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 بەردەوام هەست بە سەرئێشە دەكەیت؟ هەر لە بەیانییەوە كە لە جێگاكەتدا دێیتە دەرەوە خەواڵوویت 
و سست و خاووخلیچك ڕێ دەكەیت؟ بە هەموو شتێ تووڕە دەبیت و زوو هەڵدەچیت؟ چاوت 
دەكزێتەوە و جارجار سەر سنگت دەئێشێت؟ یان بێ هۆ هیالك و شەكەتیت و حەوسەڵەی هیچ 
كارێكت نییە؟ زوو زوو تووشی هەوكردنی سییەكان دەبیت؟ بێ ئەوەی جگەرە بكێشی هەناسەت 
تووندە؟ بەم دواییە پزیشك سەرەتای تووشبوونتی بە ڕەبۆ پێ ڕاگەیاندی؟ پێستت وشك و زبرە، یان 
بێ هۆ سوور دەبێتەوە؟ هەست بە زوو دەركەوتنی نیشانەكانی پیری لەسەر ڕووخسارت دەكەیت؟ 
ئەگەر هەست بەم نیشانانە یان هەندێكیان دەكەیت، ئەوا هۆكاری سەرەكی دەركەوتنی ئەم نیشانانە 
پیسبوونی هەوایە. پیسبوونی هەوا تەنیا بەوەندەوە ناوەستێ و زەبری كوشندەتر لە مرۆڤ دەدات. 
بەپێی ئاژانسی نێو دەوڵەتی شێرپەنجە كە دامەزراوەیەكى سەر بە ڕێكخراوی تەندروستی جیهانييە، 
پێی وایە پیسبوونی هەوا، هۆكاری سەرەكییە بۆ تووشبوون بە شێرپەنجەی سییەكان و كەمبوونەوەی 
توانستی كاركردنی ماسولكەكانی دڵ. هۆكاری سەرەكی پیسبوونی هەوا لە واڵتی ئێمەدا دەرئەنجامی 
هۆیەكانی گواستنەوە و پاشان بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا و لە هەندێ شوێنیش کارگەکانن، وەک 
ماددە  ئۆتۆمبێل چەندەها  مەكینەی  ئیشكردنی  ئەنجامی  لە  شارەکانیشدا  لەناو  چیمەنتۆ،  کارگەی 
و گاز و گەردیلەی زیانبەخش باڵو دەبنەوە کە زيانيان بۆسەر تەندروستی مرۆڤ و زیندەوەران 
و  هایدرۆكاربۆنەكان  و  كاربۆن  یەكانۆكسیدی  كاربۆن،  دوانۆكسیدی  وەك:  دەبێت،  گشتی  بە 
ئۆكسیدەكانی نایترۆجین، ئۆكسیدەكانی كبریت... هتد. زۆربەی واڵتانی دنیا چەندەها ڕێوشوێنی 
تەندروستی،  بۆسەر  پیسبوونی هەوا  بۆ كەمكردنەوەی كاریگەرییەكانی  پێشكەوتوویان  زانستی و 
گرتۆتەبەر، هەر لە بەكارهێنانی ئۆتۆمبێلی کارەباییەوە تا دەگاتە پشتبەستن بە وزەی خۆر، بەاڵم 
لە واڵتی ئێمە کە هەم واڵتێکی پڕ كێشەیە و هەم لە ڕووی تەكنۆلۆژیاشەوە دواكەوتووە، ئەگەر 
بكەین،  پیادە  پێشكەوتووانە  تەكنۆلۆژییە  شێوازە  ئەو  هەوا  پیسبوونی  كەمكردنەوەی  بۆ  نەتوانین 
هاتووچۆشی  بەڕێوەبەرێتی  ئەركی  بە  هەروەها  بكەین،  بەرفراوان  سەوزایی  ڕووبەری  دەتوانین 
دەزانم ڕێنمایی و بە دواداچوونەكانی تووندتر بكات لە پشكنینی ئەو ئۆتۆمبێالنەی كە كۆنن یان 
مەكینەكانیان كێشەی هەیە، چونكە لەم بارەدا ئەو ئۆتۆمبێالنە لە ئۆتۆمبێلی ئاسایی زیاتر دەبنە هۆی 
پیسبوونی هەوا. هەروەها هەوڵدان بۆ چاككردنی ئەو سووتەمەنییەی بەكاردێ، كە من نازانم ئایا تا 

ئێستا لە كوردستان ئەو بەنزینە بەكاردێ كە قوڕقوشمی تیایە یان نا؟

سەروتار

سەرنووسەر

پیسبوونی هەوا
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Medicine نۆژداری

بە ڕاست
ئایا شەکر ئەوەندە خراپە؟
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بێنە بەرچاوی خۆت لە چایخانەیەکدا 
دانیشتوویت و پەرداخێکی گەورەی ئاو 
گەورەت  یەکجار  شەکردانێکی  لەگەڵ 
ب��ۆ دێ��ن��ن. ت��ۆ دەس��ت دەب��ەی��ت و لە 
شەکر  پڕ  کەوچێکی  شەکردانەکەوە 
پەرداخە  ناو  دەیکەیتە  و  هەڵدەگریت 
لە  دیکه   کەوچێکی  پاشان  ئاوەکەوە. 
دیکه   کەوچکێکی  دیسانەوە  شەکر، 
دیکه ی  کەوچکێکی  هەمدیسانەوە  و 
بەم  ئاوەکە.  پەرداخە  ناو  بۆ  شەکر  پڕ 
شەکر،  لە  پڕ  کەوچکی   ٢٠ تا  شێوەیە 
هەڵبەتە  ئاوەکە.  پەرداخە  ناو  دەکەیتە 
بۆ  ئاو،  لە  نیوەیە  گەورەکە  پەرداخە 
ئەوەی جێگای هەموو ئەو کەوچکە پڕ 
پاشان جوان  بێتەوە.  تیادا  لە شەکرانەی 
ئاوەکەدا.  لەناو  بدە  تێک  شەکرەکە 
کە  ئاوەی  پەرداخە  ئەو  تۆ  ئایا  ئێستا، 
تێکردووە،  شەکرمان  کەوچک   ٢٠

دەیخۆیتەوە؟
تەنانەت ئەو مندااڵنەشی کە زۆر حەزیان 
لە شیرینی هەیە، قێزیان لەو ڕێژە زۆرەی 
ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەبێتەوە.  شەکر 
باسم کرد، هەمان ڕێژەی  ڕێژەیەی کە 

ئه و شەکرەیه کە تۆ، ئەمڕۆ و یان هه ر 
ڕۆژێکی دیکه  دەیخۆیت. تۆ ئەو ڕێژە 
بێئەوەی  بەکاردەهێنیت،  شەکر  زۆرەی 
ئەوەندە  کە  بێت  خۆت  لە  ئاگاشت 

شەکرت خواردووە !!
خواردنێکی  شەکر  هه بوو،  ڕۆژگارێک 
زۆر تایبەتی بوو، کە لە کاتە تایبەتییەکاندا 
سەردەمەی  لەم  بەاڵم  دەه��ات.  بەکار 
خواردنێکی  بە  ب��ووە  شەکر  ئێستادا، 
لەناو  کردووە  گەشەی  زۆر  و  بنەڕه تی 
هەر  تۆ  ئەگەر  خواردنەکانماندا.  ژەمە 
ئەوە  بخۆیت،  ئامادە  جۆرە خواردنێکی 
بەشێک  شەکر  کە  دەچێت  ل��ەوە  زۆر 
بووبێت لە ئامادەکردنی ئەو خواردنە. سێ 
چارەکە بەشی ئەو خواردنە پێچراوانەی 
ئەمەریکا  سوپەرمارکێتەکانی  ل��ە 
بۆ  شەکری  ڕێژەیەکی  دەفرۆشرێن، 
دروستکردنیاندا.  کاتی  لە  زیادکراوە 
و  نان  لە  شەکر  پێکهاته ی  دەتوانی  تۆ 
بدۆزیتەوە،  ئامادەکراوەکاندا  سەمونە  له  
نوسراوی  له سه ر  بەیانیاندا،  خواردنی  لە 
ترشیاتی  و  شۆربا  ئامادەکراو،  ساسی 
خواردنی  جۆر  چەندین  و  ئامادەکراو 
ئامادەکراوی دیکه . ئەو خواردنانەی کە 
کراوەتەوە،  کەم  تێدا  چەوریان  ڕێژەی 
لە زۆربەی جارەکاندا، ڕێژەی شەکریان 

تێدا زیاد کراوە.
لەو  کەمەی  شەکرە  ڕێژە  ئەو  بێگومان 
هیچ  بە  دەیانبینین،  سادانه یشدا  خواردنە 
شێوەیەک باش نین. ئێستا وا باس دەکرێ 
کە شەکر، دوژمنی یەکەمی تەندروستیی 
ئەندازەی  بە  شەکر  خراپیی  مرۆڤە. 
نەڵێم  )ئەگەر  دەبێت  چەوری  خراپیی 
هەرە  لە  یەکێکە  شەکر  زیاتریش(. 
بە  تووشبوون  بۆ  خراپەکان  سەرچاوە 
نەخۆشیی دڵ، نەخۆشی شەکرەی جۆری 
دووه م، قەڵەوی، ورگ زلبوون. تەنانەت 
هەندێک لەو کەسانەی لێکۆڵینەوەیان لەم 
ژەهرێک  بە  شەکر  ک��ردووە،  بارەیەوە 
ناوزه د ده که ن که  به  ئاسانی مرۆڤ وه ک 
سڕکه ر  یان  هۆشبه ر  مادده یه کی  هه ر 
ئالووده ی  چۆن  وەک  ده بێت،  ئالووده ی 
هۆشبه ره کان  م��ادده   و  جگه ره کێشان 

ده بێت.
و  ئەوروپا  تەندروستییەکانی  بنکە  بۆیه، 
خۆیان  جیهان،  پێشکەوتووەکانی  واڵتە 

ئامادە  شەکر  بەرامبەر  له   جه نگێک  بۆ 
کردووە. بنکەی تەندروستیی نیودەوڵەتی، 
بەکارهێنانی  ڕێژەی  کە  لێمان  داواکارە 
لە  بکەینەوە.  کەم  ت��ەواوی  بە  شەکر 
ئەمەریکا،  یەکگرتووه کانی  ویالیەتە 
دکتۆر و زاناکان فشاریان خستۆتە سەر 
ئەو کۆمپانیایانەی کە خواردن دروست 
بەکارهێنانی  کەمکردنەوەی  بۆ  دەکەن، 
کە  دەدەن  ئ��ەوەش  هەوڵی  و  شەکر 
تا  بکرێ  کۆمپانیایانە  ل��ەو  زۆرێ��ک 
ڕێژەی  ده رب��ارەی  تەواوەتییان  زانیاری 
خواردنه   له   بەکارهاتوویان  شەکری 
لەسەر  ڕوونی،  بە  ئاماده کراوه کانیاندا، 
بەرهەمە خواردنەکانیان دیاری بکەن بۆ 
بەریتانیا،  لە  شێوەش  بەهه مان  خەڵکی. 
لەسەر  »ک��ارک��ردن  ن��اوی  بە  گروپێک 
شەکر« چاالکیی خۆیان دەست پێکردووە 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی بەکارهێنانی شەکر. 
نێودەوڵەتیشەوە،  سیاسەتی  ڕوانگەی  لە 
لەسەر  باجێکی زۆرتر  داوا دەکرێ کە 
ئەو خواردنەوانە دابنرێ کە شەکریان تیا 

بەکاردێت. 
ئەوەندە  شەکر  ئایا  ڕاس��ت،  بە  ب��ەاڵم، 
ه��ەروەک  ئەمەش  ئەوەتا  یان  خراپە؟ 
کە  وایە  چاکان  پیاڵە  ناو  شەپۆلەکانی 
پاش دوو چرکه  دوو کەوچە شەکر، به  

شێواندن دادەمرکێتەوه !
باسی  خواردنێک  وەک  زاناکان  کاتێک 
شەکر دەکەن، ئەوان مەبەستیان ئەو ڕێژە 
شەکرانە نییە کە بە شێوازێکی سروشتی، 
ڕووەکییەکاندا  خواردنە  و  میوە  لەناو 
هه یه . وەک شه کری الکتۆز کە لە شیردا 
ئەو  ئەوان زیاتر مەبەستیان  بەڵکو  هەیە. 
بەکار  زیاد  کە  زیادەیەیە  شەکرە  ڕێژە 
خەڵکی  کە  شەکرەی  ئەو  دەهێنرێ. 
دەوترێت  پێی  دەهێنن  بەکاری  ڕۆژانە 
هەندێجاریش  سوکه رۆز،  یان  شه کرۆز 
خەڵک بە شێوازی شلەمەنی ئه م شەکره  
بەکاردەهێنن وەک شەکری کۆرن سیرب 

که  وه ک شیله  ده فرۆشرێ.
تەواوی  بە  ئێمە،  کۆنی  باپیرانی  و  باو 
بێئاگا بوون لە شەکر، تا ئەم سەردەمانەی 
که م  زۆر  شتێکی  شەکر  کۆتاییش، 
هەموو  و  بووە  بەها  بە  و  ده ستکه وتوو 
بهێنێت.  به ده ستی  نه یتوانیوه   ک��ەس 
کە  ئ���ەوەی  دوای  ١٨دا  س���ه ده ی  ل��ە 
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نوێ  جیهانی  بە  شەکریان  ئەوروپیەکان 
ناساند و ئەرکی کشتوکاڵکردنی قامیشی 
خستە  شه کریان  چه وه نده ری  و  شه کر 
ئەستۆی کۆیلەکان. ئیدی شەکر بوو بە 
بەشێک لە ژەمە خواردنی خۆرئاواییه كان. 
لە ساڵی ١٧٠٠ دا هەر ماڵێکی ئینگلیز، 
له  ساڵێکدا کەمتر لە دوو کیلۆ شەکری 
ئەو  کۆتاییه کانی  لە  به اڵم  بەکاردەهێنا، 
سه ده یه دا، ئەو ڕێژەیە چوار هێنده زیادی 

کرد.  
له  چاخی نوێشدا بەکارهێنەرانی شەکر، 
نێوان  لە  به کارهێنانی  له   نه وه ستان 
سه ده ی  حەفتای  ده ی��ه ی  سەرەتاکانی 
 ،٢٠٠٠ ساڵی  س��ەرەت��ای  تا  بیسته وه  
ڕێژەی زیاد خواردنی ئه م مادده یه  زۆر 
ماده ی  ڕێ��ژه ی  به مه ش  ک��رد،  زی��ادی 
ویالیەتە  له  تاکەکەسێک  کاربۆهیدراتی 
ئەمەریکا، ١3% زیادی  یەکگرتووەکانی 
کردووە و بەشی زۆری ئەو ڕێژەیەش لە 

شەکر پێکهاتووە. 
هەر  ناوندی  ڕێژەی  ١٩٩٦دا  ساڵی  لە 
تاکە کەسێکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
کالۆری   ٨٦ ڕۆژێکدا  لە  ئەمەریکا، 
ئەو  لەچاو  خ��واردووە  زیاتر  شه کریان 
ڕێژەیەیه دا کە لە ساڵی ١٩٧٧ دەیانخوارد. 
ویالیەتە  لە  تاکەکەسێک  ئەمڕۆدا  لە 
ساڵێکدا  له   ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 
کە  دەخوات  شەکر  کیلۆ   ٤٠ نزیکەی 
دەکاتە زیاتر لە ٢٠ کەوچەکە شەکر لە 

ڕۆژێکدا.

 ئەم پەڵەقاژەیە بۆ شەکر، هۆکاری زۆرە، 
گرنگەکان،  هۆکارە  لە  یەکێک  بەاڵم 
بەرهەمهێنانی شیلەی خەستی شه کر بوو 
١٩٥٧ه وه   ساڵی  لە  کە  گەنمەشامی،  لە 
خەست  شیلەی  پ��ێ��ک��ردووه .  دەس��ت��ی 
دەهێنرا،  بەرهەم  گەنمەشامی  لە  کە 
لەجیاتی  بوو  بەکار  زۆر  چارەسەرێکی 
به کارهێنانی شەکری گلوکۆز له  به رهه مه  
به اڵم  بوو.  گران  که   خوارده مه نییه کاندا 
گەنمەشامی  لە  کە  خەسته   شیلە  ئه م 
دروست دەکرێ، بە ئەندازەی شەکری 
 3٠ سەدا  لە  ڕێژه ی  بە  و  شیرینە  سادە 

هەرزانترە.
کاتێک ئەو سەرچاوە شیرینە هاتە کایەوە 
هێنرا،  بەرهەم  زۆر  ڕێژەیەکی  بە  و 
به رهه مهێنانی خۆراک  ئیدی کارگه کانی 
دەهێنا.  بەکاریان  خۆیان  ئ��ارەزووی  بە 
لە  ئەحمەد  سێرگ  نیورۆلۆژی،  زانای 
زانکۆی بۆردیوکس لە فەڕەنسا دەڵێت: 
فاکتەرێکی  برسێتی  کە  »لەبەرئەوەی 
گرنگ نەبووە لە واڵتە پێشکەوتووەکاندا، 
داخۆ دەبێت چ شتێک وای کردبێت کە 
خەڵکی زیاتر بخۆن؟ هەڵبەتە ئەو شتە، 
که   شتێکیش  خواردندا،  لە  تاموچێژه  
دەکات،  دروست  خواردن  بۆ  تاموچێژ 

بوونی شه کره  له  خواردنه که دا.
بە داخەوە ئەوە تامێکی خۆشه  کە پاشان 
په شیمانی  بە  هەست  لێدەکات  وام��ان 
لەسەر  نین  ک��ۆک  زان��اک��ان  بکەین. 
جیاوازەکانی  ڕێژە  کاریگەریی  ئاستی 

بەاڵم  تەندروستیمان،  له سەر  شەکر 
کۆکن  زۆرینه یان  کە  هەیە  خاڵ  یەک 
لە  ئێمە  که :  ئەوەیە  ئەویش  سەری،  لە 
ڕاستیدا پێویستیمان بە شەکر نییە. زانای 
لۆزان  زانکۆی  لە  تاپی  لوک  فسیۆلۆژی 
لە سویسرا، کورتکراوەی ئەو مەبەستەی 

دەربڕیوە و دەڵێت: 
پێویسته کان  بەبێ چەورییە  ناتوانیت  »تۆ 
پڕۆتینەکان  بەبێ  ناتوانیت  تۆ  بژیت. 
پێویستت  وزەی  سەختە  زۆر  بژیت. 
هەندێک  ئ��ەگ��ەر  ل��ەش��دا،  ل��ە  هەبێت 
بەبێ  ب��ەاڵم  نەبێت.  کاربۆهیدراتیت 
نییە.  ئ��ارادا  لە  کێشەیەک  هیچ  شەکر، 

شەکر بە تەواوی خواردنێکی زیادەیە«.
زیادی  شەکر  کە  پێداویستییەی  ئەو 
دەکات بۆ سەر لەشمان، تەنیا ڕێژەیەکی 
زیادەی کالۆریی�ە لە ژەمەکانماندا. بۆیه 
گه ر  بێت  سەرسوڕهێنەر  شتێکی  نابێت 
ببینین لەگەڵ بەرزبوونەوەی بەکارهێنانی 
شەکر، ڕێژەی قەڵەوی و کێشەی دیکه ی 
دوو،  جۆری  شەکرەی  نەخۆشیی  وەک 
 ٨ هەر  لەناو   ،١٩٦٠ ساڵی  بەرزبۆتەوە. 
تەنیا  کەسێک لە هاواڵتیانی ئەمەریکادا، 
یەک کەس قەڵەو بوو، لەمڕۆدا زیاتر لە 
سێ لەسەر چواری ئەو ڕێژەیە قەڵەون. لە 
ساڵی ١٩٨٠وه  تا ئێستا، ڕێژەی قەڵەوی 
چوار بەرامبەر ئه وسا زیادی کردووە که  
لەم  کەس.  ملیار  یەک  نزیکەی  ده کاته 
پیشان  ئەوەی  توێژینه وه یه ک  دواییانه دا 
دا کە زیادکردنی هەر ١٥٠ کالۆرییه ک 
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خواردنی شەکر لە ڕۆژێکدا، ڕێژەیەکی 58
نەخۆشی  بۆ  هەیە  زیادبوونی   %١،١ لە 
شەکرە. ئەمە شتێکی ڕاستەوخۆ و ڕوونە، 
بەاڵم ئەوەی کە زۆر ئاشکرا نییە، ئەوەیە 
بۆ  سەرچاوەیەکە  تەنیا  نەک  شەکر  کە 
بەڵکو  زیادە،  کالۆری  بۆ  زیادە،  وزەی 

زۆر بە ڕاشکاوی، ژەهرە بۆ لەشمان.
زان����ای ئ��ی��ن��دۆک��رن��ۆل��ۆژی )ک��وێ��ره  
لە  لوستێگ  ڕوب��ێ��رت  گ��الن��ده ک��ان( 
فرانسیسکۆ،  سان  کالیفۆرنیا  زانکۆی 
بارەیەوە  لەم  زۆر  کە  لەوانەی  یەکێکە 
بە  هەندێک  ل��ەالی  و  دەدات  لێدوان 
قەشەی دژ بە شەکر لەقەڵەم دراوە. چەقی 
شەکری  لەسەر  لوستێگ  هێرشەکانی 
سادەیە کە بە فره کتۆز ناسراوە. دژایەتی 
بنەمایەیە  ئەو  لەسەر  فره کتۆز  کردنی 
هیچ  گلوکۆزه وه ،  پێچەوانەی  بە  کە 
کۆئه ندامی  لە  نییە  سەرەکیی  ڕۆڵێکی 
ئەوە  مانای  بە  ئەمە  مرۆڤدا،  هەرسی 
هەبێت  بەوە  پێویستیمان  ئێمە  کە  نییە 
چونکه  بخۆین،  گلوکۆز  پێویسته  کە 
کاربۆهیدرات  ئاڵۆزانەی  شێوازە  ئەو 
نیشاستەکانەوە دەستمان دەکەون  لە  کە 
ڕێژە  ئەو  هەموو  خواردنه کانماندا،  له  
لەشمان  کە  دەک��ات  دابین  گلوکۆزە 
ئێمە  باپیرانی  و  باو  پێیەتی.  پێویستی 
وه ک  که می  شه کرێکی  چه ند  ته نیا 
هەندێک  ل��ە  ک��ە  ف��ره ک��ت��ۆز  ش��ەک��ری 
خواردنی سروشتیشدا دەست دەکەوێت، 
خواردووه ، بەاڵم نەک بەو ڕێژەیەی کە 
لەمەوە،  دەیخۆین.  ڕۆژان��ە  ئێمە  ئێستا 
بەشێک لە گفتوگۆکەمان وابەستە دەبێت 
بەوەی کە لەشی ئێمە، لەسەر ئەو ڕێژە 

زۆرەی شەکری فره کتۆز ڕانەهاتووە.
کە  بزانین  ئەوە  ئێمە  گرنگە  سەرەتا، 
لەالیەن  بەتایبەت،  فره کتۆز،  شەکری 
ج��گ��ەرەوە چ��اره س��ه ر دەک����رێ. جا 
زۆر  ڕێژەیەکی  ئێمە  که   لەکاتێکیشدا 
زانا  ئ��ه وه ی  وەک  دەخۆین،  شەکر  لە 
دەکەن،  باسی  هاوڕێکانی  و  لوستێگ 
زۆربەی زۆری ئەو شەکرە، دەگۆڕرێ بۆ 
چەوری. بەرزبونەوەی ڕێژەی چەوریش 
بۆ  سەرهەڵدەکێشێت  ج��گ��ەردا  ل��ە 
هه وکردن و چاکنه بوونه وه ی برینداری، 
به  نەخۆشیی  بۆ  ده کێشێت  سه ر  یان 
چی  cirrhosisک��ه   جگه ر  مۆمبوونی 

چه وریی  زۆرب��وون��ی  ه��ۆی  به   دیکه  
چاالکیی  له   ناتوانێت  جگه ر  جگه ره وه  
سه رکه وتوو  شه کردا  چارەسەرکردنی 
بێت، ئەوەش قۆناغی سه ره تای تووشبوونە 

بە نەخوشیی شەکرە له  جۆری دووه م.

هێرشی ژەهر   
لە لەشی  شەکری سادە، واتە فره کتۆز، 
ئێمەدا دەگۆڕرێ بۆ وزە، بەاڵم لوستێگ 

دەڵێت: 
شەکری  گلۆکۆزەوە،  پێچەوانەی  بە 
ئۆکسجینی  لە  زۆر  ڕێژەیەکی  س��ادە 
ئۆکسجینی  دەکات،  دروست  ڕادیکال 
گه ردیله کانی  کە  ئ��ەوەی��ە  ڕادی��ک��ال 
و  ده ب��ن  ج��ووت  ئۆکسجین،  گ��ازی 
ئۆکسجینی  دێنن.  پێک  دوانی  گه ردی 
پیشان  بەرخورد  و  دوانی، زۆر چاالکه  
کیمییاییە  ماددە  لەو  یەکێکە  و  دەدات 
سەر  دەکاتە  هێرش  کە  زیانبه خشانەی 

لەشمان و هۆکاری خێرا پیربوونیشه . 
ئەو  کاریگەریی  کەمکردنەوەی  بۆ  جا 
وەک  زیانبه خشانەی  کیمیاییە  م��اددە 
ئۆکسجینی ڕادیکال، تۆ پێویستیت بە دژه  
ئۆکسیدیش  دژه   ئەو  ڕێژەی  ئۆکسیده ، 
کە  خواردنانەوه   جۆرە  بەو  وابەستەیە 

دەیان خۆیت. لوستێگ دەڵێت: 
نییە  ئەوەیان  توانای  کە  کەسانەی  »ئەو 
بهێنن  بەدەست  سوودبه خش  خواردنی 
پێویستەی  ڕێ��ژە  ئ��ەو  ئ��ەوا  بیخۆن،  و 
یەکێکە  ئەمەش  نابێت.  دژه ئۆکسیدیان 
لەو هۆکارانەی وا لە خەڵکە هەژارەکان 
ده کات زیاتر نەخۆش بکەون و زووتر 
پیر ببن، له چاو ئه و که سانه دا که  هه مان 
خواردنی  به اڵم  ده خۆن،  شه کر  ڕێژه ی 
ده که وێت  ده ست  باشیان  دژه ئۆکسیدی 

و دەیخۆن«.
پێچەوانەی  ب��ە  ن��اخ��ۆش��ت��ر،  ل���ەوەش 
لەالیەن  س��ادە  شەکری  گلوکۆزەوە، 
ناخرێته وه .  ڕێک  خوێندا  له   ئینسۆلینه وه  
خۆی هۆرمۆنی ئینسولین، ڕێژەی شەکر 
لە خوێندا بە ڕێکی دەهێڵێتەوە و هاندەری 
کە  »لێپتین«ە  هۆرمۆنی  بەرهەمهێنانی 
بەرپرسیارە له  بە ئاگاهێنانه وه  لە تێربوون. 
کار  سادە،  شەکری  خواردنی  که چی 
هۆرمۆنی  بەرهەمهێنانی  سەر  ناکاتە 
بۆ  هاندەرێک  دەبێتە  ئەمەش  لێپتین، 

لە  تەنانەت  شه کره که .  خواردنی  زیاد 
لێکۆڵینەوەیه کدا دەرکەوتووە کە شەکر 
هۆرمۆنی  هاندانی  بۆ  هۆکار  دەبێتە 
»گرێلین« ئەو هۆرمۆنەی کە هۆکاره بۆ 

دروستکردنی هەستکردن بە برسێتی.
لە کۆتاییشدا، دەرکەوتووە کە خواردنی 
لەالیەن  چ  شەکر،  لە  زۆر  ڕێژەیەکی 
هۆکارە  ئاژەڵەوە،  لەالیەن  یان  مرۆڤەوە 
ترایگلیسراید  ڕێژەی  بەرزکردنەوەی  بۆ 
کە  خوێندا،  ل��ە  سیانی(  )چ��ه وری��ی 
ه��ۆک��ارێ��ک��ی س��ه ره ک��ی��ی ڕەق��ب��وون��ی 
ئەنجامیشدا  لە  و  خوێنە  بۆرییه کانی 

نەخۆشی دڵی لێ ده که وێته وه . 
ئەمە کێشمەکێشێکی زۆر سەرنجڕاکێشە 
ئەو  ڕاکێشاوە،  زۆر کەسی  و سەرنجی 
٢٠٠٩دا  ساڵی  لە  لوستێگ  که   وتارەی 
زیاتر  بارەیەوە،  لەم  کردووە  پێشکەشی 
لە چوار ملیۆن جار، لەالیەن خەڵکییەوە، 
وێڕای  کراوەتەوە.  تەماشا  یوتیوب،  لە 
ئەوەش هەندێک لە پسپۆڕەکان، لە بەشی 
نین.  بۆچوونەدا  ئەو  لەگەڵ  خ��واردن، 
هەندێک لە لێکۆڵینەوەکانیش نەیانتوانیوە 
بە  س��ەب��ارەت  ب��دۆزن��ەوە  بەڵگانە  ئ��ەو 
شەکری  بە  تایبەت  خراپی  کاریگەریی 
ساده .  دیارە ڕەخنەیەکی زۆر ئاڕاستەی 
کە  ک��راوەت��ه وه   بنکانە  و  ک��ەس  ئ��ەو 
هه یه   ب��ۆی  هەیە،  بۆچوونانەیان  ئ��ەو 
وەرگیرابێت  زۆری��ش  سپۆنسەرێکی 
کۆمپانیاکانی  الی��ه ن  ل��ه   دراب��ێ��ت  و 
به رهه مهێنانی خواردنه وه ، بۆ ڕه تدانه وه ی 

ئه و بۆچوونانه .
کاریگەرییەکی دیکه ی شەکر، وابەستەیە 
بە گۆڕانکاری لەو خووە تایبەتانەی کە 
هه مانه.  خواردنەکان  ژەمە  بە  بەرامبەر 
چونکه شەکری سادە کار دەکاتە سەر 
هۆشداری  کە  کیمیاییانەی  ماددە  ئەو 
ده ده نه مێشک سه باره ت به  بوونی برسێتی 
و لە ئەنجامدا وا دەکات زیاتر بخۆین. 
و  ڕاگه یاندن  ده ماره   زاناکانی  دەمێکە 
دەدەن  ئەوە  هەوڵی  ده مار  کۆئه ندامی 
چڕیی  کاریگەریی  لەنێوان  بەراوردێک 
وزەی خواردنەکان لەگەڵ ئەو ماددانەدا 
لە مرۆڤەکان دەکه ن  وا  بکەن کە زۆر 
و  بگرن  شتێکه وه   وه رگرتنی  به  خوو 
ئالووده ی ببن و بەردەوام بەکاری بهێنن 
وەک ماددە هۆشبەرەکان، وەک کۆکاین.
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له م باره یه وه  چەند لێکۆڵینەوەیەک لەسەر 
کە  پیشانداوە  ئ��ەوەی  ک��راوە،  ج��رج 
دەکاتە  لەشدا، کار  لە  تەوژمی شیرینی 
لە  بەرپرسیارە  کە  مێشک  بەشەی  ئەو 
لەزەت  دروستکردنی هەستی خۆشی و 
وەرگرتن، ئەو بەشەی مێشکیش هەمان 
سەری.  دەکاتە  کار  کۆکاین  کە  بەشە 
لێکۆڵینەوەکاندا،  لە  یەکێک  له   تەنانەت 
ئ��ەو ج��رج��ان��ەی ئ��ال��ووده ی م��اددەی 
ئەزموونەکە،  بۆ  ک��راب��وون  کۆکاین 
ده بوو هەڵبژاردن بکەن لەنێوان کۆکاین 
»ئەحمەد«  ئەنجامدا،  لە  شەکراودا،  و 
دەڵێت:  لێکۆڵینەوەکە،  هەڵسوڕێنەری 
کرد«.  دەرمانەکە  لە  پشتیان  »زۆربەیان 
بۆ  ک��رد  کۆکاین  ل��ە  پشتیان  وات���ە 

شەکراوەکه .  
ئەو  ئایا  بەاڵم  ترسناکە،  شتێکی  ئەمە 
شێوەیە  بەو  مرۆڤەکانیش  دیاردەیە الی 
کە  خ��واردن��ان��ەی  ئ��ەو  ڕوودەدات؟ 

ڕێژەیەکی زۆر چەوری و شەکری 
خوراکی  دەڵێن  پێیان  بێت،  تێدا 
هایپەرپەالتەبڵ، واتا ئه و خواردنانه ی 

که  له به ر تام و چێژیان زۆر ده خورێن، 
کە  ناسراون  ب��ه وه   خواردنانه   ئه م  جا 
بەشی  بەگه ڕخستنی  بۆ  هۆکار  دەبنە 
و  تام  و  خۆشی  هەستی  دروستکردنی 
زیادکردنی  هۆی  بە  مێشکدا  لە  چێژ 
تایبەتە  مادده یه که   که   دۆپامین،  ئاستی 
بە هەستی لەزەت بردن و دروستکردنی 
دەرم��ان��ە  وەک��چ��ۆن  خ��ۆش��ی،  هه ستی 
هەیە  کاریگەرییەیان  ئەو  هۆشبەرەکان 
لێکۆڵینەوەش  هەندێک  مێشک.  لەسەر 
ئەوانەی  زۆرب��ەی  داوە  پیشان  ئ��ەوەی 
کێشەی ناڕێکییان لە ژەمە خواردنه کاندا 
ب���ەردەوام  و  زۆرخ���ۆری  وەک  هەیە، 
خ���واردن ل��ە ک��ات و ن��اک��ات��دا، ب��اره  
دەروونییەکانیان وه ک هی ئەو کەسانەیه  
بەکاردەهێنن.  هۆشبەرەکان  ماددە  که  

کاتێک زاناکان 
وەک خواردنێک 
باسی شەکر دەکەن، 
ئەوان مەبەستیان 
ئەو ڕێژە شەکرانە 
نییە کە بە شێوازێکی 
سروشتی، لەناو میوە و 
خواردنە ڕووەکییەکاندا 
هه یه . وەک شه کری 
الکتۆز کە لە شیردا 
هەیە. بەڵکو ئەوان 
زیاتر مەبەستیان ئەو 
ڕێژە شەکرە زیادەیەیە 
کە زیاد بەکار دەهێنرێ
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بەس 58 بەڵگانە  ئەو  ئاخۆ  ئەوەش،  وێڕای 
خواردنێکە  شەکر  بڵێین  بۆئەوەی  بن 
ت��ووش��ی ئ��ال��ووده ب��وون��م��ان دەک��ات؟ 
ئەو  دەتوانین  ئێمە  چ��ۆن  ئاخۆ  ی��ان 
تایبەتمەندییە خراپانەی کە شەکر دەبێتە 
هۆکاری، لەو تایبەتمەندییانەی دیکه  کە 
بە هۆی چەوری و خوێوە پەیدا دەبن، 

له  یه کتری جودایان بکەینەوە؟
وه ک دیاره  ئەم کێشەیە هێشتا بە تەواوی 
یەکال نەبۆتەوە. هەندێک لەو کارگانەی 
کە شەکر و شیرنی بەرهەم دەهێنن، لە 
زۆربەی  تێوەگالون.  لێکۆڵینەوەکانه وه  
جاریش ئه وه  دەردەکەوێت ئەوانەی کە 
دڵنیانەبوونی خۆیان سه باره ت به  ڕاستی 
ده ده ن،  نیشان  بەڵگەکان  دروستیی  و 
وەرگرتووە  کارگانەوە  لەو  یارمەتییان 
جۆرە  هیچ  لەگەڵ  بەرژەوەندییان  کە 
فرۆشی  به   زیانمه ند  لێکۆڵینەوەیه کی 

به رهه مه کان، نییه.
کەواتە ئەگەر ئێمە نەتوانین ئەنجامێکی 
ی��ەک��ج��اری وەرگ��ری��ن ب��ەرام��ب��ەر به 

ئالووده بوون  یان  شەکر،  تاوانبارێتیی 
ئێمە  هەڵسوکەوتی  ئاخۆ  ئ��ه وا  پێی، 
بێت؟  چی  پێویسته   شەکر  بە  بەرامبەر 
خواردنی  کە  نییه  ب��ه س  ئ��ه وه   ئ��ه ی 
وه رگرتنی  بە  یەکسانە  زۆر،  شەکری 
باشترە  وا  ئەوەتا  یان  زۆر؟  کالۆریی 
هیچ  لەبەرئەوەی  بهێنین  بابەتە  لەم  واز 
دەست  لێوه ی  یەکجاریمان  ئەنجامێکی 

نەکەوتووە؟
ئێستا ئەو پرسیارانە لەژێر دەستی بنکەی 
بڕیارێکی  کە  جیهانیدایە  تەندروستیی 
هۆشداری  ب��دات.  لەسەر  ت��ەواوەت��ی 
شەکر،  بەکارهێنانی  مەترسیی  بەرامبەر 
تایبەت  پسپۆری  گروپی  کردووە  وای 
که   خواردنەکان،  دەرب��اره ی  ڕاوێژ  بە 
گرووپێکی سەر به  بنکەی تەندروستیی 
وردی  هەڵسەنگاندنێکی  جیهانین، 
بەڵگەکان بکەن و ڕاوێژی تایبەت بدەن 

ده رباره ی بەکارهێنانی شەکر.
ساڵی  چاالکییه،  ل��ەو  بەشێک  وەک 
زانکۆی  له   مۆرێنگە«  »لیساتی  پێشوو، 

توێژینه وه   کە  نیوزیله ندا  ئۆته گۆی 
دەکات،  مرۆڤ  خواردنەکانی  لەسه ر 
بەڵگانە  ئ��ەو  بۆ  پێداچوونەوەیەکی 
نێوان شەکر و  پەیوەندیی  کردەوە کە 
زیادبوونی کێشی مرۆڤ پیشان دەدات. 
مەرج  دەرک��ەوت  بۆی  ئەنجامدا،  لە 
هۆکاری  ببێتە  شەکر  خواردنی  نییە 
ده بێته   زۆرخ��ۆری  بەڵکو  قەڵەوبوون، 
جۆرە  هەر  لە  زۆرخۆری  جا  هۆکار، 
زیادبوونی  دەبێتە  بکرێ،  خواردنێکدا 

کێشی مرۆڤ. مۆرێنگە دەڵێت: 
لە  خەڵکی  که   وزەی��ەی  ئەو  »ئه گه ر 
لەشی  دەیکه نه   خواردنەکانەوە  ڕێگەی 
دیاریکراو  ڕێژەیەکی  ئه گه ر  خۆیانه وه ، 
ڕێژه ی  واتا  بێت،  چاودێریدا  لەژێر  و 
ژه م��ه ک��ان��دا  ل��ه   شه کر  به کارهێنانی 
دیاریکراو بێت، به م پێیه ڕێژەی گشتی 
ئیدی  بێت،  کۆنترۆڵکراو  ک��ال��ۆری، 
خەڵکی قەڵەوتر نابن بەو ڕێژە کالۆرییەی 

کە لە شەکرەوە دەستیان کەوتووە«. 
ئەم ئەنجامەش شتێکی زۆر دڵخۆشکەرە 
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و  شەکر  کە  کارگانەی  ئ��ەو  بۆ  ب��وو 
شیرینیان بەرهەم دەهێنا.

کەواتە، ئایا شەکر له  لیستی خواردەمەنیی 
زەرەرمەند، هاته  ده ره وه ؟ نەخێر. چونکه 
زیاتریدا  وردب��وون��ه وه ی  له   مۆرێنگە 
ده رکه وت،  بۆی  لێکۆڵینه وه کانیدا،  له  
ده خ��ۆن  زی��ات��ر  شه کر  ک��ه   ئ��ه وان��ه ی 
ده که ن،  خواردنیان  کۆنترۆڵی  که متر 
و  زیاتریان کردووە  زۆرخۆری  به مه ش 
یەکێکیش  ک��ردووە.  زیادی  کێشیشان 
لەو سەرچاوە گرنگانه ی ڕێژه ی شه کری 
خواردنەوانەیە  ئەو  خواردنیدا،  له   زۆره 
کە ساڵەهای ساڵه  به  هۆکاری سەرەکیی 
خواردنەوە  ئەوانیش  دان��راون،  قەڵەوی 
دیکه   بەڵگەیەکی  ئەمەش  شیرینەکانە. 
ب��وو ل��ەس��ەر ئ���ەوەی ک��ە خ��واردن��ەوە 
شیرینکراوەکان، بە ڕاستی دەبنه  هۆکار 
لە  یەکێکە  ئەمەش  ق��ەڵ��ەوب��وون،  بۆ 
دەستنیشانکردنی  بۆ  هۆکار  بەهێزترین 

خراپیی شەکر.
بەاڵم بۆچی کالۆریی بە شێوازی تواوە، 
لەناو خواردەمەندییەکاندا، کاریگه رتره له  
کالۆریی نه تواوه  وه ک ئه وه ی له  خواردنی 
وه اڵمه که ی  خۆین؟  ده ی��ان  ئاساییدا 
بیری  شێوەیە  بەم  دەتوانی  تۆ  ئه مه یه؛ 
و  پرتەقاڵ  دوو  نزیکەی  بکەیتەوە،  لێ 

بۆ  دەوێ��ت  نیوت 
پەرداخێک  ئ��ەوەی 
ئ����اوی پ��رت��ەق��اڵ 
که واته   بگریت، 
خ�����واردن�����ەوەی 
پ����ەرداخ����ێ����ک 
پرتەقاڵ،  شەربەتی 
وه ک خواردنی دوو 
نیوه ،  و  پ��رت��ەق��اڵ 
هێنده ی  ک��ه چ��ی 
نیو  و  پرته قاڵ  دوو 

ناکات.  له ال دروست  تێربوونت  هەستی 
هۆکارەکەشی ئەوەیە کە تۆ ته نیا ئاوی 
بێئه وه ی  خ��واردۆت��ه وه   پرته قاڵه که ت 
کە  خواردبێت  خۆراکییەکه یت  ڕیشاڵە 
وا  و  پێکهاتووە  لێ  میوەکەی  خودی 
بە  بۆ ماوەیەکی زۆرتر هەست  ده کات 

تێربوون بکەیت.
و  دەک��ات  باسی  مۆرێنگە  ه���ەروەک 
دەڵێت: »زۆرینه ی خواردنەوە شیرینەکان 

خواردنەکانیان  له   زۆرت��ر  کالۆریی 
تێربوون  هەستی  بێئەوەی  ت��ی��ادای��ه، 
کالۆرییه یشی  زۆری��ی  ئ��ەم  ببه خشن« 
٦٥%ی  نزیکه ی  که   لەبەرئەوەیه  زیاتر 
خواردنه وه  شیرینه کان، وه ک خواردنه وه  
پێکدێت.  ساده   له  شه کری  گازییه کان، 
ئه م  ه��ه م��ان ک��ات چ خ���واردن���ه وه ی 
خواردنه وه ی  چ  و  گازییانه   خواردنه وه  
ناتوانن  ئاساییه کانیش،  ته نانه ت شەربەتە 
لێپتین  تێربوون واتە هۆرمۆنی  هۆرمۆنی 
چاالک بکه ن و کاریگەرییان هێنده  نییه 
له سه ر ئه م هۆرمۆنه  که  جێی باس بێت 
و وا بکات که سه که  حه ز له  خواردنی 

دیکه  نه کات.
بە  تێربوون،  بە  هەستکردن   نەبوونی 
وات  شیرینییەکانه وه ،  خواردنەوە  هۆی 
لێ دەکات ڕێژەیەکی زۆرتری خواردن 
بگریت  وه ر  زیاتر  کالۆری  و  بخۆیت 
ئەگەر  کە  نانخواردندا،  ژه می  یه ک  له  
ژه مه که تدا  له گه ڵ  خواردنەوانەت  ئەو 
که مترت  ک��ال��ۆری��ی  ن���ه خ���واردای���ه، 
که   ل��ه وه ی  جگه   ئه مه   وه رده گ���رت، 
جێی  بخۆیت.  کەمتر  ناکات  لێ  وات 
گوایە  کە  خواردنەوانەیشی  ئەو  باسه  
کەمکراوەته وه   تێدا  شەکریان  رێ��ژەی 
یان هه ر شەکریان تیادا بەکار نەهێنراوە، 
ک��اری��گ��ەری��ی 

زیاد وه رگرتنی کالۆریی زیادیان هەیە.
بە  هەستنەکردن  دەردەک���ەوێ���ت  وا 
زیاتری  تێپه ڕینی  له گه ڵ  تێربوون، 
هەبێت.  زیاتری  کاریگەریی  کاتدا 
چەند لێکۆڵینەوەیەک ئەوەی پیشان داوە 
تێربوون،  بە  هەستنەکردن  تایبەتمەندیی 
پەیوەندی زۆری هەیە لەگەڵ نەخۆشی 
شەکرەی جۆری دوو و نەخۆشییەکانی 
خواردنەوە  کە  لەبەرئەوەشە  هەر  دڵ. 
گازییەکان لە پێش هەر شتێکی دیکەوە 
پسپۆرە  لەالیەن  دەک��رێ  لێوه   باسیان 

تایبەتەکانی تەندروستیی کۆمەڵه وه .
نوێیه دا بنکەی تەندروستیی  لەم ڕاپۆرتە 
نییە کە ڕاوێژی  جیهانی، یەکەم جاری 
خواردنی  لەسەر  دەردەک��ات  تایبەت 
شەکر. نزیکەی ١٠ ساڵ لەمەوبەر بنکەی 
تەندروستیی جیهانی، هەوڵی هەمان شتی 
به ڵگه کان  پیاچوونه وه ی  دوای  و  داوە 
نابێت کالۆریی  ئەوە دیار که وتووه  که  
ڕێژەی  ڕۆژێکدا،  لە  له ش  وه رگیراوی 
ڕاستیشدا  لە  بێت.  شەکرەوە  لە  ١٠%ی 
کە  ڕێژەیەیە  ئەو  نیوەی  ڕێژەیە،  ئەو 
خەڵک به  هۆی شەکره وه   وه ری ده گرن.

هەڕەشەی کۆمپانیا و کارگه کان
کارگه کان  و  کۆمپانیا  ئەنجامانە،  بەم 
ن��وێ��ن��ه ری  ب����وون.  س��ه غ��ڵ��ه ت  زۆر 

»تۆ ناتوانیت بەبێ چەورییە 
پێویسته کان بژیت. تۆ ناتوانیت 
بەبێ پڕۆتینەکان بژیت. زۆر 
سەختە وزەی پێویستت هەبێت 
لە لەشدا، ئەگەر هەندێک 
کاربۆهیدراتیت نەبێت. بەاڵم بەبێ شەکر، 
هیچ کێشەیەک لە ئارادا نییە. شەکر بە 
تەواوی خواردنێکی زیادەیە«
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ویالیەتە 58 لە  شەکرییەکان  بەرهەمە 
نامەی  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 
بنکەی  سه رۆکی  ئاڕاستەی  تایبەتیان 
تێیدا  و  کردووە  جیهانی  تەندروستیی 
میدیسن  بنکەی  ڕاپۆرتی  بە  ئاماژەیان 
تا  کراوە  بەوە  ئاماژه   گوایە  ک��ردووه  
وه رگیراو،  کالۆریی  ٢٥%ی  ڕێ��ژەی 
ئەو  لەسەر  قبووڵە.  جێی  شەکر،  لە 
ئاڕاستەی  خۆیان  هەڕەشەی  بنەمایەش، 
کردبوو  جیهانی  تەندروستی  بنکەی 
بکەن  دروست  بۆ  کێشەیان  نابێت  کە 
لە  که  یارمەتییەک  هه ر  وەرگرتنی  لە 
ده ک��رێ،  تەرخان  بۆیان  ئەمەریکاوە 
بووه  هۆی  ئه مان  ڕاپۆرتی  هاتو  ئەگەر 
یان  یارمه تیی  ئ��ه و  ک��ه م��ک��ردن��ه وه ی 
نامەیەکی  شێوەش،  هەمان  بە  نه مانی. 
وه زی��ری  ڕەوان���ەی  هەڕەشەئامێزیان 

تەندروستیی ئەمەریکاش، کردبوو.
وێڕای ئەو هەڕەشانەش، ئەو ڕاپۆرتەی 
تێیدا  کە  جیهانی،  تەندروستیی  بنکەی 
ڕێژەی لە سەدا ١٠ی کالۆری بۆ شەکر 
بکرێتەوە،  باڵو  توانرا  کردبوو،  دیاری 
ئەوتۆی  کاریگەرییه کی  هیچ  ب��ەاڵم 
توێژه ره وانه ی  ئەو  زۆرینه ی  نەبوو. 
ئێمە پەیوەندیمان پێوە کردبوون بۆ ئەو 
باڵوبوونەوەی  لە  نەبوون  دڵنیا  بابەتە، 
ڕێژەی  ئەو  یان سەرنجی  راپۆرتە،  ئەو 
بە گوێرەی  واتە  نەدابوو.  ١٠%یەیان  لە 
ڕاپۆرتەکە  ب��ە  گرنگییان  پێویست 

نەدابوو.
ئەم ڕاپۆرتە نوێیه ی بنکەی تەندروستیی 
جیهانی که  بە نیازە بیخاته  به ر ده ست، 
هێشتا به  شێوه یه کی ته واو، تەواو نەبووە، 
بەاڵم زانیارییەکان سەبارەت بەم ڕاپۆرتە 
لە  ڕێژەیەی  ئەو  کە  دەدات  پیشان  وا 
٥%ی  لە  بۆ  بێتەوە  کەمتر  ١٠%ی��ەش 
کەسێک  هەر  بۆ  شەکره وه   لە  کالۆری 
ده گه یه نێت  ئه وه   ئەمەش  ڕۆژێکدا.  لە 
له   ئێستا  کە  مامناوەندییەی  ڕێژە  ئەو 
خواردنی شه کردا بەکاردێت، پێویسته تا 
دوو لەسەر سێی دیکه کەمتر بکرێتەوە. 
له   نابێت  ڕۆژێکدا  له   پیاوێک  هه ر  واتا 
بخوات  زیاتر  شه کر  چا  کەوچکە   ٨
 ٦ له   نابێت  ڕۆژێکدا  له   ژنێک  هه ر  و 
جا  بخوات،  زیاتر  شەکر  چا  کەوچکە 
چ  بێت،  شێوه یه ک  هه ر  به   شه کره   ئه م 

گه رم  خواردنه وه   له   چ  و  خواردن  له  
ئه وه یە یه ک کۆکا  و سارده کاندا، سه یر 
کۆال یان یه ک پیپسی کۆال ١٠، یان هه ر 
 ١٠ گ��ازی،  دیکه ی  خواردنه وه یه کی 

کەوچکە چا، شەکری تێدایە.
واتا زۆربەی کۆمپانیا خواردەمەنییەکان، 
کۆک نین لەگەڵ ئەو ڕێژەیەی که  بنکەی 
کردووه .  دیاریی  جیهانی  تەندروستیی 
لە  پڕۆفیسۆرە  کە  نێستلی«  »م��اری��ۆن 
زانکۆی نیویۆرک لە بواری تەندروستیی 
لەو  هەندێک  دەکات  پێشبینی  کۆمەڵدا، 
کۆمپانیایانه، پێده چێت ڕێگای نادروست 
بگرنە بەر بۆ دژایەتیکردنی ئەو ڕاپۆرتە. 
خۆالدانانه ی  و  ڕێگا  ئەو  هه موو  دیاره  
بەکاری  ئەو کۆمپانیا و کارگانەش  کە 
که   نابێت  که متر  له وه   هیچی  دەهێنن، 
دروستکردنی  کارگه کانی  و  کۆمپانیا 
جگه ره ، له  سااڵنی پیشوودا کردوویانه. 

»ئەمە  دەڵ��ێ��ت:  نێستلی  پرۆفیسۆر 
ئەو کۆمپانیایانە،  بازاڕەوە.  بە  وابەستەیە 
شوێنە  لە  خۆیان  پۆستی  پله و  و  جێگە 
مه حکه م  شارراوه یی،  بە  گرنگەکاندا، 
کار  پەردەکانه وە  پشت  لە  تا  دەکەن 
دەوڵەتان  که   یاسایه ک  هه ر  سەر  بکەنە 
دەدەن  ئەوەش  هەوڵی  دەکه ن.  دەری 
کە نەیەڵن دەوڵەت بڕیارێک ده ربکات 
کە لە بەرژەوەندییاندا نەبێت. پشتگیری 
و  دەک��ەن  هەڵبژاردنەکان  م���ادده ی 
لەناو  ده که ن  که سێک  هه ر  پشتگیریی 
بەرژەوەندی  بۆ  ئامادەن  که   دەوڵەتدا 
سەر  بکەنە  هێرش  و  بکەن  قسە  ئەوان 
هەمانشێوە،  زان��ای��ان.  و  ڕەخنەگران 
بکەنە  کار  کە  دەدەن  ئەوەش  هەوڵی 
پرۆفیسۆر  زانستییه کان.  توێژینه وه   سەر 
نێستلی دەڵێت: »بە گشتی، کۆمپانیاکان 
دەکەن  لێکۆڵینەوەیه ک  هه ر  سپۆنسەری 
بۆ  گونجاو  وەاڵمی  ئەو  دوای  بە  کە 
چان،  مارگرێت  بگەڕێت.  ئ��ه وان��دا 
تەندروستیی  بنکەی  سەرپەرشتیاری 
پرۆفیسۆر  کە  کێشانەی  ئەو  جیهانی، 
دووپ���ات  دەک����ات،  ب��اس��ی  نێستلی 

کردۆتەوە و باڵوی کردۆتەوە. 
بەمە  ک��ەوات��ە دەت��وان��رێ س��ەب��ارەت 
ئارادا  لە  ئاماژه   هەندێک  بکرێ؟  چی 
بنکەی  که   دەدات  پیشان  ئ��ەوە  هه یه  
لە  خۆی  وانه ی  جیهانی،  تەندروستیی 

ڕووداوەکانی ساڵی ٢٠٠3وه  وه رگرتووه  
و  بوه ستێته وه   دژیان  چۆن  ده زانیت  و 
ده کات  بەڵگەیه ک  هەر  هه ڵسه نگاندنی 
پەیدا  جیاوازەوە  جیاواز  بواری  لە  کە 
دەبن. یەکێک لە توێژەرەوەکانی بنکەی 
سەرپەرشتیاری  بە  جیهانی،  تەندروستیی 
کاسڵ  نیو  زانکۆی  لە  مۆینیهان  پاوال 
لە  ک��ردووه   لێکۆڵینەوەی  بەریتانیا،  لە 
و  شەکر  خواردنی  نێوان  پەیوەندیی 
گەیشتۆتە  و  مرۆڤدا  ددانی  ڕەشبوونی 
ئەو ئەنجامەی کە کەمکردنەوەی ڕێژەی 
شەکر بۆ لە ٥% بۆ پاراستنی ته ندروستیی 
لەگەڵ  بەاڵم  پێویسته.  زۆر  ددانەکان، 
کۆمپانیا  بۆ  ماوه   بوار  هێشتا  ئەوەشدا، 
و کارگەکان کە دژی ئەو لێکۆڵینەوانە 
بوەستنەوە و نەیەڵن بە گوێرەی پێویست، 
کەمکردنەوەی  ب��ۆ  داب��ڕێ��ژرێ  یاسا 

به کارهێنانی شەکر.
ه��ه م��ان ک���ات، س��ی��اس��ه ت��م��ه دارەک��ان 
و  دەک��ەن  هونەرییانه   هەڵسەنگاندنی 
بیروڕای خۆیان یەکال دەکەنەوە، ڕاوێژی 
کە  ئەوەیە  تاکێک  هه ر  بۆ  دروستیش 
ڕێژەی خواردنی شەکر کەم بکاتەوە. لە 
سەروو هەموویشیانه وه ، خۆمان بپارێزین 
وەک  شیرینکراوەکان،  خ��واردن��ەوە  لە 
شتە  ئاسانترین  »ئەوە  دەڵێت:  که   تایپی 

کە بتوانرێ بکرێ«.
دی���اره  ب��ەرپ��ه چ��ی ڕەخ��ن��ەگ��ران��ی ئه م 
ئامۆژگارییانه س لەمبارەیەوە ئەوە دەبێت: 
و  بخۆیت  باش  خواردنی  ئەگەر  کە 
هه ر  ئیدی  بکەیت،  ب��اش  وەرزش���ی 
خواردن و خواردنەوەیەک کە شەکریان 
تێدایە، ئاسایی دەبێت. ئەوە ڕاستە، به اڵم 

تا ئاستێک. 
ساکارتر  زۆر  ڕاستییەکی  کات  هەمان 
ئارادا هەیە سەبارەت  و ڕاستەوخۆتر لە 
بە شەکر، ئەویش ئەوەیە، هەرچەندە تۆ 
زیاتر حەزت لێی بێت و زیاتر بتەوێت، 
نیشانه ی ئه وه یه  که  تۆ پێویستت پێی نییە 

و ڕێژه که ی له  خوێنتدا به رزه .

گۆران دیراك

سه رچاوه:
New scientist February 1, No 
2954
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توێژەرەوەكان دەڵێن برنجی 
ڕەنگەكەی  ئ��ەوەی  هۆكاری  بە  سپی 
كواڵندنیدا  و  شۆردنەوە  لەكاتی  سپیە، 
كە  خۆراكییانەی  م��اددە  لەو  هەندێك 
تیایدایە، تاڕاددەیەكی دیاریكراو بوونی 
نامێنێت و لەدەست دەچێت، بەاڵم برنجی 
قاوەیی جیاوازترە. برنجی قاوەیی كەمتر 
زۆرترین  و  دەكرێتەوە  پاك  سپی  لە 
بە  ب��ەراورد  بە  تێدایە  تایبەتمەندیشی 

برنجی سپی.
ڕاس��ت  پشت  ئ��ەوە  ت��وێ��ژەرەوەك��ان، 
قاوەیی،  برنجی  دەكەنەوە كە خواردنی 
كەم  ژنان  نەخۆشییەكانی  لە  هەندێك 
هەر  ئ��ەگ��ەر  ڕاستیدا  ل��ە  دەك��ات��ەوە، 
برنجی  گم   3٦٠ نزیكەی  كە  مرۆڤێك 
سپی لە هەفتەیەكدا دەخوات لە جێگای 
مەترسی  بخوات،  قاوەیی  برنجی  ئەوە 
نەخۆشی  هەندێك  ب��ە  تووشبوونی 
بەتایبەتی نەخۆشییەكانی تایبەت بە ژنانی 
بە  نایمێنێت  و  دەبێتەوە  كەم  دووگیان 

ڕێژەی ١٦%. 
ئەگەر لە جێگای برنجی سپی هەندێك 
ساوەر  و  پەڕشە  جۆ،  وەك  دانەوێڵەی 
 %3٦ ڕێژەی  بە  مەترسییە  ئەو  بخورێن، 

كەم دەكاتەوە.

سۆیا، ڕازیانە و وەرزش ڕێگرن 
لە خەفەت و بێتاقەتی

و  بێتاقەتی  جەنگی  لە  دەتەوێت  ئەگەر 
بەكارهێنانی  ببێت،  ڕزگ��ارت  خەفەت 
مەكە.  لەبیر  گیاییه کان  ئیسترۆجینە 

توێژەرەوەكان ئەوەمان نیشان دەدەن كە 
دەتوانن  ڕازیانە  و  سۆیا  كارهێنانی  بە 
لە  بێتاقەتی  و  خەفەت  لە  بن  ڕێگر 
ژنانی خەمباردا و  لەم دۆخەدا پێویستە 
بن  لەشتان  كالسیۆمی  ڕێژەی  ئاگاداری 
بۆ ئەوەش پێویستتان بە بڕێك لە تیشكی 
خۆر دەبێت. چونکه کاته کانی بێتاقه تی 
م��رۆڤ  جەستەی  ك��ە  کاتانه یه   ئ��ه و 
پێویستیەكی زۆری بە ڤیتامین D دەبێت 
كالسیۆم  لە  بڕێك  دەبێت  هەروەها  و 
بەرەو لەش ڕابكێشرێ، بۆیە پێویستە لە 
ئەمەش  نەكرێ.  فەرامۆش  ئەوە  ژناندا 
تیشكی  لەژێر  دەبێت  وەرزشكردن  بە 

خۆردا.
هۆی  دەبێتە  خانماندا،  لە  خەفەتباری 
پووکانه وه ی  وه ک  ترسناك،  نەخۆشیی 
بەردەوام، خەوزڕان،  ئێسك، سەرئێشەی 
ئارەقكردنەوەی شەوانە. لە كەسێكەوە بۆ 
كەسێكی دیكەیش ئەم نیشانانە جیاوازن.
بۆیه پێویسته سۆیا، ڕازیانە، وەرزشكردن 
لەژێر تیشكی خۆردا، لەبەرچاو بگیرێ و 

فەرامۆش نەكرێ.

تەماتە، دژە خەفەت
بەپێی لێكۆڵینەوەی هەندێك لە پزیشكانی 

دواییە  بەم  دەروون���ی، 
كە  دەرك�����ەوت�����ووە 
چەندجارەی  خواردنی 
هەفتەیەكدا  لە  تەماتە 
دەركەوتنی  ئ��ەگ��ەری 
خەفەت  نیشانەكانی 
كەم   %٥٠ ڕێ���ژەی  ب��ە 
نووسینی  بە  دەكاتەوە. 
 Daily ڕۆژن���ام���ەی 
ئەو  ئەنجامی   ،Mail
ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوان��ە ئ��ەوە 
پشتڕاست دەكەنەوە ئەو 
درێژایی  بە  كەسانەی 
جار   ٦ تا   ٢ هەفتەیەك 
تەماتە  ژەم��ەك��ان��دا  ل��ە 
بە  دەخۆن، ٤٦% كەمتر 
كەسانەی  بەو  ب��ەراورد 
جار  یەك  هەفتەی  كە 
دەی���خ���ۆن ئ��ەگ��ەری 
و  خەم  بە  تووشبوونیان 

بێتاقه تی هەیە.

ئەم لێكۆڵینەوانە ئەوە پشتڕاست دەكەنەوە 
كە بۆ ئەم بابەتە تەماتە جێگەی بە هەموو 
میوە و سەوزەكان لێژ كردووە و ئەوان 
ناگەیەنن  سوود  تەماتە  شێوەیەی  بەو 
ترسی  داب��ەزان��دن��ی  لە  كاریگەری  و 
بەردەوام  خەفەتی  و  خەم  دروستبوونی 
تەنیا  نەك  تەماتە  بەاڵم  ناكەن،  دروست 
سەرچاوەیەكی  بەڵكو  خەفەتە،  دژە 
که  ئۆكسیدیشە  دژە  دەوڵ��ەم��ەن��دی 
دەركەوتنی  ترسی  لە  دەكات  ڕێگری 
شێرپەنجەی پرۆستات و جەڵتەی دڵ و 
نەخۆشییەكانی دیكەی تایبەت بە دڵ.

ڕۆنی بادەم، بستە، گوێزی 
هیندی، ڕێگری لە كلۆربوونی 

ددان دەكات
بەكتریایەكی  دژە  شوێن  بە  ئەگەر 
گوێزی  ڕۆنی  دەگەڕێیت،  سروشتیدا 
توێژەرەوەكان  مەكە.  فەرامۆش  هیندی 
دەڵ��ێ��ن ڕۆن���ی ئ���ەم گ��وێ��زه، ج��ۆرە 
شێوەیە  بەم  و  هەیە  تایبەتمەندییەكی 
كێشەی  هەندێك  لە  ڕێگری  دەتوانێت 
تایبەتی وەك كلۆربوونی ددانەكان بكات 
و كاریگەری خۆی دەبێت. ئەوان دەڵێن 
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بە  ب��ەراورد  بە  میوەیە  ئەم  ڕۆن��ی  كە 
ڕۆنەكانی دیكە، لە هەموویان باشترە و 
جگە لەوەش لە هەموو ڕۆنەكانی دیكەی 
دروستكردنی خۆراك و وەرگرتنی وزه ی 
تایبەت لێیه وه  لە هەموویان بااڵدەستترە، 
چونکە ئەم ڕۆنە لە پلە گەرمییە بااڵكاندا 
ناسووتێت و دووكەڵی شێوەی ڕۆنەكانی 
دیكە لە كاتی سوتاندا دروست ناكات.

تاقیكردنەوەكان ئەوەمان نیشان دەدەن كە 
ڕۆنی گوێزی هیندی دوای هەرسكردن 
دەتوانێت ئەو بەكتریایانە لەناو ببات كە 
دەبنە هۆی كلۆربوونی ددانەكان و دەیان 
فەوتێنێت. توێژەرەوەكان ئەوە پشتڕاست 
دەك��ەن��ەوە ك��ە ئ��ەم ڕۆن��ە ب��ە بوونی 
كاریگەر،  تایبەتیی  ئەنزیمی  هەندێك 
دەتوانن شێوەیەكی بەهێز پیشان بدەن بۆ 
لەناوبردنی سەرجەم بەكتریاكانی دەوری 

ددانەكان بۆ هەموو نەخۆشییەكان.

شویت، مەعدەنوس و كەرەوز 
پیری دوا دەخه ن

ئ��ەگ��ەر دەت���ەوێ���ت ڕووخ��س��ارێ��ك��ی 
گەنجانەت هەبێت و پیربوونی دەموچاوت 
دوا بخەیت، واز لە سەوزەی نوێ مەهێنە. 
ئەو  دەڵێن  پێ  ئەوەمان  توێژەرەوەكان 
دژە ئۆكسیدە بەهێزانەی كە لە زۆرێك 
بەتایبەتی  هەیە،  سەوزەكاندا  و  میوە  لە 
دژی  ك���ەرەوزدا،  و  مەعدەنووس  له  
هەوكردنن و پیری ڕووخسار دوادەخەن. 
جەستە  بارودۆخی  سەوزانە،  جۆرە  ئەم 
باشتر دەكەن و هەستیاری مرۆڤ كەم 
دەكەنەوە و دەبنە دەرمانی دژەهەوكردن 
و ڕێگری دەكەن لە تووشبوونی مرۆڤ 
بە شێرپەنجە جۆراوجۆرە باوەكان. بۆیە 
ئەگەر دەتەوێت كاریگەرییە خراپەكانی 
ئەو خۆراكانەی كە ڕۆژانە دەیان خۆیت 
نەهێڵیت و لەناویان ببەیت و هەمیشە بە 
گەنجی بمێنیتەوە، مەعدەنوس و كەرەوز 

و شویت فەرامۆش مەكە.

كوولەكە و شێلم و باینجان! 
کامیان كێشەكانی تەنگەنەفەسی 

و ژەهراویبوون چارەدەكەن؟
جەستەتان،  كێشەكانی  باشتربوونی  بۆ 
هەمیشە چارەسەرێك لە سروشتدا بوونی 
ئەو  كە  ئەوەیە  گرنگ  ب��ەاڵم  هەیە، 

چارەسەرە لە گیا و میوە سروشتییەكانی 
لەو  که   و  بدۆزینەوە  دەورووبەرماندا 
ئاسانی  بە  و  هەبێت  بوونیان  وەرزەدا 

دەستمان بكەوێت.
كێشەی  هەندێك  چارەسەركردنی  بۆ 
تەنگەنەفەسی، سەوزە و گیای زۆر بوونیان 
هەیە، بەاڵم شێلم یەكێك لەوانەیە كە بە 
دەتوانێت  و  دەكەوێت  دەست  ئاسانی 
باشتر  ب��ەرەو  زۆر  م��رۆڤ  ب��ارودۆخ��ی 
ببات. ئەم میوەیە هەمانكات دەرمانێكی 
كە  ئەنفلەوەنزا  و  سەرمابوون  بۆ  باشە 
دەبێت.  تووشمان  زستاندا  وەرزی  لە 
بێت  كاریگەر  دەت��وان��ێ��ت  ه��ەروەه��ا 
و  ژەه��راوی��ب��وون  دۆخ��ی  هەندێك  لە 
دەتەوێت  ئەگەر  خۆراكیدا.  پیسبوونی 
باشتر  نەبیت،  بێبەش  سوودەكانی  لە 
بخورێ  بەیانیاندا  سەعاتەكانی  لە  وایە 
شێلمەكە  ئاوی  غەرغەرەكردنی  بە  یان 
دووچاری  كە  نەهێڵیت  بەكتریایانە  ئەو 

نەخۆشیەكەیان كردوویت.

زه یتی بادەم یان شلیك! كامیان 
پارێزەرێكی باشتری مرۆڤن لە 

تیشكی خۆر؟
خۆرەكان  دژە  كرێمە  كە  دروس��ت��ە 
خراپەكانی  كاریگەرییە  لە  دەت��وان��ن 
لە  بەاڵم  بكەنەوە،  كەم  خۆر  تیشكی 
میوە  و  گیا  هەندێك  سروشتدا  دڵ��ی 
كاریگەریی  بەپێی  كە  هەیە  بوونیان 
پارێزگاری  دەتوانن  كیمیاییان،  ماددەی 
یەكێكە  شلیك  بكەن.  مرۆڤ  پێستی  لە 
پێست  لە  پارێزگاری  كە  میوانەی  لەو 
تیشكی  زیانەكانی  بەرانبەر  لە  دەكات 
گ��ی��راوەی  خ��ۆر.  وەن��ەوش��ەی��ی  ژوور 
نموونەیی  پارێزەری  یه که م  وه ک  شلیك 
وەنەوشەیی  سەرو  تیشكی  بەرامبەر  لە 
میوەیە  ئەم  خواردنی  بە  و  كاردەكات 
پێداویستی  وەك  لێی،  سودوەرگرتن  و 
جوانكاری، دەتوانین لە كاریگەرییەكانی 
تیشکه  خراپه کان بۆ سەر پێست ڕێگری 

بكەین.
بەڵگەی  و  ه��ۆك��ار  ت��وێ��ژەرەوەك��ان 
دەگەڕێننەوە  میوەیە  ئ��ەم  ب��ەس��وودی 
لەو  ئەنتۆسیانین  م���اددەی  بوونی  بۆ 
ئەمەش  و  سوورە  ڕەنگیان  كە  میوانەدا 
دژە  كە  دەكرێت  ئەژمار  پێكهاتانە  لەو 

هەوكردنن بۆ جەستە و لەشی مرۆڤ.
یه ک  ده توانی  باده میشه ،  زه یتی  هه رچی 
له گه ڵ  شیرین  باده می  زه یتی  که وچک 
ی��ه ک ک��ه وچ��ک زه ی��ت��ی ب��اده م��ی تاڵ 
ده ره وه   له  چوونه   به ر  و  بکه تی  تێکه ڵ 
ده موچاوتی پێستی  له   که می  به    زۆر 
 ب���ده ی���ت، ب����ه اڵم ل��ه  ده وروپ��ش��ت��ی

چاو نزیکینه خه یته وه .

مانەوەی زیاتر، قەڵەویی زیاتر
كە  دەڵێن  پێ  ئەوەمان  توێژەرەوەكان 
زیاتر  زستان،  وەرزی  درێژایی  بە  ژنان 
دەبنه وه .  قەڵەوی  و  خەفەت  دووچاری 
كە  دەڵێن  پێ  ئەوەمان  لێكۆڵینەوەكان 
ڕۆژە كورتەكانی زستان و هەروەها ئەو 
دەبارێت،  تیا  بەفری  بەتایبەتی  ڕۆژانەی 
ئارەزووی ژنان بۆ خواردن زیاتر دەبێت 
و حەزی چوونە دەرەوەیان كەم دەبێتەوە 

و ئەمەش دەبێتە هۆی قەڵەوی زستانە.
 Daily ڕۆژن��ام��ەی  ن��وس��راوی  بەپێی 
پیاوان  ل��ە  زی��ات��ر  ژن��ان   ،express
دووچاری ئەم بێتاقەتییە دەبنه وه ، لە ڕۆژە 
بەرانبەری  دوو  تاریكەكاندا  و  سارد 
پیاوان ئارەزوویان هەیە بەالی خواردنی 
قورسی وەك نیشاستە و كاربۆهیدرات. 

په یدابوونی خووی خۆراكی نادروست، 
لەم  كە  كێشانەی  لەو  دیكەیە  یەكێكی 
هەروەها  دەبێت،  ژنان  تووشی  وەرزەدا 
كەمبوونەوەی تیشكی خۆر لەم وەرزەدا 
دەبێتە هۆی خواردنی خۆراكی قورسی 
زیاتر و پێكهاتەی كیمیایی بۆ مێشك و 

دواكەوتنی سەعاتی بایۆلۆژی جەستە.
هەندێك  دووچ��اری  وەرزەدا  لەم  ژنان 
دەبن،  هەستیار  دەبنه وه  و  دیكە  خووی 
ژنان  ئامۆژگاری  توێژەرەوەكان  بۆیە 
دەكەن بەوەی كە لەم سێ مانگەی بەفر 
و سەرما و ڕووناکی که مدا تا ئەو كاتەی 
دەكرێ و دەگونجێت، لەو ڕۆژانەی لە 
دەرەوە خۆر دەركەوتووە بچنه به ر خۆر. 
با وا بكەین خانووەكانمان وەها بن كە 
زیاتر تیشكی خۆریان تێ بچێت و لەو 
كاتانەشدا كە بەفرە و دەركەوتنی خۆر 
خۆمان  وایە  باش  نییە،  ئ��ارادا  لە  هیچ 
نەكەین  زیندانی  تاریكدا  ژوورێكی  لە 
ئەگەر  دەرەوە  بچینە  بدەین  هەوڵ  و 

جارناجاریش بێت.
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به تەنیا مانەوە لە جگەرەكێشان 58
خراپترە

باشت  مێشكێكی  دەت��ەوێ��ت  ئ��ەگ��ەر 
هەبێت و وەها بێت كە هەموو بەشەكانی 
لە  و  بن  چ��االك  كە  بن  شێوەیەك  بە 
جیا  هاوڕێكانت  لە  پێویستە  بن،  كاردا 
باوەڕەدان  لەو  توێژەرەوەكان  نەبیتەوە. 
مێشك  هاوڕێیان،  لە  دووركەوتنەوە  كە 
باوەڕەشدان كە  لەو  و  دەكات  نابووت 
تێكەڵنەبوونی كۆمەاڵیەتی و گۆشەنشینی، 
ترسی تووشبوون بە نەخۆشی بیركۆڵی، 

ئیفلیجی و نابینایی زیاتر دەكات.
دووركەوتنەوەی  ئ��ەوان،  بیروڕای  بە 
پڕۆتینی  ڕێ��ژەی  كۆمەڵگا،  لە  مرۆڤ 
میلین كەم دەكاتەوە، كە كەمبوونەوەی 
ئەم پرۆتینەش مرۆڤ دەخاتە ڕیزی ئەو 
كەسانەوه  كە ناتەواوی دەمار و ئیفلیجی 
كاتێكدا  لە  هەیە.  نابیناییان  و  ئەندام 
پشتڕاست  ئەوەیان  توێژەرەوەكان  كە 
بە  تەنیایی  زیانانەی كە  ئەو  كردوەتەوە 
مێشكی دەگەیەنێت، زیاترە لەوانەی كە 
جگەرەكێشان پێی دەگەیەنێت. هەروەها 
ئەو  ك��ردوەت��ەوە  یەكالیی  ئەوەشیان 
دەبەن،  بەسەر  ژیان  تەنیا  بە  كەسانەی 
خەمخواردنی  و  خەفەت  لە  نزیكترن 
بە دڵ و  تایبەت  زۆر و نەخۆشییەكانی 

مێشكه وه .

ورگی گەورە واته  پووكانەوەی 
ئێسك

لە ئێستادا زۆرینەی ژنانی بەسااڵچوو، 
ئێسكیان  پ��ووك��ان��ەوەی  كێشەی 
ه��ەی��ە، ب��ەاڵم ت��وێ��ژەرەوەك��ان بەم 
دەرەنجامەی  ئەو  گەیشتنە  دواییانە 
چەوری  دووچ��اری  كەسانەی  ئەو 
دەبنەوە،  ورگ  و  كەمەر  زی��ادەی 
پووكانەوی  كێشەی  هەمان  پێشتر 

هەبووە. ئێسكیان 
توێژەرەوەكان،  قسەی  گوێرەی  بە 
سنوورێكی  لە  قەڵەوی  زیادبوونی 
نزیكبوونەوەی  ئەگەری  دیاریكراودا 
مرۆڤ  جەستەی  ئێسكەكانی  شكاندنی 
زیاتر دەكات. مرۆڤ لە ماوەی ٢٠ تا 
دەگاتە  شێوە  باشترین  بە  ساڵیدا،   3٠
لەش  ئێسكەكانی  ت��ەواوی  قەبارەی 
گه شه ی  دۆخ��ی  باشترین  دەگاتە  و 
ئاگاداری  وریاییەوە  بە  پێویستە  ئێسک. 
بكات  مامەڵە  وەها  و  بێت  دۆخە  ئەو 
تایبەت  بە  لەش  كێشی  نەهێڵێت  كە 
چەوری دەوری كەمەر و ورگی زیاد 
لە  لەوەی  جگە  ئەمە  چونكە  بكات. 
لە  و  ناشیرینە  جەستەییەوە  ڕووی 
و  زیانبەخشە  تەندروستیشەوە  ڕووی 
الوازبوونی  و  پووكانەوە  هۆی  دەبێتە 

ئێسكەكان. تەواوی 

پێداویستییە جوانكارییەكان 
ڕووخسار تێكدەدەن

تێك  زوو  ڕووخسارت  ناتەوێت  ئەگەر 
بچێت، ئاگاداری ئامۆژگاریی پزیشك و 
توێژەرەوەكان بە و به  وریاییەوە وەریان 
بگرە. ئەوان دەڵێن ماددەی كیمیایی لەو 
سپرای  وەك  جوانكارییانەدا  پێداویستییە 
دیكەی  ماددەی  هەندێك  تەنانەت  قژ، 
زوو  ترسی  لەكیسنراو-یش  خۆراكی 
الی  ڕووخسار  پیربوونی  و  تێكچوون 

ژنان زیاتر دەكات.
پسپۆڕان   daily mail ڕاپۆڕتی  بەپێی 
لەو  هەندێك  كە  ئەوەی  گەیشتوونەتە 
پێداویستییە  لە  كە  كیمیاییانەی  ماددە 
ئارایشتیەكاندا بوونیان هەیە، هەندێجار لە 
كەلوپەلی  و  پالستیكی  بابەتی  هەندێك 
خۆراكیدا  كیسەی  هەندێك  و  ناوماڵ 
لەسەر  خ��راپ��ی��ان  ك��اری��گ��ەری  ه��ەن، 
خراپبوونی  هۆی  دەبنە  و  دەبێت  ژنان 
هێلكەدان  وەك  بەرهەمهێنه کانی  ئه ندامه  
لە  و  تیایاندا  دەگێڕن  خراپ  ڕۆڵی  و 
پێش  ژن��ان  پیربوونی  ڕووخساریشدا 

دەخەن.
توێژەرەوەكان هەموویان ئەوە پشتڕاست 
كیمیاییانە  م��اددە  ئ��ەو  كە  دەك��ەن��ەوە 
تووشبوون  ترسی  هۆكارانە،  لەم  جگە 
و  قەڵەوی  هەمانكات  و  شێرپەنجە  بە 
دەكەن.  زیاتر  لەش  كێشی  زیادبوونی 
بەكارهێنەرانی  لە  یەكێكیت  تۆ  ئەگەر 
بە دڵنیاییەوە ئەگەری زوو  ئەو ماددانە، 
بە  ب��ەراورد  بە  ڕووخسارت  پیربوونی 

ژنانی ئاسایی دوو ساڵ و نیو لەپێشترە.

ژنانی دووگیان نابێت لەسەر 
قەنەفە دابنیشن

ئەگەر چاوەڕێی لە دایكبوونی منداڵێكی 
م��اوەی  ل��ەو  وای��ە  باشتر  دروس��ت��ی��ت، 
تا ئەو كاتەی كە دەتوانیت  دووگیانیدا 
هەندێك  و  قەنەفە  لە  بكەویتەوە  دوور 
م��اددەی  پشتی كە  ج��ۆری دۆش��ەك و 
ماددەیە  لەو  یان  تێكراوە  كیمیاییان 
هۆشیاری  توێژەرەوەكان  دروستكراون. 
دەدەن كە جۆرێك لەو ماددە كیمیاییانەی 
پشتی  و  دۆشەك  دروستكردنی  لە  كە 
ژەهراوین  بەكارهاتوون،  قەنەفەدا  و 
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ژنانی  لەسەر  خراپیان  كاریگەری  و 
دووگیان و منداڵ و پێكهاتەی جەستەیی 

و ڕاددەی توڕەیی منداڵ هه یه .
كێش  كەمبوونی  توێژینەوەكان،  بەپێی 
تاكە  تەمەنەدا،  لەو  منداڵ  الوازی  و 
ب��ەردەوام��ە  دانیشتنی  ه��ۆك��ارەك��ەی، 
لەسەر ئەو جۆرە قەنەفە و پێداویستییانە، 
لەبەرئەوە ئەگەر دڵنیا نیت كە مۆبیلەكەتان 
یان چ  لە چ ماددەیەك دروست كراوە 
ماددەیەكی تێ كراوە، باشتر وایە دوای 
منداڵ  هەڵگرتنی  و  ناڕەحەتی  مانگ   ٩
و  دانەنیشیت  قەنەفانە  جۆرە  ئەو  لەسەر 
هەمان  لە  سوود  و  بهێنیت  لێ  وازی��ان 
ئەو پشتییە كۆنانە وەربگریت كە باو و 

باپیرانمان بەكاریان هێناون.

ئەگەر دەتەوێت منداڵەكەت 
دەوڵەمەند بێت

گەنجیدا  و  منداڵی  تەمەنی  لە  ڕاستە 
و  پارە  كۆكردنەوەی  لە  هەواڵێك  هیچ 
كاتەدا  لەو  گەنج  و  نییە  بوونی  سامان 
بەبێ  و  ه��ەڕەم��ەك��ی  شێوەیەكی  ب��ە 
بەاڵم  دەك��ات.  ئایندە  سەیری  ئامانج 
دەڵێن  پ��ێ  ئ��ەوەم��ان  ت��وێ��ژەرەوەك��ان 
پێكەنین  بە  دەم  و  ش��اد  گەنجی  كە 
گەورەییدا  تەمەنی  لە  و  داهاتوودا  لە 
دەردەچ��ن.  خۆشبەخت  و  دەوڵەمەند 
پشتڕاست  ئەوە  ئەوان،  توێژینەوەكانی 
دەكەنەوە كە ڕێژەی ناوەندی كەسانێك 
بوون  دڵخۆش  و  شاد  گەنجیدا  لە  كە 
كەسانی  بە  ب��ەراورد  بە  بەرزترە   %١٠

دیكە.
 Telegraph بەپێی ڕاپۆرتی ڕۆژنامەی
ساڵیدا   3٠ تەمەنی  ل��ە  كەسانە  ئ��ەو 
داهاتێكی  كە  كەسانێك  بە  دەگۆڕرێن 
پارە  چ��ۆن  دەزان��ن  و  دەبێت  باشیان 
پەیدا بكەن. ئەمە لە كاتێكدایە كە ئەو 
گەنجانەی تەمەنیان لە ١٦ بۆ ١٨ ساڵیدایە 
و نائومێد و ناڕازین لە تەمەنی گەورەییدا 
كەسەكانی  بە  بەراورد  بە  كەمترە   %3٠
بە  ناتوانن  و  دەبێت  داهاتیان  دیكە 
بۆیە  بكەن،  پەیدا  پارە  سەركەوتوویی 
هەبێت  ڕۆڵەیەكت  دەتەوێت  ئەگەر 
سەركەوتووبێت،  و  پارەدار  ئایندەدا  لە 
سەر  بخەیتە  فشاری  ئ��ەوەی  جێی  لە 
و  دڵخۆش  و  شاد  زەمینەیەكی  پێویستە 

پێكەنیناوی بۆ دروست بكەیت.
دڵتەنگی پلەی گەرمی دەگۆڕێت

لێكۆڵینەوە و توێژینەوە نوێیەكان ئەوەمان 
هۆی  دەبێتە  دڵتەنگی  كە  دەدەن  نیشان 
دواتر  و  مرۆڤ  جەستەی  گەرمبوونی 
بۆ  بەكاردەهێنێت  دڵتەنگی  م��رۆڤ 
خۆپارێزی  و  جەستە  گەرمبوونەوەی 
لێكۆڵینەوانە  ئەو  پێدەچێت  سەرما.  لە 
بن،  ڕاس���ت  و  دروس���ت  هەندێجار 
چونكە توێژینەوە پزیشكییەكان ئەوەیان 
لە  كەسانەی  ئەو  كردوەتەوە  پشتڕاست 
ڕۆژە  لە  بوون  ئەواندا  تاقیكردنەوەكانی 
دڵتەنگی  بە  هەستیان  زیاتر  ساردەكاندا 
گەرم  جەستەیان  ئ��ەوەی  بۆ  ك��ردووە 

بێتەوە.
كەسێك  ئەگەر  توێژینەوەكە  بەپێی 
بخەیتە ناو ژوورێکی ساردەوە و داوای 
یادەوەری  لە ڕۆژەكانی  بیر  لێ بكەیت 
پێشووی بكاتەوە، هەست بە سەرما ناكات 
چاو  لە  دەبێتەوە  بەرز  گەرمی  پلەی  و 
دەوروبەردا. ئەم بابەتە ئەوەندە كاریگەرە 
ئاوی  لەناو  پێدەچێت مرۆڤ  كە دەڵێن 
لە  بیركردنەوە  هۆی  بە  دابنرێ  سارددا 
پلەی  بتوانێت  گەرما،  كۆنەكانی  ڕۆژە 

گەرمی ناو ئاوەكە بگۆڕێت.

دووگیانیی ژنان چاولێكەرییە
كارەكانی  فەرمانگەیەك  لە  ئەگەر 
خۆت جێبەجێ دەكەیت و بەڕێوەبەری 
فەرمانگەیت و یەكێك لە كارمەندەكان 
بە هۆی بوونی دووگیانی و منداڵبوونەوە 
پشوو  و  دەك��ات  لێ  مۆڵەتت  داوای 
وەردەگ��رێ��ت،  دایكایەتی  مۆڵەتی  و 
پێدەچێت  ك��ە  ب��ە  ئ���ەوە  ئ��اگ��اداری 
ل��ە م��اوەی��ەك��ی ك��ەم��دا زۆرێ���ك لە 
تێپەڕ  قۆناغدا  هەمان  بە  كارمەندەكان 
بكەونەوە.  دوور  كارەكانیان  لە  و  ببن 
توێژەرەوەكان دەڵێن ئەگەری دووگیانیی 
ژنانی فەرمانگەكان و داواكردنی مۆڵەت 
ب��ەراورد  بە  دەخایەنێت  ساڵ  یەك  تا 
داوای  پێشدا  لە  كە  كارمەندانەی  بەو 
بەرامبەر  دوو  ڕێژەیەش  ئەم  و  كردبوو 

زیاد دەكات.
پێ  ئەوەمان  توێژەرەوەكان  لە  زۆرێك 
كاریگەری  لەژێر  م��رۆڤ  كە  دەڵێن 
تەنانەت  دەتوانێت  و  دەورووبەریدایە 

واز لە جگەرە و هەندێك كاری خراپ 
كاریگەریشدا  هەمان  لەژێر  و  بهێنێت 
بۆیە  ب���دات،  ئەنجام  ب��اش  ك���رداری 
و  وایە  چاولێكەری  وەك  دووگیانیش 

لەژێر هەمان كاریگەریدایە.

لەكاتی سەرمادا دەست لە 
ڕووخسارت مەدە

لە  ك��ە  ه��ەن  ك��ەم  زۆر  كەسانێكی 
پارێزراو  نەخۆشییەكانی سەرمای زستان 
دەڵێن  پێ  ئەوەمان  توێژەرەوەكان  بن. 
دەتوانێت  س��ادە  ڕێ��ك��اری  هەندێك 
نەخۆشییەكانی  و  زستان  سەرمای  لە 

بمانپارێزێت.
لە سەرەتادا ئەوە دەوترا كە بۆ دەربازبوون 
لە ئەنفلەوەنزا و سەرمای زستان، پێویستە 
زۆر بەباشی دەستەكانمان بشۆین و ئەوە 
بەم  توێژەرەوەكان  بەاڵم  نەكەین.  لەبیر 
دواییە گەیشتنە ئەو ئەنجامانەی كە تەنیا 
ئەو ڕێكارانە تەواو نین بۆ ئەم نەخۆشییانە، 
بەڵكو دەبێت جگە لەو كردارانە، خۆمان 
و  ڕووخسار  لە  دەستدان  لە  بپارێزین 
تەوقەكردن و دەستبردن بۆ ددانەكان و 
دەست  بەركەوتنی  بە  چونكە  چاومان، 
ئەگەری  كە  ڤایرۆس  هەندێك  بەوانە، 
ئەوەی هەیە لە دەورووبەرەوە هاتبن، لە 
ڕێگەی دەستەوە بچنە ناو جەستەمانەوە، 
دەرمانی  خواردنی  جێی  لە  لەبەرئەوە 
ڕەنگاوڕەنگ و جۆری جیاواز، زستانی 
داهاتوو، ئاگاداری جووڵەی دەستەكانت 
لەو  ببێت  پڕ  جەستەتان  نەهێڵیت  بەو 

ڤایرۆسانە.
ڕێگەچارەی سروشتیی 
چاره سه ری پشت-ئێشە

ئەگەر  ئێمە  لە  هەریەك  نزیكەیی  بە 
تەنیا بۆ یەك جاریش بێت ئازاری پشت 
لە  یەكێك  ئێشە  پشت  بینیوه .  ئێشەمان 
لە  نەخۆشییەكان  زۆرترینی  و  باڵوترین 
كە  شێوەیەك  بە  جیهاندا،  سەرتاسەری 
٥/١ ی خەڵك، بەو ئازارەوەن. ئامارەكان 
ئەوەمان نیشان دەدەن كە ٨٠%ی خەڵكی 
دوو  بێت  جارێكیش  تەنیا  بۆ  ئەگەر 
پزیشك  و  دەبنه وه   ئ��ازارە  ئەو  چ��اری 
تەنیا  بە  سروشتییەكان  چارەسەرگە  و 
بەاڵم  دەزانن،  چاكبوونەوەیان  دەرمانی 
گەیشتنە  دواییە  ب��ەم  ت��وێ��ژەرەوەك��ان 
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ئەوەی كە وه رزشی یۆگا كاریگەرترین 58
هۆكارە بۆ چاره سه ری ئەو ئازارانەی كە 
لە دەوروبەری كەمەر و پشتدا دروست 

دەبن.
نیشان  ئ��ەوەم��ان  نوێیەكان  توێژینەوە 
دەدەن ئەو كەسانەی دووچاری ئازاری 
بە  و  بوونه   ب���ەردەوام  ئێشەی  پشت 
پۆلەكانی یۆگادا ڕۆیشتوونه، ئەنجامێكی 
باشتریان دەست كەوتووە لەچاو ئەوانەدا 
چارەسەرگە  و  پزیشك  سەردانی  که 
تەنانەت  ك���ردووە،  سروشتیەكانیان 
ئەو  تووشی  نەخۆشانەی  لەو  هەندێك 
ئازارە بوونه، سەردانی یۆگایان كردووە 
دوای 3 مانگ لە مەشقكردن توانیویانە 
پێشتر  كە  بدەن  ئەنجام  كار  هەندێك 
بیكەن،  نەیانتوانیوە  ئ��ازارەوە  هۆی  بە 
باشییەكەیشی لەوەدایە ئەوانەی تا ساڵێك 
ئیدی  داوه ،  ئه نجام  پێویستیان  مەشقی 

پێویستیان بە پزیشكی دیکه نەبووە.
ئەو  نیویۆرك  زانكۆی  توێژەرەوەكانی 
بۆ  نەخۆش   3٠٠ لەسەر  ئەنجامەیان 
ئ��ەوەی دووچ��اری  دوای  دەرك���ەوت 
یۆگایان  مەشقی  بووبوون،  ئێشە  پشت 
پێ  دەكرا و هەندێكیشیان پێشتر نائومێد 
بووبوون لە چارەسەر. لەم توێژینەوەیەدا 
تووشبووەكان بۆ دوو گروپ دابەشكران، 
هەفتە   ١٢ م��اوەی  بۆ  یەكەم  گروپی 
ئەمانە  ئەنجامدا،  یۆگایان  مەشقەكانی 
خوارەوەی  بەشی  لە  زیاتر  ئازارەكەیان 
گروپی  ب��ەاڵم  ب��وو.  كەمەر  و  پشت 
و  گشتی  پزیشكی  الی  دەبرانە  دووەم 
ئارام  دەرمانی  لە  وەردەگرت  سوودیان 
بواری  لە  پێدەكرا  بەشداریان  بەخش و 
چارەسەری سروشتیدا. لەكۆتاییدا ڕوون 
یۆگا  پۆلەكانی  لە  ئەوانەی  كە  بووەوە 
گروپەكەی  لە  زیاتر   %3٠ بەشداربوون 
دیکه  ئازارەكانی پشتیان كەمی كردبوو 
و دواتر دوای ساڵێک هیچ كێشەیەكیان 

نەمابوو.
ڕۆنی گوێزی هیندی ژیانت دەگۆڕێت

ئێشە  ددان  دووچاری  ئێمە  لە  هەریەك 
ددانی  پزیشكی  ئامێری  ئازاری  و  بووە 
ئایا  چەشتووە.  خۆیدا  ددانەكانی  لەناو 
دەزانیت میوەیەك هەیە كە بۆ هەمیشە لە 
ئازار و خراپبوونی ددانەكان ڕزگارمان 

دەكات؟

بەكتریا  هەندێك  ئێمەدا  ددانەكانی  لەناو 
دەژین كە پەیوەندییەكی تەواویان هەیە بە 
ماددەی شیرینەوە. ئەم بەكتریایانە خۆیان 
و  ددان��ەوە  دیوارەكانی  بە  دەچەسپێنن 
هەندێك ماددە بەرهەم دەهێنن كە دەبێتە 
بەاڵم  بە ددانەكانمان،  زیانگه یاندن  هۆی 
باس  ئەوەیان  توێژەرەوەكان  بەم دواییانە 
ڕۆنی  لە  وەرگرتن  سوود  كە  ك��ردووە 
گوێزی هیندی باشترین شێوەی فەوتاندنی 
ڕۆنە  ئەم  كە  كاتێك  بەكتریایانەیە.  ئەم 
دەخورێت  دیکه دا  خۆراكی  لەگەڵ 
و  دەردەك��ەوێ��ت  بەهێز  شێوەیەكی  بە 

كاریگەر دەبێت بۆ ددانەكانمان.
ددانەكانی  دروستی  بە  كەسێك  ئەگەر 
پەڵەی  ددانەكانی  وردەوردە  نەشوات، 
دەبنە  دوات��ر  دەك��ات،  دروس��ت  زەرد 
پەڵەی تۆخ و كاریگەرییان دەبێت لەسەر 
پووك، دواتر لە ڕێگەی پووكەكانەوە ئەو 
بەكتریایانە دەچنە ناو خوێنی كەسەكەوە 
بە  تایبەت  نەخۆشی  چەندین  تووشی  و 
هۆی  ببنە  لەوانەشە  و  دەك��ەن  خوێنی 
نەخۆشییەكانی دڵ و هه ندێجار وه ستانی 
دڵ. ئەم بەكتریایانە ڕیشاڵه  چەورییەكانی 
نەخۆش  یارمەتی  دەبەن.  لەناو  له ش  ناو 
دەدەن بە تایبەتی لەمنداڵدا بە ڕێژەی ٦٠% 
تا ٩٠%. لە زۆرێك لە واڵتە پێشكەوتووە 
پیشەسازییەكاندا و بە فراوانبوونی جیهان، 
نەخۆشییەكانی تایبەت بە ددانیش ڕۆژانە 

ڕووی لە زیادبوون كردووە.
بۆچی دەبێت بیبەری ڕەش 
)ئاڵه ت( لە خۆراكەكانماندا 

هەبێت؟
ل��ەوان��ەی��ە ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی ئ���ارەزووی 
كە  نەزانن  ئەوە  دەكەن،  تیژ  خواردنی 
ه��اڕڕاو،  ڕەش��ی  بیبەری  خ��واردن��ی  بە 
خۆیان  ب��ە  گ��ەورەی��ان  سوودێكی  چ 
ئەمەریكیەكان  توێژەرەوە  گەیاندووە. 
بوون  توێژینەوەیەك  سەرگەرمی  كە 
بە  تایبەت  دەرمانێكی  دەستكەوتنی  بۆ 
گەیشتنە  لێكۆڵینەوە،  دوای  شێرپەنجە. 
بێ   و  زۆر  سوودی  كە  ئەنجامەی  ئەو 
بیبەری  كیمیایی  پێكهاتەی  لە  شومار 
ڕەشدا بەدی دەكرێ. ئەم پێكهاتەیە كە 
ئەنزیمی  بەرهەمهێنانی  )پایپرین(ە،  ناوی 
تایبەت لە جەستەی مرۆڤدا زیاد دەكات، 
كە دەبنە هۆی ئاسان ڕاكێشانی ماددەی 

بەم  ل��ەش.  بۆ  خ��ۆراك��ەوە  لە  بەسوود 
شێوەیە ماددەی خۆراكی سادەتر دێتە ناو 
ڕێڕەوی خوێنەوە و هەڵدەمژرێ. پایپرین، 
جووڵەی  زیاد  هۆی  دەبێتە  لەوە  جگە 
دیکه   ئەنزیمێكی  بەرهەمهێنانی  و  گەدە 
پرۆتیندا  زیاتری  دابەشكردنی  لە  كە 
ماوەیەكی  خۆراك  كارانە  بەم  بەسوودە. 
زۆر كەم لەجەستەدا دەمێنێتەوە و مرۆڤ  
دوای خواردنی خۆراكە بیبەر تێكراوەكە 

هەست بە قورسیی گەدەی ناكات.
لە سوودەكانی خواردنی  دیکه   یەكێكی 
بیبەری ڕەش ڕژاندنی هۆرمۆنی ئەندرۆفینە 
لەناو مێشكدا كە هەستی شادی و چێژ لە 
مرۆڤ دا زیاد دەكات و خەمۆكی لەناو 
چاالكییەكانی  هەروەها  پایپرین  دەبات. 
مێشك زیاتر دەكات و ئازارەكانی كەمەر 
و پشت كەم دەكاتەوە. بە هۆكاری ئەم 
بیبەری ڕەش  هەموو سوودانە، خواردنی 
دەبێت  ڕێگر  ناو خۆراك  بۆ  تێكردنی  و 
لە تووشبوونی مرۆڤ بە شێرپەنجە چ له  

گەورە و چ له  بچووكیشدا.

باشترین ڕێگە بۆ الوازبوون
خواردنی  بەاڵم  نەكەن  ب��اوەڕ  لەوانەیە 
پاقلەمەنی، یەكێك لە باشترین ڕێگاكانی 
زی��ادەی  كێشی  دابەزینی  چ��ارەس��ەری 
توێژەرەوەكانی  دواییانە  ب��ەم  ل��ەش. 
زانكۆی تۆرینتۆ، كاریگەریی پاقلەمەنیان 
لە دابەزاندنی كێشی لەشدا باس كردووە 
گەیشتوون  گ��ەورە  زۆر  ئەنجامی  بە 
هەندێك  لە  داوایان  ئەوان  ڕووەوە.  لەو 
زیادە  كێشی  دووچاری  كە  كرد  كەس 
و قەڵەوی ببوونه وه ، كە له  هەر ڕۆژێكدا 
نیسك  و  فاسۆلیا  و  پاقلە  و  لۆبیا  بڕێك 
بخۆن. ئەم كارە بەردەوام بوو بۆ ماوەی 
٨ هەفتە و لەو ماوەیەدا كێش و زیادەی 
دەوری ورگ و پەستانی زیادەی خوێن و 
كۆلیسترۆڵ و شەكری خوێن بە تەواوەتی 
هاوسەنگ بوو و گەیشته وە باری ئاسایی.
كە  دەرك���ەوت  م��اوەك��ەدا  كۆتایی  لە 
هۆی  دەبێتە  پاقلەمەنییانە  ئەو  خواردنی 
و  خ��واردن  ئ���ارەزووی  كەمبوونەوەی 
و  ڕۆژانە  كالۆریی  ده ستکه وتی  كەمیی 
ئەمەش دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی كێش، 
ئەم  ورگ.  دەوری  زی��ادەی  بەتایبەتی 
بوونی  هۆی  بە  خۆراكییە  ماددە  گروپە 
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له   زۆر  ڕیشاڵێكی  و  كەم  كالۆرییەكی 
بۆ  مرۆڤ  ئ��ارەزووی  تەنیا  نەك  ناویاندا 
دەبنە  بەڵكو  دەك��ەن��ەوە،  كەم  خ��واردن 
ڕێژەی  هاوسەنگكردنی  و  ڕاگرتن  هۆی 
هەندێك  چارەسەركردنی  و  ئەنسۆلین 

نەخۆشی.
بە بیروڕای توێژەرەوەكان زۆربوونی ڕێژەی 
پەیوەندی  جیهاندا  سەرتاسەری  لە  مردن 
خاوێنیی  لە  هەیە  مرۆڤەوە  نەشارەزایی  بە 
بەسوود.  خۆراكی  لە  بێئاگایی  و  خۆراك 
ئەم پاقلەمەنیانە دەبنە هۆی ڕێگریكردن لە 
قەڵەوی و نەتوانینی هەرسكردنی گلوكۆز و 
گۆڕینی بە وزە ده بێته چارەسەری زیادەی 
چەوریی لەش و زیادیی پەستانی خوێن، كە 
٤/١ی خەڵكی جیهان بە دەستیانه وه  دەناڵێنن، 
چارەسەرنەكردنیشیان دەبنە هۆی نەخۆشی 
وەك وه ستان و جەڵتەی دڵ و بەرزبوونەوەی 

لە ڕادەبەدەری پەستانی خوێن.

لە هەوای پیسبووی شارەكاندا، چ 
ڤیتامینێك بەسوودە؟

بە  ژەهراویبوو  و  پیسبوو  شارە  لە  ئەگەر 
وایە  باشتر  بەسەر دەبەیت،  ژیان  گازەكان 
ئەو میوە و سەوزانە بەكاربهێنیت كە ڤیتامین 
زانكۆی  لێكۆڵەرەوەكانی  تێدایە.  Cیان 
لێكۆڵینەوە  هەندێك  ئەنجامدانی  بە  لەندەن 
لەسەر ئەو نەخۆشانەی كە ژەهراویبوون یان 
تووشی تەنگەنەفەسی بوون، گەیشتنە ئەوەی 
ڤیتامین  لە  كەم  ڕێژەیەكی  كەسانەیان  ئەو 
C یان تێدایە ئەگەری تووشبوونی زیاتریان 
هەیە بە نەخۆشییەكانی دڵ و تەنگەنەفەسی 

زیاتر و مردنی لە ناكاو و كتوپڕ.
سووته مه نییه  و  ب��ەن��زی��ن  س��ووت��ان��ی 
ژێرزه مینییه کان، گەردی گه وره لە هەوادا 
باڵو دەکه نەوە كە تیرەی هه ندێکیان ٥/١ 
تیرەی مووی مرۆڤە. ئەم گەردانە دەتوانن 
بە  تووشبوو  مرۆڤی  مردنی  ئ��ەگ��ەری 
ڕێژەی  بە  تەنگەنەفەسی  و  دڵ  نەخۆشی 
3٥% زیاد بكەن. بەاڵم ئەگەر ئەو كەسە 
ئه م  لە جەستەشیدا كەمبوو و   C ڤیتامین
نه خۆشییانه شی هه بوو، ئه وا ئەو ڕێژەیە بۆ 

١٢٠% بەرز دەبێتەوە. 
بە بڕوای ئەو توێژه رانه ڤیتامین C بە هۆی 
بوونی تایبەتیی دژەئۆكسید تیایدا، دەتوانێت 
جەستەی  لە  هەوا  پیسبوونی  كاریگەری 
ئۆكسیدەكان  دژە  بكاتەوە.  كەم  مرۆڤ 

پارچه کردنی  پارچە  بۆ  یارمەتیدەر  دەبنە 
و  نەخۆشی  دژی  و  لەش  گەردەكانی 
ڤایرۆسە زیانبەخشە بەرەاڵكان دەوەستنەوە 
زیاتر  لەو مرۆڤدا  و خێرایی چاكبوونەوە 
)شلیك،  سەوزانەش  و  میوە  لەو  دەكەن. 
لیمۆ،  هەرمێ ،  تەماتە،  برۆكلی،  كەلەرم، 
گوڵی كەلەرم، اللەنگی،كیوی( و هەندێك 
میوە و سەوزەی دیکه  كە ڤیتامین Cیان 

تێدایە.
هاڕڕاوەیەك بۆ سەرمانەبوون

سەرمات  دەكەیت  هەست  وا  تۆ  ئەگەر 
لەجیاتی  جارەیان  ئەم  وایە  باشتر  بووە، 
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان،  حەپە  بەكارهێنانی 

هاڕڕاوەی كاری تاقی بكەیتەوە.
ئەوە  بانگەشەی  توێژه ران  لە  ژمارەیەك 
دەرمانە  لەم  پێكهاتانەی  ئەو  كە  دەكەن 
هیندییەدا بوونی هەیە نەك تەنیا نیشانەكانی 
بەڵكو  ناهێڵن،  ئەنفلەوەنزا  و  سەرمابوون 
ئەم  بەردەوامی  بەكارهێنانی  و  خ��واردن 
دیکه  جارێكی  ئ��ەگ��ەری  ه��اڕڕاوەی��ە 
بە  ئەنفلەوەنزا  و  سەرما  بە  تووشبوونەوە 

تەواوەتی كەم دەكاتەوە.
س��ەرم��اب��وون،  نەخۆشیی  ل��ە  ڕێگرتن 
كێشەیەكی تەواو گەورەیە و ڤایرۆسی ئەم 
نەخۆشیە لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیکه 
زۆر بە خێرایی و بە ئاسانی دەگوێزرێتەوە، 
بۆیە ناكرێ تەنیا به  حەپ سەرجەم جەستە 
و  بوەستێت  ڤایرۆسە  ئەو  بەرامبەر  لە 
هاڕڕاوەی كاری،  بەاڵم  بكات.  دژایەتیی 
پێكهاتەی وەهای تێدایە كە دەتوانن هەموو 
جەستە بكاتە ڕێگر لە بەردەم ڤایرۆسەكەدا 
و چاالكی خڕۆكە سپییەكانی خوێن زیاتر 
نەخۆشییەكە  نیشانەكانی  هەروەها  بكات، 
وەك پژمە و هیالكی و بێتاقەتی و ئاوهاتنە 
خوارەوە بە چاو و لوت كەم دەكاتەوە و 
ماوەی مانه وه ی دەرمان و ڤایرۆسیش لەناو 

لەشدا كورت دەكاتەوە.
لە  بریتییە  ڕاستیدا  لە  كاری  ه��اڕڕاوەی 
)زەردەچ���ەوە،  ه��اڕڕاوەك��ان��ی  تێكەڵەی 
دارچینی، سیر، هێل، گژنیژ، زیرە( که لە 
زۆربەی سووپ و خۆراكەكاندا دەتوانین 
سوودی لێ  وەربگرین. سەدان ساڵە مرۆڤ 
پشتی بەم دەرمانانە بەستووە و دەزانێت كە 
و  گرنگن  دەرمانی  تایبەتمەندی  خاوەنی 
ڕێگری لە زۆرێك لە نەخۆشییەكان دەكەن 
بەتایبەت لە وەرزی سەرما و ئەنفلەوەنزادا.

وەرزش لەش بەهێز دەكات
دەدەن  نیشان  ئەوەمان  نوێیەكان  توێژینه وه  
لە  هەیە  زۆری  كاریگەریی  وەرزش  كە 
سەرجەم  و  دڵ  جەڵتەی  لە  ڕێگریكردن 
لە  س��وودوەرگ��رت��ن  دیکه .  سەكتەكانی 
نزیكەی  لە  بە شێوەیەكی گشتی  وەرزش 
خۆشەویست  لەمەوپێشەوە  س��اڵ   ٥٠
تووشبوون  ئەگەری  دەتوانێت  که  بووە، 
 %٥٠ ڕێ��ژەی  بە  دڵ،  نەخۆشیەكانی  بە 
ئەوەمان  تاقیكردنەوەكان  بكاتەوە.  كەم 
دووچ��اری  كەسانەی  ئەو  دەدەن  نیشان 
لە  جار   ٢ پێویستە  بوونه  نەخۆشییەكانی 
ماوەی ٢٠  بۆ  هەر جارەی  هەفتەیەكدا و 
تەكنیكەكانی  كەمەوە  بەالیەنی  دەقیقە 
ب��دەن.  ئەنجام  دروس��ت��ی  ب��ە  وەرزش 
بە  تووشبوون  ئ��ەگ��ەری  وەرزش��ك��ردن 
وه ستانی مێشك، نەخۆشی دڵ و مردن بە 
نەخۆشی، لە مرۆڤدا بە ڕێژەی ٤٨%-٥٠% 
كەم دەكاتەوە. هەروەها دەتوانێت )پەستانی 
خوێن و فشار و نیگەرانی( كەم بكاتەوە و 
هاوسەنگی هۆرمۆنات و كۆرتیزۆل لە لەشدا 
ڕابگرێت. هەر مەشقكردنێكی وەرزشی لەو 
نەخۆشییانە بە ڕێژەی جیاواز دادەبەزێنێت. 
توێژەرەوەكان  و  لێكۆڵەرەوە  ب��ڕوای  بە 
جەستەیە  دەرمانی  كارگەی  وەرزشكردن 
بە  چاالكانە.  و  سروشتی  شێوەیەكی  بە 
شێوەیەكی ڕێكوپێك وەرزشكردن الوازیی 
و  دڵ  وەك  بەشی  هەندێك  لە  چاالكی 

گورچیلە و جگەردا ناهێڵێت.
هیچ  لەوانەیە  ب��ەردەوام،  وەرزشكردنی 
كات كێشی زیادەی لەش و پێویستی بە 
ڕژێمی خۆراكی تایبەت بە خۆت نەبینیت 
و هەموو شتەكان هاوسەنگ ده بن لە لەشدا 
پارچەكانی  لە  هەندێك  لەوەش  جگە  و 
بە  پووكانەوەیان  دوای  دەتوانن  لەش 
بكەنەوە  دروست  خۆیان  خۆیان  ئاسانی 
چاندنەوەی  و  دەرم��ان  ڕێگای  لە  نەك 

دەستكردەوە. 

لە فارسییەوە:
هیوا محه مه د ڕۆسته م

سه رچاوه كان:
گۆڤاری زندگی ایدهال-ژمارە١٢٩

گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)٨٢(
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نەخۆشییەكانی كۆلۆن، بە یەكێك لە كێشە 
هەرە باوەكانی مرۆڤ ئەژمار دەكرێ كە 
غازات  سكچوون،  قەبزی،  هۆی  دەبێتە 
شەپۆلە  و  ورگ  ئاوسانی  پەیداكردن، 
ئازاری سك، نەخۆشییەكە تووشی بەشی 
و  هەرس  لە كۆئەندامی  دەبێت  كۆلۆن 
تەمەنیان  كە  دەبێت  ئەوانە  تووشی  پتر 

لەنێوان ١٥ – ٤٠ سااڵندایە. 
پسپۆڕانی بواری تەندروستی، هۆشداری 
دڵەڕاوكێ،  لە  دووركەوتنەوە  بە  دەدەن 
خ��واردن،  هه ندێک  له   پارێز  هه روه ها 
دەم  بە  تەمەنیان  زۆرب��ەی  ئ��ەوەی  بۆ 
دەشڵێن  نەبەن،  بەسەر  ئازاری كۆلۆنەوە 
باشترین  نەخۆشییەكە  لە  خۆپاراستن 

چارەسەرە و دەرمان دادی نەخۆشییەكە 
نادات. 

ئەو هۆكارانەی مرۆڤ تووشی 
نەخۆشییەكانی كۆلۆن دەكەن 

بریتین لەمانەی خوارەوە :
ئەو  دەب��ێ��ت  ن��ان��خ��واردن،  خ��ێ��را   -١
جوانی  بە  زۆر  دەیخۆین  خواردنانەی 

بیانجووین، ئینجا قووتیان بدەین.
زۆر  نانخواردندا  كاتی  لە  نابێت   -٢
قسە بكەین، چونكە دەبێتە مایەی جوان 

نەجووینی خۆراكەكان.
خواردنەكان  ژەمە  بۆ  بەرنامە  دەبێت   -3
دابنرێ، نەك بە هەڕەمەكی خواردن بخۆین. 

و  بەرنامە  بێ   چ��ەرەزات  خواردنی   -٤
دیکه ی  بە شێوەیەکی زۆر، هۆکارێکی 

تووشبوونه.
٥- هه روه ها زۆر خواردنی خواردەمەنییە 

سووركراوەكان.
٦- یان خواردنی هه ر میوەجاتێک كە بە 

ماددەی كیمیایی چێنرابێت.
و  نه خورێ  جۆ  نانی  جار  هه ندێک   -٧

بگۆڕرێ بە نانی گەنم.
ژەمەكاندا  كاتی خواردنی  لە  نابێت   -٨

برێكی زۆر هەوا هەڵبمژرێ.
٩- نەخواردنەوەی خواردنەوە گازیيەكان.
خ���واردن���ە  ك���ەم���ك���ردن���ەوەی   -١٠

شیرینەمەنییەكان.

بۆ دووربوونت لە كۆلۆن
10 ئامۆژگاری بخوێنەوە

د. سۆران محەمەد غەریب
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هیوایه كی نوێ
بۆ تووشبووان به  شێرپه نجه 
بێن-جاکوب ئەشێل  لەگەڵ  چاوپێکەوتن 
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فیزیا  زان��ای  بێن-جاکوب  ئەشێل 
سەرۆکی  و  ئەبیب  ت��ەل  زان��ک��ۆی  ل��ە 
تایبەت  ناوەندی  لە  زانستی  لێکۆڵینەوەی 
بە فیزیای بایۆلۆژی لە زانکۆی هوستۆن، 
ئاڵۆزەکانی  سیستەمە  پسپۆڕی  تەکساس. 
و  به کتریاکان  شارە  ناو  بەرگریی  وەک 
خانە شیرپەنجه ییه کانە کە بە ناو لەشدا باڵو 
بواری  له   زۆری  شاره زاییه كی  ده بنه وه . 
ناسینی شێرپه نجه  و چاره سه ركردنیدا هه یه ، 
كۆمه ڵێك  وه اڵم��ی  چاوپێكه وتنه دا  له م 
ده رب��اره ی  هه ستیار  و  گرنگ  پرسیاری 

شێرپه نجه  ده داته وه .
فیزیادا  بواری  لە  کە  کەسێک  وەک 
لێکۆڵینەوە  بۆچی  هەیە،  پسپۆریت 
شێرپەنجە  نەخۆشیی  ل��ەس��ەر 

دەکەیت؟
سروشتی  ل��ە  لێکۆڵینەوە  م��ن 
کە  دەک����ەم  سیستەمانە  ئ���ەو 
تایبەتی  شێوەیەکی  و  شکڵ 
ساڵە   3٠ م���اوەی  وەردەگ����رن. 
کەوتووم  بیرۆکەیە  ئەو  دوای 
کە بە کۆی گشتی، به کتریاکان 

هەیە.  خۆیان  بە  تایبەت  هۆشمەندیەکی 
بیرۆکەیەشم  ئەو  دەسپێکردنی  هۆکاری 
ئەوە بوو کە من دەمویست لە ڕوانگەی 
له   تایبەتی  ج��ی��اوازی��ی  فەلسەفییەوە، 
خانە  و  نازیندووەکان  گەردیلە  نێوان 
دەڵێین  پێیان  کە  بدۆزمەوە  زیندووەکاندا 
ئۆرگانیزم. ئەوەش کە من دۆزیمەوە ئەوە 

بوو کە ئەو ئۆرگانیزمانە، دەتوانن هەستیار 
تێیدان و  بەو ژینگەیەی کە  بەرامبەر  بن 
مامه ڵه ی  و  بکەن  ژینگەیە  ئەو  پێوەری 

داتاکان بکەن. 
زانیارییە  ئەو  دەتوانن  شێوەش  بەهەمان 
ئەوەی  بۆ  بەکاربهێنن  دەستکەوتووانە 
ڕەوش���ی خ��ۆی��ان دی���اری ب��ک��ەن. ئەو 
بەرگری  کۆمەڵگایەک  وەک  ئۆرگانیزمانە 
زیاتر  من  کە  ئ��ەوەی  دوای  دەک���ەن. 
تێگەیشتم لە مەترسی نەخۆشیی شێرپەنجە، 
پێش  لەمەو  ساڵێک   ٢٠ نزیکەی  ئەوەش 
لەو  لێکۆڵینەوە  بە  کرد  دەستم  دەبێت، 
بوارەدا. لە ئەنجامیشدا بۆم ڕوون بۆوە کە 
خانەکانی شێرپەنجە بەهەمان شێوەی خانە 
به کتریایەکان، تۆڕێکی تایبەت بە خۆیان 
هەیە و بەو واتایە دەتوانین بڵێین کە وەک 

کۆمەڵگایەکی تاکخانه کان دەژین. 
ئەو دیاردەیە بیرۆکەیەکی بۆ من دروست 
کرد، ئەویش ئەوە بوو کە ئێمە لەوانەیە 
تێگەیشتنەمان  ئاستە  لەو  کەڵک  بتوانین 
کۆمەڵگاییە  پەیوەندییە  بە  س��ەب��ارەت 
لە  باشتر  تاوه کو  وەربگرین،  به کتریاکان 

خانە شێرپەنجەییه کان تێبگەین.
بە  سەبارەت  تۆ  لێکۆڵینەوەکانی 
بۆ  هەڵکێشا  س��ەری  به کتریاکان 
تازەی  جیاوازی  جۆری  دوو  ئەوەی 
بەکتریا بدۆزیتەوە، بۆچی بەکتریاکان 

ئەوەندە گرنگن لەم ڕوانگەیەوە؟
ئەو به کتریایانەی وەک پی.دێندریتیفۆرمیس 
و پێ. ڤۆرتێکس، وەک شارە مێروولە، بە 
کۆمەڵ دەژین و ڕێژەی هەریەکەیان ١٠٠ 
بەرامبەر بە ئەندازەی ڕێژەی هەموو مرۆڤی 

سەر زەوی دەبێت. ئەمەش وەک جیهانێکی 
تایبەتی ئاڵۆز وایە کە پێکهاتووە لە چەندین 
لەناو  پەیوەندیکردن.  جیاوازی  سیستەمی 
تایبەتمەند  ڕاسپاردەکان  جیهانانەدا،  ئەو 
ڕووبەڕووی  ئەگەر  نموونە  بۆ  دەکرێن، 
دیکه   مەترسییەکی  یان  بایۆتیک"  "ئەنتی 
ڕاسپاردەیەکی  کاتەدا  لەو  ئەوە  ببنەوە، 
تایبەت بۆ ناوەندی سەرەکیی ئەو کۆمەڵە 
به کتریایانە ڕەوانە دەکرێ و ئەوەش دەبێتە 
کۆمەڵە  ئەو  جووڵەی  ڕاگرتنی  هۆکاری 
به کتریایە. بە پێچەوانەی ئەوەشەوە ئەگەر 
ڕووبەڕووی شتێکی پۆزەتیڤ ببنەوە، وەک 
خواردن، لەو کاتەدا به کتریا گه وره تره کان 
ڕەوانە دەکرێن تا ئەو خواردنەی بەردەم 
ئه وجا  دایڕزێنێت  و  بکات  ه��ەرس 
ناو  دیکه ی  به کتریایەکانی  تاکە  هەموو 
لەو  کەڵک  باشتر  به کتریایە،  کۆمەڵە  ئەو 

خواردنە وەربگرن. 
ئەو  دی��ک��ه ی  سەرنجڕاکێشی  شتێکی 
کارە  کە  ئەوەیە  به کتریایانە  کۆمەڵە 
دابەش  کۆمەڵگایە  ئەو  ناو  جیاوازەکانی 
لە  دیاردەیە  ئەو  چۆن  ه��ەروەک  ک��راوە، 
ئۆرگانیزمە فرەخانەییەکاندا بەدی دەکرێ، 
زیاتر،  ل��ەوەش  ئ��اژەڵ��ەک��ان.  وەک  وات��ە 
بڕیاری بە کۆمەڵ دەده ن. من سیستەمێکی 
هۆشمەندیی  ئاستی  هەڵسەنگاندنی 
به کتریاکانم دروستکردووە و ئەو ئەنجامەم 
به کتریایانە  جۆرە  ئەو  کە  دەستکەوتووە 
سێ بەرامبەر ئاستی ناوەندی به کتریاکانی 
ئەو  ئەگەر  ب��ەرزت��رە.  زیرەکییان  دیکه  
ڕێژەیە لە ڕەهەندی مرۆڤدا دیاری بکەین، 
ئەوە وەک بەراوردکردنی ئاستی ئەنیشتاین 

خەڵکی وا هەست دەکات کە هەموو 
تاکەخانەکانی ناو شارە به کتریاکان وەک 
یەک وان و جیاوازی لە نێوانیاندا نییە. 
بەاڵم ئێمە ئەوەمان دۆزیوەتەوە کە به کتریاکانی ناو 
شارە مایکرۆییەکان، جیاوازن و کاره کان پەیوەست 
بەو کارانەی کە لەناو ئەو شارە مایکرۆیانەدا هه ن، 
دابه ش بوون و ئەنجام دەدرێن
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وایە پەیوەست بە ئاستی کەسەکانی دیکه  
لەو بوارەدا. 

خانەکانی  شتانە  ئەو  چۆنی  چۆن 
شێرپەنجە و شێوازی باڵوبوونەوەیانت 

بیر دەخاتەوە؟ 
هەموو  کە  دەکات  هەست  وا  خەڵکی 
به کتریاکان  ش��ارە  ناو  تاکەخانەکانی 
نێوانیاندا  لە  جیاوازی  و  وان  یەک  وەک 
ئەوەمان دۆزیوەتەوە کە  ئێمە  بەاڵم  نییە. 
مایکرۆییەکان،  شارە  ناو  به کتریاکانی 
بەو  پەیوەست  ک��اره ک��ان  و  ج��ی��اوازن 
کارانەی کە لەناو ئەو شارە مایکرۆیانەدا 
هه ن، دابه ش بوون و ئەنجام دەدرێن. بە 
هەمان شێوەش، خەڵکی وا بیر دەکه نه وه  
کە خانەکانی شێرپەنجە وەک یەک وان و 
نێوان  لە  جیاوازی  واتە  "مۆنۆکلۆنەڵ"ن، 
یەک  وەک  هەموویان  و  نییە  خانەکاندا 
کە  دەزانین  ئەوە  ئێمە  ئێستا  بەاڵم  وان. 
کۆمەڵە  لە  وه ره مه كان  نییە:  شێوەیه   بەو 
شارە خانەکان پێکهاتووە کە وەک شارە 
نێوان خانەکاندا  لە  بەکتریاکان جیاوازی 
هەیە و دابەشبوونی کارەکان بەسەر خانە 
شێرپەنجەییه جیاوازەکاندا لە ئارادا هه یه . 
وه ره مه كان سیستەمێکی داڕێژراون، وەک 
لەوەی تەنیا ڕێکەوتێکی هەڵەی دی ئێن 

ئه ی بن.
دیکه   لەیەکچووییەکی  هیچ  ئایا 

هەیە لە نێوان کۆمەڵگا به کتریاکان و 
وه ره مه كان؟  

بەشە  دوو  لەو  زیاتر  نزیکەوە  لە  کاتێک 
دۆزییەوە.   زیاترم  شتی  ک��رد،  تێڕامینم 
کاریگەریی  دەت��وان��ێ��ت  شێرپەنجە 
گوڕرانی جینەتیکی هەبێت بۆ سەر خانە 
ئەمەش  دەوروپشتی.  تەندروستەکانی 
بۆئەوەی خانەکانی دەوروپشتی خۆراکی 
خانە شێرپەنجەکان دابین بکەن، هەروەک 
دیاردەیە  ئەو  به کتریاکاندا  لەناو  چۆن 
ب���ەدی دەک��ەی��ن. ب��ەه��ەم��ان ش��ێ��وەش، 
کە  دەرک��ەوت��ووە  لێکۆڵینەوەکاندا  لە 
بەشێکی  هەموو  لە  شێرپەنجە  خانەکانی 
بەڵکو  نابن،  جێگیر  مرۆڤەکاندا  لەشی 
لەجیاتی ئەوە، زۆر بە ئارامی ئەو شوێنانە 
بۆ  دەکات  ئامادەیان  و  دەکات  دیاری 
مەبەستەش، هەروەک  ئەو  بۆ  داگیرکردن. 
کۆمەڵە  شێرپەنجەکە  به کتریاکان،  خانە 
دەرەوە  ڕەوان��ەی  سیخوڕی  خانەیەکی 

دەکات بۆ دۆزینەوەی شوێنی لەبار.
شێرپەنجەییەکان  خانە  کەواتە 
زیرەکن وەک شارە بەکتریاکان؟ ئایا 
خانە شێرپەنجەییەکان ئەو زیرەکییە 

چۆن بەکاردەهێنن بۆ مانه وە؟
با نموونەیەکی زۆر ڕاستەوخۆت بدەمێ، 
خەستبوونەوەی  تووشی  کە  کاتێکدا  لە 
خوێن دەبیت، ئەنزیمێکی تایبەتی دەڕژرێتە 

ناسراوە.  )سڕۆمبین(  بە  کە  خوێنەوە  ناو 
خانەکانی شێرپەنجە "وەرگر"ێکی تایبەتییان 
هەیە کە دەتوانن بە هۆی ئەو وەرگرەوە، 
بوونی ئەنزیمی سڕۆمبین لە خوێندا دیاری 
بکەن. ئەمەش دەبێتە نیشانەیەک بۆ ئەوەی 
خوێنەکە  خەستبوونەوەی  ڕوودان��ی  لە 
ئەگەرە  ئەو  بۆ  خۆیان  و  بێنەوە  بەئاگا 
هایپۆکسیا  کێشەی  ڕوودان���ی  زۆرەی 
خوێندا(  له   ئۆکسجین  ڕێ��ژه ی  )که میی 
ئامادە بکەن. جا بە هۆی خەستبوونەوەی 
خوێنه وه ، ئاستی هاتوچۆکردنی خوێن کەم 
دەکات و ئەوەش کەمبوونه وه ی گه یاندنی 
تەنانەت  بۆ خانەکان. هەربۆیه  ئۆکسجینه 
پیش دروستبوون و گەشە کردنی کێشەی 
خۆیان  شێرپەنجەکان  خانە  هایپۆکسیا، 
ئاستی  و  دەکەن  ئامادە  کێشەیە  ئەو  بۆ 
بە  بە ئۆکسجین زۆر  بەرامبەر  بەرگرییان 
باشی زیاد دەکەن. ئەمەش بە مانای ئەوە 
دێت کە خانە شێرپەنجەییه کان خۆیان بۆ 

ئایندە ئامادە دەکەن.
"کۆمەڵی"یەی  پەیوەندییە  لەم 
شێوازە  تۆ  شێرپەنجە،  خانەکانی 
و  ناساندووە  ت��ازەت  ڕێگەیەکی 
چارەسەرکردنی  بۆ  پێداوە  گەشەت 
نەخۆشیی شێرپەنجە، دەتوانی زیاتر 

ئه وه  ڕوون بکه یته وه ؟
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هۆی 58 بە  شێرپەنجە  سەرکەوتنی  ئه گەر 
خانەیەکی  کۆمەڵە  لە  کە  بێت  ئ��ەوەوە 
تایبەتی زیرەک پێکهاتوون کە پەیوەندییەکی 
کردووە،  دروست  خۆیاندا  لەناو  باشیان 
ئەوە ئێمە دەتوانین بەرامبەریان بوەستینەوە 
هاککردنیانەوە  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە 
)سایبەرور(. بە واتایەکی ئاسانتر، تێکدانیان 
شێواندنی  و  دەستکاریکردن  ڕێگەی  لە 
پەیوەندییەکانی نێوانیان و کۆنترۆڵکردنی 
ئه رکی خانە شێرپەنجەییه کان. ئێمە تەنانەت 
دەتوانین پەیوەندی جیاواز جیاواز بۆ خانە 
شێرپەنجەییه کان ڕەوانە بکەین تا سەریان 
لێ تێک بدەین. لە ڕێگەی )کیمۆسەرەپی( 
دەرباز  شێرپەنجە  خانەکانی  لە  هەندێک 
دەبن و دووبارە گەشە دەکەنەوە و تەنانەت 
دەکەن  پەیدا  به رگرییش  تایبەتمەندیی 
بەرامبەر بەو دەرمانانەی کە دژی نەخۆشی 
ئێمە  بیرکردنەوەی  بەکاردێت.  شێرپەنجە 
شیوازە  ئەو  جیاتی  لە  کە  شێوەیەیە  بەو 
پەیوەندییەکانی  دەتوانین  ئێمە  دەرمانانە، 
تووشی  شێرپەنجەییه کان  خانە  نێوان 
شۆک بکەین و تێکی بدەین، بە جۆرێک 
ببنەوە  باڵو  بۆیان  بێت  سەخت  زۆر  کە 
به رگری  تایبەتمەندی  و  بکەن  گەشە  و 

بەدەست بێنن. 
چ نموونەیەک هەیە لەسەر چۆنییەتی 
خانە  نێوان  پەیوەندیی  پچڕاندنی 

شێرپەنجەییەکان؟       
تۆ دەتوانی گه ردی تایبەتی بەکاربهێنیت 
دوومەڵە  سرۆمبینی  وەرگرەکانی  خانە  تا 
شێرپەنجەکان بخەیتە کار و وا بکەیت کە 
ئەو دوومەڵە شێرپەنجەیە خۆی ئامادە بکات 
بە  تووشبوو  پاشان کەسی  هایپۆکسیا.  بۆ 
نەخۆشی شێرپەنجەکە بخەیتە ناو سندوقی 
هایپەربەریک  بە  کە  تایبەت  شوشەیی 
ئۆکسیجینی  زۆر  ڕێژەیەکی  و  ناسراوە 
تێدایە. لەو کاتانەشدا خانەکانی شێرپەنجە 
خۆیان بۆ کەمیی گازی ئۆکسجین ئامادە 
بە  بەرامبەر  هەستیارن  زۆر  و  ک��ردووە 
کە  کاتێکدا  لە  بەاڵم  ئۆکسجین.  گازی 
ڕێژەی ئۆکسجین زۆرە لەناو ئەو سندوقە 
ئۆکسجین  زۆرەی  ڕێژە  ئەو  شوشەییەدا، 
دەبێت بە ژەهر بۆ ئەو خانە شێرپەنجەییانە. 
هەر ئەو ڕێژە زۆرەی ئۆکسجینش، دەبێتە 

هۆی لەناوبردنی خانە شێرپەنجەییەکان. 
ده شکرێ وا له  خانه  خانە شێرپەنجەییەکان 

ب���ەرن. من  ل��ەن��او  ی��ەک��دی  بکرێ ک��ە 
دی���اردەی  ل��ە  ک���ردووە  لێکۆڵینەوەم 
تەنانەت  و  بەکتریاکاندا  لەناو  خۆخۆری 
چۆنێتیی کارکردنی ئه و پەیوەندیه ی نێوان 
دەبێتە  کە  دۆزیوه ته وه   به کتریایانەم  ئەو 
هۆکار بۆ ئەو هەڵسوکەوتە. دەرکەوتووە 
هەمانشێوە  بە  شێرپەنجەش  خانەکانی  کە 
بەو  تێدایە.  خۆخۆریان  تایبەتمەندی 
واتایەش، خانەیەکی شێرپەنجە، خانەیەکی 
دیکه  قووت ده دات و هەرسی دەکات، لە 
کاتێکدا کە سەرچاوە خۆراکییه کان کەم 
کەواتە  خانەیە.  ئەو  دەوروپشتی  لە  بێت 
ئەگەری ئەوە هەیە کە بتوانین کەڵک لەو 
خانەکانی  لە  وا  و  وەربگرین  میکانزمە 

شێرپەنجە بکەین یەکدی بخۆن.
لێکۆڵینەوەکانت  چەقی  بەتایبەت  تۆ 
خستبووە سەر شێوازی باڵوبوونەوەی 
نەخۆشیی شێرپەنجە لە سەرتاسەری 
چەقی  بڵێم:  باشتر  یان  لەشدا، 
ئەو  سەر  خستبۆوە  لێکۆڵینەوەکانت 
نەخۆشی  کە  خانە شیرپەنجه ییانەی 
شێرپەنجە باڵو دەکەنەوە بەناو لەشدا، 

ئەمە چۆن هاتە کایەوە؟
لەسەر  لێکۆڵینەوەمان  زی��ات��ر  ئێمە 
باڵوبوونەوەی نەخۆشی شێرپەنجە دەکرد 
ئەو   %٩٠ ن��ەوەدی  سەدا  لە  لەبەرئەوەی 
شێرپەنجە  نەخۆشی  بە  کە  کەسانەی 
نەخۆشییەی  ئەو شێوازە  بە هۆی  دەمرن، 
دەبێتەوە.  باڵو  لەشدا  بە  کە  شێرپەنجەوە 
لە نەخۆشی شێرپەنجەدا، کەسی تووشبوو، 
دوومەڵە  واتە  هەیە،  سەرەکی  وه ره مێكی 
شێرپەنجەی سەرەکی هه یه  و لە قۆناغێکدا، 
خانەی  شێوازە  لە  وه ره مه   ئەو  خانەکانی 
خانانەی  جۆرە  ئەو  واتە  ئەپیسیلییەمه وە، 
تێدایە،  جێگیربوونیان  تایبەتمەندیی  کە 
لەشدا،  لەناو  دیاریکراودا  شوێنێکی  لە 
دیکه  کە  بۆ جۆرە خانەیەکی  دەگۆڕێن 
بە خانەی مەسێنکایمەڵ ناسراوە و توانای 
کۆچکردنی هەیە بۆ شوێنی نوێ. دیسانەوە، 
کاتێک ئەو خانانە )مەسێنکایمەڵە( دەگەنە 
شوێنێکی دیکه ، لەو شوێنەدا جێگیر دەبن، 
خانەکانی  بۆ  دەگۆڕرێتەوە  شێوازیان 
دیکه ی  بنکەیەکی  و  )ئەپیسیلییەم( 
نەخۆشی شێرپەنجە له و شوێنه شدا دروست 

دەکەنه وه .
ئێمە تا ئێستا چی دەزانین سەبارەت 
بەسەر  کە  گۆڕانەی  شێوازە  بەو 

خانەکانی شێرپەنجەدا دێت بۆ ئەوەی 
بەناو لەشدا باڵو ببێتەوە؟

گروپە  ل��ەگ��ەڵ  وی��ن��ب��ەرگ  رۆب��ێ��رت 
هێد  وایت  ناوەندی  لە  یارمەتیدەرەکانی 
بۆ لێکۆڵینەوەی بایۆمیدیکەڵ لە کایمبریج، 
بنکەی  هەندێک  و  ماساچۆست  ش��اری 
لێکۆڵینەوەی دیکه ش، ئەوەیان دۆزیوەتەوە 
واتە  گۆڕانکارییەدا،  ئەو  قۆناغی  لە  کە 
بۆ  ئەپیسیلییەم  شێوازی  لە  گۆڕانکاری 
لە  هەندێک  مەسێنکایمەڵ،  ش��ێ��وازی 
واتە  هایبێردن،  شێرپەنجە  خانەکانی 
هەردوو شێوازی ئەو دوو جۆر خانانە لە 
خۆیان دەگرن. بەهەمان شێوەش، گروپی 
لێکۆڵینەوە  بنکەی  لە  مانی  سێندورای 
تەکساس،  لە  شێرپەنجە  نەخۆشیی  لەسەر 
لەوەش  و  دۆزیوەتەوە  دیاردەیەیان  ئەو 
زیاتر، ئەوه شیان دۆزیوەتەوە کە ئەو جۆرە 
خانانەی شێرپەنجە کە هەردوو شێوازەکە 
لە خۆیان دەگرن، زۆر لە خانە تایبەتەکانی 
قه ده  خانه دەچن، ئەوەش بە واتای ئەوە 
دەتوانن  خانانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  کە  دێ��ت 
دووبارە بەرنامەداڕێژه ر بن، یان بگۆڕرێن 
ئەمەش  جیاواز.  جیاواز  خانەی  جۆرە  بۆ 
خانە  ج��ۆرە  ئەو  کە  ده گه یه نێت  ئ��ەوە 
هەیە  ئەوەیان  هەلومەرجی  شێرپەنجه ییانە 
بەرامبەر  خۆڕاگری  و  به رگریی  بتوانن 

دەرمانەکان پەیدا بکەن. 
بوو،  ئەوە  دۆزیمانەوە،  ئێمە  کە  ئەوەی 
کۆنترۆڵی  تایبەتەی  پەیوەندییە  ئەو  کە 
گۆڕانکاریی خانەکانی شێرپەنجە دەکات، 
پەیوەندیی  تۆڕێکی  چەند  بە  وابەستەیە 
دیکەوە. ئێمە ئێستا لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو 
تۆڕە جینەتیکییە دەکەین کە هەڵسوڕێنەری 

ئەو کارەیە.
چۆن  شێرپەنجە  خانەکانی  کەواتە 
چۆنی گۆڕانکاریان بەسەردا دێت لە 
شێوازێکی  بۆ  خانەیەکەوە  شێوازە 

دیکه ؟
سوڕی گۆرانکاریی خانەکانی شێرپەنجە، 
کە  تایبەتی  جینی  دوو  لە  پێکهاتووە 
جووت  گه ردێکدا  لەگەڵ  هەریەکەیان 
بووە کە بەو گه رده  دەڵێن "مایکرۆ ئاڕ ئێن 
ڕۆڵی  ئەی-ە  ئێن  ئاڕ  مایکرۆ  ئەو  ئەی". 
ڕێکخستنی چۆنیەتی وەرگێڕانی گه ردی 
دروستکردنی  بۆ  دەک��ات  ئه ی  ئێن  ئار 
جینه ی  ج��ووت  ل��ەو  یەکێک  پرۆتین. 
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وەک  ئەیە،  ئێن  ئاڕ  مایکرۆ 
ب��ڕی��اردەر ک��ار دەک���ات و 
وەک  دی��ک��ه ش��ی��ان  ئ����ەوەی 
کار  داتاکان  تێکەڵکەرێکی 
خانە  ناو  دێتە  کە  دەک��ات 

شێرپەنجەییه کانەوە. 
خانە  لە  تایبەتمان  زۆر  شتێکی  ئێمە 
ئەویش  دۆزی��ی��ەوە:  شێرپەنجەییه کاندا 
گۆڕرانی  توانای  خانانە  ئەو  کە  ئەوەیە 
ناڕاستەوخۆیان هەیە لە جۆرە خانەیەکەوە 
بۆ جۆرە خانەیەکی دیکه ، واتە ناڕاستەوخۆ 
لە جۆری خانەی ئەپیسیلییەله وه  ده گۆڕرێن 
شێوازی  واتایە  بەو  مەسێنکایمەڵ.  بۆ 
جۆرێکی  بۆ  جۆرێکەوە  لە  گۆڕرانیان 
دەگۆڕرێن  بەڵکو  نییە،  ڕاسته وخۆ  دیکه  
بۆ جۆرێکی ناوەندی لە نێوان ئەپیسیلییەل 
ناوەندییەش  جۆرە  ئەو  مەسێنکایمەڵ،  و 
ناساندم.  ناوی هایبێرد  بە  پێشتر  قۆناغێکه 
خانەکانی  ک��ە  ق��ۆن��اغ��ەی  ئ��ەو  وات���ە 
شێرپەنجە هەردوو شێوازی ئەپیسیلییەل و 
مەسێنکایمەڵ لەخۆ دەگرن. ئێمە توانیمان 
سەرکەوتن بە دەست بێنین لە دیارخستنی 
کلیلی کۆنترۆڵکردنی ئەو گۆڕانکارییانەی 
دێت.  شێرپەنجەییەکاندا  خانە  بەسەر  کە 
تازەیە  لۆجیکێکی  ت���ەواوی  ب��ە  ئ��ەوە 

سەبارەت بە نەخۆشیی شێرپەنجە.
بۆ  بەکاربێت  دەتوانرێ  چۆن  ئەمە 

تێکدانی خانەکانی شێرپەنجە؟
لە کاتێکدا خانەکانی شێرپەنجە لە جۆری 
ئەپیسیلییەل دەگۆڕێن بۆ مەسێنکایمەڵ، بە 
قۆناغێکی هایبێرددا تێدەپەڕن، ئەوەش بە 
هەردوو  که   قۆناغێک  دێت،  ئەوە  مانای 
خانەیە  ج��ۆرە  دوو  ئ��ەو  تایبەتمەندیی 
له خۆدەگرن، ئەمەش دەبێتە یارمەتیدەرێک 
خۆڕاگری  تایبەتمەندی  بەدەستهێنانی  بۆ 
دەگۆڕرێنەوە  کاتێک  بەاڵم  به رگری.  و 
بۆ شێوازە خانەی ئەپیسیلییەل، دووبارە بە 
قۆناغی هایبێردا تێناپەرن، بەڵکو گۆڕرانه که  
واتە  ڕاستەوخۆیە،  گۆڕرانێکی  له وێدا  ئا 
بۆ  دەگۆڕێن  مەسێنکایمەڵ  له   ڕاستەوخۆ 
پرنسیپی  سەیری  کاتێکدا  لە  ئەپیسیلییەل. 
دەبینیت  دەکەیت،  گۆڕرانە  شێوازە  ئەو 
هەلومەرجی ئەوە هەیە شتەکان له و خانانه 
بڵێین  سادە  زمانێکی  بە  یان  بشێوێنیت، 
هەلومەرجی ئەوە هەیە کە ئەو خانانە هەڵ 
بخەڵەتێنیت. بۆ نموونە تۆ لەوانەیە بتوانیت 

کارێکی وا بکەیت کە نەیەڵیت ئەو خانانە 
لەو  ئەپیسیلییەل.  بۆ  بگۆڕرێنەوە  دووبارە 
کاتەشدا ئەگەر لە شێوازی مەسێنکایمەڵ-
تایبەتی  خانەی  ناتوانن  ئەوە  بمێننەوە،  دا 
سیخوڕی بەرهەم بهێننه وه  و ڕەوانەی شوێنی 
دیکه ی بکەن. لەالیەکی دیکه شەوە ئەگەر 
هەر لە شێوازی ئەپیسیلییەلدا بمێننەوە، ئەوە 
لەو کاتەدا ناتوانن نەخۆشی شێرپەنجە باڵو 

بکەنەوە بۆ بەشەکانی دیکه ی لەش.
جۆرە  ئەو  بەکارهێنانی  بە  کەواتە 
گۆڕانەی کە لە خانە شێرپەنجەکاندا 
ڕوودەدات، ئێوە دەتوانن دووبارە خانە 
شێرپەنجەییه کان بەرنامەڕێژ بکەنەوە 
تا ببن بە خانەیەک کە زیانمەند نەبن؟
دەت��وان��ی��ن  ک��ە  ش��ت��ان��ەی  ل��ەو  یەکێک 
بیکەین، ئەوەیە کە دەستکاری سیستەمی 
نموونە  بۆ  بکەین،  خانانە  ئەو  پاراستنی 
دەستکاریکردنی پرۆتینی تی جی ئێف – 
بیتا کە تایبەتە بە ڕێکخستنی ئەو گۆڕانەی 
ئەپیسیلییەل بۆ مەسێنکایمەڵ. ئەگەر بکرێ 
بیتا   – ئێف  جی  تی  ئاستی  دەستکاری 
دەرمانی  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە  بکرێ 
وەک دەرمانی دژی نەخۆشیی شەکرە، وه ک 
میتفۆرمین، ئه وا ده کرێ ئەو کارە بکرێ 
گه مارۆ  گوڕانکارییە  ئەو  دەتوانرێ  و 
ئومێدی  بەاڵم  بکرێ.  کۆنترۆڵ  و  بدرێ 
بەرنامەداڕێژی  بتوانم  کە  ئەوەیە  من، 
بە  ببن  تا  خانە شێرپەنجەییه کان بکەمەوە 
خانەیەک هێندە زەرەرمەند نەبن و کێشەمان 
بۆ دروست نەکەن. ئەمه ش وەک ئەوە وایە 
کە خانەکانی پێست وەربگریت و هەوڵی 

ئەوە بدەیت بیان گۆڕیت بۆ قه ده خانە.
ئاستی  لە  هەیە  دیکه   ڕێگەی  ئایا 
کە  به کتریا،  لە  تێگەیشتنماندا 

نەخۆشیی  بەرامبەر  یارمەتیدەربێت 
شێرپەنجە؟ 

سەرنجڕاکێش  زۆر  دیکه ی  ڕێگەیەکی 
تا  بهێنین  بەکار  به کتریاکان  کە  ئەوەیە 
شەڕی شێرپەنجەیان پێ بکەین. گروپێک 
لە  ئ��ەوروپ��ا  ئۆنکۆلۆجی  دەزگ���ای  لە 
میالنۆی ئیتاڵیا، ئەوەیان پیشان داوە کە بە 
ڕێکخستنه وه ی  و  دەستکاریکردن  هۆی 
لەو  وا  ت��وان��راوە  ساڵمۆنیال،  به کتریای 
بە  دژ  تایبەتیی  پرۆتینی  بکرێ  به کتریایە 
بکەن.  دروس��ت  شێرپەنجەییه کان  خانە 
ته نانه ت  تایبەتەوە،  به کتریا  ئەو  هۆی  بە 
شێرپەنجەییه کان  ش��ێ��وازه  دەت��وان��رێ 
بناسرێنەوە، وه ک شێرپەنجە مەترسیدارەکەی 
لیمفۆما،  خوێن واتە خانە شێرپەنجەکانی 
بە  ڕێگەی  لە  ئەمەش  ببرێ.  لەناو  پێشی 
خانانەوه یە  جۆرە  ئەو  ژەهرخواردکردنی 
لەالیەن ئەو به کتریا تایبەتەی ساڵمۆنیالوه . 
حەزم  زۆر  من  دیکه شەوە،  لەالیەکی 
لەوەیه  سیستەمی نانۆتیکنۆلۆژی بخوێنم کە 
کوشتنی  بۆ  ژەهرەکانە  ماددە  گەیەنەری 

خانە شێرپەنجەییه کان.
گرنگی ئەو هەواڵنە لەوەدایە کە شانبەشانی 
لێکۆڵینەوەیان  به کتریاکان،  بەکارهێنانی 
ئەوە  مانای  بە  ئەمەش  بکرێ.  لەسەر 
دێت کە به کتریاکان سەربازێکی بەهێز و 
زیرەکن و ئێمە دەتوانین بەکاریان بهێنین 

بەرامبەر به نەخۆشیی شێرپەنجە. 

له  ئینگلیزییه وه : گۆران ئیبراهیم

سه رچاوه :  
New scientist Jan 18 - 24 No 2952

خانەیەکی شێرپەنجە، خانەیەکی دیکه  
قووت ده دات و هەرسی دەکات، لە 
کاتێکدا کە سەرچاوە خۆراکییه کان کەم 
بێت لە دەوروپشتی ئەو خانەیە. کەواتە ئەگەری 
ئەوە هەیە کە بتوانین کەڵک لەو میکانزمە 
وەربگرین و وا لە خانەکانی شێرپەنجە بکەین 
یەکدی بخۆن
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د. مەحموود فەقێ ڕەسوڵ

نەخۆشییەكانی نینۆك

ڕەقە  ماددەیەكی   Nail نینۆك 
پەنجەی  س��ەرە  س���ەرەوەی  بەشی  و 

بە  و  داپ��ۆش��ی��ووە  قاچی  و  دەس��ت 
م��اددەی  ل��ە  س��ەرەك��ی  شێوەیەكی 
بەش  شەش  لە  دروستبووە،  كیراتین 
ناواخنی  نینۆك،  پلێتی  پێكدێت: 
مانگیلە،  نینۆك،  نووشتانەوەی  نینۆك، 

نینۆك. نینۆك و توێكڵی  دۆشەكەی 
نینۆكی پەنجەی دەست، ڕۆژانە ٠.١ملم 
دەوێت  مانگی   ٤-٦ و  دەكات  گەشە 
بە تەواوی دروست دەبێتەوە، بەاڵم  تا 

نینۆكی پێ ١٢-١٨ مانگی دەوێت.
لە  پەنجە  ئ��ەوەی  س��ەرب��اری  نینۆك 
برینداربوون  و  زەب��ر  بەركەوتنی 
شتی  گرتنی  یارمەتی  دەپارێزێت، 
و  دەدات  پ��ەن��ج��ەك��ان  ب��ە  ب��چ��ووك 
دیمەنی  ج��وان��ی  ب��ۆ  هۆكارێكیشە 
پ��ەن��ج��ەك��ان، ه���ەروەه���ا ی��ارم��ەت��ی 
نەخۆشی  هەندێك  دەستنیشانكردنی 

دەدات.



M
ed

ic
in

e 
ری

ۆژدا
ن

27

ئەو  باسی  وردی  ب��ە  ب��اب��ەت��ەدا  ل��ەم 
نەخۆشییانە دەكەین كە دەشێ تووشی 

ئەم بەشە گرنگەی دەست و پێ ببێ

بەپێی  نینۆك  ناساغییەكانی 
شوێنی سەرەتایی یان دووەمی 

تێكچوونەكەیە.
نینۆك  شێوەی  گۆڕانكارییەكانی   -I
 Variations in general

contour
لە  بریتییە   :Clubbing كووڕبوون   -١
باری  )كووڕبوونی(  كەوانەبوونی  فرە 
درێژی و پانی نینۆك، بە هۆی زلبوونی 
 Digtal شانەی نەرمی كرۆكی ژێر نینۆک
pulp و فرە گەشەی شانەی بۆری خوێن 
و ڕیشاڵی بنكەی نینۆك و بزووتنی پلێتی 

نینۆك و شینبوونەوەی جێیی.

هۆكارەكان
- ناساغیی سییەكان ٨٠%.

- ناساغیی دڵ و بۆری خوێن.
- ناساغییەكانی گەدە و ڕیخۆڵە.

- ناساغیی جگەر.
- هۆی دیكەش.

كەوچكی=  )نینۆكی  نینۆك  قوپانی   -٢
 Koilonychia( ئەسكوێلەنینۆك( 

 :)spoon nails
نینۆك چاڵە و لێوارەكانی بەربوونەتەوە.

هۆكارەكان
- لە ساوادا ئاساییە.

- پیشەیی، بە هۆی زەبری درێژخایەن.
- كەمخوێنی و كەم ئاسنی.

 Racquet ڕەكتەیی  نینۆكی   -3
 :nail

لە  نینۆك،  دۆش��ەك��ەی  و  پلێت  پانی 
درێژییەكەی پترە، بۆماوەیی لەشی زاڵە.

 :Anonychia ٤- نەبوونی نینۆك
بریتییە لە نەبوونی هەموو یان هەندێك 
نینۆك،  لە  بەشێك  یان  نینۆكەكان  لە 
نموونە  بۆ  وەرگیراوە،  یان  زگماكییە 
پانەپێستەستوورێ  ن��ەخ��ۆش��ی  ل��ە 

.L.planus

II- گۆڕانكارییەكانی ڕووی نینۆك 
Variation in nail surface

 Rough nail= زب���رب���وون   -١

 :Trachyonychia
دەبێت،  زبر  و  تەنك  و  تاریك  نینۆك 
باری  بەرزبووەوەی  هێڵی  دواییشدا  لە 
ئەوپەڕی  كۆتاییەكەی  كە  درێ��ژی 
نینۆک  یەك  دەبێت،  دروست  كەلێنییە، 
نینۆكه كان  هەموو  یان  هەندێك  یان 

دەگرێتەوە.
هۆكارەكان

- هۆی نەزانراو، لە ته مه نی ساڵ و نیو 
تا ناوەڕاستی تەمەن دەردەكەوێت.

پانە  س����ەدەف،  ڕێ���وی،  دەردە   -
نەخۆشی  جێگۆڕاو،  پێستەستوورێ، 

ماسی یان نەخۆشی دیكە.
- خێزانی.

- نەخۆشییەكانی بەرگری خۆیی وەك 
بەڵەكی.

ساڵیدا   ٢٠-٢٥ لە  منداڵیدا  باری  لە 
چاك دەبنەوە.

ئ���ەم ن��اس��اغ��ی��ی��ە پ��ێ��ش��ی دەوت��رێ��ت 
 twenty نینۆكی  بیست  بەدگەشەیی 

.nail dystrophy
 Nail نینۆك(  )قڵیشی  چاڵی  هێڵی   -٢

 grooving
یان لە:

أ- بڕگەی پانیدا دەردەچێت، وەك:
)هێڵی   Nutritional بەدخۆراكی   -

 :)Beau's line بیو
كاری  كاتی  وەستانی  ئەنجامی  لە 
سوورێژە،  منداڵبوون،  وەك  ناواخن 
تووشێنی  دەرم��ان،  ماكی  توند،  تای 
زەبری  و  نینۆك  ك��ەڕووی  و  بەكتریا 
ئێسك... هتد  كۆئەندامی، وەك شكانی 
ئەم  كاتدا  لەگەڵ  دەبێت،  دروس��ت 
دەڕوات  نینۆك  پێشەوەی  بەرەو  قڵیشە 

و لە دواییدا نامێنێت.
- سەدەف )كاژۆكی(.

یان لە:
ب- بڕگەی درێژیدا: وك:

كەناڵی  ن��اوەك��ی  ب��ەدگ��ەش��ەی��ی   -
 Median canaliform(

)dystrophy
و  دەب��ات  درز  نینۆك  ناوەڕاستدا  لە 
هێڵی دیكەی وەك درەختی سنەوبەری 
لە  پتر  دەردەچ��ن،  لێ  هەڵگەڕاوەی 
هۆی  ب��ە  گ���ەورەدا  پەنجە  نینۆكی 
بنكەی  لەسەر  دووبارەبووەوە  فشاری 

نینۆك ڕوودەدات.
چڵمەگمۆڵی  پ��ۆرگ��ی  ه��ۆی  ب��ە   -
Myxoid cyst لەژێر نینۆكدا، قڵیشی 
پان دروست دەبێت، چونكە ئەم پۆرگە 

فشار دەخاتە سەر ناواخنی نینۆك.
 :Nail ridges لوتكەیی  هێڵی   -
نینۆك  ڕووی  لە  بەرزبووەوەیە  هێڵی 
گرێیاوییە  هەندێجار  و  درێ��ژی  بە 
Beaded، لە پیریدا و بە هۆی هه وی 
ئیتراكۆنازۆڵ  وەك  دەرمان  و  جومگە 

ڕوودەدات.
 :Pits )پنتۆكەچاڵ(  چاڵی  خاڵی   -
لە  ناڕێك  یان  ڕێك  بچووكی  چاڵی 
سەدەف و بیرۆ و دەردەڕێوی ناساغی 

دیكەش ڕوودەدات.

ڕەنگی  گۆڕانكارییەكانی   -III
Variation in nail colour نینۆك
ن����ی����ن����ۆك����ی ڕەن����گ����گ����رت����وو 
ڕەنگی  لە  بریتییە   Chromonychia
پلێتی  ڕووی  ی��ان  م��ژادی  نائاسایی 
بۆ  نینۆك،  ژێ��ر  ش��ان��ەی  ی��ان  نینۆك 
پێویستە  جۆرەكەی  دەستنیشانكردنی 
بێت.  بەرەاڵ  و  بووبێتەوە  خاو  نینۆك 
پەستانی  نینۆك،  ئ��ەوپ��ەڕی  ل��ێ��واری 
ڕەنگەكە  بەمە  ئەگەر  سەر،  دەخرێتە 
ئ��ەوە   Blanched ب���وو  سپیتر 
ئەگەر  خوێندایە،  بۆری  لە  ناساغییەكە 
پاندان  ئەوسا الیتی  مایەوە  وەك خۆی 
دیوی  )ئەو  كرۆك  سەر  دەپەستێنرێنە 
نینۆك( ئەگەر ڕەنگەكە دیار نەما، ئەوە 
بوونی ڕەنگگۆڕان لە دۆشەكەی نینۆك 

دەگەیەنێت.
هەموو  كۆئەندامیدا  نەخۆشی  ل��ە 
دەگ���ۆڕرێ،  ڕەن��گ��ی��ان  نینۆكەكان 
ئەوە  ب��وو  ن���اوەوە  ه��ۆك��اری  ئەگەر 
مانگیلە  ش��ێ��وەی  ڕەن��گ��گ��ۆڕان��ەك��ە 

وەردەگرێت.
ئ���ەگ���ەر ه���ۆك���ارەك���ەی م����ژادی 
ئەوە  ب��وو،  دەرەك���ی  لێككەوتووی 
نزیك  نینۆكی  نوشتانەوەی  شێوەی 
 proximal nail flod )ن���اوەوە( 
دوو  ئەم  ب��ارەدا  لەم  و  وەردەگرێت 
نێگەتیڤن.  س��ەرەوە  تاقیكردنەوانەی 
ڕەنگگۆڕان  سەرەكی  ج��ۆری  دوو 

هەن: 
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58Leukonychia ١- سپیونینۆك 
بە   :True. L ڕاستی  نینۆكی  أ- سپیە 
نینۆك  ناواخنی  كارتێكچوونی  هۆی 

ڕوودەدات و پێنج شێوازی هەیە:
 :Total. L گشتی  نینۆكی  سپییە   -
هۆی  بە  ی��ان  زاڵ��ە،  لەشی  ب��ۆم��اوەی 
ڕیشاڵبوونی  ب��ە  گ��ول��ی،  گ��ران��ەت��ا، 
برینی  چاڵە  ه��ەوی  كۆڵۆنە  جگەر، 
نینۆك گەستن،   ،ulcerative-colitis
دەرمانی خانە وەستێن...هتد ڕوودەدات.
گشتی  ژێ���ر  ن��ی��ن��ۆك��ی  س��پ��ی��ی��ە   -
ئەوپەڕی  لێواری   :Subtotoal. L
زۆرەكەی  بەشە  و  پەمەییە  هەر  نینۆك 
هەوی  سیل،  لە  ج��ۆرە  ئ��ەم  سپییە، 
نەخۆشی  و   nephritis گورچیلە 

هۆدچكن... هتد ڕوودەدات.
پ��ان��ی  پ��ەت��ی  ن��ی��ن��ۆك��ی  - س��پ��ی��ی��ە 
لێرەدا هێڵی پەتی   :Transverse. L
بڕگەی  لە  سپی  ملمی   ١-٢ كەوانەیی 
پانیدا هەن، بۆماوەییە یان بە زەبر یان 

ناساغی كۆئەندامی دروست دەبێت.
 Punctate. خاڵی  نینۆكی  سپییە   -
یان  لەسەرە،  بچووكی  سپی  خاڵی   :L

ئاساییە بە زەبر دروست دەبێت.
ن��ی��ن��ۆك��ی ه��ێ��ڵ��ی درێ���ژی  - س��پ��ی��ە 
نەخۆشی  لە   :Longitudinal-L

داڕیەردا هەیە. 
Pseudo- نینۆك  سپییە  گەندە  ب- 
پلێتی  سپیبوونی   :leukonychia
وەك  دەرەكییە،  هۆكارەكەی  نینۆك 

نینۆك. كەڕووی 
 Apparent ج- سپیە نینۆكی ڕواڵەتی
شانەی  گۆڕانكاری  هۆكارەكەی   :.L

ژێر نینۆكە وەك:
 :Terry's nails تێری  نینۆكی   -
سپیبوونی پلێت، پێش لێواری دەرەوەی 
نینۆك بە ٠.٥ تا  3ملم، بۆ ڕەنگی قاوەیی 
و پەمەیی دەگۆڕێت. لە نەخۆشی دڵ، بە 
ڕیشاڵبوونی جگەر و نەخۆشی شەكرەدا 

ڕوودەدات.
Half-and- نیوبەنیو  نینۆكی   -
نینۆك  نزیكی  بەشی   :Half nails
بەشی  كپە  سپی   proximal area
قاوەییە،   distal area ئ��ەوپ��ەڕی 
خوێندا  یۆریای  بەرزی  نەخۆشی  لە 

uremia هەیە.

نینۆك زبربوونی 

زه رده  نینۆك

نینۆك سپییه  
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 paired باریك  پەتی  - جووتە سپی 
narrow white bands: هاوتەریبە 
ئەلبومینی  كەمی  لە  مانگیلەدا،  لەگەڵ 
خوێن و چارەسەری كیمیكیدا هەیە.

 Splinter پلێت  ژێر  خوێنڕێزیی   -٢
خوێنڕێزیی   :hemorrhage
نینۆك  دۆشەكەی  كۆتایی  لە  درێژی 
ژێر  خوێنی  بۆری  بۆ  هۆكارەكەی 
نزیكدا  بەشی  لە  دەگەڕێتەوە،  نینۆك 
ناوپۆشە  هۆكارەكەی  خوێنڕێزییە  ئەم 

هەوی دڵی بەكتریایە یان زەبرە.

ئاڕاستەی  گۆڕانكارییەكانی   -IV
 Variation in گەشەی نینۆك
direction of nail growth

ق����ۆچ����ی  ن����ی����ن����ۆك����ی   -١
Onychogryphosis

تێكچووە،  تەواوی  بە  قۆچی  نینۆكی 
ت��اری��ك و  ق���اوەی���ی  ئ��ەس��ت��وور و 
نینۆك  دۆشەكەی  لە  و  پێچخواردووە 
پتر  گەورە  پەنجە  نینۆكی  جیابۆتەوە، 
ئەم بارەی هەیە و دەڵێی قۆچی بەرانە، 
پتر  دیكە  الیەكی  لە  نینۆك  الیەكی 
گەشە دەكات و بەالی كەم گەشەكەدا 
پیاڵوی  پەستانی  بە هۆی  بایداوەتەوە. 
بە  ڕوودەدات،  پیردا  لە  پتر  نالەبار، 
دەگمەن هۆكەی زەبرە یان بۆماوەییە 
خوێنی  بۆری  ناساغی  هۆی  بە  یان 

پەڕی )پەلەكان( ڕوودەدات.
چارەسەر: البردنی نینۆك و لەناوبردنی 
.CO2 ناواخن بە فینۆڵ یان لەیزەری
پ��ل��ێ��ت  دان���ی���ش���ت���ن���ی  ب�����ەد   -٢
 Malalignment of the nail
گەشەی  ئاڕاستەی  ب��اوە،   :plate
الرە،  الی��ەك��دا  ب��ە  نینۆك  درێ���ژی 
توند  زەب����ری  ب��ه  ی���ان  زگ��م��اك��ی��ە 

ڕوودەدات.
 Hook )3- نینۆكی چەنگاڵی )قوالپی
پلی  ئێسكی  كورتی  هۆی  بە   :nail

دەچەمێتەوە. نینۆك  پەنجە، 
باڵی  نینۆكی  ن��ی��ن��ۆك=  ب��اڵ��ە   -٤
Pterygium unguum دوو جۆرە:
 :Dorsal type جۆری پشتی نینۆك -
كورتبوونەوەی  وردە  وردە  لە  بریتییە 
 Proximal نینۆك  نزیكی  چاڵە هێڵی 
nail groove و تەنكبوونەوەی پلێتی 

نینۆك كووڕبوونی 

تێری نینۆكی 

درزبردوو نینۆكی 
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بە 58 دووەمی  درزبوونی  و  پەرەسەندوو 
نزیك  نووشتانەوەی  پێوەنووسانی  هۆی 
دوای  نینۆك،  دۆشەكەی  و  ناواخن  بە 
جێ  و  نامێنێت  نینۆك  ساڵێك  چەند 
نینۆك  دۆشەكەی  پووكانەوەی  و  زام 

ڕوودەدەن.
نەخۆشی  ل��ە  بەتایبەتی  ج��ۆرە  ئ��ەم 
ڕوودەدات،  پ��ان��ەپ��ێ��س��ت��ەس��ت��وورێ��دا 
نەخۆشیی  ه��ۆی  بە  هەندێجار  ب��ەاڵم 
زەبر  تیشك،  بە  چارەسەر  تیژ،  بڵقی 
 ischaemia ك��ەم��خ��وێ��ن��داری  و 

ڕوودەدات، بە دەگمەن زگماكییە.
 :Ventral type جۆری بەری نینۆك -
بە هۆی بەرەو دەرەوە كشانی ژێر نینۆك 
ژێرەوەی  ڕووی  لەگەڵ  یەكگرتنی  و 
هێڵی  چاڵە  بەمەش  ڕوودەدات،  پلێت 

ئەوپەڕ كوێر دەبێتەوە.
ڕەقبوونی  ل��ە  بریتین  ه��ۆك��ارەك��ان 
مژادی  زەبر،  ڕاینۆد،  دیاردەی  پێست، 
و  )فۆڕماڵدیهاید(  نینۆك  جوانكاری 

زگماكی.
نەرمی  شانەی  و  پلێت  بەدلكانی   -٥
 Faulty attachment of ژێ��ری 
 nail plate and soft tissue

ئەمانەن:
)ك���ەوت���ن(  ف����ڕێ����دان  ن��ی��ن��ۆك   -
نینۆك  لە  بریتییە   :Onychomadesis
لەكاركەوتنی  هۆی  بە  ناوبەناو  کەوتنی 
یان  نینۆك. هۆكارەكانیان  ناواخنی  كاتی 
نەزانراون یان بە هۆی ناساغیی دەماری، 
لیمفۆمای   ،dialysis پااڵوتن  خوێن 
كاواساكی  نەخۆشی  پێست،   T خانەی 
بڵقی  نەخۆشی   .Kawasaki's ds
 Pemphigus پیسە(  )بڵقە  ئاسایی 
دەرم��ان،  بە  هەستیاری   ،vulgaris
و  ڕێتینۆیدەكان  پێشبڕكێ،  یاریکەری 
دەردەڕێوی  و  شێرپەنجە  دژی  دەرمانی 

ڕوودەدات.
 :Onycholysis شیبوونەوە  نینۆك   -
لە  پلێت  ج��ی��اب��وون��ەوەی  ل��ە  بریتییە 
ئەوپەڕی  بەشی  لە  نینۆك  دۆشەكەی 
ئەم   ،lateral تەنیشت  یان   distal
بە  نزیك  بەشی  ب��ەرەو  جیابوونەوەیە 
بەمەش  دەكشێت،  ك��ووڕی  شێوەی 
كە  دەبێت  دروست  نینۆك  ژێر  بۆشایی 
تێدا  قۆچەكاژی  پاشماوەی  و  چڵك 

ڕه نگگرتوو نینۆكی 

ڕەكتەیی نینۆكی 

قۆچی نینۆكی 
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كۆدەبێتەوە، ڕەنگی سپی و خۆڵەمێشی 
بوونی  هۆكەی  جیابووەكەدا  بەشە  لە 

نینۆكدا. لەژێر  هەوایە 

هۆكارەكان:
لە  )بەتایبەتی  دەس��ت  بیرۆی  زەب��ر، 
په ریزاده   گالندی  ناساغیی  ژناندا(، 
ی��ان ك��ەم چ��االك��ی(، سكپڕی،  )ف��رە 
گەنمەشامی  ن��ەخ��ۆش��ی  پ��ۆرف��ی��ری��ا، 
Pellagra، سفلس، بیرۆی جێگۆڕاو، 
كەڕوو،  زگماكی،  پێستەستوورێ،  پانە 
تووشێنی بەكتریا و ڤایرۆس )تامیسك( 

و مژادی كیمیكی. 
پسۆڕاڵین  و  تێتراسایكلین  بە  چارەسەر 
شیبوونەوەی  تیشكە  كلۆڕامفێنیكۆڵ  و 
 photoonycholysis ن��ی��ن��ۆك 
و  ڕیتینۆیدەكان  دەك��ات،  دروس��ت 
دەكات،  دروستی  شێرپەنجەش  دژە 

بێت. بۆماوەیی  هەندێجار  لەوانەیە 
پێكهاتەیی  گۆڕانكارییەكانی   -V

Varition in consistency
لە  ڕەق:  نینۆكی  نینۆك=  ڕەق��ە   -١
نینۆكەستوورەدا  زگماكە  نەخۆشیی 

هەیە.
ن��ەرم:  نینۆكی  نینۆك=  ن��ەرم��ە   -٢
فڕە  وەك  دەستكەوتە،  یان  زگماكییە 

تەڕكردن بە ئاو و مژادی كیمیكی.
ناسك:  نینۆكی  نینۆك=  ناسكە   -3

ئەمانەن:
بە  ناسك:  نینۆكی  درزدان=  نینۆك   -
سابوون،  و  ئاو  بەكارهێنانی  فرە  هۆی 
چاالكیی  كەم  نینۆك،  بۆیەی  البەری 
و  بەدخۆراكی  پ��ه ری��زاده ،  گالندی 

دەرمانی ڕیتینۆید ڕوودەدات.
B، بایۆتین، ڤازیلین. چارەسەر ڤیتامین 
- نینۆك درزدانی توێكڵە پیازی: بەشی 
دەست  فرە  هۆی  بە  نینۆك،  ئەوپەڕی 
بەشی  یان  دەگرێتەوە  ئاو،  ناو  خستنە 
نزیك، لە نەخۆشی پانەپێستەئەستوورێدا 
)نینۆك  دەگرێتەوە  ڕیتینۆیدەكان  بە  و 
لێ  پ��اق��الوەی  وەك  تەنكی  چینی 

دەبێتەوە(.
لە  پاراستن  بایۆتین،  ڤازلین،  چارەسەر: 

ئاو.
-درزی پانی: بە زەبر دروست دەبێت.

كەوچكی نینۆكی 

هێڵی چاڵی پانی نینۆك

هێڵی چاڵی درێژی نینۆك
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58

نەخۆشییەكانی  لە  نینۆك  ناساغی 
ناوەكییەكاندا  نەخۆشییە  و  پێست 

سەدەفی  س���ەدەف،  نەخۆشی  وەك 
كێمی، پانە پێستەستورێ، دەردەڕێوی، 
ه��ەوی  پێستە  داڕی����ەر،  ن��ەخ��ۆش��ی 
نوشتانەوەی  تووشێنی  لێككەوتن، 
ن��ی��ن��ۆك ب��ە ب��ەك��ت��ری��ا و ك����ەڕوو و 
ڤایرۆس، نەخۆشی كۆاڵجین، دەرمان، 
بۆری  و  دەماری  نەخۆشی  شێرپەنجە، 
ڕەقبوونی  شەكرە،  نەخۆشی  خوێن، 
 Systemic sclerosis كۆئەندامی 
 Yellow نینۆك  زەردە  كۆنیشانەی  و 
لە  بریتییە  كە   nail syndrome
نینۆكەكانی  نینۆك،  گەشەی  وەستانی 
ال  بۆ  الوە  لە  و  ڕەق  پێ  و  دەس��ت 
چەماوەن و ڕەنگی نینۆك زەردی كاڵ 
پێستۆكە  تۆخە،  زەردی  و  سەوز  یان 
نینۆك  دووەم��ی  شیبوونەوەی  نەماوە، 
ئاوسانی  ی��ان  نەخۆشییە  ئ��ەم  ب��اوە، 
ناساغی  و   Lymphoedema لیمفی 
یان  لەگەڵدایە  هەناسەدانی  كۆئەندامی 

شێرپەنجە.
ڤیتامین  زۆری  ژەمی  بە  چارەسەری 
فلۆكۆنازۆڵ  یان  ئیتراكۆنازۆڵ   B12+

بە دەم دەكرێ.

نینۆكی  ن��اس��اغ��ی��ی��ەك��ان��ی 
ب��ۆم��اوەی��ی  و  زگ��م��اك��ی 
 Hereditory&congental nail

disorders
ت��وێ��ژە  ش���ێ���واوی  گ���ەش���ە  وەك 

 Hereditory ب��ۆم��اوەی��ی  ش��ان��ەی 
توێژ   ectodermal dysplasia
 epidermolysis بڵقی  شینبوونەوەی 
نینۆكەستوورە  زگماكە   ،bullosa
كۆنیشانەی  و   pachyonychia
 nail patella كاڵوەی ئەژنۆ و نینۆك
syndrome كە تێیدا )كاڵوەی ئەژنۆ 
ئێسكە  قۆچی  نییە،  یان  پووكاوەیە 
نەخۆشی  و   iliac horns كڵۆت 
گۆڕان  نینۆكەكان  ه��ەن،  گورچیلە 
نەمانی  لەگەڵ  سێگۆشەییە  مانگیلە  و 
هی  بەتایبەتی  نینۆكەكان  لە  بەشێك 

قامکە گەورە(.

 Tumors وه ره می ناوچەی نینۆك
involving nail area

 وەك بالووكەی ژێر و دەوری نینۆك، 
 Keratin كیراتین  چێنراوی  پۆرگی 
پۆرگانە  ئەم   implantation cysts
بەرزی  و  نینۆكن  لەژێر  هەندێجار 

دەكەنەوە، بە هۆی زەبر ڕوودەدات.
ڕی���ش���اڵ���ە ك���ی���رات���ی���ن���ە گ��م��ۆڵ 
كۆنین  وه ره م��ی   ،fibrokeratoma
توێژە  ب��ن   ،Koenens tumor
 Fibrous ڕیشاڵی  گمۆڵی  ڕیشاڵە 
تێیدا  ك��ە   dermatofibroma
گرێی  وه ره م��ی  وەك  گمۆڵ  ڕیشاڵە 
پەرەسەندووی  لەسەرخۆ  و  ئازار  بێ 
جیڕی،  یان  پتەو  هێلكەیی،  یان  خڕ 
دەردەچێت  نینۆكدا  دۆش��ەك��ەی  لە 
چاڵی  و  دەك��ات��ەوە  ب��ەرز  پلێتەكە  و 

هەندێجار  و  دەكات  دروست  درێژی 
شێرپەنجە.

ك��ێ��م��ێ��ن��ە گ���ۆش���ت���ەزوون���ە گ��م��ۆڵ 
خوێن   Pyogenic granuloma
 Haemangioma گمۆڵی  بۆریە 
گرێیەكی  زەبر،  هۆی  بە  دەرهاتووە 
بچووكی سوور و شینە بە كتوپڕی لە 
دەوری نینۆك دەردێ و دواتر داڕزانی 
و  شانە  خووسانی  و  دەاڵندن  و  شانە 

نینۆك شیبوونەوە ڕووبدات. لەوانەیە 
چارەسەر: بڕین بە نەشتەرگەری یان بە 
ئامێری كیورێت )كڕێنەر( curette و 

.TCA سووتاندنی بنكەكەی بە 
 Melanocytic تۆخ  نیشانەی خانەی 
درێژی  تۆخبوونی  بە شێوەی   :naevi
لەوانەیە  و  دەردەچ��ێ��ت  پانی  ی��ان 
كە  بۆیە  بێت،  میالنۆما  ج��ار  ك��ەم 
ب��وو،  پانتر  ی��ان  تۆختر  ڕەن��گ��ەك��ە 
 ،3  ،٢  ،١ پەنجەكانی  لە  بەتایبەتی 
نینۆك  و  ناڕێكبوو  لێوارەكانی  كە  و 
تێكچوونی  ڕەنگكردنی  و  تێكچوون 
بیر  بارەدا  لەم  هەبوو،  نینۆكی  دەوری 
بۆ  نموونەی  و  دەكەینەوە  میالنۆما  لە 

وەردەگرین.
 :Glomus tumor گڵۆمەس  لووی 
بە  ئازار  ئازار،  لە:  بریتین  نیشانەكانی 
پتر  ئاسایی  لە  لێدان، دەردەكە  دەست 
گەرمە پەڵەیەكی سوورە لە دۆشەكەی 
نینۆكدا و پشكنینی MRI بۆ دەكرێت 

و بە نەشتەرگەری الدەبرێت.
نینۆك ناساغی دیكەی  هەندێك 

 :Onychophagia ١- نینۆك گەستن
باوە، دۆشەكەی نینۆك كورت دەبێتەوە 
و  بچێت  تێك  ن��اواخ��ن  لەوانەیە  و 
نینۆكی باڵی دروست بێت، خوویەكی 

بەدە و وازلێهێنانی زۆر گرانە.
چارەسەر

- چارەسەری دەروونی.
- دەرمان وەك فلۆكسێتین.

موگناتیسی. - خەواندنی 
٢- خووی نینۆك دەرهێنان= شێتیی نینۆك 
 :Onychotillomania هەڵكێشان 
دەستكاری  ب��ەردەوام��ی  بە  نەخۆش 
بیاندڕێنێت  دەیەوێت  و  دەكات  نینۆك 

و بەرزیان بكاتەوە.
چارەسەر: وەك ئەوەی سەرەوە.

لوتكه یی هێڵی 
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باشترین لێكۆڵینەوەكانی ئەمساڵی 
دنیای پزیشكی
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لەم   time هەفتەنامەی 
ماوەیەدا وەك پیشەی هەمیشەیی خۆی، 
لە ژمارەی کۆتاییدا، بابەتێكی گرنگی 
هەموو  وەك  ئەمساڵ  ڕوو.  خستە 
ساڵەكانی دیكە ئەو هەفتەنامەیە دەستی 
لە  كە  ئ��ەوەی  لێكۆڵینەوەی  بە  كرد 
دنیای پزیشكیدا لە ساڵی ڕابردوودا چ 
لێكۆڵینەوەیەك كراوە؟ چ لێكۆڵینەوەیەك 
پزیشكیدا  دنیای  لە  ئەنجام؟  نەگەیشتە 

هێشتا چی ماوە بكرێ؟
هەفتەنامەیەدا  ئ��ەو  ڕاپۆرتەكەی  لە 
ئەو  ئەگەر  كە  ك��راوە  ب��ەوە  ئ��ام��اژە 
سەربگرێت،  دۆزینەوانە  و  لێكۆڵینەوە 
دنیای  لە  گ��ەورە  گۆڕانكارییەكی 
خزمەتێكی  و  ڕوودەدات  پزیشكیدا 
دەگەیەنێت.  مرۆڤایەتی  بە  گەورەش 
هۆكارانە  و  لێكۆڵینەوە  ئەو  لێرەدا  وا 
ئاماژەی  هەفتەنامەكە  كە  دەخەینەڕوو 

پێ داوە:

DNA 1- ناسینی زیاتری
٩٨%ی  كە  دەك��را  پێشبینی  وا  پێشتر 
هەیە،  تایبەتیان  جینی  ك��ە   DNA
لێی،  لێپرسراون  تایبەتییەی  كارە  ئەو 
ئەوە  لەمساڵدا  بەاڵم  ناكەن،  جێبەجێی 
نێوان  لە  بڕینەی  ئەو  كە  ڕوو  خرایە 
گرنگ  ڕۆڵێكی  هەیە،  پارچەكاندا 
بۆماوەییەكاندا.  چاالكییە  لە  دەگێڕن 
كە  دەكەن  دیاری  ئەوە  نێوەندانە  ئەو 
جینانە  ئ��ەو  كاتێكدا  چ  لە  و  چ��ۆن 
ئەنجام بدەن.  چاالك بن و كارەكانیان 
بەبێ ئەو نێوەندانە، جینەكان وەك یەك 
كە  دەمێنێتەوە  ڕابەر  بێ  ئۆركسترای 
ئاوازی  بە خواستی خۆی  هەر جینێك 
خۆی  ئامێری  و  دەردەك���ات  خ��ۆی 

دەژەنێت.
ببێتە  دەتوانێت  نوێیە  دۆزینەوە  ئەم 
بۆ دەستبەسەرداگرتنی  نوێ  ڕێگایەكی 
ببێتە  و  ب��ۆم��اوەی��ی��ەك��ان  چاالكییە 
لە  زۆرێ������ك  چ����ارەس����ەرك����ەری 

نەخۆشییەكانی سەردەم.

2- ناسینی میكرۆبە مرۆییەكان
مرۆڤ  جەستەی  بەشی  گرنگترین 
نەخێر  جینەكان؟  دەمارەكان؟  كامەیە؟ 
مرۆڤدا  لەشی  لە  كە  میكرۆبانەن  ئەو 
كاریگەری و گرنگیی خۆیان هەیە. ئەو 
میكرۆبانەی كە لە جەستەی مرۆڤدا ژیان 
بەسەر دەبەن، ده  ئەوەندەی دەمارەكانی 
بەم  ت��وێ��ژەرەوەك��ان  م��رۆڤ��ن.  لەشی 
پ��ڕۆژەی  یەكەمی  قۆناغی  دوای��ی��ە 
كرد،  ت��ەواو  مرۆییەكانیان  میكرۆبە 
شوێنی  دیاریكەری  تەواوەتی  بە  كە 
جەستەی  لە  میكرۆبانەیە  ئەو  وردی 
میكرۆبەكان  لە  زۆرێك  كەسەكاندا. 
لە  یارمەتیدەرن  و  مرۆڤن  دۆستی 
بەهێزكردنی  و  خ��ۆراك  هەرسكردنی 
زۆرێكی  لەشدا.  بەرگریی  سیستەمی 
پشت  ئ��ەوە  توێژەرەوەكان  لە  دیكە 
میكرۆبانە  ئەو  كە  دەكەنەوە  ڕاست 
لە  هەبێت  خۆیان  س��وودی  دەتوانن 

هەندێك  و  درێژخایەنەكان  نەخۆشییە 
نەخۆشی دیكەی وەك قەڵەوی.

ن��ەخ��وازراو  بارێكی  ه��ەر  ل��ە  دوور 
دەبنە  میكرۆبانە  ئ��ەم  كۆتاییدا  ل��ە 
یارمەتیدەرێكی تەواو بۆ ئەوەی زۆرێك 
لە  دروستی  بە  تایبەت  كێشەكانی  لە 

مرۆڤدا چارەسەر بكەن.

3- دەرمانی نوێی بەرەنگاربوونەوەی 
ئایدز

لەم كاتەی ئێستادا چەكێكی نوێی بەهێز 
كە  ئایدز  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  هەیە 
پێكدێت لە دوو دەرمانی دژە ڤایرۆسی 
بۆ  بەكاردێت  جاریشە  یەكەم  بۆ  و 
لە  ڤایرۆسی  نەخۆشیی  له   ڕێگرتن 
تاقیكردنەوە  و سەالمەتدا.  ساغ  كەسی 
دەدەن  نیشان  ئەوەمان  سەرەتاییەكان 
كە ئەو كەسە دروست و ساغانەی لەو 
دەتوانن  وەردەگ��رن،  سوود  دەرمانانە 
  FDA بوەستنەوە.  ئایدز  بەرەنگاری 
ئەو  بۆ  بەكارهێناوە  دەرمانانەی  ئەم 
كەسانەی كە ساغن بۆ ئەوەی پێشگیری 
ئەو  و  بكات  لێ  ئایدزیان  نەخۆشی 
دەرمانانە بكاتە ڕێگری تووشبوونی ئەو 

كەسە بەو نەخۆشییە ترسناكە.
لە  ه��ەن��دێ��ك  الی  ه���ەرچ���ەن���دە 
پشتڕاست  ئ���ەوە  ت���وێ���ژەرەوەك���ان 
دەك��ەن��ەوە ك��ە خ��واردن��ی دەرم��ان��ی 
تەندروستی  ب��ە  زی��ان  وەخ��ت��ە  پێش 
سه رجه م  ب��ەاڵم  دەگەیەنێت،  م��رۆڤ 
لە  ڕێگریكردن  بۆ  ئەوەشدان  لەگەڵ 
ئایدز،  وەك  بەرفراوانی  نەخۆشییەكی 
دەكرێ وه رگرتنی دەرمانی پێشوەخت، 

چارەسەر بێت.

بەشەكانی  دروستبوونەوەی   -4
جەستە

پارچانەی  ل��ەو  جگەر  و  گورچیلە 
بخرێنە  ك��ە  ناكرێن  ه��ەژم��ار  ل��ەش 
سه رله نوێ  پ��ارچ��ە  فەرهەنگی  نێو 
و  م��رۆڤ��ەوە  لەشی  دروستبووەكانی 
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بتوانن خۆیان دروست بكەنەوە، 
بەاڵم بە هۆی هەندێك بەش و 
قه ده خانه ی بنەڕەتییه وه ، دەتوانن 
خ��ۆی��ان دروس����ت ب��ك��ەن��ەوە 

دەكرێ ئەمە چارەسەر بێت.
ت��وێ��ژەرەوەك��ان��ی دام���ەزراوەی 

قوڕگیان  بۆریی  دووەمین  كارۆلینسكا 
دەبێت  پەیوەست  كە  دروستكرده وه  
ئەوان  سییەكانەوە.  و  ددان  و  چاو  بە 
ی   -micro fiber ل��ە  س��وودی��ان 
و  دەم��ار  لە  كە  وەرگ��رت  دەستكرد 
قه ده خانەكانی مرۆڤ و مۆخی  ڕیشاڵی 
دەست  بە  كە  نەخۆش  ئێسكی  ن��او 

شێرپەنجەوە بناڵێنێت دەرهێنرابێت.
كەسێكی  قوڕگی  بۆریی  یەكەمجار، 
جەستەی  لە  كراو  دەستكاری  مردوو 
لە  پاشان  كرا.  جێگیر  ئیسپانیدا  ژنێكی 
قۆناغی دواتردا پشتیان بەست بە هەندێك 
ئ��ەن��دازەی��ی  matrixی  ڕی��زب��ه ن��دی 
ئەم  ڕیشاڵەكانی.  و  دەم��ار  دانانی  بۆ 
دەكاتەوە  بۆ ڕوون  ئەوەمان  بارودۆخە 
ئه ندامه کان  لەم جۆرەی  دانانه وه ی  كە 
كە  ئ��ەوەی  بمانگەیەنێتە  دەتوانێت 
دەكرێ ڕیشاڵ و قه ده خانەكانی پێستی 
بتوانن  و  دیكە  بخرێنە شوێنی  مرۆڤ، 

خۆ دروستكردنەوە ئەنجام بدەن.

5- ئومێد بە دەرمانی ئۆتیزم
بۆ  لە هەواڵێكی گرنگ و دڵخۆشكەر 
ئەو دایك و باوكانەی منداڵی تووشبوو 
بە ئۆتیزمیان هەیە توێژەرەوەكان دەڵێن 
پێدانی  و  باوك  و  دایك  هەڵسوكەوتی 
دەتوانێت  خ��ۆی��دا  لەكاتی  دەرم���ان 
منداڵە  مێشكی  خانەكانی  یارمەتیدەری 
ئەم  ماکه كانی  و  بێت  ئۆتیزمه که یان 

نەخۆشییە سروشتیتر بكاتەوە.
ئەو مندااڵنەی كە تووشی ئۆتیزم بوون، 
تێكەڵبوونی  لە  ناكەنەوە  نزیك  خۆیان 
كۆمەاڵیەتییەكان  بارودۆخە  و  كۆمەڵ 
گۆڕانكاری  كە  دەكەن  هەست  وا  و 
ڕووخساریاندا  لە  نەشیاو  و  گ��ەورە 

خۆبەدوورگرتن  بۆیە  داوە،  ڕووی 
توێژینەوە  لە  دەزان��ن.  چ��ارەس��ەر  بە 
تێبینی كراوە كە منداڵی  كۆنەكاندا وا 
و  دایك  بینینی  ئۆتیزم،  بە  تووشبوو 
بینینی  وەك  دایك،  بەرامبەر  كاردانەوە 
بەرامبەریان  كاردانەوە  و  یارییەكان 
وەك یەك دەبینێت و وا له  هه ردووکیان 
دەكات  واهەست  چونكە  ده ڕوانێت، 
دوای  بەاڵم  یەكن.  وەك  هەردووكیان 
دەرمانی  بەكارهێنانی  و  س��اڵ  دوو 
ت��ووش��ب��ووەك��ان  م��ن��داڵ��ە   ESDM
وەاڵمێكی دیكەیان بووە و که مێک  بۆ 
گەڕاونەته وە  خۆیان  سروشتیی  دۆخی 

و بارودۆخەكەیان باشتر بووە.

بۆماوەیی  دی��اری��ك��ردن��ی   -6
شێرپەنجەی مەمك

نەخۆشییەكی  مەمك،  شێرپەنجەی 
دەبێتەوە  تێكەڵ  كە  ئ��اڵ��ۆزە،  ت��ەواو 
جۆری  بۆماوەیی  ه��ۆك��اری  لەگەڵ 
كاریگەریشی  و  كەسەكە  ژی��ان��ی 
بەاڵم  نەخۆش.  كەسی  لەسەر  دەبێت 
DNAی  شیكردنەوەی  دواترین  لە 
بەو  توێژەرەوەكان  مەمك،  بە  تایبەت 
ئەنجامە گەیشتن كە ئەم نەخۆشییە لەوە 

سادەترە كە پێشبینی دەكرێ.
چەند  ك��ە  پ��ڕۆژان��ەی  ل��ەو  یەكێك 
دیاری  شێرپەنجە  ج��ۆری  دەیەیەكە 

ناوی  بە  فراوانە  پڕۆژەیەكی  دەكات، 
ئەوروپا  لە  كە  شێرپەنجە،  ئەتڵەسی 
لەناو  تاقیكردنەوە  هەزار   3٠ توانیویانە 
بدەن.  ئه نجام  مه مکدا  نموونەی   ٥١٠
به م پێیه لە ئاکامدا هەموو هۆكارەكان 
یەكێك  دەب��ن،  داب��ەش  گ��روپ   ٤ بۆ 
بە هۆكاری  تەواوی  نزیكییەكی  لەوانە 
نەخۆشییەكەوه  هه یه  و دەبێتە ئومێدێك 
و  مەمك  شێرپەنجەی  دەرم��ان��ی  بۆ 

شێرپەنجەكە كەم دەكاتەوە.
ئەم تاقیكردنەوانە دەبنە گۆڕانكارییەكی 
گەورە لە دەرمانی ئەم جۆرە شێرپەنجەیە 
هاوسەنگیی  لە  جیاوازییەكی گەورە  و 
ڕێژەی نەخۆشەكاندا دروست دەكات.

خێراتری  دەستنیشانكردنی   -7
نەخۆشییە بۆماوەییەكانی منداڵ

ئێستادا  لە  كە  كاتەیە  ئەو  سەعات   ٥٠
نەخۆشییە  چارەسەری  ئەوەی  بۆ  به سه  
پێ  نەخۆشی  منداڵێكی  بۆماوەییەكانی 
بكرێ، لەكاتێكدا لە پێشتردا ئەم بابەتە 
بە هەفتەیەك یان به مانگێك یان چەند 

مانگێك دەكرا.
دووپات  ئەوە  مندااڵن  پزیشكەكانی 
دوو  نزیكەی  ماوەی  لە  كە  دەكەنەوە 
ڕۆژ و که مێک زیاتردا دەتوانرێ منداڵ 
دۆخی  بخرێتە  نائارامیەوە  دۆخێكی  لە 
لەناوچوون  تەواو  دۆخی  یان  ژیانه وه  

لە هەواڵێكی گرنگ و دڵخۆشكەر 
بۆ ئەو دایك و باوكانەی منداڵی 
تووشبوو بە ئۆتیزمیان هەیە 
توێژەرەوەكان دەڵێن هەڵسوكەوتی دایك و 
باوك و پێدانی دەرمان لەكاتی خۆیدا دەتوانێت 
یارمەتیدەری خانەكانی مێشكی منداڵە 
ئۆتیزمه که یان بێت و ماکه كانی ئەم نەخۆشییە 
سروشتیتر بكاتەوە
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خێراكانی 58 شیكردنەوە  مردنه وه .  واتە 
هاوكاریی  ب��ە  ب��ۆم��اوە،  ب��ە  تایبەت 
بە  و  ب��ۆم��اوەی��ی  وردی  چ��اودێ��ری��ی 
لە  بۆماوەیی  خاڵی   3٥٠٠ یارمەتیی 
نوێ  هەلێكی  و  بكات  دیاری  منداڵدا 
دەداتە پزیشكەكان لە ڕێگەی دەرمانی 
بهێڵنەوە.  ژیاندا  لە  منداڵەكە  خێراوە 
كە  مندااڵنەی  ئەو  ی   %3٠ نزیكەی 
و  كراوە  بۆ  چارەسەرەیان  جۆرە  ئەم 
خەوشێك  هیچ  بەبێ  و  تەواوەتی  بە 
پزیشكیدا  وردی  چاودێری  لەژێر  و 
ب��ەرەو  پێشبینی  و  ب��وون��ەت��ەوە  چ��اك 
ساڵەكانی  لە  دەك��رێ  پێشچوونیشیان 

داهاتوودا.

شێرپەنجەی  كەمكردنەوەی   -8
منداڵ

کۆنترۆڵکردنی  دواییدا  سااڵنەی  لەم 
شێرپەنجەی تایبەت بە منداڵ بە ڕێژەی 
٨٠% بۆ ٩٠% بەرز بووەتەوە و ئه گه ری 
مردنیان دابه زیوه  بۆ ڕێژەی ١٠% بۆ ٢٠%. 
ئەم بەرەو پێشچوونە لە بواری پزیشكیدا 
لووە  دیاریكردنی  زوو  بە  پەیوەندی 
دەرمانی  هەندێك  و  شێرپەنجەییەكان 
كەپێویستە  هەیە  گرنگه وه   دیكەی 
بەكاربهێنرێ  نەشتەرگەریدا  كاتی  لە 
و  سروشتی  چارەسەری  بوونی  لەگەڵ 

تیشكی تایبەت بە نەخۆشییەكە.
ماوەی  لە  كە  ئومێدەوارن  پزیشكەكان 
ئەم سێ ساڵە و بە بودجەی ٦٥ ملیۆن 
سەرچاوە  بگەنە  توانیبێتیان  دۆالر، 
دۆزی��ن��ەوەی  نوێیەكەی  دەوڵەمەندە 
شێرپەنجەیە  ج���ۆرە  ئ��ەم  دەرم��ان��ی 
و ل��ە ڕێ��گ��ەی��ەوە وه ره م���ی زی���ادە و 
دروستكەری  و  لەكارخستن  هۆكاری 
لەویشەوە  و  ببەن  لەناو  شێرپەنجەكە 
بتوانن ڕێژەی مانەوەی منداڵی تووشبوو 

بە شێرپەنجە بە ژیان زیاتر بكەن.

دەرم��ان��ی  دروس��ت��ك��ردن��ی   -9
دروستكەرەوەی خانە لەناوچووەكان
بڕوایەداین كە هەندێك  لەو  هەموومان 
ئەو  توانیویانە  بنەڕەتی  چ��ارەس��ەری 
شتانەی كە لە ڕووی بایۆلۆژیەوە ناكرێ 
چارەسەری  و  دروستكردن  بهێنرێتە 
بۆنموونە  ب��ك��رێ.  پ��ێ  گونجاویان 
بۆ  ئیفلیجەكان  نەخۆشە  یارمەتیدانی 
گەڕاندنەوەی  و  ڕۆیشتن  ڕێ  دووبارە 
پێشووی  بنەڕەتییەكەی  دۆخە  بۆ  دڵ 
دڵ،  سەكتەی  و  جەڵتە  لێدانی  پێش 
ئاڵۆز  ڕادەب��ەدەر  لە  نموونەی  ئەمانە 
شاكاری  بە  دەك��رێ  كە  گ��ه وره ن  و 

تەندروستی ناوزەد بكرێن.
گۆڕانكارییەكی  ٢٠١٢دا  ساڵی  لە 
پزیشكیدا  دنیای  لە  دیكە  گ��ەورەی 
چاالککردنه وه ی  ئەویش  دا،  ڕووی 
و  سپێرم  بە  تایبەته   که   توخمه خانه یه، 

هێلكە و دووبارە چاالكی و دروستیی 
پزیشكە  بگەڕێنرێتەوە.  بۆ  سەرلەنوێیان 
توانییان سوود  بواره دا  له م  ژاپۆنییەكان 
توخمه خانه ی  هەندێك  تاقیکاریی  له  
مشکه که   خ���ودی  پێستی  و  مشك 
ڤاكسینێكی  ت��وان��ی��ان  و  وه رب��گ��رن 
هۆی  ببێتە  كە  بكەن  دروس��ت  وەه��ا 
ئه و  بۆ  نوێ  كۆرپەلەی  دروستبوونی 
دایك و باوكانەی كە بە تەمای منداڵ 
نەمابوون. ئەمە سەركەوتنێكی گەورەیه 
له   بەتایبەتی  پزیشكیدا،  ب��واری  لە 

نەزۆكیی پیاوان و ژناندا.

10- دەرمانی زیپكە بە ڤایرۆس
ه��ەن��دێ��ج��ار ب��اش��ت��ری��ن ڕێ��گ��ای بۆ 
ڕووبەڕووبونەوەی ئاگر، سوود وەرگرتنە 
لە ئاگر خۆی. بۆ دژایەتیكردنی زیپكەش 
ڤایرۆس  ده کرێ  پزیشكەكان   ڕای  بە 
ڕووبەڕووبونەوەی  بۆ  بهێنرێ  به کار 
لێپرسراون  پێست كە  بەكتریایەکی  هه ر 
ئەم  پێست.  زیپكەی  دروستبوونی  لە 
پێستەوە  کونۆچکه ی  له   ڤایرۆسانە 
دەچنە ژوورەوە و توانایەكی سروشتییان 
به   بەكتریاكان  ئالوودەكردنی  بۆ  هەیە 
بە  دەگۆڕرێت  توانایەش  ئەو  و  خۆیان 
كارگەیەكی بەرهەمهێنانی ڤایرۆسەكە و 
بەكتریاكان خۆیان خۆیان  لە كۆتایشدا 

لەناو دەبەن. 
له مه دا تەنیا كارێك كە پێویستە ئەنجام 
ڤایرۆسانەیه   ئەو  بەهێزكردنی  بدرێ 
ڕایەن  ئەو  لەسەر  توێژەرەوەكان  كە 
بۆ  كرێمێكه وه   ڕێی  له   دەتوانرێ  كە 
پێست لەو شوێنانەی پێستدا ئەو كارەی 
پێ ئەنجام بدرێ. واتا ئەو كرێمانە بە 
بەم  بكرێن.  پڕ  به کتریاكوژ  ڤایرۆسی 
پێست  و  دروستی  دەتوانرێت  شێوەیە 
و  ڕووخسار  بۆ  بگەڕێنرێتەوە  ڕوونی 

دیمه نێكی نوێمان دەست بكەوێت.

لە فارسییەوە: ئارینا عومه ر
سه رچاوه :

گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)٨٢(

گرنگترین بەشی 
جەستەی مرۆڤ 
كامەیە؟ دەمارەكان؟ 
جینەكان؟ نەخێر 
ئەو میكرۆبانەن كە 
لە لەشی مرۆڤدا 
كاریگەری و گرنگیی 
خۆیان هەیە. ئەو 
میكرۆبانەی كە لە 
جەستەی مرۆڤدا ژیان 
بەسەر دەبەن، ده  
ئەوەندەی دەمارەكانی 
لەشی مرۆڤن
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پێكهاته یه كی  مرۆڤ  جهستهی 
له ش  كۆئه ندامه كانی  و  هه یه   ئاڵۆزی 
جێبه جێ  فرمان  كۆمه ڵێك  هه ریه كه یان 
ده كه ن، له  ئه نجامی ئه و كارلێكانه ی كه  له  
له شدا ڕوو ده ده ن و هه روه ها كاریگه ری 

و  جه سته   بۆسه ر  ژینگه   هۆكاره كانی 
هه ست  یان  تێبینی  ده شێ  ئه ندامه كانی، 
تووشی  یان  بكه ین،  حاڵه ت  هه ندێك  به  
به رامبه ر  ببین  هه ستیاری  له   جۆرێك 
باسی  بابه ته دا،  له م  خ��ۆراك،  هه ندێك 

هه ندێ له و بارانه  ده كه ین. 
پەنجەکانمان  و  ده ست  لەپی  بۆچی 
چرچ و سپی دەبن کاتێک بۆ ماوەیەکی 

زۆر لە ئاودا دەمێننەوە؟ 
گەرماوێکدا  لە  ئ��ەوەی  دوای  زۆرج��ار 
خۆمان دەشۆین، لەوانەیە ئەو پرسیارەمان 
دەستەکانمان  بۆچی  بووبێت  دروست  ال 
ئایا  هەڵگەراون؟  سپی  و  ب��وون  چرچ 
وەک خۆیان لێ دێتەوە؟ بە دڵنییاییەوە لە 
لۆچییەکەی  و  چرچ  کەمدا  ماوەیەکی 
بەاڵم  نامێنێت و وەک خۆیان لێ دێتەوە. 

بیرت لەوە کردۆتەوە، یان له  الت بووه ته 
پێکانمان  و  دەست  تەنیا  بۆچی  پرسیار 
دیکه ی  بەشەکانی  و  دێ��ت  لێ  ئ��اوای 
هیچ  و  وەک خۆیانە  پێستەکەیان  لەشمان 
گۆڕانێکییان بەسەردا نایه ت؟ هەرچەندیش 
ماوینەتەوە  گەرماوەکەدا  لە  کاتێک  کە 
تەنیا  بەاڵم  ئاودابووە،  لە  لەشمان  تەواوی 
بوون،  سپی  و  پێکانمان چرچ  و  دەست 
خۆیەتی  وەک  سکمان  پێستی  نموونە  بۆ 
و گۆڕانی بەسەر نەهاتووە، ئایا جیاوازی 
ئایا  هەیە؟  پێستەکانیاندا  پێکهاتەی  لە 

هۆکارەکەی چییە؟
تەواو  زۆر  پێکهاتێکی  م��رۆڤ  پێستی 
خۆڕێکخەری هەیە، کە توانای وەرگرتنی 
پێچەوانەشەوە  بە  و  ناوەوە  بۆ  دەرەوە  لە 
چینی  شتێکی  هه ر  به رکه وتنی  له   هەیە، 

جه سته ی خۆت بناسه 



38

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

سەرەوەی پێست، پێست بەرپه رچی خۆی 58
هەیە لەگەڵیان. له  وه رگرتنیشیاندا بە ئاسانی 
وەریان دەگرێت لە ڕێگەی موولوولەکانی 
باڵویان  له شدا  ت��ه واوی  ناو  به   خوێنەوە 
ده کاته وه . ڕۆڵی گوێزه رەوەیەکی باش و 

ڕێکخەر دەبینێت.
و  خوێن  موولوولەکانی  ڕێگەی  لە  هەر 
پێستەوە ئه رکی فڕێدانی وزە و شلەمەنی 
زیاده ی لەشی هەیە، لە هەمووی سەیرتر 
بێئەوەی هەستی  هەموو ٢٧ ڕۆژ جارێک 
پێبکەین خۆی پاک و نوێ دەکاتەوە. ئەو 
سەرەوەی  چینی  لە  نوێبوونەوەیە  کاری 
پارێزەر  چینی  بە  کە  ڕوودەدات  پێستدا 
تووشی  ئاسانی  بە  زۆرجاریش  ناسراوە. 
لەناوچوونی  و  هەڵئاوسان  و  وشکبوون 
یەکگرتووییەکەیان  و  دەب��ن  به کۆمه ڵ 
لە كردارێكی  لە دەست دەدەن و دواتر 
بەردەوامی  به   دووب��اره ب��ووه دا،  کیمیایی 
ن��وێ و  ن��وێ و ده م��اره خ��ان��ه ی  خانەی 

توێژاڵی پێستی نوێ دروست دەکەنەوە .
رێژەی ٠.١  بە  پێست  توێژاڵی سەرەوەی 
لەگەڵ  بەراوورد  بە  ئەمە  تەنکە،  ملیمەتر 
پێستی قاچ و دەستمان کە هه ندێجار دەگاتە 
نزیکەی ٥ ملیمەتر ئەستووری و بە پێستی 
دەست  پێستی  ئەگەر  دەبرێ.  ناو  مردوو 
پێکهاتەی  لەگەڵ  بکەین  بەراورد  قاچ  و 
ئەوا  لەشمان،  دیکه ی  بەشەکانی  پێستی 
بێجگە لە ئەستوورییەکەی، ڕێژەیەکی زۆر 
لە تێکەڵەیەکی خەستی خوێی تیایە، هەر 
بۆ  سەرەکییە  هۆکارێکی  خوێیەش  ئەو 
دروستبوونی گرژی و چرچبوونی پێست 
له  کاتی خۆشتندا، چونکە توانای هەڵمژینی 
ڕێژەیەکی زۆر ئاوی هەیە، ئەمە وا دەکات 
و  ئەستورتر  دەستەکانمان  و  قاچ  پێستی 
و  بێت  گەورەتر  قەبارەکەشیان  و  نەرمتر 
پاش  تا  چرچبوونییەتی،  هۆکاری  ئەمە 
باڵو  پێستەکە  ناو  ئ��اوی  کەم  کاتێکی 

دەبێتەوە و باری ئاسایی بۆ دەگەڕێتەوە .
پێستدا،  خانەکانی  لەناو  ئاو  کۆبوونەوەی 
وا دەکات پێوستییەکی زیاتریان بە جێگا 
هەبێت، چونکە قەبارەیان گەورەتر دەبێت، 
یەکدییه وه   بە  پاڵ  خانەکان  شێوەیە  بەم 
دەن��ێ��ن و چ���رچ  و ل��ۆچ��ی دروس��ت 
کە  دەردەکەوێت  بۆمان  لێرەدا  دەبێت. 
قه بارەی خوێی کۆبووە لە پێستی دەست 
لۆچ  و  چ��رچ  ه��ۆک��اری  پێکانماندا  و 

ئەم  بزانین  ئەوەش  دەبێت  بەاڵم  بوونیانە، 
هەڵئاوسانە لەکاتێکدا دروست دەبێت کە 
ئێمە بۆ ماوەیەکی زۆر لە ئاوی سازگاردا 
بمێنینەوە، خۆ ئەگەر بچینە ئاوی سوێرەوە، 
وه ک ئاوی دەریا، با بۆ ماوەیەکی زیاتریش 
پێستی  لە  گۆڕانکارییەک  هیچ  بمێنینەوە، 
ئەو  و  ڕوون����ادات  لەشماندا  ت���ەواوی 
چرچبوون و سپی هەڵگەڕانی لەپی دەست 
و له  نێوان پەنجەکانماندا ڕوونادات و وەک 
بۆ  ئەمەش دەگەڕێتەوە  خۆیان دەمێننەوە. 
و  ئاوەکە  لەناو  خوێ  ڕێژەی  یەکسانیی 
پێکانمان، کە کارلێکی  پێستی دەست و 
و  ده بێت  نێواندا  له   هاوبەش  و  هاوشێوە 
پێست تووشی هیچ کارلێکێکی پێچەوانەی 

شیرینی و سوێری نابێتەوە.
شیر  ناتوانن  م��رۆڤ  زۆر  بۆچی 
بخۆنەوە، یان شیریان پێ ناکەوێت؟

لە جیهاندا ڕێژەیەکی زۆر مرۆڤ ناتوانن 
دوای  لە  تایبەتیش  بە  بخۆنەوە،  شیر 
ناچن  بە یەکجاری  قۆناغی هەرزەکاری، 
لەبەر چاویان  و  بە الی شیرخواردنەوەدا 
بۆ  تەنیا  شیر  ئەوەی  هەروەک  دەکەوێت، 

تەمەنی منداڵی بێت.
شیر خواردنەوە تەنانەت لە کلتوورێکه وه  
بۆ یه کێکی دیکه جیاوازی هەیە ، ته نانه ت 
الی زۆر نەتەوە بیرکردنەوە و بیروباوەری 
تەواوی کۆماڵگاکە  بۆماوەیی وا دەکات 
شیر نەخۆنەوە. بۆ نموونە لە چین ئەگەر 
مرۆڤێک پەرداخێک شیر بخواتەوە،کارێکی 
پێ  شیریان  چینییەکان   ٩٩% سەیرە.  زۆر 
ناکەوێت و نایخۆنەوە، هەروەکو لە زۆر 
رێگەیان  ئایینزا  و  ئایین  ئەفریقا  واڵتانی 
پێ نادات شیر بخۆنەوە، چونکە بە بڕوای 
ناهە قی  به   بردنی  خواردنەوە  شیر  ئەوان 
له   ته نا نه ت  و  ئاژه ڵه که یه   بێچووی  مافی 

هه ندێ شوێن بە زینا هەژمار دەکرێ .
ڕێگر  دەبێتە  بیرکردنەوە  حاڵەتانەدا  لەم 
کێشە  و  وەرنەگرتن  پرۆسەی  بەردەم  لە 
لە هەرسنەکردنیشدا. ئه م باره  تەنانەت لە 
ئەوروپادا دابەش دەکرێ بەسەر باکوری 
سوید  لە  نموونە  بۆ  باشوریدا،  و  ئەروپا 
ناکەوێت،  پێ  شیریان  مرۆڤەکان  ١٠%ی 
%ی   ٥٠ لە  نزیکەی  فەڕەنسادا  لە  بەاڵم 
لە  ناکەوێت،  پێ  شیریان  فەڕەنسییەکان 

باشوری ئیتاڵیادا دەگاتە ٧٠%.
هۆکارە  نموونەی  کورتەیەکی  ئەمە 

ئەو  سروشتییەکانی  و  ئاینی  و  دەروونی 
سەرەتای  لە  ه��ەر  ب��ه اڵم  ب��وو.  کێشەیە 
دروستبوونی مرۆڤەوە، وا پرۆگرام بووین 
دایک  شیری  له دایکبوونماندا  له گه ڵ  که  
بۆ  خ��ۆراک  سەرەکیترین  که   بخۆینەوە 
کۆرپه شیری دایکە، دواتریش مرۆڤ بۆی 
دەرکەوەت هەموو جۆرە ڤیتامین وپرۆتین 
و کەرەستەیەکی تیادایە بۆ گەشەی مرۆڤ 
هەمانشێوە الی  بە  پرۆسەیە  ئەم  پێویسته، 
ئاژەاڵنیش هەیە. لەگەڵ بەرەو پێشچوونی 
وەردەگیرێ،  ئاژەڵ  لە  سوود  مرۆڤیش، 

یەک لەو سوودانەش شیره که یه تی.
لە سروشتەوە وا هاتووە کە شیری ئاژەڵ 
بۆ بێچووەکەیەتی، کاتێک بێچووی ئاژەڵ 
بەشێوەیەکی  دەخواتەوە،  دایکی  شیری 
شیره که   دایکییەوە  گوانی  لە  ڕاستەوخۆ 
دەچێتە دەمییەوە، بەاڵم که مرۆڤ شیری 
خواردنەوە،  بۆ  دەهێنێت  بەکار  ئ��اژەڵ 
ناچێتە  ئاژەڵەکەوە  گوانی  لە  یەکسەر 
و  دەفرێکەوە  دەخرێتە  بەڵکو  دەمیەوە، 
دواتر دەخورێتەوە، لەم پرۆسەیەدا بە ناوە 
زانستییەکەی، شەکرە شیر دروست دەبێت، 
ئەگەر مرۆڤ ڕاستەوخۆ لە گوانی ئاژەڵەوە 
شیر بخواتەوە کێشەی نییە، چونکە هێشتا 
شەکرییەکی  پێکهاتە  گ��ەردی  شیرەکە 
و  یەکگرتووە  دەناسرێ  الکتۆز  بە  کە 
بەریەککەوتنی  و  هەرسکردن  کاری  لە 
لەگەڵ خوێنی مرۆڤ، کێشەی نییە و بە 
ئاسانی وەر دەگیرێ، بەاڵم دوای دۆشین 
و گواستنەوەی شیرەکە و بەرهەواکەوتنی، 
شەکرەشیر دەبێت بە دوو بەشەوە، به شی 
ئەوی  و  دەناسرێ  گلوکۆز  بە  یەکه میان 
دیكه شییان بە گاالکتۆز، که  هەرسکردنی 
ئازاری  دەبێت.  پڕکێشەتر  و  زەحمەتر 
ڕەقبونی کۆئەندامی  هەڵئاوسان و  گەدەو 

هەرس و سکچوونمان تووش دەکات .
گشتی  بەشێوەیەکی  خانمان  بۆچی 
زیاتر له  پیاوان هەست بە سەرما و 

تەزینی پێکانیان دەکەن؟
لە  ژنان  لە  زۆر  ڕێژەیەکی  ئەوەی  دوای 
جیهاندا بە بەردەوامی لە وەرزی پاییزەوە 
گازندەیەکی  و  گلەیی  بەهار  نیوەی  تا 
و  لەشیان  س��اردی  لەسەر  هەیه   زۆری��ان 
جیهانییەکان  توێژەرەوە  پێکانیان،  تەزینی 
دوای بەدواداچوون و توێژینەوەی زانستی 
گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەی کە لە ٨٠% ژنان 
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ڕێژەیەکی  بەرامبەر  هەیە  کێشەیەیان  ئەم 
هەست  کەمتر  زۆر  کە  پیاوان  لە  کەم 
دەگەڕێتەوە  هۆکەشی  دەکەن.  سەرما  بە 
پیاوان  دەزانین  هەموومان  کە  ئەوەی  بۆ 
خاوەنی لەشێکی بەهێزن و لە ٤٠% لەشیان 
بەرامبەر  لە  ئەمە  پێکهاتووە.  ماسولکە  لە 
ژنان کە سروشتی پێکهاتەی لەشیان ناسک 
و نەرم و کەم ماسولکەتره، پیاوان لە کاتی 
بەئەنجامگه یاندنی کارێکی جەستەییدا، ته نیا 
سێیه کی هێزی ماسولکەییان بەکاردەهێنن، 
وزه  لە  و  گەرمی  زۆری  بەشێکی  بەمە 
لەشییاندا دەمێنێتەوە و سەرفییان نه کردووه  
و ناکەن، له  کاتێکدا الی ژنان جیایه  و 
پێوستییان بە هێزێکی زیاتر و زۆرتره  بۆ 
ئەنجامدانی کارێکی ماسولکەیی و گه رمی 
و وزه  زیاتر سه رف ده که ن زیاتر گەرمی 

لەشیان به  فیڕۆ ده درێ.
ماسولکە لە لەشی مرۆڤدا وەک هیتەرێکه 
دەبەخشرێ  پێ  وزەی  خۆراکەوە  لە  کە 
ئەو  بەخشینەوەی  و  دەرکردن  توانای  و 
جووڵە  کاتی  لە  هەیە  گەرمایەی  وزەی 
و کەوتنە کارکردنیاندا، هەروەها هەست 
بەرچاو  سووربونه وەیەکی  و  کشانیان  بە 
دەکەین لە سەروو پێستمانەوە، کە له  کاتی 
وەک  دەبێت  گەرم  لەش  به کارهێنانیاندا 
دۆخێکی کواڵن لەناو لەشدا و که سه که  
لەکاتی  ئارەقکردنەوە  دۆخی  بە  ده گات 
ئەنجامدانی وەرزش و هەرکارێکی دیکه ی 
بە   هەستکردن  دواتریش  و  ماسولکەیی 

بەفیڕۆدانی هێز و ماندوبوون. 

بەهەمان شێوەش لە کاتی نەخۆشی و تا-
لێهاتندا ماسولکەکان بە شێوەیەکی ناڕێک، 
گەرمی و هێز فڕێ دەدەنە دەرەوە و هەست 
ماندوبوون  و  لەشقورسی  و  شەکەتی  بە 
پلەی  ساردبوونەوەی  کاتی  لە  دەکەیت. 
و  دەگرێت  دامان  لەرز  لەشدا،  گەرمی 
دەکەین  شلەمەنی  لەدەستدانی  بە  هەست 
ئامێری  ئ���ەوەی  ه����ەروەک  ل��ەش��دا  ل��ە 

گەرمکەرەوەکەی لەشمان کوژابێتەوە .
الی ژنان تەنیا ٢3% لەشییان لە ماسولکە 
پێکهاتە  نیوەی  نزیکەی  ئەمە  پێکهاتووە، 
وەک  پیاوان،  الی  ماسولکەیە  ڕێژەی  و 
وەک  ماسولکە  کرد  باسمان  پێشتریش 
کەواتە  لەشە،  گەرمکەرەوەی  ئامێرێکی 
ئەم ئامێرە گەرمکەرەوەیە الی ژنان نیوەیە 
پیاواندا.  ئامێری گەرمکەرەوەکەی  لەچاو 
گەرمی  و  هێز  سەرچاوەی  بۆیەشە  هەر 
الی ژنان که متره  و زۆر زووتر هەست بە 

ماندووبوون دەکەن لەچاو پیاواندا.
پێست  بەشی سەرەوەی  لە  لەش  گەرمی 
هەستی پێ دەکرێ کە ئەمە بەشێکی کەمە 
هەروەها  لەش.  ناوەوەی  گەرمیی  لەچاو 
پێستی  خانەکانی  بەریەککەوتنی  لەکاتی 
گەرمی  لە  بەشێک  دەتوانن  کەس،  دوو 
بگوازنەوە.  یەکدی  بۆ  لەش  س��اردی  و 
لەشیش،  قەبارەی  بچووکیی  گەورەیی و 
ڕێژەی  لە  دەبینێت  سەرەکی  ڕۆڵێکی 
ئەو  هەروەها  لەشدا.  ساردیی  و  گەرمی 
شوێنانەی لە مرۆڤدا بۆ دەرەوە هەڵتۆقیون 
ئاسانی  بە  تیاکۆبۆتەوە و  گەرمییان زیاتر 

ژنان،  مەمکی  وەک  پێدەکەین،  هەستی 
لەچاو  زیاتر  دانه وه یه کی  گه رمی  که  
بەدی  تیادا  لەشیدا  دیکه ی  ئەندامەکانی 

دەکەین. 
لەشی  لە  شوێنانەی  قووڵن  ئەو  هەروەها 
مرۆڤدا، بە هەمان شێوە گەرمیی زیاتریان 
تیا کۆدەبێتەوە، بۆ نموونە مێشکی مرۆڤ 
کە گەرمییەکی جێگیری بەرزی هەیە وا 
هاتوچۆ  تیایدا  ئاسانی  بە  خوێن  دەکات 
بکات و هەست بە سستیی جووڵە نەکات 
و دوایەمین پارچەی لەش بێت کە خوێن 

تییایدا بمەیه ت.
کۆبوونەوەی ڕێژەیەکی زۆریش لە خوێن، 
گەرما  بێت،  لەشدا  پارچەیەکی  هەر  لە 
بەخشە، ئەمە زۆرجار لە ئه ندامی نێرینەدا 
ڕوودەدات، بە پێچەوانەشەوە ئەو شوێنانەی 
بۆ  ساردن،  کەمە،  ماسولکەیان  و  خوێن 
لووت  سەری  و  گوێچکەکانمان  نموونە 
زۆربەی کات  ئاسانی  بە  پەنجەکانمان  و 
هەست بە سەرما و ئازارێکی زیاتر دەکات 

لەکاتی بەرکه وتنی سەرمادا.
کە  دەردەک��ەوێ��ت  بۆمان  شێوەیە  ب��ەم 
کەمی  و  ژن��ان  بایۆلۆژیی  پێکهاتەی 
ماسولکەی لەشیان ڕۆڵێکی گەورە دەبینێت 

لە هەستکردنی زیاتریاندا بە سەرما.

له  ئه ڵمانییه وه : ئامانج مەحموود
سه رچاوه :

 Sonst noch Fragen ,Ranga
 Yogeshwar,2010
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زانستی  توێژینەوەیەكی 
لە زانكۆی بێرمنگهامی بەریتانی ئاماژەی 
ماوەی  بۆ  پ��اروو  جوینی  كە  دا  بەوە 
كە  دەدات  که سه که   یارمەتی  زۆر، 
درێژایی  بە  بخوات  كەمتر  خواردنێکی 
ڕۆژەكە، هەروەها جوینی باش، حەزی 
ژه مه   نێوان  سووكەكانی  ژەمە  بۆ  زۆر 

سه ره که ییه کان كەم دەكاتەوە.
بەشداربووان  توێژینەوەیە  ئەو  بەپێی 
دوای ئه وه ی پارووه کانیان بۆ ماوه یه کی 
كەمتر  هاتووە  لێ   وایان  جووه ،  زیاتر 
ژەمە سوكەكانی نێوانه کانیان خواردووە 
بە ڕێژەی ٥٠% بە درێژایی ڕۆژەكە. بە 
بەراوورد بەوانەی كە بۆ ئه و ماوە درێژه  

خواردنەكانیان نەجووە.
توێژینەوەكە لەسەر ٤3 بەشداربوو ئه نجام 
درا که  زۆربەیان ژن بوون. توێژەرەوان 
داوایان لێ كرا كە خواردن نەخۆن بۆ 
ئەنجامدانی  پێش  سەعات  دوو  ماوەی 

تاقیكردنەوەكە.. پاشان هەستان بە پێدانی 
لە  داوا  بەشداربوویەك،   هەر  بە  بابۆڵه 
که   پاروویەك  هەر  كە  كرا  هەندێكیان 
ده یجوون، ماوەی جوینه که  كەمتر نەبێت 
دوای  و  قوتدانی.  پێش  چركە،   3٠ لە 
ژەمێكی  چەند  سەعات   ٢ تێپەڕبوونی 
پێشكەش  سوێری  و  شیرینی  لە  سوك 
بۆیان  توێژەرەوان  بەشداربووان كرا،  به 
دەركەوت كە بەشداربووان ئەوانەی كە 
خواردنەكەیان  هێواشی  به  و  باشی  بە 
جویوە تەنیا نیوەی ئەو ژەمە سووكانەیان 
خواردووە بە بەراورد لەگەڵ ئەوانەی بە 

باشی نەیان جویوە و پەلەیان كرووە.
بۆ  دەگێڕنەوە  ئ��ەوەش  ت��وێ��ژەرەوان، 
هەر  جوینی  له   پێویست  وردبوونه وه ی 
 3٠ ماوەی  بۆ  كایگەری  بە  پاروویەك 
هێواشی  ب��ە  جوین  چونكە  چ��رك��ە، 
كردەی  لە  بیر  دەدات  مێشك  یارمەتی 
خ��واردن��ی  وه ک  ب��ك��ات��ەوە  تایبەتی 

و  بیرلێکردنه وه ی  و  خوارده مه نییه که  
بەرگرتن لە ناردنی ئاماژەكانی برسێتی. 
بڕوایەدان  لەو  توێژەرەوان  لە  هەندێك 
بە تەنگەتاوی، بە هۆی  كە هەستكردن 
جوینی هەر پاروویەكه وه  بۆ ماوەی 3٠ 
بۆ  گرنگە  هۆكارێكی  بێگومان  چركە، 
گەشتن بەو ئەنجامە و ئەو بەشداربووانەی 
بە جووین بۆ  لەو كۆمەڵەیەدا هەستاون 
بوون  دڵخۆش  كەمتر  زیاتر،  ماوەیەكی 
و  خواردنە  ژەمە  لەو  تەواوبوون  دوای 
هەستیان بە چێژبینین نەكردووە لێی، بە 
بەراورد بە كۆمەڵەكەی دیكە، هه ربۆیە 
هەبووە  دروستی  و  گرنگ  ڕۆڵێكی 
تایبەت  بڕیارەكانیان  لەسەر كاریگەریی 
بە بڕی ئەو شیرینی و ژەمە سووكانەی 

كە دەیخۆن بە درێژایی ڕۆژەكە.

و: مەحموود
سەرچاوە: گۆڤاری )طبیبك( ژ: ٦٦١  

جوینی پاروو بۆ ماوەی 
30 چركە یارمەتی 

كەمكردنەوەی كێش دەدات
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پێستی 
تەندروست 

هێمای جوانییە
ئامادەكردنی: عەبدولكەریم عوزێری
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بۆئەوەی پێست بە شێوەیەكی 
خوازراو بهێڵرێته وه ، پێویسته لە گەلێک 
گرنگەی  ئەندامە  ئەم  سیمای  و  هێما 
لەش تێبگەیت. پێست تەنیا چەرمێكی 
ڕووپۆشی لەش نییە كە ڕەنگی سوور 
ببەخشێت،  ئەسمەر  ڕەش  یان  سپی  و 
بەڵكو كۆئەندامێكە ئەركێكی بێ وێنە 
كاردایە،  لە  هەمیشە  و  ئەنجامدەدا 
یان  لەشساغی  باری  كە  ئاوێنەیەكە 
ن��ەخ��ۆش��ی، گ���رژی ی��ان ك��ەی��ف و 

خۆشی پیشان دەدا.
چوار  کەڵەگەتی  پیاوێكی  لە  پێست 
مەتر  دوو  ڕووب��ه ره ک��ه ی  ش��ان��ەدا، 
دووجایە. بە ملیۆنەها كونیلەی تێدایە، 
لە چەند چینێك پێكهاتووە و چەندین 
ئەركەكانی  دەگ��رێ��ت��ەخ��ۆ.  ئ��ەن��دام 
تیشک  وت��ارەدا  لەم  نایەن،  ژمارە  لە 

دەخەینە سەر كارە گرنگەكانی.
لە  سەرنجڕاكێش  زۆر  هێمایەكی 
میكانیزمەیە  ئەو  پێست  ئەركی  كار و 
دەكات  ئیش  تێرمۆستاتێك  وەك  كە 
بپارێزێت یان  بۆئەوەی گەرمای لەش 

ڕایبگرێت. فێنک 

تایبەتی  زۆر  كاردانەوەی  هه روه ها 
خەمباری،  ترس،  لەكاته کانی؛  هەیە 
»تا«،  گەرمی  پلەی  بەرزبوونەوەی 

سەرما، تووڕەیی و ئامادەییدا.
سەرەكییە،  كۆئەندامێكی  پێست 
ژیانی  ئاوێتەی  ئەركی،  فرە  وێڕای 
نەتەوە  و  تاك  سیاسیی  و  كۆمەاڵیەتی 
ب��واردا  گەلێک  لە  دەبێت.  و  ب��ووە 
ڕەنگی  بە  گرنگی  که   ئ��ه وه ن��ده ی 
یان  ب��ڕوان��ام��ە  ب��ه   دەردێ،  پێست 
یان  بیركردنەوە  كۆئەندامی  توانای 
ئەم  ن��ادرێ.  م��رۆڤ  هەڵسوكەوتی 
بەاڵم  نابات،  سیاسەتمان  بەرەو  وتارە 
گەورەترین  كە  ناكرێ  لەوە  نكوڵی 
لە  م��ێ��ژوودا،  لە  ئەمریكی  جەنگی 
ئاكامی جیاوازیی ڕەنگی پێست بوو.

ڕەنگی  كۆمەاڵیەتیشەوە،  ڕووی  لە 
سەمەرە  و  سەیر  ڕۆڵێكی  پێست 
گەرمەكان  واڵت��ە  ژنانی  دەبینێت. 
سامانێك خه رج دەكەن تا سپی بنوێنن، 
سپیپێستەكان  پێچەوانەوە  بە  كەچی 
تا  دەبرژێنن  هەتاو  لەبەر  خۆیان 
ئەگەر  دەكەن.  پەیدا  برۆنزی  ڕەنگی 
خاوەنەكەی  بە  هەبوایە  زمانی  پێست 
و  ل��ەش  مەكە  دەستكاریم  دەوت 
مندا  ڕەنگەی  ئەم  لەگەڵ  تۆ  الری 
سروشتە  بڕیاری  بڕیار  و  دەگونجێ 
زیانت  تووشی  دەستكاریكردنی  و 

دەكات.
پێویسته  پ��ێ��س��ت،  ب��ە  گ��رن��گ��ی��دان 
که   بێت  ئ��ەرك��ە  ئ��ەو  ه��ەڵ��ق��واڵوی 
بكەرەوە،  ل��ەوە  بیر  دەدا.  ئەنجامی 
دوورودرێ���ژدا  خ��ەوی  كاتی  لە  كە 
لە  كۆئەندامەكان  زۆری  زۆرب��ەی 
كۆئەندامی  سەرجەم  بەاڵم  پشوودان، 
گەرمای  دەب��ێ��ت.  ل��ەك��اردا  پێست 
و  دەردەدا  ئارەق  دەپارێزی،  لەشت 
خرۆشدایە.  و  خوركە  لە  ب��ەردەوام 
ڕەنگە چەند جارێك بە فرمانی پێست 
لە  شوێنێكت خوراندبێت یان شتێكت 
خۆت دوور خستبێتەوە بێئەوەی بێدار 

بووبیت.
و  ب��ازگ��ە  ملیۆنان  خ��اوەن��ی  پێست 
بە  كاردان،  لە  هەمیشە  كە  دەروازەیە 
واتا نابێت بە هۆی ئارایشتی قورسەوە 
بكەیت.  ت��ەن��گ��ەب��ەر  ب��ازگ��ان��ه  ئ��ه و 

جلوبەرگی  و  پێاڵو  هۆی  بە  نابێت 
»كونیلە«  بچووكترین  ت��ەس��ك��ەوە 
وێڕای  ماكیاژ،  و  دەرمان  دابخەیت. 
زیانه کانیان،  و  كیمیاییەكەیان  پێكهاتە 
دێت،  دوادا  بە  سابوونیشی  بە  شتن 
سابوون،  بەكارهێنانێكی  ه��ەر  که  
سروشتییه  م��ادده   شتنەوەی  وات��ای 
پێویستی  پێست  كە  بەكەڵكەكانیشە 
پێیانە، چونكە هیچ دڵۆپە ئارەقێك یان 
پێست  دەرهاویشتەی  گەردیلەیەكی 
البردنیان  ن��ادات،  ڕوو  هۆكار  بەبێ 

دەبێتە هۆی بەهەدەر دانیان.
بین  بەئاگا  ل��ەوە  خۆیەتی  جێگەی 
و  ئ��ارەق  پێست  دەرهاویشتەی  كە 
زبر  لفكەی  بە  دەبێت  كە  نییە،  چڵك 
بماڵین.  ڕای��ان  ناهەموار  سابوونی  و 
پڕۆسەی  لە  ب��ەش��دارن  م��اددان��ە  ئ��ەم 
میتابۆلیزم و به رده وامبوونی ژیان. ئەمە 
ڕاگرتنی  پاك  لە  نییە  نكوڵیكردنێك 
كە  ل��ەوەی��ە  مەبەست  زیاتر  ل��ەش، 
هاوین  بە  بێت،  پێوەر  بەپێی  خۆشتن 
زۆرتر و بە زستان كەمتر بێت. مرۆڤ 
تەڕ  خاولییەكی  بە  جاروبار  دەتوانێ 
بەتایبەتی دوای  ئارەقی لەشی بسرێت 

وەرزش.
پشتگوێ  ڕاستییەش  ئەو  نابێ  لێرەدا 
زەمانەوە  دێر  لە  مرۆڤ  كە  بخەین 
ڕووی كردۆتە جوانكاری و كۆمەڵێك 
ئەم  و  بەكارهێناوە  ئارایشتی  بابەتی 
دەبێت.  ب��ەردەوام  هەر  دی��اردەی��ەش 
دەروونییە  كاردانەوەیەكی   ئارایشت 
ئه نجامدانی  بە  حەز  خاوەنەكەی  كە 
دەكات و ئاسوودەییەكی دەروونی بۆ 

خۆی دەستەبەر دەكات.
قوتابخانە  ئێستادا،  جیهانەی  ل��ەم 
كراونەتەوە  ن��اوەن��د  و  پەیمانگا  و 
ئارایشت  فێربوونی  و  خوێندن  بۆ 
وەك  شارێكی  ل��ە  ق��ژ.  مۆدێلی  و 
ئارایشت  شوێنگەی  سەدان  سلێمانیدا 
و  برۆ  دروستكردنی  و  قژ  ستایلی  و 
دەموچاو  ئه ندامه کانی  ئەستووركردنی 
سووكە  هەندێكیان  ك��راون��ەت��ەوە. 

دەدەن. ئەنجام  نەشتەرگەریش 
ئەو  گرنگتر  ه��ەم��ووی  ل��ە  ل��ێ��رەدا، 
ڕاستیەیە كە نە پیاو نە ژن حەز ناكەن 
پێویسته  بۆیە  بێت،  دیار  پێوە  پیرییان 
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نە پیاو نە ژن حەز 
ناكەن پیرییان پێوە 
دیار بێت، بۆیە 
پێویسته جوانكاری 
لەسەر بنەمای زانستی 
هەڵبسەنگێنرێ. 
سەرهەڵدانی پەڵەی 
پێست و سپیبوونی 
پێش وەختی موو و 
چرچ و لۆچیی دەموچاو، 
پێویسته هەمان 
گرنگیی نیشانەكانی 
نەخۆشییان پێبدرێ، 
با بە نەخۆشیش 
هەژمار نەكرێن، چونكە 
كاریگەرییەكانی لە 
تووشبوونی نەخۆشی 
كەمتر نین

زانستی  بنەمای  لەسەر  جوانكاری 
پەڵەی  سەرهەڵدانی  هەڵبسەنگێنرێ. 
موو  وەختی  پێش  سپیبوونی  و  پێست 
پێویسته  دەموچاو،  لۆچیی  و  چرچ  و 
هەمان گرنگیی نیشانەكانی نەخۆشییان 
هەژمار  نەخۆشیش  بە  با  پێبدرێ، 
لە  كاریگەرییەكانی  چونكە  نەكرێن، 

نین. نەخۆشی كەمتر  تووشبوونی 
ب��ەاڵم  گ��رن��گ��ە،  پێست  پێكهاتەی 
پزیشكیی  زانستی  مەودای  دەكەوێتە 
پ��وخ��ت��ەوە. ل��ەم چ��ەن��د الپ��ەڕەی��ەدا 
دوو  بە  ئاماژە  بەاڵم  نابێتەوە،  جێگەی 
ئه ندامی ناو پێست دەدەین؛ که بریتین 
و   Pigments ڕەنگییەكان  خانە  لە 
دەكەوێتە  یەكەمیان  ئاره قڕژێنەكان. 
و  پێستەوە  یەكەمی  ت��وێ��ژی  ژێ��ر 
باسی  قواڵییەوە.  دەكەوێتە  دووەمیان 
شرۆڤەكردنی  لە  ڕەنگییەكان  خانە 
باس.  به ر  دێتە  هەتاودا  كاریگەریی 

سەرەتا باسی ڕژێنی ئارەق دەكەین.
چینی  قواڵیی  دەك��ەون��ە  ڕژێنەكان 
واتا   ،Dermis بە  ن��اس��راو  پێستی 
چەندێتی  و  كات  توێژه کان.  بنه وه ی 
ئ��ارەق  ڕژان��دن��ی  بەردەوامبوونی  و 
مێشكەوە.  كۆنترۆڵی  ژێر  دەكەوێتە 
زۆر  زۆر  كەناڵی  ه��ۆی  ب��ە  ڕژێ��ن 
دەگەیەنێت  دەرهاویشتەكەی  وردەوە 

بە ڕووی پێست.
كاردەكانە  كەشوهەوا  حاڵەتی  سێ 
ئەوانەش  پێكهاتەكەی،  و  پێست  سەر 
خۆرن  تیشكی  و  سەرما  و  گەرما 
 Miliaria میلیاریا  حاڵەتی  و  گەرما 
داخستنی  لە  بریتییە  كە  دەخوڵقێنێ 
ك��ەن��اڵ��ەك��ان��ی ڕژان���دن���ی ئ����ارەق و 
سەخت  سەرمای  پێست.  وشكهەڵهاتنی 
دوورودرێژ،  سەرمای  بەر  كەوتنە  یان 
و  دەبن  سەرمابردەڵە  قاچ  پەنجەكانی 
حاڵەتی  و  هەڵدەگەڕێن  مۆر  و  شین 
 Coldbite or یان  سەرما  گەزینی 
Disambiguation دروست دەبێت. 
ئەم حاڵەتە زۆر لە نیشانەكانی نەخۆشی 
بەاڵم  دەچێت،  گانگرین  و  شەكرە 
جیاكردنەوەیان  پسپۆڕەكانەوە  بەالی 
ك��ارێ��ك��ی ئ��اس��ان��ە. س���ەب���ارەت بە 
سەرەتا  وایە  باشتر  هەتاو،  كاریگەریی 
كە  بكەین  نیعمەتە  ئەم  باشیی  لە  باس 

 Vitamin دەتوانێ  پێست  هۆیەوە  بە 
بە  بیبەخشێته وه   و  بكات  دروست   D
لەش. بە واتا خۆ دانە بەر هەتاو، زۆر 
پیری.  تا  منداڵییەوە  تافی  لە  گرنگە 
بەركەوتنی  لەكاتی  كێشەكە  ب��ەاڵم 
گەرمای  لە  نموونە  بۆ  ه��ەت��اودای��ە. 
بەیانییەوە  یانزەی  سەعات  لە  هاویندا، 
بۆ سێی پاش نیوەڕۆ مرۆڤ زەرەرمەند 
دەكات، چونكە كار دەكاتە سەر خانە 
چینی  دەكەوێتە  كە  میالنین  ڕەنگی 
له   هەتاو  تیشكی  پێستەوە،  یەكەمی 
 UHra وەنەوشەیی  س��ەروو  ج��ۆری 
دەكاتەوە  كەم  میالنینە  ئەم   Violet
ئەگەر  و  پێست  قواڵیی  نێو  دەگاتە  و 
مەودای بەركەوتنی درێژخایەن هه بوو، 
شێرپەنجەی  تووشبوونی  ئەگەری  ئەوە 

پێست دێتە ئاراوە.
د. ئارندت، پڕۆفیسۆری نەخۆشییەكانی 
پێست، لە زانكۆی هارڤارد و خاوەنی 
پێست،  بە  تایبەت  ڕێپۆرتاژەكانی 
دەكات  خانمان  ئامۆژگاری  بەوردی 
ڕێگا  گەلێك  خانمەكەم  دەڵێت:  و 
ئەو  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  هەیە 
گۆڕانكارییانەی ڕۆژگار و تەمەن یان 

تیشكی ڕۆژ ئەنجامیان داون.
نەهێڵێت  كە  ئەوەیە  یەكەم  هەنگاوی 
ئ��ەم ن��اه��ەم��واری��ی��ە ب��ئ��اڵ��ۆزێ��ت، بە 

خوارەوە: ڕێنماییانەی  بەم  پشتبەستن 
تیشكی  لە  كە  بپۆشە  جلوبەرگێك   -
ماڵ  كە  كاتێك  و  بتپارێزێت  خۆر 
لەو  بدە  كرێمێك  دەهێڵیت،  بەجێ 
تیشكی  بەر  دەكەونە  كە  شوێنانەی 
خۆر و چاویلكەی گەورە لە چاو بكە 

و شەپقەش لەسەر بكە.
كە  داپۆشە  كرێمێك  بە  پێستت   -
نەرمونیان بێت و لۆچەكان پڕبكاتەوە، 
 Smooth نەرمكەرەوە  جۆری  واتە 
and Fill و پێست توندوتۆڵ ده كات 
و پڕی دەكاتەوە و گرژی دەمارەكان 
مەبەستانە  ئەم  بۆ  ده ك��ات��ەوە.  هێور 
و   Xeomin له   هه ریه ک  د.ئارندن 
Dysport و Botox پەسەند دەكات 
داوا  و  دەكات  وەسفیان  نایاب  بە  و 
دەكات كە وەك شرینقە بەكار بهێنرێن 
لۆچی  و  چرچ  دەركەوتنی  لەكاتی 
دەدا  ب��ەوە  ڕێگەش  چ��اودا.  و  دەم 
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هێوركەرەوەی 58 دەرمانی  هەردوو  كە 
دەمار و نەرمكەرەوەی شانەیی پێست 

بەكاربهێنرێن. پێكەوە 
كرێمی  كە  وایە  الی��ەوە  بە  ئارندت 
بۆ  پ���ڕك���ەرەوە  و  ن���ەرم���ك���ەره وه  
دەوروبەری چاوەكان و الی سەرووی 
برۆكان بەسوودن، بەاڵم ئەو جۆرەیان 
كە پێست توند دەكاتەوە بۆ ڕوومەت 
و لێو و چەناگە باشە. لەوەش دڵنیامان 
دەكاتەوە كە ماکه کانیان جێی مەترسی 
پیرەلۆكەكە  وێڕای البردنی چینە  نین. 
بەرهەمهێنانی  بۆ  دەبزوێنێ  پێستەكەش 
پڕۆتینێكی  خۆیدا  لە  كە  كۆالجین 

پێست. نەرمكردنەوەی  بۆ  نایابە 
لەسەر  ڕوونكردنەوەكەش  ئارندت 
دەدات  چ��ارەس��ەران��ە  ئ��ەم  تێچوونی 
بەكارهێنانی  جارێكی  هەر  دەڵ��ێ:  و 
دۆالری   ٧٠٠ تا   3٠٠ دەرزییە  ئەو 
شوێن(،  ڕووب��ەری  )بەپێی  تێدەچێت 
نزیكەی  ل��ێ��زەر  چ��ارەس��ەری  ب��ەاڵم 
پێشنیاری  تێدەچێت.  دۆالری  هەزار 
چ��ارەس��ەری ه��ەرزان��ی��ش دەك��ات و 
كیمیایی  م��اددەی  دەتوانین  دەڵێت: 
گالیكۆجین  وەك  س��وودب��ه خ��ش��ی 
بۆ  بەكاربهێنین  ل��ێ��زەر  لەجیاتی 
ئەم  دەڵ��ێ  و  پێست  نوێكردنەوەی 
چارەسەرە كەمئازارە و ڕەنگێكی ئاڵ و 
بێگەرد بە پێست دەبەخشێ. نرخەكەی 
هەفتە  هەرچەند  بەاڵم  دۆالرە،  هەشتا 

جارێك دووبارە دەكرێتەوە.
كە  پێست  زانستی  گۆڤاری  لێرەدا 
باس  دەكات  دەری  هارڤارد  زانكۆی 
لە سكااڵی هاواڵتیان دەكات، چونكە 
بەكاردەهێنرێ  لێزەر  لە گەلێک شوێن 
و  ئەزموونەوە  كەم  كەسانی  لەالیەن 
لێدەكەوێتەوە.  نەخوازراوی  ئەنجامی 
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ك��ە ل��ە زۆرب����ەی 
جیهاندا،  لە  جوانكاریدا  ناوەندەكانی 
ئ��ارای��ش��ت ل��ەالی��ەن پ��ی��ش��ەوەران��ەوە 
دەكرێ و لێزەر و دەرزی بەكاردێنن 
یان  پزیشكی  زەمینەیەكی  بێئەوەی 
لە  هەبێت.  تۆكمەیان  پەرستاریی 
جوانكاریی  ن��اوەن��دی  سلێمانیشدا 
گ����ەورەش، ك��ارم��ەن��دی واڵت��ان��ی 
تەنیا  هەندێجار  كە  هێناوە  دیکەیان 
و  هەیە  خوێندەوارییەكیان  كۆلكە 

یان  دەدەن  چاو  پێڵووی  لە  دەرزی 
کاری دیکەی پڕ مەترسی دەکەن.

ساخڵەمیی  پاراستنی  چۆنێتی 
پێست

خاڵی  دوان���زە   Wikihow سایتی 
ڕاگرتنی  ب��ۆ  ك���ردووە  دەستنیشان 
تەندروست.  شێوەیەكی  بە  پێست 

ئەمانەن: خاڵەكانیش 
مەبەست  بكەرەوە.  كەم  شەكر   -١
كە  دروستكراوە  شەكری  لە  لێرەدا 
دەكرێتە خواردن و شەربەتەوە، بە واتا 
شەكری میوە و سەوزە ناگرێتەوە. باش 
دروستكراو  شەربەتی  و  پاقالوە  وایە 
بە  بگۆڕرێن  گازی  خواردنەوەی  و 

سەوزە و میوە.
هەتاو.  بەر  بخەرە  خۆت  كەمێك   -٢
ش��ی��ك��ردن��ەوەی زان��س��ی��ان��ە ئ���ەوەی 
وەرگیراو   D ڤیتامین  كە  پیشانداوە 
جۆری  چەندین  خ��ۆرەوە  تیشكی  لە 
دەكات  بەربەست  شێرپەنجە  نەخۆشی 
و ئەو واڵتانەی كە كەم خۆر دەبینین 
ئەمەش  دەبن،  تووشی خەمۆكی  زیاتر 
 ،D ڤیتامین  كەمیی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
درێژخایەن  مانەوەی  بێ  بیرت  بەاڵم 
لەبەر هەتاو كاریگەریی نەرێنیی خۆی 

هەیە.
3- زیاتر ماسی و بادەم بخۆ. بێگومان 
لە  وەك  سوودترە  بە  كاڵی  بە  بادەم 
جۆرە  سەرچاوەیە  دوو  ئەم  ب��رژاو. 
چەورییەكی باش دەبەخشن بە خوێن. 
ه��ەردوو  س��ەرچ��اوەی  دەبێتە  ب��ادەم 
مەگنیسیۆم،  و  كالیسیۆم  ك��ان��زای 
دەدەن  لەش  یاریدەی  هەردووكیان 
کاریگه رییه  لە  پێست  پاراستنی  بۆ 
نه رێنییه کانی دەرهاویشتەی ناهەمواری 
ژینگەی پیس. وێڕای ئەمانەش شیری 
ماسی،  گۆشتی   Omega-3 و  سۆیا 
و  پێست  بە  دەبەخشن  ڕەونەق  بەهاو 
قژ، و نینۆك و ددان بەهێزتر دەكەن.

بە  دەم��وچ��او  پ��اك��ك��ردن��ەوەی   -٤
ئەوانەی  بەتایبەتی  سروشتی،  كرێمی 
دروستكراون.  قەیسی  وەك  میوەی  لە 
نەخۆشی  تووشی  پێست  ئەگەر  ئەمە 

نەبووبێ. ئەكزیما 
دانایی  ئ��او.  خ��واردن��ەوەی  زۆر   -٥

بخورێتەوە  هەمیشە  ئاو  كە  لەوەدایە 
ئەگەرچی مرۆڤ هەست بە تینوێتیش 
و  پێست  ئاو  خ��واردن��ەوەی  نەكات. 

لەش پاراو دەكات.
ئارایشت  بە  ئ��ەوەن��دە  دەم��وچ��او   -٦
لەشت  كونیلەكانی  ك��ە  دام��ەپ��ۆش��ە 
كونیلەكانی  هەمیشە  پێست  دادەخات. 
ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ێ��ت. وێ���ڕای ئ��ەم��ەش 
ئەم  البردنی  بۆ  سابوون  بەكارهێنانی 

دەرمانانە زیانەكە دوو هێند دەكات.
٧- وەرزش بكە، ئارەق دەردە و پێستت 
دەروونت  و  بكەره وه   فرێش  و  نەرم 
ڕشتنی  ئاسوودەییە  ئەم  بكە.  ئاسوودە 
زیاد  مرۆڤدا  لەشی  لەناو  ئیندرۆفین 

ده کات.
خۆشتندا،  لە  مەكە  زێ���دەڕەوی   -٨
كەم  ل��ەش��ت  ب��ەرگ��ری  ل��ە  چونكە 
دەچێتە  ئاسانی  بە  بەكتریا  و  دەكاتەوە 

لەشتەوە.
بە  ب��گ��ۆڕە  كیمیایی  ل��ۆش��ن��ی   -٩
زەیتی  باشیی  لە  باس  ئێستاكە  زەیت، 
گ��وڵ��ەب��ەڕۆژە دەك���رێ. دواب���ەدوای 
خۆشتن  ب��ە  پێویست  زەی��ت��ە  ئ���ەم 
تەڕكراو  خاولییەكی  دەكرێ  ناكات، 

بەكاربهێنرێ.
١٠- بۆ یەكەمجارە كە باسی خاوێنیی 
به   چونكە  دەك���رێ،  بەرگەسەرین 
ده بێ  له سه ر  ده موچاوی  شه و  درێژی 
کارده کاته   سه رین  به رگه   چه وری  و 

پێستی ده موچاو. سه ر 
به   ده روون  ئاڵۆزی  له   خۆت   -١١
گرژ  پێست  چونکه   ب��گ��ره ،  دوور 
ده روونی  مه شقی  وایه   باش  ده کات، 
بۆ  بدات  یارمه تیت  بکه یت که   ئه وتۆ 

ده رکردنی ئه و گرژیه ی ده روونت.
و  میوە  خ��واردن��ی  هەرچەند   -١٢
سەوزە زۆر گرنگن، بەاڵم زیادەڕەوی 
بە  زەرەر  مزرەمەنی  وەرگرتنی  لە 

ئێسك دەگەیەنێت. و  ماسولكەكان 
ئاماژە  خۆیەتی  جێگەی  كۆتاییدا  لە 
ڕێگەی  لە  كە  بدەین  زیانانەش  بەو 
بە  ی��ان  سەختەوە  خ��ۆالوازک��ردن��ی 
چەوری  البردنی  نەشتەرگەری  هۆی 
حاڵەتانەدا  لەم  ڕوودەدەن.  بەزەوە  و 
ئاگادار  پێست  پزیشكی  باشتروایە 

بكرێ و ڕێنمایی لێ وەربگرێ.
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2+6 ڕێگەی بچووككردنەوەی ورگ

باشترین  ئێوە،  بۆچوونی  بە
ورگ  بچووككردنەوەی  بۆ  ڕێگە 
وەرزش��ك��ردن،  ڕاك��ێ��ش��ان،  كامەیە؟ 
تەقلەلێدان، ورگ شێالن، پشتێنی ورگ 
بچووككردنەوە، ڕژێمی خۆراكی سێو 

و پرۆتین، یان نەشتەرگەری؟ بە هۆی 
ئەوەی كە ڕێژیمی خۆراكی درێژخایەنە 
زۆر  تیایدا  ورگ  دابەزینی  ماوەی  و 
ئارەزووی  زۆر  مرۆڤ  دەبێتەوە،  درێژ 
بەكارناهێنێت.  ڕێگایە  ئەو  و  نییە  لێ 
ڕێگەیەكی  ب��ەر  دەب��ات��ە  پەنا  بەڵكو 
زووتر  بۆئەوەی  خێراتر  و  گونجاوتر 
لەو بەاڵیە ڕزگاری ببێت. پێشینانی ئێمە 
دەكرد  ئامۆژگاری  كەسێكیان  كاتێك 
جەستەی  ڕێكیی  لە  زیاد  ورگی  كە 
الی بدایە، پێیان دەگوت بە دانیشتنەوە 

بجووڵێ و ئەو جۆرە وەرزشە بكە. 
دابەزاندنی  پشتێنی  م��اوەی��ەك،  دوای 
بۆ  و  بازاڕەوە  كەوتە  كەمەر  چەوریی 
ئەوەت  تێبینی  بچوویتایە  شوێنێك  هەر 
بەستووە  پشتێنی  ئەو كەسە  دەكرد كە 
و بە پاتریەكی بچووك یان چەند پیلێك 
كاردەكات و لەرزین دەخاتە چەوریی 

ه��ەرە  واڵت��ە  ل��ە  ئێستا  ورگ��ەك��ەوە. 
پێشكەوتووەكان الی هەموان ئاشكرایە 
كە جۆرەها دەزگای تایبەت بەو بوارە 
لە بازاڕەكاندا بەدی دەكرێن و بە نرخی 
خەڵكێكی  و  دەكرێنەوە  ساغ  جیاواز 
زۆریش بەكاریان دەهێنن وەك شێوەی 
LPG و RF و چەندەها جۆری دیكە 
بچووك  پێ  مرۆڤی  كەمەری  بۆئەوەی 

بكەنەوە.
ڕێگایانە  ئەم  زانینی  و  ئاشنابوون  بۆ 
ڕێژیمی  ده گاته  تا  وەرزشكردنەوە  لە 
باسە،  ئەم  نەشتەرگەری  و  خۆراكی 
وردەكارییەكانی  و  دەدەین  پێ  درێژە 

دەخەینە ڕوو:
كەمەری خۆتان خۆش دەوێت؟

مرۆڤ  الیەنانەی  لەو  یەكێكە  جوانی 
باوەڕ  و  شانازی  جێگای  دەبێتە  كە 
لەو  یەكێكیش  ب��ەردەوام،  بەخۆبوونی 
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جێگایانەی جەستە كە دەبێت بیپارێزین 58
ئێستا  ورگ��ە.  الوازكردنی  و  كەمەرە 
ڕێگایەكی  بە  قەڵەوییە  ئەو  دەرمانی 
دەكرێ،  هەژمار  خەڵكی  الی  ت��ەواو 
پەنا  لەوانەی  كەسێك  هەر  ڕاستیدا  لە 
الوازکردنه وه ی  و  دەرمان  بەر  دەبەنە 
جەستە و البردنی زیادە لە ورگدا، چ لە 
ڕێگەی ڕێژیمی خۆراكی و الوازبوونی 
گشتییه وه  بێت یان له  ڕێگای دیكەوه ، 
ڕێگا  ئ��ەم  ب��ن.  ب��ەس��وود  نییە  م��ەرج 
هەموو  پێویستە  تایبەتیانە  و  سەرەكی 
الوازبوون  بۆ  بەاڵم  بیانزانێت،  كەسێك 
مرۆڤ،  كەمەری  زیادەی  نەهێاڵنی  و 
دوو ڕێگا دەگیرێتە بەر ڕێگای هێرش 

و دژەهێرش.
ڕێگای هێرش ئەوەیە كە بە شێوەیەكی 
ئەنجام  تێدا  نەشتەرگەری  ڕاستەوخۆ 
بدرێ، وەك ئابدۆمینۆپالست- لیپۆلیزر- 
لەو  م��رۆڤ  كە  لیپۆساكشن...هتد. 
پێ  كەمەری  ناوچەی  زیادە  ڕێگایەوە 

الدەبات و خۆی پێ ڕزگار دەكات.
ئه ستووریی یان قه ڵه ویی كەمەر چییە؟

هەموو جۆرە ئه ستووربوون و قەڵەوییەك 
قەڵەوی  ج���ۆرەوە؛  دوو  بە  دەكرێن 
گشتی و قەڵەوی بابەتی. قەڵەوی گشتی؛ 
بە  هۆكارەكەی چەورییەكی جەستەییە 
ناوی BMI، قەڵەوی زیادە و چەوری و 
گۆشتی دەوری كەمەر و ورگیش لەو 
جۆرانەیە و زۆرێك لە كەسەكان پێوەی 

گیرۆدەن و دەناڵێنن.
پزیشكییەكاندا  كتێبە  خوێندنەوەی  لە 
ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە كە سنووری 
دیاریكردنی ئەو قەڵەویی ورگە بە دوو 
ژمارە دیاری دەكرێ. ٨٨ سم بۆ خانمان 

و ١٠٥ سم بۆ پیاوان. لەم چەند ساڵەی 
دواییدا توێژینەوەكان لە هەندێك واڵتی 
واڵتانی  لە  دراون،  ئەنجام  جیاوازدا 
بۆ  ژمارەیە  ئەو  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی 
خانمان  ڕەگەزی  هەردوو  بۆ  سم   ٩٥
ژمارەیە  ئەو  و  دەبێتەوە  بەرز  پیاوان  و 

دەكرێتە پێوەر بۆ قەڵەوی كەمەر.
دەرمانی  گشتی  بەشێوەیەكی  ب��ەاڵم 
بنەبڕكردنی قەڵەوی، چ قەڵەویی هەموو 
قەڵەویی  ی��ان  گشتی،  وات��ە  جەستە، 
شوێنێكی دیاریكراو، واتە بابەتی بێت، 
لە  تەنیا  ئەمەش  و  كێشە  دابەزاندنی 
په یڕه وکردنی  و  وەرزشكردن  ڕێگەی 
سیستمی خۆراكی گونجاوه وه  دێتە دی. 
دابەزاندنی  بۆ  دیكە  ڕێگایەكی  هەر 
كێش و البردنی زیادە چەوریی لەش، 
كارێكی  تەنیا  بێت،  جێگایەك  هەر  لە 
كە  ترسێكه   و  دەب��ێ��ت  ج��وان��ك��اری 
هۆی  بە  ناویەوە  دەكەوێتە  كەسەكە 
شتێك  هیچ  كێشەكەوە،  دابەزاندنی 
هێنده ی سوود لێ وه رناگیرێ هێنده ی 
دووان��ە  ئەو  كە  وەرزش،  و  خ��ۆراك 

گونجاوترین ڕێگەن.

ڕێگای یەكەم 
 liplessڕێگای یەكەم لەیزەری لیپلێسە
دیاریكراو  ئەندامی  سەرەتا   ،laser
و  دەك��رێ  سەیر  بابەتی  شێوەی  بە 
پاشان لەوێوە گورزەی ١ تا ٢ ملم ی 
دەبرێتە  پێستەوە  ڕووی  لەسەر  له یزه ر 
باریك  بینایی  ڕیشاڵی  یەك  و  ژوورەوە 
لەیزەرەكە  دەنێررێ.  پێستەكە  ژێر  بۆ 
بەشە  لە  كار  ڕیشاڵەوە  ئەم  ڕێگای  لە 
بە  دەك��ات.  ژێ��رەوە  دیاریكراوەكەی 

لەیزەرەكەوه   تیشكی  بەركەوتنی  هۆی 
نیمچە  شێوەی  بە  زیادانە  ئەو چەورییە 
تەڕییەك دەردەكەون و دواتر دەتوانرێ 
جێگەیە  ئەو  خستنەسەر  فشار  هۆی  بە 
زۆر بە ئاسانی له  ژێر پێسته وه  بهێنرێنە 
ئەو  بۆ  زیاتر  ئەمە  لەشه وه .  دەرەوەی 
قەڵەویی  ك��ە  س��وودم��ه ن��ده   كەسانە 
و  نییە  زۆر  شێوەیەكی  بە  كەمەریان 
ئەگەر  ب��ەاڵم  سووكترە،  ت��اڕادەی��ەك 
قەڵەویی ورگ تیایدا زیاتر بێت پێویستە 
و  بكرێ  كەسەكە  بۆ  نەشتەرگەری 
چارەسەری  ناتوانێت  یەكەم  ڕێگەی 

بكات.
هەندێك  لە  لەیزەرە  جۆرە  ئەم  ئێستا 
جێگای وەك غەبغەبە، قۆڵ، شان، ڕان 
ئەگەر  ورگ  هەندێجاریش  و  وپشت 
بێت  كەم  تیایدا  قەڵەوییەكە  ڕێ��ژەی 

بەكاردێت.
ڕێگای دووەم  

لیپۆسه کشن دووەم،  ڕێ���گ���ای 
لەش  چەورییەكانی   ،liposuction
تیایدا  م��رۆڤ  ئ��ەوەی  بۆ  دادەم��اڵ��رێ 
جۆرە  ئەم  بەرچاو.  بكەوێتە  گونجاوتر 
و  شان  و  ڕان  چەورییەكانی  لە  زیاتر 
تا ڕاددەیەك دەم و چاودا سوودی لێ 
وەردەگیرێ و تەنیا ئەو جۆرە چەورییانە 
چەوری  بە  كە  دەكرێ  لەسەر  كاری 

زیادە ناودەبرێن.
جۆرە  ئ��ەو  البردنی  بۆ  ڕێگەیە  ئ��ەم 
بە  كە  بەكاردەهێنرێت  چەورییانە 
وەرزشكردنی  و  خۆراكی  ڕێژیمی 
بەردەوام لەناوناچن، واتە بۆ دابەزاندنی 
لێ  س��وودی  ناتوانرێ  ل��ەش،  كێشی 
ئەم  بۆ  كە  كەسەی  ئەو  وەربگیرێ. 

دەرمانی بنەبڕكردنی قەڵەویی، چ قەڵەویی هەموو جەستە، 
واتە گشتی، یان قەڵەوی شوێنێكی دیاریكراو، واتە 
بابەتی بێت، دابەزاندنی كێشە و ئەمەش تەنیا لە ڕێگەی 
وەرزشكردن و په یڕه وکردنی سیستمی خۆراكی گونجاوه وه  
دێتە دی
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كارە هەڵدەبژێررێ، پێویستە ئەم جۆرە 
وێنانەی هەبێت و ئەم خااڵنە بیگرێتەوە. 
سنووری  )تا  یان  كەمێك  ئەو  كێشی 
بێت  نۆرماڵ  كێشی  لە  زیاتر  ناوەند( 
پێستی  كەسەكە،  بااڵی  بە  بەراورد  بە 
ڕووی  لە  بێت،  جیڕ  و  پتەو  و  بەهێز 
نەبێت  كێشەی  هیچ  تەندروستییەوە 
نەبێت،  لەگەڵدا  دیكەی  نەخۆشیی  و 
په یڕه وی سیستمێکی خۆراكیی گونجاو 
و وەرزشكردن بكات. ئەم ڕێگەیە زیاتر 
كە  دێت  بەكار  وەرزشكارانەدا  لەو 
دەیانەوێت دوای البردنی چەورییەكەی 
پێشه وه ی  شێوه ی  ورگ��ی��ان،  دەوری 
پاقالوەیی  پارچەی  وەك شەش  سکیان 

دەربكەوێت.
بە  و  گرنگە  كردارێكی  لیپۆسه کشن 
ئەنجام  ڕادیۆیی  شەپۆلی  بەكارهێنانی 
وزەی  لە  وەرگرتن  سوود  بە  دەدرێ، 
هەمان  بە  ڕێگەیەش  ئەم  شەپۆلەكان. 
بچێتە  ناتوانرێ  پێشوو  ڕێگەی  شێوەی 
نێو قواڵیی چەورییەكان و بە تەواوەتی 

لەناویان بەرێت.

ڕێگای سێیەم
abdomin- نەشتەرگەریی  كرداری 
دەدرێ،  ئەنجام  ڕێگە  دوو  بە   plast
ڕێگەیەكی  و  كالسیكی  ڕێگەیەكی 
خانمانەی  ئەو  نموونە  بۆ  پێشكەوتوو. 
دووچاری  منداڵبوون  هۆكاری  بە  كە 
و  ورگ  پ��ێ��س��ت��ی  ش��ل��ب��وون��ەوەی 
ماسولكەكانی دەوری كەمەر بوونەتەوە، 
خۆراكییەوە  ڕێژیمی  ه��ۆی  بە  ی��ان 
كێشی خۆیان دابەزاندووە و دواتر لەو 
شۆڕبوونەوەی  دووچ��اری  جێگەیەدا 
دیكە  هەندێكی  یان  بوونەتەوە،  ورگ 
بۆ ماوەیەك قەڵەوبوون و دواتر بە هۆی 
وەرزش كردن و چوونە الی پزیشكی 
ورگەیان  زیادە  دۆخی  ئەو  تایبەتیەوە 
جۆرە  بەم  پێویستیان  دروستبووە،  تێدا 
مەبەست  كە  دەبێت،  نەشتەرگەرییانە 
خاڵێكی  جوانكاری.  لە  بریتییە  تیایدا 
بە  كەسەكە  كە  ئەوەیە  لێرەدا  گرنگ 
گەیشتووە،  خۆی  نموونەیی  كێشی 
بەاڵم دواتر پێویستی بەو نەشتەرگەرییە 

دەبێت.
بە وردی  لێرەدا كەسەكە زۆر  پێویستە 
نەهێڵێت  و  بگرێت  چاو  لەبەر  ئ��ەوە 
ببێتە  كە  داببەزێت  ئ��ەوەن��دە  كێشی 
زی��ادە  ج��ۆرە  ب��ەو  تووشبوونی  ه��ۆی 
لێرەدا  ئ��ەوەی  چەورییانە.  و  گۆشت 
ڕوون  لەبەرچاومان  پێویستە  و  گرنگە 
بۆ  نەشتەرگەرییانە  ئەم  ئەوەیە كە  بێت 
بۆ  تەنیا  بەڵكو  نین،  كێش  دابەزاندنی 
زیادانەی  لەو  جەستەن  ڕێككردنەوەی 
بۆی دروستبووە بە هەر هۆكارێك بێت. 
لەم جۆرە نەشتەرگەریەدا نزیكەی 3 بۆ 
٤ كگم لە كێشی لەش كەمتر دەبێتەوە.
لەو  خ��راپ��ی��ەك  و  ب��اش��ی  چ 

نەشتەرگەرییانەدا بەدی دەكرێ؟
لە سیفەتەكانی ئەم جۆرە نەشتەرگەرییانە 
ئەوەیە كە یەك جار دەكرێ و پێویست 
ئەم  بەاڵم  ناكات.  دووبارەكردنەوە  بە 
ئەوەندە  دڵنیاییەوە  بە  نەشتەرگەرییانە 
ئاسان و بێ دەرد و ماکی خراپ نابن، 
نەشتەرگەرییەك  هەرجۆرە  حاڵ  بەهەر 
ڕێژەی جیاوازی خۆی  بە  كە دەكرێ 
دوای  لە  نەخۆشی  و  خ��راپ  ماکی 
ئەو  ئێستا  كە  بهێڵێت  بەجێ  خ��ۆی 
بوونی  هۆی  بە  كاریگەرییانە  و  دۆخ 
تا  لەبار  و  تەكنیكی  ئامێری گونجاوی 
ڕاددەیەك كەمتر بوونەتەوە، بەاڵم هێشتا 
ئەوەشدا  لەگەڵ  سفر،  نەگەیشتووەتە 
و  تەندروستی  هۆشیاری  و  وریایی 
كاریگەری  نەخۆشەكەش  بەئاگایی 
لە هەندێك  لەم دۆخەدا.  دەبێت  خۆی 
نەشتەرگەرییانە  ج��ۆرە  ئەم  كاتیشدا 
ناهێنێت  دەست  بە  تەواو  سەركەوتنی 
و پێویستیان بە دووبارەكردنەوە دەبێت.

ڕێگای چوارەم
ڕێژیمێكی  هیچ  گشتی  شێوەیەكی  بە 
بچووككردنەوەی  بۆ  تایبەتی  خۆراكی 
هەر  بۆ  دیاریكراوی  بە  ی��ان  ورگ 
هەندێك  نییە!  بوونی  لەش  جێگایەكی 
هۆی  دەبێتە  سێو  خ��واردن��ی  دەڵێن 
هۆیەوە  بەو  ورگ،  بچووكبوونەوەی 
ڕۆژانێك  چەند  دەخ���ۆن،  زۆر  سێو 
دەك��ەن!  تێپەڕ  سێو  خ��واردن��ی  تەنیا 

بە  جۆرە  لەو  خۆراكی  ڕێژیمی  بەاڵم 
هیچ  واتە  نییە!  بوونی  شێوەیەك  هیچ 
نییە  بوونی  وەها  خۆراكی  ڕێژیمێكی 
و  خ��واردن  بە  بتوانێت  تەنیا  بە  كە 
پەیوەستبوون پێوەی بەشێكی دیاریكراو 
لە  چونكە  بكاتەوە،  بچووك  جەستە  لە 
نییە كە  بوونی  ڕاستیدا ڕێژیمی زیرەك 
بتوانێت چەوری ئەو شوێنە بناسێتەوە و 
ئامانجەكەی خۆی بپێكێت و ئەو شوێنە 
لەناو  زیادەكەی  و  بكاتەوە  بچووك 

ببات.
بە  دەب��ی��ن  گوێبیستی  ك��ە  ئ���ەوەی 
ڕێژیمی  ف��اڵن  ل��ە  س��وودوەرگ��رت��ن 
خۆراكی، الواز دەبین، بەاڵم ڕووخسار 
هیچ گۆڕانكارییەكی نایەت بەسەردا، لە 
ڕاستیدا ئەم جۆرە بیركردنەوانە دوورن 
بانگەشەی  لە ڕاستییەوە و جۆرێكن لە 

بازرگانی.

كامیان بۆ من گونجاوترە؟
الوازبوونی  دۆخەكانی  سەرجەم  لە 
كامیان  هیچ  دیاریكراودا،  شوێنێكی 
هەر  وایە  باشتر  نین،  بەسوود  تەنیا  بە 
تایبەتی  پاكێجێكی  شێوەی  بە  كامیان 
شوێنی  هەندێك  لە  كەسەكە.  بدرێتە 
لە دۆخەكان  دابەزینی كێشدا هەندێك 
كاریگەریی خۆیان دەبێت و لە هەندێك 
بەم  ناگێڕن،  خۆیان  ڕۆڵی  شوێنیشدا 
بچنە  كەسەكان  وای��ە  باشتر  هۆیەوە 
ئەوەی  بۆ  ناوەندی  پشكنینی  شوێنی 
شێوانەی  ئەو  و  دۆخەكان  سەرجەم 
تا  بكرێتەوە  ڕوون  بۆیان  كران  باس 
بەشێكی  بچووككردنەوەی  لە  بتوانرێ 
دیاریكراوی جەستەیان یارمەتیان بدرێ 
و بگەنە قەبارەی نموونەیی و گونجاوی 
دەزگایەك  ئەو سەنتەرانەی كە  خۆیان. 
بۆ  هه یه   تایبەتی  دەزگ��ای  دوو  یان 
سەرجەم كەسەكان، كە سەردانیکه ران 
بەكاردەهێنن،  دەزگایانە  ئەو  هەمان 
پێویستە  بۆیە  بن،  سەركەوتوو  ناتوانن 
و  دەزگ��ا  پڕ  سەنتەرێكی  س��ەردان��ی 

شارەزا و كەسانی پسپۆڕ بكرێ. 
دووچ���اری  ك��ەس  هەندێك  ڕه ن��گ��ه 
چارەسەری  یان  بووبێتنه وه   نەخۆشی 
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هی 58 وەك  وه رگرتبێت،  بەردەوامیان 
و  شێرپەنجە  و  دڵ  نەخۆشییەكانی 
یان  ب����ەردەوام.  دی��ك��ەی  نەخۆشیی 
تایبەت  دەرمانی  هەندێك  بە  پشتبەستن 
پارچەكانی  ڕێكخەری  دەزگ���ای  و 
كەسانە  ئەو  پێویستە  بارەدا  لەم  لەش. 
لە ژێر چاودێریی پزیشكدا كارەكانیان 
بۆ ئەنجام بدرێ، بە هەمان شێوە بۆ ئەو 
چارەسەری  ب��ەردەوام  كە  كەسانەش 

سروشتییان بۆ دەكرێ.

ڕێگای پێنجەم  
خ��ۆالوازك��ردن��ی  ڕێ��گ��ای  هەندێك 
كە  هەیە  بوونی  دژەهێرشی  بابەتی 
و  شێالن   ،LPG،RF بە  دەتوانرێ 
ترپه شەپۆل  سروشتی،  چارەسەری  به 
ڕۆڵی  دیكەش  ڕێگایەكی  چەند  و 
لە  و  بگێڕن  خ��ۆی��ان  ك��اری��گ��ەری 
نین.  سەركەوتوو  جێگاشدا  هەندێك 
بۆیە كەسەكە بە خواستی خۆی بێت 
بێت،  پێشبینی  و  چاولێكەری  بە  یان 
هەندێ جار سەركەوتنی بە دواوە دێت 
ڕاستیدا  لە  شكست.  هەندێجاریش  و 
لە  بۆ هەندێك  لەم ڕێگایانە  هەر كام 
كاریگەریی  دەتوانرێ  نەخۆشەكان 
دەتوانرێ  بۆیە  بهێڵێت،  بەجێ  خۆی 
كەسانەی  ئەو  بۆ  بوترێ  ئەوە  لێرەدا 
هەیە  زیادەكێشیان  كێشەی  تەنیا  كە 
و چەوریی جەستەیان بە ڕێژەی %3٠ 
بۆ  ڕێگایانەیان  ئەم  ناتوانرێ  زیاترە 

پێشنیار بكرێ.

ڕێگاکانی  نه شته رگه ری،  له   به ده ر 
دی چ باشی و خراپیيەكیان هەیە؟
نەشتەرگەرییان  كە  ڕێگایانەی  ئەو 
ڕێگا  ل��ە  ب��ەوە  ن���ادرێ  ئەنجام  تیا 
كە  جیادەكرێنەوە  نەشتەرگەرییەكان 
پێیان دەوترێت بێ ئازارن، بە نزیكەیی 
و  نییە  ئەوەندە  خراپیان  كاریگەری 
فەرامۆش  الوەكیەكانیان  كاریگەرییە 
كەسەكە  بۆیە  نین.  هێندە  و  دەكرێن 
دەرمانكردن  جار  یەك  تەنیا  دوای 
و  خۆی  جارانی  دۆخی  دەگەڕێتەوە 
ژیان و كاری پێشووی. بەاڵم پێویستە 

بۆ  بگەڕێتەوە  كەسەكە چەند جارێك 
لەوەش  جگە  و  دەرمانكردنەكە  الی 
بە  چاكبوونەوەی  زوو  و  كاریگەری 

بەراوورد بە نەشتەرگەری كەمترە.
كەسی  هەندێك  بۆ  ڕێگایانە  ئ��ەم 
قەڵەوی تەواو لە ڕادەبەدەر بە گونجاو 
پێویستە  ئەو جۆرە كەسانە  و  دانانرێ 
بەپزیشكەكانیان  بەپرس و ڕاوێژكردن 

ئەم جۆرە چارەسەرانە بەكاربهێنن.

ڕێگای شەشەم
ڕاستی ئەوەیە كە ئەنجامدانی كرداری 
بەردەوامی وەك هەستان و دانیشتن كە 
دەوترێ جۆرێكە لە وەرزش، ناتوانرێ 
چەوری دەوری كەمەر لەناو ببرێ، ئەو 
پێناكرێ  كاری  ئەمڕۆ  وەرزشە  جۆرە 
ناودەبرێ.  خۆماندووكردن  بە  تەنیا 
بین كە  ئەوە  ئاگاداری  پێویستە  بەاڵم 
تایبەتی  وەرزشی  ئەنجامدانی  بە  تەنیا 
جێگای  هەندێك  چەوریی  دەبێت 
تایبەتی لەش بە تایبەت ورگ و كەمەر 
لەناو ببرێن، ئەمە بووەتە ئەفسانەیەك و 
نییە  ب��اوەڕ  جێی  و  ك��راوە  قسەیەكی 
جێگیر نەكراوە. لە ڕاستیدا ئەو جۆرە 
وەرزشكردنی هەستان و دانیشتنە تەنیا 
دیوارەكانی ناوەوە و دەرەوەی ورگ 
دەجوڵێنێت و هیچ كاریگەرییەك لەسەر 

خودی چەورییەكە بەجێ ناهێڵێت.

چی بكەین؟
سەرەتایی  زانیاری  و  ڕێنمایی  زانینی 
كەمەر  دەوری  ماسوولكەكانی  لەسەر 
و ورگ و ئەوەی كە چۆن جەستەی 
بسووتێنێت  چ��ەوری  دەتوانێت  ئێمە 
یەكەمی  هەنگاوی  ببات.  لەناوی  و 
ورگ  ڕێككردنەوەی  لە  سەركەوتن 
ڕێككردنەوەی  و  الوازكردنه وه ی  و 
قەبارەی دەوری كەمەر خۆی دەبینێتەوە.
كاتی  لە  بزانین  ئەوە  سەرەتا  دەبێت 
لە  زۆر  بڕێكی  ئاساییدا  ڕۆیشتنی 
هیالك  شوێنانە  ئ��ەو  ماسوولكەكانی 
دەك��رێ��ن و ئ��اگ��اداری ئ��ەوەش بین 
سافانە  ماسوولكە  ئەو  كات  هیچ  كە 
ناگۆڕرێن بۆ چەوری و چەوریش نابێتە 

لە ڕاستیدا بە 
شێوەیەكی سروشتی، 
ورگی هەموو كەسێك 
ساف و ڕێكە، بەاڵم 
بوونی چەوری 
زیادەی داپۆشەری 
ماسوولكەكان ئەو 
بەرزبوونەوە گەورەیە 
دروست دەكات، 
بۆیە ڕزگاربوون لەو 
چەورییە زیادەیە لە 
جێگای ئەوەی هەندێك 
ڕێگەی نابەجێ بگیرێتە 
بەر، پێویستە پەنا 
ببرێتە بەر سیستمێکی 
گونجاوی لەباری 
ڕۆژانە كە پێكهاتبێت 
لە ڕێژیمی خۆراكی 
گونجاو، وەرزشی 
تایبەت بە دڵ و 
جەستە و ئارەقكردنەوە 
و نەرمكردنی 
بەردەوامی ئەو 
جێگایانە
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و  كێش  زیادبوونی  بەاڵم  ماسوولكە. 
لەناوبردنی  هۆی  دەبێتە  زیادە  چەوری 
و  ماسوولكەكان  ڕاستەقینەی  قەبارەی 
تەواوەتیشیان.  لەناوبردنی  هەندێجار 
تەمەنەوە  دەچنە  كەسانەی  لەو  زیاتر 
ڕوودەدات،  نەخوازراوە  ڕووداوە  ئەم 
بۆیە ئەگەر مەبەستی تۆ بوونی ئەندامی 
تەخت  ورگی  و  ڕێكوپێك  جەستەی 
البردنی  هەنگاو،  یەكەمین  سافە،  و 
ڕووی  س��ەر  چەورییەكانی  چینە 

ماسوولكەكانی ئەو شوێنەیە.
سروشتی،  شێوەیەكی  بە  ڕاستیدا  لە 
ورگی هەموو كەسێك ساف و ڕێكە، 
بەاڵم بوونی چەوری زیادەی داپۆشەری 
ماسوولكەكان ئەو بەرزبوونەوە گەورەیە 
دروست دەكات، بۆیە ڕزگاربوون لەو 
ئەوەی  جێگای  لە  زیادەیە  چەورییە 
بەر،  بگیرێتە  نابەجێ  ڕێگەی  هەندێك 
سیستمێکی  بەر  ببرێتە  پەنا  پێویستە 
گونجاوی لەباری ڕۆژانە كە پێكهاتبێت 
لە ڕێژیمی خۆراكی گونجاو، وەرزشی 
تایبەت بە دڵ و جەستە و ئارەقكردنەوە 
و نەرمكردنی بەردەوامی ئەو جێگایانە.

ڕێگای حەوتەم
هەمەڕەنگە  ئەڵقەیەكی  ه��ۆاله��ۆپ 
ك��ە م��ن��دااڵن ب��ە ج��وواڵن��دن وەك 
كەمەریاندا  دەوری  بە  سوڕاندنەوەی 
و  پەتپەتێن  وەك  دۆخی  هەندێك  یان 
چەند  یان  پێی،  جواڵندن  دەست وپێ 
دۆخێكی دیكە دەتوانرێ وەرزشی پێ 
بەكاری  ژنانیش  لە  هەندێك  بكرێ، 
پیاوانیش  ه��ۆی��ەوە  ب��ەو  و  دەهێنن 
دەت��وان��ن س��وودی لێ وەرب��گ��رن، و 
ئەوروپادا  خوێندنگەكانی  لە  ئێستا 
بەكاردەهێنرێ.  وەرزش��دا  لەوانەكانی 
سوود وەرگرتن لەم ئەڵقەیە، پەیوەندی 
و  نییە  تایبەتەوە  شوێنی  و  كات  بە 
شوێنێکی  و  كات  هەر  لە  دەتوانرێ 
بەرنامەكانی  لە  تەنانەت  و  ماڵ  وه ک 

ڕۆژانەشدا بەكاربهێنرێ و دابنرێ.
وەه��ا  ئەڵقانە  ئ��ەم  ت���ازەی  ج���ۆری 
جیاواز  ڕەنگی  لە  كە  دروستكراون 

زیاتر  پێکه وه لکاندنی  شێوەی  بە  و 
یاریی  وه ک  پارچه کان  که متری  یان 
puzzle دروست کراون و دەتوانرێ 
كەمەری  چێوەی  بەپێی  كەس  هەر 
بكاتەوە  بچووکی  گ���ه وره و  خ��ۆی 
و  زیاد  و  وەربگرێت  لێ  سوودی  و 

كەمی بكات.
لەو  هەندێك  ن��اوەوەی  دیوی  هەروەها 
دروستكراون  عاج  شێوەی  بە  ئەڵقانە 
ئاسان  یارمەتیدەری  عاجانە  ئەو  كە 
و  كەمەردا  دەوری  بە  سوڕانەوەیەتی 
كاردەكاتە سەر چەورییەكان و دەچێتە 
دەسووتێنێت.  چەورییانە  ئەو  و  ناوەوە 
بەبێ  وەرزش����ە  ج���ۆرە  ئ��ەم  ئەڵبەتە 
سیستمێکی خۆراكی گونجاو بە درێژایی 
كارەكە سوودێكی وەها ناگەیەنێت کە 
لەناوبردنی  و  سووتاندن  لێی  مەبەست 

چەورییەكەیە.

ڕێگای هەشتەم
ڕێگەچارەی وەك پشتێنی خۆالوازكردن 
بە تەنیا ناتوانێت كاریگەرییەك دروست 
ئەندامەكانی  ڕێكخستنی  لە  بكات 
بیر  وەه��ا  ئەگەر  م��رۆڤ��دا.  جەستەی 
لەم  سوودوەرگرتن  كە  دەكەیتەوە 
جۆرە ئامێرانە تەنیا بۆ بچووككردنەوەی 
قەبارەی بەشەكانی لەش بێت، ئەوا له  

هەڵەدایت.
دەبنە  تەنیا  ئ��ام��ێ��ران��ه  ج���ۆرە  ئ��ەم 
بە  بۆ گەیشتن  یارمەتیدەر  هۆكارێكی 
به   ئەمانە  واتە  سەرەكیەكە،  ئامانجە 
تەنیا ناتوانن نە ورگ بچووك بكەنەوە 
زیادە  نە  و  لەناوبەرن  چەورییەكان  نە 

گۆشتی لێوارەكان بسووتێنن.

یەك بەرنامەی باش و گونجاو
كاریگەرترین ڕێگا بۆ بچووككردنەوەی 
جموجووڵە  لە  پێكهاتەیەكە  ورگ، 
و  ورگ  به   پەیوەستەكان  وەرزشییە 
ڕاگرتنی  بۆ  هەوڵدان  و  ك��ەم��ەره وه  
ڕێژەی شەكری خوێن، به  هاوسەنگی 
مرۆڤ،  خوێنی  شەكری  هێشتنەوەی 
که  ڕێگری ده کات لە زیاتر قەڵەوبوون 
و زیادبوونی چەوری زیادەی لەش و 

سووتاندنی  بۆ  یارمەتیدەرێك  دەبێتە 
ورگ  لە  دروستبوو  زیادەی  چەوری 

و كەمەردا.
كەمترین  لە  وەرزشكردنەكە  پێویستە 
وەك  بێت،  زۆرترین  بۆ  وەرزش���ەوە 
ماندووکه ر.  دوات��ر  و  ئاسان  سەرەتا 
ماسوولكەكانی  بتوانرێ  كە  بكرێ  وا 
ج��ۆرە  ورگ  و  ك��ەم��ەر  دەوری 
سەرجەم  لە  بێت  دیار  پێوە  شێالنێكی 

ناوچەكاندا.
سەرەتا  وەرزش��ەك��ان  ج��ۆرە  هەموو 
چاالككردنەوەی  و  خاوكردنەوە  بۆ 
كەمەر  دەوری  م��اس��وول��ك��ەك��ان��ی 
ئەو  بەهێزكردنه وه ی  بۆ  ورگ��ە،  و 
بە  كردارەكان  پێویستە  ماسوولكانە، 
بدرێ،  ئەنجام  شێوەیە  بەم  و  وریایی 
به ره و  و  پێشەوە  بەرەو  جوواڵندنیان 
بە  كەمەر  سوڕاندنەوەی  یان  دواوە، 
سووڕی  )هەمان  تەواو  خولی  شێوەی 

ئەڵقەی بازنەیی(.
ماسوولكەكانی دەوری ورگ و كەمەر، 
ماسوولكەكانی  شێوەی  هەمان  بە 
 3 هەفتەیەكدا  لە  جەستە  دیكەی 
و  چاالككردنه وه   بە  پێویستیان  جار 
دەتەوێت  ئەگەر  هەیە.  گەرمكردن 
كارەكانت بە تەواوی جێبەجێ بكەیت 
پێوە  زیاترت  ماندووبونێكی  پێویستە 

دیاربێت لە وەرزشكردنەكانتدا.
جەستە،  ڕێكخستنەوەی  و  سووتان 
دووبارە پێویستت بە مەشقی كورتخایەن 
ئەگەر  تایبەت  بە  دەبێت  گ��ران  و 
بتەوێت سوودێك بە ورگ بگەیەنێت، 
ئەنجام  بە دروستی  ئەگەر وەرزشەكان 
بەرنامەیەك  ئاسانی دەتوانیت  بە  بدەیت 
و  جەستە  ڕێكخستنەوەی  بۆ  دابڕێژیت 
ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی كە چەوری 
زیادە نەتوانێت لەژێر پێستی كەسەكەدا 

خۆی بشارێتەوە و دروست ببێت.

و: ڕه وه ز ئه بوبه كر ساڵح

سه رچاوه :
forum.mn66.com/t153636.

html 
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له10یمانگی ١ی ٢٠١٤ سام برێنس، 
كە هاواڵتیيەكی ئەمریكی تەمەن ١٧ ساڵ 
بوو، بە نەخۆشیيەكی ناوازە و دەگمەن گیانی 
پرۆجیریایە.  نەخۆشیی  ئەویش  لەدەستدا، 
باس  جێگەی  بووە  هاواڵتیيە  ئەم  مردنی 
كەناڵە  لە  زۆر  ژمارەیەكی  مشتومڕی  و 
هەواڵیيەكانی ئەمریكا و بووە هۆی تێڕامان 
و لێوردبوونەوەی زیاتر لەو نەخۆشیيەی كە 
ئەم هاواڵتیيەی پێ مرد لە ناوەندە زانستی و 
پزیشكييه كانی ئەو واڵتەدا. كەواتە با بزانین 

نەخۆشی پرۆجیریا چییە؟
ناوی ئەم نەخۆشییە لە یۆنانییەوە وەرگیراوە 
 geras واتە پێش و pro و دوو بڕگەیە
زوو  واتە  یەكەوە،  بەسەر  پیربوون  واتە 
پیربوون، یان پیری پێش وەخت. هەرچەندە 
ئەم نەخۆشییە و دەستنیشانكردنی  مێژووی 
دەگەڕێتەوە بۆ مێژوویەكی دوور لە ساڵی 

جوناسان  لەالیەن  یەكەمجار  بۆ  ١٨٨٦دا 
بە  بەاڵم  كرا،  دەستنیشان  هیتجنسون-ەوە 
و  حاڵەتەكە  كەمیی  و  دەگمەنی  هۆی 
پێویسته وه ،  زانیاری  و  لێكۆڵینەوە  نەبوونی 
ئەم  تا  نەبوو  ئەوتۆی  گرنگییەكی  هیچ 
زاناكانەوە  الیەن  لە  که   دوایی  سااڵنەی 
لەبەرئەوەی  بەتایبەتی  درا،  پێ  بایەخی 
تێگەیشتن لەم نەخۆشییە وا دەكات زانست 
دەرب��ارەی  بدۆزێتەوە  گرنگ  بەڵگەی 

هۆكارەكانی پیربوون. 
بۆ  چ��وار  هەر  لە  خەماڵندنەكان  بەپێی 
هەشت ملیۆن منداڵێکدا، یەك منداڵ تووشی 
دام��ەزراوەی  بەپێی  دەبێت.  نەخۆشییە  ئەم 
لە  كە  پرۆجیریا  نەخۆشی  توێژینەوەی 
ساڵی ١٩٩٩ دامەزراوە ڕایان گەیاندووە كە 
ژمارەی تووشبووانی ئەم نەخۆشییە نزیكەی 
٢٠٠ تا ٢٥٠ که سە لە سەرانسەری جیهاندا، 
كە بەسەر ٤٠ واڵتی جیهاندا دابەش بوون 

و هەروەها ڕێژە و ئەگەری تووشبوون بە 
نەخۆشییەكە لە هەردوو ڕەگەزی نێر و مێدا 

وەكیەك و یەكسانە.
نیشانەكانی نەخۆشییەكە

هەر منداڵێك كە هەڵگری ئەم نەخۆشیەیە، 
سەرەتای لەدایكبوونی بە شێوەیەكی ئاسایی 
و تەندروست لەدایك دەبێت، بەاڵم لەگەڵ 
دوو  بۆ  ساڵێكەوە  سەرو  لە  گەورەبوونی 
گەشەكردنی،  ڕێ��ژەی  وردە  وردە  ساڵ 
خاوتر و هێواش دەبێتەوە و قەبارەی بچووك 
دەبێتەوە و كێشی كەم دەكات بە بەراورد 
لەگەڵ  ب��ەاڵم  خ��ۆی،  هاوتەمەنەكانی  بە 
بیركردنەوەی  و  مێشكی  توانای  مانەوەی، 
بە شێوەی سروشتی خۆی گه شه  ده کات. 
لە  دیکه   نیشانەی  چەندین  ه��اوك��ات 
لەشیدا  و  ئێسكی  پەیكەری  و  ڕووخسار 
چرچبوون  ڕووتانەوە،  قژ  دەردەكەوێت، 
لووت،  چەمانەوەی  پێست،  پیربوونی  و 

پ����رۆج����ی����ری����ا چ���ی���ی���ه ؟
نەوڕەس محه مه د خالید
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شەویلگە  و  چاو  و  دەم  بچووكبوونەوەی 
لە بەرامبەر گەورەبوون و زلبوونی کاسه ی 
ئەو  نەخۆشانە زۆربەی  ئەم  سەر، هەروەها 
مرۆڤی  كە  دەردەكەوێت  تیادا  نیشانانەیان 
وەك  دەناڵێنن،  بەدەستیانەوە  پیر  و  بەتەمەن 
ڕەقبوونی جومگەكان، لەجێچوون و ئازاری 
سمت، نەخۆشیی دڵ، گیران و مەینی خوێن 
لە شادەمارەكانی دڵدا. تەنانەت هەندێك لەو 
مندااڵنەی كە تووشی بوون، نەشتەرگەری 
بۆ  دەدرێ  ئەنجام  بۆ  دڵیان  گ���ەورەی 
بۆ  هەوڵێك  وەك  شادەمارەكان  گۆڕینی 
كەمكردنەوەی ئەگەری لەدەستدانی ژیانیان 
خوێنبەرەكانەوە  ڕەقبوونی  هۆی  بە  كە 

ڕوودەدات.
ئەم  گرفتاری  كە  مندااڵنەی  ئەو  هەروەها 
دەردەن هەر لەشیان توانای بەرهەڵستیكردن 
ئەم  زۆری��ن��ەی  نییە،  بەرگریكردنی  و 
نەخۆشانە بە هۆی نەخۆشی و لەكاركەوتنی 
دڵەوە دەمرن و تووشی زۆرینەی جۆرەكانی 
نەخۆشی دڵ و ڕەقبوونی خوێنبەرەكان و 
جەڵتە ده بن، یان سنگە کوژێ angine كە 
نەخۆشییەكی دڵە و دەبێتە هۆی سنگئێشان 
دڵ،  گ��ەورەب��وون��ی  هەناسەکورتی،  و 

.Heart failure پەككەوتنی دڵ
هۆكاری نەخۆشییەكە

كە  پرۆجیریا  توێژینەوەی  دام���ەزراوەی 
مەزراند،  دایان  بیرنز  سام  باوكی  و  دایك 
هاوكاری  بە  و  دكتۆرن  ه��ەردووك��ی��ان 
زانكۆی میشیگان و پەیمانگای نیویۆرك بۆ 
لێكۆڵینەوە لە نه خۆشییه که ، لە ساڵی ٢٠٠3دا 
نەخۆشییە  ئەم  كە  ئەنجامەی  بەو  گەیشتن 
لە خاڵێكی بچووكی  هۆكارەكەی گۆڕانە 

.LMNA یەك جیندا كە ناسراوە بە
LMNA ش نیشانە و هێمایە بۆ دوو جۆر لە 
 Laminو Lamin Aپرۆتین كە ئەوانیش
C-ن كە بەوە ناسراون كە ڕۆڵی سەرەكی 
سەقامگیربوونی  و  جێگیربوون  لە  دەبینن 
نموونەیان  ناوكی خانەدا. كاتێك  و  پەردە 
لە خانەی نەخۆشی پرۆجیریا وەرگرتووە و 
لە تاقیكردنەوەی تاقیگەدا دەركەوتووە كە 
لە  بنچینەییە  ئەم گۆڕانی شێوە و گۆڕانی 
بەرهەمهێنانی  لە  بەرپرسە   LMNA جینی 
نائاسایی پرۆتینی Lamin A نائاساییبوون 
لەم پرۆتینەش دەبێتە هۆی شڵەژانی پەردەی 
خانە و ئەمەش بەتایبەتی كاریگەری لەسەر 
ئەو ڕیشااڵنە هەیە كە چڕی و هێزی جووڵە 

سیستمی  وەك  لەشدا  لە  دەكات  دروست 
هەروەها  و  ئێسكەپه یکه ر  و  ماسولكە 
دڵ.  شادەمارەكانی  و  موولوولە  و  دڵ 
جێگەی سەرنجە دەركەوتووە كە گۆڕانی 
بەرپرسە  جین  هەمان  لە  جیاواز  بنچینەیی 
بە الیەنی كەم لە نیوەی شێواویە بۆماوەییە 
گواستراوەكان كە دوو شێوەی دەگمەن لە 

داخورانی ماسولكە دەگرێتەوە.
ئەم نەخۆشییە بۆماوەییە؟

پێیان  ب��وارە  ئەم  شارەزایانی  و  پسپۆڕان 
بێت،  بۆماوەیی  نەخۆشییە  ئەم  كە  نییە  وا 
چونكە نەخۆشییەكە لە گۆڕینی دەگمەنی 
ڕوودەدات،  ڕێكەوت  بەپێی  و  جینێكەوە 
لەبەرئەوە خوشك و برای كەسی تووشبوو 
یان ته نانه ت ئەگەر دووانەش بن، بۆی هه یه  
ئەم  تووشبوونی  مەترسیی  دیکه یان  ئەوەی 
نەخۆشییەی لەسەر نەبێت. چ جای ئەوەی 
كە مەترسیی ئەوەی هەبێت بگوێزرێتەوە بۆ 
پسپۆڕان  دیکه .  منداڵی  و  دیکه   كەسێکی 
ئاماژە بەوە دەكەن لە ١٠٠ حاڵەتدا پێدەچێت 
ئەم  كۆنیشانەكانی  لە  حاڵەت   ١ تەنیا 
نەخۆشییە بگوێزرێتەوە بۆ نەوەی داهاتوو و 
لە هەمان خێزاندا، ئەمەش ئەگەرێكی زۆر 

دەگمەنە.
دۆزینەوەی هیوایەك بۆ نەخۆشییەكە

تا ئێستا هەموو ئەو مندااڵنەی تووشی ئەم 
نەخۆشییە بوون له  تەمەنی ١3 ساڵیدا مردوون، 
هەندێكیشیان لە تەمەنی ١٧ و تا ٢٠ ژیاون، 
نەبوونی چارەسەرێكی یەكجاری  بە هۆی 
دواییانەدا  لەم  ب��ەاڵم  نەخۆشییە،  ئەم  بۆ 
ڕایگەیاند  پرۆجێریا  نەخۆشی  دامەزراوەی 
دۆزینەوەی  بۆ  بەرچاو  پێشكەوتنی  كە 
هاتووە  بەدەست  نەخۆشییەكە  چارەسەری 
لەڕێی بەكارهێنانی چەند جۆرە دەرمانێكەوە 
كە پێشتر بۆ چارەسەری نەخۆشی شێرپەنجە 
شێرپەنجەی  بەتایبەتیش  بەكارهاتوون، 
 Fernesyl transferas مێشك 
  FTI كورتكراوەكەی  كە   Inhibitors
شێرپەنجە،  چارەسەرەكانی  لە  جۆرێكە  و 
كە  سەلمێنراوە  دەرم��ان��ە  ئ��ەم  ه��ەم��ان 
هەیە.  نەخۆشیەش  ئەم  لەسەر  كاریگەریی 
بەم  تووشبوو  منداڵی   ٢٨ مەبەستە  ئەم  بۆ 
نەخۆشییە لە ١٦ واڵتی جیاجیاوە بەشداریان 
چارەسەری  ئەزموونكردنی  لە  كرا  پێ 
لە  بۆستن  ویالیەتی  لە  نەخۆشیەدا  ئەم 
جارێك  مانگ  چ��وار  هەر  كە  ئەمریكا 

زۆر  چارەسەری  بۆ  دەب��ران  مندااڵنە  ئەم 
گەورە و فراوانی پزیشكەوانی و وەرگرتنی 
ئەزموون و تاقیكردنەوە لەسەر نەخۆشییەكە 
دەرمانی  پێدانی  مندااڵن.  نەخۆشخانەی  لە 
لە ڕۆژێكدا دوو  لە ڕێگەی دەمەوە   FTI
ئەو  درێژایی  بە  نەخۆشانە  بەم  ده درا  جار 
بۆ  دیاری كرابوو  ماوەیەی كە  و  كۆرس 
هەڵسەنگاندن،  پاش  چارەسەرەكە،  پێدانی 
منداڵەكان  كێشی  ڕێ��ژەی  بینیان  تیمەكە 
زیادی كردووە بە بەراورد لەچاو پێشتردا، 
لەسەر  لێكۆڵینەوەیان  پسپۆڕان  هەروەها 
منداڵەكان  خوێنی  دەمارەكانی  ڕەقبوونی 
كرد كە هۆكارە بۆ وەستانی دڵ و مێشك، 
و  نەنوشتانەوەی  و  ئێسك  لەسەر  هەروەها 
و  چارەسەر  لەپاش  چڕییەكەی.  ڕێ��ژەی 
ئەزموونكردن، دەركەوت كە لە هەر سێ  
بوارەكەدا بەدەستهێنانەوەی كێش و دووبارە 
بنیاتنانەوەی ئێسكەپه یکه ری لەش و هەروەها 
و خوێنهێنەرەكانی  نەرمبوونه وه ی خوێنبەر 
دڵ بەرەو پێشچوونێكی باشی به  خۆوه  دیوه . 
دروست  زیاتر  هیوایەكی  كرد  وای  ئه مه  
بنەڕەتی  دۆزینەوەی چارەسەری  بۆ  بكات 

بۆ ئەم نەخۆشییە.
ماوەتەوە بڵێین سام بیرنز توانی ئەم نەخۆشییە 
بە دەوروبەر و بە دنیا بناسێنێت و بە هۆی 
ئەم نەخۆشییەوە بوو بە یەكێك لە كەسایەتییە 
بەناوبانگەكانی جیهان، ترسناكی و قورسی 
بێدەرمانی و دووركەوتنەوەی دەوروبەر  و 
بە  نەكرد.  بێئومێد  س��ام-ی  مندااڵنە،  لەم 
بێت.  زیاتر چاالك  لێكرد  وای  پێچەوانەوە 
دیدەنی  چەندین  لە  بەشداریكردنی  بە 
چاالكیی  و  كۆڕبەستن  و  ڕۆژنامەوانی 
بە  ببێت  توانی  یاریكردن  جۆربەجۆری 
ڕووكارێكی كاریگەری نەخۆشییەكە، ساڵی 
٢٠١3 كەناڵی HBO فیلمێكی بەڵگەنامەیی 
بەو  "دونیا  نا  ن��اوی  و  كرد  سام  لەسەر 

شێوەیەی سام دەیبینێت".

سه رچاوه كان:
Learning about progeria
 Progeria:medline plus medical
encyclopedia
Progeria research foundation
 Progeria Definition_Diseases
and Conditions_ mayo clinic
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ساڵێك  چەند  تا  لەوانەیە  جەڵتە، 
وشەیە،  تەنیا  ئەو  بیستنی  بە  لەمەوپێش، 
ب��ەس��ااڵچ��ووم��ان  پیاوێكی  ی��ان  ژن 
بهاتایه تەوە یاد كە هەمیشە دەستی لەسەر 
دڵی دانابێت و بە دەست ئازاری دڵیەوە 
یان  دوور  لەئێستادا  بەاڵم  نااڵندبێتی. 

نزیك، هەموو ڕۆژێك چەند جارێك ئەو 
وشەیە دەبیستین و بە سەرسوڕمانەوە بە 
نەبوو،  وەهای  »تەمەنێکی  دەڵێین  یەك 
نییە.  وا  بەاڵم  دا؟«.  لێی  جەڵتە  بۆچی 
لەم ڕۆژانەدا جەڵتەكانی دڵ و مێشك بە 
ڕووی  گەنجەكان،  كوڕە  الی  تایبەتی 
لە زیادبوون كردووە. بۆچی؟ نیشانەكانی 
ئەم جەڵتانە چین؟ چۆن دەتوانین خۆمانی 
لێ بپارێزین؟ ئایا گەنجان تووشی جەڵتە 

دەبن؟

پرسیار لێرەدا ئەوەیە ئەو كەسەی كە 
تەمەنی كەمە بۆچی تووشی جەڵتە 

دەبێت؟

بە دڵنیاییەوە تا ئێستا ئەم ڕستەیەت چەند 
جار وتووەته وه  و چەند جاریش بیستووتە 
و گوێت لێ بووە. ئەم ڕستەیە هەواڵی 
بوونی دیاردەیەكی ناخۆشە كە گوێمان 
بە جەڵتەی دڵ و  تایبەتە  لێی دەبێت و 
مێشكی گەنجان كە لەم سااڵنەی دواییدا 
هەوااڵنە  لەم  هەندێك  دی��اردە.  بووەتە 
و  وردەكان  دیاریكردنە  بە  پەیوەندیی 
پێشكەوتووەكانی پزیشكییەوە هەیە، بەاڵم 
پسپۆڕەكان ئەوە پشتڕاست دەكەنەوە كە 
زیاترە  گەنجاندا  لە  جەڵتە  ڕێژەی  ئێستا 
ئەمەش  بەسااڵچووان كە  بە  بەراورد  بە 

پەیوەندی بە چەند هۆكارێكەوە هەیە.
لەم  و  گەنجیدایە  لە  تەمەنت  ئەگەر 

بۆچی جەڵتە
الی گەنجان

زیادی
كردووە؟ 
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بارودۆخە دەپرسیت، یان لە دەوروپشتتدا 
كەسانی گەنج هەیە و ترسێك لە نێوان 
و  پەیدابووە  خێزانەكەتاندا  و  ه��اوڕێ 
لە  خۆپارێزی  ڕێگەكانی  دەت��ەوێ��ت 
لێ دوورەپەرێز  بزانیت و خۆتی  جەڵتە 
وردەكارییەكانی  پێویستە  ئه وا  بگریت، 
وەها  خاڵی  هەندێك  بابەتە  ئەم  بزانیت. 
گرنگی تێدایە كە بە دڵنیاییەوە گرنگە و 
دەبنە ئامۆژگارییەك بۆ خۆپاراستن و خۆ 
دوورخستنەوە لە جەڵتە، بەاڵم جیاواز لە 
وردەكاریی  هەندێك  بابەتەكە  خودی 
دیكەی تێدایە كە گرنگه وەك خۆی و 
ئەو  و  بچیت  دوایاندا  بە  وریاییەوە  بە 

كاتەی پێ ببەخشیت.
بۆ  ك��ە  وردەك��اری��ی��ان��ە  ل��ەو  یەكێك 
جه سته مان  دروس��ت��ی  و  س��ەالم��ەت��ی 
گرنگه  و ده شێ بیرمان لێ نەكردبێتەوە، 
ئەوەی  دەمانگەیەنێتە  که  پێستە،  ڕەنگی 
چ  بە  تووشبوونی  مەترسیی  كەسە  ئەو 
نەخۆشییەكی  چ  و  هەیە  نەخۆشییەك 
گرووپی  كە  كەسانەی  ئەو  یان  هەیە، 
خوێنی جیاوازیان هەیە تا چەند ئەگەری 
تووشبوون بە نەخۆشییەكی دیاریكراویان 
ئەگەری  گرنگە  زۆر  لێرەدا  بۆیە  هەیە. 
لە  نەخۆشییەك  بە  تووشبوون  ترسی 
خودی كەسەكەدا بە پێی ڕەنگی پێست 

و جۆری خوێنەكەی دیاری بكرێ.
به شێكی دیكە لە خودی كارەكە ئەوەیە 
هەموومان  دەكرێین  ئامۆژگاری  كە 
بابەتێك بزانین ئەویش بابەتێكی زانستیی 
لێرەدا  ئاسانە.  و  س��ادە  ب��ەاڵم  گرنگە، 
بەیانی  تا  ش��ەوەوە  لە  كەسێك  ئەگەر 
چووەتە ناو جێگاوه  و نەیتوانیوە خەوی 
زڕاوە،  لێ  خەوی  واتە  بكەوێت،  لێ 
كە  گۆڕانكارییانەی  و  كارەسات  ئەو 
لە بەشە جیاوازەكانی جەستە بە تایبەتی 
داوە  ڕوویان  ماوەیەدا  لەو  مێشكیدا  له  
دەبین  فێر  ئەوە  بابەتەوە  لەم  كامانەن! 
كاریگەرییەكی  چ  ن��ەخ��ەوت��ن  ك��ە 
لەسەر جەستە و مێشكمان دەبێت و چ 
خراپییەكیشی بۆ سەر خودی مرۆڤەكان 
دەبێت. چۆن خۆمانی لێ بپارێزین و لێی 
دوور بكەوینەوە و هەرچۆنێك بێت ئەو 

دیاردەیە كەم بكەینەوە.

جەڵتەی مێشك
- ترسی لەسەر خانمان

دەردی  سێیەمین  مێشك  ج��ەڵ��ت��ەی 
مرۆڤەكاندا،  لە  مردنە  بەرەو  كوشندەی 
ئەگەری پەیدابوونی، لەگەڵ زیاتربوونی 
 3\٢ نزیكەی  بە  دەكات.  زیاد  تەمەندا 
كەسانەدا  ل��ەو  مێشك  جەڵتەكانی  ی 
 ٦٥ سەروو  لە  تەمەنیان  كە  ڕوودەدات 
ساڵییەوەیە، باڵوبوونەوە و دەركەوتنی لە 

پیاواندا زیاترە بە بەراورد بە ژنان.
خوێن،  پەستانی  وەك؛  هۆكارەكانی، 
جگه ره كێشان  زۆر  خوێن،  چ��ەوری 
كاریگەرن بۆ پەیدابوون و دروستبوونی 
جەڵتەی مێشك. لە ڕاستیدا ئەم هۆكارانە 
لە  خڵتە  و  پیسی  دروستبوونی  دەبنە 
و  مێشك  ن��او  خوێنی  موولووله کانی 

جەڵتەی مێشكی لێ دەكەوێتەوە.
دڵ  نەخۆشییەكانی  بوونی  گەنجاندا  لە 
تایبەت  دیكەی  نەخۆشی  هەندێك  و 
لەسەر  خراپیان  كاریگەری  گەنجان  بە 
ڕێژە و پوختیی خوێن دەبێت و ئەگەری 
جەڵتەی مێشك بەرز دەكەنەوە و زیاتری 

دەكەن.
خواردنی حەپی دژەسكپڕی الی خانمان، 
نەخۆشییەكانی  بە  تووشبوون  ترسی 

جەڵتەی مێشك دروست دەكەن.

-پیاوان لە ترسێكی زیاتردان
مێشك  جەڵتەی  زیادبوونی  هۆكاری 
هەندێك  گ��ۆڕان��ی  لە  گەنجان،  الی 
ئەگەر  دەب��ێ��ت.  دروس���ت  دی����اردەوە 
تێپەڕبوونی  بە  هۆكارانە  و  گۆڕان  ئەم 
زیادبوون  لە  ڕوو  كۆمەڵگەدا  لە  كات 
بەسەردا  دەستیان  نەتوانرێ  و  بكەن 
جەڵتەی  پەیدابوونی  تەمەنی  بگیرێ، 
بێتە خوارەوە بە شێوەی  مێشك لەوانەیە 
ناتوانرێ  ئیدی  بە ساڵ.  پلەبەپلە و ساڵ 
بە تەواوەتی بوترێ تەمەنی كەسەكان بۆ 
هاتووەتە  مێشك  جەڵتەی  بە  تووشبوون 
بوترێ  ئەوە  دەتوانرێ  بەاڵم  خوارەوە، 
كە ناتوانرێ دەست بگیرێ بەسەر ترسی 

تووشبوون به  جه ڵته  و ئەگەرەكانی.
فشاری  ژیان،  ئاڵۆزبوونی  هۆیانەوە  بەو 
بەردەوام، الیەنە خۆراكییەكان، خواردنی 
لە  گەنجاندا  لە  خێراكان  خ��واردن��ە 
هۆكارەكانی تووشبوون بەم دەردە دێنە 

ئەژمار، بۆیە ئەم نەخۆشییە الی گەنجان 
و  هەیە  بوونی  ب��ەردەوام  شێوەیەكی  بە 
و  زیادبوون  بۆ  جیاوازیش  هۆكارگەلی 

دەركەوتنیان لە ئارادایە.
دەركەوتنی  كە  بزانین  ئ��ەوە  پێویستە 
تەمەنی  تا  خانمان  مێشك الی  جەڵتەی 
بە  ب���ەراورد  كەمترە  نائومێدی  پێش 
پیاوان، بەاڵم لە دوای تەمەنی نائومێدیەوە 
بە  به اڵم  دەبێتەوە.  بەرزتر  ڕێژەیە  ئەم 
هۆرمۆنی  م��اددەی  خواردنی  هۆكاری 
بە  تووشبوون  ترسی  زیاتر  دەرمانی،  و 
بەرەو  قۆناغ  بە  قۆناغ  مێشك  جەڵتەی 
وەك  خەریكە  و  دەڕوات  بەرزبوونەوە 
پیاوانی لێ بێت. بەهەرحاڵ هێشتا بڕێكی 
كەم ڕێژەكە لە پیاواندا زیاترە بە بەراورد 

بە خانمان.

نیشانە ترسناكەكان
مێشك،  ژێر  گالندی  نەخۆشییەكانی 
دوو  بە  دەكرێن  گشتی  شێوەیەكی  بە 
كە  ئەوانەن  گرووپێكیان  گرووپەوە، 
هۆكاری دروستبوونی جەڵتەی مێشكن و 
وا دەكەن خوێن لە ڕێڕەوە ئاساییەكەی 
لە  و  مێشك  بگاتە  نەتوانێت  خۆیدا 
دروست  جەڵتەكە  و  داڕم��ان  ئەنجامدا 
دەبێت. گروپی دووەم ئەو نەخۆشیەیە كە 
پێی دەوترێ خوێنبەربوونی مێشك، كە 
بڕانی دەمارەوە ڕوودەدات.  ئەنجامی  لە 
لە ڕێگاكان  بە هەركام  مێشك  جەڵتەی 
بێت، واتە بە ڕێگەی نەڕۆیشتنی خوێن 
جێگەیەكدا  هەر  لە  دەم��ار،  بڕانی  یان 
ڕووبدات قواڵیی جەڵتەكە لەو جێگەیەدا 
دەبێت و پاشان باڵو دەبێتەوە. لەو نیشانە 
پێش  لە  هەندێكیان  كە  گرنگانەی 
لە  دیكەیان  هەندێكی  و  بارودۆخەكە 
ئیفلیجبوونی  وەك:  دەردەكەون  دواتردا 
قسەكردن،  تێكەڵبوونی  جەستە،  نیوەی 
ئیفلیجبوونی ڕووخسار، سەرگێژخواردن، 
كۆتاییشدا  لە  و  سەرئێشە  ناهاوسەنگی، 

لەوانەیە بگاتە مەرگ و كۆتایی ژیان.

ئایا گەنجەكان پێویست دەكات 
ئەسپرین بخۆن؟

یەكێك لە دەرمانە باوەكان و گرنگەكانی 
ئەسپرینە.  خواردنی  مێشك،  جەڵتەی 
گرام  مللی   ٨٠ كەم  بڕی  بە  ئەسپرین 
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ڕوودانی 58 لە  بكات  پێشگیری  دەتوانێت 
كارەساتی جەڵتەی مێشك.

ئەو كەسانەی كە تەمەنیان لە سەروو ٦٥ 
ساڵیەوەیە و نەخۆشی دیكەیان لەگەڵدایە، 
وەربگرن،  ئەسپرین  لە  سوود  باشتروایە 
پێشووتری  كێشەی  مەرجێك  بە  بەاڵم 
خوێن بەربوونی گەدەیان نەبووبێت. بۆیە 
پێویستە ئەو كەسانە بە وریاییەوە مامەڵە 

لەگەڵ ئەم دۆخەدا بكەن.
خواردنی  پێویستە  دۆخێكدا  هەموو  لە 
ئەم دەرمانە لە ڕێگەی پزیشك و لەژێر 
ئەو  بهێنرێ.  بەكار  ئ��ەودا  چاودێری 
كەسانەی كە گەنجن نابێت بەبێ پرس 
و ڕای پزیشكی تایبەت حەپی ئەسپرین 
كە  دۆخێكدا  لە  مەگەر  بهێنن،  بەكار 
نەخۆشیی  و  درێ��ژخ��ای��ەن  نەخۆشیی 
پێشووتری تایبەت بە مێشكیان هه بووبێت.

بەم ڕێگایانە جەڵتە لە خۆت دوور 
بخەرەوە

بە  مێشك  بەربوونی  خوێن  و  جەڵتە 
شوێنی  هەندێك  لە  ئەگەر  ف��راوان��ی 
هەستیاری مێشكدا ڕووبدات لەوانەیە لە 
مردنی  هۆی  ببێتە  سەرەتادا  قۆناغەكانی 
نەخۆشەكە. بەاڵم زۆرێك لە نەخۆشەكان 
دەتوانن  پێویست  دەرمانی  خواردنی  بە 
لە ماوەی ٢ تا ٦ مانگدا بە شێوەیەكی 
ڕێژەیی بەرەو پێش بچن و دۆخەكەیان 
جەڵتەی  هەموو كات  بۆیە  ببێت.  باشتر 
مەرگ  كۆتاییەكەی  نییە  مەرج  مێشك 

بێت.
ئەوەیە  لێرەدا  دیكە  گرنگی  خاڵێكی 
بە خانەكانی  تایبەت  ناتەواوییەكانی  كە 
وەك  جەستەیی  ناتەواویی  و  مێشك 
و  فەرامۆشی  جەستە،  نیوەی  ئیفلیجی 
دەرەنجامەكانی  لە  قسەكردن  ناتەواوی 

ئەو جەڵتەیە دەبێت.
پێشگیری و ڕێگری لە جەڵتەی مێشك، 
دەبێت  و  پێویستە  و  گرنگ  كارێكی 
هاوسەنگی  وەخ��ت  پێش  نەخۆشەكە 
ئاگاداری  و  ڕابگرێت  خوێن  فشاری 
جگەرە  لە  واز  و  بێت  خوێن  چەوری 
بەدوور  خۆی  بێت  ژن  ئەگەر  بهێنێت، 
بگرێت لە حەپی دژەسكپڕی، و پێویستە 
بگیرێ.  لەبەرچاو  دڵ  نەخۆشییەكانی 
ڕژێمی  ڕێكخستنی  گرنگتر  له مانه 

وەرزش��ی  ئەنجامدانی  و  خ��ۆراك��ی 
هاوسەنگی  و  گونجاوه   و  ب���ەردەوام 
سەرجەم پێكهاتەكانی خوێنە. بەم شێوەیە 
دیاریكراو  سنوورێكی  تا  دەت��وان��رێ 
و  مێشك  جەڵتەی  بە  تووشبوون  ترسی 
بكرێتەوە  كەم  مێشك  بەربوونی  خوێن 
بە  لە كاریگەرییە خراپەكانی خۆمان  و 

دوور بگرین و بیگەیەنینە بنبەست.

جەڵتەی دڵ
هۆكارەكانی ترسی دەركەوتنی جەڵتەی 
كێشانی  خوێن،  چ��ەوری  وەك  دڵ، 
جووڵەیی،  ك��ەم  و  قەڵەوی  جگەرە، 
هەبوون،  هۆكارانە  ئەم  زەمانەوە  لەدێر 
ب��ەاڵم ئ��ەم��ڕۆ ب��ە ه��ۆی زی��ادب��وون و 
تەمەنی  هۆكارانەوه   ئەم  بەرفراوانبوونی 
پەیدابوونی جەڵتەی دڵ دابەزیوە و زیاتر 

لە گەنجەكاندا تێبینی دەكرێ.
میكانیكی بوونی ژیان و لێوانلێوبوونی لە 
هۆكارن  جووڵەیی،  كەم  و  تەكنۆلۆژیا 
مرۆڤدا  لە  لەش  كێشی  زیادبوونی  بۆ 
تەمەنی  دیكەوە  الیەكی  لە  هەروەها  و 
هۆشبەرەكان  ماددە  و  جگەرە  كێشانی 
ماددە  خ��وارەوە.  هاتوەتە  و  دابەزیوە 
ه��ۆش��ب��ەرەك��ان ، دەت��وان��ن دەم���ارە 
ساغەكانی دڵ باریك و ته سک بكه نەوە 
جەڵتەكە  هۆكاری  ڕاستەوخۆ  ئه مه ش 
جاران  بە  بەراورد  بە  هەروەها  دەبێت. 
بووە  پیس  زیاتر  دەورووب���ەر  ه��ەوای 
جەڵتەی  هۆكاری  پیسبوونەش  ئەم  و 
كەمبوونەوەی  دۆخە  ئەم  هەروەها  دڵە. 
ئۆكسجینی لەشی لێ دەكەوێتەوە و بەو 
بە ماسولکه ی  هۆیەوە خوێنی گەیشتوو 
دڵ كەم دەبێتەوە. بەم ڕیزبەندییە كەسەكە 
لە ترسناكیی ڕوودانی جەڵتەی دڵ دایە، 
ئازارێكیش  بە  هەست  ئەگەر  تەنانەت 

نەكات لە دڵیدا.

هۆرمۆنەكان
الی  دڵ  جەڵتەی  تووشبوونی  ئەگەری 
پیاوان و ژنان و هۆكارەكانی پەیدابوونی 
بەاڵم  یەكسانن.  گشتی  شێوەیەكی  بە 
و  ئیسترۆجین  وەك  پارێزەری  هۆرمۆنی 
پرۆجێسترۆن لە لەشی خانماندا تا ڕادەیەك 
لە دەركەوتنی كێشەكانی تایبەت بە دڵ 
ئەم  بڵێین  كەم دەكاتەوە. واتە دەتوانین 

یەكسانبوونە لە دوای تەمەنی نائومێدیەوە 
ڕوودەدات، چونكە لەو تەمەنەدا بڕی ئەو 
هۆرمۆنە پارێزەرانە بە ڕێژەیەكی بەرچاو 
نموونە  بۆ  ئەگەر  ب��ەاڵم  دادەب��ەزێ��ت. 
خانمێكی گەنج وەربگرین بە بەراورد بە 
پیاوێك دەردەكەوێت كە ترسی جەڵتەی 
دڵ لەپیاوەكەدا زیاترە وەك لە خانمەكە، 
وەك  تایبەت  هۆكارێكی  ئەگەر  ئەمە 
ئارادا  لە  كران  باس  پێشووتر  ئەوانەی 
وا  تایبەتیەكان  هۆكارە  بەاڵم  نەبێت. 
هەمان  گەنج  خانمێكی  كە  دەك��ەن 

ئەگەری تووشبوونی هەبێت.

فشار
یەكێكی دیكە لە هۆكارەكانی زیادبوونی 
فشارە  زیادبوونی  دڵ،  جەڵتەی  ترسی 
لە  تاكێك  هەر  ئەمڕۆی  ژیانی  لەسەر 
هۆی  دەبێتە  فشار  كۆمەڵگەكەماندا. 
نور  ن��اوی  بە  م��اددەی��ەك  ئازادكردنی 
هۆی  دەبێتە  ئازادبوونی  كە  ئەدرنالین. 
زیاتری  چڕبوونەوەی  و  خەستبوونەوە 
دەردراوی لەش وەك ئارەق. بۆیە ئەگەر 
ئەو  چڕبوونەوی  پێشتردا  لە  كەسە  ئەو 
زیادە  فشاری  هەبووبێت،  دەردراوەی 
دەیگەیەنێتە جەڵتەی دڵ. و جگە لەوانە 
خۆراكی  سیستمی  وەك  هۆكارەكانی 
خواردەمەنییە  خواردنی  و  نادروست 
و  نه رێنی  الیەنێكی  دەبنە  خێراكانیش 

زیادبوونی جەڵتەكە.
و  ڕازی���ك���ردن  ب��ۆ  دای��ك��ان  پێشتر 
لە  سوودیان  منداڵەكانیان  بەهێزكردنی 
میوەی جۆراوجۆر و خواردنی سروشتی 
ئێستا  بەاڵم  وەردەگ��رت،  ك��وردەواری 
شوكوالتە و خواردنە خێراكان جێگەی 
بە  پێویست  بۆیە  گرتووەتەوە،  ئەوانەی 
هیچ سەرسوڕمانێك ناكات ئەگەر بوترێ 
تەمەنی جەڵتەی دڵ دابەزیوە و هاتووەتە 

خوارەوە بۆ ناو گەنجەكان.
جەڵتەی  ڕوودانی  تەمەنی  پێشتر  ئەگەر 
ئەوا  بووبێت،  ساڵیدا   ٦٠ بۆ   ٥٠ لە  دڵ 
لەو كەسانەدایە كە  ئەو ڕووداوە  ئەمڕۆ 
تەمەنیان لە ٢٠ بۆ 3٠ ساڵیدایە و ڕۆژانەش 

گوێمان لەو بارودۆخانە دەبێت.

هەستەكانت كۆبكەرەوە و ئاگادار بە
دڵ،  ج��ەڵ��ت��ەی  گرنگەكانی  نیشانە 



M
ed

ic
in

e 
ری

ۆژدا
ن

55

ئازارێكی زۆر بەهێزە لە قەفەزەی سینەدا 
پێ  لەوانەیە  ئ��ازارە  ئەم  دەبێت،  پەیدا 
هەندێك  و  بگرێتەوە  دەستەكانیش  و 
ئازارەكەیان  جەستەش  دیكەی  جێگەی 
لەو  ئازار  بوونی  ڕاستیدا  لە  پێدەگات. 
بوترێ  ڕاستەوخۆ  نییە  مەرج  شوێنانەدا 

جەڵتەی دڵە.
لەگەڵ ئەو ئازارانەی كە باسمان كردن 
لە  دیكەیە  یەكێكی  ئارەقكردنەوەش 
خێراتربوونی  ه��ەروەه��ا  و  نیشانەكان 
لێدانەكانی دڵ لە نیشانەیەكی دیكەیەتی 
ئەگەر بە شێوەیەكی ناڕێكوپێك زیاد و 
كەم بكات. ئەڵبەتە مەرج نییە سەرجەم 
كاتدا  لەهەمان  هەموویان  نیشانانە  ئەم 

دەربكەون.
دڵ  جەڵتەی  نیشانەكانی  و  دڵ  ئازاری 
كەسە  ئەو  دەبێت  كە  ئێشە  بە  ئەوەندە 
بكات،  پزیشك  سەردانی  ڕاستەوخۆ 
تێدەگەن  وەها  كەس  هەندێك  چونكە 
كە پەنا بردنە بەر ماددەی هۆشبەر دەبێتە 
چارەسەر كە ئەمە وەها نییە، چونكە ئەمە 
دەكات  زیاتر  دەردەك��ە  ل��ەوەی  جگە 
نەخۆشەكەش دەخاتە تەنگە نەفەسییەكی 
بەردەوام و دوور و درێژه وه . ئەو كاتە 
لە هێڵكاریی وێنەی لێدانەكانی دڵدا ئەو 

گۆڕانكارییە خراپانە دەردەكەون.
ال  پرسیارەیان  ئ��ەو  ك��ەس  هەندێك 
لە  ئ��ازار  بوونی  ئایا  دەبێت  دروس��ت 
دەستی چەپدا، نیشانەی بوونی ئازارە لە 
دڵدا؟ لە وەاڵمدا دەڵێین ئازاری دەستی 
نەخۆشی  هۆكارەكەی  لەوانەیە  چەپ 
بێت لە شوێنەكانی دیكەی جەستە، بەاڵم 
نیشانەی  بوترێ  ناتوانرێ  تەواوەتی  بە 
ڕێژەی  بە  هەرچەندە  دڵ��ە،  نەخۆشیی 
كراوە.  تێبینی  كەسدا  هەندێك  لە   %١٠
بۆیە پێویستە لەو بارودۆخەدا پشت بەو 
ڕێژە كەمە نەبەسترێ و بەزووترین كات 
لەژێر  و  بكرێ  بۆ  تایبەتی  پشكنینی 

چاودێری پزیشكدا دەرمانی بدرێتێ.

و: هاژه  نەجمەدین
سه رچاوه :

/http://www.dw.de

ئیسرائیلی  پزیشکیی  تیمێکی 
ته کنۆلۆژیایه کی  له سه ر  ک��اری��ان 
ته کنۆلۆژیای  به   که   ک��رد،  بینین 
ناسراوه    3D گه رمیی  وێنه گرتنی 
له   پزیشکه کان  یارمه تیدانی  ب��ۆ 
هۆیه وه   به   نه شته رگه ریدا.  کاتی 
نه خۆشه که   ئه ندامه ی  ئه و  ده ک��رێ 
که   نه شته رگه ریدا،  له کاتی  ببینرێ 
له  به رزاییەکی دیاریکراوی به رده می 
بۆشاییدا  ل��ه   ن��ه ش��ت��ه رگ��ه ره ک��ان��دا 
ئه م  ده لێت  تیمه که   ده بێت.  دروست 
به  شێوه یه کی کلینیکی  ته کنۆلۆژیایه 
و  هێناوه   ب��ه ده س��ت  سه رکه وتنی 
به   واته   دووری  به  سێ  پزیشکه کان 
3D له  کاتی نه شته رگه ریدا توانیویانه  
ئه ندامه که ببینن کاتێک نه شته رگه ری 

بۆ ده که ن. 
ئالشینان برۆکهایمه ر که  به ڕێوه به ری 
ڤیو  ڕی��اڵ  کۆمپانیای  پزیشکیی 
ئیماجینه و سه رۆکی به شی قه سته ره یه 
له  نه خۆشخانه ی شنایده ری مندااڵن، 
ده ک��ات،  لێوه   باسی  شێوه یه   ب��ه م 
بایۆلۆژی  پێکهاته ی  ته کنۆلۆژیاکه  
ئه ندامه  دیاریکراوه که مان له  بارێکی 
ده دات،  نیشان  گونجاودا  سوریالیی 
ورده کارییه کانی  هه موو  ده کرێ  که  
هه سته کانت  ب��ه   ب��ۆی��ه  ب��ب��ی��ن��رێ، 
کوێی  له   په نجه ت  بزانیت  ده توانیت 
وێنه که وه  هۆی  به   و  ئه ندامه که دایه 
و  جووڵه کان  ئاڕاسته ی  ده توانیت 
کۆنترۆڵ  نه شته رگه رییه که   چۆنێتیی 
بکه یت. چونکه ئه م وێنه یه  وا ده کات 
ئه ندامه کانی  له   تێبگه یت  ج��وان 

جه سته  و مامه ڵه کردنیان. 
س��ی��س��ت��ه م��ی ک��ارک��ردن��ی��ش ل��ه م 
شیکارکردنی  به   ته کنۆلۆژیایه دا 
چڕکردنه وه ی  دوات��ر  و  داتاکانه  
ت��ی��ش��ک��ه ک��ان ل���ه  ش��وێ��ن��ێ��ک��ی 
نه شته رگه ردا  ب��ه رده م  دیاریکراوی 

که   ئه ندامه که ،  ت��ه واوی  بینینی  بۆ 
وێنه   و  ئێکس  تیشکی  داتاکانی 
ده کات  چاره سه ر  موگناتیسییه کان 
سێ  وێنه یه کی  به   ده ی��ک��ات��ه وه   و 
پارچه یه ک  ئ���ه وه ی  وه ک  دووری 
له   بێت  له بۆشاییدا وه ستاو  جه لی-ی 
دیاره  نه شته رگه ردا.  چاوی  به رده م 
به رفراوان  ئاسۆی  ته کنه لۆژیایه  ئه م 
ده کاته وه ،  نه شته رگه ریدا  له به رده م 
که  پێشتر نه ده کرا ئه مه  به  وێنه  دوو 

دوورییه کان بکرێ.
ب��ه ڕێ��وه ب��ه ری  ب��ێ��رک،  ی��ه ن��ات  د. 
له   دڵ  نه شته رگه ریی  په یمانگای 
نه خۆشخانه ی شنایده ر، ده ڵیت، ئه مه  
وێنه یه کی زیندوو و به رجه سته یه  که  
چونکه  ده یبینین،  ته کنۆلۆژیایه  به م 
به   شته کان  ڕاهاتووه   وا  ئێمه   چاوی 
3D ببینێت، هه رچه نده  پێشتر ئێمه  ته نیا 
ڕووته ختییه کان  وێنه   له سه ر  کارمان 
وا   دڵ��دا،  نه شته رگه ریی  له   ده ک��رد 
به رده م  له   بۆشاییدا  له   دڵه که   ئێستا 
هۆیه وه   به   و  وده یبینین  چاوماندایه  
ده ده ی��ن  ئه نجام  نه شته رگه رییه که  
شوێنی  س��ه ر  ده خ��ه ی��ن��ه   په نجه   و 
ناوچه که   کارلێکه کانی  و  دیاریکراو 

به  شێوه یه کی جوانتر ده بینین.
ته کنۆلۆژیایه  ئ���ه م  ب��اس��ه   ج��ێ��ی 
ب���ۆ پ��ش��ک��ن��ی��ن��ه دوای��ه ک��ه ک��ان��ی 
کۆرپه له ی  گه شه ی  چاودێریکردنی 

ناو سکیش به کار دێت.
پێویستی  ته کنۆلۆژیایه  ئه م  دی��اره  
له وانی  که   نییه   3D چاویلکه ی  به  
پێشوودا نه ده کرا وێنه ی 3D  به  بێ 

چاویلکه ی 3D ببینین.

نه ورۆز
سه رچاوه 

http://arabic.euronews.
 com

ته کنه لۆژیای وێنه گرتنی 
گه رمی 3Dی پزیشکی
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وەك ئاشكرایە بواری تەندروستی 
و پزیشكی، ساڵ بە ساڵ لە برەودایە. 
پیشەی پزیشكیی ددانیش بەرەو پێش 
پسپۆڕیی  الیەنی  چەندین  و  دەچێت 

لەم  باس  كە  ڕه نگە  گرتووە.  لەخۆ 
بیری  تەنیا  خوێنەر  دەكەین،  بوارە 
بچێت،  ددان��ەك��ان  تەندروستی  بۆ 
ددان،  پزیشكیی  پیشەی  خۆی  که  
دەگرێتەوە،  دیكە  الیەنی  چەندین 
ناو  تەندروستیی  بە  گرنگیدان  وەك 
ناو  تەندروستی  پەیوەندیی  و  دەم 
لەم  گشتییەوە.  تەندروستی  بە  دەم 
چەند  دەزانین  باش  بە  وای  باسەدا 
لەناو  ددانەكان  گرنگی  الیەنێکی 

پ��ارێ��زگ��اری��ان  و  بەگشتی  دەم���دا 
جەستەیەكی  دەستەبەركردنی  بۆ 

تەندروست بخەینە ڕوو.
كە  بێت  لەیاد  ئەوەشمان  با  هەروەها 
ددانەكانمان تەنیا بۆ ئەوە نین ئامڕازێك 
بن بۆ نانخواردن بەكاربێن یان بوونیان 
جوانیی  دەستەبەركردنی  بۆ  دەمدا  لە 
بەڵكو  ب��ێ،  م���رۆڤ  ڕووخ���س���اری 
گرنگیی زۆری دیكەی هەیە كە لەم 

باسەدا ڕوونیان دەكەینەوە. 

گرنگیی پیشەیی پزیشكیی ددان

د. سەعید عەبدوللەتیف*
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ئاراوە:  دێتە  پرسیارێك  باسەدا  لەم 
یەك  ئ��ەو  تەنیا  ددان��ەك��ان��م��ان  ئایا 
ئەگەر  جا  هەیە؟  كەڵكەیان  دوو 
 3٢ و  شیریی  ددانی   ٢٠ تەنیا  وایە 
ساڵ  پێنج  ماوەی  هەمیشەیی،  ددانی 
لە  كۆلێژدا،  لە  چییە  بۆ  خوێندنی 
كە  گشتی،  پزیشكیی  که   كاتێكدا 
هەموو  كێشەی  بە  دەدات  گرنگی 
یەك  )واتە  ساڵ  شەش  ماوەی  لەش، 
كۆلێژی  خوێندنی  لە  زیاتر  س��اڵ 

پزیشكیی ددان( خوێندنی ده وێت. 
ل��ەم ن��ووس��ی��ن��ەدا ه���ەوڵ دەدەی���ن 
بكەین،  ب��اس  ددان  گرنگییەكانی 
دەستنیشانكردنی  هۆیانەوە  بە  كە 
ڕوون  تەندروستی  كێشەیەكی  چەند 
پرسیارە،  ئەو  وەاڵمی  بۆ  دەبێتەوە. 
بە  دەده ن  گرنگی  ك��ۆل��ێ��ژه ک��ان 
گشت  دەم؛  ناو  و  ددان  كێشەكانی 
نەشتەرگەرییان  نەخۆشییه کانیان، 
كێشەیه کی  ه��ه ر  چ��ارەس��ەری  و 
ك��ێ��ش��ەی  وه ک  پ���ەی���وەن���دی���دار، 
ڕووپۆشە  دەم،  ناو  نەرمەشانەكانی 
و  گ��وپ  ن���اوه وه ی  لێو،  شانەكانی 
كێشەکانی  زم��ان،  ژێ��ر  ڕووم���ەت، 
ددانەكان،  ئێسكی  مەاڵشوو،  پووك، 
و  س����ەروو  ش��ەوی��ل��گ��ەی  ئێسكی 
كێشەی  وەك  خ��واروو،  شه ویلگه ی 
هه ر  یان  ئێسكانەدا،  لەو  شكاویی 
نەخۆشییەک كە دووچاریان دەبنەوە و 
چۆنێتی چارەسەركردنیشیان. هەروەها 
لێك- وه ک  گ��الن��دەك��ان،  كێشەی 
رژێنه کان كە به رپرسن لە ته ندروست 
ئه وانیش  ناودەم،  شانەكانی  مانەوەی 
و  گ��ەورە  گالندی  سێ  لە  بریتین 
یان گرنگیدان  سەدان گالندی ورد، 
ئەو  بۆ  ددانەكان  ڕاستكردنەوەی  بە 
ددان  ناڕێكیی  كێشەی  كە  كەسانەی 
شێوەی  كە  هەیە،  شەویلگەیان  و 
فرمانی  شیاوی  ب��اری  و  ڕووخسار 
هۆیه وه   به   ئاخاوتنیان  و  جویین 

ناسروشتییه .

لەم باسەدا هەوڵمانداوە گرنگی بوونی 
بە  هەمیشەیی  ددانی  و  شیری  ددانی 

بكەین. باس  تێروتەسەلی 
گرنگیی پزیشكی ددان وەك 

بوارانەدایە پسپۆڕی، لەم 
نەخۆشییەكانی  دەستنیشانكردنی   -١

دەم
هەر  ئەوەیە،  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگیی 
گۆڕانكارییەك که  لەناو دەمدا هه بێت 
شانەیه کی  هه ر  له   ڕوویدابێت  یان 
وات��ە  نەرمەشانەكاندا،  ی��ان  ڕەق 
چ  شەویلگە،  و  ئێسك  و  ددان  چ 
ڕووپۆشەشانەكانی ناو دەم و زمان و 
دەكرێ  بۆ  بەدواداچوونی  مەاڵشوو، 
هەبێت  پشكنینێك  هەر  بە  پێویستی  و 
یان  خوێن،  تاقیگه یی  پشکنینی  وه ک 
ئەنجام  بۆی  هتد،  و...  تیشكەوێنە 
گۆڕانكارییه ک  هه ر  بۆئەوەی  بدرێ، 
که  له  ناو دەم و دداندا که  ئەگەری 
بکرێ،  چاره سه ر  هه بێت،  ڕوودان��ی 
ک��ه  ه��ه ن��دێ��ج��ار ئ���ه م گ��ۆڕران��ان��ه 
دیكەی  گۆڕانكاری  بە  په یوه ستن 
جەستەی  دیكەی  كۆئەندامەكانی 
پزیشكەكە  ئ��ەگ��ەر  ج��ا  م��رۆڤ��ەوە. 
كە  ئ��ه وه ی  دەرئەنجامی  گەیشتە 
ته نیا  واتە  جێگەییه،  تەنیا  گۆڕانه که  
بەپێی  ئەوا  دەمن،  ناو  گۆڕانكاریی 
یان  دەك��ات،  چارەسەری  پێویست 
دەینێرێت بۆ پسپۆڕێکی ددانی تایبەت 
بە  پەیوەندیی  ئەگەر  خۆ  بوارە.  بەو 
كۆئەندامه كانی  ئه رکێکی  تێكچوونی 
ئەوا  هه بێت،  مرۆڤەوە  لەشی  دیكەی 
دەنێررێ  نەخۆشەكە  ڕاپۆرتێكەوە  بە 
که   پ��س��پ��ۆڕەی  پزیشکه   ئ��ەو  ب��ۆ 
بۆئه وه ی  کۆئه ندامه یه،  ئه و  پسپۆڕی 
یه کدی،  هاوكاریی  بە  هەردووکیان 
یه کجاره کی  دەستنیشانكردنی  بگەنە 
نەخۆشەكە،  ب���اری  و  حاڵەتەکه  
تاوه کو نه خۆشه که  نەكەوێتە گێژاوی 
چارەسەری  و  دەستنیشانكردنەوە 

گونجاوی بۆ ئەنجام نەدرێ.

و  ڕوو  و  دەم  نەشتەرگەریی   -٢
شەویلگە

که   ئەوەیە  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگیی 
هه ر  ی��ان  هەڵكێشانێك  ددان  ه��ەر 
ددان  و  ده م  ناو  نه شته رگه رییه کی 
ئەنجام  پێشکه وتوو  شێوەیەكی  بە 
ددانەوە،  پزیشكێکی  لەالیەن  بدرێ 
ددانێکی  هەڵكێشانی  له   نموونە:  بۆ 
و  سەخت  هه ندێجار  ك��ە  ژی��ری��دا 
بنه وه ی شەویلگە چەسپاوە،  نالەبار لە 
ئێسكی  ن��او  كیسی  ب��وون��ی  ی��ان 
شكاوی  چارەسەری  یان  شەویلگە، 
یان  سەروو،  و  خواروو  شەویلگەی 
پڕكردنەوەی  بە  كە  ددانێک  ه��ه ر 
بگرە  و  ناكرێ  چ��ارەس��ەر  ئاسایی 
ه��ه ن��دێ ج���ار ب��ە پ��ڕك��ردن��ەوەی 
نابێت.  باشی هه ر  ئەنجامی  ڕیشەییش 
پسپۆڕه که   پزیشکه   وا دا  بارێکی  له  
و  هەڵدەداتەوە  ددانەكە  بن  پووكی 
بنی  بن ددانەكە دەردەكات و  پیسی 
ڕەگەكەی چارەسەر دەكات و دواتر 
نه خۆشه که   كارە  بەم  دەیدوورێتەوە. 

ددانەكەی لەدەست نادات.
زۆر  گرنگییەكی  پسپۆڕییه دا  ل��ەم 
بە  ددانەكان  ڕواندنەوەی  بە  دراوە 
چاندنی  بە  ئەویش  نەشتەرگەری، 
كانزای تیتانیۆم لە شەویلگەدا و دواتر 
چه سپ  و  پەیوەست  پێوە  ددانێکی 
تەنانەت  ددانە،  چاندنی  ئەم  دەكرێ. 
بۆ ئەو كەسانەش ئەنجام دەدرێ كە 
یان  داوە  لەدەست  ددانەكانی  گشت 
بۆ ئه و که سانه ی که  ئێسك و پووكیان 
الوازه  و تاقمی ددانەكانیان جوان بە 
به   ناتوانن  و  نابێت  جێگیر  دەمیانەوە 
بخۆن،  خواردنه کانیان  ژه مه   ئاسانی 
كۆڵەكە   ٦ تا   ٤ چاندنی  بە  ئەویش 
و  سەروو  شەویلگەی  لە  هەریەك  لە 
ددانەكەی  تاقمی  دواتر  خ��واروودا، 
برغوو  بە  و  دەك��رێ  دروس��ت  بۆ 
چەسپ  كۆڵەكانەوە  بەم  تاقمەكە 
دەتوانێت  مرۆڤه که   بەمەش  دەكرێ، 
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نان 58 خۆی  ددانی  وەك  تاقمەكەی  بە 
بخوات.

3- دروستكردنی ددان 
كە  ئەوەیە،  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگیی 
ددانێك یان چەند ددانێك هەڵكێشرابن 
بە  پێویستی  بێت،  هۆیەك  هەر  لەبەر 
دروستكردنەوە دەبێت، بەپێی حاڵەت 
لە  وات��ە  نەخۆشەكە،  ئ���ارەزووی  و 
ددانە  دراوسێی  ددانانەی  ئەو  باری 
گونجاوی  ددانی  هەڵكێشراوەكان، 
تاقمی  پارچە  دەك��رێ.  دروست  بۆ 
ددانی بچووك یان ئەگەر نەخۆشەكە 
ئ���ارەزووی واب���وو ك��ە ددان��ەك��ەی 
بەڵكو  نەبێت،  تاقم  پ��ارچ��ە  وەك 
كیف  پزیشكەكە  ئەوا  ببێت  جێگیر 
بۆ دروست دەكات  ددانیی  پردی  و 
Crown+Bridge كە بە دەرمان ئەم 
ددانەكانی  بە  دەكرێت  چەسپ  پردە 
هەڵكێشراوەكانەوە.  ددانە  دراوسێی 
ددان��ەك��ان��ی  گشت  ئ��ەگ��ەر  ب���ه اڵم 
تەواوی  تاقمی  ئەوا  دابوو  لەدەست 

بۆ دروست دەكرێ.
و  نەبوو  ب��اش  پووكی  ئەگەر  خۆ 
و  نەجووڵێت  تاقمەكەی  ویستی 
بە  ئەوا  نەبوو،  باش  دارایشی  توانای 
نەشتەرگەری،  پسپۆڕی  هاوكاریی 
تاقمەكەی  ڕواندنەوە  بە  دەتوانرێ 
پێشەوە  لە  وەك  بكرێ  دروس��ت  بۆ 

باسمان كرد.
ن��ەش��ت��ەرگ��ەری��ی  و  ن��ەخ��ۆش��ی   -٤

Periodontics دەوروبەری ددان
كە  ئەوەیە،  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگیی 
بە  دەست  كاتێك  ددانەكان  پووكی 
پشتگوێخستن  هۆی  بە  دەكات  هەو 
ناو  پاكوخاوێنی  بە  گرنگینه دان  یان 
نەخۆشەكە  ڕێنمایی  پزیشكەكە  دەم، 
یەك  یان  دووجار  ساڵی  كە  دەكات 
ت��ا كلسی  ب��ك��ات،  ج��ار س��ەردان��ی 
نەمێنێتەوە،  ددانەكانەوە  بە  زیانبه خش 
ددانەكان  ئێسكی  و  پووك  چونكە 
ب��ەرەو  ددان��ەك��ان  و  دەك��ات  الواز 

لەقین دەچن و ئیدی لەدەست دەچن. 
بە  دەك��ات  پێویست  وا  جار  گەلێ 
پووكی  لە  بەشێك  نەشتەرگەریی 
ددانەكە ببڕێت، یان لە چەند بارێكی 
بێت  پشتگوێخرا  زۆر  كە  ئاڵۆزدا 
گەورەتر  نەشتەرگەریی  بە  پێویستی 
پێویستی  لەوانەیە  گەلێجار  و  دەبێت 

بە هەڵكێشانی چەند ددانێك بێت.
 Oral دەم  نەخۆشییەكانی   -٥

Pathology
گرنگی ئەم پسپۆڕییە ئەوەیە، كە هەر 
زامێك یان لوویه ک یان دوومه ڵێک یان 
هەر بارێكی دیكە كە دووچاری شانە 
لەم  بێتەوە،  دەم  ناو  ڕووپۆشەكانی 
بە  له  شانەكان  نموونەیه ک  پسپۆڕییەدا 
نەشتەرگەری وه رده گیرێ و دەنێررێ 
وردبینیی  بۆ  تایبەت  تاقیگەی  بۆ 
هیستۆپاسۆلۆژی  شانەیی  بڕگەی 
به   وات���ا   Histopathology
پشكنینیان  شانه کان،  توێکاریکردنی 
شێوەیە  ب��ەم  ب���درێ.  ئ��ەن��ج��ام  ب��ۆ 
ئەو  بۆ  گونجاو  دەستنیشانكردنی 
نەخۆشە دەدۆزرێتەوە، ئاخۆ ئەو لووه  
"بێوەی"ە  زامە  و  دووم��ه ڵ  ئەو  یان 
Benign Tumor یان نه ویستراو و 
ئەوەی   .Malignant tomor پیسه
شایانی باسە، لە كۆلێژەكانی پزیشكی 
تا  دەدرێ  الیەنە  بەم  گرنگی  ددان، 
الیەنی  بەم  بن  ئاشنا  خوێندكاران 

پسپۆڕییە.
٦- پزیشكی ددانی مندااڵن

كە:  ئەوەیە  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگی 
شیرەخۆرییەوە  تەمەنی  لە  هەر  منداڵ 
پێویستە گرنگی بە ددانەكانی بدرێ. 
تەمەنەوە،  مانگی  ش��ەش  لە  وات��ە 
ب��ڕەری  ددان���ی  دوو  ی��ەك��ەم  ك��ە 
ش��ی��ری ل��ە ش��ەوی��ل��گ��ەی خ���واروو 
ددان،  پزیشكی  دەرده هێنێت،  سەر 
گشت  و  باوكان  و  دایكان  ڕێنمایی 
بەخێوكاران دەكات لە دایەنگاكانیش 
ساواكان  ددانی  بە  گرنگی  بۆئەوەی 

چاودێرییەكی  جۆرە  چونکه  بدرێ، 
ئەوا  نا،  ئەگەر  پێویستە،  تایبەتییان 
منداڵییەوە هەموو ددانەكانیان  لە  هەر 
دووچاری  و شەكرەوە  شیر  هۆی  بە 
كلۆربوون دەبنەوە و هەر زوو ددانە 
كە  دەده ن،  لەدەست  شیرییەكانیان 
لە  چونکه  گرنگە،  زۆر  مانەوەیان 
ددانێكی  شیرییدا،  ددانێكی  هەر  ژێر 
دیاریكراودا  تەمەنێكی  لە  هەمیشەیی 
دەبێت  ئ��ام��ادە  و  دەبێت  دروس��ت 
تەمەنی  ل��ە  ئه مه   دەرك��ەوت��ن،  ب��ۆ 
پێدەكات  دەس��ت  ساڵییەوە  ش��ەش 
ددانە  لە  ددان  بە  ددان  نۆره،  بە  تا 
دەكەن  لەقین  بە  دەست  شیرییەكان 
و تاكو تەمەنی ١٥-١٦ سااڵن گشت 
هەمشەیی  ددانی  شیرییەكان،  ددانە 
ددانە  بە  پاڵ  ده گ��رن��ه وه   جێگەیان 
ڕەگ��ەك��ەی  و  دەن��ێ  شیرییەكەوە 
ئینجا  و  دەیلەقێنێت  و  دەتوێنێتەوە 
ناو  دەكەوێتە  خ��واردن،  زەب��ری  بە 
دەمەوە، یان ئەگەر كێشەی دروست 
پزیشكی  ناچار  ن��ەك��ەوت  و  ك��رد 
ددان��ە  تا  هەڵدەكێشێت  بۆ  ددان، 

بگرێتەوە. جێگەی  هەمیشەییەكە 
شیرییانە  ددان���ە  ئ��ەم  ج��ار  گ��ەل��ێ 
هێشتا  كە  كەوتنیان  وادەی  پێش 
پێش  وات��ا  م���اوە،  ساڵێكی  چ��ەن��د 
ژێری  هەمیشەییەكەی  ددانە  ئه وه ی 
تا  بکات  دروس��ت��ب��وون  ب��ه   ده س��ت 
شیرییه که   ددانه   بگرێتەوە،  جێگەی 
ددانی  پزیشكی  جا  دەبێت،  كلۆر 
دەكاتەوە،  پڕ  ددانانە  ئەو  مندااڵن، 
له   شیری  ددانی  هەڵكێشانی  چونكە 
ژێری  ددانەكەی  هێشتا  كە  کاتێکدا 
لەوانەیە  هاتن،  بۆ  نەبێت  ئ��ام��ادە 
سەختی  بە  زۆر  هەمیشەییەكە  ددانە 
بگرێتەوە  خ��ۆی  ش��ی��اوی  جێگەی 
لە  ناڕێكی  بە  ئەوەی  هۆی  ببێتە  و 
منداڵەكە  واتە  دەربكەوێت،  دەمدا 
لە  ده بێت  ناڕێكی  كێشەی  تووشی 
ددان و جووتبوونی ددانەكان و ڕیز 
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جار  هه ندێ  كە  پێکه وه   وه ستانیان 
ددان  بە  پێویست  چارەسەریان  بۆ 

ده بێت. دروستكردنەوە 
 Preventive پارێزی  ددان   -٧

Dentistry
كە  ئەوەیە  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگیی 
تەندروستیی  پارێزگاریی  بۆ  هەوڵدانە 
كە  ئاشكرایە  وەك  ددان،  و  دەم 
خۆپاراستن چاكترە لە چارەسەكردن، 
پسپۆڕییە  ئ��ەم  ڕوان��گ��ەی��ەوە  ل��ەو 
ڕێچكەی گرتووە. گرنگی دەدات بە 
پارێزگاریی ددانەكان هەر لە تەمەنی 
ساوایان  باخچەی  تا  مانگییه وه   شه ش 
پێویست  ڕێنمایی  قوتابخانەكان،  و 
پێشكەشی گشت بەخێوكاران دەكات: 
سەرپەرشتیاران  مامۆستایان،  باوان، 
باخچەی  و  دایەنگە  كارمەندانی  و 
ساوایان و قوتابخانە و خوێندنگەكان.

٨- ڕاستكردنەوەی ددان
گرنگیی ئەم پسپۆڕییە ئەوەیە كە هەر 
ددانەكان  خواربوونی  كێشەیەكی 
ه��ەوڵ دەدات  چ��ارەس��ەر دەك��ات، 
ه��ەردوو  سااڵندا   ٦-١٥ تەمەنی  لە 
هەمیشەیی،  و  شیری  ددانەكە  جۆرە 
ڕێک بن و شوێنیان گونجاو بێت، به  
تایبه ت بۆ ئەو مندااڵنەی كە هەر لە 
سەرەتاوە دووچاری كێشەی دزێویی 
لێره دا  دەب��ن��ەوە،  جووتبوون  ددان 
دەگرێته  گونجاو  ڕێوشوێنی  پزیشک 
ددانانە  ئەو  کردنه وه .  ئاسایی  بۆ  بەر 
پێویستە  ك��ە  دەك���ات  دەستنیشان 
هەمیشەییەكان  ددانە  تا  هەڵبكێشرێن 
بگرن  خۆیان  جێگەی  ڕێكوپێكی  بە 
و  ددان  خواربوونی  كێشەی  لە  و 
ڕزگاری  جووتبوون  ددان  دزێویی 
ببێت. بەاڵم ئەوەی سەردانی پزیشكی 
ددان نەكات، یان ئەم الیەنە پشتگوێ 
بخات، دووچاری ئەو كێشەیە دەبێتەوە 
و تا درەنگتریش بەپیر ئەو كێشەیەوە 
بچێت چارەسەرەكە ئاڵۆزتر دەبێت و 
ماوەیەكی  ڕاستكردنەوەكە  پڕۆسەی 

زیاتری دەوێت.
ددان  چ�������ارەس�������ەری   -٩

Conservative Dentistry
هەر  ئەوەیە  پسپۆڕییە  ئەم  گرنگی 
کاتی  زووترین  لە  كلۆر،  ددانێكی 
كلۆربوونیدا که  زۆربەی ڕووی ددانه  
چارەسەر  دەگرێتەوە،  ه��اڕەڕەك��ان 
ئه ویش  و  بكرێنەوە  پڕ  واتە  بکرێن، 
ئەندازه یی  چاڵێكی  ئ��ه وه ی  دوای 
ئامادە  دانه که دا  کلۆری  له   گونجاو 
دەكرێ بە هه ڵكۆڵین و پاككردنەوەی 
لەوەی  جگە  كلۆرییەكە.  ناو  هەموو 
كلۆری  ئەگەر  دیكە،  ددانێكی  هەر 
چارەسەری  هەبێت،  ئاڵۆزیی  ی��ان 
كە  كلۆرییانەی  ئەو  وات��ە  دەك��ات 
که وتوونه ته   و  ده رنه که وتوون  هێشتا 
خۆ  ددانەكانەوە.  نێوان  یان  قوواڵیی 
ئەگەر كلۆرییەكە زۆر دابەزبێتە سەر 
پزیشكی  ئ��ەوا  ددان��ەك��ە،  كرۆكی 
ڕیشەیی  چ���ارەس���ەری  ددان���ەك���ە 
پاككردنەوەی  واتە  دەكات  ددانەكە 
ئه ویش  ددانەكە،  ڕەگی  ناو  بۆشایی 
ب��ە دەره��ێ��ن��ان��ی ه��ه م��وو ك��رۆك��ی 
 Root دەوت��رێ  پێی  كە  ددانەكە 
 Endintic یان   Canal therapy
كرۆكی  جێگەی  لە   ،treatment
ددانەكە بۆشایی ڕەگەكە بە دەرمانی 
بە  ئەویش  دەكرێتەوە،  پڕ  تایبەت 
بە  پشتبەستن  به   و  سەردانێك  چەند 

ددانەكە. وێنەی  تیشكە 
ئەوەی شایانی باسە، ئەم پسپۆڕییانەی 
وەك  هەریەكەیان  ك��ردن،  باسمان 
زانستێكی پزیشكیی سەردەم، گرنگی 
كۆلێژی  لە  و  دراوە  پێ  زۆری��ان 
لە  جیهاندا  زانكۆكانی  ددانەكانی 
پسپۆڕییەكی  چەند  پسپۆڕییەك  هەر 
ماستەر  خوێندكاری  كە  هەیە  ورد 
ب��ڕوان��ام��ەی  و دك��ت��ۆرا دەت��وان��ن 
یەكە  هەر  بهێنن،  تیادا  جۆراوجۆری 
خاڵێكی  خۆی.  پسپۆڕییەكەی  بەپێی 
بەكارهێنانی  كە  ئ��ەوەی��ە  دیكەش 

لە هەندێك واڵت 
بەكارهێنانی ددان 
لە جێگەی پێناسی 
كەسێتی کاری له سه ر 
ده کرێ، ئەویش بە 
دانانی خه پله یه کی 
پالستیكی که  ده خرێته  
ناو ده مه وه  و داوا 
ده کرێ گازی لێ 
بگیرێ، مۆری مەاڵشوو 
و ددانه کانی له سه ر 
تۆمار ده بێت که  خه پله  
پالستیکییه که  دوو 
ژمارەی لەسەر ده بێت، 
یه کێكیان ژمارەی 
كەسێتیی که سه که یه  
و ژمارەكەی دیكەش 
ئاماژە بە بنكەکه  و 
خێزانی که سه کە و  
هەموو زانیاریییه کانی 
دیکه ی که سه که  
ده کات
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پزیشكیی 58 جیاجیای  بواری  لە  لەیزەر 
گرنگیی  تایبەت  ئامێری  بە  دداندا، 

زۆری پێدراوە.

گرنگیی ددانی هەمیشەیی و 
بوارانەدایە: لەم  شیرییەكان 

١- نانخواردن )جوین( 
لە  بریتییە  ن��ان،  جووینی  پڕۆسه ی 
پاروو  فرمان  بە سێ  واتە  بڕگە،  سێ 
ورد دەكرێت و ئامادە دەكرێ تا بە 
لیك  یارمەتی  به   گونجاو  شێوەیەكی 
پارووەكە  بتوانێ  ببێت و مرۆڤ  تەڕ 

قوت بدات.
لەوەی  جگە  تەڕبوونە،  پ��اروو  ئەم 
ی��ارم��ەت��ی��دەرە ب��ۆ ق��ووت��چ��وون��ی 
پلەی  یەكەم  هەمانكات  پارووەكە، 
خواردەمەنییە  هەرسكردنی  پرۆسەی 
ڕوودەدات،  هەرسدا  كەناڵی  لە  كە 
ناو  ئەنزیم-شیكاری  بە هۆی  ئەویش 
گەردیلە  فرە  شەكری  كە  لیكەوە 
گەردیلە،  تاك  شەكری  بۆ  دەگۆڕێ 
دەمدا  لە  نان  پارچەیەك  كە  هەربۆیە 
دەبێت،  تەڕ  لیک  به   و  دەمێنێتەوە 
نانه که   شیرینیی  تامی  بە  هەست  بەمە 
بووە  نانه که   نیشاستەی  واتا  دەكرێ، 

بە شەكر.
یارمەتیی هەرسكردن  -٢

سێ  بە  كە  خ��ۆراك،  وردكردنی  بە 
قرتاندنی  یه که م  ڕوودەدات،  فرمان 
Incisingی  بڕینی  وات��ا  پ���اروو 
ددانەكانی  به   خۆراكه که   به شێکی 
دووه م  ب��ڕه ره ک��ان.  به   وات��ا  پێشەوە 
لوقمه   پچڕاندنی  یان  لێکپچڕاندن 
وه ک  ده م  ن���او  خ���ۆراک���ه ک���ه ی 
هەندێك  یان  گۆشت  ڕیشاڵه کانی 
كەڵبەكان  بە  كە  دیكە  خۆراكی 
هاڕینیان  سێیه م  دەدرێ،  ئەنجام 
ه��اڕەڕەك��ان  بە  كە  یه کدا  به سه ر 
پڕۆسەیە  سێ  بەم  دەدرێ.  ئەنجام 
و  دەك��رێ  ورد  ج��وان  خۆراكه که  
خۆراكە  ئەم  جا  گەدە.  بۆ  دەنێررێ 

هێنده   بجوورێ،  جوانی  بە  چه ندێک 
پڕۆسەی  لە  دەدات  گەدە  یارمەتیی 
ئاسانیی  بە  گەدە  واتە  هەرسكردندا، 
هەرس  ه��اڕڕاوەك��ە  ج��وان  خۆراكە 
نابێت،  هیالك  پێوەی  زۆر  و  دەكات 
لە  ناکه ن  پەلە  كە  كەسانێك  بۆ  ئەمە 
ددانەكانیشیان  و  جوویندا  خواردن 
ڕووی  له   چ  ژم��اره وه   ڕووی  له   چ 

بن. لەبار  تەندروستییه وه  
3- جوانی

لەدەستنەدانیان،  و  ددانەكان  بوونی 
پێشەوە،  ددان��ەك��ان��ی  تایبەتی  ب��ە 
لەسەر  هەیە  زۆری  كاریگەرییەكی 
هەرچەندە  ڕووخسار.  و  ده م  شێوەی 
و  خرێنە  واتە  پشتیشەوە،  ددانەكانی 
هەمان  بۆ  گرنگن  پێشەخرێنەكانیش 
تەنیا  بە  چونکه  ئه ویش  مەبەست. 
جوانییە  ئەم  ددانەكان  دەركەوتنی 
لەناو  بەڵكو بوونیان  ناكات،  دروست 
دەمدا ڕۆڵی گرنگی هەیە بۆ شێوەی 
ئ��ەوەی��ە  ئ��ەوی��ش  م���رۆڤ،  ڕووی 
پاڵپشت  وەك  بەگشتی  ددان��ەك��ان 
و  )لێو  ڕوو،  ماسولكەكانی  بۆ  وان 
یان  لێو  لەدەستدانیان،  ڕووم��ەت(، 
ڕوومەت دەچێ بە قووڵدا و شێوەی 

ڕووخساری مرۆڤ تێك دەدات.
دوو  هەر  ددانەكانی  دیكە،  خاڵێكی 
و  چەناگە  لەوەی  ڕێگرن  شەویلگە، 
ده م  کاتی  له   خ��واروو  شەویلگەی 
واتە  ببێتەوە،  ژوور  بەرەو  نووقاندندا 
واتایەكی  بە  ببێتەوە.  لووت  نزیك 
پارێزگاریی  ددانەكان  بوونی  دیكە 
بن  ب��ۆ  چەناگە  ن��ێ��وان  م���اوەی  ل��ە 
لووت دەكات، كە سێیەكی دووریی 

مرۆڤە. ڕووخساری 
٤- باری دەروونیی لەبار

جوانیی  وات��ە  س��ەرەوە  خاڵەی  ئەو 
ددانەكان  مانەوەی  بە  كە  ڕووخسار، 
ئەوەی  بۆ  هۆكارە  دەبێت،  دەستەبەر 
لەناو  و  تەمەنێكدا  هەموو  لە  مرۆڤ 
ماڵ و هاوەاڵن و قوتابخانە و فەرمانگە 

و كۆمەڵدا، كاتێك كە ڕووخسارێكی 
دەروونی  بارێكی  بە  هەیە،  شیاویی 
بكات،  ه��ەڵ��س��وك��ەوت  ل���ەب���ارەوە 
هاوەڵەكانی  بوو  منداڵ  ئەگەر  نەك 
ناشیرینیی  له به ر  بكەن  پێ  گاڵتەی 
گەورەبوونیدا  له   یان  ددانی،  و  ده م 
دەست  زه رده خه نه ،  بچووکترین  به  
ددانە  نەبادا  بگرێت،  دەمییەوە  بە 
یان  كلۆرەكەی  ددانە  یان  كەلەكەی 

دەربكەوێت. زەردەكەی، 
٥- قسەكردن: ئاخاوتن: گۆكردن

زمانی،  فۆنێمی  و  ده ن��گ  چەندین 
به   دەبن  دروست  ئاخاوتندا  لە  که  
جوانی  به   ددانەكانه وه   بوونی  هۆی 
دروست ده بن، واتا بوونی ددان زۆر 
لەبار  شێوەیەكی  بە  تاوه کو  پێویستە 
بۆ  بێن.  پێك  فۆنێمانه   و  ده نگ  ئه و 
/ڤ/  وەك/ف/،  ده نگەكانی  نموونە 
ناسراون،  ددان  و  لێو  دەنگەكانی  بە 
پێکه وه   ددان  به   و  لێو  بە  چونكە 
دروس���ت دەب���ن و گ��ۆ دەك��رێ��ن. 
/س/،  وەك  ده نگەكانی  ه��ه روه ه��ا 
/ت/، /د/، /ث/، /ش/ بە دەنگەكانی 
بە  چونكە  ناسراون،  ددان  و  زمان 
دروست  ددانەكانەوە  و  زمان  هۆی 
دەبن و گۆ دەكرێن. جگە لەوەی لە 
گوتندا،  گۆرانی  لە  یان  قسەكردندا، 
ئامێری میوزیكی وەك  یان له  ژه نینی 
سەكسیفۆن،  وه ک  و  ئێرانی  شمشاڵی 
ددان زۆر پێویسته. ئه مه  جگه  له وه ی 
ده رکردنی ده نگی فیکه ، به  بێ بوونی 

ددان ئه نجام نادرێ.
٦- گەستن: گازلێگرتن

بە ددانەكانمان دەتوانین گاز بگرین، 
چ به  هێواشی و سووكی، وه ک ئه وه ی 
لەگه ڵ  و خۆشەویستیدا  ناز  كاتی  لە 
منداڵ و ساواكاندا ئه نجامی ده ده ین، 
که  وەك دەربڕینی سۆزه  بۆ مندااڵنی 
ژیكەڵە، چ گازی بەهێز، كە ده کرێ 
وەك ئامڕازێكی بەرگریی بەكار بێت 
كەسدا،  دوو  نێوان  كێشەی  لەكاتی 
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و  ئامادەیە  هه میشه   ئامێرێکی  که  
و  كاریگەر  و  ئ��ام��ادە  و  بێدەنگ 

خۆڕاییە.
٧- پزیشكی ددانی دادوەریی

باسمان  كە  س��ەرەوە  لە  خاڵەی  ئەو 
دەكێشێت.  ڕام���ان  گەستن،  ك��رد 
پێست  لەسەر  شوێنگەستن،  چونکه 
نیشانەیەك  وەكو  م��رۆڤ،  ڕووی  و 
لێوار  جێگەی  و  ده ک��ه وێ��ت،  دی��ار 
پێست  لەسەر  ددان��ەك��ان  تیژیی  و 
دەردەكەوێت، به  به راوردکردنی ئه و 
مۆره ی که  گه ستنێک تۆماری ده کات 
و وه رگرتنی مۆری گه ستنی که سانی 
بکرێ  به راورد  گومانلێکراو، ده کرێ 
و بزانرێ ئه وه  ئه و که سه یه  یان نا که  
یارمەتی  و  داوه   ئه نجام  گه ستنه که ی 
وااڵكردنەوەی  بۆ  دەدات  دادوەریی 

كێشە.
جگە لە جێگەی گەستن، ئەو قاڵبانەی 
دەمێنێتەوە،  ددان  پزیشكی  ل��ەالی 
ناوی نەخۆش و  لەگه ڵ تۆماركردنی 

و  نه خۆشه که   دیكەی  زانیارییەكانی 
ده کرێ  که   ددانەكانی،  تیشكەوێنەی 
فۆڵده ری  له ناو  و  كۆمپیوتەر  لەسەر 
تایبه تکراودا هه ڵبگیرێن، یان له  پەڕاو 
هه ڵبگیرێن،  نەخۆشەكاندا،  فایلی  و 
كێشەی  بۆ  دەدات  دادوەر  یارمەتی 

له و جۆره.
با  ددان  ک��ه   ل���ه وه ی  جگه   ئ��ه م��ه  
كەللەسەری  هی  وه ک  بێت  کۆنیش 
م���ردوو و ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی ل��ەن��او 
له   كە  ئ��ەوەی  ه��ۆی  بە  گ���ۆڕدان، 
داخراو  بۆشاییەكی  دداندا  كرۆكی 
مینا  بە  پارێزراوە  بۆشاییه کی  و  هه یه  
ددانەكان،  چیمەنتۆی  و  عاج  به   و 
بۆ  وەربگیرێ  لێ  كەڵكی  دەتوانرێ 
وه رگرتنی  و  جین  دەستنیشانكردنی 
خاڵێكی  ک��ه   لێیانه وه ،  ق��ەدەخ��ان��ە 
گرنگی دیكەیه  و ددانه که ن كێشەی 

دادوەریی وااڵ دەكەنەوە.
ئێسكی شەویلگە ٨- گەشەكردنی 

بیست  گ��ۆڕان��ك��اری��ی  پ���ڕۆس���ەی 

لەگەڵ  منداڵ،  شیرییەكه ی  ددان��ە 
ددانە  تا  تەمەندا،  بەرەوپێشچوونی 
بۆ  گرنگن  هۆكاری  هەمیشەییەكان، 
ئێسكی  گەورەبوونی  و  گەشەكردن 
ه����ەردوو ش��ەوی��ل��گ��ەی س���ەروو و 

خواروو.
دەوروب��ەری  ئێسكی  هێاڵنه وەی   -٩

ددانەكان و ڕێگرییان لە پووكانەوە
ئێسكی  ددان����ەك����ان،  م���ان���ەوەی 
بە  بەاڵم  دەهێڵێتەوە،  دەوروب��ەری��ان 
ددانەكان  زووت��ر  هەتا  پێچەوانەوە 
ئێسكانە  ئەو  زووت��ر  بچن  له دەست 
شەویلگە  ئێسكی  و  دەپووكێنەوە 

الوازتر دەبێت.
ت��ۆڕی دەوروب���ەری  م��ان��ەوەی   -١٠

ددانەكان
خاڵێكی گرنگ بۆ مانەوەی ددانەكان 
كە  تۆڕەیه  ئ��ەو  بوونی  زاردا،  لە 
و  ددانەكانەوەیە  ڕەگی  دەوری  بە 
چیمەنتۆی ددان دەبەستێتەوە بە ئێسكی 
تۆڕە،  ئەو  مانەوەی  دەوروبەریەوە. 
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ده ماره خانەكانی 58 مانەوەی  بۆ  هۆكارە 
گۆشە  كە  تۆڕەكە،  ڕیشاڵەكانی  ناو 
ئەو  و  تیایە  بەركەوتنی  ت��ەوژم��ی 
هەستە  هۆی  بە  دەگوێزێتەوە  هەستە 
مرۆڤ  مێشكی  بۆ  دەم��ارەك��ان��ەوە 
خ��واروو  شەویلگەی  هۆیەوە  بە  تا 
واتە  داخستندا،  و  كردنەوە  دەم  لە 
له سه ر  ددانه کاندا  جووتبوونی  له  
شوێنی  ب��ۆ  بگەڕێتەوە  ی��ه ک��ت��ری، 
كەوانەی  جووتبوونی  گونجاوی 

ددانەكانی هەردوو شەویلگە.
١١- هزر و بیری باشتر

م��ان��ەوەی ژم��ارەی��ەك��ی زی��ات��ر لە 
ددانەكان لە دەمدا، باشتر پارێزگاریی 
واتە  دەكات،  بیركردنەوە  هەستی  لە 
كە  خستووە  دەری��ان  توێژینەوەكان 
لەدەست  ددان  زۆرتر  و  زووتر  هەتا 
شت  و  بیركردنەوە  هێزی  چووبێت، 
كەواتە  دەبێت.  زیاتر  لەبیركردن 
لە  باشتر  ژم��ارەی��ەك��ی  م��ان��ەوەی 
مرۆڤ  بیری  و  مێشك  ددان��ەك��ان، 

باشتر دەكەن.
زانینی  بۆ  یارمەتیدەرە  ددان   -١٢

تەمەن
لە  ددان��ە  هەر  كە  ئ��ەوەوە  هۆی  بە 
خرێنەكان  و  پێشەوە  ددان��ەك��ان��ی 
كەڵبەكان،  و  خرێنەكان  پێشە  و 
لە  چ  و  ش��ی��ری��دا  ددان����ی  ل��ه   چ 
شێوەی  بە  هەمیشەییەكاندا،  ددان��ە 

ددان  پزیشکی  و  ته مه نن  خشتەیەکی 
لە  دەركەوتنیان  کە  ئاشنایە،  پێی 
زاردا لە كاتی دیاریكراوی خۆیدا چ 
لە ٦ مانگییەوە كە یەكەم دوو ددانی 
خواروو  شەویلگەی  شیریی  بڕەڕی 
دەردەكەوێت، تا تەمەنی سەروو ١٥ 
هەمیشەیی  خرێنەی  دووەم  كە  ساڵ، 
دواتر  دەبن،  و جێگیر  دەردەكەوێت 
ددانه   هه موو  ساڵی   ٢٨ ته مه نی  تا 
جێگیر  زاردا  ل��ە  هەمیشەییه کان 
دەتوانێت  ددان  پزیشكی  به مه   دەبن. 
که سە  ئەو  تەمەنی  باش  تاڕادەیەكی 
که م  جیاوازییه کی  له گه ڵ  بزانێت، 
بۆ  ی��ان  منداڵ.  الی  له   مانگدا  له  
به   الو  و  هه رزه کار  ته مه نی  زانینی 
هۆی ددانی هه میشه ییه وه  که لەوانەیە 
ساڵدا  ل��ه   ج��ی��اوازی  ج��ار  ه��ه ن��دێ 
به   به اڵم  بكەویت،  پاش  و  پێش  و 
دیاری  پێ  ته مه نی  شێوه یه کی گشتی 
واتە  دیكەش  ددانی  چوار  ده کرێ. 
ساڵییەوە   ١٨ دوای  له   ئه قڵ،  ددانی 
كێشە  ئەمەیان  هه ندێجار  دەردەچن. 
بۆ كەسەكە دروست دەكات لەكاتی 

دروستبوونیاندا.
١3- چێژوتام وەرگرتن لە خۆراك

ئەوە شتێكی ئاساییە و هەموو كەسێك 
و  كەسێك  هەر  دەك��ات  بەوە  درك 
لە  چ��اك  ژمارەیەكی  كاتێك  ه��ەر 
ددانەكان لە زرادا هه بن و بێ كێشە 

ئەو  بێت،  لەبار  جووتبوونیان  و  بن 
نان  كێشە  بەبێ  و  خۆشی  بە  كەسە 
خواردنەكەی و جوین ئەنجام دەدات 
و تام و چێژ له  خواردن وەردەگرێت.
دەوروب��ەری  و  پووك  مانەوەی   -١٤

ددانەكان بە دروستی
كێشە  دەمدا،  لە  بمێنێتەوە  ددان  گەر 
ددانەكان  دەوروب��ەری  و  پووك  بۆ 
پێچەوانەوە  ب��ە  نابێت.  دروس���ت 
بۆ  هۆكارە  ددانێك  چەند  كێشانی 
یان  ددانەكان،  كەوانەی  خواربوونی 
دیكە  ددانەكانی  دووركەوتنەوەی 
كە  دەكات  وا  ئەمەش  یەكدی.  لە 
زەبر  و  نێوانیانەوە  بپەسترێتە  خۆراك 
و  بكات  هەو  و  بگه یه نێت  پووك  بە 
كێشەی جۆراوجۆر دروست بكات.

ئاسایی ١٥- جووتبوونی 
دەكات  وا  ددانەكان،  دەستنەدانی  لە 
هێڵی  لەسەر  هەموویان  ددانەكانی 
هێڵی  و  بمێننەوە  خۆیان  ئاسایی 
ه��ەردوو  ددان��ەك��ان��ی  جووتبوونی 

بمێنێتەوە. ئاسایی  بە  شەویلگە 
له   شەویلگە  مانەوەی جومگەی   -١٦

باری ئاسایی خۆیدا
گەر بێتو ددانەكانت لەدەست بدەیت، 
یان خوار ببن، جووتبوونی ددانەكان 
ببێتە  ڕه نگه  نەمێنێتەوە،  ئاسایی  بە 
شەویلگە  كە جومگەی  ئەوەی  هۆی 
ببێت و  بۆ دروست  T.M.J كێشەی 

تێكچوونی ڕەنگی ددانەكان، بە هۆی بەكارهێنانی دەرمانی 
تێتراسایكیلنه وه ، لە ماوەی دووگیانیدا، یان که  درابێت به 
منداڵی شیرەخۆرە، كە تێكەڵ بە شانەكانی مینا و عاجی 
ددان دەبێت لە قۆناغی پێكهاتنیاندا و ڕەنگی ددانەكان 
بەپێی بڕی دەرمانەكە و كاتی بەكارهێنانی كاڵی و تۆخێتی 
له  مینای دداندا ده رده که وێت. جا بۆئەوەی ئەم جۆرە 
كێشەیە ڕوونەدات، باشتر وایە ئەو دەرمانە وەرنەگیرێ لە 
الیه ن ژنانی دووگیانه وه  یان منداڵی خوار تەمەنی 12 ساڵ
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هه ندێجار  و  ده بێت  ئازاری  و  ئێش 
مانەوەی  بۆیە  ده کات،  قرتیش  قرتە 
هه ڵنەكێشانیان،  و  ددان���ەك���ان 
دەكات  جومگەیە  لەم  پارێزگاریی 

بمێنێتەوە. تەندروستی  بە  كە 
١٧- وەك دەستی سێیەمی مرۆڤ

لەوانەیە  ڕۆژان���ەدا،  ك��اری  لەگەڵ 
كاتێك  هه بێت  ب��ەوە  پێویستیمان 
هەردوو دەستمان گیراوە بە شتێكەوە، 
هانا بۆ ددانەكانمان ببه ین، بۆ نموونە 
دیوارێكدا،  بە  داكوتان  بزمار  كاتی 
ئارایشتگاكان  ل��ە  زۆرج����ار  ی��ان 
و  دەست  هەردوو  هۆی  بە  دەبینین 
هەڵدەگرن،  دەموچاو  ددانەكانەوە 
لەجیاتی  بەرگدرووش  هەندێجار  یان 
بە  دەزووه ک���ان  تیغ،  به کارهێنانی 
ئەوەمان  بەاڵم  دەپچڕێنێت.  ددان��ی 
به  ببێت  نابێت  خاڵە  ئەم  نەچێت  بیر 
بۆ ددانەكانمان، چونکه هه ندێ  زەبر 
ددانه کان  له سه ر  زۆره   زه بری  کار 
داماڵینی  یان  گوێز،  شکاندنی  وه ک 
ته له   له   كارەبا  وای��ەری  ڕووپۆشی 

کاره باییه که .
١٨- ددان وەك كارتی پێناس

بەكارهێنانی  واڵت  هەندێك  ل��ە 
كەسێتی  پێناسی  جێگەی  لە  ددان 
بە  ئەویش  ده ک��رێ،  له سه ر  ک��اری 
که   پالستیكی  خه پله یه کی  دانانی 
ده کرێ  داوا  و  ده مه وه   ناو  ده خرێته  
و  مەاڵشوو  مۆری  بگیرێ  لێ  گازی 
که   ده بێت  تۆمار  له سه ر  ددانه کانی 
ژمارەی  دوو  پالستیکییه که   خه پله  
ژم��ارەی  یه کێكیان  ده بێت،  لەسەر 
ژمارەكەی  و  که سه که یه   كەسێتیی 
خێزانی  و  بنكەکه   بە  ئاماژە  دیكەش 
زانیاریییه کانی  هەموو  که سه کەو  

دیکه ی که سه که  ده کات.
یان  ل��ەك��ات��ی ه��ەر ڕووداوێ���ك���دا 
لەجیاتی  لەهۆشخۆچوونێكدا،  هه ر 
پێناسی  ناسنامه و  بۆ  بگه ڕێن  ئه وه ی 
ده گرن  وه ر  ددانی  مۆری  که سه که ، 

و ده ی ده ن له  کۆمپیوته ری ناوه ندی 
که سه   ئه و  زانیارییەكانی  هه موو  و 
بوونی  کاتی  له   سکرین.  سه ر  دێته  
نه مانی  یان  هه ڵکێشراویشدا  ددان��ی 
دداندا،  تاقمی  دانانی  و  ددانه کانی 
سه ر  زانیاریی  به   ده به سترێ  پشت 

که سه که . مه اڵشووی 
هەندێ خووی  دەستنیشانكردنی   -١٩

دزێو
ب���ەه���ۆی پ��ەن��ج��ەم��ژی��ن��ه وه  ی��ان 
تەمەنی  لە  مژینه وه   بووكەشووشە 
بۆ  ك��ارە  ئەو  مانەوەی  و  ساواییدا 
ئیدی  خوو،  بە  بوونی  ساڵێك  چەند 
ددانەكانی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئه مه  
الربوونه وه ی  تەنانەت  ببێته وه ،  الر 
پێشەوەی  هەمیشەییەكانی  ددان��ە 
دی��ار  ئاشکرا  شەویلگە  ه���ەردوو 
ج��ووت  ددان  ك��ات��ی  ل��ه   ده ب��ێ��ت، 
ناگەنە  پێشەوەی  ددانەكانی  کردنیدا 

یەك. 
نالەبار،  شێوەیەكی  بە  هەندێجاریش 
ددان��ەك��ان  ن��ێ��وان  چیلكە  ب��ە  ک��ه  
ده بێت  ئاسه واری  پاكردەكرێتەوە، 
ددانه که ،  جوانیی  و  ڕێکی  سه ر  له  
بەكارهێنان  پایپ  هەندێجار  ی��ان 
كەسە  ئەو  که   تەمەن،  درێژایی  بە 
جێگەوه   ی��ەك  له   ده م��ی  الی  ی��ەك 
ئه و  بەر  زەبر  به مه   بەكاردەهێنێت، 
دوو سێ ددانەی پێشه وه ی ئه و الیه ی 

ده که وێت و ئاشكرا دیار دەبێت.
دەستنیشانكردنی  ی��ارم��ەت��ی   -٢٠
لە  ك��ە  ده دات  نەخۆشی  ه��ەن��دێ 

منداڵیدا ڕوویان داوە
پرسیارکردنه وه ،  هۆی  بە  هەندێجار 
پزیشک ناگاته  ئه نجامی بنبڕ بۆ بوونی 
نه خۆشییه ک له  مێژووی که سێکدا، بۆ 
سااڵن،  پێنج  منداڵێکی  الی  نموونە 
خ���واروو، كە  ب��ڕەڕی  ددان��ی  دوو 
و  نەبووبێت  دروست  میناكەی جوان 
نیشانه یه   هەڵگەڕابێت،  زەرد  ڕەنگی 
كە  س��ورێ��ژه   نه خۆشیی  بوونی  بۆ 

مانگاندا   ٨-١٠ تەمەنی  لە  منداڵەكە 
تا  مانگی  هه شت  که   بووە،  تووشی 
ده  مانگی، هەمان ئەو كاتەیە كە ئەو 
دوو ددانە لەنێو شەویلگەدا لە قۆناغی 

پێكهاتندا بوون. دروستبوون و 
دەستنیشانكردنی   دیكە،  نموونەیەكی 
وەك  زگماكی،  ناکامی  و  ناڕێکی 
سفلس-س  فەرهەنگی  نەخۆشی 
دوو  ئاشكرایە  زۆر  كە  زگماكی، 
بڕەڕی ناوەنجیی شەویلگەی سەرەوە، 
تیغی دەمی جەڕبایەر واتا  لە شێوەی 
لە ده رنه فیز Screw deliver دەچن 
 Hutchson's دەڵێن  پێیان  كە 
شێوەی  کات  هه مان  و   incisors
هەمیشەییەكانی  خرێنە  ی��ەك��ەم 
هەمان  الی  خ���واروو  شەویلگەی 
که س، بە دەنكە توو دەچن كە پێیان 

.Mulberry Molars دەوترێت
نموونەیەكی دیكە، تێكچوونی مینای 
ددان، كە چاڵی ورد له  شێوه ی پیتی 
لەسەر  دەبینرێ،  بچووکدا  بچووك 
پێشەوە،  ددانەكانی  مینای  ڕووی 
سەختی  تێكچوونی  هۆی  بە  ئەویش 
باری تەندروستیه وه  كە لە تەمەنی یەك 
ساڵیدا دووچاری منداڵه که  بووەتەوە، 
كە پێی دەوترێت تێكچوونی سەختی 

مینای ددان.
ن��م��وون��ەی��ەك��ی دی���ك���ە، س��ەخ��ت 
بە  ك��ە  ع��اج،  و  مینا  تێكچوونی 
ئێسكەنەرمە  منداڵی  نەخۆشیی  هۆی 

دروست دەبێت.
بەكارهێنانی  دەستنیشانكردنی   -٢١
دووگیان  ژنی  كە  دەرم��ان  هەندێ 
بەكاری هێناون یان دراوە بە منداڵی 

شیرەخۆرە.
ددان��ەك��ان،  ڕەن��گ��ی  تێكچوونی 
دەرم��ان��ی  بەكارهێنانی  ه��ۆی  ب��ە 
ت��ێ��ت��راس��ای��ك��ی��ل��ن��ه وه ، ل��ە م���اوەی 
دووگیانیدا، یان که  درابێت به منداڵی 
شانەكانی  بە  تێكەڵ  كە  شیرەخۆرە، 
مینا و عاجی ددان دەبێت لە قۆناغی 
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پێكهاتنیاندا و ڕەنگی ددانەكان بەپێی 58
بڕی دەرمانەكە و كاتی بەكارهێنانی 
ددان��دا  مینای  له   تۆخێتی  و  كاڵی 
ئەم  ب��ۆئ��ەوەی  جا  ده رده ک��ه وێ��ت. 
جۆرە كێشەیە ڕوونەدات، باشتر وایە 
الیه ن  لە  وەرنەگیرێ  دەرمانە  ئەو 
خوار  منداڵی  یان  دووگیانه وه   ژنانی 

تەمەنی ١٢ ساڵ.
پرسی  بێ  ئەوەیە،  گرنگتر  لەویش 
دەرم��ان��ێ��ك  ج���ۆرە  هیچ  پ��زی��ش��ك، 
بۆ  و  دووگیان  ژنی  بۆ  وەرنەگیرێ 
هەن  دەرم��ان  گەلێ  چونكە  منداڵ، 
لەسەر  هەیە  دزێویان  كاریگەریی 
لە  تایبەتی  ب��ە  م���رۆڤ،  جەستەی 
تەمەنی  لە  یان  دووگیانیدا،  قۆناغی 
ڕەنگی  ل���ەوەی  جگە  م��ن��داڵ��ی��دا، 
باسه  جێی  دەگ��ۆڕێ��ت.  ددان��ەك��ان 
دزێوی  كاریگەریی  تێتراسایكیلن 

مێشكیش. شانەكانی  لەسەر  هەیە 
ددانەكان  هەموو  دروستنەبوونی   -٢٢

یان ژمارەیەک لە ددانەكان
وەك لە كاتی بوونی ناکامی و ناڕێکی 
دروستبوونی  و  گ��ەش��ەك��ردن  ل��ە 

بەستەرەشانە و ڕووپۆشە شانەكاندا.
ددان��ە  كەوتنی  دواك��ەوت��ن��ی   -٢3
شیرییەكان و دواكەوتنی دەركەوتنی 

هەمیشەییەكان ددانە 
لە  ناکامی  بوونی  بۆ  نیشانه یه   که  
ئێسكی  و  ئێسكەچەڵەمە  دروستبوونی 

كەللەسەردا.
دەوری  هێڵەئێسكی  نەمانی   -٢٤

ڕەگی ددانەكان
گالندی  دەردان����ی  ف��رە  ل��ەك��ات��ی 
تیشكەوێنەی  ك��ە  پ��اراس��ای��رۆی��د، 
دەگیرێن،  شەویلگە  ددان��ەك��ان��ی 
هێڵە  ئەو  ددانەكان  گشت  دەبینین 
بەو  حاڵەتە  ئ��ەم  ن��ەم��اوە،  ئێسكەی 

دەكرێت. دەستنیشان  وێنەیە  تیشكە 
ئ��ەس��ت��ووری��ی  زی���ادب���وون���ی   -٢٥

ددانەكان دەوروبەری  هێڵەئێسكی 

هێڵەئێسك،  ئەستووربوونەی  ئەم زێدە 
تۆڕی  ئەستووربوونی  شانبەشانی 
دەوروبەری ڕەگی ددانەكان دروست 
نەخۆشییەك  ل��ە  ئ��ەوی��ش  ده ب��ێ��ت، 
ڕەقبوونی  دەڵێن  پێی  كە  ڕوودەدات 
وەكو  ڕوو  نەخۆشییەدا  لەم  پێست، 
تیشكە  بە  دەردەك��ەوێ��ت.  دەمامك 
و  شه ویلگه   و  ددان��ەك��ان  وێنەش 
ئێسك  ئەستووربوونی  دەوروب��ەری، 
و تۆڕە شانەكانی تیادا دەردەكەوێت 
كە بە هۆیەوە نه خۆشییه که  دەستنیشان 

دەکرێ.
شەویلگە  ه��ەردوو  ددانەكانی   -٢٦
به   الستیك  و  تەل  بە  بەستنەوەیان  و 
شكاویی  چارەسەركردنی  بۆ  یه که وه  

شەویلگە ئێسكی 
شكانی  كێشەی  لەكاتی  جار  گەلێ 
بێت  شیاو  گه ر  شەویلگەدا،  ئێسكی 
مامه ڵه ی  له گه ڵ  ددانه کان  چۆنێتی  و 
بوو،  کۆک  شکاوییه که دا  گرتنه وه ی 
نەشتەرگەریی  ناكات  بەوە  پێویست 
به ڵکو  ب��درێ،  ئەنجام  که سه که   بۆ 
به   شکاوییه که   ددانەكانیه وه   هۆی  به  
ته ل  به یه ک ده گه یه نرێته وه  تا ماوەی 
١٥ ڕۆژ یان مانگێك یان به  گوێره ی 
زیاتر  ماوه ی  بۆ  سه ختیی شکاوییه که  
تەمەنی  ماوه یه   ئه م  که   مانگێك،  لە 
دەكرێ،  ڕه چاو  تیادا  نەخۆشەكەشی 
یه ک  و  ببێته وه   چاک  شكاوییەكە  تا 

بگرێته وه .
بۆ  كۆڵەكەن  وەك  ددان��ەك��ان   -٢٧

پردی ددان
دروستكردنی  پێویستبوونی  لەكاتی 
هه ڵکێشرانی  به هۆی  ددان،  پ��ردی 
ی��ه ک،  ڕی���زی  ل��ه   ددان  س��ێ  دوو 
ددانە  دراوسێی  ددانەكانی  دەتوانرێ 
كۆڵەكە  وەك  هه ڵكێشراوەكان، 
دەرمان  بە  پردەكە  و  بەكاربهێنرێن 

له سه ری. بكرێ  جێگیر 
جێگیر،  پ��ردی  جیاتی  لە  گەلێجار 
دروستكردنی  بە  پێویستی  نەخۆشەكە 

ڕیزه   ئه و  واتا  ده بێت،  بجووڵ  ددانی 
ددانه  هه ر کات ویستی دای بنێت و 
هه ر کات ویستی الی ببات، ئه میش 
که   بۆشاییەی  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ 
دروستبووە بە هۆی هەڵكێشرانی چەند 
ددانێكه وه  له  ڕیزی یه ک، له م باره دا، 
ددانە  دراوسێی  ددانەكانی  دەتوانرێ 
 Claosp قوالپ  هەڵكێشراوەكان 
یان بۆ دروست بكرێ تاوه کو پارچە 
 Removable بجووڵەكە  تاقمە 
لەكاتی   Partial Denture
نانخواردندا، مه حکه م و جێگیر بێت.
وەك  ددان  پزیشكی  پیشەی   -٢٨

پسپۆڕێك
و  ددان  پزیشكی  پ��ی��ش��ەی  وات���ە 
وردە  چەندین  بوارەدا،  لەو  پسپۆڕی 
لە  كە  ده وێ��ت،  دیكەی  پسپۆڕیی 
هەموو جیهاندا گرنگییان پێ دەدرێ 
و چەندین زانكۆی جیهانی كۆلیژیان 
مەبەستی  ب��ە  ك���ردووە  دەس��ت��ەب��ەر 
و  ددان  پزیشکی  پێگه یاندنی 
بەكالۆریۆس  بڕوانامەی  بەدەستهێنانی 
دكتۆرا.  و  ماستەر  و  بااڵ  دبلۆمی  و 
و  نەخۆشخانە  چەندین  كات  هەمان 
گرنگی  که   هه ن  تایبه ت  كلینیكی 

بەو بوارە دەده ن.

سەرچاوەكان
1- Cawson's Essentials of 
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2002 Aeventh Edition.
2- A Colored At Las of Oral 
Pathology.
3- Essentials of Oral 
Medicine by: Pramod John. 
200.
4- Essential of Oral 
Pathology by: Awapan 
Kumar Purkait 1999.
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Psychology سایكۆلۆژی

ژیانی خۆت بژی، وەك 
ئەوەی كە دڵت دەیخوازێت

ئۆشۆ
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یەكێك لە شتە هەرە بنەڕەتییەكان 
بیزانین:  و  نەكەین  لەیادی  مەرجە  كە 
دروستكردنی  بۆ  زیرەكە  زۆر  مرۆڤ 
ڕاستەقینەكان  بەها  ساختەكان.  بەها 
وات��ا،  بە  دەك��ات.  هەمووت  داوای 
تۆی  بوونی  هەموو  تۆ،  گشتییەتیی 
سووك  زۆر  ساختەكان  بەها  گەرەكە، 
خۆیان  درۆزنەكان  بەها  هەرزانن.  و 
وەك بەها ڕاستەقینەكان دەنوێنن، بەاڵم 
ناوێت،  تۆی  ڕۆحی  و  بوون  هەموو 
و  ڕواڵەتە  و  ڕووك��ەش  تەنیا  چونکه 

لەوەش پتر داوا ناكات.
بۆ نموونە، لە بری خۆشەویستی و متمانە 
ساختەمان  بەهایەكی  ئێمە  ب��اوەڕ،  و 
الیەنگیری  داوای  كردووە،  دروست 
كە  دەكەین،  دڵسۆزی  و  وەفاداری  و 
پتر ملكەچیی بەرامبەر دەخوازێت، ئەو 
جۆرە كەسە الیەنگیرە، هەر بە ڕواڵەت 
و ڕووكەش، خۆی بە خۆشەویستییەوە 
نیشانەكان  بە هەموو  ئەم،  دەبەستێتەوە. 
و خەسڵەتەكانی خۆشەویستیدا  داوا  و 
هیچیانی  ب����ەس  ت���ێ���دەپ���ەڕێ���ت، 
شتە  بە  هەر  ئەم،  دڵی  نییە،  مەبەست 
و  فۆرم  بە  خۆشە،  ڕووكەشەكانەوە 

چوارچێوەوە نووساوە.
كۆیلەش دڵسۆز و بەوەفا دیارە، بەاڵم 
ئەگەر كەسێك كۆیلە بێت، كەسێك كە 
هەرچی ناوی مرۆڤبوونە بە زۆردارەكی 
كە  هەرچییەكی  سەنرابێتەوە،  لێی 

بێت،  شكۆمەندی  و  شانازی  جێگەی 
كۆیلەیە  ئەو  ئاخۆ  داماڵرابێت،  لێی 
بوێت  خۆش  كەسەی  ئەو  دەتوانێت 
و  دابێت  ئ��ازاری  شوێنە  ئەو  تا  كە 
سووكایەتیی پێ كردبێت؟ نا.. بێگومان 
و  هەل  كەمترین  دەبێتەوە،  لێی  ڕقی 
دەیكوژێت!  بڕەخسێت،  بۆ  ب��واری 
بەاڵم لە ڕووكەشدا  الیەنگیر و دڵسۆز 

دەردەكەوێت، لەوەشدا ناچارە. 
دڵ��س��ۆزی��ی ك��ۆی��ل��ە، ل��ە خ��ۆش��ی و 
بەڵكو  ن��ەه��ات��ووە،  ڕەزام��ەن��دی��ی��ەوە 
سەرچاوەكەی ترس و تۆقینە. ملكەچیی 
پای  لە  بۆ گەورەكەی،  وەها كەسێك 
بەڵكو  ن��ەه��ات��ووە،  خۆشەویستییەوە 
كە  هاتووە  ئاوەزێكەوە  و  هۆش  لە 
هه یه   م��ەرج��داری  پەیوەندییەكی 
بە  ئەقڵی  خۆیدا.  خاوەنەكەی  لەگەڵ 
پێ  فەرمانی  كە  ڕاه��ات��ووە  جۆرێك 
واز  تۆ  دەكات  پێویست  وا  دەكات: 
دڵسۆزی  و  بهێنیت  خۆت  ویستی  لە 
خاوەن و ئاغاكەت بیت. ئەوەش وەك 
سەگێكە  كلكەلەقێكردنی  و  ملكەچی 

بۆ گەورەكەی.
وەاڵم  ب��ە  پێویستی  خۆشەویستی، 
لەوە  زۆرت��ر  هەیە،  پتر  خزمەتی  و 
ئەرك  و  كار  وەك  ڕاستە  دەخوازێت. 
هەر  بەاڵم  دەردەكەوێت،  فەرمان  و 
ترپەكانی  و  ڕیتم  لەسەر  هەمووی 
زۆرلێكردنی  و  ك��راوە  قورمیش  دڵ 
ئەزموونی  لە  خۆشه ویستی،  نییە.  تێدا 
كەیف و خۆشیی خۆتەوە سەرچاوەی 
گرتووە. لەو كانگایەوە هاتووە كە تۆ 
خۆت ئارەزووی هاوپشتی و هاوبەشیت 
پێخۆشە.  دیكەدا  كەسێكی  لەگەڵ 
گەر الیەنگیری و دڵسۆزی و وەفا بە 
ناشیرینە.  زۆر  بێت،  ملكەچی  مەرجی 
بووە  ساڵ،  هەزاران  درێژایی  بە  بەاڵم 
ڕێزی  جێگەی  و  پەسند  بەهایەكی  بە 
چونكە  كۆمەڵگا،  ئەندامانی  هەموو 
ڕامیاری  و  كۆمەاڵیەتی  سیستمێكی 
بن  ملكەچ  ك��ردووە  خەڵكی  لە  وای 
یاخی  و  ڕابێن  كۆیلەبووندا  لەگەڵ  و 
جۆرەها  و  بەرنامە  بە  ئ��ەوەش  نەبن. 

شێواز جێبەجێ كراوە. 
ژن  ك��راوە  چ��اوەڕێ  وا  هەمیشە  بۆ 
گ��وێ��ڕای��ەڵ��ی م��ێ��ردەك��ەی ب��ێ��ت، بە 

ناچار  ژن  ملیۆنان  بە  كە  ڕادەی���ەك 
مێردەكانیان  مەرگی  دوای  دەك��ران 
فڕێ  خۆیان  ڕادەهێنران  وەها  بمرن. 
الشەی  كە  ئ��اگ��رەوه   ئ��ەو  ن��او  بدەنە 
سرووت  ئەم  دەسووتاند.  مێردەكانیانی 
و جێگەی  سەنگین  ئەوەندە  ڕێسایە  و 
یاخی  ژنێك  ه��ەر  كە  ب��وو،  ستایش 
مێردەكەیدا  مەرگی  پێناو  لە  و  بوایە 
وەك  نەبوایە،  قوربانیدان  ئ��ام��ادەی 
درێژایی  بە  و  دەكرا  تەماشا  گوناهبار 
توندی دەوروبەر  ژیانیشی سەرزەنشتی 
ده یگرته وه  و زیندەگیی لێ تاڵ دەكرا. 
هەتا  دەب��وو.  ڕادەی��ەك ش��ارب��ەدەر  تا 
خۆیشیدا  خانەوادەكەی  ناو  لە  گەر 
لە  مامەڵەی  كۆیلە  وەك  هەر  ژیابا، 
دەرئەنجامەكەی  واتا   دەكرا.  تەكدا 
ئامادە  مادامەكێ  كە  دەكەوێتەوە  وا 
بمرێت،  مێردەكەیدا  لەگەڵ  نەبووە 

كەواتە دڵسۆز نەبووە.
هەیە  بۆمان  ئێمه  لەوەدایە  ڕاستییەكە 
ڕێسایە  و  نەریت  ئ��ەم  پێچەوانەی 
چونکه  بگێڕینەوە؛  هەڵی  و  ببینین 
نەبووە  ئامادە  پیاوێکیش  یەك  تەنیا 
خۆی  ژن��ەك��ەی  م��ەرگ��ی  دوای  ل��ە 
هیچ  به اڵم  ئاگرەكەیه وە!  ناو  هەڵبداتە 
نەكردووە؛  وه های  پرسیارێكی  كەس 
»ئه دی ئایا دەكرێ وا مەزەندە بكەین 
پیاوێك  هیچ  هەرگیز  هەرگیزاو  كە 
دڵسۆز  ژنەكەی  بۆ  ئاوها  نه دۆزینەوە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەیان  بووبێت؟« 
خۆی.  كۆمەڵگا  ستانداردیی  دەب��ڵ 
و  ڕەوشت  دووفاقی.  و  ڕیاكاری  بۆ 
خاوەن  سەرۆك،  بۆ  هەیە  ستانداردێك 
و دارا، ڕەوشت و ستانداردێك هه یه  بۆ 

كۆیلە و نەدارا و بێدەستەاڵت.
ترسناكە،  ئەزموونێكی  خۆشەویستی، 
بە هی كەسێكی لە  چونكە تۆ دەبیت 
خۆت گەورەتر یان له  خۆت بەهێزتر. 
دەستەاڵتی  دەرەوەی  ل��ە  ئ���ەوەش 
ناكرێ.  كۆنترۆڵ  و  مرۆڤەكاندایە 
ناگیرێ.  و  س��رك��ە  خۆشەویستی 
و  فەرمان  بە  و  داوا  لەسەر  ناتوانیت 
هەر  بهێنیت.  وەدەس��ت��ی  ڕەچەتە  به  
هیچ  ڕۆیشت،  دەستمان  لە  كاتێكیش 
تاكە  بیگەڕێنێتەوە.  ناتوانێت  كەسێك 
شتێك که  بۆت بكرێ، نمایشە، بەوەی 
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وای بنوێنیت كە تۆ هێشتا خاوەنی دڵ 
و  درۆزن  واتا  بە  خۆشەویستیت.  و 

ڕیاكار و دوو ڕوو بیت.
دڵسۆزی و الیەنگیری، بابەتێكی تەواو 
خۆتە،  مێشكی  بەرهەمی  ج��ی��اوازە، 
شتێكە لە دەرەوە و دووریی تۆ. مەشق 
و ڕاهێنانێكە لە ناو بازنەی كلتوورێكی 
و  م��ەش��ق  ه��ەر  وەك  ت��ای��ب��ەت��دای��ه ، 
تۆ  که  لەوەدا  وایه.  دیكە  ڕاهێنانێكی 
قۆناغ  ئیدی  خۆنواندنیت،  سەرگەرمی 
دوای قۆناغ وات لێ دێت كە بڕوا بە 
دڵسۆزی  بكەیت.  خۆت  نمایشەكەی 
لێدەكات  داوات  هەمیشە  وەفاداری  و 
خۆت تەرخان بكەیت بۆ ئەو كەسەی 
بەرامبەرت، چ لە ژیان و چ لە مەرگدا 
یان  بێت  پێی  هەتا گەر حەزت  بێت، 
نا، ئەوەش هەر شێوازێكە بۆ ڕاهێنان و 

بەكۆیلەبوون. مەشقی 
خۆشەویستی لەگەڵ خۆیدا سەربەستی 
دڵسۆزی،  و  الیەنگیری  دەهێنێت. 
ڕاپێچ  كۆیلەبوون  خۆیدا،  ت��ەك  لە 
هەردووكیان  ڕووكەشدا  لە  دەكات. 
بنەوە  بنی  لە  بەاڵم  یەكدی دەچن،  لە 
یەكدین،  پێچەوانەی  قوواڵییدا،  لە  و 
نمایشی  تەواوی جیاوازن. دڵسۆزی  بە 
پەروەردە  ئەوەش  بۆ  تۆ  تێدەكەوێت، 
خۆشەویستی  ب���ه اڵم  ك��راب��ووی��ت. 
جوانییەكەی  هەموو  ه��ەر  كێوییە، 
خۆشەویستی،  كێویبوونەیدایە.  لەو 
بەرامەی  و  بۆن  و  دێت  شنەبا  وەك 
دڵت  دەهێنێت،  خۆیدا  لەگەڵ  شیرین 
شوێنەی  ل��ەو  ناكاو  لە  دەك��ات.  پڕ 
باخچەیەكی  تۆ  قاقڕە  و  بیابانە  كە 
بەاڵم  دەبینیت.  گوڵزار  و  گوڵ  لە  پڕ 
ئ��ەوەش  دێ��ت،  ك��وێ��وە  ل��ە  نازانیت 
نازانیت كە لە كوێوە بیهێنیت و چۆن 
خۆی،  ئارەزووی  بە  بكەیت.  قەرزی 
گ��ەردوون  و  ب��وون  كاتەی  ئ��ەو  تا 
وەك  دەمێنێتەوە.  و  دێت  بیخوازێت، 
وەك  هات،  خۆی  بۆ  ڕۆژێكیان  چۆن 
میوانێك یان بێگانەیەك، بەهەمانشێوە لە 
ناكاو بزریش دەبێت. هیچ ڕێگایەكت 
تۆ  الی  بكەیت  قایلی  ئەوەی  بۆ  نییە 
بە  نییە  ئەوەشت  دەستەاڵتی  بمێنێتەوە، 
زۆردارەكی الی خۆت بەندی بكەیت.
ئەزموونە  جۆرە  بەم  پشت  كۆمەڵگا 

بۆ  كە  نابەستێت  پێشبینی-نەكراوانە 
نین.  ب��اوەڕ  و  متمانە  جێگەی  ئ��ەوان 
خەڵكی بە گشتی بۆ هەموو شتێك كە 
دەیخوازن، حەز بەوە دەكەن گەرەنتی 
لەبەر  جا  بن،  مسۆگەر  و  وەربگرن 
ژیان  لە  خۆشەویستیان  بەتەواوی  ئەوە 
دەركردووەو لە جێگەی ئەوە پەیوەندی 
هاوسەرگیری پەسند دەكەن. زەماوەند، 
خۆبەستنەوە و دڵسۆزی و بگرە داوای 
و  ماڵ  گوێڕایەڵی  دەكات،  ملكەچی 
كۆنتراكتێكی  و  فەرمییە  چونكە  مێرد، 
ناو  ل��ە  ك��ە  شتێكە  كۆمەاڵیەتییە، 
دەستەكانی خۆتدایە... بەاڵم بە بەراورد 
لەگەڵ خۆشەویستی، هیچ نییە ��� بگرە 
یەك دڵۆپیش نییە لە زەریایەك كە ناوی 

خۆشەویستییە.
بە  ئاسوودەیە  زۆر  كۆمەڵگا  ب��ەاڵم 
بڕوا  جێگەی  چونكە  هاوسەرگیری، 
متمانەت  هاوسەرەكەت  متمانەیە.  و 
لە  تۆ  كە  دڵنیایە  چونكە  پێدەكات، 
گوێڕایەڵی  هەر  ئەمڕۆ  وەك  ئایندەشدا 
جێگەی  خۆشەویستی  دەبیت.  ئ��ەو 
دی��اردەش،  سەیرترین  نییە.  متمانە 
خۆی  بۆ  خۆشەویستی  كە  ئ��ەوەی��ە 
كاتێك  هیچ  كە  متمانەیە  گەورەترین 
نییە. لەم ساتەوەختەدا تۆكمە  مسۆگەر 
و تەواو دیارە و سنوورێكی بۆ خۆی 
دوات��ردا  ساتێكی  لە  كەچی  دان��اوە، 
ناو  لە  لەوەدایە  بەربەڕەلاڵیە.  و  كراوە 
بكات،  نەشونوما  و  بێت  گەورە  تۆدا 
مێردەكە  ڕاب��ك��ات.  تۆ  لە  لەوانەشە 
ژیانی  درێژایی  بە  كە  دەوێت  ژنێكی 

كۆیلەی بێت.
خۆشەویستی  بە  پشت  ناتوانێت  كابرا 
كە  ن��اچ��ارە  ئ��ەوە  ل��ەب��ەر  ببەستێت، 
بكات كە دەستكردی  شتێك دروست 
تەنیا  بە  كێشەكە  بێت.  پیاو  مێشكی 
نییە،  خۆشەویستیدا  پەیوەندیی  لە 
كایەكانی  و  الیەن  هەموو  لە  بەڵكو 
بە  ملكەچی  و  گوێڕایەڵی  ژی��ان��دا 
ڕێزی  الیەنگیرییەوە  و  دڵسۆزی  ناوی 
هۆشیاری  بەاڵم  دەگیرێ.  لێ  زۆری 
هەر  دەكوژێت،  م��رۆڤ  زیرەكی  و 
بێت  بەوەفا  كراوە  ناچار  سەربازێك 
شارەكانی  پیاوەی  ئەو  نەتەوەكەی.  بۆ 
بۆمباباران  »ناگازاكی«  و  »هیرۆشیما« 

كرد ��� وایان كردبوو كە كەس بۆی 
نەبێت تاوانباری بكات و پێی بڵێت: تۆ 
بە سادەیی  بەرپرسیاریت، چونكە زۆر 
ئەركی  بە  ئەم  كە  ك��راوە  تەماشا  وا 
خۆی هەستاوە، گوایە ئەم فەرمانی پێ 
بووە.  گەورەكان  گوێڕایەڵی  و  كراوە 
ئەوەش هەر هەمووی لە ڕێگەی مەشق 

و ڕاهێنانی سەربازییەوە كراوە. 
تۆ ڕادێنن كە  بۆ چەندین ساڵ  ئەوان 
بیت و هەڵبگەڕێیتەوە.  یاخی  نەتوانیت 
بكەیت  بەوەش  هەست  تۆ  گەر  هەتا 

من بڕوا ناكەم ئەو 
پیاوەی كە بۆمبای 
ئەتۆمی باراندە 
سەر هیرۆشیما و 
ناگازاكی ماكینە 
بووبێت. ئەویش 
دڵی هەبووە وەكو 
تۆ، ژن و منداڵی 
هەبووە وەكو تۆ، 
دایك و باوكە 
پیرەكەی. ئەویش 
بە قەد تۆ هەستی 
مرۆڤپەروەرانەی 
هەبووە ــ بە یەك 
جیاوازییەوە. ئەم 
وا مەشقی پێكرابوو 
كە گوێڕایەڵی 
فەرمانەكانی ئەوانی 
دیكە بێت 
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بە تەواوی  لێكرابوو  كە ئەوەی داوات 
هەڵە و گوناهە، كەچی هێشتا مەشق و 
لەسەر  ڕاهێنان، وەها قووڵ كاریگەری 
تۆ هەبووە، كە بێئاگا لە خۆت بڵێیت، » 

بەڵێ گەورەم.. بە گوێت دەكەم.«
بۆمبای  پیاوەی كە  ئەو  ناكەم  بڕوا  من 
و  هیرۆشیما  س��ەر  ب��اران��دە  ئەتۆمی 
ئەویش  بووبێت.  ماكینە  ناگازاكی 
منداڵی  و  ژن  تۆ،  وەكو  هەبووە  دڵی 
باوكە  و  دای��ك  ت��ۆ،  وەك��و  ه��ەب��ووە 
هەستی  تۆ  قەد  بە  ئەویش  پیرەكەی. 
یەك  بە   �� هەبووە  مرۆڤپەروەرانەی 
پێكرابوو  مەشقی  وا  ئەم  جیاوازییەوە. 
ئەوانی  فەرمانەكانی  گوێڕایەڵی  كە 
دیكە بێت بە بێ پرسیار و گومان، هەر 
دەرچووبێت،   بۆ  فەرمانی  كاتێكیش 

جێبەجێی كردووە.
من جار لە دوای جار، بیرم لە ئاوەز و 
مێشكی ئەو كەسە كردۆتەوە. ئایا ڕێی 
تێدەچێت كە ئەو فڕۆكەوانە بیری لەوە 
نزیكەی  بۆمبانە  ئەو  كە  نەكردبێتەوە 
باشە  دەكوژن؟  كەس  هەزار  دووسەد 
ڕاستترە  وا  »نەخێر!  بڵێت،  نەیدەتوانی 
ژەنەڕاڵ بمكوژێت نەك دووسەد هەزار 
هەرگیز  لەوانەشە  خۆ  بكوژم«؟  كەس 

بیرۆكەی وای بۆ نەهاتبێت.
مرۆڤەكان  كە  دەكات  كار  وەها  سوپا 
زۆر  شتی  بە  بكات،  ملكەچی  فێری 
چكۆلە دەست پێدەكات. شتێكی سەیرە 
كە هەر هەموو سەربازەكان بۆ چەندەها 
و  ڕاهێنان  و  مەشق  سەرگەرمی  ساڵ 
نمایشن، لەتەك گوێڕایەڵی بۆ فەرمایشتی 
پێشەوە..  بۆ  ڕاست..  چەپ..  گەوجانە: 
هیچ  سەعات،  چەندین  بۆ  پشتەوە،  بۆ 
بەاڵم  نییە.  تێدا  مەبەستێكیشی  و  مانا 
هۆشیاری  تێدایە.  شاراوەی  مەبەستێكی 
یەكێك  هەر  نامێنێت.  تیادا  زرنگیان  و 
مرۆڤی  یان  ڕۆبۆت،  بە  دەبێت  لەوان، 
بۆ  فەرمانەكەی  كە  كەواتە  ئامێرئاسا. 
دەرچوو، »بە چەپدا وەرسوڕێ« مێشكی 
ناپرسێت بۆچی! ئەگەر كەسێكی دیكە 
وەرس��وڕێ«،  چەپدا  »بە  بڵێت،  تۆ  بە 
ئەوسا تۆ دەپرسیت، »ئەوە مانای چییە.. 
چەپدا  بە  بۆچی  بكەم؟  وا  بۆچی  جا 
الی  بە  دەكەم  حەز  من  وەرسوڕێم؟ 
بۆی  سەربازەكە  بەاڵم  ب��ڕۆم!  ڕاستدا 

تەنها  بپرسێت.  یان  بكات،  گومان  نییە 
و  ملكەچی  بیكات،  ده بێت  كە  شتێك 
ئەوەیان  فەرمانەكانە.  گوێڕایەڵبوونی 
دڵسۆزی  و  خۆگونجاندن  مەرجی 

نواندنە.
پادشاكان  بۆ  باشە  زۆر  شتێكی  دیارە 
ئەوەندە  سوپاكان  كە  ژەنەڕاڵەكان،  و 
ملكەچ و گوێڕایەڵ بن، كە لە شێوەی 
ماكینە و ڕۆبوتدا فەرمانەكان ڕابپەڕێنن، 
نەك وەك مرۆڤەكان. بۆ دایكان و باوكان 
بە  منداڵەكانیان  كە  خۆشحاڵییە  مایەی 
ئامۆژگارییەكانیان  لە  و  بكەن  گوێیان 
دەرنەچن، چونكە هه ر كچ و كوڕێک 
هەڵدەگەڕێتەوە،  و  دەبێت  یاخی  که  
گرفت  و  كێشە  سەرچاوەی  بە  دەبێت 
دایكە  لەوانەشە  خۆ  بابی.  و  داك  بۆ 
هەق  منداڵەكان  و  بن  هەڵە  باوكە  و 
ب��ەدەس��ت و ڕاس��ت-ی��ش ب��ن، ب��ەاڵم 
و  فەرمانەكان  لە  كە  ب��ەوەی  ناچارن 
ڕێنمایییەكان دەرنەچن و گوێڕایەڵ بن، 
ڕاهێنانی  و  مەشق  لە  بەشێكە  ئەوەیان 
باپیرە گەورە كە تا ئێستا كاریگەری و 

بەردەوامیی ئه و، هه ر ماوە.
مرۆڤێك  جۆرە  بە  و  دەكەم  فێرت  من 
ئاشنات دەكەم كە ملكەچی و دڵسۆزی 
نەناسێت بە ناوی كۆیلەبوون، لە بری ئەوە، 
پرسیار  دەگرێت،  خۆی  ژیریی  لە  ڕێز 
هەیە  ئەوەشی  توانای  هەیە،  گومانی  و 
بڵێت »نەخێر«. لە دیدگای منەوە تاوەكو 
خۆت،  »نەخێر«ی  خاوەنی  بە  نەبیت  تۆ 
هەموو »بەڵێ« كانت بێمانان. »بەڵێ«كانت 
تۆماری سەر گرامفۆنێكە و هیچی  تەنها 
نییە  دەستەاڵتێكت  هیچ  تۆ خۆت  دیكە. 
»بەڵێ«،  بڵێیت  ناچاریت  تۆ  سەریدا،  بە 
ئەو  داوای  نییە  ئاسان  تۆ  بۆ  چونكە 
و  مێشك  ناو  لە  كە  بكەیت  »نەخێر«ە 

ڕۆحی خۆتدا بوونی نییە.
ت��ەواوی  بە  شارستانییەت،  و  ژی��ان 
بمانتوانیایە  ئێمە  گەر  دەب��وو،  جیاواز 
زرنگی  و  هۆشیاری  لەسەر  خەڵكی 
یەكجار  ژمارەیەكی  بكەین.  پەروەردە 
ئاستی  ل��ەس��ەر  جەنگەكان  ل��ە  زۆر 
هەموو جیهاندا بەرپا نەدەبوون، چونكە 
دەیانپرسی؛  نێرەوە  و  مێ  بە  مرۆڤەكان 
»هۆكارەكانی ئەو شەڕ و شۆڕانە چین؟ 
بكوژین، خەڵكانێك  ئەو خەڵكە  بۆچی 

دڵسۆز  ئەوان  بەاڵم   تاوانن؟«  بێ  كە 
هی  ئێوەش  و  واڵتێكن  الیەنگیری  و 
ب��ەرەی  دوو  ه��ەر  دی��ك��ە،  واڵتێكی 
واڵت��ە،  دوو  ئ��ەو  سیاسەتبازەكانی 
دەجەنگن و خەڵكانی خۆیان دەكەن بە 
ئەگەر  شەڕەكان.  سوتووی  و  قوربانی 
جەنگ  لە  حەزیان  سیاسەتبازەكان 
دەتوانن  بێت،  خوێناوی  ملمالنێی  و 
خۆیان زۆرانبازی بكەن، ئەوسا خەڵكی 
ببینن  كێبەركێیە  لەو  خۆشی  دەتوانن 
هەر وەك چۆن چێژ لە گەمەی فتبۆڵێن 

دەبینن.
سیاسەتكارەكان،  و  پادشاكان  ب��ەاڵم 
وەزی��رەك��ان،  س��ەرۆك  و  سەرۆكەكان 
سادە  خەڵكی  جەنگەكان.  بۆ  ناچن 
هیچ  ئەوانەی  بێگوناه�،  و  ڕەشۆكی  و 
خەڵكی  نییە  ل���ەوەدا  ب��ەرژەوەن��دی��ان 
بۆ  شەڕگەكان  دەكەنە  ڕوو  بكوژن، 
كوشتنی خەڵك و خۆبەكوشتندان. ئەوان 
خەاڵت  دڵسۆزیدا  و  ملكەچی  پای  لە 
دەكرێن، خاچ و مه یدالیای سەركەوتنیان 
پێ دەبەخشرێ، یان هەر جۆرە دیاری و 
بەخشیش و خەاڵتێكی دیكە لە پاداشتی 
كە  لەوەی  نەبوون،  مرۆڤ  كە  ئەوەی 
بێباك و ملهوڕ بوون، داشی دامە بوون و 
بە شێوەیەكی نابەرپرسیارانە و میكانیكی، 

ڕەفتاریان كردووە، خه اڵت ده کرێن.
دڵسۆزی،  و  الیەنگیری  و  ملكەچی 
و  یەكترگرتن  دۆخێكدا،  وەه��ا  لە 
 �� نەخۆشیانەن  ئەو  هەموو  ئاوێتەبوونی 
بیر و باوەڕ، ئەرك و فەرمان، ڕێزگرتن. 
ئیگۆی  هەموویان خۆراكی  ئەوانە هەر 
سەرچاوەیان  خۆپەرستییەوە  لە  و  تۆن 
ه��ەم��ووی��ان دژی  ه���ەر  گ���رت���ووە. 
گەشەكردنی ڕۆحی تۆن، بەاڵم هەمووی 
تاكەكەسەكاندا  بەرژەوەندی  پێناو  لە 
ئاخوندەكان  و  قەشەكان  دەبێت.  تەواو 
حەز ناكەن كە تۆ سەبارەت بە سیستمی 
بڕواداریی ئه وان پرسیار بكەیت، چونكە 
هەر  نییە.  ال  دروستیان  وەاڵمی  دەزانن 
هەموو سیستمەكانی باوەڕداری، ئەوەندە 
بكەونە  ئەگەر  كە  ساختەن،  و  فاڵسۆ 
لەوەدایە  پرسیارەكانه وه ،  هێرشی  بەر 
ئاسانتر  گومان  و  پرسیار  بێ  بكەون. 
بۆیان دەلوێت که ئایدیۆلۆژیا و بڕوای 
وا دروست بكەن كە بە ملیۆنان بكەونە 
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ناو هەمان تۆڕ و كۆز و هۆزی خۆیان، 
لێیان  مێگەل  وەك  ده بێت  ئاسانتر  بۆیان 

بخوڕن.
كەسانی  ملیۆنان  بە  »پاپا«  ئێستاكە 
ئەو  نێو  دە  ه��ەی��ە،  خ��ۆی  بندەستی 
تێدا  كەسی  یەك  كەسەدا،  ملیۆنەها 
هەبێت.  پرسیارێكی  و  گومان  نییە 
پاكیزەیەك  ئاخۆ  ئاوا سادە:  پرسیارێكی 
ئەوەیان  ببێت؟  منداڵێكی  دەتوانێت 
لەو  خوانەناسییەوە!  بازنەی  ناو  دەچێتە 
گەڕان  توانای  كەس  كەسەدا  ملیۆنەها 
لێكۆڵینەوە،  و  شیكار  نییە،  پشكنینی  و 

ئه وه  هەر هیچ. 
ناپرسێت: چ بەڵگەیەك هەیە كە  كەس 
یەكێك  هەر  یەزدانە؟  تاقانەی  »عیسا« 
چ  بكات.  وا  بانگەشەیەكی  دەتوانێت 
خەڵكانێكی  عیسا  كە  هەیە  بەڵگەیەك 
ڕزگار  بەدبەختی  له   و  كەساسی  لە 
كردووە؟ ئه دی بۆچی نەیتوانیوە خۆی 
لەو  پرسیارگەلی  بەاڵم  بكات؟  دەرباز 
شڵەژانە،  و  هەراسان  مایەی  ج��ۆرە، 
خۆیانی  هەموو،  هەر  سادەیی  بە  زۆر 
خوداوەند  دەك��رێ  دەك��ەن.  گێل  لێ 
هیچی  گریمانە،  لە  بێجگە  خۆی،  بۆ 
ئاییندارەكان  كە  ئەوەی  نەبێت،  دیكە 
دەخ��وازن  ساڵ  ه��ەزاران  درێژایی  بە 
بیسەلمێنن... جۆرەها بەڵگە و سەلماندن، 
بەاڵم زۆریشی ساختەن. بێ ناوەرۆك و 
لەناو  پشتگیرین  بێ  و  بەرجەستەبوون 
ئەوەشدا  لەگەڵ  گەردووندا.  و  بوون 

كەس ناپرسێت.
دون��ی��اوە،  هاتنە  یەكەمی  ڕۆژی  لە 
ڕاهێنانیان  و  مەشق  وا  ك��ەس��ەك��ان 
دڵسۆزی  و  ملكەچ  كە  پێدەكرێت 
لەدایك  ناویدا  لە  كە  بن  سیستمە  ئەو 
كە  گونجاوە  زۆر  شێوەیە  بەم  بوون. 
بدەن  فریوت  ئاخوندەكان  و  قەشەكان 
بتچەوسێننەوە،  و  بشۆنەوە  مێشكت  و 
سیاسەتبازەكان  كە  لەبارتریشە  زۆر 
ل��ەوەش  ببینن،  لێ  كەڵكت  خ��راپ 
مێردەكانە  چەوساندنەوەی  ئاسانتر 
بۆ  باوكان  و  دایكان  ژنەكانیان،  بۆ 
مامۆستاكانیش  بۆ  فەرزەندەكانیان، 
شیاوتر دەبێت ئازاری كچان و كوڕان 
تایبەتی  بەرژوەندیی  كە  ڕاستە  بدەن. 
الیەنگیری،  و  دڵسۆزی  تاكەكەسی،  و 

هەموو  ئەوەیان  بەاڵم  پێویستە.  شتێكی 
دەخات،  دوا  مرۆڤپەروەی  ڕۆحێكی 
و  تایبەتی  ب��ەرژەوەن��دی��ی  چونكە 
بە  دەبێت  سیستمێك،  هەر  بۆ  ملكەچی 
دواكەوتنی  و  خۆپەرستی  سەرچاوەی 
ئەوەش،  سەرباری  مێژوو.  ڕەوڕەوەی 

ڕۆحی هاریكاری دەكوژێت. 
بە پشكنین  نەریتخواز، حەزی  سیستمی 
و  پرسیار و وەاڵم نییە. بە »گومان«یش 
خۆپەرستیی  كە  سیستم   نییە.  ئاسوودە 
بەرهەمەكەیەتی ناهێلێت مرۆڤەكان ژیر 
توانای  مرۆڤێك  گەر  بن.  هۆشیار  و 
گومانی نەبێت، توانای پرسیار و سۆراغ 
»نەخێر«ی  توانای  نەبێت،  پشكنینی  و 
نەبێت ئەو كاتەی هەست بكات شتەكان 
بە الڕێدا دەڕۆن و هەڵەن.. كەچی هەر 
لە  و  دەكەوێت  ئیدی  بێت،  خامۆش 
بە  دەبێت  دەشۆرێته وه ،  مرۆڤپەروەری 
و  بنیادەم  نیوە  و  الوەك��ی  كەسێكی 

ژیانێكی ئاژەڵئاسا بەڕێدەخات. 
ئەگەر خۆشەویستی بوو بە داوا، ئەوسا 
الیەنگیری.  و  ملكەچی  بە  دەبێت 
داواكاری  بەبێ  خۆشەویستی  ئەگەر 
پێشكەش كرا، ئەوسا دەبێت بە دیاری 
لەهەمانكاتدا  ئ���ازاد.  خەاڵتێكی  و 
هۆشیاریت دەچێتە بان و وت و وریاتر 
داوای  زۆردارەكی  بە  ئەگەر  دەبیت. 
متمانە و بڕوات لێ كرا، ئەوسا دەبیت 
لە  بڕوا  متمانە و  بەاڵم گەر  بە كۆیلە. 
ناو  ناو خۆتدا سەری هەڵدا، ئەوسا لە 
دڵی تۆدا شتێكی جوانتر و بان مرۆڤ 
جیاوازییەكە  ڕاستە  دەكات.  چەكەرە 
بایەخێكی  ب��ەاڵم  كەمە،  و  چكۆلە 
چ  و  بكرێ  داوا  چ  هەیە:  گ��ەورەی 
بێت،  خۆتەوە  س��ەرووی  فەرمانی  بە 
ساختە  بە  دەبن  متمانە  و  خۆشەویستی 
و درۆكردن لەگەڵ خۆت، چونكە لە 
دیكەدا  ئەوانی  داوای  و  فەرمان  ژێر 

كایەوە.  هاتۆتە 
ئەو كاتەی لە خۆیەوە و بە ئازادی سەر 
ڕۆحی  مەزنی  بایەخێكی  هەڵبدات، 
ناكات  تۆ  ئەوەیان  دەبێت.  ناوەكی  و 
خاوەنی  بە  دەتكات  بەڵكو  كۆیلە،  بە 
خۆشەویستیی  ئەوەیان  چونكە  خۆت، 
لەوەدا  خۆتە.  متمانەی  و  بڕوا  خۆتە، 
تۆ كەوتوویتەتە دوای دڵی خۆتەوە، تۆ 

نەكەوتوویتەتە دوای كەسێكی دیكەوه ، 
و  داوا  ملكەچی  نەكراویت  ناچار  تۆ 
بیت.  الیەنێك  و  كەس  هیچ  فەرمانی 
لە  تۆ  خۆشەویستیی  وادا،  دۆخێكی  لە 
گرتووە،  سەرچاوەی  خۆتەوە  ئازادیی 
و  بڕوا  تۆ،  شكۆمەندیی  سەرچاوەی 
وا  كە  شتانەن  ئەم   ��� خۆتە  متمانەی 
دەكەن ئێوە ببن بە مرۆڤی ڕۆحپەروەر 
و  هەست  ب��اری  لە  دەوڵەمەندتر  و 

نەستەوە.
منە  ڕوانگەی  و  ئایدیا  ئەوەیان      
خەڵكی  مرۆڤدۆستی.  بە  س��ەب��ارەت 
بەاڵم  خۆشەویستییەوە،  داوی  دەكەونە 
نادەن فەرمانیان پێ بكرێ  ئەوان ڕێگە 
كە بە زۆردارەكی بە خۆشەویستی قایل 
بە  تایبەت  بڕوای  و  متمانە  ئەوان  بن. 
خۆیان  كە  پێیەی  بەو  دەبێت،  خۆیان 
كتێبە  بۆ  گەڕانەوە  بە  نەك  دەیخوازن، 
یاسا  گ��وێ��رەی  بە  ن��ەك  پ��ی��رۆزەك��ان، 
بە  ن��ەك  كۆمەاڵیەتییەكان،  ڕێسا  و 
گوێڕایەڵی بۆ هیچ قەشە و ئاخوندێك، 
نەك بە ملكەچی بۆ هیچ سیاسەتبازێك.

مەرجە ژیانی خۆت بژی، وەك ئەوەی 
جوانترە  وا  دەی��خ��وازێ��ت،  دڵ��ت  كە 
بێت،  خۆت  دڵی  ترپەكانی  لە  گوێت 
هەڵۆیەك  وەك  بفڕیت  نادیار  ب��ەرەو 
ك��ە ل��ە ژێ��ر ه���ەت���اودا، ب��ەو پ��ەڕی 
و  سنوورێك  هیچ  كە  سەربەستییەوە، 
مەرجێك  بە  نەتوەستێنێت...  بەربەستێك 
نەبیت.  پەیوەست  فەرمانێكه وه   هیچ  بە 
سەرچاوە  دڵ��ەوە  لە  كە  شادومانییەك 
بۆ  ڕاهێنانە  و  مەشق  ئەوەیان  بگرێت. 

گیان و ڕۆحپەروەری خۆت.

ئینگلیزییەوە: لە 
شێرزاد حەسەن
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جەستەی بێ تەمەن و 
هزرێكی بێ زەمەن 

نازەنین عوسمان محەمەد* 
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دكتۆر  كتێبێكی  ناونیشانی  ئەمە 
دیپاك شۆبرایە كە نووسەرێكی بەناوبانگە 
و بە ڕەگەز هیندیە و لە ئەمریكا دەژی.
و  دەبێت  لەدایك  نازانێت كەی  كەس 
كەی دەمرێت! ئەمە هەمووی بە دەست 
خوڵقێنه ره، بەاڵم لەنێوان مردن و ژیاندا 
ڕێڕەو و شێوازی بەڕێوەچوونی ژیانمان 
و كاریگەریی لەسەر جەستە و هزرمان 
بە دەست خۆمانە. ئەوە خۆمانین دیاری 
الواز  و  پیر  جەستەمان  كە  دەكەین 
دەژین  وا  كە  خۆمانین  ئەوە  دەبێت، 
چونكە  ببین،  زه هایمەر  تووشی  تا 
خۆمانین  ئه وه   چییە؟  پیربوون  نازانین 

واتا  ب��ەرزەوە  بەهایەكی  بە 
بەاڵم  ن��ادەی��ن،  ژیانمان  بە 
كە  ئ��ەوەی  ڕەچەتەی  ئایا 
بژین  جۆرێك  بە  بتوانین 
بەجێهێنانی  نەبین، چییە؟  پیر 
قورس  زۆر  ڕەچەتەیە،  ئەم 
ب��ۆئ��ەوەی  نییە،  گ���ران  و 
تێبگەین  ڕەچ��ەت��ەی��ە  ل��ەم 
پێویستمان بەوەیە كە لەگەڵ 

بخوێنینەوە  كتێبە  ئەو  شۆبرادا  دیپاك 
بەناونیشانی »جەستەی بێ تەمەن و  كە 
هزرێكی بێ زەمەن« باڵوی كردۆتەوە.

ڕەگەز  بە  ئەمریكی  پزیشكێكی  شۆبرا 
هیندیە و پسپۆڕە لە چارەسەری جەستە 

و هزردا، زۆر كتێبی لە پێناو باشتركردنی 
ژیانی مرۆڤدا و باشكردنی تەندروستیدا 
زمانە  لە  زۆر  بۆ  كتێبەكانی  نووسیوە، 
كتێبەدا  لەم  وەرگێڕراون.  جیهانییەكان 
ئەوەی ڕوون كردۆتەوە چۆن بیروباوەڕ 
و یاسا باوەكانی ناو كۆمەڵ، سەبارەت 
پیریدا  له   جەستەمان  گشتیی  باری  بە 
پیر  ڕاستی  بە  بۆئه وه ی  هۆكار  ده بێته  
ببین و جەستە و هزرمان الواز ببێت و 

پاشان بشمرین. 
دروست  بۆمانی  كۆمەڵ  وێنەیە  ئەم 
یا  ل��ە خ��ێ��زان و  ك����ردووە، ج��ا چ 
دامودەزگایەكه وه   هەر  و  خوێندنگە 
ناوە  ناو  ئەمەی  شۆبرا  دكتۆر  بێت. 
كۆمەڵگەیی«،  موگناتیسی  »خەواندنی 
مەبەستی دیباك ئەمەیە كە ئەو بیرۆكەیە 
هەموومان  و  سەرماندا  بە  سەپێنراوە 
ئەوەش  لەسەر  و  كردووە  پەسەندمان 

کۆکین که بەشداری تیادا بكەین.
خوێنەر  دەیەوێت  كتێبەیدا  لەم  شوبرا 
هەموو  لە  دەست  بەوەی  بكات  ڕازی 
بە  كە  هەڵگرێت  بۆچوونانە  و  بیر  ئەم 
درێژایی تەمەنی وەریگرتووە. به ڵکو وا 
بكەین ڕۆژانەی ژیانمان هەتا پیربوونیش 
و  تەندروستی  ئەوپەڕی  بۆ  بگۆڕین 
بە  نوێبوونەوە،  و  خۆشی  و  داهێنان 
جۆرێك وەك ئەوەی كە زەمەن بوونی 
و  پیربوون  كە  جۆرێك  بە  نەبێت، 
نەخۆشی بوونیان نەبێت، پێویستە هەموو 
ناوەكیدا  زیرەكیی  دوای  بە  كەسێك 
دڵنیا  لەوە  تا  بناسێت،  خۆی  بگەڕێت، 
بێت كە پیربوون و نەخۆشی لە ئەنجامی 
بۆشایی  ب��وون��ی 

ئەگەر  خودناسیمان.  بە  نەزانییە  و 
بكەینەوە،  پڕ  بۆشاییانە  ئەو  توانیمان 
و  سادە  زۆر  ڕێگەی  بە  دەتوانین  ئەوا 
بكەین.  خۆمان  كۆنترۆلی  كاریگەر 
ئەمەش یارمەتیمان دەدات تا ئەو وزەیە 
پێویستمانە،  كە  زەم��ەن  بە  ببەخشین 
كە  بیناسین  خۆمان  وزەی  پاشان  لە 

بێسنوورە.

شكاندنی یاساكان 
دەبێت  پیر  جەستەمان  وایە  ڕای  شۆبرا 
پێ  كۆنترۆڵێكیمان  هیچ  بێئەوەی 
بکرێ، چونكە فێر بووە كە وا بكات، 
بە  كە  بژی  یاسایانەوە  بەو  بووه   فێر 
سەریدا سەپێنراوە. لەوانەیە بۆچوونێكی 
كە  ئەوەی  بەرامبەر  هەبێت  سروشتی 
جەستەمان پیر دەبێت، بەاڵم نازانین كە 
ئەمە چەندە دەست وەردەداتە ژیانمانەوە 
یاسایانە  لەم  خۆمان  چۆن  نەزانین  تا 
ڕزگار بكەین و ئەو ئەزموونە دروست 
بێ  جەستەیەكی  تا  خۆمان  بۆ  بكەین 
زەمەن دروست  بێ  تەمەن و هزرێكی 

بكەین.
بۆئەوەی بەو ئەزموونە بگەین، پێویستە 
لە 10 پێشبینی و بۆچوون خۆمان ڕزگار 
سەبارەت  بكەوینەوە  دوور  و  بكەین 
سروشتی  و  كێین  ئێمە  كە  ب��ەوەی 
ئەو  و چۆنه؟  چییە  و جەستەمان  ئەقڵ 

پێشبینیانەش ئەمانەن كە هەڵەن:
- بوونی جیهانێكی بابەتیانەی سەربەخۆ، 
بە  دەوروبەرمان  جیهانی  هه ڵه  به   که  
و  خۆمان  لە  ده بینین  جیا  به  تەواوەتی 

جەستەمان.

جەستەت بپارێزە بەوەی كە ژەهری تێ 
مەكە، جا لەڕێی خوارنی خراپەوە بێت، 
یان هەستی خراپ، جەستەت زیاترە 
لەوەی تەنیا ئامێری پاراستنی ژیانت 
بێت، جه سته ت ئەو ئۆتۆمبێلەیە كە دەتبات بۆ گەشتی 
گەشەی دەروونی، بۆیە تەندروستی هەر خانەیەك لە 
خانەكانی، بەشدارە لە باری مەعنەوی گشتیت
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مادده یەكی  كۆمەڵە  لە  جەستەمان   -
شوێندا،  و  زەم��ەن  لە  جیا  لەیەكدی 

پێكهاتووە.
- هزر و جەستە دوو شتی لە یەکدی 

جیا و سەربەخۆن.
هزریش  سەرەكیەكەیە،  شتە  ماددە   -
و  ئامێرین  تەنیا  ئێمە  واتە  الوه کییە، 

فێركراوین چۆن بیر بكەینەوە.
)بەئاگایی(  ه��ۆش��ی��اری  دەك���رێ   -
مرۆڤ بەوە لێك بدەینەوە كە ئەنجامی 
كارلێكی كیمیایی زیندووی ناو لەشمانە 
سروشتییە  زانستێكی  زیندوو  )كیمیای 
و  پێكهاتە  لە  دەكات  لێكۆڵینەوە  كە 
لەشی  خانەی  پێكهێنەرەكانی  فەرمانی 
بوونەوەری زیندوو، هەر لە زیندەوەرە 
)وەك  مرۆڤ  تا  سەرەتاییەكانەوە  زۆر 
ت��رش��ی ن��اوەك��ی، ه��ۆرم��ۆن��ه ک��ان و 

ئەنزیمه کان و ڤیتامینه کان ...هتد(.
- ئێمە وەك تاكە كەسەكان لە یەكدی 
ب��وون��ەوەری  وەك  خ��ۆم��ان  جیاین، 

سەربەخۆ دابنێین.
ئامێریە  دنیابینیەكی  دنیابینینمان   -
دیاریكراوی  وێنەیەكی  بەمەش  )ئالیە(، 
دەرەوەی  لە  واتە  دەداتێ.  واقعەكەمان 
بوونی  دیکه   هیچی  دەیبینین  ئ��ەوەی 

نەبێت.
- زەمەن ڕه هایه و ئێمەش زیندانی ئەم 
ڕه هایەین، كەس ناتوانێت لە خەسارەت 

و خراپەكاریی زەمەن ڕزگاری ببێت.
لە  دەك��رێ  ڕاستەقینەمان  سروشتی   -
جەستە و خود و كەسێتیمانەوە دیاری 
یادگاری  تەنۆچكەی  ئێمە  بكرێت، 
ناو  ئ���ارەزووی���ن ك��ە خ��راوی��ن��ه ت��ه   و 

سندووقێكی گۆشت و ئێسقانەوە.
ناسۆرەكان،  و  نەهامەتی  و  كۆژان   -
واقیع،  لە  بەشێكن  و  پێویستن  شتێكی 
بە زەرورەت ئێمە قوربانیی نەخۆشی و 
پیری و الوازبوون و مردنین. كە هەر 

دەبێت لە ژیانماندا بوونیان هەبێت.
بۆچوونانە  و  پێشبینی  ئەم  ڕاستیدا  لە 
زۆر مەترسیدارن، تەنیا بە پیرکردنمانەوە 
تێدەپەرێنن،  پیربوون  به ڵکو  ناوەستێت، 
هەڵوەشاوەیه   و  پارچە  پارچە  جیهانە 
و م��ردن��م��ان ب��ۆ ل��ێ��ك دەدات�����ەوە، 
كەس  و  زیندانێك  دەبێتە  زەمەنیش 
دەبێتە  جەستەشمان  نابێت،  ڕزگار  لێی 

زیندوو   كیمایی  كارلێكی  لە  ئامێرێك 
کاریگه رییه کانیان و وەك هەر ئامێرێكی 
توانای  ڕۆژان  ل��ە  ڕۆژێ���ك  دی��ک��ه ، 

كاركردنی نامێنێت. 
بەاڵم شۆبرا ڕای وایە كە ئەم بۆچوونە 
ماددیە سەبارەت بە مرۆڤ، هیچ شتێك 
نازانێت،  مرۆڤیی  سروشتی  دەرب��ارەی 
كە  ب��وون��ەوەرە  تاكە  م��رۆڤ  چونکه 
پێكهاتووە  لێی  ئەو كیمایەی  دەتوانێت 
بیگۆڕێت بۆ شتێک كە بیری پێ بكاته وه  
و هەستی پێ بكات. ئێمە خاوەنی تاكە 
بۆ  بەئاگایە  كە  دەمارین  كۆئەندامی 
دیاردەی پیربوون، بوونەورەكانی دیکه  
نازانن چییان لێ دێت كاتێک پیر دەبن، 
ئەوە تەنیا مرۆڤە ئاگاداره  كە پیر دەبێت.
هەستێك،  هەموو  و  بیرۆكەیەك  هەموو 
دەگوێزێتەوە  زوو  كاریگەرییەكەی 
پیربوون،  پ��ڕۆس��ەی  خێراكردنی  بۆ 
ناڕاستەوخۆ.  یا  بێت  ڕاستەوخۆ  جا 
گوێبیستی  هەمیشە  خ��ان��ەك��ان��م��ان 
بیرۆكەكانمانن و بەپێی ئەو بیرۆكانەش 
بیرۆكەكان  ئ��ەگ��ەر  دەگ���ۆڕرێ���ن، 
خەمۆكییان  ب��ارێ��ك��ی  گ��وزارش��ت��ی 
ئاڵۆزییەكی  بیرۆكانە  ئەم  ئەوا  كرد، 
كۆئەندامی  ه��ەم��وو  ل��ەن��او  بێسنوور 
بە  دەكەنەوە،  باڵو  لەشماندا  بەرگریی 
خۆشەویستی،  هەستی  پێچەوانەشەوە 
و  ئەرێنی  كاریگەرییەكی  دەتوانێت 
دروست  كۆئەندامە  ئەم  لەسەر  باش 
بكات، لە كاتێكدا كە هەستی ناكامی و 
ڕەشبینی ئاستی مەترسیی تووشبوون بە 
سەكتەی دڵ و نەخۆشی شێرپەنجە بەرز 
دەكەنەوە. هەمانكات هەستی ئاسوودەیی 
بەهێزمان  هاوكارییەكی  خۆشی،  و 
دەكەن بۆ ئەوەی تەندروست بین، ئەمە 
پزیشكی  نێوان  هێڵی  ئەوەیە كە  واتای 
جه سته یی و پزیشكی دەروونی ناكرێ 
بیرهێناوەی  تەنیا  بە  بێت،  دیاریكراو 
بۆی  ڕاب��ردوو،  ناخۆشی  ڕووداوێكی 
هۆرمۆنە  ڕژان��دن��ی  دەرگ���ای  هەیە 
بەهەمانشێوە  بكاتەوە،  لەناوبەركان 
ئەم  ڕووداوه كاندا  كاتی  له   وه ك چۆن 

هۆرمۆنانە ده ڕێژرێن.
شێوەیەك  بە  ئەقڵ  دەڵێت؛  شۆبرا  بۆیە 
لە شێوەكان كاریگەریی لەسەر هەموو 
خانەكانی جەستە دروست دەكەن، بەم 

و  ناجێگیر  پڕۆسەیەكی  پیربوون  پێیە 
بكەین،  خێراتری  دەتوانین  گ��ۆڕراوە، 
بە  یان  بكەینەوە،  هێواشی  دەتوانین 
شێوەیەكی كاتی بیوەستێنین، یان بتوانین 
بگەڕێنینەوە،  دواوە  بۆ  ئاڕاستەكەی 
توێژینەوەكان  دواییدا  ساڵەی  سی  لەم 
پیربوون زیاتر  ئەوەیان سەلماندووە كە 
لەسەر  دەك��رد  پێشبینیمان  كە  ل��ەوەی 
خودی مرۆڤەكان خۆیان ڕادەوەستێت.

بەرەنگاربوونەوەی پیربوون 
خراپبوونی  نیشانەكانی  دەتوانین  چۆن 
تەندروستی و نیشانەكانی پیربوون لەسەر 
بوەستێنین؟  هزرمان  لەسەر  و  ڕوخسار 
پیربوون  لەسەر  ئەگەرانەی  ئەو  هەموو 
مرۆڤ  دەستكاری  ك��ردن،  باسمان 
واقیعەكە  لێكدانەوەی  ئەمە  خۆیەتی، 
پیربوون  بەرەنگاری  دەبێت  بۆیە  نییە، 
ئەو  هەموو  بەرەنگاری  دەبێت  ببینەوە، 
ڕێسا و یاسایانە بیینەوە كە كۆمەڵگە بە 
ئەو  دایڕشتوون،  ساڵ  سەدان  درێژایی 
پێ  باوەڕی  ئەقڵ  كە  باوەڕانەی  و  بیر 
لەسەر  كاریگەریی  زۆرترین  و  هێناون 
وا  باوەڕانە  ئەو  جا  دادەنێن،  جەستە 
بكەن پیربوون زووتر بێت یان هێواشی 

بكه نه وه .
دەكات  پێشكەش  بۆچوون   10 شۆبرا 
ئەم  مرۆڤن،  دەستكاری  ئەمانیش  كە 
بۆچوونانە وامان لێ ده كه ن كە هەست 
بە ئازادی و وزەیەكی زیاتر بكەین، ئەم 
پڕۆگرامی  دەده ن  یارمەتیمان  بیرۆكانە 
خانەكانمان  لەسەر  پیربوون  نوێی 
بنووسینەوە، ئه گه ره كانیش ئه مانه ی الی 

خواره وه ن:
جەستەشمانەوە  بە  م��اددی  جیهانی   -
پەرچەكرداری بینەر خۆیەتی )مرۆڤ(، 
دەنێین  بوونیاد  خۆمان  جەستەی  ئێمە 
ئەزموونێك  لە جیهاندا  هەروەك ئەوەی 

پێك بهێنین و تاقی بكەینەوە.
زان��ی��اری  و  وزە  ل��ە  جەستەمان   -
نەگۆڕ  م��اددەی  لە  ن��ەك  پێكهاتووە، 
و ب��ەس��ت��وو، ئ��ەم زان��ی��اری و وزان��ە 
دەركەوتەی بواری بێسنووری تواناكانی 
لە  زانیارییانەی  ئەو  لەگەڵ  و  مرۆڤن 

گەردووندا باڵوبۆتەوە.
وشەی  نابنەوە،  جیا  جەستە  و  ئەقڵ   -
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»من« بۆ دوو بەشی جیا لە ئەزموون جیا 
دەبێتەوە، بەشێكی كەسییە كە بریتییە لە 
ئارەزووەكان،  و  هەست  و  بیركردنەوە 
لە  بریتییە  که   بابەتییە  دووه م  بەشی 
جەستە. بەاڵم لەسەر ئاستێكی زۆر قووڵ 
سەرچاوەی  یەك  لە  بەشەكە  ه��ەردوو 
كە  ده گ��ه ن��ه وه ،  به یه ک  دروستبووندا 
سەرچاوەیەوە  بەم  لەسەرمان  پێویستە 

بژین.
بە  پەیوەست  زی��ن��دووی  كیمیای   -
و  بەئاگایی  ب��ەره��ەم��ی  ج��ەس��ت��ەوە، 
و  هەست  و  بیركردنەوە  درككردنە، 
بیروباوەڕەكانە. پەرچەكرداری كیمیاوی 
لەناو هەموو  دروست دەكەن كە ژیان 
پیر  خانەیەی  ئەو  دەپارێزن،  خانەكاندا 
درككردنە  ئەنجامی  دوا  ئەو  دەبێت، 
خۆی  چۆن  چۆتەوە  بیری  که  بەوەی 

نوێ بكاتەوە. 
تێگەیشتن  بە  گەیشتن  )زوو  تیژبینی   -
شتێكی  كە  ئەوەیە  وەك  فێربوون(  و 
ڕاستیدا  ل��ە  ب��ەاڵم  بێت،  میکانیکی 
ئەو جیهانەی  فێری دەبین،  دیاردەیەكە 
جەستەماندا،  لەگەڵ  دەژین،  تیایدا  كە 
وەردەگ��رێ��ت،  خۆمانەوە  لە  فەرمان 
دەبەستێت  شێوازە  بەو  پشت  ئەمەش 
كە فێربووین چۆن سەیری جیهانی پێ 
بكەین، ئەگەر جیهانبینی خۆمان گۆڕی، 
جەستەشمان  و  جیهان  ئەزموونی  ئەوا 

دەگۆڕێت.
- لێدانی ترپەی زیرەكی، هەموو ساتێك 
دروست  نوێ  شێوەی  جەستەماندا  لە 

دەكات، قه واره ی ئێمە، ئەو بەشە تەواو 
ئەو  هەموو  بەرهەمی  كە  كامڵەیە  و 
نموونەكاندا  گۆڕینی  لەگەڵ  ترپانەیە، 

مرۆڤیش دەگۆڕرێ.
كەسێك  ه��ەم��وو  ئ���ەوەی  وێ���رای   -
كەسانی  لە  دی��ارە  جیا  و  سەربەخۆ 
بەو  پەیوەستین  هەموومان  بەاڵم  دیکه ، 
نموونە زیرەكییەوه  كە هەموو گەردوون 
بەڕێوە دەبات. مەبەستی دكتۆر شۆبرا له  
كتێبیدا  هەندێک  لە  زیره کی  نموونه ی 
لە  كە  ئه وەی  وەك  بێسنوور«ە  »ئەقڵی 

ئایینەكاندا بە »خوا« ناو دەهێنرێ.
- زەمەن وەك شتێكی ڕه ها بوونی نییە، 
تەنیا ناكۆتا ڕه هایە، بەاڵم ئێمە زەمەنمان 
بۆ  بچووك:  پارچەی  بۆ  شكاندووە 
و  ڕۆژ  و  سه عات  و  ده قیقه   و  چركه  
كە  شتەیە  ئەو  زەمەن  ساڵ،  و  مانگ 
پێ  دركی  گۆڕانكارییەكاندا  لەگەڵ 
دەكەین، خۆ ئەگەر توانیمان درك بەو 
شتە بكەین كە نەگۆڕە، ئه وا لەو ساتەدا 

درك دەكەین زەمەن دەوەستێت.
لە واقیعێكدا  ئێمە  لە  - هەموو یەكێك 
لە  واقیعە  ئەم  ن��اگ��ۆڕرێ،  كە  دەژی 
بە  ك��ە  ه��ەی��ە،  ب��وون��ی  قوواڵییماندا 
و  ناكەین  پێ  درك��ی  هەستەكانمان 
كە  بوارەیە  ئەو  واقیعە  ئەم  نایناسین، 
و  خود  و  كەسێتی  ئ��ەوە  ن��اگ��ۆڕرێ، 
ئەو  دەك���ات،  دروس���ت  جەستەمان 

بوونەوەرە ڕاستیمانە، ئەوە خۆمانین.
- ئێمە قوربانیی پیربوون و نەخۆشی و 
مردن نین، لە ڕوانگەی شۆبراوە ئەمانە 

هەمووی بەشێكی وێنەكەن، بەاڵم ئەمانە 
نەگۆڕە.  كە  نین  بنچینەیە  و  بنەما  ئەو 
و  نەمر  قه واره یه کی  که   ڕۆحە  ئەوە 

هەرمانە.
پێ  ئ��ەوەم��ان  دەدات،  ه��ەوڵ  دیباك 
كە  لەوەی  زیاترین  زۆر  ئێمە  كە  بڵێ 
بین،  جەستە  و  خود  و  كەسێتی  تەنیا 
ساتێك  خودی  لە  بیر  كە  ساتەی  لەو 
دەكەینەوە، ئەوا پڕۆسەی پیربوون خۆی 

بە شێوەیەكی جەوهەری دەگۆڕێت.
چ���ۆن دەت��وان��ی��ن ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی ئ��ەم 
گۆڕانكارییە بكەین؟ ئەم خااڵنەی الی 
خوارەوە كۆمەڵە ڕێنماییەكە لەو پێناوەدا 

شۆبرا دایڕشتووە:
لە حیكمەتی جەستەی خۆت  - گوێ 
بگرە، كە لە شێوەی نیشانەی ڕەزامەندیی 
یان  شڵەژاندا خۆی دەردەخات، كاتێک 
پرسیار  بكەیت،  پیادە  شتێک  دەتەوێت 
چۆنە  هەستی  ئاخۆ  بكە  جەستەت  لە 
جەستەت  ئەگەر  شتە؟  بەو  بەرامبەر 
ئاگاداری كردیتەوە بە شێوەی نوشستی 
ئاگاداربە،  ئەوا  دەروونی،  یا  جەستەیی 
بەاڵم ئەگەر جەستەت نیشانەی دڵنیایی 
كارەكەت  لەسەر  ئ��ەوا  ناردیت،  بۆ 

بەردەوام بە.
ڕاستیدا  لە  چونكە  بژی،  ئێستادا  لە   -
خاوەنیت،  ت��ۆ  ك��ە  شتە  تەنیا  ئ��ەوە 
لێرەدا  ئێستا  كە  شتەی  ئەو  بۆ  بەئاگابە 
بگەڕێ  تەواوكاریدا  دوای  بە  هەیە، 
شتێكت  هەرچی  ساتێكدا،  هەموو  لە 
بتوانیت  تا  بكە  قبووڵی  دێت  بەسەردا 

هەموو بیرۆكەیەك و هەموو هەستێك، كاریگەرییەكەی زوو 
دەگوێزێتەوە بۆ خێراكردنی پڕۆسەی پیربوون، جا ڕاستەوخۆ بێت 
یا ناڕاستەوخۆ. خانەكانمان هەمیشە گوێبیستی بیرۆكەكانمانن و 
بەپێی ئەو بیرۆكانەش دەگۆڕرێن، ئەگەر بیرۆكەكان گوزارشتی 
بارێكی خەمۆكییان كرد، ئەوا ئەم بیرۆكانە ئاڵۆزییەكی بێسنوور 
لەناو هەموو كۆئەندامی بەرگریی لەشماندا باڵو دەكەنەوە



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

58

74

بینرخێنیت، لێوەی فێربیت، پاشان وازی 
ساتەی  ئەم  بڕوات،  خۆی  بۆ  بێنە  لێ 
وایە،  دەبێت  كە  ئ��ەوەی  وەك  ئێستا 
ساتی ئێستا خۆی هەر خۆیەتی، چونكە 
هەوڵی  خۆیەتی،  هەر  خۆی  گەردوون 
مەدە،  ڕووداوەك��ان  بەرەنگاربوونەوەی 
بدە  هەوڵ  بەرەنگاربوونەوە،  جیاتی  لە 

لەگەڵیدا یەك بیت.
كاتەكانت  لە  بەشێك  كە  بدە  هەوڵ   -
تێڕامان  بە  بەریت،  بەسەر  بێدەنگی  بە 
هێمن  ناوەكیت  مشتومڕی  بتوانیت  تا 
درك  بێدەنگییانەدا،  ساتە  لەو  بكەیتەوە، 
بەوە بكە كە تۆ پەیوەندی بە سەرچاوە 
پاراوەكەتەوە ده که یت، »مەبەستی دكتۆر 
مرۆڤە  دروستبوونی  سەرچاوەی  دیباك 
خواوەند«.  دەوترێت  پێی  ئاییندا  لە  كە 
ڕابكێشیت  بەئاگاییت  كە  بدە  ه��ەوڵ 
ژیانەی  ئەو  خۆت،  ناوخۆی  ژیانی  بۆ 
بە هەستەكانت  وات لێ دەكات متمانە 
سەرتا  بە  که   شتانەی  بەو  نەك  بكەیت، 
چی  و  باشە  بۆت  چی  كە  سەپێنراون، 

بۆت خراپە.
دیکه   كەسانی  نرخاندنی  دوای  بە   -
بە  تۆ  مەگەڕێ،  خۆت  دەرەوەی  لە 
تواناكانت  كۆنتڕۆڵی  دەتوانیت  تەنیا 
هەرچییەك  چ��واردەورت  ڕای  بكەیت. 
بێت، با دۆزینەوەی نرخاندنی بێكۆتایی 
هەستی  ئەوە  بێت.  ئامانجت  خۆت  ناو 

ئازادیی گەورەت پێ دەبەخشێت.
- كاتێک خۆت دەبینیتەوە بە توڕەبوون 
بەرەو ڕووی هەڵوێستێك دەبیتەوە، یان لە 
بیرۆكەكانتدا ناكۆكیت لەگەڵ كەسێكدا، 
وەاڵمدانەوەیە  بەرەنگارییە  ئەو  که   بزانه 
دژ  خۆت  لە  بەرگریكردن  هەوڵی  بۆ 
بە هەموو ئەو ئازار و كۆژانانەی که لە 
توڕه   ئەوەندە  ئەگەر  بینیوتە،  ڕابردوودا 
هۆكارەكەیدا  دوای  بە  پێویسته  دەبیت، 
تا  خ��ۆت��دا،  ڕاب���ردووی  لە  بگەڕێیت 

چارەسەری بكەیت.
دەرەوە،  جیهانی  ك��ە  ب��زان��ە  ئ��ەوە   -
ئەو  ن��اوەوەی��ە،  ڕاستیی  ڕەنگدانەوەی 
مامەڵەیان  بەهێز  زۆر  كە  كەسانەی 
دەكەیت و لەگەڵیاندا كارلێك دەكەیت، 
كین،  بە  یان  بێت  خۆشەویستی  بە  جا 
جیهانی  بۆ  ئاوێنەن  ئەوانە  ڕاستیدا  لە 
لێیەتی،  كینت  ئەوەی  خۆت،  ناوه وه ی 

ئەوەیە كە لەناو خۆتدا ڕەتی دەكەیتەوە 
خۆشت  ئ��ەوەی  ناتەوێت،  خ��ۆت  و 
پێ  خۆزگەی  تۆ  كە  ئەوەیە  دەوێ��ت 
ئاوێنەی  دەتوانیت  تۆ  دەخ��وازی��ت. 
پەیوەندییەكانت بەكاربهێنیت تا ڕێبه رت 
خۆ  ئامانجیش  گۆڕانكاری.  بۆ  بێت 
ناسینە. كاتێكیش ده گەیت بەو ئامانجە، 
ئەوەی خۆشت دەوێت و خۆزگەکانت، 
دێنێته  دی، ئەوەشی ناتەوێت، ون دەبێت.
- باری داوەریكردنی كەسەكان، لەسەر 
شانی خۆت دابگرە، واتە بڕیار مەدە بۆ 
هەوڵ  كەسەكان،  خراپیی  بۆ  و  باشی 
بڵێیت  و  بسەنگێنیت  هەڵ  كەس  مەدە 
فالن كەس خراپە و كەموكورتی هەیە، 
وا  تۆ  ئه گه ر  دەكات،  زۆر  هەڵەی  یان 
و  که س  داوه ریکردنی  بە  که   ده بینیت 
ڕووداوه کان هەست بە ئارامی دەكەیت، 
كە  دەسەپێنێت  بەسەردا  ئ��ەوەت  ئه وه  
ڕاست  بە  یان ڕووداوەك��ان،  كەسەكان 
ساتەشدا  لەو  دابنێیت.  هەڵە،  بە  یان 
خۆت  له   شتەكان  هۆكاری  تێگەیشتنی 
خۆشەویستی   توانای  دەخەیتەوە،  دوور 
كە  بزانە  ئ��ەوەش  دەدەی��ت،  لەدەست 
هه بێت،  كەسان  بۆ  لێخۆشبوونت  چه ند 
هێنده  بڕی خۆشەویستی بۆ خۆت زیاد 

دەكات.
- جەستەت بپارێزە بەوەی كە ژەهری 
لەڕێی خوارنی خراپەوە  تێ مەكە، جا 
جەستەت  خ��راپ،  هەستی  یان  بێت، 
پاراستنی  ئامێری  تەنیا  لەوەی  زیاترە 
ئۆتۆمبێلەیە  ئەو  بێت، جه سته ت  ژیانت 
گەشەی  گەشتی  ب��ۆ  دەت��ب��ات  ك��ە 
هەر  تەندروستی  بۆیە  دەروون����ی، 
خانەیەك لە خانەكانی، بەشدارە لە باری 

مەعنەوی گشتیت.
ئ���ەو ڕەف���ت���اران���ەی ك���ە ت��رس   -
بەو  گ��ۆڕە  بیان  دای��گ��ی��رس��ان��دوون، 
دای��ان  خۆشەویستی  كە  ڕەفتارانەی 
ئەو  ئەنجامی  ت��رس  دەگیرسێنێت، 
ی��ادەوەری��ی��ان��ەی��ە ك��ە ل��ە ڕاب��ردووت��دا 
سەرچاوەی  بیرهاتنەوەی  چەسپیون. 
به   دەك��ات  لێ  وام��ان  ئازارەكانمان، 
ئاڕاستە  ئەوە  بۆ  وزەكانمان  ناچاری 
بەاڵم  ڕوونەدەنه وە،  ئەوانە  كە  بكەین 
ئێستادا،  بەسەر  ڕابردوو  داسەپاندنی  بە 
هەرگیز ئەگەری دووبارە ڕوونەدانەوەی 

ئەو ڕووداو و برینداربوونانە ناسڕرێنەوە، 
دڵنیایی  دۆزینەوەی  ڕێگەی  لە  تەنیا 
لەم  دەروونییەوە.  ئاسایشی  و  ناوەكی 
ڕاب��ڕدوو  ئازارەكانی  تەنیا  بە  ساتەدا 
دڵنیاییە  ئەو  گەرەنتی  دەسڕرێنەوە، 
ئەگەر  دەكرێ،  خۆشەویستی  بە  تەنیا 
هەڵگرتووە  خۆتدا  لەناو  ڕاستییت  تۆ 
و لەگەڵ خۆتدا ڕاستگۆیت، دەتوانیت 
ببیتەوە،  بەرەنگاری هەموو هەڕەشەكان 
لە  بەهێزترە  ناوخۆت  هێزی  چونكە 

ترس.
تێبگەین  لەوە  سەرمان  لە  پێویستە   -
ڕەنگدانەوەی  م��اددی،  جیهانی  كە 
زیرەكیی  كە  قووڵترە،  زیرەكییه کی 
گ��ەردوون��ی،  زیرەكی  گەردوونییە. 
ماددەكانە.  و  وزە  هەموو  ڕێكخەری 
زیرەكییە  ل��ەو  بەشێك  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
بەشداری  تۆ  كەواتە  هه یە،  تۆدا  لەناو 
گ��ەردوون��دا.  وزەی  ڕێكخستنی  لە 
نییە  ئه وه ت  مافی  و  نییە  بۆت  كەواتە 
بە ئەقڵێكی ژەهراوییەوە بژیت، چونكە 
لەسەر  كاریگەری  بیرۆكەكان،  هەموو 
بەدیهێنانی  بۆیە  دەكەن،  جیهان  هەموو 
پاراوی و هاوسەنگیی ژیان بۆ خۆمان و 

بۆ جیهانیش، باشترین شتە.
و  بژین  هاوسەنگ  ژیانێكی  گرنگە 
خۆمان پێ پەسەند بێت وەك ئەوەی كە 
بۆ  كار  نەكەین،  داوەری كەس  هەین، 
بكەین.  یەكدی  بیرۆكەی  ته واوکردنی 
كۆنترۆڵکردنی ئەرێنی، تەنیا بۆ تەمەنمان 
بۆ  ڕێگەیەكیشە  بگرە  نییە،  بەسوود 

ئازادی.

سەرچاوەكان : 

عمر  بال  )جسد   :2013 حافظ  لیلی   -
و ذهن بال زمن( لەم سایتە وەرگیراوە 
http://www.elhawanem.com/

.post-1298
الحیویة:  الكیمای  و  یحی:  وضاح   -
http://www. الموقع   هذا  من  اخذ 
wata.cc/forums/showthread.

.php?7345

* مامۆستای زانكۆی سلێمانی
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تووشی
خه مۆكی بووم

عەبدولاڵ شۆخان 
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ئ��ەگ��ەر ج��ارێ��ك ئ����ارەزووت 
لە  یان  قوتابخانە،  بۆ  چوونت  لە  نییە 
یان  وەرزش��ی،  مەشقی  ئەنجامدانی 
دەرەوە  چوونە  لە  نییە  ئ���ارەزووت 
ناگریت  ئۆقرە  یان  تێكەاڵوبوون،  و 
بارانە  ئەم  ڕەنگە  دابنیشیت.  كەمێك 
ناوی  ئەوا  بخایەنێت،  سەعات  چوار 

كاتی. خەمۆكیی  دەنێین 
نیشانانەی  ئەو  هەمان  ئەگەر  ب��ەاڵم 
چەند  لە  خایاند  زی��ات��ری  س���ەرەوە 

دەڵێن خەمۆكی. پێی  ئەوا  ڕۆژێك 
هۆی  بە  ه��ەرزەك��اری��دا  قۆناغی  لە 
ئارەزووەكان  و  حەز  زۆری  بوونی 
لەهەمان  هەموویان  بە  نەگەیشتن  و 
ماوەیەكی  ب��ۆ  دەك���ات  وا  ك��ات��دا، 
و  نائارامی  و  بێزاری  بە  هەست  زۆر 

بكەیت. دڵەڕاوكێ 
هەست  ه��ەرزەك��اران��ە  ل��ەو  هەندێك 
چییە  بێزارییەكە  هۆكاری  كە  دەكەن 
دەگەڕێن،  چ��ارەس��ەردا  دوای  بە  و 
بە  ڕەنگە  دیكە،  هەندێكی  الی  بەاڵم 
دەبێتە  ئەمەش  و  بمێنێتەوە  ته مومژاوی 
و  درێژخایەن  بێزاربوونێكی  ه��ۆی 

خەمۆكی. دواتریش 
تۆ  چۆنە؟  تۆ  الی  ئەمە  ئایا 
بارە  ئــەم  تووشی  هەرگیز 

هاتوویت؟
ڕاڕای��ی،  و  دڵتەنگی  و  ب��ێ��زارب��وون 

یان خەمۆكی  كاتی  تووشی خەمۆكی 
نەكردوویت؟

پرسیارانە  ئ��ەو  وەاڵم���دان���ەوەی  ب��ۆ 
ڕێگە  بابەتە  ئ��ەم  یارمەتیدانت  و 
دەستخستنی  بە  بۆ  دەبێت  پیشاندەرت 

وەاڵمەكان.

 16 تەمەن  )كوڕێكی  میشێل 
ساڵ(

لە قوتابخانە بێزار بووبووم، وام هەست 
من.  بۆ  نییە  شوێنێك  قوتابخانە  دەكرد 
پێش  دەهاتە  بەها  بەبێ  خۆم  هەمیشە 
دەهێشت  نەشم  لەهەمانكاتدا  چ��او، 
پێ  هەستم  دەوورووب���ەرەك���ەم  ك��ە 
دەنا  پیادا  ددانم  ناخیشمدا  لە  بكه ن. 
هاتووم،  ناخۆش  بارێكی  تووشی  كە 
دەدا  پیشان  كەشخە  خۆم  ڕاڕاب��ووم 
دەووروب��ەرەك��ەم��م  دووبەرەكایەتی 
دەك��رد.  گۆشەگیر  خ��ۆم  و  دەك��رد 
بارەكەم زیاتر ال  ئەمانە وای كرد كە 

بكات. گرانتر 
وای  تا  جگەرەكێشان،  دایە  دەستم 
ئەم  پرسی  خۆمم  لە  ڕۆژێكیان  لێهات 
دەژیم؟  تیادا  منی  چییە  ناخۆشە  بارە 
ئینتەرنێتەوە  ڕێگەی  لە  دا  ب��ڕی��ارم 
كە  بكەم  كەسانێكدا  لەگەڵ  وتووێژ 
هەستم  زۆر  چونكە  ئه ویش  نامناسن، 
ڕێگەیەوە  لەو  دەكرد  شەرمەزاری  بە 
تووشی  م��ن  ك��ە  ب��وو  ئاشكرا  ب��ۆم 
من  كە  ب��ووم.  خەمۆكی  نەخۆشی 
لەو  نەخۆشییەكی  لە  بیرم  هەرگیز 

نەكردبۆوە. جۆرە 
من  لە  بەر  دایكم  لەكاتێكدا  ئەمە 
دووجار تووشی ئەم نەخۆشییە هاتبوو. 
كە  مندااڵنەی  ئەو  دەڵێن  كە  ڕاستە 
دایك و باوكیان تووشی ئەم نەخۆشییە 
ه��ات��وون ئ��ەگ��ەری ت��ووش��ب��وون��ی��ان 
پزیشكی  ڕێگەی  لە  پاشان  زۆرت��رە. 
بە  كۆرسێك  بۆ  نێررام  خێزانیمانەوە 
خەمەكانمان".  لە  "تێگەیشتن  ن��اوی 
لەوێ فێربووم كە هەستە دڵتەنگكەر و 
بناسمەوە و ڕێگر  باشتر  بێزاركەرەكان 
كاریگه ریی  جێهێشتنی  بەردەم  لە  بم 
لەهەمانكاتیشدا  ل��ەس��ەرم.  خراپیان 

نیم  ك��ەس  تەنیا  م��ن  ك��ە  ف��ێ��رب��ووم 
ئێستا  بووبێتم.  نەخۆشییە  ئەو  تووشی 
گەشبینم  و  دەڕۆم  باشتربوون  بەرەو 

داهاتووم. بە 

سیما )كچێكی تەمەن 13 ساڵ(
هەموو هەوڵ و كۆششەی  ئەو  لەگەڵ 
ك��ە دەم���دا ل��ە ق��وت��اب��خ��ان��ەدا، ب��ەاڵم 
چونكە  نەده بووم،  سەركەوتوو  هەر 
له   بم  ورد  دیکه  چی  نەمدەتوانی 
بوو  ئه وه   هۆكارەكەشی  وانه کانمدا. 
نەنكم  الی  هۆشم  و  بیر  هەموو  که 
بوو. بۆ ماوه ی پێنج ساڵ پێکه وه  بووین 
پێکه وه  ژیانمان ده کرد. ئێستا نەخۆشە. 
لەبەرئەوەی منیش لە هۆڵەندا دەژیم و 
بدەم.  یارمەتیی  ناتوانم  لێیه وه ،  دوورم 
ئه و  یارمەتیی  نییە  كەسێك  هیچ  ئێستا 
بدات و خزمەتی بكات تا چاک بێته وه  

و به ره و باشتر بڕوات.
هەموو  لەو  گوزارشت  نەشمدەتوانی 
و  بكەم  خ��ۆم  بێزاركەرانەی  هەستە 
خوشكەكانم  دەستە  بۆ  بکه م  باسی 
چی  پێویسته  نەمدەزانی  قوتابخانە،  لە 
و  داده ب���ەزی  كێشم  ب���ه رده وام  بكەم! 
تووشی سەر ئێشه  هاتبووم. لە قوتابخانە 
بارەیەوە  لەو  ڕۆژێكیان  مامۆستاكەشم 
نامبینێت.  باش  كە  لێ كردم،  پرسیاری 
پڕمەی گریان و خۆم  دامە  منیش  بۆیە 

پێ ڕانەگیرا و هەموویم بۆ باس كرد.
ئ��ێ��س��ت��ا م���ن ل���ەگ���ەڵ گ��رووپ��ێ��ك 
زۆر  كەسێكی  لەگەڵ  و  هاوتەمەنمدا 
وتووێژ  و  قسە  ب��وارەدا،  لەو  ش��ارەزا 
دەدات،  یاریدەم  زۆر  ئەوە  دەكەین، 
سووك  شانم  ب��اری  دەك��ەم  هەست 
و  ئ��ارەزوو  دیكە  جارێكی  و  ب��ووە 
حەز  و  گەڕاونەتەوە  بۆ  حەزەكانم 
خۆشەوە  شتی  بە  كاتەكانم  دەك��ەم 

بەرم. بەسەر 

دەزانیت؟ ئایا 
1- یەك لە بیستی هەرزەكاران تووشی 

دەبن. خەمۆكی 
2- شەرم مەكە و بە ڕاستگۆیانە باسی 

بكە. نیشانەكان 
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دڵ��ت��ەن��گ��ی��ی��ە  ئ���ەو  خ��ەم��ۆك��ی   -3
لەخۆته وە  ناتوانیت  كە  درێژخایەنەیە 

بكەیت. تیادا  گۆڕانكاریی 
ك��ەم/ ه��ۆی  دەبێتە  خەمۆكی   -4
كەم  و  خ���واردن  ی��ان  خەوتن  زۆر 

تەركیزكردن.
چ��ارەس��ەر  خ��ۆوە  ل��ە  خەمۆكی   -5
ن��اب��ێ��ت، ب���ە ه���ۆی ی���ارم���ەت���ی و 
دەخایەنێت  كەمتر  هاوكاریكردنەوە 
جارێكی  و  درەنگتریش  ڕەنگە  و 

ببێتەوە. تووشت  دیكەش 
ئەو  ل��ەگ��ەڵ  ببیت  فێر  گرنگە   -6
كارت  تا  بژیت  بێزاركەرانەدا  هەستە 

نەكەن. لێ 

تاقیكردنەوە 
چۆنه؟( )هەستت 

1- من هەست بە خۆشحاڵی دەكەم و 
كاری خۆش ئەنجام دەدەم. 

نییە وا وایە    
2- زۆربەی جار دەمارگیرم )عصبی(.

نییە وا وایە    
و  دڵتەنگی  بە  هەست  كات  زۆر   -3
خەمباری دەكەم، با بڵێین بە ناخۆشی.

نییە وا وایە    
یان  دەكەمەوە،  مردن  لە  بیر  زۆر   -4
دەستیان  لە  دەترسم  لەو كەسانەی كە 

بدەم یان ئەگەر خۆم بمرم.
نییە وا وایە    

ك��اری  ه��اوڕێ��ك��ان��م��دا  ل��ەگ��ەڵ   -5
جۆراوجۆر و خۆش ئەنجام دەدەین.

نییە وا وایە    
6- دەگریم، بەبێ زانینی هۆكارەكەی.

نییە وا وایە    
ل��ەگ��ەڵ  م��ی��ه��رەب��ان��ی��ی��ەوە  ب���ە   -7

دەكەم. ئیش  بیروبۆچوونەكاندا 
نییە وا وایە    

ڕۆژ  هەموو  درێژایی  به   دەتوانم   -8
دوورناكەومەوە. پێخەفەكەم  لە  بنووم، 

نییە وا وایە    
لە  شتێك  هەموو  دەك��ەم  هەست   -9
هەیە  متمانەم  زۆر  و  خۆیەتی  شوێنی 

داهاتووم. بە 
نییە وا وایە    

كەسێكدا  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ   -10
دەگونجێم، كەم شەڕ دەكەم.

نییە وا وایە    

چۆنه؟( )هەستت  كارئەنجام 
ب��ێ��گ��وم��ان دەرئ���ەن���ج���ام���ی ئ��ەم 
كە  ناڵێت  پێتان  پڕاوپڕ  تاقیكردنەوەیە 
تێپەڕ  خەمۆكیدا  بارودۆخی  بە  تۆ  ئایا 
بڵێین  دەكرێت  بەاڵم  نا!  یان  دەبیت 
زیاتر  تا  دەدات��ێ  بیرۆكەیەكت  كە 
بیان  و  ببیت  هەستەكانت  ش��ارەزای 

كاتەدا. لەم  ناسیت 

ــــــی  ئـــــەمـــــەش وەاڵم
تاقیكردنەوەكەیە:

به   واتا وه اڵمی زۆر  - خۆره تاو، 
وشەی وایە:

باشدا  بارێكی  بە  تۆ  بەشێوەكی گشتی 
هەست  كاتەكان  زۆرب��ەی  دەڕۆی��ت، 
لەگەڵ  دەكەیت.  خۆشگوزەرانی  بە 
بە  هەست  هەندێجاریش  دەوروبەرتدا 

بێزاری دەكەیت. و  ناخۆشی 

- هه ور و خۆره تاو پێكەوە:
دەكەیت  خۆشی  بە  هەست  هەندێجار 

نا. هەندێجاریش  و 
لە  یەك  و  زۆر  گۆڕانكارییە  هۆی  بە 
هەرزەكاری  تەمەنی  یەكەكانی  دوای 
نەناسرێ،  شاز  شتێكی  بە  ئەمە  ڕەنگە 
تووشی  و  خایاند  زۆری  ئەگەر  بەاڵم 
بدە  ه��ەوڵ  ك��ردی��ت،  خەمپەشێوی 
ئەو  لەگەڵ  ئەوە  لەسەر  بكەیت  قسە 
وەك  پێیانە  ب��اوەڕت  كە  كەسانەی 

)مامۆستا، هاورێ، دایك و باوك(.

- زۆر هەور
ناخۆشی  و  ب��ێ��زاری  ب��ە  هەست  ت��ۆ 
ڕەنگە  كە  كاتانەدا،  ل��ەم  دەكەیت 
ل��ە ق��ۆن��اغ��ی خ��ەم��ۆك��ی ك��ات��ی��ەوه  
خەمۆكیدا  قۆناغی  لە  و  تێپەڕیبین 
له گه ڵ  مه که   ته نیا  خۆت  بۆیە  بژیت. 
قسەی  ب��ێ��زارك��ەران��ەدا.  هەستە  ئ��ەو 
دوای  بە  مەكە،  شەرم  و  بكە  له سه ر 

یان  بگەڕێ  شارەزایاندا  هاوكاریی 
ب��وارەدا  لەو  كە  ڕێكخراوانەی  ئەو 

كاردەكەن.

وریابە!
و  بێزاری  ئ��ەو  ش��اردن��ەوەی  هەوڵی 
پێ  هەستی  ك��ە  م���ەدە  خەمۆكییە 
که   ل���ەوه ی  ب��ە  دوور  و  دەك��ەی��ت 
به   ی��ان  و  جگەرەكێشان  ه��ۆی  ب��ه  
كهولییەكان  م���اددە  بەكارهێنانی 
وابێت  پێت  تۆ  ڕەنگە  و  بیڕه وێنیته وه  
بە  نەخێر  بتبات.  باشتر  ب��ەرەو  كە 
نابات،  باشترت  بەرەو  نەك  پێچەوانەوە 
خراپتر  و  ئاڵۆزتر  لێ  بارەكەت  بگرە 
ڕێژەیەكی  تووشی  خەمۆكی  دەكات. 
بە  پێویست  و  دەبێت  خەڵك  زۆری 
خۆدزینەوە  و  ش��اردن��ەوە  و  ش��ەرم 

لێی. ناكات 

بكەیت؟ چی  دەتوانیت 
بۆ بەرگرتن لە خەمۆكی و ڕێگەنەدان 
بەسەرماندا،  خه مۆکی  زاڵبوونی  بە 
پێویستمان بە یارمەتی شارەزایان هەیە، 
ئامۆژگارییەكی  چەند  لێرەشدا  بەاڵم 
كەمتازۆر  كە  بخوێنەرەوە  ك��ورت 

سوودی دەبێت بۆت:
پێت  كە  شتانەی  لەو  بكەرەوە  بیر   -
بیانكەیت، هەموو ڕۆژێك النی  خۆشە 

بنووسە. بۆ خۆت  لەوانە  كەم سیان 
بێزارت  - لەبیركردنی ئەو شتانەی كە 

دەكەن.
نموونە  بۆ  بجوڵێیت،  بدە  ه��ەوڵ   -
بۆ  چ��وون  خ��وڕی��ن،  ل��ێ  )پاسكیل 
مەلەكردن  خوێندنەوە،  كتێب  سینەما، 
هیالك  ئەمانەوە  ه��ۆی  بە  پیاسە(  و 
ڕێك  خ��ەوی��ش��ت  ك��ات��ی  و  دەب��ی��ت 

دەبێتەوە.
- هاوڕێ بۆ خۆت پەیدا بكە و دوور 

گۆشەگیری. لە  بە 
ڕاستگۆیانە  بە  هەستەكانت  باسی   -
كە  كەسانێک  ب��ۆ  ب��ه ت��ای��ب��ه ت  بکه 
)مامۆستا،  وەك  پێدەكەیت.  متمانەیان 
هاوڕێ، خوشك، برا، دایك و باوك(.
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خۆشەویستیی  پەیوەندی 
پەیوەندییەكی  پیاو،  و  ژن  نێوان 
ئەم  ج���ۆری  ژی��ان��دا،  ل��ە  گرنگە 

و  كەسێتی  ب��ەپ��ێ��ی  پ��ەی��وەن��دی��ی��ە 
و  كۆمەاڵیەتی  و  دەروون���ی  ب��اری 
دەگ���ۆڕرێ،  ت��ەم��ەن  قۆناغەكانی 
ژن  سكااڵی  لە  گوێمان  زۆرج��ار 
ب��ەرام��ب��ەر بە  پ��ی��اوەك��ان دەب��ێ��ت  و 
هاوسەرەكانیان  و  خۆشەویست 
كە  ب��ەوەی  دەك��ەن  تۆمەتباریان  و 
سارد و سڕن یان ڕۆمانسی نین، ئەم 

پرسیارانە  ئەو  تەواوی  وەاڵمی  بابەتە 
دەدات����ەوە ك��ە ژن���ان ی��ان پ��ی��اوان 
ڕۆمانسییانه  خۆشەویستیی  دەربارەی 

هەیانە.
- ڕەفتاری ڕۆمانسی چییە؟

هەرچەند چەمكی ڕەفتاری ڕۆمانسی، 
دیكە  یەكێكی  ب��ۆ  تاكێكەوە  ل��ە 
لەنێو  جیاوازییەكان  بەاڵم  جیاوازە، 

پرسیار و وەاڵم دەربارەی خۆشەویستی
د. فەوزیە دریع
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ئاشكراتر  شارستانییەتەكاندا  و  كلتور 
مانای  دیاریكردنی  لە  دەردەك��ەون 
پیاو  و  ژن  الی  ڕۆمانسی  ڕەفتاری 

هەریەكەیان. کلتووری  بەپێی 
ئ���ەو ك���ران���ەوەی���ەی ك��ە س���ەدەی 
كرد  وای  بینیوه ،  خۆیەوە  بە  بیستەم 
بە  پەیوەندییان  بابەتانەی  لەو  زۆرێك 
یەك  لە  هەیە،  مرۆڤەوە  سۆزەكانی 
كۆمەڵگایانەی  لەو  بەتایبەتی  بچن، 
كە كەوتنە ژێر كاریگەریی ئەدەب و 
لەسەر  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە  سینەماوه . 
دەربارەی  ئەمەریكی  پیاوانی  و  ژنان 
ڕەفتاری ڕۆمانسی، هەردوو توخمەكە 

واتە،  ڕۆمانسی  ڕەفتاری  وابوو  پێیان 
بەیەكەوە،  پیاسەكردن  و  ڕۆیشتن 
گ��وڵ،  پێشكەشكردنی  و  ن���اردن 
مۆمدا،  ڕۆشنایی  لەژێر  نانخواردن 
ج��ی��اوازدا،  شوێنی  ل��ە  م��اچ��ك��ردن 
وەك  پیاو  و  ژن  الی  ئەمانە  هەموو 
یەك ڕەفتاری ڕۆمانسی دەگەیەنێت. 

»خۆشم  وش��ەی  وای��ە  پێیان  ژن��ان 
ئیدی  ڕۆمانسییە،  ڕەفتارێكی  دەوێی« 
ژن بە پیاوی بڵێ یان خۆی لە پیاوی 
ببیستێ. هەرچی پیاوانە، بە شێوەیەکی 
تایبەتی پێیان وایە، ڕەفتاری ڕۆمانسی 

 Truckeret al واتە سێكسكردن
.1991

- ئەو هاوكێشە دروستە 
كامەیە كە بۆ هێشتنەوەی 

ڕۆمانسی  خۆشەویستی 
و هاوكات هەستكردن بە 
تاكانەیی،  تایبەتمەندێتیی 

پێویسته؟
قسەی  و  مشتومڕ  كە  بابەتانەی  لەو 
پاراستنی  مەسەلەی  لەسەرە،  زۆری 
پەیوەندیی خۆشەویستییە بە شێوەیەكی 
كار  پاراستنە  ئەم  بەاڵم  ڕۆمانسی، 
تاك  تایبەتمەندییەكانی  سەر  ناكاتە 
ئەوەیە:  لێرەدا  پرسیارەكە  خ��ۆی، 
و  پ��ێ��ك��ەوەن��ووس��ان  ئ��ەو  ب��ڕی  ئایا 
سۆزداری  پەیوەندیی  لە  توانەوەیە 
و  ئەو ژن  تا  هاوسەرێتی چەندە  یان 
بكەن،  ڕۆمانسییەت  بە  هەست  پیاوە 
تاكانەیی  تایبەتمەندیی  بێئەوەی  بەاڵم 

خۆیان لەدەست بدەن. 
پێم  خۆم،  تایبەتی  بۆچوونی  بەپێی 
پەیوەندییەكی  بۆ  وێنا  باشترین  وایە، 
كە  پەیوەندییەی  لەو  بریتییە  باش، 
سەرەكی  پەیوەستیی  سێ  بە  پشت 
پەیوەندیی  و  ژی��ان  ل��ە  دەبەستێ 

هەریەك لە ژن و پیاو:
پەیوەستیی  یەكەم:  پەیوەستیی   -1
و  ژن  نێوان  سێكسی  و  خۆشەویستی 

پێكەوە. پیاوە 

پەیوەستیی  دووەم:  پەیوەستیی   -2
هەردووكیانە لەگەڵ جیهانی دەرەوە.
پەیوەستیی  سێیەم:  پەیوەستیی   -3
بە  هەریەكەیان  بە  تایبەت  جیهانی 

جیا.
پەیوەندی  قووڵیی  یەكەم  پەیوەستیی 
نێوان ژن و پیاو و هزرە هاوبەشەكانیان 
و ئەو هەست و چاالكییانەی پێكەوە 
هەروەها  دەنوێنێت.  دەدەن،  ئەنجامی 
تەواو  خۆئاشكراكردنی  و  توانەوە 
شێوەیەك  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی��ی��ەدا،  ل��ەو 

دەشێ 
پەیوەندیی 
هاوسەرێتی 
چەند ساڵێک 
بخایەنێت، به اڵم 
پەیوەندییەكانی 
عەشق بۆ ماوەی 
درێژتر بەردەوام 
ببێ. لەمانە گرنگتر 
ئەو پەیوەندیی 
هاوسەرێتییەیە 
كە لەگەڵ درێژی 
تەمەنیدا، هەستی 
خۆشەویستیی تیادا 
نەكوژاوەتەوە
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هەریەك بە تەواوی بە هەموو شتێكی 
هەرچەند  بێت،  ئاشنا  هاوبەشەكەی 
پیاو  و  ژن  وایە،  پێیان  ڕا  هەندێك 
بوێت،  خ��ۆش  یەكدیشیان  چەندە 
بزانن  یەكدی  شتێكی  هەموو  نابێ 
لە  بڕێك  لە  پارێزگاری  پێویستە  و 

بكەن. خۆیان  تایبەتمەندێتیی 
ك��ەس  ه��ەن��دێ��ك  الی  ئ�����ەوەی 
لەم  كام  ئایا  سەرسوڕمانە،  مایەی 
پێویستە  و  گرنگترن  پەیوەستیانە 
پێ  زی��ات��ری  گرنگیی  و  ك���ات 
بڕیاری  مەسەلەی  مەسەلەكە  بدرێ، 
خۆی  ك��ەس  ه��ەر  تاكەكەسییە، 
دەتوانێ بڕیاری ئەوە بدات ئایا كام 
و  گرنگترە  ژیانیدا  لە  پەیوەستییانە 
جۆری  بە  ده به ستێ  پشت  ئەمەش 

كەسە  ئ��ەو  كە  پەیوەندییەی  ئ��ەو 
خۆی دەیخوازێ، هەروەها سروشتی 
لە دوو هاوبەشەكە. دەشێ  هەریەكە 
مەسەلەكە وا پێویست بكات مرۆڤ، 
ببێتەوە  پرسیار  هەندێك  ڕووبەڕووی 
بداتەوە،  وەاڵمیان  ڕاستگۆیانە  و 

وەك:
- كامیانت بەالوە گرنگترە، ژنەكەت 
ی��ان ك��ارەك��ەت؟ ب��ە چ ڕێ��ژەی��ەك 

دیكەیان گرنگترە؟ لەوی  یەكێكیان 

- چەندێك كات لەگەڵ ژنەكەت و 
دەبەیت؟ بەسەر  منداڵەكانت 

- چەندێك كات بە ئارەزووە 
دەبەخشیت؟  تایبەتییەكانت 

بۆچی بە التەوە گرنگن؟
دیكە  پرسیاری  چەندین  و  ئەمانە 
پەیوەستییە  لەو سێ  قەبارەی هەریەك 

الی مرۆڤ دیاری دەكەن.
پەیوەستی  لە  تێربوون  من،  بڕوای  بە 
ئەمە  ئەگەر  گرنگە،  زۆر  یەكەمدا 
لەسەر  ڕەنگدانەوەی  ئەوا  دا،  ڕووی 
دەبێ،  پەیوەستییەكەی دیكە  هەردوو 
پەیوەندیی  چوارچێوەی  لە  چونكە 
نێوانیاندا،  سێكسیی  و  خۆشەویستی 
خۆشەویستی  لە  تێربوون  چەندێك 
میهرەبانی  و  گ��وڕی  و  گەرمی  و 

ئ��ەوەن��دەش  ه��ەب��ێ��ت،  سێكس  و 
پەیوەستیی  لە  تێربوون  بە  هەستکردن 
ه��ه ردووك��ی��ان��دا ه��ه ی��ه . وات���ە لە 
ئەندامانی  هەموو  لەگەڵ  پەیوەندییان 
خێزان و هاوڕێكانیاندا. هەریەكەشیان 
هاوبەشەكەی  پەیوەستیی  لە  ڕێ��ز 
تایبەتییەكەی  جیهانە  لە  دەگ��رێ 
ل��ە ك��ار و ه���اوڕێ و  خ��ۆی��دا و 
مەسەلەی  مەسەلەكە  ئارەزووەكانیدا. 
هەردوو  كە  هاوسەنگییە  ڕاگرتنی 

ڕایدەگرن  شێوەیە  بەو  هاوبەشەكە 
كە لەگەڵیاندا دەگونجێت، پەیوەندی 
ئەو  س��ەرك��ەوت��ووش،  و  دروس���ت 
پێكەوە  پیاو  و  ژن  كە  پەیوەندییەیە 
سێ  ل��ەم  هەریەك  ق��ەب��ارەی  لەسەر 

پەیوەستییە ڕێک دەكەون.
- ئەو هۆكارانە چین وا 

دەكەن دوو كەس بۆ 
ماوەیەكی دوورودرێژ لە 

خۆشەویستیدا  پەیوەندی 
بمێننەوە؟

هاوسەرێتی  پ��ەی��وەن��دی��ی  دەش���ێ 
ب��ه اڵم  بخایەنێت،  ساڵێک  چ��ەن��د 
ماوەی  بۆ  عەشق  پەیوەندییەكانی 
گرنگتر  لەمانە  ببێ.  بەردەوام  درێژتر 
كە  هاوسەرێتییەیە  پەیوەندیی  ئەو 
هەستی  تەمەنیدا،  درێ��ژی  لەگەڵ 
نەكوژاوەتەوە،  تیادا  خۆشەویستیی 

ئەمە بۆچی یان چۆن ڕوودەدات؟
لەسەر  لێكۆڵینەوە  توێژینەوانەی  ئەو 
دەكەن،  خۆشەویستی  و  هاوسەرێتی 
ئەو  ب��ەدواداچ��وون��ی  ئەنجامی  ل��ە 
حاڵەتانەی هاوسەرێتی كە بە دروست 
ڕۆمانسییەت  لە  بڕێك  و  ناودەبرێن 
دەركەوتووە  بۆیان  دەگ��رن،  لەخۆ 

ئەم ژن و پیاوانە:
ژن  لە  ی��ان  دیكە  كەسانی  لە   -1
ناو  هەستەكانی  دیكە  پ��ی��اوی  و 
دەردەب��ڕن  »وت��ن«ەوە  لەڕێی  ناخیان 
ب��ە ی��ەك��دی دەڵ��ێ��ن: »خ��ۆش��م  و 
ئەگەر  دەك���ەم«،  »بیرت  دەوێ���ی«، 
دیسانەوە  دواوە  بگەڕێتەوە  تەمەن 
»هاوسەرێتی لەگەڵ تۆدا دەكەمه وه »، 
ئەم وشانە كاریگەرییەكی ئەفسوناوی 
بەجێ  هەست  و  دەروون  ل��ەس��ەر 
زیاتر  دەدەن  مرۆڤ  هانی  و  ده هێڵن 
بكات  كارلێك  هاوبەشەكەی  لەگەڵ 

بێت. بەخشندەتر  و 
و  س���ۆزداری  په یوەندییەكی   -2
نێوانیاندایە،  لە  گ��ەرم  جەستەیی 
لەناو  دەستیان  دەك��ەی��ت  تێبینیان 

پیاو لەسەردەمی ڕابردوودا، خاوەنی قووڵییەكی 
ناوازە بووە لە ڕۆمانسییەت و ڕەسەنێتی و 
نیاز و نییەتی خۆشەویستییەكی بێگەرد بە 
بەراوورد لەگەڵ پیاوی هاوچەرخدا، بەاڵم 
پیاوی هاوچەرخ سەبارەت بە هونەرەكانی 
ئەڤینداری و ڕۆمانسی لە پیاوی سەردەمی 
كۆن، بەئاگاترە و شارەزاترە
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یەكدا  بە  باوەش  یەكدایە،  دەستی 
دەك�����ەن، م��اچ��ی ی���ەك دەك���ەن، 
ئەوی  دەدات  ه��ەوڵ  هەریەكەیان 
لەڕێی  هەندێجار  بحەوێنێتەوە،  دیكە 
و  بچووك  كاری  و  ڕەفتار  هەندێك 
یان  پشتی  دانانی  وەك،  سادەشەوە 
یان  یەكدییەوە،  پشتی  لە  گۆشە 
داپۆشین  چا،  كوپێك  دروستكردنی 
چەندین  و  ئەمانە  خ��ەودا،  لەكاتی 

جەستەیی. دیكەی  بایەخپێدانی 
خۆشەویستی  سێكسەوە  لەڕێی   -3
و  ح��ەز  دەك���ەن،  ئاشكرا  خ��ۆی��ان 
یەكدی  بۆ  سێكسییان  ئ���ارەزووی 
بە  گێچەڵ  كات  زۆر  و  دەردەب��ڕن 
ی��ەك��دی دەك��ەن و ڕاش��ك��اوان��ە بە 
سێكسە  لە  ح��ەزم  دەڵێن:  یەكدی 
توانایاندایە  لە  هەروەها  لەگەڵت، 
بۆ  سێكسی  ئ���ارەزووی  و  هەست 
بەرز  ڕۆحی  و  س��ۆزداری  ئاستێكی 
غەریزە  ئاستی  لە  تەنیا  و  بكەنەوە 

نەیهێڵنەوە. جەستەییەكەدا 
به  بەرامبەر  ڕێزیان  و  سەرسامی   -4
ژنەكە  نموونە  بۆ  دەردەبڕن،  یەكدی 
»شانازی  دەڵێت:  هاوسەرەكەی  بە 
یه کێکیان  یان  تۆم«،  ژنی  دەكەم كە 
باشترین  وەك  »هاوسەرەكەم  ده ڵێت؛ 
یان  دەگ���رێ«،  لێ  گوێم  ه��اوڕێ 
ناتوانێت  كەس  »هیچ  ده ڵێت؛  پیاو 
دروست  خواردنە  ئەو  ژنەكەم  وەك 

بكات«.
دەروونی خۆیان،  و  ناخ و خود   -5
بە شێوەیەك بۆ یەكدی وااڵ دەكەن، 
ه��ەروەه��ا ل��ە ئ���ازار و ت��ووڕەی��ی 
ئەزموونە  و  ن��اخ��ۆش  ی��ادەوەری��ی��ە 
یەكدی  هاوبەشی  شەرمهێنەكاندا، 
ئەم  لەنێوان  دەكەوێت  ڕێ  دەكەن، 
یەكێكیان  سەركەوتووانەدا  هاوسەرە 
دەكات،  قسە  هاوبەشەكەی  لە  زیاتر 
لە  الواز  خاڵی  بە  نابێ  ئەمە  بەاڵم 

هاوسەرێتیاندا.
دیكەیان  ئەوەی  بۆ  هەریەكەیان   -6

هاوكار و پشتیوانی سۆزدارییە كاتێك 
قەیران  لە  یان  دەبێت  نەخۆش  كە 
ئەستەمدایە،  هەڵوێستێكی  لە  ی��ان 
بۆ  هاوڕێن  باشترین  هەریەكەیان 
لێكۆڵینەوەكان  هەرچەندە  یەكدی. 
جەخت لەوە دەكەنەوە ئەم خەسڵەتە 
بە  ژن  وات��ە  مێ،  بە  تایبەتە  زیاتر 
و  پیاو  ل��ە  زی��ات��ر  خ��ۆی  سروشتی 

پشتیوان و كۆڵەكەیە بۆ پیاو.
گوزارشت  ماددی  شێوەیەكی  بە   -7
بۆنەكان  دەك��ەن،  خۆشەویستیان  لە 
ب��ە ه���ەل دەق���ۆزن���ەوە ب��ۆئ��ەوەی 
بكەن،  یەكدی  پێشكەشی  دی��اری 
لەناو  بێزاری  دیاری  پێشكەشكردنی 
بە  ه��ەس��ت  پ��ی��او  و  ژن  و  دەب���ات 

خۆشەویستی و ڕێزگرتن دەكەن.
به  و  خ���ه وش  ب��ە  ڕازی���ب���وون   -8
ك��ەم��وك��ووڕی��ی��ەك��ان��ی ی��ەك��دی، 
خه وشەكانی  ژی��ان،  پێكەوە  لەڕێی 
بەاڵم  دەردەك���ەوێ،  بۆ  یەكدییان 
هەیە  مەزنیان  و  ج��وان  توانایەكی 
كەموكووڕی  پشتگوێخستنی  ب��ۆ 
پۆزەتیڤەكان  الیەنە  بە  بایەخدان  و 
كە  »ب��ار«ان��ەش��دا  ل��ەو  یەكدیدا.  لە 
دیار  شێوەیەكی  بە  كەموكووڕییەكە 
هاوسەرە  ئەم  دەبینی  دەركەوتووە، 
ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  سەركەوتووانە 
بە ڕۆحێكی  كەموكووڕییە دەكەن و 
میهرەبانییەوە  و  گرتن  بەخۆدا  ددان 

هەوڵی گۆڕینی دەدەن.
بەردەوام  پیاوانە  و  ژن  ئەم  بەگشتی 
كات  دۆزینەوەی  بۆ  دەدەن  هەوڵ 
دڵنیان  ئ��ەوان  بن،  پێكەوە  زیاتر  تا 
بایەخدان  بە  پێویستی  خۆشەویستی 
و ئاگاداری و چێژوەرگرتنە پێكەوە. 
خۆشەویستی  دەرك��ەوت��ووە  بۆیان 
بە  دی��ك��ە،  ك��ەس��ان��ی  ل��ە  دوور 
دەك��ات،  گەشە  باشتر  شێوەیەكی 
دەخەنە  نێوانیان  پەیوەندیی  لەبەرئەوە 
هەموو  پێش  و  شتێك  هەموو  پێش 
پێكەوە  دی��ك��ەوە،  پەیوەندییەكی 

نادۆزنەوە  بیانوو  و  وەردەگرن  چێژ 
بە  بكەونەوە،  دوور  یەكدی  لە  تا 
تا  دەق��ۆزن��ەوە  فرسەت  پێچەوانەوە 

زۆرترین كات پێكەوە بەسەر ببەن.
- سەبارەت بە چەمكی 

ڕۆمانسی، جیاوازی هەیە 
لەنێوان هاوسەران لەگەڵ 

هاوسەرێتیان  هێشتا  ئەوانەی 
نەكردووە؟

دەڵێن  لێكۆڵینەوەكان  لە  هەندێك 
هەندێكی  ب��ەاڵم  هەیە،  ج��ی��اوازی 
دەكەنەوە  ل��ەوە  جەخت  دیكەیان 
ك��ە ه��ی��چ ج��ی��اوازی��ی ن��ی��ی��ە. لە 
توێژەر  هەردوو  كە  لێكۆڵینەوەیەكدا 
 Pederson شومیكر  و  بیدرسون 
 and Shoe-maker 1993
دەركەوتووە،  بۆیان  داوە،  ئەنجامیان 
خۆشەویستیی  ئ��ام��اژەك��ان��ی  ل��ە 
هیچ  پیاو،  و  ژن  الی  ڕۆمانسیدا 
ئەو  و  هاوسەران  لەنێوان  جیاوازییەك 
كەسانەدا نییە كە هێشتا هاوسەرێتییان 
ئاماژەكانی  وایە  پێشیان  نەكردووە، 

ئەمانەن: ڕۆمانسییانه،  خۆشەویستیی 
پ��ێ��ك��ەوە ك����ات ب���ەس���ەرب���ردن، 
خۆشەویستی،  لە  گوزارشتكردن 
ئاشكراكردنی  پەیوەندی  و  بایەخدان 
س��ۆز،  و  ه��ەس��ت  و  ڕۆم��ان��س��ی��ەت 
قووڵیی  و  ئاست  ئاشكراكردنی 

خۆشەویستی.
- ئەوە ڕاستە پیاوی هاوچەرخ 
كۆن  ســەردەمــی  پیاوی  لە 

ڕۆمانسیترە؟
بنێین،  ب���ەوەدا  دان  باسە  شایانی 
پ��ی��او ل��ەس��ەردەم��ی ڕاب�����ردوودا، 
لە  بووە  ناوازە  قووڵییەكی  خاوەنی 
و  نیاز  و  ڕەسەنێتی  و  ڕۆمانسییەت 
بە  بێگەرد  خۆشەویستییەكی  نییەتی 
پیاوی هاوچەرخدا،  لەگەڵ  بەراوورد 
بە  سەبارەت  هاوچەرخ  پیاوی  بەاڵم 
ڕۆمانسی  و  ئەڤینداری  هونەرەكانی 
بەئاگاترە  كۆن،  سەردەمی  پیاوی  لە 
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كرانەوەی  بۆ  ئەمەش  شارەزاترە.  و 
بۆ  ه��ەروەه��ا  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە،  جیهان 
بە  ڕاگ��ەی��ان��دن  هۆیەكانی  ب��وون��ی 
بوونی  یان  سەعات،   24 درێژایی 
فیلم و چیرۆكی سۆزداری بیستراو و 
تەلەفزێۆن  شاشەكانی  لەسەر  بینینیان 
و  كتێب  ڕێی  لە  خوێندنەوەیان  و 
هه موویان  که   ب��اڵوك��راوەك��ان��ەوە، 
یارمەتیدەر بوون لە دەوڵەمەندكردنی 
عاشقەكان،  الی  زارەك��ی  سامانی 
ل��ەب��ەرئ��ەوە ئ��ەگ��ەر ب��ەراوردێ��ك��ی 
خۆشەویستی  زاراوەكانی  زارەكیی 
قسەی  و  وتە  دەڵێین،  ئەوا  بكەین، 
بە  س��ەردەم��ه دا  ل��ەم  خۆشەویستی 
بەراوورد لەگەڵ هاوتاكەی بەر لە 50 
جیاوازی  دەردەكەوێت  بۆمان  ساڵ، 
لەو سەردەمە كۆنەدا  و  هەیە  گەورە 

زۆر كەمتر بوون. 
لەگەڵ ئەمانەشدا نابێ ئەوە لەیاد بكەین 
وشەی  دەرب��ارەی  ڕاب��ردوو  سەرمایەی 
بەتایبەتی  خۆشەویستی  و  ئەڤینداری 
الی شاعیران، سەرمایەیەكی مەزنە و بۆ 
ئاستی  لەسەر  بەاڵم  دەمێنێتەوە.  هەمیشە 
هۆی  بە  بێگومان  جوڵەیی،  و  كرداری 
هاوچەرخەوە  س��ەردەم��ی  ك��ران��ەوەی 
مرۆڤی  ڕاگ��ەی��ان��دن��ەوە،  ڕووی  ل��ە 
السایی  و  بوێرە  كەسێكی  هاوچەرخ 
و  خۆشەویستی  شێوازەكانی  و  هونەر 
كلتورە  و  دیكە  گەالنی  الی  سێكس 

دەكاتەوە. دنیا،  جیاوازەكانی 
كە  بوێرییەی  ئەو  ئەوەش،  سەرباری 
و  دەناسرێ  پێ  هاوچەرخی  مرۆڤی 
عەیبە  بازنەی  لەناو  ئەوەی  دوای  لە 
و  ڕاستی  بە  دەرەوە،  هاتە  شەرم  و 
توانیویەتی زیاتر ڕۆمانسی  واقیعدا  لە 

بێت.
- بۆچی سەردەمی ڕۆمانسییەت 

بەسەر چوو؟
ڕۆم��ان��س��ی��ەت ن���ەك ك��ۆت��ای��ی پێ 
كۆتایی  هەرگیز  بەڵكو  نەهاتووە، 
هاوچەرخ  س��ەردەم��ی  ن��ای��ەت،  پێ 

بەسەریدا  ماددی  دنیای  هەرچەندە 
حاڵەتی  هەزارەها  بەاڵم  بووە،  زاڵ 
ژیان  هاوسەنگی  كە  هەیە  ڕۆمانسی 

ڕادەگرێ.
بینیوە  ڕۆڵێكی  هاوچەرخ  ڕاگەیاندنی 
كە لەوانەیە هێشتا بە تەواوی دركمان 
پێ نەكردبێ یان نائومێد ببین و بڵێین: 
یان  خۆشەویستی  سەردەمی  ت��ەواو 
تەلەفزیۆن  چوو،  بەسەر  ڕۆمانسییەت 
تەنانەت  و  فەزاییەكان  كەناڵە  و 
تاوان  هەواڵی  تەنیا  ڕۆژنامەكانیش 
سامان  دەستبەراگرتنی  و  دزی  و 
بۆ  ماددییەكانمان  ڕێككەوتنە  و 
ناگوازنەوە، بەڵكو ئەو واقیعەشمان بۆ 
دەگوازنەوە كە هەرچەندە دەسەاڵتی 
بووبێت،  زاڵ  ژیاندا  بەسەر  م��اددە 
و  خۆشەویستی  ئەوەندە  ژیان  هێشتا 
بكەن  وا  كە  ماوە  تیادا  ڕۆمانسییەتی 

ژیان هاوسەنگ بێت.
- ئایا ڕاستە ڕۆمانسییەت 

تەنیا تایبەتە بە ژنان؟
ل��ە ژن و  ڕۆم��ان��س��ی��ی��ەت  ن��ەخ��ێ��ر، 
ل��ه  پ��ی��اودا ه��ەی��ە، ب���ەاڵم ل��ە ژن��دا 
بۆ  ئەمەش  دەردەك��ەوێ،  ئاشكراتر 
عاتیفیترە  ژن  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە 
دەرخستنی  ل��ە  و  نەرمونیانترە  و 
ئەوەی  ئازاترە. سەرباری  سۆزەكانیدا 
لە  دابونەریت  گشتی  شێوەیەكی  بە 
ژن  بە  ڕێگە  كۆمەڵگاكاندا  زۆربەی 
سۆزەكانی  و  الوازی  و  ئازار  دەدا 
وایە  بڕوا  چونكە  دەرببڕێ،  خۆی 
و  ژن  الوازی��ی  بۆ  ئ��ام��اژەن  ئەمانە 
لەم  گوزارشت  نادرێ  پیاو  بە  ڕێگە 
وایە  بڕوا  بكات.  خۆی  هەستانەی 
سۆز  دەرنەخستنی  و  ڕەقی  و  زبری 
خەسڵەتەكانی  لە  خۆشەویستی  و 
پیاون. بەاڵم ئەم بۆچوونانە لە ئێستادا 
و  ژن  ئازادبوونی  بوونەتەوە،  كاڵ 
بۆ  هاتنەناوەوەی  و  سەربەخۆبوونی 
بەر  ئەو  و  كاركردن  مەیدانی  ناو 
ئەستۆی  كەوتۆتە  كە  پرسیارێتییەی 

دیكە  چی  دەك��ەن  لێ  وای  ئەمانە 
ئەو توخمە الوازە نەبێ كە پێشتر وا 
وەسف دەكرا و تەنیا بۆ ڕۆمانسییەت 
خۆی تەرخان بكات. بگره لە ئێستادا 
بوونەوەرێكی بەهێزە و دەشێ ژن لە 
ئێستادا كاردانەوەی خۆی بەرامبەر بە 

كردبێ. هەموار  خۆشەویستی 
- جیاوازی چییە لەنێوان 
لەسەردەمی  ڕۆمانسییەت 

هاوچەرخ و ڕۆمانسییەت لە 
ڕابردوودا؟

جوانەكان  س��ۆزە  و  ڕۆمانسییەت 
بەشێكن لە حاڵەتی دەروونی مرۆڤ، 
گەشەیەكی  بە  كە  كاتێ  م��رۆڤ 
و  سۆز  ئەم  تێدەپەڕێت،  دروستدا 
بەاڵم  تیادا دروست دەبن،  هەستانەی 
ئەم سۆز و هەستانە، وەك الیەنەكانی 
بەسەردا  گۆڕانیان  ژی��ان،  دیكەی  
گۆڕانانەی  ئەو  گرنگترین  هاتووە، 
و  خێرایی  هاتووە،  سەریدا  بە  كە 

هەڵگەڕانەوەیە.
لە ڕابردوودا عاشق تەواوی تەمەنی لە 
بەرامبەر  تەنیا یەك حاڵەتی ڕۆمانسیدا 
بەاڵم  دەكرد،  سەرف  كەس  یەك  بە 
ڕۆمانسییەت  تەمەنی  ئێستادا  لەكاتی 
چۆن  وەك  م��رۆڤ  و  كورتخایەنە 
ئامێرەكانی  و  پۆشاكەكانی  و  جل 
خۆشەویستەكەشی  ئاوا  دەگۆڕێت، 
دەگ���ۆڕێ���ت، م��رۆڤ��ی ه��اوچ��ەرخ 
دەكات  دەستكەوتەكانی  حیسابی 
كاتێ كە پەیوەندی لەگەڵ كەسێكدا 
دەبەستێ، بەاڵم مرۆڤ لە ڕابردوودا، 
نەبوو  دەستكەوتێك  هیچ  چاوەڕێی 
عەشقێكی  تەنیا  خۆشەویستیدا،  لە 
ب��ەرژەوەن��دی  لە  ب��ەدەر  بێگەردی 

دەویست.

سەرچاوە:
الدریع،  فوزیة  د.  الحب،  فی  سؤال 
االول��ی  الطبعة  الجمل،  منشورات 

.2008
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دەگەڕێتەوە  گرافۆلۆژی  زانستی 
بۆ سەدەی 17 لەسەر دەستی پزیشکێکی 
 Camilio ئیتاڵی بە ناوی كامیلو بالدو
Baldo لە ساڵی 1622، كە یەكەم كەس 
شێوازەكانی  ڕێگای  لە  كەسێتیی  بووە 
نووسینی  چۆنیەتی  و  شێواز  و  نووسین 

شیتەڵ  و  ڕاڤە  الپەڕە،  لەسەر  پیتەكانی 
كردووە.

لودوینگ  د.  18دا  س��ەدەی  لە  پاشان 
دروستكردنی  بە  هەستاوە  کالجس 
كۆمەڵەی گرافۆلۆژی ئەڵمانی كە تیایدا 
لە ڕوانگەی  خوێندنەوەی خەت كراوە 
بۆشایی  و  خێرایی  و  پیتەكان  جووڵەی 
سەر  خستنە  پەستان  و  پیتەكان  نێوان 

كاغەز.
فەڕەنسا  لە   19 س��ەدەی  لە  ه��ەروەه��ا 
هەوڵ  بە  و  ب��وارە  ئ��ەم  س��ەرك��ردەی 
فالن  ئابی  وەك  زانایانی  كۆششی  و 
ئالفرید  خوێندكارەكانی  و  دری��ن 
دەستی  جانلین   سی.  ج��ه ی.  و  بیت 
دەستی  لەسەر  بەریتانیاش  لە  پێكردووە. 

بە  ه��ەس��ت��اوە   Robert Sauder
ده ستوخەت  خوولی  یەكەم  كردنەوەی 
بارەیەوە.  لەو  توێژینەوە  ئەنجامدانی  و 
دەستی  لەسەر  ئەمریكییەكانیش  الی 
دامەزرێنەری  بە  كە   Louise Rice
كۆمەڵەی گرافۆلۆژی ئەمریكی دادەنرێ 

لە ساڵی 1927.
بنەمای زانستی

»زانستی گرافۆلۆژی«
زاراوەیەكی  دەستوخه ت  شیكردنەوەی 
ئەم  گرافۆلۆژیدا،  زانستی  لە  هونه رییه 
زانستە بنەما و بنچینەیەكی زانستیی هەیە 
بە ئامانجی هەڵسەنگاندن و دیاریكردنی 
كه سێتی و ناسنامەی مرۆڤ، ئەویش لە 
ڕێگای ئەو وشە و هەاڵنەی كە بە نەست 

دەستوخه ت پەنجە مۆری ئەقڵه  
ئومێد*  ڕێژین  ئامادەكردنی: 
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بەكارهێنانی  چۆنییەتی  و  دەینووسێت 
پیتەكان  و  وشەكان  نووسینی  بۆ  قەڵەم 
و ئەو شكڵ و هێمایانەی كە بە نەست 
دەیاننووسیت كە شیكردنەوەیەكی وردە 
ڕاگه یه ندنه کان  دەم��اره   بۆ  ئاماژەن  و 
بڵێین  دەتوانین  كەواته  مێشكدا،  لە 
بیركردنەوە  بۆ  ئاماژەیە  نووسینەكان 
هەروەها  ن��اوەوە،  ئەقڵی  هەستەكانی  و 
دەستوخه ت كۆئەندامی دەمار و مێشك 
جووڵەی  كۆئەندامی  و  دەنووسێته وه  

مرۆڤ دەنووسێته وه  لەسەر كاغەز.
كە  بكەین  بەوە  ئاماژە  دەتوانین  لێرەوە 
تەواوكاری  بەشی  دوو  لە  خەتەكان 
بەشی  لە  بریتین  كە  پێكدێن  یه کدی 
گۆڕراو؛ ئه وانه ی كە لە هەڵچوونەكانی 
مرۆڤدا خۆی دەبینێتەوە، هه روه ها بەشی 

جێگیر كە بریتییە لە كەسێتی مرۆڤ.
قۆناغەكانی  كە  بزانین  ئەوەش  پێویستە 
نەخۆشی  هه بوونی  و  م��رۆڤ  تەمەنی 
ده ستوخه ت.  سه ر  کارده کاته   جەستەیی 
هەندێك لە شارەزایانی ده ستوخەت ئاماژە 
بریتییە  ده ستوخەت  دەكەن که   ئەوە  بۆ 
دەری  چونكە  ئەقڵ،  مۆری  پەنجە  لە 
دەخات كە که سێک چۆن بیردەكاتەوە و 
هەڵسوكەوت  و چۆن  چییە  هەستەكانی 
كە  بڵێین  دەتوانین  كەواته   دەك��ات. 
و  دانپێدانراوە  زانستێكی  گرافۆلۆژی 
پێشكەوتووەكاندا  واڵت��ە  زۆرب��ەی  لە 
دەروونزانیدا  بەشی  چوارچێوەی  لە 
دەخوێنرێ لە پەیمانگا زانستییەكان و له  

زانكۆ و كۆلێژە پێشكەوتووەكاندا.
واڵتانی  لە  بایەخە  جێگای  زانستە  ئەم 
له   وەك  ئەوروپاش  له   ئیسرائیل،  وەك 
و  ئیتاڵیا  و  فەڕەنسا  و  بەریتانیا  واڵتانی 
ئیسپانیا و ئەڵمانیا دەخوێنرێ و بە پلەی 
ئەم  پێشكەوتنی  و  پەرەسەندن  یەكەم 

زانستە لە ئەمریكای باكوورە. 
و  پێكهێنان  لەكاتی  گرنگە  زانستە  ئەم 
و  دەستەكان  و  ستاف  دروستكردنی 

ئەندامه کانی لیژنەكان لە وەزارەتی دەرەوە 
و له  پەیوەندییە دبلۆماسییەكاندا بەكەڵكە. 
دەوڵەتە  یەكەم  و  سەركردە  ئیسرائیل 
زانكۆكانی  لە  هەندێك  كە  بوارەدا  لەم 
تایبەت  مەشقی  و  ڕاهێنان  ئیسرائیل 
لە  دەدرێ  دكتۆرا  بڕوانامەی  و  دەكەن 
دەستوخه تدا،  شیكردنەوەی  پسپۆری 
چونكە بەكاری دەهێنن وەك تەكنیكێكی 
و  ئاسایش  دەستەبەركردنی  بۆ  زانستی 
پارێزگاریكردن لە ئاسایشی نەتەوەیی و 

ناوخۆیی و دژی هەر پەشێوییەك. 
بۆ  پێشكەوتوو  واڵت��ان��ی  زۆرب���ەی  لە 
به کاردێت  كەسانە  ئەو  تاقیکردنه وه ی 
كە پۆست و پێگە و شوێنی هه ستیاری 
وەردەگ��رن.  بەرپرسیارێتی  و  وەزیفی 
گرانه پۆستێك و شوێنێك و بەرپرسیارییەك 
ببەخشرێ بە كەسێك  بەبێ  شیكردنەوەی 
كەسێتی ئه و لە ڕێگای دەستوخه تیه وه . لە 
سەرەتادا تاقیكردنەوەی پێدەكرێت بەبێ  
ئەوەی خۆی هەستی پێبكات و فۆڕمێك 
فۆڕمه وه   ئه و  ڕێی  له   و  پڕدەكاتەوە 

چاودێری نووسینەكەی دەكرێ.
كە  بكەین  ب��ەوە  ئ��ام��اژە  كە  گرنگە 
زانستی  ك��ە  ه��ەی��ە  ئ���ەرك  ه��ەن��دێ��ك 
و  بكات  دیارییان  ناتوانێت  گرافۆلۆژی 

بیان دۆزێتەوە، ئه وانیش بریتین لە:
نییە  داهاتووی  پێشبینیكردنی  توانای   -
)ئەمە بەڵگەی ئەوەیە كە زانسته و ئه فسانه 
بدۆزێتەوە  نادیار  شتی  ناتوانێت  و  نییه( 
كەواتە  ناكات.  نادیار  شتی  لە  باس  و 
گرافۆلۆژی ڕاستییەكە باس لە خەماڵندن 
ڕەفتاری  بتوانێت  لەوانەیە  بەاڵم  ناكات، 
له   پێشبینیكردن  بكات وەك  دیاری  تاك 
ڕه فتاری که سێک بە هۆی پەرچەكرداره 
ڕەفتارییەکانییه وە، به  تایبه ت له  كەسانی 
ڕۆشنایی  لەژێر  و  كراوە  و  گۆشەگیر 

ژینگە و بارودۆخه که ی.
- گرافۆلۆژی زانست و هونەرە و بنەما 

و یاسای تایبەتی خۆی هەیە.

- گرافۆلۆژی ناتوانێت ڕەگەزی نووسەر 
مەیلە  و  ڕەگەزنامە  و  ئاین  و  تەمەن  و 

سیاسییەكانی نووسەر دیاری بكات.
دەستوخه تی  ناتوانێت  گرافۆلۆژی   -
ڕاستەیە  ئایا  كە  بكات  دیاری  نووسەر 

یان چەپەیە.

چین  خەسڵەتانە  و  سیفه ت  ئەو 
كە زانستی گرافۆلۆژی دەتوانێت 

له  كەسێتیدا دیارییان بكات؟
زانستی گرافۆلۆژی دەتوانێت ژمارەیەك 
ناسنامەی  و  كەسێتی  و  سیفه ت  لە 
چوارچێوەی  لە  دەرب��خ��ات  که سێتی 
بۆ  دەڕۆن  كە  دەماره ڕاگه یاندنانەی  ئەو 
نەست و هەست، وەك باری دەروونی، 
توانای  و  هێز  هەستەكان،  م��ی��زاج، 
پێكانی  بیركردنەوە،  ج��ۆری  ئەقڵی، 
سەركردایەتیكردن،  كارامەیی  ئامانج، 
ب��ەرگ��ری،  ت��رس،  كۆمەاڵیەتیبوون، 
دەستپاكی،  خ��ەی��اڵ،  پ��اڵ��ن��ەرەك��ان، 
ڕاستگۆیی، بەهرە، شارەزاییەكان، توانای 
كاركردن، هێزی جەستەیی، پێداویستیی 

سێکسی، هەستەكان.
زۆر  دەتوانێت  گرافۆلۆژی  زانستی 
ئایا  وەك:  بدۆزێتەوە  كەسێتی  جۆری 
بە  یان  زیرەكه  یان  گەشبینە  كەسێک 
ئایا  شەڕانگێزه؟  ئایا  كۆششه؟  و  هەوڵ 
كراوەیه  ئایا  نكۆڵكاره؟  ئایا  هەڵچووه؟ 
ئایا  شەرمنه؟  ئایا  گۆشەگیر؟  ی��ان 
كۆمەاڵیەتییه؟ ئایا ئایا ئایا ....هتد. هەموو 
ئەو سیفه ت و ڕەفتاره  دەروونییانه ی كە 

كەسێتی مرۆڤییان دروستكردووە.

كە  بوارانەی  ئەو  گرنگترین 
پیادەی  گرافۆلۆژی  زانستی 

دەكات:
لە  تێگەیشتن  و  خود  لە  تێگەیشتن   -1

كەسانی دیكە.
2- گرافۆلۆژی و فێركردن.
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گرافۆلۆژی  زانستی  بایەخی  لوتكەی 
فێركردندا  بواری  لە  كە  ئەوانەیە  الی 
كاردەكەن، مامۆستا دەتوانێت لە ئەنجامی 
هەڵسەنگاندنەوە  و  زۆر  تاقیكردنەوەی 
خوێندكارەوە  دەستوخه تی  ه��ۆی  بە 
زیرەكیی  ئاستی  و  بیركردنەوە  جۆری 

خوێندكاره که ی دیاری بكات وەك:
- ئایا  بیركردنەوەی كەڵەكەبووی هەیە.

- ئایا بیركردنەوەی شیكارییە.
- ئایا بیركردنەوەی دۆزەرەوەییە.

- ئایا بیركردنەوەی ڕووكەشە.
- ئایا بیركردنەوەی گشتگیرە.

ئەم زانستەوە هەندێك  بە هۆی  لەوانەیە 
وەك  دەربكەوێت  فێركردن  گرانیی 
گرانیی خوێندنەوە Dyslexia و شڵەژانە 

دەروونی و فكرییەكانیان دەربخات.
و  كارگێڕی  كەرتی  و  گرافۆلۆژی   -3

كاری بازرگانی.
دەستوخه ت  شیكردنەوەی  زانستی 
بۆ  گ��رن��گ  ئامێرێكی  ب��ە  دادەن����رێ 
دەتوانرێ  كە  كارگێڕی،  ئیشوكاری 
كه سێتی تاك و خوێندكار و فەرمانبەری 
و  ڕێ   پێشئەوەی  بكرێ  دی��اری  پێ 
دامەزراندن  و  كاركردن  شوێنەكانی 
دەست پێبكات، كە 79% لە كۆمپانیاكانی 
ئینگلترا و 85% لە كۆمپانیاكانی فەڕەنسا 
و 89% لە كۆمپانیاكانی سویسرا و زیاتر 
بەكاری  ئەمریكا  لە  كۆمپانیا   2000 لە 
دەهێنن بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو كەسانەی 
دەیانەوێت دایان بمەزرێن و كار بكەن 
لە كەرتی تایبەت كە لە ڕێگایەوە بڕیار 
و  دەدرێ  كەسەكە  كه سێتیی  لەسەر 
دەتوانن دیاری بكەن تا چەند كەسەكە 
دامەزراوەیە  لەو  كاردا  لە  سەركەوتووە 
و  سەركردایەتیكردن  بۆ  چەند  تا  و 
بەڕێوەبردن شیاوە، و تا چەند دڵسۆزە بۆ 
كۆمپانیاكە، لەبەرئەوە ئەم تاقیكردنەوەیە 
كاتێكی زۆری دەوێت و هەوڵێكی زۆر 
هەڵبژێرن  نموونەیی  تا كەسێكی  دەدەن 

بۆ كارێكی گونجاو.
4- گرافۆلۆژی و ڕێنمای پەروەردەی و 

دروستی دەروونی:
زانستی  لە  ڕێنماییكاران  و  ڕاوێژكاران 
پزیشكیی دەروونیدا دەتوانن ئەم زانستە 
و  چ��االك  ڕیگایەكی  كە  بەكاربهێنن 
پڕۆسەی  لە  تێگەیشتن  بۆ  سەركەوتووە 
و  تاك  بیركردنەوەكانی  وەك  ئەقڵی، 
ئ��ارەزوو  و  ت��اك  كەسێتی  پێكهاتەی 
و  دەروون���ی  و  جەستەیی  سیفه تی  و 
گرفتە  كێشەو  زانینی  و  كۆمەاڵیەتی 
كێشە  و  الدان��ەك��ان  و  هەستییەكان 
و  هەڵچوونەكانیان  و  سۆزدارییەكان 
وەك  شڵەژانی  هەندێك  دیاریكردنی 
و  كهولییەكان  م��اددە  بە  ئالوودەبوون 

ماددە بێهۆشكەرەكان.
زانستی  و  یاسا  و  گ��راف��ۆل��ۆژی   -5

تاوانناسی:
شیكردنەوەی  پێشكەوتووەكان  واڵتە 
و  ڕێگا  وەك  بەكاردەهێنن  دەستوخه ت 
شێوازێكی سەركەوتوو لە لێكۆڵینەوەكان 
هەڵبژاردنی  بۆ  تاواندا  بەڵگەی  له   و 
كه سێتیی دادوه ر و بۆ دەركردنی فەرمانی 
ڕاستگۆیی  دیاریكردنی  بۆ  و  دادوەری 
تاوانباران و پیاوكوژان و بۆ دۆزینەوەی 
هەڕەشەن  مایەی  كە  هاواڵتییانەی  ئەو 
وا  ڕواڵ��ەت  بە  كە  واڵت  ئاسایشی  بۆ 
بەڵگەنامەكاندا  پشكنینی  لە  دەرناكەون. 
لە  تەزویر  هەڵسەنگاندنی  بۆ  بەكاردێت 
بەراوردكردنی  لە  بەكاردێت  و  واژۆدا 
دەستوخه تێك بە یەكێكی دیكە، هەروەها 
لێ   سوودی  یەكگرتووەكاندا  واڵتە  لە 
وەردەگرن لە بواری نەهێشتنی تیرۆر و 
دیاریكردنی توانا و هێزی بیركردنەوەیان 

و كارامەیی لە پالنداناندا.
6- گرافۆلۆژی و تاقیكردنەوەی زیرەكی
و  فێربوون  توانای  لە  بریتییە  زیرەكی، 
و  زانین  و  هۆكارەكان  بە  درككردن 

توانای ڕاڤەكردنیان.

هەوڵێكی  دەروون��ی��ی��ەك��ان  پزیشكە 
زۆریان داوە تا پێوەر دروست بكەن بۆ 
ئەقڵی،  و  زیرەكی  ئاستی  پێوانەكردنی 
ت��ەواوی  بە  پێوەرەكان  لە  زۆر  ب��ەاڵم 
پێ   پشتی  تا  نییە  تیادا  ڕاستگۆییان 
ببەسترێ و لە ڕێگایەوە هەڵسەنگاندن بۆ 

بەهرە و تواناكانی تاك بكرێ.
كە  بكەین  بەوە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
وەك  هەیە  زیرەكیمان  جۆر  چەندین 
لە  زی��رەك��ی  و  خۆڕسكی  زی��رەك��ی 
كارو فەرماندا و توانای تاك بۆ داهێنان 
پێكاندنی  و  ك��اردا  لە  سەركەوتن  و 
لە  كەسەكان  لە  هەندێك  ئامانجەكان، 
ئاست  زیرەكییەوە  پێوەرەكانی  ڕێگەی 
دەهێنن،  ب��ەدەس��ت  بلیمه تی  پلەی  و 
دەست  بە  دەناڵێنێت  كەسە  ئەو  بەاڵم 
هەڵچوونییەكانەوە  و  دەروون��ی  كێشە 
نزمدان  ئاستێكی  لە  پاڵنەره کانی  و 
له   و  داهێنان  لە  ڕێگر  دەبنە  ئەمانە  كە 
دیكە  كەسی  هەندێك  سەركەوتنی. 
زیرەكیی سروشتیی هەیە، بەاڵم زیرەكیی 
كار و وەزیفەکه ی لە پلەیەكی نزمدایە، 
زیرەكی  ب��ەرزی  پلەی  كەسیش  زۆر 
ناجێگیر و  هەیە و كەچی كەسێتییەكی 
ویژدانی و هەستییان هەیە بۆیە گرنگی و 
بەبێ   بایەخی گرافۆلۆژی دەردەكەوێت 

بەكارهێنانی پێوەری زیرەكی.
هەرچەندە  بڵێین  دەت��وان��ی��ن  ك��ەوات��ه 
پێوەرەكان ئاستی ژیری دیاری دەكەن، 
بەاڵم ناتوانێت دەروون و هەڵچوونەكانی 

ده روون لێك بداتەوە.
دۆزی���ن���ەوەی  و  گ���راف���ۆل���ۆژی   -7

بەهرەمەندان و بلیمەتەكان:
هەوڵیان  پسپۆڕان  و  شارەزایان  لە  زۆر 
لە  تا  بكەن  بلیمەتەكان  پێناسەی  داوە 
كۆتاییدا كۆمەڵێك ناو و واتای لێكچوو 
وەك  دان��اون  بۆ  هاوبەشیان  سیفه تی  و 
سەركەوتوویی  فێربوون،  لە  بەتوانایی 

ئەقڵی، بەرهەمهێن...
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لە فه رهه نگی ئۆكسفۆردا هاتووە كە بلیمه تی بریتییە لە بوونی 
بیرۆكەیەكی ناوازە و نائاسایی یان بریتییە لە هێزی داهێنان یان 

بریتییە لە توانای سروشتی.
بەهرەمەند ئاماژەیە بۆ توانای سروشتی لەکردنی كارێکدا، واتا 
وەرگرێكی خێراو ئاسانكارە، لەیەك كاردا و كارامەیە تیایدا. 
و  نوێن  بیرۆكەكانی  كە  كەسەیه  ئەو  بریتییە  بلیمه ت  بەاڵم 

پێشتر كەس دركی پێنەكردوون.
هەڵگری  داهێنەران  مێشكی  هێڵكاری  كە  بوترێ  دەتوانرێ 
لەسەر  تاقیكردنەوە  دوای  ئەمەش  كەسێتین،  سیفه تانەی  ئەم 
ئەم  كە  دەركەوتووە  كراوە  داهێنەران  كەسی  دەستوخه تی 
سیفه تانەیان هەیە وەك پابەندبوون، پالندانان، توانای به رهه مهێنان، 
بابەتیبوون،  سووربوون لەسەر كاركردن، فێربوون لە هەڵەوە، 
دەستپێشخەری،  ئەرێنی،  هەڵوێستی  هه بوونی  خەیااڵوی، 
پێشنیاركەر، باوەڕی بە خۆی هەیە و ڕاستگۆیە، ڕووبەڕووی 
لە ڕووی  نەرمونیانە، داهێنەرە،  بوێرە،  مەترسییەكان دەبێتەوە، 

جەستەییەوە بەهێزە.
بلیمه ته کان  و  بەهرەمەندان  ئایا  كە  هەیە  ڕاستییەك  لێرەدا 
و  ئاماژە  و  نیشانە  ئایا  هەیە؟  تایبەتیان  نووسینی  شێوازی 

ئیشارەتی نووسینیان جیاوازە؟
زۆر لە زانا و شارەزایانی بواری دەستوخه ت گرنگییان داوە 
ئاستی  ئەو كەسانەی كە  ڕاڤەكردنی خەتی  و  بە خوێندنەوە 
زیرەكییان بەرزە تا بزانن یاسا و سیفه تە هاوبەشەكانی خەتی 
ئەم كەسانە چین تا لە ڕێگەیەوە سیفه ت و جیاوازییە دەروونی 
و ڕەفتارییەكانیان دیاری بكەن، چونكە نووسین پەیوەندییەكی 
سۆز  الیەنی  و  مێشك  چاالكی  و  جووڵە  بە  هەیە  بەهێزی 
و  شاراوە  زانیاریی  زۆر  لەوانەیە  كە  تاكە وە  هەستەكانی  و 
ئاشكرا  و  تاكەوە  كەسێتیی  بە  پەیوەستە  كە  هەبن  نەناسراو 
توێژینەوەكان دەریان خستووە كە دەستوخه ت  بۆیە  نەبووبن 
دەرخەری توانا ئەقڵییەكان و توانا زانستییەكانە و كاردەكات 
لەسەر خوێندنەوە و شیكردنەوەی جووڵەی كۆئەندامی دەمار 

لەسەر کاغه ز.
كوردستانی  لە  كە  ئومێدەم  بەو  بڵێم  ماوەتەوە  كۆتاییدا  لە 
خۆشمان كارێک بەم زانستە بکرێ، چونكە دامەزراوە حكومی 
هەوڵ  ئیشوكارەكانیاندا  و  بەڕێوەبردن  پێناو  لە  ئەهلییەكان  و 
دەدەن جوانترین به رهه میان هه بێت، بۆیە سیستەمی وەرگرتن 
كۆمپانیا  بۆ  كارمه ند  و  فەرمانبەر  كەسێتی  هەڵسەنگاندنی  و 
كێ   كە  بایەخە  جێگای  زۆر  واڵت،  دام��ەزراوەك��ان��ی  و 
پێناو گەشەیەكی  لە  هەڵدەبژێرێت و چۆن هه ڵی ده بژێرێت؟ 
زیاتر و ئاوەدانكردنەوەی زیاتر تا بتوانرێ ئەم قسەیە بە پراکتیکی 

جێبەجێ  بكەین بۆ ئه وه ی كەسی شیاو بۆ شوێنی شیاو دابنرێ 
تا كەسەكە بەو هێز و توانا و ئارەزووەی خۆی كە هەیەتی 
و  بەڕێكردن  ڕۆژ  و  کاتبەسەربردن  بۆ  تەنیا  نەك  بكات  كار 
پڕكردنەوەی پێداویستییەكانی ژیانی ڕۆژانەی خۆی پەنا بباتە 
بەر هەركارێك، که  له وانه یه  لە توانا و ویستی ئەودا نەبێت، ئەو 
كاتە مەحاڵە كە دڵسۆزیش بێت بۆ كارەكەی و دامەزراوەكە 
و كارەكەی خۆش ناوێت و لە هەوڵی چاككردن و باشكردن 

و بەرەو پێشبردنیشدا هەر مەحاڵ دەبێت. 
دیاری  كەسێتییەكان  سیفه تی  و  بكەن  نموونانە  ئەم  سەیری 

دەكات:

سەرچاوەكان:
من  والعبقریة  والنبوغ  الموهبة  عن  السجان.الكشف  مرفت   -

خالل تحلیل الخط الیدوي )علم الجرافولوجي(.
- خطك دلیل شخصیتك: المجلس الخلیجي للبرمجة اللغویة 

العصبیة.
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* زانكۆی سلێمانی 
سكوڵی پەروەردەی بنەڕەت –بەشی باخچەی ساوایان.

ئاڵۆزی، وریایی، دەنوێنێت.

نهێنیپارێزی ، بەئاگایی دەنوێنێت.

زیرەكی، خوێنەر، دەنوێنێت.

توندو تیژو، بەئاگایی دەنوێنێت.

كەللەرەق  و  پارێزی  نهێنی   
،ڕەش بین،دەنوێنێت

هەوڵ و كۆشش،
گەشبین، دەنوێنێت.
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و  ژن  بە  نەخۆشەكانم  زۆرب��ەی 
پیاوەوە داد و بێدادیانە لە خەم و مەینەتی و 
نەخۆشیەكانی ژیان، كە چارەسەركردنیان 
سەختە. هەروەها لە ناڕەحەتییەكانی ژیان 
لەپڕەکانی. بەڵكو  و سەختی و ڕووداوە 
خۆیشم  بێگومان  دەنێم،  بەوەشدا  دان 
ئایا  هەیە!  گلەییم  هەمان  جارناجارێك 
من، پزیشكی چارەسەری ئەو دەردانەم؟ 

ئایا ئەوان مافی خۆیانه وا بن؟
چارەسەردا  دوای  بە  بگەڕێم  پێویستە 
چ بۆ ئەوان چ بۆ خۆیشم، بە هەندێك 

ئاگاییەوە... بەاڵم ژیان چییە؟ ئایا ئەوەیە 
چێژی  و  تام  مرۆڤەكان  زۆرب��ەی  كە 
زەوییەدا  سەر  لەم  بۆچی  ئای  دەكەن؟ 
و  بەختەوەریی  بە  و  خۆشگوزەرانی  بە 
نەیگوزەرێنین؟  تەندروستەوە،  ژیانێكی 
و  نەچێت  تێك  بەیناوبەین  بۆچی  ئەی 
ژیان  پێویستە  ئایا  نەبێت؟  وپچران-یش 
ئاسان و بەچێژ بێت و دووربێت لە هەموو 
ناڕەحەتییەكەوە!  و  نەخۆشی  و  مەینەتی 
بێت  زۆر  موڵكی  و  پارە  مرۆڤ  پاشان 
هەر  لە  دووربێت  بێت!  دەوڵەمەند  و 
کتوپڕی و سوپرایز و ڕووداوی دڵتەزێن 
و ناڕەحەت؟ ئایا وا باشە هەموو مرۆڤێك 
بۆ ماوەیەكی جێگیر و دیاریكراو تەمەن 
بژی؟ هەمان بڕی پارە و جوانی و نەوە 
و شتی دیكەی دیاریكراوی هەبێت، لە 

ئایا نموونەی ئەم  پێداویستیەكانی ژیان؟ 
مرۆڤەكان  ژیانی  لە  وا  یەكسانە،  بوونە 
هەبێت؟  زیاتری  چێژی  و  تام  دەکات 
حەزیان  مرۆڤەكان  زۆرب��ەی  بێگومان 
لەوەیە و ئاواتیشی بۆ دەخوازن، بەتایبەتی 
كەسە تەمبەڵ و ناجوامێر و لێنەبڕاوەكان 
دیكە  كەسەكانی  بەاڵم  لەوەیە،  حەزیان 
و  حەماسەت  باش  ئەندازەیەكی  بە  كە 
خۆڕاگری و غیرەتیان هەیە، پێویستە بیر 

لە شتێكی دیكە بكەنەوە.
ژیانەدا  لەم  شتەكان  جوانترینی  بێگومان 
تاك  ڕووی  بەرەو  كە  ڕووداوانەیە  ئەو 
بەسەریدا  پێویستە  و  دەبێتەوە  كۆمەڵ  و 
زاڵ بێت و بەهێز بێت لە بەرامبەریدا بە 
جا  ببێتەوە،  ڕووی  بەرەو  شێوە  باشترین 
ئەوە بە هەوڵ و تێكۆشانی بەردەوام بێت 

ت����������ا ژی����������ان����������ی م����������رۆڤ
ه���ەب���ێ���ت چ�����ێ�����ژی  و  ت��������ام 

د. سادق فیرعەون
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یان  خوێندندا،  جیاوازەكانی  قۆناغە  لە 
كەسەكە  ئەوەی  دوای  بێت  كاركردن 
خوێندن تەواو دەكات! كە خوێندنەكەی 
شێوە  باشترین  بە  ك���ردووە  ئ��ام��ادەی 
باشترین  و  ڕابپەڕێنێت  ئ��ەرك��ەك��ەی 
و  م��اددی  ڕووی  لە  هەبێت  بەرهەمی 

مەعنەوی و دەروونیشەوە. 
ئەگەر  بەختەوەرن  چەندە  مرۆڤەكان 
ئەوان  ل��ەوەی  دڵنیابن  و  بكەن  هەست 
كاری گەورە و مەزن و بەسوود ئەنجام 
دەدەن بۆ نیشتمانەكەیان و بۆ كەسوكار 
و  ئازار  جێگای  چەندە  خۆشیان.  بۆ  و 
بكات  بەوە  درك  مرۆڤ  گەر  خەفەتە 
لەناو  شكستخواردووە  كەسێكی  كە 
بوونی  جیاوازییەك  هیچ  كۆمەڵگاكەیدا! 
نییە یان من نایبینم كە پارە كۆكردنەوەی 
بەڵكو  ژیاندا.  لە  بێت  ئامانج  تاكە  زۆر 
ڕەزامەندی،  بە  هەستكردنە  ئامانج  تاكە 
دەردەك��ەوێ��ت  ب��ۆی  م��رۆڤ  كاتێك 
بە  پێشكەش  بەسوود  كارێكی  ئەو  كە 
كۆمەڵگاكەی دەكات، بەڵكو پێشكەشی 

مرۆڤایەتیشی دەكات.
ب��ەاڵم ئ��ەوان��ەی زۆرب���ەی ی��ان هەموو 
كاتەكانیان لە شتی بێ  بەها و تەمبەڵی و 
كارە بێ بەرهەمەكاندا دەبەنە سەر، كە بە 
ڕاستی ئەوانە چینێكی دەوڵەمەندی نوێن 
و ماندوو نەبوون و هەوڵی ڕاستەقینەیان 
و  س��ەروەت  كۆكردنەوەی  بۆ  ن��ەداوە 
ئەوانە  ژیانی  بێگومان  سامانەكانیان، 
هیچ تام و چێژێكی نییە، لەگەڵ هەموو  
دیاردەكانی دەوڵەمەندی و شانازیكردن و 

خۆ بە گەورەزانینی خۆیان.
بە واتایەكی دیكە، تا ژیانی مرۆڤ تام 
راستەقینە  مانایەكی  و  هەبێت  چێژی  و 
مرۆڤە  ئەو  پێویستە  هەبێت،  گەورەی  و 
و  بۆ واڵتەكەی  بێت  بەسوود  كەسێكی 
كە  ئەوەی  ئەندازەی  بە  دەوروبەرەكەی 
زۆرب��ەی  بێگومان  خ��ۆی.  بۆ  بەسوودە 
خەڵكی باوەڕیان بەم جۆرە وتانە نییە و 
بە قسەیەكی خەیاڵی و ئایدیالیی دادەنێن 
بەاڵم هەقیقەت شتێكی  و هیچی دیكە، 
دیكە دەڵێت، دەڵێت زۆربەی مرۆڤەكان 
لەدایك دەبن و دەژین و دەمرن و كەس 
هەست بە بوونیان و بە نەبوونیان ناکات، 
وەك ئەوەی كە ئەوانە، نە لەدایك بووبێتن 
بەڵكو  مردبێتیشن،  نە  و  ژیابێتن  نە  و 
م��رۆڤ زۆرج���ار هەست دەك��ات كە 

ئەوانە بار بوون بەسەر كۆمەڵگاكەیانەوە و 
نەبوونیان باشتر بووە لە بوونیان، چونکه بە 
نەمانیان مرۆڤەكان ئاسوودە بوون. چەندە 
تۆ  یان  نەمانی من  بە  مرۆڤەكان  سەختە 
دڵخۆش  دیكە  كەسێكی  نەمانی  بە  یان 
و ئاسوودە ببن! بەاڵم هەندێك كەسیش 
دەشاررێنەوە،  لەژێر خاکدا  کاتێک  هەن 
دەگرێت  دای��ان  خەم  خەڵكی  زۆرب��ەی 
چەندە  كە  دەك��ەن،  یادیان  هەمیشە  و 
و  خ��ۆی  بۆ  ب��ووە  ب��ەس��وود  كەسێكی 
نەوە  و  دەوروبەرەکەی و كۆمەڵگاكەی 
دوای نەوە بە چاكە باسی دەكرێ. بەڵكو 
هەندێجار سنوری شوێنی لەدایكبوونیشی 
باسی  جیهاندا  هەموو  لە  و  تیدەپەڕێنێ  
دەكرێ. وەك گەورە زانایان و داهێنەران 
و شاعیران و هونەرمەندان و بیریاران و 

چاكخوازان  و ...هتد.
بەختەوەریی  ژیانێكی  مرۆڤ  ئەوەی  بۆ 
ڕاستەقینە بەسەر ببات، كە لەناو ڕۆحیدا 
جێگیر بێت، پێویستە هەوڵ بدات و ماندوو 
بێت و بە هەموو توانایەكییەوە كار بكات 
تا سوودمەند بێت بۆ نیشتمانەكەی و بۆ 
گەلەكەی و هەروەها بۆ مرۆڤایەتیش. لە 
كەسەكەكانی  بۆ  و  خۆی  بۆ  كۆتاییدا 
دەوروبەریشی، ئەو جۆرە مرۆڤانە بەڕاستی 
لە ناخیاندا هەست بە بەختەوەری ڕاستی 
ژیانیان  بەوە دەكەن كە  دەكەن و درك 
مانا و مەغزا و تام و چێژی تایبەتی هەیە 
خۆیان  ئەوانەی  هی  لە  زیاترە  زۆر  كە 
قەتیس دەکەن لە كۆكردنەوەی سەروەت 
و سامان و دانانی پارە لە بانكەكاندا و لە 
دروستكردنی كۆشك و تەالر و... هتد. 

پلەیان  و  دەك���ەون  پێش  ن��ەت��ەوەك��ان 
دیكەدا  نەتەوەكانی  نێو  لە  بەرزدەبێتەوە 
و  تاكەكانی  و  گ��ەل  ج��ۆری  بەپێی 
و  ژیانیاندا  لە  پێشكەوتنیان  ئەندازەی 
باشكردنی  لە  بەشداربوونیان  ئەندازەی 
خەڵكی  ژیانی  گوزەرانی  و  ب��ارودۆخ 
خەڵك،  هەموو  دەک��ەون.  دیار  دیكەدا 
لەسەر ڕووی ئەم زەمینە كە پڕە لە جەنگ 
و مەینەتی و بە تەواوی پیس و ژەهراوی 
بووە، كە هەمووی لە تەماعی مرۆڤەكانەوە 
لە  بەردەوام  ئەوانە  گرتووە،  سەرچاوەی 
هەوڵدان بۆ گردكردنەوەی سامانی زۆر، 
با لەسەر حیسابی ژەمەخواردنی كەسانی 
دیكەش بێت، با بە تێكچوونی وشكانی 
بێت، كە  و دەری��ا و دەوروب��ەری��ش��ەوە 

كۆتاییهاتنی  بۆ  مەترسیدارە  زەنگێكی 
مەترسییە  ئەم  هەموو  مرۆڤایەتی.  ژیانی 
جیهانییانە لە تاكەوە سەرچاوەی گرتووە، 
لە  هەر  بنبڕكردنیشی  و  نەمانی  هەروەها 

تاكەوە دەست پێدەكات.
ژیری  بە هۆی  دەتوانێت  تاك  ڕاستی  بە 
ڕزگار  جیهان  كارەكەیەوە  و  زانست  و 
بكات، یان تاو بدات بە كۆتاییهاتنی ژیان 
لەسەر ڕووی ئەم زەویە.. دەبێت مرۆڤ 

كام لەم دوو ڕێگایە هەڵبژێرێت؟
یاد  بێنمەوە  ئەوە  دەمەوێت  كۆتاییدا  لە 
پزیشكان  كە  بكەمەوە  لەوە  جەخت  و 
شوێن  پێویستە  مرۆڤەكانن  یەكەمینی 
ئەویش  ژیانیاندا،  لە  بكەون  ڕێبازێک 
بۆ  تواناكانیانە  هەموو  خەرجدانی  بە 
یارمەتیدانی  و  نەخۆشەكان  یارمەتیدانی 
پارێزگاری  تا  تەندروستیش  كەسانی 
ماندوو  نابێت  بكەن.  تەندروستیان  لە 
با ئەو كارەش  ئەوەدا.  بەدیهێنانی  لە  بن 
كار  ڕۆژ  و  شەو  بێت  ب��ەوە  پێویستی 
حەوانەوەی  تەماشاكردنی  بەبێ   بكەن، 
خۆیان. نابێ  یەكەمین خەمیان تەنیا بریتی 
بێت لە كۆكردنەوەی زۆرترین بڕه پارە. 
سیمای  پزیشكیی  پیشەی  كاتێكدا  لە 
مرۆڤایەتیبوون و ڕێز و بەرزییە. ئا ئەوەیە 
دیكە  كەسەكانی  لە  زیاتر  پزیشك  كە 
دڵنیایە  كە  كاتێك  دەكات  بەختەوەرتر 
ئەركی  شێوە  باشترین  بە  ئەو  ل��ەوەی 

پزیشكایەتی خۆی بەجێ گەیاندووە.
ئیلهامبەخش  داواكارم  گەورە  خوای  لە 
بێت بە هەموو مرۆڤەكان لەسەر ئەم زەمینە 
تا كاربكەن و ژیانێکی سوودمەندانە بژین 
بۆ خۆیان و بۆ مرۆڤەكانی دیكە و پڕبێت 
هەمووان.  بۆ  خێر  و  خۆشەویستی  لە 
دی  دێتە  ئاشتی  و  ئاسایش  شێوەیە  بەو 
لەنێو  لێكگەشتن  و  خۆشەویستی  و 
باڵو  زەویدا  سەرتاسەری  لە  مرۆڤەكاندا 
دەبێتەوە. ئەو كاتەش ئاشتیی سەرتاسەری 
زەوی دەگرێتەوە و جەنگ و كوشتار و 
ڕق و كینە  نامێنێت و سەرجەم مرۆڤایەتی 

بەختەوەر دەبێت.

سه رچاوه :

گۆڤاری: )طبیبك( ژ: 661- 2013ز- ل 
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و: حسێن هەڵەبجەیی



89   
 B

io
lo

gy
ی  

ۆژ
ۆل

بای

Biology بایۆلۆژی

ماسی بۆچی ناخنكێت؟
وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع
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هەبێت،  ئ��او  شوێنێك  هەر  لە 
وەك دەری��ا و زەری��اك��ان، ڕووب���ار و 
زۆنگاوەكان،  و  گۆماو  دەریاچەكان، 
هەیە.  ماسیش  ج��ۆگ��ەك��ان،  و  چ��ەم 
و  ئاوییە  زیندەوەرێكی  ماسی  چونكە 
زۆریان  هەرە  بەشی  بڕبڕەدارەكانە.  لە 
پێیان  ب��ەو زی��ن��دەوەران��ەن ك��ە  س��ەر 
ئەو  واتە  دەوترێت )خوێن ساردەكان(، 
بە  لەشیان،  پلەی گەرمی  زیندەوەرانەی 
پێی ساردی و گەرمی ده وروبه ره که ی، 
قەبارەی  نییە.  جێگیر  و  دەگ���ۆڕرێ 
زەبەالحدایە،  تا  وردیله   نێوان  لە  ماسی 
هێندە  ماسی  ج��ۆری  هەندێك  وات��ە 
یان  وردیله   دەوت��رێ��ت  پێی  بچووكە 
چەند  لە  درێژییەكەی  که   كورتەبنە، 
میلیمەترێك تێپەڕ ناكات، كەچی درێژی 
نزیكەی 17  هەندێكی دیكەیان دەگاتە 
و  قرش  وەك  تەن،   15 كێشی  و  مەتر 
نەهەنگه قرش كە بە ماسییە زەبەالحەكان 

ناودەبرێن.
لە  زی��اد  س��ەرچ��اوە،  هەندێك  پێی  بە 
27000 هەزار جۆر ماسی هەیە، ئەمەش 

بڕبڕەدارەكانی  هەموو  لە  كردووە  وای 
شێوەیەكی  بە  بێت.  فرەجۆرتر  دیكە 
سەرەكی  بەشی  دوو  بۆ  ماسی  گشتی، 
دابەش دەكرێن: ماسی ئێسكدار و ماسی 
ژمارەیان  ئێسكدار  ماسی  كڕكڕاگەدار. 
ئاوەكاندا  زۆری  زۆربەی  لە  و  زۆرترە 
كە  كڕكڕاگەدار  ماسی  به اڵم  دەژی��ن. 
هەیە،  شلتری  و  نەرمتر  جەستەیەكی 
وەك قرش و شفنین، تەنیا لە دەریاكاندا 

دەژین. 
سازگارەكاندا  ئ��اوە  لە  هەیە  ماسی 
دەریاچە  و  ڕووبار  ئاوی  وەك  دەژین، 
و چەمەكان، هەندێكی دیكەشیان هەیە 
ئاوی  وەك  دەژین،  سوێرەكاندا  ئاوە  لە 
یەكەمین  ماسی  دەری��اك��ان.  و  زەری��ا 
ئێسكە  زەوی،  ڕووی  لەسەر  گیاندارە 
پەیكەرێكی ناوەكی و كەللەسەرێك كە 
بۆ  بێت،  پێوە  ددانی  و  دوو شەویالگ 
دروستبووە. به  پێی بیردۆزی په ره سه ندن 
تەواوی بڕبڕەدارەكانی دیكە لە ماسییەوە 

پەیدابوون.
زۆربەی جۆرەكانی ماسی، بە خۆراكێكی 
لەوانەش  دادەنرێن،  مرۆڤ  سەرەكی 
ماسی توونە و شەبوت و سورە ماسی. 
ئابوریی  پێگەیەكی  كۆنەوە  لە  ماسی 
گەورەی هەبووە. ئەم پێگەیەشی ڕۆژ لە 
ژمارەی  زیادبوونی  لەگەڵ  ڕۆژ،  دوای 
هەروەها  ب��ووه .  گەورەتر  دانیشتووان، 
چۆنیەتی  وردەك��اری��ی  و  ئامڕازەكان 
گەورەیان  گەشەیەكی  ڕاوكردنیان، 
به  و  نێزه   بە  ڕاوك���ردن  لە  ك���ردووە، 
تۆڕی بچووك و سادە، بۆ دروستكردنی 
په ره ی  ڕاوك��ردن،  بە  تایبەت  كەشتیی 
سه ندووه . ئەم په ره سه ندنه  وای كردووه  
تێكڕای ڕاوكردنی سااڵنەی ماسی لەسەر 
گەورەی  گۆڕانكاری  جیهان،  ئاستی 
 1955 ساڵی  نموونە  بۆ  بێت.  بەسەردا 
ئاستی  لەسەر  ماسی  ڕاوكردنی  تێكڕای 
جیهان 30 ملیۆن تەن بووە، كەچی ساڵی 
1970 و دوای 15 ساڵ بووەتە 70 ملیۆن 

تەن.
بووەتە  ماسی  ڕاوك��ردن��ی  ل��ەم��ڕۆدا 
تێیدا  واڵت  هەندێك  پ��ی��ش��ەس��ازی، 
ب��ااڵدەس��ت��ن، واڵت��ان��ی ژاپ���ۆن و چین 
نیوەی  پیرۆ،  و  ڕوسیا  و  ئەمریكا  و 
بەرهەم  جیهان  ب��ۆ  ماسی  بەرهەمی 

شێوەیەكی  بە  واڵتانەی  لەو  دەهێنن. 
ب��ەرف��راوان ب��ەش��دارن ل��ە ڕاوك��ردن��ی 
و  ك��ەن��ەدا  واڵت��ی  ه���ەردوو  ماسیدا، 
بەریتانیایە. لە هەندێك واڵتانی جیهانیدا، 
خواردنی ماسی بەشێكی گرنگە لە ژەمە 
خواردنی  گرنگیی  خۆراكییەكانیاندا. 
سەرچاوەیەكی  كە  دێت  لەوێوە  ماسی 
باشە بۆ پڕۆتین. هەروەها گەرای ماسی، 
ژەمە خۆراكێكی بەهادار و شکۆمەندانەیە 
بۆ  مرۆڤ  پێویستیی  توێژ.  هەندێك  بۆ 
ماسی، تەنیا لەبەر پڕۆتینەكەی نییە، بەڵكو 
ئالیك  وەك  هەندێجار  و  زیاترە  لەوەش 
نموونە  بۆ  بەكاردەهێنرێت.  )عەلەف( 
نیوەی ئەو بڕە ماسییەی واڵتی دانیمارك 
ڕاوی دەكات، بۆ دروستكردنی عەلەف 
ڕۆنی  لە  هه روه ها  دەهێنێت.  بەكاری 
هەندێك جۆری ماسی، بۆیە و پەین و 

زەیت دروست دەكرێ. 
ناتوانن  زیندەوەران  هەموو  ئاشكرایە 
ئ��اودا،  لەناو  ژی��ان  بژین،  ئ��اودا  لەناو 
پێویستی بە پێكهاتەیەكی تایبەتیی جەستە 
هەیە، پێكهاتەیەك وا بكات ئەو جەستەیە 
ژینگە  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ  خ��ۆی  بتوانێت 
و  دەژی  تێیدا  كە  بگونجێنێت  ئاوییەدا 
هه ناسه   و  خۆراك  لە  پێداویستییەكانی 
لە  بتوانێت  هەروەها  بكەوێت،  دەست 
كاتی بوونی مەترسی و هێرشدا، خۆی 
نەكەوێتە  ئاسانی  بە  و  بكات  دەرب��از 
دیكەوه .  ئاوییەكانی  دوژمنە  بەردەستی 
ئاوییانەی  زیندەوەرە  لەو  یەكێكە  ماسی 
تەواو  شێوەیەكە  بە  پێكهاتەی جەستەی 
سازگار  ئاوی  سا  ئاو،  ناو  بۆ  گونجاوە 
بێت یان سوێر، ئاوی تەنك و ڕوون بێت 
یان قووڵ و تاریك، ئاوی گەرم و فێنك 

بێت یان سارد و بەستوو. 
خێرا جوواڵن لەناو ئاودا، پێویستی بەوەیە 
هەبێت،  تایبەتی  شێوەیەكی  جەستە، 
لەگەڵ  بەركەوتنی  كەمترین  شێوەیەك 
هەروەها  هەبێت.  ئاوەكەدا  به رگریی 
كۆئەندامێكە  یان  ئەندام  بە  پێویستی 
یارمەتی ڕۆشتنی بدات لە ئاودا. لێرەوە 
دەرئەنجامێكی  ماسی،  شێوەی جەستەی 
دێر  لە  كە  ئاوییەیە  ژینگە  ئەو  حەتمی 
زەمانەوە تێیدا ژیاوە. ماسی بەوە ناسراوە 
ئەم  هەیە،  قووچه کیی  شێوه   سەرێكی 
سەرە بێ بوونی مل، ڕاستەوخۆ نووساوە 
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بە جەستەی ماسییەكەوە. بەشی پشتەوەی 
وردە  ق��ەدەوە  لەناو  ماسی،  جەستەی 
وردە لێژ و تەسك و باریک دەبێتەوە، تا 
دەگات بە كلك. ئەم شێوە تەشیلەییەی 
لەناو  كردووە  وای  هەیەتی،  ماسی  که 
ئاودا بە ئاسانی بجووڵێت و بە خێراییەكی 
گەورەش مەلە بكات. چونكە بڕی ئەو 
لێكخشاندنەی لەگەڵ ئاوەكەدا دروستی 
ڕێگر  نابێتە  و  كەمە  زۆر  دەك���ات، 
لەبەردەم جووڵە و ڕۆشتنیدا. ئەمە جگە 
پوولەكە  بە  كە  ماسی  پێستی  ل��ەوەی 
داپۆشراوە، ئاو هەڵنامژێت و نابێتە هۆی 

قورسبوونی جەستەی ماسییەكە.
لە میانەی چاخی دیفونی-دا، واتە پێش 
گۆڕانكاری  لەمەوبەر،  ساڵ  ملیۆن   350
زەوی��دا  توێكڵی  لە  گ��ەورە  هێجگار 
وای  گۆڕانكارییانە  ئەم  داوە،  ڕووی 
بە  سەردەمە،  ئەو  زیندەوەرەكانی  كرد 
لەگەڵ  خۆیان  بكەن،  گەشە  جۆرێك 
ئەو بارودۆخە تازەیەی ژیان بگونجێنن. 
كاتێک گۆی زەوی بە هەندێك ماوەی 
و  وشكەساڵی  یان  زۆر  بارینی  ب��اران 
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا تێدەپەڕی، 
بە  ب��وو  پێویست  ماسییەكان  لەسەر 
گونجاوبێت  که  بكەن  گەشە  جۆرێك 
لەگەڵ بارودۆخی دەوروبەریاندا. لێرەوە 
ماسی  بۆ  گ��ۆڕان  ماسییەكان  لە  بڕێك 
دەیتوانی  ماسییە  جۆرە  ئەم  )س��ی(دار، 
كۆلیتێك  لیتاوەكاندا،  و  ق��وڕ  لەناو 
بژی،  تێیدا  و  بكات  س��از  خ��ۆی  بۆ 
هەوای  تا  كۆلیتەكە  دەكردە  كونێكی 
زەپۆشی لێوە بێتە ژوورەوە و لە ڕێگەی 
سییەكانییەوە هەناسە بدات. تا تێپه ڕینی 
دەمایەوە.  كۆلیتەكەیدا  لە  وشكەساڵی، 
دەگەڕایەوە  بارین  باران  دوای  پاشان 
بۆ ناو ئاو. ئەم جۆرە ماسییانە سەر بەو 
پۆلەی ماسین كە پێیان دەوترێ ماسییە 
لەو  زاناكان  لە  هەندێك  ڕەقەكان،  باڵ 
بۆق  وەك  وشكاوەكییەكانی  بڕوایەدان 
ماسییەوە  ج��ۆرە  لەم  سەلەمەندەر،  و 

پەیدابوون.

شێوەی ماسی
لە  و  سوێر  و  سازگار  ئاوی  لە  ماسی 
دەژی،  ئاوه کاندا  جیاوازی  قوواڵیی 
و  جیاواز  شێوەی  وای��ك��ردووە  ئەمە 

وەك  هەبێت.  جۆری  جۆراو  خۆراكی 
وتمان ماسی شێوەیەكی تەشیلەیی هەیە، 
ئاودا  بەناو  ئاسانی  بە  دەدا  یارمەتی 
زۆری  هەرە  بەشی  جەستەی  ب��ڕوات. 
تەنیشتەكانییەوە  هەردوو  لە  ماسییەكان، 
هاتووەتەوە یەك واتا تیره که ی به  ئاسۆیی 
که متره  له  تیره که ی به  شاوڵی، بەتایبەتی 
ماسییەكە  جووڵەی  یارمەتی  كە  كلكی 
دەكات. هەندێك ماسی لەم شێوە گشتییە 
 puffer فوودراوه ماسی  وەك  ب��ەدەرن، 
سەر  دەچێتەوە  زیاتر  شێوەی  كە   fish
 skate تۆپ. هەروەها ڕووته خته ماسی

fish كە شێوەیەكی ڕووتەختی هەیە. 
دڵ،  وەك  ماسی،  چاالكەكانی  ئەندامە 
گەدە، گورچیلە، جگەر، دەكەونە بەشی 
پێشەوەی سكی ماسییه وه . هەرچی بەشی 
پشتەوەی ماسییە، ئەوا بەشێکی زۆری لە 
ماسولكە پێكهاتووە و ئه رکی سەرەكییان 
بەو  ئاودا،  لەناو  ماسییەكەیە  پاڵپێوه نانی 
بەشەی دواوەی ماسی دەوترێت كلك. 

بە  جەستەیان  ماسییەكان  زۆرب���ەی 
پێستی  هەروەها  داپ��ۆش��راوە،  پوولەكە 
داپ��ۆش��راوە،  لینج  چینێكی  بە  ماسی 
ئه رکی  پوولەكەكان  لەگەڵ  چینە  ئەم 
لە  ئه ستۆیه  له   ماسییەكەیان  پاراستنی 
گه مارۆی  لینجە  چینە  ئەم  نەخۆشی. 
دەدات  ك��ەڕووان��ە  و  میكرۆب  ئ��ەو 
ماسییەكەوە  جەستەی  بە  لەوانەیە  كە 

ده وه ستێنێت.  چاالکییان  لە  و  بنووسێن 
دواتر ئەو میكرۆب و كەڕووانە دەخزێن 
له  ماسییه که  جیا ده بنه وه  بێئەوەی زیان بە 
ماسییەكە بگەیەنن. بەاڵم كاتێک ماسییەك 
بڕێك لە پوولەكەكانی لەدەست دابێت به  
دەتوانن  میكرۆبەكان  ئەوا  هۆیه ک،  هه ر 
پوولەكە که  له  به تاڵه  ئەو شوێنە  بگەنە 
ماسییەكە  و  نییە  پێوە  لینجەكەشی  چینە 

دووچاری نەخۆشی دەكەن.
پێستی ماسی لەوە زیاترە تەنیا پارێزگاری 
لە ماسییەكە بكات، بەڵكو چەندین خانە 
لەخۆ دەگرێت كە هەڵگری بۆیەن، ئەم 
تێدایە  بۆریان  یان  ڕەش  ماددەی  بۆیانە 
 ،melanin میالنین  پێیاندەوترێت  و 
و  زەرد  بۆیەی  دیكەیان  هەندێكی 
سوریان تێدایە و پێیان دەوترێت كارۆتین 
دیكەیان  كۆمەڵەیەكی  و   carotene
پێیاندەوترێت  و  تێدایە  سپی  بۆیەی 
لەسەر  بۆیانە  ئەم   .guanin گوانین 
ڕەنگی  و  ماسییەكەن  دەرەوەی  ڕووی 
دەبەخشن.  ماسییەكە  بە  جیاواز  جیاواز 
ئەم  دەردەدەن،  لینجییەك  خانە  هەندێك 
ڕەنگەكان،  ڕەنگاو  لەگەڵ خانە  لینجییە 
و  خۆشاردنەوە  و  فریودان  ئامڕازگه لی 
بەرگریکردن و خۆپاراستن لە نەخۆشی 
دروست دەكەن. خانەی پێستی هەندێك 
ئه وانه یان  كڕكڕەدارەكان،  ماسییە  لە 
ماددەیەكی  نییه،  پ��وول��ه ک��ه ی��ان  ک��ه  

فوودراوە ماسی
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لە  خۆیان  بەمەش  دەردەدەن،  ژەهراوی 
دوژمنەكانیان دەپارێزن.

پوولەكەی ماسی، یارمەتی زانینی تەمەنی 
پۆلێنكردنیشی  هەندێجار  و  ماسییەكە 
ماسی  پوولەكەی  پێکهاته ی  دەدات. 
بڕبرەدار، ئێسكە. بۆیە ئه گەر پوولەكەی 
له   و  ه��ەڵ��وەری  ماسیانە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
بۆی  دیكە  جارێكی  ب��دات،  ده ستی 
دروست نابنەوە. بەاڵم پوولەكەی ماسییە 
هەڵوەرین،  گ��ەر  ك��ڕك��ڕاگ��ەدارەك��ان 
دەب��ن��ەوە.  دروس���ت  دیكە  جارێكی 
چونكە پێكهاتەكەی لە پێكهاتەی ددانی 

بڕبڕەدارەكان دەچێت.
جۆری  جۆراو  و  جیاواز  ڕه نگی  ماسی 
كاڵی  پەمەیی  ڕەنگێكی  هەیانە  هه یە. 
یان  تێر  سورێكی  ڕەنگی  هەیانە  هەیە، 
پرتەقاڵیی هەیە، هەیە ڕەنگی قاوەییەكی 
وەك  تاریكە  ڕەنگی  هەیانە  سەوزباوە، 
دەریاكاندا  قواڵیی  لە  ماسیانەی  ئەو 
ئەشكەوتە  نێو  لە  ئەوانەی  یان  دەژین 
سەر.  دەبەنە  ژیان  تاریكەكاندا  ئاوییە 
بەشێوەیەكی گشتی ماسییە بڕبڕەدارەكان 
ڕەنگەكانیان  فرەڕەنگیی  و  جوانی  بە 
كڕكڕاگەدار  ماسی  ب��ەاڵم  ن��اس��راون، 
جوان  گونجاندنێكی  كە  ناسراوە  بەوە 
لە  ماسی  هەیە.  ڕەنگەكانیدا  لەنێوان 
هۆی  بە  دەتوانێت  جارەكاندا  زۆربەی 
ڕەنگەكانییەوە، خۆی لەگەڵ ژینگەكەی 
دەوروبەریدا بگونجێنێت، بەمەش خۆی 
یان  دەپارێزێت،  دوژمنەكانی  چاوی  لە 
خۆی له  چاوی نێچیره که ی ون ده کات 
هەندێكیان  بۆیە  هەر  بکات.  ڕاوی  تا 
و  هەیە  ئاوییەكانیان  گژوگیا  ڕەنگی 
شێوەی  و  ڕەنگ  دیكەیان  هەندێكی 

مەرجانەكان وەردەگرن.
مەتر   400 تەنیا  دەتوانێت  خۆر  تیشكی 
بە قواڵیی ئاوی ڕووندا بڕواتە خوارەوە، 
ڕووی  دەكەونە  ماسییانەی  ئەو  لێرەوە 
تیشكی  ئه وانه ی  وات��ا  ئ��او،  س��ەرەوەی 
بریقەداری  ڕەنگێكی  دەگاتێ،  خۆریان 
ئاو  قوواڵیی  هەتا  هەیە.  وااڵیان  و  ئاڵ 
که متر  خ��ۆری  تیشكی  و  بێت  زیاتر 
لەو  ماسییەكانیش  ڕەنگی  ئەوا  بگاتێ، 
لە  دەبێت.  تاریكتر  بێت  تا  قوواڵییه دا 
فاكتەری  هەندێك  خۆردا،  تیشكی  پاڵ 
لەسەر  كاریگەرییان  كە  هەیە  دیكە 

پەیوەندیی  لەوانە  هەیە.  ماسی  ڕەنگی 
ڕەنگەكەی،  و  ماسی  چ��اوی  نێوان 
ماسی  چاوی  ژێ��رەوەی  بەشی  كاتێك 
دەبێتە  ماسییەكە  ڕەنگی  دابپۆشرێت، 
بەاڵم  ب��ری��ق��ەدار.  و  گ��ەش  ڕەنگێكی 
ماسی  چ��اوی  س��ەرەوەی  بەشی  كاتێ 
لە  گۆڕانكارییەك  هیچ  داپۆشرێت، 
ئەمە  ڕوون���ادات.  ماسییەكەدا  ڕەنگی 
مانای وایە بەشی ژێرەوەی تۆڕەی چاو، 
ماسییەكە  ڕەنگی  لەسەر  كاریگەری 

هەیە. 
ماسیی  جۆری  ك��راوە  ئ��ەوەش  تێبینیی 
دوای  هه یه ،  ئه وه یان  توانای  جیاواز، 
دەكەیت،  تەماشای  ماوەیەك  بۆ  ئەوەی 
ئەو  ڕەنگی  ڕەنگی خۆی وەك  بتوانێت 
دەژی.  تێیدا  كە  بكات  لێ  ژینگەیە 
خۆپاراستن  لە  جۆرێك  وەك  ئەمەش 
گەرما  ه��ەروەه��ا  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ێ��ت. 
كاریگەری لەسەر ڕەنگی ماسی هەیە و 
ناو  ڕەنگەكانی  ڕەنگاو  شلە  دەكات  وا 
هەروەها  ببنەوە.  باڵو  ماسی  خانەكانی 
باری تەندروستی ماسی، كاریگەرییەكی 
گەورەی لەسەر ڕەنگی ماسییەكە هەیە. 
شێوەیەكی  بە  ماسی،  ڕەنگی  گۆڕرانی 
ڕوودەدات.  زاوزێ��دا  لەكاتی  تایبەت 
ئاڵ  و  گەشترین  لە  نێرەكە  كاتەدا  لەو 
بتوانێت  تا  دەبێت،  ڕەنگیدا  وااڵترین  و 
سەرنجی مێیەیه ك بۆالی خۆی ڕاكێشێت 
ڕەنگەی  ئەم  گۆڕانی  بكات.  ڕازی  و 
نێرەكان، بۆ چاالكبوونی ڕژێنی زاوزێی 

نێرەكان دەگەڕێتەوە. 

ك��ۆئ��ەن��دام��ی ه���ەرس و 
هەناسەدان الی ماسی

دابەش  خۆراكدا  مەسەلەی  لە  ماسی 
ڕووەكخۆرەكان  بەش،  سێ  بۆ  دەبێت 
جووتخۆرەكان.  و  گۆشتخۆرەكان  و 
ڕووەكخۆرەكان كەمترین ڕێژەی ماسی 
پێك دەهێنن و لەسەر گژوگیا ئاوییەكان 
گیایی.  شەبووتی  ماسی  وەك  دەژی��ن، 
ماسییە گۆشتخۆرەكان ڕێژەیەكی زۆری 
پێكدەهێنن و بەشی هەرە زۆری  ماسی 
ڕێژەیەكی  گۆشتخۆرن.  ماسییەكان 
ڕووەك  هەم  كە  هەیە  ماسی  لە  دیكە 
و هەم گیانەوەر دەخۆن، وەك هەندێك 
بەشی   .mugil ب��ۆره م��اس��ی-  ج��ۆری 

زیندەوەری  ژەمێكدا  لە  ماسی  زۆری 
جۆر  یەك  هەروەها  دەخوات،  فرەجۆر 
جیاوازەكانی  قۆناغە  كاتی  لە  ماسی، 
جیاوازی  جیاواز  جۆری  گەشەكردنیدا، 
زی��ن��دەوەران دەخ���وات. وات��ە لە هەر 
لە  جۆرێك  گەشەكردنیدا  قۆناغێكی 

زیندەوەر دەخوات. 
م��اس��ی ل��ە ڕێ��گ��ای ج���ۆراوج���ۆرەوە 
خ��واردن دەخ��وات، ماسی ڕاوك��ەری 
ئاوییەكاندا  گژوگیا  لەنێو  كراك  وەك 
پەالماری  پاشان  حەشاردەدات،  خۆی 
ئەم  دەیخوات.  و  دەدات  نێچیرەكەی 
جۆرە ماسییە ددانی زۆر تیژی هەیە، بە 
نێچیرەكەی  تیژانەیەوە  ددانە  ئەم  هۆی 
پارچەی  پ��ارچ��ە  پ��اش��ان  و  دەگ��رێ��ت 
دەدات.  قووت  پارچەكان  و  دەك��ات 
بە  لیتەكاندا  و  قوڕ  نێو  لە  سلور   ماسی 
دەگ��ەڕێ��ت.  خۆیدا  خ��ۆراك��ی  شوێن 
پێی  هەیە  ماسی  لە  دیكە  جۆرێكی 
لەم  ئ��ەوەی  ماسی،  قوالپه   دەوترێت 
ماسییەدا سەیرە و جێگای تێڕامانە، ئەوەیە 
هه یه   ژێیه ک  ماسییەكەوه ،  سەری  لەسەر 
پارچه   ده می،  نزیک  بۆ  ده بێته وه   شۆڕ 
لە  هەیە  ژێیه وه   ئه م  به سه ری  گۆشتێک 
ڕاوکردنی  بۆ  دەچێت  قوالپ  چه شه ی 
ماسی. كاتێ ماسییەكانی دیكە ئەو شتە 
دەبینن و وادەزانن خۆراكە و بە مەبەستی 
خواردنی، لێی نزیكدەبنەوە، لەم كاتەدا 
ماسییه  قوالپهه ڵگره که  دەمە گەورەكەی 
دەدات  قووت  ماسیانە  ئەو  و  دەكاتەوە 

كە لێی نزیك بوونەتەوە! 
ئاوە  لە  که  تیرهاوێژە،  ماسی  هەرچی 
شێوازێكی  دەژی،  ئاسیادا  فێنكەكانی 
ڕاوك��ردن��ی  ب��ۆ  ه��ەی��ە  س��ەی��ری  زۆر 
دێتە  ماسییە  ئەم  دیكە،  زیندەوەرانی 
ئاوێك  دڵۆپە  و  ئاوەكە  ڕووی  س��ەر 
چڵێكی  بەسەر  مێرووەی  ئەو  دەگرێتە 
به و  و  نیشتووەتەوە  ئاوەكەدا  لە  نزیك 
دەیخوات.  و  خوارەوە  ده یخاته  پێکانه  
بە  هەیە  ماسی  ل��ە  دیكە  جۆرێكی 
خواردن  )پااڵوگە(  پااڵوتن  به   شێوەی 
نەهەنگ  نەهەنگەكان،  وەك  دەخوات، 
بڕێكی زۆر ئاوی دەریا كە ژمارەیەكی 
زۆر زیندەوەری بچووكی ئاویی تێدایە 
دەكاتە  نابینرێن،  چاو  بە  هەندێكیان  و 
لە ڕیشووەكانییەوە که   ئاوەكە  دەمیەوە، 
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وه ک هێڵه کی زۆر ورد وان، دەر دەداتە 
دەرەوە و زیندەوەرەكانیش قووتدەدات.
لە  ماسیدا،  ل��ە  ه��ەرس  كۆئەندامی 
بڕبڕەدارەكانی  هەرسی  كۆئەندامی 
دەس��ت  دەم���ەوە  ل��ە  دەچ��ێ��ت،  دیكە 
پێدێت و  بە كۆم كۆتایی  پێدەكات و 
گەرو،  دەم،  لەخۆدەگرێت:  بەشانە  ئەم 
پەنكریاس،  جگەر،  گەدە،  سورێنچك، 
و  دەم  شێوەی  ڕێخۆڵە.  سپل،  زراو، 
بەپێی جۆری خواردنی  قەپۆزی ماسی، 
وەك  هەیە  دەم  دەگ��ۆڕرێ.  ماسییەكە 
ماسی  نموونە  بۆ  ك��اردەك��ات،  م��ژۆك 
لەسەر  که    pipe fish ب��ۆری  شێوه  
هه ڵمژینی  بۆ  هەیە  بۆرییەك  قەپۆزی 
دەهێنێت.  بەكاری  وردەكان  زیندەوەرە 
ماسی،  دیكەی  جۆری  هەندێك  دەمی 
ئەستوری  لچی  دوو  سور،  ماسی  وەك 
پێوەیە، كە دەیان نووسێنێت بە بەرد و 
ددانەكانی  بە  دواتر  تا  ڕووەكەكانەوە 

ڕووەكەكان بکڕێنێته وه .
گەورە  گەدەیەكی  دڕندەكان  ماسییە 
هەیە،  بچووكیان  زۆر  ڕیخۆڵەیەكی  و 
ڕیخۆڵەیان  ن��اوەوەی  ڕووك��اری  بەاڵم 

لوولپێچی  شێوەی  بە 
گ����ەورە دەب��ێ��ت، 

ئ����ەم����ەش 

ی���ارم���ەت���ی 
زی�����ادب�����وون�����ی 
مژین  ڕووی  ڕووبه ری 
ماسییە  ب��ه اڵم  دەدات. 
گەدەیەكی  گیاخۆرەكان، 
ڕیخۆڵەیەكی  و  بچووك 
هەیە.  درێ��ژت��ری��ان  زیاتر 
ك��ەچ��ی م��اس��ی ج��ۆری 
شەبووت بە هیچ شێوەیەك 
گەدەی نییە، سورێنچكی 
ئەم ماسییە ڕاستەوخۆ 
بە  ن����ووس����اوە 

ڕیخۆڵەیەوە. 
ماسی وەك ئێمە و وەك هه ر گیانەوەرێكی 
بە  پێویستی  هەناسەداندا  لە  دیكە، 
گازەیە  ئەو  ئەمەش  ئۆكسجینە،  گازی 
ئێمە  دەبەخشێت.  هەموان  بە  ژیان  كە 
زەپۆش  ه��ەوای  هەڵمژینی  ڕێگەی  لە 
ئۆكسجینی  سییەكانمان،  بۆ  ناردنی  و 
بەاڵم  دەك��ەوێ��ت.  دەس��ت  پێویستمان 
ماسی بە هۆی كەوانەی ڕیشووەدارەوە، 
ئۆكسجینی تواوەی ناو ئاو وەردەگرێت 
دەهێنێت.  بەكاری  هەناسەدان  بۆ  و 
ب���ەردەوام دەم��ی دەك��ات��ەوە و  ماسی 
دەكاتەوە،  دەمی  كاتێ  دایدەخاته وه ، 
ڕیشووەدارەكانی  كەوانە  دەمەوانەی 
ده چێته  ئاو  زۆر  بڕێكی  و  دادەخ��ات 
دەمییەوە. كاتێ دەمی دادەخاته وه ، درزی 
به گوێره ی  كەوانەكان  ڕیشووە  نێوان 
لەسەر ڕووی هەر  پێویست دەكرێنەوە. 
لە  كە  هەیە  دەمەوانەیەك  ڕیشووەیەك، 
پێستێكی تەنك پێك هاتووە و ڕیشووه که  
خوێنین.  موولوولەی  و  مه میله   لە  پڕە 
كاتێ ئاوەكە به  ڕیشووه که دا تێدەپەڕێت، 

م���وول���وول���ەك���ان 
ئاوه که   ن��او  ت��واوەك��ەی  ئۆكسجینە 
بە  تێكەڵ  ئۆكسجینەكە  و  وەردەگ��رن 
خوێن دەبێت و دەگوێزرێتەوە بۆ هەموو 
میانەی  لە  زیادەكەش  ئاوە  و  خانەكان 
ده رەوەی  فڕێدەدرێتەوه   ڕیشووەكانەوە 
جەستەی ماسییەكە. پێدەچێ  وەرگرتنی 
لەالیەن  زەپ��ۆش  ه��ەوای  ئۆكسجینی 
ماسییەوە،  دەگمەنی  جۆری  هەندێك 
كە  هەبێت  ژینگەیەوە  بەو  پەیوەندی 
بەشی  دەژی.  تێدا  ماسییەی  جۆرە  ئەو 
ڕێگەی  لە  ماسییانەی  ئەو  زۆری  هەرە 
هەناسە  دەرەوە  ه��ەوای  وەرگرتنی 
دەدەن، لەو ئاوانەدا دەژین كە ئۆكسجین 
ئۆكسجینە  كەمی  ئەو  سا  كەمە،  تێیدا 
وەرزی بێت یان بە شێوەیەكی بەردەوام 
ئەو  وەك  ماسی،  هەندێك جۆری  بێت. 

هەیە  درێژیان  دەنووكێكی  ماسییانەی 
لە  دەتوانن  دەژین،  لیتەدا  و  قوڕ  لە  و 

دەرەوەی ئاویشدا ژیان ببنە سەر. 

ماسی كڕكڕەدار کامه یه ؟
جۆرێكە لە ماسی كە ئێسكی ڕاستەقینەی 
تێدا نییە جگە لە ددان و بڕبڕەی پشت. 
لە  هەیە  په یکه رێكی  ئێسك،  لەباتی 
پێكهاتووە.  ك��ڕك��ڕەدار  م��اددەی��ەك��ی 
ڕەنگە ماسی كڕكڕەدار كۆنترین جۆری 
جۆرە  ئەم  بێت.  زانراوەكان  بڕبڕەدارە 
دا،  پێ  ئاماژەمان  پێشتر  وەك  ماسی  لە 
و  شەفنین  و  ق��رش  ماسی  لە  بریتین 
دەركەوتنی  دیكە.  جۆرێكی  چەند 
ماسییە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ج��اری  یەكەمین 
 450 نزیكەی  بۆ  زەوی،  ڕووی  لەسەر 
لە  دەگەڕێتەوە.  لەمەوبەر  ساڵ  ملیۆن 
ئێستادا ئەم جۆرە ماسییە فرە جۆرە، لە 
دەست  دڕندەكانەوە  ماسییە گۆشتخۆرە 
ماسیانەی  ب��ەو  دەگ��ات  تا  پێدەکات 
دەخۆن.  دەریا  نەرمۆڵەكانی  زیندەوەرە 
به  ماسییە،  جۆرە  لەم  بەشێك  هەنووكە 
مەبەستی  بۆ  یان  وەرزش��ی  مەبەستی 

بازرگانی ڕاو دەكرێن.
هەر  ل��ە  ك��ڕك��ڕاگ��ەدار  ماسی 
ڕیشوە   7 تا   5 تەنیشتێكیەوە، 
كەوانەی درێژی هەیە. پرۆسەی زاوزێ 
لە قرش و ماسی شەفنین-دا، لە ڕێگەی 
گواستنەوەی )تۆواوی( نێرەكە بۆ مێیەكە 
ئەنجامدانی  بۆ  نێرەكە  دەدرێ.  ئەنجام 
ئەم كارە و بۆ ئەوەی خۆی بنووسێنێت 
بە جەستەی مێیەكەوە، پەڕەكەی تایبەتی 
پەڕەكەی  دەوت��رێ��ت  پێی  كە  هه یه  
تێكئااڵن. ئەم پەڕەكانە لەگەڵ پەڕەكەی 
سمتی ماسییە مێیەكە پێكەوە دەنووسێن. 
بەمەش نێرەكە دەتوانێ پرۆسەی ناردنی 
تۆواوی خۆی بۆ ناوەوەی مێیەكە ئەنجام 
بدات. لێرەوە بە پێچەوانەی بەشی هەرە 
كرداری  دیکه وه ،  ماسییه کانی  زۆری 
لە  ك��ڕك��ڕاگ��ەدار،  ماسی  الی  پیتێن 
كاتێ  ڕوودەدات.  مێیەكەدا  ن��اوەوەی 
بە  دەك��ەن،  گەشە  پیتێنراوەكان  گەرا 
لەناو  و  دەوردەدرێ��ن  بەهێز  تۆكڵێكی 
گەرا  یان  دادەنرێن.  ڕووبارەكەدا  ئاوی 
تەنك  توێكڵێكی  بە  پیتێنراوەكان 
لە  هەر  و  دەدرێ��ن  دەوره   نەرم  و 

ماسی شێوە بۆری
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ناوەوەی مێیەكەدا هەڵدەگیرێن، تا كاتی 
دەكات  وا  حاڵەتەیە  ئەم  تروكانیان. 
ئەو  بزانن  وا  هەڵە  بە  كەس  هەندێك 
واتە  زۆردەبن،  زاین  بە  ماسییانە  جۆرە 

دەزێن و بەچكەیان دەبێت.
ددانی ماسیی كڕكڕاگەدار، بەرگرییەكی 
گەورەی هەیە دژ بە تێكچوون و كەوتن. 
دەتوانێ  قرش  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
ددانەكانی  ڕۆژێكدا  چەند  م��اوەی  لە 
میانەی  لە  دەتوانێ  هەروەها  بگۆڕێت، 
ددان  ه��ەزاران  یان  س��ەدان  بە  ژیانیدا 
ماسی  پەڕەكەی  سنگە  بكات.  دروست 
شەفنین، تایبەتمەندییەكی جیاوازی هەیە 
و لە پەڕەكەی ماسییە كڕكڕاگەدارەكانی 
پانی  شێوەیەكی  چونكە  ناچێت،  دیكە 

هەیە و تا الی قەپۆزی درێژبووەتەوە.
زۆربوون

مێیەی بەشی هەرە زۆری ماسی، گەراكان 
لە  و  دێن  نێرەكان  پاشان  و  دادەنێت 
دەرەوە گەراكان دەپیتێنن، واتە تۆواوی 
تەنیا  گەراكاندا.  بەسەر  دەكەن  خۆیان 
ماسی قرش و هەندێك جۆری شەبوت 
گەراكان  پیتاندنی  كرداری  كە  نەبێت 
شێوەیەكی  بە  ڕوودەدات.  ن��اوەوە  لە 
زۆردەب��ێ��ت.  گ��ەرا  ب��ە  ماسی  گشتی 
كە  ماسییانەی  ئ��ەو  گ��ەرای  ق��ەب��ارەی 
ئێسكە پەیكەریان هەیە، بچووكە، بەاڵم 
ژمارە  ئەم  زۆرە.  هێجگار  ژم��ارەی��ان 
پارێزگاری  ئەوەیە  بۆ  گ��ەرا،  زۆرەی 
چونكە  بكات،  ماسییەكە  مانەوەی  لە 
بەشێكی زۆری ئەو گەرایانە لەناو دەچن 
بە هۆی  لەناوچوونیان ڕەنگە  و دەمرن، 
خراپیی بارودۆخی كەش و هەواوە بێت 
یان ڕەنگە بە هۆی زیندەوەرە ئاوییەكانی 

خۆراكیان  لە  بەشێك  كە  بێت  دیكەوە 
ماسییەكان.  گەرای  خواردنی  لە  بریتییە 
گەراكان  كەمیی  بەشێكی  شێوەیە  بەم 
بە  دەبن  و  دەكەن  گەشە  و  دەمێننەوە 
پرۆسەی  دوای  گەرایانە  ئەم  ماسی. 
زیندەوەرێكی  و  دەترووكێن  پیتاندن، 
بچووكیان لێ دێتە دەرەوە كە لە كرم 
دەچێت، پاشان گەشە دەكەن و دەچنەوە 
سەر وێنەی باوانیان. به اڵم گەرای ماسییە 
ماسییە  گ��ەرای  لە  كڕكڕاگەدارەكان، 
ڕادەی��ەك  تا  و  ناچێت  ئێسكدارەكان 
كڕكڕاگەدار  ماسی  گەرای  جیاوازن. 
كەمە،  ژمارەیان  و  گەورەیە  قەبارەیان 
ه��ەر ك��ە گ��ەراك��ان ت��روك��ان، ئەو 
لە  ڕاستەوخۆ  دەرەوە  دێتە  زیندەوەرەی 

باوانی دەچێت.
كۆمەڵێك  لەناو  گەراكانی  قرش  ماسیی 
دەوترێ  پێیان  كە  دادەنێت  توورەكەدا 
هەندێجار  ده ری��ا(،  بووکی  )جزدانی 
دەریا  شەپۆلەكانی  هەیە  ئەوە  ئەگەری 
ڕابماڵن  خۆیاندا  لەگەڵ  تورەكانە  ئەم 
بهێڵێن،  جێیان  دەریاكەدا  كەناری  لە  و 
توورەكانە  ئەم  هەیە  وا  جاری  هەربۆیە 
قرشە  دەبینرێن.  دەریاكەدا  كەناری  لە 
بچكۆلەكان لەناو ئەم تورەكانەدا گەشە 
تەواوی  تا  دەمێننەوە  لەوێدا  و  دەكەن 
زەردێنەی ناو تورەكەكە دەخۆن، پاشان 
مەلەكردن  بە  دەس��ت  و  دەرەوە  دێنە 

دەكەن. 
سەرئاو  توانای  ماسی  هەندێك  گەرای 
ئەو  دەك��ات  وا  ئەمە  هەیە،  كەوتنی 
گەرایانە لەگەڵ شەپۆلی ئاوەكاندا بڕۆن 
باوانیان  زاوزێ��ی  شوێنی  لە  دوور  و 
بترووكێن و باڵو ببنەوە. گەرای هەندێك 

سەرئاو  توانای  ماسی  دیكەی  جۆری 
ئاوەكەدا  قوواڵیی  لە  و  نییە  كەوتنیان 
دەمێننەوە یان لە بنكی دەریاكەدا پێكەوە 
بەسەریەكدا كەڵەكە دەبن  دەنووسێن و 
هەردووكیان  یان  ب��اوان  لە  یەكێك  و 
پارێزگارییان لێ دەكەن. گەرای مێیەی 
کافیار  بە  کە  ماسی،  جۆری  هەندێك 
جیهاندا  ناوچەی  هەندێك  لە  ناسراوه، 
خواردنێکی بەتام و پڕ بەهایە و گرنگیی 
زۆری پێ دەدرێ، چونکه زۆر بەتام و 

بەلەزەتە. 

وەرزی زاوزێ
بە  كەمەرەیی  ن��اوچ��ەی  ماسییەكانی 
بەاڵم  دەك��ەن،  زاوزێ  ساڵ  درێژایی 
زاوزێی ئەو ماسیانەی که لە ناوچەکانی 
ژوورووت������ردا دەژی����ن، دەك��ەوێ��ت��ە 
بۆیە  هەر  هاوین،  وەرزی  سەرەتاكانی 
لەو كاتانەدا ڕاوی ماسی قەدەغە دەكرێ. 
بەاڵم زاوزێ لە ماسی سەلەمونی خەتدار 
دەكەوێتە  خ��ەت��دا،  بێ  سەلەمونی  و 

كۆتایی ساڵەوە. 
ماسی سەلەمون دوای ئەوەی لە زەریای 
دەحەوێتەوە،  و  دەکات  گەشە  هێمندا 
لە  لەدایکبوونی  شوێنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
تەوژمی  پێچەوانەی  بە  و  ڕووبارەکاندا 
و  مەلەكردن  بە  دەكات  دەست  ئاوەوە 
ئەو  دەبڕێت.  تاڤگە  و  بەربەست  دەیان 
ماوە  هەموو  ئەو  بڕینی  لە  سەلەمونەی 
دەگاتە  بێت،  بەربەستەدا سەركەوتوو  و 
س��ەرچ��اوەی  نزیك  تەنكەكانی  ئ��اوە 
ڕووبارەكان بۆ زاووزێ کردن. بۆ نموونە 
سەلەمونی باسفیكی، واتە ئەو سەلەمونەی 
لە زەریای هێمندا دەژی، نزیكەی 1600 

كاتێک گۆی زەوی بە هەندێك ماوەی باران بارینی 
زۆر یان وشكەساڵی و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا 
تێدەپەڕی، لەسەر ماسییەكان پێویست بوو بە 
جۆرێك گەشە بكەن که گونجاوبێت لەگەڵ بارودۆخی 
دەوروبەریاندا
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كیلۆمەتر لە ڕووباری ماكنزی دەبڕێت تا 
سەرچاوەی  نزیک  تەنکاوەکانی  دەگاته 
ڕووبارەکە و لەوێ گەراكانی دادەنێت. 
دەگاتە  ماسییە  جۆرە  ئەم  مێیەی  كاتێ 
ئەو شوێنەی مەبەستییەتی، لە بەردەاڵنی 
ناو ئاوەكەدا هێالنەیەك دروست دەكات، 
بۆ دروستكردنی ئەو هێالنەیە، ماسییەكە 
كلكی  و  تەنیشت  س��ەر  دەك��ەوێ��ت��ە 
بەخێرایی ڕادەوەشێنێت و دەیكێشێت بە 
و  بچووكەكان  بەردە  بەمەش  ئاوەكەدا، 
لم و زیخەكان الدەبات و چاڵێکی شێوە 
و  دەكات  دروست  خۆی  بۆ  هێالنەیی 
نێرەكە  پاشان  دادەنێت،  تێدا  گەراكانی 
دێت و گەراكان دەپیتێنێت. ئیدی مێیەكە 
گەراكان دادەپۆشێت و ئەو گەرایانه بە 
درێژایی وەزری زستان لەوێدا دەمێننەوە. 
وردە  ماسییە  و  دەت��رووك��ێ��ن  دوات���ر 
بچووكەكان بە گەدەیەكی هەڵئاوساوەوە 
لە زەردێنە دێنە دەرەوە، دوای  پڕە  كە 
دەبێت،  ت��ەواو  زەردێنەیە  ئەم  ئ��ەوەی 
ماسییە وردەكان دەبنە ماسی سەلەموونی 
لەو  س��اڵ  دوو  م��اوەی  بۆ  و  بچووك 
ڕەنگیان  دوات��ر  دەمێننەوە.  دەوروب��ەرە 
لێرەوە  زیوین،  ڕەنگێكی  بۆ  دەگۆڕرێ 
ئەوەیان  كاتی  سەلەمونانە  بەچكە  ئەم 
بەجێ  دایكبوونیان  لە  زادگ��ای  دێت 
درێژدا  دوورو  گەشتێكی  لە  و  بهێڵن 
خۆراك  لە  پڕە  كە  دەری��ا  ب��ەرەو  بڕۆن 
گەورە  و  بكەن  گەشە  تێیدا  ئەوەی  بۆ 
بێتەوە.  دووبارە  ژیانیان  سووڕی  و  ببن 
و  دایك  بەچكەكان،  ڕۆشتنی  لەگەڵ 
باوكە بێهێز و الواز و پیرەکانیش خۆیان 
ئامادە دەكەن لەگەڵ نەوەکانیاندا گەشت 
به اڵم  دەریا،  ناو  بۆ  بگەڕێنەوە  و  بکەن 
ئەو  بەرگەی  بتوانن  بێهێزترن  لەوە  زۆر 
گەڕانەوە سەختە بگرن، بۆیە بەشی هەرە 
زۆریان لە ڕێگا دەمرن. بەچكەكان دوای 
باوانیان  وەك  ئەوانیش  گەورەبوونیان، 
و  هەالكەت  پڕ  لە گەشتێكی  دیسانەوە 
ماندوبووندا، دەگەڕێنەوە بۆ زادگای لە 
دابنێن  لەوێ گەراكانیان  تا  دایكبوونیان 
و نەوەیەكی دیكە بخەنەوە. بەم شێوەیە 
ئەم گەشتە سەیرو سەمەرەیەی ئەم جۆرە 
نەوەیەكی  بۆ  نەوەیەكەوە  لە  ماسییە، 

دیكە بەردەوام دەبێت. 
بە  ب��ای��ەخ  م��اس��ی،  ج���ۆری  هەندێك 

گەراكانیان دەدەن و چاودێریان دەكەن، 
گۆشەیەكی  دڕك���اوی  ماسی  نێرەی 
تێیدا  و  هەڵدەبژێرێت  ڕووب��ارەك��ە 
پارچەی  ل��ە  بچكۆالنە  هێالنەیەكی 
ڕووەك��ەك��ان دروس��ت دەك��ات و بە 
ماددەیەكی لینجی جێلی-ئاسا پارچەكان 
دەخاتە  بەردێكی  و  دەلكێنێت  پێكەوە 
سەر تا لە شوێنی خۆیدا ڕاگیری بكات. 
پاشان بە شوێن مێیەیەكدا دەگەڕێت. هەر 
كە دۆزییەوە، بۆ ڕازیكردنی لە بەردەمیدا 
دەیباتەوە  و  دەكات  تایبەتی  سەمایەكی 
گەراكانی  و  بچكۆالنەكەی  خانووە  بۆ 
پێ دادەنێت و پاشان مێیەكە دەردەكات 
لە  و  گەراكان  لە  پارێزگاری  خۆی  و 
یان  نەیارێك  هەر  دەك��ات،  شوێنەكە 
ناوە  لەو  نێرە ڕكابەرەكانی  یا  دوژمنێك 
و  دەخاتەوە  دووری  بكەوێتەوە،  نزیك 
سوورە  ڕەنگە  پێشەوە.  بێنە  لێناگەڕێت 
بریسكەدارەكانی گەردنی، هۆشداریدان 
ب��ۆی��ان كە  ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەی��ەك��ە  و 
نەخەڵەتابن نزیك ئەو هێالنەیە بكەونەوە.
ماسیی  دی��ك��ەی  ج���ۆری  ه��ەن��دێ��ك 
»سیام«ی  ماسیی  وەك  ك��ەم��ەرەی��ی، 
ئاوەكە  ڕووی  ل��ەس��ەر  ج��ەن��گ��اوەر، 
دەركات.  دروست  بڵق  لە  هێاڵنەیەك 
لە  بریتین  چونکە  نافەوتێن،  بڵقەكان 
لینج  ماددەیەكی  هەواو  لە  تێكەڵەیەك 
دەری��دەدات،  دەمییەوە  لە  نێرەكە  كە 
نێرەكە فوو بە ماددە لینجەكەی دەمیدا 
وەردەگرێت.  بڵق  شێوەی  و  دەكات 
مێیەكە  گ��ەراك��ان��ی  نێرەكە  دوات���ر 
هێالنەكەی  بۆ  دەیبات  و  كۆدەكاتەوە 
خۆ  دەكات.  لێ  پارێزگاری  لەوێدا  و 
یەكتر  ڕووب���ەڕووی  نێرە  دوو  گ��ەر 
یەكێكیان  مردنی  تا  ئ��ەوا  ب��وون��ەوە، 

دەجەنگن. 
هەیە  ماسی  دیكەی  جۆری  هەندێك 
ئەم  دەم���ی،  م��اس��ی  دەوت��رێ��ت  پێی 
ماسییە گەراكانی لەناو دەمیدا تا كاتی 
زۆرجار  هەڵدەگرێت.  تروكاندنیان، 
دوای ترووکانیشیان ماسییە بچكۆلەكان 
بۆ  دەك��ەن،  مەترسی  بە  هەست  كه 
پەنا  مەترسییە،  لەو  خۆشاردنەوەیان 
ئەم  دایكانیان.  دەم��ی  ن��او  دەب��ەن��ەوە 
سیفەتە لە جۆری ماسی »تیالبیا« و ماسی 
»شانەیی«دا هەیە كە لە حەوزی ماسیی 

مااڵنیشدا بەخێو دەكرێن. نێرەی ماسیی 
ئەسپی دەریا، چەند تورەكەیەكی هەیە 
لەناو  ترووكانیان  كاتی  تا  گەراكان  و 

ئەو تورەكانەدا هەڵدەگرێت.

ماسی چۆن مەلە دەكات؟
دەست  ئێمە  وەك  لەبەرئەوەی  ماسی 
مەلەكردندا  كاتی  لە  تا  نییە  قاچی  و 
بەكاریان بێنێت، بۆیە شێوەی مەلەكردنی 
ل��ە ش��ێ��وەی م��ەل��ەك��ردن��ی م���رۆڤ و 
گیانەوەرە چوار پەلەكانی دیكە ناچێت، 
ئەو چوارپەالنەی كە مەلە دەزانن. لێرەوە 
پێكهاتەی جەستەی ماسی، بە شێوەیەكە 
زۆری  كارئاسانییەكی  مەلەكردندا  لە 
پەڕەكەیەكی  چەند  ماسی  دەكات.  بۆ 
هەیە، لەوانە پەڕەكەی سنگ، پەڕەكەی 
سك، پەڕەكەی پشت، پەڕەكەی كلك. 
سوودێكی  مەلەكردندا  كاتی  لە  ماسی 
بە  وەردەگ��رێ��ت.  پەڕەكانە  لەم  زۆر 
شێوەیەكی گشتی  ماسی لە مەلەكردندا 
بە  كە  بەكاردەهێنێت  ماسولكانە  ئەو 
و  درێژبوونەتەوە  جەستەیدا  ت��ەواوی 
ال  بەو  و  ال  بەم  نوشتانەوەیان  توانای 

دا هەیە. 
هەروەها كلكی ماسی ئەندامێكی كاراو 
سەرەكییە بۆ مەلەكردن، ماسی دەتوانێت 
الی  ه���ەردوو  بۆ  كلكی  ئ��اودا  لەناو 
ڕاست و چەپدا بە ئاسانی و بە خێرایی 
بجووڵێنێت، ئەمەش وا دەكات ماسییەكە 
بەرەو پێشەوە بڕوات و مەلە بكات. بەشی 
كلكی  پەڕەكەی  ماسی،  زۆری  هەرە 
هەیە كە پاڵنەرە هەرە سەرەكییەكەیە و 
وادەكات ماسییەكە لەكاتی مەلەكردنیدا 
بە ئاسانی دڕ بە ئاوەكە بدات و بەرەو 

پێشەوە بڕوات. 
ه����ەردوو ج��ووت��ە پ���ەڕەك���ەی س��ەر 
یارمەتی  دواوە  پ��ەڕەك��ەی  و  پشت 
دەدەن.  ماسییەكە  هاوسەنگڕاگرتنی 
پەڕەكەكانی دیكە، وەك پەڕەكەی سك 
ئاڕاستەی  گۆڕینی  یارمەتی  سنگ،  و 
ماسیی  دەدەن.  ماسییەكە  ج��ووڵ��ەی 
ئێسكدار جگە لە پەڕەكە، تورەكەیەكی 
سییەكان  شوێنی  و  هەیە  هەواشیان 
دەگرێتەوە. ئەم تورەكەیە هەوای تێدایە 
كە دەكرێ پاڵەپەستۆی ناو توورەکەکە 
گۆڕرانی بەسەردا بێت تا یەکسان بێت بە 
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هەمان ئەو پاڵەپەستۆیەی كە لە دەرەوەی 
جەستەی ماسییەکە و لەناو ئاوەكەدا هەیە. 
لە ڕاستیدا ئەو تورەکە هەوایە وا دەكات 
ماسی لەناو ئاودا زاڵ بێت بەسەر هێزی 
کێشکردنی زەویدا، بۆیە ماسی دەتوانێت 
ئاودا  ناو  جیاوازی  جیاواز  قوواڵیی  لە 
واتایەكی  بە  بمێنێتەوە.  هەڵواسراوی  بە 
توورەکەی  ئەم  هۆی  بە  ماسی  دیكە 
هەوایەوە دەتوانێت هەر كاتێك بیەوێت 
بحەوێتەوە.  و  ڕابوەستێت  مەلەكردن  لە 
بەاڵم ماسیی قرش و شەفنین لەبەرئەوەی 
ناتوانن  نییە،  هەوایەیان  تورەكە  ئەو 
كاتێ  هەر  ڕابوەستن،  مەلەكردن  لە 
دەکەونە  ئەوا  وەستان،  مەلەكردن  لە 

قوواڵیی و ڕەنگه بشفەوتێن. 
دەوترێت  پێی  هەیە  ماسی  لە  جۆرێك 
و  كارامە  مەلەوانێكی  كە  باڵدار  ماسی 
بەسەر  دەتوانێت  هه روه ها  ش��ارەزای��ە. 
یان  بدات  بازی گەورە  ئاویشدا  ڕووی 
بفڕێت، ئەمەش لە ڕێگەی كێشانی كلكی 
ه��ەردووالی  بە  گەورە  خێراییەكی  بە 
ئاوەكە، پاشان پەڕەكە پانەكانی سنگی، 
دەتوانێت  و  دەكاتەوە  باڵندە  باڵی  وەک 
ئاوەكەدا  بەسەر  چركە   20 ماوەی  بۆ 
هەر  ل��ە  دەت��وان��ێ��ت  ب��ەم��ەش  بفڕێت، 

بازێکیدا نزیكەی 400 مەتر ببڕێت.
هەردوو  هۆی  بە  ماسی  دەزانین  وەك 
تەنیا  نادات،  هەناسە  لووتییەوە  كونی 
ئەو جۆرە ماسییانە نەبێت كە )سی(یان 
)سی( ماسیی  دەوترێت  پێیان  و  هەیە 
گرنگی  سودێكی  لووت  بەاڵم  دار. 
بۆ ماسی هەیە. كونی لووتی ماسی بە 
هۆی دەمارێكی تایبەتەوە بەستراوەتەوە 
بۆنكردن  بۆ  و  ماسییەكەوە  مێشكی  بە 
بۆ  بەتایبەتی  دەهێنێت،  ب��ەك��اری 
دۆزی���ن���ەوەی خ���ۆراك س���وودی لێ 
الی  بۆنكردن  هەستی  وەردەگرێت. 
بۆنی  و  بەهێزە  بڵێی  تا  قرش  ماسیی 

خوێن لە دوورەوە ڕای دەكێشێت.

ماسی بۆچی ناخنكێت؟
خنكان یان نقوومبوون لە ئاودا، پەیوەندی 
بە چڕی-یەوە هەیە. ئەو تەنانەی چڕی-
بێت،  زۆرت��ر  ئاو  چڕیی  لە  یەكەیان 
ئەو  پێچەوانەشەوە  بە  دەکه ون.  ئاو  ژێر 
ئاو  چڕی  لە  چڕی-یەكەیان  تەنانەی 

لەسەر  و  نابن  نووقم  ئەوا  بێت،  كەمتر 
بۆیە  ماسی  دەمێننەوە.  ئاوەكە  ڕووی 
چڕیی  دەتوانێت  چونكە  ناخنكێت، 
باس  وه ک  بگۆڕێت.  خۆی  جەستەی 
زۆری  ه��ەرە  بەشی  ن��اوەوەی  لە  کرا 
شێوە  ت��ورەك��ەی��ەك��ی  ماسییەكاندا، 
میزەڵدان هەیە و پێیدەوترێت تورەكەی 
پڕە  و  مەلەكردن  تووره که ی  یان  هه وا 
لە گاز. ماسی دەتوانێ دەستكاری بڕی 
گازی ناو تورەكەكە بكات و بیگۆڕێت 
و كەم و زیادی بكات، بە جۆرێك چڕی 
جەستەی هاوسەنگ بكات لەگەڵ چڕی 
زۆر  بڕێكی  كاتێ  دەوروب��ەری.  ئاوی 
گاز لە ناو تورەكەی مەلەكردنەكەدایە، 
ماسییەكە دەتوانێت زیاتر بێتە سەرەوەی 
ئاوەكە. به اڵم لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە 
توورەكەی  ق��رش  ماسیی  كە  بدەین 
مەلەكردنی نییە تا لەسەر ڕووی ئاوەكە 
بیهێڵێتەوە، هەر بۆیە پێویستە لەسەری بە 
نەخنكێ.  تا  بكات  مەلە  درێژایی كات 
مردن  تەنیا  خنكان  لە  مەبەست  لێره دا 
دەریاكە  بنكی  بۆ  دابەزینە  بەڵكو  نییە، 

واتا نقومبوون.

ماسیی كارەبا 
یەكێك لە جۆرەكانی ماسی، پێیدەوترێت 
توانای  ماسییە  ئ��ەم  ك��ارەب��ا،  ماسیی 
هه یه   کاره بایی  ته زووی  بەرهەمهێنانی 
لە  ئەمەش  خۆیدا،  ده وری  بوارێکی  له  
پێی  كە  جەستەیەوە  ئەندامێكی  ڕێگەی 
دەوترێت ئەندامی كارەبایی. ئەم ئەندامە 
لە كۆمەڵێك ماسولكە پێكهاتووە كە لە 
ناچێت،  دیكە  ماسییەكانی  ماسوولكەی 
خانەی  دەم��ارە  كۆمەڵێك  لە  هەروەها 
دەمارەخانانە  ئەم  پێكهاتووە،  تایبەت 
كارەبایی  بوارێكی  بەرهەمهێنانی  توانای 
چاالكیان هەیە كە گەورەترە لەو بوارە 
ئاساییەكان  خانە  دەم��ارە  كارەباییەی 
ئەم  جار  زۆرب��ەی  دەهێنن.  بەرهەمی 
ماسییەكەوە.  كلكی  دەكەوێتە  ئەندامە 
لە  كارەبا  بڵێین  ئ��ەوە  دەبێت  لێرەدا 
جەستەی ئەم ماسییەدا هەڵنەگیراوە، واتە 
ماسییەكە  بەڵكو  نییە،  ئاماده   كارەباكە 
بۆ مەبەستی ڕاوكردن یان بەرگریكردن 

بەرهەمی دەهێنێت.

ballon fish ماسیی باڵۆن
دەنرێ،  ماسییە  جۆرە  لەم  ناو  گەلێك 
ماسی  ماسی،  بۆقه   ماسی،  بڵقه   لەوانە 
سەرینای دەریایی. تەواوی ئەو ناوانەش 
شێوازە  و  ماسییەكە  شێوەی  هۆی  بە 
سەیر و سەرسوڕهێنەرەكەی لە چۆنییەتی 
هاتووە.  دوژمنەكانییەوە  لە  خۆپاراستنی 
ئەم  تایبەتمەندییە خراپەكانی  لە  یەكێك 
مەلەكردندا  لە جووڵە و  ئەوەیە  ماسییە، 
وای  ئەمەش  خلیچكە،  و  خ��او  زۆر 
نێچیری  ببێتە  ئاسانی  ب��ە  لێدەكات 
خواردنی  لەسەر  ب��وون��ەوەران��ەی  ئ��ەو 
ب��ەاڵم  دەژی���ن.  بچووكەكان  ماسییە 
و  سست  ماسییە  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ 
سەیری  ڕێگایەكی  خلیچكە،  و  خاو 
بەرگریكردن  و  خۆپاراستن  بۆ  هەیە 
ئاسان  خۆراكێكی  ژەمە  نەبێتە  لەوەی 
خاوەنی  باڵۆن  ماسیی  دوژمنەكانی.  بۆ 
توانای كشان  گەدەیەكی الستیكییە كە 
دەكات  وا  ئەمە  هەیە،  گەورەبوونی  و 
یەكجار  بە  بتوانێ  پێویستدا،  لەكاتی 
بڕێكی زۆر لە ئاو و لە هەوا قووت بدات 
و قەبارەی خۆی چەندین جار لە قەبارە 
ڕاستەقینەكەی خۆی گەورەتر بكات. لەم 
حاڵەتەدا ڕێك وەك تۆپێكی ئاوی لێدێت 
دیكە  دڕندەكانی  ماسییە  و  گیانلەبەر  و 
ناتوانن قووتی بدەن یان بیگرن، بەمەش 
ماسیی  لە  جۆرێك  دەبێت.  ڕزگ��اری 
كۆمەڵێ  جەستەی  لەسەر  هەیە،  باڵۆن 
ئاو و هەوا  دڕك هەیە، كاتێ ماسییەكە 
لەسەر  دڕكەكان  دەخواتەوە،  زۆرەكە 
جەستەی دەردەكەون و دەچەقن بە هەر 

زیندەوەرێكدا که  لێی بێتە پێشەوە.
لە ناوەوەی ماسیی باڵۆن-دا، ماددەیەك 
تاكسین- تیدرۆ  پێیدەوترێت:  هەیە 
tetrodotoxin، ئەم ماددەیە بۆ مرۆڤ 
ماددەیە  ئەم  نێو  ژەهری  كوشندەیە، 
سیانیدی  ژەه��ری  لە  ج��ار   1200 بە 
باڵۆن  ماسی  ی��ەك  بەهێزترە.  بكوژ 
 30 دەتوانێت  هەیە  ژەه��ری  هێندە 
لەبەرئەوە  بكوژێت،  پێگەیشتوو  مرۆڤی 
مەترسیدارترین  دووەم  بە  ژەهرە  ئەم 
لە  دادەنرێت  بڕبڕەدارەكان  ژەه��ری 
بخوات،  ژەهرە  ئەم  كەسێك  جیهاندا. 
دەبێت،  ئیفلیجییەكی گشتی  دووچاری 
ماسولكەكانی  زۆری  هەرە  بەشی  واتە 
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تا  دەكەون،  لەكار  كەسەكە  جەستەی 
دەبوورێتەوە  كەسەكە  ئەوەی  دەگاتە 
لەگەڵ  ب���ەاڵم  دەم��رێ��ت.  پ��اش��ان  و 
باڵۆن  ماسیی  ئەوەشدا هەندێك جۆری 
هەیە،  كوشندەیان  زۆر  ژەهرێكی  كە 
خۆراكێكی  ژەم��ە  ژاپ��ۆن  واڵت��ی  لە 
بەلەزەتە، بەو ژەمە خۆراكە دەوترێت: 
چێشتخانەی  ل��ەوێ   .)fugu-ف��ۆگ��ۆ(
ژەمە  بەو  شارەزا  که سانی  و  تایبەت 
خۆراكە هەیە و چێشتلێنەرەكانی خولی 
مۆڵەتی  و  دەكرێتەوە  بۆ  تایبەتیان 
ژەمە  دروستكردنی  بۆ  هەیە  تایبەتیان 
خۆراكێكی  ژەمە  كە  فۆگۆ،  خۆراكی 
دۆالری   50 نزیكەی  دەگاتە  و  گرانە 
پاکكردنەوە  دوای  بێگومان  ئەمریكی، 
بە  پێشكەش  ژەه��رەك��ە،  البردنی  و 

دەكرێ. چێشتخانەكە  ئامادەبووانی 

 Lion fish شێره  ماسی
ماسی  که ڵه شێره   دەڵێن  پێی  هەندێك 
پێی  دیكە  هەندێكی   ،Turkey fish
 ،Dragon fish ئەژدیها  ماسیی  دەڵێن 
جوان  ماسییەكی  بڵێی  تا  ماسییە  ئەم 
بكوژی  ماسییەكی  بەاڵم  قەشەنگە،  و 
چەندین  پەڕەكەكانی  لەسەر  ژەهردارە. 

ئەم  دەچن،  دەرزی  لە  كە  هەیە  دڕك 
ماسییە دەتوانێت لە میانەی ئەم دڕكانەوە، 
ژەهرەكەی بكاتە جەستەی هەر نەیارێك 
یان دوژمنێكه وه  كە بە مەبەستی خراپ 
لێی نزیك ببێتەوە، ژەهری ئەم ماسییەش 
مەرترسیدارەكان  ژەهرە  لە  یەكێك  بە 

دادەنرێ.
مەترسی  بە  هەست  كاتێك  ماسییە  ئەم 
هەڕەشەی  دەك��ات  هەست  و  دەك��ات 
لەسەرە، ژەهرەكەی وەك میكانیزمێك بۆ 
بەكاردەهێنێت،  خۆی  لە  بەرگریكردن 
زۆری  ئازارێكی  ماسییە  ئەم  پێوەدانی 
زەحمەتبوونی  و  تێكچوون  كە  هەیە 
هەناسەدان و ڕشانەوەی بە دوادا دێت، 
بەاڵم نابێتە هۆكاری مردن. شێره  ماسی 
خۆی  مەرجانییەكاندا  مۆڵگە  نێو  لە 
قرژاڵی  خواردنی  لەسەر  دەشارێتەوە، 
دیكە  بچووكەكانی  ماسییە  و  دەری��ا 
دەژی. زۆر لەسەرخۆ چاوەڕوانی هاتنی 
ژەم��ە خ��ۆراك��ەك��ەی دەك���ات، كاتێ 
دەداو  پەالماری  ڕاستەوخۆ  دەگ��ات، 
قووتی دەدات، بە زۆری لەكاتی ڕۆژدا 
ئەشكەوتە  لە  ش��ەودا  بە  دەك��ات،  ڕاو 
خۆی  ئ��اوه ک��ه دا  ژێ��ر  بچووكەكانی 
دەشارێتەوە. دەكرێ درێژییەكەی بگاتە 

تێكڕای  بەاڵم  سانتیمەتر،   40 نزیكەی 
درێژی دەگاتە نزیكەی 30 سانتیمەتر و 

نزیكەی 15 ساڵ دەژی.

م��اس��ی ب��ۆچ��ی ل��ە ئ��اوە 
بەستەڵەكییەكاندا نایبەستێ؟

دەرك��ەوت��ووە  بۆیان  ماسی  زاناكانی 
و  س��ارد  ن��اوچ��ە  ل��ە  ماسییانەی  ئ��ەو 
پلەی  كە  دەژی��ن  بەستەڵەكییەكاندا 
گەرمای ئاوەكە دەگاتە چەندین پلە ژێر 
سفر، جەستەیان ماددەیەكی كیمایی دژ 
دەوترێت:  پێی  و  دەردەكات  بەستن  بە 
 ،Anti freeze -)دژه به ستن )ئه نتی فریز
و  سارد  ژینگە  لەو  ماسییەكە  ئەمەش 

سەختەدا لە بەستن دەپارێزێت.

خۆشاردنەوە بە ڕەنگ
بەشی  گرنگی  سیفەتێكی  خۆشاردنەوە 
لە  و  ماسییە  جۆرەكانی  زۆری  ه��ەرە 
دەكەن  لە خۆیان  پارێزگاری  ڕێگایەوە 
خه ڵەتاندنی  و  خ��ۆش��اردن��ەوە  ب��ۆ  و 
ماسی  دەهێنن.  بەكاری  دوژمنەكانیان 
بە پێچەوانەی گیانەوەرانی دیکه ی سەر 
دیارە،  الیەكەوە  هەموو  لە  زەوییه وه ، 
یان  تاریك  ماسی  پشتی  دەبینین  بۆیە 

شێرە ماسی
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بۆرە، ئەمە وای لێدەكات لە سەرەوە بە 
ڕوون و ئاسانی یان بە باشی نەبینرێ و لە 
یان ڕووبارەكە دەچێت.  دەریاكە  بنكی 
كەچی لە خوارەوە ڕەنگی كاڵی سكی 
لە  دەچێت.  ئاسمان  ڕەنگی  لە  ماسی 
بینینی  یان  هەردوو حاڵەتەكەشدا گرتن 
نابێت.  ئاسان  دوژمنەكانییەوە  لەالیەن 
هەندێك جۆری ماسی جەستەی پڕە لە 
دەدات  یارمەتی  ئەمەش  هێڵ،  و  خاڵ 
دەوروب��ەری  ژینگەی  لە  بەشێك  وەك 
بۆ  نەبینرێ.  ئاسانی  بە  و  دەركەوێت 
خاڵ  خ��اڵ  سەلەمونی  ماسی  نموونە 
ڕووبارەكە  بنكی  چەوی  و  زیخ  وەك 
دوور  ڕادەیەك  تا  بەوەش  دەركەوێت، 
زیندەوەرە  قەپی  و  چنگ  لە  دەبێت 

گۆشتخۆرەكانی نێو ڕووبارەكە.
ڕووەك  نێو  لە  ماسی جووجكە خۆی 
دەشارێتەوە  ئاوییەكان  گیژوگیا  و 
نێچیرەكەی  هاتنی  چ��اوەڕەوان��ی  و 
بدات  پەالماری  ناكاو  لە  تا  دەكات، 
ئەم  خەتی  خەت  الشەی  بیخوات،  و 
قامیش  لە  شێوەیەكە  بە  ماسییە  جۆرە 
و ڕووك و گژوگیاكان جیاناكرێتەوە، 
نێچیرەكەی  دەكات  وا  ئەمەشە  هەر 
بكەوێتەوە.  نزیك  لێی  و  نەیبینێت 
ماسی شێلمی، لە ڕەنگی بنی دەریاكە 
دەریاكەدا  بنكی  لە  كاتێك  دەچێت، 
خۆی  ج��ەس��ت��ەی  دەب��ێ��ت،  جێگیر 
لم  بە  جەستەی  نیوەی  تا  دەجوڵێنێت 
تەواو  ڕەنگی  و  دادەپۆشێت  زیخ  و 
لم  ئەو  هەمان  ڕەنگی  بۆ  دەگۆڕێت 
دەوروبەریدایە،  لە  بەردەی  و  زیخ  و 
شتانەی  لەو  پارچەیەك  وەك  بەمەش 

دەوروبەری دەردەكەوێت. 
هەندێك جۆری ماسی شێوەیەكی سەیر 
و ناوازەیان هەیە، بۆ نموونە ئەسپی دەریا 
وا  و  ناچێت  ماسی  لە  جۆرێ  هیچ  بە 
دەریاكە.  گژوگیای  لە  بەشێكە  دەزانی 
زۆر  ئەوا  دەریایە  ئەژدیهای  هەرچی 
جەستەی  چونكە  بیدۆزیتەوە،  زەحمەتە 
پڕە لە پەلوپۆ و لە لق و چڵ و گەاڵی 
ڕووەكە ئاوییەكان دەچێت. ماسی موسا، 
باریكەلەی  و  ورد  زۆر  جەستەیەكی 
هەیە، دەتوانێت لەسەر كلكی ڕاوەستێت، 
بەم شێوەیە دەتوانێت خۆی لەنێوان دڕك 

و گژوگیا ئاوییەكاندا بشارێتەوە.

دووچ��اری  مەترسیانەی  ل��ەو  یەكێك 
مەلەوانەكانی بنكی دەریا دەبێته وه ، ماسی 
بەردە كە لە بنكی دەریاكەدا دەنیشێته وه  
و لە بەردێك دەچێت بە قەوزە و گژوگیا 
جۆرە  ئ��ەم  پشتی  س��ەر  داپۆشرابێت. 
ماسییە پڕە لە دڕك، گەر یەكێك بە هەڵە 
دەستی لێ بدات یان قاچی بخاتە سەر، 
ژەهرەكەی  و  پێیدا  دەچەقن  دڕكەكان 
كەسەكەوە.  جەستەی  دەڕوات��ە  ن��اوی 
زۆرێك لە مەلەوانەكانی بنكی دەریا بەم 
هۆیەوە مردوون یان دەست یا قاچێكیان 

لەدەست داوە. 
ئاوە كەمەرەییەكاندا،  لە  ماسی مەرجانی 
و  هەیە  بریقەداری  ئاڵووااڵی  ڕەنگێكی 
تەواو لە ڕەنگی مەرجانەكانی دەوروبەری 
دەچێت و هیچ دیار نییە كە ئەوە ماسیە. 
یەكێك لە تایبەتمەندییە سەیرەكانی ماسی 
مەرجانی ئەوەیە که كۆمەڵێك هێڵی ڕەش 
و تاریك لەسەر چاوی هەیە، هەروەها لە 
لە كلكی دوو  نزیك  و  پشتەوەی  بەشی 
وادەكات  ئەمە  هەیە،  درۆزن��ەی  چاوی 
پێش  و  بشێوێنێت  دوژمنەكانی  لە  سەر 
و پشتی ماسییەكە لێك جیانەكەنەوە. یان 
پەالماری  دوژمنەكانی  دەكات  وا  ئەمە 

بەشە هەڵەكەی جەستەی بدەن.
ڕەنگەكانی  لەسەر  كاریگەری  گەرمی 
هۆی  دەبێتە  گ��ەرم��ی  ه��ەی��ە،  ماسی 
ڕەنگاوڕەنگەكانی  شلە  باڵوبوونەوەی 
ن���او خ��ان��ەك��ان. ه���ەروەه���ا ب��اری 
ڕادەیەكی  تا  ماسی-ش،  تەندروستی 
لەسەر  ه��ه ی��ه   ك��اری��گ��ەری  گ���ەورە 
بە  ماسی  ڕەنگەكانی  ماسی.  ڕەنگی 
جووتبووندا  سەروبەندی  لە  تایبەتی 
كاتانەدا  لەو  دێت.  بەسەردا  گۆڕانیان 
قەشەنگترین  و  جوانترین  لە  نێرەكان 
بۆ  ئەمەش  دەبن،  خۆیاندا  ڕەنگەكانی 
بەالی  مێیەكان  سەرنجی  بتوانن  ئەوەیە 
گۆڕانی  هۆكاری  ڕاكێشن.  خۆیاندا 
ڕەنگەكانیش بۆ چاالكبوونی ڕژێنەكانی 

زاوزێ دەگەڕێتەوە.

بینین الی ماسی
بەو  پەیوەستە  ماسی،  الی  بینین  توانای 
ئەو  دەیخوات.  ماسی  که   خۆراكەوه  
ئاوییەكان  گژوگیا  و  ڕووەك  ماسییانەی 

بۆن  و  تام  هەستی  بە  پشت  و  دەخۆن 
و  هەیە  بینینێكیان  سووكە  دەبەستن، 
ڕاوكەر  ماسی  بەاڵم  نییە.  تیژ  چاویان 
چاوێكی تیژو بە هێزی هەیە تا بتوانێت 
نێچیرەكەی پێ ببینێت و پەالماری بدات. 
لە  كە  ئەشكەوتەكانیش  كوێری  ماسی 
دەگمەنی  جۆرێكی  هەیە،  مەكسیك 
ماسییە كە كوێرە و پێویستی بە بینین نییە. 
بەچكەی ئەم جۆرە ماسییە لە سەرەتادا 
دوو چاوی ئاساییان هەیە، بەاڵم لەگەڵ 
پێستێك  گەشەكردنیاندا،  و  گەورەبوون 
دەبێت  لەسەر ڕووی چاویان درووست 
هۆكای  دەگرێت،  لێ  بینینیان  بەری  و 
بینین الی  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  ئەمەش 
ئەم جۆرە ماسییە هیچ نرخ و بەهایەكی 
زوڵمەت  لە  خۆیان  ئەمان  چونكە  نییە، 
و تاریكییەكی چڕ و بەردەوامدا دەژین. 
تاریك  ئەشكەوتە  ئەم  نێو  ماسی  لێرەوە 
ڕەها،  تاریكیی  لە  پڕە  كە  نووتەكانە  و 
بە  پێویستیان  لە زووڵمەتی بێ كۆتایی، 

هه ستی بینین نییە.

ماسی لە كوێ دەنوێت؟
دەخەوێت.  بەڵێ  دەخەوێت؟  ماسی  ئایا 
بەاڵم ماسی بە هۆی ئەوەی پێڵوی چاوی 
یان  دابخات  چاوی  ناتوانێ  بۆیە  نییە، 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  بیترووكێنێت، 
وەك مرۆڤ پێویستی بە نووستنە. هەندێك 
درێژ  دەریاكەدا  بنكی  لە  ماسی  جۆری 
بنكی  لمی  ن��او  لە  خ��ۆی  ی��ان  ده بێت، 
دەخەوێت.  و  دەشارێتەوە  دەری��اك��ەدا 
و  كون  لەناو  خۆی  دیكەیان  هەندێكی 
یان  بەردەكان  نێوان  درزی  و  كەلەبەر 
لەناو گژوگیا و ڕووەكە ئاوییەكاندا خۆی 
هەم  شێوەیە  بەم  دەنوێت.  و  دەشارێتەوە 
برسییەكان كە شەوان  لە گیاندارە  خۆی 
بە دوای نێچیرێكدا دەگەڕێن دەپارێزێت 
و هەم دەخەوێت. ماسیی تووتی )بەبەغا( 
كەمەرەییەكاندا  مەرجانییە  تاوێرە  لەناو 
تووتی،  ماسیی  پێیدەوترێت  بۆیە  دەژی، 
شێوه ی  له   ڕەق��ی  دەنووكێكی  چونكە 
تۆپەڵە  ك��ە  هه یه   تووتیدا  ده ن��ووک��ی 
مەرجانییەكانی پێ دەبڕێت و دەیانخوات. 
ئەم ماسییە لە شوێنی نهێنیدا دەنوێت كە 
نیشانەیە بۆ زیرەكیی ماسییەكە. ئەم ماسییە 
نهێنییەی  شوێنە  ئەو  دروستكردنی  بۆ 
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نووستنی خۆی، لە ڕێگەی چەند ڕژێنێكی 
تایبەت كە لەناو دەمیدایە، كۆمەڵێك بڵقی 
شەفاف، وەك توورەكەیەكی نووستن، بە 
تێیدا  و  دەكات  دروست  دەوری خۆیدا 
دەنوێت، ماوەی دروستكردنی توورەكەی 
دەخایەنێت،  سەعات  نیو  نووستنەكەی 
لە  خۆڕزگاركردن  بۆ  بەیانیانیشدا  لە 
دیسانەوە  نووستنەكەی،  ت��وورەك��ەی 
زاناكان  پێدەچێت.  سەعاتی  نیو  نزیكەی 
ئەم  نووستنی  توورەكەی  بڕوایەدان  لەو 
ماسییە دڕندەكانی  لەوەی  ماسییە، ڕێگرە 
دیكە پەالماری بدەن، چونكە توورەكەكە 
دوژمنەكان  نەیارو  ماسییە  لێناگەڕێت 
بۆنی ماسیی تووتی بكەن، بەم شێوەیە بە 
كەماڵی ئیسراحەت و بەو پەڕی دڵنییاییەوە 

بۆ خۆی دەخەوێت.
س��ەروب��ەن��دی  ل��ە  )س����ی(دار،  ماسیی 
كاتێ  ئەفریقیدا،  گەرمی  هاوینی  هاتنی 
ڕێ��ڕەوی  و  جۆگە  و  زۆن��گ��اوەك��ان 
وشك  دەژی-  تێیدا  -كە  ڕووبارەكان 
ئەم  قووڵەوە.  خەوێكی  دەچێتە  دەبن، 
باران  كاتی  تا  دەتوانێ  ماسییە  جۆرە 
بارین، بە زیندوویی لەناو قوڕ و لیتەكاندا 
بمێنێتەوە. ئەم نووستنە بە نووستنی هاوینە 
ناودەبرێت. كاتێ ئاستی ئاو دادەبەزێت 
و لە كەمی دەدات، ئەم ماسییە لە بنكی 
ئاوەكەدا و لەناو قوڕ و لیتەكەیدا كونێك 
یان هێالنەیەك بۆ خۆی دروست دەكات، 
دەرگای كونەكە بە قوڕ دەگرێت، پاشان 
خۆی بە شێوەیەك هەڵدەگێڕێتەوە سەری 
ماسیی  وەك  دواتر  بێت،  سەرەوە  بەرەو 
خۆیدا  دەوری  بە  توورەكەیەك  تووتی، 

دروست دەكات، تەنیا 
بچووك  دەریچەیەكی 
ب��ۆ دەم����ی دەك��ات��ە 
توورەكەكە، ئاڕاستەی 
بەرەو  دەریچەیە  ئەو 
بە  لێرەوە  سەرەوەیە. 

دەریچەیەوە  لەو  هەوایەی  ئەو  هۆی 
دێتە ژوورەوە بۆ ناو هێالنەكەی هەناسە 
بۆ  ناچارە  ماسییە  ج��ۆرە  ئەم  دەدات. 
ماوەی چەند مانگێك بەو شێوەیە بژی تا 
هاتنی وەرزی باران بارین و پڕ بوونەوەی 
جۆگە و ڕووبار و زۆنگاوەكان بە ئاو. 

ماسییە،  ئەم  جۆری  هەندێك  دەوت��رێ 
شێوەیە  بەم  ساڵ   4 م��اوەی  تا  ناچارە 
لەسەر  ساڵەدا،   4 ئەو  ماوەی  لە  بژی، 
دەگۆڕرێن  دەژی كە  شانەكانی  دەمارە 
بۆ خۆراك. ئەم خۆراكە وا دەكات دڵ 
ئەندامەكانی  و  سییەكانی  ه��ەردوو  و 
دیكەی جەستەی بە زیندوویی بمێننەوە. 
ئەوەی سەیرە ئەوەیە ئەم ماسییە كاتێك 
ڕێگەی  لە  بێت،  ئ��اودا  دەرەوەی  لە 
دەدات،  هەناسە  سییەكانییەوە  هەردوو 
بەاڵم كاتێك لەناو ئاودا دەبێت، ئەوا لە 
ڕیشووەدارەكانییەوە  كەوانەی  ڕێگەی 

هەناسە دەدات.

بۆچی ماسی لەكاتی مردنیدا 
دەكەوێتە سەر پشت؟

تەنانەی  ئەو  پێدا  ئاماژەمان  پێشتر  وەك 
كەمتر  ئ��او  چ��ڕی  ل��ە  چڕییەكەیان 
و  دەكەون  ئاو  سەر  و  نابن  نوقم  بێت 
سیفەتی  ماسی  ڕاستە.  پێچەوانەكەشی 

نێرەی ماسی 
دڕكاوی گۆشەیەكی 
ڕووبارەكە هەڵدەبژێرێت 
و تێیدا هێالنەیەكی 
بچكۆالنە لە پارچەی 
ڕووەكەكان دروست 
دەكات و بە ماددەیەكی 
لینجی جێلی-ئاسا 
پارچەكان پێكەوە 
دەلكێنێت و بەردێكی 
دەخاتە سەر تا لە 
شوێنی خۆیدا ڕاگیری 
بكات. پاشان بە شوێن 
مێیەیەكدا دەگەڕێت. 
هەر كە دۆزییەوە، بۆ 
ڕازیكردنی لە بەردەمیدا 
سەمایەكی تایبەتی 
دەكات و دەیباتەوە بۆ 
خانووە بچكۆالنەكەی و 
گەراكانی پێ دادەنێت و 
پاشان مێیەكە دەردەكات 
و خۆی پارێزگاری لە 
گەراكان و لە شوێنەكە 
دەكات

ماسی لەکاتی مردنیدا دەکەوێتە سەر پشت
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نییە، چونكە چڕییەكەی  سەرئاوكەوتنی 
یەكسانە بە چڕی ئەو ئاوەی تێیدا دەژی، 
ژێر.  نە  و  دەكەوێت  سەرئاو  نە  بۆیە 
داوە كە  بەوە  ئاماژەمان  پێشتر  هەروەها 
بەشی هەرە زۆری ماسی، تورەكەیەكی 
ه��ه وا  ت��ورەك��ەی  پێیدەوترێت  هەیە 
لەناو  ماسییەكە  هاوسەنگی  ئەمەیە  و 
لێناگەڕێت  و  ڕادەگ��رێ��ت  ئ��اوەك��ەدا 
نوقم  یان  بكەوێت  ئاو  سەر  ماسییەكە 
دەم��رێ��ت،  ماسییەكە  كاتێک  ببێت. 
دیكە  ج��ۆری  هەندێك  و  ئۆكسجین 
مەلەكردنەكەدا  تورەكەی  لەنێو  گاز، 
جەستەی  كاتێك  پ��ەن��گ��دەخ��ۆن��ەوە، 
ماسییە مرداره وه بووەكە وردە وردە شی 
دەبێتەوە، گەدە و بۆشایی سكی ماسییەكە 
پڕ دەبن لە گاز، ئەمە وادەكات ناوەوەی 
ماسییەكە وەك باڵۆنێكی لێ بێت. لێرەوە 
وەك هەر تەنێكی سووك كە پڕ بێت لە 
و  ئاو  سەر  دەكەوێتە  ماسییەكە  هەوا، 
بێگومان  دەبێت.  سەرەوە  بەرەو  سكی 
ئەم پرۆسەیە چەند سەعاتێك یان چەند 
رۆژێكی دەوێت تا گازەكان لە ناوەوەی 
ماسییەكە  پاشان  كۆدەبنەوە،  ماسییەكەدا 
بەو جۆرە دەكەوێتە سەر ڕووی ئاوەكە.

ئاودا  لە  ماسییەكە  چ  ئەوە 
بۆچی  و  دەبریسكێكەوە 

دەبریسكێتەوە؟
ئینگلیزی  بە  نێچیره وانه كە  ئەوە ماسیی 
هۆكاری   ،Angler fish پێیدەوترێت 
و  خشتەبردن  لە  بۆ  بریسكانەوەكەی 
فریودان و خه ڵەتاندنی نێچیرەكەیەتی تا 
و  الی  بۆ  بێت  دەریاكەدا  قوواڵیی  لە 
ئەم  بیخوات.  و  بدات  پەالماری  پاشان 
نێو  لە  و  دەریا  بنەوەی  بنی  لە  ماسییە 
لەناو  دەژی،  دەریاكەدا  بنكی  تاریكیی 
ئەو تاریك و نووتەكییەی دەریادا، بوونی 
سەرنجی  بریسكەدار،  ڕووناكییەكی 
ناوچەیە  ئەو  ئاوییەكانی  زی��ن��دەوەرە 
ڕادەكێشت و لێی كۆدەبنەوە. بەاڵم ئاخۆ 
ئەم ڕووناكییە بریسكەدارە چۆن و بە چ 
شێوەیەك لەم ماسییەدا دروست دەبێت؟ 
ئەم  دروستبوونی  هۆكاری  ڕاستیدا  لە 
ڕووناكییە، بۆ ئەو پەیوەندییە دەگەڕێتەوە 
كە لە نێوان ئەم ماسییە و هەندێك جۆری 
لەسەر  كە  هەیە  بریسكەداردا  بەكتریای 
بەشی پێشەوەی سەری ماسییەكە دەژین. 
كەڵەكەبوونی  ئەنجامی  لە  ڕووناكییەكە 
ژمارەیەكی زۆری بەكتریای بریسكەدار 

س��ەرەوەی  بەشی  لە  كە  دەبێت  پەیدا 
شێوەی  ل��ە  و  م��اس��ی��ی��ەك��ەدا  س���ەری 
یان شووڵێك كۆبوونەوەتەوە.  پەنجەیەك 
كاتێك زیندەوەرە ئاوییەكانی دیكە ئەو 
ڕووناكییە دەبینن، بە خەیاڵی خۆیان وا 
بۆیە  بەلەزەتە،  دەزانن ژەمە خۆراكێكی 
خۆیان  نابات  هێندە  پێشەوە،  دێنە  لێی 
دەبنە ژەمە خۆراكێكی بەلەزەت بۆ ئەم 
فراوانی  و  گەورە  دەمێكی  كە  ماسییە 
هەیە و توانای قووتدانی بڕێكی زۆری 

ئاو و ماسی بچووكی پێکه وه  هەیە.

ماسیی زینە
لە  یەكێكە  زینە،  ماسیی  بەخێوكردنی 
ڕازاندنەوە  بۆ  م��رۆڤ  ئارەزووەكانی 
هەندێك  و  مۆڵ  و  ماڵ  جوانكردنی  و 
بەكاردەهێنرێ.  گشتییەكان  شوێنە  لە 
بەخێوكردنی ئەم جۆرە ماسییانە پێویستی 
ڕێوشوێنی  هەندێك  گرتنەبەری  بە 
ئەوانەی  داخ��ەوە  بە  كە  هەیە  تایبەت 
ماسیی زینە دەفرۆشن، وەك پێویست ئەو 
ڕێوشوێنانە بە کڕیاره کانیان ناڵێن. ئەمەش 
وادەك���ات ئ��ەم ئ���ارەزووە لە م��ەودای 
نەهێنێت.  بەدەست  سەركەوتن  دووردا 

ماسی نێچرەوان



101   
 B

io
lo

gy
ی  

ۆژ
ۆل

بای

بەخێوكردنی  بە  دەستكردن  بۆ  لێرەوە 
ژینگەیەكی  پێویستە  ماسییە،  جۆرە  ئەم 
كە  بكرێ  دابین  بۆ  گونجاوی  لەبارو 
ئەو  دابینكردنی  چۆنێتیی  خ��وارەوە  لە 

ژینگەیە دەخەینەڕوو.
1-حەوزی ماسی: دوو جۆری سەرەكی 
و  شێوە  كە  هەیە  ماسی  ح��ەوزی  لە 
قەبارەی جیاواز جیاوازیان هەیە. ئەم دوو 

جۆرە بریتین لە:
حەوزی شووشە: ئەمە بەرباڵوترین جۆرە 
بەاڵم  هەیە،  بەكارهێنانی  زۆرترین  و 
قورسە و كێشی زۆرە، بەتایبەتی حەوزە 

شووشە قەبارە گەورەكان.
حەوزی ئەكریلیك: ئەكریلیك جۆرێكی 
تایبەتی پالستیكی ڕوونی پتەوە، لەوانەیە 
شێوەكەی لە حەوزی شوشە جوانتربێت. 
ئاسانی  بە  ح��ەوزە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 
وا  ئەمەش  دەبێت،  ڕووشان  دووچاری 
بدات.  لەدەست  جوانییه که ی  دەكات 
هەروەها دروستكردنه که ی زۆر زیاتری 
ح��ەوزی  دروستكردنی  لە  تێدەچێت 

شوشە.
بەخێوكەرانی  هەاڵنەی  ل��ەو  یەكێك 
شۆردنی  لە  بریتییە  تێیدەكەون،  ماسی 
حەوزی بەخێوكردنەكە بە ئاو و سابوون 
ماددەی  که   دیكە،  پاككەرەوەكانی  و 
كیمیاییان تێدایە و دەبنە هۆی كوشتنی 
ماسیی زینە. گەر بەخێوكەرەكە ناچاربوو 
باشترە  بكاتەوە،  پاك  ماسییەكە  حەوزی 
تەنیا بە ئاو یان ئاوی گەرم پاكی بكاتەوە، 
پاككەرەوەكانی  یان  سابوون  بە  گەر 
دەبێت  ئەوا  شۆرد،  حەوزەكەی  دیكە 
ئاوی زۆر بەكاربهێنێت تا بە تەواوی ئه و 
سابوونە و پاشماوه که ی لێی بكرێتەوە و 

هیچ ئاسەوارێكی نەمێنێ.
لە  جگە  هەیە،  بەخێوركەر  هەندێك 
كەلوپەلی  یان  ئاسن  پ��ارەی  سابوون، 
حەوزەكەدا  لەناو  جوانكاری  كانزایی 
دیكەی  هەڵەیەكی  ئەمەش  دادەن��ێ��ن، 
لە  ماددانەی  ئەو  چونكە  كوشندەیە. 
كاریگەری  دەبنەوە،  كانزاییەكان  ماددە 
بۆیە  ژەهراویان لەسەر ماسییەكان هەیە. 
جوانكردنی  و  ڕازان��دن��ەوە  بۆ  باشترە 
یان  پالستیكی  كەلوپەلی  حەوزەكە، 

شوشە بەكاربهێنرێت.
ماسی  بەخێوكەرانی  دیكەی  هەڵەیەكی 
زینە، بریتییە لەوەی ماسییەكان بە دەست 

دەگرن. ئەم گرتنە كاریگەرییەكی خراپی 
دەبێت لەسەر ئەو ماددە لینجەی دەوری 
جەستەی ماسییەكەی داوە و ماسییەكە لە 
ئەوەی  لەباتی  دەپارێزێت.  میكرۆبەكان 
ماسی بە دەست بگیرێ، پێویستە تۆڕی 
بەكاربهێنرێت.  مەبەستە  ئەو  بۆ  تایبەت 
ئەوەیان  تێبینی  ڤێترنەرییەكان  پزیشكە 
بەخێوكەرەكانی  لە  هەندێك  ك��ردووە 
ئاوی  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  زینە،  ماسیی 
حەوزەكە دەهێڵنەوە و نایگۆڕن، لەمەشدا 
لەناو  كە  دەبەستن  پااڵوگانە  بەو  پشت 
زینە  ماسیی  بۆ  ئەمە  دایانناوە.  ئاوەكەدا 
باش نییە، باشترە هەر دوو هەفتە جارێك 
و  بگۆڕرێ  ئاوی حەوزەكە  بەشی  سێ 
نوێ بکرێته وه ، ئەمەش بۆ نوێبوونه وه ی 
ئاوەكە و ئەو ماددە ئۆرگانیانەی دیكەیە 
پێویستە  ئاوەكەدا هەیە. هەروەها  لە  كە 
پااڵوگەی  یەكجار  كەم  النی  هەفتانە 
ئامێری  پاكبكرێتەوە.  ئاوەكە  )فلتەر(ی 
ئ��اوی ح���ەوزی ماسی  پ��اك��ردن��ەوەی 
)پااڵوگە یان فلتەر(، ئامێرێكی بنەڕەتییە 
تا  لەبار  ژینگەیەكی  ئامادەكردنی  بۆ 
ماسییەكان تێیدا بە ئاسانی بژین. لەناو ئەم 
ئامێرەدا بەكتریای سودبەخش پەیدادەبن، 
پاشماوە  ئەو  شیكردنەوەی  كاری  كە 
ماسییەكان  که   هه یه   زیانبەخشانەیان 

دەریان دەدەنە ناو حەوزەكەوه .
دانانی  بە  ماسی  حەوزی  ڕازاندنەوەی 
ب���ەرد، ك��ارێ��ك��ی گ��ون��ج��اوە، ب��ەاڵم 
پ��ەروەردەك��ردن��ی  ب��واری  شارەزایانی 
بەكارهێنانی  دەكەن  لەوە  باس  ماسی، 
ڕووبار  بەردی  یان  زەوی  سەر  بەردی 
گوێچكەماسیە  ی��ان  دەری��اچ��ەك��ان  و 
نێگەتیڤیان  كاریگەرییەكی  ئاوییەكان، 
ئامادەكردنی  و  جوانكردن  بۆ  هەیە 
پێیان  شارەزایانە  ئەو  ماسی.  ح��ەوزی 
بەكارنەهێنرێن  بەردانە  ئەو  دەبێ  وایە 
جۆر  ج��ۆراو  خوێواوکی  ئاوێته ی  كە 
بە  نابێت  و  بەرهەمدەهێنن  ئاوەكەدا  لە 
تیادا  كانزاییشی  م��اددەی  جۆرێ  هیچ 
دابنرێت، ئەمە سەرەڕای ئەوەی پێویستە 
کرابێتنه وه   پاک  و  نەبن  پیس  بەردەكان 
له  میکرۆب. هەر بۆیە ئەوان پێیان باشە 
ئەو  ماسی،  ح��ەوزی  ڕازان��دن��ەوەی  بۆ 
لە كۆگاكانی  بەكاربێنن كە  كەلوپەالنە 
ماڵییەكاندا  ئاژەڵە  پێداویستی  فرۆشتنی 

هەیە.

حەوزی  ناو  سروشتییەكانی  2-ڕووەكە 
ماسی

حەوزی  ناو  سروشتییەكانی  ڕووەك��ە 
ماسی، جوانییەك دەبەخشن بە حەوزەكە، 
كەمتر  ماسییەكان  جوانی  لە  هیچی 
لە  ح��ەوزەك��ە  ك��ەس  زۆر  بگرە  نییە. 
ڕووەكە  دیمەنی  لە  چێژوەرگرتن  پێناو 
بەبێ  بەكاردەهێنن  سروشتییەكان 
لە  ستاتیكییەی  بەها  ئەم  ماسی.  بوونی 
و  گرنگ  زۆر  هەیە  ڕووەك��ەك��ان��دا 
بایەخدارە، ئەمە بەسە بۆ ئەوەی كەسی 
ماسیی  بەخێوكردنی  لە  ئارەزوومەند 
بدات.  ڕووەكەكانیش  بە  بایەخ  زینە، 
و  سوود  ڕووەكەكان  ئەوە  س��ەرەڕای 

كەڵكی دیكەیان هەیە، لەوانە
بۆ  سەالمەتن  پەناگه ی  ا-ڕووەكەكان 
لە  خۆیان  تێیدا  و  بێهێزەكان  ماسییە 

ماسییە بەهێزترەكان دەشارنەوە.
ب-لەكاتی كەمتەرخەمیكردن لە پێدانی 
خۆراك بە ماسییەكان، ئەوا ڕووەكەكان 
سەرچاوەیەكی باشی خۆراكن بۆ ماسییە 

ڕووەكخۆرەكان.
باش  ڕادەی��ەك��ی  تا  ج-ڕووەك��ەك��ان 
بۆ  گونجاون  و  سەالمەت  شوێنێكی 
هەروەها  ماسییەكان.  گ��ەرای  دانانی 
ورد  زۆر  ئاوی  زیندەوەری  هەندێك 
ئەمەش  دەژی��ن،  ڕووەكانە  ئەو  لەسەر 
كاتێك  ماسییەكان  بەچكە  دەكات  وا 
ئەو  لەسەر  دێ��ن��ەدەر،  گەراكانەوە  لە 

زیندەوەرە زۆر وردانە بژین.
بەكارهێنانی  لە  بەشدارن  د-ڕووەكەكان 
نیتراتەی  و  كاربۆن  گازی  لەو  بەشێك 
كرداری  ئەنجامی  لە  و  هەیە  ئاودا  لە 
گازانە  ئەو  پەیدابوون.  هەناسەدانەوە 
ماسییەكان  كە  ئۆكسجین  بۆ  دەگۆڕن 

بەكاری دەهێنن.
ز-ڕووەكەكان جوانی و قەشەنگی زیاتر 
وای  و  ماسییەكە  ح��ەوزی  دەبەخشنە 
لێدەكەن تاڕادەیەكی زۆر لە ژینگەیەكی 

ئاوی سروشتی بچێت.
3-خۆراكی ماسیی زینە

گرنگیدان بە هاوسەنگیی خۆراكیی ماسیی 
ماسییەكە دەكات زۆرتر  یارمەتی  زینە، 
و باشتر بمێنێتەوە. پێویستە دوای ئەوەی 
ماسییەكە لە ماڵە تازەكەیدا بوونی دەبێت 
و خۆی لەگەڵدا دەگونجێنێت، گرنگی 
چەند  تەنیا  ئەمەش  بدرێ،  خۆراكی  بە 
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خۆراكی  باشترە  دەخایەنێت.  سەعاتێك 
فرۆشتنی  كۆگاكانی  لە  زینە  ماسیی 
لەوانەیە  چونكە  بکڕرێ،  زینەوە  ماسی 
خۆراكی ماڵەوە نەگونجێت بۆ ماسییەكە 
پیسكردنی  ببێتە سەرچاوەی  لەوانەشە  و 
هەر  بەخێوكردنەكە.  حەوزی  ژینگەی 
زینە،  ماسیی  جۆرەكانی  لە  جۆرێك 
بۆ  هەیە.  جیاوازی  و  تایبەت  خۆراكی 
نموونە هەندێك جۆری ماسی زینە هەیە 
پێویستە لە هەفتەیەكدا النی كەم جارێك 
خۆراكی زیندووی بدرێتێ، بەشی هەرە 
سەرەكی خۆراكی زیندوو لە كرمەكان 
بەوە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا  پێكدێت. 
بكەین كە خۆراكی ماسیی زینە دەبێت 
منداڵ  و  بێت  گونجاودا  شوێنێكی  لە 
دەستی نەگاتێ و تێكی نەدا، یان بڕێكی 
چونكە  حەوزەكەوە،  نه كاتە  بۆ  زۆری 
دووبارەكردنەوەی پێدانی زۆری خۆراك 
بە ماسی، زەرەر بە تەندروستی ماسییەكە 
خۆراكەكەش  پاشماوەی  و  دەگەیەنێت 
لە بنكی حەوزەكەدا دەمێنێتەوە و دەبێتە 
ئەمەش  حەوزەكە،  پیسبوونی  هۆكاری 

دەبێتە هۆی نەخۆشكەوتنی ماسییەكان.
لێرەوە زۆر گرنگە تەنیا یەك كەس ئەركی 
بگرێتە  ماسییەكان  بە  خ��واردن  پێدانی 
ئەستۆ، یان ئەو كەسە ئامادەبێت كاتێك 
منداڵەكان خواردن دەدەن بە ماسییەكان 
خۆراك  پێویست  لە  زیاد  لێنەگەڕێت  و 
ئەوەی  بۆ  ئەمەش  حەوزەكەوە.  بكەنە 
تەواو دڵنیابێت كە خۆراكی زیاده  نەدراوە 
حەوزەكەدا  بنكی  لە  و  ماسییەكان  بە 
كاتدا،  تێپەڕینی  لەگەڵ  كەڵەكەنەبووە. 
بەخێوكەری ماسی دەزانێ بڕی خۆراكی 
پێویست بۆ ماسییەكان چەندە. هەروەها 
ئەوە  ئاگاداری  دەبێ 

بدات  گونجاو  و  باش  خۆراكی  بێت 
ماسییەكان  خۆراكی  و  ماسییەكان  بە 
و  بكڕێت  ن��اس��راوەك��ان  كۆمپانیا  لە 
خۆراكانەی  ل��ەو  بكەوێتەوە  دوور 
سەرچاوەكەیان نادیارە. هەروەها پێویستە 
ماوە خۆراكی جۆراو جۆر بدرێ  ماوە 

بە ماسییەكان.

نەخۆشییەكانی ماسیی زینە
ج��ۆرە  ه��ەم��وو  وەك  زی��ن��ە  م��اس��ی��ی 
زی��ن��دەوەرەك��ان��ی دی��ك��ە، دووچ���اری 
كۆمەڵێك نەخۆشی دەبنه وه ، لە خوارەوە 

هەندێك لەو نەخۆشییانە دەخەینەڕوو:
بە  نەخۆشییە  ئەم  - كەڕووكردنی چاو: 
هۆی كەڕووەوە دووچاری ماسی دەبێت 
و لەوانەشە ببێتە هۆی كوشتنی ماسییەكە. 
وا  ماسییەكە  چ��اوی  نەخۆشییەدا  لەم 
دەردەكەوێت وەك ئەوەی بە توێژاڵكی 
سپی داپۆشرابێت و لە قۆناغەكانی دواتردا 
حاڵەتێك  بۆ  دەگۆڕرێت  توێژاڵە  ئەو 
چارەسەركردنی  دەچێت.  لۆكە  لە  که 
چاوی  پاكردنەوەی  بە  نەخۆشییە  ئەم 
ماسییەكە دەبێت بە 1% گیراوەی دووەم 
بەكارهێنانی  یان  پۆتاسیۆم،  كرۆماتی 
دەرمانی سالكس، یەك قەترە لەو دەرمانە 
پەڵە  ئ��ەو  ئ���اوەوە.  لیتر  ی��ەك  دەكرێتە 
سورەی لەكاتی وەرگرتنی ئەو دەرمانەدا 
دەردەكەوێت،  ماسییەكە  چاوی  لەسەر 
جێگای مەترسی نییە و ئازار بە ماسییەكە 

ناگەیەنێت.
- دەرپۆقینی چاو: هۆكاری ئەم نەخۆشییە 
پشتەوەی چاوی  لە  كۆبوونەوەی شلەیە 
ماسییه که دا، بەداخەوە تا ئێستا چارەسەری 

ئەم نەخۆشییە نەدۆزراوەتەوە.
- خورانی كلك یان پەڕەكە: نیشانەكانی 

ئەم نەخۆشییە بریتییە لە خورانی كلك یان 
پەڕەكەكان. چارەسەری ئەم نەخۆشییە لە 
ڕێگەی دەرمانی ئۆرۆمیسین-ەوە دەبێت، 
ناو  دەكرێتە  دەرمانە  لەم  میلیگرام   10
ح��ەوزی  بۆ  ب��ەاڵم  ئ���اوەوە.  لیتر  دوو 
ماسی دەكرێ 250 - 500میلیگرام لەو 
دەرمانە بكرێتە ناو هەر یەك گاڵۆن ئاوی 
حه وزه کەوە. دوای دەرمانی ئۆرۆمیسین، 
گیراوەیەكی  ناو  دەكرێتە  ماسییەكە 
سەفەری  كەوچكی  چوار  خوێیاوەوە، 
خوێ، دەكرێتە ناو هەر گاڵۆنێك ئاوەوە. 
هەروەها دەكرێ دەرمانی سالكس-یش 

بەكاربهێنرێ.
- خاڵی سپی: نیشانەكانی ئەم نەخۆشییە 
کات  هه مان  که مخواردن،  لە  بریتییە 
پیسییەكی  پەیدابوونی  سك،  ئاوسانی 
ئەستور لەسەر جەستە و پەڕەكەكان كە 
سستیی  خراپكردنیان،  هۆكاری  دەبێتە 
شلبوونەوەی  و  ماسییەكە  ج��ووڵ��ەی 
پەڕەكەكانی، بە تایبەتی پەڕەكەی پشتی. 
ماسییەكە  وردە  وردە  وادەك��ات  ئەمە 
لە  نەخۆشییە  ئەم  ببات.  م��ردن  ب��ەرەو 
ماسییەكەوە دەگوێزرێتەوە بۆ ماسییەكانی 

دیكەی هەمان حەوز.
چ����ارەس����ەری ئ���ەم ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ە بە 
ئاوەكە  گەرمی  پلەی  بەرزكردنەوەی 
بۆ 27 تا 29 پلەی سەدی دەبێت، ئەمە 
مشەخۆرەكە  ژیانی  سوڕی  دەكات  وا 
ب��ێ��ت��ەدەرەوە.  زووت���ر  و  بێت  خێراتر 
ئەنتی  دەرمانی  بەكارهێنانی  هەروەها 
باشی  زۆر  توانایەكی  سبۆت  هوایت 
لەناوبردنی مشەخۆرەكە. دوای  بۆ  هەیە 
دەرمانەكە،  پێدانی  لە  سەعات  شەش 

نەخۆشییەكە بە تەواوی نامێنێت.
دەبنە  مشەخۆر  كۆمەڵێك  زیپكە:   -
لەسەر  زیپكە  دروستبوونی  هۆكاری 
ئێستا  تا  چارەسەری  ماسی.  جەستەی 
چارەسەری  هەمان  دەكرێ  نەزانراوە. 
خ��اڵ��ی س��پ��ی ب��ۆ ب��ك��رێ. گ���ەر ئ��ەو 
پێویستە  ئەوا  نەبوو،  سوودی  چارەسەرە 
بخرێتەوە  دوور  زیپكاوییەكە  ماسییە 
ساغەكان  ماسییە  بۆ  نەخۆشییەكەی  تا 

نەگوێزرێتەوە.
و  مشەخۆرە  زیندەوەرێكی  زەروو:   -
بە جەستەی  دەبینرێت و خۆی  بە چاو 
خوێنی  و  دەنووسێنێت  ماسییەكەوە 

ماسی لە زۆربەی جارەكاندا دەتوانێت 
بە هۆی ڕەنگەكانییەوە، خۆی لەگەڵ 
ژینگەكەی دەوروبەریدا بگونجێنێت، بەمەش خۆی 
لە چاوی دوژمنەكانی دەپارێزێت، یان خۆی له  چاوی 
نێچیره که ی ون ده کات تا ڕاوی بکات
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چ��ارەس��ەری  هه ڵدەمژێت.  ماسییەكە 
ماسییەكە  دەكرێت  بەوە  نەخۆشییە  ئەم 
ناو  بخرێتە  س��ەع��ات  نیو  م���اوەی  ب��ۆ 
گیراوەی خوێواوكه وه ، پاشان ماسییەكە 
هەر  ئەگەر  دەردەهێنرێ،  گیراوەكە  لە 
موكێش  بە  مابوو،  پێوە  زەرووی��ەك��ی 
دەرمانی  بە  شوێنەكەی  و  الدەبرێت 

مایكرۆكرۆم پاك دەكرێتەوە.
- سیل: نیشانەكانی بریتییە که مخواردن، 
كەمبوونه وه ی كێش، سستبوونی جووڵە، 
لەسەر  زەردب���او  خاڵی  دەرك��ەوت��ن��ی 
پەڕەكەی كلك، خواربوونەوەی بڕبڕەی 
هەروەها  شەویالگ.  هەردوو  و  پشت 
كە  بكرێ  ئ���ەوەش  تێبینی  دەك���رێ 
ماسییەكە بە شێوەیەكی الرو ناسروشتی 
مەلە دەكات. ئەم نەخۆشییە ناگوێزرێتەوە 
بەكارهێنانی  بە  چارەسەری  مرۆڤ.  بۆ 
بارا  ترشی  و  ستریتۆمیسین  دەرمانی 
ئەمینۆ سالیسك دەبێت، هەر یەك گاڵۆن 

ئاو 10 دەنك حەبی تێدەكرێ.
مشەخۆرێكی  م��اس��ی:  ئەسپێی   -
و  ببینرێت  چاو  بە  دەكرێ  دەرەكییەوە 
لە ڕێگەی دوو مژۆكەوە خۆی بە پێستی 
ئەو  لەسەر  و  دەنووسێنێت  ماسییەكەوە 
خوێنە دەژی كە لە جەستەی ماسییەكەوە 
دەیمژێت. چارەسەری بە هۆی البردنی 
مووكێش،  بە  دەبێت  مشه خۆره که وه  
پێوە  ئەسپێكەی  شوێنەی  ئەو  پاشان 

پاك  مایكرۆكرۆم  دەرمانی  بە  نوسابوو، 
مشەخۆرەكە  البردنی  گەر  دەكرێتەوە. 
لەناوبردنی  بۆ  دەكرێ  بوو،  زەحمەت 

بڕێك خوێی بەسەردا بكرێت.
- قەبزی: نیشانەكانی بریتییە لە که مخواردن 
بەوە  چارەسەری  سك.  هەڵئاوسانی   ،
ماسی  وشككراوەكەی  خواردنە  دەبێت 
بە زەیتی پراڤینی پزیشكی یان گلیسرین 
بەم  ماسییەكە  ئەگەر  خۆ  بشۆررێته وه ، 
خۆراكە ڕازی نەبوو، ئەوا پێویستە چی 
نەدرێتێ،  وشكەی  خۆراكە  ئەو  دیکه  
لەباتی ئەوە خۆراكی زیندووی بدرێتێ، 

واتە كرم.
- كردنەوەی دەم بە شێوەیەكی هەمیشەیی: 
بریتییە  نەخۆشییە  ئ��ەم  نیشانەكانی 
دەمی  بەردەوامی  بە  ماسییەكە  ل��ەوەی 
كردووەتەوە. هۆكاری ئەم دەمكردنەوەیە 
قووتداوە  بچووكی  بەردێكی  ئەوەتا  یا 
ئەوەتا  یا  وه س��ت��اوە،  گ��ەرووی��دا  لە  و 
ماسییەكە یۆد-ی كەمە و ئەمەش بووەتە 
هۆكاری ئاوسانی گالندی په ریزاده ی و 
دەركەوتنی خاڵی سوری بچووك بچووك 
دەبێت  بەوە  چارەسەری  دەمیدا.  ژێر  لە 
قوتدابێت  بچووكی  بەردێكی  ئەگەر 
خۆ  دەربهێنرێته وه .  بەردەكە  دەبێت  ئەوا 
گەر هۆكاره که ی كەمیی یۆد بوو، ئەوا 
یۆدی  پێدانی خواردنێك كە  بە  دەكرێ 

زۆر بێت چارەسەر بكرێ.

سوودەكانی ماسی خواردن
باشەكانی  سەرچاوە  لە  یەكێكە  ماسی 
باش  بڕێكی  ماسی  هەروەها  پرۆتین، 
ماددەی چەوری تێدایە، ئەم بڕە چەورییە 
دەگ��ۆڕرێ.  ماسییەكان  جۆری  پێی  بە 
لە  ب��ەوە  ی��ان چ��ەوری ماسی،  زەی��ت 
چەوری گۆشتەكانی دیكە جیادەكرێتەوە 
كە بە ئاسانی هەرس دەكرێ. جگە لەوە 
پەنكریاس دەتوانێت زۆر بە ئاسانی بڕی 
بمژێت.  هه ڵی  ماسیدایە  لە  یۆدەی  ئەو 
ئەمە سەرەڕای ئەوەی ماسی دەوڵەمەندە 
الیەكی  لە   .a , d ڤیتامین  هەردوو  بە 
ئەوە  لەسەر  جەخت  زاناكان  دیكەوە 
ماسییانەی  ئ��ەو  خ��واردن��ی  دەك��ەن��ەوە 
دەوڵەمەندن بە زەیت، پارێزگاری لەش 
دەكەن لەوەی دووچاری نەخۆشییەكانی 
دڵ و هەوكردنی جومگەكان و ڕۆماتیزم 
ماسی  گشتی  شێوەیەكی  بە  ببێته وه . 
خواردن ئەم سوودانەی خوارەوەی هەیە:
كە  پرۆتین  بە  دەوڵەمەندە  1-ماسی 
ئەرجەنین  وەك  ئەمینی  ترشی  هەندێك 
ترشە  دوو  ئەو  تێدایە،  تریبتوڤانی  و 
لە  پارێزگاریكردن  بۆ  گرنگن  زۆر 
شانەكانی جەستە، هەروەها بۆ سەرلەنوێ 
چاكردنەوەی ئەو شانانەی جەستە كە لە 

ماوەی ژیانی مرۆڤدا تێكدەچن.
2-ماسی یەكێكە لە سەرچاوە گرنگەكانی 
یۆد و فسفۆڕ و كالیسیۆم كە بۆ ددان و 

ماسی زینە
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ئێسك و خوێن پێویستن.
3-یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی گۆشتی 
ماسی ئەوەیە شەكر و هاوشێوەكانی تێدا 
نییە، بۆیە خواردنی گۆشتی ماسی بۆ ئەو 
كەم  كێشیان  دەیانەوێت  باشە  كەسانە 

بكەنەوە.
4-ماسی دەوڵەمەندە بە هەردوو ڤیتامین 
a , d، ئەم ڤیتامینانە لە جگەری ماسیدا 

هەیە.
هەیە،  ماسیدا  ل��ە  فسفۆڕەی  5-ئ���ەو 
س��ەردی��ن،  ماسی  ج��ۆری  بەتایبەتی 
ڕۆڵێكی  و  دەك��ات  چاالك  ی��ادەوەری 
پتەوكردنی  و  بەهێزكردن  لە  گرنگیش 

ئێسكدا دەبینێت.
لە ترشی  بڕێكی زۆر  6-گۆشتی ماسی 
گلۆتیمك-ی تێدایە، ئەوەش ماددەیەكی 
پێویستە بۆ فرمانەكانی مێشك و دەمار و 

شانەكان.
بەتایبەتی  دەك��ات،  بەهێز  7-جەستە 

توانای جووتبوون.
ماسی  لە  ئۆمیگا-3  لە  باش  8-بڕێكی 
دیكەدا  ئاوییەكانی  زیندەوەرە  هەموو  و 
هەیە كە بریتییە لە ترشی چەوری جۆراو 
جۆری بێ زیان. دڵتەنگی یان خەمۆكی بە 
هۆی كەمی یان ناتەواوی ترشی چەوریی 
دەبێت.  دروست  مێشكدا  لە  ئۆمیگا-3 
خواردنی ماسی بە شێوەیەكی بەردەوام، 
وادەكات بە شێوەیەكی باش چارەسەری 

ئەو دڵتەنگی و خەمۆكییە بكات.
9-جۆری ئەو پرۆتینەی لە ماسیدا هەیە، 
توانای بەرزكردنەوەی ڕێژەی كۆلیسترۆڵی 
توانای  هەروەها  خوێندا.  لە  هه یه   باشی 
و  دڵ  نەخۆشییەكانی  كەمكردنەوەی 
و  خوێن  جەڵتەكانی  و  مێشك  جەڵتەی 
بۆیە  هەیە.  دڵی  شانەكانی  هەوكردنی 
ئەوانەی نەخۆشییەكانی دڵ و مولوولەكانی 
زۆر  دەكرێن  ئامۆژگاری  هەیە،  خوێنیان 

گۆشتی ماسی بخۆن.
لەالیەن  ماسی  گۆشتی  10-خ��واردن��ی 
دایكی شیردەرەوە، توانای بینینی منداڵە 
چونكە  باشتردەكات.  شیرەخۆرەكەی 
ئەو دایكەی لە كاتی شیرداندا، گۆشتی 
ماسی زۆر دەخوات، ڕێژەی شیرەكەی 
بڕێكی زیاتر لە ئۆمیگا-3 تێدا دەبێت كە 
چاوەوە  تۆڕی  باشتركردنی  ڕێگەی  لە 
بینین الی منداڵە ساواكەی باشتر دەكات.

تازەكان،  توێژینەوە  لە  11-زۆرێ���ك 
گۆشتی  خواردنی  سەلماندووە  ئەوەیان 
و  سەلەمون  ماسی  بەتایبەت  ماسی، 
بۆ  باشە  زۆر  یاریدەدەرێكی  توونە، 
نەخۆشی  بە  تووشبوون  كەمكردنەوەی 
بەتایبەتی  سنگ،  هه ستیارێتی  و  ڕەبۆ 

الی منداڵ.
12-خواردنی هەفتانەی ماسی، ئەو ئێش 
كەمدەكاتەوە  هەوكردنانە  و  ئ��ازار  و 
نەخۆشی  بە  تووشبوون  ئەنجامی  لە  كە 
دروس��ت  جومگەكاندا  لە  ڕۆماتیزم، 

دەبێت.

تازه   و  فرێش  ماسی  چۆن 
بناسینەوە؟

سیفەتی  كۆمەڵێك  ڕاوك��راو  تازە  ماسی 
ڕێگەی  لە  دەگ��رێ��ت،  لەخۆ  تایبەتی 
دەتوانین  سیفەتانەوە  ئ��ەو  ناسینەوەی 
بزانین ئایا ئەو ماسییە تازە ڕاوكراوە یان 
ئەو  وایە  مانای  ئەو سیفەتانە  نەبوونی  نا. 
ماوەیەكی زۆرە  یان  بووە  ماسییە خراپ 
دەست  مرۆڤ  خۆراكی  بۆ  و  ڕاوكراوە 
نادات، ئەمەی خوارەوە چەند سیفەتێكە بۆ 

ناسینەوەی ماسی تازە ڕاوكراو و فرێش:
1-پێویستە جەستەی ماسییەكە سەالمەت 
بێت و هیچ جۆرە برین و ڕوشاندنێكی 

پێوە نەبێت و ڕەنگی نەگۆڕرابێت.
برسیكەدار  ماسییەكە  2-پێویستە 
پوولەكەكانی  و  درەوش��اوەب��ێ��ت  و 
بریسكەیان لێوە بێت و بە زەحمەت لە 

جەستەی ماسییەكە بكرێنەوە.
ماسییەكە  چ��اوی  ه��ەردوو  3-پێویستە 
یان  بووبن  بۆر  نەك  بێت  بریسكەدار 

تێكچووبن.
4-كاتێك بە دەست فشار دەخەیتە سەر 
شوێنی  لە  نابێت  ماسییەكە،  جەستەی 
وه ک  شوێنەوارێكی  هیچ  فشارەكەدا 

پاشماوه ی شێوه  چاڵ دەربكەوێت.
5-كاتێك ماسییەكە لەسەر لەپی دەست 
و  تۆكمە  جەستەی  پێویستە  دادەنرێت، 
خوارەوە  بۆ  كلكی  و  بێت  خۆگرتوو 

شۆڕنەبێتەوە.
6-ئەو بۆنەی لە ماسییەكەوە دەردەچێت 

پێویستە بۆنی ئاو و ده ریا بێت.
لەكاتی  ڕی��ش��وەك��ان  7-پ��ێ��وی��س��ت��ە 
پەمەیی  كردنەوەیاندا ڕەنگیان سورێكی 

بێت و لینج نه بووبن.
دەبێ  ماسییەكەدا،  لەتكردنی  8-لەكاتی 
گۆشتی نزیک ئێسكەكان ڕەنگیان سوور 

نەبووبێت.
ئاسان  تاقیكردنەوەیەكی  به  ده کرێ   -9
نا،  یان  تازەیە  ماسییەكە  ئاخۆ  بزانرێ 
ماسییەكە  دانانی  ڕێگەی  لە  ئەوەیش 
گەر  ئ��اودا،  لە  پڕ  مەنجەڵێكی  لەناو 
نوقمی ئاوەكە بوو مانای وایە ماسییەكە 
ك��ەوت،  سەرئاو  گ��ەر  ب��ەاڵم  ت��ازەی��ە، 
مانای وایە ماسییەكە كۆنە و بە كەڵكی 
ئەوە  پێویستە  ب��ەاڵم  نه ماوه .  خ��واردن 
ماسییەك  یان  بەستوو  ماسی  كە  بزانین 
ناتوانین  دانرابێت،  سەهۆڵدا  لەناو  که  
بۆگەنی  و  تازەیە  ماسییە  ئەو  بزانین 
بڕێكی زۆر  نەكردووە، چونكە سەهۆڵ 
و  دەشارێتەوە  ماسی  سیفەتەكانی  لە 
نایەڵێت دەربكەوێت، وەك بۆنی پیس لە 

ماسییەكی كۆن و تێكچوو.
دواجار ماسی بە پێچەوانەی گۆشتەكانی 
دیكەوە، زۆر زووتر تێكدەچێت. قۆناغی 
كاتەوە  لەو  ماسی  گۆشتی  تێكچوونی 
دەست پێدەكات كە ماسییەكە لەناو ئاو 
دەردەهێنرێ و دەمرێت. بەكتریا ڕۆڵێكی 
تێكدانی  خێرا  لە  دەبینێت  گەورە  زۆر 
گۆشتی ماسی، هەروەها پلەی گەرمای 
بەرز و شیبوونەوەی ئەو پرۆتینەی لەناو 
ماسولكەكانی ماسیدا هەیە و بۆگەنبوونی 
هۆكاری  ماسییەكە،  چ��ەوری  خێرایی 
ماسی.  گۆشتی  تێكچوونی  بۆ  گرنگن 
بۆ كەمكردنەوەی ئەو هۆكارانە، پێویستە 
بخرێته   و  ساردبکرێته وه   ماسییه که   یان 
حەوزی  بخرێتە  یان  س��ارده وه   شوێنی 

ماسییه وه  که  ئاوی ساردی تیا بێت.

سه رچاوەكان :

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.agr.uokufa.edu.iq/
staff/atheersm/ecthology.htm
http://www.kaahe.org/health/
ar/6078
http://www.shakwmakw.com/vb/
showthread.php?t=37463
http://forums.roro44.
com/402032.html
http://vb.n4hr.com/258822.html
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 Down's س���ی���ن���دروم  داون 
)مەنگۆل(  نەخۆشی  یان   Syndrome
 ،Trisomy21 )21 تریسۆمی( بە  ناسراو 
هۆی  بە  كە  زگماكییە  نەخۆشییەكی 
ڕوودەدات،  كرۆمۆسۆمەوە  تێكچوونی 
النگدۆن  "جۆن  ئینگلیز  زانای  ناوی  بە 

داون"ەوە بەم ناوە ناسراوە.
یەكەمجار  بۆ   1866 ساڵی  لە  زانایە  ئەم 
ئەم نەخۆشییەی وا پێناسە كرد كە بەشێك 
لەشی  لە   21 كرۆمۆسۆمی  هەموو  یان 
پێكهاتەی  لە  دەبێتەوە  دووب��ارە  مرۆڤدا 
یەكێكە   21 كرۆمۆسۆمی  كۆرپەلەدا. 
 23 لەو  كرۆمۆسۆمەكان  بچووكترین  لە 
جەستەی  كە  كرۆمۆسۆمەی  ج��ووت 

مرۆڤ پێكدەهێنێ.
لە  كۆپی  دوو  مرۆڤێك  هەر  بەگشتی، 
كرۆمۆسۆمی 21 هەیە، ئەگەر كۆپییەكی 
دەوترێت  پێی  كە  ببێت  دروست  زیادە 
داون  هۆی  دەبێتە  ئه وه    21 ترایسۆمی 
باڵوترین  لە  نەخۆشییە  ئەم  سیندرۆم. 
لە  كە  نەخۆشییەكانە  ناسراوترین  و 
مرۆڤدا  لە  كرۆمۆسۆمدا  تێكچوونی 

ڕوودەدات.
دەبێت،  دروست  كۆرپەلەدا  لە  كاتێك 
شێوەی  لە  گۆڕانگاری  ه��ۆی  دەبێتە 

دوو  ل���ەش.  و  مێشك  گ��ەش��ەك��ردن��ی 
چۆنییەتی  هەیە،  سیندرۆم  داون  جۆر 
ئ��ەوەی  س��ەر  دەكەوێتە  نەخۆشییەكە 
له م  ل��ەش،  خانەكانی  لە  خانە  چەند 

كرۆمۆسۆمەی تیا دووبارە دەبێتەوە.
ئەم  كە  سەلماندووە  ئ��ەوەی  زانست 
هێلكەی  لە  سەرەتاوە  لە  گۆڕانكارییە 
یان  پێش  لە  دەبێت  دروست  خانماندا 
ك��ۆرپ��ەل��ەدا،  دروس��ت��ب��وون��ی  كاتی  ل��ە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  گرفتەكە  هەندێجاریش 
)تۆو( سپێرم  لە  تێكچوون  یان  ناساغی 
ی پیاودا لەكاتی دروستبوونی كۆرپەلەدا. 
هۆكار  نەسەلمێنراوە  ئەوە  ئێستا  تا  بەاڵم 
چییە لە تێكچوون یان ناڕێك دابەشبوونی 

خانەكان.
پەیوەستە  سیندرۆم  داون  نەخۆشیی 

گەشەی  لە  دواك��ەوت��ن  بە 
خ��ان��ەك��ان��ی م��ێ��ش��ك، ئ��ەو 
مێشك  ك���ە  پ���ڕۆس���ان���ەی 
نموونە  ب��ۆ  لێی  بەرپرسن 
گرتن  زم��ان  بیركردنەوە، 
)ق��س��ەك��ردن(، ف��ێ��رب��وون، 
گرفت  چ��ارەس��ەك��ردن��ی 

ڕۆژان��ەی  گرفتێكی  ئەگەر  )تەنانەت 
ئاسانیش بێت(، هەروەها بڕیاردان.

درا،  پێ  ئاماژەیان  سەرەوە  لە  ئەمانەی 
بن  وەرگ��ی��راوە  یان  خۆڕسك  دەك��رێ 
فێربوونەوە  هۆی  بە  و  ژینگەوە  لە  واتە 
منداڵ  وەربگیرێن،  ئاساییدا  مرۆڤی  لە 
لە دوای لە دایكبوون و بەپێی گەشە و 
ببێت،  فێر  ئەمانە  دەكرێ  گەورەبوونی 
بەم  لە تووشبووان  فێر بكرێ، بەاڵم  یان 
نەخۆشییەدا بوونیان نییە یان دوادەكەوێ. 
سیندرۆم  داون  ك��ورت��ی،  بە  ك��ەوات��ە 
كە  جەستەییە  و  دەروونی  نەخۆشییەكی 
له   و  شێوە  لە  گۆڕانكاری  هۆی  دەبێتە 

پێكهاتەی دەموچاودا.
بەراورد  بە  تاقیكردنەوانەی  لەو  یەكێك 
لەگەڵ كەسێكی ئاساییدا ئەنجام دەدرێت 
 Intelligence وریاییە  تاقیكردنەوەی 
گەنجێكی  نێوان  لە   Quotient IQ
تووشبوو بەم نەخۆشییە كە نمرە -IQ50ی 
-IQ100ی  كە  ئاسایی  منداڵێكی  هەیە، 
ڕێژەی كەسانی  لە كاتێكدا كە  هەبێت، 
ئاسایی دەبێت لە 70 نمرە كەمتر نەبێت.

داون  نەخۆشی  بە  تووشبوو  مندااڵنی 

س��ی��ن��درۆم، ه��ەر ل��ە ل��ەدای��ك��ب��وون��ەوە 
بە  دایكبوون  لە  پێش  یان  دەناسرێنەوە، 
بۆ  كە  تاقیكردنەوەیەكەوە  چەند  هۆی 

كۆرپەلە دەكرێ لە سكی دایكیدا.
سەنتەری CDC كە سەنتەرێكی ئەمریكییە 
بۆ بەدواداچوون و بنەبڕكردنی نەخۆشییە 
لە  كە  خەماڵندوویەتی  درێژخایەنەكان، 
ئەمریكا كە  لە واڵتی  منداڵدا  هەر 691 
تووشبوو  منداڵی  یەك  دەبێت،  لەدایك 
ژمارەكانی  كۆی  هەیە.  نەخۆشییە  بەم 
سەرتاسەری  لە  نەخۆشییە  بەم  تووشبوو 
ئاماری  پێی  بە  ملیۆن  جیهاندا دەگاتە 4 

ساڵی 2012.
نییە  تایبەت  نەخۆشییە  ئەم  باسە  شایانی 
تایبەت  جێگایەكی  یان  كۆمەڵگایەك  بە 
لە جیهاندا. ئەگەری تووشبوون لە هەموو 
زەوی��دا  سەر  دانیشتووانی 
جیاوازی  بەبێ  یەكن  وەك 

زانست ئەوەی 
سەلماندووە 
كە ئەم گۆڕانكارییە لە 
سەرەتاوە لە هێلكەی 
خانماندا دروست دەبێت 
لە پێش یان لە كاتی 
دروستبوونی كۆرپەلەدا، 
هەندێجاریش گرفتەكە 
دەگەڕێتەوە بۆ ناساغی 
یان تێكچوون لە سپێرم 
)تۆو(ی پیاودا لەكاتی 
دروستبوونی كۆرپەلەدا. 
بەاڵم تا ئێستا ئەوە 
نەسەلمێنراوە هۆكار چییە 
لە تێكچوون یان ناڕێك 
دابەشبوونی خانەكان
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لە ڕەگەزدا.
گەشە كردن و پێشكەوتنی داون سیندرۆم 

چەند جۆرێكن، لەوانە:
 Mosaic tile مۆزائیك  شێوەی   -1

Syndrome
ئەم جۆرەیان بە هۆی دروستبوونی دوو 
كەسێكدا  لە  خانە  لە  جیاواز  گروپی 
خانانە  گروپە  لەو  یەكێك  ڕوودەدات. 
46 كرۆمۆسۆم لە خۆ دەگرێ و گروپی 
 47  ،46 جیاتی  لە  خانەكان  دووەم��ی 
دوا  كە  دەگ���رێ،  لەخۆ  كرۆمۆسۆم 
دانەیان كرۆمۆسۆمی 21-ە و پەیوەستە بە 

نەخۆشی داون سیندرۆمەوە. 
نەخۆشییە،  ئەم   %3 تا   %2 جار  زۆربەی 
لە  خانە  ڕیز  دوو  دروستبوونی  هۆی  بە 
لەو  یەكێك  كە  ڕوودەدات،  كەسێكدا 
ڕیزە خانانە پێكهاتووە لە 46 كرۆمۆسۆم 
تیا   21 كرۆمۆسۆمی  ڕیزیان،  دووەم  و 
دووبارە بووه ته وه ، واتە پێكهاتووە لە 47 

كرۆمۆسۆم.
ترانسلۆكەیشن  یان  دووباره بوونه وه    -2

Translocation
بێت  بۆماوەیی  لەوانەیە  جۆرەیان  ئەم 
بۆ  بگوێزرێتەوە  باوكەوە  و  دایك  لە  و 

كۆرپەلە.
تێكشكانی  ه��ۆی  ب��ە  ج��ۆرەی��ان  ئ��ەم 
پارچەیەك لە یەكێك لە كرۆمۆسۆمەكان 
دیكەوە  كرۆمۆسۆمێكی  بە  لكاندنی  و 

ڕوودەدات.
تراسلۆكەیشن دەبێت بە دوو بەشەوە:

ڕیسیپرۆكال  ی���ان  ج��ێ��گ��ۆڕک��ێ   أ- 
Reciprocal

دوو  جێگۆڕكێی  هۆی  بە  جۆرەیان  ئەم 
جیاوازەوە  كرۆمۆسۆمی  دوو  لە  پارچە 
ك��رۆم��ۆس��ۆم��ە  ل��ە  ك��ە  ڕوودەدات، 
جێگای  و  دەبێتەوە  بەر  سەرەكییەكە 
پارچەی كرۆمۆسۆمی دووەم دەگرێتەوە 
و بە پێچەوانەشەوە، پارچەی كرۆمۆسۆمی 
كەواتە  دەگرێتەوە،  یەكەم  دووەم، جێی 
كرۆمۆسۆمەكاندا  له ته   له   جێگۆڕكێ 

ڕوودەدات.
ڕۆبەرتسۆنیان  یان  لکان  پێکه وه   ب- 

Robertsonian
بۆ  كە  ناونراوە  زانایەوە  ئەو  ن��اوی  بە 
یەكەم جار باسی لەم نەخۆشییە كردووە 
لەم  ئەنجامداوە.  بۆ  شیكردنەوەی  و 

كرۆمۆسۆمێك  ت���ەواوی  ج��ۆرەی��ان��دا، 
دیكەوە.  كرۆمۆسۆمێكی  بە  دەلكێت 
زۆربەی  و  باڵوە  زیاتر  شێوازەیان  ئەم 
بەم  زیاتر  نه خۆشییه   ب��ه م  تووشبووان 
حاڵەتە دەردەكەون كە بە هۆی لكاندنی 

كرۆمۆسۆمی 21-ەوەیە.

ئەگەری تووشبوونی كۆرپەلە بە نەخۆشی 
تەمەنی  گەورەیی  بەپێی  سیندرۆم  داون 

دایك زیاد دەكات، بۆ نموونە: 
كە  كۆرپەلەیەك  لە  تووشبوون  ئەگەری 

دایكی 35 ساڵ بێت 1 لە 385 ه.
كە  كۆرپەلەیەك  تووشبوونی  ئەگەر 

دایكی 40 ساڵ بێت 1 لە 106ه.
كە  كۆرپەلەیەك  تووشبوونی  ئەگەری 

دایكی 45 ساڵ بێت 1 لە 30ه.
نەخۆشی  بە  تووشبووان  لە  ژیان  ماوەی 

داون سیندرۆم:
لە پاش بە دواداچوون و لێكۆڵینەوە، وا 
كە  سكپڕی،  25%ی  كە  دەرك��ەوت��ووە 
نەخۆشییە،  بەم  بووبێت  تووش  كۆرپەلە 
بە لەبارچوون یان لە دایكبوونی كۆرپەلە 
بە مردوویی Still birthی كۆتایی دێت.

85%ی مندااڵنی تووشبوو بەم نەخۆشییە، 
ئامارێك  بەپێی  دەژین  ساڵێك  ماوەی  بۆ 
كە لە ساڵی 1995 ئەنجامدراوە، تێكڕایی 
ماوەی ژیانی كەسێك بەم نەخۆشییە 35 
ساڵ بووە، بەاڵم لەم سااڵنەی دواییدا ئەم 
نەك  ساڵ،   50 بۆ  زیادیكردووە  ژمارەیە 
بەڵكو  تەمەن،  ماوەی  زیادكردنی  هەر 
ئەو  ڕۆشنبیری  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 

كەسانەی تووشبوون بەم نەخۆشییە.
نەخۆشییە،  ب��ەم  تووشبووان  زۆرب��ەی 
بڕینی  ت��وان��ای  زی��رەك��ن،  كەسانێكی 
ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی خ��وێ��ن��دن��ی��ان ه��ەی��ە بە 
كاری  دەستهێنانی  بە  و  سەركەوتوویی 
مووچەی  خ��اوەن  بە  ب��وون  و  پیشەیی 

خۆیان.
بەم  تایبەت  پێدانی  گرنگی  و  خوێندن 
جۆری  چۆنییەتی  كردووە  وای  كەسانە 
پێشتر  بەرەو  و  بێت  باشتر  زۆر  ژیانیان 

بچێت.
تەمەنێكی  ل��ە  م���ردن  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
نەخۆشی  بە  تووشبووان  لە  دیاریكراودا 
چەند  بۆ  دەگەڕێتەوە  سیندرۆم  داون 

شتێك، لەوانە:

بەم  ك��ۆرپ��ەالن��ەی  ئ��ەو  زۆرب���ەی   -1
نەخۆشی  دەب��ن،  لەدایك  نەخۆشییەوە 
زۆرترین  كە  هەیە،  دڵیشیان  كوشندەی 
هۆكارە بۆ لەناوچوونی كۆرپەلە لە پێش 
ساڵی  یەكەم  لە  مردن  یان  لەدایكبوون، 

ژیاندا.
راسموسین  وتەكانی  بەپێی  هەرچەندە 
ئەمەریكا،  ئەتلەنتای  لە   Rasmussen
ئاستی  بەرزبوونەوەی  هۆی  "بە  دەڵێت: 
زانستی  و  ئامێر  پێشكەوتنی  و  هۆشیاری 
كوشندانەی  نەخۆشییە  ئەم  تەندروستی، 
زۆرت��ر  ئێستا  دڵ��ەوەی��ە  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی 
هۆی  دەبنە  و  دەك��رێ  بۆ  چارەسەری 
لە  كۆرپەلە  ڕزگاركردنی  و  هێشتنەوە 

مردن".
بەم  تووشبوون  ئەوانەی  كۆندا،  لە   -2
نەخۆشییە، وەك كەسێكی ئەقڵ ناكامڵ و 
ناتەواو لە قەڵەم ده دران و زۆربەی كات 
واڵتەكانی  لە  ژی��اون.  شێتخانەكاندا  لە 
دەستبەسەرو  یان  خۆشمان  الی  وەك 
سەركوت كراون، یان بە شەرمەزارییەوە 
سەیر كراون و نەهێڵراوه تێكەڵی كۆمەڵگا 
ببن، كە ئەمە بەداخەوە بۆتە هۆی زیاتر 
شێواندنی باری دەروونیی ئەم كەسانە و 
باری  و  تەندروستی  تێچكوونی  زۆرتر 

جەستەیی و نزیکبوونه وه ی مردن.
زانستییەكان،  لێكۆڵینەوە  بەپێی   -3
داون  ك��ە  كەسانێك  دەرك���ەوت���ووە 
تووشبوونیان  ئەگەری  هەیە  سیندرۆمیان 
 Alzheimer ئه لزه هایمەر  نەخۆشی  بە 
تەمەنێكی  لە  ئاسایی  كەسانی  لە  زیاترە 

كەمدا.
لە  لیڤی  فلیپ  د.  وت��ەك��ان��ی  بەپێی 
ئەمەریكا،  لە  مانهاتن  نەخۆشخانەی 
نەخۆشییەكی  ئه لزەهایمەر  "نەخۆشی 
بۆ  بەتایبەتی  ب��ێ��زارك��ەرە  و  سەخت 
هەیە،  سیندرۆمیان  داون  كە  كەسانێك 
چونكە ئەم كەسانە لەگەڵ ئەوەی توانای 
IQ یان كەمترە لە كەسانی ئاسایی، بەاڵم 
توانای دروستكردنی ژیانێكی كۆمەاڵیەتی 
ئەمەش  ب���ەرزە.  زۆر  هاوڕێیەتیان  و 
گرنگی  بە  هەست  دەك��ات  لێ  وای��ان 
به اڵم  بكەن،  زۆر  بەخۆبوون  ب��اوەڕ  و 
نەخۆشی  هۆی  بە  توانایەش  ئەم  كاتێك 
ئیدی  ده ده ن،  له ده ست  ئەلزەهایمەره وه  

دەشێ تەواوی ژیانیان سەختتر ببێت.
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كۆڵۆمبیا  زانكۆی  لە  لێكۆڵەرەوەكان 
دەركەوتنی  بۆ  كردووە  بەدواداچوونیان 
تەمەنێكی  لە  ئەلزەهایمەر  نەخۆشی 
گەنجیدا لەو كەسانەی داون سیندرۆمیان 
بۆیان دەركەوتووە ئەو نه خۆشانه ،  هەیە، 
هەڵگری جینێكی تایبەتن كە دەبێتە هۆی 
دروستكردنی پڕۆتینێک كە پێی دەوترێ 
لە  زیاد   ،  beta-amyloid ئەمیلۆید  بێتا 
پێویست دروستكردنی ئەم پڕۆتینە دەبێتە 
هۆی که ڵه که بوونی پڕۆتینه که لە مێشكدا 
و زوو سەرهەڵدانی نەخۆشی ئەلزەهایمەر 
كە كارایی مێشك كەم دەكاتەوە و دەبێتە 

هۆی بیرچوونەوە.
دەركەتووە  لێكۆڵینەوەیەشدا  لەم  هەر 
لە  سیندرۆم  داون  بە  تووشبووان  هەموو 
تەمەنی 40 ساڵییەوە ئەم جۆرە پڕۆتینە لە 
مێشكیاندا دروست دەبێت، بەاڵم مەرج نییە 
یەكسەر بە هۆیەوە نەخۆشی ئەلزەهایمەر 
سەرهەڵبدات، بەڵكو هەندێجار تا دەچێتە 
تەمەنی 50 و بەرەو ژووریش، هەندێجار 
نەخۆشییە  ئەم  نیشانەكانی  ساڵیدا   70 لە 

سەرهەڵدەدات.
لەو تاقیكردنەوانەی بۆ دەستنیشان كردنی 

نەخۆشی داون سیندرۆم دەكرێ:
1- تاقیكردنەوە لەكاتی سكپڕیدا

بۆ  كە  ه��ەن  تاقیكردنەوە  ج��ۆر  دوو 
لەكاتی  دەدرێ��ن  ئەنجام  مەبەستە  ئەم 
سكپڕیدا لە زۆربەی واڵتە ئەوروپییەكان 
بەپێی  دووگیان،  خانمانی  ئەمەریكا،  و 
ئەم  داوای  دەت��وان��ن  خ��ۆی��ان  ویستی 

تاقیكردنەوەیە بكەن.
Ultrasound scan أ- سۆنەر

بۆ  س��ۆن��ەرێ��ك  ئەنجامدانی  ه��ۆی  ب��ە 
بۆشایی  شلەی  پێوانەكردنی  و  دایكەكە 
پشتی ملی كۆرپەلە كە زیاد لە پێویست 
بەوە  ئاماژە  لەم بەشەدا  شلەی كۆبووەوە 
دەكات كە كۆرپەلە ئەگەری تووشبوونی 

هەیە بەم نەخۆشیە.
Screening test ب- سكرینین تێست

تاقیكردنەوەكەیە  یەكەمی  بەشی  ئەمە 
بە  ده ک��رێ  زووت���ردا  کاتێکی  له   كە 
لە  دای��ك  لە  خوێن  وەرگرتنی  ه��ۆی 
بەاڵم  سكپڕییەكەیدا،  16ی  هەفتەی 
تەكنۆلۆژیا  گەشەسەندنی  هۆی  بە  ئێستا 
ئەم  ئەگەرانە،  ئەو  ناسینەوەی  زووتر  و 
تاقیكردنەوەیە لە هەفتەكانی 11 و 13ی 

هەمان  و  دەدرێ  ئەنجام  سكپڕیشدا 
مەبەستیش دەست نیشان دەكەن.

تاقیكردنەوەیە،  ئەم  ئەنجامەكانی  بەپێی 
ئەگەری تووشبوونی كۆرپەلە بە نەخۆشی 
دەكرێ،  نیشان  دەست  سیندرۆم  داون 
كە  لەوەی  حه تمییانه  دڵنیابوونی  بەاڵم 
بووە  ت��ووش  ڕاستی  بە  ئایا  كۆرپەلە 
ئەگەر  خۆ  ناتوانرێ،  ئه مه یان  نا،  یان 
ئەوا  دەرچ���وو   +Ve تاقیكردنەوەكە 
زۆرە  نەخۆشییە  بەو  تووشبوون  ئەگەری 
ئەگەری  ده رچ��وو   –Ve بە  ئەگەر  و 

تووشبوون كەمە یان نییە.
هۆی  بە  تاقیكردنەوەیە  ئەم  چۆنیەتی 
پڕۆتینە  لە  جۆرێك  ڕێژەی  پێوانەكردنی 
هەروەها   ،PAPP-A دەوت��رێ  پێی  كە 
ڕێژەی هۆرمۆنی HCG كە هەردووكیان 
ئەگەر  سكپڕییەوە،  بە  هەیە  پەیوەندییان 
تایبەت  ڕێژەیەكی  لە  ماددەیە  دوو  ئەم 
ئەگەری  ئ��ەوا  ب��وو،  زۆرت��ر  یان  كەمتر 

كۆرپەلە بەو نەخۆشییە زیاد دەكات.
تاقیكردنەوەیە  جۆرە  ئەم  باسە  شایانی 
 Ve+ بە  ئەنجامەكانی  5%ی  بەگشتی 
دەردەچ�����ن، ك��ە ل��ە ڕاس��ت��ی��دا خۆی 

تووشبوونه که  لەم ڕێژەیە كەمترە.
دەستنیشانكەر  ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی   -2

Diagnostic test
یەكەم  تاقیكردنەوەكانی  ئەنجامی  ئەگەر 
دەكرێ  ئامۆژگاری  دایك  بوون،   + Ve
بدات،  ئەنجام  تاقیكردنەوەیه ش  ئەم  كە 
بە وەرگرتنی شلەی دەوروبەری  ئەمیش 
ڕێگەی  لە   ،  Amniotic fluid كۆرپەلە 
بە  دەك��رێ  كە  درێ���ژەوە  دەرزییەكی 
مناڵدان  ناو كیسەی  تا  دایكەكەدا  سكی 
شلەیە،  ئ��ەم  وەرگرتنی  بە  دەڕوات. 
تاقیكردنەوە بۆ كرۆمۆسۆمەكانی كۆرپەلە 
بكرێ  ئەوە  ڕەچاوی  دەبێت  دەكرێت، 
بە  كۆرپەلە  لەبارچوونی  ئەگەری  كە 

هۆی ئەم تاقیكردنەوەیە 1 لە 200.
تاقیكردنەوە،  لە  دیكە  جۆرێكی   -3
وێاڵشی  لە  پارچەیەك  وەرگرتنی  لەڕێی 
بە  گ��ەڕان  هۆیه وه   به   و  دایكەكەوەیه 
ئەم  ك��ۆرپ��ەل��ەدا.  كرۆمۆسۆمی  دوای 
بۆ   9 بەینی  هەفتەكانی  لە  تاقیكردنەوەیە 
لەبارچوونی  ئەگەری  و  دەك��رێ  14دا 

كۆرپەلە 1 لە 100.
4- هەروەها PUBS: كە بەشێكی دیكەی 

بە  ئەویش  تاقیكردنەوەیەیە  جۆرە  ئەم 
وەرگرتنی خوێنی مولووله ی ناو ویاڵش 
لە  هەڵەیەدا  ئ��ەم  دوای  بە  گ��ەڕان  و 
لە  ئەم جۆرەیان زیاتر  كرۆمۆسۆمەكەدا. 
وێاڵشەوە  پارچەی  تاقیكردنەوەی  دوای 
تاقیكردنەوەی  و  هات  ئەگەر  دەكرێ، 
)جێی  نەبوو،  سەركەوتوو  یەكەمیان 
تاقیكردنەوەیە  ئ��ەم  كە  ئاماژەپێدانە 
ئەگەری لەبارچوونی كۆرپەلەی زیاترە لە 

تاقیكردنەوەی یەكەم(.
 Pre-implantation Genetic  -5
تاقیكردنەوەیە  ئ��ەم   :Diagnosis
بەاڵم  پێنەكراوە،  ك��اری  ئێستاش  تا 
زیاتردان  ماندووبوونی  لە  لێكۆڵەرەوان 
تاقیكردنەوەیە،  ئ��ەم  خستنەگەڕی  بۆ 
ئەمیش بۆ منداڵی پیتێنی ده ره کی ئه نجام 
مناڵدانی  ل��ە  چاندنی  پێش  ده درێ، 
لە  هەڵەیەك  هەر  هەبوونی  تا  دایكدا، 
پێش  له   کۆرپه له که دا  كرۆمۆسۆمەكانی 

چاندنیدا دیار بکه وێت.
ئاماژەمان  پێشتر  ه��ەروەك  كۆتاییدا،  لە 
پەیوەندی  نەخۆشییە  ج��ۆرە  ئەم  پێدا، 
هەموو  نییە،  تایبەتەوە  كۆمەڵگایەکی  بە 
تووشبوونی  ئ��ەگ��ەری  ك��ۆرپ��ەل��ەی��ەك 
كۆمەڵگا  ئەوەیە،  گرنگ  بەاڵم  هەیە. 
و  هەڵسەنگاندن  شێوازە  ئەو  ئاگاداری 
به  بەرامبەر  كە  بێت  هەڵسوكەوتكردنە 
كەسانی تووشبوو بەم نەخۆشییە دەكرێ 
ئێمەشدا  كوردەواریی  كۆمەڵگای  لە  و 
پێویستە  زیاتر  گرنگیدانی  و  هۆشیاری 
لە  ئەویش  بابەتە،  ئەم  ناسینەوەی  بۆ 
زانستی  كۆنفرانسی  گرتنی  ڕێ��گ��ای 
لە  زیاتر  زان��ی��اری  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  و 
نەخۆشخانەكاندا نەك تەنیا بۆ كارمەندان، 
بەڵكو ئامادەكاریی دەروونی و جەستەیی 
لە  پێش  دووگیان  دایكێكی  هەموو  بۆ 
ئامادەكردنی  دایكبوونی كۆرپەلەكەی و 
بۆ بەرەو پیرچوون و قبووڵكردنی ژیانی 

نوێ لەگەڵ ئەم نەخۆشییەدا.

سەرچاوەكان:
- www.nhs.uk/condition /downs 
syndrome/prenatal screaning 
diagnosis of downs syndrome 
leatlet NHS.UK.
- www.dseinternational.org/
- www.dsrf-uk.org/ 
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تەمەنی  لە  كێشە  و  هەڵسوكەوت  زۆر 
دەست  هەرزەکاران  الی  هەرزەكاریدا 
و  ئ���ازادی  ویستنی  وەك  پ��ێ��دەك��ەن، 
ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  و  ڕكابەریكردن 
مەترسی و بەكارهێنانی ماددە كهولییەكان 
كەمی  ڕێژەیەكی  لەوانەیە  جگەرە.  و 
شێوەیە  ب��ەم  ه��ەرزەك��اران  و  گەنجان 
لەم  دوورن  زۆر  ڕێژەیەكی  بەاڵم  بن، 
بە  دەبێت  كاتێك  منداڵ  كێشانەوە. 
یەكێك  ڕووبەڕووی  دەكرێ  هەرزەكار، 

لەم كارانەی خوارەوە ببێتەوە:
هەستە  ل��ەگ��ەڵ  م��ام��ەڵ��ەك��ردن   .1
و  و گۆڕانە جەستەییەكانی  سێكسییەكان 
بیركردنەوە لە تەمەنی منداڵی و باڵقبوون.
و  ژی��ان  كارامەییەكانی  فێربوونی   .2
و  ب��ڕی��اردان  و  كێشە  چارەسەركردنی 

دانوستان و چارەسەری ملمالنێ.
بەكارهێنانی سیستەمێكی ئەخالقی كە   .3
جیاواز  باوك  تۆی  ڕەفتارەی  لەو  لەوەیە 

بێت.
بە  هاوڕێكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن   .4

پێگەیشتووانە. ڕێگەیەكی 
5. ناسینەوەی ناسنامەی تەمەنی دەستپێكی 

نوێ كە هەرزەكارییە. قۆناغێكی 
بە  پێویستی  هەرزەكارەكەت  بێگومان 
شتانەی  بەو  سەبارەت  سنوورە  و  یاسا 
ئەگەر  تەنانەت  نا،  یان  پێدراون  ڕێگە 
بكات،  سنوورەكانیشت  و  یاسا  دژایەتیی 
پێناو  لە  بكەیتەوە  ڕوون  بۆی  پێویسته 
هەرزەكاری.  كێشەکانی  بە  تووشنەبوون 
هەرزەكار  بە  بووە  منداڵەكەت  كاتێك 
دۆزیوەتەوە  كەسێكت  دەكەیت  هەست 
كۆمەڵێك  باسكردنی  و  قسەكردن  بۆ 
لەگەڵ  دەبینیت  لێ  خۆشیی  كە  شت 
تێیان  كە  بیكەیت  گوێگر  كەسێكی 
دەزان��ن  ژی��ر  باوكی  و  دای��ك  بگات. 
تەنانەت  بگرن،  منداڵەكەیان  چۆن ڕێزی 
لەگەڵ  كێشەدا  و  دەمەقاڵێ  لەكاتی 
قورسە،  زۆر  ئەمە  هەرزەكارەكەیان. 
تەمەنی  لە  چۆن  هەرزەكارەكەت  بەاڵم 
ناڕەحەتی زۆرت  تووشی  3 سااڵن  تا   1
تەمەنی  شڵەژاوییە،  قۆناغێكی  و  دەكات 
بۆ  شڵەژاوییە  و  بێزاركەر  هەرزەكاریش 
تۆی دایك و باوك، دەبێت بە دەنگ ئەو 
تووشی  كە  بچیت  حاڵەتانەوە  و  كێشە 
چارەسەركردنیان  بۆ  دەبن  هەرزەكارەت 

پێهێنانیان. كۆتایی  و 
قۆناغە  ئەم  درێژایی  بە  هەرزەكارەکەت 
بدات  لەدەست  خۆی  متمانەی  لەوەیە 
شێوە  ب��ە  س��ەب��ارەت  بێت  پ���ەرۆش  و 
نامۆیانەی  هەستە  ئ��ەو  و  جەستەی  و 
ئەمانەش  هەموو  دەك��ات،  ئەزموونیان 
تەنیا  هەرزەكارەكانمان  ك��ردووە  وای 
ژوورەكانیان  لە  و  بن  دوورەپ��ەری��ز  و 
و  داڵغەلێدان  حەمامیش  لە  و  دەرنەچن 
بیر  ئەوەت  بگرێت.  یەخەیان  بیركرنەوە 
بێت هەرزەكارەکەت توانای چارەسەری 

هەیە،  خ��ۆی  كێشەكانی  ل��ە  زۆرێ���ك 
دڵیشت  بە  دایك  یان  باوك  تۆی  ئەگەر 
بە  بەاڵم  بكەیتەوە،  ڕەتیان  نابێت  نەبێت 
ناڕاستەوخۆ  دەتوانی  ئەزموونتەوە  هۆی 
بخەیتەڕوو.  بۆ  گونجاوتری  چارەسەری 
جیاوازی  بە  هەست  هەرزەكارەی  ئەو 
لە  هەرزەكارانەی  ئەو  لەگەڵ  دەكات 
یان  دای��ك  تۆی  لەوەیە  دەوروبەرێتی 
ڕەت��ی  بكەن  ب��اس  ب��ۆ  ه��ەرچ��ی  ب��اوك 
سوور  خۆی  قسەی  لەسەر  و  بكاتەوە 
هێشتا  باوك  یا  دایك  تۆی  بەاڵم  بێت. 
منداڵەكەت،  قۆناغەی  ئەم  بۆ  پێویستیت 
بە  پێویستی  ه��ەرزەك��ارەك��ەت  چونكە 
ڕووگیر  هەرگیز  بۆچوونەكانتە.  و  ڕا 
سەركێشیانەی  ب��ەو  مەبە  بێتاقەت  و 
هەرزەكارەکەت دەیكات و هەوڵی ئەوە 
ئاست  لە  بكەیت  بێدەنگ  خۆت  مەدە 
لە  ئەم كارە خراپانەی هەرزەكارەكەت، 
ب��دۆزەرەوە  گونجاو  ڕێگەی  ئەوە  بری 
چونكە  كێشەکە،  چارەسەركردنی  بۆ 
و  دای��ك  ت��ۆی  هێشتا  ه��ەرزەك��ارە  ئ��ەو 
پێتانه،  پێویستی  و  دەوێت  باوكی خۆش 
دەروون��ی  هاوكاریی  وای��ە  باشتر  بۆیە 
ڕێنمایی  و  بكەیت  ه��ەرزەك��ارەك��ەت 
بكەیت،  ب��اس  ب��ۆ  ج��وان��ی  دەروون���ی 
لێ  سوودیان  ژیان،  درێژایی  بە  چونكە 

وەردەگرێت.

سەرچاوە:
ht tp : / /www.bbc.co.uk /news/

health

غەفار  خالید  ئینگلیزییەوە:  لە 

م������ام������ەڵ������ەك������ردن
ل����ەگ����ەڵ ه�����ەرزەك�����ار

ئێلین هایز
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ت��ەك��ن��ی��ك��ی
ك��ل��ۆن��ك��ردن

جەمال محەمەد ئەمین

یەكەی بنچینەیی پێكهاتەی ڕووەك 
و زیندەواران بریتییە لە خانە cell، ژمارەی 
خانەكانی لەشی مرۆڤ بە هەزار بلیۆن 

جیاوازن  خانانەش  ئەو  خانە خەمڵێنراوە 
بەپێی  قەبارەیانەوە  و  كێش  ڕووی  لە 
جۆری زیندەوەرەكان، بۆ نموونە كێشی 
خانەیەكی مامناوەندی دەگاتە 10-9گم 
واتە یەك بەش لە ملیارێك بەشی گرامێك. 
تیرەی خانەیەكی خڕۆكەی سور دەگاتە 
10–6م(،  مایكرۆن=  )یەك  مایكرۆن   7
تیرەی هێلكەیەكی مرۆڤ دەگاتە 200 

مایكرۆن.
پڕۆگرامی  و  پ��ەی��ڕەو  خانەیەك  ه��ەر 
ئەو  بەپێی  و  هەیە  خ��ۆی  به  تایبەت 
كە  دەدات  بڕیار  خانەكە  پڕۆگرامە 

پەیڕەو  گیانلەبەرێكه.  جۆرە  چ  خانه ی 
و پرۆگرامی خانەكانی لەشی مرۆڤ به 
وردترین  و  یاسابەندترین  و  ئاڵۆزترین 
هەر  دادەن��رێ��ن!  پێكهات  و  بەرنامە 
خانەیەك پێكدێت لە ناوك و پرۆتۆپالزم. 
خانە،  پێكهێنەری  بنچینەیی  م��اددەی 
زۆر  زۆر  پڕۆتینەكان  گەردە  پرۆتینە. 
ئاڵۆزن، یەكەی بنچینەیی پڕۆتینەكانیش 

به  گشتی ترشی ئەمینییە. 
پڕۆتینی ناوك جیاوازە لە پڕۆتینی دەرەوەی 
ناوك، چونكە پڕۆتینی ناو ناوك پێكدێت لە 
تفت و ترشە ئەمینیەكان و بە هەمووشیان 
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دەوترێت ترشە ناوكییەكان، ئەم ترشانەش 
دوو جۆرن: یەكەمیان R.N.A واتە ڕایبۆز 
خانەكەی  هەموو  كە  ئەسید  نیوكلیك 
واتە   D.N.A دووەم��ی��ان  و  گرتۆتەوە 
دیۆكسی ڕایبۆز نیوكلیك ئەسید، ئەمەیان 
تەنیا تایبەتە بە ناوك. ناوك بە »سەر«ی خانە 
داده نرێ و هەرچی پەیوەندی بە ئەندازەی 
بۆماوە و كلۆنكردنی زیندەوەرانەوە هەیە 

پەیوەستە بە ناوكەوە.
پێویستە  ن��اوك،  سەر  بچینە  پێشئەوەی 
توخمی  پێكهاتەی  كە  بزانین  ئ��ەوە 
كۆكراوەی  لە  بریتییە  خانەیەك  هەر 

توخمەكانی زەوی و بە یەكگرتنی ئەو 
توخمانە ماددەی ئۆرگانی وەك پرۆتین و 
چەوری و كاربۆهیدرات دروست دەبێت. 
نائۆرگانی وەك خوێ   هەروەها ماددەی 
و ئاو دروست دەبێت كە ئاو ڕێژه یه كی 
دەگرێتەوە.  خانە  پێکهاته ی  زۆری 
ناوكی خانە دادەنرێ بە كۆگایەكی زۆر 
گەورە لە زانیاری و هەرچی سیفەت و 
لەسەر  هەیە،  زیندەوەر  جیاكەرەوەكانی 
هەر  ناوكی  ناو  زانیارییەكانی  تۆماری 
تۆمار كراوە.  ئەو زیندەوەرە  خانەیەكی 
یەكێكی  و  مرۆڤێك  نێوان  جیاوازیی 

لە  بن  جیاواز  كە  نییە  ئەوە  هەر  دی 
ڕووی دەنگ و ڕەنگ و شوێن پەنجە 
بەڵكو  چ��اوەك��ان،  گلێنه ی  نه خشی  و 
پێكهاتنی  ڕووی  لە  هەتا  جیاوازییەكان 
خانەكانیشیانەوەیە، چونكە زانیارییەكانی 
هی  لە  جیاوازە  مرۆڤێك  خانەیەكی  ناو 

یەكێكی دی.
پالن  و  فەرماندەیە  خانەدا  لە  ن��اوك 
هەزاران  دروستكردنی  بۆ  دادەڕێژێت 
جۆر پڕۆتین بەپێی جۆری ئەو زیندەوەرە 
په رجووی  و  نهێنی  پێویستییه که ی.  و 
ئیكسیری ژیان وا لەناو ناوكدا. لە ناوكدا 



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

58

112

دەزوولەی بۆماوەیی )شریتی بۆماوەیی( 
و  پالن  داڕشتنی  لە  بەرپرسە  كە  هەیە 
دروستكردنی  بۆ  فەرمان  دەرك��ردن��ی 
گوێزانەوەی  ئینجا  پێویست،  پڕۆتینی 
بۆ  باوانەوە  لە  بۆماوەییەكان  سیفەتە 
كە  بۆماوەییانەی  شریتە  ئەو  نەوەكان، 
كەمە  ئەوەندە  كێشیان  ناوكدان،  لەناو 
كە هەروەك نەبوو وان، بۆ نموونە كێشی 
هێلكەیەكی  لەناو  بۆماوەیی  شریتی 
پیكۆگرام   6 دەگاتە  مرۆڤدا  پیتراوی 
بەشی  بلیۆن  یەك  لە  واتە   )12-x10  6(
گرامێك تەنیا 6 بەش. ئا لەو كێشە زۆر 
که مه دا 6 تا 8 ملیار زانیاری تۆماركراوە! 
كۆد-دان  شێوەی  لە  زانیارییانەش  ئەو 

)شفرە(. 
شیكردنەوە و شیکارکردنی ئه و کۆدانه، 
پێویستیان بە هەزاران بەرگ كتێب هەیە! 
درێژی هەر شریتێك لە 2م تێپەڕ نابێت، 
زانیاری.  لە  بن  بێ   دەریایەكی  بەاڵم 
لە  پێكدێت  كە  بۆماوەییەی  شریتە  ئەو 
ترشە ناوكی D.N.A و لە دوو زنجیرەی 
شێوەی  بە  پێكەوەبەستراو  تێكئااڵوی 
پەیژە و بە شێوەیەكی زۆر ئاڵۆز هه زاران 
جار به  ده وری خۆیدا لوولی خواردووە، 
تا كەمترین شوێن بگرێت لەناو ناوكدا. 
ئەو زنجیرە ترشییە پێكدێت لە هەزاران 
دەڵێن  پێیان  ك��ە  ت��ای��ب��ەت  گ���ەردی 
نیوكلیۆپاید. هەر یەكە لەوانەش پێكدێن 
گەردێكی  و  نایترۆجینی  تفتێكی  لە 
)ڕایبۆز(.  شەكر  گەردێكی  و  فۆسفات 
شەكرەكە  و  فۆسفاته که   سیانەدا  لەو 
تفتە  دەگۆڕێت  ئەوەی  بەاڵم  جێگیرن، 
چوار  بە  ئەوانیش  نایترۆجینیەكەیە، 
 A جۆر دەردەكەون كە ئەمانەن: ئەدنین
 .C و سایتۆزین G گ����وانین  T سایمین
بنچینەی كۆدە بۆماییەكان لە گۆڕانكاری 
كە  دێت  تفتانەوە  ئەو  ئاڵوگۆڕی  له   و 
دوو    AT، CG ك��ۆدی  ش��ێ��وەی  ب��ە 
دوو یان سێ  سێ  دەبن. هەر گۆڕانێك 
نوێ   كۆدی  ئەوا  ڕووبدات،  تفتانە  لەو 
هۆی  دەبێتە  ئەوەش  و  دەبێت  دروست 
جیاواز  نوێی  پڕۆتینێكی  بەرهەمهێنانی 

لەوانی دی! 
لە قۆناغی دابەشبوونی خانەدا ئەو ماددە 
كرۆمۆسۆم،  بۆ  دەگ��ۆڕرێ  بۆماوەییە 
سیفەتە  گ��واس��ت��ن��ەوەی  ك��اری��ان  ك��ە 

نەوەكان،  بۆ  باوانەوە  لە  بۆماوەییەكانە 
مرۆڤدا  لە  كرۆمۆسۆمانە  ئەو  ژم��ارەی 
تاكە كە دووانیان  واتە 46  23 جووتە. 
و  ڕەگ��ەزن  دیاریکردنی  کرۆمۆسۆمی 
جه سته و  كرۆمۆسۆمی  دیكە  ئەوانی 
ئ��ەن��دازەی  بنەڕەتیی  ك��اری  ل��ەش��ن. 
شریتە  لەو  لێكۆڵینەوەیە  بۆماوەییش 
و  نەخۆشی  دیاركەوتنی  و  بۆماوەییە 
كەموكورتیەكان لە ئەنجامی گۆڕانكاری 
لەو ماددە بۆماوەییەدا. شریتی بۆماوەیی 
جۆر  ملیۆن  یەك  دروستكردنی  پالنی 
تەنیا  پڕۆتینی هەیە، بەاڵم لەشی مرۆڤ 

100 هەزار جۆر پرۆتینی تێدایە!!.
و  خانە  وەك  بابەتێكی  ڕاستیدا  ل��ە 
نووسینێكی  بە  پێویستی  ناوكەكەی 
چەند  به   تەنیا  بە  و  هەیە  زۆر  هێجگار 
خۆی  ت��ەواوی  مافی  ناتوانرێ  دێڕێک 
بدرێتێ . ئەو بابەتە زۆر چڕ و پڕ و ئاڵۆزە، 
ئێمە لێرەدا مەبەستمانە ڕۆشناییەكی كەم 
یارمەتیدەرمان  تا  بابەتەكە  سەر  بخەینە 
بێت لە تێگەیشتنی تەكنیكی كلۆنكردن 
بۆ  خانەكانەوە.  ناوكی  بە  پەیوەستە  كە 
ناوكی  ناو  ئەمینیەی  ترشە  ئەو  نموونە 
ژمارەیەكی  دروستكردنی  توانای  خانە 
بۆ نموونه  لە پڕۆتینی هەیە.  گەردوونی 
پێكدێت  هیمۆگڵۆبین،  گەردێكی  تەنیا 
بۆندی  بە  كە  ئەمینی،  ترشی   287 لە 
ئەلكترۆنی پێكەوە بەستراون بە ئاڵوگۆڕی 
ئەو ترشە ئەمینیانیانە دەتوانرێ ژمارەیەكی 
گەردوونی لە پڕۆتین دروست بكرێ كە 
ئەو ژمارەیە گەورەترە لە ژمارەی هەموو 
گەردیلەكانی گەردوون بە بلیۆنەها جار!! 

تەكنیكی كلۆنكردن 
لەشییەكانی  خانە  لە  خانەیەك  ه��ەر 
ژمارەی  زی��ن��دەوەران  و  مرۆڤ  لەشی 
تەنیا  تیادایه،  كرۆمۆسۆمەكانی  تەواو 
نیو  ك��ە  نەبێت  ڕەگ��ەزی��ی��ەك��ان  خانە 
و  تیادایه  كرۆمۆسۆمەكانی  ژم��ارەی 
ژمارەی  هێلكە،  و  تۆو  یەكگرتنی  بە 
پێكدێته وه .  كرۆمۆسۆمەكان  لە  تەواو 
كاتەوە  لەو  زی��ن��دەوەران  كلۆنكردنی 
دەستی پێكردووە كە ئەندازەی بۆماوەیی 
بابەتەكە  س��ەرەت��ادا  لە  و  پ��ەی��داب��ووە 
هەروەك چیرۆكی خەیاڵی زانستی وابوو، 
سەدەی  هەشتاكانی  سەرەتای  لە  بەاڵم 

چەند  ی��ان  جینێك  توانرا  ڕاب���ردوودا 
لە زیندەوەرێكەوە وەربگیرێ و  جینێك 
لە هێلكەی پیتراوی زیندەوەری دیكەدا 
مرۆڤ  توانرا جینی  ته نانه ت  و  بچێنرێ 
لە هێلكەی ئەو زیندەوەرەدا بچێنرێ بە 
لە  باش  سیفەتی  دەستكەوتنی  مەبەستی 
بەرهەمهێنراودا وەك زوو گەورەبوون، بۆ 
گەشەی  هۆڕمۆنی  جینی  توانرا  نموونە 
ڕۆزی،  مانگای  بۆ  بگوێزرێتەوە  مرۆڤ 

بە مەبەستی زوو گەورەبوونی. 
ئەو كردارانە پێویستیان بە تەكنیكی زۆر 
لێرەدا  پێویستە  بۆیە  دەبێت،  پێشكەوتوو 
ڕۆشنایی  سادەیی  بە  و  بە كورتی  زۆر 
بخەینە سەر چۆنیەتی كلۆنكردنی مه ڕی 
ئەیان  زانا  ه��ەردوو  لەالیەن  كە  دۆلی 
ویڵمۆت و كیپ كامبڵی ئوسكۆتلەندی 
بە  كە  درا  ئەنجام  هاوڕێكانیانەوە  و 
كورتی و سادەیی بەم جۆرەی خوارەوە 

بوو:
گوانی  لە  خانە  كۆمەڵێك  وەرگرتنی   -

مەڕێكی سكپڕی تەمەن 6 ساڵ.
- ئەو خانانە خرانە ناو شوێنی تایبەت لە 
تاقیگه دا كە خواردنی تایبەتی تێدابوو بۆ 

زیندوو مانه وه ی خانەكان.
- كەمكردنەوەی خواردنی ئەو خانانە بە 
ڕێژەی 1:20 كە ئەوەش بەس دەبێت بۆ 
بەاڵم  زیندوویی،  بە  خانەكان  مانەوەی 
واتە  دابەشبوون.  و  زیندەچاالكی  بەبێ  
و  جینەكان  كاری  هه موو  ب��ارەدا  لەم 
كات  دەوەستن،  كیمیاییەكان  ك��ردارە 
بە گوێرەی خانەكان وەك نەبوو دەبێت، 
بە  دەك��ەن��ەوە  دەس��ت  جینەكان  بۆیە 

داڕشتنەوەی بەرنامەكانیان! 
نەپیتراو،  هێلكەیەكی  كاتەدا  لەو  ئا   -
پیتاندن لە مەڕێكی دی  ئامادە بۆ  بەاڵم 
هێلكەكە  ناوكی  ئینجا  وەردەگ��ی��رێ، 
پێكهاتووەكانی  هەموو  و  الدەب���رێ 
وەك  هێلكەكە  وات��ە  خانەكە  دیكەی 

خۆی دەهێڵرێتەوە.
- ئینجا خانە بێ  چاالكییەكان و هێلكە 
یەكدییەوە  تەنیشت  بە  ناوكەكە  بێ  
دوو  و  دادەن��رێ��ن  گیراوەیەكدا  لە  و 
یەكەمیان  لێدەدرێ  كارەباییان  پرتەی 
ئەوی  و  پێكهاتووەكان  تێكەڵكردنی  بۆ 
بۆ  چاالكییه  گەڕانەوەی  بۆ  دیكەیان 
بە  ب��وون  هەموو  ئێستا  كە  خانەكان 
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لە  بریتییە  كە  پەیدابوو  خانەی  یەك 
خانەی  ناوكی  كە  مەڕەكە  هێلكەی 
یەكەمجاری  مێینەی  كاوڕێکی  گوانی 

هەڵگرتووە.
واتە  پەیدابووە،  پێكهاتووە  ئەو  ئینجا   -
تا  دەهێنرێ  لێ  وازی  نوێیە  خانە  ئەو 
خۆی  سروشتییه کانی  زیندەچاالكییە 
ئه نجام بدات وەك زۆربوون و دابەشبوون 
ئەو  بەدیهات!  كۆرپەلە  ڕۆژ   6 پاش  و 
بۆ  گوێزرایەوە  تاقیگه وە  لە  كۆرپەلەیە 
منداڵدانی مەڕێکی دیکه، تا لەوێدا گەشە 
و نەشونمای خۆی تەواو بكات و لە پاش 
ماوەی سكپڕی مەڕی سێیەم  تەواوبوونی 
لە  بوو  بریتی  كە  بوو  لەدایك  كۆرپەكە 
كاوڕی  لەبەرگیراوەی  مێینەی  مەرێكی 
كلۆنكراوە  مەڕە  ئەو  و  یەكەم  مێینەی 

ناوی دۆلی-ی لێ نرا. 
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ك��ە ل��ەدای��ك��ب��وون و 
وا  هەر  كارێكی  دۆل��ی،  كلۆنكردنی 
لە  ئێمە  كەوا  نەبوو،  سەرپێیی  و  ئاسان 
لە چەند خاڵێكدا كۆتایی  چەند دێڕ و 
بەرهەمی هەوڵ  ئەوە  بەڵكو  بهێنین،  پێ  
كە  بوو  زاناكان  زۆری  ماندبوونی  و 
و  مه یدانی  تاقیكردنەوەی   247 لە  زیاد 
داوە  ئەنجام  سەرنەكەوتوویان  تاقیگه یی 

ئینجا دۆلی لەدایك دەبێت !!!.

كلۆنكردن بۆ زۆركردنی بەرهەم 
پاش كلۆنكردنی دۆلی زاناكان بەردەوام 
سوود  بتوانن  ئ��ەوەی  بۆ  ه��ەوڵ��دان  لە 
هەموو  لە  وەرب��گ��رن  كلۆنكردنە  ل��ەو 
زۆركردنی  بۆ  نموونە  بۆ  الی��ەك��ەوە، 
زیندەوەر  ژمارەی  زیادكردنی  و  بەرهەم 
بە  سودبەخشەكان  ئاژەڵە  و  گیاندار  و 
بۆ  باشن  جۆری  كە  ئەوانەیان  تایبەتی 
»ڕۆزالند«  پەیمانگای  زاناكانی  ئەوەش 
توانییان دوو مەڕی »میگین« و »موڕاگ« 
دەتوانرێ  كە  ڕێگایەك  بە  بكەن  كلۆن 
ئاژەڵی  سەر  ه��ەزاران  بە  ڕێگایەوە  لەو 
جۆری باش كلۆن بكرێن! كورتەی ئەو 
هێلكەیەكی  كە  دەبێت  بەوە  كردارەش 
نەپیتراو وەردەگرین و ترشە ناوكیەكەی 
بۆ  دەكرێ  ئامادە  ئینجا  و  دەردەهێنرێ 
ئەوەی كە ترشە ناوكی خانەیەكی گیاندارە 
باشه که  یان ئەو سەره  ئاژەڵە وەربگیررێ 
دەخوازرێ  و  باشە  زۆر  جۆرەكەی  كە 

كە ژمارەی زۆری لێ  بەرهەم بێت. واتە 
ئەو هێلكە نەپیتراوە وا بەرنامەڕێژ دەكرێ 
ئاژەڵەی  بۆ ئەوەی كۆرپەلەی ئەو سەرە 
تێدا دروست بێت كە هەڵبژێرراوە. ئینجا 
خانەی ئاژەڵە جۆر باشەكە و هێلكە بێ  
ترشە ناوكیەكە دەخرێنە گیراوەیەكەوە و 
تا  دەكرێ  ئاڕاستە  كارەباییان  ترپەیەكی 
ترشە ناوكی خانەكە و ناوەڕۆكی هێلكە 
ناوكییەكە تێكەڵ دەبن، پاشان  بێ  ترشە 
لە نێو گیراوەكەدا هێلكەكە ملیۆنەها جار 
دابەش دەبێت بەوەش ملیۆنەها گیانداری 
ڕووی  لە  كە  دێ��ت  ب��ەدی  هاوچەشن 
هه ر  و  ناوكیەكانیانەوە  ترشە  ج��ۆری 

هەموویان وەك یەكن. 
تا ئێستا ئەو تەكنیكە نوێیە بە ڕادەیەكی 
هیچ  بە  كە  سەرەتاییدایە  قۆناغی  لە  وا 
بەجێهێنانی  لە  بیر  ناتوانرێ  جۆرێك 
لەسەر مرۆڤ، چونكە هەموو  بكرێتەوە 
ئەو تاقیكردنەوانەی كە لەسەر گیانداران 
پێ  كۆتاییان  سەرنەكەوتن  بە  ك��راون 
و  ئەندام  كلۆنكردنی  هەتا  ه��ات��ووە، 
لەگەڵ  قەدەخانه كانیش.  لە  شانەكان 
ئەوەشدا كە دۆلی و بە دواییدا چەندین 
هێشتا  بەاڵم  كلۆنكران،  دی  گیانداری 
و  نییە  ڕوون  ك��ردارەك��ە  میكانیزمی 

تێگەیشتن لێی زۆر زەحمەتە!
ئاوسبوونی  یەكەمین  دۆل��ی،  م��ه ڕی 
سەركەوتووی كلۆنكردن بوو لەنێو 247 
تاقیكردنەوەی ئاوس کردن و كەمتر لە 
1%ی گیانەوەرە كلۆنكراوەكان لە ماوەی 
و  ماونەتەوە  زیندوویی  بە  ئاوسییەكەدا 

ئەوانەشی كە ماون تووشی زۆر گرفتی 
دۆلی  كلۆنكردنی  هاتوون.  تەندروستی 
ڕەوشتی  و  یاسایی  زۆری  مشتومڕێكی 
كە  ویلمۆپ  ئەیان  بەجۆرێك  نایەوە، 
بوو،  كلۆنكردنەكە  تیمی  پێشڕەوی 
ئەو  دەستبەرداری  ئەو  كە  ڕایگەیاند 
و  شێواز  و  دەبێت  كلۆنكردنە  شێوازی 
تێیدا  تەكنیكێكی دیكە دەدۆزێتەوە كە 
پشت نابەستێت بە خانەكانی كۆرپەلە و 
تەله گراف-ی  دەیلی  ڕۆژنامەی  بەپێی 
لە  وی��ل��م��ۆپ  پڕۆفیسۆر  ب��ەری��ت��ان��ی، 
ئەو  سكۆتالندا  ئەدنبەرەی  زانكۆی 
نازانێت  گونجاو  بە  كلۆنكردنە  ڕێگای 
به ڵکو  چارەسەركردن.  مەبەستەكانی  بۆ 
وا  شێوازێكی  و  تەكنیك  نیازە  بە  ئەو 
بدۆزێتەوە بۆ كلۆنكردن كە تووشی ئەو 
ساڵی  لە  كە  نەكات  هوریایەی  هەاڵو 
1996 تووشی هات، كاتێك كلۆنكردنی 
بە  ڕێگاش  باشترین  و  ڕاگەیەنرا  دۆلی 
الی ویلمۆپەوە ئەو شێوازەیە كە لە ژاپۆن 
پاشگەزبوونەوەیەی  ئەو  و  كرا  پەیڕەو 
سەیر  هاوڕێكانییەوە  الی  بە  ویڵمۆپ 

بوو!
دۆلی  مه ڕی   2003 ساڵی  سەرەتای  لە 
مرد، پاش ئەوەی دەركەوت كە تووشی 
بووه.  سییەكان  توندی  نەخۆشییەكی 
زانا  بەریتانیەكان  شێوازی  هەمان  لەسەر 
كلۆن  كەروێشكێك  توانییان  چینیەكان 

بكەن.
شایانی باسە كە پاش كلۆنكردنی دۆلی، 
چەندین گیانداری دیكەی وەك مشك و 

تیمێكی زانایان له  دورگه ی هاوای و واڵتی توركیا 
هه شت كه روێشكیان كلۆن كرد و ویستیان 
نه خۆشیی بۆماوه یی »هیمۆفیلیا« له گه ڵدا چاره سه ر 
بكه ن، ده ركه وت دووان له وانه  سه رکه وتوو بووه . 
ئه م كاره  ئه وه  ده سه لمێنێت ده كرێ جینێك 
بگوازرێته وه  بۆ گیاندارێك که  ئه و جینه  له و 
گیانداره دا بوونی نه بووبێت



ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

نس
زا

ەم
رد

سە
 

58

114

كیسەڵ و مانگا ئەسپ و سەگ لەالیەن 
كران،  كلۆن  جیهانەوە  بایۆلۆژییەكانی 
بۆماوەییەكانیانەوە  سیفەتە  ل��ەڕووی  كە 
ب��ەو ج��ۆرە  ئ��ی��دی  وەك ی��ەك دەب���ن! 
پرۆسەیەكی  بووە  كلۆنكردن  ك��رداری 
بەریتانیا  وەك  واڵتانی  لە  تەنیا  و  جیهانی 
بەڵكو  نەمایه وە،  قەتیس  سكۆتالندەدا  و 
ژاپۆن  وەك  گرتەوە  دیكەشی  واڵتانی 
ساڵی  تەموزی  مانگی  لە  توانییان  كە 
1998 دا دوو گوێرەكە كلۆن بكەن، لەو 
كلۆنكردنەدا خانەكانی شانە زیندووەكانی 
بە  ئینجا  و  وەرگ��ی��راوە  مانگانەیەك 
دۆلی،  كلۆنكردنی  لە  جیاواز  ڕێگایەكی 
توانرا ئەو دوو گوێرەكەیە كلۆن بكرێن. 
ب��ەردەوام��ە  تەكنیكە  ئ��ەو  ئێستادا  لە 
بە  سەیر  ئەنجامی  و  گیانداران  لەسەر 
زانایان  تیمێكی  نموونە:  بۆ  دەستدێت 
له  دورگ��ه ی ه��اوای و واڵت��ی توركیا 
و  ك��رد  كلۆن  كه روێشكیان  هه شت 
»هیمۆفیلیا«  بۆماوه یی  نه خۆشیی  ویستیان 
ده رك��ه وت  بكه ن،  چاره سه ر  له گه ڵدا 
ئه م  ب��ووه .  سه رکه وتوو  له وانه   دوان 
ده سه لمێنێت ده كرێ جینێك  ئه وه   كاره  
بگوازرێته وه  بۆ گیاندارێك که  ئه و جینه  

له و گیانداره دا بوونی نه بووبێت. 
د. ستیفان مۆیسیادی له  زانكۆی هاوای 
ڕایگه یاند ئه و كه روێشكانه  وه ك گیانداری 
و  ده به ن  به سه ر  خۆیان  ژیانی  ئاسایی 
هیچ نه خۆشییه كیان نییه  و تیمه که  ئێستا 
ده توانن جینی تازه  بگوێزنه وه  بۆ خانه ی 
هه ر گیاندارێك که  مه به ستیان  بێت. ئه و 
دره وشاوه   گڵۆپێكی  وه ك  كه روێشكانه  
ئه و  ده ده ن��ه وه .  ڕووناكی  تاریكیدا  له  
شێوه یه كی  به   پێشتر  تاقیكردنه وه یه  
ساده  و سه ره تایی له سه ر مشك و پشیله  
جینه   ب��ووه ،  سه ركه وتووش  و  ك��راوه  
زینده وه رێكی  له   سه رکه وتووه كه ش 
ئه و  كلۆنكراوه .  و  وه رگیراوه   ده ریایی 
تاقیكردنه وه یه  له  واڵتی توركیا به ئه نجام 
گه یه نرا و زاناكان زۆر په رۆش بوون بۆ 
تاقیكردنه وه یه   ئه و  چونكه   ئه نجامه كان، 
و  ده بێت  م��رۆڤ  بۆ  زۆری  س��وودی 
مرۆڤ  له سه ر  داهاتوودا  له   پێده چێت 
تاقی بكرێته وه  و نه خۆشییه  بۆماوه ییه كان 
داهاتوی  ئاسۆكانی  و  بكرێن  بنه بڕ 

كلۆنكردن گه شتر بکات. 

ك��رداری  پێكرا  ئ��ام��اژه ی  پێشتر  وەك 
كلۆنكردن زۆر ئاڵۆز و ورده  و تێچووی 
تاقیكردنەوەی   247 پ��اش  و  زۆرە 
سەرنەكەوتوو  كێڵگەیی  و  تاقیگایی 
ئەگەر  بێگومان  لەدایكبوو.  دۆلی  ئینجا 
جێبەجێ   مرۆڤ  لەسەر  پرۆسەیه  ئەو 
بكرێ ئەوا كردارەكە زۆر زۆر قورستر 
و ئاڵۆزتر و تێچووتر دەبێت، هەرچەندە 
زۆربەی زانا و پسپۆڕان و پەیوەندیداران 
هەرگیز لەگەڵ ئەوەدا نین كە ئەو كردارە 
لەسەر مرۆڤ جێبەجێ  بكرێ، چونكە لە 
الیەكەوە كردارەكە پێویستی بە تەكنیكی 
زۆر پێشكەوتووتر دەبێت و كردارەكەش 
زۆری  تێچووی  و  ده بێت  قورس  زۆر 
كردارە  ئەو  دیكەوە  لەالیەكی  دەبێت، 
كێشە  چونكە  دادەن��رێ،  ناڕەوشتانە  بە 
و  یاسایی  ئاڵۆزی  قەیرانی  و  گرفت  و 
ڕەوشتیشی لێ دەكەوێتەوە كە لە ئێستادا 
خۆیان  مرۆڤایەتی  گرفتەكانی  و  كێشە 
ئەوەندە كەم نین تا ئەوەشی بچێتە سەر! 
ئەو  دەتوانرێ  ئەوانەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
زیندەوەرزانیدا  بواری  لە  نوێیە  تەكنیكە 
مەبەستێكی  چەند  بۆ  بەكاربهێنرێ 

سوودبەخش بۆ مرۆڤایەتی لەوانەش:
نەخۆشییە  چ��ارەس��ه رك��ردن��ی   -1
بۆماوەییەكان، كە تا ئێستا هیچ چارەیەكی 
نۆژداری بۆ ئەو نەخۆشییانە لەئارادا نین، 
بەاڵم لە ڕێگای ئەو تەكنیكە زیندەییەوە 
دەتوانرێ دەست بخرێتە نێو جینەكانەوە 
و ئەو نەخۆشییانەی پێ چارەسەر بكرێ.
نوێیە  تەكنیكە  ئ��ەو  دەت��وان��رێ   -2
ئەو  بەرهەمهێنانی  بۆ  بەكاربهێنرێ 
لەش  بۆ  پێویستن  زۆر  كە  ماددانەی 
وەك هۆرمۆنی گەشە و ئەنسۆلین و زۆر 

ئەنزیم و هۆرمۆنی دیكەی پێویست.
3- بەكارهێنانی ئەم تەكنیكە زیندەییە به  
مەبەستی باشكردن و زۆركردنی بەرهەم، 
ئەویش لە ڕێگای گواستنەوەی جینەكان 
لە مرۆڤەوە بۆ گیانداران و بە پێچەوانەوە.
نوێیە  تەكنیكە  لەم  سوود  دەتوانرێ   -4
وەربگیرێ لە دوا ڕۆژدا بۆ ئەوەی كە لەشی 
مرۆڤ هان بدات بۆ دروستكردنەوەی ئەو 
ئەندامانەی كە لە دەستیان ده دات وەك قاچ 
بوونەوەیان،  دروست  دواتر  و  دەست  و 
جینانەی  لەو  سوودوەرگرتن  بە  ئەمەش 
كە لە هەندێك گیانداراندا هەن و توانای 

خۆدروستكردنەوەیان هەیە.
تازەیە  تەكنیكە  ئ��ەم  دەت��وان��رێ   -5
باوانی  ناسینەوەی  بۆ  بەكاربهێنرێ 
مندااڵن و كەسانی تاوانبار و زۆر سوود 

و كەڵكی دیكەشی هه یه .
ئەم  كە  بڵێین  ماوە  ئەوە  كۆتاییدا  لە 
نییە  دژایەتییەكی  هیچ  تازەیە  تەكنیكە 
ئەگەر  ئیسالمدا.  پیرۆزی  ئایینی  لەگەڵ 
چوارچێوەی  لە  تەكنیكە  ئەو  بەردەوام 
م��رۆی��ی��ەك��ان��دا  ك��ەڵ��ك��ە  و  س����وود 
خۆی  ئیسالم  چونكە  بەكاربهێنرێ، 
بۆ گەڕان  پاڵنەری مرۆڤەكانە  هاندەر و 
تا  لەم گ��ەردوون��ەدا  ب��ەدواداچ��وون  و 
زیاتر  ژی��ان  و  گ��ەردوون  نهێنیەكانی 
دەركەوێت ئەوا زیاتر دەسەاڵتی خوای 
گەورە دەردەخات بەتایبەتی نهێنیی ژیان 
تەكنیكە زیندەییەش  ئەو  پەیدابوونی.  و 
مامەڵەكردنە لەگەڵ خانەیەكی زیندوودا 
و یان چەند خانەیەكی زیندوودا و ئەوە 
و  دروستكردن  بە  پەیوەندییەكی  هیچ 
بەدیهێنانەوە نییە، نهێنی و ئەكسیری ژیان 
ئەو  ئەمەش  لە خانەیەكی زیندوودا،  وا 
ناتوانێت  مرۆڤ  هەرگیز  كە  نهێنییەیە 
سنوورەكانی ببڕێت و توخنی بكەوێت. 
ئەو تەكنیكە نوێیە دادەنرێ بە دەستكەوتێكی 
الیەنە  ئەگەر  كە  مرۆڤایەتی  گ��ەورەی 
ئەوا  بگیرێت  چاو  لەبەر  ئەرێنییه كانی 
دروست  گرنگ  وەرچەرخانی  خاڵێكی 
دەكات لە ژیانی مرۆڤەكاندا بەرەو باشتر و 
چاكتر، بەرەو ژیانێكی دروست و لەشساغ 
و دوور لەو نەخۆشییانه ی كە تا ئێستا بێ 

چارەسەر ماونه ته وه !!..

سەرچاوەكان :

1- گۆڤاری العلوم ژ.1997/92.
 art. 2- كەناڵی فەزایی

3- گۆڤاری العلوم ژ.92 /ئاب1997 .
4- گۆڤاری العربی ژ. 254 ،256 ، 258  
5- www.moheet.com 
6- http://www.baxcha.com/Detail.
aspx?id=17435&LinkID=4#sthash.
RAkUwTov.d
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توندوتیژیی خوێندنگەیی و 
كاریگەرییەکەی لە پڕۆسەی 

پەروەردەدا
مەحموود عەبدولكەریم  باجەاڵن*
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دیاردەیەكی  وەك  توندوتیژی، 
و  بەش  سەرجەم  خەریكە   ، سەردەم 
الیەنەكانی ژیان دەگرێتەوە و یەكێكە 
هەموو  لە  كە  گرنگانەی  زاراوە  لەو 
جۆربەجۆرەكانی  ڕەهەندە  و  نێوەند 
پ���ەروەردەی���ی و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
لە  تەنانەت  و  ڕۆشنبیری  و  دەروونی 
مشتومڕ  ئابووریشەوە جێگەی   ڕووی 

و قسە لەسەركردنە.
پێیەی  بەو  خوێندنگەییش  نێوەندی 
ك��ارای  تیا-ژیاوی  ناوەندێكی  كە 
زۆری  بەشێكی  و  كۆمەڵگەیە  نێو 
وخوێندكارانن  قوتابیان  كە  كۆمەڵ 
لەخۆدەگرێت، لە ڕەفتار و كردەوەی 
جۆرێك  بە  نییە،  بێبەش  توندوتیژی 
وەرگ��رت��ن  هەڵوێست  شایانی  ك��ە 
و ل��ێ��وردب��وون��ەوەی��ە، ج��ا ب��ۆئ��ەوەی 
لە  بکەین  چەمكە  ب��ەم  ئ��ام��اژەی��ەك 
و  پەروەردەدا  و  خوێندنگەیی  بواری 
هۆكار  سەر  بخەینە  خێرا  تیشكێكی 
سەرەتا  پێویستە  دەرئەنجامەكانی،  و 
توندوتیژی  چەمكی  پێناسەیەكی 
خوێندنگەیی  توندوتیژی  و  بەگشتی 

بكەین.

چەمك و واتای توندوتیژی
مەبەستی  و  واتا  گەلێك  چەمكە  ئەم 
كە  دەگ��رێ��ت،  لەخۆ  ج��ۆراوج��ۆر 
دەك��رێ��ت ل��ەم ك��ورت��ك��ردن��ەوەی��ەدا 
ی��ان  ڕەف��ت��ارێ��ك  ڕوو،  بیخەینە 
دەبینێتەوە  خۆی  كە  كردەوەیەكە، 

پیشاندانی  و  هێز  نمایشکردنی  لە 
لەالیەن  دژایەتیدا،  و  ڕەقێتی  و  زەبر 
تاكێك یان گروپێك یان دەوڵەتێكەوە 
بە  دی��ك��ە،  الیەنێكی  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر 
هێنانه  و  دەستبەسەركردن  مەبەستی 

ژێرڕكێف، پیادە دەکرێ. 
دەتوانین  خوێندنگەییدا  ناوەندی  لە 
گوفتارە  و  ڕەفتار  ئەو  سەرجەم  بڵێین، 
پڕ زەبرانە دەگرێتەوە، كە لە ڕووبەری 
قەست   بە  و  مەبەست  بە  خوێندنگەدا 
توێی  دوو  ل��ە  و  دەدرێ���ن  ئەنجام 
وەك  زەب���رداری  ك��رداری  كۆمەڵێك 
ئاژاوەگێڕی  و  بەریەككەوتن  و  لێدان 
و تێكدان و شكاندن و الدانی سێكسی 
و نەریتی نەشیاو و هەتا دەگاتە وتەی 
نمایش دەبن.  نابەجێ و هی دیكەش، 
پێكهاتەی  لە  ناسروشتیانە  ڕەفتارە  ئەم 
كاریگەریی  جۆرێك  بە  خوێندنگەدا 
خراپ و گران لەسەر بەرەو پێشچوونی 
پ����ەروەردە دادەن��ێ��ن، ك��ە ن��اوەن��دی 
خوێندنگە لە ئامانج و ستراتیژی كاری 
بەرەو  و  بكاتەوە  كاڵ  خۆی  ڕەسەنی 

ئاقارێكی دژواری دەبات.

توندوتیژی هۆكارەكانی 
زۆرب���ەی ت��وێ��ژی��ن��ەوە دەروون����ی و 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان ل��ەس��ەر ئ��ەوە 
توندوتیژی  ڕەف��ت��اری  ك��ە  كۆكن 
كۆ،  ی��ان  بێت  ت��اك  شێوەیەكی  بە 
ڕەفتارێكی بەدەست هاتووە و مرۆڤ 
كەسی  پەیوەندییە  دەرئەنجامی  لە 
شێوازی  و  كۆمەاڵیەتییەكانی  و 
پێكهاتنی كۆمەاڵیەتییەوە فێری دەبێت 
ئەمیش   بێگومان  ڕادێت.  لەسەری  و 
بە هۆی كۆمەڵێك هۆكارەوە دروست 
سەر  دەكەنە  كاریگەریی  كە  دەبێت 
لە  دەب��ەن،  توندوتیژی  بەرەو  و  تاك 

زۆر الیەنەوە، لە دیارترینیان:

خێزانییەكان  هۆكارە 
كەسێتی  بنیاتی  پێگەی  یەكەم  خێزان 
مرۆڤە و یەكەم پەیمانگای پێگەیاندنی 
هەر  بۆیە  كۆمەڵگە،  نێو  بۆ  تاكە 

لە  هەڵە  شێوازێكی  و  ڕه فتار  جۆرە 
تایبەتی  بە  و  خێزاندا  پ���ەروەردەی 
و  پێگەیشتن  سەرەتاییەكانی  ساڵە  لە 
دروستبوون و بنیاتی كەسێتیی منداڵدا، 
كاریگەریی نەرێنی دەكاتە سەر جۆر 
هۆی  دەبێتە  و  كەسێتی  پێكهاتەی  و 
و  ڕەف��ت��ار  كۆمەڵە  هێنانەكایەوەی 
بڵێن  دەتوانین  كە  دژوار،  كردارێكی 
ئەستەمە شوێنەوارەكانی بە شێوەیەكی 
ژیانی  لە  و  تاكدا  كەسێتیی  لە  بنبڕ 

بسڕینەوە.  داهاتوویدا 
لە  پەروەردەش  هەاڵنەی  شێوازە  لەو 

قۆناغی منداڵیدا و لەناو خێزاندا:
بەکارهێنانی  وەك  هەڵە؛  -پێگەیاندنی 
پشتگوێخستن،  زەب����روزەن����گ، 
لە  جیاكاری  سۆزداری،  وەالخستنی 
هەڵسوكەوت لەنێو ڕۆڵەكاندا، پەرەدان 
بە ڕەفتاری توندوتیژی وەک لە ڕێگەی 
لەالیەن  لێكردنەوە  پاڵپشتی  و  هاندان 
دەربڕینی  لە  ڕێگریکردن  خێزانەوە، 
هەست و بیرۆكە و داخوازی، ئەویش 
كە  پەروەردانەوە  جۆرە  ئەو  هۆی  بە 
حەاڵڵ  و  السەنگی  و  خەوش  لەسەر 
و حەرام بنیات دەنرێ بێ ئاماژەپێدان 
و  هۆكار  ڕاڤەی  و  ڕوونكردنەوە  و 

تاكەکە.... بۆ  مەبەستەكانی 
و  سۆز  و  نازپێدان  دەستدانی  لە   -
هۆی  بە  خێزاندا،  لە  خۆشەویستی 
یان  ب��اوك  و  دای��ك  ج��ی��اب��وون��ەوەی 

یەكێكیانەوە. لەناوچوونی 
ن��اس��ەق��ام��گ��ی��ری  و  ن���ائ���ارام���ی   -
دەماقەڵە  ه��ۆی  بە  خێزان  ڕەوش��ی 
لەنێو  ب���ەردەوام  پێكداهەڵپژانی  و 
دایك  بەتایبەتی  و  خێزاندا  تاكەكانی 

و باوك.
- كەمی یان نەتوانینی دەستەبەركردنی 
لە  ت��اك  ماددییەكانی  پێداویستییە 
ئابووری  نالەباریی  هۆی  بە  خێزاندا، 
پشتگوێخستنی  و  گوێپێنەدان  ی��ان 
هۆی  بە  تاك  ماددییەكانی  داخوازییە 
سەرقاڵیی باوك و دایك و تێنەگەیشتن 
ڕووی  لە  منداڵەكانیان  داخوازیی  لە 

مادییەوە.
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خێزاندا،  لە  منداڵ  ژمارەی  زۆریی   -
دیارە ئەمەش هۆكارێكە بۆ جیاكاری 
و وەاڵمنەدانەوەی تاك لە خێزاندا وەك 
پێویست و ونبوونی تاك لەنێو گێژاوی 

هەستپێنەكردندا. و  قەرەباڵغی 
- ژینگەی تیاژیاوی خێزان، وەك ماڵ 

و خانوو.

كۆمەڵگەییەكان هۆكارە 
زۆر  ن��اوەن��دێ��ك  وەك  ك��ۆم��ەڵ��گ��ە 
كاریگەریی لەسەر كەسێتیی تاك هەیە، 
چ بە ڕاستەوخۆ یان به ناڕاستەخۆ، لە 

چەند ڕوویەكەوە، لەوانە:
لە  مەبەست  كۆمەڵگە،  كلتووری   -
نەریت  و  بەها  ئەو  هەموو  كلتوور، 
و تەرز و شێوازی ژیانەیە كە ڕەوتی 
كۆمەڵگە  و  بەندە  لەسەر  كۆمەڵگەی 
لەسەری دەڕوات و پەیڕەوی دەكات، 
ڕەوت��ی  بەهاو  و  ه��ات  ئەگەر  خۆ 
بوو  بنیاتنراو  ڕەوتێكی  كۆمەڵگە 
لەسەر برەودان بە چەمكی توندوتیژی 
ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە،  و  هەڵچوون  و 
ڕەفتارە  لە  زۆر  بڕێكی  بێگومان  ئەوا 
ت��ون��دوت��ی��ژی��ی��ەك��ان ڕەن��گ��دان��ەوەی 
و  دەبێت  تاكەكانیدا  كەسێتی  لە 
بێبەش  توندوتیژییانە  لەو  خوێندنگەش 

نابێت.
ڕووی  لە  كۆمەڵگە  پەراوێزخستنی   -
دەستەبەركردنی  و  پێدان  گرنگی 
مرۆڤەوە  مافەكانی  و  خزمەتگوزاری 
ژیان  هۆكارەكانی  دابینكردنی  و 
گ��وزەران  جۆرێتیی  باشتركردنی  و 
لە  سەرەكییە  هۆكارێكی  ژی��ان،  و 
هەر  چونكە  توندوتیژی،  بەدیهاتنی 
هەستی  س��ادەت��ری��ن  كۆمەڵگەیەك 
م��رۆڤ��ای��ەت��ی ت��ێ��دا ب���ەدی ن��ەی��ەت، 
بەرهەم  تووڕە  و  نائومێد  نەوەیەكی 
دەهێنێت و پەرچەكرداریان بۆ هەموو 
پێیان  و  دەبێت  ژیانیان  پێشهاتەكانی 

ناكرێ. قبوڵ 
لێبووردەیی  چەمكی  نادیاریی   -
كۆمەڵگەدا،  لە  قبوڵكردن  یەكتر  و 
تەرزی  درووستبوونی  بۆ  هۆكارێكە 

خ���ۆ زاڵ���ك���ردن و 
تۆڵەسەندنەوە.

ڕەوشی  نائارامی   -
سیاسی و ئابووری و 

ناڕۆشنی  و  كۆمەڵگەدا  لە  كارگێڕی 
دیدی دواڕۆژ و پەیامی ئایندەیی الی 
بەرهەمهاتنی  هۆی  دەبێتە  تاكەكان، 

ناجێگیر. و  پشێوو  كۆمەڵگەیەكی 
خۆسەپاندنی  و  بێگانە  داگیركاری   -
ویستی  بۆ  گەڕانەوە  بێ  دەس��ەاڵت، 

خودیی الی جەماوەر.

دەروونییەكان هۆكارە 
بونەوەرێكی  وەك  م��رۆڤ  بێگومان 
لە  زی��اد  ژی��ری  و  هەست  خ���اوەن 
كاریگەری  دیكە  بوونەوەرێكی  هەر 
تێدەكات،  ك��اری  گ��وش��ارەك��ان  و 
لەسەرەوە  كە  هۆكارانەی  ئەو  هەموو 
لە  بەهێز  كاریگەری  كردە،  باسمان 
وەاڵم��دان��ەوەی  شێوازی  و  دەروون 
تاك بۆ دەورووبەر دروست دەكەن و 
بێدەستەاڵتیی  و  نائومێدی  بۆ  هۆكارن 
گرفتەكان  چارەسەركردنی  لە  تاك 
لەگەڵ  ئاشتەوایی  و  لێکتێگەشتن  بە 
كاتدا  لەهەمان  دەورووب��ەرەك��ەی، 
كۆمەڵێك هۆكاری دەروونیی دیكەش 
توندوتیژی،  بۆ  هۆكارن  كە  ه��ەن 

لەوانە:
ڕووداوە  و  دەروون����ی  تەنگژە   -
ئەگەر  تایبەتی  بە  كارەساتاوییەكان 
شك  وااڵی  دەروازەی���ەك���ی  ت��اك 
بەتاڵ  خۆی  دەروون��ی  تیایدا  نەبرد، 
هۆی  دەبێتە  گوشارانە،  لەو  بكاتەوە 
لە  دەرب��ڕی��ن��ی  و  پ��ەن��گ��خ��واردن��ەوە 

توندوتیژدا. ڕەفتارێكی 
ئەو  هەمان  دووب��ارەك��ردن��ەوەی    -
ساتێك  لە  كە  توندوتیژیانەی  ڕەفتارە 
لە ساتەكاندا بەرامبەری بەكار هاتووە، 
یان  الساییكردنەوە  وەك  بەكارهێنانیان 

تۆڵەكردنەوە.
خۆدەربڕینێك،  وەك  تاك  هەندێجار   -
بەكار  توندوتیژی  ڕەفتاری  هەڵە  بە 

دەهێنێت.

بەرگری  و  خۆدەرخستن  ح��ەزی   -
قۆناغی  لە  بەتایبەتی  لەخۆكردن 
ڕەفتارە  زۆربەی  بۆیە  هەرزەكاریدا، 
قۆناغی  ل��ە  زی��ات��ر  ت��ون��دوت��ی��ژەك��ان 

ناوەندیدا ڕوودەدات. خوێندنی 
ی��ان  ت�����اوان  ب���ە  ه��ەس��ت��ك��ردن   -
خوێندكارانەی  ئەو  خۆبەكەمزانین، 
و  گێرەشێوێنی  كاری  زۆرترین  كە 
توندوتیژی ئەنجام دەدەن، هەمان ئەو 
تاوان  بە  هەست  كە  خوێندكارانەن 
یان هەست بە خۆبەكەمزانین دەكەن، 

زۆربەی توێژینەوە 
دەروونی و 
كۆمەاڵیەتیەكان 
لەسەر ئەوە كۆكن كە 
ڕەفتاری توندوتیژی بە 
شێوەیەكی تاك بێت 
یان كۆ، ڕەفتارێكی 
بەدەست هاتووە و 
مرۆڤ لە دەرئەنجامی 
پەیوەندییە كەسی 
و كۆمەاڵیەتییەكانی 
و شێوازی پێكهاتنی 
كۆمەاڵیەتییەوە فێری 
دەبێت و لەسەری 
ڕادێت
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ئەگەرچی ئەم هەستە خەیاڵ بێت یان 
پەنابردنێك  وەك  خوێندكار  ڕاستەقینە، 
یان  شكستییەكەی  تۆڵەكردنەوەی  بۆ 
یان  جۆرێك  بۆ  پەنا  خۆسەپاندن، 

لە توندوتیژی دەبات. چەندجۆرێك 

هۆكارە
ڕاگەیاندن  جۆربەجۆرەكانی 

ڕوون  پەیامێكی  ئەگەر  ڕاگەیاندن 
نەبێت،  سەقامگیری  ئ��اش��ك��راو  و 
دەكاتە  نەرێنی  زۆر  ك��اری��گ��ەری 
بەتایبەتی  توندوتیژی،  ڕەفتاری  سەر 
تەلەفزیۆن  وەك  بینینییەكان  هۆكارە 
چونكە  ئینتەرنێت.  و  سەتەالیت  و 
ڕاستەوخۆ زۆربەی هەستەكانی مرۆڤ 
تێیاندا بەشداری دەكات لە وەرگرتندا. 
لە  توندوتیژی  دیمەنەكانی  ڕۆژان��ە 
كاریگەری  ڕاگەیاندنەوە  ناوەندەكانی 
یان  منداڵ  تاك،  ڕەفتاری  لەسەر  زۆر 
و  فیلم  ئەو  هەموو  دادەنێن،  گەورە 
باڵوكراوانە، كە بەبێ گوێدانە هەستی 
دەكرێن،  پەخش  كۆمەڵگە  و  بینەر 
ه��ۆك��ارن ب��ۆ الس��ای��ی��ك��ردن��ەوە و 
ناوەندی خوێندنگە. بۆ  گواستنەوەیان 

ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ە  و  ه����ۆك����ار 
خوێندنگەییەكان

بیداگۆجیی  هۆكاری  بەكارهێنانی   -
ئەو  س��ەر  ڕاپ��ەرم��وون��ە  و  ن��ەش��ی��او 
و  توانست  لەگەڵ  كە  پرۆگرامانەی 
ئێمەدا  ئێستای  ژینگەی  و  هەلومەرج 

ناگونجێت.
و  م��اددی  ژینگەی  نەگونجاویی   -
لەگەڵ  خوێندن  ناوەندی  مەعنەویی 
خوێندكاراندا،  ئارەزووەكانی  و  حەز 

توندوتیژییە. دیكەی  هۆكارێكی 
لیژنەکان  ناچاالكیی  یان  نەبوون   -
و  چاودێری  و  پەروەردە  ئەركی  كە 
الیەنەكانی  لەنێوان  بێت  ڕێكخستن 
نزیككردنەوەی  لێك  بۆ  خوێندندا، 
بنەمای  لە  تێگەیشتن  و  ئاڕاستەكان 

چارەسەركردنیان. و  كێشەكان 
و  خوێندن  ئاڕاستەی  نادیاریی   -
شێوەیەكی  بە  ڕێسا  و  یاسا  نەبوونی 
بابەتی و زانستی و دادوەریی ئاشكرا، 

كە بتوانێت زاڵ بێت بەسەر دامەزراوە 
شێوەیەكی  بە  و  خوێندنگەییەكاندا 
هەستی  و  م��ەزاج  لە  دوور  یاسایی 

كەسی، كێشەكان چارەسەر بكات.
سەربەخۆی  ڕێكخراوێكی  نەبوونی   -
دەس��ەاڵت  لە  دوور  خوێندكاریی 
بۆ  كە  حیزبی،  دەستتێوەردانی  و 
دەنگ  و  بێت  خوێندكاران  مافەكانی 
خوێندكاران  جیاوازەكانی  ڕەنگە  و 
پێشچووندا  ب���ەرەو  و  داه��ێ��ن��ان  ل��ە 
و  بهێنێت  بەكاریان  و  بكات  ئاوێتە 
نزیك  لەیەك  بۆچوونەكان  و  دی��د 
بكاتەوە و ئاسۆیەكی ئاشكراو دیاری 
ناوەندی خوێندنگەیی  بە  پەروەردەیی 

ببەخشێت.

شێوازەكانی
خوێندنگەیی توندوتیژیی 

خوێندنگەیی  ن��اوەن��دی  پێیەی  ب��ەو 
یەكەی  فراوانە و چەندین  ناوەندێكی 
لە  تێدادەكەن،  ك��اری  جۆربەجۆر 
خوێندكارو...  و  مامۆستا  و  بەڕێوەبەر 
و  پێكهاتە  هەموو  كاتدا  هەمان  لە 
بەشێكی  خوێندنگە  بینای  و  كەرەستە 
خوێندنگەیی  ن��اوەن��دی  سەرەكیی 

خوێندكار تەنیا  كەواتە  پێكدەهێنن، 

توندوتیژی  كە  نییە  مامۆستا  ی��ان 
توندوتیژی  ی��ان  دەدەن،  ئەنجام 
بە  یان  دەدرێ،  ئەنجام  بەرامبەریان 
هەر  بڵێین  دەتوانین  دیكە  واتایەكی 
ناوەندی  سنووری  لە  توندوتیژیەك 
دەتوانین  ڕووب��دات،  خوێندنگەییدا 
ناوی  خوێندنگەیی  توندوتیژیی  بە 
شێوازانەدا  لەم  زیاتر  كە  و  ببەین 

بەرچاو دەكەون:
بەرامبەر  خوێندكار  توندوتیژی   -
توندوتیژییە  جۆرە  ئەم  خوێندكار: 
دەرئەنجامەوە سەرچاوە  لە كۆمەڵێك 
توانای  جیاوازی  زۆرج��ار  دەگ��رن، 
هۆی  دەبێتە  بەرەنگاربوونەوە  و  هێز 
زاڵبوونی  و  خۆسەپێنی  هەستی 
خوێنكارێك یان گروپە خوێندكارێك 
ڕق  ی��ان  دی��ك��ەدا.  كەسانی  بەسەر 
ئاستی  جیاوازی  هۆی  بە  ئێرەیی  و 
خوێندنەوە  دەستكەوتەی  و  ژیری 
و  دژایەتی  بۆ  بێت  هۆكار  دەكرێ 
تیژی.  توندو  و  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە 
لە  تووندوتیژیانەش  ئەم  ڕووخساری 
جۆربەجۆردا  كاردانەوەی  كۆمەڵێك 
ترساندن،  )لێدان،  وەك  دەردەكەون 
نابەجێ،  وتەی  لێنان،  ناتۆره  و  ناو 

پاڵنان....(.
بەرامبەر  خوێندكار  توندوتیژیی   -

هەندێك كات خوێندكار بە 
هۆی تێڕوانینی نەرێنیی خۆی 
بۆ خوێندن و بێزاری و ڕقلێبونەوە و نەتوانین 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕاستەوخۆ، پەنا دەباتە 
بەر شكاندن و تێكوپێكدانی كەلوپەلەكانی 
خوێندنگە بە هەموو جۆرەكانییەوە
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خوێندنگە:   كەلوپەلی  و  كەرەستە  بە 
هۆی  بە  خوێندكار  كات  هەندێك 
خوێندن  بۆ  خۆی  نەرێنیی  تێڕوانینی 
و بێزاری و ڕقلێبونەوە و نەتوانین بۆ 
پەنا  ڕاستەوخۆ،  بەرەنگاربوونەوەی 
تێكوپێكدانی  و  شكاندن  بەر  دەباتە 
هەموو  بە  خوێندنگە  كەلوپەلەكانی 

جۆرەكانییەوە.
بەرامبەر  خوێندكار  توندوتیژی   -
بە  بەرامبەر  مامۆستا  و  مامۆستا  بە 
سەرەكیی  ه��ۆك��اری  خوێندكار:  
و  مامۆستا  ن��ێ��وان  ت��ون��دوت��ی��ژی��ی 
ڕاستەقینەیە  تێنەگەشتنی  خوێندكاره، 
پشتگوێخستنی  ی��ان  ی��ەك��دی،  ل��ە 
وانەوتنەوە  لە  خوێندكارە  ح��ەزی 
گرانیی  یان  پ��ۆل.  بەڕێوەبردنی  و 
تێنەگەشتنی  ب��اش  و  بابەتەكانە 
ب��اب��ەت��ەك��ان، یان  ل��ە  خ��وێ��ن��دك��ارە 
و  گ��ران  پ��رس��ی��اری  بەكارهێنانی 
و  خستن  ه��ەڕەش��ەی  و  ن����اڕوون 
خوێندكارانه،  كەسێتیی  شكاندنی 
توندوتیژین  دیكەی  هۆكاری  ئەمانه 

خوێندنگەدا. لە 

لە  توندوتیژی  كاریگەری 
خوێندنگەیی: ڕەوشی 

نەرێنی  زۆر  كاریگەری  توندوتیژی 
خوێندنگەیی  ڕەوش����ی  ل��ەس��ەر 

لەوانە: بەجێدەهێڵێت 
توندوتیژی  ڕەفتارییەوە:  لەڕووی   -
ڕەفتاری  زۆر  بەدیهاتنی  هۆكاری 
تووڕەیی  گوێپێنەدان،  وەك  نەرێنییه 
دزی،  درۆ،  كۆنترۆڵ،  گرفتی  زۆر، 
تەركیز  كەمی  و  ئاگایی  پشێوی 

خوێندن.... بابەتەكانی  لەسەر 
دەبێتە  فێربوونییەوە:  ڕووی  لە   -
فێربوون،  ئاستی  دابەزینی  ه��ۆی 
بێ  نەهاتنی  و  دەوام  لە  دواكەوتن 
لە  بەشدارینەكردن  بەردەوام،  و  هۆ 

چاالكی و لە داهێناندا...
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە،  ڕووی  ل��ە   -
تێكەڵیی  ل��ە  خ��ۆب��ەدوورگ��رت��ن 
كۆمەاڵیەتی و هەوڵدانی بەردەوام بۆ 
پشێوی و ئاژاوەنانەوە و كەمبوونەوەی 

توانای هاوڕێیەتیكردن و لەگەڵ یەك 
ناوەندی خوێندنگەدا. لە  گونجان 

داڕمانی  هەڵچونییەوە:  ڕووی  لە   -
هەستی بڕوابەخۆبوون و كاردانەوەی 
دروس��ت  بیركردنەوەی  بێ  خێرا 
دووچ��ارب��وون  و  ڕووداوەك����ان  بۆ 
و  ب��ەردەوام  بێزاری  و  خەمۆكی  بە 
لە  ب��ەردەوام  ناجێگیری  و  نائارامی 

بڕیارداندا.

بیركردنەوە لە ڕێگه چارەكان
دەبێتە  ت��ون��دوت��ی��ژی  ك��ە  كاتێك 
بەهادارەكانی  سیما  مراندنی  هۆی 
وات��ای  لێكترازانی  و  پ����ەروەردە 
دیاری  داهاتوویەكی  ڕاستەقینەی 
زیاتر  هێندە  خوێندن،  پ��رۆس��ەی 
دیکه  چ��ی  ك��ە  دەك���ات  پێویست 
پ��ەروەردەی��ی  و  زانستی  ب��ڕی��اری 
ئەم  كە  بوارەدا،  لەم  بدەین  گونجاو 
هەندێكن  خ��وارەوە  خااڵنەی  چەند 

ڕاستییانە: لەو 
شارستانی  یاسایەكی  دان��ان��ی   -
بۆ  گونجاو  بابەتیی  و  زانستی  و  
كارێكی  هەر  بەرەنگاربوونەوەی 
لەالیەن خوێندكارەوە  توندوتیژی چ 
تاکەكانی  و  پێكهاتە  بە  بەرامبەر 
تا  پ��ێ��چ��ەوان��ەوە،  ب��ە  ی��ان  خوێندن 
و  ڕەفتار  لەهەر  ڕێگری  بتوانرێ 
كردارێكی زەبردار و الدراو بكرێ، 
سەرەكی  بەشێكی  سزاش  بێگومان 
بە  نابێت  و  یاسایە  جێبەجێكردنی 

بخرێ. پشتگوێ  بیانوویەک  هیچ 
پ��س��پ��ۆڕان��ی دەروون���ی  دان��ان��ی   -
نێوەندەكانی  ل��ە  پ��ەروەردەی��ی  و 
بەدواداچوونی  بۆ  خوێندنگەییدا، 
ڕێ��ن��م��ای��ی��ك��ردن��ی  و  ب�������ەردەوام 
پ����ەروەردەك����اران ل��ە ش��ێ��واز و 
كارەكەیاندا  بەئەنجامگەیاندنی 
ش��ێ��وازی  ب��ە  ئ��اش��ن��اك��ردن��ی��ان  و 
ڕابەرایەتیكردنی  كاراو  وانەوتنەوەی 
پ���ۆل ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی گ��ون��ج��او، 
ناسینەوەی  و  دۆزینەوە  هەمانكات 
ڕەفتاری  كە  خوێندكارانەی  ئ��ەو 
بە  دەدەن،  ئ��ەن��ج��ام  ت��ون��دوت��ی��ژی 

و  ك��ردن  دەستگیرۆیی  مەبەستی 
هاوكاریكردنیان و هۆشیاركردنەوەی 
ئەو  دەرئەنجامی  لە  ب��ەردەوام��ی��ان 
سیمینار  و  كۆڕ  ڕێگەی  لە  كارانە، 
كە  شێوەیەك  بە  شۆپەوە،  ۆرك  و 
بەشداریی  خۆشیان  خوێندكاران 
بە  تێدا هەبێت و گرنگیدان  كارایان 
توانست و حەز و ئارەزووەكانیان و 
لە  تواناكانیان  دەربڕینی  بۆ  هاندانیان 

ڕێگەی شیاو و داهێناندا.
و  م��اددی  ژینگەی  گونجاندنی   -
بەجۆرێك  خوێندنگە،  مەعنەوی 
خ��وێ��ن��دك��اران ت��ی��ای��دا ه��ەس��ت بە 
ب��ەردەوام  دڵنییایی  و  ئاسوودەیی 

بكەن.
لە  خێزان  پێكردنی  ب��ەش��داری   -
چاالكی و كارەكانی خوێندنگەدا و 
و  باوكان  ئەنجومەنی  چاالككردنی 
مەبەستی  بە  مامۆستایان،  و  دایكان 
پەیوەندی  پ��ردی  دروس��ت��ك��ردن��ی 
خوێندنگە  و  ماڵ  لەنێوان  ب��ەردەوام 
فەلسەفە  بە  خێزان  ئاشناكردنی  و 
پ����ەروەردە  و س��ت��رات��ی��ژی ك���اری 
لە  خێزان  پێكردنی  ب��ەش��داری  و 
تێڕوانینی  و  دیدگا  دەستنیشانكردنی 

خوێندنگە. داهاتووی 
لەسەر  مامۆستایان  كاركردنی   -
جۆری  و  توانا  لە  تێگەشتن  بنەمای 
پەیڕەوكردنی  و  قوتابیان  كەسێتیی 
تواناكانی  لە  تاكایەتی  ج��ی��اوازی 
لەسەر  جیانەكاری  و  خوێندكاراندا 
لەنێوان  جێندەری  و  ماددیی  بنەمای 

خوێندكاراندا.
هەستی  بە  ڕاگەیاندن  پێویستە   -
بكەن  نیشتمانییەوە كار  لێپرسیاروێتیی 
و لە كات و ساتی شیاودا بابەتەكانیان 
لەسەر  كاریگەری  كە  بكەن  پەخش 
نەبێت  پەروەردەیی  كاری  و  ڕەوش 
و چەند بكرێ دوور بكەونەوە لەسەر 
بە  توندوتیژی  سیماكانی  بە  برەودان 

جۆرەكانیەوە. هەموو 

و  پ��ەروەردەی��ی  *سەرپەرشتیاری 
جۆری-ڕۆژهەاڵت دڵنییایی 
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نییە  خ���راپ  تەلەفزیۆن 
چوونه  تەمەنی  پێش  مندااڵنی  بۆ 
ق��وت��اب��خ��ان��ە، ب����ەاڵم ب��ە خ��راپ��ی 
ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ. ب��ەرێ��وەب��ردن و 
بەكارهێنانی باش، گاڵتە و گەپەكانی 
حەزەكانی  و  ئ��ارەزوو  تەلەفزیۆن، 
دەكات.  فراوانتر  جیهاندا  لە  منداڵ 
و  تەلەفزیۆن  بەكارهێنانی  خ��راپ 

وەس��ت��ان ل��ە ب��ەردەم��ی ب��ۆ م��اوەی 
و  كۆتایی  بەبێ  سەعات  چەندین 
تەلەفزیۆن  سنوورێك،  هیچ  دانه نانی 
منداڵ  نایەڵێت  كە  دایەنێك  دەکاتە 
قسەكردن  ف��ێ��ری  و  ب��ك��ات  قسە 
زۆر  منداڵەكەت  دەبێت  بۆیە  بێت، 
ب��واری  و  بهێنێت  ب��ەك��اری  ك��ەم 

نەدەیت. تەماشاكردنی زۆر 

تەلەفزیۆن و قسەكردن
ئەگەر منداڵه که ت کاتی زۆری ڕۆژ 
یان  دانیشتبێت  تەلەفزیۆن  بەردەم  لە 
دابنیشێت، ئەوا باش فێری قسەكردن 
و  كێشە  ی��ان  نابێت،  ی��ان  ن��ەب��ووە 
فێربوونی  ل��ه   دێ��ت��ەڕێ  ت��ەگ��ەرەی 
فێربوونی  ده نگه کاندا.  گۆکردنی 
شێوەیەكی  ب��ە  م��ن��داڵ  الی  زم��ان 
بە  پێویستی  تەندروست،  و  كاریگەر 

وەاڵمدەرەوە  هاوبەشێكی  و  هاوڕێ 
بگرێت  لێ  گوێی  ئەوەی  بۆ  هەیە، 
بزانێت چی دەڵێت. پاشان وەاڵمدانەوە 
و ئاماژه  و پیشاندان و ڕێنوێنیكردنی 
چی  بتوانێت  ئ��ەوەی  بۆ  پێویستە 
بۆی.  گرنگە  كە  ببێژێت  چی  بڵێت 
تەماشاكردن  و  تێوەگالن  زۆرترین 
ناتوانێت  تەلەفزیۆندا  بەرنامەكانی  لە 
منداڵ  و  منداڵ  وەاڵمدەرەوەی  ببێتە 
بۆیە  قسه .  گۆکردنی  بۆ  ناجووڵێنێت 
كۆمپیوتەرەكان  یارییە  و  تەلەفزیۆن 
لەسەر  ئه رێنییان  كاریگەریی  ناتوانن 

زمانی منداڵ هەبێت.
و  ته له فزیۆن  که   له وه ی  جگه   ئه مه  
دەنگەدەنگێكی  و  ژاوەژاو  ی��اری، 
و  هه یه   نەوەستاویان  و  ب���ەردەوام 
لەوانەیە كاریگەریی نەرێنییان هەبێت 
لە  ڕێگریکردن  و  که مدوویی  وه ک 

تەلەفزیۆن 
هۆکاره  بۆ دره نگ 

فێربوونی قسه 
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فێربوونی گوێگرتن لە زمان یان هەر 
دیكە. شتێكی 

مندااڵن  س��اڵ،  دوو  تەمەنی  پێش 
بە  پێویستیان  ب��ەزۆری  و  هەمیشە 
حەزیان  هیچکات  نییە،  تەلەفزیۆن 
ناتوانن  چونکه  نابێت.  دروست  بۆی 
هەست بە وێنە یەك لە دوای یەكەكان 
ئاستە  بەاڵم  بكەن،  بەردەوامەكان  و 
ژاوەژاو  باكگراوندی  بەرزەكانی 
لەسه ر  كاریگەری  تەلەفزیۆنەوە  لە 
ژاوه ژاوی  واتا  دادەنێت.  تواناكانیان 
شتە   كردنی  لە  ڕێگره   ته له فزیۆن 
بۆ  سەرنجڕاكێشەكان  و  خۆش  زۆر 

منداڵ.
بەكارهێنانی  ب��ۆ  ڕێگە  باشترین 
منداڵێكی  لەگەڵ  ئەوەیە  تەلەفزیۆن، 
گەورەتر لە خۆی بەیەكەوە تەماشای 
تەلەفزیۆن  كاتە  ئەو  ئیدی  بكەن، 

دەب��ێ��ت��ە ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی ه��اوب��ەش 
دەتوانن  ئەوكاتیش  كتێب.  هەروەك 
بیستووە،  یان  بینیوە  هەرچییەكیان 
و  بكەن  قسە  دەرب���ارەی  پێكەوە 
بكەن. تێنه گه یشتنه کانیان  چارەسەری 
ئەمەش  تەلەفزیۆن،  سنوورداركردنی 
و  پەسەند  ڤیدیۆ  تەماشاكردنی  بە 
و  ئاسان  ڕێگه یه کی  ئه مه   چاكەكان، 
كۆنترۆڵی  بته وێت  لەوەی  ساكارترە 
بكەیت  مندااڵن  بەرنامەكانی  هەموو 
واتا  كەنااڵنە.  هەموو  ئ��ەو  لەسەر 
دۆزی���ن���ه وه ی ڤ��ی��دی��ۆی ک���ورت و 
پەسەندەكان  و  چاك  و  سوودبه خش 
گونجاو  ڕێگەیەكی  و  دەروازە 
منداڵەكەت  هاندانی  بۆ  ت��ەواوە  و 
تاوه کو قسە بكات دەربارەی ئەوەی 
بووه ،  لێ،  گوێی  یان  بینیویەتی  كە 
یارییەكی  ی��ان  بڵێته وه   گ��ۆران��ی 

جووڵه ی  و  سه ما  وه ک  جه سته یی 
گۆرانییەكاندا،  ل��ەگ��ەڵ  مندااڵنه 

بدات. ئه نجام 
زیاتر  دەبێت،  گەورەتر  منداڵ  كه 
كات بۆ تەلەفزیۆن تەرخان دەكات، 
هەموو ڕۆژێك یان هەموو هەفتەیەك، 
هەڵبژێرێت  كەسێك  بدە  هانی  بۆیە 
بکات.  ته له فزیۆن  سه یری  له گه ڵیدا 
خاوەنی  دەدات  یارمەتیی  ئەمەش 

سەلیقە و بۆچوونی باش بێت.

لە ئینگلیزییەوە: پشتیوان عەلی

سەرچاوە:

 The book of Learning to
talk. Page:44
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بێتوانایی فێربوون لەو مندااڵنەی 
که زیرەكییان ئاساییە 

د. عەدنان عەبدولاڵ كاكی

مێشكیان  كە  منداڵ  هەندێك 
فێربوون  ب��ەگ��ران  ت��ووش��ی  ئاساییە، 

كۆڵەوار  بیركەوتنەوەیان  ی��ان  دەب��ن 
زۆر  منداڵێك  ڕەنگە  نموونە  بۆ  دەبێت. 
به گرانی فێری خوێندنەوە ببێت، لەگەڵ 
تێكەاڵوكردنی چەند وشەیەكی تایبەت، 
چەند نامەیەك یان چەند ژمارەیەك، یان 
ڕەنگە كێشەی بیرچوونەوەی هەبێت بۆ 
ناوی كەسه کان، شتەكان یان جێگاكان. 
ئەم وه ستانی فێربوونە، ڕەنگە لە منداڵێكدا 
ڕووبدات كە زیرەكیی هەروەك مندااڵنی 
دیكەیه كە لە هەمان تەمەندان، یان بگرە 

لەوانیش زیرەكترە.
دەبێت،  فێر  گران  بە  که  منداڵەی  ئەو 
یان بێهێزیی بیركەوتنەوەی هەیە، ڕەنگە 
چەندەها دەستڕەنگینی یان بەهرەمەندیی 
نائاسایی نیشان بدات بە چەند ڕێگەیەكی 
فرەتر  زۆر  ڕەنگە  ه��ەروەه��ا  دیكە، 

زیرەكیی هەبێت وەك لە تێكڕایی.
 30 لە  هەر  پێشكەوتووەكاندا،  واڵتە  لە 
فێربوونی  بێتوانایی  یەكێکیان  منداڵێکدا 
هەیە، لە واڵتە هه ژار و دواكه وتووه كاندا 
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هەموو  چ��ەن��دە.  ئەمە  ن��ازان��ێ  ك��ەس 
لەوە  سااڵنه وه   یەك  تەمەنی  لە  منداڵێك 
دەچێت پێشكەوتنی هەبێت لە تواناكانیدا 
وەك  خێرایی  هەمان  بە  تێگەیشتنی  و 
بەاڵم  خ��ۆی.  لە  گ��ەورەت��ر  مندااڵنی 
دەكات  دەست  تایبەتدا  تەمەنێكی  لە 
یان  فێربوون  گرانیی  نیشاندانی  بە 
بیركەوتنەوەی هەندێك شتی تایبەت كە 
فێربوونی  ))بێتوانایی  جۆرە  ئەم  ڕەنگە 
تایبەت((ەی هەبێت یان هەرچییەكی ناو 

لێ بنرێ.
جموجۆڵی  مندااڵنە  ئەم  كات  زۆربەی 
چییە،  دانیشتن  نازانن  و  هەیە  نائاساییان 
یان ڕەنگە چەند گیروگرفتێكی تایبەتی 

هەڵسوكەوتیان تیادا دروست بووبێت.
چی بكەیت باشە

مندااڵنە  ج��ۆرە  ئ��ەم  زۆر  زۆرب��ەی   -

خۆشەویستی  بە  زۆریان  پێویستییەكی 
هه یه ، پێویسته تێیان بگەیت، پێزانین بەو 

كارانەی که  تیایدا باشن.
نەكەیت  هەڵسوكەوت  گرنگه   زۆر   -
ئەوەی  مندااڵنە وەك  ئەم جۆرە  لەگەڵ 
و  هەڵبدە  پیا  به ڵکو  گێژن،  یان  گێلن 
لەو  بخەیت  پێشی  بدە  ئ��ەوە  هەوڵی 
یان  خۆشە  پێی  خ��ۆی  که  ك��اران��ەدا 

توانای هەیە بە سەریاندا.
بۆ  ڕێگە  باشترین  ك��ات  زۆرب��ەی   -
وردە  ئەوەیە  مندااڵنه  ئەو  یارمەتیدانی 
وردە فێری بكەیت و بەو چاالكییانەی 
دەیكات،  ب��اش  و  خۆشە  پێی  خ��ۆی 
ئەو  نموونە  بۆ  بکه یت.  پێ  ده س��ت 
و  فێربوون  لە  هەیە  گرانی  منداڵەی 
بەكارهێنانی ژمارەدا، بەاڵم دروستكردنی 
با دەست  شتی پێ خۆشە، وردە وردە 
که   یارییەك  دروستكردنی  بە  بكات 
ژمارەی پارچەی تیادا بێت لەگەڵ بڕینی 
پێكهێنانی  و  ڕێكخستن  و  پارچەكاندا 

یارییەكە.
- سەرزەنشتی منداڵه که  مه که  و سزای 
یان  نابێت  فێر  شت  كە  كاتێك  مەدە 
سزادانە  ئ��ەو  چونكە  ن���ادات،  ه��ەوڵ 
بكات،  گۆشه گیری  و  ئاڵۆزتر  ڕەنگە 
فێربوونی  لە  هەیە  گرانی  منداڵەی  ئەو 
تووشی گۆشه گیری  ئاسانی  بە  تایبەتدا 
یان  زۆرلێكردن  بۆ  هەوڵدان  دەبێت، 
تەریقكردنەوەی بۆئەوەی فێر ببێت فرەتر 
ئاڵۆزی ده کات و تووڕە و السار ده بێت. 
لە  ناشكێنێت  خ��ۆی  منداڵ  هەندێك 
بەردەم خۆیدا یان كەسانی دیكەدا كەوا 
هەیە،  فێربوونی  هەندێك  گیروگرفتی 
فێربوونەی  گرانیی  ئەم  پێچەوانەوە  بە 
دەڵێت  كە  ب��ەوەی  دەشارێتەوە  خۆی 
خۆم نامەوێت فێر ببم. بۆیە ئەو منداڵەی 
بێتواناییەكی تایبەتی هەیە ڕەنگە بە هەڵە 
لەقەڵەم بدرێ كەوا السارە یان تەمەڵە، 
ئاژاوە چییە، ڕەنگە منداڵەكە بەرهەڵستی 

و بێ پەیوەندی بنوێنێ.
زۆر  پیشاندانی  بە  پێویستیتان  لەبەرئەوە 
لەگەڵ  هەیە  چاوەڕوانی  و  تێگەیشتنی 
ڕابكێشێت  سەرنجی  بۆئەوەی  ڕێزلێنانی 
بدات،  پیشان  پەیوەندی  ئامادەیی  و 
بێت  ئەمە ڕەنگە وای لێ  چونكە پاش 
بە  بكات  پەیوەندی  بێت  پێخۆشحاڵ 

ڕێژەی ئەوەی چه ند السار و ئاژاوەچی 
بووه لە پێشدا.

که  ه��ەب��ێ��ت  پێویستی  ڕەن��گ��ە   -
بۆ  وه ربگرێت  تایبەت  یارمەتییەكی 
پله   وایە زۆربەی كات  باشتر  فێربوون، 
بە هەنگاوی كەم  پێشی بخەیت  پله   به  
كەم و فرە دووبارەكردنەوەی بۆ ئەوەی 
خۆی  بە  ب��اوەڕی  و  بێت  ئاسان  الی 
هەبێت و باوه ڕی ال دروست بکه یتەوە. 
و  بێت  كورت  فێربوونەكان  كاتی  با 
تێكەاڵوی بكە لەگەڵ ئەو چاالكییانەی 
كە منداڵەكە پێی خۆشە، هەروەها باشتر 
و  یاری  بكەیتە  بۆ  فێربوونەكەی  وایە 

گەمه.
- واز لە منداڵەكە بهێنە که فێربوون و 
بەكارهێنانی ئەو شتەی که فێری دەبێت 
بەو خێراییەی خۆی بێت و هیچ پەلەی 
پشوودان،  بە  بدە  یارمەتیی  مەكە،  لێ 
مندااڵنەی  ئەو  دەرك��ەوت��ووە  چونكە 
نووسین  و  خوێندنەوە  فێری  گران  بە 
پێویستیان  و  تەواو  كاتی  ئەگەر  دەبن، 
زۆرب��ه ی��ان  دوات���ر  ئ��ه وا  بەخشرا  پ��ێ 
ك��ات��ی ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەك��ان، ه���ەروەك 
خوێندكارەكانی دیكە ئەنجامی دەدەن.

زیرەكن،  زۆر  كە  منداڵ  هەندێك   -
هەرگیز فێری خوێندنەوە و نووسین نابن 
و كاتێ هەندێكیان هه لی خوێندنیان پێ 
درا، بە هۆی کاسێت و سیدی ئامێری 
تەواو  زانكۆ  ده توانن  جۆراوجۆره وه ، 
لە خوێندن ده هێنن  واز  بكەن. هەشیانه 
و  ده ب��ن  دیكە  وك��اری  ئیش  فێری  و 
زۆریشیان ده بن بە پێشەوای كۆمەڵەكانیان 
گرنگی  كەوابوو  كاریاندا.   شوێنی  لە 
لەوەدایە یارمەتیی ئەم مندااڵنە بدرێ و 
هانیان بدرێ بۆ پێشكەوتن لەو بوارانەی 

كە خۆیان تیایدا بەهێز دەبینن.
تێبینی:

هەندێك لە پزیشكان چاره سه ری به گران 
به كارهێنانی  ڕێی  له   ده كه ن  فێربوون 
منداڵەكە  كاتێك  بەتایبەت  ده رمانه وه ، 
بەكارهێنانی  كات  زۆربەی  بزێوە.  زۆر 
زیانبەخشە  بگرە  و  بێسوودە،  دەرم��ان 
بدەن  هەوڵ  بێت.  بەسوود  لەوەی  وەك 
ڕای كەسانی خاوەن ئەزموون وەربگرن 

پێش پێدانی هەر دەرمانێك.

هەندێك منداڵ كە زۆر 
زیرەكن، هەرگیز فێری 
خوێندنەوە و نووسین 
نابن و كاتێ هەندێكیان 
هه لی خوێندنیان پێ 
درا، بە هۆی کاسێت 
و سیدی ئامێری 
جۆراوجۆره وه ، ده توانن 
زانكۆ تەواو بكەن. 
هەشیانه واز لە خوێندن 
ده هێنن و فێری ئیش 
وكاری دیكە ده بن و 
زۆریشیان ده بن بە 
پێشەوای كۆمەڵەكانیان 
لە شوێنی كاریاندا
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بە سەرنجدان لەوەی كە مندااڵنی بیركۆڵ 
هەیە،  جۆراوجۆریان  پلەی  بیركۆڵیدا  لە 
پێویستە لە داڕشتنی پرۆگرامەكاندا ئەم خاڵە 
لەبەر چاو بگیرێ و بە ڕادەی توانستەكانی 
ئەوان بەرنامەكان بەئەنجام بگەن. بەگشتی 
بە  فێركارییەوە  ب��واری  لە  بیركۆڵەكان، 
سێ  بە  یاده وه ریه كانیان،  لەبەرچاوگرتنی 
گرووپ دابەش دەكرێن، ئەم سێ گرووپە 

بریتین لە:
بیركۆاڵنی   :25 ژێر  ی��اده وه ری  یەكەم: 
تەنیا  ناكرێن  دەرمان  )پەناگایی(  پەنایی 
پێویستە وەك مرۆڤێك چاودێرییان بكرێ 

چ لە شوێنە تایبەتەكان چ لە ماڵەوە.
 :50 یان   45 تا   25 ی��اده وه ری  دووەم: 
تایبەت  پەروەردەیەکی  تەنیا چەند  ئەمانه 

وەردەگرن.
ئەو    :70 تا   50 ی���اده وه ری  سێیەم:  
بیركۆاڵنەی که بە ڕاهێنان هه ندێك شت 

فێر دەبن.
بیركۆڵی  هۆكاری  یەكەمدا  گرووپی  لە 
هۆكارەكانی   ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  زی��ات��ر 
گرووپە  ئ��ەم  زگماكی.  و  جینیتیكی 
لە  هزردا،  لە  زۆر  نوقسانییەكی  لە  جگە 
جەستەییشدا  و  جووڵە  و  هەست  باری 
هەیە.  زۆری��ان  یەگجار  كه مایه تییەكەی 
و  ڕاگرتن  توانای  بنەماڵەكان  زۆرب��ەی 
بۆیە  نییە،  مندااڵنەیان  ئەم  پێڕاگەیشتنی 
ڕاگرتنی  تایبەتەكانی  بۆ شوێنە  دەنێررێن 
ئەم جۆرە مندااڵنە. لە بەشی فێركاری و 
ڕاهێنان هیچ كارێكی ئەوتۆیان بۆ ناكرێ. 
لە ڕاستیدا باشترین كار ئەوەیە چاودێرییان 

بکرێ.
بەشی  لە  دووه��ەم  گرووپی  مندااڵنی 
و  ئەقڵی  باری  لە  ڕاهێناندا  و  پ��ەروەردە 
سااڵنە  ح��ەوت  منداڵێكی  لە  هۆشەوە 
بۆ  پێویست  كەلوپەلی  تێناپەڕن.  زیاتر 
بۆیە  كەمە،  زۆر  بەشە  ئەم  فێركاریی 

هه ندێك  ڕاهێنانیان  و  پ��ەروەردەک��ردن 
سەخت و دژوارە.  بەو حاڵەش ئامانجی 
بتوانن  كە  ئەوەیە  ڕاهێنانیان  سەرەكیی 
پێداویستییە سەرەكەییەكانی وەك خواردن، 
بۆ  هتد..  و...  قژ شانەكردن  پۆشین،  جل 
و  فێركردن  لە  هەرچەند  بكرێ.  دابین 
ڕاهێنانی ئەم چەشنە مندااڵنە پێشكەوتنێكی 
حاڵەش  بەو  بەاڵم  نایەت،  بەدەست  زۆر 
تەرخان  بۆ  تایبەتیان  پرۆگرامی  هه ندێك 
كراوە. بە گشتی دوو جۆرە پرۆگرام بۆ 
فێركردن و ڕاهێنانی ئەم مندااڵنە لەبەرچاو 

گیراوە:

بەرنامەیی فێركاریی 
جۆراجۆرەكانی  بەشە  میتۆدەدا  ل��ەم 
بەرەو  ئاسانەوە  لە  تەرخانكراو  بەرنامەی 
دژوار پۆلێنبەندی كراوە و بە شێوەیەكی 

سیستماتیك و پلە بە پلە ئەنجام دەدرێن.
فێركاریی ئازاد و بێ پلە

لەم شێوازەدا مەبەست تەنیا فێرکردنیانە بێ 
بۆ  دیاریكراو  کاتێكی  گرتنی  لەبەرچاو 
فێربوونی شتێک. منداڵ دوای ئەوەی توانی 
وانەیەكی  سەر  دەچێتە  ببێت  فێر  وانەكە 
زۆریشی  کاتێكی  ئەگەر  تەنانەت  دیکه ، 
بوێت، گرنگ نییە، تەنیا فێربوون گرنگە. 
بەئەنجام  باشتر  فیربوون  مێتۆدەدا  لەم 

دەگات.
گرووپی سێیەم ئەو مندااڵنەن یاده وه رییان 
50 تا 70 یە. ئەم بەشە لە فێربوونی وشەدا 
وەرناگرن.  باش  چەمکەکان  و  الوازن 
الی  لە  زارەک��ی  شێوازی  بە  فێربوون 
ئەوان باوی نییە. سەبارەت بە سۆزدارییش 
نادەن.  نیشان  پێویست  ک��رداری  پەرچە 
الواز  شتەكان،  لە  وردبوونەوە  ئەمان  بۆ 
و بەرتەسكە، بۆ فێربوونیش هیچ هەوڵێك 
و  پرۆگرام  هەندێك  هێشتا  بەاڵم  نادەن. 
بەرنامەی تایبەت بۆ ئەو مندااڵنە بە شێوەی 

داڕێژراو و سیستەماتیك هەیە و پێویستە 
دەتوانین  گشتی  بە  بگیرێ.  چاو  لەبەر 
بە شێوەی خوارەوە دابەش  بەرنامانە  ئەم 

بكەین:
ئەو  كۆمەاڵیەتی:  فێركاریی  بەرنامەی 
بەرنامانە لەخۆ دەگرێ كە پەیوەندیان هەیە 
بە هەڵسوكەوتەكانی ناو كۆمەڵگاوە وەك 
دراوسێ،  بنەماڵە،  لەگەڵ  هەڵسوكەوت 

هاوتەمەن و قوتابیان و...
وەك  خۆویستی:  فێركاری  بەرنامەی 
كاروبارە کەسییەكان، بۆ وێنە پاكوخاوێنی، 
چوونە  لەبەركردن،  جل  ش��وردن،  ددان 

ئاودەست و...
ب��ەرن��ام��ەی ف��ێ��رك��اری��ی زی��ادك��ردن��ی 
زانیارییەكان: لەو بەرنامەیەدا هەوڵ دەدرێ 
زانیارییەكانی منداڵ بە شێوەی گونجاو لە 

بواری كۆمەاڵیەتیدا زیاد بكرێ.
لێرەدا  ماتماتیك:  فێركاری  بەرنامەی 
فێربوونی  لەسەر  تایبەت  مێتۆدگەلی  بە 
كار  دژوار  بۆ  ئاسانەوە  لە  ماتماتیك 

دەكرێ.
وانەكانی  و  زانست  فێركاری  بەرنامەی 
پێویست: فێربوونی وانەكانی وەك زانست، 
تایبەت  بە شێوەی  نووسین و خوێندنەوە 
بە خۆیان بە شێوازی دەروونی و مێتۆدی 

نوێ.
درێ��ژەی  لە  كە  فێركاری  بەرنامەكانی 
بەرنامانە  ئەم  دەك��ەون:  دیار  فێركاریدا 
فێربووندا  م��اوەی  لە  پێویستییەكانی  و 
ڕاوێژكاری  بە  ئەویش  دەكرێ،  دیاری 

مامۆستاكان وكارناسەكان.
بەگشتی زۆر كار دەكرێ، بەاڵم پێویستە 
ڕادەی توانایی و لەباریی بارودۆخ و زۆر 
شتی دیکەیش لەبەر چاو بگرین و بەپێی 

ئەوانه بەرنامە دابڕێژین..

*دەروونناس

مندااڵنی بیركۆڵ و چەند 
سەرنجێكی پەروەردەیی

یاقووب خزری*
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جیۆتۆریزم زانستێكی نوێ  و 
گەشتیارییەكی گونجاو بۆ كوردستان

د.ئیبراهیم محەمەد جەزا*

كوردستان، نەك لەبەرئەوەی كە واڵتی خۆمانە ئیتر شیعر و شانامەی بەسەردا بخوێنینەوە و وا بزانین كە ئەوەی دەینووسین 
یان دەیبێژین زیادەڕەوییە، بەڵكو ئەوەی كە وامان لێ دەكات ئەو كارە بكەین ڕاستییە و شوێنی جوگرافی ئەم واڵتە ئەوەی 

ڕەخساندووە كە ئەو هۆنراوە و نووسینانەی شایستە بێت و بگرە ئێستا هەر هیچ نەوتراوە یان نەنووسراوە. 
جا ئەگەر لەم ڕوانگەیەوە سەیر بكەین و وردە وردە بچینە ناو بابەتەكەمانەوە كە هەر تایبەتە بە واڵتەكەمان ئەوا تیشكێك دەخەینە 
سەر یەكێك لەو زانستانەی كە پێم وایە لە كوردستاندا جێگەی تایبەتی هەیە و دەكرێ لە داهاتوودا گرنگیی باشی پێ  بدرێ، 

ئەویش گەشتیارییە که  دەناسرێت بە جیۆتۆریزم، یان ده کرێ به  زمانی كوردی پیی بڵێین گەشتیاریی زەوی. 
یەكێك لە شێوازە نوێیەكانی گەشتیاری، بریتییە لە گەشتیاری زەوی، یان ئەو گەشتیارییەی كە پشت دەبەستێت بە زەویناسی. بە 
مانایەكی دیكە، بەكارهێنانی گشت دیاردە زەویناسییەكانی وەك شاخ و دۆڵ و ئەشكەوت، وەك بنەمایەكی گەشتیاری. ئەم زانستە 
كە بە جیۆتۆریزم دەناسرێ تا ئاستێكی باش تازەیە، بۆیە ئەگەر لە پێشەكیدا وشەی جیۆتۆریزم Geotourism شیكاربكەین ئەوا 
زاراوەكە پێكهاتووە لە دوو وشە یەكەمیان جیۆ: كە بە مانای زەوی دێت و دووەمیان بریتییە لە تۆریزم: كە مانای گەشتیارییە. واتە 
هەروەك لە پێشەوە ئاماژەم پێ دا ئەو جۆرەیە لە گەشتیاری كە تێیدا زەویناسی یان بە وردی دیاردە زەویناسییەكان دەبنە هۆكاری 
سەرنجڕاكێشان و ئامانجی سەرەكیی گەشتی گەشتیار و لەو گەشتەدا بە هاوكاری زەویناسی شارەزا، دیاردە زەویناسییەكان بە وردی 

شیكاری بۆ دەكرێ و لە ڕووی بنەچە و چۆنێتیی دروستبوون و هتد.
وەك سەرەتایەك بۆ جیۆتۆریزم، ئەم زاراوەیە بۆ یەكەمجار لە واڵتی ئینگلیستان لە ناوەڕاستی نەوەدەكانی سەدەی بیستدا، پێناسە 
كراوە و بەكارهاتووە و چەند كتێبێك لەو بارەیه وە نووسراوە و پاشان باڵوبووه تەوە بۆ واڵتانی دیكە و بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست. 
یەكێك لەو پەڕتوكە گرنگ و بەناوبانگانەی كە ئێستا لەناو بوارەكەدا جێگەی خۆی كردۆتەوە و بە زمانی فارسی نووسراوە لەگەڵ 

پوختەیەك بە زمانی ئینگلیزی لەالیەن نووسەر دكتۆر بەهمەنی سەدری ساڵی 2009 چاپكراوە.
جیۆتۆریزم وەك بەراوردێك لەگەڵ گەشتیارییەكانی دیكەدا، دەكرێ بە شێوەی هێڵكارییەك ڕوون بكرێتەوە )شێوەی ژمارە 1(، كە 
دیاره تێیدا پێگەی جیۆتۆریزم دەكەوێتە كوێوە. وەك دیارە بەشی فراوانی گەشتیاری لە دنیادا بریتییە لە گەشتیاریی جوگرافی كە 
گەشتیاران سەردانی شوێنە جوگرافی و كولتووریی و دێرینەكان دەكەن، وەك سەردانی ئەهرامەكانی میسر یان تاڤگەكانی نیاگارا 
و هتد. هەرچی بەشی جیۆپاركە وەك لە ناوەكەیەوە دەردەكەوێت، ئەو شوێنەیە كە دیاری كراوە و سنووردارە و تێیدا دەكرێ 
چەندین دیاردەی مێژوویی و زەویناسی و جوگرافی و زیندەیی هەبێت و وەك شوێنێكی گەشتیاری و هەمانكات وەك شوێنێكی 
فێركردن و ناساندنی دیارده کان بەكاربێت، بۆ نموونە جیۆپاركی نیشتمانیی شاخەكانی گوادەلۆپێ یان جیۆپاركی نیشتمانیی كەندڕی 
گەورە لە ئەمریكا، یان جیۆپاركی قەشم لە ئێران و جیۆپاركی نیشتمانیی هەڵگورد-سەكران لە شاری هەولێر... هتد. هەرچی 
جیۆتۆریزمە ئەوا بەو گەشتیارییە دەوترێت كە تێیدا دیاردە زەویناسییە سەرنجڕاكێشەكان دەبنە هۆكاری کێشکردنی گەشتیاران. بۆیە 
دەشێت لە قەبارەدا دیاردەكان لە زنجیرە شاخێكەوە هەبێت بۆ كریستاڵی خاوێك لە خاوەكان، كە هەردووكیان وەك جیۆتۆریزم 

دەكرێ سوودیان لێ  وەربگیرێ و بەكاربهێنرێن.
باش وایە زاراوەی جیۆتۆریزم لە هەردوو زاراوەی جیۆسایت و جیۆپارك جیابكرێتەوە. هەرچی جیۆسایت هەیە بریتییە لە هەر 
دەركەوتەیەكی چینەكان یان كریستاڵەكان یان دۆڵێكی گەورە یان كانزایەكی جیاواز لە شوێنێكی دیاریكراودا، که  په یوه ندیی به  
چینه کانی زه وییه وه  هه یه  و مەرج نییە ئەو شوێنە كەوتبێتە ناوچەیەكی پارێزراوەوە. بۆ نموونە ئەو چینە بەردە جوانانەی الی شەقامی 
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سالم لە شاری سلێمانی )وێنەی ژمارە 2( كە پێكهاتوویەكی جیۆلۆجی جوانی هەیە دەكرێت بە جیۆسایت دابنرێ یان ئەو چینە 
بەردە چەماوانەی سەر شاخی ئەزمڕ )شێوەی ژمارە 3(. 

چاودێری  و  دەكرێت  ئاگاداری  حكومەتەوە  لەالیەن  كە  پارێزراو  شوێنێكی  لە  بریتییە  دیارە،  ناوەكەیەوە  لە  وەك  جیۆپارك 
وردەكارییەكانی ناو ئەو شوێنە دەكرێ، ئیدی ئەو وردەكارییانە لە ڕووی جیۆلۆجییەوە بێت یان ڕووەك و گیانەوەره کانی یان هەر 
پاشماوەیەكی كلتوری وەك قەاڵیەك بێت. ئەم شوێنە تەنیا گرنگی گەشتیاری نییە، بەڵكو دەبێتە تاقیگەیەكی خۆڕسك بۆ فێركردنی 
خوێندكاران و لە نزیكەوە لێكۆڵینەوە لە پێكهاتەكانی ژینگەکه ، بۆیه دەكرێ ناوچەیەكی وەك شاخی پیرەمەگروون )وێنەی ژمارە 
4(  یان شاخی گارە )وێنەی ژمارە 5( بكرێ بە جیۆپارك، كە لە ئێستادا چەند كار و چاالكی حكومی و ناحكومی بەردەوامن لە 
دروستكردنی جیۆپارك لە كوردستان. یان شوێنێكی وەك دۆڵی ڕەواندوز ئەوا هەر بەهەشتێكی خوداییە لەسەر ئەم بستە زەوییەی 

كە بە كوردستان ناودەبرێ )شێوەی ژمارە 6(. 
ئەشكەوتەكانی كوردستانیش ئەو شوێنانەن كە تازەبەتازە پسپۆڕانی ناوخۆ و بیانی تایبەت به  ئەشكەوت و ئاوی ژێر زەویی ڕاكێشاوە 
و بە وردی پێكهاته  و دیاردە سەیر و جوانەكانی ناویان شیكار دەكەن و لێكدانەوەی زانستییان بۆ دەكەن )شێوەی ژمارە 7(. یان 
كەڤرەكان جێگەی هەڵگرتنی نهێنییەكانی مێژووی زەوین و ئەو كەڤرانەی كوردستان به بەردبووی وای تێداهەڵگیراوە كە بۆ دەیان 
ملیۆن ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێنەوە، كە ئەمانە دیاردەی زۆر سەنجڕاكێشن و گەشتیاران و زانستخوازانی دنیا کێش دەكه ن بۆ خۆیان 

)شێوەی ژمارە 8(.

ئایا لە كوردستان دەكرێت جیۆتۆریزم هەبێت؟
هەڵبەت  كاتێك باس لە دیاردەیەك یان زانستێك دەكەین، مەبەستمان جێبەجێكردنییەتی لەسەر زەوی، واتە ببێتە كارێكی پراكتیكیی 
بەسوود. بنەماكانی جیۆتۆریزم ئەوەیە كە لەو واڵتە یان ئه و ناوچەیەدا دیاردە سروشتییەكان هەبن و زانیاری ورد و دروست 
لەسەریان كۆكرابێتەوە و كەسی شارەزا ڕاهێنرابن بۆئەوەی بتوانێت بە شێوەیەكی ساكار و دروست دیاردە زەویناسییەكان بۆ 
گەشتیاره کان ڕوون بكه نەوە. ئەگەر سەیری كوردستان بكەین، وەك لەو چەند نموونە كەمەوە ڕوونكرایەوە، بە ڕوونی چەندین 
دیاردەی سروشتی زۆر جوان دەبینین كە هیچ كەمتر نین لە دیاردەكانی واڵتانی دیكە و هەمانكات كەسانێكی پسپۆڕ و شارەزا لە 

زەویناسان هەن كە دەتوانن وەك ڕێبەری گەشتیاری كار بكەن.
برەودان بەم زانستە و لەوەش گرنگتر جێبەجێكردنی لەسەر زەوی، یارمەتی زۆری دابینكردنی ژینگەیەكی دروست و گەشتیارییەكی 
گونجاو دەدات بۆ كوردستان، لەم ڕێگەیەوە داهاتێك بۆ ناوچەكە دابین دەكرێ و هەمانكاتیش ئەو ناوچەیە بە جیهان دەناسرێنرێ، 
ئەمە سەرەڕای ئەوەی كە ئەو ناوچەیە دەكرێ زۆر بە ئاسانی وەك تاقیگەیەكی خۆڕسك لەالیەن خوێندكاران و لێكۆڵەرەوانی 

كوردستانەوە بەكاربهێنرێ. 

 

شێوەی ژمارە 1: بەشە سەرەكییەكانی گەشتاریی لە سەرچاوەی ژمارە 1 وە وەرگیراوە.



127

Ge
ol

og
y 

ى 
ۆج

ۆل
جي

شێوەی ژمارە 2: یەكێك لە جیۆسایتەكان لەسەر شەقامی سالم لە شاری سلێمانی.

شێوەی ژمارە 3: چینە چەماوە قۆقز و چاڵەكانی سەر شاخی ئەزمڕ، كە سەرنجڕاێش و نایابە. 
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شێوەی ژمارە 4: شاخی پیرەمەگروون لە شاری سلێمانی، كە نموونەیەكی یەكجار گونجاوە بۆ دروستكردنی 
جیۆپاركێكی جوان و بەسوود لەم ناوچەیە.

شێوەی ژمارە 5: شاخی گارە لە ناوچەی ئامێدی كە دەكرێ بكرێتە جیۆپاركێكی گەورە و بۆ جیۆتۆریزم بەكاربهێنرێ 
ئەمە جگە لەوەی كە دەبێتە تاقیگەیەكی سروشتی بۆ خوێندكارانی جیۆلۆجی و بایۆلۆژی و ژینگە.
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سەرچاوەكان:
1- Sadry, B.N (2009)» 

Fundamentals of Geotourism: 
with a special emphasis on 

شێوەی ژمارە 6: دۆڵی قووڵ لە ناوچەی ڕەواندوز، كە نموونەیەكی جوانی كەندڕێكی مەزنە )لە ئینتەرنێت وەرگیراوە(.

شێوەی ژمارە 7: ئەشكەوتی دەرزیلە لە گوندی دەرزیلەی ناوچەی سەنگاو كە چەندین دیاردەی جیۆلۆجی تێدایە و بە 
ڕوونی جیۆسایتێكە كە دەكرێت بۆ گەشتیاری بەكاربهێنرێت. )بە كامێرای هاوبیر عەتا(
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Iran», Samt Organization 
publishers, Tehran.220p. 
(English Summary available 
Online at: http://physio-geo.
revues.org/3159?file=1 
2- Dowling, R.K. and 
Newsome,D.2005, (Eds.) 
Geotourism, Elsevier, 
Amsterdam, 260p.
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Ecology ئیكۆلۆژی

پیسبوونی هەوا مرۆڤ تووڕە دەكات
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بەهانە  هەر  بە  دەبیت،  تووڕە  زوو 
وشەیەك  هەر  بە  بێت،  بیانوویەك  و 
كەسانی  هەڵسوكەوتی  بینینی  بە  و 
پیشان  بەرامبەرت، كاردانەوەی كتوپڕ 
جاران  لە  هاوسەرەكەت  دەدەی��ت. 
و  خێراترە  دڵی  لێدانی  و  تووڕەترە 
كارەكانی ڕۆژانەی لێ تێك دەچێت. 
بە  منداڵەكەت  خوێندنگەی  نمرەی 
كەمی  چاوه ڕواننه کراو  شێوەیەكی 
كردووە و هەمیشەش دەڵێت وانەكانی 
هیچ  هێشتا  خ��وێ��ن��دووە،  باشی  ب��ە 

بەرهەمێكیشی دیار نییە.
دەڵێن  توێژەرەوەكان  و  دەروونناس 
بە  مرۆڤ  ژەهراویبوونی  و  پیسبوون 
تاوانباری  ئالودەبوو  و  پیسبوو  هەوای 
كە  هۆكارانەن  ئەو  هەموو  سەرەكیی 
جەنجاڵی،  بێتاقەتی،  كردن.  باسمان 
بێئاگایی، ناوردی، هه موو لەو نیشانانەن 

كە پیسبوونی هەوا به رهه میان دێنێت.
هەندێجار دۆخی جێگیرتر ڕوودەدات 
ب�����ەردەوام،  ب��ی��رچ��وون��ه وه ی  وەك 
وەك  دی��اردەی  و  لەرزین  نەخۆشیی 
شێتی،  تاڕادەیەك  و  تێكچوون  هۆش 
ئەم  پێشتر  كەسەكە  ئەگەر  بەتایبەت 
تیادا  دیاردانەی  و  نیشانە  و  نەخۆشی 
بووبێت و دواتر هەوای پیسبوو كاری 
تێده كات و ئەو هەوایە بە ڕێژەی %50 
ئەو دیاردە و نەخۆشی و نیشانانە زیاتر 

دەكات.
لەمەوپێش  ساڵێك  چ��ەن��د  ئ��ەگ��ەر 
هەوای  كە  بووینایە  ئەوە  گوێبیستی 
لە  جیهاندا  ل��ە  گ��ەورەك��ان  ش���ارە 
ترسناكدایە.  و  هەستیار  بارودۆخێكی 
لەوانەیە سەرسام بووینایە و ترسێك دای 
ئەوانەش  بە كۆی هەموو  بگرتینایە و 
تێ  ڕووی  ترسناك  بێدەنگییەكی 
بكردینایە. بەاڵم ئێستا كار گەیشتووەتە 
ئەوەی كە پیسبوونی ئاووهەوا تەنانەت 
لەو شارانەش كە خۆمانی تێدا دەژین 
ناكات و هەموو  هیچ كەس سەرسام 
خۆمان  ئاگاداری  كە،  قسانەش  ئەو 
پیس  ژینگەی  لە  دووركەوتنەوە  بین، 
دووركەوتنەوەیە لە نەخۆشییەكانی دڵ 
و ژەهراویبوون و پیربوونی كتوپڕ، زۆر 
نەچوونە دەرەوە. یان كورتكردنەوەی 
سەفەرەكان لەو شارانەدا و پارێزگاری 
ئەوەندە  ئه وانه  هه موو  خۆكردن،  لە 
ئیتر  لەوانەیە  كە  بوونەتەوە  دووب��ارە 

ویستمان لە بیستنیان نەبێت. 
ڕێگەیە  ئەو  ویستراوە  هەندێجاریش 
ڕۆژمێرەكانماندا  لەناو  كە  بگیرێتەبەر 
نیشانە  ساڵێكدا  لە  ڕۆژێ��ك  چەند 
ڕۆژی  وەك  جیاواز  ڕەنگی  بە  بكرێ 
و  هەوا  پیسبوونی  لە  پارێزگاریكردن 
پاكڕاگرتنی ژینگە و خۆپارێزی، بەاڵم 
بنەڕەتی  شێوەیەكی  بە  تا  باسە  ئەم 
چ��ارەس��ەر ن��ەك��رێ، ه��ەر ب���ەردەوام 
دەبێت. تەنانەت له  زستانە ساردەكانیش 
ئالوودەبووە  دۆخ��ە  ئ��ەو  ق��ەرەب��ووی 

ناكەینەوە و ڕێگری لێ ناكەین.

ئەگەر دەتەوێت تا كۆتایی ڕۆژەكانی 
پیسبوونی هەوا چارەسەرێكی گونجاو 
بگریت  ب��ەدوور  خۆت  و  بدۆزیتەوە 
نەخۆشی  لە  و  ژەهراویبوو  هەوای  لە 
ئەم  بكەیتەوە،  كەم  نیشانەكانیشی  و 

خااڵنە بگرە بەر:

ئەگەر جگەرەكێشیش نەبیت
هەر كەسێك ڕۆژانە نزیكەی 22 هەزار 
جار هەوا هەڵدەمژێت كە بە نزیكەیی 
ڕێژەی 15 كیلۆگرام لە هەوای پێویستە. 
بە شێوەیەكی گشتی مرۆڤ دەتوانێت 
بۆ ماوەی 5 هەفتە بەبێ خواردن و 5 

بمێنێتەوە،  ئاو بە زیندوویی  بەبێ  ڕۆژ 
 5 تەنانەت  ناتوانێت  هەوا  بەبێ  بەاڵم 

دەقەش بژی. 
پایتەختی  تارانی  وەك  شارێكی  لە 
نیشان  ئەوە  مردن  ئامارەكانی  ئێران، 
 4500 لە  زیاتر  سااڵنە  كە  دەدەن 
هەوا  پیسبوونی  هۆكاری  بە  كەس 
ئەم  دی��ارە  دەم��رن.  هەناسەدانەوە  و 
دانیشتووانەكان  ژمارەی  بەپێی  ڕێژەیە 
دیكە  شارێكی  ب��ۆ  ش��ارێ��ك��ەوە  ل��ە 
دەگۆڕرێ، بەاڵم لە هەموو شوێنەكان 
بە ڕێژەی جیاواز بوونی هەیە و گازە 
ئۆكسیدەكانی  وەك  ژەهراوییه کانی 
نایترۆجین،  ئۆكسیدی  ك��ارب��ۆن، 
ئۆكسیدی سولفۆر، گەرد و تۆزی هەوا 
و هایدرۆكاربۆنه کان، لەو جۆرانەن كە 
جەستەی  لەسەر  خراپیان  كاریگەریی 
هەستیارتر  كارەكە  و  دەبێت  مرۆڤ 
دیكەشی  كاریگەریی  و  دەك���ات 
هەناسەدان  كێشەكانی  لەسەر  دەبێت 
هەندێكی  و  چاوەكان  جووڵەی  و 
دیكەش كە زیاتر لە مندااڵندا بەرچاو 
دەكەوێت و ڕێژەكەی زیاترە. دیاره بۆ 
سەالمەتی و دروستی خۆمان، پێویستە 
و  چاوبگرین  لەبەر  خ��اڵ  هەندێك 
لەسەر ئەو ڕێگەیە بڕۆین بۆئەوەی لە 
لەسەر  خراپ  كاریگەریی  زیادبوونی 

لەشمان ڕێگری بكەین.

خراپترینی  و  باشترین 
خۆراكەكان

پێویستە  پیسبوودا  ئ��اووه��ەوای  لە 
و  بەكاربهێنرێن  خ��ۆراك  هەندێك 
بەو  دژ  تایبەتمەندیی  كە  بخورێن 
ژەهرانەی هەبێت كە لە هەوادا بوونیان 

هەیە.
1- لە كاڵەكەوە بۆ ماسی

كە  خ��ۆراك��ان��ەی  ئ��ەو  بەكارهێنانی 
سلنیۆم  وەك  دژەئۆكسیدی  م��اددەی 
م��اددەی  هەندێك  و  بیتاكارۆتین  و 
لەكاتی  بەسوودە.  زۆر  تێدایە  دیكەی 
بە  دەورووب����ەر  ه���ەوای  پیسبوونی 
ڕێژەیەكی زۆر ڕه گی  ئازاد لە لەشدا 
هۆی  دەبێتە  ك��ە  دەب��ێ��ت  دروس���ت 
دابەزینی توانای مرۆڤ بۆ ئەنجامدانی 
و  ئاسایی  ژیانی  و  ڕۆژانە  كارەكانی 
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به بەردەوامیی پیسبوونەكەش  تەنانەت 
و  پەرەدەستێنن  زیاتر  هۆكارانە  ئەم 
نەخۆشیی  پەیدابوونی  ه��ۆی  دەبنە 
درێژخایەنی وەك نەخۆشیەكانی دڵ و 

جۆرە باوەكانی دیكەی شێرپەنجە.
لە  ڕێگریكردن  ب��ۆ  پێویستە  بۆیە 
ئەو  ئازادانە،  ڕه گه   ئەو  دروستبوونی 
ڕێژەیەكی  كە  بخورێن  خۆراكانە 
بەرچاو لە دژە ئۆكسیدیان تێدایە، وەك 
كاڵەك،  وەك  میوەكانی  س��ەوزەوات، 
سپێناخ،  بیبەر،  كولەكە،  ه��ەرم��ێ، 
بیتاكارۆتینیان  كە  قەیسی  و  كەلەرم 
خۆراكی  لە  سلنیۆم  هەروەها  تێدایە. 
دانەوێڵەدا  ن��ان،  هێلكە،  دەری��ای��ی، 

دەست دەكەوێت.
2- ڤیتامینه کان دژە ژەهراویبوون

لە  یان  ماڵەوەیت،  لە  كە  كاتەی  لەو 
شۆفێری  یان  كاركردنیت،  شوێنی 
وەربگریت  سوود  پێویستە  دەكەیت، 
وەك  خۆراكی  م��اددەی  هەندێك  لە 
لیمۆی  تەماتە،  سپێناخ،  ك���ەرەوز، 
گەاڵی  پرتەقاڵ،  اللەنگی،  شیرین، 
.C سەوزی كاهوو كە پڕن لە ڤیتامین

هەروه ها خواردنی گەنم، ڕۆنی گیایی، 
بادام، زەیتوون، جگەر، سەوزەوات كە 
دەوڵەمەندن بە ڤیتامین E  پێویستە لە 

بیر نەكرێن.
ئەگەر ئیش و كارەكانتان وەهایە كە 
ئەم  بن،  ده ره وه دا  هەوای  لە  دەبێت 
ڤیتامینانە دەتوانن ڕێژەی ژەهراویبوونی 
هەوای  بە  مرۆڤ  ئالودەبوونی  هەواو 

پیس كەم بكاتەوە.
سەرچاوەی سەرەكی ڤیتامین D بریتییە 
كە  هێلكە  زەردێنەی  كەرە،  شیر،  لە 
خۆراكیەكانی  بەرنامە  لەناو  پێویستە 

دیكەدا بوونیان هەبێت.

پێویستە سێو بخورێ
ئ���ەو م�����اددە خ��ۆراك��ی��ان��ەی كە 
دەوڵەمەندن بە پكتین ڕێگری دەكەن 
و  پیسبوو  هەوای  هاتنەژوورەوەی  لە 
دژی  مرۆڤ،  لەشی  ناو  بۆ  ژەهراوی 
ناو  بۆ  دەب��ن  ژوورەوەی����ان  چوونە 
سییەكان.  بەتایبەتی  ناوەوە  بەشەكانی 
ل��ە ڕۆژێ��ك��دا  ی��ەك سێو  خ��واردن��ی 
بۆ  پیسبوو  هەوای  ڕێژەی  دەتوانێت 

كەم  م��رۆڤ  هەناسەدانی  ب��ۆری  ناو 
بكاتەوە، هەروەها پرتەقاڵ و شلیكیش 
پكتین  بە  بە هەمان شێوە دەوڵەمەندن 
و لە دابەزینی ڕێژەی هەوای پیسبوودا 

بەسوودن و ڕۆڵی خۆیان هه یه .

چ��ەوری  ك��ەم  شیرەمەنی 
بخورێتەوە

پێویستە  ب��وودا  ژەه��راوی  ه��ەوای  لە 
شیر،  زۆرت���ر  ڕێ���ژەی  ب��ە  هەمیشە 
ڕێژە  ئەو  بخورێتەوە.  دۆ  و  ماست 
كالیسیۆمەی  و  مەگنیسیۆم  و  فۆسفۆڕ 
دەستمان  شیرەمەنیانەدا  ل��ەو  ك��ە 
دەكەوێت هەموویان بە كەمكەرەوەی 
دادەنرێن  ژەه��راوی  ه��ەوای  ڕێ��ژەی 
و  كتوپڕ  جەڵتەی  داب��ەزێ��ن��ەری  و 
هەناسەدانن  کۆئه ندامی  له کاروه ستانی 
هەوكردنێك  جۆرە  هەر  لە  ڕێگرن  و 
بۆیە  ڕوودەدەن،  بەشانەدا  لەو  كە 
پێویستە خواردن و خواردنەوەیان زیاتر 

و زیاتر بكرێ.
دەبێتە  شیرەمەنییەكان  خواردنەوەی 
ه���ۆی ن���ەرم���ك���ەرەوەی گ����ەدە و 
هەناسەدان  ڕێڕەوەكانی  پاككەرەوەی 
پ��اش��ەڕۆش  ق��وڕگ و دەردان����ی  و 
بۆ  گونجاو  شوێنی  دەك��ات.  ئاسان 
سوودبەخش  بەكتریای  گەشەكردنی 
لە  دەبێت  باشیان  ڕۆڵی  كە  دەكاتەوە 
و  لەش  ئیشوكارەكانی  ڕێكخستنی 

كەمكردنەوەی هەوكردن تیایاندا.

كەمی كالسیۆم
كەمی  كێشەی  كە  كەسانەی  ئ��ەو 
لە  نزیكن  زیاتر  هەیە،  كالسیۆمیان 
كەسانی  لەچاو  و  ژەهراویبوونه وه 
دیكەدا. كانزاكان لە لەشی مرۆڤدا بە 
شێوەیەكی ورد چاودێری ڕێكخستنی 
و  دەك��ەن  لەش  جیاوازەكانی  بەشە 
لەش  تیایدا.  دەبێت  خۆیان  دەوری 
پێویستیەكی زۆری بە ئاسن و كالسیۆم 
هەیە، بوونی ئەو دوو کانزایه به تایبه تی 
لە چوونی  دەدات  ڕێگە  كەمتر  لەش 
هەوای ژەهراوی و پیسبوو بۆ ناو له ش.
كەمبوونەوەی  لە  ڕێگریكردن  بۆ 
بە  پێویستیەكی زۆری  كالسیۆم، لەش 
شیرەمەنی هەیە، چونكە شیرەمەنیەكان 

سەرچاوەی سەرەكیی كالسیۆمن بۆ ناو 
جەستەی مرۆڤ.

چەوری قەدەغەیە
تەواوەتی  بە  هەوا  كە  ڕۆژان��ەی  ئەو 
دەك��رێ،  پ��ێ  هەستی  و  پیسبووە 
تایبەتی  ب��ە  چ���ەوری  بەكارهێنانی 
چەوری ئاژەڵی و ڕووەكیی بەستوو، بە 
هەموو شێوەیەك قەدەغەیە. بەكارهێنانی 
هۆی  دەبێتە  چەورییانە  ج��ۆرە  ئ��ەو 
ڕۆژان��ەی  چاالكیی  كەمبوونەوەی 
جەستە و لە بیرچوونەوەی بەردەوامی 

ڕۆژانە دروست دەكات.
ه���ەروەه���ا خ���واردن���ی ه��ەن��دێ��ك 
چپس  وەك  دوكانەكان  خواردەمەنی 
مێشكی  لە  گازییەكان  خواردنەوە  و 
ل��ەوەش  جگە  و  بكە  دەر  خ��ۆت 
خۆراكی  ماددەی  هەندێك  خواردنی 
هۆكاری  بە  كاڵباس  سۆسه ج،  وەك 
كە  تیایاندا  كیمیایی  ماددەی  بوونی 
هەندێك  دروستبوونی  بۆ  هۆكارێكن 
جۆری شێرپەنجە بۆ ئەو كەسانەی كە 
لەو شارانەدا دەژین و هەوایان پیسە بە 

هیچ شێوەیەك دروست نییە.

سیر و پیاز بخۆ
سیر و پیاز و توور، هەرچەندە بۆنێكی 
بەاڵم  هەیە،  ناخۆشیان  و  ناڕەحەت 
گۆگردیان  پێویست  لە  زیاد  بڕێكی 
لەو  دەك��ات  پارێزگاری  كە  تێدایە 
بە  پەیوەستن  بەشانەی  و  کۆئه ندام 

هەناسەدان و قوڕگەوە.

فەرامۆش  ئاو  خ��واردن��ەوەی 
مەكە

یارمەتیدەری  زۆر  ئاوی  خواردنەوەی 
گورچیلەكان دەبێت بۆ ئەوەی خوێی 
زیادە لە لەشدا بكاتە دەرەوە و گەردە 
ماوەیەكی  ژەهراوییەكان  و  پیسبوو 

كەمتر لەلەشدا بمێننەوە.

كڕین لە دوكانی دەرەوە هەڵەیە
پیسه   ه��ەوا  كە  ڕۆژان��ەی  ئەو  نابێت 
لە  ك��ە  ب��ك��ڕرێ  میوە  شوێنانە  ل��ەو 
هەروەها  دان��اوە،  میوەكانیان  دەرەوە 
نەكڕرێ  شوێنانە  لەو  سەوزەواتیش 
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ناون،  لە دەرەوە دایان  نمایش  بۆ  كە 
واتە نابێت لەو شوێنانە بكڕرێ كە بۆ 
جوانكاری و پیشاندانی بەرهەمەكانیان 

لە دەرەوە دایان ناون.

فشار قەدەغەیە
سەرچاوەی  دەتوانیت  ئەوەنده ی  تا 
فشار و چاوەڕوانی لەسەر خۆت كەم 
كەمتر  كاتێكی  نموونە  بۆ  بكەرەوە. 
ئەگەر  و  بەرە  بەسەر  ترافیكەكان  لە 
كار  ت��ازەدا  پڕۆژەیەكی  لە  بڕیاریشە 
لەسەرت  فشار  دەزانیت  و  بكەیت 
لێ  وازی  ماوەیەك  بۆ  دەبێت  زیاتر 

بهێنە تا كاتێكی لەبار دێتە پێشەوە.

پشوو بدە
بكەن،  زیاتر  پشووتان  كاتەكانی 
نەهێڵن هیالكی بە هۆی كەمخەویەوە 
زۆرەوە  ئیشوكاری  ه��ۆی  ب��ە  ی��ان 
و  بێتاقەتی  ببێتە هۆی  بكەن  لێ  وات 

كه مبوونه وه ی چاالكی.

وەرزش لە ماڵەوە
پیس  هەوا  كە  ڕۆژانەی  لەو  لەوانەیە 
باخچە  و  پارك  بچیتە  نەتوانیت  بووە 
ئ��ەوەی  بۆ  وەرزش��ی��ەك��ان  شوێنە  و 
سییەكان پڕ بكەیت لە هەوای پاك و 
هەوڵ  کاتانه دا  له و  بۆیه  ئۆكسجین، 
وەرزش  داخ��راودا  شوێنێكی  لە  بدە 
شادیبەخش  هۆرمۆنی  بۆئەوەی  بكە 
 40 تا   30 بكات.  گەشە  لەشتاندا  لە 
دەقیقە وەرزش لە ڕۆژێكدا دەتوانێت 

بارودۆخی تۆ كەمێك باشتر بكات.

دژی  سروشتییه کان  دەرمانە 
ده رمانی  بە  ئ��ال��وودەب��وون 

تەنگەنەفەسی دەوەستنەوە
چاره سه ره   كارناسەكانی  و  دەرمانساز 
سروشتییەكان، هەندێك خاڵی گرنگی 
دەتوانێت  كە  دەخ��ەن��ەڕوو  ج��ی��اواز 
كاریگەری ئه رێنی و دروستی هەبێت 
هەوای  هه ڵمژینی  که مکردنه وه ی  بۆ 
ئه و  بەركەوتنی  چۆنییەتی  و  پیسبوو 
هه وایه بە مرۆڤ و بەتایبەتی لە سوڕی 
ماکه کانی  دابەشبوونی  و  خوێندا 

دواتریش  و  مرۆڤدا  جەستەی  لەناو 
هەناسەدان  کۆئه ندامی  بەهێزتركردنی 
و باشتركردنی سییەكان. دیارە پێویستە 
ئەوەمان لەبیر نەچێت كە ئەو كەسانەی 
تووشبوون بە نەخۆشی تەنگەنەفەسی و 
ئالودەبوون به  ده رمانه کانی، پێویسته بە 
سرووشتی  تایبەتیی  پزیشكی  ڕاوێژی 
ئه م چاره سه ره ، چونکه  بۆ  بجووڵێنەوە 
دەرمانانە  ئ��ەو  پزیشك  ب��ێ  ئ��ەگ��ەر 
ك��اری��گ��ەری  ڕه ن��گ��ه  بەكاربهێنن 
ئالودەبوون و ژەهراویبوونه که  لەسەریان 

زیاتر بێت. چاره سه ره كانیش ئه مانه ن:

ئاوی میوە بخۆرەوە
دەرمانییەكان،  میوە  و  گیا  لە  زۆرێك 
ئەو تایبەتمەندیانه یان هەیە كە هۆكاری 
و  پیسی  و  خڵتە  البردنی  بۆ  باشن 
و  ڕێ��ڕەو  ت��ەواوی  چاالکبوونه وه ی 
میوە  ئ��اوی  هەناسەدان.  بۆرییەكانی 
شێوەیەكی  بە  كە  دەدات  یارمەتیمان 
بۆ  باشترمان  جەستەیەكی  باشتر، 
و  خڵتە  دەرچوونی  ببێت.بە  دروست 
بەرگری  سیستەمی  جەستە،  لە  ژەهر 
هەناسەدان  و  دەبێت  بەهێزتر  لەش 
سییەكان  و  دەبێت  چاالكتر  و  كاراتر 
پوخت دەبێتەوە لەو هەوایەی كە بووەتە 
خواردنەوەی  لەش.  خراپبوونی  هۆی 
ئاوی میوەی سروشتی باشترین ڕێگەیە 
بۆ ئەوەی لە هەوای پیسبوو پاك ببینەوە.

سوپی سەوزەوات
نەخۆشیناسە  و  حەكیم  ب��ڕوای  بە 
كۆنەكان و ئێستاش، خواردنی سوپی 
سەوزەواتەكان لەپێش ژه می خواردن، 
به تایبه ت لەو ڕۆژانەدا كە هەوا تیایدا 
دابەزاندن  هۆی  دەبێتە  ب��ووە،  پیس 
چوونە  ڕێ���ژەی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  و 
ژوورەوەی هەوای پیس بۆ ناو لەشی 

مرۆڤ و که مکردنه وه ی زیانەكانی.
شۆربایە  جۆرە  ئەم  دروستكردنی  بۆ 
ناو  بكەیتە  س��ەوزەك��ە  دەت��وان��ی��ت 
خۆت  خواستی  بە  دواتر  و  قاپێكەوە 
گێزەر و شێلمی ڕنەكراو و وردكراوی 
تێ بكەیت و كەمێك »زرشك«یشی بۆ 

زیاد بكەیت و ئامادەی بكەیت.

هەنار و سێو
هەناسەدانەوە  ڕێگەی  لە  كە  ئێستا، 
سییەكان  ه��ەوای  هاوسەنگیی  ڕێ��ژەی 
ئالودەبوو  زیادەی  هەوای  و  تێكچووە 
جەستەمانەوە،  ناو  چووەتە  پیسبوو  و 
پێویست دەكات بۆ بەهێزكردنی جگەر 
و چاكسازی و پاككردنەوەی ئەم ئه ندامه 
و سی و ئه ندامه كانی دیكە، ڕۆژانە 2 
تا 3 پەرداخ لە گیراوەی ئاوی هەنار و 
ئاوی سێو بخورێتەوە تا بە هۆیەوە ببێتە 
باش  پاككەرەوەیەكی  نوێ و  هێزێكی 

بۆ ئەندامەكانی لەشمان.

بۆنكردنی گوڵی خۆش
ڕۆژانە كە هەوای دەوروبەرمان پیسە، 
و  جەستە  زیاتری  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ 
گەردێکی  هه ر  لە  خۆمان  سەالمەتیی 
پیس و ژه هراوی ناو هەوا، باش وایە 
بۆنی هەندێك گوڵی خۆش بكه ین، چ 
ده کرێ  ڕوێنراو   چ  خۆڕسک  گوڵی 
بۆ  وەربگرین  بۆنه کانیان  لە  س��وود 
و  جەستە  ئ��ارام��ی  و  ئ��اس��وودەی��ی 

مێشكمان.
لێكۆڵینەوە نوێیەكان ئاماژە بەوە دەكەن 
بۆنكردنی گوڵی سروشتی، دەبێتە  كە 
و  خوێن  فشاری  كەمبوونەوەی  هۆی 
ڕێگرتن لەو فشارانەی كە لە ڕێگەی 
پیسبوونی هەواوە تووشی مرۆڤ دەبن.
نەعنا ئارامكەرەوەی کۆئه ندامی 

هەناسەدان
خ���واردن���ەوەی ئ���اوی ن��ەع��ن��ا ی��ان 
باشترین  نەعناكە،  خودی  خواردنی 
لەناوبردنی  بۆ  و خواردنەوەیە  خۆراك 
هەناسەدان.  ڕێڕەوی  هەوكردنەكانی 
وایە  باش  بەكارهێنانەكەی،  چۆنییەتی 
و  بخورێتەوە  گه رمی  به   نەعنا  ئاوی 
بخورێتەوە،  لێ  پەرداخی   2 ڕۆژان��ە 
دەبێتە  ك��ەم  ماوەیەكی  دوای  ئەمە 
ڕێڕەوی  باشتركردنی  و  ئارامبەخش 
هەناسەدان و لەناوبردنی هەوای پیسبوو 

كە چووەتە ناو جەستەی مرۆڤەوە.

لە فارسییەوە: وه رزان ڕێکه وت
لە گۆڤاری)سیب سبز(-ژمارە)82(
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دانیشتوانی  ژمارەی  زیادبوونی 
گۆی زەوی لە جیهاندا بە گشتی و له  
دەوڵەتە تازە  پێگەیشتووەكاندا بەتایبەتی، 
پڕمەترسی   زەنگێكی  و  كارەسات  بە 

لە  زۆر  ژمارەیەكی  هه ربۆیه  دادەنرێ. 
ڕێژەی  كە  واڵتانەی  ئەو  دانیشتوانی 
زۆربوونیان بەرزە، داهاتیان زۆر نزمە و 
پیشبینییەكانی  هەژاریدان.  هێڵی  ژێر  لە 
ئاماژە  ڕوونی  بە  دانیشتوان  زیادبوونی 
دانیشتوان  گەشەی  مەترسییەكانی  بە 
مەترسییانەش  ئەو  جیهاندا.  لە  دەكەن 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  الی  نیگەرانی 
دروست  نێودەوڵەتییەكان  ڕێخراوە  و 
سااڵنەی  زیادبوونی  ئێستا  ك��ردووە. 
م��ەزەن��دە  ملیۆن   80 ب��ە  دانیشتوان 
 220 ڕۆژێ��ک  هەموو  وات��ە  دەك��رێ. 

خواردنە  چاوەڕێی  نوێ   دەمی  هەزار 
پێشووتردا  ڕۆژانی  نانخواردنی  لە  كە 
چ���اوەڕوان  وا  ن��ەب��وون!  لەگەڵماندا 
جیهان  دانیشتوانی   2025 تا  دەك��رێ 
بەرز بێتەوە  بۆ 8,1 و لە 2050 دا بێت 
بە 9,6. كە 97-ی ئەم زیادبوونەش لە 
و  ئەفریقا  و  ئاسیا  كیشوەری  هەر سێ  

ئەمریكای التیندا دەبێت. 
زەوی  گ��ۆی  دانیشووانی  كۆندا  لە 
ده ک��رد،  گ��ەش��ەی  هێواشی  ب��ە  زۆر 
زەوی  سەر  دانیشتوانی   1820 ساڵی 
ئەوەش  كەس.  ملیار  یەك  نەگەشتبووه  

زۆربوونی دانیشتوان
هێمن ئیبراهیم ئەحمه د
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و  م��رۆڤ  زانیارییه کانی  په ره نه سەندنی  هێشتا  هۆی  بە 
باڵوبوونەوەی نەخۆشی و مردنی زۆرەوە. لە ئێستادا بە هۆی 
مردندا و  فاكتەرەكانی  لە  بەسەر زۆرێك  زاڵبوونی مرۆڤه وه  
به  هۆی پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیاوە، دانیشتوان زۆر بەخێرایی 
 -1950 سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە  نموونە:  بۆ  دەكەن.  زیاد 
1987 ژمارەی دانیشتوانی گۆی زەوی لە 5‚2 ملیاره وه  بەرز 
لە  ئەو گەشەكردنە  ملیار كەس. كە 85%ی   5 بۆ  بووەتەوە 
بە  بووە  1999دا  ساڵی  بووە.  پێگەیشتووەكاندا  تازە  واڵتە 
شەش ملیار كەس و لە ساڵی 2010 گەیشتوەتە 6,840,423 
ئاماری مانگی شوباتی 2014  ژمارەی  ملیار و بە گوێرەی 
دانیشتوانی جیهان گەیشتوەتە 7,215,744 كەس. ئەوەی زیاتر 
دایكبوون  لە  ڕێژەی  که   ئەوەیە  كردووە،  ئاڵۆز  كێشەكەی 

زۆر بەرزترە له  چاو رێژه ی مردندا.
بابەتە  لە  یەكێك  ن���ۆزەدەدا،  س��ەدەی  دووەم��ی  نیوەی  لە 
به   ب���ووه   پ��ه ی��وه س��ت  زان��ای��ان،  ن��ێ��وان  جێناكۆكەكانی 
ژینگە  و  خۆراك  که می  و  دانیشتوان  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی 
بە گشتی. مشتومڕەكانی ئەم بوارە لە دوو جەمسەری دژ بە 
زۆربوونی  كە  وابوو  پێیان  هەندێک  دەبینیەوە  یەكدا خۆیان 
ژینگە،  لەسەر  هەڕەشەیە  بنچینەیی  سەرچاوەی  دانیشتوان 
گۆی  لەسەر  بژێوی  سەرچاوەكانی  سنوورداریی  هۆی  بە 
زانایانەی  لەو  یەكێكە  ماڵتۆس  تۆماس  نموونە  بۆ  زەوی. 
زیادبوونی دانیشتوانی بە مەترسی زانیوە بە هۆی تێورییەكەوە 
كردەوە.  ئاگادار  دانیشتوان  زۆربوونی  مەترسی  لە  جیهانی 
كە   وایە  پێی  ژی��اوە.  1766-1834دا  سااڵنی  لە  ماڵتۆس 
گەشەی دانیشتوان خۆراك تێدەپەڕێنێت و توانای مرۆڤ بۆ 
ئه و  بەرهەمهێنانی خۆراك.  توانای  لە  بەرزترە  وەچەخستنەوە 
بە شێوەی دووکه ڕه تی و ژمێرەیی گوزارشتی لەمە كردووە 
شێوەی  بە  مێژوو  درێژایی  بە  خۆراك  زۆربوونی  دەڵێت:  و 
ژمێرەیی 1-2-3-4-5 ... بووە، بەاڵم زۆربوونی دانیشتوان بە 

شێوەی دووکه ڕه تی بووە 32-16-8-4-2....
لە  زیاتر  كە  تێوریانەی  ئەو  دیارترین  لە  یەكێكە  ئەمە 
سەدوپەنجا ساڵ لەمەوپێش ئاییندەی مرۆڤایەتی لە مەترسیی 
زۆربوونی دانیشتوان ئاگاداركردووەتەوە. زۆرێك لە زانایانی 
زانستی  توێژینەوەی  كە  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  دیمۆگرافی 
زانایە  ئەم  پێكردووە.  دەستی  زانایەوە  لەم  دانیشتوان  لەسەر 
ئاییندەی مرۆڤایەتی و زۆربوونی خێرایی  ڕەشبینیانە سەیری 
دانیشتوانی كردووە. ئەگەرچی تووشی ڕەخنە و ناڕەزاییەكی 
زۆرهات لە سەروویانەوە سیرجۆن راسل، زانای كشتوكاڵی 
هەیە،  خۆراك  قەیرانی  كە  ناكرێ  نكوڵی  دەڵێت:  به ریتانی، 
سێیەكی  تەنیا  ئەوەشدا  لەگەڵ  برسێتی.  ئاستی  ناگاتە  بەاڵم 
خۆگەر  چێنراون،  ده شێن  كشتوكاڵ  بۆ  که   زەوییانەی  ئەو 
سێ   بەشی  ئەوا  بەكاربهێنین  زەوی  تەواوەتی  بە  توانیمان 

هێندەی دیکه ی مرۆڤ دەكات. 
هەیە  ماركس-مان  كارل  بۆچوونی  ماڵتۆس-دا  بەرامبەر  لە 
سەبارەت بە زۆربوونی دانیشتوان، كە ڕەخنە لە تێورییەكەی 
ماڵتۆس دەگرێ و  دەڵێت: لە هەر كات و شوێنێكدا برسێتی 
سیستەمی  لە  هه یه   ناته واوی  ئەوە  هەبوو  بوونی  هەژاری  و 
ئابوریی ئه و كۆمەڵگەیەدا نەك له  زۆربوونی دانیشتوانه که یدا. 
چونكە وەك پێویست سوود لە توانا مرۆییەكان وەرنەگیراوە، 
به ڵگه نه ویسته  و هەوێنی  دانیشتوان شتێکی  ئەگینا زۆربوونی 
گۆڕانكارییە. ماركس وای بۆ دەچێت كە بە هۆی نایەكسانی 
و  برسێتی  تووشی  جیهان  دانیشتوانی  نادادپەروەرییەوە  و 
هەژاری دەبن و دەڵێت: ڕاستە گەشەی دانیشتوان بەرهەمی 
خۆراك تێدەپەرێنێت، بەاڵم ئەمە بە هۆی خراپ دابەشكردنی 

دەرامەتەكانەوەیە نەک به  هۆی زیادبوونی دانیشتوانه وه .
بە بڕوای من ئەم قسەیه ی ماركس تا ڕادەیەكی زۆر ڕاستە، 
باشترین بەڵگە بۆ ئەمەش ئەوەیە كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمه ریكا و ئەوروپا 20%ی دانیشتوانی سەر زەوییان تیادایە، 
قۆرخ  زەوییان  ژێر  و  زەوی  سەر  بەرهەمی  80%ی  بەاڵم 
سەر  بچینەوە  سەرئەنجام  دەبێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  كردوە. 

تیۆرییه که ی ماڵتۆس و سنوورێك بۆ ئەو زۆربوونە دابنرێ.
پێشكەوتنی  و  گەشەكردن  سەرباری  گشتی  شێوەیەكی  بە 
سێیەكی  ئێستاش  تا  بەاڵم  تەكنۆلۆژیاوە،  ڕووی  لە  مرۆڤ 
دەناڵێنن.  برسێتییەوە  و  هەژاری  كێشەی  بەدەست  دانیشتوان 
بۆ نموونە واڵتی هیندستان 14% هەژاری و برسێتی پێكدێنێت 
لەسەر ئاستی جیهاندا. ئەوەی كێشەكەی زیاتر كردووە ئەوەیە 
كە تادێت ژمارەی دانیشتوانی زیاد دەكات، لەبەرئەوە كێشە و 

گرفتەكانیش تا دێت فراوانتر دەبێته وه . 
بۆمان  ك��ات  ئ��ەو  بكەین  خشتەیە  ئ��ەو  سەیری  ئەگەر 
هەیە  سەرسوڕهێنەر  جیاوازییەكی  چ  كە  دەردەك��ەوێ��ت 

لەنێوان ژیانی تاكێكی هیندستانی و ئەمریكیدا.

هندستان
ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكا
 10 هەر  بۆ  ژوور  ژم��ارەی 

210كەسێك
هەر  بۆ  پزیشك  ژم���ارەی 

10020120 كەسێك
ژمارەی ڕۆژنامەی ڕۆژانە بۆ 

8340هەر 1000 كەسێك
ژمارەی ڕادێو بۆ هەر 1000 

2750كەسێك
هەر  بۆ  ئۆتۆمبیل  ژم��ارەی 

10001390 كەسێك
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زۆرینه ی  كە  ئەوەیە  كردووە،  گەورەتر  كێشەكەی  ئەوەی 
ئاسیادا،  باشووری  و  خۆرهەاڵت  لە  جیهان  دانیشتوانی 
ڕووبەرێكدا  لە  هەنگ  شانەی  بۆتە  ئه مه   و  بوون  نیشتەجێ 
ب��ه اڵم  زه وی��ی��ە.  وشكانیی  ه��ه م��وو  ڕووب���ەری   30/1 ك��ە 
که چی  بەرفراوانە،  ڕووبەرەكەی  هەیە  دیکه ش  ناوچەی 
لەالیەكی  ئوسترالیا،  و  كەنەدا  وەك  كەمە  دانیشتوانەكەی 
هه یه ،  جیهاندا  دانیشتوانی  زۆربوونی  لە  نایەكسانی  دیکەوە 
بۆ نموونە ئەو دەوڵەتانەی كە ئێستا دەرامەتی زۆریان لەبەر 
دەستدایە ئەوانەن كە كەمترین ڕێژەی زۆربوونیان هەیە. وەك 
داهاتوودا زۆربوونی  20 ساڵی  لە  ئەوروپاییەكان، كە  واڵتە 
ئه مه   لەدایكبوونەوە،  كەمی  هۆی  بە  دادەبەزێت  سروشتیان 
باشوورە.  ئەمریكای  و  ئەفریقا  و  ئاسیا  واڵتانی  پێچەوانەی  
دەستدایە،  لەبەر  ژیانیان  كەمی  پێداویستیی  و  خۆراك  كە 
ده زانین  بەرزدایە.  ئاستێكی  لە  دانیشتوانیان  گەشەی  كەچی 
و گوزەرانێكی  بار  لە  باشور  ئەمریكای  دانیشتوانی  زۆربەی 
لەوانە  ناژین و بە دەست برسێتیی گشتییەوە دەناڵێنن،  باشدا 
واڵتی  چەندین  و  ئیكوادۆر  و  شیلی  و  بەرازیل  باكووری 
سنوورێك  نییە كە  بەوە  باوەڕیان  بنەڕه تدا  لە  دیکه . چونكە 
بۆ زاوزێ  دابنرێ. واڵتی چین سەرەڕای ئەوەی كە خەڵكی 
لە  ب��ووە  سەركەوتوو  باش  ڕادەیەكی  تا  ب��ەاڵم  ناڕازییە، 
خۆنەزۆك  و  منداڵ  یەك  پالنی  كە  زاوزێ   بۆ  سنووردانان 
ڕابردوودا  له   ئەمەش  ڕێكخراوە.  یاساش  بە  و  هەیە  كردن 
به  ببێت،  منداڵیان  یەك  تەنیا  كە  كردووە  خەڵكی  لە  وای 
و  دایک  له سه ر  دووه م  منداڵی  بۆ  زیاتر  باجی  بوونی   هۆی 

باوک به  ڕێژه ی 5%ی باج لە دەرامەتەكەیان وەردەگیرێ. یان 
له ده ستدانی کاری حکومی ئه گه ر كارمەندی حكومەت بێت 

و منداڵی دووه می ببێت. 
ناودەبرێ.  دانیشتوان  تەقینەوەی  بە  دانیشتوان  گەشەی  ئێستا 
ڕووی  لە  زەوی  سەر  كەوتووەتە  زۆر  پەستانێكی  چونكە 
پیسبوونی ژینگە و باڵوبوونەوەی برسێتی و هەژاری و كەمیی 
نیشتەجێبوون... هتد.  ئاوی خواردنەوە و شوێنی  سەرچاوەی 
دانیشتوان  ئەم زۆربوونە خێرایەی  بە هەموو شێوەیەك   واتە 
شێوازی ژیان لەسەر گۆی زەوی دادەڕمێنێت. بەپێی یاسای 
ڕێكخراوی خۆراكی جیهانی نزیكەی 2ملیار كەس هەن لە 
بەگشتی  هەیە.  خۆراك  ئاسایشی  بە  پێویستیان  كە  جیهاندا 
دەتوانین بڵێن ئاییندەی مرۆڤایەتی و ژینگەی سەر زەوی لە 
دەرامەتەكانی  چونكە  مەترسیداردایە،  هەڕەشەیەكی  بەردەم 
بێسنورەی  زۆرب��وون��ە  ئ��ەو  ل��ەب��ەردەم  س��ن��وردارن  زەوی 
بۆ  پلەیەك  هەر  بگاتە  پیشەسازی  شۆڕشی  جا  دانیشتواندا، 
ئه و  پێداویستیی  ئەو  ناتوانێت  نوێ .  دەرامەتی  بەكارهێنانی 

ملیارەها مرۆڤە پڕ بكاتەوە.

سەرچاوەكان:
- جوگرافیا و پەیوەندییە سیاسییە نێودەوڵەتیەكان. د.محه مه د 
ئەحمه د عه لی  تالیب،  تۆفیق  عه بدولغەنی، وەرگێڕانی ج�ەزا 

ئەحمه د، سلێمانی 2005.
د.فه وزی  سه محە،  عه بودە  د.موسا  دانیشتوان،  - جوگرافیای 
عەبدسهاونە، وەرگێڕانی هیوا ئەمین شوانی. بێ  ساڵی چاپ 

كردن.
له بیب،  د.عه لی  ناجێگیر،  و  دانیشتوان جێگیر  - جوگرافیای 

وەرگێرانی سەعید بەشیر خەرپانی، چاپی دووەم، 2010.
وهیبە.  محه مه د  د.عه بدولفه تاح  دانیشتوان،  جوگرافیای   -

وەرگێرانی گەرمیان محه مه د ئه حمه د. سلێمانی 2012.
- ئەنترۆپۆلۆژیای دانیشتوان. نامەی ماسته ری دكتۆر محه مه د 

شوانی، 2013 هەولێر.
- بڕوانە لەم بابەتە لەم لینكەی خوارەوەیە. بۆ پێشبینیەكان و 

هەندێک وردەكاری دیکه .
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9 1 8 8 - -p a g e s / 0 7 6 7 6 c 2 3 - f c 6 1 4 1 6 7

e9c819c7f968
دانیشتوان  ژمارەی  سەعات  بە  سەعات  سایتە  ئەم  بڕوانە   -

حساب دەكات لە جیهاندا.
http://www.worldometers.info/ar -

سیرجۆن راسل، زانای 
كشتوكاڵی به ریتانی، 
دەڵێت: نكوڵی ناكرێ كە 
قەیرانی خۆراك هەیە، بەاڵم ناگاتە 
ئاستی برسێتی. لەگەڵ ئەوەشدا 
تەنیا سێیەكی ئەو زەوییانەی که  
بۆ كشتوكاڵ ده شێن چێنراون، 
خۆگەر توانیمان بە تەواوەتی زەوی 
بەكاربهێنین ئەوا بەشی سێ  هێندەی 
دیکه ی مرۆڤ دەكات
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ت��وان��س��ت��ە گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی��ە 
سەرەكیی  بنەمایەكی  بە  سرووشتییەكان 
گەشتوگوزار  گەشەكردنی  و  پەیدابوون 
دادەنرێن، بۆیە بەبێ  بوونی ئەم توانستانە، 
ئاسان نییە چاالكیی گەشتوگوزاری پێش 
و  ج��ی��اوازی  و  هەمەجۆری  بكەوێت. 
لەیەكنەچوونی شێوەی شوێنه کانی ڕووی 
كە  فاكتەرانەن  ئەو  گرنگترین  لە  زەوی 
توانای سه رنجڕاكێشانی گه شتیار و گرنگی 
و بەها گەشتوگوزارییەكانی هەر ناوچەیەك 

بەرزدەكاتەوە .

بە هۆی زۆری و جۆراوجۆریی گرنگیی 
هەریەك لەم توانستانە، بەجیا لە گرنگی و 
له م  یەكێك  هەر  بایەخی گەشتوگوزاری 

باسانه  دەدوێین كە بریتین ل��������ە: 
دەرامەتی  جوگرافی،  شوێنی  تۆبۆگرافیا، 
ئاو، که شی ناوچه که ، ڕووەكی سروشتی 
باسی  به   كێوی.  باڵندەی  و  ئ��اژەڵ  و 

تۆبۆگرافیا ده ست پێده که ین.

یه که م: تۆبۆگرافیا 
مەبەست لە تۆبۆگرافیا شێوە جیاوازەكانی 
)دەشت،  وەك  دەگرێتەوە،  زەوی  ڕووی 
 )1( ش��اخ��ەك��ان(  گ��ردۆڵ��ك��ە،  دۆڵ، 
ڕووەك��ان��ی  نزمی  و  ب��ەرزی  ه��ەروەه��ا 
ڕەهەندە  لە  یەكێك  بە  زەوی   ڕووی 
كە  دادەن���رێ  سروشتییەكان  ژینگەییە 
لە  دەبینێت  گ��ەورە  و  گرنگ  ڕۆڵێكی 
بزاڤی  پەرەسەندنی  و  گەشتیار  ڕاكێشانی 
گەشتوگوزار )2(، هەمانکات فرەجۆری و 

هەمەچەشنە لە دیمەنە سەرنجڕاكیشەكانی 
گرنگە  گەشتیاری  بۆ  كە  زەوی  سەر 
وەرزێكەوە  لە  جیاوازی  بوونی  لەگەڵ 
گەشتیاری  م��اوەی  دیكە  وەرزێكی  بۆ 
زیاتردەكات، چونكە ناوچە شاخاوییەكان 
لە  بەرزیان  بە هۆی  هاویندا   لە وەرزی 
به   گەرمیان  پلەی  دەریاوە  ڕووی  ئاستی 
نزمی دەمێنێتەوە و جیاوازن لە ناوچەكانی 
باشترین  بە  كە  دەورووب��ەری��ان  دیكەی 
لە  دادەن��رێ��ن،  گەشت  هاوینە  شوێنی 
وەرزی زستانیشدا بە هەمان شێوە ناوچەی 
كە  دەبارێت  لێ  زۆری  بەفری  شاخاوی 
ئەمەش یەكێكە لە فاكتەرەكانی ڕاكێشانی 

گەشتیاران بۆ ناوچەكە.
سەبارەت بە ناحیەی سەركەپكان لەڕووی 
چیا  ناوچەی  دەكەوێتە  تۆبۆگرافیەوە 
كوردستان،  هەرێمی  ئاڵۆزەكانی  پێچ 
و  باكوور  بەشەكانی  ناوچەیە  ئەم  كە 
باكووری خۆرهەاڵتی هەرێمی كوردستان 

توانستە جوگرافییە سروشتییە 
گەشتوگوزارییەكانی ناحیەی سەركەپكان 

ئا : دانا كەریم*
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ناوچەیە  ئەم  چیاكانی  كە  دەگرێتەوە، 
سەخت و سەركەشن و پێچەكانیان توند و 
لێژییان كووڕه و بە بەرزی زۆر ناسراون، 
كە بەرزیان لەنێوان 1500 - 3500 مەترە 

لە ئاستی ڕووی دەریاوه )3(. 
ئەو زنجیرە چیایانەی كە دەكەونە سنوری 
شێوەیە  بەم  دەتوانین  لێكۆڵینەوە  ناوچەی 
بیانخەینە ڕوو. لە بەشی باكوورەوە دەورە 
دراوە بە چیای بێتڕخێن كە  2524 مەتر 
بەرزە لە ئاستی ڕووی دەریاوه، هەروەها 
چیای كارۆخ كە  2560 مەتر بەرزە. بەشی 
خۆرهەاڵتیشی چیای بێرمكەیە كە 2514 
كێوە  چیای  درێژبووەوەی  و  بەرزە  مەتر 
ڕەشە و ناحیەی سەركەپكان جیادەكاتەوە 
ناحیەی  كەواتە  ناودەشت.  ناحیەی  لە 
تۆبۆگرافیەكەی  سروشتی  سەركەپكان 

مۆركێكی شاخاوی بەسەریدا زاڵە )4(.
ناحیەی  بایەخی  و  گرنگی  ئ���ەوەی 
ڕووی  لە  ك��ردووە  زیاتر  سەركەپكانی 
دیمەنی  ب��وون��ی  گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی��ەوە، 
جیاوازی  و  سەرنجڕاكێش  و  سروشتی 
لە شێوەكانی ڕووی زەوی كە  گەورەیە 
ڕێڕەوی  و  چیاكان  لە  دەبینێتەوە  خۆی 
و  بەرتەسك  دۆڵە  و  دەربەند  و  تەنگ 
قووڵەكان وەك، )دۆڵی دۆڵە ڕەقە، دۆڵی 
بوونی  هەروەها  شاورێ (،  دۆڵی  پڵنگان، 
پاك  ژینگەیەكی  و  فێنك  ئاووهەوایەكی 
و  كارێز  و  كانیاو  زۆری��ی  و  هێمن  و 
سەرچاوەی ئاوی كە هەموو ئەم فاكتەرانە 
بوون بە بنەمایەكی گەشتوگوزاری گرنگ 
بە  گونجاویان  و  زۆرباش  دەرفەتێكی  و 
ببێتە  تا  بەخشیوە  لێكۆڵینەوەکه  ناوچەی  
گەشتوگوزاری  ناوچەیەكی  و  مەڵبەند 
پڕبایەخ و دڵڕفێن لەسەر ئاستی ناوچەكە 
وەرزی  لە  بەتایبەتی  دەورووبەریشی،  و 

گەشتوگوزاریدا.
بەرزی و نزمی ناوچەی لێكۆڵینەوە دابەش 

دەبێت بەسەر دوو بەش: 
یەكەم/ ناوچەی شاخاوی 

هەرچەندە دەستنیشان كردن و بەكارهێنانی 
ناوچە شاخاوییەكان بە مەبەستی چاالكیی 
بەاڵم  تازەیە،  دیاردەیەكی  گەشتوگوزار 
بەخێرایی گەشەی كردووە و لە ڕۆژگاری 
گەشتوگوزاریەكانی  نەخشە  لە  ئەمڕۆدا 
جیهاندا دەردەكەوێت كە زۆربەی ناوچە 
هەوارگە و گەشتوگوزارییەكان دەكەونە 

بارەیەوە  لەم  شاخاوییەكانه وه ،  ناوچە 
كە  دەك��ەن  ب��ەوە  ئاماژە  سەرچاوەكان 
ڕێژەی بەكارهێنانی گه شتیارییانه ی ناوچە 
واڵتە  ئەزموونی  بەپێی  شاخاوییەكان 
لە  زیاترە  دووئەوەندە  پێشكەوتووەكان 
دەریاكان.  كەنار  بەكارهێنانی  ڕێ��ژەی 
ناوچە  بە  بایەخدانەش  و  گرنگی  ئەم 
كە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  شاخاوییەكان 
زستاندا  و  هاوین  وەرزی  ه��ەردوو  لە 
چاالكی  بۆ  وەردەگ��ی��رێ  لێ  سوودیان 
لە هاویندا سەیرانگا  گەشتوگوزاری، كە 
و هاوینەهەواری قەشەنگ و دڵگیرن و لە 
زستانیشدا بۆ ئەنجامدانی وەرزشی گەڕان 
لێ  سوودیان  بەفر  لەسەر  خلیسكان  و 

وەردەگیرێ. 
لەم سۆنگەیەوە  دەتوانین  گرنگیی ناوچە 
گەشتوگوزارەوە  لەڕووی  شاخاوییەكان 

بەم شێوەیە بخەینەڕوو:
توانایەكی  شاخاوییەكان  ناوچە   -1
گەورەیان  زۆر  سروشتی  گەشتوگوزاری 
هەرێمێكی  ببنە  كردووە  وای  كە  تێدایە 
گ��ەش��ت��وگ��وزاری��ی گ��رن��گ، ب��ە هۆی 
شاخاوییەكان  ن��اوچ��ە  دەوڵ��ەم��ەن��دی��ی 
دیمەنە  و  دی���اردە  ل��ە  ف��رەج��ۆری��ی  ب��ە 
ناوچە  زەوی،  ڕووی  سروشتییەكانی 
بە  سەركەپكان  ناحیەی  شاخاوییەكانی 

هۆی لەباری ئاووهەواو 
دی��م��ەن��ی ن�����اوازە و 
لە  س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش 
و  تۆبۆگرافییەكەی 
سەرچاوەی ئاوی، بۆتە 
دروستبوونی  ه��ۆی 
هاوینەهەوار  چەندین 
و سەیرانگای قەشەنگ 
ل��ەوان��ە  دڵ��ڕف��ێ��ن  و 
سازگار،  »سەیرانگای 
ناوچەگەشتوگوزاری 
ڕەش،  كانیە  دێمان، 
چاكی بن سوڵی، بۆتێ  
گ���واڵن، ب��ەردان��گ��ە، 
بێردبی(  قەاڵسەیدە، 

.)5(
دەوڵ��ەم��ەن��دی��ی   -2
شاخاوییەكان  ناوچە 
بە ڕووپۆشی ڕووەكی 
گژوگیا(  و  )دارستان 

مەڵبەندەكانی  دیكە  ئ��ەوەن��دەی  ك��ە 
قەشەنگتر  و  جوانتر  گەشتوگوزاری 
كردووە. وەك ئاشكرایە گەشتیار هەمیشە 
ب��ەالوە خۆشتر و  ن��اوچ��ەی س��ەوزای��ی 
پەسەندترە لە ناوچەی وشك و ڕووتەنی. 
بۆتە  ڕووەكیە  پۆشاكە  ئەم  هەمانكات 
پەناگەیەك بۆ حەوانەوەی ژیانی چەندین 
وەك  كێوی،  باڵندەی  و  گیانەوەر  جۆر 

)دۆڵی پڵنگان و دۆڵە ڕەقە(.
3- ناوچە شاخاوییەكان خاوەنی ئاووهەوای 
وەرگرتن  سوود  بۆ  گونجاون  و  فێنك 
و دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی س��ەرچ��اوەك��ان��ی 
ه��ەردوو  لە  سروشتی  گەشتوگوزاری 
وەرزی »هاوین« و »زستان«دا، كە ئەمەش 
فاكتەرێكی بەهێزە بۆ كێشکردنی گەشتیار 
چونكە  گەشتوگوزارییەكان،  ناوچە  بۆ 
گەشتیار  ئارەزووەكانی  و  خولیا  و  حەز 

زۆر و جۆراو جۆرن. 
دووەم: ناوچەی دۆڵەكان  

دۆڵ:  بریتییە لە زەوییەكی نزم و تەنگەبەر 
كە هەردووالی بەرزاییە، ئەم بەرزاییەش 
یان  زەوی  توێكڵی  چەمانەوەی  هۆی  بە 
و  دات��اش��راون  زۆرەوە  بارانی  هۆی  بە 
بە  بوون  بەشە چاڵەكان  دروستبوون، كە 
چیا  بە  بوون  قۆقزەكانیش  بەشە  و  دۆڵ 
سەركەپكان  ناحیەی  بە  سەبارەت   ،)6(
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ناوچەی  لە  پێكرد  ئاماژەمان  پێشتر  وەك 
هەرێمی  ئاڵۆزەكانی  پێچ  و  سەخت  چیا 
بواری  ئەمە  هەڵكەوتووە،  كوردستان 
ڕەخ���س���ان���دووە ك��ە چ��ەن��دی��ن دۆڵ��ی 
بە  و  بگرێت  لەخۆ  ق��ووڵ  و  درێژبۆوە 
بە  دۆاڵن���ەش  ئ��ەم  دەوڵەمەندیی  ه��ۆی 
گەشتوگوزارییەكان،  سروشتییە  بنەما 
زەمینەیەكی گونجاویان فەراهەم كردووە 
ناوچەیەكی  لێكۆڵینەوە وەك  ناوچەی  كە 
سەرنجڕاكێش  و  گرنگ  گەشتوگوزاری 

دەربكەوێت.
گرنگترین دۆڵەكانی ناحیەی سەركەپكان 

بریتین ل����ە: 

1- دۆڵی پڵنگان: 
باكووری  بەشی  دەكەوێتە  دۆڵ��ە  ئ��ەم 
دۆڵێكی   شێوەی  سەركەپكان،  ناحیەی 
درێ��ژ ب��ووەوەی وەرگ��رت��ووە  لە بەشی 
باكووری خۆرهەاڵت دەورەدراوە بە چیای 
كێوەڕش، لە بەشی باكووری خۆرئاواشەوە 
دەورە دراوە بە چیای ماكۆك، درێژی ئەم 
 2 وپانییەكەشی  كیلۆمەترە    9-7 دوڵە 
و  سەیرانگا  چەند  دۆڵە  ئەم  كیلومەترە، 
لەوانە  لەخۆدەگرێت  گەشتیاری  ناوچەی 

)نۆرە، كەڕەك، شێخەمیر(  )7(.

2- دۆڵی دۆڵە ڕەقە: 
ئەم دۆڵە بە دۆڵێكی قووڵ و درێژ ناسراوە، 
گوندی  خۆرهەاڵتی  بەشی  دەكەوێتە 
»پڵنگان«ه وه ، لە گوندی پڵنگانەوە دەست 
گوندی  هەتا  درێژدەبێتەوە  و  پێدەكات 
خەزێنە لە بەشی باكوور، درێژی ئەم دۆڵە 
هۆی  بە  دۆڵە  ئەم  كیلۆمەتر،   4 دەگاتە 
بوونی  هەروەها  سروشتەكەی،  جوانی 
سەرچاوەی  و  كارێز  و  كانی  چەندین 
ئاوی، چەندین هاوینەهەوار و سەیرانگای 
ب��ەن��اوب��ان��گ��ی ت��ێ��دا ه��ەڵ��ك��ەوت��ووە كە 

گرنگترینیان سەیرانگای دێمان- ە، )8(. 

3- دۆڵی شاورێ : 
باكووری  بەشی  دەكەوێتە  دۆڵ��ە  ئ��ەم 
سنوری  سەركەپكان  ناحیەی  خۆرئاوای 
دەست  سۆرەبنەوە  گوندی  لە  دۆڵە  ئەم 
مێدێرە  پێدەكات هەتا گوندی گواڵن و 
درێ��ژ دەب��ێ��ت��ەوە، درێ���ژی ئ��ەم دۆڵ��ە 5 

دۆڵە  دۆڵی  لە  پانییەكەشی  و  كیلۆمەترە 
بایەخە  هۆی  بە  دۆڵە  ئەم  زیاتره.  ڕەقە 
گەشتوگوزارییەكەیه وه ، چەندین سەیرانگا 
و ناوچەی گەشتیاری لەخۆگرتووە، لەوانە 
ناوەزینان،  وەرت��ێ ،  زینوی  )سەیرانگای 
مامەنتك، زینوی ئەستێرۆكان، مێرگەسور، 

گاوبار، كانیەڕەش ئاوی بەردی(  )9(.
كەواتە لەژێر ڕۆشنایی ئەم باسەی سەرەوە 
ئەم  بڵێین  دەتوانین  ڕوو،  خستمانە  كە 
لەڕووی  سەركەپكان  ناحیەی  دۆاڵن��ەی 
بایەخێكی  و  گرنگی  گەشتوگوزارەوە 
زۆریان بە ناوچەكە بەخشیوە، كە گرنگی 
وەك  دۆاڵن��ەش  ئەم  دەستنیشانكردنی  و 
ناوچەیەكی گەشتوگوزاری لەم بنەمایانەدا 

خۆی دەبینێتەوە:
پلەی  ئاووهەواوە  لەڕووی  ئەم دۆاڵنە  أ- 
گەرمی شیاویان هەیە بەتایبەتی لە وەرزی 
هاویندا، كە پلەی گەرمیی ئەم دۆاڵنە نزمە 
و گەشتیار هەست بە ئارامی و حەوانەوەی 
جەستەیی و دەروونی دەكات بە بەراورد 

بە ناوچەكانی دیكە. 
ب- دەوڵەمەندی و هەمەجۆریی ئەم دۆاڵنە 
بە ڕووەكی سروشتی كە بە شێوەی چەند 
دارستانی  وەك  دەردەكەوێت،  پشتێنەیەك 
و  ڕووب��ار  كەنار  دارستانی  وچ��ڕ،  ب��ەرز 

چەمەكان.
سەركەپكان  ناحیەی  دۆاڵن��ەی  ئەم  ج- 
دەوڵەمەندە بە سامانی ئاوی بۆ ئەنجامدانی 
چ��االك��ی��ی��ە وەرزش��ی��ی��ەك��ان ل��ەالی��ەن 
دێمان  ڕووب���اری  وەك  گەشتیارانەوە، 
وەرزشی  ئەنجامدانی  بۆ  بەكاردێت  كە 

مەلەوانی و ڕاوەماسی.
 د- بنەمایەكی دیكەی گەشتوگوزاری كە 
لەم دۆاڵنەدا بەدی دەكرێت بوونی ئاژەڵ و 
باڵندەی كێوییە بەتایبەتی گورگ، ڕێوی، 
كەروێشك، كۆتر، سوێسكە، پۆڕ، ڕیشۆڵە، 
بەهێزەكانی  فاكتەرە  لە  یەكێكە  ئەمە  كە 
بۆ  ڕاكێشانی گەشتیاران  بۆ  گەشتوگوزار 

ئەم دۆاڵنە. 
كەواتە لە كۆتایی ئەم باسەدا دەگەینە ئەو 
ڕاستییەی كە ناحیەی سەركەپكان بە هۆی 
جیاوازیی گەورە و بەرچاو لە هەمەچەشنی 
زەوی  ڕووی  ڕووەكانی  هەمەجۆری  و 
ڕاكێشانی  بوونی سەرچاوەی جیاوازی  و 
و  سەرنجڕاكێش  دیاردەی  و  گەشتیاری 
لە  دیاردەكان  نزیكیی  هەروەها  ن��اوازە، 

یەكدییه وه ، سەرجەم ئەم فاكتەرانە دەرفەت 
و زەمینەیەكیان بۆ ناوچەكە ڕەخساندووە 
و  سەرهەڵدان  توانستی  باشترین  ببێتە 
لە  گەشتوگوزار  چاالكیی  پێشكەوتنی 

ناوچەكەدا. 
پەراوێزەكان: 

التخطیط  مشهدانی،  ابراهیم  خلیل   -
السیاحی، جامعة المستنصریة، بغداد،1989 

،ص159. 
- د.جزات وفیق طالب، المقومات الطبیعیة 
اقلیم  في  القومي  الالمن  الجیوبولتیكیة 
االسترایجیة،  للدراسات  مركز  كردستان، 

السلیمانیة، 2005،ص335. 
كوردستان،  باشوری  غەفور،  عەبدواڵ   -
مەڵبەندی كوردۆلۆجی، چاپخانەی ڕەنج، 

سلێمانی،2008،ال28 . 
شیكردنەوەیەكی  شەفیق،  پشتیوان   -
لە  دانیشتووان  دابەشبوونی  بۆ  شوێنی 
كۆلێژی  ماستەر،  نامەی  ڕانیە،  ق��ەزای 
زان��س��ت��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان، زان��ك��ۆی 

كۆیە،2008،ال130. 
و  س��ەی��ران  نەقشبەندی،  د.ئ����ازاد   -
برایەتی،  سەنتەری  كتێبی  گەشتوگوزار، 

ژمارە3، هەولێر، 1999،ال258. 
- كامەران تاهیر سەعید، لێكۆڵینەوەیەك لە 
تیشك،  چاپخانەی  هەرێمی،  جوگرافیای 

چاپی یەكەم، سلێمانی،ال 30. 
- خالید قادر محەمەد، ناساندنی شاری ڕانیە، 
چاپخانەی سەردەم، سلێمانی،2010،ال38. 

سەركەپكان،  ناحیەی  بەڕێوەبەرایەتی   -
دەست  بە  زان��ی��اری  كارگێڕی،  بەشی 

نوسراو،2011/11/11.
سەركەپكان،  شارەوانی  فەرمانگەی   -

زانیاری بە دەست نوسراو،25 /2011/8.

سەرچاوەكان:
شیكردنەوەیەكی  شەفیق،  پشتیوان   -1
لە  دانیشتووان   دابەشبوونی  بۆ  شوێنی 
كۆلێژی  ماستەر،  نامەی  ڕانیە،  ق��ەزای 
كۆیە،  زانكۆی  كۆمەاڵیەتیەكان،  زانستە 

2008، ال131.
2-  وزارە الدفاع، القوات المسلحة العراقیة، 
كویسنجق،  خرائط  العسكریة،  المساحة 

بمقیاس 1:100000، 1987.  
* چاالكوانی بواری ژینگە
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چەمكی پەروەردەی ژینگەیی
سەاڵح عەبدول محسین عەجاج 
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بە  ژینگەیی  پ����ەروەردەی 
ئه ویش  كراوە،  پێناسە  شێوەیەك  چەند 
ئەو  بۆ  تێڕوانین  ج��ۆری  گوێرەی  بە 
و  پ��ەروەردە  چەمكی  بەپێی  و  چەمكە 
چەمكی  و  الیەكەوە  لە  ئامانجەكانی 
هەندێك  بۆ  دیكەوە،  لەالیەكی  ژینگە 
پ��ەروەرش��ی��اران دەرك��ەوت��ووە كە  لە 
الیەنی  هەردوو  بە  ژینگە  توێژینەوەی 
تەنیا  س��روش��ت��ی��ی��ه وه ،  و  زی��ن��دەگ��ی 
دەستبەردەكات،  ژینگەیی  پەروەردەی 
وایە  پێیان  دیكە  هەندێكی  لەكاتێكدا 
چەمكە  ل��ەو  ژینگەیی،  پ���ەروەردەی 
و  تێدەپەڕێت  ژینگە  بەرتەسكەی 
و  گشتگیرترە  و  قووڵتر  پرۆسەیەكی 
پەروەردەییە  پڕۆسەیەكی  وای��ە  پێیان 
و  ئاڕاستە  بەهاو  پێكهێنانی  ئامانجی  بە 
پسپۆری و زانیاری پێویست بۆ تێگەیشتن 
كە  ئاڵۆزەكان  پەیوەندییە  زانینی  و 
ئادەمیزاد و شارستانێتییەكەی ده به ستێته وه  
فیزیاییه وه .  و  زیندەگی  دەوروبەری  بە 
پاراستنی  مسۆگەرێتیی  په روه رده یه   ئه م 
سەرچاوە ژینگەییه سروشتییەكان ڕوون 
بەكارهێنانیان  پێویستی  و  دەك��ات��ەوە 

ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  ب��اش  شێوه یه کی  بە 
ئادەمیزاد  و مسۆگه رکردنی ژیانێكی پڕ 
ڕێز و بەرزكردنەوەی ئاستی گوزەرانی 

ژیان.
ئه م  پێناسه ی  وا  دی��ك��ە،  ك��ەس��ان��ی 
هەوڵێكی  ك��ە  ده ک���ه ن  پ���ه روه رده ی���ه  
که   ئ��اڕاس��ت��ەك��راوە،  فێركارییانه ی 
پێكهێنانی  و  ناسین  ئامانجەکه ی 
پەیوەندی  تێگەیشتنی  بۆ  زانیارییەكانه 
لە  ژینگەكەی،  و  مرۆڤ  نێوان  ئاڵۆزی 
ڕۆشنبیری،  كۆمەاڵیەتی،  ڕووه کانی 
تا  سروشتییەوە،  و  بایۆلۆژی  ئابوری، 
بتوانێت  و  بێت  ئاگادار  گرفتەكان  لە 
و  چاكکردنەوە  لەسەر  ب��دات  بڕیار 
پێناو  لە  كێشەكان،  چارەسەركردنی 
باشتركردنی ژیان و خێزان و كۆمەڵگا 

و جیهان.
ژینگەیی  پ��ەروەردەی  پراکتیزه ییانه ش، 
پڕۆسەیەكی  كە  دەك��رێ  پێناسە  وا 
پەرەپێدانی  ئامانجی  بە  پەروەردەییه 
و  جیهان  و  دانیشتووان  الی  هۆشیاری 
وروژاندنی  گشتگیرانه  شێوه یه کی  به  
هاوبه شێتییانه  ناسینی  تاکه کانه  بایەخی 
زانیاری  پێدانی  بە  ئەویش  ژینگەوە.  بە 
و پەرەپێدانی ئارەزوو و ئاڕاستەکردنیان 
تاكەكەسی  كاری  له  شارەزاکردنیان  و 
پێناوی چارەسەركردنی  له   به كۆمەڵ،  و 
و  هه نووکه ییه کان  ژینگەییە  گرفتە 
نوێی  گرفتی  ڕوودانی  لە  دوركەوتنەوە 

ژینگەیی. 
و  زانیاری  پێدانی  ده ڵێت؛  جاد  مونا 
ڕاستییە دەربارەی خوو و نەریت و باوە 
بە  ژینگە،  پاکڕاگرتنی  بۆ  ئه رێنییه كانی 
بەها  و  ئاڕاستە  به ده ستهێنانی  و  قوتابیان 
پسپۆڕییە  گەشەپێدانی  و  ژینگەییەكان 
كۆمەاڵیەتییەكانه، بەمەش كەسایەتییەكی 
ئه رێنیی كۆك لەگەڵ ژینگە دێتەكایەوە، 
شێوەیەكی  بە  که  ده بێت  که سێک  یان 
لەگەڵ  مامەڵە  هۆشیارانە  و  دروس��ت 
دەوروبەری خۆیدا  ژینگەیی  سسیستمی 
بكات لە میانەی تێگەیشتنی ئەو شتانەی 
سروشتێكی  لە  دەكەنەوە  جیا  ژینگە 
ئاڵۆز لە ئەنجامی كارلێك لە نێوان الیەنە 

بایۆلۆژی و سروشتی و كۆمەاڵیەتی و 
ڕۆشنبیرییەكانیدا.

پێناسەی  شێوەیە  ب��ەم  "ئه لنه جدی" 
پ������ەروەردەی ژی��ن��گ��ەی��ی دەك���ات: 
و  ت��اك  ه��ۆی��ه وه   ب��ه   ک��ه   پڕۆسەیەكە 
دەكرێن  ئاشنا  ژینگەكەیان  بە  كۆمەڵ 
كارلێك  وێرای  دەكرێنەوە.  هۆشیار  و 
فیزیایی  و  بایۆلۆژی  ڕەگ��ەزه  لەنێوان 
ڕۆشنبیرییەكاندا.  و  كۆمەاڵیەتی  و 
بەنرخ  زانیاریی  پێدانی  لەوانەش  جگه 
بە  ی��ان  پسپۆرییه،  و  ش��ارەزای��ی  و 
بەڕێوەبردن كە ڕێگای كاریان بۆ ئاسان 
لە  ك��ۆم��ەڵ،  بۆ  چ  ت��اك  بۆ  چ  بكات 
لە  ژینگەدا  كێشەكانی  چارەسەركردنی 
ئەم  پێویستە  هه روه ها  داهاتوودا.  ئێستاو 
ته نیا  نەك  بێت  ڕێنیشاندەر  پەروەردەیە 
بۆ ڕەفتاری خەڵكی، بەڵكو بۆ ڕەفتاری 
بڕیارەكانی  بە  چونكە  بەرپرسەكانیش، 
كاریگەریی  و  دەگۆڕرێ  ژینگە  ئەوان 

لەسەری دروست دەبێت. 
محەمەد سابر سەلیم بەم شێوەیە پێناسەی 
بۆ  ڕێكخراوە  پڕۆسەیەكی  دەك��ات: 
شارەزایی  و  ئاڕاستە  بەهاو  پێكهێنانی 
پەیوەندییە  تێگەیشتنی  بۆ  پێویست 
ئاڵۆزەكان كە مرۆڤ و شارستانێتییەكەی 
و  ژینگەکه یه وە  به  ده به ستێته وه   بە 
پەیوەسته  و  بڕیاری گونجاو  وه رگرتنی 
بە چەشنی ژینگەکه  و چارەسەركردنی 
لە  ڕێگرتن  و  هەنووكەییەكان  كێشە 

دەركەوتنی كێشەی ژینگەیی تازە.

ڕەگەزەكانی پەروەردەی ژینگەیی
و  پ��ێ��وان  و  تێبینیكردن  تاقیكاری: 
تۆماركردن و لێكدانەوە و ڕاڤەی دیاردە 

ژینگەییەكان بە شێوەیەكی بابەتیانە.
چۆنییەتی  بە  هەستكردن  تێگەیشتن: 

كاری سیستمە ژینگەیییەكان.
بەڕێوەبردن: زانینی چۆنییەتی كاركردن 
لە گروپەكاندا تا دەگاتە ڕوودانی شتی 
خەماڵندنی  چۆنییەتی  و  دیاریكراو 
چۆنییەتی  و  گردكردنەوە  و  داهاتەكان 

جێبەجێكردنیان.
هەڵبژاردنی  لە  بەتوانایی  ڕەفتارەكان: 
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بەرامبەر  هۆشیار  و  دروست  ڕه فتاری 
كارلێك  لە  كۆمەاڵیەتی  گەشەپێدانی 
لەگەڵ ژینگەکه دا و چۆنییەتی هەڵبژاردنی 
ئامانج  لەگەڵ  بگونجێت  كە  ڕێگایەك 
لە  ڕێز  هەمانكاتیش  مرۆڤدا،  بەهای  و 

ئامانج و بەهای كەسانی دیكە بگیرێ.
لەبەر  ژینگە  ڕێزگرتنی  جوانكارییەكان: 
الیه ن  له   ژینگە  بەكارهێنانی  و  خۆی 
و  بەهرە  و  هونه ردۆستان  خۆشنووسان 

هێنانەدی ئامانجە بااڵكانی مرۆڤ.
هەسته کان،  به  گەشەدان  پابەندبوون: 
و  كەسێتی  به   گرنگیدان  بە  ئه ویش 
بەرامبەر  لە  بەرپرسیارێتی  هه بوونی 
مرۆیی  كۆمەڵگەی  خۆشگوزەرانیی 
ئامادەكاری  دوات��ر  پێكەوە،  ژینگە  و 
ب��ۆ ب��ەش��داری��ك��ردن ل��ە پ��ڕۆس��ەی 
لە  ه��ەر  كێشەكان  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
تا كۆتایی، سەرەڕای گرانیی  سەرەتاوە 

ڕووبەڕووبوونەوە و سه رنه که وتنه کان.
گ��ش��ت��گ��ی��ری: ه��ۆش��ی��ارک��ردن��ه وه ی 
خوێندکاران لە سروشتی داتاگۆڕینه وه  و 
ناساندیان بە یه کتری و گۆڕینه وه یان بە 

شێوەیەكی گشتی.

بنەماكانی پەروەردەی ژینگەیی
پایتەختی  تەبلیسی  ك��ۆن��گ��رەی  ل��ە 
كە  جاران  سۆڤیەتی  یەكێتی  جۆرجیای 
لە ساڵی1977 بەسترا، بنەما بنچینەییەكانی 
كران  دەستنیشان  ژینگەیی،  پەروەردەی 

كە ئەمانەن:
لێی  ڕووەكانییەوە  هەموو  لە  ژینگە 
تەكنۆلۆژی،  سروشتی،  دەكۆڵرێتەوە؛ 
مێژوویی،  ڕۆشنبیری،  سیاسی،  ئابوری، 

ڕەوشتی و جوانی. 
پێویستە پڕۆسێسی پەروەردەی ژینگەیی 
درێژایی  بە  بێت  بەردەوام  پڕۆسەیەكی 
ژیان چ لە سیستمی پەروەردەی واڵت و 

چ له  ده ره وه ی سیسته مه که دا. 
لقێكی  تەنیا  به  ژینگەیی  پ��ەروەردەی 
سوود  بەڵكو  نییە،  زانست  لقه کانی 
وه رده گرێت لە ناوەڕۆكی هه ر زانستێك 
تێڕوانینێكی  پێكهێنانی  بۆ  زانستەكان  لە 

گشتگیر و هاوسەنگ. 

لەسەر  پێداگری  ژینگەیی  پ��ەروەدەی 
گ��رن��گ��ی ه��اری��ك��اری ن��اوخ��ۆی��ی و 
لە  دەكاته وه   نێودەوڵەتی  و  نەتەوەیی 
دووركەوتنەوە لە گرفتە ژینگەییەكان و 

چارەسەركردنیان. 
فێرخوازەكانی  ژینگەیی  پ��ەروەردەی 
دەك��ات  فێر  تەمەنەكاندا  هەموو  لە 
ژینگە  بۆ  گونجاویان  په رچه کرداری 
و  هەبێت  لەسەری  زانیارییان  و  هه بێت 
وێڕای  بكەن.  گرفتەكانی  چارەسەری 
گرنگیدان بە سااڵنی یەكەم له  ناساندنی 

ژینگه دا.
هان  فێرخوازان  ژینگەیی  پ��ەروەردەی 
دەدات تاكو ڕۆڵیان هەبێت لە پالندا به  
پێی پسپۆرییەكان و ڕەخساندنی دەرفەت 
وپەسەندكردنی  بڕیاردان  له   کامیان  بۆ 

ئەنجامەكانیان. 
په روه رده ی ژینگه یی هاوكاری ده کات 
و  ژینگەییەكان  گرفتە  دۆزینەوەی  له  

هۆكارەكانیان. 
بیركردنەوەی  لەسەر  ده کات  پێداگری 
ورد و شارەزابوون لە چارەسەری كێشە 

ژینگەییە ئاڵۆزەكان.
پەروەردەی ژینگەیی، ژینگەی فێركردنی 
ناساندنی  لەگەڵ  بەكاردێنێ  جیاواز 
زۆر  و  گونجاو  فێركارییانه ی  ڕێگای 
وێرای  فێركردن،  و  ژینگە  ناساندنی  بۆ 
و  زانستییه کان  چاالكییە  بە  گرنگیدان 

چاالکیی مه یدانی.
زۆر پێویستە هەموو بەرنامەكانی خوێندن 
هاوكاری  قوتابخانە  چاالكییەكانی  و 
بكەن  ژینگەیی  پەروەردەی  پەرەپێدانی 
چونکه  وردەكارییەكانیەوە،  هەموو  بە 
له م ڕێگه یه وه  ده کرێ زانیاری و چەمك 
ئاشنا  قوتابی  بە  زانستییەكان  ڕاستییە  و 
زانیاری  و  ئاڕاستە  بەهاو  یان  بكرێن، 

دەربارەی ژینگە پێكبهێنن. 
تاکڕه وی  سه روه ریی  كەمكردنەوەی 
ژینگەدا،  ب���واری  بەرنامەڕێژیی  ل��ه  
لێ  پێچەوانەی  ئەنجامی  ڕەنگە  چونكە 
کاتانه ی  ئه و  تایبه ت  به   بكەوێتەوە، 
له خۆ  ڕێنمایی  و  ئامۆژگاری  شێوازی 

ده گرێ.

زانستییەكان  لێكۆڵینەوە  نزیككردنەوەی 
لە  ژینگه  خوێندنی  بەرنامەكانی  و 
یەكدی، بۆ زیاتر كارابوونی پەروەردەی 

ژینگەیی. 
لە  زانستی  ئاڕاستەیەكی  هێنانەدیی 
جێبەجێكردنی  و  پراکتیزه كردن  میانی 
مه یدانییانه ی چەمك و بەهاو زانیارییەكان، 
تا قوتابی چ بە تیۆری و چ به  پراکتیکی 

فێریان ببێت.

گرنگیی پەروەردەی ژینگەیی  
پەروەردەییەكان  توێژینەوە  زۆرینەی 
پرسیارێك  وەاڵمی  ئ��ەوەدان  هەوڵی  لە 
بۆ چی؟  پەروەردەی ژینگەیی  بدەنەوە: 
پاساوانەی  لەم  پرسیارەش  ئەم  وەاڵمی 

خوارەوەدا خۆی دەبینێتەوە:
زیادبوونی گرفتە ژینگەییەكان و له گه ڵ 
که   ئاڵۆزبوونیان  زیاتر  کات  تێپه ڕینی 
بایەخدانی زیاتری به  ژینگه ی بە دوای 

خۆیدا هێناوە. 
تیغێکی  تەكنۆلۆژی  و  زانستی  شۆڕشی 
لەالیەكەوە  م��رۆڤ  ئاڕاستەیە،  دوو 
لەالیەكی  وەرگ��رت��ووە،  لێ  س��وودی 
دی���ك���ەوە دووچ�����اری م��اڵ��وێ��ران��ی��ی 
ژینگەیی  كێشەی  بەمەش  ك���ردووە. 
هاتووه .  به رهه م  لێوه   مەترسیداری  زۆر 
هه ڵبه ته  مرۆڤ خاوەنی داهێنانی زانستی 
بووه تە  زیاتر  ئه مه ش  و  تەكنۆلۆژییە  و 
ژینگە.  كێشەکانی  په یدابوونی  هۆی 
ئەو گرفتانە دەریان خستووە كە مرۆڤ 
بۆیە  ژینگەیە،  گرفتی  یەكەمین  خۆی 
ئاڕاستە  هەوڵەكان  دەكات  پێویست  وا 
مرۆڤ  پەروەردەکردنی  بەرەو  بكرێن 
ژینگەیی.  پ��ەروەردەی��ەك��ی  بە  خ��ۆی 
پاساوی دیكە  ئەمە سەرەڕای كۆمەڵێك 

لەوانەش:
ژینگەیی  ب���اری  بیرهێنانه وه ی   -1
شوێنی  و  ڕێ  گرتنی  و  هه نووکه یی 
پەیوەندییە  به  پ���ەرەدان  بۆ  پێویست 
ئه رێنییه کان لە نێوان مرۆڤ هاوژینه کانی 
مرۆڤ و هه موو ڕەگەزە ژینگەییه کانی 
به   ئاشنابوون  زیاتر  بۆ  دەوروب���ەری 
ش��ارەزای��ی م���رۆڤ و ف��راوان��ب��وون��ی 
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دەركەوتەکانی  ناسینی  ب��وارەك��ان��ی 
گشتی،  بە  تەكنۆلۆژیا  و  پیشەسازی 
هه روه ها شاره زابوون له  كارگه ریی ئه م 
تایبەتمەندیەكانی  و  ژینگەییانه   گۆڕرانه 
و چۆنێتیی ته شه نه سه ندنی بۆ ناوچه کانی 

ده وروبه ری.
2- پێویسته تاکه کانیش ئاشناییان هه بێت 
له  ناسینی په روه رده ی ژینگه یی که  لەو 
میانەیەوە تێبگەن ئەركیان چییە و چۆن 
خۆراک و پێداویستی و ئاو فه راهه م بکه ن 
و خۆیان له  ئاڵۆزیی گۆڕانه کانی که ش 
مرۆڤ  چونکه  بکه ن،  ش��اره زا  هه وا  و 
و  ده ک��ه ن  یه ک  له   کار  زۆر  ژینگه  و 
کاریگه ریی له سه ر یه ک به  جێ ده هێڵن.

ئامانجەكانی پەروەردەی ژینگەیی 
چین؟

ناسینی  ژینگه یی  په روه رده ی  له   ئامانج 
هۆی  به   ده ستکه وتێکه   و  پێکهات  هه ر 
هه ر هه وڵێکه وه  که  له  بوارێکدا ده درێ 
تاوه کو لێیه وه  ڕێنماییه کان وەربگیرێن. 

بوارە  هەموو  لە  ژینگەیی،  پ��ەروەردەی 
پێویستی  زیاتر  دیکه   پەروەردەییه کانی 
دیاریكردنی  و  ڕوون  ئامانجی  ب��ە 
نەزانراوەكان هەیە. زۆر جار ئه م پێکهات 
ئامانجه کانیان  ی��ان  ده ستکه وتانه  و 
الیەنه   که   چەشنێك  بە  هەمەجۆرن، 
هەستی و پسپۆری و کاردانه وه کانیشیان 
بەدەستهێنانی  لێی  ئامانج  که   بگرێتەوە. 
جۆرێک  به   پسپۆڕییه،  بەهاو  و  زانیاری 
گرفتە  چ���ارەس���ەری  ب��ت��وان��ێ��ت  ک��ه 
مامه ڵه یه کی  له گه ڵ  بكات  ژینگەییەكان 
کامڵ و ته واوی ژینگە و ڕه گه زه کانی. 
چەمكی  له   تێڕوانین  جیاوازیی  به اڵم 
هەر  ژینگەیی جۆراوجۆره .  پەروەردەی 
پەروەردەی  ئامانجەكانی  ده کرێ  بۆیه 
ژینگەییش جیاواز بن به  جیاوازی ڕا و 
كۆمەڵگەكان. هه ر بۆیه چەندین هەوڵی 
هه رێمیی  و  ناوخۆیی  و  نێودەوڵەتی 
دیاریکردنی  مه به ستی  بۆ  جۆراوجۆر 
له   ژینگه یی  پ��ه روه رده ی  ئامانجه کانی 

ئارادایه.

دیاریکردنی
ئامانجەكانی پەروەردەی ژینگەیی
لە  تاكەكان  یارمەتیدانی  هۆشیاری: 
هۆشیاری  و  هەستیاری  بەدەستهێنانی 
و  گرفت  ناسینی  و  ت��ەواو  ژینگەیی 

كێشەكان.
بۆ  تاكەكان  یارمەتیدانی  زان��ی��اری: 
هەمەجۆر  ئەزموونی  بەدەستهێنانی 
تێگه یشتنی بنه ڕه تی له  ژینگە و كێشە و 

گرفتەكانی.
كۆمەڵ  و  تاك  یارمەتیدانی  ڕایەكان: 
دوایه کی  زنجیرەی  بەدەستهێنانی  لە 
وێڕای  سروشت،  بایەخه کانی  و  بەها 
هاریكاریی  بۆ  هۆکاره کان  دۆزینه وه ی 
كارا بۆ ئاساییكردنه وه  و پاراستنی ژینگە.
بۆ  تاكەكان  یارمەتیدانی  پسپۆرییەكان: 
بەدەستهێنانی پسپۆری لە دەستنیشانكردن 
گرفتەكانی  و  كێشە  چارەسەركردنی  و 

ژینگە.
و  تاك  بۆ  هەل  پێویسته   هاوكاریكردن: 
دەستخستنی  بۆ   بڕه خسێنرێ  كۆمەڵ 
له سه ر  بڕیاردان  بۆ  پێویست  زانیاری 
بە شێوەیەك  چارەسەركردنی كێشەكان، 
وه ک  هاوكاریكردن  بۆ  پێبدرێ  بواریان 
لە  بەرپرسیارن  و  هاواڵتین  که   ئەوەی 
كۆمەڵگەی  بەرێوبردنی  و  پالندانان 

دیموكراسی.
یارمەتیدانی تاك و کۆمه ڵ له به دەستهێنانی 
چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  پێویست  ش��ارەزای��ی 
باشترکردنی  و  ژینگەییەكان  كێشە 

بارودۆخه کانی ژینگە.
پێكهێنانی ڕای گونجاو له سه ر ژینگە، ئەم 
تێكەڵكردنی  بە  پێویستی  پێكهێنانانەش 
زانیارییە پیشەییەكان و هەستی تاكەكان 

هەیە.
"روشدی ته عیمه " پێی وایە پەروەردەی 
تاكەكانە  یارمەتیدانی  ئامانجی  ژینگەیی 

لەسەر: 
و  ڕوون  تێگەیشتنێكی  بەدەستهێنانی 
ئاشكرا كە مرۆڤ بەشێكە لە سیستمێك 
و لێی جیانابێتەوە و پێكدێت لە مرۆڤ 
و  سروشتی  ژینگەی  و  ڕۆشنبیری  و 
توانای  م��رۆڤ  و  زیندەگی  ژینگەی 

سیستمەدا  لەو  پەیوەندییەكان  كە  هەیە 
بگۆڕێت. 

و  ق��ووڵ  تێگەیشتنێكی  بەدەستهێنانی 
كە  ژینگەییەكان  گرفتە  بۆ  گشتگیر 
ڕووبەڕووی ڕەگەزی مرۆیی دەبنەوە لە 
سروشته وه   ڕووی  له   چ  کاتێکدا،  هه ر 
چۆنییەتی  و  بایۆلۆژییه وه   ڕووی  له   چ 
ئەم  چارەسەركردنی  لە  بەشداریكردن 

گرفتانە. 
بە  لەسەر  کۆمه ڵ  و  تاك  یارمەتیدانی 
بۆ  پێویست  ش��ارەزای��ی  دەستهێنانی 

چارەسەركردنی كێشە ژینگەییەكان. 
ژینگەی  لەسه ر  پێكهێنانی ڕای گونجاو 
سروشتی و ژیان كە وا لە تاک ده کات 
لە  بكات  بەشداری  خۆی  ح��ەزی  بە 
و  ژینگەییەكان  كێشە  چارەسەركردنی 
ئاڕاسته ی  به   خۆیان  ڕەفتاری  گۆڕینی 

گونجاو ڕووەو ژینگە. 
هەندێك لە پسپۆران پێیان وایە پەروەردەی 
ژینگەیی مەبەستی هاوكاریكردنی تاك و 

کۆمه ڵه لەسەر دەستخستنی: 
هەموو  لەسەر  هۆشیاری  هۆشیاری؛   -
پێكهاتەكانی ژینگە و هه ر گرفتێک که  

پێیانه وه  پەیوەسته.
و  بنچینەیی  تێگەیشتنی  زان��ی��اری؛   -
که   گرفتێک  هه ر  و  ژینگە  لە  ت��ەواو 
پێوه ی پەیوەسته، یان په یوه سته به ڕۆڵی 
مرۆڤه وه  له  وه رگرتنی بەرپرسیارێتی خۆ 

به  به رپرسیار زانین.
و  كۆمەاڵیەتی  بەهای  ناسینی  ڕا؛   -
ژینگە،  بە  گرنگیدان  بۆ  بەهێز  هەستی 
چاالکی نواندنی بەگوڕو چاالك و کارا 
و  ژینگە  پاراستنی  لە  بەشداریكردن  بۆ 

چاره سه رکردنی کێشه کانی.
چارەسەركردنی  لە  پسپۆری  -پسپۆری؛ 

گرفتە ژینگەییەكان. 
ت��وان��ای  هەڵسەنگاندن؛  ت��وان��ای   -
ژینگەیی  شوێنە  و  ڕێ  هەڵسەنگاندنی 

وپەروەردەییەكان.
بە  كردن  هەست  پێکردن؛  به شداری   -
بەرپرسیارێتی بەرامبەر كێشەكانی ژینگەو 
دەستپێشخەریی کردنی كاری گونجاو بۆ 

چارەسەركردنی ئەم كێشە و گرفتانە.
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مەبەستی پەروەردەی ژینگەیی
هەندێك پێیان وایە پەروەردەی ژینگەیی 
بخات  پێش  جیهان  دەدات  ه��ەوڵ 
گرنگیی  بە  هەست  زیاتر  دانیشتووان 
زانیاری  و  بكەن  گرفتەكانی  و  ژینگە 
پابەندبن  و  هەبێت  یان  ش��ارەزای��ی  و 
بۆ  کۆمه ڵ  و  تاك  چاالكی  و  كار  بە 
هەنووكەییەكان  كێشە  چارەسەركردنی 
و بەرگرتن لە دەركەوتنی کێشه ی نوێ.
ژینگەیی،  پ������ەروەردەی  زان��ای��ان��ی 
بۆ  دەگەڕێننەوە  ژینگه یی  پ��ه روه رده ی 
لەسەر  مرۆڤ  كاریگەری  فراوانبوونی 
ژینگە به هۆی پێشكەوتنی تەكنۆلۆژییه وه  
كە بۆتە هۆی دەركەوتنی چەندین كێشە 
جاردا  یه که م  له   جۆرێک  به  گرفت  و 
له   پاشانیش  لە مرۆڤ دەكەن،  هەڕەشە 
تێکچوونی ژینگەکەی. له نموونەی ئەو 
گرفتانەش: پیسبوونی ژینگە و نه توانینی 
و  بەبیابانبوون  س��ه ری��دا  به   زاڵ��ب��وون 

تێكچوونی هاوسەنگی سروشتی.
هەروەها لە كۆڕ و كۆبوونەوەكاندا ئه وه  
هۆكاری  تاكە  كە  كراوەتەوە  دووپات 
سەرەكیی كارا بۆ پەرەدان به هۆشیاری 
بەدەستهێنانی  و  قوتابیان  الی  ژینگەیی 
ژینگەیی  ڕەفتاری  و  ژینگەییەكان  بەها 
گونجاو، ئه وه یه  که پەروەردەی ژینگەیی 
فێربوونی  بەرنامەكانی  ن��او  بخرێتە 
كۆك  هه مووان  هەروەها  و  گشتییه وه  
هۆشیاركردنەوەی  بایەخی  لەسەر  بوون 
لە  گ��ەل��ه ک��ان،  تاكەكانی  س��ەرج��ەم 
هۆشیاركردنەوەی  و  تەمەنەكان  هەموو 
بە  چاوخشاندنەوە  و  بەردەوام  ژینگەیی 

بەرنامەكاندا بە شێوەیەكی گشتی.
دابینكردنی  دەروازەك���ان���ی  ناسینی 
پرۆگرامەكانی  لە  ژینگەیی  پەروەردەی 

خوێندندا:
1- دەروازەی ئاوێته یی )فره لق(: لێرەدا 
دیاریكراو  ژینگەیی  بابەتێكی  چەند 
خوێندنی  پرۆگرامی  هەندێك  لەگەڵ 
ئاسایی یان ناوه ڕۆکه کانیان لێك دەدرێن 
ئه م  هۆی  به   دەدرێ��ن،  گرێ  پێکه وه  
پرۆگرامەكانی  ده ک��رێ  ده روازه ی���ه وه  
ژینگەییه کان  چەمکه  ب��ە  خوێندن 

دەوڵەمەند بكرێن.

خوێندن:  یەكەكانی  دەروازەی   -2
بابەتە  یەكەیەك  وەك  دەروازەی��ەش  ئەم 
لێرەدا  دەكات،  چارەسەر  ژینگەییەكان 
دیاریكراودا  ماوەیەكی  لە  یەكەیە  ئەو 
ڕەهەندەكانییەوە،  هەموو  بە  دەخوێنرێ 

كۆمەاڵیەتی و ئابوری و سروشتی.
3-  دەروازەی تایبەتمەندییە بەناو 
تەواوكارییەكان:  و  یەكداچووەكان 
وەك  ژینگەیی  پ���ەروەردەی  لێرەشدا 
سەربەخۆ  خوێندنی  پرۆگرامێكی 
دەخوێنرێ، هەروەك بابەتەكانی دیكەی 
و  خوێندن  پالنێكی  لەهەر  خوێندن، 

پ��ەروەردەی  ڕێبازه کانی  تێكەڵكردنی 
که   خوێندندا  بەرنامەكانی  لە  ژینگەیی 
سێ الیەن بگرێتە خۆی، ئه وانیش بریتین 
لە فێركردن دەربارەی ژینگە و فێربوون 
لەپێناوی  فێركردن  و  ژینگە خۆیه وە  لە 

ژینگە.
و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  دەروازەی   -4

دەوڵەمەندكردنی پرۆگرامەكان:
لە ئامانجەكانی ئەم دەروازەیە نیشاندانی 
تەكنۆلۆژیا  و  زانست  نێوان  پەیوەندیی 
و كۆمەڵگە و ژینگەیە، لێرەدا دەرفەت 
بۆ فێرخوازان دەڕەخسێت ڕاهێنان لەسەر 
بڕیار بكەن سەبارەت بە ژیانی ڕۆژانە و 

ئایندەی كۆمەڵگا.

5- دەروازەی چەمکكاری: چەمک واتا 
هاوبەشەكان  ڕەگ��ەزە  جیاكردنەوەی 
ی��ان  هەڵوێستێك  چ��ەن��د  ل��ەن��ێ��وان 
ڕاستییەكدا و بە شێوەیەكی ئاسایی ئەم 
ناونیشانێك  یان  ناوێك  جیاكردنەوەیە 
ناوەڕۆكی  لێرەدا  دەستەوە،  بە  دەدات 
گشتییە  چەمكە  دەربارەی  پرۆگرامەكە 
پشتی  بڕبڕەی  تاکو  دەبێت  بنەڕەتیەكان 

بەرنامەی ژینگەیی پێك بهێنێت.

پەروەردەی  شێوازەكانی  و  ڕێگە 
ژینگەیی:

- بەكارهێنانی شێوازی چیرۆكئامێز:
و  بەسەرهات  و  چیرۆك  به  دەك��رێ 
بەتایبەتیش  بكرێن،  باس  زانایان  كاری 
ئەوانەی باس لە پەیوەندی خۆشەویستی 
که   ل��ه وه ی  سروشت  لە  ڕێزگرتن  و 
گەشەی  ه��ۆی  دەبێتە  كە  تیایدایە، 
پەرەسەندنی  و  ژینگەیی  هۆشیاری 

ڕه فتاری ژینگەیی گونجاو.
و  گفتوگۆ  و  ی��اری  بەكارهێنانی   -

نمایش:
کێشه   پێشبینی  ڕێگایه  ب��ه م  ده ک��رێ 
كە  ب��درێ��ن  نیشان  ژینگه ییه کانیش 
لەسەر  هه یه   ڕاستەوخۆیان  كاریگەری 

بەرژەوەندیی تاك.

پێویسته  هەل بۆ تاك و كۆمەڵ 
بڕه خسێنرێ بۆ  دەستخستنی زانیاری پێویست بۆ 
بڕیاردان له سه ر چارەسەركردنی كێشەكان، بە 
شێوەیەك بواریان پێبدرێ بۆ هاوكاریكردن وه ک 
ئەوەی که  هاواڵتین و بەرپرسیارن لە پالندانان و 
بەرێوبردنی كۆمەڵگەی دیموكراسی
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كێشەكان:  چارەسەركردنی  شێوازی   -
خۆی بوونی کێشه  واتا بوونی ناڕازیبوون 
كێشەش  بوونی  هۆكاری  گ��رژی.  و 
ڕێگر  بوونی  بە  هەستكردنە  ب��ەزۆری 
جا  ئامانجه کان.  بە  گەیشتن  بەردەم  لە 
به   کێشه کان  چاره سه ری  هەنگاوەكانی 

شێوه یه کی زانستی بریتین له : 
دیاریكردنی كێشە.

لەسەر  دات��ا  و  زانیاری  كۆكردنەوەی 
كێشەكە.

و  دات��اك��ان  و  زان��ی��اری  پۆلێنكردنی 
هەڵسەنگاندنییان.

هەڵبژاردنی ڕێگەچارەیه ک.
هەڵسەنگاندنی ڕێگه  چاره که .

وه ک  بارودۆخه کان:  له   لێكۆڵینەوە   -
چاودێریی قوتابییه ک بۆ هەر زیندەوەرێك 
یان  خۆیدا،  سروشتییەكەی  ژینگە  لە 
لێكۆڵینەوەی  یان  لەوەڕگا،  گۆڕرانی 
بۆ  بوار  كە  ژینگەییەكان  كاریگەرییە 
تاكەكان دەڕەخسێنی لە بابەتێكدا قووڵ 

ببنەوە.
كۆمەڵ:  بە  كاری  فێربوونی  -شێوازی 
شێوازێكە گەشە بە هۆشیاری و نەریتی 
ژینگەیی دەدات و قوتابی بە شێوەیەكی 
كۆمەاڵیەتیدا  كارێكی  لە  ڕاستەوخۆ، 
ڕێز  هۆیەوە  ب��ەو  دەك��ات،  ب��ەش��داری 
كەسایەتیی  بەرپرسیارێتی  و  خۆی  لە 
دەگرێت، وەك بەشداریکردن لەالبردنی 
له پڕكردنەوەی  یان  و  خاشاك  و  خۆڵ 

چاڵ و زۆنگاوی پیسدا.
گەشت  ژینگەیی:  وسەردانی  -گەشت 
چاالكییەكی  ژینگە،  شوێنێكی  ب��ۆ 
دەرەوەی  لە  ئامانجە  بینینی  و  پالنئامێزه 
ژووری خوێندندا، به مه  قوتابی شارەزایی 
بە  ناتوانێت  كە  دێنێت  بەدەست  وه ها 
بە  ئاسایی  خوێندنی  وانە  شێوازەكانی 

دەستی بهێنێت.
گرنگترین  ع��ه ب��دول��ره زاق"  "م��ه ه��ا 
لەم  ژینگەیی  پ��ەروەردەی  شێوازەكانی 

چەند خاڵەدا دیاری كردووە:
بە  زانیارییەكان  خستنەڕووی  نمایش:   -
هۆی ئاسانكارییه كەوە تا وه رگر بتوانێت 

و  بگات  تێی  و  بیبینێت  و  بیبیستێت 
ڕەهەندەكانی كێشەکه  بناسێت.

بەرنامەیەكی  ئ��ەم��ەش  خ��وێ��ن��دن:   -
پێشكەشكردنی  ب��ۆ  ت��اك��ەك��ەس��ی��ە 
زانیارییەكان لە میانی بابەتی چاپكراو كە 

بیرۆكە و زانیاری ژینگەیی تێدایە.
-ن��م��وون��ە وەرگ���رت���ن: ن��م��وون��ەك��ان 
تەواو، هەروەها  ڕاستەقینەی  لە  بەشێكن 
شێوە  ت���ەواوی  بەرجەستەكردنێكی 

ڕاستەقینەكان.
ئەمەش  ك��ۆم��ەڵ:  ب��ە  گفتوگۆی   -
ئاڵوگۆڕی بیرۆكە و تێڕوانینەكانە لەنێوان 

تاكەكان و پسپۆڕاندا.
- وێنەی فێركاری: وه ک نەخشە و تابلۆ 

وێنەی جۆراوجۆر.
پێكردن  ب��ەش��داری  پ��ی��ادەك��ردن:   -
شانۆگەرییەك  پێشكەشكردنی  ل��ە 
بە  توانا  و  وزە  كە  گۆرانییه ک  ی��ان 
و  ش��ارەزاب��وون  ب��ۆ  دەبەخشێت  ت��اك 
نوێیەكان  چەمكە  دووپ��ات��ب��وون��ەوەی 
پڕۆسەی  لە  بەشداریكردن  لەمیانەی 

پەیوەندیكردندا. 
و  تەكنۆلۆژیا  و  زانست  دەروازەی   -
نێوان  پەیوەندیی  هەوڵدەدات  كۆمەڵ: 
كۆمەڵگە  و  تەكنۆلۆژیا  و  زان��س��ت 
قوتابی  جۆرێک  به   بكات.  توندوتۆڵ 
ب��ه خ��ۆی ب��ەش��داری دەك���ات ت��ا كار 
بە  دەوروب���ەری  ژینگەی  س��ەر  بكاتە 
بابەتە سەرەكیەكانی  شێوەیەكی ئه رێنی. 
و  )برسێتی  لە  بریتین  پەیوەندیەش  ئەم 
خۆراك،  به ده ستهێنانی  سەرچاوەكانی 
جۆری  دانیشتوان،  ژماره ی  زۆربوونی 
سەرچاوە  زەوی،  بەرگەهەوای  هەواو 
ئ��اوی��ی��ەك��ان، ت��ەن��دروس��ت��ی م��رۆڤ 
ك��ەم��ب��وون��ه وه ی  نەخۆشییەكانی،  و 
به کارهێنانی  وزە،  س��ەرچ��اوەك��ان��ی 
مادده ی  به کارهێنانی  زه وی،  نادروستی 
مەترسیدار، یان كانزاكان، نەمانی ڕووەك 

و گیانداران، تەكنۆلۆژیای جەنگ(.
- دەروازەی پڕۆژەكان: پڕۆژە بریتییە لە 
كۆمەڵێك چاالكی ئامانجدار كە فێرخواز 

و  زانیاری  لێیەوه  دەدات،  ئەنجامیان 
شارەزایی و ڕا و بەها و توانای پالندانان 

بەدەست دەهێنێت.
قوتابی  م��ه ی��دان��ی:  لێكۆڵینەوەی   -
ڕاستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ ژینگەدا دەكات 
ئەوەش بنچینەیە لە فێربوونی پەروەردەی 

ژینگەیی.
وانەكان  وتنەوەی  وانەوتنەوە:  تیمی   -
لە  تیمێك  ی��ان  دەس��ت��ەی��ەك  ه��ۆی  ب��ە 
بۆ  جیاواز،  بابه تی  پسپۆڕی  مامۆستایانی 
گرنگیدان بە مەشق و ڕاهێنان لەسەر هه ر 
یەك لە بابەتەكانی ژینگە و دۆزینه وه ی 
تایبەتمەندەكاندا  ب��واره   له   كۆکبوون 
و  مشتومڕكردن  لە  بەشداریکردن  و 
چارەسەركردنی گرفتەكە لەژێر ڕۆشنایی 

وانه که ی خۆیدا.
قوتابیان  ژینگەیی:  بەدواداچوونی   -
دەكەن  دەستنیشان  ژینگەیی  گرفتێكی 
كە پەیوەندی بە هەندێك لە بابەتەكانی 
چەند  ب��دەن  ه��ەوڵ  و  هەبێ  ژینگەوه  
تاقی  و  بكەن  پێشنیار  ڕێگەچارەیەك 
بکه نه وه  لەژێر ڕۆشنایی چەند بەڵگەیەكی 

دیاریكراودا.
- نەخشەی چەمكەكان: چەمكەكان واته  
بوونی چەمكێک زیاتر که  پێکه وه  گرێ 
بدرێن بۆ ناسینی دۆزێک كە ڕەنگە ئاڵۆز 

بێت.
- ئەندێشەی بیر: ئەندێشەی بیر بریتییە لە 
كۆڕێكی داهێنان لە پێناو هێنانە بەرهەمی 
بیرۆكەی گونجاو وەك كۆمەڵە  لیستێك 
كلیلێك بەكاربهێنرێ بۆ بەرجەستەكردنی 
ئەو  بۆ  چارەسەر  پێكهێنانی  و  كێشەكە 

كێشەیە.
- شێوازی وتنه وه ی سروود و گۆرانی.

و: ئەمیر ئەحمەد عەبدولقادر
ڕاهێنەری بواری پەرەپێدانی مرۆیی

سه رچاوه :
faculty.mu.edu.sa/download.

php?fid=16413
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زاوزێ و زۆربوون لە سەگدا
د. فەرەیدون عەبدولستار*

Veterinary

بۆ  هۆكارن  زۆرب��وون  و  زاوزێ 
چونكە  ژیاندا،  لە  زیندەوەران  مانەوەی 
ژیانیان  چیرۆكی  بە  كۆتایی  م��ردن 
دێنێت، گەر نەوەیەك لە زیندەوەران پیر 

هەتا  ئەوا  نەچوونایە،  لەناو  و  نەبوونایە 
بەمەش  و  دەمانەوە  نەمری  بە  هەتایە 
نەدەكرد  دیكە  نەوەیەكی  بە  پێویستی 
كە جێگەیان بگرێتەوە، لەبەرئەوە گشت 
و  دەمرن  و  تەمەنەوە  دەچنە  گیانداران 
ئەنجامدا  لە  و  دێت  ژیانیان  بە  كۆتایی 
جێگەیان  دیكەوە  نەوەیەكی  لەالیەن 
بە  دەدەن  بەردەوامی  و  دەكرێتەوە  پڕ 
گشت  جۆرەكانیان.  مانه وه ی  و  بوون 

ڕەگەزی  دوو  لە  گیانداران  جۆرەكانی 
نێر  بێگومان  ئەوانیش  پێكدێن  جیاواز 
و مێیە و بە یەكگرتنی هەردوو ڕەگەز 
بەردەوامی  بەرهەم دێت و  نەوەی نوێ 
لەو  یەكێكە  سەگیش  ژیان.  بە  دەدرێ 
گیاندارانەی كە لە ژینگەدا بە بەردەوامی 
ساڵەی  چەند  ل��ەم  و  هەیە  بوونیان 
كوردستان  لە  زۆر  خەڵكێكی  دواییدا 
خەریكن  س��ەگ��ەوە  بەخێوكردنی  بە 
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بەوەی لە ماڵەكاندا دەبینرێن و خزمەت 
دەكرێن، لەبەرئەوە زانیاری سەبارەت بە 
سەگدا  لە  زۆرب��وون  و  زاوزێ  الیەنی 

بەكەڵكە.
كۆئەندامی زاوزێی مێینەی سه گ

سەگ  مێیەی  ب��ە  ك���وردەواری���دا  ل��ە 
و  »ده ڵ��ەس��ەگ«  یان  »دەڵ«  دەوترێت 
»گەماڵ«.  دەترێت  س��ەگ  نێرەی  بە 
سەگ  دەڵ��ە  زۆرب��وون��ی  كۆئەندامی 
و  هێلكەدان  جووتێك  لە  پێكهاتووە 
زێ  و  مناڵدان  و  هێلكەدان  جۆگەلەی 
و لچە گەورە و لچە بچووك و میتكە. 
مناڵدانی سەگ وا دروستبووە كە توانای 
هەیە  سەگێكی  توتكە  چەند  هەڵگرتنی 
لە ماوەی ئاوسیدا، لەبەرئەوە پێی دەڵێن 

.Multiparous animal
 Ovary هێلكەدان  سەرەكی  فەرمانی 
و  هێلكە  بەرهەمهێنانی  ل��ە  بریتییە 
هۆرمۆنی  بەتایبەتی  ه��ۆرم��ۆن��ەك��ان، 
هێلكەدان  پڕۆجسترۆن.  و  ئیسترۆجین 
جیاوازی  قەبارە  چیكڵدانەی  كۆمەڵێك 
هێلكۆكەیەكی  هەریەكەیان  كە  تێدایە 
هێلكە  ڕێ���ڕه وی  ی��ان  جۆگە  تێدایە. 
دەوت��رێ  پێی  ک��ه   ی��ان   Oviducts
 Fallopian tube فالوب  ڕێ��ڕه وی 
فەرمانەكەی  گشتی  شێوەیەكی  ب��ە 
كە  هێلكانەی  ئەو  گرتنەوەی  لە  بریتییە 
هەروەها  دێن.  بەرهەم  هێلكەدانەوە  لە 
ڕووده دات  ڕێڕه ه وه دا  له م  هه ر  پیتێنیش 
دروست   Zygote پیتێنراو  هێلكەی  و 

دەبێت.
مناڵدان Uterus لە شێوەی پیتی Y دایە 

كە لە سێ بەش پێكهاتووە:
 Uterine مناڵدان  گوێچکه ڵەكانی 
 Uterine مناڵدان  لەشی   ،hornes

.Cevix و ملی مناڵدان body
دیواری مناڵدان لە سێ چین 

پێكهاتووە:
 ،Endometrium ناوەتوێ

ناوەندەتوێ Myometrium و 
.Mesometrium دەرەتوێ

فەرمانی سەرەكی مناڵدان، بریتییە لەوەی 
كە ژینگەیەكی لەبار و گونجاو فه راهه م 
بە  كۆرپەلەكان  ئ��ەوەی  بۆ  ده ک��ات 
زیندوێتی و به  چاالكی گەشە بكەن بە 
درێژایی ماوەی ئاوسی و لەڕێی پزدانەوە 

و  پێدەگات  خۆراكیان   Placenta
لەپاشەڕۆكانیان ڕزگاریان دەبێت.

لەنێوان  سەگدا  لە   Puberty باڵقبوون 
و  ڕوودەدات  ته مه نیدا  مانگی   12-6
بەپێی سەرچاوەكان دەركەوتووە مێیەكان 
لەگەڵ  ب��ەراوورد  بە  دەبن  باڵق  زووتر 
ژینگەیی  هۆكاری  بێگومان  و  نێرەكان 
و خۆراكیش كاریگەریی ڕاستەوخۆیان 

هەیە لەسەر پڕۆسەی باڵقبوون.
:Ovarian cycle سوڕی هێلكەدان

دەوترێت  پێی  یان  هێلكەدان  س��وڕی 
بە  خەڵكی  لەناو   Estrous cycle
بەخێو  ئەوانەی كە سەگ  تایبەتی الی 
دەڵێن  ده ڵه که   به   سووڕه دا  له م  دەكەن 
»بە بایە«. دەڵە سەگ سااڵنە بە یەك یان 
تێدەپەڕێت  هێلكەداندا  سوڕی  دوو  به 
هێلكەدان  سوڕی   .Monoedtrous

چەند قۆناغێك دەگرێتەوە:
یەكەم: قۆناغی سه ره تایی یه که م 

 Proestrus phase
ئەم قۆناغە نزیكەی نۆ ڕۆژ دەخایەنێت 
و  دەئاوسێت  دەڵەسەگەكە  زێ��ی  و 
سوور دەبێتەوە و زوو زوو میز دەكات 
بەوەی  گرنگە  نیشانەیەكی  ئەمەش  و 
و  مانگانەوە  سوڕی  كەوتۆتە  ئاژەڵەكە 
و  سەرنجڕاكێشە  گەماڵەكانەوە  لەالیەن 
هەوڵ دەدەن لەگەڵیدا جووت ببن، بەاڵم 
پێ  ڕێگەیان  چونكە  نابن،  سەركەوتوو 

نادات.
دووەم: قۆناغی سه ره تایی دووه م 

 Estrus phase
ئ���ەم ق��ۆن��اغ��ەش ن��زی��ك��ەی ن��ۆ ڕۆژ 

دەخایەنێت، لەم قۆناغەدا دەڵە سەگەكان 
ڕێگەدەدەن لەگەڵ گەماڵەكاندا جووت 
قۆناغەدا  لەم  هەروەها  و  ئاسانی  بە  بن 
ڕوو   Ovulation هێلكەدانان  پڕۆسەی 

دەدات.
سێیەم: قۆناغی ناوه ندیی 

Metestrus phase
جیا  جیا  ماوەی  دوو  لە  قۆناغەش  ئەم 

پێكهاتووە )ئه گه ر پیتێن ڕوو نه دات(:
ڕۆژێك  بیست  نزیكەی  یەكەم:  ماوەی 
دەخایەنێت و لەم ماوەیەدا هەڵسوكەوتی 
سروشتی  دۆخی  دەگەڕێتەوە  سەگەكە 
خۆی بەوەی دەردراوی زێی دەوەستێت 
و  دەب��ێ��ت��ەوە  ك��ەم  ئاوساوییەكەی  و 
 Corpus ت��ەن��ەزەردە  ماوەیەشدا  لەم 
لەسەر  پێكهاتەیەك  وەك��و   luteum
بەردەوام دەبێت  هێلكەدان دەمێنێتەوە و 

لە بەرهەمهێنانی هۆرمۆنی پڕۆجسترۆن.
ڕۆژێك  هەفتا  نزیكەی  دووەم:  ماوەی 
نیشانەیەكی  جۆرە  هیچ  و  دەخایەنێت 
ت��ەن��ەزەردەی  و  نییە  ج��ی��اك��ەرەوەی 
هۆرمۆنی  ب��ەردەوام��ی  بە  هێلكەدان 
وا  ئەمەش  دێنێت  بەرهەم  پڕۆجسترۆن 
دەكات كە دەڵە سەگەكە وەك سەگێكی 
ئاوس دەربكەوێت بەبێ ئەوەی كۆرپەلە 
دروست بووبێت بەمەش دەوترێ درۆزنە 
 Pseudopregnancy ئاوسبوون 
 Falesناڕاستەقینە ئاوسبوونی  ی��ان 

.pregnancy
Anestrus چوارەم: دوا قۆناغ

ئەم قۆناغە نزیكەی 3-9 مانگ دەخایەنێت 
سەگەكە  هەڵسوكەوتی  قۆناغەدا  لەم  و 

ماوەی ئاوسی لە دەڵە سەگدا لە نێوان 
56-66 ڕۆژە و لە زۆربەی سەرچاوەكاندا 
بە 63 ڕۆژ دیاریكراوە، لەم ماوەیەدا تەنەزەردە 
چاالكی لەسەر هێلكەدان دەمێنێتەوە و هۆرمۆنی 
پڕۆجسترۆن بەرهەم دەهێنێت كە زۆر پێویستە بۆ 
مانەوەی كۆرپەلە بە شێوەیەكی تەندروست
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هیچ  هێلكەدان  و  دەبێت  ئاسایی  زۆر 
نییە. لە ڕۆژە كۆتاییەكانی  چاالكییەكی 
چیكڵدانەكان  لە  هەندێك  قۆناغەدا  ئەم 
دەست  و  دەك��ەن  گەشە   Follicles
هۆرمۆنی  بەرهەمهێنانی  بە  دەك��ەن 
پێكردنەوەی  دەس��ت  و  ئیسترۆجین 

سوڕی مانگانە بۆ خولێكی دیكە.
ماوەی  دا،  ڕووی  پیتێن  ئه گه ر  به اڵم 
دێته   Gestation period ئاوسی 
ک��ای��ه، ک��ه م���اوەی ئ��اوس��ی ل��ە دەڵ��ە 
لە  و  ڕۆژە   66-56 نێوان  لە  سەگدا 
ڕۆژ   63 بە  سەرچاوەكاندا  زۆرب��ەی 
تەنەزەردە  ماوەیەدا  لەم  دیاریكراوە، 
و  دەمێنێتەوە  هێلكەدان  لەسەر  چاالكی 
دەهێنێت  بەرهەم  پڕۆجسترۆن  هۆرمۆنی 
كۆرپەلە  مانەوەی  بۆ  پێویستە  زۆر  كە 
بە شێوەیەكی تەندروست. سەگی ئاوس 
زۆر پێویستی بە خۆراكی باش هەیە بە 
سروشتیانەی  گەشەكردنێكی  مەبەستی 
بەرهەمهێنانی  هەروەها  و  توتكەكان 
ڕوودەدات  گۆڕانكارییەك  چەند  شیر. 
پێنجەمی  هەفتەی  ل��ەدوای  دەبینرێ  و 
پێنجەمدا  هەفتەی  لە  بەوەی  و  ئاوسی 
و  دەئاوسێن  گوانەكان  چڵی  و  گوان 
هەفتەی  لە  و  دەبێت  تاریك  ڕەنگیان 
سكی  قه باره ی  حەوتەمدا،  و  شەشەم 
سەگی ئاوس گەورە و فراوان دەبێت و 
هەستی پێدەكرێ لەالیەن خاوەنەكەیه وە 
و لە هەفتەی هەشتەمدا گوانەكانیان زۆر 
گەورە دەبێت و شیر دەبینرێت لە چڵی 
گوانەكان و دوای چەند ڕۆژێك بەرەو 
لەبەرئەوە  دەڕوات،   Whelping زاین 
شوێنێكی  بخرێتە  سەگەكە  پێویستە 
شوێنێگی  ب��ەوەی  زایینەوە  بە  تایبەت 

گەرم و وشك و بێدەنگ بێت.
سەگی  زایینی  دیارەكانی  نیشانە  لە 
ئاوس ئەوەیە كە پێش 12-24 سەعات 
لەشی  گەرمی  پلەی  زایین  پڕۆسەی  لە 
هەروەها  پ.س.   37.7 بۆ  دادەبەزێت 
لە خ��واردن دەك��ەوێ��ت و ئ��ارەزووی 
خۆی  بە  شوێن  نامێنێت.  خ��واردن��ی 
فراوان  زۆر  سكی  ناوچەی  و  ناگرێت 
 Placenta دەبێت. لەم قۆناغەدا پزدان
بەرهەمهێنانی  ب��ە  دەك���ات  دەس���ت 
 aPGF2 پرۆستۆگالندین  هۆرمۆنی 
شیبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  بێگومان  كە 

تەنەزەردە Liteolysis و كەمبوونەوەی 
ئاستی هۆرمۆنی پڕۆجسترۆن كە ئەمەش 
زیادبوونی  هۆی  دەبێتە  ئەنجامدا  لە 
و  مناڵدان  ماسولكەكانی  گرژبوونی 
ڕیالكسین  هۆرمۆنی  ه��اوك��اری  ب��ە 
بۆ  باشە  یارمەتیدەرێكی  كە   Relaxin
 Birth لەدایكبوون  كەناڵی  فراوانبوونی 
لە دایكبوونی  ئەنجامدا  لە  Chanel و 

.Puppies توتكە سەگەكان

لە كێشەكانی زاوزێ و زۆربوون لە 
سەگدا

ی����ەك����ەم: درۆزن�������ە ئ���اوس���ب���وون 
Pseudopregnancy

ڤێترنەری  پزیشكی  سەرچاوەكانی  لە 
ئاوسبوون  درۆزن���ە  دەوت��رێ��ت  پێی 
 False ناڕاستەقینە  ئاوسبوونی  یان 

.pregnancy
دەردەكەوێت  ناوەكەیدا  بە  ه��ەروەك 
لە  بریتییە  كێشەیە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ك��ە 
ئاوسبوونێكی درۆزنانە و ناڕاستەقینە واتە 
سەگدا  مناڵدانی  لە  كۆرپەلەیەك  هیچ 

بوونی نییە.
كێشەی درۆزنە ئاوسبوون بە شێوەیەكی 
بەپێی  ئەمەش  ده دات.  ڕوو  فسیۆلۆژی 
مانەوەی  ئەنجامی  لە  توێژینەوەكان 
ماوەی  بۆ  هێلكەدان  لەسەر  تەنەزەردە 
هۆرمۆنی  بەرهەمهێنانی  و  ڕۆژ   80-50
كە   Progestrone پرۆجسترۆن 
 Pregnancy ئاوسی  هۆرمۆنی  بە 
هۆی  دەبێتە  كە  ناسراوە   hormone
ئاوسبوون  نیشانەكانی  دەرك��ەوت��ن��ی 

لەوانەش:
ناوەتوێ  گەشەكردنی  هۆی  دەبێتە   -
ڕژێنەكانی  و   Endome trium
بەمەش  كە   Uterine gland مناڵدان 
مناڵدان گەورە دەبێت و سكی سەگەكە 

خاو دەبێتەوە و فراوان دەبێت.
دەبن  گەورە  قەبارە  بە  گوانەكانیان   -
ئامادە  خۆی  كە  دەردەك��ەوێ��ت  وا  و 

دەكات بۆ شیر پێدان.
ناوچەی  ت��ەواوی  خاوبوونەوەیەكی   -
حەوزی ئاژەڵەكە و بەشەكانی دەرەوەی 
كۆئەندامی زاوزێ هەروەك لە ئاوسبوونی 

ڕاستەقینەدا دەردەكەوێت.
دەردەخ��ات  وا  سەگەكە  ڕەف��ت��اری   -

بێت،  ئاوس  ڕاستی  بە  ئەوەی  هەروەك 
چونكە گرنگییەكی زۆر بە شوێنی زایین 
دەدات و گوانەكانیشی وا ئامادە دەكات 

بۆ شیر پێدان.
ڤێترنەری  پزیشكانی  پێویستە  لەبەرئەوە 
بۆ  بە شێوەیەكی زانستیانە  ئەم دیاردەیە 

خاوەن سەگەكان ڕوون بكەنەوە.
 Prolonged درێژ  به بابوونی  دووەم: 

 heat
دەڵە  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  كێشەیە  ئەم 
ماوەیەكی  بۆ  دەبێت  با  بە  سەگەكە 
لە  ئەمەش  ڕۆژ   21 لە  زیاتر  و  درێژتر 
ئەنجامی بەرزبوونەوەی ئاستی هۆرمۆنی 
دروستبوونی  ئەنجامی  لە  ئیسترۆجین 
دروستبوونی  وەك  هێلكەدان  كێشەكانی 
 Ovarian tumour گمۆڵیی هێلكەدان
 Follicular بە كیسبوونی هێلكەدان و 

.cystic ovary
هێلكەدان  كێمبوونی  ب��ە  س��ێ��ی��ەم: 

 Pyometra
واتە كۆبوونەوە و كەڵەكەبوونی بڕێكی 
زۆر لە كێم PUS لەناو بۆشایی مناڵدان 
هۆرمۆنی  كاریگەری  لەژێر  ئەمەش 
دابەزینی  هۆی  دەبێتە  كە  پڕۆجیسترۆن 
ئاستی بەرگری مناڵدان لە دژی میكرۆبە 

جۆربەجۆرەكان.
سەگەكە  زێ��ی  هەوكردنی  چ���وارەم: 

.Vaginitis
سەگ  گ��وان��ی  ه��ەوك��ردن��ی  پێنجەم: 

.Matitis
هۆی  ب��ە   Brucellosis ش��ەش��ەم: 

بەكتریای برۆسیالوە.

سەرچاوەكان:
1- Abdulla, M.A, (2013). 
Reproductive System 
in bitch. Article, college 
of Veterinary Medicine 
Sulaimani University, 
Sulaimani, Kurdistan.
2- Boyd, J.S. (2001) Color 
Allas of Clinical Anatomy of 
the Dog and Cat. 2nd edition, 
London.

* كۆلێژی پزیشكی ڤێترنەری 
زانكۆی سلێمانی
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ڕاشكاویی 
باشترین 
ستراتیژە

مێردەكەت  لە  ڕاستییەك  داوە  هەوڵت  ئایا 
ناگرنگیش  شتی  لەوانەیە  )که   بشاریتەوە 
بووبێت( لە ترسی ئەوەی هەراسانی نەكەیت؟ 
كارە  ئەو  باجی  ڕاستیی  بە  كە  سەلمێنراوە 
زۆر گەورەیە، دوای ئەوەی كە د. ئەحمیت 
ئەو  ك��ردەوە  ئ��ەوە  لەسەر  جەختی  ی��وزال 
كەسانەی وا ڕاهاتوون نهێنیەكان لە هاوبەشی 
ئاستی  دابەزینی  بشارنه وه ، دووچاریی  ژیانیان 
پەیوەندیی  لە  دەبن  قەناعەت  و  پێڕازیبوون 
ئەوەش ڕێژەی تووشبوونیان  هاوسەرگیریاندا. 
زیاد  دەروونییەكان  نەخۆشییە  و  بە خەمۆكی 
بێدەنگییەوە  بە  پابەندبوون  هەروەها  دەكات. 
و  دەكات  زیاتر  هاوسەره کان  نێوان  ڕاڕایی 

بەرگریی گشتی لەشیش الواز دەكات.

و: حسێن
سەرچاوە: گۆڤاری )طبیبک( ژ 661

توێژینەوەیەكی ئەمریكی كە توێژەرەوان 
ئۆهایۆ،  زانكۆی  بۆ  كردبوو  ئامادەیان 
دەری خست كە كێشی زیادی دایكان 
و باوكان لەوانەیە ببێتە هۆی ناڕەحەتیی 
ڕێژەی  بەرزبوونەوەی  لە  منداڵەكانیان 
ئەو  ئ��ەوان  جەستەیاندا.  لە  چەوریی 
توێژینەوانەیان ئەنجام دا لەسەر مشكی نێر 
و بڕێك چەوری پێ درا تا قەڵەو ببێت، 
پاشان دەركەوت كە ئەو قەڵەویەش لە 

نه وه کانیدا دەركەوتووەته وه .
خاتوو  توێژینەوەكە،  بەشداربوویەكی 

بە  سەبارەت  دا  تێبینیی  ن��واك،  فیلیشیا 
شتمان  »چەندین  وتی:  و  ئەنجامەكان 
كاریگەریی  لەوانەیە  كە  دۆزی��ی��ەوە 
هەبێت لە سەر ڕه فتاری نوێ و گۆڕراو 
به  پشتبەست  نه وەكان  هەڵسوكەوتی  و 
باوانیان  كە  خواردنانەی  ئەو  ج��ۆری 

دەیخۆن«.
خایاند،  هەفتەی   13 توێژینەوەیە  ئەو 
لەو  كە  مشكەكان  جووتبوونی  پێش 
ده درا  پێ  خواردنانەیان  ئەو  ماوەیەدا 
كە دەوڵەمەندن بە چەوری، دوای ئەوە 

دەركەوت كە لەدایكبوونی بێچووەكان 
كێشیان  هەفتەییدا  حەوت  تەمەنی  لە 
كێشیان  باوكانیان  كە  لەوانەی  زیاترە 

سروشتییە.
وه ک  و  ب��وو  سەرنج  جێگای  ئ��ەوەی 
بوو  ئەوە  توێژەران،  بۆ  بوو  سوپرایزێک 
كە مشكە قەڵەوەكان زیاتر لە مشكەكانی 
دوای  كە  هەیە،  جموجوڵیان  دیكە 
ڕادەكەن  لەدایكبوونیان  لە  هەفتە  شەش 
جەستەیی  چاالكی  بە  هەڵدەستن  و 

گەورەتر، توانای به رگرییان به هێزتره.

قەڵەوی باوان، میرات بۆ منداڵەكانیان

بدەیت  پشوو  دەخوازیت  كاتێك 
ڕۆژێ��ك��ی  م��ان��دووب��وون��ی  دوای 
كە  ئەوەی  لەسەر  بە  سوور  درێژ، 
كۆمیدی  بەرنامەیەكی  تەماشای 
بە  كە  سەرقاڵ  خۆت  یان  بكەیت 
ئامێزەوە  خەندە  بابەتی  كۆمەڵێك 
دەوروب��ەرت.  و  هاوڕێكان  لەگەڵ 
زانكۆی  لە  زانایان  ئ��ەوەی  دوای 
بۆیان  ئینگلتەرە  لە  ئۆكسفۆرد 
ڕۆڵێكی  پێكەنین  كە  دەرك��ەوت 
ئاستی  لە زیادكردنی  گرنگی هەیە 
ئەندازەیەكی  بە  ئازار  بەرگەگرتنی 
دەكات  پڕ  مێشك  چونكە  گەورە، 
 endorphins ئەندۆرفینه کان  لە 
و  سروشتییە  ئەفیونی  م��اددەی  كە 
كۆئەندامی ناوەندی دەمار بەرهەمی 
دێنێت و دەتوانێت ئێش و ئازارەكان 
هێور بكاتەوە بە هەمان كاریگەریی 

دەرمانەكانی هێوركردنەوە.
ئایا زۆر پرسیارکردن سوودی هەیە؟
لەوانەیە ئەمەت بیستبێت كە دەڵێت 
دەكوژێت«،  م��رۆڤ  »فزوڵیبوون 
ب���ەاڵم دەرك���ەوت���ووە ك��ە زۆر 
زۆری  س���وودی  پ��رس��ی��ارك��ردن 
نوێ،   توێژینەوەیەكی  بەپێی  هەیە. 
كەسانەی  ئ��ەو  كە  دەرك��ەوت��ووە 
به   ئ��ەوە  دەك���ەن  زۆر  پرسیاری 
ڕاپ��ەڕان��دن��ی��ان  و  ئاکامگه یاندن 
نوێیان  ئەركی  كە  كاتێك  باشترە 
فون  سوفی  د.  دەسپێردرێت.  پێ  
ستامن كە نووسەری توێژینەوەكەیە 
دەڵێت: بە ڕاستی ئێمە زۆرجار زۆر 
بە  دەكەین  پەیوەست  پرسیاركردن 
بەڵگەیە  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  منداڵەوە، 
لە  تەنانەت  مێشك،  لەسەر گەشەی 

گەورەكانیشدا.

پێكەنین باشترین
چارەسەرە بۆ ئازار
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ناکۆتا و ئەودیو ناکۆتا!
Mathematic ماتماتیک

جیاجیاکانی  چەمکە  گوتارەدا،  لەم 
لە  ه��ەری��ەک  لە   ،∞  infinity ناکۆتا 
تاووتوێ  فەلسەفە  و  زانست  ماتماتیک، 
دەکەین. ئەو پرسیارە دەخەینەڕوو کە ئایا 
دەشێت ڕۆژێک لە ڕۆژان ناکۆتای فیزیکی 
لە  ئایا  ب��دات؟  سەرهەڵ  گەردووندا  لە 
توانادا هەیە ئامێرێک بێتە ئاراوە کە بتوانێت 
زەمەنێکی  لە  ئەرک  ناکۆتا  ژمارەیەکی 
بدات؟  ئەنجام  سنورداردا  یان  دیاریکراو 
خۆ ئەگەر وایە، ئایا ئەمە چی دەگەیەنێت؟ 
دەگەڕێینەوە  پرسیارانە  ئەم  وەاڵم��ی  بۆ 
مەتەڵە  لە  و  کۆن  یۆنانی  ڕۆژگ��اری  بۆ 

سەرسوڕهێنەکانی زینۆوە دەست پێدەکەین 
و دواییش دەچینە الی چاڵە ڕەشەکان. 

ساڵێک  چەند  ئۆکسفۆرد،  زانکۆی  لە 
ئابووری  بەشی  قوتابییەکی  لەمەوبەر 
گوت:  پێی  و  مامۆستاکەی  الی  چووە 
»دەتوانی ئامۆژگاری یان ڕێنماییم بکەیت 
چۆن  س��اڵ  ئ��اخ��ری  پرسیارەکانی  ک��ە 
دەبێت؟« مامۆستاکەش لە وەاڵمدا گوتی: 
کە  بڵێم  پێت  دەتوانم  نەبێت،  »خەمت 
پرسیارەکان بە تەواوی چین. پرسیارەکان 
ڕابردوو  ساڵی  پرسیارەکانی  هەمان  هەر 
بوو،  دڵخۆش  زۆر  قوتابییەکە  دەب��ن«. 
بوو، گوتی:  لە هەمانکاتدا سەرسام  بەاڵم 
»یانی مەبەستت ئەوەیە کە هەموو ساڵێک 
مامۆستاکەش  یەکن؟«  وەک  پرسیارەکان 
وەاڵمەکان  بەاڵم  بێگومان،  »بەڵێ  گوتی: 

جیاوازن‹.
پێی  ئەمریکییەکان  ک��ه   ،∞ ناکۆتا 
هێما،  وەک  تەمەڵ،  هەشتی  ژماره   دەڵێن 
مێژوویەکی کورتی هەیە. له یەکەم بۆنەدا 
تیایدا ئەم هێمایە بە ئەقڵێکی ماتماتیکییەوە 
ماتماتیکناسی  ل��ەالی��ەن  بەکارهاتبێت 
زانکۆی ئۆکسفۆردەوە، جۆن واڵیس-ەوە 
پرۆفیسۆری  یەکەم  والیس،  جۆن  ب��وو. 
کەسێکی  ئۆکسفۆرد.  لە  بوو  ئەندازەیی 
زنجیرە  لەسەر  کارەکانی  ب��وو،  زرن��گ 

ناکۆتاکان و ئەندازەیی بوون. یەکەم کەس 
بوو لە ئینگلتەرە کە هەم کۆدی دەکردەوە 
و هەم کۆدی دادەهێنا. لە جەنگی ناوخۆی 
ئینگلتەرە بۆ فەراهەمکردنی بژێویی خۆی، 
شەڕ  بەرەی  هەردوو  بۆ  جفرەی  و  کۆد 
پیشەیەکی  ئەمەش  بێگومان  دەنووسی، 

خۆشە ئەگەر مرۆڤ بتوانێت بیکات.
هێمایانەی  و  کۆد  ئەم  بەرنۆلی  جاکۆب 
لە »گراف«دا بەکارهێنا، جاکۆب بەرنۆلی 
بە  کە  بەرنۆلییەکانە  بنەماڵەی  ئەندامێکی 
ئاسایی  لە  و  بوون  ماتماتیکناس  خێزان 
ئەگەر  خۆ  ب��وون.  بلیمەت  ب��ەدەری��ش 
دەبینین  بگەڕێینەوە،  دوا  بەرەو  زیاتریش 
کە ئەم هێما هەرگیز ناکۆتایانە لە دیاردە 
بۆ  دەردەک���ەون،  ئایینیشدا  گرنگەکانی 
قەدیس  بەناوبانگی  خاچی  لە  نموونە 
ڕەمزی  وەک  ئێستاش  هەتا  کە  بۆنیفەیس 
هێمای  کۆنتر،  لەمەش  بەکاردێت.  ئایینی 
ئۆرۆبۆرەس ouroboros کە مارێکە و 
کلکی خۆی دەخوات و لە نیشانەی ناکۆتا 

دەچێت. 
یان  ماتماتیکناس،  یا  زانا  تۆ  ئەگەر  خۆ 
پرسی  ئ��ەوەی  بۆ  ئەوا  بیت،  فەیلەسوف 
بیرکردنەوەیەکی  و  تێبگەیت  ناکۆتا 
بکەوێت،  دەست  ناکۆتا  لەمەڕ  ڕوون��ت 
بگەڕێیتەوە  ئەوەیە کە  باشترین شت  ئەوا 

جۆن بارۆ
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بۆ زەمەنی ئەرستۆ، ئینجا بە جیاکردنەوەی 
کە  پێبکەیت  دەست  ناکۆتا  جۆرەکانی 
ئەرستۆ  ک��ردوون.  دەستنیشانی  ئەرستۆ 
لە  ناکۆتا  چەشنە  دوو  ک��ردووە  هەستی 
بکەین.  وێنایان  دەتوانین  کە  هەن  ئارادا 
ناکۆتای  بنێین  ن��اوی  دەشێت  یەکەم، 
بەقودرەت. بۆ نموونە ژماردنی ئەستێرەکان، 
کە تاهەتایه هەر گەورە دەبێت و دوایی 
ناگەیتە  ژماردنی  بە  هەرگیز  و  نایەت 
ژمارەی ناکۆتا، بەم جۆرە ناکۆتایە دەڵێن 
ناکۆتای بە قودرەت. لە الیەکی دیکەوە 
دەشێت ناکۆتای حەقیقی لەئارادا بێت، بۆ 
نموونە لەسەر ئەم مێزە شتێک دەکەیت کە 
دەبێت بە هۆی بەرهەمهێنانی پلەی گەرمای 
ناکۆتا، یان چڕیی  ناکۆتا، یان ڕووناکیی 
ناکۆتایانە زۆر  ئەم جۆرە چەمکە  ناکۆتا. 
زیاتر ترسناکن، چونکە لەوانەیە هەر لەوێدا 

هەڵت لوشن و قووتت بدەن.
دوای  خەڵکانی  لە  زۆر  وەک  ئەرستۆ 
 potential خۆی، بە ناکۆتای بە قودرەت
پێداگریی  بەاڵم  بوو،  ڕازی   infinities
 actualحەقیقی ناکۆتای  لەوەی  دەکرد 
infinities بوونی هەبێت. هەر ئەم جۆرە 
بیرکردنەوە ئەرستۆییانەیە بوو کە مێشکی 
و  بۆشایی  چەمکی  بە  بەستەوە  ئەرستۆی 
بەتاڵییەوە وەک چۆن پێداگریی دەکرد کە 
هەرگیز بۆشاییەکی کەماڵ perfect لەناو 
ئەم دنیایەدا خەڵق نابێت، ئاواش ناکۆتای 
ئایدیاکە  هەردوو  ڕەتدەکردەوە.  حەقیقی 
چونکە  گرێدراون،  پێکەوە  نزیکەوە  لە 
بۆشاییەکی  دەڤەرێک  ئەگەر  دەیگوت، 
کەماڵ بێت، ئەوا ئەو جووڵەیەی لە ناویدا 
ڕوودەدات، هیچ بەرهەڵستییەکی نییە، هەر 

بۆیەش بە خێرایی ناکۆتا دەجووڵێت.
دەبێتە  ناکۆتا  پرسی  کە  دیکە  بوارێکی 
سەرنجی  بەتایبەت  و  گ��ەرم  بابەتێکی 
ئ��ەرس��ت��ۆی ب��ۆ الی خ��ۆی ڕاک��ێ��ش��اوە، 
پرسە  ئەم  ناکۆتایە.  گەردوونی  مەسەلەی 
الی ئەرستۆ وەک دەڤەرێکی حەرام وا بوو، 
چونکە گەردوون دیاردەیەکی کۆتادار و 
دەگەڕێتەوە  ئەمەش  هۆکاری  سنوردارە. 
بۆ ئەوەی ئەگەر گەردوون کۆتادار، واتە 
دەکات  پێویست  وا  ئەوا  بێت،  سنوردار 
کە چەقی هەبێت، ئەمەش بۆ مرۆڤی ئەو 
ڕۆژگارە زۆر گرنگ بوو که بەم جۆرە 
که  ب��ەوەی  واتە  بکاتەوە،  جیهان  لە  بیر 

گەردوون چەقی هەبێت، چونکە پێویسته 
ئێمەی مرۆڤ عەرشمان لە ناوەنددا بێت. 

خ��ۆ ئ��ەگ��ەر م���رۆڤ ب��ڕی��ار ب���دات کە 
گیۆردانۆ  ه��ەروەک  ناکۆتایە،  گ��ەردوون 
چوارسەد   Giordano Bruno برۆنۆ 
و  کرد  لەسەر  مشتومڕی  لەمەوبەر  ساڵ 
سەرەنجام وەک کافر لە قەڵەمیان دا، ئەوا 
چەقی  چیدی  ناکات  بەوە  پێویست  هیچ 
لە  یەکێک  هەبێت.  بوونی  گ���ەردوون 
ئیشەر  هەڵکەنراوەکانی  بەناوبانگە  کارە 
Escher، کە بە کەرتی بۆشایی شەشپاڵو 
ناودەبرێ، دیمەنەکەی وا دێتە بەرچاو که 
بریتییە لە تۆڕێکی ناکۆتا لە شیشی یەکتربڕ، 
هەموو  بە  و  بڕکات  چاو  تا  جۆرێک  بە 
ئاڕاستەکاندا پەل دەهاوێت و هەر دەڕوات 
و تاهەتایە هەر بەردەوامە. خۆ ئەگەر لەم 
نێوەندەدا پیاسە بکەیت و پاشان سەیرێکی 
خۆت  دەوروب���ەری  یان  ئ��ەوال  و  ئەمال 
بکەیت، لە هەر خاڵێکدا بوەستیت، ئەوا هەر 
هەمان حاڵەت دەبینیتەوە و بەدی دەکەیت. 
ناکۆتایەدا، چەق بوونی  کەواتە لەم تۆڕە 
نییە. هەر خاڵێک دەگریت، دەشێت وەک 
هەر خاڵێکی دیکه ببێتە چەق. ئەم جۆرە 
ئەوەی  هۆی  بووە  بیرکردنەوەیە  و  ڕامان 
برۆنۆ بگرن و ڕەوانەی  لە ساڵی 1600دا 
لە  برۆنۆ گوتی  بکەن، چونکە  سوتاندنی 
گەردوونی ناکۆتادا هیچ پێویست ناکات 
مشتومڕەکەی  واتە  هەبێت،  بوونی  چەق 
نییە،  ڕاس��ت  گ���ەردوون  لەمەڕ  ئەرستۆ 
چونکە مرۆڤ نەک هەر پێویست ناکات لە 
سەنتەردا بێت، بەڵکو چەق بۆخۆیشی هیچ 

بوونێکی نییە.
فەلسەفەی  لە  دوور،  خۆرهەاڵتی  لە 
خۆرهەاڵتدا، شتەکە بە جۆرێکی دیکه بووە، 
چەمکی  هەبوو.  کراوەتریان  ڕوانگەیەکی 
بۆشایی و سفر وەک یەک سەیر کراون و 
قبوڵکردن  قابیلی  کە  بوون  دی��اردە  دوو 
و  خۆرهەاڵت  فەلسەفەی  زۆر  لە  بوون، 
ئایدیایە  ئەو  ناکۆتا،  ئایدیای  ئایینەکاندا، 
بووە کە خەڵک ئازادانە و ڕاشکاوانە بیریان 
لێ کردوەتەوە و تاووتوێیان کردووە. هیچ 
ئارادا  لە  ئایینی  یان  لۆژیکی  کۆسپێکی 
نەبووە بۆ ئەوەی مرۆڤ بیر لە گەورەیی 

ناکۆتا نەکاتەوە یان وینای نەکات.
لەخۆوە  دەکەینەوە،  ناکۆتا  لە  بیر  کاتێک 
مەیلمان بۆ ئەوە دەچێت کە ناکۆتا شتێکی 

لەیاد  ئەوەمان  پێویستە  بەاڵم  گەورەیە، 
نەچێت کە ناکۆتا دەشێت بچکۆلەش بێت. 
ئەگەر دیسانەوە چەند سەد ساڵێک ئاوڕێک 
بالیە  الی  بچینە  و  بدەینەوە  دواوە  بۆ 
دەکاتە  تەرکیز  پاسکاڵ  کاتێک  پاسکاڵ. 
سەر ئەو بابەتەی کە خۆی بە »ناکۆتای دوو 
هێندە« ناوی دەبات، که ئەم زاراوەیە لەو 
ڕۆژگارەدا باڵوبوو و بەکار دەهات، بریتی 
بوو لەو چەمکەی کە ناکۆتا بە فۆرمێکی 
دوو هێندەیی لە بوونماندا دەورمان دەدات 
ئەو  الی��ەک،  لە  نیشاندەدات.  خۆیمان  و 
گەردوونە ناکۆتا بە قودرەتەی پڕ ئەستیرە 
و کەشکەشانانە و لە الیەکی دیکەیشەوە، 
ئەوەی کە پاسکاڵ بە بچکۆلەی ناکۆتای 
ئەگەر  دەبات، چونکە  ناوی  قودرەت  پڕ 
نێو  لە  ئەوا  بکرێ،  دابەش  ناکۆتا  تا  دنیا 
شتێک  بەردەمماندا،  لە  و  دەستماندا  لەپی 
هەیە و خۆی ئاشکرا دەکات کە لە باری 

فیزیکییەوە ناکۆتایە.
ناکۆتا سێ چەشنی هەیە، دەتوانین جیایان 
دوو  بە  سەبارەت  دەتوانم  من  بکەینەوە. 
بکەم  قسە  ناکۆتا  چەشنانەی  لەم  جۆر 
مرۆڤ  کە  گرنگە  زۆر  لێرەدا  بدوێم.  و 
ئەم  بە ڕاست  بگرێت کە  لەبەرچاو  ئەوە 
لە  هەم  و  پراکتیک  لە  هەم  چەشنە  دوو 
چەمکدا لە یەکدی جودان. یەکەم چەشنی 
ناکۆتا بریتییە لە ناکۆتا الی ماتماتیکناسان. 
دووەمیش بریتییە لە ناکۆتای فیزیکی، ئەم 
جۆرەیان کەمێک ئاڵۆزە و مەسەلەکە لەوەدا 
دنیادا  لە  مرۆڤ  ئایا  دەنوێنێت کە  خۆی 
دەتوانێت شتێک بکات کە وەاڵمێکی ناکۆتا 
دروست بکات و ئەنجامەکەی ناکۆتایەک 
بێت کە بپێورێ! ئەمە بە ڕاستی زەنگێکی 
لە  بریتییە  ناکۆتا  ترسناکە. سێیەم چەشنی 

هزری ئایینی، واتە ناکۆتای ئیالهی.
هەموو  ئەمانە  کە  بدەین  نیشانی  بۆئەوەی 
لە ڕووی فیکرییەوە لە یەکدی جیاوازن، 
ئەوا چەند نموونەیەک لە کەسایەتی دێنینەوە 
دیار  و  گ��ەورە  هزرمەندی  گەلێک  کە 
بەم  باوەڕیان  ئایا  بزانین  با  لەخۆدەگرن، 
یان  هەبووە  ناکۆتایە  سێ جۆرە چەمکی 
 Thomas ئەکویناس  تۆماس  ئەگەر  نا! 
وەربگرین،   1274  –  1225  Aquinas
یەکسەر وا دێتە خەیاڵمان کە باوەڕی بە 
فیزیکی  ناکۆتای  و  ماتماتیکی  ناکۆتای 
ناکۆتای  بە  باوەڕی  تەنیا  چونکە  نەبووە، 
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ناکۆتا و  ئیالهی هەبوو کە لە دەسەاڵتی 
ڕەهای خوداوەندا خۆی دەنوێنێت. پاشان 
ئەگەر بچینە الی کەسێکی وەک ئەبراهام 
سەدەی  ماتماتیکناسێکی  که  ڕۆبنسۆن، 
بیستەمە، کەسێکی کۆتادارە، واتە باوەڕی 
بەم  باوەڕ  بەمەش  نییە،  ناکۆتا  پرسی  بە 
سەمەرەیە  شتێکی  ناکەیت، چونکە  شتانە 
بە  ئیمانی  هەبێت  ماتماتیکناسێک  کە 
مەسەلەی ناکۆتا نەبێت. دواتر ئەگەر بچینە 
سەرەتاکانی  هۆڵەندی  ماتماتیکناسی  الی 
 Luitzen سەدەی بیستەم، لیوتزێن براوەر
ڕاب��ەری  1966ی   –1881  Brouwer
پرسی  یاساخکردنی  بانگەشەی  هەڵمەتی 
باوەڕی  و  دەکرد  ماتماتیکدا  لە  ناکۆتای 
جۆرێک  بە  ماتماتیک  پێویستە  کە  وابوو 
کۆمەڵێک  لە  بێت  بریتی  کە  دابڕژرێتەوە 
تیۆر بتوانرێ تیایدا بە هۆی تەنیا کۆمەڵێک 
چەند  له  یەکەوە  لەدوای  یەک  مشتومڕی 
حاڵەتێکی ژمارەیی ساکارەوە هەڵقواڵبن. 

پاشان مشتومڕێکی زۆر گەورە لەسەر ئەم 
مەسەلەیە دروستبوو. زۆربەی ماتماتیکناسان 
نەیان  و  ن��ەب��وون  ڕازی  هەنگاوە  ب��ەم 
لەمانە  یەکێک  بکەون.  دوای  دەویست 
دژی  کە  بوو   Hilbert هیلبەرت  دەیڤید 
ئەم کارە بوو. دەیڤید هیلبەرت باوڕەی بە 
ناکۆتای ماتماتیکی هەبوو، بەاڵم ئیمانی بە 
ناکۆتای فیزیکی و ناکۆتای ئیالهی نەبوو. 
 ،George Cantor بەاڵم جۆرج کانتور
کە یەکێک بوو لە دۆزەرەوان��ی ناکۆتای 
ماتماتیکی، لە الیەکی دیکەوە، باوەڕی بە 

هەر سێ جۆرەکەی ناکۆتا هەبوو.
قسەکردن  لەسەر  بین  ب��ەردەوام  ئەگەر 
یەکەم  ماتماتیک،  ناکۆتای  بە  سەبارەت 
ماتماتیکی  ناکۆتای  دەرب��ارەی  کە  شت 
کە  ئەوەیە  بێت،  لەبەرچاومان  پێویستە 
نییە  هەق  نییە.  گەورە  ژمارەیەکی  ناکۆتا 
مرۆڤ وا وێنا بکات کە ناکۆتا ژمارەیەکی 
ئێجگار گەورەیە. هەرچەندە ناکۆتا چەندە 
خۆی  ژمارەیەک  هیچ  وەک  بێت،  گەورە 
نانوێنێ. ئەمە شتێکە هەر لە کۆنەوە زانراوە، 
گەلێک نموونەتان لەم بارەوە دەدەمێ. بۆ 
 Albert of ساکسۆنی  ئه لبێرتی  نموونه، 
له  زه مه نی  له  ساڵی 1350دا،   ،Saxony
ئایینی  هزرمه ندێکی  و  ئه کادیمی  خۆیدا 
ده توانێت  مرۆڤ  وی،  الی  بوو،  ن��اودار 
قه دێکی  له   ناکۆتا  ت��ه واو  گه ردوونێکی 

ئه مه   ئایا  بنێت.  بنیات  ناکۆتا  درێ��ژی 
چونکه   سه یره،  شتێکی  ده بێت؟  چۆن 
دابنێین  وای  با  ده کات،  قه دێک  له   باس 
که  قه ده که  سه رێکی چوارگۆشه یی هه یه  
دووجا  سه نتیمەتر  چوار  ڕووبه ره که ی  و 
ده بێته وه،  درێژ  ناکۆتا  هه تا  به اڵم  بێت، 
وردی  ماکه رۆنی  وه ک  ده یه وێت  پاشان 
بچووکی وه ک  بچووک  پارچه ی  بکات و 
ئه م  پاشان  بکات،  دروس��ت  لێ  خشتی 
خشتانە وا ڕێکده خات که  قاڵب ده رده چن، 
ئه گه ر ژماره ی خشته کان گه یشته  27 ئه وا 
دیسانه وه   ده بێت.  گ��ه وره   شه شپاڵووه که  
جۆرێک  به   ده کات  ورد  دیکە  به شێکی 
بێت.  چوار  به   چوار  الیه ک  هه ر  درێژی 
که   ده خات  ڕیک  وا  خشته کان  ئه مجاره  
ژماره یان 64 بێت و شه شپاڵویه کی گه وره  
پارچه کان  دیکە  جارێکی  ده نێت.  بنیات 
پێنچ به  پێنچ بن، ئیدی به مجۆره  به رده وام 
ده رده که وێت  بۆمان  ناکۆتا.  هه تا  دەبێت 
ناکۆتا  ژماره یه ک  دیاره،  ئه نجامه که ی  که  

شه شپاڵویه ک  و  ده بڕێت  خشت 
ق��ه اڵ ده ک���ات ک��ه  گ���ه وره  و 
هه ر  دێ��ت  هه تا  و  گ��ه وره ت��ر 
گه وره  ده بێت که  ده توانێت هه ر 
بۆشاییه ک که  مرۆڤ حه ز بکات 

پڕی بکاته وه. 
ل��ه  س����ه ده ی ه��ه ڤ��ده ه��ه م��دا، 

ڕاکێشا،  گالیلۆی  سه رنجی  دی��ارده ی��ه ک 
ئ��ه م��ه ش زی��ات��ر پ��ه ی��وه ن��دی ه��ه ب��وو به  
پارادۆکسی ناکۆتاوه. گالیلۆ گوتی ئه گه ر 
ژماره   هه موو  لیستی  ڕیزکردنی  بکه وینه  
5،...هتد.   ،4  ،3  ،2  ،1 وه ک  ئاساییه کانی 
پاشانیش لێگه ڕیین هه تا ئه م لیسته  بۆ خۆی 
هه ر ده ڕوات بێ ئه وه ی کۆتایی هه بێت، 
ئینجا هه ندێک ژماره ی دیکە ڕیز بکه ین، 
بۆ نموونه  لێره دا ئەگەر ژماره  جووته کان 
 ،8  ،6  ،4  ،2 ئه وانیش  که   بکه ین،  ڕیز 
10،...هتد،  هه ر به رده وام بین له  ڕیزکردندا 
بێئه وه ی بوه ستین و کۆتایی پێ بهێنین. خۆ 
که   بپرسین  ئاسایی  که سێکی  له   ئه گه ر 
ژماره   یان  زۆرترن  جووته کان  ژماره   ئایا 
ده شێت  ده که نه وه،  بیر  ئەوا  ئاساییه کان؟ 
بڵێن که  ژماره  جوته کان نیو هێنده ی ژماره  
ئاساییه کانن. ئه مه  وه اڵمێکی ماقوڵه. به اڵم 
گالیلۆ ده ڵێت ئه گه ر بە هێڵێک، یه ک بۆ دوو 
ئەوەی  بۆ  دیکە  هێڵێکی  ئنجا  ڕابکێشین، 

دوو بۆ چوار و پاشان سێ بۆ شه ش، واته  
بۆ هه ر ژماره یه کی جووت له  لیستی دووه م 
ئیدی  دابنێین،  یه که م  لیستی  له   ژماره یه ک 
ناکۆتا  هه تا  یه ک-بۆ-یه که   سیسته می  به م 
به رده وام بین ئه وا به  چی ده گه ین؟ گالیلۆ 
له  وه اڵمدا ده ڵێت ئه وا له  هه ردوو لیسته که دا 
ئه وه ی  سه رباری  هه ن،  ژماره   بڕه   هه مان 
که  لیستی دووه م، واته  لیستی جووته کان، 

لقێکی لیستی یه که مە. 
به مجۆره  ئه مه  دیارده یه کی سه یر و نامۆیه! 
لیستێکی  لیسته   ئه م  ئه گه ر  گالیلۆ  الی 
کۆتادار بێت، ئه م دیارده یه  دروست نابێت، 
به اڵم وه ک لێره دا دیاره  لیستێک که  ناکۆتا 
بێت ده شێت خۆی وه ک بەشێک وابێت له  
خۆیدا. الی گالیلۆ ئه م نموونه یه  وانەیەکه  
تا  زۆر گوێ نه ده ینه  ناکۆتا، چونکه  ته نیا 
جۆره  مه ته ڵێكه، خۆ ئه گه ر هه وڵ بده یت 
به رجه سته ی  ماتماتیکدا  دووتوێی  له   و 
چنگ  هه ڵەت  ده ره نجامی  ئه وه   بکه یت، 
هەر  که   ده بینین  بۆیه ش  هه ر  دەکەوێت. 
سه ر  ک��ه   ماتماتیکناسێک 

ئەگەر تۆ 
زانا یا ماتماتیکناس، 
یان فەیلەسوف بیت، 
ئەوا بۆ ئەوەی پرسی 
ناکۆتا تێبگەیت و 
بیرکردنەوەیەکی 
ڕوونت لەمەڕ ناکۆتا 
دەست بکەوێت، 
ئەوا باشترین شت 
ئەوەیە کە بگەڕێیتەوە 
بۆ زەمەنی ئەرستۆ، 
ئینجا بە جیاکردنەوەی 
جۆرەکانی ناکۆتا 
دەست پێبکەیت کە 
ئەرستۆ دەستنیشانی 
کردوون
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بووبن،  یان سنوردار  به  چه مکی کۆتادار 
ته واو دژ به و مشتومڕە بوونه له سه ر بیر ی 
ناکۆتا و سێته  ناکۆتاکان و حه زیان ده کرد 
ته نانه ت  بکه ن،  یاساغیشی  ماتماتیکدا  له  
ئه م دیارده یه  له نێو ماتماتیکناسانی سه ده ی 
ئه مه   که   بوو  وا  الیان  بوو،  باو  ن��ۆزده دا 
هۆی  به   ببێت  که   هه یه   قودره ته ی  ئه و 
داڕمانی  و  گ��ه وره   هه ڵه ی  دروستبوونی 

سەر تاپای بنیاتی لۆژیکییانه ی ماتماتیک.
به   ماتماتیکناسێکی  که   هیڵبێرت،  ده یڤید 
نموونه یه کی زۆر  ناکۆتا،  بۆ  بوو  په رۆش 
جوانی گرافیکیمان له مه ڕ پرسی ناکۆتا بۆ 
دەکێشێت. نموونه که ی هیلبێرت به  »ئوتێل 
ناکۆتا  ئوتێل  فکره ی  بەناوبانگە.  ناکۆتا« 
سنورداردا  ئوتێل  یان  کۆتا  ئوتێل  له گه ڵ 
ئوتێلی  له   ئاسایی( جیاوازه،  ئوتێلی  )واتە 
کۆتاداردا، که  پڕ بوو، ئیدی ته واو. چونکه  
کاتێک ده چیت و ده بیته  میوان، پێت ده ڵێن 
ببووره  ژووری به تاڵمان نییه  و جێگا نه ماوه. 
نییه،  به مجۆره   ناکۆتادا  ئوتێل  له   به اڵم 
کاتێک ده بیت به  میوان، هه میشه  ده توانیت 
ئه گه رچی  بکه وێت  به ده ست  ژوورێکت 
بێت. چونکه  کابرای پرسگه  پێت  پڕیش 
ده ڵێت تۆزێک بوه سته، ئێستا ژوورێکت بۆ 
په یدا ده که م، دێت چی ده کات؟ به  میوانی 
بچێته  ژووری  ده ڵێت  یه ک  ژماره   ژووری 
ژمارە دوو، به  میوانی ژووری ژماره  دوو 
میوانی  به   و  سێ  ژووری  بچێته   ده ڵێت 
ئیدی  بچیته  چوار،  ژووری سێش ده ڵێت 
به مجۆره  به رده وام ده بێت و ژوورێکت بۆ 
فه راهه م ده کات بۆ ئه وه ی به  کامی خۆت 
هاوڕێیه کی  ئه گه ر  خۆ  بخه ویت،  تیایدا 
پاشان  گه یشت،  شه وه   ئه و  هه ر  دیکەت 
میوانی  ژماره یەک  پاشان  دیکە،  یه کێکی 
تازه   تاناکۆتا هه ر به رده وام بوو له  هاتندا، 
ئه وا پێخه ف بۆ هه موو مسۆگه ر ده کات. 
یه که م  میوانی  پرسگه   کابرای  ئه مجاره  
دوو  ژماره   دوو،  ژماره   ژووری  ده خاته  
ژووری  میوانی  چ��وار،  ژووری  دەخاته  
ش��ه ش،  ژووری  ده خ��ات��ه   س��ێ  ژم���اره  
چواریش ده نێرێته  ژماره  هه شت. به مجۆره  
تاکه کان  ژم��اره   ناکۆتای  ژم��اره   هه موو 
چۆڵ ده بێت. ئه مه ش نموونه یه کی جوانی 
له   پەلێک  که   ناکۆتایه   لقێکی  پیشاندانی 

خۆده گرێت. 
خه ڵک ئه م نموونه یه  به  سه یر ده زانێت، به اڵم 

که سایه تیی ئه م ماتماتیکناسه، وه ک زۆر له  
ماتماتیکناسانی دیکە،  گه لێک سه یرتر بووه، 
ده یڤید  له مه ڕ  بچکۆله   داستانێکی  چونکه  
هیلبێرته وه  هه یه  که  سه رنجڕاکێشه. جارێک 
ده داته   ماتماتیکی  پرسیارێکی  هیلبێرت 
ڕووی  له   قوتابییه که   خۆی،  قوتابییه کی 
و  سه قامگیر  کاراکته رێکی  ده روونییه وه  
ده بات،  دێنێ و سه ر  نه بوو، سه ر  ئاسایی 
ده کات،  هیالک  و خۆی  ده کۆشێت  زۆر 
و  ناکرێ  شیکار  بۆ  پرسیارەکە ی  به اڵم 
له   ک��ۆڵ��ده دات.  ت��ه واوی  بە  سەرەنجام 
ئاکامدا قوتابییه که   خۆی ده کوژێت. کاتێک 
قوتابییه کە  بابی  ماڵی  ناشتنی،  سه ر  دێنه  
چونکه   ده ک���ه ن،  هیلبێرت  بانگهێشتی 
مامۆستای بووه و ناودارترین ماتماتیکناسی 
دنیا بووه  له و ڕۆژگاره دا، داوای لێده که ن 
مەراسیمی  لە  تایبه ت  گوتارێکی  که  
بکات،  پێشکه ش  کوڕه که یاندا  ناشتنی 
هیلبێرت  کاتێک  ده بێت.  ڕازی  ئه ویش 
و  ماتماتیکییه که   پرسیاره   له   و  گۆ  دێته  
ئه مه   ده ڵێت  ده دوێت،  قوتابییه  الوه که   لە 
تراژیدیایه کی ترسناک بوو، چونکه  پرسیاره  

ماتماتیکییه که  قورس نه بوو.
له  سه ده ی نۆزده دا، ماتماتیکناسی گه وره ی 
ئه ڵمانی، جۆرج کانتور، بە شێوەیەکی زۆر 
نایاب  پارادۆکسی ناکۆتای له  ماتماتیکدا 
ی��ه ک��الی��ی ک����رده وه. ک��ان��ت��ور ل��ه  بری 
خستنه گه ڕی ئه م جۆره  مه ته ڵ و پارادۆکسانه  
له مه ڕ ژماردنی شته کان، سه یری کرد که  
پێناسی سێتی ناکۆتا، بریتییه  له  واریکردنی 
بۆ  یه ک  سیسته می  میتۆدی  )پیاده كردنی( 
یه کی سێته که  خۆی، له گه ڵ سه بسێتێکدا. 
ئه مه ش له  سێتێکی سنووردار یان کۆتاداردا 
ناشێت بکرێ، به اڵم هه روه ک چۆن باسمان 
 6 بۆ   3  ،  4 بۆ   2  ،  2 بۆ   1 که   ک��رد 
وه ک سه بسێتێک وایه بۆ خۆی، ئه مه  لێره دا 
پێناسه ی سێتی ناکۆتایه، به اڵم کانتور زۆر 
ده رکی  هه ڵگرت.  هه نگاوی  زیاتر  له وه  
ناکۆتا  ج��ۆری  چه ندین  که   کرد  ب��ه وه  
بوونی هه یه  و ئه م جۆره  ساکاره یان، که  
ده توانین ئەندامەکان وه ک سیسته می »یه ک 
بۆ یه ک« به  ژماره  ئاساییه کان ڕێک بخه ین، 
جۆره   ئه م  ژمێرین.  بیان  ده توانین  ئ��ه وا 
ناکۆتایه ی به  ناکۆتای ژمێرراو ناوزه د کرد، 
واته  ژماره  جووته کان ناکۆتای ژمێرراون، 
خۆ  ژمێرراون،  ناکۆتای  تاکه کان  ژماره  

ئه گه ر پێکه وه  یه کیان بخه ین، ئه وا هێشتا 
ده ست  ژم��ێ��رراوم��ان  ناکۆتایه کی  ه��ه ر 
ده که وێت. ئه م پرسه  وه ک به و جۆره ی دێته  
به رچاو، هه روا کارێکی سانا و فکره یه کی 
نییه ، چونکه  چه ند شتێک هه یه  که   ساده  
ناکۆتای  که   نییه   دیار  ئاشکرا  به   هه روا 
ژمێرراون، فێڵه که ش له وێدایه  چۆن بزانیت 
پێناسه کردنی  به   بێگومان  ده یانژمێریت. 
داهاتووی  هه نگاوی  ژمێرراو،  ناکۆتای 
بر یتییه  له وه ی بۆمان بسه لمێنێت که  ناکۆتای 
نییه   توانادا  له   که   هه ن  ئ��ارادا  له   دیکە 
نه ژمێرراو  ناکۆتای  به   ئه مانه ش  بژمێررێ، 
ناوزه د ده کرێن. هه رچی که رته کانه، واته  
ژماره یه ک دابه شی ژماره یه کی دیکە بکرێ، 
وه ک 1 له سەر 2، 3 له سەر 4، 7 له سه ر 4 
، ئه و ژمارانه ی که  ماتماتیکناسان به  ژماره  
ڕێژه ییه کان ناوی ده به ن، ئه وا ئه م ژمارانه  به  
ژمێرراو ناسراون و ئەژمار ده کرێن و هیچ له  
ژماره  ئاساییه کان گه وره تر نین. هه رچه نده  
زۆر  ژمارانه   ئه م  که   ده زانێت  وا  مرۆڤ 
زیاترن، به اڵم لێره شدا دیسانه وه  وه ک ژماره  
جووته کان یان تاکه کان ملکه چی هه مان 

فێڵن.
هەنگاوی داهاتوو لە مشتومڕەکەی کانتوردا 
سەلماندنێکی  جۆرە  دراماتیکییە:  زیاتر 
تازەی هێنایە ئاراوە کە لەوەبەر نەبینرابوو، 
ئەمەش بۆ خۆی ئەو جۆرە شتانەیە کە بە 
ڕاست ماتماتیکناسان حەزیان لێیە. کانتور 
دەیەوێت بۆمان بسەلمێنێت کە هەر هەموو 
نەهاتووەکانی  کۆتایی  هەرگیز  کەرتە 
)وەک  نەگۆر  ڕێ��ژەی  وەک  ژمارەکانی 
ژمارەی  فاریزەکەی  دوای  کەرتی  چۆن 
کۆتایی  هەرگیز   π ن��ەگ��ۆر  ڕێ���ژەی 
ئایا  ب��ەاڵم  ناکۆتایە،  ژمارەیان  نایەت(، 
ناکۆتای  یان  ژمێرراون  ناکۆتای  ئەمانە 
ئەمە  کە  دادەن��ێ��ت  وای  ن��ەژم��ێ��رراون؟ 
نیشانمان  سەرەنجام  ژمێرراوە،  کۆتاییەکی 
دەدات کە ئەمەش بۆ خۆی دەمانگەیەنێتە 
  contradiction دژەسازی  دەرەنجامی 
هەڵە  ئەسڵییەکەمان  گریمانە  بەمجۆرە  و 
نەژمێرراو  ناکۆتاکەمان  و  دەردەچ��ێ��ت 
بە جۆرێکە  تەسەورەکەی کانتور  دەبێت. 
هەرگیز  هەموو کەرتە  بتوانین  ئەگەر  کە 
کۆتایی نەهاتووەکان ڕیز بکەین، لە پێشدا 
یەکەم پێنچ کەرتەکە باش دەبینین، بەاڵم 
ڕیزکردنی ئەم جۆرە کەرتانە هەر بەردەوام 
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دەبن و هەرگیز کۆتاییان نایەت. هەروەک 
سیستەمێکی  ژمێرراو  ناکۆتای  بۆ  چۆن 

ژماردن هەیە، لێرەش هەمان شتە.
کەرتی  لە  یەکەم  ژمارەی  ئەگەر  پاشان 
دووەم،  ئنجا  وەربگرین،  فاریزەکە  دوای 
لەم  هەریەک  و  پێنجەم  و  چوارەم  سێیەم، 
خاڵی  واتە  سەر،  بخەینە  یەکی  کەرتانە 
یەکەم دەبێت بە 3، 8، 2، 1، 4 ، بەاڵم 
ناکۆتا  هەتا  و  دەبێت  بەردەوام  هەر  ئەمە 
هەر دەڕوات، جا بە سیستەمی بنیاتنان، ئەم 
ژمارەیە لەم لیستی ناکۆتایەدا دەرناکەوێت، 
چونکە وا ڕێکخراوە کە تەواو لە ژمارەکانی 
بێت،  یان ڕیزەکە جودا  لیستەکە  دیکەی 

ئەمیش النی کەم بە یەک کەرت. 
ئ��اراوە:  دێتە  دژەس��ازی  لێرەدا  بەمجۆرە 
شێوەیەکی  بە  ناتوانێت  م��رۆڤ  چونکە 
کۆتایی  هەرگیز  کەرتە  سیستەماتیکی 
پلەیەکی  ئەمانە  بژمێرێت.  نەهاتووەکان 
بەرزتریان لە ناکۆتا هەیە. هەتا پلەی ناکۆتا 
یان  ڕێژەکان  سێتێکی  هەر  لە  گەورەترن 
 whole ساغەکان  ژم��ارە  هەموو  سێتی 

.numbers
له  دواییدا به رده وام بوو بۆ ئه وه ی پیشانی 
دوا  یان  وه ستان،  خاڵی  ئه مه   که   بدات 
وێستگە نییه، هه ر به  هه قیقه تیش ئه مه  خاڵی 
وه ستان نییه  و له  هیچ شوێنێکیشدا ناوه ستێت. 
ته نانه ت ناکۆتایه کی گه وره تریش هه یه  که  
ناکۆتای  که رتێکی  هیچ  به رانبه ر  ناخرێته  
دیکە  ناکۆتایه کی  ناکۆتایه ،  ئه و  دیکە، 
هه ر  تاهه تایه   و  ده بێت  که ڵه که   له سه ری 
به رده وام ده بێت. گه وره ترین ناکۆتا بوونی 
ده توانێت  مرۆڤ  ئاوایه،  چۆن  ئه مه   نییه. 
نموونه یه کی ساده ی کۆتاداره وه  سه یر  له  
سێ  )لقێکی(  سێتێکی  ئه گه ر  بکات. 
ئەندامیمان هه بێت، بۆ نموونه  ئەندامەکانی 
پاشان  النکۆ،  و  پروشه   پاشا،  له   بریتین 
سه بسێته کانی  ژم��اره ی  بپرسین  ئه گه ر 
)پەلەکانی( ئه م سێته  چه ندن؟ به اڵم سێتێک 
هه یه  که  به سێتی به تاڵ ناو ده برێ و به پێی 
یاسا هیچ یه کێک له م ئەندامانە له  باوه ش 
هه ن  دیکە  سێتی  سێ  پاشان  ناگرێت، 
که  هه ر یه که یان بۆ خۆی ته نیا ئەندامێک 
سێتێک  پاشا،  سێتێک  واته   له خۆده گرن، 
سێ  ئینجا  النکۆ،  سێتێکیش  و  پروشه  
سێتی دیکە دێن که  هه ر یه که یان دوو له م 
ڕه گه زانه  له  خۆده گرن، پاشا و پروشه، پاشا 

سێتێک  پاشان  و النکۆ،  پروشه   و النکۆ، 
له خۆ ده گرێت،  پێکه وه   که  هه ر سێکیان 
ده کاته   هه مووی  کۆی  ژماره ی  به مجۆره  

هه شت، واته  دوو توان سێ 23.
لێره دا بۆمان ده رده که وێت که  هه ر سێتێک 
کۆتا یان ناکۆتا، ناشێت کۆکراوه ی هه موو 
ڕێک  جۆرێک  به   لەوانەییەکان  سه بسێته  
بخرێت که  له گه ڵ سێته که  خۆیدا ملکه چی 
سیسته می یه ک بۆ یه ک بێت. کاتێک مامه ڵه  
هه میشه   ده که ین،  ناکۆتادا  سێتی  له گه ڵ 
جۆره   به م  کانتور  گه وره تره.  ناکۆتا  له  
دوایی  هه رگیز  قه اڵی  که   هه وڵده دات 
نه هاتووی ناکۆتامان بۆ بنیات بنێت، زیاتر 
له  سیستەمی پەیژەیی یان پلیکانەیی ده چێت 
که  به ره و ئاسمان بڕوات، چونکه  هه رگیز 

دوایی نایه ت. 
که   هه یه   ژمێرراوه کانمان  ناکۆتا  لێره دا 
له و  بوونه،  دروست  ئاساییه کان  ژماره   له  
کۆتایی  هه رگیز  که رته   ژم��اره   الش��ه وه  
نه هاتووه کانمان هه یه  و به سه ر پەیژەکاندا 
به ره و ناکۆتای ڕه ها ده ڕوات که  ئه مه ش 
شتێکه  مرۆڤ ده توانێت ته نیا به  شێوه یه کی 
وه ک  ب��ەاڵم  بکات،  پێناسەیان  فۆرمالی 

شتێکی دیاریکراو بنیات نانرێ.
و  ناکۆتا  س��ه ر  سه رکردنه   سه رتاپای 
ماتماتیکدا،  له  دووتوێی  به ر جه سته کردنی 
که   وه ه��ا  چه ندایه تی  چه مکێکی  ب��ه  
بتوانیت بێنه و بەرده ی له گه ڵدا بکه یت و 
تیۆری له سه ر بسه لمێنیت، له و ڕۆژگاره دا 
بوو،  مشتومڕ  پێگه ی  ت��ه واو  ئه ڵمانیا  له  
ئاراوه.  هاته   یه که مجار  بۆ  که   به تایبه ت 
درێژ خایه ن  زه مه نێکی  بۆ  خۆشی  کانتور 
له  دنیای ماتماتیک دوور که وته وه، ئه مه ش 
له  ئاکامی ئەو خه مۆکییه  سه خته ی تووشی 
به   خه ڵکانێکی  که   له وه ی  جگه   بووبوو، 
شکاند  ده یان  ده ستڕۆیشتوو  و  ده سه اڵت 
به م  و ڕه زیلیان ده کرد، چونکه  خۆشییان 
باسانه   نه ده هات و به  به شێکی ماتماتیکیی 
ماوه   له و  ده دا.  قه ڵه م  له   یاخیگه رانه یان 
زه مه نییه ی کانتور له  ماتماتیک دورکه وته وه، 
به  ته نیا سه رقاڵی خوێندن و کارکردن بوو 
و  ئایدیا  به اڵم  ماتماتیک،  مێژووی  له سه ر 
و  دیار  خه ڵکانێکی  له الیه ن  هزره کانی 
ئه ڵمانه وه   کاتۆلیکی  کڵێسه ی  پایه به رزی 
په رۆشه وه   بە  و  گرنگ  بە  و  به   هه ند 
تیۆلۆژیسته کانی  چونکه   وه رگ��ی��ران، 

کانتور  که   ده رک��ه وت  بۆیان  کاتۆلیکی 
بۆ  داڕشتووە  میتۆدێکی  یان  ڕێچکه یه ک 
شیکاری ئەم پارادۆکسه  کۆنانەی سه باره ت 
له   ناکۆتا  بوونی چه مکی  ئایا  که   به وه ی 
له   تیۆلۆژییه   ته حه دایه کی  ماتماتیکدا 

هه مبه ر خوداوه ندا! 
بڵێت  و  بدات  بڕیار  مرۆڤ  ئه گه ر  خۆ 
که  ده شێت ناکۆتا له  گه ردووندا هه بێت، 
به رانبه ر  له   ته حه دایه که   دیسانه وه   ئه مه ش 
مه زهه بی تیۆلۆژی له مه ڕ نایابی و گه وره یی 
ته قلیدییه که ی.  شێوە  ب��ه   خ��وداوه ن��د 
چۆن  که   ده رده ک��ه وێ��ت  بۆمان  لێره دا 
ته فسیرکردنی ئاسته  جیاجیاکانی ناکۆتا و 
ته نیا  ده رده خات که   ئه وه   جیاکردنه وه ی، 
بۆ  ئه مه ش  نییه،  بوونی  ناکۆتا  جۆر  یه ک 
نوێ  شتێکی  تیۆلۆژیستان  الی  له   خۆی 
بوو، هه ر بۆیه ش کانتور سه یری کرد که  
ماتماتیکناسان  له   زیاتر  ئایینی  پسپۆڕانی 
حه ماسه تی  په رۆشن.  به   مه سه له که   بۆ 
دوایی  کانتور  لێکدانه وه ی  بۆ  ماتیکناسان 
ته شه نه ی کرد و ئێستاش چه مکی کانتور 
ماتماتیکی  تێگه یشتنی  بناغه ی  به ردی  به  
و  ناکۆتاکان  سێته   پرسی  له مه ڕ  داده نرێ 

دنیای ناکۆتادا.
که   هه یه   م��رۆدا  ئێمەی  توانستی  له   ئایا 
تاقیگه دا  ژوورێکی  له   فیزیکی  ناکۆتای 
گرنگە  ئ��ای��ا  ی��ان  بهێنین؟  ب��ه ده س��ت 
و  ده که ین  بیرکارییانە  شیکاری  کاتێک 
ناکۆتامان  هێمای  شیکارییەکە  ئه نجامی 
دیارده یه   ئه م  ڕاست  به   ده رده چێت؟  بۆ 
ده کات  پێویست  ئ��ه وەی  هه یه؟  بۆچی 
جارێکی  پێویسته  که   ئه وه یە  بیکه ین 
تاقیکردنه وه که  دووبارە بکه ینه وه  و  دیکە 
ئه مجاره  باشتر هه وڵ بده ین و ئه نجامه کەش 
 approximation نزیکی  به هایه کی 
تاقیکردنه وه که   دی��س��ان��ه وه   و  هەبێت 
نزیکتر  به هاکه ش  و  بکه ینه وه   دووب��اره  
خۆی  ناکۆتاکه   ده ره نجامه   هه تا  بێت، 
ئەندازیاری  ئەگەر  خۆ  نامێنێت.  دی��ار 
جوڵەی  خوێندنی  خەریکی  بیت،  فڕۆکە 
ئەوا جار جارە  بیت،  باڵی فڕۆکە  هەوای 
پێشبینی ئەوە دەکەیت کە لەپڕ گۆڕانێکی 
ناکۆتا دروست دەبێت لە جوڵەی هەوادا. 
لە  کە  بۆئەوەی  نیشانەن  هەموو  ئەمانە 
هاوکێشەکەتدا وەک پێویست هیچ گوێت 
و  هەواکە  لێکخشاندنی  هێزی  به  نەداوە 
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باڵی فڕۆکەکە، ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی 
ڕووبەڕووی شەپۆلێکی شۆک ببیتەوە – کە 
گۆڕانێکی لەپڕە - بەاڵم ناکۆتای خێرا نییە. 
بەم جۆرە قوتابخانەیەکی بیروڕا لە زانستی 
ئەم  تەفسیکردنی  بۆ  ئاراوە  دێتە  فیزیکیدا 
بابەتی  لە  باڵوترینیان  بێگومان  دیاردانە، 
ئەندازیاری وەک لەم بابەتەدایه ئەوەیە کە 
لە دەرەنجامی  بریتییە  بە هەقیقەت  ناکۆتا 
وەسفی  و  مۆدڵکردن  لە  کەموکوڕی 
ناتەواو، خۆ ئەگەر هەر بە ڕاستیش زیاتر 

خۆت هیالک بکەیت، ئەوا دیار نامێنن.
سااڵنی  له   به رینانه ی  ب��واره   له و  یه کێک 
ناویدا  له   ناکۆتا  و  ئاراوه   هاتۆته   دواییدا 
هاتوچۆ ده کات و بووە بە هۆی خوڵقاندنی 
مشتومڕگەلێک، بریتییە لە گەڕان بە دوای 
تیۆری بنەڕەتی تەنۆلکە بنەڕەتییەکان. هەتا 
چل  نزیکەی  م��اوەی  بۆ  و   1980 ساڵی 
فیزیکی  کارپێکراوەکانی  تیۆرییە  ساڵێک، 
ناکۆتا  گرفتی  ڕووب��ەڕووی  تەنۆلکەکان 
دەکرد،  ژمێرکاریت  کاتێک  دەبوونەوە، 
دەتتوانی پێشبینی ئەوە بکەیت کە ئەنجامی 
وەاڵم��ی  ب��ەاڵم  چین،  تاقیکردنەوەکان 
ناکۆتات لەم پێشبینییانە دەست دەکەوت. 
دەس��ت  وەاڵم��م��ان  دوو  کاتێک  ب��ەاڵم 
ماقوڵ،  بەهایەکی  یەکێکیان  دەک��ەوت، 
هێمای  دیکەیان  ئەوی  و  ژمارەیەک  واتە 
ناکۆتاکە  الیەنی  دەمانتوانی  بوو،  ناکۆتا 
خۆمان  جۆرەش  بەم  و  بکەین  فەرامۆش 
لێ الدەدا و کۆنترۆڵی تاقیکردنەوەکەمان 
دەکرد. وەاڵمە ژمارەییەکە یان بە واتایەکی 
دیکە بڵێین کە بەهاکە ناکۆتا نییە، لەگەڵ 
دەبێت  تەریب  ڕام��ان��دا  و  سەرنجدان 
دەبین.  ڕازی  کارەکەمان  بە  ئێمەش  و 
کە  بیردەکەنەوە  وا  هەمیشە  خەڵک  بەاڵم 
مەبەستە  ئەم  بۆ  کارکردنەکە  میکانیزمی 
بۆچ  چونکە  نییە،  دروست  میکانیزمێکی 
لە  و  هەروا  ناکۆتاکە  وەاڵمە  کە  دەبێت 
تەنیا  ئەمەش  بکرێ،  ف��ەرام��ۆش  خ��ۆڕا 
پرۆسەکەمان  دەمانەوێت  لەبەرئەوەی 
نۆرماڵ بێت، بەڵکو پێویستە کارێکی وەها 
کارەکە  دیکە  ڕیگایەکی  بە  یان  بکەین، 
ناکۆتا  حساباتەکەماندا  لە  کە  بکەین 
دەرنەکەوێت. بەم جۆرە ئەوەی لە فیزیکی 
الدان  کە  بوو  ئەوە  ڕوویدا  تەنۆلکەکاندا 
ناکۆتاکە  دەرەنجامە  فەرامۆشکردنی  و 
توێژینەوەدا  لە  ڕێنمایی  بنەمایەکی  بووە 

هەتا  ئەنجام،  باشترین  بەدەستهێنانی  بۆ 
سەدەی  هەشتاکانی  سااڵنی  سەرەتای  لە 
زانستدا  لە  دیکە  بوارێکی  ڕاب���ردوودا، 
 string ژێ  تیۆری  بە  کە  لەدایکبوو 
theory ناسراوە، ئیدی ڕۆژنامە و گۆڤار 
بابەت  باڵوکردنەوەی  کەوتنە  میدیا  و 
لەسەر ئەم تیۆرە نوێیە، بە ڕاستیش زۆر بە 
پەرۆشەوە لە هەموو الیەکەوە پێشوازی لەم 
تیۆرە کرا. هۆکاری ئەم گەرموگوڕییەش 
ئەوەبوو کە بۆ یەکەمجار لەم تیۆرەدا، واتە 
بنەڕەتییەکان  تەنۆلکە  تیۆری  تیۆری ژێ، 
بوو کە پرسی دەرەنجامی ناکۆتای شیکار 
کرد و ناکۆتا لە مەسەلەکەدا دەرنەکەوت 
)سنوردار(.  کۆتادار  تیۆرییەکی  بووە  و 
بوو،  سەرنجڕاکێش  زۆر  مەسەلەیە  ئەم 
ئەندازەکارییدا  بوارەکانی  لە  تایبەت  بە 
و ئێستاش لە فیزیکی سەرەتاییدا. ویستی 
ناکۆتا  پرسی  لە  خ���ۆالدان  بۆ  م��رۆڤ 
پرینسپێکی زۆر بەهێزە بۆئەوەی بتوانێت لە 
دۆزینەوەی  بۆ  بێت  سەرکەوتوو  گەڕاندا 

تیۆرێکی باشتر.
ناکۆتا، زۆر بە زەقی لە بوارێکی دیکەدا 
دێتە ئاراوە، ئەویش ئەسترۆنۆمییە، کە بریتییە 
لەو وێنەیەی گەردوون کە هەمانە. ئەگەر 
بڕوانینە ئەو چەمکەی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا 
دەربارەی گەورەبوون expanding یان 
یەکدی  لە  واتە  هەیە،  گەردوون  کشانی 
کەشکەشانەکان  هێشوە  دورکەوتنەوەی 
گ��ەردوون  جا  کاتدا.  تێپەڕینی  لەگەڵ 
لە  دەبێت  ب��ەردەوام  هەر  تاهەتایه  بۆ  یان 
ده ره نجام  یان  و  کشاندا  و  گەورەبوون 
گەورە  بارستەیەکی  پڕ  لە  و  دەگەڕیتەوە 
سیناریۆیه کی  به مه ش  دەکات،  دروست 
ده بێت.   ل��ه دای��ک  بچکۆله   ک��ارەس��ات��ی 
تیۆرییه کی  نێوه نده دا  له م  به ریتانییه کان 
ڕۆژگ��اری  له   ب��ه اڵم  هه یه.  میانڕه وییان 
ئه مڕۆدا تیۆری کشانی  تاهه تایی گه ردوون 
زاڵه،  ئه سترۆنۆمییه کاندا  ناوه نده   له   ته واو 
نزیکدا  ڕاب����ردوودی  له   گ��ه ردوون��ی��ش 
کشانه که ی تاوی سه ندووه  و خێراتر بووه. 
بۆمان  ئ��ه وا  ئ��ه م��ان��ه،  بڕوانینه   ئ��ه گ��ه ر 
دی��ارده ی  جۆرێک  که   ده رده ک��ه وێ��ت 
هه قیقی  ناکۆتای  و  به قودره ت  ناکۆتای 
به قودره ت  ناکۆتای  لێره دا  ده که ن.  واری 
ده بێت چی بێت؟ ئه گه ر گه ردوون به ره و 
ئه وا  هه نگاوده نێت،  کشانی  تاهه تایی 

به   کات  به قودره تی  ناکۆتای  بێگومان 
ڕاستیدا  له   هه یه،  بوونی  ئایینده   ئاڕاسته ی 
و له م جۆره  گه ردوونانه دا قه باره ی بۆشایی 
دیکەی  نموونه یه کی  ناکۆتایه.  ئاسمانیش 
له   ئه گه ر  که   ئه وه یه   به قودره ت  ناکۆتای 
که شتییه کی ئاسمانیدا بین و هه ر به رده وام 
ناگه ینه   هه رگیز  ئه وا  ڕۆیشتندا،  له   بێت 
چونکه   ئه مه ش  گه ردوونه،  ئه م  که ناری 
هه روه ها  نییه.  بوونی  گه ردوون  که ناری 
لێره دا پێشنیاری ئه وه ش هه یه  که  ناکۆتای 
هه قیقیش له  هه مان گه ردووندا بوونی هه یه، 
له  حاڵه تی سه ره تا و له  حاڵه تی دواییشدا 
هه ر  وه ک  گه رمی  و  چڕی  له   یه ک  هه ر 
شتێکی دیکە له  پله ی ناکۆتادان.  ئه م پرسه  
هێشتا جێگه ی مشومڕه، بۆ نموونه  ئه گه ر 
فیزیکناسێکی ته نۆڵکه کان یان ئه ندازیارێک 
سه یری ئه م مه سه له یه  بکات، ئه وا وه ک هه ر 
ده کات،  بۆ  حیسابی  دیکە  ناکۆتایه کی 
کرد،  بۆ  ئاماژەمان  له وه به ر  هه روه ک  واته 
بۆ  وه ک هێمایه ک سه یری ده کات و وای 
ده چێت ئه گه ر خۆمان زیاتر هیالک بکه ین 
ئ���ه وا ده ت��وان��ی��ن 
بکه ین  فه رامۆشی 

ئایا له  توانستی ئێمەی 
مرۆدا هه یه  که  ناکۆتای 
فیزیکی له  ژوورێکی 
تاقیگه دا به ده ست 
بهێنین؟ یان ئایا 
گرنگە کاتێک شیکاری 
بیرکارییانە ده که ین و 
ئه نجامی شیکارییەکە 
هێمای ناکۆتامان بۆ 
ده رده چێت؟ به  ڕاست 
ئه م دیارده یه  بۆچی 
هه یه؟ 
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و ده ره نجامێکی باشترمان ده ست بکه وێت، 
چونکه  تیۆرییه کی وه هامان نییه  که  بتوانێت 
مامه ڵه  له گه ڵ ناوەندێکی چڕی زۆر زۆر 
به رزدا بکات، واته  ئه و تیۆری کێشکردنه ی 
کاری پێدەکە ین و هه مانه  له م گه ردوونی 
به ره و کشانه دا له وه دا شکست دەهێنێت که  
بتوانێت هه موو شتێک له م ناوه نده  چڕانه دا 
بچێته   گه ردوون  نییه   دوور  له خۆبگرێت، 
یان  هه ڵبه زێته وه،  که   دیکه وه،  پلەیەکی 
بچێته  حاڵه تێکی وەستاو )ستاتیکی( که  به  
هیچ جۆرێک ناکشێت و دوای ئه مه  ئینجا 

گه ردوون به ره و کشان بچێت.
خه ڵکانێکیش هه ن له گه ڵ ئه و ڕایه دا کۆکن 
که  ئه م جۆره  وه سفکردنه  سەرتاپاگیر نییه، 
بۆ  نازانین کە  ئێمه  هه موو شتێک  چونکه  
به اڵم  پێویستن،  ناکۆتایانه   له م  تێگه یشتن 
هه ن  سه رنجڕاکێش  هۆکارێکی  چه ند 
که  بۆچی هێشتا چاوه ڕوانی ڕوودانی ئه م 
ناکۆتایه  ده که ین، ته نانه ت کاتێک هه موو 
فیزیکیش ده خه ینه  دووتوێی مه سه له که وه. 
ئه مه  ڕای که سێکی وه ک ڕۆجه ر پێنڕۆزه، 
کۆکه   هاوکینگ،  ستیڤن  تێڕوانینی  به اڵم 
ڕاست  ناکۆتایه کی  ئه مه   که   مندا  له گه ڵ 
له   ئه گه ر  کشانه،  گ��ه ردوون  ئه م  نییه، 
له   ئ��ه وا  بکات،  پێ  ده ستیش  حاڵێکدا 
پێده کات.  ده ست  سنورداره وه   چڕییه کی 
ب��ه م��ج��ۆره  س��ه ره ت��ای��ه ک��م��ان ه��ه ی��ه  که  
حاڵه ته که ی سنورداره ، یان سه ره تایه کمان 

هەیە که  حاڵه ته که ی ناکۆتایه.
ئه گه ر  سه رنجراکێشه   زیاتر  مەسەله که  
ئه و گه ردوونه ی که   بخه ینه  سه ر  ته رکیز 
و  گه وره بوون  و  کشان  به   ده ستده کات 
هه تا ده گاته  پله ی ئه وپه ڕ و له  داهاتوودا 
له پڕ گه ردوون دەچێتە قەیرانێکی گەورەوە. 
بەو شێوەیەی ئەمڕۆ گەردوونم خستۆتەڕوو 
لەگەڵ ئەو شێوەیەی لەوەبەر پیشانم داوە، 
ئەوا گەردوون زیاتر شێوەیەکی هەرمێیی 
ئاڕاستەی ڕابردوو هەبووە و ئەم شێوە  بە 
هەرمێیە ئاڕاستەکەی بەرەو ئایندە دەبێت. 
واته  ته واو پێچه وانه ی ئه و پرۆسه یه ی که  
بانگ یان ته قینه وه ی  به  بیگ  ئه مڕۆدا  له  
مه زن ناسراوه. ئه م پرۆسێسی چوونەوەیه که 
به یه که وه   شتێک  هه موو  کاتدا  هه مان  له  
پرۆسه ی  ئه م  مرۆڤێک  هیچ  ده گرێته وه، 
چونکه   ئه مه ش  ناکات،  به دی  ناکۆتایه  
شوێنێکدا  هه موو  له   و  که سێک  هه موو 

به یه که وه  ڕووده ده ن. 
که   ئه وه یه   باسه   شایانی  ئ��ه وه ی  ب��ه اڵم 
گه ردوون له  هه موو شوێنێک به  ته واوی وه ک 
یه ک نییه. له  هه ندێک جێگا گاالکسی هه یه  
و له  هه ندێک شوێن نییه. به مجۆره  ئه گه ر 
ویستمان له  شوێنێکه وه  بۆ شوێنێکی دیکە 
بپێوین،  وردی  به   زۆر  گه ردوون  کشانی 
ده که ین.  ب��ه دی  جیاوازی  تۆزێک  ئ��ه وا 
بچکۆله یه،  بڵێیت  هه تا  جیاوازییه که، 
ه��ه زاره، که   له  سه د  یه ک  بڵێین  ده توانین 
به اڵم  بچکۆله یه،  زۆر  به هایه کی  ئه مه ش 
له گه ڵ تێپەڕینی کاتدا، گه وره  و گه وره تر 
ده ڤ��ه ری  هه ندێک  له   ته نانه ت  ده بێت، 
که   هه ن  چڕ  وه ها  ناوچه ی  گه ردووندا، 
ه��ه ره س  و  ده ڕمێت  خه ریکه   ده ڵێیت 
ده هێنێت و ده بێته  چاڵه  ڕه شێک و ده ڵێیت له  
ئایینده دا حاڵه تی چڕی ناکۆتا په یدا ده بێت، 
ڕاسته قینه ی  وێنه ی  که   ده بینین  به مجۆره  
هه ندێک شوێنی  له   ئه وه یه  که   گه ردوون 
جیاوازدا  زه مه نی  له   و  گ��ه ردوون  جیای 
خۆی ده دا له  ناکۆتا. ئه مه  زۆر ترسناکتره، 
چونکه  ئه گه ر له  کاتێکدا ئێمه  له  جووڵه دا 
به ره و  ئاوڕێک  ناکۆتا،  ئاڕاسته ی  به   بین 
دواوه  بده ینه وه، ئه وا هه ست ده که ین که  
ئاماژەمان پێدەگات. بە دڵنیاییەوە، ئه مه  ئه و 
بینینی  خوازیاری  ئه رستۆ  که   ناکۆتایه یه  
نییه  و ته نانه ت ڕۆجه ر پێنڕۆزیش حه ز به  
له مه وبه ر  زۆر  ماوه یه کی  و  ناکات  بینینی 
خه ڵکانی  که   کرد   پێشکه ش  ئایدیایه کی 
کۆسمۆلۆژی و تیۆریستانی نیسبی کاریان 
له سه ر ده کرد، به اڵم له  ئاکامدا ورده  ورده  

ده ستبه رداری بوون.
بوو  بریتی  پێنڕۆز  ڕۆج��ه ر  ئایدیاکه ی 
گه ردوونی  سانسۆری  به   که   شتێک  له  
ده ڵێت  که   به جۆرێکه   ئایدیاکه   ناسرابوو، 
ئه گه ر ناکۆتا له  چڕی یان پله ی گه رمادا 
به ده ر که وێت، ئه وا هه رگیز کاریگه رییان 
له سه ر دنیای ده ره وه  نابێت، به ڵکو ته نیا له ناو 
چاڵه  ڕه شه کاندا خول ده خۆن و ده چه قن. 
به ره و  مادده  ئه گه ر  چییه؟  له مه   مه به ست 
و  زیادده کات  ببن، چڕی  یەکدی کێش 
به هێز  سه ره نجام کایه ی کێشکردن هێنده  
ده بێت که  چیدی هیچ شتێک ناتوانێت له م 
ته نانه ت  ڕابکات،  لێی  و  هه ڵبێت  ده ڤه ره  
ڕووناکیش ناتوانێت لێی ده رچێت. به مجۆره  
ده ڵێین که  چاڵه  ڕه شه کان دروست بوون و 

مادده که ش شتێک له خۆده گرێت که  پێی 
چاڵه   ئاسۆی  یان  ئاسۆ،  ڕووداوی  ده ڵێن 
ئاسۆیه دا  ئه م  له نێو  ئه گه ر  خۆ  ڕه شه کان. 
به رچاو،  دێنه   ئاسایی  تەواو  شته کان  بین، 
به اڵم  بین،  ژووره دا  له م  وایه   ئه وه   وه ک 
ئه گه ر بمانه وێت جێگاکه  به جێ بهێڵین و 
بگه ڕیینه وه، ئه وا شکست ده هێنین. ئه مه ش 
ده رفه ته مان  ئه و  فیزیک  یاساکانی  چونکه  
ناده نێ که  بتوانین هێنده  وزه  به رهه م بهێنین 
که  بتوانین هێنده ی ڕووناکی خێرا بڕۆین، 
ناتوانین  نابین و  بۆیه ش سەرکەوتوو  هه ر 

هەڵ بێین.
خۆ ئه گه ر له  ده ره وه  بیت و له  چه قه که یدا 
ل��ه وێ  ئ���ه وه ی  هەبێت،  ناکۆتا  چ��ڕی 
نابێت  کاریگه ریی  هیچ  ڕووده دات 
له سه رمان، چونکه  به پێی یاسای پارێزگاریی 
لە  شتێک  هیچ   conservation( فیزیا 
هەموو  نافەوتێت(  و  نابێت  پەیدا  خۆوە 
 black ڕه شه کاندا  چاڵه   چه قی  له   ئەمە 
hole ڕووده دات کاریگه ری نابێت له سه ر 
سانسۆری  گریمانی  جۆره   به م  ده ره وه. 
ناکۆتاکان،  ئه وه یه  که  هه موو  گه ردوونی 
 singularities هه موو ئه وانه ی به  تاکێتی
ڕووداو  ئاسۆی  به رگی  ده ب��رێ��ن،  ن��او 
ڕووت  ناکۆتای  گه ردووندا  له   ده پۆشن. 
بوونی نییه  که  بتوانین بیبینین و به  ئیشارەی 
ڕووناکی کارلێکردنمان له گه ڵدا بکه ن یان 

هه ست به  هێزی ڕاکێشانی بکه ین. 
ئایدیاکه  به  ته واوی وه ک ده ره نجامی تیۆری 
نه سه لمێنراوه،  ئاینشتاین  گشتیی  ڕێژەیی 
به ڵکو هه وڵه کان بۆ سه لماندنی ئه مه  گه لێک 
ئاواڵه   بۆ  ئه وه شمان  و  سه رنجڕاکێشن 
ده کات.  کار  چۆن  سروشت  که   ده کەن 
بۆ نموونه  ئه گه ر چاڵه  ڕه شێکمان هه بێت 
و بسوڕێته وه، ئه وا بۆمان ده رده که وێت که  
خێرایی  ڕه شه که   چاڵه   سوڕانه وه که دا  له  
شلۆقی critical speed هه یه  و ئه گه ر 
دیار  ئاسۆکه   ئه وا  تێپه ڕی  خێراییه   له م 
له  توانادا هه یه  له  چه قی چاڵه   نامێنێت و 
بکرێ.  ب��ه دی  ناکۆتا  چڕی  ڕه ش��ه ک��ه دا 
واری  ئەقڵی  تاقیکردنەوەیەکی  ئه گه ر 
چاڵی  ماتماتیکییانه ی  مۆدڵێکی  و  بکەین 
ڕه ش له  خه یاڵی خۆماندا دروست بکه ین 
و چاڵه  ڕه شه که  بکه وێته  خوالنه وه ، به اڵم به  
خێراییه کی که متر له و خێراییە خەتەرناکەی  
ته نۆلکه یه کمان  ئه گه ر  پاشان  س��ه ره وه، 
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هه بێت و خول بخوات و بە ئاڕاستەی چاڵه  
ڕه شه که   چاڵه   ئەوا  بجووڵێت،  ڕه شه که  
دەکات،  ڕاپێچی  خۆی  بۆ  و  ده یگرێت 
گۆشەیی  یاسای  که   له به رئه وه ی  بەاڵم 
 momentum ت���ەوژم  و  خ��والن��ەوە 
زیادەکەی  خ��والن��ه وه   ئ��ه وا  پ��ارێ��زراوه، 
خ��والن��ه وه  ی  س��ه ر  ده چێته   ته نۆلکه که  
زیادبوونی  هۆی  ده بێته   و  ڕه شه که   چاڵه  
خوالنه وه که ی و خێراییه که ی به  جۆرێک 
که  دیسانه وه  خاڵی خێرایی شلۆق ده بڕێت 

تاکێتی پوختمان به ده ست ده که وێت.
له  پرسی تیۆری ڕێژەیی  به اڵم مه سه له که  
گشتیدا به  جۆرێکی دیکەیه، چونکه  لێره دا 
هێزێکی تازه  دێته  ئاراوه، که  ده توانین بڵێین 
هێزی له  یه کتر دوورکه تنه وه ی نێوان هه ر 
دوو بابه ته  خوالوه که ن، به م جۆره  کاتێک 
که  ئه م ته نۆلکه یه  خه ریکه  بچێته  ناو چاڵه  
دروست  پوخت  تاکێتی  و  ڕه ش��ه ک��ه وه  
ڕه شه که   چاڵه   خوالنه وه ی  هێزی  بکات، 
به   ده بێت  که   ده بێت  گ��ه وره   پله یه ک  به  
خوالوه که   ته نۆلکه   دورخستنه وه ی  هۆی 
و ناهێڵێت بێته  کایه ی چاڵه  ڕه شه که وه. له  
ڕاستیدا ئه مه  ئه و جۆره  شتانه یه  که  به ره و 
بیرۆکه   ئه و  هه موو  واته   ده بنه وه،  ڕوومان 
تاکێتی،  ده بێت  که   ساکارانه ی  و  ساده  
هه میشه   بکه ن  دروست  پوخت  ناکۆتای 
ناڕەوای  نائاسایی و  به  هۆی کارلێکردنی 
هێزه کانی سروشته وه  شکست ده هێنن، هه ر 
بۆیه ش خه ڵک گومان له و مشتومڕه  ده کەن 
که  ده ڵێت له  دنیای تیۆری ڕێژەیی گشتیدا 
پوخت  ناکۆتای  ناتوانرێ  گه ردووندا  له  

بوونی هه بێت.
و  نین  ناکۆتا  ئه و چه مکانه ی  ته نیا  ئه مانه  
که   هه یه   دیکە  جۆرێکی  به ڵکو  ب��ه س، 
بووه   سه رقاڵی  خه ڵک  سه ده یه کە  چه ند 
ناکۆتای  له   بریتییه   ده که نەوه   لێ  بیری  و 
 ،replication نوسخه کردن  پارادۆکسی 
ئه ڵمان،  گ��ه وره ی  فه یله سوفی  ئه مه ش 
باسی  نۆزده دا  سه ده ی  کۆتایی  له   نیتچە، 
ده وروژێ��ن��ێ��ت.  مه سه له که   و  ده ک���ات 
حاڵه تێکت  ئەگەر  جۆره یه:  به م  ئایدیاکه  
له   و  بێت  ناکۆتا  حاڵه ته که   و  هه بێت 
بێت  زیاتر  ناکۆتا  له   حاڵه ته که   هه قیقه تدا 
و هه تا ناکۆتاش له خۆوه  بێت، واته  ده بێت 
که   هه بێت  ناکۆتایه کت  که   بتوانیت 
بۆ  بکات،  تاووتوێ  ئیحتیماله کان  هه موو 

نموونه  ئه گه ر ژماره یه کی ناکۆتا له  ژماره 
جووته کانمان هه بێت، ده شێت که  سێتێکی 
تاک چییە  یه ک ژماره ی  ته نیا  بێت،  ناکۆتا 
لێره وه   نیتچه   چه مکی  نەگرێت.  لەخۆی 
ده ست پێده کات و وه ها ئیشاره ی پێده دات 
که  ئه گه ر گه ردوونێکی ناکۆتامان هه بێت، 
ح��ازردا  حاڵی  له   که   ڕووداوێ���ک  ه��ه ر 
لێره   ڕوودان��ی  ئیحتیمالی  و  ڕووده ادت 
شتێکی سنورداره، ئه وا له  هه مان سات و 
دیکە  شوێنێکی  له   ناکۆتا  شێوه یه کی  به  
له  گه ردووندا ڕووده دات. واته  بۆ هه مان 
ڕووداو ژماره یه کی ناکۆتا نوسخه ی دیکە 
له   دیکە  شوێنانی  له   ساتدا  هه مان  له   و 

گه ردوونی ناکۆتادا ڕووده ده ن. 
هه ندێک خه ڵک به مه  ناڕازین و ئه م مشتومڕه  
بۆئه وه ی که   داده نێن  به هێز  بنه مایه کی  به  
گه ردوون سنوورداره، به اڵم له  وێنه یه کی 
ئه سترۆنۆمیدا  گه ردوونی  هاوچه رخانه ی 
ئه مه  ئایدیایه کی ترسناک نییه  وه ک ئه وه ی 
هه قیقه ته ی  ئه و  ده ک��ات.  وێنای  خه ڵک 
س��ن��ورداره   خ��ۆر  تیشکی  خێرایی  ک��ه  
ته نانه ت  ئه گه ر  که   ده گه یه نێت  ئ��ه وه  
بێت،  ده ور  له   ناکۆتامان  گه ردوونێکی 
ده بینین.  سنوردار  دوورییه کی  ته نیا  ئه وا 
به مجۆره  ئه و کاته ی خێرایی ڕووناکی بۆ 
بڕینی دورییه ک  پێویسته ، یه کسانه  به  خێرایی 
و  گه وره بوون  ته مه نی  که ڕه ت  ڕووناکی 
کشانی گه ردوونه که. ئه و دورییه  گه وره یه، 
به م  ڕووناکییه،  ساڵ  بلیۆن   15 نزیکه ی 
ج��ۆره  ئ��ه گ��ه ر گ���ه ردوون ل��ه  ق��ه ب��اره دا 
مه سه له   له به ر هەموو  ئه وا  بێت،  ناکۆتاش 
پراکتیکییەکان، کاتێک ئاماژەکان ده نێررێن 
و پێمان دەگەن، پەیوەندیمان ته نیا له گه ڵ 
ئه و به شه سنورداره ی گه ردووندا ده بێت. 

ئه گه ر هه ندێک کاری ئه ریتماتیکی له مه ڕ 
  replication چه مکی نوسخه کردنه که ی
نیتچە ئەنجام بدەین، بۆ نموونه  ئه گه ر له  
بابەتەکەی بڕوانین و بپرسین ئاخۆ چه نده  
سه د  له   سه د  ئ��ه وه ی  بۆ  بڕۆین  پێویسته  
یان  زەوی،  نوسخه ی  خۆمان،  نوسخه ی 
نوسخه ی ئه م گه ردوونه ی خۆمان ببینینەوە. 
به   مه تره،   7 ت��وان   10 زەوی  قه باره ی 
پێوانی کۆن نیوه تیره ی زه وی 6400 میله، 
یه که ی  پێوانی  به   خۆره وه،  له   دووریش 
ئه سترۆنۆمی نزیکه ی 10 توان 11 مه تره، 
نزیکترین ئه ستێره ش لێمانه وه  10 توان 16 

و که ناری گاالکسیش نزیکه ی 10 توان 
19یە، دووریشمان بۆ که ناری گه ردوونی 
ئایا  مه تره.   27 یان   26 توان   10 بینراو 
ماوه ی چه ند پێویسته  بڕۆین هه تا ده گه ینه  
ئه و مه به سته ی که  سه د له  سه د کۆپییه کی 

خۆمان ده دۆزینه وه؟ 
لێره دا داوای شتێک ده که ین وه ک ئه وه  وایه  
پێکه وه   ئیحتیمالی  ژماره ی  ئایا  بڵێین  که  
بێگومان  چه نده؟  ئه تۆمه کان  ڕێکخستنی 
ژماره که   گه وره یه.  ئێجگار  ژماره یه کی 
بریتییه  له  10 توان 10 توان 28 مه تر )یان 10 
توان 280 مه تر(. به  ڕاستی ئه مه  ژماره یه که  
هێنده  گه وره یه  که  ته نانه ت له  توانادا نییه  
بنووسرێت.  هه ر  یان  کاغه ز  سه ر  بخرێته  
هه ر  ئه وه ی  بۆ  بڕۆین  پێویسته   چه ند  ئایا 
سه رتاپای  کۆپی  یه که م  نه بێت  هیچ 
پێویسته   ئه وا  که وێت؟  ده ست  زەویمان 
10 توان 10 توان 50 مه تر )واتە  10 توان 
بمانه وێت  ئه گه ر  خۆ  بڕۆین.  مه تر(   500
یه که م کۆپی ئه و ده ڤه ره  ئاسمانییه ی که  له  
ئاسۆوه  دێته  به رچاو ببینین، ئه وا وا پێویست 
ده کات که  10 توان 10 توان 119 مه تر 
بڕۆین. ئه مانه  ئه و ژمارانه ن که  له  ئاسایی 
به ده ر گه وره ن، به اڵم ئەوەی زیاتر مایەی 
خه مخۆرییه  پرسه که  خۆیه تی، زیاتر وه ک 
له وه ی که  ژماره کان بێت، چونکه  مرۆڤ 
کاتێک له  ڕووی ئیتیکییه وه  ethical بیری 
ئێمه   کۆپیەیەکی  ئێستا  که   ده کاته وه  لێ 
هه یه  و خه ریکی هه مان شته  که  ئێستا ئێمه  
له هه مان  که وابێت  ده یکه ین،  و  سه رقاڵین 
کاتدا کۆپییه کیش هه یه  که  به  پێچه وانه ی 
ئێمه وه  کارده کات. به مجۆره  هه ر بڕیارێکی 
که   هه یه   یه کێک  ئ��ه وا  ب��ده ی��ت،  ب��اش 
له   ئه گه ر  خۆ  ده دات.  خراپ  بڕیارێکی 
ڕووه  باشه که وه  سه یری مه سه له که  بکه ین، 
ئه وا هه ر کاتێک بڕیارێکی خراپ ده ده ین، 
هه میشه    که  هه یه   دیکە  که سێکی  ئ��ه وا 

بڕیارێکی ڕاست ده دات.
مه یدانی  له   پێویسته   که   دیکە  بابه تێکی 
په یوه سته   و  بده ینه وه   لێ  ئاوڕی  ناکۆتادا 
ئامێری  بریتییه  له   به  ناکۆتای فیزیکییه وه ، 
له   ئایا   .  infinity machines ناکۆتا 
بنێین که   بنیات  ئامێرێک  توانادا هه یه  که  
ئه م ئامێره بتوانێت ژماره یه کی ناکۆتا ئەرک 
سنورداردا،  زه مه نێکی  له   بدات  ئەنجام 
به سووده.   زۆر  شتێکی  ئه مه   بێگومان 
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بیرۆکه ی جێبه جێکردنی ژماره یه کی ناکۆتا 
کۆتاداردا  زه مه نێکی  له   ئەرک  یان  کار 
به   کە  ئەوەیە  ئەویش  هه یه،  ناوێکی 
سوپه ر-تاسک )سوپەر – ئەرک( ناو ده برێ، 
بۆ نموونه  ئه گه ر به ر له  نانخواردنی به یانی 
ئەوا  بگر ین،  ئەرک   - سوپه ر  ژماره یه ک 
ژمارەیەک  تێدەکۆشین  کە  ئەوەیە  مانای 
بەتایبەت  ئەمە  ناکۆتا بکەین. بۆچ  کاری 
کە  گریمان  لەبەرئەوەیە  سەرنجراکێشە، 
پارادۆکسە  جووت  ئەم  ئەگەر  دەتوانین 
نسبیە نائاساییانە هەبن کە دەتوانین یەکێک 
هەڵ  ئاسمان  بۆشایی  بەرەو  دووانەکە  لە 
پیر  کە  سەیردەکەین  دێتەوە  کە  بدەین، 
بووە و بە تەمەندا چووە، تەواو لە هاوەڵە 
دەژی  زه وی  لە  هێشتا  کە  دووانەکەی 
جیاوازە. بەم جۆرە شتێکی تەواو لە خەیاڵ 
و  هەبێت  هۆکارێک  ئەگەر  کە  ب��ەدەرە 
الپتۆپەکەت بە گەشتێک بنێریت بۆ بۆشایی 
ژمارەیەکی  دەگەڕیتەوە،  کاتێک  ئاسمان، 
کاتێکدا  لە  کردبێت،  حساباتی  ناکۆتا 
زه وی  لەسەر  هەمان شێوە  کە الپتۆپێکی 
یان  دیاریکراو  ژمارەیەکی  تەنیا  بووبێت 

سنوردار حساباتی کردبێت.
یۆنانەکان،  الی  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
تەقلیدی  بیرکردنەوەیەکی  کە  دەبینین 
کە  زینۆ،  الی  لەمجۆرە  شکۆمەندی 
زەمانی  فەیلەسوفی  ڕەسەنترین  لەوانەیە 
کە  نەبوو  توانادا  لە  و  هەیە  بێت،  کۆن 
پارادۆکسەکانی هەتا ڕۆژگاری هاوچەرخ 
ڕەت بکرێنەوە. لە ماتماتیکدا زنجیرەیەکی 
بەناوبانگ هەیە و زەمەنێکی دورودرێژە بە 
زنجیرەی جیۆمەتری )ئەندازەیی( ناسراوە. 
ئنجا  پێدەکات،  دەست  نیو  بە  زنجیرەکە 
بەمجۆرە  پێشو،  ژمارەکەی  نیوەی  دەبێتە 
و  نیوە  دەبێتە  ئەمیش  دوای  ژمارەکەی 
کۆتاییدا  لە  و  دەبێت.....  بەردەوام  ئیدی 
کۆی زنجیرەکە دەکاتە یەک، خۆ ئەگەر 
زنجیرەیە  ئەم  کۆمپیوتەرەکەت  لەسەر 
هەر  سەیردەکەی  ئ��ەوا  بکەیتەوە،  کۆ 
دەڕۆیت و هەتا سەرەنجام نزیک دەبیتەوە 
ماتماتیکناسێکی  پرسەی کە  ئەو  یەک.  لە 
سەری   Herman Va ڤا   هێرمان  وەک 
لەوەبەر  زۆر  زەمەنێکی  و  دەخ��ورا  لێی 
مرۆڤدا  توانای  لە  ئایا  ئەوەیە  پرسیبووی 
وەها  فیزیکی  پرۆسەیەکی  کە  هەیە 
بگریت  هەنگاوێک  هەر  کە  ڕاڤەبکات 

لە پرۆسەکەدا وابەستە بێت بە یەکێک لە 
ژمارەکانی زنجیرەکەوە و پاشان، بۆ نموونە 
هەنگاو بە هەنگاو دەڕۆیت، لە هەنگاوی 
هەنگاوی  دەڕۆی���ت،  نیومەتر  یەکەمدا 
دووەم چواریەکی مەترێک دەڕۆی و ئیدی 
بەمجۆرە دەچیتە پێشەوە ژمارەکان دووریی 
خۆتت نیشاندەدەن و کۆی دوورییەکانیش 
ل��ە ی��ەک��ەم ه��ەن��گ��اوەوە و دوای  ه��ەر 
سەیر  هەنگاوەکان،  لە  ناکۆتا  ژمارەیەکی 
ڕۆیشتوی.  مەتر  یەک  تەنیا  کە  دەکەیت 
بێگومان لێرەدا پرسە هەقیقییەکه ئەوەیە ئایا 
ئەم هەنگاوانەی دوایی لە ڕووی فیزیکیەوە 
باری  لە  ئەمانە  ڕاست  بە  ئایا  نائاسایین؟ 
فیزیکیەوە هەنگاوی ڕاستن، یان تەنیا خاڵی 

دابەشکراوی هێڵێکن؟
ئەوەبوو  ج��ۆرە  لەم  دیکە  نموونەیەکی 
کە لە سااڵنی 1950 کاندا بووە بابەت و 
جەیمس  ئۆکسفۆرد  زانکۆی  فەیلەسوفی 
تۆمسۆن، پێشکەشی کرد و ناونرا لەمپاکەی 
تۆمسۆن )چراکەی تۆمسۆن(. تۆمسۆن هەر 
هەمان زنجیرەی وەک چاالکییەکی واقیعیانە 
و پراکتیکیانە وێنا کرد. ئەگەر گلۆپێکی 
و  هەبێت  چرا(  یان  )المپا  مێزمان  سەر 
پرۆگرام  ل��ەس��ەری  وەه��ا  سویچێکمان 
کردبێت کە بۆ نیو دەقەی یەکەم داگیرساو 
ئەمە،  دوای  دەقەی  چارەکە  )ئۆن(،  بێت 
هەشتیەکی  پاشان  )ئۆفف(،  کوژابێتەوە 
دەقەی دوای ئەم داگیرسابێت، ئیدی بەم 
هەر  و  ب��ەردەوام  هەر  ناکۆتا  هەتا  جۆرە 
بەردەوام بێت. ئینجا پرسەکە ئەمەیە، ئایا، 
دوای یەک دەقە، گڵۆپەکە داگیرساوە یان 
بیرمان  لێرەدا  با  چونکە،  ک��وژاوەت��ەوە؟ 
نەچێت، کە زنجیرەکە دەگاتە ژمارەیەکی 
ئەم  دیاریکراو converges، هەرچەندە 
هەتا  سویچەکە  نیونیوکردنەی  پرۆسەی 
تەنیا  سەرەنجام  بەاڵم  دەڕوات،  ناکۆتاش 
ئەم  دوای  ئایا  جا  ڕۆیشتوە،  دەقە  یەک 
گڵۆپەکە  سویچکارییە،  ناکۆتایەی  ژمارە 
داخەوە،  بە  کوژاوەتەوە؟  یان  داگیرساوە 
عەالدین  چراکەی  لە  زیاتر  گڵۆپە،  ئەم 

دەکات. 
ئاوایە:  دەڕوانم  پرسە  لەم  من  بەوجۆرەی 
دیکە  زنجیرەیەکی  لە  بیر  ئێمە  گریمان 
دەکەینەوە، ئەم زنجیرەیە بە جۆرێک بێت 
کە دەگ��ۆڕرێ، واتە لە – 1 بۆ 1 + و 
ئنجا دیسانەوە 1 - و هەتا ئەبەدیەتیش ئاوا 

زنجیرەیەیان  ئەم  ماتماتیکناسان  دەبێت. 
کە  چونکە  پچڕ–پچڕ،  زنجیرەی  ناوناوە 
دادەگیرسێت دەبێتە ژمارە یەکی پۆزەتیڤ، 
یەکی  ژم��ارە  دەبێتە  دەک��وژێ��ت��ەوە  کە 
کە  پۆزەتیڤ  یەکی  پاشان  نێگەتیڤ، 
دادەگیرسێتەوە، ئیدی بەمجۆرە هەر بەردەوام 
دیاریکراو  بەشێکی  ئەگەر  خۆ  دەبێت. 
کۆبکەیتەوە،  زنجیرەکە  ژمارەکانی  لە 
داگیرسابێت،  ئەگەر  یەک  دەکاتە  ئ��ەوا 
بەاڵم ئەگەر کۆی بەشێکی دیاریکراو لە 
ژمارەکان )یان تێرمەکان( کۆبکەینەوە ئەوا 
ئەگەر  کاتێکدا  لە  ئەمەش  سفر،  دەکاتە 
ئەمەش  دیسانەوە  بێت،  کۆژاوە  گلۆپەکە 
هەر کۆتایی نایەت. لێرەدا ئەگەر سەرنج 
یەکە،  زنجیرەکە  کۆی  کاتێک  بدەین، 
زنجیرەکە  کۆی  ئەگەر  داگیرساوە،  ئەوە 
سفر بێت، ئەوا کوژاوەتەوە، ئەمە بە ڕاستی 
دەچێتە ئەقڵەوە، بەاڵم ئەگەر لێرەدا سەرنج 
سەیردەکەین  بدەین،  زنجیرەکەمان  لە 
حاڵەتێکی  ناکۆتاکەمان  سویچە  ک��ە 
دەخوڵقێنێت.  بۆ  تەلیسماویمان  و  شاز 
جووت  جووت  زنجیرەکەدا،  لە  گریمان 
جۆرێک  بە  کەوانەوە،  بخەینە  ژمارەکان 
کە هەر کەوانەیەک جووتێک ژمارە )تێرم( 
ئەوی  و   +1 یەکێکیان  کە  لەخۆبگرێت 
دیکەیان 1- کە ئەنجامەکە دەکاتە سفر، خۆ 
ئەگەر هەر هەموو سفرەکان کۆبکەینەوە، 
زنجیرەکەمان  ئەنجامی  دیسانەوە  ئ��ەوا 
دەکاتە سفر. بەاڵم ئەگەر من بمەوێت، ئەوا 
دەتوانم باز بدەم بەسەر ژمارەی یەکەمدا و 
جووت جووت ژمارەکان بخەمە کەوانەوە، 
واتە )1 – 1(، کە ئەمەش دیسانەوە هەر 
تێرمەکانیش  هەموو  کۆی  سفر،  دەکاتە 
کارەکە  بمانەوێت  ئەگەر  خۆ   .1 دەکاتە 
دەتوانم  ئەوا  ببەین،  خراپتردا  بارێکی  بە 
لە گۆشەیەکی دیکەوە سەیری زنجیرەکە 
بکەین، وەک ئەوەی کە 1 - 1 -1 + 1 – 1 
، هتد. بەاڵم ئەوەی لە ناو کەوانەکەدا بێت 
وەکو ئەوە وایە کە سەرەتا لە زنجیرەکەدا 

دەستمان پێکردوە. 
بەمجۆرە دەبینین S بریتییە لە S – 1 و 
بۆیەش کۆکەی  هەر  دەکاتە 1،   S دوو 
لە  یەکێک  ناکاتە  وات��ە  نیو،  دەک��ات��ە 
ژمارەکانی زنجیرەکە. ئەمە ئەوەمان پیشان 
یەک  دوای  لە  پرسیارەکە،  کە  دەدات 
دەقەکە، جا گڵۆپەکە داگیرساو بێت یان 
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نییە.  مانابەخش  بێت، پرسیارێکی  کوژاوە 
بە هەر ڕێگایەک بێت، ئەمە باشترین وەاڵمە، 
چونکە شتەکە نیو داگیرساو نیو کوژاوەیە، 
بدەین کۆی زنجیرە  بەاڵم ئەگەر سەرنج 
ناکۆتاکە خۆی ناکاتە هیچ یەک لە بەش 
کۆمەڵێک  کۆی  واتە  زنجیرەکە،  بەشی 

تێرمی دیاریکراو لە زنجیرەکە. 
ئەو دەرسەی لێرەوە فێری دەبین ئەوەیە کە 
زنجیرە زنجیرەکان کە پچڕ پچڕن یان کە 
کۆیەکی  دیاریکراو،  ژمارەیەکی  ناگەنە 
نییە  نایابیان  پێناسکراوی  یان  دیاریکراو 
کە بە هۆیەوە بتوانیت ئەو پرۆسەیە دیاری 
دروس��ت  زنجیرەکە  ک��ۆی  کە  بکەیت 

دەکات.
لە فیزیکی نیوتنیدا، دەرکەوت کە سوپەر 
– ئەرک super-tasks دەتوانێت هەبێت. 
سااڵنی  بۆ  بچینەوە  ئەگەر  ج��ۆرە  ب��ەم 
هەفتاکانی سەدەی بیستەم، ماتماتیکناسێک 
شتێکی  و  ڕووانیوە  دیکەی  شتێکی  لە 
کەشف کردووە کە خاسیەتێکی نائاسایی 
میکانیکی نیوتنە. ئەگەر وا دابنێین کە دوو 
هەسارەمان هەیە بە دەوری هەمان چەقدا 
مانگ،  و  زەوی  ه��ەروەک  دەسوڕێنەوە، 
دەسوڕێنەوە.  دیکەیش  جووتێکی  پاشان 
گەاڵڵەی شتەکە بەم جۆرەیە، سوڕانەوەیەک 
لەمبەر و سوڕانەوەیەکی دیکە لە بەرانبەر، 
کەواتە کۆی گشتی سوڕانەوە دەکاتە سفر. 
ئەگەر لەنێوان ئەم دوو جووت هەسارانەدا 
)کە هەر هەموویان هەمان بارستەیان هەیە( 
سەرەتا  هەبێت،  سووکترت  تەنۆلکەیەکی 
ئینجا  بدەی،  هەڵی  دواوە  و  پێش  بەرەو 
هێزی  کاریگەری  سایەی  لە  تەنۆلکەکە 
لەنێوان  پاش  و  پێش  ب��ەرەو  ڕاکێشاندا 
دەکەوێتە  هەسارەیەدا  جوتە  دوو  ئەم 
جووتێکیان،  الی  دەچێتە  کە  جۆالنە. 
شەقێکی  دەرەوە  بەرەو  خێرایی  بە  زۆر 
بە  دیکە  جووتەکەی  ئینجا  دەدرێ،  لێ 
لەگەڵ  ئ��ەوەی  بۆ  دەیگێڕنەوە  شەقێک 
بکەن،  کارلێکردن  بەرانبەردا  جووتەکەی 
ئەم جووتەش دیسانەوە زوو شەقێکی تێ 
هەڵدەدەن و بەرەو ئەوبەر دەینێرنەوە، ئەم 
لە  هەر  ناکۆتا  ژمارەیەکی  هەتا  پرۆسەیە 
دووبارە دەبێتەوە. بەمجۆرە ئەم دوو جووتە 
و  دەکەونەوە  دوور  یەکدی  لە  هەسارانە 
ئینجا بە شێوەیەکی دراماتیکتیانە، سەراپای 
دیاریکراودا  زەمەنێکی  لە  سیستەمەکە 

)ناکۆتادا( دەچێتە قەبارەیەکی ناکۆتا و هەتا 
ژمارەیەکی ناکۆتاش هەر دێت و دەچێت. 
ئەرکە  دەشێت  نیوتنیدا،  میکانیکی  لە 
ڕووبدەن.   super-tasks سوپەریەکان 
دێتە  هێدی خێراییەکەی  هێدی  بێگومان، 
خوار خێرایی ڕووناکییەوە. که ئەم جۆرە 
حاڵەتە ناکرێ لە فیزیای ڕێژەییدا ڕووبدات.
بنەڕەتی  جۆرێکی  بە  و  شێوە  بەهەمان 
دەرک����ەوت����ووە ک��ە دەک����رێ ئ��ەرک��ە 
ڕاڤە  ڕێژەییشدا  تیۆری  لە  سوپەرییەکان 
بکرێن، بەاڵم بە داخەوە، هەر کە کارەکە 
پێویست  وا  ڕووب��دات،  کە  تێچوو  ڕێی 
دەکات کە گەردوون کۆمەڵێک خاسییەتی 
دەتوانێت  م��رۆڤ  هەبێت.  نائاسایی 
space time فەزا–کات  حاڵەتێکی 
کۆمپیوتەرەکەی  بتوانێت  کە  هەبێت  ی 
ناکۆتا  بڕێکی  ڕەوتەکەیدا  لە  و  بنێرێت 
ئیحتیمالە  ئەم  بەاڵم  هەڵبگرێت،  هەنگاو 
ئەوە دەگەیەنێت کە هەر تیشکدانەوەیەک 
ئ��ەوا  ڕەوت،  ه��ەم��ان  س��ەر  بکەوێتە 
بۆیەش  هەر  ناکۆتا،  دەگاتە  شەپۆلەکەی 
یا  ناجێگیرن.  گ��ەردوون��ان��ە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
بوونیاتێکیان  ه��ەر  ی��ان  خۆلەناوبەرن، 
چونکە  دەیڕوخێنن،  خۆیان  ئەوا  هەبێت، 
هەبوونی  بە  دەدەن  بوار  ڕەوتانەی  ئەو 
کە  شتەکان  ل��ە  ناکۆتا  ژم��ارەی��ەک��ی 
ژمارەیەکی  بە  دەدەن  ب��وار  ڕووب���دەن، 
یان گەورەکردنی  لە جۆالنەکردن  ناکۆتا 
بۆمان  بەمجۆرە  تیشکدانەوە،  ئاماژەکانی 
لە  ماقووڵ  هۆیەکی  کە  دەردەک��ەوێ��ت 
ئارادایە کە بۆچی لە گەردوونێکدا ناژین 
کە ئەم ئەرکە سوپەرییانەی تیا ڕووبدەن. 
بەاڵم لەگەڵ ئەمانەشدا، تیوری ڕێژەیی یان 
یاسای مانەوەی وزە، یان یاساکانی دیکەی 

فیزیک، ئەمانە ڕەت ناکەنەوە.
به رده وامی  مه سه له ی  به   باسه که م  لێره دا 
هه رگیز  و  هه تاهه تایی  ژیانی  و  ژی��ان 
نه مردن کۆتایی دێنم. فه یله سووفان له سه ر 
ئه م پرسه  مشتومڕ ده که ن که  ئایا شتێکی 
تاهەتایه  مرۆڤ  ئه گه ر  خراپه   یان  باشه  
ئه گه ر  باشه   شتێکی  ئایا  ن��ه ء!  یان  بژی 
ده ڵێن  پێمان  بایۆلۆژیستان  نه مێنێ!  مردن 
هه یه   گیانه وه راندا  مه مله که تی  له   مردن 
باشه،   بۆیه ش  هه ر  باشه،  دیارده یه کی  و 
جینه   له ناوبردنی  بۆ  هۆکارێکه   چونکه  
هه ر  ده توانین  گیانه وه راندا.  له   خراپه کان 

بکه ین  واری  مرۆڤدا  به سه ر  تێڕوانینه   ئه م 
ئه گه ر  خۆ  ببینین.  هۆکار  هه مان  هه ر  و 
چیدی  مردن  و  بژی  هەتایه  هه تا  مرۆڤ 
نه مێنێت، ئه وا سیمایه کی سه یری ده بێت و 
شتێکی ته واو غه ریب دێته  به ر چاو. ئه گه ر 
ئێخه مان  م��ه رگ  چیدی  بکه ین،  سه یر 
ناگرێت، ئه وا ده بینه  زیندانی ئه به دیی ژیان. 
لە  کۆمەاڵیەتییەوە  ڕووی  لە  ئەگەر  خۆ 
دیاردەی ژیانی ئەبەدیەت بڕوانین، ئەوا هەر 
بە ڕاست ژیان بۆ خۆی شتێکی سەمەرە 
ئەو  بەرگەی  چیدی  چونکە  دەردەچێت، 
لەالیەن  کە  ناگرین  ئامۆژگارییانه  هەموو 
هاوڕی، خێزان، خەسو و خەزورەکانمانەوە 
بۆمان دێن. خۆ ئەگەر بە ڕێکەوت بوویت 
بە هۆی مەرگی کەسێکی دیکە، ئەوا ئەو 
و  چۆن  ئەی  دەمرێت،  هەتاهەتایه  کەسە 
ئاکامەکەی چ جۆرە سزایەک دەبێت. هیچ 
دوور نییه  ئه و زه مه نه، ئه و ڕۆژگاره، مرۆ 
خۆی داوای مردن بکات. هیچ دوور نییه، 
ئه به دییه تی ژیان و  له   بۆ ڕاکردن  مرۆڤ 
بێزاری له  وه زعه که ، په نا بباته  به ر داهێنانی 
نوێی ئایین که  وه عدمان دەداتێ ژیانمان له  

ناکۆتاوه  بکاته  سنوردار و کۆتادار.
له مه ڕ  جوان  زۆر  نموویه کی  ڕاستی  به  
مردن و نه مری هه یه  که  له  ودی ئاالن-ی 
بلیمه تی  داهێنه ری  ده رهێنه ری  و  ئه کته ر 
ئه مه ریکییان پرسی، نه مری چۆن ده بینیت؟، 
ڕێگای  له   »نامه وێ  گوتی:  وه اڵم��دا  له  
بهێنم،  به ده ست  نه مری  کاره کانمه وه  
خۆیه وه   نه مردن  ئه نجامی  له   ده مه وێت 
دڵی  له   نامه وێت  بهێنم.  به ده ست  نه مری 
خه ڵکی واڵته که مدا به  نه مری بژیم، به ڵکو 
ده مەو ێت له  فالته که ی خۆمدا به رده وام بم 

له  ژیان‹‹. چه نده  وه اڵمێکی ڕوونه.

له  ئینگلیزییه وه : شێرکۆ ڕەشید قادر

ئەم گوتارە لە موحازەرەیەکی جۆن بارۆ 
خۆیەوە کراوە بە کوردی کە بە بۆنەی 

باڵوبوونەوەی کتێبەکەیەوە خوێندییەوە. 
کتێبەکەش ناوی:

 The Infinite Book: A Short
 Guide to the Boundless,

 ]Timeless and Endless ]2005
لە کۆلێژی گرێشام لە ساڵی 2005 دا  

پێشکەشی کردووە. 
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فڕۆکه  گوتراوه   که   جێگایه ی  ئهو 
تیایدا  نادیار  هۆی  به   که شتییه کان   و 
لێوه   ئاسه وارێکیان  بێئه وه ی  ده بن  ون 
س��ه دان  به   گ��وت��راوه   ده ربکه وێته وه . 
که شتی و به له م له  مێژوویه کی زووه وه  
ل��ه م ن��اوچ��ه ی��ه  ب��ێ س���ۆراخ ب��وون و 

بیرچوونه وه وه . که وتوونه ته  
ناوچه که  ڕووداوی  گ��ه وره ت��ری��ن 
ده ریایی  هێزی  فڕۆکه ی  پێنج  ونبوونی 
به  23 سه رنشینه وه ، که   بوو  ئه مه ریکی 
زۆرترین باسی له سه ر کرا له  ڕۆژنامه  و 
گۆڤاره کانی سه ده ی بیستدا تا نووسینی 
زۆر  که سانێکی  هێشتا  بابه ته ش،  ئه م 
هه ن ده یانه وێت له  ڕاستیی ئه م مه سه له یه  
توێژینه وه ی  و  لێکۆڵینه وه   و  تێبگه ن 
ڕاگه یاندنانه  ئه م  هه ر  ده که ن.  له سه ر 
بووه  هۆی زیاتر شووماندنی سێگۆشه ی 

بەرمۆدا.
زۆریش گوتراوه  گوایه که سانێکیش به  
ڕووداویان  ناوچه یه   له و  خۆیان  چاوی 
بۆی  شرۆڤه یه کیان  ناتوانن  و  دی��وه  
هه بێت هێنده ی دیکه  باره که یان ئاڵۆزتر 

کردووه .
بۆ نموونه فڕۆکه وانێک ده ڵێت

و  ک��ات  ونبوونی  لێواری  -که وتمه  
شوێنه وه . شتێکم دیوه  هه رگیز پێم ڕاڤه 

ناکرێ.

که شتیوانێک؛
ل��ه  ده  ده ق���ه  ده رزی��ن��م��اک��ه م  -زی���اد 
ده سووڕایه وه  بێئه وه ی له سه ر ئاڕاسته یه ک 

ببێت. جێگیر 
یه کێکی دی:

زانی  وام  داهات،  تاریک  دنیا  پڕ  -له  
ئه مه مه رگه  به ره و ڕووم دێت.

سێگۆشهیبهرمۆدا؟
ئۆقیانووسی  نێو  ئاویی  ناوچه یه کی 
وه ک  ه��زری،  وێنای  به   ئه تڵه سییه، 
لوتکه کانی  ده کرێ  که   سێگۆشه یه که ، 

سێگۆشه که  به م جۆره  دیاری بکه ین:
1. خاڵی ))أ((ی سێگۆشه که  و ناوچه ی 
ویالیه تی  ده ی���ڵ«ی  ل���ۆده ر  »ف���ۆرت 

فلۆریدای ئه مه ریکا.
به رمۆدا،  دوورگه ی  ))ب((:  خاڵی   .2
خۆرهه اڵتی  باکووری  ده که وێته   که  

خاڵی ))أ((ه وه .
پۆرتۆ  دوورگ��ه ی  ))ج���((:  خاڵی   .3
ڕی��ک��ۆ، ک��ه  ده ک��ه وێ��ت��ه  ب��اش��وری 

خۆرهه اڵتی خاڵی ))أ((ه وه .
خاڵێک،  دوو  ه��ه ر  ن��ێ��وان  دووری���ی 
وات��ا  ک��ی��ل��ۆم��ه ت��ره.   1500 ن��زی��ک��ه ی 
به م  یه کسانه .  ال  سێ  سێگۆشه یه کی 
نزیکه ی  ده کاته  ڕووبه ره که یشی  پێیه 

ملیۆنێک کیلۆمه تر دووجا.
»سێگۆشه ی  واژه ی  جار  یه که مین  بۆ 
به رمۆدا« له  ده یه ی شه سته کانی سه ده ی 
ڕابردوو درا به  گوێی خه ڵکدا، ئه ویش 
کادیس«ه وه   »ڤێنسنت  نووسه ر  ڕێی  له  
ویستی  1964دا  س��اڵ��ی  ل��ه   ک��ه  و 
بکات  ناوچه که   جوگرافیی  ڕاڤه یه کی 
سه ره تای  له   »أ«ی  خاڵی  پێیه  به م  و 
خۆرئاوای دوورگه کانی »باهاما«دا دانا، 
ویالیه تی  خۆرهه اڵتی  ده که وێته  که  
له سه ر  »ب«ی  خ��اڵ��ی  ف��ل��ۆری��داوه. 
کرد  دی��اری  ڕیکۆ  پۆرتۆ  دوورگ��ه ی 
دورگ��ه ی  له سه ر  »ج�«یشی  خاڵی  و 

به رمۆدا دانا.
ئه و،  دیاریکردنه ی  ئه و  دوای  ب��ه اڵم 
وایه  پێیان  دی،  لێکۆڵیارێکی  چه ند 
ناوچه یه کی  شوومئامێزه   ناوچه   ئه م 
به رفراوانتر ده گرێته وه  که  ڕووبه ره که ی 

به  نزیکه ی 1500 میل دووجا مه زه نده  
ده کرێ.

دوورگه یه   ئ��ه م  ده رب���اره ی  بێگومان 
زۆر وتراوه  و که م و زۆر لێره و له وێ 
بیستراوه.  له سه ر  زانیاریی جۆراوجۆری 
به   پشتبه ست  ده درێ  ه��ه وڵ  ل��ێ��ره دا 
قسه  و  له و  زۆرێ��ك  زانستی و  بنه مای 
به رده م  بخرێته  و  هه ڵبسه نگێنرێ  باسانه  
تا چه ند  زانستی سه رده م و  خوێنه رانی 
ناوچه یه   ئه م  ڕووداوه ک��ان��ی  ده ک��رێ 

ڕوون بکرێته وه .

گهشتیژماره19
سه ربازی  ڕاهێنانی  ئاسایی  گه شتێکی 
ب���وو ب��ۆ ک��ۆم��ه ڵ��ێ��ک ف���ڕۆک���ه وان و 
سه رنشینی سه ربازی له سه ر تاقیکردنه وه  
چۆنیه تی  فڕۆکه کانیان  بۆ  ڕاهێنانیان  و 
هاویشتنی بۆمبی »تۆربیدی«ی که شتی-
دۆزێکی  بووه ته  گه شته   ئه م  شکێن. 
تا  هه ڵنه هاتوو،  مه ته ڵێکی  و  نه زانراو 
ورد  شرۆڤه یه کی  بابه ته   ئه م  نووسینی 
و ڕازیکه ری له سه ر نه هاتووه ته  ده ست.
هه وای  و  که ش  پاشنیوه ڕۆیه کی  له  
چه ند  1945/12/5دا،  له   ئاساییدا، 
دووه م  ت��ه واوب��وون��ی  دوای  مانگێک 
ئاماده کاریی  ل��ه   جیهانی،  جه نگی 
جه ژنی  یه که مین  بۆ  سه ربازه کاندا 
و  بیست  جه نگ،  دوای  ساڵی  سه ری 
سێ  سه رباز به  خۆیان و پێنج فڕۆکه ی 
بوون  ون  شێوه یه ک  به   ئاڤینجه ره وه ، 
لێ  ئاسه وارێکیان  هیچ  ئه مڕۆ  تا  که  

نه دۆزراوه ته وه .
ئه م فڕۆکانه  تا بڵێی فڕۆکه ی پێشکه وتوو 
بوون  دووه م  جه نگی  سه رکه وتووی  و 
ئۆقیانووسی  کۆنتڕۆڵکردنه وه ی  له   و 
ڕۆڵی  ژاپۆنییه کان،  دژی  له   ئارامدا، 
نه  خۆیان  به اڵم  بینیوه ،  به رچاویان  زۆر 
ئه و  نه   دۆزرای��ه وه ،  لێ  ئاسه وارێکیان 
به   چوو  که   فریاگوزارییه ی  فڕۆکه  
په یوه ندییه   له   فریایان.  بۆ  هانایانه وه  
بێته له کانیاندا له گه ڵ تاوه ری چاودێریی 
لۆده ر  فۆرت  له   سه ربازییه که یان  بنکه  
ده یڵ، شتێکی نامۆ تۆمار کراوه  گوایه 

کاپتنی گه شته که  گووتوویه:
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و  ده سوڕێنه وه   فڕۆکه کان  -ده رزینمای 
هیچ ئاڕاسته یه ک وه ر ناگرن.

جارێکی دی ده ڵێت:
ده چێت  ل��ه وه   کوێین،  ل��ه   -ن��ازان��م 
که   پێچکردنه وه ماندا  دوایه مین  له  
وه رنه ده گرت،  ئاڕاسته یان  ده رزینماکان 

ڕێگه مان ون کردبێت.
ئیدی دوای ئه وه ی ده رزینماکانیان وای 
چ  به ره و  نه یانزانیوه   دێت،  به سه ر  لێ 
ون  ئاڕاسته یان  و  ده ف��ڕن  ئاڕاسته یه ک 
لێی  ئه وانیش  ناوچه یه ی  له و  کردووه ، 
به ڵگه یه کی  هیچ  نه یانتوانیوه   فڕیون 
زه مینی ببینن وه ک بوونی دوورگه یه کی 
ناسراو که به دیی بکه ن و بیناسنه وه  و به  

هۆیه وه  ئاڕاسته که یان بدۆزنه وه .
دواتر،  لێکۆڵیارانی  ڕاپۆرتی  پێی  به  
فڕۆکه کان  هه موو  ده رزینمای  دی��اره  
سووڕانه وه ی  هه مان  کاتدا  هه مان  له  
فڕۆکه یه کیان  ده ن��ا  ه��ات��ووه ،  به سه ر 
ده دای��ه وه   کاپتنه که ی  وته کانی  ڕه تی 
پێی  به   هه ر  چۆنه .  ئاڕاسته که یان  که  
ڕاپۆرته کان، ڕاداره کانی بنکه  له  کاتی 
نه یانتوانیوه   بێته لییانه دا،  گفتوگۆ  ئه م 
له سه ر شاشه ی ڕاداره کانیان  فڕۆکه کان 

ببینن.
که م  که م  ناوچه یه که وه ین،  -به سه ر 
لێیه،  بچووکی  بچووک  دوورگ���ه ی 
دووری���ی ن��ێ��وان دوورگ��ه ک��ان��م پێ 
ئاڕاسته یه ک  چ  بە  ن��ازان��م  ناپێورێ، 

ده گه ڕێینه وه  بۆ بنکه.
فڕینی  به   گه شته که   دیاریکراوی  کاتی 
و  سه عات  دوو  فڕۆکانه ،  ئه و  ئاسایی 
نیوی پێ ده چێت. ڕێڕه وی گه شته که  به م 
شێوه یه یه ، خاڵی ده سپێک خاڵی »أ«یه و له  
بنکه ی  پێده کات،  بنکه که یانه وه  ده ست 
فۆرت لۆده ر ده یڵ، به  ئاڕاسته ی خاڵی 
»ب« که  دوورگه ی »گره یت ستیره پ«ه 
خۆرهه اڵتی  باشووری  ده که وێته   که  
به سه ر  فڕین  واتا  ده ستپێکه وه .  خاڵی 
تا  باهامادا  دوورگه کانی  ته نکاوه کانی 
ستیره پ«.  »گره یت  دوورگه ی  ده گاته  
بۆ  و  خۆرئاوا  باکووری  به ره و  ئینجا 
بینینی  دوای  ده ب��وو  که   »ج���«  خاڵی 
ئاڕاسته ی  سه یڵ«  »گره یت  دوورگه ی 

باشووری خۆرئاوا وه ر ده گرنه وه  و ڕوو 
ده که نه وه  خاڵی »أ«، واتا بنکه که یان. 

هیچ  له  خاڵی »ب«  بێگومان گه شته که  
خاڵی  نه یتوانی  به اڵم  نه بوو،  کێشه ی 
بگه ڕێته وه   ئه وه ی  بۆ  بدۆزێته وه   سێیه م 
بۆ بنکه . ده بوو له  سه عات 4.26 ده قه ، 
که وتبوونه   به اڵم  بنکه ،  بکه نه وه   ڕوو 
یه ک  ته نیا  زان��ی  ده ش��ی��ان  کێشه وه . 

نامێنێت. به اڵم  سه عاتی دیکه  ڕووناکی 
به شی دوو سه عاتی دیکه  سووته مه نییان 

پێ مابوو.
نێوان  ک��ه وت��ه  ج��ی��اواز  ڕای  ئ��ی��دی 
کاته دا  له م  دی��اره   فڕۆکه وانه کانه وه . 
که  ته واو هه ستیان به  ونبوون کردووه ، 
به   کار  که وتووه ته وه   ده رزینماکانیان 
بۆیه ڕای جیاوازیان  ئاسایی،  ئاڕاسته ی 

پێنجفڕۆکهیئاڤینجهروهکئهوپێنجفڕۆکهیهیکهلهگهشتی19داونبوون

فڕۆکهیهکلهجۆریمارێنریئهوفڕۆکهفریاگوزارییهیکهبۆسۆراخیپێنج
فڕۆکهئاڤینجهرهکهڕۆیشتوئهمیشونبوو
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هه بووه له  وه رگرتنی ئاڕاسته کاندا. تۆمار 
پێویسته  ده ڵێت  یه کێکیان  که   کراوه  
تایلۆری  به اڵم  بفڕین.  خۆرئاوا  به ره و 
به ره و  پێویسته  نه خێر  ده ڵێت  کاپتنیان 
ئه فسه رێکی  بفڕین.  خۆرئاوا  باکووری 
دیکه یان به  ناوی »ئێدوارد پاوه رز« که  
به رزتر  تایلۆر  له   سه ربازییه که ی  پله  
بوو، پێی وا بووه  زۆر نزیک بوونه ته وه  
خۆرئاوا  ئاڕاسته ی  پێویسته  و  باهاما  له  
نه یویستووه   تایلۆر  ب��ه اڵم  بگرنه به ر. 
به   »پ���اوه رز«  ب��ه اڵم  بکات.  گوێی  به  
خۆی،  پله داریی  فه رمانی  به کارهێنانی 
خۆرئاوا  ب��ه ره و  گه شته که ی  زۆر  به  
بردووه  و سه رکردایه تیی گه شته که ی له  

تایلۆر وه رگرتۆته وه.

ئیدی  و  ده قیقه    5.19 به   بوو  سه عات 
تایلۆر  بیسترا  داه���ات،  تاریک  دنیا 
فڕۆکه کان  هه موو  به   ده دات  فه رمان 
که  ئه گه ر ئاستی سووته مه نیمان دابه زی 
ئاوه که   له سه ر  پێویسته  گاڵۆن،   10 بۆ 
تێ  له مه   هه مووان  پێویسته  بنیشینه وه ، 
7.04ده قیقه دا  سه عات  له   به اڵم  بگه ن. 
دوایه مین ده نگی گه شته که  له  تایلۆره وه  
بیسترا، که  فه رمانی به  فڕۆکه کان ده دا 

و ده یگوت؛
- فۆکس3 .... تۆش فۆکس 28 گوێ 

بگرن....
نه بیسترا.  لێ  دیکه یان  هیچی  ئیدی 
ده رچووی  فڕۆکه وانه کان  له   یه ک  هه ر 
فڕۆکه وانی بوون. له م بنکه  سه ربازییه ی 
خ���ۆی���ان، ه��ه م��وو وان���ه  ت��ی��ۆری و 
به   تا  وه رده گ��رت.  پراکتیکییه کانیان 
دڵنیا  لێیان  سه ربازی  هێزی  ته واوه تی 
نه بوایه، نه یده خستنه خزمه تی سه ربازیی 

فه رمییه وه .
به   فڕۆکه وانیش  مامۆستایه کی  به اڵم 

ناوی چارلس تایلۆر ده ڵێت
چونکه  ڕووب���دات،  ئه مه   -ن��ه ده ب��وو 
دوادوایه کانی  له   فڕۆکه وانه کان  هه موو 
و  بوون  ڕاهێنانه کانیاندا  ته واوکردنی 
شاره زای هه موو کێشه کانی فڕین بوون، 
من پێم وا نییه له م شوێنه دا فڕۆکه کان 

ون بووبن.
ڕۆژی  زووی  زۆر  به یانییه کی  ل��ه  
به   ک��را  په یوه ندی  1945/12/26دا 
الیه نه  په یوه ندیداره کانه وه و گه وره ترین 
مێژووی  له   فریاگوزاری  ئۆپه راسیۆنی 
ئه مه ریکادا ده ستی پێ کرد. چونکه له  
گه وره ی  فڕۆکه یه کی  کاتدا  زووترین 
ش��اره زای   کۆمه ڵێک  به   فریاگوزاری، 
بواری فریاگوزاری و زانینی بارودۆخی 
 13 له   هاتبوون  پێک  که   جیاوازه وه ، 
ش��اره زا،  و  فریاگوزار  و  ف��ڕۆک��ه وان 
نێررابوو بۆ فریاکه وتنی فڕۆکه وانه کان، 
پشتی  به سه ر  هێشتا  واب��وو  پێیان  که  
ده گرنه وه   هه ڵیان  ده چ��ن  و  ئ��اوه وه ن 
ئه میش،  که چی  ده ک��ه ون.  فریایان  و 
بنکه ی  له   هه ستانی  له   ماوه یه ک  پاش 
به مه   بوو.  ون  ده یڵه وه ،  لۆده ر  فۆرت 

کرایه وه ،  گه وره   زۆر  ئۆپه راسیۆنه که  
پێشکه وتوو،  فڕۆکه ی  به   و  که شتی  به  
زۆر  ڕۆژ،  چوار  و  شه و  چوار  ماوه ی 
به وردی گه ڕان، که چی نه  پاشماوه ، نه  
ژێرئاو  دژه   به رگی  ته نانه ت  نه   هیچ، 
ن��ه دۆزرای��ه وه .  شتێک  هیچ  ک��ه وت��ن، 
فڕۆکه یه کیش،  ه��ه ر  باسه   جێگه ی 
فریاگوزاریی  به له مێکی  هه ڵگری 
سێکه سی بوو. دوای چوار ڕۆژه که ، به  
هه ر  و  ڕاگیرا  ئۆپه راسیۆنه که   ڕه سمی 
و  فڕۆکه وانه کان  واتا  27 سه رنشینه که ، 
ونبووی  به   هه موویان  فریاگوزاره کان، 

سه ربازی، هه ژمار کران.

بروسکهیهکیسهیرله
مردوویهکهوه

و  ئۆپه راسیۆنه که   له   هه فته  دوو  دوای 
خێزانی  1945/12/26دا  ب��ه رواری  له  
ون��ب��ووه ک��ان،  سه رنشینه   ل��ه   یه کێک 
بروسکه یه کیان له  کوڕه  ونبووه که یانه وه  
کاته   ئ��ه و  بێگومان  گ��ه ی��ش��ت.  پ��ێ 
ده نێررا،  ته له گرام  ئامێری  به   بروسکه  
تیایه  نیشانه یه کی سه یری  بروسکه که ش 
و  تێگه یشتن  شێواویی  ڕاده یه ک  تا  که  
ئاڵۆزی ده خاته  سه ر تێگه یشتن له  ڕاستی 
و دروستیی بروسکه که . ئه ویش ئه وه یه  
بووه .  »ج��ۆرج«  ناوی  سه ربازه که   که  
ناوێکی  به   دایکیه وه   الیه ن  له   به اڵم 
»جۆرجی«.  ده کرا؛  بانگ  نازدارانه وه  
جیاتی  له   بروسکه که دا  کۆتایی  له  
نووسراوه   »جۆرج«،  بنووسرێ  ئه وه ی 

»جۆرجی«.
وێڕای سووربوونی بنه ماڵه ی ونبووه که ، 
برازایه کی  که   بێت،  له گه ڵدا  ئێستایشی 
له سه ر  سووره   و  ژیاندایه  له   ونبووه که  
نامه یه ی  ئه و  مامی  خودی  که   ئه وه ی 
بۆچوونی  پێی  ب��ه   ب��ه اڵم  ن����اردووه ، 
ده چێت،  تێ  ڕێی  لێکۆڵیار،  هه ندێک 
دیکه ش  که سانی  دای��ک��ی  ل��ه   جگه  
نازناوه   به و  نزیکه کانی،  و  هاوڕێ  له  
بانگیان کردبێت. بۆیه  ده کرێ سیاسه تی 
بهێڵرێته وه   گوماندا  ل��ه   س��ه رب��ازی��ی 
الی  له   دۆزه ک���ه   ئاڵۆزترکردنی  بۆ 
شوومیی  به   باوه ڕیان  که   خه ڵکانێک 

ئهمفڕۆکانهتا
بڵێیفڕۆکهی
پێشکهوتووو
سهرکهوتووی
جهنگیدووهم
بوونوله
کۆنتڕۆڵکردنهوهی
ئۆقیانووسی
ئارامدا،لهدژی
ژاپۆنییهکان،ڕۆڵی
زۆربهرچاویان
بینیووه،بهاڵم
نهخۆیان
ئاسهوارێکیان
لێدۆزرایهوه،
نهئهوفڕۆکه
فریاگوزارییهیکه
چووبههانایانهوه
بۆفریایان
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سێگۆشه که  هه یه . له م ڕووه وه  له  الیه ن 
هه واڵگرییه وه   و  سه ربازی  سیاسه تی 
که   بیروبۆچوونێک  سه رخستنی  بۆ 
له   نادیار  و  ش��اراوه   دیکه ی  مه به ستی 
و  سه یر  دۆسییه ی  زۆر  پشتییه وه یه ، 
و  خه ڵک  به رده می  ده که ویته  سه مه ره  
به تایبه تی له م دوادوایانه دا که  سه رده می 
هه واڵگرییه کانه   زانیارییه   باڵوبوونه وه ی 
له  هه موو جیهاندا، ئه ویش به  هۆی زۆر 
وریابوونه وه ی خهڵک و به زانستیبوونیان 
زانیارییه   و  دات��ا  به رده ستبوونی  و 

جۆراوجۆره کان.

فڕینبهسهرڕێڕهویگهشتی
19وپێنجفڕۆکهسهربازییهکه

بوون.  ئاڤینجه ر  جۆری  له   فڕۆکه کان 
پێنج  یان  چوار  فڕۆکه یه ک  هه ر  ستافی 

سه رنشینه  به  فڕۆکه وانه وه . بۆ دۆزینه وه ی 
ونبوونه که ،  چۆنێتیی  له   به ڵگه یه ک  هه ر 
کاپتن  ناوی  به   شاره زا  فڕۆکه وانێکی 
»ڕێک سیگفرێد«، هه مان ڕێڕه وی ئه وان 
ده گرێته وه   فڕۆکه  جۆری  هه مان  به   و 
و  ئه وان  ته کنۆلۆژیای  هه مان  به   به ر، 
به  هه مان ده رزینما و پێداویستییه کانه وه  
فڕۆکه که   له   نوێکارییه ک  هیچ  بێئه وه ی 

و ئامێره کانیدا بکرێ.
به   زۆر  گ��ه ش��ت��ه ک��ه ی  ب��ێ��گ��وم��ان 
درشتی  و  ورد  و  کرد  سه رکه وتوویی 
هه موو گه شته که ی تۆمار کرد و به رده وام 
دیقه تی وردی ده دا له  ده رزینماکه  و له  
نیشانه  زه مینیه کانی وه ک دوورگه کان و 
دوای  ئاڕاسته   وه رگرتنه وه ی  چۆنێتی 
بۆ  گه ڕانه وه   و  پێچکردنه وه   و  بینینیان 

بنکه . هیچ کێشه یه ک تۆمار نه کرا.

دروستیی  و  ڕاستی  زانینی  بۆ  وات��ا 
فڕۆکه وانه  ئه م  پێویسته  ڕێڕه وه که ی، 
ئامێرانه ی  به و  ببه ستێت  پشت  ته نیایه، 
نێو   له   له  ساڵه کانی ده یه ی چل-دا  که  
ئه و جۆره  فڕۆکه یه دا به کار هاتووه . واتا 
پشتیش ببه ستێت به  بینینی وردی خۆی 
نیشانه   و  دوورگه کان  ناسینه وه ی  بۆ 

زه مینییه کان.
ده یڵه وه   ل��ۆده ر  ف��ۆرت  له   گه شته که  
به ره و  113میل  ده ک��ات.  پێ  ده س��ت 
خ��ۆره��ه اڵت. پ��اش��ان 73م��ی��ل ب��ه ره و 
گه ڕانه وه  میل   120 دوات��ر  ب��اک��وور. 
فڕۆکه وانه،  ئه م  هه ڵفڕین.  بنکه ی  بۆ 
ش���اره زای  و  پسپۆڕ  فڕۆکه وانێکی 
یونایتید-ی  فڕۆکه وانیی  کۆمپانیای 
هه موو  به سه ر  به نزیکی  و  ئه مه ریکییه  
فڕۆکه وانیی  زه ویدا  گۆی  ناوچه کانی 
وریای  زۆر  فڕۆکه وانێکی  و  کردووه  
بۆینگ747ی  زه ب��ه الح��ی  ف��ڕۆک��ه ی 

ئه مه ریکیشه.
فڕۆکه یه کی  ئۆهایۆ،  مۆزه خانه ی  له  
کاتی  ئاڤینجه ری  سه المه تی  و  ساخ 
جه نگی دووه می جیهانی ده ست که وت. 
فڕۆکه وانه  ئه م  بۆئه وه ی  وه رگیرا  لێیان 
شاره زایه  به سه ر هه مان ڕێڕه وی گه شتی 
نۆزده دا گه شت بکاته وه ، که  گه شته که  
و  درا  ئه نجام  سه رکه وتوویی  به   زۆر 
هیچ شتێکی نامۆ تێبینی نه کرا. چ ئامێره  
و  فڕۆکه که   ناو  کۆنه کانی  ته کنۆلۆژیا 
نێو  نوێکانی  و  پێشکه وتوو  ئامێره   چ 
هیچ  نه یانتوانی  چاودێری  ت��اوه ره ی 
الدان و نامۆییه ک تۆمار بکه ن و نیشان 

بده ن.

گهڕانبهدوایفڕۆکهی
فریاگوزاریدا

فڕۆکه   ئ��ه م  ئ��ه گ��ه ر  ڕاس��ت��ی��ش��دا..  ل��ه  
ون  ناوچه  هه مان  له   فریاگوزارییه 
نه بووبا، له وانه  بوو ئه م هه را گه وره یه ی 
لێ نه که وتایه ته وه  و به م شێوه  مه ته ڵئامێزه 
ناوچه یه ش  ئه م  ئیدی  نه ڕوانرابا.  لێی 
مێشکی  که   ناوچه یه ی  به م  نه ده بوو 
زۆرێک له  خه ڵکانی به  خۆیه وه  ماندوو 
ڕووداوی  سه یرترین  ئه مه   و  کردووه   ڕێڕهویگهشتی19
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به ڵگه  هه ندێ  پێی  به   که   ناوچه که یه  
زۆر لێکۆڵینه وه ی له سه ر کراوه  و هیچ 
مه ته ڵه که یشی  هه ڵهێنانی  سه ره داوێکی 

لێوه  وه ده ست نه هاتووه .
ئامێری  ب��ه   و  ن��وێ  که شتییه کی  ب��ه  
پێ  ده ستی  گه ڕان  نوێ  پێشکه وتووی 
کرد به  شوێن هه ر شتێکدا که  که وتبێته 
به ر  ناوچه یه کی  که   ناوچه یه وه   ئه م 
فراوانه  و به  پێی هه ندێ به ڵگه  ئه م فڕۆکه 
ناوچه یه کی  که وتووه ته   فریاگوزارییه 
فڕۆکه   سێگۆشه یه وه .  ئه م  دیاریکراوی 
فریاگوزارییه که  ناوی »مارتن مارێنه ر«ه. 
ش��اره زای  که شتییه   ئه م  سه ر  که سانی 
مه له وان  و  ده ریایی  شوێنه واری  بواری 
که شتییه که مان  کاپتنی  تیادایه.  زانای  و 
سمس  پشکنیندا،  له کاتی  »سمس«ه. 
تێبینی  ده رزی��ن��م��اک��ه ی��دا،  دی��ق��ه ت��ی 
که   ده خوێنێته وه   ئاڕاسته یه ک  ک��رد، 
ده رزینما  له   بۆیه   هه بوو.  لێی  گومانی 
به   که چی  ڕوانی،  ئه له کترۆنییه که یشی 
ئاڕاسته یه کی  ئه ویش  ڕاستییه کان  پێی 
هه ڵه ی دیکه ی نیشاندا. بۆیه په نای برده  
هه ڵه   هه رگیز  که   ئێس«  پی  »جی  به ر 
ده ستکرده کانه وه   مانگه   به   و  ناکات 

په یوه سته . پرسیاری لێ کرا.
-هه رگیز شتی وات تێبینی کردووه .

-نه خێر.. هه رگیز.
پێ  ده ستی  قۆناغێک  چه ند  به   گه ڕان 
هه موو  ڕووپێوکردنی  قۆناغی  ک��رد. 
فڕۆکه   ده شێت  که   ناوچه یه ی  ئ��ه و 
که وتبێت.  ت��ێ  فریاگوزارییه که ی 
نه وت  ڕاپۆرتی  پێی  به   ناوچه یه   ئه و 
که   کراوه   ده ستنیشان  گوێزه ره وه یه ک 
فڕۆکه   خ��واره وه ی  که وتنه   شه وی  له  
له   میل   25 خ��زم��ه ت��گ��وزاری��ی��ه ک��ه دا 
فلۆریداوه   که ناراوه کانی  ڕۆژهه اڵتی 
که   بینیویانه   سه رنشینه کانی  و  ب��ووه  
ناوچه یه ی  ئه و  ئاسۆی  له   ڕووناکییه ک 
ڕووناکییه ک  ئ��ه م��ان��دا،  دیتنی  ب��ه ر 
ت��ه ق��ی��ن��ه وه ی  وه ک  دره وش����اوه ت����ه وه  
ناوچه که دا.  ئاسمانی  له   فڕۆکه یه ک 
ئاڕاسته ی  خێرایی  به   و  په له   به   زۆر 
بۆ  ناوچه یه   ئه و  ده که نه   که شتییه که یان 
فریاکه وتنیان، به اڵم له  په ڵه یه ک چه وری 

زیاتر هیچی دیکه  نابینن له و ناوچه یه دا. 
ئه م ڕووپێوکردنه به  ئامێرێکی سۆنه ری 
ده توانێت  که   ک��را.  پێشکه وتوو  زۆر 
هه موو به رزی و نزمییه کانی بنی ئاوه که  
له  به رزی  تا ئاستی چه ند سانتیمه ترێک 
و نزمی دیاری بکات و بیبینێت. به م پێیه  
هه ر شتێک له و ناوچانه دا بێت ده بینرێ.

نیشانه ی  دیاریکردنی  دووه م  قۆناغی 
و  نیشانه یه ک  ه��ه ر  وات��ا  گوماناوییه. 
به رزی و نزمییه ک که  له  بنی ده ریاکه دا 
زیاتر  مه ترێک  قه باره ی چه ند  له   هه یه ، 
بێت  فڕۆکه   پارچه ی  هه یه   بۆی  بێت، 
بگیرێته وه .  وێنه ی  وردی  به   پێویسته  و 
سه ر  بۆ  مه له وانه   ناردنی  سێیه م  قۆناغی 
نیشانه که  و پشکنینێتی به  ده ست و به و 
ئامێرانه ی که  له گه ڵ خۆی ده یباته بنی 

ئاوه که وه .
تا  ده بن  به رده وام  قۆناغه کان  پێیه   به م 

ده گه نه  ئه نجامی ته واو.
ده دات،  نیشان  وێنه یه ک  سۆنه ره که  
له   ده چێت.  فڕۆکه   الش��ه ی  له   زۆر 
له   هه یه   بوونی  شته  ئ��ه م  شوێنێکدا 
مانگ  ڕووی  وه ک  که   ئاوه که دا،  ژێر 
له م جێگه یه دا  ساف و ته خته، هه رچی 
قۆناغه کان  هه موو  ده بینرێ.  هه بێت 
نێررایه   مه له وانیش  و  ک��ران  په یڕه و 
خواره وه . مه له وانێکیان به  ناوی »ئه ندرۆ 
هێزی  پێشووی  ئه ندامی  درایڤه ر«ه وه ، 
و  وری��ا  زۆر  و  به ریتانییه   تایبه تی 
شاره زایه  له ژێر ڕه ویکردن. ورده  ورده  
به   که   په ته  شۆڕکراوه که دا  ته نیشت  به  
قورساییه که وه  نێررابوو بۆ الی الشه که ، 
 ، پێدا   40 قوواڵیی  له   ک��رد.  مه له ی 
له پڕ، ڕووبه ڕووی ته وژمێکی زۆر  زۆر 
به هێزی ئاوه که  بووه وه ، که  تا ڕاده یه کی 
به رز بۆ که سانی نه شاره زا، ده بێته هۆی 
ئاڕاسته ونکردن و خه ریک بوو ڕێڕه وی 

ڕۆیشتنه که  له میش تێک بدات. 
ئینجا ته ڵخی و ناڕوونی ئاوه که  ده ستی 
دابه زاند  15پێ  بۆ  بینینی  ئاستی  پێکرد. 
نه ده بینرا.  هیچ  ئیدی  پێ   15 دوای  و 
مه له ی  قووڵتر  ب��ه ره و  ناڕوونییه   ب��ه م 
زۆر  ئه مجاره یان  پ��ێ.   60 تا  ک��رد. 
بۆ  دابه زی  ئاوه که   گه رمیی  پله ی  لەپڕ 

بینین  ئاستی  هه مانکات  به ستن.  ئاستی 
هۆی  به   ڕه نگه  که   پێ،   7 بۆ  دابه زی 
ئه م دابه زینی ئاستی بینین و ئه م سه رما 
زۆره وه  نه توانرێ الشه که  ببینرێ. به اڵم 
بێ کۆڵدان، به رده وام بوو له  مه له کردن 
تا له به ر نه بینینی بنی ئاوه که ، به  توندی 
سه ر  گه یشته  که وت.  ئاوه که   بنی  به ر 
بۆ  پێیه  پێوانه کردنی  په تی  پارچه که . 
زۆر  ئیدی  دوورییه کانی.  پێوانه کردنی 
دوورییه کانی  هه موو  و  کۆڵییه وه   لێی 
بزانێت  ویستی  ده س��ت  به   و  پێوان 
مرۆڤه   ده ستی  دروستکراوی  له   ئاخۆ 
به اڵم  سرووشتیه!  تاشه به ردێکی  یان 
گژو  چونکه   تێنه گه شت،  لێ  هیچی 
ته واوی  به   چڕوپڕ  مه رجانێکی  و  گیا 
نه یتوانی  دایپۆشیبوو. له  هیچ الیه کیه وه  
بنه وه ی  بۆشییه کی  بگه یه نێته  ده ست 
له   زۆری  چه کوشیش  به   شته.  ئ��ه م 
ژێر  بزانێت  تا  شکاند  مه رجانه که  
مه رجانه که  چییه. هه ر هیچ حاڵی نه بوو. 
هه موو  ئه مانه ی  و  س��ه ره وه   گه ڕایه وه  

گێڕایه وه .

گهشتیکریستۆڤهرکۆڵۆمبۆس:
کریستۆڤه ر  ت��ۆم��اره ک��ان��ی  ب��ه پ��ێ��ی 
هه ندێ  ناوچه یه دا  له م  کۆڵۆمبۆسیش 
ئه وانیش  تۆمار کراوه .  ڕووداوی سه یر 

له  سێ تۆماردا نووسیویانه؛
ئاڕاسته ی  و  ده سوڕێنه وه   ده رزینماکان 

دروست وه ر ناگرن.
شاره زا  وته ی  هه ندێ  نووسینه دا  له م 
پێویست  پێی  ب��ه   ک��وی��زار«  »ج��ی��ۆن 
ده خ��ه ی��ن��ه وه  ن��او ن��ووس��ی��ن��ه ک��ان که  
و  ک���ردووه   زۆری  ورده ک��اری��ی��ه ک��ی 
تۆماره کانی  هه موو  له   لێکۆڵینه وه ی 
کردووه .  ناوچه یه   ئه م  نوێی  و  مێژوو 
به س  مرۆڤییه کان  هه ڵه   وایه  پێی  ئه و 
ئه و  ت��ه واوی  ڕوونکردنه وه ی  بۆ  نین 
هه موو ونبوونه. پشتبه ست به  تۆمارێکی 
کۆڵۆمبوس  کریستۆڤه ر  گه شته که ی 

ده ڵێت:
کریستۆڤه ر  گه شته که ی  ئێواره یه کی  له  
کۆڵۆمبۆسدا له م ناوچه یه  ڕووناکییه کی 
گه شیان له  ئاسۆدا بینیوه . نووسیویانه ئه و 
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له  ده ریاوه  هاتووه ته ده ره وه   ڕووناکییه 
و به ره و ئاسمان ڕۆیشتووه  تا ون بووه . 
دوو  تۆماره کانی  له سه ر  ڕووداوه  ئه م 
له   کۆڵۆمبۆس  که شتیگه لی  له   که شتی 
کراوه .  تۆمار  شوێندا  و  کات  هه مان 
بۆ سبه ینێ گه یشتوون به  وشکانی و به  
مژده ی  ڕووناکییه   ئه و  ئه وان  بۆچوونی 

گه یشتن به  وشکانیی پێداون.

ڕووداویدیکهیجۆراوجۆر؛
ساڵی 1954 فڕۆکه یه کی دیکه ی هێزی 
سه رنشین   44 به   ئه مریکی  ده ریایی 
و ف��ڕۆک��ه وان��ه ک��ه ی��ه وه ، ک��ه  ب��ه ره و 
ون  ده ڕۆیشت،  ئ��ازۆر  دوورگه کانی 
به رگی   111 هه ڵگری  فڕۆکه که   بوو. 
دژه  ژێرئاوکه وتن بوو، له گه ڵ 5 به له می 
له و هه موو جانتا و  فریاگوزاری، جگه  
سه ر  ده بوو  که   سووکانه ی  پێداویستییه  

ئاو بکه وتنایه.
ساڵی 1978 فڕۆکه یه کی به کرێگیراو له  
ده یڵ«ه وه   لۆده ر  »فۆرت  فڕۆکه خانه ی 
بوو،  سیڤیل  فڕۆکه خانه ی  ئیدی  که  
ڕۆیشت.  کوبا  هاڤانای  شاری  ب��ه ره و 

به اڵم نه گه یشت و ون بوو.
بارهه ڵگری  که شتیی   ،1980 ساڵی 
گه نمه شامیی  ت��ه ن��ی��ا  ک��ه   پ��ۆی��ه ت، 
بوو  ون  سێگۆشه یه دا  له م  هه ڵگرتبوو، 
نه دۆزراوه ته وه .  له و  ئێستا هیچیش  تا  و 
وه ک  دان��ه وێ��ڵ��ه ی��ه ک��ی  کاتێکدا  ل��ه  
زۆر  زۆر  بڕه که شی  با  گه نمه شامی، 
بێت، چڕییه که ی که مه  و هێنده  قورس 
نقومبوونی  سه ر  بخاته   مه ترسی  نییه 

که شتییه ک.
تاوه ری  چاودێری  کیتینجه ر،  ویلیام 
چاودێری، پێی وایه دۆزی سێگۆشه که  
وردی  به   پێویسته  و  ڕاسته   دۆزێکی 
کاتێک  چونکه  بگیرێ،  ل��ه ب��ه رچ��او 
ت��اوه ری  ل��ه   ب��ووه   فڕین  چ��اودێ��ری 
سانت  ف��ڕۆک��ه خ��ان��ه ی  چ��اودێ��ری��ی 
فڕۆکه یه کی  به   ده دا  ڕێنمایی  تۆماس، 
ئاوا  بزوێنه ر،  دوو  ناڤاهۆ-ی  جۆری 

ده یگێڕێته وه :
میل  دوو  گوتم  پێی  فڕۆکه وانه که  
ئاماده ی  و  دووره   فڕۆکه خانه وه   له  

کرد  ل��ێ  داوام  منیش  نیشتنه وه یه . 
ئه وه ی  بۆ  بکات  نیشتنه وه  هه ڵ  گڵۆپی 
و  هه ڵکرد  گڵۆپی  بیبینم.  چاویش  به  
ڕێنماییم  کاتدا  هه مان  له   ئینجا  بینیم. 
له   که   دیکه   فڕۆکه یه کی  به   ده دا 
فڕۆکه خانه که وه   دیکه ی  شه قامێکی 
ئه میان  سه ر  خسته   چاوم  هه ڵده فڕی، 
هه ر  بینینی  له   بم  دڵنیا  ئ��ه وه ی  بۆ 
و  هه ستانی  ڕێکوپێکیی  له   و  تێبینییه ک 
هه ڵفڕینی. له  چاوترووکانێکدا ئاوڕم بۆ 
فڕۆکه ی یه که م دایه وه  که  گڵۆپه که ی 
بۆ هه ڵکردبووم، بۆ ئه وه ی ڕێنمایی بۆ 
ته واو بکه م له  نیشتنه وه . که چی نه مدی. 
له سه ر ڕاداره که ش دیار نه مابوو. له سه ر 
ئامێری بێته لیش نه مابوو. خێرا په یوه ندیم 
ک��رد ب��ه  س��ه ن��ت��ه ری ف��ری��اگ��وزاری��ی 
فڕۆکه خانه  و فریاگوزاریی که ناراوه وه . 
وتیان شتی وا نه بووه  و فڕۆکه یه کی له م 
هیچ  به   ناوچه که دا  ئاسمانی  له   جۆره  
شێوه یه ک بوونی نه بووه  و هیچ ئامێرێکی 
واتا،  نه بینیوه .  تۆی  فڕۆکه که ی  ئێمه  
فڕۆکه یه ک له  نادیاره وه  هاته به ر دیده م 
و به ر ئامێره کانم و گه ڕایه وه  بۆ نادیار.

ئهفسانهئامێز دیکهی بۆچوونی
وڕهتدانهوهیزانستی

ناسروشتیانه یان  بارودۆخه   ئه م  ئه وانه ی 
نه   و  زانست  نه   وای��ه  پێیان  بینیووه ، 
ئه م  نهێنییه کانی  ناتوانن  ل��ۆژی��ک، 

سێگۆشه یه  په ی پێی به رن. زۆر ڕووداو 
که   نیشاندراون  وا  و  ده گێڕرێته وه  
ڕووداوگه لێکن هه میشه  دووباره  ده بنه وه  
کۆنترۆڵی  دیکه   ده سه اڵتێکی  ڕه نگه  و 

کردبن.
به   که   ڤانس  پۆل  و  گێردوون  دۆگ 
له   چارۆکه دار  بچووکی  که شتییه کی 
له   ده کرد  گه شتیان  2001دا  ته مووزی 
فلۆریداوه  بۆ باهاما. له  بووڵیڵی ئێواره دا 
بوون. پۆل ڤانس ده گێڕێته وه  و ده ڵێت 
له پڕ ڕووناکییه کی دره وشاوه  له  ئاسماندا 
که شتییه که مان  ب��ه ره و  و  ب��وو  په یدا 
فلۆریدا  ل��ه   میل   12 هێشتا  ه��ات، 
پێش  که مێک  و  که وتبووینه وه   دوور 
لێ  چاومان  ڕووناکییه   ئه م  په یدابوونی 
بوو فڕۆکه کان به سه ر سه رمانه وه  به ره و 
ڕووناکییه که   دوای  ده ڕۆیشتن.  فلۆریدا 
ناوچه که دا  ئاسمانی  له   هه ور و ته مومژ 
به   ده ستی  ته مومژه   ئ��ه م  ب��وو،  په یدا 
میلی  پێچه وانه ی  به   کرد  س��وڕان��ه وه  
لوولپێچی  شێوه یه کی  تا  سه عاته وه . 
گێردوون«یش  »دۆگ  ک��رد.  په یدا 
ده ڵیت  و  ده کات  ته واو  ئه و  قسه کانی 
لوولپێچه  ئه م  نزیکه ی دوو سێ ده قیقه  
خ��وارد.  لوولی  ڕووناکییه که   له گه ڵ 
وه کو شتێک بۆرییه کی ڕوون و ناواخن 
ڕووناکیه که   نێوان  له   ته مومژاوی  دیار 
ترس  ئینجا  ب��وو.  په یدا  ئ��اوه ک��ه دا  و 
دایگرتین، چونکه زۆر له پڕ که شوهه وا 

چۆنێتییخۆپارێزیلهزریانوباوبۆرانیناوچهیسێگۆشهکهزۆرسهختوگرانه
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گۆڕرا و شه پۆلی ئاوه که  زیادی کرد و 
بۆچی!  نازانین  کرد.  هه ڵی  سارد  بای 
له گه ڕ  به له مه که شمان  بزوێنه ری  به اڵم 
و  نه کرد  گه شته که یان  ناچار  که وت. 
هه ڵدا  به له مه که یان  چارۆکه ی  په له   به  

و به ره و فلۆریدا گه ڕانه وه .
نووسه ر پێی وایه که  له  ئێواره دا باران 
له  په ڵه  هه ورێکه وه  ده ست پێ ده کات، 
که وتبێته  ه���ه وره   په ڵه   ئ��ه و  ئ��ه گ��ه ر 
په ڵه   بینه ری  چ��اوی  له   خ��ۆرئ��اواوه ، 
چونکه  ده دره وشێته وه .  هه وره که وه، 
ده که وێته   و  نزمه   ئ��اس��ۆدا  له   خ��ۆر 
ده که وێته  یان  هه وره که وه   په ڵه   پشتی 
زه ریاکه وه ،  و  هه وره که   په ڵه   نێوان 
بارانه ی  ئه و  بینه ردا  بینینی  له   به مه ش 
خ��واره وه   دێته   ه��ه وره ک��ه وه   په ڵه   له  
دره وش��اوه ،  گ��ه وره و  بۆرییه کی  وه ک 
و  ده گه یه نێت  ئاوه که   به   هه وره که  

چاوی بینه ر وای ده بینێت که  شتگه لێک 
له  هه وره که وه  به ره و زه ریاکه  له  بۆرییه  
خ��واره وه .  نێرراوه ته   دره وش��اوه ک��ه وه  
سه باره ت به  کوژانه وه ی بزوێنه ره که ش، 
هه یه ،  هۆکاره وه   گه لێک  به   په یوه ندی 
پاڵه په ستۆی  نزمی  و  ب��ه رزی  وه ک 
له   جار  زۆرینه ی  بێگومان  که   هه وا، 
به نزین  بزوێنه ری  په ستاندا  دابه زینی 
دانیشتووانی  چۆن  وه ک  ده کوژێته وه ، 
بارینی  کاتی  له   شاخاوییه کان  ناوچه  
به  ئۆتۆمۆبیله کانیان  به فری زۆردا گه ر 
بن،  به رزه کان  شاخه   لووتکه ی  له سه ر 
بزوێنه ری  ئاشکرا  هۆیه کی  هیچ  بێ 
له   که   ده کوژێته وه،  ئۆتۆمۆبیله کانیان 
دابه زینی  زۆر  به   په یوه ندیی  ڕاستیدا 
په ستانی هه واوه  هه یه  و زۆر جار ئه مه  
لێ  گه شتیارانی  مانه وه ی  و  عاسیبوون 

که وتۆته وه .
شه پۆلێکی  له   دیکه شه وه   الیه کی  له  
بۆی  ئاو،  بڕێک  زۆری  پرژه ی  به رزدا 
ک��وژان��دن��ه وه ی  بۆ  بێت   ب��ه س  هه یه  
ساله نسای  له   که   به نزین،  بزوێنه ری 
بزوێنه ره که وه  هه ڵمژرابێت و  ڕاسته وخۆ 
ڕووداوی  ئ��ه م  ده ک��وژێ��ت��ه وه .  پێی 
ئه و  تووشی  بزوێنه ره   ک��وژان��ه وه ی 
که شتییه ش بوو و که  دامان مه زراند بۆ 
گه ڕان به  شوێن فڕۆکه  فریاگوزاره که ی 
کاتی  له   شه وێک  و  19دا  گه شتی 
حه وانه وه یاندا، له  ده وروبه ری سه عات 
جه نه ره یته ره که یان  بزوێنه ری  10.00دا 

کوژایه وه  و کارەبایان لێ بڕا. 
په یوه ندی  ه��ه ر  ئه میش  پێده چێت 
ناو  بۆ  هه بووبێت   ئ��اوه وه   چوونی  به  
جه نه ره یته ره که ،  بزوێنه ری  ساله نسای 
که   باره کاندا  زۆری��ن��ه ی  له   چونکه 
ئه و  ئیدی  بزوێنه ره وه   ناو  بچێته   ئاو 
ده وه ستێت  کار  له   به ته واوی  بزوێنه ره  
نه کرێته وه .  تا  گ��ه ڕ  ناکه وێته وه   و 
ناو  ده چێته   ئاو  که   هه ندێجار  چونکه  
خوارکردنی  هۆی  ده بێته   بزوێنه ره وه  
بزوێنه ره که   پستۆنی  قوڵی  له پڕی 
له   ده ن��ا  بزوێنه ره که .  جامبوونی  و 
گه ڕ  ده که وێته وه   ئاساییدا  کوژانه وه ی 
و شته کان ئاسایی ده بێته وه . جێی باسه  

که  ته زووی کاره بای که شتییه که  بچڕا، 
ئیدی ئامێری بێته له که شیان له کار وه ستاو 
خۆرهه اڵتی  ڕایه ڵه ی  مۆبایله کانیشیان 
به   بۆیه  نه ده گه یشتێ،  ئه مریکای 
بزوێنه ری  شه وه زه نگه   به و  ناچاری 
که شتییه که یان خسته وه  گه ڕ و به  په له  
ببێت  نقوم  پێش ئه وه ی که شتییه که یان 
به   که   ترومپاکانه وه   وه ستانی  هۆی  به  
ته زووی کاره با کاریان ده کرد، به ره و 
مۆبایله کانیان  تا  گه ڕانه وه   فلۆریدا 
ڕایه ڵه ی بۆ هاته وه  و به په له  په یوه ندییان 
داوای  فریاگوزارانیانه وه  و  به   کرد 
جه نه ره یتۆرێکی نوێیان کرد بۆ ئه وه ی 

که شتییه که  نقوم نه بێت.
جا ئه گه ر شتێکی وا له  هه ر که س و 
کۆمه ڵێک دوور له  وشکانی ڕووبدات، 
دڵی  ده خاته   ترس  و  مه ترسییه   جێی 
له   ئ��ه وه ی  ج��ای  چ  سه رنشینانه وه . 
شوێنێکی وه ک سێگۆشه که دا ڕوو بدات 
که  خه ڵکان خۆیان به  سروشتی خۆیان 
کاتێک باسی مه ترسیی جێگه یه کیان بۆ 
ده کرێ، زیاتر له  کاته کانی پێشوو ترس 
بێگومان  ده کات.  گه شه   هه ناویاندا  له  
ئه مه ش زانستییه  که  له  کاتی هه بوونی 
شوێن  به   ده گه ڕێت  مرۆڤ  ترسدا، 
وه اڵمێک  هه ر  دۆزینه وه ی  بۆ  وه اڵمدا 
که  دڵی ڕازی بکات. هه ندێجار وه اڵمه  
ده کات  ڕازی  دڵی  ئه فسسونئامێزه کان 
ڕۆالن  وته ی  پێی  به   ئه مه شه   هه ر  و 
پارت وای له  مرۆڤ کردووه  به  شوێن 
ئه مه ش  ه��ه ر  و  بگه ڕێت  ئه فسانه دا 
کۆن  یۆنانی  فه یله سووفه کانی  الی 

فه لسه فه ی فه راهه م کردووه.
دیکه ش  خاڵێکی  له سه ر  ل��ێ��ره دا  با 
نقوم  که شتییه که یان  بۆچی  بوه ستین، 
پێی  نوێیان  جه نه ره یتۆری  گه ر  ده بوو 
ئه وه یه   زانستی  وه اڵم��ی  نه گه یشتایه. 
زۆرینه ی  وه ک  که شتییه که یان  که  
که شتییه  دیزڵه کانی دیکه  له  ده ریچه ی 
شه فتی گه یه نه ری بزوێنه ر به  په روانه ی 
ژووره وه و  دێته   ئاو  که شتییه که وه ، 
له وێدا ژوورێکی چاڵی تایبه تی که پس 
که شتییه که دا،  بنیاتی  له   ی��ه ده گ  بۆ 

ئهوانهیئهم
بارودۆخه
ناسروشتیانهیان
بینیووه،پێیانوایه
نهزانستونه
لۆژیک،ناتوانن
نهێنییهکانیئهم
سێگۆشهیهپهی
پێبهرن.زۆر
ڕووداودهگێڕرێتهوه
ووانیشاندراون
کهڕووداوگهلێکن
ههمیشهدووباره
دهبنهوهوڕهنگه
دهسهاڵتێکیدیکه
کۆنترۆڵیکردبن
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دروس����ت ده ک����رێ، ت��ا زۆری��ن��ه ی 
له   و  بداته وه   گل  خۆیدا  له   ئاوه که  
هه ڵده که ن  ترومپاکان  پێویستدا  کاتی 
هه ر  و  ئاوه  ئه و  ک��ردن��ه ده ره وه ی  بۆ 
ده ریچه کانی  له   که   دیکه   ئاوێکی 
دیکه وه  بێته  ناو که شتییه که وه . بێگومان 
بڕی  زۆربوونی  له   ئاگایان  هه یه   بۆی 
ئاوه که  گه یشتبێت  نه بووبیت و  ئاوه که  
و  ج��ه ن��ه ره ی��ت��ۆره ک��ه   ساله نسای  ب��ه  
لێ  حاڵه ته ی  ئ��ه م  و  کوژاندبێتیه وه  
هه موو  وه ک  چونکه  که وتبێته وه ، 
پێویسته کان  بزوێنه ره   هه موو  ده زانین 
له   به له مێکدا،  و  که شتی  هه موو  له  
به شی  چاڵترین  و  جێگه   قووڵترین 
ژێ����ره وه دا داده ن���رێ���ن، ئ��ه وی��ش بۆ 
قورسایی  خاڵی  ڕاگرتنی  هاوسه نگ 

که شتییه که . 
هه میشه   ئ���ه وه ی  ب��ۆ  سه رنجه  جێی 
ڕووداوه کانی ناوچه که  به  ته م و مژاوی 
بمێننه وه ، باس له م گریمانانه ناکرێ که  

ده بنه هۆی ئه و دیاردانه.

چارلسلیندبێرگ
یه که مین  که   لیندبێرگ«،  »چارلس 
به سه ر  1927دا  ساڵی  له   بوو  که س 
بۆ  پ��ه ڕی��ی��ه وه   ئه تڵه سیدا  زه ری����ای 
به رمۆدا  سێگۆشه ی  به سه ر  ئه مه ریکا، 
گه شته ی،  له م  ساڵێک  دوای  په ڕییه وه . 
به   به ره به یانێک  1928دا،  ساڵی  له   واتا 
کوباوه   »هاڤانا«ی  شاری  له   تاریکی 
لویس«  »سانت  به ره و  فڕۆکه که ی  به  
له و  که   تۆماره ی  ئه و  به پێی  هه ڵفڕی. 
نووسیویه تی،  ماوه ته وه  و خۆی  گه شته  
له  ناوچه یه کی نزیک گه رووی فلۆریدا، 
سوڕانه وه   که وتووه ته   ده رزینماکه ی 
نه وه ستاوه ،  ئاڕاسته یه ک  هیچ  له سه ر  و 
و  فڕین  له   ب��ووه   ب���ه رده وام  ئه میش 
شێوه یه ک  هیچ  به   داوه   ته واوی  هه وڵی 
نه یه ت،  به سه ردا  ئاڕاسته که ی گۆڕرانی 
چاوه ڕێی  ئیدی  هه ڵدێت.  خ��ۆر  تا 
هۆی  به   تا  کردووه ،  خۆری  هه ڵهاتنی 
بدۆزێته وه ،  خۆی  ئاڕاسته ی  خ��ۆره وه  
تێبینی  هاتووه ،  هه ڵ  خۆر  که   که چی 

گۆڕرانی  زۆر  ئاڕاسته که ی  ک��ردووه  
به سه ردا هاتووه  و ته ماشا ده کات خۆر 
له  به رده میه وه  هه ڵدێت، واتا به ره و زه ریا 
ئه وه ی  له بری  و خۆرهه اڵت ڕۆیشتووه  
به ره و باکووری خۆر ئاوا بڕوات. پاشان 
خۆره وه   هۆی  به   خۆی  ئاڕاسته که ی 

ڕاست کردۆته وه . 

یوفۆ
پێی  که   دیاره ده یه ی  ئه م  ڕوونه،  وه ک 
یوفۆ،  ی��ان  فڕیو«  »ده ف���ری  ده وت���رێ 
خه ڵکه   ناو  مه ته ڵئامێزی  دیارده یه کی 
په ره سه ندنی کاری  له  سااڵنی دوای  و 
په یدا  ود«ه وه   »هۆلی  له   سینه مایی 
زانستییانه  خه یاڵی  چه ندین  و  ب��ووه  
ده رب������اره ی ژی��ان��ی س���ه ر ه��ه س��اره  
گواستنه وه یان  ئامێره کانی  و  دووره کان 
به   بیریان  و  چه ک  و  که شتییه کانیان  و 
کراون  و  کراوه  باس  زانستی  خه یاڵی 

به  فیلم.
جێی سه رنجه ئه م باسه  زۆر زیاده ڕه ویی 

دوورگهیبهرمۆدا
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گرته ی  چه ند  چه نای  و  ک��راوه   تیادا 
له سه ر  شایه تی  گێڕانه وه ی  و  ڤیدیۆیی 
جێی  هه موویان  ه��ه ر  که   بیستراوه . 
گه ر  بێت  ئاسان  ڕه نگه  و  سه رنجن 
ده ستی  دروستکراوی  هه موویان  بڵێین 
پێشکه وتووه کان  سه ربازییه   هێزه 
بۆ  که  چ  گ��ه وره ک��ان��ه،  ده س��ه اڵت��ه   و 
مه به ستی چه واشه کاری یان بۆ مه به ستی 
مه به ستێکی  ه��ه ر  بۆ  ی��ان  س��ه رب��ازی، 
وه ک  بکرێن.  دروس��ت  بێت،  دیکه  
که   شاوڵییه ی  فڕۆکه   یه که مین  ئ��ه و 
پشت  دووه م���ه وه ،  جه نگی  دوای  له  
به  هۆی  به  خه یاڵه زانستییه کان،  به ست 
له   »جێت«ه وه   بزوێنه ری  بوونی  په یدا 
وه ک  که   کردن  دروست  هاته  ئه مریکا 
جاڵجاڵۆکه  چه ند پێیه کی هه یه  و له سه ر 
بچووکی  بزوێنه رێکی  پێیه کانی  هه موو 

له   شاوڵیانه  ده توانێت  که   هه یه   جێت 
به   و  بکاته وه   ب��ه رزی  خ��ۆی  شوێنی 
خێراییه کی زۆریش به  ئاسماندا بفڕێت.
بێگومان دوای ئه م به رهه مه ، بیرۆکه که  
نه وه ستا و هه ر به رده وام بوو له  په ره دان 
ده یان  ئه مڕۆ  تا  و  فڕۆکه یه   جۆره  به و 
کراوه   دروست  لێ  سه دانیان  بگره   و 
تایبه تی  زۆر  مه به ستی  بۆ  ته نیا  که  
به ر  نه خراونه ته   هێشتا  و  دێن  به کار 
له به ر  ه��ه ر  ئه ویش  بازرگانی،  ده م 
ئه وه ی که  بڕێکی زۆری تێ ده چێت و 
نه بوونی شێوه ی ته شیله یی له  ئامێره که دا 
فیزیکییه   یاسا  له گه ڵ  هه یه   نه گونجانی 
ته واو  سوودی  ناکرێ  و  سروشتییه کان 

و باشیان لێ وه ر بگیرێ.
له   گوایه  شایه تانه یش  ئه و  ده رب��اره ی 
سێگۆشه که دا ده فری فڕیویان دیوه ، ته نیا 

ڕوونکردنه وه یه ی  ئه و  بۆ  ده گه ڕێته وه  
سه ره وه ، به و به ڵگه یه ی که  سێگۆشه که  
زۆر له  بنکه  سه ربازییه  ئه مه ریکییه کانی 
ب��اه��ام��ا و دوورگ��ه ک��ان��ی دی��ک��ه وه  
بنکه   ل��ه   زۆرێ���ک  ب��گ��ره   و  نزیکه  
دوورگه کانی  ده که ونه  سه ربازییه کان 
ناو سێگۆشه که وه ، هه روه ها ناوچه که  له  
هه موو ناوچه یه کی دیکه  که متر ڕێڕه وی 
ئاسمانییه،  و  ده ریایی  گواستنه وه ی 
و  ئاڵۆزی  هه موو  ئه و  له به ر  ئه ویش 

ناڕه واییه ی دراوه ته  پاڵ سێگۆشه که . 
ناوی  به   یۆفۆدا، فڕۆکه وانێک  بینینی  له  
هه شتای  ده ی��ه ی  له   گێرنون«  »ب��روس 
بینیوه  و ده ڵێت:  بیستدا یوفۆی  سه ده ی 
دا  فلۆریدا  که ناراوه کانی  به رامبه ر  »له  
له پڕ  ده فڕیم،  هێمنی  به   فڕۆکه که م  به  
مه نجه ڵێکی  شێوه ی  له   دی  یوفۆیه کم 
سه رداخراودا بوو، زۆر گه وره  بوو، زۆر 
به ره و   خێرایی  به   زۆر  ده دره وشایه وه ، 
وام  جۆرێک  به   ده هات،  فڕۆکه که مان 
دوعا  به   ده م  ده که وێت،  به رمان  زانی 
پێچکردنه وه ی  ده سکی  ه���اواره وه   و 
به   بادا،  چه پ  به ره و الی  فڕۆکه که مم 
سه رماندا تێپه ڕی و ڕۆیشت، که  ئا وڕم 

بۆی دایه وه  نه مابوو«.
فڕۆکه وانه،  ئه م  وته ی  لێکدانه وه ی  بۆ 
بێگومان فڕۆکه  له  ئاسماندا که  ده فڕێت 
شتێکیش  ه��ه ر  بۆیه  خ��ێ��رای��ه،  زۆر 
چۆله که یه که وه   له   بێت  ڕووی  به ره و 
خێرایه  هه ر  زه ب��ه الح،  فڕۆکه یه کی  تا 
دووق��ات  بێت  ڕووی  ب��ه ره و  گ��ه ر  و 
و  دره وشانه وه   ده که وێت.  دیار  خێراتر 
بێگومان  که   له وه وه یه   ڕووناکیه که یشی 
بووه .  پێوه   زۆری  ڕووناکیی  و  گڵۆپ 
که  ئه مه ش ئاسانه له  ده یه ی هه شتادا و 
و  نیۆن  گڵۆپی  په ره سه ندنی  دوای  له  
زینۆن ڕووناکی زۆر دروه شاوه  بدرێته  

گڵۆپ.
و  توێژه ران  له   زۆرێک  وه ک  بێگومان 
زۆرترین  ئاگادارن،  خه ڵکیش  ته نانه ت 
ب��وون��ه وه ره   و  ی��وف��ۆ  بینینی  ب��اس��ی 
ئاسمانیه کان له  ده یه ی هه شتا و گه رمه ی 
ش��ه ڕی س���اردی ن��ێ��وان خ��ۆره��ه اڵت 
شه ڕه   ئه و  نه مانی  به   بوو.  خۆرئاوا  و 

چینهکانیموگناتیسفێریدهوریزهویکهزهویلهشهپۆلهزیانبهخشهکانیگهردووندهپارێزێت

فڕۆکهوانێکبهناوی»بروسگێرنون«له
دهیهیههشتایسهدهیبیستدایوفۆیبینیوه
ودهڵێت:»لهبهرامبهرکهناراوهکانیفلۆریدادا
بهفڕۆکهکهمبههێمنیدهفڕیم،لهپڕیوفۆیهکم
دیلهشێوهیمهنجهڵێکیسهرداخراودابوو،زۆر
گهورهبوو،زۆردهدرهوشایهوه،زۆربهخێرایی
بهرهوهفڕۆکهکهماندههات،بهجۆرێکوامزانی
بهرماندهکهوێت
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باسانه ش  ئه م  کپبوونه وه ی،  و  سارده  
که م بوونه ته وه  و بگره که وتوونه ته  به ر 
ونبوونی  به   سه باره ت  بیرچوونه وه ش. 
فڕیو  ده فرێکی  گوایا  فڕۆکه یه ش  ئه و 
فڕۆکه ی  ک��ردووه ،  ونبوونی  به   ناچار 
ناوی  فڕۆکه وانه که ی  بوو،  نه فه رهه ڵگر 
به م  بوو،  تۆریس«  مالدۆنادۆ  »خۆسێ 
ت��اوه ری  به   ک��رد  په یوه ندی  شێوه یه  

چاودێرییه وه :
له   ک��ه ون،  فریامان  ک��ه ون،  »فریامان 
فڕۆکه خانه ی  به ره و  دۆمینگۆوه   سانتۆ 
ده ڕۆی��ن،  نێوده وڵه تی  ی  وان  س��ان 
ناچارمان  ده فڕێت،  پێشمانه وه   له   شتێک 
ده کات به و ئاڕاسته یه  بڕۆین که  خۆی 
پێ  ئاڕاسته ی  ج��ار  سێ  ده ی��ه وێ��ت، 
ڕاست کردوومه ته وه  و نایه ڵێت بچمه وه  

سه ر ئاڕاسته ی خۆم«. 
تا  ده گوترێ  ب��وو،  ون  فڕۆکه یه   ئه م 
ئه وه ی  به اڵم  نه دۆزراوه ته وه ،  ئێستاش 
تۆماری  له   که   ئه وه یه   سه رنجه  جێی 
فڕۆکه وانه که دا  ده نگی  تۆمارکراوی 
ئه م وشه  نووسراوانه هیچیان ڕوون نین 
و نازانرێ چی ده وترێ، وه ک ئه وه  وایه 
له   شتێک  گوایا  ی  وشانه  ئه و  هه موو 
.... و  کردووه   ناچاری  و  پێشیانه وه یه  
وشه   ته نیا  نه بێت،  ڕاست  هیچی  هتد 
گ��وێ،  ب��ه ر  دێته   ڕوون  ڕاس��ت  ک��ه  
تا  وشه ی »مه ی ده ی«ه، که  فڕۆکه وان 
کۆنترۆلی  له ده ستدانی  له   نه بێت  دڵنیا 

فڕۆکه که ی، به کاری ناهێنێت.

الدانیموگناتیسیو
سووڕانهوهیدهرزینما

له   زه وی،  موگناتیسیی  چاالکیی 
جیاوازه   دیکه   شوێنێکی  بۆ  شوێنێکه وه 
به   و  پێوانه  به   چاالکییه کان  هه موو  و 
بڕ دیاریکراون. جێی سه رنجه باشووری 
موگناتیسیی زه وی، ده که وێته  باکووری 
گۆی زه وییه وه  و باکووری موگناتیسیشی 
هیچ  بێگومان  باشورییه وه .  ده که وێته 
سروشتیی  سیفه تی  وه ک  موگناتیسێک، 
نادات  ڕێگه   جه مسه ره کانیدا  له   خۆی، 
دیکه ی  موگناتیسیی  کایه یه کی  هیچ 
به اڵم  ببڕێت ،  ئه م  کایه ی  خۆی  وه ک 

یه کدی  پێچه وانه،  موگناتیسیی  کایه ی 
کێش ده که ن.

موگناتیسی  ڕه شه با  ئه و  ڕووه وه ،  له م 
به   گه ردوونه وه   له   ئه له کترۆنییانه ی  و 
زه وی ده گه ن، به  هۆی بوونی کایه یه کی 
قات  سه دان  که   گه وره وه   موگناتیسیی 
له  زه وی خۆی گه وره تره، ناتوانن بگه نه  
بوونی  گوێره ی  به   به اڵم  زه وی،  سه ر 
باکوور و باشوور له  کایه  هاتووه کاندا 
ناو  ببنه  کێش  ده ت��وان��ن  هه ندێکیان 
زه وییه وه ،  موگناتیسییه کانی  جه مسه ره  
شه به قدا  کاتی  له   جه مسه ره کاندا  له  
ئاسمانی  له   ده نوێنن  ج��وان  ڕه نگی 
به تایبه تی  شه پۆالنه ش  له و  جه مسه ردا. 
خۆرن  موگناتیسی  کایه ی  شه پۆله کانی 
پێیه ی که   به و  که  زۆر ده گه نه  زه وی، 
له   به هێزه   موگناتیسیی  ته نی  نزیکترین 

زه وییه وه .
که مه ره ییه کانی  ن��اوچ��ه   ل��ه   ک��ه وات��ه  
کایه  ڕه ت��دان��ه وه ی  زۆرترین  زه وی��دا، 
ناوچه   و  ده ده ن  ڕوو  موگناتیسییه کان 
پارێزراوترین  زه وی  که مه ره ییه کانی 
ناوچه ن له  ڕووی هاتنه  ناوه وه ی دیکه ی 
باکوور.  و  باشوور  موگناتیسیی  کایه ی 
که مه ره ی  ناوچه ی  هه ندێ  له   بۆیه، 
زه ویدا، به  تایبه ت له  نێوان هێڵی پانیی 
باشوور،  30پله ی  و  باکوور  30پله ی 
موگناتیسیی  به هێزی  زۆر  چاالکیی 
ئه م چاالکییانه ش  تۆمار کراون،  زه وی 
زۆر جار دیارده ی خوالنه وه ی ده رزینما 
باکووری  له   که   ده ک���ه ن،  دروس��ت 

پێچه وانه ی  ب��ه   ک��ه م��ه ره ی��ی  هێڵی 
ده رزینما  که مه ره ییه وه   هێڵی  باشووری 
له   زۆرینه مان  له وانه شه   ده سووڕێته وه . 
سه رنجمان  خۆمان  ژیانماندا،  کاتێکی 
له وه  دابێت کاتێک ده رزینماکه مان داوه  
به  زه ویدا، چه ند سوڕێک سووڕاوه ته وه  
ئه وجا باکوور و باشووری نیشان داوه . 
شاری  دانیشتووانی  وه ک  ئێمه  بێگومان 
35.33ین،  پانیی  هێڵی  له سه ر  سلێمانی، 
بۆیه  30پ��ل��ه وه .  هێڵی  له   نزیکین  که  
چه ند  ئێمه   ده رزینما الی  سووڕانه وه ی 
سووڕێکه  و تا زیاتر له  که مه ره ی زه وی 
ده رزینما  سووڕانه وه ی  بینه وه   نزیکتر 

زیاتره . 
هه ندێ  له  وه ک  دیکه وه   الیه کی  له  
هێڵی  کراوه ،  تۆمار  سه رچاوه کاندا  له  
هێڵ  هه ندێ  له سه ر  زه ویش،  درێژیی 
تۆمار  موگناتیسی  زۆرت��ری  چاالکیی 
کراوه ، بۆ نموونه له  یه کتربڕینی هه موو 
هێڵی  له گه ڵ   30 پانیی  هێڵی  جارێکی 

سێیه می درێژیدا. 
بۆ زیاتر ڕوونکردنه وه ، هێڵی گرینیتش، 
هێڵی سفره ، هێڵی یه کی درێژی به ره و 
خۆرهه اڵت پاشان هێڵی دووی درێژی، 
پانیی  هێڵی  له گه ڵ  ده بڕێت  یه ک  که  
30پله ، له  ناوچه ی جیزه ی هه ڕه مه کانی 
ئه م  هه ر  ڕه نگه  ده ب��ڕن.  یه کتر  میسر 
دروستکردنی  هۆی  بووبێته   هۆیه ش 
ئینجا  ناوچه یه .  له و  میسر  هه ڕه مه کانی 
به  هێڵی سفر  ئه م هێڵی دووه مه   ئه گه ر 
دوو  و  یه ک  هێڵی  دوو  و  دابنێینه وه  

شهبهنگیجهمسهرکهکایهیموگناتیسییزهویدیاریدهخات
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دیسان  بڕۆینه وه ،  خۆرهه اڵت  ب��ه ره و 
دیکه ی  ناوچه یه کی  ده ک��ه وی��ن��ه وه  
سه رنجڕاکێش، که  له  مێژووه وه  شوێنی 
واڵتی  له   بووزاییه کانه   حه جکردنی 
تبت.  بانی  به   نزیک  ی  ئاسیا  بۆتانی 
دوای ئه مه  به  هه مان ئاڕاسته ، پنتی سێیه م 
ده ریای  که   چینه وه   ده ریای  ده که وێته 
ناوچه ی  له   نییه  که متر  هیچی  چینیش 
قووڵی  ڕووی  له   به رمۆدا  سێگۆشه ی 
و  ده ریایی  ته وژمی  گێژاوی  بوونی  و 
ئارامنه گرتنی  ته نانه ت  و  گێژه ڵووکه  
سێ  بڕوات  تا  شێوه یه   به م  ده رزینما. 
پڕ  یان  سه یر  ناوچه یه کی  جارێک  هێڵ 

دیارده  به دی ده کرێ.
هێڵی سفره وه  ده ست  له   با  ئه مجاره یان 
ئاڕاسته ی  ب��ه   ب��ه اڵم  بکه ینه وه ،  پ��ێ 
سفره   هێڵی  گرینیتش،  هێڵی  خۆرئاوا، 
هێڵی یه کی درێژی پاشان هێڵی دووی 
له گه ڵ هێڵی  درێژی، که  یه ک ده بڕێت 
سێگۆشه ی  ناوچه ی  له   30پله ،  پانیی 
به رمۆدادایه. پاشان پنتی دواتر ناوچه ی 

شارستانێتیی مایایه له  مه کسیک.
یه کسانبوونی  له   سه یرتر،  هه مووی  له  
شه و و ڕۆژدا له  یه که م ڕۆژی به هاردا 
ته ریبه   خ��ۆر  تیشکی  گ��زن��گ��دا،  ل��ه  
هه ر  ڕه نگه  30پله .  پانیی  هێڵی  له سەر 
که   ئه وه ی  هۆی  بووبێته  هۆیه ش  ئه م 
ڕۆژژمێری کوردی و ساڵی هه تاوی له و 
نوێبوونه وه یه وه  ده ست پێده کات و هه ر 

ئه مه ش ناوی ڕۆژه که ی ناو ناوه  ڕۆژی 
نوێ.  ڕۆژی  وات��ا  ن��ه ورۆز  که   ن��وێ 
له   ڕۆژه دا  له م  کراوه   تۆمار  وه ک  جا 
شارستانێتی »میسری کۆن« و »مایا«شدا، 
بگره تا ئه مڕۆش له  مه کسیک مه راسیمی 
تایبه ت بۆ نوێبوونه وه ی ژیان و ڕۆژی 
ن��وێ ڕێ��ک��ده خ��رێ و ڕێ��ک��خ��راوه ، 
و  مه راسیم  هه موو  ل��ه و  جگه   ئه مه  
ڕۆژه   ئه م  بۆ  کورد  خۆئاماده کردنه ی 
و  ب��اس  هه موو  ئ��ه م  و  س��اڵ  نوێیه ی 
خواسه ی که  له  مێژووه وه  سه باره ت به م 

ڕۆژه  بۆمان گوێزراوه ته وه . 
ئه بو  په یکه ری  به   ئه مڕۆ  میسرییه کانی 
هه ول ده ڵێن »ئه بو هه ول« که  وشه یه کی 
ترسێنه ر  و  تۆقێنه ر  واتای  و  عه ره بییه  
بۆچوونی  به پێی  ک��ه   ده گ��ه ی��ه ن��ێ��ت، 
ناوی  ئاسه وارناسی،  لێکۆڵیاری  هه ندێ 
لێی  مه به ست  که   ئۆخت((ە  ئم  ))حۆر 
خواوه ندی خۆره . ته وه ری ئه م په یکه ره  
گزنگدا  له   به هاردا  ڕۆژی  یه که م  له  
به  تیشکی خۆر  جووت وته ریب ده بێت 
و جوانییه ک و بگره  ترسئامێزه  و سامێک 
په یکه ره وه   ئه و  هۆی  به   ڕۆژه دا  له و 
ده بێت  دروس��ت  سه یرکه رانی  الی  له  
له   ئه وه ی  هۆی  بووه ته  ئه مه ش  هه ر  و 
به هاردا  ڕۆژی  یه که م  گزنگی  یه که م 
ب��ۆن��اپ��ارت،  ناپلیۆن  س��ه رب��ازه ک��ان��ی 
به ر تۆپ و گووله   دایه   په یکه ره که یان 
په یکه ره که یان  گوێالکی  و  س��ه ر  و 

بۆتاهه تایه شێواند.

ههرهمیسێگۆشهکهو
ئاتالنتا شارستانێتیی

شارستانییه ته ی  ئه و  گوایه   ده گوترێ 
زۆر  و  ک��ردووه   باسی  ئه فالتوون  که  
پێشکه وتوو بووه ، که  بووه  به  ژێر ئاوه وه ، 
ئه فالتوون ناوی ناوه  شارستانێتیی ئاتالنتا، 
که وتۆته  نێو سێگۆشه ی به رمۆداوه . هه ر 
ناوی زه ریای ئه تڵه سیش له  شارستانێتیی 
ئ��ه وه ی  وه ک  وه رگ��ی��راوه .  ئاتالنتاوه  
ئه م  ک��ردووه ،  باسی  فه یله سووفه  ئه و 
و  بووه   پێشکه وتوو  زۆر  شارستانێتییه 
له و  گواستنه وه   ئامێره کانی  ته نانه ت 
نه بووه   ئاژه ڵ  به   پێویستی  شارستانێتییه دا 
یۆنانی  شارستانێتیی  له   ئ��ه وه ی  وه ک 
هه بووه .  ئه فالتووندا  سه رده می  کۆنی 
ئه و ڕوونی کردۆته وه   ئه وه ی که   وه ک 
سه رچاوه ی  که   ده ک��ات  پێویست  وا 
هه بووبێت  وزه ی���ان  به رهه مهێنانی 
گریمانه ی  پ��ه ی��داب��وون��ی  ئ��ه م��ه ش  و 
وێستگه ی  که   که وتۆته وه   لێ  ئه وه ی 

به رهه مهێنانی وزه یان هه بووبێت.
بوونه   زۆر  گریمانه کان  پێیه  ب��ه م 
و  شارستانێتییه که   بوونی  ده رب���اره ی 
و  په ره سه ندنیان  ڕاده ی  و  شوێنه که ی 
که   ڕاده ی��ه ی  ئه و  تا  پێشکه وتووییان. 
ڕۆیشتووه   ئه وێ  تا  گومانیان  هه ندێک 
به رهه مهێنانی  گوایه ویستگه ی گه وره ی 
ئه و  ئه مڕۆ  تا  که   هه بووبێت،  وزه ی��ان 
بوونی  و  ده هێنن  به رهه م  وزه   وێستگانه 
موگناتیسی  الدانی  وێستگانه   ئه و  وزه ی 
و زریانی بارگاوی به رهه م ده هێنن. له م 
چ  نێوه نده دا  له و  زۆره  گه ڕان  ڕووه وه  
مانگه   هۆی  به   چ  ئامێره وه   هۆی  به  
جیی  ئ��ه وه ی  به اڵم  ده ستکرده کانه وه . 
سه رنجه تا ئێستا هیچ ئاسه وارێکی ته واو 
ڕوون به دیار نه که وتووه  که  بیسه لمێنێت 

شارستانێتییه که  له و ناوچه یه دا بووبێت.
له   هه ڕه مێکیش  هیچ  بوونی  هه ربۆیه 
نه سه لمێنراوه   ئێستا  تا  ئ��اوه ک��ه دا  بنی 
خراوه،  دیار  سایته کاندا  له   که   ئه وه ی 
کۆمپیوته ریی  ئه نیمه یشنی  وێنه ی  ته نیا 
خۆ  ئاودا.  بنی  له   زه به الحه  هه ڕه مێکی 

پنتەبەهێزوالوازەکانیهێزیموگناتیسیزەویکەبەکامێرایموگناتیسیوێنەیگیراوە
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ئه وەنده   هه ڕه مێکی  بێت  ڕاست  ئه گه ر 
گه وره  له  بنی ڕوونترین ئاویشدا هه بێت، 
ئاستی  سنوورداریی  هۆی  به   ناکرێ 
وێنه ی  جوان  ئاوها  کامێرا  به   بینینه وه  
ئاوی  له   بینین  ئاستی  چونکه  بگیرێ. 
زۆر ڕوونیشدا به ته واوی ناگاته 30مه تر، 
بگیرێ  وێنه   هه رمێک  ئه وه ی  جای  چ 
سه د  نزیکه ی  الیه کی  هه ر  درێژیی  که  

مه ترێک بێت.
زریانیبارگاوییکارهبایی

که   زه ویدا  شوێنێکی  هه ر  له   بێگومان 
له   ئ��ه وه ی  وه ک  بێت  به رز  شێ  ئاستی 

ناوچه ی که مه ره یی و له سه ر ئاوی ده ریا 
بارگاویش  هه وری  هه یه ،  زه ریاکان  و 
هه یه . ئه میش زریان و بارانبارین له گه ڵ 
و  زۆر  هه وره برووسکه ی  و  چه خماخه  
گه وره شی  زۆر  هه ندێجار  و  بێئه ندازه  
لێ به رهه م دێت. جێی ئاماژه یه ، بارگه ی 
کاره باییش هه روه ک کاره با خۆی، کایه  
دروست ده کات و ئه و کایانه ش له گه ڵ 
کایه ی موگناتیسیدا کاریگه رییان له سه ر 
یه ک هه یه  و به م پێیه کاریگه ریی له سه ر 
و  گۆڕین  ئاڕاسته   و  داده نێن  ده رزینما 
له   ئاڕاسته وه رنه گرتن  و  س��ووڕان��ه وه  
ده رزینما  که   ده خوڵقێنن.  ده رزینمادا 
کایه ی  و  موگناتیسێکه   خۆی  بۆ  خۆی 
ئاڕاسته که ی  کاره بایی  و  موگناتیسی 

ده گۆڕێت. 

فریاگوزارییکهناراویفلۆریدا
بنکه کانی  دامه زراندنی  له   و  کۆنه وه   له  
ویالیه تی  ک��ه ن��اراوی  ف��ری��اگ��وزاری��ی 
ئاوی  ترسناکیی  له   باس  فلۆریداوه ، 
ئه ندامانی  هه موو  به اڵم  کراوه .  زه ریاکه  
سێگۆشه ی  باسی  وایه  پێیان  فریاگوزار، 
هه موو  و  ئه فسانه یه که   ته نیا  به رمۆدا، 
دوورن  و  ج��ی��اوازن  ڕووداوه ک�����ان 
ده کرێن.  باس  شێوه یه   به و  که   له وه وه 
فراوانیی  وای��ه  پێیان  ئ��ه وان  چونکه 
و  سێگۆشه که دا  ناوچه ی  ل��ه و  زه ری��ا 
وا  زه مینی،  نیشانه یه کی  هیچ  نه بوونی 
ئاڕاسته ی  له   الدان  بچووکترین  ده کات 
ده رزینمادا، که  زۆر جار به  چاو هه ست 
ئاڕاسته ی  هه یه   بۆی  ناکرێ،  الدانه   به و 
شوێنی  له   کیلۆمه تر  ده یان  بۆ  به له مێک 

مه به ست ال بدات و بگۆڕێت.

لهمباسانهیپێشووهوه
دهکرێبێینهسهرچهند
ڕوونکردنهوهیهکیگرنگ؛

جوگرافیی  ناوچه ی  دژواری��ی  یه که م: 
چه ند  له   ئه میش  بەرمۆدا.  سێگۆشه ی 
ئه وه ن  هی  هه ندێکیان  و  ڕوویه که وه یه  

به  زانستییانه لێیان بڕوانین، وه ک؛
موگناتیسیی  کایه ی  ناسه قامگیریی   .1
زه وی. که  ئه مه  له  چه ند خاڵێکی گۆی 

زه ویدا بوونی هه یه و تا ڕاده یه ک ڕوون 
کرایه وه  .

2. قووڵیی ئاوی ناوچه که .
ته وژمی خوالوه ی  سووڕی  به هێزیی   .3
ئاوی ئۆقیانووسی ئه تڵه سی له  ناوچه که دا.
یان  ده س��ه اڵت،  پیالنداڕێژیی  دووه م: 
سه ربازیی  ده سه اڵتی  و  ئای  بی  ئێف 
که   شتێک  هه ر  ونکردنی  بۆ  ئه مه ریکی 
له به ر  و  بکه ن  ونی  ده یانه وێت  خۆیان 
مه به ستی  به   نه یهێڵن،  خه ڵک  چ��اوی 
تایبه تیی داڕێژراوی سیاسه تی ئه مه ریکی، 
که  له م ڕووه وه  توانیویانه جۆره ها به یت 
و بالۆره هه ڵببه ستن و ونبوونه کان بخه نه 
نه دۆزراوه ی  و  نه زانراو  دۆزی  ئه ستۆی 

وه ک؛
ئاسمانیی  ده س���ه اڵت���ی  ب��وون��ی   .1
ده فره  هاتنی  و  دیکه   که شکه شانه کانی 

فڕیوه کانیان بۆ ئه م ناوچه یه .
ژێر  له   ئاتالنتا  شارستانییه تی  بوونی   .2
ئه مڕۆش  تا  گوایه  و  ناوچه که دا  ئاوی 
وزه ی  به رهه مهێنانی  وێسته گه کانی 
و  کاردایه   له   هێشتا  شارستانییه ته که  
موگناتیسی  ک��ای��ه ی  ناسه قامگیریی 

ده خوڵقێنێت.
ده چن  بۆ  وای  دیکه   هه ندێکی  سێیه م: 
نه شاره زایی  هه ڵه ی  هه اڵنه،  ئه م  هه موو 
ته کنۆلۆژی.  هه ڵه ی  ن��ه ک  مرۆڤییه   و 
که   س��ه رده م��ان��ه ن  ئ��ه و  ه��ی  هه ڵه کان 
پێشکه وتوو  ت��ه ک��ن��ۆل��ۆژی  ئ��ام��ێ��ری 
نه هاتبوونه ئارا واک جی پی ئێس. به اڵم 
به   که   دا  ئێس  پی  جی  سه رده می  له  
مانگه  ده ستکرده کانه وه په یوه ستن، الدان 
له  ئاڕاسته  به  ته نیا مه ترێکیش ڕوونادات، 

چ جای ده یان و سه دان کیلۆمه تر.
هه میشه   ئ���ه وه ی  ب��ۆ  س��ه رن��ج��ه  جێی 
ته مومژاوی  به   ناوچه که   ڕووداوه کانی 
بمێننه وه ، باس له م گریمانانه ناکرێ که  

ده بنه هۆی ئه و دیاردانه.
به اڵم به  دڵنیاییه وه  له  داهاتوودا به  هۆی 
ئه و  هه موو  ته کنۆلۆژیاوه ،  پێشکه وتنی 
نهێنییانه ئاشکرا ده بن. چونکه زه ریا چی 
خۆی  به رفراوانییه ی  به و  ناتوانێت  دیکه  
بمێنێته وه  له  ئاست ئه و هه موو پێشکه وتن 
و په ره سه ندنه ی ئامێره ته کنۆلۆژییه کاندا.

چاالکییموگناتیسیی
زهوی،لهشوێنێکهوه
بۆشوێنێکیدیکه
جیاوازهوههموو
چاالکییهکانبهپێوانه
وبهبڕدیاریکراون.
جێیسهرنجهباشووری
موگناتیسییزهوی،
دهکهوێتهباکووریگۆی
زهوییهوهوباکووری
موگناتیسیشیدهکهوێته
باشووریهوه.بێگومان
هیچموگناتیسێک،
وهکسیفهتی
سروشتییخۆی،له
جهمسهرهکانیداڕێگه
ناداتهیچکایهیهکی
موگناتیسییدیکهی
وهکخۆیکایهیئهم
ببڕێت،بهاڵمکایهی
موگناتیسییپێچهوانه
یهکدیکێشدهکهن
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هیچ  نه دۆزینه وه ی  هۆی  ڕاستیشدا  له  
له   ون��ب��ووه ک��ان  ئاسه وارێکی  و  شت 
ده گه ڕێته وه ،  هۆیانه   ئه و  بۆ  ناوچه که دا 
ئه مه  جگه  له وه ی که  بۆ نموونه  که وتنه  
که   ئاو،  ناو  بۆ  فڕۆکه یه ک  خ��واره وه ی 
به ر ڕووی ئاوه که  ده که وێت، به  زۆری، 
پارچه پارچه  ده بێت و پارچه ی گه وره ی 
به رده وام وا بووه   ئه مه   نادۆزرێته وه ،  لێ 
له  مێژووی که وتنه  خواره وه ی فڕۆکه دا 
که وتنه خواره وه ی  دواترین  ئاو.  ناو  بۆ 
که وتنه  خ���واره وه ی  مه ته ڵئامێزیش 
نه شکه وتووه ته   که   مالیزییه که یه   فڕۆکه  
ئاڵۆز  هێنده   تا  به رمۆداوه   سێگۆشه ی 

بێت.
ئه م پارچانه ش که  به ره و ناو ئاوه که  کێش 
و  سووکن  به زۆری  ئه وه ی  له به ر  ده بن، 
دروست  سووک  کانزای  و  ئه له منیۆم  له  
قوواڵییه   ده گ��ه ن��ه   کاتێک  ده ک��رێ��ن، 
به   ئاوه که  ته وژمی  دی��اری��ک��راوه ک��ان، 
و  ده دات  لووشیان  جیاجیا  ئاڕاسته ی 
له  خاڵی  ده یانبات و دووریان ده خاته وه  
کراوه ،  تۆمار  وه ک  چونکه  به رکه وتن. 
هۆی  به   به رمۆدا،   سێگۆشه ی  ناوچه ی 
ئاوی که مه ره یی  ئاسایی ته وژمی  سوڕی 
و جه مسه رییه وه ، به هێزترین ته وژمی ئاوی 

ناوزه د  ئاو  ته وژمی  ڕه شه   به   که   تیادایه  
ده کرێ و وه ک پێشتر باس کرا مه له وانه که  
له  ژێر ئاوه که دا، به و هه موو شاره زاییه وه  
ده رباز  لێ  خۆی  ئاسانی  به   نه یده توانی 
بکات. خۆ ئه گه ر ڕێنمایی که شتییه که ی 
نه بوایه ،  ڕێنماییکه ره که   په ته   بوونی  و 
له   دوورت��ر  زۆر  ناوچه یه کی  له   ده ب��وو 
که شتییه که ی خۆی سه ری ده ربهێنایه ته وه . 
ته وژمی  شاره زایانی  له   هه ندێ  هه ربۆیه 
ئۆتۆبانی  ناوه   ناو  ناوچه یه یان  ئه م  ئاو، 

ته وژمه  زۆر خێراکان.
ل�����ه وه ش س��ه ی��رت��ر، ت���ا ئ��ێ��س��ت��ا له  
هیچ  باهامادا  ده وروبه ری  ته نکاوه کانی 
هیچ  و  نه که وتووه   ئاو  ژێر  که شتییه ک 
و  خ��واره وه   نه که وتۆته   فڕۆکه یه کیش 
له و  جگه   نه نووسراوه ،  تۆماره کاندا  له  
شه ودا  له   که   فریاگوزارییه ی  فڕۆکه  
سه رنشینانی  فریاکه وتنی  ب��ۆ  ن��ێ��ررا 
ڕاپۆرتی  پێی  به   ئه میش   .19 گه شتی 
ن��ه وت��گ��وێ��زه ره وه ک��ه  ک��ه وت��ووه ت��ه  ئه و 
تاریکیی  هۆی  به   ده کرێ  و  جێگایه وه  
شه وه وه  به  هه ڵه دا چووبن. چونکه که مێک 
ئه م که شتییه   ناوچه یه وه  که   ئه م  له والی 
خواره وه ی  که وتنه   بۆ  کردووه   دیاریی 
فڕۆکه که ، قوواڵییه کی بێئه ندازه ی زه ریا 

قووڵیی  پڕ  له   زۆر  و  پێده کات  ده ست 
ده بێت  مه ترێکه وه   چل  سی  له   ئاوه که  
له   و  مه ترێک  هه زار  حه وت  شه ش  به  
به   و  زیاتر  له وه   زۆر  ناوچه ش  هه ندێ 

ته وژمی ئاویی زۆر به هێزه وه .
چواره م: توندیی زۆری ئه م ته وژمانه ، بۆ 
ده گه ڕێته وه .  ناوچه که   نزمیی  و  به رزی 
له و  زه وی  ڕووی  له سه ر  چ��ۆن  وه ک 
شوێنانه ی شاخ و داخی به رز و ڕووته ن 
ناوچانه   ئه و  ڕه شه بای  هه رواش  زۆرن، 
شوێنی  ه��ه ن��دێ  بێگومان  ب��ه ه��ێ��زن. 
زۆریان  فره   قوواڵییه کی  دوورگه که ، 
باکووری دورگه ی  له   بۆ نموونه   هه یه ، 
ده گاته   قواڵییه که   ڕی��ک��ۆ«  »پ��ۆرت��ۆ 
قووڵترین  جێگه یه   ئه م  که   9000مه تر 

دۆڵی ئاویی نێو زه ریای ئه تڵه سییه.
سێگۆشه یه دا  له م  دیکه   جێگه یه کی 
ئه میش  سێگۆشه که ،  زمانه ی  نراوه  ناو 
له   شێوه دا  له   و  قووڵه   زۆر  دوڵێکی 
ده که وێته  و  ده چێت  م��رۆڤ  زمانی 
له   »ئه ندرۆس«ه وه   دوورگه ی  به رده می 
کرا،  باس  وه ک  باهاما.  دوورگه کانی 
زۆر له پڕ ته نکاوه کانی باهاما ده گۆڕرێن 
به م قوواڵییه  زۆرانه  و زۆر له پڕ ته وژمی 

ئاویان تیادا هه ڵ ده کات.

ناسهقامگیرییئاویناوچهکهوزۆرییشهپۆل
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ئه م  ه��ه ر  هه تیو،  شه پۆلی  پێنجه م: 
قووڵییه  له پڕانه ، که  له پڕ ته وژمی ئاوه که  
ده شکێننه وه  و شه پۆلی گه وره و زه به الحی 
ڕووی ئاو دروست ده که ن، که  هه رگیز 
له پڕ  زۆر  بکرێ  پێشبینییان  ن��اک��رێ 
بچووکه کان  به له مه   به سه ر  ده شکێنه وه  
به زۆری  شه پۆالنه   ئه م  گه وره کانیشدا.  و 
به   دیکه یان  شه پۆلی  و  شه پۆلی  ته نیان 
دوادا نایه ت و له  الیه ن شاره زایانه وه  ناو 

نراوه  شه پۆله  هه تیوه کان.
ناسینی  بواری  پسپۆڕی  گره یپه ر،  هانز 
مه یامی«ی  »زان��ک��ۆی  له   زه ری��اک��ان، 
هه تیوه کان  شه پۆله   ده رباره ی  فلۆریدا 
زۆر  به رزییان  شه پۆالنه   ئه م  ده ڵێت: 
شه پۆله کانی  ه��ه م��وو  ل��ه   و  ب���ه رزه  
کات  و  ب��ه رزت��رن  زه ری���ا  دی��ک��ه ی 
نادیاره و  په یدابوونیشیان  شوێنی  و 
90پێ  ده گاته   به رزییان  جار  هه ندێ 
به و هه موو  مه تر( که   نزیکه ی30  )واتا 
به سه ر  ده شکێته وه   خۆیه وه   قورساییه ی 
که شتییه کاندا و تێکی ده شکێنێت و یان 
ڕێک که وتووه  که  که شتیی کردووه  به  

دوو که رته وه .
جا ئه گه ر شه پۆلی ئاو بدات له  که شتی، 
به   زۆر  نه بێت،  به هێز  که شتییه که   گه ر 
دواتر  و  ده بات  قواڵیی  به ره و  ئاسانی 
ئه وه ی  پێش  ئاوه که   بنی  ته وژمه کانی 
و  ده شکێنێت  تێکی  خ��واره وه   بگاته  
دووری ده خاته وه  له  دۆڵه  قووڵ و ته ڵخ 

و لماوییه کاندا ونی ده کات.
به هاری  له   له  ڕووداوێکی ڕاسته قینه شدا 
زه ب��ه الح��ی  که شتیی  2005دا  ساڵی 
که شتییه کی  ک��ه   دۆن«  »ن��ۆرۆی��ج��ان 
گه شته   و  گ��ه ش��ت��ی��اری  گ�����ه وره ی 
نیویۆرک  باهاماوه  بۆ  درێژخایه نه کانه ، له  
پڕ  ل��ه   زۆر  وه رگ��رت��ب��وو.  ئ��اڕاس��ت��ه ی 
شه پۆلێکی هه تیوی 60پێ به رز )نزیکه ی 
و  که شتییه که دا  پێشی  به   دای  18مه تر( 
په نجه ره  و شووشه یه کی زۆری شکاند و 
زۆر برینداری لێ که وته وه  و 62 ژووری 
چه ند  ماوه ی  له   سه رنشینه کان  نووستنی 

ساتێکی که مدا ئاو پڕی کردنه وه .
هه ر  هه وا،  و  که ش  ئاڵۆزیی  شه شه م؛ 
به رمۆدایه،  سێگۆشه ی  ناوچه ی  ئه م 
هه یه   که شوهه وای  ئاڵۆزی  بارێکی 
چونکه  ناکرێ،  پێشبینی  ئاسانی  به   و 
سه عاتێکدا  چه ند  ماوه ی  له   هه ندێجار 
بۆ  باشه وه   له   هه ڵده گه ڕێته وه   باره که  
ئه مه ش  پێچه وانه شه وه .  به   و  خ��راپ 
باسه که ،  نووسه ری  بۆچوونی  به پێی 
ده گه ڕێته وه  بۆ نزیکیی ناوچه که  له  هێڵی 
دیارده ی  بوونی  زۆریی  و  که مه ره یی 
په نگخواردنه وه ی هه ڵمی ئاو و گه رمی، 
ناوچه   هه موو  به   په یوه سته  ئه مه   که  
زۆری  نموونه ی  و  که مه ره ییه کانه وه  
له سه ر هه یه ، وه ک ئه و بارانه  له پڕه ی که  
ناسراوه   مۆسه م  بارانی  به   هیندستان  له  
بایه   و  که مه ره یی  هێڵی  به   په یوه سته  و 

هیماالیه وه .  چیای  زنجیره   سارده کانی 
هێمن.  زه ریای  »نینۆ«ی  دی��ارده ی  یان 
یان بارانه  که مه ره ییه کانی دوورگه کانی 

باهاما و ناوه ڕاستی ئه فریقا.
مه یامیی  زان��ک��ۆی  ئامارێکی  ل��ه   ج��ا 
سااڵنه  که   کراوه   له وه   باس  فلۆریدادا 
ناوچه ی سێگۆشه ی به رمۆدا، زیاتر له  50 
زریانی به هێز لێی هه ڵده کات، ئه مه  جگه  
گێژه ڵووکه ی  و  ئاسایی  بۆرانی  باو  له  
ده بنه   هه ندێکیان  که   بچووک  و  گه وره  
تا  ده بن  به رده وام  زریانی گه وره و  هۆی 
ده گه نه باشووری خۆرهه اڵتی ئه مریکا و 
زیانی گه وره  به  ویالیه ته کان ده گه یه نن. 
دی��ارده   ئ��ه م  تێکڕای  ئاماره که   به پێی 
سرووشتیانه به  500 زریان و با و بۆران 
هێنده   هه ندێکیان  که   دانراوه .   ڕه شه با  و 
ئاوی  له   زۆر  بڕێکی  ده توانن  به هێزن 
و  ڕه شه باکه یانه وه   ناو  هه ڵبلووشنه  زه ریا 
به   بیکێشن  هه تیوه کاندا  شه پۆله   له گه ڵ 
ده ره وه ی  له   کاتێکدا  له   که شتیه کاندا. 
سنووری سێگۆشه که دا ئاوی زه ریا هێمن 

و له سه ر خۆیه.
ئێستا  تا  بێگومان  ئه مانه،  هه موو  وێڕای 
هه موو  ڕووپێوی  ته واوی  به   نه توانراوه  
بنی ئاوی ناوچه ی سێگۆشه که  بکرێ و 
به  هه زاران میل دووجا ماون که  ڕووپێو 
بڵێین  ئه وه ی  بۆ  به سه   ئه مه ش  بکرێن. 
که  بۆی هه یه  ونبووه کان که وتبێتنه ئه و 

ناوچه  قووڵ و ڕووپێو نه کراوانه وه .

سهرچاوهکان:
1. http://en.wikipedia.org/
wiki/Bermuda_Triangle
2. http://www.youtube.com/
watch?v=xrIhdDmayRM
3. http://www.livescience.
com/44058-malaysia-
airlines-bermuda-triangle.
html
4. http://en.wikipedia.org/
wiki/Lester_Holt
5. http://adventure.
howstuffworks.com/
bermuda-triangle.htm

تێکشکانیکهشتییهکبههۆیشهپۆلیههتیوهوهلهناوچهیسێگۆشهکه
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هۆکینگه .  ستیڤن  من  ناوی  ساڵو، 
فیزیازان، گه ردوونناس و تاڕادده یه کیش 
ئ��ه گ��ه رچ��ی  خ���ه ی���ااڵوی.  که سێکی 
ڕێگه ی  له   ناچارم  و  بجووڵێم  ناتوانم 
کۆمپیوته ره وه  قسه  بکه م، به اڵم له  مێشکی 
دۆزینه وه ی  بۆ  ئ��ازادم  ئ��ازادم،  خۆمدا 

وه اڵمی پرسیاره  مه زنه کان، وه ک: 

ئایا ژیان مانایه کی هه یه ؟ 
ئایاهۆکارێکبۆبوونیئێمهلهم

جیهانهداههیه؟
به   هه یه   په یوه ندی  پرسیاره   ئه م  وه اڵمی 
تێگه یشتن له  مانای زیندووبوون. هه روه ها 
و  بیرکردنه وه   مانای  له   تێگه یشتن  به  
چوارچێوه ی  له   مرۆڤبوون  مانای  له  
هه قیقه تدا. ئێمه ی مرۆڤ بوونه وه رێکین 
که  تووشی ڕامان و سه رسووڕمان ده بین 

پرسیاره کانماندا  وه اڵم��ی  دوای  به   و 
ده توانین  ئێمه   ئایا  که واته   ده گه ڕێین. 
وه اڵمی پرسیاره  مه زنه کان بده ینه وه ؟ ئایا 
مانایه ک بۆ ژیان بوونی هه یه ؟ ڕه نگه  ئێوه  
پرسیاره   ئه م  که   بیربکه نه وه   شێوه یه   به م 
فه لسه فه   وایه   الم  من  به اڵم  فه لسه فییه ، 
مردووه . من پێم وایه  کلیلی ئه م پرسیاره  
هه موو  زانست  زانستدایه .  ده ستی  له  
شتێکی گۆڕیوه . نه ک ته نیا جیهانێک که  
تیایدا ده ژین، به ڵکو شێوازی ڕوانینیشمانی 
به رانبه ر به  خۆمان گۆڕیوه . شرۆڤه کردنی 
چ  تا  زانستییه کان  دۆزینه وه   که   ئه وه ی 

ئه ندازه یه ک گرنگن ئه سته مه .
هانمان  دۆزینه وانه   ئه م  ده ستپێکدا،  له  
خۆمان  گشتیی  تێگه یشتنی  که   ده دات 
ده رباره ی بابه ته کان له بیر بکه ین. کاتێک 
ده که ین،  مرۆڤ  جۆری  سه یری  ئێمه  
به ڕاستی  ئه وه یه  که   ده یبینین  شتێک که  
بوونه وه رێکی سه رنجڕاکێشه . ئێمه  ده ژین 
خۆشه ویستی  و  وه رده گ��ری��ن  چێژ  و 
ده رده بڕین، ئێمه  هه ندێک کات یاساکان 
هه ڵسووکه وتێکی  و  ده که ین  پێشێل 
حه ز  هه موومان  ئێمه   ده نوێنین.  نه شیاو 
یه که م  به اڵم  ئاوات و هیوامان هه یه ،  و 
شت که  پێویسته  پێش دۆزینه وه ی مانای 
ژیان قبووڵی بکه ین، ئه وه یه  که  هه موو 
ئێوه   نین.  فیزیا  ده ره وه ی  ئه مانه  شتێکی 
ده زانن که  ته واوی گه ردوون له سه ر یاسا 
بنه ڕه تییه کانی سروشت، وه ک کێشکردن، 
کار ده کات. ئه م یاسایانه  هه موو شتێک 
دوو  پێکدادانی  تا  گه ردیله یه که وه   له  

که شکه شان، به ڕێوه  ده به ن. 
ئێمه ی  که   نابینم  هۆکارێک  هیچ  من 
مرۆڤی بچووک له م هاوکێشه یه  جیا بین. 
له م  شێوه   هه مان  به   ئێمه   ل��ه وه ش  جیا 
له سه ر  و  خوڵقاوین  پێکهاتانه   و  مادده  

مانایهکیههیه؟ ژیان ئایا
ستیڤنهۆکینگ
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بنه مای هه مان ئه و یاسایانه  کار ده که ین. 
لێره دا،  ئێمه   کاری  ئه سته میی  که واته  
بکه ین:  بابه ته  ئه م  شرۆڤه ی  که   ئه وه یه  
مرۆڤه کان به ڕاستی چین و چۆن ئێمه ی 
په یوه ندیداین  له   که مبایه خ  بوونه وه ری 
له مێژینه   و  گ��ه وره   گه ردوونی  له گه ڵ 
دروست  ئێمه ی  که   سه رنجڕاکێش  و 
کردووه . به  باوه ڕی من ته نیا ئه و کاته یه  
که  ده توانین بزانین، ئایا مانایه ک بۆ ژیان 

بوونی هه یه ، یان ئه و مانایه  چییه ؟
ئه م  وه اڵم��ی  بۆ  که   ک��ه س  یه که مین 
پرسیاره  یارمه تیده ر بوو، پیاوێک بوو به  
له وانه یه   ئێوه    . دێکارت«  »ڕێنێ   ناوی 
فه لسه فه ی  دامه زرێنه ری  وه ک  دێکارت 
مۆدێرن بناسن، به اڵم من ئه و به  پێشه نگی 
باوکی زانست ده زانم. دێکارت باوه ڕی 
جیای  به شی  دوو  له   م��رۆڤ  ب��وو  وا 
کۆمه ڵه   ئه و  پێکهاتووه .  بیر  و  جه سته  
هێڵکارییه کی وردی له  به شه  جیاجیاکانی 
جه سته ی مرۆڤدا کێشاوه ، ئه و جه سته ی 
به اڵم  ده زانی.  بایۆلۆژی  بزوێنه رێکی  به  
ئه و دڵنیا بوو که بیر و جه سته  له  یه کدی 
جیان و ئه م بابه ته شی به  تاقیکردنه وه یه کی 

ساکار سه لماند. 
به  شێوه یه ک  دێکارت سه ره تا هه وڵی دا 
بوونی  جه سته یه ک  هیچ  که   بکاته وه   بیر 
نییه ، به  جۆرێک که  ده توانێ وه ک ڕۆح له  
ژووره که یدا بجووڵێت. ئه م کاره  له گه ڵ 
سه یر  شتێکی  وه ک  له وانه یه   که   ئه وه ی 
بوو.  ساده   کارێکی  به اڵم  به رچاو،  بێته  
دواتر هه وڵی دا وا بیر بکاته وه  که  هیچ 
نه بوو.  به اڵم سه رکه وتوو  نییه ،  »بیر«ێکی 
چونکه  به  نه بوونی مێشک، ئێوه  ناتوانن بیر 
له  هیچ شتێک بکه نه وه . ئه و به م ڕسته یه  
باسی ئه نجامی کاره که ی کرد: »من بیر 
ده که مه وه  که واته  من بوونم هه یه،،. ئه و 
دوو  بیر،  و  جه سته   که   بوو  وا  باوه ڕی 

شتی لێک جیان.
چۆن  شته   دوو  ئه م  که   ئ��ه وه ی  زانینی 
پێکه وه ن، هه نگاوی دواتری ئێمه یه  تا بۆ 
بدۆزینه وه .  زانستی  بنه مای  ژیان،  مانای 
خۆی  سه رده می  له   دێکارت  لێره شدا 
بوو  وا  ب��اوه ڕی  دێکارت  بوو.  له پێشتر 
 Pineal»که  »بیر« له »ڕژێنی سنه وبه ری
له   بچووک  به شێکی  له   واته    ،gland
سه ره وه ی بڕبڕه ی پشت که  به  جه سته وه  

گرێ دراوه ، دروست ده بێت. ئه گه رچی 
به اڵم زۆر  به  هه ڵه دا چووبوو،  دێکارت 

نزیک ببۆوه .
ئه مڕۆکه  ئێمه  ده زانین که  »بیر« له الیه ن 
هه موو به شه کانی مێشک پێکه وه  پێکدێت. 
ئاڵۆز  ڕادده یه ک  به   )مێشک(ێکی  ئه ندام 
ئاڵۆزییه که ی تووشی  له   بیرکردنه وه   که  
سه رسووڕمانت ده کات. مێشکی مرۆڤ 
بیری  ئه سته مه   که   ئاڵۆزه   ڕادده ی��ه ک  به  
بۆی  تێگه یشتنمان  و  بکه ینه وه   ل��ێ 
هه بێت. ئه گه ر مێشکێک بوونی نه بووایه ، 
هیچ  بۆ  نه ده بوو  ئه وه تان  توانای  ئێوه  
ژم��اره ی  هه بێت.  تێگه یشتنتان  شتێک 
ژماره ی  ئه ندازه ی  به   مێشک  خانه کانی 
کاکێشانه.  که شکه شانی  ئه ستێره کانی 
واته  نزیکه ی، سه د ملیار خانه . ئه م خانانه  
له گه ڵ یه کدیدا له  په یوه ندیدان و زیاتر 
ناسراوه کان  که شکه شانه   ژم��اره ی  له  

په یوه ندی پێکه وه  ده به ستن. 
ڕه نگه  وا بێته  پێش چاو که  شیکردنه وه ی 
بێت.  ده مارناسی  زانستی  ئه رکی  مێشک 
بنه مای  له سه ر  مێشک  چونکه   ب��ه اڵم 
یاسای شه پۆله کارۆموگناتیسییه کان کار 
ده کات، هه ر بۆیه  کاری بیرکردنه وه  له  
کۆتاییدا ده چێته  خانه ی زانستی فیزیاوه ، 
واته  فیزیای ئاڵۆز و خێرا. وه ک فیزیازانێک 
له   یه کێک  ب��ه   م���رۆڤ  مێشکی  م��ن 
زیندووه کانی  پێکهاته   سه رنجڕاکێشترین 
جیهان هه ژمار ده که م. تێگه یشتن له وه ی 
که  هزر و بیر، به  چ شێوه یه ک له  جیهان 
چه مکه   ئ��ه و  ب��ه ره و  ئێمه   تێده گات، 
واتایه ک  له ودا  ئایا  که   ده کات  ڕێنمایی 

بوونی هه یه .
که سانێک  یه که مین  کۆنه کان،  یۆنانییه  
بوون که  ده یانویست بزانن ئایا یاساکانی 
سروشت »بیر«یش ده گرێته وه . ئه م بابه ته  
بیست  ماوه ی  بۆ  بوو که   ئاڵۆز  ئه وه نده  
سه ده  پشتگوێ خرا. له  کۆتاییدا ئه گه ر 
ئێمه  ته نیا به رهه می بایۆلۆژی بین، ڕه نگه  
ڕه نگه   نه بێت.  بوونی  ژیان  بۆ  مانایه ک 
هیچ چه شنه  مانایه ک بوونی نه بێت، به اڵم 
نه که ین.  په له   بڕیارداندا  له   وایه   باشتر 
کامبریج  له   لێره   سروشتی  دیمه نێکی 
که س  سێ  خۆتان،  چاوی  پێش  بێننه  
پێکه وه  کاتێکی خۆش له  ڕووباری کێن، 
کۆلیژه کاندا  نێوان  به   ڕێڕه وه که ی  که  

که سانه   ئه م  ده به ن.  به سه ر  تێده په ڕێت، 
مێشکیانه وه   ه��ۆی  به   جه سته یان  که  
به ڕێوه  ده برێ، ده توانن پێکه وه  پێوه ندی 
بگرن. ده توانن له  یه کتر و ده وروبه ریان 
تێبگه ن. ئه وان له وانه یه  پێکه وه  بڕیار بده ن 
ته نانه ت عاشق  یان  ئاوازێک،  ژه نینی  بۆ 
به   به ڵکو  نییه،  بێمانا  ئه وان  جیهانی  بن. 
پێچه وانه وه ، جیهانی ئه وان پڕاوپڕه  له  مانا. 
تێگه یشتن له وه ی که  له کوێدا مانا بوونی 
هه یه ، بۆ زانست هێشتا مه ته ڵێکه. ئه وه  به و 
مانایه  دێ که  پێویسته  بیدۆزینه وه  بۆچی 

هۆشیاری بوونی هه یه .
بیردۆزه کانی  له   یه کێک  بده نه   سه رنج 
په ره سه ندن« .  »ڕه وتی  بیردۆزی  زانست، 
ت��ه واوی  ژیانی  که   ده زانین  پێیه،  به م 
هۆی  به   زه وی،  سه ر  بوونه وه ره کانی 
ئاوێته یه که وه یه به  ناوی »ترشی ئه مینی«. 
ئه م ئاوێته یه  به  شێوه یه کی ڕێکه وت پێک 
هاتووه تا یه که مین بوونه وه رانی زیندوو 
پێک بهێنێت. به  تێپه ڕینی چه ندین ملیۆن 
ساڵ، ئه م جۆره  ژیانانه  بۆ جۆری ئاڵۆزتر 
زینده وه ری  کۆتاییدا  له   تا  گ��ۆڕراون 
پێکهات،  لێ  خانه ییان  چه ند  ئاڵۆزی 
دواتر زینده وه رانێک که  خاوه نی مێشک 
بوون. زینده وه ران، پێویستیان به  مێشکه  بۆ 
ئه وه ی ڕێژه یه کی زۆر زانیاری وه ربگرن. 
ئه وان پێویسته  بتوانن له  به رامبه ر جیهانی 
ده ورووب��ه ری��ان ک��اردان��ه وه ی��ان هه بێت 
به رنامه   داهاتووشیان  بۆ  ته نانه ت  و 
دابڕێژن. هه ر زینده وه رێکیش له  به رامبه ر 
بێت،  هۆشیارتر  ده رووب���ه ری  جیهانی 
هۆشیاری  کۆتاییدا  له   سه رکه وتووتره . 
له   توانی  ئاژه ڵێک  ئاڵۆزبوو، که   ئه وه نده  
بوونی خۆی ئاگادار بێت.  ئه ویش ئێمه ین، 
ئاژه اڵنێک که  ڕه وتی په ره سه ندن، ئه وانی 

به  توانایی هۆشیاری، ته یار کرد.
چۆن  ده ک��رێ؟  ئه مه   چۆن  ئایا  ب��ه اڵم 
ده کرێ پێکهاته یه کی بایۆلۆژی، ده ستی 
بیرکردنه وه ؟  توانای  به   ڕاگه یشتبێت 
مانا  توانای  به  هه ستکردن؟  توانای  به  
ئه مه   جۆراوجۆره کان؟  شته   به   به خشین 
وه اڵمدانه وه ،  بۆ  نییه   ساده   پرسیارێکی 
به اڵم چه ند بۆچوونێک ده رباره ی ئه وه ی 
بێت،  پێک  توانی  هۆشیاری  چۆن  که  

بوونی هه یه .
بیستی  س��ه ده ی  حه فتاکانی  ده ی��ه ی  له  
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چاوه ڕواننه کراو  پێشکه وتنێکی  زایینیدا 
»جۆن  ماتماتیکناس  که سایه تی  له الیه ن 
کۆنوه ی John Conway« له  زانکۆی 
به   شتێکی  ئه و  دا.  ڕووی  کامبریدج 
 Game of Life ژی��ان »ی��اری  ن��اوی 
که  بیرۆکه یه ک  »داهێنا.   segment
پێکهاته گه لێکی  چۆن  ده خست  ده ری 
ئه نجامی کۆمه ڵه   له   ئاڵۆزی وه ک مێشک 
ئه م  دێن.  پێک  سه ره تاییه وه   یاسایه کی 
پڕۆگرامێکه وه   هۆی  به   تاقیکردنه وه یه  
کۆمه ڵه   له   بوو  بریتی  که   پێکهاتبوو 
یاری  خانه کانی  هاوشێوه ی  خانه یه کی 
هه موو  له   شه تره نج، کۆمه ڵێک خانه  که  
ده بوونه وه .  درێژ  بێسنوور  تا  الیه که وه  
هه ر خانه یه ک ده یتوانی داگیرساو بێت، به  
ئه وانه شی  و  ده بردن  ناو  زیندوو  خانه ی 

خامۆشن پێی ده وتن خانه ی مردوو. 
بتوانێت  خانه یه ک  که   ئ��ه وه ی  بۆ  جا 
به   په یوه ندی  مردوو،  یان  بێت  زیندوو 
هه لومه رجی هه شت خانه ی ده رووبه ریه وه  
هه یه . بۆ نموونه  ئه گه ر خانه یه کی زیندوو، 
له   دیکە  زی��ن��دووی  خانه یه کی  هیچ 
ده ورووبه ری نه بێت ئه وه  به  پێی یاساکانی 
سیستمه که ، ئه و خانه یه  به  هۆی ته نیاییه وه  
زیندووه   خانه   ئه م  ئه گه ریش  ده مرێت. 
زیاتر له  سێ خانه ی زیندووی دیکە له  
ده ورووبه ریدا بوونی هه بێت، لێره شدا به  
ئه گه ر  خۆ  ده مرێت.  قه ڕه باڵغییه وه   هۆی 
خانه یه کی مردوو سێ خانه ی داگیرساو 
خانه یه   ئه و  هه بێت،  ده ورووب��ه ری��دا  له  

داده گیرسێت، واته  زیندوو ده بێته وه . 
ئه م  ده ستپێکی  حاڵه تی  ئێوه   کات  هه ر 
خانانه تان ده ستنیشان کرد و ڕێگه تان دا 
ئه م سیستمه  کاری خۆی بکات، ئه م یاسا 
ساکارانه  بڕیار ده ده ن، که  چ ڕووداوێک 
ئه نجامه که ش  ڕووده دات.  داهاتوودا  له  
ئه م  که   شێوه یه ی  به و  سه رنجڕاکێشه ، 
سیستمه  کاری خۆی ده کات، شێوه کان 
نامێنن.  دی��ار  و  پێکدێن  خۆیانه وه   له  
خانانه   ئه م  درێژایی  به   شێوه   کۆمه ڵێک 
ده که ونه  جووڵه . جۆره ها شێواز پێکدێن، 
هه یه .  یه کدی  له سه ر  کاریگه ریان  که  
بخه نه وه ،  وه چه   ده توانن  له وانه   هه ندێک 
جیهانه   ل��ه م  ژی��ان  که   شێوه یه ی  ب��ه و 
له   ئاڵۆزانه   تایبه تمه ندیه   ئه م  ده یکات. 
دێن  پێک  ساکاره وه   یاسای  کۆمه ڵێک 

که  زینده  چاالکیی وه ک جووڵه  و وه چه  
خستنه وه یان نییه .

هێنانه  پێش چاوی ئه و ئه گه ره ی که  شتێک 
وه ک »یاری ژیان« ته نیا به  کۆمه ڵێک یاسای 
پێک  ئاڵۆز  تایبه تمه ندی  بتوانێت  ساکار 
بهێنێت، بابه تێکی گونجاوه  و مه حاڵ-یش 
نییه . ته نانه ت له وانه یه بتوانێت »هۆش« پێک 
بهێنێت. بۆ ئه م کاره  له وانه یه  ملیاره ها خانه  
جێگای  بابه ته   ئه م  به اڵم  بێت،  پێویست 
خانه ی  ملیاره ها  ئێمه   نییه !  سه رسووڕمان 
بۆیه   هه یه .  مێشکدا  له ناو  له م چه شنه مان 
من پێموایه  بیری مرۆڤ و ئه و مانایانه ی 
به  هۆی سیسته مێکی  ده هێنێت  به رهه می 
ئاڵۆزه وه  تیایدا پێکدێت. ئه وه  به و مانایه یه  
»بیر«  که »دێکارت« ڕاستی گوتووه  که 
یه کدی جیاوازن. جه سته   له   و »جه سته« 
خوڵقاون،  فیزیایی  مادده ی  له   مێشک  و 
و  »بیر«یش به رهه می گۆڕانی به رده وامی 

هه لومه رجی ئه م مادده  فیزیاییانه یه .
ئامێر  ئێمه   ج��ه س��ت��ه ی  ئ���ه وه ی  وه ک 
بیری  و  ه��زر  و  بێت   »Hardware«
بێت.   »Software« پڕۆگرام   ئێمه ش 
وه ک چۆن سۆفتوێری ئه م کۆمپیوته ره ی 
که  قسه ی پێ ده که م توانای ده ربڕینی ئه م 
قسانه م، پێ ده به خشێت. به اڵم ئه م بابه ته  
ئازادیی  کێشه یه ک ده خاته  ڕوو، کێشه ی 

هه ڵبژاردن.
که گه نج بووم، باوکم ده یویست منیش 
فیزیام  به اڵم من  پزیشک،  ببمه   ئه و  وه ک 
هه ڵبژارد. کاتێک سه یری ڕابردوو ده که م، 
له گه ڵ  و   خۆشحاڵم  هه ڵبژاردنه که م  له  
من  من،  بۆ  دا  ڕووی  که   ڕووداوێ���ک 
که واته   بێکه ڵک.  پزیشکێکی  ده بوومه  
هه بووه؟  دروستم  هه ڵبژاردنێکی  من  ئایا 
ئه و  که   بووم  خۆم  ئه وه   به ڕاستی  ئایا 

هه ڵبژاردنه م کرد؟ 
ل��ه وان��ه ی��ه  م��ن ده رب������اره ی ئ���ازادی 
به و  هه بێ،  وه همێکم  هه ڵبژاردنه که م 
واتایه ی که  ئه گه ر بیری من په یڕه وی له  
یاساکانی سروشت کردبێت، ئه وه  له وانه یه  
پێشدا  له   هه ڵبژاردنێک که  من کردوومه 
زاناکان  ڕاستیدا  له   بووبێت.  دیاریکراو 
پێشتر دۆزییانه وه  که  بڕیاره کانی ئێمه  بۆ 
ئه نجامدانی کارێک، ده توانێت به  هۆکاری 
جۆراوجۆر، له ژێر کاریگه ریدا بێت. ئێستا 
پێویسته وای دابنێین که  نه شته رگه رییه کی 

مێشک له  باری هۆشیاریدا سه یر ده که ین. 
باشترکردنی  ب��ۆ  نه شته رگه رییه   ئ��ه م 
نه خۆشه ،  ئه م  ده ماره کانی  تێکچوونی 
کاریگه ری هه یه . مێشک ده رکه وتووه  و 
به  هۆی که ره سه ی کاره باییه وه  ده که وێته  
جووڵه   ده ستووری  کاریگه رییه وه .  ژێر 
ده م  و  ده ست  قاچ،  و  ده ست  پێکردنی 
ژێر  خستنه   هۆی  به   ده توانێت  چاو،  و 
ئه نجام  مێشکه وه   به شه کانی  کاریگه ریی 
کاره   ئه م  بۆ  شته ی  ئه و  هه موو  بدرێ. 
پێویسته ، ته نیا سێ ڤۆڵت و نیو کاره بایه  
به  لێدانی له  شوێنی پێویست. نه خۆشه که  
له وانه یه  پێی وابێت خۆی ئه م جوواڵنه ی 
هه ڵبژاردووه ، به اڵم له  ڕاستیدا دکتۆره که  
ده توانین  ئێمه   ئه نجامداوه .  بۆ  ئه مه ی 
ته کنۆ لۆژیا  ک��ه   ببینین  داه��ات��ووی��ه ک 
بکات.  کۆنتڕۆل  که سێک  بیری  بتوانێت 
له وانه یه  بتوانێت ئه و که سه  عاشق بکات. 
که   ئه وه یه   داخ��ه   جێگه ی  خاڵه ی  ئه و 
ئازادی هه ڵبژاردنی  پێی وایه   نه خۆشه که  

هه بووه ، به اڵم پێچه وانه که ی ڕاسته .
هه موو شتێک بریتییه  له  فیزیای ناوه وه ی 
خه ڵکه وه   زۆربه ی  ڕوانگه ی  له   مێشک. 
ئه مه  کارێکی مه ترسیداره . له به رئه وه ی ئه م 
کاره  بنه مای مرۆڤایه تیی ئێمه  له به ر چاو 
ئامێر،  ئێمه  ده کاته   ته نیا  نه ک  ناگرێت و 
کۆمه ڵێک  بکاته   ئێمه   ده توانێت  به ڵکو 
ئامێر که  بۆ مه به ستی نه رێنی که ڵکیان لێ 

وه ربگیرێ.
که واته  له وانه یه  ئه و کاته ی من له  نێوان 
هه ڵبژاردنم کرد،  زینده وه رزانیدا  و  فیزیا 
له وانه یه   نه بوو.  هه ڵبژاردنێکم  له  ڕاستیدا 
پیشه ی  پێشووتردا  له   فیزیا  یاساکانی 
نا.  ڕاستیدا  له   به اڵم  هه ڵبژاردبێت.  منیان 
یاساکانی  ئاکامی  هه میشه   ڕووداوه ک��ان، 
که وتنه   پێشبینیی  ته نانه ت  نین.  سروشت 
تاوڵه ش  یاریی  زاری  ژماره یه کی  سه ر 
به   ئه وه ی که   له گه ڵ  ئه سته مه ،  کارێکی 
فیزیادایه .  یاساکانی  له  سنووری  ته واوی 
سیسته مێکی  تا  م��ه وداک��ه   ئه گه ر  خۆ 
ئه وه   بکه ین،  گ��ه وره ت��ر  ئاڵۆز،  ت��ه واو 
پێشبینیکردنی ڕووداوه کان کارێکی زۆر 
سیسته مێکی  سه یرکردنی  بۆ  مه حاڵه . 
به سه  که  سه یرێکی  ئه وه نده   له م چه شنه  
ئێمه ی  ده زان��ن  وه ک  بکه ین.  ده ره وه  
گۆڕرانی  له  هه مبه ر  هه میشه   به ریتانی 
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و  نیگه رانین  هه وا  و  که ش  به رده وامی 
ئه گه ر  به تایبه ت  ده ده ی��ن.  پێ  گرنگیی 
هه بێت.  هاوینه مان  سه یرانێکی  به رنامه ی 
ئاگادار  هاوڕێکانمان  که   پێشئه وه ی  ئایا 
دڵنیا  نییه   باشتر  سه یرانه که ،  بۆ  بکه ینه وه  
خۆره تاومان  ڕۆژێکی  که   ل��ه وه ی  بین 
خۆش،  ڕۆژێکی  پێشبینیکردنی  ده بێت؟ 
چونکه   نه بێت.  ئه سته م  کارێکی  ده بێت 
به   ه��ه وا  و  که ش  چۆن  ده زانین  ئێمه  
کاردانه وه ی  هه وا  پله کانی  و  پاڵه په ستۆ 
باو  و  ببنه وه   کۆ  هه وره کان  تا  ده بێت 

بۆران دروست بکات.
هه موو  چ��ه ن��د  ت��ا  ئێمه   ک��ه   ئ���ه وه ی 
ده گرین،  چ��او  له به ر  وردکارییه کان 
گرنگ نییه . پێشبینی ئه وه ی که  که ش و 
هه وا له  شوێنێک و له  کاتێکی دیاریکراودا 
چۆن ده بێت، کارێکی مه حاڵه . له  جیاتی 
هه ژمارکردنی هه موو شتێک، بۆ زانین و 
پێشبینیکردنی که ش و هه وا، له  تێڕوانینه  
که   وه رده گ��ری��ن،  که ڵک  ساکاره کان 
بچووکه کان  گۆڕانکارییه   ت���ه واوی 
گۆڕانکارییه   ب��ه اڵم  ناگرن.  له به رچاو 
بچووکه کان ئه گه ری هه یه  گۆڕانکاریی 
ئه گه ر  که واته   بکه ن.  دروست  گه وره  
په پووله یه ک له  دارستانه کانی ئامازۆن زۆر 
باڵ لێک بدات، له وانه یه  لێره  باران ببارێت، 

ئه مه  سیسته مێکی زۆر ئاڵۆزه .
من پێم وایه  که  مێشکی ئێمه ، سیسته مێکی 
ئاڵۆزی دیکه یه . ئێمه ش هه روه ک که ش و 
فیزیادا  یاساکانی  ده سه اڵتی  له ژێر  هه وا، 
پێشبینیی  ئه وه شدا  له گه ڵ  ده که ین،  کار 
ئێمه  کارێکی مه حاڵه . »بیر« هه روه ک که ش 

و هه وا له  کاسه ی سه ری ئێمه دایه . ئازادیی 
ئه م  هه رکات  که   حاڵه تێکه   ئه نجامدان، 
سیسته مه  گه وره  و ئاڵۆزه  به  هه ڵبژرادنێک 
ده گات، ڕووده دات. ده رفه تم بده ن بۆتان 

شی بکه مه وه .
وای دابنێن که سێک شه و له  خه و هه ستاوه  
و هه ست به  تینوێتی ده کات، به و ئه گه ره ی 
که  من ده رباره ی مێشک ڕاست ده که م و 
مێشکی ئه م که سه  له سه ر بنه مای یاساکانی 
سروشت کار ده کات. ئایا به  دیاریکراوی 
کوێدا  له   هه ڵبژاردنه ،  ئ��ازادی��ی  ئ��ه م 
بۆ  ئه م که سه   دابنێن  وای  ده رده که وێ؟ 
له نێوان  تینوێتی،  هه ستی  دامرکاندنه وه ی 
سێودا،  خۆشاوی  و  پرته قاڵ  خۆشاوی 
به   بۆن  که   کاتێک  بکات.  هه ڵبژاردنێک 
سێوه وه  ده کات ده ماره  هه سته وه رییه کان 
و  ده ب��ێ��ت  توندیان  ک��اردان��ه وه ی��ه ک��ی 
ده خاته وه .  بیر  ڕابردووی  بیره وه رییه کی 
ئه و کاتێکی تایبه تی له ناو باخێکی سێودا 
دڵنیا  هه ڵبژاردنه که ی  له   و  یاد  دێته وه  
ده بێته وه . که واته  هه ڵبژاردنه که ی جێگای 
سه رسووڕمان نییه . ئه و ده بوو بڕیار بدات 
و هه ڵبژێرێ و ئه وه  شتێکه  ئێمه  به  ئازادیی 
هه موو  به اڵم  ده یزانین.  خۆمان  ئیراده ی 

ئه وانه  هێشتاش په یوه ندی به  فیزیاوه یه .
من  ده ک��ه م،  ڕاب��ردوو  سه یری  کاتێک 
بم  فیزیازان  که   بژارد  هه ڵم  دڵنیایی  به  
ئازادیی  ئه و کاته   و من هه ست ده که م 
ئازادیی  چونکه   هه بوو.  هه ڵبژاردنم 
به   ئێمه   که   شته یه   ئ��ه و  ه��ه ڵ��ب��ژاردن، 
فیزیای ئاڵۆز ناوزه دی ده که ین و کاتێک 

ڕووده دات که  ئێمه بڕیار ده ده ین.

ته نیا  ئێمه   هه ڵبژاردنه کانی  ئه گه ر  به اڵم 
فیزیایه ، ئایا به و مانایه نییه  که  ئێمه  خۆمان 
فریو داوه  و هیچ مانایه ک بۆ ژیان بوونی 
نییه ؟ بۆ دۆزینه وه ی وه اڵم، پێویسته   ئێمه 
لە مانای ڕاستەقینەی هەقیقەت تێبگەین. 
هه قیقه ت! زۆربه مان ده رباره ی ئه وه ی که  
هه قیقه ت ده توانێت چی بێت، ڕوانگه ی 
له   که   جیهانێک  هه یه .  چوونیه کمان 
شێوه یه کی  به   ئێمه دایه  ده ورووب���ه ری 
ئه م  هه یه .  بوونی  ئێمه ،  له   سه ربه خۆ 
جیهانه  پڕه  له  شتی ڕاسته قینه  که  به راستی 
بوونیان هه یه . به اڵم زانست، په رده  له سه ر 
ڕووی ئه م ئه گه ره  بنچینه ییه  الده دات که  

ڕێنوێنیمان ده کات به ره و مانای ژیان.
کچێکی بچووک له  بازاڕێکی قه ڕه باڵغی 
شاری مۆنته زای واڵتی ئیتاڵیا بێننه  پێش 
کچه   ئه م  بۆ  هه قیقه ت  خۆتان.  چاوی 
بریتییه  له م ژاوه ژاو و ڕه نگ و بۆن و تامه . 
کۆمه ڵێک  بنه مای  له سه ر  ئه وانه   هه موو 
کچه که   مێشکی  ب��ه ره و  که   زانیارییه  
قبووڵمان  ئێمه   هه رکات  به اڵم  ده چێت. 
کرد که  بیر وه ک سیسته می که ش و هه وا، 
له ناو مێشکدایه  و له سه ر بنه مای یاساکانی 
ئه وه شدا  له گه ڵ  و  ده ک��ات  کار  فیزیا 
له   خۆی  هه قیقه ت  ناکرێت،  پێشبینی 
خۆیدا تووشی داڕمان ده بێت. هه قیقه تی 
من له گه ڵ هه قیقه تی تۆ، یان هی ماسییه ک 
جیاوازیی هه یه . هه موو شتێک بۆ ماسییه ک 
خڕدا یه   شووشه ی  حه وزێكی  له ناو  که  
گه وره تر و چه ماوه تره . له  شاری مۆنته زا 
هه ڵگرتنی ماسی له  هه لومه رجێکی ئاوادا 
بۆیه   هه ر  ده ک��رێ،  وه س��ف  زاڵمانه   به  

دێکارتباوهڕیوابوومرۆڤلهدووبهشی
جیایجهستهوبیرپێکهاتووه.ئهوکۆمهڵه
هێڵکارییهکیوردیلهبهشهجیاجیاکانیجهستهی
مرۆڤداکێشاوه،ئهوجهستهیبهبزوێنهرێکی
بایۆلۆژیدهزانی.بهاڵمئهودڵنیابووکهبیرو
جهستهلهیهکدیجیانوئهمبابهتهشیبه
تاقیکردنهوهیهکیساکارسهلماند
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وه ک  من  کرد.  قه ده غه   خڕیان  تۆنگه ی 
بێ  یاسایه کی  ئه مه   وای��ه   پێم  زانایه ک 
ده رفه تی  ماسی  ئه وه ی که   ته نیا  بنه مایه . 
بینینی وه ک ئێمه  نییه، به و مانایه  نییه  که 
ده ژی.  هه ڵبه ستراودا  هه قیقه تێکی  له   ئه و 
به   بچووکه   ماسییه   ئه م  دابنێین  وای  با 
ئه و  چی  ئه گه ر  بێت.  بلیمه ت  جۆرێک 
جیاواز  شێوازێکی  به   جیهان  هێشتاش 
یاساکانی  ده توانێت  ب��ه اڵم  ده بێنێت، 
ڕوانگه   له   ڕه نگه   بدۆزێته وه .  سروشت 
به   پێویست  هه ڵبه ستراودا  دیدێکی  و 
لێکدانه وه ی وردتر بکات. به اڵم یاساکانی 

سروشت یه کسانه .
له   هه قیقه تێک  ک��ه   نییه   وا  پێم  م��ن 
و  بێت  دروستتر  دیکه   هه قیقه تێکی 
هه قیقه ت  خودی  که   مانایه یه   به و  ئه وه  
بیر  ئه گه ر  خاوه نه که یدایه .  مێشکی  له  
و  تێبینی  ته نانه ت  بکه نه وه ،  بابه ته   له م 
کورتی  و  که م  بێ  ئێمه   بۆچوونه کانی 
و ته واو نین. له وانه یه  وا بێته  پێش چاو، 
بینینی  بۆ  مرۆڤ  چاوی  نموونه   بۆ  که  
به اڵم  باشه .  زۆر  ده ورووب��ه ری،  جیهانی 
نین، چونکه  ئه وه نده ش باش  له  ڕاستیدا 
که م  مه ودایه کی  ته نیا  ئێمه   چاوه کانی 
به   ته نیا  که   مه ودایه ک  ده بینن.  باشی  به  
کاتێک  ئێوه یه   گ��ه وره ی  په نجه   پانتایی 
دواتر  ده گ��رن.  ڕای  باسک  درێژایی  به  
چاو،  ده ماره کانی  ڕێگه ی  له   چاوه کان 
نیشانه ی کاره بایی بۆ مێشک ده نێرن. ئه و 
شوێنه ی که  تیایدا ئه م ده مارانه  ده لکێن به  
چاوه وه ، به و مانایه یه  که  ئێمه  دوو خاڵی 
کوێریمان له  بیناییماندا هه یه . به اڵم ئێمه  به  
دوو خاڵی ڕه ش سه یری جیهان ناکه ین، 
ئه وه ی که  ئێمه  ده یبینین به  هۆی بوونی 
ئه ندامێکی سه رنجڕاکێشه وه یه  که  هه مان 
مێشکی ئێمه یه . مێشکی ئێمه  بۆشاییه کان 
ڕاگه یاندنه   ده م���اره   و  ده ک��ات��ه وه   پ��ڕ 
ده یانکات  و  وه رده گرێت  سه ره تاییه کان 
له   که   ڕه هه ندییانه ی  سێ  شێوه   ب��ه و 
جیهانی ده ره وه دا بوونیان هه یه . له ڕاستیدا 
خۆمانه   مێشکی  مۆدیله کانی  شێوانه   ئه م 
له   هه ریه ک  که   ده ره وه ماندا،  جیهانی  له  
ئێمه  به  هه قیقه ت ناوی ده به ین. ته نانه ت 
کاتێک که  له  خه وداین و هیچ زانیارییه ک 
له  هه سته  وه رگره کانه وه  به  مێشک ناگات. 
ئێمه  ده توانین له وکاته دا ته واوی هه قیقه ت 

به  جۆرێک دروست بکه ین که  هیچ شتێک 
تیایدا مه حاڵ نه بێت،  ته نیا ئه و کاته ی له  
به وه  ده که ین که   خه و هه ڵده ستین درک 

خه ونمان ده بینی.
تێگه یشتن  چۆن،  و  شێوه یه ک  به   به اڵم 
نزیکتر  ژیان  مانای  به   ئێمه   بابه ته ،  له م 

ده کاته وه ؟ 
هه واڵێکی  ئ��ه وه   له وانه یه   سه ره تادا  له  
ته نیا  هه قیقه ت  ئه گه ر  بێت.  ناخۆش 
هه ر  مێشکی  ل��ه   ک��ه   بێت  مۆدیلێک 
بۆ  ده توانێت  مانایه ک  چ  مرۆڤێکدایه ، 
ئه و بوونی هه بێت؟ له وانه یه  هیچ چه شنه  
هه قیقه تێکی ڕاسته قینه  له  جیهانی ده ره وه دا 

بوونی نه بێت!
ئایا  که   ل��ه وه ی  گومانکردن  له وانه یه  
هه قیقه ت  به   سه باره ت  ئێمه   تێگه یشتنی 
بۆ  وایه   پێم  به اڵم  بێت.  شێتانه   ڕاسته ، 
دۆزینه وه ی مانای ژیان، پێویسته  وه اڵمی 
ئه م پرسیاره  بده ینه وه ، که  ئایا هه قیقه تی 

سه ربه خۆ بوونی هه یه  یان بوونی نییه ؟
زانستی  فلیمێکی  ن��او  سیناریۆیه کی 
به   که   چاوتان  پێش  بێننه   خه یاڵی  و 
ده وروب��ه رت��ان  جیهانی  سیناریۆکه   پێی 
هۆشێکی  هۆی  به   و  تیۆرییه   جیهانێکی 
نه ناسراوه وه  خوڵقێنراوه . گه وره   زیره کی 
ئێوه   هۆشی  ته واوی  که   کۆمپیوته رێک 
دروست ده کات، له  هه موو ئه و شتانه وه  
بگره  که  ئێوه  ده یبینن، له وه ی که  هه ڵی 
ده مژن و ئه وه ی که  ده یخۆنه وه  و هه ستی 
هیچ  ئێوه   ڕاستیدا  له   به اڵم  ده که ن.  پێ 
بوونی  ئێوه   جه سته ی  نییه .  هۆشێکتان 
له ناو  که   مێشکێکن  ته نیا  ئێوه   و  نییه  
ڕه نگه  بابه ته   ئه م  تاقیگه دان.  شوشه ی 
گریمانه یه کی  ئ��ه وه   ب��ه اڵم  بێت،  سه یر 
»نموونه ی  ناوی  به   ڕاسته قینه یه   زانستیی 
تاقیگه یی«یه وه . هه موو ئه و شته ی که  ئێمه  
ده یزانین، ئه وه یه  که  هه قیقه تێک که  هه ر 
هۆی  به   گه یشتووین،  تێی  ئێمه   له   کام 
گه وره  کۆمپیته رێکی له مێژینه  و به هێزه وه  
نموونه   ئه م  و  ئێمه وه   مێشکی  خراوه ته  
ته واوه   ئه ندازه یه ک کامڵ و  به   تاقیگه ییه  
که  ئێمه  هیچ کات گرینگیمان پێ نه داوه . 
به اڵم خاڵی جێی سه رنج ئه وه یه  ئه مه  هیچ 
گرنگییه کی نییه . هه روه ک دێکارت وتی 
»ئێمه  بیر ده که ینه وه ، که واته  ئێمه  بوونمان 

هه یه ».

هه مبه رگرێک  گریمانه ییه دا،  جیهانه   له و 
کۆدی  کۆمه ڵێک  له   پێکهاتبێت  ڕه نگه  
کۆمپیته ری، به اڵم حه زی ئێمه  بۆ خواردنی 
ئه و هه مبه رگره هه ر حه زی خۆمانه . ئێمه  
ده که ین.  برسێتی  به   هه ست  هێشتاش 
ئه گه ر  ته نانه ت  هه یه ،  بوونی  ئێمه   بیری 
نموونه ییدا  و  تاقیگه یی  جیهانێکی  له  
که  ل��ه وه ی  هه یه   گومان  که واته   بین. 
مانای ڕاستەقینەی هەقیقەت، ئێمه  به  هیچ 
ئامانجێک ناگه یه نێت. باشتر وایه ، قبووڵی 
بۆ  بنچینه یی  سنورگه لێکی  که   بکه ین 
ئاستی تێگه یشتنی ئێمه  بوونیان هه یه . بۆ 
نموونه  مێزێک بێننه  پێش چاوی خۆتان، 
ژووره ک��ه   که   بن  دڵنیا  ده توانن  چۆن 
جێدێڵن و ناتوانن مێزه که  ببینن، مێزه که  
ده مێنێته وه ؟  خۆیدا  شوێنه که ی  له   هه ر 
له وانه یه  ئه م مێزه  له  په نجه ره که وه  بچێته  
ئێستگه ی  سه ردانی  له وانه یه   ده ره وه ، 
نێونه ته وه یی ده ره وه ی گۆی زه وی بکات. 
له وانه یه  ته نانه ت سه ردانی مانگ بکات، 
که   بدات  ئه نجام  کاتێک  ئه وانه   هه موو 
ڕێک هاتبێته وه  شوێنه که ی خۆی و ئێوه  

له و کاته دا بڕۆنه  ژووره که وه . 
ته نیا  سیناریۆیه  ئه م  ڕوودان��ی  هه ڵبه ت 
ئه گه رێکه ، به اڵم شتێکه  که  ئێمه  ناتوانین 
به  مه حاڵی بزانین. به اڵم زۆر باشتره  وای 
نین،  ژووره ک��ه   له   ئێمه   کاتێک  دابنێین 
مێزه که  هه ر وا له  شوێنی خۆیه تی. ئه مه  
گونجاوترین تێڕوانینی ئێمه یه  سه باره ت به  

هه قیقه ت. 
که   کاره یه   ئه و  هه مان  بنه ڕه تدا  له   ئه مه  
ئێمه   ده ده ین.  ئه نجامی  زانستدا  له   ئێمه  
بنه مایه ی  ئه و  بۆ  تێڕوانین  گونجاوترین 
لێ  بیری  جیهان  ڕه فتاری  ده رباره ی  که  
یۆنانییه   ده که ین.  دروست  ده که ینه وه ، 
که   ب��وون  ک��ه س  یه که مین  کۆنه کان 
چه شنه یان  ل��ه م  زانستیی  تێڕوانینێکی 
کرد  پێشنیاریان  ئ��ه وان  کرد.  دروس��ت 
له جێی  گه وره یه ،  و  و  خڕه   زه وی  که  
له   و  ناجووڵێت  و  ڕاوه س��ت��اوه   خۆیدا 
زانایانی  دواتر  به اڵم  جیهاندایه .  ناوه ندی 
و  نیکۆس  کۆ په ر  ه��ه روه ک  پێشه نگ 
ته واو  و  ساکار  زۆر  تێڕوانینی  گالیلۆ، 
به   ک��رد،  دروس��ت  شۆڕشگێرانه تریان 
جیهانی  هه مان  شرۆڤه ی  که  جۆرێک 
بینراوی ده کرد. ئه وان پێشنیاریان کرد که  
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له یه ک  دیکه   هه ساره کانی  له گه ڵ  زه وی 
کاتدا به  ده وری خۆیان و به  ده وری خۆردا 
ده سوڕێنه وه . به اڵم ناتوانرێ بوترێت هیچ 
کام له م دووانه  به  ته واوی ڕاستن، چونکه  
ته نیا  ئه وانه   تێڕوانینه  کان،  هه موو  وه ک 
تێڕوانینی ناو مێشکی ئێمه ن، که  له گه ڵ 
تێگه یشتنمان  که   شتێک  یان  هه قیقه تێک 
بۆی هه یه ، زۆرترین لێکچوونی هه یه . له  
تێڕوانینی  هه تایه   تا  فیزیازانه کان  ڕاستیدا 
ئه م  سه رله به ری  و  ده خووڵقێنن  ئاڵۆزتر 

تێڕوانینانه ش له وانه یه  ئاسان نه بێت.
نموونه یه کی باش له م باره یه وه  ده گه ڕێته وه  
که   کاتێک  زایینی،  1960ی  ده یه ی  بۆ 
»ک��وارک«ی��ان  ب��ی��ردۆزی  فیزیازانه کان 
مادده ،  بچووکه کانی  به شه   به  سه باره ت 
ئه م  که   چاو  پێش  دێته   وا  خسته ڕوو. 
دروستکه ری  به شه کانی  ک��وارک��ان��ه  
به شێک له  گه ردیله ، به  ناوی پڕۆتۆن بن. 
پێشنیاری  تێڕوانینه   ئه م  یان  بیردۆزه که  
ده ک���رد ک��ه  ئ��ه م ک��وارک��ان��ه  ب��ه  هۆی 
هێزێکه وه  به  یه کتره وه  لکاون، هه ر کات 
هه وڵی جیاکردنه وه یان بده ن، ئه م هێزه ی 
که  پێکه وه یان ده لکێنێت به هێزتر ده بێت. 
الستیکی  ڕیشاڵێکی  به   بڵێی  ه��ه روه ک 
بچووک به  یه کدییه وه   لکابن. ئه م تێڕوانینه  
هه روه ها ده ی وت هیچ ڕێگایه ک نییه  بۆ 
ئه وه ی که سێک بتوانێت کوارکێک ببینێت. 
گومانیان  که س  هه ندێک  له سه ره تادا 
هه بوو. ئه گه ر شتێک هیچ کات نه توانرێ 
ئایا  بوونی هه بێت؟  ئایا ده کرێ  ببینرێ، 
ئه قاڵنییه  که  بڵێین کوارکه کان ڕاسته قینه ن 

یان نا؟
یان   هایدرۆنی«  گەورەی  »ت��اودەری  له  
تاقیگه ی  گه وره ی  تاوده ری  LHCواته  
سێرنی واڵتی سویسرا، زاناکان به  دوای 
هه روه ها  و  کوارکه کانه وه ن  دۆزینه وه ی 
به   گه ردیله وه ن.  دیکه ی  ته نۆلکه کانی 
به  خێراییه کی  پڕۆتۆنه کان  پێکداکێشانی 
سه رسووڕهێنه ر ئێمه  ده توانین لێکۆڵینه وه  
بچووکترین  ڕه ف���ت���اری  ل��ه   ب��ک��ه ی��ن 
ته نۆلکه کانی سروشت و ئه گه رچی ئێمه  
ئێمه   به اڵم  ببینین،  کوارکه کان  ناتوانین 
تێڕوانینی  له   که   سه ره داوێکمان  چه ند 
باسی ک���راوه، ده س��ت  ک��وارک��دا ک��ه 
کوارکانه   ئه م  ئایا  که واته   ک��ه وت��ووه. 

بوونیان هه یه ؟

وه اڵمه که  ئه وه یه  که  تا ئه و کاته  بوونیان 
هه یه ، که  تێڕوانینی ئه وان کار بکات و  
ئه وه  ته واوی ئه و شته یه  که  ئێمه  ده توانین 
بیزانین. ئه و مانایه  به  »هه قیقه تی په یوه ست 
به  تێڕوانین« پێناسه  ده کرێ که  من الم وایه  
ڕاسته خۆ ئێمه  به  مانای ژیان ده گه یه نێت. 
به  باوه ڕی من، زانست بابه تێکی گرنگمان 
فێر ده کات. ئێمه  مرۆڤه کان، بزوێنه رێکی 
بنه مای  له سه ر  که   بایۆ لۆژین،  ئاڵۆزی 
یاساکانی سروشت کار ده که ین. مێشکی 
له   ئێمه    ده ماری  کۆئه ندامی  واته   ئێمه، 
سه رنجڕاکێشه وه   ڕایه ڵه یه کی  ڕێگه ی 
»بیری  که   ک��اردان��ه وه دای��ه ،  و  ک��ار  له  
و  ده هێنن  به رهه م  ئێمه   هۆشیاری«ی 
ئاگایی ده ده نێ. ئه م هۆشیارییه  تێڕوانینی 
سێ ڕه هه ندی له  جیهانی ده ره وه  دروست 
ده کات، گونجاوترین تێڕوانین له  جیهانی 
ده ره وه ، که  ئێمه  ئه و به  هه قیقه ت ده زانین. 
ئه وه یه که  ئه م هه قیقه ته  زۆر له وه  سه یرتره  
که  ئێمه  هه موو ڕۆژێک له  ده ورووبه رماندا 

ده یبینین.
سه ر  ته له سکۆپی  له   زۆر  کۆمه ڵێکی 
سنووری  ئاسمانی-ش،  و  زه وی  ڕووی 
هۆشیاریی ئێمه  فراوانتر ده که ن و ڕێگه یان 
پێ داوین تا قوواڵیی گه ردوون بپشکنین 
و تێڕوانینێکی گه وره تر له  چاو ڕابردوو 
له کاتێکدا  بکه ین.  دروس��ت  جیهان  له  
ئێمه  زیاتر و زیاتر ده چینه  قوواڵیی  که  
گه ردوونه وه ، هه قیقه تی ئێمه  گه وره تر و 

گه وره تر ده بێته وه . 
وه ک  ڕاب���ردوودا  له   ئێمه  که   شوێنێک 
ئاسماندا  قواڵیی  له ناو  خاڵ  کۆمه ڵێک 
به   ئ��ه وان  ئێمه   ئه مڕۆکه   ده مانبینی، 
خۆمان  خۆری  وه ک  دوورتر  ئه ستێره ی 
ده بینین. زۆرێک له وان هه ساره  و مانگی 
که شکه شانه   ئێمه   دوات��ر  هه یه .  خۆیان 
هه ر  که   دۆزی��ی��ه وه ،  دووره کانیشمان 
یه که یان ماڵی ملیاره ها ئه ستێره ی دیکه ن. 
واتا ئێمه  له  کاتدا بۆ ڕابردوو گه شتمان 
چرکه ساتی  به   گه یشتووین  و  کردووه  
ئه وانه ،  هه موو  جیهان.  له دایکبوونی 
13.7 ملیار ساڵی بوونه وه ران، به  شێوه ی 
تێڕوانینێک له  مێشکی ئێمه دا بوونی هه یه .

زۆر باشه  ئه ی ئه وانه  چ یارمه تییه ک به  ئێمه  
ده به خشن که  به  دوای مانای ژیانه وه ین؟ 
مانای  ئاشکرایه .  وه اڵمه که   من  ڕای  به  

هه قیقه ت،  تێڕوانینی  له   به شێکه   ژیانیش 
مێشکی  له   کامێکمان  ه��ه ر  ئێمه   که  
و  دایک  ک��ردووه .  دروستمان  خۆماندا 
منداڵێک بهێننه  پێش چاوی خۆتان، هه ر 
کامیان کۆمه ڵێک هه قیقه تیان له  مێشکی 
منداڵه که   ک��ردووه .  دروس��ت  خۆیاندا 
ده توانێت تێڕوانینێک به  ورده کارییه وه  له  
ته نانه ت  بکات،  دروست  ده ورووب��ه ری 
ئه گه ر ئه و نه زانێت که  له  قاتی پێنجه می 
ئه م  دایکی  هه قیقه تی  دای���ه .  بیناکه  
دروست  مێشکییه وه   هۆی  به   منداڵه ش 
بۆ  ئه و  خۆشه ویستیی  و  سۆز  و   ب��ووه ، 
منداڵه که ی، به  ئه ندازه ی مۆبایلێک که  له  
ده ستیدایه ، ڕاسته قینه یه . به  کورتی مێشکی 
ئێمه  نه ک ته نیا به رپرسی هه قیقه تێکه  که  
به ڵکو  هه یه ،  بۆی  تێگه یشتنمان  ئێمه  
ئێمه شه .  ماناکانی  و  هه ست  به رپرسی 
نادروستی،  عیشق، شه ره ف، دروستی و 
ئێمه   که   جیهانێک  له   به شێکه   هه مووی 
له  مێشکی خۆماندا دروستمان کردوون. 
ڕێک وه ک مێزێک، وه ک هه ساره یه ک یان 

که شکه شانێک. 
مێشک،  بکه ینه وه   له وه   بیر  گرنگه   زۆر 
له  بنه ڕه تدا له  کۆمه ڵه  به شێک پێکهاتووه  
که  له سه ر بنه مای فیزیایی کار ده کات، 
ئه م تایبه تمه ندییه  بێ هاوتایه ی هه یه  که  
به ڵکو  تێبگات،  هه قیقه ت  له   ته نیا  نه ک 
ماناشی پێ ببه خشێت. مانای ژیان ئه وه یه  
که  ئێوه  هه ڵی ده بژێرن که  هه بێت. وه ک 
خۆم پێم خۆشه  وا بیر بکه مه وه  که  ئه وه  
هه موومانین پێکه وه  مانا به  بوونه وه ره کان 
گه ردوونناس  هه روه ک  ئێمه   ده به خشین. 
»کارل ساگان« وتی: ئه و بوونه وه ره ین که  
له  خۆمان ده فکرین. مانا ته نیا ده توانێت 
له  سنووری بیری مرۆڤدا بوونی هه بێت 
و به م شێوه یه  مانای ژیانیش له  بۆشایی 
ئه ودا نییه ، به ڵکو ڕێک له نێوان دوو گوێی 
ئێمه  دایه . له  زۆر ڕووه وه ، ئه م بابه ته  ئێمه  

ده کات به  گه وره ی بوونه وه ران.

لهفارسییهوه:ئاکامئهمانی

سهرچاوه:
کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران 
»Iranian Atheists & Agnostics
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لە  گ��رف��ت��ان��ەی  ل���ەو  یهکێک 
دەبێتەوە  مرۆڤ  ڕووب��ەڕووی  بیاباندا 
نەزانینی  هۆی  به   شەودا  لە  ونبوونه 

بۆیە  تاریكیدا،  له  ئاڕاستەكانەوه  
و  ده ك��ات  ئاسمان  سەیری  م��رۆڤ 
بکاته  ئەستێرەكان  ده دات  ه��ه وڵ 
بڕینی  بۆ  ئاڕاسته که ی  ڕێنماییكاری 
هەزاران كم. لە نێو ئەو ئەستێرانەدا که 
بەستراوە،  لەو ڕووەوە زۆر پشتی پێ 
له   كە  باكورە،  جەمسەری  ئەستێرەی 
بینینی بینەرانی نیوەی باكووری گۆی 

زەویدا، وەك وەستاو بێت وایە. 
بابلی  لە سەردەمی  لە كۆنەوە و  هەر 
کۆنەكانەوە  شارستانێتییه  و  گریك  و 
سەیری ئەستێرەكانیان كردووە و بەپێی 
شێوەی ئەو كۆمەڵە ئەستێرەکه، ناویان 

لێناون ، وەك ورچی گەورە و ورچی 
یەكێك  هتد...  بچووك و دووپشك و 
پشتپێبەستراوە  زۆر  ئەستێرانەی  لەو 
ئەستێرەی  ئاڕاستەدا،  دیاریكردنی  لە 
)پ��ۆالری��س(ه  ب��اك��وور  جەمسەری 
باكووری  جەمسەری  دەكەوێتە  كە 
ساڵ   26000 ه��ەم��وو  و  زەوی��ی��ەوە 
به   دەگۆڕرێ  ئەستێرەیە  ئەو  جارێك 
دیکه   یه کێکی  و  دیكە  ئەستێرەیەكی 
پێویستە  بۆیە  دەبێت،  شوێنەدا  لەو 
ساڵ   50 هەموو  گ��ەردوون��زان��ەك��ان 
جارێك نەخشەی دابه شبوون و شوێنی 

بگۆڕن. ئەستێرەكانیان 

ئەستێرەیجەمسەرییباكوور
جوانمحەمەد
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ئەستێرەیجەمسەری
پۆالریس  جەمسەریی  ئەستێرەی 
ئەستێرەكانی  لە  یەكێكە   ،Polaris
بەشی باكووری زەوی و لە هەموویان 
باكووری  دەكەوێتە  پرشنگدارترە، 
زەوییەوە نزیك بە تەوەری خوالنەوەی 
بە  تیشكەكانی  لەبەرئەوەی  زەوییه. 
دەگاتە  خوالنەوە  ت��ەوەری  تەریبی 
دەردەكەوێت  وا  باکور،  جه مسه ری 
بینینی  له   بێت  جێگیر  شوێنەكەی  كە 
لە  كەسێك  زەوی��ی��ەوە.  ڕووی  سەر 
بێت  زەوی  ب��اك��ووری  جەمسەری 
پلە   90 گۆشەی  بە  س��ەری  دەبێت 
ببینێت،  ئەستێرەیە  ئەو  تا  بەرزكاتەوە 
باشور،  جەمسەری  دانیشتووانی  بەاڵم 
خولگەی  سەر  دانیشتووانی  نایبینن. 
 20 نێوان  لە  س��ەری  دەبێت  باكور 
پۆالریس  تا  بەرزكاتەوە  پلە   24 تا 

ببینیێت. 
زه وییه وه   له   ئه ستێره یه   ئه م  دووری 
ئەستێرەیە  ئەو  ڕووناكییه.  ساڵی   432
ئەستێرەی  كۆمەڵە  نێو  دەكەوێتە 
پلە و  یەك  ماوەی  بە  ورچی زەرد و 
ناوەندی  لە  كەوانەیی  خولەكی   20
ئەستێرەی  بە  و  دوورە  ئاسمانەوە 
»جدی«یش ناوزەد دەكرێ. لە ڕاستیدا 
نییە  ئەستێرە،  تەنیا یەك  ئەستێرەیە  ئەو 
بەڵكو بریتییە لە سێ ئەستێرە: ئەستێرەی 
توندیی  ك��ە   Aج���دی زەب��ەالح��ی 
ئ��ەوەن��دەی   2000 ڕووناكییەكەی 
گرگنی  ئەستێرەی  خۆرە،  ڕووناكی 
ئەستێرەی  و  لێوەی  نزیكە  كە   ab
بۆیە  دوورترە.  لێوەی  B كە  گرگنی 
لە بنەڕەتدا ئەو ئەستێرەیە 3 ئەستێرەیه 
ده جووڵێن  سیانیدا  سیستمێكی  لە  كە 
خوالنەوە  و  جووڵە  لە  بەردەوامن  و 

بەپێی ڕێسایەكی سەرسوڕهێنەر.
ئەستێرەی  دەزانن  وا  خەڵك  زۆربەی 
مێژوو  درێژایی  بە  باكور  جەمسەری 
دیاریكردنی  ب��ۆ  ب��ووە  خ��ۆی  ه��ەر 
ڕاستیدا  لە  بەاڵم  زەوی،  باكووری 

زای��ن  پێش  س��اڵ   3000 نییە،  وا 
ئەو   Thuban )سیوبان   ئەستێرەی 
نێو  دەكەوێتە  كە  دەبینی  ڕۆڵ��ەی 
لە  و  نەهەنگه وه   ئەستێرەی  كۆمەڵە 
حەزرەتی  دایكبوونی  لە  سەردەمی 
لێبێت  خ���وای  س��ەالم��ی  مەسیحدا 
لەنێو   kokab كۆكاب  ئەستێرەی 
زەرد  ورچ��ی  ئەستێرەی  كۆمەڵە 
ئێستادا  لە  و  بووە  باكوور  ئەستێرەی 
ئەو ئەستێرەی بە ئەستێرەی جەمسەری 
ئەوانی  شوێنی  دەناسرێت  باكوور 
بە  ئەستێرەیە  ئەو  ئێستا  گرتۆتەوە. 
نیشان  باكوور  جەمسەری  ت��ەواوی 
كەمتر  پلە  ی��ەك  بە  بەڵكو  ن��ادات، 
ڕۆژان��ەی  بازنه یی  جووڵەیەكی  و 
و  که شتیوان  ئ��ه و  الی  بۆیه  هەیە. 
ده به ستن،  پێ  پشتی  فڕۆکه وانانه ی 
هەندێجار ترس و دڵەڕاوكێ  دروست 
گۆڕاندایە،  لە  ڕەنگەكەشی  دەكات. 
كارلێكە  ئ��ەو  ه��ۆی  ب��ە  ئ��ه وی��ش 

ناوكییانەی تێیدا ڕوودەدەن. 
لە  ب��اك��وور  جەمسەری  ئەستێرەی 
شوێنی ڕاستی خۆیدا دەبێت لە ساڵی 
سه ر  ده چێته   ڕێ��ک  وات��ا  2095دا، 
ورده   ئەوەش  دوای  زه وی،  ته وه ری 
دوور  باكوور  جەمسەری  لە  ورده  
دەكەوێتەوە، تا لە ساڵی 7000ی زایندا 
 Alderamin ئەستێرەی قۆڵی ڕاست
لە كۆمەڵە ئەستێرەی قیفاوس جێگای 
زاین،   14800 ساڵی  لە  دەگرێتەوە. 
لە   viga ڕاست  هەڵۆی  ئەستێرەی 
جێگای  قیساره  ئەستێرەی  كۆمەڵە 
ئەستێرەی  دەبێتە  و  دەگرێتەوە  ئەو 

جەمسەری باكور.

گرنگیئەستێرەیجەمسەری
زەوی  گۆی  جووڵەكانی  لە  یەكێك 
خۆیدا،  دەوری  بە  خوالنەوەیەتی 
واتە بە دەوری تەوەرەیەكی خەیاڵیدا 
باكوور  جەمسەری  ه��ەردوو  بە  كە 
بینەری  بۆیە  دەڕوات،  باشووریدا  و 

كە  هەستدەكات  وا  زەوی  لە  دوور 
گۆی زەوی دابەش بووبێت بۆ بازنەی 
جیاجیا كە گەورەترینیان بازنەی هێڵی 
بچووك  بازنانە  ئەو  ئینجا  یەكسانییە. 
نزیكتر  جەمسەرەكان  لە  تا  دەبنەوە 
زەوییە  تەوەری  ئەوەش  هۆی  ببنەوە. 
كە بە هەردوو جەمسەرەكان دەڕوات 
تەوەر، چونكە گۆی  ناونراوە  بۆیە  و 

زەوی بە دەوریدا دەخولێتەوە.
ب��ەرەو  زەوی،  ت���ەوەری  ئاڕاستەی 
ئەستێرەی  ب���ەرەو  وات���ە  ب��اك��وورە 
لە  تا  بۆیه  پ��ۆالری��س.  جەمسەری 
بازنەكان  بینەوە  نزیكتر  جەمسەرەكان 
دەبنه وه  و جووڵەیان كەمتر  بچووكتر 
بچووكترین  دەب��ێ��ت.  هەستپێكراو 
كە  جەمسەرییە  ب��ازن��ەی  ب��ازن��ەش 
ئاسمان  بەشەی  ئەو  بۆیە  دەخولێتەوە، 
ئەوە  وەك  جەمسەرەكانەوە  نزیك  لە 
جەمسەری  لە  بێت.  وەستاو  كە  وایە 
ئ��ەس��ت��ێ��رەك��ان  زەوی  ب���اك���ووری 
دەوری  بە  و  جووڵە  لە  بەردەوامن 
لە  تا  و  زەوی  باكووری  جەمسەری 
بازنەكانی  كەونەوە  دوور  جەمسەر 
چونكە  دەبێت،  گەورەتر  جوڵەیان 
زەویش بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە. 
خولی  یەك  تێدایە  وای  ئەستێرەی 
جەمسەری  سەروو  بە  دەكات  تەواو 
باكوورەوە لە سەروو ئاسۆوە، بێئەوەی 
زەوی  ل��ە  وات��ە  ببێت  ون  چ��او  ل��ە 
ب��ەردەوام  ئەستێرانە  ئەو  نابێت،  ئاوا 
دەركەوتوون، ئەستێرەی واش هەن كە 
لە میانەی جوڵەی زەویدا و لە میانەی 
ئەستێرەكەدا  جووڵە هەستپێكراوەكەی 
خوار  دەكەوێتە  زەوی  گوێرەی  بە 
دوای��ی  و  نامێنێت  دی��ار  و  ئاسۆوە 

دەردەكەوێتەوە.
ئەستێرەی  س��وودی  بزانین  ئێستا  با 

جەمسەری چییە!  
ئه ستێره ی جه مسه ر، تاكە ئەستێرەیە كە 
لە هیچ كاتێكدا شوێنه که ی ناگۆڕرێ، 
نە هاوین و نە زستان و نە بە شەو و 
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نە بە ڕۆژ، واتە دەتوانیت لە نیوەڕۆدا 
پێشئەوەی  بكەیت  دیاری  شوێنەكەی 
خۆرت لێ ئاوا ببێت و ئینجا لە شەودا 
شوێنە  هەمان  كە  ل��ەوەی  دڵنیابیت 
گۆی  نیوە  لە  ب��ەاڵم  ن��ەگ��ۆڕراوە.  و 
باشووری زەوی ئەستێرەی جەمسەری 
بوونی نییە، بۆیە زۆر زەحمەتە شوێن 
و ئاڕاستەكان لە نیوە گۆی باشووری 

زەویدا به  شه و دیاری بكرێ. 

شوێنتلەسەرڕوویزەوی
بەرزی ئەستێرەی جەمسەری لە ئاسۆی 
باكوورەوە بە گوێرەی بینه ر، پێوەری 
سه یری  که   شارەوه   لەو  پانییە  هێڵی 

ده کرێ، با بزانین چۆن؟
لە  ئەستێرەكە  بەرزیی  توانیت  ئەگەر 
بپێویت،  پلە  بە  ب��اك��وورەوە  ئاسۆی 
ئەو  پانیی  هێڵی  تۆ  وایە  مانای  ئەوە 
تێدایت،  خۆتی  كە  زانیوه   ش��ارەت 
پانی  هێڵی  پلەی  ئەگەر  شێوه یه   به م 
شوێنه که ی خۆتت زانی ئەوا دەزانیت 
لە  چەند  جەمسەری  ئەستێرەی  كە 
ئاسۆی شارەكەتەوە بەرزە. وەك پێشتر 
ت��ەوەری  ئاڕاستەی  درا  پێ  هێمای 
ئەستێرەی  ئاڕاستەی  بە  زەوی  گۆی 
ئێستا  جەمسەری باكوورە، وای دابنێ  
باكووری  جەمسەری  لەسەر  بەڕێزت 
ببینیت  ئەستێرەكە  ئەوەی  بۆ  زەویت، 
پلە   90 گۆشەی  بە  سەرت  پێویستە 
بەرز كەیتەوە، چونكە ئەستێرەكە وا بە 
تەوقی سەرتەوە. جا لەبەرئەوەی تۆ لە 
لەسەر  كەواتە  باكووریت  جەمسەری 
لەبەرئەوەی  و  پلەیت   90 پانی  هێڵی 
جەمسەری  دەوری  بە  ئەستێرەكان 
لەو  تۆ  بۆیە  دەسوڕێنەوە  باكووردا 
بە  ئەستێرەكان  سوڕانەوەی  شوێنەوە 

بازنەی تەواو دەبینیت.
بازنەیە كە جووت  ئەو  گەورەترینیان 
ڕاستیدا  لە  ئاسۆ.  بازنەی  لەسەر  بووە 
ئەو هەستكردنە بە جوڵەی ئەستێرەكان 
خ��ۆی ل��ە خ��والن��ەوەی زەوی��ی��ەوە 

لەسەر  که  بینه ره ی  ئەو  ئێستا  دێت. 
بەرەو  تا  باكووری زەوییە  جەمسەری 
جه مسه ر  له   و  بڕوات  یەكسانی  هێڵی 
وردە  دەبینێت  بکه وێته وه ،  دوور 
لە  دەبێتەوە  ن��زم  ئەستێرەكە  وردە 
بەرچاوی. بۆ نموونە شاری مەككەی 
پانی  هێڵی  س��ەر  دەكەوێتە  پیرۆز 
یەكسانی،  هێڵی  س��ەروو  پلەی   21
شاری  لە  ب��اك��وور  ئەستێرەی  وات��ە 
مەككەوە بە گۆشەی 21 پلە بەرزە لە 
جووڵەی  بینه ری  باكوورەوە.  ئاسۆی 
جەمسەری  دەوری  بە  ئەستێرەكان 
هەندێك  ده ک��ات  تێبینی  ب��اك��ووردا 
ئه وانه ی  و  باکوور  ئه ستێره کانی  له  
لە  جه مسه ر،  ئه ستێره ی  ده وروب��ه ری 
بازنەی تەواودا دەبینرێن به تایبه ت ئه و 
بازنانەی  ئەو  نێو  دەكەونە  ئه ستێرانه ی 
كەمترە  پلە   21 لە  نیوەتیرەكانیان  كە 
بەاڵم  پیرۆز،  مەككەی  گوێرەی  بە 
لەژێر  دەبن  ئاوا  دیکه   ئەستێرەكانی 
ئاسۆی  خوار  لە  و  خۆرئاوا  ئاسۆی 

خۆرهەاڵتەوە دەردەكەونەوە. 
بوو  بەردەوام  بینه ره که مان  ئەگەر  خۆ 
لە ڕۆیشتن تا دەگاتە هێڵی یەكسانی، 
پانیی  هێڵی  سەر  گەیشویتە  یانی  ئەوا 
»سفر«، لەو بارەدا ئەستێرەی جەمسەری 
جووت  باکوور  ئاسۆی  لەسەر  ڕێك 
ئەستێرەكانی  هەموو  وات��ە  دەبێت، 
دیکه  بە دەوری ئه ستێره ی جەمسەری 
بازنەی  نیوە  لە  دەسوڕێنەوە  باكووردا 
تەواودا و نیوەكەی دیكەی دەكەوێتە 
هه ڵ  و  ده بن  ئاوا  واتا  ئاسۆوە،  خوار 
دێن. بەاڵم چۆن بەرزیی ئەستێرەكە لە 

ئاسۆوە دیاری دەكەین؟

پێوانیماوەكانلەئاسماندا
داوە  زەوی  گ��ۆی  دەوری  ئاسمان 
هه ر  له   ب��ه اڵم  و  گۆیەك،  شیوەی  بە 
تەنیا  بین،  زه وی  س��ه ر  جێگایه کی 
نیوەی ئەو گۆیە دەردەكەوێت كە پێی 
گومەزی  ئاسمان.  گومەزی  دەوترێت 

لە  پلە  بە  وات��ە  گۆییە،  نیوە  ئاسمان 
ئه و  پلە،   180 دەكاتە  ئاسۆ  بۆ  ئاسۆوە 
هەزاران  لە  گومەزەیان  ئەو  ئەستێرانه، 
و  ڕازان���دۆت���ه وه   ئێستاوە  پێش  س��اڵ 
بن  نەگۆڕ  وەك  ڕووكەش  بە  شوێنیان 
هەر  نێوان  ماوەی  دەتوانرێ  بۆیە  وایە. 
ڕێگای  لە  ئاسمان،  ئەستێرەیەكی  دوو 
ئەگەر  بکرێ.  دی��اری  دەستەوە  لەپی 
ئەوپەری كردنەوە.  تا  بكەیتەوە  دەستت 
لە ئاسماندا،  پلە  ئەوا مستت دەكاتە 20 
لەپت  و  پلە،  یەك  دەكاتە  تووتە  پەنجە 
پلە،   10 دەكاتە  مستەكۆڵە  داخراوی  بە 
 8 دەكاتە  گ��ەورە  پەنجە  بەبێ   مستت 
پلە، پەنجە گەورە دەكاتە 2 پلە، تیرەی 
ئاسماندا  لە  مانگ  یان  خۆر  پەپكەی 
دوو  نێوان  م��اوەی  و  پلە  نیو  دەكاتە 
زانینی  بە  ئینجا  پلە.   5 دەگاتە  ئەستێرە 
موگناتیسی  الدانی  هێڵی  زانیاریانە:  ئەم 
ئەستێرەی  و  ب��اك��وور  ج��ەم��س��ەری 
شوێنەكە  پ��ان��ی  هێڵی  جەمسەریش 
دەتوانیت  تۆ  شێوه یه   به م  دیاریدەكات. 
ئەستێرەی  شوێنی  نیوەڕۆدا  كاتی  لە 
بكەیت  دی���اری  ب��اك��وور  جەمسەری 
دیاریكردنی  بە  ئه ویش  نزیكی،  بە 
ئاڕاستەی سێبەر لە كاتی نیوەڕۆدا. ئینجا 
دەست،  لەپی  و  پەنجە  بەكارهێنانی  بە 
بەرزی ئەستێرەی جەمسەر لە ئاسۆوە بە 
داهاتنی  بە  و  دەكەیت،  دیاری  نزیكی 
چەندە  تۆ  دەردەك��ەوێ��ت  ب��ۆت  ش��ەو 

ڕاستت كردووە لە دیاریكردنەكەتدا.

سەرچاوەكان:

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.jas.org.jo/jas/
a26.php
http://www.marefa.org/
index.php
http://dvd4arab.maktoob.
com
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بە  بوویت  چۆن  دەپرسن  لێم  زۆرج��ار 
زانای فیزیایی یان فیزیازان؟

سەردەمی  لە  دەڵێم:  سەرەتادا  لە  یەكەم: 
شتە  و  گ��ەردوون  بە  گرنگییان  كۆندا 
سەرسوڕهێنەر و دەگمەنەكانی گەردوون 
لە  بین  دوور  دەمانەوێت  ئێمە  دەدا. 
بتوانین  تا  نازانستییەوه ،  الیه نی خەیاڵی و 
خەیاڵی  شتە  لەو  و  تێبگەین  ڕاستییەكان 
بۆئه وه ی  دوورك��ەوی��ن��ەوە.  ناڕوونانە  و 
هێزی  كە  فیزیا  ڕاستەقینەی  سروشتی  لە 
بزوێنەری ژیانمانە تێبگەین. ئێمەی زانایان، 
بە  ده ده ی��ن  زۆر  گرنگییەكی  ئێستادا  لە 
كونە ڕەشەكان و هەسارەكان و بنچینەی 
گەردوون، زیاتر لە كۆكردنەوەی سامان 
بەرز.  مۆدێل  ئۆتۆمبێلی  لێخوڕینی  له   و 
خۆیان  فیزیا،  لقەكانی  كە  دەشزانین 
دامەزرێنەری سەرەكیی بایۆلۆژی و كیمیا 
زانسته کانن  هه موو  و....  جیۆلۆجی  و 
شارستانێتیی  سامانی  زانستانه ،  ئه م  که 
ئێستامانن. فیزیاییەكان دۆزینەوە و داهێنانی 
گرنگ و گه وره یان   له  سەدەی بیستەم 
ده رئه نجام  داوه ،  ئه نجام  پێشووتریشدا  و 
وه ک،  هات  به رهه م  لێ  نوێیان  شۆڕشی 
دابەشبوونی  لەیزەر،  ترانزستۆر،  داهێنانی 
سەتەالیت،  ته له فزیۆن،  ڕادی��ۆ،  ناوكی، 
وزە،  بڕكردنی  بە  كوانتەم،  بیردۆزی 
هەسارەكان،  جوڵەی  ڕێژەیی،  بیردۆزی 
ناوكی  ترشی  نهێنییەكانی  دۆزینەوەی 
ئەمەش  ك��ە  ه��ەس��ارەك��ان....   ،DNA
دیسانەوە لەسەر دەستی فیزیاییەكان ڕوون 

كراوەتەوە.
مرۆڤەكان هەمیشە دەپرسن، ئایا پێویست 
به  ببین  تا  ئاینشتاین  بە  ببین  ده ک��ات 

فیزیایی؟
ڕاستیدا  لە  نەخێر،  دەڵێین  وەاڵم��دا  لە 
فیزیاییەكان که سانی زیره ک و هەڵكەوتوو 
بەباشی  بۆئەوەی  بیركاریدا.  لە  ب��وون 
كە  ئ��ەوەی  پێویسته  تێبگەین،  فیزیا  لە 
گرنگ و بنچینەییە پابەند بین پێیانه وه  و 
تایبەتمەندیی بەدواداگەڕان و پرسیاركردن 
فزوڵیی  واتە  بێت،  تیادا  کۆڵنه دانمان  و 

زانست بین، نەك فزوڵیی كۆمەاڵیەتی.
لە  فیزیاییەكان  گەورەترین  لە  یەكێك 
مێژوودا زانا میشێل فارادای، بە دەستكورتی 
و هەژاری دەستی پێكرد. منداڵێكی ڕۆشنبیر 
نەبوو، بەاڵم لە ڕاستیدا داهێنەربوو. یەكێك 
بوو لەو بەشداربووانەی كە شۆڕشێكی لە 
نموونە  بۆ  به رپاکرد.  نوێدا  شارستانییەتیی 
له   که   ناوماڵ،  گرنگەكانی  دەزگا  كۆی 
هه یه ،  مۆتۆڕ  یان  داینەمۆ  پێکهاته یاندا 
ئه و  پایەبەرزەن.  زانا  ئەم  داهێنانه کانی  له  
توانی كارەبای ته زووگۆڕراو A.C بەرهەم 
ترانسفۆرمەر  بە  ده ک��رێ  که   بهێنێت، 
بەپێی  بكرێتەوە  نزم  و  بەرز  ڤۆڵتیەكەی 
كارگەكان گواستنه وه ی  و  ماڵ  پێویستی 
ته زووه که . جۆزین هێنری-ش لەم بوارەدا 

جێدەستی دیارە. 
یەكێكی دیكە لەو زانایانەی كە جێگای 
خۆی هەیە لە بەرەوپێشبردنی شارستانییەتی 
لە  كە  ئاینشتاینە  ئەلبێرت  مرۆڤایەتیدا، 
و  گ��ەورەوەی��ە  زۆر  بیرۆزێكی  پشتی 
س��ادەی  و  ورد  وەسفێکی  هۆیه وه   به  
فیزیایی دیاردەكانی سروشت و جووڵەی 
ڕێژەیی  بیردۆزی  و  دەكات  هەسارەكان 
ئەم  ڕاستیدا  لە  بەردەستمان،  دەخاتە 
بیردۆزێك  »ه��ەر  دەڵ��ێ:  گەورەیە  زان��ا 

دیاردە  سادەی  وەسفێكی  نه توانێت  كە 
ئەوە  ئەگەری  ئەوا  بكات،  فیزیاییەكان 

هەیە كە ئەو بیردۆزە ورد نەبێت«.
ئەوهەنگاوانەچینكەپێویستە
بیگرینەبەروبههۆیانهوهببینە

فیزیازان؟
دواناوەندیدا،  قۆناغی 12ی  لە  سەرەتا  با 
چەند كتێبێكی سادەی فیزیا بخوێنینەوە و 
هەوڵ بدەین پەیوەندیمان لەگەڵ كەسانی 
فیزیاییدا باش بێت. ئەمەش گرنگی خۆی 
دەبێت لەسەر خولیا و حەزەكانمان. ئەگەر 
پەیوەندییە  ئەم  نەمانتوانی  نەلواو  بۆمان 
ژیانی  دەتوانین  ئ��ەوا  بكەین،  دروس��ت 
تا  بخوێنینەوە،  فیزیا  بەناوبانگەكانی  زانا 
تێبگەین لەم بوارەدا پاڵنەر و ڕێبازیان چی 
بووە و چۆن بووە و سەرەتا و دەستپێكیان 
و  بەرز  وێنەیەكی  ئەمەش  ب��ووە؟  چۆن 
یارمەتیمان  و  دەبێت  باش  هاندەرێكی 
دیاریكردنی  و  دیزاینكردن  لە  دەدات 
ئەو ڕێبازەی لەم بوارەدا پێویست دەكات 
تا  بكەین  پەیڕەوی  و  بڕۆین  لەسەری 

بگەینە ئامانجەكان.
زانستی،  پ��ڕۆژەی��ەك��ی  ئ��ه ن��ج��ام��دان��ی 
باش  پاڵنەرێكی  كە  دیكەیە،  ڕێگایەكی 
و  ف��راوان  جیهانە  ناو  چوونە  بۆ  دەبێت 
جوانەكەی فیزیاوە. بۆ بەدبەختی، لەوانەیە 
بێ مەبەست هەندێك لەو مامۆستا و شارەزا 
و ڕاوێژكارانەی كە لەگەڵیان دەدوێیت و 
پەیوەندییان پێوە دەكەیت خۆیان لە فیزیا 
تێنه گەن و حەزیان بۆی نەبێت، لەوانەشە 
ڕێنماییكەرێكی باش  بن بۆت و له  جیاتی 
ئه وه ی قسەی خراپت بۆ بكەن و پشتت 
بوارەی  لەو  بده ن  یارمه تیت  ساردكەنەوە 

ئایادەتەوێتببیتبە
زانایفیزیایی؟

پرۆفیسۆرمیچیۆكاكۆ
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ڕێنماییە  پێویستە  بۆیە  تۆیە.  حەزی  كە 
باشه كان فەرامۆش نەكەیت.

مەكەوەرەوە،  دوور  بیركاری  لە  دووەم: 
چونكە بیرکاری زمانی هه موو زانستەكانە 
فێری  خۆت  پێویستە  فیزیا،  بەتایبەتی 
فیزیا  تا  بکه یت  تەواوكاری  و  جیاكاری 
كە  بزانە  ئ��ەوەش  تێبگەیت.  باشی  بە 
نیوتن« تەواوكاری و جیاكاری  »ئیسحاق 
مانگ  س��وڕان��ەوەی  بتوانێ  تا  داهێناوە 
ڕاڤه  خۆردا  سیستمی  لە  ئەستێرەكان  و 
بكات و بە فیزیا لێکی بداتەوە. ئاینشتاین-
بیركاری  هەڵكەوتووی  زانایەكی  یش 
ڕێژەیی،  بیردۆزی  لە  تێگەیشتن  و  بووە 
بە  پێویستی  و  قورسە  زۆر  ڕادەیەكی  تا 
توانایه کی بیركارییانەی ئاست بەرز هەیە 
تێگەیشتنی  ئاستی  لە  كە  جۆرێكه  بە  و 
هەموو كەسێكدا نییە، مەگەر زۆر ئاسان 

بكرێتەوە.
بدە  ه��ەوڵ  هەمیشە  خوێنکاریت،  که  
بەرز  زانستییەكاندا  ماددە  لە  نمرەكانت 
خاڵه كانت  و  نمرە  تێكڕای  و  بێت 
پتەو  پەیوەندییەكی  چونكە  بەرزبێت، 
زانستەكان پێکه وه  دەبەستێتەوە، تا بتوانیت 
بەردەوام  خوێندن  لە  خوێندنگایانەدا  لەو 
بیت كە هه لی بەرزتریان هەیە و توانسته 
به رزه کانیان ده وێت، چونكە وەرگرتن لەو 
خوێندنگایانه بە پێشبڕكێ و به  نمرەی بەرزە، 
که  دواتر لەو كۆلێژانە وەردەگیرێیت كە 
هونەری بیر و بیرکارین و بیركردنەوەیان 
تیادایە، وه ک كۆلێژی ئەندازەیی بە هەموو 
زۆری��ش  ڕادەی��ەك��ی  تا  بەشەكانییەوە. 
لەیزەر  كۆلێژی پزیشكی که  ده زگاکانی 
MRI، دەزگای سۆنەر و سیستمەكان و... 
هتد هه موویان به  هۆی یاسا فیزیاییه کانه وه  
پشكنین  دەزگ��ای  تەنانەت  كارده كه ن. 
زانستی  نەخۆشییەكان،  شیكارییەكانی  و 
پێشكەوتنانەت  بەم  لە خزمەتیاندایە.  فیزیا 
بە ئاسانی دەتوانیت جۆری كاری خۆت 
و حەزی خۆت بەكاربهێنیت، تا بزانی لە 
چ بوارێكی زانستدا دەتوانیت سەركەوتنی 

باش بە دەست بهێنیت.
زانستدا،  كۆلێژی  ساڵی  چوار  لە  سێیەم: 
بیردۆزی  و  فیزیا  پێویستە  فیزیا،  بەشی 
بوارێك  و  بخوێنیت  چڕی  بە  پراكتیكی 
كە  هەڵبژێریت  فیزیا  ب��وارەك��ان��ی  ل��ە 
بگونجێت لەگەڵ حەز و ئارەزووی تۆدا، 
زۆرن،  ئێجگار  فیزیا  بوارەكانی  چونكە 

فیزیای  یان  میكانیك،  فیزیای  نموونە  بۆ 
كارەبا یان ڕووناكی، گەرمی، ئەلیكترۆن، 

گه ردوون... لە بەشی فیزیادا.
یه که می  ساڵی  ی��ان  ی��ەك��ەم،  قۆناغی 
موگناتیس  و  كارەبا  و  میكانیك  کۆلیژ: 
دەخوێنرێ، زۆرێك لە زانكۆكانی جیهان 
قورس  بە  ساڵدا  یەكەم  لە  ماددانە  ئەو 
دادەنێن، تا ئەوانەی كە لە فیزیادا الوازن 
بهێنن  واز  كارەبا-ن،  ئەندازیاریی  لە  یان 
و دووربكەونەوە و خۆیان تووش نەكەن، 
نەتوانیت  تۆ  گەر  ئاساییە  سەرەتا  به اڵم 
بڕێكی باش لەم ماددانە فێر ببیت، ئاساییە 
نمرەت بەرز نەبێت ته نانه ت بۆ بوارەكانی 
فیزیاییەكان  لە  زۆرێك  چونكە  دیكەش، 
نزمیان  و  نمرەی خراپ  ساڵدا  یەكەم  لە 
هه بووە و بە الیانەوە قورس بووە، بەاڵم لە 
كۆتاییدا بەهرەدار و بەتوانا ده رچوون لە 
بواری فیزیادا واتە مەرج نییە وەك سەرەتا 

بمێنیته وه .
دا   3  ،2  ،1 قۆناغی  لە  بزانە  ئەمەش 
تەواوكاری و  بەتایبەتی  بیركاری،  وانه ی 
وەك  چونكە  دەبێت،  لەگەڵتا  جیاكاری، 

وتمان بیرکاری زمان و پێویستی فیزیایە.
بیردۆزی  و  میكانیك  دووەم��دا:  ساڵی  لە 
لە  چڕتر  دەخوێنرێ،  كارۆموگناتیسی 
ساڵی یەكەم و هاوكێشەكانی جیاكاری لە 

هەردوو ڕووبەر و قەبارەدا وەردەگیرێ.
ڕووناكی،  تێكەڵی  بە  سێیەمدا:  ساڵی  لە 
ژمێریاری  میكانیكی  گەرمی،  داینامیكی 
و سەرەتاكانی بیردۆزی ئەتۆمی و ناوكی 

دەخوێنرێ.
میكانیكی  سەرەتاكانی  چ��وارەم:  ساڵی 

كوانتەم و ئەلیكترۆنیك دەخوێنرێ.
چوارەم: زاستی فیزیا چەند بەش و لقێكی 
لێ دەبێتەوە كە دەتوانن لێیان هەڵبژێریت، 
 Solid State ڕەق  فیزیای  نموونە  بۆ 
كە   Laser لەیزەر  فیزیای   ،Physics
ڕاستەوخۆی  كارپێكردنی  و  بەجێهێنان 
فیزیای  و  ئەلیكترۆنیك  ب��واری  لە  هەیە 
فیزیای  لە  جگە  Opticدا.  ڕوون��اك��ی 
تەنۆلكە سەرەتاییەكان و بیردۆزی گشتی... 
لە لقە گرنگەكانی دیكەی فیزیا؛ فیزیای 

ناوكی، گه ردوون، زەویناسی....
و  ل��ەوان��ە  لقێك  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  دوای 
خوێندن،  ساڵی  چ��وار  ت��ەواوك��ردن��ی 
لە  بكەیت  دامەزراندن  داوای  دەتوانیت 
پیشەسازییه کاندا،  كایە  و  بوار  و  كارگە 

بەاڵم بۆئەوەی بتوانی بە كارمه ندێكی باشتر 
دابمەزرێیت و داهاتێكی باشترت هەبێت، 
هەبێت.  ب��ەرزت  نمرەی  و  پلە  پێویستە 
ئێستا وا تۆ بوویت بە دەرچووی كۆلێژی 
زانست بەشی فیزیا. ئەگەر ئامانجت ئەوەیە 
فیزیا  مامۆستای  بە  ببیت  و  بڵێیتەوە  فیزیا 
لە خوێندنگایەكی ئامادەییدا، یان ببیت به  
یاریدەدەرێكی تاقیگە و وانه بێژ لە زانكۆ، 

دەتوانیت داوا به رز بکه یته وه .
پاش ئەمەش دەتوانیت بڕوانامەی ماستەر 
فیزیادا،  بوارێكی  لە  بهێنیت  بەدەست 
ئه ویش بەپێی حەز و دوای پێشكەشكردنی 
بابه ته که ت  هەڵسەنگاندنی  و  ماستەرنامە 

لەالیەن لیژنەیەكی پسپۆڕەوە.
بەاڵم ئەگەر ده تەوێت لێكۆڵینەوە لە بواری 
مامۆستای  بە  ببیت  یان  بكەیت،  فیزیادا 
پلەی  پێویستە  ئه وا  پێشکه وتوو،  زانكۆی 
لە  ئەمەش  بهێنیت.  بەدەست  دكتۆراش 
زۆربەی واڵتاندا دوای 4 یان 5 ساڵ دەبێت. 
بەپێی ئاست و توانا و هەوڵدانی خۆت، 
پێویستە نامەی دكتۆراكەت پێشكەش بەو 
گروپە بكەیت كە سەرپەرشتیی كارەكەت 
دەكه ن، که  زۆربەیان پلەی پڕۆفیسۆر یان 
الیه ن  له   و  هەیە  پڕۆفیسۆریان  جێگیری 
نامه که ت  بۆ  هەڵسەنگاندن  ئ��ه وان��ه وه  

دەكرێ.
یان  فیزیادا،  لە  بەرز  پلەی  بەدەستهێنانی 
پێویست  وا  دیكەدا،  زانستێكی  هەر  له  
لێهاتوو  و  بەتوانا  که سێکی  كە  دەكات 
بەدەستهێنانی  لەسەر  بیت  پێداگر  و  بیت 
ئەو پلە بەرزە و ئەو كەسەی سەرپەرشتی 
نامەی دكتۆراكەت دەكات، بە دڵنیاییەوە 
ئەركی  ئ��ەوە  دەك��ات،  باشت  ڕێنمایی 
خۆیەتی بۆ چارەسەركردنی گرفتەكان و 
ئاستەنگەكان و ڕێنماییت دەكات و چۆن 
لێكۆڵینەوە و ئامادەكاری پێویست بكەیت 
ئامادەكردنی  لە  دەك��ات  بەشداریش  و 

تێزی دكتۆراكەتدا. 
ڕێگای  لە  جیهاندا،  لە  زانكۆكان  هەموو 
پێشكەش  یارمەتی  تایبەتەوە،  سندوقێكی 
لێكۆڵینەوە  كە  كەسانەی  بەو  دەك��ەن 
و  زانستی  بوارە  لە  دەكەن  توێژینەوە  و 
زانستی  بەرەوپێشچوونی  بۆ  جیاجیاكاندا 
جیهانێكی  بەرەو  هەنگاونان  و  واڵتە  ئه و 
نوێ. لە هەموو جیهاندا ئەوانەی فیزیا تەواو 
دەكەن، ژیانیان باشترە لە هه ر که سانێکی 
دیکه  که  پسپۆڕی زمان و یان مێژوو و 
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زانستە مرۆڤایەتییەكانی دیکه ن بەگشتی.
بە  دكتۆرا  پلەی  بەدەستهێنانی  دوای 
دەتوانیت  لێكۆڵینەوە،  پێشكەشكردنی 
پلەی  و  پڕۆفیسۆر  ی��اری��دەدەری  پلەی 
ئیدی  بهێنیت.  بەدەست  پڕۆفیسۆریش 
زانستیت  بااڵكانی  پلە  خۆت  تۆ  لەوێدا 

بڕیوە... بەردەوامیشیت لە لیكۆڵینەوەدا.
لە  دكتۆرا  پلەی  بەدەستهێنانی  دوای 
هەیە  ڕێگە  سێ  پێشكەوتوودا  واڵتانی 
كار،  ب��ازاڕی  دەوڵ��ەت،  دامەزراندن؛  بۆ 

زانكۆكان.
دەوڵەتدا،  دامەزراوەكانی  لەناو  ئیشكردن 
بەاڵم  دەكەوێت،  دەست  باشت  داهاتی 
ناتکات بە فیزیازانێكی حكومیی دەوڵەمەند. 
لە واڵتاندا فیزیازانه کان بەزۆری لە تاقیگە 
و  چەك  دروستكردنی  كۆمپانیاكانی  و 
جۆره   ئەم  که   دەك��ەن،  کار  تەقەمەنیدا 
بۆ  نەبن  دڵخۆشكەر  زۆر  لەوانەیە  کارانە 
فیزیا  زانایەكی  و  ئەكادیمی  كەسێكی 
خوێندن،  ب��ەرزەی  پلە  ئەو  بڕینی  دوای 
هەرچەندە ئەوانەی كە لە بواری هەڵدانی 
دەك��ەن  ئیش  دەستكردەكاندا  مانگە 
دەكەن  مرۆڤایەتی  بە  گەورە  خزمەتێكی 

و نهێنییەكانی ئەم گەردوونە ده دۆزنه وه .
كاركردن لە بواری پیشەسازی و بازاڕی 
ئازاد  ب��ازاڕی  سەردەمانێك  كە  ك��اردا، 
زۆری  گرنگیی  و  بووە  باش  برەوێكی 
هۆیه وه   به   و  واڵت��ان��ەدا  لەو  دراوە  پێ 
ئەم  بووه .  دروست  پیشەسازی  شۆڕشی 
نیمچە  و  لەیزەر  بوارەكانی  ب��واران��ەش 
و  كۆمپیوتەر  ڕیشاڵەكان،  و  گەیەنەر 
جوڵێنەری  ئەمانە  دەگرێتەوە.  ئەلیكترۆن 
بوارێكی  و  یەكن  و  بیست  س���ەدەی 
بەرفراوان هەیە بۆ دامەزراندن لەم بوارەدا. 
بەتایبەتی لە واڵتە پیشەسازییە گەورەكانی 
جگە  بوارەدا  لەم  ئیشكردن  که   جیهاندا 
زانستییەوە  ڕووی  لە  باش،  داهاتێكی  لە 
باش  سەركەوتنی  و  ده ک��ات  بەهێزت 
ڕووی  لە  لەوانەیه   دەهێنیت.  بەدەست 
بە  ببیت  و  بكەویت  پێش  كارگێڕییەوە 
یان  گ��ەورە  كۆمپانیایەكی  بەڕێوەبەری 
ئەو  چونكە  نێودەوڵەتی،  دامەزراوەیەكی 
بوارەكەدا  لە  زانستی  پۆستی  بە  پۆستانه  
دیكە.  پسپۆڕیی  بە  نەك  ده کرێنه وه   پڕ 
بواری  ملیاردێره كانی  لە  زۆرێك  ئه وه تا 
پیشەسازی و ئەلیكترۆنی و بواری گەیاندن 
باكگراوندی  ڕیشاڵەكان،  و  لەیزەر  و 

له وێوه   و  هه بووه   ئەندازیارییان  و  فیزیا 
كارگێڕیی  و  زانستی  پلەی  گەشتونەتە 

كۆمپانیا بەناوبانگەكانی جیهان.
به اڵم ئیشكردنی لە زانكۆكاندا، لە هەموو 
بوارەكانی دیكە باشترە، چونكە بەردەوام 
پەرە بە توانای زانستیی خۆت دەدەیت و 
بەرەو پێشتر دەڕۆیت. ئەم بوارە الی خۆمان 
تەنیا ڕێگایە و زۆربەی بڕوانامە بااڵكان لە 
زانكۆكاندا، دامەزراون و ئاستی ژیانیشیان 
تاڕادەیەك باشە، بەاڵم لە واڵتانی جیهانی 
زانكۆكاندا  لە  دامەزراندن  پێشكەوتوودا 
زۆر  مەرجی  و  دەگمەن  و  قورس  زۆر 
دوای  پێویستە  ئه وه ی  وه ک  هەیە!  گرانی 
دووساڵ  دكتۆرا،  بڕوانامەی  بەدەستهێنانی 
یان  بكه یت،  کار  خوتدا  بوارەكەی  لە 
گرێبەست  بە  جیاجیاكاندا  كۆلێژە  لە 
مامۆستای  وه ک  پێشئەوەی  بكەیت  کار 
یاریدەدەر دابمەزرێت، واتا جێگیر نابیت 
تا پاش 5 یان 7 ساڵ له  وانه بێژی. ئینجا 
به  فه رمی دەبیت بە مامۆستای یاریدەدەر. 
پێشكەوتنێك  هەموو  له گه ڵ  پێویسته 
یان  لێكۆڵینەوە  پلەوەرگرتنێكتدا  یان 
توێژینەوەی باوەڕپێكراو پێشكەش بكەیت، 
یان  زانکۆ  مامۆستای  پلەی  ده گه یتە  تا 

یاریدەدەری پڕۆفیسۆر دواتر پڕۆفیسۆر.
لە  ئاسایی  بەرزبوونەوەی  پلەی  تەنانەت 
واڵتانی پێشكەوتوودا، بە سااڵنی خزمەت 
لێكۆڵینەوە  پێشکه شکردنی  بە  بەڵكو  نییە، 
و  بیرۆكەکان  پێشخستنی  و  نوێگەری  و 
بواری  و  كارگێڕی  ب��واری  پێشخستنی 
ب��واری  و  خ��زم��ەت��گ��وزاری  و  زانستی 

پیشەكەی خۆتە نەك شتێكی دیكە.
کاکۆ  میچیۆ  پرۆفیسۆر  بابەتەکەی  لێرەدا 
به   ئاشنابوون  بۆ  ب��ەاڵم  دێ��ت،  کۆتایی 
ژیانی ئه و زانایانه ی كه  ڕێڕه وی مێژوویان 
گۆڕی، به كورتی ئاماژه  به  ژیانیان ده ده ین.

ئەوزانایانەیرێڕەویمێژوویان
گۆڕی

لە   ،1927 ساڵی  بەكۆمەڵەی  وێنە  ئەم 
كۆنگرەی  لە  گیراوە،  ئۆكتۆبەردا  مانگی 
برۆكسلی  ل��ە  فیزیا  زانایانی  سولڤانی 
پایتەختی بەلجیكا. ژمارەیەكی زۆر لە زانا 
كیمیای  فیزیاو  بەناوبانگەكانی  گ��ەورەو 
ڕێ��ڕەوی  كە  ئ��ەوان��ەی  لەخۆگرتووە، 
مێژوویان گۆڕی و ئێمەیان قەرزاربار كرد، 
بەو هەنگاوە گەورانەی لە زانستی فیزیا و 

كیمیادا نایان، شێوازی ژیانی هاوچەرخی 
ئێمەیان بە توانای زانستی خویان، گۆڕی. 
ئەو  ژیانی  كورتی  باسێكی  ئێستاش 
دەركەوتوون  وێنەكەدا  لە  كە  زانایانەی 

دەكەین:
چەپه وه  له   یەكەمەوە،  ڕیزی  لە  سەرەتا 
دەست پێدەكەین، بەپێی ژمارەكانی سەر 

وێنەكە:
 Langmuir ئیرڤینگ  النگمویر   -1
Irving، زانایەكی ئه مریكییه له كیمیادا، 
خەاڵتی  1881ز،  ساڵی  لەدایكبووی 
لە  ڕووب��ەرەك��ان��دا،  كیمیای  لە  نۆبڵی  
یه که م  بۆ  بەخشراوە.  پێ  1932دا  ساڵی 
پڕ  ته نگس��تنی  دەزوول��ەی  گڵۆپی  جار 
یەكەم  داهێناوە.  دەگمه نی  گ��ازی  لە 
كەس بووە  هایدرۆجینی گەردیلەیی له  
لە  واتا  کانزاکاندا  چه سپکردنی  پێکه وه  
لەحیمكردندا، بەكارهێناوە. رێگایەكی بۆ 
وێنەگرتنی ڤایرۆسەكان دۆزییه وه . گەردە 
Lewis بیردۆزی بە ناوی خۆی و لویس
ی هاوڕێیه وه تۆمار كردووە بە ناوی چینی 
گەردە تاكەكانەوە. ساڵی 1957، لە تەمەنی  

76 ساڵیدا، كۆچی دوایی كردووە.
 ،Max Plank پ��الن��ك  م��اك��س   -2
ساڵی  لەدایكبووی  ئەڵمانییە،  زانایەكی 
وزەی  بەبڕكردنی  ب��ی��ردۆزی   1858ه. 
داناوە، E= HF. یەكێكە لە بەناوبانگترین  
لە  ساڵی 1947  بیستەم.  سەدەی  زاناكانی 
تەمەنی 89 ساڵیدا، كۆچی دوایی كردووە.
ماری  پۆڵەندی  ب��ەڕەگ��ەز  زان���ای    -3
 ،Marie  sklodovska سکلۆدۆڤسکا 
ناسراو به  مه دام کۆری، لەدایكبووی ساڵی 
1867ز. زانایەكی فیزیایی و كیماییە، دوای 
كوری«،  »پیر  زانا  لەگەڵ  هاوسەرگیری 
وەرگ��رت��ووە.  فەڕەنسیی  ڕەگ��ه زن��ام��ەی 
یەكێكە لە پێشەنگەكانی فیزیای تیشكدان، 
یەكەم كەس بووە كە دوو جار خەاڵتی 
فیزیادا و  لە  نۆبڵی وەر بگرێت، جارێك 
جارێكی دیكه  لە كیمیادا. یەكەمین ژنیش 
بەخشراوە.  پێ  نۆبڵی   خەاڵتی  كە  بووە 
بواری  دوو  لە  که  ب��ووە  كەس  یەكەم 
لە  ببەخشرێ .  پێ  خەاڵتەی  ئەم  جیادا، 
ساڵی 1934ز لە تەمەنی 67 ساڵیدا كۆچی 

دوایی كردووە.
 Hendrek 4- هندریك  ئانتون لۆرینتس
 1853 ساڵی   ،Antoon Lorentz
ساڵی 1902دا، خەاڵتی  له   بووە.  لەدایك 
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لەگەڵ  بەخشراوە  پێ  فیزیادا  لە  نۆبڵی 
بووە  ك��ەس  یەكەم  زیمان.  پیتەر  زان��ا 
هاوكێشەكانی گۆڕینی داناوە كە ئاینشتاین 
لە وەسفكردنی بۆشایی و كاتدا، بەكاری 
هێناون. ساڵی 1928 لە تەمەنی 75 ساڵیدا 

كۆچی دوایی كردووە.
 ،Albert Einstein 5- ئەلبێرت ئاینشتاین
لە پێشەوە و لە ناوەراستی هەموو زاناكاندا 
لە  بێوێنەیە.  ئەڵمانیی  دانیشتووە. زانایەكی 
بووە.  لەدایك  ئەڵمانیا  لە  1879دا  ساڵی 
وەرزشكارێكی  و  داهێنەر  موزسیانێکی 
که مدووی  قسەخۆشێكی  ب��ووە.  بەتوانا 
بێوێنە بووە. لەساڵی 1921خەاڵتی نۆبڵی لە 
فیزیادا پێبەخشراوە، لێكۆڵینەوەیەكی زۆری  
لە بواری میكانیكی بڕدا هەیە. هەروەها لە 
بواری گۆڕینی ماددەو وزەدا بۆ یەكتری. 
بێوێنەی  زیرەكییەكی  كە  ناسراوە  بەوە 
بەرامبەر  ئاینشتاین  وشەی  ئێستا  هەبووە. 
لە ساڵی  بلیمەت وه ستاوه ته وه .  بە وشەی 
1955 لە ئەمریكا لە تەمەنی   76 ساڵیدا 

كۆچی دوایی كردووە.
 Pierre Langevin النگڤن  پیر   -6
بووە.  لەدایك  لە سالی 1872  فه ره نسا  لە 
لێكۆڵینەوەی  بووە كە  پێشەنگانە  زانا  لەو 
كردووە  دەنگەوە  شەپۆلەكانی  بارەی  لە 
لەسەری.  هەبووە  قووڵی  خوێندنەوەی  و 
زانایە  ئەم  بۆ  سۆنەر،  دەزگای  داهێنانی 
دەگەڕێتەوە. لە ساڵی 1946دا لە فه ڕه نسا لە 
تەمەنی 74 ساڵیدا كۆچی دوایی كردووە.

 Charles گیی  ئیوجین  چارلس   -7
Eugene Guye، ساڵی 1866 لەدایك 
كە  فیزیاییە  سویسریی  زانایەكی   بووە، 
ب��ووە،  خوێندكار  ئ��ه م  الی  ئاینشتاین 
گەردیلەیی  فیزیای  بەتوانای  پسپۆڕێكی 
بووە. 200 پەڕە لێكۆڵینەوەی هەیە  لەسەر 
ئەو بابەتە، ناوبانگی لە ناو خەڵكدا  زۆر 
تاقیگەدا سەلماندی  لە  باڵو بووە. كاتێك 
كە سروشت بە ڕێكەوت دورست نەبووە. 
لە ساڵی 1942 لە تەمەنی  76دا ماڵئاوایی 

لە ژیان كردووە.
 C.T.R 8- چارلس تۆماس رییز وێلسن
سكۆتله ندیی  زانایەكی   ،WILSON
فیزیاییە، ساڵی 1869 لەدایك بووە. لەبەر 
 Cloudy ه��ەوراوی  ژووری  داهێنانی  
room، خەاڵتی نۆبڵی لە فیزیادا لە ساڵی 
لە   1959 ساڵی  بەخشراوە.  پێ  1927دا 
تەمەنی 90 ساڵیدا  كۆچی دوایی كردووە.

 Owen ریچاردسون  ولیانز  ئۆوین   -9
Wrichardson، زانایەكی هەڵكەوتووی 
فیزیایی ئینگلیزە. ساڵی 1879 لەدایك بووە. 
خەاڵتی نۆبڵی لە فیزیادا لە ساڵی 1928دا 
سەركەوتنی  بەهۆی  ب��ەخ��ش��راوە    پێ 
دەرچوونی  یاسای  داڕشتنی  لە  بێوێنەی 
گەرمیدا. لە ساڵی  1959 لە تەمەنی 80 

ساڵیدا، ماڵئاوایی لە ژیان كردووە.
 ،Peter  Debye 10- زانا پیتەر دیبای
چەپ.   الی  دووەم  ڕیزی  زانای  یەكەم 
بووە.  لەدایك  هۆڵندا   لە   1884 ساڵی 
خەاڵتی نۆبڵی لە كیمیادا لە ساڵی 1936دا 
واڵتە  لە   1966 ساڵی  بەخشراوە.  پێ 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا  لە تەمەنی 82 

ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كردووە.
 Martin ك��ن��ودس��ن  م��ارت��ن   -11
بووه .  له دایک  ساڵی1871   ،Knodson
داڕشتن  گەورەیە.  دانیماركیی  زانایەكی 
knی  هێمای  كە  كنودسن،  ژم��ارەی  و 
دوورییه ،  بێ  ژماره یه کی  و  دان��راوە  بۆ 
ڕێژەی  كە  زانایە.  ئەم  بۆ  دەگەڕێتەوە 
گەردەكانە  سەربەستی  ب��واری  ناوەندە 
ناوەندە  لە  دیاریكراو  فیزیای  درێژیی  بۆ 
لە تەمەنی 78  شلگازەكاندا. ساڵی 1949 

ساڵیدا ماڵئاوایی لەژیان كردووە.
 W. Lawrence 12- ولیم لۆرنس براگ
ب��ووە.  ل��ەدای��ك   1890 ساڵی   Bragg
خەاڵتی  فیزیادا.  لە  ئوسترالییە  زانایەكی 
1915پ��ێ  ساڵی  ل��ه   فیزیادا  ل��ە  نۆبڵی 
بەخشراوه  بە هاوبەشی لەگەڵ ولیەم هێنری 
براگ. لە ساڵی 1971 لە تەمەنی 81ساڵیدا 

كۆچی دوایی كردووە.
 ،Hans Kramers 13- هانز کرامێرس
ساڵی 1894 لەدایك بووە. ساڵی 1952 لە 
تەمەنی 58 ساڵیدا كۆچی دوایی كردووە0
14- پول دیراك Pual Dirac، زانایەكی 
دوای  لە  وێنەكەدا  لە  ئینگلیزە،  گەنجی 
ئاینشتاینەوە وەستاوە، بچووكترین زانایە لە 
هاوبەشی  كۆنگرەیەدا  لەم   كە  تەمەندا، 
كردووە. ساڵی 1902 لەدایك بووە. تەمەنی 
25 ساڵ بووە  لەم كۆنگرەیەدا. ساڵی 1933 
خەاڵتی نۆبڵی پێ بەخشراوە بە هاوبەشی 
لەگەڵ زانا »ئیدوین  شرۆدنگەر« بە هۆی 
داڕشتنەوه ی سەرلەنوێی بیردۆزی كوانته م  
بەبڕكردنی وزە. ساڵی 1984 لە تەمەنی 82 
ساڵیدا لە فلۆریدا ماڵئاوایی لەژیان كردووە.
 Arthur ك��ۆم��پ��ت��ن  ئ���ارس���ەر   -15

لە  ئەمریكییە  زانایەكی   ،Compton
فیزیادا. ساڵی 1892 لەدایك بووە. له  ساڵی 
دی��اردەی   دۆزینەوەی  بەهۆی  1927دا، 
پێ  فیزیادا  لە  نۆبڵی  خەاڵتی  »كۆمپتن«، 
بەخشراوە. لە ساڵی  1962  لە تەمەنی 70 

ساڵیدا ماڵئاوایی لە دنیا كردووە.
 Louise ب��روگ��ل  دی  ل��وی��س   -16
گ��ەورە  زانایەكی   ،De BROGLE
لە  فیزیایە.  بواری  ناسراوی  فه ڕه نسیی  و 
لە  پسپۆڕیی  بووە.  لەدایك   1892 ساڵی 
تیایدا    فیزیادا وەرگرتووە و داهێنەر بووە 
لە  نزیكەكان  كەسە  لە  بووە  یەكێك  و 
خەاڵتی   1929 ساڵی  »ئاینشتاین«ەوە.  زانا 
پلەی  بەخشراوە.  پێ  فیزیادا  لە  نۆبڵی 
سكرتێری  ه��ەب��ووە.  ب���ەرزی  زانستیی 
ئەكادیمیای فەڕەنسی بووه  بۆ زانستەكان. 
پەرەپێدانی  ل��ە  ك����ردووە   ب��ەش��داری 
وردبینی  داهێنه ری  »كوانتەم«دا.  بیردۆزی 
ئه له كترۆنیییه . ساڵی  1987 لە تەمەنی 95 
دوای  كردووە  ژیان  لە  ماڵئاوایی  ساڵیدا 

تەمەنێكی درێژی پڕ بەرهەم.
17- ماكس بۆرن Max born، زانایەكی  
ئەڵمانییە. ساڵی 1882 لەدایك بووە. ساڵی 
1954 خەاڵتی نۆبڵی له  میکانیکی کوانته م 
لە  ساڵی 1970  بەخشراوە.  پێ  فیزیادا  لە 
ژیان  لە  ماڵئاوایی  ساڵیدا    88 تەمەنی 

كردووە.
نیلز  زان��ا  كە  ئاینشتاین   گریم    -18
بور   Niels Bohrه، یه کێک بووه  لەو 
زانایانەی كە داوای قبوڵكردنی بانگه وازی 
لە  ده ک��رد  سروشتیەكان«ی  »ئ��ەگ��ەرە 
هاوڕا  زاناكان  كە  كوانته مدا  بیردۆزی 
نەبوون لەسەری. ساڵی 1962 ماڵئاوایی لە 

ژیان كردووە
ئەوانەی لە ڕیزی سێیەم لە دواوە وەستاون، 

لە چەپەوە بۆ ڕاست؛
 Augeste پ��ی��ک��ارد  ئۆگست   -19
سویسرییە  فیزیایی  زانایەكی   ،Piccard
یەكەم  بووە،  لەدایك   1884 ساڵی  لە  و 
له   ستراتۆسفیری  چینی  که   بوو  كەس 
دیزاینه ری  دۆزی��وەت��ەوە.  ه��ەوادا  بەرگە 
قوواڵییه   ده ریایی  ژێر  که شتیی  یەكەمین 
تەمەنی 78  لە  لە ساڵی 1962  زۆره کانه . 
ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كردووە و زۆرێک 
سوودی  خۆی  دوای  داهێنانه کانی،  له  
باڵۆن  وه ک  وه رگ��ی��راوه ،  لێ  گه وره یان 
هاوكێشە  ئەو  و  ژێرده ریایی  که شتیی  و 
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فیزیاییانەی ڕێگای نەوەكانی دوای خۆی 
ڕووناكتر كرده وە.

 ،Eimile Henriot 20- ئیمیلی هنریوت
ساڵی  كیمیادا،  لە  فەڕەنسییە  زانایەكی 
لە  بووه   یه کێک  و  بووە  لەدایك   1885
خوێندكارەكانی »مه دام كوری«. په ره دان 
چاکترکردنی  و  ئەله كترۆنی  وردبینی  به  
زانایە  ئەم  دەستی  لەسەر  کوالێتییه که ی، 
ساڵیدا    76 تەمەنی  لە   1961 ساڵی  بووە. 

ماڵئاوایی لەژیان كردووە.
 Paul ئه هرێنفێست  پ����ۆول   -21
Ehrenfest، زانایەكی نەمساوییە، ساڵی 
1880 لەدایك بووە، ساڵی 1933 لە تەمەنی 
كردووە.  ژیان  لە  ماڵئاوایی  ساڵیدا    53
لەگەڵ که م تەمەنییه که یدا   یەكێك بووە 
لە بەناوبانگترین زاناكانی سەردەمی خۆی.
 ،Edourd Herzen 22- ئێدوارد هێرزن
زانایەكی بەلجیكییە، ساڵی 1877 لەدایك 
پسپۆڕیی  فیزیاییدا  كیمیای  لە  ب��ووە، 
وەچەكانی  ل��ە  یەكێكە  وەرگ��رت��ووە. 
هێرزن.  »ئه لێكسانده ر  ڕوسی  نووسەری 
بەرزترین پۆستی زانستی لە ساڵی 1921دا 
 56 تەمەنی  لە   1933 ساڵی  وەرگرتووە. 

ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كردووە.
 Theophile de 23- سیۆفیل دی دوندر
Donder، زانایەكی بیركاریی به لجیكییە، 
ساڵی 1872 لەدایك بووە، به وه  ناوبانگی 
ده رکرد که  له  ساڵی 1923دا، توانی دەقی 
بۆ چەند كارلێكێكی كیمیایی  بیركاریانە 
 85 تەمەنی  لە   1957 ساڵی  دابڕێژێت، 

ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كردووە.

 Erwin ش��رۆدی��ن��گ��ه ر  ئ��ی��روی��ن   -24
فیزیایی  زانایەكی   ،Shrodenger
بووە،  لەدایك   1887 ساڵی  نه مساوییە، 
ساڵی 1961 ماڵئاوایی لە ژیان كردووە. به  
به شداریکردنه کانی له  میکانیکای کوانته مدا 
ناسراوه . به  تایبه تی به  دانانی »هاوكێشەی 
ساڵی  لە  هۆیه وه   به   كە  شرۆدینگەر«، 
1933دا خەاڵتی نۆبڵی لە فیزیادا وه رگرت. 
بیرکارییه کانی  بڕه   له وه ی که   ئه مه  جگه  
ڕه فتاری  چۆنێتیی  نیشاندانی  بۆ  داڕشت 

ئه له کترۆنه کان له  پێكهاتەی گەردیلەدا.
  JULES 25- یولیوس ئیمیل ڤێرشافێلت
زانایەكی   ،Emile Vershafelt
و  بووە  لەدایك   1870 ساڵی  به لجیكییە. 
ساڵی 1955 لە تەمەنی 85 ساڵیدا ماڵئاوایی 
لە ژیان كردووە. ئه میش یەكێك بووە لە 
سەردەمی  لە  فیزیا  زانایانی  بەناوبانگترین 

خۆیدا.
 Wolfgang پاولی  ڤۆلڤگانگ   -26
Pauli، زانایەكی نه مساوییە. ساڵی 1900 
لەدایك بووە، ساڵی 1958 لە تەمەنی 58 
ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كردووە. زانایەكی  
خۆیدا.  سەردەمی  لە  ب��ووە  بەناوبانگ 
خەاڵتی نۆبڵی لە فیزیادا لە ساڵی 1945دا 
وەرگرتووە، بەشداربوویەكی كارا بووە لە 

پەرەپێدانی بیردۆزی كوانته مدا.
 Werner هایزنبێرگ  ڤێرنێر   -27
ئەڵمانییە،  زانایەكی   ،Heisenberg
ساڵی 1901 لەدایك بووە. ساڵی 1976 لە 
 1932 ساڵی  مردووه .  ساڵیدا   75 تەمەنی 
وەرگرتووە.  فیزیادا   لە  نۆبڵی  خەاڵتی 

سەرەتاكانی فیزیای نوێی دۆزیوەتەوە كە 
بریتییه له دڵنیانەبوون. ساڵی 1927 باڵوی 
كردووه تەوە. گرنگییه کی زۆریشی داوه  به  
تاقیکارییه  تاقیگه ییه کانی ڕەوشتی تیشكی 

گاما.
 RALPH ڤاولەر  ه��اوارد  ڕال��ف   -28
ساڵی  به ریتانییە،  زانایەكی   ،Howard
1889 لەدایك بووە، ساڵی 1944 لە تەمەنی 
ك��ردووە.  ژی��ان  لە  ماڵئاوای  ساڵیدا   55
فیزیای  له   ب��ووه   وری��ا  زۆر  زانایەكی 

گه ردوونزانیدا.
 Leon بریلیون  نیكۆالس  لیون   -29
Brillouin، زانایەكی گەورەی فەڕەنسییە 
ساڵی 1889 لەدایك بووە و ساڵی 1969 لە 
تەمەنی 80 ساڵیدا مردووە، لە بنەماڵه یەكە 
فیزیایان  زانستی  ن��ه وه   دوای  ن��ه وه   كە 
وه ک میرات بۆ ماوەته وە. یەكێك بووە لە 
بەناوبانگترین  زانایانی فیزیای ناوەڕاستی 

سەدەی ڕابردوو.

و:حەمەعەلیمەعروف
شارەزایفیزیا

سهرچاوەیبابهتەکەیمیچۆکاکۆ:
http://www.ar-universe.com/
scientific_articles
سهرچاوەیبابهتیئەوزانایانەی

ڕێڕەویمێژوویانگۆڕی:
http://academy.neroo.
net/?p=1138

ئەوزانایانەیڕێڕەویمێژوویانگۆڕی
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شتێك،  هەموو  پێش  سەرەتاو 
پێوستە كورتە باسێك لەسەر هەسارەكان 
مەبەستمان  بكەینەوە  ڕوونی  و  بكەین 
زەمینییەكان و هەسارە  لە هەسارە  چییە 
کۆمه ڵه ی  هەسارەكانی  گازییەكان. 
كە  ئاسمانیانەن  ت��ەن��ە  ئ��ەو  خ���ۆرن 
دیاریكراوی  خولگەی  لە  هەریەكەیان 
بە  ئاڕاستەیه ک  بە  و  خۆیدا  هێلکه یی 
دەوری خۆردا دەخولێنەوە، و ژمارەیان 

نۆ هەسارەیە.
لە بەشێكی زۆری سەرچاوە زانستییەكاندا 
دوایه مین هەسارە كە پلۆتۆیە بە هەسارە 
چەند  نەبوونی  لەبەر  ئه ویش  دانانرێ، 
خه سڵه تێكی هەسارەیی تیایدا، لەوانەش؛ 

ناجێگیریی خولگەكەی.
دوو  بەسەر  دەبن  دابەش  هەسارانە  ئەم 
كۆمەڵەی سەرەكیدا؛ هەسارە زەمینییەكان 
یان  زەوی  هه ساره ی  )هاوشێوەكانی 
گازییەكان  هەسارە  و  وشكاویەكان( 
هاوشێوەكانی  ی��ان  )جۆڤیانییەكان 

هه ساره ی موشتەری(.
دەتوانرێ بە شێوەیەكی دیکه ش ناوببرێن، 
نزیكترن  زەمینییەكان  هەسارە  چونكە 
هەسارە  دەوت���رێ  پێیان  خ���ۆرەوە  لە 
گازییەكان،  هەسارە  و  ناوەكیيەكان، 

چونكە لە خۆرەوە دوورترن زۆرجار بە 
هەسارە دەرەكیيەكان ناودەبرێن. 

هەسارانەن  ئەو  زەمینییەكان  هەسارە 
لە  پێکدێن  و  زەوی��ن  هاوشێوەی  كە 
زەوی  و  زوهرە  و  عەتارد  لە  هەریەك 
ئەو  گازیيەكان-یش  هەسارە  مەریخ.  و 
تاڕادەیەكی  كە  لەخۆدەگرێ  هەسارانە 
هەریەك  و  موشتەرین  هاوشێوەی  زۆر 
كەیوان  و  موشتەری  هەسارەكانی  لە 
دەگرێ،  لەخۆ  نیبتۆن  و  ئۆرانۆس  و 
لەم  كام  هیچ  لە  پلۆتۆ  که   لەكاتێكدا 

دوو گرووپەدا ئەژمار نەكراوە. 
ئەم دوو گروپە  وتمان  پێشه وه   لە  وەك 
لە زۆر ڕووەوە لە یەكدی جیاوازن كە 
جیاوازیيانە  لەو  هەندێك  خ��وارەوە  لە 
دەخرێنەڕوو. دیارترین جیاوازی لەنێوان 
بەدی  ڕوونی  بە  كە  گروپەدا  دوو  ئەم 
قەبارەوە،  ڕووی  لە  جیاوازیيانە  دەكرێ 
بە شێوەیەك قەبارەی هەسارە گازیيەكان 
لە  گەورەترە  زۆر  زۆر،  ڕادەیەكی  بە 
قەبارەی هەسارە زەمینییەكان. بۆ نموونە 
و  زەوی  ه��ەس��ارەی  ه���ەردوو  تیرەی 
هەسارەن  گەورەترین  دوو  كە  زوهرە 
لەنێو هەسارە زەمینیيەكاندا پێكەوە تەنيا 
چواریەكی تیرەی هەسارەی نیبتۆن دەبێت 
كە هەسارەیەكی گازییە. هەروەك چۆن 

حەڤدەی  لەسەر  یەك  بارستایيەكەشیان 
وشەی  زۆرجار  بۆیە  نیبتۆنە.  بارستایی 
بە  بەرامبەر  بەكاردێت  )زەبەالحەكان( 

هەسارە گازییه كان. 
ئ��ەگ��ەر ب��پ��رس��رێ ب��ۆچ��ی ق��ەب��ارەی 
هەسارە  قەبارەی  لە  گازیيەكان  هەسارە 
گوێرەی  بە  گ��ەورەت��رە؟  زەمینیيەكان 
تەمە بیردۆز، هەسارەكان لە پەپكەیەكی 
لە  پێكهاتبوو  كە  دروستبوون  خوالو 
دووكەڵ و گاز و دەوری خۆری دابوو، 
و  ڕەقەكان  پارچە  پێكدادانی  بە  بۆیە 
دروستبوونی  پڕۆسەی  بەریەككەوتنیان 
لەو  بەاڵم  پێكرد،  دەستی  هەسارەكان 
كاتەدا پلەی گەرمیی ناوەكی  و سیستەمی 
بە  بەرزبوو،  زۆر  ڕادەیەكی  تا  خۆر 
كانزا  و  فلزەكان  تەنيا  كە  شێوەیەك 
دەنكۆڵەی  دەیانتوانی  سیلیكاتییەكان 
ڕەق دروست بكەن و بە هۆی ئەو پلە 
گەرمییە بەرزەوە لە نزیكی خۆر بۆیە هیچ 
ڕێگەیەك نەبوو بۆ پێكهاتنی سەهۆڵی ئاو 
میسان.  گازی  و  كاربۆن  ئۆكسیدی  و 
هه ربۆیە هەسارە خاکیيەكان كە نزیكترن 
ماددانە  لەو  بنچینەدا  لە  خ��ۆرەوە  لە 
دروستبوون كە پلەی توانەوەی بەرزیان 
تەمی  كە  م��اددان��ەب��وون  ئ��ەو  و  هەیە 

بۆچیهەسارەگازییەكان
لەهەسارەزەمینییەكانگەورەترن؟
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خۆریان پێكهێنابوو.
بە پێچەوانەوە ناوچە دوورەكانی سیستەمی 
لەوێ  گازیيەكان  ه��ەس��ارە  كە  خ��ۆر 
ناوچەكە  گەرمی  پلەی  دروستبوون، 
گونجاوبووە  كە  شێوەیەك  بە  نزمتربووە 
ئاو و ماددەكانی  پێكهێنانی سەهۆڵی  بۆ 
دیکه  كە بە هۆی پلەی گەرمی بەرزەوە 
نزیك  زەمینیيەكانی  هەسارە  لە  نەدەكرا 
خۆردا پێك بێن. واتا هەسارە گازیيەكان 
بڕێكی  ڕەق��ەك��ان  پ��ارچ��ە  س����ەرەڕای 
بۆیە  پێكهاته یاندایه،  له   بەفر  لە  زۆریش 
قەبارەیان  بەڕادەیەك  گازیيەكان  هەسارە 
گەورەبووە كە لە توانایاندایه پارێزگاری 
لە سووكترین گازەكانی وەك هایدرۆجین 
ئەم  بده نه وه .  گلیان  و  بكەن  هیلیۆم  و 
گەورەبووندا  لە  ب���ەردەوام  هەسارانە 
و  گ��ه وره   هەسارەی  بە  بوون  تا  بوون 
زەبەالح. واتا هەسارە گازییەكان بەرگە 
هەیە  گه وره یان  و  ئەستور  هەوایەكی 
كە لە هایدرۆجین و هیلیۆم و میسان و 
ئامۆنیا پێكهاتووە، بە پێچەوانەوە هەسارە 
که   زەوی،  نێوانیشیاندا  لە  زەمینیيەكان 
ئه گه ر به رگه هەواشیان هه بێت ئەوا بەرگە 
ئەمەش  هەوایەكی الوازیان هەیە. هۆی 
توانایی  كە  ئ��ەوەی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
بەرگە  لە  پارێزگاری  بۆ  هەسارەكان 
هەواكەی پشت دەبەستێ بە بارستایی و 

به پلەی گەرمی هەسارەكە.
خێراییههاڵتنلهههساره 

Escape velocity
هەر  ل��ە  بیەوێت  گ��ازێ��ك  ب��ڕە  ه��ەر 
هەسارەیەك هەڵبێت، پێویستە خێراییەكی 
خێرایی  دەوت��رێ��ت  پێی  ك��ە  هەبێت 
لە  خێراییە  ئ��ەم  ب��ڕی  و  هەڵهاتن، 
دیکه   هەسارەیەكی  بۆ  هەسارەیەكەوە 
هەڵهاتن  خێرایی  نموونە  بۆ  دەگۆڕرێ، 
لە  11كم  دەگاتە  زەوی  هەسارەی  لە 
بە  ماددەیەك،  هەر  بۆیە  چركەیەكدا، 
بتوانێت  ئ��ەوەی  بۆ  موشەكەكانیشەوە 
دەربازی  زەوی  كێشكردنی  هێزی  لە 
پێویستە  ئاسمان  بۆشایی  ب��ەرەو  ببێت 

خێراییه که ی بگاتە ئەو ڕاده یە.
ه��ەس��ارە  ل��ه  ه��ه اڵت��ن  تایبه تمه ندیی 
گازیيەكان زیاتره  و ده که وێته نێوان 21 
ئەو  بە هۆی  لە چركەیەكدا،  تا 60كم 

و  هه یانه  که   زۆرەی  كێشكردنە  هێزی 
ئەم بڕە خێراییەش زۆر گەورەترە لە بڕی 
زەمینیيەكان.  هەسارە  هه اڵتنی  خێرایی 
گازەكان  ئەستەمە  زۆر  شێوەیە  ب��ەم 
بتوانن لە هێزی كێشكردنی ئەم هەسارانە 
ببێ و هه مان کات جووڵەی  دەربازیان 
گازەكان بەندە لەسەر پلەی گەرمییان و 
بە هۆی ئەوەی پلەی گەرمیی لە هەسارە 
گازەكان  نزمە،  زیاتر  گازیيەكاندا 
ناتوانن  گازیش  سوكترین  تەنانەت 
لە  هەڵهاتن  بۆ  پێویست  خێرایی  بگه نە 

هەسارەكە.
بە پێچەوانەوە تەنێكی وەك مانگی زەوی، 
و  هەیە  دیاریكراوی  گەرمییەكی  كە 
زۆر  ڕووەكەی  سەر  كێشكردنی  هێزی 
كەمە و ناتوانێ بەرگری بکات لە بەرگە 
مانایەكی  بە  بیهێڵێته وه .  و  هەواكەی 
لە  بەرگری  ناتوانێت  ته نانه ت  دیکه  
قورسترین گازەكانی وەك دوانۆكسیدی 
بۆیە  بكات،  ڕادۆن-ی���ش  و  كاربۆن 
هەوایەكی  بەرگە  هیچ  خاوەنی  مانگ 
هەسارە  ب��ەاڵم  نیيە،  خۆی  بە  تایبەت 
زەوی  وەك  گەورەكانی  قەبارە  زەمینیيە 
و زوهرە و مەریخ، لە توانایاندایە چەند 
دوانۆكسیدی  وەك  قورسی  گازێكی 
و  بده نه وه    گل  خۆیان  لەالی  كاربۆن 
بهێڵێتەوە، که چی ئەم گازە تەنيا بڕێكی 
كەم لە بەرگە هەوای ئەم هەسارانە پێك 

دەهێنێت.
پێكهاتەی  و  چڕی  ڕووی  لە  هەروەها 
كیمیایشەوە  ئەم دوو گرووپە هه ساره یه  
هەسارە  چڕییەوە  ڕووی  لە  جیاوازن، 
خاکییەكان چڕترن، لەبەرئەوەی هەسارە 
لە بنەڕەتدا لە بەرد و ماددە كانزاییەكان 
پێكهاتوون لەگەڵ بڕێكی كەم لە گاز و 
بڕێكی كەمیش لە سەهۆڵ، بە پێچەوانەوە 
هەسارە گازیيەكان بڕێكی ئێجگار زۆر لە 
گازەكان لە پێكهاتەیاندایە كە بە زۆری 
لەگەڵ  هیلیۆمە  و  هایدرۆجین  گازی 
نموونە  بۆ  سەهۆڵ،  لە  زۆریش  بڕێكی 
تێکڕای چڕیی هەسارە زەمینییەكان پێنج 
ئەوەندەی چڕی ئاو دەبێت، لە كاتێكدا 
تەنيا  گازییەكان  هەسارە  چڕی  تێکڕای 
ته نیا ئه وه نده  و نیوی چڕی ئاو دەبێت. 
كەیوان  ه��ەس��ارەی  چ��ڕی  نموونە  بۆ 
0.7ی  تەنيا  گازییە  هەسارەیەكی  كە 
ئەوەیە  مانای  ئەمەش  ئاودەبێت،  چڕی 

دەفرێكی  بخەینە  هەسارەیە  ئەم  ئەگەر 
گەورەی پڕ ئاوەوە ئەوا هەسارەكە سەر 
ئاو دەكەوێت و ئەم جیاوازیيە زۆرە لە 
چڕی نێوانیان دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازییان 

لە پێكهاتەی كیمیاییاندا.
ڕووی��ەك��ی  ل��ە چەند  ه��ه س��اران��ه  ئ��ه م 
خێرایی  وه ک  ج��ی��اوازن  دی��ک��ەش��ه وە 
خ��والن��ەوە و م���اوەی ت��ەواوك��ردن��ی 
نموونە  بۆ  خ��ۆردا.  دەوری  بە  خولێک 
 47.5 خێرایی  بە  خاکییه  كە  عەتارد 
خۆردا  دەوری  بە  چركەیەكدا  لە  كم 
پێویستە  ڕۆژی   88 و  دەخولێتەوە 
دەوری  بە  خولێک  ت��ەواوك��ردن��ی  بۆ 
نیبتۆن كە  هەسارەی  لەكاتێكدا  خۆردا. 
 5.3 خێرایی   بە  گازییە  هەسارەیەكی 
خۆردا  دەوری  بە  چركەیەكدا  لە  كم 
دەخولێتەوە و پێویستی بە 165 ساڵە بۆ 
تەواوكردن خولێک بە دەوری خۆردا. لە 
هەمان كاتدا زەوی بە خێرایی 29.8 كم 
پێویستی  و  دەخولێتەوە  چركەیەكدا  لە 
بە 365 و شه ش سه عاتی ته واو هه یه بۆ 

تەواوكردنی خولێک بەدەوری خۆردا.
ئەگەر لە ژمارەی پاشكۆكانیش بڕوانین 
گازیيەكان  هەسارە  كە  دەبینین  ئ��ەوا 
بۆ  بەركەوتووە،  گەورەتریان  پشكی 
نموونە دوو لە هەسارە زەمینیيەكان كە 
پاشكۆیەكیان  هیچ  زوهرەن  و  عەتارد 
كە  نەبێت  مەریخ  و  زەوی  تەنيا  نیيە 
مەریخ دوو  هەیە و  مانگی  یەك  زەوی 
لە كاتێكدا موشتەری كە  هه یه .  مانگی 
هەسارەیەكی گازییە 63 مانگی هەیە و 
 34 خاوەنی  كەیوانیش  شێوە  بەهەمان 

دانەیە.
پاشکۆ: مه به ست مانگه 

                                                                
و:شیروانئیبراهیم

سەرچاوە:
الشمسیة  المجموعة  جیولوجیا  كتێبی 
سائر  دون  االرض  علی  حیاة  لماذا   :

كواكب التسعة؟
تالیف : عبدالجلیل عبدالحمید الهویدی 

– القاهرة
العلوم  سلسلة   .  2010 االس��رة  )مكتبة 

التكنولوجیة(
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فیزیایی  زانایەكی  ف��ارادای  مایكل 
كیمیایی ئینگلیزییە. یەكێكە لەو كەسانەی 
لە بواری كارۆموگناتیسی و كارۆكیمیاییدا 
ڕێگەی  لە  ف���ارادای  ك���ردووە.  ک��اری 
بواری  سەلماندی  تاقیكردنەوەكەیەوە 
كانزاییدایە  گەیەنەرێكی  لە  موگناتیسی 
تەزوویەكی  كە  كاتێك  دەبێت،  پەیدا 
ب��ڕوات.  پێدا  ب��ەردەوام��ی  ك��ارەب��ای��ی 
كارۆموگناتیسی  بنچینەكانی  بەمەش 
دەلێنی  موگنەكاری  ت��ی��ۆری  و  دان��ا 
شیكردنەوەی  یاساكانی  و  موگناتیسی 
وتی  بوو  ئەویش  هەر  دان��ا.  كارەبایی 
تیشكی  سەر  كاردەكاتە  موگناتیس  كە 
نێو  پەیوەندی  بنچینەكانی  و  ڕووناكی 
ئەو دوو دیاردەیەی دانا. داهێنانی دەزگا 
فاراداییەوە  لەالیەن  كارۆموگناتیسییەكان 
دەزگا  تەكنۆلۆژیای  بۆ  سەرەتایەك  بووە 
كارەباییەكان. بەمەش بووە یەكەم كەس 
بۆ  كردەیی  شتێكی  كردە  كارەبای  كە 

بەكارهێنانی تەكنۆلۆژیا.
یەكەم  كیمیایی،  زانایەكی  وەك  فارادای 

دۆزی��ی��ەوە.  بەنزینی  ك��ە  ب��وو  ك��ەس 
و  كرد  گاز  هایدراتی  بۆ  توێژینەوەی 
ناوی  داهێنا،  بەنزینی  سووتانی  ئامێری 
جەمسەری  دوو  و  دابەزێنەر  و  سەرخەر 
ئایۆنی داهێنا. وێڕای ئه وه ی که  فارادای 
زۆر بە كەمی وانەی بیركاری لە قوتابخانەدا 
خوێندووە، كەچی زانایەكی زۆر لێهاتوو 
مێژوودا.  لە  دانرا  زانا  مەزنترین  بە  بوو، 
نرخی  دەوڵەتیدا  نێو  یەكەی  سیستمی  لە 
بارگەگری بارگەرگر بە یەكەی فارادای 
بارگەیەك  كە   96.485C دەكاتە  كە 
یاسای  هەروەها  ئەلەكترۆنەكان.  لە  مۆلە 
فارادای بۆ كارۆموگنەكاری هەر بە ناوی 
دەڵێت:  یاساكە  دەقی  ناونراوە،  ئەوەوە 
كاتدا،  یەكەی  لە  موگناتیسی  »گۆڕانی 
هێزێكی كارەبایی گۆڕاو پەیدا دەكات«. 
پۆستی  ب��وو  ی��ەك��ەم ك��ەس  ف����ارادای 
 Fullerian professor of
پادشایەتی  دامەزراوەی  لە   chemistry
ف��ارادای  وەرگ��رت.  بەریتانیا  لە  م��ەزن 
كەسێكی ئیمانداری گاور بوو، ئەندامیش 

بوو لە كڵێسای ساندمتیان.
ژیانی

پایتەختی  لەندەن  لە  ف���ارادای  مایكل 
بووە،  لەدایك  1791دا  ساڵی  لە  بەریتانیا 
ئاسنگەر  باوكی  كە  هەژار  خێزانێكی  لە 
لە  ب��وو.  ئیرلەندی  ڕەچەڵەك  بە  و  بوو 
لە  وازی  س��ەرەت��ای��ی،  دووەم���ی  پۆلی 
قوتابخانە هێناوە و تەنیا فێری نووسین و 

ئیدی  بووە،  سەرەتایی  خوێندنەوەیەكی 
خۆی خۆی فێركردووە. لە تەمەنی چواردە 
دوكانێكی  لە  شاگردێك  وەك  ساڵیدا 
ك��ردووە.  ك��اری  كتێبدا  بەرگتێگرتنی 
حەوت ساڵ لەم كارەدا ماوەتەوە و لەو 
ماوەیەدا زۆر كتێبی خوێندۆتەوە لەوانەش 
ئیسحاق  كە  ئەقڵ«  »باشكردنی  كتێبی 
وات نووسیویەتی. زۆر بە پەرۆشەوە ئەو 
لەو  نووسەرەكە  كە  جێبەجێكرد  كارەی 
لێ  وای  ئەمەش  كردبوو،  باسی  كتێبەدا 
بەتایبەتی  بووێت  خۆش  زانستی  كرد 
باری  لە  »قسە  بواری كارەبادا. كتێبی  لە 
مارستەوە  جین  لەالیەن  كە  كیمیا«وە 
لەسەری  زۆری  كاریگەری  نووسراوە 

هەبوو.
كاتێك تەمەنی بووە بیست ساڵ، ئامادەی 
وانەكانی كیمیایی »همفری دافی« دەبوو 
هەروەها  پادشایەتیدا،  دام���ەزراوەی  لە 
»ج��ون  مامۆستا  وان��ەك��ان��ی  ئ��ام��ادەی 
وانەیەك  چەند  پاش  دەب��وو.  تاتۆم«یش 
كە  نارد  »همفری«  بۆ  كتێبێكی  فارادای 
كورتەی  پێكهاتبوو،  الپ��ەڕە   800 لە 
همفری  بوو.  تێدا  »همفری«ی  وانەكانی 
بە  شانازی  بوو،  بە دڵ  زۆر  ئەم كارەی 
لە  یەكێك  لە  كرد.  ف��ارادای��ەوە  مایكڵ 
تاقیكردنەوەكاندا كە همفری ئەنجامی دا 
ئەوەی  هۆی  بووە  و  دا  ڕووی  تەقینەوە 
بدات،  لەدەست  چاوێكی  و  پەنجە  دوو 
بۆیە ناردی بە دوای »مایكل فارادای«دا تا 

مایكل
فارادی

دڵنیاعەبدولاڵ
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ببێتە یاریدەدەری كەسیی خۆی.
كۆمەڵگای  چینایەتی  سیستمی  بەپێی 
پیاوێكی  بە  فارادای«  »مایكل  ئینگلیزی، 
ویستی  دافی  كاتێك  دانەدەنرا،  خانەدان 
بدات،  ئەنجام  ئ��ەوروپ��ادا  بە  گەشتێك 
بۆیە  نەڕۆیشت  لەگەڵیدا  نۆكەرەكەی 
بەرێت  خۆیدا  لەگەڵ  ف��ارادای  بڕیاریدا 
وەك یاریدەدەرێكی زانستی و نۆكەرێك 
لەوێ  و  پاریس  دەگاتە  تا  گەشتەدا  لەو 
فارادای  دەدۆزێتەوە.  دیكە  نۆكەرێكی 
لەو  نۆكەر  و  یاریدەدەر  ببێتە  بوو  ناچار 
خراپی  بە  زۆر  دافی  ژنەكەی  گەشتەدا. 
و  دەك��رد  ف��ارادای��دا  لەگەڵ  مامەڵەی 
نەیدەهێشت له گه ڵیاندا سواری عەرەبانەكە 
ببێت و لەگەڵ نۆكەرەكاندا نانی دەدایە. 
ئەم كارەش فارادای زۆر نیگەران دەكات 
لەندەن  بۆ  بگەڕێتەوە  دەدات  بڕیار  بۆیە 
وای  چونكە  بهێنێت.  زانست  لە  واز  و 
ئەو،  بۆ  نەهامەتییە  گەشتە  ئەو  دەزان��ی 
پێچەوانەوە سوودێكی گەورەی  بە  بەاڵم 
زۆر  كۆمەڵێكی  بە  چاوی  كاتێك  بینی 
لە  شت  زۆر  كە  ك��ەوت  زان��اك��ان  لە 

بیرۆكەكانیانەوە فێر بوو.

ژنهێنانی
مایكل فارادای لە 2 نیسانی 1821دا سارە 
بێرناردی هێنا، فارادای كەسێكی باش و 
خۆشەویست  وانەبێژێكی  بوو،  جوانپۆش 
بوو. هاوكات كەسێكی ساكاربوو حەزی 
لە ناوبانگی پارە و پۆستی زانستی نەبوو. 
سەرۆكی  پۆستی  و  ئەسپەوانی  نیشانەی 
ڕەت  بەریتانی  پادشایەتی  كۆمەڵەی 
كردەوە. ژیانێكی هاوسەریی بەختەوەری 

هەبوو، بەاڵم منداڵی نەبوو.

دەستكەوتەزانستییەكانی
1-كیمیا

یەكەم تاقیكردنەوە لە كیمیادا كە فارادای 
ی��اری��دەدەری  كە  كاتێك  دا  ئەنجامی 
تایبەتی  توێژینەوەیەكی  ب��وو،  داف��ی 
دا،  ئەنجام  كلۆرین  م��اددەی  دەرب��ارەی 
دوو جۆر كلۆریدی كاربۆنی دۆزییەوە، 
باڵوبوونەوەی  لەسەر  تاقیكردنەوەی 
دیاردەیەكە  ئەویش  دا،  ئەنجام  گازەكان 
ك��ە ج��ۆن دال��ت��ون ی��ەك��ەم ك��ەس بوو 
دۆزییەوە و هه ریه ک له  »تۆماس گراهام« 
و »جۆزێف لوسمنت« یەكەم كەس بوون 

كرد.  دیاردەیەیان  ئەو  گرنگی  تێبینی 
فارادای لە گۆڕینی هەندێك لە گازەكان 
هێنا.  بەدەست  سەركەوتنی  شلەدا  بۆ 

هه روه ها لە پارچە ئاسن-ی كۆڵییەوە.
دروس��ت  شووشەی  لە  جۆرێك  چەند 
كرد بۆ مەبەستی بەكارهێنانیان لە دەزگا 
مەزنی  زۆر  گرنگییەكی  بیناییەكاندا، 
بۆ  چونكە  م��ێ��ژووەوە،  لەالیەنی  هەبوو 
ڕووناكی  نێو  لە  پەیوەندی  دۆزینەوەی 
چونكە  هێنا،  بەكاری  موگناتیسیدا  و 
موگناتیس  لە  كە  شتە  یەكەم  شووشە 
بەرەو  لە جیاتی ئەوەی  دووردەكەوێتەوە 
موگناتیس كێش بێت. فارادای هەوڵی دا 
دابنێت.  كیمیا  زانستی  بۆ  یاسایەك  چەند 
ژووری سووتاندنی بە نزینی داهێنا كە بە 

سەرچاوەیەكی گەرمی دادەنرێت. 
ماددە  دۆزییەوە.  ئۆكسانەكانی  ژمارەی 
دۆزییەوە.  بەنزینی  وەك  كیمیاییەكانی 
بۆ  بگۆڕێت  گاز  گ��ازی  دۆخ��ی  توانی 
توانی  1820دا  ساڵی  لە  شلی.  دۆخ��ی 
 C2Cl4. كلۆرین  و  كاربۆن  ئاوێتەكانی 
C2Cl6 بدۆزێتەوە و چەند توێژینەوەیەكی 
ب��اڵو ك���ردەوە. هەروەها  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
هیدراتی  كلۆرینی  كیمیایی  پێكهاتەی 
ئه م  دافی  همفری  زانا  كە  زانی،  گازی 

مادده یه ی لە ساڵی 1810دا دۆزیبووەوە.
دی��اردەی  ب��وو  یەكەم ك��ەس  ف���ارادای 
دۆزییەوە.  فلزییەكان«ی  نانۆییە  »تەنۆلكە 
بیناییەكانی  خه سڵه ته   1847دا  ساڵی  لە 
جیاوازە  كە  دۆزییەوە  ئاڵتوونی  لیتەی 
بووە  ك��ارە  ئ��ەم  دیكە.  كانزاكانی  لە 
دەزگ��ا  تەكنۆلۆژیای  بۆ  س��ەرەت��ای��ەك 
فارادای  تاقیكردنەوەكانی  وردیلەكان. 

بوونە هۆی دۆزینەوەی ئەلەكترۆنەكان.

2-كارەبا
فارادای چاوی كەوتە سەر  ڕێكەوت  بە 
ڕاپۆرتێك دەربارەی كارەبا لە فەرهەنگی 
جێمس  كیمیایی  لەالیەن  كە  بەریتانیدا 
تایلەر-ەوە نوسرابوو، كە بە دوورودرێژی 
كارەباییەكەی  تاقیكردنەوە  وێنەوە  بە  و 
بۆیە  دەكاتەوە،  ڕوون  ڕاب��ردوو  سەدەی 
بڕیاری دا خودی خۆی ئەو تاقیكردنەوانە 
ئەنجام بداته وه  تا لە ڕاستی و دروستییان 
و  هێنا  الستیكی  تووڵێكی  بێت.  دڵنیا 
خشاندنی لە پانتۆڵەكەی پاشان لە كۆمەڵە 
كاغەزێكی وردی نزیك كردەوە سەیری 

كرد بە توڵە الستیكەكەوە دەنووسێن.
لە ساڵی 1810دا فارادای بووە ئەندام لە 
كۆمەڵەی شاری فەلسەفە كە تەمەنی لەو 
كاتەدا 19 ساڵ بوو، ئامادەی وانەكانی جۆن 
تاتۆم دەبوو لە بواری )كارەبا، بیناییەكان، 
گ��ەردوون��ن��اس��ی،  كیمیا،  جیۆلۆجی، 
ئەمەش  ك��ردای(دا.  و  تیۆری  میكانیكی 
مێشكی كردەوە و ئاسۆی ئەقڵی فراوانتر 
كرد. لە ساڵی 1813دا پاش هەوڵێكی زۆر 
فارادای توانی پیشەیەكی دەست بكەوێت 
وەك  بەریتانی  پادشایەتیی  پەیمانگای  لە 
ژوورێكی  و  تاقیگەدا  لە  یاریدەدەرێك 
سەرقاڵ  كاتەدا  لەو  بژی،  تێیدا  تا  درایە 
بوو بە زانستی كیمیاوە. لە ساڵی 1816دا 
فارادای یەكەم وتاری لە كیمیا لە گۆڤاری 
زانستیدا باڵوكردەوە، بەم شێوەیە بەردەوام 
بوو لە باڵوكردنەوەی وتارە زانستییەكانیدا 

و وتنەوەی وانەدا.
شیكاریدا  كیمیای  لە  1820دا  ساڵی  لە 
كاری كرد و زۆر تاقیكردنەوەی ئەنجام 
دا بۆ ئەو گازانەی لە هێلكەوە ده ردەچن 
كاتێك بۆ ماوەیەكی دیاریكراو دادەنرێ، 
پاش  گۆشت  لە  كۆمەڵێك  بۆ  هەروەها 
لە  هەندێك  دەكرێنەوە،  وشك  ئ��ەوەی 
كۆمپانیاكان داوای شیكاركردنی هەندێك 
نموونەیان لێ دەكرد. ساڵی 1824 كرا بە 
ئەندام لە پەیمانگای پادشایەتی بەریتانیدا.

تاقیكردنەوەكەیفارادایبۆ
شیكردنەوەیكارەبایی

فارادای كرداری شیكردنەوەی كارەبایی 
 Cu2So4 سۆدیۆم  كبریتاتی  ئاوێتەی  بۆ 
ناو  خستە  گیراوەیەی  ئەم  دا،  ئەنجام 
كەمۆڵەیەكی شووشەوە و دوو جەمسەری 
 )-( دابەزێنەر  و   )+( كارەبای، سەرخەر 
ئەمەی  تێبینی  كەمۆڵەكەوە،  ناو  خستە 

كرد.
لەسەر  مس  گەردیلەكانی  نیشتنی   -1

جەمسەری دابەزێنەر )-(.
جەمسەری  لەسەر  گۆگرد  نیشتنی   -2

سەرخەر )+(.
گیراوەكە  شینی  ڕەنگی  نەمانی   -3
و گ��ۆڕران��ی ڕەن��گ��ی گ��ی��راوەك��ە بۆ 

مەیلەوسوور.

دەرئەنجامەكان
گەردیلە،  كە  دەرك��ەوت  بۆی  ف��ارادای 
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موجەبی  ب��ارگ��ه ی  و  سالب  ب��ارگ��ەی 
تیۆرەكەی  پێچەوانەی  ئەمەش  تێدایە، 
داڵتۆنە كە دەڵێت: گەردیلە تۆپێكی ئارام 
بەاڵم  نییە،  تێدا  بارگەی  واتە  گرتووە، 
بارگە  گەردیلە  كە  سەلماندی  ف��ارادای 

جیاوازەكانی كارەبای تێدایە.

كارۆموگناتیسی
زانیاری  ف���ارادای  که  ئ��ه وه ی  وێ��ڕای 
كەچی  ب��وو،  كەم  بیركاری  دەرب��ارەی 
كەس هاوتای نەبوو لە فیزیای ئەزموونیدا. 
ف����ارادای ب��ە ك��ارك��ردن��ی ل��ە ب��واری 
یەكەم  ناسرابوو.  موگناتیسدا  و  كارەبا 
تاقیكردنەوەی دروستكردنی شانەیەك بوو 
و  كانزا  پارچە  لە حەوت  پێكهاتبوو  كە 
حەوت پەپكەی كاغەزی زینگ و شەش 
خوێیاوك.  بە  تەڕكراو  كاغەزی  پارچە 
شیكردنەوەی  بۆ  بەكارهێنا  شانەیەی  ئەم 

ئاوێتەی كبریتاتی سیمگنسیا.
زان��ای  1821دا  ساڵی  لە  ئ��ەوەی  پ��اش 
هانز  و  ئورستد  كیمیایی  و  فیزیایی 
كارۆموگناتیسیان  دی��اردەی  كریستین 
واستۆن  هیول  و  داف��ی  زان��ا  دۆزی��ی��ەوە. 
هەوڵیان دا مۆتۆرێكی كارەبایی دروست 
بكەن، بەاڵم سەركەوتوو نەبوون، فارادای 
پەیداكردنی  بۆ  دەزگ��ا  دوو  دا  هەوڵی 
دروست  كارۆموگناتیسی  خوالنەوەی 
لە  پێكهاتبوو  دەزگ��ای��ەك��ی��ان  ب��ك��ات، 
حەوزێكی شووشە كە جیوەی تێدابوو، و 
تەلێكی گەیەنەر و پارچە موگناتیسێكیش 
لەناو حەوزەكەدا بوو، تەلەكە بەسترابوو بە 
پاترییەكەوە، كاتێك كە تەزووی كارەبا لە 
پاترییەكەوە بە تەلەكەدا تێپەڕ دەبوو، ئەوا 
دەخوالیەوە...  موگناتیسەكەدا  دەوری  بە 
دەزگاكەی دیكە پێی دەوترێت مۆتۆڕی 
و  تاقیكردنەوە  ئ��ەم  ج��ەم��س��ەر،  ی��ەك 
دامەزراندنی  لە  كرد  بەشداری  داهێنانانە 

تەكنۆلۆژیای كارۆموگناتیسی نوێدا.
پاش دۆزینەوەی كارۆموگناتیسی لە ساڵی 
كارگەكەی  كارەكانی  فارادای  1821دا، 
تایبه تمه ندیی  دۆزینەوەی  بۆ  كرد  تەواو 
شارەزاییەكەی،  پەرەپێدانی  و  ماددەكان 
كارەبایی  شانەیەكی  1824دا  ساڵی  لە 
ئایا  لەوەی  لێكۆڵینەوە  بۆ  كرد  دروست 
تەزووی  دەتوانێت  موگناتیسی  ب��واری 
كارەبا بە تەلێكی گەیەنەردا تێپەڕ بكات، 
بەاڵم نەیتوانی ئەو پەیوەندییە بدۆزێتەوە، 

لە  موگناتیسی  و  ڕووناكی  ئ��ەوە  پاش 
بەاڵم  بەكارهێنا،  تاقیكردنەوەدا  هەمان 
هەر سەركەوتوو نەبوو. بۆ ماوەی حەوت 
سیفەتە  باشكردنی  بە  بوو  سەرقاڵ  ساڵ 

بیناییەكانی شووشەی قورسەوە.
لە ساڵی 1831دا پاش دوو ساڵ لە مردنی، 
مەزنی  تاقیكردنەوەی  زنجیرەیەك  دافی 
ئەنجامدا كارۆموگنەكاری  لە  دا،  ئەنجام 
هنری  جۆزیف  كە  وایە  بڕوا  دۆزییەوە، 
پێش  دۆزی��وەت��ەوە  خودموگنەكاری 
كارەكانی  مانگێك،  چەند  بە  ف��ارادای 
لەسەر  زانتدیدیتش كاریگەری  فرانسیكۆ 
سااڵنی  لەنێو  هەبووە  ف��ارادای  و  هنری 

1829-1830دا.
داهێنانە زانستیەكەی فارادای، پێك هاتبوو 
لەسەر  كە  جیاكراوە  كۆیلی  دوو  لە 
كاتێك  هەڵكرابوون،  ئاسن  ئەڵقەیەكی 
تێپەڕبوو،  بە كۆیلێكیاندا  كارەبا  تەزووی 
كۆیلەكەی  بە  موگنەكار  تەزوویەكی 
بە  تەزوو  كاتێك  واتە  تێپەڕبوو،  دیكەدا 
كارەبای  پاڵهێزی  تێپەڕبوو،  كۆیلێكیاندا 
دروستبوو،  دیكەیاندا  لەوی  موگنەكار 
موگنەكار،  ئاڵوگۆڕە  ناونرا  دیاردەیە  ئەم 
پەیمانگای  لە  ئێستاش  تا  دەزگایە  ئەم 

پادشایەتی لە بەریتانیا ماوەتەوە.
سەلماندی  فارادای  تاقیكردنەوانەی  ئەو 
كە گۆڕان لە بواری موگناتیسیدا بوارێكی 
پاشان  دەك���ات،  دروس���ت  ك��ارەب��ای 
هاوكێشەیەكی بیركاری بۆ ئەو پەیوەندییە 
بە  دان��را  ماكسوێڵەوە  جێمس  لەالیەن 
بووە  ئەمەش  فارادای،  یاسای  ناونیشانی 
یەكێك لە چوار هاوكێشەكەی ماكسوێل 

لە تیۆری بواری موگناتیسیدا.
بەكار  چەمكەی  ئەو  فارادای  دواییدا  لە 
كارەبای  داینەمۆی  دروستكردنی  بۆ  هێنا 
ساڵی  لە  به رهه مهێنه ر(.  سەرەتایی)کاره با 
تاقیكردنەوەی  زنجیرەیەك  1839دا 
لە  لێكۆڵینەوە  مەبەستی  بە  دا  ئەنجام 
كارەبای  ك��ارەب��ا.  سروشتی  و  چەمك 
بەكارهێنا  جواڵوی  كارەبای  و  ستاتیكی 
كێشكردنی  دی��اردەی  بەرهەمهێنانی  لە 
ش��ی��ك��ردن��ەوەی  و  كارۆموگناتیسی 
هتد... و  موگناتیس  و  كارۆموگناتیسی 
دا. بە پێچەوانەی ئەو باوەڕەی لەو كاتەدا 
باو بوو كە تیۆری تەزوو جۆر و بەشی 
جیاوازی هەیە، لە بەرامبەردا فارادای وای 
دانا كە ئەو تیۆرە ڕاست نییە، بەڵكو یەك 

جۆر تەزووی كارەبایی هەیە و جیاوازی 
لە بڕ و له  چڕیی )تەزوو و ڤۆڵت(دا دەبێتە 

هۆی ڕوودانی زۆر لە دیاردەكان.
پیشەییەكەیدا  ژیانە  كۆتایی  لە  فارادای 
كارۆموگناتیسییەكان  هێزە  كە  دانا  وای 
ئەم  بەاڵم  دەوروب��ەرەوە،  بۆشایی  دەچنە 
هاوڕێیەوە  زاناكانی  لەالیەن  بیرۆكەیە 
ڕاستی  تا  نەژیا  فارادای  كرایەوە،  ڕەت 
دانانەكەی ببینێت. ئەم چەمكەی فارادای 
بایەخێكی گەورەی پێ درا، كە دەڵێت: 
بارگاوییەكانەوە  تەنە  لە  بوار  »هێڵەكانی 
ئەمەش  دەردەچ��ن.  موگناتیسەوە  لە  و 
دەزگا  ب��واری  بە  پ��ەرەدان  هۆی  ب��ووە 
و  ئەندازیاریی  لە  كارۆمیكانیكیەكان 
سەدەی  كۆتاییەكانی  تا  دروستكردندا 

نۆزدەیەمی زایینی.
پەیمانگای پادشایەتی و خزمەتی گشتی

كیمیای  مامۆستای  ی��ەك��ەم  ف���ارادای 
لە  پادشایەتی  پەیمانگای  لە  بوو  فۆالری 
لەم  ژیانی  كۆتایی  تا  گه وره،  بەریتانیای 
ئەو  ڤۆلێر  مادجاك  مایەوە. جۆن  پۆستەدا 
لە  دامەزراند.  پەیمانگایەدا  لەو  پۆستەی 
ئەندامێك  وەك  ف��ارادای  1824دا  ساڵی 
هەڵبژێررا،  پادشایەتیدا  كۆمەڵگەی  لە 
بەڕێوەبەری  بە  كرا  1825دا  ساڵی  لە 
كارگەی تاقیگەكە، لە ساڵی 1833دا كرا 

بە مامۆستا لەو پەیمانگایەدا.
لە الیەكی دیكەوە فارادای بەردەوام بوو 
لە توێژینەوە زانستییەكانیدا لە بواری كیمیا 
و كارەبا و موگناتیسی لەو پەیمانگایەدا. 
تایبەتی و  پڕۆژە خزمەتگوزارییە  لە  زۆر 
حكومیەكانی بەریتانیای لەئەستۆ گرت و 
لەو  دەبوو.  پێوەیان سەرقاڵ  زۆر كاتیش 
تەقینەوەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  كارانەش: 
لە  زانستی  شایەتحاڵی  خەڵوز،  كانی 
شووشەی  دروستكردنی  دادگاكاندا، 

كوالێتی-بەرز.
لیل«دا  »چالیز  ل��ەگ��ەڵ   1846 ساڵی 
نووسی  درێ��ژی��ان  و  ورد  ڕاپۆرتێكی 
دەربارەی تەقینەوەیەكی ترسناك لە كانی 
ناوچەی  لە  هاسوێل  لە  موجزد  خەڵوزی 
 95 كوشتنی  هۆی  ببووە  که  دیرهام، 
توێكاری  دەربارەی  ڕاپۆرتەكە  كرێكار. 
ڕوونی  تیایدا  شەرعیدا،  پزیشكی  لە  بوو 
تەقینەوەكەی  خەڵوزەكە  كە  ك��ردەوە 
ڕاپۆرتەكە  شێوەیە  بەم  كردووە.  توندتر 
مەترسیی  لە  خەڵوزی  كانەكانی  خاوەنی 
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بەاڵم  ك��ردەوە،  ئاگادار  ته قینه وانه   ئەم 
فەرامۆشكردنی ئەو مەترسییە بۆماوەی 60 
ساڵ بووە هۆی ڕوودانی كارەساتی كانی 

سینجنید لە ساڵی 1913دا.
وەك زانایەكی تازە پێگەیشتوو و چاالك، 
ده دا  بایەخی  زۆر  دەركردبوو.  ناوبانگی 
پڕۆژەكانی  لە  كاتی  زۆر  دەریاوانی،  بە 
دامەزراندن  برد، وەك  بەسەر  بوارەدا  ئەم 
)منارە(  ڕووناکی  تاوه ری  ئیشپێكردنی  و 
و پاراستنی بنی كەشتییەكان لە داخوران. 
زانستی  ب��واری  لە  ف���ارادای  ه��ەروەه��ا 
بوو،  چ��االك  ئەندازیاریدا  و  ژینگەیی 
لێكۆڵینەوەی کرد لە پیسبوونی ژینگه به  
هۆی پیشەسازییه وه  لە دەریاچه ی قوڵنگ، 
هۆی  به   ه��ەوا  پیسبوونی  لە  ه��ه روه ه��ا 
دروستكردنی  له   فارادای  كارگەکانه وه . 
پ��ادش��ای��ەت��ی��دا  دەس���ەاڵت���ی  دراوی 
فارادای  دا   1855 ئابی  لە  ڕاوێژكاربوو، 
 The Times گۆڤاری  بۆ  نامەیەكی 
ڕووباری  پیسبوونی  بە  سەبارەت  نووسی 
كرد  بەشداری  1857دا  ساڵی  لە  تایمز. 
لە  نیشتمانی  پێشانگای  ڕێكخستنی  لە 
لەندەن، كە پالندانان و دامەزراندنی ئەو 

پێشانگایەی گرتە ئەستۆ.
بااڵی  دەستێكی  وانەوتنەوەشدا  بواری  لە 
پێشكەش  خزمەتی  ب��وارەدا  لەو  هەبوو، 
كرد، ساڵی 1854 لە پەیمانگای پادشایەتیدا 
پێش  و  1862دا  ساڵی  لە  وتەوە.  وانەی 
بۆچوونی  و  دید  قوتابخانەكان،  لیژنەی 
ب��واری  بە  س��ەب��ارەت  ڕاگەیاند  خ��ۆی 
پەروەردە و فێركردن لە بەریتانیا. فارادای 
زنجیرەیەك وانەی سەركەوتووی لە وانەی 
پەیمانگای  لە  گوتەوە  فیزیادا  و  كیمیا 
مێژووی  ناونیشانی  لەژێر  پادشایەتی 
كیمیایی مۆم لەنێوان سااڵنی 1860-1827 

نۆزدە جار ئەم وانەیەی وتەوە.

دوادواییهکانیژیانی
زانكۆی  1832دا،  ساڵی  تەمموزی  لە 
یاسای  لە  فەخری  دكتۆرای  ئۆكسفۆرد 
ماوەی  لە  ف��ارادای.  بەخشییە  مەدەنیدا 
ژنیانیدا نازناوی پیاوی خانەدان و پۆستی 
ڕەت  پادشایەتی  كۆمەڵەی  سەرۆكی 
كردەوە، لە ساڵی 1833دا وەك ئەندامێك 
ب��واری  لە  پادشایەتی  ئەكادیمیای  لە 
زانستیدا هەڵبژێرا، یەكێك بوو لە هەشت 
بۆ  فەڕەنسی  ئەكادیمیای  ئەندامەكەی 

زانست لە ساڵی 1844دا.
ساڵی 1848 شازادە كۆنسۆرت خانوویەكی 
لە گەڕەكی هاسون گۆڕەپانی هامیتۆن بە 
خۆڕایی دایە فارادای. لە ساڵی 1858 دا 

چووە ناوی و تا مردن لەوێدا مایەوە. 
تێبینی  داوای  بەریتانی  حكومەتی 
و ئ��ام��ۆژگ��اری ک��رد ل��ە ف����ارادای بۆ 
لە  تا  كیمیایی،  چەكی  دروستكردنی 
جەنگی كریمیان 1853-1856 دا بەكاری 
بهێنێت، به اڵم لەبەر هۆی ئەخالقی ڕەتی 

كردەوە.

خزمەتیكۆمەڵگا
هەینییەكی  هەموو  ئ��ێ��وارەی  ف���ارادای 
تەرخان كردبوو بۆ كۆبوونەوە زانستییەكان 
خوازیارانی  و  ه��ەژاران  فێركردنی  بۆ 
بە  زانستی  وان��ەی  ه��ەروەه��ا  زان��س��ت، 
كاتی  لە  تایبەتی  بە  دەوتەوە  مندااڵنیش 
پشووەكانیانیدا، پڕۆژەكە سەری گرت و 
ژمارەیەكی  زۆر منداڵ لە دەوری فارادای 
كۆبوونەوە و وانەكانی ئەویان بەدڵ بوو.

مردنوكۆتاییژیانی
حەفتا  گەیشتە  تەمەنی  ف��ارادای  كاتێك 
هۆی  بە  چوو،  تێك  تەندروستیی  ساڵ، 
بیرچوونەوە و چاوكزبوون و بێتوانایی لە 
ساڵی  لە  خۆی  وانەی  دوا  وێنەكێشاندا، 
1862دا گوتەوە. لە ساڵی 1867دا مایكڵ 
كۆچی  ساڵیدا   76 تەمەنی  لە  ف��ارادای 
پێناوی  لە  ژیانی  زۆرب��ەی  كرد.  دوایی 
زانستدا بردە سەر. لە ماوەی ژیانیدا چەند 
كە  كایەوە  هێنایە  نوێی  زاراوەی��ەك��ی 
وەك  دەهێنرێن،  بەكار  ئەمڕۆ  ڕۆژانی  تا 
ئەلەكترۆد  و  سالب(  )جەمسەری  كاسۆد 

)جەمسەری كارەبایی( و ئایۆن.

یادكردنەوەی
لە  پەیكەرێك  فارادایدا  مردنی  یادی  لە 
دەرەوەی  لە  لەندەن  لە  ساڤۆی  كۆشكی 
تەكنۆلۆژیا  و  ئەندازیاری  په یمانگای 
ب��ۆ ف���ارادای دروس���ت ك��را. ه��ەروەه��ا 
جارۆن  رون��ی  تەالرسازی  ئەندازیاری 
پەیكەرێكی لە لەندەن بۆ دروست كرد و 
لە ساڵی 1961 دا تەواو بوو، ئەم پەیكەرە 
لە نزیك شوێنی لەدایكبوونی فارادای لە 

نیونیجتۆن بتس دانرا.
لەندەن  لە  لە ولوس  باخچەیەك  هەروەها 

لە زانكۆی  بینایەك  ئەوەوە.  ناوی  بە  كرا 
كە  ئ��ەوەوە،  ناوی  بە  كرا  باشور  دۆڵی 
قوتابیانی بەشی ئەندازیاری كارەبای تێدا 
زانكۆی  لە  قاتی  پێنج  بینایەكی  دەژی، 
ئایدنبرگ بۆ زانست و ئەندازیاری كراوە 
كە  هۆڵێك  هەروەها  ئ��ەوەوە.  ن��اوی  بە 
دروست  بریتل  زانكۆی  لە  دواییە  بەم 
بینای بەشی ئەندازیاری لە زانكۆی  كرا. 
كراوە  وێستگەیەك  و  قوڵنگ  دەریاچه ی 
شەقامی  لە  زۆر  هه روه ها  ناوییەوە.  بە 
شارەكانی بەریتانیا و فەڕەنسا و ئەڵمانیا و 
كەنەدا و واڵتە یەكگرتووەكان كراوە بە 

ناوی ئەوەوە.
لە نێوان سااڵنی 1991 بۆ 2001 وێنەیەكی 
كاغەزی  پارەیەكی  سەر  خرایە  فارادای 
20 پاوه ندی ئیستەرلینی لە ڕێگەی بانکی 
وێنەكەدا  لە  بەریتانیاییه وە،  ناوه ندیی 
فارادای دەزگای میگاتیۆ-كارەبایی ڕوون 

دەكاتەوە.
ف��ارادای  خەاڵتی  پادشایەتی  كۆمەڵەی 

داهێناوە لە ساڵی 1986ەوە.
پۆستەكانی فارادای

كۆمەڵەی  لە  ئەندام  بە  كرا   1824 ساڵی 
پادشایەتی بەریتانی.

ساڵی 1825 كرا بە بەرێوەبەری كارگە.
ساڵی 1833 نازناوی )مامۆستای ڤالری لە 

كیمیا(دا وەرگرت.

سەرچاوەكان:
1-Michael Faradaay: 
Abiogaphy by L. Pearce 
Williams.
2- Michael Faraday: Father 
of Electronics by charles 
Ludwing.
3- Faraday: The life by James 
Hamilton.
4- popesco. Alexsandru. 
Walther tomas 2005.
5- Don Lancaster: 
understanying Faraday disk. 
Tech Musing, October 1997.
6- Gladstone. John Hall 1872.
7- Faraday chemical 
Manipulation Being 
instroduction to students in 
chemistry 1827.
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چەندین  مرۆڤایەتی  مێژووی 
كارەساتی بەخۆیەوە بینیوە ، چ سروشتی 
کاره ساتانه   له م  هه ندێک  مرۆیی.  چ  و 
كەسێكەوە  چەند  هەڵەی  ئەنجامی  لە 
بووە. له  ڕاستیدا ڕووداوی چێرنۆبڵ تەنیا 
مرۆڤایەتیدا،  مێژووی  لە  نییە  كارەسات 
وزەی  بەرهەمهێنانی  مێژووی  لە  بەڵكو 
مێژووی  ن��ەب��ووە.  وێنەی  ئەتۆمیشدا 

كارەساتی  سێ   ئەتۆمی،  پیشەسازی 
ئەتۆمیی بەخۆیەوە بینیوە ئەوانیش: 

 1979 ساڵی  الند  مایل  سری  یه که م: 
ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  له 
كوورەكان  بە  گ��ەورەی  زیانێكی  كە 
گەیاند، بەاڵم هیچ زیانێكی تەندروستی 

و ژینگەیی لێ نه که وته وه  
ئۆكراین  دووەم: چێرنۆبڵ ساڵی 1986، 
وێران  تەواو  كوورەكان  بەهۆیەوە  كە 
بوون و 31 كەسیش بەو هۆیەوە گیانیان 
كەوتنەوەی  سەرباری  ئەمە  لەدەستدا، 
تەندروستی  زیانی  و  گەورە  ئاگرێكی 
ئێستاش  تا  که  ژینگەیی  لێكەوته ی  و 

بەردەوامە.
ژاپۆن  2011ی  ساڵی  فۆكۆشیما  سێیەم؛ 
یەك  ب��ەدوای  یەك  ك��وورەی  سێ   كە 

قوربانیانی  ژمارەی  هەرچەندە  تەقینەوە، 
دەست  پەنجەكانی  بە  كارەساتە  ئەم 

دەژمێررێن
نزیكەی  پ��اش  چێرنۆبڵ  ك��ارەس��ات��ی 
وەك  ڕوودان��ی  لە  سەدەیەك  چارەكە 
دەكرێ  تەماشا  كارەسات  گەورەترین 
بینیوە  كە مێژووی مرۆڤایەتی بەخۆیەوە 
لە به کارهێنانی ئاشتیانه ی وزەی ئەتۆمدا، 
نیو  و  ملیۆن  دوو  نزیكەی  چونكە 
گرفتی  گیرۆدەی  بەوهۆیەوە  ئۆكرانی 
 80000 نزیكەی  و  بوون  تەندروستی 

كەسیش راستەوخۆ خانەنشین كران.
جا له به ر ئه وه ی هه ر یه ک له م کاره ساتانه  
هه رچه نده  کاریگه رن،  و  جه رگبڕ  زۆر 
ژم��اره وه   ڕووی  له   و  کاره ساتن  سێ 
که من، به اڵم پیشه سازیی ئه تۆمی، توانی 

چێرنۆبڵ كارەساتی
د.ئیبراهیمخەمیس
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گونجاو  شوێنی  و  ڕێ  هۆیانه وه   به  
بدۆزێته وه  و سیسته م و ئاماده کارییه کانی 
زۆر  شێوه یه کی  به   ئه تۆمی  سه ال مه تی 
کووره   بۆ  به تایبه ت  دابڕێژێته وه   جوان 
چ��اوه ڕوان  وا  که   داه��ات��وو  نوێکانی 
2030ه وه   دوای  سااڵنی  له   ده ک��رێ 
ڕێژییه  به رنامه   ئه م  به پێی  کوورانه  ئه م 
ئه م  بکرێن.  دروس��ت  سه المه تئامێزانه 
نه هێاڵنی  ڕووی  له   چ  نوێیانه  ک��ووره  
له   ه��ه روه ه��ا  سه المه تن،  تیشکدانه وه  
دروستنه کردنی چه کی  بۆ  دانان  سنوور 
ئه تۆمیشدا ڕۆڵی به رچاویان ده بێت، جگه 
کارپێکردنیان  و  تێچوون  که   ل��ه وه ی 
ئه تۆمیی  پاشه ڕۆی  و  ده وێت   که متری 
نیوه  ته مه نی ماوه  درێژتریان  لێوه  په یدا 

ده بێت.

كارەساتیئەتۆمیچێرنۆبڵ
ڕاپۆرتەكان  و  توێژینەوە  زۆرینەوەی 
ه��ۆك��اری ڕوودان����ی ك��ارەس��ات لە 
وێستگەی چێرنۆبڵ دەگێڕنەوە بۆ نەبوونی 
سەالمەتیی  ڕۆشنبیری  لە  تەواو  توانای 
یەكێتی  ئەتۆمی  پیشەسازی  لە  ئەتۆمی 
گروپی  ڕاپۆرتی  له   پێشوودا.  سۆڤیەتی 
  insag-1 نێودەوڵەتی  ڕاوێ��ژك��اری 
كوورەكانی  ئەتۆمی  سەالمەتی  لەبارەی 
دەستەی  ڕاپۆرتی  هه روه ها  چێرنۆبڵه وه  
ئه وه  هاتووه  كە هۆكاری  »ستیرنبێرگ« 
سەرەكی بریتییە لە جوان دیزاین نه کردنی 
بنەماكانی  بە  پابەندنەبون  و  كوورەكان 
ڕێوشوێنەكانی  و  ئەتۆمی  سەالمەتی 
ڕێنمایی  و  ك��وورەك��ان  كارپێكردنی 
دۆکۆمێنتکراوی پێویست بوونی نه بووه . 
بەم  پەیوەست  توێژینەوەكانی  زۆرینەی 
ئه و  که   ده ده ن  نیشان  ئ��ه وه   رووداوە 
ته قینه وه ی  وه ک  چێرنۆبل  ته قینه وه یه ی 

200 ته ن مادەی tnt وا بووە.
ب��ەرواری  هەینی  ڕۆژی  ئ��ێ��واره ی  لە 
كارپێكردنی  تیمی   ،1986 ئەپرێلی   26
کووره ی چوارەم لە وێستگەی چێرنۆبڵی 
كە  كارەبا،  بەرهەمهێنانی  بۆ  ئەتۆمی 
دەكەوێتە دووری 180 كم لە باكووری 
بڕیاریان  ئۆكراین،  واڵتی  كیفی  شاری 
دا بە تاقیكردنەوەی كوورەكە بۆ زانینی 
داتاکانی ساردکردنه وه  له  باری ناکاوی 
که   کووره یه کدا  هه ر  گه رمبوونی  له پڕ 
دۆخی  لە  ك��وورە  داخستنی  بێگومان 
ئاساییدا مانای ئەوە نییە كە بەرهەمهێنانی 

به ڵکو  تیایدا دەوەستێت،  وزەی گەرمی 
وزەی بەرهەمهاتوو لە دوای داخستنیش 
ی   %7 دەگاتە  به اڵم  ب��ه رده وام��ه،  هه ر 
پێویستە  بۆیە  خۆی،  ڕاستەقینەی  وزەی 
ک��رده ی  داخستنیش  دوای  ته نانه ت 
ساردکردنه وه ی كوورەکه  هه ر به رده وام 
بێت نه با گه رمبوون زیانێک به  کووره که  
تاقیكردنەوەیەکی  له   پێویسته  بگه یه نێت. 
كارەباپێدان  بڕینی  لەكاتی  واتا  ئاوهادا، 
سنوورێک  تەواوی  بە  وێستگەکه وە  لە 
لەم  ئامانجیش  دابنرێ.  ئاکامه کانی  بۆ 
شاراوەی  وزەی  زانینی  تاقیكردنەوەیە 
له   ده نوێنێت  خۆی  که   وێستگەکه یە 
فشاری هه ڵمی ئاوه که دا و سووڕاندنه وه ی 

په روانه ی تۆرباینه که  به  هه ڵمه که .  
له   ك��ارەب��ادا  وزەی  بەرهەمهێنانی  لە 
ساردكرنەوەی  ترومپای  كارپێكردنی 
كورت  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ك��وورەدا 
كە بە 45 چركە دادەنرێ، دوای بڕانی 
وزه ی كارەبایی لە تۆرباینه که وه ، سوود 
واتا  وەردەگ��ی��رێ.  س��اردک��ردن��ه وه   له  
سیستەمی  نەمانی  بۆ  هۆكارە  بڕینە  ئەم 
بەمەش  و  كوورەکه  ساردكردنەوەی 
دەكات  دروست  مەترسی  لە  شێوازێك 
ل��ەس��ەر ك��وورەك��ان ك��ە ڕه ن��گ��ه لەو 
باره دا  له م  ساردنەبووبێتنەوە.  ماوەیەدا 
سەرچاوەیەكی  دی��زڵ  جه نه ره یتۆری 
كارەبای  بەرهەمهێنانی  بۆ  ی��ەدەگ��ە 
ترومپاكانی  سوڕاندنه وه ی  بۆ  پێویست 
پێویستیان  زۆربەیان  كە  ساردكردنەوە، 
بە 15 چركە هەیە بۆ که وتنه گه ڕ و بۆ 
گەیشتن بە توانستی تەواویش، پێویستیان 

بە نزیكەی 60 – 75 چركە هەیە.
ساردكردنەوە   چێرنۆبڵ  وێستگەی  لە 
پەستێوراوه وه   س��اردی  ئ��اوی  بەهۆی 
دەبێت و هەر كوورەیەك 1600 كەناڵی 
و  هەیه   ساردکردنه وه ی  سەربەخۆی 
نزیكەی  بۆرییانه وه   لەو  هەریەكێك  لە 
28000 لیتر/سه عات ئاو بە پەستانی بەرز 

تێدەپەڕێت بە مەبەستی ساردكردنەوە.
بەڵكو  نییە،  نوێ   تاقیكردنەوەیە  ئەم 
تاقیكردنەوەی  چەندین  ل��ە  پێشتر 
لە  بەاڵم  بوون،  شكستخواردوو  دیکه دا 
الیەنەكانی  شكستخواردنێك  هەر  دوای 
له   تاقیكردنەوەكەیان چاک ده کرده وه  و 
قۆناغەكانی و له  چۆنێتیی جێبەجێكردن 

و چاره سه رکردنیدا.
چێرنۆبڵ  وێستگەی  ب��ەرێ��وەب��ەری 

گ��ەڕان��ەوەی��ەك��ی  هیچ  ب��ێ   ب��ڕی��اری��دا 
بێ  و  دیزاینەران  سەرۆكی  بۆ  ڕەسمی 
هاوكاریی بەرێوەبەری زانستیی بۆ راوێژ 
تاقیكردنەوەیە،  ئەم  پێكردنیان دەربارەی 
ئه نجام  دی��ک��ه  ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی��ەك��ی 
كاریگەریی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  بدات 
گۆڕرانی سەرچاوەی كارەبایی لە نێوان 
شێوه یه   به م  دەتوانین  وێستگەكاندا. 
پێویستەكانی  ڕێوشوێنە  یان  پڕۆتۆکۆل 

ئەم تاقیكردنەوەیە، كورت بكەینەوە:
لە  ك��وورە  توانای  1-كەمكردنەوەی 
مێگاوات   3200 راستەقینەی  بەهای 

گه رمی بۆ 700 مێگاوات گەرمی.
كارەباییه که  که  تۆرباینه  له   2-وازهێنان 
هه ڵمه که  ده یسوڕێنێته وه  تا داده به زێت بۆ 
 700 به رهه مهێنانی  دیاریکراوی  به های 

مێگاوات گه رمی.
و  ئ��او  هەڵمی  رێ���ڕەوی  3-داخستنی 

نه گه یشتنیان به  تۆرباینه کان.
به رهه مه   ئ��ه و  چه ندێتیی  4-زان��ی��ن��ی 
تۆرباینه که وه   له   هێشتا  که   کاره باییه ی 
توانستی  زان��ی��ن��ی  و  دێ��ت  ب��ه ره��ه م 
ساردكردنەوە،  ترومپاكانی  کارپێکردنی 
جه نه ره یتۆره  كارپێكردنی  پ��اش��ان 
كارەبای  بەرهەمهێنانی  بۆ  دیزڵەكان 

پێویست لەباری ناكاودا.
5-دوای ئه مانه  به  شێوه یه کی خێرا بڕینی 
ئه و کاره با به رهه مهاتووه ی له  تۆرباینه که وه  
له   کاره بایه ی که   به و  و گۆڕینی  دێت 
دێت  به رهه م  دیزڵیەكانه وه   جه نه ره یتۆره 

بۆ ساردکردنه وه .

كوورەكانیچێرنۆبڵ
زمانی  ب��ە   RBMK ك��ورت��ك��راوەی 
توانا  ئەتۆمیە  ك��وورە  وات��ە  ڕوس��ی، 
ك��وورە  لە  جۆرێكە  كە  ب��ەرزەك��ان، 
یۆرانیۆمی  دوانۆکسیدی  و  ئاوییەكان 
پیتراو وەك سووتەمەنی و گرافیت وەك 
هێمنكەرەوەی نیترۆنەكان به کارده هێنێت، 
ساردكردنەوەی  بۆ  ئاسایی  ئاوی  دواتر 
ئاوه که   هه ڵمی  هه مانکات  و  کووره که  
ده سوڕێنێته وه   تۆرباینه که   پ��ه روان��ه ی 
گه رمترین  له   دێت.  به رهه م  کاره با  و 
پیادا  ئاوه که ی  جێگه ی کووره که دا که  
دەگاتە 320  پله ی گه رمی  تێده په ڕێت، 

پلەی سەدی. 
وێستگەی  دووەمی  و  یەكەم  كوورەی 
داده نرێن،  یەكەم  نەوەی  به   چێرنۆبڵ، 
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بە  چ��وارەم  و  سێ یەم  ك��وورەی  بەاڵم 
نەوەی دووەم دادەنرێن. جا كوورەكان 
لە كۆمەڵێك بۆریی فشاربه رزی تاك تاك 
كۆگاكانی  گەیەنراونه ته   كە  پێكدێن 
لەگەڵ  ب��ەراوردی��ش  ب��ە  سوتەمەنی. 
دەكرێت  تێبینی  ئاسایی،  ئاویی  كوورە 
نییە  ئ��ەوە  ته نیا   RBMK ك���وورەی 
ئاوه کان  بۆرییه   كووره ی کۆکردنه وه ی 
پەستاوتوو  بۆرییەكی  بێت، چونکه هه ر 
لە كوورەی RBMK وەك ترومپایەكی 
ئاوی  ك���وورەی  لەناو  وای��ە  پەستۆك 

ئاساییدا. 
دیزاین كراوە  وەها   RBMK كوورەی 
كە پشت بە بۆری پەستاوتووی تاك تاک 
بتوانرێ  ئ��ەوەی  بۆ  ئه میش  ببەستێت، 
دەرهێنانی  و  داگرتن  و  چاککردن  له  
کووره که   په ستێنراودا  بۆرییه کی  هه ر 
یان  نه که وێت.  کار  له   و  دانه خرێت 
پیتراو  یۆرانیۆمی  زیادكردنی  کاتی  له  
دیسان  پاشه ڕۆ  و البردنی  بۆ کووره که  
پێویست به  وه ستاندنی کووره که  نه کات، 
باری  له   سووته مه نییه   گۆڕینی  ئه م  که  
هەفتەیەك  چەند  بە  پێویستی  ئاساییدا 
ئه م ڕێ  هەیە، گه ر  مانگێك  یان چەند 
هۆكاری  جا  ب��ه ر.  نه گیرێته   شوێنه   و 
لە   RBMK كوورانه  ئه م  دیزاینكردنی 
بووە  ئامانج  دوو  پێكانی  بۆ  بنەڕەتدا 
کار،  له   وه ستاندن  بێ  به   و  پێکه وه  
و  كارەبا  وزەی  به رهه مهێنانی  ئه وانیش 
بۆ  پێویست  ی  پلۆتۆنیۆم  بەرهەمهێنانی 

پیشەسازی چەكی ئەتۆمی.
بەراودكردنەدا  ئەم  لەچوارچێوەی  هەر 
كوورە   RBMK كوورەكانی  لەنێوان 
ک��ووره   دەبینین  س��اك��ارەك��ان  ئاوییە 
ئه تۆمییه ئاوییه ئاساییه کان ئاوی ئاسایی 
وەك ساردكەرەوە و هێواشکه ره وه ش بۆ 
بەاڵم  بەكاردێت،  نیوترۆنه کان  خێرایی 
بۆ  ڕەق  گرافیتی   RBMK ك��وورەی 
بۆ  ئاو  و  نیوترۆنه کان  هێواشکردنه وه ی 

ساردكردنەوە بەكاردەبات. 
واتا  کاربۆنه،  هه ر  گرافیت  بێگومان 
زان��راودا  ب��ه رزی  گه رمیی  پله یه کی  له  
هۆی  بووه   ئه مه ش  هه ر  ده گرێت،  گڕ 
و  چێرنۆبڵ  ک��ووره ک��ه ی  گڕگرتنی 
کارمه ندێکی  چه ند  کوژانه وه شیدا  له  

ئاگرکوژاندنه وه  گیانیان به خشی.
كوورەكانی  لە  ئاو  بوونی  له مالشه وه  

هه ڵمژینی  ب��ۆ  ه��ۆك��ارە    RBMK
كارلێكی  زیادبوونی  و  نیوترۆن  هەندێ  
ناوکیی دوای یه ک واتا سوود وەرگرتن 
و  پیتاندن  لە  دەرچ���وو  نیوترۆنی  لە 
لە   235 ئەتۆم  ناوكی  كەرتكردنی 
که  نوێ،  نیوترۆنی  بەرهەمهێنانه وه ی 
سەرباری وزەی به رهه مهاتوو له  کارلێکه  
له   هه یه   ڕۆڵ��ی  دووب���ارە  ناوکییه که  

کارلێکی ناوکیی دیکه .
بەهەڵمبوون  و  ئ��او  لەدەستدانی  وات��ا 
ل��ە ئ��ەن��ج��ام��ی ه���ەر ڕووداوێ�����ك لە 
بۆ  هۆكارە  RBMKدا  كوورەكانی 
كارلێكی  بۆ  تێر  نیوترۆنی  زیادبوونی 
زنجیرەیی دواتریش زیادبوونی گه رمیی 
به ره و  کارلێک  دیاردەیەش  ئەم  كوورە. 
یەكێكە  ئەمەش  سه رده خات،  زیادبوون 
چێرنۆبڵ،  كوره کانی  گرفتەكانی  لە 
بەرهەمهاتوی  ووزەی  جار  هەندێ   كە 
كوورەكان بێ توانستی کۆنترۆلکردنیان 
هه ر له  زیادبووندا ده بن ئه ویش به  هۆی 

نه مانی سیستمی ساردکردنه وه. 
دەك��رێ  تێبینی  دی��ک��ه وه   الیه کی  له  
كوورەكانی چێرنۆبڵ تۆكمە و سه المه ت 
و  گ��ەورە  دی���واری  هه بوونی  له   نین 
چ��واردەوری  بە  كۆنكرێتی  ئەستوری 
گەمارۆی  دەتوانێت  که   كوورەكاندا 
که   ب��دەن  ك��وورەک��ه   تەقینی  ئاکامی 
ڕێگری بکات له  ده رچوونه  ناو ژینگه . 

دی���واره   تۆکمه یی  ه��ۆی  ب��ه   ب���ه اڵم 
ئاوییه  کووره   ده وری  کۆنکرێتییه کانی 
ئاساییه کانی )سری مایل الند(ی ویالیەتە 
ته قینی  کاتێک  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی 
ناوەوە  لە  كوورەكە  دا،  ڕووی  کووره  
بە تەواوی وێران بوو، بەاڵم كاریگەری 

لەسەر دەرەوە دانه نا.
لە  بنچینەییانە  جیاوازییە  ل��ەم  جگە 
و  چێرنۆبڵ  كوورەكانی  دیزاینكردنی 
ئاوییە ساكارەكان، كارپێكردنی  كوورە 
وەك  واڵتانی  زۆرب��ەی  لە  كوورەكان 
و  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
ڕێنمایی  بە  پابەندن  كۆریا،  و  فەڕەنسا 
كوورەكانی  ب��ەاڵم  یاساكانه وه ،  به   و 
ناچێت  دیکه  كوورەكانی  لە   RBMK
لە ڕووی تەواوەتی سیستەمی سه المه تی 
ئاوییه   ک��ووره   له  ت��ه واوه   به شێکی  که 

ئاساییه کان.
ب��ەراوردك��ردن��ی  ب��ە  ل��ەم��ان��ەش  جگە 

  RWR بە كوورەی RBMK كوورەی
كرۆكی  زەح��م��ەت  ب��ە    BWR و 
كوورەكە كۆنترۆڵ دەكرێت هەرچەندە 
زۆر هۆی كۆنترۆڵكردنی پێویستی تێدایە. 
ك��وورەی  نێگەتیڤی  دووەم���ی  دی��وی 
RBMK كارلێكی دوای یه که له  کاتی 
ساردکردنه وه ،  تانای  که مبوونه وه ی 
كرۆكی  كۆنترۆڵكردنی  له ده ستدانی 
کارلێکی  زۆربوونی  پێیه  به م  ك��وورە. 
ناوکی هۆكاره بۆ زیاد به  هه ڵمبوونی ئاو 
و دواتریش دیسان زیادبوونی کارلێک له  
لە  سێیەم  نێگەتیڤی  الیەنی  کووره که دا. 
دیزاینی لولەی كۆنترۆڵكردنی كوورەی 
بەرزییه که ی  بە  بەراورد  بە  چێرنۆبڵدایه 
 7 ته نیا  که   ك��وورەک��ه وه   كرۆكی  له  
مەتر به رزه، چونکه مادده ی هەڵمژه ری 
دانراوه   بۆ  مەتر ی  تا  4.5  نیوترۆنه کان 
و دوای ئه وه  مادده ی دیکه ی تیا دانراوه 
جا  هەڵبمژێت.  نیترۆن  ناتوانێت  که  
کرۆکی  کۆنترۆڵکردنی  ئامێری  دانانی 
ئاو  ستوونی  به   پێویستی  ک��ووره ک��ه ، 
ئاوه که دا  ستوونه  شوێنی  له   که   هه یه  
مادده ی بێتوانا له  هه ڵمژینی نیوترۆنه کان 
دوای  کارلێکه   به مه ش  داده ن��رێ��ن��ه وه  
ڕوویه کی  ده ک���ات.  گه شه   یه که که  
سیستەمی  لە  بریتیە  نه رێنی،  دیکهی 
كرۆكی  ئ��اڵ��ۆزی  س��اردك��ردن��ەوەی 
س���اردک���ه ره وه   چونکه  ك���وورەك���ە، 
ڕه نگه  کوورکه   ناو  به کارهێنراوه که ی 
باره ماددییه که ی له ناو کرۆکدا بگۆڕرێ 
بۆ مادده ی دیکه  که  ناتوانێت چی دیکه 

ساردکه ره وه  بێت.

چیروویدا؟
نیسانی   25 رۆژی  1:06ی  سه عات  لە 
تیمی  دەستپێك،  لە  بەر  ڕۆژێك   1986
پاڵپشت  بڕیاریاندا  كوورە  كارپێكردنی 
دەست  تاقیكردنەوە  بەڕێنماییەكانی 
پلەی  به   پلە  نزمكردنەوەی  بە  بكەن 
راستەقینەی  بەهای  لە  ك��وورە  توانای 
به ره و  مێگاوات(   3200 )واتا  خۆیه وه  
تیایدا  دیاریکراو  توانایه کی  بۆ  خوار 
تاقیكردنەوەكە به  سه رکه وتوویی ئه نجام 
توانای  دەقیقە   3:47 سه عات  له   بدرێ، 
كوورە دابه زی بۆ 50%ی توانای خۆی، 
واتە نیوەی وزەی راستەقینە كە ده کاته 

1600 مێگاوات گەرمی.
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دیکه ی  وێستگه یه کی  ناکاو  له   به اڵم 
لەكار  ک��اره ب��ا  وزه ی  به رهه مهێنانی 
كەوت، بۆیه له  الیه ن ڕابەرانی كۆنترۆڵ 
داوایان  چێرنۆبڵه وه ،  كارەبای  تۆڕی  لە 
لێ کرا پله  به  پله  نزمكردنەوەی توانست 
ڕابگیرێت بۆ ئه وه ی به رهه مهێنانی کاره با 
ونبووه که  قه ره بوو بکرێته وه . بەڕێوەبەری 
لەسەر  رەزامەندی  چێرنۆبڵ،  وێستگەی 
ئەم داواكارییە پیشان دا و بە دواخستنی 
و  ئێواره یه   تاقیكرنەوەكە، چونکه کات 
هه میشه ش له  ئێواراندا داواكاری لەسەر 

وزە دەگاتە ترۆپك.
دوای چەند سەعاتێك و بە دیاریكراوی 
كۆنترۆڵی  ڕابه رانی   ،11:04 سه عات 
بەكرداری  پێداچونەوەیان  كارەبا  تۆڕی 
لەو  و  ک��رد  ك��وورەك��ان��دا  داخستنی 
ده وام��ی  ڕۆژ  ستافی  س��ەروب��ەن��دەدا 
شه و  ستافی  ب��وو  ت���ه واو  ئ��اس��ای��ی��ان 
نەبوونی  سەرباری  گرتنه وه .  شوێنیان 
بە  ئاگاداركردنەوە  بۆ  پێویست  كاتی 
شێوەیه کی تەواو بۆ بەدواداچونی هه موو 
تاقی  درا  بڕیار  کاره  جێبەجێكراوه کان، 
لە  بکرێته وه   پێ  ده س��ت  کردنه وه که 
ڕێگەی دابەزاندنی خێرای ئاستی وزەی 
كوورەكان بۆ 50%ی بەهای ڕاستەقینەیان 
و  گه رمی  700مێگاوات  بۆ  دوات��ر  و 
که وتنه   تاقیکردنه وه که،  ده ستپێکردنی 

سه عات 12:05 دوای نیوەشەو.
به اڵم كارپێكەری كوورەکه نەیتوانی له  
700مێگاوات دا ڕای بگرێ، ئه ویش به  
ده گوترێ  پێی  که   دیارده یه که وه   هۆی 
تواناکه   کووره ،  ناوکی  ژه هراویبوونی 
دیاردەیە  ئەم  500مێگاوات.  بۆ  دابه زی 
لە  ن��اس��راوە  سروشتیی  دی��اردەی��ەك��ی 
ئەنجامی  لە  كە  ئەتۆمیەكاندا  ك��وورە 
به رهه مهاتووی  مادده ی  تێكڕای  زۆری 
ده بێت.  دروس���ت  ك��زی��ن��ۆن-135ەوه  
هه ڵمژه ری  م��ادده ی��ه ک��ی  کزینۆنیش 
دابه شبوونی  ئاکامی  له   و  نیوترۆنه کانه  
په یدا  ک��ووره ک��ه دا  له ناو  یۆرانیۆمه وه  
ده بێت. به م هۆیه كارپێكەران بڕیاریاندا 
کووره که  بکوژێننه وه  به  تێکردنی لولەی 
بۆ  نیوترۆنه کان  هه ڵمژه ری  كۆنترۆڵی 
ناو كرۆكی كوورەکه  که  هه مان کات 
له و  و  دەبێت  داخراو  نیمچە  كوورەكە 
کاته دا وزه ی به رهه مهاتوو لێیه وه  ده گاته 
30 مێگاوات گەرمی یان تۆزێک كەمتر، 

بەاڵم كارپێكەری كوورە که ئەزموونی 
سنوردار بوو لە كارپێكردنی کووره که دا، 
هەوڵی دا توانای کووره که  بگه یه نێته وه  
به  700 مێگاوات. دووبارە بڕیار درایه وە 
به   ئه ویش  ك��ار،  بخەنەوه   ك��وورەك��ە 
تا  كۆنتڕۆڵ  لولەكانی  هه ڵکێشانەوەی 

زۆرترین لووله  لە كوورەکه دا.
700مێگا  به   بگەنه وه   نەیانتوانی  که چی 
واته که  بۆ ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكە و 
توانای كوورەکه  لە 200 مێگاوات زیاتر 
نەبوو. ئه میش به  هۆی زۆربوونی مادده ی 
کزینۆنه وه  که هەر نزمكرنەوەیەكی خێرا 
ژه هراویبوونی  بڕی  كوورەدا  وزەی  لە 
دیکه   چی  و  ده کات  زیاتر  کووره که  
كۆنتڕۆڵكردن  لولەکانی  كێشانەوەی 
له م  ویستراو.  توانای  به   نایگه یه نێته وه  
سەرجەم  و  نائارامە  كوورەکه   ب��اره دا 
کووره که   كۆنتڕۆڵكردنی  لولەكانی 
دیسان  ك���وورەک���ه ن،  دەرەوەی  ل��ە 
گڵۆپه   و  ڕێنماییه کان  گوێدانه   بێ 
ئاگادارکه ره وه کانی سیسته می سه المه تی 
کاته  ناکاوه کان، واتە هەموو ئاماژەكانی 
لە حاڵەتی  سیستەمی سه المه تیی كوورە 
درایەوە  بڕیار  که چی  بوون،  مەترسیدا 

تاقیكردنەوەكە ئەنجام بدرێ. 
زۆری نەبرد وزەی كوورە دایە زیادی، 
لە  نه کرێ.  كۆنتڕۆڵ  که   شێوەیەك  بە 
سەرۆكی  چركەدا   1:23:40 سه عات 
وه ستاندنی کووره که   بە  دا  بڕیاری  تیم 
لولەكانی  تەواوی  دانانه وه ی  ڕێگەی  لە 
كۆنترۆڵكردن بۆ ناو كرۆكی كوورەکه ، 
هەوڵدانەدا  ئەم  بەسەر  چركەیەك  چەند 
هەستیان  هەموان  لەناكاو  تێنەپەڕی 
بەریەككەوتنێكی  چەند  ڕوودان��ی  بە 
س��ه خ��ت ك��رد ل��ه ن��او ک���ووره ک���ه دا، 
كارپێكەری كوورە هەستی بەوە كردبوو 
پێشئەوەی لولەكانی كۆنتڕۆڵكردن بگه نه  
بۆیه  کرۆک،  ناگه نه   و  وه ستاون  کرۆک 
سیستەمی  لە  كارەبا  ته زووی  دا  هەوڵی 
بەاڵم  ببڕێت،  كۆنترۆڵكردنه کان  لولەی 
كێشیانەوە  قورسی  بەهۆی  لولەكان 
و  ك��وورەک��ه وه   خ���وارەوەی  كەوتنە 
چەند چركەیەكی دیکه تێپەڕی لەناكاو 
دەنگی تەقینەوەکان زیادی کرد و بووە 

هۆی وێرانكردنی كوورەکه .
هۆكارەسەرەكییەكانیڕووداوەكە

هاوتەریب  س��ەرەك��ی  بەشێوەیەكی 
سۆڤیەتی  پسپۆڕانی  بۆچوونی  لەگەڵ 
كردبوو  بەشدارییان  ئەوانەی  بەتایبەت 
لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  ڤییەنا  كۆبونەوەی  لە 
گومان  كارەساتە،  ئەم  هۆكارەكانی 
ده ب���رێ ك��ە ه��ۆك��اری ڕوودان���ی ئەم 
و  پێوەر  فەرامۆشكردنی  كارەساتە، 
تیمی  الیەن  لە  سەالمەتییە  ڕێوشوێنی 
چ��وارەم��ی  ك����وورەی  كارپێكردنی 
ئەم  دەبوو  که   چێرنۆبڵه وه ،  وێستگەی 

ڕێكارانەیان ئەنجام دابا:
بوونی  بەبێ   ك��وورە  *كارپێكردنی 

کارلێکی کۆبۆوه  و زیاد له  پێویست.
کاتی  لە  تاقیكردنەوە  *جێبەجێكردنی 
له و  دان��راوه  که   له وه ی  كەمتر  توانای 
توانایه ی که  ده بێت تاقیکردنه وه که ی تیا 

ئه نجام بدرێ.
پاراستنی  سیستمی  مه حکه مکردنی   *

كوورەکه.
ترومپاكانی  سەرجەم  *كارپێكردنی 

ساردكرنەوەی سەرەكیی كوورەکه .
سیستەمی  بڕینی  ناکاودا  حاڵه تی  *له  

. ECCS ساردكردنەوەی

ئەنجامەكانیڕووداوەكەوئەو
وانانەیسودیانلێدەبینین:

وێرانبونی  ه��ۆی  ب��ووە  ڕووداوە  ئ��ەم 
گیانلەدەستدانی  و  كوورەکه   ت��ه واوی 
ڕاستەوخۆ  که   له وه ی  جگه  كەس   59
ك��ەس   203 رووداوەك�������ە  دوای 
كاتێكی  دوای  و  نەخۆشخانە  گەیەنرانە 
28ی��ان  و  م��ردن  كەسییان   31 ك��ەم 
بەتیشك  زۆری��ان  بەركەوتنی  بەهۆی 
ئه وانه س  زۆری��ن��ه ی  م��ردن.  ئه وانیش 
نه خۆشخانه کان  بۆ  ده گوێزرانه وه   که  
تیمه کانی  و  ئاگرکوژاندنه وه   پیاوانی 
زۆرینه یان  ک��ه   ب��وون  ف��ری��اگ��وزاری 
به رکه وتنی  له سه ر  نه بوو  زانیارییان 
له وه ی 150هه زار  ناوکی. جگه   تیشکی 
دوور  خۆیان  ژیانی  ناوچه ی  له   که س 
خرانه وه  که  نزیک بوون له  کووره که وه ، 
که  به  پێی پێوه ره  دیاریکراوه کان زۆر له  
باری ئاسایی زیاتر به ر تیشک که وتبوون، 
که  به رزتر بوو له  سنووری دیاریکراوی 
 .ICRP نێونه ته وه یی به  پێی پێوه ره کانی
پێیان  ته ندروستی  به رپرسانی  بۆیه  هه ر 
نه خۆشیی  به   تووشبوون  تێکڕای  وایه 
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شێرپه نجه، 2% زیاد ده کات، به  تایبه ت 
له  به رکه وتووه کاندا. 

دەڵێن  ناڕەسمی  س��ەرچ��اوەی  هەندێ  
گیانلەدەستدانی زیاتر لە 2000 كەس بە 
هۆی تیشكه وه  لە ماوەی كەمتر لە چەند 
مانگ و ساڵێكدای لێ که وتۆته وه  و دواتر 
سەدان هەزار كەس بە پلەی جیاواز بەر 
تیشك كەوتوون و بەم هۆیەشەوە تووشی 
نەخۆشییەكانی شێرپەنجە و ئیفلیجی بوون 
تووشی  داهاتوودا  له   نه وه کانیشیان  و 
شێواوی ده بن. له  توێژینه وه یه کیشدا که  
داوه   ئه نجامی  یه کگرتووه کان  نه ته وه  
4000که سی  نزیکه ی  که   ده رک��ه وت 
به م  ڕووداوه که   دوای  سااڵنی  له   دیکه  

ڕووداوه  ده مرن. 
دیاره تیشکدانه کان بووه  هۆی پیسبوونی 
واڵتانی  به رفراوانی  ناوچه ی  ژینگه ی 
و  ئۆکرانیا  و  سپی  ڕووس��ی��ای  وه ک 
دیاریش  ده ره وه یشی.  و  خۆی  ڕووسیا 
مادده کانی  5%ی  له   زیاد  که   که وت 
به   تیشکاوه رن  زۆر  که   کووره که   ناو 
ده ره وه ی  په ڕینه   ته قینه وه که وه   هۆی 
کووره که وه ، چونکه کووره که  دیواری 
مه حکه می  و  ئه ستوور  کۆنکرێتیی 
مادده   له م  زۆرێک  ئیدی  نه بوو.  له ده ور 
غوباری  و  تۆز  به   تێکه ڵ  تیشکاوه رانه 
ناوچه کان بوون و به  هۆی گوزه ری با و 
ڕه شه باوه  بۆ شوێنانی دیکه  گوێزرانه وه . 
كە  دەریانخستوە  پزیشكیەكان  پشكنینە 
هیچ زیادەیەك لە شێرپەنجەی خوێن و هی 
پێنەكراوە  هەستی  هاواڵتیان  لەنێو  دیکه 
لەگەڵ ئەوەی پێشبینی ژمارەی گەورەتر 
حاڵەتی   4000 نزیكەی  بەاڵم  دەك��را، 
گالندی  شێرپەنجەی  بە  تووشبوون 
که   تۆماركراوه ،  مندااڵن  لەنێو  ده ره قی 
هه موویان چاره سه ر کران جگه له  نۆیان 

كە چارەنوسیان مردن بوو.
جێگەی  بووه تە  چێرنۆبڵ  رووداوی 
گفتوگۆی نێوان دوو گروپی ڕا جیاواز، 
ئەنجامەكانی  لە  زیادەڕەوی  گروپێكیان 
گەیشتوونەته  و  دەك��ات  كارەساتەكە 
وزەی  لە  وازهێنان  كە  ئەنجامەی  ئەو 
گرنگە،  و  پێویست  كارێكی  ئەتۆمی 
گ��روپ��ی دووەم��ی��ش دەی��ان��ەوێ  وەك 
و  بكەن  رووداوەك��ە  سەیری  واقیعێك 
بەهۆی ئەوەی ئەم ڕووداوەش وەك هەر 

ڕووداوێكی دیکه ی پیشەسازییە و وەك 
خوارەوەی  كەوتنە  گیانلەدەستدراوانی 
كەشتیەكی  نقومبونی  یان  فڕۆكەیەك، 
هۆی  نابنە  هیچیان  كە  تایتانیك،  وەك 

دووركەوتنەوە لە پیشەسازییەكانیان.

دەتوانیندهستکهوته
سوودبەخشەكانیڕووداوی

چێرنۆبڵ بەم شێوەیە كورت بكەینەوە:
بۆمبێكی  تەقینەوەی  بە  بەراورد  بە   -1
ئەتۆمی که توانای تەواوەتی تەقاندنەوەی 
هه یە  ی   TNT مادەی  تۆن  ملیۆن   10
تا  ئه تۆمی  تیشكدانەوەی  دوایدا  بە  كە 
مه ودای 400 كیلۆمەتر ده بێت و تۆز و 
دەیان  کوشنده که ی  تیشکاوه ره   غوباره  
دادەپۆشێت  دووج��ا  كیلۆمەتر  ه��ەزار 
دەخاتە  كەسیش  ملیۆنان  ژی��ان��ی  و 
چێرنۆبڵ  رووداوی  که چی  مەترسییەوە، 
ژمارەیەكی  گیانلەدەستدانی  هۆی  بووە 
وێستگەكە  كارمەندانی  لە  كەمتر  زۆر 
كە بەر تیشك كەوتبوون، دانیشتووانیش 
تیشكدانەوەی  رووب���ەڕووی  بەگشتی 

گه وره  و زیانبەخش نەبوونەوە.
ژمارەی  زۆریی  لێكۆڵینەوە  2-هەندێك 
نه خۆشییه کانی  بە  تووشبوو  كەسانی 
و  مندااڵن  نێوان  لە  دەره ق��ی  گالندی 
تیشكدانەوەی  بەهۆی  پێگەیشتواندا 
چێرنۆبڵ داده نێن، که  ڕه نگه تا ڕاده یه ک 
دانیشتوانیش  ژماره ی  نه بێت، چونکه  وا 
ل��ه گ��ه ڵ ژم���اره ی ت��ووش��ب��وان زی��ادی 

کردووه .
تیشکاوه ر  نکلیداتی  3-ه��ەورێ��ك��ی 
تا  وات��ا  ستراتۆسفێر  چینی  گه یشتۆته  
بووه ته  هۆی  كیلۆمەتر که   به رزایی 15 
تیشکاوه رییه که   پیسبوونه   گواستنه وه ی 
تا  ب��ه رف��راوان  ناوچه ی  گرتنه وه ی  و 
باکووری  نیوه ی  هه موو  ئ��ه ن��دازه ی 
که مه ره ییشی  هێڵی  که   زه وی.  گۆی 
باشوور.  جەمسەری  گه یشتۆته  و  بڕیوه  
پێشکه وتوو  زۆر  سیسته می  هۆی  به   جا 
بڕی  ت��وان��راوه   پ���ه ره س���ه ن���دووه وه   و 
واڵتاندا  زۆرینه ی  له   تیشکدانه وه کان 
کوێ  تا  زانراوه   هۆیه وه   به   که   بزانرێ 
چێرنۆبڵ  ته قینه وه که ی  ئاسه واره کانی 

ڕيۆیشتووه . 
تەكنۆلۆژییە  پێشكەوتنە  ئه م  4-ب��ه اڵم 

هۆكارە بۆ دروستكردنی دڵەڕاوكێیەكی 
لە  ترس  هه بوونی  دانیشتوان  بۆ  گەورە 
چێرنۆبڵ  رووداوەی  ئەم  ئاکامه کانی 
ئاڵۆزی  تووشی  خەڵك  زۆری��ن��ەی  و 
دەروونی بوون لە ئەنجامی پشكنینیان لە 
كاریگەری تیشكدانەوەکه ی چێرنۆبڵ و 
ئاڵۆزیی  دروستبونی  بۆ  هۆكارێکه  ئه مه  

ده روونی به کۆمه ڵ.
خراپترین  چێرنۆبڵ  ڕووداوی  ج��ا 
کووره یه کی  ه��ه ر  له   که   سیناریۆیه 
هەموو  لەگەڵ  ڕووبداته وه .به اڵم  دیکه دا 
كوژراو  كرێكاری  ژمارەی  ئەمانەشدا 
به   به رکه وتوو  و که سانی  لەو كوورەیە 
زۆر  ته قینه وه که   گه وره یی  به   ب��ه راورد 
پیشه سازییه کانی  ڕووداوه   چاو  له   كەمە 
وایە  پێیان  هەندێك  هه ربۆیە  دیکه دا. 
ڕووداوی چێرنۆبڵ بەڵگەیە لەسەر ئەوەی 
كە وزەی ئەتۆمی، شێوازێكی سەالمەتە 

بۆ بەرهەمهێنانی وزە.

پوختە
كارەساتێكی  بە  چێرنۆبڵ  ڕووداوی 
مێژووی  لە  دان���راوە  خ��راپ  ئەتۆمیی 
پیشەسازی  م��ێ��ژووی  و  مرۆڤایەتی 
ئەنجامەكانی  ئەمەشدا  لەگەڵ  ئەتۆمیدا، 
بە  بەراوردكردنی  بە  بەرتەسكن  زۆر 

كارەساتی دیکه.
لە  بینیوە  س��وودی  ئەتۆمی  پیشەسازی 
ئەنجامەكانی ئەم کاره ساتەو هەوڵی داوە 
ئەتۆمیەكان  كوورە  سەالمەتیی  بە  پەرە 
لە  ئەمەش  گشتی  بەشێوەیەكی  بدات، 
لە  گشتگیرانه  پێداچوونەوەی  ڕێگەی 

دیزاینی هه موو كوورەكاندا.
ده کرێ  ئەتۆمی  وزەی  وێستگەكانی 
لە  دەكرێت  بەاڵم  بن،  مه ترسیدار  زۆر 
داهاتوودا زۆرترین سەالمەتی تێدا بەدی 

بهێنرێ.
له   ڕووداوه   ئه م  وه ک  ڕووداوی  نابێت 

هیچ شوێنێکی دنیادا ڕوو بداته وه .

و:ڕێكانفهیسهڵ

سەرچاوە:
مجلة عالم الفكر، المجلد 41، مارس 

.2013
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زێڕ توخمی 
نهورۆز

دره وشاوه یه .  زه ردێکی  ڕهنگی 
ڕاکێشانی  و  پیاکێشان  توانای  و  نه رمه  
ته زووی  چاکی  گه یه نه رێکی  هه یه . 
کاره با و گه رمییه. زۆر ناچاالکه ، بۆیه 
شێ،  و  گه رمی  نه   ه��ه وا،  نه   ئاو  نه  
کاری لێ ناکه ن. ده توانێ خۆی بگرێ 
له  به رامبه ر ترش و تفته  زۆر به هێزه کان 

و گیراوه  خه سته  خوێییه کاندا.
هایدرۆجینیش  کبریتیدی  تەنانەت 
کاری لێ ناکات. به اڵم له  پله ی گه رمی 

به رزی 250 پله ی سه دی تا 475 پله ی 
سه دیدا، هه ریه ک له  دوو توخمی کلۆر 
له گه ڵ  کارلێکی  ده ت��وان��ن  ب��رۆم،  و 
ئاوێته ی هالۆجینییان له گه ڵ  بکه ن، که  

پێک دێنێت.

ب��ۆ ت��وان��دن��ه وه ی زێ��ڕ ل��ه  گ��ی��راوه ی 
ئاوی  به   پێویست  ئه له کترۆتیدیدا، 
شاهانه هه یه ، ئاوی شاهانه  ئاوێکه  تیایدا 
ده کرێته   به هێز  ئۆکسێنه ری  م��ادده ی 
وه ک  هایدرۆجینه وه .  کلۆریدی  ترشی 

بیرۆکسیدی  هالۆجینییه کان،  گیراوه  
هایدرۆجین، یان ترشی کرۆم. هه روه ها 
ده توێنرێته وه،  سیلینیۆمیشدا  ترشی  له  
سۆدیۆمی  سیۆکبریتاتی  ل��ه   ی��ان 
گیراوه ی  یان  ئۆکسجین،  به   تێرکراو 
بێت ،  تیادا  به هێزی  تفتێکی  که   سیانید 
ک��ه  ده ت��وان��رێ زێ��ڕه ک��ه  ل��ه م ج��ۆره 
مه به ستی بۆ  بتوێنرێته وه    گیراوانه دا 
 ب����������ازرگ����������ان����������ی ی�������ان

ڕووکه شکردنی کانزاکان. 
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بهکارهێنانهکانیزێڕ
به کارهێنانی زۆر و گرنگی  دیاره  زێڕ 
پیشه سازیی  گرنگترینیان،  که   هه یه ، 
ئەڵقەو گوارە  ڕازاندنه وه  دروستکردنی 
جۆرە  ه��ەر  و  ملوانکە  و  پشتێن  و 
بابەتێکی دیکەی خۆڕازاندنەوە، کە زۆر 
سەرمایەیەکیش  و  پارەیەک  وەک  جار 

بەکاردێتەوە. 
بابەتێکی  هه ر  ڕوپۆشکردنی  بۆ  زێڕ 
کە  دێت  بەکار  ڕازان��دن��ەوە  دیکەی 
هەندێک  الی  کە  نییه،  زێ��ڕ  خ��ۆی 
خەڵک بە زاخاودان بە زێڕ ناو دەبرێ، 
ب��ۆ ئ���ه وه ی ئ��ەو ک��ان��زای��ەی ک��ە ئەو 
جوانی  کراوە،  درووست  لێ  بابەتەی 
وه ر  زیڕه که   ڕه نگی  دره وشاوه یی  و 

بگرێت.
زێڕ له  دروستکردنی دراوی کانزایی و 

کاغه زیشدا به کاردێت .
کاره بایی  سوڕی  پیشه سازیی  له   زێڕ 
بچووکدا  و  ورد  ئه له کترۆنیی  و 
ورد  ئامێری  له   تایبه تی  به   بەکاردێت، 
و بچووکی ئه له کترۆنیدا. که زۆرینەی 

مۆبایلەکانمان بڕێک زێڕی تیادایە.
وه ک  ده هێنرێ  به کار  پزیشکیشدا  له  
دروستکردنه وه ی  یان  ڕووکه شکردن 
بۆ  ده رم��ان  داپۆشینی  بۆ  یان  ددان، 
ماوه ی  درێژکردنه وه ی  و  پاراستنی 

به سه رچوونی.
له   زێ��ڕی��ش  تیشکده ره کانی  ه��اوت��ا 
بایۆلۆژییه کاندا  توێژینه وه   ب��واری 
ب��ه ک��ار دێ���ن، ج��گ��ه ل����ەوەی ئ��ەم 
وەرەمە   چاره سه رکردنی  له   هاوتایانه 

شێرپه نجه ییه کاندا بەکار دێن.
ئامێر  دروستکردنی  هه ر  له   زێڕ  یان 
که   به کارده هێنرێ  پێداویستییەکدا  و 
هه واو  و  بێت  زۆر  ته مه نی  بویسترێ 

شێ کاری لێ نه کات.
زێڕ به کار دێت له  دروستکردنی دایۆد 
گڵۆپی  و  ئه نتیگرێت  و  ترانسزته ر  و 
بیزۆکاره بایی ئه له کترۆنی که  له  زانستی 

بینراودا کاریان پێ ده کرێ.

ته نکی  زۆر  پلێتی  شێوه ی  له   هه روه ها 
بۆ  ده کرێ،  دروست  کاغه زیدا  شێوه  
بویسترێ  که   شتێک  هه ر  داپۆشینی 
بۆ  دەک��رێ  کە  بێت،  درێ��ژ  ته مه نی 
پیتی زێڕی له سه ر کاغه زیش  نووسینی 
زۆر  ته لی  هه روه ها  بهێنرێ.  بەکار 
باریکی لێ دروست ده کرێ و تێکه ڵ 
بۆ  ده ک���رێ  پ��ه ت  ڕیشاڵه کانی  ب��ه  
قوماشی  له سه ر  نه خشکردن  و  نووسین 
کە  دی��ک��ه ،  قوماشی  و  ئاوریشمی 
زۆر  زێڕئاسای  نەخشێکی  و  نووسین 
جوانی لێ دەردەچێت، وەک ئەو بەرگە 
کە  موسڵمانان  کەعبەی  ئاوریشمییەی 
نەخشەکانی  و  ئایەت  پەتە  جۆرە  بەم 

لەسەر نووسراوە.
زێڕ،  ئاوێته کانی  کیمیاییشدا  بواری  له  
وه ک کارای یاریده ده ری لە هەندێک لە 

به کاردێت. کارلێکه  کیمیاییه کاندا 

ژماره ی گه ردیله یی: 79
بارسته  ژماره: 196.967

پله ی توانه وه : 1064.43 پله ی سه دی
پله ی کواڵن: 2807 پله ی سه دی

چڕی: 19.32گم/سم3
چاالکی : 3.1

ئه له کترۆن: دابه شبوونی 
Xe: 4F14.5d10.6S1

 
که   بێت  کانزا  یه که مین  ڕه نگه  زێڕ 
مێژووه که ی  چونکه   ناسیبێتی،  مرۆڤ 
که مه   ئاوێته   شێوه ی  به   و  کۆنه   زۆر 
کانزایی  بە  ڕاستەوخۆ  و  خاکدا  له  
خۆی  وه ک  زۆری  به   دەدۆزرێ��ت��ەوە، 
ده دۆزرێته وه.  پوختی،  بە  و  پاکی  به  
دۆزینەوەو  یەکەم  مێژووی  ده وت��رێ 
نزیکه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   بەکارهێنانی، 

8000 ساڵ پێش زاین.
ن��اوه ک��ه ی ل��ه  ک��وردی��دا ک��ه  "زێ��ڕ"ه 
پێ  "زه ر"ی  کۆندا  ک��وردی  له   یان 
کۆن  فه رهه نگی  له   ئێستاش  گوتراوه ، 
هیندۆئێرانییه کاندا  زمانه  هاوبه شی  و 

ماوه ته وه  .  "زه ڕ"  یان  "زه ر"  به   هه ر 
ئێستاش  له وه وه یه  که  ڕه نگی زه رده  و 
به   کوردستان  ن��اوچ��ه ی  هه ندێ  له  
کرمانجی  زاره کانی  شێوه   له   تایبه تی 
ده وترێ  "زه رد"  ڕه نگی  به   ژووروودا 
ئینگلیزیشدا  له   شێوه   هه مان  به   "زه ر". 
"geolo"وه   وشه ی  له    gold وشه ی 
وه رگیراوه  که  هه مانشێوه  به  مانای زه رد 
دێت. به اڵم هێما کیمیاییه که ی Au له  
به   که   وه رگیراوه   التینییه که یه وه   ناوه  

. Aurumالتینی پێی ده وترێ ئوروم
میسرییه  کۆنه کان، گرنگییه کی زۆریان 
ده دا به  زێڕ و به  گه ڕان به  دوای زێڕدا، 
و  خۆیان  ناوچه ی  و  سنوور  له   بۆیه 
هه ندێجار ده ره وه ی خۆیشیان، جێگه  و 
نه یاندۆزیبێته وه   که   نه ماوه ته وه   کانێک 
زێڕه که یان  زۆرینەی  یان  هه موو  و 
نه خشه ی  له سه ر  ده رنه هێنابێت.  لێ 
که   کۆنه کان  میسرییه   دۆزراوه ی 
فه ڕه نسا  لۆڤه ری  مۆزه خانه ی  له   ئێستا 
هه موو  جوگرافیی  شوێنی  هه ڵگیراوه  
کۆنەکان  میسرییە  زانراوەکانی  کانه  
که وتوونه ته   زۆرینه یان  و  کراوه   تۆمار 

ده شته کانی خۆرهه اڵتی میسره وه .

زێڕلهسروشتدا
پێیان وایه  زانایان و شارەزایانی کیمیا، 
تێکڕای هه بوونی زێڕ له  خاکی زه ویدا 
ملیارێک،  پێنج  هه ر  بۆ  یه ک  ده کاته 
و  ب��ه رد  و  خاک  له   ڕێژه یه   ئه م  ب��ه اڵم 
ئاوێکه وه  بۆ یه کێکی دیکه  ده گۆڕرێ. 
له   پوختی  به   گشتی  شێوه یه کی  به  
خاکدایه  و له گه ڵ هیچ شتێک کارلێکی 
دەبینرێتەوە؛  بە دوو شێوە  و  نه کردووه  
ی��ەک��ەم ل��ه س��ه ر ش��ێ��وه ی ده م���ار یان 
دره ختی لق و پۆپ تێکەڵ و ئاڵۆسکاو 
لقەکان  کە  یه کچوودایە  به ناو  قه د  و 
دەگرن،  وەر  کریستاڵی  نیمچە  شێوەی 
لمی  و  زیخ  ورده   شێوه ی  له   دووەم؛ 
گەرد بچووکدایه. هه ندێجاریش له گه ڵ 
کانزای دیکەدا ده دۆزرێته وه ، به تایبه تی 
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لەگەڵ  کارلێکی  بێئەوەی  جیاواز  ڕێژه ی  به   زیودا  له گه ڵ 
توخمی  و  دیکه   کانزای  له گه ڵ  که   له وه ی  کردبێت. جگه  
ئه و  بوونی  به   حه زی  بڵێی  ئه وه ی  وه ک  ده بینرێ  دیکه شدا 
و  ئاسن  و  مس  وه ک  هەبن،  ده وری  له   توخمانه یه  و  کانزا 
جیوه  و تیلوریۆم و بزمۆس و پالدیۆم و ڕۆدیۆم، یان له گه ڵ 
بیریتدا ده بینرێ. هه ر بۆیه  له  گه ڕان به   گۆگردیتی ئاسن و 

دوای زێڕدا بیریت و گۆگردیتی ئاسن به کار ده هێنرێ.
قوواڵیی  له   زه وی��دا،  ئاوی  و  خاک  له   سروشتدا،  له   زێڕ 
3000مدا بوونی زیاتری هه یه  و باڵو بۆته وه ، به اڵم ڕێژه که ی 
جاری وا هه یه  هێنده  که مه  ئه وه نده  ناهێنێت که  ئه و هه موو 
هه روه ها  بکرێ.  تیا خه رج  بودجەیه ی  و  و خه رجی  ئه رک 
ئاوی سوێری ده ریاکانیش، زێڕیان به  ڕێژه ی جیاواز تیادایه. 
له  به رده  ئاگرینه کانیشدا به  شێوه ی زیخی ورد ورد له گه ڵ 
ڕووباره کانیشدا  و  که ناراوه کان  لمی  له   و  هه یه   کوارتزدا 
هه یه . هه روه ها به  رێژه ی جیاجیا له  پوخته کردنی کاره باییانه ی 

کانزاکانی وه ک مس و نیکل و زیودا به رهه م دێت.
به  شێوه یه کی گشتی، هه موو زێڕی سه ر زه وی به  70.000 
ته ن دانراوه  که  چل ئه وه نده ی هه موو ئه و زێڕه یه  که وا ئێستا 

له به ر ده ستدایه.

پوختهکردنیزێڕ
سێ ڕێگه ی گشتی هه ن بۆ پوخته کردنی زێڕ له  سروشتدا

به کار  ئێستا  و  کۆنه   زۆر  ڕێگه یه کی  که   کلۆرکردن   .1
نایه ت.

به   زێڕ  کێشکردنی  بوترێ  پێی  ده کرێ  )یان  لکاندن   .2
کانزای دیکه  و پێکه وه لکاندنیان(.

3. سیانیدکردن.
لێره دا ته نیا باس له  هه ردوو ڕێگه ی دووه م و سێیه م ده که ین؛
لکاندن؛ پشت ده به ستێت به  کێشکردنی زیڕه شێوه  زیخه کان 
له ناو گۆی شێوه  ساچمه یی جیوه دا که  هێزێکی کێشکردنی 
خۆیدا  له ناو  هه یه   زێڕه کانی  زیخه   گلدانه وه ی  توانای  زۆرو 
و زێڕه که ی بۆ کێش ده بێت. له م ڕێگه یه دا مادده  خاوه که ی 
که  بۆی هه یه  زێڕه که ی تیادا بێت، ده هاڕرێت و ورد دەکرێ 
جیوه که   به   تێکه ڵ  مسین  ساجێکی  یان  پلێتێک  له سه ر  و 
ناو  ده بێته   کێش  زێڕه که   55%ی  ڕێژه ی  به مه   که   ده کرێ، 
به   ده توانرێ  دواتر  و  جیوه که وه   ساچمه ییه کانی  شێوه   گۆیه  
ئاسانی له  جیوه که  جیا بکرێته وه . ئه م ڕێگه یه  ڕێگه یه کی ئاسانه  
به   هۆیه وه   به   ناکرێ  به اڵم  ده چێت،  تێ  که می  خه رجیی  و 

ته واوی هه موو زێڕی مادده  خاوه که  پوخته  بکرێ.
90%ی  ڕێ��ژه ی  ده ت��وان��رێ  ڕێگه یه   ب��ه م  سیانیدکردن؛ 
ده به ستێ  پشت  که   ده ربهێنرێ،  خاوه که   م��ادده   زێ��ڕی 

ب��ه  ت��وان��دن��ه وه ی م���ادده  خ��اوه ک��ه  ل��ه  ن��او گ��ی��راوه ی 
په یتیی به   پۆتاسیۆمدا  سیانیدی  یان  سۆدیۆم   سیانیدی 
که   ئۆکسجین،  گازی  باشی  بڕێکی  بوونی  به    ،%  0.03  
ده کات  کارلێک  خاوه که دا  مادده   زێڕی  له گه ڵ  گیراوه که  
پێک  پۆتاسیۆمی  زێڕی  یان  سۆدیۆمی  زێڕی  ئاوێته ی  و 
ده کرێ  دواتریش  ده توێته وه .  ئاودا  له   ئاسانی  به   که   دێت 
زێڕه که  له  ئاوێته که  جیا بکرێته وه  به  کرداری لێکردنه وه  به  
هۆی هاڕاوه ی کانزای ته نه که  "قەسدیر"، یان کانزای فافۆن 
"ئەلەمنیۆم" ، که  زێڕه که  به  پوختی دێته  به رهه م به  پێی ئه م 

دوو هاوکێشه یه ی خواره وه ؛

بەنرخییزێڕ
وه ک  تێکنه چوونی،  و  مانه وه ی  زۆر  له به ر  زووه و  له   زێڕ 
دراو به کار هاتووه . نرخی به رزی ئه م کانزایه، وای کردووه  
دان��ه وه ی  بۆ  بێت  به کار  و  بێت  به نرخ  هه ر  ئه مڕۆش  تا 
متمانه پێکراودا  بانکیی  کۆگای  له   و  نێوده وڵه تی  قه رزی 
که   واڵتان  دراوی  نرخی  به رزکردنه وه ی  بۆ  هه ڵده گیرێ 
بۆ  کۆگایانه   له و  خۆیان  واڵت��ان،  ناوه ندییه کانی  بانکه  

به رزکردنه وه ی نرخی دراوه کانیان هه ڵی ده گرن.
زێڕ به  ڕه نگه  زه رده  دره وشاوه که ی و بەنرخییەکەی، بووه  به  

هێمایه ک بۆ سه روه ت و سامان و هه بوونی سه رمایه.
ڕاده ب��ه دری  له   توانای  مرۆڤ  زووه وه،  سه رده مانێکی  له  
خۆڕاگریی ئه م توخمه ی ناسیووه  و زانراوه  چۆن پلێتی زۆر 
هێنده   پلێتی  ده کرێ  لەمڕۆشدا  بکرێ.  دروست  لێ  ته نکی 
ته نکی لێ دروست بکرێ که  به  خستنه  سه ر یه کی 146800 
به رهه م  لێ  سانتیمه تری  یه ک  ئه ستووریی  ئه وجا  په ڕه پلێت 

دێت.

پێوانەیپوختییزێڕ
زێڕ به  ته نیا ناکرێ هیچی پێ بکرێ یان لێ دروست بکرێ، 
چونکه زۆر نه رمه  و خۆی پێ ناگیرێ، بۆیه له  به کارهێنانیدا 
به سه ر  و  بکرێ  ڕه ق  دیکه ی  کانزای  به   تێکه ڵ  پێویسته 
ئه وجا  بکرێ،  دروست  لێ  داڕشته ی  و  بتوێنرێنه وه   یه کدا 
هه ر  بکرێ.  دروست  لێ  مستیله یه کی  نموونه   بۆ  ده کرێ 
به   تێکه ڵکردنه   ئه م  نه زانراوه وه   سه رده مێکی  له   و  کۆن  له  
بیست و چوار  بۆ  یان دوو  بیست و چوار  بۆ  یه ک  رێژه ی 
و  کراوه   تێکه ڵ  چوار،  و  بیست  بۆ  پازده   ده گاته   تا   ... و 
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هه ر به م پێیه پێوه ر بۆ پاکی و پوختیی 
بازاڕدا  له   ئه مڕۆ  که   داده نرێ  زێڕه که  

به  عه یار ناسراوه . 
ب��ڕی زی��ڕێ��ک بکرێ  ئ��ه گ��ه ر  وات���ه  
سێبه شی  و  ب��ه ش��ه وه   بیستوچوار  ب��ه  
مس  وه ک  دی��ک��ه ی  کانزایه کی  ل��ه  
زێڕه   ئه و  عه یاری  ئه وه   پێکهاتبێت، 
کانزا  ڕێ��ژه ی  پێیه  به م  یه که .  بیستو 
ناوه ندییه که  هه رچه ندێک بێت له  بیستو 
زێڕه که   عه یاری  و  ده رده ک��رێ  چوار 
نۆ که   عه یاری  ده گاته   تا  ده رده چێت. 
به شه که ی  بیستوچوار  له   به ش  نۆ  ته نیا 

زێڕه  و پازده  به شی کانزای دیکه یه .
کۆمه ڵه ی  له   خولیدا  خشته ی  له   زێڕ 

یازدە و خولی شەشه مدایه .
چڕییه که ی ده کاته   19.32گم/سم2.

گه ردی زیڕ، شه شپاڵوویی یان هه شتییه  
گه ردانه   ئ��ه م   ،Hexoctahedral
شێوه یه کی  دێ��ن  ی��ه ک��دا  دوای  ب��ه  
ده ماریی ئاڵۆسکاو به سه ر یه کدا یان لە 
یه کچوودا  به ناو  قه د  دره ختی  شێوەی 

ده رده که وێت. 
ده رکه وتنی  و  له  سروشتدا  زێڕ  بوونی 
ئه و  بۆ  ده گه ڕێته وه   چاو،  به   بینینی  و 
له گه ڵ  کارلێک  که   نایابه ی  خه سڵه ته  
ئاوێته کان و ئاو و هه وادا ناکات، بۆیه  
و  توخم  به   تێکه ڵ  و  زه ویدایه   له   که  
هه ر  به   کاتێک  ب��ووه ،  دیکه   کانزای 
ئاو و هه وا  به ر  بۆ ماوه یه ک  هۆکارێک 
خاوانه ی  مادده   ئه و  هه موو  ده که وێت 
و  ئاو  له گه ڵ  کارلێک  له گه ڵیدایه   که  
دیار  و  ده فه وتێن  و  ده ک��ه ن  هه واکه  
و  جوانی  به   خۆی  ئه م  به اڵم  نامێنن، 
به ر  ده که ویته   و  ده مێنێته وه   زه ردی  به  
چاو. به اڵم زێڕی قوواڵییه  جیاوازه کان 
لمینی زۆر  له  شێوه ی زیخ و گەردی 
چاو  به   ناکرێ  زۆرج��ار  و  ورددای��ه  
ورده   گه ر  ئه وه شدا  له گه ڵ  ببینرێن. 
هه وا  و  ئاو  وه ک  هۆکاری  به   ورده  
مادده  خاوه کانی دەوری بفەوتێن، ئه وا 
کۆبۆوه دا،  لمی  شێوه ی  له   گەردەکان 

ئه وه ی  له به ر  دواتریش  دەبنەوە.  کۆ 
ته وژم  نه رمه ،  باس کرا زێڕ زۆر  وه ک 
بیهێنێته   ده ت��وان��ێ��ت  ئ��او  شه پۆلی  و 

که ناراوه کانه وه  و بکه وێته  به ر چاو.
زۆرینه ی کانه  زیڕه کانی دونیا که  زێڕی 
تیادایه  دره خت  یان  ده مار  شێوه ی  له  
لێ  زێڕیان  و  زانراوه   پێیان  ئێستا  تا  و 
ده رده هێنرێ و ده ر هاتووه ، که وتوونه ته  
هه ر یه ک له  ویالیه ته کانی کالیفۆرنیا و 
نیڤادا و داکۆتا و ئاالسکای ئه مریکاوه ، 
تێرنسڤاڵی  له   ڕاند  ناوچه ی  هه روه ها 
کیشوه ری  باشور، خۆرئاوای  ئه فریقای 
ئوستورالیا، زنجیره  چیای ئۆراڵی نێوان 
ئاسیا،  و  ئه وروپا  کیشوه ری  هه ردوو 
هه رێمی ئۆنتاریۆ ی که نه دا. به اڵم ئه و 
کانه  زێڕانه ی که  زێڕی له  شێوه ی زیخ 
و ورده  لم تیادایه ده که ونه والیه ته کانی 
ئاالسکاوه ،  و  کۆلۆرادۆ  و  کالیفۆرنیا 
هه روه ها له  ئوسترالیا و سیبریا و ناوچه ی 
ڕاند ی ئافریکای باشوور که  نزیک به  
شاری جۆهانسبێرگه  و نزیکه ی 40%ی 
به رهه م  ل��ه وێ  دونیا  هه موو  زێ��ڕی 
به   تێکه ڵ  زێر  ناوچه یه دا  له م  دێ��ت. 
زنجیره یه کی  که   کۆنگلۆمیراته  به ردی 
پێکهێناوه   90کم  دریژایی  به   درێژی 
ئاڕاسته ی خۆرهه اڵت و  به  هه ردوو  و 
خۆرئاوا. له  میسریش له  نزیکه ی په نجا 
کۆنه کان  میسرییه   که   هه یه ،  ناوچه دا 

زۆرینه ی زۆریان ده رهێناوه .

زێڕودراو
سه ره تاکانی  له   زێڕ،  گرنگیی  له به ر 
وه ک  واڵتان  زۆرینه ی  بیسته وه   سه ده ی 
دراوه کانیان  به های  ب��ه رزک��ه ره وه ی 
ده کرێ  ئێستاش  که   دێنن،  به کاری 
زێڕ  جیهانییه کاندا  بانکه   زۆرینه ی  له  
بگۆڕرێته وه.  دراو  به   ڕۆژ  نرخی  به  
له   بهێنێت  زێڕ  له   واز  واڵتێک  هه ر 
به کارهێنانی به رزکردنه وه ی دراوه که یدا 
به   دراوه که ی  به های  زوو  زووبه   هه ر 

ئه وه ی  وه ک  خ��وارێ،  دێته   ت��ه واوی 
سااڵنی  ماوه ی  له   به ریتانیا  واڵتی  که  
دواتر  هێنا،  لێ  وازی   1925 تا   1914
به  ناچاری بۆی گه ڕایه وه ، ده نا به های 

پاوه ند زۆر زۆر داده که وت.

زێڕوهاوتاکانی
هه یه ،  ه��اوت��ای  س��ێ  و  بیست  زێ��ڕ 
بۆ  ناگۆڕێت  توخم  هاوتا  بێگومان 
گه ردیله   ته نیا  به ڵکو  دیکه ،  توخمی 
ژم��اره  گ��ۆڕان��ی ب��ه س��ه ردا دێ��ت، که  
نیوترۆنه کانیه وه   به   په یوه ندیی  ئه ویش 
کیمیاییه کانی  خه سڵه ته   پێیه  به م  هه یه . 
ناگۆڕرێن، به اڵم خه سڵه ته  ناوکییه کانی 
جۆری  و  ته مه ن  نیوه   واتا  ده گۆڕرێ، 

ئه و تیشکه ی که  لێوه ی ده رده چێت.
هه موو هاوتاکانی زێڕ ناجێگیرن، جگه  
گه ردیله  ژماره که ی  که   زێ��ڕه ی  له و 
تیشکدانه وه   به   هه موویان  واتا  197ه، 
که   جیاواز  توخمێکی  بۆ  ده گۆڕرێن 

جیوه یه.
هه ر  ک��ات،  مه سه له ی  به   س��ه ب��اره ت 
تیشکدانه وه ی  چاالکیی  هاوتایه ک 
تایبه ت به  خۆی هه یه، که  نیوه  ته مه نی 
ماوه ی  که   ده ک��ات ،  دیاری  هاوتاکه  
 3.9 نێوان  له   هاوتایانه  ئه م  مانه وه ی 
بۆ  ڕۆژدای���ە   183 و   193 تا  چرکه  

هاوتای 195.  
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