەكانی كاربۆنەكە  هەندێك 
و   DNA ناو  بۆ  دەیاننێرێت  و  دەكات 
میسانەكە. ئەو كاربۆنە ئازادانە بە خێرایی 
شێوەی  لە  و  دەبەسترێنه وه   بەیەكەوە 
بۆ  وەها  پێكهاتەیەكی  هەنگوین  شانەی 

گرافینه که  دروست دەكەن.
یاپ وتی: ئەو كاربۆنە لە دەست چوو و 
ڕۆیشتووانە لە نزیك یەكدی دەمێننەوە و 
دەچنە ئەو جێگایانەی كە تیایدا DNAەكە 
ڕوو لەالواز بوون و شكانە، لەوێدا به ندی 
پێكهاتەی  و  دەك��ەن  دروس��ت  الستیكی 

DNA بنیاد دەنێن.

DNA ئێستا یەكێك لەو شتانه ی كە به سه ر
بۆیه  بوونییه تی،  کاربۆن  به   هاتووه   که دا 
پیشان  ئەوە  دەیانویست  توێژەرەوەكان 
بدەن که ئەو شریت و زنجیرە كاربۆنییانە 
و  دەكەن  جێبەجێ  ئەلیكترۆنی  كرداری 
ترانزستەر  دروستکردنی  بنچینەی  ده کرێ 

بن.
ئەوەمان  سەرەتادا  "لە  وت��ی:  سۆکۆلڤ 
پیشاندا كە دەتوانرێ DNA بەكاربهێنرێ 
لە گەشەكردنی شریتی تەسكی كاربۆندا و 
بكرێتە ئیشپێكەری ترانزستەرەكان". ئەمەش 

كرایەوە  ڕوونتر  و  پێدرا  درێ��ژەی  زیاتر 
عەلی   پرۆفیسۆر  ی��اری��دەدەری  لەالیەن 
بارکلی، كە شارەزایی  لە ڤی سی  جاڤی 
تەواوی هەیە لە ماددە پێشكەوتووەكان و 
وتی:  و  ئەلیكترۆنیكدا  داهاتووی  نەوەی 
"ئەم تەكنیكە زۆر بێ  هاوتایە و سوودێكی 
ده دات  نیشانی  که   دەگەیەنێت  گ��ەورە 
دەست  بۆ  چاالكە  هۆكارێكی   DNA

گەشەی  كۆنترۆڵكردنی  و  بەسەرداگرتن 
وتیشی:  هه روه ها  ئەلیكترۆنییەكان"  ماددە 
پڕۆژەكە،  ناونیشانی  تەنیا  بیردۆزه  دا  "لەم 
توێژینەوەی  و  لێكۆڵینەوە  گرنگترین 

پێویستە بۆ بوارەكە".
پێویستییەكی  پرۆسەیە  ئەم  ده ڵیت:  باو 
سافكردنی  و  پوختەكردن  بە  ت��ەواوی 
ئیشەكە هەیە، بۆ نموونە ناتوانرێ بوترێت 
بەشدارن  كاربۆنەكان   گەردیلە  هەموو 
شانەی  لە  كە  شریتەی  ئه و  پێكهێنانی  لە 
ئەستورییان  هەمان  و  دەچێت  هەنگوین 
دەبێت، چونکه لە هەندێك شوێندا ڕێڕەوی 
نائاسایی و ناڕێكوپێک و هێشوویی كۆمەڵەی 
ناتەواو دروست دەكەن، ئەمەش ناڕوونییەك 
دەبەخشێتە توێژەرەوەكان لە نەخشەكێشانی 

تەواوی ماددەكە و گرافینەكە.
دوای  پرۆسەكە  ئەمانەدا  هەموو  لەگەڵ 
نزیكەی دوو ساڵ بنیاتنان و دروستكردن 
بەرەو پێشەوەچوو و تەكنیكی پێشكەوتن و 
گۆڕانكاری بەخۆوە بینی لە دانانی به ردی 
بناغەی كاربۆندا لە پلێته ئه له کترۆنییه کاندا 

لەجیاتی سلیكۆن.
"ڕێگەچارەی  ده ڵێن:  لینگ  هاوڕێیانی 
بە  بناغه ،  وه ک   DNA دانانی  و  بیناکردن 
پێوانە  ڕێكوپێك،  و  دروست  شێوەیەكی 
جوانمان  و  ورد  ڕێگایەكی  ك��راب��وو. 
داهاتی  تێچوونێكی  كە  كرد  پێشكەش 
كەمی ده وێت، هەموو ئەم قازانج و سوودانە 
ڕێگەیەكی تەواو و چاكن بۆ گرتنەبه ری 

ڕێگه کانی پیشەسازییەكی نوێ ".
لەالیەن  كرا  پشتگیری  تاقیكردنەوەكان 
نیشتمانییەكان  زانستییە  دۆزینەوە  بەشێكی 
و  جیهانی  ئ��اووه��ەوای  ڕێكخراوی  و 

پرۆگرامی وزەی جیهانیەوە.

لە ئینگلیزییەوە:
وه رزان ڕێكه وت

www.nanowerk.com
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ڕیچارد فینمان 1918 – 1988، لەم 
گوتارەدا، مێزگردێكی خەیاڵی دروست 
و  زانا  جیاوازەكانی  بیروڕا  و  دەك��ات 
خاڵە  دەك��ات،  پێشكەش  ئایین  پیاوانی 
تەبا و ناكۆكەكانی نێوان زانست و ئایین 
لە  تاوتوێ دەكات. ڕێچكەكانی گەڕان 
باس  ال  ه��ەردوو  الی  هەقیقەت  دوی 

دەكات.
پرسێكی  لەمەڕ  نوێ  ڕامانی  هەندێك 

كۆن
خەڵكانێك  تایبەتمەندییەدا،  چەرخی  لەم 
دەزانن،  بوارێكدا  لە  شتێك  هەموو  كە 
وتووێژ  نییە كە  توانستەیان  ئەو  زۆرجار 
لەمەڕ شتێكی دیكە بكەن. هەر لەبەر ئەم 
هۆیە بووە كە پرسی گەورەی پەیوەندیی 
نێوان بوارێك و بوارێكی دیكە، چاالكی 
ناوەندە  لە  بووه  و كەمتر  مرۆیی كەمتر 
ك��راوە.  لەمەڕ  مشتومڕی  گشتیەكاندا 
كاتێك ئاوڕ لە ڕابردوو دەدەینەوە و سەیر 
سەبارەت  مەزن  گفتوگۆی  كە  دەكەین 
پرسەكانی  ئاراوە.  هاتووەتە  بابەتانە  بەم 
زانست  نێوان  پەیوەندیی  وەك  ڕابردوو، 
دەژین  لەگەڵماندا  ئەمڕۆش  تا  ئایین،  و 
و باوەڕم وەهایە كە لە حاڵی حازردا لە 
گرفتتر  پڕ  دیکه  سەردەمەكانی  هەموو 

ناوەندە  لە  زۆرج��ار  ب��ەاڵم  سەخترە،  و 
گفتوگۆ،  مایەی  نەبووەتە  گشتیەكاندا 
سنورەكانی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ئەمەش 

تایبەتمەندێتی.
پرسە  ئەم  خولیای  دێرزەمانەوە  لە  خۆم 
چووەتە مێشكمەوە و حەز دەكەم لێدوانی 
نەبوونی  ڕۆشنایی  لەبەر  بكەم.  له سه ر 
زانیاریی تەواو تێگەیشتنم لە ئایین )نەبوونی 
زانیاری كە زیاتر بەرەو پێش هەنگاو بنێین 
بەم  گفتوگۆکه  بكەوێت(،  بەدەر  زیاتر 
جۆرە ڕێك دەخەم: وەهای دادەنێین كە 
لە خەڵك  بەڵكو گروپێك  نەك مرۆڤێك، 
گفتوگۆ دەكەن، بە جۆرێك كە گروپەكە 
پێكهاتووە لە چەند پسپۆڕییه ک لە هەموو 
جیاجیاكانی  ڕشتە   – جیاجیاكاندا  بوارە 
وەك  و...هتد.  جیاجیاكان  ئایینە  زانست، 
لێدوان  الیەنێكەوە  چەند  لە  مێزگردێك، 
پرسەكە دەكەین، هەركەس ڕای  لەسەر 
خۆی نمایش بكات، دواییش بە گفتوگۆ، 
دەستكاری  و  ببێت  بەرجەستە  لەوانەیە 
كە  ده بینم  وەه��ای  من  ل��ەوەوە،  بكرێ. 
له الیه ن هەمووانەوە كەسێك هەڵدەبژێررێ 
بۆئەوەی وەك یەكەم كەس قسە بكات و 

بیرورای خۆی بخاتەڕوو. 
كە  پێده کات  ده ست  به مه   مێزگردەكە 
ئایینیدا  لە خێزانێكی  سەرەتا الوێك که 
پەروەردە بووە و گەورە بووە، سەرقاڵی 
خوێندنی زانستە، ئاكامی زانسته که ی بۆی 
که  گومان،  دروستبوونی  هۆی  بە  بووه  
لەوانەشە دوایی ببێتە كەسێكی بێ بڕوا بە 
خوداوەندی بابی، واتە ئیمانی بەو خودایە 
پێیەتی. ئەم پرسە  بابی بڕوای  نابێت كە 
جار  نییە،  دابڕاو  نموونەیەكی  خۆیدا  لە 
دەبێتەوە.  دووب��ارە  و  ڕوودەدات  جارە 
هەرچەندە هیچ ئامارێكم لەمەڕ ئەم بابەتە 
لە بەردەستدا نییە، بەاڵم وەهای بۆ دەچم 
كە زۆر لە زانایان – لە هەقیقەتدا باوەڕم 
وایە كە نیوەی زیاتر لە زانایان باوەڕیان 
پێی  ئیمانی  بابیان  كە  نییە  خودایە  بەو 
هەبووە، واتە باوەڕیان بە خودا بە چەمكە 

كالسیكییەكەی نییە.

خوداوەند  بە  باوەڕبوون  چونكە  لێرەدا، 
پرسەی  ئەم  ئایینە،  سەرەكیی  سیمای 
زەقی  بە  زۆر  ب��ژاردووە،  هەڵم  من  كە 
دەخاتەڕوو.  زانست  و  ئایین  پەیوەندی 
ئەم الوە بۆچ ده گاتە ئەم بارەی كە ببێتە 

كەسێكی بێئیمان؟
وەاڵمی یەكەم كە دەشێت گوێمان لێی 
بێت زۆر سادەیە: وەك دەزانین، ئەوەیە كە 
لە زانایانەوە فێربووە و )هەروەك ئاماژەمان 
هەموو  هەر  زانایان  واتە  ئەمانیش،  پێدا( 
لە  شەیتان  جۆرە  بەم  مولحیدن،  دڵ  بە 
یەكێكەوە بۆ ئەوەی دیكە باڵوبووەتەوە 
ئەم  ئەگەر  بەاڵم  ك��ردووە،  تەشەنەی  و 
ڕایە بە الی تۆوە شتێكی ماقووڵە، ئەوا تۆ 
زۆر كەمتر لە زانست دەزانیت بە بەراورد 

بەوەی كە من لە ئاین دەزانم.
وەاڵمێكی دیكە ئەوەیە كە زانیاریی كەم، 
خەتەرناكە. ئەم الوە تۆزێك شت فێربووە 
هەموو  كە  بیردەكاتەوە  وەها  ئێستا  و 
زوو كە  ه��ەر  ب��ەاڵم  دەزان��ێ��ت،  شتێك 
قۆناغی هەرزەكاری جێدەهێڵێت، دەگاتە 
كە  دەردەكەوێت  بۆی  و  قەناعەتە  ئەو 
دنیا زۆر ئاڵۆزە و تێدەگات كە پێویسته 

خوداوەند هەبێت.
من وای بۆ ناچم كە لە بیرۆكەكە ڕزگاری 
بووە. زۆر زانا هەن – خەڵكانێكن هیوایان 
وایە خۆیان بە كامڵ ناوزەد بكەن – هێشتا 
ئیمانیان بە خوداوەند نییە. لە هەقیقەتدا، 
كە وەك دوایی باسی دەكەم، ئەوە نییە كە 
الوەكە وا بیر دەكاتەوە كە هەموو شتەكە 

دەزانێت – بەڵكو تەواو پێچەوانەیە.
كە  ئەوەیە  پرسە  ئەم  بۆ  سێیەم  وەاڵمی 
ئەم الوە بە ڕاستی و دروستی لە زانست 
زانست  كە  نییە  وا  ب��اوەڕم  تێناگات. 
بسەلمێنێت،  خوداوەند  نەبوونی  بتوانێت 
وای دەبینم كە ئەوە شتێكی مەحاڵە. خۆ 
ئەگەر مەحاڵیش بێت، ئەوە بڕوایەك نییە 
بە زانست و بە خوداوەند –خوداوەندی 
دەشێت  شتێكە  ئەمەش  كە   – ئایینی 

هاوتەریب بێت.
بەڵێ، دەشێت هاوتەریب بن، هەرچەندە 

پەیوەندی نێوان زانست و ئایین
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باوەڕیان  زانایان  نیوەی  گوتم  لەوەبەر 
كە  هەیە  زۆر  بەاڵم  نییە.  خوڵقێنه ر  بە 
هەیە،  خوداوەند  و  زانست  بە  ب��اوەڕی 
بەاڵم  هاوتەریب،  شێوازێكی  بە  تەواو 
ئەم هاوتەریبیە، هەرچەندە شیاوە، هەروا 
كارێكی ئاسانیش نییە که مرۆڤ بە دەستی 
بهێنێت، لێرەدا حەز دەكەم گفتوگۆ لەمەڕ 
دوو شت بكەم: یەكەم، بۆچی ئاسان نییە 
بە دەست بێت؟ دووەمیش، ئایا شایستەی 

ئەوەیە هەوڵ بدەین بە دەستی بهێنین؟
خوداوەند‹‹  بە  ›‹بڕوابوون  لە  باس  كە 
وەك  هەمیشە  دڵنیاییەوە،  بە  دەك���ەم، 
مەتەڵ وەهایە، خودا چییە؟ ئەوەی لێرەدا 
كە  شەخسییە،  خودایەكی  مەبەستمە، 
سیمای ئایینەكانی خۆرئاوایە، 

كە نوێژی بۆ دەكەیت 
خ���ودای���ەی  ئ���ەو  و 
ك���ە پ��ەی��وەس��ت��ە بە 
خەڵقكردنی گەردوون 
و لە ئاكاردا ڕێنماییمان 

دەكات.
قوتابییە،  بەم  سەبارەت 
ك���ات���ێ���ك زان���س���ت 
دوو  ف���ێ���ردەب���ێ���ت، 
س��ەرچ��اوە ه��ەن كە 
دەخوڵقێنن  گ��رف��ت 
پێكەوەبەستنەوەی  لە 
بە  ئایین  و  زان��س��ت 
یەكەم  ی��ەك��دی��ی��ەوە. 
سەرچاوە بریتییە لەوەی 
لە  گومانكردن  ك��ە: 
زانستدا شتێكی حەتمیە، 
شێوەیەكی  ب��ە  بەڵێ 
ئەمەش  حەتمیە،  ڕەها 
ب����ۆ پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی 
پێویستە،  زان���س���ت 
چ��ون��ك��ە ه��ەب��وون��ی 
بەشێكی  وەك  نایەقینی 
سروشتیی  بنەڕەتیی 
ن������اوەوەی م���رۆڤ، 
جا  پێویستە.  شتێکی 
ب��ۆ ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی 
لە  ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��وون 
پێویستە  تێگەیشتندا، 

خاكی بین و ئەو بوارە بە خۆمان بدەین 
كە شت هه یه  نایزانین. هیچ شتێك یەقین 
نییە، یان لە سەروو گومانەوە نییە. مرۆڤ 
توێژینەوە  زانینەوە  به   ح��ه زک��ردن  لە 
دەكات، چونكە شت هەیە نەزانراوە، نەك 
پاشان  دەزانێت.  وەاڵمەكەی  لەبەرئەوەی 
بەرەوپێش  زانستدا  لە  زانیارییەكان  كە 
ڕاستی  كە  ناگەیەنێت  ئ��ەوە  دەب��ەی��ت، 
دەدۆزرێتەوە، بەڵكو ئەوە دەردەخەیت كە 

ئەمە كەم یا زۆر شیاوترە.
خۆ ئەگەر توێژینەوەی زیاتر بكەین، بۆمان 
زانستییانە  حاڵەتە  ئەو  كە  دەردەكەوێت 
ڕاست  یان  ڕاستن  كە  نین  ج��ۆرە  بەو 
نین، بەڵكو ئەم حاڵەتە زانستییانە لە پلەی 
جیاجیای یەقیندان. شتەكە بە جۆرێكە كە 
هەندێك لە هەندێكی دیكە ڕاسترن، یان 
ئەمە و ئەوە زۆر نزیكن لە یەقینەوە، بەاڵم 

هێشتا تۆزێك گومان لەخۆ دەگرن، یان 
ئەگەر بڵێین ئەوپەڕەكەی نازانین، هەموو 
كەسێك كە دێتە سەر چەمكی زانست، 
لە نێوان تەرازووەكەدایە، بەاڵم نە لەسەر 
هەڵەی ڕەها و نە لەسەر هەقیقەتی ڕەهایە.
قایل  ئایدیایانە  بەم  پێویستە  من،  الی 
بین، نەك تەنیا لەبەر زانست، بەڵكو لەبەر 
گەلێك شتی دیكەیش، ناساندن و داننان 
هه یە.  ب��ەرزی  بەهایەكی  جەهالەتدا  بە 
هەقیقەتێكە، كاتێك لە ژیانماندا بڕیارێك 
دەدەین وەك پێویست نازانین كە ئێمە بە 
داوه،  بڕیارانه مان  ئەم  ڕاست  جۆرێكی 
باشترین  كە  دەكەینەوە  لەوە  بیر  تەنیا 

كاردەكەین – دەبێت هەرواش بكەین.
هەڵوێستی نایەقینی 

بۆ دەردەكەوێت  ئه و ڕاستییه مان  كاتێك 
كە لە نایەقینیدا دەژین، ئەوا پێویستە ددانی 
بەرزی  بەهای  ئەمە  چونكە  بنێین،  پێدا 

قەبارەی 
گەردوون 
شتێكی زۆر 
سەرسوڕهێن و 
مایەی سەرسامییەكی 
مەزنە، چونكە ئێمە 
لەسەر تەنۆلكەیەكی 
بچكۆلەین كە بە 
دەوری خۆرێکدا 
دەسوڕێتەوە، ئەمەش 
كەوتووەتە نێو سەدان 
هەزار ملیۆن خۆری 
دیکەوە ته نیا لەناو 
ئه م که شکه شانی 
کاکێشانه دا. ئه م 
که شکه شانه ش لە نێو 
بلیۆنه ها که شکه شانی 
دیکه دایە
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پرسیارە  وەاڵم��ی  ئێمه  كه  هەیە  خۆی 
جیاجیاكان نازانین. ئەم هەڵوێستەی ئەقڵ 
زانا  بۆ   – نایەقینی  هەڵوێستی  واتە   –
هەڵوێستەی  ئەم  هەر  بنچینەییە،  شتێكی 
یەكەمجار  پیویستە  قوتابیان  كە  ئەقڵیشە 
هات،  بەدەست  كاتێك  بهێنن.  بەدەستی 
كەس  و  بیركردنەوە  خوویه کی  دەبێتە 

ناتوانێت چیدیكە لێی پاشگەز بێتەوە.
كە  ئەوەیە  ڕوودەدات،  ئ��ەوەی  پاشان 
دەكەوێتە  خۆمان،  لەمەڕ  الوەی  ئەم 
چونكە  شتێك،  هەموو  لە  گومانكردن 
توانستی بینینی شتەكانی وەك ڕاستییەكی 
تۆزێك  پرسەكە  جۆرە  بەم  نییە.  ڕەها 
›‹ئایا  فۆڕمی  لە  دێت،  بەسەردا  گۆڕانی 
دەگ��ۆڕرێ  هەیە؟‹‹  بوونی  خوداوەند 
بۆ  ئ��ارادای��ە  لە  دڵنیایی  ›‹چەندێک  بە 
گۆڕرانە  ئەم  خ��وداوەن��د؟‹‹،  هه بوونی 
وایە  گەورە  سەكتەیەكی  وەك  پەنهانییە 
كە جیاكردنەوەی ڕەوتی زانست و ئایین 
نمایش دەكات. بڕوا ناكەم زانای ڕاستەقینە 
بە هیچ كلۆجێك بڕوای بە هەمان شێواز 
هەن  زانایان  كە  ئەوەی  سەرباری  بێت. 
باوەڕ  باوەڕیان بە خوداوەند هەیە، بەاڵم 
ناكەم ئەم بڕوابوونە ئیالهییە وەك ئیمانی 
ئەگەر  خۆ  بێت.  وا  ئایینی  خەڵكانی 
هاوتەریب بێت لەگەڵ زانستەكەیاندا، بە 
ڕای من شتێك بە خۆیان دەڵێن كە زیاتر 
دڵنیام  ›‹بەنزیكی  دەچێت،  ڕستەیە  لەم 
كە خوداوەند بوونی هەیە، گومانەكەش 
جودایە  تەواو  ئەمەش  بچكۆلەیە‹‹  زۆر 
لەوەی كە بڵێین، ›‹دەزانم كە خوداوەند 
هەیە‹‹. بڕوا ناكەم هه رگیز زانایەك هه بێت 
بتوانێت ئەو تێڕوانینە بەدەست بهێنێت – 
واتە تێگەیشتنی ڕاستەقینەی ئاینییانە، كە 
بریتییە لە ماریفەتی هەقیقی كە خوداوەند 
بوونی هەیە وه ک ئەو یەقینە ڕەهایەی كە 

خەڵكانی ئایینی هەیانە.
گومانئامێزییە  پرۆسەی  ئەم  بێگومان 
هەمیشە بە هێرشكردنە سەر پرسی بوونی 
بەتایبەت  پێناكات،  دەست  خوداوەند 
دوای  ژیانی  وەك  تایبەتەكانی  مەزهەبە 
مردن، یان وردەكارییەكانی ئایین خۆی، 
وەك ژیانی عیسای مەسیح، ئه مانه دەكەونە 
هەرچۆنێك  توێژینەوە.  نەشتەری  بەر 
بێت، شتێكی سەرنجڕاكێشتر دەبوو گەر 
ڕاستەوخۆ و ڕاشكاوانە بچێتە ناوەڕۆكی 

پرسەكەوە و بكەوێتە باسكردن و مشتومڕ 
لە تێڕوانینی ڕادیكاڵییانەی مەڕ گومانكردن 

لە بوونی خوداوەند.
دوور  ڕەه��ا  لە  پرسەكە  كاتێك  ه��ەر 
نایەقینی  سنورەكانی  بەرەو  و  خرایەوە 
چ��وو، ئ��ەوا ل��ەوان��ەی��ە س��ەرەن��ج��ام لە 
زۆر  لە  بێت.  جیاوازدا  زۆر  پێگەیەكی 
بەاڵم  دەبیتەوە،  نزیك  یەقین  لە  حاڵەتدا 
هەندێك  الی  دیكەیشەوە،  الیەكی  لە 
تیۆرەكەی  لە  ورد  توێژینەوەی  كەس، 
پەروەردگار  لەمەڕ  پەیامێك  وەك  بابی 
دڵنیاییەوە  بە  لەوانەیە  بەرزی كردوەتەوە 

هەڵە بێت.
هەقیقەتەكانی  و   – خوداوەند  بە  باوەڕ 

زانست 
لێرەدا دەمانباتە الی گرفتی دووەم  ئەمە 
و  زانست  تێدەكۆشێت  قوتابیەكە  كە 
بۆچی  داخۆ  بدات،  پێكەوە گرێ  ئایین 
زۆرجار مرۆڤ دەگاتە ئەو ئەنجامەی كە 
باوەڕهێنان بە خواداوەند – بێگومان لێرەدا 
باس لە خوداوەندی ئایینی دەكەین– بە 
شتێكی زۆر ناقۆاڵ دابنرێ، بەاڵم ئەمە وا 
نییە، بە الی منەوە وەاڵمەكە پەیوەستە بە 
یان  هەقیقەتەكان   – زانستییەكانەوە  شتە 
كە  هەقیقەتن–  ڕادەیەك  تا  شتانەی  ئەو 

مرۆ فێریان دەبێت.
شتێكی  گ��ەردوون  قەبارەی  نموونە  بۆ 
زۆر سەرسوڕهێن و مایەی سەرسامییەكی 
مەزنە، چونكە ئێمە لەسەر تەنۆلكەیەكی 
خۆرێکدا  دەوری  بە  كە  بچكۆلەین 
نێو  كەوتووەتە  ئەمەش  دەسوڕێتەوە، 
سەدان هەزار ملیۆن خۆری دیکەوە ته نیا 
ئه م  کاکێشانه دا.  که شکه شانی  ئه م  لەناو 
که شکه شانه ش لە نێو بلیۆنه ها که شکه شانی 

دیکه دایە.
نێوان  لە  نزیك  پەیوەندییەكی  دیسانەوە، 
مرۆڤی بایۆلۆژیی و ئاژەڵدا هەیە، هەروەك 
بۆ  ژیانەوە  فۆرمێكی  لە  جیاوازی  چۆن 
فۆرمێكی دیكە هەیە. مرۆڤ، لەم درامای 
درەنگوەخت  زۆر  فراوانەدا  پەرەسەندنە 
دەشێت  ئایا  ژیان،  تەختی  سەر  هاتۆتە 
ئەوەی دیكە كە هەیە، جگە لە پەیژەیەكی 
په ره سه ندن بۆ خەڵقبوونی مرۆڤ هیچی 

دیكە بێت؟
شتەكان  دەردەكەوێت  وەك  پاشانیش، 
یاسایەكی  چەند  هۆی  بە  هەموو،  هەر 

نەگۆڕەوە، لە ئەتۆمەكان دروست بوونه. 
نموونە  بۆ  نییە،  بەدەر  لەمە  شتێك  هیچ 
پێكهاتوونه،  ئەتۆم  لە  هه ر  ئەستێرەكان 
ئاژەاڵنیش هەر لە هەمان شت پێكهاتوونه، 
بە  كە  ئاڵۆز  وەه��ا  فۆرمێكی  بە  ب��ەاڵم 
شێوازێكی وەها پەنهان ژیانی تێدایە، وەك 

مرۆڤ خۆی.
گەڕان و وردبوونەوە بە پانتایی گەردوونی 
ئەودیو سنورەكانی مرۆڤدا و بیركردنەوە 
بەبێ مرۆڤ گەردوون  بەو جۆرەی كە 
مەزنە،  سەركێشییەكی  دەگەیەنێت،  چی 
هەروەك چۆن هەمان شت ڕاستە سەبارەت 
گەردوون.  درێژی  و  دوور  مێژووی  بە 
كاتێك لە سەرەنجامدا ئەم تێڕوانینە بابەتییە 
مەزنیی  و  پەنهانی  و  دێت  دەس��ت  بە 
بە چاوی  ئینجا  دەگیرێ.  بەها  بە  ماددە 
ئاوڕ دەدەینەوە و مرۆڤ وەك  بابەتییەوە 
ماددە سەیردەكرێ، ژیان وەك بەشێك لە 
پەنهانیی گەردوونی بە قوڵییە مەزنەكەیەوە 
بۆ خۆی چوونە  ئەمەش  دەكرێ،  سەیر 
وەسف  دەگمەن  بە  كە  ئەزموونێكە  ناو 
دەكرێ. هه میشه ئەم شتانەش بە پێكەنین 
چونكە  پێدێت،  كۆتاییان  شادمانییه ک  و 
هەوڵدان بۆ لێ تێگەیشتنیان بێ ئەنجامە. 
هه مان کات بیروڕا و تێڕوانینی زانستی، 
لە  دێت،  كۆتاییان  پەنهان  و  ترس  بە 
كەنارەكانی نایەقینیدا بزر دەبن، بەاڵم وەها 
وه ک  بەرچاو  دێنە  قووڵ و سەرسوڕهێن 
ئەو تیۆرییەی که دەڵێت هەموو ئەمانە بە 
شێوازێكی سادە و ساكار لەالیەن خوداوە 
تێكۆشانی  و  هەوڵ  لە  تا  خراون  ڕێک 
ناتەواوی مرۆ بۆ چاكە و خراپە بڕوانێت.

ئەمە  ك��ە  دابنێین  وا  ب��ا  ج���ۆرە  ب��ەم 
تایبەتەكەی  قوتابیە  بۆ  مەسەلەكەیە 
گەشە  وەه��ا  قەناعەتەكەشی  خۆمان، 
دەكات كە باوەڕی وه هایه گوێ لە ئه و 
كە  نادەم  هەوڵ  من  ده ڵێت،  ناگیرێت. 
بسەلمێنم،  خوداوەند  بوونی  ناواقیعیه تی 
بەڵكو هەوڵدەدەم كە چەند بیرۆكەیەكت 
بدەمێ لەمەڕ ئەوەی كە بۆچی زۆرێك وا 
وەخت  كڵێسە  دەكەنەوە كە چوونە  بیر 
ئەم  دەرەنجامێكی  وەك  بەفیڕۆدانە. 
گومانە و گومانەكەی خۆی ده بێتە هۆی 
چونكە  ئاكاری،  گرفتی  سەرهەڵدانی 
بووە،  فێری  ئەو  ه��ەروەك  ئاییندا،  لە 
وشەی  بە  پەیوەستن  ئاكارییەكان  گرفتە 
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خوداوەند  ئەگەر  خۆ  و  خ��وداوەن��دەوە 
بوونی نەبێت ئەوا وشە و پرسه كەی ئەو، 
مایەی  ئەوەی  بەاڵم،  بێت؟!  دەبێت چی 
لە  وایە،  ڕام  من  هەروەك  سەرسوڕمانە، 
ئاكامدا گرفتە ئاكارییەكان بەبێ ڕووشاندن 
قوتابییەكە  یەكەمجار  دێت،  كۆتاییان 
لەوانەیە بڕیار بدات و بڵێت كە كۆمەڵە 
شتێك بە ئاڕاستەیەكی هەڵەدا گوزەریان 
كردووه ، بەاڵم دوایی بیروڕاكەی پێچەوانە 
تێڕوانینەكەی  سەرەنجامیش  و  دەبێتەوە 
بنەڕەتییانە  شێوەیەكی  بە  ئاكارەوە  لەمەڕ 

جیاواز نابێت.
جۆرە  كە  ب��ەرچ��او  دێتە  وەه��ا  ل��ێ��رەدا 
هەیە.  بیركردنەوانەدا  لەم  سەربەخۆییەك 
لە  گومان  مرۆڤ  دەشێت  كۆتاییدا  لە 
بكات،  مەسیح  عیسای  پێغه مبه رایه تیی 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بە توندی باوەڕی 
لەگەڵ  باشە  شتێكی  كە  هەبێت  ب��ەوە 
و  بکه یت  ڕه فتار  جوان  دراوسێكەتدا 
لەگەڵ  ئه ویش  چۆن  وەك  هەڵبكەیت، 
تۆدا هەڵدەكات. دەشێت مرۆڤ ئەم دوو 
بۆیە  هەبێت،  لەهەمانكاتدا  بیروباوەڕەی 
هیوادارم هاوڕێ زانا مولحیدەكانم لەگەڵ 
ڕێزی  و  هەڵبكەن  باشی  بە  كۆمەڵگەدا 

كۆمەڵ بگرن.
كۆمۆنیزم و تێڕوانینی زانستی

بە  پەیوەستە  مولحید  وش��ەی  چونكە 
كۆمۆنیزمەوە، پێم خۆشە لێرەدا ئاماژە بەوە 
دژی  كۆمۆنیستییانە  تێڕوانینی  كە  بده م 
زانستیشە، ئەمەش لەو بیركردنەوەوە دێت 
پرسیارەكان  وەاڵمی  كۆمۆنیزمدا  لە  كە 

س����ەب����ارەت ب��ەم 
جا   – م��ەس��ەالن��ە 
پرسیارەكان سیاسی 

بن یان ئاكاری – بەبێ هیچ گفتوگۆیەك 
و بەبێ هیچ گومانێك دراونەتەوە. بەاڵم 
تێڕوانینی زانستی تەواو پێچەوانەی ئەمەیە، 
پرسیارەكان  هەموو  لە  گومان  پێویستە 
بكرێ و گفتوگۆیان لەمەڕ بكرێ، پێویستە 
مشتومڕ لەمەڕ هەموو شتێك بكەین – لە 
بدەین،  دیقەتیان  و  وردبینەوە  شتەكان 
لێیان بكۆڵینەوە و ئەگەر پێویست بكات 
حكومەتی  بكەین.  تێدا  گۆڕانكارییان 
ئایدیایانەوه  ل��ەم  زۆر  دیموكراسی 
نزیكترە، چونكە بواری گفتوگۆ هەیە و 
دەرفەتێك لە ئارادایە بۆ چاكسازی. هیچ 
تاكێك بوونی نییە که بە تەنیا كەشتییەكە 
ببات.  ناكۆتای  به ره و  و  بکات  ئاڕاستە 
تۆتالیتاری و  ئایدیاگەلێكی  ئەگەر  به اڵم 
وایه  پێت  ئیدی  هەبێت،  زۆردارییانه ت 
ئه وه ی خۆت ڕاستە كە بكرێ، پێت وایه 
ئەوەی  ئەوە شتێكی یەكالییكەرەوەیە و 
دەیكەیت شتێكی باش دیارە، به اڵم ئەمە 
دواتر  وایە.  سنوورێك  تا  و  ماوەیەك  بۆ 
هەر زوو پاپۆڕەكە بە ئاڕاستەیەكی هەڵەدا 
مل دەنێت، بە جۆرێك، چیتر هیچ كەس 
و  بكاتەوە  ڕاست  ئاڕاستەكە  ناتوانێت 
نایەقینیەكانی  بۆیه  هه ر  بكاتەوە.  چاكی 
ژیان لە دیموكراسییه تدا زۆر زیاتر لەگەڵ 

زانستدا هاوشانن.
كاردەكاتە  گەلێك  زانست  هەرچەندە 
سەر زۆرێک لە بیرۆكە ئایینیەكان، بەاڵم 

ئایین  ئاكار.  ناوەڕۆكی  ناكاتە سەر  كار 
زۆر الیەنی هەیە، وەاڵمی هەموو جۆرە 
وەاڵمی  نموونە،  بۆ  دەداتەوە.  پرسیارێك 
كوێوە  لە  چین؟  شتەكان  پرسیاری، 
چییە؟  خودا  چییە؟  ئادەمیزاد  هاتوون؟ 
بەم  ئیدی  چین؟  خالق  خەسڵەتەكانی 
جۆرە. بوارم بدەن كە ئەمە ناو بنێم الیەنی 
دیكەیشمان  شتێكی  ئایین،  میتافیزیكیی 
پێ دەڵێت، چۆن هەڵسوكەوت بكەین و 
نا كە  ڕەفتارمان چۆن بێت. ئه و ڕه فتاره 
چ  و  بێت  چۆن  ڕەفتارمان  ئاهەنگدا  لە 
ئەوەی  به ڵکو  بدەین،  ئەنجام  سرووتێك 
كە پێمان دەڵێت لە ژیاندا بەگشتی چۆن 
ڕووی  لە  وات��ە  بكەین،  هەڵسوكەوت 
ڕه وشته وه . وەاڵمی پرسیارە ڕه وشتییه کان 
پرۆگراممان ده کات و پەیڕەوی ئیتیكیمان 
مۆڵەتم  داده ڕێژێت.   ethical code

ئیتیكیی  الیەنی  ناوبنێم  ئەمە  كە  بدەن 
ئایین. 

ئێستا دەزانین كە تەنانەت بەها مۆراڵییەكان 

پێویستە بەم 
ئایدیایانە 
قایل بین، نەك تەنیا 
لەبەر زانست، بەڵكو 
لەبەر گەلێك شتی 
دیكەیش، ناساندن و 
دداننان بە جەهالەتدا 
بەهایەكی بەرزی هه یە. 
هەقیقەتێكە، كاتێك 
لە ژیانماندا بڕیارێك 
دەدەین وەك پێویست 
نازانین كە ئێمە بە 
جۆرێكی ڕاست ئەم 
بڕیارانه مان داوه، تەنیا 
بیر لەوە دەكەینەوە كە 
باشترین كاردەكەین – 
دەبێت هەرواش بكەین
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ئادەمیزاد زۆر الوازە،  بە خەڵك،  دراون 
دەبێت ئەم بەها مۆراڵییانەیان بیر بخرێتەوە 
بكەون.  ویژدانی خۆیان  بتوانن دوای  تا 
شتەكە هەر ئەوە نییە بڵێیت كە ویژدانێكی 
ڕاستت هەبێت، بەڵكو مەسەلەكە لەوەدایە 
هێزە  و  ق��ودرەت  ئەو  بتوانین  كە چۆن 
وەها ڕابگرین كە بزانین چی ڕاستە. پاشان 
پێویستە كە ئایین هێز و دڵخۆشیمان بداتێ 
بیروڕا مۆراڵییانە بكەوین،  ئەم  كە دوای 
ئایینە، چونكە  ئیلهامبەخشی  ئەمە الیەنی 
پێ  ئیلهاممان  مۆراڵییەوە  الیەنی  لە  تەنیا 
نابەخشێت، بەڵكو لە هەریەك لە بوارەكانی 
بیركردنەوە  ج��ۆرە  هەموو  و  هونەر 
دیكەدا  چاالكییەكانی  و  گ��ەورەك��ان 

هانمان دەدات.
پەیوەستە ناوەكییەكان

سێ الیەنی ئایین پێكەوە پەیوەستن و بە 
هەموو  كە  دەكرێ  پێ  دەركی  گشتی 
جا  ت��ەواوك��ارن،  سیستەمێكی  پێكەوە 
بۆیەش هێرشكردنە سەر هەر سیمایەكی 
ئەم سیستەمە هێرشكردنە بۆ سه ر سەراپای 
الیەنەكە،  هەر سێ  سیستەمەكە.  بونیاتی 
كەم و زۆر، بەم جۆرە پێكەوە گرێ دراون 

و پەیوەستن: الیەنی ئاكاری )ڕه وشت و 
ڕاپێچمان  كە  خودایە  وشەی  ئەخالق(، 
دەكات بۆ پرسێكی میتافیزیكییانە. پاشان 
كە  مرۆ  چونكە  دێت،  بەخشین  ئیلهام 
كاردەكات بە ئیرادەی خودا كاردەكات 
خودادایە،  لەگەڵ  دەك��ات  هەست  و 
ئەمەش ئیلهامبەخشێكی گەورەیە، چونكە 
كەسە  ئەو  چاالكییەكانی  و  كارەكان 

لەگەڵ گەردوون یه کانگیر دەبن.
لە  باش  زۆر  الیەنە  سێ  ئەم  بەمجۆرە، 
گرفتەكە  گ��رێ��دراون.  پێكەوە  ن��اوەوە 
لەگەڵ  زان��س��ت ج��ارج��ارە  ل��ێ��رەدای��ە: 
كە  دەك��ات،  ملمالنێ  یەكەم  الیەنی 
لە  نموونە،  بۆ  ئایینە.  میتافیزیكی  الیەنی 
كە  ئاراوە  هاتە  مشتومڕە  ئەو  ڕابردوودا 
ئایا زەوی چەقی گەردوونە یان نا؟ ئایا 
دەسوڕێتەوە  خ��ۆردا  دەوری  بە  زەوی 
ئەمانە  هەموو  ئەنجامی  وەستاوە؟  یان 
بوو،  سەخت  و  ترسناك  ناكۆكییەكی 
بەاڵم لە كۆتاییدا چاره سه ر بوو، ئایین لەم 
ئه مه ،  دوای  كرد.  پاشەكشەی  مەسەلەیە 
كێشمە لەسەر ئەو پرسە دروست بوو كە 
هەیە؟  ئاژەڵیی  بناوانێكی  ئادەمیزاد  ئایا 
ئەنجامی زۆر لەم حاڵەتانە بریتییە لە 
پاشەكشەی تێڕوانینی میتافیزیكییانەی 
ئایینی، بەاڵم هەرچۆنێك بێت، ئایین 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  ناهێنێت،  هەرەس 
پێدەچێت كە گۆڕانی مەلموس یان 
بنەڕەتی لە تێڕوانینی ئاكاریدا نەبێت.

بە  زەوی  ئەمانەش،  هەموو  دوای  لە 
دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە. جا ئه وه  
دراوسێكەت  ئەگەر  که  نییە  باشتر 
شەڕی  تۆ  كردیت،  لەگەڵ  شەڕی 
هیچ  چونکه  نه که یته وه ؟  لەگەڵ 
زەوی  ئەگەر  که  نییه  جیاوازییه کی 
خۆردا  دەوری  بە  یان  بێت  وەستاو 

بسوڕێتەوە؟ 
دواتر دەشێت چاوەڕوانی ملمالنێیه کی 
پەرەدەسێنێت  زانست  بین.  دیكە 
دێتە  نوێ دەدۆزرێ��ت��ەوە و  و شتی 
تیۆریی  لەگەڵ  پاشانیش  و  ئ��اراوە 
هەندێك  ئێستای  میتافیزیكییانەی 
ئاییندا ناكۆك دەبێت. لە هەقیقەتدا، 
پاشكشانەی  ئه و  هەموو  سەرباری 
لە ڕابردوودا، هێشتا ملمالنێی  ئایین 
ڕاستەقینە الی هەندێك كەس هەن 

كە سەرقاڵی خوێندن و فێربوونی زانستن 
بیستووە.  شتیان  ئایین  لە  هەمانكاتیش  و 
نەچووه تە  باشی  بە  هێشتا  پرسەكە  دیارە 
فەراهەم  تەبایی  و  كەماڵەوە  ناوه ندێکی 
نه بووه، هێشتا ملمالنێی هەقیقی لە ئارادایە، 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا كاریگەیان لەسەر 

ئاكارەكان نییە.
میتافیزیكییەدا،  لەم دەڤەرە  لە هەقیقەتدا، 
یەكەم،  سەختە.  ئەوەندە  دوو  ملمالنێكە 
بن،  ملمالنێدا  لە  هەقیقەتەكان  دەشێت 
ئەوە  نەبن،  ملمالنێشدا  لە  ئەگەر  خۆ 
نایەقینی  ڕۆحی  جیاوازە.  هەڵوێستەكە 
پرسە  هەمبەر  لە  هەڵویستێكە  زانستدا  لە 
میتافزیكییەكان تەواو جودایە لەو یەقین و 
ئیمانەی لە ئاییندا پێویستە. من باوەڕم وایە 
كە به  شێوه یه کی ڕه ها ملمالنێ هەیە – لە 
لەمەڕ   – ئیماندا  و  هەقیقەت  هەردووك 

الیەنە میتافیزیكییەكانی ئایین.
چەند  ئایین  ناشێت  م��ن،  ڕای  ب��ە 
بیرۆكەیەكی میتافیزیكیانە نەهێنێتە ئاراوە 
ناوه ندی  كە گرنتی ئەوە بدات نەخزێتە 
هەمیشە  كە  زانستێك  لەگەڵ  ملمالنێوە 
گۆڕان  ب��ەرەو  هەمیشە  و  پێش  ب��ەرەو 
ئاڕاستەی  بە  و  هەڵدەگرێت  هەنگاو 
وەاڵمی  چۆن  نازانین  دەجوڵێت.  نادیار 
وەاڵمێك  مەحاڵە  بدەینەوە،  پرسیارە  ئەم 
هەڵە  ڕۆژان  لە  ڕۆژێك  كە  بدۆزینەوە 
دەردەهێنێت،  سەر  گرفتەكە  دەرناچێت. 
ه��ەردووك  ئایین،  و  زانست  چونكە 
لەنێو هەمان  تێدەكۆشن و هەوڵ دەدەن 
پرسیارەكان  وەاڵم��ی  مەملەكەتەدا  ئەم 

بدەنەوە.
زانست و پرسە ئاكارییەكان

كە  ناكەم  ب��اوەڕ  دی��ك��ەوە،  لەالیەكی 
ئنتیكیەوە  ل��ەڕووی  ڕاستەقینە  ملمالنێی 
چونكە  ببێت،  دروست  زانستدا  لەگەڵ 
ئەخالقییەكان  پرسە  كە  وای��ە  ب��ڕوام 
س��ن��وورەك��ان��ی  دەرەوەی  دەك��ەون��ە 
یان  سێ  لێرەدا  با  زانستەوە.  مەملەكەتی 
بۆچی  كە  بهێنمەوە  بۆ  بەڵگەتان  چوار 
باوەڕم بەمە هەیە. یەكەم، ملمالنێ لەنێوان 
زانست و تێڕوانینی ئایینیدا لە ڕابردوودا 
میتافیزیكییانەی  الی��ەن��ی  و  ه��ەب��ووە 
تێڕوانینە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  لەخۆگرتووە، 
نەهێنا  هەرەسیان  كۆنەكان  ئەخالقییە 
باش  خەڵكانی  دووەم،  نەشگۆڕان.  و 
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پراكتیزە  مەسیحییانە  ئەخالقی  كە  هەن 
بوونی  ب��ە  ب��اوەڕی��ان  که چی  دەك���ەن 
نییە.  مەسیح  خودی  ئیالهییانەی  گیانی 
ئەمانە هەست بە دژایەتی ناكەن. سێیەم، 
هەرچەندە بڕوام وایە كە جارجار بەڵگەی 
زانستی دەدۆزرێتەوە و لەوانەیە تا ڕادەیەك 
وەك بەڵگەی الیەنێكی تایبەتییانەی ژیانی 
دیكە  بیرۆكەی  هەندێك  یان  مەسیح، 
بكرێ،  نمایش  ئایینی،  میتافیزیكییانەی 
زانستی  بەڵگەیەكی  هیچ  من  به اڵم الی 
نه هاتووه.  و  نییە  زێڕینەوە  ڕێسایەكی  لە 
ئەم مەسەلەیە الی من تا ڕادەیەك جیاوازە.
بۆچی  بزانین  و  بكەین  سەیر  با  ئێستا، 
لەمەڕ ئەوەی  لێكدانەوەیەكی فەلسەفییانە 
بۆچی ڕای من جودایە – چۆن زانست 
بنەما  ناتوانێت كاریگەری هەبێت لەسەر 

بنەڕەتییەكانی ئەخالق؟
گرفتی نموونەیی مرۆ، گرفتێكه كە ئایین 
فۆرمەكەی  بداتەوە،  وەاڵمی  مەبەستێتی 
ئەم  دەبێت  ئایا  جۆرەیە:  بەم  هەمیشە 
ئایا  بكەین؟  ك��ارە  ئ��ەم  بكەم؟  ك��ارە 
دەبێت حكومەت ئەم كارە بكات و ئەوە 
دەتوانین  پرسە،  ئەم  وەاڵمی  بۆ  بكات؟ 
بیكەینە دوو بەش: یەكەم – ئەگەر ئەم 
كارە بكەم، چی ڕوودەدات؟ دووەمیش: 
لە ڕووی بەهای باشییەوە چی لێ پەیدا 

دەبێت؟
ئەمە  ئەگەر  وەك:  ج��ۆرەی  لەم  پرسی 
بكەم، چی ڕوودەدات؟ پرسێكی زانستییە. 
وەك هەقیقەتێك، دەتوانرێ زانست وەك 
میتۆدێك یان وەك هەیكەلێك لە زانیاری 
بۆ  هەوڵدان  بە  ئەویش  بكرێ،  پێناسه 
كە  پرسیارانەی  ئەو  تەنیا  وەاڵمدانەوەی 
ئەمە  ئەگەر  فۆرمە:  ئەم  بۆ  دەگۆڕرێن 
بكەم، چی ڕوودەدات؟ تەكنیكەكەی، لە 
بنەڕەتدا، بریتییە لە: تاقی بكەمەوە و بزانم 
چی دەبێت. پاشان بڕێكی زۆر زانیاری لەم 
هەموو  كۆدەكەیتەوە.  شارەزاییانە  جۆرە 
زانایان كۆكن لەسەر ئەوەی كە پرسێك–
هەر پرسێك بێت، جا فەلسەفی بێت یان 
هەرچییەكی دیكە بێت– ئه گه ر نەتوانرێ 
بخرێتە ئەو فۆڕمەوە كە بە تاقیكردنەوەدا 
بڵێین  س��ادە  زمانێكی  بە  )ی��ان  ب��ڕوات 
ئەمە  ئەگەر  فۆڕمی:  چوارچێوەی  بچێتە 
پرسێكی  ئەوا  ڕوودەدات؟(  چی  بكەم 
دەرەوەی  دەكەوێتە  ئەوە  نییە،  زانستی 

سنوورەكانی مەملەكەتی زانستەوە. 
ئەگەر  كە  دەك��ەم  بانگەشەیە  ئەو  من 
چ   – نا  یان  ڕووب��دات  شتێك  بتەوێت 
بەهایەك لە ئەنجامەكەیدایە، چۆن حوكم 
بەسەر بەهای ئەنجامەكەدا دەدەیت )كە 
هەمان ئەو بەشەی پرسەكەیە كە دەڵێت: 
ئایا ئەمە بكەم؟( – ئەوا پێویستە ئەم شتە 
زانستەوە،  سنووری  دەرەوەی  بكەوێتە 
چونكە ئەمە پرسێك نییە كە بتوانیت تەنیا 
بەوە وەاڵمی بدەیتەوە كە دەزانیت چی 
حوكمە  ئەو  دەبێت  بەڵكو  ڕوودەدات، 
چی  ئەخالقییەوە  باری  لە  كە  بدەیت 
هۆكاری  لەبەر  جۆرە،  بەم  ڕوودەدات. 
تیۆری، وای بۆ دەچم كە یەكانگیرییەكی 
یان  ئەخالقی–  تێڕوانینی  لەنێوان  تەواو 
الیەنی ئیتیكی ئایین– و زانیاریی زانستیدا 

هەیە.
ئەگەر بچینە الیەنی سێیەمی ئایین –الیەنی 
ئیلهامبەخشین– ئەوا ڕاپێچمان دەكات بۆ 
پرسە ناوەندەكە كە حەز دەكەم پێشكەشی 
ئەم مێزگردە خەیاڵییەی بكەم. سەرچاوەی 
ئیلهام لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا – بۆ قودرەت 
بێت  ئایینێكدا  هەر  لە  بەختەوەری –  و 
الیەنی  بە  بەستراوە  نزیكەوە  لە  زۆر 
دێت  لەوەوە  ئیلهام  واتە  میتافیزیكییەوە، 
كە كار بۆ خوداوەند دەكەین و ملكەچی 
ئیرادەی ئەوین، واتە هەست بەوە دەكەین 
لەگەڵ خوداوەندا یەكین. كاتێك مرۆڤ 
 – دەكات  خوداوەند  بوونی  لە  گومان 
ئەگەر چی گومانەكە لە پلەیەكی نزمیشدا 
بێت – ئەوا تەماسی عاتیفی بە فەرمایشی 
الوازب��وون  ئاڕاستەی  بە  ئەخالقییەوە 
بە  بڕوابوون  كاتێك  بەمجۆرە  دەڕوات: 
خوداوەند دەچێتە ناوه ندی نایەقینەوە، ئەوا 
ئیلهام  بەدەستهێنانی  تایبەتەی  میتۆدە  ئەم 

نوشوست دێنێت.
نازانم  ناوەندییە  پرسە  ئ��ەم  وەاڵم���ی 
بەها  پارێزگاریكردنی  پرسی  وات��ە   –
سەرچاوەی  وەك  ئایین،  ڕاستەقینەكانی 
هەموو خەڵك،  بۆ  هاندانیك  و  قودرەت 
لە كاتێكدا، كە پێویست بە ئیمانی ڕەهای 

الیەنە میتافیزیكییەكان نەكات.
میراتییەكانی شارستانییەتی خۆرئاوا

لەسەر  خۆرئاوا،  شارستانییەتی  من،  الی 
وەستاوە.  گ��ەورە  میراتی  دوو  بنەمای 
لە ڕۆحی سەرچاڵنەی  بریتییە  یەكێكیان 

نادیارە،  كە  سەرچڵییەی  -ئەو  زانستییانه 
بناسرێ،  نادیار  وەك  دەبێت  و  نادیارە 
بگەڕێین،  دووی  لە  ئەوەی  بۆ  ئەمەش 
ئەو داوایەی كە پەنهانییەكانی گەردوون 
وەاڵم  بەبێ  هەر  ن��ەدراون��ەت��ەوە  وەاڵم 
هەمووی  هەڵوێستەی كە  ئەو  دەمێننەوە، 
نایەقینییە– بە كورتی با ڕۆشنبیران خاکی 
لە  بریتییە  گەورەش  میراتی  دووەم  بن. 
ئیتیكی ethics مەسیحی– كە بنچینەی 
برایەتیی  لەسەر خۆشه ویستی،  كاركردنە 
هەموو خەڵك و بەهای تاكەكەس –واتە 

خاكێتیی ڕۆحی.
هەردوو میراتییەكە، لەڕووی لۆژیكییەوە، 
بە وردی پێكەوە گرێدراون، بەاڵم لۆژیك 
هەموو شتێك نییە، مرۆڤ پێویستی بە دڵی 
یەكێكی دیكە هه یە تا دوای بیرۆكەیەك 
بۆ  بگەڕێنەوە  خەڵك  ئەگەر  بكەوێت. 
ئایین، بۆ چ شتێك لە ئاییندا دەگەڕێنەوە؟ 
مایەی  ببێتە  جێگایەكە  خودا  ماڵی  ئایا 
بەختەوەریی مرۆیەك كە زیاتر لە یەكێكی 
بكات؟  خوداوەند  لە  گومان  ئیماندار 
بۆ  جێگایەكە  هاوچەرخ  كڵێسەی  ئایا 
ئایا  بەختەوەرییە؟  جۆرە  ئەم  بەخشینی 
تا ئێستا، ئەم قودرەت و بەختەوەرییەمان 
پێكەوە  میراتە  دوو  ئ��ەم  كە  ه��ەب��ووە 
هێرش  یەكێكیان  جۆرێك  بە  بهێڵینەوە، 
نەكاتە سەر بەهاكانی ئەوی دیكەیان؟ ئایا 
ئەمە شتێكە ناتوانین خۆمانی لێ بەدوور 
ئیلهامە  ئ��ەو  دەتوانین  چ��ۆن  بگرین؟ 
ئەم  پشتگیریكردنی  بۆ  بهێنین  بەدەست 
تا  خۆرئاوا  شارستانییەتی  پایه یەی  دوو 
هەردووك زیندوو بە پێوە بوەستن و سڵ 
لە یەكدی نەكەنه وه  و نەترسن؟ ئایا ئەمە 

پرسی ناوەندی ئەم زەمەنەمان نییە؟
بۆ  مێزگەردەكە  ب��ەردەم  دەخەمە  ئەمە 

گفتوگۆكردن.

سەرچاوە: 
 The Pleasure of Finding Things

 Out: The Best Short Works of

  Richard Feynman  (Paperback

.2001) pp 245 – 257

له  ئینگلیزییه وه :
شێركۆ ڕەشید قادر

sherkodylan@gmail.com
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ئ��ەم��ەری��ك��ی لە  ف��ی��زی��ازان��ی 
كە  كەسەی  ئەو  ئەڵەمانیا،  دایكبووی 
لێكۆڵینەوەی كرد لەسەر ماددە و وزە و 
پەیوەندیی نێوانیان، ئەلبێرت ئاینیشتاین، 
گەورەی  فیزیادا شۆڕشێكی  زانستی  لە 
كرد. خاوه نی ئەو بە بیردۆزە گرنگەی 
ڕێژەیی"،  "بیردۆزی  به  ناسراوه  که  

پێوانەكردنی  گشتی  شێوەیەكی  بە  كە 
گۆڕانكارییانە  ئەو  و  كات  و  بۆشایی 
جوواڵو  چاودێرێكی  كە  دەگرێتەوە 
یان وەستاو لە ڕوانگەیەكەوە دەیبینێت.
سااڵنێكی زۆر لە هەوڵدان و فێركردن

ئەلبێرت ئاینیشتاین لە 14ی ئازاری ساڵی 
لەدایكبووە.  ئەڵمانیا،  لە  ئولم،  1879لە 
خوێندنی  و  گەشەكردن  س��ەرەت��ای 
ئەڵمانیا.  لە  بوو  میونیخ  لە  سەرەتایی، 
بوو،  بێدەنگ  و  هەژار  خوێندكارێكی 
وایاندەزانی  مامۆستاكانی  لە  هەندێك 
ژیریی  و  بیركۆڵه   خوێندكارە  ئ��ەم 
دواكەوتووە. به  باشی توانای دەربڕینی 

بەدی  ناڕوونییەك  واتە  نەبوو،  قسەی 
دەكرا لە قسەكانیدا تا تەمەنی 9 ساڵی. 
بوو  سروشت  یاساكانی  شەیدای  ئیدی 
دەكرد  سەرقاڵ  خۆی  لەوەش  جگە  و 
شیكارنەكراوی  مەتەڵی  هەندێك  بە 
لەگەڵ  هەروەها  سەرسوڕهێنەرەوە. 
الی  ڕاستی  شتی  هەندێك  ئەمانەشدا 
دایەوە  لێكی  و  كرد  تاووتوێ  خۆی 
سەر  ك��اردەك��ات��ە  ه��ێ��زەی  ئ��ەو  وەك 

دەرزیی قیبلەنما. 
بە  دەستی  ساڵیدا  ش��ەش  تەمەنی  لە 
درێژایی  بە  و  ك��رد  كەمان  ژەنینی 
بەردەوام  ئامێرە  ئەو  ژەنینی  لە  ژیانی 

ئاینیشتاین پیاوە دەگمەنەكە
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و  ڕێسا  ساڵیدا  دوانزە  تەمەنی  لە  بوو. 
دۆزییەوە،  ئەندازەزانی  بنچینەكانی 
و  هێڵەكان  خاڵەكان،  لێكۆڵینەوەی 
ڕووكاری تەنەكان كە پشتی بەستبوو بە 
هەندێك سەلماندنی ڕوون و دیاریكراو.
له  ته مه نی شانزه  ساڵیدا زۆر شارەزابوو 
بۆ  بەكاردێت  كە  کالکویلەس،  لە 
شیكاركردنی هەندێك كێشە و پرسیاری 

فیزیایی و ئەندازەیی.
لە  ئاینیشتاین،  فەرمیی  فێركردنی 
پێهات.  كۆتایی  ساڵیدا  شانزە  تەمەنی 
و  نەبوو  قوتابخانە  لە  ئ��ارەزووی  ئەو 
حەزی پێ  نەدەكرد، ئەمە جگە لەوەی 
بۆ  هەبێت  پالنێكی  دەیویست  ئ��ەو 
بەجێهێشتنی  بۆ  ڕێگەیەك  دۆزینەوەی 
چوونە  هەلی  ئ��ەوەی  بێ  خوێندنگە 
دەیویست  واتە  بدات،  لەدەست  زانكۆ 
ئارەزووی  و  بهێنێت  خوێندنگە  لە  واز 
مامۆستاكانی  هەبوو.  زانكۆیشی  چوونە 
دەرەوە  كردیانە  خوێندنگە  لە  زۆر  بە 
لە  سەری  ڕەفتارانەی  بەم  لەبەرئەوەی 

تێكدەدا. هاوپۆلەكانیشی 
پەیمانگای  بچێته  هەوڵیدا  ئاینیشتاین 
فیدڕاڵی تایبەت بە تەكنۆلۆژیا FIT لە 
زیوریخ لە سویسرا. بەاڵم ئەو زانیاری و 
زانستەی كە ئەو هەیبوو جگە لە بواری 
دیکه   بوارێكی  هیچ  لە  ماتماتیك، 
یەكەم  لە  بۆیە  نەدەبینرا.  لێ   سوودی 
تاقیكردنەوەدا بۆ بەشداربوون و چوونە 
بەاڵم  نەبوو.  سەركەوتوو  ژوورەوە، 
لەالیەكی دیکەوە، توانی له  قوتابخانه ی 
لە  بهێنێت  دەست  بە  دبلۆم  کانتۆنال 
ئاراو لە سویسرا. دواتر لە ساڵی 1896 
واتە  پەیمانگاكەوە  چووە  ئۆتۆماتیكیانە 

 .FIT

ب���ە چ���وون���ە ن���او پ��ەی��م��ان��گ��اك��ە و 
دەركەوت  بۆ  ئەوەی  بەشداریكردن، 
كە ئەم زیاتر لە بواری فیزیادا شیاوتر و 
پێویستە  بۆیە  ماتماتیك،  لە  وەك  باشترە 

لەم بوارەدا ئەنجامی زیاتر بخاتەڕوو.
 FIT پەیمانگای  لە  و   1900 ساڵی  لە 
سەركەوتوویی  بە  تاقیكردنەوەكانی 
تەواو  ڕكابەری  دەیویست  بەاڵم  بڕی، 
بكات لەگەڵ یەكێك لە پرۆفیسۆرەكان 

لە  ت��ەواو  هاوكارێكی  ببێتە  بۆئەوەی 
زانكۆدا. لە ساڵی 1902 بوو بە پشكنەر 
لە  داهێنان  بەڕێوەبەرێتی  لە  چاودێر  و 
دوای  مانگ  شەش  سویسرا.  لە  بێرن 
ئەوە هاوسەرگیری لەگەڵ مێلڤا مارسی 
خۆی  پێشووتری  هاوپۆلێكی  كە  كرد 
بوو لە زیوریخ، دووكوڕی لێی بوو لە 

بێرن.
ت��ەم��ەن��ی 26 س��اڵ��ی��دا س��ەرج��ەم  ل��ە 
بۆ  خۆی  ڕاسپاردەكانی  و  پێداویستی 
كرد  تەواو  دكتۆرا  پلەی  بەدەستهێنانی 
كە  نووسی  خۆی  نووسینی  یەكەم  و 
ئەویش بە گەورەترین شۆڕشی زانستی 

دادەنرێ لە مێژووی مرۆڤایەتیدا.
الپەڕە گرنگەكان

گەرمی  داینه میکی  ل��ە  لێكۆڵینەوە 
 ،Thermo dynamics

ئاینیشتاین  الی  قوڵی  كاریگەرییەكی 
تا   1902 ساڵی  ل��ە  ك��رد.  دروس���ت 
بە  ك���ردەوە  دەستی  دووب���ارە   1904
لە  دۆزینەوەكانی  لەسەر  ئیشكردن 
دات��ا  و  گ��ه رم��ی  داینه میکی  ب���واری 
 Thermo dynamics ئامارییه کان 
و   Statistical mechanics و 
كاریگەرییان  و  هێزەكان  لە  لێكۆڵینەوە 

لەسەر ماددە.
ئ����ەم ئ��ی��ش��ك��ردن��ەی ب���ە ت����ەواوی 
دروست  ڕاستەوخۆی  باكگراوندێكی 
الپ��ەڕان��ەی  ئ��ەو  بنیاتنانی  ب��ۆ  ك��رد 
لە  دەك��را  ب��ەدی  تێدا  شۆڕشیان  كە 
یەكێك  كە   1905 ساڵی  لە  زانستدا 
 Brownian براونی  جووڵەی  لەوانە 
motion بوو. جووڵەی براونی سەرەتا 

لەالیەن ڕووەكناسێكی سكۆتلەندی كە 
لێكۆڵینەوەی دەكرد لە بواری درەخت 
ناوی  بە   1827 ساڵی  لە  ڕووەك��دا  و 
 Robert Brown ب��راون  ڕۆبێرت 
ك��راب��وو،  لێوە  باسی   1858-1773
ناونرابوو  خۆیەوە  ن��اوی  بە  هەربۆیە 
لەناو  بچووك  تەنۆلكەی  هەندێك  که 
شلەیەكدا دادەنرێ و به  شێوه ی ناڕێک 
بێئاگا  ئاینیشتاین  به اڵم  دەكرێن،  نقوم 
باسكردنەكەی  و  چ��اودێ��ری  لە  ب��وو 
كرابوو،  براونەوە  لەالیەن  كە  پێشتر 

دیاردەیە  ئەم  بەڵێ   كە  ئەوەی  گەیشتە 
لەسەركرد  لێکۆڵینەوەی  و  هەیە  بوونی 
كە  ك��رد  ل��ەوە  باسی  دۆزی��ی��ەوە.  و 
نقوم  تێدا  تەنۆلكەكانی  شلەیەی  ئەو 
دەكرێ، تەنۆلكەكان تیایدا یەك دەگرن 
كۆبووەوە  گەردیلەی  شێوەی  بە  و 
وەردەگ��رن  شلەكە  جووڵەی  هەمان 
هەمیشە  تەنۆلكەكان  جوواڵنەوەی  و 
سەلماند  ئەوەشی  دەبێت.  پێش  بەرەو 
ئەو  پێشی  ب��ەرەو  ج��وواڵن��ەوەی  كە 
لەگەڵ  دەگۆڕێت  ڕاستەوانە  تەنۆلكانە 
لە  گرامێك  گەردیلەكانی  ژم��ارەی 
كێشی گەردی. جووڵەی براونی بۆ ئەو 
بوو  سه ره تایی  گریمانه یه كی  سەردەمە 
و هەروەها سەلماندنێكی گرنگ بوو لە 
بواری بوونی گەردیلەدا. یەكێكی دیکه 
ئاینیشتاین ساڵی  بیرۆكە گرنگەكانی  لە 
1905 بریتی بوو لە مەرج و دۆخەكانی 

وزەی تیشكدان.
بیردۆز و سەلماندنەكان

شەپۆلیی  ڕەوشتێکی  تەنیا  به   ڕووناكی 
هەیە  تەنۆلكەیشی  سیفەتی  بەڵكو  نییە، 

كە تەنۆلكەی هەڵگری وزەن.
دیاردەیەكی  و  هاوكێشە  ئاینیشتاین 
كارۆڕووناكی  دیاردەی  ناوی  بە  دانا 
بریتییە  كە   .Photoelectric effect

لەڕووی  ئەلیكترۆنەكان  دەرچوونی  لە 
ماددەیەكه وه  كاتێك که  ڕووناكییەك بە 
سەر  بكەوێتە  دیاریكراو  لەرەلەرێكی 
بەر  ڕووناكی  كاتێك  ماددەكە.  ڕووی 
لەوانەیە  دەكەوێت  كانزایی  ڕوویەكی 
كە  دەربچێت  ئەلیكترۆن  ڕووەكەوە  لە 
بەم دیاردەیە دەوترێ كارۆڕووناكی و 
دەوترێ  دەرچووەكانیش  ئەلیكترۆنە  بە 
ئەلیكترۆنەكانی ڕووناكی. ئەو ڕووانەی 
كارۆڕووناكیان  كاریگەریی  سیفەتی 
هەیە وا وەسف دەكرێن كە هەستیارن 

بۆ ڕووناكی.
ڕوون��ك��ردن��ەوەی  بەپێی  و  ل��ێ��رەدا 
كە  ك��راوە  ب��ەوە  ئاماژە  ئاینیشتاین، 
ئەلیكترۆن ئەو تەنۆلكانەن كە لە بەشی 
هه ڵگری  و  گەردیلەكەن  دەرەوەی 
كە  نێگەتیڤن  ك��ارەب��ای��ی  ب��ارگ��ەی 
دەكەنە هەمان ژمارەی پرۆتۆنەكان كە 
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گەورەیان  بارستاییەكی  و  تەنۆلكەن 
كارەبایی  بارگه ی  هه ڵگری  و  هەیە 
كە  سەلماند  ئ��ەوەش��ی  پ��ۆزەت��ی��ڤ��ن. 
ئەلیكترۆنەكان نایەنە دەرەوە بە شێوەی 
بەڵكو  نەگۆڕ،  لێشاوی  بە  ڕووبارێكی 
دەرچوونی  وەك  گەورە  خێراییەكی  بە 
بە  كە  دەمانچەیەكەوە.  لە  فیشەكێك 
شێوەی یەكەوبڕ پێیان دەوترێت فۆتۆن، 
لە  بڕێك  یان  یەكەیەك  لە  بریتییە  كە 
ڕووناكی که تەنۆلكەیەكی تیشكده ری 
بارستاییەكەی  و  كارۆموگناتیسییە 
سفرە، وە یەك بڕ لە وزەی هەڵگرتووە.

ئ��ەم  ت��وان��ی  ئاینیشتاین  ئ��ەل��ب��ێ��رت 
میانەی  لە  بكات  چارەسەر  تەنگژەیە 
دی��اردەی  لەسەر  لێكۆڵینەوەیەكەوە 
1905دا  ساڵی  لە  كە  كارۆڕووناكی 
هاوکێشه که ی  كاتێك  نووسیویەتی، 
ماكس پالنكی فراوانتر كرد بۆ ئەوەی 
كارۆموگناتیسییەكان  شەپۆلە  هەموو 
هاوكێشە  لەسەر  هەروەها  بگرێتەوە. 
بەناوبانگەكەی لە بواری كارۆڕووناكی 
لە   1921 ساڵی  ل��ە  نۆبڵی  خ��ەاڵت��ی 
دواتر  و  ئەمڕۆ  كە  وەرگ��رت  فیزیادا 
سەركەوتنی  بیردۆزانە  و  هاوكێشە  ئەم 
زانست  و  فیزیا  جیاجیاكانی  بوارە  لە 
كردەوە.  ڕوون  گشتی  شێوەیەكی  بە 
مەدالیای   1925 ساڵی  لە  دوات��ری��ش 

كۆپڵی پێ  بەخشراوە.
ئاینیشتاین وای دانا كە دەكرێ شەپۆلە 
لە  كە  دابنێین  وا  كارۆموگناتیسییەكان 
ئێستا  كە  دەچێت  تەنۆلكە  لێشاوێك 
 .photons پێیان دەوترێت فۆتۆنەكان
mی  وزە  بڕێك  فۆتۆنێكیش  ه��ەر 
 E=hf پالنك  هاوكێشەكەی  كە  هەیە 
بیردۆزەدا  لەم  لێ كردووە.  گوزارشتی 
لەالیەن  یەكەیەك  وەك  فۆتۆنێك  هەر 
كاتێكیش  هەڵدەمژرێ،  ئەلیكترۆنێكەوە 
ئەلیكترۆنێك  بۆ  فۆتۆنێك  هەر  وزەی 
دەگ���وازرێ���ت���ەوە، ل��ە ك��ان��زای��ەك��دا 
دەكات  پەیدا  وزەیە  ئەو  ئەلیكترۆنەكە 

.hf كە یەكسانە بە
لێكدانەوەی  لە  ئاینیشتاین  سەركەوتنی 
دیاردەی كارۆڕووناكیدا بە هاندەرێك 
وای  كاتێك  زان��اك��ان،  بۆ  دادەن���رێ 

كارۆموگناتیسیەكان  شەپۆلە  كە  دانا 
كە  بزانن  ئ��ەوەی  بۆ  ك���راون،  بەبڕ 
وەسفێكی  بە  پێویستە  وزە  بەبڕبوونی 
دابنرێ،  فیزیا  جیهانی  ڕاستەقینەی 
وەك  نییە،  بیركارییانه  داهێنانێكی 
گومانیان  زانایانە  ئەم  زۆربەی  ئەوەی 
چەند  بۆ  وزە  بەشكردنی  كە  واب��وو، 
پەسەند  ئەگەرێكی  جیا  یەكەیەكی 
بڕی  چونكە  جێبەجێكردن،  بۆ  نەبوو 
ڕۆژانەماندا  ئەزموونەكانی  لە  وزە 
هەستی پێ  ناكرێ، لە ئەنجامی ئەوەوە 
دەتوانرێ  كە  هێنا  باوەڕیان  زاناكان 
ئاستی  لە  وزە  ڕاستەقینەی  سروشتی 
مایكرۆسكۆبی گەردیلە و گەردەكاندا 
بە  كاریگەرییەكانی  لەوێدا  كە  ببینرێ 

بڕكردن گرنگ و پێوراو دەبن.
پەرەپێدانانە،  ل��ەو  دیکه  یەكێكی 
ب��وو ك��ە دوای  ب��ی��ردۆزی ڕێ��ژەی��ی 
ئاینیشتاین  زۆری  گەڕانی  و  هەوڵدان 
تیایدا  هات،  سروشتدا  یاساكانی  بەناو 
هاوكێشە ئاڵۆزەكانی ته مه نی شانزه  ساڵیی 
خۆی ڕوون كردەوە. ئەگەر كەسێك بە 
كم/  4,6 واتە  میل/سەعات   4 خێرایی 
شەمەندەفەرێكه وه   تەنیشت  لە  سەعات 
میل/  4 خێرایی  هه مان  بە  ئەویش  كە 
سەعات بڕوات. ئەوا شەمەندەفەرە الی 
ئەو كەسە وا دەردەكەوێت كە وەستاو 
بێت.  بێجووڵەییدا  بارێكی  لە  و  بێت 
تەنیا لە بارودۆخێكدا نەبێت كە تەنەكە 
چونكە  ب��ڕوات،  ڕووناكی  خێرایی  بە 
بیردۆزێكی  یان  تاقیكردنەوەیەك  هیچ 
دروست جگە لە ڕێژەیی ناتوانێت ئەوە 
بە  ڕۆشتوو  تەنی  كە  بكاتەوە  ڕوون 
كە  دەربكەوێت  وا  ڕووناكی  خێرایی 

وەستاو بێت.
كە  كردەوە  ڕوون  ئەوەشی  ئاینیشتاین 
بوونی  سروشتدا  لە  م��اددەی��ەك  هیچ 
خێرایی  كە  ب��ڕوات  خێراییە  بەو  نییه 
نییە  چاودێرێكیش  هیچ  و  ڕووناكییە 
ببینێت  وردی  به   خێراییە  ئەو  بتوانێت 
186000میل/ دەكاتە  نزیكەیی  بە  كە 

چركە واتە 299، 274 كم/چركە.
دەڵێت:  كە  ب���ووه وه   ڕوون  ئ��ه وه ش 
"ئەگەر ئەو تەنە لەسەر هێڵێكی ڕاست 

هیچ  ب��ڕوات  نەگۆڕ  خێراییەكی  بە  و 
الدان و جیاوازییەك هەست پێ  ناكەین 
و كتومت وەك شەمەندەفەرە وەستاوەكە 

وایە".
دەكرێ  ئاینیشتاین  ڕێژەیی  بیردۆزی 

بە دوو جۆرەوە. 
ڕێژەیی  بیردۆزی  یەكەمیان  ج��ۆری 
 special theory of تایبەتی 
relativity لە ساڵی 1905دا دایڕشتووە.

ڕێژەیی  بیردۆزی  دووەمیشیان  جۆری 
 theory of relativity گشتییە 
General لە ساڵی 1915دا دایڕشتووە. 

تیایدا باسی لە كورتبوونەوەی مه ودا و 
و  ک��ردووه   بارستایی  زیادیی  و  که م 
ونبوونی  و  بارستایی  و  وزە  و  خێرایی 
باس  دی��اری��ک��راو  ڕێ���ژەی  ب��ه   كاتی 

كردووە.
نا  گ��ەورەی  هەنگاوێكی  ئاینیشتاین 
لە  سەرەكی  دی��اردەی  دوو  دانانی  بە 

ڕێژەییدا ئەویش:
سروشت  یاساكانی  هەموو  پێویسته   -1
هەموو  ب��ۆ  بمێنێتەوە  خ��ۆی  وەك 
كە  نەگۆڕ  خێراییەكی  بە  چاودێرەكان 

بە گوێرەی یەكدی دەجوڵێنەوە.
نەگۆڕە  بڕێكی  ڕووناكی  خێرایی   -2
بە گوێرەی چاودێرێك ئەگەر لە باری 
جوڵەیشدا بن بە گوێرەی سەرچاوە واتە 
ناكەوێتە  و  ڕەهایە  بڕێكی  ڕووناكی 
ت��ەوەری  ی��ان  بینەر  ج��ووڵ��ەی  س��ەر 

هەڵگەڕانه وەكە.
هۆی  ب��وون��ە  گریمانەیە  دوو  ئ��ەم 
الی  ڕێژەیی  بیردۆزی  دروستبوونی 

ئاینیشتاین.
1905دا  ساڵی  لە  ئاینیشتاین  هەروەها 
ئەوەشی سەلماند كە شتێكی پێشبینیكراو 
و چاوەڕوانكراوە كە وزە E و بارستایی 
لە هەموو الیەكەوە  تەواوەتی و  بە   m
پەیوەندییان بەیەكەوە هەیە و هاوكێشە 
خستەڕوو  بوارەدا  لەو  بەناوبانگەكەشی 
كە بریتییە لە E=mc2. ئەم هاوكێشەیە 
هەر  ل��ە  وزە  ك��ە  دەگەیەنێت  ئ��ەوە 
تەنۆلكەیەكدا بێت دەكاتە سەرئەنجامی 
لە  تەنۆلكەكە  بارستایی  لێكدانی 

دووجای خێرایی ڕووناكی.
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زانستی پیشەیی
كردە  ئاینیشتاینیان  گرنگانە  الپەڕە  ئەم 
هەروەها  بەناوبانگ.  كەسایەتیەكی 
زان��ك��ۆك��ان��ی ئ��ەو ك��ات��ە ب��ە زووی��ی 
ئه و كرد و كەوتنە  توانای  بە  هەستیان 
پێشبڕكێكردن بۆ پەلكێشكردنی خزمەت 
دوای   1909 ساڵی  بیرۆكەكانی.  و 
زانكۆی  لە  وانەبێژی  خزمەتی  ئه وه ی 
پرۆفیسۆری  ب��ە  ك��رد،  ت���ەواو  بێرن 
ناسێنرا  زیوریخ  زانكۆی  لە  یاریدەدەر 
پلەی  ب��ە  ئ��ەوە  دوای  س��اڵ  دوو  و 
لە  ئەڵمانی  لە زانكۆی  بااڵ  پرۆفیسۆری 

پراگ-ی چیكوسلۆڤاكیا، دامه زرا.
پاش نزیكەی ساڵ و نیوێك، ئاینیشتاین 
پەیمانگای  ل��ە  پرۆفیسۆر  ب��ە  ب��وو 
واتە  تەكنۆلۆژیا  بە  تایبەت  فیدڕاڵی 
زانا   1913 ساڵی  لە  كۆتاییدا  لە   .FIT

ماکس  وەك  ناسراوەكانی  بەناوبانگە 
نێرست  واڵتەر  1858-1947و  پالنک 
زیوریخیان  سەردانی   ،1941-1864
و  ئاینیشتاین  ڕازی��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ك��رد 
بەسوود  كەسێكی  وەك  بانگهێشتكردنی 
پارەیەكی  بڕە  بە  توێژەر  و  داهێنەر  و 
لە  بەرلین  زانكۆی  بۆ  خەیاڵی  و  زۆر 
ئەڵمانیا. هەروەها بە تەواوەتی ناساندنی 
 Prussian وەك ئەندامی هەمیشەیی لە
Academy of Science. ئاینیشتاین 

لە  بوو  ڕازی  ئ��ەوان  پێشنیارەكەی  بە 
"ئەڵمانیەكان  وتی:  و  1941دا  ساڵی 
من  ئەوەی  وەك  دەكەن  لەسەر  قومارم 
مریشك بم، كە بە تەواوەتی خۆم نازانم 
بۆیان  ئ��ەوان  هێلكەیەی  ئەو  دەتوانم 

ناومەتەوە هەڵی بهێنم یان نا؟".
هاوسەرەی  ئەو  بەرلین،  چووە  كاتێك 
كە دوو كوڕی لێی هه بوو و لە زیوریخ 
ئاینیشتاین  و  ج��ی��اب��ووەوە  لێی  ب��وو، 
كچێكی خزمی خۆی بە ناوی ئێلزا لە 
 1920 ساڵی  مارەكرد.  1917دا  ساڵی 
زانكۆی  دامەزراندنی  له  ئاینیشتاین 
لێدان لە هۆڵەندا و به بەخشینی نازناوی 
وەك  و  زان��ك��ۆ  مامۆستای  ف��ەخ��ری 
پرۆفیسۆری هەمیشەیی، دەستنیشان كرا.
و  ی��اوەری  بە   1922 و   1921 ساڵی 
 1952-1874 ویزمان  چالم  هاوڕێیەتی 

ك��ە س��ەرۆك��ی داه��ات��ووی دەوڵ��ەت��ی 
گەشتێكی  ب��وو،  كاتە  ئەو  ئیسرائیلی 
بە  بۆ  جیهاندا  بە  كرد  وردی��ان  ت��ەواو 
بۆ  پشتیووانی  و  یارمەتی  دەستهێنانی 
دۆزی زایۆنیزم و قەوارەیەكی سەربەخۆ 
بۆ جولەكە و دانپیانانیان وەك دەوڵەت. 
بكرێتە  ك��را  ل��ێ  داوای  دوات��ری��ش 
سەرۆكی ئیسرائیل، بەاڵم ڕەتی كردەوە.
دژایەتییەكی  ك��ات  ئ��ەو  ئەڵمانیا  لە 
گ����ەورەی ج��ول��ەك��ەك��ان دەك���را و 
جولەكە  خ��ەڵ��ك��ی  ن��ەی��ان��دەه��ێ��ش��ت 
دەربكەون، دژایەتیكردن و هێرشكردنە 
سەر ئاینیشتاینیش بەهەمان شێوە دەستی 
نشارک  جۆهانس  لێزادو  فلیپس  پێكرد. 
نۆبڵ  براوەی خەاڵتی  كە هەردووكیان 
بیردۆزە  بە  ئاماژەیان  فیزیادا،  لە  بوون 
ئاینیشتاین  بەناوبانگەكەی  ڕێژەییە 
ناویان  جولەكەیی"  "فیزیای  بە  و  داوە 
ئاینیشتاین.  بۆ  دژایەتییەك  وەك  برد، 
لە  ب��ەردەوام  دژایەتیكردنە  جۆرە  ئەم 
زیادبووندا بوو تا ئەو كاتەی ئاینیشتاین 
خۆی  هه میشه یی  ئه ندامێتیی  له   وازی 
 Prussian Academy of  هێنا لە

Science لە ساڵی 1933.

ژیانی پیشەیی لە ئەمەریكا
بۆنەكاندا  و  ڕەسم  و  ڕێ  زۆربەی  لە 
پەیمانگای  س��ەردان��ی  ئاینیشتاین 
بە  بوو  تایبەت  كالیفۆرنیای دەكرد كە 
تەكنۆلۆژیا. لە كۆتا گەشتیدا بۆ ویالیەتە 
پێشنیاری  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 
دروس��ت��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ك��رد  شوێنێكی 
لە  پێشكەوتوو  نوێی  پەیمانگایەكی 
 .Massachusetts لە   Princeton

لە ساڵی 1933 لەوێ  ڕۆیشت و ئەوێشی 
بەجێ  هێشت.

کردنه وه ی  كلیلی  ڕۆڵ��ی  ئاینیشتاین 
دروستکردنی  ب���ه رده م  کێشه کانی 
 ،1939 ساڵی  لە  بینی  ئه تۆمیی  بۆمبای 
ئاماژەیەك  چه ند  ناردنی  بە  ئه ویش 
سەرۆكی  بۆ  گرنگدا  نامەیەكی  لە 
ئەوكاتەی ئەمەریكا فرانکلین ڕۆسڤێلت 
ئاماژەی  نامەیەدا  لەو   .1945-1882
لە  ئەڵمانەكان  ك��ە  ك���ردووە  ب��ەوە 
و  پێشكەوتوون  تەواو  زانستیدا  بواری 

لەو  بۆمبێكی  دەگونجێت دروستكردنی 
ئادۆلف  بۆ  یاریدەدەرێك  ببێتە  شێوەیە 
هیتلەر 1889-1945 ڕێبەری ئەو كاتەی 
هەڵگیرسێنەری  و  ئەڵمانیا  نازییەكانی 
سااڵنی  لە  جیهانی  دووه م��ی  جەنگی 
1939 تا 1945 و ببێتە هۆی وێرانبوونی 
بووە  بۆیە  هێتلەر.  ژێردەستەی  گەالنی 
ئەو  دروستكردنی  ب��ەردەم  لە  ڕێگری 

بۆمبە لەو كاتەی خۆیدا.
و  حەپەسان  تووشی  قووڵی  بە  ئ��ه و 
هاوكێشە  كاتێك  ب��وو  س��ەرس��وڕم��ان 
كۆتاییدا  لە    E=mc2 بەناوبانگەكەی 
لە  ت��ۆق��ێ��ن��ەر  سەلمێنەرێكی  ب���ووە 
دروستكردنی بۆمبی ئەتۆمیی له ناوبه ری 
ساڵی  لە  ژاپ��ۆن  هێرۆشیمای  ش��اری 
1945، كە بۆ ماوەیەكی زۆر و بەردەوام 

هاواری دەكرد "تۆقێنەر، تۆقێنەر".
ڕێگەیەك  ك��ە  ئ��ەو  ب��ۆ  ب��وو  ق���ورس 
شیوەنی  لە  بەرگریكردن  بۆ  بدۆزێتەوە 
مرۆڤایەتی و ڕێگرتن لە مردنی خەڵك و 
لەدەستدانی ژیان. بۆ هەمیشە دەیگووت: 
هاوكێشەكەم  لەوەی  بمبەخشە  "خودایە 
و  دیكتاتۆر  كەسانی  دەس��ت  كەوتە 

كەللەڕەق بەرامبەر مرۆڤایەتی".
 1955 س��اڵ��ی  ئ��ەپ��رێ��ل��ی  18ی  ل��ە 
كۆچی   Princeton لە  ئاینیشتاین 
باڵوكراوە  بەرهەم و  ئەمە  دوایی كرد. 

زانستیەكانیەتی:
 The meaning of relativity

واتای ڕێژەیی1920.
  Builders of the universe

بنیاتنەرانی گەردوون 1932.
 On the method of the

physics theory ڕێگەكانی فیزیای 

ڕێژەیی 1933.
جیهان   The world as I see it

وەك ئەوەی من دەیبینم 1934.
 The evolution of physics

پەرەسەندنی فیزیا 1938.

لە ئینگلیزییەوە: ئارینا عومەر

سه رچاوه
www.alberteinstein.info
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میكانیكیی  لقێكی  ل��ە  گ��وزارش��ت 
لە  توێژینەوە  كە  دەك��ات،  ژمێریاری 
شێوەی  گواستنەوەی  خه سڵەتەكانی 
گۆڕرانی  بەتایبەتی  دەكات  گەرماوزە 
وزە،  دیكەی  شێوەی  بۆ  وەزەی��ە  ئەو 
وەك گۆڕرانی گەرماوزە بۆ میكانیكه وزه  
و  ناوخۆیی  سووتاندنی  بزوێنەری  لە 
گۆڕرانی  یان  هەیە.  هەڵمیدا  ئامێری 
وزەی گەرمی بۆ وزەی كارەبایی وەك 
كارەباییه کاندایه،  وێستگەكه   لە  ئه وه ی 
كارەباوزه  بۆ  جوڵەوزە  گۆڕرانی  یان 
بەنداوی  لە  كارەبا  بەرهەمهێنانی  وەك 
زانستی  بنچینەكانی  ڕووب��ارەك��ان��دا. 
داینەمیكی گەرمی، لە ڕێگەی توێژینەوە 
لە گۆڕانەكانی قەبارە و پەستان و پلەی 
پەرەی  هەڵمییه کاندا،  ئامێره   لە  گەرمی 

سەند.
بەو  پشت  توێژینەوانە،  ئەو  زۆرب��ەی 
هەر  دەڵێت:  كە  دەبەستێت  بیرۆكەیە 
شوێنێك،  هەر  لە  جیاكراوە  سیستمێكی 
شایەنی  که  تێدایە  فیزیایی  بڕێكی 
وزەی  دەوترێت  پێی  و  پێوانەكردنە 
بۆ   U هێمای  و  سیستمەكە  ناوەكی 
سەرجەم  ناوەكییە  وزە  ئەم  دادەن��رێ. 
و  گەرد  جوڵەوزەی  و  ش��اراوە  وزەی 
چوارچێوەی  لە  دەنوێنێت  گەردیلەكان 
جۆرەكانی  گشت  واتە  سیستەمەكەدا. 
وەك  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  دەت��وان��ن  ك��ە  وزە 
وزەی  هەروەها  بگوێزرێنەوە،  گەرمی 
كیمیاییەكاندا  بەندە  لە  كە  كیمیایی، 
لە  كە  وزە  ناوكە  وات��ە  هەڵگیراوە، 
ناوكی گەردیلەكاندا هەیە سەر بە وزەی 

ناوەكی سیستمەكەیە.
له   گ��ەرم��ی،  ج��وڵ��ەی  ل��ە  توێژینەوە 
داهێنانی ئامێری هەڵمیدا دەستی پێكرد، 
سەر  به  كە  گرت  لەخۆ  یاسای  زۆر 
جێبەجێ  ئامێرەكاندا  ج��ۆری  گشت 
وزەی  كە  ئەوانەی  بەتایبەتی  دەبێت، 
وەك  میكانیكی  بۆ  دەگ��ۆڕن  گەرمی 
گشت جۆری بزوێنەرەكان یان لەكاتی 
گۆڕینی جوڵەوزە بۆ وزەی كارەبایی یا 

بە پێچەوانەوە.
له   گەرمیدا  داینەمیكی  لە  جیاوازی 
و  داخ��راو  سیستمی  و  كراوە  سیستمی 
سیستمی جیاكراوەدا، جیاوازی هه یه . لە 
سنووری  ماددەكانی  كراوەدا  سیستمی 

ناوەندەكە دەگوێزرێنەوە،  سیستمەكە بۆ 
له سیستمی داخراودا گۆڕینەوەی ماددە 
ڕوونادات.  ناوەندەكەدا  و  سیستم  لەنێو 
سەرجەم  وزەش  مانەوەی  یاسای  بەپێی 
ئەو وزانەی كە دەمێننەوە بریتین لە وزەی 
جوڵەوزە،  كیمیایی،  وزەی  گەرمی، 
... هتد، كە سەرجەمیان  موگناتیسەوزە، 

بە جێگیری دەمێننەوە.
زانستی  ه��ەژدەدا،  س��ەدەی  كۆتایی  لە 
زانستێك  وەك  گ��ەرم��ی،  داینەمیكی 
دەركەوت كە توێژینەوەی لە گۆڕرانی 
میكانیكی  وزه ی  بۆ  گەرمی  وزەی 
ده كرد، بەپێی ئەوە، بنچینە تیۆرییەكانی 
دان��را.  هەڵمییەكان  ئامێرە  كاركردنی 
بزوێنەرە  ب��ەردەوام��ی  گەشەسەندنی 
بە  دا  بایەخێكی گەورەی  گەرمییەكان، 
زانستی داینەمیكی گەرمی كە سنووری 
بە  كە  تێپەڕاند،  گەرمیی  ئەندازیاریی 
شێوەیەكی بەرفراوان لە لقە جیاوازەكانی 
زانستە بنچینەییەكانی وەك فیزیا و كیمیادا 

ب��ەك��اره��ێ��ن��راوە، 
لە  ه����ەروەه����ا 
وزە  تەكنۆلۆژیای 
بزوێنەرەكاندا  و 
ب�������ە گ���ش���ت 
ج��ۆرەك��ان��ی��ی��ەوە 
تەكنۆلۆژیای  له  

پاترییەكانیشدا.
زانستەیە  ئەو  نوێ،  گەرمی  داینەمیكی 
ك��ە ت��وێ��ژی��ن��ەوە ل��ە ی��اس��ای گ��ۆڕان��ە 
وزە  جیاوازەكانی  شێوە  ئاڵوگۆڕەكانی 
دەك���ات. ه��ەروەه��ا چ��ارەس��ەری ئەو 
ڕوو  سروشتدا  لە  كە  دەكات  دیاردانە 
لە  وزەوە  گۆڕرانی  ڕێگەی  لە  دەدەن 
شێوەیەكیەوە بۆ یەكێكی دی. داینەمیكی 
گەرمی لە فیزیا و كیمیا جیاوازە بەوەی 
كە پشت بە هیچ نموونەیەك نابەستێت بۆ 
دروستكردنی ماددە. هەروەها پەیوەندی 
نییە،  م��اددەوە  گەردیلەیی  بونیادی  بە 
دەبەستێت  یاسایانە  بەو  پشت  بەڵكو 
ئەزموونی  بە شێوەیەكی  دواییە  بەم  كە 

دانران.
داینەمیكی گەرمی پشت بە سێ یاسای 
دۆخەكە  هاوكێشەی  و  ئ��ەزم��وون��ی 

دەبەستێت:
1- یاسای یەكەمی داینەمیكی گەرمی، 

یان یاسای پاراستنی وزە.
داینەمیكی گەرمی:  یاسای دووەمی   -2
سروشتییانە  دی���اردە  ئ��ەو  ئ��اڕاس��ت��ەی 
دەردەخات كە لە سروشتدا ڕوو دەدەن، 
تەنێكی  لە  گەرمی  گواستنەوەی  وەك 

گەرمەوە بۆ تەنێكی سارد.
گەرمی:  داینەمیكی  سێیەمی  یاسای   -3
سفری  پلەی  بە  نەگەیشتن  لە  جەخت 

پەتی پلەی گەرمی دەكاتەوە.
داینەمیكی گەرمی و بە ناوەكەیدا دیارە 
بە پلەی یەكەم بایەخ بە وزەی گەرمی 
كە  دەدات  سروشتیانە  دی��اردە  ئەو  و 
هەیە،  وزەیەوە  جۆرە  بەم  پەیوەندییان 
لە  گەرمی  گواستنەوەی  كرداری  وەك 
تەنێكەوە بۆ تەنێكی دیكە، یان چۆنێتیی 

هه ڵگرتنی ئەو وزەیە یان بەرهەمهێنانی.
یاسا  بە چوار  پشت  داینەمیكی گەرمی 
دەبەستێت ئەوانیش: یاسای سفر )یاسای 
چوارەم( و یاسای یەكەم و یاسای دووەم 

و یاسای سێیەمە.

داینەمیكی گەرمی 
و بە ناوەكەیدا 
دیارە بە پلەی 
یەكەم بایەخ بە 
وزەی گەرمی و ئەو 
دیاردە سروشتیانە 
دەدات كە پەیوەندییان 
بەم جۆرە وزەیەوە 
هەیە، وەك كرداری 
گواستنەوەی گەرمی 
لە تەنێكەوە بۆ تەنێكی 
دیكە، یان چۆنێتیی 
هه ڵگرتنی ئەو وزەیە 
یان بەرهەمهێنانی
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پەیوەندیی  لە  لێكۆڵینەوە  ه��ەروەه��ا 
گەرمی بە جوڵەی میكانیكەوە دەكات، 
داهێنانی  لە  داوی��ن  یارمەتی  ئەمەش 
بەنزین  بزوێنەری  و  هەڵمیی  ئامێری 
چووستییان.  ئاستی  بەرزكردنەوەی  و 
كارلێكی  و  گەرمی  لە  لێكۆڵینەوەش 
كیمیایی و بەجێهێنانەكانی دەكات، وەك 
لە دروستكردنی پاترییەكاندا. لە كۆتاییدا 
كە  ك��ارەب��اوە  بە  گەرمی  پەیوەندی 
یارمەتیمان دەدات لە بەرهەمهێانی وزەی 
ئەو  وەك  سەرچاوەوە  زۆر  لە  كارەبادا، 
ئاو  بە هێزی  یان  بە خەڵوز  وێستگانەی 
یان وزەی ئەتۆمی كاردەكەن. که گشت 
داینەمیكی  بە  پشت  تەكنۆلۆژیایانە  ئەو 
بەرزكردنەوەی  بۆ  دەبەستن  گەرمی 

ئاستی چوستێتیان.

مێژووی داینەمیكی گەرمی
زانای فیزیایی فەڕەنسی سادی كارنۆ لە 
ساڵی 1824دا، لێكۆڵینەوەی لە بڕی ئەو 
ئیشی  هەڵمی  ئامێری  كە  كرد  گەرمییە 
هەڵمی  كە  دەركەوت  بۆی  پێدەكات، 
گەرم  س��ارد  ئ��اوی  دەتوانێت  گ��ەرم، 
كارێكی  هاوكات  ه��ەروەه��ا  بكات، 
بڕوای  كارنۆ  بدات.  ئەنجام  میكانیكی 
هیچ  ك���ردارەدا  ئ��ەو  لەكاتی  ب��وو  وا 
كارنۆ  ڕوون��ادات.  وزەدا  لە  ونبوونێك 
هەڵمیدا  ئامێری  لە  كە  كردارانەی  ئەو 
خولی(  )ك��ردارێ��ك��ی  ب��ە  ڕوودەدەن 
وەسف كرد، واتە كردارێكی خولییە و 
زانا  ئەو،  دوای  دەبێتەوە.  دووبارە  زۆر 
شێوازێكی  لە  خولەی  ئەو  كالبیرۆن 
ناونا  خولەی  ئەو  داڕش��ت،  بیركاریدا 

خولی كارنۆ.
مایر  یۆلیۆس  ئەڵمانی  پزیشكی  پاشان 
كە  دانا  تیۆرییه کی  1841دا،  ساڵی  لە 
داخ��راودا  سیستمێكی  لە  "وزە  دەڵێت: 
بڕەكەی جێگیرە، وزە ون نابێت، بەڵكو 
لە شێوەیەكەوە دەگۆڕێت بۆ شێوەیەكی 
دی". ئەم تیۆرییه  بووە هۆی په یدابوونی 
لە  ژمێریاری  مایر  مانەوەی وزە.  یاسای 
گۆڕانی گەرمی بۆ جوڵەوزەی میكانیكی 
كرد، مایر كردارە ژمێریارییەكانی تەواو 
لە  بڕە  ئەو  که  ئه وه ی  گەیشتە  و  كرد 
 1g وزەی گەرمی بەشی بەرزكردنەوەی
ئەم   .  426m بۆ  ده کات  ماددەیەك  لە 

یاسای  بۆ  بنچینەیەك  بوونە  ژمێرکارییانە 
پاشان  گەرمی،  داینەمیكی  یەكەمی 
جێمس جول لە ساڵی 1844 دا چوستیی 
میكانیكی گەرمی زۆر بە وردی دیاری 

كرد.
لە ساڵی 1840 دا زانای كیمیایی ئەڵمانی 
وتارێكی  هانیریش،  هێرمان  سویسری، 
"پشكنینە  ناونیشانی  ل��ەژێ��ر  زانستی 
گەرمییە كیمیاییەكاندا" باڵو كردەوە كە 
پەیوەستە بە دیاردەی كەمبوونەوەی وزە 
ئەو  بینینی  ڕێگەی  لە  گەردیلەكاندا  لە 
كیمیاییەكانەوە  كارلێكە  لە  گەرمییانەی 
پەیدا دەبن. لەكاتێكدا كارنۆ لەو باوەڕەدا 
بوو كە بڕی وزە بە تەواوەتی دەمێنێتەوە 
و ناگۆڕێت لە كاتی ئیشكردنی ئامێرێكی 
گۆڕرانی  توانای  مایر  كەچی  هەڵمیدا، 
شێوەیەكی  بۆ  شێوەیەكەوە  لە  وزەی 
دیكەی ڕەچاو كرد، بۆ نموونە گۆڕران 
ئامێرێكی  ئیشكردنی  وزەكانی  بۆ جوڵە 

هەڵمی.
پاشان زانای ئەڵمانی ڕۆدۆلف كالوسیوس 
لە ساڵی 1854 دا هەردوو بیرۆكەكەی 
و  كارنۆ  بیرۆكەكەی  بەستەوە،  پێكەوە 
بیرۆكەكەی مایر، پاڵپشتی لە بیرۆكەكەی 
بەڵكو  نابێت،  ون  وزە  كە  كرد  كانۆ 
بەشێكی دەگۆڕێت بۆ ئیش، واتە جووڵە 
تەواوەتی  بە  گەرمی  وزەی  واتە  وزە. 
وەك خۆی نامێنێتەوە وەك لە پێشدا كارنۆ 
بڕوای وابوو. بەڵكو بەشێكی دەگۆڕێت 
بۆ ئیشێكی میكانیكی و ئەو بەشەش كە 
دەمێنێتەوە لەگەڵ دووكەڵدا دزە دەكات 

بۆ هەوای دەوروبەر.
كە  ب���ووەوە  ڕوون  ك��الوس��ی��ۆس  ب��ۆ 
هەڵمیدا  ئامێرێكی  لە  گەرمی  وزەی 
میكانیكی  ئیشێكی  دەبێتە  بەشێكی 
چوستیی  ه��ەواوە.  دەچێتە  بەشێكی  و 
ئیشی میكانیكی  نێو  ئامێرەكەش ڕێژەی 
ئەو گەرمیە دیاری دەكات كە  بڕی  و 
دەدرێ بە ئامێرەكە. ئەم زانیارییەش كە 
كالوسیۆس پێی گەیشت، بووە بنچینەی 
یاسای دووەمی داینەمیكی گەرمی، ئەو 
لێ  سوودی  كە  گەرمی  وزەی  بەشەی 
بە  بەستییەوە  كالوسیۆس  زانا  نابینرێ، 
نوێی  نەخشەیەكی  و  گەرمییەوە  پلەی 
ئەنترۆپیا.  نا  ن��اوی  كرد  دروس��ت  لێ 
گشت ئەو كردارانەی كە بە شێوەیەكی 

سروشتی ڕوودەدەن، بەشێك لە ئەنترۆپیا-
ئەو  ناردنی  ئیشەكەی  كە  تێدایە،  یان 
بۆ  نەبینراوە  لێ  سوودی  كە  گەرمییەیە 
ناوەندی دەوروبەر. لە دواییدا پۆلتزمان بە 
شێوەیەكی ئاسان دایڕشت، كە ئەنترۆپیا 

پێوەرێكە بۆ ناڕێكی لە سیستمەكەدا.
لە  "جیاكراوە  داخ��راودا  سیستمێكی  لە 
ناوەندی دەوروبەر" گۆڕانێكی پێچەوانە 
بەسەر حاڵەتەكەدا دێت، جیاوازی نێوان 
ئەنترۆپیا  كۆتایی  و  سەرەتایی  ب��اری 
كیمیایی  زان��ای  پاشان  سفر.  دەكاتە 
ساڵی  لە  برتلوت،  مارسلین  فەڕەنسی 
هێزی  ك��ە  خست  دەری  دا   1862
لەو  كیمیایی  كارلێكێكی  هەر  پاڵنەری 
پەیدا  كارلێكەكەوە  لە  كە  گەرمییەدایە 
ئەڵمانی هیرمان هلمهولتز  دەبێت. زانای 
وزەی كارەبایی پاتری بەستەوە بە وزەی 
نامە  لە  گەرمییەوە،  وزەی  و  كیمیایی 
هێز"  "دابەزینی  ناوی  بە  زانستییەكەیدا 
پاشان  وزە.  مانەوەی  یاسای  گەیشتە 
خۆی  دوات���ردا  سااڵنی  لە  هلمهولتز 
لە كارلێكە  لێكۆڵینەوە  بۆ  تەرخان كرد 
كارەكانی  لە  پشتگیری  كیمیاییەكان. 
پەیدابوونی  دەرب���ارەی  كرد  برتولت 
گەرمی لە كارلێكە كیمیاییە زۆرەكانەوە. 
وێڕای ئه وه ی بۆی دەركەوت هەندێكی 

سارد دەبێتەوە لە كاتی كارلێكەكەدا.
لەژێر  زانستییەكەیدا  نامە  لە  هلمهولتز 
ناونیشانی داینەمیكی كردارە كیمیاییەكان، 
وتی: "لە میانەی كارلێكە كیمیاییەكانەوە 
سەربەست  وزەی  بۆ  دەگ��ۆڕرێ  وزە 
بە  پەیوەندییان  و  ناوەكی  وزەی  و 
سیستمەكەوە دەمێنێتەوە، هەروەها وزەی 
ناوەكی و وزەی سەربەستی بەستەوە بە 
پلەی  و  ئەنترۆپیا  لێكدانی  سەرئەنجامی 

گەرمییەوە.
ئەمەریكی  كیمیایی  فیزیایی  زان��ای 
-1875 سااڵنی  لەنێو  گیبس"  "ویالرج 
ئەنجامەكانی  هەمان  گەیشتە  1878دا 
ن��اون��را  پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ە  هلمهولتز، 
وەك  گیبس-هلمهولتز"  "هاوكێشەی 
بەمشێوەیە  زانایە،  دوو  لەو  ڕێزلێنانێك 
ڕوودان��ی  توانای  كیمیایی  كەسێكی 
گەردیلە  دروستبوونی  و  كارلێكەكە 
نوێكان دەزانێت، هەروەها چڕیی ماددە 
و  كارلێكەكەدا  لە  بەكارهاتووەكان 
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و  كارلێكەكەوە  لە  پەیدابوو  م��اددەی 
پلەی گەرمی كارلێكەكەش.

بێجگە لە داینەمیكی گەرمی كالسیكی، 
كە  دان��را،  گەرمی-ش  جوڵەی  تیۆری 
گەرد  لە  گازەكان  تیۆرە،  ئەو  بەپێی 
بەشێوەیەكی  پێكدێن،  گەردیلەكان  و 
له   دەجوڵێن  هەڕەمەكی  و  سەربەست 
كاتێك  دەك��ەون.  بەریەك  ناوه ندیكدا 
پلەی گەرمی بەرز دەبێتەوە، جوڵە وزەی 
تەنۆلكەكانی گاز زیاد دەكات و بەمەش 
كە  دەف���رەی  ئ��ەو  دەخ��ەن��ە  پەستانێك 
تیایدان، لەو زانایانەش كە بەشدارییان لە 
داڕشتنی ئەو تیۆرەدا كردووە رۆدۆلف 
كالوسیۆس، جێمس ماسوێل، زلودفیگ 
پۆلتزمان. هەریەك لە پۆلتزمان و جێمس 
ه��ەژم��ارك��ردن��ی  ڕێ��گ��ەی  ماكسوێل 
ژمێرییەكان"یان  "ڕێگە  گریمانەكان 
بڕە  ئ��ەو  لێكدانەوەی  بۆ  بەكارهێنا 
داینەمیكییە گەرمییانەی كە دەیانبینین و 
لە كارگەدا پێوانەی دەكەین بە پشتبەستن 

بە خاسییەتی گەردیلەكان.
سیستمێكی  لیب  ئەلیوت  فیزیایی  زانای 
كرد  پێشكەش  گەرمی  داینەمیكی  بۆ 
بە  ئەنترۆپیا  لێكدانەوەی  بۆ  لە هەوڵێكدا 
لە  هەوڵەی  ئەم  بەاڵم  نوێ،  ڕێگەیەكی 
ئەنجامەكانی داینەمیكی گەرمی كالسیكی 
دۆزینەوەی  لە  زان��ا  هەشت  نەگۆڕی. 
گەرمیدا(  )داینەمیكی  گەرمی  جوڵەی 
قوتابخانەیەك  چەند  کرد،  به شدارییان 
تێیدا بەشداربوو لەوانە: قوتابخانەی بەرلین 
بوو  كالوسیۆس  رۆدۆلف  زاناكەی  كە 
ڤییەنا  قوتابخانەی  1865دا،  ساڵی  لە 
پۆلتزمان  لۆدڤیگ  كیمیادا  لە  زاناكەی 
كە  بیل  زان��ك��ۆی  قوتابخانەی  ب��وو، 
دامەزرێنەرەكەی ویالرد گیبس بوو ساڵی 
كیمیاییدا.  گەرمی  داینەمیكی  لە   1876
هەریەك لە زانایان رۆدۆلف كالوسیۆس، 
هلمهلتز،  ڤۆن  هرمان  تۆمسۆن،  ولیام 
ولیام ڕان  جۆزیە گیبس، سادی كارنۆ، 
كلین و ئەوانی دیكە بەشدارییان كرد لە 

پەرەپێدانی ئەو زانستەدا.
گرنگترین لقەكانی داینەمیكی گەرمی

كالسیكی:  گەرمی  داینەمیكی   -1
دەك��ات  سیستمەكە  ب��اری  وەس��ف��ی 
ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ب���اری ه��اوس��ەن��گ��ی و 
گەرمی  جوڵەی  سیستمی  كردارەكانی 

)سیستمەكانی داینەمیكی گەرمی(.
كالسیكی،  گ��ەرم��ی  دای��ن��ەم��ی��ك��ی 
گۆڕانەكانی  لە  ده ک��ات  لێكۆڵینەوە 
گۆڕرانی  و  گەرمی  و  ئیش  و  وزە 
یاساكانی  بنچینەی  لەسەر  ماددەكان 
داینەمیكی گەرمی، ئەو پێوانەكردنانەی 
لە تاقیگەكاندا بۆ ئەم سیستەمە دەكرێ 
ی��ەك��ەم ڕێ��گ��ەب��وو ك��ە ل��ە س��ەدەی 

نۆزدەیەمدا بەكارهات.
ژمێریاری:  گەرمی  داینەمیكی   -2
پێشی دەوترێت )میكانیكی ژمێریاری(، 
گەشەسەندنی  ئاكامی  لە  ج��ۆرە  ئەم 
گەردیلە  پێكهاتنی  و  گەردی  تیۆری 
نیوەی  لە  بوو  پەیدا  گەردەكانەوە  لە 
سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدەیەم  سەدەی 

بیستەمدا.
بایەخ  گەرمی،  داینەمیكی  لقەی  ئەم 
خه سڵەتە  پ��ەی��وەن��دی  ب��ە  ده دات 
لە  وات��ە  سیستمەكە،  بچووكەكانی 
بواری گەرد و گەردیلەكاندا، هەروەها 
خه سڵەتە گشتگیرە بینراوەكان )ئەوانەی 
لێكدانەوەی  دەبینرێن(،  تاقیگەدا  لە 
ئەنجامێكی  وەك  گ��ەرم��ی  ج��وڵ��ەی 
تەقلیدی  میكانیكی  ژمێریاری  سروشتی 
بچووكدا،  سیستمێكی  لە  بڕ  تیۆری  و 
باشی لێكدانەوەی ئەم لقە لە داینەمیكی 
نەمسایی  زانای  بۆ  دەگەڕێتەوە  گەرمی 

لۆدڤیگ پۆلتزمان.
یان  كیمیایی  گەرمی  داینەمیكی   -3

)جوڵەی گەرمی كیمیایی(:
بایەخ ده دات بە لێكۆڵینەوە لە پەیوەندیی 
و  كیمیاییەكان  كارلێكە  و  وزە  نیو 
فیزیایی،  گۆڕانی  و  كیمیایی  گۆڕانی 
گەرمی  داینەمیكی  سیستمێكی  حاڵەتی 
داینەمیكی  یاساكانی  بارەی  لە  دەدات 

گەرمیەوە.
چەمكە بنچینەییەكانی گەرمی 

داینەمیكی  لە  بنچینەییەكان  چەمكە 
گەرمیدا، بریتین لە بڕی گەرمی و پلەی 
فراوانیی  و  گەرمی  فراوانیی  و  گەرمی 

گەرمیی تایبەتی.
سیستمی داینەمیكی گەرمی

بریتییە  دەوروبەر،  ناوەندی  یان  سیستم 
وزە  كە  تەنێك  كۆمەڵە  یان  تەنێك  لە 
لەنێوان  ی��ان  نێوانیاندا  ل��ە  م���اددە  و 
وەك  دەگۆڕێتەوە،  دەوروبەردا  ناوەندی 

گازێكی پەستێنراو لە بۆرییەكدا له گه ڵ 
داینەمیكی  سیستمێكی  پەستێنەرێك، 
پێكدێنن، كە هەوای ده ره وه ی  گەرمی 
دەنوێنێت،  بۆرییەكە  دەوروب����ەری 
ڕووی  لەگەڵ  بۆرییەكە  دیوارەكانی 
سیستەمەكە  سنووری  پەستێنەرەكەش 
دەنوێنن، گازە قەتیسكراوەكەش، تەنەكە 
داینەمیكی گەرمی،  دەنوێنێت. سیستمی 
و  وزە  گۆڕینەوەی  مەرجەكانی  بەپێی 
بەم  دەوروب��ەردا  ناوەندی  لەگەڵ  ماددە 

شێوەیەیە.
داینەمیكی  سیستمی  كۆمەڵەی   -1
كە  سیستمەیە  ئەو  جیاكراوە:  گەرمیی 
لەگەڵ  ماددە  تیایدا گۆڕینەوەی وزە و 

دەوروبەردا ڕوونادات.
داینەمیكی  سیستمی  كۆمەڵەی   -2
كە  سیستەمەیە  ئەو  داخ��راو:  گەرمی 
لەگەڵ  ماددە  تیایدا گۆڕینەوەی وزە و 
لەنێو  بەڵكو  ڕوون���ادات،  دەوروب���ەردا 

خۆیاندا وزە دەگوێزیتەوە.
داینەمیكی  سیستمی  كۆمەڵەی   -3
گەرمی كراوە: ئەو سیستەمەیە كە تیایدا 
دەوروب��ەردا  لەگەڵ  ماددە  گۆڕینەوەی 

ڕوودەدات.
بە كۆمەڵە خه سڵەتی فیزیایی كۆمەڵەكە 
دەوترێت باری دینامیكیی گەرمی. باری 
جێگیری كۆمەڵەكە بەوە دەناسرێتەوە كە 
تێپەڕبوونی  بە  باری كۆمەڵە  توخمەكان 
كاریگەریی  ل��ەژێ��ر  ناگۆڕێن  ك��ات 
دەرەكی دەوروبەردا. وەك پلەی گەرمی، 
توخمەكان،  لە  یەكێك  ئەگەر  ب��ەاڵم 
گۆڕران،  دەوروبەردا  كاریگەری  لەژێر 
ئەوا بەو بارە دەوترێت باری ناجێگیری 

دینامیكی گەرمی.
بڕی گەرمی

وزە،  شێوەكانی  لە  شێوەیەكە  گەرمی 
لە  یان  دی،  یەكێكی  بۆ  خاڵێكەوە  لە 
تەنێكەوە بۆ یەكێكی دی دەگوێزرێتەوە، 
لە  گەرمی  پلەی  ج��ی��اوازی  ه��ۆی  بە 
یەكەی وزە،  بە  بڕی گەرمی  نێوانیاندا، 
واتە  به جول دەپێورێ. ئەگەر 1kg ئاو 
لە گه رمییه که ی 15 پله وه  به رز بکرێته وه  
ئاوەكە  ئ��ەوا  س���ەدی،  پلەی   20 ب��ۆ 
بە  یەكسانە  وەردەگرێت  گەرمی  بڕێك 

.4810J /C°*5C°=24050J

كە  گەرمی  نێو  جیاوازی  نموونەیە  ئەم 
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وزەیەكی گەرمییە و بە جول دەپێورێ 
بە  كە  دەردەخ���ات  گەرمی  پلەی  و 
دەپێورێ.  که لڤن  یان  سیلیزی  پلەی 
بۆ  بگۆڕرێ  گەرمی  وزەی  دەتوانرێ 
شێوەكانی دیکه ی وزە، وەك كارەباوزە 
گۆڕینی  یان  كارەبادا،  وێستگەكانی  لە 
گەرماوزە بۆ جوڵەوزە لە ئامێری هەڵمی 

یان بزوێنەری سووتاندنی ناوەكیدا.
هاوسەنگیی  پێوەری  گەرمی،  پلەی 
گەرمی  ب���ارەدا  ل��ەم  وات��ا  گەرمییە، 
چونكە  دی،  خاڵێكی  بۆ  ناگوێزرێتەوە 
بە  گەرمی  نییە.  گەرمیدا  پلەی  لەنیو 
پەتی"  فەهرەنهایتی،  "سەدی،  یەكەكانی 
پێوەرە  بە  گەرمی  پلەی  دەپ��ێ��ورێ، 
وەك  دەپێورێ،  گەرمی  جیاوازەكانی 
گەرمی  پێوەری  شل،  گەرمیی  پێوەری 
پالتینی،  گەرمی  پ��ێ��وەری  و  گ��ازی 
و  گەرمی  جووتەكی  گەرمی  پێوەری 

پێوەری گەرمی بایۆمەتری ڕووناكی.
گەرمی  بڕی  تایبەتی،  گەرمی  فراوانی 
پێویستە بۆ بەرزكردنەوەی پلەی گەرمی 
بە   °1C بڕی  بە  ماددەیەك  لە   1Kg

پێوانەی  یەكەی  و  پەستان  جێگیربوونی 
.°J/Kg.K یان ،°J/Kg.C

خشتەی فراوانی گەرمی تایبەتی هەندێك ماددە
ماددە         جول/پلەی سیلیزی

ئاو           4180
زەیت           1971
ئەلەمنیۆم            895
شووشەی ئاسایی    832
مس           398
زیو           234
جیوە           139
125 ئاڵتون       

هۆی جیاوازیی فراوانی گەرمیی تایبەتی 
لەنێو ماددەكاندا، دەگەڕێتەوە بۆ ڕادەی 
بەیەكەوە بەستنی گەردەكانی ماددەکه  و 

توانای لە خۆگرتنی گەرمییان.
پێویستە  گەرمی  بڕی  گەرمی،  فراوانی 
بۆ بەرزكردنەوەی پلەی گەرمی بڕێكی 
پلەی  یەك  بۆ  ماددەیەك  لە  دیاریكراو 

سیللیزی.
دەتوانرێ  گەرمی،  داینامیكی  سیستمی 
بڕی ئەو گەرمییەی لە تەنێكی ساردەوە 

گەرم  تەنێكی  ی��ان  دەگ��رێ��ت  وەری 
هاوكێشەیە  ئەم  بەپێی  دەك��ات،  ونی 

Q= M-C-dt :بدۆزینەوە
M: بارستایی ماددەكە، Q: بڕی گەرمی، 
ماددەكە،  تایبەتی  گەرمی  فراوانی   :C

dt: گۆڕان لە پلەی گەرمیدا.

یاسای یەكەمی داینەمیكی گەرمی: وزە 
لە سیستمێكدا یەكسانە بە ئیشی بەڕێكراو 
سیستمێكی  )ل��ە  ن��اوەك��ی  وزەی  و 

dQ=du+dw :)داخراودا
dQ: بڕی ئەو وزەیەی لە سیستمەكەوە 

دەردەچ��ێ��ت ی��ان دەگ��وێ��زرێ��ت��ەوە بۆ 
سیستمەكە.

ن��اوەك��ی  وزەی  ل��ە  گ����ۆڕان   :du

سیستمەكەدا.
dw: ئیشی بەڕێكراو لەسەر سیستمەكە.

خولە  ل��ە  گ��ەرم��ی  هاوسەنگبوونی 
گەرمییەكاندا

یاسای یەكەمی خولی گەرمی: خولەكە 
دەنوێنرێ  داخ���راو  سیستمێكی  ب��ە 
و  دەچێت  بۆ  گەرمی  دەرەوە  لە  كە 
دوكەڵدا  شێوەی  لە  ئیشی  و  گەرمی 
لێ دەردەچێت كە سوودی لێ نابینین، 
هەڵمی،  تۆربینێكی  كاركردنی  وەك 
و  سوورە  ناوی  دەچێتە  گەرمییەی  ئەو 
شینە،  دەردەچێت  لێی  گەرمیەی  ئەو 
گەرمی  خولی  هاوسەنگی  هاوكێشەی 

Wkr=   8Q :بەم شێوەیەیە
سیستمێكەوە  ل��ە  گ��ەرم��ی  ئ��ەگ��ەر 
دەبێت  سالب  نیشانەكەی  دەردەچێت، 
سیستمەكە  بۆ  بچێت  گەرمی  ئەگەر  و 

موجەب دەبێت.
گەرمی:  داینەمیكی  دووەم��ی  یاسای 
ئەنترۆپیاوە،  بە  پەیوەستە  دووەم  یاسای 
دەقەكەی دەڵێت: هەر گۆڕانێكی خۆدی 
بڕی  زیادبوونی  فیزیاییدا  سیستمێكی  لە 
ئەنترۆپیای ئەو سیستمەی لەگەڵدا دەبێت.
كالوسیۆس  رۆدۆل��ف  ئەڵمانی  زان��ای 
وت��ن��ەوەی  لەكاتی  دووەم���ی  ی��اس��ای 
وانەكەیدا لە بەردەم كۆمەڵەی فەلسەفی 
1865دا  نیسانی  24ی  لە  زیوریخ  لە 
گەردووندا  لە  "ئەنترۆپیا  وتی:  داڕشت، 
بە الی كۆتاییەكی مەزندا دەچێت". ئەم 
دەقە بەناوبانگترین دەقی یاسای دووەمی 
بەسەر  چونكە  گەرمییە،  داینەمیكی 
یان  داخ��راو  یان  كراوە  گەردوونێكی 

جیاكراوەدا فەراهەم دەبێت.
پ��ێ��وەری   :Entropy ئ��ەن��ت��رۆپ��ی 
نموونە  بۆ  سیستمێكدا،  لە  ناڕێكوپێكییە 
ئەگەر كەمێك خوێ لە ئاودا بتوێنینەوە، 
شێوەیەكی  بە  خوێیه كە  گەردیلەكانی 
باڵودەبێتەوە،  ئاوەكەدا  ناو  بە  یەكسان 
ڕوودەدات،  خۆیەوە  لە  ك��ردارە  ئەم 
ئەنترۆپیای سیستمەكە زیاد دەكات، واتە 

توێژینەوە لە جوڵەی گەرمی، له  
داهێنانی ئامێری هەڵمیدا دەستی 
پێكرد، زۆر یاسای لەخۆ گرت كە 
به سەر گشت جۆری ئامێرەكاندا جێبەجێ 
دەبێت، بەتایبەتی ئەوانەی كە وزەی گەرمی 
دەگۆڕن بۆ میكانیكی وەك گشت جۆری 
بزوێنەرەكان یان لەكاتی گۆڕینی جوڵەوزە 

بۆ وزەی كارەبایی یا بە 
پێچەوانەوە
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خوێ(  دڵۆپێنراوەكە+  )ئاوە  ئەنترۆپیای 
بە تێپەڕبوونی كات زیاد دەكات.

گەرمی:  داینەمیكی  سێیەمی  یاسای 
سفری  پلەی  بۆ  سیستمێك  مەحاڵە 
لەكاتی  وەك  بكرێتەوە.  سارد  پەتی 
نموونەیی  شله گازی  لێكۆڵینەوەی 
ه��ی��ل��ی��ۆم دەگ���ات���ە م��ۆل��ەق��ەك��ەی 
سارد  مەحاڵە  ب��ەاڵم   ،°0026K,0

بكرێتەوە بۆ سفری که لڤن.
گۆڕانی  گەرمی:  داینەمیكی  كرداری 
سیستمە لە بارێكەوە بۆ بارێكی دیكە، 
گەرمی  پلەی  بەرزكردنەوەی  وەك 
لەكاتی  )ك���واڵن���دن(.  سیستمەكە 
لە  گەرمی  داینەمیكی  هاوسەنگی 
لە  بارە  ئەو  دەتوانرێت  سیستمێكدا، 
و  قەبارە  و  پەستان  گۆڕینی  ڕێگەی 

پلەی گەرمیەوە بگۆڕرێ.
گەرمییەكان  داینەمیكییە  ك���ردارە 

دابەش دەكرێن بۆ چەند جۆرێك:
یەكسان  پ��ەس��ت��ان  ك����رداری   -1
لەژێر  ك��رداران��ە  ئ��ەو   :Isobaric

دەدرێن،  ئەنجام  جێگیردا  پەستانێكی 
كیمیاییانەی  كارلێكە  ئ��ەو  وەك 
دەدرێ��ن،  ئەنجام  تاقیگەكاندا  لە 
ئەنجام  ه��ەوادا  پەستانی  لەژێر  كە 

دەدرێن.
ی��ەك��س��ان  ق���ەب���ارە  ك�����رداری   -2
Isochoric: ئەو كردارانەن كە لەژێر 

قەبارەیەكی جێگیردا ئەنجام دەدرێن.
یەكسان  گ��ەرم��ی  ك����رداری   -3
كە  ئ��ەوك��رداران��ەن   :Isothermal

جێگیردا  گەرمی  پلەیەكی  لەژێر 
ئەنجام دەدرێن.

 :adiabatic سیستمی  كرداری   -4
سیستمێكی  لە  كە  ك��رداران��ەن  ئ��ەو 
لە  گەرمییەوە  ل��ەڕووی  جیاكراوە 
دەدرێن،  ئەنجام  دەوروب��ەر  ناوەندی 
واتە لەو كردارەدا ئاڵوگۆڕی گەرمی 
لەنێو سیستم و دەوروبەردا ڕوونادات.
ئەو  یەكسان:  ئەنترۆپی  كرداری   -5
جێگیردا  ئەنترۆپیای  لە  ك��رداران��ەن 

ئەنجام دەدرێن.
یەكسان  ئەنسالپی  ك����رداری   -6
لە  كردارانەن  ئەو   :Isenthalpic

ئەنجام  جێگیردا  گەرمی  ناوەرۆكی 
دەدرێن.

گەرمییەكانی  خه سڵەتە  گرنگترین 
قەبارە   ،P پەستان   ،T ماددە: گەرمی 
ئەنترۆپیا   ،U ن��اوەك��ی  وزەی   ،V
لە  )گ��ۆڕان   H،ب��ەرزی خێرایی،   ،S
ئەنسالپیدا یەكسانە بە گۆڕان لە وزەدا 

بە جێگیربوونی پەستان(.
ه���اوك���ێ���ش���ەی ڤ���ان���دەرڤ���ال���س: 
وەسفی  گەرمییە  هاوكێشەیەكی 
كە  دەكات  گاز  ڕاستەقینەی  بارێكی 
قەبارەی گازەكان )گەرد و گەردیلە( 
و كاریگەرییان )هێزی كێش كردن و 

دووركەوتنەوە( ڕەچاو دەكات.
چەمكێكی  هاوسەنگی  دیاریكردنی 

سەرەكییە لە داینەمیكی گەرمیدا:
ڕەقییەوە  لە  م��اددە  دۆخی  گۆڕانی 
ه��ەروەه��ا  گ���ازی،  ب��ۆ  و  شلی  ب��ۆ 
)وەك  تێكەڵكردن  ك��ردارەك��ان��ی 
یان  ئ���او،  و  خ��وێ  تێكەڵكردنی 
ج��ی��اوازەك��ان(  م��اددە  تێكەڵكرنی 
وەك  وزەی��ە،  گۆڕانی  بە  پێویستی 
گەرمی  یان  هەڵمبوون،  بە  گەرمیی 
شلبوونەوە، ئینسالپی بااڵ، یان ئینسالپی 
وزەی��ە  ئ��ەو  شێوەیە  ب��ەم  گ���ۆڕران، 
ئاڕاستەیەكی  بە  كردارەكەدا  لەكاتی 

دەردەچێت. پێچەوانە 
بیرسولد  مارسلین  1869دا  ساڵی  لە 
كارلێكە  ئەو  تەنیا  بوو  ب��اوەڕەدا  لەو 
كیمیاییانەی كە گەرمی باڵودەكەنەوە 

چاالكن.
بۆ نموونە:

گۆگرداتی  ت��وان��ەوەی  كاتی  لە   -
گەرمی  پلەی  ئ���اودا،  ل��ە  س��ۆدی��ۆم 
پلەی  لەچاو  دادەبەزێت  گیراوەكە 
پلەی  بەمشێوەیە  ژوورەكەدا،  گەرمی 
ئەنترۆپی  واتە  گیراوەكە  ناڕێكوپێكی 

زیاددەكات.
نابێتەوە  بەرز  ئاو  گەرمیی  پلەی   -
لە  گەرمی  سەهۆڵ  پارچە  هەرچەندە 
بەمشێوەیە  وەردەگرێت،  دەوروبەرەوە 
دەكات،  زیاد  سیستمەكە  ئەنترۆپی 
ئەنترۆپیای گەردیلەكانی دۆخی شلی 

زیاترە لە دۆخی ڕەقی.
- گ��ۆڕان��ی ك��ارب��ۆن ل��ە ب��وون��ی 
بەرهەم  بۆ  كاربۆندا  دوانۆكسیدی 
ك��ارب��ۆن،  یەكانۆكسیدی  هێنانی 
ئینسالپییەكی  كە  كیمیاییە  كارلێكێكی 

نیشانەی موجەبی دەبێت.
بە  زۆر  پێچەوانە: گۆڕرانێكە  گۆڕانی 
سیستمێكی  هەر  ڕوودەدات،  هێواشی 
بە  لە هەر خاڵێكدا دەتوانێت  گەرمی 
ئاڕاستەیەكی پێچەوانە و زۆر بە وردی 
ئەو  بنچینەییەكەی.  بارە  بۆ  بگەڕێتەوە 
گۆڕانە پێی دەوترێت گۆڕانی فیزیایی.
ناپێچەوانە: گۆڕانێكی خێرایە  گۆڕانی 
گۆڕانە  گشت  نابێتەوە،  پێچەوانە  و 
سروشتییەكان ناپێچەوانەن، ئەو گۆڕانە 
كیمیایی،  گ��ۆڕان��ی  دەوت���رێ  پێی 
ماددەیەكی  دروستبوونی  هۆكەی 

نوێیە.
سیستمەكە  تیایدا  داخ���راو:  خولی 
یا  س��ەرەت��ا،  خاڵی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
جیاوازدا  قۆناغێكی  چەند   بە  ئەوەی 

تێپەڕ دەبێت.
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یان هاوین  بە هاتنی زستان  هەر 
ئیدی خەڵكی لە تاو سەرما یان تینی 
زۆری گەرما بە دوای شوێنی گەرم 
خۆشدا  هەوا  و  فێنك  و  سارد  ویان 
پەنا  مەبەستەش  ئەو  بۆ  دەگەڕێن، 
یان  فێنككه رەوە  ئامێرەكانی  دەبەنە 
جۆراو  و  زۆر  كە  گەرمكردنەوە 
جۆرن بۆ فێنككردنەوە و گەرمكردنی 
و  كاركردن  شوێنەكانی  و  ماڵەكان 
گشتیەكان،  شوێنە  و  فەرمانگەكان 
بەاڵم ئەو ئامێرانە هەموویان بنچینەی 
ئامێری  بنچینەی  هەمان  ك��اری��ان 

كارەباییە.  بەفرگرەی 
ئامێرەكانی  هەموو  كاری  بنچینەی 
هەمان  كۆندیشن(  )ئیر  فێنككه رەوە 
بەفرگرەی  ك��اری  بنچینەی  ئ��ەو 

هەڵمی  بە  بوون  لە  بریتییە  كە  ماڵە 
ئەوەش  كە  فریۆن  وەك  گازێكی 
گڕنەگرتوە،  و  نەسووتا  گازێكی 
ئەو  كە  ئەوەیە  هەر  بیرۆكەكەش 
بۆ  دەگۆڕێت  شلی  شێوەی  بە  گازە 
بڕێك  بە  پێویستی  ئەوەش  بۆ  هەڵم 
دەوروپشت  لە  كە  دەبێت  گەرمی 

وەریدەگرێت  خۆیەوە  ناوەندی  و 
ناوچانە  ئەو  پلەی گەرمی  و بەوەش 
بەپێچەوانەوە  یان  و  دادەبەزێنێت 

بەرزی دەكاتەوە.
بە  زۆر  دەتوانیت  بەڕێز  خوێنەری 
ئاسانی لەو بیرۆكەیە تێبگەیت ئەگەر 
چەند دڵۆپێك لە ئاو یان بەنزین یان 
كهول بخەیتە سەر دەستت ئەوا پاش 
ماوەیەك هەست بە فێنكی دەستەكانت 
شالنە  ئەو  چونكە  بۆچی؟  دەكەیت 
لە  گەرمی  ئ��ەوەش  بۆ  هەڵم  دەبنە 
پلەی  و  وەردەگرن  بەڕێزتەوە  لەشی 
وات��ە  دادەب��ەزێ��ت  لەشت  گ��ەرم��ی 
هەڵمەكە  ئەگەر  و  دەبێتەوە  فێنكت 
كردارەكە  ئەوا  شلە  بۆ  بگۆڕێتەوە 
گەرمی  واتە  دەبێتەوە،  پێچەوانەوە 
دەردەچێت  هەڵمەكەوە  لە  زی��ادە 
دەبێت  دەوروپشتی،  بە  دەی��دات  و 
بەنزین  و  كهول  كە  بزانین  ئەوەش 
پێدەگەیەنن،  فێنكیەكەت  زووت��ر 
چونكە پلەی بوون بە هەڵمیان نزمترە 

بە بەراوورد لەگەڵ ئاودا.  
بە  ئ��ەی��رك��ۆن��دی��ش��ن ه��ەڵ��دەس��ێ��ت 
بەردەوام  شێوەیەكی  بە  ساردكردن 
ل��ە م��ی��ان��ەی دووب���ارەب���وون���ەوەی 
لەنێو  گاز  بۆ  شلە  گۆڕینی  كرداری 
كە  س��اردك��ردن��ەوەدا  بۆرییەكانی 
وەردەگرێت  ژوورەكە  ناو  گەرمی 
گاز  ب��ە  بكات  س��اردەك��ە  شلە  ت��ا 
بۆ  ڕادەكێشرێتەوە  گازە  ئەو  ئینجا 
زۆر  پەستانی  كە  كۆمپرێسەرێك  ناو 
دەخاتە سەر گازەكە و گەرمییەكەی 

سپلێت و ئەیركۆندیشن 
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كردارەش  ئەو  شلە،  بە  دەیكاتەوە  و  لێوەردەگیرێتەوە 
ئەو  دەكرێت  ئەیركۆندیشنەكە  دەرەوەی  بەشی  لە 
ژوورەكە  هەموو گەرمی  تا  دەبێت  بەردەوام  كردارەش 
چەند  بە  ئەوەش  كە  دەرەوەی  بۆ  دەكرێت  كێش  بە 

ئەنجامدەدرێت: قۆناغێك 
1- كۆمپرێسەرەكە پەستان دەخاتە سەر گازەكە بەوەش 

پلەی گەرمی گازەكە بەرز دەبێتەوە.
پێچاوپێچدا  درێژی  بۆری  نێو  بە  گەرمە  گازە  ئەو   -2
خێرابوونی  بۆ  بگرێتەوە  ڕووبەر  زۆرترین  تا  دەڕوات 
ساردبوونەوەی و ڕزگاربوون لە گەرمییەكەی و گۆڕینی 

بۆ شلە.
3- بە هۆی زمانەیەكی كشانەوە كە دوو ناوچەی پەستان 
جیاواز لە یەكدی جیا دەكاتەوە، كاتێك شلەی فریۆنەكە 
ناوچەیەكی  دەچێتە  ب��ەرزەوە  پەستان  ناوچەیەكی  لە 
پەستان نزم بواری كشانی دەبێت و دەگۆڕێت بۆ گاز لە 

ڕێگای وەرگرتنی گەرمی ژوورەكەوە.
ئاڵوگۆڕی  بۆرییەكانی  نێو  بە  فریۆنەكە  گ��ازی   -4
گەرمی ناوەكیدا دەڕۆن كە بۆری درێژی پێچاوپێچن تا 
زۆرترین ڕووبەر پێكبێنن تا زۆرترین بڕی گەرمی بمژن 
ناو كۆمپرێسەرەكە  بۆ  ئینجا ڕادەكێشرێتەوە  لە ژوورەكە 
ب��ەردەوام  كردارانە  ئەو  ئیدی  و  شلە  بە  بیكاتەوە  تا 

دووبارە دەبنەوە تا ژوورەكە بە تەواوی سارد دەبێت.
شایانی باسە كە كەمێك زەیت تێكەڵ بە گازی فریۆنەكە 

دەكرێت تا یارمەتی كاری كۆمپرێسەرەكەی بدات.
ئەیركۆندیشن   جۆرەكانی 

 Window Air پەنجەرە  سەر  ئەیركۆندیشنی   -1
 Condition Units

لەم جۆرەدا هەموو پێكهاتەكانی ئامێرەكە لە ناوچەیەكی 
لە  بتوانرێت  كە  جۆرێك  بە  كۆدەكرێنەوە  پچووكدا 
كونی  لە  یان  ببەسترێت  یان  دابنرێت  پەنجەرەیەك  سەر 
ناوەوەی  سەیری  ئەگەر  دەكرێت،  چەسپ  دیوارێكدا 
پێكنەرەكانی  ڕوونی  بە  ئەوا  بكەین  ئەیركۆندیشنەكە 
ئاڵوگۆڕی  زمانەی  و  كۆمپرێسەر  لە  بریتین  كە  دەبینین 
بەرەو  س��ارد  ه��ەوای  كە   fan پانكە  دوو  و  گەرمی 
و  دەنێرن  دەرەوە  ب��ەرەو  گ��ەرم  ه��ەوای  و  ژوورەوە 
و  ناوەوە  بەشی  لە  سارد  پێچاوپێچی  بۆری  كۆمەڵێك 
لە  گەرم  هەوای  بۆ  جۆرە  لەو  دیكە  بۆری  كۆمەڵێك 
ئیشپێكردن  بۆردێكی  و  ئەوانە  دەكەن،  دەرەوەی  بەشی 
ئامێرەكە  پێشەوەی  بەشی  لە  دەستبەسەرداگرتنیش  و 

دانراون.  
 Split Unit Air 2- ئەیركۆندیشنی لە جۆری سپلێت

 Condition

زیاتر  فێنككردنەوەی  بە  پێویستی  كە  كاتێكدا  لە 
یان  فێنككردنەوە  بۆ  داواك��راو  ڕووب��ەری  واتە  دەبێت 
ئەیركۆندیشن  جۆرەی  ئەم  دەبێت  گەورەتر  گەرمكردن 
كار  بچینەی  لە  ئەمیش  بەكاردەهێنرێت،  سپلێت  واتە 
پەنجەرەیە،  سەر  ئەیركۆندیشنی  هەروەك  پێكهاتندا  و 
پارچە  دوو  لە  ئەمیان  كە  لەوەدایە  جیاوازییەكەی  بەاڵم 
پێكدێت، پارچەی ناوەوە كە لە بۆرییەكانی ساردكردنەوە 
ژوور  لەناو  ئەمەیان  و  پێكدێت  كۆنتڕۆڵ  و  پانكە  و 
و  هەڵدەواسرێت  گشتییەكاندا  شوێنە  یان  هۆڵەكاندا  یان 
دادەنرێن،  زەوی  لەسەر  هەندێك جۆری گەورەیان  یان 
پارچەی دووەمیان كە بریتییە لە كۆمپریسەر و بۆرییەكانی 
هۆڵەكان  و  ژوور  دەرەوەی  لە  پانكە  و  گەرم  هەوای 
دەنگەدەنگی  كە  لەوەدایە  ئەمجۆرەیان  باشی  دادەنرێن، 
حەوانەوەكە  و  فێنككردنەوە  شوێنی  لە  كۆمپرێسەرەكە 
دوور دەخرێتەوە و دەشتوانرێت بە قەبارەی زۆر گەورە 

لەم جۆرەیان دروستبكرێت.
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Chilled- سارد  ئاوی  جۆری  ئەیركۆندیشنی   -3
 water Air Condition

ژوورە  بۆ  بچووك  قەبارەی  بە  ئەیركۆندیشنانە  ئەم 
شوێنانەی  ئەو  بۆ  گەورە  زۆر  قەبارەی  و  بچووكەكان 
گ��ازی  ه��ۆی  ب��ە  ناتوانرێت  و  گ���ەورەن  زۆر  ك��ە 
ئاوی  ئ��ەوە  جیاتی  لە  بۆیە  بكرێن  س��ارد  فریۆنەوە 
فێنككردنەوانەدا،  سیستەمی  لەو  بەكاردەهێنرێت،  سارد 
دیکه   شوێنێكی  هەر  یان  لەسەربان  ئامێرەكە  یان 
سارد  فریۆنەوە  هۆی  بە  ئاوەكەی  و  دادەنرێت  بێت 
سیلیزی  پلەی   7 تا   4 گەرمی  پلەی  تا  دەكرێتەوە 
ساردەكە  ئاوە  جیاكراوەوە  بۆری  هۆی  بە  ئینجا  و 
فێنكبكرێنەوە،  مەبەستن  شوێنانەی  ئەو  بۆ  دەنێررێت 
بەكارناهێنرێت،  پێشوو  ئەیركۆندیشنەكانی  بۆیە  لێرەدا 
زەحمەت  زۆر  بوون  گەورە  ناوچەكان  ئەگەر  چونكە 
ماوە  ئەو  بۆ  فریۆن  گازی  ناكرێت  هەر  یان  دەبێت 
بەهەڵم  بوون  دووك��رداری  و  بەكاربهێنرێن  دووران��ە 
گەرمی  یان  فێنكی  و  بێت  بەسەردا  شلكردنەوەی  و 

ببەخشێت.
ئەیركۆندیشن   چوستی  پێوانەكردنی  یەكەی 

بۆ  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ��ت  زۆری  ب��ە  ك��ە  ی��ەك��ەی  ئ��ەو 
لە  بریتییە  ئەیركۆندیشنەكان  چوستی  پێوانەكردنی 

 British thermal unitsبەریتانی گەرمی  یەكەی 
بریتییە  كە  دەكرێت  بۆ  ئاماژەی   BTU هێمای  بە  كە 
لە: بڕی ئەو گەرمییەی پێویستە بۆ بەرزكردنەوەی پلەی 
پلەی  یەك  بە  ئاو  لە   45kg,0 پاوەند  یەك  گەرمی 
بەریتانیە  یەكە  ئەو  سیللیزی.  پلەی   0,56 فەهرنهایت 
بەكاردەهێنرێت  تەن  زۆری  بە   ،1,055j بە  بەرامبەرە 
كە  سپلێت  ی��ان  ئەیركۆندیشن  ت��وان��ای  پێوانی  بۆ 
نموونە  بۆ   BTU  12000 دەكاتە  بێت  ت��ەن  ی��ەك 
لە  تواناكەی  كە  پەنجەرە  سەر  ئەیركۆندیشنەی  ئەو 
سنوری 10000 یەكەی بەریتانی بێت ئەوە لە یەك تەن 
دووجا  مەتر   180 ڕووبەرەكەی  ماڵەی  ئەو  كەمترە، 
هەیە  سپلێتێك  یان  ئەیركۆندیشنێك  بە  پێویستی  بێت 
كە تواناكەی 60000 یەكەی بەریتانی بێت واتە 5 تەن 
كردووە  مەزەندە  ئەوەیان  فێنككردن  شارەزایانی  بێت، 
 BTU  336 بە  پێویستی  دووجا  مەترە  یەك  هەر  كە 
چونكە  خەمڵێنراوە،  ژمارەیەكی  ئەوەش  كە  دەبێت 
كار  ماڵەكەدا  لە  كەلوپەل  بوونی  و  سەقف  ب��ەرزی 

فێنككردنەكە.   ڕادەی  سەر  دەكاتە 
 energy واتە    »EER« بە  وزەی  تێكڕایی چوستی  و 
efficiency rating  دەپێورێت بە ئەنجامی دابەشكردنی 

تێكرایی  بەسەر    BTU بەریتانی  گەرمی  یەكەكانی 
ئەیركۆندیشنێك  ئەگەر  نموونە  بۆ  كارەبا،  سەرفكردنی 
تواناكەی BTU 10000  بێت بڕی 1200 وات لە كارەبا 
سەرف بكات ئەوا EER- كەی بە 8,3 دادەنرێت كە لە 
دابەشكردنی 10000 بەسەر 1200 كەوە دێت. و تا بڕی 
توانای  زیادكردنی  بە  ئەوەش  باشترە  بێت  زیاتر   EER

 BTU ئەیركۆندیشنەكە یان سپلێتەكە دەبێت تا زۆرترین
زیاتری  كارەبای  مەسرەفی  ئەوەش  كە  بێنین  دەست  بە 

دەیەوێت.

سه رچاوه :
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.

php/161657-work    

http://www.daviddarling.info/

encyclopedia/A/AE_air_conditioner.html
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psychology سایكۆلۆژی

تۆ لە خوداوەند دەچیت
ئۆشۆ
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شەیدای  كە  ه��ەن  كەسانێك 
بنوێنن،  خۆیان  خوداوەند  وەك  ئ��ەوەن 
بەاڵم لە هەنووكەدا زۆر قورسە وا مەزەندە 
بكەن كە بووبن بە خوداوەند، با من لە 
تۆ بپرسم، تۆ لە چیت كەمە؟ چیت ون 
زیندوویت،  و  زپ  تۆ  ئەوەتا  كردووە؟ 
هۆشیاریت،  و  بێدار  دەدەی��ت،  هەناسە 
كەواتە چی دیكەت دەوێت؟ دەی هەر 
ئێستا.. هەر یەكێك لە ئێوە با وا مەزەندە 
وا  تۆ  گەر  هەتا  خوداوەندە.  كە  بكات 
هەست بكەیت ئەوەیان لێكچواندنێكە، بە 
واتا وای بۆ دەچیت خۆت لێ بووە بە 
مەكە،  سەغڵەت  هیچ خۆت  خوداوەند، 
بە  تۆ هەستێكی وات هەبێت  هەتا گەر 
ئەوە  تەنیا گریمانەی  بڵێیت، »من  خۆت 
وام«،  خ��وداوەن��د  وەك  من  كە  دەك��ەم 
گریمانە و مەزەندەیە �� گوێ  مەدەرێ  و 
باجی لەسەر نییە. با دەستپێكی كارەكەت 
بە  ئ��ەوە  دوای  بێت،  لێكچواندنە  ئەو 
دوات  خۆی  گریمانەیە  ئەو  واقیعبوونی 
دەكەوێت، چونكە لە واقیعدا تۆ وایت. 
وەك  دەدەیت  بڕیار  تۆ  كە  كاتەی  ئەو 
خەم  هەرچی  ببینیت،  خۆت  خوداوەند 
هەر  پشێوی،  و  شڵەژان  هەیە،  پەژارە  و 
هەموو تاریكی بار دەكەن و نامێنن. ببە بە 
ڕۆشنایی، ئەو بوون بە ڕۆشناییەش هیچ 

پێشمەرجێكی نییە بۆ بوون بە ڕاستی.
ئێستاكەش من دەچمەوە ناو تانوپۆی ئەو 

چیرۆكە پەندئامێزە:
پیاوێك هەبوو كە بە تەواوی لە سێبەری 
ئەوەش  لەبەر  هەر  ببوو،  بێزار  خۆی 
بوو كە بە هەنگاوەكانی خۆی ئاسوودە 

لە  دا  بڕیاری  كە  ڕادەی��ەك  بە  نەبوو، 
هەردووكیان ڕزگاری بێت: سێبەرەكەی 

و هەنگاوەكانی. 
ئەو  وەك  تۆ  كە  نەچێت  لەیاد  ئ��ەوەت 
پیاوە وایت ��� ئەم چەشنە پیاوە لە هەموو 
كەسێكدا بوونی هەیە. تۆ تا هەنووكە بەم 
ئەوەش  هەر  كردووە،  ڕەفتارت  شێوەیە 
سێبەری  لە  ڕاك��ردن  بووە:  تۆ  لۆژیكی 
خۆی  سێبەری  لە  كابرایە  ئەو  خۆت. 
ئەو  گوناهی  بۆچی؟  بووبوو.  وەڕس 
سێبەرە وا لە كوێدایە؟ بۆچی تۆ ئەوەندە 
بەو سێبەرەی خۆت پەست و سەغڵەتیت؟ 
ئەوە  گوێبیستی  تۆ  لەوەدایە  چونكە.. 
بووبیت كە خەونبینەكان و خەیاڵبازەكان 
وتوویانە كە خوداوەندەكان سێبەریان نییە. 
ئەو كاتەی ئەوان دەڕۆن بە ڕێگادا هیچ 
سێبەرێك لە گۆڕێدا نییە. ئەو پیاوە پەرێشان 

و گیرۆدەی دەستی خوداوەندەكانە.
بەهەشتدا  لە  كە  كاتەی  ئەو  زان��راوە  وا 
ڕێ  خوداوەندەكان  و  هەڵدێت  خۆر 
واتا  بە  نییە،  سێبەرێكیان  هیچ  دەك��ەن، 
ڕۆشن و ڕوونن. بەاڵم من بە تۆ دەڵێم: 
ئەوەیان تەنیا خەونێكەو هیچی دیكە. لە 
هیچ شوێنێكدا شتێكی وا بوونی نییە، هیچ 
شتێك هەیە بە بێ  سێبەر بێت. هه ر شتێک 
دەبێت.  خۆیشی  سێبەری  هەبێت..  گەر 
سێبەرەكەیش  ئەوسا  نەبێت،  ئەگەر  خۆ 

به خۆی ونە.
ئامڕاز  بە  دەبیت  خ��ۆت،  لە  بێئاگا  تۆ 
سێبەر.  بە  ببیت  تا  خۆشكه ر  ڕێگە  و 
تووڕەیی تۆ، هەوەسی سێكسیت، نەوسنی 
هەموویان  هەر   ��� تۆ  چاوبرسییەتیی  و 
تەنیا  كە  نەچێت  یادت  بەاڵم  سێبەرن. 
سێبەرن و بەس. بە واتا لە بنەڕەتدا نین، 
هەست  و  نابەرجەستە  كە  شتگەلێكن 
نائامادەگی.  بۆ  سێبەرێكە  پێنەكراون. 
بەسەر  هەتاوەكەش  و  وەستاویت  تۆ 
سەرتەوەیە، چونكە تۆ وەك تەنێك ڕێگا 
نادەیت بە قەد بارستایی لەشت هەتاوەكە 
ئەوە  لەبەر  بەر زەوییەكە بكەوێت، هەر 
سێبەرەكەی  كە  دەبێت  پەیدا  فیگەرێك 
خۆتە، ئەو فیگەرەش بوونی نییە. تۆ بەری 
هەتاوت گرتووە، سێبەرەكە دەستكردی 

تۆیە.
بەرجەستەیت.  تۆ  نییە،  بەرجەستە  سێبەر 
كردووە.  دروست  سێبەری  ئەوەشە  هەر 

ئەگەر تۆ وەك خێو بوویتایە.. ئەو سێبەرە 
ناو  فریشتەكانی  نەدەبوو.  پەیدا  هەرگیز 
بەهەشت بێجگە لە خێو هیچی دیكە نین، 
خێوەكانیش بابەتی ناو خەونەكانی خۆت 
بڕوات  تۆ  كە  ئایدیۆلۆژیستانەن  ئەو  و 
ئایدیاڵ  كە  مرۆڤانەی  ئەو  هه یە،  پێیان 
ئەو  دەكەن.  دروست  بااڵكان  نموونە  و 
كابرایە لەبەر ئەوە شێواو و پەستە چونكە 
كاتە  ئەو  تەنیا  مرۆڤ  بیستووە كە  وای 
دەبێت بە خوداوەند كە سێبەرەكەی بزر 

بێت و نەیمێنێت.
سێبەرەكەی  لە  زۆر  كە  هەبوو  پیاوێك 
لە سۆنگەی  ه��ەر  ب��وو.  ت��ووڕە  خ��ۆی 
ئەوەشەوە لە هەنگاوەكانی خۆی تووڕەتر 
لە  دا  بڕیاری  كە  ئەندازەیەك  بە  بوو 

هەردووكیان ڕزگاری بێت..!
لە  تۆ  گرفتی  و  وەڕس��ی  باشە..  دەی 
ئەوسا  بیتەوە،  قووڵ  ئەگەر  چییە؟  پای 
هەنگاوەكانی  ترپەی  لە  بێجگە  دەزانیت 
خۆت، هیچ شتێك لە ئارادا نییە. بۆچی 
تەپی  تەپە  لە  بێزاریت  ئەو شوێنە  تا  تۆ 
تەنێكی  ت��ۆ  خ���ۆت؟  ه��ەن��گ��اوەك��ان��ی 
گۆشت  و  خوێن  لە  و  بەرجەستەیت 
لە  دەنگێك  هەڵبەت  بوویت،  دروس��ت 
تەپەی  لە  گوێت  و  دەبێتەوە  ب��ەرز  تۆ 
سێبەرت  دەبێت،  خۆت  هەنگاوەكانی 
هەیە و وا ڕاستترە وەكو خۆیان تەماشای 
بكەیت. بەاڵم كابرا گوێی لەو چیرۆكە 
نییە،  سێبەریان  خوداوەندەكان  كە  بووە 
گوایە كە بە ڕێگادا دەڕۆن تەپەی پێیان 
نایەت. خوداوەندەكان هیچ نین بێجگە لە 
لە خەیاڵ و  تەنیا  ناو خەونەكان،  بابەتی 
و  ئاسمان  ئەو  مێشكی كەسانێكدا هەن. 
بەهەشتە لە هیچ شوێنێكەوە نابینرێن! هەر 
بوونێكی هەبێت، سەدا و  كاتێك شتێك 
دەنگی تایبەت بە خۆی دەبێت. شتەكان 
لێ  هیچیان  ناتوانیت  تۆ  ج��ۆرەن،  بەم 
خوڵقاوە.  وا  و   سروشتە  ئەوە  بكەیت. 
بە  بكەیت،  دەستكاریی  بتەوێت  ئەگەر 
هەڵەدا دەچیت. گەر بتەوێت شتێكی لێ 
بگۆڕیت، هەموو ژیانت بە فیڕۆ دەڕوات، 
بە  تۆ  كە  دەكەیت  هەست  كۆتاییدا  لە 
سێبەرەكە  نەگەیشتوویت.  شوێنێك  هیچ 
دەمێنێت، تەپەی پێیەكانت دێتە بەر گوێ ، 

مەرگیش لە دەرگا دەدات.
ب��ەرل��ەوەی م��ەرگ لە دەرگ��ا ب��دات، 
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وەك  بە  ڕەزامەند  خۆت  بە  بەرامبەر  تۆ 
كە  دەبینیت  ئەوسا  هەیت،  که   ئەوەی 
دەدات.  ڕوو  پەرجوو)موعجیزه (یەك  چ 
لە  تۆ  كە  لەوەدایە  تەنیا  موعجیزەكەش 
خۆت قایلیت، بە واتا لە خۆت ڕانەكەیت. 
هەر ئێستاكە.. هەر یەكێك لە ئێوە لە دەست 
دەكەوێتەوە.  دوور  و  ڕادەك��ات  خۆی 
ڕابكەیت،  منیش  الی  بەرەو  گەر  هەتا 
لە زاتی  دواجار ئەو بەشە ڕاك��ردووەت 
هەمووت.  نەك  من  الی  دەگاتە  خۆت 
هەر  من،  ناگەیتە  تۆ  ئەوەشە  لەبەر  هەر 
ئەوەشە كە مەودا و خەرەندێك دروست 

ئەگەر  دەك����ات. 
ه��ەڵ��ەداوان  بە  تۆ 

هه ڵبێیت،  خۆت  لەدەست  هەاڵتوو  وەك 
من  هەوڵی  هەموو  چونكە  الم،  ناگەیتە 
ئەوەیە یارمەتی تۆ بدەم وەك خۆت، نەك 
تكایە  هەاڵتنەكەت.  بۆ  بكەم  كۆمەكت 
كەسێكی  ناتوانیت  تۆ  مەدە،  وا  هەوڵی 
دیكە بیت. تۆ هەم تاكڕەو و هەم خاوەن 

چارەنووسێكی دیاریكراویت.
تاك و  پەنجە مۆر وایە،  ڕێك هەر وەك 
تایبەت بە خۆت ��� ئەو پەنجەمۆرەی نە 
پێش بوونی تۆ هەبووە و نە دوای تۆش 
ئەو  خاوەنی  تۆ  تەنیا  دەبێتەوە،  دروست 
پەنجە مۆرەیت، بۆ بوونت وەك ئادەمیزاد 
هەر هەمان شتە، تاقانە و تاكڕەو 
هیچ  بە  ناكرێ  ب���ەراورد  كە 
بوونەوەرێكی دیكە، نە بووەو و 
نە دەبێت، تەنیا تۆیت و بەس. 
ئەوەی بۆ تۆ ڕەخساوە دەگمەنە 
بۆ  ئاهەنگی  نموونەیە..  بێ  و 
بگێڕە! یەزدان خەاڵتێكی تاقانە 
لە  یەكێك  هەر  بە  دانسقەی  و 
سەرزەنشتی  تۆ  كەچی  بەخشیوە،  ئێمە 
دەوێت!  باشترت  شتێكی  تۆ  دەكەیت. 
داناتر  بوون  خودی  لە  هەوڵدەدەیت  تۆ 
بیت، بگرە لە »تاو« ژیرتریش بیت، بەم 

شێوەیەش تۆ خۆت بە هەڵەدا دەبەیت.
یان  »بەشێك  كە  بێت  ی��اد  لە  ئ��ەوەت 
»گشت«ەكەی  لە  ناتوانێت  پارچە«یەك 
داناتر و زرنگتر بێت، ئەوەی كە »گشت/
و  دوابەرهەم  كایەوە  دەیهێنێتە  هەموو« 

شتە و تۆ ناتوانیت بیگۆڕیت. تۆ تەقەلال 
و  بكەیت  جۆرە  لەم  كارێكی  دەدەیت 
ژیانی خۆت بە فیڕۆ بدەیت، بەاڵم هیچی 

لێ سەوز نابێت.
تەنیا  تۆ  م��ەزن��ە،  و  گ���ەورە  گشتەكە 
و  بەربەرینە  زەریا  ئەتۆمیت.  خانەیەكی 
و  سوێرە  زەریا  دڵۆپێكیت،  تەنیا  تۆش 
ئەوەیان   �� بیت  شیرین  گەرەكتە  تۆش 
تۆ  خۆویستی  خودی  بەاڵم  نەشیاوە،  
بكات،  ئ��ەوە  مەحاڵە  چی  دەخوازێت 
چی قورس و گرانە، كە ئەوەش ناكرێ. 
»چوانك تسوو« دەڵێت، » ئەوەی سادە و 
ئاسانە ئەوەیان ڕاستە.« بۆچی بە سادە و 
ئاسان قایل نابیت و دڵت ئاو ناخواتەوە؟ 
سێبەرەكەی  بە  وەاڵم  »بەڵێ«  بە  بۆچی 
كاتێك  هەر  چونكە  نادەیتەوە؟  خۆت 
وتت: بەڵێ.. هاوكات لە بیرت دەچێتەوە 
ناكەیت،  ماندوو  پێوە  مێشكی خۆتی  و 
ئیدی ون دەبێت و نایكەیت بە خولیای 
پاڵ  لە  سێبەرەكەت  گەر  هەتا  خۆت. 
تۆشدا بمێنێتەوە، بەس ناتوانێت مێشكت 

بخوات.
بەاڵم گرفتەكە لە كوێدایە؟ چۆن سێبەرێك 
دەبێتە مایەی گرفت؟ لە پای چی خۆت 
تووشی سەرئێشە دەكەیت؟ كە تۆ خۆت 
كەچی  نیە،  كەموكووڕیت  هەنووكە 
هەر لە خت و خۆڕایی كێشە بۆ خۆت 
دروست دەكەیت. ئەو كابرایە بە بینینی 
بووە.  سەراسیمە  شپرزەو  خۆی  سێبەری 

تۆ بێئاگا 
لە خۆت، دەبیت 
بە ئامڕاز و ڕێگە 
خۆشكه ر تا ببیت 
بە سێبەر. تووڕەیی 
تۆ، هەوەسی 
سێكسیت، نەوسنی 
و چاوبرسییەتیی 
تۆ هەر هەموویان 
سێبەرن. بەاڵم 
یادت نەچێت كە 
تەنیا سێبەرن 
و بەس. بە واتا 
لە بنەڕەتدا نین، 
شتگەلێكن كە 
نابەرجەستە و 
هەست پێنەكراون. 
سێبەرێكە بۆ 
نائامادەگی

تۆ بە تەنیا دەتوانیت ئەو كەسە بیت كە هەنووكە هەیت
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دیارە حەزی كردووە ببێت بە خوداوەند، 
ئارەزوویەكی كوشندەی هەبووە كە بێ 

سێبەر بێت.
ئێستا وەك  ه��ەر  ب��ۆ خ��وت  ت��ۆ  ب��ەاڵم 
شتێك  هیچ  ناتوانیت  تۆ  خوداوەندیت، 
بیت كە تا هەنووكە بۆت نەسازاوە ببیت. 
چۆن دەسازێت ببیت؟ تۆ تەنیا ئەو كەسە 
هەر  هەیت،  هەنووكەدا  لە  كە  دەبیت 
هەوڵێك و ئاڵوگۆڕێك لە تۆدا جووڵەیەكە 
بەرەو بوون: بوونی خۆت، كە هەر ئێستا 
لە  لەوەدایە بگەڕێیت و  ئامادەیە.  لەوێدا 
دەرگای زۆر كەس بدەیت، بەاڵم ئەوەیان 
خۆتدا  لەگەڵ  چاوشاركێ   لە  بێجگە 
هیچی دیكە نییە. تۆ لەوەشدا ئازادیت لە 
دەرگای چەندەها كەس دەدەیت و لێرەو 
لەوێ بە دەم سۆراغ و داوا و پرسیارەوە 
بەر  دەگەڕێیتەوە  دواج��ار  دەگەڕێیت. 
تێدەگەیت كە  لەوەش  دەرگای خۆت، 
بۆ هەمیشە دەرگاكەی خۆت چاوەڕێتە. 
ی  »تاو«  یان  سروشت،  ناتوانێت  كەس 

خۆت لە تۆ بستێنێت.
خۆیەوە  سێبەرەكەی  دەس��ت  بە  كابرا 
گیرۆدە بوو. تاكە ڕێگایەك لەبەر دەمیدا 
ئەوە بوو لێی ڕابكات �� ئەوەش خووی 
هەموو كەسێكە كە بیەوێت لە سێبەرەكەی 
ڕابكات. لەوە دەچێت مێشك لۆژیكێكی 
گەر  نموونە..  بۆ  هەبێت.  خۆی  دزێوی 
هەوڵ  دەكەیت؟  چی  بیت،  ت��ووڕە  تۆ 

چەندە  تۆ   �� بكەیته وه  كپی  دەدەی��ت 
ئەوسا  بیخنكێنیت،  و  بكەیت  كپی  پتر 
بوونی  ق��وواڵی��ی  دەخزێتە  ت��ووڕەی��ی 
خۆتەوە. ئەو كاتە لەوە دەردەچێت تاوێك 
تووڕە بیت و تاوێكی دیكە هێور بیته وه ، 
ئەگەر تۆ زۆر خۆت گرت و زیاتر لە 
ئاكامدا  لە  خ��واردەوە،  خۆت  پێویست 
دەژیت.  بەردەوامدا  تووڕەبوونێكی  لە 
ژەهر  وەك  و خووت،  بە خوێن  دەبێت 
بە هەموو گیانتدا دەتەنێتەوە، بگرە هەموو 
پەیوەندییەكانت. هەتا گەر تۆ كەسێكت 
خۆش بوێت، تووڕەییت لەوێدا ئامادەیە 
هەتا  دەبێت.  توندوتیژ  ئەوینەكەت  و 
بدەیت،  یارمەتیی كەسێك  بتەوێت  گەر 
چونكە  ژەهراوییە،  هاوكارییەشت  ئەو  
هەموو  هەر  خۆتدا.  لەناو  وا  ژەهرەكە 
ڕەفتارەكانت هەڵگری ئەو ژەهرە دەبێت، 
چونكە ڕەنگدانەوەی تۆیە. كە دیسانەوە 
ئەو هەستە دات دەگرێت، مێشكت پێت 
دەڵێت، »تۆ  وەك پێویست تووڕەیی خۆت 
لە  بیمرێنە!«  هێشتا  نەكردووەته وه ،  كپ 
ئاگر  تووڕەییت  دامركاندنە  ئەو  ئاكامی 
دەكات،  داوا  ئەقڵت  كەچی  دەگرێت، 
ئەوساش  دایمركێنەوه !«  پتر  هێشتا   «

تووڕەییت پتر گڕ دەگرێت.
و  كپكردن  ئ��ەو  ئەنجامی  لە  هەڵبەتە 
دامركاندنە، مێشك و خەیاڵت بە هەوەس و 
سێكسەوە گیرۆدەیە، كەچی مێشك هێشتا 

داوا دەكات پتر بیمرێنیت، دەخوازێت بە 
دوای ڕێگا و ئامرازی دیكەدا بگەڕێیت 
پاكیزەییت گوڵ  تاوەكو  مراندنە  ئەو  بۆ 
دەربكات. بەاڵم هەرگیز گوڵ دەرناكات. 
لە ڕێگەی دامركاندنەوە، سێكس بە تەنیا 
بەسەر  كاریگەری  لەش،  ناو  ناچێتەوە 
مێشكتەوە دەبێت، كۆبەندی دەمارەكانی 
ناو دەماخ. ئەوساش ئەو كەسە بەردەوام 
دووبارەو  سێكسە،  الی  خەیاڵی  خولیاو 
دەبارە، هەر لەبەر ئەوەیه ئەدەبی ڕووت و 

پۆرنۆگرافی لە جیهاندا بەرباڵوە. 
بۆچی خەڵكی حەز بەوە دەكەن وێنەی 
بۆ  ژنەكان  باشە  ببینن؟  ژنەكان  ڕووتی 
وەك  خۆیان  بەڵێ..  نین؟  بەس  خۆیان 
هەن بەسن.. بەس و زیاتریش!  كەواتە 
چ پێویست دەكات؟ چونكە وێنەكە بۆ 
ڕاستەقینەكە.  ژنە  لە  سێكسیترە  هەمیشە 
ل��ەش��ەو هەم  ژن��ەك��ە وەك خ��ۆی ه��ەم 
تەپەی  س��ەرب��اری  ه��ەی��ە،  سێبەریشی 
پێیەكانی. فۆتۆگراف وەك خەون وایە، وا 
مێشك و هۆشتدا ڕەگی  و  ناو ڕۆح  لە 
داكوتاوە، هیچ سێبەرێكی تێدا نییە. ژنێكی 
بۆنی  ڕەنگە  و  دەڕێژێت  ئارەق  زیندوو 
وێنەی  بكات،  وەڕست  لەشی  ناخۆشی 
ڕاستەقینە  ژنێكی  نییە.  ئارەقەی  ژنێك، 
تووڕەبوون  وێنەكەی،  دەبێت،  ت��ووڕە 
ڕۆژگ��اردا  تێپەڕینی  لەگەڵ  نازانێت. 
گەنج  هەمیشە  بۆ  وێنەكەی  دەبێت،  پیر 

بۆچی ناتوانیت بخەویت؟
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و  خەون  ناو  بابەتێكی  وێنە،  تازەیە.  و 
خەیاڵتە.. زیهنییە. ئەوانەی وزەی سێكس 
و هەوەس لە ناو لەشی خۆیاندا دەكوژن، 
دوا جار بە مێشك و زەین زۆر سێكسیتر 

دەبن، ئەوەش بۆ خۆی نەخۆشییە.
ئەگەر تۆ برسیت بوو، ئۆكەی.. نان بخۆ، 
بەاڵم ئەگەر تۆ بۆ هەمیشە بیر لە خۆراك 
و  خولیا  بە  دەبێت  ئەوەیان  بكەیتەوە، 
نەخۆشی كە داگیری كردوویت. دوای 
بە  نامێنێت،  نەوسنییەت  ئەو  خۆراكەكە 
پێچەوانەوەشەوە هەر هەموو كپكردن و 
مراندن و خۆبرسیكردنێك دڵ و مێشكت 

جەنجاڵ دەكات.
ژنەكەی مەال نەسرەدین نەخۆش كەوت، 
نەشتەرگەری بۆ كرا، چەند ڕۆژێك بەر 
لە وادەی خۆی بیمارستانەكەی جێهێشت 
لێمپرسی،«  من  م��اڵ��ەوە،  گ��ەڕای��ەوە  و 
دەردەك��ەی  لە  چۆنە؟  ژنەكەت  ئەرێ  
چونكە  »نەخێر..  وت��ی:  ب��ۆوە؟«  ڕاس��ت 
دەردەك��ەی  باسی  هه ر  هەنووكەش  تا 

دەكات.«
شتێك  لە  بیر  بەردەوامی  بە  تۆ  ئەگەر 
بكەیت،  ل��ەس��ەر  قسه ی  و  بكەیتەوە 
ئەوەیان  لەوێدایە.  وا  هەمیشە  بۆ  كەواتە 
ترسناكترە، چونكە لەشت ساغە و كەچی 
مێشكت وازناهێنێت.. بۆ هەتاهەتایە. لەش 
هێشتا  ئەقڵ  كەچی  و  دەبێتەوە  زیندوو 

پەكی كەوتووە.
بمرێنیت،  لە خۆتدا  برسییەتی  ئەگەر تۆ 
كێشەكەت  دەتلێتەوە.  پێوە  مێشكت 
كۆتایی نەهاتووە، بەڵكو ڕووەو ناوەوەی 
ناوە. هەر شتێك كە كپی  خۆت ڕاوت 
دەكەیت، لە ناوەوەی تۆدا ڕەگوریشەی 
كەچی  نائاگاهیت.  لە  دەكات..  جێگیر 
ئ��ارەزووە  و  حەز  ئەو  نەتوانیت  گەر 
بمرێنیت، مێشك پێت دەڵێت: نا تۆ ماوتە 
و هێشتا  هەڵەیەك لە ئارادایە، پێت دەڵێت: 
تۆ كەمتەرخەمیت و هەموو هەوڵی خۆت 
و  بدەو خۆت  پتر هەوڵ  ن��ەداوە.. دەی 

ئارەزووەكانت دابمركێنە.
لە  چۆن  كە  بووە  ئەوە  شێوازێك  تاكە 
دەست حەز و هەوەس و ئارەزووەكانی 
خۆی ڕابكات.. لە سێبەری خۆی دەرباز 

بێت.
هەیە:  ئالتەرناتیڤی  دوو  تەنیا  بە  مێشك 
كاتێك  هەر  ڕاك��ردن.  یان  شەڕكردن 

ڕێگات،  سەر  دێتە  كێشەیەك  و  گرفت 
یان خۆتی  بجەنگە  یان  مێشكت دەڵێت 
لێ بدزەوە و ڕابكە �� هەردووكیان ڕاست 
نین. ئەگەر بكەویتە ملمالنێ و جەنگه وه ، 
كێشەكەت وەك خۆیەتی و ناڕوات، گەر 
لە دەستی ڕابكەیت، ئەوسا تۆ دوو لەت 
دەبیت، چونكە كێشەكەت لە دەرەوە نییە، 
بەڵكو لەناو خۆتدایە. بۆ جەنگەكەش هەر 

وایە و دوو لەت دەبیت.
بۆ نموونە.. گەر تۆ لە وەختی تووڕەییدا 
ڕوو  چی  بجەنگیت،  خۆتدا  لەگەڵ 
ناو  لە  وا  بوونت  نیوەی  ئەوسا  دەدات؟ 
ناو  لە  وا  نیوەكەی دیكەت  تووڕەیی و 
هەر  وایە  ئەوە  وەك  هەر  جەنگەكەدا. 
دوو دەستەكانت بە شەڕ هاتبن. كامەیان 
و  هێز  تۆ  سادەیی  بە  زۆر  دەیباتەوە؟ 
هیچیان  دەدەیت.  فێڕۆ  بە  خۆت  وزەی 
سەركەوتوو نابن. دەكرێت تۆ دەبەنگانە 
تووڕەییت  توانیوتە  كە  بنوێنیت  وای 
چونكە  نییە..  وا  بەاڵم  دابمركێنیتەوە، 
گڕكانی  زارك��ی  لەسەر  هەنووكە  تۆ 
تووڕەیی خۆت دانیشتوویت. بەاڵم ئەوسا 
ئاگرەكە  لەسەر  بۆ هەمیشە  ناچاریت  تۆ 
تۆ  چركەیەك  بۆ  كەواتە   ��� دابنیشیت 
دەكەیت  هەست  وا  تۆ  نەداوە.  پشووت 
ئەگەر بۆ ساتێك لەو جەنگەت بە دوور 
بیت، بۆ هەتاهەتایە سەركەوتن بە دەست 

ناهێنیت.
لە خۆیاندا  ئەو كەسانەی شتێك  كەواتە 
دادەمركێنن،  بۆ هەمیشە لەسەر ژیله مۆی 
دانیشتوون،  شتە  ئەو  خۆڵەمێشی  ژێر 
ئ��ارام  ناتوانن  دەت��رس��ن.  بەردەوامیش 
دەبێت؟  قورس  وا  پشوودان  بۆچی  بن. 
بۆچی ناتوانیت بخەویت؟ بۆچی ناتوانی 
بحەسێیتەوە؟ بۆچی ناتوانیت بڵێیت: دەی 
فەرامۆشی بكە؟ چونكە تۆ دەیەها شتت 
تۆ  كوشتووتە.  خنكاندووەو  خۆتدا  لە 
هەر  بحەسێیتەوە،  گەر  دەترسیت  لەوە 
ناوت  تۆ  ئەوانەی  دەر.  دێنە  هەموویان 
زۆر  بدەن،  پشوو  ناتوانن  دیندار،  ناون 
گرژ و پەشێون، چونكە لە ناوەوە بوونەتە 
عەمباری شتە كپكراوەكان. چونكە ئەوان 
شتێكیان كوشتووە و كەچی تۆ دەپرسیت: 
كە  دەزان��ن  وا  ئ��ەوان  ناحەسێنەوە؟  بۆ 
ئاگادار  دوژمنەكانیان  بسرەون،  ئەگەر 
دەب��ن و زەف��ەری��ان پێ دەب��ەن. مێشك 

بجەنگێت  دەبێت  یان  كە  دەكات  داوا 
و  كپكردن  ل��ە  بێجگە  جەنگیش   ����
خنكاندنی خۆت و ئارەزووەكانت هیچی 
دیكە نییە �� یان ئاوەز داوات لێدەكات: 
تۆ  بەاڵم  ڕابكە.  و  ب��دزەوە  دەی خۆت 
بچیتە  گەر  هەتا  ڕادەكەیت؟  كوێ   بۆ 
تووڕەیی  »هیماالیا«ش،  شاخەكانی  سەر 
سێبەرت.  بووەتە  چونكە  دواتەوەیە،  بە 
سێكس بە دواتەوەیە وەك سێبەر. بۆ هەر 

كوێ  بچیت سێبەرەكان وازت لێناهێنن.
هەاڵتن  كابرا  بەرخوردكردنی  شێوازی 
بووە لە سێبەرەكان و هەموو ئارەزووەكان. 
هەر  بەاڵم  ڕایكردووە.  و  بۆتەوە  ڕاست 
هەنگاوێكی دانابێت، هەنگاوێكی دیكەی 

بە دواوە بووە. سێبەریش واز ناهێنێت.
كابرا سەرسام و گیرۆدەیە كە وەها خێرا 
سێبەرەكە  ناگۆڕێت،  هیچ  و  ڕادەك��ات 
یان  بكاتەوە  ئارەقە  بێئەوەی  ڕادەك��ات 
هەناسەی سوار بێت، كێشەی نییە، چونكە 
بۆ  سێبەر  نییە،  بەرجەستە  تەنێكی  سێبه ر 
ئارەقە  مرۆڤ  نییە،  كەسێك  هیچ  خۆی 
تازە  دەبێت،  سوار  هەناسەی  و  دەكات 
نەشیاوە بەجێت بهێڵێت، نە هەاڵتن و نە 
جەنگ دادت نادەن. بۆ كوێ  دەچیت؟ 
بۆ هەر كوێ  بچیت خۆتت لە كۆڵ ناوە 
و خۆتت هەڵگرتووە، سێبەرەكەش هەر 

لە تەكتایەو قورتاربوونت مەحاڵە.
پاڵ  دەدایە  خۆی  نشوستی  كابرا  دیارە 
لەبەر  هەر  ڕاناكات.  خێرا  كە  ئ��ەوەی 
وچان،  بێ   ڕادەكات،  و  ڕادەكات  ئەوە 
تا ماندوو دەبێت و دەكەوێت و دەمرێت.
گوێ  هەیە  بەوە  پێویستی  كەسێك  هەر 
لە لۆژیكی مێشكی خۆی بگرێت. گەر 
بێهۆش  قوربانی  بە  دەبیت  تێنەگەیت، 
و  دزێ��و  لۆژیكی  مێشك  گۆشیت.  و 
نەفرینی خۆی هەیە، بازنەیەكی شەڕانگێز، 
ئەوسا  لێبگریت،  گوێی  ئەگەر  بازنەییە. 
بازنەكە  لە  دەینێیت  هەنگاوێك كە  هەر 
تەواو  زەالم��ە  ئەو  دەخ��ات��ەوە.  نزیكت 
مەنتیقییە، هیچ خەوش و هەڵەیەكی لێ 
نادۆزیتەوە، هیچ دەرەتانێكی لەبەر دەمدا 
نییە، وەك »ئەرستۆ« لۆژیكناسە. ئەم دەڵێت 
ئەمدا  دوای  بە  هەر  سێبەرەكە  ئەگەر 
ڕابكات، ئەوەیان بەڵگەیە كە ئەم خێراتر 
ڕاناكات، وای بۆ دەچێت كە ئەو ساتە 
دێت سێبەرەكەی نەتوانێت بیگاتێ، بەاڵم 

بۆچی ناتوانیت بخەویت؟
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وا  گەر  دیكە.  كەسێكی  نەك  تۆیە  هی 
بووبێت، كەواتە لۆژیكەكە ڕاست بووە.

ڕایكردبێت،  دوای��دا  بە  كەسێك  ئەگەر 
كەواتە ئەم بە تەواوی ڕاستی كردووە. بە 
واتا خێرا ڕاینەكردووە، هەر لەبەرئەوەش 
هەڵەیە،  ئەوەیان  بەاڵم  كەوتووە.  دوای 
چونكە هیچ كەس لە ئارادا نەبووە. مێشك 

پووچ و بێكەڵك بووە.
خۆت  بەاڵم  بدە،  دیكە  بەوانی  بایەخ 
و  مێدیتاسۆن  سەرگەرمی  ڕابمێنەو 
ئەوانی  بۆ  بایەخت  بە.  ئەندێشەمەندی 
�� چوانگ  بە خۆت  دیكە و گوێنەدان 
تسو، پەیڕەوكەرانی »زن« یان سۆفییەكان 
یان حاسیدییەكان جەختییان لەسەر ئەوە 
عیسا،  بوودییەكان،  هەروەها  كردۆتەوە، 
ڕێنماییت  هەموویان  هەر  موحەممەد، 
بدەیت،  دیكە  بەوانی  بایەخ  که  دەكەن 
ب��ەدەر  خ��ۆت.  بە  بەرامبەر  بێباكیش 
و  هۆش  كە  ڕاهێناویت  وایان  لەوەش، 
گۆشت الی ئەوانی دیكە بێت، مێشكت 
بۆ  دیكە،  ئەوانی  پێناو  لە  كار  بخەیتە 

خۆت هیچت ناوێت.
ب��ووە،  كێشە  و  گرفت  تووشی  كابرا 
چونكە مێشكی بۆ خۆی خستۆتە گەڕ، 
مێشك  هەیە.  خۆی  شێوازی  مێشكیش 
»خێراكە..خێراتر!  كردووە؛  پێ  فەرمانی 
گەر خێراتر پێ هەڵبگریت، ئەو سێبەرە 

ناتوانێت فریای بكەوێت.«
دیسانەوە نشوستی خۆی دەداتە پاڵ ئەوەی 

كە نەیتوانیوە خێراتر ڕابكات.
خودی نشوستییەكە لە یەكەمین هەنگاوەوە 
دەستی پێكرد ئەو كاتەی كابرا ڕایدەكرد. 
ئەوە  بۆ  چونكە  ناڵێت،  وا  مێشك  بەاڵم 
كۆمپیوتەرە،  ئەوەیان  نەكرابوو.  ئامادە 
ببەخشیت،  پێ  زان��ی��اری  ناچاریت  تۆ 
ئەوەیان میكانیزمە. چونكە ناتوانێت هیچ 
تەنیا  ئەم  ببەخشێت،  پێ  تازەت  شتێكی 
كە  پێببەخشێت  ئەوەت  تەنیا  دەتوانێت 
هەرچییەكت  داوە.  دەرخ��واردت  خۆت 
پێ ببەخشێت ئەم خواستوویەتی. ئەگەر 
تۆ خووت بەوەوە گرتبێت كە گوێی لێ 
بگریت، هەمیشە تووشی كێشە و گرفتی 
زۆر دەبیت ئەو كاتەی دەگەڕێیتەوە ناو 
دێتە  گۆڕانێك  كە  كاتەشی  ئەو  خۆت. 
بۆ  بگەڕێیتەوە  بیت  ناچار  كە  پێشێ ، 
تەڵزگە  ناو  دەكەویتە  ئەوسا  سەرچاوە، 

و بەردەم كۆسپ و تەگەرە. لەو كاتەدا 
مێشك بە تەواوی ئامێرێكی پەككەوتووە 
بەربەستێكی  بێكەڵكە،  تەنیا  ن��ەك   ��

ئازاربەخشە. كەواتە فڕێی بدە.
من بیستوومە: رۆژێكیان كوڕەكەی مەال 
بە  ئامادەیی  قوتابخانەی  لە  نەسرەدین 
خۆی و كتێبێكی »سێكسۆلۆژی �� زانستی 
دایكی  ماڵەوە.  گەڕایەوە  سێكس«ییه وه  
پەرێشان بوو، بەاڵم چاوەڕوانی مێردەكەی 
كرد تا بگەڕێتەوە. بەو نیازەی چارەسەری 
قوتابخانە  ئ��ەو  ب��ك��ەن،  كێشەیە  ئ��ەو 
هەڵكێشابوو!  لێ  شووڵی  پێشكەوتووە 
ژنەكەی  گەڕایەوە  نەسرەدین  مەال  كە 

كتێبەكەی خستە بەردەمی.
ژوورەك���ەی  ڕووەو  نەسرەدین  م��ەال 
بدوێنێت.  كوڕەكەی  تا  نا  ملی  سەرەوە 
كە چووە ژوورەوە بەسەر ئەوەدا چوو كە 
دەكرد.  ماچ  كارەكەرەكەی  كوڕەكەی 
پێیوت،  و  نەبرد  گ��وورە  لە  خۆی  ئەم 
»ڕۆڵە..كە ئەركەكەی خۆت تەواو كرد..

وەرە خوارێ .« 
مەنتیق  یان  لۆژیك  لۆژیكە!  ئەوەیان 
هەر  هەیە،  خۆی  بە  تایبەت  هەنگاوی 
بە  دی��ك��ەی  هەنگاوێكی  هەنگاوێك 

دواوەیە، كۆتایی نییە. كابرا لەو سێبەرەی 
خۆی دەترسا كە كەوتبووە دوای مێشك 
تا  ئ��ەوەوە  سۆنگەی  لە  هەر  هۆشی،  و 
بۆی كرا بە بێ وچان خێراتر ڕایدەكرد 
تا دوا جار كەوت و مرد. ڕاكە ڕاكەی 
لە مەرگ  بێجگە  ئاكامەكەی  بێ وچان 

هیچی دیكە نییە.
ئاخۆ هیچ كاتێك خەیاڵی وات بۆ هاتووە 
سەرنجی  یان  نەژیاویت؟  هێشتا  تۆ  كە 
چییە  چركەیەك  بۆ  كە  داوە  ئ��ەوەت 
شایستەی  كە  نەبووە  زیندەگییەت  ئەو 
لەو  ساتێك  ئەزموونی  یاخود  بیت؟ 
»چوانگ  كە  نەكردووە  خۆشنوودییەت 
كردووە.  لەمەڕ  قسەی  »ب��وودا«  و  تسو« 
هیچ  دەك��ات؟  چاوەڕێت  چی  كەواتە 
لە  چەندە  مەرگ.  لە  بێجگە  ناقەومێت 
مەرگ نزیك بیتەوە، خێراتر ڕادەكەیت، 
چونكە وا مەزەندە دەكەیت گەر خێراتر 
ڕابكەیت، ئومێدی ئەوەت هەیە ڕزگارت 

بێت.
ئەرێ  تۆ دەخوازیت بگەیتە كوێ  كە وا 
خێرا ڕادەكەیت؟ مرۆڤ خۆی و مێشكی 
ئەوەی  وەك  خێرایین،  شەیدای  و  شێت 
خێرایی  كە  بچین  شوێنێك  بەرەو  ئێمە 
پێویست بێت. هەر لەبەرئەوە لەسەر ئەو 
پەلەپەلكردنە بەردەوام دەبین. ئاخۆ كوێت 
نیازە؟ دوا جار گەر تۆ خێرا برۆیت یان بە 
هێواشی، هەوارگەت هەر مەرگە. هەموو 
دەگات،  پێویستدا  كاتی  لە  كەسێكیش 
كەسێك  هیچ  ن��اڕوات،  فیڕۆ  بە  ساتێك 
دوا ناكەویت. من بیستوومە كە هەندێك 
كەس پێش وەختی خۆیان دەگەن، بەاڵم 
درەن��گ  یەكێك  نەمبیستووە  هەرگیز 
گەیشتبێت. هەندێك كەس زووتر دەگەنە 
كۆتایی بە هۆی هەڵەی پزیشكەكانەوە...

ئەوە  بۆ  نشوستییەكەی  هۆكاری  ئ��ەم، 
دەگێڕێتەوە كە خێرا ڕاینەكردووە، كەواتە 
خێراتر ڕادەكات تا لە كۆتاییدا دەكەوێت 
و دەمرێت. ئەم ئەوەی لە یاد چووە كە 
بنێت ڕووەو سێبەرێك، یەكسەر  هەنگاو 
ون  و  نامێنێت 

دەبێت.
ئاسان!  یەكجار 
بچیتە  تۆ  ئەگەر 
سێبەرێك  ژی��ر 
ك������ە خ����ۆر 

گەر تۆ تووڕە بیت، 
چی دەكەیت؟ هەوڵ 

دەدەیت كپی بكەیته وه 
تۆ چەندە پتر كپی 

بكەیت و بیخنكێنیت، 
ئەوسا تووڕەیی 

دەخزێتە قوواڵیی بوونی 
خۆتەوە. ئەو كاتە لەوە 

دەردەچێت تاوێك 
تووڕە بیت و تاوێكی 

دیكە هێور بیته وه ، 
ئەگەر تۆ زۆر خۆت 

گرت و زیاتر لە 
پێویست خۆت 

خواردەوە، لە ئاكامدا 
لە تووڕەبوونێكی 
بەردەوامدا دەژیت
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چونكە  دەفڕێت،  سێبەرەكەت  نایگاتێ ، 
لە  دووری��ت  خۆرە،  دەستكردی  سێبەر 
بچیتە  ئەگەر  ناهێڵێت.  سێبەرەكە  هەتاو 
ژێر  سێبەری درەختێك، سێبەری تۆ، ون 

دەبێت.
سێبەر وەك خامۆشی سەیر دەكرێ، پێی 
مرۆڤ. گوێ  ناوەوەی  ئاشتیی  دەوترێ 
لە مێشك مەگرە. تەنیا یەك هەنگاو بنێ 
و بڕۆ بەر سێبەر، بۆ خامۆشی ناوەوە كە 

تیشكی خۆر نایگاتێ .
بەسەر  خۆریش  و  دەرەوەی���ت  لە  تۆ 
لەبەر  تۆیە،  گرفتی  ئ��ەوە  سەرتەوەیه، 
مانەوەتە  هی  سێبەرەكەت  هەتاویت، 
بڕۆ  و  بنووقێنە  چاوەكانت  دەرەوە.  لە 
چاوەكانت  كاتەی  ئەو  سێبەرێك.  ژێر 
دادەخەیت، ئیدی خۆر لەوێدا ئاوا دەبێت. 
تێڕامان و چوونە  ئەوەشە كە  لەبەر  هەر 
خەڵوەت و مێدیتاسیۆن و ئەندێشەمەندی 
بە چاوی نووقاوەوە پەسندە، تۆ هەنگاو 
خۆت.  سێبەرەكەی  ڕووەو  دەنێیت 
نە  و  هەیە  خۆر  نە  شوێنەدا  ئەو  ناو  لە 
سێبەر. دەرەوە كۆمەڵگایە، لە دەرەوەش 
قەت  تۆ  ئاخۆ  سێبەرە.  هەمووی  هەر 
تووڕەییت،  كە  هه بووە  هەستەت  ئەو 
خەون  چاوچنۆكیت،  و  حەز  سێكست، 
و ئاوات و تەماعەكانت، هەر هەموویان 
بەشێكن لە كۆمەڵگا؟ ئەگەر تۆ بە ڕاستی 
هەنگاو بنێیت و كۆمەڵگا بەجێ بهێڵیت، 
ئەوسا  تووڕەییت بۆ كوێ  دەچێت؟ ئەی 
نەچێت  یادت  بەاڵم  كوێیە؟  لە  سێكس 
بۆ یەكەمجار چاوەكانت  ئەو كاتەی  كە 

نووقاون، لە ڕاستیدا تەواو نەنووقاون، تۆ 
هەر هەموو وێنەكانی دەرەوە دەگوێزیتەوە 
ناوەوەت، هەر هەمان كۆمەڵگا دەبینیتەوە. 
بۆ  و  بجووڵێیت  بەردەوام  تۆ  ئەگەر  خۆ 
ناوەوە هەنگاو بنێیت، چ درەنگ و چ زوو 
كۆمەڵگا لە دەرەوە بەجێ دەمینێت. تۆ لە 
بەجێ  دەرەوە  لە  كۆمەڵگا  و  ناوەوەیت 
ڕووەو  كەنارەكانەوە  لە  تۆ  كەواتە  ماوە، 

سەنتەر چوویت.
بێدەنگی  و  كپی  سەنتەرەدا  ئەو  ناو  لە 
هەیە، نە تووڕەیی و نە ئەنتی تووڕەیی، نە 
سێكس و نە پاكیزەیی، نە چڵێسی و نە دژە 
چڵێسی، نە توندوتیژی و نە ناتوندوتیژی 
��� چونكە هەر هەموویان لە دەرەوەن. لە 
یادت بێت هەموو قاندڕەكان و دژەكانیش 
لە دەرەوەن ��� تۆ بۆ خۆت لە ناوەوە نە 
ئەویان و نە ئەمیانیت. تۆ بە تەنیا بوونێكی 
خوداوەند،  وەك  دەڵێم  من  كە  پاكیت. 
ڕێك ئەوەم مەبەستە ��� بوونەوەرێكی پاك، 
كە هیچ كام لە دژەكان و قاندڕەكانی لە 
یان  بن  نیازی جەنگ  بە  كە  نییە،  دەور 
هەاڵتن. نەخێر.. تەنیا بوونێك و تەواو. تۆ 

چوویتە ناو سێبەرێكەوە.
ئەگەر  كە  نەكردووە  بەوە  دەركی  ئەم 
خۆی  سێبەرەكەی  سێبەرێك،  ژێر  بچێتە 

ون دەبێت.
ئەوسا  نەجوواڵ،  و  دانیشت  ئەگەر  خۆ 
نابن.  ئارادا  لە  هەنگاوێك  و  جێپێ  هیچ 
لە ڕاستیدا سادە و ئاسانە. بەاڵم ئەوەی كە 
ئاسانە، بۆ مێشك گەلێك قورسە، چونكە 
الوە  بە  هەاڵتنی  ی��ان  جەنگ  مێشك 

بەوەی كارێك  ناچارین  ئاسانترە.  ئەوسا 
»تۆ  بڵێت،  مێشك  بە  تۆ  ئەگەر  بكەین. 
داوایەك  هەموو  لە  ئەوەیان  مەكە«   هیچ 
خۆی  داوای  مێشك  چونكە  قورسترە. 
دەبێت و دەڵێت، »دە كەواتە تۆ بە الی 
كەمەوە ئەو وشە سیحراوییەم بدەرێ  كە 
چاوەكانم نووقاند بتوانم بڵێم ئاوم ئاوم... 
ڕام ڕام. مەرجە شتێك بكەم و بڵێم، ئاخر 
چۆن بێكار و دەست بەتاڵ دابنیشم و هیچ 
دوایدا  بە  هەبێت  شتێك  بێئەوەی  نەكەم، 

ڕابكەم، یان ڕاوەدووی بنێم.
ت��ەواوی  بە  ب���وون،  چاالكییە.  مێشك 
خامۆشی و ناچاالكبوونە. مێشك ڕادەكات، 
دەرەوە  شتەكانی  دانیشتووە.  ب��وون 
نیشتەجێیە و  ڕادەك��ەن، جوغز و سەنتەر 
عەرەبانەیەك  ویلی  سەیری  ناجووڵێت. 
بكە كە دەخولێتەوە �� بەاڵم ئەو بازنەیه ی 
دەخولێنێتەوە،  ویلەكە  كە  سەنتەرەكە، 
جێگیرە. بوونی تۆ سێنتراڵە و ناجووڵێت. 
ئەوەیان ئەو خاڵەیە كە دەكرێت لە میانەی 
سۆفی و دەروێشەكان لەیادت بمێنێت، كە 
دەكا مێدیتاسیۆنی خوالنەوە. ئەگەر وات 
دەرەكی  بازنەی  بە  ببێت  لەش  با  كرد، 
�� لەش دەجوڵێت، بەاڵم تۆ وەك سەنتەر 
بە  دەبێت  لەش  ویل،  بە  ببە  ناجووڵێیت. 
ویلەكە، بازنەی دەرەكی، تۆش دەبیت بە 
سەنتەر. هەر زوو دەركی ئەوە دەكەیت 
و  خێرا  ب��ەردەوام  لەش  چەندە  هەر  كە 
ناوەوەڕا  لە  كەچی  دەجوولێت،  خێراتر 
تۆ هەست بەوە دەكەیت كە ناجووڵێیت، 
باشترە،  بجووڵێت،  لەش  خێراتر  چەندە 
واتا  بە  كۆنتراست،  كاتە  ئەو  چونكە 
جیاوازی دروست دەبێت. لە ناكاو تۆ و 

لەشت لە یەكدی جیا دەبنەوە.
بەاڵم تۆ بە بەردەوامی لەگەڵ لەشی خۆتدا 
دەجووڵێیت، بۆیە هیچ جیابوونەوەیەك لە 
سادەیی  بە  زۆر  دابنیشە.  بڕۆ  نییە.  ئارادا 
زۆر  نەكەیت.  هیچ  بەسە،  دانیشتن  تەنیا 
و  دابنیشە  بنووقێنەو  چاوەكانت  سادەتر 
دابنیشە، ئەوسا لێگەڕێ كە هەموو شتێك 
دەوێ��ت،  كاتی  ئ��ەوەش  بێت.  جێگیر 
چونكە تۆ نەتتوانیوە بۆ چەندەها زیندەگی 
جێگیر بیت. تۆ بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا 
بۆ  ئاژاوە  و  هەرا  و  پشێوی  كە  بوویت 
خۆت بنێیتەوە. ئەوەش كاتی دەوێت ��� 
تەنیا كات و بەس. پەیڕەوكەرانی ڕێبازی 

ئەو كاتەی چاوەكانت دادەخەیت، ئیدی خۆر لەوێدا ئاوا دەبێت
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»زن« پێیان دەوترێ: زازن یان زەیزان كە 
بە مانای دانیشتوو یان نیشتەجێ دێت، كە 
هیچ ناكات. هەر ئەوەیە كە چوانگ تسو 

دەیڵێت:
كە ئەم نازانێت بە چوونە بەر سێبەرێك، 
سێبەرەكەی ون دەبێت، ئەگەر دابنیشێت، 
نەجووڵێت، هیچ جێپێ و هەنگاوێك بوونی 

نییە.
نە  و  هەیە  جەنگ  بە  نە  پێویستت  هیچ 
بە هەاڵتن. تەنیا شتێك كە پێویست بێت 
ژێر  بگەێنیتە  خۆت  بازێك  بە  ئەوەیە 

سێبەرێك و بێ جووڵە دابنیشیت.
بە درێژایی ژیان  ئەوەیە كە  ئەوەش هی 
پەیڕەوی لێ بكەیت. شەڕ لەگەڵ كەس 
ڕێچكەی  شتەكان  با  بێنە  واز  مەكە. 
لە هیچ  مەدە  خۆیان وەربگرن، هەوڵیش 
سادەیی  و  هێوری  بە  زۆر  ڕابكەیت. 
ناوەڕاستی  ڕووەو  بنووقێنەو  چاوەكانت 
سەنتەرەكە هەنگاو بنێ كە هیچ تیشكێكی 
خۆر نەیگاتێ . هیچ سێبەرێك لەوێدا نییە 
�� جا هەر بە ڕاستیش وایە، چونكە مانای 
ئەفسانەكەش هەر وا دەكەوێتەوە كە دەڵێت 
خوداوەندەكان سێبەریان نییە. نەك ئەوەی 
لە هیچ شوێنێكدا خوداوەندێك نەبێت كە 
بێ سێبەر بێت، ئەو خوداوەندەی كە لە ناو 
تۆدایە هیچ سێبەرێكی نییە، چونكە هیچ 
شتێك نییە لە دەرەوەڕا بیگاتێ و بیبڕێت. 

هەمیشە لە سێبەردایە. 
چوانگ تسو ناو لە سێبەر دەنێت »تاو«، 
ڕەگ��اژۆ،  و  قووڵ  ناوەكیت،  سروشتی 
كە دەكا گەوهەر و ڕۆحی پەنهانی تۆ. 
یەكەمیان،  بكرێ؟  چی  دەبێت  كەواتە 
وەك  چونكە  مەگرە.  مێشك  لە  گوێ  
ئامراز بۆ دەرەوە باشە، بەاڵم بە تەواوەتی 
كەسانی  بۆ  لۆژیك  ناوەوە.  بۆ  بەربەستە 
سوودی  هیچ  تۆ  بۆ  كەڵكە،  بە  دیكە 
و  كێشە  هەندێك  چارەسەری  بۆ  نییە. 
دەوروبەر  شتەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
زانست  پێویستن.  گ��وم��ان  و  ل��ۆژی��ك 
ئایینداریش  دەبەستێت،  گومان  بە  پشت 
پێویستی بە بڕوا و متمانە هەیە. ئەوەی بۆ 
تۆ پێویستە لە هەنووكەدا تەنیا دانیشتنە، بە 
متمانەیەكی قووڵەوە كە ڕۆح و سروشتی 
و  زاڵ  هەمیشە  بۆ  بێت،  زاڵ  ن��اوەوەت 
كاریگەر. ئەوەی كە لەسەر تۆیە بە تەنیا 
پێوستە.  پشوودرێژیی  تەنیا  چاوەڕوانییە، 

بە  زۆر  دەیڵێت،  مێشكت  هەرچییەكی 
سادەیی گوێ  مەگرە.

گوێ  لە ئەقڵ بگرە بۆ كاروباری دونیای 
دەرەوە، بۆ باری ڕۆحی و جیهانی ناوەوەت 
گوێ  مەگرە �� زۆر بە سادەیی وەالوەی 
بنێ. هیچ پێویست بەوەش ناكات  لە دژی 
بجەنگیت، چونكە گەر بجەنگیت، ڕەنگە 
كاریگەریی بەسەرتەوە هەبێت. وەك وتم: 
وەالوەی بنێ. ئەوەیان بۆ خۆی بڕوایە. بڕوا 
مێشك  لەگەڵ  نییە  شەڕكردن  ئیمان  یان 
دوژمنەكەت  ئەوسا  بجەنگیت،  گەر   ��
كاریگەری لەسەر تۆ دادەنێت. ئەوەت لەیاد 
بێت هەتا هاوڕێكانیش ئەو كاریگەرییەی 
دوژمنانیان نییە بەسەر تۆوە. ئەگەر تۆ بۆ 
هەمیشە لە بەرامبەر كەسانێكدا بجەنگیت، 
كاریگەریی  ژێر  بكەویتە  ناچاریت  تۆ 
و  فێڵ  فڕو  هەمان  تۆ  چونكە  ئەوانه وه ، 
تەكنیكی ئەوان بەكار دێنێت لەو جەنگەدا. 
سەیرە.. لە كۆتاییدا جەنگاوەر و دوژمنانی 
لێدێت.  یەكدییان  وەكو  دژ  بەرەی  دوو 
بە واتا لە یەكدی دەچن. لە ڕاستیدا زۆر 
قورسە لە دوژمنەكەت بە دوور و جیاواز 
بیت، دوژمنەكەت كاریگەریی بەسەرتەوە 

دەبێت.
ئەقڵی  و  مێشك  لەگەڵ  كە  ئەوانەی 
خۆیان لە جەنگدان دەبن بە فەیلەسووفی 
ئەنتی  وەك  لێدوانەكانیان  ڕەنگە  مەزن. 
ئەقڵ و مێشك دەربكەون، بەاڵم هەموو 
و  ئەقڵ  بە  سەبارەت  باسەكانیان  قسەو 
دوژمنی  بە  »ببە  بڵێن،  ڕەنگە  ئ��اوەزە. 
هەرچییەكی  ب��ەاڵم  مێشك«،  و  ئ��اوەز 
هەتا  هاتووە،  ئەقڵەوە  لە  دەیبێژن  كە 
لەو  دوژمنكاریان  و  شەڕانگێزی  كینەو 
لە  كە  تۆ  گرتووە.  سەرچاوەی  ئەقڵەوە 
تەك  لە  ب��ەوەی  ناچاریت  جەنگدایت 
ڕۆژ  بمێنیتەوە،  ڕووبەڕوو  دوژمنەكانتدا 
دوای ڕۆژ دوژمنەكان یاساو و ڕێسا و 
كۆتاییدا  لە  دادەنێن،  یەكدی  بۆ  مەرج 

وەك یەكیان لێدێت.
هیچ  بێت:  یاد  لە  ئ��ەوەت  هەمیشە  بۆ 
شەڕ  ئ��اوەز  و  ئەقڵ  لەگەڵ  وەختێك 
تۆ  ئەوسا  ن��ا..  ئەگەر  دانەمەزرێنێت. 
ناچار دەبیت كە ملكەچی یاسا و ڕێساو 
مەرجەكان بیت. ئەگەر دەخوازیت ئەقڵ 
قایل و گوێڕایەڵی تۆ بێت، ئەو كاتە تۆ 
ناچاریت كەسێكی گفتوگۆخواز بیت و 

لە مشتومڕدا بەهرەمەند بیت، ئەوەش خاڵی 
ئێمەیە.  بابەتەكەی  ڕۆحی  و  سەرەكی 
بە  بێت  قایل  مێشك  دەخوازیت  ئەگەر 
بیروڕا و سەرنجەكانت، بێجگە لە قسە و 
وشە كە مەرجە پەنای بۆ ببەیت، هیچی 
دیكەت نییە، ڕاستی ئەوەیان كۆی كێشە 
و گرفتەكەیە. كەواتە زۆر بە سادەیی لەوە 
بنێیت.  وەالوە  ئەقڵ  ناچاریت  تێبگە كە 
وەالوەنانەكەشی دژی مێشك نییە، بەڵكو 
دەكەوێتە دەرەوەو ئەودیوی ئەقڵەوە. ڕێك 
دەرەوەت  نیازی  تۆ  كە  وایە  ئەوە  وەك 
كە  پێ،  دەكەیتە  پێاڵوەكانت  هەبێت 
دێیتەوە ماڵ لەبەر دەرگاكە دایدەنێیت �� 
هیچ جەنگێك لە گۆڕێ نییە..هیچ. تۆ بە 
پێاڵوەكانت ناڵێیت، » ئێستاكە من دەچمە 
ژوورەوە، پێویستم بە تۆ نییە، لەبەر ئەوە 
داتدەكەنم و لە الوە دات دەنێم«. زۆر بە 
سادەیی تۆ لە الوە دای دەكەنیت، چونكە 
لە دەرەوە بوویت و لە ناو ماڵ پێویستت 

بە پێاڵو نەماوە.
ئاسانە  كە  ئ��ەوەی   ��� ئ��ەوەی��ە  تەنیا 
ناكات.  جەنگ  بە  پێویست   ��� ڕاستە 
ئاسانەكە، شتێكی ڕاستترە ��� نە ملمالنێ 
ئاسانە..  زۆر  دەوێ��ت.  جەنگی  نە  و 
و  بجووڵێ  دەنێیت،  وەالوە  ئ��اوەز  تۆ 
ئەوسا  دابنیشە.  و  سێبەرەكە  ناو  بڕۆ 
نابێت،  هەنگاوەكان  تەپەی  لە  گوێت 
تۆ  ناكەوێت.  دوات  سێبەرێكیش  هیچ 
خوداوەند ئاسایت. تۆ بە تەنیا دەتوانیت 
تیایت.. هەنووكە  كە  بیت  كەسە  ئەو 
كە  دەڵێم  تۆ  بە  من  كەواتە  هەیت. 
هەموو  تۆ  دەچیت،  خوداوەند  لە  تۆ 
خوداوەندەكانی بەسەر یەكەوە. نەكەی 
بخوازیت..هەرگیزاو  كەمتر   ل��ەوە 

هەرگیز.

لە ئینگلیزییەوە: شێرزاد حەسەن 
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واڵتانی سوورتر ڕێژەیەکی زیاتری خەمۆکییان هەیە. واڵتانی شینتر ڕێژەیەکی کەمتری خەمۆکی تێیاندا باوە.

بەپێی توێژینەوەیەکی نوێ لەالیەن توێژەرەوانی زانکۆی کوینزالندی ئۆسترالیایی، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکوری ئەفریقیا، 
زیاترین ڕێژەی خەمۆکییان لە جیهاندا هەیە و ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی تێکڕای تەمەنی خەڵک لەو ناوچانە.

توێژینەوەکە لە گۆڤاری »پلەس مێدیسین«دا باڵو بۆتەوە و داتاکانی لەسەر بنەمای بەرباڵوی، تووشبوون، ماوەی خەمۆکی، بە 
مەبەستی دیاریکردنی ئاستی سەالمەتیی کۆمەاڵیەتی و گشتیی جیهان، کۆ کردۆتەوە .بە گشتی دەرەنجامەکان ئەوە دەردەخەن 
ئەو  بوون.  تووشی  جیهان  دانیشتووانی  4ی  سەدا  لە  زیاتر  هەندێک  کە  کەمئەندامی،  بۆ  هۆکارە  دووهەمین  خەمۆکی  کە 
نەخشەیەی سەرەوە ڕێژەی تووشبووانی پێزانراو بە خەمۆکی لە هەر واڵتێکدا نیشان دەدات. هەڵبەتە توێژەرەوان تەنیا تۆمارە 
پزیشکییەکانیان تەماشا نەکردووە، بەڵکو زۆرتر زانیاریی هەبوو و بەردەستیان کۆکردۆتەوە. بۆیە ئەمە ڕێک بە مانای »خەمۆکی 
کلینیکی پێزانراو لەالیەن پزیشکەکانەوە« نییە، بەاڵم تا ئەو جێگەیەی توانراوە، ئەو خەمۆکییانە هاتوونەتە هەژمار کە لە ڕێگەی 

پزیشکی و کلینیکەوه دیاری کراون.
خەڵکی ئەو واڵتانەی کە هۆشیاریی زۆرتر و دەست پیاڕاگەیشتنی ئاسانتریان بۆ خزمەتگوزارییە تەندروستیەکان هەیە، ڕێژەیەکی 
بەرزتری خەمۆکی لەواندا دەردەکەوێ و ئەمەش سروشتییە.  ئەوەش که وا دەکات نەخۆشییەکە کەم دیار بێت و ڕێژەکەی 
نزم بێت ئەوەیە کە خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی زۆر الواز و نزمن، بۆ وێنە لە عێراق. ڕەنگه تابووەکان لەمەڕ نەخۆشییە 
دەروونییەکان هۆکارێکی دیکه  بن بۆ کەمیی ڕێژەی دیاریکردنەکان، بۆ وێنە لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیادا، بە زۆر، پێوانە و ڕێژەی 

سەرنجڕاکیشی  نەخشەیەکی 
ڕێژەی خەمۆکی لە جیهاندا

کایتلین دێوەی
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نەخۆشییە دەرونییەکان کەم دیار دەخەن. بابەتەکە هۆشیاریی ئەوە دەدات که تەنانەت توێژینەوەیەکی جێی متمانە لە واڵتانی 
کەم داهات لە بەردەستدا نییە. ڕەوتێکی گشتی لە توێژینەوە جیهانییەکانیشدا ئەوەیە کە توێژەرەوان ناچار دەکات کە بە ناچاری 

لەڕووی ئاماری مۆدێلەکانەوە، خەماڵندن بۆ ڕێژەکان بکەن.
سەرەڕای ئەمە، دەرەنجامی کارەکانی توێژەوەران کاردانەوەی ڕاستەقینەی بۆ جیهان هەیە و ئەمەش زۆربەی کات سەرسوڕهێنەرە. 
زیاتر لە سەدا پێنجی دانیشتووانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، باکوری ئەفریقیا، بیابانی باکوری ئەفریقیا، ئەوروپای ڕۆژهەاڵت و 
دەریای کاریبی، تووشی خەمۆکی بوون. بەاڵم ڕێژەیەکی کەم لە خەمۆکی لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیا، ئوسترالیا، نیوزلەندا و باشوری 

ئاسیادا تۆمار کراوە.
ئەم چارتەی خوارەوە ئەوە نیشان دەدات کە چۆن هەر ناوچەیەک لە جیهان تووشی خەمۆکی بوون. هێڵی پرتەقاڵی ژمارەی ئەو 
سااڵنە نیشان دەدات کە چارەسەری پزیشکی بۆ خەمۆکی تیادا تەرخان کراوە، پێوانەی ژمارەکە بۆ  هەر 100 هەزار کەسێکە.

ڕێژەی خەمۆکی لە شوێنە جیاوازەکانی جیهان، کە لە ڕووی تەمەنی لە کارکەوتەییەوە هەڵسەنگێندراوە، لە ساڵی 1990 الی 
چەپ و ساڵی 2010 الی ڕاست. کورتکراوەی ناوچەکان لە سەرەوە؛ بیابانی ئەفریقیا، ئۆقیانوسیا، باکوری ئەمریکا. زۆرترین 

ڕێژە باکوری ئەفریقیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، ئەمریکای التین، ئەوروپا، کاریبی، ئۆسترالیا، ئاسیا، پاسیفیکی ئاسیا.

زۆرترین ڕێژەی خەمۆکی لە ئەفغانستان تۆمارکراوە، بە شێوەیەک کە لە هەر پێنج کەسدا، زیاتر لە یەک نەفەر تووشی ئەم 
نەخۆشییە بووه. کەمترین ڕێژەش لە ژاپۆنە کە ڕێژەکە 2.5%ە. 

توێژەرەوان میتۆدێکیان بە ناوی »دالی« بەکارهێناوە بۆ پێوانەی خەمۆکی لە ئاستی نەتەوەییدا. ژمارەی سااڵنی لەکارکەوتەیی، 
یان ژمارەی ئەو سااڵنەی کە تاک بە هۆی نەخۆشییە پەیوەندیدارەکان بە خەمۆکییەوە تەندروستیی خۆی لەدەست دەدات. 
زۆرترین ڕێژە لە ئاستی واڵتاندا لە  ئەفغانستان و ڕۆهەاڵتی ناوەڕاست و واڵتانی باکوری ئەفریقیا و هەروەها ئەریتریا، ڕواندا، 
بۆتسوانا، گابۆن، کرواتیا، هۆڵەندا و هندۆراس بووە. ئەم ڕێژەیە لە واڵتانی زۆر سەرکەوتووی ئاسیا و ژاپۆندا لە کەمترین 

ئاستدایە.
توێژەرەوان ناتوانن بە تەواوی دیاری بکەن بۆچی خەمۆکی لە هەندێک واڵتدا زیاتر باو و زۆرترە لەچاو واڵتانی دیکەدا. 
بۆ ئەم مەبەستە چەند گریمانە و تیورییەک هەیە. ئەو واڵتانەی کە توندوتیژییان تێدایە ڕێژەی خەمۆکی تیایاندا بەرزتره، یان 
هەبوونی ئیپیدیمی دیکه دەبێتە هۆی ئەوەی کەمتر گرنگی بدرێ بە نەخۆشیی خەمۆکی لە سیستەمی تەندروستیاندا. بۆ وێنە 
لە ئەفغانستان، هندۆراس و هەرێمی فەڵەستین، واتە سێ شوێنی زۆر خەمۆک، توێژەرەوان سەیری ئەو خاڵەیان کردووە. بەاڵم 
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له باکوری ئەفریقیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، توندوتیژی بووەتە هۆی بەرزبوونەوە و تەشەنەی خەمۆکی. لە بیابانی ئەفریقیا و 
واڵتانی ئەو ناوچانه، نەخۆشیی وەک مەالریا و ئایدز، بۆتە هۆی کەم دیار بوونی خەمۆکی وەک مەترسییەکی تەندروستی گشتی. 

چونکه مەالریا و ئێچ ئای ڤی، زیاتر بەرپرسی گیان لەدەستدانەکانە لەچاو خەمۆکیدا.

ڕێژەی خەمۆکی بەپێی تەمەن

زانایانی کۆمەڵناس و چاالکەوانانی تەندروستیی گشتی، هۆکارێکی دیکه ی ژینگەییان دۆزیوەتەوە کە هۆکارە بۆ تووشبوون بە 
خەمۆکی. بەپێی توێژینەوەی ساڵی 2010 کە لەالیەن بانکی پەرەپێدانی ئینترئەمریکیەوە ئەنجامدراوە، بۆ وێنە، کەسانی بێکار و 
خاوەن داهاتی کەم و داهاتی زۆری نایەکسان، په یوەندییان بە ڕێژەی خەمۆکییەوە هەیە. ئەوان هەروەها پەیوەندییەکیان لەنێوان 

تەمەن و خەمۆکیدا دۆزوەتەوە: کەسانی نێوان تەمەن 16 بۆ 65 زیاتر تووشی خەمۆکی دەبن.
توێژەوەران دەڵێن، فاکتەری تەمەن و هاوکات گەشەی لەڕادەبەدەری دانیشتووان، بۆتە هۆی ئەوەی کە ڕێژەی خەمۆکی لە 
ساڵی 1990ەوە سێیەک زیادی کردووە. بۆیە هەر دوو فاکتەری تەمەن و زیادکردنی دانیشتووان وەک یەک بەردەوامن، کە دەبنە 
هۆی ئەوەی که سەرەڕای ئەوەی خەمۆکی، نەخۆشیەکی کەم تێچووە، بەاڵم ڕێکخراوەکان هەم لە ئاستی نێونەتەوەیی و هەم لە 
ئاستی واڵتدا کەمتر ئاوڕی لێ بدەنەوە. بەداخەوە  هێشتا سااڵنێکی زۆری ماوە تا مەیلێک بۆ وەرگرتنی تێچووی ئەو پڕۆگرامانە 

و تابووەکان دژ بە وەرگرتنی نەخۆشییە خەمۆکییەکان دروست ببێت.

لە ئینگلیزییەوە: شاهین کەریمی
سەرچاوە: واشنتۆن پۆست
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د. فەوزیە دریع

پرسیار و وەاڵم
دەربارەی خۆشەویستی 
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- ئایا هەستكردن بە خۆشەویستی 
قابیلی ئەوەیە ملكەچی تیوریزەكردنی 

زانستی ببێت؟
له  ناكەوێت  دوا  س��ات  ی��ەك  زانست 
زانستی  شتێک،  هەر  لە  خۆتێهەڵقورتان 
لە  ب��وێ��رە،  ڕادەی���ەك  بە  هاوچەرخیش 
هەستە  ت���ەواوی  ڕەوگ���ەی  توانایدایە 
ئەمانەتیش  بۆ  هەر  بگرێ.   مرۆییەكان 
پێویستە ئەوە بڵێین، بەڵێ، زانست توانیویەتی 
بە شێوەیەكی زانستییانە ڕەوگەی هەستی 

خۆشەویستی بگرێ.
سۆزی  زانستییانەی  ڕەوگەگرتنی  بەاڵم 
خۆشەویستی بە شێوەیەكی تێر و تەواو و 
خستنەڕووی دەرئەنجامی گشتی دەربارەی، 
كارێكی قورس و ئەستەمە، چونكە بە هۆی 
قوڵی  جیاوازیی كەسێتی و دەرەئەنجامی 
دەروونی  لە  خۆشەویستی  بە  هەستكردن 
مرۆڤدا، هەروەها بە هۆی ئەو تێكچڕژانە 
زۆرانەیەوە كە پەیوەندییان بە بارودۆخی 
هەستی  هەیە،  مرۆڤەوە  دەروونی  تایبەتی 
بۆ كەسێكی  لە كەسێكەوە  خۆشەویستی 

دیكە جیاواز دەبێت.
دەدات  هەوڵ  زانست  بەڵێ.  كورتی،  بە 
سۆزە  لە  زۆرێ��ك  ڕەوگەگرتنی  لە  و 
بەدەست  سەركەوتنی  مرۆییەكانیشدا 
خۆشەویستی  لە  لێكۆڵینەوە  بەاڵم  هێناوە. 
لێكۆڵینەوە  بە  بایەخ  كە  ئێمە،  الی 
تا  دەدەی���ن،  خۆشەویستی  دەرب���ارەی 
كۆتایی  دەرەئەنجامی  نەگەیشتۆتە  ئێستا 
زانستی،  دەرئەنجامێكی  نەمانتوانیوە  و 
سۆزە  ئەم  دەربارەی  ژمارەیی  تاقیگەیی، 

مرۆییە مەزنە ئەستەمە، بخەینەڕوو.
- لێكدانەوەی تیۆری شیكاری چۆن بۆ 

»خۆشەویستی« دەكرێ؟

شیكاری،  تیۆری  دەزانین  وەك  بێگومان 
سیگمۆند  گشتی  دەروون���ی  تیۆرێكی 
دەرب��ارەی  فرۆید  تیۆرەكەی  فرۆیدە، 
تیۆری  ڕەن��گ��دان��ەوەی  خۆشەویستی، 
شێوەیەكی  بە  دەروونشیكارییەكەیەتی 
ڕەفتارە  ت��ەواوی  وای��ە  پێی  كە  گشتی، 
نەخۆشییەكانمان  و  ئاسایی  دەروونییە 

ڕەنگدانەوەی غەریزەكانمانە.
غەریزەكان  بناغەدا  لە  وایە  پێی  فرۆید 
كە  غەریزەكانن  هەر  هەن،  مرۆڤدا  لە 
وەك  دی��ك��ەی  هەستەكانی  و  ڕەف��ت��ار 
»خۆشەویستی«یان لێوە دەخوڵقێت، چونكە 

لەگەڵ  جەستەیی  پەیوەندییەكی  دایك 
منداڵەكەیدا هەیە، لەم ڕێگەیەوە غەریزەی 
كاتێك  تێردەكات،  منداڵەكەی  برسێتی، 
شیری پێدەدات، هەروەها غەریزەی مانەوە 
پاكوخاوێنی  ڕاگرتنی  زامنكردنی  لەڕێی 
وای  فرۆید  خۆپارێزی.  و  جەستەیی 
بە  منداڵ  پێویستیی  ئەگەر  دەبینێت، 
خۆشەویستیش  ئەوا  نەبوایە،  پاكوخاوێنی 
بڕۆیشتایە  خۆبەخۆ  شیر  ئەگەر  نەدەبوو، 
بێئەوەی  منداڵ،  هەناوی  و  گەدە  ناو  بۆ 
هه بوایە،  به گوشین  و  مژین  بە  پێویستی 
ئەوا ئەو ئامێز و بەیەكەوە نووسانە لەگەڵ 

دایكدا نەدەبوو.
دای��ك،  لەبەرئەوەی  وای��ە،  پێی  فرۆید 
سەرچاوەی تێركردنی غەریزەكانە، منداڵ 
لەناو ترسی جیابوونەوە و دابڕان لە دایك 
دابڕان،  ترسی  حاڵ،  سروشتی  بە  دەژی. 
دەشێ هۆكاری زۆری هەبێت، بۆ نموونە، 
بە  یان  باوكەوە،  بە  دایك  سەرقاڵبوونی 
منداڵێكی نوێوە، یان بە كارەكەیەوە، یان 
بە هۆی گەورەبوونی منداڵەكە خۆیەوە... 

هتد.
پەیوەندی  كاتەدا  لەو  دەشێ  لەبەرئەوەی 
نێوان منداڵ و دایك بگۆڕێ، واتە دایك لە 
سەرچاوەكەیەوە بۆ تێركردنی غەریزەكان، 
بگۆڕێ بە كەسێ كە منداڵ پەیوەندییەكی 
سۆزداری لەگەڵدا هەیە، لەبەرئەوە منداڵ 
ناو  بڕواتە  دەشێ،  ترسەدا،  ئەم  لەبەردەم 

یەكێك لەم وێنانەی ملمالنێوە:
وەك  بەاڵم  باشە،  دایكێكی  دایكم،   -1
من  دەش��ێ  ناوێت،  خۆش  منی  ج��اران 
كەسێكی خراپ بم، ئێستا خۆشی ناوێم. 
منداڵیدا  قۆناغی  لە  دەش��ێ  هەستە  ئەم 
دروست ببێ، كە دەبێتە هۆی هەستكردن 
منداڵە  ئەو  حاڵەتەدا،  لەم  بەهایی،  بەبێ 
خۆی فەرامۆش دەكات و ڕقی لە خۆی 

دەبێتەوە و خۆی دەچەوسێنێتەوە.
پێگەیشتندا  قۆناغی  لە  هەستە  ئەم  دەشێ 
پەیوەندی  ل��ە  خ��ۆی  بكات  ل��ێ  وای 
خۆشەویستی بە دوور بگرێ، یان لۆمەی 
خۆی بكات، لەبەرئەوەی لە خۆشەویستیدا 
و  بەها  هیچ  چونكە  هێناوە،  شكستی 
نرخێكی نییە، لە حاڵەتە پەرەسەندووەكاندا، 
دەشێ ئەم حاڵەتە ببێتە هۆی دروستكردنی 

دواکه وتوویی ئەقڵی لە منداڵدا.
2- دەشێ منداڵ بە خۆی بڵێ: »دەبمەوە بە 

منداڵێكی بچكۆلە، چونكە دایكم لەگەڵ 
باشی  بە  و  باشە  زۆر  بچووكدا  منداڵی 
مامەڵە دەكات«. ئەم حاڵەتە، دەبێتە هۆی 
قۆناغی  بۆ  گەڕانەوە  حاڵەتی  ڕوودان��ی 
منداڵی  وەك  ب��ارەدا،  لەم  منداڵ  منداڵی، 
بچووك هەڵسوكەوت دەكات، بۆ نموونە 
میز دەكات بە خۆیدا، پەنجەی دەمژێت، 
منداڵەی  ئەو  دەك��ات.  قسە  »تەتەتە«  بە 
ئەو  یان  ڕادێ��ت،  ڕەفتارانە  ئەم  لەسەر 
منداڵی  بۆ  گەڕانەوە  حاڵەتی  بە  منداڵەی 
تێپەڕیوە، كاتێك كە گەورە دەبێت، لەگەڵ 
هەر كێشە و گیروگرفتێكی خۆشەویستیدا، 
دیسانەوە تووشی حاڵەتی گەڕانەوە دەبێت، 
بۆ نموونە بە گریان و خۆبێبەشكردن لە 

نانخواردن مامەڵە دەكات.
دیكە  ئاڕاستەیەكی  منداڵ  لەوانەیە   -3
بگرێتە بەر و بە خۆی بڵێ: »دایكم خراپە، 
دایكێكی باشتر بۆ خۆم پەیدا دەكەم«. لەم 
بارەدا دەشێ ئاڕاستەی سۆز و خۆشەویستی 
دیكە  ئەلتەرناتیڤێكی  بەرەو  دایكی،  بۆ 
بگۆڕێ، بۆ نموونە باوكی یان دایەنەكەی.
بۆ  دەبێت،  گ��ەورە  كاتێك  منداڵە  ئەو 
بدات،  خۆشەویستەكەی  سزای  ئ��ەوەی 
پەیوەندییەكی  بەر  دەباتە  پەنا  هەمیشە 
دیكە  پەیوەندییەكی  وات���ە  ئ��ی��زاف��ی، 
كە  ڕەسمییەكەی  پەیوەندییە  لەسەروو 
یان  خۆشەویستەكەی  لەگەڵ  هەیەتی 
پێی  هەیە  دیكە  ڕایەكی  هاوسەرەكەی. 
وایە خیانەت كردن لە هاوسەرێتی یان لە 
بۆ  و  دەروونییە  حاڵەتێكی  خۆشەویستیدا 

سزای دایك دەگەڕێتەوە لە منداڵدا.
دەستكەوتنی  ب��ۆ  دەش���ێ  م��ن��داڵ   -4
پ��ێ��ن��اوی  ل����ە  و  خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی 
جیابوونەوە،  لە  ترس  ڕووبەڕووبوونەوەی 
هەڕەشەیەش  ئەو  هه ڕەشە،  بۆ  ببات  پەنا 
دەردەب��ڕێ:  دەستەواژەیە  بەم  زۆرج��ار 
»ئەگەر خۆشت نەوێم ئازارت دەدەم« یان 
»ئەگەر خۆشت نەوێم ئازاری خۆم دەدەم« 
منداڵەوە،  لەالیەن  دایك  ئازاردانەی  ئەم 
لە  دایكی  منداڵ  كە  دەبێت  شێوازە  بەو 
هەموو هەستێک بێبەش دەكات و هەرچی 
سۆز و خۆشەویستییەتی ئاڕاستەی باوكی 
یان دایەنەكەی دەكات و دەچێتە ئامێزی 
تووشی  دایك  ئەمەش  بێگومان  ئەوانەوە، 

ئازار و خەم و خەفەت دەكات.
هەروەها دەشێ منداڵ ئازاری خۆی بدات 
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لەو ڕێگەیەوە كە خۆی نەخۆش دەخات، 
یان خواردن ناخوات، یان ئازاری دەدات 

لەڕێی پیسكردنی خۆیەوە.
ئەم جۆرە مندااڵنە لە قۆناغی پێگەیشتندا، 
یان  ماسۆشی  یان  سادی  ئاڕاستەیەكی 
هەردووكیان دەگرنەبەر، لەبەرئەوە لەوانەیە 
ئازار و ئەشكەنجەی خۆی بدات و ئازار 
و  ئەشكەنجەی ئەو كەسەش بدات كە 
خۆشی دەوێت، ئەو كەسانەی لە منداڵیدا 
كەسە  ئ��ەو  دەش��ێ  ب��وون،  شێوەیە  ب��ەم 
بكوژن كە خۆشیان دەوێ یان لە حاڵەتی 
خۆشەویستیدا،  چیرۆكی  لە  شكستهێنان 

خۆیان بكوژن.
و  سادی  ڕەفتاری  باوەڕەدایە  لەو  فرۆید 
ماسۆشی دەربارەی خۆشەویستی و سێكس 
بناغەدا كاردانەوەی غەریزەی  لە  لەوانەیە 
مرۆڤدا،  لە  بن  شەڕانگێزی  و  م��ردن 
قۆناغی  لە  چەندە  غەریزەیە  دوو  ئەم 
ئەوەندە  نێگەتیڤ  ئاڕاستەی  بە  منداڵیدا 
شێوەیەكی  بە  خۆشەویستیدا،  قۆناغی  لە 
فرۆید  ب��ەاڵم  دەردەك��ەوێ��ت��ەوە،  ئاشكرا 
دەبینی،  وای  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە 
هەستی خۆشەویستی لە مرۆڤدا تەنیا وەك 
سێكسی،  ئ��ارەزووی  بۆ  وایە  داپۆشەرێ 
و  خۆشەویستی  ئازاری  و  دابڕان  ئازاری 
واقیعدا  لە  عاشقانیش،  مەینەتی  و  دەرد 
تەنیا گوزارشتە لە شكستهێنان لە ئارەزووی 
دوای  بە  گەڕان  چیرۆكی  خۆشەویستی، 
پێویستە  تەنیا  خۆشەویستیشدا،  و  دۆست 
ئەلتەرناتیڤێكی  دوای  ب��ە  گ���ەڕان  ب��ۆ 
دایكدا، هەروەها پێی وایە، تەنانەت وێنە 
غیرە  لە  كە  خۆشەویستی  ڕۆمانسییەكانی 
هەر  و  سێكسن  هەر  بناغەدا  لە  بەدەرن، 
هەستكردن  بەاڵم  ڕووتن،  غەریزەیەكی 
پێیان چۆتە پێگەیەكی بااڵتر و لە غەریزەی 

سێكسیش بەدەسەاڵتتربوون.
لە  بریتییە  خۆشەویستی  وایە  پێی  فرۆید 
پەیوەندییەك كە تیایدا غەریزەكانی دیكە 
دەكرێن،  تێر  مانەوە،  و  برسێتی  وەك 
كاری  ئ��ەم  دای��ك  منداڵیدا،  لە  ئەگەر 
گەورەییدا  لە  ئەوا  كردبێت،  تێركردنەی 
ئەو كەسەی مرۆڤ خۆشی دەوێت و بە 
كارە  ئەم  دادەنێت،  خۆی  خۆشەویستی 
ئەم  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  و  دەكات 
تێربوونە بەدی دەهێنێت. ئەگەر منداڵ لە 
نەستیدا بڵێ: دایكم خۆش دەوێت، چونكە 

لە  دەكات،  جێبەجێ  بۆ  داواكارییەكانم 
دەكات،  كاتێك خۆشەویستی  گەورەییدا 
دەڵێت: »خۆشەویستەكەم خۆش دەوێت، 
جێبەجێ  ب��ۆ  ئ��ارەزووەك��ان��م  چونكە 
بێبەشكراو  منداڵی  تووڕەبوونی  دەكات، 
لەگەڵ  نییە  جیاوازی  ئەوەندە  شیر،  لە 
لەگەورەییدا  مرۆڤ  تووڕەبوونەی  ئەو 

ئاڕاستەی خۆشەویستەكەی دەكات.
خۆشەویستی  دەشێت  وای��ە  پێی  فرۆید 
بێت،  چێژێك  قەرەبووكردنەوەی  تەنیا 
قۆناغی  بە  مرۆڤ  فرۆید  بەپێی  چونكە 
بە چێژی زارەكی و قۆناغی  پێویستبوون 
چێژی كۆمدا دەڕوات، كاتێك منداڵ لە 
هەریەك لەم چێژانە تێر نابێت، دواتر ئەم 
ڕووە  پێوەدەنێن  پاڵی  تووندی  بە  چێژانە 
لەڕێی  دەیەوێت  كە  خۆشەویستی،  و 
قەرەبوو  چێژانە  ئ��ەو  خۆشەویستییەوە 

بكاتەوە كە لێیان بێبەش بووە.
سروشتی  وای��ە،  پێی  فرۆید  ه��ەروەه��ا 
مرۆڤدا  لە  دڕن��دان��ە  سێكسی  بەهیمی 
و  خۆشەویستی  هەیە،  بوونی  هەستێكەو 
هەستە  ئەو  بۆ  داپۆشەرێكن  تەنیا  نەرمی 
پاڵنەری  دەڵێت،  لەمبارەیەوە  بنەڕەتییە، 
لە  هەربۆیە  بەهێزترە،  پیاودا  لە  سێكسی 
پێیان  هەروەها  نیانن.  و  نەرم  كەمتر  ژن 
وایە ئەو كۆمەڵگەیەی كە بە سەر منداڵی 
كوڕدا دەقیژێنێت: »مەبە بە منداڵ، مەبە بە 
بۆ  دەكات  بانگێشتی  هەقیقەتدا  لە  كچ«، 
ئەوەی وەاڵمدانەوەی هەبێت بەرامبەر ئەو 
بوونی  دڕندەییەی غەریزەی سێكسی كە 
وایە،  پێی  فرۆید  هەروەها  تیایدا.  هەیە 
ئەوە دایك و باوكە كە هەستی دونییەت 
لە منداڵدا پەروەردە دەكەن. چونكە ئەوان 
وای دادەنێن كە منداڵەكەیان خراپە، بۆیە 
ئەوە  پێچەوانەی  دەدا،  هەوڵ  منداڵەكە 
بسەلمێنێت و ئەوەشیان بۆ بسەلمێنێت كە 
ئەو منداڵێكی باشە و شایەنی خۆشەویستییە. 
ئەمە هەستی الوازبوون و خۆماندووكردن 
لە  خۆشەویستیدا،  دەستكەوتنی  لەپێناوی 

مرۆڤدا دروست دەكات.
تیۆری شیكاری بڕوای بەوەیە كە منداڵ 
حاڵەتێكی  یان  لەبارێكی  دایكیدا  لەگەڵ 
تەنیا بووندا دەژی، تەنانەت ئەم تەنیابوونە 
لەگەڵ دایك تا قۆناغی پێگەیشتن، دەبێت 
بوونی  تەنیا  منداڵ،  بۆ  پێداویستییەك  بە 
ڕەفتاری  دایكیدا  لەگەڵ  كوڕ  منداڵی 

باوكدا  لەگەڵ  كچ  منداڵی  و  ئۆدیب 
دەك��ات،  دروس��ت  ئەلكترایی  ڕەفتاری 
تەنیابوونێكی  ناوەوە،  لە  كە هەردووكیان 
سێكسییە. تەنانەت لەو بارەشدا كە منداڵ 
یان  خزم  لەگەڵ  تەنیابوونی  ئ��ارەزووی 
هاوڕێیەكدا هەیە، ناوەڕۆكی ئارەزووەكەی 
هەر سێكسییە، چونكە مرۆڤ هەوڵدەدات 
غەیری  نامۆ  كەسێكی  خۆشەویستیی  بۆ 
دایك و باوكی، چونكە سێكس لەگەڵیدا 

ڕێگەپێدراوە.
دڵەڕاوكێی  وای��ە  پێی  شیكاری  تیۆری 
خۆشەویستان و ترس لە دابڕان، لە بناغەدا 
بۆ دڵەڕاوكێی تێربوونی ئارەزووی سێكسی 
كوڕدا  لە  پیتێن  توانای  دڵەڕاوكێی  و 

دەگەڕێتەوە.
لە  كوشندە  غیرەی  هەستی  ه��ەروەه��ا 
هەستی  بۆ  ڕەگ��ەك��ەی  خۆشەویستیدا 
لە ئۆدیبدا  باوك  بە  بەرامبەر  غیرەی كوڕ 
دەگەڕێتەوە كە هەست دەكات باوكی بۆ 
دەستكەوتنی خۆشەویستی دایكی كێبڕكێ 
دەكات و كچیش غیرە لە بوونی چووك 

دەكات كە ئەو لێی بێبەشە.
- لێكدانەوەی تیۆری فسیۆلۆژی چییە بۆ 

خۆشەویستی؟
ئەم تیۆرە، خۆشەویستی تەنیا بە ڕەفتارێكی 
گۆڕانكارییە  ئەو  بۆ  دەدانێت  ڕواڵەتی 
كیمیاییانەی كە لەناو لەشدا ڕوودەدەن، ئەم 
تیۆرە پێی وایە، خۆشەویستی لە جەستەی 

مرۆڤدا، وەاڵمدانەوەیە بۆ دوو مەسەلە:
یەكەم: گۆڕانكارییە هۆرمۆنییەكان، بەپێی 
تەنیا  ڕوونادات،  خۆشەویستی  تیۆرە  ئەم 
كچ  كاتێك  نەبێت،  نەرزەبووندا  لەگەڵ 
قۆناغی  بۆ  منداڵییەوە  قۆناغی  لە  كوڕ  و 
پێگەیشتن دەڕۆن و ڕژێنە سێكسییەكانیان 
هۆرمۆنی  هاتوچۆكردنی  و  پێدەگەن 
ئەسترۆجین لە جەستەی كچدا و هۆرمۆنی 
دەست  كوڕدا،  جەستەی  لە  ئەندرۆجین 
ك��رداری  هەروەها  دەك��ەن،  جووڵە  بە 
كچدا  لە  مانگانە  سوڕی  و  هێلكەدانان 
هۆی  بە  ك���وڕدا،  لە  هاویشتن  ت��ۆو  و 
هۆرمۆنییەوە  پێگەیشتنە  ئەم  كاریگەری 
دەست پێدەكات و هەر ئەمەشە لەگەڵیدا 
لەگەڵ سەرەتای هەرزەكاریدا خۆشەویستی 
حاڵەتی  واقیعدا  لە  كە  دەبێت،  دایك  بۆ 
پێتێن  ئەوەی  بۆ  هۆرمۆنەكانە  پاڵپێوەنانی 

ڕووبدات.
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 : م ە و و د
»ئەبنفرین«،  م���اددەی  بوونی 

زیاد  مرۆڤدا  جەستەی  لە  ماددەیەكە  كە 
بۆ  خ��ۆی  سەرسامی  كاتێك  دەب��ێ��ت، 
سەرسامیی  بەتایبەتی  دەردەب��رێ،  شتێك 
دەشێت  ماددەیە  ئەم  دیكە.  مرۆڤێكی  بۆ 
بكاتەوە،  بەرز  خوێن  پەستانی  كەمێك 
و  گ��رژب��وون  ت��ووش��ی  ماسولكەكان 
زیاد  دڵ  لێدانی  دەك��ات،  هاتنەوەیەك 
دەكات، خێرایی هەناسەدان زیاد دەكات 
و پێست بەتایبەتی لە دەم و چاودا سوور 

دەبێتەوە.
دێن،  مرۆڤدا  بەسەر  گۆڕانكارییانە  ئەم 
بە  سەرسامبوون  حاڵەتی  لە  تەنیا  نەك 
كەسێك، بەڵكو لەگەڵ هەموو هەڵچوونە 
دڵەڕاوكێ  ت��رس،  وەك  تووندەكاندا، 
ئەم  كە  ك��ەس  یەكەم  ت��ووڕەب��وون.  و 
ماددەیەی دۆزییەوە و لە تاقیگەدا ئامادەی 
كرد، سكاچەر Schachter 1964 بوو، 
كەسی  كۆمەڵێك  بۆ  دەرزییەی  ئەم  كە 
تاقیكردنەوە،  وەك  بەكارهێنا  خۆبەخش 
لەو  دەركەوتن  نیشانانەی  ئەو  دەرئەنجام 
كەسانەدا، لێكچوو بوون لەگەڵ نیشانەكانی 
لە حاڵەتی خۆشەویستیدا لەسەر كەسێك 
دەردەكەون، یان لە هەڵچوونەكانی دیكەدا، 
بەپێی  كاردانەوەیە  ئەم  پلەی  هەرچەندە 
جۆری هەڵچوونەكان و پلەی هەستكردن 
ئەم  بەگشتی  بەاڵم  دەبێت،  جیاواز  پێیان 
پێدانی  لەوە كردۆتەوە،  توێژەرە جەختی 
ئەم ماددەیە بە هەر كەسێك دەبێتە هۆی 

هەستكردن بە خۆشەویستی.
- تیۆری فێركاری لە خۆشەویستیدا 

چۆن لێك دەدەیتەوە؟
ئ��ەگ��ەر ت��ی��ۆری دەروون��ش��ی��ك��اری لە 
بۆ  لێكدانەوە  شێوەیە  بەو  خۆشەویستیدا 
بناغەیە  غەریزە  كە  بكات  خۆشەویستی 
پێی  فێركاری  تیۆری  ئەوا  ڕوودان��ی،  بۆ 
وایە خۆشەویستی لە بناغەیەكەوە دروست 
نییە.  هەربوونی  بنەڕەتدا  لە  كە  دەبێت 
دوای  سپییە،  كاغەزێكی  مرۆڤ  چونكە 
لەدایكبوون، فێری هەموو شتێك دەبێت، 
فێركاری  تیۆری  خۆشەویستیشەوە.  بە 
بە  پشت  خۆشەویستیدا،  لێكدانەوەی  لە 
دەبەستێت،  مەرجداری  تیۆری  ڕوانگەی 
دایكییەوە  لە  یەكەمجار  منداڵ  وایە  پێی 

فێری خۆشەویستی دەبێت، لە زەینی 

خۆیدا  خۆشەویستی دەكات، ده یبه ستێته وه  
كە  چاودێرییەوه   بەو  یان  مەرجه وه ،  بە 
وەك  دەكەوێت،  دەستی  دایكییەوە  لە 
و  پاكوخاوێنی  و  خ��ۆراك  دابینكردنی 

هەستكردن بە دڵنیایی.
بەم شێوەیە مرۆڤ گەورە دەبێت و فێری 
مەرجدارە  خۆشەویستی  كە  دەبێت  ئەوە 
لەم دەستەواژەیە:  بریتییە  بە شتێكەوە كە 
»ئەگەر خۆشت دەوێم، ئەوەم بۆ بكە یان 
بەڵگەیەكی  ئەمە  بكە...«،  بۆ  كارەم  ئەو 
سروشتی  ل��ەس��ەر  ی��ەك��الی��ی��ك��ەرەوەی��ە 

مەرجداری ئەم هەستە الی مرۆڤ.
ئەم تیۆرە پێی وایە كە منداڵ كاتێك که  
دایكی  لەنێوان  جیاوازی  دەبێت،  لەدایك 
یان كەسێكی دیكە ناكات، تەنانەت ئەگەر 
ژنێكی نامۆ بێت پێی و خواردنی بداتێ و 
بە پاكوخاوێنی ڕایبگرێ و پارێزگاری لێ 
بكات، ئیدی ئەو منداڵە ئەو ژنەی خۆش 
شتێكی  خۆشەویستی  چونكە  دەوێ��ت، 
بكرێ،  كەسێك  ئاڕاستەی  نییە  خۆڕسك 
دەبێت  فێری  مرۆڤ  ڕەفتارێكە  بەڵكو 
دیاریكراوەوە  تێربوونی  هەندێك  بە  و 

مەرجدارە.
ئەم  وای��ە  پێمان  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
وایە  پێی  م��ەرج��دارە،  فێركارییە  تیۆرە 
خۆشەویستی كاردانەوەیەكە بە كردارێكی 

 Positive پ��ۆزەت��ی��ڤ��ەوە 
كراوە،  لێ  پشتیوانی   heinforcewert

بەم  دەوێت  خۆشمان  كە  كەسەش  ئەو 
هەستە شیرینانەوە دەیبەستینەوە.

- تیۆری پێكەوەنووسان چییە لە 
خۆشەویستیدا؟

ئەم تیۆرە پێی وایە بناغەی خۆشەویستی 
حاڵەتی  لەو  بریتییە  خۆشەویستیدا،  لە 
لەگەڵیدا  م��رۆڤ  كە  پێكەوەنووسانەی 
لەدایك دەبێت، مەبەست لە پێكەوەنووسانی 
لەناو  كاتێك  دایكیدا  لەگەڵ  منداڵە 
لە  كاتێكیش  و  دایكیدایە  مناڵدانی 
ئەم  لەبەرئەوەی  باوەشیدایە،  لە  دەرەوە 
پێكەوەنووسانە كۆمەڵێك تێربوون بۆ منداڵ 
بەدی دەهێنێت، سەرچاوەی هەموو شتێكە 

بۆ منداڵ.
ئەم تیۆرە لەكاتێكدا دەستی پێكرد، تەنیا 
و  دەك��رد  منداڵ  لەسەر  لێكۆڵینەوەی 
كەسانی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  لە  بوو  دوور 
پێگەیشتوو، لێكۆڵینەوەی یەكەم، هەردوو 
توێژەر جیمس ڕۆبرتسۆن و دینا ڕوزنبلش 
 James Robertson and Dina

1952دا  ساڵی  ل��ە   Rosenblush

ئەنجامیان دا و ئامانجیان لێكۆڵینەوە بوو لە 
كاردانەوەی ئەو منداڵە نەخۆشانەی كە لە 
نەخۆشخانە كەوتوون و لە باوەشی دایكیان 
بێبەشن، بۆیان دەركەوت نیشانەكانی خەم 
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و بێتاقەتی لەو مندااڵنەدا كە لە دایكیان 
نیشانەكانی  لەگەڵ  لێكچووە  داب��ڕاون 
خەم و دڵتەنگیی ئەو خۆشەویستانەی كە 

لەیەكدی دادەبڕێن.
دواتر  توێژەر،   Bowlby باولبی  بەاڵم 
دانا  تیۆرەكە  بۆ  نوێی  چوارچێوەیەكی 
و وەك تیۆرێكی دیكە لە خۆشەویستیدا 
مرۆڤ  وای��ە  پێی  باولبی  دای��ڕش��ت��ەوە. 
باوەش و  بە  پێویستی  سروشتی وایە كە 
باوەش  لە  ئامێزە، كاتێك لەدایك دەبێت 
دواتر  و  النكەوە  ناو  دەخرێتە  و  دەنرێ 
دەمرێ لە باوەش دەنرێ و دەخرێتە ناو 

كفن و گۆڕەوە.
باولبی لە لێكۆڵینەوەیەكدا بایەخی لەسەر 
باوەش  لە  كە  كردەوە  چڕ  مندااڵنە  ئەو 
بێبەشن بە هۆی هەر هۆكارێكەوە بێت، 
بۆی دەركەوت منداڵی بێبەشبوو لە ئامێز 
تێپەڕ  قۆناغدا  سێ  بە  پێكەوەنووسان  و 

دەبێت:
سكااڵ  و  ن��اڕازی��ب��وون  ق��ۆن��اغ��ی   -1
منداڵ  قۆناغەدا  ل��ەم  كە   ،protest

دەگری و بە شوێن دایكیدا دەگەڕێ و 
دەوروبەری  كەسانی  هەوڵی  بەرهەڵستی 
و  میهرەبانی  و  ئارامكردنەوە  بۆ  دەكات 

خۆشەویستییان قبوڵ ناكات.
لەم   Despair خەمۆكی  قۆناغی   -2
قۆناغەدا منداڵ مات و مەلوول دەبێت و 

خەمێكی قووڵ دایدەگرێ.
قۆناغەدا  لەم  جیابوونەوە،  قۆناغی   -3
و  كەسێك  هیچ  ئامێزی  ناڕواتە  منداڵ 
چ��واردەوری  ئەوانەی  هەموو  باوەشی 
ڕەت دەكاتەوە بە دایكیشییەوە ئەگەر لەو 

كاتەدا بگەڕێتەوە بۆ الی.
پێكەوەنووسان  وایە  پێی  توێژەرە  ئەم 
هەیە،  وێنەی  چەندەها  دایكدا  لەگەڵ 
دایك  جلوبەرگی  منداڵ  نموونە،  بۆ 
ڕادەكێشێت و خۆی پێوە دەنووسێنێت، 
ی��ان ب���اوەش ب��ە دای��ك��ی��دا دەك���ات. 
توێژەرە  ئەم  بەراوردكارییەوە  لەڕێی 
كە  منداڵەی  ئ��ەو  دەرك����ەوت،  ب��ۆی 
و  هەیە  دایكیدا  لەگەڵ  پێكەوەنووسانی 
خۆی  منداڵ  و  باوەشی  دەیكاتە  دایك 
دیكە،  مندااڵنی  لە  زیاتر  بنوسێنێ،  پێوە 
لەگەڵ  هەیە  بەشداریكردنی  توانای 
لە  منداڵەی  ئەو  هاوتەمەنی،  مندااڵنی 
گەورە  دایكیدا  خۆشەویستی  و  ئامێز 
دەبێت، منداڵێكی بێبەش لە دایك و لە 
لەگەڵ  پێكەوەنووسان  و  دایك  ئامێزی 

خۆپەرستە،  وشكە،  منداڵێكی  دایكیدا، 
غەمبارە، زۆر دەگری.

باولبی-ی توێژەر جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە سروشتی سۆزداری مرۆڤ لە قۆناغی 
پێگەیشتندا، كاردانەوەی ئاستی تێربوونی 
ئەو كەسەیە لە باوەش و پێكەوەنووسان 
وایە  پێی  هەروەها  منداڵیدا،  قۆناغی  لە 
پشت  منداڵیدا  لە  پێكەوەنووسان  ئەگەر 
ببەستێت بە تێربوونی منداڵ، لە چاودێری 
لە  ئ��ەوا  م��ان��ەوە،  پارێزگاریكردنی  و 
ڕووی بایۆلۆژی و سۆزدارییەوە یەكسانە 
ه��ەرزەك��اری��دا،  لە  پێكەوەنووسان  بە 
قۆناغی  لە  پێكەوەنووسان  لەكاتێكدا 
پێگەیشتندا بریتییە لە چاودێری و بەخشین 

و تێربوون لەڕووی سێكسییەوە.
باولبی هەوڵی داوە لە ڕێی ئەم خااڵنەوە 
پێكەوەنووسان  نێوان  هاوبەشەكانی  ڕووە 
و باوەش لە منداڵیدا لەگەڵ خۆشەویستی 

لە گەورەییدا، كورت بكاتەوە:
لەگەڵ  پێكەوەنووسانە  هەردووكیان   -1

كەسێكدا.
متمانە  و  دڵنەوایی  هەردووكیان   -2

دەبەخشن.
لە  و  دایك  لە  هەریەك  ئامادەبوونی   -3
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و  بەختەوەری  هەستی  خۆشەویست، 
نەترسان  و  ژیاندا  لە  باشتر  كارلێكردنی 

ده به خشن بە منداڵ و ئەو كەسە.
خۆشەویست  ی��ان  دای���ك  ئ��ەگ��ەر   -4
هەبوو،  ئامادەبوونیان  یان  ئامادەنەبوو، 
ئەوا  نەبوو،  ئامێز  و  پێكەوەنووسان  بەاڵم 
گەورەییدا  لە  كەسەش  ئ��ەو  و  منداڵ 
هەست بە گرژی و دڵەڕاوكێ و نەبوونی 
و  ژیان  دۆزینەوەی  بۆ  ئارەزوو  و  مەیل 
ڕووبەڕووبوونەوەی ژیان دەكەن و ناتوانن 

بیریان لەسەر هیچ شتێك چڕ بكەنەوە.
منداڵ  لە  پێكەوەنووسان  وێنەكانی   -5
گەورەییدا  لە  كە  كەسەی  ئەو  الی  و 
دەنوێنێت  خ��ۆی  دەوێ���ت،  خۆشمان 
ل��ە ب����اوەش و ئ��ام��ێ��ز، دەس��ت��گ��رت��ن، 
لە  هەروەها  لەگەڵیدا،  پێكەوەنووسان 
و  شین  و  گریان  ماچكردن،  ئارەزووی 
خۆشەویست،  یان  دایك  بۆ  تاسەكردندا 

دەردەكەوێت.
6- لە حاڵەتی هەستكردن بە دابڕان، منداڵ 
و  بكات  دایكیدا  بە  ب��اوەش  دەیەوێت 
خۆی بە دایكییەوە بنووسێنێت، گەورەش 
خۆشەویستەكەیدا  بە  ب��اوەش  دەی��ەوێ 
بكات و مەیلی پێكەوەنووسانی جەستەیی 

لەگەڵیدا دەكات.
و  م��ن��داڵ  داب���ڕان���دا،  حاڵەتی  ل��ە   -7
و  دەگرین  هەردووكیان  خۆشەویست 
بە  دەگەڕێن  و  دەك��ەن  ناڵەناڵ  و  شین 
منداڵ  دابڕاون،  لێی  كەسەی  ئەو  شوێن 
دەگەڕێ و گەورەش  دایكیدا  بە شوێن 

بە شوێن خۆشەویستەكەیدا.
دایكیدا  ئامێزی  لە  منداڵ  كاتێك   -8
ئامێزی  ل��ە  گ���ەورەش  و  ب��ەخ��ت��ەوەرە 
دڵنەوایی  بە  هەست  خۆشەویستەكەیدا، 
دڵی  و  دەك��ات  ی��اری  منداڵ  دەك��ەن، 
پێشكەشی  دیاری  گەورەش  ئاسوودەیە، 
خۆشەویستەكەی دەكات و هەوڵ دەدات 
بە هەموو شێوەیەك خۆشەویستەكەی ڕازی 

بكات.
هەردووكیان  خۆشەویست  و  منداڵ   -9
لە دەم��وچ��او و ڕووخ��س��اری دای��ك و 
و  دەب��ن��ەوە  ورد  خۆشەویستەكەیان 
بۆئەوەی  چاویانەوە،  ناو  دەخەنە  چاو 
ئاشكرا  ڕووخساریان  وردەكارییەكانی 
لە  خۆشەویستیش  و  س��ۆز  و  بكەن 

چاویاندا بخوێننەوە.

- تیۆری خۆڕسك چییە لە 
خۆشەویستیدا؟

لە ڕاستیدا بۆ ناولێنانی وەسفكردنی چەمكی 
خۆشەویستیدا،  لە  خۆڕسك  هەستكردنی 
یان  ناو  زۆرێ��ك  مرۆڤدا،  لە  بەتایبەتی 
كە  توێژینەوانەی  ئەو  بۆ  هەن.  وەسف 
بڕوایان بە الیەنی خۆڕسكی لە پەیوەندیدا 
تەواوی  بەاڵم  هەن،  ناو  چەندین  هەیە، 
یەك  تەنیا  چ���واردەوری  لە  ناوانە،  ئەو 
بیرۆكەی سەرەكیدا دەسوڕێنەوە، ئەویش 
ئەنگێزەیەكی  خۆشەویستی  كە  ئەوەیە 
مرۆڤدا  لەگەڵ  سروشتییە  خۆڕسكیی 
 Suttie سوتی  د.  دەب��ێ��ت.  ل��ەدای��ك 
یەكێكە لەو توێژەرانەی كە زۆر باوەڕی 
بە  كتێبەكەیدا  لە  و  هەیە  بیرۆكەیە  بەم 
ڕق«  و  خۆشەویستی  »بنەڕەتی  ن��اوی 
ڕەت  تیۆرانە  ئەو  توندی  بە  هەوڵیداوە 
بكاتەوە كە لەو ڕوانگەیەوە مامەڵە لەگەڵ 
خۆشەویستی  كە  دەكەن  خۆشەویستی 
بۆ  وایە  داپۆشەرێك  وەك  یان  نەخۆشییە 
ئاژەڵی مرۆڤ، ئەمە  الیەنی بەهیمی یان 
و زۆرێك لەو تیۆرانەی كە شیكردنەوەی 
جیاوازیان بۆ خۆشەویستی هەیە، د. سوتی 
لەسەر  بایەخی  زیاتر  لێكۆڵینەوەكەیدا  لە 
كە  چڕكردۆتەوە،  فرۆید  دژایەتیكردنی 
وایە،  پێی  فرۆید  پوخت  شێوەیەكی  بە 
خۆشەویستی تەنیا داپۆشەرێكە مرۆڤ لە 
پێناوی تێركردنی غەریزەكانیدا دایهێناوە.

خۆشەویستی  وای���ە،  پێی  س��وت��ی  د. 
مەسەلەی  ه��ەن��دێ��ك  ڕەن��گ��دان��ەوەی 
خۆڕسكە كە لەگەڵ مرۆڤدا لەدایك دەبن، 
نەرمی  غەریزەی  هەمووشیانەوە  لەپێش 
 Instinct of tenderness نیانییە  و 
و  میهرەبان  دەك��ات  م��رۆڤ  لە  ك��ەوا 
میهرەبانی  و  بێت  بەبەزەیی  و  دڵباش 
بكات،  میهرەبانیش  داوای  و  ببەخشێت 
ئەمەش لە شێوەی سۆز و خۆشەویستیدا 

دەردەكەوێت.
ئەنگێزەی  وای���ە  پێی  ت��وێ��ژەرە  ئ��ەم 
بۆ  م��رۆڤ  پێویستی  و  كۆمەاڵیەتی 
لێدەكات  وای  هاوژیانی،  و  هاوڕێیەتی 
و  ببێت  لەدایك  خۆشەویستی  هەستی 
و  خۆشەویستی  ئاڵوگۆڕكردنی  لەپێناوی 
هەست و سۆزی دەروونیدا خۆشەویستی 

بكات.
بە  مرۆڤ  پێویستیی  وایە  پێی  هەروەها 

پێویستییە  ت��ەواوی  وەك  خۆشەویستی، 
خۆی  و  مرۆڤە  دیكەی  سەرەكییەكانی 
پێی  فرۆید  وەك  نییە  دیكە  پێویستییەكی 
پێویستیی  هەلقواڵوی  خۆشەویستی  وایە 

مرۆڤە بە سێكس.
پێم  شەخسی  شێوەیەكی  بە  لێرەوە  من 
پێشكەشكردنی  لە  زاناكان  ئەگەر  وایە، 
بە  یەكالییكەرەوە  لێكدانەوەیەكی 
و  هێنابێت  شكستیان  خۆشەویستی 
لێكدانەوەی  لە  ئەدیبەكان  و  شاعیر 
ئەوه  بن،  سەركەوتوو  خۆشەویستیدا 
لەبەرئەوەیە كە شاعیر و ئەدیبەكان وەك 
مامەڵەیان  مرۆیی،  خۆڕسكی  بەشێكی 
لەگەڵ خۆشەویستیدا كردووە و لێرەشەوە 
توانیویانە زیاتر قەناعەت بە خەڵكی بكەن.

- تیۆری سوودمەندی چییە لە 
خۆشەویستیدا؟

بە سروشتی حاڵ، ئەو كەسانەی كە بڕوایان 
ب��ە ت��ی��ۆری س��وودم��ەن��دی ه��ەی��ە لە 
تەنیا  خۆشەویستی  خۆشەویستیدا، 
بۆ  دەبینن  هۆیەك  یان  هۆكارێك  وەك 
ب��ەرژەوەن��دی  هەندێك  دەستكەوتنی 

دەروونی و جەستەیی.
بناغەی  سەرەتای  وایە  پێی  تیۆرە  ئەم 
لە  خۆشەویستیدا،  ل��ە  س��وودم��ەن��دی 
پەیوەندی نێوان منداڵ و دایكیەوە دەست 
پێدەكات. منداڵ دایكی خۆش دەوێت، 
چونكە شیری دەداتێ، خۆراكی دەداتێ، 
خاوێنی دەكاتەوە، دەیپارێزێ. بەمشێوەیە 
تێربوونی  و  ناوەكی  تێربوونی  دای��ك 
دەهێنێت،  بەدەست  منداڵ  بۆ  دەرەك��ی 
لە بەرامبەریشدا دایك منداڵەكەی چۆنە، 
خۆشی  و  دەك��ات  قبووڵی  خۆی  وەك 
خۆی  خۆشەویستی  و  س��ۆز  دەوێ��ت، 
پێدەبەخشێت و الوك و گۆرانی بۆ دەڵێت 
مەترسییەكانی  لە  و  دەیالوێنێتەوە  و 
بەم  دەی��پ��ارێ��زێ��ت،  دەرەك���ی  جیهانی 
بۆ  دەروونی  تێربوونێكی  دایك  شێوەیە، 
منداڵ دەستەبەر دەكات، لەبەرئەوە منداڵ 
چونكە  دەوێ��ت،  خۆش  خۆی  دایكی 

سوود لە خۆشەویستەكەی دەبینێ.
منداڵ  كاتێك  وای��ە  پێی  ت��ی��ۆرە  ئ��ەم 
بەرژەوەندییەكانی  دەب��ێ��ت،  گ���ەورە 
كاتێك  مرۆڤ  دێت،  بەسەردا  گۆڕانیان 
پێدەگات كەسێكی دەوێت که ئارەزووە 
بیپارێزێت  و  تێربكات  سێكسییەكانی 
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ئەو  لەڕێی  و  ببەخشێت  پێ  دڵنەوایی  و 
باشتر  خۆیدا  لەگەڵ  پەیوەندی  كەسەوە 
بكات، جگە لە خۆشەویستی و كەسێک 
كە خۆشی بوێت، چی و كێ دەتوانێت 

ئەمانەی بۆ دابین بكات.
ئەو كەسانەی باوەڕیان بەم تیۆرە هەیە، 
دیكەمان  كەسانی  بۆیە  ئێمە  وایە  پێیان 
بكەن،  فێر  شتێكمان  تا  دەوێت  خۆش 
وا  ڕووب��دات  پێچەوانەكەی  لەوانەشە 
بۆ  شتێكمان  بكەین  دیكە  كەسانی  لە 
خۆشمان  كە  بكەن  هەست  تا  بكەن، 

دەوێن.
ت��ەواوی  تیۆرە،  ئەم  شوێنكەوتووانی 
لە  تەنیا  خۆشەویستیمان  وێنەكانی 
ڕوانگەی بەرژەوەندییەوە بۆ لێك دەدەنەوە 
خۆشەویستییەكدا  و  سۆز  هەموو  لە  و 
لە  تەنانەت  دەبیننەوە.  بەرژەوەندییەك 
بێگەرددا  و  پاك  ڕۆمانسی  خۆشەویستی 
پاكیزەیی  خۆشەویستی  بە  ئەوەی  یان 
ناودەبرێ، پێیان وایە، ئەو كەسە سوودێك 
بە  هەستكردن  لە  بریتییە  كە  دەبینێت 
عاشقانە  ئەم  كە  مرۆڤایەتی  و  شكۆیی 

چێژ لەم هەستانە وەردەگرن.
ئاساییە،  خۆشەویستیی  ه��ەرچ��ی 
هەریەك  كە  لەوەدایە  بەرژەوەندییەكەی 
و  مێیەتی  هەستەكانی  پیاو  و  ژن  لە 
نێرینەییان تێر دەكەن، هەروەها )من( و 
بە  دەكەن،  ڕازی  خۆیان  )خود(ەكانی 
هەستی  تێركردنی  بۆ  یەكەمیش  پلەی 

ئارەزووی سێكسییە.
- تیۆری ئالوودەبوون چییە لە 

خۆشەویستیدا؟
ت��ی��ۆری ئ���ال���وودەب���وون پ��ێ��ی وای��ە 
دەروونییە،  نەخۆشییەكی  خۆشەویستی 
نەخۆشی  نیشانەكانی  لە  یەكێكە  یان 
گرێیە  كۆمەڵێك  كۆی  یان  دەروون��ی، 
دەچێت،  ئالوودەبوون  حاڵەتی  لە  كە 
حاڵەتێكە  بۆ خۆشەویستی  پەنابردن  یان 
شوێن  بە  دەچێت  گ��ەڕان  حاڵەتی  لە 
ئەڵتەرناتیڤێكدا كە ببێتە مایەی حەوانەوە، 
ماددە  بۆ  پەنابردن  حاڵەتی  لە  هەروەك 

بێهۆشكەرەكاندا ڕوودەدات.
تیۆرە،  ئەم  شوێنكەوتووانی  لە  هەندێك 
لەنێوان  پەیوەندییەك  هیچ  وایە  پێیان 
لەو  نییە،  ئالوودەبووندا  و  خۆشەویستی 
خاڵەدا لەیەك دەچن كە هەردووكیان بە 

شوێن شتێكدا دەگەڕێن كە حەوانەوەیان 
پێ ببەخشێت. 

ئاڕاستەیەكی دیكە لە تیۆری ئالوودەبووندا 
بەهێز  پەیوەندییەكی  وایە  پێی  هەیە كە 
ئالوودەبووندا  و  خۆشەویستی  لەنێوان 

هەیە كە خۆی دەبینێتەوە لەمانەدا:
1- مرۆڤ لە هەریەك لە خۆشەویستی و 
لە ئالوودەبووندا، بە ئەزموونێكی بەهێزدا 
دەیهەژێنێت،  ناخەوە  لە  كە  دەڕوات 
بەكارهێنانی  و  خۆشەویستی  حاڵەتی  لە 
زیاتر  مرۆڤ  بێهۆشكەرەكاندا،  ماددە 
خود-ی خۆی دەبینێت و زیاتر ڕووە و 

جیهانی دەرەكی كراوەتر دەبێت.
2- خۆشەویستی ڕێزگرتن و عەشقێكی 
كە  تیادایە  كەسە  ئەو  بۆ  ناكۆتاییمان 
هەڵەكانی  بەمەش  دەوێ��ت،  خۆشمان 
لە  چاومان  و  نابینین  خۆشەویستەكەمان 
لەبەردەم  و  دەبێت  كوێر  بەرامبەریدا 
لە  دەك��ەی��ن.  لێ  ب��ەرگ��ری  خەڵكیدا 
ئالوودەبوو  كەسی  ئالوودەبوونیشدا، 
عاشقی ئەو ئالوودەبوونەی خۆی دەبێت 
حاڵەتی  لە  دەك���ات.  لێ  ب��ەرگ��ری  و 
ئالوودەبوو  وایە،  هەر  ئالوودەبوونیشدا 
كەسانی  ب��ری��ن��دارك��ردن��ی  و  ڕەخ��ن��ە 

چواردەوری قبووڵ دەكات.
و  م��رۆڤ  ت��وان��ای  خۆشەویستی   -3
نوێیەكانی  مەسەلە  لەگەڵ  گونجاندنی 
ه��ەروەه��ا  دەك���ات،  ئاشكرا  ژی��ان��ی، 
بە  م��رۆڤ  ه��ەروای��ە،  ئالوودەبوونیش 
خ��ۆی،  گونجانی  ئاستی  هەقیقەتی 
و  عاشق  لە  یەكە  هەر  دەبێت،  ئاشنا 
ئالوودەبوو، جیهانێك لە خەیاڵی تایبەت 

بە خۆیان هەیە.
و  خۆشەویستی  ل��ە  ه��ەری��ەك��ە   -4
و  ئ��ازار  لە  زۆر  بڕیكی  ئالوودەبوون، 
بەختەوەرییان لەگەڵدایە. خۆشەویست و 
عاشقەكان بە هۆی سۆزی كڵپەگرتوویان 
زۆر  ئازارێكی  بە  هەست  دڵیاندا،  لە 
ئالوودەبووانیش  ه��ەروەه��ا  دەك���ەن، 
ئ��ازارە  ئ��ەو  خۆیان  چ��اوی  بە  خۆیان 
كۆمەاڵیەتییە  و  جەستەیی  و  دەروون��ی 
دروست  بۆی  ئالوودەبوون  كە  دەبینن 
و  عاشق  لە  هەریەك  ب��ەاڵم  ك��ردوون، 
دڵخۆشە  و  بەختیار  ئالوودەبوو،  كەسی 
بەو ئازارە، یان هەست بە بەختەوەری و 
چێژێك دەكەن بە هۆی ئەو خۆشەویستی 

ئازار  هەستی  كە  ئالوودەبوونەوە  یان 
تێبینی  هەروەها  دەكاتەوە.  كەم  تیایاندا 
كەسی  و  عاشق  لە  هەریەك  دەكەین 
ماسۆشیان  و  سادی  ڕەفتاری  ئالوودە، 
و  دەبن  دڵڕەق  هەندێجار خۆیان  هەیە، 
چێژ لەو دڵڕەقییە وەردەگرن، یان چێژ لە 

دڵڕەقی بەرامبەرەكەیان وەردەگرن.
لەسەر  ئ��ال��وودەب��وو  ل��ە  ه��ەری��ەك   -5
م��اددە  ئ��ال��وودەب��ووی  و  خۆشەویستی 
بێهۆشكەرەكان لە هەستێكی گوماناویدا 
دەژین، بێ ویستی خۆیان هەست دەكەن 
ڕووبەڕووی خۆشەویست یان ئەو ماددە 
دەهێنن  ب��ەك��اری  ك��ە  بێهۆشكەرەی 
بەو  ئەگەر دڵنیاش بن  تەنانەت  دەڕۆن، 
هەردووكیان  دەبن،  زیان  تووشی  كارە 
یان  سۆز  و  هەست  كۆنترۆڵی  ناتوانن 

ئالوودەبوونەكەیان بكەن.
لەسەر  ئ��ال��وودەب��وو  ل��ە  ه��ەری��ەك   -6
بێهۆشكەر،  م��اددەی  یان  خۆشەویستی 
م��اددەی  ی��ان  خۆشەویستی  ب��ۆ  پەنا 
بێهۆشكەر دەبن بۆئەوەی لە گیروگرفتی 
دەروونی یان بارودۆخی دەرەكی هەڵبێن 

و ڕابكەن.
ئ��ال��وودەب��وون��ی  ل��ە  ه���ەری���ەك   -7
بێهۆشكەرەكان،  ماددە  و  خۆشەویستی 
ماددانەی كە  ئەو  یان  خۆشەویستەكەی 
و  بێ  لەالیەوە  و  دەیەوێت  دەیخوات، 
لەدەستی  نەك  ئەوەی  لەترسی  هەیبێ، 
بدات، دەبینین كەسی عاشق زیادەڕۆیی 
زیاتر  مانەوەی  بۆ  ئارەزووی  لە  دەكات 
لەگەڵ خۆشەویستەكەی و پێكەوەنووسان 
بڕی  ئالوودەبووش  كەسی  لەگەڵیدا، 
زیاتر لەو ماددە بێهۆشكەرانەی دەوێ و 
ده یەوێت بۆ یەدەگ هەمیشە بڕی زیاتری 

هەبێت.
بە  خۆشەویستی  كاتێك  بڵێین،  ماوەتەوە 
ئالوودەبوون دەشوبهێنن، ئەوە دەگەیەنێت 
لە  جۆرێكە  خۆشەویستییە  ج��ۆرە  ئەم 
تێكچوونی  ل��ە  بڕێك  ك��ە  نەخۆشی، 
تیادایە و دەكرێ لە ڕیزی ئەو نیشانانەی 

خۆشەویستیدا دایبنێین.

سەرچاوە:
د. فەوزیة دریع، سؤال فی الحب

 ،2008 االول��ی  الطبعة  االول،  الجز ء 
منشورات الجمل
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مرۆڤ،  نیشتەجێبوونی  شوێنی 
دەروون��ی  ب��واری  لەسەر  كاریگەری  
هه یه  و لە دێرزەمانەوە ئەم كاریگەرییە 
و  زانایان  سەرنجڕاكێشانی  مایەی  بۆتە 
لە كۆمەڵی كوردیدا  پێداوە.  گرنگییان 

نەریت  و  بیروباوەڕ  لە  جۆرێك  وەك 
خانوو  دەی��ەوێ��ت  كەسێك  كاتێك 
و  ڕووە  ئ��اڕاس��ت��ەی  زی��ات��ر  بكڕێت، 
ڕۆژهەاڵت گرنگ بووە بەالیانەوە، یان 
گرنگی دراوە بە بابەتی جوانكاریی ناو 
ماڵ و دیكۆر، یان هەڵواسینی هەندێك 
لە  ئ��ه وه ی  وه ک  كانزا،  وەك  م��اددەی 
بۆ  ه��ەڵ��ده واس��را  ئەسپ  ناڵی  كۆندا 
یان  پیس،  چ��اوی  دوورخستنەوەی 
كێوی  گیاندارێكی  سەری  هەڵواسینی 
دەرگای  بەردەمی  لە  قۆچەكانیەوە  بە 

یان  ماڵەكە،  ناو  بۆ  ژوورەوە  چوونە 
پێشتر  ئه گه ر  ن��ەده ك��ڕرا  خانوویەك 
تیادا  ناخۆشی  كارەساتی  یان  ڕووداو 
کام  هیچ  تائێستا،  بەاڵم  ڕوویدابێت. 
زانستێك  بە  نەبەستراونەتەوە  لەمانە، 
كە  دیاریكراوەوە.  فەلسەفەیەكی  یان 
دیكۆری  و  جوانكاری  دەمانەوێت 
دڵی  بە  ئەوا  بگۆڕین،  ماڵەكانمان  ناو 
هەڵی  بێت  جوان  پێ  چیمان  خۆمان 
دەبژێرین لە كەلوپەل یان لەڕێی مۆدێل 
ڕێك  كارانە  ئەو  الساییكردنەوەوه   و 

شوێنی 
نیشتەجێبوون 

كاریگەری 
لەسەر بواری 

دەروونی 
هه یه

نازەنین عوسمان محەمەد* 
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ماددانە  كام  ناپرسین  ئیدی  دەخەین، 
لە كوێ  و  و  هەڵبواسین  باشن و چی 

بۆچی؟ 
ماڵەكان  ناو  پێداویستیی  و  شوێن  ئایا 
هەیە؟  مرۆڤەكان  لەسەر  كاریگەریان 
یا ئەوە مرۆڤ خۆیه تی کە وا دەكات 
ئ��ەوە  ی��ان  ب��ن؟  دڵگیر  شوێنەكان 
دڵتەنگیی  بۆ  هۆكارن  كە  شوێنەكانن 
لە  دەروون���ی  ب��اری  ئایا  مرۆڤەكان؟ 
شوێنەوە دەگوێزرێتەوە بۆ مرۆڤ، یان 

لە مرۆڤەوە دەگۆێزرێتەوە بۆ شوێن؟ 
زانستێك  بۆچوونی  بەپێی  بابەتەدا  لەم 
 Fang shuoy شوی  فەنگ  بە  كە 
ئەم  وەاڵم��ی  دەدەم  ه��ەوڵ  ن��اس��راوە، 

پرسیارانە بدەمەوە.
هونەری فەنگ شۆی چییە؟

فەنگ شۆی، ئەو فەلسەفە كۆنە چینیەیە 
كاریگەریی  ب��واری  بە  گرنگی  كە 
وزەی شتە نازیندووەكان دەدات لەسەر 
ده روونی مرۆڤ. هەندێك دەڵێن لە پێش 
هەندێكیش  هەیە،  ساڵەوە  هەزار  چوار 
دەڵێن له پێش سێ هەزار ساڵەوە بوونی 
هەیە، ئەم فەلسەفەیە كەسانی شارەزا لە 
ڕێكخستن و جوانكاری كۆشكی شا و 
هێناوە، شا و  بەكاریان  ئیمپڕاتۆرەكاندا 
كەسانی  نەیانویستووە  ئیمپراتۆڕەكانیش 
ئاسایی درك بەم فەلسەفەیە بكەن و لە 
بەاڵم  بهێنن،  بەكاریان  خۆیاندا  ژیانی 
فەلسەفەیە،  ئەم  مامۆستایانی  لە  یەكێك 
بەم  بكاتەوە،  باڵوی  كە  دەدات  بڕیار 
كەسانی  چاوی  بەر  دەكەوێتە  جۆرە 
ئاسایی-ش، بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە، 
وا  زانستێكی  و  فەلسەفە  كە  ئەوەیە 
خۆی  گرنگیی  تائێستاش  چۆن  كۆن، 
له   چونكە  دێت؟  بەكار  هەر  و  ماوە 
زۆر  بە  گرنگی  سەردەمیانەدا،  زانستی 
وەك  بابه تە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  دراوە،  شت 
بۆیە  وەهایه،  خرابێت  پشتگوێ  ئه وه ی 
زانستێكی دیكە،  گرنگە که وەك هەر 
بخوێنرێت. له به ر ئه وه ش كە ئەم زانستە 
پێویستە.  بۆ هەموو كەسێك، وه ک یه ک 
ئێستا لە هەندێك واڵت كۆرسی تایبەت 
بەم زانستە دەكرێتەوە و كەسانێكی زۆر 
بەشداری  پیشەكان،  و  كار  هەموو  لە 
تیادا دەكەن. بابزانین ئەم زانستە چییە و 

چۆن بیناسین؟

 Fang shuoy شۆی  فەنگ  وشەی 
ئاو  و  با  واتای  به   و  وشەیەكی چیینیە 
فەلسەفەیە،  ئەم  هزریی  بنەمای  دێت. 
نییە  مردوو  سروشت  كە  وایە  بڕوای 
و هەناسەی زیندووەكانە و هەر شتێك 
ڕۆحی تیا بێت لە یەك بنچینەوە هاتووە. 
ئەمە زانست و هونەری ئەو وزە زیندووەیە 
كە لە ژینگەدایە و لە گەردوونەوە دەر 
یاساكانی  پەیڕەوی  ئەگەر  دەدرێ، 
بكەیت، ئەوا تەندروستی و كامەرانی و 
پیت و بەرەكەت، ڕووت تێدەكات. ئەم 
هونەرە ئێستا لە جیهاندا زۆر باڵوەو لە 
تایوان و سەنگافورە و هونگ کۆنگ 
و زۆر شاری چین، هەروەها لە ئەوروپا 
ده درێ  پێ  گرنگیی  ئەمریكاش  و 
بدەنە  پارە  ئاماده ن  و  سەیرە  الیان  و 
شارەزایەكی فەنگ شۆی تا هاوكاریان 
بكات بۆ دیكۆری خانوو و ماڵەكانیان. 
بۆ نموونە دانانی ئاوێنە لەسەر پەنجەرە 
دەرەوەی��ه وه ،  دیوی  لە  دەرگاكان  یا 
لەناو چوار چێوەیەكدا، كە سێ خەتی 
دەركردنی  بۆ  بێت،  لەسەر  هاوتەریبی 
زەنگ  هەڵواسینی  خراپەكانە.  ڕۆحە 

بەرەنگاربوونەوەی وزەی خراپە. 
خۆسازاندنە  شوی،  فەنگ  لە  مەبەست 
لەگەڵ سروشتدا. دەكرێ بڵێن جۆرێكه  
لە چارەسەری دەروونی بە وزەی شوێن. 
)وزەی  شوێنە  وزەی  ڕێكخستنی  یا 
بۆ  سوودی  جۆرێك  بە  كەلوپەلەكان( 
شۆی،  فەنگ  هەبێت.  مرۆڤ  وزەی 
هۆكاری بەدیهێنانی هاوسەنگییە لەنێوان 
ژینگەكەی،  و  مرۆڤ  ناوخۆی  وزەی 
دار  پێنجن:  سروشتیش  ڕەگەزەكانی 
زەوی.  و  و  ئ��او  و  ئاگر  و  كانزا  و 
ئاو.  و  با  وات��ا  ش��ۆی،  فه نگ  وش��ەی 
زەویە.  لەسەر  ئاو   و  ئاسماندایه  لە  با 
شاراوەیان  كاریگەریی  هەردووكیان 
ڕەگەزە  دوو  ئەم  هەیە.  مرۆڤ  لەسەر 
بە یەكەوە كاریگەریان لەسەر سروشتی 
مرۆڤ  دەبێت  بۆیە  هەیە،  زەوی��ش 
بگونجێت لەگەڵ ئاو و بادا. ئەم هونەرە، 
یاسای  و  زانست  ئاستی  بە  گەیشتووە 
هونەرە  ئەم  هەیە.  خۆی  ڕێكخستنی 
ورد ده بێته وه  له ورده کاریی درككردنی 
مرۆڤ بە شوێن و به دەوروپشتی خۆی 
به پلەی هەماهەنگی مرۆڤ و ئەو شوێنە، 

مەرجی  شێوە،  باشترین  بە  ئەوەی  بۆ 
بكات  فه راهه م  خۆی  بۆ  نیشتەجێبوون 
بهێنێت.  بەدەست  كامەرانی  زیاتر  و 
فەنگ شوی، مامه ڵه کردنه  له گه ڵ وزەی 
شوێن، تا هاوسەنگی لە ژیاندا دروست 

بێت و باشترین ئەگەر بێتە دی.
و  نەریت  كۆمەڵە  وەك  هونەرە  ئەم 
بۆ ڕێكخستن  مەراسیمێك دەركەوتووە 
ئەوە  هەوڵی  شوێنەكان،  جوانكاریی  و 
دەدات كە بگات بە ڕێوشوێنی نوێ بۆ 
دەرکكردنی وزەی زیاتر و دەرخستنی 
هێمائامێزی  ئه فسوونی  تایبەتمەندیی 
هونەری  بەكارهێنانیان.  و  شوێن 
ڕۆژهەاڵتییە،  هونەرێكی  شۆی،  فه نگ 
توانیویه تی زیاتر گەشە بكات و بگات بە 
یەكێك لە بنەما زانستییه  جوانكارییه کانی 
دەدات  ئه وه   بۆ  هەوڵیش  هاوچەرخ. 
دیكەش  ه��ون��ەرەك��ان��ی  ه��ەم��وو  ك��ە 
ڕێكخستنی  لە  بكات  پێ  بەشداری 
شوێنی نیشتەجێبوونی مرۆڤ و شوێنی 
كاركردنی مرۆڤدا و داڕشتنی دیزاینی 
بە  گەیشتن  پێناوی  له   ت��ەالرس��ازی، 
شوێن  بەرهەمهاتووی  شێوەی  باشترین 
چ لە ڕووی بینینەوە، یان تەالرسازییەوە، 

یان ئاوەدانییه وە.
نووسەرێكی  ك��ە  وای���درا،  نانسیلی 
كتێبێكدا  لە  هونەرەی  ئەم  ئەمریكییە، 
خستۆتەڕوو بە ناونیشانی وزەی شوێن. 
هونەرەی  ئ��ەم  گشتییەكانی  ئامانجە 
بە  ئ���ەوەی  دوای  و  ش��ی��ك��ردۆت��ەوە 
دایڕشتۆتەوە،  ئەمریكی  شێوەیەكی 
لە  باسی  كتێبەكەی  بەشی  ی��ەك��ەم 
بە  دەك��ات  ه��ون��ەرە  ئ��ەم  پەیوەندی 
دەسەاڵت  "شوێن،  دەڵێت:  و  مرۆڤەوە 
هەیە،  خۆی  بە  تایبەت  ئه فسوونی  و 
وزەی  و  تایبەتمەندی  شوێنێك  هەموو 
و  نهێنیی جوانی  هه روه ها  هەیە.  خۆی 
تایبەتمەندیی فیزیایی خۆیشی هەیە، هەر 
مرۆڤ  پێویستە  هونەرە،  ئەم الی  بۆیە 
بكات  شوێن  تایبەتمەندیی  بە  هەست 
هەوڵی پاراستنی هاوسەنگی پەیوەندیی 
پێكهێنەرەكانی  ڕەگ��ەزە  ئاڵوگۆری 
شێوازە  لەو  پێویسته  بدات.  شوێنەكە 
تێبگەین كە ڕەگەزی چواردەور، ژینگە 
دەبەستێتەوە.  پێکه وه   دروستكراوەكە 
پێویسته ڕێكخستنیان بە جۆرێك گونجاو 
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پێداویستییه کانی  پڕكردنەوەی  بۆ  بێت 
و  فیزیایی  ژیانی  مەرجی  تا  م��رۆڤ، 
كۆمەاڵیەتی مرۆڤ باشتر بێت. پێویستە 
مرۆڤ هەست بە شوێن بكات، ئەوەش 
ڕاهێنانی لەسەر بكرێ تا پەرە بسێنێت. 
ئەم هەستكردنە جەوهەری زانیارییەكانی 

فەنگ شۆیە.
فەنگ شۆی، ئەم وشە چینیە، لە بنچینەدا  
گرنگیی باو ئاو دەردەخات. واتە ڕۆڵی 
كارای ژینگەی سروشتی لە ژیاندا. ئەم 
چەمكە ئاماژەیە بۆ شوێن و تایبەتمەندی 
و مێژووەكەی، فەنگ شۆی، لە چینی 
ڕەگەزێكی  چەند  بە  پشتی  كۆندا 
یارمەتی  كە  ئه وانه ی  دەبەست،  سادە 
جوانكردنی  و  شوێن  دروستكردنی 
ناوەند  كە  دادەن��ا  وای  دەده ن.  شوێن 

كاریگەری  خ��راپ،  چ���واردەوری  و 
خراپ دەكاتە سەر پەیوەندی مرۆڤ و 
ناوەندەکه  و زیانی پێ دەگەیەنێت. ئەم 
هونەرە، جۆرەها خوێندنگە و پڕۆگرامی 
قوتابخانەی  دیارترینیان،  هەیە.  خۆی 
گرنگی  ك��ە  وێناندنه  ی��ان  وێنەیی 
بەكارهێنانی  هەستەكان.  به   ده دات 
ڕەنگ  بەكارهێنانی  و  بینین  هەستی 
كردنەوەیان.  شیكار  و  شێوەكان  و 
ئەرێنی  خاڵی  لێكۆڵینەوەی  هەروەها 
قوتابخانانە،  ئەم  دەكات.  بۆ  نەرێنی  و 
شیكردنەوەیان جیاوازە بۆ ئەو دیاردانەی 
که  ئێمه هەستیان پێدەكەین. بۆ نموونە 
بۆ  مەترسییەك  وەك  شاخ  هەندێكیان 
مرۆڤ دەبینن، هەندێكی دیكەیان شاخ 

وەك پارێزەرێك بۆ مرۆڤ دەیبینن.
قوتابخانەی هەڕەمی لە هونەری فەنگ 
شێوەی  له سەر  ده بێته وه   ورد  ش��ۆدا، 
كلیلی  دەكاتە  قیبله نوما  و  هەڕەمی 
شوێن  بە  پەیوەندی  شیكردنەوەی 
پێشبینییە  ماددییەوە.  ن��اوەن��دی  به  و 
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ەی ئ��ەوەی��ە ك��ە شاخ 
بۆ  گونجاوە  شوێنێكی  ک��ۆس��ار،  یا 
نیشتەجێبوون. ئاو ڕەگەزێكی سەرەكییه  
داناوە.  ئاو  بە  هەڕەمەكەی  بنكەی  و 
دێت،  زەوی  یا  خۆڵ  ئەویش  دوای 
و  مرۆڤە  ماڵی  پ��ارێ��زەری  وەك  كە 
ژیانی  ڕەوتی  بۆ  دادەنێت  سنوورێك 
ڕۆژانە. چونکه لە ئاو و خۆڵ، سەوزایی 
دروست دەبێت. لە سەرووی ئەمانیشەوە 
مەملەكەتی گیانداران دێت، لە لوتكەی 
شاراوەكان  شتە  و  نهێنی  هەڕەمەكەدا 
ئەم  سەرەكییەكانی  پێشبینییە  لە  هەن. 
ئێمە  لەبەرئەوەی  ئەوەیە:  قوتابخانەیە 
بەشێكی بچووكی هەبوونە مەزنەكەین، 
پێویسته ڕێز لەو شوێنە بگرین كە تیایدا 
مەزن  دیارییەكی  وەك  چونكە  دەژین، 
بە  و  بوێت  خۆشمان  پێویستە  و  وایە 

سۆزەوە لێی بڕوانین.
بنەما و ڕەگەزەكانی فینغ شۆی 

یەكەم: "داو" واتە ڕێگای یەكێتی سیفەتی 
ئەندامی  یەكێتی  و  مرۆڤ  پێكهینەری 
لە  چ  چ���واردەوری،  جیهانی  لەگەڵ 
سەوزایی و شتە نازیندووەكان. پاراستنی 
لە  پارێزگاریكردن  واتە  چەمكە  ئەم 

پەیوەندی بەتین لەگەڵ ژینگە.

بە  وات���ە  "ی��ن��گ–ی��ان��گ"  دووەم: 
شێوەیەكی  هاوسەنگی، كە  دەستهێنانی 
دژیەكانە  ئەم  دژیەکه كانە.  هاوسه نگیی 
بە جوانترین شێوە بۆ جوانكردنی شوێن 
و ماڵ بەكاردێن، بۆ نموونە بەكارهێانی 
بەیەكەوە.  ڕەنگی كاڵ  و  تۆخ  ڕەنگی 
بەیەكەوە.  ڕەفە  ڕیزه  و  بەرز  دیواری 
شوێنی شێدار و شوێنی وشك به یه که وه . 
یان  ینگ  یەكێكیان  زیادكردنی  جا 

یانگ بۆ گونجاندنی شوێنەكەیە.
وزەی  واتە  "تشی"  سێهەم:  ڕەگەزی 
ژیان. جەوهەری ئەم بیرۆكەیە، ئەوەیە 
زی��ن��دوودا  ب��وون��ەوەری  لە  وزە  كە 
بۆیە  نییە،  نازیندوودا  لە  بەاڵم  هەیە، 
لە  ده کات  هاوكاری  زیندوو  وزەی 
نازیندووەكاندا،  شوێنە  ژیاندنەوەی 
كە دەكرێ بە زیادكردن، وەك دانانی 
ئەو  شوێنانەدا،  لەم  گیا  و  سەوزایی 
شوێنانەشدا  لەو  بکرێ.  زیاد  وزەیە 
تیدایە  زۆری  "تشی"ی  وزەی  كە 
كتێبەكە  نووسەری  بكەینەوە.  كەمی 
لە  كاتێك  دەڵێت:  وای��درا  نانسیلی 
مانای  دوای  بە  وش��ەدا  فەرهەنگی 
كە  زانیم  گ��ەڕام،  زیندوودا  وزەی 
نازیندوو  لە  زیندوو  سیفەتێكە  ئەمە 
پێكەنین  جیادەكاتەوە. ئەم شتە مایەی 
پێویستی  شوێنێك  هەموو  من.  بۆ  بوو 
بە وزەی "تشی" هەیە، ئەو بڕەی تشی 
ئەو  فه رمانی  و  ئ��ەرك  بە  پەیوەستە 
"تشی"،  ڕەگ��ەزی  كەمیی  ژوورەوە. 
ن��ازی��ن��دووی��ی.  و  بەستوویی  وات���ە 
زیادبوونیشی پشێوی باڵو دەكاتەوە لە 
"تشی"  ڕەگەزی  پێویستە  شوێنەكەدا. 
بجووڵێت.  شوێنەكاندا  لە  ئازادی  بە 
بكەوێت.  بەربەستەكان  بەر  نابێت 
پێداویستی  لەبەر  ژوورێكدا  لە  ئەگەر 
بۆوە  ئاستەم جێت  بە  كەلوپەلەكان  و 
هەندێك  پێویسته  ئەوا  دانیشتن،  بۆ 
لە  "تشی"  ڕەگ��ەزی  الببەیت.  شت 
ناكات.  جووڵە  ئاڵۆزەكاندا  شوێنە 
ئەو وەك خوێنە لە بۆرییەكانی لەشدا. 
كە  شوێنانەدا  لەو  زیندووە  وزەیەكی 
با "تشی" لە  بهێڵن  خەڵك لێی دەژی. 
لە  بجووڵێت  ئاسانی  بە  ماڵەكانتاندا 
ئیدی  وەردەگرن،  پاداشت  بەرامبەردا 
هەست بە جۆش و خرۆشێكی بەرز و 

ژووری نووستن 
پێویسته تەسك نەبێت 
و تاقمی نووستن زۆر 

گەورە دیار نەبێت 
لەچاو قەبارەی 
ژوورەكە خۆیدا. 

هەبوونی نێوه ندی 
بەتاڵ لەناو ژووردا، 
بواری بیركردنەوەی 

باش دەدات بە مرۆڤ. 
چونكە تاقمی گەورە 
لە ژووری بچووكدا، 

وەك ئەوە وایه كە ناخ 
و دڵی مرۆڤ بگریت و 
نه هێڵیت بە ئازادی بیر 

بكاتەوە
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دواتر هه ست بە به رزی هێزی ده روون 
و هه وڵدان و باوەڕ بەخۆبوون ده که ن.
چوارەم ڕەگەز بریتییە لە: "ئاگر و خۆڵ 
ئەنجامی  لە  تەختە"،  و  دار  و  كانزا  و 
ڕەگەزانە  ئەم  نێوان  ئەرێنی  كارلێكی 
شوێنەكە  جوانی  شێوەیەكی  بەیەكەوە 

بەدی دەهێنرێ.
لەم هونەرەدا ورده کاری دەخرێتە سەر 
هەڕەمیەكان،  قوتابخانەی  هەستەكان، 
شیكردنەوە  سەر  دەخاتە  ورده ک��اری 
پ��ەرچ��ەك��ردارە  و  ك��ەل��ت��وری��ی��ەك��ان 
كارتێكەر  بە  بەرامبەر  فسیۆلۆژییەكان 
ڕێگەی  لە  دەرەك���ی  ب��ارودۆخ��ی  و 
بینین  هەستی  بەتایبەت  هەستەكانەوە، 
كارلێكی  ڕەنگێك  هەر  ڕەنگەكان.  و 
دەروون�����ی  و ئ���ام���اژەی ه��ون��ەری 
بنەمای  ڕەنگ  هەیە.  خۆی  به  تایبه ت 
شیكردنەوەی كەلتووری هەڵچوونەكانە. 
بێگومان ڕەنگەكان و ئاماژەكانی بەپێی 
لەم  بەاڵم  دەگۆڕرێ،  جیاجیاكان  وزە 
گشتی  ئ��ام��اژەی  هەندێك  ه��ون��ەرەدا 
ڕەنگی  س��وور  ڕەنگی  وەردەگ��ی��رێ. 
شوێنێك  بۆ  زیادكردنی  بۆیە  خوێنە، 
ژی��ان،  قووڵیی  لەسەر  دان��ه  دڵنیایی 
یارمەتی ڕێزگرتنی هەستەكان دەكات. 
سەربەخۆییه   هێمای  شین،  ڕەنگی 
شینی  سەركێشییە.  خولیابوونی  و 
هاوكاریی  و  ناڕوونی  بۆ  هێمایە  تۆخ 

هیواوه رگرتن )میدیتەیشن( ده کات.
هه سته کانی  لە  سوود  پێویستە  دوات��ر 
بیستن و بۆنکردن و به رکه وتن ببینرێت 
بۆ جوانكردنی شوێن لەو ماددانەی لێی 
کاتێک  چۆنه  ده نگدانه وه یان  پێكدێت. 
چۆنه،  بۆنیان  ده که وێت،  به ر  شتێکیان 

یان نەرمی و ڕەقی ڕووەكانیان چۆنه.
ئەو كەسانەی كە شارەزای ئەم هونەرە 
پزیشك  وەك  كۆندا  چینی  لە  ب��وون 
وزەی  بە  چارەسەریان  كە  دەناسران 
زیندوو دەكرد. پشكنینیان بۆ ئەو خۆڵە 
بینا دەكرا،  لەسەر  دەكرد كە خانووی 
ماڵ،  ن��او  ڕێكخستنی  پێش  چونكە 
دروستیی  له   و  سەالمەتی  لە  پێویسته 

چوار دەورەكەی دڵنیا بین.
تیری  بۆ دەچێت كە  هونەرە وای  ئەم 
)سهم( شاراوە هەیە كە لە که لوپه له کان 
هەڵدەدرێن،  تەالره كانەوە  و  شوێن  و 

ئەم تیرە شاراوانە شتی ورد لە دەرووندا 
دەورروژێنن، هەندێك لەم تیرانە مرۆڤ 
توڕەی  و  دەوروژێنن  توندی  بە  زۆر 
کوالێتیی  و  مرۆڤ  بۆ  زیانی  دەكه ن، 

كاركردنی دەبێت.
وزەی  شەپۆلی  بۆ  ئاماژەن  تیرانە  ئەم 
سوچی  لە  و  نابینرێن  كە  شتەكان 
دەردەچن.  كەلوپەلەكانەوە  و  بیناكان 
وه ک چۆن گه ر مرۆڤ بە سەیركرنێكی 
هه ر  بڕوانن،  یەكدی  لە  تیژ  و  توند 
واش لە سوچی دیواره کان و که لوپه له  
گەورەكانەوە، یان له  خەتی تیژی ژێر 
مرۆڤ  ئاڕاستەی  بە  كە  بنمیچه كانەوە 
مرۆڤ.  بۆ جەستەی  هه یه   زیانی  دێن، 
وایه  پێیان  زانستە  ئەم  شارەزایانی  بۆیە 
و  خراپە  لێژدا  بنمیچی  لەژێر  نووستن 
و  دەروونی  شڵەژانی  تووشی  كەسەكە 

پشێویی نووستن دەكات.
هەندێك  زانستە،  ئ��ەم  ش��ارەزای��ان��ی 
بە  گرنگیدان  بۆ  داڕشتوە  ڕێنماییان 
ناو  جیاوازەكانی  ژوورە  به  و  شوێن 
بەسەر  خێرا  گوزەرێكی  دەكرێ  ماڵ، 

ئەم بۆچوونانەدا بكەین بەم شێوەیە:
دەرگای چوونە ژوورەوەی سەرەكی 

بۆ ناو ماڵ
سەرەكی  ژوورەوەی  چوونە  دەرگای 
بۆ ناو ماڵ خاڵی جیاكردنەوەی ماڵ و 
جیهانی دەرەوەیە. سەرچاوەی هاتوچۆی 
ته وژمی بایه كە له م خاڵه وه  دەردەچێت 
دەتوانێت  شوێنە  ئەم  ژوورەوە.  دێتە  و 
خراپ  یان  باش  بەختی  ب��ڕی��اردەری 
بێت بۆ دانیشتووانی ماڵ. هەندێك ماڵ 
تەنیشت  ژوورەوەی  چوونە  دەرگ��ای 
چوونە  دەرگ��ای  هەیە.  پشتەوەی  یان 
باشی  كاریگەری  تەنیشت،  ژوورەوەی 
سەرەتاوە  لە  هەر  توانرا  ئەگەر  هەیە، 
چوونه   ده رگ��ای  ئەو  دابنرێت،  بۆی 
تیشكی  به یاندا  له   كە  ژووره وه ی���ه ی 
لەوەی  باشترە  زۆر  دەدات،  لێ  ڕۆژی 
ڕێرەوی  لەگەڵ  چونكە  تاریكە،  كە 
وه رگرتنی سروشتیانه ی وزەدا، گونجاوە 
بۆ ئەو كەسانەی که  له  به یانیاندا لێوەی 
ئەو  ك��ارك��ردن.  ب��ۆ  دەرەوە  دەچ��ن��ە 
دار  و  باخچە  بەسەر  که   ده رکه یه ش 
مندااڵندا  خوێندنگەی  و  درەخ��ت  و 
هەیە  كاریگەری  زیاتر  دەڕوان��ێ��ت، 

ئه وه دا  له چاو  ماڵ،  دانیشتووانی  لەسەر 
که بەسەر شوێنی خۆڵ و خاشاك یان 
نەخۆشخانە یان پۆلیسخانەدا ده ڕوانێت. 
با دەرگای سەرەكی فراوان بێت و زۆر 
وزە  تاوه کو  دانەنرێ،  لەوێدا  كەلوپەل 
بە ئازادی هاتوچۆ بكات. به اڵم دانانی 
ئینجانە و گوڵ و گیای سروشتی له وێدا 
له   ئۆكسجین زۆرت��ر ده ک��ات  ڕێ��ژه ی 
ناو  بۆ  بادا  ته وژمی  ژووره وه ی  هاتنه  
بە  سه ره کی  دەرگ��ای  ئەگەر  ماڵەكە. 
بێت  ڕۆژه��ەاڵت  باشووری  ئاڕاستەی 
ئه وا ئەو وزەیەی که  لێی دێتە ژوورەوە، 
باشه بۆ داهێنان و سازان و هاوسەنگی 
و پەیوەندیی باش بە كەسانی دیكەوه  و 
ڕێكخستنی دارایی باش. ڕەنگی دەرگا 
ئه گه ر سەوزی تێر، یا شین یان كرێمی 
تەختە  لە  دەرگا  دەسكی  باشە.  بێت، 

بێت باشترە.
ژووری نوستن   

پێویستە  كە  ژووران���ەی  لەو  یەكێكە 
چونكە  بدرێ،  پێ  زۆری  گرنگییەكی 
بەسەر  تیادا  سەعاتی   8 7تا  نزیكەی 
و  دایك  نووستنی  ژووری  چ  دەبەین. 
باوك، چ هی منداڵەكان. ژووری نووستن 
پێویسته تەسك نەبێت و تاقمی نووستن 
زۆر گەورە دیار نەبێت لەچاو قەبارەی 
نێوه ندی  هەبوونی  خۆیدا.  ژوورەك��ە 
بەتاڵ لەناو ژووردا، بواری بیركردنەوەی 
تاقمی  چونكە  مرۆڤ.  بە  دەدات  باش 
گەورە لە ژووری بچووكدا، وەك ئەوە 
بگریت و  ناخ و دڵی مرۆڤ  وایه كە 
نابێت  بكاتەوە.  بیر  ئازادی  بە  نه هێڵیت 
دەرگای  ب��ەرەو  سیسەمەكە  ئاڕاستەی 
ژوورەكە بێت. ئه گه ر سەرت الی بەشی 
باشترە.  بێت  ڕۆژهەاڵتەوە  یان  باكور 
نووستنەوە،  سیسەمی  ژێر  مەخەرە  هیچ 
باشترە  بپارێزیت.  وزە  هێمنیی  بۆئه وه ی 
له  نەك  لە تەختە دروستكرابێت  سیسەم 
ئاسن. سەرجێگاكان لە لۆكە یان خوری 
دروستكرابن. باشتره لە ژووری نووستندا 
ڕەنگی سوور و پرتەقاڵی بەكارنەهێنرێن. 
سیسەم مەنووسێنە بە دیواری گەرماوەوە 
وزە  لەو  وه رنه گرێت  كاریگەری  تا 
نەرێنیەی كە لە ئاوەڕۆكانەوە دەردەچن. 
بێت.  پەنجەرە  نزیكی  سیسەم  نابێت 

لەكاتی نووستندا پەنجەرەكان دابخە.
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لێ  كۆمپیوتەری  و  تەلەفزیۆن  نابێت 
بێت، ئەگەر هەر زۆر پێویست بوو، ئەوا 
با ماوەیەك هەبێت لە نێوان جێی خەوتن 
ژوورەك��ە  ئەگەر  ئامێرانەدا.  ئ��ەو  و 
دەرگای  با  بوو،  له سه ر  گەرماویشی 
با  درابێت.  پێوه   هه میشه   گه رماوه که  
تابلۆی ئاو و تاڤگەی لێ نەبێت، چونكە 
دەكەن.  دروست  هەناسەداندا  لە  كێشە 
وەرزشی  ئامێری  و  كەلوپەل  و  ئاوێنه  
كانزایی،  یان  كریستاڵی  كەلوپەلی  و 
ده ک��ه ن،  م��ان��دوو  مێشک  هه موویان 
دەدەنەوە.  شه پۆل  و  ڕووناكی  چونكە 
بن كە  لەو شوێنانەدا  باشترە  شتانە  ئەم 
دانیشتن  ژووری  وەك  پێویستە  وزەی 

نه ک ژووری نووستن. 
ژووری نووستن ڕووناكییەكی كزی لێ 
بێت تا یارمەتیی هێوربوونەوەی مێشك 
بدات. نابێت گژوگیا و ئینجانە لە ژووری 
نووستندا هه بێت. ژووری نووستن گه ر 
ئەو  بۆ  بێت،  ڕۆژهەاڵت  ئاڕاستەی  به  
و  كار  ژیانی  ت��ازە  كە  باشە  كەسانە 
وزه ی  و  پێكردووە  دەست  پیشەییان 
ئاراسته ی  بە  ئەگەر  ده گ��رن.  وه ر  لێ 
یارمەتی  ئەوا  بوو  ڕۆژهەاڵت  باشوری 
پێشكەوتنی ئه رێنییانه  و هاوسەنگیی کار 
بیركردنەوەی  و پیشە دەدات. هه روه ها 
پەیوەندی  و  داهێنەرانە  و  ئەرێنیانه  
دەكات.  باش  دیكە  كەسانی  له گه ڵ 
ئاراسته ی باكور وزەی زۆر دەبەخشێت 
بۆ حەزكردن لە ناوبانگ و دەركەوتن. 
ئاڕاستەیەوه   لەم  وزە  زیادبوونی  بەاڵم 
لەوانەیە هۆكار بێت بۆ دیالۆگی توند.

بەشی  لە  نووستن  ژووری  وایه  باشتر 
بێت  خانووەكەدا  ڕووب��ه ری  باكوری 
بۆ  و  دەبێت  ئارام  تیایدا  نووستن  که  
الیەنی ڕۆحی و بەهێزكردنی سێكسیش 
یارمەتیدەرە. ژووری نووستی منداڵ لە 
بەشی باكوری ڕۆژهەاڵت بێت باشترە. 
گەورەكان  بۆ  ئاڕاستەیە  ئەم  چونكە 

وزەیەكی زیاتری تیادایه.
باكوری  ئاڕاستەی   لە  نوستن  ژووری 
ڕۆژئاوا بەئاگایی و جێگیری دەبەخشێت. 
ئەگەر بە ئاڕاستەی ڕۆژئاوا  بێت، ئەوا 
دەبەخشێت.  دڵخۆشی  و  خۆشەویستی 
ئاڕاستەی  بە  ئەگەر  نووستن  ژووری 
ئارامیی  بۆ  بێت  ڕۆژئ���اوا   باكوری 

باوك و دایك باشە، چونكە وزەی ئەم 
ئاڕاستەیە جێگیر و هاوسەنگە. 

چێشتخانە  
چێشتخانە وزەی ناو ماڵە، هێمای پیت و 
ناوەڕاستی  لە  باشتر وایە كە  بەرەكەتە. 
یەكەم  كە  باشترە  نەبێت،  خ��ان��وودا 
و  ماڵ  ناو  دەچیتە  كاتێك  بێت  شوێن 
ڕاسته وخۆ بكەوێتە بەرچاوت. خواردن 
سەرچاوەی وزەیە بۆ مرۆڤ، ئەگەر لە 
شوێنێكدا ئامادەكرا كە وزە و ته وژمی 
هاتوچۆی  هاوسەنگ  شێوەیەكی  بە  با 
هێمن  ڕەنگی  بە  باشترە.  بكات  تیادا 
زەردی  ڕەنگی  وەك  بكرێت،  ڕەنگ 
كاڵ و سپی. پڕی مه كەن لە كەلوپەلی 
زۆر  شوێن  زۆر  لە  )ئێستا  ناپێویست 
لە  پ��ڕه   چێشتخانەكەیان  هەیە  م��اڵ 
مەنجەڵ  تاقمی  و  ناپێویست  كەلوپەلی 
و تاقمی شووشە كە بە هیچ شێوەیەك 
ڕی��زك��راون  تەنیا  و  بەكارناهێنرێن 
قەرەباڵغیان  و  كەوانتەرەكان  لەسەر 
دروستكردووە(. دانانی دەفرێكی پڕ لە 
میوە و چەپكێک گوڵ، بۆ ڕەنگدانەوەی 
وزەی ئەرێنی باشە لە چێشتخانەدا. ئەگەر 
و  ڕۆژه��ەاڵت  ئاڕاستەی  لە  چێشتخانە 
باشور و باشوری ڕۆژهەاڵت بێت زۆر 
و  گیا  باشتره  وا  چێشتخانەدا  لە  باشە، 
و  تەباخ  لەنێوان  چڕ  گەاڵی  و  گوڵ 
شوێنی شتنی قاپەكاندا دابنرێ بۆئه وه ی 
هاوسەنگی بدات بە هه واو وزە. تەباخ 
و شوێنی شتنی قاپەكان، نێوانیان هەبێت 
تەباخ  با  هه بێت.  شتێک  نێوانیاندا  له   و 
باشوری  بەشی  لە  بێت.  پاك  هەمیشە 
چونكە  باشترە،  بێت  چێشتخانەدا 
وزە  لەگەڵ  دەكات  هەماهەنگی  ئەمە 
سروشتییەكاندا كە بەشی باشوری زەوی 

هەمیشە خۆی گەرمە.
ژووری نانخواردن

وەك ژووری دانیشتنە، لەوانەیە ژووری 
نان  و  نەیەت  بەكار  زۆر  نانخواردن 
یان  تەلەفزیۆن  ب��ەردەم  ببه نە  خ��واردن 
بە  نانخواردنی  بەاڵم  دانیشتن،  ژووری 
دیكەی  ئەندامانی  لەگەڵ  و  كۆمەڵ 
دەبەخشێت  ئەرێنی  وزەیەكی  خێزاندا، 
به   هەستكردن  ئەنجامی  لە  مرۆڤ  بە 
پێکه وه یی له یەك گەیشتن و بەردەوامی 
لەگەڵیاندا، پێویسته پەنجەرەكەی بەسەر 

ڕەنگی  و  بڕوانێت  جواندا  شوێنێكی 
شتی  دانانی  بێت،  ك��راوە  پەردەكانی 
سروشتی وەك ئینجانەی گوڵ و گیا و 
بارێكی  ڕەنگاوڕەنگ،  ماسیی  حەوزی 
زیندوو دروست دەكات و كاریگەری 
ئارەزووی خواردن الی مرۆڤ  لەسەر 
هەیە. ئاوێنە لە ژووری نانخواردن هه بێت 
دەتوانیت  الوە  زۆر  لە  چونكە  باشترە، 
شوێنەكە ببینیت و یارمەتی بەهێزكردنی 

پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان دەدات.
ژووری دانیشتن  

خێزانە  ئەندامانی  حه وانه وه ی  شوێنی 
ب��ۆ ك���ات ب��ەس��ەرب��ردن��ی خ���ۆش و 
تەلەفزیۆن  سەیركردنی  و  خوێندنەوە 
كۆبوونەوەی  شوێنی  واتە  بەكاردێت. 
كاریگەری  دیكۆرەكەی  بۆیە  خێزانە، 
ئەندامەكان  تەندروستی  لەسەر  هه یه  
دەك��ات.  بەتین  پەیوەندییەكانیان  و 
دابنرێ  تیادا  سێبەری  درەختی  دەكرێ 
ئاماژەن  ئەمانە  چونكە  ئینجانە،  لەگەڵ 
باشه   وا  بەردەوامی.  و  پێشكەوتن  بۆ 
شتی كانزایی و كریستاڵ كە ڕووناكی 
ڕازاندنەوە،  بۆ  دابنرێن  تیادا  دەدەنەوە 
دروس��ت  ئ��ەرێ��ن��ی  وزەی  چ��ون��ك��ە  
دەكه ن. ئەم ژوورە به ڕەنگی زەرد بە 
لە  بكرێ  ڕەنگ  جیاوازەكانییەوە  تۆنە 
هەندێك شوێنیشدا سوور بەكاربهێنە بۆ 
ورووژاندنی مێشك و هه ندێ ڕه نگیش 
ڕەنگی  وەك  ببەخشێت  حەسانەوە  که 

سپی و عاجی و بێجی.
شوێنی  و  ساڵۆن  و  دانیشتن  ژووری 
كاركردن، چەند بكرێ ڕووناكییه که ی 
سروشتی بێت باشترە، چونكە ڕووناكی 
چاالكی  زیندووه و  وزەیەكی  سروشتی 
كەلوپەل  سووچی  باشترە  دەبەخشێت، 
بن  بازنەیی  و  خڕ  پێداویستییه کان  و 
تیژانە  قەراغە  ئەم  چونكە  تیژ،  نەك 
به اڵم  دەكەن،  دروست  نه رێنی  وزەی 
شێوەی بازنەیی زیاتر گونجاوه  و مایه ی 
حه وانه وه ی مرۆڤه. له  هەڵواسینی وێنەدا 
كەسەكان  تەنیای  وێنەی  باشترە  وا 
نەبن به ڵکو له  وێنەكاندا دو که س یان 
دڵخۆشەكان  ساتە  هه بن، چونكە  زیاتر 
بە  ئه مه ش  و  دەخاتەوە  مرۆڤ  بیری 
دروس��ت  ئه رێنی  وزەی  ب��ەردەوام��ی 

دەكات الی مرۆڤ.
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گەرماو و ته والێت
ئەگەر گه رماو لە ئاڕاستەی رۆژهەاڵت 
یارمەتی  بێت  ڕۆژه��ەاڵت  باشوری  و 
سەركەوتن دەدات لە ژیاندا، ئەگەر لە 
بەشی باكوری ڕۆژئاوا بێت زۆر باشترە. 
و  ڕۆژهەاڵت  ئاڕاستەی  لە  تەوالێتیش 

باشوری ڕۆژهەاڵت بێت باشە.
هەندێك ڕێنمایی گشتی بۆ 

ڕێكخستنی ناو ماڵەكەت 
ئاڵۆزی  و  شێواوی  لە  خۆڕزگاركردن 
كەلوپەلەكان بەتایبەت لە کۆگا و ژێر 
پلیكانە و ژێرزەمینی ماڵەكاندا، چونكە 
کۆبوونه وه ی  شتانە،  ئەو  كەڵەكەبوونی 
لەم  ڕزگاركردن  خۆ  نەرێنییه .  وزەی 
كەلوپەالنە ڕزگاربوونە لە وزەی نەرێنی 
و خراپ. ئەو شتانەی كە لە ماڵدان و 
بەكار نایەن، وزەكەی دەبێتە وزەیەكی 
بكەیت  ڕزگار  خۆت  ئەگەر  نه رێنی، 

لێیان زۆر باشە.
چاك  زوو  شكاوەكان  شتە  بدە  هەوڵ 
بكەیتەوە. وەك بەلوعەی ئاو و شووشەی 
پ��ەن��ج��ەرە ل��ەگ��ەڵ خ��ۆڕزگ��ارك��ردن 
ئەمانە  چونكە  خاشاك،  و  خ��ۆڵ  لە 
ئاڵۆز  مێشك  و  بیركردنەوە  لە  ڕێگرن 
یان  مرۆڤ  نەستی  هەروەها  دەك��ەن. 
هێمای  وەك  شتانە  ئەم  ناوەوە  ئەقڵی 
دیوارانەی  ئەو  دەكاتەوە.  شی  خراپ 
كە  ئ��ەوەی  وەك  تیادایە  درزی  كە 
درزی  مرۆڤایەتییەكان  پەیوەندییە 
وەك  شكاو  شتی  وایە.  كەوتبێت  تێ 
و  سەرنەكەوتن 
بۆیە  ناكامییە، 
چ��اك  زوو  ت���ا 
یان  ب��ك��رێ��ت��ەوە 
بدرێن  زوو فڕێ 

باشترە بۆ وزەی ناو ماڵ و كەسەكانی 
ناوی.

بنمیچی خانوو وا باشترە كە ڕێك بێت 
نه بێت،  تیادا  خواربوونەوەی  و  لێژی 
دەبێتە  خ��وار  و  لێژ  بنمیچی  چونكە 
هەوای  ته وژمی  ن��اوەوەی  هاتنە  هۆی 
ناپێویست كە كەسەكان ماندوو دەكات 
و تووشی ئاڵۆزیی مێشك دەبن، بۆیە وا 
باشه  بنمیچ گونجاو بێت لە ڕووی پانی 

و درێژی و بەرزییەوە.
هەمووی  دەرگاكان  كە  لەوەی  دڵنیابە 
کراوه   نیوه   و  دەكرێنەوە  ت��ەواوی  بە 
شتێكی  دواپلیكاندا  لە  ناکرێنه وه. 
قورس دابنێ وەك ئینجانەیەكی گەورە 
له   تاڤگەیەك  وەك  كە  وزەیەی  ئەو  تا 
هێواشی  خ��وارەوە  دێتە  پلیکانه کانه وه  
و  سادە  ماڵ  ناو  تا که لوپه لی  بكاتەوە. 
كەم بێت باشترە. پێویستە چۆن گرنگی 
هەمان  ئاوهاش  دەدەی��ن  لەشمان  بە 

گرنگی بە ماڵەكانمان بدەین.
ناخۆش  دیالۆگی  كە  شوێنانەی  ئەو 
وزەکەی  ڕوودەدات،  تیادا  شەڕی  و 
و  نەرێنی  وزەی  بۆ  دەگ��ۆڕرێ  ناوی 
ڕزگار  خۆت  بۆیە  دەمێنێتەوە،  تیایدا 
بكە لەو وزەیە بە كردنەوەی پەنجەرە و 
دەرگاكان تا ماڵەكە هەناسەیەكی نوێ 
بدات. ده کرێ به هەڵكردنی مۆم و هه ڵم 
بکرێ.  ئه مه   بۆنخۆش-یش  و دوکه ڵی 
شتەكانی  و  شوێنە  ئه و  پاككردنەوەی 
ناوی بە ئاو، پەردە و فەرشی ئه و ناوه  
پاك  ئەوان زووتر  بۆیە  وزە هەڵدەمژن، 
و  مۆسیقا  نەرێنییە.  وزە  لەو  بكەرەوە 
به کار  خۆش  دەنگی  و  باڵندە  دەنگی 
ژووردا  سووچی  هەندێك  لە  بهێنه، 
وزەی  خ��وێ  چونكە  ب��ڕێ��ژه،  خ��وێ 

خوێیەكە  پاشان  و  هەڵدەمژێت  نەرێنی 
كۆ بكەرەوە و فڕێی بده.

جوانكارییانەی  بابەتە  ئەو  بەكارهێنانی 
كە لە كریستاڵ دروست كراون یارمەتی 
وزەی  باڵوكردنەوەی  و  پەرشکردنه وه  
دانانی  بۆیە  ماڵدا،  لە  ده ده ن  نەرێنی 

ئه مانه لە ژووری میواندا شتێکی باشە.
كتێبەكەیدا  ل��ە  كینكستون  ك��اری��ن 
"دروستكردنی ناوچه ی پاک و بێگەرد بە 
هۆی هونەری فەنگ شۆیەوە"، دەڵێت: 
شێوەیەكی  بە  ماڵەكەت  تۆ  ئەگەر 
ئەوەیە  وەك  ئ��ەوا  ڕێكخست،  ڕاس��ت 
كە چەند سەربازێکت بەكرێ گرتبێت 
خزمەتی  و  خ��ۆت  خزمەتکردنی  بۆ 
بەرژەوەندییەكانت. ئێستا بیر لە ماڵەكەت 
بكەرەوە چۆن ڕێكت خستووە، باش بیری 
لێ بكەرەوە؟ ئایا ماڵه که ت میوان قبوڵ 
دەكات یان زۆر غەمگینە؟ ماڵ ئاوێنەی 
ڕۆحتە لە ناوەوەتدا. هەموو شتەكانی ناو 
خۆتە،  بیركردنەوەی  ڕەنگدانەوەی  ماڵ 
هەر شتێكیشی تیادا دابنێیت ئاماژەیە بۆ 
خودی خۆت. كەسی شارەزا لە هونەری 
فەنگ شۆی، كاتێك سەیری ماڵەكەت 
دەناسێت.  دەروون��ت  یەكسەر  بكات، 
وزە لە هەموو شوێنێكدا هەیە، به اڵم تۆ 
بكەیت.  پێ  هەستی  دەكرێ  نایبینیت، 
بە  چ��ۆن  دەڵ��ێ��ت  پێت  ش��وی  فەنگ 
لەگەڵ  بەخۆگونجاندنەوە  هاوسەنگی و 
تواناکان  بەكارهێنانی  بژیت.  وزەدا 
بۆمانی  ژیان  شتانەی  ئەو  باشترین  و 
دەستەبەر دەكه ن بۆ بەكارهێنانی وزەی 

ناو ماڵەكانمان و دەروونمان، پێویسته.
مانای وشەی فه نگ شوی واتە با و ئاو، 
یەكەوە  بە  دووانە  ئەو  پەیوەندی  باشە 
ناتوانین  با  ئاو؟  و  با  بۆچی  و   چییە 
ناگیرێ،  دەست  بە  ئاو  تێبگەین،  لێی 
ئەو دوانە هێزی پاڵپێوەنەر و بزوێنەری 
ڕەگەزەكانی سروشتن كاریگەرن لەسەر 
كاریگەرن  دووان��ە  ئەو  چۆن  زەوی. 
وامان  واش  هه ر  زەوی،  لەسەر ڕووی 
بژین لەگەڵیاندا  ئاشتی  بە  لێده كه ن كە 
وزەم��ان  باشترین  بمانەوێت  ئەگەر 
لە  خۆڕزگاركردن  بكەوێت.  دەست 
شتە زیادەكان وەك ئەوە وایە كە خۆت 

لە ژەهرەكان ڕزگار بكەیت. 
ماڵەكەت،  ناو  گۆڕانكاریی  لە  مەترسە 

ئێستا بیر لە ماڵەكەت بكەرەوە چۆن ڕێكت 
خستووە، باش بیری لێ بكەرەوە؟ ئایا ماڵه که ت میوان 
قبوڵ دەكات یان زۆر غەمگینە؟ ماڵ ئاوێنەی ڕۆحتە 
لە ناوەوەتدا. هەموو شتەكانی ناو ماڵ ڕەنگدانەوەی 
بیركردنەوەی خۆتە، هەر شتێكیشی تیادا دابنێیت 
ئاماژەیە بۆ خودی خۆت
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هەیە  ماڵەكەتدا  لە  شوێنێك  ئەگەر 
و  مەیهێڵەرەوە  وا  نایەت،  بەكار  و 
ڕووناكیەكی كزی بۆ دابنێ. ئەم هونەرە 
ئەوەی دووپات كردۆتەوە كە دەروونی 
که لوپه لەكان  و  دی��ك��ۆر  و  م��رۆڤ 
یەكدی.  لەسەر  هەیە  كاریگەریان 
هەیە  یەكەوە  بە  پەیوەندییان  شتەكان 
و لەسەر مرۆڤیش كاریگەرن. با هەوڵ 
ئەرێنی  كاریگەری  بوارێكی  بدەین 
دروست بكەین. ئەو وزەیە بەكار بهێنین 
هەماهەنگی  و  هاوسەنگی  جۆرێك  بە 
و  خ��ۆم��ان  لەنێوان  بكات  دروس���ت 
تەندروستیمان  ئێمه   چواردەورماندا. 
باش  سۆزداریمان  و  ڕۆح  و  هزر  و 
لە  نەبین  سەركەوتوو  ئه گه ر  نابێت 
"ئیستر  دەروونیماندا.  باری  باشكردنی 
فەنگ  هونەری  لە  پسپۆڕە  که  یانگ" 
شۆیدا دەڵێت ژنێك تووشی سەرئێشە و 
ئازاری شانەكانی ببوو بە هیچ دەرمانێك 
دیكۆری  دا  بڕیاری  تا  نەدەبوو،  باش 
گۆڕی،  که   پاشان  بگۆرێت،  ماڵەكەی 

ئیدی باش بوو. 
بە  مرۆڤە  پەیوەندی  ش��وی،  فەنگ 
وەك  چ���واردەوری���ی���ەوە،  شتەكانی 
هەموو  كۆنترۆڵی  كە  فیزیا  یاساكانی 
پزیشكی  ك��ردووە،  ژیانی  الیەنەكانی 
فەلسەفە  و  گ���ه ردوون  و  سروشتی 
هەموویانی تیادا كۆبۆتەوە. شەپۆلەكانی 
وزە كە بە گەردووندا گەشت دەكەن 
و بە شوێن و كاتەوە بەندن، یارمەتیمان 
دەده ن ئەو ئاسۆیە دیاری بكەین كە بە 
هۆیەوە ده ژین که  كاریگەرییان لەوانەیە 
باش بێت یان خراپ، لەوانەیە بمانبات 
فراوان و خەونی خۆش  ئاسۆی  بەرەو 

یان سڕمان بكات و نەهێڵێت بجوڵێین.
پەیوەندی ئەو ماددانەی كەلوپەلەكانی 

لێ دروستكراوە  بە وزەوە 
تەختە ماددەیەكی بێ الیەنە سەبارەت 
بە وزە، بەاڵم كانزاكان و شوشەکان، 
یارمەتی هاتوچۆی خێرای وزە دەدەن. 
یارمەتی  ئینجانە،  بەاڵم گوڵ و گیا و 
جێگیریی خێرایی جوڵەی وزە دەدەن. 
كاریگەرییان  ماددەكان  ڕووتەختی 
لەسەر هاتوچۆی وزە هەیە. ڕووتەختی 
ڕەق و ڕێك و بریقەدار، یارمەتیده ر و 
وەك  وزەن،  خێرای  جوڵەی  هانده ری 

و  میچه کان  قرمیدی  خشتی  و  شوشە 
کرابێت  ساف  زۆر  ئه گه ر  تەختەیه ک 
دروست  دینامیكی  زۆر  كەشێكی  که 
دەكەن. بەاڵم ڕووتەختی نەرم و كون 
كون و چنراو، وەك فەرش، جووڵەی 
ئارام  دەكەنەوە و كەشێكی  وزە خاو 
بۆ پشوودان ئامادە دەكەن. پێداویستیی 
كاریگەری  دروستكراو،  پالستیك  له  
وزە سست دەكات و نایهێڵێت، ڕێگر 
تا  بۆیە  وزە،  جوڵەكردنی  لە  دەب��ن 
و  مۆم  باشترە.  بهێنرێن  بەكار  كەمتر 
چاالكی  دەكەن،  زیاد  وزە  كریستاڵ، 
هەیە  شوێنەكەدا  لە  وزەی���ەی  ئ��ەو 

زیاتری دەكەن.
بەكارهێنانی ئاوێنە و ئەو ماددانەی كە 
بریقە دەدەنەوە یارمەتی باڵوكردنەوە و 
تەنینەوەی  و  ئاڕاستەكردنەوە  دووبارە 
چۆن  وەك  دەدەن،  زی��ن��دوو  وزەی 
كە  دەدەن����ەوە  ڕوون��اك��ی  تیشكی 
دەكەوێتە سەریان. ئاوێنە بەكاردەهێنرێ 
وه ستاو  وزه   شوێنە  بۆ  وزە  ناردنی  بۆ 
ئەو  یان  جووڵەكان،  بێ  و  جێگیر  و 
تا  لێیە  زۆری  وزەی  كە  شوێنانەی 
بۆ  یان  بخاتەوە،  دوور  لێ  وزەك��ەی 
وەستاندنی تێپەڕبوونی وزە بە خەتێكی 
ڕێكی  بە  ڕووتەختەكان  ئاوێنە  ڕێك. 
ئاوێنە ڕوو  ئاڕاستە دەكەن، بەاڵم  وزە 
ئاڕاستەی جیاجیا، باڵوی  بە  قۆقزەكان 

ده كه نه وه .
بوونی ئاو لەناو خانووه کاندا هۆكارە بۆ 
ڕاكێشانی وزەی باش و ئه رێنی و چاالك 
بۆ تەندروستی مرۆڤ و بۆ  و بەسوود 
ئایندە، تا چەندێکیش ئەو ئاوە ڕوون و 
پاك بێت باشترە. ئاو یارمەتی بێتوانایی لە 
وزە زیندووەكاندا دەدات لە شوێنێكی 
باشدا بێت تا ئاڵوگۆری با دروست بێت 
و بە ڕادەی پێویست تیشكی خۆری لێ 
بدات، بوونی نافورە و فواره، هەوا پاك 
دەكاتەوە. هه ڵدانی ئاو لە نافورەكانه وه  
بە  دەدات  "تیشی"  وزەی  یارمەتی 
گیرخواردووەكان  وزە  ڕزگاربوونی 
كە  وزەی��ەی  ئەو  هێواشكردنەوەی  و 
ئاسۆییە و خێرایە، بۆ هاندانی خەڵك لە 
سەركەوتنی نهۆمه کاندا، بۆیە نافورەكان 
دروس��ت  پلیكانەكانەوە  الی  زیاتر 
بكرێن باشتره. تاڤگەكان وزەی زیندوو 

ناوچه کان  و  دەب��ەن  خ��واره وه   ب��ەرەو 
كە  دەكات  وا  ئەمە  ده که نه وه .  هێمن 
بەمەش  بێت  جێگیر  زیندوو  وزەی 
سەوز  چ��واردەوری  لە  چڕ  گژوگیای 
كارەبایی  ئامێری  جووڵەی  و  دەبێت 
گەورە هێواش دەكاتەوە. خوێ توانای 
هەیە  وزەی  جێگیركردنی  و  هه ڵمژین 
و  وزەی زیندووی خراپ هەڵدەمژێت.
زانیارییەكی  كۆمەڵە  باسكران  ئەمانەی 
ئەم فەلسەفە چینییە بوون كە هەریەك لە 
ئێمە دەكرێ بە ئاسانی تاقييان بكەینەوە، 
ڕه نگه شتێکی باش بێت گه ر خوێنەری 
تاقی  هەنگاوانە  لەم  هەندێك  ئازیز 
گۆڕانكاری  چۆن  بزانێت  تا  بكاته وه  
نموونە  بۆ  ده كه ن،  دروست  ژیاندا  لە 
ناو  خراپەكانی  شتە  چاككردنەوەی 
ماڵەكەت دەست پێبكە و شتە زیادەكان 
بەچی  ه��ەس��ت  ب��زان��ە  و  ل��ەن��اوب��ەرە 
هەنگاوەكانی  لە  بیر  پاشان  دەكەیت؟ 
سوود  هیوای  بە  ب��ك��ەرەوە.  دیكەش 

وەرگرتن.

سەرچاوەكان:
- اصول فینگ شوی.  

-http://pravdaskop.ru/
fengshui/arabic/Chto_

takoe_fjen_shuj/Istoki_
Fjen_Shuj.htm
سحر   :)2012( علی  أحمد  آ زاد  د.   -

المكان وطاقته أو فن "الفینغ  شوی"
- http://www.rojava.net/
AzadAli.14.02.2008.htm 

- جنان العلی )2012(:  تقنیات الطاقە و 
البرمجە اللغویە العصبیە

علی  تحفظات  و  جمە..  نفسیە  فوائد 
الجذور. 

- http://www.wahdaislamyia.

org/issues/132/jali.htm
- نانسیلی وایدرا 2005:  الفینغ – شوی، 
العبدالله،  المترجم: رفیقە  المكان.  طاقە 
مراجعە: فاطمە أمین، إصدار دار الطلیعە 

الجدیدە – دمشق. 

*مامۆستای یاریدەدەر لە زانكۆی سلێمانی 
سكوڵی پەروەردەی بنەڕەتی : بەشی 

باخچەی ساوایان



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
7

126

گفتوگۆ  زۆرب��ەم��ان  ڕۆژان���ە، 
ئەو  ب��ەاڵم  دەکەین،  خۆمان  لەگەڵ 
کەسە کێیە له ناخماندایه؟ چۆن چۆنی 
ئەو گفتوگۆیە شێوەیه ک ده به خشێت بە 

بیر و بۆچوون و بڕیارمان؟
ب��ۆ ئ���ەو م��ەب��ەس��ت��ە دەروون���ن���اس 
هەڵدەخا  گوێ  فێرنایها"،  "چارلس 
"سندوقەکانی  ناو  گفتوگۆکانی  بۆ 

گفتوگۆ" 
شوێنێک  هەموو  لە  ئه مه   لەوانەیە 
شۆفێریدا،  ک��ات��ی  ل��ە  ڕووب�����دات. 
ڕووبارێک،  تەنیشت  لە  پیاسەکردن 
بەرامبەر  لە  بێدەنگی  بە  دانیشتن 
لە  کات  هەندێک  ڕەش.  پەردەیەکی 
پڕ و هەندێک کاتی دیکەیش زۆر بە 
هێواشی و ئارامی ئاگادار دەبینەوە لەو 
وشانەی کە هیچ کەسی دیکە گوێی 
وشانە  ئەو  خۆمان.  لە  جگە  نییە  لێ 
ڕاوێژکاریمان  و  دەڵێن  پێ  شتمان 
له گه ڵ  کارەکانمان  و  دەکەن  له گه ڵ 
هەڵدەسەنگێنن. ئێمە لەم کاتەدا شتێکی 
بیر  تەنیا  ئێمە  دەکەین،  زۆر سروشتی 
لە  بیرکردنه وه یه ش  ئه و  دەکەینەوە، 

شێوازی دەنگێکدایە و له  ناخماندایه.
ئەگەر پرسیار لە خەڵک بکەیت، باسی 
بیرکردنه وه ی  و  ئەندێشە  شێوازی 
کاتانەدا  ل��ەو  ب��ک��ەن،  ب��ۆ  خۆیانت 
بۆ  ئەزموونێکت  پێناسەی  ئ���ه وان 
داڕشتنەی  شێوە  لەو  زۆر  کە  دەکەن 
دەرمان  کە  دەچێت  ئێمه  س��ەرەوەی 
بڕی. ئەو واژانەی کە زۆرجار بۆ ئه و 
وه ک:  دێنین  بەکاری  ناخمان  که سه ی 
لە  "دەنگێک  یا  دەروونی"  "قسەکەری 
ناخەوە" یا "گفتوگۆکەرەکەی ناوەوە" 

یان "دەنگی ئەندێشە". 
پەرۆشەوە  بە  زۆر  توێژەران  دەمێکە 
زمان  نێوان  پەیوەندیی  لە  ویستوویانە 

ژیان لەناو سندوقەکانی گفتوگۆدا 
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لەگەڵ  ب��ەاڵم  تێبگەن،  ئەندێشە  و 
ئه م  کە  دەک��رای��ەوە  بیر  وا  ئەوەشدا 
لە  مرۆڤەکان،  ن��اوەوه ی  گفتوگۆیه ی 
دەرەوەی بابەتە زانستییەکانەوه یه . ئێستا 
ئەو  هۆی  بە  ئه ویش  نەماوە،  وا  ئه مه  
تاقیکردنەوە تایبەتییانەی کە بۆ هاندان 
تایبەتمەندییە  ئەو  دەستێوەردانی  و 
وێنەگرتنی  ل��ەگ��ەڵ  ڕێ��ک��خ��راوە، 
کاتە  ل���ەو  مێشک  ن��ی��ورۆن��ەک��ان��ی 
تایبەتییانەدا کە ئەو دیاردانە ڕوودەده ن. 
هەیە  باشترمان  تێگەیشتنێکی  ئێستا 
ئەزموونانە  ئەو  بەوەی چۆن  سەبارەت 
به اڵم  دەب��ن.  دروس��ت  مێشکماندا  لە 
لێکۆڵینەوانە،  لەو  سەرەکی  مەبەستی 
"دەنگە"  ئەو  ئاخۆ  بەوەی  وابەستەیە 
لە  هەیە  ڕۆڵێکی  چ  و  چۆنییە  چۆن 
"کۆنترۆڵکردنی  وەک  ک��ارەک��ان��ی 
ئێستا  "ب��ەئ��اگ��اب��وون".  و  کەسێتی" 
"دەن���گ"ه ی  ئ��ەو  نهێنیەکانیەکانی 
ئەو  و  ئاشکرابووندایە  لە  مێشک،  ناو 
دۆزینەوانە تا ئەو ئەندازەیە بەهێزە کە 

کاتی خۆی بیرمان لێ دەکردەوە. 
زۆرب�����ەی ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوە ت��ازەک��ان 
ئێس  "ئێڵ  تیۆرییەکانی  لە  ئیلهامیان 
بۆ  ک��ە  وەرگ���رت���ووە  ڤیۆگتسکی" 
خرابوون.  پشتگوێ  زۆر،  ماوەیەکی 
ڕووسی  دەروونناسێکی  ڤیۆگتسکی، 
بوو کە لێکۆڵینەوەکانی لە سەرەتاکانی 
هاتە  یەکگرتوو،  سۆڤێتی  ڕۆژگ��اری 
ساڵ   10 ماوەی  بۆ  تەنیا  ئەو  کایەوە. 
لە  پێشئەوەی  خوێند،  دەروونناسیی 
ساڵیدا،  سی  تەمەنی  کۆتاییەکانی 
ئەو  لەبەر  بمرێت.  سیل  نەخۆشیی  بە 
مردنه زووه  و به و نه خۆشییه، هەندێك 
ل��ە دەروون��ن��اس��ەک��ان ب��ە "م��ۆزارت��ی 
لێکۆڵینه وه   لە  سایکۆلۆژی"ی داده نێن. 
سەرنجی  ڤیۆگتسکی  سەرەتاییەکاندا، 
مندااڵن  کە  ڕاکێشا  دیارده یه   ئه و  بۆ 
خۆیاندا  لەگەڵ  یاریکردندا  کاتی  لە 
بۆ  وای  ڤیۆگتسکی،  دەک��ەن.  قسە 
دەچوو ئەو شێوازە گفتوگۆ تایبەتییەی 
دەیکەن،  خۆیاندا  لەگەڵ  که  مندااڵن 
کە  دەکات  گەشە  بەرخوردەوە  لەو 
کەسانی  و  باوانیان  لەگەڵ  منداڵەکان 
دەوروپشتیان هه یانه. بە درێژایی کات 
ئەو جۆرە ئاخاوتنە، خه سڵه تی تایبەتیتر 

گەورەبووندا  لەگەڵ  و  وه ردەگرێت 
دەبێت بە قسەکەرێکی ناوەوە.

بێت،  ڕاس���ت  ڤیۆگتسکی  ئ��ەگ��ەر 
کۆمەڵە  پێویسته  ناوەوە،  گفتوگۆکانی 
خۆی  ج��ی��اوازی  تایبەتمەندییەکی 
هەبێت. ئەو تایبەتمەندییە جیاوازانەش، 
"گفتوگۆکانی  کە  ئەوەیە  بۆ  زیاتر 
ناوەوە" لە بەرخوردە کۆمەڵگاییەکانەوە 
پێویسته  هۆکارەش  بەو  هەڵدەقوڵێت. 
هەندێك تایبەتمەندیی ئەو بەرخوردانە، 
گفتوگۆیانەی  ئەو  تایبەتمەندیی  واتە 
لەگەڵ  پەیوەندی  هۆکاری  بە  کە 
لە  کایەوە،  دێتە  دەوروپشتدا  کەسانی 
"گفتوگۆکانی  قسەکردنی  سروشتی 
ناوەوە"شدا هەبێت. بۆ نموونە سروشتی 
جیاواز  بۆچوونی  بیرو  ئاڵوگۆڕکردنی 
کە "قسەکەری ناوەوە" دروستی دەکات 
لە مێشکی تاکەکاندا. به هەمان شێوەش 
دەچوو کە چەند  بۆ  وای  ڤیۆگتسکی 
بەسەر  گرنگ  زۆر  گۆڕانکارییەکی 
دێت  ن��اوەوە"دا  "قسەکەری  سروشتی 
لەو قۆناغانەدا کە تایبەتمەندیتر دەبێت 
و دەبێت بە "گفتوگۆ لە ناخی تاک"دا. 
وەک:  گۆڕانکارییانە  ئەو  نموونەی 
و  کورتکراوەکان  زاراوە  بەکارهێنانی 
پەیوەست  گفتوگۆکانی  چڕبوونەوەی 

بە گفتوگۆکانی دەرەوە.
بۆ نموونە، له  کاتێکی شه ودا گوێت لە 
دەنگی به رزی تەقەی تەنەکەیەک دەبێت 
کە  دەزانیت  تۆ  دێت،  دەرەوە  لە  کە 
بەناو  پشیلەیەکە  دەنگە،  ئەو  هۆکاری 
بەاڵم  دەگەڕێت،  خۆڵەکاندا  تەنەکە 
تۆ الی خۆت ناڵێیت "ئه وه  پشیلەیەکه 
کردەوە".  قڵپ  خۆڵی  تەنەکەیه کی   و 
دەڵێیت  تەنیا  ئ��ەوە،  لەجیاتی  بەڵکو 
ئەوەیە  لەبەر  زیاتر  ئەوەش  "پشیلەیە". 
شێوه ی  له   کورته ی  ڕسته  ئ��ەو  کە 
ده رده که وێت،  "پشیلەیە"  وشەیەکدا 
له   کە  تێدایە  زانیاریيانەی  ئەو  هەموو 
ئەو  باسکردنی  بۆ  پێویستن  ده ربڕیندا 

ڕووداوە له گه ڵ خۆتدا. 
ماوەیەکی  بۆ  ڤیۆگتسکی  کارەکانی 
خ��ران.  پشتگوێ  درێ��ژ  دوورو  زۆر 
بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆکارانە  لەو  یەکێک 
ڕەوشی سیاسیی )یەکێتیی سۆڤێت(، کە 
پشتگوێ  ڤیۆگتسکی  لێکۆڵینەوەکانی 

ماوەیەکی  ئەوەش،  لەبەر  هەر  ده خرا، 
شیکردنەوەکانی  تا  پێچوو  زۆری 
ڕۆژئاواییه کانەوە  لەالیەن  ڤیۆگتسکی، 
تەنانەت  درا.  پێ  گرنگی  و  ناسرا 
شیکردنەوەکانی  ناساندنی  پ��اش 
زۆرتریشی  ماوەیەکی  ڤیۆگتسکی، 
پێچوو تا لێکۆڵینەوەکان وای لێ هات 
سەبارەت  پێویست  هەڵسەنگاندنی  کە 
الی  ناوەوە"  "گفتوگۆکانی  بوونی  به 
لەو  لە یەکێک  پیشان بدرێ.  خەڵکی، 
لێکۆڵینەوانەی کە لە زانکۆی دورهامی 
بەریتانیا کرا لە ساڵی 2011، من لەگەڵ 
ناوی  بە  زانکۆیە  لەو  هاورێیەکمدا 
کە  دۆزیمانەوە  جۆنس،  مەکارسی 
60% ئەو کەسانەی کە بۆ ئەو مەبەستە 
وا  کردبوو،  لەگەڵیاندا  لێکۆڵینەوەمان 
دەکرد  ناوەوەیان  گفتوگۆکانی  باسی 
کە بە شێوازی گفتوگۆی لە منەوە بۆ 

تۆ بێت.
گوێ هەڵخستن بۆ ئەندێشە

"گوزارشتکردن  بە  کە  ڕەوشەی  ئەو 
خۆی  سنووری  ناسراوە،  خۆ"  لەسەر 
هەیە. ئەمەش زیاتر لەبەر ئەوەیە، داوا 
لە خەڵکی دەکرێ کە بیرو بۆچوونی 
ئەزموونە  ئ��ەو  لەسەر  بڵێن  خۆیان 
تایبەتانەی کە لە ناخیانەوە هەڵدەقوڵێت. 
هەیە  باشتر  دیکه ی  ڕێگەیەکی  بەاڵم 
شێوازە  باشتری  زۆر  وێنایەکی  کە 
کاتێکی  لە  خەڵکی،  بیرکردنەوەی 
ئەو  دەستەوە.  بە  دەدات  دیاریکراودا، 
"راسل  دەروون��ن��اس  لەالیەن  ڕێگایە 
هێرڵبێرت" لە زانکۆی "نێڤادا"ی لۆس 
ئەنجلۆسی ئەمریکا پەرەی پێدا. بۆ ئەو 
بەشداربوو  کەسی  دەبوو  مەبەستەش 
وەاڵمێکی  کە  ئەوەی  لەسەر  ڕاهێنرابا 
دابایەوە  پرسیارانەی  ئەو  وردی  زۆر 
کە  تایبەتییه وه   ئامێرێکی  لەالیەن  کە 
له پڕ و  تەرخانکرابوو،  مەبەستە  ئەو  بۆ 
بوو  پێویست  لێی ده کرا.  به  ڕێکه وت 
لە وەاڵمەکاندا باسێکی تێر و تەسەلی 
ناخیدا  لە  کە  کردبا  ئەزموونانەی  ئەو 
تاقیکردنەوانەدا،  لەو  دەبوو.  دروست 
ئ���ه وه  ده رک����ه وت، زۆرب���ەی کات 
له   دەک��رد  باسیان  وا  ب��ەش��دارب��ووان 
ده کرد  خۆیان  ئەندێشەی  زنجیرەی 
که  زۆر خێراتر پێکدا ده چوو، له  چاو 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
7

128

ئه وه ی که هەلومەرجەکان ڕێگە بدات. 
ئەمە لەگەڵ ئەوەشدا کە هیچ فشارێک 
ب��ەش��دارب��ووان  ل��ە  پەلەیەک  هیچ  و 
دەتوانرێ  وەاڵم��دان��ەوە.  بۆ  نەده کرا 
بەڵگەیەک وەربگیرێ لەسەر  ئەمە وەک 
هه مان  به   ڕستەکان  "کورتکردنەوەی 

واتا" کە ڤیۆگتسکی بۆی چووبوو.
ب����ی����ردۆزەک����ەی ڤ��ی��ۆگ��ت��س��ک��ی، 
شێوازە  لەسەر  شیکردنەوەیه کیشی 
ئەگەرییەکەی دروستبوونی "گفتوگۆی 
ناوەوە" لە مێشکدا دەدات بە دەستەوە. 
گفتوگۆیانەی  ئەو  سروشتی  ئەگەر 
دەرەکییه وە  هۆکارێکی  لە  ن��اوەوە 
ڤیۆگتسکی  ه���ەروەک  هەڵقواڵبێت، 
دەبێت  لەوکاتەدا  ئه وه   دەچوو،  بۆی 
گفتوگۆکانی  دی����اردەی  ه���ەردوو 
لە  ن��اوەوە،  گفتوگۆکانی  و  دەرەوە 
مێشکەوە  بەشی  ه��ەم��ان  چاالکیی 
هەڵقواڵبن. بە واتایەکی دیکه، دەبێت 
چاالکیی  لە  ن���اوەوە  گفتوگۆکانی 
مێشکەوە  خانه دەمارەکانی  هەمان 
گفتوگۆکانی  ک��ە  ببێت  دروس���ت 
دەکەن.  تێکەولێکە  له گه ڵ  دەرەوەی 
مردنی  پ��اش  دڵنیاییەوە،  بە  دوات��ر 
وێنە  لەسەر  لێکۆڵینەوە  ڤیۆگتسکی، 
ئ��ای"  ئ��ار  ئێم  "ئێف  تایبەتەکانی 
 fMRI )Functional magnetic

resonance imaging( ی مێشک، 

گفتوگۆکانی  کە  دا  پیشان  ئ��ه وه ی 
مێشکدان،  ناوچەی  هەمان  لە  ناوەوە 
وەک لە وێنەکەدا دەیبینن بەتایبەت ئەو 
بەشەش کە بە ناوچەی بروکە ناسراوە، 
دروستکردنی  بۆ  گرنگە  زۆر  کە 

گفتوگۆ. 
دەمارانەی کە  ئەو  ڕێژەی  ئاخۆ  به اڵم 
دەکەن  ن��اوەوە  گفتوگۆکانی  لە  کار 
دەرەوە  گفتوگۆکانی  لە  کار  ئه وانه ی 
دەکەن چەندە، ئەوە شتێکە هێشتا لەژێر 
لە  بە گوێرەی یەکێک  لێکۆڵینەوەدایە. 
بیروبۆچوونەکان، گفتوگۆکانی ناوەوە، 
بەاڵم  دەرەوەن،  گفتوگۆکانی  هەمان 
ڕیزبەندیی  مێشک  دواتر  دانەڕێژراون. 
خاڵەدا  ل��ەو  و  دەک��ات  بیرۆکەکان 
بخاتە  ماسولکەکان  کە  دەوەستێت 
ئەگەر  بۆ دەربڕینی گفتوگۆکان.  کار 
بەم شێوازە بێت، دەبێت گفتوگۆکانی 

و  دەنگ  شێوازی  هەمان  ناوەوەمان 
ئاخاوتنی  دیالێکتی  و  زم��ان  ڕیتم، 
سادەی گفتوگۆکانی دەرەوەمان بێت. 
ئەوەی  لەسەر  هەیە  نیشانەیەک  چەند 
هەمان  ن���اوەوەم���ان  گفتوگۆکانی 
دەرەوەی  گفتوگۆکانی  ش��ێ��وازی 
زان��ک��ۆی  تاقیگه یه کی  ل��ە  ه��ه ی��ە. 
دەروونناس  بەریتانیا،  “نۆتینگهام”ی 
داوایان  باربێر"،  "ئێما  فلیک" و  "روس 
لە چەند کەسێک کرد، کە بەشداریان 
کردبوو لە تاقیکردنەوەیەکی تایبەتیدا، 
بێدەنگی  بە  تایبەت  شیعرێکی  کۆپلە 
بەشداربووان  لە  هەندێك  بخوێننەوە. 
خەڵکی ناوچەکانی سەرووی ئینگلته ره  
خەڵکی  دیکه یان  هەندێکی  و  بوون 
خوارووی ئینگلته ره بوون کە دیالێکتی 
کاتێک  ه��ەب��وو.  خۆیان  بە  تایبەت 
ئەزموونەکه کرا و بە وردی سەرنجی 
کاتی  له   ده درا  کەسه کان  ئەو  چاوی 
شیعره که دا،  کۆپله  خوێندنه وه ی 
دەردەک��ەوت  ئاشکرا  جیاوازییەکی 
بەسەر  چ��اوخ��ش��ان��دن  ش��ێ��وازی  ل��ە 
جیاوازییانە  ئەو  ڕستەکاندا.  و  وشە 
ئەو  گوتنی  شێوازی  بە  وابەستەبوو 
لەگەڵ  وشانەی کە خەڵکانی خواروو 
خه ڵکانی سەرووی ئینگلته ره  بە جیاواز 
ئەوەی  ئەزموونە  ئەم  دەبڕی.  دەریان 
دەردەخست کە گفتوگۆی ناوەوە، زۆر 
وابەستەیە بە شێوازی ئاخاوتنی دەرەوە، 
ناوەوە،  گفتوگۆی  دیکه  واتایەکی  بە 
تایبەتمەندیيانەی  ج��ۆرە  ئەو  هه مان 
هەیە کە ئاخاوتنی کەسەکه هەیەتی و 
جیاوازی له  هی که سانی دیکه. هەڵبەتە 
زیاتریش  لێکۆڵێنه وه ی  لەوبارەیەوە 
ئ��ەوەش  ئەگەری  چونکە  پێویسته، 
هەیە کە خوێندنەوە له گەڵ گفتوگۆدا 

جیاوازیی کاریگەری هەبێت.
گفتوگۆی  کوالێتیی  لە  واز  ئێمە  با 
ناوەوە بێنین ئێستا و هەوڵبدەین بزانین 
دەکات؟  چی  ناوەوە  گفتوگۆی  ئەو 
وشەکان  کە  وابوو  بڕوای  ڤیۆگتسکی 
لە گفتوگۆی ناوەوەدا وەک ئامڕازێکی 
ڕەوان کاردەکەن بۆ گۆڕینی کارەکانی 
ناو ئەندێشە. ئەمە هەروەک بەکارهێنانی 
دەرنەفیز و پالیس وایە بۆ بەستنه وه ی 
کاتێک  پێکه وه .  ڕادیۆیەک  پارچه کانی 

وش��ەم��ان ب��ۆ خ��ەی��اڵ��م��ان داڕش���ت، 
لەوکاتانەدا دەتوانرێ خەیاڵەکان باشتر 
لەگه ڵدا  ئاسانتر کاریان  بکرێن و  وێنا 
گوتراو،  ئەندێشەی  لەوانەشە  بکرێ. 
هۆی  بە  کە  خەیااڵنەی  ئ��ەو  وات��ە 
دارێ��ژڕاون  مێشکماندا  لە  وشەکانەوە 
و دەردەبڕرێن وەک گفتوگۆی ناوەوە، 
پەیوەندیی  ئ��ەوەی  بۆ  ب��دات  ڕێگە 
بەشە  نێوان  لە  ببێت  دروس��ت  باشتر 
و  هۆشمەندی  سیستەمی  جیاوازەکانی 
هەروەها زمانێکی یەکگرتوو بدات بە 

هەموو مێشک. 
کە  گرنگانەی  پێشبینییە  لەو  یەکێک 
کە  بوو  ئەوە  کردبووی،  ڤیۆگتسکی 
گفتوگۆی تایبەتیی ناوەوە، ڕێگەیەکمان 
بۆ دیاری دەکات تا بتوانین کۆنترۆڵی 
بکەین.  پ��ێ  هەڵسوکەوتەکانمانی 
ئەمەش بە هۆی بەکارهێنانی وشەکانەوه  
بۆ  کارەکانمان.  ڕینوماییکردنی  بۆ 
لێخوڕینی  خەریکی  کاتێک  نموونە 
ناوه ندێکی  ب��ەرەو  ئۆتۆمۆبیلەکەمم 
پێچکردنه وه ی قەرەباڵغ، بە خۆم دەڵێم 
رێگە بدە بە ئۆتۆمبێلەکانی الی دەستە 
لە  که  من  به  تایبه ته   ئەمە  ڕاس��ت، 
به اڵم  دەرەوەی واڵته وه  گەڕاومەتەوە، 
له  واڵتێکی وه ک به ریتانیا که  شێوازی 
لێخوڕینی ئۆتۆمۆبێل وابەستەیە بە الی 
لەگەڵ  دەستە چەپەوە، جیاوازی هه یه  
زۆربەی واڵتەکانی دیکه ی جیهان کە 
دەستە ڕاستن. بەم کارەم، من زاڵ دەبم 
بەرپرسیارە  کە  سیستەمەی  ئەو  بەسەر 
لە گفتوگۆکانی ناوەوە و بە شێوازێکی 
بەو  خ��ۆم  هەڵسوکەتی  تایبەتی 
دیاریی  دەمەوێت،  خۆم  کە  جۆرەی 
ئەمەش  دەک��ەم.  کۆنترۆڵی  و  دەکەم 
لەسەر  بەهێزە  زۆر  تاقیکردنەوەیەکی 
ئەو بیردۆزە، که  ده کرێ تاقیکردنەوەی 

له م جۆره له  تاقیگەکانیشدا بکرێ.
بۆ ئەو جۆرە تاقیکردنەوانەش، پێویستە 
کەسی بەشداربوو وشەیەکی تایبەت بۆ 
خۆی دیاری بکات و بە دەنگی بەرز 
تا  بڵێتەوە،  وشەیە  ئەو  جارێک  چەند 
گفتوگۆی خەیاڵ سەرکوت بکات، که  
ئەو  بێت.  ڕه نگه خه ریکی شتی دیکه 
سەرکوتکەر  داڕشتنێکی  بە  تەکنیکە 
ئەو  بەکارهێنانی  هۆی  بە  ن��اس��راوە. 
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زانکۆی  لە  هاوڕێیەکم  ڕەوش���ەوە، 
لیدستەون"،  "جەین  ناوی  بە  دورهام، 
توانی بە وردی سەرنجی هەڵسوکەوتی 
ساڵ   10 تا   7 تەمەن  منداڵێکی  چەند 
پیالندانانێکی  خەریکی  کاتێک  بدات 
ت��ای��ب��ەت ب���وون ب��ە داب��ەش��ک��ردن��ی 
تایبەتی  تۆپێکی  چەند  ڕەنگەکانی 
ئەو  تا  لەنێوان سی خاڵی دیاریکراودا 
وێنەیە دروست بکەن کە بۆیان دیاری 
کرابوو. لە ئەنجامی ئەو تاقیکردنەوەیەدا، 
دەست  ئەنجامەی  ئەو  "لیدستەون" 
کەوت هه رکات منداڵەکان به  ده نگی 
دووباره  دیاریکراوه کانیان  وشه   به رز 
شێواز  خراپترین  بە  ئه وه   کردبایه وه ، 
بەراورد  بە  ئەمە  ده کرد.  کارەیان  ئەو 
کە  دیکه دا  تاقیکردنەوەیەکی  لەگەڵ 
داوایان  ئەزموونەکە،  مندااڵنی  هەمان 
لێ کرابوو، له  باتیی دووباره کردنه وه ی 
وشه که به  ده نگی به رز، تەنیا قاچێکیان 
دووبارە بکێشنه وه  بە زەویدا. تێبینی کرا 
باشتر کاره که  ده که ن. کاتێکیش کەسە 
ئەزموونەوە،  هەمان  خرانە  گەورەکان 

هەمان ئەنجامی لێ وەرگیرا. 
مایکڵ  ل��ەگ��ەڵ  توللێت  ئالیکس 
"ترۆنتۆ"ی  زان��ک��ۆی  لە  ئینزلیچت 
لەو  ت��اق��ی��ک��ردن��ەوەی��ەک��ی  ک��ەن��ەدا، 
قوتابیان  لەسه ر  پێشوویان  ج��ۆرەی 

ناوی  بە  کە  تایبەتی  یارییەکی  کرد. 
"دەرچ���ۆ و دەرم��ەچ��ۆ"، که دەب��وو 
کردبا.  یارییەکەیان  کۆنترۆڵی  تیایدا 
زەردیان  سمۆرەیەکی  کاتێک  به وه ی 
دەبوو  ده کرد،  بەدی  شاشه که  له سه ر 
دوگمەی  بە  بنێن  دەست  گورجی  بە 
سمۆرەیەکی  کاتێکیش  و  "دەرچۆ"دا 
نەکەن.  هیچ  دەب��وو  دیبا،  م��ۆری��ان 
کۆنترۆڵێکی  ئاوها  تاقیکردنه وه ی 
تا  پێویستە  مێشکی  تەوژمەکانی  باشی 
بوونی  بەرخوردێکی گورج و چاالک 
هەبێت. دیسانەوە وەک پێشبینی کرابوو، 
ئەو  ب��وون  خ��راپ  زۆر  قوتابیەکان 
بە  سەرکوتکەرەوەیان  شتی  کاتانەی 
دەنگی بەرز ده گوته وه ، ئه و کاتانەشی 
له  جیاتی وتنه وه ی وشه  بە دەنگی بەرز، 
ڕه فتارێکیان ده کرد، زۆر باش ده بوون. 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم جۆرە تاقیکردنەوانە 
بە ئەزموونێکی "دروستکراو" لە قەڵەم 
دەدرێن، بەاڵم ئەو ئەزموونانە ڕێگەیدا 
زانستییانه ی  لێکۆڵینەوەی  کە  بەوەی 
تایبەتمەندیی  بواری  لە  بکرێ  زیاتر 

خۆکۆنترۆڵکردنی مرۆڤ.
گفتوگۆی بە جۆش و خرۆش

گفتوگۆی  کە  زانیمان  ئێمە  کەواتە 
هەیە  گرنگی  زۆر  ڕوڵێکی  ن��اوەوە، 
هەڵسوکەوتمان،  ڕێکخستنی  لەسەر 

بەاڵم ئایا هیچ ڕوڵێکی هەیە لە هەڵنانی 
لێکۆڵینەوانەی  لەو  هەڵسوکەتەکانمان؟ 
)وات��ای  تایبەتی  گفتوگۆی  لەسەر 
"گفتوگۆی تایبەتی" هەمان "گفتوگۆی 
مندااڵنی  بۆ  ڤیۆگتسکی  کە  ناوەوەیە" 
ک��راوە،  منداڵەکان  بەکاردێنێت( 
ئەو  ج��اردا  زۆر  لە  کە  دەرکەوتووە 
کاریگەریەکی  گفتوگۆیانە،  ج��ۆرە 
هەڵنانی هەست و سۆزی هەیە لەسەر 
بۆ  هەڵسوکەوتەکان.  تایبەتمەندیی 
نموونه  پاڵەوانی مەیدانە وەرزشیيەکان، 
بەکاردێنن  هاندەر  گفتوگۆی  زۆرجار 
لە  پێشبڕکێکانیان.  پ��اش  ی��ان  پێش 
ئەو  وات��ە  ئێمه دا،  لێکۆڵینەوەکانی 
مەکارسی  و  من  کە  لێکۆڵینەوانەی 
گفتوگۆی  لەسەر  کردوومانە  جۆنس 
دوو  کە  دەرکەوتووە  بۆمان  ن��اوەوە، 
لەسەر سێی قوتابیان دانیان بەوەدا ناوە 
کە گفتوگۆی ناوەوە، بۆ هەڵسەنگاندنی 
هەڵنانی  بۆ  یان  خۆیان،  هەڵسوکەوتی 

هەڵسوکەتەکانیان، به کاردێنن.
گفتوگۆکانی ناوەوە، تەنانەت یارمەتی 
باشتر  خۆمان  لە  دەدات  ئەوەشمان 
کێین؟  ئێمە  تاکێک  وەک  تێبگەین کە 
هەندێك لە فەیلەسوفان، وا بۆی دەچن 
ناوەوە،  لە گفتوگۆکانی  ئاگابوون  کە 
زۆر گرنگە بۆ تێگەیشتن لە پرۆسەکانی 
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بەرێوەچوونی مێشکمان و بۆ تێگەیشتن 
لەو تایبەتمەندییەی کە بە میتاکۆگنیشن  
لەالی  Metacognitionن����اس����راوە 

بە  )میتاکۆگنیشن  دەروونناسەکان 
واتای ئاگابوونە لە هۆشمەندی یاخود 
دەتوانین بڵێین ئاگابوون لە ئاگابوون(. 
 4 تەمەنی  دەروب��ەری  تا  منداڵەکان 
گفتوگۆی  لە  نین  ئ��اگ��ادار  ساڵی، 
ناوەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئاشکرا نییە کە 
هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە 
ئەو  ڕەنگدانەوەی  و  دەربڕین  توانای 
پرۆسەی  لەڕێی  نییە  تایبەتمەندییەیان 
بیرکردنەوەوە، یاى ئەوەتا تایبەتمەندیی 
بە تەواوی دروست  ناوەوە  گفتوگۆی 
نابێت تا ئەو تەمەنە، واتە تا تەمەنی 4 

ساڵی.
لە زانکۆی "ماونت ڕۆیاڵ"ی کالگەری 
ئەو  مۆڕین  ئاالن  دەروونناس  کەنەدا، 
کەسانێک  کە  دۆزیوەتەوە  دیاردەیەی 
که زۆرتر گفتوگۆی ناوەوە بەکاردێنن، 
مۆڕین  تێدەگەن.  خۆیان  لە  باشتر 
ڕێگەی  ن��اوەوە  گفتوگۆی  دەڵێت: 
شێوازێکی  بە  دەکاتەوە  بۆ  ئەوەمان 
هەستەکان،  ل��ە  ڕابمێنین  دەن��گ��ی 
هاندەرەکان، ئەندێشەکان و له  شێوازی 
هەڵسوکەوتەکانی خۆمان. بەو کارەش، 
شتە  لە  "هەندێك  دەڵ��ێ��ت،  مۆڕین 
شارراوەکانی بەشی نائاگایمان دەهێنێتە 
سەر ڕووکەشی بەئاگابوون کە ئەگەر 
لە  بە هەمیشەیی  ئەو شتانە  نەبوایە،  وا 

نائاگایدا دەمانەوە". 
لەکاتێکدا که توێژەرەوەکان خەریکی 
کۆکردنەوەی بەڵگەکانن لەم بارەیەوە، 
ئەو  دڵنیاییەوە  بە  زۆر  ئەنجامەکان 
گفتوگۆی  کە  دەده ن  پیشان  دیاردەیە 
پرۆسەکانی  لە  بۆ زۆرێک  مێشک،  ناو 
چی  بەاڵم  گرنگه.  زۆر  هۆشمەندی، 
سەبارەت بەو کەسانه ی کە لەبەر چەند 
هۆیەکی جیاواز، بە شێوەیەکی ئاسایی 
ناکەن؟  گفتوگۆ  خۆیاندا  لەگەڵ 
دەرکەوتووە لەو هەلومەرجانەشدا، وەک 
چۆن پێشبینی دەکرێ، هەمان دیاردەی 
دەبێت.  دروس��ت  ن��اوەوە  گفتوگۆی 
بە  مرۆڤە کەڕواڵڵەکان کە  نموونە  بۆ 
 )  Sign Languageهێما )زمانی 
پەیوەندی دەکەن، هەر بە زمانی هێماش 

دەک��ەن.  خۆیاندا  لەگەڵ  گفتوگۆ 
ده ریش کەوتووە ئەوانەی تایبەتمەندیی 
په یوه ندیی  که متر  و  هەیە  ئۆتیزمیان 
کەسەکانی  لەگەڵ  هه یه   زمانییان 
دیکه دا، له  به رنامه ڕێژیی ژیانی خۆیاندا 
بەاڵم  بەکارناهێنن.  ناوەوە  گفتوگۆی 
کەڵک لە گفتوگۆی ناوەوە وەردەگرن 
کورتەکانیان.  تەمەن  یادەوەریيە  بۆ 
نیورۆژیە کە  تایبەتمەندییەکی  )ئۆتیزم 
کەمئەندامی  لە  شێوازێک  بە  دەتوانین 
بژمێرین. کەسی ئۆتیزم کێشەی زۆری 
لەگەڵ  پەیوەندیکردن  بواری  لە  هەیە 
دوبارەکردنەوەی  و  تردا  کەسەکانی 

چەند هەڵسوکەوتێکی دیاریکراو( .
سەختانەی  کارەساتە  ل��ەو  یەکێک 
گفتوگۆی  بە  هەیە  زۆری  پەیوەندیی 
ئەو  تێکچوونی  بە  وابەستەیە  ناوەوە، 
بەشانەی مێشکەوه  کە کاری گفتوگۆ 
ئەمەش  مێشکدا.  لەناو  دەدەن  ئەنجام 
بێدەنگکردنی  بۆ  هۆکار  ببێتە  لەوانەیە 
گ��ف��ت��وگ��ۆی ن�����اوەوە. زان��ای��ەک��ی 
بۆڵت  "جیڵ  ناوی  بە  "نیورۆئەناتۆمی" 
جەڵتەی  تووشی  پاشئەوەی  تایلەر"، 
دیارده یه   ئه و  تووشی  هات،  مێشک 
خۆی،  لە  ئاگابوون  هەستی  ئەو  بوو، 
جەڵتەیه ی  ئ��ەو  داب���وو.   ل��ەدەس��ت 
"تایلەر"  ئ���ەوەی  ه��ۆی  ب��ه  ب��ووب��وو 
سیستەمی زمانی تێک بشکێت ئەوەش 
لەدەستدانی  بۆ  هۆکار  بە  ب��ووب��وو 
ئەمەش  “ئاگاله خۆبوون”.  تایبەتمەندی 

"مۆرین"ی  بۆچوونەکەی  پشتگیری 
دەنگی  کە  ئەوەی  سەبارەت  دەکرد 
تایبەتمەندی  بۆ  گرنگە  زۆر  ئەندێشە 

لەخۆتێگەیشتن.
پاشئەوەی  دی��ک��ه ش��ەوە،  لەالیەکی 
دەرکەوت قسەکەری ناوەوە مەرج نییە 
هەمیشە بەسوود و بەکەڵک بێت بۆمان، 
تێگەیشتن  باشتر  بۆ  درا  زیاتر  هەوڵی 
لە کاریگەرییەکانی گفتوگۆی ناوەوە. 
ئەو  ب��ۆ  گوێ-هەڵخستن  ه��ۆی  ب��ە 
تاکەکاندا  نێوانی  لە  کە  جیاوازییانەی 
بەشە  بتوانرێ  لەوانەیە  که  هەیە، 
تاریکەکانی گفتوگۆی ناوەوە ڕووناک 
خراپەکانی  کاریگەرییە  و  بێتەوە 

گفتوگۆی ناوەوە دیاری بکرێن. 
و  ده بین  دڵەراوکێ  تووشی  کاتێک 
پەنجەکانمان دەجووین، وشەکان-یش 
دەبن بە پێناسەی ئەو پشێویانە. کاتێکیش 
بۆ  هاندەرێکە  ن��اوەوە"  "قسەکەری 
و  پشێویانە  ئ��ەو  ئاستی  زیادبوونی 
هۆی  بە  دەکەن  خه مۆكیمان  تووشی 
باشتر  یادەوەریانەی  ئەو  بیرخستنەوەی 
دەبوو گه ر بۆ خۆمان لە بیرمان بچنەوە. 
ڕوڵێکی  ن���اوەوە  قسەکەری  هێشتا 
دروستکردنی  لە  دەبینێت  گەورەتر 
چ��ەن��د ئ��ەزم��وون��ێ��ک��ی ج��ی��اواز کە 
تێکچوونی  شێوازێکی  بە  وابەستەن 
مێشکییەوە. ئەو کەسانەی کە نەخۆشی 
و  هەیە  شیزۆفرینیایان  وەک  دەروونیی 
جۆرە  هیچ  کە  هەندێکیش  تەنانەت 
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باسی  نییە،  مێشکییان  نەخۆشییەکی 
گوێیان  گوایە  دەکەن  ئەزموونە  ئەو 
لە  دەک��ات.  بۆ  قسەیان  کەسێکە  لە 
هیچ  شوێنێکدان  لە  کە  کاتێکیشدا 
قسەبکات.  نییە  لێ  دیکه ی  کەسێکی 
واتایەکی  بە  یان  بوون  قسە  لە  گوێ 
دەنگی  هەلوسینەیشنی  زانستییانە 
 Auditory verbal hallucination

، دیاردەیەکی نیورۆنی مێشکییە کە تا 
تێنەگەیشتووین  لێی  باشی  بە  ئێستاش 
م��اوەت��ەوە.  نهێنی  شتێکی  وەک  و 
سەبارەت  شیکردنەوانەی  لەو  یەکێک 
ک��راوە،  دی��اردەی��ە  ئ��ەو  هۆکاری  بە 
ئەوەیە کە ئەو کەسانە گوتاریک لەناو 
دەبێت  دروست  ناوەوەیان  گفتوگۆی 
نازانن.  خۆیانی  گفتوگۆی  بە  کە 
بەشێکی  کە  ئەوەیە  ئەنجامەکەشی 
ن��اوەوەی  گفتوگۆیەی  ئ��ەو  کەمی 
خۆیان لێ دەبێت بە وتاری کەسێکی 
لەناو  بێگانە  دەنگێکی  وەک  و  دیکه  
مێشکی ئەو کەسانەدا دەنگ دەداتەوە.
پشتگیری  بەڵگەکان  زۆرب��ەی  کۆی 
کە  دەک���ەن  ب��ۆچ��وون��ە  و  بیر  ئ��ەو 
ب��اس��م ک���رد. ه��ەر ل��ە ت��وێ��ژی��ن��ه وه  
دەدرا  ئەوە  سەرەتاییەکانەوە سەرنجی 
کەوا ئەو کەسانەی گوێیان لە دەنگی 
هەیە،  خۆیان  ناوەوەی  گفتوگۆکانی 
چاالکییەکی زیاتر لە ماسولکەی نێوان 
کاتی  لە  دەبێت  پەیدا  ئێسکەکانیاندا 
کە  تایبەتی  چارەسەری  بیستنەدا.  ئەو 
بە  بەکاردێت وابەستەیە  بوارەشدا  لەو 
لەو  هەڵسوکەتی"یەوە،  "بەرخوردی 
دەدرێ  ئەوە  هەوڵی  زیاتر  ڕێگەیەوە 
جووڵە  جۆرە  ئەو  بۆ  بەربەستێک  کە 
یان  دابنرێ  ماسولکەکان  تایبەتیانەی 
مۆسیقاوە،  لە  گوێگرتن  ڕێگای  لە 
جۆرە  ئەو  کە  دەدرێ  ئەوە  هەوڵی 
نەبێت.  دروست  ناوەوە  گفتوگۆیانەی 
دڵنیاییەوە  بە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم 
ناوەوە،  دەنگەکانی  بیستنی  دیاردەی 
بە  بتوانرێ  کە  ئاڵۆزترە  ل��ەوە  زۆر 
سادەی  چارەسەرێکی  چەند  هۆی 
هەڵسوکەوتییەکان  بەرخوردییە  وەک 

چارەسەری ئەو دیاردەیە بکات.
لە  ئێستا  ک��ە  جۆنیس،  م��ەک��ارس��ی 
ساوس  نیو  زان��ک��ۆی  لە  مەکواریە 

ئەوەی  سەرنجی  ئوسترالیا،  لە  وایڵزە، 
کە  ئەوەشدا  "لەگەڵ  دەڵێت:  و  داوە 
ناوەوە  گفتوگۆکانی  دەردەکەوێت  وا 
هەندێك  بۆ  بێت  بنەمایی  شتێکی 
بەاڵم  دەبیسترێن،  کە  دەنگانەی  لەو 
هەندێکی دیکه یان بە ڕاستی گفتوگۆی 
ن����اوەوەن، ی���ادى ئ��ەو ی��ادەوەری��ی��ە 
ڕووداوەک��ان��ی  بێدەنگ-کراوانانەی 
وابەستەن  زۆربەیان  کە  ژیانە  پێشووی 
بە پشێوییه وه ". زۆربەی توێژەرەوەکان، 
بەو  وابەستەن  کە  ئەوانەی  بەتایبەت 
کە  جیهانییەوه   بیرکردنەوە  شێوازە 
دەنگ  گوێبیستانی  "چاالکەوانی  بە 
 Hearing Voices Movement

ئەو  کە  وایە  بڕوایان  ئێستا  ناسراوە،   "
هەیە  خۆیان  گرنگی  مانای  دەنگانە 
زیاتر  دەبێت  لەبەرئەوە  تاکانە،  ئەو  بۆ 
سەرکوتیان  لەوەی  وەک  تێبگەین  لێی 

بکەین. 
بارانی وشەکان

تێی  دەبێت  ئێمە  کە  ماوە  شت  زۆر 
بە  س��ەب��ارەت  ببین  فێری  و  بگەین 
ڕوڵی گفتوگۆی ناوەوە لەناو شێوازی 
هەڵسوکەوتماندا.  و  ب��ی��رک��ردن��ەوە 
لەوانەیە  تێگەیشتنانە  ل��ەو  هەندێك 
ل���ەو ک��ەس��ان��ەوە ب��ێ��ت ک��ە هیچ 
هیچ  که چی  نەبێت،  ناته واوییەکیشیان 
ناکەن.  ن��اوەوە  گفتوگۆی  باسێکی 
لەوانەیە  کەسانە،  لەو  هەندێك  الی 
هەبێت،  بوونیشی  ناوەوە  گفتوگۆکانی 
گفتوگۆیانەی  ئەو  لەبەرئەوەی  بەاڵم 
وەک  بوونه تەوە،  ناوەوە چڕ و کورت 
دەرناکەوێت.  بۆیان  ئاخاوتن  زمانێکی 
سەرنجڕاکێشەر  زۆر  بەهه مانشیوەش 
دەبێت گه ر بزانین، بەتایبەت چی لەو 
گفتوگۆی  کە  ڕوودەدات  کەسانەدا 
یان  دەکەنەوە.  سەرکوت  ناوەوەیان 
بیرکردنەوە  هەموو  کە  کەسانەی  ئەو 
دەکەنەوە  سەرکوت  بەئاگابوونەکانیان 
"چوونە  جیاوازی  شێوازی  ڕێگەی  لە 

." Meditation ناو خەڵوەتەوە
لێی  دەتوانین  ئێمە  کە  شتێک  تاکە 
دڵنیابین ئەوەیە کە گفتوگۆکانی ناوەوە 
وەردەگ��رن.  جیاواز  جیاواز  شێوازی 
ئاشکرا  بە  زۆر  شێوازانە  لەو  هەندێك 
و  ڕێکخستنه وه   ب��ۆ  هەیە  کەڵکی 

هەندێکیشیان  خ��ۆم��ان.  ه��ان��دان��ی 
و  قووڵەوە  بیرکردنەوەی  بە  وابەستەیە 
هیچ بەهایەکی تایبەتیی نییە. لە ڕاستیدا، 
باشتر تێگەیشتن لە گفتوگۆکانی ناوەوە 
ڕوونتر  کە  دەده ن  ئەوەمان  یارمەتیی 
چییە  مەبەستمان  بەوەی  سەبارەت  بین 
دەڵێین  پێی  درەوش��اوەی��ه ی  واتا  لەو 
ڕێگەیەشەوە  لەو  هەر  "بیرکردنەوە"، 
بەدەست  زیاتر  پێشکەوتنی  دەتوانین 
کە  کێشەیەی  بەو  سەبارەت  بهێنین 
باسی  زۆر  فەلسەفییەکاندا  بابەتە  لەناو 
دەکرێ و وابەستەیە بەوەی کە "زمان 
و هۆشمەندی و بەئاگابوون"، چۆن بە 

یەکەوە کاردەکەن.
کاتێک من بیر لە گفتوگۆکانی ناوەوەی 
خۆم دەکەمەوە، بەردەوام دەگەڕێمەوە 
سەبارەت  ڤیۆگتسکی  بیرۆکەکانی  بۆ 
کورتکردنەوەیەی  و  چڕبوونەوە  بەو 
هەندێجار  ک��رد.  باسم  س��ەرەت��ادا  لە 
گفتوگۆی  کێشمەکێشێکی  لە  خۆم 
خۆمدا،  لەگەڵ  دەبینمەوە  چردا  زۆر 
ل��ه  ب��ی��رو ب��ۆچ��وون��ی ج���ی���اوازه وه  
لەگەڵ  دەک��ەم.  شتەکان  موناقەشەی 
ئ��ەوەش��دا ل��ە زۆرب���ەی ج��ارەک��ان��دا، 
هەست  پارچەن،  پارچە  ئەزموونەکان 
لەوەی  نزیکن  بیرکردنەوەکانم زۆر  و 
کە بە شێوازی زمان دابڕێژرێ، که چی 
نییە  قسەکردنه  شێوازی  ب��ەو  هێشتا 
و گوێم  دەردەب���ڕرێ  ب��ەرزی  بە  کە 
شێوازە  ئەو  ڤیۆگتسکی  دەبێت.  لێی 
ده به سته وه   بیرۆکەکانی  گواستنەوەیه ی 
به قسەی ئاخاوتن-ه وه ، وەک هەورێک 
کە وشەکان دەبارێنێت باسی دەکات. 
دایەلۆگی  بەرباڵویی  یان  چربوونەوە 
پڕ  و  دەوڵەمەندە  ئ��ەوەن��دە  ن���اوەوە، 
بەهایە نیشانەگه لێک ده گرێتە خۆی کە 
یارمەتیدەر دەبێت بۆ باشتر تێگەشتن لە 
داهێنانە جیاوازەکانمان و تایبەتمەندییە 

گونجاوەکانی خەیاڵی مرۆڤ.

له  ئینگلیزییه وه :
گۆران ئیبراهیم

سەرچاوە:
 New Scientist , No 2919 ,

1st June 2013
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ڕەن���گ���ە ت���ووش���ب���وون ب��ە 
ن��ۆرەی  ی��ان  دڵ،  نەخۆشیەكانی 
ڕووەوە  چەندین  لە  دڵ،  پێشوەختی 
دروست  ژیاندا  لە  كورتی  و  كەم 
هەندێك  لە  ڕێگری  ڕەنگە  بكات، 
لەو چاالكیانە بكات كە لە ڕابردوودا 
لەوانەش  دەدران،  ئەنجام  بێباكانە 
هاوسەرێتی.  گ��ەرم��ی  پەیوەندیی 
توێژینەوەیەك لە گۆڤاری تەندروستیی 
كراوەتەوە،  باڵو  ئەمریكیدا  »دڵ«ی 
نیشانی داوه كە لە 60%ی ژنان، دوای 
نۆرەی دڵ، چاالكیی  بە  تووشبوونیان 

سێكسیان كەمتر دەبێتەوە.
باسی  ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ە  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
ئەنجامدانی  وەستاندنی  هۆكارەكانی 
ژنانه وه ،   لەالیەن  نەكردووە  سێكسی 
بەاڵم ئاماژەی بەوە داوە كە هۆكارێكی 
ڕەتكردنەوەیە،  و  خۆگرتنەوە  ئەم 
ترسە لەوەی ئەنجامدانی سێكس، ببێتە 
هۆی دووبارە تووشبوونەوە بە نۆرەی 
ژن  كە  ئەوەیە  ڕاستییەكە  بەاڵم  دڵ. 
دەتوانێت تەندروستیی خۆی بپارێزێت 
سێكسییەكانیشی  چاالكییە  لە  چێژ  و 
وەربگرێت با تووشی نەخۆشی دڵیش 

بووبێت.

دڵ لە كاتی سێكسدا
وەك  سێكسی،  پەیوەندیی  ئەنجامدانی 
ئەنجامدانی هەر وەرزشێكی هەوایی و 
دابەزاندنی چەوری لەش وایە، ڕێژەی 
بەرز  خوێن  فشاری  و  دڵ  ترپەكانی 
ئۆكسجین  بۆ  دڵ  داوای  و  دەكاتەوە 
زیاتر دەكات، بەتایبەتی لە ماوەی 10 
قۆناغی  بە  گەیشتن  چركەی   15 تا 

لوتكە ی چێژ و خۆشی )ئۆرگازم(.
توێژینەوەكان لە كاتی سێكسدا، كاری 
بەسەر  سەركەوتن  وەك  پیاویان  دڵی 
نهۆمیدا  دوو  باڵەخانەیەكی  پێپلیکانه ی 
كارە  ئەو  ئەگەرچی  چوواندووە.  لێك 
جۆرێكە لە چاالكیی جەستەیی، ڕەنگە 
پەیوەندیی سێكسی ببێتە هۆی ڕوودانی 
دڵ(،  خوێنبەری  )گیرانی  سنگەكوژێ  
و ئازاری سنگ كە بە هۆی گەیشتنی 
ڕێژەیەكی كەمی خوێنەوە بۆ دڵ  پەیدا 
تووشبوون  مه ترسیی  هەروەها  دەبێت. 
یا  یه که م  سه عاتی  لە  دڵ  ن��ۆرەی  بە 
پەیوەندیی  دوای  دووه م��ی  سه عاتی 
سێكسی. بەپێی ڕای گۆڤاری كۆمەڵەی 
ئەم  ب��ەاڵم  ئەمریكی.  تەندروستی 
مەترسییە زۆر سنووردار و دیاریكراوە، 
هەفتەی  لەنێو 10,000 كەسدا كە  كە 
یان  دوو  دەك���ەن،  سێكس  جارێک 
سیانیان تووشی نۆرەی دڵی زیادە دەبن.
مەترسیی  ب��ە  س���ەب���ارەت  ب����ەاڵم 
پەیوەندی  لەكاتی   گیانلەدەستدان 
که   بوترێ  ئ��ه وه   ده ک��رێ  سێكسدا، 
ڕووده دات،  که می  به   زۆر  وا  شتی 
چونكە ڕێژەی مردنی كتوپڕ لە كاتی 
پەیوەندی سێكسیدا لە 0,6 % تا %1,7 
تێناپەڕێت. که  ڕووش ده دات زیاتر له  
پیاواندا ڕوو ده دات به  ڕێژه ی 82 % تا 

93% لە چاو ژناندا.

دیکه ی  ج��ۆرێ��ك��ی  ه��ەر  وەك  ج��ا 
بە  پێویستی  س��ێ��ك��س،  وەرزش، 
و  توانا  لە  دی��اری��ك��راو  ڕێژەیەكی 
چاالكیی دڵ هەیە. ئەو توێژینەوەیەی 
ئەمریكی  تەندروستی  كۆمەڵەی  كە 
داوە،  ب��ەوە  ئاماژەی  داوە  ئەنجامی 
جەستەییەوە  ڕووی  لە  كەسانەی  ئەو 
بەوانەشەوە   - وه رزشیترن  و  چاالكتر 
كە بەردەوام سێكس دەکەن - كەمتر 
تووشبوون  مەترسییەكانی  ڕووبەڕووی 

بەنۆرەی دڵ دەبنەوە.
سەرلەنوێ  ئامادەكردنەوەی دڵ

ك��ەواب��وو چ��ۆن ب��ت��وان��رێ ت��وان��ای 
سێكس  ئەنجامدانی  بۆ  جەستەیی 
دڵ  ب��ەن��ۆرەی  تووشبوون  دوای  لە 

بگێڕرێته وه ؟
بۆ دووبارە ئامادەكردنەوەی دڵ، تیمێك 
وشارەزایانی  سستەر  و  پزیشك  لە 
دیکه   پسپۆڕانی  و  جەستەیی  توانای 
بۆ  بن  یارمه تیده ر  بتوانن  ده ک��رێ 
هاوكاریكردنت و گێڕانه وه ت بۆ باری 

پێشوو، ئه ویش به: 
* زیادكردنی چاالكیی جەستەیی. 

* خواردنی ژەمه  خۆراکی تایبەت بە 
تەندروستیی دڵ.

هۆكارەكانی  کردنی  چ��اودێ��ری   *
مەترسی، وەك بەرزیی پەستانی خوێن 
و بەرزیی ڕێژەی چەوری و شەكرە و 

جگەرە كێشان . 
پزیشكی  ج��ۆن��س��ون  پ���ۆل  د.  و 
مامۆستای  و  دڵ  نەخۆشیەكانی 
زانكۆی  ل��ە  ی��اری��دەدەر  پزیشكی 
ه���ارڤ���ارد، دەڵ���ێ���ت: ڕەن��گ��ە ئ��ەو 
ئامادەكردنەوەی  لە  دەسكەوتانەی كە 
متمانەبه خش  دەكەوێت،  دەست  دڵدا 
بێت بەوەی كەوا دەکرێ لە چاالكیی 

دڵێكی تەندروست و 
ژیانێكی سێكسیی چاالك
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بەشدار  جۆردا  جۆراو  ماندووكەری 
بیت، بە پەیوەندیی سێكسیشەوە. 

چەند ئامۆژگارییەكی تایبەت
چاالكی  پێكردنەوەی  دەس��ت  پێش 
سێكسی، پشكنین و ڕاهێنانی قورس و 
تاقه ت پڕووکێن ئەنجام بدە، دەتوانرێ 
پسپۆڕی  دڵی  پزیشكی  لەڕێی  ئه مه  
له ڕێی  یان  بدرێ.  ئەنجام  که سییەوە 
د.  دڵەوە.  ئاماده کردنه وه ی  سەرلەنوێ  
جۆنسۆن دەڵێت: ئەمە ئەو هەستەت پێ 
جەستەییەوە  لەڕووی  كە  دەبەخشێت 
چی بكەیت، ئەمە هاوكاریت ده کات 
ئامادەیت  تۆ  ئایا  كە  بزانیت  ئ��ەوە 

پەیوەندیی سێكسی ئەنجام بدەیته وه .
ئەمریكی  دڵ��ی  كۆمەڵەی  و  ئەمە 
ده ست  به ر  خسته   ڕێنماییەكی  چەند 
دەربارەی سەرلەنوێ  دەستپێكردنەوەی 
چاالكیی سێكسی بۆ ئەو كەسانەی كە 

تووشی نەخۆشییەكانی دڵ بوون. 
بتوانیت  گەر  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
بکه یت  باش وەرزشێک  بە شێوەیەكی 
ئارەق  هەندێك  كە  ڕاده ی��ه ی  ئه و  تا 
نیشانە  هیچ  بێئەوەی  ده رب��ده ی��ت، 
بەدیار  دڵ��ت��ه وه   ل��ه   دەرك��ەوت��ێ��ك  و 
بێت  ئاسایی  ڕەنگە  ئەوە  بكەوێت، 
بێگومان  بدەیت.  ئەنجام  سێكس  كە 
بکه یت  سێکس  بتوانیت  ده ک���رێ 
ئامێری  له وانه ی  یەکێكیت  تۆ  گەر 
دی سی  ئای  ل��ه رزه ت  دڵه   البردنی 
implantable cardioverter-
چێنراوه،  تیا    defibrillator ICD

بێ گوێدانه  ئه وه ی که مێژوویەكیشت 
یان  ه��ەی��ه،  دڵ���دا  كێشەی  ل��ەگ��ەڵ 
ترپەكانی دڵت لەو جۆرەن كە توانای 
یان  هەبێت،  بەسەرداگرتنیان  دەست 
سنگە كوژێیەكی سووكت هه بووه یان 
هه ر كەموكورتیەكی كەم و سووك لە 
دڵدا، یان تێكچوونی ئاسایی زمانەكانی 
دڵ.  جێگیری  نەخۆشییەكی  یان  دڵ، 
له  نین  ڕێگر  له مانه  ک��ام  هیچ  که  
ئه نجامنه دانی پەیوەندی سێكسی. به اڵم 
ئه گه ر  بکه  پزیشکه که ت  له   پرسیار 
یان  هاتوویته،  دڵ  ن��ۆرەی  تووشی 
داوه   ئەنجام  دڵت  بۆ  نەشتەرگەریت 

و  نییە  خراپ  بۆت  سێكس  ئایا  كە 
پێویست دەكات چەند چاوەڕوان بیت 
ئەنجامدانی  بە  ده که یته وه   دەست  تا 

سێكس.  
وازهێنان لە سێكس 

ئەنجامدانی  لە  پێویسته  دۆخانەدا  لەم 
سێكس دوور بكەویتەوە:

قۆناغێکی  ل��ە  ك��ە  دڵ  ن���ۆرەی   -
پێشكەوتوودا بێت. 

لەرزه  دڵه   البردنی  ئامێری  بوونی   -
لێدانی  ترپه   بە  كە  ج��ۆره ی  )ئ��ه و 

كارەبایی كار ده كات(. 
- بوونی نەخۆشی زمانەی كوژەر. 

بە  دڵ  ترپەكانی  جێگیری  ن��ا   -
شێوەیەكی ڕەها. 

- سنگەكوژ ێی ناجێگیر. 
- ئەو نەخۆشییانەی دڵ كە نیشانەكانیان 

ناجێگیرە، یان نیشانه کانیان به هێزە.
دەستی  دۆخ��ەك��ەت  و  ب��ار  كە  ه��ەر 
ب���ەس���ەردا گ��ی��را، ئ���ەوا خ���ۆت و 
بەو  سەبارەت  دەتوانن  پزیشكەكەت 
و  گونجاوە  كە  بكەن  وتووێژ  كاتە 
باشترینە بۆ سەرلەنوێ  دەستپێكردنەوەی 

سێكسییەكان.   چاالكییە 
لە دەستدانی ئارەزووی سێكسی

باشی  تەندروستییەكی  خ��اوەن��ی  با 
بۆ  بیت  به س  که   بیت  جەستەییش 
هێشتا  ب��ه اڵم  سێكس،  ئەنجامدانی 
که م  سێکس  بۆ  ئ���اره زووت  ڕه نگه 
و  نەمان  ڕاب���ردوودا.  چاو  له   بێته وه  
تەنیا  سێكسی،  ئارەزووی  لەدەستدانی 
نەگرتۆتەوە  پیاوانەی  ئەو  بەرۆكی 

بوون،  دڵ  نەخۆشییەكانی  تووشی  كە 
بەهەمان شێوە تووشی هەندێك  بەڵكو 
و  پیاوان  هەروەها  دەبێت،  ژنانیش  لە 
ژنان دوای تووشبوونیان بە نۆرەی دڵ 
باس لە كەمبوونەوەی ئارەزوو ده که ن 
سێكس  ب��ە  س��ەب��ارەت  ن��اڕەزای��ی  و 
بزانیت  ویستت  گەر  جا  دەردەب��ڕن. 
ئاخۆ دەتوانیت جارێكی دیکه  سێكس 
ویست  گه ر  یان  بدەیتەوە،  ئەنجام 
پەیوەندی  ئەنجامدانی  ئ��ارەزووی  و 
سێكسیت لەدەست داوە، ئەوا پێویستە 

ڕاوێژ بە پزیشكەكەت بكەیت.
ئ��ەوەی��ان  توێژینەوەكان،  زۆرب���ەی 
ئ��اش��ك��را ك�����ردووە ك��ە زۆرب���ەی 
كە  ژنانه ی  ئەو  لەگەڵ  پزیشكەكان 
بوونەتەوە،  چاك  دڵ  تەنگژەكانی  لە 
هەروەها  ن��اك��ەن،  سێكس  لە  ب��اس 
توێژینەوەكان ئەوەیان ئاشكرا كردووە 
ئەو  نایانەوێت  وا  كە  ژنانه ی  ئ��ەو 
ئەوەیان  پێشبینی  وەربگرن،  ڕێنماییانە 
پەیوەندی  دیکه   جارێكی  ناكرێ  لێ  

سێكسی ئەنجام بدەنەوە.
و  ب��اش  ڕووەوە  زۆر  ل��ە  سێكس 
بەسوودە بۆ پەیوەندیی هاوسه رێتی، بۆ 
هەڵسەندگاندنی خود، بۆ تەندروستی. 
كێشەكان  ڕووب����ەڕووی  هەنووكە 
ببەرەوە، تا بتوانیت دڵێكی تەندروست 
و ژیانێكی سێكسیی چاالكت هەبێت.

و: شیروان عومەر

www.aawsat.com : سەرچاوە
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خۆکوشتن گرفتێکی بنه ڕه تییه. 
پێشگری له و دیارده  ناحه زه ، یه که مایه تێکی 
بۆ  پێشوه خت  ه��ه وڵ��دان��ی  جیهانییه . 
له   پێشبینی مه رگه  خۆکوشتن گرنگترین 
بریاری  له  ڕوانین  خۆکوشتندا.  ئاکامی 
گرنگه  هۆیه کی  خۆکوشتن،  به   م��ردن 
ده توانێت  که  خۆکوشتندا  مه سه له ی  له  

پێشگری له  خۆکوشتن بکات.
به   توێژینه وه یه   ئه و  شێواز:  و  که ره سه  
که س   163 له سه ر  مه یدانی  شێوه یه کی 
ئه نجام دراوه که  هه وڵی خۆکوشتنیان داوه 
هاتبوونه   2008دا  ساڵی  له   که   ژه هر  به  
ئاماری  له   سنه .  ش��اری  نه خۆشخانه ی 
 chi- تێستی  وه ک  شیکاریی  و  مه یدانی 
square یا تێستی خی دۆ و نه رمامێری  

که ڵک  داتاکان  تێبینیکردنی  بۆ   spss

وه رگیرا.
مردن  ب��ری��اری  و  قه ست  ده س��ک��ه وت: 
له گه ڵ ته مه ن، پێشینه ی هه وڵی زووتر بۆ 
خۆکوشتن و که مخوێنده واریی هه وڵده ران 
و  مه رگ  له نێوان  به اڵم  هه یه .  په یوه ندی 
ڕه گه ز )نێرینه  و مێینه (، هاوسه رداری بێ 

هاوسه ری په یوه ندی نه بینرا.
زۆرب��ه ی  ک��ه   ئ���ه وه ی  ل��ه س��ه ر  ئه نجام: 
له وه ی  کردووه ته وه   بیریان  هه وڵده ران 

مردنیان  هۆی  ده بێته   هه وڵه یان  ئه و  که  
مه ترسیداره ،  ژه ه��ر  به   خۆکوشتنیش  و 
ته مه نیان  ئه وانه ی  به تایبه ت  هه موویان 
و  که متر  خوێنده واریی  ب��وو،  له سه رتر 
و  هه بووه  پێشووتریان  هه وڵی  پێشینه ی 
بووه ،   گه اڵڵه   ال  خۆکوشتنیان  بیرۆکه ی 
بۆیه دواتر ئه مانه له  مه ترسیدان و پێویسته 

بخرێنه  ژێر چاو دێریی ورد و سه رنجه وه .
سه ره تا

هه وڵێک  چرکه یه ک  ه��ه ر  جیهاندا  له  
له   و  ده چ��ێ��ت  ب��ه ڕێ��وه   خۆکوشتن  ب��ۆ 
هۆی  به   که سێک  چرکه یه کدا    40 هه ر 
ده دا1.  له ده ست  گیانی  خۆکوشتنه وه  
هۆکاری  کاریگه  ریی  له ژێر  خۆکوشتن 
زه ینی، بایۆلۆژی، تاک و کۆمه اڵیه تیدایه2 
که   هۆیه   پڕ  و  ئاڵۆز  دی��ارده ی��ه ک��ی  و 
پێش  بۆ  نییه  ئ��ارادا  له   ڕێگا  یه ک  ته نیا 
کاریگه رییانه ی  هه ڵسه نگاندنی  لێگرتنی. 
مه ترسییه کانی مردنیش، هه وڵێکی بنه ڕه تییه 
بۆ پێش گرتنی خۆکوشتنه که ، که ده کرێ 
یارمه تیده رمان  دروس��ت،  بڕیاردانی  بۆ 
بۆ  هه وڵدان  یا  خۆکوشتن  کاتێک  بێت. 
هه نگاوی  یه که م  ڕووده دا،  خۆکوشتن 
به   ڕووداوه ک��ه ی��ه ،  پێداچوونه وه ی  باش، 
داهاتوو1.  بۆ  وانه لێوه رگرتن  مه به ستی 
ئه و که سانه ی  له  سه دای  تا 10  نزیک 5 
ماوه ی  له   داوه،  خۆکوشتن  بۆ  هه وڵیان 
هه وڵیان  یه که م  پاش  یان  ساڵێک،  چه ند 
ڕه نگه   م��ردوون��ه3.  خۆکوشتنه که ،  بۆ 
و  دابێت  خۆکوشتن  بۆ  هه وڵی  که سێک 
ماک  له ژێر  ئاکامدا  له   به اڵم  نه مردبێت،  
بمرێ،  خۆکوشتنه که دا  کاریگه ری  و 

مردنی  به رامبه ری  سه د  مردنه   ئه م  که  
ساڵه ی    12 توێژینه وه ی  له   ئاساییه4. 
ل��ه س��ه ر  ه��ه وڵ��ده ران��ی    Suominen

خۆکوشتن، که 22%یان هێشتا نه مردوونه 
کاتێک مه رگیان ڕاگه یه نراوه  که  8%یان به  
ئاستی  بۆیه  مردوونه.  هۆی خۆکوشتنه وه  
بڕیار و ته مای مردن و نائومێدبوونی پاش 
هه وڵی خۆکوشتن، زیاتر پێشبینیی مه رگ 
سه رکه وتووتر  خۆکوشتن  دواتریش  و 
Hawtonدا  توێژینه وه ی  له   ده ک��ات5. 
ئه گه ری خۆکوشتنی سه رکه وتوو له  یه ک 
ساڵی پاش هه وڵ  66% مه ترسی زیاتر بووه 
له  هی ئاسایی . ئه و ئه گه ره ش له  پیاواندا 

زیاتر بووه تا له  ژنان6.
له  توێژینه وه یه کی پێداگرانه ی خۆکوشتندا، 
هه وڵی  بیره کانی  خ��اوه ن  له   هه ندێک 
هه ندێکی  و  مه رگ  ته مای  خۆکوشتن، 
دیکه یان کوشنده یی شێوازه که  به گرنگ 
بڕوایه ن  ئ��ه و  له سه ر  زۆرێ��ک  ده زان���ن. 
که  که سێک  بۆ  گرنگه  شێوه یه ک  چه ند 
گرنگه 7.  ده بژێرێ  هه ڵی  خۆکوشتن  بۆ 
مه رگ  به ته مابوونی  له  سه رنجدان  به اڵم 
له  خۆکوشتنه که  گرنگتره ، چونکه ئاسایی 
نییه  که  نه خۆش بڕیاری خۆکوشتن که متر 
ده نوێنێت یا ده یشارێته وه  و دایده پۆشێت. 
نه خۆش  ڕه نگه   دی��ک��ه وه ،  الیه کی  له  
خۆکوشتنه که ی،  ک��رده ی  به گوێره ی 
الیه نه ی  دوو  و  شیزۆفرینیا  هۆگرێتیی 
و  یادگه   له   ئاڵۆزیی  به مه ش  هه بێت، 
 بیرهێنانه وه  و فره چه شنبوونی شێوه ی ته مای 
مه رگ و هه وڵه کانی، ده بێته کۆسپی سه ر 

ڕێی هه ڵسه نگاندنێکی ڕێکوپێک8.

قه ستی مه رگ و 
هه وڵی خۆکوشتن 
له ڕێگای ژه هره وه
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له سه ر ڕاسپارده ی ده زگای ته ندروستی جیهانی، توێژینه وه  له سه ر شێواز و هه وڵه کانی خۆکوشتن، که ڵکیان لێ وه رگیراوه  بۆ پێشگرتن 
لێی9 و Hawton له سه ر ئه و بڕوایه یه  که  ئه گه ری خۆکوشتن که م ده بێته وه  کاتێک ڕاده گه یه نرێ ئه م که سه  ده یه وێت خۆی بکوژێت 

و به مه  ڕێگیری لێ ده کرێ6.
له  ئێران، هه رچه نده  ئاماری خۆکوشتن له چاو زۆربه ی واڵتان که متره ، به اڵم هێشتا له  هی واڵتانی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست زیاتره . له و 
دواییانه  ش ڕاده ی خۆکوشتنی  سه رکه وتوو، هه روه ها ته مه نی ئه و که سانه ی که  به  هۆی خۆکوشتنه وه  ده مرن، له  نزمبوونه وه دایه 10. 
به اڵم به داخه وه  هه ندێجار هه وڵی  خۆکوشتن به  ژه هر که متر له  شێوه کانی دیکه به مه ترسیدار ده ناسرێ، بۆیه هه ندێجار ئه و نه خۆشانه  
بێ وردبوونه وه  له ئه گه ری دووباره کردنه وه ی هه وڵ و بێ ڕه چاوکردنی ئه وه ی ئه م نه خۆشانه ش چه ندێک حه ز به  مردن ده که ن، بێ 

ئامۆژگاریی پزیشکی ده روونی و چاره سه ری شیاو بۆیان، له  نه خۆشخانه ئیزن ده درێن و ده ڕۆن.
دیارده  و شێوازه کان

ئه و توێژینه وه یه  به  شێوازی مه یدانی به ڕێوه  چووه . هه وڵده ران بۆ خۆکوشتن به  ژه هر، که  له  ساڵی 2008 هاتبوونه  نه خۆشخانه ی 
شاری سنه ، له مه ڕ چۆنییه تی خۆکوشتن و ئه وه ی که  بیریان لێ  کردووه ته وه  داخۆ ئاکامی هه وڵه کانیان مردنه  یان نا، خرانه  به ر 
لێکۆڵینه وه . ده سته ی توێژینه وه ، له الیه ن پزیشکی گشتی فێرکاری، به  سه ردانی دوای یه کی ڕۆژانه  بۆ به شه کانی ناو نه خۆشخانه ی 
ناوبراو، وه رگیراون. هه روه ها فۆڕمی ڕاپرسیان بۆ پڕکراوه ته وه . کۆ کردنه وه ی زانیاریه کان له  فۆرمی ڕاپرسییه وه ، بریتی بوو له  زانیاری 

دیمۆگرافی و زانیاری له سه ر قه ستی مردن له  هه وڵی خۆکوشتنه کانیاندا. 
ئه م پرسیارنامه یه  له الیه ن توێژه رانه وه ، به  که ڵک وه رگرتن له  پرسیارنامه ی هه وڵی خۆکوشتن بێک Beck پێکهاتبوو. له باری ڕووه کان 
و دڵنیابوونی ناوه ڕۆکه که ی له الی پزیشکه  ده روونییه کان و ڕای خۆیان له سه ردا. له  توێژینه وه که دا، سه ره تا خۆڕاگرانه، پرسیارنامه  له  

شێوازی تاقیکاری به  ڕێژه ی 8% به راورد کرا. بگۆڕه کانی توێژینه وه که بریتی بوو له م شێوازی بیرکردنه وانه : 
بیرم ده کرده وه  بمرم، 

ده مزانی که  نامرم، 
له وانه  بوو که  بمرم.

شێوه ی خۆکوشتنه که  به  ده رمان و ژه هر.
نێر و مێ.

خوینده واری )نه خوینده واری، سه ره تایی، ناوه ندی، ئاماده یی ، دواتر دیپلۆم و زانستگایی(.
ته مه ن ) ژێر 20 ساڵ، 20 تا 40 ساڵ و زیاتر له  40 ساڵ(.

هاوسه رداری )سه ڵت، هاوسه ردار(.
پێشینه ی هه وڵ بۆ خۆکوشتن ) به ڵێ یان نا(.
درکاندنی هه وڵ الی که س )به ڵێ یان نا(.

ده سته ی توێژینه وه ، پاش موتااڵ و شیکردنه وه ی پێویست و ئیزن وه ر گرتن، ده ستیان به  کار کرد و ئه وانه ی که  حه زیان له  هاوکاری 
نه ده کرد له  ده سته که  وه ده رخران. شێوه ی نموونه گه ریی ئاماریی و ڕاده ی نموونه  له سه ر 168 نه خۆش به راورد کرا. له  ئاکامدا 5 
که سیان به  هۆی ته واو پڕنه کردنه وه ی فۆڕمی ڕاپرسییانه وه ، وه النران و زانیارییه کانی 163 که س شی کرانه وه . داتا کان به  سۆفتوێری 

spss به  ئه زموونی chi- square لێکدرانه وه .

ده سکه وته کان
به شدارانی  توێژینه وه  163 که س بوون، که  114یان که س 67% ژن و 49 یان 33% پیاو بوون. زۆربه ی هه وڵده ران بۆ خۆکوشتن له  
ده سته ی ته مه نی 20 تا 24 ساڵی 11,3% و پاشان له  ته مه نی 14 تا 19 ساڵیدا بوون 29,4%. 62,5% سه ڵت و 37,5% هاوسه رداربوون. 
هه بوو. %17,8  دیپلۆمیان  یان  ئاماده یی  بوون. 58,3% خوێنده واری  ناوه ندی  له   به  خوینده و اری که متر  یا  و  نه خوینده وار   %23,9

خوێنده واریی زانستگایان هه  بوو.
باوترین  ژه هربوو.  خواردنه وه ی   %20,3 که سیان   33 حه ب،  خواردنی  به   %79,7 واته  که سیان   130 خۆکوشتن،  هه وڵی  شێوه ی 

ده رمانه کان، بنز و دیازیپامین و ترامادۆڵ و باقیی مادده  سڕکه ره کان بوون.
62,6%ی هه وڵده ران به  خۆکوشتن گوتبوویان )بیرم ده کرده وه  ده مرم(، 19,6% گوتبوویان )ده زانم که  نامرم( ) بڕوانه  خشته ی ژماره  1(

 

 خشته ی ژماره 1 – هه وڵ بۆ خۆکوشتن بۆمردن
% ڕێژه        

بیرمدهکردهوهدهمرم 102 62.6
دهمزانیدهمرم 32 19.6
لهوانهبووبمرم 29 17.8

گشتی 163 100
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هه وڵی خۆکوشتن له گه ڵ ڕاده ی خوێنده واری p =0/01 و ته مه ن p =0/04 و ته جره به ی هه وڵ بۆ خۆکوشتن p =0/113 و 
چۆنیه تی هه وڵدان p =0/005 په یوه ندی ماناداری هه بوو. به اڵم له نێوان هه وڵ بۆ خۆکوشتن له گه ڵ ڕه گه ز، هاوسه رداری و 

ڕاگه یاندن و چۆنیه تی خۆکوشتن په یوه ندی نه بینرا. )بڕوانه  خشته ی ژماره  2(

خشته ی ژماره 2 – پێوه ندی هه وڵ بۆ خۆکوشتن و مردن

گۆڕهک

بڕیاری

مردن

ئاستیماناداریلهوانهبووبمرمدهمزانیدهمرمبیرمدهکردهوهدهمرم

%%%
ڕهگهز
200/784  )17.5(24  )21.1( 70  )61.4(پیاو
9 )18.4(8 )16.3(32 )65.3(ژن

خوێندهواری
6 )15.4(4 )10.3(29 )74.4(نهخوێندهواروسهرهتایی

0/01 14 )14.7(23  )24.2(58 )61.1(نهخوێندهواروسهرهتایی
9 )31(5 )17.2(15 )51.7(نهخوێندهواروسهرهتایی

تهمهن
11 )22(16 )32(23 )46(ژێر20ساڵ

0/04 18 )18(16 )16(66 )66(20تا40ساڵ
0)0(0)0(13 )100(سهرهوهی40ساڵ
دۆخیهاوسهرداری

210/465 )20.6(20 )19.6( 61 )59.8(سهڵت
8 )13.1(12 )19.7(41 )2.67(هاوسهردار

پێشینهیههوڵ
50/113 )2. 7(1 )4. 3(23 )3. 79(بهڵێ
 24 )9. 17(23 )31(79 )59(نهخێر

چهشنیههوڵ
200/005 )8. 19(19 )8. 28(52 )5. 51(خێرا

9 )5. 14(3 )8. 4(50 )6. 80(بهگهاڵڵه
درکاندنیههوڵ

50/296 )2. 12(11 )8. 26(25 )61(بهڵێ
24 )7. 19(21 )2. 17(77 )1. 63(نهخێر

شێوهیخۆکۆژی
240/161 )18. 5(29 )22. 3(77 )59. 2(داودهرمان
5 )15. 2(3 )9. 1(25 )75. 8(ژههر)سهم(
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باس و لێکدانه وه
هه ر  ده روونیی  باوه ڕی  ڕه نگدانه وه ی 
که سێک په یوه سته  به  کوشنده یی شێوازی 
کوشنده یی  چونکه  هه ڵبژاردنه که یه وه ، 
باوه ڕ  چاندیش  تا  گرنگتره .  شێوازه که  
و نییه تی مردن به هێزتر بێت، ئه وه نده ش 

هه وڵه که  سه رکه وتوو ده بێت.
له   که متر،  ڕزگ��ارب��وون��ی  ئ��ه گ��ه ری 
که ڵک  یان  پێداگرانه دا،  خۆکوشتنی 
و  کوشنده یی  شێوه ی   له   وه رگ��رت��ن 
پزیشکییه کان،  هه وڵه   ک��اردان��ه وه ی 
هه موویان په یوه ندییان به  ڕاده ی مه ترسیی 
توێژینه وه یه دا  له م  هه یه 11.  کاره که وه  
خۆکوشتن  بۆ  ه��ه وڵ��ده ران  62,8%ی 
ڕایانگه یاند که  “ بیرم ده کرده وه  ده مرم” 
“قه ستی  که   ڕایگه یاند   %19,6 ته نیا 
له   که   حاڵێکدا  له   نه بووه”،  مردنیان 
هه وڵده ران   %42  Nock توێژینه وه ی 
که   ڕای��ان��گ��ه ی��ان��دووه   خۆکوشتن  ب��ۆ 

نه یانده ویست بمرن12.
له   نه خۆشه کان  توێژینه وه یه دا،  ل��ه و 
وه رگرتبوو.  که ڵکیان  ژه هر  و  ده رمان 
شێوه یه   ئه م  که  ب��اوه ڕه ی  به   ئه ویش 
که ڵکوه رگرتن  به اڵم  مه ترسییه .  که م 
له  زۆر  ئه وه ی که   به  هۆی  ده رمان  له  
به  ده مێننه وه ،  زیندوویی  به    هه وڵده ران 
له   هه ندێک  و  ده ناسرێ  باو  شێوه یه کی 
له م  م��ه رگ  قه ستی  توێژینه وه کانیش 
چاو  له   داده نێن  که متر  به  ش��ێ��وازه دا 
شێوازه کانی دیکه دا13. به اڵم ئاماره کان 
ڕێژه یه کی  ک��ه   ده ده ن  نیشان  ئ��ه وه  
به رچاو له  هه وڵده ران به و شێوازه  ده مرن 
و ڕه نگه  هۆی که ڵکوه رگرتنی زۆریش 
و  ده رم��ان  به رده ستبوونی  شێوازه   له م 
ژه هره کان بێت7. یان باوه ڕی ده روونیی 
شێوازێکی  ک��ه   ب���ه وه ی  ه��ه وڵ��ده ر 
ده کرێ  که  هه ڵبژاردووه   کوشنده ی 
کوشنده یی  ڕاده ی  له   بێت  گرنگتر 

ڕاسته قینه ی ڕه فتاره که 11. 
که   که سانه دا  ئ��ه و  له نێوان  ه��ه روه ه��ا 
داوه   ئه نجام  خۆکوشتنیان  ده رم��ان  به  
بۆ  ژه ه��رخ��واردن  له   که   ئ��ه وان��ه ی  و 
وه رگ��رت��ووه ،  که ڵکیان  خۆکوشتن 
هیچ  م���ه رگ  قه ستی  ب��ه   س��ه ب��اره ت 
جیاوازییه ک نه بینرا. که له وانه یه  شێوازی 
خۆهه ڵواسین  وه ک  دڕندانه تری  دیکه ی 

به  قه ستی مردن سه رکه وتووتر بێت که  
له و تویژینه ویه دا ئه و که سانه  له  به رچاو 

نه گیراون.
ب��ه پ��ێ��ی ئ����ه وه ی ک���ه  ل���ه  زۆرب����ه ی 
بۆ  هه وڵ  که  هاتووه   وا  سه رچاوه کاندا 
پیاوان،  له   زیاتره   ژناندا  له   خۆکوشتن 
کاریگه ریی  ل��ه ژێ��ر  م��ه رگ  که چی 
له   بااڵتره  پیاوان  ل��ه الی  خۆکوشتندا 
پیاوان  که  دیاره   که واته   .14 ژنان16- 
زۆرتر  خۆکوشتن  بۆ  هه وڵدانیاندا  له  
به اڵم  هه یه ،  مردنیان  قه ستی  ژن��ان  له  
)نێر  ڕه گه ز  له نێوان  ئێمه   توێژینه وه ی 
له مه ڕ  ماناداری  جیاوازییه کی  مێ(  و 
به اڵم  ده سته وه .  به   نه دا  مردندا  قه ستی 
پیاوان  که   بڵێین  ئه وه  ده توانین  دیاره 
بده ن،  ئه گه ر هه وڵی خۆکوشتنی مردن 
ڕه نگه  شێوازی دیکه ی خۆکوشتن وه ک 
یان  به رزاییه وه ،  له   خوار  هاوێشنه    خۆ 
وه ربگرن.  که ڵک  هتد  هه ڵواسین...  خۆ 
چاو  وه به ر  توێژینه وه یه دا  له م  بۆیه ش 
توێژینه وه ی  ل��ه   بێگومان  ن��ه خ��ران. 
Sisask و هاوکارانیدا قه ستی مه رگ 
له   به اڵم  نییه17،  جیاوازی  ڕه گه زدا  له  
ژنان  هاوکارانیدا  و  ئازین  توێژینه وه ی 

قه ستی مردنی له  خوارتریان هه یه 18.
بوونه وه ی  به رز  به   توێژینه وه یه دا،  له م 
ده بێته وه ،  به رز  مه رگ  قه ستی  ته مه ن، 
که سانه ی  ئه و  گشت  که   چه شنێک  به  
بوو  زیاتر  س��اڵ   40 له   ته مه نیان  که  
بۆ  هه وڵیان  ده م��رن،  که   بیره ی  ب��ه و 
هه رچه نده   گشتی  به   دابوو.  خۆکوشتن 
ب��ه  س���ااڵچ���ووان ک��ه م��ت��ر ه���ه وڵ بۆ 
ئه گه ری  ب��ه اڵم  ده ده ن،  خۆکوشتن 
مه رگیان، یان هێزی خۆکوژییان زیاتره 
هۆی  به   ئه مه ش  ڕه نگه   گه نجان.  له   تا 
ئه وه وه  بێت که  به سااڵچووان که متر له  
بن  سه رنجڕاکێش  ده یانه وێت  گه نجان 
خۆیان  ک��اری  بۆ  خه ڵک  سه رنجی  و 
 Sisask توێژینه وه ی  له   ڕابکێشن. 
که   ده رده که وێت  ئه وه   هاوکارانیدا  و 
به   مردن  ڕێژه ی  ته مه ن،  زیادبوونی  به  
به اڵم  ده بێت،  زیاتر  هۆی خۆکوشتنه وه  
مردن  هه وڵی   Nock توێژینه وه ی  له  
له   و  نییه  په یوه ندی  ته مه ن  له گه ڵ 
توێژینه وه ی ئازین ته مه نی مامناوه ند، له  
په یوه ندی  مردن  له گه ڵ هه وڵی  خوارتر 

زیاتری هه بوو 12، 17، 18.
خوێنده واری،  و  مردن  هه وڵی  له نێوان 
چه شنێک  به   هه بوو،  مانادار  په یوندیی 
که سانی  یا  نه خوێنده وار،  که سانی  که  
خاوه ن خوێندنی سه ره تایی، پێداگرانه تر 
ڕه ن��گ��ه   م����ردن،  ب��ۆ  داوه   ه��ه وڵ��ی��ان 
هۆکاره که ی ئه وه  بێت که  خوێنده واران 
کوشنده یی  دۆزی  له سه ر  ئاگادارییان 
ده رمان و ژه هر و هه روه ها ئه و شێوازانه ی 
دیکه  و مه ترسیی خۆکوشتنیش هه یه  و 
بمرن  ده یانه وێ  که   هه لومه رجێکدا  له  
وه ربگیرێ، که واته  لێ  ڕه نگه که ڵکیان 
له گه ڵ  ئه مه   بێگومان  بمرن.  بۆچی 
که   هاوسه نگه    Nock توێژینه وه ی 
که   که سانێک  له   م��ردن  هه وڵی  تێیدا 
که متره 12.  هه یه   که میان  خوێنده واریی 
هه روه ها له  توێژینه وه ی ئازیندا  له نێوان 

ئه و دووانه دا هیچ په یوه ندی نه بینرا18.
بۆ  ه���ه وڵ  پێشینه ی  ک��ه   که سانێک 
بریاریان  ڕاگه یاندووه ،  خۆکوشتنان 
توێژینه وه کانی  پێداگرانه تره.  مردن  بۆ 
هه وڵی  که   ده ده ن  نیشان  ئه وه   پێشوو، 
پێشتر بۆ خۆکوشتن گرنگترین پێشبینیی 
خۆکوشتنه.  ه��ه وڵ��ی  دوای  م��ه رگ��ی 
پێشبینیکه ری  خۆکوشتن  بۆ  هه وڵدان 
بااڵی مردن و هه وڵی دیکه ی  مه ترسی 
کاریگه ریی  ئه م  له ژێر  و  ه��ه وڵ��ده ره  
مانگی  شه ش  م��اوه ی  تا  خۆکوشتنه دا 
هه ربۆیه  ده مێنێته وه .  ه��ه وڵ��دان  پ��اش 
به  خۆکوشتن  ئه و که سانه ی که   نیوه ی 
ده مرن، پێشتر هه وڵی دیکه یان هه بووه  و 
ڕاده ی  ده گاته  له  گه نجاندا  ڕێژه یه   ئه م 

دوو له سه ر سێ 1، 16، 14.
داڕێ���ژه ری  ب��ه   ک��ه   ده سته یه شی  ئ��ه و 
دابوو  خۆکوشتن  بۆ  هه وڵیان  پێشوو 
له   ب��وو  له سه رووتر  مردنیان  بڕیاری 
 19  ،15 یه کسانه 14،  توێژینه وه کاندا 
هه وڵی  که  ده دات  نیشان  ئه وه   ئه مه ش 
بۆ  بێت  ه��اوارێ��ک  ڕه ن��گ��ه   ی��ه ک��ه م، 

وه رگرتنی یارمه تی.
له گه ڵ  هه وڵ،  که وتنی  به دیار  ڕێژه  ی 
ه��ه وڵ��دان��ی ه���ه وڵ���ده ران ب��ۆ م��ردن، 
که سانه ی  ئه و  واتا  نه بوو،  په یوه ندیی 
پێداگرن، هه وڵه که یان  له سه ر مردن  که  
باسی  که   که سه ی  ئ��ه و  و  نادرکێنن 
له   ه��ه روه ک  بمرێ،  نایه وێ  ده ک��ات 
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باوه ڕێکی  ده رده که وێ،  توێژینه وه کاندا 
هه ڵه یه 16، 14. 

وه ربگرین  ئه نجام  ده توانین  له  کۆتاییدا 
بیریان  ه���ه وڵ���ده ران،  زۆری��ن��ه ی  ک��ه  
ده م��رن.  هه وڵه   به و  که    ک��ردووه ت��ه وه  
ژه هر،  به   خۆکوشتن  نابێت  هه روه ها 
هه موو  پێویسته   نه زانین.  مه ترسیدار  به 
به ته مه نه کان،  به تایبه تی  نه خۆشه کان، 
یان خوێنده واری بااڵ، یان ئه و که سانه ی 
خۆکوشتن  بۆ  داوه   هه وڵیان  پێشتر  که  
هه وڵیان  گه اڵڵه   و  داڕێ��ژه ر  به   یان  و 
ژێر  بخرێنه  بۆ خۆکوشتن، زۆرتر  داوه  
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توێژه ران:    
نه رگز شه مس عه لیزاده ، عه بدوڕه حیم 
پور،   موحسین  بیهزاد  زاده ،  ئه فخه م 
شه مس  نه سیم  سالحیان،  به یان 

عه لیزاده 

وه رگێڕ:
عه لی ڕه زا محه مه د
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chimestry کیمیا

پاککه ره وه کان و کاریگه رییان له سه ر ته ندروستیی مرۆڤ
ئاماده کردنی: نه ورۆز حاجی سه یدگوڵ
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ب��ه رچ��اوه ی  پێشکه وتنه   ئ��ه م  بێگومان 
به کارهێنانی  هۆی  بووه ته   هاوچه رخ، 
چ  کیمیاییه کان  پ��اک��ک��ه ره وه   زۆری 
قاچاخ،  و  قاپ  شتنی  جل،  شتنی  بۆ  
پاککردنه وه ی کاشی، یان بۆ هه ر شتێکی 
و  باڵوه   به رچاو  شێوه یه کی  به   دیکه، 
کڕینیان هه رزان و ئاسانه . بێگومان ئه مه  
خێرا  وه ک  هه یه ،  خۆی  ئه رێنیی  الیه نی 
شۆردن و خێرا پاککردنه وه  به  که مترین 
ماددانه ،  ئه م  هه موو  به اڵم  هیالکبوون. 
الیه نی نه رێنییشیان هه یه  که  ئه گه ر جوان 
و زانستییانه  و به  پیی ڕێنماییه کان به کار 
دروست  گه وره   کاریگه ریی  نه هێنرێن، 
تاکه کان  ته ندروستیی  له سه ر  ده ک��ات 
کابانی  به ر  زیاتر  پشکی  ماڵ،  کابانی  و 
ماڵ ده که وێت چونکه  به رکه وتنی زۆری 
هه یه  له گه ڵ ئه م مادده  کیمیاییانه  و دوای 
ته مه نێکی  تا  چونکه   منداڵ  ماڵ  کابانی 
دیاریکراو هه ر له  ماڵه وه یه  و له گه ڵ دایک 

و کابانی ماڵه.
هه میشه   و  ناگیرێ  پێ  خۆیان  ژن��ان 
بن  و جواندا  پاک  له  شوێنی  ده یانه وێت 
و  بێت  ت��ه واو  زوو  باره کانیان  کارو  و 
ماڵیان  بێت.  بریقه ی  شوشه واتیان  و  ماڵ 
نه بێت.  تیا  سیسرکی  و  مێروو  و  مشک 
هه روه ها ژنان پشکی زیاتری به رکه وتنی 
له   چونکه  هه یه   کیمیاییه کانیان  م��ادده  
ماکیاژکردنیشدا ڕه نگه بابه تی جوانکاریی 
پڕ له  مادده ی کیمیایی به کار بهێنن. بۆیه  
به کار  ترسناک  م��ادده ی  زۆرترین  ژنان 
ده هێنن و زۆرترین به رکه وتنیان هه یه  به م 

مادده  کیمیاییه  ترسناکانه .
بزانن چۆن  باشتر وایه ژنان و کابانه کان 
مامه ڵه ی دروست له گه ڵ پاککه ره وه کان و 
مادده  کیمیاییه کاندا ده که ن و هه وڵ بده ن 
له  بری ئه وانه  شتی سروستی به کار بهێنن، بۆ 
ئه وه ی خۆیان و خێزانه که یان له  مه ترسیی 
بپارێزێت و که مترین کاریگه رییش له سه ر 

ژینگه به جێ بهێڵێت.
زۆرترین به رکه وتنه کان له گه ڵ مادده  
به م  گرنگییان،  به پێی  کیمیاییه کان، 

رێگایانه یه :
1. به رکه وتنی پێست و چاو:

ڕاده ی  گ��وێ��ره ی  ب��ه   م��ه ت��رس��ی��داره  
بۆ  ی��ان  پێست  بۆ  چ  به رکه وتنه که ، 
له سه ر  کاریگه رییان  چونکه  چ��او، 

به جێ ده هێڵێت و ڕه نگیشه بۆ ناو له ش 
له  ڕێگه ی  هه ڵبمژرێن  خوێن  ن��او  و 
و  ئاره قکردنه وه   و  موو  کونۆچکه کانی 
چه ورییه وه . یان جاری وا هه یه  ڕاسته وخۆ 
برین  له سه ر  که   ده ک��ه ون  برینێک  به ر 
پێست ته نکه  و ناته ندروسته یان پێسته که  
ڕاسته وخۆ  و  برینه که وه   هۆی  به   نه ماوه  

لێوه ی ده چێته ناو شانه کان و خوێنه وه .
ڕێگایانه یه ،  ب��ه م  به رکه وتنه کانیش 
به رکه وتنی ڕاسته وخۆی پاککه ره وه کان 
یان  له ناوبه ره کان،  و مێرووکوژو مشک 
و  چه وری  توێنه ره وه کانی  به رکه وتنی 
مادده  ئه ندامییه کان و ماکیاژ البه ره کان.

2. هه ڵمژین
زۆرینه ی مادده  زیانبه خش و جۆراوجۆره کان 
له  ڕێگه ی کۆئه ندامی هه ناسه وه   ده چنه ناو 
ژه هراویبوونه کان  زۆرینه ی  بۆیه  له شه وه ، 
ئه و  به هه ڵمبوونی  ڕێگه ی  له   ماددانه   به و 
ماددانه وه  و دواتر له  ڕێی هه ناسه دانه وه  ڕوو 
ده ده ن. ئه مانیش له  پرژاندنی مێرووکوژه کان 
گازانه ی  ئه و  و  ماڵ  بۆنخۆشکه ره کانی  و 
و  ده ر  دێنه   قاپشۆره کانه وه   و  جلشۆر  له  
یان  قاپ  ده رهێنانی  کاتی  له   ڕاسته وخۆ 

جله کاندا هه ڵده مژرێن.

3. قوتدان
به  هۆکاری نه زانین و نائاگایی یان ڕاسته وخۆ 
قوتدانی هه ر مادده یه کی ژه هرین به هه ڵه ، 
یان به  هۆی پیسبوونی ده سته وه  به و ماددانه  
ده ست،  به   ژه مه کان  خواردنی  دواتر  و 
یان خووی مژینی په نجه که  له  که سێکدا 
ماددانه ی  له و  په نجه ی  و  ده ست  و  هه یه  
وه ک:  دیکە  ڕێگه ی  هه ندێ  به رکه وتووه . 
نانخواردنی ڕاسته وخۆ دوای جل شتن و 
قاپ شتن، خواردنی ژه هری مشک و مێروو 
و  زۆر  ده رمانی  وه رگرتنی  یان  هه ڵه ،  به  
به   چ  پزیشک،  ڕه چه ته ی  بێ  جۆراوجۆر 

قه ست  یان به  هه ڵه .

مادده   ته ندروستییه کانی  مه ترسییه  
کیمیاییه کانی ناوماڵ

کیمیاوییه   م��ادده   ئ��ه م  به رکه وتنی   .1
پێست،  سه ر  بۆ  ناوماڵ  پاککه ره وانه ی 
کێشه ی ته ندروستیی جۆراوجۆری پێستی 

لێ ده که ویته وه ؛ وه ک؛ 
آ. توانه وه ی مادده  چه ورییه کانی ناوچه ی 
پێسته که  زبر و ناخۆش  به رکه وتوو، که  

ده کات، به تایبه تی به ری ده ست.
ب. زبرکردن و ڕووشاندن و سووتانه وه ی 

لێ ده که وێته وه .

سابوونی شلی جلشۆری ئۆتۆماتیکی مادده ی تیادایه 
که  کاریگه ریی هه یه  بۆ سه ر کۆئه ندامی ده مار، مادده ی 
دیکەیان تیادایه جگه ر ژه هراوی ده که ن، وه ک فۆسفۆڕ 
و نه فتالین و فینۆڵ، که  کاریگه ریی له سه ر پێست به جێ 
ده هێڵن. چونکه نه فتالین ئه گه ر بچێته له شه وه  یان 
بۆنه که ی زۆر هه ڵبمژرێ، ده بێته هۆی ژه هراویبوونی جگه ر 
و کۆئه ندامی ده مار سست ده کات و سییه کانیش تووشی 
هه وکردن ده کات. بۆیه  وا پێویست ده کات هه ر مادده یه ک 
که  به کار هێنرا بۆ جل شتن، ئه گه ر نه فتالینی تیادا بوو، 
زۆر له  ئاو هه ڵ بکێشرێ، نه با کاتی له به رکردنی جله که  
پێستمان نه فتالینه که  هه ڵ بمژێت
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نه خۆشیی  و  پێست  هه سته وه ریی  ج�. 
ئاکزیمای پێست.

کێشانه ی  ئه م  به ر-چاو-که وتن-یش   .2
لێ ده که وێته وه :

آ. هه ستیاریی چاو و سووربوونه وه ی چاو.
که   چاو  چه ورییه کانی  توانه وه ی  ب. 

کێشه ی گه وره ی لێ ده که ویته وه .
ج�. سووتانی چاو.

ئه م  م���اددان���ه ش،  ئ��ه م  هه ڵمژینی   .3
کۆئه ندامی  سه ر  بۆ  هه یه   مه ترسییانه ی 

هه ناسه :
آ. هه ستیاریی لووت و قوڕگ.

و  سنگ  هه وکردنی  به   تووشبوون  ب. 
سی.

ج�. په یدابوونی نه خۆشیی ڕه بۆ.
جار  هه ندێ  و  زۆر  ته نگه نه فه سیی  د. 

مردن.
ه�. وشکبوونه وه ی قوڕقوڕاگه.

و. بوورانه وه  و له هۆشخۆچوون.
4. له  کاتی قوتدانیشیاندا:

که   گ��ه ده   سووتانه وه ی  و  سووتان  آ. 
لێ  گ���ه ده ی  برینی  ج��اری��ش  ه��ه ن��دێ 

ده که وێته وه .
ب. ژه هراویبوونی به هێز که  ڕه نگه ببێته 

هۆی مردن.
ئه و  لێیانه وه   که   ڕێگایانه   ئه م  هه موو 
ماددانه  دێنه ناو له شه وه ، ڕه نگه خوێنیش 
و  هه ڵبمژێت  ژه هرانه  له و  خۆی  بڕی 
جۆراوجۆره کانی  شانه   بۆ  بیگوێزێته وه  
لێ  ب��ه ردوام��ی  مه ترسیی  و  جه سته  
شانه یه ک  له   ڕه نگه  چونکه  بکه وێته وه ، 
و  ببێت  که ڵه که   جه سته دا  شانه کانی  له  
ده ربکه وێت،  ماکه کانی  ماوه یه ک  دوای 
تێکچوونی  و  شێرپه نجه   نه خۆشیی  وه ک 
و  گورچیله   و  جگه ر  ورده ورده ی 
دووگیاندا  ژنانی  له   دواتریش  سییه کان. 
هه ندێجار  و  کۆرپه له   بۆ  ده گوێزرێته وه  
ده کات  دروست  کۆرپه له دا  له   ناکامی 

یان له باری ده بات.
ده ڵێت  نوێ  که نه دیی  توێژینه وه یه کی 
پاککه ره وانه   به م  که س  ملیۆنێک  سااڵنه  
ژه هراوی ده بن، جا چ له  ڕێی نه زانییه وه  
بێت که  له به ر ده ستی منداڵدا ده بێت، که  
و  ده کات  ده ستکارییان  نه زانانه   منداڵ 
له   یان  ده خواته وه ،  لێیان  و  ده یانڕێژێت 
ژه هراوییه کانییه وه ،  گازه   هه ڵمژینی  ڕێی 

به   ڕاسته وخۆیان  به رکه وتنی  له ڕێی  یان 
پێست، که  هه ندێکیان ئاسان له  پێسته وه  

ده مژرێن. 
ئه نجوومه نی  توێژینه وه یه کی  پێی  به  
ئه مه ریکی،  ن��ه ت��ه وه ی��ی  توێژینه وه ی 
نزیکه ی هه زار جۆر له و ئاوێته  کیمیاویانه  
به کار ده هێنرێن.  به رفراوان  به  شێوه یکی 
ده ستایه  له به ر  زۆریش  داتای  بێگومان 
به   لێیانه وه   ژه هراویبوون  به هێزیی  له سه ر 
تاقیکارییه کانیش  دوات��ر   .%80 ڕێ��ژه ی 
ئه م  ڕۆژان��ه ی  به کارهێنانی  به   سه باره ت 
ئاوێتانه ، ته نیا بۆ  ڕێژه ی20% ی ئه م ئاوێتانه 
دیکه ش  تاقیکاریی  ده ستدایه.  له به ر 
دواتر  و  درێژخایه ن  ماکه   به   سه باره ت 
ڕه نگه  ئاوێتانه  که   ئه م  که ڵه که بووه کانی 
کاریگه ر  بایۆلۆژیی  زیانی  مایه ی  ببنه  
له سه ر شانه  و خانه کان، ته نیا بۆ ڕێژه ی 

10%ی ئه م ئاوێتانه  کراوه .
بێگومان لێکۆڵینه وه  زانستییه کان ئاگاداریی 

ده ده ن له  به رده وام به کارهێنانی ئه م ئاویتانه، 
به  تایبه ت ئه وانه یان که  مادده ی فینۆڵ و 
کلۆریان تیادایه، چونکه کار ده که نه  سه ر 
ده ماره خانه  و ده ماره  هه سته وه ره کان الواز 
ده که ن و زیانیان بۆ جگه ر و گورچیله  و 
کۆئه ندامی  ناوه ندی  دواتر  و  په نکریاس 

ده مار هه یه .
ده رمانانه   ئه م  مه ترسییه کانی  ئاشکرایه 
ماڵ  کابانی  و  خێزان  ئه ندامانی  سه ر  بۆ 
که   زۆرن،  منداڵ  دوات��ر  و  تایبه تی  به  
لێ  ئاکزیمایان  و  پێست  هه ستیاریی 
چاو،  سه ر  ده که نه   کار  و  ده که وێته وه  
ئه گه ر  ه��ه وا  ب��ۆری  و  ل��ووت  هه روه ها 
ئه گه ر  بێگومان  هه ڵبمژرێن.  گازه کانی 
بشکه ونه به ر ده ستی منداڵ له به ر جوانیی 
ڕه نگه که ی و خۆشیی بۆنه که ی، مندااڵن 
ده یخۆنه وه  و وا ده زانن شه ربه تێکی خۆش 
ده خۆنه وه  و که  هه ندێجار ده یان مرێنێت. 
دیاره زۆرینه ی ئه و مادده  کیمیاوییانه ی ئه م 

تووشبوون به  ئه كزیما
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ئاوێتانه ی لێ دروست ده کرێ، کاریگه ریی 
نه رێنییان هه یه  له سه ر ته ندروستی مرۆڤ، 
وه ک سووربوونه وه  و هه ستیاریی پێست و 
دروستبوونی  و  ژه هراویبوون  ده گاته   تا 
شێرپه نجه. ئه م ماددانه به  ڕێژه ی جیاواز 
ماڵدا  دیکه ی  پێداویستییه کانی  زۆر  له  
و  تایت  و  سابوون  وه ک  به رده ستن، 
سابوونی شلی قاپ و قاچاخ و سابونی 
گازی  یان  خۆشتن،  و  ده ستشۆر  شلی 
)شتنی  جلشۆردا  هه ندێ  له   که   کلۆر 

وشک( به کار ده هێنرێ.
ماددانه  ئ��ه م  کاریگه ریی  و   به هێزیی 
 وه ستاوه ته  سه ر جۆری مادده که  و پله ی
 ph که  بێگومان پله ی ،ph پی ئێچه که ی

 که  ئه گه ر به رز یان نزم بێت کاریگه ریی
:مادده  کیمیاییه که  نیشان ده دات

به رزه ، وه ک  ئێچیان  تفته کان: که  پی  آ. 
هایدرۆکسیدی پۆتاسیۆم. ئه مانه  ده کرێنه  

تایت و گیراوه کانی جل شۆردنه وه  . 
نزمه .  ئێچیان  پی  که   ترشه کان:  ب. 
و  کاشی  پاککه ره وه کانی  ده کرێنه 
شووشه واتی ته والێت و شوێنی خۆشۆردن 
و یان مادده ی وه ک هایپۆکلۆرتی سۆدیۆم 

)ئه وه ی له  کوردستان به  فاس یان به  فاست 
بۆ  ئه و گیراوانه وه  ناسراوه ( که  ده کرێته  
سپیکردنه وه  و جوانکردنی دار و دیواری 

ئه و جێگایانه.
له و  زۆرج��ار  ئه مانه  که   هاوتاکان:  ج�. 
پاککه ره وانه دا هه ن بۆ شتنی منداڵ و جل 

و به رگیان به کار دێت.
حسێن  دک��ت��ۆر  خلیجدا  گ��ۆڤ��اری  ل��ه  
و  لووت  پسپۆڕی  که   عه بدولڕه حمان 
ئه م  قوتدانی  ده ڵێت  قوڕگه ،  و  گوێ 
ماددانه  به  هه ڵه ، یان به  هه ر شێوه یه ک بچنه  
ناو ده م و قوڕگه وه ، پێستی ناو ده م هه ڵ 
ده دات یان برینی تیادا دروست ده کات، 
یان برین له  سورێنچکدا دروست ده کات 
کونبوونی  هۆی  ببێته   ڕه نگه  دواتر  که  
سورێنچک، یان تووشی ماکی وا ده بێت 
ده ستییه وه   به   ژیانی  درێ��ژای��ی  به   که  
باش  به  شێوه یه کی  ئه گه ر  یان  بناڵێنێت، 
پیادا  پێویستیان  ئ��اوی  قاچاخ  و  قاپ 
ئه م  ڕه نگه  نه کرێنه وه ،  وشک  و  نه کرێ 
ماددانه له گه ڵ خواردنی گه رمدا کارلێک 
بکه ن، به  تایبه تی هه ردوو مادده ی کلۆر 
و نه وشاتر، که  زیانی زۆر به  ته ندروستیی 

ده گه یه نن.
جلشۆری  شلی  س��اب��وون��ی  ه��ه روه ه��ا 
ئۆتۆماتیکی مادده ی تیادایه که  کاریگه ریی 
مادده ی  بۆ سه ر کۆئه ندامی ده مار،  هه یه  
دیکەیان تیادایه جگه ر ژه هراوی ده که ن، 
که   فینۆڵ،  و  نه فتالین  و  فۆسفۆڕ  وه ک 
کاریگه ریی له سه ر پێست به جێ ده هێڵن. 
چونکه نه فتالین ئه گه ر بچێته له شه وه  یان 
هۆی  ده بێته  هه ڵبمژرێ،  زۆر  بۆنه که ی 
ژه هراویبوونی جگه ر و کۆئه ندامی ده مار 
تووشی  سییه کانیش  و  ده ک��ات  سست 
پێویست  وا  بۆیه   ده ک���ات.  ه��ه وک��ردن 
ده کات هه ر مادده یه ک که  به کار هێنرا بۆ 
جل شتن، ئه گه ر نه فتالینی تیادا بوو، زۆر له  
ئاو هه ڵ بکێشرێ، نه با کاتی له به رکردنی 

جله که  پێستمان نه فتالینه که  هه ڵ بمژێت. 
که   مادده یه کیشدا  هه ر  به کارهێنانی  له  
تیادابێت،  تیادا بێت، یان فاستی  کلۆری 
بهێنرێ،  ب��ه ک��ار  ده ستکێش  پێویسته 

ناو  نه چێته  پێسته وه   له   ئ��ه وه ی  بۆ 
خوێنه وه .

هه ر  که  نه کرێ  له بیر  ئ��ه وه ش  با 
کاتێک زانرا که سێک مادده یه ک چۆته 

ــادده ی  ــان زۆرتــریــن م ژن
ترسناک به کار ده هێنن
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له شیه وه  یان به  هه ڵه  لێی خواردووه ته وه ، 
هه ڵمژیوه ،  مادده یه کی  بۆنی  زۆر  یان 
پێویسته خێرا بڕێکی باش شیر بخواته وه  
بۆ  ده ب���رێ  نه خۆشه که   کاتێکیش  و 
مادده یه شی  ئه و  بوتڵی  فریاگوزاری، 
که   پزیشکه که   الی  بۆ  ببرێ  له گه ڵ 
به   بزانرێ  بۆئه وه ی  بووه ،  پێی ژه هراوی 
ئەمە  کە  هاتووه ،  لێ  وای  مادده یه ک  چ 
الیه ن  له   ئه کات  خێراتر  چاره سه ره که  

فریاگوزارانه وه .
بۆ  پێست  هه ستییاریی  به   س��ه ب��اره ت 
حه سه ن  دکتۆر  کیمیاوییانه ،  مادده   ئه و 
نه خۆشییه کانی  پسپۆڕی  ئه لبوحه یری، 
ده ڵێت،  زاووزێ،  کۆئه ندامی  و  پێست 
کاتێک  پێست  که   ئه وه یه   هه ستییاری 
مادده یه کی به ر ده که وێت ده یه وێت ئه و 
مادده یه  بناسێت، ئه گه ر زانی مادده یه کی 
له و  خانه   کۆمه ڵیک  خێرا  زیانبه خشه ، 
که وتووه ،  به ر  مادده که ی  که   جێگه یه دا 
کۆده بنه وه  و دابه ش ده بن، بۆ ئه وه ی 
دژی  له   دژه ته ن  پڕۆتینی  زۆرترین 

ئه و مادده یه  به رهه م بهێنن، به اڵم کاتێک 
شی  خانانه   ئه م  بێت،  به هێزتر  مادده که  
ناو خانه کان دێنه   ده کاته وه  و هستامینی 
خوێنی  موولووله کانی  به مه ش  ده ره وه ، 
ده بنه وه   سوور  و  ده کشێن  ناوچه یه   ئه و 
که   ده ک��ه ن،  دروس��ت  زۆر  خورانی  و 
ده که ویته وه ،  لێ  ئاکزیمای  جار  هه ندێ 
شوێنه کانی  هه موو  تووشی  ئاکزیما  که  
پێست ده بێت، له  هه ر ته مه نێکدا. ئه مه ش 
بڵقی  و  دریژخایه ن  پێستی  هه وکردنی 
ده نکه   س��ه ری  هێنده ی  و  سه رپێست 
شقارته پیستی ڕه ق و سه رقڵیشاو دروست 

ده بن له و ناوچه یه دا.
دیاره ئاکزیما به  به رکه وتنی ئه و ماددانه 

زۆر باڵوه  و دوو جۆری هه یه :
به کارهێنانی  زۆر  له   یه که میان  ج��ۆری 
په یدا  پاککه ره وه کانه وه   مادده   و  سابوون 
ده بێت که  پێشتر پێست هیچ هه ستییارییه کی 
کات  تێپه ڕینی  به   و  ده رناکه وێت  لێ 
ده رده که وێت، ئه مه یان به  زۆری تووشی 
کابانه کانی ماڵ ده بێت، نیشانه کانی ئه وه یه  
که  پێست وشک و سوور هه ڵده گه ڕێت، 
قڵیش  پێست  و  بکێشێت  درێ��ژه   ڕه نگه 
قڵیش  ئ��ازاری ده بێت، دوات��ر  ده ب��ات و 
ده بێت.  په یدا  په نجه کاندا  له  س��ه ری 
چاکبوونه وه  له م ئاکزیمایه به وه  ده بێت که  

که متر ئه و ماددانه  به کار بهێنێت.
هه ندێ  که   ئه وه یه ،  دووه میان  جۆری 
جۆره  بۆ  زۆری���ان  هه ستیاریی  ک��ه س 
مادده یه ک هه یه  که  خه ڵکی دیکە ڕه نگه 
لێی  له پڕ  یان  نه یانبێت،  مادده یه   ئه و  بۆ 
هه رگیز  پێش  ل��ه وه و  که   ده دات  ڕوو 
ئه م  نه بووه ،  هه ستیاریی  مادده یه   به و 
جۆره یان به وه  ده ناسرێته وه  که  نه خۆشه که  
هه ستیاریی زۆری بۆ کانزای نیکل ده بێت.
یه که م  ئاکزیماش  ل��ه   ڕزگ���ارب���وون 
مادده یه ی  ئه و  که   ده بێت  به وه   هه نگاو 
چی  کردووه ،  دروست  هه ستیارییه که ی 
دیکه  به کار نه یه ته وه  له  الیه ن ئه و که سه وه . 
ئه و  به کارهێنانی  به   هه نگاوی دووه میش 
چاره سه ره  پزیشکییانه یه که  پزیشک خۆی 

بۆ نه خۆشه که ی دیاری ده کات.
پاککه ره وه کان و چاو:

ئه م  به کارهێنانی  له   چاویش  ده رب��اره ی 
جه الل  دکتۆر  کیمیاییه یانه دا،  م��ادده  
و  چاو  نه خۆشییه کانی  پسپۆڕی  کامیل، 

زۆرترین  ده ڵێت؛  چاو  نه شته رگه ریی 
کێشه ی چاوه کان که  دێنه  به رده ستمان به  
له   نه خۆشانه یه  که   ئه و  ڕێژه ی 84% هی 
ماڵدا ئه م مادده  کیمیاییانه  به کار ده هێنن. 
دیاره ئه گه ر ئه و ماددا نه ڕاسته وخۆ به ر چاو 
بکه ون، ماکی جیاوازیان لێ ده که ویته وه ، 
ئه ویش به  گوێره ی به رکه وتنه که  و جۆری 
ماددانه  که   ئه و  مادده که . چونکه  هه موو 
ئاوێته ی ترش یان تفتیان تیادایه، ڕاسته وخۆ 
کارلێکردنه که   جا  ئه که ن،  چاو  له   کار 
ڕه نگه ڕووکه شی بێت چ له  پێڵووی چاو 
یان سپێنه ی چاو و گلێنه ی چاو، جاری 
واش هه یه  کاریگه رییه که  قووڵه  و توانه وه  
و زیانپێگه یاندنی چینه کانی ناوه وه ی چاو 
ده گرێته وه ، که  هه ندێجار کوێربوونی لێ 

ده که ویته وه . 
به م  چاویش  به رکه وتنی  نیشانه کانی 
زۆر  چاو  که   ئه وه یه   کیمیاییانه  م��ادده  
ده سووتێته وه  و ده کزێته وه  و زۆر سوور 
و  ده ڕێژێت  زۆر  فرمێسکی  و  ده بیته وه  

که سه که ناتوانێت چاو هه ڵ بهێنێت.
نه بین  ئه م حاڵه ته  تووشی  ئه وه ی  بۆ  جا 
باشتر وایه له  به کارهێنانی هه ر مادده یه کی 
چاویلکه ی  پاککه ره وه دا  و  کیمیاوی 
له چاو  ڕوون  و  ڕه نگ  بێ  پالستیکیی 
و  ماددانه   ئه و  پرژه ی  ئه وه ی  بۆ  بکرێ 
گازه که ی ڕاسته وخۆ به ر چاو نه که وێت. 
به هیچ جۆرێکیش ئه و که سه ی ئه م ماددانه  
به کار ده هێنێت نابێت هاوێنه ی پالستیکیی 
ڕه نگ و پزیشکیی له  چاودا بێت. پێویسته 
به  شێوه یه کی ته واو و دوور له  چاو ئه و 

ماددانه  به  پرژێنه ره که یان بپرژێنرێن.
منداڵ،  پسپۆڕیی  بوحری،  له یال  دکتۆر 
ده ڵێت  به ریتانی،  توێژینه وه یه کی  پێی  به  
له   به ریتانیا  له   به رکه وتنانه ی  ئه و  12%ی 
ماڵدا ڕوو ده ده ن، پشکی مندااڵنه  و ده ڵێت 
ئه و ماددانه  گه ر له  ناو قتوو و بوتڵه کانیاندا 
په ستێنراو بن، زۆر مه ترسیدارترن بۆ چاوی 
مندااڵن، چونکه منداڵ نازانێت ئاڕاسته ی 
پیادا  په نجه ی  کوێوه یه و  بۆ  پرژاندنه که  
جۆرانه یان  ئه م  پێویسته  بۆیه  ده نێت.  
دوور بن له  به ر ده ستی منداڵ. پێویستیشه 
له  شوێنی سارددا دابنرێن نه ک الی ته باخ 
ترسی  که   گه رمه وه   شوێنی  و  زه یتی  و 
هه موو  به   ڕاسته وخۆ  و  هه یه   ته قینیان 
الیه کدا ده پرژێن و پێست و چاو و له ش 

جۆره کانی دیکه ی 
پاککه ره وه کان، بێگومان 
مادده ی جۆراوجۆری 
کیمیاییان به  په یتیی 
جۆراوجۆر تیادا به کار 
دێت که  دیاره  هه ندێکیان 
ژه هرن و هه ندێکی 
دیکەیان شێرپه نجه 
دروست ده که ن. ئه مه ش 
ئه گه ر زۆر یان زوو 
زوو به کار بهێنرێن. که  
مه ترسیی زۆر له سه ر 
ژنانی دووگیان و کۆرپه له ی 
ناوسکیان، هه روه ها منداڵی 
شیره خۆره دروست ده کات
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هه موویان زه ره رمه ند ده بن.
شاره زایان پێیان وایه هه ڵمژینی هه رکام له م 
ژه هرانه چ له  ڕێی پێسته وه  یان هه ناسه وه ، 
یان به رکه وتنی چاوه وه ، یان خواردنه وه یان 
ب��ه  ه��ه ڵ��ه ، ک��ێ��ش��ه ی گ���ه وره ی���ان لێ 
ده که وێته وه . جاری وا هه یه  خواردنه وه یان 
له ناو گه ده دا له گه ڵ خۆراکی ناو گه ده دا 
کارلێک ده کات و مادده ی ڕه ق به رهه م 
کۆئه ندامی  و  ناتوێته وه   که   ده هێنیت 
ببێت،  ڕزگ��ار  لێیان  ناتوانیت  ه��ه رس 
مه گه ر به  نه شته رگه ری. هه ندێکیشیان که  
به  خۆیان  و  ڕیخۆڵه کان هه ڵیان ده مژن 
ناچار  و  خوێنه وه   ناو  ده چنه  ژه هریانه وه  
جگه ر ژه هره که ی بۆ خۆی کێش ده کات 

و زه ره رمه ندی یه که م ده بێت. 
دکتۆر مه ریه م شه ناسی، توێژه ری خواردن 
و ژینگه، ده ڵێت؛ وه ک ده زانین کلۆر زۆر 
به هێزه له  پاککردنه وه  و سپیکردنه وه دا و 
به کتریا  جۆره  هه موو  بکوژی  هه روه ها 
شێوه ی  له   هێشتا  بۆیه  ڤایرۆسه کانه ،  و 
)فاس=فاست( سۆدیۆم  هایپۆکلۆریتی 
دا به کارهێنانی زۆره، بێئه وه ی ئاگاداری 
ئه گه ر  نموونه  بۆ  بین.  مه ترسییه کانی 
 7 ب��ه ش��دا  ه���ه زار  ده   ل��ه   په یتییه که ی 
بۆنه که ی  ئه گه ر  ئه وا  بوو،  زیاتر  به ش 
هه ڵبمژرێت له  ڕێگه ی هه ناسه وه  یان له  
لێو(  )وه ک  جه سته وه   ته نکه کانی  پێسته 
هه ناسه   ئه وا  خوێن،  ناو  بۆ  هه ڵبمژرێ 

وه ستان و خنکانی لێ ده که وێته وه .
په یتییه کی  به   کلۆر  ئه گه ر  بێگومان 

زۆرکه م )بۆ نموونه  3 به ش له  ده  هه زار 
به شدا= واتا 0,3 میلیلیتر بۆ ناو یه ک لیتر 
مه ترسییه کی  هیچ  بهێنرێ،  به کار  ئاو( 
میوه شی  س��ه وزه و  ده ک��رێ  بگره   نییه و 
که متریش  په یتییه   له و  بشۆررێته وه .  پێ 
ده کرێ بکرێته  ئاوی خواردنه وه وه . به اڵم 
هه یه ،  مه ترسیی  جار  هه ندێ  لێره شدا 
برۆمیتی  ئاوێته ی  ئاوه که   ڕه نگه   چونکه  
تیادا بێت و کلۆره که  کارلێکی کیمیایی 
به رهه م  وا  ئاوێته ی  که   بکات  له گه ڵ 
دینن  مه ترسیی هه یه  بۆ ته ندروستی. بۆیه 
باشتر وایه کاتێک قاپشۆره یان جلشۆره  
ئۆتۆماتیکییه که ت ده که یته وه ، ده موچاوت 
دوور ڕابگریت و نه یه ڵیت بۆن و هااڵوی 
ناویان به ر ده موچاوت بکه وێت یان لێی 
هه ڵبمژیت، چ له  ئامێره  ئۆتۆماتیکییه کانه وه  
به   ئه گه ر  که   ده ستشۆریدا  کاتی  له   چ 
ده ستشۆری  شله تێن  یان  گ��ه رم  ئ��اوی 
و  ده بێت  زیاتر  کلۆر  هااڵوی  بکه یت، 

به ره و ده موچاوت سه ر ده که وێت.
مادده یه   به م  ژه هروایبوون  نیشانه کانی  له  

)هایپۆکلۆریتی سۆدیۆم= فاست(؛
أ . فرمێسکی زۆر.

ب . پژمین و سووتانه وه ی قوڕگ و ده م 
و لووت

و  قوڕگ  خورانی  و  ده نگنووسان  ت . 
کۆکه ی زۆر و ته نگه نه فه سی.

ده رب�������اره ی ج��ۆره ک��ان��ی دی��ک��ه ی 
م��ادده ی  بێگومان  پ��اک��ک��ه ره وه ک��ان، 
په یتیی  ب��ه   کیمیاییان  ج��ۆراوج��ۆری 
جۆراوجۆر تیادا به کار دێت که  دیاره  
هه ندێکیان ژه هرن و هه ندێکی 
دیکەیان شێرپه نجه دروست 
ئه گه ر  ئه مه ش  ده ک��ه ن. 
زۆر یان زوو زوو به کار 

بهێنرێن. که  مه ترسیی زۆر له سه ر ژنانی 
ناوسکیان،  ک��ۆرپ��ه ل��ه ی  و  دووگ��ی��ان 
دروست  شیره خۆره  منداڵی  هه روه ها 
له   ناوسک  کۆرپه له ی  بێگومان  ده کات. 
دروستبووندایه،  خێراو  گه شه ی  باری 
هۆی  ببێته  ڕه نگه  ژه هراویبوونێک،  هه ر 
یان  ئه ندامه کانی،  دروستبوونی  ناکام 

له بارچوونی.
بڕه که یان که م  له م ژه هرانه  گه ر  هه ندێ 
بێت، ده کرێ له  کۆئه ندامی ده رهاویشتن 
ئاره قکردنه وه  و  )وه ک  ده ردان���ه وه   و 
...هتد(  و  لیک  و  فرمێسک  و  میزکردن 
هه ندێکیان  به اڵم  ده ره وه .  بدرێنه  فڕێ 
توانای که ڵه که بوون و مانه وه یان هه یه  له  
ئه ندامه کانی له شدا که  مه ترسی دروست 
ده که ن بۆ سه ر ته ندروستی و هانده ر ده بن 

بۆ دروستبوونی شانه شێرپه نجه ییه کان.
جا له به ر ئه م هۆیه  ته ندروستییانه و له به ر 
ژینگه پارێزان  ژینگه،  پاکیی  پاراستنی 
ماددانه   ئ��ه م  دیکه   چی  ده ک��ه ن  داوا 
بگه ڕێنه وه   مرۆڤایه تی  و  نه هێنرێن  به کار 
بۆ به کارهێنانی مادده  سروشتییه کانی که  
له  سروشتدا هه ن، وه ک لیمۆ و سرکه  و 
خوێ و گه اڵی هه ندێ ڕووه ک که  توانای 
پاککردنه وه ی به هێزیان هه یه  و له  سروستدا 
به  شێوه یه کی سروشتی و زۆر هه ن و له  
ماڵدا بۆ خۆشۆردن و سه ر شتن و ماڵ 
پاککردنه وه  و جل و قاپ به کاربهێنرێن، 
که  هه مان هێزی پاککه ره وه کانیان هه یه  و 

ئاسانیش ده ست ده که ون.
فریاگوزاری

ڕێگایانه   ئه م  پێویسته  فریاگوزاریی   بۆ 
بگیرێنه  به ر:

1. ئه گه ر به ر پێستت که وت:
خێرا جله  به رکه وتووه که ی به رت دابماڵه  
دیکه ت  جێگه یه کی  هیچ  به ر  مه یه ڵه   و 

بکه وێت.
ئاوێکی  به   به رکه وتووه ،  جێگایه ی  ئه و 
له  چاره که   زیاتر  ماوه ی  بۆ  پاک و زۆر 

سه عاتێک بشۆره وه .
دوای ئه وه  زۆر به  په له   بگه  به  فریاگوزاریی 

خێرا.
2. به اڵم ئه گه ر به ر چاوت که وت:

به   به  زۆر چاوه که  بکرێته وه  و  آ. خێرا 
ئاوێکی سارد زۆر و بێ بڕانه وه  بۆ ماوه ی 
بشۆررێ،  سه عات  نیو  یان  ده قه   بیست 
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نه توانرا  ئ��ازار  تاو  له   چاوه که   ئه گه ر 
بکرێته وه ، زۆری لێ بکرێ که  بکرێته وه  
چاوه که   ئ��ازاری  په نجه کانت  بێئه وه ی 

بده ن. 
ب. البردنی جلی ته سک و سنگ-گر بۆ 
ئه وه ی نه خۆشه که  باش هه ناسه  بدات و 
بخرێته  جێگایه که وه  که  هه واکه ی پاک و 

فێنک بێت.
ج. ئه گه ر تێبینی کرا له تاو ئازار هه ناسه ی 
توند ده بێت و هه ناسه ی ده وه ستێت، خێرا 

هه ناسه دانی ده ستکردی بۆ بکرێ.
پاک،  چاوداپۆشه رێکی  به   دوات��ر  د. 
خێرایی  به   زۆر  و  دابپۆشرێ  چاوه که ی 
دیاریکردنی  بۆ  نه خۆشخانه  بۆ  ببرێ 
پله ی به رکه وتنه که  و دانانی چاره سه ری 

پێویست بۆی.
3. له  کاتی قووتدانی ئه م ژه هرانه دا:

آ. خێرا ناو ده می به رکه وتوو به  ئاوێکی 
پاک و زۆر بشۆررێته وه .

نه خۆشه که   با  ده توانرێ  چه ند  تا  ب. 
په یتیی  که مکردنه وه ی  بۆ  بخواته وه   ئاو 
ژه هره که ، چه ندیش بتوانێت شیر بخواته وه ، 
چونکه شیر ده توانێت ژه هر هه ڵبمژێت و 

کاریگه رییه کانی که م بکاته وه .
ج. ئه گه ر ئه و مادده یه  چۆته  ناو گه ده یه وه  
وه ک  سووتێنه ره ،  کیمیایی  مادده یه کی  و 
نه وت و پاککه ره وه کان و مادده  ترش و 
بۆ  بڕشێته وه ،  نه خۆشه که   مه یه ڵه   تفته کان، 
سییه کانیشی  و  قوڕگ  و  ده م  ناو  ئه وه ی 
نه سووتێنێت، خۆ ئه گه ر هه ر هێڵنجی دا و 
ڕشانه وه که ی پی نه گیرا، ئه وا پێویسته سه ر 
زۆر شۆڕ بکاته وه  بۆ ئه وه ی که مترین ماکی 

هه بێت بۆ ناو ده م و قوڕگ و سییه کانی.
پێداویستییه کانی خۆپاراستن:

آ. ده ستکێش : له  ده ست بکرێ هه ر کات 
ویسترا ئه م پاککه ره وانه به کاربهێنرێن.

ب. چاویلکه ی پالستیکی: له چاو کردنی 
چاویلکه .

ج�. ده مهه ڵبه ست: که  به  شێوه یه کی جوان 
ده م و لووت بگرێت و ڕێگه  به  هه وای 
ژه هراوی نه دات بچێته  ناو ده م و لووت 

و قوڕگه وه .
پێویسته  پێداویستییانه  له م  جگه 
وردی  به   خااڵنه ش  ئه م  ڕه چاوی 

بکرێ:
پاککه ره وه ی  دوو  شێوه یه ک  هیچ  به    .1

نه کرێن،  یه کتری  به   تێکه ڵ  جیاواز 
کیمیایی  مادده ی  و  بکه ن  کارلێک  نه با 

نه خوازراوی لێ به رهه م بێت.
2. هه موو ڕێنماییه کانی سه ر پاککه ره وه که  

به  وردی بخوێنرێته وه .
شوێنی  له   پاککه ره وانه  ئه م  هه میشه   .3
هه وا  له به ر  و  منداڵ  ده ستی  دووره  
ژه هراوی که   ئه وه ی گازی  بۆ  دابنرێن، 
لێیانه وه  ده رده چێت هه وای ئه و ده وره ی 

خۆی پیس نه کات.
4. له  هه ڵگرتن و گواستنه وه یاندا به  هێمنی 

ده ستکارییان بکرێ.
ماددانه مان  ئه م  مه ترسییه کانی  که  ئێستا، 
زان���ی، ڕه ن��گ��ه ئ��ه و پ��رس��ی��اره م��ان ال 
به کاربهێنین  چی  ئه دی  ببێت؛  دروست 
هه میشه   ئاسانه،  وه اڵم  پاککردنه وه ؟  بۆ 
سۆدیۆم  بیکاربۆناتی  فاست،  جیاتی  له  
هه موو  له   خوێیه که   که   بهێنه،  به کار 
یان  ده که وێت.  ده ست  ده رمانخانه کان 
ئاوی گه رم و هه ر سرکه یه ک که  تێکه ڵ 
پیسی  هه موو  ده ت��وان��ن  بکرێن  به یه ک 
و  ته باخ  و  چێشتخانه   چه ورییه کانی  و 
ببات، یان ئه گه ر  ده ستشۆر و کاشی ال 
ویسترا دارو و دیوار و عه رزییه ک  پاک 
بکرێته وه  که  به  ته خته  ڕووکه ش کرابێت، 
ده توانرێ نیو کوپ سرکه  و نیو که وچکی 
قاوه  زه یتی زه یتوون بکرێته لیترێک ئاوی 
شله تێنه وه  و پێی پاک بکرێته وه . و ئه مانه ش 

هه ندێ ڕێنمایی دیکه ی ورد:
له  جیاتیی تایت:

پێی  ده ک��رێ  زانستییانه   که   یان  تایت 
م��ادده ی  ه���اڕراو،  سابوونی  بگوترێ 
که   تیادایه  ج��ۆری  ج��ۆراو  کیمیایی 
هایپۆ  وه ک؛  زیانبه خشن  زۆر  هه ندێکیان 
کلۆریتی سۆدیۆم، ئه م مادده یه  بۆ زیاتر 
کوشتنی  و  په ڵه   البردنی  و  سپیکردنه وه  

میکرۆب به کاردێت.
له   بشۆیت،  پ��اک  ج��ل  ده ت���ه وێ  گ��ه ر 
پێشدا جوان له  ئاوی گه رمی هه ڵبکێشه ، 
ئینجا ده توانیت سرکه ی بێڕه نگ بکه یته  
گیراوه که وه ، یان ترشی سماق، که  بکرێنه  
بڕه   ئاوکه مترین  دواتر  گه رمه وه ،  ئاوی 
تایت یان که مترین بڕه  شامپۆی جلشتنیان 
له گه ڵ به کار بهێنیت و هه موو په ڵه کانی 

پێ له ناو ببرێ.
و  بۆرێتی  البردنی  و  قاچاخ  و  قاپ  بۆ 
ده کرێ  شووشه وات،  زه ردهه ڵگه ڕانی 
سرکه  به کار بهێنیت، یان ترشی سماق له  
ئاودا بگیرێته وه ، یان بیکاربۆناتی سۆدیۆم 
که  ئاسان له  هه موو ده رمانخانه یه ک ده ست 

ده که وێت، یان پیکین پاوده ر .
پاککه ره وه ی  گیراوه ی  جیاتیی  له  
شووشه  ی په نجه ره - که  به  موعجیزه  

ناسراوه :
چونکه  مه ترسیداره  پاککه ره وه یه ش  ئه م 
ئامۆنیاش  پێکهاته که یدایه،  له   ئامۆنیا 
و  ده گه یه نێت  هه ناسه   و  چاو  به   زیان 
له   بۆیه  پێست زیاد ده کات.  هه ستیاریی 
جیاتیی ئه م پاککه ره وه یه  ده کرێ که مێک 
سرکه ی بێڕه نگ بکرێته په رداخێک ئاوه وه  

سووته مه نییه کانی وه ک به نزین و گاز و نه وت-یش مه ترسیدارن
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له   بهێنرێت  به کار  و  که م  په یتییه کی  به  
ڕه فه و  شووشه ی  و  په نجه ره   سڕینه وه ی 

هه ر شووشه یه کی دیکه دا.
ناوماڵ و کاشی و دار و  بۆ سڕینه وه ی 
کاشی،  پاککه ره وه ی  جیاتیی  له   دیوار، 
که  مادده ی فینۆڵی زیانبه خشی تیادایه و 
هه ناسه  توند ده کات و هه ستیاریی جۆراو 
جۆری پێست و سنگ دروست ده کات، 
له گه ڵ  لیمۆ  گوشراوی  ئاوی  ده ک��رێ 
که مێک زه یتی زه یتوون تێکه ڵ بکرێن و 

هه موو پیسییه کی پێ ال ده چێت.
ناو  هه وای  بۆنخۆشکه ره ی  جیاتیی  له  
ی  فۆرمالدیهاید  م��ادده ی  که   ماڵ، 
که سه کان  پێی  به   ئه میش   تیادایه، 
هه ستیاریی  و  ده کات  توند  هه ناسه  
سنگ  و  پێست  ج���ۆری  ج����ۆراو 
پارچه یه ک  ده کرێ  ده کات،  دروست 
ته ڕ  ڤانیلیا  گیراوه یه کی  به   لۆکه 
دابنرێ،  ژووردا  شوێنێکی  له   بکرێ 
زیان  بێ  خۆشی  زۆر  بۆنێکی  که  
یان  ده کاته وه ،  باڵو  ژووره ک��ه دا  به  
گوڵی  له   بدرێ  لۆکه   پارچه یه ک  به  

ناوماڵ. وشکی 
که   حه مام،  و  ته والێت  پاککه ره وه ی 
ترشی کیمیایی و په یتی زۆر و به هێزیان 
پێست  بۆ  سووتێنه رن  زۆرجار  تیادایه، 
یان  له ش،  دیکه ی  ئه ندامێکی  هه ر  و 
ئه و هه ڵم و گازانه ی لێیانه وه  ده رده چن 
هه ڵبمژرێن،  دیاریکراو  بڕێکی  به   گه ر 
جیاتیی  له   له دوایه،  له هۆشخۆچوونی 
که مێک  ده ت��وان��رێ  پاککه ره وانه  ئ��ه م 
به و جێگه یانه دا که   بپرژێنرێ  ورد  لمی 
ده ویسترێ پاک بکرێنه وه ، پاشان که مێک 
بیکاربۆناتی سۆدیۆم یان په کین پاوده ر-
یش بپرژێنرێ به  سه ریدا، دوایی به  ئاو 

و فڵچه  الببرێن.
بۆریی  پ��اک��ک��ه ره وه ی  جیاتیی  ل��ه  
به هێزیی  زۆر  ترشی  که  ئ���اوه ڕۆ-ش 
کیمیاییان تیادایه و هه مانشێوه  سووتان و 
سووتانه وه ی سنگیان لێوه  په یدا ده بێت، 
بکرێته  پاوده ر  په کین  پێویست  بڕێکی 
سه ر ده می بۆریی گیراو و ئاوی گه رمی 
سه عاتێک  چه ند  بۆ  و  سه ردا  به   بکرێ 
به جێ بهێڵرێ، پاشان ئاوی گه رمی پیادا 

بکرێته وه ، پێی به ر ده بێت.
له  جیاتیی پاککه ره وه ی شمه کی له  مس 

و زه رد و زیو دروستکراو، که  ئه مانیش 
ترشی به هێزیان تێ کراوه ، ده کرێ ئاوی 
بکرێن،  تێکه ڵ  سرکه   و  خوێ  و  لیمۆ 

ڕه ونه قی ئه و کانزایانه  بگێڕینه وه .
هه ر چه وری و ڕه شییه کیش که  ده نووسێن 
ده ک��رێ  ته باخه وه ،  و  ف��ڕن  و  ت��اوه   به  
گیراوه یه کی خه ستی ئاوی گه رم و په کین 
ماوه یه ک  بۆ  و  بکرێت  پیادا  ی  پ��اوده ر 
به جێ بهێڵرێ، پاشان به  په ڕۆیه کی ته ڕ و 

گه رم به  ئاوی گه رم الببرێ.
شێوه یه ک  هیچ  به   ناکرێ  کاتێک  چ 

پاککه ره وه کان به کار بهێنرێن؟
1. کاتێک که  ده رگاو په نجه رکان داخراو 

بن.
2. کاتێک که  پێداویستییه کانی خۆپارێزی 
وه ک چاویلکه  و ده مهه ڵبه ست و ده ستکێش 

له  ئارادا نه بوو.
هه بێت،  هه ستیاریی  که سێک  کاتێک   .3
یان ڕه بۆی هه بێت، یان به  هه ر شێوه یه ک 
و  باش  سنگی  و  هه بێت  ته نگه نه فه سیی 

سه المه ت نه بێت.
4. کاتێک که  به  جوانی ڕێنماییه کانی سه ر 

پاککه ره وه کان نه خوێنرابنه وه .
5. کاتێک که  هه اڵمه ت یان کۆکه  یان 

پژمه  و نزگه ره  له  که سێکدا هه بێت.
ئاگادار به  له  کارلێکی کیمیایی نه ویستراو
ئ��ه و گ��ی��راوه  پ��اک��ک��ه ره وه ی��ه ی که  
تاوه   و  ته باخ  چه وریی  البردنی  بۆ 
به   ب���ازاڕدا  له   و  به کاردێت  ف��ڕن  و 
ئاو  به   تێکه ڵ  کاتێک  ناسراوه ،  فالش 
له گه ڵ  کیمیایی  کارلێکی  ده ک��رێ، 
کلۆریدی  ترشی  و  ده ک��ات  ئاوه که  
به رهه م  لێ  سووتێنه ری  هایدرۆجینی 
دێت که  زۆر زیان به  لووت و هه ناسه  
ناو  و  مرۆڤ  سنگی  هه واو  بۆریی  و 
سییه کان به  تایبه تی بۆریچکه کانی هه وا 

و سیکڵدانۆچکه کانیش ده گه یه نێت. 
خه ستی  ئامۆنیایه کی  فالشه   ئه م  هه ر 
تیادایه که  ئه میش له  ئاودا ده توێته وه  و 
سووتان و ئاڵۆشی زۆر له  پێستدا په یدا 
خانه کان  پالزمای  په رده ی  و  ده کات 
هۆی  ده شبێته  هه روه ها  ده توێنێته وه . 
که سه که   و  ژێکان  ده نگه   سووتانه وه ی 
ده نگی ده نووسێت و هه ندێ جار توانای 
قسه کردن له ده ست ده دات و هه ندێجار 
که  ده ئاوسێنێت  ژێکان  ده نگه   هێنده 

ئاسانی  به   ه��ه وا  نایه ڵێت  دیکه  چی 
وه ستان  هه ناسه   و  بڕوات  سییه کان  بۆ 
خێرا  گه ر  ده که وێته وه   لێ  خنکانی  و 
نه گه ینرێته  و  نه کرێ  بۆ  فریاگوزاریی 

نه خۆشخانه.
دوا وته:

بوو  ئ��ه وه   بۆ  گوتران  ئه وانه ی  هه موو 
زیاتر ئاگاداری ته ندروستیی خۆمان بین 
بۆیه  زیانبه خشانه.  کیمیاییه  م��ادده   له و 
پێویسته هه موو ئه وانه ی گوتران به  هه ند 
وه ربگیرێن و گه ر به کاریش هێنران به و 

شێوه  زانستییانه به کاربێن که  باس کرا.
پ��ێ��وی��س��ت��ه ئ�����ه وه ش ب���زان���رێ که  
و  گاز  و  به نزین  وه ک  سووته مه نییه کانی 
ئه مانیش  که   مه ترسیدارن،  نه وت-یش 
به کار  ب��ه رده وام  و  ڕۆژانه ن  پێداویستیی 
دێن  به کار  ناوماڵ  کاری  بۆ  یان  دێن، 
بۆ  یان  سه ر جل،  په ڵه ی  البردنی  وه ک؛ 
مشک  ده رکردنی  و   مێروو  له ناوبردنی 
و سیسرک له  ماڵدا. مه ترسیدارن، چ له و 
له و  چ  ده سێنن،  کڵپه   زوو  که   ڕووه وه  
ڕووه وه  که  هه ڵمژینی بۆنیان مه ترسیداره، 
چ له و ڕووه شه وه  که  سووتێنه ری پێستن 
ده که ن،  دروست  پێست  هه ستیاریی  و 
که واته هیچیان که متر نییه له و زه ره ر و 
زیانانه ی که  پاککه ره وه کان هه یانه. بۆیه 
زۆر  ئه مانه یشدا  به کارهێنانی  له   پێویسته 

وریا بین.
دوا مادده ش که  پێویسته بزانرێ ئه ویش 
ئۆتۆمۆبیله،  ڕادێته ری  ئاوی  مه ترسیداره، 
چونکه  مادده ی دژه  به ستن و دژه  کواڵنی 
زۆر به هێزی تیادایه و ئه و که سه ی به  هه ڵه  
له   ده دات،  قووت  لێ  پیاڵه یه کی  بڕی 
ماوه یه کی که مدا ژه هراوی ده بێت و ئه رک 
و فه رمانه کانی جگه ری ده وه ستێت و گه ر 
فریاگوزاریی بۆ نه کرێ له  ماوه ی چه ند 
و  مه ترسییه وه   ده که وێته   ژیانی  ڕۆژێکدا 

ره نگه مردنیشی به  دواوه  بێت.

سه رچاوەکان :
1. http://tebasel.com/vb/

showthread.php?t=5149

2. http://www.alnaharegypt.

com/t~86883

3.  http://www.hayah.cc/

forum/t6572.html



147

c
h
e
m
is
tr
y
ا  

می
کی

بە  ئاسانی  بە  كە  مادده یه که   پالستیك 
دەكرێت،  دروس��ت  ج��ی��اواز  شێوەی 
كە  زنجیرە  كۆمەڵێك  لە  بنچینەدا  لە 
لەو  پێکدێت.  ناسراوه،  پۆلیمەرات  بە 
كاتەوەی كە جیهان شۆڕشی پیشەسازی 
ئێستاش که كۆمەڵگاكان هه ر  ناسیووە، 
لە پێشكەوتندان، لە سەردەمی خەڵوزی 
ڕەش  ئاڵتونی  سەردەمی  بۆ  بەردینەوە 
"نەوت"، كە هاوكار بوو بۆ دەركەوتنی 
تێپەڕبوونی  بە  زۆر،  و  نوێ   پیشەسازی 
ده رک��ه وت.  نوێ  پێشكەوتنی  ڕۆژگ��ار 
دەركەوت  پالستیك  پیشەسازیی  دواتر 
ڕیزی  له   ئێستادا  لە  و  كرد  گەشەی  و 
ئه ویش  و  پیشەسازییەكاندایە  پێشەوەی 
لە  بەكارهێنانی  ج��ۆراوج��ۆری  لەبەر 

لەبەرئەوەی  هه روه ها  ڕۆژانەماندا،  ژیانی 
شتەكانی  و  كەلوپەل  پێكهاتەی  دەچێتە 

دەوروبەرمانەوە. 
خواره وه   ماددانه ی  له م  پالستیک 

دەتوانرێ به رهه م بهێنرێ:
نەوت

گازی سروشتی
خەڵوز

پێكهاتەی پالستیك
پالستیك لە ئیسلین پێكدێت كە گازێكی 
ئەندامییه، هه ر گه ردێکی لە 2 گەردیلە 
كاربۆن و 4 گەردیلە هایدرۆجین پێكدێت 
 .C2H4 و هێما كیمیاوییەكەی بریتیە لە
لە وەرگیراوەكانی  یەكێكە  ئاوێته یه  ئه م 
پۆلی-ئیسیلیندا  پیشەسازیی  لە  و  نەوت 

بەناوبانگترین جۆرەكانی  بەكاردێت كە 
تیادایە  كاربۆنی  لەبەرئەوەی  پالستیكە. 
لە  پێكدێنێت  كاریگەر  م��ادده ی  كە 
پیشەسازیی پۆلیمەردا و مادده ی دیکه ی 
سیفاتی  هەندێک   تا  دەك��رێ  زی��اد  بۆ 
تایبەتیی بداتێ  وەك نەرمی و ڕوونی و 

توانای نووشتانەوە.
پیشەسازی پالستیك

پیشەسازی پالستیك قۆناغی دروستكردنی 
پۆلیمەرات دەگرێتەخۆ و دواتر قۆناغی 

دروستبوونی بەرهەمی كۆتایی.
ئامادەكردنی پۆلیمەر

كارگەكانی پتڕۆكیمیاوی، هەڵدەستن بە 
لە  مۆنۆمیرات  بۆ  خاو  نەوتی  گۆڕینی 
ڕێگەی شكاندنی به ندەكانی ئاوێته کانەوە. 
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كۆمەڵێک   لە  مۆنۆمیراتەكان  دوات��ر 
زنجیرەی درێژدا پێکه وه  ده به سترێن، كە 
یەكەی  لە  و  پۆلیمەرات  دەوترێ  پێیان 

پێوانەییدا تەواو دەكرێن.
بەرهەمی كۆتایی

دوای  كۆتایی،  بەرهەمی  پێكهێنانی 
زیادكردنی مادده کان وەك بەهێزكەرەكان 
و  نەرمكەرەوەكان  و  پڕكەرەوەكان  و 
سیفاتەكان  باشتركردنی  بۆ  بەپیتكردن 
ب��ەدەس��ت��دێ��ت، ئەم  ت���ەواو دەب��ێ��ت و 
پڕۆسەی پێكهاتنەش 7 پڕۆسە و كردار 

لەخۆدەگرێت، بریتین لە:
بە  قاڵب  دروستكردنی  قاڵبكردن:   .1

شێوەی داواكراو بۆ داڕشتن تیایدا.
2. داڕشتن و تێكردن: تێكردنی گیراوەكە 

بۆ ناو قاڵبەكە.
3. كردنەوە: كردنەوەی قاڵبەكە.

4. لووسكردن یان پیادادانی پەڕەی تەنكی 
لووسكراو، بۆ البردنی خەوشەكان.

یان  تەنك  پارچەی  دروستكردنی   .5
پەڕەكردن: تابلۆی داپۆشێنەری مێزەكان.

لە  بەكارهێنراو  ئیسفنجی  كەفكردن:   .6
ڕاگرەكاندا.

7. دروستكراوەكان بە گەرمی: قوتوەكانی 
تێكردن.

قاڵب دروستكردن
ئەم كردارەش الی خۆیەوە دابەش دەبێتە 

سەر كۆمەڵێك كرداری دیکه:
دروستكردنی  لە  ئەمە  فووتێكردن: 
كردارە  بەكاردێت،ئەم  بەتاڵدا  لوولەی 
لە  لولەكێك  خستنەناوەوەی  لە  بریتییە 
ڕاتینجی تواوە )باریسۆن( بۆ ناو قاڵبێك و 
بە هەوایەكی پەستێنراو پاڵی پێوە دەنرێت 
تا شێوه ی قاڵبه که  وه ربگرێ، یان بە هۆی 
دەكشێت  كە  باریسۆنەكە  بۆ  هەڵمەوە 
بۆ هەموو  بە ڕاتنجەكەوە دەنێت  پاڵ  و 
الكانی قاڵبەكە و به م شێوه یه  دەهێڵرێتەوە 

تاڕەق دەبێت.
زۆرترین  تێكردن:  یان  لێدان  دەرزی 
گەرمی  پالستیكی  قاڵبكردنی  كرداری 
بەرباڵوترینیان به م ڕێگه یه یه . لە گرنگترین 
بەرهەمەكانی بریتییە لە ئامێره کانی ته له فۆن 
و تایەی ئۆتۆمبێل و ...هتد. ئەم كردارەش 
بە خستنە خوارەوەی خەپلەی ڕاتنجه که یه  
لە قاپێكی لولەكییه وه  بۆ ناو ئەو قاڵبەی 
كە دەویسترێ شێوه ی وه ر بگرێت. دوای 

ماوەی 10-30 چركە، پالستیكەكە ڕەق 
دەبێت. دوای ئەوەی قاڵبەكە دەكرێتەوە 
و بەرهەمەكە بە هۆی بزماری دەركەری 

تایبه تییەوە دەر دەهێنرێ.
كرداری  فراوانترین  لە  بریتییە  پەستان: 
گەرمییە  ب��ووە  ڕەق  بە  قاڵبكردن.  بە 
گرنگترین  لە  ناودەبرێ.  بەرباڵوەكان 
بەرهەمەكانی دەعامیی ئۆتۆمبێل و دەسكی 
قاپ و قاچاغی ناوماڵەكان و...هتد. ئەم 
كردارەش بە پەستان دروستكردن لەسەر 
پالستیكەكە ئه نجام ده درێ و دوای ئه وه  
پەستان دەخرێتە سەر قاڵبە بەكارهێنراوەكە 
تا شێوەی بەرهەمی كۆتایی به  په ستێنراوی 

وه ربگرێ.
به رهه مێکی  هه ر  سوڕاندنەوە:  هێزی 
پالستیکی ده گرێته وه  که  ناوه که ی بۆش و 
به تاڵ بێت وەك تۆپی پێ و یاری مندااڵن 
و بوكەڵەكان و...هتد. كردارەكەش بەم 
پڕ  بەشێكی  قاڵبەكە  که  دەبێت  شێوەیە 
قاڵبەكە  ڕاتینج.  ه��اڕڕاوەی  لە  دەكرێت 
به   زۆر   خێراییه کی  به   ده کرێ  گه رم 
هێزی  كە  ده سووڕێنرێته وه   ئامێرێک 
دەرپەڕێنەری ناوەندی دروست دەكات. 
ناو دەبرێ و  بە هێزی ڕاتینج  ئەم هێزە 
هه موو ڕاتینجه تواوه که  پاڵ پێوه  ده نێت 
دۆخەدا  لەو  و  قاڵبەكە  دی��واری  به ره و 

دەیهێڵێتەوە هەتا ڕەق دەبێت.
لە  جیاوازە  ئەمە  تێكردن:  یان  داڕشتە 
قاڵبكردن، چونكە لەم كردارەدا پشت بە 
پەستانی دەرەكی نابەسترێ بۆ به رهه می 
بەم  پشت  كارەكان  خ��اوەن  پالستیك، 
ڕێگایە ده به ستن بۆ دروستكردنی هەموو 
مادده یه کی پالستیكی که  به  گه رمکردن 
قاڵبی  ناو  ده خرێته   پاشان  ده توێنرێته وه  
ویستراوه وه  و جێهێشتنی تا سارد دەبێتەوە 
به م  پالستیکیی  پلێتی  دەبێت،  ڕەق  و 

شێوه یه  بەرهەم ده هێنرێ.
ك���ران���ەوەی ق��اڵ��ب: ئ��ەم ك���ردارەش 
بەكاردێت لە دروستكردنی بۆرییه کان و 
بوتڵ و داپۆشێنەری پالستیكیدا. ئەوەش 
بە تێكردنی گەردە ڕەقەكانی پالستیكی 
ناو  بۆ  لولەكێکەوە  لە  دەرچوو  گەرمی 
یان  یەكێک  بە  پاڵ  و  لولەكێكی گەرم 
دەنرێ  سوڕاوەكانەوە  لوولەكە  لە  زیاتر 
خۆی  شێوه ی  دەتوێتەوە  ج��وان  به مه  
وه رده گرێ، دواتر مادده  به رهه مهاتووه که  

له وسه ری قاڵبه که وه  دەچێتە دەرەوە.
به رهه مهێنانی ڕووپۆشی ته نک و لووس: 
ئەمەش بە دانانی پالستیكی تواوە دەبێت 
لە نێوان دوو پلێتی گەرمی ته واو ساف و 
لووسدا، وه ک هه ر به رهه مێکی داپۆشه ر، 
ڕیشاڵی  زی��ادك��ردن��ی  دوای  ئ��ەوی��ش 
لە  تەنكی  زۆر  پارچەی  یان  كاغەزی 

كانزا.
پێكهێنانی پارچەی تەنك یان پەڕەكردن، 
ئەویش بە زیادکردنی ڕیشاڵی شوشەیی 
یان سیلیلۆزی و كاغەز و قوماش و ...هتد. 
ڕاتینجەكەدا  لەناو  تەنكانە  پارچە  ئەو 
كە  ئامێرێكه وه   ژێر  ده خرێنە  داده نرێن، 
ڕاتنجەكە  و  پەستاوتنی  بە  هەڵدەستێت 
و بە پێكەوەلكاندنی پارچەكان پێکه وه ، 
ئه مه ش وه ک به رهه می تەختەی پەستێنراو 
و  مێزەكان  داپۆشێنەری  پلێتی  یان  و 

...هتد.
لەو  یەكێكە  ك��ەف��ی:  به رهه مهێنانی 
ڕێگایانەی كە بەكاردێت بۆ بەرهەمهێنانی 
كارێکی  هەر  و  ئیسفنجی  پالستیكی 
گەرم  گ��ازی  تێكردنی  تەكنیكیانەی 
ڕاتینجی  ده کرێته  که   لەخۆدەگرێت 
پالستیكییەوە. به مه  پالستیکه که  دەكشێت 
و بڵق له ناویدا دروست دەبێت تا سارد 
بریتییە  كۆتاییش  بەرهەمی  دەبێتەوە، 
سووك.  كێش  ئیسفنجیی  پالستیكی  لە 
به هێز  ئیسفنجی  پالستیكی  ده ک��رێ 
زیادكردنی  بە  ئه ویش  بهێنرێ  به رهه م 
لە  دیکه  ڕێگای  به کار هێنانی  و  ڕاتینج 
بەهێز  ئیسفینجی  به مه   و  دروستكردنیدا 
به رهه م دێت كه  وه ك دابڕێنەر لە ماڵدا 
بەكار ده هێنرێ و نەرمیشە لە بەكارهێنانی 

لە سەرین و گۆشەكانی ناو ماڵدا.
لەو  بریتییە  گەرمی:  بە  به رهه مهێنان 
تێچوونەوە  ڕووی  لە  كە  ك���ردارەی 
له گه ڵ  بەراوورد  بە  تێدەچێت  كەمتری 
تەواو  كردارەكەش  دیکه.  كردارەكانی 
دەبێت بە جێگیركردنی پارچەی تەنكی 
پالستیكی لەسەر قاڵبەكە و گەرمكردنی 
ماتۆڕێكی  دوات��ر  دەبێتەوە،  ن��ەرم  تا 
پارچە  هەڵمژینی  بە  هەڵدەستێت  هەوا 
هەموو  تا  خوارەوە  بۆ  نەرمەكان  تەنكە 
قاڵبەكە دادەپۆشێت و بەو شێوەیە سارد 
لە  و  شێوە  لە  دەبێت  ڕەق  و  دەبێتەوە 
قاڵبی جیاوازدا. گرنگترین بەرهەمەكانی، 
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و دووشه کان و ... هتد.
دوو  بە  یابان  و  ئەمریكا  لە  یەكە  هەر 
واڵت��ی گ���ەورە دادەن��رێ��ن ل��ە ب��واری 
پیشەسازیی  و  پالستیكدا  پیشەسازیی 
نەوتی  بڕی  سەر  وەستاوەتە  پالستیك 

هەبوو.
پالستیك  به رهه مهێنانی  كۆمپانیاكانی 
به رهه مهێنانی  كۆمپانیاكانی  که   دووانن: 
چاره سه رکردنی  کۆمپانیاکانی  و  ڕاتینج 
ڕات��ی��ن��ج ی���ان ئ��ام��ادەك��ردن��ی م���ادده  
ئەم  باشتروایە  پالستیكییەكان-ن. 
ناوەندە  لە  جێگەكانیان  كۆمپانیایانە 

نەوتییەكانەوە نزیک بێت.
جۆرەكانی پالستیك
1. پالستیكی گەرمی

گەرمی  بە  كە  پالستیکه   ج��ۆرەی  ئه و 
و  دەگۆڕێت  شێوەی  و  دەبێتەوە  نەرم 
دەتوانرێت بتوێنرێتەوە و جارێكی دیکه  
بكرێته وه   دروست  لێ  دیکه ی  شێوەی 
که  ئەو جۆرە لە جۆرەكانی دیکه  زیاتر 
بەكاردێت لەوانەش: كیسی پالستیكی و 

بوتڵی پالستیكی و...هتد.
2. پالستیكی ساردی

دێن  به رهه م  ئ��ه وه ی  دوای  جۆرە  ئەم 
دەگۆڕرێن بۆ مادده یه ک كە ناتوێتەوە و 
دیکه  جارێكی  گه رمکردن  به   ناتوانرێ 
بكرێنەوە،  دروس��ت  و  بكرێنەوە  نەرم 
ڕاتینجە  پۆلیمەرانەش:  ئەو  نموونەی  لە 
و  بۆریا  ڕاتینجەكانی  و  فینۆلییەكان 
پالستیك  ل��ە  ج��ۆرە  ئ��ەم  فۆرماهید. 

بەكاردێت لە بەرگی وایەری كارەبایی و 
دەسكی قۆری و كتری و...هتد.

ڕێگاكانی پیشەسازیی پالستیك
تا دەتوێتەوە و  پۆلیمەر گەرم دەكرێت 
تواوەیەكی لینج دروست دەبێت، دواتر 
تواوەكە ده کرێته قاڵبێكی تاڕادەیەك سارد 
و ناو بەتاڵه وه  كە به  ساردبوونه وه ی له ناو 
وه ردەگرێت،  كۆتایی  شێوەی  قاڵبه که دا 
ئەم ڕێگایە بەوە جیا دەكرێتەوە كە خێراو 
به رهه مهێنان  جۆر  دوو  له مه شدا  وردە. 

هەیە بەپێی ئەو ئامێرانەی بەكاردێن:
هۆی  ب��ە  تێكردن  ب��ە  به رهه مهێنان 

پەستێنەرەوە.
شێوازی  بە  تێكردن  بە  به رهه مهێنان 

برغوویی.
ڕێگەی قاڵبكردن

قاڵب،  ڕێگه ی  به   پالستیک  پیشەسازی 
ڕێگه کانی  كۆنترین  ب��ە  دادەن����رێ 
ل��ەالی��ەن  ك��ە  پالستیك  پیشەسازیی 
زۆرینەی واڵتانەوە ناسراوە و دەتوانرێت 
لەم هەنگاوانەی الی خوارەوەدا كورت 

بكرێتەوە:
و  گۆ  لە  دەك��رێ  پڕ  مەنجەڵێك   .1

هاڕاوه ی ڕاتینج.
دیاریکراو  پلەیەكی  تا  ڕاتینجەكە   .2
گه رم ده کرێت نەرم بێت و بتوانێت بە 

شلی بڕوات.
3. شله که  ده کرێته بۆشایی قاڵبەكەوه .

و  دەبێتەوە  س��ارد  قاڵبەكە  كاتێک   .4
هەردوو الی لە یەكدی دوور دەخرێتەوە، 

واته  قاڵبه که  ده کرێته وه .

قاڵبەكە  ل��ە  ك��ۆت��ای��ی  ب��ەره��ەم��ی   .5
دەردەهێنرێ.

ئەم پێنج كردارە لە كردارە بەناوبانگەكانی 
پڕۆسەی تێكردن بە قاڵب دادەنرێن.

ڕێگەی كرانەوەی قاڵب
ئ���ەم ڕێ��گ��ەی��ە ل��ە پ��ی��ش��ەس��ازی��دا بە 
سەركەوتووترین ڕێگه داده نرێ، چونکه 

ئه مانه ی لێ به رهه م ده هێنرێ:
1. شێوە پێوانەییەكان وەك بۆری و ڕاستە 
و پلێت و هه ر شێوەیه ک که  نائاسایی بێت 

و به  مادده ی دیکه  به رهه م نه یه ت.
ته نکه  پ��ه ڕه   ی��ان  تاكەكان  توڵە   .2
بەكارهێنانی  ب��ۆ  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان، 
كاغەز،  داپ��ۆش��ەری  وەك  ڕاستەوخۆ، 

جلوبەرگ یان هەر ڕوویەكی دیکه.
3. چینی پارێزەر و دابڕەر لە چواردەوری 

وایەری كارەبایی و كێبڵ.
لە  پێوانەییە  ڕێگایه کی  ڕێگایە،  ئەم 
و  جیاوازەكاندا  شێوە  دروستكردنی 
گونجاوە بۆ مادده  نەرم و پالستیكییەكان.
گرنگترین هۆكارە كاریگەرەكان لەسەر 
سیفاتە جۆراوجۆرەكانی پالستیك، ئه وه یه 
لەنێوان  بكرێ  گونجاندن  ده کرێ  که  
به رهه مهێنانیدا  بەكارهاتووەكانی  مادده  
جیاوازن،  جۆری  لە  هه ریه که یان  كە 
توخمە  لەنێوان  گونجاندن  نموونە:  بۆ 
پۆلی  وەك  هەڵهێنجراوەكان  پالستیكییە 
نا  پالستیكییە  توخمە  له گه ڵ  ئەستەرات 
ئەسیلین.  پۆلی  وەك  هەڵهێنجراوەكان 
ده ش��ت��وان��رێ م���ادده ی ج��ۆراوج��ۆری 
م��ادده ی��ه ک كە  وه ک  زی��ادب��ك��رێ  ب��ۆ 

پالستیكی زیندوو توانای شی بوونەوەی بایۆلۆژییانه ی هەیە
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یارمەتیدەرە بۆ زیاتر پێكەوەلكاندن، ئەم 
كەنتۆپلیزی،  دەوترێت  پێی  ك��ردارەش 
پێكەوەگرێدانی  لەسەر  یارمەتیدەرە  كە 

پۆلیمەرە درێژەكان بەیەكەوە.
سیفاتەكانی پالستیك

و  دەك��رێ��ت  دروس���ت  ئاسانی  ب��ە   .1
نەگەیەنەری كارەبایە.

درزب��ردن  و  داخ��وران  لە  بەرگری   .2
دەكات.

3. ڕەنگی فراوانی هەیە.
4. بە ئاسانی دەست دەكەوێت و هەرزانه  

له  نرخدا.
كەموكوڕییەكانی پالستیك

1. بە گرانی چاك دەكرێتەوە و بۆنێكی 
نەخوازراویشی هەیە.

2. بەرگەی پلەی گەرمی بەرز ناگرێت.
3. بە گرانی شی دەبێتەوە.

پالستیك و ژینگە
بەرهەمێكە  كە  ناسراوە  بەوە  پالستیك 
 4 نزیكەی  و  دەبێتەوە  شی  درەن��گ 
شیبوونەوە.  بۆ  دەخایەنێت  كات  سەدە 
ده بێته  چونکه  بسسوتێنرێ،  ناشکرێ 
هۆی باڵوبوونەوەی گازە ژەهراوییەكان 
مرۆڤ.  تەندروستیی  سەر  كاردەكاتە  و 
ناشتنیشی له ژێر خاكدا كێشەكە چارەسەر 
ڕووی  لەسەر  كێشەكە  چونكە  ناكات، 
زەویش،  ژێر  دەگوێزرێتەوە  زەوییەوە 
ب��ه م��ه ش زی���ان ب��ه  ڕووه ک��ه ک��ان��ی��ش 

ده گه یه نێت.
لە پڕۆسەی  كاریگەرییە نه خوازراوه کان 

به رهه مهێنانی پالستیكدا
ڕەقی  پ��اش��ەڕۆی  لە  ت��ەن  ملیۆنان   .1

ژەهراوی.
بۆ  ژەه��راوی  گیراوەی  بەكارهێنانی   .2

خێراكردنی بەرهەم.
3. باڵو بوونه وه ی ئەو گازە ژەهراوییانەی 
ك��ە ك��ار دەك��ەن��ە س��ەر ك��رێ��ك��ار و 

دەوورووبەر.
بۆ  قورسەكان  كانزا  بەكارهێنانی   .4

جێگیركردنی ڕەنگەكان.
چاندنی پالستیك

بردیۆ  زانكۆی  لە  توێژه ران  لە  تیمێك 
لە  یەكێك  لە  جین  لەبەرگرتنەوەی  بە 
ڕوەكەكان. ئەو جینە هانی ڕووەكەكان 
هەندێک  بەكارهێنانی  لەسەر  دەدات 
پێكهاتە و پارێزگاری لێ كردنیان لەپێناو 
سەرەتایی  توخمی  وەك  بەكارهێنانیاندا 
به   ئه میش  پالستیك.  بەرهەمیهێنانی  بۆ 
ئەو  بۆ  ده بیت  ڕووەکه كان  بەكارهێنانی 
جینە و توانای بەرهەمهێنان و هەڵگرتنی 
پێكهاتەکانی پالستیکی دەبێت بێ  ئەوەی 
ئەو  خۆی.  ڕووەكەكە  سەر  كاربكاتە 
زیاد  بۆ  جینەیان  ئەو  كە  ڕووەكانەی، 
جۆری  بەرهەمهێنانی  توانای  دەك��رێ، 
كە  ده بێت.  پالستیکیان  نوێی  و  جیاواز 
هەمان سیفاتی پالستیكی دەبێت لە ڕووی 
جۆرە  ئەو  بەاڵم  ڕوونییەوە،  و  تووندی 
لە پالستیك جیاواز دەبێت لە پالستیكی 
دروستكراو لە نەوت. ئەو گرفتەشی که  
بووه ته وه   لێكۆڵەرەوەكان  ڕووب��ەڕووی 
ڕووەكەكە  هاندانی  چۆنێتی  لە  بریتییە 
لەو  زۆرت��ر  بڕی  بەرهەمهێنانی  لەسەر 

پێكهاتەیە.
حەوت سەرسوڕهێنەرەكەی پالستیك

سەرسوڕهێنەری  یەكەم
پالستیك  كە  بێت  ڕاست  ئەوە  ئەگەر 
ئەوا  بێت،  كارەبا  گەیەنەری  ده ک��رێ 
ئەندامییەكان  كانزا  لە  جۆرێك  ده بێته  

بەبێ   و  لێرەدا  ئا   .organic metals

جوانترین  بە  سەرسوڕمانەكە  گومان 
شێوە دەردەكەوێت. هه موو ئه م ماوه یه ی 
پالستیك  که   ب��وو  وا  ب��اس  ڕاب���ردوو 
ئەم  كارەبایه.  نه گه یه نه ری  مادده یه کی 
یەكدا  لەگەڵ  دژبەیەك  دوو  دۆزینەوەیە 
نه گه یه نه ری  و  گه یه نه ری  كۆدەكاتەوە: 
بوارێكی  ئەمەش  پێكهاتەدا،  لەیەك 
جێبەجێكردنەكان  بۆ  دەكاتەوە  فراوان 
و بەكارهێنانە جیاوازەكانی پالستیك. بۆ 
مێژووییە،  دۆزینەوە  ئەم  ڕاگرتنی  بەرز 
پێ  نۆبلێیان  خەاڵتی  كیمیا  زانای  سێ  
بەخشرا پێش دوو ساڵ لە دۆزینەوە زۆر 

سەرسوڕهێنەرەكەیان.
ئەم كارە سەرسوڕهێنەرە لە سەرەتادا بە 
بەكارهێنانی پۆلیمەر كە هیچ سوودێكی 
كردارەكی نەبووە وەك لە پێشدا باسمان 
لە  و   polyacetylene ك��ە   ك��رد 
ڕێگەی كۆنتڕۆڵكردنییەوە لە بارودۆخی 
بوونی  كۆنتڕۆڵی  توانرا  پەلمەرەبووندا 
دووانییەكان  كیمیاوییە  به ندە  بۆشایی 
لە   cis دۆخی  بچێتە  ئەوەی  بۆ  بكرێ 
جیاتی دۆخی trans، بەمەش پۆلیمەرە 
نوێیەكە توانی تەزووی كارەبا بگەیەنێت.
توانی  سادەیە،  كیمیاوییە  گۆڕینه   ئەم 
دی  بهێنێتە  پیشەسازی  كرده ی  گەلێك 
كە لە سەردەمێكدا وەك خەیاڵ وا بوون، 
پالستیكیی  پاتری  بەرهەمهێنانی  وەك 
كێش سووك لەجیاتی ئەو كانزا قورسەی 
ئەم  به کاردێت.  پاتریدا  له  دروستکردنی 
سووكە،  پێشكەوتووە  پالستیكییە  پاترییە 
ببێتە  مۆبایل  تەلەفۆنی  كە  كرد  وای 
ڕاستییەكی بەرچاو. ئەو جۆرە لە پالستیك 
پەڕەی  دروستكردنی  پیشەسازی  دەچێتە 
هەروەها  مۆبایلدا،  لەناو  پەیوەندییەكان 
هه مان  به   بانكی  خەرجكردنی  كارتی 
بنچینه کار ده کات. هەروەها هەموو كارتە 
هەروەها  دیکه.  هاوشێوەكانی  كەسێتیە 
پیشەسازیی  دەچێتە  پالستیكە  جۆرە  ئەم 
دەماری  بە  كە  گەیەنەرەكان  هاوشێوە 

ئامێری كۆمپیوتەری نوێ  دادەنرێن.
هەندێک   لە  بەكاردێت  چۆن  ه��ەروەك 
له یزەرییەوە.  تیشكی  دەركردەی  ئامێری 
توانرا  ناوازەیەوە  زۆر  وردەكارییە  بەو 
پەنجەرەی زیره کی ته الر و خانووه کان 
 windows smart بهێنرێ  بەرهەم 

ته نانه ت گوێچكه شی لێ دروست ده كرێ
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داپۆشراو  شووشەیەكی  لە  پێكدێت  كە 
بە چینێكی پالستیكی گه یه نه ری کاره با، 
تێپه ڕ  پیادا  کاره بای  ت��ه زووی  کاتێک 
ڕوونی  و  تاریکی  ده توانرێ  ده ک��رێ، 
ئەو  بکرێ.  کۆنتڕۆڵ  ته ڵخکردنی  و 
تاریك  هه تاودا  ڕۆژان��ی  لە  پەنجەرانە 
كەم  بۆ  دەبێت  یارمەتیدەر  كە  دەبێت 
هاتنه ژووره وه ی تیشكی ڕۆژ و گەرمای 
خۆر. ئاشكرایە ئه مه  ته نیا بۆ ئەو پەنجەرە 
بەڵكو  بەكارنایەت،  دروس��ت��ك��راوان��ە 
چەكی  بەرهەمهێنانی  بە  پەیوەستیشە 
زیرەك وەك فڕۆكەی نه بینراو له  ڕاداره وه  
جۆرێكی  بە  داپۆشراوه  که    Steaith

توانای  پۆلیمەرانەی  جۆرە  لەو  تایبەت 
هەڵمژینی شەپۆلی مایكرۆوه یڤی هەیە و 
كە  ڕادارەكان  بۆ  ناگه ڕێته وه   شه پۆله که  
شەیتانییانە  فڕۆكە  ئەو  شوێنی  ناتوانرێ 

دیاری بكرێت و هەستیان پێبكرێت.
پالستیكە  ج���ۆرە  ئ��ەم  دۆزی���ن���ەوەی 
هاوكاربوو  كارەبایە،  گەیەنەری  كە 
ل��ه  دۆزی���ن���ەوەی ج���ۆری دی��ک��ه كە 
سەرسوڕهێنەرییان كەمتر نییە لە پالستیكی 
ڕووناکیده ر لەكاتی تێپەڕبوونی تەزووی 
كارەبادا به  ناویدا. هەروەها بەرهەمهێنانی 
توانیدایە  لە  كە  پالستیكی  موگناتیسی 
كایەی موگناتیسی بەرهەمبهێنێت لەكاتی 
خستنەسەری تیشكی له یزەر بە شەپۆلێكی 
لە  تایبەت  جۆرێكی  لەسەر  دیاریكراو 

پۆلیمەرەكان.
سەرسوڕهێنەری دووەم 

پالستیكی زیندوو لەگەڵ شوێن، یەكێكە 
كە  ژینگەییەكان  گرفتە  زۆرترین  لە 
هاوچەرخەكان  كۆمەڵگا  ڕووب��ەڕووی 
كۆبوونەوە  لە  بریتییە  ئه ویش  دەبێتەوە. 
پالستیكییەكان  پاشەڕۆ  كەڵەكەبوونی  و 
كاغەزی  پاشەڕۆ  پێچەوانەی  بە  كە 
تەنانەت  قوماشی  و  سیلیلۆزی  ی��ان 
پاشه ڕۆ  چونکه   كانزاییەكانیشەوە، 
پالستیکییه کان كەش و هەوا كاریان لێ 
ناكات، هەروەها لە توانایدا بایۆلۆژییانە، 
بە هۆی میكرۆبەكانی ناو خاكەوە، شی 
لێرەدا  ئا   .biodegradable ببێتەوە 
لە  دەردەكەوێت  ئاشكرا  دژایەتیەكی 
جیهانی  زانست و توێژینەوە و پێشكەوتندا. 
ئاسایی  شێوەیەكی  بە  كیمیاوییەكان 
بەرهەمهێنانی  بۆ  دەدەن  لێبڕاوانە  هەوڵی 

كە  وا  كیمیاویی  بەرهەمی  و  پێكهاتە 
تەمەنیان درێژ بێت. بەاڵم ئەمەش ڕێگر 
نییه لەوەی كە چه ند كیمیاوییه کی دیکه  
پێكهاتەی  دۆزینەوەی  بۆ  بدەن  هەوڵ 
كیمیاوی كە توانای لەناوچوونیان هەبێت 
لە جیاتی نەمری و بەردەوامیی کیمیاوی.

پالستیكی  توخمی  بەرهەمهێنانی 
شی  توانای  كە   bioplastics زیندوو 
دادەنرێ  هەیە،  بایۆلۆژییانه ی  بوونەوەی 
هەر  ژینگەیی،  گرنگی  پێشینەیەكی  بە 
پێشكەوتنەكان  توێژینەوە  توانای  بۆیە 
لەوپەڕیدایە بۆ بەرهەمهێنانی ئەو جۆرە لە 
پالستیك لە مادده ی سەرەكیی سروشتی به  
جۆرێک توانای نوێبوونەوەی هەبێت وەك 
بەرهەمەكان و سەرچاوە كشتوكاڵییەكان 
سەرەتاییە  توخمە  بەكارهێنانی  لەجیاتی 

پتڕۆكیمیاوییەكان.
به رهه م  زیندووە  پالستیكە  ئەو  ئێستا 
دروستبوون  ی��ەك��ەی  ل��ه  ده هێنرێت 
لە  كرۆكەكەی  كە   monomers

سلیلۆز و نیشاسته  و ترشی الكتیكە و که  
دەتوانرێت هه ر یه که یان بە بڕی پێویست 
چارەسەركردنی  لە  بكەوێت  دەس��ت 
پاشماوە  و  كشتوكاڵییەكان  پ��اش��ەڕۆ 

پیشەسازییە خۆراكییەكاندا. 
جۆرەی  ئەم  نرخی  بەرزیی  س��ەرەڕای 
ج��ۆرە  ب��ە  ب�����ەراوورد  ب��ە  پالستیك 
گرنگیی  ب���ەاڵم  ك��الس��ی��ك��ی��ی��ەك��ان، 
بەكارهێنانی لە زیادبووندایە و بەتایبەتیش 
بەكاردێت،  كە  پزیشكیدا  ب��واری  لە 
دەزووی  تاڵه   دروستكردنی  لە  وه ک 
و  شیبوونەوە  توانای  كە  نەشتەرگەری 
بۆ  بەكاردێت  هەروەها  هەیە،  نه مانی 
ڕێكخستنی هه ڵمژینی ده رمانه کان له الیه ن 
ڕیخۆڵه   دروستکراون  وا  که  له شه وه . 
ده توانیت هه ڵیان بمژێت، بۆیه له  هه ندێک 
داو و دەرماندا به کاردێت و به  توێژاڵێكی 
بە  و  داپۆشراون  پۆلیمەرانە  لەو  تەنك 
هێواشی شی دەبێتەوە كە ڕێگە دەدات بە 
جوانتر هه ڵمژینی ده رمانه که  بۆ ناو لەش 
بەپێی میكانیزمێكی كاتیی دیاریكراو. بەو 
مادده یه کی  وەك  پۆلیمەرە  ئەو  شێوەیە 
کار  دەرمانه که   هەڵگری  و  گەیەنەر 
چاوەڕوانكراوەكەی  ئامانجە  و  ده کات 
 Drug Delivery بە  ن��اس��راوە  كە 

جێگەی سەرسوڕمانە. 

به   دەتوانرێ  پۆلیمەرانە  لەو  هەندێک  
لووە  چارەسەری  بۆ  بەكاربهێنرێ  باشی 
داخستنی  بە  ئەوەش  شێرپەنجەییەكان، 
ئه و موولوولە خوێنییە وردانەی خواردن 
دابین  شێرپه نجه ییه کان  ڕەق��ه   ل��ووه   بۆ 
ده کات. بیرۆكەکه شی ئاوایه که ده کرێتە 
سوڕی  به   و  چارەسەرکەره وەکە  مادده  
 injection molding خویندا ده ڕوات
كە   Polyurethane پۆلیمەرەكە  
لەكاتی تێكەڵبوونی بە خوێن، خڕۆكەی 
بۆ  و  دەک��ات  دروس��ت  گونجاو  ڕەقی 
و  وردەك��ان  خوێنییە  موولوولە  گرتنی 
شێرپه نجه ییه که  لووه   و  دەخات  دایان 
برسی ده بێت و له ناوده چێت و دواتریش 
بە ماوەیەكی دیاریکراو پۆلیمەرەكە شی 

دەبێتەوە و لە لەشەوە دەردەچێت.
پارچەی  سێیەم:  سەرسوڕهێنەری 

یەدەگی مرۆیی بەپێی داواكاری
پۆلیمەر  پێشووی  بەكارهێنانه ی  ئ��ه م 
چارەسەری  ڕێگای  لە  کرا  باس  که  
 polimer therapeutic پالستیكیدا 
بەرهەمە  ئەو  بۆ  نییە  بەكارهێنان  تاکه 
كیمیاوییە سەرسوڕهێنەرە له سووككردنی 
ده رد و ئێش و ئازاری توێژێكی فراوانی 
و  زانستی  توێژینەوەی  نەخۆشەكان. 
بە  ك��ە  هەیە  ج��ۆراوج��ۆر  پزیشكیی 
شێوەیەكی سەرەكی لەسەر بەكارهێنانی 
م����ادده ی زی��ن��دووی دروس��ت��ك��راون 
هەندێک   جێگه ی  تا   biomateriais

تێكچوو  م��رۆی��ی  ڕیشاڵی  و  ئ��ەن��دام 
یەدەگە  پارچە  ئەو  زۆری  بە  بگرێتەوە. 
مەتاتی  یان  پالستیك  لە  دروستكراوانە 
دروس��ت��ك��راو دروس��ت ده ک��رێ��ن وه ک 
كە  خوێنبەر  بۆریی  و  دڵ  زمانەكانی 
 Dacron و   Teflon پۆلیمەرات  لە 
پۆلیمەراتی  ب��ەاڵم  ده کرێن،  دروس��ت 
سلیكۆنی،  مەتاتی  ل��ە  دروس��ت��ك��راو 
بەرهەمهێنانی  بۆ  بەرباڵوترە  بەكارهێنانی 
پێستی دروستكراو Artificial Skin  و 

شێوە وێكچووەكانی. 
بۆ  دی��ک��ه  پۆلیمەراتی  ل��ە  هەند ێک 
دروستكردنی بەشەكانی ئێسك و پەنجە 
ڕان  و  ئانیشك  و  ئەژنۆ  و  كڕكڕاگە  و 
به کاردێن. ئاشکرایه كە هێڵی جیاكەرەوە 
بەڵگەی  و  زانستی  ئەندێشەی  لەنێوان 
بەرجەستە بوودا خەریكە لەناو دەچێت و 
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نامێنێت، بەشێوەیەك که توێژینەوە زانستییە 
نوێكان، توانیویەتی بە تەواوەتی ئەندامه  
بكات، وەك دڵ و  مرۆییه کان دروست 
له ش  دیکه ی  پارچەکانی  و  گوێچکه  

وەك قاچ و دەست. 
بە  سەرسوڕمانە  مایەی  و  جێگە  ئەوەی 
پارچە  ئەو  هەموو  كە  ئەوەیە  ڕاستی 
یەدەگە پالستیكییانە پێشتر لە تاقیگەكاندا 
ئامادە دەكرێن و دواتر ده کرێنه  له شەوه . 
لەم سااڵنەی دواییدا تەكنیكێكی زیندوو 
و  پێشكەوتن  لەوپەڕی  پێدراوە  گەشە 
سەر  وەستاوەتە  كە  پێگەیشتوویدایه 
گەشەكردنی  و  دروستبوون  بیرۆكەی 
گه شه کردنی  تەنانەت  زیندوو،  ڕیشاڵی 
لەجیاتی  له شدا  لەناو  مرۆیی  ئەندامی 
ئه وه ی یەكەم جار لە تاقیگەدا دروست 

بکرێ. 
پزیشكییە،  پەڕجووە  ئەو  ئەنجامدانی  بۆ 
یەكەمجار هەڵدەستن بە چاندنی تۆڕێكی 
داواکراو  ناوچه ی  پالستیكی  ئیسفنجی 
چاره سه ر و ئاماده ده کات بۆ ئه و مه به سته  
دامەزراندن  بە  دەكرێ  دەست  دواتر  و 
داواك��راو  زیندووە  ڕیشاڵە  چاندنی  و 
ك��رداری  ئ��ەوە  دوای  پێویستەكان.  و 
خانەی  injection moldingی  لێدان 
دەرمانی  و  ده درێ  ئه نجام  دیاریكراو 
تێپه ڕینی  له گه ل  كە  دەكرێت  گونجاو 
کاتدا دەبنە هۆی گەشەکردنی ڕیشاڵەكان 
ڕیشاڵی  دەتوانرێ  بەوەش  له شدا.  لەناو 
كە  پێدەچێت  بكرێ.  دروس��ت  ن��وێ  
یان زمانه ی  یان كڕكڕاگە  بۆری خوێن 
دەمارییەكانیش  خانە  تەنانەت  و  دڵ 
ئاوات  بکرێنه وه .  دروست  ڕێگه یه   به م 
تەكنیكە  ئ��ەو  بۆ  زانستی  خواستی  و 
توێژینەوەی  و  سەرەتادایە  لە  ئێستا  تا 
بەرهەمێنانی  بۆ  هەیە  ئومێدبەخش  زۆر 
ئەندامه کانی ناوەوەی جه سته  وەك جگەر 
دروستبکرێته وه   تەكنیكە  بەو  ئه گه ر  که  

کارێکی زۆر ناوازە ده بێت. 
سەرەڕای ئەو پارچە پالستیكە جێگرەوانە 
كە دەچێنرێت یان جێگیر دەكرێت لەناو 
جۆری  ج��ۆراو  جێبەجێكاریی  لەشدا. 
دیکه یش هەیە بۆ ئەو توخمە پالستیكیانە، 
كە لە بواری پزیشكیدا بەكاردێن لەگەڵ 
بریتییە  كە  سەرەكیدا  جیاوازییەكی 
لە  بنەمادا  لە  و  بەكاربێت  كە  ل��ەوەی 

نموونه  بۆ  مرۆڤدا.  جه سته ی  دەرەوەی 
له   یان  ك��راوەدا،  دڵی  نەشتەرگەریی  لە 
گورچیلەدا،  شۆردنەوەی  نەشتەرگەریی 
ڕیشاڵی پالستیكی زیندوو بەكاردێن كە 
یارمەتیدەرە بۆ جیاكردنەوەی ئۆكسجین 
كیمیاویی  توخمی  جیاكردنەوەی  و 

زیانبەخش.
ڕوویەكی  چوارەم:  سەرسوڕهێنەری 

پالستیكی كە سەرنج ڕادەكێشێت
لە ناوجەرگەی تاریكیدا ئەم سەرسوڕهێنەرە 
لە  دایكبوو،  لە  گەشاوەیە   پالستیكییە  
یەكێك لە شەوەكاندا و لە كاتێكدا که 
یەكێك لە خوێندكارەكانی خوێندنی بااڵ 
بەناوبانگ  كامبردجی  زانكۆی  لە  که 
ناو  ڕووناكییەكانی  که  دەك��رد،  كاری 
تاقیگەكەی كوژاندەوە، لە جێگەی خۆی 
لە سەرسوڕماندا، چونکه  ڕەش هەڵگەڕا 
كە  زانستییەكانی  ئامێرە  لە  بەشێك  بینی 
ئیشیان لەسەر دەكات، ڕووناکیی سه یر و 
جوواڵویان لێوه  ده رده چێت. دوای گەڕان 
و پشكنین بۆی دەركەوت كە سەرچاوەی 
ئەو ڕووناكییە سەیرە بریتییە لە توێژاڵێكی 
وەك  بنەڕه تدا  لە  كە  تایبەت  پالستیكی 
مادده یه کی نه گه یه نه ر بۆ داپۆشینی یەكێك 
لە ئامێرە كارەباییەكان به کارهێنراوه . ئا بەو 
شێوەیە و لە ڕێگەی ڕێكەوتەوە-جارێكی 
دیکه - توانرا سەرسوڕهێنەرێكی دیکه ی 
پالستیكیی نوێ  بدۆزرێتەوە كە بریتییە لە 
پۆلیمەرێك كە توانای دەركردنی تیشكی 
ئیشێكی  كە  كاتێك  هەیە،  ڕوون��اك��ی 
ئەو شتەی كە  تیادا دەكرێت.  كارەبایی 
لە  بریتییە  بكرێت  دروس��ت  دەكرێت 
وێنەی ڕووناكیی جوواڵو لەو ڕووناكییە 

دەرچووانەوە.
زانستییە  دۆزی��ن��ەوە  ئ��ەو  س����ەرەڕای 
ساڵی   10 نزیكەی  كە  دڵخۆشكەرە، 
كارە  خەریكە  تێپەڕیووە،  ب��ەس��ەردا 
بازرگانییەكان بە خێرایی باڵوی دەكەنەوە 
نیشاندەری  ڕووەكانی  شێوەی  لەسەر 
پالستیكی بەكارهاتوو لە مۆبایل و ئامێری 
ژمێرکارە  ئامێری  و  بچووك  تەلەفزیۆنی 
دەكرێ  چ��اوەڕوان  وا  هەڵگیراوەكان. 
ڕووناكییانە  تیشكدەرەوە  پۆلیمەرە  ئەو 
بە   Light Emitting Polymers

پالستیكە  ڕووە  ئەو  بۆ  دروستكردنیان 
چاوەڕوانكراوانە، ببنە هۆكارێكی گەورە 

زیوییە  ڕووە  الدانی  یان  په ره پێدان  بۆ 
مۆزەخانەكان  ڕەفەی  سەر  بۆ  كۆنەكان 
بەڵكو  مێژوو.  تۆمارەكانی  ن��او  بۆ  و 
چاوەڕوانی ئەوەش دەكرێ كە ئەو ڕووە 
پالستیكیانە ببنە كێبڕكێكەری ڕاستەقینە بۆ 
كریستاڵییەكان  شله   نیشاندانی  تەكنیكی 
بە  كە   Liquid Crystal Display

زۆری باڵو بوونەتەوە. 
سەرسوڕهێنەری پێنجەم: یه کترکێشکردن 
لەنێوان پالستیك و ئاودا لە خۆشەویستییەوە 
بۆ لەناوچوون و له یه کدی دووركەوتنەوە.
پالستیك  جیهانی  سەرسوڕهێنەرەكانی 
جۆری  هەندێک  كە  ب��ەوەی  ناوەستێت 
یان  كارەبا  گەیاندنی  توانای  پالستیك 
یان  موگناتیسی  كایەی  دروستكردنی 
بەڵكو  هەیە،  ڕووناكییان  دەرك��ردن��ی 
ت��وان��ای  پالستیك  ج���ۆری  ه��ەن��دێ��ک  
خواردنەوەی ئاو یان وردتر بڵێین توانای 
هەندێک جۆری  هەیە.  ئاویان  هەڵمژینی 
هەیە  گەورەیان  توانایەكی  پۆلیمەرەكان 
 Super Absorbent لەسەر هەڵمژین
بە شێوەیەك که  ده توانێت 400 ئه وه نده ی 
شله مه نی  ی��ان  ئ��او  خ��ۆی  كێشەكەی 
و  هەڵئاوسان  توانای  چونكە  هەڵبمژێت، 
 Swell هەیە   شله مه نیی  خۆی  گرتنه  
ئه ویش بە میكانیزمێك كە بە شێوەیەكی 
ماددانه  ئەو  نەكراوە.  ڕاڤە  هێشتا  تەواو 
 Hydrogles ئاوی بە جێڵی  هه ندیجار 
لینج  مادده ی  لە  بریتین  كە  ده برێن  ناو 
و ئێستا پەیوەستن بە ژیانی ڕۆژانەمانه وه ، 
النی كەم لەسەر شێوەی دایبیی منداڵ یان 

كرێمی پێست یان جەلیی خواردن. 
لە  بەكاربهێنرێت  دەتوانرێت  هەروەها 
دروستکردنی ئه و هاوێنانەدا که  ده کرێنه 
سه ر گلێنه ی چاو به  مه به ستی دووربینی و 
نزیکبینی یان گۆڕینی ڕه نگی چاو. یان 
لە گۆز و برینپێچی پزیشكیدا به کاردێن. 
زەوی  بکرێته  دەت��وان��رێ  ه��ەروەه��ا 
كشتوكاڵییه وه  که  ده توانێت بڕێکی زۆر 
ئاو الی خۆی گل بداته وه  و زه وییه که  
له  وشکبوون بپارێزێت بۆ درێژترین ماوە 
كە كرداری ئاوداشتن ئاسان دەكات لە 

كێڵگە كشتوكاڵییەكاندا. 
لەالیەكی دیکەوە جۆری زۆر پێشكەوتوو 
بە  ن��اس��راون  كە  پۆلیمەرانە  ل��ەو  ه��ەن 
كە   Intelligent زیرەك  ئاویی  جێڵی 
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بەكارهێنانی ئاڵۆزیان هەیە و بەتایبەتیش لە 
ئیشوكارە پزیشكی و دەرمانخانەییەكاندا. 
لە  بەكاردێن  پۆلیمەرانە  ئەو  بە جۆرێك 
ناو  هۆرمۆناتی  دەركردنی  و  ڕێكخستن 
بەخشەكاندا  ئ��ارام  دەرمانە  له   و  له ش 
به کاردێن و ئه ویش به وه ی لەناو جه سته ی 
مرۆڤدا لە كرداری دەركردنی پێچەوانەیی 
بۆ ئەو پێكهاتە زیندووانە دوای ئەوەی لە 
قۆناغەكانی پێشوودا كە لەناو پۆلیمەرەكەدا 
لەالیەكی  ده کرێت.  چێ  هەڵدەگیرێن، 
دیکەوە و لەكاتی پێکه وه به ستنی هەندێک  

پۆلیمەرانەوە،  بەو  دەرم��ان 
ئەو  باڵوبوونەوەی  توانای 
لە  دەبێتەوە  كەم  دەرمانانە 
كە  ناوچانەی  ئەو  دەرەوەی 
بكرێن  چارەسەر  دەویسترێ 
ل��ەدوای��ی��ش��دا دەت��وان��رێ  و 
ئەو  الوەكییەكانی  ئەنجامە 

دەرمانانەش كەم بكرێتەوە.
بڵێین  ئ��ه وە م��اوەت��ەوە ك��ە 
ه��ەن��دێ��ک  ج����ۆری ئ��ەو 
زی��رەك��ان��ە،  ئ��اوی��ی��ە  جێڵە 
بە  ئامادەبكرێن  دەت��وان��رێ 
دواتر  و  تایبەت  ڕێگەیەكی 
بەكاردەهێنرێن بۆ دیاریكردنی 
بایۆلۆژی  میكرۆبی  هەندێک  
تەنانەت  و  خ��واردن��دا  ل��ە 
بەكاربهێنرێن  دەتوانرێت 
ئێسكی  دروستكردنی  بۆ 

جێگرەوە.
پۆلیمەرانە  ئ���ەو  ئ��ەگ��ەر 
ت��وان��ای  و  ه��ەڵ��ب��ئ��اوس��ێ��ن 
هەڵمژینی ئاویان هەبێت، ئەوا 
لە بەرامبەریشدا جۆری دیکه  

ئه مانن  پێچه وانه ی  که   هه ن  پۆلیمەر  لە 
دووركەوتنەوە  و  مه یلی وشکی  زۆر  و 
بۆیە  ده ک��ه ن  ئاو  و  ته ڕایی  و  شێ  له  
قوماشدا  و  جلوبه رگ  هه ندێک  ل��ه  
نه بن  ته ڕ  هه رگیز  تا  بەكاردەهێنرێن 
Waterproof و یان لە دیوی ده ره وه ی 

دایبی مندااڵندا و لە جلوبەرگی وەرزشیدا، 
چونكە بە پێچەوانەی قوماشی لۆكەییه وه  
بۆ  یارمەتیدەریشە  و  هەڵنامژێت  ئارەق 
باشتربوونی  و  یاریزانان  فێنككردنەوەی 

جووڵەشیان.
بۆ بەرهەمهێنانی ئەو جۆرەی پۆلیمەر كە 

تەڕ نابن، دەتوانرێ پۆلیمەرە ئەندامییەكان 
 Polyethlene وەك  بەكاربهێنرێت 
وەك  نائەندامیەكان  پۆلیمەرە  ی��ان 
پۆلیمەرەكانی  و  سلیكۆن  پۆلیمەری 

.Phosphazenes

سەرسوڕهێنەری شەشەم: تەنكی و 
ناسكی ئاوریشم و ڕەقی بەرد... ئایا 

پێكەوە كۆدەبنەوە؟
دۆزینەوەی نایلۆن و ڕیشاڵی ئاوریشمینی 
و  گەورە  شۆڕشێكی  بووە  پیشەسازی، 
سەركەوتنێكی بێوێنە كە پاڵی نا بە هزرە 

توێژینەوەی  زیاتر  بەرەو  زانستییەكانەوە 
و  ڕیشاڵی  بەرهەمی  بۆ  و  داهێنەرانه  
باریك،  و  ورد  و  ن��ەرم  زۆر  داوی 
هه مانکات زۆر بەهێز و جیڕ. لە دیارترین 
نموونەكان لەسەر ئەو ڕیشاڵە پیشەسازییانە
مادده یه كە   Synthetic Fibers

و  ناوده برێ   Kevlar کێڤله ر  بە  که  
زنجیرەیی  پێكهاتەی  سروشتی  لەبەر 
لە  جۆر  زۆر  توانراوه   پۆلیمەرەكانی، 
شێوەیەكی  بە  بەهێز  و  پتەو  ڕیشاڵی 
بهێنرێ.  بەرهەم  لێ  سەرسوڕهێنەری 
 ،Super Fibers نرا  لێ  ناوی  بۆیه 

که  هێزی ئه م ڕیشااڵنه  بیست ئه وه نده ی 
هێزی داوی پۆاڵیینه. 

ئەو داوانە لە كاری ئەندازیاریی قورسدا 
هەڵكەندنی  سەكۆی  وەك  به کاردێن، 
بەرباڵو  بە شێوەیەكی  یان  نەوت،  بیری 
ئامێری  و  جلوبەرگ  لە  بەكاردێن 
تۆڵییاندا.  توندو  پێناوی  له   وەرزشیدا 
چاكەت  دروستكردنی  لە  ه��ەروەه��ا 
و  گولله   و  چ��ه ک  دژه   جلوبەرگی  و 
دروستكردنی  لە  یان  به کاردێن.  تیغدا 
پیاوانی  بۆ  ئاگر  لە  پارێزەر  جلوبەرگی 

ئاگركوژێنەره وە، هەروەها پیاوانی گه شته  
ئاسمانییه کان بەكاری دێنن بۆ خۆپاراستن 

له  تیشکه  گه ردوونییه کان. 
زۆر  وەرزشیەكانیشدا  یارییە  بواری  لە 
جلوبەرگی  دروستكردنی  لە  بەكاردێت 
و  به رکه وتن  لە  پ��ارێ��زەر  وەرزش��ی��ی 
لێدان لە ئەنجامی كەوتنی یاریزان وەك 
سەر  خلیسكانێی  وه ک  یارییەكانی  لە 
یارییە وەرزشییە خێرا و  ئاو و  یان  بەفر 

مەترسیدارەكانی دیکه یش.
لەبەرچاوگرتنی  بە  ئەمانە،  س��ەرەڕای 
ئاڵوگۆڕی  له   ڕێگرییەكانی  سیفەتە 
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بۆ  باشە  گەرما و سه رما هەڵبژاردەیەكی 
دروستكردنی جلوبەرگی ژێرڕه ویکردنی 
یارییە  جلوبەرگی  هه روه ها  و  ئاو  ناو 
زستانەییەكان. سەرەڕای ئەوەش، مادده ی 
کێڤله ر Kevlar لەبەر هێزە گەورەكەی، 
تایەی  دروستكردنی  لە  بەكاردێت 
په نچه ربوون  و  كونبوون  له   بەرگریكار 
نەفەر  گەورە  فڕۆكە  لە  بەكاردێت  که 

هەڵگرەكاندا.
سەرسوڕهێنەری حەوتەم: پالستیكی 

قسەكەر... ڕاستی یان خەیاڵ 
سەرسوڕهێنەرەكانی  گێڕانەوەی  دوای 
بڕوایەدام  لەو  ڕاب��ردوودا،  لە  پالستیك 
بەڵگەی  بە  پێویستی  مرۆڤ  كە چیدی 
بكات كە پالستیك  باوەڕ  تا  نییە  زیاتر 
كە  دەكرێ  تایبەتدا  بارودۆخی  لەژێر 
بۆ  بگوێزێتەوە.  دەنگ  و  بكات  قسە 
زانستییەش  خەیاڵە  ئ��ەو  وەدیهێنانی 
پۆلیمەرەكان  لە  تایبەت  جۆرێكی 
تایبەت  بەڕێگایەكی  كە  بەكاردێت 
ت��ەزووی  ئ��ەوەی  بۆ  دەكرێت  ئامادە 
كارەبای لێوە بەرهەم بێت و كاتێك كە 
كە  سەر  دەخرێتە  دەرەكی  فشارێكی 
Piezoelectric ده ناسرێ  بە سیفەتی 
كاری  وەهایه،  زانستی  فێڵێکی  وه ک  و 

نەكردە دەبێتە كرداری وەدیهاتوو.
لێره دا ئەوەی كە پێویستە بكرێ بریتییە 
تەنكی  پارچەیەكی  دروستكردنی  لە 
ناو  دەخرێتە  و  پالستیكە  لەو  بچووك 
"مایكرۆفۆن"  دەنگیەوە  وەرگرەیەكی 
دواتر لەرەی دەنگ دەبێتە هۆی ئاوازی 
فشارەكە و هێز ده خاته سەر پالستیكەكە 
و ت���ەزووی ك��ارەب��ای ل��ێ ب��ەره��ەم 
وەردەگێڕرێتە  و  دەگ��ۆڕرێ  و  دێت 
جوانترین  بیستراو.  دەنگێكی  س��ەر 
پالستیکییه ش  ئامێره   ئه م  به کارهێنانی 
بواری  لە  بەركارهێنانەكانی  لە  "جگە 
به کارهێناندا"  خ��راپ  و  هەواڵگری 
لە  ئامێرێكی چاودێری  وه ک  دەتوانرێ 
نزیك منداڵی شیرەخۆرەی نووستووەوە 
بارێکی  دابنرێ و هه ر کات منداڵه که  
وه ک  ده رک����ه وت  تیا  ناسروشتیی 
هه ناسه نه دان، دەنگێكی ئاگاداركردنەوە 
دەربكات. بۆیه له م ڕووه وه  بەكارهێنانی 
باشیشی هەیە بەتایبەتی لە نەخۆشخانە و 

دایەنگاكاندا. 

بە هەمان شێوە هەندێک جۆری پالستیك 
دەربكات  كارەبا  ت��ەزووی  دەتوانێت 
ئەگەر كەوتەبەر گەرمی، ئەم سیفەتەش 
ناسراوە بە Pyroelectlic ئه م پالستیکه  
 Thermo گەرمیدا  هەستەوەری  له 
بۆ  ی��ان  به کارده هێنرێت   Sensors

سوور.  ژێر  تیشکی  بینینی  و  ناسینه وه  
هه روه ها له  بواری ئاسایش و سەربازیدا 

گرنگییەكی به رچاوی هه یه .
پالستیك  دیکه ی  سەرسوڕهێنەرەكانی 

خەریكە دێنه دی.
تەمەنی  ت��ازەی��ی  و  كەمی  س���ەرەڕای 
نیوسەدە  ل��ە  كەمێك  ك��ە  پالستیك، 
زیاتره، بەاڵم پالستیك قۆناغی الوێتی و 
پێشوه خت  زۆر  كورتكردۆتەوە  منداڵی 
و  ده رکه وتن  سه رسوڕهێنه ره کانی  شته 
بازدانیکی  وه ک  دەتوانرێ  ده رده ک��ه ون. 
كە  ب��ک��رێ  ت��ه م��اش��ا  گ����ەورە  جینی 
شەرمنەكانه وه   سەرەتا  لە  پالستیكی 
و  سه ره تاییه کانی  پێكهاتە  بۆ  گواسته وه  
ڕێژەیی  شێوەیەكی  بە  Plyethleneی 

كە  پالستیك  سەرسوڕهێنەرەكانی  بۆ 
ئاماژەمان بە هەندێكیاندا. 

ئەوەی جێگەی دڵخۆشییە پێشكەوتنەكان 
شێوەیەكی  بە  و  بەردەوامن  هەر  هێشتا 
چاوەڕواننەكراو،  زی��ن��دووی  و  بەهێز 
چەند  ماوەی  لە  زانستییەكان  توێژینەوە 
ئەوەی  بۆ  خێرایی  بە  زۆر  دەیەیەكدا 
لە  یەكێك  بكاتە  پۆلیمەرات  زانستی 
زۆرترین لقەكانی كیمیا، لە پێشكەوتن و 

گەشەكردن و ڕەنگا و ڕەنگیدایه. 
بەرەو  زیرەكەكان  پالستیكییە  بەرهەمە 
بۆ  دەچ��ێ��ت،  ئاڵۆزبوون  و  زی��ادب��وون 
پالستیكی  بە  ناودەبرێ  ئەوەی  نموونە 
Self- خۆچاکكەرەوە گەشەی پێ دراوە
repaining كە ئەو پالستیكە هەڵدەستێت 

چارەسەركردنی  و  چاکكردنه وه   بە 
دروستبوونی  لەكاتی  خۆی   Healing

لە  بۆشایی  دروستبوونی  ی��ان  درز، 
یان  فشارێک  که   كاتێك  پێكهاتەكەیدا. 
كەپسولی  ده که وێت،  بەر  گه رمییه کی 
بچووك لە ناوەوەیدا دەشكێت كە بڕێكی 
زۆر لە Monomerی ڕەسەنی تیادایە و 
هەروەها هۆكارەكانی هاندانیشی تیادایە و 
لە كاتێكدا ئەو ماددانە تێكەڵ به یه ک دەبن 
ڕوودەدات  پەلمەرەبوون  بە  كارلێكی 

و  لكاندن  ب��ە  هەڵده ستێت  خ��ۆی  و 
داخستنه وه ی درزە دروستبووەكان.

زیرەك  پۆلیمەری  لە  دیکه   جۆرەكانی 
بگۆڕێت  دەتوانێت خۆی شێوه ی خۆی 
تەنیا  میكانیكیەكەیدا،  سیفاتە  لەگەڵ  و 
كارەبایی  ته زوویه کی  خستنەسەری  بە 
وەردەگرێت  ویستراو  شێوەی  بەوەش  و 
بە   Self- moulding بە كە دەناسرێ 
شێوەیەك پۆلیمەری زیرەك دەتوانێت ئەو 
بارودۆخە بەبیر بهێنینەوە كە پێویستە تیایدا 

دروست ببێت.
بۆ  بەردەوامن  ئێستاش  تا  توێژینەوەكان 
پۆلیمەرانە  ئەو  بەكارهێنانی  چاككردنی 
زانیارییە  هەڵگرتنی  بۆ  ناوەندێك  وەك 
ئایندەیەكی  ئومێدی  كە  ژمارەییەكان 
گەشی دەدەنێ لە دروستكردنی ژمێركارە 

میكانیكییەكاندا. 
زانیارییانەی  ئەو  ئەگەر  لەكۆتاییدا، 
ئەوا  بگرین  لەبەرچاو  پێدان  ئاماژەمان 
بڵێین  ئەگەر  دانانرێین،  پەنهانزان  بە 
لە  م��ێ��ژوو  سێیەمی  ه����ەزارەی  ك��ەوا 
هه لی  خودا  "ئەگەر  مێژوودا  تۆماری 
بەردەوامبوون بۆ ئەم شارستانێتیەی ئێستا 
بدات" بە هەزارە و سەردەمی پالستیكی 
كیمیاوی  مادده یه کی  بۆ  نەمرییەك  وەك 
كە شایەنێتی سەر بەو بێت، ده ناسرێ كە 
شێوە و سیمای دنیای ئێستامانی گۆڕی و 
هیچ مادده یه کی كیمیاوی دیکه  نەیتوانیوە 

لە پێشتردا به و شێوه یه  بیگۆڕێت.
گرنگی  كوردستانیشدا  لە  گرنگە  بۆیە 
پیشەسازیی  و  بدەین  پیشەسازییە  بەم 
پتڕۆكیمیاویات گەشە پێ بدەین و دای 
و  زانستی  پێشكەوتنە  لە  تا  بمەزرێنین. 
دوانەكەوێت  جیهانییەكان  پیشەسازییە 
جۆرەكانی  بەكارهێنانی  كە  كاتێكدا  لە 
پالستیك و پۆلیمەر لە ژیانی ڕۆژانەماندا 
بوار  هیچ  و  دەكات  زیادبوون  لە  ڕوو 
كە  نەماوه ته وه   ژیانمان  كەلێنێكی  و 
تیادا  پالستیكی  جۆرەكانی  لە  جۆرێك 

بەكارنەیەت. 

سەرچاوەکان :

1. htt // www.ar.wikipedia.org

2. htt //www.epema.org

3. htt //www.icis.com
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تەكنۆلۆژیای زۆربوون لە ئاژەڵدا 

د. فەرەیدون عەبدولستار*

veterinary

ئاژەڵە  بەرههمەكانی 
وگامێش  مانگا  وەك  كێڵگەییەكانی 
و  شیر  لە  پەلەوەر  و  بزن  و  مەڕ  و 
س��ەرچ��اوەی  ب��ه  هێلكە،  و  گۆشت 

سەرەكیی پڕۆتین و كانزاكان و ترشە 
دادەنرێن.  ڤیتامینەكان  و  چەورییەكان 
بەپێی ڕاپۆرتەكانی ڕێكخراوی خۆراك 
2008دا،  لە ساڵی   FAO و كشتوكاڵ 
بەكارهێنانی  كە  ك��راوە  ل��ەوە  ب��اس 
جۆرەكانییەوە  ه��ەم��وو  ب��ە  گۆشت 
زیادبوونی  ل��ەگ��ەڵ  ك��رووە  زی��ادی 
جیهان  واڵتانی  دانیشتووانی  ژمارەی 
شیر  بەكارهێنانی  كە  دەركەوتووە  و 

كەرە  لە  شێوەكانییەوە  هەموو  بە 
108كگم  سااڵنە  پ��اودەر  و  پەنیر  و 
كە  تاكێكەوە  هه ر  لەالیەن  بەكاردێت 
ڕێژەیەی  لەو  كەمترە  بێگومان  ئەمەش 
 FAO ڕێ��ك��خ��راوی  پسپۆڕانی  ك��ە 
هه ر  که  ب��ەوەی  ك��ردووە،  دیارییان 
هەیە  كگم   200 بە  پێویستی  تاكێك 
لە ساڵێكدا، لە واڵتە پێشكەوتووەكاندا 
لە  بەاڵم  دەك��رێ،  دابین  ڕێژەیە  ئەم 
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دابینكردن  توانای  هەژارەكاندا  واڵتە 
نییە  پێویستیان  بڕی  بەرهەمهێنانی  و 
بێگومان  هێلكە.  و  گۆشت  و  شیر  لە 
كەمخۆراكی  ه��ۆی  دەبێتە  ئه مه ش 

 .Malnutrition

كە  دەركەوتووە  توێژینەوەكان  بەپێی 
هاواڵتیانی  پێداویستیی   2050 ساڵی  لە 
دەبێتە  گ��ۆش��ت،  و  شیر  ل��ە  جیهان 
لە  بەتایبەتی  ئێستا،  ئەوەندەی  دوو 
ئەمەش  پێگەیشتووەكان،  تازە  واڵتە 
دانیشتووانیان  ژم��ارەی  لەبەرئەوەی 
دەبێتە دوو ئەوەندە. بۆیە بە شێوەیەكی 
گ��ش��ت��ی ب��ەخ��ێ��وك��ردن��ی ئ����اژەڵ و 
زیادکردنی  و  ژمارەیان  زیادكردنی 
پێداویستیی  بەپێی  بەرهه مه کانیان، 
گرنگی  ستراتیژێكی  بە  هاواڵتیان 
بێگومان  دادەن���رێ،  جیهان  واڵتانی 
بەكارهێنانی  ب��ە  دی  دێتە  ئ��ه م��ه ش 
تەكنۆلۆژیای  جۆربەجۆرەكانی  ڕێگا 
 Reproductive زۆرب������وون 
بەخێوكردنی  لە   Biotechnology

بۆ  هۆكارن  كە  پ��ەل��ەوەردا  و  ئ��اژەڵ 
ژم��ارەی  پێشكەوتنی  و  گەشەكردن 

بەرهه مه كانیان. ئاژەڵ و 
تەكنۆلۆژیای زۆربوون لەم 

سەردەمەدا گەلێك ڕێگای 
تەكنۆلۆژیای زۆربوون  جۆراوجۆری 

لە چاككردن  بەكاردەهێنرێ 
و باشتركردن و  گەشەپێدانی 

سامانی ئاژەڵدا، هەروەها لە بواری 
ڤێترینەری و  پزیشكی  زانستی 

پزیشكی مرۆییدا زۆر بە فراوانی 
بەكاردەهێنرێ وەك هۆكارێك بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكانی زاوزێ و 
زۆربوون چ له  مرۆڤ یان له  ئاژەڵدا، 

لەوانەش:
دەستكرد  كەڵدانی  یــەكــەم: 
پ���ڕۆس���ەی ك��ەڵ��دان��ی دەس��ت��ك��رد، 
و  گ��رن��گ  ه��ۆك��ارە  ل��ەو  یەكێكە 
بۆ  بەكاردەهێنرێ  كە  چاالكانەی 
بە  ئاژەڵ  گەشەپێدانی  و  چاككردن 
لە ڕێگەی  شێوەیەكی گشتی، ئەمەش 
بۆماوەییەكانەوە  پێكهاتە  گۆڕینەوەی 
ئاژەڵ  هۆیەوە  بە  و  دەدرێ  ئەنجام 
خاوەن  ئابووریی  یەكەیەكی   وەك 
وەردەگیرێت  لێ  س��وودی  بەرهەم، 

پێداوێستییە  پ���ڕك���ردن���ەوەی  ب��ۆ 
و  گۆشت  لە  مرۆڤ  خۆراكییەكانی 

بە نرخێكی گونجاو. شیر 
لە  بریتییە  دەستكرد  كەڵدانی  پڕۆسەی 
 Spermatozoa دانانی سپێرمی نێرینە
بە  مێینەدا  زۆربوونی  كۆئەندامی  لە 
لە  دەستكرد  میكانیكی  ڕێگایەكی 
بە  كە  سروشتی  جووتبوونی  جیاتی 
ئاژەڵی  لەالیەن  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی 
پڕۆسەی  دەدرێ.  ئەنجام  ن��ێ��رەوە 
لەخۆ  قۆناغ  پێنج  دەستكرد  كەڵدانی 

دەگرێت:
نێرینە  ت���ۆواوی  ك��ۆك��ردن��ەوەی   -1

.Semen Collection

 Semen ت��ۆواوه ک��ان  پشكنینی   -2
.Examination

نێرینە  ت��ۆواوی  ڕوون��ك��ردن��ەوەی   -3
.Semen Dilution

ئامادەكراو  ت��ۆواوی  هەڵگرتنی   -4
.Semen Storage

5- پاشان دانانی ئه م تۆواوه ئامادەكراوه  
 Artificial دەستكرد  شێوەیەكی  بە 

.Insemination

تەكنیكی كەڵدانی  لە سوودەكانی 
دەستكرد:

ئ��اژەاڵن��ەی  ل��ەو  1- س��وودوەرگ��رت��ن 
بەرهەمیهێنانی  توانایەكی  خاوەن  كە 

بەرزیان هەیە لە شیر و گۆشت.
2- زانینی بەهای بۆماوەیی.

گ��واس��ت��ن��ەوەی  ل��ە  ڕێ��گ��ەگ��رت��ن   -3
بە  تایبەت  ترسناكەكانی  نەخۆشییە 

زۆربوون. كۆئەندامی 
ئەو  كەڵدانی  بۆ  هه یه   س��وودی   -4
لە مەڵبەندەكانی  ئاژەاڵنەی كە دوورن 
كەوتوونەتە  و  دەستكرده وه   كەڵدانی 

ناوچە شاخاوی و سنوورییەكانه وه .
ئابووری  ب��اری  ب��ەرزک��ردن��ەوەی   -5
نرخی  ه��ێ��ن��ان��ەخ��وارەوەی  و  واڵت 

بازاڕەكاندا. لە  به رهه مه کان 
مێژووی كەڵدانی دەستكرد لە 

سلێمانی: ناوچەی  مانگاكانی 
لەو  یەكێكە  سلێمانی،  ن��اوچ��ەی 
ئاژەڵی  زۆر  ژمارەیەكی  كە  ناوچانەی 
وخەڵكێكی  دەك���رێ  بەخێو  ت��ێ��دا 
زۆری���ش ب��ە ب��ەخ��ێ��وك��ردن��ی ڕەش��ە 
خەریكن،  مانگا  و  گا  لە  واڵخ��ەوە 

بەڕێوەبەرایەتی  سەرچاوەكانی  بەپێی 
ساڵی  لە  سلێمانی،  شاری  ڤێتێرنەری 
دەستكرد  كەڵدانی  پڕۆسەی  1970ەوە 
لە مانگاكانی ناوچەی سلێمانیدا دەستی 
كێڵگەكانی  لە  بەتایبەتی  پێكردووە 
لە  بەوەی كە چەند سەرێك  بەكرەجۆ 
دەكران  بەخێو  فریزیان  جۆری  گای 
پزیشكی  پسپۆڕانی  سەرپەرشتیی  لەژێر 
ڤێترنەری كە بە هۆی زێی دەستكردەوە 
 Artificial Vagina method

تۆواوی گاكانیان وەردەگرت و پاشان 
 Cooling  لە ڕێگەی ساردكردنەوەوه
دەدا  ك��ەڵ  مانگاكانیان   method

قۆناغ  دوای  لە  قۆناغ  دواییشدا  لە  و 
ڕێگەی  بە  دەدرا،  ئەنجام  پڕۆسەكە 

 .Frozen method بەستوو
كەڵدانی  پ��ڕۆس��ەی  ش��ێ��وەی��ە  ب��ەم 
لە  س��اڵ  دوای  لە  س��اڵ  دەستكرد، 
ن��اوچ��ەك��ەدا گ��ەش��ەی ك���ردووه  و 
فراوانتر  چاالكییەكانی  چوارچێوەی 
خاوەنانی  ک��ه  شێوەیەك  ب��ە  ب��ووه 
گەرمییەوە  بە  زۆر  ناوچەكە  ئاژەڵی 
لە  و  دەچوون  كارەكە  پیری  بەرەو 
دوای ماوەیەك نۆ مەڵبەندی كەڵدانی 
كەالر  و  چەمچەماڵ  لە  دەستكرد 
ڕانیە  و  هەڵەبجە  و  سەیدسادق  و 
عەربەت  و  سوسێ  و  ق��ەاڵدزێ  و 
و  ك��رای��ەوە  سلێمانی،  ن��اوەن��دی  و 
خاوەن  بە  پێشكەش  خزمەتگوزارییان 
ئەمەش  دەك��رد.  ناوچەكان  ئاژەڵی 
وای كرد كە چاالكییەكانی تیمەكانی 
زۆری  زۆرب��ەی  دەستكرد  كەڵدانی 
لە  بگرێتەوە  سلێمانی  ناوچەکانی 
گوند و شارۆچكە و شار و هەروەها 
هۆی  بە  سنوورییەكانیش  شوێنە 
هۆشیاریی  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
هەستكردنیان  و  ئاژەڵەكان  خ��اوەن 
ب���ەوەی ك��ە ب��ەره��ەم��ی ك��ەڵ��دان��ی 
ل���ەڕووی  ب��اش��ت��رە  زۆر  دەس��ت��ك��رد 
بە  چۆنایەتییەوە،  و  چەندایەتی 
كەڵدانی  بەرهەمی  لەگەڵ  بەراوورد 
س��روش��ت��ی، ئ��ەم��ەش ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
دەستكرد،  كەڵدانی  بەرهەمی  مانگای 
مانگای  لەگەڵ  ب��وو  ج��ی��اواز  زۆر 
لەبەر  سروشتی  كەڵدانی  بەرهەمی 

خوارەوە: خەسڵەتانەی  ئەم 
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1- مانگای كەڵدانی دەستكرد بە قەبارە 
زۆر گەورەترە لە مانگای خۆماڵی.

ك��ەڵ��دان��ی  ب��ەره��ەم��ی  م��ان��گ��ای   -2
دەستكرد، زۆر بە بەرهەمترە لە مانگای 

خۆماڵی.
ك��ەڵ��دان��ی  ب��ەره��ەم��ی  م��ان��گ��ای   -3
هەیە  باشی  توانایەكی  دەستكرد، 
ژینگەی  ل��ەگ��ەڵ  خۆگونجاندن  ل��ە 

كوردستان.
ب��ەره��ەم��ی  م��ان��گ��ای  گ���وان���ی   -4
و  گ��ەورە  زۆر  دەستكرد،  كەڵدانی 
مانگای  گوانی  لە  سەرنجڕاكێشترە 

خۆماڵی.
ك��ەڵ��دان��ی  ب��ەره��ەم��ی  م��ان��گ��ای   -5
دەستكرد، لە بازاڕەكاندا زۆر بەنرخترە 

مانگای خۆماڵی.  لە 
وەك  دەستكرد  كەڵدانی  شێوەیە  بەم 
یەكێك لە تەكنۆلۆژیای زۆربوون هەر 
باشی  هەنگاوی  1970ەوە  ساڵی  لە 
و  سلێمانی  ناوچەی  لە  ئەمڕۆ  تا  ناوە 

بەگشتی. كوردستان 

دووەم: گواستنەوەی كۆرپەلە 
Embryo Transfer

گرنگانەی  تەكنیكە  ل��ەو  یەكێكە 
پزیشكیی  ب��واری  لە  فراوانی  بە  كە 
بەوەی  بەكاردەهێنرێ،  ڤێتێرنەریدا 
هۆرمۆنی  بەكارهێنانی  ه��ۆی  ب��ە 
هەوڵ   FSH هێلکه دانەوە  هاندەری 
به رز   کوالێتی  ئاژه ڵێکی  له   وا  دەدرێ 
هێلكەدانه که ی  بکرێ   Donor Cow

چەند  بەرهەمهێنانی  بۆ  ب��درێ  ه��ان 
دەوترێ  پڕۆسەیەش  بەم  هێلكەیەك، 
ئاژه ڵه که   دواتر   ،Superovulation

پیتاندنی  مەبەستی  بە  ده درێ  که ڵ 
دوای  ه��ات��ووەك��ان.  ب��ەره��ەم  هێلكە 
كۆرپەلە  دروستبوونی  لە  هەفتەیەك 
قۆناغی  ل��ە  بەتایبەتی   ،Embryo

پالستیۆال  ی��ان   Morula م���ۆرۆال 
یەكە  یەكە   ،Foley Catheter

زۆربوونی  كۆئەندانی  ناو  دەخرێنە 
وەرگ��رەك��ان��ه وه   ئ��ام��ادەك��راوە  مانگا 

.Recipient Cow

ئەنجام  زانستیم  2005 گەشتێكی  ساڵی 
چوارچێوەی  لە  ئەڵمانیا  واڵتی  بۆ  دا 
چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی ڕێ���ك���خ���راوی 
شارۆچكەی  لە   ،DAAD ئەكادیمی 
مەڵبەندێكی   Schwabisch Hall

 Semenت��ای��ب��ەت ه��ەی��ە ب��ە ن����اوی
 production Center and

Embryo transfer station لەژێر 

سەرپەرشتیی د.كۆڵ ئەم پڕۆسەیەمان به  
دا. سوودەكانی  ئەنجام  سه رکه وتوویی 
لە  بریتییە  كۆرپەلە،  گواستنەوەی 
لە  زۆرب��وون  ڕێ��ژەی  بەرزکردنەوەی 
كەمكردنەوەی  هەروەها  و  مانگاكاندا 
گ��واس��ت��ن��ەوەی ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ەك��ان و 
كە  ئاژەاڵنەی  جۆرە  ئەو  بەكارهێنانی 
بەهایەكی  و  بۆماوەییه وه   ڕووی  لە 

بااڵیان هەیە و بەرهەمیان زۆرە.
ب��ەپ��ێ��ی ك��ۆم��ەڵ��ەی گ��واس��ت��ن��ەوەی 
ساڵی   IETS جیهان  ك��ۆرپ��ەل��ەی 
كۆرپه لەی   550000 نزیكەی   ،2004
مانگا و 68000 كۆرپەلەی مەڕ و 100 

گوانی مانگای بەرهەمی کەڵدانی دەستکرد گەورترە
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كۆرپەلەی بزن بەرهەم هاتووە.
In- سێیەم: پیتاندنی ده ره کی 
»Vitro Fertilization »TVF

لە  بریتییە   IVF دەرەک��ی  پیتاندنی 
پڕۆسەی  لە  دەستكرد  تەكنیكێكی 
کاتی  ل��ه   زی��ات��ر  ك��ە  زۆرب���وون���دا 
به   زێ  و  زاو  کۆئه ندامی  تووشبوونی 
ده برێ،  بۆ  په نای  جۆراوجۆر  کێشه ی 

لەوانەش:
ه��ێ��ل��ك��ە  ج���ۆگ���ەی  گ���ی���ران���ی   -

.Obstruction of Oviducts

ن��اچ��االك  و  سست  هێلكەدانی   -
.Inactive ovaries

لە  ج��ۆراوج��ۆر  نەخۆشی  بوونی   -
مێینە  زاوزێی  كۆئەندامی  ئەندامەكانی 
لە  بەربەست  هۆی  دەبنە  كە  نێرینە  و 

پیتاندا. پڕۆسەی 
لە  بریتییە  لەش،  دەرەوەی  لە  پیتاندن 
واتە  پیتاندن،  پڕۆسەی  ئەنجامدانی 
 Spermatozoa تۆو  یەكپێگرتنی 
دەرەوەی  لە   Egg هێلكەدا،  لەگەڵ 
شێوەیەكی  ب��ە  ئ��اژەڵ��ەك��ە  ل��ەش��ی 
ژینگەیەكی  دابینكردنی  بە  دەستكرد، 
ئەم  سەردەمەدا  لەم  لەبار،  و  گونجاو 
بواری  چۆتە  فراوانی  بە  زۆر  تەكنیكە 
جێبەجێكردنەوە لە زۆر واڵتی جیهاندا 

به  سه رکه وتوویی ئەنجام دەدرێ.
پیتاندن  م��ێ��ژوودا  لە  یەكەمجار  بۆ 
 1959 ساڵی  لە  ل��ەش  دەرەوەی  لە 
بە  درا  ئ��ەن��ج��ام  ك��ەروێ��ش��ك��دا  ل��ە 
ساڵی  لە  مرۆڤدا  لە  و  سەركەوتوویی 
دایكبوونی  لە  هۆی  بووە  که   1978دا 
 Test-ی��ەك��ەم��ی��ن م��ن��داڵ��ی ب���ل���وری

.Tubebaby

ناوكی  چوارەم: گواستنەوەی 
 Somatic Cell Nuclear خانە

»Transfer »NF

گواستنەوەی ناوكی خانە NF یەكێكە 
ب��واری  ل��ە  نوێیەكان  تەكنیكە  ل��ە 
گواستنەوەی  زۆرب��وون��دا،  پڕۆسەی 
ناوكی خانەش، بریتییە لە گواستنەوەی 
خانە  DNAی  تایبەتی  ب��ە  ن���اوك 
که    Somatic Cell لەشییەكان 
بۆ  ت��ی��ادای��ه  ت���ه واوی  کرۆمۆسۆمی 
وەك  مێینەی  سێكسیی  خانەیەكی 
هێلكە دوای لەناوبردنی ناوكی خانەی 

دانانی  و   enucleation هێلكەكە 
تەواو  ژمارەیەكی  كە  هێلكەیەی  ئەم 
كرۆمۆسۆمی تێدایە لە لەشی ئاژەڵێكی 
بەرهەمهێنانی  ئەنجامدا  لە  و  مێینەدا 

نوێ. ئاژەڵێكی 
خانە  ناوكی  گواستنەوەی  تەكنیكی 
مێژوودا  لە  جار  یەكەمین  بۆ   NF

زانایەكی  لەالیەن  1938ز  ساڵی  لە 
Hans spermann ئەڵمانی بە ناوی
شێوەیەكی  بە  ك��راوە  پێشنیار  ەوە 
و  ك��ردووە  لێوە  باسی  زانستییانە 
هەردوو  لەالیەن  ز   1952 ساڵی  لە 
 Briggs and بایۆلۆژی  پسپۆڕانی 
بۆچوونەكانی  بە  گەشەیان   King

دۆزییەوە  ڕێگەیەكیان  و  دا  پێشووتر 
خانە  ناوكی  گواستنەوەی  ناوی  بە 
چووە  و  Nuclear transferەوە 

بە  بۆقدا.  لە  جێبەجێكردنەوە  بواری 
سەرچاوەكاندا  لە  گشتی  شێوەیەكی 
 Cloning دەوترێت  ڕێگەیە  بەم 
1996ز  ساڵی  لە  و  كۆپیكردن  واتە 
بۆ  بوارەدا  لەم  زانستییەكان  بۆچوونە 
بواری  چووە  شیردەرەكانیش  ئاژەڵە 
ئەنجامدا  لە  كە  جێبەجێكردنەوە 
مەڕێك  لەدایكبوونی  ه��ۆی  ب��ووە 
سەرپەرشتیی  لەژێر   Dolly بەناوی 
 Ian Wilmutئۆسكەتلەندی زانای 
چەندین  دوای  لە  هاوڕێكانی  و 
لە  یەك  یەكلەدوای  تاقیكردنەوەی 
 Roslin Institute, پەیمانگای 

.Edinburgh

سەرچاوەكان:
1- Bearden, H.J, Fuquay, 

J.W, and Willard, S.T. 

(2004). Applied Animal 

reproduction, 6th edition, 

Prentice Hall. Upper saddle 

river. New Jersy.

 2004 عەبدولستار  فەرەیدون  د.   -2
بەرگی   )2( ڤێترینەری  پزیشكی 
و  چاپ  گشتی  بەڕێوەبەرێتی  یەكەم، 

باڵوكردنەوە.

ڤێترینەری پزیشكی  كۆلێژی 
سلێمانی زانكۆی 

بەپێی توێژینەوەكان 
دەركەوتووە كە لە ساڵی 
2050 پێداویستیی 
هاواڵتیانی جیهان لە 
شیر و گۆشت، دەبێتە 
دوو ئەوەندەی ئێستا، 
بەتایبەتی لە واڵتە 
تازە پێگەیشتووەكان، 
ئەمەش لەبەرئەوەی 
ژمارەی دانیشتووانیان 
دەبێتە دوو ئەوەندە 
بۆیە بە شێوەیەكی 
گشتی بەخێوكردنی 
ئاژەڵ و زیادكردنی 
ژمارەیان و زیادکردنی 
بەرهه مه کانیان، بەپێی 
پێداویستیی هاواڵتیان 
بە ستراتیژێكی گرنگی 
واڵتانی جیهان دادەنرێ
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computer      كؤمثيوتةر    

تابلێتەكان داخوازی زۆریان لەسەرە
جەمال محەمەد ئەمین 
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لەو كاتەوەی كۆمپانیای ئەپڵ تابلێتی 
كۆمپیوتەرە  هێناوە،  بەرهەم  ئایپادی 
 tablets ڕووته خت و پلێتییه كان كە بە
دەن��اس��رێ��ن، ب��ە ج��ارێ��ك ب��ازارەك��ان��ی 
كۆمپیوتەرێكی  تابلێت  داپ��ۆش��ی��وە. 
بەاڵم  الپ��ت��ۆپ،  ه���ەروەك  هەڵگیراوە 
فراوانی  و  كیبۆرد  بێ   و  پچووكتر 
تا 64 گیگابایتە،  لەنێوان 16  هەڵگرتنی 
بە  ئەوەیە  سیفەتە جیاكەرەوەكانی  لە  و 
بینایی  كاریگەری  و  په نجه   به رکه وتنی 
ڕێگایانەوە  لەو  دەتوانرێ  و  كاردەكات 
الپەڕەكانی وێب هەڵدرێتەوە و لە نێوان 
بەجێهێنراوەكانیدا  به نامه   و  بەرنامەكانی 
بكرێ،  هاتوچۆ   applications

هه ر  بەسەر  پەنجەوە  یەك  ڕێگای  لە 
ئایکۆنێکدا کار به بەرنامەكان دەکرێ و 
بە دوو پەنجەش دەست بە سەر گەورەیی 
دەگیرێ،  دیمەنەكانیدا  بچووكی  و 
ئەو  دیکه ی  جیاكەرەوەی  سیفەتێكی 
بە  ب��ەردەوام  دەتوانرێ  ئەوەیە  تابلێتانە 
لە  چ  بەسترابێته وه ،  ئینتەرنێتەوە  تۆڕی 
لە  یان  و  مۆبایلەوە  تۆڕەكانی  ڕێگای 

ڕێگای تۆڕی وای فایەوە.
 قەبارەی شاشەی تابلێت لە نێوان 7 تا 

10 گرێیە و بە چینێك دادەپۆشرێ كە 
دژی ڕووشان و بەجێمانی پەڵەی پەنجە 
پەنجەكانەوە  لە  چەوریيەی  ئەو  و  بێت 
شاشەكە.  سەر  ناكەنە  كار  دەردەچ��ن 
ئەو  جیاكەرەوەی  دیکه ی  سیفەتێكی 
ویندۆز  سیستمی  بە  كە  ئەوەیە  تابلێتانە 
بە  بەڵكو  ناكەن،  كار  ماكنتۆش  یان 
ئەو  وەك  كاردەكەن  تایبەتی  سیستمی 
دەناسرێت   ios بە  كە  ئەپڵ  سیستمەی 
و تابلێتی ئایپاد و مۆبایلی ئایفۆنی كاری 
ئەندرۆید  سیستمی  یان  دەك��ات،  پێ 
سامسۆنگ  مۆبایلەكانی  و  تابلێت  كە 
گاالكسی كاری پێ دەكەن و سیستمی 
تابلێتی  و  مۆبایل  كە   10 بالكبێری 

بالكبێری كاری پێدەكەن. 
تابلێتانە،  یان  كۆمپیوتەرانە،  جۆرە  ئەو 
كۆمپيوتەری  جێگرەوەی  ببنە  ناتوانن 
له به ر  چونكە  الپتۆپ،  و  تۆپ  دیسك 
ئاسانی  به   ناتوانرێ  کیبۆرد  نه بوونی 
لەسەریان بنووسرێ، جگە لە كەمێكیان 
جگە  ه��ەی��ە،  كیبۆردیان  ك��ە  نەبێت 
زۆر  خەزنكردنیان  توانای  ل��ەوان��ەش 
ئینتەرنێتەوە  بە  بەردوام  دەبێت  و  كەمە 
و  وێنە  ی��ان  فلیمێك  تا  به سترابێته وه  

دۆكیۆمینتی پێ  نمایش بكرێ.
تابلێت بۆ چی بەكاردێت؟

ڕووته خت،  كۆمپیوتەری  یان  تابلێت، 
مۆبایلێكی  وەك  دەفتەرێكە،  وەك 
گ����ەورەی زی����رەك ك���اردەك���ات و 
ل��ە ك��ۆم��پ��ی��وت��ەرەك��ان��ی دی��ک��ه  ب��ەوە 
بچووكە  و  سووك  كە  جیادەكرێتەوە 
په نجەدانه  بە  و  ئاسانە  بەكارهێنانی  و 
له  شاشه که ی، بە شێوەی سەرەكی ئەو 
و  بەكاردێن  گەشتدا  لەكاتی  تابلێتانە 
پێ  كارانەی  ئەو  زۆرینه ی  دەتوانیت 
بە كۆمپیوتەرەكەت  كە  بدەیت  ئەنجام 
فایلی  له   جگه  دەیكەیت،  ماڵەوە  لە 
لە  دەتوانیت  دوورودرێ���ژ.  نووسینی 
ڕێگای تابلێتەكەتەوە هەزاران بەجێهێنان 

ئەنجامبدەی،  تابلێتەكەت  ل��ەس��ەر 
و  كارەكان  كاتی  دیاریكردنی  وەك 
ژوانەكانت و خوێندنەوەی الپەڕەكانی 
یوتیوب  و  ڤیدیۆ  سەیركردنی  و  وێب 
گوێگرتن  و  ئاسمانییەكان  كەناڵە  و 
و  لۆكاڵیيەكان  و  جیهانی  ڕادی��ۆ  له  
دنیاوە  بە  به رده وامت  پەیوەندیكردنی 
بە چەندین ڕێگای جیاواز بە دەنگ و 

ڕەنگەوە و زۆری دیکه ... 
چۆن تابلێتێكی گونجاو دەكڕیت؟

تابلێت  ب��دەی��ت  ب��ڕی��ار  ئ���ەوەی  پێش 
بكڕیت وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەرەوە، تۆ 
تابلێتت بۆ چییە؟ ئایا تەنيا ئیمەیلەكەتی 
الپەڕەكانی  سەیری  یان  دەكەیتەوە  پێ 
وێبیشی پێ  دەكەیت و دەتەوێت سوود 
لە  وەربگریت  زۆرانەی  بەجێهێنانە  لەو 

ژیانتدا؟ 
بە  گونجاو  تابلێتێكی  ئەوەی  بۆ  ئێستا 
لە  پێویستە  بكڕیت،  پێویستیەكانت 
سیفەتەكانی ئەو تابلێتانە شارەزابیت بەم 

جۆرە: 
یەكەم سیستمی كاركردن، لە ئێستادا 4 

سیستمی كاركردن هەن؛ 
1. سیستمی ios كە مۆبایلەكانی ئایفۆن 
و تابلێتەكانی ئایپاد كاری پێدەكەن، بە 
مۆدیلە  بەپێی  ڤێرشنەكانیانەوە  جیاوازی 

تەلەفۆنەكە یان ئایپادەكە.
لە  باشە  وا  كە  ئەندرۆید  سیستمی   .2
ڤێرشنی كەمتر لە 2,3 دوور بكەویتەوە 
بێت  بەرزتر  سیستمەكە  ڤێرشنی  تا  و 
باشتره  و لە ئێستا ڤێرشنی 4,2 باشترینیانە 
گاالكسی  تابلێتەكانی  و  مۆبایلەكان  و 

ك���ۆری ب��ە ئ��ەن��درۆی��د كار 
دەكەن.

بالك  سیستمی   .3
بێری 10.

سیستمی   .4
ویندۆز فۆن 8 

هەن. 
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جۆرەكانی بەجێهێنانەكان
هۆكارە  لە  یەكێك   :application  

گرنگەكانی كە وایان كردووە تابلێتەكان 
لە كۆمپیوتەرەكان جیاواز بن، بریتیيە لە 
بەجێهێنانەكانی  جۆراوجۆریی  و  زۆری 
ئایكۆنی  ه��ۆی  بە  که   تابلێتانە،  ئ��ەو 
سەر  لە  ناونیشانی  كە   AppStore

https://itunes. ئەمەیە  ئینتەرنێت 
لە  apple.com، كە بە سەدان هەزار 

بەرنامە و بەجێهێنانی تێدایە و بە مۆبایلی 
ئایفۆن و تابلێتی ئایپاد كاردەكەن.

دواتر بۆ سیستمی ئه ندرۆید لە ئینتەرنێتدا 
ناوی  بە  هەن  ئەندرۆید  بەجێهێنانەكانی 
ئینتەرنێت  لەسەر  كە   Google Play

https://play. ئەمەیە  ناونیشانی 
./google.com

 Windos Store دواتر بەجێهێنانەكانی
http://www. ناونیشانی  بە  كە  دێت 

.windowsphone.com

كە  بێری  بالك  بەجێهێنانەكانی  پاشان 
 Black Berry World ن��اوی  بە 
ئەمەیە  ئینتەرنێت  لەسەر  ناونیشانی  و 
http://appworld.blackberry.

.com

بۆ  ده وێت  بەجێهێنانێكت  هەر  دڵنیابە 
خوێندنت،  ب��واری  ی��ان  ك��ارەك��ەت، 

دەستت دەكەوێت 
بەجێهێنانە  ل��ەو 

زۆرانەدا.
نی  كا كنیكە تە

گەیاندن 
نهێنیی  ل��ەوان��ەی��ە 
بۆچی  كە  ئەوەی 

لەسەرە،  زۆریان  داخ��وازی  تابلێتەكان 
پەیوەندی  دەت��وان��رێ  كە  بێت  ئ��ەوە 
بكرێ بە ئینتەرنێتەوە و الپەڕەكانی پێ 
هەڵبدرێتەوە و تۆڕە كۆمەاڵیەتیيەكان و 
ئینتەرنێت  سایتەكانی  هەموو  و  ئیمەیل 
تابلێتەوە  ه��ۆی  ب��ە  ئاسانی  ب��ە  زۆر 
لە  بیت  شوێنێكدا  لەهەر  بكرێنەوە 
ڕێگای تۆڕەكانی مۆبایل و وایفایەوە. 

هەموو تابلێتەكان وەك یەكن لەوەی لە 
بە  بكرێ  پەیوەندی  وایفایەوە  ڕێگای 
لە  یان  بیت  ماڵ  لە  ئیدی  ئینتەرنێتەوە 
دەرەوە و لە شوێنی كار، بەاڵم تابلێتەكان 
لەگەڵ  بگونجێن  ل���ەوەی  ج��ی��اوازن 
چوارەمی  و  سێیەم  ن��ەوەی  تۆڕەكانی 
بیت  ماڵه وە  لە  ئەگەر  كە  مۆبایلەكان، 
هیچ پێویستت بە تۆڕەكانی مۆبایل 
بۆ  نابێت 
بەستنەوەی 
تابلێتەكەت 
ب�������������ە 
ئینتەرنێتەوە 
ت��ەن��ی��ا  و 
ل��ەڕێ��گ��ای 
ف��ای��ه وە  وای 
ئەو  دەتوانیت 
ئەنجام  ك���ارە 

بدەیت.

تابلێت، یان 
كۆمپیوتەری 
ڕووته خت، وەك 
دەفتەرێكە، وەك 
مۆبایلێكی گەورەی 
زیرەك كاردەكات و لە 
كۆمپیوتەرەكانی دیکه  
بەوە جیادەكرێتەوە 
كە سووك و بچووكە 
و بەكارهێنانی ئاسانە 
و بە په نجەدانه له  
شاشه که ی، بە شێوەی 
سەرەكی ئەو تابلێتانە 
لەكاتی گەشتدا 
بەكاردێن و دەتوانیت 
زۆرینه ی ئەو كارانەی 
پێ ئەنجام بدەیت كە 
بە كۆمپیوتەرەكەت 
لە ماڵەوە دەیكەیت، 
جگه له  فایلی نووسینی 
دوورودرێژ
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خێرایی پرۆسێسەر
پرۆسێسەرەكانیان  بەپێی  تابلێتەكان   
كە  پرۆسێسەر  ج��ی��اوازن،  یەكدی  لە 
و  تابلێتدا  كاری  لە  بنەڕەتییە  ڕەگەزی 
جێبەجێكردنی  لە  هەیە  سەرەكی  ڕۆڵی 
ئێستادا سێ  جۆر  لە  تابلێتدا،  كارەكانی 
تاك  ه��ەن،  تابلێتەكان  پرۆسێسەری 
  Dual Core ناوكی  جووت  ناوكی، 
تا  و   ،Quad-Core ناوكی  چوار  و 
چوستی  بێت  زیاتر  ناوكەكان  ژمارەی 
زیاتر  تابلێتەكان  كاركردنی  توانای  و 
دەبێته وه ،  بەرزتر  نرخیشی  و  دەك��ه ن 
ئەپڵ  كۆمپانیاكانی  ئێستا  تابلێتانەی  ئەو 
بێری  بالك  و  سامسۆنگ  و  نۆكیا  و 
دەكرێنەوە  جیا  بەوە  دەكەن  دروستی 
پرۆسێسەرەكانیان دوو یان چوار ناوكیان 

هه یه  و نرخیشیان بەرزە.
كامێرا پێشكەوتووەكان

پێشكەوتووی  كامێرای  تابلێتەكان   
وایان تێدایە كە دەتوانن وێنە و دیمەنی 
بۆ  و  بێت  شوێنێكەوە  هەر  لە  ڤیدیۆیی 
هەرشوێنێك بویسترێ بنێرێت، بەتایبەتی 
تۆڕە كۆمەاڵیەتیيەكان و تۆڕەكانی وێنە 
و ڤیدیۆ وەك فلیكەر و یوتیوب. هه ندێ 
هەیە  پێشەوەیان  كامێرای  تابلێتانە  لەو 
دەنگ  بە  چاتكردن  بۆ  بەكاردێن  كە 
هەیە  پشتەوەشی  كامێرای  و  وێنەوە  و 
ئەو  ئاسایی.  ڤیدیۆیی  و  وێنەگرتن  بۆ 
تابلێتەكانن  پێشەوەی  لە  كامێرایانەی 
وردییان له  نێوان 1,2 تا 1,9 میگاپێكسڵە 
و كامێرای دواوەی وردی لە نێوان 2 تا 

8 میگاپێكسڵە.
بارستاییشیان،  و  ق��ەوارە  بە  سەبارەت 
 10 تا   7 نێوان  لە  تابلێتەكان  ق��ەوارەی 
تابلێتەكەت باش  ئەوەی  بۆ  گرێدایە، و 
كە  هەڵبژێریت  دانەیەك  پێویستە  بێت 
مەودای بینینی شاشەكە زۆر ڕوون بێت 
و  بێت  خێرا  كارەكانی  ئەنجامدانی  و 
باش  و  ئاسان  زۆر  شاشەكەی  لەمسی 

بێت و سیفەتی دیکه ی وەك گەورەیی 
فراوانیيەكەی و زۆری دیکه ...

تابلێت بۆ مندااڵن
ئەو  ئەمەریكی  Gizmageی  گۆڤاری 
له   پێویسته   كە  دیاریكردووه   پێوەرانەی 
چەند  لە  كە  هه بن،  مندااڵندا  تابلێتی 
سیفەتێكی جیاكراوەدا خۆیان دەبیننەوە، 
لەوانەش بەرگەگرتنی زۆری ئەو تابلێتانە 
وا  دیزاینێكی  خ���وارەوە،  كەوتنە  بۆ 
بکات  سەرنجڕاكێش  تابلێتەكە  دیمەنی 
بۆ مندااڵن بە پێی تەمەنییان. لە دوایيشدا 
ئەو هۆكار و بەجێهێنانانەی لەو تابلێتانەدا 
بە  بن  تایبەت  دەبێت  بەكاردەهێنرێن 

مندااڵن. 
بە  مندااڵن  سەرنجی  گۆڤارەكە  بەپێی 
دەڕوات  لەمسیيەكان  شاشە  بۆ  زۆری 
بۆیە بەكارهێنانی ئەو تابلێتانە هۆكارێكی 
بابەتی  ڕوون���ك���ردن���ەوەی  ب��ۆ  ب��اش��ن 
هۆكارێكی  وەك  خوێندنیان  وانەكانی 
بۆ  یارمەتیدەر  و  ڕوون��ك��ردن��ەوەی��ی 
تێگەیشتنی بابەتەكانیان، بە ڕەچاوكردنی 
بەجێهێنان  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بوونی 
دەبەستێت  پشت  كە   applications

بوونی  و  شاشەكە  لەمسی  توانای  بە 
تەكنیكی جۆراوجۆری لەمس. 

ئەوانە هەموو كارێكی وا دەكەن منداڵ 
ئەو  ل��ەگ��ەڵ  كارلێك  باشی  ب��ە  زۆر 
لەو  كە  بكات  فێركاریيانە  بەجێهێنانە 

تابلێتە منداڵیيانەدا بەكاردەهێنرێن.
 GIzmag گۆڤاری  دەرهێنەرەكانی 
كە  دەدەن  تابلێتانە  بەو  گرنگی  زیاتر 
تەمەنیان  مندااڵنەی  ئەو  بۆ  گونجاون 
گۆڤارە  ساڵیدایە،   7 تا   4 نێوان  لە 
پێویستی  چەند  نمایشی  ئەمەریكیەكە 
تابلێتانەی  ئەو  گرنگی  سیفەتێكی  و 

دەرخستووە.
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ك��ەوت��ن��ەخ��وارەوەی ئەو 
تابلێتانە لە دەستی مندااڵنەوە بە مەبەست 
ده دات،  ڕوو  زۆر  مەبەست  به بێ   یان 

بەرگێكی  بە  تابلێتانە  ئەو  پێویستە  بۆیە 
تەمەنی  تا  و  داپ��ۆش��راب��ن  پالستیكی 
منداڵەكە كەمتر بێت پێویستە توندوتۆڵی 
بێت.  پارێزراو  زیاتر  تابلێتەكە  قایمی  و 
دەربارەی قەبارەی شاشەی تابلێتەكە كە 
 7 تا   5 دەبێت  مندااڵن  بۆ  گونجاوبێت 
گرێ  بێت و لەوە زیاتر بێت گواستنەوە 
گرانتر  مندااڵنەوە  لەالیەن  هەڵگرتنی  و 

دەبێت.
سیفەتی  م��ن��دااڵن  تابلێتی  پێویستە 
بەتایبەتی  هەبێت  پێشكەوتوویان 
یادگا  و  ڕام��ەك��ەی  و  پ��رۆس��ێ��س��ەر 
هەمیشەییەكەی، تا بتوانرێ لە یەك كاتدا 
زیاد لە یەك بەجێهێنان ئەنجام بدرێ و 
بگونجێت لەگەڵ حەز و ئارەزووەكانی 

مندااڵن بۆ یاریكردن. 
م��اوەی  تابلێتەكە  پاتریی  پێویسته 
بە  پێویست  و  بێت  زۆر  كاركردنی 

بارگه كردنی زوو زوو نەكاتەوە.
مندااڵنن،  بۆ  تابلێتەكانی  زۆرترینی 
دەك��ەن  ك��ار  ئەندرۆید  سیستمی  بە 
بەجێهێنانی  و  ئاسانە  بەكارهێنانیان  كە 
باوان،  بۆ  تێدایە  چاودێریكردنی  باشی 
 Leap و   vetch كۆمپانیای  دوو 
Frong تایبەتن لە دروستكردنی ئامێرە 

ئەلكترۆنیيەكانی تایبەت بە مندااڵن.
وا  بەجێهێنانی  مندااڵندا  تابلێتی  لە 
لە  دەدەن  ب���اوان  یارمەتی  ك��ە  ه��ەن 
چۆن  كە  منداڵەكانیان  چاودێریكردنی 
تابلێتەكە بەكاردێنن و كام سایتانە لەسەر 
مەبەستی  بە  و  دەك��ەن��ەوە،  ئینتەرنێت 
كتێبخانەی  تابلێتانەدا  لەو  فێركردنیش 
جیاجیا  زمانی  بە  و  مندااڵن  بە  تایبەت 

هەن كە زۆربەیان به خۆڕایین. 

سەرچاوە:
 http://loghatalasr.ahram.org.eg

www.elbalad.

m/680948#sthash.3RDmW6lg.dpuf
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ecology ئیكۆلۆژی

ئەندازیار تاهیر عوسمان*

پاشماوە
ئەلیكترۆنیەكان 
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ئامێرە  زۆرب���وون���ی  ه��ۆی  ب��ە 
زۆربوونی  و  هەمەجۆرەكان  ئەلیكترۆنییە 
كاركەوتنیان،  لە  زوو  و  بەكارهێنانیان 
پاشماوە  ئێستا  وا  ك��ە  دەرك��ەوت��ووە 
گ���ەورەی  کێشه ی  ئەلیكترۆنیەكان 
بە  و  جیهان  ئاستی  لەسەر  پاشماوەكانن 
جۆرێكی چاره سه رنه کراوی پاشماوەكان 
و هۆكارەكانی پیسبوونی ژینگە لە قەڵەم 
جۆرەكانی  زۆرب��ەی  چونكە  دەدرێ��ن. 
پاشماوەی  ل��ە  ك��ە  ژینگە  پیسبوونی 
ماددە  وەك  پەیدادەبن،  كارگەكانه وه  
ڕەق و شلە و گازییەكان، دەكرێ  لەڕێی 
بكرێن  دەستنیشان  بۆنكردنه وه   و  بینین 
بەاڵم  بدۆزرێتەوە،  بۆ  ڕێگەچارەیان  و 
ببرێ  پێ  پەی  ناكرێ   كە  جۆرەی  ئەو 

پاشماوە ئەلیكترۆنیەكانن. 
و  تەكنۆلۆژیا  خ��ێ��رای  پێشكەوتنی 
ژیانی  لە  ئامێرانە  بەو  زۆرمان  پێویستی 
ڕۆژانەماندا، وای كردووە بڕێكی زۆری 
كارەباییەكان  و  ئەلیكترۆنی  ئامێرە 
مۆبایل  و  كۆمپیوتەر  ئامێرەكانی  وەك 
كارەباییەكانی  ئامێرە  و  تەلەفزیۆن  و 
تێپەڕبوونی  بە  بهێنین.  بەكار  ماڵ  ناو 
ئەو  كورتیان،  تەمەنی  دوای  و  كاتیش 
و  نامێنن  بەكارهێنان  كەڵكی  بە  ئامێرانە 
لێرەشدا  ئەلیكترۆنی.  پاشماوەی  دەبنە 
پ��رس��ی��ارێ��ك��ی گ��رن��گ ڕووب�����ەڕووی 
نازانین  وەاڵمەكەی  دەبێتەوە،  هەموومان 
ئامێرە  ئایا  دەڵێت:  بێئاگاین،  لێی  و 

ئەلیكترونییە تایبەتییەكانمان دوای ئەوەی 
بێكەڵك  و  دەك���ەون  بەكارهێنان  ل��ە 
تازەترو  یەكێكی  ئێمە  که  یان  دەب��ن، 
باشتری لێ دەكڕین و نامانەوێت چیدی 
تەمەنی  هەرچەندە  بەكاربهێنین  كۆنەكە 
كاركردنیشی مابێت، چییان بەسەر دێت؟ 
سااڵنە هەزاران هەزار تۆن لە پاشماوەی 
جیهان  ئاستی  لەسەر  ئەلیكترۆنییه کان 
كوێ   بۆ  زۆرە  ژمارە  ئەو  دەبێت.  پەیدا 
دەچێت و لە كوێ  دەشاررێتەوە و لەناو 
سااڵنە  ڕاپۆرتەكان  بەپێی  كە  دەب��رێ ؟ 
چاره نووس  پاشماوە  لەو  تەن  ملیۆنان 
نادیار و بزرە زیاد ده کات و كەسیشمان 

پێمان نەزانیوە. 
و  تایبەتدمەندی  دی��ك��ەی  خاڵێكی 
ئەوەیە  پاشماوەیە،  جۆرە  ئەو  ترسناكیی 
هەوڵدان  لە  دەوڵەمەندەكان  واڵتە  كە 
كەوتووانە  لەكەڵك  و  كۆن  ئامێرە  ئەو 
هەرچەندە  بنێرن.  هەژارەكان  واڵتە  بۆ 
هەناردەی  یارمەتییەوە  ناوی  بە  ئ��ەوان 
دەكەن، بەاڵم لە ڕاستیدا خۆ ڕزگاركردنە 
بەسەرچووانە  و  بێسوود  ئامێرە  ل��ەو 
یاساكانی  چونكە  ك��ەم،  نرخێكی  بە 
پێشكەوتووەكان  واڵتە  لە  ژینگەپارێزی 
ڕێگا نادات بە شێوەیەكی هەڕەمەكی لەو 
بە  زیان  و  بن  ڕزگار  پاشماوەیە  هەموو 
ڕەوانەی  بۆیە  بگەیەنن،  خۆیان  ژینگەی 
لە ڕێگای  تا  واڵتە هەژارەكانی دەكەن، 
دووبارە چاك  هەرزانەوە  كاری  هێزێكی 
بكرێنەوە و سوودیان لێ وەربگیرێتەوە و 
هەمانكات ئەو گەلە هەژارانە بكەونە ژێر 
پاشماوە  ئەوجۆرە  مەترسییەكانی  تیری 

ترسناكەوه.
بوارەدا  لەو  یۆرۆ،  ناوچەی  واڵتانی  لە 
هەیە،  هێزیان  بە  یاسای  و  توندن  زۆر 
پاشماوە  75%ی  نزیكەی  هێشتا  که چی 
لە  وات��ە  ن��ادی��ارە.  و  ئەلیكترۆنیەكانیان 
پاشماوەكان  لە  تەن  ملیۆن   8,7 بەرامبەر 
ده بن،  دروس��ت  ئەوروپا  لە  سااڵنە  كە 
بەكار  تەنیان  ملیۆن   6,6 نزیكەی 

ناهێنرێنەوە و چاره نووسیان بزرە. 
یاساكانی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە 
تایبەت بە پاشماوە ئەلیكترۆنیەكان سستە، 
تەنیا 20%ی پاشماوە ئەلیكترۆنیەكانی تیا 
بەكاردەهێنرێتەوە و چارەسەری جیا جیای 
بۆ دەكرێت و هەمان ڕێژەش بە ئاشكرا 

ڕەوانەی دەرەوەی واڵت دەكرێ، ئەگەر 
چاوێكیش بە تەمەنی خەمڵێندراوی ئامێرە 
بخشێنین،  سەرەكییەكاندا  ئەلیكترۆنییە 
بۆمان دەردەكەوێت كە سااڵنە بڕی چەند 
دەفرۆشرێن  بازاڕەكاندا  لە  ئامێرانە  لەو 
ک���ام ج���ۆرە ك��ۆن��ان��ەی��ان دەك��ەوێ��ت��ە 
و  فڕێدانەوە  و  خانەنشینكردن  ب��واری 
بەرهەمهێنەرەكان  كۆمپانیا  دواتریش 
بۆ  دروستكردندان  کێبڕكێیەكی  چ  لە 
مۆدیلی  و  ت��ازە  ج��ۆری  خستنەڕووی 
سەرنجڕاكێش، كە لەبەر خراپیی جۆری 
بازاڕ  و  كوالێتی  كەمی  و  دروستكردن 
م��اددە  الوازی  و  خێرا  پەیداكردنی 
دەست  گونجاو  نرخێكی  بە  خاوەكانی 

دەكەون.
هەموو الیەكیش تێبینی ئەوەیان كردووە 
كەوا بە بەراورد لەگەڵ نرخی جلوبەرگ 
ئامێری  و  كەلوپەل  نرخی  خ��واردن،  و 
لە  كە  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  ئەلیكترۆنی 
تازەی  تەكنۆلۆژیایەكی  و  دێت  دەرەوە 
گران  هه ر  که چی  بەكارهاتووە،  تیادا 
نییە. ئەوەش هاندەرێكی دیكەیە بۆ زۆر 
فرۆشی و پاشان زۆربوونی پاشماوەكان، 
لەكار  زوو  و  كورتە  تەمەنیان  چونكە 
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دەكەون.
جا لەبەر مەترسیی پاشماوە ئەلیكترۆنییەكان 
و كاریگەری خراپی لەسەر ئەو شوێنەی 
ده ک��رێ  و  كۆدەكرێتەوە  تیایدا  كە 
لە  زۆرێ��ك  بهێنرێنه وه ،  به کار  دووب��اره 
شارەزایان مامەڵە بەو جۆرە پاشماوانە یان 
پیشەسازیی  بە  هاوردەكردنی  و  هەناردە 

مەرگ ناودەبەن. 
ك��ۆم��پ��ان��ی��ای��ەك��ی ڕی��س��ای��ک��ل��ی��ن��ی 
دروستكردنەوەی پاشماوە ئەلیكترۆنیەكان 
ڕایگەیاندووە كەوا بەشێكی پاشماوەکان 
بە مەبەستی دووبارە دروستكردنەوەیان لە 
ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە كۆدەكرێنەوە، 

بەاڵم  كالیفۆرنیا،  ویالیەتی  لە  بەتایبەتی 
هەرگیز  پاشماوانە  ئ��ەم  زۆری  بەشی 
ناكرێن،  چارەسەر  واڵت��ەدا  ئەو  لەناو 
كە  دەنێردرێن،  دیكە  واڵتانی  بۆ  بەڵكو 
بۆ  بەتایبەتی  ئاسیان  واڵتانی  زۆرج��ار 
چین و هیندستان ڕەوانە دەكرێن. چونكە 
هێزی كار لەو واڵتانەدا هەرزانە و هیچ 
واڵتانەدا  لەو  ژینگەییش  سانسۆرێكی 

بوونی نییە. 
لە  وەرگرتنەوە  س��وود  دووب��ارە  خۆی 
كارکردن  و  ئەلیكترۆنیەكان  پاشماوە 
ه��ۆك��ارە  ل��ە  یەكێك  ب��ە  ل��ه س��ه ری��ان 
زیانە  و  ژینگە  پیسبوونی  سەرەكییەكانی 
تەندروستییەكانی هەریەك لە واڵتانی چین 
و هیند و پاكستان لەقەڵەم دەدرێ . بەاڵم 
لەژێر پەردەی قازانجكردن و پێشكەوتن 
شارستانیەتی  نوێی  قۆناغی  پێ-نانە  و 
بوارەدا دەكەن و  لەو  مرۆڤایەتییه وه كار 
ئەو كێشەیەش بە هێڵێكی تەریب و زۆر 
زیادبووندایە.  و  هەڵكشان  لە  بەخێرایی 
بەتایبەتی كە پیشەسازی ئەلیكترۆنی ئێستا 
بە گەشەسەندووترین پیشەسازی دادەنرێ  

لە جیهاندا.
چەندین  پێشكەوتنەش  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ 
كە  دەبن  پەیدا  بەكاربەر  بەرووبوومی 
ئەلیكترۆنیەكان  پاشماوە  سەرچاوەی  بە 
دادەنرێن، ئەو بڕە زۆرەی پاشماوەكانیش 
قەڵەم  لە  گەورە  كارەساتێكی  بە  ئێستا 
پێشكەوتووەكانی  واڵت��ە  و  دەدرێ  
تەواوی  بە  ئێستا  ئەلیكترۆنی  پیشەسازی 
هەست بە گەورەیی ئەو كێشەیە دەكەن 
بیر لە چارەسەری گونجاو دەكەنەوە،  و 
دوورودرێژ  ماوەیەكی  بۆ  ئەوەی  دوای 
ناردنە  بە  یا  دەك��رد،  لێ   چاوپۆشییان 
بەشێكی  فرۆشتنەوە  ه��ەرزان  دەرەوەی 

زۆریان لە كۆڵ خۆیان دەكردەوە. 
بە  ئاماژە  دەزانین  پێویستی  بە  لێرەدا 
پاشماوانە  ئەو  پێكهاتەی  و  ن��اوەرۆك 
هۆیەك جیهان  لەبەر چ  بزانین  و  بكەین 
بەگشتی بەو شێوەیە لەم جۆرە پاشماوانە 

بێزار و نیگەرانە. 
مەترسیەكانیش  دەستپێكردنی  خاڵی 
لە  زیاتر  ئەلیكترۆنیەكان  پاشماوە  ئەوەیە 
كە  لەخۆدەگرن  جیاجیا  ماددەی   1000
هەیە.  ژاراوییان  پێكهاتەیەكی  زۆربەیان 
دەگەیەنن  مرۆڤ  تەندروستی  بە  زیان 
كە  كادمیۆم  قورقوشم،  بوونی  وەك 
بۆردی  و  ک��ارت  سەرەكی  پێكهاتەی 
بازنە ئەلیكترۆنیەكانن، جگە لە ئۆكسیدی 
جه مسه ری  لوولەکه كانی  و  قورقوشم 
كاسۆد و پیل و پاترییه كانی كۆمپیوتەر. 

تەختەكاندا  لە كیبۆرد و شاشە  هەروەها 
بەرچاو  بەشێوەیەكی  جیوە  م���اددەی 
كلۆریداتی  سەرباری  بەكاردەهێنرێ، 
گۆڕەرەكانی  و  كاپاسیتەر  لە  كە  بیفنیل 
ناو ئامێرە ئەلیكترۆنیەكاندا بەكاردەهێنرێ، 
جگە لە كاریگەری ئەو پاشماوانە كە بە 
فاكتەرێكی سەرەكی پیسبوونی ئاوی ژێر 
دەركەوتووە  چونكە  دادەنرێن،  زەوی 
70% ی ئەو كانزا قورسانەی كە ئاو پیس 
كادیۆم  و  جیوە  وه ک  ماددەی  دەكەن، 
پاشماوە  لە  كە  )قه سدیر(ن،  ته نه که   و 

ئه لیکترۆنییه كاندا هه ن. 
گشت ئەو كانزا و پێكهاتە ئەلیكترۆنییانە 
ژاراوی��ی  م��اددەی  چەندین  س��ەرب��اری 
زەوی  لەسەر  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  دیكە، 
ڕووبار  ئاوی  لەگەڵ  دواتر  و  دەمێننەوە 
شی  ب��اران��اودا  ئ��اوی  و  جۆگەكان  و 
ئاوی  و  زەوی  ناخی  دەگەنە  و  دەبنەوە 
دەك��ەن.  ژاراوی  و  پیس  زەوی  ژێ��ر 

هەموو الیەكیش تێبینی ئەوەیان كردووە كەوا بە 
بەراورد لەگەڵ نرخی جلوبەرگ و خواردن، نرخی 
كەلوپەل و ئامێری ئەلیكترۆنی سەرەڕای ئەوەی 
كە لە دەرەوە دێت و تەكنۆلۆژیایەكی تازەی 
تیادا بەكارهاتووە، که چی هه ر گران نییە. ئەوەش 
هاندەرێكی دیكەیە بۆ زۆر فرۆشی و پاشان 
زۆربوونی پاشماوەكان، چونكە تەمەنیان كورتە و 
زوو لەكار دەكەون



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

5
7

166

دوای  بەتایبەتی  بسووتێنرێن  ناشکرێ 
جۆرە  ئەو  سووتاندنی  قەدەغەكردنی 
پێشكەوتووەكاندا،  واڵتە  لە  پاشماوانە 
زۆر  سروشتێكی  پاشماوانە  ئەو  چونكە 
بەباكردنی  هۆی  دەبنە  و  هەیە  ژاراویان 
و  كاربۆن  دوانۆكسیدی  زۆری  بڕێكی 

پیسكردنی هەوای ناوچه که . 
ئاستی  لەسەر  ڕێگەچارەش  گونجاوترین 
جیهان بۆ كەمكردنەوەی ڕێژەی پاشماوە 
كۆمپانیا  ناچاركردنی  ئەلیكترۆنیەكان، 
ئەلیكترۆنییە بەرهەمهێنەرەكانە بە نەهێشتن 
ژاراوییەكان  ماددە  كەمكردنەوەی  یان 
ئەمەشیان  دیارە  كە  بەرهەمەكانیاندا  لە 
كۆمپانیاكان  دەركەوتووە  و  دەكرێ   پێ 
قازانج،  زۆرترین  و  به رچاوتەنگی  لەبەر 
نادەن یان  گوێ  بە مەرجە ژینگەییەكان 
پەردەپۆشی دەكەن و فرت و فێڵی تێدا 
دەكەن، ئەمەش بە ڕوونی لە پیشەسازی 
كۆمپیوتەری  و  مۆبایل  دروستكردنی 
بە  بایەخ  كەسیدا دەركەوتووە كە زیاتر 
شێوە و جوانی و سەرنجڕاكێشان دەدەن 
ماددە  لە  خاوێنییان  و  پێكهاتەكە  نەك 

زیانبەخش و ژەهر پرژێنەكان. 
ساڵی 2006 لە سەرانسەری جیهاندا زیاتر 
لە ملیارێك مۆبایل خراوەتە بازاڕەكانەوە. 
تەنیا  نۆكیا  كۆمپانیای  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ئەو  ی   %2 بۆ  بەكارهێنانەوەی  دووبارە 
فرۆشتوونی  پێشتر  كە  كردووە  ئامێرانە 
و  نەماوە  ڕەواجیان  بازاڕەكاندا  لە  دواتر 

له  کۆگاکاندا هه ڵگیراون. 
كۆمپانیا  كۆمپیوتەریشدا  بازاڕەكانی  لە 
هەمان  ل��ەس��ەر  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەرەك��ان 
تەنیا  دەرك��ەوت��ووە  دەڕۆن.  ڕێچكە 
كۆنەكان  مۆدێل  كۆمپیوتەرە  9%ی 
90%ی  و  هاتوونەتەوە  بەكار  دووب��ارە 
بەبێ  ك��ۆم��پ��ی��وت��ەر  پ��اش��م��اوەك��ان��ی 

سوودلێوەرگرتن ماونەتەوە.
یاسایەكی  پێویستە  وای���ە  پێشمان 
نێودەوڵەتیی توند بۆ كۆمپانیا بەرهەمهێنەرە 
ناچاربكرێن  و  دەربكرێ  گ��ەورەك��ان 
بەرهەمەكانیان سەرەتا تا بكرێ دوور بێت 
لە ماددە ژاراوییەكان و دواتریش بڕێكی 
وەربگرنەوە  پاشماوەكانیان  دیاریكراوی 
لە  و سوود  بهێننەوە  بەكاری  دووبارە  و 

یەكە و پێكهاتەكانی وەربگرنەوە. 
بكرێ   ژاپۆن  واڵتی  بە  ئاماژە  ده کرێ 

سەپاندنی  ب��اش��ی  نموونەیەكی  ك��ە 
یاسایە  ئەم  و  ژینگەپارێزییە  یاسایەكی 
که  ناچاركردووه   سۆنی-  كۆمپانیای 
پێشووی  بەرهەمەكانی  ڕێ���ژەی53%ی 
دووبارە بەكاربهێنێتەوە و لە بازاڕەكانه وه  
بیان كێشێتەوە و سوودی لێ وەربگرێتەوە 
دووبارە  ڕێژەی  قەد  بە  جار   5 ئەمەش 
هەموو  ئاستی  لەسەر  بەكارهێنانەوەیە 
جیهاندا. كە پێویستە كۆمپانیا گەورەكانی 
شوێن  و  بكەن  ل��ێ  چ��اوی  دی��ك��ەش 
هەنگاوی ئەو كۆمپانیا پێشەنگە بکه ون. 

و  زیان  لە  بن  بەشێك  ئەوانەش  ئەگەر 
ئەلیكترۆنییەكان،  پاشماوە  مەترسییەكانی 
كوردستان  هەرێمی  لە  ئێمەش  دەبێت 
لەو پاشماوە و ئەو زیانە گەورانە بەئاگا 
بووەتە  ئێستا  ب��ازاڕەك��ان��م��ان  كە  بین 
جێگای ساخكردنەوەی كااڵ و كەلوپەلی 
واڵتانی  بەرهەمی  و  خراپ  ئەلیكترۆنی 
بە  خۆیان  ئەوان  كە  ئاسیا،  ڕۆژهەاڵتی 
ڕۆژئاواوە  ئەلیكترۆنی  پاشماوەی  دەست 
بە  بەرهەمە خراپانە  ئەو  پاشان  گرفتارن، 
بازرگان و خاوەن  دەفرۆشنەوە كە  ئێمە 
بەشێكی سەرەكیی  سەرمایەكانی خۆمان 
ئەستۆ،  دەكەوێتە  لێپرسراوێتییەیان  ئەو 
چاودێریی  و  سانسۆر  نەبوونی  لەپاڵ 
حكومی بە ڕێگەگرتن لە كااڵ و ئامێری 
ئامێرانەی  جۆرە  ئەو  بازاڕی  كە  خراپ 

خۆشتر كردەوە. 
باشبوونی بارودۆخی ئابووری و گوزەرانی 
هاوواڵتیان و نەمانی خەمی نان و خۆراك، 
هەرێمی كوردستان  هاوواڵتیانی  لە  وای 
كردووە لە كڕینی ئامێرە ئەلیكترۆنییەكانی 
ناو ماڵدا زۆر بەهەڵپە بن و دوای مۆدێل 
بێكەڵك  ئامێری  ڕێژەی  ئەمەش  بكەون، 
و مۆدیل كۆن زیاتر دەكات و پاشماوە 

ئەلیكترۆنیەكان زیاتر خڕ دەبنەوە.
دواییە  لەم  ناخۆش  دیكەی  دیاردەیەكی 
ئەویش  هەڵداوه   سەری  كوردستان  لە 
هێنانی بڕێكی زۆری ئامێری بەكارهێنراو، 
لە  ب��وو  ئەلیكترۆنی  پاشماوەی  وات��ە 
ئەوروپا كە چەشنی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
پێ   ب��ازاڕی  دەكەنە  كوردستان  ئاسیا، 
ئەوان  كە  پاشماوەكانیان،  فرۆشتنەوەی 
خۆیان بەكاری ناهێنن و بۆ ئێمەی دەنێرن 
دەبێت  و  گەورەیە  مەترسیەكی  ئەوەش 
تا  بەئاگابن  لێی  پەیوەندیدارەكان  الیەنە 

سەرفكردنی  ب��ازاڕی  نەبێتە  كوردستان 
بۆیە  ئەوروپا،  ئەلیكترۆنییه کانی  پاشماوە 
لەو  زۆرێك  بازرگانان  دەبینرێ  هەروەك 
دەهێننە  زیادانە  و  بەكارهێنراو  ئامێرە 
دروستکراوی  بیانووی  بە  و  كوردستان 
ئەوروپی لە میدیاكانه وه  پڕوپاگەندەی بۆ 
و  پەتاكەیه   سه ره تای  ئەوە  كە  دەكەن، 

كارەساتی بە دواوەیە.
هیوادارین بە زووترین كات ڕێگای لێ 
تازە  ئەلیكترۆنی  ئامێری  بگیرێ، چونكە 
كەم  ئەوەندە  كوردستان  بازاڕەكانی  لە 
ئەوروپاشمان  واڵتانی  پاشماوەی  نییە، 
پێویسته  بفرۆشنەوە.  پێمان  و  بهێنن  بۆ 
الیەنێك هەبێت، لەگەڵ هێنانی هەر ئامێر 
و كەرەستەیەك بیر لەوە بكاتەوە پاش دوو 
پاشماوە  هەموو  ئەو  دیكە  ساڵی  سێ   تا 
بۆ  و  بكەین  ئەلیكترۆنیە چۆن چارەسەر 

كوێی بەرین و چی لێ بكەین. 
دەستپێكی  و  س��ەرەت��ا  زەن��گ��ی  ئەمە 
هیوادارین  گ��ەورەی��ە،  مەترسییەكی 
ڕێگەی لێ  بگیرێ، چونكە ئەگەر هێنانی 
بەسەرچوو،  خۆراكی  كۆن،  جلوبەرگی 
فڕێدانی  و  لەناوبردن  و  سووتاندن  بە 
ئاسایی چارەسەر بكرێ. ئەوە هێنانی ئامێر 
و  بەسەرچوو  ئەلیكترۆنی  كەرەستەی  و 
پاشماوەی كۆن و لە كاركەوتوو، هەرگیز 
بەم جۆرە نییە و خۆ لێ  ڕزگاركردن و 

لەناوبردنیان زۆر سەخت و دژوارترە. 
پارێز،  ژینگە  ئومێدەی دەزگایەكی  بەو 
ئەركی  ك��ە  پ��ەی��وەن��دی��دار  الیەنێكی 
پاراستنی ژینگەی كوردستانی لە ئەستۆدا 
بێت، سنوورێك بۆ ئەو دیاردەیە دابنێت و 
كەلوپەلی ئەلیكترۆنی بەسەرچوو قەدەغە 
بكات ڕێگاچارەیەكی زانستی گونجاو بۆ 
ئەلیكترۆنییەكان  پاشماوە  لە  ڕزگاربوون 
هەموو  لەو  میللەتەكەمان  و  بدۆزێتەوە 
دەرد و نەخۆشییانە بپارێزێت، كە هێشتا 
بێ   لێیان  و  نازانین  سەرچاوەكانیان 
ئاگاین، تا پاشماوە ئەلیكترۆنییەكان نەبنە 
نەخۆشیی  باڵوبوونەوەی دەرد و  مایەی 
واڵت��ەك��ەم��ان،  ئ��اووه��ەوای  و  دیكە 
سەرچاوە ئاوییەكانمان بە پاك و خاوێنی 

بمێننەوە.

*سەرۆكی ئەندازیارانی پێشكەوتوو لە 
بەرێوەبەرایەتی گشتی كارەبای هەولێر.
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زۆرب����ەی ئ���اوی س��ازگ��اری 
عەماراوی ژێر زەوی نەزانراوە، ئێستا 
ئایزۆتۆپی  و  دەستكرد  مانگی  لەڕێی 
ئاومان  چەند  دەزانین  تیشكاوەرەوە 

هەیە.

قواڵیی  بەردینەكانی  چینە  عەماراوی 
ئێستا  گ��ەورە،  بیابانی  ناوجەرگەی 
سەدەیەماندا  ئەم  یەکەمی  دەیەی  لە 
ئەم عەماراوە  بووە.  لەسەر  هەڕەشەی 
عەماراوی  كۆنترین  گەورەترین  و 
و  چ��اد  و  لیبیا  ئ��اوی  ژێ��رزەوی��ی��ە، 
خەریكە  وا  دەك��ات،  دابین  س��ودان 
چ��ۆڕای��ی ل��ێ  دەب��ڕێ��ت  و وش��ك 
بۆ  ئ��او  توانیویەتی  میسر  دەك��ات. 
ڕابكێشێت  دەستەكانی  دوورە  شارە 

لیبیا  ب��ەاڵم  دوورن،  نیلەوە  لە  كە 
هیچ  دەری��ا،  سوێری  ئاوی  لە  جگە 
نابات.  شك  دیكە  سەرچاوەیەكی 
ژێر  بۆری  ڕایەڵەیەكی  لەڕێی  بەاڵم 
كە  هەڵبەستراوەوە  زەوی  و جۆگەی 
ناوی لێ نراوه »ڕووباری دەستكردی 
بە هەشتەمین  لیبیا  گەورە« و خەڵكی 
سەرسوڕهێنی دنیا ناوی دەبەن، ئاوی 

ڕاكێشاوە.
دابینکەری  کە  بیابان  مێرگەكانی 

دۆزینەوەی سەرچاوە 
شارراوەكانی ئاوی ژێرزەوی

چیلسی فالد
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ئاوی شیرین بوون وشكیان كردووە. 
نەبوونی ئاوی پێویست، ژیانی كۆچەر 
دەشتەکی سەخت كردووە،  ژیانی  و 
ب���ەاڵم ن��ەت��وان��راوە ه��ۆك��ارەك��ەی 
عەماراوە  سیستمی  بكرێ،  دەستنیشان 
پڵۆز  و  ئاڵۆز  زۆر  هەر  كۆنەكان، 
نەهاتووە  كردن  لە  كارێكی  بوون، 
الیەنانە  ئەو  بتوانرێ   وردی  به  که 
پێویست  لە  زیاد  كە  بكرێن  دیاری 
كە  بخەڵمێنرێ  یا  بەكاردەهێنن،  ئاو 

کام ئاوە وشك دەكات.
بە  متمانەی  دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی��ش  هیچ 
بێالیەنانە  كە  نییە،  دیكە  دەوڵەتانی 
ه��ۆك��ارەك��ان ش��ی ب��ك��ات��ەوە، هیچ 
بگەنە  ن��ەی��ان��ت��وان��ی��وە  ك��ام��ێ��ك��ی��ان 
ڕێ��ك��ەوت��ن��ێ��ك ت��ا پ��ارێ��زگ��اری لە 
و  متمانەیی   بێ  بكەن،  عەماراوەكە 
هەلومەرجەكەی  هاوكارینەكردن 

بەرەو خراپتر بردووە.
ئەو  ل��ەڕووی  پ��ەردەی  ملمالنێیەكە 
بە  ك��ە  هەڵماڵی  س��ادەی��ە  ڕاستییە 
لەبیر  پێشتر  شێوەکان  لە  شێوەیەك 
كرابوو، كە زۆرینەی ئاوی ژێرزەوی 
سەرەداوێكمان  ش��ارراوەی��ە،  جیهان 
بێت،  ڕێنوێنمان  تا  نییە  بەدەستەوە 
زۆربوونی  بەاڵم  دێت،  بەسەر  چی 
دەركەوتنی  دانیشتووان  و  ژم��ارەی 

ئ���اس���ەواری گ��ۆڕان��ی 
یەك  تاقە  كەشوهەوا، 
دڵنیاییەوە  بە  شتێكی 
هێشتووینەتەوە،  ب��ۆ 
ب��ەوە  پشت  ناتوانین 
ببەستین که لە جێیەكدا 
چاوەڕێ  بین ئاوی لێیە. 
بڕێكی  لەمەش  جگه 
ب��ێ  ئ���ەن���دازی ئ��اوی 
بە  تێكەڵ  زەوی  ژێر 
زەری��اك��ان دەب��ێ��ت  و 
بە  دەچ��ێ��ت،  فیڕۆ  بە 

پیس دەبێت زەحمەتە شیرین  جۆرێ 
بکرێتەوە. لە كاتێكدا چەندین دەنگۆ 
دەبیستین كە چەندێک لە عەماراوێکی 

ژێر زەوی ماوەتەوە. 
بە  ئ��او  كەمی  نابات  ئ��ەوەن��دەی��ش 
بەرباڵو وشكەساڵیی زیاتر  شێوەیەكی 
یەكەمین  و  دەهێنێت  خۆیدا  بەدوای 

ئەی  دەگیرسێت.  هەڵ  ئاو  جەنگی 
هەاڵیسانی  ل��ە  ڕێ   بتوانین  چ��ۆن 
یەكەمین  ب��گ��ری��ن؟  ج��ەن��گ��ە  ئ��ەم 
ئاو  كوێ  لە  بزانین  ئەوەیە  هەنگاو 
لەبەر  نەخشانەی  ئەو  ئیدی  هەیە؟  
ئامانجێكی  ب��ۆ  چ��ی��دی  دەس��ت��دان 
نابێت.  كەڵكی  نەبینراو  ناجێگیری 
تروسكەی ئومێدێك لە ئاسۆدا دیارە، 
نوێ ،  ئەندازەی  و  فیزیا  هۆكارەكانی 
ئاشكرای  و  ڕوون  وێنەی  یەكەمین 
ئاوی شارراوەی دنیا دەخەنە بەرچاو، 
هەواڵی  هەندێک   ڕاس��ت��ی  ب��ە  ه��ەر 
خۆش و چاوەڕواننەكراو ڕاگەیەنران. 
ڕاستەقینەی  سەركەوتنی  ئەگەرچی 
ئەمە هیچی کەمتر نییه لە سەرچاوەی 

گرانبەهاتری وەک نەوت.
جیهان:  ن��ادی��اری  ئ��اوی  نەخشەی 
زۆرب������ەی ئ�����اوی خ����واردن����ەوە 
عەماراوەكانی  لە  س��ەرچ��اوەك��ەی 
ژێ��ر خ��اك��دای��ە، ب��ە ج��ۆرێ��ك ئەو 
ب��ەزۆری  هەیە،  ئاویان  دەوڵەتانەی 
لەگەڵ هاوسێكانیاندا هاوبەشن، بەڵكو 
كاریگەریی ئاو و هەوا و چوونەسەری 
دەخات  دیار  وا  دانیشتوان  ژم��ارەی 
که عەماراوەكانیش چۆڕبڕ ببن. بەاڵم 
هۆکارە  نوێکانی  دۆزینەوە  بڵێی  تۆ 
نوێکان پێویستی ئاوی هەمووان دابین 
ب����ك����ات؟ 

زانایان ڕوویان لە ئایزۆتۆپی تیشكاوەر 
عەماراوێكی  هەر  تەمەنی  تا  كردووە 
ژێر خاك و خێرایی پڕبوونەوەیشی بە 

ئاو بزانن.
بەپێی دوا ڕاپۆرتی ژینگەیی بەرنامەی 
نەخشەیە  ئەم  یەكگرتووەكان،  نەتەوە 
بەردەستی  سازگاری  ئ��اوی  97%ی 
جیهانی لەخۆ گرتووە. ئێمه ڕەنجمان 
ئەو  ڕوون��ی  وێنەیەكی  تا  ن���ەداوە 
بخەین.  دەس��ت  زەوی  ژێ��ر  ئ��اوی 
هایدرۆلۆژیای  زانایانی  زۆرب���ەی 
ئاوی  توێژینەوەی  كەوتوونەتە  ئاو، 
زانای  جەلیك«ی  »پیتەر  زەوی،  سەر 
دەڵێت:  كالیفۆرنیا  لە  كەشناسی 
دووچاری  زەوی  ژێر  ئاوی  بێگومان 
بە  نایەت  چاوان،  لە  »دوور  كێشەی 

بیردا« بووەتەوە.
ئاوی  لە  كەڵك  ئاسانی  بە  دەك��رێ 
زەوی  ژێ��ر  چینەكانی  ش���ارراوەی 
وەرب��گ��ی��رێ، ئ��ەو ع��ەم��اراوان��ە هەر 
ئاوی  نموونە:  بۆ  بەرفراوانن،  زۆر 
جەوارانی  عەماراوی  یا  زەوی  ژێر 
دەگاتە  كە   � ب��اش��وور  ئەمریكای 
40هەزار كیلۆمەتری چوار گۆشە � لە 
سەرلەبەری ئاوی دەریاچە گەورەكانی 
بەاڵم  زیاترە،  زۆر  باشور  ئەمریكای 
گەورەی  دەریاچەیەكی  لە  ئاوە  ئەو 
نەخواردووەتەوە،  پۆنگی  ژێرخاكدا 

هه ندێجار دەكرێ  بەرەنگاری 
وشكەساڵی ببینەوە بە سەرلەنوێ  
پڕكردنەوەی عەماراوی ژێر خاك، 
بە ئاوی خاوێنكراوەی ئاوەڕۆ، بۆ 
ئەوەی هەر بە پڕی بمێنێتەوە. 
ماوەی چەند دەیەیەکه لەسەر ئەم بەرنامەیە 
بەردەوامن، وا واڵتی میسریش چاوی لێ  كردوون 
 و بە ئاوی ڕووباری نیل عەماراوی نوبی پڕ 
دەكەنەوە
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بەڵكو وا لە ناو كەلێن  و درزی چینە 
هۆكارە  لم  و  و  سەختەكان  بەردینە 
دەجووڵێت،  دیکەدا  جیۆلۆژییەكانی 
بە پێچەوانەی دەریاچەوە، سوودەکەی 
لەوەدا نییە که چەندێک ئاوی تێدایە، 
بەڵكو خێرایی پڕبوونەوەیشی بە ئاوی 
ڕووبارەكان  و سەهۆڵی تواوە كەڵكی 

خۆی هەیە.
ژینگەی سروشتی قاقڕ

چینەكانی  شوێنی  نەخشە  زۆر 
ڕوون  ج��ی��ه��ان��ی��ان  ژێ���رخ���اك���ی 
نەخشانە  ئەم  بەڵكو  نەكردووەتەوە، 
بەردانەدا  چینە  لەو  ئاوەی  ئەو  بڕی 
ئاڕاستەی  ڕۆیشتنی  خێرایی  یا  هەیە، 
شیاویشی  ڕادەی  تەنانەت  و  ئاوەكە 
نەكردووەتەوە،  ڕوون  خواردنەوە  بۆ 
دانیشتووانی  زی��ادب��وون��ی  بە  ب��ەاڵم 
جیهان پێویستی ئاویش زیاد دەكات، 
لەگەڵ ئەمەشدا زیادبوونی دانیشتووان 
تەنیا ترس نییە، بەڵکو گۆڕرانی كەش 
و هەوا، بە شێوەیەکی هێواش، ئاوی 
جیهان دابەش دەكاتەوە. كاتێک  پلەی 
گەرمی گۆی زەوی ڕوو لە بەرزییە، 
ناوەندەوە  پانی  لە هێڵی  عەماراوەکان 
بەمە  باشور دەڕۆن و  باکور و  بەرەو 
ناوچە شێدارەكان زیاتر شێدار و ناوچە 
لەوانەیە  دەبن.  قاقڕتر  وشكەكانیش 
ساڵەی  چەند  ئەم  بێئاویی  هۆكاری 

ڕۆژه��ەاڵت��ی  سنوورەكانی  دوای��ی، 
تێپەڕاندبێت.  تەكساسیشی  و  ئەفریقیا 
پانی  هێڵی  ناوچەكانی  لە  بارانی  بێ  
ناوەند، كێماسی ئاوی تازەی پێویست 
بەردینەكانی  چینە  پڕكردنەوەی  بۆ 
بە  زۆر  كە  دەگەیەنێت،  خاك  ژێر 
مانای  ئەمەیش  خێرایی چۆڕبڕ دەبن، 
زەوی،  ژێر  عەماراوی  چەندین  وایە 
لێ   نووبی  بیابانی  ع��ەم��اراوی  وەك 
ناجێگیر  سەرچاوەیەكی  که  دێت، 
بێ   و  سروشتی وشك  ژینگەیەكی  و 

ئاوە.
چەندمان  بەردەوام  بزانین  ئەوەی  بۆ 
پێویست  فشۆڵەدا  سیستمە  لەم  ئاو 
دەب��ێ��ت، م��ەرج��ە ت��ەم��ەن��ی ئ��او و 
تا  بزانین.  پڕبوونەوەکەی  خێرایی 
ڕێگا  تاکە  نزیك،  سەردەمانێكی 
داتایانە،  جۆرە  ئەم  دەستخستنی  بۆ 
تەنیا  که  ب��وون،  توێژینەوە  هێندێ  
بەفیڕۆ  پێ   كات و خەرجیی زۆریان 
دەدرا، وەک هەڵكەندنی چەندین بیری 
ئاڕاستەی  خێرایی  و  تا  تەنگەبەری 
بزانرێ،  پێ   ئ��اوەك��ەی  هەڵقواڵنی 
نموونەیەكی چینی  داتایانە  بەو  دواتر 

ژێر زەوی هاته بەرهەم.
بیابانی  عەماراوی  بۆ  ئەوە  ئەگەرچی 
نایەت،  ك��ردن  ل��ە  كارێكه  نوبی 
خەرجییەكەی  گرانی  هۆیەكیشی 

بیرەكانیش  هەڵكەندنی  جێی  زۆر  و 
دەكەوتنە ناو بیابانێكی دوورەدەستەوە. 
بیخاتە  تا  سیاسی  مەیلی  سەرباری 
كار. لەگەڵ ئەوەیشدا وەك چاوەڕوان 
ئاژانسی  لە  چارەیەك  ڕێگە  نەدەكرا 
 IEEA نێودەوڵەتی  ئەتۆمیی  وزەی 
كاركردنی  وێ��ڕای  که  بینرایەوە، 
چەكدا،  و  ناوكی  وزەی  بواری  لە 
ئایزۆتۆپ  دەیەیە  چەندین  کەچی 
ئ���اوی س��ەر زەوی  ب��ۆ ش��ی��ك��اری 
گونجا  دەرف��ەت  دەهێنێت.  بەكار 
عەماراوەكەی  لەسەر  توێژینەوە  کە 
بەرنامەی  هاوكاری  بە  بكرێ .  نوبی 
یەكگرتووەكان،  نەتەوە  گەشەپێدانی 
بۆ  گەورە  پڕۆژەیەكی   2006 ساڵی 
سەرتاسەری  نەخشەیەكی  دان��ان��ی 

عەماراوەكە داڕێژرا. 
شیكاری ئایزۆتۆپ هەر ئەوە نییە كە 
نموونەی  تەنیا  كە  هەرزانترە،  زۆر 
دەوێت،  كەمی  بیرێكی  چەند  ئاوی 
تا  بەسن  كەمانە  نموونە  ئەم  بەڵكو 
بە  بپشكنرێت.  عەماراوەكە  تەواوی 
دەكرێ   زانایانە:  لەو  یەكێك  وتەی 
تاکە  ئایزۆتۆپی  پێوانەكردنی  بە 
لە دووری دەیان و  بزانرێ  شوێنێك، 

سەدان كیلۆمەترەوە چی دەقەومێت.
پێش هەر شتێك، دەبوو بزانین تەمەنی 
پێناوەدا  لەو  چەندە؟  عەماراوەكە 

تەمەنی عەماراوی ئاوی ژێر زەوی چەندە 
تەمەنی ئاو بە بەكارهێنانی ئایزۆتۆپی تیشكاوەر دەپێورێت:

تریتیۆم: دەیان ساڵ
كاربۆن 14: لە 1000ساڵەوە تا 50000ساڵ

كریپتۆن81: ژوور 50000ساڵ

عەماراوی تریڤینۆ:
تەمەن:  هی سەردەمێكی تازەیە

پڕبوونەوەی: خێرایە
واڵتانی هاوبەش: گواتیماال، سەلڤادۆر، هیندۆراس عەماراوی ئیۆلیمیدین: 

تەمەن: ژوور 50000ساڵ
پڕبوونەوەی: بەمزوانە پڕنابێتەوە

واڵتانی هاوبەش: مالی، نایجیریا، نەیجەر

ڕادەی پڕبوونەوەی عەماراو بە ئاوی تازە
بەرز: سااڵنە زیاتر لە 150مەتری سێجا

نێوەند: لە 15 تا 150مەتر سێجا
نزم:  لە 15 مەتر سێجا کەمتر

عەماراوی جوارانی:
تەمەن: لە 50000ساڵ ، لە هه ندێک ناوچەدا پڕ دەبێتەوە.
پاراگوای،  بەرازیل،  ئەرجەنتین،  هاوبەش:  واڵتانی 

ئۆرۆگوای

عەماراوی لمە بەردینی نوبی
تەمەن یەك ملیۆن ساڵ

پڕنابێتەوە
واڵتانی هاوبەش چادو میسرو لیبیاو سودان

تێكڕای پڕبوونەوە: 
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برد،   14 كاربۆنی  بۆ  پەنایان  زاناكان 
وەك چۆن هەمان توخم بۆ دیاریکردنی 
پاشماوە دێرینەكان دەكرێ ، هەرواش 
ئایزۆتۆپە  بەم  ئاو  تەمەنی  دەک��رێ 
تیشكاوەرە بزانرێ . ئاوی سەر زەوی، 
گازی  لەوانە  هەوا  ناو  گازی  بڕێك 
هەڵدەمژێت،  كاربۆن  دوانۆكسیدی 
تێكەڵەیەكی  بە  دەك��ات  لێ   وای 
ڕۆ  كە  دوات��ر  بێت،  تێر  ئایزۆتۆپ 
دەچێت و بۆ ناو چینەكانی ژێر خاك 
تێكەڵە  ئەو  خ��وارەوە،  دادەچۆڕێتە 
بە  دەب��ات،  خۆیدا  لەگەڵ  دەگمەنە 
 14  � كاربۆن  كاتیش  تێپەڕبوونی 
بەسەردا  تیشكاوەری  شیبوونەوەی 
نموونەیەكی  لە  بڕەی  ئەو  جا  دێت. 
تەمەنی  دەكرێ   دەمێنێتەوە،  ئاوەكەدا 
بەاڵم  بكات.  ئاشكرا  بۆ  ئاوەكەمان 
جۆرێک  هیچ  بە  كە  ب��وو  ئاشکرا 
بوونی  نموونەكاندا  لە   14� كاربۆن 
ئاوەكە  كە  بەڵگەیە  ئەوەیش  نەبووە، 

هەر زۆر دێرینە.
کە  ئەنجامەی  ئ��ەو  گەیشتنه  بەمە 
پێشووی  توێژینەوەكانی  گەرچی 
ع��ەم��اراوی  تەمەنی   14� ك��ارب��ۆن 
دانابوو،  ساڵ  ه��ەزار   40 بە  نوبییان 
گومان  بە  ژمارەیە  لەم  زانایان  بەاڵم 
بوون، بۆیە پەنایان بردە بەر كریپتۆن 
�81 كە بە شێوەیەکی وردتر تەمەنی 
بۆ  دەرکەوت  و  دەكات  دیاری  ئاو 
لەگەڵ  دەگەڕێتەوە.  ساڵ  ملیۆن  یەك 
بەشێكی  هیچ  بزانرێ   دەبوو  ئەوەشدا 

سەرلەنوێ  بە ئاو پڕبووەتەوە.
لێكۆڵینەوەی  ئەمە، كەوتنە  بۆ  زانایان 
دوو ئایزۆتۆپی دیتیریۆم و ئۆكسجینی 
�18 كە گەردیلەی ئاو پێك دەهێنێت  
بڕێكی  ئاوێكدا  دڵۆپە  ه��ەر  لە  و 
دەداتە دەست  تێدایە. سەرەداوێكمان 
تا بزانین كەش و هەوای سەرچاوەی 
ئاوەكە چۆن بووە. ئەم دوو ئایزۆتۆپە 
زۆر سارددا  هەوای  و  ئاو  لە  قورسە 
كە  نموونەیەوە  لەو  دەك��ەن،  كەم 
ئ��ای��زۆت��ۆپ��ەك��ەی  ه����ەردوو  پەیتی 
تێدا  تازەی  ئاوی  ئەوجا  نزمە،  تێدا 
وەس��ت��اوە، دەرک��ەوت که ك��ەش و 
نزیكی عەماراوەكە فرە سارد  هەوای 

بووە.

نموونەی  دەكرا ،  چاوەڕوان  هەروەك 
سەلماندیان  ئایزۆتۆپەكە  ه��ەردوو 
نوێیەكاندا  چاخە  لە  تازە  ئاوی  كە 
بەڵکو  عەماراوەکه،  سەر  نەچۆتەوە 
تێدا  ئ��اوەی  ئەو  تەنیا  عەماراوەكە 
بووە كە ماوەیەكی زۆر لەژێر خاكدا 
هیچ  بە  و  خ��واردووەت��ەوە  پۆنگی 
نەبووەتەوە،  پڕ  عەماراوەكە  جۆرێک 
بۆیه ڕ ۆژێك دادێت وشك دەكات.

هەرچەندە ئەوە هەواڵێكی خۆش نەبوو، 
بەاڵم بە هۆی لێكۆڵینەوەی ئایزۆتۆپەوە 
ت���وان���را س��ەرل��ەب��ەری ب���ڕی ئ��اوی 
ئاوەكەی  لەوانەیە  بزانرێ ،  عەماراوەكە 
بێت،  پێشین  زۆر  سەردەمانێكی  هی 
چەندین  بەشی  ئەوەندەیە  كەم  النی 
ئەوە،  هەر  نەك  بكات،  دیکە  سەدەی 
بەڵكو ئەوەندە بە هێواشی هەڵدەقوڵێت 
ڕاس��ت��ەوخ��ۆ ك��ار ل��ە واڵت��ی هاوسێ  
ناكات، هەر بۆیە پێویست ناكات واڵتی 
چاد ناڕەحەت بێت بەوەی واڵتی لیبیا 

ئاوەكەی لێ دەدزێت.
ئاژانسی  که  ئەنجامانەدا  ئەو  بەدوای 
بەدەستی  نێودەوڵەتی  ئەتۆمی  وزەی 
بە  پشتیان  واڵتانەی  ئەو  دواجار  هێنا، 
عەماراوی نوبی دەبەست، ڕێك کەوتن 
پاراستنی  بۆ  کار  پێكەوە  پێویسته  كە 
عەماراوەکه بكەن، بەوەش كۆتایی بە 
گرژی  و ئاڵۆزیی دە ساڵی ڕابردووی 
نێوانیان هات. بوونە نموونەیەك دەكرێ  

پشتی پێ  ببەسترێت. 
لە  زان��ای��ان  کە  ك��ارەی  ئ��ەو  دوای 
نوبیدا  لمینی  ك��ەڤ��ری  ع��ەم��اراوی 
لە  ئاژانسە  ئەو  كۆتاییدا  لە  كردیان، 
جیهان  عەماراوەکانی  نەخشەی  دانانی 
بە  پشتبەستن  بە  ئومێدن  بە  بوویەوە، 
پڕبوونەوەیشیان،  تێكڕایی  تەمەن  و 
جیهانیش  ژێرزەویی  ئاوی  نەخشەكە 
بخاتە بەرچاوان. بەاڵم ئەوە سوودێكی 
ئەوتۆی نابێت بۆ مێرگە ناوخۆییەكان 
دەبن.  وشك  كە  لیبیا  دەریاچەی  و 
گرژی  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەیش 
نییە  كێشە  تاكە  سیاسی،  ئاڵۆزیی  و 
بووبێت.  پەیدا  ئاوەوە  گرفتی  لە  كە 
چونکه تاکه چینێكی ژێر زەوی، ئاوی 
هەرگیز  بەاڵم  دەکات،  دابین  واڵتێک 
ڕوون نییە كێ  ئەو ئاوە بەكار دەبات 

بۆ ئەوەی بزانین 
بەردەوام چەندمان ئاو 
لەم سیستمە فشۆڵەدا 
پێویست دەبێت، مەرجە 
تەمەنی ئاو و خێرایی 
پڕبوونەوەکەی بزانین. 
تا سەردەمانێكی 
نزیك، تاکە ڕێگا بۆ 
دەستخستنی ئەم 
جۆرە داتایانە، هێندێ  
توێژینەوە بوون، که 
تەنیا كات و خەرجیی 
زۆریان پێ  بەفیڕۆ 
دەدرا، وەک هەڵكەندنی 
چەندین بیری 
تەنگەبەری تا خێرایی 
 و ئاڕاستەی هەڵقواڵنی 
ئاوەكەی پێ  بزانرێ، 
دواتر بەو داتایانە 
نموونەیەكی چینی ژێر 
زەوی هاته بەرهەم
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و بۆ كام مەبەست بەکاری دەهێنێت. 
ڕاپۆرتێكی  دەستكەوتنی  بۆ  ب��ەاڵم 
ه��ەم��ەالی��ەن��ەی ئ���اوی ژێ����رزەوی، 
بەكاربردنی  تێكرای  دەوڵەتان  پێویستە 
ژێر  ئاوی  ناڕاستەوخۆی  و  ڕاستەوخۆ 
بپێوێت، ئەمەیش كارێكە كەم  زەوی 

والت دەیكات.
كالیفۆرنیا،  زان��ك��ۆی  تیمێكی 
دەستکردەوە  مانگی  ڕێی  لە  توانیان 
گۆڕانكارییەك  هەر  بۆ  بەدواداچوون 
زەویدا  ژێر  ئاوی  بەسەر  كە  بکەن 
دێت، بۆ ئەمەیش داتای دوو مانگی 
دەستكردی ئاژانسی ناسایان بەکارهێنا، 
بۆ مەبەستی كێشكردنی زەوی و  کە 
زانینی باری كەش  و هەوا بەکاردێن. 
ئەم دوو مانگه دەستکردە لە دووری 
زەویدا  دەوری  بە  كیلۆمەترەوە   220
داتای  توانیان  تیمەکه  دەخولێنەوە. 
گۆڕانكاریی  بە  مانگەكە  ه��ەردوو 
ژێر  چینەكانی  بەسەر  که  گرنگەوە 
کە  بهێنن.  بەدەست  دێ��ت،  زەوی��دا 
هەموو داتاکانی وەرزی وشكەساڵی و 
شێ  و بیرلێدان بۆ مەبەستی خواردنەوە 

یان کشتوکاڵ پێکەوە گرێ  بدات.
نەخشەیەكی ڕادیكاڵی دیكە

ئەو تیمە ساڵی 2011 توێژینەوەیەكی 
سەرنجڕاكێشی  و  س��ەرس��وڕه��ێ��ن 
كە  ك��رد  ئاشكرای  ب��اڵوك��ردەوە. 
فالی  سێنتراڵی  خوارووی  عەماراوی 
وشک  خێرایی  بە  زۆر  كلیفۆرنیا،  لە 
دەکات وەك لەوەی چاوەڕێ  دەكرا، 
ئەویش بە هۆی كێڵگەكانی كاهووی 
بەم  كشتوكاڵ  گەر  ئاوخۆرەوەیە. 
بێت،  بەردەوام  ناوچەیە  لەو  شێوەیە 
 2100 ساڵی  تا  ع��ەم��اراوەك��ە  ئ��ەوا 

بەتەواوی وشك دەكات.
حاڵی حازر زانایان پشتبەست بە داتای 
دانانی  مانگە دەستكردەكان، سەرقاڵی 
ئەنجامەكەیشی  دیکەن،  نەخشەیەكی 
بیری  شێلگیرانە  دەك��ات  لێ   وام��ان 
وا  وردە  وردە  مرۆڤ  بكەینەوە،  لێ  
بەردینەكانی  چینە  ت��ەواوی  خەریكە 
ژێر خاكی ناوچەكانی هێڵی کەمەرەی 
چۆڕبڕ دەكات، هەروەك لە كالیفۆرنیا 
قەوماوە و تاوانباری كەسنەزانیش تەنیا 
كشتوكاڵە كە ئاوێكی زۆری دەوێت.

هەیە،  ن��ەخ��ش��ەک��ەدا  ل��ە  ه����ەروەک 
که  نییە  كەرتێك  تاکە  كشتوكاڵ 
بەڵکو  ك��ردب��ێ��ت،  خ��راپ��ی  ك���اری 
ئوستورالیایش  كانەكانی  ناوچەی 
بەكاربردووە.  ئاوی زۆری ژێرزەویی 
الی  بارانبارینیش  جیایی  هەروەها 
تا  كە  هەیە،  خۆی  ڕۆڵ��ی  خۆیەوە 
نەكراوە.  دەستنیشان  وردی  بە  ئێستا 
دووی  دەتوانێت  دەستكرد  مانگی 
بکەوێت،  ژێرخاك  گۆڕانكارییەكانی 
كە ڕووبەرەكەی 150000كیلۆمەتری 

چوارگۆشە تێ  دەپەڕێنێت. 
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی  ه����ەردوو  ئەنجامی 
ئایزۆتۆپ  و مانگە دەستكردەكان، بە 
ئاوەی  ئەو  بڕی  سەرلەبەری  نزیكی 
دەخەمڵێنێت.  خاكدایە  چینەكانی  لە 
ڕوونكەرەوەی  وێنەی  یەكەم  بەوە 
بڕی ئاوی عەماركراوی ژێر زەویمان 
كوێش  بەرەو  كە  بەرچاو.  دەكەوێتە 
دەكرێ   هەروەها  بەستووە.  جۆگەی 
لەوانەیە  بكەین.  ئاوبڕانیش  پێشبینی 
بكاتەوە  ئەو واڵتانەیش وریا  تەواوی 
تا لە كاریگەرییەكانی كەم بكەنەوە و 

تەنانەت ڕێگیریشی لێ  بكەن.
ئەم جۆرە پڕۆژانە هێشتا لە سەرەتادان. 
زانایان سەلماندوویانە وشكەساڵی كە 
ن��ەداوە،  ڕووی  تەكساس  لە  پێشتر 
نەوەدی  سااڵنی  لە  ماوە  درێژترین 
س��ەدەی ڕاب���ردوو ب���ەردەوام ب��ووە. 
نزمترین  بۆ  ژێرزەویی  ئاوی  ئاستی 
لەوە  ساڵی   60 م��اوەی  لە  ئاستی 
چ��اوەڕێ   وا  داب��ەزان��دووە.  پێشتری 
عەماراوەكە  پڕبوونەوەی  که  بوون 
ئەوەیش  بخایەنێت،  مانگێك  چەند 
هانی ئەو ویالیەتەی داوە پەنا بەرێتە 
زیاتر  تا  ك��ارا  هۆكارگەلێكی  بەر 

پارێزگاری لە ئاو بكەن. 
ب��ۆ ن��م��وون��ە ه��ه ن��دێ��ج��ار دەك���رێ  
بە  ببینەوە  وشكەساڵی  بەرەنگاری 
عەماراوی  پڕكردنەوەی  سەرلەنوێ  
خاوێنكراوەی  ئ��اوی  بە  خ��اك،  ژێر 
ئ���اوەڕۆ، ب��ۆ ئ���ەوەی ه��ەر ب��ە پڕی 
دەیەیەکه  چەند  م��اوەی  بمێنێتەوە. 
وا  بەردەوامن،  بەرنامەیە  ئەم  لەسەر 
كردوون  لێ   چاوی  میسریش  واڵتی 
عەماراوی  نیل  ڕووباری  ئاوی  بە   و 

نوبی پڕ دەكەنەوە.
گەر بتوانین تەواو لە ئاوی جیهان تێ  
بگەین، سەرباری ئەوەی که چاوەڕێ  
سازگار  ئ��اوی  زیاتری  بڕێكی  بین 
نەخشەیە  جۆرە  ئەم  دەشێ   ببینینەوە، 
لە  دابنێین،  بچووك  سەرچاوەیەکی  بە 
نیمچە دورگەی سانتا ئیلینای ئەكوادۆر، 
ئاوی  كەمە،  كەمە  بیر،  سێ   تەنیا 
دەكرد،  دابین  شارەكەی  دانیشتوانی 
بەاڵم دوای توێژینەوەی ئایزۆتۆپ كە 
ئەتۆمی  وزەی  دەوڵەتیی  نێو  ئاژانسی 
ساڵی 2009 كردی، چوار بیری دیكە 
لێ  درا، ئێستا بە درێژایی ڕۆژ، ئاویان 
بۆ دابین دەكرێ. لە واڵتی بەنگالدیش 
توخمی  بە  زەوی��ی��ان  ژێ��ر  ئ��اوی  كە 
كەس  ملیونەها  ب��ووە،  پیس  زەڕنیخ 
بەم  هەر  بوونه،  ژاراوی  توخمه  بەو 
توێژینەوانە چەندین عەماراوی نەزانراو 
دۆزرانەوە و ئاوەكەیشی خاوێنە و بۆ 

خواردنەوە شیاون.
مێرگی  عەماراوی  نەخشانە  بەو  تەنیا 
ب��ەاڵم  ن��اب��ن��ەوە،  پ��ڕ  بیابانەكان  نێو 
بەشی  گشتیان  كە  دڵنیاییە  كلیلێکیی 
ماوەتەوە. دواجار،  تێدا  ئاویان  خۆیان 
بڕی  بە  هەر  ئاو،  ملمالنێی  ڕێگری 
ئاوەوە پەیوەست نییە، بەڵكو ئەوەندەی 
دابەشكردنێکی  بە  دەستدایە،  لەبەر 
هەنگاوی  پەیوەسته.  دادپ��ەروەران��ەوە 
یەكەم دەبێ  بزانرێ  ئاوەكە بەرەو كوێ  
لە  بۆ خۆی؟  دەیبات  دەچێت و كێ  
ناخۆشانەیشدا،  هەواڵە  هەموو  ئەم  نێو 
و  دی��ارە  هیوایەك  تروسكەی  هێشتا 
چەندین واڵت لە كەنداوی کاریبییەوە 
ئاگاداری  ئوسترالیا،  و  هیندستان  تا 
ئاوی  شوێن  كەوتوونەتە  كێشەكەن. 
بەو  پ��ەرە  و  واڵتەكانیان  ش���اراوەی 
هۆكارانەیش دەدەن که بۆ ئەم مەبەستە 

هاوكاریان بكات. 

و: ساڵح ئەحمەد

 سه رچاوه :
 ،213 المجلد  ساينتيست،  نيو  مجلة 
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ڕێژەیەكی  ب��ە  ق��ورس��ەك��ان  كانزا 
سوڕە  لەڕێی  ه��ەن  سروشتدا  لە  زۆر 
دەردەچن،  ژینگە  بۆ  جیوكیماییەكانەوە 
بوونی ڕێژەیەكی  بەرز لەو كانزا قورسانە 
بۆ سه ر ژینگەیەكی ئاوی، مەترسی لەسەر 
ژیانی زیندەوەران دروست دەكات، چونكە 
زیندەوەراندا  لەشی  لەناو  توخمانە  ئەم 
لە  ناڕێكی  پەیتیەكانیان  و  دەبن  كەڵەكە 
لەشی  ئەندامەكانی  فرمانی  و  زیندەگی 
زیندەوەراندا دروست دەكات، سەرەڕای 
لەڕێی  قورسانە  توخمە  ئەم  گواستنەوەی 
زنجیرەی خۆراك بۆ مرۆڤ كە هۆكاری 

زۆر لە نەخۆشی و زیانە.
پێناسە  توخمانە  بەو  قورسەكان  توخمە 
هێندەی   5 چڕییەكانیان  كە  دەكرێن 
چڕی ئاوە 5گم/سم3 لە كاتی زیادەڕۆیی 
خراپیان  كاریگەری  بەكارهێنانیان  لە 
لەسەر ژینگە هەیە، هەروەها كاریگەری 
و  ئ��اژەڵ  و  م��رۆڤ  تەندروستی  لەسەر 
توخمانە  ئەم  گشت  هه یه .  ڕووەكیش 
بەشدارییەكی بەرچاو ده که ن لە سروشتدا 

سەرباری كارلێكە كیمیاوییە جیاوازەكان 
هەندێك  ژینگە.  سەر  بۆ  كاریگەریان  و 
كانزای وەك جیوە و قوڕقوشم و كادمیۆم 
سەرچاوەی مەترسین بۆ سەر تەندروستی 
و  كرۆم  وەك  كانزاكانی  بەاڵم  گشتی، 
لەسەر  تەنیا  كاریگەریان  مس  و  ئاسن 
شوێنی كاركردن هەیە كە بۆ ماوەیەكی 
بۆیە  بکرێ،  کارێک  شوێنه دا  له و  درێژ 
لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  مەترسیدارن  كەمتر 
كانزای وەك قوڕقوشم كە لەم دواییانەدا 
و  باڵوبووه ته وه   به رباڵو  شێوه یه کی  به  
زیادیكردووە و تێکه ڵ بە ئاو و هەوا و 

خۆراك بووە. 
زۆرێك لە كانزا قورسەكان پێداویستین بۆ 
ژیان، ئەگەر له  ڕێژەی دیاریکراوی خۆی 
دەبێت  ژەه��راوی  ب��ەاڵم  نه کات،  تێپه ڕ 
ئاستی  گەیشتە  لەشدا  لە  ڕێژەكە  ئەگەر 
بەرز بە شێوەیەك كاردەكاتە سەر گەشەی 

خانەكان و كۆئەندامی هەرس.
قورسەكان  ك��ان��زا  ب��ە  ژەه��راوی��ب��وون 

ڕوودەدات لە كاتی:
1- كه دەچێتە لەشی مرۆڤه وه  لە شێوەی 

ئاوێتەی بایۆكیمیاویدا.
ئاستی  لە  زیاتر  ڕێژەیەكی  بە  كه   -2
لە  مرۆڤه وه   لەشی  بچێتە  ڕێگەپێدراو 

ماوەیەكی كورتدا.
3- كه بە ڕێژەیەكی كەم دەچێتە لەشی 
ماوەیەكی دوورودرێژ،  بۆ  بەاڵم  مرۆڤ، 

وەك لە هەندێك پیشەدا ڕوودەدات.
ڕێژەیەكی زۆر  هەڵە  بە ڕێگەی  4- كه 

بچێتە لەشی مرۆڤه وه .
توخمانە  ئ��ەم  زیانی  تووشی  م��رۆڤ 
لە  بەكارهێنانیان  ئەنجامی  لە  دەبێت 

له  زۆرێک  لە  بەتایبەت  ڕۆژانەدا،  ژیانی 
واڵته پیشەسازییه کاندا که باڵوبوونەوەیان 
زیادی كردووە، که ده توێنه وه  و ده چنه 
ناو ژینگەوه  و ئاو و هەوا پیس دەكەن. 
یان له  کاتی هه ڵگرتنیان که گل بدرێنەوە 

لە شوێنی دیاریكراو بۆ ماوه ی درێژ.
بە  پیسبوون  سەرچاوەكانی 

توخمە قورسەكان
یەكەم: كەڵەكەبوونی پاشەڕۆی توخمەكان 

كە ئەمانە دەگرێتەوە:
خەڵوز  سووتانی  لە  پەیدابوو  وزەی   -
بۆ  ژێرزه مینییه کان  سووته مه نییه  و 
بەرهەمهێنانی گەرمی، یەكەمین هۆكاری 

پەنگخواردنەوەی گەرمییە لە هەوادا.
- بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ.

بۆ  كانزایی  چاالكی  یان  كانزاكردن،   -
م��اددەی  ئامادەكردنی  و  پوختەكردن 
وی��س��ت��راو ل��ه م���اددە خ��اوەك��ان وەك 

بەرهەمهێنانی ئەمانەی خوارەوە:
1- ئاسن و پۆاڵ.

2- ئاسنی مەنگەنیز.
3- زنك.

پیسبوونی ژینگە بە 
كانزا قورسەكان    

سەربەست ئەحمەد عومەر*
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4- كانزای دیكەی ئاسنی.
- بەرهەمهێنانی پەترۆڵ.

پاڵفته کردنی خودی  لە ڕێگەی  دووەم: 
ئەمانە  كە  خۆیانه وه   قورسه کان  کانزا 

دەگرێتەوە:
- به رهه مهێنان و ده رهێنانی جیوە.
- به رهه مهێنان و ده رهێنانی زێڕ.

تفتەكان،  ئاوێته  كلۆر،  بەرهەمهێنانی   -
پاككەرەوەكان.

- بەكارهێنانی گڵۆپه فلۆریسینتییەكان.
- هه ویری ددان و که لوپه له کیمیاییه کانی 

دیکه ی ناو ماڵ.
- پیشەسازی ئەو بەرهەمانەی كە جیوەی 

تێدایە وەك:
- گەرمیپێو.

- كەلوپەلی پێوانەی دیکه که  جیوه ی تێ 
ده کرێ.

- سویچی كارەبایی و ئەلەكترۆنی.
- ق��ڕك��ەری م��ێ��روو و زی��ن��ده وه ران��ی 
وەك  کێڵگه ،  و  ماڵ  ناو  بۆ  زیانبه خش 
نەخۆشییە  قڕكەری  دەرمانكردن،  تۆو 

كشتوكاڵییەكان، قڕكەری دیکە.

- بەكارهێنانی بەرهەمی دیكەی وەك پاتری 
كیمیاییەكانی  ماددە  و  ئاگرین  یاریی  و 

تاقیگە.
س��ێ��ی��ەم: ل��ەڕێ��ی چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
و  الشە  سووتاندنی  وه ک  پاشەڕۆكانه وه ، 
پاشه ڕۆی زبڵی و شتگه لی دیكە که خڵتە 
و بەكارهێنانی زۆری كانزا قورسەكانیان 

له  خۆ گرتووه ، كە ئەمانە دەگرێتەوە:
و  ش��ارەوان��ی  پ��اش��ەڕۆی  سووتاندنی   -

پزیشكی و پاشەڕۆ ترسناكەكان.
- شوێنی فڕێدانی پاشەڕۆ.

- سووتاندنی الشە.
زەوییەوە  لە  كە  گەرمكەرەوەكان   -

دەردەچن.
- ڕیسایکلین و هەڵگرتنه وه .
چوارەم: ئاوه ڕۆی پیشەسازی

بە  پیسبوو  پیشەسازی  ئ��اوەڕۆی  ئ��اوی 
قورسیان  توخمی  كە  شلەكان  پاشماوە 
و  پیشەسازی  پاشماوەی  وەك  تێدایە 
نه گه یه نه ری كارەبایی و ئاوێته ی تواوەی 

كانزاكان.
كەڵەكەبوونی  ڕێ��ژه ی  ئ��اوان��ه وه   ل��ه م 

له شی زیندەوەرە  له   توخمە قورسەكان 
ه��ه روه ه��ا  دەب���ن.  زی��اد  ئاوییەكاندا 
بۆ  زی��ن��دەوەران  لێهاتوویی  و  توانا 
پێوانه   به  توخمەكان  بەرهەڵستیكردنی 
ده وترێ  پێی  که   پێوانه یه ک  به   ده کرێ 
 Concenteation ڕێ��ژە  هۆكاری 
ڕێژەی  ڕێگەی  لە  ئه میش   Factor

له شی  و  ت��وخ��م��ه ک��ه   ب���ڕی  ن��ێ��وان 
و  كگم(  یان  )مگم  به  زیندەوەره که  
هه روه ها قه باره ی هه بوونی مادده که  له  
ئه ژمار  )مگم/لتر(  به  زیندەوەرەكەدا 
دەك���رێ. ه��ۆك��اری ڕێ��ژە ب��ۆ گشت 
زیندەوەری  لە  جیاوازەكان  توخمە 
دایە،   106 تا  و   102 لەنێوان  ئاویدا 
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك زی���ن���دەوەران ت��وان��ای 
كۆكردنەوەی  بۆ  هەیە  جیاوازیشیان 

.Philips 1980 توخمە قورسەكان
بۆ نموونە ماسی توانای هەیە كانزای جیوە 
هه یه ،  ئاودا  له   که م  زۆر  بڕێکی  به   که 
لە لەشیدا ئەو كانزایە بە شێوەی ئاوێتەی 
دووەم  نموونە  بۆ  هەڵدەگرێت،  ئەندامی 
خانەكانەوە  پڕۆتینی  بە  كە  جیوە  فەنیلی 
دەنووسێت و لەناو شانەكانی ماسیدا. بەاڵم 
زنجیرەیەكی  لە  كانزایانە  ئەم  خەستیی 
خۆراكییەوە بۆ یەكێكی دیكە دەگۆڕرێ. 
ئاست  بەرزترین  دەگاتە  خەستییە  ئەم 
كۆتایی  دەكەونە  كە  زیندەوەرانەدا  لەو 
زنجیرەی خۆراكییه وه . ئەو زیندەوەرانەی 
دەكەونە كۆتایی زنجیرەی خۆراكی لەناو 
شانەكانیاندا ئەم توخمە قورسانە خەست 
دەكەنەوە بە نزیكەی 10 هێندە زیاتر لەو 

خه ستییەی که  ده بوو هه یبێت.
ق���ەوزەش ك��ان��زای ج��ی��وە ل��ە ئ���اوه وه  
لەم  زی��ن��ده وه ران  پاشان  هەڵدەمژێت، 
ئه مان  ماسییەكان  پاشان  دەخۆن  قەوزانە 
خۆراكیدا  زنجیرەی  كۆتایی  لە  دەخۆن 
ورچی جەمسەری و پەنگوینیش بە دەیان 
لەو ماسییە پیسبووانە دەخۆن و لە ئەنجامدا 
هەر زیادبوونێك لە خەستی جیوە لە هەر 
ئەڵقەیه کی ئەم زنجیرە خۆراكیانەدا دەبێتە 
ناوچەی  لە  پیسبوون  گواستنەوەی  هۆی 
لە  خاڵی  و  پاك  ناوچەی  بۆ  پیسبووه وه  

توخمە پیسبووەكان.

*ئەندازیاری كشتوكاڵی یەكەم
ل: هۆبەی كەرەنتینەی كشتوكاڵی كێلێ
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بریتین  سروشتییەكان  كارەساتە 
و  كاولكردن  ڕووداوی  كۆمەڵێك  لە 
لەسەر  مەترسی  و  زەوی��وزار  وێرانبوونی 
دی��اردە  لەسەر  كاریگەری  و  ئاسایش 
ئه م  زۆرج���ار  داده ن��ێ��ن.  سروشتییەكان 
بە  پەیوەستن  و  نین  سروشتی  کاره ساتانه 
سووتاندنی  وەك  مرۆییەكانه وه ،  هۆكارە 
تەقینەوەی  ی��ان  كیمیاوییەكان،  م��اددە 

ناوه نده کانی کارلێکه  ئەتۆمییەكان.
ئەو دیاردە سروشتییانەی دەبنە هۆی 

ڕوودانی كارەساتە سروشتییەكان:

یەكەم: 
1- پەتاو نەخۆشی.

2- بوومەلەرزە.
3- شەپۆلەكانی تسۆنامی.

4- ته قینه وه ی گڕکانه کان.
5- سووتانی دارستانەكان.

دەبنە هۆی  دیاردە كەشییەكانیش  دووەم: 
ڕوودانی كارەساتی سروشتی

ه��ەری��ەك��ە ل��ە ڕەگ��ەزەك��ان��ی ك��ەش و 
گەورەیان  كاریگەرییەكی  ئ��اووه��ەوا، 
و  م��رۆڤ  چاالكییەكانی  لەسەر  هەیە 
كات  زۆر  دەژی.  تیایدا  ژینگەیەی  ئەو 

و  مرۆڤ  تەندروستیی  لە  بەرپرسە  كەش 
كۆمەاڵیەتییەكان.  و  ئابووری  چاالكییە 
چاالكییە  پێچەوانەوە  بە  ئەمەشدا  لەگەڵ 
لە  بەرپرسن  مرۆڤیش  جۆربەجۆرەكانی 
ڕوودانی كارەساتی كەش و ئاو و هەوا... 
دەورێكی  كەشناسییەكان  ڕوانگە  هتد. 
ژیارەكی و پەیوەستی هەیە بە پێشكەوتن 
و  ئ��اب��ووری  چاالكییە  پەرەپێدانی  و 
بەرگریكردن  كۆمەاڵیەتییەكانی مرۆڤ و 
لە ژینگە و كەمكردنەوە و سووکكردنی 

کاریگه ریی كارەساتە سروشتییەكان.
لە 90%ی كارەساتە سروشتییەكان پەیوەندییان 
هەیە به دیاردە كەشییەكانه وه ، لەماوەی نێوان 
سااڵنی 1992 بۆ 2001 ز چەندینی بە دوای 

خۆیدا هێنا كە بریتی بوون لە:

دەرەنجامی كارەساتە 
سروشتییەكان و كاریگەرییان 
لەسەر دیاردەکانی  ئاووهەوا
سەردار عه بدولڕه حمان
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جیهاندا  له    622000 نزیكەی  مردنی   -1
تۆماركراوە لەو ماوەیه دا.

دانیشتووان كاریگەریی هەیە  2- ژمارەی 
لەسەر كارەساتەكان

ڕوانگەی  لە  كارەساتەكان  زیانی   -3  

 500 بە  دەكرێت  مەزندە  ئابوورییەوە 
 %65 نزیكەی  ئەمەریكی.  دۆالری  ملیۆن 
كارەساتە  لە  ئابوورییه کان  زیانە  كۆی 
ماوە  لەو  که وتوونه ته وه   سروشتییەكانه وه  

دیاریكراوه دا.
هۆی  دەبنە  كەشییەكان  ــاردە  دی

ڕوودانی كارەساتی سروشتی، وه ک:
1- زریان و با و بۆران 

زریانی لماوی و خۆاڵوی، زریانی هەورە 
بەفر،  و  با  زریانی  چەخماخە،  و  تریشقە 

شەپۆلەكانی با و بۆران.
لە  بریتییە  خ��ۆاڵوی:  و  لماوی  زریانی   -
گەردی خۆڵ و دووكەڵ و ئه و ماددانه ی 
له  هه وادا ده مێننه وه . سەرەنجام دەبێتە  که  
هۆی هەڵكردنی بای بەهێز و توند بەتایبەتی 
لە ده شته کانی ئەفریقا و ئوسترالیا و چین و 
ئەمەریكا و ڕۆژهەاڵتی ناوەراست، ئەمەش 
تەندروستی  لەسەر  هەیە  كاریگەریی 
هۆی  دەبێتە  هەروەها  م��رۆڤ.  ژیانی  و 
چەند  بۆ  بینین  م��اوەی  كەمكردنەوەی 
مەترێك و که مکردنه وه ی جوڵەی هاتوچۆ.
چەخماخە:  و  تریشقە  ه��ەورە  زریانی   -
خاڵیبوونەوەی  ل��ە  بریتییه   ئ��ه م��ه ی��ان 
بەشێوەیەكی  هه وا  ناو  كارەبایی  بارگەی 
باران  هۆی  دەبێتە  که   سەرنجڕاكێش. 
بارینێكی بەخوڕ زۆر و هەڵكردنی بایەكی 
بارینی  كات  زۆرب��ەی  تووند.  و  بەهێز 
بەفریشی له گه ڵه . ئەم هەورە تریشقانە زۆر 
دەبنە هۆی سووتانی ناوچە دارستانییەكان 
و گژوگیای سروشتی بەتایبەتی لە وەرزە 

وشكەكاندا.
سارد  بای  بەفر:   و  با  ساردی  زریانی   -
له گه ڵ  له  سەعاتێکدا  بە خێرایی 150كم 
بارینی تەرزە، دەبێتە هۆی زیان گەیاندن 
بە كەرتی كشتوكاڵ. لەسەر ئاستی جیهان 
ملیۆن   200 بە  مەزندەكراون  زیانانە  ئەم 
دۆالری ئەمریكی لە سالێكدا. زۆرجاریش 
مەترسیی مردن و لەناوچوون لەو شوێنەی 
بوونی  ڕوودەدات،  تیایدا  كارەساتەكەی 

هه یه . هه ندێجار باو به فر پێکه وه  لە ماوەی 
پچرانی  هۆی  دەبێتە  چركەیەكدا  چەند 
وزەی كارەبا و هێڵەكانی تەلەفۆن و شكانی 
دار و دره خت و داپۆشینی ڕێگای ئاسنینی 
وەستانی  هۆی  دەبێتە  که  شەمەندەفەر 

گواستنه وه ی زه مینی و ئاسمانی.
هۆی  دەبێتە  ب��ۆران:  و  با  شەپۆلەكانی   -
سەنتەری  لە  هەوا  پەستانی  نزمبوونەوەی 
كەمەرەیی  هێڵی  نزمی  پەستان  ناوچەی 
ه��ۆی  دەب��ێ��ت��ە  زۆرج����ار  ك��ه  زەوی، 
ئ��اوی دەری��ا و  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
زەریاكان تا ئاستی 2,5 مەتر و داپۆشینی 
زه وییه  که نارییه کان تا 80كلم. خێرای با لە 
نزیك كەنارەكان دەبێتە هۆی به رزبوونه وه ی 
زه ریاکان.  و  ده ریا  شەپۆلەكانی  به رزیی 
لە   1970 ساڵی  لە  باوبۆران  شەپۆلەكانی 
واڵتی به نگالدش بووە هۆی لەناوچوونی 

300,000 هەزار كەس.
و  زۆر  بارانی  و  بەفر  بارینی   -2

هەڵكردنی بای توند و بەهێز
بارینی بەفر و بارانی زۆر بەتایبەتی دوای 
كاریگەرییەكی  بوومەلەرزە،  كارەساتی 
چاالكییەكانی  ل��ەس��ەر   هەیە  بەهێزی 
گواستنەوە  بواری  لە  بەتایبەتی  و  مرۆڤ 
و گەیاندنی تۆڕی پەیوەندییەكان. هەروەها 
هۆی  دەبێتە  زۆر  بەفری  كۆبوونەوەی 
و  داخستن  و  الوازەك��ان  ناوچە  داڕمانی 
و  گواستنەوە  بانی  و  ڕێگا  پەككەوتنی 

گەیاندن.

هەیە  مەترسی  زۆر،  شێوەیەكی  بە  با 
لەسەر فڕۆكە و كەشتیووانیی لە دەریا و 
هەیە  كاریگەریی  هەروەها  زەریاكاندا. 
لەسەر كەمبوونەوەی ڕاوی ماسی لەالیەن 
ڕاوچییەكانەوە. بای بەهێز و تووند و پلەی 
گەرمیی نزم كە زۆرجار دەگاتە ژێر پلەی 
دەبێت  كاریگەریی  که  س��ه دی،  سفری 
لەسەر ڕێگاکانی هاتوچۆ و مەترسی لەسەر 

هێڵەكانی شەمەندەفەریش زیاد دەكات.
3- شەپۆله کانی گەرما و سه رما

ناوچەی  لە  گەرما  شەپۆلەكانی  ڕوودانی 
هێڵەكانی بازنەیی پانیی ناوەند بەتایبەتی لە 
ناوچە گەرم و شێدارەكاندا بە شێوەیەكی 
ڕۆژێكی  چەند  م���اوەی  ب��ۆ  ب����ەردەوام 
دیاریكراو لە مانگێكدا، ڕووده دات. پلەی 

گەرمی بە شێوەیەكی بەرچاو بەرز دەبێتەوە. 
که  هه وای قورسیان تیادایه و تۆپەڵە هەوا 
شێدارەكاندا  و  نزم  ناوچە  لە  قورسەكان 
ب��ۆری  ت��ەس��ك��ب��وون��ەوەی  ه��ۆی  دەبێتە 
هەناسەدانی مرۆڤ سەرەنجام دەبێتە هۆی 
بەرزبوونەوەی ڕێژەی مردن لە ناوچەكەدا. 
ساڵی 2002 ڕۆژئاوای ئەوروپا ڕووبەرووی 
شەپۆلێكی گەرمی هات لە ماوەی مانگی 
ئیتاڵیا،  »فه ره نسا،  واڵته کانی  لە  هاویندا 
هۆڵه ندا، پورتوگال، به ریتانیا«. شەپۆلەکانی 
سه رماش هۆكارێكن بۆ بوونی سەرهەڵدانی 
پەیوەندییان  ئەوانەی  بەتایبەتی  نەخۆشی 
هەیە بە هەناسەدانه وه  و كە زۆربەی كات 

دەبێتە هۆی مردن.
كەمەرەیی  ناوچه ی  زریانەكانی   -4

زەوی
ق��ووڵ��ە  كەشییە  ه����ااڵوه   ل��ە  بریتییە 
لوولخواردووه کان كە لە ئاوە گەرمەكانی 
په یدا  زەوییه وه   كەمەرەیی  هێڵی  نزیك 
تا  پانیی 5  هێڵه کانی  لەنێوان هێڵی  ده بن، 
ئەم  زەوی.  گۆی  باشوری  باكورو  20ی 
هەڵكردنی  بۆ  هۆیەكن  گەردەلووالنەش 
خێراییەكەیان  كە  تووند  و  بەهێز  بای 
خێراییه کی  كە  200كم/سەعات.  دەگاتە 
هۆی  دەبنە  زۆرجار  و  وێرانکه ره   و  زۆر 
تا  دەریاكان  ئاوی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
چەند مەترێك. هەروەها ئەم گەردەلووالنە 
بارانی به هێز له  ناوچه که دا ده بارێنن. تێكرای 
باوبۆرانە كەمەرەییەكان سااڵنە دەگاتە 80 
زریان. وه ک زریان و گەردەلوولی »تایفۆن« 
له   که مه ره یی  هێڵی  باكوری  بەشی  لە 
زەریای هێمن هه روه ها له  به شی باشوری 
گەردەلوولی  و  زری��ان  وه ک  یان  چین. 
»هاریكین« لە زەریای ئەتڵەسی و ناوچه ی 
بەشی  و  مه كسیك  كەنداوی  و  كاریبی 
باشوری ڕۆژهەاڵت و ناوەراستی زەریای 
گەردەلوولی  و  زری��ان  وه ک  یان  هێمن. 
باشوری  و  هیندی  زەریای  لە  كەمەرەیی 

زەریای هێمن.
ساڵی  لە  كەمەرەیی  ناوچەی  زریانەكانی 
هۆی  بووە  به نگالدش  واڵتی  لە   1972
لەناوبردنی 220 كەس. لە ساڵی 1991یشدا 
ڕێژەی قوربانیان گەیشتە 142 بە هۆی الفاو 
ویرانكەرەكانی  بۆرانە  باو  گەردەلوولە  و 

ناوچەكەوه .
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5- وشكەساڵی
وشكەساڵی  دیاردەی  یەكەمی  هۆكاری 
بری  و  ڕێ��ژە  كەمبوونەوەی  لە  بریتییە 
ئەم  سااڵنه   ناوچەكەدا.  لە  بارانبارین 
بە  مەترسییەكانی  زی��ات��ر  دی��اردەی��ە 
دیاردەكەوێت كە دەبێتە هۆی وشكبوونی 
س��ەرچ��اوەك��ان��ی ئ��او و ل��ه ن��اوچ��وون و 
به رهه م نه هاتنی دانەویڵە. یان لەناوچوونی 
لەناوچوونی  و  وێرانبوون  و  ئاژەڵداری 
تەندروستیی ژیانی مرۆڤ. وشكەساڵی لە 
بەشێك لە ئەفریقا و هیند و بەشێكی واڵتی 
چین و بەشێك لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 
ئوسترالیا و بەشێك لە باكوری ئەمریكا و 

ئەوروپا ده گرێته وه .
6- الفاو و هه ستانی ئاو

ب��وون��ی دی�����اردەی الف����او ل��ە ه��ەر 
زۆربوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ناوچەیەكدا، 
م��اوەی  دوای  ب��اران��ب��اری��ن.  ڕێ���ژەی 

وشكەساڵی و كاتێك باران 
وشك  زەوییەكی  لەسەر 
زۆر  ڕەق  و  برینگ  و 
هەمووی  ئاوەكە  ببارێت، 
بەیەك جار ناچێتە ناو ناخی 
بارانی  چونكە  زەوییه وه ، 
دەبێتە  زۆر،  و  خ��وڕ  بە 
و  ئاو  هه ستانی  زوو  هۆی 

الفاو لە ناوچەكەدا. هۆكارێكی دیکه ی 
بارانی  و  با  لە  بریتییە  الفاو،  دی��اردەی 
كەمەرەیی له  هااڵوه  كەشییە قووڵەكاندا. 
بەفره وه .  زۆری  توانەوەی  هۆی  به   یان 
یان باری پەشێوی كەش. یان کرانه وه ی 

سه هۆڵه  به ستووه کان. 
الفاوەكان كاریگەرییان هەیە لەسەر ژیانی 
مردن  هۆی  دەبێتە  سەره نجام  و  مرۆڤ 
پەتا  ئەمەشدا  لەگەڵ  ڕوودانیدا.  كاتی  لە 
لە  دەهێنێت  خۆیدا  دوای  بە  نەخۆشی  و 
ناوچەکه دا. هەروەها دەبێتە هۆی وێرانبوون 
و شکانی دار و پەردوو و شكانی درەختە 
زەوییەكانی  ژێرئاوکه وتنی  و  بەرزەكان 
بە  كشتوكاڵییە  زەوییە  و  نیشتەجێبوون 
هۆی  دەبێتە  زۆرج��اری��ش  و  پیتەكان 
ناوچە  خاكی  ڕاماڵینی  و  داڕووت��ان��دن 
هۆی  دەبێتە  هەروەها  كارەساتبارەكە. 
كەمبوونەوەی سامانی ئاژەڵ. توێژینەوەكان 

دەڵێن لە ماوەی سەدەی بیستەم.

7- ڕاماڵرانی خاك 
بارانی بەخوڕ و زیاد لە پێویست،  بارینی 
بەرزەكان،  ناوچە  بەفری  هه ره سی  یان 
بەرزەكانەوە  ناوچە  لە  بەفر  توانەوەی  یان 
نیشێو و دۆڵییەكان، خێرایی  ناوچە  بەرەو 
لە  زیاتر  تا  دەكات  زیاد  خاک  ڕاماڵرانی 
50كلم/سەعات. لە ساڵی 1999 لە فەنزویال 
بووە  هەفتە  دوو  م��اوەی  بۆ  بارانبارین 
گڵی  و  وێرانبوونی خاك  و  داڕمان  هۆی 

ناوچەیەكی شارێكی بچووكی ناوچەكە.
و  بەفر  تۆپەڵە  كەوتنی  و  داڕم��ان   -8

سەهۆڵەكان 
ناوچە  لە  بەفرینەكان  تۆپەڵە  داڕم��ان��ی 
بە  نزماییەكان  ناوچە  بۆ  بەرزاییەكانەوە 
هۆی  دەبێتە  150كم/سەعات.  خێرایی 
ڕوودانی كاولکردنی ڕێگاكانی هاتوچۆ و 
هەروەها تێكدانی ژیانی مرۆڤ و ڕووەك 

و ئاژەڵ.
9- كوللەی بیابان 

هۆكارێكە  بیابان،  كوللەی 
سامانی  ل��ەن��اوب��ردن��ی  ب��ۆ 
بەتایبەتی  كشتوكاڵی 
ڕۆژه��ەاڵت��ی  ئەفریقا.  ل��ە 

بەتایبەتی.  باشووری ئەوروپا  ناوەڕاست و 
فڕینی كوللە لە ئاستێكی نزمدا ده فڕێت و 
كوللەكان  خۆراكدا.  دوای  بە  ده گه ڕێت 
بە  ڕۆژان��ە  بچووك  پۆلی  پۆل  شێوەی  بە 
دوای خۆراكدا دەگەڕێن. ئەو خۆراكەی 
مەزندە  دەكەوێت  دەستیان  ڕۆژێكدا  لە 
دەك��رێ��ت ب��ە خ��ۆراك��ی 2500ك���ەس. 
هەروەها لەالیەكی دیکه شەوە كاریگەریی 

هەیە لەسەر كشتوكاڵ و ژینگە.
10- سووتانی دارستانەكان 

سووتانی دارستانەكان لە وەرزە وشكەكاندا 
هۆی  بە  یان  تریشقەوه  ه��ەورە  هۆی  بە 
هۆی  دەبێتە  م��رۆڤ��ه وه ،  چاالكییەكانی 
سووتانی  و  دارستانەكان  وێرانبوونی 
ه��ەوا.  پیسبوونی  سروشتی  گژوگیای 
دروست  كاریگەریی  ئەمەش  بێگومان 
ژیانی مرۆڤ  بارودۆرخی  لەسەر  دەكات 

و ڕووەك و ئاژەڵ.
سه ختی  شه پۆلی  و  تەمومژ   -11

بەستن 
بچووكی  ئاوی  دەنكۆڵە  لە  بریتییە  تەم 
چڕ  تەمومژی  ه��ه ڵ��واس��راو.  ه���ەوادا  لە 
لەسەر  هەیە  گ��ەورەی  كاریگەرییەكی 
گواستنەوەی ئاوی و ئاسمانی و وشكانی، 
چونكە دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی ماوه ی 
كاریگەرییەكی  ت��ەم  ه��ەروەه��ا  بینین. 

گەورەی هەیە لەسەر چاالكیی ئابوری.
بریتییە  بەستن،  سه ختی  شه پۆلی  ب��ەاڵم 
به ستنی  و  ئاو  هەڵمی  چڕبوونەوەی  لە 
ڕووی  لەسەر  بەفر  كریستاڵی  شێوەی  بۆ 
زەویی سارد، كە پلەی گەرمی دێتە ژێر 
هۆی  دەبێتە  سەرەنجام  سەدییه وه .  سفری 
ورد  ئاوی  دڵۆپە  شێوەی  بە  ئاو  بەستنی 

لەسەر ڕووی زەوی.
كارەساتە  ڕوودانی  ئابووریی  كاریگەریی 
زی��ادب��وون��ی  بەڵگەی  سروشتییەكان، 
لە  كارەساتەكانن  هەمەجۆریی  ئاشكرای 
ئێستا و ئایندەدا. ئەم دیاردانەش بەتایبەتی 
سێیەمدا  دواكەوتووی جیهانی  لە واڵتانی 
ئابووری  گەشەی  شارەكاندا  لە  بەتایبەتی 
زیانی  و  دەكاتەوە  كەم  كۆمەاڵیەتی  و 

كارەساتەكان زیاد دەكات.
وشكەساڵی  و  گیانی  زیانی   2005 ساڵی 
بەشێكی گەورەی كارەساتەكانی هەسارەی 

بارینی بەفر 
و بارانی زۆر بەتایبەتی 
دوای كارەساتی 
بوومەلەرزە، كاریگەرییەكی 
بەهێزی هەیە لەسەر  
چاالكییەكانی مرۆڤ 
و بەتایبەتی لە بواری 
گواستنەوە و گەیاندنی 
تۆڕی پەیوەندییەكان. 
هەروەها كۆبوونەوەی 
بەفری زۆر دەبێتە هۆی 
داڕمانی ناوچە الوازەكان 
و داخستن و پەككەوتنی 
ڕێگا و بانی گواستنەوە و 
گەیاندن
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هەندێك  لە  بەرامبەردا  لە  پێكهێنا.  زه ویی 
بارانبارینی زۆر  ناوچەی دیکه دا ڕوودانی 
و بەردەوام، دەبێتە هۆی الفاو و كارەساتی 
سروشتی. سااڵنە ژمارەیەكی پێوانەیی با و 
ڕوودەدەن  وێرانكارەكان  زریانە  و  بۆران 
زریانی  نموونه  بۆ  ئەتڵەسیدا.  زەریای  لە 
كاترینا لە 29 ئابی ساڵی 2005 بووە هۆی 
وێرانبوونی سێ بەشی  ویالیەتی لویزیانا و 
ئه ریزۆنا و میسیسیپی. بە درێژای مێژوو ئەم 
زریانانە لە ئەمریكا ڕوویانداوه  و ڕوودەدەن 
ملیۆنان  پەراگەندەبوونی  هۆی  دەبنە  و 
پیشەسازیی  خەسارەتمەندیی  و  كەس 

نەوت.
گرنگیی و بایەخی

ڕوانگە كەشناسییەكان 
ڕوانگە  ل��ە  زانیارییانەی  و  دات��ا  ئ��ەو 
جێگەی  دەردەچ���ن،  كەشناسییەكانەوە 
گرنگی پێدان و بایەخی مرۆڤه بۆ پرۆسە 
كەرتی  وەك  م��رۆڤ،  چاالكییەكانی  و 
گواستنەوەی ئاسمانی و زه مینی و ده ریایی. 
ئەو  جوڵەی  لە  بەرپرسه   كەش  چونکە 
باركردن  توانای  دیاریكردنی  بۆ  كەرتانە 
وزە.  دەستچوونی  لە  و  گواستنەوە  و 
كەشناسییەكان،  ڕوانگە  زانیارییەكانی 
لەسەر  ه��ەی��ە  زۆری����ان  ك��اری��گ��ەری��ی 
كارەساتە  سووككردنی  و  كەمكردنەوە 
ڕاگه یاندنی  ڕۆژانه  ڕێگای  لە  مرۆییه كان 
داتاکان  و ڕاستکردنه وه یان )چونکه مه رج 
نییه بۆچوونە ئاووهەواییەكان هەموو كاتێك 
ڕاست و دروست بن( بە هۆی كەناڵەكانی 
نوسراوه وە  و  بینراو  و  بیستراو  ڕاگەیاندن 
ئەو  ئەنتەرنێتەوە.  ڕێگای  لە  هه روه ها  و 
كار  لە  دەك��ەن  ب��ەش��داری  زانیارییانە 
كاری  بۆ  هاواڵتیان  چاالكییەكانی  و 
چوون  و  كار  سەر  چوونه  بۆ  ڕۆژانەیان 
و  داتا  بایەخی  و  گرنگی  خوێندنگە.  بۆ 
زانیارییە كەشییەكان لە باری نائاساییدا بۆ 
پێش  ئامێرەكانەوە  ڕێگەی  لە  هاواڵتیان 
ڕێگا،  خێراترین  و  باشترین  بە  ڕوودانیان 
گرنگیی بڕیارەكان بە شێوەیەكی گونجاو 

لەخۆ دەگرێت.
ئامانجی ڕوانگە كەشناسییەكان، بریتییە لە 
خزمەتگوزاری  باشترین  پێشكەشكردنی 
سەالمەتی  بەدیهێنانی  مەبەستی  بە  داتا  و 
قوربانی  كەمكردنەوەی  و  م��رۆڤ  بۆ 

دی��اردە  کاریگەریی  که مکردنه وه ی  و 
ڕوانگە  بوونی  مەترسیدارەكان.  سروشتییە 
شارەكاندا  هەموو  لە  كەشناسییەكان 
ئێستگەیی  تۆڕێكی  بە  بەستنەوەیان  و 
بە  پ��ێ��دان  زان��ی��اری  ب��ۆ  كەشناسییه وه ، 
هاواڵتیان سەبارەت بە ڕەگەزەكانی ئاو و 
هەوا كە بریتین لە پلەی گەرمی، پەستانی 
هەوا، بڕی شێ، خێرایی باو ئاڕاستەكەی، 
بڕ و جۆری هەور و دەرخستنی بارودۆخی 
زۆر  ئێستادا،  له   و  ڕاب���ردوو  لە  ك��ەش 
داتایانە،  ئەم  باڵوكردنەوەی  سوودمه ندن. 
هۆكاری گرنگن بۆ گەشتیاران و جوتیاران 
و دەرکردنی بڕیاری سیاسیی له بار له الیه ن 
ڕووبه ڕووبوونه وه ،  بۆ  کاربەدەستەكانه وه  
دی���اردە  ڕوودان����ی  زۆرج����ار  چونكە 
باری  دەكەن  دەوڵەت  لە  وا  كەشییەكان 
هۆشیار  خەڵكی  و  ڕابگەیەنن  نائاسایی 
مەبەستی  بە  و  مەترسییەكان  لە  بكەنەوە 
دیاردەكان  كاریگەری  كەمكردنەوی 
باری  تێکنه چوونی  و  هاواڵتیان  لەسەر 

ئاسایش.
كارەساتە  له   خ��ۆی  ناتوانێت  م��رۆڤ 
سروشتییەكان ڕزگار بكات، بەاڵم دەتوانرێ 

كاریگەرییە نه رێنییەكانی 
ك�����ەم ب��ك��رێ��ت��ه وه ، 
ئ��ەوی��ش ل��ە ڕێ��گ��ای 
ه��ۆش��ی��ارك��ردن��ەوەی 
ئەوەی  پێش  هاواڵتیان 
ڕووبدات  كارەساتەكە 
بە پشتبەستن بەو داتا و 
لە  زانیارییانەی  و  ئامار 
دەزگاكانی كەشناسییەوە 

دەردەکرێن.
بەرەنگاری  ــۆن  چ
ــــە  كــــارەســــات
سروشتییەكان ببینەوە
ئ���ام���ان���ج���م���ان ل��ە 
ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی 
كارەساتە سروشتییەكان، 
بریتییە لە كەمكردنەوەی 
ڕێژەی ژمارەی قوربانیان 
و زیانەكانی لەسەر ئاستی 
و كۆمەاڵیەتی  ئابووری 
ئ��اش��ك��راك��ردن��ی  و 

ئامانجەكان بریتین لە:

هۆشیاریی  ئاستی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  أ- 
ڕووداوە  لە  تێگەیشتنیان  و  كۆمەڵگا 
سروشتییەكان بە مەبەستی بەره نگاربوونه وه  
و خۆئامادەكردن بۆ كەمكردنەوەی پشێویی 
و ڕزگاربوونی هاواڵتیان لە كاتی ڕوودانی 

كارەساته كاندا.
كۆششەكان  و  هەوڵ  چڕكردنەوەی  ب- 
مەترسیی  ڕوودان��ی  لە  چاودێریكردن  بۆ 

كارەساتە سروشتییەكان.
ج- بەگەڕخستن و گرنگیدان بە سیستەمی 
كارەساتەكە  پێشئەوەی  ئاگاداركردنەوە، 

ڕووبدات لە ڕێگای:
1- بەگەڕخستن و گرنگیدان بە داتاکانی 
تەكنۆلۆژیا  زانستی  به  و  پەیمانگاکان 
بەكارهێنانی  و  گشتی  شێوەیەكی  بە 
وێنەی  و  ئاسمان  بۆشایی  تەكنۆلۆژیای 
شێوەیەكی  بە  پەیوەندییەكان  و  هەوایی 

تایبەتی.
2- بەگەڕخستنی توانا و هەوڵە هونەرییەكانی 
توانا  بەكارهێنانی  و  پلە  به  پلە  م��رۆڤ 
بە  زانستییەكانی تەكنۆلۆژیا، كە هەستێت 
چاودێریكردن و شرۆڤه کردن به  مەبەستی 
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پێشبینیكردنێكی وردی ئه و دیاردانه ی كە 
كارەساتەكانیان لێ ده که وێته وه .

3- خواست لەسەر گەیاندنی ڕێكخستنەكان 
ئامادەكردنی  و  نەتەوەیی  ئاستێكی  لەسەر 
ئامێرەكانی ئاگاداركردنەوەی هاواڵتیان لە 

شوێنی ڕوودانی كارەساتەكە.
ئاگاداركردنەوەی  ڕێكخستنی  توانای   -4
ورد  زان��ی��اری  گەیاندنی  و  پێشوەخت 
هه ر  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  دروس��ت  و 

مەترسییه ك.
زانستیی  توێژینەوەی  بە  هەستان   -5
پەیوەست بە بابەتی زانیاری و وه رگرتنی 

وانە له كارەساتە ڕابردووەكانەوە.
شیاو  ئامڕازی  و  ئامێر  بەكارهێنانی   -6
و  قەباڵندن  بە  پەیوەست  پرۆسەكانی  لە 

هەڵسەنگاندنی كارەساتەكان.
بنچینەیی  پێكهاتەی  بەهێزكردنی  و- 
ناوچەكە بۆ چۆنییەتی بەرەنگاربوونەوە لە 

كارەساتە سروشتییەكان.
دەرچووە  هێڵە  بوونی  و  دروستكردن  ز- 
تایبەتە لەناكاوەكان لەسەر ئاستی هاواڵتیان 
و لەسەر ئاستی خانووەكان و هەتا لەسەر 
ئاستی كەسی-ش كە جێگای جێبەجێكردنە 

لە كاتێكی گونجاودا. 
و  ه����ەرەوەزی  ك��اری  ب��ە  هەستان  ع- 

و  ناوخۆیی  ئاستی  لەسەر  بەشداریكردن 
جیهانی، ئەمیش لە ڕێگای:

لەگەڵ  بەشداریكردن  بە  هەستان   -1
ڕێکخراوە جیهانییەكان و هەرێمییەكان.

2- هەستان بە بەشداریكردن له  چاالكییه 
ستراتیژییه جیهانییه کان بۆ هه ر كارەساتێك.
و  ك��ۆب��وون��ەوە  ل��ەو  بەشداریكردن   -3

كۆنفرانسانەی كە پەیوەستن بەم دیاردانە.
مەترسییەكانی گۆرانكارییە ئاووهەواییەكان 
گەرمیی  پلەی  بەرزبوونەوەی  هۆی  بە 
له   گه رما  په نگخواردنه وه ی  و  زه وی 

به رگه هه وای زه ویدا:
سكرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەكان 
ب��ان ك��ی م��ون ئ���ەوەی ڕاگ��ەی��ان��د كە 
ئاووهەواییەكان  كاریگەریی گۆڕانكارییە 
مەترسیی  وەك  م��رۆڤ��ای��ەت��ی  ل��ەس��ەر 
ئەوەشی  ه��ەروەه��ا  وای���ە.  جەنگەكان 

ڕاگەیاند كە:
تێكڕایی  ئاو و هەوا،  لەگەڵ گۆڕانی   -1
كارەساتە سروشتییەكانی وەك باو و بۆرانی 

بەهێز زۆرتر دەبێت.
بە  یەكگرتووەكانی  ن��ەت��ەوە   -2
ك��ارن��ام��ەی  ل��ە  ل��ەق��ەڵ��ەم��دا  الواز 
چۆنییەتی  دەرب���ارەی  كارەكانیاندا 
كارەساتە  كەمكردنەوەی  بۆ  هەوڵدان 

سروشتییەكان. بەتایبەتی ئەو ڕووداوەی 
كە ناسرا بە تسۆنامیی زەریای هیندی 
هۆی  ب���ۆوە  ك��ە   2004 س��اڵ��ی  ل��ە 
کە  ك��ەس.   200,000 لەناوچوونی 
هاوواڵتیان  زۆری  ژمارەیەكی  دەكرا 
ئامێری  و  هاتبا  گەر  بوایە  ڕزگاریان 
ئاگاداركردنەوەی پێش وەخت دانرابا 

لە شوێنی ڕوودانی كارەساتەكە.
ه�����ەروەه�����ا س���ك���رت���ێ���ری گ��ش��ت��ی 
كە  ڕایگەیاند  نەتەوەیەگكرتووەكان 
گەورەبوونی ئەم كارەساتە سروشتییانە وەك 
بوومەلەرزە و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی 
وێرانبوونی  بۆ  هۆكارن  ....هتد  و  زەوی 

جیهان و زه وی. 
زیادبوونی گۆڕانكارییە ئاووهەواییەكان و 
كارەساتی  ڕوودانی 300  هاوچەشنەكانی. 
سروشتی. لەو كاتەوەی كە وشكەساڵییەكی 
چین  له   و  ئەفریقا  واڵت��ان��ی  لە  بەهێز 
لە  زیانبەخشەكان  الفاوە  یان  ڕوویانداوه . 
ئاسیا و هەندێك ناوچەی ئەفریقا بووە هۆی 

لەناوچوون و زەرەر و زیان.

سەرچاوە:
-ar. wikipedia.org

التدریب  مدیر  الموسی(  -تقریر)جمال 
والبحوث/ دائرە االرصاد الجویە.

Sardar86.rania@yahoo.com
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geology جيۆلۆجى

كەڤرە هاوسەنگەكان
د.ئیبراهیم محەمەد جەزا*

یەكێك لەو دیاردە سەرنجڕاكێش و جوانانەی كە هۆكارە جیۆلۆجییەكان دروستیان دەكەن، ئەو دیاردانەیە كە بە كەڤرە 
هاوسەنگەكان دەناسرێن Balancing Rocks. كەڤری هاوسەنگ بریتییە لە دیاردەیەكی جیۆلۆجی خۆڕسك وه ک ئەوەی 
گابەردێكی زەبەالحی به ردین یان لمین لەسەر شوێنێك یان لەسەر بەردێكی دیکه  هاوسه نگ وه ستا بێت و واش دەردەكەوێت 
كە شلۆقه  و گه ر بینەر سەیری بكات وا هەست دەكات كە هەر ئەو كاتە دەجووڵێت و ده که وێت. ئەم كەڤرانە لە ڕاستیدا 
بە ڕواڵەت وا دەردەكەون كە باری جێگیرییەكەیان شلۆقە، ئەگینا زۆرباش جێگیرن و بە توندی بە بنکه کانیانەوە لە ڕێگەی 
قەدێكەوە پەیوەستن و چەندین ساڵ بەو شێوەیە ماونەتەوە و ده مێننه وه ، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە كە هەرگیز نه جووڵێن، بەڵكو 

بە تێپەڕینی كات دەكرێ بجووڵێت و ئیدی ئەو دیاردەیە بۆ تاهەتایە نه مێنێت.
ئەم دیاردانە لە جیهاندا باڵون و لە زۆرێك لە واڵتانی جیهان تۆماركراون، بۆیە لێرەدا چەند وێنەیەك دەخەینەڕوو كە تەواو 
سەنجڕاكێشن و لەناویشیاندا دیاردەیەكی كوردستانیش پیشان دەدەم. دیاره ئه م که ڤرانه لە كوردستانیش زۆرن، بەاڵم تا ئێستا 
تۆمارنەكراون و وێنه یان باڵو نه کراوه ته وه ، بۆیە پێویستی بە كنە و پشكنین و گەڕانە تا ئەو دیاردانە تۆمار بكرێن و بخرێنە 

پێش چاوی خوێنەران و وەك دیاردەیەكی گونجاو بۆ جیۆتۆریزم باس بكرێ.
كەڤری هاوسەنگی ئۆتا، له ئەمریكا

یەكێك لەو دیاردە جوانانەی پاركی نیشتمانی ئاركس ئەو كەڤرە هاوسەنگەیە كە ڕاسته وخۆ دەكەوێتە نزیك شەقامی سەرەكیی 
چوونەناوەوەی پاركەكە. بەرزی كەڤرەكە 39مەترە و كەڤرە هاوسەنگەكە ڕێك دەكەوێتە بەرزایی 16,75 مەتر. ئەو گابەردە 

گەورەیە، سێ ئه وه نده ی قەبارەی پاسی خوێندنگاكان گه وره یه.
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كەڤری هاوسەنگی شەیتانی لە ئوسترالیا
كەڤری ماربڵ )مەڕمەڕ(ی شەیتانی، یەكێكە دیاردە جوانەكانی ئوسترالیا، دەكەوێتە باشووری ناوچەی تانێنت كریك لە 
بەشی سەرەوەی ئەم واڵتە. ئەم گابه رده  چەوییە زەبەالحە گرانایتییانە كە خڕ بوونەتەوە و قەبارەیان جیاوازە و پانییان 

لەنێوان 50 سانتیمەتر بۆ 6 مەتر دەبێت و بە شێوەی باڵو لە ناوچەكەدا باڵو بوونەتەوە. 

كەڤری هاوسەنگی شێوەسوور
قه باره که ی 5 مەتر سێجایه  لە بەردی لمین، كە بە شێوەیەكی سەرنجڕاكێش و بە تەنیا  وەستاوە و شێوەی هێلكەیی 
هەیە. ئەم بارستەیەكە بریتییە لە بەردی لمین Sandstone و لە نزیك گوندی بانی خێاڵنه له  ناوچەی دەربەندیخان لە 
باشووری شاری سلێمانی لە باشووری كوردستان. ئەم كەڤرە هاوسەنگە شێوەیەكی وەرگرتووە كە باری درێژییەكەی بۆ 
سەرەوە و لەسەر بنكەیەك كە وا دەردەكەوێت، زۆر تەسكە وەستاوە و دەڕوانێت بەسەر گوندی بانی خێاڵندا و ده که وێته  

سەرەتای دەستپێكی ڕێگای شیوەسوور - دەربەندیخان - سەنگاو.
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كەڤری هاوسەنگی كۆلۆرادۆ، ئەمریكا

ئەم كەڤرە هاوسەنگە، دەكەوێتە ناو باخچەی 
ئەم  ئەمریكا.  كۆلۆرادۆی  لە  خوداوه نده كان 
كەڤرە ڕاسته وخۆ لەسەر شەقامی سەرەكییە، 
هەربۆیە زۆرێك لە گەشتیاران بۆ وێنە گرتن 

لەم شوێنەدا دەوەستن.

كەڤری چەوییە كجێراگبۆڵتن لە نەرویج

 5 قەبارەكەی  جوانە،  چه وییه  گابه رده   ئەم 
مەتر سێجا دەبێت و دەكەوێتە سەر ئەو درزە 
گەورەیەی لە ناوچەی شاخی كجێراگی واڵتی 
984م  بەرزایی  لە  گابه رده   ئەم  نەرویج. 
ژێره وه ی  كە  هەڵواسراوە  بنكەكەیەوە  لە 
دیمەنە  ئەو  سەرەڕای  قووڵە.  دەریایەکی 
جوانەی ئەم که دەیبەخشێت، زۆر بە ئاسانی 
دەكرێ و هەر بە پێ  بگەیتە سەر ئەم بەردە 
و وێنەی له سه ر بگریت. ناوچەی شاخەكانی 
كجێراگ بە گشتی شوێنی سەركەوتن و بە 
پێ  ڕۆیشتنە لە واڵتی نەرویج كە گەشتیاران 
سەردانی  و  ده چن  بۆی  پێ   بە  ڕۆیشتن  بۆ 

دەكەن. 
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كەڤری ئاڵتونیی لە واڵتی بۆرما

یەكێك لەو كەڤرە هاوسەنگە جوانانەی واڵتی بۆرما 
لێژاییەك  لەسەر  كە  ئاڵتونی،  كەڤری  لە  بریتییە 
بۆچوونەكانی  بەپێی  یانگۆن.  نزیك  له   وەستاوە 
شێوەیەكی  بە  ئاڵتونییە  كەڤرە  ئەم  واڵتە  ئەو 
كاتێك سەیری  وەستاوە!  بودا  پرچی  لەسەر  سەیر 
هێزی  دژی  كە  دەزانرێ،  وا  دەكەیت،  كەڤرە  ئەم 
و  جوان  زۆر  دیمەنەكەی  و  وەستاوە  كێشكردن 
گابەردەكە  كە  دەكرێ  وا هەست  و  سەرنجڕاكێشە 
بەردەكە  لوتكەی  لەسەر  دەبێتەوە.  تل  خوار  بەرەو 
ئاڵتون  بە  كە  دروستكراوە  بچووك  پەرستگایەكی 
ئاڵتوونه که،   زەردەكەی  ڕەنگە  و  كراوە  ڕووكەش 
بە  ئەویشی  و  ده نوێنێت  گابه رده کەشدا  به سه ر 
ڕەنگی زەرد داپۆشیوە. بووداییەكان بڕوایان وایە كە 
ئەم وەستانە دژی كێشكردنە هانی خەڵك دەدات بۆ 

گەڕانەوە بۆ بووداییزم.

كەڤری قارچك لە كەنساس، ئەمریكا

ئەم كەڤرە شێوە قارچكییە كە هەر ناوی پاركەكەش 
ناونراوه،  قارچكەوە،  گابەردی  پاركی  ناوی  بە 
ویالیەتی  ته ماوییه کانی  گردە  ناوچەی  دەكەوێتە 
ئه نجامی  لە  كەڤرانە  ئەم  ئەمریكا.  كەنساسی 
كەڤرە  بۆ  ناچوونیەك  داماڵینی  و  كەش  کاریگه ریی 
جیاوازەكان دروستبوون و بەو شێوەیەی كە بەشی 
وەستاوە.  نەرمتر  بنكەیەكی  لەسەر  ســەرەوەی 
لمە  بە  كە  لمینەی  بەردە  ئەو  كە  ئەوەیە  ئەمەش 
لەسەر   خۆڕاگرە  و  ڕەق  دەناسرێ،  داكۆتا  بەردی 
چینە نەرمەكانی ژێرەوە وەستاوە و شێوەی قارچكی 

هەڵتۆقیوی وەرگرتووە.
 

*پرۆفیسۆری یاریدەدەر
بەشی جیۆلۆجی، زانكۆی سلێمانی

ibrahim.jaza@univsul.net
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نیگاركێشانی مندااڵن لە 
ڕوانگەی دەروونناسییەوە

یاقووب خزری

بەكەڵكترین  و  باشترین  ل��ە  یەكێك 
و  كەسایەتی  لەسەر  توێژینەوە  ڕێچكەكانی 
نیگاركێشیی  لێكدانەوەی  منداڵ  دەروون���ی 
شتەی  ئ��ەو  ناتوانن  ئ��ەوان  چونکه  مندااڵنە، 
لە  دیکه   واتایەكی  بە  یان  هەیە  لەدەروونیاندا 
دنیای space هزرییاندا ڕوودەدات، بە جوانی 
بیڵێن، تەنانەت لەوانەیە هەر نەیڵێن و بیشارنەوە. 
نیگاركێشان،  لە  كەڵكوەرگرتن  بە  مندااڵن 
لە  پڕە  كە   unconscious نەستییان  ناوەوەی 
حەز، ویست، ئارەزوو و بیرۆکه لە شێوازو هێماو
ڕەنگی  و  فۆڕم  چوارچێوەی  لە   ،symbolic
جودا دەخەنەسەر كاغەز. پێویستە دایك و باوك 

لەگەڵ  هەبێت  ئاشنایەتییان  مامۆستایانیش  و 
هەست و بیرۆکەکانی مندااڵندا، تا بتوانن بواری 
پەروەردەیی منداڵ گەشە پێبدەن، هەروەها ئەو 
یەك  كۆمەڵگادا  پێوانەكانی  لەگەڵ  كردارانەی 
ناگرنەوە بناسن، چونكە هەموو ئەو زانیارییانەی 
دەكەون  دەستمان  نیگاركێشانەوە  ڕێگای  لە 
ئەم  واتای  زانینی  بۆ  واتا  هێمادان،  شێوەی  لە 
هێما و بیرۆکانە پێویستمان بە ئاگاداربوون هەیە 
لێره دا  بوارە.  ئەم  پسپۆڕانی  و  دەروونناسان  لە 
تێگەیشتنانەی  و  هێما  ئەو  واتای  لە  هەندێک 
لەسەری  دەروونناسان  كە  ڕوو  دەخەینە  منداڵ 

كۆكن. 
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وشە بنەڕه تییەكانی ئەم وتاره: نیگاركێشان، 
هێما، ڕەنگ، منداڵ، دەروونناسی

خۆمان  ڕاب���ردووی  لە  ئ��اوڕ  كاتێك 
خۆمان  منداڵیی  قۆناغی  بەتایبەت  و 
ب��اوەڕەی  ئ��ەو  دەگەینە  دەدەی��ن��ەوە، 
نەهامەتییەكان،  ل��ە  زۆر  بەشێكی 
ئ��ازارەك��ان و ح��ەزەك��ان��ی دەوران���ی 
شێوەیەكی  ب��ە  ن��ەدەک��را  منداڵیمان 
بە  و  زم��ان  س��ەر  بیهێنینە  ڕاستەوخۆ 
لە  یا  بۆیە  بڵێین.  باوكمانی  و  دایك 
شەڕ  ڕێگای  لە  یا  یاریكردن  ڕێگای 
لەگەڵ هاوتەمەنەكانمان دەرمان دەبڕی. 
و  لە كێشانی ڕەسم  دیاره زۆرجاریش 
لە  نیشان دەدا و  نیگارەكانماندا خۆیان 
ڕاستیدا نیگاركێشانیش بەشێكی گرنگ 
و  ئ��اوات  ویست،  وەدیهاتنی  بۆ  بوو 
ناوەڕۆكی  گشتی  بە  و  بیرۆکەکان 

نەستی قۆناغی منداڵیمان. 
بە وتەی دەروونناسە لێهاتووەکانی منداڵ، 
خاوەنی  منداڵ  دەروون���ی  پێكهاتەی 
مێكانیزمگەلێكی تایبەتە و منداڵ بە كەڵك 
وەرگرتن لەو مێكانیزمانە بەردەوام خۆی 
نوێ دەكاتەوە. نیگاركێشان یەكێكە لەو 
مێكانیزمە یارمەتیدەرانەی که منداڵ هان 
كەسایەتییەكەی.  بنیاتنانەوەی  بۆ  دەدا 

زۆری  وێکچووییەكی  نیگاركێشان 
ڕێگای  لە  بینین.  خ��ەون  لەگەڵ  هەیە 
خەونەوە پڕۆسەی فێربوون و بیرهاتنەوەی 
دەبێتە هۆی  و  دەبن  ئاسان  ڕووداوەكان 
و  بیرەوەرییەكان  و  بیر  دابەشبوونی 
دروستكردنەوەی  دووب���ارە  دوات��ری��ش 
بە  نیگاركێشانیش  پێشوو.  ڕووداوەكانی 
دەوروبەری  ڕووداوەكانی  شێوە،  هەمان 
دێنێتە  سیستماتیك  مێتۆدێكی  بە  منداڵ 
سەر كاغەز و دەیكا بە نیگار. جا ئەگەر 
خەوتنی  لەبەردەم  دابنێین  بەربەستێك 
پەرێشانیی  تووشی  بێگومان  منداڵدا 
 behavior and و خرۆشان  كرداری 
دانانی  ک��ەوات��ه  دەب��ێ��ت،   emotion
بەربەست بۆ نیگاركێشانیش ئاسەوارێكی 

گەلێک خراپی لێدەكەوێتەوە.
بۆ  كەرەسەیەكە  نیگاركێشان  بەگشتی 
منداڵ بۆ دەرخستنی حەز، ویست، ئاوات 
دەك��رێ  ه��ەروەه��ا  دوودڵییەكانیان.  و 
هەندێك  نیگاركێشانەوە  ڕێگای  لە  هەر 
مەسەلەی گرنگ و په یوەندیدار بە منداڵ 

بدۆزینەوە وەك:
- ن��اس��ی��ن��ی گ��رف��ت��ە دەروون������ی و 

كەسایەتییەكانی منداڵ. 
و  دەرمانی  مێتۆدگەلی  دۆزینەوەی   -

چارەسەركردنی ئەو گرفتانە.
- هەڵسەنگاندنی توانایی هزری مندااڵن لە 

بوارە جیاجیاكاندا.
نیگاركێشانی مندااڵن

مندااڵنە.  دەربڕینی  زمانی  نیگاركێشان 
و  نیگاركێشان  ڕێ��گ��ای  ل��ە  ئ���ەوان 
لە  دەناسرێن.  چیرۆكەوە  گێڕانەوەی 
ڕوانگەی بیاجیه -وە » نیگاركێشان شتێكە 
و  زەینیدا  وێنەی  و  یاریكردن  لەنێوان 
منداڵ لەو ڕێگایەوە جیهانی ڕاستەقینەی 
خۆی وێنا دەکات«)وێسیلكێڕ، وەرگێڕانی 

موخبێر،2000، ل 80(. 
نیگاركێشان، هەستەكان و كەسێتیی منداڵ 
ئاشكرا دەكات و هۆكارێكە بۆ داهێنان، 
هۆکارە بۆ هێمنیی دەروون و هاوسەنگی 
دەدا  ئێمەش  یارمەتی  بیركردنەوەدا.  لە 
جیهانی دەروونی منداڵ بناسین و ئەوەش 
بزانین پێویستییەكانی چین؟ ئایا نەخۆشە 
یان نا؟ كاتێك گەورە بوو، دەیەوێت چ 

پیشەیەك ئەنجام بدا و... هتد.
ناسینی  بۆ  نیگاركێشان  بەكارهێنانی 
دەتوانێت  تەنانەت  مندااڵن،  پرسەكانی 
ئەو مندااڵنەش لەخۆبگرێ كە لە بواری 
زەینی و جەستەییشدا كەمایەتییان هەیە، 
زەین  لە  و  كەمئەندامن  واتایەك  بە  یان 
ئەو  هەروەها  بێبەشن،  ساغ  جەستەی  و 
خۆیان  شوێنكاری  لەگەڵ  مندااڵنەی 

ناسازێن.
قازانجەكانی  لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  بۆ 
كاتی  لە  منداڵ  پێویستە  نیگاركێشان، 
نیگاركێشاندا ئازاد بێت، تا بتوانێت كێشە 
دەروونییەكانی بێنێتە سەر كاغەز )فێراری، 

وەرگێڕاوی سەرافان،1996(
بایەخەكانی نیگاركێشان

خزمەت  لە  سروشتییە  پێویستییەكی   -
گەشە و پێگەیشتنی مرۆڤ

دەربڕینی  بۆ  ڕێگەیەكە  پێویستییە  ئەم 
»خ��ود«)self(ی مرۆڤ و واڵمدانەوە و 
دابینكردنی ئەم پێویستییەش بەر لە هەموو 
شتێك یارمەتیدەری گەشە و پێگەیشتنی 

مرۆڤه.
و  ه��زر  گ��ەش��ەی  هەڵسەنگاندنی   -

تاقیكردنەوەی هۆشداریی منداڵ.
لە  نیگاركێشان  ئاسایی،  مندااڵنی  بۆ 
ماوەی پڕۆسەی گەشەكردن و پێگەیشتنی 

كەلتوور و شێوازی ژیانی منداڵ، گرنگیی زۆری 
هەیە، ئەگەر منداڵ هیچ په یوەندییەكی لەگەڵ 
بوونەوەرەكاندا نەبێت و دەستی پێیان ڕانەگات، 
ئەوكات كێشانی وێنەی بوونەوەر لەالی منداڵ 
جێگەی گرنگیپێدانه. جاری وا هەیە منداڵ لە 
دەروونی خۆیدا هەست بە تاوانباری دەكات و 
ناوێرێ بە ئاشكرا نیشانی بدا، بۆیە ئەو هەستە 
لە نیگارەكانی خۆیدا دەردەخات
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م��ن��داڵ��دا ق��ۆن��اغ��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان 
لە  دەڕوا.  كامڵبوون  ب��ەرەو  و  دەب��ڕێ 
لە  منداڵ  بۆ  زانستییەوە   ڕوانگەیەكی 
گەورەبووندا،  و  گەشە  قۆناغێكی  هەر 
بۆ  ه��ەی��ە  دی��اری��ك��راو  پێوانەیەكی 
پێمان  پێوانەیەش  ئەو  و  نیگاركێشان 
دەڵێت ئایا ئەو منداڵە لە تەمەنی هەشت 
ساڵیدا گەیشتۆتە پێوانە دیاریكراوەکانی 
كێشانی نیگار! بەگشتی ئایا توانیوییەتی 
دەروونناسان  كە  بگات  قۆناغە  بەو 
هەشت  منداڵێكی  دەبێت  وای��ە  پێیان 
گەیشتبێت.  پێی  نیگاركێشاندا  له  ساڵە 
ڕاستییە دەسەلمێنن  ئەو  ئەوانە  هەمووی 
لە گرینگترین  یەكێكه  نیگاركێشان  که 
ڕێگاكان بۆ چوونە ناو نەستی منداڵەوە 
و  ه��زری  گەشەی  ڕادەی  زانینی  و 

دەروونی بزواوی.
گرینگترین پۆلێنبەندی لەو بوارەدا پۆلێن 

بەندیی »لۆكە«یە:
1. »ڕیالیزمی بەختەكی« )تەمەنی 2 ساڵ 
تا 3,5 ساڵ(:  تایبەتمەندیی ئەو قۆناغە، 
دەتوانێت خەت  تەنیا  و   کێشانه  خەت 
بكێشێت و لە كۆتایی و كامڵبوونی ئەو 

داخ��راو  چەماوەی  دەتوانێت  قۆناغەدا 
بكێشێت.

2. قۆناغی »ڕیالیزمی هەڵە« یا » ڕیالیزمی 
لەو  س��ااڵن(:   3,5 تەمەنی  تێكشكاو«) 
نیگاری  كێشانی  به  منداڵ  قۆناغەدا 
ڕیالیزمی دەست پێدەكات، جاری وا هەیە 
جۆرەكانی  جۆراو  بەشە  ناتوانێت  منداڵ 
وێنەكان بە تەواوەتی بكێشێت و ئەوەش 
دەیەوێت  كاتێك  وێنە  بۆ  سروشتییە. 
بكێشێت  وێنەیەک  سەری  لەسەر  كاڵو 
بەراوەژوو دەیكێشێت.  لە ڕوانگەی لۆكە 
ئەو خەسڵەتە تایبەتمەندیی ئەو قۆناغەیە. 
بیر  ج��ۆرەی  بەو  قۆناغەدا  لەو  منداڵ 
دەكاتەوە هەر بەو جۆرە نیگار دەكێشێت، 

نەك بەو جۆرەی دەیبینێت.
3. قۆناغی »ڕیالیزمی هێمایی« )تەمەنی 5 
ساڵ(:  ئەو مندااڵنەی لە ناو بینا بەرز و 
شوقەكاندا دەژین، كاتێك پێیان دەگوترێ 
وێنەی  بكێشن،  خۆتان  ماڵی  وێنەی 
گۆشە  سێ  بانێكی  دەكێشن،  خانوویەك 
و دووكەڵكێشێكی هەیە. واتا وێنەی ئەو 
خۆیدا  بیری  لە  کە  دەکێشێت  خانووە 

وێنای دەکات. 

4. قۆناغی »ریالیزمی فكری« )تەمەنی 5 
خاوەنی  نیگاركێشان  ئیدی  ساڵ(:   8 تا 
هه ندێك فاكتەرە كە منداڵ بێئەوەی كە 
و  هەیە  بوونیان  دەزانێت  بینێت،  بشیان 
چاو  بە  ئەگەر  تەنانەت  لێیان،  ئاگادارە 
پڕۆسەیە  ئەم  ئاكامدا  لە  بینرێن.  نەش 
جۆرە نیگاركێشانێكی لێ دەكەوێتەوە پێی 
دەڵێن: »نیگاركێشی ڕوونبینی« یا »تیشكی 
مرۆڤێك  ئەگەر  نموونە  بۆ  ئیكس«. 
ب��ووە،  ئەسپ  س��واری  كە  بكێشێتەوە 
قاچی ئەوالی ئەسپەكەش دەكێشێت، لە 
حاڵێكدا ئێمە دەزانین قاچەكەی ئەوالی 

سوارەكە نابینرێ.

5. قۆناغی »ڕیالیزمی وێنەیی« )تەمەنی 8 
تا 13 ساڵ(: منداڵ لەو قۆناغەدا ئاگادار 
و  نیگارەكان  كێشانی  له جۆری  دەبێت 
دەتوانێت لە هەموو گۆشەنیگاکانەوە وێنە 
هەموو  ئاگاداری  تەنانەت  و  بكێشێت 
یاساكانی كێشانی دیمەنەكانیشە. بەاڵم بە 
هۆی نەبوونی ئەزموونی شیاوەوە ناتوانێت 
وەدی  خ��ۆی  دڵخوازیی  ئاكامەكانی 

بهێنێت.
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و  نیگاركێشان  هێماكانی 
لێكدانەوەیەكی دەروونناسانە

بۆچوونەكانی  ل��ێ��ک��دان��ەوەی  بەپێی 
قوتابخانەی دەروونشیكاری، نیگاركێشانی 
لەگەڵ  ه��ەی��ە  وێکچوویی  م��ن��دااڵن 
Free association بیرهێنانەوەی ئازاد
 .adults ی گەورەسااڵن و پێگەیشتووان
كاركردەیی  مندااڵندا  لە  مێتۆدەش  ئەو 
و  مەنسور  وەرگێڕاوی  )كۆرمەن،  نییە 
دادس��ت��ان،2000،ل26(. منداڵ لە ڕێگای 
كەسێتی  لە  بەشێك  نیگاركێشانییەوە 
ئێمە  بۆ  خۆی  دەروون��ی  كێشەكانی  و 
وێنە هەستەكانی خۆی  بۆ  وێنا دەکات. 
بەرامبەر ڕووداوەك��ان، ئەوەی كە چۆن 
دەیانبینێت  چۆن  و  دەكاتەوە  لێ  بیریان 

)نوری،2003،ل16(. 
پێویسته بۆ  هەندێك لەو فاكتەرانەی که 
شیکارکردن و لێكدانەوەی نیگاركێشانی 
مندااڵن لەبەر چاو بگیرێ ئەوانەن: فۆڕمی 
لەسەر الپەرەی  نیگاركێشان  دەركەوتنی 
کام  خەتەكان،  ئەستوورایی  كاغەز، 
وێنەیەی پێش کامەیان کێشاوە. ڕەنگەكان، 

وردەكارییەكان، پاككراوەكان و... هتد.
ئاسوودەیی  و  خۆشحاڵی  كاتی  خەت: 
و  ئاشكراتر  شێوەیەكی  بە  خەتەكان 
بەرزتر دەكێشرێن. هێزی ژیان لە ڕووی 
بەرەو  که  دەردەک���ەون  خەتانەوە  ئەو 
لەكاتی  دەکێشرێن.  الپەڕەکە  سەرووی 
الوازیی مێشكدا خەتەكان كورت دەبنەوە 
پێکەڵن.  و  تێکەڵ  هەیە  واش  جاری  و 
شەڕانگێزیشدا،  و  تووڕەیی  كاتی  له 
خەتەكان لەت لەت و گۆشەدار دەبن و 
بە ناو یەکدا دەچن. هەستەكان بە كێشانی 
خەتی باریك و جووڵەی نەرمی دەست، 

دیار دەکەون.
بە  مندااڵنەی  ئەو   :space دەوروب��ەر 
شێوەیەكی گونجاو و ڕێكوپێك وێنەكان 
باری  لە  دەكێشن،  الپەڕەکان  لەسەر 
سەالمەتی دەروونی و نۆرماڵ و هێمندان. 
نیگارێك  لە كێشانی  ئەگەر حەزی  خۆ 
بێت كە سنووری الپەڕەکە تێ بپەڕێنێت، 
تایبەتە  تایبەتمەندییە  ئەو  بڵێین  دەتوانین 
بە مندااڵنی كەم تەمەن، یا دەكرێ هی 
ناتوانن  که  بێت  بیركۆاڵنە  منداڵە  ئەو 
بكەن.  كۆنتڕۆڵ  خۆیان  ماسوولكەكانی 
منداڵی شەرمن، یا لە گۆشەی الپەڕەدا 

وێنه دەكەن، یا لەسەر الپەڕەی بچووک 
نیگار دەكێشن. چونكە لەسەر كاغەزی 
گەورە، خۆیان لێ ون دەبێت و ئەوەش 
پێویستیان  متمانەی  که  ئەوەیە  نیشانەی 
س��ەرەوەی  الی  بەشی  نییە.  خۆیان  بە 
که  فراوانه،  بیر  كەسانی  هی  كاغەز، 
بەها  لە  هێمایەكە  و  ئاسمانە  نیشانەی 
بەرزەكانی مرۆڤ. ئەگەر منداڵ چەپلەر 
نەبێت الی چەپی الپەڕە، هێمایه بۆ خەم 
و ئازار و هەڵكورمان. هەروەها نیشانەی 
ئارەزووی گەڕانەوەیە بۆ قۆناغی منداڵی. 
الپەڕەدا  ناوەڕاستی  لە  که  ئەوانەشیان 
ئەوانەن کە زۆر سەرنج  وێنە دەكێشن، 
خۆیان.  هەستەکانی  و  خۆیان  دەدەن��ە 
ڕاست  بۆ  چ��ەپ��ەوە  لە  نیگاركێشان  
شێوەیەكی  بە  پێشچوونە  بەرەو  نیشانەی 
چەپ،  بۆ  ڕاستەوە  لە  بەاڵم  سروشتی. 
دواوە.  ب��ەرەو  گ��ەڕان��ەوەی��ە  نیشانەی 
خوارەوەی الپەڕە، شوێنی غەریزەكان و 
گەڕانەوەیە بۆ خود و كەسانی خەمۆك 
بەشەی  neurosisئ����ەم  نێرگسی   و 

الپەڕەیان پێ خۆشە بۆ وێنە کێشان. 
وێنەی  منداڵ  كاتێك  م��رۆڤ:  وێنەی 
حەقیقەتدا  ل��ە  دەكێشێت،  مرۆڤێك 
ئارەزووەكانی  بۆ  و  بۆ خۆی  هێمایەكە 
خۆی. بەگشتی ئەگەر وێنەكە ڕێكوپێك 
كێشرابێت، نیشانەی نۆرماڵیی منداڵەکەیە، 
بێت،  زۆر چكۆڵە  وێنەكە  ئەگەر  بەاڵم 
كێشرابێت،  الپەڕەدا  گۆشەیەكی  لە  یا 

واتای خۆ بەكەمزانینە.
پسپۆڕانی  هەموو  جەستە:  ئەندامەكانی 
بواری شیکار و لێكدانەوەی نیگاركێشانی 

ئەندازەی  که  ب��اوەڕەدان  لەو  مندااڵن، 
نیگاركێشاندا  لە  م��رۆڤ  ڕوخ��س��اری 
چونكە  نیگاركێشانە.  بەشی  گرینگترین 
هەیە  ڕاس��ت��ەوان��ەی  ك��اردان��ەوەی��ەك��ی 
نیگاركێشەکە  متمانەبەخۆبوونی  لەگەڵ 
)بووك،1948؛ماشوور،1949؛ هامێر،1958؛ 
كۆپیتز،1968 و 1984 كوتراوە لە الیەن 
وێنەی  مندااڵنەی  ئەو  ع��ەت��اران،2007(. 
خۆیان  دەكێشن،  گەورەیی  به  مرۆڤ 
لە خەڵك به زیاتر دەزانن و زوو تووڕە 
دەبن و هەستیاریشن. بەاڵم ئەگەر چكۆڵە 
بیانکێشن، نیشانەی نوقسانی، خۆبەكەمزان، 

دڵەراوكێ و خەمۆكییە.
ئەگەر قۆڵ و باڵ بۆ وێنەكە نەكێشێت، 
لە  دەست  هێمنایەتییە.  نەبوونی  نیشانەی 
بشاررێتەوە  سەردا  پشتی  لە  یا  گیرفاندا 
ن��ی��ش��ان��ەی ن��ەب��وون��ی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی 
بوونی  و  ت���اوان  ب��ە  هەستکردنه  ی��ا 
هاندەرە  كۆنتڕۆڵكردنی  له  دڵەڕاوكێیە 
شەڕانگێز،  منداڵی  قەدەغەكراوەكاندا. 
دەكێشن  گ��ەورە  م��رۆڤ  ڕوخ��س��اری 
لەبەر  وردەك��اری��ی��ەك��ان��ی  ه��ەم��وو  و 
شەرمن،  منداڵی  ب��ەاڵم  دەگ��رن،  چاو 
و  دەچێت  لەبیر  وردەكارییەكانیان 
قاچ  دەروونبین  مندااڵنی  نایكێشنەوە. 
باری دانیشتندا  لە  یا  ناكێشن  بۆ مرۆڤ 
کراوە  ئەگەر  ددان  و  دەم  دەیكێشن. 
خ��واردن  نیازی  بە  ئ��ەوەی  وەک  بێت 
بێت  شەڕانگێزی  نیشانەی  دەکرێ  بێت 
سێكسییەوە.  بیرۆكەی  به  پەیوەسته  یا 
چاو  پیاوانە.  هێزی  هێمای  چەناگە 
ن��اوەوەی  و  سروشتی  جیهانی  هێمای 
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لە  نیشانەیەكیشە  و  نیگاركێشەکەیە 
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی نیگاركێش. 
فۆڕمی دەم و لووت لە هه ندێك شوێندا 

نیشانەی گرفتی سێكسییە.
منداڵە  لە  گرووپێك  وێنەی 

هاوتەمەنەكان
پێگەی  و  جێگە  منداڵ  وادا  وێنەی  لە 
خ��ۆی لە گ��رووپ��دا دی���اری دەك��ات. 
ناسروشتییەکان زیاتر خۆیان لە دەرەوەی 
جاری  دەكێشن.  گرووپەكەدا  بازنەی 
واش هەیە وێنەی خۆیان بە تەنیا دەكێشن.

وێنەی ئەندامانی بنەماڵە
ئەندامانی  نزیك  لە  خۆی  منداڵ  ئەگەر 
بكێشێت،  ئەواندا  نێوانی  لە  یا  بنەماڵە 
نیشانەی نزیكایەتی ئەندامانی بنەماڵەیە. لە 
زۆرینەی وێنەکاندا تێبینیی ئەوە کراوە كە 
بنەماڵە ڕۆڵی گرنگ و سەرەكی دەگێڕێ 
الی منداڵ و هەمیشەش  كەسێك هەیە 
لەناو بنەماڵەدا زۆرترین سەرنج و سۆزی 
شێوەی  بە  چ  جا  بێت،  لەسەری  منداڵ 
کەسە  ئەو  بۆ  بێت  خۆشەویستی  عیشق 
ئیدی  لێی.  بێت  دڵەڕاوكێ  ترس و  یان 
ئەو كەسە لە زۆرینەی نیگارەكاندا یەكەم 
وێنەیە كە دەكێشرێتەوە. جاری وا هەیە 
لە ناوەڕاستی الپەڕەكەدایه و جاری واش 

هەیە یەكەم کەسی الی چەپە. 
بنەماڵە  ئەندامانی  لە  یەكێك  ئەگەریش 
دوات��ر  و  کێشاوێتی  یا  بێت،  ن��ادی��ار 
کوژاندوویەتییەوە یان ئەوەی كە وێنەی 
ئەوی بە جیا لەوانی دیکه  کێشاوە، ئەوە 
نیشانەی قینی ئەو منداڵەیه لەو کەسە یا 

لەوانەیە غیرەی لێ بكات. 
خۆر 

خۆر  مندااڵندا  نیگارەكانی  زۆرینەی  لە 
و  ئاسایش  هێمای  خۆر  دەكرێ.  بەدی 
خۆشحاڵی و گەرما و هێزه و بە وتەی 
باوکیش دەگرێتەوە.  واتای  دەروونناسان 
باب  و  منداڵ  نێوان  په یوەندی  كاتێك 
لە  خۆرەكە  منداڵ  باشە،  په یوەندییەكی 
حاڵی درەوشانەوەدا دەكێشێت. كاتێكیش 
خۆرەكە  نەبێت،  ب��اش  په یوەندییەكە 
دەكێشێت.  شاخەوە  و  كێو  پشت  لە 
ڕەنگی  بە  بترسێت،  بابی  لە  ئەگەریش 
سووری توند، یا ڕەش، خۆرەكە ڕەنگ 

دەكات.
زەوی و ئاسمان

بە  زەویش  و  پاكی  واتای  بە  ئاسمان   
تەمەنیان  مندااڵنەی  ئەو  ئاسایشە.  واتای 
نیگارەكانیاندا  لە  هیچكات  كەمە،  زۆر 
زەوی ناكێشن، بەاڵم لە تەمەنی 5 یا 6 
ساڵی و سەرەتای دەرككردنی هۆكار و 

ڕووداوەكان زەویش دەكێشن.
درەخت

درەخت  و  دار  وێنەی  لێكدانەوەی  بۆ 
جیا  لێك  بەشەکەی  سێ  هەر  پێویستە 
بكرێتەوە: ڕەگ، قەد و پاشان لق و پۆپ. 
سرووشتییەكانی  گوشارە  هێمای  ڕەگ 
هەیە  وێکچوویی  زۆرترین  قەد  نەستە. 
نیشانەیەكی  و  منداڵەكە  خودی  لەگەڵ 
و  لق  منداڵه.  كەسێتی  ئاشکرای  زۆر 
په یوەندییە  نیشانەی  گ��ەاڵك��ان  پۆپی 

كۆمەاڵیەتییەكانی منداڵە.

كۆاڵن
كۆاڵن  هەبێت،  گرفتێكی  منداڵ  ئەگەر 
پەیوەندیكردن  بۆ  شوێنێكە  خۆی  كە 
لەگەڵ خەڵكانی دیکه، پێچ و پەنای تێدا 
دەبێت. بە گشتی كۆاڵن هێمای هەاڵتن 
و ڕاكردنە. مندااڵنی شاد شەقامەكان پان 
و بەرین دەكێشن و مندااڵنی ناڕەحەت بە 

پێچەوانەوە.
ئۆتۆمۆبێل

ئۆتۆمۆبێل  هاوچەرخدا  كۆمەڵگای  لە   
بۆیە  پیاوانەیە،  هێزێكی  بوونی  نیشانەی 
مندااڵن بەتایبەت كوڕان لە نیگاركێشاندا 
زۆربەی  وەردەگ��رن.  لێ  كەڵك  زۆری 
ئەوەی  بیانووی  بە  هەرزەكاران  زۆری 
یا  دژوارە،  مرۆڤ  وێنەی  كێشانی  كە 
حەوسەڵەی كێشانی مرۆڤیان نییە، خۆیان 
و  دەپارێزن  مرۆڤ  وێنەی  كێشانی  لە 
بە  ب��ەاڵم  دەکێشن.  ئۆتۆمۆبیل  وێنەی 
بڕوای پسپۆڕان وێنەی ئۆتۆمۆبێل نیشانەی 
جۆرێك لە پەیوەستبوونی مرۆڤه به جیهانی 
هاوچەرخەوە.  تەكنۆلۆژیای  و  مۆدێڕن 
دیارە ئەو بۆچوونەش پەیوەستە بە تەمەنی 
منداڵ و كەلتوور و فاكتەرە هزرییەكان 

و هتدییەوه.
ماڵ

لە  زیاتر  ماڵ  مندااڵندا  نیگاركێشانی  لە 
هەموو شتێك دەبینرێ. ئەگەر بە شێوەی 
پەناگایەكی  وات��ای  بیكێشێت  كۆشك 
بەندیخانە  وەك  ئەگەریش  و  دڵخوازە 
بێت، هێمای گوشارە دەروونییەكانی ناو 
بنەماڵەکەیە. ئەگەر جیا لە ماڵەكانی دیکه  

نیگاركێشان، هەستەكان 
و كەسێتیی منداڵ ئاشكرا 
دەكات و هۆكارێكە بۆ 
داهێنان، هۆکارە بۆ هێمنیی 
دەروون و هاوسەنگی لە 
بیركردنەوەدا. یارمەتی 
ئێمەش دەدا جیهانی دەروونی 
منداڵ بناسین و ئەوەش 
بزانین پێویستییەكانی چین؟ 
ئایا نەخۆشە یان نا؟ كاتێك 
گەورە بوو دەیەوێت چ 
پیشەیەك ئەنجام بدا 
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و دیوارەكانیشی بەرز بكێشێت، لە تەمەنی 
5 تا 8 ساڵی نیشانەی شەرمنییە و لەوانەیە 
زۆریش بە دایكیەوە بەسترابێتەوە. دوای 8 
ساڵی نیشانەی خۆبەكەم زانین و تەنیایی 
منداڵە و لە تەمەنی هەرزەكاریدا بە واتای 

هەستیاربوون و شەرمنییەكی زۆرە.
بوونەوەر و ئاژەڵ

وێ��ن��ەی ب���وون���ەوەرەك���ان ه��ۆك��اری 
قسەكردن  بە  و  هەیە  ج��ۆراوج��ۆری 
هۆكارەكان  دەتوانین  منداڵ  لەگەڵ 
بدۆزینەوە. منداڵی گوندنشین یا منداڵیك 
بوونەوەرێکی  خۆیدا  ماڵەکەی  لە  كە 
له  حەزیان  مندااڵنەی  ئ��ەو  یا  هەیە، 
ئەوانەی  یا  ئاژەڵەکانه،  و  ب��وون��ەوەر 
سرووشتییە  ئ��اژەاڵن،  باخچەی  دەچنە 
و  كەلتوور  كەوایە  بكێشێت.  بوونەوەر 
زۆری  گرنگیی  منداڵ،  ژیانی  شێوازی 
په یوەندییەكی  هیچ  منداڵ  ئەگەر  هەیە، 
نەبێت و دەستی  بوونەوەرەكاندا  لەگەڵ 
كێشانی  ئ��ەوك��ات  ڕان��ەگ��ات،  پێیان 
جێگەی  منداڵ  لەالی  بوونەوەر  وێنەی 
لە  منداڵ  هەیە  وا  جاری  گرنگیپێدانه. 
تاوانباری  بە  هەست  خۆیدا  دەروون��ی 
دەكات و ناوێرێ بە ئاشكرا نیشانی بدا، 
خۆیدا  نیگارەكانی  لە  هەستە  ئەو  بۆیە 
منداڵێك  ئەگەر  وێنە  بۆ  دەردەخ��ات. 
كردبێت،  جێگاكەیدا  لە  میزی  شەوێک 
ئەوە لەوانەیە وێنەی بوونەوەرێكی وەك 
مارمێلكە بكێشێت. ئەگەر بوونەوەرێكی 
دڕندە بكێشێت نیشانەی بوونی گوشاری 
نموونە  بۆ  دەیشارێتەوە.  كە  دەروونییە 
دەبێت،  لەدایك  تازە  منداڵێكی  كاتێك 
لێ  غیرەی  ئەگەر  گ��ەورەك��ە  منداڵە 
بكات، له ترس و لە دڵەڕاوكێی خۆیدا 
لەدایک  مندالێکی دیکه   لەوەی کە  یان 
دەبێت، لەوانەیە وێنەی گورگ بكێشێت. 

ڕەنگەكان
بەگشتی دوو دەستە ڕەنگمان هەیە، ڕەنگی 
گەرم و ڕەنگی سارد. ڕەنگە گەرمەكان: 
ورووژێ��ن��ەرن  نارنجی،  زەرد،  س��وور، 
جموجۆڵن،  و  چاالكی  ه��ۆک��اری  و 
ئیلهامبەخشی شادی و ڕووناكیی ژیانیشن. 
سەوز،  ساردەكان،  ڕەنگە  حاڵێكدا  لە 
ناچاالكی،  نیشانەی  وەنەوشەیی،  شین، 
بێ جموجۆڵی و خەمی ش��اراوەن. هەر 
واتای  سایكۆلۆژییەوە  باری  لە  ڕەنگێك 

تایبەتی خۆی هەیە. حاڵەتە دەروونییەكان 
ڕەنگانەدا  لەو  منداڵ،  كەڵكەڵەكانی  و 

دەردەكەون كە زۆرتر بەكاریان دێنێت.
ڕەنگە،  ئارامبەخشترین  س��ەوز:  ڕەنگی 
یا  ترس  یا  ڕەنجێک،  هیچ  كاردانەوەی 

شادی نییە، ڕەنگێكی ئارام و بێدەنگە.
ڕەنگی زەرد: هۆش، ئاوەز و بیر، گەرما 
په یوەندی  جموجۆڵه،  پڕ  ژیانێكی  و 

كۆمەاڵیەتی و بزێویشه.
سەركەوتوو،  و  خۆپارێز  شین:  ڕەنگی 

زۆر بیر دەکاتەوە و خۆڕاگره.
بچووك  زۆر  منداڵی  س��وور:  ڕەنگی 
حەزیان لەم ڕەنگەیە، ڕەنگێكی گەرمە، 

زیندوو و بەهێزە.
ڕەنگی  ج��ووڵ��ەی  ن��ارن��ج��ی:  ڕەن��گ��ی 
تێدایە،  سووری  ڕەنگی  هێزی  و  زەرد 
ڕەنگێكی زیندو و چاالكە، لە هاوکێشەدا 
و  دڵناسكی  نیشانەی  ناسەقامگیرە، 

په یوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی پێوە دیارە.
ڕەنگی پەمەیی: چارەسەری گرفتە و بە 

دوای هێمنیدا دەگەڕێت.
ڕەنگی وەنەوشەیی: سوورێكە که سارد 
كۆنتڕۆڵكراوه،  مەیلێكی  واتا  بۆتەوە. 

هەستێكی دەروونییه لە خەم و تەنیایی.
ڕەنگی قاوەیی: قورس و قایمه، جێگای 
متمانەیه، زیرەكه، دەرككردنی ئەو ڕەنگە 

دژوارە.
چونكە  بێدەنگییە،  ڕەنگی  سپی:  ڕەنگی 
هەموو شتێك تێیدا ون دەبێت، بێ هەست 
و بێ جموجۆڵ، ناسێنەری بێدەنگییە نەك 
و  الوێتی  هێمای  ڕاستیدا  لە  م��ەرگ، 

گەنجێتییە و نەبوونێكە پێش هەبوون.
بێ  زۆره،  بێدەنگییەكی  ڕەش:  ڕەنگی 
داهاتووە و بێ هیوایه، نەبوون و نەمان، 

كۆتایی ڕێگا.
ڕەنگی خۆڵەمێشی: یەکسانیی نێوان ڕەش 
جووڵە،  نە  هەیە  دەنگی  نە  سپییه،  و 
بێدەنگییەكەی ئارامبەخش نییە و جیاوازە 

لە بێدەنگیی ڕەنگی سەوز.
یەكتر:  لەگەڵ  زەرد  و  ڕەش  ڕەنگی 

نیشانەی پارادۆكس و ناكۆكییە.
ئاكام

و  ب��اس  ئ��ەو  هەموو  لە  سەرنجدان  بە 
خواسانەی که كران، دەکرێ بەو ئاكامە 
كەرەستەیەكی  نیگاركێشان  که  بگەین 
گەشەی  ڕادەی  زانینی  بۆ  گرنگە  زۆر 

سۆز و هزر و دەروونی منداڵ. دەشتوانین 
بەشێكی زۆر لە ناسازگارییەكانی دەروون 
تەنانەت  بناسین.  منداڵ  كەسێتی  و 
النی  یا  بكەین.  چارەسەریان  دەتوانین 
بكەینەوە.  ك��ەم  ئاسەوارەكانی  ك��ەم  
و  نیگار  كێشانی  لە  زۆرك��ردن  كەوایە 
نادروستە.  و  نابەجێ  كارێكی  وێنەدا 
نیگاری  بە  بدەین  نمرە  ناكا  پێویست 
مندااڵن و یا تاوانباریان بكەین بەوەی کە 
الیەنیی هونەریی ناتەواوە و سەركۆنەیان 
وێنەدا  كێشانی  لە  دەبێت  منداڵ  بكەین. 
لە  بێت و ك��ەس  ئ��ازاد  ت��ەواوەت��ی  بە 
پێی  ك��اری  وێنەیدا  كێشانی  كاتی 
و  شیکاری  لە  گرنگ  خاڵێكی  نەبێت. 
لێكدانەوەی نیگاركێشاندا ئەوەیە که ئەو 
کاته ئێمه دەتوانین وێنە و هێماكان لێك 
و  وێنە  ئەو  جارێک  چەند  كە  بدەینەوە 
هێمایانه لە وینەکێشانیاندا چەندبارە ببنەوە.
نیگاركێشان  بڵێین  پێویستە  كۆتاییدا  لە 
گەشە  ڕادەی  ناسینی  كەرەستەی  تەنیا 
منداڵ  ناسازگارییەكانی  یا  سەالمەتی  و 
پشتی  دەكرێ  كاتانەدا  لەو  بەڵکو  نییە. 
پێ ببەسترێ كە النی كەم دوو پسپۆڕی 

سەربەخۆ، لە سەری كۆك بن.

سەرچاوەكان:
نقاشی   ،1997 آ نا  ف��راری،  اولیوریو   -
كودكان و مفاهیم آ ن، ترجمة عبدالرضا 

صرافان، تهران، انتشارات دستان.
آ نجل  سیكلر،  و  وی  گلین  توماس،   -
ام جی 2000؛ مقدمه ای بر روانشناسی 
مخبر،  عباس  ترجمة  كودكان،  نقاشی 

تهران، طرح نو.
- كرمن، ال 2000؛ ترجمة محمود منصور 
و پریچهر دادستان، تهران: انتشارات رشد

وتارەكان
ارزشهای  2007؛  ابوالفضل  عطارانو   -
نشریه  كودكان،  نقاشی  در  روانشناختی 

پیوند، شماره 12
هنر و كودكان  فریده 2003،  نوری،   -
استثنایی،  تربیت  و  تعلیم  نشریه  معلول، 
و  آ م��وزش  سازمان  انتشارات  تهران: 

پرورش استثنایی، شماره 22 و 23.
نقاشی  تحلیل   ،2012 رضوان  نظری،   -
كودكان، برگرفته از سایت ماگ ایران .
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ڕووی  له   ل��ەوه ی  جگە  خۆشتن 
به  گ��ه وره  سوودێکی  تەندروستییەوە 
دەگەیەنێت،  نەوجەوانان  و  مندااڵن 
که چی منداڵ به تایبه تی، حه ز به  خۆشتن 
ناکه ن و كەمێك دژوارییان بۆ دروست 
هەندێك ڕێگەی  پێویستە  بۆیە  دەكات، 
خۆشیبەخش بزانین و منداڵەكەمانی پێ  
ئاشنا بكەین تا حەزیان لەخۆشتن بێت. 

وه ک:
ببەیتە  منداڵەكەت  دەتەوێت  كاتێك   -
مه ستێنه.  هه ڵی  یاری  له سه ر  گەرماو، 
به ڵکو  بجووڵێت.  ڕقی  دەكات  وا  ئەمە 
ئاگاداری بكەرەوە كە دەتانەوێت دوای 

تەواوكردنی یاری، بچنە گه رماو.
سەری  نه کات  حەز  منداڵ  لەوانەیە   -

ئاو دەچێتە  بشۆررێ، چونكە هەندێجار 
چاویەوە  دەچێتە  كەف  یان  دەمیەوە 
پێویستە  بۆیە  دەکزێنێتەوە.  چ��اوی  و 
خۆیان  ئ��ارەزووی  بە  بدەین  ڕێگایان 
بن  سه ربه ست  و  بجووڵینن  سەریان 

لەكاتی سەرشتندا.
بخەیتە  دەس��ت  دەت��ەوێ��ت  كاتێك   -
پێی  بكەرەوە.  ئاگاداری  پێشتر  قژیيەوە، 
بڵێ  که دەتەوێت دەست بخەیتە قژیەوە 
و بژمێره 1 و 2 و 3 ئینجا ده ست پێ 

بکه.
هاتنەخوارەوەی  لە  منداڵ  هەندێك   -
كەف و ئاو لە سەریيانەوە بۆ ناو چاو و 
ده م و لوتیان نیگەران دەبن، بۆیە باشتر 
دەستی خۆت،  بە  ناوچه وانیه وه   لە  وایە 
ڕێگری بکەی لە هاتنەخوارەوەی ئاو و 

كەفاو.
دووشی  ئاوی  لە  منداڵ  هەندێجار   -
بارەدا  لەم  بۆیە  دەترسێت،  گەرماوه که 
منداڵەكە  س��ەری  قاپ  بە  وای��ە  باشتر 

بشۆررێ.
ئ��ارەزووی  منداڵەكەمان  بۆئەوەی   -
وای��ە  ب��اش  ب��ک��ات،  زی���اد  خۆشتنی 
بارودۆخێكی لەباری بۆ دروست بكەین 
دابین  بۆ  بە گەرماوی  تایبەت  یاریی  و 
بکه ین و ئەو شامپۆیانە به کار بهێنین که  

به  نه خشی ڕەنگاوڕەنگ نه خشێنراون.
- باش وایە بۆئەوەی منداڵ لە گەرماو 
خۆشتن،  بە  بێت  ئاشنا  و  نەترسێت 
لە گەرماوەكەدا و  لەگەڵیدا بێت  دایك 
پێكەوە  و  خۆشتن  لەسەر  بهێنێت  ڕای 
پێ  ڕێگەی  هه روه ها  بكەن.  گەرماو 
بدات بووكەڵەی تایبەت بە خۆی بهێنێتە 

گەرماوەكەوە و بیشوات.

لە فارسییەوە:
ڕەوەز ئەبوبەکر ساڵح

سه رچاوه:
گۆڤاری سیب سبز.  ژمارە 65

بۆچی 
منداڵەكانمان 

حەزیان 
لەخۆشتن نییە؟
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تەندروستیی مێشكی باوك 
پەیوەندی هەیە بە هەڵسوكەوتی 

منداڵەوە
سارا گلین
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باوك، دەكرێ پەیوەندی و كاریگەریی 
گەشەكردنی  و  هەست  ب��ۆ  هەبێت 
لە  الیەنە  ئ��ەم  منداڵ.  هەڵسوكەوتی 
توێژینەوەیەكی نوێدا كە لە ڕۆژنامەیەكی 
خراوەتەڕوو،  كراوەتەوە،  باڵو  مندااڵندا 
كە شیكردنەوە بۆ زیاتر لە 31000 سی 
و یەك هەزار منداڵی نەرویجی و دایك 

و باوكیان كراوە.
زۆربەی توێژینەوەكانی پێشووتر، ئەوەیان 
مێشكی  تەندروستی  كە  داوە  پیشان 

دایك، لە ماوە و دوای دووگیانییەكەی، 
تەندروستی  لەسەر  كاریگەریی  دەكرێ 
م��ن��داڵ��ەك��ەی ه��ەب��ێ��ت. ی��ەك��ێ��ك لە 
ئەزموونە  كە  دەریخست  توێژینەوەكان 
پێشووەكانی مندااڵن لەگەڵ دایكێكدا كە 
ئازاری چەشتووە بە دەست نەخۆشییەكی 
تووند و مەترسداری مێشكەوە، دەکرێ 
لەسەر  هەبێت  درێژخایەنی  كاریگەریی 

تەندروستی و گەشەی منداڵەكە.
سەرپەرشتیاری  كفالێفاگ،  لیز  ئانی 
لە  دكتۆرا  كاندیدی  و  توێژینەوەكە 
سایكۆلۆژیا لە زانكۆی بێرگن لە نەرویج، 
ئاماژە  ئەم توێژینەوە  ئەنجامەكانی  وتی: 
ئەوەیە  ئەویش  دەك��ەن،  ڕاستییەك  بۆ 
هۆكار  باوك،  مێشكی  تەندروستیی  که 
بۆ  دەردەبڕن  مەترسیدار  فاكتەرێكی  و 
مێشكی  تەندروستیی  منداڵ.  گەشەی 
و  بدرێتەوە  لێ  ئ��اوڕی  پێویستە  باوك 
بخورێ،  خەمی  و  بدرێ  پێ  گرنگی 
ئەمەش لە ڕێگەی پشكنین و كردەوەی 

چاالكیی كلینیكیەوە.
باوكان  لە  پرسیاریان  شارەزایان  تیمی 
بۆ  چ��وار  لە  دایكان  كاتێك  ك��ردووە 
پێنچ مانگی دووگیانیدا بوون. پرسیاریان 
مێشكیان  تەندروستیی  دەرب����ارەی 
بە  هەستیان  ئەوان  نموونە،  بۆ  كردووە، 
ترس  و  بێزاری  و  وەڕسی  و  نیگەرانی 

كردووە یان نا!
خرایەڕوو  دایكان  مێشكی  تەندروستیی 
بە  ل��ەالی��ەن دای��ك��ان خ��ۆی��ان��ەوە، زۆر 
ئاسایی  هەڵسوكەوتی  ه��ەروەك  باشی 
هەستی  گ��ەش��ەی  و  كۆمەاڵیەتی  و 

منداڵەكانیان تا تەمەنی سێ ساڵی.
كفالیفاگ ڕوونی كردەوە: زیاتر تەماشای 
تایبەتییەكانیان كردووە  نەخۆشییە  نیشانە 
زانیارییەكانیان  زاناكان  مندااڵندا،  لە 
لەسەر بنەمای ئەوەی مەزاجی بەردەوامی 
بە  ئایا  كردووە،  ئەزموون  كاتیان  یەك 
شەڕ هاتوون و كەوتوونەتە ناو شەڕەوە! 
یان هەستی بێزاری و وەڕسی و توڕەیی 

و ناجێگیریان البووه!
بێزاری  و  وەڕس��ی  بەرزەكانی  ئاستە 
سایكۆلۆژی و دەروونی، ئاماژەی پێكراوە 
و دانیان پێداناوە لەالیەنی 3%ی باوكانەوە، 
ڕاس��ت��ەوخ��ۆی��ان  پ��ەی��وەن��دی  تیمەكە 

دۆزیوەتەوە لەنێوان تەندروستیی مێشكی 
باوك و گەشەی منداڵدا.

كێشەی  زۆرت��ری��ن  م��ن��دااڵن��ەی  ئ��ەو 
 3 تەمەنی  لە  س��ۆزداری��ان  و  هەست 
ساڵیدا هەبووە، ئەوانە بوون كە باوكیان 
بوون.  كەس  تووڕەترین  و  وەڕسترین 
توێژینەوەكان ئاماژەیان بەوە كردووە كە 
ڕوونی  پەیوەندییەكی  توێژینەوەیە  ئەم 
هۆ و ئەنجامی ڕاستەوخۆ پیشان دەدات.

كردۆتەوە  ڕوون  ئەوەیان  نووسەران 
جیاواز  و  گونجاو  م��ان��ای  چەندین 
پەیوەندی  بۆ  دەكرێ  كە  هەیە  بوونی 
ڕوونی  نموونە،كفالێفاگ  بۆ  دابنرێ. 
جینێكی  باوكان  كردۆتەوە،لەوانەیە 
هەروەها  منداڵەكە،  بدەنە  مەترسیدار 
دایكەكەش  بۆ  مێشك  تەندروستیی 
هۆی  بە  هەبێت  كاریگەری  دەتوانێت 
پەستی و توڕەیی و وەڕسی باوكەكەوە. 
هۆكاری  دەبێتە  ئ���ەوەش،  س���ەرەڕای 
هێشتا  که  كۆرپەلە  لەسەر  كاریگەری 

لەدایك نەبووە.
مندااڵن  پرۆفیسۆری  ئەمسترون،  دانیال 
بۆ  مەیلمان  سەنتەری  بەرێوەبەری  و 
گەشەی منداڵ لە زانكۆی مەیامی میلەر، 
لە بەشی پزیشكی، وتی: "ئەگەر باوكێك 
تاڕادەیەكی زۆر پەست و خەمبار بێت، 
ئەوا لە ماوەی دوو گیانیی خێزانەکەیدا 
ك��اری��گ��ەری��ی دەب��ێ��ت ل��ە دەردان���ی 
چۆن  وەک  دایكەكە،  هۆرمۆنەكانی 
كەسایەتی  و  خەوتن  لە  كاریگەریی 

مێشكی خۆیشی هەیە".
ئەم توێژینەوە وێنەیەكی زیاتر و تەواوتر 
نەخۆشی  بارەی  لە  كاتێك  دەبەخشێت. 
و تەندروستیی مێشكەوە قسە دەكەین و 
ڕێگە لەم شتانە دەگرین که لە مندااڵندا 
بە  پێویستمان  دڵنیاییەوە  بە  ئەوا  هەیە، 
قۆناغی  دەربارەی  دەبێت  سەرچاوەكان 
و  دایك  دەرب��ارەی  لەدایكبوون  پێش 
باوك، بۆئەوەی بزانین لە چ بارودۆخێكی 

دەروونیدا ژیاون.

لە ئینگلیزییەوە: عەلی

سەرچاوە: 
www.medicalnewstoday.com
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agryculture کشوکاڵ

هێمن ئیبراهیم ئەحمەد

ژیـانی ڕووەك  
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هەر لە سەرەتای پەیدابوونی ڕووەكەوە 
لەسەر زەوی، هەریەكە لە فاكتەرەكانی ئاو 
و باو بەرد و چەندین جۆر سیستمی خاك 
Soil systems بە یارمەتی زیندەوەری ورد 

و گیانلەبەری جیاواز، كاریان كردۆتە سەر 
ڕووەكەكان بۆ گەشەكردن و باڵوبوونەوەی 
لە هەموو ژینگە جیاوازەكانی گۆی زەویدا.
بۆ  و  زی��ن��دووە  بوونەوەرێكی  ڕووەك، 
گەشەكردنی، پێویستی بە ئاو و هەوا و خاك 
گرنگی  سەرچاوەیەكی  بە  ڕووەك  هەیە. 
خۆراكی دادەنرێ. لە جیهاندا نزیكەی 380 
نزیكەی  پۆلی جیاجیای ڕووەك هەیە. كە 
هەموو سەر زەوییان داپۆشیوە چ لە وشكانی 
یان لەناو ئۆقیانوس و دەریا و دەریاچە و 
ڕووبارەكان و تەنانەت ئەو شوێنانەش كە 
گونجاو نین بۆ ڕووەك وەك بیابانە ساردەكان 

خۆیان  و  تێدایە  تایبەتی  ڕووەك��ی  كە 
ژینگەیەكانی  هۆكارە  لەگەڵ  گونجاندووە 

ئەو ناوچەیەدا.
زۆر  تاڕادەیەكی  ئەگەرچی  ڕووەكەكان 
دەوروبەر  ژینگەی  لەگەڵ  دەتوانن خۆیان 
لەسەر  دەك��ەن  ملمالنێش  بەاڵم  ڕابهێنن، 
ئاو و خواردن. هەر  جێگە و ڕووناكی و 
جۆرە ڕووەكێكیش ڕەنگی تایبەتی و گوڵ 
و بۆن و تامی خۆی هەیە له تونی و ترشی 

و تاڵی و شیرینی.
بێگومان  هەر جۆرە ڕووەكێك، ژینگەیەكی 
و  گەشەكردن  بۆ  هەیە  خۆی  بە  تایبەت 
لە  هەن  هۆكار  چەندین  كە  پێگەیشتن، 
گەشەكردن  سەر  دەكاتە  كار  ژینگەدا 
كاریگەریی  نموونە:  بۆ  باڵوبونەوەیان،  و 
ئاو  هەڵسوڕێنەری  بە  كە  خۆر  ڕووناكیی 
دادەن��رێ��ت. %98  زەوی  ه��ەوای گۆی  و 
سەر  دەگاتە  كە  وزەی  ئ��ەو  99%ی  بۆ 
یەكەم  ڕووەك  دێت.  خ��ۆرەوە  لە  زەوی 
تیشكی  ڕووناكیی  بە هۆی  بوونەوەرە که 
دادەمەزرێنێت.  خۆی  بۆ  ژی��ان  خ��ۆرەوە 
ئەمەش بە هۆی پرۆسەی ڕۆشنەپێكهاتنەوە 
لە  بریتییە  ك��ە   ،Photosynthesis

دروستبوونی شەكر لە خانە ڕووەكیەكاندا، 
ئەویش بە کارلێکی دوانۆكسیدی كاربۆن 
تیشكی  ڕووناكی  ك���ردارەدا  لەم  ئ��او.  و 

بە  بەاڵم  دەبینێت.  سەرەكی  ڕۆڵی  خۆر 
شێوەیەكی گشتی پێویستی ڕووەكەكان بۆ 
ڕووناكی، جیاوازە. هەیانە حەز بە ڕووناكی 
جۆرە  ئەم   Helophytic plants دەكەن 
وەك  بژین  سێبەردا  لە  ناتوانن  ڕووەكانە 
ناكەن  ڕووناكی  بە  حەز  هەشیانە  سنۆبەر. 
Sciophytic plants ئەم جۆره یان لەكاتی 

بوونی ڕووناكیدا گەشەیان سست دەبێتەوە. 
واتە لە تاریكیدا باشتر گەشە دەكەن، وەك 
و  خەزازییەكان  و  خشۆكەكان  ڕووەك��ە 
جۆری  دووانە  لەم  جگە  سەرخەسیەكان. 
دەوترێت  پێیان  كە  هەیە  ڕووەك  دیکەی 
ئەمانە   ،Mesophytes بێباكەكان ڕووەكە 
باكیان نییە لەبەر هەتاو بن یان لە سێبەردا، 
بۆ خۆیان دەژین و گوڵ و تۆ دەكەن، وەك 

 .Cupressuss ڕووەكی
كاریگەری تیشكی UV لەسەر ڕووەك

واتە  Ultravioletه  كورتكراوەی   UV

تیشكی ژوور وەنەوشەیی. درێژی شەپۆلی 
ئەم تیشكە لەنێوان 10 تا 400 نانۆمەتردایە، 
سەر  دەگاتە  1%ی  نزیكەی  تیشكە  ئەم 
 100 ل��ە  ك��ە  ش��ەپ��ۆالن��ەی  ئ��ەو  زەوی. 
نانۆمەتر كورتترن، جگە لەوەی كە ناهێڵت 
لە خۆر وەربگرێ ،  تەواو  ڕووەك سوودی 
لەناوبردنی  و  ژەهراویبوون  هۆی  دەبێتە 
ڕووەكەكان. هیچ هۆكارێكی خۆپاراستنیش 
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لە ئارادا نییە بۆ خۆپاراستن لەم تیشكە جگە 
 .Ozone هەوا  بەرگە  ئۆزۆنی  چینی  لە 
چینی  ئەم  هۆی  بە  زیندەوران  هەموو  كە 
ئۆزۆنەوە لە تیشكی UV پارێزراون. ئۆزۆن 
زەوی.  لەسەر  ناودەبرێ  ژیان  پسوڵەی  بە 
ئەم چینە   12 بۆ 50 كم بەرزە لە ڕووی 
پااڵوتنی  بۆ  وایە  فلتەرێك  وەك  زەوییەوە. 
سەروو  تیشكی  مژینی  و  خۆر  تیشكی 
وەنەوشەیی. هەر لەبەر ئەمەیە كە باس لە 
مەترسیی تەنكبوونی ئەم چینە دەكرێت، بە 
هۆی پیسبوونی ژینگە و دیاردەی قەتیسمانی 
تەنكبوونەوەی  لەگەڵ  چونكە  گەرمییەوە، 
تیشكی  تێپەڕبوونی  دەرفەتی  چینە،  ئەم 
سەروو وەنەوشەیی زیاتر دەبێت و ژمارەی 
جۆری ڕووەك كەم دەبێتەوە و پرۆگرامی 
دابینكردنی خواردەمەنی لەسەر زەوی تێك 
دەچێت و پاشان ژیان دەبێت بە تراژیدیا و 

ئاكامی خراپی لێ  دەكەوێتەوە.
خــاك و ڕووەك

ڕووەك ڕۆڵێ�كی گرنگ و بەرچاوی هەیە 
لە قۆناغە سەرەتاییەكانی كرداری پێكهاتنی 
بنەڕەتی  پێكهاتەی  چوار  لە  خاك  خاكدا. 
پێكدێت که بریتین لە ماددەی كانزایی و 
ئاو  و هەوا لەگەڵ ماددەی ئۆرگانی. خاك 

 Humus بە هۆی ڕێژەی جۆری هیومس
سروشتییەوە  ڕووەكی  لە  كە  دەناسرێتەوە، 
پەیدادەبێت. دوای هەڵوەرینی پاشماوەكانی 
ڕووەك، وەك گەاڵ و ل�ق و گوڵ و گۆپكە 
زیندەوەرە  لەالیەن  پاشان  خ�اك.  سەر  بۆ 
بچووكەكانەوە كە لەسەر زەوی یان لەژێر 
دەكرێنەوە.  شی  و  دادەڕزێنرێن  زەویدان 
كە  دەبێت،  پەیدا  هیومس  ماددەی  دواتر 
بە  هەیە  »جێڵ«ی  شێوە  ڕەشی  ڕەنگێكی 
گوێرەی ڕێژەی ماددەکە ڕەنگەکەی تێرتر 
دەبێت ڕەنگێکی مەیلەو ڕەش بە توێكڵی 
سەرەوەی خاك دەبەخشێت. بە شێوەیەكی 
زانستی ئەگەر هاتوو خاكێك بە ڕێژەی لە 
سەدا یەك 1% هیومسی تێدا بێت، ئەوە ئەو 
دادەنرێ،  پیت  بەبێ  یان  هەژار  بە  خاكە 
چونكە ئەم ماددەی هیومسە، بە سەرچاوەی 
ڕێژەی  ئەگەر  بەاڵم  دادەنرێ .  هێزی خاک 
هیومس لەخاكدا بگاتە 1-4% ئەوا بە خاكی 
ڕێژەی  خاكێكیش  هەر  دەناسرێ.  ڕەش 
بوو،  زیاتر  لەوە  یان  بوو،  هیومسی %8-4 
پ�ێی دەوترێت خاكی بەپیت. مەرجیش نییە 
هیومسی  ڕێژەی  ڕەش،  خاكێكی  هەموو 
هۆی  بە  هەندێجار  چونكە  بێت،  ب��ەرز 
 Stormwater ئاوەڕۆوە ڕۆیشتنی  خراپیی 

خاك مەیلەو ڕەش دەردەكەوێت.
ڕووەك و ئاو

وەك هەموو زیندەوەرانی دیکە، ڕووەكیش 
بێ  ئاو ناتوانێت بژی. ڕووەك بێ  وچان بە 
هۆی ڕەگەوە و لەڕێی دەمیلەی ڕەگەکانەوە 
وەردەگ��رێ��ت.  خاك  لە  ئاو   ،Stomata

دارەك���ەوە  ق��ەدی  ڕێگەی  لە  ئ��اوە  ئ��ەو 
ڕادەكێشرێت بۆ سەرەوە و دواتر بە لق و 
ئەو  دەبێتەوە.  باڵو  گەاڵكانی ڕووەكەکەدا 
لەناو گەاڵی ڕووەكدا هەیە لەڕێی  ئاوەی 
گازگۆڕكی و بە هەڵمبوونەوە دەگەڕێتەوە 
ناو هەوا. لەبەرئەوە ڕووەك پشت بەو ئاوە 
ڕەگدایە  دەوروب���ەری  لە  كە  دەبەستێت 
هەر  ڕووەك��دا  گ��ەاڵی  لە  خاكدا.  لەناو 
هۆی  دەبێتە  دەكرێتەوە  كە  دەمیلەیەك 
كردنەوەی بۆشاییەك و گۆڕینەوەی گازی 
تێدا ڕوودەدات. ئەو بۆشاییە بە شێ و به 
ئاو تێره، هەتا ئەو دەمیلەیەش كراوە بێت 
ئاو و شێیەکه لە ناوەوەی گەاڵکەوە بەرەو 
دەرەوەی گەاڵکه دەچێتە دەرەوە. لە كاتی 
بەاڵم  شێیە.  تێر  دەمیالنە  ئەو  بادا  وەستانی 
ئارەقە Transpiration بەرز دەبێتەوە و بە 
هەموو شێوەیەك ئاو لە ڕووەك كەم دەبێتەوە 
و ڕێژەی وشكبوونەوە بەرەو زیاتر دەڕوات.
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ڕووەك  ه��ەن��د ێ��ک 
پێویستی  ه��ەی��ە 
زۆری�����ان ب���ە ئ��او 
بە  زۆر  و  ن��ی��ی��ە 

تووندی بەرهەڵستی بێ  ئاوی دەكەن وەک 
جۆرە  ئەم   .Xerophytes ڕووەكەكانی 
ڕووەكە لە ناوچە كەمبارانەكاندا بە زۆری 
دەبینرێن. بە جۆرێکه کە دەتوانێت ئاو بۆ 
خۆی پەیدا بكات. بۆ نموونە ڕەگی زۆر 
بەرەو قواڵیی ناو خاك دەڕوات و لە قواڵیی 
خاکدا خۆی باڵو دەكاتەوە بۆ دابینكردنی 
ئەم  گەاڵی  لەمەش  جگە  پێویست.  ئاوی 
دەرزیلەیین،  و  باریكن  ڕووەكانە  جۆرە 
ئەمەش یارمەتی ئەوە دەدات  كە شێ  لە 

هەوا وەربگرێت. 
بۆ  پێویستییان  ڕادەی  دیکه  ڕووەك���ی 
پێویستی  هەیە  ڕووەك  ج��ی��اوازە:  ئ��او 
مامناوەندی هەیە بۆ ئاو وەك ڕووەكەكانی 
ڕووەك  دیکەی  جۆرێكی   .Mesophyte

خۆیان  پێداویستی  هەیە  توانایان  كە  هەیە 
ئاوییدا  كەم  لەكاتی  واتە  ئاو،  بۆ  بگۆڕن 
بوونی  لەكاتی  و  دەوێ��ت  كەمیان  ئاوی 
ئاودا ئاوی زۆریان دەوێت. ئەم جۆرە پێیان 
دەوترێت Tropophyet. لەگەڵ ئەمانەشدا 
نییە  ئاوییان  كەم  توانای  ڕووەك  هەندێک  
گەاڵكانیان دەوەرێنن بۆ پاراستنی ئەو بڕە 

ئاوەی كە لە ڕووەكەكەدایە. 
بە شێوەیەكی گشتی، نەبوونی ئاو لە خاكدا، 
وشكبوونەوەی  و  لەناوبردن  هۆی  دەبێتە 
هەبێت،  خاكدا  لە  ئاو  دەشێت  ڕووەك. 
بەاڵم ڕووەك ڕووبەڕووی وشكبوون بێتەوە، 
ڕووەكەكە  كە  ئ��ەوەی  هۆی  بە  ئەویش 
ناتوانێت لەڕێی ڕەگەكەیەوە ئاو وەربگرێت. 
یان  لە دوو كاتدا ڕوودەدات.  ئەم حاڵەتە 
بە هۆی بەرزی ڕێژەی خوێوە لە خ�اكدا، 
چونكە لەم كاتەدا خاك بە هۆی خاسییەتی 
ئەسمۆزییەوە Osmosis ئاو لە ڕووەكەوە 
پلەی  نزمی  کاتی  لە  یان  وەردەگرێتەوە. 
ئاوی دەوری ڕەگ كە  بەستنی  گەرما و 
ڕووەكەكە ناتوانێت سوودی لێ  وەربگرێت.

پلەی گەرمی و ڕووەك
دەستنیشانكردنی پلەی گەرمی لە ژینگەدا، 
هۆكارێكی گرنگە، چونكە هەموو جۆرە 
ئاژەڵی،  یان  ڕووەك��ی  چ  زیندەوەرێك 
دیاریكراو  گەرمییەكی  ڕادەی  لەنێوان 
یان سەرمایەكی دیاریكراودا ژیان بەسەر 

دەبەن. ئەوەش بەندە بە ڕاهاتن لەو بوارەدا. 
فیسۆلۆژییەكان  دیاردە  هەموو  گشتی  بە 
لە   Physiological processes

ڕووەكدا وەك چەكەرەكردن، گوڵگرتن، 
ڕۆشنەپێكهاتن و هەناسەدان، لە بواریكی  
گونجاوی گەرمیدا كارو چاالكیی خۆیان 
كتوپڕ  گۆڕانیكی  هەر  لەبەرئەوە  دەكەن. 
لە پلەی گەرمیدا، دەبێتە هۆی تێكچوونی 
بۆ نموونە گەرمیی  كارە فیسۆلۆژییەكان. 
زۆر، لە بواری هاوسەنگیی ئاوی خانە و 
دەگەیەنێت،  ڕووەك  بە  زیان  شانەكاندا، 
دەبێت  زیاتر  ئاو  هەڵمبوونی  بە  چونكە 
ه��ەروەه��ا  دەب��ێ��ت��ەوە.  وش��ك  ڕووەك  و 
بە  گەرما  پلەی  زۆری  نزمبوونەوەی 
وەرینی  هۆی  دەبێتە  زۆر،  ڕادەی��ەك��ی 
گەاڵی ڕووەكەكان. چونكە ئاوی ناو خانە 
و شانەكان دەیبەستێ  و دەبێت بە كریستاڵی 
دەك��ات.  بریندار  خانەكان  و  سەهۆڵی 
ئەگەرچی میكانیزمی بەرگریكردن لەالیەن 
هەندێک ڕووەكەوە بە هۆی گەاڵڕێزانەوە 
ئەنجام دەدرێ، بەاڵم ئەگەر نزمبوونەوەی 
پلەی گەرما بگاتە پلەی بەستنی ئاو، یان 
لەژێر پلەی بەستندا بوو، ئەوا دەبێتە هۆی 
ئەگەرچی  ڕووەك.  وشكبوونی  و  مردن 
ڕووەك دەتوانێت تا ماوەیەكی كورتخایەن 
تووشی  سەرئەنجام  بەاڵم  بێت،  خۆڕاگر 

وشكبوونەوە و سیس بوون دەبێت.
ڕووەك و هەوا

78%ی  لە  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  ه��ەوا 
كە  ئەوەی  ئۆكسجینە.  21%ی  نایترۆجینە، 
دەمێنێتەوە بریتییە لە دوانۆكسیدی كاربۆن 
هەندێک   و  ت��ۆز  و  دووك��ەڵ  و  و  شێ  
 Wind گازی دیکە. زەوی بە بەرگه هەوا
گیانلەبەرانی  و  ڕووەك  و  دراوە  دەورە 

دیکە سوود لە گازی دانۆکسیدی کاربۆن 
وەردەگرن  هەوا  ناو  ئۆکسجینی  گازی  و 
دەهێنن.  بەكاری  ژیانیان  بەردەوامیی  بۆ  و 
بوونی هەوا لە ژینگەدا ڕۆڵێكی بەرچاوی 
بۆ ڕووەك، وەك  هێزی  بەتایبەت   هەیە، 
فیزیكی  لەسەر قەد و گەاڵی  ڕووەك، بۆ 
نموونە گواستنەوەی  تۆو و كەڕوو و تۆز 
و هەاڵڵە لە شوێنكەوە بۆ شوێنكی دیکە. 
زەوی،  گۆی  بەرگەهەوای  هەوای  چینی 
بەردەوام لە جووڵەدایە بە شێوەی سوڕانەوە. 
گەورەترین هێزیش كە دەبێته هۆی جوڵەی 

با لەسەر زەوی، گەرمیی خۆرە.
پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆ هەیە لەنێوان هەوا 
و گەشەی ڕووەكدا، ئەگەر بایەك بەردەوام 
ئاو  كەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەوە  بێت، 
گەاڵ  بەمەش  ڕووەك���دا،  گ��ەاڵی  لەناو 
 Desiccation وش��ك��ب��وون��ەوە  ب���ەرەو 
دەچێت. هەروەها دەبێتە هۆی كورتەبااڵیی 
ئەگەر  ڕووەك  قەدی  چونكە  ڕووەكەکە، 
پۆپی  لق و  ئەوە  بدات،  لێی  با  ب��ەردەوام 
دەهێڵێتەوە  زەوی  ڕووی  نزیك  لە  خۆی 
بااڵی  بەمەش  و  دەبێت  ئەستور  قەدی  و 
كورت دەبێت. ئەم نمونەیە زیاتر لە ناوچە 

شاخاوییەكاندا دەبینرێت.

سەرچاوە:
- اسس علم البیئة، محمد عمار الراوی و 
اكرم خیرالدین الخیاط، دار الحكمة للطباعة 

والنشر، سنة 1997.
- ژینگەی ڕووەك ، دكتۆر لەتیف حاجی 
دارتاش، پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە زانكۆی 

سلێمانی. 
http://mic-ro.com/plants  Contact- -

 Poisonous Plants of the World

بە هۆی پیسبوونی ژینگە و دیاردەی 
قەتیسمانی گەرمییەوە، چونكە لەگەڵ 
تەنكبوونەوەی ئەم چینە، دەرفەتی 
تێپەڕبوونی تیشكی سەروو وەنەوشەیی 
زیاتر دەبێت و ژمارەی جۆری ڕووەك كەم 
دەبێتەوە و پرۆگرامی دابینكردنی خواردەمەنی 
لەسەر زەوی تێك دەچێت و پاشان ژیان دەبێت 
بە تراژیدیا و ئاكامی خراپی لێ  دەكەوێتەوە
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 University زانكۆ  كتێبخانەی 
بۆ  ئاماژەیەك  وەك  زاراوەیە  Libraryئەم 

له  بەشێك  وەك  بەكاردێت،  كتێبخانە 
دامەزراوەكانی خوێندنی بااڵ، كۆلیژ یان 
پێوە  پەیوەندی  كە  زانكۆ،  و  پەیمانگا 
ده كرێ بۆ تەواوكردنی قۆناغی خوێندنی 

پێدانی  دەسەاڵتی  كە  ئامادەیی،  دوای 
پلەی دبلۆم و بەكالۆریۆس  و بڕوانامەی 
كتێبخانەیه  ج��ۆرە  ئەم  هەیە.  بااڵتری 
بە  پێشكەش  خزمەتگوزارییەكانی 
زانكۆ  سەرەتای  قۆناغی  خوێنكارانی 
خوێندنی  ساڵی  چ��وار  وات��ا  دەك���ەن، 
لەهەندێك  هەندێجار  و  زانکۆ  سه ره تای 
پێنج  بۆ  دەبێتەوە  درێژ  كۆلیژ  و  بەش 
ساڵ یان شەش ساڵ. دواتر خوێندكارانی 
دەستەی  ئەندامانی  و  ب��ااڵ  خوێندنی 
هەندێجاریش  زان��ك��ۆ،  ل��ە  وان��ەب��ێ��ژی 
درێژ  کتێبخانه  خزمەتگوزارییەكانی 
دەبێتەوە بۆ توێژەرانی دەرەوەی زانكۆش. 
بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانە، كتێبخانەی 

كۆكردنەوە  بە  هەڵدەستێت  زانكۆ 
چ  س��ەرچ��اوەك��ان،  ڕێكخستنی  و 
س��ەرچ��اوەی  و  گ��ۆڤ��ار  ی��ا  كتێب 
دەن��گ��ی و ڕەن��گ��ی و.....ه���ت���د، بە 
لەالیەن  تاوتۆێكردنی  ئاسان  مەبەستی 
سەرچاوانە  ئەو  سوودمەندەكانەوە، 
فێركردن  و  زانستی  پاڵپشتێكی  وەك 
گەیاندنی  بەئەنجام  لە  دەبێت  هاوكار 
سەرەكی  ئامانجی  توێژینەوەكان، 
پاڵپشتیكردنی  زانكۆ  كتێبخانەی  لە 
توێژینەوەی  و  خوێندن  پ��ڕۆس��ەی 

زانستییە لە ناوخۆی زانكۆدا.1
كتێبخانەی  زاراوەی  ه��ەرچ��ەن��دە 
لەژێر  دەك���رێ  ڕیزبەند  زانكۆیی 

كتێبخانەی زانكۆ
شێرزاد سەعید محەمەد *
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جۆرەها  بەاڵم  ئەكادیمیدا*  كتێبخانەی 
كتێبخانە دەگرێتەوە، چونكە كتێبخانەی 
ه��ەروەه��ا  هەیە  زان��ك��ۆ  و  س��ەرەك��ی 
بەش  و  پەیمانگا  و  كۆلیج  كتێبخانەی 
یەكە  كتێبخانەی  ه��ەروەه��ا  ه��ەی��ە، 
ئەم  لەبەر  هەر  هەیە،  تایبەتەكانیش 
هۆیانەیە كە زاراوەی كتێبخانەی زانكۆ 
كتێبخانەی  و  سەرەكی  كتێبخانەی  بە 

ناوەند دەوترێ.
خزمەتگوزارییەكانی كتێبخانەی 

 University Library زانكۆ
  Service

كتێبخانە،  خزمەتگوزاریی  زاراوەی 
هەموو  بەرامبەر  گشتگیرە،  زاراوەیەكی 
ئ��ەو چ��االك��ی و پ��ڕۆگ��رام��ان��ەی كە 
پێشكەش دەكرێ لە ڕێگای كتێبخانەوە 
پێداویستییەكانی  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ 
دەكرێ  واتە  زانیاری،  لە  سوودمەندان 
مەودایەكی  خزمەتگوزارییانە  ئ��ەو 
فراوان بگرێتەوە لە خزمەتگوزارییەكانی 
خ��زم��ەت��گ��وزاری  گشتی،  ڕێنمایی 
تاوتوێی  خزمەتگوزاری  زانیارییەكان، 
ئەمانە  كە  خواستن،  و  زانیارییەكان 
هەمووی پێكەوە ئامانج و مەبەستەكانی 

كتێبخانە دیاری دەكەن.2
كتێبخانەی  خزمەتگوزاریی  زاراوەی 
و  پڕۆگرام  بە  دەك��ات  ئاماژە  زانكۆ، 
چاالكییەكانی  و  خزمەتگوزارییەكان 
كتێبخانەی  دەركراوەكانی  نموونەی  كە 
زانكۆیە بۆ وەاڵمدانەوەی پێداویستییەكانی 
بەدیهێنانی  ب��ۆ  زان��ك��ۆ  كۆمەڵگه ی 
توێژینەوەی  و  فێركردن  لە  ئامانجەكان 
خزمەتگوزارییانە  ئ��ەو  زان��ك��ۆی��ی. 
خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی��ەك��ان��ی خ��واس��ت��ن و 
ڕێنمایكردن و سەرچاوە فەرهەنگییەكان و 
ئاگاداركردنەوە لە گەیشتنی سەرچاوەی 
سەرچاوە  خزمەتگوزارییەكانی  و  نوێ 
دەنگی و ڕەنگییەكان و خزمەتگوزاری 

دیکه  دەگرێتەوە.
سوود وەرگرتن و بەكارهێنانی 

Library use كتێبخانە
 Use ئینگلیزی  زاراوەی  لەبەرامبەر 
وشەیەكی  چەند  عەرەبیدا  زمانی  لە 
بەرامبەر هەیە لەوانە بەكارهێنان و سوود 
وەرگرتن. بەكارهێنان هەڵسووكەوتێكی 
بواری  لە  توێژەر  بەرامبەر  لە  دی��ارە 

سوودوەرگرتن  ب��ەاڵم  لێكۆلێنەوەدا، 
شێوازێكە لە شێوازەكانی ئاڕاستەكردنی 
زان��ی��اری ل��ەالی ت��وێ��ژەر ل��ە ب��واری 
و  ئاڕاستەكردن  ئەو  تایبەتمەندا،  بابەتی 
باش  شێوەیەكە  بە  زانیارییە  وەرگرتنی 
پێویستە ببێتە هۆی دۆزینەوە و داهێنانی 

زانیاری نوێ .3 
بە  تاكەكان  كە  ئەوەیە  سوودوەرگرتن 
هەڵدەستن،  پێی  پراكتیكی  شێوەیەكی 
هۆی  ببێتە  دەكرێت  وەرگرتن  سوود 
بەپێی  باش  ئەنجامێكی  دەستهێنانی  بە 
دەكرێ  هەروەها  كتێبخانە،  داواكاریی 
پشت ببەستێت بە بەدەستهێنانی زانیاری 
سوود  كەواتە  دیکەوە.  سەرچاوەی  لە 
ئاستی  بە  هەیە  پەیوەندی  وەرگرتن 
هەروەها  زانیارییەكانه وه ،  دابینكردنی 
ئاماژە دەكات بە جۆری پێداویستیەكان.4
بۆ  وای   Neal Harlow هارلۆ  نیل 
ئاستێكی جیاكەرەوە  دەچێت كە چەند 
ئەكادیمییه کانی  پێداویستییە  بۆ  هەیە 
ئاست  سێ   دەستنیشانی  كە  توێژینەوە، 
دەكات بۆ سوودوەرگرتن لە كتێبخانەی 

زانكۆ: 
لە  زانكۆیی  خوێندكاری  ئاستی  ا- 
وانە  خوێندكار  كاتێك  دەستپێكدا 
گرنگی  و  دەخوێنێت  تایبەتمەندەكانی 
بابەتێکی  ل��ه  ب��وارێ��ک  ب��ە  دەدات 
دیاریكراودا وەك خۆ ئامادەكردنێك بۆ 

قۆناغی توێژینەوەی زانستی.
زان��ك��ۆی��ی  خ��وێ��ن��دن��ی  ئ��اس��ت��ی  ب- 
خوێندكار  ت��ێ��دا  ك��ە  پێشكەوتوو، 
و  دەخوێنێت  تایبەتمەندەكانی  بابەتە 
گرنگیدان  لەسەر  دەكاتەوە  جەخت 
وەك  خ��ۆی  تایبەتمەندیی  ب��واری  بە 
خۆئامادەكردنێك بۆ قۆناغی توێژینەوەی 

زانستی.
ج- ئاستی توێژینەوە، تێیدا خوێندكارانی 
دەستەی  ئەندامانی  و  بااڵ  خوێندنی 
سوودمەند  توێژەرەكان  و  وانەبێژی 
دەبن و گرنگی دەدەن بە گەشە پێدانی 

زانستی و پراكتیزەكردنی.5
User سوودمەند

سوودمەند پێناسە دەكرێت بەو كەسەی 
یان  وەردەگرێت  شتێك  لە  سوود  كە 
شێوەیەش  بەو  بەكاردەهێنێت6  شتێک 
 Library user  سوودمەند لە كتێبخانە

ئەو كەسەیە كە سوود لە سەرچاوەكانی 
خزمەتگوزارییەكانی  و  كتێبخانە  
زاراوەیەش  ئەم  وەردەگرێت،  کتێبخانه 
چونکه  خوێنەر،  زاراوەی  لە  باشترە 
هەندێكیان  كتێبخانە  سەرچاوەكانی 
دەخوێنرێنەوە و هەندێكیان گوێیان لێ 
دەگیررێ و هەندێكیان دەبینرێن، که واته 
زاراوەی  لە  باشترە  سوودمەند  زاراوەی 
دوایی  زاراوەیەی  ئەم  که  سەردانكەر، 

مانای پشتگیریكردنە لە كتێبخانە.7
فێركردنی سوودمەندەكان 
 LIBRARY لەسەر كتێبخانە

USER EDUCATION

چاالكییانە  ئەو  هەموو  زاراوەیەیە  ئەو 
فێركردنی  بە  تایبەتە  كە  دەگرێتەخۆ 
خزمەتگوزارییەكانی  لە  سوودمەند 
كتێبخانە و ئاسانكاری بۆیان و ڕێكخستنی 
سەرچاوەكان، ئەمە سەرباری ستراتیژی 
فێركردنی  توێژینەوەكاندا،هەروەها  لە 
چۆنێتی  ب��ۆ  دەگ��رێ��ت��ەوە  س��وودم��ەن��د 
فەرهەنگییەكان،  سەرچاوە  بەكارهێنانی 

ئەمە سەرباری فێركردنی بیبلۆگرافیا.8
ناساندنی پەیامی زانكۆیی و كتێبخانەی 

زانكۆیی وەك دەزگایەكی پێشكەوتوو
كە  فێركردنە،  دامەزراوەیەكی  زانكۆ 
لەخۆدەگرێت  بااڵ  پەیمانگای  و  كۆلیژ 
و  ئ��ه ده ب  و  زانست  ب��وارەك��ان��ی  لە 
بڕوانامه ی  و  پلە  ه��ەروەه��ا  ه��ون��ەر، 
ئەو  هەڵگرانی  كە  دەبەخشێت  زانستی 
تایبەتدا  بوارێكی  لە  دەتوانن  بڕوانامانە 
ئه مه ش  بهێن،  بەدەست  تایبەتمەندی 
هەروەها  زانستییە،  هەرەبەرزی  ئاستی 
ئاستی هەرە بەرزی توێژینەوەی زانستییە 

لەهەر واڵتێكدا. 
پەیامی زانكۆ 

هەوڵ  ئامانجانەی  ئەو  و  زانكۆ  پەیامی 
دەدات بۆ بەدەستهێنانی، خۆی لەم چەند 

خااڵنەی خوارەوەدا دەبینێتەوە:- 
توانا  ئ��ام��ادەك��ردن��ی  و  فێركردن   -
توانایدا  لە  كە  تایبەتمەندەكان  مرۆییە 
ئەستۆ،  بگرێتە  بەرپرسیارێتی  بێت 
كاریگەریی  زان��ك��ۆ  شێوەیەش  ب��ەو 
و  كۆمەڵگا  پێشەواییكردنی  لە  هەیە 
تایبەتمەند  و  ش��ارەزا   پێشكەشكردنی 
و ك��ەس��ان��ی ب���ە ت���وان���ا ل���ە ب���وارە 

جۆراوجۆرەكاندا. 
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گەشەپێدانی  و  زانستی  توێژینەوەی   -
جۆراوجۆرەكاندا  ب��وارە  لە  زانست 
و  توێژەران  ئامادەكردنی  ڕێگای  لە 

پشتگیریكردنی زانایان. 
- باڵوكردنەوە، چونكە ئەركی زانكۆ تەنیا 
لە بواری توێژینەوە و فێركردندان نییە، 
بەڵكو درێژ دەبێتەوە بۆ پێشكەشكردنی 
ئەنجامەكانی توێژینەوەكان كە لە ڕێگای 
ئەنجام  باڵوكردنەوەوه   هۆكارەكانی 
هۆكارێكی  زانكۆ  چاپخانەی  دەدرێ، 
گرنگە بۆ باڵوكردنەوەی توێژینەوەكانی 

دەستەی وانە وتنەوە. 
- سەرقافڵەكردنی بیر و بۆچوونەكان و 

خزمەتكردنی كۆمەڵگا. 
و  مرۆڤایەتی  كەلەپووری  پاراستنی   -
بیروبۆچوونی  ئەنجامەكانی  پاراستنی 

مرۆڤایەتی. 
وات�����ا پ��ەی��ام��ی زان���ك���ۆ پ��ەی��ام��ی 
ف��ێ��رك��ردن��ە،زان��س��ت��ە،ڕاگ��ەی��ان��دن��ە، 
سیاسییە،  رۆح��ی��ی��ە،  كۆمەاڵیەتییە، 
شارستانییە. پەیامی كتێبخانەی زانكۆش 
لێک  كە  زانكۆ  پەیامی  لە  بەشێكە 

دانابڕێن.9 
لەنێوان  هەیە  توندوتۆڵ  پەیوەندییەكی 
كتێبخانەی زانكۆ و جۆرەكانی دیکه ی 
كتێبخانەی  چونكە  كتێبخانەكان، 
خ��وێ��ن��دن��گ��اك��ان درێ����ژك����ەرەوەی 
قۆناغەكانی فێركردنە لە زانكۆ، هەروەها 
كتێبخانەی زانكۆ هاوپەیمانی كتێبخانەی 
كتێبخانەی  كە  پێیەی  بەو  نیشتمانییە 
توێژینەوەكانە، هەروەها گرنگی دەدات 
بیبلۆگرافی  ڕێكخستنی  بنەڕەتی  بە 
بەشێكی  لە  بەڵكو  نیشتمانی و جیهانی، 
كتێبخانەكە  ه��ەردوو  واڵتاندا  زۆری 
یەكدەگرن و دەبنە یەك كتێبخانە، وەك 
ئەوەی كە لە دەوڵەتی كوەیتدا هەبوو لە 
سەرەتای دروستبوونی كتێبخانەی زانكۆ 
كتێبخانەی  و  نیشتمانی  كتێبخانەی  كە 
زانكۆ یەكدەگرن بۆ ئەوەی ئەركەكانی 

كتێبخانەی زانكۆ و نیشتمانی ببینن. 
خزمەتگوزارییەكانی  زانكۆ  كتێبخانەی 
و  خوێندكاران  به  دەك��ات  پێشكەش 
توێژەران و ئەندامانی دەستەی وانەبێژی. 
خزمەتگوزارییەكانی  دەكرێ  هەروەها 
بگرێتەوە  توێژەرانیش  كە  بێتەوە  درێژ 
هەندێك  له مه دا  خوێندكاران.  لە  جگە 

وەك  زانکۆ  کتێبخانه ی  سیفەتەكانی  لە 
سیفەتەكانی كتێبخانەی گشتییە، چونكە 
ئەوەی  بۆ  تاكەكان  بە  دەدات  گرنگی 
بەردەوام بن لەسەر فێربوون و توێژینەوە 
و  سەرچاوەكانی  لە  سوودوەرگرتن  و 

خزمەتگوزارییەكانی. 
كتێبخانەی  ك��ە  بێگومانە  شتێكی 
بۆ  كتێبخانەیە  نزیكترین  زان��ك��ۆ 
لێرەوە  ئا  توێژینەوەكان،  كتێبخانەی 
توێژینەوەكان  هاوبەشەكانی  كۆمەڵە 
دام���ەزرا وەك ئ���ەوەی ك��ە ل��ە واڵت��ە 
هەیە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 
و  توێژینەوە  كتێبخانەی  كۆمەڵەی 
 Associationزانكۆكان كۆلیژەكانی 
 college and Research Libraries

ACRL، بەاڵم كتێبخانەی توێژینەوەكان 

لە  توێژینەوەكان  كتێبخانەی  لە  جگە 
توێژینەوەكان  كتێبخانەی  زانكۆكان، 
و  گ��ەورەك��ان  گشتییە  كتێبخانە  لە 
دەگرێتەوە،  تایبەتمەندەكانیش  كتێبخانە 
توێژینەوە  بە  تایبەت  كتێبخانەی  یان 
سەربەخۆكان، ئەمەش هەموویان پێكەوە 
دەكرێ كۆمەڵەیەك بن  یان یەكێتییەك 
وەك ئەوەی كە لە واڵتە یەكگرتووەكاندا 
كتێبخانەكانی  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ل��ە  هەیە 
 Association of ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان 

 .Research Library

زانكۆ  كتێبخانەی  زاراوەی  هەرچەندە 
لەژێر كتێبخانە ئەكادیمییەكاندا ڕیزبەند 
كتێبخانە  لە  جۆر  زۆر  بەاڵم  دەبێت، 
دەگرێتەوە، چونكە كتێبخانەی سەرەكیی 
زانكۆ هەیە، كتێبخانەی كۆلێژ، هەروەها 
كتێبخانەی پەیمانگا و كتێبخانەی بەشە 
زانستییەكاندا،  بەشە  لە  تایبەتمەندەكان 

كە بە كتێبخانەی بەشەكان ناسراوە. 
دەزگایەكی  وەك  زانكۆ  كتێبخانەی 

زانیاری
كتێبخانە بە شێوازە كۆنەكەی، لە توانایدا 
مامۆستایان  پێداویستییەكانی  كە  نییە 
لە  تایبەتمەندەكان  و  ت��وێ��ژەران  و 
لەبەرامبەر  بكاتەوە،  پڕ  زانیارییەكان 
جیهانی  كە  زانیارییانەی  تەقینەوە  ئەو 
بووه تە  هەمووی  ئەمانەش  گرتۆتەوە، 
تا  زانكۆ  كتێبخانەی  پێشخستنی  هۆی 
بە  هەستێت  كە  زانیاری  دەزگای  ببێتە 
و  هەڵبژاردن  و  كۆكردنەوە  كارەكانی 

هەڵگرتن  و  ڕێكخستن  و  شیكردنەوە 
و  گ��ێ��ڕان��ەوە  و  ل��ەب��ەرگ��رت��ن��ەوە  و 
بەپێی  زانیارییەكان  بەدەستهێنانەوەی 
داواكارییەكانی  و  پێداویستییەكان 

سوودمەندەكان.
ئەگەر كتێبخانەكان بە شێوازە الساییەكەی 
گرنگی بدات بە بەدەستهێنان و پێڕست 
و پۆلێنی سەرچاوەكانی كتێبخانە، دواتر 
خزمەتگوزارییەكانی  پێشكەشكردنی 
فەرهەنگییەكان  سەرچاوە  و  خواستن 
دەزگای  ناوخۆیی،  بەدواداچوونی  و 
چاالكییانە  ئەو  سەرباری  زانیارییەكان 
كتێبخانە گرنگی دەدات بە هەڵبژاردنی 
گۆڤارو  بەتایبەتی  سەرچاوە  جۆرەها 
و  باڵوكراوە  ڕاپۆرتی  و  ڕۆژنامەكان 
ناباڵوكراوە، دواتر كتێبخانە هەڵدەستێت 
بە شێكردنەوەی قووڵی ئەو سەرچاوانە و 
كورتكردنەوەی  و  ڕێبەر  دروستكردنی 
ئەو توێژینەوانە، هەروەها هەڵدەستێت بە 
و  وەرگێڕان  و  باڵوكردنەوە  كارەكانی 
لەبەرگرتنەوە، لە زۆربەری كاتدا ئامێری 
ئەنجامدانی  بۆ  بەكاردەهێنن  كۆمپیوتەر 
و  خێرا  شێوەیەكی  ب��ە  ك��اران��ە  ئ��ەو 
ئەنجامدانی  بۆ  كتێبخانە  سەركەوتوو، 
ئەو كارانەی بە شێوەیەكی سەركەوتوو 
هەیە  تایبەتمەند  كەسانی  بە  پێویستی 
 Inf specialistزانیارییەكاندا بواری  لە 
ب��واری  ل��ە  is ه��ەروەه��ا ڕاه��ێ��ن��راو 
تەكنەلۆژیای  و  كتێبخانەكان  زانستی 

زانیارییەكاندا. 
كاریگەری و ئەركەكانی 

كتێبخانەی زانكۆ 
ئامانجەكانی  كتێبخانەی زانكۆ بوونی و 
واتە  وەردەگرێت،  زانكۆوە  خودی  لە 
هەمان  زانكۆ  كتێبخانەی  ئامانجەكانی 
پەیامی  زانكۆن،  خودی  ئامانجەكانی 
دانەبڕواوە  بەشێكی  زانكۆ  كتێبخانەی 
دەكاتەوە  كە جەخت  زانكۆ  پەیامی  لە 
لەسەر فێركردن و توێژینەوەی زانستی و 
خزمەتكردنی كۆمەڵگا، واتە زیادكردنی 
زانیاری لە ڕێگای توێژینەوەی زانستی و 
فێركردنی بابەتی دیاریكراو وەك سیستمی 
هزری و ئامادەكردن بۆ پیشەی دیاریكراو 
هەروەها لە كۆتاییدا گەیاندنی خوێندكار 
بەو ئاستەی كە بتوانێت گەشە بكات وەك 

تاكێك و هاواڵتییەك. 
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ئەم  ك��ە  كتێبخانە  ل��ەس��ەر  پێویستە 
بداتەوە، چونكە  تیشك  تێدا  ئامانجانەی 
كتێبخانە لەناو زانكۆدا وەك دڵ وەهایە، 
پێشكەش  خزمەتگوزارییەكانی  چونكە 
سەرەتایی  قۆناغەكانی  خوێندكارانی  بە 
پێشكەشی  هەروەها  زانكۆ،  لە  دەكات 
دەكات  بااڵی  خوێندنی  خوێندكارانی 
وانەبێژی،  دەستەی  ئەندامانی  لەگەڵ 
دەكات  كۆمەڵگاش  خزمەتی  هەروەها 
لە  سوود  بتوانێت  كە  هەركەسێك  بۆ 

خزمەتگوزارییەكانی ببینێت. 
زنجیرە  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك  ڕاپ���ۆرت���ی  ل��ە 
ئاستی  كە  ه��ات��ووە  توێژینەوەكاندا 
لە  خ��زم��ەت��گ��وزاری  پێشكەشكردنی 
بە  بەندە  یه که م  پله ی  به   واڵتێكدا 
ه��ەروەه��ا  ب���ااڵوه ،  خوێندنی  ئاستی 
ئاستی  بە  بەندە  بااڵش  ئاستی خوێندنی 
خزمەتگوزارییەكانی  پێشكەشكردنی 
زانکۆوه لە زانكۆكاندا، هەروەها ئاستی 
زانكۆكانیش تاڕادەیەكی زۆر پەیوەستە 

بە ئاستی كتێبخانەكانیه وه .
زانكۆ  كتێبخانەی  ئەركەكانی  دەتوانین 
و وەاڵمدانەوەی داخوازییەكانی كورت 

بكەینەوە لەم خااڵنەی خوارەوەدا: 
1- گەشەپێدانی سەرچاوەكانی كتێبخانە 
زانیاریی  س��ەرچ��اوەی  دابینكردنی  و 
ئەركەكانی  ب��ە  زان��ك��ۆ  ت��ا  پێویست 
و  ه��ەڵ��ب��ژاردن  ه��ەروەه��ا  هەستێت، 

تۆماركردنی سەرچاوەكان  و...هتد. 
2- ڕێكخستنی ئەو سەرچاوانە كە خۆی 
كورتكراوەكاندا  و  ڕێبەر  و  پۆڵێن  لە 
كاری  كۆمەڵێك  هەروەها  دەبینێتەوە، 
ڕێكخستنی  ه��ۆی  دەبێتە  كە  دیکه  
سەرچاوەكانی كتێبخانە و شیكردنەوەی 

و پاراستن و چاکكردنەوەیان. 
خزمەتگوزاریی  پێشكەشكردنی   -3
ڕێنمایكردن  لە  خ��ۆی  كە  كتێبخانە 
سوودمەندەكانی  هاوكاریكردنی  و 
ئەوانەش  كە  دەبینێتەوە  كتێبخانەدا 
و  لەبەرگرتنەوە  و  خواستن  ك��اری 
ڕێنماییكردن  خزمەتگوزارییەكانی 

دەگرێتەوە...هتد. 
هەماهەنگی،  و  ه��اوك��اری��ك��ردن   -4
وەرگرتن  سوود  مەبەستی  بە  ئەمەش 
لە سەرچاوەی زانیارییەكان لە ناوخۆی 
ه��ەروەه��ا  و  دەرەوەی�����دا  و  واڵت 

تۆڕی  سەركەوتنی  لە  بەشداریكردن 
زانیارییە نیشتمانییەكان. 

خزمەتگوزاریی  پێشكەشكردنی   -5
بەكارهێنانی  چۆنیەتی  فێركردنی 
پراكتیكی  ئەركێكی  ئەمەش  كتێبخانە، 
ئەمیندارانی  كە  پیشەییە  و  ئەكادیمی 
تایبەتەمەندەكانی  و  زانكۆ  كتێبخانەی 
بە  دەك��ەن  پێشكەشی  زانیارییەكان 
مەبەستی پێشخستنی زانستی كتێبخانە و 
و  خۆیی  فێركردنی  لە  بەشداریكردنی 

بەردەوام.10
دەتوانین ئەو ئەركانە كورت بكەینەوە كە 
ئەركی سەرەكیی كتێبخانەی زانكۆ بریتییە 
خوێندن  پڕۆگرامی  پشتگیریكردنی  لە 
توێژینەوەی  پڕۆگرامەكانی  هەروەها  و 

زانكۆ. 
كارگێڕیی 

كتێبخانەی 
زانكۆ    

پێناسەیەك  هیچ 
کارگێڕیی  ب��ۆ 
ک��ت��ێ��ب��خ��ان��ه ی 
زان��ک��ۆ ب��وون��ی 
هەموو  كە  نییە 

الیەك له سه ری كۆك بن، بەاڵم دەتوانین 
پێناسەی كارگێڕی بكەین كە بریتییە لە 
به کارهێنانی  و  فەرمانبەران  بەكارهێنانی 
توانای ماددی، ئه ویش لە پێناو بەدیهێنانی 
بەو شێوەیەش كارگێڕیی  ئامانجەكاندا، 
چاالكی كتێبخانەكان، پشت دەبەستێت 
بە دیاریكردنی ئامانجەكانی كتێبخانە و 
بەكارهێنانی ژمارەیەكی گونجاو لێهاتوو 
لە كارمەندانی كتێبخانە و کۆکردنه وه ی 
بەڵگەنامە و سه رچاوه كان، ئەمە سەرباری 
بەشە  و  یەكەكان  لەنێوان  هەمئاهه نگی 
دابینكردنی  و  كتێبخانە  جیاوازەكانی 
بودجەیەكی پێویست و گونجاو...هتد. 

هەندێك لە توێژەرەوانیش وای بۆ دەچن 
كە كاری كتێبخانە لە 70% - 90% كارە 
هونەری و كارەكانی دیکه  كاری ئاسایی 
دەردەكەوێت  لێرەوە  ئا  دووب��ارەن،  و 
پێویستی  ك��ارەك��ان،  ڕێكخستنی  كە 
هەروەها  هەیە  دانایی  و  لێهاتوویی  بە 
جێبەجێكردنی بەردەوامی شەش پرسیارە 
پێوانەییەكە لە كاری كارگێڕیدا ئەمانەن: 
"بۆ - چی -  لەكوێ  - كەی - كێ  

 Why - What - Where - "چۆن؟ -
.When - Who – How

ئەنجام  دیاریكراو  كارێكی  بۆچی   -1
دەدرێ؟ 

2- ئەو كارە چییە كە ئەنجام دەدرێ؟ 
3- لە كوێ  كارەكە ئەنجام دەدرێ؟  

4- كەی كارەكە ئەنجام دەدرێ؟ 
5- كێ  كارەكە ئەنجام دەدات؟ 

6- چۆن كارەكە ئەنجام دەدرێ؟ 
كارگێڕی  ئەوەیە،  ئێستا  پرسیارەكە 

كتێبخانەی زانكۆ چییە؟ 
ئامانجەكانی  بەدیهێنانی  لە  بریتییە 
بەدیهێنانی  وات��ە  زانكۆ،  كتێبخانەی 
ئامانجەكانی فێركردن و توێژینەوەكانی 
زانكۆ و ئامادەكردنی كادێری مرۆیی و 

زاراوەی 
خزمەتگوزاریی 
كتێبخانەی 
زانكۆ، ئاماژە 
دەكات بە پڕۆگرام و 
خزمەتگوزارییەكان 
و چاالكییەكانی كە 
نموونەی دەركراوەكانی 
كتێبخانەی زانكۆیە 
بۆ وەاڵمدانەوەی 
پێداویستییەكانی 
كۆمەڵگه ی زانكۆ بۆ 
بەدیهێنانی ئامانجەكان 
لە فێركردن و 
توێژینەوەی زانكۆیی
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گەشەپێدانی شارستانێتی و خزمەتگردنی 
كۆمەڵگا بەپێی توانا دەستەبەر كراوەكان. 
پێكهاتەكانی كارگێڕیی سەركەوتوو لە 

كتێبخانەی زانكۆدا   
 Planning 1- پالندانان

گشتی  چوارچێوەی  بە  پەیوەندیی  كە 
هەیە،  داواك��راوەك��ان��ەوە  پێداویستیە 
پێویستەكان  ڕێگا  ئاشكراكردنی  لەگەڵ 
دیاریكراوەكان،  ئامانجە  بە  بۆ گەیشتن 
پێشبینکردنی  پ��الن��دان��ان  ه��ه روه ه��ا 

ڕێگاكانی داهاتووە. 
 Organization 2- رێكخستن

كارە  تایبەتمەندیی  و  دەستنیشانكردن 
دیاریكردنی  ی��ان  كارگێڕییەكانە، 
بەدیهێنانی  بۆ  پێویستەكان  چاالكییە 
بنكەی  یان  ڕێكخراوێك  ئامانجەكانی 

زانیارییەكان. 
 Decision Making 3- بڕیاردان

بە  هەیە  زۆری  پێویستیی  كە  كارێكە 
بیركردنەوە و بڕیاردان و جێبەجێكردن، 

كلیلی بڕیاردان، زانیارییە. 
4- رێكخستن و چاودێری و 

 Controlling بەدواداچوون
ئ��ەوەی  بۆ  كتێبخانە  لەسەر  پێویستە 
هەبێت،  ڕێكخستنی  ل��ە  ج��ۆرێ��ك 
بێت  لەبەردەستدا  پێویستی  ئ��ام��اری 
ڕوونكردنەوە  لە  دەبێت  هاوكار  كە 
و  زانیارییەكان  ب��ەرارووردك��ردن��ی  و 

ئاشنابوون بە دەرئەنجامەكان. 
5- پەیوەندیكردن و هەماهەنگی 

Communication

و  ڕێگا  و  كار  كۆمەڵیك  لە  بریتییە 
هۆكار كە دەبێتە هۆی پەیوەندی بەستن 
دەستەبەركراو  پێویستی  زان��ی��اری  و 
دروس��ت،  و  پێویست  بڕیاردانی  بۆ 
كارە  بە  بەستن  پەیوەندی  و  گەیاندن 
نەبوونی  بە  كارگێڕی،  سەرەكییەكانی 
گەیاندن و پەیوەندی بەستن ڕێكخستن 

بەبێ  سوود دەردەچێت. 
 Staffing 6- ستاف و دامەزراندن
لە  ك��ە  ك��ارێ��ك��ە   : دام����ەزران����دن 
فەرمانبەران  بە  جێگۆڕكێ   ڕێگایەوە 
دەك��رێ��ت ل��ە ن��اوخ��ۆ )ل��ە ڕێ��گ��ای 
و  ڕاهێنان  و  دامەزراندن  و  هەڵبژاردن 
بەرزكردنەوەی پلەكانیان( لە دەرەوەش 

و  كێشانەوە  لەكار  )دەست  ڕێگای  لە 
كتێبخانەی  ناو  لە  خانەنشینكردنیانه وه (. 
جگە  فەرمانبەران  دەزگ��ای  زانكۆدا، 
كۆمەڵێك  كتێبخانە،  بەڕێوبەری  لە 
كارمەندی ڕاهێنراو و شارەزا دەگرێتەوە 
لەگەڵ نووسەر و خوێندكاری هاوكار. 
7- ئاڕاستەكردن و ڕێنمایكردن 

  Directing

و  ڕێنمایكردن  ك���اری  ل��ە  بریتییە 
ئاڕاستەكردنی كارمەندان تا ئەركەكانیان 
بە شێوەیەكی چاالك و كاریگەر و ورد 
بەدیهێنانی  مەبەستی  بە  بدەن  ئەنجام 
پێویستە  كتێبخانە،  ئامانجەكانی 
كارمەندان بە بەردەوامی ڕێنمایی بكرێن 
لە ڕێگای بڕیار و فەرمانە كارگێڕییه كان 
بۆ ئاسان گەیشتنی زانیارییەكان لە ئێستا 

و داهاتوودا. 
8- بودجە 

كتێبخانە  بەڕێوبەری  لەسەر  پێویسته 
پێداوێستییەكانی  لە  بەردەوامی  بە  كە 
هەوڵبدات  و  بكۆڵێتەوە  كتێبخانەکه 
بۆ  پێویست  پ���ارەی  و  ب��ودج��ە  ك��ە 

پێداویستییەكان دابین بكات. 
9- ئامادەكردنی ڕاپۆرت 

لەبارەی  ڕاپ��ۆرت  ئامادەكردنی  وات��ە 
و  بەرەوپێشچوون  بە  زانكۆ  ناساندنی 
و  كتێبخانە  كارەكانی  گەشەكردنی 

پێداویستییە داواكراوەكانی. 
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